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ب

إىداء

إلى مف ربياني صغي نار ككانا لي حضننا دافئنا كلساننا داعينا كقمبنا

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

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

إلى أبنائي كبناتي
إلى أخي الكريـ كأخكاتي الكريمات الذيف أحاطكني جميعان بالعكف
كالحب كالدعاء.

إلى أساتذتي كزمالئي.
إلى كؿ مف ساعدني في إتماـ ىذا العمؿ.
أىدم ألييـ جيدم المتكاضع.


ت

شكر وتقدير:

كص ِّؿ الميـ عمى خاتـ الرسؿ  ،مف ال
الحمد هلل ذم المف كالفضؿ كاإلحساف  ،حمدان يميؽ بجاللو كعظمتو  .ى
يد  ، )1(كقكؿ َّ
النبً ِّي
يدَّن يك ْـ ىكلىئً ْف ىكفى ْرتي ْـ إً َّف ىع ىذابًي ىل ىش ًد ه
نبي بعده  ،كامتثاالن لقكلو تعالى  :ىكًا ْذ تىأ َّىذ ىف ىرُّب يك ْـ لىئً ْف ىش ىك ْرتيْـ ىَل ًىز ى
صمَّى اهللي ىعمىْي ًو ىك ىسمَّ ىـ ( :ىال ىي ْش يك ير المَّوى ىم ْف ىال ىي ْش يك ير َّ
اس)( ، )2فإنو يسعدني حؽ السعادة كيشرفني كؿ الشرؼ بعد أف
الن ى
ى
فرغت مف إعداد ىذه الدراسة أف أتقدـ بجميؿ الشكر كالعرفاف لكؿ مف ساعدني في إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع ,كأبدأ

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

يحفظيا بحفظو  ،كأف يزيدىا مف فضمو ,كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى عميد كمية الشريعة اَلستاذ الدكتكر /محمد
مصطفى نجـ .عمى جيده المتكاصؿ في سبيؿ الرقي بالكمية إلى أعمي المستكيات.

كأتقدـ بالشكر كالعرفاف َلستاذم كمشرفي اَلستاذ الدكتكر :عمي رشيد النجار ،الذم جاد عمي بتكجيياتو

الحكيمة كآرائو السديدة ك لـ يأؿ جيدنا في إرشادم  ،كتزكيدم بخبرتو كعممو  ،فأسأؿ اهلل تعالى أف يجعمو في ميزاف

حسناتو  ،كأف يجزيو عني خير الجزاء.

ً
الفاضؿ اَلستاذ الدكتكر  /محمد مصطفى نجـ  -حفظو اهللي  -عمى قبكؿ
كأ ىيك ِّجوي شكرم ,كتقديرم إلى أستاذم
و
كمناقش داخمي.
مناقشة بحثي
و
كمناقش خارجي.
ك كذلؾ أشكر اَلستاذ الدكتكر /إسماعيؿ سعيد رضكاف  -حفظو اهللي -
قسـ الدر ً
كما أشكر رئيس ً
اسات العميا :الدكتكر :أميف تكفيؽ حمد  -حفظو اهلل كرعاه .-
ي

كالشكر مكصكؿ إلى شيكخي الذيف تمقيت عمى أيدييـ العمـ الشرعي ،كالى كؿ مف كاف سببان في ىدايتي إلى

سمكؾ سبيؿ العمـ.
و
ً
ً
البحث ،ى َّ
أف أ ِّ
جامعات ،كأساتً ىذ وة،
الع ْك ًف ًم ْف
اى ىـ في ًإتْ ىم ًاـ ىذا
كال ىيفيكتينًي ْ
يقد ىـ شكرم ل يك ِّؿ ىم ْف ىس ى
لي ىي ىد ى
كمد ى
ص ُّ
بالش ْك ًر جامعتىنا (جامعةى اَلز ً
ك ً
ىر= غزة).
ب ،ك
ىخ ُّ
أصدقاء .كأ ي
أقار ى
ى
ً ً
ً
القادر عميو.
ضاهي -
سبحانو كتىعالى َّ -إنو ُّ
ى
كي ْر ى
ككفَّقىيي ْـ ل ىما ييحبُّوي ى
كلي ذلؾ ,ك ي
ج ازىـ اهللي عنِّي ى
خير الجزاء ،ى
كختامان أساؿ اهلل العمي القدير أف يككف ىذا العمؿ خالصان لكجو  ،كأف يجعمو عممان نافعان ،كما كاف في ىذه

الدراسة مف صكاب فبتكفيؽ مف اهلل سبحانو كتعالى  ,كما كاف فييا مف خمؿ فذلؾ بتقصير مني.

( )1سكرة إبراىيـ – آية (.)7
( )2سنف أبي داكد 255/4


ث

ممخص الرسالة:
الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل كعمى آلو كصحبو كمف كااله ,أما بعد:
فيذا البحث بعنكاف :أحاديث كآثار تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ،مف بداية باب  :بياف أف الشاـ أرض
مباركة كأف ألطاؼ اهلل بأىميا متداركة ،إلى نياية باب  :ما جاء عف سيد البشر عميو السالـ أف الشاـ أرض المحشر

كالمنشر .مف المجمد اَلكؿ  ,تخريج كدراسة .لإلماـ الحافظ ابف عساكر(ت571ى ػػ)-رحمو اهلل  -حيث اشتمؿ ىذا
البحث عمى مقدمة كفصميف كخاتمة :
أما الفصؿ اَلكؿ :فقد ترجمت فيو لمحافظ ابف عساكر(ت571ىػ) -رحمو اهلل ،-ثـ التعريؼ بكتابو التاريخ مع

بياف أىميتو.

اَلحاديث الك ً
ً
خاص بدر ً
ً
اردة في ً
يخ مدينة
اسة أسانيد ىذه
الرسالة ،كىك
ٌّ
كتاب تار ً
كأما الفص يؿ الثاني :فيك مكضكعي
ً
بداية صفحة  ،140حتى نياية صفحة  ،182كتخريجيا ،كترجمة ركاتيا مع بياف أحكاليـ ،كالحكـ عمى
دمشؽ ،مف
أسانيدىا ،مع بعض التعميقات عند الحاجة.

كأما الخاتمة :فقد بينت فييا النتائج التي تكصمت إلييا مف خالؿ دراسة ىذه اَلحاديث ،إلى جانب تكصيات

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

كالحمد هلل رب العالميف.


ج

Abstract

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

This research entitled: Hadith and Canons of the History of Damascus For

bin Asaker from chapter entitled: a statement that Sham is a holy land and the

care of Allah is surrounded of its people, to the end of the chapter: Prayer of the
Prophet - peace be upon him - blessing Sham as a congregation and

resurrection land, from the first part, authenticity and study, for Imam Hafiz bin
Asaker (571 H), mercy upon him. This research was concluded of an introduction
and two chapters and a conclusion.

The first chapter: The researcher wrote a expanded biography for Imam bin

Asaker, then, he showed the importance of his book.

The second chapter: it is the subject of this research studying the

attributions of these Hadith coming from the Damascus history book from page
140 to the end of page 182, and its authenticity, a expanded biography for their
narrators, and the judge of its attributions and with some comments at necessary.

The conclusion, it clarified the important findings during my studies for

Hadith, as well as the recommendations for researchers, colleagues and science
seekers. Also, it concluded the list of resources and references.

Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the Worlds
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مقدمة :
إف الحمػ ػػد هلل نحمػ ػػده ك نسػ ػػتعينو كنسػ ػػتغفره ،كنعػ ػػكذ بػ ػػاهلل مػ ػػف شػ ػػركر أنفسػ ػػنا كمػ ػػف سػ ػػيئات أعمالنػ ػػا ،مػ ػػف ييػ ػػده
اهلل فػ ػػال مضػ ػػؿ لػ ػػو ،كمػ ػػف يضػ ػػمؿ فػ ػػال ىػ ػػادم لػ ػػو ،كأشػ ػػيد أف ال إلػ ػػو إال اهلل كحػ ػػده ال ش ػ ػريؾ لػ ػػو ،كأشػ ػػيد أف محمػ ػػدان

عبده كرسكلو -صمى اهلل عميو كسمـ كعمى آلو كأصحابو أجمعيف، -أما بعد:

َّ
ػدرم التشػ ػ ػ ػريع ف ػ ػ ػػي ى ػ ػ ػػذا ال ػ ػ ػػديف :القػ ػ ػ ػرآف الكػ ػ ػ ػريـ ،كالس ػ ػ ػػنة النبكي ػ ػ ػػة
تكفػ ػ ػ ػؿ اهلل  -ع ػ ػ ػػز كج ػ ػ ػػؿ  -بحف ػ ػ ػػظ مص ػ ػ ػ ى
المطي ػ ػرة ،حتػ ػػى يبقػ ػػى ىػ ػػذا الػ ػػديف سػ ػػميمان مػ ػػف التحريػ ػػؼ كالتبػ ػػديؿ الػ ػػذم حصػ ػػؿ فػ ػػي اَلديػ ػػاف السػ ػػابقة .قػ ػػاؿ تعػ ػػالى:
ً
ِّ
كف} [الحجر. ]9:
{إًَّنا ىن ْح يف ىنَّزْلىنا الذ ْك ىر ىكًاَّنا لىوي لى ىحافظي ى
كى ػ ػػذا الحف ػ ػػظ يش ػ ػػمؿ الق ػ ػػرآف كالس ػ ػػنة .فأم ػ ػػا القػ ػ ػرآف فق ػ ػػد ىي ػ ػػأ اهلل  -ع ػ ػػز كج ػ ػػؿ  -أس ػ ػػباب حفظ ػ ػػو عم ػ ػػى ي ػ ػػدم
رس ػ ػػكؿ اهلل  -ص ػ ػػمى اهلل عمي ػ ػػو كس ػ ػػمـ ، -إذ ك ػ ػػاف  -عمي ػ ػػو الص ػ ػػالة كالس ػ ػػالـ  -يقػ ػ ػ أر م ػ ػػا أين ػ ػػزؿ إلي ػ ػػو م ػ ػػف القػ ػ ػرآف
عمػ ػػى أصػ ػػحابو فيحفظكنػ ػػو ،ككػ ػػاف يػ ػػأمر أيض ػ ػان بكتابػ ػػة مػ ػػا ييىنػ ػ َّػزؿ عميػ ػػو منػ ػػو فػ ػػي حينػ ػػو ،فى يح ًف ػ ػظى الق ػ ػرآف فػ ػػي الصػ ػػدكر
كفي السطكر في عيده صمى اهلل عميو كسمـ كتكاتر نقمو عنو  -صمى اهلل عميو كسمـ. -
كأما السنة  ،فقد شاء اهلل عز كجؿ أف تحفظ السنة النبكية بجيكد الصحابة  -رضكاف اهلل عمييـ -كعمماء

الحديث كركاتو ،إذ قىيَّضيـ اهلل عز كجؿ لذلؾ ،فقامت في القركف الثالثة اَلكلى نيضة عممية فريدة ،شممت أقطار
العالـ اإلسالمي في ذلؾ الكقت ،كنشأت عمكـ تفتخر اَلمة اإلسالمية بيا ،بؿ انفردت بيا عف غيرىا مف اَلمـ ،كاف
ليا أثر عظيـ في حفظ السنة النبكية ,فمف تمؾ العمكـ :عمـ التخريج .كىك عمـ يستمد فضمو كأىميتو مما انتسب إليو

كىك المصدر الثاني لمتشريع ،كىك مف أىـ العمكـ التي تخدـ الكتاب كالسنة معان ،فعف طريقو نستطيع معرفة مكاضع

اَلحاديث في كتب السنة كركاياتيا كأسانيدىا كمراتبيا مف الصحة أك غيرىا؛ كذلؾ َلف عمى السنة مدار أكثر اَلحكاـ
ِّ ً
ِّف ًل َّمن ً
اس ىما ينِّز ىؿ إًىلْي ًي ْـ} [النحؿ:
{كأْىن ىزْلىنا إًلىْي ىؾ الذ ْك ىر لتيىبي ى
الفقيية؛ َلف أكثر اآليات مجممة كبيانيا في السنف ،قاؿ تعالى :ى
. ]44
كقد اتفؽ العمماء عمى أف مف شركط المجتيد أف يككف عالمان باَلحاديث المتعمقة باَلحكاـ ،فعمـ التخريج ىك

السبيؿ لمكصكؿ إلى تمؾ اَلحاديث كمعرفتيا  ،فال يسكغ لطالب العمـ أف يستشيد بحديث كال يعرؼ درجتو كمكضع

كجكده مف كتب السنة.

كا َّف مما اختصت بو اَليمة المحمدية المرحكمة اعتمادىا منيجان ساميان في نقؿ المركيات ،يتمثؿ في اإلسناد ،كىك

الرجاؿ ،حيث ينقؿ الخبر مف راك إلى راك كفؽ قكاعد مقررة ،كألفاظ مختارة محررة.
سمسمة ِّ

بالغة مف
قاؿ أبك عمرك ابف الصالح ( :أصؿ اإلسناد أكال ِّ
كسنة ه
يصة فاضمهة مف خصائص ىذه اَليمة ،ه
خص ه
َّ
المؤكدة)( .)1كقاؿ محمد بف سيريف( :إف ىذا العمـ ديف ،فانظركا عمف تأخذكف دينكـ)( ،)2فإف أعظـ ما يشغؿ
السنف

طالب العمـ بيا نفسو ككقتو أف يبحث في أحاديث رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -سندان كمتنان  ,ركاية كدراية ،
كليذا أحببت أف أخكض غمار ىذا العمـ المبارؾ كأف أشارؾ عمماءنا في البحث في سنة رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو

كسمـ ، -فاخترت مكضكعان عمميان مناسبان لدراستي كبعد مشكرة مباركة مع أساتذتي كزمالئي في قسـ الحديث كعمكمو

اخترت أف أدرس كتاب تاريخ مدينة دمشؽ لإلماـ ابف عساكر ,كىذا المشركع المبارؾ ىك عبارة عف سمسمة عممية

تحت إشراؼ أساتذتنا في قسـ الحديث الشريؼ ،لعمنا نسيـ في تخريج ىذا الكتاب الضخـ في عمؿ عممي حديثي,
( )1عمكـ الحديث البف الصالح .255/
( )2مقدمة صحيح مسمـ .14/1

ذ

سائميف المكلى  -جؿ كعال -أف يكتب لنا التكفيؽ كالسداد كأف يرشدنا لما فيو خير لإلسالـ كالمسمميف كصمى اهلل
كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف كالحمد هلل رب العالميف.
أىمية البحث وسبب اختياره:

 .1المكانة العممية لكتاب تاريخ مدينة دمشؽ؛ لما فيو جممة مف تراجـ المحدثيف كالركاة.
 .2إف ىذا الكتاب لـ يخدـ مف قبؿ الخدمة الحديثية .

 .3إف كتاب تاريخ مدينة دمشؽ فيو جممة مف اَلحاديث النبكية التي ىي بحاجة إلى دراسة كتمحيص كبياف درجة
ىذه اَلحاديث.

 .4إف ىذا المشركع سيفتح مجاالن لطمبة الدراسات العميا في تسطير أبحاثيـ كرسائميـ  ،كسيككف ىذا المشركع باسـ
جامعة اَلزىر.

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

أىداف الدراسة:

 .1تخريج اَلحاديث في كتاب تاريخ مدينة دمشؽ كدراسة أسانيدىا كالحكـ عمييا.
 .2اإلسياـ في إخراج المكسكعات العممية الحديثية التي تخدـ السنة النبكية.

 .3تقديـ مادة عممية محققة مجمكعة في مرجع كاحد  ،ليسيؿ عمى الباحثيف الرجكع إلييا كاالستشياد بيا.
الدراسات السابقة:

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

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

اشتغؿ في تخريج أحاديث ىذا الكتاب تخريجان عمميان دقيقان  ،غير أني كجدت بعض الكتب المتعمقة بكتاب تاريخ

دمشؽ  ،مثؿ مختصر تاريخ دمشؽ البف منظكر(711ق) ،ككتاب تيذيب تاريخ دمشؽ الكبير لمشيخ عبد القادر

بدراف (1346ق) ،ككذلؾ كجدت كتابان آخر كاسمو ) مكارد بف عساكر( لمدكتكر) طالؿ بف سعكد الدعجاني ( كفيو
كضع المؤلؼ كؿ كتاب استقى منو ابف عساكر حديثان أك أث انر أك أم معمكمة  ،كلكف ىذه الدراسات خارجة عف
مكضكع دراستي َ ،لف دراستي ستككف تخريج اَلحاديث كبياف حكميا.

الصعوبات:
المشكالت و
ُ

ثـ يبدأي بتفنيدىا
 -1تداخؿ اَلسانيد مع بعضيا بعضان ،فتارةن يذكرىا؛ أم :اَلسانيد الكاحد تمك اآلخر ،دكف ذكر المتفَّ ،
حديثان حديثان كؿ متف مع إسناده .
صعبا لمغاية ،بؿ كربما لـ أجد لبعضيـ ترجمةن.
أمر
 -2طكؿ اإلسناد؛ مما جعؿ البحث عمى السند النازؿ نا
ن
 -3كجكد العديد مف اَلخطاء في أسماء الركاة مف تصحيؼ أك تحريؼ ،أك تقديـ كتأخير إما في أسماء الركاة-كىك
ً
المتف كىك أق يؿ بكثير.
اَلكثر ،أك حتى في
ي
 -4طكؿ الكقت كالجيد في إنجاز دراسة ىذه اَلسانيد.

 -5عدد الصفحات المحدد في الرسالة مف قبؿ عمادة البحث العممي ،مما يضطر الباحث إلى اختصار كثير مف
المعمكمات القيمة مما يقمؿ مف القيمة العممية في دراسة اَلسانيد.

ر

منيج البحث:
أوالا -المنيج في ترتيب األحاديث وترقيميا:

 .1قمت بترتيب اَلحاديث عمى حسب كركدىا في كتاب ابف عساكر في حدكد دراستي.
 .2قمت بترقيـ اَلحاديث حتى يسيؿ العزك لألحاديث عند التكرار.
ثاني ا  -المنيج في الترجمة لمرواة والحكم عمييم:

 .1قمت بالترجمة لمركاة بذكر االسـ ،كالكنية ،ك النسب ،كتاريخ الكفاة ،أك الطبقة إف لـ يكجد تاريخ الكفاة.

 .2إذا تكرر كركد اسـ الراكم في أكثر مف حديث  ،فإني أقكـ بذكره في مكاف كركده مع العزك إلى مكاف ترجمتو
في المرة اَلكلى التي كرد اسمو فييا.

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

ثالث ا -المنيج في تصحيح األخطاء في أسماء الرواة :

في حاؿ كجكد خطأ في إسناد الحديث أثبت النص كما كرد في كتاب تاريخ مدينة دمشؽ في متف الرسالة ،ثـ

قمت بتصحيح الخطأ في الحاشية السفمية ،مع بياف ما يؤكد ىذا التصحيح.
رابعا -المنيج في الحكم عمى األسانيد:

بعد جمع أقكاؿ العمماء في الركاة كمعرفة أحكاليـ ،يككف الحكـ عمى النحك التالي:
 .1إذا كاف ركاة الحديث ثقات  ،فإف اإلسناد صحيح ،مع مراعاة العدالة كاالتصاؿ مع السالمة مف الشذكذ كالعمة.
 .2أما إذا كاف ىناؾ ركاة في اإلسناد تقؿ درجتيـ عف الركاة الثقات  ،فإني أحكـ عمى اإلسناد كفقان لمراكم اَلقؿ
درجة في اإلسناد.

 .3كأتكقؼ في الحكـ عمى اَلحاديث التي كرد في إسنادىا رواك أك أكثر لـ أقؼ لو عمى ترجمة ،أك رواك لـ أقؼ لو
عمى جرح أك تعديؿ.

خامس ا -المنيج في تخريج األحاديث:

 .1تكسعت في تخريج اَلحاديث مف كتب السنة المتاحة بيف يدم.

 .2قمت بتخريج المتابعات دكف الشكاىد؛ َلف مكضكعنا ىك دراسة اَلسانيد دكف المتكف.
 .3اكتفيت بتخريج الحديث المكرر في أكؿ مكاف يرد فيو ،كقمت بالعزك لمكاف تخريجو فيما بعد.
سادس ا -المنيج في غريب األلفاظ واألماكن:

قمت بتفسير اَللفاظ الغريبة ،كذلؾ بالرجكع إلى كتب غريب الحديث أك كتب الشركح ،ككذلؾ قمت بالتعريؼ

باَلماكف كالبمداف مف خالؿ كتب البمداف.

ز

خطة البحث:
أما عف خطة البحث فتحتكم عمى مقدمة كفصميف كخاتمة كفيرس المصادر كالمراجع ،عمى النحك اآلتي:
أما المقدمة فقد بينت فييا مكانة السنة في التشريع اإلسالمي كأىمية عمـ التخريج كمكانتو بيف عمكـ الحديث
اَلخرل كعالقتو بيا ،ثـ بينت أىمية المكضكع كسبب اختياره  ،ثـ كضعت خطة البحث.
أما الفصل األول  :فترجمة ابن عساكر وفيو مبحثان:
ِ
عريف ب ِ
الحافظ ِ
ابن عساكر وفيو سبعة مطالب:
اإلمام
المبحث األول :التَّ ُ



المطمب اَلكؿ :اسمو كنسبو ككنيتو.



المطمب الثاني  :مكلده كنشأتو العممية كأسرتو .



المطمب الثالث  :طمبو لمعمـ كرحالتو.



المطمب الرابع  :شيكخو كتالميذه.



المطمب الخامس  :مؤلفاتو.



المطمب السادس  :ثناء العمماء عميو.



المطمب السابع  :كفاتو.

المبحث الثاني :التعريف بكتاب تاريخ دمشق وفيو سبعة مطالب:

 المطمب اَلكؿ :عنكاف الكتاب.

 المطمب الثاني  :مكضكع الكتاب.
 المطمب الثالث :مصادر المؤلؼ في الكتاب.
 المطمب الرابع  :منيج المؤلؼ في الكتاب.

ً
لمكتاب ,كالذيكؿ كالمختصرات.
 المطمب الخامس  :اَلىميةي العمميةي
 المطمب السادس  :ثناء العمماء عمى الكتاب.

 المطمب السابع  :عناية العمماء كالباحثيف بالكتاب.
وأما الفصل الثاني :

فأحاديث كآثار تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ،مف بداية باب :بياف أف الشاـ أرض مباركة كأف ألطاؼ اهلل

بأىميا متداركة،إلى نياية باب :ما جاء عف سيد البشر عميو السالـ أف الشاـ أرض المحشر كالمنشر.مف المجمد اَلكؿ
 ,تخريج كدراسة .

ثـ اختتمت بحثي بخاتمة كضعت فييا أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا خالؿ دراستي .ثـ ذيمت البحث

بقائمة لممصادر كالمراجع ،كفيرس لمركاة مبينان فيو الحكـ عمى كؿ راك.


س

الفصؿ األكؿ :اإلماـ الحافظ أبك القاسـ بف عساكر ككتابو تاريخ مدينة دمشؽ

ً
عريؼ ب ً
الحافظ ً
ابف عساكر:
اإلماـ
المبحث األكؿ -التَّ ي
 المطمب األكؿ -اسمو كنسبو ككنيتو:
مي بف
ىك :ىع ٌ
عس ً
اكر ىكًاَّن ىما يى ىك
ىى


اسـ بف عس ً
اٍلحسف بف ىبة اهلل بف عبد اهلل بف اٍلحسٍيف  ،أىبك اٍلقى ً
اكر .ىكىال نعمـ أحدا مف جدكده ييسمى
ي
ىى
يى
ا ٍشتير بذلؾ(.)1

المطمب الثاني  -مكلده كنشأتو العممية كأسرتو:

كسمعو أخكه صائف الديف ىبة اهلل في سنة خمس
كلد في المحرـ ،في أكؿ الشير ،سنة تسع كتسعيف كأربع مائةَّ ،
()2

كخمس مائة  ،ككاف أبكه الشيخ الصالح أبك محمد بف أبي الحسيف ؛ صحب نصر المقدسي كسمع منو

()3

 ،أما

أخكه ىبة اهلل بف الحسف اإلماـ صائف الديف :كاف إماما ثقة ثبتا دينا كرعا( ،)4ككاف جده ألمو يحيى بف عمي بف عبد
العزيز القاضي كاف عالما بالنحك كالعركض


()5

 ،ككاف ثقة حسف المحاضرة حمك المفاكية فصيح المساف(.)6

المطمب الثالث  -رحالتو:

ارتحؿ اإلماـ إلى العراؽ كمكة كالمدينة كارتحؿ إلى ببلد العجـ فسمع بأصبياف كنيسابكر كمرك كتبريز كميينة
كبييؽ كخسركجرد كبسطاـ كدامغاف كالرم كزنجاف كىمذاف كأسداباذ كجي كىراة كبكف كبغ كبكشنج كسرخس كنكقاف

كسمناف كأبير كمرند كخكل كجرباذقاف كمشكاف كركذراكر كحمكاف كأرجيش ،كسمع باألنبار كالرافقة كالرحبة كمارديف

كماكسيف كغيرىا مف الببلد الكثيرة(.)7


المطمب الرابع -شيكخو كتالميذه:

كقاؿ الذىبي :عدد شيكخو الذم في (معجمو)  :ألؼ كثبلث مائة شيخ بالسماع ،كستة كأربعكف شيخا أنشدكه،

كعف مائتيف كتسعيف شيخان باإلجازة ،الكؿ في (معجمو)  ،كبضع كثمانكف امرأة ليف (معجـ) صغير سمعناه(.)8

سمعو أخكه الصائف ىبة اهلل سنة خمس كخمسمائة كبعدىا مف :الشريؼ أبي القاسـ النسيب ،كأبي القاسـ قكاـ
كقد َّ

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

ثـ سمع بنفسو مف :أبي محمد بف األكفاني ،كأبي الحسف بف قبيس المالكي ،كعبد الكريـ بف حمزة ،كطاىر بف

سيؿ ،كمف بعدىـ .كسمع بمكة مف :عبد اهلل بف محمد بف الغزاؿ المصرم صاحب كريمة المركزية ،كسمع ببغداد

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

أبي صالح .كسمع بالككفة مف :عمر بف إبراىيـ العمكم .ثـ رحؿ سنة تسع كعشريف مف أذربيجاف إلى جرجاف،
( )1طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي .215/7
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي .554/20
( )3طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي.70/7
( )4المصدر السابؽ .325/7
( )5تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .342/64
( )6المصدر السابؽ .343/64
( )7طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي .216/7
( )8سير أعبلـ النببلء لمذىبي.556/20
1

فسمع :أبا عبد اهلل محمد بف الفضؿ الفراكم  ،كعبد المنعـ بف القشيرم ،كىبة اهلل السيدم  ،كتميـ بف أبي سعيد

الجرجاني اليركم ،كيكسؼ بف أيكب(.)1

كأجاز لو مف الكبار :أبك الحسف بف العبلؼ ،كأبك القاسـ بف بياف ،كأبك عمي بف نبياف ،كأبك الفتح أحمد بف محمد

الحداد ،كغانـ البرجي ،كأبك بكر عبد الغفار الشيركم ،كأبك عمي الحداد ،كأبك صادؽ مرشد بف يحيى ،كأبك عبد اهلل
()2

الرازم ،كطائفة .
ركل عنو :ابنو القاسـ ،كبنك أخيو فخر الديف أبك منصكر ،كتاج األمناء ،كزيف األمناء عبد الرحيـ ،كعز الديف
النسابة ابف تاج األمناء ،كالحافظ أبك المكاىب بف صصرل ،كأخكه أبك القاسـ الحسيف ،كالقاضي أبك القاسـ بف
الحرستاني ،كأبك جعفر القرطبي ،كالحافظ عبد القادر ،كأبك الكحش عبد الرحمف بف نسيـ ،كالحسف بف عمي الصيقمي،

كصالح بف فبلح الزاىد ،كظيير الديف عبد الكاحد بف عبد الرحمف بف سمطاف القرشي ،كأبك العز مظفر بف عقيؿ

الشيباني العقار كالد النجيب ،كالصائف نصر اهلل بف عبد الكريـ بف الحرستاني ،كالبدر بف يكنس بف محمد الفارقي
الخطيب ،كالقاضي أبك نصر بف الشيرازم ،كمحمد ابف أخي الشيخ أبي البياف ،كعبد القادر بف الحسيف البغدادم،
كنصر اهلل بف فتياف ،كابراىيـ كعبد العزيز ابنا الخشكعي ،كيكنس بف منصكر السقباني ،كادريس بف الخضر
()3

الشيباني ،كمحمد بف ركمي الحرداني ،كحاطب بف عبد الكريـ المزم ،كذاكر بف عبد الكىاب الستياني  ،كقد ركل

عنو الكثير أبك سعد السمعاني(.)4


المطمب الخامس  -مؤلفاتو:

كاف الحافظ بف عساكر غزير التأليؼ ،كيعد كتابو تاريخ مدينة دمشؽ أىـ ىذه المؤلفات  ،كقد تراكحت مابيف
مجمدات ضخمة كبيف أجزاء لطيفة ،كقد عدد الدكتكر طبلؿ الدعجاني ىذه المؤلفات حتى بمغت  138مصنفان(،)5

نذكر بعضان منيا كالتالي :

التاريخ ،ك المكافقات ،ك األط ارؼ التي لمسنف  ،ك عكالي مالؾ ،ك التالي لحديث مالؾ العالي  ،ك غرائب مالؾ ،

كمعجـ القرل كاألمصار  ،ك معجـ شيكخو  ،ك مناقب الشباف  ،ك فضؿ أصحاب الحديث ،ك السباعيات  ،ككتاب

تبييف كذب المفترم فيما نسب إلى األشعرم  ،ك السمسبلت ،كفضؿ الجمعة  ،ك األربعكف الطكاؿ  ،ك عكالي شعبة،
ك كتاب الزىادة في ترؾ الشيادة  ،ك عكالي الثكرم  ،ك األربعكف الجيادية  ،ك األربعكف البمدية  ،ك األربعكف األبداؿ
ك مسند أىؿ داريا  ،ك حديث أىؿ صنعاء الشاـ  ،ك حديث أىؿ قرية الببلط  ،ك فضائؿ عاشكراء ،ككتاب الزالزؿ ،

ك ثكاب المصاب بالكلد  ،ك طرؽ قبض العمـ  ،ك كتاب فضؿ مكة  ،ك كتاب فضؿ المدينة  ،ك كتاب فضؿ القدس

كجزء فضائؿ عسقبلف  ،كجزء فيمف نزؿ بالمزة  ،في فضائؿ الربكة كالنيرب  ،كجزء في مقاـ إبراىيـ كبرزة  ،كجزء في

قرية الحميرييف  ،كجزء أىؿ كفرسكسة ،كجزء أىؿ كفر بطنا ،كجزء بيت قكفا ،كبيت راسيف  ،كجزء سعد بف عبادة ،ك
المنيحة ،كجزء أىؿ حرستا ،كجزء أىؿ زممكا ،كجزء بيت لييا ،كجزء جكبر ،كجزء أىؿ حرداف  ،كجزء أىؿ جديا ،

( )1تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .71/40
( )2المصدر السابؽ .72/40
( )3المصدر نفسو .73/40
( )4المصدر نفسو .74/40
( )5مكارد ابف عساكر في تاريخ دمشؽ .61/1
2

كجزء أىؿ برزة ،كجزء أىؿ منيف ،كجزء أىؿ بيت سكا  ،كجزء أىؿ بعمبؾ ،كجزء المبسكط لمنكر حديث اليبكط ،ك
()1

الجكاىر كالآللئ .


المطمب السادس -ثناء العمماء عميو:

قاؿ شيخو الخطيب أبك الفضؿ الطكسي ما نعرؼ مف يستحؽ ىذا المقب اليكـ سكاه يعني لفظو الحافظ  ،كقاؿ
()2

ابف نقطة :حدث بأكثر مسمكعاتو ككاف حافظا ثقة في الحديث  ،كقاؿ الحافظ عبد القادر بف عبد اهلل الرىاكم :قد
()3

رأيت الحافظ أبا طاىر السمفي كالحا فظ أبا العبلء اليمذاني كالحافظ أبا مكسى بأصبياف مارأيت فييـ أحفظ أك قاؿ:
()4
مثؿ ابي القاسـ بف عساكر  ،كقاؿ ابف الدبيثي :أحد مف اشتير ذكره كشاع عممو كعرؼ حفظو كاتقانو .ىس ًم ىع
الكثير ببمده كبالعراؽ كخراساف كأصبياف كالحجاز كحصؿ ما لـ يحصمو غيره كجمع تاريخ الشاـ كأجاد في جمعو(،)5

كقاؿ ابف النجار :إماـ المحدثيف في كقتو ،كمف انتيت إليو الرئاسة في الحفظ كاإلتقاف( ،)6كقاؿ ابف خمكاف :كاف
محدث الشاـ في كقتو ،كمف أعياف الفقياء الشافعية ،غمب عميو الحديث فاشتير بو كبالغ في طمبو إلى أف جمع منو
ما لـ يتفؽ لغيره ،كرحؿ كطكؼ كجاب الببلد كلقي المشايخ ،ككاف رفيؽ الحافظ أبي سعد عبد الكريـ بف السمعاني في
الرحمة ،ككاف حافظا ٌدينان جمع بيف معرفة المتكف كاألسانيد( ،)7كقاؿ الذىبي" :أحد األعبلـ في الحديث ،كلـ يكف ًفي

()8
معاني ًفي تاريخو فقاؿ :كبير العمـ ،غزير الفضؿ ،حافظ ،ثقة،
الس
زمانو أحفظ ىكىال أعرؼ بالرجاؿ منو"  ،كذكره ٍابف ٌ
ٌ
ً
متثبت ،محتاط .رحؿ كتًعب،
المتيكف كاألسانيد ،صحيح القراءةٌ ،
ديفٌ ،
متقفٌ ،
خير ىح ىسف الس ٍ
َّمت ،جمع بيف معرفة ي
()9
الح ًديث ًفي ىزىمانو كختاـ
كبالى ىغ ًفي ال ٌ
طمب إلى أف جمع ما لـ يجمع غيره  ،كقاؿ تاج الديف السبكي :إً ىماـ أىؿ ى
الجيابذه اٍلحفاظ( ،)10كقاؿ ابف كثير الدمشقي :إماـ أىؿ الحديث في زمانو ،كحامؿ لكائيـ (.)11



المطمب السابع  :كفاتو رحمو اهلل تعالى:

تكفي ليمة االثنيف الحادم عشر مف رجب سنة إحدل كسبعيف كخمسمائة بدمشؽ ،كدفف عند كالده كأىمو بمقابر

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

الديف ،رحمو اهلل تعالى(.)12

( )1تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .75/40
( )2طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي .218/7
( )3التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة .405/
( )4المصدر السابؽ .406/
( )5ذيؿ تاريخ مدينة السبلـ البف الدبيثي .427/4
( )6المستفاد مف تاريخ بغداد البف الدمياطي .186/
( )7كفيات األعياف البف خمكاف 309/3
( )8تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .72/40
( )9المصدر السابؽ .76/40
( )10طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي .215/7
( )11طبقات الشافعييف البف كثير .693/1
( )12كفيات األعياف البف خمكاف .311/3
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المبحث الثاني :التعريؼ بكتاب تاريخ مدينة دمشؽ
 المطمب األكؿ -عنكاف الكتاب:
ىىمًيى ٍا( .)1كيطمؽ
تىٍا ًرٍي يخ ىم ًدٍيىن ًة ًد ىم ٍش ى
ضًميىا ىكتى ٍس ًمىيةي ىم ٍف ىحمَّيىا ًم ىف ٍا ٍأل ىىم ٍاثً ًؿ أ ٍىك ٍا ٍجتىٍا ىز بًىن ىكٍا ًحٍييى ٍا ًم ٍف ىكٍا ًرًدٍييى ٍا ىكأ ٍ
ؽ ىكًذ ٍك ير ىف ٍ
عميو اختصا انر :تاريخ دمشؽ أك تاريخ ابف عساكر.


المطمب الثاني -مكضكع الكتاب:

كتاب مشتم هؿ عمى ذكر مف حميا مف أماثؿ البر ً
ً
الفضؿ
ية ،كاجتاز بيا أك بأعماليا مف ذكم
قاؿ ابف عساكر :ىك
ه ي
ً
كخمفىائًيا ،ككالتًيا ،كفيقىيائًيا ،كقيضاتًيا ،كعممائًيا ،ي ً
ك ً
كن ىحاتًيا ،ك يش ىعرائًيا،
كى ىداتًيا ،ي
كدَّراتيا ،كقيَّرائيا ،ي
المزية ،مف أنبيائيا ،ي
ى
ى
ي ى
ى
ي
كركاتًيا كذكر ما ليـ مف ثناء كمدح كاثبات ما فييـ مف ىجاء كقدح كايراد ما ذكركه مف تعديؿ كجرح كحكاية ما نقؿ
ي

عنيـ مف جد كمزح كبعض ما كقع إلي مف ركاياتيـ كتعريؼ ما عرفت مف مكاليدىـ ككفاتيـ (.)2


ً
لمكتاب:
المطمب الثالث -األىمي ية العممي ية

كأىمية ىذا التاريخ ال تكمف في أنو تاريخ لمدينة دمشؽ أحد أكبر معاقؿ الحضارة اإلنسانية كالعمكـ اإلسبلمية عبر

مختمؼ العصكر فحسب بؿ إنو مكسكعة حديثية كىك مف أكسع المصادر في سير الرجاؿ ،كىك مكسكعة في عمـ

الرجاؿ كالجرح كالتعديؿ ،كمكسكعة أيضا في األدب كالشعر .كالحافظ ينقؿ مف مصادر لـ تصمنا فتاريخو كسيط بيف

العصر الذم يميو كعصر أسبلفو ،ككثي ار ما ينقؿ عمماء القرنيف السادس كالسابع عنو ،كابف األثير في تاريخو الكامؿ،
كالمزم في تيذيب الكماؿ ،كالذىبي في تاريخ اإلسبلـ ،كسير أعبلـ النببلء ،كابف كثير في البداية كالنياية .كيشيد
ألىمية ىذا الكتاب أقكاؿ العمماء في الثناء عميو.
ً
الحافظ عبد الغني المقدسي ،أنو بعد مكت ابف عساكر ،نفذ مف استعار لو شيئ نا مف (تاريخ
نقؿ الذىبي عف

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

ً
استعظامو؛ أم :كتاب التاريخ"(.)4
الحديث في أمره ك
كقاؿ الصفدم :في مجمس الحافظ المندرم":كلقد طاؿ
ي



المطمب الرابع  -منيج المؤلؼ في الكتاب:

قاؿ الحافظ ابف عساكر" :كبدأت بذكر مف اسمو منيـ أحمد؛ ألف االبتداء بمف كافؽ اسمو اسـ المصطفى ثـ

ذكرتيـ بعد ذلؾ عمى ترتيب الحركؼ مع اعتبار الحرؼ الثاني كالثالث تسييبلن لمكقكؼ ،ككذلؾ أيضان اعتبرت
الحركؼ في أسماء آبائيـ كأجدادىـ كلـ أرتبيـ عمى طبقات أزمانيـ أك كثرة أعدادىـ كعمى قدر عمكىـ في الدرجات

كالرتب كال لشرفيـ في األفعاؿ كالنسب ،ك أردفتيـ بمف عرؼ بكنيتو كلـ أقؼ عمى حقيقة تسميتو ،ثـ ذكر تنسيبو
كبمف لـ يسـ في ركايتو كأتبعتيـ بذكر النسكة المذككرات كاإلماء الشكاعر المشيكرات ،كقدمت قبؿ جميع ذلؾ جممة

مف األ خبار في شرؼ الشاـ كفضمو كبعض ما حفظ مف مناقب سكانو كأىمو كما خصكا بو دكف أىؿ األقطار كامتازكا
بو عمى سائر سكاف األمصار ،ما خبل سكاف الحرميف كجيراف المسجديف المعظميف كبكبت ذلؾ جميعو تبكيبان كرتبتو

في مكاضعو ترتيبان كذلؾ مبمغ عممي كغاية جيدم عمى ما كقع إلي أك ثبت عندم"(.)5

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

كقاؿ الدكتكر الدعجاني " :سمؾ ابف عساكر في تاريخو منيج المحدثيف ،فيك يبدأ بذكر السند ،ثـ يكرد المتف(،)1

كما أنو كاف دقيقان في النقؿ ،مع نقده لؤلسانيد كالمتكف ،كيسجؿ بعض األخطاء التي يقع فييا المصنفكف

السابقكف"(.)2

 المطمب الخامس  -مصادر المؤلؼ في الكتاب:
ً
قاؿ الدكتكر طبلؿ َّ
كتاب مكارد ابف عساكر في تاريخ مدينة دمشؽ" :بمغ عدد المؤلفيف مف
صاحب
الد ٍع ىجانًي،
ي
غير شيك ًخ ابف عساكر ( )711مؤلفان ،كبمغ عدد المؤلفيف مف شيكخو ( )198شيخان ،كبمغ عدد الكتب التي أقتبس
منيا ابف عساكر حكالي ( )1000و
كتاب( .")3ك أكرد ىنا العناكيف الرئيسة التي صنفيا الدكتكر الدعجاني كالتي يندرج
تحتيا المصادر التي أخذ عنيا ابف عساكر:

تب التاريخ ،كالسيرة ،كالمغازم ،كالفتكح ،كالتراجـ ،ك األنساب ،كاألخبار ،كالخطط(:)4
 أكلن -يك ي
 .1كتب التكاريخ ،كيندرج تحتيا:

 كتب التاريخ العاـ.

الخمفىاء.
تب تكار ً
يخ ي
 يك ي
المدف.
تب تكار ً
 يك ي
يخ ي
 .2كتب السيرة كالمغازم كالفتكح.
 .3كتب التراجـ ،كيندرج تحتيا:

 كتب تراجـ الخمفاء ،كاألمراء ،كالكالة ،كالكزراء ،كالكتاب ،كالقضاة ،كالفقياء ،كالمحدثيف.
الن ً
تب تر ً
اجـ ُّ
حاة ،كالمغكييف ،كالشعراء.
 يك ي
النس ً
ً
 يكتب تراجـ ُّ ً
اؾ.
ي
الزىىاد ،كال يعبَّاد ،ك ُّ ى
الخ ً
األخبار ،ك ً
ً
ً
طط:
األنساب ،ك
تب
 .4يك ي
ً
أصكؿ الد ً
ِّيف(:)5
تب
 ثانيان -يك ي
تب عمكـ القرآف ،كيتدرج تحتيا:
 .1يك ي
 كتب تفسير القرآف.
 كتب أسباب النزكؿ.
 كتب غريب القرآف.

 كتب طبقات القراء.
 كتب القراءات.
 .2كتب العقيدة:
 .3كتب الفقو كأصكلو:

( )1مكارد ابف عساكر في تاريخ دمشؽ لمدعجاني .84/1
( )2المصدر السابؽ .86/1
( )3المصدر نفسو .13/1
( )4مكارد ابف عساكر في تاريخ دمشؽ لمدعجاني .84/1
( )5المصدر السابؽ .19/1
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 ثالثان -كتب الحديث كعمكمو(:)1
 .1كتب السنة ،كيندرج تحتيا:

 كتب الصحاح.
 كتب السنف.

 كتب المسانيد.

 كتب المكطآت ،كالمصنفات ،كالجكامع.
 كتب المستخرجات.
 .2كتب الفكائد ،كاألمالي ،كاألجزاء ،كالنسخ ،كالصحؼ الحديثية.

 .3كتب األربعينات ،كالمعاجـ ،كالمشيخات ،كشركح غريب الحديث.

 رابعان -كتب عمـ الرجاؿ(:)2
 .1كتب معرفة الصحابة.
 .2كتب الطبقات.

 .3كتب الجرح كالتعديؿ.
 .4كتب معرفة األسماء ،كيندرج تحتيا:

 كتب األسماء كالكنى.

 كتب المؤتمؼ كالمختمؼ ،كالمتفؽ كالمفترؽ ،كالمتشابو.
 كتب التصحيؼ كالتحريؼ.
 كتب المبيمات.

 خامسان -كتب الفضائؿ ،كالمناقب ،كالزىد ،كالرقاؽ ،كاآلداب كاألخالؽ ،كالمكارد األدبية(:)3
 .1كتب الفضائؿ كالمناقب  ،كيندرج تحتيا:

 كتب فضائؿ كمناقب األشخاص.
 كتب فضائؿ البمداف.

 .2كتب المكارد األدبية ،كيندرج تحتيا:

 كتب األدب.
 كتب دكاكيف الشعر.
 المطمب السادس  -عناية العمماء كالباحثيف بالكتاب:
يقكؿ حاجي خميفة :كليذا التاريخ أذياؿ ،منيا(:)4
ذيؿ :كلد المصنؼ القاسـ ،كلـ يكممو.
كذيؿ :صدر الديف البكرم.

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

ما اختصره اإلماـ أبك شامة عبد الرحمف بف إسماعيؿ الدمشقي (ت665ق).

كالقاضي ،جماؿ الديف :محمد بف مكرـ األنصارم ابف منظكر(ت711ق).
كالشيخ بدر الديف محمكد بف أحمد العيني (ت855ق).

كانتقى منو جبلؿ الديف ،عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي (ت911ق) ،كسماه (تحفة المذاكر المنتقى مف تاريخ

ابف عساكر) .
ك الذيؿ عمى ذيؿ البرزالي :لمقاضي ،تقي الديف أبي بكر بف شيبة (ت851ق).
ك تيذيب تاريخ ابف عساكر لمشيخ عبد القادر بدراف (ت 1346ق).

كمف الكت ب الحديثة التي اىتمت بتاريخ ابف عساكر :كتاب مكارد ابف عساكر في تاريخ دمشؽ ،لمدكتكر طبلؿ
الدعجاني.

7

الفصؿ الثاني:
تخريج كدراسة أحاديث كآثار تاريخ مدينة دمشؽ لبف عساكر
مف بداية باب  :بياف أف الشاـ أرض مباركة كأف ألطاؼ اهلل بأىميا متداركة.
إلى نياية باب  :ما جاء عف سيد البشر عميو السالـ أف الشاـ أرض المحشر كالمنشر.
مف المجمد األكؿ.
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" باب بياف أف الشاـ أرض مباركة كأف ألطاؼ اهلل بأىميا متداركة "
 الحديث رقـ (:)1
ً ً
شافى ىي ًني ،أنا
أٍ
يما ى
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك يم ىح َّم ود ًى ىب ية المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد األى ٍك ىفان ُّي ف ى
ً
ً
ص و
ير ،إً ىج ىازةن ،قال :أىٍن ىبأىىنا
كر َّ
أىٍن ىبأىىنا ا ٍل ىخض ير ٍب يف ىعم ِّي ٍب ًف ىم ٍن ي
الض ًر ي

طً
ً ً
اك ُّي،
س ٍي يف ٍب يف ىعمً ِّي ٍب ًف يم ىح َّم ود األى ٍن ى
أ يىبك ىع ٍبد المَّو ا ٍل يح ى
ىح ىم ىد ٍب ًف فيطى ٍي و
س،
س ًع ي
ىح ىم ىد ٍب ًف أ ٍ
يد ٍب يف يع ىب ٍي ًد المَّ ًو ٍب ًف أ ٍ
ى
ً
ً
ً
سعيد ٍب ًف فيطى ٍي و
ىح ىم ىد ٍب ًف يب ٍرىى و
س ،أنا أ يىبك
اف ا ٍل يم ٍق ًرئي ،أنا أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ
أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ا ٍلفىتٍ ًح ا ٍل يمظىفَّ ير ٍب يف أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ى
()1
إًسح ى ً ً
اـ ٍب يف ىع َّم و
ىف
ت أ َّ
يد ،أىٍن ىبأىىنا يزىى ٍي ير ٍب يف يم ىح َّم ود ،قى ى
يـ ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يد ىح ٍيـ  ،أىٍن ىبأىىنا ًى ى
ار ،أىٍن ىبأىىنا ا ٍل ىكًل ي
اؿ :يح ِّدثٍ ي
ٍى
شي
اؽ إ ٍب ىراى ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
يف ًبالتَّ ٍقد ً
اؿ " :إً َّف المَّ ىو تىىب ىار ىؾ ىكتى ىعالىى ىب ىار ىؾ ىما ىب ٍي ىف ا ٍل ىع ًر ً
يس " ،ىي ٍعني
يش ىكا ٍلفيىرات ،ىك ىخ َّ
كؿ المَّو  قى ى
س ى
سط ى
ص فمى ٍ
ىر ي
ًبالتَّ ٍط ًي ً
.ى ىذا يم ٍنقى ًطعه.
ير ى
 انفرد بو ابف عساكر(.)2

 رجاؿ اإلسناد :
و
ً
ً
بف مح َّم ًد ً ً
ً .1ىب ية ً
صً
م ٍاب يف األى ٍكفى ًاني(524( )3ق)(:)4
ار ُّ
اهلل ي
بف أ ٍ
ىح ىم ىد ً ي ى
ى
بف ى ىبة اهلل بف ىعم ِّي أ يىبك يم ىح َّمد األى ٍن ى
ً
ركل عف :كالده ،كأبي بكر الخطيب ،كعبد العزيز ال ىكتَّان ٌي ،كأبي نصر بف طبلب.
()5
م  ،كأبك بكر ابف العربي ،كأبك طاىر اٍل ًسىم ًف ٌي  ،كابف عساكر.
ركل عنو :غيث األ ٍىرىمىن ًاز ُّ
()8( )7
ثبت متيقظ ،كقاؿ الذىبي:اإلماـ المحدث(.)9
كثَّقو ابف عساكر ( ،)6كاٍل ًسمىًف ٌي
 ،كزاد ابف عساكر :ه
()11
اهلل األى ٍنطى ً
بف ع ًمي ،أىبك ع ٍب ًد ً
بف ىع ًم ِّي ً
اك ُّي(473( )10ق):
س ٍي يف ي
ي ى
بف يع ىم ىر ً ى
 .2ي
الح ى
ركل عف :تماـ بف محمد بف عبد اهلل الرازم ،كعبد الرحمف بف أبي نصر .

ركل عنو :أبك بكر الخطيب ،كعمر بف عبد الكريـ الدىستاني(.)12

كقاؿ اإلماـ الذىبي  :القاضي ،الفقيو ،المسند( .)13لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
ً
ً
ً
كيعرؼ بالحب و
ص و
َّاؿ (459ق) (:)14
ير أبك
كر َّ
القاسـ ي
 .3ا ٍل ىخض ير ٍب يف ىعم ِّي ٍب ًف ىم ٍن ي
الض ًر ي
ركل عف :أبي محمد بف أبي نصر ,كعقيؿ بف عبيد اهلل بف عبداف ,ك محمد بف عبد الرحمف بف عبيد اهلل .
ركل عنو :أبك بكر الخطيب ،كأبك الفتياف الدىستاني ،كنجا بف أحمد العطار ،كأبك محمد بف األكفاني (.)15
( )1الصكاب إبراىيـ بف عبد الرحمف دحيـ :انظر تاريخ دمشؽ.137/175،63/22 ،374/21 ،408/14 ،270/8 ،261/1 ،181/1 :
( )2تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .140/1
( )3األكفاني :بفتح األلؼ كسككف الكاؼ كفتح الفاء كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى بيع األكفاف  ,األنساب لمسمعاني .336/1
( )4تاريخ مدينة دمشؽ اليف عساكر .359/73
( )5المصدر السابؽ.
( )6المصدر نفسو.
(ً )7
السمىفى بكسر السيف الميممة كفتح البلـ أبك طاىر أحمد بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ بف سمفة األصبياني.األنساب 171/7
( )8معجـ السفر لمسمفي .410/

( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .576/19
( )10بفتح األلؼ كسككف النكف كفتح الطاء الميممة كفي آخرىا الكاؼ ،ىذه النسبة إلى بمدة يقاؿ ليا أنطاكية  ,األنساب لمسمعاني 371/1
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي ,382/18
( )12تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .268/14
( )13سير أعبلـ النببلء لمذىبي .550/18
( )14تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر, 447/16
( )15المصدر السابؽ.
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لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
ىح ىم ىد ٍب ًف فيطى ٍي و
س ا ٍل ىكَّاٍرؽ( ،)1أبك عثماف (422ق) :
س ًع ي
ىح ىم ىد ٍب ًف أ ٍ
يد ٍب يف يع ىب ٍي ًد المَّ ًو ٍب ًف أ ٍ
 .4ى
ركل عف :أبيو ،كالميانجي ,كأبي القاسـ بف طعاف ،كعبد الرحمف بف أحمد بف عمراف الدينكرم.
ركل عنو :عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي ،كعمي بف محمد الحنائي ،كمحمد بف عمي بف محمد بف صالح المطرز(.)3
لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
()2

ىح ىم ىد ٍب ًف يب ٍرىى و
 .5ا ٍل يم ى
ظفَّ ير ٍب يف أ ٍ
اف أ يىبك ا ٍل ىفتٍ ًح ا ٍل يم ٍق ًرئي
ركل عف :أحمد بف محمد بف سعيد بف فطيس ،كعبد اهلل بف الحسيف بف جمعة ،ك إبراىيـ بف الحسيف.
()4

(385ق)(:)5

ركل عنو :تماـ بف محمد ،كأبك سعد الماليني ،كأبك القاسـ سعيد بف عبيد اهلل بف فطيس.

()6

قاؿ شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم  :إماـ مقرئ مؤلؼ ثقة(.)7
ىحم يد ٍب يف مح َّم ًد ٍب ًف س ًع ً
يد ٍب ًف فيطى ٍي و
س أ يىبك ىب ٍك ور القرشي ا ٍل ىكَّاٍرؽ (350ق)(:)8
يى
ى
 .6أ ٍ ى
برىيـ بف يد ىحٍيـ.
ركل عف :أبي الفضؿ جعفر بف محمد الككفي ،كمحمد بف أيكب بف مشكاف  ،ك إ ا
ركل عنو :أبك الحسف الرازم ،كابنو تماـ بف محمد ،كأبك بكر بف المقرئ .
كثَّقو عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي ( ،)9كالذىبي (.)10
ً ً
ً ً
بف ىع ٍم ًرك ً
يـ يد ىح ٍيـ(ً )11
ش ًق ُّي (303ق) (:)12
يـ ٍب يف ىع ٍب يد َّ
ِّم ٍ
بف ىم ٍي يم ٍك وف الد ى
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
 .7إ ٍب ىراى ى
ركل عف :أبيو ،كمحمد بف الكزير ،كأبي عبد اهلل محمد بف عمي العسقبلني ،كىشاـ بف عمار.
ركل عنو :أبك زرعة ابف أبي دجانة ،كابف أخيو عبد الرحمف بف عمرك بف يد ىحٍيـ ،ك أحمد بف فطيس(.)13
قاؿ الذىبي :ثقة( ،)14كمرة قاؿ :ككاف محدثان مقبكالن(.)15
()17
بف أ ىىب و
س ىرةى ً
ص ٍي ًر ً
ار ً
بف ىع َّم ً
ش ًق ُّي (245ق)(:)18
م
الس ىم ًم ُّي ( )16الظَّفى ًر ُّ
الكلً ٍي ًد ُّ
ِّم ٍ
ً .8ى ى
اـ ي
اف أ يىبك ى
بف ىم ٍي ى
بف ين ى
الد ى
شي
( )1بفتح الكاك كتشديد الراء ك في آخرىا القاؼ  ،ىذا اسـ لمف يكتب المصاحؼ ككتب الحديث كغيرىا ,النساب لمسمعاني.300/13
( )2تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر.175/21
( )3المصدر السابؽ.
( )4ىذه النسبة إلى قراءة القرآف كاقرائو  ,األنساب لمسمعاني .400/12
( )5تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر.373/58
( )6تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .374/58
( )7غاية النياية في طبقات القراء لشمس الديف الجزرم .300/2
( )8تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر.359/
( )9ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني.84/
( )10تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .436/ 25
( )11ال يد ىح ٍيـ بضـ الداؿ كفتح الحاء الميممتيف بعدىما الياء الساكنة كفي آخرىا الميـ ،ىذا لقب القاضي أبى سعيد عبد الرحمف بف إبراىيـ القرشي
الدمشقي المعركؼ ب يد ىح ٍيـ ،كيد ىح ٍيـ ىك تصغير دحماف ،كدحماف بمسانيـ الخبيث.األنساب لمسمعاني .319/5
ٌ
( )12تاريخ اإلسبلـ لمذىبي.300/ 23
( )13تاريخ مدينة دمشؽ .20/7
( )14تاريخ اإلسبلـ .100/22
( )15تاريخ اإلسبلـ .300/23
( )16بضـ السيف الميممة كفتح البلـ إلى سميـ كىي قبيمة مف العرب مشيكرة .األنساب لمسمعاني.181/7
( )17بفتح الظاء المعجمة كالفاء كفي آخرىا الراء الميممة ،ىذه النسبة إلى ظفر ،كىك بطف مف األنصار,األنساب لمسمعاني .133/9
( )18تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ .244/30
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ركل عف :إبراىيـ بف أعيف ،كاسماعيؿ بف عياش ،كأيكب بف تميـ القارئ ،كالكليد بف مسمـ.
ركل عنو :البخارم ،كأبك داكد ،كالنسائي ،كابف ماجو ،كابنو أحمد بف ىشاـ بف عمار(.)1
كثٌقو ابف معيف ( ،)2كابف عساكر ( ،)3كالخميمي ( ،)4كذكره ابف حباف في الثقات( ،)5كقاؿ العجمي  :صدكؽ( ،)6كقاؿ
َّ
طنً ٌي  :صدكؽ كبير المحؿ( ،)7كقاؿ أبك حاتـ الرازم :ىشاـ بف عمار لما كبر تغير ككمما دفع إليو قرأه ككمما
الد ىارقي ٍ
لقف تمقف ،ككاف قديما اصح ( .)8كقاؿ أيضا :صدكؽ( ،)9كقاؿ النسائي :ال بأس بو( ،)10كقاؿ اإلماـ أحمد  :طياش
خفيؼ( ،)11كذكره العبلئي في المختمطيف ( ،)12كقاؿ الذىبي :صدكؽ مكثر لو ما ينكر( ،)13كقاؿ مرة  :اإلماـ الحافظ
العبلمة ،المقرئ ،عالـ أىؿ الشاـ( ،)14كقاؿ ابف حجر :صدكؽ مقرئ كبر فصار يتمقف ,فحديثو القديـ أصح(.)15
ً
َّاس الدِّم ٍ ً
بف م ًو
يم َّي ىة (194ق)(:)16
 .9ا ىلكًل ٍي يد ي ي ٍ
سمـ أ يىبك ى
شق ُّي ىم ٍكلىى ىبني أ ى
العب ً ى
ركل عف :األكزاعي ،كيزيد بف أبي مريـ ،كعبد اهلل الرحمف بف نمير.

ركل عنو :عمي ابف المديني ،كابراىيـ بف مكسى ،كأبك مكسى محمد بف المثنى الزمف.

()17

قاؿ ابف سعد :كاف الكليد ثقة كثير الحديث كالعمـ( ،)18كقاؿ العجمي :ثقة( ،)19كقاؿ أبك حاتـ :صالح الحديث( ،)20كقاؿ
الخميمي :مقدـ عمى جميع أىؿ الشاـ متفؽ عميو( ،)21كذكره ابف حباف في الثقات ( ،)22كقاؿ الذىبي :عالـ أىؿ الشاـ

الحافظ ( ،)23كقاؿ ابف حجر :ثقة لكنو كثير التدليس كالتسكية( ،)24كذكره في المرتبة الرابعة

()25

مف طبقات المدلسيف.

( )1تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ .244/30
( )2سؤاالت ابف الحنيد ليحي بف معيف .397/
( )3تاريخ مدينة دمشؽ .32/74
( )4اإلرشااد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .445/1
( )5الثقات البف حباف .233/9
( )6تاريخ الثقات لمعجمي.459/
( )7سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .281/
( )8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .66/9
( )9المصدر السابؽ .67/9
( )10تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي كذكر المدلسيف.113/63
( )11العمؿ الحديث كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم .103/
( )12المختمطيف لمعبلئي.126/
( )13ميزاف االعتداؿ .302/4
( )14سير أعبلـ النببلء .420/11
( )15تقريب التيذيب .603/
( )16سير أعبلـ النببلء لمذىبي.211/9
( )17اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد لمكبلباذم .758/2
( )18الطبقات الكبير البف سعد .475/9
( )19تاريخ الثقات لمعجمي.446/
( )20الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .16/9
( )21اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .144/1
( )22الثقات البف حباف .222/9
( )23سير أعبلـ النببلء لمذىبي .211/9
( )24تقريب التيذيب البف حجر.614/
( )25الطبقة الرابعة مف المدلسيف ىـ مف اتفؽ عمى أنو ال يحتج بشيء مف حديثيـ إال بما صرحكا فيو بالسماع لكثرة تدليسيـ عمى الضعفاء كالمجاىيؿ
كبقية بف الكليد .تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس.14/
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()3
()2
و
الخ ىرًق ُّي(162( )4ق)(:)5
م
الم ٍن ًذ ًر التَّ ًم ٍي ًم ُّي ()1الخراساني
ى
 .10يزىى ٍي ير ي
الم ٍرىك ًز ٌ
ى
بف يم ىح َّمد أ يىبك ي
ركل عف :زيد بف أسمـ ،كشريؾ بف أبي نمر ،كعاصـ األحكؿ ،كعبد اهلل بف محمد بف عقيؿ.

كعنو أبك داكد الطيالسي  ،كركح بف عبادة  ،كعبد الرحمف بف ميدم ،كالكليد بف مسمـ.

()6

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

أبي حاتـ  :محمو الصدؽ( ،)14كقاؿ ابف حباف :يخطئ كيخالؼ( ،)15كذكره أبك الفرج بف الجكزم في الضعفاء( ،)16قاؿ
الذىبي :ثقة فيو ليف( ،)17كقاؿ :ثقة يغرب يأتي بما ينكر( ،)18كقاؿ ابف عدم :أرجك أف ال بأس بو( ،)19كقاؿ ابف
حجر :ركاية أىؿ الشاـ عنو غير مستقيمة فضعؼ بسببيا(.)20

اك َّي ،كاٍل ىخ ً
 الحكـ عمى اإلسناد  :أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد ألف فيو :الحسٍيف بف عمً ِّي األٍىنطى ً
ض ىر ٍب ىف ىعمً ِّي ٍب ًف
يى ى ى ى
يد ٍب ىف يعىبٍي ًد المَّ ًو ٍب ًف فيطىٍي و
ص و
كر َّ
س؛ لـ أقؼ ليـ عمى جرح أك تعديؿ.
الض ًرير ،ك ىس ًع ى
ىمٍن ي

 الحديث رقـ (:)2

أخبرنا أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحداد في كتابو كحدثني أبك مسعكد عبد الرحيـ بف عمي بف أحمد بف الشاىد
بأص بياف أنبأنا أبك القاسـ عبد الرحمف بف محمد الذككاني أنبأنا أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر الحياني نا
إبراىيـ بف محمد بف الحسف نا أ يىبك ىع َّم و
يع  ،ىع ٍف
الرًب ً
س ٍي يف ٍب يف ىك ًاق ود ،ىع ًف َّ
ار ،حدثنا أبك ا ٍلفى ٍ
كسى ،أنبأنا ا ٍل يح ى
ض ًؿ ٍب يف يم ى
()21
ً
َّي ىناه كليكطنا إًلىى األىر ً ً
ً ً
اؿَّ :
اـ،
يف  ، قى ى
ييا ًل ٍم ىعالى ًم ى
ض الَّتي ىب ىارٍك ىنا ف ى
أىًبي ا ٍل ىعال ىية ،ىع ٍف أ ىيب ِّي ٍب ًف ىك ٍع وب " :ىكىنج ٍ ي ى
ٍ
الش ي
كما ًم ٍف م و
اء ىعذ و
الص ٍخ ىرًة الَّ ًتي ًب ىب ٍي ًت ا ٍل ىم ٍق ًد ً
س".
ٍب إًل ىخ ىر ىج ًم ٍف ًت ٍم ًؾ َّ
ى
ىى
( )1بفتح التاء مف فكقيا كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا بيف الميميف المكسكرتيف ،ىذه النسبة الى تميـ ,األنساب لمسمعاني.76/3
( )2الخراساني :بضـ الخاء المعجمة كفتح الراء كالسيف الميممتيف كفي آخرىا النكف ،نسبة إلى خراساف ,األنساب لمسمعاني.70/5
( )3بفتح الميـ كالكاك بينيما الراء الساكنة كفي آخرىا الزال ،نسبة إلى مرك الشاىجاف ,يعنى الشاه جانى مكضع الممكؾ كمستقرىـ ,األنساب
لمسمعاني.207/12
( ) 4بفتح الخاء المعجمة كالراء كفي آخرىا القاؼ ،ىذه النسبة إلى خرؽ ،كىي قرية عمى ثبلثة فراسخ مف مرك ,األنساب لمسمعاني.97/5
( )5تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم.414/9
( )6تيذيب التيذيب البف حجر.349/3
( )7تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي.113/كركاية الدكرم.354/4
( )8سؤاالت ابف الجنيد ليحي بف معيف.407/
( )9الضعفاء الكبير لمعقيمي.92/2
( )10سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد.233/
( )11الضعفاء الكبير لمعقيمي.92/2
( )12العمؿ الكبير لمترمذم.396/
( )13تاريخ الثقات لمعجمي.166/
()14الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ.590/3
( )15الثقات البف حباف .337/6
( )16الضعفاء كالمتركككف ألبي الفرج بف الجكزم .297/1
( )17ديكاف الضعفاء لمذىبي .146/
( )18الكاشؼ لمذىبي .297/1
( )19الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .187/4
( )20تقريب التيذيب البف حجر .252/
( )21سكرة األنبياء  ,اآلية.71:
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 .1أخرجو ابف جرير الطبرم في تفسيره جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،في تفسير سكرة األنبياء ،رقـ اآلية (، )71
 ،468/18مف طريؽ الحسيف بف حريث عف أبي عمار ،بو ،الحديث بمفظو.
 .2كأخرجو ضياء الديف المقدسي في كتابو فضائؿ بيت المقدس ،في باب فضؿ صخرة بيت المقدس ،57/ ،رقـ
الحديث  ، 28مف طريؽ أبي العالية مكقكفا عميو ،متقارب األلفاظ.
 -رجاؿ اإلسناد :

ً
ً
بف مح َّم ًد ً ً
ىح ىم ىد ً
الحدَّاد
س يف ي
بف أ ٍ
ىص ىب ىيان ٌي ،أ يىبك ىعمي ى
س ًف ً ي ى
بف ى
 .1ى
بف ىعم ِّي األ ٍ
الح ى
الح ى
ركل عف :أبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل ،ك محمد بف عبد اهلل الضبي ،كعبد الرحمف بف محمد الذككاني.
الخ ىرًق ُّي.
ركل عنو :اٍل ًسمىًف ٌي  ،كأبك الفتح عبد اهلل ى
()3
َّم ىعانً ٌي :كاف شيخان ،عالمان ،ثقة،
قاؿ أبك الفرج األصبياني  :انتيى إليو الحديث كاإلقراء بأصبياف  ،كقاؿ الس ٍ
()1

(515ق)(:)2

صدكقان( ،)4كقاؿ الذىبي :المحدث مسند العصر( ،)5كقاؿ السيكطي  :الحافظ اإلماـ(.)6
ً
اء عمً ِّي ً و
ً
اج ُّي (566( )7ق) (:)8
الح ِّ
س يع ٍكود ىع ٍب يد َّ
الر ًح ٍيًـ ي
ىص ىب ىيان ُّي ،ى
الكفى ى
بف ىح ٍمد األ ٍ
 .2أ يىبك ىم ٍ
ابف أىًبي ى
ركل عف :جده غانـ ،كأبي عمي الحداد ،كعبد الغفار بف محمد الشيركم ,كأبي القاسـ بف الحصيف.
()9
َّم ىعانً ٌي ،كابف عساكر ،كعبد القادر الرىاكم.
كعنو :الس ٍ
()10
الم ىع َّد يؿ (.)11
الم ىع َّد يؿ  ,كقاؿ ابف العماد الحنبمي  :الحافظ ي
قاؿ الذىبي  :اإلماـ المحدث الحافظ ي
ىحم ىد اليم ىدان ُّي(َّ )12
ً
بف أىًبي ىب ٍك ور يم ىح َّم ًد ً
الذ ٍك ىك ًان ُّي (443( )13ق)(:)14
 .3أبك القاسـ ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ي
بف أىًبي ىعمي أ ٍ ى ى ٍ
ركل عف :أبي الشيخ الحافظ ،كأبي بكر عبد اهلل بف محمد القباب .
ركل عنو :ىادم بف إسماعيؿ العمكم ،كجعفر بف عبد الكاحد الثقفي ،كأبك عمي الحداد.

()15

قاؿ الذىبي :الشيخ ،اإلماـ(.)16

( )1الح داد :بفتح الحاء كاأللؼ بيف الداليف أكالىما مشددة ،ىذه النسبة إلى بيع الحديد كشرائو كعممو ,األنساب لمسمعاني.77/4
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي 305/19
( )3المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ألبي الفرج بف الجكزم.199/17
( )4التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني.177/1
( )5سير أعبلـ النببلء لمدىبي.304/19
( )6طبقات الحفاظ لمسيكطي .459/

الحاجِّي :نسبة إلى مف ىح َّج إلى بيت اهلل الحراـ .ذيؿ لب المباب في تحرير األنساب لشياب الذيف األزىرم .106/
( )7ى
( )8معجـ الشيكخ البف عساكر .557/1
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .575/20
( )10المصدر السابؽ.
( )11شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد .360/6
( )12بفتح الياء كسككف الميـ ك فتح الداؿ  ،ىي منسكبة إلى ىمداف ،كىي قبيمة مف اليمف نزلت الككفة ,األنساب لمسمعاني.419/13
( )13بفتح الذاؿ كسككف الكاؼ كفتح الكاك بعدىا األلؼ  ،نسبة إلى ذككاف كىك اسـ لبعض أجداد المنتسب إليو ,األنساب لمسمعاني.7/6
( )14سير أعبلـ النببلء لمذىبي .608/17
( )15المصدر السابؽ .609/17
( )16المصدر نفسو.
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و
ً
 .4ع ٍب يد ً
كؼ ًبأىًبي َّ
بف ىج ٍعفى ًر ً
بف يم ىح َّم ًد ً
الش ٍي ًخ (369ق)(:)1
الم ٍع ير ي
بف ىحي ى
اهلل ي
ى
َّاف األ ٍ
ىص ىب ىيان ُّي  ،أ يىبك يم ىح َّمد ى
ركل عف :مف جده محمكد بف الفرج الزاىد ,كأبي بكر أحمد بف عمرك البزار ,كاسحاؽ الرممي.
كعنو :ابف مندة ،كابف ىم ٍرىد ىكٍيو ،كأبك سعد الماليني ،كأبك نعيـ الحافظ.
قاؿ أبك نعيـ األصبياني :أحد الثقات كاألعبلـ(،)3كقاؿ الذىبي :حافظ أصبياف( ,)4كقاؿ ابف حجر :الحافظ الكبير(.)5
()6
اؽ إً ٍبر ً
س ًف ً
بف يم ىح َّم ًد ً
ىص ىب ىي ًان ُّي (302ق) (:)7
اى ٍي يـ ي
بف ى
بف ىمتُّىكٍيو األ ٍ
 .5أ يىبك إً ٍ
الح ى
س ىح ى ى
ركل عف :محمد بف عبد الممؾ بف أبي الشكارب ،كبشر بف معاذ ،كأحمد بف منيع ،كمحمد بف ىاشـ البعمبكي.
()8
حدث عنو :أبك الشيخ بف حياف ،كأبك القاسـ َّ
الطىب ىرانً ٌي ،كأبك عمي بف ىاركف ،كأبك أحمد العساؿ.
َّم ىعانً ٌي :ثقة فاضؿ( ،)9كقاؿ صبلح الديف الصفدم :كاف حافظان صدكق نا( ،)10كقاؿ الذىبي  :كاف حافظان ثق نة(.)11
قاؿ الس ٍ
ً ()12
بف قي ٍط ىب ىة أ يىبك ىع َّم و
بف ثىا ًب ًت ً
س ًف ً
بف يح ىرٍي ًث ً
م(244()13ق)(:)14
الم ٍرىك ًز ُّ
س ٍي يف ي
بف ى
 .6ي
الح ى
الح ى
ار ال يخ ىزاع ُّي  ،ى
ركل عف :الفضؿ بف مكسى السٍِّيىنانً ُّي  ،كالفضيؿ بف عياض ،كابف عيينة ،كابف المبارؾ.
()2

ركل عنو :الجماعة سكل ابف ماجو ،إال أف أبا داكد ركل عنو كتابة ،كابراىيـ بف محمد بف متكيو
ذكره ابف حبات في الثقات( , )16ككثًّقو :النسائي( ،)17كالذىبي( ,)18كابف حجر (.)19

()15

.

ً ()20
بف مكسى ،أىبك ع ٍب ًد ً
م (192ق)(:)21
الس ٍي ىنان ُّي
الم ٍرىك ًز ُّ
اهلل ِّ
 .7ال ىف ٍ
ي ى
ض يؿ ي ي ٍ ى
ى
ركل عف :إسماعيؿ بف أبي خالد ،كىشاـ بف عركة ،كعبد المؤمف بف خالد الحنفي ،كحسيف بف كاقد.

كركل عنو :إسحاؽ بف راىكيو ،كابراىيـ بف مكسى الرازم ،كأبك عمار الحسيف بف حريث(.)22

( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي .277/16
( )2المصدر السابؽ.
( )3تاريخ أصبياف ألبي نعيـ .51/2
( )4تذكرة الحفاظ لمذىبي .105/3
( )5لساف الميزاف البف حجر .64/7
( )6بفتح الميـ كضـ التاء  ،ىذه النسبة إلى متكيو ،كىك اسـ لجد المنتسب إليو ,األنساب لمسمعاني .83/12
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .142/14
( )8المصدر السابؽ.
( )9األنساب لمسمعاني .83/12
( )10الكافي بالكفيات.82/6 :
( )11تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .85/23
( )12بضـ الخاء كفتح الزام ,كفي آخرىا العيف الميممة ،ىذه النسبة إلى خزاعة ,األنساب لمسمعاني .116/5
( )13بفتح الميـ كالكاك بينيما الراء الساكنة كفي آخرىا الزال ،ىذه النسبة إلى مرك الشاىجاف.األنساب لمسمعاني .207/12
( )14تيذيب الكماؿ لممزم .358/6
( )15المصدر السابؽ..360/6
( )16الثقات البف حباف .187/8
( )17مشيخة النسائي .73/
( )18الكاشؼ لمذىبي .332/1
( )19تقريب التيذيب البف حجر .203/
( )20كسر السيف كسككف الياء كفتح النكف كفي آخرىا نكف أخرل ،نسبة إلى سيناف كىي إحدل قرل مرك.األنساب لمسمعاني .335/7
( )21تيذيب الكماؿ لممزم .254/23
( )22المصدر السابؽ.
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كثًّقو :ابف سعد( ،)1كابف معيف( ،)2كابف شاىيف( ،)3كذكره ابف حباف في الثقات( ،)4كقاؿ ككيع  :ثقة ثبت( ،)5كقاؿ
الذىبي :الحافظ اإلماـ الحجة( ،)6كقاؿ ابف حجر  :ثقة ثبت(.)7
اهلل القير ًش ُّي ,مكىلى ع ٍب ًد ً
بف ك ًاق ود أىبك ع ٍب ًد ً
اهلل يك ىرٍي وز (159ق ,كقيؿ157ق) (:)8
ى
ي ى
ىٍ
س ٍي يف ي ى
 .8يح ى
ى
ركل عف :أكفى بف دليـ  ،كأيكب السختياني  ،كالربيع بف أنس الخراساني ،كعبد اهلل بف بريدة.

الحباب  ،كسميماف األعمش ،كعبد اهلل بف المبارؾ ،كالفضؿ بف مكسى السٍِّيىنانً ُّي.
ركل عنو :زيد بف ي
قاؿ ابف سعد :كاف حسف الحديث( ،)10كقاؿ ابف معيف :ثقة ليس بو بأس( ،)11كذكره ابف حباف في الثقات( ،)12كقاؿ
()9

()14
()13
خير( ،)15كقاؿ أبك زرعة الرازم :ال بأس
اإلماـ أحمد :ليس بذاؾ  ،كمرة :لو مناكير  ،كمرة :ال بأس بو كأثنى عميو ان

بو( ،)16كقاؿ النسائي :ليس بو بأس( ،)17كقاؿ الذىبي  :صدكؽ( ،)18كقاؿ ابف حجر :ثقة لو أكىاـ(.)19
()23
()21
()20
س ً و
بف أىىن ً
اس ًان ُّي (139()22ق ,أك 140ق):
الب ٍك ًر ُّ
َّ .9
الرًب ٍي يع ي
بف ًزىياد ى
م ال ىب ٍ
ص ًرم ال يخ ىر ى
ركل عف :أنس بف مالؾ ،كالحسف البصرم ،كرفيع أبي العالية الرياحي.
ركل عنو :الحسيف بف كاقد المركزم ،كسفياف الثكرم ،كسميماف بف عامر البرزم(.)24
قاؿ العجمي :ثقة( ،)25كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ( ،)26كقاؿ النسائي :ليس بو بأس(،)27

( )1الطبقات الكبرل البف سعد .372/7
( )2تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .345/4
( )3تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .186/
( )4الثقات البف حباف .319/7
( )5التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم لمباجي األندلسي .1048/3
( )6تذكرة الحفاظ لمذىبي .217/1
( )7تقريب التيذيب البف حجر .476/
( )8تيذيب الكماؿ لممزم .491/6
( )9المصدر السابؽ .492/6
( )10الطبقات الكبير البف سعد .375/9
( )11مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ ركاية طيماف.117/
( )12الثقات البف حباف .209/6
( )13العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية المركذم كغيره .73/
( )14المصدر السابؽ .183/
( )15الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .66/3
( )16المصدر السابؽ.
( )17سير أعبلـ النببلء لمذىبي .104/7
( )18المغني في الضعفاء لمذىبي .176/1
( )19تقريب التيذيب البف حجر .206/
( )20بفتح الباء كسككف الكاؼ كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة الى جماعة ممف اسميـ ابك بكر كبكر.األنساب لمسمعاني.296/2
( )21بفتح الباء المكحدة كسككف الصاد الميممة كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة الى البصرة.األنساب لمسمعاني .253/2
( )22بضـ الخاء كفتح الراء كالسيف الميممتيف كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى خراساف األنساب لمسمعاني .70/5
( )23تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .417/8
( )24تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم .61/9
( )25الثقات لمعجمي .350/1
( )26الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .454/3
( )27تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .417/8
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كذكره ابف حباف في الثقات( ،)1كقاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة ال ارزياف :صدكؽ ثقة( ،)2قاؿ ابف حجر :صدؽ لو أكىاـ(.)3
ً ()4
م (93ق)(:)5
ص ًر ُّ
العالً ىي ًة ِّ
بف ًم ٍي ىر ى
 .10يرفى ٍيعي ي
الرىياح ُّي ى
الب ٍ
اف أ يىبك ى
ركل عف :أبي بف كعب  ،كأنس بف مالؾ  ،كحذيفة بف اليماف ،كرافع بف خديج.
ركل عنو :بكر بف عبد اهلل المزني  ،كثابت البناني ،كجعفر بف ميمكف ، ،كالربيع بف أنس الخراساني(.)6

كثقو ابف سعد( ،)7كالعجمي( ،)8كابف معيف كأبك حاتـ الرازم ( ،)9كالذىبي

حجر :ثقة كثير اإلرساؿ(.)12

()10

 ،كذكره ابف حباف في الثقات( ،)11كقاؿ ابف

و
بف قى ٍي ً
صً
س ً
بف ىك ٍع ًب ً
م (22ق ،كقيؿ 30ق)  :صحابي جميؿ(.)13
ار ُّ
.11أ ىيب ُّي ي
بف يع ىب ٍيد األى ٍن ى
بف أىىن ً
م؛ كبلىما صدكؽ.
الب ٍك ًر ُّ
بف ىك ًاقدو ،ك َّ
س ى
الربًٍي ىع ى
 الحكـ عمى اإلسناد  :اإلسناد حسف؛ ألف فيو :يح ىسٍي ىف ى
 الحديث رقـ (: )3
ً
ً ً
ىج ىازىنا ىج ِّدم أ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك
س ٍي ًف ىع ٍب يد َّ
س ٍي ًف ٍب ًف أىًبي ا ٍل ىحدَّاد ،أ ى
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىع ٍبد المَّو ٍب ًف ا ٍل يح ى
أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ا ٍل يح ى
ً
ً
يم ىح َّم ًد ٍب يف األى ٍكفى ًان ِّي ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد ا ٍل ىع ًز ً
الرىب ًع ُّي
س ًف ٍب ًف ىع ًمي َّ
يز ٍب يف أ ٍ
س ٍي ًف ىعم ُّي ٍب يف ىح ى
ىح ىم ىد ال ىكتَّان ٌي ،قال :أىٍن ىبأى أ يىبك ا ٍل يح ى
م ا ٍل ًحم ً
افظي ،أىٍنبأىىنا أىبك ع ًمي ا ٍلحس يف ٍب يف ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف س ًع و
ا ٍلح ً
َّاس ٍب يف ا ٍل ىخ ًم ً
ص ُّي ًب ىب ٍعمى ىب َّؾ ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ا ٍل ىخ ًم ً
يؿ
يد ا ٍل ًك ٍن ًد ُّ
ى
ى ي ى
ى
يؿ ا ٍل ىعب ي
ى
ى ى
ٍ
ضرًم ُّي ًب ًحمص ،أىٍنبأىىنا أىبك ع ٍمقىم ىة يع ًني ىنصر ٍب ىف يخ ىزٍيم ىة ٍب ًف ع ٍمقىم ىة ٍب ًف م ٍحفي ً
ىخ ىب ىرًني أىًبي ،ىع ٍف
كظ ٍب ًف ىع ٍمقى ىمةى ،أ ٍ
ى ي ى ى ىٍ
ٍ ى
ٍى
ا ٍل ىح ٍ ى
ى
ى ى
ى
يو م ٍحفي ً
ً ً
اؿ يم ىع ً
ث ا ٍب يف ا ٍل ىح ً
اؿ ا ٍل ىح ً
اكىي ية ٍب يف أىًبي
ار ي
ار ًث :قى ى
كظ ٍب ًف ىع ٍمقى ىمةى ،ىع ًف ٍاب ًف ىع ًائ وذ ،قىاؿ :كقى ى
ىن ٍ
ص ًر ٍب ًف ىع ٍمقى ىمةى ،ىع ٍف أىخ ى
يش إًلىى ا ٍلفير ً
ً
اف -ر ً
ىع ًم ٍر ًم ىف ا ٍل ىع ًر ً
اف
َّؾ قى ى
ض ىي المَّ يو تى ىعالىى ىع ٍن يي ىما" :-إً َّف ىرب ى
ات األ ٍىر ى
ض ا ٍل يم ىب ىارىكةى ،ىك ىك ى
يـ :أ ٍ
ي
ى
س ٍف ىي ى ى
اؿ ًإل ٍب ىراى ى
س ىنةن".
ؼ ،ىك ٍ
أ َّىك ىؿ ىم ًف ٍ
َّي ى
اختىتى ىف ىك يى ىك ٍاب يف ثى ىم ًان ى
اختىتى ىف ،ىكقى ىرل الض ٍ
يف ى
 انفرد بو ابف عساكر(.)14
 رجاؿ اإلسناد:

الر ٍحم ًف ٍب يف ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ا ٍلحس يف ،أىبك ا ٍلحس ٍي ًف ٍب ًف أىًبي ا ٍلحد ً
َّيد (546ق)(:)15
ى
ى
ى ى ي ي ى
 .1ىع ٍب يد َّ ى
ركل عف :جده أبي عبد اهلل ,كأبي القاسـ بف أبي العبلء ,كأبي الفضؿ بف الفرات.

( )1الثقات البف حباف .300/6
( )2السنف الكبرل لمبييقي .287/2
( )3تقريب التيذيب البف حجر .241/
( )4بكسر الراء كبفتح الياء كفي آخرىا الحاء ،نسبة إلى أشياء منيا إلى القبيمة كىي رياح بطف مف تميـ.األنساب لمسمعاني .208/6
( )5تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ .214/9
( )6المصدر السابؽ .215/9
( )7الطبقات الكبير البف سعد .111/9
( )8الثقات لمعجمي .503/
( )9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .510/3
( )10ميزاف االعتداؿ لمذىبي .54/2
( )11الثقات البف حباف .239/4
( )12تقريب التيذيب البف حجر .246/
( )13اإلصابة تمييز الصحابة البف حجر .181/1
( )14تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .141/1
()15المصدر السابؽ.4/35.
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ً ()2
()1
َّم ىعانً ٌي  :شيخ صالح(.)3
َّم ىعان ٌي  .قاؿ الس ٍ
كعنو :ابف عساكر  ,كالس ٍ
الدمشقي ،ابف أبي الحديد (482ق)(:)4
مي
ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد الكاحد أبك عبد اهلل ُّ
 .2الحسف بف أ ٍ
ٌ
السمى ٌ

ركل عف :أبيو ،كأبي الحسف بف السمسار ،كأبي الفرج محمد بف أحمد بف العيف زربي.

ركل عنو :ابف ابنو أبك الحسيف الخطيب ,كأبك الحسف عمي بف المسمـ ,كأبك محمد بف األكفاني(.)5

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
ً .3ىب ية ً
ىح ىم ىد ٍاب يف األى ٍك ىف ًاني (524ق) :ثقة ثبت  ,سبؽ ترجتو في لمحديث رقـ (.)1
اهلل ي
بف أ ٍ
ى
بف ىعمً ِّي ً
بف يم ىح َّم ًد ً
ىح ىم ىد ً
ش ًق ُّي ،ال ىكتَّ ًان ُّي (466( )6ق)(:)7
ِّم ٍ
سمى ٍي ىم ى
الع ًزٍي ًز ي
بف أ ٍ
بف ي
 .4ىع ٍب يد ى
اف ،الد ى

ركل عف :أبي القاسـ صدقة بف محمد بف أحمد القرشي ،كتماـ بف محمد ،كأبي محمد بف أبي نصر.

ركل عنو :أبك بكر الخطيب ،كأبك عبد اهلل محمد بف أبى نصر الحميدم ،كأبك محمد بف األكفاني.
كثًّقو األكفاني ( ،)9كابف نقطة الحنبمي( ،)10كقاؿ ابف عساكر :الحافظ(،)11كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث المتقف(.)12
ً
الرىب ًع ُّي ( )13يعرؼ بابف أبي يزٍركاف(436()14ق)(:)15
س ًف ٍب ًف ىع ًمي ٍب ًف ميمكف َّ
س ٍي ًف ىعم ُّي ٍب يف ىح ى
 .5أ يىبك ا ٍل يح ى
ركل عف :أحمد بف عتبة بف مكيف ،كأبي الفرج العباس بف محمد بف حباف ،كعبد الكىاب الكبلبي.
()8

ركل عنو :أبك سعد إسماعيؿ بف عمي السماف ،كعبد العزيز بف أحمد ،كأبك عبد اهلل بف أبي الحديد(.)16
قاؿ ال ىكتَّانً ٌي :كاف ثقةن مأمكنان( ،)17كقاؿ الذىبي :الشيخ اإلماـ الحافظ(.)18
م ا ٍل ًحم ً
 .6ا ٍلحس يف ٍب يف ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف س ًع و
ص ُّي (388ق)(:)19
يد أ يىبك ىعمًي ا ٍل ًك ٍن ًد ُّ
ى
ى
ى ى
ٍ
ركل عف :أبي الحسف بف جكصا ،كأحمد بف عمرك بف جابر ،كأبا الخميؿ العباس بف الخميؿ الحضرمي.
ركل عنو :تماـ بف محمد ،كأبك عمي الحسف بف األشعث المنبجي ،كأبك الحسف الربعي(.)20
( )1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .141/1
( )2المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني .982/
( )3المصدر السابؽ.
( )4تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .82/33
( )5المصدر السابؽ.
( )6بفتح الكاؼ كتشديد التاء المفتكحة كفي آخر النكف ،النسبة إلى الكتاف :كىك نكع مف الثياب ،كعممو .األنساب لمسمعاني .44/11
( )7سير أعبلـ النببلء .248/18
( )8تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .263/36
( )9ذيؿ ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ البف األكفاني .39/
( )10التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة الحنبمي .363/
( )11تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .262/36
( )12تذكرة الحفاظ لمذىبي .241/3
( )13بفتح الراء كالباء المنقكطة بكاحدة كفي آخرىا العيف الميممة ،ىذه النسبة إلى ربيعة بف نزار .األنساب لمسمعاني.76/6
( )14بضـ الزال كسككف الراء كالكاك المفتكحة بعدىا األلؼ ,نسبة إلى زركاف كىك اسـ لجد محمد بف إبراىيـ األنطاكي .األنساب لمسمعاني .291/6
( )15تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .326/41
( )16المصدر السابؽ.
( )17ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .184/
( )18سير أعبلـ النببلء لمذىبي .580/17
( )19تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .124/13
( )20المصدر السابؽ .125/13
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لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.

ً
الحمصي (320-311ق)(:)1
ائي
ٌ .7
ٌ
العباس ٍبف الخميؿ ٍبف ىجابر ،أبك الخميؿ الطٌ ٌ
ركل عف :كثير بف عبيد ،كيحيى بف عثماف ،كسممة بف الخميؿ.
كركل عنو :أبك أحمد الحاكـ ،كابف المقرئ.

قاؿ أبك أحمد الحاكـ :فيو نظر(.)2

 .8نصر بف يخ ىزٍيمة بف ع ٍمقىمة بف محفكظ بف ع ٍمقىمة ،أبك ع ٍمقىمة ا ٍل ًحم ً
ص ُّي (250-241ق):
ٍ
ى ى
ى ى
ى ى
ى
()4
ركل عف :أبيو .كركل عنو :يكسؼ بف مكسى المركركذم ،كسميماف بف عبد الحميد البيراني ،كالعباس بف الخميؿ .
()3

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 .9أبك نصر يخ ىزٍي ىمة بف ىع ٍمقى ىمة بف محفكظ بف ىع ٍمقى ىمة :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
رمي ،أىبك ع ٍمقمة ً
صي (140-131ق)(:)5
الح ٍم ُّ
الح ٍ
ض ُّ ي ى
 .10نصر بف ىع ٍمقمة ى

ىرىكل ىعف :جبير بف نفير الحضرمي  ،كعبد الرحمف ابف عائذ األزدم ,كأخيو محفكظ بف عمقمة.
()6
ركل عنو :بقية بف الكليد ،كأبك معيد حفص بف غيبلف ،كابف ابف أخيو خزيمة بف جنادة بف محفكظ.
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)7ككثًّقو يد ىحٍيـ( ،)9( )8كالذىبي( ،)10كقاؿ ابف حجر :مقبكؿ(.)11

الح ً
نادة ،الحضرًم ُّيً ،
مص ُّي (120-111ق)(:)12
 .11ىمحفيكظ ٍبف ىعمقى ىمة ،أىبك يج ى
ى ى
ركل عف :سمماف الفارسي ،كعبد الرحمف بف عائذ ،كأبيو عمقمة الحضرمي ،كيزيد ابف ميسرة بف حمبس.

ركل عنو :بيز أبك جنادة الحمصي ،كثكر بف يزيد الرحبي ،كمحمد بف راشد المكحكلي(.)13
قاؿ ابف معيف  :ثقة( ،)14كذكره ابف حباف في الثقات( ،)15كقاؿ الذىبي :يكثِّؽ( ,)16كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(.)17
 .12عبد اهلل بف عائذ بف قرط الثي ىمالًي ( :)18صحابي جميؿ(.)19

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

()1
الم ىخ ً
ار ً
ؽ
الحارث بف الحارث
ٌ
الغامدم  ،يكنى أبا ي
()3
األمكم 60( ق):صحابي جميؿ.
معاكية بف أبي سفياف صخر بف حرب القرشي
ٌ
()2

 :صحابي جميؿ.

ىح ىمد ٍبف ىعٍبد الكاحد ،كاٍل ىح ىس ىف ٍب ىف ىعٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىس ًع ويد ،ك
الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ ألف فيو:
بف أ ٍ
الحسف ى
ى
ً
نصر بف يخ ىزٍي ىمة بف ىعٍمقى ىمة؛ لـ أقؼ ليـ عمى جرح أك تعديؿ ،ك أبا و
نصر يخ ىزٍي ىمة بف
ٌ
العب ى
ائي ،ك ى
اس ٍب ىف الخميؿ الطٌ ٌ
ىعٍمقى ىمة؛ لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحديث رقـ (:)4

أخبرنا أبك الحسف عمي بف المسمـ السممي الفقيو ،أنبأنا أبك الحسف أحمد بف عبد الكاحد بف محمد بف أبي
الحديد ،أنا جدم أبك بكر ،أنبأنا أبك محمد بف يكسؼ بف بشر اليركم ،قاؿ :ق أر عمي أحمد بف محمد بف حماد
يؿ  ,ع ٍف فير و
الطيراني( ،)4أنا عبد الرزاؽ ،أنا إً ً
ات ا ٍلقىَّز ً
س ىف  ,ىيقيك يؿ :في قكلو تعالى:
از  ,قى ى
س ًم ٍع ي
ٍ
ت ا ٍل ىح ى
اؿ :ى
س ىرائ ى ى ى
()5
ً
ً
ً
ؽ ٍاأل ٍىر ً
ؽ َّ
الشاـ ىك ىم ىغ ً
شً
ض ىك ىم ىغ ً
شً
ارىب ىيا».
ييا , ىيقيك يؿ « :ىم ى
 ىم ى
ار ى
ار ى
ارىب ىيا الَّتي ىب ىارٍك ىنا ف ى

 .1أخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني في تفسيره  ,تفسير سكرة األعراؼ آية رقـ ( , 88/2 , )137حديث رقـ (, )930
مف طريؽ عبد الرزاؽ الصنعاني عف إسرائيؿ ،بو ،جزء مف الحديث بمفظو.
 .2أخرجو اإلماـ أحمد في كتابو فضائؿ الصحابة ,باب فضائؿ قكـ شتى مف أىؿ الشاـ ,تفسير سكرة األنبياء آية
( , 896/2 , )71رقـ الحديث  ،1705مف طريؽ ككيع عف إسرائيؿ ،بو ،مختمؼ األلفاظ.

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

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

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

 كأخرجو في تفسير سكرة األنبياء آية رقـ ( ، 468/15 ,)71مف طريؽ سفياف عف فرات ،بو ،مختمؼ األلفاظ.
 رجاؿ اإلسناد:
ً ()6
بف ا ٍلم ً
بف ا ٍلفى ٍت ًح أ يىبك ا ٍل ً
بف ىعمي ً
بف يم ىح َّم ًد ً
سمـ ً
ضي(533()7ق)(:)8
الس
يو الفى ىر ُّ
 .1ىع ُّ
مم ُّي ا ٍلفى ًق ي
حسف ٌ
مي ي ي
ركل عف :أبي نصر بف طبلب ،كأبي الحسف بف أبي الحديد ،كعبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي.
الخ يش ٍك ًع ِّي (.)9
الجٍن ىزًك ُّ
م  ،كبركات ي
ركل عنو :أبك القاسـ بف عساكر ،كاسماعيؿ ى

( )1بفتح الغيف ككسر الميـ كالداؿ الميممة في آخرىا ،ىذه النسبة إلى غامد ،كىك بطف مف األزد .األنساب لمسمعاني .11/10
( )2اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر .662/1
( )3المصدر السابؽ .120/6
ِّ
ً
حماد الط ٍي ىران ٌي .انظر تاريخ دمشؽ.362/35 ،136/31 ،287/30 ،250/20 ،401/16 ،9/11 ،386/7 :
( )4الصكاب  :محمد بف َّ
( )5سكرة األعراؼ ،اآلية.137 :
( )6ىذه النسبة بضـ السيف الميممة كفتح البلـ إلى سميـ كىي قبيمة مف العرب مشيكرة .األنساب لمسمعاني .180/7
( )7بفتح الفاء كالراء كفي آخرىا الضاد ،نسبة إلى الفريضة ،كالفرض كالفرائض كىك عمـ المقدرات .المصدر السابؽ .184/10
( )8تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .236/43
( )9طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي .235/7
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قاؿ ابف عساكر :ثقة ثبت( ،)1كقاؿ السبكي :إماـ متقف ثقة ثبت( ،)2كقاؿ الذىبي :الشيخ اإلماـ العبلمة(.)3
ً ()4
بف أىًبي ً ً
بف ع ٍب ًد الك ً
اح ًد ٍب ًف يم ىح َّم ًد ً
ش ًق ُّي(499ق)(:)5
س ًف ُّ
ِّم ٍ
 .2أ ٍ
الحد ٍيد أ يىبك ى
ى
ىح ىم يد ي ى
الح ى
ى
السمىم ُّي  ،الد ى
ركل عف :أبيو كجده ألمو أبي نصر بف ىاركف.
ركل عنو :أبك بكر الخطيب ،كال ىكتَّانً ٌي ،كأبك القاسـ النسيب ،كىبة اهلل ابف األكفاني(.)6
كثَّقو ابف األكفاني ( ،)7كابف عساكر ( ،)8كالذىبي (.)9
اف بف الكليد أبك بكر ً
السمى ًم ُّي (405ق)(:)10
الح ًد ٍي ًد ُّ
ىح ىم ىد ٍب ًف يعثٍ ىم ى
 .3يم ىحمد ٍب يف أ ٍ
بف أىًبي ى
ركل عف :عبد العزيز بف قيس بف حفص ،ك عبد العزيز بف أحمد األحمرم ،محمد بف يكسؼ بف بشر.
ركل عنو :ابنا ابنو أحمد كعبيد اهلل ،كأبك الحسف عمي بف الحسيف الشرابي ،كتماـ بف محمد.
قاؿ ابف عساكر :كاف ثقة مأمكنا(.)11

ش ور أىبك ع ٍب ًد ً
ؼ ً
م
اهلل ال ىي ىر ًك ُّ
سى
 .4يم ىح َّم يد ي
بف ًب ٍ ي ى
بف يي ٍك ي
ركل عف :الربيع بف سميماف المرادم ،كالعباس بف الكليد البيركتي  ،كمحمد بف حماد الطيراني.
ركل عنو :الطَّىب ىرانً ٌي ،كالزبير بف عبد الكاحد األسداباذم ،كعبد الكاحد بف أبي ىاشـ المقرئ(.)15
قاؿ الخطيب البغدادم :كاف أحد الثقات الحفاظ( ,)16كقاؿ أبك الحسيف الرازم :كاف شيخا حافظا لمحديث( .)17كقاؿ
()12

كيعرؼ ب يغ ٍن ىدر

()13

(330ق)(:)14

الذىبي :الحافظ الثقة(.)18
بف ح َّم واد أىبك ع ٍب ًد ً
الر ً
م الطِّ ٍي ىرًان ٌي(271( )19ق) (:)20
از ُّ
اهلل َّ
ي ى
 .5يم ىح َّم يد ي ى
ركل عف :إسماعيؿ بف عبد الكريـ الصنعاني ،كالحارث بف مسمـ الركذم ،كعبد الرزاؽ بف ىماـ.

( )1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 238/43
( )2طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي .236/7
( )3سير أعبلـ النببلء لمذىبي .31/20
( )4ىذه النسبة بضـ السيف الميممة كفتح البلـ إلى سميـ كىي قبيمة مف العرب مشيكرة .األنساب لمسمعاني .180/7
( )5تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .282/71
( )6المصدر السابؽ.
( )7ذيؿ ذيؿ مكلد العمماء ككفياتيـ البف األكفاني .52/
( )8تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر.282/71
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .418/18
( )10تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر.77/51
( )11المصدر السابؽ .79/51
( )12بفتح الياء كالراء الميممة ىذه النسبة إلى بمدة ىراة ،كىي إحدل ببلد خراساف .األنساب لمسمعاني .403/13
يف ىغمًيظه .كي ىقا يؿ لًٍم يغ ىبلًـ الن ً
كغ ٍن ىدهر :اسـ رجؿ .لساف العرب البف منظكر .33/5
كغ ٍن يدهر .ي
َّاعًـ :يغ ٍن ىدهر ي
( )13غندر :يغ ىبل هـ يغ ٍن ىدهر :ىس ًم ه
ىي
( )14تاريخ بغداد لمخطيب .178/4
( )15سير أعبلـ النببلء لمذىبي .252/15
( )16تاريخ بغداد لمخطيب .175/4
( )17تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .308/56
( )18تذكرة الحفاظ لمذىبي .39/3
( )19بكسر الطاء كسككف الياء كفتح الراء كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى طيراف ،كىي قرية كبيرة عمى باب أصبياف ،كطيراف أيضان قرية بالرم.

األنساب لمسمعاني .103/9

( )20تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم .89/25
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ركل عنو :ابف ماجو ،كعبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم ،ك محمد بف يكسؼ بف بشر اليركم(.)1
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)2ككثَّقو عبد الرحمف بف أبي حاتـ( ،)3كعبد الرحمف بف خراش ( ،)4ك َّ
طنً ٌي (،)5
الد ىارقي ٍ
كالذىبي( ،)6كابف حجر (.)7
اف وع ً
بف ىن ً
بف ىى َّم ًاـ ً
الرَّاز ً
الص ٍن ىع ًان ُّي (211()9ق)(:)10
م ( ،)8ىم ٍكلى يى ٍـ ،أ يىبك ىب ٍكر َّ
الح ٍم ىي ًر ُّ
 .6ىع ٍب يد َّ
ؽ ي
ركل عف :إبراىيـ بف عمر بف كيساف الصنعاني ،كابراىيـ بف محمد األسممي ،كاسرائيؿ بف يكنس .
ركل عنو :ابف أخيو إبراىيـ بف عبد اهلل بف ىماـ ،كأحمد بف حنبؿ ,كمحمد بف حماد الطيراني(.)11

قاؿ البخارم :يكتب حديثو كال يحتج بو( ،)12كقاؿ ابف معيف :ثقة البأس بو( ،)13كقاؿ العجمي :ثقة( ،)14ك قاؿ أبك حاتـ:
يكتب حديثو كال يحتج بو( ،)15كقاؿ النسائي :فيو نظر لمف كتب عنو بأخرة( ،)16كذكره ابف حباف في الثقات( ،)17كقاؿ

ابف عساكر :أحد الثقات المشيكريف( ،)18كقاؿ الذىبي :أحد األعبلـ الثقات( ،)19كقاؿ ابف حجر :ثقة حافظ ،عمي في
ى
آخر عمره فتغير( ،)20كذكره في الطبقة الثانية مف المدلسيف(. )21
س ً
الس ًب ٍي ًع ُّي( ،)23ال يك ٍكًف ُّي(160( )24ق)(:)25
الي ٍم ىد ًان ُّي(َّ )22
سى
س ىر ًائٍي يؿ ي
 .7إً ٍ
ؼ ى
بف ىع ٍم ًر وك  ،أ يىبك يي ٍك ي
بف يي ٍكين ى
ركل عف:إبراىيـ بف عبد األعمى  ،كعاصـ األحكؿ  ،كجده أبي إسحاؽ ىع ٍمرك السبيعي  ،كفرات القزاز.
ركل عنو :آدـ بف أبي إياس ،كعبد الرحمف بف ميدم ,كعبد الرزاؽ بف ىماـ(.)26
( )1تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم .90/25
( )2الثقات البف حباف .129/9
( )3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .240/7
( )4تاريخ بغداد لمخطيب .269/2
( )5المصدر السابؽ.
( )6تذكرة الحفاظ لمذىبي .139/2
( )7تقريب التيذيب البف حجر .505/
( )8بكسر الحاء كسككف الميـ كفتح الياء ككسر الراء  ،ىذه النسبة إلى حمير كىي مف أصكؿ القبائؿ ،نزلت أقصى اليمف .األنساب لمسمعاني .264/4
( )9بفتح الصاد الميممة كسككف النكف كفتح العيف ,كالنكف بعد األلؼ ،ىذه النسبة إلى صنعاء .األنساب لمسمعاني .330/8
( )10تيذيب الكماؿ لممزم .52/18
( )11المصدر السابؽ .54/18
( )12التاريخ الكبير لمبخارم .130/6
( )13الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .410/2
( )14تاريخ الثقات لمعجمي .302/
( )15الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .39/6
( )16الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .69/
( )17الثقات البف حباف .412/8
( )18تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .160/36
( )19ميزاف االعتداؿ لمذىبي .609/2
( )20تقريب التيذيب البف حجر .387/
( )21طبقات المدلسيف البف حجر .34/
( )22بفتح الياء كسككف الميـ كفتح الداؿ  ،ىي منسكبة إلى ىمداف ،كىي قبيمة مف اليمف نزلت الككفة .األنساب لمسمعاني .419/13
( )23بفتح السيف ككسر الباء كسككف الياء كفي آخرىا العيف  ،ىذه النسبة إلى سبيع كىك بطف مف ىمداف .األنساب لمسمعاني .68/7
( )24بضـ الكاؼ كفي آخرىا الفاء ،ىذه النسبة إلى بمدة بالعراؽ .األنساب لمسمعاني .172/11
( )25تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم.515/2.
( )26المصدر السابؽ.
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كثَّقو ابف معيف( ،)1كأحمد بف حنبؿ( ،)2ك أبك حاتـ الرازم( ،)3كالعجمي( ,)4كذكره ابف حباف في الثقات( ،)5كزاد :مف
المتقنيف( ،)6كقاؿ النسائي :ليس بو بأس( ،)7كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ( ،)8كقاؿ ابف حجر :ثقة تيكمِّـ فيو ببل حجة(.)9

ً ً
م ا ٍلقىَّزياز (130 -121 ()10ق)(:)11
ص ًر ُّ
ات ٍب يف أىًبي ىع ٍب ًد َّ
 .8فيىر ي
الر ٍح ىم ًف التَّميم ُّي ا ٍل ىب ٍ
ركل عف :الحسف البصرم ،كسعيد بف جبير ،كسمماف أبي حازـ األشجعي.

ركل عنو :إسرائيؿ بف يكنس ،كحجاج بف أرطاة ،كابنو الحسف بف فرات القزاز(.)12
كثَّقو :العجمي( ,)13ك ابف معيف( ،)14كالنسائي( ،)15كابف شاىيف( ،)16كابف حجر( ،)17كقاؿ أبك حاتـ الرازم :صالح
كقاؿ ابف حباف :مف األثبات( ،)19كقاؿ الذىبي :كثَّقيكه(.)20

بف ثىا ًب وت ،أىبك ً و
س ًع ٍي ود ،ىم ٍكلىى ىزٍي ًد ً
سو
م
ص ًر ُّ
س يف ي
سع ٍيد ى
بف أىًبي ى
 .9ى
الب ٍ
ي ى
ار ،أ يىبك ى
س ًف ىي ى
الح ى
الح ى
ركل عف :جابر بف عبد اهلل األنصارم ،كعبد اهلل بف عباس  ،كعبد اهلل ابف عمر بف الخطاب .
()21

( 110ق)(:)22

ركل عنو :أيكب السختياني ،كقتادة بف دعامة ،كمالؾ بف دينار ،كمنصكر بف زاذاف(.)23
كثَّقو ابف سعد ( ، )24كالعجمي ( ،)25كذكره ابف حباف في الثقات( ،)26كقاؿ الذىبي :كاف رأسان في العمـ كالحديث(،)27

( )1الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .331/2
( )2المصدر السابؽ.
( )3المصدر نفسو.
( )4تاريخ الثقات لمعجمي 63/
( )5الثقات البف حباف .79/6
( )6مشاىير عمماء األمصار البف حباف .267/
( )7ميزاف االعتداؿ.209/1
( )8تذكرة الحفاظ لمذىبي.158/1
( )9تقريب التيذيب البف حجر .144/
( )10بفتح القاؼ كتشديد الزال األكلى كفي آخرىا زام أخرل ،ىذه النسبة إلى بيع القز كعممو .األنساب لمسمعاني .704/10
( )11تيذيب الكماؿ لممزم .150/23
( )12المصدر السابؽ .151/23
( )13تاريخ الثقات لمعجمي .382/
( )14الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .79/7
( )15تيذيب التيذيب البف حجر .258/8
( )16تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .187/
( )17تقريب التيذيب البف حجر .474/
( )18المصدر السابؽ.
( )19مشاىير عمماء األمصار البف حباف .264/
( )20الكاشؼ لمذىبي .119/2
( )21بفتح الباء المكحدة كسككف الصاد الميممة كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة الى البصرة .األنساب لمسمعاني .253/2
( )22تيذيب الكماؿ لممزم .95/6
( )23المصدر السابؽ .96/6
( )24الطبقات الكبير البف سعد .157/9
( )25تاريخ الثقات لمعجمي .113/
( )26الثقات البف حباف .122/4
( )27تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .48/7
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كقاؿ ابف حجر :ثقة فقيو فاضؿ مشيكر ،كاف يرسؿ كثي انر كيدلس( ،)1كذكره في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف(.)2
 الحكـ عمى إسناد الحديث :اإلسناد صحيح؛ ألف رجالو ثقات ،كالحديث مرسؿ.

 الحديث رقـ (:)5
ىح ىمد ٍبف عمي بف محمد بف
أخبرناه أ يىبك سعد يم ىح َّمد ٍبف يحيى ٍبف منصكر الجنزم الفقيو  ،بمرك ،أنبأنا أ يىبك حامد أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف ىج ٍعفى ًر بف حمداف القطيعي ،أنبأنا ىع ٍب يد المَّ ًو
عبدكس ،أنبأنا أ يىبك سعيد ىع ٍبد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍبف حمداف النصركم ،أنا أ ٍ
اؿ" :األ ٍىر ً
اؿ الشاـ .ركاه سفياف بف سعيد
ض الَّ ًتي ىب ىارٍك ىنا فييا" ،قى ى
ىح ىم ىد ،حدثني أبي ،أنبأنا ككيع ،عف الحسف قى ى
ا ٍب يف أ ٍ
الثكرم.

 .1أخرجو اإلماـ أحمد في كتابو فضائؿ الصحابة ،في باب فضائؿ قكـ شتى مف أىؿ المدينة 896/2 ،رقـ
الحديث  ،1705مف طريؽ ككيع عف إسرائيؿ ،عف فرات القزاز ،عف الحسف ،بمفظو.

 .2كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني في تفسيره ،تفسير سكرة األعراؼ آية رقـ( ، 88/2 ، )137رقـ الحديث ،930
مف طريؽ إسرائيؿ ،عف فرات القزاز ،عف الحسف  ،مختمؼ األلفاظ.
 .3أخرجو اإلماـ الطبرم في تفسيره ،في تفسير سكرة األعراؼ آية رقـ( ،76/13 ، )137رقـ الحديث ،15043
مف طريؽ يحي بف عياش عف إسرائيؿ فرات القزاز ،عف الحسف ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

 كأخرجو في  ،76/13رقـ الحديث  ،15045مف طريؽ سفياف عف فرات القزاز ،عف الحسف ،بمفظو.

 .4كأخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره ،في تفسير سكرة األعراؼ ، 1551/5 ،رقـ الحديث  ، 8895مف طريؽ عبد
الرزاؽ ،عف إسرائيؿ ،عف فرات القزاز ،عف الحسف ،جزء مف الحديث بمفظو.
َّم ىعانً ٌي في كتابو فضائؿ الشاـ , 51/ ,رقـ الحديث  ,24مف طريؽ ككيع عف إسرائيؿ عف فرات القزاز
 .5أخرجو الس ٍ
عف الحسف  ,بمفظو.

 رجاؿ اإلسناد:

الج ٍن ًزم( )3أبك سعد َّ
م(549( )4ق) (:)5
 .1محمد بف يحيى بف منصكر ى
الن ٍيسابكر ٌ
ركل عف :نصر اهلل بف أحمد ي ً
امي  ،كعبد الغفار ِّ
الشٍي يرٍكيً ُّي  ،كأبي حامد أحمد بف عبدكس.
الخ ٍشىن ٌ
َّم ىعانً ٌي ،كمنصكر بف أبي الحسف الطبرم ،ك يحيى بف الربيع الكاسطي(.)6
ركل عنو :الس ٍ
()7
قاؿ الس ً
إماما بارنعا في الفقو كالزىد
ٍ
َّم ىعان ٌي :ما سمع مف الحديث إال اليسير الشتغالو بالفقو  ،كقاؿ النكاكم :كاف ن
()10
()9
كالكرع( ،)8كقاؿ الذىبي :اإلماـ العبلمة  ,كقاؿ السبكي :كاف إماما مناظ ار كرعا .

( )1تقريب التيذيب البف حجر .197/
( )2طبقات المدلسيف البف حجر .29/
( )3بفتح الجيـ كسككف النكف كفي آخرىا الزال المكسكرة ،نسبة إلى جنزة كىي بمدة مف ببلد أذربيجاف.األنساب لمسمعاني 335/3
( )4بفتح النكف كسككف الياء كفتح السيف كبعد األلؼ باء كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة إلى نيسابكر .األنساب لمسمعاني .234/13
( )5سير أعبلـ النببلء لمذىبي .213/20
( )6المصدر السابؽ.
( )7التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني .252/2
( )8تيذيب األسماء كالمغات لمنكاكم .95/1
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .312/20
( )10طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي .25/7
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ً ()1

 .2أحمد ٍبف عمي بف محمد بف ىع ٍب يد ً
كس أبك حامد ٍب ًف ا ٍل ىح َّذاء
ٌ
ركل عف :صاعد ٍبف محمد ،كسمع أبي سعد النصركم.
()3
َّم ىعانً ٌي.
كركل عنو :عمر بف أحمد الصفار ،كعبد الرحيـ الس ٍ
الفارسي ،فقاؿ :شيخ مستكر(.)4
قاؿ الذىبي :ذكره عبد الغافر بف إسماعيؿ
ٌ
ركيي(َّ )5
اف َّ
بف يم ىح َّم ًد ً
اف ً
م(433ق)(:)6
س ياب ٍك ًر ُّ
س ٍع ود ىع ٍب يد َّ
ص ُّ
بف ىح ٍم ىد ى
بف ىح ٍم ىد ى
الر ٍح ىم ًف ي
الن ٍ
الن ٍي ى
 .3أ يىبك ى
ركل عف :أبي محمد بف ماسي ،كعبيد اهلل بف العباس َّ
م  ،كأبي بكر القطيعي.
ط ًك ُّ
الش ى
()7
البٍيي ًقي ،كأبك عمي الحسف بف محمد بف م ٍحمكٍيو  ،كعبد الغفار ِّ
الشٍي يرٍكيً ُّي.
ى ىى
حدث عنو :الخطيب ،ك ى ى ٌ
قاؿ أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد الصريفيني :ثقة مف كبار المحدثيف( ,)8كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث(.)9
و
بف ىمالً ًؾ ً
اف ً
بف ىج ٍعفى ًر ً
م القى ًط ٍي ًع ُّي(368( )10ق)(:)11
بف
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
بف ىح ٍم ىد ى
ىح ىم يد ي
 .4أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ
شبيب ى
الج ىم ًح ٌي.
ركل عف :عبد اهلل بف أحمد  ،كأحمد بف عمي األىبَّار  ،كأبي خميفة ي
ركل عنوَّ :
طنً ٌي ،كابف شاىيف ،كمحمد بف أبي الفكارس(.)12
الد ىارقي ٍ
()14
ً ()13
كثَّقو َّ
الب ٍرقىانً ٌي ( ،)15كقاؿ أبك الفتح بف أبي الفكارس :كاف مستك ار صاحب سنة( ،)16كقاؿ
الد ىارقي ٍ
طن ٌي  ،كالحاكـ  ،ك ى
َّ
م (506ىػ)(:)2
الن ٍيسابكر ٌ

الذىبي :الشيخ العالـ المحدث( ،)17كقاؿ ابف حجر :صدكؽ في نفسو مقبكؿ تغير قميبل(.)18
 .5ع ٍب يد ً
بف ًىالى وؿ َّ
بف ىح ٍنىب ًؿ ً
بف يم ىح َّم ًد ً
ىح ىم ىد ً
الش ٍي ىب ًان ُّي(290( )19ق)(:)20
اهلل ي
بف أ ٍ
ى
ركل عف ،أبيو المسند كمو ،كالزىد  ،كركل عف يحيى بف معيف ،كأبي بكر بف أبي شيبة.

ركل عنو :النسائي  ،كالبغكم ،كابف صاعد ،كأبك بكر القطيعي(.)21

( )1بفتح الحاء الميممة كالذاؿ المشددة ،ىذه النسبة إلى حذك النعؿ كعمميا.األنساب لمسمعاني.95/4
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .134/35
( )3المصدر السابؽ.
( )4تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .134/35
( )5بفتح النكف كسككف الصاد كالراء المضمكمة كفي آخرىا الياء  ،ىذه النسبة إلى نصركيو ،كىك في أجداد المنتسب إليو.األنساب لمسمعاني .109/13
( )6سير أعبلـ النببلء لمذىبي .533/17
( )7المصدر السابؽ .534/17
( )8المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لمصريفيني .336/
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .533/17
( )10بفتح القاؼ ككسر الطاء كسككف الياء كآخرىا العيف ،نسبة إلى القطيعة ،كىي مكاضع في محاؿ متفرقة ببغداد.األنساب لمسمعاني .464/10
( )11تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .116/5
( )12المصدر السابؽ.
( )13سؤاالت السممي لمدارقطني .91/
( )14لساف الميزاف البف حجر .145/1
( )15المصدر السابؽ.
( )16تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .389/26
( )17المعيف في طبقات المحدثيف لمذىبي .114/
( )18لساف الميزاف البف حجر .145/1
( )19بفتح الشيف كسككف الياء كالباء بعدىا كفي آخرىا النكف ،نسبة إلى قبيمة شيباف.األنساب لمسمعاني .198/8
( )20سير أعبلـ النببلء لمذىبي .516/13
( )21المصدر السابؽ .517/13
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قاؿ ابف أبي بدر البغدادم :جيبذ بف جيبذ( ،)1كقاؿ :الذىبي :اإلماـ الحافظ الحجة( ،)2ككثَّقو َّ
طنً ٌي (،)3
الد ىارقي ٍ

كالنسائي( ،)4كابف أبي حاتـ ( ،)5كالخطيب البغدادم ( ،)6كأبك الفرج ابف الجكزم ( ،)7كابف حجر( ،)8كزاد َّ
طنً ٌي،
الد ىارقي ٍ

كالخطيب البغدادم ،كابف الجكزم :ثبت.
اهلل َّ ً
بف أىس ًد ،أىبك ع ٍب ًد ً
بف ح ٍنب ًؿ ً ً
ً
م(241ق)(:)9
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
ىح ىم يد ي
 .6أ ٍ
الش ٍي ىبان ُّي ،ى
بف ىالى ًؿ ً ى ي ى
بف يم ىح َّمد ً ى ى
ً
اح.
الجَّر ً
بف ى
ركل عف :إسماعيؿ بف عمية ،كىشيـ بف بشير ،كيحيى بف سعيد القطاف،ك ككٍيعي ي

ركل عنو :ابناه :صالح ،كعبد اهلل  ،كالبخارم ،كمسمـ  ،كأبك زرعة ،كأبك حاتـ ال ارزياف(.)10

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

كقاؿ ابف حباف :كاف حافظا متقنا( ،)15كقاؿ الذىبي :شيخ اإلسبلـ الحافظ الحجة( ،)16كقاؿ ابف حجر :ثقة حافظ إماـ

حجة(.)17
الر ىؤ ً
بف ىم ًم ٍي ًح ً
اح ً
اس ُّي( 196()18أك 197ق)(:)19
الجَّر ً
بف ىع ًدم ُّ
 .7ك ًك ٍيعي ي
بف ى
ركل عف :ىشاـ بف عركة ،كسميماف األعمش ،كاألكزاعي ،كاسماعيؿ بف رافع المدني.
ركل عنو :سفياف الثكرم ،كابف المبارؾ ،كعبد الرحمف بف ميدم ،كأحمد بف حنبؿ ،كابف معيف(.)20
قاؿ ابف سعد :كاف ثقة مأمكنا ،كزاد :حجة( ،)21كقاؿ اإلماـ احمد :ما رأيت أحدان أكعى لمعمـ منو كال أحفظ( ،)22كقاؿ

العجمي :ثقة عابد مف حفاظ الحديث(،)23

( )1تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم .385/14
( )2تذكرة الحفاظ لمذىبي .173/2
( )3سؤاالت السممي لمدارقطني .214/
( )4تيذيب التيذيب البف حجر .143/5
( )5الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .7/5
( )6تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .383/9
( )7المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ لمجكزم .17/13
( )8تقريب التيذيب البف حجر .330/
( )9تيذيب الكماؿ لممزم .437/1
( )10المصدر السابؽ.
( )11الطبقات الكبير البف سعد .358/9
( )12تاريخ بغداد كذيكلو لمخطيب .185/5
( )13تاريخ الثقات لمعجمي .49/
( )14الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .68/2
( )15الثقات البف حباف .18/8
( )16تذكرة الحفاظ لمذىبي .15/2
( )17تقريب التيذيب البف حجر .121/
( )18بضـ الراء كتخفيؼ الكاك كفي آخرىا السيف الميممة فيك منسكب إلى بنى رؤاس .األنساب لمسمعاني .180/6
( )19تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .438/19
( )20المصدر السابؽ .439/19
( )21الطبقات الكبير البف سعد .517/8
( )22العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل .152/1
( )23تاريخ الثقات لمعجمي.464/
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كقاؿ أبك حاتـ :ثقة( ،)1كقاؿ ابف حباف :كاف حافظا متقنا( ،)2كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الثبت( ،)3كقاؿ ابف حجر:
ثقة حافظ عابد(.)4

م ( 110ق) :ثقة  :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (. )4
ص ًر ُّ
س يف ى
 .8ى
الب ٍ
الح ى
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ  :ألف :أحمد ٍبف عمي اٍلح َّذ ً
اء؛ ضعيؼ ( ،)5كالحديث مرسؿ.
ٌ ى
 الحديث رقـ (:141/1 ,)6
قرأتو عمى أبي القاسـ إًسم ً
الص ٍق ًر األى ٍن ىب ً
ىح ىم ىد ً
م  ،أنبأنا أبك
ار ُّ
بف أبي َّ
ىح ىم ىد  ،عف أبي طاىر يم ىح َّم يد ي
اعٍي يؿ ي
بف أ ٍ
بف أ ٍ
ٍى
محمد الحسف بف محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الرحمف بف يحيى بف جميع الصيداكم ،أنبأنا أبك
يعمى عبد اهلل بف محمد بف حمزة بف أبي كريمة ،بصيدا ،أخبرني محمد بف أحمد بف القاسـ بف الضحاؾ
الطيالسي ،بمصر ،أنبأنا محمد بف العباس ،أنبأنا إبراىيـ بف أبي الميث ،أنبأنا األشجعي ،عف سفياف ،عف فرات
ً
ً
ؽ األ ٍىر ً
ض ىك ىم ىغ ً
شً
ييا  ،)6(قاؿ :ىي الشاـ .ركاه قبيصة ،عف
القزاز ،عف الحسف ،قاؿ :ىم ى
ار ى
ارىب ىيا الَّتي ىب ىارٍك ىنا ف ى
الثكرم ،كأسقط منو الحسف.

 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)5
 رجاؿ اإلسناد:
شع ًث أىبك القى ً
 .1إًسم ً
اسًـ ً
بف يع ىم ىر ً
ىح ىم ىد ً
دم(536()7ق)(:)8
الس ىم ٍرقى ٍن ُّ
بف َّ
اعٍي يؿ ي
بف أ ٍ
بف أىًبي األى ٍ ى ي
ٍى
ً
ركل عف :أبي بكر الخطيب ،كأبي الحسف بف أبي الحديد ،كعبد العزيز ال ىكتَّان ٌي.

ركل عنو :أبك الحسيف بف النقكر ،كأبك منصكر بف غالب العطار ،كأبك القاسـ بف البسرم(.)9
()11
()12
()10
ًً
َّ
َّم ىعانً ٌي :الحافظ( ،)13كقاؿ الذىبي :اإلماـ
كثقو ابف عساكر  ،كابف الدمياطي  ،كأبك طاىر اٍلسمىف ٌي  ،كقاؿ الس ٍ
المحدث(.)14
بف إًسم ً
ً
 .2أىبك طى ً
الص ٍق ًر المَّ ٍخ ًم ُّي( )15األى ٍن ىب ً
اعٍي ىؿ ً
ىح ىم ىد ً
م(476()16ق)(:)17
ار ُّ
بف أىًبي َّ
اى ور يم ىح َّم يد ي
بف أ ٍ
ي
بف يم ىح َّمد ً ٍ ى
( )1الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .39/9
( )2الثقات البف حباف .562/7
( )3تذكرة الحفاظ لمذىبي .223/1
( )4تقريب التيذيب البف حجر .611/
( )5ك في اإلسناد انقطاع بيف ككيع بف الجراح كبيف الحسف البصرم  ،كقد كصمو :أحمد بف حنبؿ في كتابو فضائؿ الصحابة ،896/2 ،مف طريؽ
ككيع عف إسرائيؿ عف فرات القزاز عف الحسف ،كاإلسناد صحيح ألف ركاتو ثقات.
( )6سكرة األعراؼ اآلية137 :
( )7مدينة مشيكرة بما كراء النير ،المباب في تيذيب األنساب البف األثير الجزرم .137/2
( )8تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .357/8
( )9المصدر السابؽ.
( )10المصدر نفسو.
( )11المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد البف الدمياطي .85/
()12المصدر السابؽ.
( )13المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني.116/
( )14سير أعبلـ النببلء لمذىبي .28/20
( )15بفتح البلـ المشددة كسككف الخاء ،نسبة إلى لخـ ،كلخـ كجذاـ قبيمتاف مف اليمف نزلتا الشاـ .األنساب لمسمعاني .210/ 11
( )16بفتح األلؼ كسككف النكف كفتح الباء كالراء بعد األلؼ ،ىذه النسبة إلى بمدة قديمة عمى الفرات .األنساب لمسمعاني .353/1
( )17سير أعبلـ النببلء لمذىبي .578/18
26

م.
المِّر ُّ
ركل عف :عبد الرحمف بف أبي نصر التميمي ،كأبي نصر بف الحباف ،كعبد الكىاب بف عبد اهلل ي
ركل عنو :أبك بكر الخطيب ،كعبد اهلل بف عبد الرزاؽ بف الفضؿ ،كاسماعيؿ بف السمرقندم(.)1

قاؿ ابف الجكزم :كاف ثقة ثبتا( ،)2كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث( ،)3كقاؿ ابف تغرم بردم :ثقة صدكؽ(.)4
()6
ً
و
بالس ىكف (437ق)(:)7
الممقَّب َّ
اني(َّ )5
الص ٍي ىد ٌ
س ٍي يف ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف أى ٍح ىمد ،أىيبك يم ىح َّمد ٌ
 .3ا ٍل يح ى
اكم  ،ي
الغس ٌ
ركل عف :جده احمد ،كأبي طاىر محمد بف سميماف بف ذككاف ،كأبي يعمى بف كريمة.
ركل عنو :أبك جعفر أحمد المركذم ،كابراىيـ بف شكر ،كأبك طاىر بف أبي الصقر األنبارم(.)8

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
و
ً
ص ٍي ىداٍ ًكم (360-351ق)(:)9
 .4ىع ٍب يد اهلل ٍب يف يم َّحمد ٍب ًف ىح ٍم ىزةى ٍب ًف أىًب ٍي ىك ًرٍي ىم ىة ،أىيب ٍك ىي ٍعمىى اىٍل ى
الم ىعافىى الصيداكم ،كمحمد بف الحسف بف قيتىٍيبة.
ركل عف :أبيو ،كمحمد بف ي
()10
الصيداكم ،كابف يج ىمٍيع.
كم ىعاذ بف محمد َّ
كتماـ ٌ
ىك ىعٍنوي :ابف ىم ٍن ىدهٌ ،
الرازم ،ي

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
الض َّح ً
ؼ بال يك ىد ٍيمي( )11كبالطيالسي(:)12
الخ ًمٍي ًؿ ٍب ًف َّ
 .5يم ىح َّم يد ٍب يف أى ٍح ىم ود ٍب ًف القىاٍ ًسًـ ٍب ًف ى
اؾ  ،يي ٍع ًر ي
ركل عف :الحسف بف عمي بف الكليد الفارسي .ركل عنو :عبد الكاحد بف محمد بف مسركر(.)13

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 .6يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل ىعب ً
الص ٍي ىداٍ ًكم(:)14
َّاس ٍب ًف يم ىح َّم ود ٍب ًف أىًبي ىك ًرٍي ىم ىة ،أىيب ٍك طى ٍم ىح ىة َّ
ركل عنو :أبك يعمى عبد اهلل بف محمد بف حمزة بف أبي كريمة( .)15لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
ً
ً ً
اؽ ,كاسـ أبي الميث نصر البغدادم(234ق)(:)16
س ىح ى
يـ ٍب يف أىًبي المَّ ٍيث ىكيي ٍك ىنى أ ىىبا إً ٍ
 .7إ ٍب ىراى ي
ركل عف :فرج بف فضالة ،كشريؾ بف عبد اهلل ،كعبيد اهلل األشجعي ،كىشيـ.

ركل عنو :أحمد بف حنبؿ ،كابنو عبد اهلل ،كعمي بف المديني ،كابراىيـ بف ىاني النيسابكرم(.)17
( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي .579/18
( )2المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .232/16
( )3سير أعبلـ النببلء لمذىبي .578/18
( )4النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تغرم بردم .118/5

( )5بفتح الغيف كتشديد السيف كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى غساف ،كىي قبيمة نزلت الشاـ .األنساب لمسمعاني .42/10
( )6ىذه النسبة إلى صيداء ،كىي بمدة عمى ساحؿ بحر الشاـ قريبة مف صكر .األنساب لمسمعاني .117/8
( )7تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .445/29
( )8تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .352/13
( )9تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .231/26
( )10المصدر السابؽ.
( )11بضـ الكاؼ كفتح الداؿ كسككف الياء كفي آخرىا الميـ ،نسبة إلى كديـ ،كىك اسـ لمجد األعمى.األنساب لمسمعاني .55/11
( )12بفتح الطاء كالياء كفي آخرىا سيف  ،ىذه النسبة إلى الطيالسة ،كىي التي يككف فكؽ العمامة .األنساب لمسمعاني .113/9
( )13تاريخ بغداد لمخطيب .184/2
( )14تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .305/53
( )15المصدر السابؽ.
( )16تاريخ بغداد لمخطيب .141/7
( )17المصدر السابؽ.
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ضعَّؼ في الحديث( ،)1كقاؿ يحي بف معيف :ثقة كلكنو أحمؽ ،كقاؿ مرة :كذاب سرؽ الحديث( ،)2كقاؿ
قاؿ ابف سعد :يي ى

يحي الساجي :متركؾ الحديث ،كقاؿ صالح جزرة :كاف يكذب عشريف سنة  ،كأشكؿ مرة عمى أحمد كعمي حتى ظير

بعد( ،)3كقاؿ النسائي :ليس بثقة( ،)4كقاؿ الذىبي :متركؾ الحديث( ،)5كقاؿ ابف حجر :متركؾ الحديث(.)6
 .8عب ٍي يد ً
ش ىج ًع ُّي( )7ال يك ٍكًف ُّي (182ق)(:)8
الر ٍح ىم ًف ،أ يىبك ىع ٍب ًد َّ
بف يع ىب ٍي ًد َّ
الر ٍح ىم ًف األى ٍ
اهلل ي
يى
ركل عف :ىشاـ بف عركة ،كسفياف الثكرم ،كشعبة بف الحجاج.

ركل عنو :عبد اهلل بف المبارؾ ،كيحيى بف معيف ،كابراىيـ بف أبي الميث(.)9
كثَّقو ابف سعد( ،)10كالعجمي( ،)11كابف معيف ( ،)12كابف شاىيف :ثقة(،)13كذكره ابف حباف في الثقات( ،)14كقاؿ الذىبي:

الحافظ الثبت( ،)15كقاؿ ابف حجر :ثقة مأمكف(.)16

َّ
م
س ٍف ىياف بف سعيد بف ىم ٍ
س يركؽ بف حبيب بف ىرافع أ يىبك عبد اهلل الث ٍكر ٌ
 .9ي
ركل عف :أبي إسحاؽ السبيعي ،كأيكب السختياني  ،كفرات القزاز.

()17

(161ق)(:)18

ركل عنو :األكزاعي ،كمالؾ  ،ك عبيد اهلل بف عبد الرحمف األشجعي(.)19

قاؿ ابف سعد :كاف ثقة مأمكنا ثبتا كثير الحديث حجة( ،)20قاؿ ابف معيف :ثقة( ،)21كقاؿ شعبة كابف معيف :سفياف أمير

المؤمنيف في الحديث( ،)22كقاؿ أبك حاتـ الرازم :فقيو حافظ(,)23كقاؿ يحي القطاف :ما رأيت أحدنا أحفظ مف سفياف

الثكرم(،)24

( )1الطبقات الكبير البف سعد .364/9
( )2تاريخ بغداد لمخطيب .141/7
( )3المصدر السابؽ.
( )4تعجيؿ المنفعة البف حجر .274/1
( )5ميزاف االعتداؿ لمذىبي .54/1
( )6لساف الميزاف البف حجر .93/1
( )7ىذه النسبة إلى قبيمة ىي أشجع .األنساب لمسمعاني .263/1
( )8تاريخ بغداد لمخطيب 13/12
( )9المصدر السابؽ.
( )10الطبقات الكبير البف سعد .514/8
( )11تاريخ الثقات لمعجمي .317/
( )12الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .324/5
( )13تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .165/
( )14الثقات البف حباف .150/7
( )15تذكرة الحفاظ لمذىبي .227/1
( )16تقريب التيذيب البف حجر .373/
( )17بفتح الثاء المنقكطة بثبلث كفي آخرىا ال ارء ،ىذه النسبة الى بطف مف ىمداف كبطف مف تميـ.األنساب لمسمعاني .152/3
( )18تيذيب الكماؿ لممزم .154/11
( )19المصدر السابؽ.163/11
( )20الطبقات الكبير البف سعد .492/8
( )21الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .66/1
( )22المصدر السابؽ .118/1
( )23المصدر نفسو .66/1
( )24الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .63/1
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كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم :إماـ في السنة إماـ في الحديث( ،)1كقاؿ الخطيب البغدادم :مجمع عمى إمامتو مع
اإلتقاف كالحفظ كالضبط( ،)2كقاؿ الذىبي :شيخ اإلسبلـ سيد الحفاظ( ،)3كقاؿ ابف حجر :ثقة حافظ ،إماـ حجة(.)4

ات ا ٍلقىَّزياز (130-121ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4
.10فيىر ي
م ( 110ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4
ص ًر ُّ
س يف ى
 .11ى
الب ٍ
الح ى

 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد ؛ ألف فيو :الحسيف بف محمد الصيداكم ,كعبد اهلل بف محمد
الصيداكم ,كمحمد بف أحمد بف القاسـ الطيالسي ,كمحمد بف العباس الصيداكم ؛ لـ أقؼ ليـ عمى جرح أك

تعديؿ.
 الحديث رقـ (:)7
ً
ىص ىب ىي ًان ٌي  ،أنا أبك القاسـ عبد الرحمف بف محمد بف
أخبرناه أ يىبك ىعمي ى
س يعكد األ ٍ
الحدَّاد في كتابو ،كحدثني عنو أ يىبك ىم ٍ
الذ ٍكك ًان ُّي  ،أنبأنا أبك محمد ع ٍب يد ً
أحمد َّ
بف يم ىح َّم ًد ً
سف
الصب ً
بف ىج ٍعفى ًر  ،أنبأنا ىج ٍعفى ير ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف َّ
اهلل ي
ى
َّاح  ،أنبأنا ا ٍل ىح ى
ى
الص َّباح  ،أنبأنا قى ًب ٍيص ية  ،عف س ٍفياف ،عف فير ً
ؽ األ ٍىر ً
ض ىك ىم ىغ ً
شً
ارىب ىيا  ،)5(قاؿ:
بف َّ
ات ا ٍلقىَّزياز في قكلو تعالى   :ىم ى
ار ى
ي ى
ى
ى
الشاـ.
كركاه أبك حذيفة مكسى بف مسعكد النيدم ،عف الثكرم مف قكلو لـ يذكر فيو فراتا.

 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)5
 رجاؿ اإلسناد:

ً
ً
الحدَّاد (515ق) :ثقة  :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)2
ىص ىب ىيان ٌي ،أ يىبك ىعمي ى
 .1ى
س يف األ ٍ
الح ى
اإلصبياني (566ىػ) :ثقة :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)2
س يعكد
 .2ىع ٍبد الرحيـ أ يىبك ىم ٍ
ٌ
الر ٍحم ًف َّ
الذ ٍك ىك ًان ُّي (443ق) :لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)2
 .3ىع ٍب يد َّ ى
 .4ع ٍب يد ً
بف ىج ٍعفى ًر أبك َّ
بف يم ىح َّم ًد ً
الش ٍي ًخ (369ق) :ثقة :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)2
اهلل ي
ى
()6
ً
ً
ً
صً
م (294ق) :
الصب ً
ار ُّ
ض ًؿ ىج ٍعفى ير ٍب يف ىع ٍبد المَّو ٍب ًف َّ
َّاح ٍب ًف ىن ٍي ى
 .5أ يىبك ا ٍلفى ٍ
ش ًؿ ٍب ًف ين ىي ٍيش وؿ ٍاألى ٍن ى
ركل عف :إسماعيؿ بف مكسى الفزارم ،كابراىيـ بف عبد اهلل اليركم.
()7
ركل عنو :أبك أحمد العساؿ ،كالطَّىب ىرانً ٌي ،كأبك الشيخ.
قاؿ أبك الشيخ :أحد الثقات(.)8
البَّازر( ،)9أ يىبك ىع ًم ٌي الكاسطي ثـ البغدادم(294ق)(:)10
سف بف َّ
الص َّباح بف يم ىح َّمد ى
 .6ا ٍل ىح ى
ىح ىمد ٍبف ىج َّك و
صةى ٍبف عقبة.
ىرىكل ىعف :أ ٍ
اس الحنفي ،كأحمد ٍبف حنبؿ ،كسفياف ٍبف يعىيٍيىنة  ،ىقبًٍي ى
( )1الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .118/1
( )2تاريخ بغداد كذيكلو .153/9
( )3تذكرة الحفاظ لمذىبي .151/1
( )4تقريب التيذيب البف حجر .278/
( )5سكرة األعراؼ -آية رقـ(.)137
( )6تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .115/22
( )7المصدر السابؽ.
( )8طبقات المحدثيف بأصبياف ألبي الشيخ األصبياني.75/4.
( )9بفتح الباء كالزال المشددة كفي آخرىا الراء،اسـ لمف يخرج الدىف مف البزر أك يبيعو .األنساب لمسمعاني .194/2
( )10تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم .191/6
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ً
م ,كجعفر ٍبف ىعبد المَّو ٍبف الصباح.
م ،كأبك داكد ،كالتٍِّرًمذ ٌ
ىرىكل ىعنو :اٍليب ىخ ًار ٌ
قاؿ النسائي :صالح( ،)2كمرة :ليس بالقكم( ، )3كقاؿ اإلماـ احمد :ثقة صاحب سنة( ،)4كقاؿ أبك حاتـ الرازم:
()1

صدكؽ( ،)5كذكره ابف حباف في الثقات( ،)6كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الحجة( ،)7كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ييـ(.)8
بف يم ىح َّم ًد ً
بف يع ٍق ىب ىة ً
الس ىك ًائ ُّي( )9أبك عامر الككفي (215ق)(:)10
اف ُّ
س ٍف ىي ى
ص ية ي
بف ي
 .7قى ًب ٍي ى
الرؤ ً
اس ُّي  ،كسفياف الثكرم.
ىرىكل ىعف :إسرائيؿ ٍبف يكنس ٍبف أىبي إً ٍس ىحاؽ ،كأبي ككيع الجراح ُّ ى
()11
ىرىكل ىعنو :البخارم ،كابراىيـ ٍبف ىعبد المَّ ًو ٍبف الجنيد الختمي ،كأحمد بف حنبؿ.
كثَّقو ابف سعد ( ،)12كالعجمي ( ،)13كأبك حاتـ ( ،)14كأحمد بف حنبؿ ( ،)15كقاؿ أبك داكد :كاف قبيصة ال يحفظ ثـ حفظ(،)16
كقاؿ النسائي :صالح( ،)17كقاؿ يحي بف معيف عف حديث قبيصة :ثقة إال في حديث الثكرم ليس بذاؾ القكم(،)18كذكره

ابف حباف في الثقات(،)19كقاؿ الذىبي :الحافظ اإلماـ الثقة( ،)20كقاؿ مرة :صدكؽ جميؿ( ،)21كقاؿ ابف حجر:الحافظ(،)22
كقاؿ في التقريب :صدكؽ( ،)23كقاؿ ابف تغرم بردم :كاف إمامان حافظان( ،)24كقاؿ ابف العماد الحنبمي :الثقة أحد

الحفاظ(.)25

َّ
م (161ق) :ثقة ثبت حافظ ,سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)6
س ٍف ىياف الث ٍكر ٌ
 .8ي
ات ا ٍلقىَّزياز (130-121ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4
 .9فيىر ي
( )1تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم .192/6
( )2تسمية مشايخ النسائي.85/.
( )3تاريخ بغداد لمخطيب .299/8
( )4المصدر السابؽ.
( )5الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .19/3
( )6الثقات البف حباف .176/8
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .192/12
( )8تقريب التيذيب البف حجر .161/
( )9بضـ السيف كالكاك كفي آخرىا الياء  ,ىذه النسبة إلى بنى سكاءة بف عامر بف صعصعة .األنساب لمسمعاني .289/7
( )10تيذيب الكماؿ لممزم .481/23
( )11المصدر السابؽ .482/23
( )12الطبقات الكبير البف سعد .527/8
( )13تاريخ الثقات لمعجمي .388/
( )14المصدر السابؽ.
( )15تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .193/
( )16سؤاالت اآلجرم ألبي داكد .206/
( )17تسمية مشايخ النسائي .92/
( )18الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .126/7
( )19الثقات البف حباف .21/9
( )20سير أعبلـ النببلء لمذىبي .289/8
( )21ميزاف االعتداؿ لمذىبي .383/3
( )22لساف الميزاف البف حجر .340/7
( )23تقريب التيذيب البف حجر .395/
( )24النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة 2ألبي المحاسف بف تغرم بردم .210/
( )25شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد الحنبمي .72/3
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 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد؛ ألف عبد الرحمف الذككاني  ,لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 الحديث رقـ (:)8
أخبرنا أبك القاسـ ىبة اهلل بف محمد بف الحصيف ،أنا أبك طالب محمد بف محمد بف إبراىيـ بف غيالف ،أنا أبك بكر
محمد بف عبد اهلل بف إبراىيـ الشافعي ،أنبأنا إسحاؽ بف الحسف ،أنبأنا أبك حذيفة ،أنبأنا سفياف في قكؿ اهلل عز
ؽ األ ٍىر ً
ض ىك ىم ىغ ً
شً
ارىب ىيا  ،)1(قاؿ :الشاـ.
كف ىم ى
ار ى
ستى ٍ
ض ىعفي ى
كجؿ   :ىكأ ٍىك ىرثٍ ىنا ا ٍلقى ٍكىـ الَّ ًذ ى
يف ىكا ينكا يي ٍ
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)5
 رجاؿ اإلسناد :
()2
اهلل ٍب يف مح َّم ًد ٍب ًف ع ٍب ًد ا ٍلك ً
 .1ىب ية ً
ً
القاسـ َّ
اني(525( ،)3ق)(:)4
باني
ىح ىم ىد ،أبك
الي ىم ىذ ُّ
الش ٍي ُّ
اح ًد ٍب ًف أ ٍ
ى
يى
ى
ى
َّ
كخي.
ركل عف :أبي طالب بف غيبلف ،كأبي عمي بف المذىب ،كأبي محمد بف المقتدر ،كأبي القاسـ التين ٌ
ركل عنو :الحافظ أبك العبلء اليم ىذاني ،كالحافظ أبك مكسى ً
يني ،كأبك الفتح بف اٍل يمىنى(.)5
ى
المد ٌ
ىى ٌ
()9
()8
()7
َّ
َّم ىعانً ٌي ( ،)6كأبك الفرج بف الجكزم  ،كابف نقطة الحنبمي  ،كقاؿ ابف الدمياطي :كاف صدكقا  ،كقاؿ
كثقو الس ٍ
الذىبي :المسند الصدكؽ(.)10
()11
ً ً
ً
الي ٍم ىد ًاني(440( )12ق):
البَّزاز
يـ ٍب ًف ىغ ٍي ى
الف  ،أبك طاىر ى
ى
 .2يم ىح َّم يد ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
ركل عف :أبي بكر الشافعي ،كأبي إسحاؽ إبراىيـ بف محمد المزكى.

ركل عنو :الخطيب ،كابف خيركف ،كأبك عمي البرداني ،كىبة اهلل بف محمد بف الحصيف(.)13
()15
()14
َّم ىعانً ٌي(:)16كاف صدكقان دين نا صالحان ،كقاؿ سبط ابف الجكزم(،)17
قاؿ الخطيب البغدادم  ،ك أبك الفرج الجكزم  ،كالس ٍ
كصبلح الديف الصفدم :كاف ثقةن صالحان صدكقان( ،)18كقاؿ الذىبي :كاف صدكقان دينان صالحان(.)19

( )1سكرة األعراؼ -آية .137
( )2بفتح الشيف كسككف الياء فتح كالباء كفي آخرىا النكف ،نسبة إلى شيباف ,كىي قبيمة معركفة.األنساب لمسمعاني.198/8
( )3بالياء كالميـ المفتكحتيف كالذاؿ بعدىا نكف ،فيي مدينة مشيكرة عمى طريؽ الحاج كالقكافؿ .األنساب لمسمعاني.424/13
( )4تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .137/36
( )5المصدر السابؽ.
( )6تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .137/36
( )7المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .268/17
( )8إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة الحنبمي .345/2
( )9المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد .191/21
( )10سير أعبلـ النببلء ذىبي .536/19
( )11بفتح الباء المنقكطة كالزاييف بينيما ألؼ ،ىذه المفظة تقاؿ لمف يبيع البز كىك الثياب .األنساب لمسمعاني .199/2
( )12بفتح الياء كسككف الميـ كفتح الداؿ الميممة ،نسبة إلى ىمداف ،كىي قبيمة مف اليمف نزلت الككفة.األنساب لمسمعاني .419/13
( )13تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .492/29
( )14تاريخ بغداد لمخطيب .382/4
( )15المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ألبي الفرج الجكزم .317/15
( )16األنساب لمسمعاني .107/10
( )17مرآة الزماف في تكاريخ العياف لسبط بف الجكزم .470/18
( )18الكافي بالكفيات لصبلح الديف الصفدم .110/1
( )19تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .492/29
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الش ً
بف إً ٍبر ً
 .3مح َّم يد ي ً ً
بف ىع ٍب يد ىكٍيو بف مكسى أبك بكر َّ
اى ٍي ىـ ً
اف ًع ُّي البزاز(354ق)(:)1
يى
بف ىع ٍبد اهلل ً ى
َّ
الكشاء  ،كابراىيـ بف إسحاؽ الحربي ،كاسحاؽ بف الحسف الحربي.
ركل عف :مكسى بف سيؿ ى
ركل عنوَّ :
طنً ٌي  ،كأبك عبد اهلل بف مندة ،كأبك طالب محمد بف محمد بف غيبلف(.)2
الد ىارقي ٍ
كثَّقو َّ
طنً ٌي ( ،)3كالخطيب البغدادم ( ،)4كأبك الفرج بف الجكزم ( ،)5كزاد الخطيب كابف الجكزم :ثبت ،كقاؿ ابف
الد ىارقي ٍ
الصبلح :مف الركاة الثقات المتقنيف( ،)6كقاؿ سبط ابف الجكزم :اجمعكا عمى صدقو كثقتو( ،)7قاؿ الذىبي :اإلماـ

المحدث المتقف الحجة(.)8

س ًف ً
الح ٍرًب ُّي(284( )9ق)(:)10
س ىح ي
اؽ ي
ب ى
بف ىم ٍي يم ٍك وف بف سعد أ يىبك ىي ٍعقي ٍك ى
بف ى
 .4إً ٍ
الح ى
ركل عف :الحسيف بف محمد المركذم ،كأبي نعيـ الفضؿ بف دكيف ،كأبي حذيفة مكسى بف مسعكد.
ركل عنو :يحيى بف صاعد ،كمحمد بف مخمد ,كعبد الباقي بف قانع ،كأبك بكر الشافعي(.)11
كثَّقو َّ
طنً ٌي( ،)12كعبد اهلل بف أحمد كابراىيـ الحربي( ،)13كقاؿ الذىبي :ثقة حجة( ،)14كقاؿ ابف حجر :ثقة حجة(.)15
الد ىارقي ٍ
ً ()16
س يع ٍكود َّ
م (220ق)(:)17
ص ًر ُّ
الن ٍيد ُّ
سى ي
م  ،ى
الب ٍ
بف ىم ٍ
 .5أ يىبك يح ىذ ٍيفى ىة يم ٍك ى

ركل عف :أيمف بف نابؿ  ،ك عكرمة بف عمار ,ك سفياف الثكرم.

ركل عنو :البخارم  ،كالذىمي ،كأحمد بف شبكيو ،كأبك حاتـ الرازم.

()18

قاؿ ابف سعد :ثقة إف شاء هلل( ،)19كقاؿ ابف معيف :ثقة( ،)20كمرة قاؿ :ضعيؼ ،كمرة قاؿ :أبك حذيفة ليس بحجة في

سفياف( ،)21كقاؿ الترمذم :ضعيؼ في الحديث( ،)22كقاؿ اإلماـ احمد :أبك حذيفة شبو ال شيء(،)23
( )1تاريخ بغداد لمخطيب .483/3
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي .39/16
( )3سؤاالت السممي لمدارقطني .279/
( )4تاريخ بغداد لمخطيب .483/3
( )5المنتظـ في تاريخ لممكؾ كاألمـ البف الجكزم .172/14
( )6طبقات الفقياء الشافعية البف لصبلح .174/1
( )7مرآة الزماف في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم .373/17
( )8سير أعبلـ النببلء لمذىبي .39/16
( )9بفتح الحاء كسككف الراء كفي آخرىا الباء  ،نسبة إلى محمة ،الحربية ،محمة معركفة بغربي بغداد .األنساب لمسمعاني111/4
( )10تاريخ بغداد لمخطيب .413/7
( )11تاريخ بغداد لمخطيب .413/7
( )12سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .103/
( )13تاريخ بغداد لمخطيب .413/7
( )14ميزاف االعتداؿ لمذىبي .190/1
( )15لساف الميزاف البف حجر .360/1
( )16بفتح النكف كس ككف الياء كفي آخرىا الداؿ  ،ىذه النسبة إلى بنى نيد ،كىك نيد بف زيد .النساب لمسمعاني .216/13
( )17تيذيب لكماؿ لممزم .145/29
( )18المصدر السابؽ.
( )19الطبقات الكبير البف سعد .305/9
( )20تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .62/
( )21تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .109/
( )22الجامع الكبير -سنف الترمذم .376/4
( )23العمؿ كمعرفة لرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل .386/1
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كقاؿ َّ
طنً ٌي :كثير الكىـ( ،)1كقاؿ :تيكمِّـ فيو( ،)2كقاؿ :مف أصحاب سفياف الحفاظ( ، )3كمرة قاؿ :مف أىؿ
الد ىارقي ٍ
الصدؽ( ،)4كقاؿ العجمي :صدكؽ ثقة( ،)5كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ كلكف كاف يصحؼ( ،)6كقاؿ ابف أبي حاتـ:
صدكؽ( ،)7كقاؿ ابف حباف :يخطئ( ،)8كقد ليَّنو اإلماـ أحمد( ،)9كقاؿ الذىبي :صدكؽ إف شاء اهلل ييـ( ،)10كقاؿ ابف
كثير :شيخ( ،)11كقاؿ ابف حجر :صدكؽ سيء الحفظ ككاف يصحؼ(.)12
َّ
م (161ق) :ثقة حافظ حجة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)6
س ٍف ىياف الث ٍكر ٌ
 .6ي
الحكـ عمى إسناد الحديث:اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو أبا حذيفة مكسى بف مسعكد النيدم ,كىك صدكؽ سيء الحفظ.
 الحديث رقـ (:)9
أخبرنا أبك الحسف ع مي بف المسمـ السممي ،أنا أبك الحسف أحمد بف عبد الكاحد بف أبي الحديد ،أنا جدم أبك بكر
محمد ،أنا محمد بف يكسؼ بف بشر اليركم ،قاؿ :قرئ عمى محمد بف حماد الظيراني ،أنا عبد الرزاؽ ،أنا معمر،
ً
ً
ؽ األ ٍىر ً
ض ىك ىم ىغ ً
شً
ييا  ،)13(قاؿ :التي بارؾ اهلل فييا الشاـ.
عف قتادة في قكلو تبارؾ كتعالى :ىم ى
ار ى
ارىب ىيا الَّتي ىب ىارٍك ىنا ف ى
ركاه أبك معاكية شيباف بف عبد الرحمف ،عف قتادة ،مثمو.
 .1أخرجو اإلماـ احمد في فضائؿ الصحابة ,باب فضائؿ قكـ شتى مف أىؿ الشاـ , 900/2 ,رقـ الحديث , 1713
مف طريؽ عبد اهلل بف أحمد عف عبد الرزاؽ ،بو ،مختمؼ األلفاظ.

 .2كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني في تفسيره  ,تفسير سكرة األعراؼ ،آية رقـ ( ، 88 /2 ،)173رقـ الحديث ،929
مف معمر ،بو ،متقارب األلفاظ.

 كأخرجو في تفسير سكرة األنبياء آية رقـ ( , 395/2 , )71حديث رقـ ( , )1892مف طريؽ معمر ،بو،
مختمؼ األلفاظ .
 كأخرجو في تفسير سكرة سبأ  ,آية رقـ ( , 62/3 , )18رقـ الحديث (, )2411مف طريؽ معمر دكف ذكر قتادة،
مختمؼ األلفاظ .

 .3أخرجو ابف جرير الطبرم في تفسيره جامع البياف في تأكيؿ القرآف ؛ تفسير سكرة األعراؼ آية رقـ(,)137
 77/13رقـ الحديث ( ،)15046مف طريؽ سعيد ،عف قتادة ،مختمؼ األلفاظ .

 كأخرجو في تفسير سكرة األعراؼ آية رقـ ( , 77/13 ,)137الحديث رقـ ( ،)15047مف طريؽ محمد بف ثكر،
عف معمر ،بو ،جزء مف الحديث بمفظو .
( )1سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .247/
( )2سؤاالت السممي لمدارقطني .298/
( )3اإللزامات كالتتبع لمدارقطني .313/
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .163/8
( )5تاريخ الثقات لمعجمي .445/
( )6المصدر السابؽ.
( )7التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح لمباجي األندلسي .706/2
( )8الثقات البف حباف .160/9
( )9ديكاف الضعفاء لمذىبي .308/2
( )10ميزاف االعتداؿ لمذىبي .221/4
( )11التكميؿ في الجرح كالتعديؿ البف كثير .273/1
( )12تقريب التيذيب البف حجر .554/
( )13سكرة األعراؼ –آية رقـ (.)137
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 كأخرجو في تفسير سكرة األنبياء رقـ اآلية ( , 469/18 , )71مف طريؽ سعيد ،عف قتادة ،بو ،مختمؼ األلفاظ .
 كأخرجو في تفسير سكرة سبأ رقـ اآلية ( , 386/20 , )18مف طريؽ سعيد ،عف قتادة ،بو ،مختمؼ األلفاظ .
 رجاؿ اإلسناد:
مي( 533ق) :ثقة ثبت :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4
.1
سف ُّ
عمي بف المسمٌـ ،أبك ى
الح ى
السمى ٌ
ٌ
 .2أحمد بف عبد الكاحد بف أبي الحديد (499ق) :ثقة :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4
السمى ًم ٍي(405ق) :ثقة  :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4
 .3محمد أبك بكر بف أبي الحديد ُّ
الي ىر ًكم ( 330ق) :ثقة حافظ :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4
 .4محمد بف يكسؼ أبك عبد اهلل ى
 .5محمد بف حماد الطيراني (271ق) :ثقة حافظ  :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4

 .6عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني (211ق) :ثقة حافظ  :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4
()1
بف ر ً
م(153ق ,كقيؿ 154ق):
ص ًر ُّ
اش ود أ يىبك يع ٍرىكةى األ ٍىزًد ُّ
م ى
الب ٍ
 .7ىم ٍع ىم ير ي ى
ىرىكل ىعف :أباف ٍبف أىبي عياش ،كأيكب السختياني  ،كعطاء الخراساني  ،كقتادة ٍبف دعامة.

ىرىكل ىعنو :أباف ٍبف يزيد العطار  ،كعبد اهلل بف المبارؾ  ،كعبد الرزاؽ بف ىماـ.
كثقو :ابف معيف( ،)3كاإلماـ احمد( ،)4كيعقكب بف أبي شيبة( ،)5كالنسائي( ،)6كذكره العجمي في الثقات( ،)7كقاؿ أبك حاتـ
()2

الرازم :صالح الحديث( ،)8كقاؿ ابف حباف :كاف متقنان حافظان(،)9كقاؿ النككم :اإلماـ المحدث( ،)10كقاؿ الذىبي :إماـ

ثقة( ،)11كمرة قاؿ :اإلماـ الحجة( ،)12كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت (.)13
ادةي ي ً
ادةى ً
ام ىة ً
الس يد ٍك ًس ُّي(117( )14ق)(:)15
بف ىع ًزٍي وز َّ
بف قىتى ى
 .8قىتى ى
بف د ىع ى
ركل عف :أنس بف مالؾ  ،كأبي الشعثاء جابر بف زيد ,كسعيد بف المسيب ,كمحمد بف سيريف.
ركل عنو :أباف بف يزيد العطار ،كأيكب السختياني ،كمعمر بف راشد  ،كىشاـ الدستكائي(.)16

قاؿ ابف سعد :كاف ثقةن مأمكنان حجةن في الحديث( ،)17كقاؿ العجمي :ثقة(،)18
( )1تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم .304/28
( )2المصدر السابؽ.
( )3تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .407/59
( )4المصدر السابؽ .408/10
( )5تيذيب التيذيب البف حجر.245/10
( )6لساف الميزاف البف حجر .394/7
( )7تاريخ الثقات لمعجمي .435
( )8التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح لمباجي األندلسي .471/2
( )9الثقات البف حباف .484/7
( )10تيذيب األسماء كالمغات لمنككم .107/2
( )11الركاة الثقات المتكمـ فييـ لمذىبي .166/
( )12تذكرة الحفاظ لمذىبي .142/1
( )13تقريب التيذيب البف حجر.541/

( )14بضـ الداؿ كالكاك بيف السينيف أكالىما مفتكحة ،نسبة إلى جماعة قبائؿ ،منيا سدكس بف شيباف .األنساب لمسمعاني.102/7
( )15تيذيب الكماؿ لممزم .498/23
( )16المصدر السابؽ.
( )17الطبقات الكبير البف سعد .228/9
( )18تاريخ الثقات لمعجمي .389/
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كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة( ،)1كقاؿ الذىبي :حافظ ثقة ثبت ،لكنو يدلس( ،)2كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت( ،)3كذكره ابف
حجر في المرتبة الثالثة( )4مف مراتب المدلسيف(.)5
اف ي ً
الر ٍحم ًف التَّ ًم ٍي ًم ُّي َّ
م ,أبك معاكية البصرم (164ق)(:)6
الن ٍح ًك ُّ
 .9ى
ش ٍي ىب ي
بف ىع ٍبد َّ ى
ركل عف :الحسف البصرم  ،كسماؾ بف حرب  ،كفراس بف يحيى اليمداني ،كقتادة بف دعامة.
ركل عنو :آدـ بف أبي إياس ,كعبد الرحمف بف ميدم ،كأبك نعيـ الفضؿ بف دكيف.
كثَّقو ابف سعد( ،)7كأحمد بف حنبؿ( ،)8كالعجمي( ،)9كابف معيف( ،)10كذكره ابف حباف في الثقات( ،)11كقاؿ أبك حاتـ:
الحديث( ،)12كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الحجة( ،)13كقاؿ ابف حجر :ثقة (.)14
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد صحيح ألف ركاتو ثقات.
 الحديث رقـ (:)10
كأخبرنا أبك الحسف عمي بف المسمـ الفقيو ،أنا أبك الحسف أحمد عبد الكاحد بف محمد بف أبي الحديد ،أنا جدم،
أنا محمد بف يكسؼ اليركم ،أنا محمد بف حماد الظيراني ،أنا عبد الرزاؽ ،أنا معمر ،عف قتادة ،في قكلو  :ىكلىقى ٍد
يؿ مب َّكأى ً
ب َّكأٍ ىنا ب ًني إً ً
ص ٍد و
ؽ  ،)15(قاؿ :بكأىـ اهلل تبارؾ كتعالى الشاـ كبيت المقدس.
س ىرائ ى ي ى
ى ى
ٍ
 .1أخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني  ,في تفسيره ,تفسير سكرة يكنس ,آية رقـ ( ,178/2 ,)93رقـ الحديث  ,1172مف
طريؽ محمد بف حماد الطيراني ،عف عبد الرزاؽ ،بو،جزء مف الحديث بمفظو.

 .2أخرجو ابف جرير الطبرم في تفسيره جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,تفسير سكرة يكنس آية رقـ (199/15 ,)93
 ,رقـ الحديث  ,17883مف طريؽ محمد بف ثكر ،عف معمر ،بو ،مختمؼ األلفاظ .

 .3أخرجو ابف أبي حاتـ في تفسير القرآف العظيـ  , ,في تفسيره ,تفسير سكرة يكنس ,آية رقـ ( , 1985/6 ,)93رقـ
الحديث  , 10578مف طريؽ محمد بف ثكر ،عف معمر ،بو ،مختمؼ األلفاظ .
 رجاؿ اإلسناد:
عمي بف المسمٌـ (533ق) :ثقة ثبت :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4
.1
ٌ
 .2أحمد بف عبد الكاحد بف أبي الحديد (499ق) :ثقة :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4
( )1الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .135/7
( )2ميزاف االعتداؿ لمذىبي .385/3
( )3تقريب التيذيب البف حجر .453
( ) 4المرتبة الثالثة  :مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج األئمة مف أحاديثيـ إال بما صرحكا فيو بالسماع .طبقات المدلسيف .13/
( )5طبقات المدلسيف البف حجر .43/
( )6تاريخ بغداد لمخطيب .374/10
( )7الطبقات الكبير البف سعد .498/8
( )8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .355/4
( )9تاريخ الثقات لمعجمي .224/
( )10تاريخ بغداد لمخطيب .374/10
( )11الثقات البف حباف .449/6
( )12التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح لمباجي األندلسي .1164/3
( )13تذكرة الحفاظ لمذىبي .160/1
( )14تقريب التيذيب البف حجر .269/
( )15سكرة يكنس – آية (.)93
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 .3محمد بف أحمد بف أبي الحديد (405ق) :ثقة  :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4

الي ىر ًكم (330ق) :ثقة حافظ :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4
 .4محمد بف يكسؼ ى
 .5محمد بف حماد الطيراني (271ق) :ثقة حافظ  :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4
 .6عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني (211ق) :ثقة حافظ  :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4
بف ر ً
اش ود (153ق ,كقيؿ 154ق) :ثقة ثبت :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)9
 .7ىم ٍع ىم ير ي ى
ادةي ي ً
الس يد ٍك ًس ُّي (117ق) :ثقة ثبت مدلٌس :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)9
ام ىة َّ
 .8قىتى ى
بف د ىع ى
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد صحيح ألف ركاتو ثقات.
 الحديث رقـ(:)11
سدم المعركؼ بابف البف ،بدمشؽ ،نا الفقيو أبك القاسـ عمي
أخبرنا أبك القاسـ الحسيف بف الحسف بف محمد األ ى
بف محمد بف عمي بف أبي العال ً
ص يصي السممي الشافعي ،أنا أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف داكد
الم ِّ
ى

س ٍب ىرة الحماني ،حدثني أحمد
الرَّزاز البغدادم ،أنا القاضي أبك بكر محمد بف عمر بف محمد بف سمـ بف البراء بف ى
ى
ً ()1
ا بف محمد بف إسماعيؿ بف ىانئ الفرار أبك العباس ،نا محمد بف عبدة القى ٍز ًكٍين ُّي  ،نا خالد بف عبد الرحمف
المخزكمي ،نا مالؾ ،عف زيد ىك ابف أسمـ  :التي باركنا فييا  قاؿ :قاؿ :قرل بالشاـ.
 انفرد بو ابف عساكر(.)2
 رجاؿ اإلسناد:

ً ()3
و
س ًف ً
الب ِّف (551ق)(:)4
ىسد ُّ
س ٍي يف ي
م ٍاب يف ي
بف ى
 .1ي
بف يم ىح َّمد األ ى
الح ى
الح ى
ركل عف :أبي القاسـ بف أبي العبلء ،كأبي عبد اهلل الحسف بف أبي الحديد ،كأبي البركات ابف طاككس.
()5
َّم ىعانً ٌي ،كحفيده أبك محمد الحسف بف عمي بف البف.
ركل عنو :ابف عساكر كابنو ،كالس ٍ
قاؿ الذىبي :اإلماـ المسند الصدكؽ(.)6
ً ()7
ً
 .2أىبك ال ىق ً
ىح ىم ىد ً
بف يم ىح َّم ًد ً
ش ًق ُّي (487ق)(:)8
الم ِّ
ِّم ٍ
اسًـ ىعمً ُّي ي
بف ىع ًم ِّي بف أ ٍ
ي
بف أىًبي ى
ص ٍيص ُّي الد ى
العالىء ى
ركل عف :محمد بف عبد الرحمف القطاف ،كعبد الرحمف بف أبي نصر ،كأبي نصر بف ىاركف.

ركل عنو :أبك بكر الخطيب  ،كىبة اهلل بف أحمد األكفاني  ،كأبك القاسـ الحسيف بف البف.

()9

قاؿ الذىبي :اإلماـ ( ,)10كقاؿ :كاف فقييا ثقة(.)11
( )1الصكاب  :يحيى بف عبدؾ القزكيني .انظر تاريخ دمشؽ .138/61 ،279/54 ،45/44 ،130/29 ،438/23 ،77/23 ،92/17
( )2تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .143/1
( )3بفتح اليمزة كسككف السيف كبعدىا الداؿ  ،ىذه النسبة الى األزد فيبدلكف السيف مف الزام.األنساب لمسمعاني .213/1
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .246/20
( )5المصدر السابؽ .247/20
( )6سير أعبلـ النببلء لمذىبي .246/20
( )7بكسر الميـ كالياء بيف الصا ديف األكلى مشددة ،نسبة إلى بمدة عمى ساحؿ الشاـ يقاؿ ليا المصيصة .األنساب لمسمعاني .297/12
( )8سير أعبلـ النببلء لمذىبي .12/19
( )9المصدر السابؽ .13/19
( )10سير أعبلـ النببلء لمذىبي .12/19
( )11العبر في خير مف غبر لمذىبي .355/2
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ً
الرَّزاز (419()1ق)(:)2
 .3ىع ًم ُّي ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف يم ىح َّمد ٍب ًف ىد ياكىد ٍبف يم ى
كسى  ،أ يىبك الحسف  ،ابف طيب ى
ركل عف :عثماف بف أحمد بف السماؾ ،كأبي بكر النجاد ،كعبد الصمد َّ
الط ٍستً ُّي.
ُّ ً
ً
يثي (.)3
ركل عنو :أبك بكر ى
البٍي ىيق ٌي ،كأبك بكر الخطيب ،كأبك بكر أحمد بف عمي الط ىرٍيث ٌ
قاؿ الذىبي( ،)4كابف حجر :صدكؽ(.)5
()6
ً
 .4أىبك بكر مح َّمد بف عمر بف مح َّمد بف سمـ التَّ ًم ً
يمي ابف ً
م (355ق)(:)7
يى
يى
ي
الج ىعابي ا ٍل ىب ٍغ ىداد ٌ
القتَّات.
البٍم ًخ ُّي ،كيحيى بف محمد الحنائي ،كمحمد بف جعفر ى
ركل عف :عبد اهلل بف محمد بف عمي ى
الدارقي ٍ ً
الرَّزاز (.)8
طن ٌي ،كابف شاىيف ،كحدثنا عنو أبك الحسف بف رزقكيو ،كعمي بف أحمد ى
ركل عنو َّ :ى
قاؿ َّ
طنً ٌي :خمٌط( ،)9كقاؿ الخطيب البغدادم :كاف مف الحفاظ المجكديف ،ككاف كثير الغرائب ,كمذىبو في التشيع
الد ىارقي ٍ
معركؼ( ،)10كقاؿ ابف عساكر :كاف كثير الركاية كاسع الحفظ( ،)11كقاؿ الذىبي :الحافظ لكنو رقيؽ الديف تالؼ(،)12
قاؿ :فاسؽ( ،)13كقاؿ ابف حجر :الحافظ إال أنو فاسؽ رقيؽ الديف(.)14

 .5أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف ىانئ الفرار أبك العباس :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
ىعظىًـ القى ٍز ًكٍي ًن ُّي (271ق) (:)15
بف ىع ٍب ىد ىؾ أ يىبك ىزىك ًريَّا ىي ٍح ىيى ي
 .6ىي ٍح ىيى ي
بف ىع ٍب ًد األ ٍ
ركل عف :عبد اهلل بف يزيد المقرئ ،كالعبلء بف عبد الجبار ،كخالد بف عبد الرحمف المخزكمى(.)16
ركل عنو :أبك نعيـ بف عدم ،كعبد الرحمف بف أبي حاتـ ،كجعفر بف إدريس(.)17
قاؿ ابف أبي حاتـ :ثقة صدكؽ( ،)18كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :يغرب(،)19

كقاؿ الحاكـ :ثقة(،)20كقاؿ الخميمي :ثقة كبير المحؿ متفؽ عميو( ،)21كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الثقة(.)22
( )1بفتح الراء كتشديد الزام الم فتكحة كاأللؼ بيف الزاييف  ،نسبة إلى األرز ،كىك اسـ لمف يبيع الرز .األنساب لمسمعاني .106/6
( )2تاريخ بغداد لمخطيب .234/13
( )3سير أعبلـ النببلء لمذىبي .369/17
( )4ميزاف االعتداؿ لمذىبي .113/3
( )5لساف الميزاف البف حجر .485/5
الجعابي .األنساب لمسمعاني .285/3
( )6كسر الجيـ كفتح العيف كفي آخرىا الباء المكحدة ،اشتير بيذه النسبة أبك بكر محمد بف عمر المعركؼ بابف
ٌ
( )7تاريخ بغداد لمخطيب .42/4
( )8تاريخ بغداد لمخطيب .42/4
( )9سؤاالت السممي لمدارقطني .340/
( )10تاريخ بغداد لمخطيب .42/4
( )11تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .420/54
( )12المغني في الضعفاء لمذىبي .620/2
( )13ديكاف الضعفاء لمذىبي .368/
( )14لساف الميزاف البف حجر .322/5
( )15الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .173/9
( )16المصدر السابؽ.
( )17سير أعبلـ النببلء لمذىبي .509/12
( )18الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .173/9
( )19الثقات البف حباف .271/9
( )20سؤاالت السجزم لمحاكـ .87/
( )21اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .710/2
( )22سير أعبلـ النببلء لمذىبي .509/12
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ً
كمي ( )1ا ٍل ىم ِّك ٌي (212ق)(:)2
 .7ىخالًد ٍبف ىع ٍبد َّ
الر ٍح ىمف ٍبف ىخالد ٍبف ى
سمى ىم ىة المخز ٌ
ركل عف :إسماعيؿ بف أمية ،كسفياف الثكرم ،كمحمد بف طمحة بف مصرؼ.

ركل عنو :أحمد بف عمي البصرم ،ك عبد اهلل بف أحمد المكي ،كيحيى بف عبدؾ القى ٍزًكٍينً ُّي .
قاؿ العقيمي :مكي ذاىب( ،)3كقاؿ ابف أبي حاتـ :ذاىب الحديث ،ترككا حديثو( ،)4كقاؿ َّ
طنً ٌي :ضعيؼ( ،)5كذكره
الد ىارقي ٍ

ابف الجكزم في الضعفاء كالمتركككف( ،)6كقاؿ المزم :ضعيؼ مجمع عمى ضعفو( ،)7كقاؿ الذىبي :ذاىب الحديث(،)8
كقاؿ ابف حجر :متركؾ(.)9
ً
ًً
 .8ىمالً يؾ ٍب يف أىىن ً
ىص ىب ًح ُّي( )10أ يىبك ىع ٍب ًد المَّو المدني (179ق)(:)11
س ٍب ًف ىمالؾ ٍب ًف أىًبي ىعام ًر ٍب ًف ىع ٍم ًرك األ ٍ
ركل عف :نافع كالزمو ،ك سعيد المقبرم ,كعبد اهلل بف دينار ،كزيد بف أسمـ ,كأيكب السختياني.
ركل عنو :الزىرم ،كربيعة ،األكزاعي ،كالثكرم ،كابف المبارؾ ،كالشافعي ،كعبد الرحمف بف ميدم.

قاؿ ابف سعد :كاف ثقة مأمكنان ثبتان ،كزاد :عالمان حجة( ،)12كذكره العجمي في الثقات( ،)13كقاؿ أبك حاتـ :ثقة إماـ

الحجاز( ،)14كذكره ابف حباف في الثقات( ،)15كقاؿ ابف الجكزم :كاف ثقة حجة( ،)16كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ شيخ

اإلسبلـ إماـ دار اليجرة( ،)17كقاؿ ابف حجر :إماـ دار اليجرة ،رأس المتقنيف ,ككبير المتثبتيف(.)18
()19
ً ً
م  ،أبك أسامة ،المدني ،مكلى عمر بف الخطاب 136(ق)(:)20
م
الع ىم ًر ُّ
الع ىد ًك ُّ
 .9ىزٍي يد ي
بف أ ٍ
ي
ىسمى ىـ أ يىبك ىع ٍبد اهلل ى
ركل عف :إبراىيـ بف عبد اهلل بف حنيف ،كأبيو أسمـ ،كأنس بف مالؾ ،كعبد اهلل بف عمر بف الخطاب.
ركل عنو :ابنو أسامة بف زيد بف أسمـ  ،كسفياف الثكرم  ،كسفياف بف عيينة  ،كمالؾ بف أنس(.)21

( ) 1بفتح الميـ كسككف الخاء كضـ الزال كفي آخرىا الميـ ،ىذه النسبة إلى قبيمتيف ،إحداىما تنسب إلى مخزكـ بف عمرك ،كاألخرل إلى مخزكـ قريش.
األنساب لمسمعاني .135/12
( )2تيذيب الكماؿ لممزم .124/8
( )3الضعفاء الكبير لمعقيمي .8/2
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .135/14
( )5عمؿ الدارقطني .89/2
( )6الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم .247/1
( )7تيذيب الكماؿ لممزم .124/8
( )8ديكاف الضعفاء لمذىبي .112/
( )9تقريب التيذيب البف حجر .225/
( )10بفتح األلؼ كسككف الصاد كفتح الباء  ،نسبة إلى أصبح كاسمو الحارث ابف عكؼ كىك مف يعرب بف قحطاف .األنساب لمسمعاني .281/1
( )11تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .316/11
( )12الطبقات الكبير البف سعد .570/7
( )13تاريخ الثقات لمعجمي .417/
( )14الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .17/1
( )15الثقات البف حباف .459/7
( )16المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .42/9
( )17تذكرة الحفاظ لمذىبي .154/1
( )18تقريب التيذيب البف حجر .454/
( )19بفتح العيف كالداؿ  ،ىذه النسبة إلى خمسة رجاؿ ،منيـ عدم بف كعب  ،جد عمر بف الخطاب  األنساب لمسمعاني .251/9
( )20تيذيب الكماؿ لممزم .12/10
( )21تيذيب الكماؿ لممزم .14/10
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كثَّقو :ابف سعد( ،)1كاإلماـ احمد( ،)2كأبك حاتـ الرازم ،كأبك زرعة الرازم( ،)3كالنسائي ،كابف خراش( ،)4كابف شاىيف

()5

كذكره ابف حباف في الثقات( ،)6كزاد :مف المتقنيف( ،)7كقاؿ ابف عدم الجرجاني :مف الثقات( ,)8كقاؿ الذىبي :اإلماـ
الحجة( ,)9كقاؿ ابف حجر :ثقة عالـ(.)10
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ؛ ألف فيو :أحمد بف محمد بف إسماعيؿ أبا العباس :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحديث رقـ (:)12
أخبرنا أبك محمد ىبة اهلل بف أحمد بف طاكس ،أنا أبك الحسف عاصـ بف الحسف ،أنا أبك الحسيف عمي بف محمد
بف بشراف ،أنا الحسيف بف صفكاف ،أنبأنا أبك بكر ابف أبي الدنيا ،أنبأنا أ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو ،أنبأنا ىع ٍم يرك ٍب يف يم ىح َّم ود ،أنبأنا
الريح ع ً
ً
ً
الش ًدي ىدةي   :إً ىلى األ ٍىر ً
يح َّ
ض الَّ ًتي
اؿِّ :
اصفى نة تى ٍج ًرم ًبأ ٍىم ًرًه  ،قى ى
سمى ٍي ىم ى
الر ي
اف ِّ ى ى
أٍ
سد ٌ
ِّم  ،في قى ٍكًلو  :ىكلً ي
ىس ىباطه ،ىع ًف ا ٍل ي
()11
ً
ض َّ
الش ًاـ.
ييا  ، قى ى
اؿ :أ ٍىر ي
ىب ىارٍك ىنا ف ى

 أخرجو ابف أبي الدنيا في كتابو المطر كالرعد كالبرؽ ,باب الريح ,161/ ,حديث رقـ  ,169مف طريؽ أبي عبد
اهلل ،بو ،بمفظو.
 رجاؿ اإلسناد:
بف ع ٍب ًد ً
 .1أىبك مح َّم ود ًىب ية ً
اك ٍك و
بف ىع ًم ِّي ً
اهلل ً
ش ًق ُّي (536ق)(:)12
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
بف ى
ِّم ٍ
اهلل ي
بف أ ٍ
س ى
ىح ىم ىد ً ى
ى
ي يى
طي
م ،ثيَّـ الد ى
ركل عف :أبي العباس بف قبيس ،كأبي القاسـ بف أبي العبلء ،كأبي منصكر بف شكركيو.
َّم ىعانً ٌي  ،كاٍل ًسمىًف ٌي ،كابف عساكر ،كأبك المحاسف بف أبي لقمة(.)13
ركل عنو :الس ٍ
()14
َّ
َّم ىعانً ٌي( ،)15كاٍل ًسمىًف ٌي ( ،)16كقاؿ الذىبي :كاف صدكقان صحيح السماع(.)17
كثقو ابف الجكزم  ،كالس ٍ
ً ً ()18
ً
 .2أىبك الحس ٍي ًف ع ً
س ًف ً
م ،ال ىك ٍر ًخ ُّي
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
اص يـ ي
العاصم ُّي  ،ى
بف ى
ي ي ى ى
بف يم ىح َّمد ى
الح ى

()19

(483ق)(:)1

( )1الطبقات الكبير البف سعد .507/7
( )2العمؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل .409/1
( )3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .555/3
( )4تيذيب الكماؿ لممزم .17/10
( )5تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .90/
( )6الثقات البف حباف .246/4
( )7مشاىير عمماء األمصار البف حباف .130/
( )8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .163/4
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .316/5
( )10تقريب التيذيب البف حجر.256 /
( )11سكرة األنبياء آية رقـ ()81
( )12سير أعبلـ النببلء لمذىبي .98/20
( )13المصدر السابؽ .99/20
( )14المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .24/18
( )15األنساب لمسمعاني .457/3
( )16معجـ السفر ألبي طاىر السمفي .411/
( )17تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .432/36
( )18بفتح العيف ككسر الصاد كفي آخرىا الميـ ،نسبة إلى عاصـ ،كىك اسـ بعض أجداد المنتسب إليو .األنساب لمسمعاني .147/9
( )19بفتح الكاؼ كسككف الراء كفي آخرىا الخاء ,ىذه النسبة إلى عدة مكاضع اسميا الكرخ .األنساب لمسمعاني .72/11
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ركل عف :أبي عمر بف ميدم ،كأبي الحسيف بف المتيمف كأبي الحسيف بف بشراف.
ركل عنو :أبك بكر الخطيب ،كأبك نصر الغازم ،كىبة اهلل بف طاككس الدمشقي(.)2
َّ
َّم ىعانً ٌي ( ,)3كابف الجكزم ( ,)4كقاؿ ابف الدمياطي :صدكؽ( ،)5كقاؿ الذىبي :العالـ الصادؽ(.)6
كثقو الس ٍ
()7
بف ع ٍب ًد ً
ً
اهلل ً
م (415ق)(:)8
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
يم ًك ُّ
بف ًب ٍ
س ٍي ًف ىع ًم ُّي ي
م  ،ى
بف يم ىح َّمد ً ى
 .3أ يىبك ي
الح ى
ش ىارف األ ى
ركل عف :أبي جعفر بف البخترم ،كعمي بف محمد المصرم ،كاسماعيؿ الصفار ،كالحسيف بف صفكاف.
البٍييىًق ٌي ،كالخطيب ،كالحسف بف البناء ،كأبك الفكارس طراد ،كعاصـ بف الحسف(.)9
ركل عنو :ى
قاؿ الخطيب البغدادم( ,)10كابف الجكزم( ,)11كالذىبي( ,)12كابف العماد الحنبمي( :)13كاف ثقةن صدكقان ثبتان.
 .4ا ٍلحس ٍيف بف صفكاف بف إًسحاؽ بف إً ٍبر ً
اىيـ أ يىبك ىع ًم ٌي البرذعي(340( )14ق)(:)15
ٍى
ي ى
ى
ركل عف :يم ىح َّمد بف الفرج األزرؽ ،كمحمد بف شداد المسمعي ،كركل ىع ٍف أىبًي ىب ٍك ًر ٍب ًف أىبًي الدنيا.
ركل عنو :يم ىح َّمد بف ىعٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف أخي ميمي ،كأبك ىعٍبد المَّ ًو ٍبف دكست ،أيىبك اٍل يح ىسٍي ًف بف بشراف(.)16
قاؿ الخطيب البغدادم  :صدكؽ( ،)17كقاؿ الذىبي :المحدث الثقة(.)18
 .5ىع ٍبد المَّ ًو بف يم ىح َّمد بف عبيد بف سفياف بف قيس ،أبك بكر القرشي ،ابف أبي الدنيا (281ق)(:)19
ركل عف :سعيد بف سميماف الكاسطي ،كًاٍبر ً
اىيـ بف المنذر الحزامي ،كخالد بف خداش الميمبي.
ى
كم ىح َّمد بف خمؼ ككيع ،كاٍل يح ىسٍيف بف صفكاف البرذعي(.)20
ركل عنو :الحارث بف أبي أسامة ،ي
قاؿ أبك حاتـ :صدكؽ( ،)21كقاؿ ابف الجكزم :كاف ثقةن صدكقان( ،)22كقاؿ المزم :الحافظ(،)1
( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي .598/18
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي .598/18
( )3األنساب لمسمعاني .147/9
( )4المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .286/16
( )5المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد لمدمياطي .133/
( )6سير أعبلـ النببلء لمذىبي .598/18
( )7بضـ األلؼ كفتح الميـ ككسر الكاك ،ىذه النسبة الى أمية.النساب لمسمعاني .348/1
( )8سير أعبلـ النببلء لمذىبي .311/17
( )9المصدر السابؽ .312/17
( )10تاريخ بغداد لمخطيب .580/13
( )11المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .167/15
( )12تاريخ اإلسبلـ لمذىبي.383/28
( )13شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد .79/5
( )14بفتح الباء كسككف الراء كفتح الذاؿ كفي آخرىا العيف ،ظني أف ىذه النسبة إلى براذع الحمير كعمميا ,كالى بمدة بأقصى أذربيجاف .األنساب
لمسمعاني .152/2
( )15تاريخ بغداد لمخطيب .594/8
( )16المصدر السابؽ.
( )17المصدر نفسو .
( )18سير أعبلـ النببلء لمذىبي .442/15
( )19تاريخ بغداد لمخطيب .293/11
( )20المصدر السابؽ .
( )21الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .163/5
( )22المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .341/12
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صدكؽ حافظ(،)4
كقاؿ الذىبي :المحدث العالـ الصدكؽ( ،)2كقاؿ ابف كثير :كاف صدكقان حافظان( ،)3كقاؿ ابف حجر:
ه
كقاؿ السيكطي :الحافظ(.)5
س ٍيف بف ىع ًم ٌي بف األسكد أ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو العجمي( )6الككفي (254ق)(:)7
 .6ا ٍل يح ى
ركل عف :ىي ٍحىيى بف آدـ  ،كمحمد بف بشر العبدم ،كككيع ،كعمرك بف يم ىح َّمد أيىبك سعيد العنقزم.
ركل عنو :أيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أىبًي الدنيا ،كمحمد بف إً ٍس ىحاؽ الصاغاني ،كأحمد بف سيؿ األشناني.

قاؿ أبك حاتـ :صدكؽ(،)8كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ :ربما أخطأ( ،)9كقاؿ ابف عدم :سرؽ الحديث ،كأحاديثو ال

يتابع عمييا( ،)10كقاؿ محمد بف الحسيف األزدم :ضعيؼ جدا( ،)11كقاؿ ابف حجر :صدكؽ يخطئ كثي انر(.)12
()13
س ًعيد الككفي (199ق)(:)14
 .7ىع ٍمرك بف يم ىح َّمد العنقزم القرشي ،مكلىـ ،أ يىبك ى
ركل عف :أبي ىشٍيبة إًٍبر ً
اىيـ ٍبف عثماف العبسي ،كأسباط ابف نصر ،كاسرائيؿ ٍبف يكنس .
ى ى
()15
ً
ىحمد ٍبف عثماف األ ً
م  ،كاسحاؽ ٍبف راىكية ،كالحسيف ٍبف ىعم ِّي ٍبف األسكد العجمي .
ىكد ٌ
ىرىكل ىعنو :أ ٍ ى
قاؿ ابف معيف :ليس بو بأس( ،)16كقاؿ أبك حاتـ :محمو الصدؽ( ،)17كذكره ابف حباف في الثقات( ،)18ككثَّقو أحمد(،)19
كالعجمي ( ،)20كالنسائي( ،)21كالذىبي( ،)22كابف حجر(.)23
ً ()24
كيقاؿ :أبك نصر الككفي (الطبقة الثامنة)(:)25
ص ور ا ٍل ىي ٍم ىدان ُّي  ،أبك يكسؼ ،ي
ىس ىباطي ٍب يف ىن ٍ
 .8أ ٍ
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .77/19
( )2تذكرة الحفاظ لمذىبي .181/2
( )3البداية كالنياية البف كثير .82/11
( )4تقريب التيذيب البف حجر .355/
( )5تذكرة الحفاظ لمسيكطي .298/
( )6بكسر العيف الميممة كسككف الجيـ كفي آخرىا البلـ ،ىذه النسبة إلى بنى عجؿ بف لجيـ.األنساب لمسمعاني .239/9
( )7تاريخ بغداد لمخطيب .617/8
( )8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .56/3
( )9الثقات البف حباف .190/8
( )10الكامؿ قي ضعفاء الرجاؿ البف عدم .245/3
( )11تاريخ بغداد لمخطيب .617/8
( )12تقريب التيذيب البف حجر .204/
( )13بفتح العيف كالقاؼ بينيما النكف الساكنة كفي آخرىا الزال  ،ىذه النسبة إلى العنقز كىك المرزنجكش.األنساب لمسمعاني .397/9
( كالمرزنجكش  :طيب تجعمو المرأة في مشطيا) انظر معجـ متف المغة .274/5
( )14تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم .220/22
( )15المصدر السابؽ.
( )16تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .88/1
( )17الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .262/6
( )18الثقات البف حباف .482/8
( )19العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل .7/3
( )20تاريخ الثقات لمعجمي .370/
( )21تيذيب الكماؿ لممزم .220/22
( )22الكاشؼ لمذىبي .87/2
( )23تقريب التيذيب البف حجر .456/
( )24بفتح الياء كسككف الميـ كفتح الداؿ  ،ىي منسكبة إلى ىمداف ،كىي قبيمة مف اليمف األنساب لمسمعاني .419/13
( )25تيذيب الكماؿ لممزم .357/2
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ً
ً
الممًؾ.
م  ،كجابر ٍبف يزيد ي
ىرىكل ىعفً :إ ٍس ىماعيؿ ٍبف عبد الرحمف اٍل يس ِّد ٌ
الج ٍعف ٌي  ،كالحكـ ٍبف ىعبد ى
م (.)1
العٍنقى ًز ُّ
صكر َّ
السمي ٍكلً ُّي  ،ى
ىرىكل ىعنو :أحمد ٍبف المفضؿ ى
الحفى ًر ٌ
كع ٍمرك ٍبف يم ىح َّمد ى
م ،كاسحاؽ ٍبف ىمٍن ي
()2
كسئً ىؿ عنو اإلماـ أحمد ،فقاؿ :ما أدرم ،كأنو ضعفو( ،)3كقاؿ النسائي :ليس بالقكم( ،)4كذكره
قاؿ ابف معيف :ثقة  ،ي

ابف حباف في الثقات( ،)5كذكره ابف شاىيف في ثقاتو( ،)6قاؿ ابف حجر :صدكؽ كثير الخطأ يغرب(.)7
و
 .9إًسم ً
ِّم (127( )8ق)(:)9
اعي يؿ ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
سد ٌ
يمةى ،أ يىبك يم ىح َّمد ا ٍل ي
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف أىًبي ىك ًر ى
ٍى
ركل عف :أنس بف مالؾ  ،ك أكس بف ضمعج ،كأبي صالح باذاف ،كحفص بف أبي حفص.
ركل عنو :أسباط بف نصر اليمداني  ،كاسرائيؿ بف يكنس ،كزيد بف أبي أنيسة ،كسفياف الثكرم(.)10

قاؿ ابف معيف :ضعيؼ( ،)11كمرة قاؿ :كأنو ال باس بو( ،)12كقاؿ اإلماـ أحمد :مقارب الحديث صالح ،كمرة قاؿ

كقاؿ يحي القطاف :ال بأس بو ،كقاؿ أبك حاتـ :يكتب حديثو كال يحتج بو( ،)14كقاؿ أبك زرعة :ليف(،)15
كذاب شتَّاـ( ،)16كقاؿ المعتمر بف سميمافَّ :
كقاؿ أبك إسحاؽ الجكزجانيَّ :
كذاب( ،)17كقاؿ النسائي :صالح الحديث(،)18
كقاؿ العجمي :ثقة( ،)19كذكره ابف حباف في الثقات( ،)20كقاؿ ابف عدم :مستقيـ الحديث صدكؽ ال بأس بو( ،)21قاؿ

الذىبي :حسف الحديث( ،)22قاؿ ابف حجر :صدكؽ ييـ(.)23

ً
ص ور اٍليى ٍم ىدانً ُّي،
ىسىبا ى
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو اٍل يح ىسٍي ىف ى
ط ٍب ىف ىن ٍ
بف ىعم ٌي العجمي  ،ك أ ٍ
ك إًسم ً
ً
يمةى؛ ثبلثتيـ ضعاؼ.
يؿ ٍب ىف ىعٍب ًد َّ
اع ى
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف أىبي ىك ًر ى
ٍى
الحديث رقـ (:)13
( )1المصدر السابؽ.
( )2سؤاالت ابف الجنيد ليحي بف معيف .465/
( )3اجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .332/2
( )4تيذيب الكماؿ لممزم .359/2
( )5الثقات البف حباف .85/6
( )6تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .43/
( )7تقريب التيذيب البف حجر .321/
( )8بضـ السيف الميممة كتشديد الداؿ الميممة ،ىذه النسبة إلى سدة الجامع.األنساب لمسمعاني .109/7
( )9تيذيب الكماؿ لممزم .132/3
( )10المصدر السابؽ 133/3
( )11الضعفاء الكبير لمعقيمي.87/1
( )12مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية ابنو صالح .54/3
( )13الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .184/2
( )14المصدر السابؽ.
( )15المصدر نفسو.
( )16أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني .48/
( )17الضعفاء الكبير لمعقيمي .87/1
( )18تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .37/8
( )19تاريخ الثقات لمعجمي .66/
( )20الثقات البف حباف .21/4
( )21الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .446/1
( )22الكاشؼ لمذىبي .247/1
( )23تقريب التيذيب البف حجر.147/
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أخبرنا أبك عمي الحسف بف المظفر بف الحسف بف المظفر بف أحمد بف يزيد ،أنا أبي أبك سعد ،أنا أحمد بف إبراىيـ
ا بف أحمد بف عمي بف أحمد بف فراس ،أنبأنا محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل الديبمي ،أنبأنا أبك عبيد اهلل سعيد بف
ؽ األ ٍىر ً
شً
ض
كف ىم ى
ار ى
ستى ٍ
ض ىعفي ى
عبد الرحمف المخزكمي ،قاؿ :قاؿ سفياف في قكلو تعالى :ىكأ ٍىك ىرثٍ ىنا ا ٍلقى ٍكىـ الَّ ًذ ى
يف ىكا ينكا يي ٍ
ىك ىم ىغ ً
ارىب ىيا  )1(قاؿ :مشارؽ األرض الشاـ كمغاربيا.

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

س يف ٍب يف ا ٍل يمظَّفى ًر ٍب ًف ا ٍل ىح ًس ًف ً
ظفَّ ًر يأب ٍك ىع ًمي  ،المعركؼ بابف السبط البغدادم(523ق)(:)2
الم ى
 .1ا ٍل ىح ى
بف ي
ركل عف :أبي سعد ,كأبي محمد الجكىرم ,كأبي الغنائـ بف الدجاجي ,كأبي الحسيف بف الميتدم.
ركل عنو :ابنو ىبة اهلل ،كيحيى بف يكسؼ ،كأبك القاسـ بف عساكر(.)3

قاؿ ابف عساكر :ثقة(.)4
 .2ا ٍل يمظَّفى ًر ٍب ًف ا ٍل ىح ًس ًف ً
المظىفَّ ًر أبك سعد سبط أبي بكر بف لؿ اليمذاني (261ق)(:)5
بف ي
ركل عف :جده أحمد بف عمي بف الؿ ،كأحمد بف إبراىيـ بف فراس  ،كأبي عبد اهلل بف اليى ىرىكانً ُّي.
ركل عنو :الخطيب البغدادم ،كابف عساكر ،كابنو الحسف بف المظفر.

قاؿ الخطيب البغدادم :ثقة(.)6

()7
ً
الم ٌكي (405ق)(:)8
سي
سف ٍ
عمي ٍبف أحمد ٍبف فراس ,أبك ى
الح ى
ٌ
العبقى ٌ
 .3أحمد ٍبف إبراىيـ ٍبف أحمد ٍبف ٌ
ركل ىع ٍف :أىبًي جعفر ٌ ً
دم.
يمي ،كعبد َّ
الع ىق ٌ
الر ٍح ىمف ٍبف ىعٍبد اهلل ٍبف المقرئ ،كأبي التٍُّريؾ محمد ى
الدب ٌ
ُّ
بي(.)9
الس ٍ
م ،كأبك ىع ٍمرك الداني ،كأبك محمد ى
ركل عنو :ابنو ،كأبك ىن ٍ
جز ٌ
صر يعىبٍيد اهلل ٌ
الح ىسف الت ىجٍي ٌ

قاؿ الذىبي :القاضي العدؿ(.)10
ً ()11
بف ع ٍب ًد ً
ً
بف الفى ٍ ً
اهلل ً
الم ِّك ُّي (322ق)(:)12
 .4أ يىبك ىج ٍعفى ور يم ىح َّم يد ي
بف إً ٍب ىراى ٍي ىـ ً ى
ضؿ الد ٍَّيىبم ُّي  ،ثيَّـ ى
ركل عف :محمد بف زنبكر ،كسعيد بف عبد الرحمف المخزكمي ،كالحسيف بف الحسف المركزم.

سي.
ركل عنو :أبك بكر بف المقرئ ،كمحمد بف يحيى الدمياطي ،كأحمد بف إبراىيـ بف فراس ٍ
العبقى ٌ

()13

قاؿ الذىبي :المحدث الصدكؽ( ،)1كمرة قاؿ :كاف صدكقان مقبكالن(. )2
( )1سكرة األعراؼ آية رقـ ()137
( )2تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .394/13
( )3تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .81/36
( )4تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .394/13
( )5تاريخ بغداد لمخطيب .164/15
( )6المصدر السابؽ.
( )7ىذه النسبة إلى عبد القيس .األنساب لمسمعاني .207/9
( )8تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .108/28

( )9المصدر السابؽ.
( )10سير أعالم النبالء للذهبي .181/17
( )11بفتح الداؿ كسككف الياء كضـ الباء  ,ىذه النسبة الى ديبؿ ،كىي بمدة مف ببلد ساحؿ البحر مف ببلد اليند.األنساب .439/5
( )12سير أعبلـ النببلء لمذىبي .9/15
( )13المصدر السابؽ.
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الر ٍح ىم ًف بف حساف ا ٍلقيىر ًش ٌي ،أ يىبك يع ىبيد اهلل المخزكمي ،المكي (249ق)(:)3
س ًعيد بف ىع ٍبد َّ
 .5ى
ركل عف :إبراىيـ بف عيينة ،كحسيف بف زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي ،كسفياف بف عيينة.
ركل عنو :الترمذم ،كالنسائي ،كأحمد بف زكريا العابدم المكي ،كمحمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل الديبمي(.)4
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)5ككثَّقو النسائي ( ،)6كالذىبي( ،)7كابف حجر( ،)8كمرة قاؿ النسائي :ال بأس بو.

و
ً
ً
بف يع ىي ٍي ىن ىة ً
الم ِّك ُّي (198ق)(:)9
بف أىًبي ًع ٍم ىر ى
اف ي
س ٍف ىي ي
 .6ي
اف ىم ٍي يم ٍك وف ال ًيالى ل ُّي أ يىبك يم ىح َّمد ،ال يك ٍكف ُّي ،ثيَّـ ى
ركل عف :عمرك بف دينار ، ,كابف شياب الزىرم ،كعبد اهلل بف دينار ،كزيد بف أسمـ.

ركل عنو :األعمش ،كشعبة’ كيحيى بف معيف ،كعمي بف المديني ,كسعيد بف عبد الرحمف المخزكمي(.)10
قاؿ ابف سعد :ثقة ثبت كثير الحديث حجة( ,)11كقاؿ اإلماـ أحمد :ما رأينا مثمو( ,)12كقاؿ أبك حاتـ :إماـ ثقة( ،)13كقاؿ
العجمي :ثقة ثبت( ،)14كقاؿ ابف حباف :كاف مف الحفاظ المتقنيف( ،)15كقاؿ َّ
طنً ٌي :حافظ ثقة( ،)16كقاؿ ابف خمكاف:
الد ىارقي ٍ
ثبت حجة ،كزاد :مجمع عمى صحة حديثو( ،)17كقاؿ الذىبي :ثقة ثبت حافظ إماـ( ،)18كقاؿ ابف حجر :ثقة حافظ فقيو

إماـ حجة( ،)19كذكره ابف حجر في المرتبة الثانية( )20مف طبقات المدلسيف(.)21
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد حسف ألف فيو مح َّم يد ً ً
اىٍيـ َّ
الدٍيىبمً ُّي؛ صدكؽ.
يى
ي
بف إٍب ىر ى
 الحديث رقـ (:)14
أخبرنا أبك الحسيف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف الحسف ،أنا جدم أبك عبد اهلل ،أنا أبك بكر محمد بف عكؼ بف
أحمد المزني ،أنا أبك العباس محمد بف مكسى بف الحسيف بف السمسار الحافظ ،أنا محمد بف خريـ ،أنبأنا

( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي ..9/15
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .113/24
( )3تيذيب الكماؿ لممزم .526/10
( )4المصدر السابؽ.
( )5الثقات البف حباف .270/8
( )6المصدر نفسو.
( )7الكاشؼ لمذىبي .439/1
( )8تقريب التيذيب البف حجر .272/
( )9تيذيب الكماؿ لممزم .177/11
( )10المصدر السابؽ .184/11
( )11الطبقات الكبير البف سعد .59/8
( )12سؤاالت األثرـ لئلماـ أحمد .48/
( )13الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .227/4
( )14تاريخ الثقات لمعجمي .194/1
( )15الثقات البف حباف .403/6
( )16عمؿ الدارقطني .79/1
( )17كفيات األعياف البف خمكاف .391/2
( )18الكاشؼ لمذىبي .449/1
( )19تقريب التيذيب البف حجر .278/
( )20المرتبة الثانية :مف احتمؿ األئمة تدليسو كأخرجكا لو في الصحيح إلمامتو كقمة تدليسو في جنب ما ركل كالثكرم ،أك كاف ال يدلس إال عف ثقة
كابف عيينة ( طبقات المدلسيف )13/
( )21طبقات المدلسيف البف حجر32/
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ىشاـ بف عمار ،أنبأنا معاكية بف يحيى ،أنبأنا سميماف بف سميـ ،عف يحيى بف جابر ،عف يزيد بف شريح ،عف
كعب األحبار ،قاؿ :إف اهلل تعالى بارؾ في الشاـ مف الفرات إلى العريش.
 أخرجو أبك الحسف الربعي في كتابو فضائؿ الشاـ كدمشؽ ،11/ ،رقـ الحديث  ، 19مف طريؽ معاكية بف يحيى،
بو ،بمفظو.

 رجاؿ اإلسناد:
 .1عبد الرحمف بف عبد اهلل بف الحسف (546ق) :صدكؽ  ,سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)3
 .2الحسف بف أبي الحديد (482ق) :لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ,سبؽ ترجمتو في الحديث (.)3
بف عك ً
بف يم ىح َّم ًد ً
ىح ىم ىد ً
ؼ ً
الم ىزًن ُّي( ,)1أىًبك ىب ٍكر(431ق)(:)2
بف ىع ٍب ًد َّ
بف أ ٍ
 .3يم ىح َّم يد ي ى ٍ
الر ٍح ىم ًف ي
ركل عف :أبي عمي الحسف بف منير ،كأبي عمي بف أبي الرمراـ ،كمحمد بف معيكؼ.
ركل عنو :عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي ،كالحسف بف أحمد بف أبي الحديد ،كأبك القاسـ بف أبي العبلء.
قاؿ عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي :كاف ثقة نبيبل مأمكنا( ،)3كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث الحجة(.)4
()5
الدمشقي (363ق)(:)6
السمسار
ٌ
 .4محمد بف مكسى بف الحسيف ،أبك العباس ابف ٌ
ركل عف :أحمد بف يع ىمير بف ىج ٍكصا ،كمحمد بف خريـ ،كأبي اٍل ىج ٍيـ بف ًطبلب.
الم ىزني.
ركل عنو :أخكه أبك الحسف ،كم ٌكي بف ى
الغ ٍمر ،كمحمد بف ىع ٍكؼ ي
قاؿ عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي :كاف ثقة نبيبل حافظا( ،)7كقاؿ الذىبي :الحافظ الثقة محدث الشاـ(.)8
ً ()9
بف مح َّم ًد ً ً
الممً ًؾ ً
ش ًق ُّي (316ق)(:)10
ِّم ٍ
بف ىم ٍرىك ى
 .5يم ىح َّم يد ي
بف يخ ىرٍيًـ ً ي ى
اف أ يىبك ىب ٍك ور ي
العقىٍيم ُّي  ،الد ى
بف ىع ٍبد ى
حدث عف :ىشاـ بف عمار ،كعبد الرحمف يد ىحٍيـ ،كأحمد بف أبي الحكارم ،كمحمد بف يحيى الزماني.
حدث عنو :حميد بف الحسف الكراؽ ،كأحمد بف عتبة  ،كمحمد بف مكسى السمسار(.)11

قاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث الصدكؽ(.)12

 .6ىشاـ بف عمار(245ق) :صدكؽ ,سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)1

()13
 .7معاكية بف يحيى َّ
شقي (180 -171ق)(:)14
ِّم ٍ
امي ،أبك مطيع األطريابمي ُّ
الش ُّ
سي  ،الد ى
ركل عف :إبراىيـ بف عبد الحميد ،ك أرطاة بف المنذر ،كخالد الحذاء ،كسميماف بف سميـ.

ركل عنو :إسحاؽ بف إبراىيـ الفراديسي ،كبقية بف الكليد ،كىشاـ بف عمار ،كالكليد بف مسمـ(.)1
( )1ضـ الميـ كفتح الزال كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى مزينة بف أد بف معد  ،كاسـ مزينة عمرك .األنساب لمسمعاني .226/12
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي .550/17

( )3ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .179/

( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .550/17
ً
الم ٍشتى ًرم .تاج العركس لمزبيدم .86/12
المتىىك ِّسطي ى
( )5الس ٍ
بيف البائ ًع ك ي
ِّم ىس يار ،بال ىك ٍس ًر :ي
( )6سير أعبلـ النببلء لمذىبي .325/16
( )7ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .96/
( )8تذكرة الحفاظ لمذىبي .127/3

( )9فتح العيف الميممة ككسر القاؼ كسككف الياء  ،ىك اسـ لمجد .األنساب لمسمعاني .339/9
( )10سير أعبلـ النببلء لمذىبي .428/14
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي 428/14
(.)12المصدر السابؽ.

( ) 13بفتح األلؼ كسككف الطاء كفتح الراء كضـ الباء كالبلـ كفي آخرىا السيف,ىذه النسبة إلى أطرابمس.األنساب لمسمعاني.298/1
( )14تيذيب الكماؿ لممزم .224/28
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قاؿ ابف معيف :صالح ليس بذاؾ القكم( ،)2كمرة قاؿ :ضعيؼ ليس بشيء( ،)3كقاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة الرازم:
صدكؽ مستقيـ الحديث ,كقاؿ أبك زرعة أيضان :ثقة( ،)4كقاؿ أبك داكد كالنسائي :ال بأس بو( ،)5كقاؿ صالح جزرة:
صحيح الحديث ،كقاؿ أبك عمي النيسابكرم :ثقة ،كقاؿ َّ
طنً ٌي :ضعيؼ( ،)6كقاؿ البغكم :ضعيؼ الحديث ( ،)7كقاؿ
الد ىارقي ٍ
ابف شاىيف :ليس بشيء( ،)8كقاؿ ابف حجر :صدكؽ لو أكىاـ(.)9
()11
لىـ ،ا ٍل ًحم ً
اف ٍب يف سمى ٍيوـ ،أىبك سمىم ىة ً
الك (ً )10
ص ُّي147( ،ق)(:)12
سمى ٍي ىم ي
ي
 .8ي
ٍ
ي ى ى
ناني ا ٍل ىك ٍمب ُّي ىم ٍك ي ي
ٌ
ركل عف :زيد بف أسمـ ،كعبد اهلل بف نفيؿ الكناني ،كعمرك بف شعيب  ،كيحيى بف جابر القاضي.
ركل عنو :إسماعيؿ بف عياش  ،كعبد اهلل بف سالـ الحمصي ، ،كأبك مطيع معاكية بف يحيى(.)13
كثًّقو ابف معيف( ،)14كالعجمي( ،)15ك َّ
طنً ٌي( ،)16كأبك داكد( ،)17كأبك حاتـ(،)18كابف حجر( ،)19كمرة قاؿ أبك حاتـ :ليس بو
الد ىارقي ٍ
بأس( ،)20كقاؿ يعقكب الفسكم :ثقة حسف الحديث( ،)21كذكره ابف حباف في الثقات( ،)22كزاد :متقف كاف يغرب( ،)23كقاؿ
الذىبي :كثقكه(,)24

 .9ىي ٍح ىيى ٍب يف ىجا ًب ور ابف حساف َّ
الط ًائ ُّي
ركل عف :ضمرة بف ث عمبة السممي ،كعبد الرحمف بف جبير بف نفير ،كيزيد بف شريح الحضرمي.
()25

قاضي حمص أبك عمرك(126ق)(:)26

ركل عنو :حبيب بف صالح بف حبيب ،كأبك سممة سميماف بف سميـ ،كصفكاف بف عمرك(.)1
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .224/28
( )2سؤاالت ابف الجنيد ليحي بف معيف .424/
( )3مف كبلـ يحي بف معيف في الرجاؿ ركاية طيماف .112/
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .384/8
( )5تيذيب الكماؿ لممزم .225/28
( )6المصدر السابؽ .226/28
( )7معجـ الصحابة لمبغكم .241/5
( )8تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف البف شاىيف .179/
( )9تقريب التيذيب البف حجر .568/
( )10بكسر الكاؼ كفتح النكف ككسر النكف الثانية ىذه النسبة إلى عدة مف القبائؿ .األنساب لمسمعاني .150/11
( )11ىذه النسبة إلى قبائؿ ،منيا :كمب اليمف .األنساب لمسمعاني .130//11
( )12تيذيب الكماؿ لممزم .439/11
( )13تيذيب الكماؿ لممزم .440/11
( )14تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .442/4
( )15تاريخ الثقات لمعجمي .202/
( )16سؤاالت السممي لمدارقطني .187/
( )17تعجيؿ المنفعة البف حجر .611/1
( )18الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .121/4
( )19تقريب التيذيب البف حجر .258/
( )20تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .325/22
( )21المعرفة كالتاريخ لمفسكم .456/2
( )22الثقات البف حباف .358/6
( )23مشاىير عمماء األمصار البف حباف .288/
( )24الكاشؼ لمذىبي .459/1
( )25فتح الطاء الميممة كفي آخرىا الياء المنقكطة ،ىذه النسبة إلى طيِّئ .األنساب لمسمعاني .21/9
( )26تيذيب الكماؿ لممزم .248/31
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قاؿ أبك حاتـ :صالح الحديث( ،)2كذكره ابف حباف في الثقات( ،)3ككثَّقو العجمي( ،)4ك يد ىحٍيـ ( ،)5كسبط ابف الجكزم (،)6

كقاؿ الذىبي :صالح صدكؽ( ،)7كقاؿ ابف حجر :ثقة كأرسؿ كثي انر(.)8
شرٍيح الحضرمي( )9ا ٍل ًح ً
ً .10
مصي (الطبقة الثالثة)(:)10
يزيد بف ي ى
ركل عف :ثكباف ،ككعب األحبار ،كأبي أمامة الباىمي ،كعائشة أـ المؤمنيف رضي اهلل عنيا.

ركل عنو :ثكر بف يزيد  ،كحبيب بف صالح  ،كمحمد بف الكليد الزبيدم ،كيحيى بف جابر الطائي(.)11
قاؿ َّ
طنً ٌي :يعتبر بو( ،)12كقاؿ يعقكب الفسكم :مف صالحي أىؿ الشاـ( ،)13كذكره ابف حباف في الثقات( ،)14كقاؿ
الد ىارقي ٍ
الذىبي :ثقة مف الصمحاء( ،)15كمرة قاؿ :يكثٌؽ( ،)16كمرة :صالح الحديث( ،)17كقاؿ ابف حجر :مقبكؿ(.)18
بف م ًات وع ً
م أبك إسحاؽ32( ,ق ,كقيؿ 34ق) (:)19
الح ٍم ىي ًر ُّ
ب األ ٍ
ىح ىبا ًر ،ىك ٍع ي
 .11ىك ٍع ي
ب ي ى
ركل عف :النبي صمى اهلل عميو كسمـ مرسبل ،كعمر بف الخطاب ،كعائشة رضي اهلل عنيا.
ركل عنو :سعيد بف المسيب ,كعبد اهلل بف عباس ،كعبد اهلل بف عمر  ،كعطاء بف أبي رباح .

ذكره ابف حباف في الثقات( ،)20كقاؿ النككم :اتفقكا عمى كثرة عممو كتكثيقو( ،)21كقاؿ الذىبي :كاف مف أكعية العمـ(،)22
كقاؿ ابف حجر :ثقة( ،)23كقاؿ ابف المبرد الحنبمي :كاف مف الحفاظ الكبار(.)24

بف أبي الحديد؛ لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ عمييح ألف فيو:
الحسف ى
ى
 الحديث رقـ (:)15
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .248/31
( )2الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .133/9
( )3الثقات البف حباف .520/5
( )4تاريخ الثقات لمعجمي .469/
( )5تيذيب الكماؿ لممزم .250/31
( )6مرآة الزماف في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم .242/11
( )7الكاشؼ لمذىبي .363/2
( )8تقريب التيذيب البف حجر .619/
( )9بفتح الحاء كسككف الضاد كفتح الراء ،ىذه النسبة إلى حضر مكت كىي مف ببلد اليمف .األنساب لمسمعاني .180/4
( )10تيذيب الكماؿ لممزم .159/32
( )11تيذيب الكماؿ لممزم .160/32
( )12سؤاالت البرقاني لمدارقطني .72/
( )13المعرفة كالتاريخ لمفسكم .335/2
( )14الثقات البف حباف .541/5
( )15الكاشؼ لمذىبي .384/2
( )16سير أعبلـ النببلء لمذىبي .275/9
( )17المغني في الضعفاء لمذىبي .750/2
( )18تقريب التيذيب البف حجر .633/
( )19تيذيب الكماؿ لممزم .189/24
( )20الثقات البف حباف .333/5
( )21تيذيب األسماء كالمغات لمنككم .69/2
( )22سير أعبلـ النببلء لمذىبي .489/3
( )23تقريب التيذيب البف حجر.492/
( )24تذكرة الحفاظ كتبصرة األيقاظ البف المبرد .195/
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أنبأنا أبك القاسـ عمي بف إبراىيـ الخطيب ،أنبأنا عبد العزيز بف أحمد ال ىكتَّ ًان ٌي ،أنا أبك محمد ابف أبي نصر ،أنبأنا
ً
صافىة ،أنبأنا أبك عمر الضرير ،أنبأنا محمد بف عياض ،أنبأنا إسماعيؿ
أبك عمي بف الحسف بف حبيب ،أنبأنا أبك ق ٍر ى
ً
ابف عياش ،عف مف حدثو ،عف كعب ،قاؿ :بار ىؾ اهلل ًفي ال ى ً ً
دس ًم ىف أىٍر ً
ص بالقي ً
الع ًرٍي ً
ض
كخ َّ
ش ،ى
شاـ م ىف الفيىرات إلىى ى
ىى
ي ٍ
فى ٍح و
ص إلىى ىرفىح.
 أخرجو أبك الحسف الربعي في كتابو فضائؿ الشاـ كدمشؽ  ،11/رقـ الحديث  ،19مف طريؽ يحيى بف جابر
عف يزيد بف شريح عف كعب ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ .
 رجاؿ اإلسناد:
س ٍيني(508()1ق)(:)2
.1
س ٍيف ٍبف الرئيس أبي ٌ
الجف,أبك القاسـ ي
عمي ٍبف إبراىيـ ٍبف العباس ٍبف ي
الح ى
الح ى
ٌ
ركل عف :كريمة المركزية ،كأبي القاسـ الحنائي ،كأبي بكر الخطيب ،كعبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي.
ركل عنو :ىبة اهلل األكفاني ،كعبد اهلل أبك المعالي بف صابر ،كأبك القاسـ ابف عساكر(.)3
قاؿ ابف عساكر :كاف مكث انر ثقة( ،)4كقاؿ الذىبي :الشيخ اإلماـ المحدث ،كزاد :ككاف ثقةن محدثان(.)5
الع ًزٍي ًز ال ىكتَّ ًان ٌي :ثقة حافظ  ,سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)3
 .2ىع ٍب يد ى
بف القى ً
اف ً
اسًـ (420ق)(:)6
ص ور أ يىبك يم ىح َّم ود ىع ٍب يد َّ
بف يعثٍ ىم ى
الر ٍح ىم ًف ي
ٍ .3اب يف أىًبي ىن ٍ
حدث عف :أبي إسحاؽ إبراىيـ بف أبي ثابت الغدادم  ،كخيثمة بف سميماف ،كأحمد بف محمد الميثي.
حدث عنو :أبك عمي األىكازم ،كرشأ بف نظيؼ ،كأبك القاسـ الحنائي ،كعبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي(.)7
قاؿ ال ىكتَّانً ٌي :كاف ثقة مأمكنا عدال( ، )8كقاؿ الذىبي :الشيخ اإلماـ المعدؿ مسند الشاـ( ،)9كقاؿ عبد الرحمف بف عثماف
التميمي :الثقة العدؿ الرضا(.)10
الش ً
بف ع ٍب ًد الم ًم ًؾ الدِّم ٍ ً
ً
ص ًائ ًرم َّ
اف ًع ٌي (338ق)(:)11
س يف ي
شق ُّي ى
بف ىح ًب ٍيب ً ى
 .4أ يىبك ىعمي ى
الح ى
الح ى
ى
ى
ركل عف :الربيع المرادم ،كعف بكار بف قتيبة ،كالعباس بف الكليد البيركتي ،كصالح بف أحمد بف حنبؿ.
ركل عنو :عمر بف شاىيف ،كأبك بكر بف المقرئ ،كتماـ الرازم ،كعبد الرحمف بف أبي نصر التميمي(.)12
قاؿ عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي :ثقة نبيؿ حافظ( ،)1كقاؿ أبك القاسـ عمي بف الحسف الحافظ :أحد الثقات األثبات( ،)2كقاؿ
الذىبي :اإلماـ مفتي دمشؽ(.)3
( )1بضـ الحاء كفتح السيف كبعدى ما الياء آخر الحركؼ كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة لجماعة مف العمكية السادة نسبكا إلى الحسيف بف عمي بف أبى
طالب رضي اهلل عنيما .األنساب لمسمعاني .168/4
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .209/35
( )3تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 245/41
( )4المصدر السابؽ.
( )5سير أعبلـ النببلء لمذىبي .286/14
( )6المصدر السابؽ .366/17
( )7المصدر نفسو.
( )8ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .163/
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .366/17
( )10تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .101/35
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي .383/15
( )12المصدر السابؽ.383/ 15
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 .5أبك قرصافة :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.

ير البصرم (220ق)(:)4
ص ٍب يف يع ىم ىر أ يىبك يع ىم ىر َّ
 .6ىح ٍف ي
الض ًر ي
ركل عف :أبي شيبة إبراىيـ بف عثماف العبسي ،كأبي حمزة إسحاؽ بف الربيع  ،كبشر بف المفضؿ.
ركل عنو :أبك داكد ،كابراىيـ بف عبد اهلل بف الجنيد الختمي ،كأحمد بف محمد بف حنبؿ.

رضى( ،)5كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ صالح الحديث( ،)6كذكره ابف حباف في الثقات( ،)7كقاؿ الذىبي:
قاؿ العقيمي :ال يي ى

الحافظ العبلمة( ،)8كمرة :صدكؽ حافظ مف كبار العمماء المتفننيف( ،)9كقاؿ مسممة بف قاسـ :ثقة ،قاؿ يحي الساجي:
مف أىؿ الصدؽ ككاف يحفظ الحديث( ،)10كقاؿ ابف حجر :صدكؽ عالـ(.)11

 .7محمد بف عياض :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
بف سمى ٍيوـ الع ٍن ًس ُّي ,أىبك عتبة ا ٍل ًحم ً
 .8إًسم ً
بف ىعي ً
ص ُّي (181ق أك 182ق)(:)12
اعٍي يؿ ي
ي
ى
َّاش ً ي
ٍ
ٍى
ركل عف :إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي فركة المدني ,كحبيب بف صالح الطائي ،كسفياف الثكرم.
ركل عنو :إبراىيـ بف شماس السمرقندم ،كابراىيـ بف العبلء الزبيدم  ,كسعيد بف منصكر(.)13

قاؿ ابف معيف :ثقة إذا حدث عف ثقة( ،)14كمرة قاؿ :أرجك أف ال يككف بو بأس( ,)15كمرة قاؿ :إسماعيؿ بف عياش

ثقة( ،)16كقاؿ ابف المديني :يكثؽ فيما ركل عف أصحابو أىؿ الشاـ ,فأما ما ركل عف غير أىؿ الشاـ ففيو ضعؼ(،)17
كقاؿ البخارم :إذا حدث عف أىؿ بمده فصحيح ،كاذا حدث عف غير أىؿ بمده ففيو نظر( ،)18كقاؿ النسائي:

ضعيؼ( ،)19كقاؿ يعقكب الفسكم :ثقة عدؿ أعمـ الناس بحديث الشاـ(،)20

( )1ذيؿ تاريخ العمماء ككفياتيـ لمكتاني .67/
( )2بغية الطمب في تاريخ حمب البف العديـ .2310/5
( )3سير أعبلـ النببلء لمذىبي .383/15
( )4تيذيب الكماؿ لممزم .45/7
( )5الضعفاء الكبير لمعقيمي .272/1
( )6الجرح كالتعديؿ البف أبي حمتـ .183/3
( )7الثقات البف حباف .199/8
( )8تذكرة الحفاظ لمذىبي .297/1
( )9ميزاف االعتداؿ لمذىبي .565/1
( )10التراجـ الساقطة مف كتاب إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام .247/
( )11تقريب التيذيب البف حجر .210/
( )12تيذيب الكماؿ لممزم .163/3
( )13المصدر السابؽ .165/3
( )14تاريخ ابف معيف ركاية محرز .80/1
( )15تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .69/
( )16تاريخ بغداد لمخطيب .186/7
( )17سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني .161/
( )18تاريخ بغداد لمخطيب .186/7
( )19الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .16/
( )20المعرفة كالتاريخ لمفسكم .424/2
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كقاؿ العقيمي :صدكؽ في حديث أىؿ الشاـ ،مضطرب جدا في حديث أىؿ الحجاز( ،)1كقاؿ أبك حاتـ :ليف( ،)2كقاؿ
أبك زرعة الرازم :صدكؽ إال أنو غمط في حديث الحجازييف كالعراقييف( ،)3كذكره ابف حباف في المجركحيف( ،)4كقاؿ
َّ
طنً ٌي :مضطرب الحديث في غير الشامييف( ،)5كمرة قاؿ :ضعيؼ( ،)6كقاؿ الذىبي :الحافظ ( ،)7كقاؿ أيض نا :ليس
الد ىارقي ٍ
بالقكم ،حديثو عف الحجازييف منكر ضعيؼ ،بخبلؼ الشامييف( ،)8كقاؿ ابف حجر :صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده,
مخمط في غيرىـ(.)9

 .9عف مف حدثو :رجؿ مبيـ ،لـ يي ىس َّـ.

 .10كعب األحبار( 32أك 34ق)  :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)14
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ؛ ألف فيو :أبا قرصافة ،ك محمد بف عياض؛ لـ أقؼ ليما عمى ترجمة.
 الحديث رقـ (: )16
أخبرنا أبك محمد عبد الرحمف بف أبي الحسف بف إبراىيـ الداراني ،أنا أبك الفرج سيؿ بف بشر بف أحمد
اإلسفراييني ،أنا أبك حفص عمر بف أحمد بف محمد الكاسطي الخطيب ،أنا أبك العباس أحمد بف عمر بف عبد
الممؾ بف يكنس ،أنبأنا عبد اهلل بف محمد بف سمـ ،ببيت المقدس ،أنبأنا ىشاـ بف عمار ،أنبأنا صدقة بف خالد،
أنبأنا ابف جابر ،حدثني عقبة بف كشاح ،حديثا أسنده ،قاؿ :ما ينقص مف األرضيف يزاد في الشاـ ،كما ينقص مف
الشاـ يزاد في فمسطيف.

 انفرد بو ابف عساكر(.)10

رجاؿ اإلسناد:

ً
ً ً
َّ
اني
 .1ىع ٍبد َّ
الر ٍح ىمف ٍبف أبي ا ٍل ىح ى
سف ٍبف إ ٍب ىراىيـ ٍبف ىع ٍبد المو ،أ يىبك يم ىح َّمد الك ىن ٌ
َّ
الرٌزاؽ.
ركل عف :أبي الفضؿ ٍبف الفيرات ،كسيؿ ٍبف بً ٍشر ،كعبد المو ٍبف ىعٍبد ٌ
ركل عٍنو :ابف عساكر ،كابنو القى ً
ً
الص ٍقر(.)14
كم ٍك ىرـ ٍبف أبي َّ
اسـ ،كالمسمـ ٍبف أ ٍ
ى ي
ني ،ي
ىح ىمد الماز ٌ
()11

 .2أبك الفرج سيؿ بف بشر بف أحمد بف سعيد اإلسفراييني

()15

اني
ٌ
الدار ٌ

()12

( 558ىػ)(:)13

(491ق)(:)16

( )1الضعفاء الكبير لمعقيمي .85/1
( )2الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .192/2
( )3المصدر السابؽ.
( )4المجركحكف البف حباف .124/1
( )5سنف الدارقطني .207/5
( )6المصدر السابؽ .411/5
( )7تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .71/12
( )8مف تيكمـ فيو كىك مكثؽ .47/
( )9تقريب التيذيب البف حجر .148/
( )10تاريخ مديف دمشؽ البف عساكر .144/1
( )11بكسر الكاؼ كفتح النكف ككسر النكف الثانية ،ىذه النسبة إلى عدة مف القبائؿ .األنساب لمسمعاني.150/11
( )12ىذه النسبة إلى داريا ،كىي قرية كبيرة حسنة مف قرل غكطة دمشؽ .األنساب لمسمعاني .271/5
( )13تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .251/38
( )14تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .307/34
( )15بكسر األلؼ كسككف السيف كفتح الفاء كالراء ككسر الياء ،نسبة الى أسفراييف كىي بميدة بنكاحي نيسابكر،األنساب لمسمعاني.223/1
( )16تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .93/34
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ركل عف :أبي محمد الجكىرم ،كرشأ بف نظيؼ ،كأبي حفص عمر بف أحمد بف محمد .
حدث عنو :ابناه طاىر كالفضؿ ،كجماؿ اإلسبلـ عمي بف المسمـ ،كعبد الرحمف بف أبي الحسف(.)1
()2
ًً
البٍييىًق ٌي :كيِّس صدكؽ( ،)3كقاؿ الذىبي :الشيخ اإلماـ المحدث المتقف(.)4
قاؿ اٍلسمىف ٌي  :ثقة  ،كقاؿ أبك بكر ى
ىح ىمد ٍبف يم ىح َّمد الكاسطي الخطيب (الطبقة السادسة عشر) (:)5
 .3يع ىمر ٍبف أ ٍ
ركل عف :أبي العباس أحمد ،كأبي طالب محمد ابني عمر بف يكنس.

ركل عنو :أبك محمد عبد العزيز بف محمد.
لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.

 .4أبك العباس أحمد بف عمر بف عبد الممؾ بف يكنس :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
ً
يابي(320-311( )6ق)(:)7
س ٍمـ ٍبف حبيب ،أبك محمد
 .5ىع ٍبد المَّو ٍبف محمد ٍبف ى
المقدسي الف ٍر ٌ
ٌ
ركل عف :ىشاـ بف عمار ،كعبد اهلل بف احمد بف بشر بف ذككاف ،كمحمد بف الكزير السممي.
ركل عنو :أحمد بف عمر بف عبد الممؾ ،كأبك حاتـ محمد بف حباف البستي ،كأبك عمر بف فضالة(.)8
كثقو ابف حباف( ،)9كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث العابد الثقة(.)10
بف ىع َّم ً
ار(245ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)1
ً .6ى ى
اـ ي
شي
ً
ش ًقي( قيؿ -171كقيؿ  180ق)(:)11
ِّم ٍ
 .7ى
ص ىدقىة بف ىخالد ٍاأل ىم ًكم ىم ٍكىل يىـ أ يىبك ا ٍل ىعبَّاس الد ى
ركل عف :ثكر بف يزيد الرحبي ،كخالد بف دىقاف ،كعبد الرحمف بف يزيد بف جابر.

ركل عنو :أبك النضر إسحاؽ بف إبراىيـ الفراديسى  ،كعبد األعمى بف مسير ،كىشاـ بف عمار(.)12
كثَّقو ابف معيف( ،)13كالعجمي( ،)14ك أبك حاتـ ،كأبك زرعة( ،)15كأحمد بف حنبؿ( ،)16كابف حجر( ،)17كمرة قاؿ أحمد:
مأمكف( ،)18كقاؿ ابف حباف :كاف متقنا ثبتا(.)19
( )1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .5/73
( )2معجـ السفر لمسمفي .129/
( )3تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .6/73
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .162/19
( )5األنساب لمسمعاني .292/ 13
( )6ب كسر الفاء كسككف الراء ثـ الياء المفتكحة كفي آخرىا الباء ،نسبة إلى فارياب ،ىي بميدة بنكاحي بمخ .األنساب لمسمعاني .205/10
( )7تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 192/32
( )8المصدر السابؽ .194/32
( )9تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .629/23
( )10سير أعبلـ النببلء لمذىبي .306/14
( )11تيذيب الكماؿ لممزم .128/13
( )12المصدر السابؽ .130/13
( )13سؤاالت ابف الجنيد البف معيف .359/
( )14تاريخ الثقات لمعجمي .227/
( )15الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .431/4
( )16العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ احمد ركاية ابنو عبد اهلل .300/1
( )17تقريب التيذيب البف حجر .309/
( )18العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ احمد ركاية المركذم .203/
( )19مشاىير عمماء األمصار البف حباف .293/
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يزيد بف جابر ٍاأل ٍىزًدم أىبك عتبة الدِّم ٍ ً
الر ٍح ىمف بف ً
َّار ًاني (154ق)(:)1
 .8عبد َّ
ى
ٌ ي
ى
شقي الد ى
ى
ركل عف :بسر بف عبيد اهلل الحضرمي  ،كزيد بف أسمـ ،كسعيد المقبرم ،كعمير بف ىانئ العنسي.
ركل عنو :أيكب بف حساف الجرشي ،كخداش بف المياجر ،كسعيد بف عبد العزيز ،كصدقة بف خالد(.)2
كثَّقو :ابف سعد( ،)3كابف معيف( ،)4كالعجمي( ،)5كاإلماـ احمد( ،)6كالذىبي( ،)7ك ابف حجر( ،)8كمرة قاؿ اإلماـ أحمد :ليس
بو بأس( ،)9كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ ال بأس بو(.)10
 .9عقبة بف كشاح  :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ؛ ألف فيو :أحمد بف عمر بف عبد الممؾ ،كعقبة بف كشاح؛ لـ أقؼ ليما
عمى ترجمة ،كألف عمر بف أىحمد بف محمد الكاسطي؛ لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 الحديث رقـ (:)17
أخبرنا أبك الفضائؿ ناصر بف عمي بف محمكد( ، )11أنبأنا عمي بف أحمد بف زىير ،أنبأنا عمي بف محمد بف شجاع،
أنا أبك القاسـ عبد الرحمف بف عمر ،أنبأنا أبك الفضؿ العباس بف بييس ،بمصر ،أنبأنا أحمد بف ثابت بف زيد،
أنبأنا أبك حميد أحمد بف محمد بف المغيرة ،أنبأنا يحيى بف سعيد القطاف( ،)12أنبأنا عمي بف ىماـ ،عف كعب ،قاؿ:
جاء إليو رجؿ فقاؿ :إني أريد الخركج ابتغي فضؿ اهلل ،قاؿ :عميؾ بالشاـ فإنو ما نقص مف بركة األرضيف يزاد
بالشاـ.

 أخرجو أبك الحسف الربعي في كتابو فضائؿ الشاـ كدمشؽ ,7/ ,رقـ الحديث( ,)8مف طريؽ عبد الرحمف بف
عمر ،بو ،متقارب األلفاظ.

 رجاؿ اإلسناد:
الصائغ (549ق)(:)13
الد
شيٌ ،
مشقيٌ ،
ٌ
عمي ،أبك الفضائؿ القيىر ٌ
 .1ناصر ٍبف محمكد ٍبف ٌ
ركل عف :الفقيو نصر المقدسي ،كعمي بف زىير ،كركل عنو :الحافظ ابف عساكر ،كابنو القاسـ(.)14
قاؿ الذىبي :كاف صالحا (.)15

( )1تيذيب الكماؿ لممزم .5/18
( )2المصدر السابؽ.
( )3الطبقات الكبير البف سعد .470/9
( )4سؤاالت ابف الجنيد البف معيف .399/
( )5تاريخ الثقات لمعجمي .300/
( )6العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل .347/2
( )7الكاشؼ لمذىبي .648/1
( )8تقريب التيذيب البف حجر .385/
( )9سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد .257/
( )10الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .299/5
( )11الصكاب :ناصر بف محمكد بف عمي :انظر تاريخ دمشؽ.389/61 ،477/46 ،459/16 ،177/5 ،236/2 ،194/1 ،109/1 :
( )12الصكاب :يحيى بف سعيد العطار :انظر :تاريخ دمشؽ  ،266/64تيذيب الكماؿ  ،138343سير أعبلـ النببلء .472/9
( )13تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .389/61
( )14تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .384/37
( )15المصدر السابؽ.
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ًً
ً ً
ش ًقي (488ق)(:)1
ِّم ٍ
مي بف أ ٍ
ىحمد بف يزىى ٍير التَّميمي ا ٍل ىمالكي الد ى
 .2أ يىبك ا ٍلحسف ىع ٌ
ركل عف :أبي الحسف عمي بف الخضر ،كالمحسف بف محمد بف العباس ،كأبا الحسف بف أبي اليكؿ.
ركل عنو :أبك الحسف الفقيو ،كأبك عبد اهلل البستاني ،كأبك الفضائؿ ناصر بف محمد(.)2
ذكر أبك أحمد بف صابر :أنو َّ
كذاب( ،)3قاؿ أبك القاسـ بف صابر :كاف غير ثقة( ،)4كقاؿ الذىبي :ليس بثقة ،كثير
الخبط ( ،)5كقاؿ ابف حجر :متأخر ليس يكثؽ بو(.)6

طً
اكي( )7أ يىبك ا ٍلحسف (444ق)(:)8
ش ىجاع بف أىًبي اليكؿ ٍاألى ٍن ى
مي بف يم ىح َّمد بف صافي بف ي
 .3ىع ٌ
ركل عف :عبد الكىاب الكبلبي ،كتماـ بف محمد الرازم ،كأبي الفرج الييثـ بف أحمد اإلماـ.
ركل عنو :عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي ,كأبك سعيد إسماعيؿ بف عمي الرازم ,كعمي بف أحمد بف زىير المالكي(.)9
قاؿ أبك القاسـ عمي بف إبراىيـ َّ :
كذاب جاءني بكتاب ىكاتؼ الجف قد ألصؽ عميو ،كسماعو مف الكرقة الممصقة (،)10

أما ابف األكفاني :فكأنو ك ٌذبو( ،)11كقاؿ الذىبي :قيؿ إنو اتيـ في سماعو كتاب ىكاتؼ الجاف(.)12

الر ٍح ىم ًف ٍب ًف يع ىم ىر بف نصر بف محمد أبك القاسـ الشيباني السامرم َّ
البزياز (415ق)(:)13
 .4ىع ٍب يد َّ
ركل عف :عمي الحصائرم ،كخيثمة بف سميماف ،كأبا القاسـ بف أبي العقب ،كأبا الحسف بف ىح ٍذلى ىـ .
ركل عنو :عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي ،كأبك الحسف بف صصرل  ،كعمي بف محمد بف شجاع الربعي(.)14
قاؿ عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي :كاف يتيـ باالعتزاؿ كاتيـ في لقاء ابف أبي ثابت( ،)15كقاؿ الذىبي :الشيخ العالـ(.)16
 .5العباس بف أحمد بف محمد بف صالح بف بييس أبك الفضؿ ً
الكالى ًب ُّي (:)17
ركل عف :أبيو كأحمد بف ثابت بف زيد.

ركل عنو :أبك الحسيف الرازم ،كأبك القاسـ عبد الرحمف بف عمر بف نصر(.)18
لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 .6أى ٍح ىم يد ٍب يف ثىاٍ ًب ًت ٍب ًف ىزٍي ًد :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
( )1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .224/41
( )2المصدر السابؽ .225/41
( )3تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .224/41
( )4ميزاف االعتداؿ لمذىبي .112/3
( )5ديكاف الضعفاء لمذىبي .281/
( )6لساف الميزاف البف حجر .194/4
( )7بفتح األلؼ كسككف النكف كفتح الطاء كفي آخرىا الكاؼ ،ىذه النسبة الى بمدة يقاؿ ليا انطاكية .األنساب لمسمعاني .371/1
( )8تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .177/43
( )9المصدر السابؽ.
( )10تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .179/43
( )11المصدر السابؽ.
( )12تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .101/30
( )13تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر.138/35
( )14المصدر السابؽ .139/35
( )15ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .139/
( )16سير أعبلـ النببلء لمذىبي .262/17
( )17تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .241/26
( )18المصدر السابؽ.
53

ىح ىمد بف يم ىح َّمد بف المغيرة بف سناف ،أ يىبك حميد العكىي(262()1ق كقيؿ 264ق)(:)2
 .7أ ٍ
ركل عف :أحمد بف صالح المصرم  ،كحيكة بف شريح بف يزيد الحمصي ،كيحيى بف سعيد العطار.
ركل عنو :النسائي ،كعبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ ،كعبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم.

قاؿ النسائي :ثقة مأمكف( ،)3كقاؿ ابف أبي حاتـ:صدكؽ ثقة( ،)4كقاؿ الذىبي :كثقكه( ،)5كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(،)6
كقاؿ مسممة بف قاسـ االندلسي :ثقة(.)7
م ،أبك زكريا ً
 .8ي ٍحيى ٍب يف س ًع و
ِّمشقي (الطبقة التاسعة)(:)8
صي ،كيقاؿ :الد
يد ا ٍل ىعطَّ يار األى ٍنصار ُّ
ُّ
الح ٍم ُّ
ى ى
ى
يركل عف :إبراىيـ بف المختار الرازم ،كسكار بف مصعب اليمداني ،كمغيرة بف مسمـ السراج.
يركم عنو :إبراىيـ بف إسحاؽ الطالقاني ،كأبك حميد أحمد بف محمد بف المغيرة  ،كاسحاؽ بف راىكيو.
قاؿ ابف معيف :ضعيؼ( ،)9كقاؿ العقيمي :منكر الحديث( ،)10كقاؿ َّ
طنً ٌي :ضعيؼ( ،)11كقاؿ ابف عدمٌ :بيف
الد ىارقي ٍ
الضعؼ( ،)12كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث الصدكؽ( ،)13كقاؿ ابف حجر :ضعيؼ(.)14
 .9عمي بف ىماـ  :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 .10كعب األحبار(32ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ( .) 14
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ؛ ألف فيو :أحمد بف ثابت بف زيد ،ك عمي بف ىماـ ،لـ أقؼ ليـ عمى
ترجمة .كالعباس بف أحمد بف محمد بف صالح بف بييس ،لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.

 الحديث رقـ (: )18
أخبرنا أبك القاسـ نصر بف أحمد بف مقاتؿ السكسي ،أنا إبراىيـ بف يكنس بف محمد ،بدمشؽ ،أنا أبك محمد عبد
العزيز بف أحمد النصيبي ،أنا أبك بكر محمد بف أحمد الكاسطي ،أنبأنا عيسى بف عبيد اهلل بف عبد العزيز الكراؽ،
أخبرني أبك الحسف عمي بف جعفر الرازم ،أنبأنا محمد بف إبراىيـ ،أنبأنا محمد بف النعماف ،أنبأنا سميماف بف عبد
الرحمف ،أنبأنا أبك عبد الممؾ الجزرم ،أنو قاؿ :إذا كانت الدنيا في بالء كقحط كاف الشاـ في رخاء كعافية ،كاذا
كاف الشاـ في بالء كقحط كانت فمسطيف في رخاء كعافية ،كاذا كانت فمسطيف في بالء كقحط كانت بيت المقدس
في رخاء كعافية ،كقاؿ :الشاـ مباركة ،كفمسطيف مقدسة ،كبيت المقدس قدس القدس.

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

()2
مشقي 548 (.ق)(:)3
الد
ىح ىم ىد بف يمقى ًاتؿ ٍبف ىم ٍط يككد ،أبك القاسـ ُّ
ثـ ٌ
ص ىر ٍب ىف أ ٍ
 .1ىن ٍ
كسي ٌ ،
ٌ
الس ٌ
ركل عف :جده مقاتبل ،كأبا القاسـ بف أبي العبلء ،كأبا عبد اهلل بف أبي الحديد ،كسيؿ بف بشر.

ركل عنو :أبك القاسـ بف عساكر ،كالحافظ أبك المكاىب بف صصرل ،كأخكه أبك القاسـ.

قاؿ ابف عساكر :شيخ مستكر ،لـ يكف الحديث مف شأنو(.)4
ً
ً
سي الخطيب األصبياني األصؿ (491ىػ)(:)5
 .2إً ٍب ىراىيـ ٍبف يكنس ٍبف محمد ،أبك إً ٍ
س ىحاؽ ى
الم ٍقد ٌ
ركل عف :أبي القاسـ السميساطي  ،كأبي القاسـ الحنائي ،كعبد العزيز بف محمد النصيبي.

ركل عنو :أبك محمد بف األكفاني ،كالخضر بف الحسيف بف عبداف ،كنصر بف أحمد السكسي(.)6
لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
الن ً
ىحم ىد ٍب ًف يعم ىر ٍب ًف َّ
 .3أ يىبك يم ىح َّم ود ىع ٍب يد ا ٍل ىع ًز ً
صي ًب ِّي( )7ا ٍل ىم ٍق ًد ًس ُّي :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
ى
يز ٍب يف أ ٍ ى
ىحم ىد ٍب ًف مح َّم ًد ا ٍلك ً
اس ًط ِّي ا ٍل ىم ٍق ًد ًس ُّي :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
يى
ى
 .4أ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ ى
ً
ً
الكَّراؽ  :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
الع ًزيز ى
يسى بف يع ىبيد اهلل بف ىع ٍبد ى
 .5ع ى
الر ً
م(:)8
از ُّ
س ًف ىعمًي ٍبف ىج ٍعفىر ٍبف يم ىح َّمد َّ
 .6أ يىبك ا ٍل ىح ى

ركل عف :أبي القاسـ عامر بف خريـ المرم ،كأبي الحسف بف جكصا ،كأبي جعفر محمد بف إبراىيـ .

ركل عنو :تماـ بف محمد الرازم ،كعيسى بف عبيد اهلل المصاحفي ،ك أحمد بف محمد بف عبدكس (.)9
لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
بف إً ٍبر ً
اى ٍي ىـ  :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 .7يم ىح َّم يد ي ى
 .8أ يىبك ىع ٍبد اهلل م ىح َّمد ٍبف ُّ
الن ٍع ىماف ٍبف بشير النيسابكرم المقدسي (268ق)(:)10
ي

ركل عف :القاسـ بف يزيد بف عرابة الكبلبي البصرم ،كصفكاف بف صالح ،كسميماف بف عبد الرحمف.
ركل عنو :أبك الحسف بف جكصا ،كالحسف بف حبيب ،كأبك بكر بف خزيمة ،كأبك سعيد بف األعرابي(.)11
قاؿ ابف حجر :ثقة(.)12

الر ٍحمف بف ًعيسى بف م ٍيمكف التَّ ًم ً
ش ىر ٍح ًبيؿ (233ق)(:)13
يمي أ يىبك أىيُّكب ا ٍبف بنت ي
ى
 .9ي
ى ي
سمى ٍي ىماف بف عبد َّ ى
( )1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .145/1
( )2بالكاك بيف السينيف األكلى مضمكمة كاألخرل مكسكرة ،ىذه النسبة إلى بمدة السكس كالى بمدة سكسة .األنساب لمسمعاني .298/7
( )3تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .14/62
( )4المصدر السابؽ.
( )5تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .284/7
( )6المصدر السابؽ.
( )7بفتح النكف ككسر الصاد كسككف الياء آخر الحركؼ ،كفي آخرىا الباء ،ىذه النسبة إلى بمدة نصيبيف .األنساب لمسمعاني .115/13
( )8تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .291/41
( )9المصدر السابؽ.
( )10تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .129/56
( )11المصدر السابؽ.
( )12تقريب التيذيب البف حجر .540/
( )13تيذيب الكماؿ لممزم .26/12
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ركل عف :إسماعيؿ بف عياش ،كبقية بف الكليد ، ،كسعداف بف يحيى المخمي ،كالكليد بف مسمـ .
ركل عنو :البخارم ،كأبك داكد ،كابراىيـ بف عبد اهلل بف الجنيد  ،كابراىيـ بف يعقكب الجكزجاني(.)1

قاؿ العجمي :ثقة( ،)2كقاؿ ابف معيف :ليس بو بأس ،كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ مستقيـ الحديث ،)3( ،كقاؿ َّ
طنً ٌي :ثقة
الد ىارقي ٍ
عنده مناكير( ،)4كقاؿ يعقكب الفسكم :ثقة( ،)5قاؿ أبك داكد :ثقة يخطئ( )6كقاؿ النسائي :صدكؽ(،)7كقاؿ صالح جزرة:

ال بأس بو ،لكنو يحدث عف الضعفاء( ،)8كقاؿ الذىبي :حافظ يأتي بمناكير كثيرة( ،)9قاؿ ابف حجر :صدكؽ يخطئ

()10

 .10أبك عبد الممؾ الجزرم  :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد؛ ألف فيو :عبد العزيز بف أحمد النصيبي ،ك محمد

ابف أحمد الكاسطي ،ك عيسى بف عبيد اهلل الكراؽ ،ك محمد ابف إبراىيـ ،كأبا عبد الممؾ الجزرم؛ لـ أقؼ ليـ عمى
ترجمة ،كألف فيو :إًٍبر ً
اىيـ ٍبف يكنس  ،كعمي بف جعفر الرازم؛ لـ أقؼ ليما عمى جرح أك تعديؿ.
ى
 الحديث رقـ (: )19
أخبرنا أبك الحسف عمي بف المسمـ الفقيو ،أنا أبك الفتح نصر بف إبراىيـ المقدسي ،كأبك محمد عبد اهلل بف عبد
الرزاؽ بف فضيؿ ،قال :أنا أبك الحسف محم د بف عكؼ بف أحمد بف عكؼ ،أنا أبك عمي الحسف بف منير ،أنا أبك
بكر محمد بف خريـ ،أنبأنا ىشاـ بف عمار ،أنبأنا غالب بف غزكاف الثقفي ،أنبأنا صدقة بف يزيد الخراساني ،عف
مف حدثو ،قاؿ :لما أتى ذك القرنيف العراؽ استنكر قمبو ،فبعث إلى تراب الشاـ فأتي بو ،فجمس عميو ،فرجع إليو
ما كاف يعرؼ مف نفسو.

 انفرد بو ابف عساكر(.)11
 رجاؿ اإلسناد:
 .1أبك الحسف عمي بف المسمـ الفقيو (533ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4
اىيـ بف نصر بف إً ٍبر ً
 .2نصر بف إً ٍبر ً
اىيـ بف ىد ياكد ا ٍل ىم ٍق ًد ًسي ا ٍلفى ًقيو أ يىبك ا ٍلفىتٍح (490ق)(:)12
ى
ى
ركل عف :أبي الحسف ابف السمسار ،كأبي القاسـ بف الطبيز  ،كىبة اهلل بف سميماف.

ركل عنو :الحسف الفرضي ،كأبك الفتح البلذقي ،كأبك محمد بف طاكس ،كأبك الفضؿ بف الفرات (.)13
قاؿ الذىبي :كاف إماما عبلَّمة مفتيان محدثان حافظان(.)14
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .26/12
( )2تاريخ الثقات لمعجمي .430/
( )3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .129/4
( )4سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .217/
( )5المصدر السابؽ .453/2
( )6فتح المغيث لمسخاكم .117/2
( )7تيذيب الكماؿ لممزم .26/12
( )8سير أعبلـ النببلء لمذىبي .136/11
( )9مف تيكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي .242/
( )10تقريب التيذيب البف حجر .287/
( )11تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .145/1
( )12تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .15/62
( )13المصدر السابؽ .16/62
( )14العبر في خبر مف غبر لمذىبي .363/2
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 .3عبد اهلل بف عبد الرزاؽ بف عبد اهلل بف الحسيف بف فضيؿ أبك محمد الكالعي(492()1ق)(:)2
ركل عف :أبي الحسف بف عكؼ ،كابف السمسار ،كأبي بكر محمد بف الحرمي ،كمسدد بف عمي .

ركل عنو :أبك الحسف الفرضي ،كأبك محمد بف صابر.

قاؿ أبك محمد بف صابر :ثقة لـ يكف الحديث مف شأنو(.)3
بف عك ً
بف يم ىح َّم ًد ً
ىح ىم ىد ً
ؼ ً
الر ٍح ىم ًف المازًن ُّي(431( )4ق)(:)5
بف ىع ٍب ًد َّ
بف أ ٍ
 .4يم ىح َّم يد ي ى ٍ
ركل عف :أبي عمي الحسف بف منير ،كأبي عمي بف أبي الزمزاـ ،كأبي العباس بف السمسار.
ركل عنو :أبك محمد ال ىكتَّانً ٌي ،كأبك عبد اهلل بف أبي الحديد ،كأبك الفتح نصر بف إبراىيـ(.)6
قاؿ عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي :كاف ثقة مأمكنا( ،)7كقاؿ أبك بكر الحداد :صالح ثقة( ،)8كقاؿ الذىبي :اإلماـ ،الحجة(.)9
 .5الحسف بف منير بف محمد بف منير أبك عمي التنكخي(365( )10ق)(:)11
ركل عف محمد بف خريـ ،كجعفر بف احمد بف عاصـ ،كأبي يحيى محمد بف سعيد الخزيمي.

ركل عنو تماـ بف محمد ،كأبك نصر بف الجباف ،كأبك الحسف بف عكؼ ،كعبد الكىاب الميداني(.)12
قاؿ عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي :كاف ثقة نبيبل مأمكنا(.)13
ً
بف مح َّم ًد ً ً
الممً ًؾ ً
ش ًق ُّي (316ق):
ِّم ٍ
بف ىم ٍرىك ى
 .6يم ىح َّم يد ي
بف يخ ىرٍيًـ ً ي ى
اف أ يىبك ىب ٍك ور ي
العقىٍيم ُّي ،الد ى
بف ىع ٍبد ى

ركل عف :ىشاـ بف عمار ،كىشاـ بف خالد ،كمحمكد بف خالد ،كمحمد بف داكد بف صبيح.

ركل عنو :أبك سميماف بف زبر ،كأبك عمي بف منير ،كأحمد بف عبد الكىاب بف محمد .
قاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث الصدكؽ ،مسند دمشؽ( ،)14كمرة قاؿ :صدكؽ مشيكر(.)15
 .7ىشاـ بف عمار (245ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)1
ش ًقي (:)16
ِّم ٍ
 .8ىغالب بف ىغ ى
زكاف الثقفي الد ى
ركل عف :صدقة بف يزيد الخراساني ،ك ركل عنو :ىشاـ بف عمار(.)17

( )1فتح الكاؼ كفي آخرىا العيف الميممة ،ىذه النسبة إلى قبيمة يقاؿ ليا «كبلع» نزلت الشاـ .األنساب لمسمعاني .168/11
( )2تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 340/29
( )3المصدر السابؽ.
( )4ىذه النسبة إلى قبيمة مازف ،كمازف :بيضة النممة  ،كىي مف تميـ .األنساب لمسمعاني .21/12
( )5تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .46/55
( )6المصدر السابؽ.
( )7ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .179/
( )8تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .46/55
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .550/17
( )10بفتح التاء كضـ النكف المخففة كفي آخرىا الخاء  ،ىذه النسبة إلى تنكخ كىك اسـ لعدة قبائؿ اجتمعكا قديما بالبحريف .األنساب لمسمعاني .90/3
( )11تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .397/13
( )12المصدر السابؽ.
( )13ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .101/
( )14سير أعبلـ النببلء لمذىبي .428/14
( )15تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .522/23
( )16تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر.59/48
( )17المصدر السابؽ .
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قاؿ الذىبي :مجيكؿ  ،تفرد عنو ىشاـ بف عمار(.)1
يد ا ٍل يخر ً
ش ًق ُّي (151ق160 -ق) (:)2
ِّم ٍ
ص ىدقى ية ٍب يف ىي ًز ى ى ى
 .9ى
اسان ُّي ثيَّـ الد ى
ركل عف :قتادة ،كحماد بف أبي سميماف ،كبنت كاثمة بف األسقع ،كيحيى ابف أبي كثير.

ركل عنو :محمد بف شعيب ،كالكليد بف مسمـ ،كضمرة بف ربيعة ،كركاد بف الجراح(.)3

قاؿ ابف معيف :ضعيؼ ليس بشيء( ،)4كمرة قاؿ :صالح الحديث( ،)5كقاؿ اإلماـ أحمد :حديثو ضعيؼ( ،)6كقاؿ

البخارم :منكر الحديث( ،)7كقاؿ يعقكب الفسكم :حسف الحديث

()8

كقاؿ أبك زرعة الدمشقي :شيخ ثقة( ،)9كقاؿ

الجكزجاني :ليف الحديث( ،)10قاؿ النسائي :ضعيؼ( ،)11كقاؿ أبك حاتـ الرازم :صالح الحديث( ،)12كقاؿ ابف شاىيف:
صالح الحديث( ،)13كقاؿ ابف حباف :ال يجكز االشتغاؿ بحديثو عند االحتجاج بو( ،)14كقاؿ الذىبي :ضعفكه(.)15
 .10عف مف حدثو  :راك مبيـ.
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد؛ ألف فيو راك مبيـ ركل عنو صدقة بف يزيد.
باب ما جاء مف اإليضاح كالبياف أف الشاـ األرض المقدسة المذككرة في القرآف:
 الحديث رقـ (: )20
م ،أنا أ يىبك يم ىح َّم ود ىع ٍب يد ا ٍل ىع ًز ً
س ًف ا ٍب ًف ىعمً ِّي
س ًف ٍب ًف ا ٍل ىب َّنا ،أنا أ يىبك يم ىح َّم ود ا ٍل ىج ٍك ىى ًر ُّ
أٍ
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ىغ ًال وب أ ٍ
يز ٍب يف ا ٍل ىح ى
ىح ىم يد ٍب يف ا ٍل ىح ى
الن ً
اق يد ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ىح ًب و
صا ًب ور َّ
ىعمىى ٍب يف ىح َّم واد ،أىٍن ىبأىىنا يم ٍعتى ًم ير
ىح ىم ىد ٍب ًف يم ىح َّم ود ا ٍل ىب ٍرًق ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد األ ٍ
َّاس ٍب يف أ ٍ
يب ا ٍل ىعب ي
ٍب ًف أىًبي ى
ًو
اؿ :أىتى ًاني ىن ًب ُّي
ُّؤًل ِّي ،ىع ٍف ىع ِّم ًو ىع ٍف أىًبي ىذر قى ى
ىس ىكًد الد ى
سمى ٍي ىم ى
اف ،ىع ٍف ىد ياكىد ٍب ًف أىًبي ى ٍند ،ىع ٍف أىًبي ىح ٍر ًب ٍب ًف أىًبي األ ٍ
ٍب يف ي
اؾ ىن ًائما ًف ً
ً ً
ً
ت :ىيا ىن ًب َّي المَّ ًو ،ىغمى ىب ٍت ًني
يو " ،قى ى
ض ىرىب ًني ًب ًر ٍجمً ًو ،ىكقى ى
اؿ :يق ٍم ي
س ًج ًد ا ٍل ىم ًدي ىن ًة ىف ى
المَّو  ىكأىىنا ىنائ هـ في ىم ٍ
اؿ" :أىل أ ىىر ى ن
ت ً
آتي َّ
يخ ًر ٍج ىت
ص ىن يع إً ىذا أ ٍ
ص ىن يع إً ىذا أ ٍ
َّسةى ،قى ى
ت ًم ٍن يو؟ " قى ى
ىع ٍي ًني ،قى ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
اؿ " :ىك ٍي ى
اـ األ ٍىر ى
اؿ :يق ٍم ي
يخ ًر ٍج ى
ؼ تى ٍ
ؼ تى ٍ
ض ا ٍل يمقىد ى
الش ى
ًم ىف َّ
اؿ
ص ىنعي إً ىذا أ ٍ
س ٍي ًفي؟ فىقى ى
ت؟ " قى ى
ىعكيذ ًبالمَّ ًو ،قى ى
الش ًاـ؟ " ،قى ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
ىص ىنعي ىيا ىن ًب َّي المَّ ًو؟ أ ٍ
يخ ًر ٍج ى
ىض ًر ي
اؿ :أ ي
اؿ :ىما أ ٍ
ؼ تى ٍ
ب ًب ى
ً
ً ً
َّ
كؾ ".
ب ىر ٍ
ساقي ى
اؽ لى يي ٍـ ىك ٍي ى
س ي
الن ًب ُّي  ": أىل أ يىدلُّ ىؾ ىعمىى ىما يى ىك ىخ ٍيهر لى ىؾ م ٍف ىذل ىؾ ىكأىق ىٍر ي
ش ندا :تى ٍ
ؼ ى
س ىمعي ىكتيطيعي ،ىكتىٍن ى

 .1أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ،حديث أبي ذر  ، 178/5 ، رقـ الحديث ( ، )21591مف طريؽ أبي السميؿ
عف أبي ذر ،مختمؼ األلفاظ.
( )1ذيؿ ديكاف الضعفاء لمذىبي .54/
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .439/9
( )3المصدر السابؽ.
( )4سؤاالت ابف الجنيد البف معيف .359/
( )5تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .417/4
( )6العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل .551/1
( )7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .122/5
( )8المعرفة كالتاريخ لمفسكم .438/2
( )9تاريخ أبك زرعة الدمشقي .397
( )10أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني .274/
( )11الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .58/
( )12الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .431/4
( )13تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .118/
( )14المجركحكف البف حباف .374/1
( )15المغني في الضعفاء لمذىبي .308/1
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 كأخرجو في  ، 161/5رقـ الحديث ( ، )21465مف طريؽ عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر ،جزء مف الحديث
مختمؼ األلفاظ.
 ك أخرجو في  ، 171/5رقـ الحديث ( ، )21540مف طريؽ عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر ،جزء مف
الحديث مختمؼ األلفاظ.

 .2كأخرجو ابف حباف في صحيحو ،باب شركط الصبلة  ،ذكر لفظة تكىـ غير المتبحر في صناعة العمـ 622/4 ،
رقـ الحديث ( ، )1718مف طريؽ عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر ،جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.
 ككذلؾ أخرجو في باب  :إخباره  ما يككف مف أمتو مف الفتف كالحكادث  ،ذكر اإلخبار عف إخراج أبا ذر مف
المدينة  ، 52/15 ،رقـ الحديث ( ، )6668مف طريؽ أبي يعمى عف عبد األعمى ،بو ،جزء مف الحديث متقارب
األلفاظ.
 ككذلؾ أخرجو في باب  :إخباره  ما يككف مف أمتو مف الفتف كالحكادث  ،ذكر اإلخبار عف إخراج أبا ذر مف
المدينة  ، 53/15 ،رقـ الحديث ( ، )6669مف طريؽ أبي السميؿ عف أبي ذر ،مختمؼ األلفاظ.
 .3كأخرجو أبك داكد الطيالسي في مسنده ،في أحاديث أبي ذر الغفارم ، 361/1 ،رقـ الحديث ( ، )453مف طريؽ
عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر ،جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.

 .4كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني في مصنفو ،باب األمراء يؤخركف الصبلة ، 381/2 ،رقـ الحديث ( ، )3784مف
طريؽ ابف طاكس ،عف أبيو ،مختمؼ األلفاظ.

 .5كأخرجو ابف أبي عاصـ في السنة ،باب المارقة ك الحركرية كالخكارج ، 459/2 ،رقـ الحديث ( ، )942مف
طريؽ سممة بف نباتة عف أبي ذر ،جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.

 كأخرجو في باب ذكر السمع كالطاعة ، 501/2 ،رقـ الحديث ( ، )1052مف طريؽ عبد اهلل بف الصامت عف
أبي ذر ،جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.
 كأخرجو في باب ذكر السمع كالطاعة ، 511/2 ،رقـ الحديث ( ، )1074مف طريؽ مكسى بف أيكب عف معتمر
بف سميماف جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

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

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

 .8كأخرجو أبك عكانة في مستخرجو ،باب بياف األخبار المكجبة عمى الرعية ، 402/4 ،رقـ الحديث ( ، )7101مف
طريؽ عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر ،جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.
 ككذلؾ أخرجو في  ، 402/4رقـ الحديث ( ، )7102مف طريؽ عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر ،جزء مف
الحديث مختمؼ األلفاظ.


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

الحديث مختمؼ األلفاظ.
 .9كأخرجو ابف األعرابي في معجمو ،باب الباء ، 74/1 ،رقـ الحديث ( ، )108مف طريؽ سممة بف نباتة عف
59

أبي ذر ،جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.
 .10كأخرجو أبك القاسـ الطَّىب ىرانً ٌي في المعجـ األكسط  ،باب مف اسمو إبراىيـ ، 59/3 ،رقـ الحديث ( ، )2474مف
طريؽ أبي السميؿ عف أبي ذر ،مختمؼ األلفاظ.
البٍييىًق ٌي في كتابو اآلداب  ،باب في اإلحساف إلى الجيراف  ، 28/ ،رقـ الحديث ( ، )68مف طريؽ
 .11كأخرجو ى
عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر ،جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.
البٍييىًق ٌي في شعب اإليماف  ،كتاب المطاعـ كالمشارب  ،في باب أكؿ المحـ 77/8 ،رقـ الحديث
 .12ك كذلؾ أخرجو ى
( ، )5519مف طريؽ عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر ،جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.
البٍييىًق ٌي في كتابو السنف كاآلثار  ،كتاب الجمعة ،باب الجمعة خمؼ العبد  389/4رقـ الحديث ()6565
 .13كأخرجو ى
مف طريؽ عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر ،جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.
 رجاؿ اإلسناد:

ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد المَّو بف ا ٍل ىب َّنا يأبك ىغًالب (527ق)(:)1
سف ٍبف أ ٍ
 .1أ ٍ
ىح ىمد ٍبف ا ٍل ىح ى
ركل عف :أبي محمد الجكىرم ،كأبي الحسيف بف حسنكف ،كأبي يعمى بف الفراء ،كأبي الغنائـ بف المأمكف.
ركل عنو :أبك الفرج بف الجكزم ،ك أبك القاسـ بف عساكر ،كأبك مكسى المديني(.)2
كثَّقو ابف الجكزم( ،)3كابف نقطة الحنبمي( ،)4كقاؿ الذىبي :الشيخ اإلماـ الصادؽ(.)5

ً
ً
سف أ يىبك يم ىح َّمد الجكىرم
سف بف ىعم ٌي بف يم ىح َّمد ٍب ًف ا ٍل ىح ى
 .2ا ٍل ىح ى
ركل عف :أبي بكر بف مالؾ القطيعي ،كالحسيف بف عبيد العسكرم ،كمحمد بف أحمد ابف المتيـ.
()6

()7
المقى َّن ًعي
الشيرازم  ،ي

()8

(454ق)

()9

:

ركل عنو :أبك نصر بف ماككال ،كأبك عمي البرداني ،كأبك غالب أحمد ابف البناء(.)10

قاؿ الخطيب البغدادم  :كتبنا عنو ككاف ثقة أمينا كثير السماع( ،)11كقاؿ ابف الجكزم :كاف ثقة أمينا( ،)12كقاؿ اإلماـ

الذىبي  :الشيخ ،اإلماـ ،المحدث ،الصدكؽ(.)13
ً
و
ً
 .3ىع ٍب يد ا ٍل ىع ًز ً
الص ٍي ىرًفي(378()14ق)(:)15
صا ًب ور  ،أ يىبك يم ىح َّمد ى
الب ٍغ ىدادم ى
س ًف ٍب ًف ىعم ِّي ٍب ًف أىًبي ى
يز ٍب يف ا ٍل ىح ى
( )1تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .151/36
( )2المصدر السابؽ.
( )3المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .277/17
( )4إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة الحنبمي .129/2
( )5سير أعبلـ النببلء لمذىبي .6/20
( )6بفتح الجيـ كالياء كبينيما الكاك الساكنة كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة إلى بيع الجكىر ,األنساب لمسمعاني . 421/3
( )7بكسر الشيف كالياء كالراء بعدىا األلؼ كفي آخرىا الزال ،ىذه النسبة إلى شيراز ،قصبة فارس األنساب لمسمعاني . 217/8
( )8المقنعي بضـ الميـ كفتح القاؼ كالنكف كتشديدىا كفي آخرىا العيف  ،ىذه النسبة لمحدث بغداد أبى محمد الحسف بف عمى بف محمد الجكىرم
المقنعي أكؿ مف تقنع تحت العمامة ,األنساب لمسمعاني . 402/12
( )9سير أعبلـ النببلء .68/18
( )10المصدر السابؽ .69/18
( )11تاريخ بغداد كذيكلو .404/7
( )12المنتظـ في تاريخ الممكؾ ك األمـ البف الجكزم .76/16
( )13سير أعبلـ النببلء لمذىبي . 68/18
( )14بفتح الصاد كسككف الياء كفتح الراء كفي آخرىا الفاء ،ىذه نسبة معركفة لمف يعامؿ الذىب .األنساب لمسمعاني .362/8
( )15تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .271/36
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ركل عف :إسحاؽ بف إبراىيـ األذرعى ،كأبي خبيب العباس بف أحمد البرتي ،كأبي محمد بف صاعد.
ركل عنو :الحسف بف محمد الخبلؿ ،كأبك القاسـ عبيد اهلل بف أحمد األزىرم ،كأبك محمد الجكىرم(.)1
()2
َّ
َّم ىعانً ٌي( ،)3كعبيد اهلل األزىرم(.)4
كثقو الخطيب البغدادم  ،كالس ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف يم ىح َّم ود ٍبف عيسى أ يىبك خبيب ٍابف القاضي البرتي(308( )5ق)(:)6
َّاس ٍب يف أ ٍ
 .4ا ٍل ىعب ي
ركل عف :عبد األعمى ٍبف حماد النرسي ،كسكار ٍبف عبد المَّو العنبرم  ،كمحمد ٍبف يعقكب الزبيرم.
ركل عنو :أيىبك ىب ٍكر الشافعي ،كعبد المَّو ٍبف مكسى الياشمي ،كعبد العزيز ٍبف أبي صابر(.)7
قاؿ َّ
طنً ٌي :ثقة مأمكف( ،)8كقاؿ ابف الجكزم :كاف صالحا أمينا( ,)9كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث(.)10
الد ىارقي ٍ
بف ىنص ور الب ً
ً
اى ًم ُّي أبكيحيى البصرم ،المعركؼ بالنرسي(237( )11ق)(:)12
ىعمىى ي
 .5ىع ٍب يد األ ٍ
بف ىح َّماد ً ٍ ى
ركل عف:حماد بف سممة ،كسفياف بف عيينة ،كمالؾ بف أنس ،كمعتمر بف سميماف ،كككيع بف الجراح.

ركل عنو :البخارم ،كمسمـ ،كأبك داكد ،كأبك حبيب العباس بف أحمد بف محمد البرقي(.)13
كثَّقو ابف معيف( ،)14ك َّ
طنً ٌي( ,)15كأبك حاتـ ( ،)16كأبك يعمى الخميمي( ,)17كمسممة بف قاسـ األندلسي( ،)18كمرة قاؿ ابف
الد ىارقي ٍ
معيف :ليس بو بأس( ،)19كقاؿ الذىبي :الحافظ الثقة( ،)20كقاؿ صالح جزرة ،كعبد الرحمف بف خراش :صدكؽ( ،)21كقاؿ
النسائي :ليس بو بأس( ،)22كمرة قاؿ :المحدث الثبت

()23

كقاؿ ابف حجر :ال بأس بو(.)24

( )1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .271/36
( )2تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .239/12
( )3األنساب لمسمعاني .434/3
( )4تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .627/26
( )5بكسر الباء كسككف الراء كفي آخرىا التاء  ،ىذه النسبة الى برت كىي مدينة بنكاحي بغداد .األنساب لمسمعاني .135/2
( )6المؤتمؼ كالمختمؼ لمدارقطني  ،634/2كتاريخ بغداد لمخطيب البغدادم  ،42/14كتاريخ اإلسبلـ لمذىبي .236/23
( )7تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 42/14
( )8سؤاالت السممي لمدارقطني .337/
( )9المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .198/13
( )10سير أعبلـ النببلء لمذىبي .257/14
( )11بفتح النكف كسككف الراء ككسر السيف  ،ىذه النسبة إلى النرس ،كىك نير مف أنيار الككفة .كأما عبد األعمى النرسي  ،إنما قيؿ لو :النرسي ألف
جده اسمو نصر ،كالنبط إذا أرادكا أف يقكلكا نصر قالكا «نرس» فبقي عميو .األنساب لمسمعاني .77/13
( )12تيذيب الكماؿ لممزم .348/16
( )13المصدر السابؽ .350/16
( )14تاريخ بغداد لخطيب البغدادم .355/12
( )15سؤاالت السممي لمدارقطني .203/
( )16الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .29/6
( )17اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .253/1
( )18المعمـ بشيكخ البخارم كمسمـ البف خمفكف .410/
( )19سؤاالت ابف الجنيد البف معيف .431/
( )20تذكرة الحفاظ لمذىبي .41/2
( )21تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .355/12
( )22المصدر السابؽ.
( )23الكاشؼ لمذىبي .610/1
( )24تقريب التيذيب البف حجر .365/
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سمى ٍي ىماف ٍبف طرخاف التٍَّي ًم ٌي أ يىبك يم ىح َّمد البصرم ،كاف يمقب بالطفيؿ (187ق)(:)1
 .6يم ٍعتىمر ٍبف ي
ركل عف :إسماعيؿ بف حماد ،كأيكب السختياني  ،كخالد الحذاء  ،كداكد بف أبي ىند.
ركل عنو :أحمد بف حنبؿ  ،كعبد اهلل بف المبارؾ  ،كعبد األعمى بف حماد النرسي(.)2
كثَّقو ابف سعد( ،)3كابف معيف( ،)4كالعجمي( ،)5كقاؿ اإلماـ أحمد :كاف حافظا( ،)6كقاؿ أبك حاتـ :لـ يكف جيد الحفظ(،)7
كمرة قاؿ :ثقة صدكؽ( ،)8كذكره ابف حباف في الثقات( ،)9كقاؿ يحي بف سعيد القطاف :سيء الحفظ( ،)10كقاؿ الذىبي:

اإلماـ الحافظ الثقة( ،)11كمرة  :كاف إماما حجة( ،)12كقاؿ ابف حجر :ثقة(.)13
بف ع ىذ ًاف ور أىبك مح َّم ود ال يخر ً
بف أىًبي ًى ٍن ود ًد ٍي ىن ً
م(140ق)(:)14
ص ًر ُّ
 .7ىد ياكيد ي
اسان ُّي ثيَّـ ى
ي يى
ار ً ي
الب ٍ
ى ى
ركل عف :بشر بف نمير ،كبكر بف عبد اهلل المزني ،كالحسف البصرم ،كأبي حرب بف أبي األسكد.

ركل عنو :إبراىيـ بف طيماف ، ،كسفياف الثكرم ،كشعبة بف الحجاج  ،كمعتمر بف سميماف(.)15
كثَّقو ابف سعد ( ،)16كابف معيف( ،)17كالعجمي ( ،)18كالنسائي( ،)19كيعقكب بف شيبة :ثقة ثبت( ،)20كقاؿ اإلماـ أحمد :ثقة
ثقة( ،)21كقاؿ أبك حاتـ :ثقة ثقة( ،)22كقاؿ ابف حباف :مف المتقنيف في الركاية  ،إال انو ييـ إذا حدث مف حفظو(،)23
كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الثقة( ،)24كمرة قاؿ :اإلماـ الثبت( ،)25كقاؿ ابف حجر :ثقة متقف  ،كاف ييـ بأخرة(.)26

( )1تيذيب الكماؿ لممزم .250/28
( )2المصدر السابؽ .253/28
( )3الطبقات الكبير البف سعد .291/9
( )4تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .108/1
( )5تاريخ الثقات لمعجمي .433/
( )6سؤاالات أبي داكد لئلماـ أحمد .348/
( )7العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ احمد ركاية ابنو عبد اهلل .266/3
( )8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .403/8
( )9الثقات البف حباف .521/7
( )10كالتعديؿ ك التجريح لمف أخرج لو البخارم في الجامع الصحيح لمباجي األندلسي .763/2
( )11تذكرة الحفاظ لمذىبي .195/1
( )12تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .406/12
( )13تقريب التيذيب البف حجر .569/
( )14تيذيب الكماؿ لممزم .461/8
( )15المصدر السابؽ .463/8
( )16الطبقات الكبير البف سعد .254/9
( )17تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .210/4
( )18تاريخ الثقات لمعجمي .148/
( )19تيذيب الكماؿ لممزم .465/8
( )20المصدر السابؽ
( )21العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل .381/1
( )22الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .411/3
( )23الثقات البف حباف .278/6
( )24سير أعبلـ النببلء لمذىبي .376/6
( )25تذكرة الحفاظ لمذىبي .110/1
( )26تقريب التيذيب البف حجر .236/
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 .8أ يىبك حرب ٍبف أىبي السكد الديمي(109( )1ق)(:)2
ركل عف :عبد اهلل بف عمرك بف العاص  ،كعف أبيو ،عف أبي ذر ،كعف عمو ،عف أبي ذر.
ركل عنو :حمراف بف أعيف ،كداكد بف أبي ىند ،كقتادة بف دعامة ،ككىب بف عبد اهلل بف أبي دبي.
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)3ككثَّقو الذىبي( ،)4ك ابف حجر(.)5
 .9عف عمو :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
ادةى ً
الغفى ً
م 32( ق)( :)6صحابي جميؿ.
ار ُّ
بف يج ىن ى
ب ي
.10أ يىبك ىذر يج ٍن يد ي
 الحكـ عمى اإلسناد:

 أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد؛ ألف فيو :عـ أبي حرب بف األسكد الديمي  ،لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحديث رقـ (: )21
ً ً
اطم ية ًب ٍن ي ً
ً
ً
ص و
السمى ًم ِّي ،أنا أ يىبك ىب ٍك ًر ا ٍب يف
كر ُّ
أٍ
يـ ٍب ًف ىم ٍن ي
ىخ ىب ىرتٍ ىناهي أ ُّيـ ا ٍل يم ٍجتىىبى فى ى
ت ىناص ور ا ٍل ىعمىكَّيةي ،قىالى ٍت :قي ًرئى ىعمىى إ ٍب ىراى ى
ً
و
ئ ،أنا أىبك يعمىى ا ٍلمك ً
ا ٍلم ٍق ًر ً
اف ،ىع ٍف ىد ياكىد ٍب ًف أىًبي ًى ٍن ود ،ىع ٍف
سمى ٍي ىم ى
ص ًم ٌي ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد األ ٍ
ىٍ
ي ىٍ
ىعمىى ٍب يف ىح َّماد ،أىٍن ىبأىىنا يم ٍعتىم ير ٍب يف ي
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
سجد ا ٍل ىمدي ىنة،
ُّؤلً ِّي ،ىع ٍف ىع ِّمو ،ىع ٍف أىًبي ىذر ،قى ى
ىس ىكًد الد ى
اؿ :أىتىاني ىن ًب ُّي المو  ىكأىىنا ىنائ هـ في ىم ٍ
أىًبي ىح ٍر ًب ٍاب ًف أىًبي األ ٍ
اؾ ىن ًائما ًف ً
ت
ص ىنعي إً ىذا أ ٍ
ت :ىيا ىن ًب َّي المَّ ًو ،ىغ ىم ىب ٍت ًني ىع ٍي ًني ،قى ى
يو؟ " قى ى
ض ىرىب ًني ًب ًر ٍجمً ًو ،قى ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
يخ ًر ٍج ى
اؿ :فى يق ٍم ي
فى ى
ؼ تى ٍ
اؿ " :أىل أ ىىر ى ن
تً :
آتي َّ
ىص ىن يع ىيا ىن ًب َّي المَّ ًو،
ص ىن يع إً ىذا أ ٍ
يخ ًر ٍج ىت ًم ٍن يو؟ " قى ى
َّسةى ،قى ى
ًم ٍن يو؟ " قى ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
اـ األ ٍىر ى
اؿ :يق ٍم ي
اؿ :ىما أ ٍ
ؼ تى ٍ
ض ا ٍل يمقىد ى
الش ى
ً
ً ً
اؿ َّ
اؽ لى يي ٍـ
ب ير ٍ
س ٍي ًفي؟ فىقى ى
س ي
أ ٍ
الن ًب ُّي  " :أىل أ يىدلُّ ىؾ ىع ىمى ىما يى ىك ىخ ٍيهر ىل ىؾ م ٍف ىذل ىؾ ىكأىق ىٍر ي
ىض ًر ي
س ىمعي ىكتيط ي
ش ندا :تى ٍ
يع ،ىكتىٍن ى
ب ًب ى
كؾ "
ىح ٍي ي
ساقي ى
ث ى
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)20
 رجاؿ اإلسناد:

 .1فاطمة بنت السيد ناصر بف الحسف ،أـ المجتبى ،العمكية األصبيانية ( 533ق)(:)7

ركت عف :عبد الرزاؽ بف شمة ،كابراىيـ سبط بحركية ،كسعيد بف أبي سعيد العيار.
َّم ىعانً ٌي.
ركل عنيا :ابف عساكر ،كالس ٍ
لـ أقؼ ليا عمى جرح أك تعديؿ.
ً ()8
ً
اسًـ إً ٍبر ً
 .2أىبك ال ىق ً
ص ٍك ًر ً
ؼ ًب ًس ٍبط ىب ٍح يرىكٍيو (455ق)(:)9
ىص ىب ىي ًان ُّي ،ىكيي ٍع ىر ي
اى ٍي يـ ي
ي
بف إً ٍب ىراى ٍي ىـ  ،ال ىكَّران ُّي األ ٍ
بف ىم ٍن ي
ى
ركل مسند أبي يعمى اٍلمك ً
صمً ٌي عف أبي بكر بف المقرئ ،ككتاب التفسير لعبد الرزاؽ.
ىٍ
ركل عنو :سعيد بف أبي الرجاء ،كالحسيف بف عبد الممؾ الخبلؿ ،كفاطمة العمكية أـ المجتبى(.)10

( )1بكسر الداؿ الميممة كسككف الياء آخر الحركؼ ،ىذه النسبة إلى بنى الديؿ بف ىداد  ،مف األزد.األنساب لمسمعاني .449/5
( )2تيذيب الكماؿ لممزم .231/33
( )3الثقات البف حباف .576/5
( )4الكاشؼ لمذىبي .418/2
( )5تقريب التيذيب البف حجر .659/
( )6اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر .105/7
( )7تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .330/36
كراف ،كىي محمة كبيرة بأصبياف .األنساب لمسمعاني .63/11
( )8بفتح الكاؼ كالراء مع التشديد كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى ٌ
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .73/18
( )10المصدر السابؽ.
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قاؿ الذىبي :الشيخ الصالح الثقة(.)1
ً ً
يـ ٍب ًف عمي بف زاذاف بف المقرئ الحافظ األصبياني (381ق)(:)2
 .3أ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ركل عف :إسحاؽ بف أحمد بف إسحاؽ الخزاعي ،كأبي يعمى  ،كمف عمر بف إسماعيؿ بف أبي غيبلف.

ركل عنو :أبك إسحاؽ بف حمزة  ،كأبك بكر أحمد بف مكسى بف ىم ٍرىد ىكٍيو ،كابراىيـ بف منصكر الكراني(.)3
قاؿ َّ
طنً ٌي :كاف ثقة مأمكف( ،)4كقاؿ أبك نعيـ األصبياني :محدث كبير ثقة أميف( ،)5كقاؿ ابف عساكر :كاف مكث ار
الد ىارقي ٍ

ثقة( ،)6كقاؿ ابف ىم ٍرىد ىكٍيو :ثقة مأمكف صاحب أصكؿ( ،)7كقاؿ ابف نقطة :كاف ثقة فاضبل( ،)8كقاؿ الذىبي :اإلماـ
الرحاؿ الحافظ الثقة( ،)9قاؿ السيكطي :اإلماـ الحافظ الرحاؿ الثقة( ،)10كقاؿ ابف العماد :الحافظ الثقة(. )11
ىحم يد ٍب يف ع ًم ِّي ٍب ًف ا ٍلمثىَّنى ا ٍلمك ً
ص ًم ٌي (307ق)(:)12
ى
ىٍ
ي
 .4أ يىبك ىي ٍع ىمى أ ٍ ى
ركل عف :عمي بف الجعد ،كأبي معمر إسماعيؿ بف إبراىيـ اليذلي ،كعبد األعمى بف حماد.

ركل عنو :أبك بكر أحمد بف إبراىيـ اإلسماعيمي  ،كأبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المقرئ ،كابف حباف.
قاؿ َّ
طنً ٌي :ثقة مأمكف مكثكؽ بو( ،)13كذكره ابف حباف في الثقات( ،)14كقاؿ الخميمي :ثقة متفؽ عميو( ،)15كقاؿ
الد ىارقي ٍ
الذىبي :كاف ثقة صالحا متقنا يحفظ حديثو( ،)16كقاؿ ابف تغرم بردم :كاف إماما عالما محدثا فاضبل( ،)17كقاؿ
السيكطي :الحافظ الثقة ،محدث الجزيرة( ،)18كقاؿ ابف العماد :كاف أحد الحفاظ الثقات(.)19
ىعمىى ٍب يف ىح َّم واد (237ق)  :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
 .5ىع ٍب يد األ ٍ
ً
اف (187ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
سمى ٍي ىم ى
 .6يم ٍعتىم ير ٍب يف ي
 .7ىد ياكىد ٍب ًف أىًبي ًى ٍن ود (140ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
ُّؤلً ِّي (109ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
ىس ىكًد الد ى
 .8أىًبك ىح ٍر ًب ٍاب ًف أىًبي األ ٍ
ىس ىكًد :لـ أقؼ لو عمى ترجمة .
 .9عـ أبي ىح ٍر ًب ٍاب ًف أىًبي األ ٍ
( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي .73/18
( )2التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة الحنبمي .27/
( )3المصدر السابؽ .
( )4سؤاالت حمزة لمدارقطني .46/
( )5تاريخ أصبياف ألبي نعيـ األصبياني .267/2
( )6تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .220/51
( )7النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تغرم بردم .161/4
( )8التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة الحنبمي .27/
( )9تذكر الحفاظ لمذىبي .121/3
( )10طبقات الحفاظ لمسيكطي .388/
( )11شذرات الذىب في اخبار مف ذىب البف العماد الحنبمي .428/4
( )12التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة الحنبمي .150/
( )13سؤاالت السممي لمدارقطني .86/
( )14الثقات البف حباف .55/8
( )15اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .619/2
( )16العبر في خبر مف غبر .451/1
( )17النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تغرم بردم .197/3
( )18طبقات الحفاظ لمسيكطي .309/
( )19شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد الحنبمي .35/4
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ادةى ً
الغ ىف ً
م 32( ق)( :)1صحابي جميؿ .سبؽ ذكره في الحديث (.)20
ار ُّ
بف يج ىن ى
ب ي
 .10أ يىبك ىذر يج ٍن يد ي
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ عميو؛ ألف فيو عـ أبي حرب الدؤلي  ،لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحديث رقـ (: )22

ًو
ً
ىس ىكًد،
قى ى
سمى ٍي ىم ى
اف ،ىع ٍف ىد ياكىد ٍب ًف أىًبي ى ٍند ،ىع ٍف أىًبي ىح ٍر ًب ٍاب ًف أىًبي األ ٍ
س ىكٍي هد ،أىٍن ىبأىىنا يم ٍعتىم ير ٍب يف ي
اؿ أ يىبك ىي ٍعمىى :ىكنا ي
اؾ ىن ًائما ًف ً
ً ً
ً
ً
ت :ىيا
يو " ،قى ى
س ًج ًد ،فى ىق ى
ىع ِّم ًو ،ىع ٍف أىًبي ىذر ،قى ى
اؿ :فى يق ٍم ي
سك يؿ المَّو  ىكأىىنا ىنائ هـ في ا ٍل ىم ٍ
اؿ :أىتىاني ىر ي
اؿ " :أىل أ ىىر ى ن
ىخ ير يج إًلىى األ ٍىر ً
اؿ" :
ت :أ ٍ
ص ىنعي إً ىذا أ ٍ
َّس ًة ا ٍل يم ىب ىارىك ًة ،قى ى
ت ًم ٍن ىيا؟ " قى ى
المَّ ًو ،ىغمى ىبتٍ ًني ىع ٍي ًني ،قى ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
اؿ :يق ٍم ي
يخ ًر ٍج ى
ؼ تى ٍ
ض ا ٍل يمقىد ى
ب
ص ىن يع إً ىذا أ ٍ
ص ىن يع إً ىذا أ ٍ
يخ ًر ٍج ىت ًم ٍن يو؟ " قى ى
ىعكيذ إًلى ٍي ًو ،قى ى
يخ ًر ٍج ىت ًم ٍن ىيا؟ " قى ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
فى ىك ٍي ى
ىص ىن يع ،أ ٍ
ىض ًر ي
اؿ :أ ي
اؿ :ىما أ ٍ
ؼ تى ٍ
ؼ تى ٍ
ً
اؿ َّ
كؾ "،
اؽ لى يي ٍـ ىح ٍي ي
الن ًب ُّي  " : أىل أ يىدلُّ ىؾ ىع ىمى ىخ ٍي ور ًم ٍف ىذ ًل ىؾ ىكأىق ىٍر ىب ير ٍ
ش ندا ،قى ى
س ٍي ًفي؟ ىق ى
ساقي ى
س ي
س ىمعي ىكتيط ي
اؿ :تى ٍ
ث ى
يع ىكتىٍن ى
ًب ى
اف.
قى ى
اؿ :فى ىك المَّ ًو ىألى ٍلقى ىي َّف المَّ ىو ىكأىىنا يم ًطيعه لً يعثٍ ىم ى
ىع ٍف
ىن ًب َّي

 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)20
 رجاؿ اإلسناد:

 .1أىبك يعمىى ا ٍلمك ً
صمً ٌي (307ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)21
ىٍ
ي ىٍ
()2
س ٍي ًؿ ً
س ًع ٍي ًد ً
ش ٍي ىرىي ىار اليركم أبك محمد الحدثاني األنبارم (240ق) :
بف ى
س ىكٍي يد ي
بف ى
بف ى
 .2ي
ركل عف :إبراىيـ بف سعد ،كسفياف بف عيينة ،كعمي بف مسير  ،كمعتمر بف سميماف.

ركل عنو :مسمـ ،كابف ماجو ،كابراىيـ بف ىانئ النيسابكرم ،كعبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ(.)3

قاؿ ابف معيف :ليس بشيء إال أف يحدث مف حفظو( ،)4كقاؿ ابف المديني :ليس بشيء ،كقاؿ يعقكب بف أبي شيبة:
صدكؽ مضطرب الحفظ ك السيما بعد ما عمي ،كقاؿ أبك القاسـ البغكم :كاف مف الحفاظ( ،)5كقاؿ اإلماـ أحمد:

صالح  ،أك ثقة( ،)6كقاؿ البخارم :فيو نظر ،كاف عمي فمقف ما ليس مف حديثو( ،)7كقاؿ العجمي :ثقة( ،)8كقاؿ أبك

حاتـ :كاف صدكقا يكثر التدليس( ،)9كقاؿ النسائي :ليس بثقة( ،)10كقاؿ ابف حباف :يأتي عف الثقات في المعضبلت(،)11
كقاؿ ابف عدم :ىك إلى الضعؼ أقرب( ،)12كقاؿ َّ
طنً ٌي :ثقة لكنو كبر فربما قي أر عميو حديث فيو بعض النكارة
الد ىارقي ٍ
فيجيزه( ،)13كقاؿ الخميمي :ثقة( ،)14كقاؿ ابف حجر :صدكؽ في نفسو إال أنو عمي فصار يتمقف ما ليس مف حديثو(،)15
( )1اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر .105/7
( )2تيذيب الكماؿ لممزم .247/12
( )3المصدر السابؽ .249/12
( )4تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .66/1
( )5تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .316/10
( )6العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ احمد ركاية ابنو عبد اهلل .478/2
( )7التاريخ األكسط لمبخارم .373/2
( )8الثقات لمعجمي.211/
( )9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .240/4
( )10الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .50/
( )11المجركحكف البف حباف .352/1
( )12الكامؿ في الضعفاء البف عدم.496/4
( )13تعميقات الدارقطني عمى المجركحكف البف حباف .121/
( )14اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .247/1
( )15تقريب التيذيب البف حجر .294/
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كذكره ابف حجر في المرتبة الرابعة مف طبقات المدلسيف(. )1
ً
اف (187ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
سمى ٍي ىم ى
 .3يم ٍعتىم ير ٍب يف ي
 .4ىد ياكىد ٍب ًف أىًبي ًى ٍن ود (140ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
ىس ىكًد (109ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
 .5أىًبك ىح ٍر ًب ٍاب ًف أىًبي األ ٍ

ىس ىكًد :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 .6عـ أبي ىح ٍر ًب ٍاب ًف أىًبي األ ٍ
ادةى ً
الغفى ً
م 32( ق) :صحابي جميؿ .سبؽ ذكره في الحديث (.)20
ار ُّ
بف يج ىن ى
ب ي
 .7أ يىبك ىذر يج ٍن يد ي

 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ عميو؛ ألف فيو عـ أبي حرب بف األسكد الديمي  ،لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحديث رقـ (: )23
كر ،كأىبك ا ٍلقى ً
ىخبرىناه أىبك ا ٍلقى ً
س ٍي ًف ٍب يف َّ
م ،ىك َّ
ص ور يم ىح َّم يد
اسًـ ٍب يف َّ
اسًـ ٍب يف َّ
الس ًر ِّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
الش ًر ي
النقُّ ً ى ي
ىكأ ٍ ى ى ي ي
يؼ أ يىبك ىن ٍ
م ،أنا أ يىبك ا ٍل يح ى
ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىع ًمي َّ
الزٍي ىن ًب ُّي ،ح.
ً
ض ًؿ مح َّم يد ٍب يف ىن ً
ًً
ص ،أىٍن ىبأىىنا
اص ور ا ٍل ىب ٍغ ىد ًاد ُّ
س ًر ِّ
ىكأ ٍ
ىخ ىب ىرىناهي أ يىبك ا ٍلفى ٍ ي ى
م ،أنا أ يىبك ا ٍلقىاسـ ٍب يف ا ٍل يب ٍ
م ،قىاليكا :أنا أ يىبك طىاى ور ا ٍل يم ىخمِّ ي
ً
م ،أىٍنبأىىنا مح َّم يد ٍب يف أىًبي ً
و
ً
اف ،ىع ٍف ىد ياكىد ٍب ًف أىًبي ًى ٍن ود ،ىع ٍف أىًبي
سمى ٍي ىم ى
ىع ٍب يد المَّو ٍب يف يم ىح َّمد ا ٍل ىب ىغ ًك ُّ ى ي ى
سمي ىنةى ،أىٍن ىبأىىنا يم ٍعتىم ير ٍب يف ي
ى
اؿ " :أىتىىناـ ًف ً
اؿ :يك ٍن ي ً ً
يو؟ "
ض ًني ًب ًر ٍجمً ًو ،ىكقى ى
ىس ىكًد ،ىع ٍف ىع ِّم ًو ،ىع ٍف أىًبي ىذر ،قى ى
س ًج ًد فى ىرىك ى
ت ىنائ نما في ا ٍل ىم ٍ
ىح ٍر ًب ٍاب ًف أىًبي األ ٍ
ي
تً :
ً
ً
آتي َّ
َّس ىة
ت ًم ٍن يو؟ " قى ى
كؿ المَّ ًو ،قى ى
س ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
اـ األ ٍىر ى
اؿ :يق ٍم ي
ؼ ًب ىؾ إً ىذا ىخ ىر ٍج ى
يق ٍم ي
ض ا ٍل يمقىد ى
ت :ىغمى ىبتٍني ىع ٍيني ىيا ىر ي
الش ى
اد ٍاب يف َّ
كر ىك َّ
النقُّ ً
ؼ ًب ىؾ إً ىذا
ؼ ًب ىؾ ًإ ىذا أ ٍ
ىعكيذ ًبالمَّ ًو ،قى ى
الزٍي ىن ًب ُّي ًم ٍن ىيا ،قى ى
ا ٍل يم ىب ىارىكةى ،قى ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
يخ ًر ٍج ىت؟ " ىز ى
اؿ :يق ٍم ي
ت :أ ي
ً
ً
كؾ ".
اؽ لى يي ٍـ ىح ٍي ي
أٍ
س ٍي ًفي؟ قى ى
ت ًم ٍن يو؟ " قى ى
ساقي ى
س ي
اؿ :يق ٍم ي
يخ ًر ٍج ى
اؿ " :ل ،ىكلىك ٍف تى ٍ
ت :أ ٍ
ث ى
س ىمعي ىكتيطيعي ىكتىٍن ى
ٍم يرًني آ يخ يذ ى
ىص ىنعي ىما تىأ ي
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)20
 رجاؿ اإلسناد األكؿ:

 .1أىبك ا ٍلقى ً
م (536ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)6
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
()2
ىحمد ٍبف ىع ٍبد المَّو أ يىبك الحسيف البزازٍ ،اب ًف َّ
النقُّ ً
كر(468ق كقيؿ 470ق) :
 .2أ ٍ
ىح ىمد ٍبف يم ىح َّمد ٍبف أ ٍ ى
ركل عف :عمي بف عمر الحربي ،كعبيد اهلل بف حبابة ،كأبي حفص ال ىكتَّانً ٌي ،كأبي طاىر المخمص.
ركل عنو :الخطيب ،كالحميدم ،كمحمد بف طاىر ،كالحسيف سبط الخياط ،كاسماعيؿ بف السمرقندم(.)3
قاؿ الخطيب البغدادم :كتبت عنو ككاف صدكقا( ،)4كقاؿ ابف خيركف :ثقة( ،)5كقاؿ ابف الجكزم :كاف مكث ار صدكقا
ثقة( ،)6كقاؿ ابف األثير الجزرم :كاف مكث ار مف الحديث  ،ثقة في الركاية( ،)7كقاؿ الذىبي :الشيخ الجميؿ الصدكؽ(،)8
كمرة قاؿ :المحدث الصدكؽ(.)9

( )1طبقات المدلسيف البف حجر .50/
( )2تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .40/6
( )3سير أعبلـ النببلء لمذىبي .372/18
( )4تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .40/6
( )5المصدر السابؽ.
( )6المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .193/16
( )7الكامؿ في التاريخ البف األثير الجزرم .266/8
( )8سير أعبلـ النببلء لمذىبي .372/18
( )9العبر في خبر مف غبر لمذىبي .327/2
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مي ،أ يىبك القاسـ البندار( )1المعركؼ بابف البسرم(274( )2ق)(:)3
مي ٍبف أ ٍ
ىح ىمد ٍبف يم ىح َّمد ٍبف ىع ٌ
 .3ىع ٌ
ركل عف :أبي طاىر المخمص ،كأبي أحمد الفرضي ،كأبي الحسف بف الصمت المجبر.

ركل عنو :الخطيب ،كالحميدم ،كأبك عمي البرداني ،كعمي بف طراد  ،كاسماعيؿ بف السمرقندم(.)4

()6
()5
َّم ىعانً ٌي :كاف شيخا
قاؿ الخطيب البغدادم :كتبت عنو ككاف صدكقا  ،كقاؿ ابف الجكزم :كاف ثقة صالحا  ،كقاؿ الس ٍ
صالحا ثقة فيما عالما( ،)7كقاؿ إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ :شيخ ثقة( ،)8كقاؿ الذىبي:الشيخ العالـ الجميؿ

الصدكؽ(.)9

بف ىع ًمي َّ
بف يم ىح َّم ًد ً
الزٍي ىن ًب ُّي(479()10ق):
ص ور يم ىح َّم يد ي
 .4أ يىبك ىن ٍ
ركل عف :أبي طاىر المخمص ،كأبي بكر محمد بف عمر بف زنبكر ،كأبي الحسف بف الحمامي.

ركل عنو :الحميدم ،كالبرداني  ،كمؤتمف الساجي كأبك نصر الغازم  ،كاسماعيؿ بف السمرقندم(.)11
كثَّقو ابف الجكزم( ،)12كالذىبي(.)13

ً
محمد ً
ناصر ً
ً
البغدادم ،أبك الفضؿ السالمي
عمي
بف
بف
.5
ُّ
بف ِّ
ي
محمد ي
ركل عف :عمي بف أحمد بف البسرم ،كأبي طاىر بف أبي الصقر ،كأبي عبد اهلل مالؾ البانياسي(.)16
ًً
َّم ىعانً ٌي ،كأبك القاسـ ابف عساكر(.)17
ركل عنو :أبك طاىر اٍلسمىف ٌي  ،كأبك مكسى المديني ،كأبك سعد الس ٍ
قاؿ ابف الجكزم :كاف حافظا ضابطا متقنا ثبتا( ،)18كقاؿ ابف خمكاف :كاف حافظ بغداد في زمانو( ،)19كقاؿ ابف
()14

(550ق)(:)15

الدمياطي :كاف إماما حافظا( ،)20كقاؿ ابف نقطة :كاف مف األئمة الثقات األثبات المتقنيف(،)21

( )1البندار بضـ الباء كسككف النكف كفتح الداؿ كفي آخرىا الراء ،كىذه لفظة أعجمية .المباب في تيذيب األنساب البف األثير الجزرم .180/1
( )2بضـ الباء كسككف السيف كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة الى بسر بف ارطاة .األنساب لمسمعاني .226/2
( )3تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .241/13
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .402/18
( )5تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .241/13
( )6المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .221/16
( )7تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .124/32
( )8المصدر السابؽ.
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .402/18
( )10بفتح الزام كسككف الياء كبعدىا النكف كفي آخرىا الباء  ،ىذه النسبة إلى زينب بنت سميماف .األنساب لمسمعاني .371/6
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي .443/18
( )12المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .265/16
( )13سير أعبلـ النببلء لمذىبي .443/18
( )14بفتح السيف كالبلـ ألؼ المخففة كبعدىا ميـ ،ىذه النسبة إلى مدينة السبلـ بغداد .كفيات األعياف البف خمكاف .293/4
( )15سير أعبلـ النببلء لمذىبي .267/20
( )16المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد البف الدمياطي .38/1
( )17سير أعبلـ النببلء لمذىبي .267/20
( )18المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ .28/1
( )19كفيات األعياف البف خمكاف .293/4
( )20المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد البف الدمياطي .38/1
( )21إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة الحنبمي .374/3
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كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث الحافظ( ،)1كقاؿ ابف النجار :كاف ثقة ثبتا ،كقاؿ أبك طاىر اٍل ًسمىًف ٌي  :ثبت إماـ( ،)2كقاؿ
صبلح الديف الصفدم :كاف حافظا متقنا ضابطا ثقة( ،)3كقاؿ أبك المحاسف ابف تغرم بردم :كاف حافظا متقنا  ،كزاد:
ضابطا ثقة( ،)4كقاؿ السيكطي :كاف ثقة حافظا ضابطا ثبتا متقنا(.)5

()6
الر ٍحمف ،أىبك طاىر َّ
الم ىخمِّص(393( )7ق):
الذىبي
 .6يم ىح َّمد ٍبف ىع ٍبد َّ
ي
ي
الر ٍح ىمف ٍبف ا ٍل ىعبَّاس ٍبف ىع ٍبد َّ ى
ركل عف :أبا القاسـ البغكم ،كأبا بكر بف أبي داكد ،كأحمد بف سميماف الطكسي ،كرضكاف الصيدالني.

ركل عنو :ىبة اهلل البللكائي  ،كأبك سعد إسماعيؿ بف عمي السماف  ،كعمي بف أحمد ابف البسرم(.)8
()10
()9
َّم ىعانً ٌي :كاف ثقة صدكقا صالحا
قاؿ الخطيب البغدادم :ثقة  ،كقاؿ أحمد العتيقي :شيخ صالح ثقة  ،كقاؿ الس ٍ
ابف الجكزم :ثقة مف الصالحيف( ،)11كقاؿ الذىبي :الشيخ المحدث المعمر الصدكؽ( ،)12كقاؿ ابف كثير :كاف ثقة مف

الصالحيف( ،)13كقاؿ ابف العماد :ثقة(.)14

()15
بف مح َّم ًد ً ً
ً
ىح ىمد بف منيع (617ق)(:)16
الب ىغ ًك ُّ
م ابف بنت أ ٍ
الع ًزٍي ًز أبك القاسـ ى
 .7ىع ٍب يد اهلل ي ي ى
بف ىع ٍبد ى
كم ىح َّمد بف حساف السمتي.
ركل عف :عمي بف الجعد ،كأ ٍ
ىح ىمد بف حنبؿ ،كعمي ابف المديني ،ي
ركل عنو :ىي ٍحىيى بف يم ىح َّمد بف صاعد ،كعبد الباقي بف قانع ،كحبيب بف اٍل ىح ىسف القزاز ،ك َّ
طنً ٌي.
الد ىارقي ٍ
قاؿ ابف عدم :كافيت العراؽ سنة سبع كتسعيف كمئتيف كالناس أىؿ العمـ كالمشايخ معيـ مجتمعيف عمى ضعفو(، )17
كقاؿ َّ
طنً ٌي :ثقة ،جبؿ ،إماـ مف األئمة ،ثبت( ،)18قاؿ الخميمي :ثقة كبير( ،)19كقاؿ الخطيب البغدادم :ثقة ثبت
الد ىارقي ٍ
مكث ار فيما عارفا( ،)20كقاؿ ابف الجكزم :ثقة صدكؽ( ،)21كقاؿ ردان عمى ابف عدم :كىذا تحامؿ مف ابف عدم كما

فيو كجو(،)22

( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي .265/20
( )2تذكرة الحفاظ لمذىبي .58/4
( )3الكافي بالكفيات البف الصفدم .71/5
( )4النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تغرم بردم .320/5
( )5طبقات الحفاظ لمسيكطي .467/
( )6بفتح الذاؿ كالياء كفي آخرىا الباء ،ىذه النسبة إلى الذىب كىك تخميصو مف النار كاخراج الغش منو .األنساب .20/6
( )7بضـ الميـ كفتح الخاء ككسر البلـ كفي آخرىا الصاد ،مف يخمص الذىب مف الغش كيفصؿ بينيما .األنساب .141/12
( )8تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .292/27
( )9تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .558/3
( )10األنساب لمسمعاني .141/12
( )11المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .41/15
( )12سير أعبلـ النببلء لمذىبي .478/16
( )13البداية كالنياية البف كثير .333/11
( )14شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد .500/4
( )15ىذه النسبة إلى بمدة مف ببلد خراساف بيف مرك كىراة يقاؿ ليا بغ كبغشكر.األنساب لمسمعاني .273/2
( )16تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .325/11
( )17الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم الجرجاني .437/5
( )18سؤاالت السممي لمدارقطني .208/
( )19اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .610/2
( )20تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .325/11
( )21المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .286/13
( )22الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم .140/2
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كقاؿ الذىبي :الحافظ الثقة ( ،)1كمرة قاؿ :الحافظ اإلماـ الحجة( ،)2كمرة قاؿ  :البغكم ثقة ما تكمـ فيو أحد بحجة(،)3
كقاؿ  :الحافظ الصدكؽ ،تكمـ فيو ابف عدم بكبلـ فيو تحامؿ( ،)4كقاؿ الصفدم :مسند الدنيا كبقية الحفاظ( ،)5كقاؿ ابف
حجر :الحافظ الصدكؽ(.)6

ً
ً
س ًمي ىنة ،أبك عبد اهلل (230ق) (:)7
 .8يم ىح َّمد بف ٍ
سى بف أىًبي ى
إس ىماعيؿ بف ع ٍي ى
ركل عف :إبراىيـ بف عمر بف أبي الكزير ،كاسماعيؿ بف عمية ،كمعتمر بف سميماف.

ركل عنو :أبك داكد ،كابراىيـ بف عبد اهلل الختمي ،كأحمد بف داكد المكي ،كأبك يعمى اٍلمك ً
صمً ٌي(.)8
ىٍ
()12
)
11
(
غزاء ثقة( ،)9كذكره ابف حباف في الثقات( ،)10ككثَّقو :صالح بف محمد األسدم  ،ككثَّقو ابف الجكزم ،
قاؿ أبك حاتـٌ :

كابف خمفكف( ،)13كالذىبي( ،)14كابف حجر(.)15
ً
اف (187ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
سمى ٍي ىم ى
 .1يم ٍعتىم ير ٍب يف ي
 .2ىد ياكىد ٍب ًف أىًبي ًى ٍن ود (140ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
ىس ىكًد (109ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
 .3أىًبك ىح ٍر ًب ٍاب ًف أىًبي األ ٍ

ىس ىكًد :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 .4عـ أبي ىح ٍر ًب ٍاب ًف أىًبي األ ٍ
ادةى ً
الغفى ً
م 32( ق) :صحابي جميؿ .سبؽ في الحديث (.)20
ار ُّ
بف يج ىن ى
ب ي
 .5أ يىبك ىذر يج ٍن يد ي

 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ ؛ ألف فيو عـ أبي حرب بف األسكد الديمي  ،لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحديث رقـ (: )24
كر كأىىنا ح ً
ً ً
اطم ية ًب ٍن ي ً
ً
اض ىرةه ،أنا أ يىبك ىب ٍك ًر ا ٍب يف
أٍ
ص و ى ى
ت ىناص ور ا ٍل ىعمى ًكَّيةي ،قىالى ٍت :قي ًر ى
يـ ٍب ًف ىم ٍن ي
ىخ ىب ىرتٍ ىنا أ ُّىـ ا ٍل يم ٍجتىىبى فى ى
ئ ىعمىى إ ٍب ىراى ى
ًً
ا ٍلم ٍق ًر ً
ب ٍب يف ىب ًق َّيةى ،أنا ىخالً هد ،ىع ٍف ىد ياكىد ٍب ًف أىًبي ًى ٍن ود ،ىع ٍف أىًبي ىح ٍر وب ،ىع ٍف ىع ِّم ًو،
ئ ،أنا أ يىبك ىي ٍعمىى ا ٍل ىم ٍكصم ٌي ،أىٍن ىبأىىنا ىك ٍى ي
ي
اؾ ىن ًائما ًف ً
اؿ :ب ٍي ىنا أىىنا ىن ًائـ ًفي ا ٍلم ً
يو؟ "
ض ىرىب ًني ًب ًر ٍجمً ًو ،فىقى ى
سك يؿ المَّ ًو  ىك ى
ىع ٍف أىًبي ىذر ،قى ى ى
ى ٍ
س ًجد ىخ ىر ىج ىعمى َّي ىر ي
اؿ " :أىل أ ىىر ى ن
ه
ؽ ًبأ ٍىر ً
ض َّ
الش ًاـ ،فىًإ َّن ىيا
ص ىنعي إً ىذا أ ٍ
كؾ ًم ٍن ىيا؟ " قى ى
كؿ المَّ ًو ،ىغمى ىب ٍت ًني ىع ٍي ًني ،قى ى
س ى
ىخ ىر يج ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
ت :أىٍل ىح ي
اؿ :يق ٍم ي
يق ٍم ي
ؼ تى ٍ
ت :ىيا ىر ي
ؼ
ص ىن يع إً ىذا أ ٍ
اج ًرم ،قى ى
َّسةي ،ىق ى
ىخ ىر يج ى
ض ىم ٍح ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
ش ور ىكاأل ٍىر ي
أ ٍىر ي
كؾ ًم ٍن ىيا؟ " يق ٍم ي
ت :أ ٍىر ًجعي إًلىى يم ىي ى
ؼ تى ٍ
ض ا ٍل يمقىد ى

( )1تذكرة الحفاظ لمذىبي .217/2
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي .440/14
( )3ديكاف الضعفاء لمذىبي .227/
( )4ميزاف االعتداؿ لمذىبي .492/2
( )5الكافي بالكفيات لصبلح الديف الصفدم .259/17
( )6لساف الميزاف البف حجر .338/3
( )7تيذيب الكماؿ لممزم .480/24
( )8المصدر السابؽ.
( )9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .189/7
( )10الثقات البف حباف .86/9
( )11تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .320/2
( )12المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .161/11
( )13المعمـ بشيكخ البخارم كمسمـ البف خمفكف .200/
( )14الكاشؼ لمذىبي .158/2
( )15تقريب التيذيب البف حجر .499/
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ً
ً ً
ص ىن يع إً ىذا أ ٍ
ب ًب ًو ،قى ى
ىخ ىر يج ى
س ٍي ًفي فىأ ٍ
كؾ ًم ٍن يو؟ " يق ٍم ي
ىض ًر ي
س ىمعي ىكتيطيعي
ص ىن يع ىخ ٍي نار م ٍف ىذل ىؾ ىكأىق ىٍر ىب :تى ٍ
اؿ " :أىفىال تى ٍ
تى ٍ
ت :آ يخ يذ ى
كؾ ".
اؽ ىم ىع يي ٍـ ىح ٍي ي
ساقي ى
س ي
ث ى
ىكتىٍن ى
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)20
 رجاؿ اإلسناد:

ت ىن ً
 .1أ ُّىـ ا ٍلم ٍجتىبى فى ً
اص ور (533ق)  :لـ أقؼ ليا عمى جرح أك تعديؿ ،كسبؽ ذكرىا في الحديث (. )21
اط ىم ية ًب ٍن ي
ي ى
ً ً
صكر(455ق)  :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (. )21
يـ ٍب ًف ىم ٍن ي
 .2إ ٍب ىراى ى
 .3أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف ا ٍلم ٍق ًر ً
ئ (381ق) :ثقة حافظ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (. )21
ي
 .4أىبك يع ىمى ا ٍلمك ً
صمً ٌي (307ق) :ثقة حافظ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (. )21
ىٍ
ي ىٍ
()1
بك ٍىباف (239ق) :
ب ٍب يف ىب ًق َّي ىة ٍب ًف يع ىب ٍي ًد ٍب ًف ى
كر الك ُّ
 .5ىك ٍى ي
اسطي ،أبك محمد ،المعركؼ ى
ش ياب ى
ركل عف :أغمب بف تميـ ،كبشر بف المفضؿ  ،كجعفر ابف سميماف الضبعي ،كخالد الكاسطي.

ركل عنو :مسمـ ،كأبك داكد ،كابراىيـ بف أيكب الكاسطي العدؿ ،كأبك يعمى أحمد بف عمي اٍلمك ً
صمً ٌي(.)2
ىٍ
()8
()7
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)3ككثَّقو ابف معيف( ،)4كالخطيب البغدادم( ،)5كابف الجكزم( ،)6كالذىبي  ،كابف حجر .
يزيد أىبك ا ٍلي ٍيثىـ كيقىاؿ أىبك مح َّمد ا ٍلمزًني الك ً
اس ًط ٌي (182ق)(:)9
 .6ىخ ًالد بف عبد اهلل بف عبد َّ
ي يى
الر ٍح ىمف بف ً ي ى ى ي
ي ٌ ى
ركل عف :إسماعيؿ بف حماد بف أبي سميماف ،كحصيف بف عبد الرحمف  ،كداكد بف أبي ىند.
ركل عنو :إب ارىيـ بف مكسى الرازم ،كعبد الحميد السكرم  ،ك ككيع بف الجراح ،ككىب بف بقية(.)10
كثَّقو ابف سعد( ، )11كاإلماـ أحمد( ،)12كأبك حاتـ ،كأبك زرعة( ،)13كالترمذم( ،)14كالنسائي( ،)15كابف الجكزم ،)16(:كذكره
حباف في الثقات( ،)17كقاؿ الذىبي :ثقة عابد( ،)18كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت(.)19
 .6ىد ياكىد ٍب ًف أىًبي ًى ٍن ود (140ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .115/31
( )2المصدر السابؽ.
( )3الثقات البف حباف .229/9
( )4تيذيب الكماؿ لممزم .117/31
( )5تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .633/15
( )6المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ألبي الفرج بف الجكزم .269/11
( )7الكاشؼ لمذىبي .356/2
( )8تقريب التيذيب البف حجر .614/
( )9تيذيب الكماؿ لممزم .99/8
( )10المصدر السابؽ .101/8
( )11الطبقات الكبير البف سعد .315/9
( )12الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .340/3
( )13المصدر السابؽ.
( )14سنف الترمذم .84/1
( )15تيذيب الكماؿ لممزم ..102/8
( )16المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .41/9
( )17الثقات البف حباف .267/6
( )18الكاشؼ لمذىبي .366/1
( )19تقريب التيذيب البف حجر .224/
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ىس ىكًد (109ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
 .7أىًبك ىح ٍر ًب ٍاب ًف أىًبي األ ٍ
ىس ىكًد :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 .8عـ أبي ىح ٍر ًب ٍاب ًف أىًبي األ ٍ
ادةى ً
الغ ىف ً
م 32( ق) :صحابي جميؿ .سبؽ في الحديث (.)20
ار ُّ
بف يج ىن ى
ب ي
 .9أ يىبك ىذر يج ٍن يد ي
الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ ألف فيو :عـ أبي حرب بف األسكد الديمي  ،لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحديث رقـ (: )25
م ،أنا أىبك س ًع و
اسًـ َّ ً
م ،كأىبك ا ٍلقى ً
س ٍع ود ا ٍل ىج ٍن ىزر ً
يد يم ىح َّم يد ٍب يف
كد ُّ
ىكأ ٍ
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ا ٍل يمظىفَّ ًر ٍب يف ا ٍلقي ى
ش ٍي ًر ِّ ى ي
ي ى
الشحَّام ُّي ،قال :أنا أ يىبك ى
ي
السر ىخ ًس ُّي ،أىٍنبأىىنا سكٍي يد ٍب يف س ًع و
يد مح َّم يد ٍب يف إً ٍد ًريس َّ ً
و
ش ًر ٍب ًف ا ٍلعب ً ً ً
يد ،أىٍن ىبأىىنا ىعمً ُّي ٍب يف
ًب ٍ
َّاس التَّميم ُّي ،أنا أ يىبك لى ًب ي ى
ى
ى يى
ى
ى
السام ُّي َّ ٍ
ًو
اؿ:
يت أ ىىبا ىذر ًب َّ
الرىب ىذ ًة ،فىقى ى
ُّؤًل ِّي ،ىع ٍف ىع ِّم ًو ،قى ى
ىس ىكًد الد ى
اؿ :ىل ًق ي
س ًي ور ،ىع ٍف ىد ياكىد ٍب ًف أىًبي ى ٍند ،ىع ٍف أىًبي ىح ٍر ًب ٍب ًف أىًبي األ ٍ
يم ٍ
اؾ ىن ًائما ًف ً
ت ىن ًائما ًفي م ً
س ً
يمي
تً :بأىًبي ىكأ ِّ
ض ىرىب ًني ًب ًر ٍجمً ًو ،ثيَّـ قى ى
يو؟ " فى يق ٍم ي
كؿ المَّ ًو  فى ىمَّر ًبي فى ى
ى ٍ
س ًجد ىر ي
اؿ " :أىل أ ىىر ى ن
يك ٍن ي ن
َّس ًة أىٍر ً
ؽ ًباأل ٍىر ً
ض َّ
ؼ
ص ىن يع إً ىذا أ ٍ
الش ًاـ ،قى ى
ت ًم ٍن يو؟ " قى ى
ت ،قى ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
اؿ " :ىك ٍي ى
اؿ :أىٍل ىح ي
يخ ًر ٍج ى
ىغمى ىبتٍ ًني ىع ٍي ًني فى ًن ٍم ي
ؼ تى ٍ
ض ا ٍل يمقىد ى
س ٍي ًفي ثيَّـ
ص ىن يع إً ىذا أ ٍ
ص ىن يع إً ىذا أ ٍ
ت ًم ٍن يو؟ " قى ى
ت :أ ٍىر ًجعي إًلى ٍي ًو ،قى ى
ت ًم ٍن ىيا؟ " قى ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
اؿ :يق ٍم ي
يخ ًر ٍج ى
اؿ :يق ٍم ي
يخ ًر ٍج ى
ؼ تى ٍ
تى ٍ
ت :آ يخ يذ ى
ً
ً ً
اؿ :ىكالمَّ ًو
اؽ ىح ٍي ي
ب ير ٍ
كؾ " ،قى ى
ش ندا ،قى ى
ب ًب ًو ،قى ى
ساقي ى
س ي
أ ٍ
ص ىنعي ىخ ٍي نار م ٍف ىذل ىؾ ىكأىق ىٍر ى
ىض ًر ي
اؿ :تى ٍ
اؿ " :أ ىىك تى ٍ
ث ى
س ىمعي لى يي ٍـ ىكتيطيعي ،ىكتىٍن ى
اف ر ً
ىألى ٍلقىي َّف المَّ ىو كأىىنا م ًط ً
ض ىي المَّ يو ىع ٍن يو.
ى
ى ي ه
يع ل يعثٍ ىم ى ى

 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)20

 رجاؿ اإلسناد:
 .1ىع ٍب يد ا ٍل يم ٍن ًعًـ ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىك ًر ًيـ ٍب ًف ىى ىك ً
م(532( )1ق)(:)2
ش ٍي ًر ُّ
از ىف أ يىبك ا ٍل يمظىفَّ ًر ا ٍلقي ى
البٍييىًق ٌي.
ركل عف :أبي سعد محمد بف عبد الرحمف الكنجركذم ،ككالده ،كالحافظ أبي بكر ى
َّم ىعانً ٌي ،كابف عساكر(.)3
ركل عنو :عبد الكىاب األنماطي ،كأبك الفتح بف عبد السبلـ ،كأبك سعد الس ٍ
()5
ً ()4
قاؿ َّ
َّم ىعانً ٌي :شيخ ظريؼ ،مستكر الحاؿ(.)6
الد ىارقي ٍ
طن ٌي  ،كالذىبي  :الشيخ اإلماـ المسند ،كقاؿ الس ٍ
ً ()7
ط ً
 .2ىز ً
ًً
اى ًر ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف يم ىح َّم ود َّ
ستى ٍممًي(533( )8ق)(:)9
اى ير ٍب يف ى
الشحَّام ُّي أ يىبك ا ٍل ىقاسـ ا ٍل يم ٍ
البٍي ىي ًق ٌي.
ركل عف :أبي عثماف سعيد بف محمد البحيرم ،كأبي سعد الكنجركذم ،كأبي بكر ى
َّم ىعانً ٌي ،كابف عساكر،كمنصكر بف أبي الحسف الطبرم(.)10
ركل عنو :أبك مكسى المديني ،كالس ٍ
الص ًرٍي ًفٍينً ُّي :شيخ مشيكر ،ثقة معتمد( ،)11كقاؿ ابف نقطة الحنبمي :سماعاتو صحيحة كىك ثقة في الحديث(،)12
قاؿ َّ
( )1بضـ القاؼ كفتح الشيف كسككف الياء كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة إلى بنى قشير األنساب لمسمعاني .423/10
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي .623/19
( )3المصدر السابؽ.
( )4سؤاالت السممي لمدارقطني .63/
( )5سير أعبلـ النببلء لمذىبي .623/19
( )6المصدر السابؽ.
( )7بفتح الشيف كتشديد الحاء كفي آخرىا ميـ ،ىذه النسبة إلى بيع الشحـ .األنساب لمسمعاني .66/8
( )8بضـ الميـ كسككف السيف كفتح التاء كسككف الميـ كفي آخرىا البلـ ،نسبة لجماعة كانكا يستممكف لؤلكابر كالعمماء .األنساب لمسمعاني .243/12
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .9/20
( )10المصدر السابؽ .12/20
( )11المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لتقي الديف الصريفيني .245/
( )12التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة الحنبمي .272/
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كقاؿ الذىبي :الشيخ العالـ المحدث المفيد( ،)1كمرة :صدكؽ في الركاية لكنو يخؿ بالصمكات( ،)2كقاؿ :كال ينبغي أف
يركل عف تارؾ الصبلة شيئا البتة( ،)3كقاؿ ابف كثير :المحدث المكثر(.)4

()5
ً
م ،ال ىك ٍن ىجر ً
س ٍع ود َّ
الج ٍن ىز ً
الر ٍح ىم ًف ً
م(453( )6ق)(:)7
ركًذ ُّ
كذ ُّ
س ياب ٍك ًر ُّ
بف ىع ٍب ًد َّ
 .3يم ىح َّم يد ي
م ىك ى
الن ٍي ى
بف يم ىح َّمد أ يىبك ى
ي
ركل عف :أبي عمرك بف حمداف ،كأبي الحسيف أحمد البحيرم ،كأبي سعيد محمد بف بشر البصرم.

ركل عنو :إسماعيؿ بف عبد الغافر ،كتميـ الجرجاني ،كزاىر الشحامي ،كعبد المنعـ بف القشيرم(.)8
َّم ىعانً ٌي :ثقة صدكؽ( ،)9كقاؿ ابف نقطة :شيخ مشيكر( ،)10كقاؿ الذىبي :الشيخ الفقيو اإلماـ(.)11
قاؿ الس ٍ
ً ()12
شر بف العباس ،أبك ً و
س ياب ً
كرم (278ق)(:)13
 .4يم ىح َّمد ٍب يف ًب ٍ
سعيد ى
ىى
الب ٍ
ص ًرم ال ىك ىار ًب ٍيسي ثـ ال ىن ٍي ى
ى

ركل عف :أبي لبيد محمد بف إدريس الشامي ،كأبي بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة ،كأبي القاسـ البغكم،
ركل عنو :أبك عبد اهلل الحاكـ ،كأبك سعيد الكنجركدم.

قاؿ الذىبي :شيخ صالح( ،)14كمرة قاؿ :ثقة صالح( ،)15كقاؿ ابف العماد :المحدث الفاضؿ ،كاف ثقة صالحا(.)16
الس ً
بف إً ىي و
س ً
الس ىر ٍخ ًس ُّي(113( )18ق)(:)19
ام ُّي(َّ ،)17
اس َّ
 .5أ يىبك لى ًب ٍي ود يم ىح َّم يد ي
بف إً ٍد ًرٍي ى
ركل عف :سكيد بف سعيد ،كأبي مصعب الزىرم ،كاسحاؽ بف أبي إسرائيؿ ،كىناد بف السرم.
ركل عنو :ابف خزيمة ،كأحمد بف سممة الحافظ ،كأبك سعيد محمد بف بشر الكرابيسي.

قاؿ الخميمي :ثقة متفؽ عميو( ،)20كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث( ،)21كزاد :رحؿ الناس إليو لسنده كثقتو(.)22
( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي .9/20
( )2ديكاف الضعفاء لمذىبي .141/
( )3تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .319/36
( )4البداية كالنياية البف كثير .267/12
( )5بفتح الكاؼ كسككف النكف كفتح الجيـ كضـ الراء بعدىا الكاك كفي آخرىا الذاؿ  ،ىذه النسبة إلى كنجركذ ،كىي قرية عمى باب نيسابكر في ربضيا،
كتعرب فيقاؿ :جنجركذ .األنساب لمسمعاني .155/11
ٌ
( )6بالفتح ثـ السككف ،كفتح الزام ،كضـ الراء ،كسككف الكاك ،كذاؿ معجمة :قرية مف قرل نيسابكر منيا محمد بف عبد الرحمف الجنزكرم .معجـ البمداف
لياقكت الحمكم .171/2
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .101/18
( )8تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .350/30
( )9األنساب لمسمعاني .155/11
( )10التقييد في معرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة الحنبمي .78/
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي .101/18
( )12ىذه النسبة إلى بيع الثياب .األنساب لمسمعاني .57/11
( )13سير أعبلـ النببلء لمذىبي .415/16
( )14تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .633/26
( )15العبر في خبر مف غبر لمذىبي .152/2
( )16شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد .414/4
لؤم بف غالب .األنساب لمسمعاني .30/7
( )17ىذه النسبة إلى سامة بف ٌ
( )18ىذه النسبة إلى بمدة قديمة مف ببلد خراساف يقاؿ ليا سرخس األنساب لمسمعاني .118/7
( )19سير أعبلـ النببلء لمذىبي .464/14
( )20اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .953/3
( )21سير أعبلـ النببلء لمذىبي .464/14
( )22تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .461/23
72

 .6سكٍي يد ٍب يف س ًع و
يد (240ق) :صدكؽ يخطئ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)22
ى
يى
()1
ً
ً
س ًف القيىرش ُّي ال يك ٍكًف ُّي (189ق) :
.7
ىعم ُّي ي
س ًي ور أ يىبك ى
بف يم ٍ
الح ى
ركل عف :االحمج بف عبد اهلل الكندم ،كحمزة بف حبيب الزيات  ،كداكد بف أبي ىند.
ركل عنو :إبراىيـ بف ميدم المصيصي ،كخالد بف مخمد القطكاني  ،كسكيد بف سعيد(.)2
كثَّقو ابف سعد( ،)3كابف معيف( ،)4كالعجمي( ،)5كأبك زرعة الرازم( ،)6كالنسائي( ،)7ك َّ
طنً ٌي( ،)8كزاد ابف معيف :كاف
الد ىارقي ٍ
ثبتا( ،)9كقاؿ اإلماـ أحمد :صالح الحديث صدكؽ(،)10

كذكره ابف حباف في الثقات( ،)11كزاد :مف متقني أىؿ الككفة( ،)12كقاؿ الذىبي :كاف محدثان فقييان ثقة( ،)13كمرة قاؿ:

الحافظ( ،)14كقاؿ ابف حجر :ثقة لو غرائب بعد أف أضر(.)15
 .8ىد ياكىد ٍب ًف أىًبي ًى ٍن ود (140ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20

ىس ىكًد (109ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
 .9أىًبك ىح ٍر ًب ٍاب ًف أىًبي األ ٍ
ىس ىكًد :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.سبؽ في الحديث رقـ (.)20
 .10عـ أبي ىح ٍر ًب ٍاب ًف أىًبي األ ٍ
ادةى ً
الغفى ً
م 32( ق) :صحابي جميؿ .سبؽ في الحديث (.)20
ار ُّ
بف يج ىن ى
ب ي
 .11أ يىبك ىذر يج ٍن يد ي
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ؛ ألف فيو عـ أبي حرب بف األسكد الديمي  ،لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحديث رقـ (: )26
اسًـ ٍب يف ا ٍلحص ٍي ًف ،أنا أىبك ع ًمي ا ٍلم ٍذ ًىب ،أنا أىبك ب ٍك ور ا ٍلقى ًط ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
ىح ىم ىد ،ىح َّدثىًني أىًبي،
يع ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ي ى
ي ي
ي ى
أ ٍ ىى ي
ي ى
الس ًم ً
سك يؿ المَّ ًو  ىي ٍتميك ىعمى َّي ىى ًذ ًه
س ًف ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك َّ
يؿ ،ىع ٍف أىًبي ىذر ،ىق ى
أىٍن ىبأىىنا ىي ًز ي
اؿ :ىج ىع ىؿ ىر ي
س ٍب يف ا ٍل ىح ى
يد ،أىٍن ىبأىىنا ىك ٍي ىم ي
ىف َّ
ٍاآل ىيةى:ؼ ىك ىم ٍف ىيتَّ ً
ىخ يذكا ًب ىيا
اؿ " :ىيا أ ىىبا ىذر ،لى ٍك أ َّ
اس يكمَّ يي ٍـ أ ى
ؽ المَّ ىو ىي ٍج ىع ٍؿ لى يو ىم ٍخ ىر نجاؽ ىحتَّى فى ىرغى ًم ىف ٍاآل ىي ًة ،ثيَّـ قى ى
الن ى
يخ ًر ٍج ىت ًم ىف ا ٍل ىم ًدي ىن ًة؟ "
ص ىنعي إً ٍف أ ٍ
ت ،ثيَّـ قى ى
لى ىكفىتٍ يي ٍـ " ،قى ى
اؿ " :ىيا أ ىىبا ىذر ،ىك ٍي ى
اؿ :فى ىج ىع ىؿ ىي ٍتمي ى
كىا ىكيي ىرد ي
سي
ؼ تى ٍ
ِّد ىىا ىعمى َّي ىحتَّى ىن ىع ٍ
ت :إًلىى َّ ً
ت ًم ىف ىم َّك ىة ؟
ص ىنعي إً ٍف أ ٍ
ام نة ًم ٍف ىح ىم ًاـ ىم َّكةى ،قى ى
قى ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
َّع ًة ،أىٍنطى ًم ي
يخ ًر ٍج ى
اؿ :يق ٍم ي
ؽ ىحتَّى أى يك ى
الس ىعة ىكالد ى
ؼ تى ٍ
كف ىح ىم ى
ت :إًلىى َّ ً
الش ًاـ ىكاأل ٍىر ً
ت ًم ىف َّ
َّع ًة إً ىلى َّ
اؿ:
ص ىن يع إً ٍف أ ٍ
الش ًاـ ؟ " قى ى
َّس ًة ،قى ى
" قى ى
اؿ " :فى ىك ٍي ى
يخ ًر ٍج ى
اؿ :يق ٍم ي
الس ىعة ىكالد ى
ؼ تى ٍ
ض ا ٍل يم ىقد ى

( )1تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم .135/21
( )2المصدر السابؽ .136/21
( )3الطبقات الكبير البف سعد .510/8
( )4تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .96/1
( )5تاريخ الثقات لمعجمي .351/
( )6الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .204/6
( )7تيذيب الكماؿ لممزم .135/21
( )8سؤاالت السممي لمدارقطني .259/
( )9تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .44/4
( )10العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل .477/2
( )11الثقات البف حباف .214/7
( )12مشاىير عمماء األمصار البف حباف .270/
( )13الكاشؼ لمذىبي .47/2
( )14تذكرة الحفاظ لمذىبي .212/1
( )15تقريب التيذيب البف حجر .436/
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ت :أ ىىك ىخ ٍيهر ًم ٍف ىذ ًل ىؾ،
ت :إً نذا ىكالَّ ًذم ىب ىعثى ىؾ ًبا ٍل ىح ِّ
اؿ " :أ ىىك ىخ ٍيهر ًم ٍف ىذ ًل ىؾ؟ " قى ى
س ٍي ًفي ىعمىى ىع ًات ًقي ،قى ى
اؿ :أ ىىك يق ٍم ى
يق ٍم ي
ؽأ ى
ىضعي ى
اف ىع ٍب ندا ىح ىب ًشيًّا "
قى ى
س ىمعي ىكتي ًطيعي ،ىكًا ٍف ىك ى
اؿ " :تى ٍ

 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (. )20

 رجاؿ اإلسناد:
ًً
ص ٍيف (525ق) :ثقة  ،سبؽ ترحمتو في الحديث رقـ (. )8
 .1أ يىبك ا ٍل ىقاسـ ٍب يف ا ٍل يح ى
ً
الم ٍذ ًىب(444( )1ق)(:)2
س يف ٍب يف ىعمً ِّي ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىع ًمي ٍبف أ ٍ
 .2ا ٍل ىح ى
ىح ىم ىد أ يىبك ىعم ٌي التميمي ،ابف ي
ركل عف :أبي بكر القطيعي ،كأبي محمد بف ماسي ،كأبي سعيد الحرفي ،كأبي الحسف بف لؤلؤ.
ركل عنو :أبك الحسيف ابف الطيكرم ،كعبد القادر اليكسفي ،كأبك القاسـ ىبة اهلل بف الحصيف(.)3
قاؿ الخطيب البغدادم :ككاف سماعو صحيحا إال ًفي أجزاء مف مسند أحمد ،كزاد :كليس بمحؿ لمحجة( ،)4كقاؿ
الذىبي :اإلماـ العالـ( ،)5كقاؿ :ككاف صاحب حديث كطمب( ،)6كقاؿ شجاع الذىمي :كاف شيخنا عس ار في الركاية ،كلـ
يكف ممف يعتمد عميو في الركاية( ،)7كقاؿ اٍل ًسمىًف ٌي  :كاف يمتكمما فيو( ،)8كقاؿ ابف حجر :شيخ ليس بالمتقف(.)9
 .3أىبك ب ٍك ور ا ٍلقى ًط ً
يع ُّي (368ق) :ثقة  ،سبؽ في الحديث رقـ (.)5
ي ى
ىح ىم ىد (290ق) :ثقة  ،سبؽ في الحديث رقـ (.)5
 .4ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
بف يم ىح َّم ًد ً
ىح ىم ىد ً
بف ىح ٍنىب ًؿ (241ق)  :ثقة حافظ إماـ حجة ،سبؽ في الحديث رقـ (.)5
 .5أ ٍ
يد ٍب يف ىى يارىكف بف زاذم كيقاؿ :ابف زاذاف ،بف ثابت السممي ،أبك خالد الكاسطي (206ق) (:)10
 .6ىي ًز ي
ركل عف :أباف بف أبي عياش ،كشعبة بف الحجاج ،كعبد الممؾ بف أبي سميماف ،ككيمس بف الحسف.

ركل عنو :إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني ،كأحمد بف حنبؿ ،كأحمد بف منيع البغكم ،كاسحاؽ بف راىكيو(.)11
قاؿ ابف سعد :ثقة كثير الحديث( ،)12كقاؿ ابف معيف :ثقة( ،)13كقاؿ ابف المديني :لـ أر أحفظ مف يزيد بف ىاركف(،)14
كقاؿ العجمي :ثقة ،ثبت في الحديث( ،)15كقاؿ اإلماـ أحمد :حافظ متقف لمحديث ,كزاد :اليسأؿ عف مثمو(،)16

( )1بضـ الميـ كسككف الذاؿ ككسر الياء كفي آخرىا الباء المكحدة ،ىذه النسبة إلى المذىب .األنساب لمسمعاني .165/12
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي.88/30
( )3المصدر السابؽ .
( )4تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .393/8
( )5سير أعبلـ النببلء لمذىبي .640/17
( )6المصدر السابؽ .641/17
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .643/17
( )8المصدر السابؽ.
( )9لساف الميزاف البف حجر .236/2
( )10تيذيب الكماؿ لممزم .261/32
( )11المصدر السابؽ .264/32
( )12الطبقات الكبير البف سعد .316/9
( )13تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .104/1
( )14تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .493/16
( )15تاريخ الثقات لمعجمي .481/
( )16الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .295/9
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كقاؿ ابف حباف :كاف ممف يحفظ حديثو( ،)1كقاؿ ابف الجكزم :كاف ثقة ثبتا حافظا( ،)2كقاؿ الذىبي :اإلماـ القدكة شيخ
اإلسبلـ الحافظ( ،)3كقاؿ ابف حجر :ثقة متقف عابد(.)4
ً
ً ً
س ًف (149ق)(:)5
ص ًر ُّ
س ي
م أ يىبك ى
الح ىنف ُّي ى
س ًف التَّم ٍيم ُّي ى
بف ى
الب ٍ
الح ى
الح ى
 .7ىك ٍي ىم ي
ركل عف :برد بف سناف الشامي ،كسيار بف منظكر الفزارم ،كأبي السميؿ ضريب بف نفير .
ركل عنو :أشيؿ بف حاتـ ،كعبد اهلل بف يزيد المقرئ ،كككيع بف الجراح  ،كيزيد بف ىاركف(.)6

قاؿ ابف معيف :ثقة( ،)7كقاؿ ابف المديني :ثقة ثبت( ،)8كقاؿ اإلماـ احمد :ثقة ثقة( ،)9كمرة قاؿ :ثقة كزيادة ،كقاؿ أبك
حاتـ الرازم :ال بأس بحديثو( ،)10كقاؿ يعقكب الفسكم :ثقة( ،)11كذكره ابف حباف في الثقات( ،)12كقاؿ ابف شاىيف:
كقاؿ الذىبي :مف كبار الثقات( ،)14كقاؿ الصفدم :أحد الثقات األعبلـ( ،)15كقاؿ ابف حجر :ثقة(.)16
()18
يؿ ٍاب يف ينفى ٍي ور ًبا ٍلفى ً
الس ًم ً
م (130ق)(:)19
ص ًر ُّ
اء .القيسي( )17ا ٍل يج ىرٍي ًر ُّ
 .8أ يىبك َّ
ب ٍب يف ينقى ٍي ور .ىكًق ى
يؿ ي
ض ىرٍي ي
م ا ٍل ىب ٍ
ركل عف :أبي حساف خالد بف غبلؽ القيسي ،كعبد اهلل بف عباس مرسبل ،كأبي ذر الغفارم ،كلـ يدركو.
ركل عنو :جعفر بف حياف العطاردم ،كسميماف التيمي ،كعكؼ األعرابي ،ككيمس أبك الحسف(.)20

قاؿ ابف سعد :ثقة إف شاء اهلل( ،)21كقاؿ ابف معيف :ثقة( ،)22كقاؿ المزم :ركل عف أبي ذر كلـ يدركو( ،)23كقاؿ الذىبي:
أرسؿ عف أبي ذر ،كزاد :كثقكه( ،)24كقاؿ ابف حجر :ثقة(.)25

( )1الثقات البف حباف .632/7
( )2المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .155/10
( )3سير أعبلـ النببلء لمذىبي .358/9
( )4تقريب التيذيب البف حجر .435/
( )5تيذيب الكماؿ لممزم .232/24
( )6المصدر السابؽ .233/24
( )7تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .83/4
( )8سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني .70/
( )9العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل .210/3
( )10الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .170/7
( )11المعرفة كالتاريخ ليعقكب الفسكم .119/2
( )12الثقات البف حباف .358/7
( )13تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .194/
( )14سير أعبلـ النببلء لمذىبي .316/6
( )15الكافي بالكفيات لصبلح الديف الصفدم .281/24
( )16تقريب التيذيب البف حجر .493/
( )17بفتح القاؼ كسككف الياء ككسر السيف ،ىذه النسبة إلى جماعة اسميـ قيس .األنساب لمسمعاني.538/10
( )18بضـ الجيـ كفتح الراء األكلى كسككف الياء بعدىا راء أخرل ،ىذه النسبة إلى جرير بف عباد .األنساب لمسمعاني .266/3
( )19تيذيب الكماؿ لممزم .309/13
( )20المصدر السابؽ .310/13
( )21الطبقات الكبير البف سعد .221/9
( )22الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .470/4
( )23تيذيب الكماؿ لممزم .210/13
( )24الكاشؼ لمذىبي .509/1
( )25تقريب التيذيب البف حجر .314/
75

ادةى ً
الغفى ً
م 32( ق) :صحابي جميؿ .سبؽ في الحديث (.)20
ار ُّ
بف يج ىن ى
ب ي
 .9أ يىبك ىذر يج ٍن يد ي
ً
ً
الم ٍذ ًىب  :ضعيؼ ،كاإلسناد منقطع
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو :اٍل ىح ىس يف ٍب يف ىعم ِّي ٍب ًف يم ىح َّمد ابف ي
ألف أيىبا السًَّم ً
ب ٍب يف ين ىقٍي ور لـ يدرؾ أبا ذر الغفارم.
ض ىرٍي ى
يؿ ي
 الحديث رقـ (:)27

قرأت عمى أبي محمد عبد الكريـ بف حمزة السممي ،عف عبد العزيز بف أحمد ،أنا أبك نصر بف الجندم ،كعبد
الرحمف بف الحسف بف الحسف ،قال :أنا أبك القاسـ ابف أبي العقب ،أنبأنا أبك عبد الممؾ ،أنبأنا ابف عايذ ،قاؿ
الكليد :كأخبرني ابف لييعة ،عف أبي األسكد القرشي ،عف عركة ،أنو كاف في كتاب أبي بكر إلى خالد بف الكليد:
أف أعجؿ إلى إخكانكـ بالشاـ ،فك اهلل لقرية مف قرل األرض المقدسة يفتحيا اهلل عمينا أحب إلي مف رستاؽ مف
رساتيؽ العراؽ.

 انفرد بو ابف عساكر(.)1
 رجاؿ اإلسناد:

 .1أىبك مح َّمد عبد ا ٍل ىك ًريـ بف حم ىزة بف ا ٍلخضر الس ً
مم ٌي الحداد الدمشقي (526ق)(:)2
ي يى
ٌ
ىٍ
ركل عف :أبي القاسـ الحنائي ،كأبي بكر الخطيب  ،كعبد الدائـ بف الحسف ،كعبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي.
ركل عنو :أبك القاسـ بف عساكر  ،كأبك طاىر اٍل ًسمىًف ٌي  ،كعبد الرحمف بف عمي الخرقي(.)3
قاؿ ابف عساكر :كاف ثقة مستك ار( ،)4كقاؿ ابف نقطة :كاف سيبل في الركاية ثقة مستك ار( ،)5كقاؿ ابف تغرم بردم:
المحدث الفاضؿ( ،)6كقاؿ الذىبي :الشيخ الثقة( ،)7كقاؿ ابف العماد :ثقة(.)8
 .2عبد العزيز بف أحمد ال ىكتَّ ًان ٌي (466ق) :ثقة حافظ سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)3
ىحمد بف ىى ياركف بف مكسى الغساني( )9المعركؼ بابف الجندم (417ق)(:)10
 .3يم ىح َّمد بف أ ٍ
ركل عف :خيثمة بف سميماف ،كأبي عبد اهلل بف مركاف ،كأبي القاسـ بف أبي العقب .

ركل عنو :عبد العزيز بف أحمد ،كأبك نصر ابف طبلب ،كابف بنتو أبك الحسف بف أبي الحديد.
قاؿ عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي( ،)11كابف عساكر( :)12ثقة مأمكف ،كقاؿ الذىبي :اإلماـ العبلمة المأمكف(.)13
 .4أىبك ا ٍلقى ً
سف ٍبف ىع ًم ِّي ٍبف أبي العقب (415ق)(:)14
اسًـ ىع ٍب يد َّ
ي
س ٍيف ٍبف ا ٍل ىح ى
الر ٍح ىم ًف ٍبف ا ٍل يح ى
( )1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .149/ 1
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .147/36
( )3المصدر السابؽ .
( )4تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .435/36
( )5التقييد في معرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة .366/
( )6النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تغرم بردم .249/5
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .600/19
( )8شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد الحنبمي .130/6
( )9بفتح الغيف كتشديد السيف كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى غساف ،كىي قبيمة نزلت الشاـ .األنساب لمسمعاني .42/10
( )10تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .160/51
( )11ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .155/
( )12تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .161/51
( )13سير أعبلـ النببلء لمذىبي .400/17
( )14تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .377/28
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ركل عف :جده أبي القاسـ عمي ،كأبي عبد اهلل بف مركاف.

ركل عنو :عمي بف الخضر الزاىد ،كأبك القاسـ الحنائي ،كعبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي(.)1
قاؿ عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي :ثقة مأمكف(.)2
ً
 .5أبك القى ً
اىيـ بف أبي ى ً ً
كب ً
ش ًقي (354ق)(:)3
ِّم ٍ
اسًـ ىعمً ُّي ي
بف ىي ٍعقي ى
العقب الد ى
بف ٍإب ىر ى
ركل عف :أبي زرعة الدمشقي ،كالحسف بف جرير الصكرم ،كأبي عبد الممؾ أحمد بف إبراىيـ.

كركل عنو :تماـ بف محمد الرازم ،كأبك محمد بف أبي نصر ،كابف ابف ابنو عبد الرحمف بف الحسيف(.)4
قاؿ عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي :كاف ثقة مأمكنا حافظا( ،)5كقاؿ ابف عساكر :أحد الثقات( ،)6كقاؿ سبط ابف الجكزم :محدث
ثقة زاىد ثبت( ،)7كقاؿ الذىبي :أحد محدثي الشاـ الثقات( ،)8كقاؿ الصفدم :محدث الشاـ الثقة(،)9
اىيـ أىبك عبد ا ٍلممؾ ا ٍل ً
ىحمد بف إً ٍبر ً
ش ًقي (289ق)(:)11
قرشي العامرم(ِّ )10
الد ىم ٍ
 .6أ ٍ
ي
ى
ركل عف :إبراىيـ بف سعيد الجكىرم ،كمحمد بف آدـ المصيصي ،كمحمد بف عائذ القرشي الدمشقي.
ركل عنو :النسائي ،كأبك القاسـ عمي بف يعقكب بف أبي العقب  ،كأبك عكانة يعقكب اإلسفراييني(.)12

قاؿ ابف عساكر :ثقة( ،)13كقاؿ النسائي :ال بأس بو( ،)14كقاؿ الذىبي :صدكؽ( ،)15كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(.)16
ش ًقي ا ٍل ىك ًاتب (233ق)(:)17
 .7يم ىح َّمد بف ىع ًائذ بف عبد َّ
ِّم ٍ
الر ٍح ىمف بف عبيد اهلل ،أ يىبك عبد اهلل الد ى
ركل عف :إسماعيؿ بف عياش ،كسكيد بف عبد العزيز ،كالكليد بف مسمـ .
ركل عنو :أبك عبد الممؾ أحمد بف إبراىيـ البسرم  ،كأبك زرعة الدمشقي ،كأبك زرعة الرازم.

قاؿ ابف معيف :ثقة( ،)18كقاؿ يد ىحٍيـ :صدكؽ( ،)19كذكره ابف حباف في الثقات( ،)20كقاؿ سبط ابف الجكزم :ثقة(،)21
( )1تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .377/28
( )2ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .151/
( )3تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .286/43
( )4المصدر السابؽ .287/43
( )5ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .85/
( )6تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .286/43
( )7مرآة الزماف في تاريخ األعياف لسبط بف الجكزم .361/17
( )8تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .92/26
( )9الكافي بالكفيات لمصفدم .206/22
لؤل ،كعامر بف صعصعة ،كعامر بف عدم  .األنساب .152/9
( )10بفتح العيف كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة إلى ثبلثة رجاؿ منيـ عامر بف ٌ
( )11تيذيب الكماؿ لممزم.252/1
( )12المصدر السابؽ .253/1
( )13تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .18/71
( )14المصدر السابؽ .
( )15الكاشؼ لمذىبي .189/1
( )16تقريب التيذيب البف حجر .115/
( )17تيذيب الكماؿ لممزم .427/25
( )18سؤاالت ابف الجنيد البف معيف .397/
( )19الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .52/8
( )20الثقات البف حباف .75/9
( )21مرآة الزماف في تكاريخ العياف لسبط ابف الجكزم .444/14
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كقاؿ النسائي :ليس بو بأس ،كقاؿ صالح جزرة :ثقة إال انو قدرم( ،)1كقاؿ الذىبي :اإلماـ المؤرخ الصادؽ( ،)2كقاؿ
ابف تغرم بردم :كاف عالما ثقة( ،)3كقاؿ ابف حجر :صدكؽ رمي بالقدر(.)4
 .8الكليد بف مسمـ القرشى (195ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)1
ً
ً
م (174ق)(:)5
ص ًر ُّ
يع ىة ٍب ًف يع ٍق ىب ىة ا ٍل ىح ٍ
ض ىرًم ُّي ا ٍلم ٍ
 .9ىع ٍب يد المَّو ٍب يف لى ًي ى
ركل عف :أحمد بف خازـ المعافرم ،كعطاء بف أبي رباح ،كأبي األسكد محمد بف عبد الرحمف بف نكفؿ.
ركل عنو :سعيد بف أبي مريـ ،كسفياف الثكرم ،كشعبة بف الحجاج ،كالكليد بف مسمـ(.)6

قاؿ ابف سعد :كاف ضعيفا كعنده حديث كثير( ،)7كقاؿ ابف معيف :ضعيؼ الحديث( ،)8كقاؿ :ال يحتج بحديثو( ،)9كزاد:

ابف لييعة ليس بشيء تغير أك لـ يتغير( ،)10كقاؿ اإلماـ أحمد :مف كاف بمصر يشبو ابف لييعة في ضبط الحديث
كثرتو كاتقانو( ،)11كمرة :يسئؿ عف ابف لييعة فضعفو( ،)12كمرة قاؿ :مف سمع مف ابف لييعة قديما فسماعو صحيح
ككاف يحي بف سعيد القطاف ال يراه شيئا( ،)14كقاؿ الجكزجاني :ال يكقؼ عمى حديثو كال ينبغي أف يحتج بو( ،)15كقاؿ
()13

زرعة كأبك حاتـ :أمره مضطرب ،يكتب حديثو لئلعتبار( ،)16كمرة قاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة :ضعيؼ ،كزاد أبك زرعة:

،

()17
،كسئؿ النسائي عف ابف لييعة فضعفو( ،)18كقاؿ ابف حباف :كاف شيخا صالحا لكنو يدلس
ليس ممف يحتج بحديثو
ي
()19
الدارقي ٍ ً
ض َّعؼ حديثو( ،)20كقاؿ الذىبي :القاضي اإلماـ العبلمة محدث ديار مصر ،كزاد :كاف
طن ٌي :يي ى
الضعفاء  ،كقاؿ َّ ى
مف بحكر العمـ عمى ليف في حديثو( ،)21كمرة قاؿ :العمؿ عمى تضعيؼ حديثو(،)22كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ،اختمط بعد

احتراؽ كتبو(.)23

( )1تيذيب الكماؿ لممزم .427/25
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي .104/11
( )3النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تغرم بردم .265/
( )4تقريب التيذيب البف حجر .516/
( )5تيذيب الكماؿ لممزم .487/15
( )6المصدر السابؽ .490/15
( )7الطبقات الكبير البف سعد .524/9
( )8تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .153/
( )9تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .481/4
( )10مف كبلـ أبي زكريا يحي بف معيف في الرجاؿ ركاية طيماف .108/
( )11سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد .246/
( )12الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .147/5
( )13المجركحكف البف حباف .11/2
( )14التاريخ الكبير لمبخارم .182/5
( )15أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني .266/
( )16ميزاف االعتداؿ لمذىبي .475/2
( )17الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .146/5
( )18تاريخ ابف يكنس المصرم .281/1
( )19المجركحكف البف حباف .11/2
( )20سؤاالت السممي لمدارقطني .207/
( )21سير أعبلـ النببلء لمذىبي .11/8
( )22الكاشؼ لمذىبي .590/1
( )23تقريب التيذيب البف حجر .353/
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الر ٍحم ًف ٍب ًف ىنكىف ًؿ ٍب ًف ٍاأل ً ً
ً
 .10أ يىبك ٍاأل ٍ ً
يـ يع ٍرىكةى (131ق)(:)1
ٍ
ٍ
ىس ىكد يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد َّ ى
ىس ىكد ،ىيت ي
ركل عف :بكير بف عبد اهلل بف األشج ،كسالـ بف عبد اهلل بف عمر ،كعركة بف الزبير.
ركل عنو :أسامة بف زيد الميثي ،كأبك ضمرة أنس بف عياض الميثي ،كعبد اهلل بف لييعة(.)2

قاؿ ابف سعد :ثقة قميؿ الحديث( ،)3كقاؿ أبك حاتـ :ثقة( ،)4كذكره ابف حباف في الثقات( ،)5كقاؿ أحمد بف صالح:
ثبت( ،)6كقاؿ النسائي :ثقة( ،)7كقاؿ الذىبي :مف العمماء الثقات( ،)8كقاؿ ابف حجر :ثقة(.)9
ًً
ً
 .11يع ٍرىكةي ٍب يف ُّ
ىس ًد القرشي األسدم ،أبك عبد اهلل المدني (94ق)(:)10
الزىب ٍي ًر ٍب ًف ا ٍل ىع َّكاـ ٍب ًف يخ ىكٍيمد ٍب ًف أ ى
ركل عف :عبد اهلل بف عباس  ،كعبد اهلل بف عمر بف الخطاب  ،كخالتو عائشة أـ المؤمنيف .
ركل عنو :حبيب مكلى عركة بف الزبير  ،كسميماف بف يسار ،كأبك األسكد محمد بف عبد الرحمف (.)11
قاؿ ابف سعد :كاف ثقة كثير الحديث فقييا عالما مأمكنا ثبتا( ،)12كقاؿ العجمي :ثقة(،)13

كقاؿ ابف حباف  :مف أفاضؿ أىؿ المدينة كعممائيـ( ،)14كقاؿ ابف خمكاف :كاف عالما صالحا( ،)15كقاؿ الذىبي :كاف

ثبتا حافظا فقييا عالما بالسيرة( ،)16كقاؿ ابف حجر :ثقة فقيو مشيكر( ،)17كقاؿ ابف العماد :الفقيو الحافظ(.)18
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو عبد اهلل بف لييعة؛ ضعيؼ.
 الحديث رقـ (:)28
و ً
ً
ص ور ىع ًم ِّي ٍب ًف ًى ىب ًة المَّ ًو
قى ىأر ي
ٍت ىعمىى أىًبي يم ىح َّمد ىع ٍبد ا ٍل ىك ًريـ ٍب ًف ىح ٍم ىزةى ،ىع ٍف أىًبي ىن ٍ
ير ً
ىع ٍب ًد ا ٍل ىك ًر ًيـ ٍب ًف يع ىم ىر ِّ
ىح ىم ىد
از ُّ
س ٍي ًف ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف يع ىم ىر ٍب ًف أ ٍ
م ،أنا أىيبك ا ٍل يح ى
الش ى

ٍب ًف ع ًمي ،أنا أىبك ب ٍك ور ع ٍب يد ا ٍلب ً
اقي ٍب يف
ى
ي ى ى
ى
ٍب ًف ىح َّم ىة  ،أنا
كب ،أىٍن ىبأىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ىح َّم واد ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ىع ىكا ىنةى ،ىع ٍف
كب ٍب ًف ى
أ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
ش ٍي ىبةى ،أىٍن ىبأىىنا ىجدِّم ىي ٍعقي ي
ىح ىم ىد ٍب ًف ىي ٍعقي ى
اؿ :س ًمع ي ً
سمى ٍيما ىف ،ىع ًف ا ٍل ًم ٍن ىي ً
اؿ ٍب ًف ىع ٍم ورك ،ىع ٍف قى ٍي ً
يف
س ىك وف ،ىيقيك يؿ :ىيا ىم ٍع ى
سمً ًم ى
ش ىر ا ٍل يم ٍ
ت ىعميًّا ىكىن ٍح يف ًب ىم ٍ
س ىك وف ،قى ى ى ٍ
س ٍب ًف ى
ي ى
()19
ض ا ٍلمقىدَّس ىة الَّ ًتي ىكتىب المَّ يو لى يكـ كل تىرتى ُّدكا عمىى أ ٍىدبا ًريكـ فىتىٍن ىق ًمبكا ىخ ً
ا ٍلم ىي ً
يف ، 
اس ًر ى
اج ًر ى
ي
ى
ى
يفٍ  :اد يخميكا األ ٍىر ى ي ى
ٍ ى ٍ
ى ٍ
ي
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .645/25
( )2المصدر السابؽ .647/25
( )3الطبقات الكبير البف سعد .451/7
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .321/7
( )5الثقات البف حباف .364/7
( )6تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .198/
( )7التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح لمباجي .656/2
( )8سير أعبلـ النببلء لمذىبي .150/6
( )9تقريب التيذيب البف حجر .523/
( )10تيذيب الكماؿ لممزم .11/20
( )11المصدر السابؽ .15/20
( )12الطبقات الكبير البف سعد .177/7
( )13تاريخ الثقات لمعجمي .331/
( )14الثقات البف حباف .194/5
( )15كفيات األعياف البف خمكاف .255/3
( )16تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .424/6
( )17تقريب التيذيب البف حجر .420/
( )18شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد .373/1
( )19سكرة المائدة :آية رقـ (.)21
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س َّن هة ىج ىر ٍت ىعمى ٍي ًي ٍـ.
اؿ :ىفمى َّما ىأرىل ىذلً ىؾ ،قى ى
اؿ :فىتىمى َّك يئكا ،قى ى
قى ى
اؿ :أيؼ لى يك ٍـ إً َّن ىيا ي
()1
 انفرد بو ابف عساكر .
 رجاؿ اإلسناد:
 .1أ يىبك يم ىح َّم ود ىع ٍب يد ا ٍل ىك ًر ًيـ ٍب يف ىح ٍم ىزةى (526ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)27
بف ًىب ًة ً
ً
بف ىع ًم ِّي ً
اهلل ً
ص ور ٍاب يف ىما يك ٍكل (487ق)(:)2
 .2ىعم ُّي ي ى
بف ىج ٍعفى ًر أ يىبك ىن ٍ
ركل عف :أبي الحسف بف أبي الحديد ،كأبي محمد ال ىكتَّانً ٌي ،كأبي القاسـ الحنائي.
ركل عنو :أبك بكر الخطيب ،ك أبك الفتح نصر بف إبراىيـ ،ك عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي(.)3

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

 .3عبد الباقي بف عبد الكريـ بف عمر بف عبد العزيز أبك بكر اليمداني المؤدب (452ق)(:)8

ركل عف :أبي طاىر المخمص ،كمحمد بف الحسف بف المأمكف ،كأبي الحسيف بف ىح َّمةى الخبلؿ.

ركل عنو :الخطيب البغدادم.

قاؿ الخطيب البغدادم :ال بأس بو(.)9
س ٍيف البغدادم الخالؿ
 .4ىع ٍبد َّ
الر ٍح ىمف ٍبف يع ىمر ٍبف ٍ
أح ىمد ٍبف ىح َّم ىة  ،أ يىبك ا ٍل يح ى
ركل عف :الحسيف بف إسماعيؿ المح ً
اممً ُّي  ،كعبد الغافر بف سبلمة  ،كمحمد بف أحمد بف شيبة.
ىى
الب ٍرقىانً ٌي ،كاألزىرم ،كعبد العزيز األ ىىز ًج ُّي  ،كأبك الفضؿ بف الككفي.
ركل عنو :ى
كثَّقو الخطيب البغدادم( ،)12كأحمد بف محمد العتيقي( ،)13كابف ماككال ( ،)14كالذىبي (.)15
()10

(397ق)(:)11

الص ٍمت أبك و
كسي
بكر َّ
ش ٍي ىب ىة بف َّ
كب ٍب ًف ى
الس يد َّ
 .5يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىي ٍعقي ى
ركل عف :جده يعقكب بف شيبة ،كمحمد بف شجاع الثمجي ،كعبيد اهلل بف جرير بف جبمة.
()16

(331ق)(:)17

ركل عنو :أبك طاىر بف أبي ىاشـ ،ك أبك الحسف الجراحي ،كعبد الرحمف بف عمر بف ىح َّمةى الخبلؿ.
( )1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .149/1
( )2المصدر السابؽ .263/43
( )3المصدر نفسو.
( )4المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .8/17
( )5تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .216/13
( )6سير أعبلـ النببلء لمذىبي .569/18
( )7طبقات الحفاظ لمسيكطي .443/
( )8تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .279/12
( )9المصدر السابؽ.
( )10بفتح الخاء المعجمة كتشديد البلـ ألؼ ،ىذه النسبة إلى عمؿ الخؿ أك بيعو .األنساب لسمعاني .239/5
( )11تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .608/11
( )12المصدر السابق.
( )13المصدر نفسو.
( )14اإلكماؿ في رفع االرتياب البف ماككال .546/2
( )15سير أعبلـ النببلء لمذىبي .82/17
( )16بضـ الداؿ كالكاك بيف السينيف أكالىما مفتكحة ،ىذه النسبة إلى جماعة قبائؿ.األنساب لسمعاني .102/7
( )17تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .248/2
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كثَّقو الخطيب البغدادم( ،)1كابف الجكزم( ،)2كقاؿ الذىبي :المعمر الصدكؽ(.)3
الص ٍمت بف عصفيكر أىبك يكسؼ ي ً
م (262ق)(:)4
شيبة بف َّ
 .6ىي ٍعقيكب بف ى
السدكسي ا ٍل ىب ٍ
ي ٍ
ص ًر ٌ
ي ي ي
ركل عف :عمي بف عاصـ ،كيزيد بف ىاركف ،كركح بف عبادة.
ركل عنو :ابف ابنو محمد بف أحمد بف يعقكب ،كيكسؼ بف يعقكب بف إسحاؽ بف البيمكؿ.

قاؿ الخطيب :كاف ثقة( ،)5كقاؿ الذىبي :الحافظ الكبير العبلمة الثقة(.)6
ً ()7
 .7يحيى بف ىح َّماد بف أبي زياد َّ
م يكنى أ ىىبا بكر(215ق)(:)8
الش ٍي ىبان ٌي ىم ٍكىل يىـ ا ٍل ىب ٍ
ص ًر ٌ
ركل عف :حماد بف سممة  ،كشعبة بف الحجاج ،كأبي عكانة الكضاح بف عبد اهلل.
ركل عنو :البخارم ،كابنو حماد بف يحيى بف حماد ،كيعقكب بف سفياف الفارسي(.)9
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)10ككثَّقو ابف سعد( ،)11كالعجمي( ،)12كأبك حاتـ( ،)13كالذىبي( ،)14كابف حجر( ،)15كزاد الذىبي:

األماـ الحافظ(.)16

ش يك ًرم( )17أىبك عكا ىنة الك ً
اس ًط ٌي (176ق)(:)18
 .8الكضاح ٍبف عبد اهلل ا ٍل ىي ٍ
ى
ي ى
ركل عف :أيكب السختياني ،كسعيد بف مسركؽ الثكرم  ،كسميماف األعمش.
ركل عنو :شعبة بف الحجاج  ،كأبك نعيـ الفضؿ بف دكيف  ،كيحيى بف حماد الشيباني(.)19
كثَّقو ابف سعد( ،)20كالعجمي( ،)21كابف معيف ( ،)22كقاؿ أبك حاتـ :كتبو صحيحة ،كاذا حدث مف حفظو غمط كثي ار كىك

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

ش ا ٍل ىك ً
اىمًي( )6ىم ٍكىل يىـ ا ٍل يككًفي (148ق)(:)7
ىع ىم ي
اف ٍب يف يم ٍي ىر ى
سمى ٍي ىم ي
اف أ يىبك يم ىح َّمد ٍاأل ٍ
 .9ي
ركل عف :أباف بف أبي عياش ،كابراىيـ النخعي ،كسعيد بف جبير ،كالمنياؿ بف عمرك.

ركل عنو :جرير بف عبد الحميد ،كأبك أسامة حماد بف أسامة ،وشعبة بف الحجاج ،كأبك عكانة(.)8
كثَّقو ابف معيف(،)9كقاؿ النسائي :ثقة ثبت( ،)10كذكره ابف حباف في الثقات( ،)11كقاؿ الذىبي :الحافظ الثقة( ،)12كمرة قاؿ:
ثقة جبؿ لكنو يدلس( ،)13كقاؿ ابف حجر :ثقة حافظ لكنو يدلس( ،)14كذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف طبقات
المدلسيف(.)15
ً .10
م ىم ٍكلى يىـ ال يك ٍكًف ُّي( الطبؽ الخامسة)(:)16
ىس ًد ُّ
الم ٍن ىيا يؿ ي
بف ىع ٍم ورك أ يىبك ىع ٍم ورك األ ى
ركل عف :زر بف حبيش ،كسعيد بف جبير ،كعبد اهلل بف الحارث البصرم ،كقيس بف السكف.
ركل عنو :أيكب أبك المعمى الككفي ،كالحجاج بف أرطاة  ،كسممة بف كييؿ ،كسميماف األعمش(.)17
كثَّقو ابف معيف( ،)18كالعجمي( ،)19كابف شاىيف( ،)20كالنسائي( ،)21كقاؿ َّ
طنً ٌي :صدكؽ( ،)22كقاؿ أبك محمد بف حزـ:
الد ىارقي ٍ
بالقكم( ،)23كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ربما كىـ(.)24
( )1الثقات البف حباف .563/7
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي .217/8
( )3الكاشؼ لمذىبي .349/2
( )4إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام .214/12
( )5تقريب التيذيب البف حجر .610/
( )6ىذه النسبة إلى بنى كاىؿ .األنساب لمسمعاني .32/11
( )7تيذيب الكماؿ لممزم .76/12
( )8المصدر السابؽ .82/12
( )9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .146/4
( )10تيذيب الكماؿ لممزم .89/12
( )11الثقات البف حباف .302/4
( )12تذكرة الحفاظ لمذىبي .116/1
( )13المغني في الضعفاء لمذىبي .283/1
( )14تقريب التيذيب البف حجر .289/
( )15طبقات المدلسيف البف حجر .33/
( )16تيذيب الكماؿ لممزم .568/28
( )17المصدر السابؽ .569/28
( )18تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .98/1
( )19تاريخ الثقات لمعجمي .442/
( )20تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .230/
( )21تيذيب الكماؿ لممزم.571/28 :
( )22سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .273/
( )23تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .483/7
( )24تقريب التيذيب البف حجر.577/
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ً
اءةى (70ق)(:)1
ىس ًد ُّ
س ٍب يف َّ
م ال يك ُّ
كفي أ ى
س ىك ى
ىح يد ىبني ي
الس ىك ًف ٍاأل ى
.11قى ٍي ي
ركل عف :األشعث بف قيس ،كعبد اهلل بف مسعكد .
ركل عنو :سعد بف عبيدة ،كالمنياؿ بف عمرك ،كابنو النعماف بف قيس بف السكف(.)2
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)3ككثَّقو ابف سعد( ،)4كابف معيف( ،)5كابف حجر(.)6

.12ع ًم ُّي ٍب يف أىًبي طالً وب ر ً
ضي المَّ يو ىع ٍن يو (40ق) :صحابي جميؿ  ،الخميفة الراشد الرابع.
ى
ى ى ى
ً
بف ىع ٍم ورك أيىبك ىع ٍم ورك
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد حسف؛ ألف فيو:عبد الباقي بف عبد الكريـ بف عمر ،كالمٍنيىا يؿ ي
م؛ كبلىما صدكؽ .
ىس ًد ُّ
األ ى
 الحديث رقـ (: )29
ً
و
ً
س ٍي ًف َّ
ات ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىع ًز ً
يب ،أنا
أٍ
الن َّج ي
س ًف ىب ىرىك ي
اد ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف ىعم ِّي ٍب ًف ثىا ًبت ا ٍل ىخط ي
يز ٍب ًف ا ٍل يح ى
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ا ٍل ىح ى
ً
س يف
ىح ىم يد ٍب يف ًس ٍن ًد ِّ
م ٍب ًف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ًرٍزقى ىكٍي ًو ،أنا أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ
س ًف يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ا ٍل ىحدَّاد ،أىٍن ىبأىىنا ا ٍل ىح ى
أ يىبك ا ٍل ىح ى
اف ،أىٍنبأىىنا إًسم ً
ً
يؿ ٍب يف ًعيسى ا ٍلع َّ
ش ور ا ٍلقي ىر ًش ُّي ،أنا ىخ ً
ار ىج ية ىي ٍع ًني ٍاب ىف
اؽ ٍب يف ًب ٍ
اع ي
س ىح ي
ٍب يف ىعمي ا ٍلقىطَّ ي ى
ط يار ،أنا أ يىبك يح ىذ ٍيفى ىة إً ٍ
ى
ى
ٍى
اف ،ع ٍف مع واذ ر ً
ًً
ً ً
ً
اؿ:
ص ىع وب َّ
ض ىي المَّ يو ىع ٍن يو ،قى ى
الس ىر ٍخ ًس َّي ،ىع ٍف ثىٍك ور يى ىك ٍاب يف ىي ًز ى
يم ٍ
يد ا ٍل ىكالع ُّي ا ٍلح ٍمص ُّي ،ىع ٍف ىخالد ٍب ًف ىم ٍع ىد ى ى ي ى ى
يش إًلىى ا ٍلفير ً
س ًة ىما ىب ٍي ىف ا ٍل ىع ًر ً
ات.
ض ا ٍل يم ٍق ىد َّ
أ ٍىر ي
ى
 انفرد بو ابف عساكر(.)7
 رجاؿ اإلسناد:
()8
س ٍي ًف َّ
ات ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىع ًز ً
ماطي(531( )9ق)(:)10
الد
س ًف ٌ
النج ي
 .1ىب ىرىك ي
َّاد أ يىبك ا ٍل ىح ى
يز ٍب ًف ا ٍل يح ى
مشقي ،األ ٍن ٌ
ٌ
ركل عف :أبي بكر الخطيب ،كأحمد بف عبد الكاحد بف أبي الحديد.
ركل عنو :ابف عساكر ،كعبد الخالؽ بف أسد.

قاؿ ابف عساكر :ككاف حافظا لمقرآف ،مستك ار ،كقاؿ :كاف شيخا مغفبل(.)11
م ا ٍلح ً
ً
ً
ً
افظي (463ق)(:)12
ىح ىم يد ٍب يف ىع ًم ِّي ٍب ًف ثىا ًب ًت ٍب ًف أ ٍ
 .2أ ٍ
يب ا ٍل ىب ٍغ ىداد ُّ ى
ىح ىم ىد ٍب ًف ىم ٍيدم أ يىبك ىب ٍك ور ا ٍل ىخط ي
ركل عف :أبي عمر بف ميدم ،كأحمد بف محمد بف الصمت ،كأبي الحسف محمد بف أحمد بف رزقكيو.
ركل عنو :عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي  ،كأبك محمد بف األكفاني ،كأبك الحسف بركات بف عبد العزيز النجاد(.)13

( )1تيذيب الكماؿ لممزم .50/24
( )2المصدر السابؽ.
( )3الثقات البف حباف .309/5
( )4الطبقات الكبير البف سعد .296/8
( )5الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .99/7
( )6تقريب التيذيب البف حجر .487/
( )7تاريخ مدينة دمشق البن عساكر .149/1
( )8بفتح النكف كالجيـ المشددة كفي آخرىا الداؿ ،ىذه النسبة إلى خياطة المحؼ كالحشايا .األنساب لمسمعاني .32/13
( )9فتح األلؼ كسككف النكف كفتح الميـ ككسر الطاء  ،نسبة إلى بيع األنماط كىي الفرش التي تبسط .األنساب لمسمعاني .378/1
( )10تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .374/71
( )11المصدر السابؽ.
( )12تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .31/5
( )13المصدر السابؽ .32/5
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قاؿ ابف عساكر :الفقيو الحافظ أحد األئمة المشيكريف( ،)1كقاؿ الصريفيني :الحافظ ،اإلماـ في الصنعة كاحد عصره
في الحفظ( ،)2كقاؿ ابف خمكاف :كاف مف الحفاظ المتقنيف العمماء المتبحريف( ،)3كقاؿ الذىبي :الحافظ الكبير اإلماـ
محدث الشاـ كالعراؽ( ،)4كقاؿ الصفدم :الحافظ إماـ ىذه الصنعة انتيت إليو الرياسة في الحفظ كاإلتقاف كالقياـ بعمكـ
الحديث( ،)5كقاؿ ابف كثير :أحد حفاظ الحديث ،كضابطيو المتقنيف(.)6
بف يم ىح َّم ًد ً
ىح ىم ىد ً
البَّزاز(412ق)(:)7
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
 .3يم ىح َّم يد ي
بف أ ٍ
بف أ ٍ
م ،ى
ىح ىم ىد ٍاب يف ىرٍزقي ىكٍيو ى
ركل عف :محمد بف يحيى الطائي ،كاسماعيؿ بف محمد الصفار ،كأبي جعفر بف البخترم.
ركل عنو :أبك بكر الخطيب ،كأبك الحسيف بف الغريؽ ،كعبد العزيز بف طاىر الزاىد(.)8
()9
الب ٍرقىانً ٌي ( ،)10كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث المتقف(.)11
كثَّقو الخطيب البغدادم  ،كأبك بكر ى
ىح ىم يد ٍب يف ًس ٍن ًدم بف الحسف بف بحر أ يىبك ىب ٍك ور الحداد (359ق)(:)12
 .4أ ٍ
ركل عف :محمد بف العباس المؤدب ،كالحسف بف عمكيو القطاف ،كمكسى بف ىاركف الحافظ.
حدث عنو :ابف رزقكيو  ،كأبك عمي بف شاذاف ،كأبك نعيـ األصبياني.
()14
()13
الب ٍرقىانً ٌي( ،)15كسبط ابف الجكزم(.)16
كثَّقو :الخطيب البغدادم  ،كأبك نعيـ األصبياني  ،كأبك بكر ى
اف(298( )17ق):
س يف ٍب يف ىعمًي بف يم ىح َّمد بف محمد بف سميماف بف عمكيو أ يىبك يم ىح َّمد ا ٍلقىطَّ ي
 .5ا ٍل ىح ى

ركل عف :عاصـ بف عمي ،كاسماعيؿ بف عيسى العطار ،كعباد بف مكسى الختمي.

ركل عنو أبك عمرك ابف السماؾ ،كأحمد بف سمماف النجاد ،كأحمد بف سندم الحداد.
كثَّقو َّ
طنً ٌي(،)18كالخطيب البغدادم( ،)19كابف الجكزم( ،)20كقاؿ الذىبي :الشيخ اإلماـ الثقة(.)21
الد ىارقي ٍ
( )1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .31/5
( )2المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لمصريفيني .112/
( )3كفيات األعياف البف خمكاف .92/1
( )4تذكرة الحفاظ لمذىبي .221/3
( )5الكافي بالكفيات لمصفدم .126/7
( )6طبقات الشافعييف البف كثير .441/1
( )7تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .211/2
( )8سير أعبلـ النببلء لمذىبي .258/17
( )9تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .211/2
( )10المصدر السابؽ.
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي .258/17
( )12تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .304/5
( )13المصدر السابؽ.
()14المصدر نفسو
( )15المصدر نفسو.
( )16مرآة الزماف في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم .413/15
( )17بفتح ال قاؼ كتشديد الطاء كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى بيع القطف .األنساب لمسمعاني .449/10
( )18سؤاالت السممي لمدارقطني .427/
( )19تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .367/8
( )20المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .119/13
( )21سير أعبلـ النببلء لمذىبي .559/13
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ً
 .6إً ً
يسى ا ٍل ىعطَّ يار (232ق)(:)1
ٍ
س ىماعي يؿ ٍب يف ع ى
ركل عف :إسماعيؿ بف زكريا الخمقاني ،كالمسيب بف شريؾ ،كأبي حذيفة إسحاؽ بف بشر البخارم.
ركل عنو :الحسف بف عمكية القطاف ،كأحمد بف عمي بف جابر  ،كمحمد بف السرم بف ميراف(.)2
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)3ككثَّقو الخطيب البغدادم( ،)4كابف الجكزم( ،)5كضعفو األزدم(.)6

ً ً
سالًوـ  ،أ يىبك يح ىذ ٍيفى ىة ا ٍل يب ىخ ً
م(206( )7ق)(: ) 8
ار ُّ
اؽ ٍب يف ًب ٍ
س ىح ي
 .7إً ٍ
ش ور بف يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد المَّو بف ى
ركل عف :األعمش ،كاسماعيؿ بف أبي خالد ،كحجاج بف أرطأة ،كعبد اهلل بف طاكس.

كركل عنو :أيكب بف الحسف ،كسممة بف شبيب ،كأحمد بف حفص ،كاسماعيؿ بف العطار(.)9
قاؿ اإلماـ مسمـ :ترؾ الناس حديثو( ،)10كقاؿ ابف عدم :أحاديثو منكرة( ،)11كقاؿ َّ
طنً ٌي :كذاب متركؾ( ،)12كقاؿ
الد ىارقي ٍ
الخميمي :ضعيؼ جدا ،يتيـ بكضع الحديث( ،)13كقاؿ الخطيب البغدادم :أحاديثو باطمة ،كقاؿ أبك الفتح محمد بف
الحسف األزدم :متركؾ الحديث ساقط رمي بالكذب( ،)14كقاؿ الذىبي :مجمع عمى تركو كقد اتيـ بالكذب ،كقاؿ ابف

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

()19
()18
ص ىع ًب ٍب ًف ىخ ً
 .8ىخ ً
اس ًان ُّي (168ق)(:)20
الس
بعي
ار ىج ية أبك ا ٍل ىحج ً
َّاج ٌ
ار ىج ية ٍب يف يم ٍ
ٌ
رخسي ا ٍل يخ ىر ى
ٌ
الض ٌ
ركل عف :أيكب السختياني ،كبكير بف عبد اهلل بف األشج  ،كثكر بف يزيد الحمصي.
البٍم ًخ ُّي ،كسفياف الثكرم  ،كأبك داكد سميماف بف داكد الطيالسي(.)21
ركل عنو :حفص بف عبد الرحمف ى

( )1تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .241/7
( )2المصدر السابؽ.
( )3الثقات البف حباف .99/8
( )4تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .241/7
( )5المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .183/11
( )6لساف الميزاف البف حجر .426/1
( )7بضـ الباء كفتح الخاء كالراء بعد األلؼ ،ىذه النسبة الى البمد بما كراء النير يقاؿ ليا بخارا .األنساب لمسمعاني .107/2
( )8تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .48/14
 قاؿ أبك الحسف الدارقطني  :إسحاؽ بف بشر رجبلف :أحدىما :يكنى أبا حذيفة البخارم ،ىك الذم يحدث عف الثكرم ،كغيره بالمناكير ،كىك صاحب
المبتدأ ،كالفتكح ،كالردة .كاآلخر :إسحاؽ بف بشر بف مقاتؿ أبك يعقكب الكاىمي ،ككفي ،كىك ضعيؼ أيضا( .تعميقات الدارقطني عمى المجركحكف .)53/
( )9تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .48/14
( )10الكنى كاألسماء لئلماـ مسمـ .265/1
( )11الكامؿ في الضعفاء البف عدم الجرجاني .549/1
( )12الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني .257/1
( )13اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .954/3
( )14تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .336/7
( )15المغني في الضعفاء لمذىبي .69/1
( )16الكافي بالكفيات لمصفدم .264/8
( )17لساف الميزاف البف حجر .44/2
( )18بضـ الضاد كفتح الباء كفي آخرىا العيف  ،ىذه النسبة إلى بنى ضبيعة بف قيس .األنساب لمسمعاني .376/8
( )19ىذه النسبة إلى بمدة قديمة مف ببلد خراساف يقاؿ ليا سرخس  .األنساب لمسمعاني .118/7
( )20تيذيب الكماؿ لممزم .16/8
( )21المصدر السابؽ .18/8
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قاؿ ابف سعد :اتقى الناس حديثو فترككه( ،)1كقاؿ ابف معيف :ضعيؼ( ،)2كمرة قاؿ :ليس بشيء( ،)3كقاؿ ابف المديني:
ضعيؼ( ،)4كقاؿ اإلماـ احمد :ال يكتب حديثو ،كقاؿ أبك حاتـ :مضطرب الحديث ليس بالقكم ()5كقاؿ البخارم :تركو
ككيع ،كال ييعرؼ صحيح حديثو مف غيره( ،)6كقاؿ النسائي :متركؾ الحديث( ،)7كقاؿ ابف حباف :ال يحؿ االحتجاج
بخبره( ،)8كقاؿ َّ
طنً ٌي :ضعيؼ( ،)9قاؿ الذىبي :صدكؽ كثير الغمط  ،ال يحتج بحديثو( ،)10كمرة قاؿ :كاه( ،)11كقاؿ
الد ىارقي ٍ
ابف حجر :متركؾ ككاف يدلس عف الكذابيف( ،)12كذكره ابف حجر في المرتبة الخامسة مف طبقات المدلسيف(.)13
الشامي ا ٍل ًحم ً
يد ا ٍل ىك ىال ًع ُّي( )14أ يىبك ىخ ًالد َّ
ص ُّي (153ق)(:)15
 .9ثىٍك ير ٍب يف ىي ًز ى
ٍ
ركل عف :أباف بف أبي عياض البصرم ،كالبراء بف عبد الرحمف ،كخالد بف معداف.
ركل عنو :إبراىيـ بف حميد الرؤاسي  ،كبقية بف الكليد  ،كحفص بف عمر الرازم (.)16
ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :كاف قدريا( ،)17كقاؿ ككيع :صحيح الحديث( ،)18ككثَّقو ابف سعد ( ،)19كابف معيف (،)20
كالعجمي ( ،)21كالنسائي( ،)22كيد ىحٍيـ( ،)23كابف شاىيف ( ،)24كقاؿ الذىبي :الحافظ الثبت ،لكنو قدرم( ،)25كقاؿ ابف حجر:

ثبت إال أنو يرل القدر(.)26
الع ُّي ا ٍل ًحم ً
اف ٍب ًف أىًبي ىكر وب ،أىبك ع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍل ىك ً
ص ُّي (103ق)(:)1
 .10ىخالً يد ٍب يف ىم ٍع ىد ى
ي ى
ٍ
ٍ
ركل عف :ثكباف مكلى رسكؿ اهلل  ،كجبير بف نفير الحضرمي  ،كمعاذ بف جبؿ كلـ يسمع منو.
( )1الطبقات الكبير البف سعد .375/9
( )2تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .68/1
( )3تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .105/
( )4سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني .66/
( )5الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .375/3
( )6التاريخ الكبير لمبخارم .205/3
( )7الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .36/
( )8المجركحكف البف حباف .288/1
( )9سؤاالت السممي لمدارقطني .162/
( )10العبر في خبر مف غبر لمذىبي .194/1
( )11الكاشؼ لمذىبي .362/1
( )12تقريب التيذيب البف حجر .222/
( )13طبقات المدلسيف البف حجر .54/

( )14بفتح الكاؼ كفي آخرىا العيف  ،ىذه النسبة إلى قبيمة يقاؿ ليا «كبلع» كأكثرىـ نزلت حمص .األنساب لمسمعاني .186/11
( )15تيذيب الكماؿ لممزم .418/4
( )16المصدر السابؽ .419/4
( )17الثقات البف حباف .129/6
( )18الضعفاء الكبير لمعقيمي .178/1
( )19الطبقات الكبير البف سعد .471/9
( )20تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .83/
( )21تاريخ الثقات لمعجمي .92/
( )22تيذيب الكماؿ لممزم .418/4
( )23المصدر السابؽ.
( )24تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .53/
( )25الكاشؼ لمذىبي .285/1
( )26تقريب التيذيب البف حجر .174/
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ركل عنو :إبراىيـ بف أبي عبمة المقدسي ،كاألحكص بف حكيـ بف عمير بف األسكد  ،كثكر بف يزيد(.)2
كثَّقو ابف سعد( ،)3كالعجمي( ،)4كيعقكب بف شيبة ،كعبد الرحمف بف خراش ،كالنسائي( ،)5كقاؿ الذىبي :فقيو كبير
ثبت( ،)6كقاؿ ابف حجر :ثقة عابد يرسؿ كثي انر( ،)7كقاؿ الخزرجي :كاف مف فقياء التابعيف كأعيانيـ(.)8
صً
الر ٍح ىم ًف(18ق) :صحابي جميؿ.
ار ُّ
م ا ٍل ىخ ٍزىر ًج ُّي ،أ يىبك ىع ٍب ًد َّ
 .11معاذ بف جبؿ ٍ ،األى ٍن ى
بعي؛
ص ىع ًب أبك اٍل ىح َّج ً
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ جدا؛ ألف فيوً:إ ٍس ىح ي
اج ٌ
اؽ ٍب يف بً ٍش ور ،ك ىخ ًار ىجةي ٍب يف يم ٍ
الض ٌ
كبلىما متركؾ الحديث.
 الحديث رقـ (: )30
شأي ٍب يف ىن ًظ ً
ً
َّاس ا ٍلح ً
ً ً
ًً ً
اء المَّ يو
أٍ
يؼ ٍب ًف ىما ى
س ًف ىر ى
س ٍين ُّي ا ٍل ىخط ي
ش ى
يب ،أنا أ يىبك ا ٍل ىح ى
يـ ٍب ًف ا ٍل ىعب ً ي ى
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ا ٍلقىاسـ ىعم ُّي ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ا ٍلم ٍق ًرئ ،أنا ا ٍلحس يف ٍب يف إًسم ً
الضَّر ً
م ا ٍل ىمالً ًك ُّي ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك
اف ِّ
يؿ ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف َّ
الدي ىن ىك ًر ُّ
اع ى
ىح ىم يد ٍب يف ىم ٍرىك ى
اب ،أىنا أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ
ي ي
ى ى
ٍى
ً
ً
و
ً
ً
ً
ً
ً
ً
،ع ٍف ىع ٍبد المَّو ٍب ًف يى ىب ٍي ىرةى،
اف ،أىٍن ىبأىىنا ىع َّب ه
سع ه
سمى ٍي ىم ى
سعيد ى
ق ى
اد ىي ٍعني ٍاب ىف ا ٍل ىع َّكاـ ،ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ى
يد ىي ٍعني ٍاب ىف ي
البةى ،أىٍن ىبأىىنا ى
ً
ً
ً
َّس ًة ىكأ ٍىر ً
ىف ىىمي َّـ إًلىى األ ٍىر ً
ضل
اف :أ َّ
قى ى
اف :أ ٍ
ىف األ ٍىر ى
س ٍم ىم ي
س ٍم ىم ى
ض ا ٍل ًج ىياد ،فى ىكتى ىب إًلى ٍيو ى
ض ا ٍل يمقىد ى
اؿ :ىكتى ىب أ يىبك الد ٍَّرىداء إًلىى ى

ِّس ا ٍل ىم ٍرىء ىع ىممي يو.
ِّس أ ى
ىح ندا ،ىكًا َّن ىما ييقىد ي
تيقىد ي
 .1أخرجو اإلماـ مالؾ في المكطأ في كتاب التكصية ،باب جامع القضاء ككراىيتو  ، 519/2رقـ الحديث ()3022
 ،مف طريؽ يحيى بف سعيد ،مكقكفا عميو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ .

 .2كأخرجو ابف كضاح القرطبي في كتاب البدع ،باب النيي عف الجمكس مع أىؿ البدع  ، 105/2رقـ الحديث
( ، )137مف طريؽ بقية بف الكليد ,عف صفكاف بف عمرك ,عف أبي الدرداء مختمؼ األلفاظ.
 .3كأخرجو أبك بكر الدينكرم في كتاب المجالسة كجكاىر العمـ  ، 69/4رقـ الحديث ( ،)1238مف طريؽ أحمد
الدينكرم ،عف أبي قبلبة ،بو ،بمفظو.

 .4كأخرجو أبك القاسـ البللكائي في كتابو شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة ،باب جماع الكبلـ في اإليماف
 ،1019/5رقـ الحديث ( ،)1718مف طريؽ جعفر الصايغ ،عف سعيد بف سميماف ،بو ،جزء مف الحديث بمفظو.
 .5كأخرجو أبك نعيـ األصبياني في كتابو حمية األكلياء  ، 205/1مف طريؽ مالؾ بف أنس ،عف يحيى بف سعيد،
مكقكفان عميو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

 رجاؿ اإلسناد:
بف إً ٍبر ً
ًً ً
بف أىًبي ً
اى ٍي ىـ ً
الج ِّف (508ق) :ثقة سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)15
 .1أ يىبك القىاسـ ىعم ُّي ي ى
الدم ٍ ً
شأي ٍب يف ىن ًظ و
الم ٍق ًرئ (444ق)(:)9
يؼ ٍب ًف ىما ى
 .2ىر ى
شاٍ ىء اهلل ،أىيب ٍك ا ٍل ىح ى
شق ٌي ي
س ٍف ِّ ى

ركل عف :عبد الكىاب الكبلبي ،كأبي بكر أحمد بف بشراـ ،كأبي محمد الحسف بف إسماعيؿ الضراب.
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .167/8
( )2تيذيب الكماؿ لممزم .169/8
( )3الطبقات الكبير البف سعد .458/9
( )4تاريخ الثقات لمعجمي .142/
( )5تيذيب الكماؿ لممزم .167/8
( )6الكاشؼ لمذىبي .369/1
( )7تقريب التيذيب البف حجر .226/
( )8خبلصة تذىيب التيذيب لمخزرجي .103/
( )9تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .148/18
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ركل عنو :أبك عمي األىكازم المقرئ ،كعبد العزيز بف أحمد ،كأبك القاسـ النسيب.
كثَّقو عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي( ،)1كأبك القاسـ النسيب( ،)2كابف ناصر الديف ( ،)3كقاؿ الذىبي :المقرئ المحدث(.)4
()5
 .3ا ٍلحسف ٍبف إًسم ً
م ،أ يىبك يم ىح َّمد ( 392ىػ)(:)6
اعيؿ ٍبف يم ىح َّمد ٌ
الضٌراب ا ٍل ىم ٍ
ص ًر ٌ
ى ى
ٍى
ركل عف :أحمد بف مركاف الدينكرم  ،كأبي الحسيف محمد بف أبي الحديد ،كأحمد بف مسعكد المقدسي.
ركل عنو :ابنو عبد العزيز ،كأحمد بف عمي بف ىاشـ  ،كرشأ بف نظيؼ الدمشقي ،ك َّ
طنً ٌي(.)7
الد ىارقي ٍ
قاؿ ابف ماككال :مكثر ،سمعنا منو شيئا صالحا( ،)8كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث ،كزاد :الظاىر مف حالو أنو ثقة(،)9
كقاؿ ابف العماد الحنبمي :المحدث(.)10

م ا ٍل ىم ًال ًك ُّي (333ق)(:)11
اف أ يىبك ىب ٍك ور الدِّي ىن ىك ًر ُّ
ىح ىم يد ٍب يف ىم ٍرىك ى
 .4أ ٍ
ركل عف :أبي بكر بف أبي الدنيا ،كأبي قبلبة الرقاشي ،كمحمد بف يكنس الكديمي.

ركل عنو :القاضي أبك بكر األبيرم ،كابراىيـ بف عمي التمار ،كالحسف بف إسماعيؿ الضراب.
طنًي( )12كمرة قاؿ :اتيمو َّ
ٌ َّ
طنً ٌي كمشاه غيره( ،)13كقاؿ ابف
قاؿ الذىبي :الفقيو العبلمة المحدث ،كزاد:
الد ىارقي ٍ
كضعفو الد ىارقي ٍ ٌ
حجر :صرح َّ
طنً ٌي في غرائب مالؾ بأنو يضع الحديث ،كقاؿ مسممة بف القاسـ :كاف ثقة كثير الحديث(.)14
الد ىارقي ٍ
الرقى ً
اش ُّي (276ق)(:)15
 .5ىع ٍب يد ا ٍل ىممً ًؾ ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ،أ يىبك ًق ىال ىب ىة َّ
ركل عف :أشيؿ بف حاتـ ،كسعيد بف عامر الضبعي ،كأبي داكد سميماف بف داكد الطيالسي.
ركل عنو :ابف ماجو ،كأبك بكر بف محمد بف إسحاؽ بف خزيمة ،كمحمد بف جرير الطبرم(.)16
قاؿ َّ
طنً ٌي :ىك صدكؽ ،كثير الخطأ في األسانيد كالمتكف ،كزاد :كأنو يحدث مف حفظو ،فكثرت األكىاـ منو(،)17
الد ىارقي ٍ
كقاؿ أبك داكد :صدكؽ أميف مأمكف( ،)18كقاؿ سبط ابف الجكزم :كاف صدكقا ثقة(،)19

( )1ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .192/
( )2تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .148/18
( )3تكضيح المشتبو البف ناصر الديف .189/4
( )4العبر في خبر مف غبر لمذىبي .285/2
( )5بفتح الضاد كتشديد الراء  ،كفي آخرىا الباء ،ىذه النسبة إلى ضرب الدنانير كالدراىـ  .األنساب لمسمعاني .387/8
( )6سير أعبلـ النببلء لمذىبي .541/16
( )7المصدر السابؽ .542/16
( )8اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ البف ماككال .207/5
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .541/16
( )10شذرات الذىب البف العماد الحنبمي .493/4
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي .427/15
( )12المصدر السابؽ.
( )13ميزاف االعتداؿ لمذىبي..156/1
( )14لساف الميزاف البف حجر .309/1
( )15تيذيب الكماؿ لممزم .401/18
( )16المصدر السابؽ .402/18
( )17سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .131/
( )18تيذيب الكماؿ لممزم .403/18
( )19مرآة الزماف في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم .132/16
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كقاؿ مسممة :كاف متقنا ثقة( ،)1كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ القدكة محدث البصرة( ،)2كمرة قاؿ  :صدكؽ يخطئ(،)3
كقاؿ ابف حجر :صدكؽ يخطئ(. )4
()5
ًً
ً .6
س ٍع ىد ىكٍيو (225ق)(:)6
سمى ٍي ىماف َّ
الكاسط ٌي ا ٍل ىبَّزاز المعركؼ ًب ى
الض ِّبي أىيب ٍك يعثٍ ىماف ى
سع ٍي يد ٍب يف ي
ى
ركل عف :أزىر بف سناف القرشي ،كاسماعيؿ بف زكريا ،كحماد بف سممة ،كعباد بف العكاـ.
ركل عنو :البخارم ،كأبك داكد ،كابراىيـ بف إسحاؽ الحربي ،كصالح بف محمد جزرة ،كقتيبة بف سعيد(.)7
كثَّقو ابف سعد( ،)8كالعجمي( ،)9كأبك حاتـ ( ،)10كقاؿ اإلماـ أحمد :كاف صاحب تصحيؼ ما شئت( ،)11كقاؿ َّ
طنً ٌي:
الد ىارقي ٍ
تكممكا فيو( ،)12كذكره ابف حباف في الثقات( ،)13كقاؿ الذىبي :الحافظ الثبت اإلماـ( ،)14كقاؿ ابف حجر :ثقة حافظ(.)15
الكالى ًب ُّي( )16أىبك سي وؿ ،الك ً
بف الم ٍن ًذ ًر ً
بف عمر ً ً ً
ً
اس ًط ُّي (186ق)(:)17
 .7ىعب ي
َّاد ي
ي ىٍ
ى
بف ى
الع َّكاـ ً ي ى ى
بف ىع ٍبد اهلل ً ي
ركل عف :إبراىيـ بف مسمـ اليجرم ،كحجاج بف أرطاة ،كيحيى بف أبي إسحاؽ الحضرمي.
ركل عنو :إبراىيـ بف زياد سببلف ،كأحمد بف حنبؿ ،كسعيد بف سميماف الكاسطي سعدكيو(.)18

قاؿ اإلماـ أحمد :مضطرب الحديث في سعيد بف أبي عركبة( ،)19كذكره ابف حباف في الثقات( ،)20كقاؿ الذىبي :اإلماـ
المحدث الصدكؽ( ،)21ككثَّقة ابف سعد( ،)22كابف معيف( ،)23كأبك حاتـ( ،)24كالعجمي( ،)25كالنسائي( ،)26كابف حجر(.)27
( )1إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام .343/8
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي 177/13
( )3الكاشؼ لمذىبي .669/1
( )4تقريب التيذيب البف حجر .396/
( )5بفتح الضاد المعجمة كالباء المكسكرة المشددة ىذه النسبة إلى ضبة ،كىـ جماعة .األنساب لمسمعاني .381/8
( )6تيذيب الكماؿ لممزم .483/10
( )7المصدر السابؽ .485/10
( )8الطبقات الكبير البف سعد .324/9
( )9تاريخ الثقات لمعجمي .185/
( )10الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .26/4
()11العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل .427/1
( )12سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .214/
( )13الثقات البف حباف .267/8
( )14سير أعبلـ النببلء لمذىبي .481/10
( )15تقريب التيذيب البف حجر .271/
( )16بكسر الكاؼ بعدىا البلـ ألؼ كفي آخرىا الباء  ،نسبة إلى عدة مف قبائؿ العرب ،منيا كبلب بف مرة .األنساب لمسمعاني .183/11
( )17تيذيب الكماؿ لممزم .140/14
( )18المصدر السابؽ .142/14
( )19الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .83/6
( )20الثقات البف حباف .162/7
( )21سير أعبلـ النببلء لمذىبي .511/8
( )22الطبقات الكبير البف سعد .332/9
( )23تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .208/4
( )24الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .83/6
( )25تاريخ الثقات لمعجمي .247/
( )26تيذيب الكماؿ لممزم .143/14
( )27تقريب التيذيب البف حجر .326/
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س ٍب ًف عم ًرك ٍب ًف سي ًؿ  ،أىبك ً و
 .8ي ٍحيى ٍب يف س ًع ً
يد ٍب ًف قى ٍي ً
صً
م(143ق)(:)1
ار َّ
ى ى
ىٍ
سعيد ٍاألى ٍن ى
ى ى
ى
ىٍ
ركل عف :أنس ابف مالؾ كسعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ  ،كسعيد بف المسيب .
ركل عنو :أباف بف يزيد العطار  ،كحماد ابف زيد ،كحماد بف سممة ،كحميد الطكيؿ(.)2

قاؿ ابف سعد :ثقة كثير الحديث حجة ثبت( ،)3ككثقو :اإلماـ أحمد( ،)4كالعجمي( ،)5كأبك حاتـ( ،)6كابف معيف ،كىشاـ بف
عركة( ،)7قاؿ النسائي :ثقة ثبت( ،)8كذكره ابف حباف في الثقات( ،)9كقاؿ الذىبي :حافظ فقيو حجة( ،)10كقاؿ ابف حجر:

ثقة ثبت(.)11

ً
ً
ص ًرم (126ق)(:)12
أس ىعد ٍب ًف كيالف َّ
الس ىب ًئي ا ٍل ىح ٍ
ض ىرًم ٌي أ يىبك ىبيرة الم ٍ
 .9ىعبد المَّو بف يى ىب ٍي ىرة ٍب ًف ٍ
ركل عف :إسماعيؿ بف عبيد األنصارم ،كببلؿ بف عبد اهلل بف عمر ،كعبد اهلل بف زرير الغافقي.
ركل عنو :بكر بف عمرك المعافرم ،كمصعب بف محمد بف شرحبيؿ ،كيحيى بف سعيد األنصارم(.)13

ذكره ابف حباف في الثقات( ،)14ككثقو :اإلماـ أحمد( ،)15كاإلماـ مسمـ( ،)16كالذىبي( ،)17كابف حجر(.)18

صً
م الخزرجي ،كاسمو عكيمر(32ق)( :)19صحابي جميؿ.
ار ٌ
 .10أ يىبك الدرداء ٍاألى ٍن ى
اف ا ٍلفى ً
ار ًس ِّي  ،يك ٍن ىيتي يو أ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو (36ق)( :)20صحابي جميؿ.
س ٍم ىم ى
 .11ى
اف ِّ
م ؛ مقبكؿ.
الد ىين ىكًر ُّ
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو :أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ىف ىم ٍرىك ى

الحديث رقـ (: )31
كر ،أنا ًعيسى ٍب يف عمًي ا ٍلك ًزير ،أنا أىبك ا ٍلقى ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
س ًف ٍب يف َّ
النقُّ ً
م،
اسًـ ا ٍل ىب ىغ ًك ُّ
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
ى
أ ٍ ىى ي
ى
م ،أنا أ يىبك ا ٍل ىح ى
ى ي
ىف أىبا الدَّرىد ً
ً ً
ط ،ع ٍف ي ٍحيى ٍب ًف ً و
أىٍن ىبأىىنا ىد ياكيد ٍب يف ىع ٍم ورك ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ًش ىي و
اف
اء ىك ى
اب ا ٍل ىح َّنا ي ى ى ى
ى
سعيد ،ىع ٍف ىع ٍبد المَّو ٍب ًف يى ىب ٍي ىرةى ،أ َّ ى ٍ
ض ا ٍلمقىد ً
ً
قى ً
اف :ىكتىٍب ىت تى ٍد يعكًني إًلىى أ ٍىر ً
اف :ىىمي َّـ إًلىى أ ٍىر ً
اض نيا ًب َّ
ض
س ٍم ىم ي
س ٍم ىم ى
َّسة ،فىأ ى
الش ًاـ ،فى ىكتى ى
ىج ىاب يو ى
ض ا ٍل ًج ىياد ،ىكأ ٍىر ً ي ى
ب ًإلىى ى
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .346/13
( )2المصدر السابؽ .249/13
( )3الطبقات الكبير البف سعد .517/7
( )4العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل .513/1
( )5تاريخ الثقات لمعجمي .472/
( )6الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .147/9
( )7تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .155/16
( )8تيذيب الكماؿ لممزم .356/31
( )9الثقات البف حباف .521/5
( )10الكاشؼ لمذىبي .366/2
( )11تقريب التيذيب البف حجر .622/
( )12تيذيب الكماؿ لممزم .242/16
( )13تيذيب الكماؿ لممزم .243/16
( )14الثقات البف حباف .54/5
( )15العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل .481/2
( )16صحيح مسمـ  568/1رقـ الحديث .830
( )17الكاشؼ لمذىبي .605/1
( )18تقريب التيذيب البف حجر .361/
( )19أسد الغابة البف األثير .306/4
( )20المصدر السابؽ .510/2
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ً
ً
ً
ا ٍل ًج ىي ًاد ىكأ ٍىر ً
يبا
َّس ًة ،ىكلى ىع ٍم ًرم ىما األ ٍىر ي
س ىت ىكئ ن
ِّس يو ىع ىممي يو ،ىكقى ٍد ىبمى ىغني أ َّىن ىؾ ىجمى ٍ
ِّس ا ٍل ىم ٍرىء ىكلىك َّف ا ٍل ىم ٍرىء ييقىد ي
ض تيقىد ي
ض ا ٍل يمقىد ى
اف أىبك الدَّرىد ً
سانا فىتى ٍد يخ ىؿ َّ
تي ىد ً
ت يمتىطى ِّب نبا فىاتَّ ً
اء إً ىذا
الن ىار.قى ى
كب ى
اؾ ،ىكًا ٍف يك ٍن ى
اكم ،فىًإ ٍف يك ٍن ى
اؿ :فى ىك ى ي
يبا يم ٍب ًرنئا فىطي ى
ت طى ًب ن
ؽ ل تى ٍقتي ٍؿ إً ٍن ى
ٍ
ب ىكالمَّ ًو.
ُّكى ىما ثيَّـ ىيقيك يؿ :يمتى ى
ض ًائ ًو ،ىق ى
ضى ىب ٍي ىف اثٍ ىن ٍي ًف ثي َّـ ى
اؿ :يرد ي
ش َّؾ ًفي ىق ى
قى ى
ط ِّب ه
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (. )30

 رجاؿ اإلسناد:
 .1أىبك ا ٍلقى ً
م (536ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (. )6
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
ُّ
س ًف ٍب يف َّ
النق ً
كر (468ق) :صدكؽ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)23
 .2أ يىبك ا ٍل ىح ى
ً
ً
ً
يسى بف داكد بف الجراح أبك القاسـ (391ق)(:)1
يسى ٍب ًف الكزير ىعم ِّي ٍب ًف ع ى
 .3ع ى
ركل عف :أبي القاسـ البغكم ،كأبي بكر بف أبي داكد السجستاني ،كيحيى بف محمد بف صاعد.
ركل عنو :الحسف بف محمد الخبلؿ ،كأبك الفتح بف شيطا المقرئ  ،كأحمد بف محمد بف النقكر.
قاؿ الخطيب البغدادم :كاف ثبت السماع صحيح الكتاب( ،)2كقاؿ الذىبي :الشيخ الجميؿ العالـ( ، )3كقاؿ سبط ابف
الجكزم :ثقة صحيح األصكؿ ثابت السماع(.)4
 .4أىبك ا ٍل ىق ً
م (317ق) :ثقة حافظ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)23
اسًـ ا ٍل ىب ىغ ًك ُّ
ي
()5
ً
م (228ق) :
 .5ىد ياكيد ٍب يف ىع ٍم ورك بف زىير َّ
سمى ٍي ىماف ا ٍل ىب ٍغ ىداد ٌ
الض ِّب ُّي أ يىبك ي
الحَّناط.
ركل عف :أسمـ بف عبد الممؾ ، ،كسفياف بف عيينة ،كعبد ربو بف نافع أبي شياب ى
ركل عنو :مسمـ ،كأحمد بف محمد بف حنبؿ ،كعبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز البغكم(.)6

قاؿ ابف معيف :ليس بو بأس( ،)7كقاؿ أحمد :حديثو حديث مقارب( ،)8كقاؿ أبك زرعة كأبك حاتـ :منكر الحديث(،)9
كذكره ابف حباف في الثقات( ،)10ككثَّقو أبك القاسـ البغكم ( ،)11كأبك الفرج بف الجكزم( ،)12كالذىبي ( ،)13كابف حجر(.)14

 .6ع ٍب يد رِّب ًو ٍب يف ىن ً
اف وع الكناني أ يىبك ًش ىي و
اب ا ٍل ىح َّناطي
ى ى
ركل عف :خالد الحذاء  ،كداكد بف أبي ىند ،كسفياف الثكرم ،كيحيى بف سعيد األنصارم.
()15

(171ق)(:)16

( )1تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .515/12
( )2المصدر السابؽ.
( )3سير أعبلـ النببلء لمذىبي .549/16
( )4المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ لسبط بف الجكزم .130/18
( )5تيذيب الكماؿ لممزم .425/8
( )6المصدر السابؽ .428/8
( )7تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .74/1
( )8العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل . 495/2
( )9المصدر السابؽ.
( )10الثقات البف حباف .236/8
( )11تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .333/9
( )12المنتظـ في تاريخ الممكؾ ك األمـ البف الجكزم .137/11
( )13سير أعبلـ النببلء لمذىبي .130/11
( )14تقريب التيذيب البف حجر .235/
( )15فتح الحاء الميممة كالنكف كفي آخرىا طاء ميممة ،ىذه النسبة إلى بيع الحنطة .األنساب لمسمعاني .268/4
( )16تيذيب الكماؿ لممزم .485/16
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ركل عنو :أحمد بف عبد اهلل بف يكنس  ،كخمؼ بف ىشاـ البزار  ،كداكد بف عمرك الضبي(.)1
قاؿ ابف سعد :ثقة كثير الحديث( ،)2كقاؿ يحي بف سعيد القطاف :لـ يكف بالحافظ ،كقاؿ اإلماـ أحمد :ما بحديثو بأس،
كقاؿ ابف معيف  :ثقة ،كقاؿ أبك حاتـ :صالح الحديث(،)3كقاؿ العجمي :ال بأس بو( ،)4كمرة قاؿ :ثقة( ،)5كقاؿ عبد
الرحمف بف خراش :صدكؽ( ،)6كقاؿ النسائي :ليس بالقكم( )7كذكره ابف حباف في الثقات( ،)8قاؿ الذىبي :صدكؽ ليس

ليس بذاؾ الحافظ( ،)9كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ييـ(.)10
 .7ي ٍحيى ٍب ًف س ًع و
يد (143ق) :ثقة ثبت  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)30
ى ى
ى
 .8ىعبد المَّ ًو بف يى ىب ٍي ىرة (126ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)30

صً
م الخزرجي ،كاسمو عكيمر(32ق)( :)11صحابي جميؿ.
ار ٌ
 .9أ يىبك الدرداء ٍاألى ٍن ى
اف ا ٍلفى ً
ار ًس ِّي  ،يك ٍن ىيتي يو أ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو (36ق)( :)12صحابي جميؿ.
س ٍم ىم ى
 .10ى
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ ألف فيو :عٍب يد رب ً
ِّو ٍب يف ىن ًاف وع؛ صدكؽ ييـ ،كاإلسناد فيو انقطاع بيف
ى ى
ىعبد المَّ ًو بف يىىبٍي ىرة كأبي الدرداء.
 الحديث رقـ (: )32
أنبأنا أبك القاسـ عمي بف إبراىيـ بف العباس الحسيني ،أنا أبك الحسف أحمد بف عبد الكاحد بف محمد بف أحمد بف
أبي الحديد ،أنا جدم ،أنا محمد بف يكسؼ بف بشر ،قاؿ :قرئ عمى محمد بف حماد الظيراني ،بعسقالف ،أنا عبد
الرزاؽ ،أنا (معمر) ،عف قتادة في قكلو :األرض المقدسة  ،)13(قاؿ :ىي الشاـ.

 .1أخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني في تفسيره  ،تفسير سكرة المائدة  ،آية ( ، 13/2 ،)21رقـ الحديث  ،695مف
طريؽ عبد الرزاؽ بو ,بمفظو.
 .2كأخرجو اإلماـ أحمد في كتابو فضائؿ الصحابة ،باب فضائؿ قكـ شتى مف أىؿ الشاـ  ، 900/2 ،رقـ الحديث
 ، 1713مف طريؽ اإلماـ أحمد عف عبد الرزاؽ ،بو ،جزء مف الحديث بمفظو.

 .3كأخرجو الطبرم في تفسيره  ،تفسير سكرة المائدة آية  176/10 ، 21رقـ الحديث  ،11647مف طريؽ الحسف
ابف يحيى عف عبد الرزاؽ بو ،بمفظو.

 رجاؿ اإلسناد:
عمي ٍبف إبراىيـ ٍبف العباس (508ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في حديث رقـ (. )15
 .1أبك القاسـ ٌ
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .486/16
( )2الطبقات الكبير البف سعد .514/8
( )3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .42/6
( )4تاريخ الثقات لمعجمي .287/
( )5تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .437/12
( )6المصدر السابؽ.
( )7تيذيب الكماؿ لممزم .488/16
( )8الثقات البف حباف .145/7
( )9الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ لمذىبي .121/
( )10تقريب التيذيب البف حجر .368/
( )11أسد الغابة البف األثير .306/4
( )12المصدر السابؽ.
( )13سكرة المائدة  ،آية رقـ (.)21
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 .2أبك الحسف أحمد بف أبي الحديد (499ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في حديث رقـ (.)4
 .3محمد بف أحمد أبك بكر بف أبي الحديد (405ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في حديث رقـ (.)4
 .4محمد بف يكسؼ بف بشر (330ق) :ثقة حافظ  ،سبؽ ترجمتو في حديث رقـ (.)4
 .5محمد بف حماد الظيراني (271ق) :ثقة حافظ  ،سبؽ ترجمتو في حديث رقـ (.)4
 .6عبد الرزاؽ بف ىماـ أبك بكر الصنعاني (211ق) :ثقة حافظ  ،سبؽ ترجمتو في حديث رقـ (.)4
بف ر ً
اش ود (154ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في حديث رقـ (.)9
(م ٍع ىم ير) ي ى
 .7ى
ادةي ي ً
الس يد ٍك ًس ٌي (117ق) :ثقة ثبت  ،سبؽ ترجمتو في حديث رقـ (.)9
ام ىة َّ
 .8قىتى ى
بف د ىع ى
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

 الحديث رقـ (: )33
أخبرنا أبك عمي الحسف بف أحمد المقرئ ،في كتابو،ح ،كحدثني أبك مسعكد األصبياني ،عنو ،أنا أبك القاسـ عبد
الرحمف بف محمد بف أحمد بف عبد الرحمف األصبياني ،أنبأنا أبك الشيخ عبد اهلل بف محمد ابف جعفر بف حياف،
أنبأنا محمد بف جعفر بف الييثـ ،أنبأنا سممة يعني ابف شبيب ،أنبأنا عبد الرزاؽ ،عف معمر ،عف قتادة في قكلو
يؿ مب َّكأى ً
 :كلىقى ٍد ب َّكأٍ ىنا ب ًني إً ً
ص ٍد و
ؽ ،قاؿ :بكأىـ اهلل الشاـ كبيت المقدس.
س ىرائ ى ي ى
ى ى ى
ٍ
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (. )10
 رجاؿ اإلسناد :
 .1الحسف بف أحمد المقرئ (515ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (. )2
 .2عبد الرحيـ بف عمي أبك مسعكد األصبياني (566ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (. )2
 .3عبد الرحمف بف محمد (443ق) :لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ،سبؽ في الحديث رقـ (.)2
 .4أبك الشيخ عبد اهلل بف محمد بف جعفر (369ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (. )2

 .5يم ىح َّم يد ٍب يف ىج ٍعفى ور بف الييثـ بف يحيى بف فرقد الضبي ا ٍل يم ىع ِّب ير( )1ا ٍل ىكا ىذ ً
م(:)3().....()2
ار ُّ
ركل التفسير عف سممة بف شبيب.

ركل عنو :محمد بف أحمد بف إبراىيـ ،كأبك عمى أحمد بف محمد بف مصقمة الكاذارل(.)4
()5
َّم ىعانً ٌي :ثقة صدكؽ(.)6
قاؿ أبك الشيخ األصبياني :شيخ صدكؽ  ،كقاؿ الس ٍ
(ً )7
سمعي(َّ )8
ش ًب و
س ياب ً
م (247ق)(:)9
كر ُّ
يب أ يىبك ىع ٍب ًد َّ
سمى ىم ية ٍب يف ى
الر ٍح ىم ًف ى
الن ٍي ى
 .6ى
الح ٍج ًرم الم ٍ ى

ركل عف :إبراىيـ بف الحكـ بف أباف العدني ،كأبي أسامة حماد بف أسامة ،كعبد الرزاؽ الصنعاني.

ركل عنو :الجماعة سكل البخارم ،كأحمد بف محمد بف حنبؿ  ،كأبك زرعة عبيد اهلل الرازم.

( )1ضـ الميـ كفتح العيف كتشديد الباء المكسكرة كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة إلى تعبير الرؤيا .األنساب لمسمعاني .335/12
( )2بفتح الكاك كالذاؿ ف كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة إلى كاذار ،كىي قرية مف قرل أصبياف .المصدر السابؽ .253/13
( )3تاريخ أصيياف ألبي نعيـ األصبياني .238/2
( )4األنساب لمسمعاني .254/13
( )5طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا ألبي الشيخ األصبياني .123/4
( )6األنساب لمسمعاني .253/13
( )7فتح الحاء الميممة كسككف الجيـ كفي آخرىا الراء ،إلى ثبلث قبائؿ اسـ كؿ كاحدة حجر .األنساب لمسمعاني .72/4
( )8ىذه النسبة إلى المسامعة ،كىي محمة بالبصرة نزليا المسمعيكف فنسبت المحمة إلييـ ،المصدر السابؽ .263/12
( )9تيذيب الكماؿ لممزم .248/11
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قاؿ أبك حاتـ :صدكؽ( ،)1كقاؿ النسائي :ما عممنا بو بأسا( ،)2كذكره ابف حباف في الثقات( ،)3كقاؿ أبك نعيـ
األصبياني :أحد الثقات( ،)4كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الثقة( ،)5كقاؿ ابف حجر :ثقة(.)6
 .7عبد الرزاؽ الصنعاني (211ق) :ثقة حافظ  :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (. )4
 .8معمر بف راشد (154ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (. )9
 .9قتادة بف دعامة السدكسي (117ق) :ثقة ثبت  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (. )9
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ؛ ألف أبا القاسـ عبد الرحمف بف محمد ؛ لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 الحديث رقـ (: )34
كأخبرنا أبك عمي ،إجازة ،كحدثنا عنو عبد الرحيـ األصبياني ،أنا عبد الرحمف بف محمد بف أحمد ،أنبأنا أبك
الشيخ ،أنبأنا أبك يحيى ،أنبأنا سيؿ يعني ابف عثماف ،أنبأنا مركاف ،عف جكيبر ،عف الضحاؾ:
 مب َّكأى ً
ص ٍد و
ؽ  ،)7(قاؿ مبارؾ :مصر كالشاـ.
يى
 .1أخرجو الطبرم في تفسيره جامع البياف في تأكيؿ القرآف  ،تفسير سكرة يكنس آية رقـ  ، 198/15 ، 93رقـ
الحديث  ، 17882مف طريؽ المحاربي ،كأبك خالد ،عف جكيبر،بو ،مختمؼ األلفاظ.

 .2كأخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره  ،تفسير سكرة يكنس آية رقـ  ، 1985/6 ، 93رقـ الحديث  ،10579مف
طريؽ أبي حاتـ الرازم عف سيؿ بف عثماف ،بو ،مختمؼ األلفاظ.
 رجاؿ اإلسناد:
 .1أبك عمي الحسف بف أحمد المقرئ (515ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (. )2
 .2عبد الرحيـ بف عمي أبك مسعكد األصبياني (566ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (. )2
 .3عبد الرحمف بف محمد (443ق) :لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ،سبؽ في الحديث رقـ (.)2
 .4أبك الشيخ عبد اهلل بف محمد بف جعفر (369ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (. )2
ً ()8
و
س ًف أ يىبك ىي ٍح ىيى َّ
الرازم (279ق)(:)9
الز ٍعفى ىران ُّي
َّ
 .5ىج ٍعفى ير ٍب يف يم ىح َّمد ٍب يف ا ٍل ىح ى
ركل عف :إبراىيـ بف المنذر الحزامي ،كسيؿ بف عثماف العسكرم ،كابراىيـ بف مكسى الفراء.
ركل عنو :محمد بف مخمد ،كاسماعيؿ بف محمد الصفار ،كابراىيـ بف دبيس الحداد.
قاؿ ابف أبي حاتـ( ،)10ك َّ
ط ًن ٌي( :)11صدكؽ ،كقاؿ الذىبي :ثقة مفسر(،)12
الد ىارقي ٍ
( )1الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .164/4
( )2مشيخة النسائي .88/
( )3الثقات البف حباف .287/8
( )4تاريخ أصبياف ألبي نعيـ األصبياني .359/1
( )5سير أعبلـ النببلء لمذىبي .256/12
( )6تقريب التيذيب البف حجر .281/
( )7سكرة يكنس آية رقـ .93
( )8بفتح الزام كسككف العيف كفتح الفاء كالراء ،الزعفرانية كىي قرية مف قرل سكاد بغداد .األنساب لمسمعاني .298/6
( )9تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .75/8
( )10الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .488/2
( )11سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .107/
( )12سير أعبلـ النببلء لمذىبي .108/14
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كقاؿ ابف حجر :مف الحفاظ الثقات( ،)1كقاؿ السيكطي :كاف إماما في التفسير ،صدكقا ثقة(.)2

()3
س يع و
ار و
اف ٍب ًف فى ً
كد (233ق)(:)4
س ىك ًر ُّ
س ٍي يؿ ٍب يف يعثٍ ىم ى
م أ يىبك ىم ٍ
س ا ٍل ىع ٍ
 .6ى
ركل عف :إبراىيـ بف حميد الطكيؿ ،كعمي بف مسير  ،كمركاف بف معاكية الفزارم.

ركل عنو :مسمـ ،كأبك مسعكد أحمد بف الفرات الرازم ،كأبك يحيى جعفر بف محمد بف الحسف(.)5
قاؿ أبك حاتـ :صدكؽ( ،)6كذكره ابف حباف في الثقات( ،)7كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ المجكد الثبت( ،)8كقاؿ ابف حجر:

أحد الحفاظ لو غرائب(.)9

 .7ىم ٍرىكاف بف يم ىع ً
ىسماء بف ىخ ً
اكىية بف ا ٍل ىح ً
س ىحاؽ الف ازرم
ار ىجة أ يىبك إً ٍ
ارث بف أ ى
ركل عف :إبراىيـ بف يزيد الخكزم  ،كبشر بف نمير ،كبيز بف حكيـ ،كجكيبر بف سعيد.
()10

ا ٍل يككًفي (193ق)(:)11

ركل عنو :إبراىيـ بف حمزة الزبيرم ،كأحمد بف حنبؿ ،كسيؿ بف عثماف العسكرم(.)12
كثَّقة :ابف سعد( ،)13كابف معيف( ،)14كيعقكب بف شيبة( ،)15كالنسائي( ،)16كقاؿ اإلماـ أحمد :ثبت حافظ ،كقاؿ أبك حاتـ:
صدكؽ

()17

 ،قاؿ الذىبي :ثقة حجة لكنو يكتب عمف دب كدرج فينظر في شيكخو( ،)18كقاؿ ابف حجر :ثقة حافظ

يدلس أسماء الشيكخ( ،)19كذكره في المرتبة الثالثة مف طبقات المدلسيف(.)20
ً
 .8جكٍي ًبر ٍب يف ً و
الب ٍم ًخ ُّي(140( )21ق)(:)22
م أ يىبك ا ٍلقىاسـ ى
سعيد اٍأل ٍىزًد ٌ
ى
يى ي
ركل عف :أنس بف مالؾ ،كجكاب التيمي ،كذككف ابي صالح السماف ،كالضحاؾ بف مزاحـ .
ركل عنو :جنادة بف سمـ السكائي ،كمحمد بف يزيد الكاسطي ،كمركاف بف معاكية الفزارم(.)23
( )1لساف الميزاف البف حجر .126/2
( )2طبقات المفسريف لمسيكطي .43/

( )3بفتح العيف كسككف السيف كفتح الكاؼ  ،نسبة إلى مكاضع كأشياء ،فأشيرىا المنسكب إلى عسكر مكرـ .األنساب لمسمعاني .297/9
( )4تيذيب الكماؿ لممزم .197/12
( )5المصدر السابؽ .
( )6الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .203/4
( )7الثقات البف حباف .292/8
( )8سير أعبلـ النببلء .454/11
( )9تقريب التيذيب البف حجر .292/
( )10بفتح الفاء كالزام كالراء في آخرىا بعد األلؼ ،ىذه النسبة إلى ف ازرة ،كىي قبيمة .األنساب لمسمعاني .212/10
( )11تيذيب الكماؿ لممزم .403/27
( )12المصدر السابؽ .406/27
( )13الطبقات الكبير البف سعد .331/9
( )14الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .273/8
( )15تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .191/15
( )16تيذيب الكماؿ لممزم .403/27
( )17الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .273/8
( )18المغني في الضعفاء لمذىبي .652/2
( )19تقريب التيذيب البف حجر .555/
( )20المرتبة الثالثة  :مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج األئمة مف أحاديثيـ إال بما صرحكا فيو بالسماع .طبقات المدلسيف البف حجر 45/
( )21بفتح الباء كسككف البلـ كفي آخرىا الخاء  ،ىذه النسبة إلى بمدة مف ببلد خراساف يقاؿ ليا بمخ .األنساب لمسمعاني .303/2
( )22تيذيب الكماؿ لممزم .167/5
( )23المصدر السابؽ .168/5
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قاؿ ابف معيف :ضعيؼ الحديث( ،)1كقاؿ النسائي :متركؾ الحديث( ،)2كقاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة :ليس بالقكم( ،)3كقاؿ
()4
الدارقي ٍ ً
كسئؿ ابف المديني عنو :فضعفو جدا( ،)5كقاؿ الذىبي :متركؾ الحديث( ،)6كقاؿ ابف حجر:
طن ٌي :متركؾ  ،ي
َّ ى
ضعيؼ جدنا(.)7
الض َّحاؾ بف م ىزاحـ ا ٍل ًي ىال لًي مكىل يىـ ا ٍل يخراس ًاني يكنى أىبا ا ٍلقى ً
اسـ (105ق)(:)8
َّ .9
ى
ىٍ
ى ى
ي
ركل عف :األسكد بف يزيد النخعي ،كأنس بف مالؾ  ،كزيد بف أرقـ ،كأبي سعيد سعد بف مالؾ الخدرم.

ركل عنو :إسماعيؿ بف أبي خالد ،كأبك حاتـ بزيع بف عبد اهلل المحاـ ،كجكيبر بف سعيد.
كثَّقو :ابف معيف ،كأبك زرعة( ،)9كالعجمي( ،)10كقاؿ اإلماـ أحمد :ثقة مأمكف( ،)11كذكره ابف حباف في الثقات( ،)12كقاؿ
بف سعيد :عندنا ضعيؼ( ،)13كقاؿ الذىبي :كاف مف أكعية العمـ ،كليس بالمجكد لحديثو ،كىك صدكؽ في نفسو(،)14
ابف حجر :صدكؽ كثير اإلرساؿ(.)15

 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ؛ ألف عبد الرحمف بف محمد ؛ لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 الحديث رقـ (:)35
أخبرنا أبك سعد ناصر بف سيؿ بف أحمد الطكسي النكقاني ،المعركؼ بالبغدادم بطكس ،أنا اإلماـ أبك عبد اهلل
عبد الرحمف بف محمد بف يكسؼ الخمكقي ،قراءة عميو بتكزف شاه ،قرية بمرك ،أنا أبك إبراىيـ إسماعيؿ بف بقاؿ
المحبكبي ،أنبأنا أبك العباس محمد بف أحمد بف محبكب التاجر ،أنبأنا أبك عثماف سعيد بف مسعكد ،أنبأنا يزيد بف
ً
ىاركف ،أنبأنا الجريرم ،عف أبي السميؿ ،عف غنيـ ،عف أبي العكاـ ،قاؿ :ى ِّ
الم ٍق ًد ً
س ،ىيقي يكؿ:
كاف يم ىؤذ يف ىب ٍيت ى
ش ًي ٍي هد ل يسمع أ ىذ ًاني ًلص ىال ًة ا ٍل ىغ ىد ً
ىما ىعمىى ىك ٍج ًو األى ٍر ً
س ىم ٍرىق ٍن ىد أىٍك ىغ ٍي ًرىىا.
اة ،قى ى
ض ى
اؿ :كًا ٍف ىك ى
اف ًب ى
ى
ى ٍى
 انفرد بو ابف عساكر(.)16

 رجاؿ اإلسناد:
ً
س ٍع ود َّ
الن ٍكقى ًاني( 533( )17ق)(:)18
س ٍي وؿ ،أىيب ٍك ى
 .1ىناٍص ير ٍب يف ى
( )1تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .69/1
( )2الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .28/
( )3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .540/2
( )4الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني .261/1
( )5تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .180/8
( )6ديكاف الضعفاء لمذىبي .68/
( )7تقريب التيذيب البف حجر .182/
( )8تيذيب الكماؿ لمذىبي .291/13
( )9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .458/4
( )10تاريخ الثقات لمعجمي .472/1
( )11الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .458/4
( )12الثقات البف حباف .480/6
( )13الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم .60/2
( )14سير أعبلـ النببلء .598/4
( )15تقريب التيذيب البف حجر .314/
( )16تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .151/1
( )17بفتح النكف كسككف الكاك كفتح القاؼ ،ىذه النسبة إلى نكقاف ،كىي إحدل بمدتي طكس .األنساب لمسمعاني .206/13
( )18تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .339/36
96

ركل عف :محمد بف سعيد الفرخزاذم ،ك عمي بف مكسى المكسكم ،كأبي عطاء عبد الرحمف الجكىرم.
َّم ىعانً ٌي.
ركل عنو أبك القاسـ ابف عساكر ،كأبك سعد الس ٍ
َّم ىعانً ٌي :كاف شيخان عالمان( ،)1كقاؿ الذىبي :عالـ ،فقيو ،ثقة(.)2
قاؿ الس ٍ
كسؼ الخمكقي ا ٍل ً
مركزم أ يىبك عبد اهلل :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 .2عبد َّ
الر ٍح ىمف بف يم ىح َّمد بف يي ي
ً ً
 .3إًسم ً
الم ٍح يب ٍكًب ُّي(421( )3ق)(:)4
الم ٍرىك ًز ُّ
بف ىي ىن ى
اعٍي يؿ ي
م ى
اؿ أ يىبك إ ٍب ىراى ٍي ىـ ى
ٍى

ركل عف :محمد بف أحمد بف محبكب المركزم ،كأبي بكر الداربردم.
كركل عنو :أحمد بف محمد الحداد(.)5

()6
َّم ىعانً ٌي :كاف ثقة عالما(.)7
قاؿ أبك القاسـ بف منده :المحدث الثقة  ،كقاؿ الس ٍ
و
 .4أىبك العب ً
ىح ىم ىد ً
م (356ق)(:)8
الم ٍرىك ًز ِّ
َّاس يم َّ
حم ًد بف أ ٍ
الم ٍح يبكًب ِّي ى
بف ىم ٍح يبكب ى

ركل عف :سعيد بف مسعكد المركزم ،كالفضؿ بف عبد الجبار الباىمي ،كمحمد بف عيسى الترمذم.
كركل عنو :أبك عبد اهلل بف منده ،كأبك عبد اهلل الحاكـ ،كاسماعيؿ بف يناؿ المحبكبي(.)9
قاؿ عبد الجبار الجراحي :الشيخ الثقة األميف( ،)10كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث( ،)11كمرة قاؿ :شيخ(.)12
س يع و
الر ٍح ىم ًف أبك عثماف المركزم (271ق)(:)13
كد بف ىع ٍب ًد َّ
س ًع ي
يد ٍب يف ىم ٍ
 .5ى
ركل عف :النضر بف شميؿ ،كيزيد بف ىاركف ،كيعقكب بف إبراىيـ ،كشبابة ،كركح بف عبادة.

ركل عنو :عمر بف أحمد بف عمؾ ،كمحمد بف نصر الفقيو ،كمحمد بف أحمد المحبكبي.
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)14كقاؿ الذىبي :المحدث أحد الثقات(.)15

بف ىى يارٍك ىف (203ق) :ثقة متقف ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)26
 .6ىي ًزٍي يد ي
()16
بف إً ىي و
م (144ق)(:)17
م
ص ًر ُّ
الج ىرٍي ًر ُّ
س ًع ٍي يد ي
ى
س يع ٍكود ي
الب ٍ
اس أ يىبك ىم ٍ
 .7ى

ركل عف :ثمامة بف حزف القشيرم  ،كالحسف البصرم ،كأبي السميؿ ضريب بف نقير.

( )1التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني .339/2
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .339/36
( )3بفتح الميـ كسككف الحاء كضـ الباء كفي آخرىا باء بعد الكاك ،ىذه النسبة إلى محبكب ،كىك اسـ لجد المنتسب إليو .النساب لمسمعاني .112/12
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .376/17
( )5المصدر السابؽ.

الرجاؿ لممعرفة ألبي القاسـ بف منده .52/
( )6المستىخريج مف يكتب النَّاس لمتَّذكرة كالمستطرؼ مف أحكاؿ ِّ
( )7التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة .204/
( )8تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .357/25
( )9تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .357/25
( )10التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة .48/
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي .537/15
( )12المعيف في طبقات المحدثيف لمذىبي .112/
( )13سير أعبلـ النببلء لمذىبي .504/12
( )14الثقات البف حباف .271/8
( )15سير أعبلـ النببلء لمذىبي .504/12
( )16بضـ الجيـ كفتح الراء األكلى كسككف الياء بعدىا راء أخرل ،ىذه النسبة إلى جرير بف عباد  .األنساب لمسمعاني .267/3
( )17تيذيب الكماؿ لممزم .338/10
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ركل عنو :إسماعيؿ بف عمية ،كحماد بف سممة  ،كسفياف الثكرم  ،كيزيد بف ىاركف(.)1
قاؿ ابف سعد :كاف ثقة ،إال أنو اختمط في آخر عمره( ،)2كقاؿ ابف معيف :ثقة( ،)3كقاؿ اإلماـ أحمد  :محدث أىؿ
البصرة ،كقاؿ أبك حاتـ :حسف الحديث( ،)4كقاؿ العجمي :ثقة كاختمط بآخرة( ،)5كقاؿ النسائي :ثقة ،أنكر أياـ
الطاعكف( ،)6كذكره ابف حباف في الثقات( ،)7كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث الثقة(،)8

كزاد :ساء حفظو قبيؿ مكتو( ،)9كقاؿ ابف حجر :ثقة ،اختمط قبؿ مكتو بثبلث سنيف

()10

.

 .8أبك السميؿ ضريب بف نقير (130ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)26

()11
 .9يغ ىن ٍيـ ٍب يف قى ٍي و
س أبك العنبر ا ٍل ىم ً
م (90ق)(:)12
ازًن ُّي ا ٍل ىب ٍ
ص ًر ٌ
ي
ركل عف :سعد بف أبي كقاص ،كعبد اهلل بف عمر بف الخطاب ،كأبي العكاـ مؤذف بيت المقدس.

ركل عنو :ثابت بف عمارة الحنفي  ،كخالد الحذاء ،كسعيد الجريرم ،كأبك السميؿ ضريب ابف نقير.
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)13ككثَّقو ابف سعد ( ،)14كالنسائي ( ،)15كابف حجر (.)16

.10أ يىبك ا ٍل ىع َّك ًاـ :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحكـ عمى اإلسناد  :أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد؛ ألف فيو :عبد الرحمف بف محمد الخمكقي ،كأبا العكاـ ،لـ
أقؼ ليما عمى ترجمة.

 الحديث رقـ (: )36
أخبرنا أبك القاسـ نصر بف أحمد بف السكسي ،أنا إبراىيـ بف يكنس ،أنا عبد العزيػز بػف أحمػد النصػيبي ،إجػازة ،أنػا
أبك بكر محمد بف أحمد الكاسطي الخطيب ،ببيت المقدس ،أنبأنػا أبػك حفػص عمػر بػف الفضػؿ ابػف ميػاجر المخمػي،
أنبأنا أبي أبك العباس الفضؿ بف المياجر ،أنبأنا الكليد بػف حمػاد الرممػي ،أنبأنػا إبػراىيـ بػف محمػد ،أنبأنػا الكليػد بػف
الش ًاـ ًفمىس ًط ٍي ىف ،كقيػ ٍد ً
ت ا ٍل ًم ٍقػ ًد ً
س األى ٍر ً
س َّ
ض ا ٍل َّ
س
سػ ًط ٍي ًف ًب ٍيػ ي
س فمى ٍ
ٍ
س ،كقيػ ٍد ي
ى ي
اـ ،ىكقي ٍد ي
مسمـ ،أنبأنا ثكر بف يزيد ،قىاٍ ىؿ :قي ٍد ي
شى
ً
س ى ً
س ًج ًد ،كقى ٍد و
الم ٍق ًد ً
س ًج ًد القيَّبة.
س ى
الم ٍ
الم ٍ
الجىب ًؿ ،كقي ٍد ي
س ى
الجىبؿ ى
ىب ٍيت ى

( )1تيذيب الكماؿ لممزم .340/10
( )2الطبقات الكبير البف سعد .260/9
( )3تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .82/4
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .2/4
( )5تاريخ الثقات لمعجمي .181/
( )6تيذيب الكماؿ لممزم .340/10
( )7الثقات البف حباف .351/6
( )8سير أعبلـ النببلء لمذىبي .153/6
( )9العبر في خبر مف غبر لمذىبي .151/1
( )10تقريب التيذيب البف حجر .268/
( )11ىذه النسبة إلى قبيمة مازف ،كمازف :بيضة النممة .األنساب لمسمعاني .21/12
( )12تيذيب الكماؿ لممزم .120/23
( )13الثقات البف حباف .393/5
( )14الطبقات الكبير البف سعد .122/9
( )15تيذيب الكماؿ لممزم .121/23
( )16تقريب التيذيب البف حجر .473/
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 انفرد بو ابف عساكر(.)1
 رجاؿ اإلسناد:
 .1أبك القاسـ نصر بف أحمد بف السكسي (548ق) :شيخ مستكر ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)18
 .2إبراىيـ بف يكنس (491ق) :لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)18
 .3عبد العزيز بف أحمد النصيبي :لـ أقؼ لو عمى ترجمة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)18
 .4أبك بكر محمد بف أحمد الكاسطي :لـ أقؼ لو عمى ترجمة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)18
 .5عمر بف الفضؿ بف مياجر أبك حفص المخمي :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 .6أبك العباس الفضؿ بف المياجر :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
الرٍممً ُّي( )2الزيات (300ق)(:)3
يد ٍب يف ىح َّم واد بف جابر أبك العباس َّ
 .7ا ٍل ىكلً ي
ركل عف :سميماف بف عبد الرحمف ،كىشاـ بف عمار ،كابراىيـ بف محمد بف يكسؼ الفريابي.
ركل عنو :سميماف الطَّىب ىرانً ٌي ،كعبد اهلل بف عدم الجرجاني ،كالفضؿ بف مياجر أبك العباس المقدسي(.)4
قاؿ الخميمي :ضعيؼ( ،)5كقاؿ الذىبي :الحافظ(.)6
و
ً ً
كسؼ بف سرج ا ٍلفى ىرىيا ًب ُّي ( 250 - 241ق):
يـ ٍب يف يم ىح َّمد ٍبف يي ي
 .8إ ٍب ىراى ي
ركل عف :إبراىيـ بف أعيف الشيباني ،كعبد اهلل بف يكسؼ التنيسي ،كالكليد بف مسمـ.
ركل عنو :ابف ماجو ،كأبك زرعة عبيد اهلل بف عبد الكريـ الرازم ،ك الكليد بف حماد الرممي.

قاؿ أبك حاتـ :صدكؽ( ،)7كذكره ابف حباف في الثقات(،)8
كقاؿ الذىبي :صدكؽ( ،)9كقاؿ ابف حجر:صدكؽ

()10

 .9الكليد بف مسمـ (195ق) :ثقة مدلس مف الرابعة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)1
بف ىي ًزٍي ىد ال ىكالى ًع ُّي (153ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)29
 .10ثىٍك ير ي
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد؛ ألف فيو :عبد العزيز بف أحمد النصيبي ،كأبا بكر محمد بف
أحمد الكاسطي ،كأبا حفص عمر بف الفضؿ بف مياجر المخمي ،كأبا العباس الفضؿ بف المياجر ،لـ أقؼ ليـ
عمى ترجمة .كابراىيـ بف يكنس؛ لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 الحديث رقـ (: )37

قرأت عمى أبي محمد عبد اهلل بف أسد بف عمار بف الخضر الدمشقي ،عف عبد العزيز بف أحمد ال ىكتَّ ًان ٌي ،أنا أبك
الحسيف عبد اهلل بف أحمد بف عمرك بف معاذ بداريا ،أنا أحمد بف سميماف بف أيكب بف ىح ٍذلى ىـ  ،أنبأنا أبي ،أنبأنا
( )1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .152/1
( )2بفتح الراء كسككف الميـ كفي آخرىا البلـ ،ىذه النسبة إلى بمدة مف ببلد فمسطيف يقاؿ ليا الرممة ،األنساب لمسمعاني .169/6
( )3تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .121/36
( )4المصدر السابؽ.
( )5اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .407/1
( )6سير أعبلـ النببلء لمذىبي .78/14
( )7الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .131/2
( )8الثقات البف حباف .77/8
( )9الكاشؼ لمذىبي .224/1
( )10تقريب التيذيب البف حجر .132/
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سميماف بف عبد الرحمف ،أنبأنا ابف عياش ،عف األسكد بف أحمر العنسي ،عف كىب الذمارم ،أنو كاف يقكؿ :إف
اهلل كتب لمشاـ :إني قدستؾ كباركتؾ ،جعمت فيؾ مقامي كأنت صفكتي مف بالدم ،كأنا سائؽ إليؾ صفكتي مف
عبادم ،فاتسعي ليـ برزقؾ كمساكنؾ كما يتسع الرحـ أف كضع فيو اثناف كسعو ،كاف ثالثة مثؿ ذلؾ.كعيني عميؾ
بالظؿ ،كالمطر مف أكؿ السنيف إلى آخر الدىر ،فمف أنساؾ حتى أنسى يميني ،كحتى تنسى ذات الرحـ ما في
رحميا.

 انفرد بو ابف عساكر(.)1

 رجاؿ اإلسناد:
ً ً ً
ىس ًد ٍب ًف ىع َّم و
ار بف الخضر الدمشقي (570ق)(:)2
 .1أىًبك يم ىح َّمد ىع ٍبد المَّو ٍب ًف أ ى
ركل عف :عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي.كعنو :أبك القاسـ بف صصرل( ، )3كىك مف شيكخ ابف عساكر.

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 .2عبد العزيز بف أحمد ال ىكتَّ ًان ٌي (466ق) :ثقة حافظ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)3
ىحمد بف يع ٍمرك بف أحمد بف معاذ أبك الحسيف الداراني (414ق)(:)4
 .3ىع ٍبد اهلل بف أ ٍ
ركل عف :أبيو ،كأبي الميمكف بف راشد ،كأبي يعقكب األذرعي ،كأبي الحسيف بف ىح ٍذلى ىـ .

ركل عنو :عمي بف محمد الحنائي ،كأبك عمي األىكازم ،كأبك محمد المباد ،كعبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي.
قاؿ ال ىكتَّانً ٌي :ثقة مأمكف(.)5
ُّكب ً
اف ً
ش ًق ٌي ( 347ق)(:)6
ِّم ٍ
س ىم ٍي ىم ى
ىح ىم يد ي
 .4أ ٍ
بف أىي ى
بف ي
بف ىح ٍذلى ىـ الد ى
ركل عف :أبيو ،كأبي زرعة ،كيزيد بف عبد الصمد ،كأحمد بف محمد بف يحيى بف حمزة.

كعنو :تماـ الرازم ،كعبد الرحمف بف أبي نصر ،كابف مندة ،كأبك الحسيف بف معاذ الداراني(.)7
قاؿ عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي :ثقة مأمكف( ،)8كقاؿ سبط ابف الجكزم :ثقة ثبتا مأمكنا( ،)9كقاؿ الذىبي :اإلماـ العبلمة
ش ًقي القى ً
اضي (289ق)(:)11
ِّم ٍ
سمى ٍي ىماف بف أ ُّىيكب بف ي
 .5ي
سمى ٍي ىماف بف ىح ٍذلى ىـ أ يىبك أىيُّكب الد ى
ركل عف :أبيو ،كيزيد بف عبد اهلل بف زريؽ ،كسميماف بف عبد الرحمف ،كىشاـ بف عمار.

ركل عنو :ابنو أبك الحسف أحمد ،كيحيى بف عبد اهلل بف الزجاج ،كمحمد بف إبراىيـ بف مركاف.
قاؿ النسائي( ،)12كابف حجر :صدكؽ(.)13
( )1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .152/1
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .405/39
( )3المصدر السابؽ.
( )4تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .346/28
( )5ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لعبد العزيز الكتاني .145/
( )6تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .372/25
( )7المصدر السابؽ.
( )8ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .77/
( )9مرآة الزماف في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم .312/17
( )10سير أعبلـ النببلء لمذىبي .514/15
( )11تيذيب الكماؿ لممزم .367/11
( )12المصدر السابؽ .368/11
( )13تقريب التيذيب البف حجر .283/
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(.)10

 .6سميماف بف عبد الرحمف (233ق) :صدكؽ يخطئ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)18
 .7إسماعيؿ بف عياش (181ق) :صدكؽ لو أكىاـ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)15
 .8األسكد بف أحمر العنسي :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 .9كىب الذمارم :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد ألف فيو  :عبد اهلل بف أسد بف عمار :لـ أقؼ لو عمى جرح
أك تعديؿ .كفيو األسكد بف أحمر العنسي ككىب الذمارم :لـ أقؼ ليما عمى ترجمة.
 الحديث رقـ (: )38
أخبرنا أبك الفضائؿ ناصر بف محمكد القرشي ،أنا عمي بف أحمد بف زىير ،أنبأنا عمي بف محمد بف شجاع ،أنا عبد
الرحمف بف عمر بف نصر بف خيثمة ،أنبأنا أحمد بف أبي خيثمة ،أنبأنا ىاركف بف معركؼ ،أنبأنا ضمرة بف
ربيعة ،عف الكليد بف صالح األزدم ،قاؿ :في الكتاب األكؿ :إف اهلل  يقكؿ :يا شاـ ،أنت األندر ،كمنؾ المحشر
كاليؾ المحشر ،فيؾ نارم كنكرم ،مف د خمؾ رغبة فيؾ فبرحمتي ،كمف خرج عنؾ رغبة منؾ فبسخطي ،تتسع ألىميا
كما يتسع الرحـ لمكلد.الصكاب :األردني

 أخرجو أبك الحسف الربعي في كتابو فضائؿ الشاـ كدمشؽ  ، 6/ ،رقـ الحديث  ، 7مف طريؽ أبي الحسف الربعي
عف عبد الرحمف بف عمر بف نصر ،بو  ،متقارب األلفاظ.

 رجاؿ اإلسناد:
 .1ناصر بف محمكد بف عمي أبك الفضائؿ (549ق) :صالح  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)17
 .2عمي بف أحمد بف زىير (488ق) :ضعيؼ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)17
 .3عمي بف محمد بف شجاع (444ق) :متيـ بالكذب  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)17

الر ٍح ىم ًف ٍب ًف يع ىم ىر بف نصر (415ق) :مقبكؿ ،سبؽ ترجمتو في الحيث رقـ (.)17
 .4ىع ٍب يد َّ
الش ً
اف القيىر ًشي َّ
بف ىح ٍي ىد ىرة ً
اف ً
ام ٌي األى ٍط ىريابمي ًسي (343ق)(:)1
سمى ٍي ىم ى
س ىم ٍي ىم ى
س ًف ىخ ٍيثى ىمة ي
 .5أ يىبك ى
بف ي
بف ي
الح ى
ٌ
ركل عف :العباس بف الكليد بف مزيد البيركتي ،كأحمد بف الفرج الحجازم ،كمحمد بف عكؼ الطائي.

ركل عنو:أبك القاسـ صدقة بف محمد ،كأبك نصر حديد بف جعفر ،كعبد الرحمف بف عمر نصر(.)2
قاؿ ال ىكتَّانً ٌي :ثقة مأمكف( ،)3كقاؿ الخطيب البغدادم :ثقة ثقة ،كقاؿ ابف عساكر :أحد الثقات المكثريف( ،)4كقاؿ الذىبي:
اإلماـ محدث الشاـ أحد الثقات( ،)5كقاؿ ابف حجر :كثقو الخطيب(.)6
ىح ىم يد ٍب يف أىًبي ىخ ٍيثى ىم ىة يزىير بف حرب بف شداد ,أبك بكر النسائي (279ق)(:)7
 .6أ ٍ
ركل عف :منصكر بف سممة الخزاعي ،كمحمد بف سابؽ ،كعفاف بف مسمـ ،كأبي نعيـ الفضؿ بف دكيف.

 في األصؿ عف خيثمة ؛ انظر فضائؿ الشاـ كدمشؽ ألبي الحسف الربعي  ، 6/حديث رقـ .7
( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي .412/15
( )2ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .73/
( )3المصدر السابؽ .74/
( )4تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .68/17
( )5تذكرة الحفاظ لمذىبي .51/3
( )6لساف الميزاف البف حجر .411/2
( )7تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .265/5
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ركل عنو :عبد اهلل بف محمد البغكم ،كيحيى بف محمد بف صاعد ،كأبك بكر بف أبي داكد(.)1
قاؿ َّ
طنً ٌي :ثقة( ،)2كقاؿ الخطيب البغدادم :كاف ثقة عالما متقنا حافظا( ،)3كقاؿ الذىبي :الحافظ الحجة اإلماـ(،)4
الد ىارقي ٍ
كقاؿ ابف العماد :الحافظ ابف الحافظ(.)5
ً
و
الض ًرير (231ق)(:)6
مي َّ
 .7ىى يار ي
مي المركزم ا ٍل ىب ٍغ ىداد ٌ
م أ يىبك ىع ٌ
كف ٍب يف ىم ٍع يركؼ أ يىبك ىع ٌ
ركل عف :أبي ضمرة أنس بف عياض  ،كسفياف بف عيينة  ،كضمرة بف ربيعة.
ركل عنو :مسمـ ،كأبك داكد ،كأحمد بف حنبؿ  ،كأبك بكر أحمد بف أبي خيثمة.
كثَّقو :العجمي( ،)7كابف معيف ،كصالح جزرة( ،)8كأبك داكد( ،)9كأبك حاتـ( ،)10كابف حجر( ،)11كذكره ابف حباف في

الثقات( ،)12كقاؿ الذىبي :اإلماـ القدكة الثقة(،)13
ً ً
ضمرة ٍبف رًبيعة ،أىبك عبد ً
يني ،القي ىر ًش ٌي (202ق)(:)14
اهللَّ ،
 .8ى
ى
ى
ممي ،الفمىسط ٌ
الر ٌ
ركل عف :إبراىيـ بف أبي عبمة المقدسي  ،كادريس بف يزيد األكدم الككفي ،كالكليد بف مسمـ.
ركل عنو :إبراىيـ بف إسحاؽ الطالقاني ،كابراىيـ بف حمزة الرممي ،كىاركف بف معركؼ.
كثَّقو :ابف سعد( ،)15كابف معيف( ،)16كالعجمي( ،)17كالنسائي( ،)18كأحمد( ،)19كقاؿ أبك حاتـ :صالح( ،)20كذكره ابف حباف
في الثقات( ،)21كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ القدكة محدث فمسطيف( ،)22كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ييـ قميبل(.)23
 .9الكليد بف صالح األزدم :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد؛ ألف فيو الكليد بف صالح األزدم :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
( )1تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .265/5
( )2سؤاالت السممي لمدارقطني .88/
( )3تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .265/5
( )4تذكرة الحفاظ لمذىبي .130/2
( )5شذرات الذىب البف العماد .327/3
( )6تيذيب الكماؿ لممزم .107/30
( )7تاريخ الثقات لمعجمي .454/
( )8تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 19/16
( )9تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .286/17
( )10الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .96/9
( )11تقريب التيذيب البف حجر .599/
( )12الثقات البف حباف .239/9
( )13سير أعبلـ النببلء لمذىبي .129/11
( )14تيذيب الكماؿ لممزم .316/13
( )15الطبقات الكبير البف سعد .475/9
( )16تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .135/
( )17تاريخ الثقات لمعجمي .473/1
( )18تيذيب الكماؿ لممزم .316/13
( )19سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد .249/
( )20الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .467/4
( )21الثقات البف حباف .325/8
( )22سير أعبلـ النببلء لمذىبي .325/9
( )23تقريب التيذيب البف حجر .315/
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باب إعالـ َّ
الن ًب ِّي  أمتو كاخباره أف بالشاـ مف الخير تسعة أعشاره:
 الحديث رقـ (: )39
ىحم ىد ٍب يف أىًبي ا ٍلح ًد ً
ً ً
ً
ًً
س ً
يد،
أٍ
يف ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍب ىد ى
ى
اف ،أنا أ يىبك ىع ٍبد المَّو ا ٍل ىح ى
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ا ٍلقىاسـ ا ٍل ىخض ير ٍب يف ا ٍل ىح ى
س يف ٍب يف أ ٍ ى
ىحم يد ٍب يف ا ٍلمظىفَّ ًر ٍب ًف مح َّم ود ا ٍلمك ً
ً
ص ًم ٌي ًب ىيا ،أى ٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو
س يف ٍب يف يم ىح َّم ود الد ىَّرىب ٍن ًد ُّ
يى
ىٍ
م ،أنا أ يىبك ىن ٍ
أنا أ يىبك ا ٍل ىكًليد ا ٍل ىح ى
ي
ص ور أ ٍ ى
الش ً
ً ً
ص ىع وب َّ
َّاف ٍب ًف ىع ٍب ًد ا ٍل ىع ًز ً
ام ُّي،
يـ ٍب يف ىي ًز ى
س يف ٍب يف ىعمُّ ًكىي ىة ا ٍلقىطَّ ي
يز ٍب ًف ىحي ى
ٍب يف ىحي ى
يد ا ٍب ًف يم ٍ
َّاف ،أىٍن ىبأىىنا ا ٍل ىح ى
اف ،أىٍن ىبأىىنا إ ٍب ىراى ي
يف ٍب ًف عطى و
ش ًق ُّي ،ع ًف ا ٍلك ً
و
اء ،ىع ٍف م ٍك يح و
ض ً
كؿ المَّ ًو " :
ِّم ٍ
س ي
اؿ :قى ى
كؿ ،ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍم ورك ،قى ى
ى
اؿ ىر ي
ى ى
ى
أىٍن ىبأىىنا أ يىبك يخمى ٍيد الد ى
ً
ار :ك ً
ً ً
اح هد ًب َّ ً
ارً :تسع هة ًب َّ ً
اف ،ىك َّ
س ًائ ًر ا ٍليب ٍم ىد ً
س ًائ ًر
ىع ى
الشُّر ىع ى
ىع ى
ا ٍل ىخ ٍي ير ىع ى
ش ىرةي أ ٍ
ش ىرةي أ ٍ
الشاـ ،ىكًت ٍ
س ىع هة في ى
شو ى
الشاـ ،ىك ىكاح هد في ى
ش و ٍى
ىى يؿ َّ
ا ٍليب ٍم ىد ً
الش ًاـ ىفال ىخ ٍي ىر ًفي يك ٍـ ".
س ىد أ ٍ
.كًا ىذا فى ى
اف ى

 .1أخرجو الخطيب البغدادم في كتابو المتفؽ كالمفترؽ ، 216/1 ،رقـ الحديث  ، 73مف طريؽ الحسيف بف عمر بف
برىاف عف إبراىيـ بف يزيد عف عبد اهلل بف عمرك ،جزء مف الحديث بمفظو.
َّم ىعانً ٌي في كتابو فضائؿ الشاـ ، 37/ ،رقـ الحديث  ، 7مف طريؽ أبي القاسـ الخضر بف الحسيف بف
 .2كأخرجو الس ٍ
عبداف ،عف أبي عبد اهلل الحسف بف أحمد بمفظو.
 رجاؿ اإلسناد:
اسًـ الدِّم ٍ ً
اف ىاأل زدم ،أىبك ا ٍلقى ً
ً
لصفٌار(543()1ق)(:)2
س ٍي ًف ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍب ىد ى
ٌ ي
شق ُّي ا ٌ
 .1ا ٍل ىخض ير ٍب يف ا ٍل يح ى
ى
ركل عف :أبيو ،كأبي القاسـ بف أبي العبلء ،كأبي عبد اهلل بف أبي الحديد ،كأبي البركات بف طاكس.
ركل عنو :ابف عساكر كابنو القاسـ ،كأبك المحاسف بف أىبي لقمة .
َّم ىعانً ٌي :شيخ صالح صدكؽ( ،)3كقاؿ ابف عساكر :كمف شيخا سميـ الصدر(.)4
قاؿ الس ٍ
ىح ىمد بف أبي الحديد :لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ،سبؽ ترجمتو في الحديث (.)3
 .2الحسف بف أ ٍ
بف مح َّم ًد ً ً
ً
م(456( )5ق):
الب ٍم ًخ ُّي الد ٍَّرىب ٍن ًد ُّ
بف ىعمي ى
س يف ي ي ى
الكلً ٍيد ى
الح ى
 .3أ يىبك ى
ركل عف :أبي نصر احمد بف المظفر ،كمحمد بف عبد اهلل االصبياني ،كأبي القاسـ بف الطبيز.
ركل عنو :أبك بكر الخطيب ،كعبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي ،كأبك الحسف بف أبي الحديد.
قاؿ ابف عساكر :الحافظ( ،)6كقاؿ ابف النجار :كاف ردمء الحفظ لكنو مكثر صدكؽ( ،)7كقاؿ الذىبي :الشيخ اإلماـ

الحافظ(.)8

ىحم يد ٍب يف ا ٍلمظىفَّ ًر ٍب يف مح َّم ًد ا ٍلمك ً
ص ًم ٌي  :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
يى
ىٍ
ي
 .4أ ٍ ى
َّاف ٍبف ع ٍب ًد العزيز أبك بكر األزدم ا ٍلمك ً
صمً ٌي(:)9
 .5ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىحي ى
ى
ىٍ
َّ
ُّ
اف ،كابراىيـ بف عبد العزيز.
ركل عف :عبد اهلل بف محمد بف ناجية ،ك اٍل ىح ىس يف ٍب يف ىعم ًكىيةى اٍلقىط ي
( )1بفتح الصاد كتشديد الفاء كفي آخرىا الراء  ،يقاؿ لمف يبيع األكاني الصفرية .األنساب لمسمعاني .315/8
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .141/37
( )3التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني .264/1
( )4تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .434/16
( )5كالدربندم :إلى ىد ٍرىب ٍند كىك باب األبكاب .لب المباب في تحرير األنساب لمسيكطي .104/
( )6تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .383/13
( )7تذكرة الحفاظ لمذىبي .232/3
( )8سير أعبلـ النببلء لمذىبي .297/18
( )9تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .154/1
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ىحم يد ٍبف اٍلمظىفَّ ًر ٍب ًف مح َّم ود اٍلمك ً
صمً ٌي.
يى
ركل عنو :أيىبك ىن ٍ
ىٍ
ص ور أ ٍ ى ي ي
لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
اف (298ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)29
س ًف ٍب ًف ىعمُّ ىكٍي ًو ا ٍلقىطَّ ي
 .6ا ٍل ىح ى
الش ً
ً ً
ص ىع وب َّ
ام ُّي :
يـ ٍب يف ىي ًز ى
يد ٍب ًف يم ٍ
 .7إ ٍب ىراى ي

ركل عف :أبي خميد عتبة بف حماد الدمشقي .كركل عنو :الحسف بف عمكيو القطاف البغدادم

()1

.

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.

ً ()2
ش ًقي ( الطبقة العاشرة) :
ِّم ٍ
 .8أ يىبك يخمى ٍيد :ى
عتبة بف ىح َّماد ا ٍلحكمي ،الد ى
ركل عف :األكزاعي ،كمنيب بف مدرؾ ،كالكضيف بف عطاء ،كخالد بف يزيد بف صالح .

ركل عنو :ابنو خميد بف أبي خميد ،كمحمد بف كىب بف عطية ،كابراىيـ بف يزيد بف مصعب الشامي(.)3
قاؿ أبك حاتـ :شيخ( ،)4كذكره ابف حباف في الثقات( ،)5كقاؿ أبكعمي النيسابكرم ،كالخطيب البغدادم :ثقة(،)6
كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(.)7
ً
ً
ش ًقي أبك كنانة (149ق):
ِّم ٍ
 .9ا ٍل ىكضيف بف ىعطاء بف كنانة بف عبد اهلل ا ٍل يخ ىزاع ٌي الد ى
ركل عف :ببلؿ بف سعد ،كجنادة بف أبي أمية ،كخالد بف معداف ،كمكحكؿ الشافعي.
ركل عنو :إب راىيـ بف عمرك الصنعاني ،كحماد بف زيد ،كحماد بف سممة ،كأبك خميد عتبة بف حماد(.)8

قاؿ ابف سعد :كاف ضعيفا في الحديث( ،)9كقاؿ الجكزجاني :كاىي الحديث( ،)10كقاؿ أبك حاتـ  :تعرؼ كتنكر(،)11

كقاؿ ابف معيف :ال بأس بو( ،)12كمرة قاؿ :ثقة( ،)13كقاؿ اإلماـ أحمد :ثقة ليس بو بأس( ،)14كذكره ابف حباف في

الثقات( ،)15كقاؿ عبد الرحمف بف إبراىيـ يد ىحٍيـ :ثقة ،كقاؿ عبد الباقي بف قانع :ضعيؼ
سيء الحفظ يرمي بالقدر(.)17
ً
ش ًق ُّي (113ق)(:)18
ِّم ٍ
 .10ىم ٍك يحك هؿ ،أىبك ىعبد اهلل الد ى
( )1المتفؽ كالمفترؽ لمخطيب البغدادم .215/1
( )2بفتح الحاء الميممة كالكاؼ ،ىذه النسبة إلى الحكـ كىي قبيمة مف اليمف .األنساب لمسمعاني .401/4
( )3تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .234/38
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .370/6
( )5الثقات البف حباف .508/8
( )6تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .237/38
( )7تقريب التيذيب البف حجر .412
( )8تيذيب الكماؿ لممزم .450/30
( )9الطبقات الكبير البف سعد .470/9
( )10أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني .288/
( )11الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .50/9
( )12المصدر السابؽ.
( )13تيذيب الكماؿ لممزم .51/63
( )14الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .50/9
( )15الثقات البف حباف .564/7
( )16تيذيب الكماؿ لممزم .452/30
( )17تقريب التيذيب البف حجر .574/
( )18تيذيب الكماؿ لممزم .464/28
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 ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ

ركل عف :أنس بف مالؾ ،كأبا ىند الدارم ،ككاثمة بف األسقع ،كأـ الدرداء.
ركل عنو :إبراىيـ بف أبي حنيفة اليمامي  ،كاسماعيؿ بف أمية القرشي  ،كالكضيف بف عطاء(.)1
قاؿ ابف سعد :قاؿ بعض العمماء :كاف ضعيفا في حديثو ركايتو( ،)2كقاؿ العجمي :ثقة( ،)3كذكره ابف حباف في
الثقات( ،)4كقاؿ عبد الرحمف بف خراش :صدكؽ ييرمى بالقدر( ،)5كقاؿ ابف الجكزم :كاف عالما فقييا( ،)6كقاؿ الذىبي:
صدكؽ إماـ مكثؽ ،لكف ضعفو ابف سعد( ،)7كقاؿ ابف حجر :ثقة فقيو كثير اإلرساؿ( ،)8كذكره ابف حجر في المرتبة
الثالثة مف طبقات المدلسيف(.)9
 .11ع ٍب يد ً
الع ً
اص ً
بف ىع ٍم ًرك ً
الس ٍي ًم ُّي (63ق) :صحابي جميؿ.
بف ىك ًائ وؿ َّ
اهلل ي
ى
بف ى
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ؛ ألف فيو :الحسف بف أحمد بف عبد الكاحد كابراىيـ بف يزيد بف مصعب ،لـ
أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ،كفيو أحمد بف المظفر بف محمد ،كعبد اهلل بف حياف بف عبد العزيز ،لـ أقؼ ليـ

عمى ترجمة .

 الحديث رقـ (: )40
ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
ًً
م ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد ا ٍل ىع ًز ً
اـ ٍب يف يم ىح َّم ود ،ىكأ يىبك يم ىح َّم ًد
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
يز ٍب يف أ ٍ
أ ٍ ىى ي
ىح ىم ىد ال ىكتَّان ٌي ،أنا أ يىبك ا ٍلقىاسـ تى َّم ي
كف ٍب ًف ا ٍل ً
م ،ىكأ يىبك
جند ِّ
ص ور ،ىكأ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىى يار ى
الر ٍح ىم ًف ا ٍلقىطَّ ي
ص ور يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
اف ،ىكأ يىبك ىن ٍ
ٍاب يف أىًبي ىن ٍ
ً
ا ٍلقى ً
كب ٍب ًف أىًبي ا ٍل ىع ًق ًب ح.
اسًـ ىع ٍب يد َّ
س ًف ٍب ًف ىعم ِّي ٍب ًف ىي ٍعقي ى
س ٍي ًف ٍب ًف ا ٍل ىح ى
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ا ٍل يح ى
ً
س ،أنا أىًبي أ يىبك ا ٍل ىعب ً
كر ٍب ًف قي ىب ٍي و
ص ً
ص ور ،قىاليكا:
أٍ
س ًف ىع ًم ُّي ٍب يف أ ٍ
َّاس ،أنا أ يىبك يم ىح َّمد ٍاب يف أىًبي ىن ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىم ٍن ي
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ا ٍل ىح ى
ً
كزٍر ىعةى ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ين ىع ٍيوـ ح.
كب ٍب ًف أىًبي ا ٍل ىع ًق ًب ،أىٍن ىبأىىنا أ يىب ي
أنا ىعم ُّي ٍب يف ىي ٍعقي ى
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
ض ًؿ ،أنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف
اسًـ ٍب يف َّ
م ،أنا أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف الطَّ ىب ًر ِّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
س ٍي ًف ٍب يف ا ٍلفى ٍ
ىكأ ٍ ى ى ي
م ،أنا أ يىبك ا ٍل يح ى
ض يؿ ٍب يف يد ىك ٍي وف.
اف ،قال :أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ين ىع ٍيوـ ا ٍل ىف ٍ
س ٍف ىي ى
ىج ٍعفى ور ،أىٍن ىبأىىنا ىي ٍعقي ي
كب ٍب يف ي
ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍلحس ًف عمً ُّي ٍب يف ا ٍلمسمًًـ الس ً
مم ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد ا ٍل ىع ًز ً
صرو  ،أنا
يز ٍب يف أ ٍ
ىكأ ٍ ى ى ي ى ى ى
ىح ىم ىد ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك يم ىح َّمد ٍاب يف أىًبي ىن ٍ
يٍ
ٌ
م ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ين ىع ٍيوـ ،ىع ًف
يد ا ٍل ًك ٍن ًد ُّ
اؽ ًبا ٍل ًم ِّ
ىح ىم يد ٍب يف يخمى ٍي ًد ٍب ًف ىي ًز ى
ىح ىم ىد ٍب ًف ىع ًمي ا ٍل ىكَّر ي
يص ًة ،أىٍن ىبأىىنا أ ٍ
س ًف ىعمً ُّي ٍب يف أ ٍ
ص ى
أ يىبك ا ٍل ىح ى
م ،ع ٍف أىًب ً
ار األ ً
ش ،ع ٍف ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ً
ض ىر و
ش ور،
اؿ :قى َّ
يو ،ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو ،قى ى
ىع ى
س ىـ المَّ يو ا ٍل ىخ ٍي ىر فى ىج ىعمى يو ىع ى
ش ىرةى أ ٍ
األ ٍ
ىسد ِّ ى
ىع ىم ً ى ى
ى
الش ًاـ كب ًقيَّتى يو ًفي س ًائ ًر األىر ً
ً
ش ور فى ىج ىع ىؿ يج ٍزنءا ًم ٍن يو ًفي َّ
س ىـ َّ
شً
الش ًاـ
.كقى َّ
ىع ي
الشَّر فى ىج ىعمى يو ىع ى
ىع ى
ض ى
ش ىرةى أ ٍ
س ىع ىة أ ٍ
ارًه ًب َّ ى ى
فى ىج ىع ىؿ ت ٍ
يف ى
ى
ٍ
شار ًفي ا ٍلمك ً
كب ًقيَّتى يو ًفي س ًائ ًر األىر ً
ييا فى يج ًع ىؿ ًب ىغ ٍي ًرىىا.تى ىاب ىع يو أ يىبك
ىع ي
ض ى
ض ىع ٍي ًف ىب ىد ىؿ أ ٍ
.كًفي ًرىك ىاي ًة ٍاب ًف يخمى ٍي ود أ ٍ
ىى
ىٍ
.كًف ى
ش ور ى
يف ى
ى
ٍ
ىع ى ه
ش ،ك ىخالىفىيما ع ٍب يد ا ٍلك ً
يم ىع ً
اكىي ىة يم ىح َّم يد ٍب يف ىخ ً
اح ًد ٍب يف ًزىي واد.
ازوـ َّ
ير ،ىع ًف األ ٍ
يى ى
ى
ىع ىم ً ى
الض ًر ي
ىحم ىد ٍب ًف اآلب ين ً
ً
ً ً
ىح ىم يد
كس ِّي ،أنا أ ٍ
ى
س ًف ٍب ًف ا ٍل ىب َّنا ،ىع ٍف أىًبي ا ٍل يح ى
قى ىأٍر ىناهي ىع ىمى أىًبي ىع ٍبد المَّو ىي ٍح ىيى ٍب ًف ا ٍل ىح ى
س ٍي ًف يم ىح َّمد ٍب ًف أ ٍ ى
ض ًؿ ح.
ٍب يف يع ىب ٍي ًد ٍب ًف ا ٍلفى ٍ
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .468/28
( )2الطبقات الكبير البف سعد .456/9
( )3تاريخ الثقات لمعجمي .439/
( )4الثقات البف حباف .446/5
( )5تيذيب الكماؿ لممزم .472/28
( )6المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .172/7
( )7مف تي يكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي .181/
( )8تقريب التيذيب البف حجر .674/

( )9طبقات المدلسيف البف حجر .46/
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ً
ً
ًً
ًً
ً
ً
و
س ٍي ًف
ىك ىع ٍف أىًبي ين ىع ٍيـ يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍبد ا ٍل ىكاحد ا ٍل ىكاسط ِّي ،أنا ىعم ُّي ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ىخ ىزفىةى ،قال :أىٍن ىبأىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يح ى
ش ،ع ٍف س ًع ً
يؿ ،أىٍنبأىىنا ع ٍب يد ا ٍلك ً
الز ٍعفىر ًان ُّي ،أىٍنبأىىنا ٍاب يف أىًبي ىخ ٍيثىمةى ،أىٍنبأىىنا مكسى ٍب يف إً ً
يد
اح ًد ٍب يف ًزىي واد ،أىٍن ىبأىىنا األ ٍ
س ىماع ى ى ى
ى
ٍ
ىع ىم ي ى ى
ى
ى ي ى
َّ ى
ى
ار ،ع ٍف أىًب ً
ً
ً ً
اؿ ىع ٍب يد المَّ ًو فى ىذ ىك ىر ىن ٍح ىكهي.
يو ،ىك ىع ٍف ىخ ٍيثى ىمةى ،قال :ىق ى
ٍب ًف ىع ٍبد المَّو ٍب ًف ض ىر و ى

 .1أخرجو اإلماـ أحمد في كتابو فضائؿ الصحابة ،باب فضائؿ قكـ شتى مف أىؿ الشاـ ، 898/2 ،رقـ الحديث
 ، 1709مف طريؽ محمد بف عبيد ،عف األعمش ،بو  ،مختمؼ األلفاظ.

 .2كأخرجو ابف أبي خيثمة في التاريخ الكبير ،386/2 ،رقـ الحديث  ،3521عف خيثمة  ،مف طريؽ عبد الكاحد بف
زياد عف األعمش ،بو ،مختمؼ األلفاظ.
 .3كأخرجو اإلماـ َّ
الطىب ىرانً ٌي في المعجـ الكبير ، 177/9 ،رقـ الحديث  ، 8881مف طريؽ عمي بف عبد العزيز عف
أبي نعيـ ،بو ،متقارب األلفاظ .
 .4كأخرجو أبك الحسف الربعي في كتابو فضائؿ الشاـ كدمشؽ ، 6/ ،رقـ الحديث  ، 6مف طريؽ عبد الرحمف بف
عمرك عف أبي نعيـ عف األعمش ،بو  ،متقارب األلفاظ .

 .5كأخرجو الثعمبي في تفسيره الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف ،تفسير سكرة المائدة ، 42/4 ،مف طريؽ األعمش،
بو ،مختمؼ األلفاظ .

.1
.2
.3

رجاؿ اإلسناد األكؿ:
أىبك ا ٍلقى ً
م (536ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)6
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
ىع ٍب يد ا ٍل ىع ًز ً
ىح ىم ىد ال ىكتَّ ًان ٌي (466ق) :ثقة حافظ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)3
يز ٍب يف أ ٍ
بف ع ٍب ًد ً
ً
الر ً
اهلل ً
ش ًق ُّي (414ق)(:)1
از ُّ
الب ىجمً ُّيَّ ،
ِّم ٍ
اـ ي
س ٍي ًف ى
بف ىج ٍعفىر ،أىًبك ي
بف يم ىح َّمد ً ى
الح ى
م ،ثيَّـ الد ى
تى َّم ي

ركل عف :أبيو أبي الحسيف ،كالحسف بف حبيب ،كأبي الحسف خيثمة بف سميماف.
ركل عنو :عبد الكىاب الكبلبي  ،كأبك الحسيف الميداني  ،كعبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي .
قاؿ عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي :كاف ثقة مأمكنا حافظا( ،)2كقاؿ أبك عمي األىكازم :كاف عالما بالحديث كمعرفة الرجاؿ ،كقاؿ
أبك بكر الحداد :ما لقينا مثمو في الحفظ كالخبرة( ،)3كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ محدث الشاـ(.)4
ً
ص ور (420ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (. )15
 .4أ يىبك يم ىح َّمد ٍاب يف أىًبي ىن ٍ
ً ً
الر ٍح ىم ًف ً
الخالَّ ًؿ (416ق):
بف ىع ٍب ًد َّ
ؼً :ب ٍاب ًف ى
اف ،ىكيي ٍع ىر ي
َّارًان ُّي ،القىطَّ ي
 .5أ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ي
بف يع ىب ٍيد اهلل الد ى
ط ىٍاريبمي ًس ٌي ،كأبي الميمكف بف راشد ،كأبي الحسف بف ىح ٍذلى ىـ .
ركل عف :خيثمة األى ٍ
ركل عنو :عمي بف محمد الحنائي ،كأخكه أبك القاسـ إبراىيـ ،كأبك عمي األىكازم ،كعبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي(.)5
قاؿ ال ىكتَّانً ٌي:كاف ثقة مأمكنا نبيبل( ،)6كقاؿ ابف عساكر :الصالح الزاىد( ،)7كقاؿ الذىبي الشيخ الجميؿ الثقة(.)8
( )1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .43/11
( )2ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .144/
( )3تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .45/11
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .289/17
( )5المصدر السابؽ .399/17
( )6ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .153/
( )7تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .91/54
( )8سير أعبلـ النببلء لمذىبي .399/17
106

كف ٍب ًف ا ٍل ً
م (417ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في األثر (.)27
جند ِّ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىى يار ى
ص ور يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
 .6أ يىبك ىن ٍ
 .7كأىبك ا ٍلقى ً
س ٍي ًف ٍب ًف أىًبي ا ٍل ىع ًق ًب (415ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في األثر (.)27
اسًـ ىع ٍب يد َّ
ىي
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ا ٍل يح ى
 رجاؿ اإلسناد الثاني :
كر ٍب ًف قي ىب ٍي و
ص ً
ِّمشقي (530ق)(:)1
اني الد
س َّ
ُّ
الغس ُّ
س ًف ىعمً ُّي ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىم ٍن ي
 .8أ يىبك ا ٍل ىح ى
ركل عف :أبيو ،كأبي القاسـ السُّمٍيس ً
اط ُّي  ،كأبي بكر الخطيب ،كأبي محمد عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي.
ى ى
ًً
الجٍن يزكرم ،كأبك القاسـ ابف الحرستاني.
ركل عنو :أبك القاسـ بف عساكر ،كاٍلسمىف ٌي كاسماعيؿ ى
قاؿ ابف عساكر :كاف ثقة متحر از( ،)2كقاؿ اٍل ًسمىًف ٌي  :ثقة( ،)3كقاؿ الذىبي :الشيخ اإلماـ الفقيو(.)4

ابف قيبيس (468ق)(:)5
العباس ٌ
اني الدَّمشقي ،ي
 .9أ ٍ
مي ،أبك ٌ
ىح ىمد ٍبف ىم ٍن ي
الد ىار ٌ
صكر ٍبف يم ىح َّمد الغساني ال ىغ ٍن ٌ
ركل عف :عبد الرحمف بف أبي نصر ،كعبد الكىاب الميداني ،كأبي نصر عبد الكىاب المرم.
ركل عنو :ابنو عمي ،كعمر الركاسي ،كىبة اهلل ابف األكفاني ،كعمي بف المسمـ(.)6
قاؿ ابف األكفاني :كاف ثقة متحر از ضابطا(.)7

ص ور (420ق) :ثقة  ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
 .10ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف أىًبي ىن ٍ
اك ًر ،الدِّم ٍ ً
شً
بف إً ٍبر ً
 .11أىبك ال ىق ً
اى ٍي ىـ ً
العقى ًب (353ق)(:)8
بف ى
اسًـ ىعمً ُّي ي
ي
شق ُّيٍ .اب ًف أىًبي ى
بف ىي ٍعقي ٍك ىب ً ى
ى
ركل عف :أبي زرعة الدمشقي ،كالحسف بف جرير الصكرم ،كالقاسـ بف مكسى بف الحسف األشيب .
كركل عنو :تماـ بف محمد الرازم ،كأبك محمد بف أبي نصر ،كابف ابف ابنو عبد الرحمف بف الحسف .
قاؿ ال ىكتَّانً ٌي :ثقة مأمكف حافظ مشيكر( ، )9كقاؿ ابف عساكر :أحد الثقات ،كقاؿ أبك الكليد الباجي :محدث مشيكر
ثقة( ،)10كقاؿ الذىبي :أحد محدثي الشاـ الثقات( ،)11كقاؿ ابف حجر :محدث مكثر مشيكر(.)12
بف ع ٍب ًد ً
اهلل ً
ش ًق ُّي (281ق)(:)13
 .12ىع ٍب يد َّ
ِّم ٍ
ص ٍف ىك ى
الر ٍح ىم ًف ي
بف ىع ٍم ًرك ً ى
بف ى
اف أ يىبك يزٍر ىع ىة الد ى
ركل عف :أبي نعيـ ،كسميماف بف داكد الياشمي كيحيى بف معيف ،كالحسف بف بشر الككفي.
ركل عنو :أبك داكد السجستاني  ،كأبك الحسف بف ىح ٍذلى ىـ  ،كأبك القاسـ بف أبي العقب(.)14
قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ :صدكؽ ثقة ،كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ(،)15
( )1تاريخ اإلسبلـ لمذىبي (ت .بشار) .507/11
( )2تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .237/41
( )3العبر في خبر مف غبر لمذىبي .438/2
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .18/20
( )5تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .248/31
( )6المصدر السابؽ.
( )7ذيؿ ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ .49/
( )8تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .286/43
( )9ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني .85/
( )10تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .286/43
( )11تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .92/26
( )12تبصير المنتبو بتحرير المشتبو البف حجر .1461/4
( )13تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .141/35
( )14المصدر السابؽ.
( )15الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .267/5
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كذكره ابف حباف في الثقات( ،)1كقاؿ أبك بكر الخبلؿ :حافظ عالـ بالحديث كالرجاؿ( ،)2كقاؿ ابف عساكر :شيخ الشاـ
في كقتو( ،)3كقاؿ الذىبي :ثقة إماـ( ،)4كقاؿ الخميمي :كاف مف الحفاظ األثبات( ،)5كقاؿ ابف حجر :ثقة حافظ
مصنؼ(.)6

بف يزىى ٍي ًر َّ
بف ىح َّم ًاد ً
بف ىع ٍم ًرك ً
بف يد ىك ٍي وف(219ق)(:)7
الط ُّ
محي ،ىم ٍكلى يى ٍـ ،أ يىبك ين ىع ٍيوـ الفى ٍ
 .13الفى ٍ
ض يؿ ي
ض يؿ ي
ركل عف :أباف بف عبد اهلل البجمي  ،كسفياف الثكرم  ،كسفياف بف عيينة  ،كسميماف األعمش.
ركل عنو :البخارم ،كابراىيـ بف إسحاؽ الحربي ،كاسحاؽ بف راىكيو ،كأبك زرعة الرازم(.)8

قاؿ ابف سعد :ثقة مأمكف كثير الحديث حجة( ،)9كقاؿ العجمي :ثقة ثبت( ،)10كقاؿ ابف المديني :مف الثقات ،كقاؿ أبك
حاتـ :ثقة حافظ متقف( ،)11كذكره ابف حباف في الثقات( ،)12كقاؿ يعقكب بف شيبة :ثقة ثبت صدكؽ( ،)13كقاؿ الذىبي:
ثقة حجة  ،يتشيع كال يغمك

()14

 ،كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت(.)15

 رجاؿ اإلسناد الثالث:
 .14أىبك ا ٍل ىق ً
م (536ق)  :ثقة  ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرىق ٍن ًد ِّ
ي
م الاللكائي(472( )16ق)(:)17
صكر  ،أ يىبك بكر الطَّ ىب ًر ٌ
 .15يم ىح َّمد بف ىبة اهلل ٍبف ا ٍلحسف بف ىم ٍن ي

طاف.
ركل عف :ىبلؿ الحفَّار ،كأبي الحسيف بف بً ٍشراف ،كأبي الحسيف بف الفضؿ الق ٌ
األنماطي.
الكىاب
الخياط ،كعبد ٌ
ندم ،كأبك محمد سبط ٌ
َّم ٍرقى ٌ
ركل عنو :إسماعيؿ بف الس ى
ٌ
َّم ىعانً ٌي :مأمكف ثقة صدكؽ( ،)18كقاؿ ابف الصبلح :صدكؽ مأمكف( ،)19ككثَّقو ابف الجكزم( ،)20كالذىبي(.)21
قاؿ الس ٍ

( )1الثقات البف حباف .384/8
( )2طبقات الحنابمة البف أبي يعمى .205/1
( )3تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .141/35
( )4الكاشؼ لمذىبي .638/1
( )5تيذيب التيذيب البف حجر .236/6
( )6تقريب التيذيب البف حجر .379/
( )7تيذيب الكماؿ لممزم .197/23
( )8المصدر السابؽ .203/23
( )9الطبقات الكبير البف سعد .523/8
( )10تاريخ الثقات لمعجمي .383/
( )11الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .61/7
( )12الثقات البف حباف .319/7
( )13تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .307/14
( )14المغني في الضعفاء لمذىبي .511/2
( )15تقريب التيذيب البف حجر .475
( )16بفتح البلـ ألؼ كالبلـ كالكاؼ بعدىا األلؼ كفي آخرىا الياء آخر الحركؼ ،ىذه النسبة إلى بيع المكالؾ ،كىي التي تمبس في األرجؿ .األنساب
لمسمعاني .459/13
( )17تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .78/32
( )18األنساب لمسمعاني .459/13
( )19طبقات الفقياء الشافعية البف الصبلح .283/1
( )20المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .207/16
( )21تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .78/32
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بف يم ىح َّم ًد ً
س ٍي ًف ً
اف (415ق)(:)1
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
بف الفى ٍ
م ،القىطَّ ي
س ٍي ًف يم ىح َّم يد ي
ضؿ ى
بف ي
 .16أ يىبك ي
الح ى
الح ى
ركل عف :إسماعيؿ الصفار ،كأبي جعفر محمد بف عمي بف عمر بف حرب ،كعبد اهلل بف جعفر.
البٍييىًق ٌي ،كالخطيب ،كمحمد بف ىبة اهلل البللكائي ،كأبك عبد اهلل الثقفي(.)2
ركل عنو :ى
قاؿ الخطيب البغدادم :ثقة( ،)3كقاؿ الذىبي :العالـ الثقة ،كزاد :يمجمع عمى ثقتو(.)4

 .17ىع ٍبد المَّو ٍبف جعفر بف درستكيو بف المرزباف أبك محمد الفارسي (347ق):
ركل عف :يعقكب بف سفياف الفسكم ،كأحمد بف الحباب ،كعباس بف محمد الدكرم.
ركل عنو :الدار َّ
طنً ٌي ،كابف شاىيف ،كابف منده  ،كابف رزقكيو ،كابف الفضؿ القطاف(.)5
الد ىارقي ٍ
قاؿ الحسيف بف عثماف الشيرازم :ثقة ثقة ،ككثقو أبك عبيد اهلل بف منده ( ،)6كقاؿ الذىبي:كاف ثقة(.)7
كسؼ ا ٍلفى ً
ار ًسي (277ق):
س ًكم أ يىبك يي ي
س ٍف ىياف ا ٍلفى ى
 .18ىي ٍعقيكب بف ي
ركل عف :إبراىيـ بف حمزة الزبيرم ،كاسماعيؿ بف أبي أكيس  ،كأبي نعيـ الفضؿ بف يد ىكٍيف.

ركل عنو :الترمذم ،كالنسائي ،كابراىيـ بف أبي طالب النيسابكرم ،ك عبد اهلل بف جعفر ابف درستكيو.
قاؿ النسائي :ال بأس بو( ،)8كذكره ابف حباف في الثقات( ،)9كقاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ : :أماـ أىؿ الحديث

()10

 ،كقاؿ

الذىبي :اإلماـ الحافظ الحجة( ،)11كقاؿ ابف حجر :ثقة حافظ(.)12
ض يؿ ٍب يف يد ىك ٍي وف :ثقة ثبت  ،سبؽ ذكره في اإلسناد الثاني مف ىذا الحديث.
 .19أ يىبك ين ىع ٍيوـ ا ٍلفى ٍ
 رجاؿ اإلسناد الرابع :
 .20أىبك ا ٍلحس ًف ع ًم ُّي ٍب يف ا ٍلمس ًمًـ الس ً
مم ُّي (533ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)4
ي ى ى ى
يٍ
ٌ
 .21ىع ٍب يد ا ٍل ىع ًز ً
ىح ىم ىد ال ىكتَّ ًان ٌي (466ق) :ثقة حافظ  ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
يز ٍب يف أ ٍ
ص ور(420ق) :ثقة  ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
 .22أ يىبك يم ىح َّم ًد ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف أىًبي ىن ٍ
ً ()13
ً
اؽ (364ق):
ص ٍي
الم ِّ
ص ُّي ا ٍل ىكَّر ي
س ًف ىعمً ُّي ٍب يف أ ٍ
 .23أ يىبك ا ٍل ىح ى
ىح ىم ىد ٍب ًف ىعمي ى
ركل عف أبيو أحمد بف عمي كراؽ يدَّراف كعف محمد بف معاذ ،المعركؼ بدراف ،كأحمد بف خميد الحمبي(.)14
ً
الرَّزاز  ،كمحمد بف عمر بف بكير ,كأبك نعيـ الحافظ(.)15
كعنو :أبك بكر ى
الب ٍرقىان ٌي ,كعمي بف أحمد بف داكد ى
( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي .331/17
( )2المصدر السابؽ.
( )3تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .44/3
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .332/17
( )5تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .85/11
( )6المصدر السابؽ.
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .531/15
( )8مشيخة النسائي .103/
( )9الثقات البف حباف .287/9
( )10تاريخ نيسابكر لمحاكـ .38/
( )11تذكرة الحفاظ لمذىبي .122/2
( )12تقريب التيذيب البف حجر .638/
( )13بكسر الميـ كالياء بيف الصاديف األكلى مشددة ،نسبة إلى بمدة عمى ساحؿ بحر الشاـ يقاؿ ليا المصيصة .األنساب .297/12
( )14تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .224/13
( )15تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .327/26
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قاؿ أبك الفتح بف أبي الفكارس :كاف فيو تساىؿ(.)1
ً ً ()2
بف يخمى ٍي ود أىبك ع ٍب ًد ً
الحمى ًب ُّي (281ق)(:)3
م
اهلل الك ٍند ُّ
ىح ىم يد ي
 .24أ ٍ
ى
ي ى
ركل عف :أبي نعيـ ،كأبي اليماف ،كيحيى الكحاظي ،كالحميدم ،كمحمد بف عيسى بف الطباع.
ركل عنو :عمي بف أحمد المصيصي ،كأحمد بف مركاف الدينكرم ،كأبك القاسـ َّ
الطىب ىرانً ٌي.
قاؿ َّ
طنً ٌي :ثقة( ،)4كذكره ابف حباف في الثقات( ،)5كقاؿ الذىبي :ما عممت بو بأسان(.)6
الد ىارقي ٍ
ض يؿ ٍب يف يد ىك ٍي وف (219ق) :ثقة ثبت  ،سبؽ ذكره في اإلسناد الثاني مف ىذا الحديث.
 .25أ يىبك ين ىع ٍيوـ ا ٍل ىف ٍ
ش (148ق) :ثقة حافظ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)28
ىع ىم ي
اف ٍب يف يم ٍي ىر ى
سمى ٍي ىم ي
اف ٍاأل ٍ
 .26ي
 .27ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ً
ض ىر و
م(الطبقة الثالثة):
ىس ًد ِّ
ى
ار األ ى
ركل عف :ابف مسعكد .ركل عنو :ابنو سعيد بف عبد اهلل بف ضرار ،كاألعمش.
قاؿ أبك حاتـ :ليس بقكم( ،)7كذكره ابف حباف في الثقات(.)8

 .28أ يىبك يم ىع ً
اكىي ىة يم ىح َّم يد ٍب يف ىخ ً
كفي الضرير(194ق)(:)9
ازوـ ال يك ُّ
ركل عف :إبراىيـ بف طيماف ،كاسماعيؿ بف أبي خالد  ،كبشار ابف كداـ  ،كسميماف األعمش.
ركل عنو :ابنو إبراىيـ بف أبي معاكية الضرير ،كأحمد بف حنبؿ ،كاسحاؽ بف راىكيو ،كعمي بف المديني(.)10

قاؿ ابف سعد :ثقة كثير الحديث ككاف مرجيا( ،)11كقاؿ العجمي :ثقة ،كاف يرل اإلرجاء( ،)12كقاؿ ابف حباف :كاف حافظا
متقنا لكنو كاف مرجئا( ،)13كقاؿ النسائي :ثقة في األعمش( ،)14كقاؿ عبد الرحمف بف خراش :صدكؽ كىك في األعمش

ثقة( ،)15كقاؿ يعقكب بف شيبة :كاف مف الثقات كربما دلس ،ككاف يرل اإلرجاء(،)16

كقاؿ الذىبي :ثقة ثبت( ،)17كقاؿ ابف حجر :ثقة ،أحفظ الناس في حديث األعمش ،كقد ييـ في حديث غيره(.)18
 .29ع ٍب يد ا ٍلك ً
م (177ق)(:)19
ش ور ا ٍل ىع ٍب ًد ِّ
اح ًد ٍب يف ًزىي واد أ يىبك ًب ٍ
ى
ى
( )1لساف الميزاف البف حجر .195/4
( )2بكسر الكاؼ كسككف النكف كفي آخرىا الداؿ  ،ىذه النسبة إلى كندة ،كىي قبيمة مف اليمف .األنساب لمسمعاني .161/11
( )3تاريخ اإلسبلـ لمذىبي.56/21
( )4تعميقات الدارقطني عمى المجركحكف البف حباف .292/
( )5الثقات البف حباف .53/8
( )6سير أعبلـ النببلء لمذىبي .489/13
( )7الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .88/5
( )8الثقات البف حباف .37/5
( )9تيذيب الكماؿ لممزم .123/25
( )10المصدر السابؽ .126/25
( )11الطبقات الكبير البف سعد .515/8
( )12تاريخ الثقات لمعجمي .403/
( )13الثقات البف حباف .441/7
( )14التعديؿ ك التجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح لمباجي األندلسي .631/2
( )15تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .134/3
( )16تيذيب الكماؿ لممزم .123/25
( )17ميزاف االعتداؿ لمذىبي .533/3
( )18تقريب التيذيب البف حجر .506/
( )19تيذيب الكماؿ لممزم .450/18
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ركل عف :إسماعيؿ بف سالـ األسدم ،كسميماف األعمش ،كعاصـ األحكؿ ،كمعمر بف راشد.
ركل عنو :إبراىيـ بف الحجاج السامي ،كأحمد بف عبدة الضبي ،كعبد الرحمف بف ميدم(.)1
قاؿ ابف سعد :ثقة كثير الحديث( ،)2كقاؿ العجمي :ثقة حسف الحديث( ،)3كذكره ابف حباف في الثقات( ،)4كمرة قاؿ :كاف
متقنا( )5ضابطا ،كقاؿ ابف معيف ،كأبك حاتـ  ،كأبك زرعة الرازم :ثقة( ،)6كقاؿ النسائي :ليس بو بأس( ،)7كقاؿ أبك داكد،
كابف عبد البر :ثقة ،كقاؿ َّ
طنً ٌي :ثقة مامكف( ،)8كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ( )9كمرة قاؿ :ثقة لو أكىاـ كثيرة(،)10
الد ىارقي ٍ
كقاؿ ابف حجر :ثقة ،في حديثو عف األعمش كحده مقاؿ(.)11
ً
م ( 13ق)( :)12صحابي جميؿ.
ىس ًد ُّ
 .30ض ىريار ٍب يف ٍاأل ٍىزىك ًر ٍاأل ى
بف ىغ ً
 .31ع ٍب يد ً
اف ًؿ ً
س يع ٍكًد ً
الي ىذ ًل ُّي (32ق) :صحابي جميؿ.
اهلل ي
ى
بف ىم ٍ
بف ىح ًب ٍي وب ي

 رجاؿ اإلسناد الخامس:
ً ً
س ًف ً
ىح ىم ىد ٍب ًف ا ٍل ىب َّنا(531ق)(:)13
بف أ ٍ
 .32أىبك ىع ٍبد المَّو ىي ٍح ىيى ٍب ًف ا ٍل ىح ى
اآلبين ٍك ًسي ،كعبد الصمد ابف المأمكف.
ركل عف :أبي الحسيف ابف الميتدم باهلل ،كأبي الحسيف ابف ى

ركل عنو :أبك القاسـ ابف عساكر ،كابف الجكزم ،كابف طىىب ٍرىزد ،كيحيى بف ياقكت(.)14
الس ٍم ىعانً ٌي :شيخ صالح( ،)15كقاؿ الذىبي :الشيخ ،اإلماـ ،الصادؽ(.)16
قاؿ ابف َّ
ىحم ىد ٍب ًف اآلب ين ً
ً
كس ِّي(457( )17ق)(:)18
ى
 .33أىبك ا ٍل يح ى
س ٍي ًف يم ىح َّمد ٍب ًف أ ٍ ى
ركل عف :أبي الحسف َّ
طنً ٌي ،كأبي حفص بف شاىيف  ،كأحمد بف عبيد الكاسطي.
الد ىارقي ٍ
ركل عنو :الخطيب البغدادم( .)19قاؿ الخطيب البغدادم :كاف سماعو صحيحا( ،)20كقاؿ الذىبي :الشيخ الثقة(.)21
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .452/18
( )2الطبقات الكبير البف سعد .290/9
( )3تاريخ الثقات لمعجمي .313/
( )4الثقات البف حباف .123/7
( )5مشاىير عمماء األمصار البف حباف .252/
( )6الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .21/6
( )7تيذيب الكماؿ لممزم .453/18
( )8تيذيب التيذيب البف حجر .434/6
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .7/9
( )10ديكاف الضعفاء لمذىبي .261/
( )11تقريب التيذيب البف حجر .398/
( )12اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر .390/3
( )13تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .260/36
( )14المصدر السابؽ.
( )15المصدر نفسو.
( )16سير أعبلـ النببلء لمذىبي .6/20
( )17بمد األلؼ كفتح الباء أك سككنيا كضـ النكف كفي آخرىا السيف بعد الكاك ،ىذه النسبة إلى آبنكس كىك نكع مف الخشب البحرم يعمؿ منو أشياء،
األنساب لمسمعاني .67/1
( )18سير أعبلـ النببلء لذىبي .85/18
( )19تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .219/2
( )20المصدر السابؽ.
( )21سير أعبلـ النببلء لذىبي .85/18
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()1
ىحم يد ٍب يف يع ىب ٍي ًد ٍب ًف ا ٍلفى ٍ ً
ً
اسطي (396ق)(:)2
 .34أ ٍ ى
ضؿ ٍبف سيؿ ٍبف بيرم  ،أبك ىب ٍكر الك ٌ
َّ
كلي.
اني ،كمحمد ٍبف يحيى ُّ
الص ٌ
ركل عف :عمي بف عبد اهلل بف مبشر ،كمحمد ٍبف الحسيف الزٍعفر ٌ
ركل عنو :عبد الكريـ الشركطي ،كأبك يعمى حمزة بف الحسف ،كأبك الحسيف محمد بف عمي الفقيو(.)3
()4
الم ىع َّمر الصدكؽ(.)5
قاؿ خميس بف عمى الحكزم :كاف ثقة صدكقا  ،كقاؿ الذىبي :المحدث ي
 رجاؿ اإلسناد السادس كاألخير:
اح ًد ا ٍلك ً
 .35أىبك ينع ٍيوـ مح َّم ًد ٍب ًف ع ٍب ًد ا ٍلك ً
اس ًط ِّي :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
ى
ى يى
ى
ى
بف ىخ ىزفى ىة الك ً
بف ىع ًم ِّي ً
بف يم ىح َّم ًد ً
الص ٍي ىدلى ًن ُّي (409ق)(:)6
اس ًط ُّيَّ ،
س ًف ىعمً ُّي ي
 .36أ يىبك ى
ى
الح ى

ركل عف :أبي و ،كمحمد بف الحسيف بف سعيد الزعفراني ،كمحمد بف أحمد بف أبي قطف.

ركل عنو :أبك غالب محمد بف الحسيف ابف البيطار ،كأبك عمي غبلـ اليراس ،كعمي بف عبيد اهلل العبلؼ.
قاؿ خميس بف عمي الحكزم :صدكؽ(.)7

س ٍي ًف بف محمد بف سعيد ،أبك عبد اهلل َّ
الز ٍعفى ىر ًان ُّي( )8الكاسطي (337ق)(:)9
 .37يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يح ى
ركل عف :عف أحمد بف أبي خيثمة ،كأحمد بف الخميؿ البرجبلني ،كمحمد بف زكريا الغبلبي.
كركل عنو :أبك عمر الياشمي ،كعمي بف محمد بف خزفة الصيدالني(.)10
()11
َّ
َّم ىعانً ٌي( ،)12كأبك الفرج بف الجكزم(.)13
كثقو الخطيب البغدادم  ،كأبك سعد الس ٍ
ىح ىم يد ٍب يف أىًبي ىخ ٍيثى ىم ىة (279ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)38
 .38أ ٍ
اعٍي ىؿ ً
بف إًسم ً
سمى ىم ىة التَّيب ٍكىذ ًك ُّي(223( )14ق)(:)15
ص ًر ُّ
الم ٍنقى ًر ُّ
م ىم ٍكلى يى ٍـ ،ى
الب ٍ
م ،أ يىبك ى
 .39يم ٍك ى
سى ي ٍ ى
ركل عف :أباف بف يزيد العطار  ،كحماد بف سممة ،كعبد اهلل بف المبارؾ  ،كعبد الكاحد بف زياد.
ركل عنو :البخارم ،كأبك داكد ،كابراىيـ بف إسحاؽ الحربي ،كأبك بكر أحمد بف خيثمة(.)16
كثَّقو ابف سعد( ،)17كالعجمي(،)18
( )1بكسر الباء كسككف الياء كفي آخرىا الراء  ،كىك اسـ جد أبى بكر احمد بف عبيد.األنساب لمسمعاني .395/2
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .217/28
( )3المصدر السابؽ.
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .197/17
( )5المصدر السابؽ.
( )6تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .192/28
( )7المصدر السابؽ.
( )8بفتح الزام كسككف العيف كفتح الفاء كالراء ،نسبة إلى الزعفرانية قرية مف قرل بغداد ،أك نسبة إلى بيع الزعفراف .األنساب .298/6
( )9تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .31/3
( )10تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .150/25
( )11تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .31/3
( )12األنساب لمسمعاني .301/6
( )13المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .73/14
( )14بفتح التاء كضـ الباء كالذاؿ المفتكحة بعد الكاك ،ىذه النسبة إلى بيع السماد .األنساب لمسمعاني .18/3
( )15تيذيب الكماؿ لممزم .21/29
( )16المصدر السابؽ .23/29
( )17الطبقات الكبير البف سعد .307/9
( )18تاريخ الثقات لمعجمي .443/
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كثَّقو أبك حاتـ( ،)1كابف معيف ،كقاؿ الذىبي( ،)2كابف حجر( :)3ثقة ثبت.
 .40ع ٍب يد ا ٍلك ً
اح ًد ٍب يف ًزىي واد (177ق) :ثقة ،سبؽ ذكره في اإلسناد الرابع مف ىذا الحديث.
ى
ى
ش (148ق) :ثقة حافظ ،سبؽ ذكره في اإلسناد الرابع مف ىذا الحديث.
ىع ىم ي
ٍ .41األ ٍ
ار ،األ ً
يد ٍب ًف ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ً
 .42س ًع ً
ض ىر و
كفي:
ى
ىسد ٌ
ى
ى
م ،ال يك ٌ
( )4
ركل عف :أنس ،كعف أبيو  .ركل عنو :كاصؿ األحدب ،كمغيرة ،كسعيد بف صالح .

قاؿ أبك حاتـ الرازم :ليس بالقكم(.)5
 .43ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ً
ض ىر و
ار (الطبقة الثالثة) :ليس بالقكم ،سبؽ ذكره في اإلسناد الرابع مف ىذا الحديث.
ى
()6
م(الطبقة الرابعة) :
 .44خيثمة بف أىبي خيثمة ،كاسمو ىع ٍبد َّ
الر ٍح ىم ًف فيما ي ىق ى
اؿ ،أ يىبك نصر ى
الب ٍ
ص ًر ٌ
ركل عف :أنس بف مالؾ  ،كالحسف البصرم.

الج ٍع ًف ٌي  ،كسميماف األعمش(.)7
ركل عنو :بشير بف سمماف أبك إسماعيؿ  ،كجابر بف يزيد ي
قاؿ ابف معيف :ليس بشيء( ،)8كذكره ابف حباف في الثقات( ،)9كذكره أيضا في المجركحيف( ،)10كقاؿ أبك الحسف
الككفي :ضعيؼ الحديث يكتب حديثو( ،)11كقاؿ الذىبي :يكثِّؽ( ،)12كقاؿ ابف حجر :ليف الحديث(.)13

 الحكـ عمى اإلسناد األكؿ :اإلسناد صحيح ؛ ألف رجالو ثقات.

 الحكـ عمى اإلسناد الثاني :اإلسناد صحيح ؛ ألف رجالو ثقات.
 الحكـ عمى اإلسناد الثالث :اإلسناد صحيح ؛ ألف رجالو ثقات.
 الحكـ عمى اإلسناد الرابع :اإلسناد ضعيؼ ؛ ألف فيو :عمي بف أحمد المصيصي؛ كاف فيو تساىؿ ،كفيو :عبد اهلل
بف ضرار األسدم؛ ليس بالقكم .

 الحكـ عمى اإلسناد الخامس :اإلسناد حسف؛ ألف يحي بف الحسف ؛شيخ ،كأبك بكر الكاسطي؛ صدكؽ.
 الحكـ عمى اإلسناد السادس :أتكقؼ في الحكـ؛ ألف فيو :أبا نعيـ محمد بف عبد الكاحد ؛ لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحديث رقـ (: )41
ىحم يد ٍب يف ع ًم ِّي ٍب ًف ثىا ًب وت ا ٍلح ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍل ىق ً
ظا ،أنا
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرىق ٍن ًد ِّ
افظي ،لى ٍف ن
ى
ى
 أ ٍ ىى ي
م ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ ى
ً
اىيـ ٍب ًف إًسم ً
ً ً
كؼ ًب ٍاب ًف َّ
س يف
اع ى
يؿ ا ٍل ىبَّزياز ا ٍل ىم ٍع ير ي
أٍ
الش ٍي ًخً ،با ٍل ىب ٍ
ص ىرًة ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ىعمي ا ٍل ىح ى
ٍى
ىح ىم ىد ٍب ًف إ ٍب ىر ى
م ح.
س ًك ُّ
ا ٍلفى ى

( )1الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .136/8
( )2الكاشؼ لمذىبي .301/2
( )3تقريب التيذيب البف حجر .579/
( )4الجرح التعديؿ البف أبي حاتـ .36/4
( )5الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .36/4
( )6تيذيب الكماؿ لممزم .369/8
( )7المصدر السابؽ.
( )8تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .135/4
( )9الثقات البف حباف .214/4
( )10المجركحكف البف حباف.287/1

( )11إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام .239/4
( )12الكاشؼ لمذىبي .377/1
( )13تقريب التيذيب البف حجر .107/

113

س ًف ىع ًم ُّي ٍب يف
أ يىبك ا ٍل ىح ى
اف
ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف يعثٍ ىم ى

ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
ض ًؿ ،أنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىج ٍعفى ور،
اسًـ ٍب يف َّ
م ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف الطَّ ىب ًر ِّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
س ٍي ًف ٍب يف ا ٍلفى ٍ
ىكأ ٍ ى ى ي
م ،أنا أ يىبك ا ٍل يح ى
اؿ:
اف ،ىع ٍف ًزىي ًاد ٍب ًف ًعالقىةى ،ىع ٍف ثىا ًب ًت ٍب ًف قي ٍط ىبةى ،قى ى
س ٍف ىي ي
س ٍف ىي ى
قال :أىٍن ىبأىىنا ىي ٍعقي ي
يص ية ٍب يف يع ٍق ىبةى ،أىٍن ىبأىىنا ي
اف ،أىٍن ىبأىىنا قى ًب ى
كب ٍب يف ي
ً
ً
ً
ً
س يع و
ار ا ٍل ىخ ٍي ًر ًب َّ
شً
الش ًاـ
كؿ :إًَّن يك ٍـ ًب ىح ٍي ي
كد ،ىيقي ي
ىع ى
س ًم ٍع ي
س ىع ىة أ ٍ
يرًة ،ىكًا َّف ت ٍ
ت ىع ٍب ىد المَّو ٍب ىف ىم ٍ
ث تىىب ٍمىبمىت األى ٍل ي
ى
س يف ىب ٍي ىف ىبا ًب ىؿ ىكا ٍلح ى
ً
ار َّ
شً
ش نار ًب ىيا.
الشِّر ًب ىغ ٍي ًرىىا ىك ىع ٍ
ىك ىع ٍ
ىع ى
س ىع ىة أ ٍ
ش نار ًب ىغ ٍي ًرىىا ،ىكًا َّف ت ٍ
الرج ًؿ ًف ً
كًفي ح ًد ً
بمً
شهر ًم ىف َّ
ىح ًم ىرةن
يث ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىج ٍعفى ور :ىك ىع ٍ
ا.ك ىز ى
اف ىي يك ي
س ىيأ ًٍتي ىع ىم ٍي يك ٍـ ىزىم ه
يو أ ٍ
اؿ َّ ي
كف أ ى
ى
اد :ىك ى
الشِّر ًب ىي ى
ى
ىح ُّ ى
يي ٍنتى ىق يؿ ىعمى ٍي ىيا إًلىى ا َّ
لش ًاـ.
ً
امةى ،فى ىرىكاهي ىع ٍف ًزىي واد ،ىع ٍف قي ٍط ىب ىة ٍب ًف ىم ًال وؾ .
ىخالىفى يو ىزائ ىدةي ٍب يف قي ىد ى
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)40
 رجاؿ اإلسناد األكؿ:
 .1أىبك ا ٍل ىق ً
م (536ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)6
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
ىح ىم يد ٍب يف ىع ًم ِّي ،الخطيب البغدادم (463ق) :ثقة حافظ ،سبؽ ترجمتو في الحديث (.)29
 .2أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ
اىيـ ٍب ًف إًسم ً
ً ً
كؼ ًب ٍاب ًف َّ
الش ٍي ًخ(449ق)(:)1
اع ى
يؿ ا ٍل ىبَّزياز ا ٍل ىم ٍع ير ي
س ًف ىعمً ُّي ٍب يف أ ٍ
 .3أ يىبك ا ٍل ىح ى
ٍى
ىح ىم ىد ٍب ًف إ ٍب ىر ى
ركل عف:عمي بف حساف الدممي الجدلي ،كعبد اهلل بف محمد اإلصطخرم ،كعمي بف عمر السكرم .

ركل عنو :أبك بكر الخطيب ،كأبك بكر الحداد(.)2

قاؿ الخطيب البغدادم :كتبنا عنو ككاف صحيح السماع(.)3
ً
م (340-331ق)(:)4
س ًك ُّ
س يف ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف يعثٍ ىم ى
اف ا ٍلفى ى
 .4أ يىبك ىعمي ا ٍل ىح ى
َّم ىعانً ٌي :ثقة(. )5
حدث بالبصرة ىع ٍف :يعقكب ى
الف ىس ٌ
كم :كعنو :ابف يج ىمٍيع .قاؿ أبك سعد الس ٍ
 رجاؿ اإلسناد الثاني:
 .5أىبك ا ٍلقى ً
م (536ق) :ثقة  ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ.
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
م (472ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
 .6أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف الطَّ ىب ًر ِّ

ض ًؿ القطاف (415ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
س ٍي ًف ٍب يف ا ٍلفى ٍ
 .7أ يىبك ا ٍل يح ى
 .8ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىج ٍعفى ور (347ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40

اف (277ق) :ثقة حافظ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
س ٍف ىي ى
 .9ىي ٍعقي ي
كب ٍب يف ي
يص ية ٍب يف يع ٍق ىب ىة (215ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)7
 .10قى ًب ى
بف ًعالىقى ىة ً
بف ىم ًال وؾ أ يىبك ىمالً وؾ الثَّ ٍعمى ًب ُّي ال يك ٍكًف ُّي (125ق)(:)6
ً .11زىي ي
اد ي
ركل عف :أسامة بف شريؾ ،كثابت بف قطبة ،كجابر بف سمرة ،كجرير بف عبد اهلل.

ركل عنو :أبك شيبة إبراىيـ بف عثماف العبسي ،كابراىيـ بف محمد بف مالؾ اليمداني ،كسفياف الثكرم(.)7
( )1تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .240/13
( )2تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .206/41
( )3تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .240/13
( )4تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .202/25
( )5األنساب لمسمعاني .223/10
( )6تيذيب الكماؿ لممزم .498/9
( )7المصدر السابؽ .499/9
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قاؿ اإلماـ أحمد :ثبت الحديث( ،)1كقاؿ العجمي :ثقة( ،)2كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ الحديث  ،كقاؿ ابف معيف :ثقة(،)3
كذكره ابف حباف في الثقات( ،)4كقاؿ النسائي :ثقة( ،)5كقاؿ الذىبي :أحد الثقات المعمريف( ،)6كقاؿ ابف حجر :ثقة يرمي

بالنصب(.)7

ً
الم ىزني( )8الككفي(الطبقة الثانية)(:)9
 .12ثىا ًبت ٍب ًف قي ٍط ىب ىة ي
ركل عف :ابف مسعكد .كركل عنو :الشعبي ،كأبك إسحاؽ ،كزياد بف عبلقة ،كسالـ بف أبي الجعد(.)10
قاؿ ابف سعد :ثقة كثير الحديث( ،)11كقاؿ العجمي :ثقة( ،)12كذكره ابف حباف في الثقات(.)13
ً
س يع و
كد (32ق) :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)40
 .13ىع ٍب ىد المَّو ٍب ىف ىم ٍ
 رجاؿ اإلسناد الثالث:
َّ ً
ً
الص ٍمت (161ق)(:)14
م ا ٍل يككًفي كنيتو أ يىبك َّ
قدامة الثقىف ٌي ا ٍلب ٍك ًر ٌ
 .14ىزائ ىدة بف ى
ركل عف :إبراىيـ بف مياجر ،كالحسف بف عبيد اهلل ،كحصيف بف عبد الرحمف  ،كزياد بف عبلقة.
ركل عنو :أحمد بف عبد اهلل بف يكنس كأبك أسامة حماد بف أسامة  ،كسفياف بف عيينة (.)15

()17
()16
سنة ،كقاؿ أبك زرعة :صدكؽ
قاؿ اإلماـ أحمد :متقف صدكؽ  ،كقاؿ العجمي:ثقة  ،كقاؿ أبك حاتـ :ثقة صاحب ٌ
مف أىؿ العمـ( ،)18كقاؿ النسائي :ثقة( ،)19كذكره ابف حباف في الثقات( ،)20كقاؿ الذىبي :ثقة حجة صاحب سنة( ،)21كقاؿ

ابف حجر :ثقة ثبت صاحب سنة(.)22
 .15قي ٍط ىب ية ٍب يف ىمالً وؾ الثَّ ٍعمى ًب ُّي ىع ُّـ ًزىي ًاد ٍب ًف ًع ىالقى ىة  :صحابي(.)23
( )1سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد .301/
( )2تاريخ الثقات لمعجمي .168/
( )3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .540/3
( )4الثقات البف حباف .258/4
( )5تيذيب الكماؿ لممزم .500/9
( )6تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .101/8
( )7تقريب التيذيب بف حجر .255/
( )8بضـ الميـ كسككف الزال كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى مزف ،كىي قرية مف قرل سمرقند .األنساب لمسمعاني .226/12
( )9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .457/2
( )10المصدر السابؽ.
( )11الطبقات الكبير البف سعد .316/8
( )12تاريخ الثقات لمعجمي .90/
( )13الثقات البف حباف .92/4
( )14تيذيب الكماؿ لممزم .273/9
( )15المصدر السابؽ .275/9
( )16سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد .312/
( )17تاريخ الثقات لمعجمي .163/
( )18الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .613/3
( )19تيذيب الكماؿ لممزم .376/9
( )20الثقات البف حباف .339/6
( )21الكاشؼ لمذىبي .277/9
( )22تقريب التيذيب البف حجر .248/
( )23اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر .340/5
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 الحكـ عمى اإلسناد األكؿ :اإلسناد صحيح ؛ألف رجالو ثقات.
 الحكـ عمى اإلسناد الثاني :اإلسناد صحيح ؛ألف رجالو ثقات.
 الحكـ عمى اإلسناد الثالث :اإلسناد صحيح ؛ألف رجالو ثقات.
 الحديث رقـ (: )42
ىحم ىد ٍب ًف اآلب ين ً
ً
ً ً
ً ً
كس ِّي ،أنا
ى
س ًف ٍب ًف ىع ٍبد المَّو ٍب ًف ا ٍل ىب َّنا ،ىع ٍف أىًبي ا ٍل يح ى
قى ىأٍر ىنا ىعمىى أىًبي ىع ٍبد المَّو ىي ٍح ىيى ٍب ًف ا ٍل ىح ى
س ٍي ًف يم ىح َّمد ٍب ًف أ ٍ ى
ىحم يد ٍب يف عب ٍي ًد ٍب ًف ا ٍلفى ٍ ً
اءةن،ح.
يى
ض ًؿ ،ق ىر ى
أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ ى
الص ٍي ىد ً
اح ًد ا ٍلك ً
اؿ :كأىىنا أىبك ينع ٍيوـ مح َّم يد ٍب يف ع ٍب ًد ا ٍلك ً
لن ُّي ،قال :أنا أ يىبك ىع ٍب ًد
اس ًط ُّي ،إً ىج ىازةن ،أنا ىعمً ُّي ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىخ ىزفى ىة َّ
ى
قى ى ى ي ى ي ى
ى
ى
ً
الز ٍعفى ىرًان ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ٍاب يف أىًبي ىخ ٍيثى ىمةى ،أىٍن ىبأىىنا يم ىع ً
س ٍي ًف ٍب ًف يم ىح َّم ود َّ
اد
اكىي ية ٍب يف ىع ٍم ورك ،أىٍن ىبأىىنا ىزًائ ىدةي ،أىٍن ىبأىىنا ًزىي ي
المَّو يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يح ى
ًو
ً
س يع و
س يف ًم ٍف ىب ٍي ًف ىبا ًب ىؿ
اؿ :تى ٍعمى ىم َّف أ َّىن يك ٍـ ًم ٍف ىح ٍي ي
ث ٍ
كد ،قى ى
اختىمى ى
ٍب يف عالقىةى ،ىع ٍف قي ٍط ىب ىة ٍب ًف ىمالؾ ،ىع ًف ٍاب ًف ىم ٍ
ؼ األى ٍل ي
ش ار ك ً
كا ٍل ًحيرًة.تىعمىم َّف أ َّ ً
شً
اح ندا ًم ىف
ىع ى
س ىع ىة أ ٍ
ىف ت ٍ
ار ا ٍل ىخ ٍي ًر ىك يع ٍ ن ى
ى ى ٍ ى
اىا.تى ىاب ىع يو ىي ٍح ىيى ٍب يف أىًبي يب ىك ٍي ور ا ٍل ًك ٍرىم ًان ُّي،
ًم ىف ا ٍل ىخ ٍي ًر ًب ىما ًس ىك ى
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ(.)40

ش ار ك ً
الش ًاـ ،تىعمىم َّف أ َّ ً
ار َّ
الشِّر ًب َّ
َّ
شً
اح ندا
ىع ى
س ىع ىة أ ٍ
ىف ت ٍ
الشِّر ىك يع ٍ ن ى
ٍ ى
ىع ٍف ىزًائ ىدةى.

 رجاؿ اإلسناد األكؿ:

س ًف ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ا ٍل ىب َّنا (531ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
 .1ىي ٍح ىيى ٍب ًف ا ٍل ىح ى
ىحم ىد ٍب ًف اآلب ين ً
ً
كس ِّي (457ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
ى
 .2يم ىح َّمد ٍب ًف أ ٍ ى
ض ًؿ (396ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
ىح ىم يد ٍب يف يع ىب ٍي ًد ٍب ًف ا ٍلفى ٍ
 .3أ ٍ
 رجاؿ اإلسناد الثاني:
اح ًد ا ٍلك ً
 .4مح َّم يد ٍب يف ع ٍب ًد ا ٍلك ً
اس ًط ُّي  :لـ أقؼ لو عمى ترجمة ،كسبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)40
ى
يى
ى
ى
الص ٍي ىد ً
لن ُّي (409ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
 .5ىع ًم ُّي ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىخ ىزفى ىة َّ
س ٍي ًف ٍب ًف يم ىح َّم ود َّ
الز ٍعفى ىرًان ُّي (337ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
 .6يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يح ى
ىح ىم يد ٍب يف أىًبي ىخ ٍيثى ىم ىة (279ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)38
 .7أ ٍ
ً ()1
 .8يم ىع ً
الم ىيمَّ ًب ً
بف ىع ٍم ًرك ً
م (214ق)(:)2
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
بف ىع ٍم ورك األ ٍىزًد ُّ
اكىي ية ي
الم ٍعن ُّي  ،ى
م أ يىبك ىع ٍم ورك ،ى
بف ي
ركل عف :أىبًي إسحاؽ إبراىيـ ٍبف يم ىح َّمد الفزارم  ،كاسرائيؿ ٍبف يكنس  ،كزائدة ٍبف قدامة الثقفي.

ىرىكل ىعنو :البخارم ،كأحمد ٍبف منيع البغكم  ،كحمداف ٍبف عمي الكراؽ ،كأبك خيثمة زىير ٍبف حرب(.)3
قاؿ أبك حاتـ :ثقة( ،)4كقاؿ اإلماـ أحمد :صدكؽ ثقة( ،)5ذكره ابف حباف في الثقات(،)6
كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الصادؽ( ،)7كقاؿ ابف حجر :ثقة(.)8

( )1بفتح الميـ كسككف العيف كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى معف بف مالؾ بف فيـ  ،مف األزد ،األنساب لمسمعاني .357/12
( )2تيذيب الكماؿ لممزم .207/28
( )3المصدر السابؽ .208/28
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .386/8
( )5تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .260/15
( )6الثقات البف حباف .167/9
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .214/10
( )8تقريب التيذيب البف حجر .567/
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ً
ام ىة (161ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)41
 .9ىزائ ىدةي ٍب يف قي ىد ى
ً .10زىي ًاد ٍب ًف ًعالقى ىة (125ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)41
 .11قي ٍط ىب ية ٍب يف ىم ًال وؾ الثَّ ٍع ىم ًب ُّي :صحابي ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)41
ً
س يع و
كد (32ق) :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)40
 .12ىع ٍب ىد المَّو ٍب ىف ىم ٍ
 رجاؿ اإلسناد الثالث:

م( ،)1قى ً
بف ىنس ًر ً ً و
اف (208ق)(:)2
الع ٍب ًد ُّ
اضي ىك ٍرىم ى
 .13ىي ٍح ىيى ىي ٍح ىيى ي
بف أىًبي يب ىك ٍي ور ً ٍ
بف أىس ٍيد ى
ركل عف :إبراىيـ بف طيماف ،كاسرائيؿ بف يكنس ،كجعفر بف زياد األحمر ،كزائدة بف قدامة.

ركل عنو :إبراىيـ بف الحارث البغدادم ،كأحمد بف سعيد الدارمي ،كأبك خيثمة زىير بف حرب(.)3
كثَّقو ابف معيف( ،)4كالعجمي( ،)5كابف المديني( ،)6كأبك حاتـ الرازم( ،)7كذكره ابف حباف في الثقات( ،)8كقاؿ الذىبي:

الحافظ الثقة( ،)9كقاؿ ابف حجر :ثقة(.)10
ً
ام ىة (161ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
 .14ىزائ ىدةي ٍب يف قي ىد ى
 الحكـ عمى اإلسناد األكؿ :حسف؛ ألف فيو؛ ىي ٍحىيى ٍب ًف اٍل ىح ىس ًف ٍب ًف ىعٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف اٍلىبَّنا :صدكؽ.
اح ًد اٍلك ً
 الحكـ عمى اإلسناد الثاني  :أتكقؼ في الحكـ؛ ألف فيو مح َّم ىد ٍبف عٍب ًد اٍلك ً
اس ًط ُّي  :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
يى
ى
ى ى ى
 الحكـ عمى اإلسناد الثالث :اإلسناد صحيح؛ ألف رجالو ثقات.
 الحديث رقـ (: )43
الش ً
ىخبرىنا أىبك و
يو َّ
ص و
ىح ىم يد ٍب يف ىع ًم ِّي ا ٍب ًف يم ىح َّم ًد
كر ا ٍل ىج ىن ًز ُّ
م ا ٍلفى ًق ي
اف ًع ُّيً ،ب ىم ٍرىك ،أنا أ يىبك ىحا ًم ود أ ٍ
س ٍعد يم ىح َّم يد ٍب يف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىم ٍن ي
أ ٍ ىى ي ى
اف ا ٍلقى ًط ً
اف َّ
ٍب ًف ىع ٍب يد و
يع ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو
ص ًر ُّ
س ٍع ود ىع ٍب يد َّ
ىح ىم يد ٍب يف ىج ٍعفى ًر ٍب ًف ىح ٍم ىد ى
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىح ٍم ىد ى
م ،أنا أ ٍ
الن ٍ
كس ،أنا أ يىبك ى
ش ،ع ٍف ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف س ارقىةى ،ع ٍف أىًب ً
اؿ ىع ٍب يد
اؿ :ىق ى
يو ،ىق ى
ىح ىم ىد ،ىح َّدثىًني أىًبي ،أىٍن ىبأىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف يع ىب ٍي ود ،أىٍن ىبأىىنا األ ٍ
ٍب يف أ ٍ
ى
ىع ىم ي ى ى
يى
شو ً
شو ً
شهر ًب ىي ًذ ًه ،ىكًا َّف َّ
س ىع هة ًب َّ
شهر
الشَّر قي ِّ
المَّ ًو :إً َّف ا ٍل ىخ ٍي ىر قي ِّ
س ىع هة ًب ىي ًذ ًه ىك ىع ٍ
الش ًاـ ىك ىع ٍ
ىع ى
س ىـ ىع ى
ىع ى
س ىـ ىع ى
ش ىرةى أ ٍ
ش ىرةى أ ٍ
ار فىت ٍ
ار ،فىت ٍ
ًب َّ
الش ًاـ.
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)40
 رجاؿ اإلسناد:

ص و
م (549ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)5
كر ا ٍل ىج ىن ًز ُّ
 .1يم ىح َّم يد ٍب يف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىم ٍن ي
ىح ىم يد ٍب يف ىع ًم ِّي ٍب ًف ىع ٍب يد و
كس (506ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)5
 .2أ ٍ
اف َّ
م (433ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)5
ص ًرك ُّ
 .3ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىح ٍم ىد ى
الن ٍ

( )1بفتح العيف كسككف الباء كفي آخرىا الداؿ الميممة ،ىذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة بف نزار .األنساب لمسمعاني .190/9
( )2تيذيب الكماؿ لممزم .245/31
( )3المصدر السابؽ .247/31
( )4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .228/
( )5تاريخ الثقات لمعجمي .468/
( )6الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .132/9
( )7المصدر السابؽ.
( )8الثقات البف حباف .257/9
( )9تذكرة الحفاظ لذىبي .282/1
( )10تقريب التيذيب .219/
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ىحم يد ٍب يف جعفى ًر ا ٍلقى ًط ً
يع ُّي (368ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)5
ىٍ
أٍى
ىح ىم ىد بف حنبؿ (290ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)5
ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
بف ح ٍنب وؿ أىبك ع ٍب ًد ً
اهلل (241ق) :ثقة حافظ إماـ حجة  ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)5
أٍ
ىح ىم يد ي ى ى ي ى
()1
بف أىًبي أيم َّي ىة الطَّ ىن ً
بف يع ىب ٍي ًد ً
ب (205ق)(:)2
يم ىح َّم يد ي
اف ًس ُّي ال يك ٍكًف ُّي ،األ ٍ
ىح ىد ي
ى

ركل عف :أباف بف إسحاؽ ،كادريس بف يزيد األكدم ،كاسماعيؿ بف أبي خالد ،كسميماف األعمش.

ركل عنو :أحمد بف حنبؿ ،كأحمد بف منيع البغكم ،كأبك خيثمة زىير بف حرب ،كعباس بف محمد الدكرم(.)3
قاؿ ابف سعد( ،)4كالعجمي( ، )5كابف معيف( ،)6كاإلماـ أحمد ،كالنسائي( ،)7ك َّ
طنً ٌي :ثقة( ،)8كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ ال
الد ىارقي ٍ
بأس بو( ،)9كقاؿ الذىبي :الحافظ الثقة( ،)10قاؿ ابف حجر :ثقة يحفظ(.)11
ش (148ق) :ثقة حافظ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)28
ىع ىم ي
اف ٍب يف يم ٍي ىر ى
سمى ٍي ىم ي
اف ٍاأل ٍ
 .8ي
س ىراقة العدكم ا ٍل ىم ىد ًن ٌي (تكفي في خبلفة عثماف) :صحابي(.)12
 .9ىع ٍبد المَّو ٍبف ي
س ىراقة العدكم ا ٍل ىم ىد ًن ٌي :صحابي(.)13
 .10ي
ىح ىم ىد ٍب ىف ىعمً ِّي ٍب ًف ىعٍب يد و
كس :ضعيؼ .كألف ىناؾ انقطاع بيف
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ألف فيو أ ٍ
األعمش كبيف عبد اهلل بف سراقة.
 الحديث رقـ (:)44
ضً
اط ُّي ،أنا قى ً
َّاب ٍب يف ا ٍلمبارًؾ األى ٍنم ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍلبرىك ً
ات ىع ٍب يد ا ٍل ىكى ً
اف
اة أ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يمظىفَّ ًر ٍب ًف ىب ٍك ىر ى
اضي ا ٍلقي ى
يى ى
أ ٍ ىى ي ىى
ى
الص ٍي ىد ً
ىحم ىد ٍب ًف الد ً
و ً ً
َّ ً
َّخ ً
لن ُّي ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك
يؿ َّ
كس ي
س ًف أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّمد ا ٍل ىعتيق ُّي ،أنا أ يىبك ىي ٍعقي ى
كب يي ي
الشام ُّي ،أنا أ يىبك ا ٍل ىح ى
ؼ ٍب يف أ ٍ ى
جعفى ور مح َّم يد ٍب يف عم ورك ا ٍلعقىٍي ًم ُّي ،أىٍنبأىىنا مح َّم يد ٍب يف إًسم ً
س يف ٍب يف ىع ًمي ىي ٍع ًني ا ٍل يح ٍم ىك ًان َّي،
يؿ ىي ٍع ًني َّ
اع ى
ى يى
ىٍ يى
الصا ًيغى ،أىٍن ىبأىىنا ا ٍل ىح ى
ي
ىٍ
ٍى
َّاح ٍب ًف مجالً ود ،ع ٍف ع ًط َّيةى ،ع ٍف أىًبي س ًع و
سك يؿ المَّ ًو " :
الصب ً
ش ىرٍي وح ،أىٍن ىبأىىنا ىب ًق َّيةي ،ىع ًف َّ
اؿ :قى ى
يد ،قى ى
أىٍن ىبأىىنا ىح ٍي ىكةي ٍب يف ي
ى
ى ى
يى
اؿ ىر ي
ى
الس ً
الشي ً
و
س كثى ً
اط ً
يرًة
س ىم ٍي ىم ي
يف ىك ى
الث ى
إً ىذا ىك ى
يف ىك ًم ىائة ىخ ىر ىج ىم ىرىدةي َّ ى
س يي ٍـ ي
اف ىح ىب ى
س ىن ية ىخ ٍم و ى
اف ى
الـ في ىج ًز ى
اف ٍب يف ىد ياكىد ىعمى ٍي ًي ىما َّ ي
ا ٍلعر ًب ،فى ىذ ىى ً
شهر ًب َّ
شً
ارًى ٍـ إًلىى ا ٍل ًع ىار ً
الش ًاـ ".
ؽ يي ىج ًادليكىن يي ٍـ ،ىك يع ٍ
ىع ى
س ىع ية أ ٍ
ى
بتٍ
ىى
اؿ أىبك جعفى ور ا ٍلعقىٍيمً ُّي :كل أىص ىؿ لًي ىذا ا ٍلح ًد ً
يث.
ى
قى ى ي ى ٍ
ٍ ى
ى
ي

 .1كأخرجو الخطيب البغدادم في كتابو الفقيو كالمتفقو ،باب ما يتعمؽ بو مف أنكر المجادلة  ،553/1 ،مف طريؽ أبك
عتبة عف بقية ،بو ،متقارب األلفاظ.

( )1بفتح الطاء الميممة كالنكف ككسر الفاء كالسيف الميممة ،ىذه النسبة إلى الطنفسة .األنساب لمسمعاني .84/9
( )2تيذيب الكماؿ لممزم .54/26
( )3المصدر السابؽ .55/26
( )4الطبقات الكبير البف سعد .520/8
( )5تاريخ الثقات لمعجمي .410/
( )6الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .10/8
( )7تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .636/3
( )8سؤاالت السممي لمدارقطني .280/
( )9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .10/8
( )10تذكرة الحفاظ لمذىبي .243/1

( )11تقريب التيذيب البف حجر .525/
( )12اإلصابة في معرفة الصحابة البف حجر ..228/3
( )13الصدر السابؽ .91/4
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 .2أخرجو أبك جعفر العقيمي في كتابو الضعفاء الكبير ،في باب الصاد ، 213/2 ،مف طريؽ محمد بف إسماعيؿ ،
عف الحسف بف عمي ،بو ،بمفظو.
 .3كأخ رجو أبك الفرج بف الجكزم في كتاب المكضكعات ،في كتاب السنة كذـ البدعة  ،باب انتشار الشياطيف
ييظيركف البدع ،269/1 ،مف طريؽ عبد الكىاب الحافظ  ،عف محمد بف المظفر ،بو ،متقارب األلفاظ.
 .4كأخرجو اإلماـ السيكطي في كتابو الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة ،في كتاب السنة ،228/1 ،مف
طريؽ محمد بف إسماعيؿ  ،عف الحسف بف عمي ،بو ، ،متقارب األلفاظ.

 .5كأخرجو ابف بطة العكبرم في كتابو اإلبانة الكبرل ،في باب بياف كفر الجيمية ،147/6 ،رقـ الحديث  ، 423مف
طريؽ أبي عتبة أحمد بف الفرج ،عف بقية بف الكليد ،بو ،مختمؼ األلفاظ.
 رجاؿ اإلسناد:
م ،األى ٍنم ً
 .1أىبك ا ٍلبرىك ً
ات ىع ٍبد ى ً
س ًف ً
ىح ىم ىد ً
اط ُّي (538ق)(:)1
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
الم ىب ىارًؾ بف أ ٍ
بف يب ٍن ىد ىار ى
بف ى
الح ى
ي ىى
ى
الكىَّاب بف ي
ركل عف :أبي الحسيف أحمد بف النقكر ،كأبي محمد عبد اهلل الصريفيني ،كأبي القاسـ عبد العزيز األنماطي.
َّم ىعانً ٌي ،ك أبك الفرج ابف الجكزم(.)2
ركل عنو :أبك القاسـ بف عساكر ،كأبك سعد الس ٍ
قاؿ ابف الجكزم :ثقة ثبت( ،)3كقاؿ اٍل ًسمىًف ٌي  :حافظ ثقة( ،)4كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الثقة(.)5
الش ً
بف المظىفَّر بف بكراف َّ ً
م(َّ ،)6
اف ًع ٌي (488ق)(:)7
الح ىم ًك ُّ
الشام ُّي ،ى
ى ى
 .2أ يىبك ىب ٍك ور ،يم ىح َّم يد ي ي
العتيقي.
ركل عف :عثماف بف يد ىك ٌست ،كأبي القاسـ بف ب ٍشراف ،كأبي طالب بف ىغٍيبلف ،كأبي الحسف
ٌ
ركل عنو :أبك القاسـ بف السمرقندم ،كاسماعيؿ بف محمد الحافظ ،كىبو اهلل بف طاكس المقرئ.
قاؿ ابف الجكزم :كاف ثقة عفيفا( ،)8كقاؿ ابف نقطة :ثقة( ،)9كقاؿ الذىبي :العبلـ قاضي القضاة(.)10
ً ً ()11
ىح ىم ىد ً
بف يم ىح َّم ًد ً
الم ىج ِّيز(441()12ق)(:)13
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
ىح ىم يد ي
بف أ ٍ
س ًف أ ٍ
ص ٍك ور ى
 .3أ يىبك ى
م ،ى
بف ىم ٍن ي
الح ى
العت ٍيق ُّي  ،ي
الرَّزاز .
ركل عف :تماـ بف محمد ،كعبد الرحمف بف عمر بف نصر ،كأبي الحسف عمي بف محمد بف سعيد ى
ركل عنو :كأبك بكر الخطيب ،كعبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي ،كأبك عبد اهلل بف أبي الحديد(.)14
( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي .134/20
( )2التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة .372/
( )3المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .33/18
( )4تذكرة الحفاظ لمذىبي .53/4
( )5سير أعبلـ النببلء لمذىبي .134/20
( )6ىذه النسبة إلى حماة ،بمدة مميحة مف ببلد الشاـ بيف حمب كحمص .األنساب لمسمعاني .258/4
( )7تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .276/33
( )8المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .27/17
( )9إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة .360/2
( )10تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .276/33
( )11بفتح العيف ككسر التاء كبعدىا الياء الساكنة كفي آخرىا القاؼ ،نسبة إلى عتيؽ ،كىك اسـ لبعض أجداد المنتسب إليو .األنساب لمسمعاني
.233/9
( )12بضـ الميـ كفتح الجيـ كتشديد الياء المكسكرة كفي آخرىا الزال ،ىذا لمف يحمؿ ماؿ التجار مف بمد إلى بمد كيسممو إلى شريكو كيرد مثمو إليو،
األنساب لمسمعاني .100/12
( )13تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .36/6
( )14تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر.200/5
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قاؿ الخطيب البغدادم :صدكؽ( ،)1كقاؿ ابف ماككال :كاف ثقة متقنا()2كقاؿ ابف نقطة :الحافظ( ،)3كقاؿ الذىبي :اإلماـ
المحدث الثقة(.)4

الص ٍيدلني( )5ا ٍل ىم ِّك ٌي (388ق)(:)6
أح ىمد ٍبف يكسؼ ٍبف الدخيؿ ،أ يىبك يعقكب َّ
 .4يكسؼ ٍبف ٍ
َّ
الر ٍح ىمف ٍبف ىعٍبد المَّو المقرئ.
كعٍبد َّ
كعٍبد المو ٍبف أىبًي رجاء ،ى
ركل عف :يم ىح َّمد ٍبف عمرك العقيمي ،ى
ىحمد ٍبف مح َّمد ً
ركل عٍنو :الحكـ ٍبف المنذر ُّ
أح ىمد بف نكح األصبياني.
كم ىح َّمد ٍبف ٍ
يى
ى
ىى ى ي
ى
العتيقي ،ي
البمكطي ،كأ ٍ ى
قاؿ الذىبي :محدث مكة(.)7

مي( )8الحافظ (322ق)(:)9
حماد ،أبك جعفر ي
 .5محمد بف ىع ٍمرك بف مكسى بف ٌ
العقىٍي ٌ
ركل عف :جده يزيد بف محمد بف حماد العقيمي ،كمحمد بف إسماعيؿ الصائغ ،كاسحاؽ بف إبراىيـ الدبرم.
كعنو :يكسؼ بف أحمد بف الدخيؿ المصرم ،كأبك بكر ابف المقرئ ،كأبك الحسف محمد بف نافع الخزاعي.

قاؿ أبك الحسف القطاف :ثقة عالـ بالحديث( ،)10كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الناقد(.)11
 .6مح َّم يد ٍب يف إًسم ً
الص ًائغي( )12الكبير البغدادم ،نزيؿ مكة (276ق)(:)13
سالًوـ ،أ يىبك ىج ٍعفى ور َّ
اع ى
يى
يؿ ٍب ًف ى
ٍى
ركل عف :أحمد بف إسحاؽ الحضرمي ،كأحمد بف حنبؿ  ،كالحسف بف عمي الخبلؿ.

ركل عنو :أبك داكد ،كأبك الحسيف أحمد بف جعفر ابف المنادم ،كأبك جعفر محمد بف عمرك العقيمي(.)14

ذكره ابف حباف في الثقات( ،)15كقاؿ ابف أبي حاتـ :صدكؽ( ،)16كقاؿ الذىبي :مف كبار المحدثيف( ،)17كقاؿ ابف حجر:
صدكؽ(.)18

()19
و
و
بف ىع ًم ِّي ً
الخالَّ يؿ
الي ىذ ًل ُّيَّ ،
الرٍي ىح ًان ُّي  ،ى
س يف ي
 .7أ يىبك يم ىح َّمد ى
بف يم ىح َّمد ي
الح ى

()20

(242ق)(:)21

( )1تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .36/6
( )2تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .203/5
( )3إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة .333/4
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .602/17
( )5بفتح الصاد كسككف الياء كفتح الداؿ بعدىا البلـ ألؼ كالنكف ،ىذه النسبة لمف يبيع األدكية كالعقاقير .األنساب لمسمعاني .359/8
( )6تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .178/27
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .27/17
( )8بفتح العيف ككسر القاؼ كسككف الياء  ،ىك اسـ لمجد .األنساب لمسمعاني .339/9
( )9تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .117/24
( )10المصدر السابؽ.
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي .236/15
( )12بفتح الصاد ككسر الياء كفي آخرىا الغيف  ،ىذه النسبة إلى عمؿ الصياغة كصكغ الذىب .األنساب لمسمعاني .266/8
( )13تيذيب الكماؿ لممزم.475/24
( )14المصدر السابؽ .476/24
( )15الثقات البف حباف .133/9
( )16تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .363/2
( )17تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .437/20
( )18تقريب التيذيب البف حجر .499/
( )19بفتح الراء كسككف الياء كبعدىا الحاء كآخرىا النكف،ىذه النسبة إلى الريحاف  ،كالى رجؿ اسمو ريحاف.األنساب لمسمعاني .213/6
( )20بفتح الخاء كتشديد البلـ ألؼ ،ىذه النسبة إلى عمؿ الخؿ أك بيعو .األنساب لمسمعاني .239/5
( )21تيذيب الكماؿ لممزم .259/6
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ركل عف :إبراىيـ بف خالد الصنعاني ،كأبي أسامة حماد بف أسامة  ،كسميماف بف حرب  ،كعبد اهلل بف نمير.
ركل عنو :الجماعة سكل النسائي ،كابراىيـ بف إسحاؽ الحربي ،كمحمد بف عمي بف زيد الصائغ(.)1
قاؿ أبك حاتـ :صدكؽ( ،)2كذكره ابف حباف في الثقات( ،)3كقاؿ الخطيب البغدادم :كاف ثقة حافظ( ،)4كقاؿ يعقكب بف
شيبة :كاف ثقة ثبتان متقن نا( ، )5كقاؿ النسائي:ثقة( ،)6كقاؿ الذىبي :الحافظ ،كزاد :ثبت حجة( ،)7كقاؿ ابف حجر :ثقة
حافظ(.)8

ضرًمي ا ٍل ًح ً
ً
مصي أ يىبك ا ٍل ىعبَّاس (224ق)(:)9
 .8ىح ٍي ىكة بف ي
ش ىرٍيح بف يزيد ا ٍل ىح ٍ ى ٌ
ركل عف :إسماعيؿ بف عياش ،كبقية بف الكليد ،كأبيو أبي حيكة شريح بف يزيد ،كضمرة بف ربيعة.
ركل عنو :البخارم ،كأبك داكد ،كأحمد بف حنبؿ ،كأبك حاتـ الرازم ،ك محمد بف إسماعيؿ الترمذم(.)10
كثَّقو ابف معيف( ،)11كاإلماـ أحمد( ،)12كيعقكب بف أبي شيبة( ،)13كقاؿ أبك حاتـ :ثقة صدكؽ( ،)14كقاؿ الذىبي :اإلماـ

المتقف المحدث( ،)15كقاؿ ابف حجر :ثقة(.)16
ً ()17
الحم ً
ً
ً
بف ص ًائ ود أىبك ي ٍح ًم ىد ً
ً
ص ُّي (197ق)(:)18
الح ٍم ىي ًر ُّ
م ،ال ىك ى
 .9ىب ًق َّي ية ي
ي ي
الكًليد ً ى
بف ى
الم ٍيتىم ُّيٍ ،
الع ُّي  ،ثيَّـ ى
ركل عف :إبراىيـ بف أدىـ  ،كجعفر بف الزبير ، ،كسعيد بف عبد العزيز  ،كالصباح بف مجالد.
ركل عنو :إبراىيـ بف شماس  ،كاسماعيؿ ابف عياش  ،كحماد بف سممة ،كحيكة بف شريح الحمصي(.)19
قاؿ ابف سعد :كاف ثقة في ركايتو عف الثقات ككاف ضعيؼ الركاية عف غير الثقات( ،)20كقاؿ ابف معيف :اذا حدث عف

ثقة فميس بو بأس( ،)21كمرة قاؿ :ثقة( ،)22كقاؿ أبك حاتـ :يكتب حديث بقية كال يحتج بو(،)23
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .262/6
( )2الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .21/3
( )3الثقات البف حباف .176/8
( )4تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .351/8
( )5المصدر السابؽ
( .)6تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .351/8
( )7الكاشؼ لمذىبي .328/1
( )8تقريب التيذيب البف حجر .200/
( )9تيذيب الكماؿ لممزم .482/7
( )10المصدر السابؽ .484/7
( )11سؤاالت ابف الجنيد ليحي بف معيف .327/
( )12العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل .52/3
( )13تيذيب الكماؿ لممزم .483/7
( )14الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .307/3
( )15سير أعبلـ النببلء لمذىبي .668/10
( )16تقريب التيذيب البف حجر .221/

( )17بفتح الكاؼ كفي آخرىا العيف  ،ىذه النسبة إلى قبيمة يقاؿ ليا «كبلع» نزلت الشاـ ،األنساب لمسمعاني .186/11
( )18تيذيب الكماؿ لممزم .192/4
( )19المصدر السابؽ .194/4
( )20الطبقات الكبير البف سعد .474/9
( )21تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .79/1
( )22تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .79/1
( )23الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .435/2
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كقاؿ العجمي :ثقة ما ركل عف المعركفيف كما ركل عف المجيكليف فميس بشيء( ،)1كقاؿ أبك زرعة :ما لبقية عيب إال
كثرة ركايتو عف المجيكليف ،فأما الصدؽ فبل يؤتى مف الصدؽ كاذا حدث عف الثقات فيك ثقة( ،)2كقاؿ الحاكـ :ثقة
مأمكف( ،)3كقاؿ عبد اهلل بف المبارؾ :بقية بف الكليد صدكؽ المساف كلكنو يأخذ عمف أقبؿ كأدبر( ،)4كقاؿ الخطيب
البغدادم :في حديثو مناكير إال أف أكثرىا عف المجاىيؿ ،ككاف صدكقا( ،)5كقاؿ النسائي :إف قاؿ أخبرنا أك حدثنا فيك

ثقة ،كاف قاؿ :عف ،فبل يؤخذ عنو( ،)6كقاؿ الذىبي :ثقة في نفسو ،لكنو يدلس عف الكذابيف( ،)7كمرة قاؿ :احد االئمة
الحفاظ يركل عمف دب كدرج كلو غرائب تستنكر أيضا عف الثقات( ،)8كقاؿ ابف حجر :صدكؽ كثير التدليس عف

الضعفاء( ،)9كذكره ابف حجر في المرتبة الرابعة مف طبقات المدلسيف(.)10
َّاح ٍب ًف يم ىج ًال ود(الطبقة التاسعة):
.10
الصب ً
َّ
ركل عف عطية العكفي ،كعنو بقية بف الكليد.

قاؿ أبك جعفر العقيمي :شامي مجيكؿ بنقؿ الحديث( ،)11ك قاؿ ابف عدم الجرجاني :ليس بالمعركؼ ،ىكىك مف مشايخ
بقية الذيف ال يركم عنيـ غيره( ،)12كقاؿ الذىبي( )13كابف حجر( :)14المتيـ بكضع ىذا الحديث صباح.
()15
س ٍع ًد ً
س ًف (111ق)(:)16
بف يج ىن ى
 .11ىع ًط َّي ية ي
الع ٍكًف ُّي ال يك ٍكًف ُّي ،أ يىبك ى
الح ى
ادةى ى
بف ى
ركل عف :زيد بف أرقـ ،كعبد اهلل بف عباس  ،كعبد اهلل بف عمر بف خطاب  ،كأبي سعيد الخدرم.
ركل عنو :أباف بف تغمب  ،كابنو الحسف بف عطية العكفي  ،كزكريا بف أبي زائدة  ،كسميماف األعمش(.)17

قاؿ ابف سعد :كاف ثقة إف شاء اهلل كمف الناس مف ال يحتج بو( ،)18كقاؿ ابف معيف :صالح الحديث( ،)19كقاؿ العجمي:
ثقة كليس بالقكم( ،)20كقاؿ اإلماـ أحمد :ضعيؼ الحديث( ،)21كقاؿ الجكزجاني :مائؿ(،)22
( )1تاريخ الثقات لمعجمي .83/
()2الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 435/2
( )3سؤاالت السجزم لمحاكـ .93/
( )4تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .49/
( )5تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .623/7
( )6المصدر السابؽ.
( )7ديكاف الضعفاء لمذىبي .50/
( )8المغني في الضعفاء لمذىبي .109/1
( )9تقريب التيذيب البف حجر .164/
( )10طبقات المدلسيف البف حجر .49/
( )11الضعفاء الكبير لمعقيمي .213/2
( )12الكامؿ في الضعفاء البف عدم .133/5
( )13ميزاف االعتداؿ لمذىبي .305/2
( )14لساف الميزاف البف حجر .180/3
( )15بفتح العيف كسككف الكاك كفي آخرىا الفاء ،ىذه النسبة إلى عكؼ ،كىـ جماعة .النساب لمسمعاني .404/9
( )16تيذيب الكماؿ لممزم .145/20
( )17المصدر السابؽ .147/20
( )18الطبقات الكبير البف سعد .421/8
( )19تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .500/3
( )20تاريخ الثقات لمعجمي .140/2
( )21العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ احمد ركاية ابنو عبد اهلل .548/1
( )22أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني .72/
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كقاؿ البخارم :في حديثو نظر( ،)1كقاؿ أبك حاتـ :ضعيؼ الحديث يكتب حديثو( ،)2كقاؿ أبك زرعة :ليف ،ككاف ىشيـ
كالثكرم يضعفاف حديثو( ،)3كقاؿ النسائي :ضعيؼ( )4كقاؿ َّ
طنً ٌي :ضعيؼ( ،)5كقاؿ الذىبي :يمجمعه عمى ضعفو(،)6
الد ىارقي ٍ
كقاؿ ابف حجر :صدكؽ يخطئ كثي ار( ،)7كذكره في المرتبة الرابعة مف طبقات المدلسيف(.)8
 .12أىًبك ً و
م (63ق)  :صحابي جميؿ.
سعيد ال يخ ٍد ًر ٌ
ى
 الحكـ عمى اإلسناد :الحديث متركؾ؛ ألف فيو الصباح بف مجالد :متيـ بالكضع.
 الحديث رقـ (: )45

ىخبرىنا أىبك ا ٍلحس ًف مح َّم يد ٍب يف ىك ً
س ًف ،أنا َّ
ص ور يم ىح َّم يد ٍب يف
ام وؿ ا ٍل ىم ٍق ًد ًس ُّيً ،ب ًد ىم ٍ
الش ٍي يخ ا ٍلفى ًق ي
شى
ى ى يى
أ ٍ ىى ي
يو أ يىبك ىن ٍ
ؽ ،أنا أىًبي أ يىبك ا ٍل ىح ى
اىيـ ٍب ًف إًسم ً
ً ً
الش ٍي يخ أىبك سع ود إًسم ً
اىيـ ا ٍلياركًن ُّي ا ٍلجرج ًان ُّي ًفي ا ٍلم ً
ً ً
اعي ىؿ
اع ي
يٍ ى
ى ٍ
س ًجد األىق ى
إ ٍب ىر ى ى ي
ٍى
ٍصى ،أىٍن ىبأىىنا َّ ي ى ٍ ٍ ى
يؿ ٍب يف أى ٍح ىم ىد ٍب ًف إ ٍب ىر ى
يؿ مح َّم يد ٍب يف إًسم ً
ىحم يد ٍب يف مح َّم ًد ٍب ًف ًزي واد ،أىٍنبأىىنا أىبك إً ً
اإلسم ً
اعيمً ُّي ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ى و
م ،أىٍن ىبأىىنا يم ىح َّم يد
يؿ الت ٍِّرًم ًذ ُّ
اع ى
س ىماع ى ي ى
ى
يى
ى ي ٍ
ٍى
س ٍيؿ أ ٍ ى
ً ٍى
الصبَّاح ٍب يف مجالً ود ،ع ٍف ع ًط َّي ىة ا ٍلعكًف ِّي ،ع ٍف أىًبي س ًع و
ً
ا ٍب يف ك ٍى وب ُّ ً
سك يؿ المَّ ًو
اؿ :قى ى
يد ،قى ى
ى
ى ى
يى
السمىم ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ىبق َّيةي ،أىٍن ىبأىىنا َّ ي
ىٍ
اؿ ىر ي
ى
ى
الشي ً
و
س كثى ً
اط ً
الـ ًفي
اف ٍب يف ىد ياكىد ىعمى ٍي ًي ىما َّ
سمى ٍي ىم ي
يف الَّ ًذ ى
الث ى
 " :إً ىذا ىك ى
يف ىك ًم ىائة ىخ ىر ىج ىم ىرىدةي َّ ى
س يي ٍـ ي
يف ىح ىب ى
س ىن ية ىخ ٍم و ى
اف ى
الس ي
ً
ٍى ً
شهر ًب َّ
شً
ىج ىزًائ ًر ا ٍل يب يح ً
ارًى ٍـ إًلىى ا ٍل ًع ىار ً
الش ًاـ "
ؽ يي ىج ًادليكىن يي ٍـ ،ىك يع ٍ
ىع ى
س ىع ية أ ٍ
كر ،ىيذ ى ي
ب م ٍن يي ٍـ ت ٍ
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ . 44
 رجاؿ اإلسناد:
ً
سف َّ
م ،ا ٍل ىم ٍق ًد ًس ُّي (536ق)(:)9
سـ بف مجاىد أبك ى
النضر ٌ
الح ى
 .1يم ىح َّم يد ٍب يف ىكام وؿ بف ىد ٍي ى
ركل عف :أبيو أبي الحسف كامؿ بف ديسـ الفقيو ،كأبي الفتح نصر بف إبراىيـ الزاىد.
َّم ىعانً ٌي.
ركل ىعنو :ابف عساكر ،كابنو القاسـ بف عمي ،كالس ٍ
َّم ىعانً ٌي :شيخ صالح أميف صدكؽ ثقة(.)10
قاؿ الس ٍ
ً
سف َّ
م الفقيو العسقالني ا ٍل ىم ٍق ًد ًس ُّي (492ق)(:)11
سـ بف مجاىد بف عركة  ،أبك ى
النضر ٌ
الح ى
 .2ىكام يؿ بف ىد ٍي ى
ركل عف :أبي الحسيف محمد بف الترجماف ،كأبي نصر محمد الياركني ،كعمي بف صالح العسقبلني.
ركل عنو :عمر بف عبد الكريـ الدىستاني  ،كابنو أبك الحسيف ،كأبك القاسـ ابف السمرقندم(.)12
لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
ً ً
يـ ا ٍل ىي ياركًن ُّي ا ٍل يج ٍر ىج ًان ُّي(:)13
 .3أ يىبك ىن ٍ
ص ور يم ىح َّم يد ٍب يف إ ٍب ىراى ى
( )1الضعفاء الكبير لمعقيمي .290/3
( )2الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .383/6
( )3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .383/6
( )4الضعفاء كالمتركككف لمنسائي.85/
( )5الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني .165/2
( )6ديكاف الضعفاء لمذىبي .276/
( )7تقريب التيذيب البف حجر .423/
( )8طبقات المدلسيف البف حجر .50/
( )9تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .427/36
( )10التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني .213/2
( )11تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .10/50
( )12المصدر السابؽ .11/50

( )13تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .157/1
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اإلسم ً
ركل عفً :إسم ً
ً
اعيمً ُّي اٍل يج ٍر ىجاني ،كأحمد بف محمد بف عمراف(.)1
اعي يؿ ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍ ى
ٍى
()2
ركل عنو :ىك ً
ام يؿ بف ىدٍي ىسـ بف مجاىد ،كمحمد بف عمي بف سبلـ الدمشقي ،كابراىيـ بف يكنس بف محمد المقدسي .

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
اع ً
اإلسم ً
اىيـ ٍب ًف إًسم ً
ً ً
 .4أىبك سع ود إًسم ً
يم ُّي ا ٍل يج ٍر ىجاني(396( )3ق)(:)4
اع ى
اع ي
يؿ ٍب يف أ ٍ
يؿ ً ٍ ى
ٍى
ي ىٍ ٍى
ىح ىم ىد ٍب ًف إ ٍب ىر ى
ركل عف :أبيو أبي بكر اإلسماعيمي ،كعف أبي العباس األصـ  ،كمحمد بف أحمد بف حفص الدينكرم.
ركل عنو :محمد بف أحمد بف شعيب الركياني ،كأبك محمد الخبلؿ ،كعمي بف المحسف التنكخي(.)5

قاؿ الخطيب البغدادم :ثقة فاضؿ(.)6
بف عب و
اهلل ً ً
بف ع ٍب ًد ً
ً
كثي(350( )7ق)(:)8
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
المتُّ ُّ
َّاد ال ىقطَّ ي
ىح ىم يد ي
س ٍي وؿ أ ٍ
اف ،ى
بف ًزىياد ً ى
بف يم ىح َّمد ً ى
 .5أ يىبك ى
م ى
ركل عف :محمد بف عبيد اهلل المنادم ،كالحسف بف مكرـ ،كأبي إسماعيؿ الترمذم.

الرَّزاز  ،كأبك الحسف ابف الحماني.
ركل عنو :أبك الحسف بف رزقكيو ،كابف الفضؿ القطاف ،كعمي بف أحمد ى
قاؿ الخطيب البغدادم :كاف صدكقا( ،)9ككثقو َّ
طنً ٌي( ،)10كابف الجكزم( ،)11كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث الثقة(.)12
الد ىارقي ٍ
ؼ أىبك إًسم ً
بف إًسم ً
اعٍي ىؿ ً
م (280ق)(:)13
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
السمى ًم ُّي ،الت ٍِّرًم ًذ ُّ
اعٍي ىؿ ُّ
م ،ثيَّـ ى
بف يي ٍك ي
س ى ي ٍى
 .6يم ىح َّم يد ي ٍ ى
ركل عف :إبراىيـ بف حمزة الزبيرم ،كأبي نعيـ الفضؿ بف دكيف ،كقبيصة بف عقبة.
ركل عنو :الترمذم ،كالنسائي ،كأبك بكر أحمد بف سمماف النجاد ،كأبك سيؿ أحمد بف محمد القطاف(.)14
قاؿ النسائي :ثقة( ،)15كقاؿ َّ
طنً ٌي :ثقة صدكؽ( ،)16كذكره ابف حباف في الثقات( ،)17كقاؿ الخطيب البغدادم :كاف
الد ىارقي ٍ
فيما متقنا( ،)18كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الثقة( ،)19كقاؿ ابف حجر :ثقة حافظ(.)20
اهلل ُّ ً
بف ع ًط َّي ىة أىبك ع ٍب ًد ً
ش ًق ُّي ( 230 - 221ق)(:)21
ِّم ٍ
 .7يم ىح َّم يد ي
ي ى
بف ىك ٍى ًب ً ى
السمىم ُّي ،الد ى
( )1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .381/4
( )2المصدر السابؽ .284/7
( )3بضـ الجيـ كسككف الراء كالجيـ كالنكف بعد األلؼ ،ىذه النسبة إلى بمدة جرجاف .األنساب لمسمعاني .327/3
( )4تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .311/7
( )5المصدر السابؽ.
( )6تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .311/7
( )7بفتح الميـ كضـ التاء المشددة كفي آخرىا الثاء  ،نسبة إلى متٌكث ،كىي بمدة بيف قرقكب كككر األىكاز ،األنساب .80/12
( )8تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .194/6
( )9المصدر السابؽ.
( )10سؤاالت السممي لمدارقطني .90/
( )11المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .133/14
( )12سير أعبلـ النببلء لمذىبي .521/15
( )13تيذيب الكماؿ لممزم .489/24
( )14المصدر السابؽ .490/24
( )15مشيخة النسائي .96/
( )16سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .138/
( )17الثقات البف حباف .150/9
( )18تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .368/2
( )19سير أعبلـ النببلء لمذىبي .242/13
( )20تقريب التيذيب البف حجر .499/

( )21تيذيب الكماؿ لممزم .599/26
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ركل عف :أحمد بف معاكية بف كديع ،كبقية بف الكليد ،كحصيف بف جعفر الفزارم ،كضمرة بف ربيعة.
ركل عنو :إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني ،كعبيد بف شريؾ البزاز ،كأبك حاتـ الرازم.
قاؿ أبك حاتـ :صالح الحديث( ،)1ككثقو َّ
طنً ٌي ( ،)2كالذىبي ( ،)3كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(.)4
الد ىارقي ٍ
بف الكًل ً
ً
يد (197ق) :صدكؽ كثير التدليس عف الضعفاء ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)44
 .8ىبق َّي ية ي ى
َّاح ٍب ًف يم ىجالً ود (الطبقة التاسعة) :متيـ بالكضع ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)44
الصب ً
َّ .9
ً
الع ٍكًف ُّي (111ق) :صدكؽ يخطئ كثيرا ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)44
 .10ىعط َّي ية ى
 .11أىًبك ً و
م (63ق)  :صحابي جميؿ .سبؽ ذكره في الحديث رقـ(.)44
سعيد ال يخ ٍد ًر ٌ
ى
ً ً
ً
يـ
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ عمى إسناد الحديث؛ ألف فيو  :ىكام ىؿ ى
بف ىدٍي ىسـ ،ك يم ىح َّم ىد ٍب ىف إٍب ىراى ى
اٍليى ياركنً ُّي لـ أقؼ ليما عمى جرح أك تعديؿ.

 الحديث رقـ (: )46
ً
و ً ً
ً
ً ً
ض ًؿ
الس ىم ً
الم ىة َّ
ىح ىم يد ٍب يف ا ٍلفى ٍ
اع ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ
في كتىا ًبي ىع ٍف أىًبي ىن ٍ
ص ور يم ىح َّمد ٍب ًف ىح ٍمد ا ٍلك ٍب ًريت ِّي ،لى ٍـ أ ىىر ىعمى ٍيو ىع ى
ً
ً
ً ً
يو ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ا ٍل ىعب ً
كب
ستى ًان ُّي ا ٍلفى ًق ي
َّاس يم ىح َّم يد ٍب يف ىي ٍعقي ى
ى
س ٍي ًف األ ٍىرىد ٍ
س ًف ىعم ُّي ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ا ٍل يح ى
الء أ يىبك ا ٍل ىح ى
الباطرقىان ٌي ،إً ٍم ن
ص ُّي ،أىٍنبأىىنا ب ًق َّي ية ٍب يف ا ٍلكًل ً
ىحم يد ٍب يف ا ٍلفىر ًج ا ٍل ًحم ً
يد،ح.
كس ى
ى ى
ى
ٍب ًف يي ي
ٍ
ى
ؼ ،أنا أ يىبك يعتٍ ىب ىة أ ٍ ى
الز ٍعفىر ًان ُّي ،أىٍنبأىىنا ا ٍلح ً
س ًف يم ىح َّم يد ٍب يف ىم ٍريزك ً
ىح ىم يد ٍب يف ىعمً ِّي ا ٍب ًف
ؽ ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ا ٍل ىكَّر ي
افظي أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ
ى
ى
ىكأىٍن ىبأىىنا أ يىبك ا ٍل ىح ى
اؽ َّ ى
م ،كأىبك ا ٍلقى ً
ثىا ًب وت ،أنا ا ٍل ىق ً
اضي أ يىبك ىب ٍك ور ا ٍل ًح ً
اج ،قال :أىٍن ىبأىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف
الر ٍح ىم ًف ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو َّ
اسًـ ىع ٍب يد َّ
الس َّر ي
ير ُّ ى ي
الصبَّاح ٍب يف ا ٍلمجالً ًد ،ع ٍف ع ًط َّي ىة ا ٍلعكًف ِّي ،ع ٍف أىًبي س ًع و
ً
اؿ
اؿ :قى ى
يد ،قى ى
ى
ى ى
يى
ىص ُّـ ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك يعتٍ ىبةى ،أىٍن ىبأىىنا ىبق َّيةي ،أىٍن ىبأىىنا َّ ي
ىي ٍعقي ى
ىٍ
ى
كب األ ى
الشي ً
و
س كثى ً
اط ً
اف ٍب يف ىد ياكىد ىعمى ٍي ًي ىما
سمى ٍي ىم ي
يف ىك ى
الث ى
سك يؿ المَّ ًو  " :إً ىذا ىك ى
يف ىك ًم ىائة ىخ ىر ىج ىم ىرىدةي َّ ى
س يي ٍـ ي
اف ىح ىب ى
س ىن ية ىخ ٍم و ى
اف ى
ىر ي
الشاًـ ".كًفي ح ًد ً
ً
كر ،فى ىذ ىى ً
شهر ًب َّ
شو
الـ ًفي ىج ىزًائ ًر ا ٍل يب يح ً
ار إً ىلى ا ٍل ًع ىار ً
يث ٍاب ًف
َّ
ؽ يي ىج ًادليكىن يي ٍـ ،ىك يع ٍ
ىع ى
س ىع ية أ ٍ
ى
ى
ب م ٍن يي ٍـ ت ٍ
ى
الس ي
اد ًفي إًس ىن ًاد ًه ع ٍب ىد ا ٍلك ً
اح ًد ٍب ىف ًزىي واد.
ىع ى
.ك ىرىكاهي ىغ ٍي يريى ٍـ ،ىع ٍف ىب ًق َّي ىة فى ىز ى
ىم ٍريزكؽو :أ ٍ
ى
ٍ
ى
ش ياريى ٍـ ى
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)44

 رجاؿ اإلسناد األكؿ:
ً ًً
اني(532( )5ق)(:)6
 .1يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىح ٍم ود بف عبد اهلل ،أبك نصر
اكييٌ ،
القب ٌ
األصبياني ،ا ٍلك ٍبريت ِّي ،الفك ٌ
ٌ
ركل عف :أحمد بف الفضؿ الب ً
اطرقىانً ٌي ،كأبا مسمـ بف ىم ٍي ىرٍب يزد.
ى
ركل عنو :أبك سعد ابف السَّمعانًي ،كأبك مكسى ً
يني ،كابف عساكر.
ى
المد ٌ
ٍى ٌ
()8
قاؿ ابف عساكر :ال بأس بو( ،)7كقاؿ الذىبي :شيخ صالح .
( )1الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .114/8
( )2تيذيب الكماؿ لممزم .600/26

( )3سير أعبلـ النببلء لمذىبي .669/10
( )4تقريب التيذيب البف حجر .541/

( )5بفتح القاؼ كتشديد الباء المنقكطة كفي آخرىا نكف ،ىذه النسبة إلى القباف ،كىك الٌذم يكزف بيا األشياء .األنساب
لمسمعاني.319/10

( )6تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .293/36

( )7تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .367/52
( )8تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .293/36
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بف جعفى ور األىصبي ًان ُّي الب ً
ً
ىح ىم ىد ً
بف يم ىح َّم ًد ً
اطرقى ًان ٌي(460( )1ق)(:)2
بف الفى ٍ
ض ًؿ ي
ىح ىم يد ي
بف أ ٍ
 .2أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ
ى
بف يم ىح َّمد ً ى ٍ
ٍىى
َّ
َّ
َّ
قفي.
ركل عف :أبي عبد المو بف مندة ،كعبد المو بف جعفر ،كأبي مسمـ بف شيدؿ ،كأحمد بف يكسؼ الث ٌ
ركل عنو :أبك عمي َّ
الدقٌاؽ(.)3
الحداد ،كالحسيف ٍبف ىعٍبد الممًؾ الخبلؿ ،كمحمد بف عبد الكاحد ٌ
ٌ
()5
()4
ً
َّم ىعان ٌي :كاف محدثان مكث انر مف الحديث ،
قاؿ أبك عبد اهلل بف مندة :الشيخ اإلماـ الحافظ  ،كقاؿ الس ٍ
كقاؿ محمد بف عبد اهلل الدقاؽ :ثقة في الحديث( ،)6قاؿ الذىبي :ثقة فيما ركل(.)7
ً
ً
ستى ًان ُّي(:)8
س ٍي ًف األ ٍىرىد ٍ
س ًف ىعم ُّي ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ا ٍل يح ى
 .3أ يىبك ا ٍل ىح ى
ىص ُّـ  ،كأحمد بف سيؿ بف حمدكية.
بف ىي ٍعقي ٍك ى
ركل عف :يم ىح َّم يد ي
ب األ ى
ً
ً
ً
ض ًؿ ً ً
م(.)9
ىس ىك ًار ُّ
ركل عنو :أ ٍ
بف الفى ٍ ى
ىح ىم يد ي
الباطرقىان ٌي ،ك ىعم ُّي ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ىعم ٍّي ٍاأل ٍ
لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
ً ً ()10
العب ً
ىص ُّـ(346( )11ق)(:)12
يم ًك ُّ
سى
 .4يم ىح َّم يد ي
بف ىي ٍعقي ٍك ى
الم ٍعقم ُّي  ،،األ ى
ؼ أ يىبك ى
ب بف يي ٍك ي
م ىم ٍكلى يى يـ ،ى
َّاس األ ى
ركل عف:محمد بف إسحاؽ الصغاني ،كعباس بف محمد الدكرم ،كيحيى بف جعفر ،كحنبؿ بف إسحاؽ.
ركل عنو :الحاكـ ،كأبك عبد اهلل بف منده ،كأبك عبد الرحمف السممي ،كأبك بكر الحيرم.
قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ :ثقة صدكؽ( ،)13كقاؿ ابف عساكر :محدث مشيكر( ،)14كقاؿ ابف الجكزم :محدث

كبير( ،)15كقاؿ الذىبي :اإلماـ المفيد الثقة محدث المشرؽ()16كقاؿ ابف كثير :كاف إماما ثقة حافظا ضابطا صدكقا(.)17
ص ُّي ،الممىقَّبً :ب ً
الحم ً
الك ٍن ًد ُّ ً
اف ً
الح ىج ً
بف الفى ىر ًج ً
الم ىؤِّذ ًف (271ق)(:)18
از ِّ
سمى ٍي ىم ى
ىح ىم يد ي
 .5أ يىبك يع ٍت ىب ىة أ ٍ
ي ي
بف ي
مٍ ،
م ي
ركل عف :بقية بف الكليد ،كمحمد بف حمير ،كضمرة بف ربيعة ،كمحمد بف إسماعيؿ بف أبي فديؾ.
ركل عنو :النسائي ،كمكسى بف ىاركف ،كعبد الرحمف بف أبي حاتـ ،كأبك العباس األصـ(.)19

( )1بفتح الباء ككسر الطاء كسككف الراء كفتح القاؼ .ىذه النسبة الى باطرقاف كىي إحدل قرل أصبياف .األنساب لمسمعاني .39/2
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .479/30
( )3المصدر السابؽ .480/30
( )4فتح الباب في الكنى كاأللقاب البف مندة .17/
( )5األنساب لمسمعاني .40/2
( )6سير أعبلـ النببلء لمذىبي .182/18
( )7تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .479/30
( )8بفتح األلؼ كسككف الراء كفتح الداؿ كسككف السيف كفتح ال تاء كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة الى أردستاف كىي بميدة قريبة مف أصبياف .األنساب
لمسمعاني .158/1
( )9الرد عمى مف قاؿ ألـ حرؼ البف منده .58/
اكم .األنساب لمسمعاني .350/12
( )10بفتح الميـ كسككف العيف كبعدىا القاؼ المكسكرة ،ىذه النسبة إلى معقؿ ،كىك اسـ لبعض أجداد الر ٌ
( )11بفتح األلؼ كصاد كتشديد الميـ في آخر الكممة ىذه صفة مف كاف ال يسمع مف الصمـ .األنساب لمسمعاني .290/1
( )12تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .287/56
( )13عمؿ الحديث البف أبي حاتـ .264/1
( )14تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 287/56
( )15المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .112/14
( )16تذكرة الحفاظ لمذىبي .52/3
( )17طبقات الشافعييف البف كثير .270/1
( )18تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .558/5
( )19سير أعبلـ النببلء لمذىبي .584/12
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قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ :محمو الصدؽ( ،)1كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ :يخطئ( ،)2كقاؿ ابف عدم :كسط
ال يحتج بحديثو ،كقاؿ محمد بف عكؼ الطائيَّ :
المعمر المحدث ،كزاد :ييركل لو مع
كذاب( ،)3كقاؿ الذىبي :الشيخ
َّ
ضعفو( ،)4كقاؿ ابف حجر :كسط (.)5
 .6ب ًق َّي ية ٍب يف ا ٍلكًل ً
يد (197ق) :صدكؽ كثير التدليس ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)44
ى
ى
 رجاؿ اإلسناد الثاني:
ً
الرَّزاؽ بف مح َّمد أىبك ا ٍلحسف َّ ً
م ا ٍلجالب(517( )6ق)(:)7
 .7يم ىح َّمد بف ىم ٍريزكؽ بف عبد َّ
يى ي
الز ٍعفى ىراني ا ٍل ىب ٍغ ىداد ٌ
ركل عف :الخطيب ،كأبي جعفر ابف المسممة ،كابف المأمكف ،كأبي الحسيف ابف الميتدم باهلل.
ركل عنو :يكسؼ بف مكي ،كأبك طاىر ابف الحصني ،كأبك طاىر اٍل ًسمىًف ٌي  ،كعبد الحؽ اليكسفي.
قاؿ ابف الجكزم :ثقة( ،)8كقاؿ الذىبي :محدث ثقة مكثر( ،)9كزاد :المحدث الثبت الصالح( ،)10كقاؿ السبكي :الفقيو
المحدث( ،)11كقاؿ ابف كثير :كاف ثقة ،ككاف متقنان جيد الضبط(.)12
ىح ىم يد ٍب يف ىع ًم ِّي ٍب ًف ثىا ًب وت ،الخطيب البغدادم (463ق) :ثقة حافظ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)29
 .8أ ٍ
بف مح َّم ًد الحر ًشي(ً ،)13
م(َّ ،)14
م (421ق)(:)15
س ياب ٍك ًر ُّ
الح ٍي ًر ُّ
ىح ىم يد ي
سف بف أ ٍ
 .9أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ
ىح ىم ىد ً ي ى
بف ى
الن ٍي ى
الح ى
ىى ٌ
ركل عف :أبي عمي محمد بف أحمد بف معقؿ الميداني ،كحاجب بف أحمد الطكسي ،كأبي العباس األصـ.
البٍييىًق ٌي ،كأبك القاسـ القشيرم ،كأبك بكر الخطيب(.)16
ركل عنو :الحاكـ  ،كأبك محمد الجكيني ،كأبك بكر ى
َّم ىعانً ٌي :ثقة في الحديث( ،)17كقاؿ الذىبي :اإلماـ العالـ المحدث(.)18
قاؿ أبك بكر محمد بف منصكر الس ٍ
ً
ً
ً ً
ً
السٌراج(:)19()418
 .10ىع ٍب يد َّ
م ٌ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍبد المَّو ٍب ًف يم ىح َّمد أبك القاسـ ا ٍلقي ىرش ٌي ال ٌنيسابكر ٌ
بغي ،كمحمد ٍبف سميماف البزارم.
العباس
ركل عف :أبي ٌ
األصـ ،كأبي منصكر محمد بف القاسـ ٌ
ٌ
الص ٌ
ركل عنو :أبك بكر الخطيب ،كعمي بف أحمد األخرـ المديني ،كأبك صالح المؤذف ،كعثماف المحمي .
( )1الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .67/2
( )2الثقات البف حباف .45/8
( )3تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .558/5
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .584/12
( )5لساف الميزاف البف حجر .575/1
( )6بفتح الجيـ كتشديد البلـ ألؼ كفي آخرىا الباء  ،ىذا لمف يجمب الرقيؽ كالدكاب مف مكضع إلى مكضع .األنساب لمسمعاني .445/3
( )7تاريخ اإلسبلـ لمذىبي (ت بشار) .282/11
( )8المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ .223/17
( )9تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .282/11
( )10سير أعبلـ النببلء لمذىبي .471/19
( )11طبقات الشافعية لمسبكي .400/6
( )12طبقات الشافعييف البف كثير .558/1
( )13بفتح الحاء كالراء كفي آخرىا الشيف ،نسبة إلى بنى الحريش بف كعب بف ربيعة ،كأكثرىـ نزلكا البصرة .األنساب لمسمعاني.121/4
( )14بكسر الحاء كسككف الياء  ،ىذه النسبة إلى الحيرة كىي بالعراؽ عند الككفة ،كبخراساف بنيسابكر .األنساب لمسمعاني .325/4
( )15سير أعبلـ النببلء لمذىبي .356/17
( )16المصدر السابؽ .357/17
( )17التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة .133/
( )18سير أعبلـ النببلء لمذىبي .356/17
( )19تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .449/28
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قاؿ الصريفيني :الثقة الجميؿ( ،)1كقاؿ الذىبي :أماـ جميؿ ثقة( ،)2كقاؿ السبكي :كاف إماما جميبل(.)3
ىص ُّـ (346ق) :سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
 .11يم ىح َّم يد ٍب يف ىي ٍعقي ى
كب األ ى
ىح ىم يد ٍب يف ا ٍلفى ىر ًج (271ق) :سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
 .12أ يىبك يع ٍت ىب ىة أ ٍ
 .13ب ًق َّي ية ٍب يف ا ٍلكًل ً
يد (197ق) :سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
ى
ى

َّاح ٍب يف ا ٍل يم ىجالًد (الطبقة التاسعة) :متيـ بالكضع ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)44
َّ .14
الصب ي
ً
الع ٍكًف ُّي (111ق) :صدكؽ يخطئ كثيرا ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)44
 .15ىعط َّي ية ى
 .16أىًبك ً و
م (63ق)  :صحابي جميؿ .سبؽ ذكره في الحديث رقـ(.)44
سعيد ال يخ ٍد ًر ٌ
ى
 الحكـ عمى اإلسناد األكؿ :أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد األكؿ ألف فيو :أيىبا اٍل ىح ىس ًف ىعمً ُّي ٍب يف يم ىح َّم ًد األ ٍىرىد ٍستىانً ُّي ،
لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.

َّ
بف مجالد :متيـ بالكضع.
 الحكـ عمى اإلسناد الثاني  :اإلسناد متركؾ؛ ألف فيو
الصب ى
اح ى
 الحديث رقـ (:)47
اإلسم ً
ىخبرىناه أىبك ا ٍلقى ً
ًً
الر ٍح ىم ًف ٍب يف يم ىح َّم ود ا ٍلفى ً
ار ًس ُّي ،أنا
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
اعيمً ُّي ،أنا أ يىبك ىع ٍم ورك ىع ٍب يد َّ
أ ٍ ىى ي ي
م ،أنا أ يىبك ا ٍلقىاسـ ً ٍ ى
ً
ث ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ا ٍل ىح ً
ٍاب يف ىع ًدم ،أىٍن ىبأىىنا ٍاب يف قيتىٍي ىبةى ،ىكا ٍل ىح ً
ير ٍب يف يع ىب ٍي ود،ح .
ار ًث ا ٍل ىي ىر ًك ُّ
ار ي
م ،قال :أىٍن ىبأىىنا ىكث ي
يد ٍب يف عم ورك ،قال :أنا ب ًق َّيةي ،ع ٍف ع ٍب ًد ا ٍلك ً
اكي ية ٍب يف ا ٍلعبَّا ً ً ً
اح ًد ٍب ًف ًزىي واد ،ىع ًف
قى ى
س ًع ي
ى ى
ى
اؿ :ىكنا يم ىع ً ى
ى
س ا ٍلح ٍمص ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ى
ى
ىٍ
َّاح ٍب ًف مج ًال ود ،ح َّدثىًني ع ًط َّي ية ا ٍلعكًف ُّي ،ع ٍف أىًبي س ًع و
س ىن ية ىخ ٍم و
س
الصب ً
َّ
يد ا ٍل يخ ٍد ًر ِّ
اؿ :قى ى
م ،قى ى
سك يؿ المَّ ًو  " :إً ىذا ىك ى
ى
ى
ى
يى
ىٍ
اف ى
اؿ ىر ي
ى
ً
اف ٍب يف ىداكىد ًفي ج ىز ًائ ًر ا ٍلب ٍح ًر ،فى ىذ ىى ً
شي ً
و
كثى ً
شً
ارًى ٍـ إًلىى
ىع ى
سمى ٍي ىم ي
يف ىك ى
اط ي
الث ى
س ىع ية أ ٍ
ى
ى
ى
يف ىك ًم ىائة ىخ ىر ىج ٍت ى ى
ب م ٍن يي ٍـ ت ٍ
ي
س يي ٍـ ي
اف ىح ىب ى
ى
ً
و
ً
ً
ً
ً
ً
ً
شهر ًب َّ
َّاح ٍب يف يم ىجالد ىى ىذا ىي ٍر ًكم ىع ٍن يو ىبق َّي ية ىغ ٍي ىر ىى ىذا
اؿ ٍاب يف ىعدمَّ :
ا ٍلع ىارؽً ،يي ىجادليكىن يي ٍـ ًبا ٍلع ىارؽً ،ىك يع ٍ
الشاـ ".قى ى
الصب ي
يث ،كلى ٍيس ًبا ٍلمعر ً
ا ٍلح ًد ً
يف ل ىي ٍر ًكم ىع ٍن يي ٍـ ىغ ٍي يرهي.
كؼ ىك يى ىك ًم ٍف ىم ى
شا ًي ًخ ىب ًق َّي ىة الَّ ًذ ى
ى
ى ى
ى ٍي
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)44

 رجاؿ اإلسناد:
 .1أىبك ا ٍلقى ً
م (536ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)6
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
()5
ً ()4
ً
ً
ً
ً
ً
ً
س ىماعٍي ىؿٍ ،اب ًف أىًبي ىب ٍك ور ً
س ىع ىدةى ً
الج ٍر ىجان ُّي (477ق) :
س ىماعٍي يؿ ي
س ىماعٍيم ُّي ،ي
اإل ٍ
بف إً ٍ
بف ىم ٍ
 .2أ يىبك القىاسـ إً ٍ

ركل عف :أبيو ،كعمو المفضؿ ،كحمزة السيمي ،كمحمد بف يكسؼ الشالنجي ،كأحمد بف إسماعيؿ الرباطي.

ركل عنو :زاىر ككجيو ابنا الشحامي ،كأبك نصر أحمد بف عمر الغازم ،كاسماعيؿ بف السمرقندم.

قاؿ ابف الجكزم :صدكؽ( ،)6كقاؿ الذىبي :كاسع العمـ صدكؽ( ،)7كقاؿ ابف النجار :كاف إماما عالما ثقة( ،)8كقاؿ ابف
الصفدم :كاف مف األئمة الكبار في الفقو كالحديث(.)9
( )1المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لمصريفيني .329/
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .449/28
( )3طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي .116/5
( )4بضـ الجيـ كسككف الراء الميممة كالجيـ كالنكف بعد األلؼ ،ىذه النسبة إلى بمدة جرجاف .األنساب لمسعاني .327/3
( )5تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .187/32
( )6المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ .234/16
( )7تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .187/32
( )8المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد البف الدمياطي .90/
( )9الكافي بالكفيات لمصفدم .133/9
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اني (428ق)(:)1
سيف ،أبك ىع ٍمرك
 .3عبد َّ
الر ٍح ىمف بف يم ىح َّمد بف يح ى
الفارسي ٌ
ثـ ا ٍل يج ٍر ىج ٌ
ٌ
ركل عف :جده اإلماـ أبي بكر اإلسماعيمي كأبي محمد أحمد بف عدم ككالده أبي عبد اهلل(.)2
قاؿ الذىبي :فقيو ثقة(.)3
ً
ىح ىمد الجرجاني (365ق)(:)4
م ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف يم ىح َّمد ٍبف أ يىبك أ ٍ
 .4ىع ٍبد المَّو ٍبف ىعد ٌ
ركل عف :بيمكؿ بف إسحاؽ التنكخي ،كمحمد بف يحيى المركزم ،كأبي عبد الرحمف النسائي.
ركل عنو :شيخو أبك العباس بف عقدة ،كأبك سعد الماليني ،كحمزة بف يكسؼ السيمي(.)5

قاؿ أبك القاسـ الجرجاني :كاف حافظا متقنا( ،)6كقاؿ ابف عساكر :حافظ ثقة( ،)7كقاؿ ابف الجكزم :الحافظ ،كزاد :كاف

عالما بالحديث غاية فيو( ،)8كقاؿ الذىبي :الحافظ الثقة( ،)9كقاؿ السيكطي :حافظ متقف ثقة(.)10
َّ ً ()11
العب ً
س ًف ً
سقىالى ًن ٌي (310ق)(:)12
ادة الم ٍخم ُّي
بف قيتىٍي ىبة بف ًزىي ى
َّاس ،يم ىح َّم يد ي
بف ى
الع ٍ
ى
الح ى
 .5أ يىبك ى
ركل عف :ىشاـ بف عمارف كابراىيـ بف ىشاـ بف يحيى الغساني ،ككثير بف عبيد اهلل المذحجي.
ركل عنو :أحمد بف عمير بف جكصا ،كأبك عمي النيسابكرم الحافظ  ،كأبك أحمد بف عدم.
قاؿ َّ
طنً ٌي :ثقة( ،)13كقاؿ الذىبي :اإلماـ الثقة المحدث الكبير(.)14
الد ىارقي ٍ
 .6الحارث بف محمد بف الحارث بف خسرك أبك الميث الصياد اليركم(310 – 301()15ق)(:)16
ركل عف :عمرك بف عثماف كيحيى بف عثماف ،كأبي التقي ىشاـ بف عبد الممؾ ،ككثير بف عبيد .

ركل عنو :أبك أحمد بف عدم ،كأبك زرعة ،كأبك بكر بف أبي دجانة(.)17

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
صي َّ
جي(ً )18
 .7ىك ًثير بف عبيد بف نمير أبك الحسف المذ ً
الحذاء( )19المقرئ (247ق)(:)20
الح ٍم ُّ
ٍح ُّ
يى
ى ى
ى
( )1تاريخ جرجاف ألبي القاسـ الجرجاني .261/
( )2المصدر السابؽ.
( )3تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .237/29
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .154/16
( )5المصدر السابؽ .155/16
( )6تاريخ جرجاف ألبي القاسـ الجرجاني .266/
( )7تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .5/31
( )8المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .244/14
( )9المعيف في طبقات المحدثيف لمذىبي .114/
( )10طبقات الحفاظ لمسيكطي .381/
( )11بفتح البلـ المشددة كسككف الخاء  ،ىذه النسبة إلى لخـ ،كلخـ كجذاـ قبيمتاف مف اليمف نزلتا الشاـ .األنساب لمسمعاني .210/11
( )12تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .317/52
( )13سؤاالت السيمي لمدارقطني .28/
( )14سير أعبلـ النببلء لمذىبي .292/14
( )15بفتح الياء كالراء الميممة  ،ىذه النسبة إلى بمدة ىراة ،كىي إحدل ببلد خراساف .األنساب لمسمعاني .403/13
( )16تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .177/7
( )17تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .471/11
( )18بفتح الميـ كسككف الذاؿ ككسر الحاء كالجيـ ،ىذه النسبة إلى مذحج ،كىي قبيمة مف اليمف .األنساب لمسمعاني .161/12
َّعؿ .األنساب المتفقة البف القيسراني .40/
( )19منسكب إلى ىح ٍذ ًك الن ٍ
( )20تيذيب الكماؿ لممزم .140/24
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ركل عف :أبي ضمرة أنس بف عياض الميثي ،كأيكب بف سكيد الرممي ،كبقية بف الكليد.
ركل عنو :أبك داكد ،كالنسائي ،كابف ماجو ،كأبك الحسف أحمد بف عمير بف جكصاء ،كبقي بف مخمد(.)1
قاؿ النسائي :ال بأس بو( ،)2ككثَّقو أبك حاتـ( ،)3كابف حجر(.)4
 رجاؿ اإلسناد الثاني:

َّاس ا ٍل ًحم ً
اكىي ية ٍب يف ا ٍل ىعب ً
 .8يم ىع ً
ص ُّي  :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
ٍ
ً .9
س ًعيد بف أىبي صفكاف السككني ،أ يىبك يعثٍ ىماف الحمصي ( الطبقة الحادية عشر)(:)5
سعيد بف ىع ٍمرك بف ى
ى
ركل عف :بقية بف الكليد ،كداكد بف منصكر ،كالمعافى بف عمراف الظيرم الحمصي  ،كالكليد بف سممة.
ركل عنو :النسائي ،كابراىيـ بف محمد بف متكيو ،كجعفر بف درستكيو الفارسي(.)6

قاؿ النسائي :ال بأس بو( ، )7كقاؿ ابف أبي حاتـ :صدكؽ( ،)8كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(.)9
بف الكًل ً
ً
يد (197ق) :صدكؽ كثير التدليس عف الضعفاء ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)44
 .10ىبق َّي ية ي ى
 .11ع ٍب ًد ا ٍلك ً
اح ًد ٍب ًف ًزىي واد (177ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
ى
ى
َّاح ٍب ًف يم ىجالً ود (الطبقة التاسعة) :متيـ بالكضع ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)44
.12
الصب ً
َّ
 .13ىع ًط َّي ية ا ٍل ىع ٍكًف ُّي (111ق) :صدكؽ يخطئ كثي ار ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)44
 .14أىًبك س ًع و
م (63ق) :صحابي ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)44
يد ا ٍل يخ ٍد ًر ِّ
ى

 الحكـ عمى اإلسناد األكؿ :أتكقؼ في الحكـ عميو؛ ألف فيو الحارث بف محمد  ،لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 الحكـ عمى اإلسناد الثاني :أتكقؼ في احكـ عميو؛ ألف فيو :مع ًاكيةي اٍل ًحم ً
ص ُّي ،لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
يى ى
ٍ
 الحديث رقـ (: )48
قرأت عمى أبي عبد اهلل يحيى بف الحسف ،عف أبي تماـ عمي بف محمد بف الحسف ،عف أبي عمر بف ىحي ىَّكٍي ًو ،أنا
أبك الطيب محمد بف القاسـ بف جعفر الكككبي ،أنبأنا ابف أبي خيثمة ،أنبأنا عبد الكىاب بف نجدة الحكطي ،أنبأنا
إسماعيؿ بف عياش ،أنبأنا عقيؿ بف مدرؾ السممي ،عف الكليد بف عامر اليزني ،عف يزيد بف حمير ،عف كعب،
قاؿ" :الخير عشرة أجزاء ،فتسعة أجزاء الخير في الشاـ ،كجزء في سائر األرضيف".
 انفرد بو ابف عساكر(.)10

 رجاؿ اإلسناد:
ً ً
س ًف ٍب ًف ا ٍل ىب َّنا (531ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
 .1أىبك ىع ٍبد المَّو ىي ٍح ىيى ٍب ًف ا ٍل ىح ى

( )1تيذيب الكماؿ لممزم .140/24
( )2مشيخة النسائي .73/
( )3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .155/7
( )4تقريب التيذيب البف حجر .490/
( )5تيذيب الكماؿ لممزم .17/11
( )6المصدر السابؽ .18/11
( )7مشيخة النسائي .74/
( )8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .51/4
( )9تقريب التيذيب البف حجر .67/4
( )10تاريخ مديف دمشؽ البف عساكر .159/1
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ًً
س ًف ً
بف يم ىح َّم ًد ً
الم ٍعتى ًزلً ُّي (531ق)(:)1
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
زد ى
بف ىي ى
 .2أ يىبك تى َّماـ ىع ًم ُّي ي
اد ى
بف ى
م ،ى
الح ى
الكاسط ُّي ،ي
ركل عف :أبي الحسيف محمد بف المظفر ،كأبي الفضؿ الزىرم.
ركل عنو :أبك القاسـ ابف السمرقندم باإلجازة.

قاؿ خميس الحكزم :ككاف رافضيا يتظاىر بو كيقكؿ بخمؽ القرآف كيدعك إليو إال أنو كاف صحيح السماع( ،)2كقاؿ
الخطيب البغدادم :كاف صدكقا( ،)3قاؿ الذىبي :المبتدع( ،)4كقاؿ ابف ماككال :ثقة في الحديث( ،)5كقاؿ ابف حجر:

المبتدع(.)6
ً
ً
العب ً
الخٌراز(382()7ق)(:)8
زكريا بف ىي ٍح ىيى ،أ يىبك عمر بف ىحي ىَّكٍي ًو ى
َّاس بف يم ىح َّمد بف ٌ
 .3يم ىح َّمد بف ى
ركل عف :عبد اهلل بف إسحاؽ المدائني ،كمحمد بف محمد بف سميماف الباغندم ،كأبي القاسـ البغكم.
الب ٍرقىانً ٌي ،كمحمد بف أبي الفكارس ،كالحسف بف محمد الخبلؿ ،كأحمد العتيقي(.)9
ركل عنو :أبك بكر ى
()10
الب ٍرقىانً ٌي( ،)11كابف الجكزم( ،)12كقاؿ الذىبي :المحدث الحجة(.)13
كثَّقو الخطيب البغدادم  ،كأبك بكر ى
بف القى ً
اسًـ ً
بف ىج ٍعفىر أبك الطَّ ِّيب ال ىكك ىك ًب ُّي(317()14ق)(:)15
 .4يم ىح َّم يد ي
ركل عف :قعنب بف المحرر بف قعنب ،كابراىيـ بف عبد اهلل بف الجنيد ،كعبد اهلل بف أبي سعد.
ركل عنو :أبك الحسيف ابف البكاب  ،كأبك الفضؿ الزىرم ،كأبك الحسف َّ
طنً ٌي.
الد ىارقي ٍ
()16
َّ
َّم ىعانً ٌي( ،)17كالذىبي(.)18
كثقو الخطيب البغدادم  ،كأبك سعد الس ٍ
ىح ىم يد ٍب يف أىًبي ىخ ٍيثى ىم ىة (343ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)38
 .5أ ٍ
الحم ً
بف ىن ٍج ىدةى الحك ًط ُّي( ،)19الجب ىمي(ً )20
ً
الكى ً
َّاب ً
ص ُّي (232ق)(:)21
ىى
ىٍ
 .6أ يىبك يم ىح َّم يد ىع ٍبد ى
ٍ
( )1تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .588/13
( )2سؤاالت السمفي لخميس الحكزم.52/
( )3تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .588/13
( )4ميزاف االعتداؿ لمذىبي .156/3
( )5لساف الميزاف البف حجر .26/6
( )6المصدر السابؽ.

( )7بفتح الخاء كالراء المشددة كفي آخرىا زام  ،نسبة إلى خرز األشياء مف الجمكد كالقرب كالسيكر كغيرىا .األنساب لمسمعاني .67/5
( )8تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .205/4
( )9المصدر السابؽ.
( )10تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .205/4
( )11المصدر السابؽ.
( )12المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .364/14
( )13العبر في تاريخ مف غبر لمذىبي .161/2
( )14بفتح الكافيف بينيما الكاك الساكنة كفي آخرىا الباء المكحدة،ىذه النسبة إلى كككب .األنساب لمسمعاني .174/11
( )15تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .298/4
( )16المصدر السابؽ.
( )17األنساب لمسمعاني .174/11
( )18تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .551/23
( )19بفتح الحاء كالطاء المكسكرة بينيما الكاك الساكنة ،نسبة إلى حكط كظني أنيا مف قرل حمص أك جبمة .األنساب لمسمعاني .308/4
( )20بفتح الجيـ كالباء المنقكطة بكاحدة كفي آخرىا البلـ ،ىذه النسبة إلى الجبؿ  .األنساب لمسمعاني .191/3
( )21تيذيب الكماؿ لممزم .519/18
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ركل عف :الكليد بف مسمـ ،كسكيد بف عبد العزيز ،كمحمد بف شعيب بف شابكر ،كاسماعيؿ بف عياش.
ركل عنو :أبنو أبك عبد اهلل أحمد بف عبد الكىاب ،كمكسى بف أيكب النصيبي ،كأبك بكر بف أبي خيثمة(.)1

قاؿ أبك زرعة الرازم :شيخ صالح( ،)2كذكره ابف حباف في الثقات( ،)3كقاؿ يعقكب بف شيبة :ثقة( ،)4كقاؿ أبك بكر

ابف أبي عاصـ :ثقة ثقة( ،)5قاؿ الذىبي :كاف صدكقا( ،)6كقاؿ ابف حجر :ثقة(.)7
 .7إًسم ً
بف ىعي ً
َّاش (181ق) :صدكؽ لو أكىاـ ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)15
اعٍي يؿ ي
ٍى
( )9
()8
ًو
السمى ًمي أ يىبك األ ٍىزىى ًر َّ
الخ ٍكلى ًن ِّي ( 140 - 131ق) :
الشامي ى
 .8يعقىٍي يؿ ٍب يف يم ٍدرؾ ُّ ٌ

ركل عف :ثعمبة بف مسمـ ،كجابر بف عبد الرحمف بف عمرك السممي،كالكليد بف عامر اليزني.

ركل عنو :إسماعيؿ بف عياش ،كبقية بف الكليد ،كصفكاف بف عمرك(.)10

ذكره ابف حباف في الثقات( ،)11كقاؿ الذىبي :يكثِّؽ( ،)12كمرة قاؿ :صدكؽ( ،)13كقاؿ ابف حجر :مقبكؿ(.)14

و
عامر الى ىي ٍزًن ِّي(:)15
بف
 .9ا ٍل ىكًلي يد ي
ركل عف :تبيع عف كعب ،كعف يزيد بف خمير.

ركل عنو :عتبة بف تميـ ،كابنو ميدل بف الكليد بف عامر ،ك إسماعيؿ بف عياش(.)16
ذكره ابف حباف في الثقات(.)17

شً
ام ُّي (الطبقة الثالثة)
يد ٍب ًف يخ ىم ٍي ور الى ىي ٍزًن ِّي ال ٌ
 .10ىي ًز ى
ركل عف :عبد الرحمف بف شبؿ األنصارم ،كعمراف بف نمراف الشامي ،ككعب األحبار ،كأبي الدرداء .
()18

:

ركل عنو :بسر بف عبيد اهلل  ،كخالد بف طميؽ الشامي ،كخالد بف معداف ،كالكليد بف عامر اليزني.
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)19كقاؿ الذىبي :يكثِّؽ( ،)20كقاؿ ابف حجر :ثقة(.)21
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .520/18
( )2عمؿ الحديث البف أبي حاتـ .609/1
( )3الثقات البف حباف .411/8
( )4تيذيب الكماؿ لممزم .519/8
( )5امصدر السابؽ .521/18
( )6تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .264/17
( )7تقريب التيذيب البف حجر .400/
( )8فتح الخاء كسككف الكاك كفي آخرىا النكف ،نسبة إلى خكالف ،كعبس كخكالف قبيمتاف نزؿ أكثرىما الشاـ .األنساب لمسمعاني.234/5
( )9تيذيب الكماؿ لممزم .239/20
( )10المصدر السابؽ .240/20
( )11الثقات البف حباف .294/7
( )12الكاشؼ لمذىبي .31/2
( )13تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .494/8
( )14تقريب التيذيب البف حجر .427/
( )15بفتح الياء كالزال المفتكحة بعدىا نكف ،فيذه النسبة إلى يزف ،كىك بطف مف حمير .األنساب لمسمعاني .497/13
( )16الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .11/9
( )17الثقات البف حباف .552/7
( )18تيذيب الكماؿ لممزم ..119/32
( )19الثقات البف حباف .535/5
( )20الكاشؼ لمذىبي .381/2

( )21تقريب التيذيب البف حجر .631/
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ىح ىب ً
ار(32ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)14
ب األ ٍ
 .11ىك ٍع ي
السمى ًم ُّي مقبكؿ.
 الحكـ عمى اإلسناد :إسناد الحديث ضعيؼ؛ ألف فيو :يعقىٍي ىؿ ٍب ىف يم ٍد ًر وؾ ُّ

 الحديث رقـ (: )49
ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
س ٍي ًف ٍب يف َّ
النقُّ ً
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ص ،أنا أ ٍ
أ ٍ ىى ي
كر ،أنا أ يىبك طىاى ور ا ٍل يم ىخمِّ ي
م ،أنا أ يىبك ا ٍل يح ى
ً ً
اف ،ىكأىًبي ىح ً
ارثىةى،
الس ًر ُّ
ش ىع ٍي وب ،أىٍن ىبأىىنا َّ
م ٍب يف ىي ٍح ىيى ،أىٍن ىبأىىنا ي
ي
س ٍي ي
ؼ ٍب يف يع ىم ىر ،ىع ٍف أىًبي يعثٍ ىم ى
ش ىع ٍي ي
يـ ،أىٍن ىبأىىنا ى
ب ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ً
يع ىي ٍع ًني ٍاب ىف ُّ
الن ٍع ىم ً
ىف تىٍب ىدأى ىيا
الرًب ً
ص ًر َّ
ىك َّ
س ىن ًاد ًى ٍـ ،قىاليكا :قى ى
استى ى
يد أ ٍ
اس :ىبأ ِّىي ىيا تي ًر ي
ب ًح ى
اؿ ىك ٍع ه
يف ٍ
م ًبًإ ٍ
اف ا ٍل ىب ٍ
ش ىار ىي ٍعني يع ىم ىر ا َّلن ى
شرةي أى ٍج ىز و
شرةي أ ٍ و
ً
اؿ :فىال تى ٍف ىع ٍؿ فىًإ َّف َّ
ش ًر ً
ؽ
اء ،فى يج ٍزهء ًم ىف ا ٍل ىخ ٍي ًر ًبا ٍل ىم ٍ
اؿً :با ٍل ًع ىارؽً ،قى ى
يف؟ قى ى
ير ا ٍل يم ٍؤ ًم ًن ى
ىج ىزاء ىكا ٍل ىخ ٍي ير ىع ى ى
الشَّر ىع ى ى
أىم ى
اف ك يك ُّؿ ىد و
ضو
ش ًرؽ ،ك ًب ىيا قى ٍر يف َّ
س ىع هة ًبا ٍل ىم ٍغ ًر ًب ،ىكًا َّف يج ٍزنءا ًم ىف َّ
اؿ ،فى ىع ىزىـ ىع ىمى
الش ٍي ى
س ىع نة ًبا ٍل ىم ٍ
اء يع ى
الشِّر ًبا ٍل ىم ٍغ ًر ًب ىكًت ٍ
ىكًت ٍ
ط ً ى
َّ
الش ًاـ.

 أخرجو الطبرم في تاريخو ،في باب سنة سبعة عشر ،خركج عمر بف الخطاب  إلى الشاـ ،58/4 ،مف طريؽ
السرم ،عف شعيب ،بو ،جزء مف الحديث بمفظو.

.1
.2
.3
.4

رجاؿ اإلسناد:
أىبك ا ٍل ىق ً
م (536ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)6
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرىق ٍن ًد ِّ
ي
س ٍي ًف ٍب يف َّ
النقُّ ً
كر (468ق) :صدكؽ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)23
أ يىبك ا ٍل يح ى
أىبك ى ً
ص (393ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)23
ي
طاى ور ا ٍل يم ىخمِّ ي
ش ىع ٍي وب :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ي
أٍ

ارمي(274( )1ق):
ص ىعب أبك عبيدة
.5
م ٍبف يحيى ٍبف َّ
َّ
الككفي ٌ
م يم ٍ
السر ٌ
السر ٌ
الد ٌ
ٌ
ركل عف :أبي نعيـ ،كقبيصة ،كأبي غساف النيدم ،كأحمد بف يكنس.

كعنو :أبك ذر محمد بف محمد بف يكسؼ ،كعبد اهلل بف جامع الحمكاني بف عقدة ،كأبك نعيـ بف عدم.

ذكره ابف حباف في الثقات( ،)2كقاؿ ابف أبي حاتـ :كاف صدكقان( ،)3كقاؿ مسممة بف القاسـ :ثقة جميؿ
اىيـ ا ٍل يككًف ُّي التَّ ًم ً
ً ً
يم ُّي:
 .6ي
ش ىع ٍي ي
ب ٍب يف إ ٍب ىر ى
الج ٍع ًف ٌي .
ركل عف :سيؼ بف عمر األسديف ،ك محمد بف أباف ي

()4

ركل عنو :السرم بف يحيى التميمي كحبيب بف عثماف الكضاحي  ،ك يعقكب بف سفياف الفسكم(.)5

قاؿ الذىبي( ، )6كابف حجر( :)7فيو جيالة.
ً ً
الض ِّب ُّي ا ٍل يككًف ُّي180 – 171( .ق)(:)8
م ،ىكييقىا يؿَّ :
يس ِّي ًد ُّ
س ٍي ي
ؼ ٍب يف يع ىم ىر التَّميم ُّي األ ى
 .7ى
الج ٍع ًف ٌي  ،كىشاـ بف عركة ،كعبيد اهلل بف عمر ،كطائفة كبيرة مف المجاىيؿ كاألخبارييف.
ركل عف :جابر ي
( )1بفتح الداؿ الميممة ككسر الراء ،ىذه النسبة إلى بني دارـ .األنساب لمسمعاني .278/5
( )2الثقات البف حباف .302/8
( )3تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .353/20
( )4الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة البف قطكبغا .427/4
( )5المتفؽ كالمفترؽ لمخطيب البغدادم .1180/2
( )6ميزاف االعتداؿ لمذىبي .275/2
( )7لساف الميزاف البف حجر .145/3
( )8تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .161/11
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ركل عنو :النضر بف حماد العتكي ،كيعقكب بف إبراىيـ الزىرم ،كشعيب بف إبراىيـ الككفي(.)1
ضعَّفو ابف معيف( ،)2كالنسائي( ،)3كالعقيمي( ،)4كقاؿ أبك داكد :ليس بشيء( ،)5كقاؿ أبك حاتـ :متركؾ الحديث( ،)6كقاؿ
ابف حباف :اتيـ بالزندقة  ،كزاد :يركم المكضكعات عف اإلثبات( ،)7كقاؿ ابف عدم :بعض أحاديثو مشيكرة كعامتيا
منكرة لـ يتابع عمييا ،كىك إلى الضعؼ أقرب منو إلى الصدؽ(،)8
كقاؿ َّ
طنً ٌي :متركؾ( ،)9كقاؿ الحاكـ :سيؼ بف عمر الضبي اتيـ بالزندقة ،كىك ساقط في ركاية الحديث(،)10
الد ىارقي ٍ
كقاؿ الذىبي :متركؾ باتفاؽ( ،)11كقاؿ ابف حجر :ضعيؼ الحديث عمدة في التاريخ(.)12
س ًان ِّي ( :)13لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
يس ٍي ود ا ٍل ىغ َّ
اف :ىك يى ىك ىي ًز ي
 .8أىبك يعثٍ ىم ى
يد ٍب يف أ ى
 .9أىبك ىح ً
ش ًم ٌي( :)14لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
الع ٍب ى
ارثى ىة :كىك محرز ى
يع ٍب ىف ُّ
الن ٍع ىم ً
م  :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
الرًب ً
ص ًر َّ
َّ .10
اف ا ٍل ىب ٍ

ً َّ ً
و
اف ،كأىبًا ىح ًارثىةى ،ك َّ ً
ً
يع
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ؛ ألف فيو :أ ٍ
الرب ى
ى
ىح ىم ىد ٍب ىف ىعٍبد المو ٍب ًف يش ىعٍيب ،ك أىبا يعثٍ ىم ى ى
الن ٍع ىم ً
ا ٍب ىف ُّ
م ،لـ أقؼ ليـ عمى ترجمة.
ص ًر َّ
اف اٍلىب ٍ
 الحديث رقـ (: )50
ىحم ىد مح َّم يد ٍب يف مح َّم ود ا ٍلح ً
اى ًر ٍب ًف ى ً
اسًـ ىز ً
ٍت عمىى أىًبي ا ٍلقى ً
افظي،
س ٍع ود يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىع ٍب ًد َّ
ى
يى
الر ٍح ىم ًف ،أنا أ يىبك أ ٍ ى ي ى
قى ىأر ي ى
طاى ور ،ىع ٍف أىًبي ى
ًو
اـ ٍب يف ىع َّم و
يس،
اف ،أىٍن ىبأىىنا ًى ى
أنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىم ٍرىك ى
س ىرةى ،ىع ٍف أىًبي إً ٍد ًر ى
س ٍب يف ىم ٍي ى
ار ،أىٍن ىبأىىنا يع ىم ير ىك يى ىك ٍاب يف ىكاقد ،أىٍن ىبأىىنا ييكين ي
شي
ً
َّ ً
ىحب ً ً
يد ً
اؿ :قى ًدـ ىع ىم ٍي ىنا يعم ير ٍب يف ا ٍل ىخطَّ ً
اب َّ
ير
اؽ ،فى ىق ى
اـ ،فىقى ى
قى ى
آتي ا ٍل ًع ىر ى
اؿ :إً ِّني أ ًير ي
ب األ ٍ ى
اؿ لى يو ىك ٍع ي
ار :أيعي يذ ىؾ ًبالمو ىيا أىم ى
ى
الش ى
ى
الشِّر ،ك يك ُّؿ ىد و
ً
شً
كت
اؿ :ىك ىما تى ٍك ىرهي ًم ٍف ىذلً ىؾ ،ىق ى
يف ًم ٍف ىذ ًل ىؾ ،ىق ى
ىع ى
صاةي ا ٍل ًج ِّف ،ىك ىى يار ي
ا ٍل يم ٍؤ ًم ًن ى
اء يع ى
س ىع ية أ ٍ
اؿً :ب ىيا ت ٍ
ضا هؿ ،ىك يع ى
ار َّ ى
كت ،كًبيا ب ى ً
يس ىكفىَّر ىخ.
ىك ىم يار ي ى ى ى
اض إًٍبم ي
 انفرد بو ابف عساكر(.)15

 رجاؿ اإلسناد:
اى ًر ٍب ًف طى ً
اسًـ ىز ً
 .1أىبك ا ٍل ىق ً
اى ور (533ق) :ضعيؼ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)25
ً
 .2أىبك و
الر ٍحم ًف ال ىك ٍن ىج ير ً
م (453ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث (.)25
كذ ُّ
ي ى
س ٍعد يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد َّ ى
( )1تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .161/11
( )2تاريخ ابف معيف راية الدكرم .459/3
( )3الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .50/
( )4الضعفاء الكبير لمعقيمي .175/2
( )5تيذيب الكماؿ لممزم .326/12
( )6الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .278/4
( )7المجركحكف البف حباف .345/1
( )8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .507/4
( )9سؤاالت البرقاني لمدارقطني ركاية الكرجي عنو.34/
( )10تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .161/11
( )11المغني في الضعفاء لمذىبي .292/1
( )12تقريب التيذيب البف حجر .196/
( )13تاريخ مديف دمشؽ البف عساكر .316/43
( )14تاريخ الطبرم .98/4
( )15تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر.159/1
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م ،ال ىك ارًب ٍي ًس ُّي( ،)1الح ً
اؽ َّ
ىح ىم ىد ً
بف يم ىح َّم ًد ً
اك يـ ال ىك ًب ٍي ير(378ق)(:)2
س ياب ٍك ًر ُّ
س ىح ى
ىح ىم ىد يم ىح َّم يد ي
بف أ ٍ
 .3أ يىبك أ ٍ
ى
بف إً ٍ
الن ٍي ى
ى
ركل عف :محمد بف الفيض بف فضالة بف الصقر ،كأبي الحسف بف جكصا ،كأبي القاسـ البغكم .
ركل عنو :عمي بف حمشاد العدؿ ،كابك العباس أحمد بف سعيد المعداني ،كأبك سعد الجنزركدم.

قاؿ أبك نعيـ األصبياني :الحافظ( ،)3كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ العبلمة الثبت محدث خراساف( ،)4كقاؿ صبلح الديف

الصفدم :المحدث( ،)5كقاؿ السيكطي :حافظ عصره(. )6
بف مح َّم ًد ً ً
ً
الممً ًؾ ً
العقىٍيمً ُّي،كقد كاف أبك
 .4يم ىح َّم يد ٍب يف ىم ٍرىك ى
بف يخ ىرٍيـ ً ي ى
بف ىم ٍرىك ى
اف (316ق) ىك :يم ىح َّم يد ي
اف أيىبك ىب ٍك ور ي
بف ىعٍبد ى
أحمد الحاكـ يغمط في نسبو ،كينسبو إلى جد جده( .)7ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)14
اـ ٍب يف ىع َّم و
ار (245ق) :صدكؽ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)1
ً .5ى ى
شي
 .6ىع ٍم يرك ٍب يف ىك ًاق ود ،أ يىبك ىح ٍف و
ش ًق ُّي (180-171ق)(:)8
ِّم ٍ
ص ا ٍلقي ىر ًش ُّي ىم ٍك ي
لى يـ ،الد ى

ركل عف :إسماعيؿ بف عبيد اهلل بف أبي المياجر ،كثكر بف يزيد الحمصي ،كيكنس ابف ميسرة بف حمبس.
ركل عنو :أبك عمر حفص بف عمرك بف سكيد ،كعبد اهلل بف محمد النفيمي  ،كىشاـ بف عمار(.)9

قاؿ البخارم( ،)10كالترمذم( :)11منكر الحديث ،كقاؿ عبد األعمى بف مسير:ليس بشيء( ،)12كقاؿ ابف حباف :كاف ممف
يقمب األسانيد كيركم المناكير عف المشاىير فاستحؽ الترؾ( ،)13كقاؿ النسائي( ،)14ك َّ
طنً ٌي( ،)15كالذىبي( ،)16كابف
الد ىارقي ٍ
حجر( :)17متركؾ.
س  ،أىبك يع ىب ٍي ود ،ىكأ يىبك ىح ٍم ىب و
بف ىح ٍم ىب و
س ىرةى ً
الج ٍبالى ًن ُّي(132( )18ق)(:)19
س ي
س ي
بف ىم ٍي ى
 .7يي ٍكين ي
ركل عف :بشير بف أبي مسعكد األنصارم ،كالكليد بف عبد الرحمف الجرشي ،كأبي إدريس الخكالني .
ركل عنو :إبراىيـ بف أبي شيبا ،كأبك النضر إسحاؽ بف سيار الشامي ،كعمرك بف كاقد(.)20
( )1ىذه النسبة إلى بيع الثياب .األنساب لمسمعاني .57/11
( )2تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .154/55
( )3معرؼ الصحابة ألبي نعيـ .1612/3
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .370/16
( )5الكافي بالكفيات لمصفدم .107/1
( )6طبقات الحفاظ لمسيكطي .389/
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .429/14
( )8تيذيب الكماؿ لممزم .286/22
( )9المصدر السابؽ .287/22
( )10التاريخ الكبير لمبخارم .380/6
( )11سنف الترمذم .149/4
( )12التاريخ الكبير لمبخارم .380/6
( )13المجركحكف البف حباف .77/2
( )14الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .80/
( )15الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني .165/2
( )16ديكاف الضعفاء لمذىبي .307/
( )17تقريب التيذيب البف حجر .458/
( )18ب ضـ الجيـ كالباء الساكنة كالـ ألؼ في آخرىا نكف ،ىذه النسبة إلى جببلف ،كىك بطف مف حمير .األنساب لمسمعاني .199/3
( )19تيذيب الكماؿ لممزم .544/32
( )20المصدر السابؽ .545/32
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كثَّقو ابف سعد( ،)1كالعجمي( ،)2ك َّ
طنً ٌي(،)3كقاؿ الذىبي :ثقة كبير القدر( ،)4كقاؿ ابف حجر :ثقة عابد(.)5
الد ىارقي ٍ
بف ع ٍب ًد ً
 .8أىبك إً ٍد ًرٍيس ى ً (ً ً )6
اهلل (80ق)(:)7
الخ ٍكلى ن ُّي ىعائ يذ اهلل ي ى
ي
ى
ركل عف :أبي بف كعب ،كببلؿ المؤذف ،كحذيفة بف اليماف ،كعبد اهلل بف عباس ،كعمر بف الخطاب.

ركل عنو :بسر بف عبيد اهلل الحضرمي ،كربيعة بف يزيد ،كشير بف حكشب ،كيكنس بف ميسرة(.)8
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)9ككثَّقو ابف سعد( ،)10كالعجمي( ،)11كأبك حاتـ( ، )12كقاؿ الذىبي( ،)13كابف حجر(.)14

الخ َّ
ط ً
 .9يع ىم ير ً
اب  :الخميفة الراشد ،صحابي جميؿ.
بف ى
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ جدان؛ ألف فيو :ىع ٍم يرك ٍب ىف ىك ًاق ود :متركؾ الحديث.
باب ما جاء في أف الشاـ مياجر إبراىيـ الخميؿ ،كأنو مف المكاضع المختارة إلنزاؿ التنزيؿ

 الحديث رقـ (:)51
اسًـ ٍب يف ا ٍلحص ٍي ًف ،أىٍنبأىىنا أىبك ع ًم ِّي ٍب يف ا ٍلمذ ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍل ىق ً
ىح ىم ىد،
ٍى ًب ،لى ٍف ن
ظا ،أنا أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف ىما ًل وؾ ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ى ي ى
أ ٍ ىى ي
ي ى
ي
يد ٍب ًف يم ىع ً
الرَّاز ً
اكىي ىة
ىح َّدثىًني أىًبي ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد َّ
ش وب ،قى ى
ش ٍي ًر ٍب ًف ىح ٍك ى
ادةى ،ىع ٍف ى
اءتٍ ىنا ىب ٍي ىع ية ىي ًز ى
ؽ ،أنا ىم ٍع ىمهر ،ىع ٍف قىتى ى
اؿ :لى َّما ىج ى
ً ً
و
اء ىر يج هؿ فىا ٍنتىىب ىذ َّ
ت َّ
ص هة فىًإ ىذا يى ىك ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف
اـ ،فىأ ٍ
كم يو ىن ٍك ه
يخ ىب ٍر ي
قى ًد ٍم ي
اس ،ىعمى ٍيو ىخمي ى
الن ي
ؼ فى ًج ٍئتي يو ،إً ٍذ ىج ى
ت ًب ىمقىاـ ىيقي ي
الش ى
ت رس ى ً
اؿ ع ٍب يد المَّ ًوً :
ً ً
ىع ٍم ًرك ٍب ًف ا ٍل ىع ً
كف
اص ،ىفمى َّما ىرآهي ىن ٍك ه
ستى يك ي
س ىؾ ىع ًف ا ٍل ىحديث ،فى ىق ى ى
كؿ المَّو  ىيقيك يؿ " :إً َّن ىيا ى
سم ٍع ي ى ي
ى
ؼ أ ٍىم ى
ً ً
ًى ٍج ىرةه ىب ٍع ىد ًى ٍج ىروة ىي ٍن ىح ياز َّ
اىيـ ،ل ىي ٍبقىى ًفي األ ٍىر ً
كى ٍـ ،تى ٍق ىذ يريى ٍـ
ض إًل ًش ىريار أ ٍ
ض ي
ىىمً ىيا ،تى ٍم ًفظي يي ٍـ أ ٍىر ي
اس إًلىى يم ىي ى
الن ي
اج ًر إ ٍب ىر ى
َّ ً
ً
ش يريىـ َّ
از ً
الن يار ىم ىع ا ٍل ًق ىرىد ًة ىكا ٍل ىخ ىن ً
ؼ ".
امكا ،ىكتى ًق ي
يؿ ىم ىع يي ٍـ إً ىذا قىاليكا ،ىكتىأٍ يك يؿ ىم ٍف تى ىخمَّ ى
ير ،تىًب ي
ىن ٍف ي
يت ىم ىع يي ٍـ إ ىذا ىن ي
س المو تى ٍح ي ي
ت رس ى ً
اؿ :ك ً
آف ل يي ىج ً
ش ًر ً
اك يز تىىر ًاق ىي يي ٍـ،
اس ًم ٍف أ َّ
يم ًتي ًم ٍف ًقىب ًؿ ا ٍل ىم ٍ
كف ا ٍلقيٍر ى
ؽ ىي ٍق ىريء ى
س ىي ٍخ ير يج أيىن ه
كؿ المَّو  ىيقيك يؿ " :ى
سم ٍع ي ى ي
قى ى ى ى
ش ًر مَّر و
ات ،يكمَّ ىما ىخ ىر ىج ًم ٍن يي ٍـ قى ٍر هف
يكمَّ ىما ىخ ىر ىج ًم ٍن يي ٍـ قى ٍر هف قي ًط ىع ،يكمَّ ىما ىخ ىر ىج ًم ٍن يي ٍـ قى ٍر هف قي ًط ىع ،ىحتَّى ىعد ى
َّىا ًزىي ى
ادةن ىعمىى ىع ٍ ى
َّجا يؿ ًفي ىب ًقي ًَّت ًي ٍـ ".
قي ًط ىع ىحتَّى ىي ٍخ ير ىج الد َّ

 .1أخرجو أبك داكد في سننو  ،في كتاب الجياد ،في باب سكنى الشاـ ، 435/،رقـ الحديث  ، 2482مف طريؽ
معاذ بف ىشاـ الدستكائي ،عف أبيو ،عف قتادة ،بو ،جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.
 .2كأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ، 198/2،رقـ الحديث  ،6871مف طريؽ عبد الرزاؽ عف معمر،بو  ،جزء مف
الحديث متقارب األلفاظ.
( )1الطبقات الكبير البف سعد .471/9
( )2تاريخ الثقات لمعجمي .488/
( )3سؤاالت البرقاني لمدارقطني .72/
( )4الكاشؼ لمذىبي .404/2
( )5تقريب التيذيب البف حجر .644/
( )6بفتح الخاء كسككف الكاك كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى قبيمة خكالف ،نزؿ أكثرىا الشاـ .األنساب لمسمعاني .234/5
( )7تيذيب الكماؿ لممزم .89/14
( )8المصدر السابؽ .90/14
( )9الثقات البف حباف .277/5
( )10الطبقات الكبير البف سعد .451/9
( )11تاريخ الثقات لمعجمي .246/
( )12الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .37/7
( )13الكاشؼ لمذىبي .528/1
( )14تقريب التيذيب البف حجر .324/
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 .3كأخرجو الحاكـ في مستدركو ،في كتاب الفتف ،باب أما حديث أبي عكانة ،533/4 ،رقـ الحديث  ، 8497مف
طريؽ إسحاؽ بف إبراىيـ عف عبد الرزاؽ ،بو  ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
 .4كأخرجو البغكم في شرح السنة  ،في كتاب فضائؿ الصحابة ،باب ذكر الشاـ ، 208/14 ،رقـ الحديث ، 4008
مف طريؽ إسحاؽ الدبرم ،عف عبد الرزاؽ ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

 .5كأخرجو معمر بف راشد في الجامع ،في باب أشراط الساعة ، 376/11 ،رقـ الحديث  ، 20790مف طريؽ عبد
الرزاؽ عف معمر ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

 .6كأخرجو نعيـ بف حماد في كتابو الفتف ،في باب النار التي تحشر إلى الشاـ  ، 632/2 ،رقـ الحديث  ،1765مف
طريؽ معمر ،بو  ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

 .1أىيبك
 .2أ يىبك
 .3أ يىبك
.4
.5
.6
.7
.8
.9

رجاؿ اإلسناد:
ًً
ص ٍي ًف (525ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)8
ا ٍلقىاسـ ٍب يف ا ٍل يح ى
ع ًم ِّي ٍب يف ا ٍلمذ ً
ٍى ًب (444ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)26
ى
ي
ىب ٍك ًر ٍب يف ىم ًال وؾ القطيعي (368ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5

ىح ىم ىد (290ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
بف يم ىح َّم ًد ً
ىح ىم ىد ً
بف ىح ٍنىب ًؿ (241ق) :ثقة حافظ إماـ حجة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
اإلماـ أ ٍ
الرَّاز ً
ؽ الصنعاني (211ق) :ثقة حافظ ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)4
ىع ٍب يد َّ
بف ر ً
اش ود (154ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)9
ىم ٍع ىم ير ي ى
ادةي ي ً
ام ىة (117ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)9
قىتى ى
بف د ىع ى
شير ٍب يف حكشب أىبك ً و
الشامي (100ق)(:)1
م
سع ٍيد األشعر ٌ
ي ى
ى ٍي
ٌ

ركل عف :ببلؿ المؤذف  ،كتميـ الدارم ،كعبد اهلل بف عباس ،كعبد اهلل بف عمرك بف العاص.

ركل عنو :أباف بف صالح ،كثابت البناني  ،كداكد بف أبي ىند  ،كعطاء بف أبي رباح  ،كقتادة(.)2
قاؿ ابف سعد :كاف ضعيفا في الحديث( ،)3كقاؿ ابف معيف :ثقة ،كمرة  :ثبت( ،)4كقاؿ العجمي :ثقة( ،)5كقاؿ ابف قتيبة
الدينكرم :ضعيؼ في الحديث( )6كقاؿ النسائي :ليس بالقكم(،)7كقاؿ أبك حاتـ  :ال ييحتج بحديثو ،كقاؿ أبك زرعة :ال
بأس بو( ،)8كقاؿ ابف عكف :ترككه( ،)9كقاؿ مكسى بف ىاركف :ضعيؼ(،)10كقاؿ يعقكب بف شيبة :ثقة .عمى أف بعضيـ
قد طعف فيو(،)11
( )1تيذيب الكماؿ لممزم.578/12 :
( )2المصدر السابؽ .581/12
( )3الطبقات الكبير البف سعد .452/9
( )4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .216/4
( )5تاريخ الثقات لمعجمي .223/
( )6المعارؼ البف قتيبة الدينكرم .448/1
( )7الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .56/
( )8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .382/4
( )9الضعفاء الكبير لمعقيمي .191/2
( )10تيذيب الكماؿ لممزم .583/12
( )11المصدر السابؽ .585/12
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كقاؿ الذىبي :مختمؼ فيو ،كحديثو حسف ،كقد كثقو غير كاحد( ،)1كقاؿ ابف حجر :صدكؽ كثير اإلرساؿ كاألكىاـ(.)2
 .10ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ا ٍل ىع ً
اص (63ق) :صحابي جميؿ.
 الحكـ عمى اإلسناد :إسناد الحديث ضعيؼ؛ ألف فيو  :أيىبا ىعمً ِّي ٍب يف اٍل يم ٍذ ًى ًب ،ك ىش ٍي ىر ٍب ىف حكشب؛ كبلىما ضعيؼ.

 الحديث رقـ (: )52
َّاد ًفي ًكتىا ًب ًو ،ثيَّـ أنا أىبك ا ٍلقى ً
س ًف ٍب ًف يم ىح َّم ود ،قال :أنا أ يىبك
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
أٍ
كس ي
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ىع ًمي ا ٍل ىحد ي
ي
ؼ ٍب يف ا ٍل ىح ى
م ،أنا يي ي
س ٍب يف ىح ًب و
ش ٍي ًر
ادةى ،ىع ٍف ى
يب ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ىد ياكىد ،أىٍن ىبأىىنا ًى ى
اـ ،ىع ٍف قىتى ى
ين ىع ٍيوـ ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىج ٍعفى ًر ٍب ًف أ ٍ
ىح ىم ىد ،أىٍن ىبأىىنا ييكين ي
شه
ِّث فىًإ َّنا قى ٍد ين ًيي ىنا ع ًف ا ٍلح ًد ً
ت
اؿ :ىحد ٍ
يث ،فىقى ى
اؿ :أىتىى ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍم ورك ىن ٍكفنا ا ٍل ىب َّك ًائ َّي ،فىقى ى
ش وب ،قى ى
ٍب ًف ىح ٍك ى
اؿ :ىما يك ٍن ي
ى
ى
ً
ً
ً
ً
اب َّ
ىص ىح ً
الن ًب ِّي ً م ٍف قيىرٍي و
كؿ المَّ ًو  ىيقيك يؿ" :
يحد ى
س ى
ش ،فىقى ى
س ًم ٍع ي
أل ى
ِّث ىك ًع ٍندم ىر يج هؿ م ٍف أ ٍ
ت ىر ي
اؿ ىع ٍب يد المَّو ٍب يف ىع ٍم ورك :ى
ً ً
اىيـ  ىكىي ٍبقىى ًفي األ ٍىر ً
كف ًى ٍج ىرةه ىب ٍع ىد ًى ٍج ىروة ىي ٍخ ير يج ًخ ىي يار األ ٍىر ً
كى ٍـ،
ض ًش ىر يار أ ٍ
ض ي
ستى يك ي
ىىمً ىيا تى ٍم ًفظي يي ٍـ أ ٍىر ي
ض إًلىى يم ىي ى
ى
اج ًر إ ٍب ىر ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ىكتى ٍق ىذريىـ ىن ٍف ي َّ
ش يريىـ َّ
از ً
الن يار ىم ىع ا ٍلق ىرىدة ىكا ٍل ىخ ىن ً
ش ًر ً
ؽ
اس م ٍف قىب ًؿ ا ٍل ىم ٍ
ير " .ىكقى ى
سك يؿ المَّو  " :ىي ٍخ ير يج ىن ه
اؿ ىر ي
ي ٍ
س المو  ىكتى ٍح ي ي
آف ل يي ىج ً
شأى قى ٍر هف ،ثيَّـ
شأى قى ٍر هف ،يكمَّ ىما قي ًط ىع قى ٍر هف ىن ى
شأى قى ٍر هف ،يكمَّ ىما قي ًط ىع قى ٍر هف ىن ى
اك يز تىىر ًاق ىي يي ٍـ ،يكمَّ ىما قي ًط ىع قى ٍر هف ىن ى
كف ا ٍلقيٍر ى
ىي ٍق ىريء ى
َّاؿ "
ىي ٍخ ير يج ًفي ىب ًقي ًَّت ًي يـ الدَّج ي
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)51

 رجاؿ اإلسناد:
َّاد (515ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)2
 .1أ يىبك ىع ًمي ا ٍل ىحد ي
 .2أىبك ا ٍلقى ً
م (536ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)6
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
()4
ً ()3
ً
ً
ً
م َّ
بف يم ىح َّمد ً
س ًف ً
نجان ُّي (473ق) :
س ًف التَّفى ُّك ًر ُّ
سي
ؼ ي
الز ى
بف ى
بف ى
الح ى
الح ى
 .3أ يىبك القىاسـ يي ٍك ي
ركل عف :أبي عبد اهلل الحسيف الفبلكي ،كأبي عمي بف بندار ،كأبي نعيـ الحافظ .
ركل عنو :إسماعيؿ بف السمرقندم ،كعبد الخالؽ بف أحمد اليكسفي ،ك ًشٍي ىرىكٍيو الديممي.
قاؿ ابف نقطة الحنبمي :ثقة صالح صحيح السماع( ، )5كقاؿ ابف الجكزم :انتقؿ إلى بغداد محدثا فقييا( ،)6كقاؿ الذىبي:
اإلماـ القدكة الزاىد المحدث المتقف(.)7
و
ىص ىب ىي ًان ُّي(430( )8ق)(:)9
كسى ب يف ًم ٍي ىر ى
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف أ ٍ
 .4أ ٍ
اف أ يىبك ين ىع ٍيـ األ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف إسحاؽ ٍب يف يم ى
ركل عف :أبي محمد عبد اهلل بف جعفر بف أحمد بف فارس ،كعف أبي أحمد العساؿ ،كأبي القاسـ الطَّىب ىرانً ٌي.

ركل عنو :أبك سعد الماليني ،كأبك بكر اليمداني ،كأبك بكر الخطيب ،كيكسؼ بف الحسف التفكرم(.)10

( )1ديكاف الضعفاء لمذىبي .189/
( )2تقريب التيذيب البف حجر .303/
( )3بفتح الزام كسككف النكف كفتح الجيـ كفي آخرىا نكف ،نسبة إلى زنجاف كىي بمدة عمى حد أذربيجاف .األنساب لمسمعاني .325/6
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .551/18
( )5إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة .753/2
( )6المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .215/16
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .551/18
( )8بكسر األلؼ أك فتحيا كسككف الصاد كفتح الباء كالياء كفي آخرىا النكف ،نسبة إلى أشير بمدة بالجباؿ .األنساب لمسمعاني .248/1
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .454/17
( )10المصدر السابؽ 456/17
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قاؿ ابف نقطة الحنبمي :كاف ثقة في الحديث عالما فيما( ،)1كقاؿ الخطيب البغدادم :لـ أر أحدا أطمؽ عميو اسـ الحفظ
غير رجميف؛ أبك نعيـ األصبياني كأبك حازـ العبدكيي( ,)2كقاؿ الصريفيني :اإلماـ الحافظ( ،)3كقاؿ ابف خمكاف :الحافظ
المشيكر مف أكابر الحفاظ الثقات( ،)4كقاؿ ابف الدمياطي :تاج المحدثيف( ،)5كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الثقة العبلمة
شيخ اإلسبلـ ،كزاد :كاف حافظان مبر انز عالي اإلسناد( ،)6كقاؿ ابف حجر :احد األعبلـ صدكؽ تي يكمِّـ فيو بغير حجة(،)7
كقاؿ السيكطي :الحافظ الكبير محدث العصر(.)8
و
ىح ىم ىد ٍب ًف فى ً
ىص ىب ىي ًان ُّي (346ق)(:)9
 .5ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىج ٍعفى ًر ٍب ًف أ ٍ
س ٍب ًف ا ٍلفى ىر ًج أ يىبك يم ىح َّمد األ ٍ
ار ى
ركل عف :محمد بف عاصـ الثقفي ،كيكنس بف حبيب ،كأحمد بف يكنس الضبي ،كىاركف بف سميماف.
ركل عنو :أبك عبد اهلل بف مندة ،كأبك ذر بف َّ
الطىب ىرانً ٌي  ،كأبك بكر بف فكرؾ ،كأبك نعيـ الحافظ.
()10
العباد(.)11
قاؿ ابف نقطة :أحد الثقات  ،كقاؿ الذىبي :الشيخ اإلماـ المحدث الصالح ،كزاد :مف الثقات ٌ
يب أبك ًب ٍ ً
س ٍب يف ىح ًب و
اإلصبياني (267ق)(:)12
مي ،مكلىـ
 .6ييكين ي
ٌ
شر الع ٍج ٌ
ركل عف :أبي داكد الطيالسي ،كعامر بف إبراىيـ ،كبكر بف بكار ،كمحمد بف كثير الصنعاني.

كعنو :أبك بكر بف أبي داكد ،كعمي بف رسبتـ ،كأبك بكر بف عاصـ ،ك عبد اهلل بف جعفر بف فارس(.)13

قاؿ ابف أبي حاتـ :ثقة( ،)14كذكره ابف حباف في الثقات( ،)15كقاؿ الذىبي :المحدث الحجة(.)16
ًً
بف ىد ياكىد ً
م (203ق)(:)17
اف ي
سمى ٍي ىم ي
الج يارٍكًد  ،أ يىبك داكد الطَّ ىيالس ُّي ى
بف ى
الب ٍ
ص ًر ٌ
 .7ي
ركل عف :أباف بف يزيد العطار ،كحماد بف زيد ،كحماد بف سممة  ،كسفياف الثكرم كىشاـ الدستكائي.
ركل عنو :أحمد بف محمد بف حنبؿ  ،كخميفة بف خياط  ،كيكنس بف حبيب األصبياني(.)18

قاؿ ابف سعد :كثير الحديث ثقة ربما غمط( ،)19كقاؿ ابف معيف :صدكؽ ،كقاؿ أبك حاتـ :محدث صدكؽ كثير

الخطأ( ،)20كقاؿ العجمي :ثقة( ،)21كذكره ابف حباف في الثقات(،)22

( )1التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة .144/
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي .458/17

( )3المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لمصريفيني .95/
( )4كفيات األعياف البف خمكاف .91/1

( )5المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد البف الدمياطي .49/
( )6سير أعبلـ النببلء لمذىبي .453/17
( )7لساف الميزاف البف حجر .201/1
( )8طبقات الحفاظ لمسيكطي .423/

( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .553/15

( )10التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة .314/
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي .553/15
( )12تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .209/20
( )13المصدر السابؽ .210/20

( )14الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .237/9
( )15الثقات البف حباف .290/9

( )16سير أعبلـ النببلء لمذىبي .596/12
( )17تيذيب الكماؿ لممزم .401/11
( )18المصدر السابؽ .404/11

( )19الطبقات الكبير البف سعد .299/9

( )20الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .111/4
( )21تاريخ الثقات لمعجمي .201/
( )22الثقات البف حباف .275/8

139

كقاؿ الخطيب البغدادم :كاف حافظان مكث انر ثقة ثبتان( ،)1قاؿ سبط ابف الجكزم :كاف ثقة أماما حافظا متقنا( ،)2كقاؿ اإلماـ
أحمد :ثقة صدكؽ ،كقاؿ النسائي :ثقة( ،)3كقاؿ ابف عدم :كما أبك داكد عندم كعند غيرم إال متيقظ ثبت( ،)4قاؿ
الذىبي :الحافظ الكبير ،كزاد :كاف يتكؿ عمى حفظو فغمط في أحاديث( ،)5كقاؿ ابف حجر :ثقة حافظ غمط في
أحاديث(.)6

ً ()7
ً ً
َّستيىك ًائ ُّي(152( )8ق)(:)9
ص ًر ُّ
مَّ ،
 .8أ يىبك ىب ٍك ور ًى ى
اـ ي
س ٍن ىب ور ى
الرىبع ُّي الد ٍ
الب ٍ
بف أىًبي ىع ٍبد اهلل ى
شي
ركل عف :أيكب السختياني  ،كعاصـ بف بيدلة ،كعامر بف عبد الكاحد األحكؿ  ،كقتادة.

ركل عنو :شعبة بف الحجاج ،كعبد اهلل بف المبارؾ ،ك ككيع بف الجراح ،كأبك داكد الطيالسي.
قاؿ ابف سعد :كاف ثقة ثبتا في الحديث حجة ،رمي بالقدر( ،)10كقاؿ ابف معيف :ثقة( ،)11كقاؿ ابف المديني( ،)12كاإلماـ

أحمد( ،)13كككيع بف الجراح( :)14ثبت ،كقاؿ العجمي :ثقة ثبت( ،)15كقاؿ أبك داكد الطيالسي :أمير المؤمنيف في
الحديث( ،)16كقاؿ الذىبي :الحافظ الحجة( ،)17كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت رمي بالقدر(.)18
ادةي ي ً
ام ىة (117ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)9
 .9قىتى ى
بف د ىع ى
ش ٍي ير ٍب يف حكشب (100ق) :صدكؽ كثير اإلرساؿ كاألكىاـ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)51
 .10ى
 .11ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍم ورك(65ق) :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)51
 الحكـ عمى إسناد الحديث :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو  :ىش ٍي ىر ٍب ىف حكشب  ،صدكؽ كثير األكىاـ.

 الحديث رقـ (: )53
اسًـ ٍب يف ا ٍلحص ٍي ًف ،أىٍنبأىىنا أىبك عمً ِّي ٍب يف ا ٍلمذ ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
ىح ىم ىد ،ىح َّدثىًني
ٍى ًب ،أنا أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف ىمالً وؾ ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ى ي ى
أ ٍ ىى ي
ي ى
ي
اؿ :أىتىى ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍم ورك
أىًبي ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ىد ياكىد ،ىك ىع ٍب يد َّ
ش ٍي ور ،قى ى
ادةى ،ىع ٍف ى
الص ىم ًد ا ٍل ىم ٍع ًن ُّي ،قال :أىٍن ىبأىىنا ًى ى
اـ ،ىع ٍف قىتى ى
شه
ِّث فىًإ َّنا قى ٍد ين ًيي ىنا ع ًف ا ٍلح ًد ً
ع ىمى ىنك و
ِّث ىك ًع ٍن ًدم ىر يج هؿ ًم ٍف
اؿ :ىحد ٍ
يحد ى
ؼ ىي ٍع ًني ا ٍل ىب َّك ًائ َّي ىك يى ىك يي ىحد ي
يث ،فى ىق ى
ِّث ،فىقى ى
اؿ :ىما يك ٍن ي
ت ًأل ى
ى
ى
ى
ٍ
( )1تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .32/10
( )2مرآة الزماف في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم .396/13
( )3تيذيب الكماؿ لممزم .406/11
( )4مختصر الكامؿ في الضعفاء لممقريزم .366/
( )5تذكرة الحفاظ لمذىبي .257/1
( )6تقريب التيذيب البف حجر .248/
( )7بفتح الراء كالباء المنقكطة كفي آخرىا العيف  ،ىذه النسبة إلى ربيعة بف نزار .األنساب لمسمعاني .76/6
( )8بفتح الداؿ كسككف السيف كضـ التاء كفتح الكاك كفي آخره األلؼ ثـ الياء  ،ىذه النسبة إلى بمدة مف ببل األىكاز يقاؿ ليا دستكا ،كالى ثياب جمبت
منيا .األنساب لمسمعاني .347/5
( )9تيذيب الكماؿ لممزم .215/30
( )10الطبقات الكبير البف سعد .279/9
( )11مف كبلـ أبي كريا يحيى بف معيف في الرجاؿ .55/
( )12العمؿ البف المديني .64/
( )13سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد .336/
( )14الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .59/9
( )15تاريخ الثقات لمعجمي .458/
( )16تيذيب الكماؿ لممزم .215/30
( )17سير أعبلـ النببلء لمذىبي .149/7
( )18تقريب التيذيب البف حجر .410/
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ت رس ى ً
اؿ ع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف عم وركً :
س ً
ىص ىح ً
كؿ المَّ ًو  ثيَّـ ًم ٍف قيىرٍي و
كف ًى ٍج ىرةه ىب ٍع ىد
ستى يك ي
ش ،فىقى ى ى
أ ٍ
كؿ المَّو  ىيقيك يؿ " :ى
سم ٍع ي ى ي
ى
اب ىر ي
ىٍ
ً ً
اىيـ ،فى ىي ٍبقىى ًفي األ ٍىر ً
الص ىم ًد :لى ًخ ىي يار األ ٍىر ً
ار األ ٍىر ً
ًى ٍج ىروة ًب ًخ ىي ً
ىىمً ىيا ىت ٍم ًفظي يي يـ
اؿ ىع ٍب يد َّ
ض " قى ى
ض ًش ىريار أ ٍ
ض " إًلىى يم ىي ى
اج ًر إ ٍب ىر ى
ِّث فىًإ َّنا قى ٍد ين ًيي ىنا ع ًف ا ٍلح ًد ً
َّ ً
شريىـ َّ
از ً
الن يار ىم ىع ا ٍل ًق ىرىد ًة ىكا ٍل ىخ ىن ً
يث،
اؿ :ىحد ٍ
ير " .ثيَّـ قى ى
ض ى
األ ٍىر ي
ى
ى
كف ،ىكتى ٍق ىذ يريى ٍـ ىن ٍف ي
س المو  ىكتى ٍح ي ي ي
ً
ً
ً
اؿ :ما يك ٍن ي ً
س ً
ىص ىح ً
كؿ المَّ ًو  ثيَّـ ًم ٍف قيىرٍي و
ت
يح ِّد ى
ش ،فىقى ى
س ًم ٍع ي
ت أل ى
ث ىك ًع ٍندم ىر يج هؿ م ٍف أ ٍ
اؿ ىع ٍب يد المَّو ٍب يف ىع ٍم ورك :ى
اب ىر ي
فىقى ى ى
آف ل يي ىج ً
ش ًر ً
شأى قى ٍر هف ،يكمَّ ىما
كؿ المَّ ًو  ىيقيك يؿ " :ىي ٍخ ير يج قى ٍكهـ ًم ٍف ًقىب ًؿ ا ٍل ىم ٍ
س ى
اك يز تىىر ًاق ىي يي ٍـ يكمَّ ىما قي ًط ىع قى ٍر هف ىن ى
كف ا ٍلقيٍر ى
ؽ ىي ٍق ىريء ى
ىر ي
".خالىفى يو أ يىبك ىج ىن و
ش ٍي ور،
شأى قى ٍر هف ،ىحتَّى ىي ٍخ ير ىج ًفي ىب ًقي ًَّت ًي يـ الد َّ
َّجا يؿ ى
اب ىي ٍح ىيى ٍب يف أىًبي ىح َّي ىة ا ٍل ىك ٍم ًب ُّي ،فى ىرىكاهي ىع ٍف ى
قي ًط ىع قى ٍر هف ىن ى

ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر.
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)51

 رجاؿ اإلسناد:
ًً
ص ٍي ًف (525ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)8
 .1أ يىبك ا ٍل ىقاسـ ٍب يف ا ٍل يح ى
 .2أىبك ع ًم ِّي ٍب يف ا ٍلمذ ً
ٍى ًب (444ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)26
ي ى
ي
و
ً
 .3أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف ىمالؾ القطيعي (368ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
ىح ىم ىد (290ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
 .4ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
بف يم ىح َّم ًد ً
ىح ىم ىد ً
بف ىح ٍنىب ًؿ (241ق) :ثقة حافظ إماـ حجة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
 .5اإلماـ أ ٍ
 .6أ يىبك داكد َّ
الط ىيالً ًس ُّي (203ق) :ثقة حافظ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)52
ً ً
الصم ًد ي ً
س ًع ٍي ًد ً
ار ًث ً
الك ً
م207( ،ق)(:)1
ص ًر ُّ
الع ٍن ىب ًر ُّ
بف ىذ ٍك ىك ى
م ،ى
الب ٍ
س ٍي وؿ التَّم ٍيم ُّي ،ى
اف ،أ يىبك ى
بف ى
بف ىع ٍبد ى
 .7ىع ٍب يد َّ ى
ركل عف :أباف بف يزيد العطار ،كشعبة بنالحجاج ،كأبيو عبد الكارث بف سعيد  ،كىشاـ الدستكائي.

ركل عنو :إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني كأحمد بف حنبؿ كأحمد بف سعيد الدارمي ،كاسحاؽ بف راىكيو(. )2

قاؿ ابف سعد :ثقة إف شاء اهلل( ،)3كقاؿ العجمي :ثقة( ،)4كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ( ،)5كقاؿ اإلماـ أحمد :لـ يكف بو
بأس( ،)6كذكره ابف حباف في الثقات( ، )7كقاؿ الحاكـ :ثقة مأمكف ،كقاؿ ابف قانع ثقة يخطئ ،كقاؿ ابف المديني :ثبت
في شعبة( ،)8كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الثقة( ،)9كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ،ثبت في شعبة(.)10
َّستيىك ًائ ُّي (152ق) :ثقة ثبت  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)52
ً .8ى ى
اـ الد ٍ
شي
ادةي ي ً
ام ىة (117ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)9
 .9قىتى ى
بف د ىع ى

ش ٍي ير ٍب يف حكشب (100ق) :صدكؽ كثير اإلرساؿ كاألكىاـ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)51
 .10ى
 .11ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍم ورك (63ق) :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)51
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .99/18
( )2المصدر السابؽ .101/18
( )3الطبقات الكبير البف سعد .301/9
( )4تاريخ الثقات لمعجمي .303/
( )5تيذيب الكماؿ لممزم .103/18
( )6العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية المركذم .96/
( )7الثقات البف حباف .414/8
( )8تييب التيذيب البف حجر .327/6
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .516/9
( )10تقريب التيذيب البف حجر .388/
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 الحكـ عمى إسناد الحديث :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو  :أيىبا ىعمً ِّي ٍب يف اٍل يم ٍذ ًى ًب ،ك ىش ٍي ىر ٍب ىف حكشب  ،كبلىما
ضعيؼ.
 الحديث رقـ (: )54
اسًـ ٍب يف ا ٍلحص ٍي ًف ،أنا أىبك عمً ِّي ٍب يف ا ٍلمذ ً
ىخبرىناه أىبك ا ٍلقى ً
ىح ىم ىد ،ىح َّدثىًني
ٍى ًب ،أنا أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف ىم ًال وؾ ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ي ى
أ ٍ ىى ي ي
ي ى
ي
يد ،أنا أ يىبك ىج ىن و
ت ىع ٍب ىد المَّ ًو ٍب ىف يع ىم ىر ،ىيقيك يؿ:
ش وب ،قى ى
ش ٍي ًر ٍب ًف ىح ٍك ى
اب ىي ٍح ىيى ٍب يف أىًبي ىح َّيةى ،ىع ٍف ى
أىًبي ،أىٍن ىبأىىنا ىي ًز ي
س ًم ٍع ي
اؿ :ى
يو ا ٍلمسمًًـ ،ثيَّـ لىقى ٍد أر ٍىيتىىنا ًب ً
ىخ ً
ؽ ًم ٍف أ ً
ً
ً
ً
آخ ىروة ٍاآل ىف ىكلًمدِّي ىن ً
ب الدِّي ىن ً
ىح َّ
ب إًلىى
ىح ُّ
ار ىكالد ٍِّرىىـ أ ى
ار ىكالد ٍِّرىىـ ًبأ ى
صاح ي
ي ٍ
لىقى ٍد ىأر ٍىيتىىنا ىك ىما ى
ى
ً
ت رس ى ً
يو ا ٍلمسمًًـ ،كلىقى ٍد ً
ىخ ً
أىح ًد ىنا ًم ٍف أ ً
اب ا ٍل ىبقى ًر ك تىىب ىاي ٍعتي ٍـ ًبا ٍل ىع ٍي ىن ًة ىكتىىرٍكتي يـ
كؿ المَّو  ىيقيك يؿ " :لىئ ٍف أىٍنتي يـ اتَّىب ٍعتي ٍـ أى ٍذ ىن ى
ى
سم ٍع ي ى ي
ى
يٍ ى
ىع ىن ً
ا ٍل ًجي ى ً
س ًب ً
اق يك ٍـ ل تى ٍق ىرعي ًم ٍن يك ٍـ ىحتَّى تىٍر ًج يعكا إً ىلى ىما يك ٍنتي ٍـ ىع ىم ٍي ًو
يؿ المَّ ًو تىىب ىار ىؾ ىكتى ىعا ىلى لىىي ٍم ًزىم َّن يك يـ المَّ يو  ىم َّذلى نة ًفي أ ٍ
ى
اد في ى
ً ً ً
ً
ً
ت رس ى ً
كف إًلىى المَّ ًو  ." ك ً
يـ  حتى
كب ى
كؿ المَّو  ىيقيك يؿ " :لىتى يككىن َّف ى ٍج ىرةه ىب ٍع ىد ى ٍج ىروة إًلىى يم ىي ى
ىكتىتي ي
سم ٍع ي ى ي
ى ى
اج ًر أىبي يك ٍـ إ ٍب ىراى ى
ل ي ٍب ىقى ًفي األىر ً
ش يريىـ َّ
الن يار ىم ىع ا ٍل ًق ىرىد ًة
كح َّ
يف إًل ًش ىريار أ ٍ
ض ي
ض ى
ىىمً ىيا ،ىكتى ٍم ًفظي يي ٍـ أ ٍىر ي
كى ٍـ ،ىكتى ٍق ىذ يريى ٍـ ير ي
ى
ٍ
الر ٍح ىم ًف ،ىكتى ٍح ي ي
ً
از ً
ىكا ٍل ىخ ىن ً
كؿ المَّ ًو  ىيقيك يؿ" :
يت ىح ٍي ي
ير ،تى ًقي يؿ ىح ٍي ي
س ى
س ًم ٍع ي
كف ىكتىًب ي
ث ىي ًبيتي ى
ث ىي ًقيمي ى
ت ىر ي
سقىطى م ٍن يي ٍـ ىفمى ىيا " .ىكلىقى ٍد ى
كف ،ىك ىما ى
اك يز ىح ىن ً
آف ل يي ىج ً
اؿ " :يي ىحقِّ ير
ىي ٍخ ير يج ًم ٍف أ َّ
يد :ل أى ٍعمى يم يو إًل قى ى
اج ىريى ٍـ " ،قى ى
ىع ىم ى
يم ًتي قى ٍكهـ يي ًس ي
اؿ ىي ًز ي
كف ا ٍلقيٍر ى
اؿ ىي ٍق ىريء ى
يئ ى
كف األ ٍ
اإلس ً
كى ٍـ
كف أ ٍ
كى ٍـ ،ثيَّـ إً ىذا ىخ ىر يجكا فىاقٍتيمي ي
كى ٍـ ،ثيَّـ إً ىذا ىخ ىر يجكا ىفاقٍتيمي ي
الـ ،فىًإ ىذا ىخ ىر يجكا فىاقٍتيمي ي
ىح يد يك ٍـ ىع ىممى يو ىم ىع ىع ىممً ًي ٍـ ،ىي ٍقتيمي ى
أى
ىى ىؿ ً ٍ
فىطيكبى لًم ٍف قىتىمىيـ ،كطيكبى ًلم ٍف قىتىميكه ،يكمَّما طىمىع ًم ٍنيـ قىر هف قىطىع يو المَّ يو تىبار ىؾ كتىعالىى " ،فىرد ى ً
سك يؿ المَّ ًو 
َّد ىذل ىؾ ىر ي
ىى ى ى
ى
ى يٍ ٍ
ى
ي ى
يٍ ى ى ى
ى ى
ىس ىمعي.
ًع ٍ
ش ًر ى
يف ىمَّرةن ىكأىىنا أ ٍ

 .1أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ،84/2 ،رقـ الحديث  ، 5562مف طريؽ عبد اهلل بف أحمد ،بو ،متقارب األلفاظ.

 .2كأخرجو ابف ماجو في سننو ،في أبكاب السنة ،باب في ذكر الخكارج ،46/ ،رقـ الحديث  ،174مف طريؽ
األكزاعي ،عف نافع ،بو ،جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.

 .3كأخرجو أبك داكد في سننو ،في أكؿ كتاب البيكع  ،باب في النيي عف العينة ،322/5 ،رقـ الحديث  ،3462مف
طريؽ عطاء الخراساني ،عف نافع ،بو  ،جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.
 .4كأخرجو َّ
الطىب ىرانً ٌي في المعجـ الكبير ،623/ ،رقـ الحديث  ،13583مف طريؽ عطاء بف أبي رباح ،عف ابف
عمر ،جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.
 .5كأخرجو الدكالبي في كتابو الكنى كاألسماء ،في باب مف كنيتو أبك عبد الرحمف ،849/2 ،مف طريؽ عطاء
الخراساني،عف نافع ،بو  ،جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.
البٍييىًق ٌي في السنف الكبرل ،في كتاب البيكع ،في جماع أبكاب الربا ،باب ما كرد في كراىية التبايع بالعينة،
 .6كأخرجو ى
 ،516/5رقـ الحديث  ،10703مف طريؽ عطاء الخراساني ،عف نافع ،بو  ،،جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.
 رجاؿ اإلسناد:
ًً
ص ٍي ًف (525ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)8
 .1أ يىبك ا ٍل ىقاسـ ٍب يف ا ٍل يح ى
 .2أىبك ع ًم ِّي ٍب يف ا ٍلمذ ً
ٍى ًب (444ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)26
ي ى
ي
و
ً
 .3أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف ىمالؾ القطيعي (368ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
ىح ىم ىد (290ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
 .4ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
بف يم ىح َّم ًد ً
ىح ىم ىد ً
بف ىح ٍنىب ًؿ (241ق) :ثقة حافظ إماـ حجة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
 .5اإلماـ أ ٍ
يد ٍب يف ىى يارىكف (206ق) :ثقة متقف ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)26
 .6ىي ًز ي
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 .7أ يىبك ىج ىن و
اب ىي ٍح ىيى ٍب يف أىًبي ىح َّي ىة ا ٍل ىك ٍم ًب ُّي (150ق)(:)1
ركل عف :إسماعيؿ بف رجاء ،كالحسف البصرم ،كخيثمة بف عبد الرحمف كشير بف حكشب.
ركل عنو :إسحاؽ بف يكسؼ األزرؽ ،كسفياف الثكرم ،كأبك نعيـ الفضؿ بف دكيف ،ك ككيع بف الجراح(.)2
قاؿ ابف سعد( ،)3كابف معيف( ،)4كالعجمي( ،)5كالنسائي( ،)6كابف شاىيف( ،)7ك َّ
طنً ٌي( :)8ضعيؼ ،كقاؿ اإلماـ أحمد:
الد ىارقي ٍ
أحاديثو مناكير( ،)9ككاف يحيى القطاف يضعفو( ،)10كقاؿ أبك زرعة :صدكؽ غير أنو كاف يدلس( ،)11كقاؿ ابف حباف:
ك اف ممف يدلس عمى الثقات ما سمع مف الضعفاء فالتزؽ بو المناكير( ،)12كقاؿ ابف حجر :ضعفكه لكثرة تدليسو(،)13
كذكره ابف حجر في المرتبة الخامسة مف طبقات المدلسيف

()14

ش ٍي ير ٍب يف حكشب (100ق) :صدكؽ كثير اإلرساؿ كاألكىاـ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)51
 .8ى
 .9ع ٍب يد ً
الخطَّ ً
بف يع ىم ىر ً
اب 74( ق) :صحابي جميؿ .
بف ى
اهلل ي
ى
ً
ً
 الحكـ عمى إسناد الحديث :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو  :أيىبا ىعم ِّي ٍب يف اٍل يم ٍذى ًب ،ك ىي ٍحىيى ٍب يف أىبًي ىحَّيةى اٍل ىكٍمبً ُّي ،ك
ىش ٍي ىر ٍب ىف حكشب ؛ ضعفاء.

 الحديث رقـ (: )55
ض ًؿ ا ٍلفيىر ً
س ٍي ًف
اك ُّ
أٍ
م ا ٍلفى ًق ي
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍلفى ٍ
س ًف يع ىب ٍي يد المَّ ًو ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ا ٍل يح ى
يو ،ىكأ يىبك ا ٍل ىح ى
الب ٍي ىي ًق ٌي ح.
الب ٍي ىي ًق ٌي ،قال :أنا أ ٍ
س ٍي ًف ى
ى
ىح ىم يد ٍب يف ا ٍل يح ى
ً
ً
ً
ً
ً
س ٍي ًف ٍب يف
م ،أنا أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف الطَّ ىب ًر ُّ
الس ىم ٍرقى ٍند ُّ
ىح ىم ىد َّ
ىكأ ٍ
س ىماع ي
يؿ ٍب يف أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ا ٍلقىاسـ إً ٍ
م الال لى ىكالئ ُّي ،قال :أنا أ يىبك ا ٍل يح ى
ً ً
ً
اف ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك َّ
اـ ٍب يف
يد ،ىك ًى ى
يـ ٍب ًف ىي ًز ى
س ىح ي
الن ٍ
ا ٍل ىف ٍ
س ٍف ىي ى
ض ًؿ ،أنا ىع ٍب يد المَّو ٍب يف ىج ٍع ىف ور ،أىٍن ىبأىىنا ىي ٍعقي ي
ض ًر إً ٍ
كب ٍب يف ي
شي
اؽ ٍب يف إ ٍب ىراى ى
اع ُّي ،ع ٍف ىن ً
َّاف ،قال :أىٍنبأىىنا ي ٍحيى ٍب يف حم ىزةى ،أىٍنبأىىنا األىك ىز ً
اؿ أ يىبك َّ
ش ًقي ً
ىع َّم و
ض ًر :ىع ٍف ىم ٍف ىح َّدثى يو ،ىع ٍف
ِّم ٍ
اف وع ،ىكقى ى
الن ٍ
ى
ى
ى ى ى
ٍ
ىٍ
ار الد ى
ً ً
ً
ىى يؿ األىر ً ً
ىن ً
س يي ىي ً
ىف َّ
الـ،
اف وع ،ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ،أ َّ
يـ ىعمى ٍي ًو َّ
الن ًب َّي  قى ى
اج ير أ ٍ
ض ى ٍج ىرةن ىب ٍع ىد ى ٍج ىروة إًلىى يم ىي ى
اؿ " :ى
ٍ
الس ي
اج ًر إ ٍب ىراى ى
ش يريىـ َّ
از ً
الن يار ىم ىع ا ٍل ًق ىرىد ًة ىكا ٍل ىخ ىن ً
يت
ىحتَّى ل ىي ٍبقىى إًل ًش ىريار أ ٍ
ير ،تىًب ي
ض ى
ىىمً ىيا ،تى ٍم ًفظي يي يـ األ ٍىر ي
كف ،ىكتى ٍق ىذ يريى ٍـ ير ي
كح ا َّلر ٍح ىم ًف ،ىكتى ٍح ى ي
سقىطى ًم ٍن يي ٍـ ".
ث ىباتيكا ،ىكتى ًقي يؿ ىم ىع يي ٍـ ىح ٍي ي
ىم ىع يي ٍـ ىح ٍي ي
ث قىاليكا ،ىكلى ىيا ىما ى
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)54
 رجاؿ اإلسناد األكؿ:
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .284/31
( )2المصدر السابؽ .285/31
( )3التاريخ الكبير البف سعد.480/8 :
( )4سؤاالت ابف الجنيد البف معيف .432/
( )5تاريخ الثقات لمعجمي .471/
( )6الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .109/
( )7تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف البف شاىيف .194/
( )8الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم .193/3
( )9العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل .114/3
( )10التاريخ الكبير لمبخارم .267/8
( )11الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .138/9
( )12المجركحكف البف حباف .111/3
( )13تقريب التيذيب البف حجر .621/
( )14طبقات المدلسيف البف حجر .57/
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 .1أىبك ع ٍب ًد ً
الصاعدم الفيىر ً
العب ً
بف يم ىح َّم ًد ً
ىح ىم ىد ً
ض ًؿ ً
اكم(530()1ق)(:)2
َّاسَّ ،
بف الفى ٍ
اهلل يم ىح َّم يد ي
بف أ ٍ
ي ى
بف أىًبي ى
البٍييىًق ٌي.
ركل عف :عبد الغافر بف محمد الفارسي ،كأبي سعد الكنجركذم ،كالحافظ أبي بكر ى
َّم ىعانً ٌي ،كيكسؼ بف آدـ ،كأبك العبلء العطار ،كأبك القاسـ ابف عساكر(.)3
ركل عنو :أبك سعد الس ٍ
قاؿ ابف نقطة :كاف مف األمة الثقات( ،)4قاؿ الذىبي :اإلماـ الفقيو المفتي مسند خراساف(.)5

ً ()6
بف الحس ٍي ًف ً ً
 .2عب ٍي يد ً
بف يم ىح َّم ًد ً
س ىرٍك ًج ٍرًدم(523( )7ق)(:)8
اهلل ي
بف أ ٍ
بف ىعمي ى
يى
الب ٍي ىيق ٌي  ،ال يخ ٍ
ىح ىم ىد ً ي ى
ركل عف :جده  ،كأبي يعمى بف الصابكني ،كأبي سعد أحمد بف إبراىيـ المقرئ.

ركل عنو :ابف ناصر ،كأبك المعمر األنصارم ،كأبك القاسـ ابف عساكر ،كأبك الفتح المندائي(.)9

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.

ً
بف ىع ًم ِّي ً
س ٍي ًف ً
ردم (458ق)(:)10
س ىرٍك ًج ُّ
ىح ىم يد ي
 .3أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ
سى ى
بف ي
الب ٍي ىيق ٌي ال يخ ٍ
بف يم ٍك ى
الح ى
ركل عف :أبي عبد اهلل الحاكـ ،أبي الحسف محمد بف الحسيف العمكم ،كأبي الحسيف محمد بف الفضؿ.
البٍي ىي ًق ٌي ،كأبك عبد اهلل الفراكم(.)11
ركل عنو :ابنو إسماعيؿ ،كابف ابنو أبك الحسف عبيد اهلل بف محمد ى
قاؿ ابف نقطة :الحافظ اإلماـ( ،)12كقاؿ ابف الجكزم :أحد زمانو في الحفظ كاإلتقاف( ،)13كقاؿ الصريفيني :اإلماـ

الحافظ الفقيو( ،)14كقاؿ ابف خمكاف :الحافظ الكبير ( ،)15كقاؿ الذىبي :الحافظ العبلمة ،الثبت ،الفقيو ،شيخ اإلسبلـ(،)16
كقاؿ السبكي :حافظ كبير ،جبؿ مف جباؿ العمـ( ،)17كقاؿ ابف كثير :كاف أكحد أىؿ زمانو في اإلتقاف كالحفظ(.)18
 رجاؿ اإلسناد الثاني:

 .4أ يىبك
 .5أ يىبك
 .6أ يىبك

ا ٍلقى ً
م (536ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)6
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ُّ
اسًـ ٍب يف َّ
م الال لى ىك ً
الئ ُّي (472ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
ىب ٍك ًر ٍب يف الطَّ ىب ًر ُّ
ض ًؿ (415ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
س ٍي ًف ٍب يف ا ٍلفى ٍ
ا ٍل يح ى

( )1بضـ الفاء كفتح الراء بعدىما األلؼ  ،نسبة إلى فراكة ،كىي بميدة عمى الثغر مما يمي خكارزـ .األنساب لمسمعاني .166/10
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي .516/19
( )3المصدر السابؽ .617/19
( )4إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة .551/4
( )5سير أعبلـ النببلء لمذىبي .615/19
( )6بفتح الباء كسككف الياء كبعدىا الياء كفي آخرىا القاؼ ،نسبة إلى بييؽ كىي قرل بنكاحي نيسابكر .األنساب لمسمعاني .412/2
( )7بضـ الخاء كسككف السيف كفتح الراء كسككف الكاك ككسر الجيـ كسككف الراء كفي آخرىا الداؿ  ،ىذه النسبة إلى خسركجرد ،كىي قرية مف ناحية
بييؽ .األنساب لمسمعاني .126/5
( )8سير أعبلـ النببلء لمذىبي .503/19
( )9المصدر السابؽ.
()10سير أعبلـ النببلء لمذىبي .163/18
( )11التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة .138/1
( )12المصدر السابؽ.
( )13المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ البف الجكزم .97/16
( )14المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لمصريفيني .108/
( )15كفيات العياف البف خمكاف .75/1
( )16سير أعبلـ النببلء لمذىبي .163/18
( )17طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي .8/4
( )18البداية كالنياية البف كثير .115/12
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 .7ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىج ٍعفى ور(347ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
اف (277ق) :ثقة حافظ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
س ٍف ىي ى
 .8ىي ٍعقي ي
كب ٍب يف ي

ً ً
 .9أ يىبك َّ
يزيد َّ
يـ بف ً
ش ًقي الفى ىرًاد ٍي ًس ُّي (227()1ق)(:)2
ِّم ٍ
س ىح ي
الن ٍ
ض ًر إً ٍ
الشامي الد ى
اؽ ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ركل عف :إسماعيؿ بف عياش ،كأبي ضمرة أنس بف عياض الميثي ،كيحيى بف حمزة الحضرمي.

ركل عنو :البخارم كربما نسبو إلى جده ،كأبك داكد ،كأحمد بف منصكر الرمادم ،كيعقكب بف سفياف(.)3
كثٌقو عبد األعمى ٍبف مسير الغساني ،كأبك حاتـ الرازم( ،)4ك َّ
طنً ٌي(،)5كأبك زرعة الرازم ( ،)6كاسحاؽ بف سيار (،)7
الد ىارقي ٍ
كالذىبي( ،)8كقاؿ النسائي :ليس بو بأس( ،)9كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(.)10

اـ ٍب يف ىع َّمار (245ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)1
ً .10ى ى
شي
()11
بف حم ىزةى ً ً و
ش ًقي (183ق)(:)12
ض ىرًم ُّي ىم ٍكلى يىـ  ،أ يىبك ىع ٍب ًد َّ
ِّم ٍ
الب ٍتمى ُّ
الح ٍ
الر ٍح ىم ًف ى
بف ىكاقد ى
 .11ىي ٍح ىيى ي ى ٍ
يي الد ى
ركل عف :األكزاعي :كعركة بف ركيـ ،كعطاء الخراساني ،ك النعماف بف المنذر ،كالعبلء بف الحارث.
ركل عنو :ىشاـ بف عمار ،كمحمد بف المبارؾ الصكرم ،كعبد الرحمف بف ميدم.

قاؿ ابف سعد :كاف كثير الحديث صالحو(،)13كقاؿ اإلماـ أحمد :ليس بو بأس( ،)14كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ( ،)15ككثَّقو:

ابف المديني( ،)16كابف معيف( ،)17كالعجمي( ،)18كأبك داكد ،كيد ىحٍيـ ،كالنسائي( ،)19كزاد ابف معيف كأبك داكد :كاف قدريا،
كقاؿ الذىبي :اإلماـ الكبير الثقة( ،)20كقاؿ ابف حجر :ثقة يرمي بالقدر(.)21

( )1بفتح الفاء كالراء بعدىما ا أللؼ ثـ الداؿ كبعدىا الياء آخر الحركؼ كفي آخرىا السيف ،ىذه النسبة إلى الفراديس ،كىك مكضع بدمشؽ  .األنساب
لمسمعاني .161/10
( )2تيذيب الكماؿ لممزم .389/2
( )3المصدر السابؽ .390/2
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .208/2
( )5تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .175/8
( )6المصدر السابؽ.
( )7المصدر نفسو.
( )8الكاشؼ لمذىبي .233/1
( )9تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .173/8
( )10تقريب التيذيب البف حجر .139/
( )11بفتح الباء كالتاء كتسكيف البلـ ثـ بالياء  -نسبة إلى بيت لييا مف أعماؿ دمشؽ .المباب في تيذيب األنساب البف األثير .119/1
( )12تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .125/64
( )13الطبقات الكبير البف سعد .473/9
( )14العمؿ كمعرفة الرجاؿ إلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل .39/2
( )15الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .137/9
( )16سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني .160/
( )17تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .131/
( )18تاريخ الثقات لمعجمي .470/
( )19تيذيب الكماؿ لممزم .282/31
( )20سير أعبلـ النببلء لمذىبي .354/8
( )21تقريب التيذيب البف حجر .620/
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بف ي ٍحم ىد ،أىبك عم ورك األىك ىز ً
اع ُّي(157( )1ق)(:)2
 .21ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ي
ٍ
بف ىع ٍم ًرك ً ي ى ي ى ٍ
ركل عف :إبراىيـ بف طريؼ  ،كحساف بف عطية  ،كسميماف بف ميراف األعمش ،كنافع مكلى ابف عمر.
ركل عنو :أبك إسحاؽ إبراىيـ الفزارم ،كسفياف الثكرم ،ك ككيع بف الجراح ،كيحيى بف حمزة الحضرمي(.)3
كثَّقو ابف سعد ،)4( :كابف معيف( ،)5كالعجمي( ،)6كزاد ابف سعد :مأمكنا ،صدكقا ،كثير الحديث كالعمـ كالفقوَّ ،
حجة ،كقاؿ
سفياف بف عيينة :كاف إماـ أىؿ زمانو ،كقاؿ أبك حاتـ :فقيو متبع( ،)7كذكره ابف حباف في الثقات( ،)8كقاؿ ابف عساكر:

إماـ أىؿ الشاـ في الحديث كالفقو( ،)9كقاؿ الذىبي :شيخ اإلسبلـ الحافظ ،كاف رأسا في العمـ كالعمؿ( ،)10كقاؿ ابف
حجر :ثقة جميؿ(.)11

افع مكلى اب ًف عمر ر ً
 .13ن ً
ضي المَّ يو ىع ٍن يو (117ق)(:)12
ى ه ىٍ ى ٍ ي ىى ى ى
ركل عف :إبراىيـ بف عبد اهلل بف حنيف ،كزيد بف عبد اهلل بف عمر ،كمكاله عبد اهلل بف عمر.
ركل عنو :أباف بف صالح ،كأسامة بف زيد بف أسمـ ،كعبد الرحمف بف عمرك األكزاعي(.)13
كثَّقو ابف سعد ( ،)14كابف معيف( ،)15كالعجمي( ،)16كاإلماـ أحمد( ،)17كالنسائي ،كعبد الرحمف بف خراش( ،)18كذكره ابف

حباف في الثقات( ،)19كقاؿ الخميمي :إماـ في العمـ متفؽ عيو( ،)20كقاؿ الذىبي :اإلماـ المفتي الثبت عالـ المدينة(،)21
كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت فقيو(.)22

 .14ع ٍب يد ً
الخطَّ ً
بف يع ىم ىر ً
اب -رضي اهلل عنيما 73( -أك 74ق) :صحابي جميؿ.
بف ى
اهلل ي
ى
ً
ً
البٍييىًق ٌي :لـ أقؼ لو عمى جرح
بف يم ىح َّمد ى
 الحكـ عمى اإلسناد األكؿ :أتكقؼ في الحكـ عميو؛ ألف فيو :يعىبٍي ىد اهلل ى
أك تعديؿ.
( )1بفتح األلؼ كسككف الكاك كفتح الزام في آخرىا العيف  ،نسبة إلى قرية تمي باب دمشؽ يقاؿ ليا األكزاع.األنساب .387/1
( )2تيذيب الكماؿ لممزم .307/17
( )3المصدر السابؽ .312/17
( )4الطبقات الكبير البف سعد .494/9
( )5تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .45/
( )6تاريخ الثقات لمعجمي .296/
( )7الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .266/5
( )8الثقات البف حباف .62/7
( )9تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .147/35
( )10الكاشؼ لمذىبي .638/1
( )11تقريب التيذيب البف حجر .380/
( )12تيذيب الكماؿ لممزم 298/29
( )13المصدر السابؽ .301/29
( )14الطبقات الكبير البف سعد .423/7
( )15الجرح التعديؿ البف أبي حاتـ .451/8
( )16تاريخ الثقات لمعجمي .447/
( )17تاريخ مديف دمشؽ البف عساكر .421/61
( )18تيذيب الكماؿ لممزم .302/29
( )19الثقات البف حباف .467/5
( )20اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .205/1
( )21سبر أعبلـ النببلء لمذىبي .95/5
( )22تقريب التيذيب البف حجر .588/
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 الحكـ عمى اإلسناد الثاني :حسف؛ ألف فيوً :ى ىش ىاـ ٍب ىف ىع َّمار؛ صدكؽ.
 الحديث رقـ (: )56
اسًـ تى ًميـ ٍب يف أىًبي س ًع ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍل ىق ً
يد ٍب ًف أىًبي ا ٍل ىعب ً
َّاس ا ٍل يج ٍر ىج ًان ُّي ًب ىي ىارةى ،أنا أ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىر
أ ٍ ىى ي
ى
ي
م ،أىٍنبأىىنا ي ٍحيى ٍب يف مح َّم ًد ٍب ًف ص ً
اع ود،
م ا ٍل ىي ىر ًك ُّ
ا ٍل يع ىم ًر ُّ
م ،أنا أ يىبك يم ىح َّم ود ىع ٍب يد َّ
ىح ىم ىد ٍب ًف أىًبي ي
الر ٍح ىم ًف ٍب يف أ ٍ
يى
ش ىرٍي وح ا ٍل ىي ىر ًك ُّ ى ى ى
ى
اع ُّي ،ع ٍف ىن ً
ار ،أىٍنبأىىنا ي ٍحيى ٍب يف حم ىزةى ،أىٍنبأىىنا األىك ىز ً
ىف
اف وع ،ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ،أ َّ
س ٍع يد ٍب يف يم ىح َّم ود ،أىٍن ىبأىىنا ًى ى
ى
ى
اـ ٍب يف ىع َّم و ى ى ى
ٍ
أىٍن ىبأىىنا ى
ىٍ
شي
ً ً
ً
ىى ًؿ األىر ً ً
س يي ىي ً
اىيـ ىحتَّى ل ىي ٍبقىى ًفي األى ٍر ً
ض إًل
كؿ المَّ ًو  قى ى
س ى
اج ير ًخ ىي يار أ ٍ
ض ى ٍج ىرةن ىب ٍع ىد ى ٍج ىروة ،إًلىى يم ىي ى
اؿ " :ى
ىر ي
ٍ
اج ًر إ ٍب ىر ى
ًشرار أ ٍ ً
شريىـ َّ
از ً
الن يار ىم ىع ا ٍل ًق ىرىد ًة ىكا ٍل ىخ ىن ً
ث قىاليكا ،ىكلى ىيا ىما
يؿ ىم ىع يي ٍـ ىح ٍي ي
يت ىم ىع يي ٍـ ىح ٍي ي
ث ىباتيكا ،ىكتى ًق ي
ير ،تىًب ي
ىي
ىىم ىيا ،تى ٍدفى يع يي ٍـ ىكتى ٍح ي ي ي
آف ل يي ىج ً
سك ىؿ
سقى ى
اك يز أىٍل ًس ىنتى يي ٍـ ،يكمَّ ىما ىخ ىر ىج قى ٍر هف قي ًط ىع " ،ىك ىق ى
شأي ىن ٍ
كت ىكىي ٍن ى
س ًم ٍع ي
ط فى ىي يم ي
كف ا ٍلقيٍر ى
ش هء ىي ٍق ىريء ى
ت ىر ي
اؿ ٍاب يف يع ىم ىر :ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
َّجا يؿ".
يخ ىراى يـ الد َّ
يف ىمَّرةن ىحتَّى ىي ٍخ ير ىج في أ ٍ
المو  ىيقيك يؿ " :يكم ىما ىخ ىر ىج قى ٍر هف قيط ىع " أى ٍكثىىر م ٍف ع ٍ
ش ًر ى

 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)54

 رجاؿ اإلسناد:
اسًـ تى ًميـ ٍب يف أىًبي س ًع ً
 .1أىبك ا ٍلقى ً
يد ٍب ًف أىًبي ا ٍل ىعب ً
َّاس ا ٍل يج ٍر ىج ًان ُّي (531ق)(:)1
ي
ى
ي
ركل عف :أبي حفص بف مسركر  ،كأبي الحسف عبد الغفار الفارسي ،كأبي بكر محمد عبد اهلل العمرم .

ركل عنو :أبك القاسـ ابف عساكر ،كجماعة ،ك أبك ركح عبد المعز اليركم(.)2
َّم ىعانً ٌي :كاف شيخان ،صالحان ثقة ،مسندان ،مكث انر مف الحديث( ،)3كقاؿ ابف نقطة :ثقة( ،)4كقاؿ الذىبي:
قاؿ أبك سعد الس ٍ
الشيخ الفاضؿ مسند ىراة(.)5
م(ٍ )6اب يف أىًبي ع ً
اصوـ (459ق) (:)7
م ا ٍل ىي ىر ًك ُّ
 .2يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىر ٍب ًف يم ىح َّم ًد  ،أ يىبك ىب ٍك ور ا ٍل يع ىم ًر ُّ
ى
ركل عف :أبى محمد عبد الرحمف بف أبى شريح األنصارم.
ركل عنو :أبك عبد اهلل محمد بف الفضؿ الفكارل  ،كأبك القاسـ زاىر بف طاىر الشحامي(.)8

قاؿ الصريفيني :الفقيو العدؿ الثقة( ،)9كقاؿ الذىبي :الفقيو(.)10
ً
صً
ىح ىم ىد ً
ش ىرٍي وح (392ق)(:)11
الي ىر ًك ُّ
ار ُّ
 .3أ يىبك يم ىح َّم ود ىع ٍب يد َّ
مٍ ،اب يف أىًبي ي
الر ٍح ىم ًف ي
بف أ ٍ
م ى
بف يم ىح َّمد األى ٍن ى
ركل عف :أبي القاسـ البغكم ،كيحيى بف صاعد الياشمي ،كاسماعيؿ ابف العباس الكراؽ .
الص ىم ًد (.)12
ت ىعٍب ًد َّ
ركل عنو :أبك بكر محمد بف عبد اهلل العمرم ،ك الفضيؿ بف يحيى بف الفضيمي ،بًٍيىبى بًٍن ي
( )1التحبير في المعجـ الكبير ألبي سعد السمعاني .144/1
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .236/36
( )3التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني .144/1
( )4التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة الحنبمي .222/
( )5سير إعبلـ النببلء لمذىبي .20/20
( )6بفتح الياء كالراء  ،ىذه النسبة إلى بمدة ىراة ،كىي إحدل ببلد خراساف .األنساب لمسمعاني .403/13
( )7تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .476/30
( )8األنساب لمسمعاني .374/9
( )9المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لمصريفيني .35/
( )10تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .476/30
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي .526/6
( )12إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة .510/3
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()1
المتَّىبع(.)2
قاؿ ابف نقطة :فقيو ثقة  ،ك قاؿ الذىبي :اإلماـ القدكة المحدث ي
و
اع ًد ً ً
بف ص ً
ً
ص ٍك ًر(318ق)(:)3
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
 .4ىي ٍح ىيى ي
بف ىكات وب ،أ يىبك يم ىح َّمد ،ى
الم ٍن ي
بف يم ىح َّمد ً ى
م ،ىم ٍكلىى أىًبي ىج ٍعفى ور ى
ركل عف :يحيى بف سميماف بف نضمة ،كعبد اهلل بف عمراف العابدم ،كمحمد بف سميماف لكينا.
ركل عنو :أبك القاسـ البغكم  ،كالشافعي ،كالطَّىب ىرانً ٌي ،كابف عدم ،كعبد الرحمف بف أبي شريح(.)4
قاؿ َّ
طنً ٌي :ثقة ثبت حافظ( ،)5كقاؿ أبك يعمى الخميمي :ثقة إماـ يفكؽ في الحفظ أىؿ زمانو( ،)6كقاؿ الخطيب
الد ىارقي ٍ

البغدادم :كاف أحد حفاظ الحديث( ،)7كقاؿ ابف الجكزم :كاف ثقة مأمكنا مف كبار حفاظ الحديث( ،)8كقاؿ الذىبي:

الحافظ اإلماـ الثقة( ،)9كمرة قاؿ :الحافظ الحجة(.)10
()11
 .5سع يد ٍب يف مح َّم ود ٍب يف و
البيركتي (379ق)(:)12
مي
س ٍعد القاضي أبك ٌ
العباس ،كأبك محمد ى
يى
ىٍ
ى
ٌ
الب ىج ٌ
ركل عف :صفكاف بف صالح ،كىشاـ بف عمار ،ك يد ىحٍيمان.
كعنو :ابف صاعد ،كأبك بشر الدكالبي ،كعبد اهلل بف أحمد بف زبر ،كعبد الرحمف بف أبي حاتـ(.)13

قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ :صدكؽ ثقة(.)14
اـ ٍب يف ىع َّم و
ار (245ق) :صدكؽ سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)1
ً .6ى ى
شي
بف ىح ٍم ىزةى ً
بف ىك ًاق ود (183ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)55
 .7ىي ٍح ىيى ي
بف عم ًرك األىك ىز ً
اع ُّي (157ق) :ثقة جميؿ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)55
 .8ىع ٍب يد َّ
ٍ
الر ٍح ىم ًف ي ى ٍ
افع مكلىى ٍاب ًف عمر ر ً
ً
ض ىي المَّ يو ىع ٍن يو (117ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)55
 .9ىن ه ى ٍ
ي ىى ى
 .10ع ٍب يد ً
الخطَّ ً
بف يع ىم ىر ً
اب -رضي اهلل عنيما -صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث (.)55
بف ى
اهلل ي
ى
 الحكـ عمى إسناد الحديث :اإلسناد حسف؛ ألف فيوً :ى ىش ىاـ ٍب ىف ىع َّمار :صدكؽ.

 الحديث رقـ (: )57
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
ض ًؿ ،أنا ىع ٍب يد
اسًـ ٍب يف َّ
م ،أنا أ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف ًى ىب ًة المَّ ًو ٍب ًف الطَّ ىب ًر ِّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
س ٍي ًف ٍب يف ا ٍلفى ٍ
أ ٍ ىى ي
م ،أنا أ يىبك ا ٍل يح ى
ً ً
اف ،أىٍنبأىىنا أىبك س ًع و
ً
ً
يد ٍب يف
يد ىع ٍب يد َّ
يـ ،أىٍن ىبأىىنا ا ٍل ىكلً ي
ستيىكٍيو ،أىٍن ىبأىىنا ىي ٍعقي ى
المَّو ٍب يف ىج ٍعفى ًر ٍب ًف ىد ىر ٍ
س ٍف ىي ى ى ي ى
كب ٍب يف ي
الر ٍح ىم ًف ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ً
اف ،ىع ٍف ً
اؿ " :أيٍن ًزلى ٍت ىعمى َّي َّ
الن يب َّكةي ًفي
امةى ،أ َّ
كؿ المَّ ًو  قى ى
س ى
سمًوـ ،أىٍن ىبأىىنا يعفى ٍي ير ٍب يف ىم ٍع ىد ى
يم ٍ
ىف ىر ي
ي
يم ى
س ىم ٍيـ ٍب ًف ىعام ور ،ىع ٍف أىًبي أ ى
ثىال ثى ًة أ ٍىم ًك ىن وةً :ب ىم َّكةى ،ىكًبا ٍل ىم ًدي ىن ًة ،ىكًب َّ
الش ًاـ "
( )1إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة .510/3
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي .526/6
( )3تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .341/16
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .501/14
( )5سؤاالت السممي لمدارقطني .326/
( )6اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .611/2
( )7تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .341/16
( )8المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .298/13
( )9تذكرة الحفاظ لمذىبي .240/2
( )10العبر في خبر مف غبر لمذىبي .478/1
( )11بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كالجيـ ،ىذه النسبة إلى قبيمة بجيمة .األنساب لمسمعاني .91/2
( )12تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .276/20
( )13المصدر السابؽ.
( )14الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .95/4
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 .1أخرجو يعقكب بف سفياف الفسكم في كتابو المعرفة كالتاريخ ،في باب أمكنة نزكؿ النبكة  ، 271/3مف طريؽ أبك
الحسيف بف الفضؿ القطاف ،عف ابف درستكية ،بو ،بمفظو.
 .2كأخرجو َّ
الطىب ىرانً ٌي في المعجـ الكبير  ،في باب الصاد ، 171/8 ،رقـ الحديث  ، 7717مف طريؽ ىشاـ بف
عمار عف الكليد بف مسمـ ،بو ،مختمؼ األلفاظ.
 .3كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ معمقا ،في كتاب الفتف كالمبلحـ ، 555/4 ،رقـ الحديث  ، 8556عف عفير بو،
متقارب األلفاظ .

 .4كأخرجو الخطيب البغدادم في كتابو مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ  ،باب العيف  ، 250/2رقـ الحديث ، 306
مف طريؽ أبي سعيد عبد الرحمف بف إبراىيـ الدمشقي ،عف محمد بف الحسيف القطاف ،بو ،بمفظو.
 رجاؿ اإلسناد:
 .1أىبك ا ٍلقى ً
م (536ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)6
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
م (472ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
 .2يم ىح َّم يد ٍب يف ًى ىب ًة المَّ ًو ٍب ًف الطَّ ىب ًر ِّ
ض ًؿ (415ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
س ٍي ًف ٍب يف ا ٍلفى ٍ
 .3أ يىبك ا ٍل يح ى
 .4ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىج ٍعفى ًر(347ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
اف (277ق) :ثقة حافظ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
س ٍف ىي ى
 .5ىي ٍعقي ى
كب ٍب يف ي
ً ً
 .6أىبك س ًع و
بف ىع ٍم ًرك ً
يـ ً
ش ًق ُّي  ،يد ىح ٍيـ (245ق)(:)1
بف ىم ٍي يم ٍك وف ِّ
يد ىع ٍب يد َّ
الد ىم ٍ
ي ى
الر ٍح ىم ًف ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ركل عف :آدـ بف أبي إياس ،كعبد اهلل بف نافع الصائغ  ،كمحمد ابف يكسؼ الفريابي  ،كالكليد بف مسمـ.
ركل عنو :البخارم ،كأبك داكد ،كالنسائي ،كابف ماجو ،كابنو إبراىيـ بف يد ىحٍيـ كيعقكب بف سفياف الفارسي(.)2
كثَّقو العجمي( ،)3كأبك حاتـ( ،)4كالنسائي( ،)5ك َّ
طنً ٌي( ،)6كالخطيب البغدادم( ،)7كزاد النسائي مأمكف ،كقاؿ أبك داكد:
الد ىارقي ٍ

حجة( ،)8كقاؿ اإلماـ أحمد :عاقؿ ركيف( ،)9كقاؿ ابف يكنس المصرم :ثقة ثبت( ،)10كذكره ابف حباف في الثقات(،)11

كقاؿ أبك يعمى الخميمي :أحد حفاظ األئمة متفؽ عميو( ،)12كقاؿ الذىبي :القاضي اإلماـ الفقيو الحافظ محدث الشاـ(،)13

كقاؿ ابف حجر :ثقة حافظ متقف(.)14
سمًوـ (195ق) :ثقة مدلس مف الرابعة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)1
 .7ا ٍل ىكًل ي
يد ٍب يف يم ٍ
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .495/16
( )2المصدر السابؽ .498/16
( )3تاريخ الثقات لمعجمي .287/
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .211/5
( )5مشيخة النسائي .70/
( )6سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .238/
( )7تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .549/11
( )8تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .549/11
( )9العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية المركذم .103/
( )10تاريخ ابف يكنس المصرم .118/2
( )11الثقات البف حباف .381/8
( )12اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .450/1
( )13سير أعبلـ النببلء لمذىبي .515/11
( )14تقريب التيذيب البف حجر .368/
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اف ،أىبك ع ًائ وذ ا ٍل ًحم ً
ص ُّي ،ا ٍل يم ىؤِّذ يف (166ق)(:)1
 .8يعفى ٍي ير ٍب يف ىم ٍع ىد ى ي ى
ٍ
ركل عف :س عد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ ،كسميـ بف عامر الخبائزم  ، ،كعطاء بف أبي رباح.
ركل عنو :بقية بف الكليد ،كأبك اليماف الحكـ بف نافع ،كزيد بف يحيى بف عبيد الدمشقي ،كالكليد بف مسمـ(.)2

قاؿ ابف معيف :ليس بشيء( ،)3كمرة قاؿ :ليس بثقة(،)4كقاؿ يد ىحٍيـ :ليس بشيء(،)5
كقاؿ أبك حاتـ :كاىي الحديث ،ال يشتغؿ بركايتو كبحديثو ،منكر الحديث( ،)6كقاؿ أبك داكد :شيخ صالح ضعيؼ

الحديث( ،)7كقاؿ الذىبي :مجمع عمى ضعفو( ،)8كقاؿ ابف حجر :ضعيؼ(.)9
م( )11ا ٍل ًحم ً
ام ور ا ٍل ىك ً
 .9سمى ٍيًـ ٍب ًف ع ً
ص ُّي (130ق)(:)12
الع ُّي( )10ا ٍل ىخ ىب ًائ ًر ُّ
ى
ي
ٍ
ركل عف :تميـ الدارم ،كجبير بف نفير ،كشرحبيؿ بف السمط  ،كأبي أمامة صدم بف عجبلف الباىمي.

ركل عنو :ثابت بف عجبلف ،كثكر بف يزيد ،كعبد الرحمف بف يزيد بف جابر ،كعفير بف معداف(.)13
كذكره ابف حباف في الثقات( ،)14كقاؿ أبك حاتـ :ال بأس بو( ،)15ككثَّقو ابف سعد( ،)16كالعجمي( ،)17كيعقكب بف سفياف(،)18
كالنسائي( ،)19كالذىبي( ،)20كابف حجر(.)21
 .10أىبك أيمام ىة الب ً
اى ًم ُّي (86ق) :صحابي جميؿ.
ي ى ى ى
اف :ضعيؼ.
 الحكـ عمى إسناد الحديث :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو :يع ىفٍي ىر ٍب ىف ىم ٍع ىد ى
 الحديث رقـ (: )58
اى ًر ٍب ًف مح َّم ود َّ ً
اى ًر ٍب ًف طى ً
اسًـ ىز ً
قى أرٍتي يو عالًيا عمىى أىًبي ا ٍلقى ً
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف يم ىح َّم ود
س ٍع ود يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىع ٍب ًد َّ
يى
ى ن ى
الشحَّام ِّي ،ىع ٍف أىًبي ى
ى
ً
ً
ا ٍل ىج ٍن ىزير ً
اـ ٍب يف ىع َّم و
يد ،أىٍن ىبأىىنا يعفى ٍي ير
كد ِّ
اف ،أىٍن ىبأىىنا ًى ى
ار ،أىٍن ىبأىىنا ا ٍل ىكلً ي
سمى ٍي ىم ى
م ،أنا أ يىبك أ ٍ
ىح ىم ىد ا ٍل ىحاك يـ ،أنا يم ىح َّم يد ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ي
شي
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .176/20
( )2المصدر السابؽ .177/20
( )3تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .153/
( )4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .422/4
( )5الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .36/7
( )6عمؿ الحديث البف أبي حاتـ .318/5
( )7تيذيب الكماؿ لممزم .178/20
( )8ديكاف الضعفاء لمذىبي .277/
( )9تقريب التيذيب البف حجر .424/
( )10بفتح الكاؼ كفي آخرىا العيف  ،ىذه النسبة إلى قبيمة يقاؿ ليا «كبلع» نزلت الشاـ .األنساب لمسمعاني .186/11
( )11بفتح الخاء كالباء كفي آخرىا الياء  ،ىذه النسبة إلى الخبائر ،كىك بطف مف الكبلع .األنساب لمسمعاني .36/5
( )12تيذيب الكماؿ لمزم .344/11
( )13المصدر السابؽ .345/11
( )14الثقات البف حباف .328/4
( )15تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .266/72
( )16الطبقات الكبير البف سعد .468/9
( )17تاريخ الثقات لمعجمي .199/
( )18المعرفة كالتاريخ ليعقكب الفسكم .425/2
( )19تيذيب الكماؿ لممزم .345/11
( )20الكاشؼ لمذىبي .456/1
( )21تقريب التيذيب البف حجر .283/
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ً
ً
آف ًفي ثىال ثى ًة أ ٍىم ًك ىن وة :ىم َّكةى،
اؿ :قى ى
امةى ،قى ى
سك يؿ المَّ ًو  " :أيٍن ًز ىؿ ا ٍلقيٍر ي
اؿ ىر ي
ي
يم ى
سمى ٍيـ ٍب ًف ىعام ور ،ىع ٍف أىًبي أ ى
ً
ً
يد :ىي ٍعني ىب ٍي ىت ا ٍل ىم ٍقد ً
س.
".قى ى
اؿ ا ٍل ىكًل ي

اف ،ىع ٍف
ا ٍب يف ىم ٍع ىد ى
ىكا ٍل ىم ًدي ىن ًة ،ىك َّ
الش ًاـ
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)57

 رجاؿ اإلسناد:
الشح ً
اى ًر ٍب ًف طى ً
 .1ىز ً
اى ًر َّ
َّام ِّي (533ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)25
ً
ً
الر ٍحم ًف ا ٍل ىج ٍن ىزر ً
م (453ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)25
كد ِّ
ي
 .2يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍبد َّ ى
ىحم ىد ا ٍلح ً
اك يـ (378ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)50
 .3أ يىبك أ ٍ ى ى
بف الح ً ً
بف يم ىح َّم ًد ً
م(312( )1ق) (:)2
البا ىغ ٍن ًد ُّ
س ىم ٍي ىم ى
 .4يم ىح َّم يد ي
ارث أ يىبك ىب ٍك ور ى
اف ً ى
بف ي
ركل عف :ىشاـ بف عمار ،كأحمد ابف أبي الحكارم ،كاسحاؽ بف عقيؿ بف عبد الرزاؽ .
ركل عنو :أبك بكر بف المقرئ ،كالحاكـ أبك أحمد ،كأبك الفرج أحمد بف القاسـ بف ميدم(.)3
قاؿ َّ
طنً ٌي :مخمط مدلس ،كزاد :كثير الخطأ( ،)4كقاؿ الخطيب البغدادم :كاف فيما حافظا عارفا( ،)5كقاؿ إبراىيـ
الد ىارقي ٍ
األصبياني  :كذاب( ،)6كقاؿ ابف عدم :كاف مدلسا يدلس عمى ألكاف كأرجك أنو ال يتعمد الكذب( ،)7كقاؿ ابف الجكزم:
()8
َّم ىعانً ٌي :كاف حافظا عارفا بالحديث( ،)9كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الكبير محدث
كاف فيما حافظا  ،كقاؿ الس ٍ
العراؽ( ،)10كمرة قاؿ :فيو ليف( ، )11كقاؿ ابف حجر :كاف مدلسا  ،كزاد :صدكؽ مف بحكر العمـ( ،)12كقاؿ ابف المبرد
الحنبمي :أحد أئمة الحديث( ،)13كقاؿ السيكطي :الحافظ األكحد
اـ ٍب يف ىع َّم و
ار (245ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)1
ً .5ى ى
شي
سمًوـ (195ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)1
الكًل ٍي يد ي
بف يم ٍ
 .6ى
()14

.7
.8
.9


.

اف (166ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)57
يعفى ٍي ير ٍب يف ىم ٍع ىد ى
سمى ٍيًـ ٍب ًف ع ً
ام ور(130ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)57
ى
ي
ً
ً
الباىم ُّي (86ق) :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)57
ام ىة ى
يم ى
أ يىبك أ ى
اى ًر َّ ً
ط ً
الحكـ عمى إسناد الحديث :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو :ىز ً
اف :كبلىما
اى ىر ٍب ىف ى
الش َّحام ِّي ،ك يع ىفٍي ىر ٍب ىف ىم ٍع ىد ى
ضعيؼ.

( )1بفتح الباء كالغيف كسككف النكف كفي آخرىا الداؿ  ،نسبة إلى باغند ،كظني أنيا قرية مف قرل كاسط .األنساب لمسمعاني.45/2
( )2تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .166/55
( )3المصدر السابؽ.
( )4سؤاالت السممي لمدارقطني.248/
( )5تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .343/4
( )6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .564/7
( )7المصدر السابؽ.
( )8المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .244/13
( )9األنساب لمسمعاني .45/2
( )10سير أعبلـ النببلء لمذىبي .383/14
( )11المغني في الضعفاء لمذىبي .629/2
( )12لساف الميزاف البف حجر .360/5
( )13تذكرة الحفاظ كتبصرة األيقاظ البف المبرد .234/
( )14طبقات الحفاظ لمسيكطي .314/
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باب ما جاء في اختصاص الشاـ كقصكره باإلضاءة عند مكلد َّ
الن ًب ِّي  كظيكره
 الحديث رقـ (: )59
م ،أنا أىبك ا ٍلقى ً
و
ً
و
ً ً
اسًـ
س يف ٍب يف ىع ًمي ا ٍل ىج ٍك ىى ًر ُّ
أٍ
ي
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد ا ٍل ىباقي ٍب ًف يم ىح َّمد ا ٍلفى ىرض ُّي ،أنا أ يىبك يم ىح َّمد ا ٍل ىح ى
اؽ ٍب ًف ا ٍل يب ٍيمي ً
ىع ٍب يد ا ٍل ىع ًز ً
يد ٍب يف
كؿ ،ىح َّدثىًني أىًبي ،ىح َّدثىًني أىًبي ،ىكىي ًز ي
س ىح ى
يز ٍب يف ىج ٍعفى ًر ٍب ًف يم ىح َّم ود ا ٍل ًخ ىرًق ُّي ،أىٍن ىبأىىنا أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف إً ٍ
ً
اف ىب ٍد يء أ ٍىم ًريك ٍـ؟
س ى
اؿً :ق ى
امةى ،قى ى
كؿ المَّ ًو ،ىما ىك ى
ضالىةى ،ىع ٍف لي ٍق ىم ى
ىى يار ى
كف ،ىع ٍف فى ىر ًج ٍب ًف فى ى
يؿ :ىيا ىر ي
يم ى
اف ٍب ًف ىعام ور ،ىع ٍف أىًبي أ ى
ً ً
ً ً ً
اء ٍت لى يو
يسى ىعمى ٍي ًو َّ
ىت أ ِّ
يـ  ىكيب ٍ
اؿ :قى ى
قى ى
يمي ىكأ َّىن ىما ىخ ىر ىج ًم ٍن ىيا ى
الـ ،ىك ىأر ٍ
ش ٍي هء أ ى
ىض ى
ش ىرل أىخي ع ى
الس ي
اؿ " :ىد ٍع ىكةي أىبي إ ٍب ىراى ى
كر َّ
الش ًاـ "
قي ي
ص ي
 .1أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ، 262/5 ،رقـ الحديث  ، 22315مف طريؽ أبي النضر عف الفرج بف فضالة،بو
 ،متقارب األلفاظ.

 .2كأخرجو أبك داكد الطيالسي في مسنده  ،في باب أحاديث أبي أمامة الباىمي ،458/2 ،رقـ الحديث  ،1236مف
طريؽ أبي داكد الطيالسي عف الفرج بف فضالة ،بو ،متقارب األلفاظ.

 .3كأخرجو محمد بف سعد في كتابو الطبقات الكبير ،في ذكر مكلد رسكؿ اهلل  ، 83/1 ، مف طريؽ سعد بف
منصكر عف الفرج بف فضالة ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

 .4كأخرجو الركياني في مسنده  ، 311/2رقـ الحديث  ،1267مف طريؽ آدـ بف إياس عف الفرج بف فضالة ،بو،
متقارب األلفاظ.
 .5كأخرجو َّ
الطىب ىرانً ٌي في المعجـ الكبير ،باب الصاد ، 175/8 ،رقـ الحديث  ، 7729مف طريؽ سعيد بف سميماف
عف الفرج بف فضالة ،بو ،متقارب األلفاظ.
البٍييىًق ٌي في كتابو دالئؿ النبكة ،في باب ذكر مكلد المصطفى  ، 84/1 ، مف طريؽ محمد بف بكار عف
 .6كأخرجو ى
الفرج بف فضالة ،بو ،متقارب األلفاظ.
 رجاؿ اإلسناد:

البزاز( )1ا ٍلفىر ً
 .1مح َّم يد ٍب يف ع ٍب ًد ا ٍلب ً
ض ُّي(535( )2ق)(:)3
اقي ٍب ًف يم ىح َّم ود أ يىبك ىب ٍك ور بف أبي طاىر،
البغدادمٌ ،
ى
ى
يى
ٌ
ى
ركل عف :أبي محمد الجكىرم ،كأبي الطيب الطبرم ،كعمر بف الحسيف الخفاؼ ،كأبي طالب العشارم.
َّم ىعانً ٌي ،كأبك مكسى المديني ،كابف الجكزم(.)4
ركل عنو :أبك القاسـ بف عساكر ،كأبك سعد الس ٍ
( )6
()5
صالً وح
قاؿ ابف عساكر :يذكر عنو رقة ديف  ،كقاؿ ابف الجكزم :كاف فيما ثبتا حجة ثقة  ،كقاؿ ابف شافع (أ ٍ
ىح ىم يد ي
بف ى
ً
الجٍيًم ُّي) :شيخ أىؿ العمـ( ،)7كقاؿ ابف الخشاب عبد اهلل بف أحمد :كاف صدكقا ثبتا في الركاية( ،)8كقاؿ الذىبي :الشيخ
اإلماـ العالـ المتفنف الفرضي العدؿ(.)9

( )1بفتح الباء كالزاييف بينيما ألؼ ،ىذه المفظة تقاؿ لمف يبيع البز كىك الثياب .األنساب لمسمعاني .199/2
( )2بفتح الفاء كالراء كفي آخرىا الضاد  ،ىذه النسبة إلى الفريضة ،ك الفرض ك الفرائض كىك عمـ المقدرات .األنساب .183/10
( )3تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .390/36
( )4المصدر السابؽ .391/36
( )5تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .70/54
( )6المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .13/18
( )7التقييد لمعرفة ركاة السف كالمسانيد البف نقطة .82/1
( )8شذرات الذىب البف العماد .179/6
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .23/20
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س يف ٍب يف
 .2ا ٍل ىح ى
 .3أىبك ا ٍلقى ً
اسًـ
ي

م (454ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
ىعمًي ا ٍل ىج ٍك ىى ًر ُّ
ىع ٍب يد ا ٍل ىع ًز ً
يز ٍب يف ىج ٍعفى ًر ٍب ًف يم ىح َّم ود ا ٍل ًخ ىرًق ُّي(375( )1ق)(:)2

ركل عف :القاسـ بف زكريا المطرز ،كمحمد بف طاىر بف أبي الدميؾ ،كأحمد بف الحسف الصكفي.
الدارقي ٍ ً
الب ٍرقىانً ٌي ،كمحمد ابف الفرج البزاز ،كالعتيقي ،كالجكىرم(.)3
طن ٌي ،كأبك بكر ى
ركل عنو :أبك الحسف َّ ى
()5
()4
َّم ىعانً ٌي( ،)6كابف الجكزم( ،)7كابف
قاؿ محمد بف أبي الفكارس :كاف شيخا ثقة  ،ككثٌقو أبك الحسف العتيقى  ،كالس ٍ

العماد(.)8

ً
س ىح ى ً
َّ
كخي( )9األنبارم (317ق)(:)10
 .4أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف إً ٍ
اؽ ٍبف ا ٍل يب ٍيميكؿ ٍبف حساف ٍبف سناف أ يىبك جعفر الت ين ٌ
ركل عف :أبيو إسحاؽ بف البيمكؿ ،كابراىيـ بف سعيد الجكىرم ،كأبا سعيد األشج ،كمؤمؿ بف إىاب.
ركل عنو :أبك الحسف الجراحي ،كمحمد بف إسماعيؿ الكراؽ ،كأبك الحسف َّ
طنً ٌي(.)11
الد ىارقي ٍ
قاؿ الخطيب البغدادم :كاف ثقة ،كقاؿ طمحة بف محمد بف جعفر :كاف ثقة ثبتا جيد الضبط( ،)12كقاؿ ابف الجكزم:
كاف ثقة فيما( ،)13كقاؿ الذىبي :كاف إماـ ثقة عظيـ القدر(.)14

ساف  ،أىبك يعقيكب ،التَّ ً
نكخ ُّي ،األى ٍن ىب ً
بف يب ٍيمي ٍك ًؿ ً
م (252ق)(:)15
ار ُّ
بف ىح َّ
س ىح ي
اؽ ي
ي ىٍ ٍ ى
 .5إً ٍ
ركل عف :أبيو البيمكؿ بف حساف ،كيحيى بف آدـ ،ك ككيع بف الجراح ،كأبي معاكية الضرير.
ركل عنو :إبراىيـ الحربي ،كأبك بكر بف أبي الدنيا ،كابناه البيمكؿ كأحمد ابنا إسحاؽ بف البيمكؿ(.)16
قاؿ أبك حاتـ :صدكؽ( ،)17كذكره ابف حباف في الثقات( )18ككثَّقو الخطيب البغدادم( ،)19كابف الجكزم( ،)20كقاؿ الذىبي:

الحافظ الثقة العبلمة(.)21

( )1بكسر الخاء كفتح الراء كفي آخرىا القاؼ ،ىذه النسبة إلى [بيع الثياب كالخرؽ .األنساب لمسمعاني .98/5
( )2تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .235/12
( )3المصدر السابؽ .
( )4تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .235/12
( )5المصدر السابؽ.
( )6األنساب لمسمعاني.100/5
( )7المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ .313/14
( )8شذرات الذىب البف العماد .401/4
( )9بفتح التاء كضـ النكف كفي آخرىا الخاء  ،نسبة إلى تنكخ كىك اسـ لعدة قبائؿ اجتمعكا قديما بالبحريف .األنساب لمسمعاني .90/3
( )10تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .51/5
( )11المصدر السابؽ.
( )12تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .51/5
( )13المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .292/13
( )14سير أعبلـ النببلء لمذىبي .497/14
( )15تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .390/7
( )16المصدر السابؽ.
( )17الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .214/2
( )18الثقات البف حباف .119/8
( )19تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .390/7
( )20المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .57/12
( )21سير أعبلـ النببلء لمذىبي .489/12
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م (204ق)(:)1
كخي األنبار ُّ
 .6يب ٍيميك يؿ بف َّ
حساف بف ًسناف ،أبك الييثـ التَّين ُّ
ركل عف :شيباف بف عبد الرحمف التميمي ،ككرقاء بف عمر اليشكرم ،كالفرج بف فضالة.
كركل عنو :ابنو إسحاؽ بف البيمكؿ(.)2

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
كف (206ق) :ثقة متقف ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)26
 .7ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى
كخ ُّي ا ٍل ًحم ً
ضالى ىة التَّين ً
ش ًق ُّي (176ق)(:)3
ِّم ٍ
ص ُّي ىكًق ى
 .8فى ىر يج ٍب يف فى ى
ٍ
يؿ الد ى

ركل عف :إسماعيؿ بف عياش ،كعبد اهلل بف عمر العمرم ،كعبد اهلل بف عامر األسممي ،كلقماف بف عامر.
ركل عنو :إبراىيـ بف زياد سببلف ،كبقية بف الكليد ،كشعبة بف الحجاج  ،كأبك معاكية الضرير(.)4

قاؿ اإلماـ أحمد :إذا حدث عف الشامييف فميس بو بأس كلكف حديثو عف يحيى بف سعيد مضطرب( ،)5كمرة قاؿ:

ثقة( ،)6كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم :ما رأيت شاميا أثبت مف فرج ٍبف فضالة( ،)7كقاؿ ابف عدم :ىك مع ضعفو
يكتب حديثو( ،)8كقاؿ البخارم( ،)9كمسمـ( :)10منكر الحديث ،كقاؿ ابف حباف :كاف ممف يقمب األسانيد ك يمزؽ المتكف

الكاىية باألسانيد الصحيحة ال يحؿ االحتجاج( ،،)11كقاؿ الذىبي :ضعفكه( ،)12كقاؿ ابف سعد( ،)13كابف معيف(،)14
كالنسائي( ،)15ك َّ
طنً ٌي( ،)16ك زكريا الساجي( ،)17كابف حجر( :)18ضعيؼ.
الد ىارقي ٍ
صابي( )19أىبك عامر ا ٍل ًح ً
ً
األكصابي ( 120 - 111ق)(:)20
مصي كيقاؿ فيو:
الك َّ
ُّ
 .9لي ٍق ىم ى
ي ى
اف ٍب ًف ىعام ور ى
ركل عف :جبير بف نفير الحضرمي ،كالحارث بف معاكية الكندم ،كأبي أمامة الباىمي ،كأبي ىريرة.
ركل عنو :أبك ربكة أنيس بف الضحاؾ ،كسبلمة بف عميرة ،كشرقي بف قطامي ،كالفرج بف فضالة(.)21

( )1تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .604/7
( )2المصدر السابؽ.
( )3تيذيب الكماؿ لممزم .156/23
( )4المصدر السابؽ .157/23
( )5سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد .265/
( )6تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .377/14
( )7المصدر السابؽ.
( )8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .143/7
( )9التاريخ الكبير لمبخارم .134/7
( )10الكنى كاألسماء لئلماـ مسمـ ..685/2
( )11المجركحكف البف حباف .206/2
( )12ديكاف الضعفاء لمذىبي .317/
( )13الطبقات الكبير البف سعد .473/9
( )14سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف .461/
( )15الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .87/
( )16سؤاالت البرقاني لمدارقطني .57/
( )17تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .377/14
( )18تقريب التيذيب البف حجر .474/
( )19بفتح الكاك كتشديد الصاد كفي آخرىا الباء  ،ىذه النسبة إلى كصاب ،كىك مف حمير .األنساب لمسمعاني .345/13
( )20تيذيب الكماؿ لممزم .246/24
( )21المصدر السابؽ .247/24
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قاؿ العجمي :تابعي ثقة( ،)1كقاؿ أبك حاتـ :ييكتب حديثو( ،)2كقاؿ الذىبي( ،)3كابف حجر( :)4صدكؽ.
 .10أىبك أيمام ىة الب ً
اى ًم ُّي (86ق) :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)57
ي ى ى ى
بف حسَّاف بف ًسناف ،لـ أقؼ لو عمى
 الحكـ عمى إسناد الحديث :أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد :ألف فيو :يب ٍيمي ى
كؿ ى
جرح أك تعديؿ.

 الحديث رقـ (: )60
ىخبرىناه أىبك ع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍلحس ٍي ًف ٍب يف ع ٍب ًد ا ٍلممً ًؾ ا ٍل ىخال يؿ ،أنا أىبك طى ً
ىحم ىد ٍب ًف م ٍحم و
ً
كد ،أنا أ يىبك
اى ور أ ٍ
ي
ى
أ ٍ ىى ي ي ى
ي ى
ى ي
ىح ىم يد ٍب يف ىم ٍح يمكد ٍب ًف أ ٍ ى
ى
ئ ،أىٍنبأىىنا أىبك ا ٍلقى ً
ً ً
م ،أنا فى ىر يج
اسًـ ٍاب يف ًب ٍن ًت يم ىن ٍي وع ،أىٍن ىبأىىنا ىع ًم ُّي ٍب يف ا ٍل ىج ٍع ًد ٍب ًف يع ىب ٍي ود ا ٍل ىج ٍك ىى ًر ُّ
يـ ٍب ًف ا ٍل يم ٍق ًر ً ى ي
ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف إ ٍب ىراى ى

ضالى ىة ،ح .
ٍب يف فى ى
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف يم ىح َّم ود
س ًف ٍب يف ا ٍل ىب َّنا ،أنا أ يىبك يم ىح َّم ود ا ٍل ىج ٍك ىى ًر ُّ
م ،أنا يع ىب ٍي يد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
ىكأ ٍ
ىخ ىب ىرىناهي أ يىبك ىغالً وب أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف ا ٍل ىح ى
ُّ
م ،نا ،ح.
الزٍى ًر ُّ
ىخبرىناه أىبك ع ٍب ًد المَّ ًو ي ٍحيى ٍب يف ا ٍلحس ًف ٍب ًف ا ٍلب َّنا ،كأىبك ا ٍلقى ً
م ،ىك يع ىب ٍي يد المَّ ًو ٍب يف أى ٍح ىم ىد ٍب ًف
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ى ىي
ى ى
ىكأ ٍ ى ى ي ي ى
ى ى
كت ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو التَّ ً
ا ٍل يب ىخ ً
اد ،قىاليكا :أنا أ يىبك يم ىح َّم ود ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف
ار ِّ
اج يرً ،ب ىب ٍغ ىد ى
م ،ىكأ يىبك الدُِّّر ىياقي ي
يف ً
الص ًر ً
ين ُّي.ح.
َّ

يم ىح َّم ًد ٍب ًف
ىع ٍب ًد المَّ ًو

ً
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ا ٍل ًعِّز ٍب يف ىك ًاد و
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو
اؽ ،قال :ىكأ ٍ
ىكأ ٍ
س ٍي ًف ا ٍل ىكَّر ي
س ٍي ًف يم ىح َّم يد ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ا ٍل يح ى
ش ،أنا أ يىبك ا ٍل يح ى
اإلماـ أىبك عمًي مح َّم يد ٍب يف إًسم ً
ىحم ىد ٍب ًف عمًي الب ٍيي ًقي ا ٍلقى ً
يؿ ٍب ًف يم ىح َّم ود ا ٍل ًع ىر ًاق ُّي،
اع ى
اضيً ،ب ىب ٍي ىي ى
ؽ ،أنا ً ى ي ي ى ي ى
ى
ا ٍل يح ى
ٍى
س ٍي يف ٍب يف أ ٍ ى
ى ى ٌ
ً
الء.ح.
ص ،إً ٍم ن
كس ،قىاليكا :أىٍن ىبأىىنا أ يىبك طىاى ور ا ٍل يم ىخمِّ ي
ًبطي ى
ً
ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
س ٍي ًف ٍب يف َّ
النقُّ ً
ير.ح.
اسًـ ٍب يف ا َّ
لس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
أ ٍ ىى ي
كر ،أنا ع ى
م ،أنا أ يىبك ا ٍل يح ى
يسى ٍب يف ىعمي ا ٍل ىك ًز ي
ىخبرىناه أىبك ا ٍلقى ً
كؼ ًب ٍاب ًف ا ٍل ىعالً ىم ًة،
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
س ٍيفً ٍب ًف ًى ىب ًة المَّ ًو ا ٍل يم ٍق ًرئي ا ٍل ىم ٍع ير ي
م ،ىكأ يىبك ا ٍلفى ٍ
ض ًؿ أ ٍ
ىكأ ٍ ى ى ي ي
ىح ىم يد ٍب يف ا ٍل يح ى
ص و
اد ،قىاليكا :أنا أ يىبك يم ىح َّم ود ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف
كر ىع ًم ُّي ٍب يف ىعمً ِّي ٍب ًف يع ىب ٍي ًد المَّ ًو ا ٍل ىم ٍع ير ي
س ىك ٍي ىنةىً ،ب ىب ٍغ ىد ى
كؼ ًب ٍاب ًف ي
ىكأ يىبك ىم ٍن ي

اؽ ٍب ًف حبايةى ،قىاليكا :أنا أىبك ا ٍل ىق ً
ً
ً
ع ٍب ًد المَّ ًو َّ ً ً
ًً
اسًـ ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف
س ىح ى
ي
ىى ى
ى
الص ًريفين ُّي ،أنا أ يىبك ا ٍلقىاسـ يع ىب ٍي يد المَّو ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف إً ٍ
اؿ ُّ
يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىع ٍب ًد ا ٍل ىع ًز ً
اف ٍب ًف
الزٍى ًر ُّ
يز ا ٍل ىب ىغ ًك ُّ
م :أ ٍ
م ،أىٍن ىبأىىنا ىع ًم ُّي ٍب يف ا ٍل ىج ٍع ًد ،أنا ىكقى ى
ضالىةى ،ىع ٍف لي ٍق ىم ى
ىخ ىب ىرًني ا ٍلفى ىر يج ٍب يف فى ى
ً ً ً
اد ا ٍلم ىخمِّص ا ٍلب ً
ً
يـ،
اف ىب ٍد يء أ ٍىم ًر ىؾ؟ قى ى
س ى
اؿً :ق ى
اىمً ُّي قى ى
كؿ المَّ ًو ،ىما ىك ى
ام ىة ىز ى ي ي ى
يؿ :ىيا ىر ي
يم ى
ىعام ور ،ىع ٍف أىًبي أ ى
اؿ " :ىد ٍع ىكةي أىبي إ ٍب ىراى ى
ً
كب ٍ ً
اؿ
يسى ىعمى ٍي ًي ىما َّ
ىت أ ِّ
ىت أ ِّ
اؿ :ىكقى ى
اء ٍت لى يو ىك ىق ى
يمي أ َّىن يو ىخ ىر ىج ىكقى ى
ص :ىأر ٍ
الـ ،ىك ىأر ٍ
كر أ ى
ىي
ىض ى
اؿ ا ٍل يم ىخمِّ ي
ش ىرل ع ى
يمي ىخ ىر ىج م ٍن ىيا ين ه
الس ي
الب ٍيي ًقيً :م ٍن يو قيصكر َّ ً
آدـ ٍب يف أىًبي إً ىي و
ضالىةى.
ضالى ىة ا ٍلفى ىر ًج ٍب ًف فى ى
اس ،ىع ٍف أىًبي فى ى
ي ي
الشاـ ".تى ىاب ىع يي ىما ى ي
ى ى ٌ
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)59

 رجاؿ اإلسناد األكؿ:
()5
يف ،أىبك ع ٍب ًد ً
يف ي ً
س ً
الم ًم ًؾ ً
ىصب ىي ًان ُّي (532ق)(:)6
اهلل ى
س ي
الخَّال يؿ األ ى
ى
بف ي
 .1ي
الح ى
الح ى
بف ىع ٍبد ى
ركل عف :أبي الفضؿ عبد الرحمف بف الحسيف الرازم ،كأحمد بف محمكد الثقفي ،كأبا طاىر عمر الحرفي.
( )1تاريخ الثقات لمعجمي .399/
( )2الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .182/7
( )3ميزاف االعتداؿ لمذىبي .419/3
( )4تقريب التيذيب البف حجر .494/
( )5فتح الخاء كتشديد البلـ ألؼ ،ىذه النسبة إلى عمؿ الخؿ أك بيعو .األنساب لمسمعاني .239/5
( )6تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .278/36
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َّم ىعانً ٌي ،كأبك القاسـ ابف عساكر ،كأبك مكسى المديني ،كأبك المجد زاىر بف أحمد(.)1
ركل عنو :أبك سعد الس ٍ
()3
()2
َّم ىعانً ٌي :كاف ثقة
قاؿ ابف منده العبدم :اإلماـ المحدث األديب المسند  ،كقاؿ ابف نقطة :كاف ثقة  ،كقاؿ أبك سعد الس ٍ
صدكقا( ،)4كقاؿ الذىبي :الشيخ اإلماـ الصدكؽ(.)5
كد أىبك طى ً
ىحم يد ٍب يف م ٍحم ً
اى ور الثَّقى ًف ُّي(455( )6ق)(:)7
كد ٍب ًف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىم ٍح يم و ي
ى ي
 .2أ ٍ ى
ركل عف :أبي بكر بف المقرئ ،كأبي مسمـ عبد الرحمف بف شيدؿ ،كأبي عبد اهلل بف منده.
ركل عنو :يحيى بف منده ،كسعيد بف أبي الرجاء ،كأبك عبد اهلل الخبلؿ ،كمحمد بف محمد القطاف(.)8

قاؿ ابف منده( ،)9كالصفدم( :)10شيخ صالح ثقة ،كقاؿ الذىبي :الشيخ العالـ الثقة المحدث(.)11
ً ً
اىيـ ٍب ًف ا ٍلم ٍق ًر ً
ئ (381ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)21
ي
 .3أ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف إ ٍب ىر ى
 .4أىبك ا ٍلقى ً
اسًـ ٍاب يف ًب ٍن ًت يم ىن ٍي وع (317ق) :ثقة حافظ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)23
ي
()12
ً
و
ً
ً
م (230ق) :
 .5ىعم ُّي ٍب يف ا ٍل ىج ٍعد ٍب ًف يع ىب ٍيد ا ٍل ىج ٍك ىى ًر ُّ
م ،أ يىبك ا ٍلحسف ا ٍل ىب ٍغ ىداد ٌ
ركل عف :إبراىيـ بف سعد ،كاسرائيؿ بف يكنس ،كاسماعيؿ بف عياش ،كالفرج بف فضالة.

ركل عنو :البخارم ،كأبك داكد ،كابراىيـ بف إسحاؽ الحربي ،كأبك القاسـ عبد اهلل بف محمد البغكم(.)13
قاؿ ابف معيف :ثقة ال بأس بو( ، )14كقاؿ أبك حاتـ :كاف متقنا صدكقا ،كقاؿ أبك زرعة :كاف صدكقا في الحديث(،)15

كقاؿ مسمـ :ثقة لكنو جيمي( ،)16كقاؿ النسائي :صدكؽ( ،)17كذكره ابف حباف في الثقات( ،)18كقاؿ ابف عدم :ما أرل في
حديثو بأسا( ،)19كقاؿ الخميمي :ثقة متفؽ عميو( ،)20كقاؿ ابف الجكزم :كاف ثقة( ،)21كقاؿ َّ
طنً ٌي :ثقة(،)22
الد ىارقي ٍ

( )1تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .278/36

الرجاؿ لممعرفة البف منده العبدم ،المقدمة.68/
( )2المستىخريج مف يكتب النَّاس لمتَّذكرة كالمستطرؼ مف أحكاؿ ِّ
( )3التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة الحنبمي .246/
( )4تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .278/36
( )5سير أعبلـ النببلء لمذىبي .620/19
( )6بفتح الثاء المثمثة كالقاؼ كالفاء ،ىذه النسبة إلى قبيمة ثقيؼ .األنساب لمسمعاني .139/3
( )7تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .374/30
( )8المصدر السابؽ.
( )9تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .274/30
( )10الكافي بالكفيات لمصفدم .108/8
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي .123/18
( )12تيذيب الكماؿ لممزم .341/20
( )13المصدر السابؽ .343/20
( )14تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .104/1
( )15الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .178/6
( )16ميزاف االعتداؿ لمذىبي .116/3
( )17تيذيب الكماؿ لممزم .350/20
( )18الثقات البف حباف .466/8
( )19الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .356/6
( )20اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .244/1
( )21المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .160/11
( )22سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .247/
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كقاؿ مرة :منع أحمد بف حنبؿ عبد اهلل ابنو أف يحدث عف عمي بف الجعد ،فسألتو :ما سبب ذلؾ ؟ فقاؿ :ألنو كقؼ في
حديث القرآف( ،)1كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني :متشبث بغير بدعة زائغ عف الحؽ( ،)2كقاؿ الذىبي :الحافظ اإلماـ
الحجة( ،)3كمرة قاؿ :حافظ ثبت لكنو فيو بدعة كتجيـ( ،)4كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت يرمي بالتشيع(.)5
ضالى ىة (176ق) :ضعيؼ :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)59
 .6فى ىر يج ٍب يف فى ى
 رجاؿ اإلسناد الثاني:

س ًف ٍب يف ا ٍل ىب َّنا (527ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
 .7أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف ا ٍل ىح ى
م (454ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
 .8أ يىبك يم ىح َّم ود ا ٍل ىج ٍك ىى ًر ُّ
ض ًؿ ُّ
م(381( )6ق)(:)7
 .9يع ىب ٍي يد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف يم ىح َّم ودي أ يىبك الفى ٍ
الزٍى ًر ٌ
ركل عف :إبراىيـ بف شريؾ الككفي ،كجعفر بف محمد الفريابي  ،كأبي القاسـ البغكم ،كابف أبي داكد.
الب ٍرقىانً ٌي ،كعبد العزيز األ ىىز ًج ُّي  ،كأبك محمد الخبلؿ ،كأبك القاسـ التنكخي ،كأبك محمد الجكىرم(.)8
ركل عنو :ى
قاؿ الخطيب البغدادم :كاف ثقة( ،)9كقاؿ عبد العزيز األ ىىز ًج ُّي  :شيخ ثقة ،كقاؿ َّ
طنً ٌي :ثقة صدكؽ(،)10
الد ىارقي ٍ
كقاؿ ابف الجكزم :كاف ثقة( ،)11كقاؿ الذىبي :الشيخ العمـ الثقة(.)12

 رجاؿ اإلسناد الثالث:

س ًف ٍب ًف ا ٍل ىب َّنا (531ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
 .10ىي ٍح ىيى ٍب يف ا ٍل ىح ى
 .11كأىبك ا ٍل ىق ً
م (536ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)6
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ىي
()13
دادم (525ق) :
الب ٍغ ُّ
البخارم ى
عمي ،ابف ي
 .12يعبيد اهلل ٍبف أحمد ٍبف محمد ٍبف ٌ

ركل عف :محمد عبد اهلل ابف محمد بف عبد اهلل الصريفيني ،كعنو :أبك القاسـ بف بكش.
ضيَّة( ،)14كقاؿ الذىبي :لـ يكف مر ً
قاؿ ابف النجار :كاف سيرتو غير مر ً
ض ٌي السيرة(.)15
ىٍ
ىٍ
()16
م (543ق) :
 .13ياقكت أبك الدٌُّر ُّ
سفٌار ،عتيؽ يع ىب ٍيد المَّو ٍبف أحمد ٍبف البخار ٌ
كمي ،التٌاجر ،ال ٌ
الر ٌ

ركل عف :أبي محمد الصريفيني سبعة مجالس المخمص ،ككتاب (المزاح) لمزبير بف بكار.
( )1سؤاالت السممي لمدارقطني .219/
( )2تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .281/13
( )3سير أعبلـ النببلء لمذىبي .459/10
( )4مف تيكمـ فيو ىك مكثؽ لمذىبي .139/
( )5تقريب التيذيب البف حجر .429/

( )6بضـ ال ازم كسككف الياء ككسر الراء ،نسبة إلى زىرة بف كبلب بف مرة  ،كىي مف قريش .األنساب لمسمعاني.350/6
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .392/16
( )8المصدر السابؽ .393/16
( )9تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .96/12
( )10المصدر السابؽ.
( )11المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .359/14
( )12سير أعبلـ النببلء لمذىبي .392/16
( )13ذيؿ تاريخ بغداد البف النجار .24/2
( )14المصدر السابؽ.
( )15سير أعبلـ النببلء لمذىبي.434/1
( )16تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .169/37
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ركل عنو :ابف عساكر ،كابنو بياء الديف القاسـ ،كأبك المكاىب بف صصرل ،كمحمد بف الزنؼ.
َّم ىعانً ٌي :كاف شيخا ظاىره الخير كالصبلح ،ال بأس بو( ، )1كقاؿ ابف عساكر :لـ يكف يفيـ شيئا غير أف سماعو
قاؿ الس ٍ
كاف صحيحا(.)2
يف ً
الص ًر ً
 .14أ يىبك يم ىح َّم ود ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ً
ين ُّي(469()3ق)(:)4
بف يع ىم ىر بف ىى ىزٍارىم ٍرىد َّ
ركل عف :ابف حبابة ،كابف أخي ميمي الدقاؽ ،كعمر بف إبراىيـ ال ىكتَّانً ٌي ،كأبا طاىر المخمص.
َّم ىعانً ٌي ،كىبة اهلل الشيرازم ،كاسماعيؿ بف السمرقندم(.)5
ركل عنو :الخطيب البغدادم ،كأبك المظفر الس ٍ
()6
َّم ىعانً ٌي :كاف أحد الثقات( ،)7كقاؿ ابف الجكزم :كاف ثقة( ،)8كقاؿ
قاؿ الخطيب البغدادم :كاف صدكقا  ،كقاؿ ابف الس ٍ
الذىبي :اإلماـ الثقة(.)9

 رجاؿ اإلسناد الرابع:

ىح ىمد بف يع ىب ٍيد المَّ ًو ٍب ًف يم ىح َّمد ٍبف يع ىب ٍيد المَّو ،أ يىبك ا ٍل ًعِّز ٍب يف ىك ًاد و
م
ش ُّ
 .15أ ٍ
الع ٍك ىب ًر ٌ
السمىمي ي
ركل عف :أبي الحسف الماكردم ،كأبي الطيب الطبرم ،كأبي محمد الجكىرم ،كأبي عمي الجازرم.
()10

(526ق)(:)11

ركل عنو :ابف عساكر ،كيحيى بف بكش ،كىبة اهلل بف الحسف السبط ،كأبك مكسى المديني(.)12
()13
َّم ىعانً ٌي :شيخ مسند سمع بنفسو ،ككاف يفيـ( ،)14كقاؿ ابف
قاؿ ابف الجكزم :كاف مكث ار يفيـ الحديث  ،كقاؿ ابف الس ٍ
النجار :كاف مخمطا كذابا ال يحتج بو( ،)15كقاؿ ابف عساكر :كاف صحيح السماع( ،)16كقاؿ عبد الكىاب األنماطي:
ىقر بكضع حديث كتاب كأناب( ،)18كقاؿ ابف تغرم بردم :اإلماـ المحدث(.)19
كاف مخمطا( ،)17كقاؿ الذىبي :أ َّ
ً
اؽ :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
س ٍي ًف ا ٍل ىكَّر ي
س ٍي ًف يم ىح َّم يد ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ا ٍل يح ى
 .16أ يىبك ا ٍل يح ى
ىحم ىد ٍب ًف عمًي بف الحسف بف فيطى ٍيمة الب ٍيي ًقي ا ٍلقى ً
ً ً
اضي (526ق)(:)20
ى
ى ى
 .17أ يىبك ىع ٍبد المَّو ا ٍل يح ى
س ٍي يف ٍب يف أ ٍ ى
ى ى ى ٌ
( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي .179/20
( )2تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .38/64
( )3بفتح الصاد ككسر الراء كسككف الياء كالفاء بيف اليائيف كفي آخرىا النكف ،نسبة إلى قرية صريفيف ببغداد.األنساب لمسمعاني .301/8
( )4تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .380/11
( )5سير أعبلـ النببلء لمذىبي .331/18
( )6تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .380/11
( )7األنساب لمسمعاني .302/8
( )8المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .186/16
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .330/18
( )10بضـ العيف كفتح الباء  ،بمدة عمى الدجمة فكؽ بغداد .األنساب لمسمعاني .345/9
( )11تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .141/36
( )12المصدر السابؽ .142/36
( )13المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .273/17
( )14تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .142/36
( )15المصدر السابؽ .143/36
( )16سير أعبلـ النببلء لمذىبي .559/19
( )17المصدر السابؽ.
( )18ميزاف االعتداؿ لمذىبي .118/1
( )19النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تغرم بردم .250/5
( )20تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .410/36
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البٍييىًق ٌي ،كأبي القاسـ القشيرم ،كأبي عمي محمد بف إسماعيؿ العراقي.
ركل عف :أبي بكر ى
َّم ىعانً ٌي ،كابف عساكر(.)1
يركم عنو :أبك سعد الس ٍ
َّم ىعانً ٌي :كاف شيخ نا فاضبلن ،جميؿ القدر ،كثير المحفكظ(.)2
قاؿ ابف الس ٍ
 .18أىبك ع ًمي مح َّم يد ٍب يف إًسم ً
يؿ ٍب ًف يم ىح َّم ود ا ٍل ًع ىر ًاق ُّي(459ق)(:)3
اع ى
ي ى يى
ٍى
ركل عف :أبي طاىر المخمص ،كأبي القاسـ يكسؼ بف كج الدينكرم ،كأبي زكرياء عبد اهلل الببلذرم.

ركل عنو :عبد اهلل بف يكسؼ الجرجاني ،كمحمد بف عبد اهلل البسطامي ،ك محمد بف أسعد الفاشاني(.)4

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ .
 .19أىبك ى ً
ص (393ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث (.)23
ي
طاى ور ا ٍل يم ىخمِّ ي
 رجاؿ اإلسناد الخامس:
 .20أىبك ا ٍلقى ً
م (536ق) :ثقة ،سبؽ ذكره في اإلسناد الثالث مف ىذا الحديث.
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
س ٍي ًف ٍب يف َّ
النقُّ ً
كر (468ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)23
 .21أ يىبك ا ٍل يح ى
ً
ً
ير(391ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)31
 .22ع ى
يسى ٍب يف ىعمي ا ٍل ىك ًز ي

 رجاؿ اإلسناد السادس:
 .23أىبك ا ٍلقى ً
م(536ق)  :سبؽ ذكره في اإلسناد الثالث مف ىذا الحديث.
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
()5
ً
ً
ً
ً
ً
كؼ ًب ٍاب ًف ا ٍل ىعال ىمة (530ق) :
اؼ ا ٍل ىم ٍع ير ي
س ىك ي
 .24أ يىبك ا ٍلفى ٍ
ض ًؿ أ ٍ
س ٍيفً ٍب ًف ى ىبة المَّو ا ٍل يم ٍق ًرئي ا ًإل ٍ
ىح ىم يد ٍب يف ا ٍل يح ى
النقُّ ً
ركل عف :أبي الحسيف بف َّ
الص ًر ًيفينً ُّي  ،كعنو :أبك الفرج ابف الجكزم(.)6
كر  ،كأبي محمد َّ

قاؿ ابف الجكزم :كاف ثقة أمينا( ،)7كقاؿ المبارؾ بف كامؿ الخفاؼ :كاف ثقة ( ،)8قاؿ الذىبي :شيخ صالح محدث(. )9
ص و
س ىك ٍي ىن ىة (532ق)(:)10
كر ىعمً ُّي ٍب يف ىع ًم ِّي ٍب ًف يع ىب ٍي ًد المَّ ًو ا ٍل ىم ٍع ير ي
كؼ ًب ٍاب ًف ي
 .25أ يىبك ىم ٍن ي
ركل عف :الصريفيني .ك جعفر السراج ،كأبي الحسف العبلؼ ،كأبي عبد اهلل النعالي.
َّم ىعانً ٌي ،كابف عساكر ،كأبك مكسى(.)11
ركل عنو :ابنو عبد الكىاب ابف سكينة ،كأبك سعد الس ٍ
()13
()12
َّم ىعانً ٌي :ثقة( ،)14كقاؿ الذىبي :كاف ثقة متكاضعا(.)15
قاؿ ابف الجكزم  ،كابف نقطة  :كاف سماعو صحيحا ،كقاؿ الس ٍ
( )1التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني .225/1
( )2المصدر السابؽ .222/1
( )3طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي.267/5
( )4المصدر السابؽ.
( )5تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .177/36
( )6المصدر السابؽ.
( )7المنتظـ مف تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .315/17
( )8الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة البف قطمكبغا .313/1
( )9تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .177/36
( )10تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .288/36
( )11المصدر السابؽ.
( )12المنتظـ مف تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم.331/17
( )13إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة .182/3
( )14تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .288/36
( )15سير أعبلـ النببلء لمذىبي .49/20
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الص ًري ًف ً
ين ُّي (469ق) :ثقة ،سبؽ ذكره في اإلسناد الثالث مف ىذا الحديث.
 .26ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف يم ىح َّم ًد َّ
سمى ٍي ىماف ٍبف ىح ىب ىابة ،أ يىبك القاسـ المتُّكثي(289()1ق)(:)2
 .27يع ىب ٍيد المَّو ٍبف يم ىح َّمد ٍبف إً ٍ
س ىحاؽ ٍبف ي

ركل عف :عبد اهلل بف محمد البغكم ،كأبا بكر بف أبي داكد.

ركل عنو :الخبلؿ ،كعبد العزيز األىىز ًج ُّي  ،كمحمد بف أحمد ،الركياني ،كحمزة بف محمد بف طاىر(.)3
قاؿ الخطيب البغدادم :كاف ثقة( ،)4كقاؿ الذىبي :العالـ الثقة( ،)5كقاؿ ابف كثير :كاف ثقة أمينا(.)6
 .28أىبك ا ٍلقى ً
م (317ق) :ثقة حافظ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)23
اسًـ ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف يم ىح َّم ًد ا ٍل ىب ىغ ًك ُّ
ي
 .29ىع ًم ُّي ٍب يف ا ٍل ىج ٍع ًد(230ق) :ثقة ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
ضالى ىة (176ق)  :ضعيؼ ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
 .30فى ىر يج ٍب يف فى ى
اف ٍب ًف ع ً
ام ور(120-111ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)59
 .31لي ٍق ىم ى
ى
البا ًى ًم ُّي (86ق) :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)57
ام ىة ى
يم ى
 .32أ يىبك أ ى

 الحكـ عمى األسانيد:

ضالىةى  :ضعيؼ.
 اإلسناد األكؿ :ضعيؼ؛ ألف فيو :فى ىرىج ٍب ىف ىف ى
 اإلسناد الثاني :صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
البخارم  :ضعيؼ.
 اإلسناد الثالث :ضعيؼ؛ ألف فيو :يع ى
بيد اهلل ٍب ىف أحمد ٍبف محمد ،ابف ي
اؽ :لـ أقؼ لو عمى ترجمة .ك
 اإلسناد الرابع :أتكقؼ في الحكـ عميو؛ ألف فيو :يم ىح َّم ىد ٍب ىف يم ىح َّم ًد ٍب ًف اٍل يح ىسٍي ًف اٍل ىكَّر ي
أىبا عمً ٍّي مح َّم ىد ٍبف إًسم ً
يؿ ٍب ًف يم ىح َّم ود اٍل ًع ىرًاق ُّي ،لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
اع ى
ي ى يى
ى ٍى
النقُّ ً
 اإلسناد الخامس :حسف؛ ألف فيو :أىبا اٍل يح ىسٍي ًف ٍب يف َّ
كر :صدكؽ.

ضالىةى :ضعيؼ.
 اإلسناد السادس :ضعيؼ :ألف فيو  :فى ىرىج ٍب ىف ىف ى
 الحديث رقـ (:)61
م ،أنا ا ٍلقى ً
ىح ىم يد ٍب يف يع ىب ٍي ًد المَّ ًو ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف يع ىب ٍي ًد المَّ ًو ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف يع ىب ٍي ًد المَّ ًو ٍب ًف ىك و
اضي
ادش ا ٍل يع ٍك ىب ًر ُّ
ىكأ ٍ
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ا ٍل ًعِّز أ ٍ
و
ً
أىبك الطَّ ِّي ًب طى ً
س ًف ٍب ًف ىع ٍب ًد ا ٍل ىجب ً
َّار،
اى ير ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو الطَّ ىب ًر ُّ
ي
م ،أنا ىعم ُّي ٍب يف يع ىم ىر ٍب ًف يم ىح َّمد ا ٍل ىح ٍرًب ُّي ،أىٍن ىبأىىنا أى ٍح ىم يد ٍب يف ا ٍل ىح ى
ً
ً
ً
و
اف أ َّىك يؿ ىب ٍد ًك أ ٍىم ًر ىؾ؟
اؿ :ق ى
امةى ،قى ى
يؿ ل َّمن ًب ِّي  :ىما ىك ى
كر ٍب يف أىًبي يم ىزاحـ ،أىٍن ىبأىىنا ا ٍلفى ىر يج ،ىع ٍف لي ٍق ىم ى
أىٍن ىبأىىنا ىم ٍن ي
ص ي
يم ى
اف ،ىع ٍف أىًبي أ ى
ً
اىيـ ،كب ٍ ً
ً
كر َّ
الش ًاـ "
يسى ىعمى ٍي ًي ىما َّ
ىت أ ِّ
قى ى
الـ ،ىك ىأر ٍ
كر ،أى ى
اؿ " :ىد ٍع ىكةي أىًبي إً ٍب ىر ى ى ي
اء ٍت لى يو قي ي
ض ى
ش ىرل ع ى
ص ي
يمي أ َّىن يو ىخ ىر ىج م ٍن ىيا ين ه
الس ي
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ(.)59

 رجاؿ اإلسناد:
 .1أ يىبك ا ٍل ًعِّز ٍب ًف ىك و
م (526ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)60
ادش ا ٍل يع ٍك ىب ًر ُّ
ط ً
بف ع ٍب ًد ً
ً
اى ًر ً
اهلل ً
م (450ق)(:)7
بف يع ىم ىر الطَّ ىب ًر ُّ
بف ى
 .2أ يىبك الطَّ ِّي ًب طىاى ير ي ى
( )1بفتح الميـ كضـ التاء المشددة كفي آخرىا الثاء  ،نسبة إلى متٌكث ،كىي بمدة بيف قرقكب كككر األىكاز .األنساب لمسمعاني .80/12
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .185/27
( )3المصدر السابؽ.
( )4تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .108/12
( )5سير أعبلـ النببلء لمذىبي .548/16
( )6البداية كالنياية البف كثير .484/15
( )7تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .491/10
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الغ ٍ ً
ركل عف :أبي أحمد ً
اس ٍر ًج ًس ُّي  ،كأبي الحسف َّ
طنً ٌي ،كمكسى بف عرفة.
الد ىارقي ٍ
الم ى
ط ًرٍيف ُّي  ،ك أبي الحسف ى
ركل عنو :الخطيب البغدادم ،كأبك إسحاؽ الشيرازم ،كأبك العز أحمد بف عبيد اهلل بف كادش(.)1
كثَّقو الخطيب البغدادم( ،)2كابف الجكزم( ،)3كالصفدم ( ،)4كقاؿ الذىبي :اإلماـ العبلمة شيخ اإلسبلـ(،)5
()6
بف الحس ًفً ،
ً
بف يع ىم ىر ً
الح ٍرًب ُّي(386( )7ق)(:)8
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
الح ٍم ىي ًر ُّ
س ًف ىعمً ُّي ي
م ى
م ى
 .3أ يىبك ى
بف يم ىح َّمد ً ى ى
الح ى
ركل عف :أحمد بف الحسف بف عبد الجبار  ،كعمي بف الحسيف بف حباف ،كأبي القاسـ البغكم.

ركل عنو :القاضي أبك الطيب الطبرم ،كمحمد بف عمي بف مخمد ،كاألزىرم ،كعبد العزيز األ ىىز ًج ُّي (.)9
الب ٍرقىانً ٌي :كاف ال يساكم شيئا( ، )10كقاؿ أبك القاسـ األزىرم :صدكؽ ،كقاؿ أبك الحسف العتيقي :كاف ثقة
قاؿ أبك بكر ى

مأمكنا( ،)11كقاؿ الذىبي :الشيخ العالـ(.)12
َّار ً ً و
بف الحس ًف ً ً
 .4أىبك ع ٍب ًد ً
الجب ً
م (306ق)(:)13
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
اهلل أ ٍ
بف ىراشد ى
بف ىع ٍبد ى
ي ى
ىح ىم يد ي ى ى
ركل عف :عمي بف الجعد ،كيحيى بف معيف ،كأبي نصر التمار ،كسكيد بف سعيد ،كأحمد بف جناب.

كعنو :كأبك الشيخ األصبياني ،كأبك بكر اإلسماعيمي ،كمحمد بف المظفر ،كعمي بف عمر الحربي(.)14
كثَّقو َّ
طنً ٌي( ،)15كالحاكـ( ،)16كالخطيب البغدادم( ،)17كابف الجكزم( ،)18كأبك يعمى الخميمي( ،)19كالذىبي (.)20
الد ىارقي ٍ
 .5منصكر ٍبف أىًبي م ىز ً
احـ ،أ يىبك نصر التٍُّرًك ٌي ،كاسـ أبيو بشير(235ق)(:)21
ي
ركل عف :مالؾ بف أنس ،كأبي أكيس ،كابراىيـ بف سعد ،كشريؾ بف عبد اهلل ،كاسماعيؿ بف جعفر.
ركل عنو :إبراىيـ الحربي ،كعبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ ،كأحمد بف الحسف بف عبد الجبار(.)22

( )1تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .241/30
( )2تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .491/10
( )3المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .39/16
( )4الكافي بالكفيات لمصفدم .230/16
( )5سير أعبلـ النببلء لمذىبي .668/17
( )6بكسر الحاء كسككف الميـ كفتح الياء ككسر الراء ،نسبة إلى حمير كىي مف القبائؿ ،نزلت أقصى اليمف .األنساب لمسمعاني .264/4
( )7بفتح الحاء كسككف الراء كفي آخرىا الباء  ،ىذه النسبة إلى الحربية ،محمة معركفة بغربي بغداد .األنساب لمسمعاني .111/4
( )8تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .494/13
( )9المصدر السابؽ.
()10المصدر نفسو.
( )11المصدر نفسو.
( )12سير أعبلـ النببلء لمذىبي .538/16
( )13تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .176/23
( )14المصدر السابؽ.
( )15سؤاالت السممي لمدارقطني .80/
( )16سؤاالت السجزم لمحاكـ.134/
( )17تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .132/5
( )18المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .182/13
( )19اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .609/2
( )20سير أعبلـ النببلء لمذىبي .152/13
( )21تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .91/15
( )22المصدر السابؽ.
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قاؿ ابف معيف  :ال بأس بو( ،)1كمرة قاؿ :صدكؽ إنشاء اهلل( ،)2كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ( ،)3ككثَّقو َّ
طنً ٌي(،)4
الد ىارقي ٍ

كالذىبي( ،)5كابف حجر(.)6

ضالى ىة (176ق) :ضعيؼ :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)59
 .6فى ىر يج ٍب يف فى ى
اف ٍب ًف ع ً
ام ور (120-111ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ(.)59
 .7لي ٍق ىم ى
ى
 .8أىبك أيمام ىة الب ً
اى ًم ُّي (86ق) :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)57
ي ى ى ى
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو  :أيىبا اٍل ًعِّز ٍب ًف ىك و
ضالىةى ،كبلىما
ادش اٍل يع ٍكىب ًر ُّ
م ،ك فى ىرىج ٍب ىف فى ى
ضعيؼ.
 الحديث رقـ (: )62
ً
ً
كد ع ٍب يد َّ ً ً
ىص ىب ىي ًان ُّي ،أنا أ يىبك ين ىع ٍيوـ
َّاد ،ىكأ ٍ
ىح ىم ىد ا ٍل ىحد ي
س يف ٍب يف أ ٍ
س يع و ى
الرحيـ ٍب يف ىعمي األ ٍ
ىخ ىب ىرًني ىع ٍن يو أ يىبك ىم ٍ
أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ىعمي ا ٍل ىح ى
ً
َّ ً
ً
ىحم يد ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىكى ً
يرًة ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف
سمى ٍي ىم ي
اف ٍب يف أ ٍ
ا ٍل ىحافظي ،أنا ي
َّاب ٍب ًف ىن ٍج ىدةى ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ا ٍل يمغ ى
ىح ىم ىد الط ىب ىران ٌي ،أىٍن ىبأىىنا أ ٍ ى
ً
س ىكٍي ود ،ح.
س ًع ي
يد ٍب يف ي
أىًبي ىم ٍرىي ىـ ،ىح َّدثىني ى
ىحم يد ٍب يف جعفى ور ا ٍلقى ًط ً
ً
ًً
ًً
ىح ىم ىد،
ىكأ ٍ
يع ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ىٍ
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ا ٍلقىاسـ ٍب يف ا ٍل يح ى
ص ٍيف ،أنا أ يىبك ىعم ِّي ٍب يف ا ٍل يمذٍىب ،أنا أ ٍ ى
اف وع ،أىٍنبأىىنا أىبك ب ٍك ور ،ع ٍف ً ً
اف ا ٍلح ىكـ ٍب يف ىن ً
س ىكٍي ود ،ىع ًف ا ٍل ًع ٍرىب ً
ً ً
سً
ارىي ىة
ي ى
ى
اض ٍب ًف ى
سعيد ٍب ًف ي
ى ى
ىح َّدثىني أىبي ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ا ٍل ىي ىم ً ى ي
اؿ ا ٍل ىح ىكـ :لى ىخاتىـ َّ
كؿ المَّ ًو  ىيقيك يؿ " :إًِّني ىع ٍب يد المَّ ًو ًفي أ ِّيـ ا ٍل ًكتى ً
آد ىـ
ُّ
اب ىخاتى هـ ىكقى ى
س ى
السمى ًم ِّي ،قى ى
يف فىًإ َّف ى
س ًم ٍع ي
الن ًب ِّي ى
ت ىر ي
اؿ :ى
ي
ي
اىيـ ،كًب ى ً
ً
ؼ أيىن ِّب يئ يكـ ًبتىأ ًٍك ً ً
ً ً ً ًً
يسى قى ٍك ىم يو ،ىك ير ٍؤىيا
لى يم ىج ٍن ىد هؿ ىكقى ى
س ٍك ى
ش ىارةي ع ى
يؿ ىذل ىؾ :ىد ٍع ىكةي أىًبي إً ٍب ىر ى ى
اؿ ا ٍل ىح ىك يـ :يم ٍن ىجد هؿ في طي ىنتو ىك ى
ٍ
ً
ات َّ
كر َّ
اؿ ا ٍل ىح ىك يـ :ىك ىك ىذ ًل ىؾ ىي ىرل
الش ًاـ ،ىك ىك ىذلً ىؾ أ َّ
أ ِّ
يف ىي ىرٍي ىف ،ىكقى ى
يمي الَّ ًتي ىأر ٍ
يم ىي ي
الن ًب ِّي ى
كر أ ى
اء ٍت لى يو قي ي
ىض ى
ص ي
ىت أ َّىن يو ىخ ىر ىج م ٍن ىيا ين ه

ات َّ
صمَّى المَّ يو ىعمى ٍي ًي ٍـ "
أ َّ
يم ىي ي
الن ًب ِّي ى
يف ى
صالً وح عف سعيد ابف
 .1أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ، 127/4 ،رقـ الحديث  ، 17190مف طريؽ يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ى
سكيد ،بو ،متقارب األلفاظ.
 كأخرجو في  ، 127/4رقـ الحديث  ، 17191مف طريؽ ليث بف معاكية عف سعيد بف سكيد ،بو ،متقارب
األلفاظ.
 كأخرجو في  ، 128/4رقـ الحديث  ، 17203بو  ،متقارب األلفاظ.

 .2كأخرجو أبك سعيد الدارمي في كتابو الرد عمى الجيمية ،في باب ذكر عمـ اهلل تبارؾ كتعالى ، 146/ ،رقـ الحديث
 ، 261بو  ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

 .3كأخرجو أبك بكر بف أبي عاصـ في كتابو السنة  ، 179/1 ،رقـ الحديث  ، 409مف طريؽ إسماعيؿ بف عياش
عف أبي بكر بف أبي مريـ  ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

( )1تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .92/1
( )2تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .218/
( )3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .170/8
( )4سؤاالت السممي لمدارقطني 282/
( )5تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .367/17
( )6تقريب التيذيب البف حجر .576
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كأخرجو ابف حباف في صحيحو ،في كتاب التاريخ ،في باب مف صفتو  كأخباره ،ذكر كتبة اهلل جؿ كعبل عنده
صالً وح ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف يس ىكٍي ود ،جزء مف الحديث
محمدان  ، 312/14 ، رقـ الحديث  ، 6406مف طريؽ يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ى
متقارب األلفاظ.
َّ ً
صالً وح عف سعيد بف
كأخرجو الطىب ىران ٌي في المعجـ الكبير ، 252/18 ،رقـ الحديث  ، 629مف طريؽ يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ى
سكيد ،بو ،متقارب األلفاظ.
كأخرجو َّ
الطىب ىرانً ٌي في مسند الشامييف  ، 340/2 ،رقـ الحديث  ، 1455مف طريؽ أبي المغيرة عف أبي بكر بف
أبي مريـ  ،بو ،متقارب األلفاظ.
ص ًال وح عف سعيد
ككذلؾ أخرجو في مسند الشامييف  ، 133/3 ،رقـ الحديث  ، 1939 ،مف طريؽ يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ى
بف سكيد  ،بو  ،متقارب األلفاظ.

 .7كأخرجو الحاكـ في مستدركو  ،في كتاب التفسير ،باب تفسير سكرة األحزاب ، 453/2 ،رقـ الحديث ، 3566
ص ًال وح عف سعيد بف سكيد  ،بو  ،متقارب األلفاظ.
مف طريؽ يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ى
 ككذلؾ أخرجو في كتاب تكاريخ المتقدميف مف األنبياء كالمرسميف ،في باب ذكر أخبار سيد المرسميف 656/2 ،

رقـ الحديث  ،1475مف طريؽ عثماف بف سعيد الدارمي عف أبي اليماف ،بو ،متقارب األلفاظ.
ً
صالً وح عف
 .8كأخرجو ى
البٍييىق ٌي في كتابو دالئؿ النبكة  ،باب ذكر مكلد المصطفى  ، 80/1 ، مف طريؽ يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ى
سعيد بف سكيد  ،بو  ،متقارب األلفاظ.

 رجاؿ اإلسناد األكؿ:
ً
َّاد(515ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)2
ىح ىم ىد ا ٍل ىحد ي
س يف ٍب يف أ ٍ
 .1أ يىبك ىعمي ا ٍل ىح ى
ً
كد ىع ٍب يد َّ ً ً
س يع و
ىص ىب ىي ًان ُّي(566ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)2
الرحيـ ٍب يف ىعمي األ ٍ
 .2أ يىبك ىم ٍ
 .3أنا أىبك ينع ٍيوـ ا ٍلح ً
افظي (430ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)52
ى
ي ى
()3
َّ ً ()2
َّ ً ()1
ً
ً
ُّكب ٍب ًف يمطى ِّي ور الم ٍخم ُّي أ يىبك ا ٍلقىاسـ الط ىب ىران ٌي (360ق) :
سمى ٍي ىم ي
اف ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف أىي ى
 .4ي
ركل عف :ىاشـ بف مرثد َّ
الطىب ىرانً ٌي ،كأحمد بف مسعكد الخياط ،كأحمد بف عبد اهلل المحياني ،كعمرك بف ثكر.
ركل عنو :الحافظ ابف عقدة ،كابف مندة ،كأبك بكر بف ىم ٍرىد ىكٍيو ،كأبك نعيـ األصبياني(.)4

قاؿ ابف عساكر :أحد الحفاظ المكثريف( ،)5كقاؿ ابف نقطة الحنبمي :كاف ثقة حافظا( ،)6كقاؿ ابف الجكزم :كاف مف

الحفاظ( ،)7كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الثقة الرحاؿ( ، )8كقاؿ ابف حجر :الحافظ الثبت المعمر ،كقاؿ :لينو الحافظ أبك

بكر بف ىم ٍرىد ىكٍيو(.)9

( )1بفتح البلـ المشددة كسككف الخاء  ،ىذه النسبة إلى لخـ ،كلخـ كجذاـ قبيمتاف مف اليمف نزلتا الشاـ ..األنساب لمسمعاني .210/11
( )2بفتح الطاء كالباء كالراء كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى طبرية .األنساب لمسمعاني .33/9
( )3سير أعبلـ النببلء لمذىبي .119/16
( )4المصدر السابؽ .121/16
( )5تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .163/22
( )6التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة .283
( )7المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .206/14
( )8سير أعبلـ النببلء لمذىبي .119/16
( )9لساف الميزاف البف حجر .73/3
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الحم ً
ً (ً )1
ىحم يد ي ً
ً ً
الكى ً
َّاب ً
ص ُّي (279ق)(:)2
بف ىن ٍج ىدةى ى
بف ىع ٍبد ى
الح ٍكط ُّي ٍ ،
 .5أ يىبك ىع ٍبد اهلل أ ٍ ى
ركل عف :أحمد بف خالد الكىبي ،كاسحاؽ بف مكسى األنصارم ،كأبي المغيرة عبد القدكس الخكالني.
ركل عنو :النسائي ،كأحمد بف محمد بف إسحاؽ األىكازم ،كأبك القاسـ سميماف بف أحمد َّ
الطىب ىرانً ٌي(.)3
َّم ىعانًي :مف مشاىير المحدثيف( ،)4كقاؿ َّ
طنً ٌي :ال بأس بو( ،)5كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(.)6
الد ىارقي ٍ
قاؿ الس ٍ ٌ
الم ًغ ٍي ىرًة ىع ٍب يد القيد ٍُّك ً
الخ ٍكلى ًن ُّي (212ق)(:)7
الحج ً
َّاج ى
س ي
بف ى
 .6أ يىبك ي
ركل عف :أرطاة بف المنذر ،كعبد الرحمف بف عمرك األكزاعي ،كأبي بكر بف عبد اهلل بف أبي مريـ.
ركل عنو :البخارم ،كأحمد بف حنبؿ ،كعبد الكىاب بف نجدة الحكطي ،كيحيى بف معيف(.)8
كثَّقو العجمي( ،)9ك َّ
طنً ٌي( ،)10كابف حجر( ،)11كقاؿ أبك حاتـ :ال بأس بو(،)12
الد ىارقي ٍ
كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث الصادؽ( ،)13كمرة قاؿ :مف ثقات الشامييف(.)14
الحم ً
ً
ص ُّي (156ق)(:)15
 .7أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف أىًبي ىم ٍرىي ىـ ا ٍل ىغ َّ
سا ىن ُّي ٍ
ركل عف :ببلؿ بف أبي الدرداء ،كثابت مكلى عمو سفياف ابف أبي مريـ ،كسعيد بف سكيد الكمبي.

ركل عنو :إسماعيؿ بف عياش  ،كبقية بف الكليد ،كعبد اهلل بف المبارؾ  ،كأبك المغيرة الخكالني(.)16
قاؿ ابف سعد :كاف كثير الحديث ضعيفا( ،)17كقاؿ ابف معيف( :)18ثقة ،كمرة قاؿ :ليس حديثو بشيء( ،)19كقاؿ اإلماـ

احمد :ضعيؼ( ،)20كقاؿ النسائي :ضعيؼ( ،)21كقاؿ الجكزجاني :ليس بالقكم في الحديث( ،)22كقاؿ أبك زرعة الرازم:
منكر الحديث

( )23

،

( )1األنساب لمسمعاني .308/4
( )2تيذيب الكماؿ لممزم .396/1
( )3المصدر السابؽ .397/1
( )4األنساب لمسمعاني .308/4
( )5تيذيب التيذيب البف حجر .58/1
( )6تقريب التيذيب البف حجر .120/
( )7تيذيب الكماؿ لممزم .237/18
( )8المصدر السابؽ .238/18
( )9تاريخ الثقات لمعجمي .307/
( )10سؤاالت السممي لمدارقطني .203/
( )11تقريب التيذيب البف حجر .392/
( )12الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .56/6
( )13سير أعبلـ النببلء لمذىبي .223/10
( )14تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .270/15
( )15تيذيب الكماؿ لممزم .108/33
( )16المصدر السابؽ .109/33
( )17الطبقات الكبير البف سعد .471/9
( )18سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف .312/
( )19تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .437/4
( )20الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .404/2
( )21الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .115/
( )22أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني .294/
( )23الجرح كالتعديؿ البف حباف .404/2
164

كقاؿ ابف حباف :ردمء الحفظ( ،)1قاؿ َّ
طنً ٌي :متركؾ الحديث( ،)2كقاؿ الذىبي :ضعفكه( ،)3كقاؿ ابف حجر:
الد ىارقي ٍ
ضعيؼ(.)4
س ىكٍي ود ا ٍل ىك ٍم ًب ُّي ( 120 - 111ق)(:)5
س ًع ي
يد ٍب يف ي
 .8ى
ركل عف :العرباض بف سارية ،كمعاكية بف أبي سفياف ،كعبد األعمى بف ىبلؿ ،كعبيدة األممككي.
ص ًال وحالحمصياف(.)6
ركل عنو :ركل عنو أبك بكر بف أبي مريـ ،ك يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ى
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)7كقاؿ البزار :شامي ال بأس بو( ،)8كقاؿ الذىبي :ما عممت فيو جرحة( ،)9كذكره ابف
قطمكبغا في كتابو الثقات(.)10
 رجاؿ اإلسناد الثاني:
ًً
ص ٍيف(525ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)8
 .9أ يىبك ا ٍلقىاسـ ٍب يف ا ٍل يح ى
 .10أىبك ع ًم ِّي ٍب يف ا ٍلمذ ً
ٍى ًب (444ق)  :ضعيؼ :سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)26
ي ى
ي
ىحم يد ٍب يف جعفى ور ا ٍلقى ًط ً
يع ُّي (368ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)5
ىٍ
 .11أ ٍ ى
ىح ىم ىد (290ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)5
 .12ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىح ٍنىب وؿ (241ق) :ثقة حافظ إماـ حجة ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)5
 .13أ ٍ
الحم ً
اف وع البيرًان ُّي(ً )11
بف ىن ً
الي ىم ً
ص ُّي (222ق)(:)12
الح ىك يـ ي
اف ى
 .14أ يىبك ى
ٍ
ى ٍى
ركل عف :أرطاة بف المنذر ،كاسماعيؿ بف عياش ،كأبي بكر بف عبد اهلل بف أبي مريـ.

ركل عنو :البخارم ،كابراىيـ بف سعيد الجكىرم ،كأحمد بف محمد بف حنبؿ(.)13
قاؿ ابف معيف :ثقة(،)14قاؿ العجمي :ال بأس بو( ، )15كقاؿ اإلماـ أحمد :صالح ،كقاؿ أبك حاتـ الرازم :نبيؿ صدكؽ

ثقة( ،)16كذكره ابف حباف في الثقات(،)17كقاؿ الذىبي :الحافظ اإلماـ الحجة

()18

 ،كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت(.)19

( )1المجركحكف البف حباف .146/3
( )2سؤاالت البرقاني لمدارقطني .76/
( )3الكاشؼ لمذىبي .411/2
( )4تقريب التيذيب البف حجر .653/
( )5تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .99/21
( )6المصدر السابؽ.
( )7الثقات البف حباف .361/6
( )8كشؼ األستار عف زكائد البزار لمييثمي .113/3
( )9تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .367/7
( )10الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة البف قطمكبغا .488/4
( )11بفتح الباء كسككف الياء كفتح الراء ،نسبة إلى بيراء كىي قبيمة مف قضاعة نزلت أكثرىا بمدة حمص .األنساب لمسمعاني .373/2
( )12تيذيب الكماؿ لممزم .146/7
( )13المصدر السابؽ .147/7
( )14سؤاالت ابف الجنيد البف معيف .397/
( )15تاريخ الثقات لمعجمي .127/
( )16الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .129/3
( )17الثقات البف حباف .194/8
( )18سير أعبلـ النببلء لمذىبي .319/10
( )19تقريب التيذيب البف حجر .213/
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 .15أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب ًف أىًبي ىم ٍرىي ىـ (156ق) :ضعيؼ ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ في ىذا الحديث.
ً ً .16
س ىكٍي ود (120-111ق) :ال بأس بو ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ في ىذا الحديث.
سعيد ٍب ًف ي
ى
()1
 .17ا ٍل ًع ٍرىب ً
سً
السمى ًم ِّي (75ق)  :صحابي جميؿ.
ارىي ىة ُّ
اض ٍب ًف ى
 الحكـ عمى اإلسناد األكؿ :ضعيؼ؛ ألف فيو :أيىبا ىب ٍك ًر ٍب ًف أىبًي ىم ٍرىي ىـ :ضعيؼ.
 الحكـ عمى الإلسناد الثاني :ضعيؼ؛ ألف فيو :أىىبا ىعمً ِّي ٍب ىف اٍل يم ٍذ ًى ًب ،كأىىبا ىب ٍك ًر ٍب ىف أىبًي ىم ٍرىي ىـ؛ كبلىما ضعيؼ.
 الحديث رقـ (: )63
ىحم ىد ا ٍلك ً
ً ً
ً
ًً ً
ظا ،أنا أ يىبك
ىح ىم يد ٍب يف ىعمً ِّي ٍب ًف ثىا ًب وت ،لى ٍف ن
ىكأ ٍ
اس ًط ُّي ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ا ٍلقىاسـ ى ىب ية المَّو ٍب يف ىع ٍبد المَّو ٍب ًف أ ٍ ى ى
اف ٍب يف س ًع و
كس الطَّر ًائ ًف ُّي ،أىٍنبأىىنا أىبك س ًع و
ً
يد
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف يم ىح َّم ود األي ٍ
يد يعثٍ ىم ي
ش ىن ًان ُّي ،أنا أ ٍ
ىب ٍك ور أ ٍ
ى
ى ي ى
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍب يد و ى
س ًان ُّي ،ع ٍف ً ً
س ىكٍي ود ،ىع ٍف ًع ٍرىب ً
ت ًألىًبي ا ٍل ىي ىم ً
الد ً
اض ٍب ًف
اف :ىح َّدثى ىؾ أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أىًبي ىم ٍرىي ىـ ا ٍل ىغ َّ
َّارًم ُّي ،قى ى
اؿ :يق ٍم ي
سعيد ٍب ًف ي
ى ى
اب لى ىخاتىـ َّ
الن ًب َّي  ىيقيك يؿ " :إًِّني ىع ٍب يد المَّ ًو ًفي أ ِّيـ ا ٍل ًكتى ً
ت َّ
سً
آد ىـ لى يم ٍن ىج ًد هؿ ًفي
ارىي ىة ُّ
السمى ًم ِّي ،قى ى
يف ،ىكًا َّف ى
س ًم ٍع ي
الن ًب ِّي ى
اؿ :ى
ى
ي
ً
ً ً
ً ًً ً
ً ًً
كر
ش ىارةي ٍاب ًف ىم ٍرىي ىـ قى ٍك ىم يو ،ىك ير ٍؤىيا أ ِّ
يـ ،ىكًب ى
ىمي الَّ ًتي ىأر ٍ
طي ىنتو ،ىك ى
ىت أ َّىن يو ىخ ىر ىج م ٍن ىيا ين ه
سأيىن ِّب يئ يك ٍـ بتىأٍكيؿ ىذل ىؾ :ىد ٍع ىكةي إ ٍب ىراى ى
ات َّ
كر َّ
س ًم ىع يو ًم ٍف أىًبي ىب ٍك ور  .ىك ىذا ىرىكاهي أ يىبك ىب ٍك ًر ٍاب يف أىًبي
الش ًاـ ،ىك ىك ىذلً ىؾ تىىرل أ َّ
يم ىي ي
الن ًب ِّي ى
أ ى
يف " .فىأىقىَّر أ َّىن يو ى
اء ٍت لى يو قي ي
ىض ى
ص ي
مريـ ،كقى ٍد أىسقى ى ً
ىعمىى ٍب يف ًى و
الؿ.
س ىن ًاد ًه ىر يجال ىك يى ىك ىع ٍب يد األ ٍ
ط م ٍف إً ٍ
ٍ
ىٍ ىى ى
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ(.)62

 رجاؿ اإلسناد:
ىحم ىد ا ٍلك ً
ً ً
ً
ًً ً
اس ًط ُّي ُّ
الش يرٍك ًط ُّي(528( )2ق)(:)3
 .1أ يىبك ا ٍلقىاسـ ى ىب ية المَّو ٍب يف ىع ٍبد المَّو ٍب ًف أ ٍ ى ى
ركل عف :أبي جعفر محم د بف أحمد البغدادم ابف المسممة  ،كأبا بكر الخطيب ،كأبا الغنائـ بف المأمكف،
طىب ٍرىزد(.)4
ركل عنو :ابف عساكر ،كأبك مكسى المديني ،ك عمر بف ى
َّم ىعانً ٌي :شيخ ثقة( ،)5كقاؿ ابف الجكزم :كاف ثقة مكث ار( ،)6كقاؿ الذىبي :اإلماـ الثقة المحدث(.)7
قاؿ الس ٍ
ً
ً
م (463ق) :ثقة حافظ ،سبؽ في الحديث رقـ (.)29
يب ا ٍل ىب ٍغ ىد ًاد ُّ
 .2أ يىبك ىب ٍك ور أى ٍح ىم يد ٍب يف ىعم ِّي ،ا ٍل ىخط ي
دلني ( 416ق)(:)9
ناني(َّ )8
أح ىمد ٍبف محمد ٍبف محمد ٍبف إبراىيـ ٍبف حمدكف ،أبك ىب ٍكر األي ٍ
ٍ .3
الص ٍي ٌ
ش ٌ
ركل عف :األصـ ،كأبي الحسف الطرائفي ،كالقطيعي ،كابف ماسي(.)10
كثَّقو الصريفيني( ،)11كالذىبي(.)12
( )1اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر .398/4
( )2بضـ الشيف كالراء كبعدىما الكاك كفي آخرىا الطاء  ،ىذه النسبة لمف يكتب الصكاؾ كالسجبلت ،ألنيا مشتممة عمى الشركط .األنساب لمسمعاني
.86/8
( )3سير أعبلـ النببلء لمذىبي .5/20
( )4المصدر السابؽ.
( )5تاريخ اإلسبلـ لمذىبي(ت .بشار) .481/11
( )6المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .290/17
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .5/20
( )8بضـ األلؼ كسككف الشيف كفتح النكف األكلى ككسر الثانية ،ىذه النسبة الى بيع األشناف كشرائو .األنساب لمسمعاني .274/1
( )9تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .397/28
( )10المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لمصريفيني .85/
( )11المصدر السابؽ .
( )12تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .379/28
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م(َّ ،)1
بد ً
كس ً
بف يم ىح َّم ًد ً
م ،الطَّ ىرًائ ًف ُّي(346()2ق)(:)3
س ياب ٍك ًر ُّ
الع ٍن ًز ُّ
بف ىع ي
ىح ىم يد ي
س ًف أ ٍ
 .4أ يىبك ى
الن ٍي ى
سمى ىم ىة ى
بف ى
الح ى
ركل عف :السرم بف خزيمة ،كمحمد بف أشرس السممي ،كعثماف بف سعيد الدارمي.
ركل عنو :أبك عمي الحافظ  ،كأبك الحسيف الحجاجي  ،كالحاكـ ،كأبك عبد الرحمف السممي(.)4

قاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ :كاف مف أصحاب الصدؽ كالمحدثيف( ،)5كقاؿ الذىبي :الشيخ المسند األميف(.)6
اف ٍب يف س ًع و
 .5أىبك س ًع و
س ًع ٍي ود الد ً
بف ىخالً ًد ً
يد ً
ستى ًان ُّي(280( )8ق)(:)9
َّارًم ُّي( )7التَّ ًم ٍي ًم ُّيِّ ،
يد يعثٍ ىم ي
الس ًج ٍ
بف ى
ى
ي ى
ركل عف :ىشاـ بف عمار ،كسميماف بف عبد الرحمف ،كأبي اليماف كيحيى بف صالح الكحاظي .

ركل عنو :أبك عمرك الحيرم ،كالمؤمؿ بف الحسف بف عيسى ،ك أحمد بف محمد بف عبدكس الطرائفي(.)10
قاؿ ابف حباف :أحد أئمة الدنيا( ،)11كقاؿ الخميمي :كبير المحؿ ،عالـ بيذا الشأف( ،)12كقاؿ عبد اهلل بف محمد الحافظ:
ثقة متفؽ عميو( ،)13كقاؿ ابف الجكزم :إماـ عصره بيراة( ،)14كقاؿ سبط ابف الجكزم :كاف حافظا ثقة( ،)15كقاؿ الذىبي:

الحافظ اإلماـ الحجة( ،)16كقاؿ ابف كثير :أحد الحفاظ كاألعبلـ( ،)17كقاؿ السيكطي :اإلماـ الحجة الحافظ(.)18
بف ىن ً
الي ىم ً
اف وع (222ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)62
الح ىك يـ ي
اف ى
 .6أ يىبك ى
 .7أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب ًف أىًبي ىم ٍرىي ىـ (156ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)62
ً ً .8
س ىكٍي ود (120-111ق) :ال بأس بو ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)62
سعيد ٍب ًف ي
ى
 .9ا ٍل ًع ٍرىب ً
سً
السمى ًم ِّي (75ق) :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)62
ارىي ىة ُّ
اض ٍب ًف ى

 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو :أبا بكر بف أبي مريـ  :ضعيؼ.

 الحديث رقـ(: )64
اىر ٍب يف ى ً
ًً ً
الب ٍي ىي ًق ٌي.ح.
أٍ
طاى ور ،أنا أ يىبك ىب ٍك ور ى
ىخ ىب ىرىناهي أ يىبك ا ٍلقىاسـ ىز ي
اسًـ إًسم ً
كأىىنا أىبك ا ٍل ىق ً
س ٍي ًف
م ،أنا أ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف ًى ىب ًة المَّ ًو الطَّ ىب ًر ُّ
ىح ىم ىد ٍب ًف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
اعي يؿ ٍب يف أ ٍ
ى ي
م ،قال :أنا أ يىبك ا ٍل يح ى
ٍى
ً
صالً وح.ح.
ٍب يف ا ٍلفى ٍ
س ٍف ىي ى
ض ًؿ ،أنا ىع ٍب يد المَّو ٍب يف ىج ٍعفى ور ،أىٍن ىبأىىنا ىي ٍعقي ي
اف ،أىٍن ىبأىىنا أىيبك ى
كب ٍب يف ي
( )1بفتح العيف كالنكف ككسر الزام ،ىذه النسبة إلى عنزة ،كىك حي مف ربيعة .األنساب لمسمعاني .391/9
( )2بفتح الطاء كالراء كالياء بعد األلؼ  ،ىذه النسبة إلى بيع الطرائؼ كشرائيا ،كىي األشياء المميحة المتخذة مف الخشب .األنساب لمسمعاني .60/9
( )3تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .354/25
( )4المصدر السابؽ.
( )5تاريخ نيسابكر لمحاكـ .78/
( )6سير أعبلـ النببلء لمذىبي .519/15
( )7بفتح الداؿ الميممة ككسر الراء ،ىذه النسبة إلى بني دارـ .األنساب لمسمعاني .278/5
( )8بكسر السيف كالجيـ كسككف السيف األخرل بعدىا تاء  ،نسبة إلى سجستاف كىي إحدل الببلد بكابؿ .األنساب لمسمعاني .84/7
( )9تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .361/38
( )10المصدر السابؽ .362/38
( )11الثقات البف حباف .455/8
( )12اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .877/3
( )13المصدر السابؽ.
( )14المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .116/11
( )15مرآة الزماف في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم .173/16
( )16تذكرة الحفاظ لمذىبي .146/2
( )17طبقات الشافعية البف كثير .177/1
( )18طبقات الحفاظ لمسيكطي .277/
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ً
ً ً ً
ص و
كر يم ىح َّم يد ٍب يف
ىكأ ٍ
يب يم ٍ
ش ىك ى
س ًف ىع ًم ُّي ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىع ٍبد المَّو ىخط ي
اف ،أنا ا ٍلقىاضي أ يىبك ىم ٍن ي
ىخ ىب ىرىناهي أ يىبك ا ٍل ىح ى
م ،أنا أىبك ا ٍلقى ً
ً
س ٍي ًف ٍب ًف ًزٍن ًب و
يؿ ُّ
س ُّ
م ،أنا أ يىبك ا ٍل ىعب ً
اسًـ ىع ٍب يد
الن ىي ىاكٍن ًد ُّ
الن ىي ىاكٍن ًد ُّ
َّاس أ ٍ
ي
ىح ىم يد ٍب يف ا ٍل يح ى
س ًف ٍب ًف يم ىح َّمد ٍب ًف ييكين ى
ا ٍل ىح ى
شقى ًر ،أىٍنبأىىنا أىبك ع ٍب ًد المَّ ًو مح َّم يد ٍب يف إًسم ً
يؿ ا ٍلقى ً
ً
ً
َّ ً
الر ٍحم ًف ٍب ًف ا ٍل ىخمً ً
يؿ
كؼ ًب ٍاب ًف األى ٍ
اع ى
اضي ا ٍل ىم ٍع ير ي
يى
ى ي ى
ٍى
المو ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍبد َّ ى
ً
ص ًال وح.ح.
ا ٍل يب ىخا ًر ُّ
م ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّو ٍب يف ى
َّاد ًفي ًكتىا ًب ًو.
ىكأ ٍ
ىخ ىب ىرىناهي أ يىبك ىعمًي ا ٍل ىحد ي
ً
ً ً
ً
س يع و
ىح ىم ىد الطَّ ىب ىرًان ٌي،
سمى ٍي ىم ي
اف ٍب يف أ ٍ
ىص ىب ىي ًان ُّي ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ين ىع ٍيوـ أ ٍ
كد األ ٍ
ىك ىح َّدثىني ىع ٍن يو أ يىبك ىم ٍ
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍبد المَّو ا ٍل ىحافظي ،أىٍن ىبأىىنا ي
اكي ية ٍب يف ص ًال وح ،ع ٍف ً ً
ً
أىٍنبأىىنا ب ٍكر ٍب يف سي وؿ ،أىٍنبأىىنا ع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ً
ىعمىى ٍب ًف
س ىكٍي ود ،ىع ٍف ىع ٍب ًد األ ٍ
صال وح ،ىح َّدثىني يم ىع ً ى
ى ى
ىٍ
سعيد ٍب ًف ي
ى ى
ى
ى
ى ى ي
ًى و
السمى ًم ِّي ،ىع ًف ا ٍل ًع ٍرىب ً
سً
اؿ ا ٍل يب ىخ ً
سً
كؿ المَّ ًو  ىيقيك يؿ :أىىنا،
ار ُّ
الؿ ُّ
س ى
ارىيةى ،ىق ى
ارىيةى ،ىكقى ى
مً :ع ٍرىب ي
س ًم ٍع ي
ت ىر ي
اؿ :ى
اض ٍب يف ى
اض ٍب ًف ى
يخ ًبريكـ ع ٍف ىذلً ىؾ :ىد ٍعكةي أىًبي إً ٍبر ً
ً ً ً ًً
كب " :إً ِّني ىع ٍب يد المَّ ًو ىك ىخاتىـ َّ
اىي ىـ،
ىكقى ى
يف ،ىكًا َّف ى
الن ًب ِّي ى
سأ ٍ ي ٍ ى
اؿ ىي ٍعقي ي
ى
آد ىـ لى يم ٍن ىجد هؿ في طي ىنتو ،ىك ى
ى
ي
كًب ى ً
ات َّ
يف ىي ىرٍي ىف " ،ثيَّـ اتَّفىقيكا ،ىكقىاليكا :ىكًا َّف
ىت ،ىك ىك ىذ ًل ىؾ أ َّ
ض ًؿ :ىك ير ٍؤىيا أ ِّ
يمي الَّ ًتي ىأر ٍ
َّاد ىك ٍاب يف ا ٍلفى ٍ
اد ا ٍل ىحد ي
يسى ىك ىز ى
يم ىي ي
الن ًب ِّي ى
ش ىارةي ع ى
ى
ىضاء ٍت لىيا قيصكر َّ ً
س ً
.ك ىى ىك ىذا ىرىكاهي ٍاب يف ىك ٍى وب ،ىع ٍف يم ىع ً
ص ًال وح.
ض ىعتٍ يو ين نا
كؿ المَّ ًو  ىأر ٍ
ىت ًح ى
يف ىك ى
اكىي ىة ٍب ًف ى
الشاـ ى
أ َّيـ ىر ي
كر أ ى ى ى ي ى

 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)62

 رجاؿ اإلسناد األكؿ:
اىر ٍب يف طى ً
ًً ً
اى ور(533ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)25
 .1أ يىبك ا ٍلقىاسـ ىز ي
الب ٍي ىي ًق ٌي (458ق) :ثقة متقف ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)55
 .2أ يىبك ىب ٍك ور ى

 رجاؿ اإلسناد الثاني:
 .3أىبك ا ٍلقى ً
م(536ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)6
اسًـ ٍب ًف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
م(472ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
 .4أ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف ًى ىب ًة المَّ ًو الطَّ ىب ًر ُّ
اف (415ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
س ٍي ًف ٍب يف ا ٍلفى ٍ
ض ًؿ القىطَّ ي
 .5أ يىبك ا ٍل يح ى
 .6ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىج ٍعفى ور(347ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
اف (277ق) :ثقة حافظ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)40
س ٍف ىي ى
 .7ىي ٍعقي ي
كب ٍب يف ي
ً
بف مسمًوـ الجي ًن ُّي( )1أىبك ً
ً
 .8ع ٍب يد ً
ب المَّ ٍي ًث ً
ص ًال ًح ً
س ٍع ود (222ق)(:)2
اهلل ي
صال وح  .ىكات ي
ى
بف يم ىح َّمد ً ي ٍ
يى
بف ى
ي ى
بف ى
ركل عف :إبراىيـ بف أعيف المصرم ،كعبد اهلل بف لييعة ،كالميث بف سعد  ،كمعاكية بف صالح.
البٍم ًخ ُّي ،كيحيى بف معيف ،كيعقكب بف سفياف الفارسي(.)3
ركل عنو :البخارم ،كالحسف بف شجاع ى
قاؿ أبك حاتـ :صدكؽ أميف( ،)4كقاؿ أبك زرعة :لـ يكف عندم ممف يتعمد الكذب ،ككاف حسف الحديث( ،)5كقاؿ عبد
الممؾ بف شعيب بف الميث :ثقة مأمكف( ،)6كقاؿ اإلماـ أحمد :كاف أكؿ أمره متماسكا ثـ فسد بأخرة ،كليس ىك بشيء(،)7

( )1بضـ الجيـ كفتح الياء ككسر النكف في آخرىا ،ىذه النسبة إلى جيينة كىي قبيمة مف قضاعة .األنساب لمسمعاني .439/3
( )2تيذيب الكماؿ لممزم .98/15
( )3المصدر السابؽ .101/15
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .86/5
( )5المصدر السابؽ.
( )6المصدر نفسو.
( )7العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ احمد ركاية ابنو عبد اهلل .212/3
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كقاؿ عمي ابف المديني :ضربت عمى حديث عبد اهلل بف صالح كما أركم عنو شيئا( ،)1كقاؿ مسممة بف قاسـ :كاف ال

بأس بو( ،)2كقاؿ أبك عمي صالح بف محمد جزرة :كاف يحيى بف معيف يكثقو ،كعندم كاف يكذب في الحديث( ،)3كقاؿ
النسائي :ليس بثقة( ،)4كقاؿ ابف حباف :منكر الحديث جدا يركم عف األثبات ماال يشبو حديث الثقات ،ككاف في نفسو

صدكقا( ،)5كقاؿ ابف عدم :كىك عندم مستقيـ الحديث إال إنو يقع في حديثو في أسانيده كمتكنو غمط ،كال يتعمد

الكذب( ،)6كقاؿ الذىبي :صاحب حديث كعالـ مكثر كلو مناكير( ،)7كمرة قاؿَّ :
ليناه ،ككاف صدكقا في نفسو( ،)8كقاؿ
ابف حجر :صدكؽ كثير الغمط ،ثبت في كتابو ،ككانت فيو غفمة(.)9

 رجاؿ اإلسناد الثالث:
ىحم ىد ٍب ًف ع ٍب ًد المَّ ًو ،الم ٍ ً (ً )10
ً
ً
اف (550ق)(:)11
يب يم ٍ
ش ىك ى
ش ىكان ُّي ىخط ي
ى
 .9أ يىبك ا ٍل ىح ى
ي
س ًف ىعم ُّي ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف أ ٍ ى
ركل عف :يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل ىح ىس ًف ُّ
م.
النيى ىاكٍن ًد ُّ
َّم ىعانً ٌي ،ك أبك القاسـ ابف عساكر ،ك الحافظ يكسؼ بف أحمد الشيرازم(.)12
ركل عنو :أبك سعد الس ٍ
َّم ىعانً ٌي :كاف شيخا عالما( ،)13كمرة قاؿ :صدكؽ( ،)14كقاؿ الذىبي :صدكؽ(.)15
قاؿ الس ٍ
ً
س ُّ
م :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
الن ىي ىاكٍن ًد ُّ
س ًف ٍب ًف يم ىح َّمد ٍب ًف ييكين ى
 .10يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل ىح ى
س ٍي ًف ٍب ًف ًزٍن ًب و
يؿ ُّ
 .11أ يىبك ا ٍل ىعب ً
م(402( )16ق)(:)17
الن ىي ىاكٍن ًد ُّ
َّاس أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف ا ٍل يح ى
ركل عف :أبي القاسـ عبد اهلل بف محمد بف األشقر  ،كأبي القاسـ الطَّىب ىرانً ٌي ،ك كأبي بكر القطيعي.
ركل عنو :حمزة بف أحمد الركذراكرم ،ك ىناد النسفي ،كأبك منصكر محمد بف الحسف النياكندم(.)18
الد ً
رد ىار َّ
قاؿ ًشٍي ىرىكٍيو ً
يممي :ثقة صدكؽ( ،)19كقاؿ الذىبي :الشيخ الجميؿ ،المسند الصادؽ(.)20
بف ىش ٍي ى

( )1تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .155/11
( )2تيذيب التيذيب البف حجر .256/5
( )3المصدر السابؽ.
( )4الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .63/
( )5المجركحكف البف حباف .40/2
( )6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم الجرجاني .342/5
( )7ميزاف االعتداؿ لمذىبي .440/2
( )8سير إعبلـ النببلء لمذىبي .403/10
( )9تقريب التيذيب البف حجر .342/
( )10بضـ الميـ كسككف الشيف كفتح الكاؼ  ،نسبة إلى مشكاف ،كىي قرية مف أعماؿ ركذراكر مف نكاحي ىمذاف .األنساب لمسمعاني .280/12
( )11سير إعبلـ النببلء لمذىبي .311/20
( )12المصدر السابؽ .312/20
( )13األنساب لمسمعاني .280/12
( )14سير أعبلـ النببلء لمذىبي .312/20
( )15تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .398/37
( )16بضـ النكف كفتح الياء كالكاك بينيما األلؼ كسككف النكف  ،نسبة إلى نياكند ،كىي بمدة مف ببلد الجبؿ قديمة .األنساب لمسمعاني .214/13
( )17تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .54/28
( )18المصدر السابؽ.
( )19إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة الحنبمي .680/2
( )20سير أعبلـ النببلء لمذىبي .99/17
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يؿ ا ٍلقى ً
ً
ً
َّ ً
ًً
الر ٍحم ًف ٍب ًف ا ٍل ىخ ًم ً
شقى ًر(320ق)(:)1
اضي ٍ ،اب ًف األى ٍ
 .12أ يىبك ا ٍلقىاسـ ىع ٍب يد المو ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍبد َّ ى
ركل عف :محمد بف سميماف لكينا ،كالحسيف بف ميدم األبمي ،كمحمد بف إسماعيؿ البخارم.
ركل عنو محمد بف المظفر ،كأبك عمر بف حيكيو ،كأبك حفص بف شاىيف(.)2

قاؿ صالح بف أحمد الحافظ :يدؿ حديثو عمى الصدؽ( ،)3كقاؿ الذىبي :الشيخ ،العالـ الصدكؽ(.)4
ً ً
اعٍي ىؿ ً ً ً
بف إًسم ً
الب ىخ ً
الم ًغ ٍي ىرًة ً
م(256( )5ق)(:)6
ار ُّ
بف ىب ٍرًد ٍزىبو ،أ يىبك ىع ٍبد اهلل ي
بف إ ٍب ىراى ٍي ىـ ٍاب ًف ي
 .13يم ىح َّم يد ي ٍ ى
ركل عف :كعمي ابف المديني ،كيحيى بف معيف  ،كأحمد بف حنبؿ ،كعبد اهلل بف صالح.
ركل عنو :الترمذم ،كابراىيـ الحربي ،كمسمـ بف الحجاج ،كعبد اهلل بف عبد الرحمف ابف األشقر(.)7

قاؿ بندار -محمد بف بشار : -ما قدـ عمينا مثؿ يم ىح َّمد بف إسماعيؿ( ،)8كقاؿ أبك بكر بف أبي شيبة ،كمحمد بف عبد
اهلل بف نمير :ما رأينا مثؿ محمد بف إسماعيؿ( ،)9كقاؿ أحمد بف حنبؿ :ما أخرجت خراساف مثؿ محمد بف إسماعيؿ

البخارم( ،)10كقاؿ اإلماـ مسمـ :دعني أيقىبِّؿ رجميؾ يا أستاذ األستاذيف ،كسيد المحدثيف ،كيا طبيب الحديث في عممو(،)11
كقاؿ أبك حاتـ :محمد بف إسماعيؿ أعمـ مف دخؿ العراؽ( ،)12كقاؿ الذىبي :كاف إماما حافظا حجة رأسا في الفقو
كالحديث مجتيدا مف أفراد العالـ( ،)13كقاؿ ابف حجر :جبؿ الحفظ كاماـ الدنيا في فقو الحديث(.)14
 .14ع ٍب يد ً
ص ًال ًح (222ق) :صدكؽ كثير الغمط ،سبؽ ذكره في اإلسناد الثاني مف ىذا الحديث.
اهلل ي
ى
بف ى
 رجاؿ اإلسناد الرابع:
َّاد (515ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)2
 .15أ يىبك ىع ًمي ا ٍل ىحد ي
 رجاؿ اإلسناد الخامس:
ً
س يع و
اج ُّي (566ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)2
الح ِّ
ىص ىب ىيان ُّي ى
كد األ ٍ
 .16أ يىبك ىم ٍ
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو (430ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)52
 .17أ يىبك ين ىع ٍيوـ أ ٍ
ىح ىم ىد الطَّ ىب ىرًان ٌي (360ق) :ثقة حافظ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)62
سمى ٍي ىم ي
اف ٍب يف أ ٍ
 .18ي
ًً
و
ً
ِّم ىياطي(289( )15ق)(:)16
 .19ىب ٍك ير ي
س ٍيؿ بف ٍ
إس ىماعيؿ أ يىبك يم ىح َّمد ى
بف ى
الياشم ٌي ىم ٍكلى يى يـ ،الد ٍ
( )1تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .334/11
( )2المصدر السابؽ.
( )3المصدر نفسو.
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .303/14
( )5بضـ الباء المكحدة كفتح الخاء كالراء بعد األلؼ ،نسبة إلى البمد ما كراء النير يقاؿ ليا بخارل .األنساب لمسمعاني .107/2
( )6تيذيب الكماؿ لممزم .310/24
( )7المصدر السابؽ .336/24
( )8تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .337/2
( )9المصدر السابؽ .341/2
( )10تيذيب الكماؿ لممزم .456/24
( )11تيذيب األسماء كالمغات لمنككم .70/1
( )12تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .345/2
( )13الكاشؼ لمذىبي .157/2
( )14تقريب التيذيب البف حجر
( )15بكسر الداؿ كسككف الميـ كفتح الياء كفي آخرىا الطاء  ،نسبة إلى دمياط ،كىي بمدة مف ببلد مصر .األنساب لمسمعاني .377/5
( )16تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .134/21
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ركل عف :عبد اهلل بف يكسؼ التنيسي ،كعبد اهلل بف صالح كاتب الميث ،كسميماف بف أبي كريمة البيركتي.
كعنو :أبك جعفر الطحاكم ،كأبك العباس األصـ ،كأحمد بف عتبة الرازم ،كأبك القاسـ الطَّىب ىرانً ٌي.
قاؿ النسائي :ضعيؼ( ،)1كقاؿ مسممة بف قاسـ :تى ىكمَّـ الناس فيو( ،)2كقاؿ الذىبي :مقارب الحاؿ(.)3
 .20ع ٍب يد ً
ص ًال ًح (222ق)  :صدكؽ كثير الغمط ،سبؽ ذكره في اإلسناد الثاني مف ىذا الحديث.
اهلل ي
ى
بف ى
()4
ً
ً
ً
و
ً
ً
 .21يم ىع ً
ض ىرًم ُّي أ يىبك ىع ٍم ورك َّ
بف يح ىد ٍي ًر ً
صال وح ً
الشام ُّي الح ٍمص ُّي(158ق) :
الح ٍ
سع ٍيد ى
بف ى
اكىي ية ٍب يف ى
ركل عف :أرطاة بف المنذر ،كالحسف بف جابر  ،كراشد بف سعد ،كسعيد بف سكيد.

ركل عنو :أسد بف مكسى  ،ك رشديف بف سعد ،كسفياف الثكرم ،كأبك صالح عبد اهلل بف صالح(.)5
قاؿ ابف سعد :كاف ثقة كثير الحديث( ،)6ككثَّقو اإلماـ أحمد( ،)7كابف معيف( ،)8كالنسائي( ،)9كأبك زرعة الرازم(،)10
كالعجمي( ،)11كذكره ابف حباف في الثقات( ،)12كمرة قاؿ ابف معيف :ليس برضا( ،)13كقاؿ أبك حاتـ :صالح الحديث،

الحديث  ،ييكتب حديثو كال يحتج بو( ،)14كقاؿ ابف عدم الجرجاني :ما أرل بحديثو بأسا ،كىك عندم صدكؽ إال أنو
في أحاديثو إفرادات( ،)15كقاؿ اإلماـ الذىبي :صدكؽ إماـ( ،)16كمرة قاؿ :اإلماـ الحافظ الثقة( ،)17كقاؿ ابف حجر:
لو أكىاـ(.)18
س ىكٍي ود
س ًع ي
يد ٍب يف ي
 .22ى
ىعمىى ٍب يف
 .23ىع ٍب يد األ ٍ

ا ٍل ىك ٍم ًب ُّي ( 120 - 111ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)62
السمى ًم ُّي ا ٍل ًحم ً
ًى و
الؿ ،أ يىبك َّ
ص ُّي (104ق)(:)19
ض ًر َّ
الن ٍ
ٍ
ركل عف :العرباض بف سارية السممي ،كأبي أمامة صدم بف عجبلف الباىمي ،ك كاثمة بف األسقع.
ركل عنو :سعيد بف سكيد ،كيزيد بف أييـ ،كمحمد بف مسمـ الزىرم(.)20

( )1المغني في الضعفاء لمذىبي .113/1
( )2لساف الميزاف البف حجر .51/2
( )3ميزاف االعتداؿ لمذىبي .345/1
( )4تيذيب الكماؿ لممزم .186/28
( )5المصدر السابؽ .189/28
( )6الطبقات الكبير البف سعد .530/9
( )7الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .382/8
( )8تيذيب الكماؿ لممزم .186/28
( )9المصدر السابؽ.
( )10الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .382/8
( )11تاريخ الثقات لمعجمي .432/
( )12الثقات البف حباف .470/7
( )13الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .382/8
( )14المصدر السابؽ.
( )15الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .143/8
( )16الكاشؼ لمذىبي .276/2
( )17سير أعبلـ النببلء لمذىبي .158/7
( )18تقريب التيذيب البف حجر .567/
( )19تاريخ مدينة دمشؽ .446/33
( )20المصدر السابؽ.
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طمي ٍكىب ىغا في كتابو الثقات(.)3
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)1كقاؿ الذىبي :ما عممت بو بأسان( ،)2كذكره ابف قي ٍ
 .24ا ٍل ًع ٍرىب ً
سً
السمى ًم ِّي (75ق) :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)62
ارىي ىة ُّ
اض ٍب ًف ى
 الحكـ عمى األسانيد:

اىر ٍبف طى ً
ًً ً
اى ور :ضعيؼ.
 اإلسناد األكؿ :ضعيؼ؛ ألف فيو :أىبا اٍلقىاسـ ىز ى ى
ً
صالً ًح  :ضعيؼ.
 اإلسناد الثاني :ضعيؼ؛ ألف فيو :ىعٍب ىد اهلل ى
بف ى

 اإلسناد الثالث :أتكقؼ في الحكـ عميو؛ ألف فيو :يم ىح َّم ىد ٍب ىف اٍل ىح ىس ًف ُّ
م :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
النيى ىاكٍن ًد ُّ
 اإلسناد الرابع :صحيح؛ ألف أىبا ىعمً ٍّي اٍل ىح َّد ىاد :ثقة.
ً
بف ىس ٍيؿ ِّ
ص ًال ًح :كبلىما ضعيؼ.
الد ٍمىياطي ك ىعٍب ىد اهلل ى
 اإلسناد الخامس :ضعيؼ؛ ألف فيو :ىبك ىر ى
بف ى
الحديث رقـ (:)65
الر ًح ًيـ ٍب يف ع ًم ِّي ٍب ًف حم ود ،أنا أىبك ينع ٍيوـ ا ٍلح ً
ً
س يع و
افظي ،أىٍن ىبأىىنا
كد ىع ٍب يد َّ
أٍ
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ىعمًي ا ٍل ىحد ي
ى
ى
َّاد إً ىج ىازةن ،ىك ىح َّدثىني ىع ٍن يو أ يىبك ىم ٍ
ي ى
ىٍ
كف ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىب َّك و
يد ٍب يف يعتٍ ىبةى ،أىٍن ىبأىىنا ىب ًق َّيةي ،ىح َّدثىًني
ِّم ٍ
ش ًق ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ا ٍل ىكلً ي
ىح ىم ىد ،أىٍن ىبأىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىى يار ى
سمى ٍي ىم ي
اف ٍب يف أ ٍ
ي
ار الد ى
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
سك ىؿ
م ،ىع ٍف أىًبي ىم ٍرىي ىـ ا ٍلك ٍند ِّ
اف ٍب يف ىع ٍم ورك ،ىع ٍف يح ٍج ًر ٍب ًف ىمالؾ ا ٍلك ٍند ِّ
م ،قى ى
ص ٍف ىك ي
اؿ :أىقىٍب ىؿ أ ٍ
ىع ىارًبي م ٍف ىب ٍي وز ىحتَّى أىتىى ىر ي
ى
المَّ ًو  ك يىك قى ً
اؿ َّ
اع هد ًع ٍن ىد ىح ٍمقى وة ًم ىف َّ
الن ً
اس :ىم وو
ض ُّر ىؾ؟ فىقى ى
اس ،فىقى ى
اؿ :أىل تي ىعمِّ يم ًني ى
ىج ىيمي يو ىكىي ٍنفى يع ًني ل ىي ي
ش ٍي نئا تى ٍعمى يم يو ىكأ ٍ
الن ي
ى ى
ً
و
ً
م وو ٍ ً
َّ
ً
َّ
ً
اف أ َّىك يؿ م ٍف
اؿ :أ ُّ
س ،فىقى ى
سأ ى
س ،فىقى ى
ىم ى
ش ٍيء ىك ى
اجم ٍ
ىؿ ال َّر يج يؿ ل ىي ٍعمى ىـ " ،فىأىف ىٍر يجكا لى يو ىحتَّى ىجمى ى
اؿ النب ُّي  " :ىد يعكهي فىإن ىما ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ىخ ىذ م ىف َّ
يـ
يف ميثىاقى يي ٍـ ،ىكتىال  :ىك ًم ٍن ىؾ ىك ًم ٍف ين و
اؽ ىك ىما أ ى
اؿ " :أ ى
أ ٍىم ًر ين يب َّكًت ىؾ؟ قى ى
ىخ ىذ المَّ يو  م ِّني ا ٍلميثى ى
الن ًب ِّي ى
كح ىكًا ٍب ىراى ى
()4
شر ًبي ا ٍلم ًس ً
ً
ً
كمكسى ك ًعيسى ٍاب ًف مريـ كأ ى ً
ىت
يسى ٍب يف ىم ٍرىي ىـ ىعمى ٍي ًي ىما َّ
الـ ،ىك ىأر ٍ
ى ي
يح ع ى
ىٍ ىى ى
ىي ى ى ى
ىخ ٍذ ىنا م ٍن يي ٍـ ميثىاقنا ىغميظنا  ىكىب َّ ى
الس ي
ً
ً
ً
ً
ً
أ ُّيـ رس ً ً
ً
كر َّ
اه،
الشاـ " ،فىقى ى
ىع ىار ًبي :ىى ٍ
اؿ أ ٍ
اج أ ى
كؿ المَّو  في ىم ىنام ىيا أ َّىن يو ىخ ىر ىج م ٍف ىب ٍي ىف ًر ٍجمى ٍي ىيا س ىر ه
اء ٍت لى ىيا م ٍن يو قي ي
ىض ى
ى ي
ص ي
اؿ رسك يؿ المَّ ًو  " :ككر ً
كأ ٍىد ىنا أرٍس يو ًم ٍن يو ،ك ىك ى ً
اء ىذ ًل ىؾ " ىمَّرتىٍي ًف أ ٍىك ثىال ثنا.
س ٍم ًع ًو ى
اء ىذل ىؾ ىك ىك ىر ى
ىىى ى
ش ٍي هء ،فىقى ى ى ي
اف في ى
ى
ى ى ى
ً
ً
م  ، 397/4 ،رقـ الحديث 2446
 .1أخرجو ابف أبي عاصـ في كتابو اآلحاد كالمثاني  ،حديث أىيبي ىم ٍرىي ىـ اٍلكٍند ُّ
مف طريؽ الحكطي كعمرك بف عثماف ،عف بقية  ،بو .جزء مف الحديث بمفظو.
 .2كأخرجو اإلماـ الطَّىب ىرانً ٌي في كتابو مسند الشامييف ،مسند صفكاف بف عمرك ، 98/2 ،رقـ الحديث  ، 984مف
طريؽ صفكاف بف عمرك ،بو ،بمفظو.
 رجاؿ اإلسناد:
َّاد (515ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)2
 .1أ يىبك ىع ًمي ا ٍل ىحد ي
ً
س يع و
اج ُّي (566ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)2
الح ِّ
ىص ىب ىيان ُّي ى
كد األ ٍ
 .2أ يىبك ىم ٍ
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو (430ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)52
 .3أ يىبك ين ىع ٍيوـ أ ٍ
ىح ىم ىد الطَّ ىب ىرًان ٌي (360ق) :ثقة حافظ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)62
سمى ٍي ىم ي
اف ٍب يف أ ٍ
 .4ي
كف ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىب َّك و
ش ًق ُّي (289ق)(:)5
ِّم ٍ
 .5يم ىح َّم يد ٍب يف ىى يار ى
ار الد ى
ركل عف :أبيو ،كعبد اهلل بف يزيد بف راشد المقرم ،كصفكاف بف صالح ،كسميماف ابف بنت شرحبيؿ.
( )1الثقات البف حباف .128/5
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .142/7
( )3الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة البف قطمكبغا .170/6
( )4سكرة األحزاب آية رقـ (.)7
( )5تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .293/21
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كعنو :أبك عبد اهلل بف مركاف ،كأبك عمي بف ىاركف ،كأبك القاسـ َّ
الطىب ىرانً ٌي.

ذكره بف حباف في الثقات(.)1
ً ()2
العب ً
ش ًق ُّي ا ٍل يم ٍق ًرئ (240ق) (:)3
ِّم ٍ
يد ٍب يف يعتٍ ىب ىة األى ٍ
 .6ا ٍل ىكًل ي
ش ىجع ِّي أ يىبك ى
َّاس الد ى
ركل عف :أبي ضمرة أنس بف عياض الميثي  ،كبقية بف الكليد ،كالكليد بف مسمـ.
ركل عنو :أبك داكد ،كأحمد بف أنس بف مالؾ المقرئ ،كمحمد ابف ىاركف بف محمد بف بكار(.)4

قاؿ البخارم :معركؼ الحديث( ،)5كقاؿ محمد بف عكؼ الطائي :حدثني الكليد بف عتبة ،كأثنى عميو ،كزعـ أنو أكثؽ
مف صفكاف بف صالح( ،)6كقاؿ الذىبي :صدكؽ( ،)7كقاؿ ابف كثير :شيخ( ،)8كقاؿ ابف حجر :ثقة(.)9
بف الكًل ً
ً
يد (197ق) :صدكؽ كثير التدليس ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)44
 .7ىبق َّي ية ي ى
الحم ً
السكس ًكي (ً )10
و
ص ُّي (155ق)(:)11
ص ٍف ىك ي
 .8ى
ٍ
اف ٍب يف ىع ٍمرك ٍبف ىرـ أ يىبك ىع ٍمرك َّ ى ٌ
ركل عف :أنس بف مالؾ مرسبل ،ك جبير بف نفير الحضرمي  ،كحجر بف مالؾ الكندم.

ركل عنو :إبراىيـ بف محمد الفزارم ،كاسماعيؿ بف عياش  ،كبقية بف الكليد ،كعبد اهلل بف المبارؾ(.)12
قاؿ ابف سعد :كاف ثقة مأمكنان( ،)13كقاؿ ابف معيف :ليس بو بأس( ،)14ككثَّقو اإلماـ احمد( ،)15كالعجمي( ،)16كأبك حاتـ(،)17

كالنسائي( ،)18كابف شاىيف( ،)19كابف حجر( ،)20كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث الحافظ(.)21
م(( )22الطبقة الثانية)(:)23
 .9يح ٍج ًر ٍب ًف ىمالً وؾ ا ٍل ًك ٍن ًد ِّ
ركل عف :أبي مريـ صاحب النبي  ،ك قبيصة بف ذؤيب .ركل عنو :أبك بكر بف أبي مريـ(.)24
( )1الثقات البف حباف .151/9
( )2ىذه النسبة إلى قبيمة ىي أشجع .األنساب لمسمعاني .263/1
( )3تيذيب الكماؿ لممزم .46/31
( )4المصدر السابؽ.48/31
( )5التاريخ الكبير لمبخارم .150/8
( )6تيذيب الكماؿ لممزم .48/31
( )7ميزاف االعتداؿ لمذىبي .341/4
ً
َّ ً
ِّ
المجاىيؿ البف كثير .103/2
كم ٍع ًرفة الث ىقات كالضُّعفاء ك ى
( )8التَّ ٍكميؿ في ى
الج ٍرح كالت ٍعديؿ ى
( )9تقريب التيذيب البف حجر .613/

( )10بالكاؼ الساكنة بيف السينيف المفتكحتيف كفي آخرىا كاؼ أخرل ،نسبة إلى السكاسؾ كىك بطف مف كندة .األنساب لمسمعاني .159/7
( )11تيذيب الكماؿ لممزم .201/13
( )12المصدر السابؽ .203/13
( )13الطبقات الكبير البف سعد .472/9
( )14تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .81/1
( )15سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد .257/
( )16تاريخ الثقات لمعجمي .228/
( )17الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .422/4
( )18تيذيب الكماؿ لممزم .204/13
( )19تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .118/
( )20تقريب التيذيب البف حجر .311/
( )21سير أعبلـ النببلء لمذىبي .380/6

( )22بكسر الكاؼ كسككف النكف كفي آخرىا الداؿ ،نسبة إلى كندة ،كىي قبيمة مشيكرة مف اليمف تفرقت في الببلد .األنساب لمسمعاني .161/11
( )23الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .267/3
( )24المصدر السابؽ.
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طمي ٍكىب ىغا في الثقات(.)2
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)1كذكره ابف قي ٍ
م :صحابي.
 .10أ يىبك ىم ٍرىي ىـ ا ٍل ًك ٍن ًد ِّ

 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد حسف؛ ألف فيو بقية بف الكليد :صدكؽ كثير التدليس ،كقد صرح ىنا بالسماع.
 الحديث رقـ (: )66

اح ًد ٍب ًف مح َّم ود ا ٍلم ى ً
ؼ ٍب يف ع ٍب ًد ا ٍلك ً
ص و
اع،
ش ىج و
أٍ
ش ىجاعي ٍب يف ىعمً ِّي ٍب ًف ي
كر ي
كس ي
ىص ىب ىي ى
يى
ى
اىان ُّيً ،بأ ٍ
اف ،أنا أ يىبك ىم ٍن ي
ى
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ا ٍلفى ٍت ًح يي ي
ى
و
ً
ً ً
كب ،قال :أنا
س ىح ى
اؽ ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىم ٍن ىد ٍه ،أنا أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ًزىياد ،ىك يم ىح َّم يد ٍب يف ىي ٍعقي ى
أنا أ يىبك ىع ٍبد المَّو يم ىح َّم يد ٍب يف إً ٍ
ً
ىص ىح ً
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىجب ً
اب
اؽ ،ىح َّدثىًني ثىٍك ير ٍب يف ىي ًز ى
س ىح ى
يد ،ىع ٍف ىخالً ًد ٍب ًف ىم ٍع ىد ى
أٍ
اف ،ىع ٍف أ ٍ
س ،ىع ٍف يم ىح َّمد ٍب ًف إً ٍ
َّار ،أىٍن ىبأىىنا ييكين ي
ً
ً ً ً
رس ً ً
سى ٍب ًف ىم ٍرىي ىـ
كؿ المَّ ًو ،أ ٍ
يـ ،ىكيب ٍ
ىخ ًب ٍرىنا ىع ٍف ىن ٍف ًس ىؾ؟ قى ى
س ى
ش ىرل عي ى
كؿ المَّو  أ َّىن يي ٍـ قىاليكا :ىيا ىر ي
ى ي
اؿ " :ىد ٍع ىكةي أىبي إ ٍب ىراى ى
ً
َّ
ص ىرل ًم ٍف أ ٍىر ً
ض َّ
الش ًاـ،
ىعمى ٍي ًي يـ َّ
ىت أ ِّ
الـ ،ىك ىأر ٍ
يمي ًح ى
كر أ ى
كر يب ٍ
اء ٍت لى يو قي ي
ىض ى
ص ي
يف ىح ىممى ٍت ًبي أىن يو ىخ ىر ىج م ٍن ىيا ين ه
الس ي
ضع ي ً ً
ً
الف ًب ًث ىي و
اب ىب ىي و
ىخ ًلي ًفي ىب ٍيوـ لى ىنا أىتى ًاني ىر يج ً
ت ًم ٍف
س ٍع ًد ٍب ًف ىب ٍك ور ،فى ىب ٍي ىنا أىىنا ىم ىع أ و
سه
اض ىم ىع يي ىما طى ٍ
استيٍر ٍ
ىك ٍ
ت في ىبني ى
ً
ً ً ً
ً
ير ٍب يف
ىض ىج ىع ًاني ،فى ى
كء ثىٍم نجا فىأ ٍ
يمانا ".أ ٍ
شقَّا ىب ٍطني ،ثيَّـ ٍ
استى ٍخ ىر ىجا ىق ٍم ًبي فى ىغ ى
ىذ ىى وب ىم ٍممي ه
ىس ىن ىدهي ىبح ي
سالهي ،ثيَّـ ىج ىعال فيو ح ٍك ىم نة ىكًا ى
س ٍع ود ،ىع ٍف ىخالً ود.
ى
 .1أخرجو محمد بف إسحاؽ في السير كالمغازم ،باب شؽ بطف الرسكؿ  ، 51/ ، مف طريؽ أحمد بف عبد
الجبار ،عف يكنس بف بكير ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
البٍييىًق ٌي في كتابو دالئؿ النبكة  ،باب ما جاء في شؽ صدر النبي  ، 7/2 ، مف طريؽ بقية عف بحير
 .2كأخرجو ى
ابف سعيد ،عف ابف معداف،عف ابف عمرك السممي ،عف عتبة بف عبد ،مختمؼ األلفاظ.
 رجاؿ اإلسناد:

ً ()3
ؼ ٍب يف ع ٍب ًد ا ٍلك ً
ىص ىب ىي ًان ُّي (540ق)(:)4
كس ي
اح ًد ٍب ًف يم ىح َّم ود ا ٍل ىم ى
ى
اىان ُّي أ يىبك ا ٍلفى ٍت ًح األ ٍ
ى
 .1يي ي
ركل عف :شجاع بف عمي بف شجاع ،كابراىيـ بف محمد بف إبراىيـ الطياف ،ك محمد بف أحمد بف شكركيو.
ركل عنو :ابف عساكر ،كأبك سعد السَّمعانًي ،كأبك مكسى ً
يني(.)5
ى
المد ٌ
ٍى ٌ
()6
َّم ىعانً ٌي :شيخ صالح ،سديد السيرة ،مف أىؿ الخير .
قاؿ الس ٍ
ً ()7
ص و
ىص ىب ىي ًان ُّي (466ق)(:)8
ش ىج و
ش ىجاعي ٍب يف ىع ًم ِّي ٍب ًف ي
كر ي
ص ىقم ٌي األ ٍ
الم ٍ
 .2أ يىبك ىم ٍن ي
اع ى
ركل عف :أبي عبد اهلل بف منده ،كأبي جعفر األبيرم.كأحمد بف يكسؼ الخشاب.

ركل عنو :الحسيف بف عبد الممؾ ،ك محمد بف أبي القاسـ المعركؼ بياجر،كمحمكد بف محمد بف ماشاذة(.)9

قاؿ ابف مندة :كثير السماع كاسع الركاية معركؼ بالطمب(.)10
( )1الثقات البف حباف .235/6
( )2الثقات ممف لـ يقع في الكتب الست البف قطمكبغا .310/3

( )3بفتح الميـ كالياء بيف األلفيف كفي آخرىا النكف ،نسبة إلى ماىاف ،كىك اسـ لبعض أجداد المنتسب إليو .األنساب لمسمعاني .61/12
( )4تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .552/36
( )5التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني .390/2
( )6المصدر السابؽ.
( )7بفتح الميـ كسككف الصاد كفتح القاؼ ،ىذه النسبة إلى الجد كىك مصقمة بف ىبيرة .األنساب لمسمعاني .295/12
( )8إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة الحنبمي .196/3
( )9تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .225/31
( )10إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة الحنبمي .196/3
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ً ً
اؽ ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىم ٍن ىد ٍه (396ق)(:)1
س ىح ى
 .3أ يىبك ىع ٍبد المَّو يم ىح َّم يد ٍب يف إً ٍ
ركل عف :عف أبيو ،كعـ أبيو عبد الرحمف بف يحيى ،كاسماعيؿ الصفار ،ك أحمد بف عمر المديني.
ركل عنو :الحاكـ أبك عبد اهلل ،كتماـ الرازم ،كحمزة السيمي ،كأبك نعيـ ،كشجاع بف عمي المصقمي.
قاؿ ابف عساكر :أحد المكثريف كالمحدثيف الجكاليف( ،)2كقاؿ أبك بكر بف الب ً
اطرقىانً ٌي :إماـ األئمة في الحديث( ،)3كقاؿ
ى
ابف الجكزم :الحافظ مف بيت الحديث كالحفظ( ، )4كقاؿ جعفر بف محمد بف المعتز الحافظ :ما رأيت أحفظ مف أبي
عبد اهلل بف منده( ،)5كقاؿ ابف نقطة :اإلماـ الحافظ( ،)6كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الجكاؿ محدث اإلسبلـ( ،)7كقاؿ ابف

حجر :كاف مف أئمة ىذا الشأف كثقاتيـ(.)8
ً ً
طً
َّار ٍب ًف يم ىح َّم ًد ً
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىجب ً
م( ،)9ال يك ٍكًف ُّي (272ق)(:)10
ارًد ُّ
الع ى
 .4أ ٍ
بف يع ىم ٍي ًر أ يىبك يع ىم ىر التَّم ٍيم ُّي ،ي
ركل عف :أبي بكر بف عياش ،كعبد اهلل بف إدريس ،كحفص بف غياث  ،كيكنس بف بكير.
كعنو :ابف صاعد ،كابف أبي الدنيا ،كعثماف بف السماؾ ،كأبك سيؿ بف زياد ،كأبك العباس األصـ(.)11

قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ :كتبت عنو ،كأمسكت عف الركاية عنو لكثرة كبلـ الناس فيو( ،)12قاؿ أبك حاتـ الرازم:

(مطيف) :كاف يكذب( ،)14كقاؿ أبك أحمد بف عدم :رأيت أىؿ
ليس بالقكم( ،)13كقاؿ محمد بف عبد اهلل الحضرمي
ٌ
مجمعيف عمى ضعفو ،كزاد :كال يعرؼ لو حديث منكر كانما ضعفكه ألنو لـ يمؽ مف يحدث عنيـ( ،)15كذكره ابف حباف
في الثقات ،كقاؿ :ربما خالؼ( ،)16كقاؿ أبك عبيدة السرم بف يحيى ابف أخي ىناد :ثقة( ،)17كقاؿ َّ
طنً ٌي :ال بأس
الد ىارقي ٍ
بو ( ،)18كقاؿ الذىبي :الشيخ المعمر المحدث( ،)19كمرة قاؿ :حديثو مستقيـ كضعفو غير كاحد( ،)20كقاؿ مسممة بف
األندلسي :ال بأس بو( ،)21كقاؿ أبك محمد بف األخضر :ثقة ال بأس بو(،)22
( )1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .29/52
( )2المصدر السابؽ.
( )3المصدر نفسو.
( )4المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .52/15
( )5المصدر السابؽ.
( )6إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة .277/3
( )7سير إعبلـ النببلء لمذىبي .28/17
( )8لساف الميزاف البف حجر .70/5
( )9بضـ العيف كفتح الطاء ككسر الراء كالداؿ  ،نسبة إلى عطارد ،كىك اسـ لبعض أجداد المنتسب إليو .األنساب لمسمعاني .324/9
( )10تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .258/20
( )11المصدر السابؽ .259/20
( )12الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .62/2
( )13المصدر السابؽ.
( )14تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .434/5
( )15الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .313/1
( )16الثقات البف حباف .45/8
( )17تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .434/5
( )18سؤاالت حمزة لمدارقطني .157/
( )19سير أعبلـ النببلء لمذىبي .55/13
( )20المغني في الضعفاء لمذىبي .45/1
( )21إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام .72/1
( )22المصدر السابؽ.
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كصحح الحاكـ حديثو في مستدركو( ،)1كقاؿ ابف حجر :ضعيؼ كسماعو لمسيرة صحيح( ،)2كذكره في المرتبة الثالثة مف
طبقات المدلسيف(.)3

بف ك ً
اؿ (199ق)(:)4
اص وؿ أىبك ىب ٍك ور ال يك ٍكًف ُّي ،ال ىج َّم ي
س ي
بف يب ىك ٍي ًر ً ى
 .5يي ٍكين ي
ركل عف :إبراىيـ بف يزيد الككفي ،كسميماف األعمش ،كشعبة بف الحجاج ،كمحمد بف إسحاؽ.
ركل عنو :أحمد بف عبد الجبار العطاردم ،كمحمد بف عبد اهلل بف نمير  ،كيحيى بف معيف(.)5

قاؿ يحيى بف معيف :كاف ثقة صدكقا( ،)6كمرة قاؿ :ليس بو بأس( ،)7كقاؿ عمي بف المديني :كتبت عنو كلست أحدث

عنو( ،)8كقاؿ اإلماـ أحمد :ما كاف أزىد الناس فيو كأنفرىـ عنو كقد كتبت عنو( ،)9كقاؿ العجمي :ضعيؼ الحديث(،)10
كقاؿ أبك حاتـ :محمو الصدؽ( ،)11كقاؿ أبك داكد :ليس بحجة عندم( ،)12كقاؿ الجكزجاني :ينبغي أف يتثبت في

أمره( ،)13كقاؿ النسائي :ليس بالقكم ،كقاؿ في مكضع آخر :ضعيؼ( ،)14كذكره ابف حباف في الثقات( ،)15كقاؿ محمد
ابف عبد اهلل بف نمير :ثقة رضا( ،)16كقاؿ ابف عدم :لو غرائب ،كقد كثقو األئمة( ،)17كقاؿ ابف شاىيف :ثقة إال أنو
يتشيع( ،)18كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الصدكؽ( ،)19كقاؿ ابف حجر :صدكؽ يخطئ(.)20
ىخ ىب ً
بف ًخ ىي و
ار ً
سً
اؽ ً
م(150( )21ق)(:)22
ار ُّ
ار األ ٍ
س ىح ى
 .6يم ىح َّم يد ي
بف إً ٍ
بف ىي ى
ركل عف :أباف بف صالح  ،كابراىيـ بف عقبة ،كاسماعيؿ ابف أمية ،كبشير بف يسار ،كثكر بف يزيد الرحبي.
ركل عنو :كأحمد بف خالد الكىبي  ،كسفياف الثكرم ،كسفياف بف عيينة ،كيكنس بف بكير الشيباني(.)23

( )1إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام .72/1
( )2تقريب التيذيب البف حجر .119/
( )3طبقات المدلسيف البف حجر .37/
( )4تيذيب الكماؿ لممزم .493/32
( )5المصدر السابؽ .495/32
( )6سؤاالت ابف الجنيد ليحيى بف معيف .298
( )7تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .81/1
( )8سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني .148/
( )9تيذيب التيذيب البف حجر .435/11
( )10تاريخ الثقات لمعجمي .487/
( )11الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .236/9
( )12تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .490/13
( )13أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني .138/
( )14تيذيب الكماؿ لممزم .497/32
( )15الثقات البف حباف .289/9
( )16الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .521/8
( )17المصدر السابؽ.
( )18تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .258/
( )19سير إعبلـ النببلء لمذىبي .245/9
( )20تقريب التيذيب البف حجر.643/
( )21بفتح األلؼ كسككف الخاء كفتح الباء كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة الى األخبار .األنساب لمسمعاني .130/1
( )22تيذيب الكماؿ لممزم .405/24
( )23المصدر السابؽ .411/24
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قاؿ ابف سعد :كاف ثقة( ،)1كقاؿ ابف معيف :ثقة كلكنو ليس بحجة( ،)2كمرة قاؿ :ليس بو بأس كىك ضعيؼ الحديث في
الزىرم( ،)3كقاؿ اإلماـ احمد :صدكؽ( ،)4كمرة قاؿ :كاف رجبلن يشتيي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعيا في كتبو(،)5

كمرة قاؿ :ىك كثير التدليس جدا ،فكاف أحسف الحديث عندم ما قاؿ أخبرني كسمعت( ،)6كقاؿ مالؾ :دجاؿ مف

الدجاجمة( ،)7كقاؿ شعبة :أمير المحدثيف بحفظو( ،)8كقاؿ النسائي :ليس بالقكم( ،)9كقاؿ أبك زرعة الرازم :صدكؽ(،)10

كقاؿ أبك حاتـ :ضعيؼ الحديث( ،)11كذكره ابف حباف في الثقات( ،)12كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ ،كزاد :ككاف أحد

أكعية العمـ ،ىحب ار في معرفة المغازم كالسير ،كليس بذاؾ المتقف ،فانحط حديثو عف رتبة الصحة كىك صدكؽ في نفسو
مرضي( ،)13كقاؿ ابف حجر :إماـ المغازم ،صدكؽ يدلس رمي بالتشيع كالقدر( ،)14كذكره ابف حجر في المرتبة الرابعة
مف
.7
.8
.9


طبقات المدلسيف(.)15
يد ا ٍل ىك ىال ًع ُّي (153ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)29
ثىٍك ير ٍب يف ىي ًز ى
اف ا ٍل ىك ىال ًع ُّي (103ق) :ثقة يدلس ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)29
ىخالً يد ٍب يف ىم ٍع ىد ى
س ً
ىص ىح ً
كؿ المَّ ًو .
ىع ٍف أ ٍ
اب ىر ي
ىح ىم ىد ٍب ىف ىعٍب ًد اٍل ىجب ً
َّار؛ ضعيؼ.
الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو أ ٍ

 الحديث رقـ (: )67
شأي ٍب يف ىن ًظ ً
ً ً
ًً ً
اىيـ ٍب ًف ا ٍل ىعب ً
س يف ٍب يف
أٍ
يؼ ٍب ًف ىما ى
س ًن ُّي ،أنا ىر ى
اء المَّ يو ا ٍل يم ٍق ًرئي ،أنا ا ٍل ىح ى
ش ى
َّاس ا ٍل ىح ى
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ا ٍلقىاسـ ىعم ُّي ٍب يف إ ٍب ىر ى
ًً
إًسم ً
م ،أىٍن ىبأىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ىم ًع و
َّاس ٍب يف يم ىح َّم ود الد ً
يف ،أىٍن ىبأىىنا
ُّكر ُّ
اع ى
ىح ىم يد ٍب يف ىم ٍرىك ى
يؿ ٍب ًف يم ىح َّم ود ،أىٍن ىبأىىنا أ ٍ
اف ا ٍل ىمالك ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ىعب ي
ٍى
يد ،ع ٍف ي ٍحيى ٍب ًف س ًع و
ب ًق َّي ية ٍب يف ا ٍلكلً ً
السمى ًم ِّي ،ىع ٍف يعتٍ ىب ىة ٍب ًف ىع ٍب ود أ َّىن يو ىح َّدثى يي ٍـ
اف ،ىع ًف ٍاب ًف ىع ٍم ورك ُّ
يد ،ىع ٍف ىخالً ًد ٍب ًف ىم ٍع ىد ى
ى ى ى
ى
ى
ى
ً ً ً ً
ىؿ َّ
س ٍع ود،
أ َّ
شأ ًٍن ىؾ ىيا ىن ًب َّي المَّ ًو؟ فىقى ى
الن ًب َّي  فىقى ى
سأ ى
اف أ َّىك يؿ ىب ٍد ًك ى
اؿ :ىك ٍي ى
ؼ ىك ى
اؿ " :ىكا ىن ٍت ىحاض ىنتي م ٍف ىبني ىب ٍك ًر ٍب ًف ى
ىف ىر يجال ى
ىخي :يا أ ً
ت ًأل ً
ب
فىا ٍن ى
ٍى ٍب فىأ ًٍت ىنا ًب ىز واد ًم ٍف ًع ٍن ًد أ ِّ
ىخي ،اذ ى
ت أىىنا ىك ٍاب هف لى ىيا ًفي ىب ٍيوـ ىل ىنا ىكلى ٍـ ىنأٍ يخ ٍذ ىم ىع ىنا ىز ن
ادا ،فى يق ٍم ي
طمى ٍق ي
يم ىنا.فى ىذ ىى ى
ى
اؿ أىح يد يىما ًلص ً
أً
س ىر ً
ض ً
ت أىىنا ًع ٍن ىد ا ٍل ىب ٍيًـ ،فىأىقىٍب ىؿ إًلى َّي طى ٍي ىر ً
اؿ ٍاآل ىخ ير:
اح ًب ًو :يى ىك يى ىك ،فىقى ى
ىخي ىك ىم ىكثٍ ي
اف أ ٍىب ىي ى
اف ىكأ َّىن يي ىما ىن ٍ
اف ،فىقى ى ى ى ى
ً
ىخ ىر ىجا ًم ٍن يو ىعمىقىتىٍي ًف
شقَّاهي فىأ ٍ
اؿ :فىأىق ىٍبال ىي ٍبتىًد ىر ًاني فىأ ى
ىن ىع ٍـ.قى ى
استى ٍخ ىر ىجا ىق ٍم ًبي فى ى
ىخ ىذ ًاني ،فى ىبطى ىح ًاني ًل ٍمقىفىا فى ى
شقَّا ىب ٍطني ،فى ٍ
ً
اء ثى ٍم وج فى ىغسال ًب ًو جكًفي.ثيَّـ ىق ى ً ً
اح ًب ًو :ا ٍئ ًت ًني ًبم ً
اؿ أىح يد يىما ًلص ً
سال ًب ًو ىج ٍكًفي
ىٍ
اؿ :ايتني ًب ىماء ىب ٍرود فى ىغ ى
ى
س ٍكىد ىاكٍي ًف ،فىقى ى ى ى ى
ى
ى
( )1الطبقات الكبير البف سعد .323/9
( )2تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .225/3
( )3تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .43/
( )4العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل .214/3
( )5سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد .214/
( )6الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .191/7
( )7العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية المركذم .49/
( )8التاريخ الكبير لمبخارم .40/1
( )9الضعفاء كالمتركككف لمنسائي.90/
( )10الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .191/7
( )11المصدر السابؽ.
( )12الثقات البف حباف .380/7
( )13تذكرة الحفاظ لمذىبي .130/1
( )14تقريب التيذيب البف حجر .498/
( )15طبقات المدلسيف البف حجر .51/
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اؿ أىح يد يىما ًلص ً
ً
ايت ًني ًب َّ ً ً
اؿً :
اح ًب ًوً :خ ٍط ًو فى ىخاطى يو ،ىك ىختى ىـ ىعمى ٍي ًو
ىك َّ
اب :ىق ٍم ًبي ثيَّـ قى ى
الص ىك ي
السكي ىنة فى ىذَّرىىا في ىق ٍم ًبي ثي َّـ أى ٍط ىبقى يو.قى ى ى ى ى
يم ًت ًو ًفي ًكفَّ وة ،فىًإ ىذا أىىنا أىٍنظير إًلىى األى ٍل ً
اؿ أىح يد يىما ًلص ً
ًب ىخاتىًـ ُّ
ؼ فى ٍكًقي
اج ىع ٍؿ أىٍلفنا ًم ٍف أ َّ
اج ىع ٍم يو ًفي ًكفَّ وة ،ىك ٍ
اح ًب ًوٍ :
الن يب َّكًة ،فىقى ى ى ى ى
ي
اؿ أىح يد يىما ًلص ً
ٍت فى ىرقنا
اح ًب ًو :لى ٍك أ َّ
اؿ ًب ًي ٍـ ،ثيَّـ ا ٍن ى
ىف أ َّ
أي ٍ
يمتى يو يك ًزىن ٍت ًب ًو لى ىم ى
ؽ أٍ
ش ًف ي
طمىقىا ىكتىىرىك ًاني ىكفى ًرق ي
ىف ىي ًخَّر ىع ىم َّي ىب ٍع ى
ض يي ٍـ ،فىقى ى ى ى ى
كف قى ًد ا ٍلتىبس ًبي .فىقىالى ٍت :أ ً
يعي يذ ىؾ ًبالمَّ ًو فى ىر ىحمى ٍت
يمي ،ىكأ ٍ
ت إًلىى أ ِّ
يت ،فىأى ٍ
ى
شفىقى ٍت أ ٍ
ش ًد ن
ىخ ىب ٍرتي ىيا ًبالَّ ًذم لى ًق ي
يدا ،ثي َّـ ا ٍنطىمى ٍق ي
ىف ىي يك ى
ىى
ت أىما ىن ًتي كًذ َّم ًتي ،كح َّدثىتٍيا ًبا ٍلح ًد ً
يث
ىب ًع نا
ير لى ىيا ،فى ىح ىممى ٍت ًني ىعمىى َّ
الر ٍح ًؿ ىك ىرًك ىب ٍت ىخ ٍم ًفي ىحتَّى ىبمى ٍغ ىنا إً ىلى أ ِّ
ى
ىى ى
ى
يمي.فىقىا ىل ٍت :قى ٍد أىد ٍَّي ي ى
ً
كر َّ
الش ًاـ ".
يت ،ىفمى ٍـ ىي ير ٍع ىيا ىذ ًل ىؾ ،ىكقىالى ٍت :إًِّني ىأر ٍىي ي
الَّ ًتي لى ًق ي
كر أ ى
اء لى يو قي ي
ىض ى
ص ي
ت ىخ ىر ىج م ِّني ين ه
الصكاب :بحير ٍب يف و
س ٍع يد ٍب يف ىب ٍك ور.
ىك ىذا قى ى
س ٍعد ،ىك ى
ى
اؿ ،ىك َّ ى ي ى ي
 .1أخرجو اإلماـ احمد في مسنده ،184/4 ،رقـ الحديث  ،17685مف طريؽ حيكة بف شريح كيزيد بف عبد ربو،
بو،متقارب األلفاظ.

 .2كأخرجو الدارمي في سننو ،في باب كيؼ كاف أكؿ شأف النبي  ،163/1 ، رقـ الحديث  ،13مف طريؽ بحير
بف سعد عف خالد بف معداف ،بو ،متقارب األلفاظ.
 .3كأخرجو أحمد بف مركاف الدينكرم ،في كتاب المجالسة كجكاىر العمـ ، 457/1 ،رقـ الحديث  ،146مف طريؽ
عباس الدكرم ،بو ،متقارب األلفاظ.
 .4كأخرجو َّ
الطىب ىرانً ٌي في مسند الشامييف ،مسند خالد بف عبد الرحمف السممي ،198/2 ،رقـ الحديث  ،1181مف
طريؽ محمد بف مصفى ،كعمرك بف عثماف ،عف بقية ،بو ،متقارب األلفاظ.
 .5كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ ،في كتاب آيات رسكؿ اهلل  التي ىي دالئؿ النبكة ،673/2 ،رقـ الحديث ،4230
مف طريؽ حيكة بف شريح عف بقية ،بو متقارب األلفاظ.
 رجاؿ اإلسناد:
ً ً
ًً ً
يـ (508ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)15
 .1أ يىبك ا ٍلقىاسـ ىعم ُّي ٍب يف إ ٍب ىراى ى
شأي ٍب يف ىن ًظ ً
يؼ (444ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)30
 .2ىر ى
 .3ا ٍلحس يف ٍب يف إًسم ً
يؿ (392ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)30
اع ى
ى ى
ٍى
اف ا ٍل ىمالً ًك ُّي (333ق) :مقبكؿ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)30
ىح ىم يد ٍب يف ىم ٍرىك ى
 .4أ ٍ
بف ىح ًاتًـ ً
بف يم ىح َّم ًد ً
ض ًؿ (271ق)(:)1
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
بف ىك ًاق ود ،الد ٍُّك ًر ُّ
م أ يىبك ال ىف ٍ
َّاس ي
م ،ثيَّـ ى
 .5ىعب ي
ركل عف :أحمد بف حنبؿ ،كأبي نعيـ الفضؿ بف دكيف ،كيحيى بف معيف ،كيكنس بف محمد المؤدب.
ركل عنو :األربعة ،كعبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ ،كعبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم ،كيعقكب بف سفياف(.)2

قاؿ النسائي :ثقة( ،)3كقاؿ أبك حاتـ كابنو عبد الرحمف بف أبي حاتـ :صدكؽ( ،)4كذكره ابف حباف في الثقات(، )5
كقاؿ ابف الجكزم :كاف ثقة( ،)6كقاؿ الذىبي :اإلماـ ،الحافظ ،الثقة ،الناقد( ،)7كقاؿ ابف حجر :ثقة حافظ(.)8
( )1تيذيب الكماؿ لممزم ..245/14
( )2المصدر السابؽ .247/14
( )3مشيخة النسائي .65/

( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .216/6
( )5الثقات البف حباف .513/8

( )6المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .247/12
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .522/12
( )8تقريب التيذيب البف حجر .329/
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()1
بف ًزىي ًاد ً
بف ىع ٍك ًف ً
بف ىم ًع ٍي ًف ً
م (233ق)(:)2
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
المِّر ُّ
 .6أ يىبك ىزىك ًريَّا ىي ٍح ىيى ي
م ىم ٍكلى يى يـ ،ى
بف ًب ٍ
اـ ي
سطى ى
ركل عف :إسماعيؿ بف عمية ،كاسماعيؿ بف عياش ،كأبي نعيـ الفضؿ بف دكيف

ركل عنو :البخارم ،كمسمـ ،كأبك داكد ،كحنبؿ بف إسحاؽ ابف حنبؿ ،كعباس بف محمد الدكرم(.)3

قاؿ ابف سعد :كقد كاف أكثر مف كتابة الحديث ككاف ال يكاد يحدث( ،)4كقاؿ عمي بف المديني :انتيى عمـ الناس إلى
يحيى بف معيف( ،)5كذكره العجمي في الثقات( ،)6كقاؿ أبك حاتـ :إماـ( ،)7كذكره ابف حباف في الثقات( ،)8كقاؿ النسائي:

الثقة المأمكف ،أحد األئمة في الحديث( ،)9كقاؿ الخطيب :كاف إمامان عالمان حافظان ثبتان متقن نا( ،)10كقاؿ ابف الجكزم :كاف

حافظان ثقةن ثبتان متقنان( ،)11كقاؿ المزم :إماـ أىؿ الحديث في زمانو( ،)12كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ شيخ المحدثيف(،)13

كقاؿ ابف حجر :ثقة حافظ مشيكر إماـ الجرح كالتعديؿ(.)14
 .7ب ًق َّي ية ٍب يف ا ٍلكًل ً
يد (197ق) :صدكؽ يدلس ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)44
ى
ى
و
ً
سعيد (143ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)30
 .8ىي ٍح ىيى ٍب ًف ى
اف (103ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)29
 .9ىخ ًال ًد ٍب ًف ىم ٍع ىد ى
الش ً
السمى ًم ُّي َّ
ام ُّي (110ق)(:)15
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىع ىبسة َّ
 .10ىع ٍب يد َّ
ركل عف :عتبة بف عبد السممي ،كالعرباض بف سارية.

ركل عنو :ابنو جابر بف عبد الرحمف بف عمرك السممي ،كخالد بف معداف  ،كعبد األعمى بف ىبلؿ(.)16

ذكره ابف حباف في الثقات( ،)17كقاؿ الذىبي :صدكؽ إف شاء اهلل( ،)18كقاؿ ابف حجر :مقبكؿ(.)19
بف ع ٍب ود ُّ ً
الكًل ٍي ًد (87ق)( :)20صحابي.
 .11يعتٍ ىب ية ي ى
السمىم ُّي أ يىبك ى
ىح ىم ىد ٍب ىف ىم ٍرىك ً
اف اٍل ىمالً ًك ُّي ،مقبكؿ.
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو :أ ٍ
( )1بفتح الميـ كتشديد الراء المكسكرة ،ىذه النسبة إلى مر بف عمرك بف الغكث ابف طيئ .األنساب لمسمعاني .212/12
( )2تيذيب الكماؿ لممزم .543/31
( )3المصدر السابؽ .546/31
( )4الطبقات الكبير البف سعد .357/9
( )5تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .266/16
( )6تاريخ الثقات لمعجمي .475/
( )7الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .192/9
( )8الثقات البف حباف .262/9
( )9المصدر السابؽ .273/16
( )10تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .263/16
( )11المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .202/11
( )12تيذيب الكماؿ لممزم .543/31
( )13سير أعبلـ النببلء لمذىبي .71/11
( )14تقريب التيذيب البف حجر .628/
( )15تيذيب الكماؿ لممزم .304/17
( )16المصدر السابؽ.
( )17الثقات البف حباف .111/5
( )18تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .149/7
( )19تقريب التيذيب البف حجر .380/
( )20اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر .362/4
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 الحديث رقـ (: )68
اسًـ ًىب ية المَّ ًو ٍب يف مح َّم ًد ٍب ًف ا ٍلحص ٍي ًف ،أنا أىبك عمًي ا ٍلحس يف ٍب يف عمً ِّي ٍب ًف ا ٍلمذ ً
ىخبرىناه أىبك ا ٍلقى ً
ىح ىم يد
ٍى ًب ،أنا أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ
ى
ي ى
يى
ى
أ ٍ ىى ي ي
ى ى
ي ى
ي
ٍب يف جعفى ور ا ٍلقى ًط ً
يد ٍب يف ىع ٍب ًد ىرِّب ًو ،قال :أىٍن ىبأىىنا ىب ًق َّيةي ،ىح َّدثىًني
ىح ىم ىد ،ىح َّدثىًني أىًبي ،أىٍن ىبأىىنا ىح ٍي ىكةي ،ىكىي ًز ي
يع ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ىٍ
ً
السمى ًم ِّي ،أ َّىن يو ىح َّدثى يي ٍـ.ح.
السمى ًم ِّي ،ىع ٍف يعتٍ ىب ىة ٍب ًف ىع ٍب ود ُّ
اف ،ىع ًف ٍاب ًف ىع ٍم ورك ُّ
س ٍع ود ،ىع ٍف ىخالً ًد ٍب ًف ىم ٍع ىد ى
ير ٍب يف ى
ىبح ي
ً
َّادً ،في ًكتىا ًب ًو ،ثيَّـ ىح َّدثىًني أ يىبك م ٍحم و
الر ًح ًيـ ٍب ًف ىعمًي ىع ٍن يو ،أنا
كد ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
س يع ي
ىح ىم ىد ا ٍل ىحد ي
س يف ٍب يف أ ٍ
كد ىم ٍ
ىكأنا أ يىبك ىعمي ا ٍل ىح ى
ى ي
َّ ً
ً
ً
ىحم يد ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىكى ً
َّاب ٍب ًف ىن ٍج ىدةى ،أىٍن ىبأىىنا أىًبي ،ح.
سمى ٍي ىم ي
اف ٍب يف أ ٍ
إً ٍب ىراىي يـ ا ٍل ىحافظي ،أىٍن ىبأىىنا ي
ىح ىم ىد الط ىب ىران ٌي ،أىٍن ىبأىىنا أ ٍ ى
ً ً
و
ً
اف ،أىٍن ىبأىىنا ىك ًاثمى ية ٍب يف ا ٍل ىح ى ً ً
يـ
اف ،قى ى
اج ،قى ى
قى ى
سمى ٍي ىم ي
سمى ٍي ىم ي
ير ٍب يف يع ىب ٍيد ا ٍل ىجَّر ي
اؿ :ىكنا ي
اؿ :ىكنا ي
س ًف ا ٍلع ٍرق ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ىكث ي
اؿ :ىكنا إ ٍب ىراى ي
ً
ً
اف ،قىاليكا :أنا ىب ًق َّيةي ،ىع ٍف ىب ًح ً
س ٍع ود ،ىع ٍف ىخالً ًد ٍب ًف
صفَّى ،ىك ىع ٍم يرك ٍب يف يعثٍ ىم ى
ير ٍب ًف ى
ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ع ٍرؽو ،أىٍن ىبأىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يم ى
اف أ َّىك يؿ
السمى ًم ِّي ،ىع ٍف يعتٍ ىب ىة ٍب ًف ىع ٍب ود :أ َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىع ٍم ورك ُّ
اف ،ىع ٍف ىع ٍب ًد َّ
كؿ المَّ ًو  فىقى ى
س ى
سأ ى
اؿ :ىك ٍي ى
ؼ ىك ى
ىم ٍع ىد ى
ىؿ ىر ي
ىف ىر يجال ى
ً ً ً ً
ىً
ت أىىنا ىك ٍاب هف لى ىيا ًفي ىب ٍيوـ ىل ىنا ،ىكلى ٍـ ىنأٍ يخ ٍذ ىم ىع ىنا
س ٍع ًد ٍب ًف ىب ٍك ور فىا ٍن ى
كؿ المَّ ًو؟ قى ى
س ى
طمى ٍق ي
اؿ " :ىكا ىن ٍت ىحاض ىنتي م ٍف ىبني ى
شأٍن ىؾ ىيا ىر ي
ؽ أً
ت :ي ا أ ً
ض ً
ت أىىنا ًع ٍن ىد ا ٍل ىب ٍيًـ ،فىأىقىٍب ىؿ طى ٍي ىر ً
اف
ٍى ٍب فىا ٍئ ًت ىنا ًب ىزواد ًم ٍف ًع ٍن ًد أ ِّ
ىخي ،اذ ى
يم ىنا ،فىا ٍنطىمى ى
ىز ن
ىخي ىك ىم ىكثٍ ي
اف أ ٍىب ىي ى
ادا ،فى يق ٍم ي ى
اؿ أىح يد يىما ًلص ً
س ىر ً
اؿ ٍاب يف
اؿ :ىن ىع ٍـ ،فىأىق ىٍبال ىي ٍبتىًد ىرًاني فىأ ى
ىخ ىذ ًاني فى ىبطى ىح ًاني ًل ٍمقىفىا ،قى ى
ىى ىك يى ىك؟ قى ى
اح ًب ًو :أ ي
ىكأ َّىن يي ىما ىن ٍ
ى
اف ،فىقى ى ى ى
اؿ أىح يد يىما لًص ً
ً
ً
استى ٍخ ىر ىجا ىق ٍم ًبي فى َّ
اح ًب ًو:
شقىاهي فىأ ٍ
ص ٍي ًف :إً ىلى ا ٍلقىفىا ،فى ى
شقَّا ىب ٍطني ،ثيَّـ ٍ
س ٍكىد ىاكٍي ًف ،فىقى ى ى ى ى
ىخ ىر ىجا م ٍن يو ىعمىقىتىٍي ًف ى
ا ٍل يح ى
ً
اء ثىٍم وج فى ىغسال ًب ًو جكًفي ،ثيَّـ قى ى ً ً
ايت ًني ًبم ً
يث ًوً :
يد ًفي ح ًد ً
سال ًب ًو ىق ٍم ًبي ،ثيَّـ
ص ٍي ًف ،قى ى
اؿ ىي ًز ي
ىز ى
ى
ىٍ
اؿ :ايتني ًب ىماء ىب ٍرود فى ىغ ى
ى
اد ٍاب يف ا ٍل يح ى
ى
اؿ أىح يد يىما ًلص ً
الس ًكي ىن ًة فى ىذَّر ى ً
اؿً :
ط يو ،ىك ىختى ىـ ىعمى ٍي ًو ًب ىخاتىًـ
ايت ًني ًب َّ
ص ٍي ًفً :خ ٍط يو فى ىخا ى
قى ى
اح ًب ًو ىز ى
اد ٍاب يف ا ٍل يح ى
اىا في ىق ٍم ًبي ،ثيَّـ قى ى ى ى ى
اؿ أىح يد يىما ًلص ً
ً ًً ً
ً
اخ ًت ٍـ ىعمى ٍي ًو ًب ىخاتىًـ ُّ
ُّ
اج ىع ٍم يو ًفي
اص يو ىك ٍ
الن يب َّكًة ،ىكقى ى
اح ًب ًوٍ :
اؿ ىح ٍي ىكةي في ىحديثو :ح ٍ
الن يب َّكًة ،ثيَّـ اتَّفىقىا ،فىقى ى ى ى ى
ص يو فى ىح ى
اؿ ٍاب يف ا ٍلحص ٍي ًف :ىألى ٍنظير إًلىى األى ٍل ً
ىف ىي ًخَّر ىعمى َّي
اج ىع ٍؿ أىٍلفنا ًم ٍف أ َّ
ؼ فى ٍكًقي أي ٍ
يم ًت ًو ًفي ًكفَّ وة فىًإ ىذا أىىنا أىٍنظي ير ىكقى ى
ؽ أٍ
ش ًف ي
ًكفَّ وة ،ىك ٍ
ي ى
ي
يدا،
اؿ :لى ٍك أ َّ
اؿ ًب ًي ٍـ ثيَّـ ا ٍن ى
ىف أ َّ
ص ٍي ًف :لى ىم ى
يمتى يو يك ًزىن ٍت ًب ًو لى ىر َّج ىح ىيا ىكقى ى
ض يي ٍـ ،فىقى ى
ٍت فى ىرقنا ى
ش ًد ن
طمى ىقا ىكتىىرىك ًاني ،فىفى ىرق ي
ىب ٍع ي
اؿ ٍاب يف ا ٍل يح ى
س
يمي فىأ ٍ
ت إًلىى أ ِّ
ص ٍي ًف ًبالَّ ًذم لى ًقيتي يو ،فىأى ٍ
ص ٍي ًف ىعمى َّي ،ىكقال :أ ٍ
شفىقى ٍت ىز ى
ىخ ىب ٍرتي ىيا ىز ى
ثيَّـ ا ٍنطىمى ٍق ي
ىف ىي يك ى
كف ا ٍلتىىب ى
اد ٍاب يف ا ٍل يح ى
اد ٍاب يف ا ٍل يح ى
ً
َّ ً
ً
يد :فى ىح ىممى ٍت ًني ىع ىمى
ص ٍي ًف :فى ىر ىحمى ٍت ىب ًع نا
ير لى ىيا فى ىح ىممىتٍ ًني ،ىكقى ى
يرىىا ىكقى ى
اؿ ىي ًز ي
اؿ ٍاب يف ا ٍل يح ى
ًبي ،قىا ىل ٍت :أيعي يذ ىؾ ًبالمو فى ىر ىح ىم ٍت ىبع ى
ىما ىن ًتي ىكًذ َّم ًتي ،ىك ىح َّدثىتٍ ىيا
َّ
ص ٍي ًف :ىبمى ٍغ ىنا إًلىى أ ِّ
الر ٍح ًؿ ،ىك ىرًك ىب ٍت ىخ ٍم ًفي ىحتَّى ىبمى ىغتٍ ًني ىكقى ى
يمي ،فىقىالى ٍت :أك أىد ٍَّي ي
اؿ ٍاب يف ا ٍل يح ى
ت أى
ً
كر
ت ىز ى
يت ،ىفمى ٍـ ىي ير ٍع ىيا ىذلً ىؾ ،ىكقىالى ٍت :إًِّني ىأر ٍىي ي
ًبالَّ ًذم لى ًق ي
اد أ يىبك ىع ًميً :ح ى
كر أ ى
اء ٍت لى يو قي ي
ىض ى
ص ي
يف ىكلى ٍدتى يو ىكقال :ىخ ىر ىج م ِّني ين ه

َّ
الش ًاـ ".

 سبؽ تخريجو قي الحديث رقـ (.)67

.1
.2
.3
.4

رجاؿ اإلسناد األكؿ:
ً
ً
ص ٍي ًف (525ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)8
ى ىب ية المَّو ٍب ًف ا ٍل يح ى
ا ٍلحس يف ٍب يف عمً ِّي ٍب ًف ا ٍلمذ ً
ٍى ًب (444ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)26
ى
ى ى
ي
ىحم يد ٍب يف جعفى ور ا ٍلقى ًط ً
يع ُّي (368ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
ىٍ
أٍى
ىح ىم ىد ٍب يف ىح ٍنىبؿ (290ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ

ىح ىم ىد ٍب يف ىح ٍنىبؿ (241ق) :ثقة إماـ حجة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
 .5أ ٍ
ش ىرٍيح (224ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)44
 .6ىح ٍي ىكةي ٍب يف ي
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()1
الزب ٍي ًد ُّ (ً ً )2
ً ً
الم ىؤِّذ يف (224ق)(:)3
الج ٍر يج ًس ُّي أ يىبك الفى ٍ
 .7ىي ًز ي
ض ًؿ ُّ ى
يد ٍب يف ىع ٍبد ىرِّبو ي
م  ،الح ٍمص ُّي ،ي
ركل عف :أيكب بف سكيد الرممي ،كبشر بف شعيب بف أبي حمزة ،كبقية بف الكليد .

ركل عنو :أبك داكد ،كأحمد بف حنبؿ ،كأبك زرعة الدمشقي ،كعثماف الدارمي ،ك كيحيى بف معيف (.)4

قاؿ ابف معيف :ثقة( ،)5كقاؿ اإلماـ أحمد :ما كاف أثبتو( ،)6كقاؿ العجمي :ثقة( ،)7قاؿ أبك حاتـ الرازم :صدكؽ أيقظ مف
()9
( )8
َّم ىعانً ٌي :كاف مف الثقات المتقنيف( ،)10كقاؿ الذىبي :اإلماـ
حيكة بف شريح  ،كذكره ابف حباف في الثقات  ،كقاؿ الس ٍ
الحافظ الثبت( ،)11كقاؿ ابف حجر :ثقة(.)12
 .8ب ًق َّي ية ٍب يف ا ٍلكًل ً
يد (197ق) :صدكؽ يدلس ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)44
ى
ى
()15
)
14
(
)
13
(
السحكلً ُّي ا ٍل ًحم ً
ً
ص ُّي (148ق) :
م
س ٍع ود أ يىبك ىخالً ود ا ٍل ىخ ىب ًائ ًر ُّ
َّ ي
ير ٍب يف ى
ٍ
 .9ىبح ي
ركل عف :خالد بف معداف ،كمكحكؿ الشامي.

ركل عنو :إسماعيؿ بف رافع المدني ،كاسماعيؿ بف عياش ،كبقية بف الكليد ،كثكر بف يزيد
كثَّقو اإلماـ أحمد( ،)17كالعجمي( ،)18كعبد الرحمف بف إبراىيـ يد ىحٍيـ( ،)19كالنسائي( ،)20كقاؿ أبك حاتـ :صالح الحديث(،)21
()16

.

كقاؿ الذىبي :أحد األثبات( ،)22كمرة قاؿ :حجة( ،)23كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت(.)24
اف (103ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)29
 .10ىخ ًال ًد ٍب ًف ىم ٍع ىد ى

( ) 1بضـ الجيميف بينيما راء ساكنة كفي آخرىا السيف  ،ىذه نسبة أبى الفضؿ يزيد بف عبد ربو الحمصي الجرجسى كاف ينزؿ بحمص عند كنيسة
جرجس فنسب إلييا .األنساب لمسمعاني .242/3
( )2بضـ الزام كفتح الباء بعدىا ياء كفي آخرىا داؿ  ،ىذه النسبة إلى زبيد كىي قبيمة قديمة مف مذحج أصميـ مف اليمف نزلكا الككفة .األنساب
لمسمعاني .263/6
( )3تيذيب الكماؿ لممزم .182/32
( )4المصدر السابؽ .184/32
( )5سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف .327/
( )6سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد .267/
( )7تاريخ الثقات لمعجمي .479/
( )8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .279/
( )9الثقات البف حباف .274/9
( )10األنساب لمسمعاني .243/3
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي .667/10
( )12تقريب التيذيب البف حجر .633/
( )13بفتح الخاء كا لباء كفي آخرىا الياء  ،ىذه النسبة إلى الخبائر ،كىك بطف مف الكبلع .األنساب لمسمعاني .36/5
( )14بفتح السيف كضـ الحاء بعدىما الكاك كفي آخرىا البلـ ،نسبة إلى سحكؿ كىي قرية فيما أظف باليمف .األنساب لمسمعاني .91/7
( )15تيذيب الكماؿ لممزم .20/4
( )16المصدر السابؽ .21/4
( )17سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد .260/
( )18تاريخ الثقات لمعجمي .77/
( )19تيذيب الكماؿ لممزم .21/4
( )20المصدر السابؽ.
( )21الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .412/2
( )22تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .75/9
( )23الكاشؼ لمذىبي .264/1
( )24تقريب التيذيب البف حجر .159/
181

.11
.12

.13
.14
.15
.16
.17
.18


السمى ًم ُّي (110ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)67
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىع ٍم ًرك َّ
ىع ٍب يد َّ
بف ع ٍب ود ُّ ً
الكًل ٍي ًد 87( ق)( :)1صحابي ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)67
يعتٍ ىب ية ي ى
السمىم ُّي أ يىبك ى
رجاؿ اإلسناد الثاني:
َّاد (515ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)2
أ يىبك ىع ًمي ا ٍل ىحد ي
ً
س يع و
اج ُّي (566ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)2
الح ِّ
ىص ىب ىيان ُّي ى
كد األ ٍ
أ يىبك ىم ٍ
أىبك ينع ٍيوـ األىصبي ًان ُّي ا ٍلح ً
افظي (430ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)52
ى
ٍىى
ي ى
ً
َّ
ىح ىم ىد الط ىب ىران ٌي (360ق) :ثقة حافظ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)62
سمى ٍي ىم ي
اف ٍب يف أ ٍ
ي
ىحم يد ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىكى ً
َّاب ٍب ًف ىن ٍج ىدةى (279ق) :صدكؽ ، ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)62
أٍى
ىع ٍب ًد ا ٍل ىكى ً
َّاب ٍب ًف ىن ٍج ىدةى (232ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)48
رجاؿ اإلسناد الثالث:

ىح ىم ىد الطَّ ىب ىرًان ٌي (360ق) :ثقة حافظ ،سبؽ ذكره في اإلسناد الثاني مف ىذا الحديث.
سمى ٍي ىم ي
اف ٍب يف أ ٍ
 .19ي
()2
ً
صً
م(:)3
ار ُّ
س ًف ا ٍل ًع ٍرًق ُّي أبك الفىي ى
َّاض األى ٍن ى
 .20ىكاثمى ية ٍب يف ا ٍل ىح ى

ركل عف :عمرك بف عثماف الحمصي ،ككثير بف عبيد ،كيحيى بف عثماف.
ركل عنو :سميماف َّ
الطىب ىرانً ٌي ،كعبد اهلل بف عدم الجرجاني( .)4لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
ً
ير ٍب يف يع ىب ٍي ود (247ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)47
 .21ىكث ي
 رجاؿ اإلسناد الرابع:

ىح ىم ىد الطَّ ىب ىرًان ٌي (360ق) :سبؽ ذكره في اإلسناد الثاني مف ىذا الحديث.
سمى ٍي ىم ي
اف ٍب يف أ ٍ
 .22ي
الحم ً
اىيـ ٍب يف مح َّم ًد ٍب ًف ًعر و ً
ً ً
ص ُّي (:)5
يى
ٍ
ؽ ٍ
 .23إ ٍب ىر ي
ركل عف :إبراىيـ بف العبلء  ،كمحمد بف مصفى ،كعمرك بف عثماف .كركل عنو :الطبراني(.)6
قاؿ أبك الحسف الييثمي :لـ أعرفو( ،)7كقاؿ الذىبي( ،)8كابف حجر( :)9شيخ لمطبراني غير معتمد.
الحم ً
ً
ً
ً ً
 .24م ىح َّم يد ٍب يف ا ٍلم َّ
و
ص ُّي (246ق)(:)10
ي ى
صفى ٍب يف يب ٍيميكؿ أ يىبك ىع ٍبد اهلل القيىرش ُّيٍ ،
ي
ركل عف :أحمد بف خالد الكىبي  ،كبقية بف الكليد ،كأبي مسير عبد األعمى بف مسير.
كركل عنو :أبك داكد ،كالنسائي ،كابف ماجو ،كابراىيـ بف يد ىحٍيـ ،كابراىيـ بف محمد بف عرؽ الحمصي(.)11

( )1اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر .362/4
( )2بكسر العيف كسككف الراء كفي آخرىا القاؼ ،نسبة إلى عرقة ،كىي بميدة بيف رفنية كطرابمس الشاـ .األنساب لمسمعاني 277/9
( )3تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .366/62
( )4المصدر السابؽ.
( )5اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب البف ماككال .16/7
( )6المصدر السابؽ.
( )7المصد نفسو.
( )8ميزاف االعتداؿ لمذىبي .63/1
( )9لساف الميزاف البف حجر .105/1
( )10تيذيب الكماؿ لممزم .465/26
( )11المصدر السابؽ .467/26
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قاؿ النسائي :صالح( ،)1كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ( ،)2كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :كاف يخطئ( ،)3كقاؿ صالح بف
محمد جزرة :كاف مخمطا ،أرجك أف يككف صادقا( ،)4كقاؿ مسممة بف القاسـ :ثقة مشيكر( ،)5كقاؿ الذىبي :الحافظ
اإلماـ( ،)6كمرة قاؿ :ثقة يغرب( ،)7كقاؿ ابف حجر :صدكؽ لو أكىاـ ككاف يدلس( ،)8كذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة
مف طبقات المدلسيف(.)9

الحم ً
بف ًد ٍي ىن و ً
ص ُّي أ يىبك ىح ٍف و
بف ىك ًث ٍي ًر ً
س ًع ٍي ًد ً
اف ً
ص (251ق)(:)10
بف يعثٍ ىم ى
 .25ىع ٍم يرك ي
بف ى
ار ٍ
ركل عف :أحمد بف خالد الكىبي ،كاسماعيؿ بف عياش ،كأبي ضمره أنس بف عياض ،كبقية بف الكليد.
ركل عنو :أبك داكد ،كالنسائي ،كابف ماجو ،كابراىيـ بف محمد بف عرؽ الحمصي(.)11
قاؿ النسائي :ثقة( ،)12كقاؿ أبك حاتـ الرازم :صدكؽ( ،)13كقاؿ أبك زرعة الرازم :كاف أحفظ مف محمد بف مصفى

كأحبيما إلي( ،)14كذكره ابف حباف في الثقات( ،)15كقاؿ الذىبي :الحافظ الثبت( ،)16كقاؿ ابف حجر :كثٌقو أبك داكد

كمسممة( ، )17كمرة قاؿ :صدكؽ(.)18
 .26ب ًق َّي ية ٍب يف ا ٍلكًل ً
يد (197ق) :صدكؽ يدلس ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
ى
ى
ً
م(148ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
س ٍع ود أ يىبك ىخالً ود ا ٍل ىخ ىب ًائ ًر ُّ
ير ٍب يف ى
 .27ىبح ي
اف (103ق) :ثقة ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
 .28ىخ ًال ًد ٍب ًف ىم ٍع ىد ى
السمى ًم ُّي (110ق):صدكؽ ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىع ٍم ًرك َّ
 .29ىع ٍب يد َّ
بف ع ٍب ود ُّ ً
الكًل ٍي ًد (87ق) :صحابي ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
 .30يعتٍ ىب ية ي ى
السمىم ُّي أ يىبك ى
 الحكـ عمى األسانيد:
 اإلسناد األكؿ :ضعيؼ؛ ألف فيو :اٍل ىح ىس ىف ٍب ىف ىعمً ِّي ٍب ًف اٍل يم ٍذ ًى ًب ،ضعيؼ.
ىحم ىد ٍب ىف ىعٍب ًد اٍلك َّى ً
اب ،صدكؽ.
 اإلسناد الثاني :حسف؛ ألف فيو :أ ٍ ى
ى
 اإلسناد الثالث :أتكقؼ في الحكـ؛ ألف :ىكاثًمىةى ٍب ىف اٍل ىح ىس ًف اٍل ًع ٍرًق ُّي ،لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
( )1مشيخة النسائي .50/
( )2الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .104/8
( )3الثقات البف حباف .100/9
( )4تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .413/55
( )5تيذيب التيذيب البف حجر .461/9
( )6سير أعبلـ النببلء .94/12
( )7الكاشؼ لمذىبي .222/2
( )8تقريب التيذيب البف حجر .537/
( )9طبقات المدلسيف البف حجر .45/
( )10تيذيب الكماؿ لممزم .144/22
( )11المصدر السابؽ .145/22
( )12مشيخة النسائي .60/
( )13الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .244/6
( )14المصدر السابؽ.
( )15الثقات البف حباف .488/8
( )16سير أعبلـ النببلء لمذىبي .305/12
( )17تيذيب التيذيب البف حجر .76/8
( )18تقريب التيذيب البف حجر .454/
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ً ً
اىيـ ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ًع ٍر و
ؽ ،لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 اإلسناد الرابع :أتكقؼ في الحكـ ألف :إٍب ىر ي
 الحديث رقـ (: )69
و
ً
ً
صً
م ،أنا أ يىبك يع ىم ىر ٍب يف ىحي ىَّكٍي ًو،
س يف ٍب يف ىع ًمي ا ٍل ىج ٍك ىى ًر ُّ
ار ُّ
أٍ
م ،أنا أ يىبك يم ىح َّمد ا ٍل ىح ى
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد ا ٍل ىباقي األى ٍن ى
ىحم يد ٍب يف معر ً
كسى ا ٍل ىخ َّ
اب ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك يم ىح َّم ود ىح ً
امةى ،أنا أ يىبك ىع ٍب ًد
ار ي
كؼ ٍب ًف ًب ٍ
ش ي
ث ٍب يف أىًبي أ ى
ش ًر ٍب ًف يم ى
أنا أ يىبك ا ٍل ىح ى
ى ٍي
يس ى
س ًف أ ٍ ى
الض َّح ً
َّاب ٍب يف عطى و
ً
ىف َّ
س ٍع ود ،أنا ىع ٍب يد ا ٍل ىكى ً
اؾ ،أ َّ
اء ا ٍل ًع ٍج ًم ُّي ،أنا يج ىكٍي ًبهر ،ىع ًف َّ
اؿ " :أىىنا ىد ٍع ىكةي
الن ًب َّي  قى ى
ى
المَّو يم ىح َّم يد ٍب يف ى
ً
ً
ً ً
ً ً
سكل ًم ٍن يي ٍـ  )1(ىحتَّى أىتى َّـ ٍاآل ىيةى.
يـ ،قى ى
اؿ ىك يى ىك ىي ٍرفىعي ا ٍلقى ىكاع ىد م ىف ا ٍل ىب ٍيت  :ىرَّب ىنا ىك ٍاب ىع ٍث في ًي ٍـ ىر ي
إ ٍب ىراى ى
الل ُّي ،ك جكٍي ًبر ٍب يف ً و
احوـ ا ٍل ًي ً
اؾ يىك ٍاب يف م ىز ً
س هؿ.
َّ
يؼ ،ىكا ٍل ىح ًد ي
ض ًع ه
الب ٍم ًخ ُّي ى
سعيد ى
يث يم ٍر ى
ى
الض َّح ي ى
ى يى ي
ي
 أخرجو محمد بف سعد في كتابو الطبقات الكبير ،السيرة النبكية ،باب ذكر نبكة رسكؿ اهلل ،124/1 ،مف طريؽ
محمد بف سعد عف ،عبد الكىاب بف عطاء ،بو  ،بمفظو.

 رجاؿ اإلسناد:

 .1أىبك ب ٍك ور مح َّم يد ٍب يف ع ٍب ًد ا ٍلب ً
اقي (535ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)59
ى
ى
ي ى يى
ً
م (454ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
س يف ٍب يف ىعمي ا ٍل ىج ٍك ىى ًر ُّ
 .2ا ٍل ىح ى
العب ً
بف ىزىك ًريَّا ً
بف يم ىح َّم ًد ً
َّاس ً
الخَّزياز ،أ يىبك يع ىم ىر ٍاب يف ىحي ٍُّكىيو (283ق)(:)2
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
م ،ى
 .3يم ىح َّم يد ي
بف ىي ٍح ىيى ى
بف ى
ركل عف :أبي بكر محمد بف محمد الباغندم ،كأبي القاسـ البغكم ،كابف أبي داكد ،كعبيد بف المؤمؿ.
الب ٍرقىانً ٌي ،كأحمد بف محمد العتيقي ،كأبك محمد الخبلؿ ،كأبك محمد الجكىرم(.)3
ركل عنو :أبك بكر ى
( )5
ً ( )4
كثَّقو َّ
الب ٍرقىانً ٌي :ثقة ثبت
الد ىارقي ٍ
طن ٌي  ،كالخطيب البغدادم ،كأبك القاسـ األزىرم ،كأبك الحسف العتيقي  ،كقاؿ أبك بكر ى
حجة( ، )6كقاؿ الحسف بف محمد الخبلؿ :كاف ثقة متيقظا( ،)7كقاؿ ابف الجكزم :كاف ثقة دينا كثير السماع ،كثير
الكتابة لمحديث( ،)8كقاؿ الذىبي :مف عمماء المحدثيف(.)9
ىحم يد ٍب يف معر ً
كسى ا ٍل ىخ َّ
اب(322( )10ق)(:)11
كؼ ٍب ًف ًب ٍ
ش ي
ش ًر ٍب ًف يم ى
 .4أ يىبك ا ٍل ىح ى
ى ٍي
س ًف أ ٍ ى
ركل عف :الحارث بف أبي أسامة ،كالحسيف بف فيـ ،كأبا البخترم عبد اهلل بف محمد بف شاكر.
ركل عنو :أبك عمر بف حيكيو ،كأحمد بف محمد بف عمراف ابف الجندم(.)12
كثقو الخطيب البغدادم( ،)13كالذىبي(.)14
( )1سكرة البقرة ،رقـ اآلية (. )129
( )2تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .205/4
( )3المصدر السابؽ.
( )4سؤاالت حمزة لمدارقطني .46/
( )5تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .205/4
( )6المصدر السابؽ.
( )7المصدر نفسو.
( )8المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .364/14
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .409/16
( )10بفتح الخاء كالشيف كفي آخرىا الباء  ،ىذا اسـ لمف يبيع الخشب .األنساب لمسمعاني .130/5
( )11تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .377/6
( )12تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .377/6
( )13المصدر السابؽ.
( )14تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .104/24
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ً
و ً ً
ً
ث ٍب يف يم ىح َّم ًد ً
 .5ىح ً
م (282ق)(:)1
ار ي
ام ىة ىداىهر أ يىبك يم ىح َّمد التَّميم ُّي ى
الب ٍغ ىداد ٌ
بف أىًبي أ ى
يس ى
ركل عف :عمي بف عاصـ ،كركح بف عبادة ،كأبي عاصـ النبيؿ ،كمحمد بف كناسة ،كعفاف بف مسمـ.
ركل عنو :أبك بكر ابف أبي الدنيا ،كمحمد بف جرير الطبرم ،كأحمد بف معركؼ الخشاب(.)2
قاؿ َّ
طنً ٌي :صدكؽ( ،)3كذكره ابف حباف في الثقات( ،)4كقاؿ إبراىيـ الحربي ،كأحمد بف كامؿ :ثقة( ،)5كقاؿ ابف
الد ىارقي ٍ
الجكزم :كاف صدكقان ثقة( )6كقاؿ الذىبي :الحافظ الصدكؽ العالـ( ،)7كزاد :صاحب المسند( ،)8كقاؿ أبك الفتح األزدم
كابف حزـ :ضعيؼ(. )9
اهلل الب ٍغ ىد ًاد ُّ ً
بف م ًن ٍي وع أىبك ع ٍب ًد ً
بف ً
م(230( )10ق)(:)11
الك ًاق ًد ِّ
م ىكات ي
ى
ي ى
ب ى
 .6يم ىح َّم يد ي ى
س ٍعد ً ى
ركل عف :زيد بف يحيى بف عبيد ،كالكليد بف مسمـ ،كعبد الكىاب بف عطاء الخفاؼ .

ركل عنو :أبك بكر بف أبي الدنيا ،كأبك عمي الحسيف بف محمد بف الفيـ ،كأبك القاسـ البغكم(.)12

قاؿ أبك حاتـ :صدكؽ( ،)13كقاؿ ابف الجكزم :مف الثقات( ،)14كقاؿ ابف خمكاف :كاف صدكقا ثقة( ،)15كقاؿ الذىبي:

الحافظ العبلمة الحجة(.)16
()17
و
الكى ً
ص ور ىم ٍكلىى ىب ًني ًع ٍج وؿ (205ق)(:)18
ص ًر ُّ
م ى
الخفَّ ي
َّاب ي
بف ىعطىاء ى
اؼ أ يىبك ىن ٍ
الب ٍ
 .7ىع ٍب يد ى
ركل عف :األخضر بف عجبلف ،كاسرائيؿ بف يكنس  ،ك جكيبر بف سعيد ،كحميد الطكيؿ ،كخالد الحذاء .
ركل عنو :إبراىيـ بف سعيد الجكىرم  ،كأحمد بف حنبؿ ،كاسحاؽ بف راىكيو ،كيحيى بف معيف(.)19
قاؿ ابف سعد :صدكؽ إف شاء اهلل( ،)20كقاؿ ابف معيف :ليس بو بأس( ،)21كمرة قاؿ :ثقة(،)22

( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي .388/13
( )2المصدر السابؽ.
( )3سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .114/
( )4الثقات البف حباف .183/8
( )5تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .114/9
( )6المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .350/12
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .388/13
( )8تذكرة الحفاظ لمذىبي .145/2
( )9المصدر السابؽ.
( )10بفتح الكاك ككسر القاؼ كفي آخرىا الداؿ  ،ىذه النسبة إلى كاقد ،كىك اسـ لجد المنتسب إليو .األنساب لمسمعاني .271/13
( )11تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .62/53
( )12المصدر السابؽ .63/53
( )13الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .262/7
( )14المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .161/11
( )15كفيات األعياف البف خمكاف .351/4
( )16سير أعبلـ النببلء لمذىبي .664/10
( )17بفتح الخاء كتشديد الفاء األكلى ،ىذه الحرفة لعمؿ الخفاؼ التي تمبس .األنساب لمسمعاني .170/5
( )18تيذيب الكماؿ لممزم .509/18
( )19المصدر السابؽ .511/18
( )20الطبقات الكبير البف سعد .335/9
( )21تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .150/
( )22تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .83/4
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كذكره ابف حباف في الثقات( ،)1كقاؿ البخارم :ليس بالقكم عندىـ ،كىك ييحتمؿ( ،)2كقاؿ النسائي :ليس بالقكم( ،)3كقاؿ

اإلماـ أحمد :ضعيؼ الحديث مضطرب( ،)4قاؿ أبك حاتـ :ييكتب حديثو محمو الصدؽ(،)5كقاؿ ابف عدم :ال بأس بو(،)6
كقاؿ ابف شاىيف :ثقة ،كقاؿ عثماف بف أبي شيبة :ليس بكذاب كلكف ليس ىك ممف يتكؿ عميو( ،)7كقاؿ الخميمي :يكتب
حديثو كال يحتج بو( ،)8كقاؿ زكريا بف يحيى الساجي :صدكؽ ليس بالقكم عندىـ( ،)9كقاؿ َّ
طنً ٌي :ثقة( ،)10كقاؿ
الد ىارقي ٍ
الذىبي :اإلماـ الصدكؽ العابد المحدث ،كزاد :حديثو في درجو الحسف( ،)11كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ربما أخطأ(،)12
كذكره في المرتبة الثالثة مف طبقات المدلسيف(.)13
 .8جكٍي ًبر ٍب يف ً و
م (140ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)34
سعيد اٍأل ٍىزًد ٌ
ى
يى ي
الض َّحاؾ بف يم ىزاحـ ا ٍل ًي ىال لًي (105ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)34
َّ .9
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو يج ىكٍيب ىر ٍب ىف ىس ًع ويد؛ ضعيؼ.
باب ما جاء عف سيد البشر عميو السالـ أف الشاـ أرض المحشر كالمنشر
 الحديث رقـ (: )70
ًً
اك و
س ًف ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ا ٍل يب ِّف ،قال :أنا أ يىبك
أٍ
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك يم ىح َّم ود ًى ىب ية المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
س ٍي يف ٍب يف ا ٍل ىح ى
س ،ىكأ يىبك ا ٍلقىاسـ ا ٍل يح ى
ىح ىم ىد ٍب ًف طى ي
الض َّح ً
ً ً
ً
ً
ًً ً
اد ،أىٍن ىبأىىنا أىيبك
س ٍي يف ٍب يف َّ
اؾ ٍب ًف يم ىح َّم ود الطَّ ٍي ًب ُّيً ،ب ىب ٍغ ىد ى
ا ٍلقىاسـ ىعم ُّي ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف أىًبي ا ٍل ىعالء ،أنا أ يىبك ىع ٍبد المَّو ا ٍل يح ى
الش ً
ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو َّ
م أ يىبك يم ىح َّم ود ،أىٍن ىبأىىنا ىع ًم ُّي ٍب يف يح ٍج ور،
ىح ىم ىد ٍب ًف يخ ىزٍي ىم ىة ا ٍل ىب ىاك ٍرًد ُّ
اف ًع ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
الص ً
ًو
يد ٍب يف ىب ًش و
يؿ :ىيا
ادةي ،ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف َّ
اؿً :ق ى
ام ًت ،ىع ٍف أىًبي ىذر ،قى ى
ير ،أىٍن ىبأىىنا قىتى ى
س ًع ي
أىٍن ىبأىىنا ا ٍل ىكلً ي
يد ٍب يف يم ٍسمـ ،أىٍن ىبأىىنا ى
ً
ٍض يؿ أىـ صالةه ًفي م ً
رس ى ً
س ً
صالةه ًفي ىب ٍي ًت ا ٍل ىم ٍق ًد ً
ٍض يؿ
كؿ المَّ ًو  قى ى
س ًج ًدم ىى ىذا أىف ى
صالةه في ىم ٍ
ى ٍ
اؿ " :ى
س ًجد ىر ي
س أىف ى ٍ ى
كؿ المَّو ،ى
ى ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
َّ
.كلى ىيأٍت ىي َّف ىعمىى َّ
الن ً
سطى ية قى ٍكسو م ٍف
ش ًر ىكا ٍل ىم ٍن ى
ض ا ٍل ىم ٍح ى
صمى ،يى ىك أ ٍىر ي
اس ىزىم ه
اف ىكلى ىب ى
ش ًر ى
صمى ىكات فيو ،ىكلىن ٍع ىـ ا ٍل يم ى
م ٍف أ ٍىرىب ًع ى
ً
ً
ت ا ٍل ىم ٍق ًد ً
ٍض يؿ ًم ىف ُّ
يعا "
ىح ٍي ي
ث ىي ىرل ًم ٍن يو ىب ٍي ي
س أىف ى
الد ٍن ىيا ىك ىما ف ى
ييا ىجم ن

زخار ،في مسند أبي ذر الغفارم  ، 382/9رقـ الحديث  ، 3956مف طريؽ
 .1أخرجو البزار في مسنده البحر ال ٌ
محمد بف بكار بف ببلؿ عف سعيد بف بشير ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
 .2كأخرجو َّ
الطىب ىرانً ٌي في المعجـ األكسط  ،في باب الميـ ، 148/8 ،رقـ الحديث  ، 8230مف طريؽ الحجاج بف
الحجاج عف قتادة ،بو ،مختمؼ األلفاظ.

( )1الثقات البف حباف .133/7
( )2الضعفاء الصغير لمبخارم .92/
( )3الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .68/
( )4الضعفاء الكبير لمعقيمي .77/3
( )5الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .72/6
( )6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .517/6
( )7تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .167/
( )8اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .252/1
( )9تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .276/12
( )10المصدر السابؽ.
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي .451/9
( )12تقريب التيذيب البف حجر .400/
( )13طبقات المدلسيف البف حجر .41/
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 .3كأخرجو الطَّىب ىرانً ٌي في مسند الشامييف ،في ما انتيى عمينا مف مسند سعيد بف بشير ، 54/4 ،رقـ الحديث 2714
مف طريؽ ىشاـ بف عمار عف الكليد بف مسمـ ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
 كأخرجو في مسند سعيد بف بشير  ، 75/4 ،رقـ الحديث  ،2769مف طريؽ عمرك بف أبي سممة عف سعيد بف
بشير ،بو  ،متقارب األلفاظ.

 .4كأخرجو الحاكـ في مستدركو  ،في كتاب الفتف كالمبلحـ ،في باب حديث أبي عكانة ، 554/4 ،رقـ الحديث
 ، 8553مف طريؽ الحجاج بف الحجاج عف قتادة ،بو ،متقارب األلفاظ.
البٍي ىي ًق ٌي في كتابو شعب اإليماف  ،في كتاب المناسؾ ،باب فضؿ الحج كالعمرة ، 42/6 ،رقـ الحديث
 .5كأخرجو ى
 ،3849مف طريؽ محمد بف بكار بف ببلؿ عف سعيد بف بشير ،بو ،متقارب األلفاظ.
 رجاؿ اإلسناد:
اك و
س (536ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)12
ً .1ى ىب ية المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف طى ي
س ًف ٍب ًف ا ٍل يب ِّف (551ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)11
س ٍي يف ٍب يف ا ٍل ىح ى
 .2ا ٍل يح ى
 .3ع ًم ُّي ٍب يف مح َّم ًد ٍب ًف أىًبي ا ٍلع ً
الء (487ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)11
يى
ى
ى
()2
()1
اؾ ٍب ًف مح َّم ود ٍب ًف جعفىر أىبك ع ٍب ًد المَّ ًو األى ٍنم ً
الض َّح ً
اط ُّي ،ابف الطَّ ٍي ًب ُّي (422ق) :
س ٍي يف ٍب يف َّ
ىٍ ي ى
يى
 .4ا ٍل يح ى
ى
ركل عف :أبي بكر الشافعي .كركل عنو :أبك بكر الخطيب ،كأبك القاسـ بف أبي العبلء الفقيو(.)3
كثَّقو الخطيب البغدادم( ،)4كالذىبي(.)5

الش ً
 .5يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو َّ
اف ًع ُّي (354ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)8
م( )6أ يىبك يم ىح َّم ود ( 310 - 301ق)(:)7
ىح ىم ىد ٍب ًف يخ ىزٍي ىم ىة ا ٍل ىب ىاك ٍرًد ُّ
 .6ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ركل عف :محمد بف حجر  ،كعمي بف سممة المبقي ،كعمار بف الحسف النسائي ،كأحمد بف سعيد الدارمي.

ركل عنو :أبك طالب أحمد بف نصر  ،كأبك بكر الشافعي ،كأبك الفتح األزدم(.)8

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
م ٍب ًف يم ىخ ًاد ً
بف إً ىي ً
ش ً
اس ً
بف يح ٍج ًر ً
ش ٍم ًر وج (244ق)(:)9
الس ٍع ًد ُّ
بف يمقى ًات وؿ َّ
بف يم ى
 .7ىع ًم ُّي ي
ركل عف :إسماعيؿ بف عياش ،كبقية بف الكليد كسفياف بف عيينة ،كفرج بف فضالة  ،كالكليد بف مسمـ.
ركل عنو :البخارم ،كمسمـ ،كالترمذم ،كالنسائي ،أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة(.)10

( )1بالطاء المكسكرة كالياء الساكنة كالباء  ،ىذه النسبة إلى طيب ،كىي بمدة بيف كاسط كككر األىكاز .األنساب لمسمعاني .120/9
( )2تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .595/8
( )3تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .80/29
( )4تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .595/8
( )5تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .80/29
( )6بفتح الباء كالكاك كسككف الراء كفي آخرىا الداؿ ،نسبة الى بمدة بنكاحي خراساف يقاؿ ليا أبيكرد كتخفؼ كيقاؿ باكرد .األنساب لمسمعاني .68/2
( )7تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .18/11
( )8المصدر السابؽ.
( )9تيذيب الكماؿ لممزم .355/20
( )10المصدر السابؽ .357/20
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متفؽ عميو( ،)3كقاؿ ابف الجكزم:
قاؿ النسائي :ثقة مأمكف حافظ( ، )1كذكره ابف حباف في الثقات( ،)2كقاؿ الخميمي :ثقةه
ه
كاف فاضبلن حافظان متقنان ثبتان( ،)4كقاؿ المزم :كاف متيقظان حافظان ثقةن مأمكنان( ،)5كقاؿ الذىبي :الحافظ العبلمة الحجة،

كزاد :كاف مف أكعية العمـ( ،)6كقاؿ ابف حجر :ثقةه حافظ(.)7
سمًوـ (195ق) :ثقة مدلس مف الرابعة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)1
 .6ا ٍل ىكًل ي
يد ٍب يف يم ٍ
يد ٍب يف ىب ًش و
ش ًق ُّي (168ق)(:)8
ص ًر ُّ
الر ٍح ىم ًف األ ٍىزًد ُّ
ير ،أ يىبك ىع ٍب ًد َّ
ِّم ٍ
م ،ىكًق ى
م ،ىم ٍك ي
س ًع ي
لى يـ ،ا ٍل ىب ٍ
 .8ى
يؿ :الد ى

ركل عف :سميماف األعمش ،كعبد العزيز بف صييب ،كقتادة  ،كمحمد بف مسمـ بف شياب الزىرم.
ركل عنو :سفياف بف عيينة ،كعبد األعمى بف مسير ،كعبد الرحمف بف ميدم ،كالكليد بف مسمـ(.)9

قاؿ ابف معيف :ضعيؼ( ،)10كمرة قاؿ ليس بشيء( ،)11كقاؿ ابف المديني :كاف ضعيفا( ،)12كقاؿ أبك الحسف الميمكني:
رأيت اإلماـ أحمد يضعؼ أمرة( ،)13كقاؿ البخارم :يتكممكف في حفظو ،كزاد :كىك يحتمؿ( ،)14كقاؿ شعبة :صدكؽ

المساف( ،)15كقاؿ النسائي :ضعيؼ( ،)16كقاؿ ابف عيينة :كاف حافظان( ،)17كقاؿ ابف نمير :منكر الحديث ،ليس بشيء،
ليس بقكم الحديث ،يركم عف قتادة المنك ارت( ،)18قاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة :محمو الصدؽ عندنا ،كزادا :ىذا شيخ يكتب

حديثو ،كقد أنكر أبك حاتـ مف أدخمو في كتاب الضعفاء كقاؿ :يي ىح َّكؿ منو( ،)19كقاؿ ابف حباف :كاف ردمء الحفظ
فاحش الخطأ( ،)20كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث الصدكؽ الحافظ( ،)21كقاؿ ابف حجر :ضعيؼ(.)22
ادةي ي ً
ام ىة (117ق) :ثقة ثبت ،لكنو مدلس ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)9
 .9قىتى ى
بف د ىع ى

( )1مشيخة النسائي .58/
( )2الثقات البف حباف .214/7
( )3اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .903/3
( )4المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .325/11
( )5تيذيب الكماؿ لممزم .355/20
( )6سير أعبلـ النببلء لمذىبي .507/11
( )7تقريب التيذيب البف حجر .430/
( )8تيذيب الكماؿ لممزم .348/16
( )9المصدر السابؽ .349/16
( )10تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .50/
( )11تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .100/
( )12سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني .157/
( )13العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية المركذم .199/
( )14الضعفاء الصغير لمبخارم .66/
( )15تاريخ أبي زرعة الدمشقي .399/
( )16الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .52/
( )17الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .6/4
( )18المصدر السابؽ.
( )19المصدر نفسو.
( )20المجركحكف الف حباف .319/1
( )21سير إعبلـ النببلء لمذىبي .304/7
( )22تقريب التيذيب البف حجر .268/
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ام ًت ،ابف أ ً
الص ً
ىخي أىًبي ىذر ا ٍل ًغفى ً
م(70( )1ق)(:)2
 .10ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف َّ
ار ِّ
ركل عف :حذيفة بف اليماف ،كعبد اهلل بف عمر بف الخطاب ،كعمر بف الخطاب ،كعمو أبي ذر الغفارم.
ركل عنو :حميد بف ىبلؿ العدكم  ،كسعيد بف أبي الحسف البصرم ،كسكادة بف عاصـ(.)3
كثَّقو ابف سعد( ،)4كالعجمي( ،)5كالنسائي( ،)6كابف حجر( ،)7كذكره ابف حباف في الثقات( ،)8كقاؿ أبك حاتـ :ييكتب حديثو(،)9
كقاؿ الذىبي :ثقة( ،)10كمرة قاؿ :صدكؽ ،كمنيـ مف لـ يحتج بو(.)11
ادةى ً
الغ ىف ً
م (32ق)( :)12صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)20
ار ُّ
بف يج ىن ى
ب ي
 .11أ يىبك ىذر يج ٍن يد ي
م ،لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
ىح ىم ىد اٍلىب ىاكٍرًد ُّ
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ؛ ألف فيو :ىعٍب ىد المَّ ًو ٍب ىف أ ٍ
 الحديث رقـ (: )71
ً ً
اطم ية ًب ٍن ي ً
ً
ص و
كر ،أنا أ يىبك ىب ٍك ًر
أٍ
يـ ٍب ًف ىم ٍن ي
ىخ ىب ىرتٍ ىنا أ ُّيـ ا ٍل يم ٍجتىىبى فى ى
ت ىناص ور ،قىالى ٍت :قي ًرئى ىعمىى إ ٍب ىراى ى
ً
ص ًمي ،أىٍن ىبأىىنا َّ
ادةى،
ُّكب ،أىٍن ىبأىىنا يم ىعا هذ ،ىح َّدثىًني أىًبي ،ىع ٍف قىتى ى
سمى ٍي ىم ي
اف ٍب يف أىي ى
الشا ىذ يككًن ُّي ىك يى ىك ي
ا ٍل ىم ٍك ٌ
الص ً
اؿ :ىذ ىك ىر َّ
الن ًب ُّي َّ 
ض
س ًف ،ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف َّ
اـ ،فىقى ى
ام ًت ،ىع ٍف أىًبي ىذر ،قى ى
اؿ " :أ ٍىر ي
ا ٍل ىح ى
الش ى

 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)70

ٍب يف ا ٍلم ٍق ًر ً
ئ ،أنا أ يىبك ىي ٍعمىى
ي
ً
يد ٍب يف أىًبي
اؿ :ىحد ى
قى ى
سع ي
َّث ى

ش ًر ".
ش ًر ىكا ٍل ىم ٍن ى
ا ٍل ىم ٍح ى

 رجاؿ اإلسناد:

ت ىن ً
اص ور(533ق) :لـ أقؼ ليا عمى جرح أك تعديؿ ،سبؽ ترجمتيا في الحديث رقـ (.)21
 .1أ ُّيـ ا ٍل يم ٍجتىىبى ًب ٍن ي
ً ً
ص و
كر (455ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)21
يـ ٍب ًف ىم ٍن ي
 .2إ ٍب ىراى ى
 .3أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف ا ٍلم ٍق ًر ً
ئ (381ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)21
ي
ً
ً
 .4أ يىبك ىي ٍعمىى ا ٍل ىم ٍكصم ٌي (307ق) :ثقة متقف  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)21
()13
ش ور ً
مَّ ،
بف ىد ياكىد ً
الشا ىذ يك ٍكًن ُّي(234()15( )14ق)(:)16
ص ًر ُّ
الم ٍنقى ًر ُّ
بف ًب ٍ
اف ي
سمى ٍي ىم ي
م  ،أ يىبك أىي ٍُّك ىب ى
الب ٍ
 .5ي
ركل عف :حماد بف زيد ،كعبد الكاحد بف زياد ،كجعفر بف سميماف ،كعبد الكارث ،كمعتمر بف سميماف.
( )1بكسر الغيف كفتح الفاء كفي آخرىا الراء الميممة ،ىذه النسبة إلى غفار .األنساب لمسمعاني .64/10
( )2تيذيب الكماؿ لممزم .120/15
( )3المصدر السابؽ.121/15
( )4الطبقات الكبير البف سعد .211/9
( )5تاريخ الثقات لمعجمي .262/
( )6تيذيب الكماؿ لممزم .120/15
( )7تقريب التيذيب البف حجر .342/
( )8الثقات البف حباف .30/5
( )9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .84/5
( )10الكاشؼ لمذىبي .563/1
( )11المغني في الضعفاء لمذىبي .343/1
( )12اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر .108/7
( )13بكسر الميـ كجزـ النكف كفتح القاؼ كالراء ،ىذه النسبة إلى بني منقر بف عبيد .األنساب لمسمعاني .459/12
( )14بفتح الشيف كالذاؿ بينيما األلؼ كضـ الكاؼ كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى شاذككنة ،قاؿ أبك بكر بف مردكيو الحافظ األصبياني في تاريخو:
إنما قيؿ لو الشاذككني ألف أباه كاف يتجر إلى اليمف ككاف يبيع ىذه المضربات الكبار كتسمى «شاذككنة» فنسب إلييا .األنساب لمسمعاني .6/8
ً
ً ً
الذاؿ :ثً ه ً
كنةي ،بفت ًح ً
(َّ )15
ً
الحافظي ،أل َّ
يعيا .القامكس المحيط لمفيركزآبادل
ُّكب
َّبةه ،تي ٍع ىم يؿ
الشا ىذ يك ى
ب أبك أي ى
باليمف ،كالى ىب ٍيعيا ينس ى
ضرى
ياب غبلظه يم ى
ىف أباه كاف ىيبً ي
.1209/1
( )16تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .55/10
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ركل عنو :أبك قبلبة الرقاشي ،كأسيد بف عاصـ ،كالحسف بف سفياف ،كأبك يعمى اٍلمك ً
صمً ٌي(.)1
ىٍ

قاؿ ابف سعد :كاف حافظا لمحديث( ،)2كقاؿ يحيى بف سعيد :ذاؾ الخائب( ،)3كقاؿ اإلماـ أحمد :يكذب( ،)4كقاؿ ابف
معيف :يكذب عدك اهلل كاف يضع الحديث( ،)5كقاؿ أبك حاتـ :متركؾ الحديث( ،)6كذكره ابف حباف في الثقات( ،)7كقاؿ

بف عدم الجرجاني :حافظ ماجف عندم ممف يسرؽ الحديث( ،)8قاؿ عبداف األىكازم :قاؿ عبداف إنو ذىبت كتبو فكاف

يحدث حفظا فيغمط( ،)9كقاؿ يحي بف سعيد :ذاؾ الخائب( ،)10كقاؿ البخارم :ىك عندم أضعؼ مف كؿ ضعيؼ(،)11

كقاؿ صالح بف محمد جزرة :ما رأيت أحفظ منو ،ككاف يكذب في الحديث( ،)12كقاؿ النسائي :ليس بثقة(،)13كقاؿ
َّ
طنً ٌي :ضعيؼ( ،)14كقاؿ الحاكـ :متركؾ الحديث( ، )15كقاؿ الذىبي :كاف آية في كثرة الحديث كحفظو ،كلكنو
الد ىارقي ٍ
متركؾ الحديث( ،)16كقاؿ السيكطي :مف أفراد الحافظيف إال أنو كاه(.)17
م (200ق)(:)18
صر ُّ
َّستيك ُّ
ائي ى
الب ٍ
س ٍن ىب ور الد ٍ
 .6يم ىعاذ ٍبف ىشاـ ٍبف أىًبي ىع ٍبد اهلل ى
ركل عف :أشعث بف عبد الممؾ ،كبكير بف أبي السميط ،كشعبة بف الحجاج ،كأبيو ىشاـ الدستكائي.
ركل عنو :أحمد بف حنبؿ ،كاسحاؽ ابف راىكيو ،كسميماف بف داكد الشاذككني(.)19
قاؿ ابف معيف :لـ يكف بالثقة( ،)20كقاؿ :صدكؽ ليس بحجة( ،)21كقاؿ أبك داكد :كاف يحيى ال يرضاه( ،)22كذكره ابف

حباف في الثقات( ،)23كقاؿ ابف عدم الجرجاني :أرجك أنو صدكؽ(،)24

( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي .679/10
( )2الطبقات الكبير البف سعد .311/9
( )3العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل .430/2
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .114/4
( )5المصدر السابؽ.
( )6المصدر نفسو.
( )7الثقات البف حباف .279/8
( )8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .299/4
( )9المصدر السابؽ.
( )10العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل .430/2
( )11تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 55/10
( )12المصدر السابؽ.
( )13المصدر نفسو.
( )14الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم .18/2
( )15لساف الميزاف البف حجر .87/3
( )16العبر في خبر مف غبر لمذىبي .328/1
( )17طبقات الحفاظ لمسيكطي .216/
( )18تيذيب الكماؿ لممزم .139/28
( )19المصدر السابؽ .140/28
( )20تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز .118/1
( )21تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .263/4
( )22سؤاالت اآلجرم ألبي داكد .263/
( )23الثقات البف حباف .176/9
( )24الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .182/8
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كقاؿ ابف قانع :ثقة مأمكف( ،)1كقاؿ الذىبي :اإلماـ المحدث الثقة( ،)2كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ربما كىـ(.)3
ائي (152ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)52
َّستيك ُّ
 .7ىشاـ الد ٍ
ادةي ي ً
ام ىة (107ق) :ثقة ثبت ،لكنو مدلس ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)9
 .8قىتى ى
بف د ىع ى
سو
م (100ق)(:)4
ص ًر ُّ
ص ًر ِّ
س ًع ٍي يد ي
س ًف ى
م ،أى يخك ى
ار ى
بف أىًبي ى
الب ٍ
الب ٍ
الح ى
س ًف ىي ى
الح ى
 .9ى
ركل عف :عبد اهلل بف الصامت ،كعبد اهلل بف عباس ،كعمي بف أبي طالب ،كأبي ىريرة .

ركل عنو :أيكب السختياني ،كأخكه الحسف البصرم ،كخالد الحذاء  ،كسميماف األعمش ،كقتادة (.)5

ذكره ابف حباف في الثقات( ،)6ككثٌقو العجمي( ،)7كأبك زرعة ( ،)8كالنسائي( ،)9كالذىبي( ،)10كابف حجر(.)11
الص ً
ام ًت (70ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)70
 .10ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف َّ
 .11أىبك ىذر ً
الغفى ً
م (32ق) :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)20
ار ُّ
ي

اف َّ
الشا ىذ يك ٍكنً ُّي :متركؾ الحديث.
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ جدان؛ ألف فيو :يسىمٍي ىم ى
 الحديث رقـ (: )72
ً
ً ً
ىخ ىبرىنا أ يىبك ى و
س ًف
ض ًؿ ىع ٍب يد َّ
اد ،أنا أ يىبك ا ٍلفى ٍ
س ٍع يد ىكٍي ًوً ،ب ىب ٍغ ىد ى
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ا ٍل ىح ى
يـ ٍب ًف يم ىح َّمد ٍب ًف ى
أٍ ى
س ٍيؿ يم ىح َّم يد ٍب يف إ ٍب ىراى ى
م ،أنا أىبك جعفى ًر ٍب يف ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يعقيكب ٍب ًف فى ىن ً
الر ً
كي ًان ُّي ،أىٍن ىبأىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف
از ُّ
كف ُّ
َّ
اكي ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف ىى يار ى
الر ى
ىٍ ى
ى
ي ىٍ
الص ً
ًو
يد ٍب يف ىب ًش و
اـ ٍب يف ىع َّم و
ام ًت،
ادةى ،ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف َّ
اؽ ،أنا ًى ى
ير ،ىع ٍف قىتى ى
س ًع ي
ار ،أىٍن ىبأىىنا ا ٍل ىكًل ي
س ىح ى
إً ٍ
يد ٍب يف يم ٍسمـ ،أىٍن ىبأىىنا ى
شي
ٍض يؿ ًم ٍف ص و
كؿ المَّ ًوً َّ ،
الة ًفي ىب ٍي ًت ا ٍل ىم ٍق ًد ً
صالةه
س؟ فى ىق ى
س ى
ىع ٍف أىًبي ىذر ،قى ى
اؿ :يق ٍم ي
س ًج ًد ىؾ ىى ىذا أىف ى
الصالةي في ىم ٍ
اؿ " :ى
ى
ت :ىيا ىر ي
و ً ً ً
ًفي مس ًج ًدم ىى ىذا أىف ى ً
ش ًر "
ش ًر ىكا ٍل ىم ٍن ى
ض ا ٍل ىم ٍح ى
صمَّى يى ىك أ ٍىر ي
ى ٍ
صمى ىكات فيو ،ىكلىن ٍع ىـ ا ٍل يم ى
ٍض يؿ م ٍف أ ٍىرىب ًع ى
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)70
 رجاؿ اإلسناد:

اىيـ ٍب ًف مح َّم ًد ٍب ًف سع يدكٍي ًو األىصبي ًان ُّي ،األ ً
ً ً
 .1أ يىبك ى و
ىم ٍي يف (530ق)(:)12
يى
ٍى ى
ىٍ ى
س ٍيؿ يم ىح َّم يد ٍب يف إ ٍب ىر ى
ركل عف : :إبراىيـ سبط بحركيو  ،كأبي الفضؿ بف بندار ،كالحافظ محمد بف الفضؿ الحبلكم.

َّم ىعانً ٌي (.)13
ركل عنو :أبك القاسـ ابف عساكر ،كأبك مكسى المديني ،كمحمد بف معمر ،كأبك سعد بف الس ٍ
َّم ىعانً ٌي :ثقة صدكؽ كثير السماع(،)14
قاؿ ابف الس ٍ
( )1تيذيب التيذيب البف حجر .196/10
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي .372/9
( )3تقريب التيذيب البف حجر .565/
( )4تيذيب الكماؿ لممزم .385/10
( )5المصدر السابؽ.
( )6الثقات البف حباف .276/4
( )7تاريخ الثقات لمعجمي.182/
( )8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .72/4
( )9تيذيب الكماؿ لممزم .385/10
( )10الكاشؼ لمذىبي .433/1
( )11تقريب التيذيب البف حجر .269/
( )12سير أعبلـ النببلء لمذىبي .47/20
( )13المصدر نفسو.
( )14التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني .55/2
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كقاؿ ابف الجكزم :ثقة ثبت( ،)1كقاؿ ابف نقطة الحنبمي :كاف ثقة صحيح السماع( ،)2كقاؿ الذىبي :الثقة العالـ(.)3

الر ً
س ًف ً
الم ٍق ًرئ (454ق)(:)4
از ُّ
بف يب ٍن ىدار َّ
ض ًؿ ىع ٍب يد َّ
 .2أ يىبك ا ٍلفى ٍ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ا ٍل ىح ى
م ي
ركل عف :أحمد بف فراس ،كعمي بف جعفر السيركاني ،ككالده أبي العباس بف بندار ،ك جعفر بف فناكي.

ركل عنو :أبك بكر الخطيب ،كأبك صالح المؤذف ،كنصر بف محمد الشيرازم ،كأبك سيؿ بف سعدكيو(.)5
قاؿ ابف نقطة الحنبمي :ثقة كرع متديف( ،)6كقاؿ الذىبي :اإلماـ القدكة شيخ اإلسبلـ (،)7

كقاؿ عبد الغافر بف إسماعيؿ :كاف ثق نة جكاالن( ، )8كقاؿ محمد بف عبد الكاحد الدقاؽ :كاف مف األئمة الثقات في

الحديث(.)9

اكي( )10أىبك ا ٍلقى ً
 .3أىبك جعفى ًر ٍب يف ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يعقيكب ٍب ًف فى َّن ً
اسًـ (383ق)(:)11
ي
ىٍ ى
ى
ي ىٍ
ركل مسند الحافظ محمد بف ىاركف الركياني عنو ,كركل عف :عبد الرحمف بف أبي حاتـ.
ركل عنو :ىبة اهلل البللكائي ،كأبك الفضؿ عبد الرحمف بف بندار الرازم.

طمي ٍكىب ىغا في الثقات(.)13
قاؿ أبك يعمى الخميمي :مكصكؼ بالعدالة كحسف الديانة( ،)12كذكره ابف قي ٍ
ً ()14
احب (الم ً
ً
ش يي ٍك ًر(307ق)(:)15
بف ىى يارٍك ىف ُّ
الم ٍ
 .4أ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ي
ص ي ي ٍ
الرٍكىيان ُّي  ،ى
س ىند) ى
ركل عف :إسحاؽ بف شاىيف ،كأبي كريب محمد بف العبلء ،كمحمد بف حميد الرازم.

حدث عنو :أبك بكر اإلسماعيمي ،كابراىيـ بف أحمد القرميسيني ،كجعفر بف عبد اهلل بف فناكي(.)16
قاؿ أبك يعمى الخميمي :ثقة( ،)17كقاؿ ابف نقطة الحنبمي :ثقة إماـ( ،)18كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الثقة(.)19
اؽ ً
الصا ىغ ًان ُّي(270( )20ق)(:)21
بف ىج ٍعفى ور أ يىبك ىب ٍك ور َّ
س ىح ى
 .5يم ىح َّم يد ي
بف إً ٍ
( )1المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .316/17
( )2التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة .29/
( )3سير أعبلـ النببلء لمذىبي .47/20
( )4المصدر السابؽ .135/8
( )5المصدر نفسو.
( )6التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة .334/
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .135/8
( )8المصدر السابؽ.
( )9المصدر نفسو.

( )10بًفىتٍح اٍلفىاء ىكالنُّكف اٍل يم ىش ٌد ىدة ىكبعد ٍاأللؼ ىكاؼ .الكافي بالكفيات لمصفدم .86/11
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي .430/16
( )12اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .691/2
( )13الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة البف قطمكبغا .198/3
( )14بضـ الراء كسككف الكاك كفتح الياء كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى ركياف كىي بمدة بنكاحي طبرستاف .األنساب لمسمعاني .198/6
( )15سير أعبلـ النببلء لمذىبي .507/14
( )16المصدر السابؽ.
( )17اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .801/2
( )18إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة .748/2
( )19سير أعبلـ النببلء لمذىبي .507/14
( )20بفتح الصاد كالغيف كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى صاغاف كىذه النسبة إلى قرية بمرك .األنساب لمسمعاني .252/8
( )21تيذيب الكماؿ لممزم .396/24
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ركل عف :خميفة ابف خياط ،كركح بف عبادة ،كىشاـ بف عمار ،كيحيى بف معيف.
ركل عنو :الجماعة سكل البخارم ،كعبد الرحمف ابف أبي حاتـ الرازم ،كمحمد بف ىاركف الركياني(.)1
قاؿ النسائي :ال بأس بو( ،)2كمرة قاؿ :ثقة( ،)3كقاؿ ابف أبي حاتـ :ثبت صدكؽ(،)4
كقاؿ َّ
طنً ٌي :ثقة كفكؽ الثقة( ،)5كذكره ابف حباف في الثقات( ،)6كقاؿ عبد الرحمف بف خراش :ثقة مأمكف(،)7
الد ىارقي ٍ
كقاؿ الخطيب البغدادم :كاف أحد األثبات المتقنيف( ،)8كقاؿ أبك يعمى الخميمي :ثقة كبير( ،)9كقاؿ الذىبي :الحافظ
الحجة محدث بغداد( ،)10كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت(.)11
اـ ٍب يف ىع َّم و
ار(245ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)1
ً .6ى ى
شي
سمًوـ (195ق):ثقة مدلس ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)1
 .7ا ٍل ىكًل ي
يد ٍب يف يم ٍ
يد ٍب يف ىب ًش و
ير (168ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)70
س ًع ي
 .8ى
ادةي ي ً
ام ىة (117ق) :ثقة ثبت مدلس ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)9
 .9قىتى ى
بف د ىع ى
الص ً
ام ًت (70ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)70
 .10ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف َّ
 .11أىبك ىذر ً
الغفى ً
م (32ق) :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)20
ار ُّ
ي
يد ٍب ىف ىب ًش و
ير :ضعيؼ.
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو :ىس ًع ى
 الحديث رقـ (: )73
كد األىصبي ًان ُّي ،أنا أىبك ينع ٍيوـ ا ٍلح ً
ً
ً
س يع و
افظي ،أىٍن ىبأىىنا
أٍ
ىح ىم ىد ا ٍل ىحد ي
س يف ٍب يف أ ٍ
ى
َّاد ،إً ىج ىازةن ،ىك ىح َّدثىني ىع ٍن يو أ يىبك ىم ٍ
ٍىى
ي ى
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ىعمي ا ٍل ىح ى
ًً
س يع و
يد ٍب يف ىب ًش و
ير،
س ًع ي
سمى ٍي ىم ي
ىح ىم ىد الطَّ ىب ىر ًان ٌي ،أىٍن ىبأىىنا أ ٍ
اف ٍب يف أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف ىم ٍ
سمى ىمةى ،أىٍن ىبأىىنا ى
كد ا ٍل ىم ٍقدس ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف أىًبي ى
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
َّ
َّ
سكؿ المو 
كؿ الموَّ ،
ادةى ،ىع ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف َّ
س ى
الصامت ،ىع ٍف أىًبي ىذر ،قى ى
ىع ٍف قىتى ى
اؿ :يق ٍم ي
الصالةي في ىم ٍ
سجد ىر ي
ت :ىيا ىر ي
ً
ً
ٍض يؿ ًم ٍف ص و
ٍض يؿ ًم ٍف أ ٍىرىب ىع ًفي ىب ٍي ًت ا ٍل ىم ٍق ًد ً
الة ًفي ىب ٍي ًت ا ٍل ىم ٍق ًد ً
س،
س؟ فىقى ى
س ًج ًدم أىف ى
أىف ى
صالةه في ىم ٍ
سك يؿ المَّو  " : ى
اؿ ىر ي
ى
ً
ش ًر ،ىكلى ىيأ ًٍت ىي َّف ىعمىى َّ
سطى ية قى ٍك و
الن ً
ت
س ًم ٍف ىح ٍي ي
ش ًر ىكا ٍل ىم ٍن ى
ض ا ٍل ىم ٍح ى
صمَّى يى ىكً ،ى ىي أ ٍىر ي
ث يي ىرل ىب ٍي ي
اس ىزىم ه
اف ىكلى ىب ى
ىكلىن ٍع ىـ ا ٍل يم ى
ً
ا ٍل ىم ٍق ًد ً
ض يؿ ًم ىف ُّ
يعا".
س أى ٍف ى
الد ٍن ىيا ىجم ن
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)70
 رجاؿ اإلسناد:
َّاد (515ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)2
ىح ىم ىد ا ٍل ىحد ي
س يف ٍب يف أ ٍ
 .1ا ٍل ىح ى
س يع و
ىص ىب ىي ًان ُّي عبد الرحيـ بف عمي (566ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)2
كد األ ٍ
 .2أ يىبك ىم ٍ
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .398/24
( )2مشيخة النسائي .71/
النبؿ البف عساكر .225/
( )3المعجـ المشتمؿ عمى ذكر أسماء الشيكخ ٌ
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .195/7
( )5سؤاالت السممي لمدارقطني .306/
( )6الثقات البف حباف .136/9
( )7تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .44/2
( )8تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .44/2
( )9اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .606/2
( )10سير أعبلـ النببلء لمذىبي .592/12
( )11تقريب التيذيب البف حجر .498/
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 .3أىبك ينع ٍيوـ ا ٍلح ً
افظي (430ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)52
ى
ي ى
ً
َّ
ىح ىم ىد الط ىب ىران ٌي (360ق) :ثقة حافظ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)62
سمى ٍي ىم ي
اف ٍب يف أ ٍ
 .4ي
 .5أىبك ع ٍب ًد ً
بف م ٍ و
الخيَّاطي (280-271ق)(:)1
الم ٍق ًد ًس ُّي ى
اهلل أ ٍ
ي ى
س يع ٍكد ى
ىح ىم يد ي ى

ركل عف :عمرك بف أب ي سممة التنيسي ،كالييثـ بف جميؿ األنطاكي ،كمحمد بف كثير المصيصي.
ركل عنو :أبك نعيـ عبد الممؾ بف محمد بف عدم ،كأبك عكانة اإلسفراييني ،كأبك القاسـ َّ
الطىب ىرانً ٌي(.)2
قاؿ الذىبي :المحدث اإلماـ(.)3
سمى ىم ىة أ يىبك ىح ٍف و
ص الت ِِّّن ٍي ًس ُّي(214( )4ق)(:)5
 .6ىع ٍم يرك ٍب يف أىًبي ى
ركل عف :إدريس بف يزيد األكدم ،كحفص بف ميسرة الصنعاني ،كسعيد بف بشير.
ركل عنو :إبراىيـ بف أبي داكد البرلسي  ،كأحمد بف عيسى المخمي  ،كأحمد بف مسعكد المقدسي(.)6

قاؿ ابف معيف :ضعيؼ( ،)7كقاؿ أبك حاتـ :يكتب حديثو كال يحتج بو( ،)8كذكره ابف حباف في الثقات( ،)9ككثَّقو ابف يكنس
المصرم( ،)10كزكريا بف مندة( ،)11كالذىبي( ،)12كمرة قاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ الصدكؽ

()13

كقاؿ العقيمي :في حديثو

كىـ( ،)14كقاؿ زكريا بف يحيى الساجى :ضعيؼ( ،)15كقاؿ ابف حجر :صدكؽ لو أكىاـ(.)16
يد ٍب يف ىب ًش و
ير (168ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)70
س ًع ي
 .7ى
ادةي ي ً
ام ىة (117ق) :ثقة ثبت مدلس ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)9
 .8قىتى ى
بف د ىع ى
الص ً
ام ًت (70ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)70
 .9ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف َّ
 .10أىبك ىذر ً
الغفى ً
م (32ق) :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)20
ار ُّ
ي
يد ٍب ىف ىب ًش و
ير ؛ كبلىما ضعيؼ.
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو :ىع ٍم يرك ٍب ىف أىبًي ىسمى ىمةى ،ك ىس ًع ى
 الحديث رقـ (: )74
اسًـ ٍب يف ا ٍلحص ٍي ًف ،أنا أىبك ع ًم ِّي ٍب يف ا ٍلمذ ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
ٍى ًب ،أنا أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف ىم ًال وؾ ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أى ٍح ىم ىد ،ىح َّدثىًني
ي ى
ىكأ ٍ ى ى ي
ي ى
ي
ً
اشـ ،ع ٍف ع ٍب ًد ا ٍلح ًم ً
ً
اف ىي ٍخ ًدـ َّ
ىف أ ىىبا ىذر ا ٍل ًغفى ً
الن ًب َّي  فىًإ ىذا فى ىرغى ًم ٍف
اء ،أ َّ
ار َّ
يد ،نا ى
م ىك ى
ى
أىًبي ،أىٍن ىبأىىنا ىى ه ى ى
ش ٍيهر ،ىح َّدثىتٍني أ ٍ
ىس ىم ي
ي
( )1سير إعبلـ النببلء لمذىبي .244/13
( )2المصدر السابؽ.
( )3المصدر نفسو.
( )4تنيس بكسر التاء ككسر النكف المشددة كالياء كالسيف غير ،بمدة مف ببلد ديار مصر .األنساب لمسمعاني .98/3
( )5تيذيب الكماؿ لممزم .51/22
( )6المصدر السابؽ .52/22
( )7الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .235/6
( )8المصدر السابؽ.
( )9الثقات البف حباف .482/8
( )10تاريخ ابف يكنس المصرم .160/2
( )11إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام .183/10
( )12مف تيكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي .146/
( )13سير إعبلـ النببلء لمذىبي .213/10
( )14الضعفاء الكبير لمعقيمي .272/3
( )15المغني في الضعفاء لمذىبي .484/2
( )16تقريب التيذيب البف حجر .452/
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ً
ً ًً
اؿ:
ت إً ىذا أ ٍ
كؾ ًم ٍن يو؟ " قى ى
سك يؿ المَّ ًو  فىقى ى
ىخ ىر يج ى
اؿ لى يو " :ىك ٍي ى
ؼ أىٍن ى
س ًج ًد ،ىك ىك ى
خ ٍد ىمتو أ ىىكل إًلىى ا ٍل ىم ٍ
س إًلى ٍيو ىر ي
اف يى ىك ىب ٍيتي يو ،فى ىجمى ى
ض األى ٍن ًبي ً
الش ًاـ ،فىًإ َّف َّ
ؽ ًب َّ
يث.
اء .فى ىذ ىك ىر ا ٍل ىح ًد ى
ض ا ٍل ىم ٍح ى
ش ًر ىكأ ٍىر ي
ض ا ٍل ًي ٍج ىرًة ىكأ ٍىر ي
اـ أ ٍىر ي
إً نذا أىٍل ىح ى
ى
الش ى

 .1أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  ،457/6رقـ الحديث ، 27629مف طريؽ عبد اهلل بف أحمد ،بو ،جزء مف الحديث
متقارب األلفاظ.

 .2كأخرجو البغكم في معجـ الصحابة ، 531/1 ،رقـ الحديث  ، 355مف طريؽ منصكر بمف مزاحـ عف عبد
الحميد بف بيراـ ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
 .3كأخرجو الطَّىب ىرانً ٌي في المعجـ الكبير ، 148/2 ،رقـ الحديث  ، 1632مف طريؽ منصكر بمف مزاحـ عف عبد
الحميد بف بيراـ ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

.1
.2
.3

رجاؿ اإلسناد:
ًً
ص ٍي ًف (525ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)8
أ يىبك ا ٍلقىاسـ ٍب يف ا ٍل يح ى
أىبك ع ًم ِّي ٍب يف ا ٍلمذ ً
ٍى ًب (444ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)26
ي ى
ي
أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف ىم ًال وؾ القى ًط ٍي ًع ُّي (368ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5

ىح ىم ىد (290ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)5
 .4ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىح ٍنىب وؿ (241ق) :ثقة حافظ إماـ حجة ،سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)5
 .5أ ٍ
ض ًر ال يخر ً
بف القى ً
 .6ىى ً
اسًـ المَّ ٍي ًث ُّي ،أ يىبك َّ
ص ير(207ق)(:)1
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
الن ٍ
اش يـ ي
اسان ُّي ،ثيَّـ ى
م ،قى ٍي ى
ى ى
ركل عف :إبراىيـ بف سعد  ،كشعبة بف الحجاج ،كشيباف ابف عبد  ،كعبد الرحمف بف عبد اهلل بف دينار.
ركل عنو :إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني ،كأحمد بف حنبؿ  ،كزىير ابف حرب  ،كعمي ابف المديني(.)2
كثَّقو ابف سعد( ،)3كابف معيف( ،)4كالعجمي( ،)5كابف المديني( ،)6كابف قانع( ،)7كذكره ابف حباف في الثقات(،)8

كقاؿ اإلماـ أحمد :مف متثبتي بغداد( ،)9كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ( ،)10كقاؿ النسائي :ال بأس بو( ،)11كقاؿ الحاكـ :حافظ

ثبت في الحديث( ،)12كقاؿ ابف عبد البر :اتفقكا عمى أنو صدكؽ( ،)13كقاؿ الذىبي :الحافظ اإلماـ شيخ المحدثيف(،)14
كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت(.)15

( )1تيذيب الكماؿ لممزم .130/30
( )2المصدر السابؽ .132/30
( )3الطبقات الكبير البف سعد .337/9
( )4تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .225/
( )5تاريخ الثقات لعجمي .454/
( )6الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .105/9
( )7تيذيب التيذيب البف حجر .18/11
( )8الثقات البف حباف .243/9
( )9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .105/9
( )10المصدر السابؽ.
( )11تيذيب التيذيب البف حجر .18/11
( )12المصدر السابؽ.
( )13المصدر نفسو.
( )14سير أعبلـ النببلء لمذىبي .454/9
( )15تقريب التيذيب البف حجر .600/
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 .7ع ٍب يد ا ٍلح ًم ً
يد ٍب يف ىب ٍي ىرواـ ا ٍلفى ىز ً
م( ،)1ا ٍل ىم ىد ًائ ًن ُّي(( )2مف السادسة)(:)3
ار ُّ
ى
ى
ركل عف :شير بف حكشب  ،كعاصـ األحكؿ.
ركل عنو :ركح بف عبادة  ،كأبك داكد الطيالسي ،كأبك النضر ىاشـ بف القاسـ  ،كككيع بف الجراح(.)4
كثَّقو ابف معيف( )5كاإلماـ أحمد( ،)6كأبك داكد( ،)7كابف شاىيف( ،)8كمرة قاؿ ابف معيف :ليس بو بأس( ،)9كقاؿ العجمي:
ال بأس بو( ،)10كقاؿ أبك حاتـ :ليس بو بأس ،كزاد :ال يحتج بحديثو( ،)11قاؿ ابف حباف :يعتبر حديثو إذا ركل عف

الثقات( ،)12قاؿ الساجي :صدكؽ ييـ( ،)13كقاؿ الذىبي :المحدث( ،)14كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(.)15

ش ٍي ير ٍب يف حكشب (100ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في الحدث رقـ (.)51
 .8ى
ش ىي ًم َّي ية( : )16صحابية جميمة.
ت ىي ًزٍي ىد األى ٍ
اء ًب ٍن ي
 .9أ ٍ
ىس ىم ي
 الحكـ عمى اإلسناد :ضعيؼ؛ ألف فيو :أىبا ىعمً ِّي ٍب ىف اٍل يم ٍذ ًى ًب ،ك ىش ٍي ىر ٍب ىف حكشب ؛ كبلىما ضعيؼ.

 الحديث رقـ (: )75
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
كؼ ًب ٍاب ًف
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرىق ٍن ًد ِّ
ىح ىم يد ٍب يف ىع ًم ِّي ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىي ٍح ىيى ٍب ًف َّ
الر ًكٍن ًج ا ٍل ىم ٍع ير ي
م ،ىكأ يىبك ا ٍل ىم ىعالًي أ ٍ
أ ٍ ىى ي
ً ً
ا ٍل ىح ً
س ٍي ًف ٍب يف َّ
النقُّ ً
كف،
اج ًبً ،ب ىب ٍغ ىد ى
س ٍي ًف ٍب ًف ىى يار ى
س ٍي ًف يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد المَّو ٍب ًف ا ٍل يح ى
كر ،أنا أ يىبك ا ٍل يح ى
اد ،قال :أنا أ يىبك ا ٍل يح ى
ً
أىٍنبأىىنا أىبك الطَّ ِّي ًب مح َّم يد ٍب يف ع ٍب ًد َّ ً
الصفَّ يار،
كسى ٍب ًف أىًبي ىح ٍر وب َّ
س ًف الدَّقَّ ي
ى
يى
ى ي
يسى ٍب يف يم ى
اؽ ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ىي ٍح ىيى ع ى
الص ىمد ٍب ًف ا ٍل ىح ى
أىٍنبأىىنا ي ٍحيى ٍب يف أىًبي ب ىك ٍي ور ،أىٍنبأىىنا ًشٍب يؿ ٍب يف عب و
ِّث ،ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ًدي ىن و
ار ،ىع ٍف ىح ًك ًيـ ٍب ًف
ت أ ىىبا قى ىز ىع ىة يي ىحد ي
َّاد ،قى ى
س ًم ٍع ي
ى
ى
ي
ى ى ى
اؿ :ى
ً
ً
ً
ً
ً
س ً
يم ىع ً
ىف ل أىتٍ ىب ىع ىؾ ىكل أى ٍت ىب ىع دي ىن ىؾ،
كؿ المَّو  فىقى ى
ىصا ًبعي أ ٍ
اؿ :ىيا يم ىح َّم يد ،إًِّني ىح ىم ٍف ي
ت ًب ىع ىدد أ ى
اء إً ىلى ىر ي
اكىيةى ،ىع ٍف أىًبيو :أ َّىن يو ىج ى
ً
ىف مح َّم ندا رس ي َّ ً
اؿً " :
يـ
فىأيٍن ًش يد ىؾ ىما الَّ ًذم ىب ىعثى ىؾ المَّ يو ً ب ًو؟ قى ى
الـ ،ى
ادةي أ ٍ
ش ىي ى
ىف ل إًلى ىو إًل المَّ يو ،ىكأ َّ ي ى
اإل ٍ
ى ي
كؿ المو ،ىكتيق ي
س ي
شر ىؾ ًب ًو بع ىد إًس ً
ً
اف ل ي ٍقب يؿ المَّ يو ً م ٍف أ و
ىخك ً ً
الصالةى ،ىكتي ٍؤًتي َّ
اؿ :فى ىما
َّ
الم ًو " ،قى ى
ى
ير ً ى ى
ىٍ ٍ
الزىكاةى ،أ ى ى
ىحد تىٍكىبةن ،ىي ٍعني ىم ٍف أى ٍ ى
اف ىبص ى
ً
ىح ُّ
ش ىار ًب ىي ًد ًه
ؽ ىزٍك ىج ًت ًو؟ قى ى
ض ًر ًب ا ٍل ىك ٍج ىو ،ىكل تى ٍي يج ٍر إًل ًفي ا ٍل ىب ٍي ًت ىكأى ى
س ى
ت ،ىكل تى ٍ
س ٍي ى
كىا إً ىذا ا ٍكتى ى
اؿ " :تي ٍطع يم ىيا إً ىذا أى ىك ٍم ىت ،ىكتى ٍك ي
ً
ً
شاةن عمىى كجك ًى يكـ يكـ ا ٍل ًقي ً
إًلىى َّ
كف
الش ًاـ .فىقى ى
اؿ :ىى يي ىنا إًلىى ىى يي ىنا تي ٍح ى
اـ ،تيىكافي ى
ش ير ى
كف يرٍك ىبانا ىك يم ى ى ي ي ٍ ى ٍ ى ى ى
امة ،ىعمىى أىف ىٍكاى يك يـ ا ٍلف ىد ي
ً
ىح ًد يك ٍـ فى ًخ يذهي ".
يف أ َّ
س ٍب ًع ى
ب ىع ٍف أ ى
يم نة أىٍنتي ٍـ ىخ ٍي يريى ٍـ ىكأى ٍك ىريم يي ٍـ ىع ىمى المَّو  ىكأ َّىك يؿ ىما يي ٍع ًر ي
ى
( )1بفتح الفاء كالزال كالراء في آخرىا بعد األلؼ ،ىذه النسبة إلى ف ازرة ،كىي قبيمة .األنساب لمسمعاني .212/10
( )2بفتح الميـ كالداؿ ككسر الياء كفي آخرىا نكف ،نسبة إلى المدائف ،كىي بمدة قديمة مبنية عمى الدجمة .األنساب لمسمعاني .143/12
( )3تيذيب الكماؿ لممزم .409/16
( )4المصدر السابؽ.410/16.
( )5تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .375/4
( )6الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .8/6
( )7تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .332/12
( )8تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .159/
( )9سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحي بف معيف .474/
( )10تاريخ الثقات لعجمي .286/
( )11المصدر السابؽ.
( )12الثقات البف حباف .121/7
( )13تيذيب التيذيب البف حجر .109/6
( )14سير أعبلـ النببلء لمذىبي .334/7
( )15تقريب التيذيب البف حجر
( )16بفتح األلؼ كسككف الشيف كفتح الياء كفي آخرىا البلـ ،ىذه النسبة الى بنى عبد األشيؿ مف األنصار .األنساب لمسمعاني .278/1
196

 .1كأخرجو الترمذم في سننو ،في أبكاب التفسير ،في باب كمف سكرة بني إسرائيؿ ،705/ ،رقـ الحديث  ،3143مف
طريؽ بيز بف حكيـ  ،عف أبيو حكيـ  ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
 .2كأخرجو النسائي في السنف الكبرل ،في باب مف سأؿ بكجو اهلل تعالى ،66/3 ،رقـ الحديث  ،2360مف طريؽ
بيز بف حكيـ  ،عف أبيو حكيـ  ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

 .3كأخرجو النسائي في السنف الصغرل ،في كتاب الزكاة ،في باب مف سأؿ بكجو اهلل عز كجؿ ،400/ ،رقـ الحديث
 ،2568مف طريؽ بيز بف حكيـ  ،عف أبيو حكيـ  ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

 .4كأخرجو ابف ماجو في سننو ،في كتاب الزىد ،في باب صفة أمة محمد  ،710/ ، رقـ الحديث  ،4288مف
طريؽ بيز بف حكيـ  ،عف أبيو حكيـ  ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
 .5كأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ،446/4 ،رقـ الحديث  ،20025مف طريؽ عبد اهلل بف الحرث عف شبؿ بف
عباد ،بو ،متقارب األلفاظ.

 كأخرجو في  ،3/5رقـ الحديث  ،20036مف طريؽ حماد بف سممة ،عف أبي قزعة ،بو ،جزء مف الحديث متقارب
األلفاظ.

 كأخرجو في  ،4/5رقـ الحديث  ، 20049مف طريؽ بيز بف حكيـ  ،عف أبيو حكيـ بف معاكية ،بو ،مختمؼ
األلفاظ.

 كأخرجو في  ،4/5رقـ الحديث  ، 20055مف طريؽ بيز بف حكيـ  ،عف أبيو حكيـ بف معاكية ،بو ،مختمؼ
األلفاظ.

 .6كأخرجو الدارمي في سننو ،في كتاب الرقاؽ ،باب في قكؿ النبي  أنتـ آخر األمـ ،1816/3 ،رقـ الحديث
 ،2802مف طريؽ بيز بف حكيـ  ،عف أبيو حكيـ  ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

 .7كأخرجو ابف حباف في صحيحو ،في كتاب اإليماف ،في باب فرض اإليماف ،ذكر الخبر الداؿ عمى أف اإلسبلـ
كاإليماف اسماف بمعنى كاحد ،376/1 ،رقـ الحديث  ،160مف طريؽ حماد بف سممة ،عف أبي قزعة ،بو ،مختمؼ
األلفاظ.

 .8كأخرجو َّ
الطىب ىرانً ٌي في المعجـ الكبير ،407/19 ،رقـ الحديث  ،969مف طريؽ بيز بف حكيـ  ،عف أبيو حكيـ ،
بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
 .9ككذلؾ أخرجو في المعجـ األكسط ،باب الميـ ،مف اسمو محمد ،275/6 ،رقـ الحديث  ،6402مف طريؽ سكيد
بف حجير ،عف حكيـ بف معاكية ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
 .10كأخرجو معمر بف راشد ،في الجامع ،في باب اإليماف كاإلسبلـ ،130/11 ،رقـ الحديث  ،20115مف طريؽ
بيز بف حكيـ  ،عف حكيـ بف معاكية ،بو ،متقارب األلفاظ.

 .11كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ ،في كتاب التفسير ،في باب تفسير سكرة حـ السجدة ،478/2 ،رقـ الحديث
 ،3646مف طريؽ حماد بف سممة ،عف أبي قزعة ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
البٍييىًق ٌي في شعب اإليماف ،في باب مباعدة الكفار كالمفسديف ،12/12 ،رقـ الحديث  ،8931مف طريؽ
 .12كأخرجو ى
بيز بف حكيـ  ،عف أبيو حكيـ  ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
 رجاؿ اإلسناد:
 .1أىبك ا ٍلقى ً
م (536ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)6
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
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كؼ ًب ٍاب ًف ا ٍل ىح ً
اج ًب (534ق)(:)1
ىح ىم يد ٍب يف ىعمً ِّي ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىي ٍح ىيى ٍب ًف َّ
الر ًكٍن ًج ا ٍل ىم ٍع ير ي
 .2أ يىبك ا ٍل ىم ىعالًي أ ٍ
ركل عف :أبي البقاء المعمر بف محمد بف عمي الحباؿ ،كأبي القاسـ الحسيف بف محمد بف سميماف الدىقاف.
َّم ىعانً ٌي( ،)2كابف عساكر(.)3
ركل عنو :الس ٍ
َّم ىعانً ٌي :كاف عمكيان ،خي انر ،متكددان(.)4
قاؿ ابف الس ٍ
س ٍي ًف ٍب يف َّ
النقُّ ً
كر(468ق)  :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)23
 .3أ يىبك ا ٍل يح ى
اؽ(ٍ ،)5ب ًف أ ً
بف ع ٍب ًد ً
س ٍي ًف ً
اهلل ً
ىخي ًم ٍي ًمي (390ق)(:)6
بف ىى يارٍك ىف الدَّقَّ ي
بف ي
س ٍي ًف يم ىح َّم يد ي ى
 .4أ يىبك ي
الح ى
الح ى
ركل عف :أبي القاسـ البغكم ،كأحمد بف إسحاؽ بف بيمكؿ ،كأبي حامد الحضرمي ،كابف صاعد.
ركل عنو :أبك طالب العشارم ،كأبك محمد بف ىزارمرد ،كأبك الحسيف بف النقكر(.)7

كثقو أحمد بف محمد العتيقي( ،)8كابف أبي الفكارس( ،)9كابف الجكزم( ،)10كقاؿ الذىبي :أحد الثقات(.)11
 .5مح َّم يد ٍب يف ع ٍب ًد َّ ً
م (319ق)(:)12
ؼ ًباٍ ىلب ىغ ًك ِّ
اؽ يي ٍع ىر ي
س ًف أ يىبك الطَّ ِّي ًب الدَّقَّ ي
ى
يى
الص ىمد ٍب ًف ا ٍل ىح ى
ركل عف :حماد بف الحسف بف عنبسة ،كأحمد بف عبد اهلل المكتب ،كمحمد بف شداد المسمعي.

ركل عنو :القاضي أبك الحسف الجراحي ،كأبك حفص بف شاىيف ،كمحمد بف عبد اهلل ابف أخي ميمي(.)13
قاؿ الخطيب البغدادم :ما عممت مف حالو إال خي نار(.)14
ً
الصفَّار(267()15ق)(:)16
كسى ٍب ًف أىًبي ىح ٍر وب َّ
يسى ٍب يف يم ى
 .6أ يىبك ىي ٍح ىيى ع ى
ركل عف :يحيى بف أبي بكير الكرماني.

ركل عنو :الحسف بف عميؿ ،كابف الباغندم ،كأبك عكانة اإلسفراييني(.)17
كثَّقو الخطيب البغدادم( ،)18كأبك الفرج ابف الجكزم( ،)19كالذىبي(،)20كذكره ابف حباف في الثقات(.)21
( )1المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني .220/
( )2المصدر السابؽ.
( )3معجـ الشيكخ البف عساكر .70/1
( )4المصدر السابؽ.
( )5بفتح الداؿ كاأللؼ بيف القافيف األكلى مشددة ،ىذه النسبة إلى الدقيؽ كعممو ،كبيعو .األنساب لمسمعاني .361/5
( )6تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .502/3
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .564/16
( )8تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .502/3
( )9المصدر السابؽ.
( )10المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .21/15
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي .564/16
( )12تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .655/3
( )13المصدر السابؽ.
( )14المصدر نفسو.
( )15بفتح الصاد كتشديد الفاء كفي آخرىا الراء  ،يقاؿ لمف يبيع األكاني الصفرية .األنساب لمسمعاني .315/8
( )16تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .148/20
( )17المصدر السابؽ.
( )18تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .492/12

( )19المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .214/12
( )20تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .148/20

( )21الثقات البف حباف .495/8
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 .7ىي ٍح ىيى ٍب يف أىًبي يب ىك ٍي ور (208ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)42
و
ً
صاحب ٍابف كثير(148ق)(:)1
 .8شٍب يؿ ٍب يف ىعبَّاد ا ٍل يم ٍق ًرئ ا ٍل ىم ِّك ٌي ى

ركل عف :زيد بف أسمـ ،كسعيد المقبرم ،كسييؿ بف أبي صالح ،كأبي قزعة سكيد بف حجير.

ركل عنو :سفياف بف عيينة ،كعبد اهلل بف المبارؾ  ،كأبك نعيـ الفضؿ بف دكيف  ،كيحيى بف أبي بكير(.)2
كثَّقو ابف معيف( ،)3كاإلماـ أحمد( ،)4كيعقكب الفسكم( ،)5كأبك داكد( ،)6ك َّ
طنً ٌي( )7كزاد أبك داكد :أنو يرل القدر،كقاؿ
الد ىارقي ٍ
عمي بف المديني :كسط ،كلـ يكف بو بأس( ،)8كقاؿ ابف حجر :ثقة يرمي بالقدر(.)9
ً ً ()10
م أ يىبك قى ىز ىع ىة (الطبقة الرابعة)(:)11
ص ًر ُّ
س ىكٍي يد ٍب يف يح ىج ٍي ور ا ٍل ىباىم ُّي ا ٍل ىب ٍ
 .9ي
ركل عف :أنس بف مالؾ ،كأبيو حجير بف بياف الباىمي ،كالحسف البصرم  ،كحكيـ بف معاكية .
الج ٍع ًف ٌي  ،كحماد بف سممة ،كشبؿ بف عباد المكي  ،كشعبة الحجاج (.)12
ركل عنو :جابر ي
كثَّقو عمي بف المديني( ،)13كاإلماـ أحمد( ،)14كالعجمي( ،)15كالنسائي( ،)16كابف حجر( ،)17كزاد اإلماـ أحمد :ثبت الحديث،
كقاؿ أبك حاتـ الرازم :صالح( ،)18كقاؿ الذىبي :يكثِّؽ(.)19
 .10ىع ٍم يرك ٍب يف ًدي ىن و
لى يـ ،ا ٍل ىم ِّك ُّي األىثٍىريـ(126( )20ق)(:)21
ار ،أ يىبك يم ىح َّم ود ،ا ٍل يج ىم ًح ُّي ىم ٍك ي
ركل عف :جابر بف عبد اهلل  ،كسالـ بف عبد اهلل بف عمر  ،كسعيد بف المسيب ،كعبد اهلل بف عباس.
ركل عنو :حماد بف سممة  ،كسعيد بف بشير  ،كسفياف الثكرم  ،كسفياف بف عيينة  ،كمالؾ بف أنس(.)22

( )1تيذيب الكماؿ لممزم .356/12
( )2المصدر السابؽ .357/12
( )3تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .60/3
( )4سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد .234/
( )5المعرفة كالتاريخ ليعقكب الفسكم .435/1
( )6تيذيب الكماؿ لممزم .358/12
( )7سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .224/
( )8سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني .125/
( )9تقريب التيذيب البف حجر .297/
( )10بفتح الباء ككسر الياء كالبلـ ،ىذه النسبة الى باىمة كىي باىمة بف اعصر .األنساب لمسمعاني .70/2
( )11تيذيب الكماؿ لممزم .244/12
( )12المصدر السابؽ .245/12
( )13العمؿ البف المديني .89/
( )14العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ احمد ركاية ابنو عبد اهلل .475/3
( )15تاريخ الثقات لمعجمي .211/
( )16تيذيب الكماؿ لممزم .246/12
( )17تقريب التيذيب البف حجر .294/
( )18الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .235/4
( )19تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .377/7
( )20بفتح األلؼ كسككف الثاء كفتح الراء كفي آخرىا الميـ ،ىذه النسبة لمف كانت سنة مفتتة .األنساب لمسمعاني .112/1
( )21تيذيب الكماؿ لممزم .5/22
( )22المصدر السابؽ .8/22
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قاؿ ابف سعد :كاف ثقةن ثبتان كثير الحديث( ،)1كقاؿ اإلماـ أحمد :مف الثقات( ،)2كقاؿ شعبة :ما رأيت أثبت مف عمرك بف

دينار( ،)3كقاؿ ابف عيينة :ثقة ثقة ثقة( ،)4كقاؿ أبك حاتـ :ثقة ثقة( ،)5كقاؿ أبك زرعة :ثقة( ،)6كقاؿ النسائي :ثقة ثبت(،)7
كذكره ابف حباف في الثقات( ،)8كقاؿ الذىبي :الحافظ اإلماـ عالـ الحرـ( ،)9كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت(.)10
()11
 .11ىح ًكيـ ٍب يف يم ىع ً
م ،أ يىبك ىب ٍي وز ( 110 - 101ق)(:)12
ص ًر ُّ
ش ٍي ًر ُّ
اكىي ىة ٍب ًف ىح ٍي ىدةى ا ٍلقي ى
م ا ٍل ىب ٍ
ي
ركل عف :أبيو معاكية بف حيدة .

ركل عنو :ابنو بيز بف حكيـ  ،كسعيد بف إياس ،كأبك قزعة سكيد بف حجير  ،كابنو ميراف بف حكيـ(.)13

قاؿ العجمي :ثقة( ،)14كذكره ابف حباف في الثقات( ،)15كقاؿ النسائي :ليس بو بأس( ،)16كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(.)17

اكىي ية ٍب يف ىح ٍي ىدةى ٍب ًف يم ىع ً
 .12يم ىع ً
ش ٍي ًر( :)18صحابي جميؿ.
اكىي ىة ٍب ًف قي ى
ىح ىم ىد ٍب ىف ىعمً ِّي ٍب ًف يم ىح َّم ًد ،ك يم ىح َّم ىد ٍب ىف
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد؛ ألف فيو :أىبا اٍل ىم ىعالًي أ ٍ
الص ىم ًد َّ
اؽ ؛ لـ أقؼ ليما عمى جرح أك تعديؿ.
ىعٍب ًد َّ
الدقَّ ي
 الحديث رقـ (: )76
اسًـ ًىب ية المَّ ًو ٍب يف مح َّم ًد ٍب ًف ا ٍلحص ٍي ًف ،أنا أىبك عمًي ا ٍلحس يف ٍب يف ع ًمي التَّ ًم ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
ىح ىم يد ٍب يف
يم ُّي ،أنا أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ
ى
ي ى
يى
ى
أ ٍ ىى ي
ى ى
ي ى
ار ًث ،ح َّدثىًني ًشٍب يؿ ٍب يف عب و
ىح ىم ىد ،ىح َّدثىًني أىًبي ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ا ٍل ىح ً
َّاد ،ىك ٍاب يف أىًبي يب ىك ٍي ور
ىج ٍعفى ور ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ى
ى
يع ًني ي ٍحيى ٍب ىف أىًبي ب ىك ٍي ور ،أىٍنبأىىنا ًشٍب يؿ ٍب يف عب و
ِّث ىع ٍف
اؿ ٍاب يف أىًبي يب ىك ٍي ور :يي ىحد ي
ت أ ىىبا قى ىز ىعةى ،ىكقى ى
َّاد ا ٍل ىم ٍع ًن ُّي ،قى ى
س ًم ٍع ي
ى
ى
ي
ىٍ ى ى
اؿ :ى
ً
ً
ً
ً
ً
ِّث ىع ٍف ىحكيـ ٍب ًف يم ىع ً
ىع ٍم ًرك ٍب ًف دي ىن و
اكىي ىة ا ٍل ىب ٍي ًز ِّ
ار ،يي ىحد ي
م ،ىع ٍف أىًبيو ،أ َّىن يو قى ى
ت ىى ىك ىذا ،ىكىن ى
اؿ ل َّمن ًب ِّي  إً ِّني ىحمى ٍف ي
ىصا ًبعى
ش ىر أ ى
ً
اإلس ً
اؿ :ىك ىما ً
ىف ل إًلى ىو
الـ؟ قى ى
الـ " ،ىق ى
ىي ىد ٍي ًو ىحتَّى تي ٍخ ًب ىرًني ىما الَّ ًذم ىب ىعثى ىؾ المَّ يو ًب ًو؟ قى ى
اؿ " :ى
ادةي أ ٍ
ش ىي ى
اإل ٍ
اؿ " :ىب ىعثىني المَّ يو ًب ً ٍ
س ي
ً
ىخك ً ً
ً
الصالةى ،ىكتي ٍؤًتي َّ
ير ً
ش ىر ىؾ
إًل المَّ يو ،ىكأ َّ
يـ َّ
ىح ود تىٍكىب نة أى ٍ
اف ل ىي ٍقىب يؿ المَّ يو م ٍف أ ى
الزىكاةى ،أ ى ى
ىف يم ىح َّم ندا ىع ٍب يدهي ىك ىر ي
اف ىنص ى
سكلي يو ،ىكتيق ي
بع ىد إًس ً
كؿ المَّ ًو ،ىما ىح ُّ
س ٍي ىت،
ىح ًد ىنا ىعمى ٍي ًو؟ قى ى
س ى
الم ًو " ،قى ى
س ى
اؿ " :تي ٍط ًع يم ىيا إً ىذا أى ىك ٍم ى
اؿ :يق ٍم ي
ؽ ىزٍك ًج أ ى
ىٍ ٍ
كىا إً ىذا ا ٍكتى ى
ت ،ىكتى ٍك ي
ت :ىيا ىر ي
كف،
ض ًر ًب ا ٍل ىك ٍج ىو ،ىكل تيقىِّب ٍح ،ىكل تى ٍي يج ٍر إًل ًفي ا ٍل ىب ٍي ًت " ،ثيَّـ قى ى
كف ،ىى يي ىنا تي ٍح ى
كف ،ىى يي ىنا تي ٍح ى
اؿ " :ىى يي ىنا تي ٍح ى
ىكل تى ٍ
ش ير ى
ش ير ى
ش ير ى
( )1الطبقات الكبير البف سعد .40/8
( )2العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية المركذم .186/
( )3المصدر السابؽ.
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .231/6
( )5المصدر السابؽ.
( )6المصدر نفسو.
( )7تيذيب الكماؿ لممزم .11/22
( )8الثقات البف حباف .167/5
( )9تذكرة الحفاظ لمذىبي .85/1
( )10تقريب التيذيب البف حجر .451/
( )11بضـ القاؼ كفتح الشيف المعجمة كسككف الياء كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة إلى بنى قشير .األنساب لمسمعاني .423/10
( )12تيذيب الكماؿ لممزم .202/7
( )13المصدر السابؽ .203/7
( )14تاريخ الثقات لمعجمي .130/
( )15الثقات البف حباف .161/4
( )16تيذيب الكماؿ لممزم .203/7
( )17تقريب التيذيب البف حجر .213/
( )18اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر .118/6
200

ً
كف يكـ ا ٍل ًقي ً
ً
يمًـ ىكأى ٍك ىريم ىيا ىعمىى المَّ ًو  ىك ىعال،
يف أ َّ
ثىال ثنا ،يرٍك ىبانا ىك يم ى
س ٍب ًع ى
امة ى
يم نة أىٍنتي ٍـ آخ ير األ ى
شاةن ىك ىعمىى يك يجكى يك ٍـ ،تيكفي ى ى ٍ ى ى ى
()1
ً
ً
كف يكـ ا ٍل ًقي ً
ىح ًد يك ٍـ فى ًخ يذهي ".
ب ىع ٍف أ ى
اـ  ،أ َّىك يؿ ىما يي ٍع ًر ي
تىأٍتي ى ى ٍ ى ى ى
امة ىك ىعمىى أىف ىٍكاى يك يـ ا ٍلف ىد ي
ش ىار ًب ىي ًد ًه إً ىلى َّ
كف "
الش ًاـ ،فىقى ى
قى ى
اؿ " :إً ىلى ىى يي ىنا تي ٍح ى
اؿ ٍاب يف أىًبي يب ىك ٍي ور :ىكأى ى
ش ير ى
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)75

.1
.2
.3
.4
.5
.6

رجاؿ اإلسناد:
ً
ً
ص ٍي ًف (525ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)8
ى ىب ية المَّو ٍب ًف ا ٍل يح ى
ا ٍلحس يف ٍب يف عمًي التَّ ًم ً
يم ُّي (444ق) :ضعيؼ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)26
ى
ى ى
ىح ىم يد ٍب يف ىج ٍعفى ور القى ًط ٍي ًع ُّي (368ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
أ يىبك ىب ٍك ًر أ ٍ
ىح ىم ىد (290ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىح ٍنىب وؿ (241ق) :ثقة حافظ إماـ حجة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
أٍ
ًً ً ً ً
َّ ً
مي الم ٌك ٌي (الطبقة الثامنة)(:)2
ىع ٍب يد المو ٍب يف ا ٍل ىحارث ٍبف ىع ٍبد ا ٍل ىممؾ المخزك ٌ

ركل عف:إبراىيـ بف يزيد الخكزم ،كثكر بف يزيد الحمصي ،كداكد بف قيس الفراء ،كشبؿ بف عباد المكي.

ركل عنو :إبراىيـ بف عبد اهلل بف حاتـ اليركم  ،كأحمد بف حنبؿ ،كاسحاؽ بف راىكيو(.)3
قاؿ اإلماـ أحمد :ما كاف بو بأس( ،)4كذكره ابف حباف في الثقات( ،)5ككثَّقو يعقكب بف أبي شيبة( ،)6كالذىبي( ،)7كابف

حجر(.)8

 .7ىي ٍح ىيى ٍب يف أىًبي يب ىك ٍي ور (208ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)42
ً .8شٍب يؿ ٍب يف عب و
َّاد ا ٍل ىم ٍع ًن ُّي (148ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)75
ى

س ىكٍي يد ٍب يف يح ىج ٍي ور (الطبقة الرابعة) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)75
 .9أ يىبك قى ىز ىع ىة ي
 .10ىع ٍم يرك ٍب يف ًدي ىن و
ار (126ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)75
 .11ىح ًكيـ ٍب يف يم ىع ً
اكىي ىة (110-101ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)75
ي
اكىي ية ٍب يف ىح ٍي ىدةى ٍب ًف يم ىع ً
 .12يم ىع ً
اكىي ىة  :صحابي ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)75
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو :اٍلحسف ٍبف عمً ٍّي التَّ ًم ً
يم َّي؛ ضعيؼ.
ى ىى ى ى
 الحديث رقـ (: )77
ٍى ًب ،أنا أىبك ب ٍك ور ا ٍلقى ًط ً
اسًـ ٍب يف ا ٍلحص ٍي ًف ،أنا أىبك عمً ِّي ٍب يف ا ٍلمذ ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
ىح ىم ىد ،ىح َّدثىًني
يع ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ي ى
ي ى
ىكأ ٍ ى ى ي
ي ى
ي
اكيةى ،ع ٍف أىًب ً
ً
ًً
سك ىؿ
يو ،قى ى
اف ،أىٍن ىبأىىنا ىح َّم ي
اؿ :أىتىٍي ي
أىًبي ،أىٍن ىبأىىنا ىعفَّ ي
يـ ٍب يف يم ىع ً ى ى
ت ىر ي
اد ٍب يف ى
سمى ىمةى ،أنا أ يىبك قى ىز ىع ىة ا ٍل ىباىم ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ىحك ي
ىف ل ً
ؽ ،ىما
َّؽ ىكفَّ ٍي ًو ،فى ًبالَّ ًذم ىب ىعثى ىؾ ًبا ٍل ىح ِّ
يؾ ،أ ىا
آت ى
ىصا ًب ًعي ىى ًذ ًه أ ٍ
اف ىكطىب ى
ت :ىما أىتىٍيتي ىؾ ىحتَّى ىحمى ٍف ي
المَّ ًو  فى يق ٍم ي
ىر ىنا ىعفَّ ي
ت ىع ىد ىد أ ى
ار ي ً
ص ًفىي ًة ما ًفييا ًم ٍف ىشر و
( )1اٍل ًف ىد ياـ :الًَّذم تيفى َّد يـ بً ًو ٍاألىىب ً
اب .مقاييس المغة البف فارس .482/4
ى
يؽ لتى ٍ ى ى
( )2تيذيب الكماؿ لممزم .394/14
( )3المصدر السابؽ.
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .33/5
( )5الثقات البف حباف .336/8
( )6تيذيب الكماؿ لممزم .395/14
( )7الكاشؼ لمذىبي .544/1
( )8تقريب التيذيب البف حجر .334/
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اؿ :ىك ىما ً
اؿً " :
ىف تيىك ِّج ىو ىك ٍج ىي ىؾ إًلىى المَّ ًو،
الـ ؟ قى ى
الـ " ،قى ى
الَّ ًذم ىب ىعثى ىؾ ًب ًو؟ قى ى
سمً ىـ ىق ٍم يب ىؾ لًمَّ ًو  ىكأ ٍ
اؿ " :أ ٍ
ىف يي ٍ
اإل ٍ
اإل ٍ
س ي
س ي
ً
ىخك ً ً
كبةى ،ىكتي ىؤدِّم َّ
ير ً
ش ىر ىؾ ىب ٍع ىد
صمِّي َّ
ىح ود تىٍكىب نة أى ٍ
الزىكاةى ا ٍل ىم ٍف ير ى
اف ل ىي ٍقىب يؿ المَّ يو ىج َّؿ ىك ىع َّز م ٍف أ ى
الصالةى ا ٍل ىم ٍكتي ى
كضةى ،أ ى ى
ىكتي ى
اف ىنص ى
اؿ :تي ٍط ًعميا إً ىذا ى ً
ً
إًس ً
ت :ىما ىح ُّ
ض ًر ًب ا ٍل ىك ٍج ىو ،ىكل
ىح ًد ىنا ىع ىم ٍي ًو؟ قى ى
س ى
ت ،ىكل تى ٍ
س ٍي ى
الم ًو " ،يق ٍم ي
ؽ ىزٍك ىجة أ ى
ٍ
يى
كىا إً ىذا ا ٍكتى ى
طع ٍم ىت ،ىكتى ٍك ي
كف ىى يي ىنا ،ىكأ ٍىك ىمى ًب ىي ًد ًه ىن ٍح ىك َّ
شاةن ىك يرٍك ىبانا ىك ىعمىى يك يجك ًى يك ٍـ،
تيقىِّب ٍح ،ىكل تى ٍي يج ٍر إًل ًفي ا ٍل ىب ٍي ًت " ،قى ى
الش ًاـ ،يم ى
اؿ " :تي ٍح ى
ش ير ى
ً
اى يكـ ا ٍل ًف ىداـ ،فىأ َّىك يؿ ما يع ًرب ع ٍف أ ً
ً
َّ ً
اؿ " :ىما ًم ٍف ىم ٍكنلى ىيأ ًٍتي ىم ٍكلنى
".كقى ى
ض ى
ىكتي ٍع ىر ي
ى يٍ ي ى ى
ىحد يك ٍـ فىخ يذهي ى
ي
كف ىعمىى المو تى ىعا ىلى ىك ىعمىى أىف ىٍك ي
ض ً
اء ".
اعا ىي ٍن ىي ي
ض وؿ ًع ٍن ىدهي فى ىي ٍم ىن يع يو ،إًل ىج ىعمى يو المَّ يو ىعمى ٍي ًو ي
سأىلي يو ًم ٍف فى ٍ
ش يو قىٍب ىؿ ا ٍلقى ى
ش ىج ن
لى يو فى ىي ٍ
اف :ىي ٍع ًني ًبا ٍل ىم ٍكلىى ٍاب ىف ىع ِّم ًو.
قى ى
اؿ ىعفَّ ي
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)75
 رجاؿ اإلسناد:
ً
ً
ص ٍي ًف (525ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)8
 .1ى ىب ية المَّو ٍب ًف ا ٍل يح ى
س يف ٍب يف ىعمًي أ يىبك ىع ًم ِّي ٍب يف ا ٍل يم ٍذ ًى ًب (444ق) :ضعيؼ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)26
 .2ا ٍل ىح ى
ىح ىم يد ٍب يف ىج ٍعفى ور القى ًط ٍي ًع ُّي (368ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
 .3أ يىبك ىب ٍك ًر أ ٍ
ىح ىم ىد ىح ٍنىب وؿ (290ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
 .4ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىح ٍنىب وؿ (241ق) :ثقة حافظ إماـ حجة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
 .5أ ٍ
بف ع ٍب ًد ً
بف م ً
الص َّف يار (220ق) (:)1
م َّ
ص ًر ُّ
اهلل ،أ يىبك يعثٍ ىم ى
 .6ىعفَّ ي
اف ى
سمًـ ً ى
الب ٍ
اف ي ي ٍ
ركل عف :أباف بف يزيد العطار  ،كاسماعيؿ بف عمية  ،كحماد بف سممة.
ركل عنو :البخارم ،كابراىيـ بف إسحاؽ الحربي ،كأحمد بف حنبؿ(.)2

()3
سنة( ،)4كقاؿ أبك حاتـ :ثقة متقف(،)5
قاؿ ابف سعد :كاف ثقةن ثبتان كثير الحديث حجة  ،كقاؿ العجمي :ثبت صاحب ٌ

كقاؿ ابف معيف :ثقة صدكؽ( ،)6كقاؿ يعقكب بف أبي شيبة :ثقة ثبت متقف صحيح الكتاب( ،)7كذكره ابف حباف في

الثقات( ،)8كقاؿ ابف الجكزم :كاف إمامان ثقة( ،)9كقاؿ الذىبي :الحافظ الثبت( ،)10كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت(.)11
م ،البَّزيازً ،
مَّ ،
بف ًد ٍي ىن و
سمى ىم ىة ً
الخ ىرًق ُّي(167( )12ق) (:)13
ص ًر ُّ
 .7ىح َّم ي
الن ٍح ًك ُّ ى
سمى ىم ىة ى
الب ٍ
ار أ يىبك ى
اد ٍب يف ى
ركل عف :بيز بف حكيـ  ،كثابت البناني  ،كزيد بف أسمـ ،كسماؾ بف حرب ،كأبي قزعة سكيد بف حجير.

( )1تيذيب الكماؿ لممزم .160/20
( )2المصدر السابؽ .162/20
( )3الطبقات الكبير البف سعد .300/9
( )4تاريخ الثقات لمعجمي .336/
( )5الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ..30/7
( )6تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم.201/14
( )7تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم.201/14
( )8الثقات البف حباف .522/8
( )9المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .60/11
( )10تذكرة الحفاظ لمذىبي .278/1
( )11تقريب التيذيب البف حجر .424/
( )12بكسر الخاء كفتح الراء كفي آخرىا القاؼ ،ىذه النسبة إلى بيع الثياب كالخرؽ .األنساب لمسمعاني .98/5
( )13تيذيب الكماؿ لممزم .253/7
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كعنو :خميفة بف خياط ،كسفياف الثكرم ،كأبك داكد الطيالسي ،كعبد اهلل بف المبارؾ ،كعفاف بف مسمـ(.)1
كثَّقو ابف سعد( ،)2كابف معيف( ،)3كالعجمي( ،)4كالنسائي( ،)5كالساجي( ،)6كذكره ابف حباف في الثقات( ،)7كقاؿ اإلماـ
حماد أعمـ الناس بثابت( ،)8كقاؿ الذىبي :إماـ ثقة ييـ كغيره( ،)9قاؿ ابف حجر :ثقة عابد ،كزاد :تغير حفظو
أحمدٌ :
بأخرة(.)10
س ىكٍي يد ٍب يف يح ىج ٍي ور (الطبقة الرابعة) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)75
 .8أ يىبك قى ىز ىع ىة ي
 .9ىح ًكيـ ٍب يف يم ىع ً
اكىي ىة (110-101ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)75
ي

اكىي ية ٍب يف ىح ٍي ىدةى ٍب ًف يم ىع ً
 .10يم ىع ً
اكىي ىة  :صحابي ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)75
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو :اٍل ىح ىس ىف ٍب ىف ىعمً ٍّي أىىبا ىعًم ِّي ٍب ىف اٍل يم ٍذ ًى ًب ؛ ضعيؼ.
 الحديث رقـ (: )78
م ،أنا أىبك ب ٍك ور الب ٍيي ًقي ،أنا أىبك ع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍلح ً
ض ًؿ ا ٍلفيىر ً
ىح ىم ىد
اك ُّ
أٍ
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍلفى ٍ
افظي ،أنا أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أ ٍ
ى
ي ى
ي ى
ى ى ٌ
سمى ىمةى ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك قى ىز ىع ىة
كسى األى ٍ
ا ٍب ًف ىبا ىك ىكٍي ًو ،أىٍن ىبأىىنا ًب ٍ
ب ،أىٍن ىبأىىنا ىح َّم ي
ش ىي ي
اد ٍب يف ى
س يف ٍب يف يم ى
كسى ،أىٍن ىبأىىنا ا ٍل ىح ى
ش ير ٍب يف يم ى
اكيةى ،ع ٍف أىًب ً
ً
ًً
كف ىى يي ىنا ىكأ ٍىك ىمأى ًب ىي ًد ًه ىن ٍح ىك َّ
شاةن
اؿ :قى ى
يو ،قى ى
الش ًاـ يم ى
سك يؿ المَّ ًو  " : تي ٍح ى
ش ير ى
ا ٍل ىباىم ُّي ،ىع ٍف ىحك ًيـ ٍب يف يم ىع ً ى ى
اؿ ىر ي
ً
كف ع ىمى المَّ ًو كعمىى كجك ًى يكـ ا ٍل ًف ىداـ ،كأ َّىك يؿ ما يع ًرب ع ٍف أ ً
سك يؿ
ىك يرٍك ىبانا ،ىك ىعمىى يك يجك ًى يك ٍـ ،ىكتي ٍع ىر ي
ى يٍ ي ى ى
ض ى ى
ىحد يك ٍـ فىخ يذهي " ىكتىال ىر ي
ي ى
ىى يي ي
ً
كد يك ٍـ .)11(
ىف ىي ٍ
كف أ ٍ
ص ياريك ٍـ ىكل يجمي ي
ستىًت ير ى
المَّو   : ىك ىما يك ٍنتي ٍـ تى ٍ
س ٍم يع يك ٍـ ىكل أ ٍىب ى
ش ىي ىد ىعمى ٍي يك ٍـ ى
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)75
 رجاؿ اإلسناد:

ض ًؿ ا ٍلفي ىر ً
م (530ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)55
اك ُّ
 .1يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍلفى ٍ
الب ٍي ىي ًق ٌي (458ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)55
 .2أ يىبك ىب ٍك ور ى
ً
بف حم يدكٍيو أىبك ع ٍب ًد ً
ً
بف ع ٍب ًد ً
اكـ َّ
اهلل ً
م (405ق)(:)12
س ياب ٍك ًر ُّ
اهلل ي
الب ِّيع ،ى
بف ى
بف يم ىح َّمد ً ى ٍ ى ي ى
 .3يم ىح َّم يد ي ى
الن ٍي ى
الح ي
ركل عف :محمد بف يعقكب األصـ ،كأبي عمرك عثماف بف السماؾ ،كأبي بكر أحمد بف سمماف النجاد.
الدارقي ٍ ً
البٍييىًق ٌي(.)13
طن ٌي  ،كأبك الفتح بف أبي الفكارس ،كأبك بكر أحمد بف الحسيف ى
ركل عنو :أبك الحسف َّ ى
قاؿ الخطيب البغدادم :كاف مف أىؿ الفضؿ كالعمـ كالمعرفة كالحفظ ،ككاف ثقة ،كزاد :ككاف يميؿ إلى التشيع(،)14
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .258/7
( )2الطبقات الكبير البف سعد .282/9
( )3سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف .312/4
( )4تاريخ الثقات لمعجمي .131/
( )5تيذيب التيذيب البف حجر .15/3
( )6المصدر السابؽ.
( )7الثقات البف حباف .216/6
( )8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .138/3
( )9ديكاف الضعفاء لمذىبي .100/
( )10تقريب التيذيب البف حجر .214/
( )11سكرة السجدة اآلية.22 :
( )12تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .122/28
( )13المصدر السابؽ.123/28.
( )14تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .509/3
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كقاؿ ابف الجكزم :ثقة( ،)1كقاؿ ابف خمكاف :إماـ أىؿ الحديث في عصره( ،)2كقاؿ الذىبي :الحافظ الكبير ،كىك ثقة
حجة( ،)3كقاؿ السبكي :كاف إمامان جميبلن اتفؽ عمى إمامتو كجبللتو( ،)4كقاؿ ابف كثير :كاف مف أىؿ العمـ كالحفظ
كالحديث(.)5

ىح ىم ىد ٍب ًف ىبا ىك ىكٍي ًو :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 .4أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أ ٍ
ً
ش ٍي ًخ ً ً
صالًح ً
سى ً
م (288ق)(:)6
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
ىس ًد ُّ
ً .5ب ٍ
بف ى
ش ير ي
م ،ى
بف ىعم ٍي ىرةى ،أ يىبك ىعمي األ ى
بف ى
بف يم ٍك ى
ركل عف :ركح بف عبادة  ،كحفص بف عمر العدني ،كالحسف بف مكسى األشيب ،كأبي نعيـ بف دكيف.
ركل عنو :إسماعيؿ الصفار ،كأبك بكر الشافعي ،كأبك القاسـ َّ
الطىب ىرانً ٌي ،كأبك بكر القطيعي(.)7
كثقو َّ
طنً ٌي ( ،)8كالخطيب البغدادم ( ،)9كابف الجكزم( ،)10كالذىبي ( ،)11كابف كثير ( ،)12كزاد الذىبي :حجة .
الد ىارقي ٍ
ً
ب (209ق)(:)13
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
م ،األى ٍ
س يف ي
ش ىي ي
سى ى
 .6أ يىبك ىعمي ى
بف يم ٍك ى
الح ى
ركل عف :أباف بف يزيد العطار ،كحماد بف سممة  ،كشريؾ بف عبد اهلل النخعي ،كشعبة بف الحجاج.
ركل عنو :كابراىيـ بف يعقكب الجكزجاني  ،كأحمد بف محمد بف حنبؿ  ،كبشر بف مكسى األسدم(.)14
قاؿ اإلماـ أحمد :كاف مف متثبتي بغداد( ،)15كذكره ابف حباف في الثقات( ،)16كقاؿ أبك حاتـ الرازم( ،)17كصالح جزرة(،)18
كعبد الرحمف بف خراش( :)19صدكؽ ،ككثٌقو ابف سعد( ،)20كابف معيف( ،)21كابف المديني( ،)22كالذىبي( ،)23كابف حجر(.)24

سمى ىم ىة (167ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)77
 .7ىح َّم ي
اد ٍب يف ى
( )1المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .109/15
( )2كفيات األعياف البف خمكاف
( )3العبر في خبر مف غبر لمذىبي .210/2
( )4طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي .155/4
( )5البداية كالنياية البف كثير .409/11
( )6سير أعبلـ النببلء لمذىبي .352/13
( )7المصدر السابؽ .353/13
( )8سؤاالت السممي لمدارقطني .135/
( )9تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .569/7
( )10المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .417/12
( )11سير أعبلـ النببلء لمذىبي .352/13
( )12البداية كالنياية البف كثير .97/11
( )13تيذيب الكماؿ لممزم .328/6
( )14المصدر السابؽ .329/6
( )15المصدر السابؽ.
( )16الثقات البف حباف .170/8
( )17الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .37/3
( )18تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .456/8
( )19المصدر السابؽ.
( )20الطبقات الكبير البف سعد .339/9
( )21تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .98/
( )22الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .37/3
( )23سير أعبلـ النببلء لمذىبي .559/9
( )24تقريب التيذيب البف حجر .201/
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س ىكٍي يد ٍب يف يح ىج ٍي ور (الطبقة الرابعة) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)75
 .8أ يىبك قى ىز ىع ىة ي
 .9ىح ًكيـ ٍب يف يم ىع ً
اكىي ىة (110-101ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)75
ي
اكىي ية ٍب يف ىح ٍي ىدةى ٍب ًف يم ىع ً
 .10يم ىع ً
اكىي ىة  :صحابي ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)75
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ عميو؛ ألف فيو :أىىبا ىب ٍك ًر ٍب ىف ىبا ىك ىكٍي ًو؛ لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحديث رقـ (: )79
ٍى ًب ،أنا أىبك ب ٍك ور ا ٍلقى ًط ً
اسًـ ٍب يف ا ٍلحص ٍي ًف ،أنا أىبك عمً ِّي ٍب يف ا ٍلمذ ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
ىح ىم ىد،
يع ُّي ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ي ى
ي ى
أ ٍ ىى ي
ي ى
ي
ت :يا رس ى َّ ً
يو ،ع ٍف جد ً
يد ،أنا بي يز ٍب يف ح ًك ويـ ،ع ٍف أىًب ً
اؿ " :ىى يي ىنا
ٍم يرًني؟ قى ى
ِّه ،قى ى
أىًبي ،أىٍن ىبأىىنا ىي ًز ي
ى ى
ى
ى
ىٍ
اؿ :يق ٍم ي ى ى ي
كؿ المو ،أ ٍىي ىف تىأ ي
ًب ىي ًد ًه ىن ٍح ىك َّ
كف ىعمىى يك يجك ًى يك ٍـ "
الش ًاـ ،قى ى
اؿ ":إًَّن يك ٍـ تي ٍح ى
كف ًر ىجال ىك يرٍك ىبانا ىكتي ىجُّر ى
ش ير ى
 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)75

.1
.2
.3
.4
.5

ىح َّدثىًني
" ىكىن ىحا

رجاؿ اإلسناد:
ً
ً
ص ٍي ًف (525ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)8
ى ىب ية المَّو ٍب ًف ا ٍل يح ى
ا ٍلحس يف ٍب يف عمًي أىبك ع ًم ِّي ٍب يف ا ٍلمذ ً
ٍى ًب (444ق) :ضعيؼ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)26
ى ي ى
ى ى
ي
ً
ً
ىح ىم يد ٍب يف ىج ٍعفى ور القىط ٍيع ُّي (368ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
أ يىبك ىب ٍك ًر أ ٍ
ىح ىم ىد ىح ٍنىب وؿ (290ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىح ٍنىب وؿ (241ق) :ثقة حافظ إماـ حجة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)5
أٍ

 .6يزيد ٍب يف ىى يارىكف بف زاذم (206ق) :ثقة متقف  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)26
ً
بف يم ىع ً
بف ىح ًك ٍيًـ ً
م (143ق)(:)1
ص ًر ُّ
ش ٍي ًر ُّ
الم ًم ًؾ القي ى
 .7ىب ٍي يز ي
م ،ى
الب ٍ
اكىي ىة بف ىح ٍي ىدةى ،أ يىبك ىع ٍبد ى
ركل عف :أبيو عف جده ،كعف :ز اررة بف أكفى  ،كىشاـ بف عركة .
ركل عنو :إسماعيؿ بف عمية  ،كحماد بف سممة  ،كسفياف الثكرم  ،كيزيد بف ىاركف(.)2

كثٌقو :ابف معيف( ،)3كعمي بف المديني( ،)4كأبك داكد( ،)5كالنسائي( ،)6كالحاكـ( ،)7كابف شاىيف( ،)8كزاد أبك داكد :ىك عندم
حجة ،كقاؿ أبك حاتـ الرازم :ىك شيخ يكتب حديثو كال يحتج بو( ،)9كقاؿ أبك زرعة :صالح كلكنو ليس بالمشيكر(،)10

كقاؿ ابف حباف :كاف يخطئ كثي انر( ،)11كقاؿ ابف عدم الجرجاني :أرجك أف ال بأس بو ،كزاد :لـ أر لو حديثان منك انر(،)12

( )1تيذيب الكماؿ لممزم .259/4
( )2المصدر السابؽ .261/4
( )3تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .82/
( )4العمؿ البف المديني .89/
( )5سير أعبلـ النببلء لمذىبي .253/6
( )6تيذيب الكماؿ لممزم .262/4
( )7سؤاالت السجزم لمحاكـ .147/
( )8تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .49/
( )9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .430/2
( )10المصدر السابؽ.
( )11المجركحكف البف حباف .194/1
( )12الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم .252/2
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صدكؽ فيو ليف( ،)1كمرة قاؿ :صدكؽ حسف الحديث( ،)2ك قاؿ ابف حجر :صدكؽ(.)3
كقاؿ الذىبي:
ه
 .8ىح ًكيـ ٍب يف يم ىع ً
اكىي ىة (110-101ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)75
ي
اكىي ية ٍب يف ىح ٍي ىدةى ٍب ًف يم ىع ً
 .9يم ىع ً
اكىي ىة  :صحابي ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)75
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو :اٍل ىح ىس ىف ٍب ىف ىعمً ٍّي أىىبا ىعمً ِّي ٍب ىف اٍل يم ٍذ ًى ًب ؛ ضعيؼ.
 الحديث رقـ (: )80
م ،أنا أىبك ب ٍك ور الب ٍيي ًقي ،أنا أىبك ع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍلح ً
افظي ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك ا ٍل ىعب ً
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍلفيىر ً
كب ،ح.
اك ُّ
أٍ
َّاس يم ىح َّم يد ٍب يف ىي ٍعقي ى
ى
ي ى
ي ى
ى ى ٌ
ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
س ٍي ًف ٍب يف َّ
النقُّ ً
ىح ىم ىد،
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ص ،أنا ًر ٍ
ض ىك ي
اف ٍب يف أ ٍ
ىكأ ٍ ى ى ي
كر ،أنا أ يىبك طىاى ور ا ٍل يم ىخمِّ ي
م ،أنا أ يىبك ا ٍل يح ى
َّار ،أىٍنبأىىنا يكينس ٍب يف ب ىك ٍي ور ،ع ٍف ع ٍب ًد ا ٍلح ًم ً
ً
ش وب،
ش ٍي ًر ا ٍب ًف ىح ٍك ى
يد ٍب ًف ىب ٍي ىرواـ ،ىع ٍف ى
إً ىج ىازةن ،قال :أىٍن ىبأىىنا أ ٍ
ى
ى ى
ي
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍبد ا ٍل ىجب ً ى ي ي
كؿ المَّ ًو  يكما ،فىقىاليكا :يا أىبا ا ٍلقى ً
ؽ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىغ ٍنوـ :أ َّ
ىع ٍف ىع ٍب ًد َّ
س ى
ص ًادقنا أ َّىن ىؾ ىن ًبي فىا ٍل ىح ٍ
ىف ا ٍل ىي يي ى
اسًـ ،إً ٍف يك ٍن ى
ى ى
ت ى
كد أىتىٍكا ىر ي
ىٍ ن
ً
الش ًاـ ،فىًإ َّف َّ
ًب َّ
سك يؿ المَّ ًو ،ثيَّـ اتَّفى ىقا ،فىقال :قىاليكا :فى ىغ ىاز
اد ٍاب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ض ا ٍل ىم ٍح ى
َّؽ ىز ى
صد ى
ش ًر ىكأ ٍىر ي
اـ أ ٍىر ي
م ىر ي
ض األى ٍن ًب ىياء فى ى
الش ى
ً
كؾ أىٍن ىز ىؿ المَّ يو عمى ٍي ًو و ً
يد إًل َّ
كرًة :
يؿ ىب ٍع ىد ىما يخ ًت ىم ًت ُّ
س ىرًائ ى
اـ ،ىفمى َّما ىبمىغى تىيب ى
ىغ ٍزىكةى تىيب ى
كؾ ل يي ًر ي
ى
ى
كرًة ىبني إً ٍ
آيات م ٍف ي
الس ى
س ى
الش ى
ً ً
كؾ ًم ٍنيا كًا نذا ل ي ٍمبثي ى ً
ادكا لىيستى ًفُّزكىن ىؾ ًم ىف األىر ً ً
ىم ىرهي المَّ يو.
ىى
ىكًا ٍف ىك ي ى ٍ
ض ل يي ٍخ ًر يج ى ى ى
ٍ
كف خالفى ىؾ إل ىقميال إلى قكلو :تى ٍح ًكيال  ،فىأ ى
الرجكًع إً ىلى ا ٍلم ًدي ىن ًة ،ك ىق ى ً
ً
ث.
ىكلى ٍـ ىي ٍذ يك ًر ٍاب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
اؾ ىك ىم ىماتي ىؾ ،ىك ًم ٍن ىيا تيٍب ىع ي
ييا ىم ٍح ىي ى
اس ىـ المَّو تى ىعا ىلى ًب ُّ ي
م ٍ
اؿ :ف ى
ى
ى
البٍي ىي ًق ٌي في كتابو دالئؿ النبكة ،في باب ما ركم في سبب خركج النبي  إلى تبكؾ ، 254/5،مف طريؽ
 أخرجو ى
أبك عبد اهلل الحافظ  ،بو ،جزء مف الحديث بمفظو.

 رجاؿ اإلسناد األكؿ:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

ض ًؿ ا ٍلفي ىر ً
م (530ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)55
اك ُّ
يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍلفى ٍ
الب ٍي ىي ًق ٌي (458ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)55
أ يىبك ىب ٍك ور ى
ً
ً
ً ً
اكـ َّ
م (405ق) :ثقة حافظ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)78
س ياب ٍك ًر ُّ
أ يىبك ىع ٍبد المَّو ا ٍل ىحافظي ى
الن ٍي ى
الح ي
أ يىبك ا ٍل ىعب ً
كب (346ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)46
َّاس يم ىح َّم يد ٍب يف ىي ٍعقي ى
رجاؿ اإلسناد الثاني:
أىبك ا ٍلقى ً
م (536ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)6
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
س ٍي ًف ٍب يف َّ
النقُّ ً
كر (468ق) :صدكؽ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)23
أ يىبك ا ٍل يح ى
ً
ص (393ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)23
أ يىبك طىاى ور ا ٍل يم ىخمِّ ي

دلني ،ابف جالينكس (324ق)(:)4
عطية َّ
ً .8ر ٍ
ض ىك ي
اف ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد بف ٌ
الص ٍي ٌ
ركل عف :الحسف بف عرفة العبدم ،كأحمد بف عبد الجبار العطاردم ،كأبي بكر بف أبي الدنيا.
ركل عنو :أبك بكر بف شاذاف ،كأبك الحسف َّ
طنً ٌي ،كأبك حفص بف شاىيف ،كأبك طاىر المخمص(.)5
الد ىارقي ٍ
كثَّقو :الخطيب البغدادم(،)6
( )1المغني في الضعفاء لمذىبي .116/1
( )2ديكاف الضعفاء لمذىبي .54/
( )3تقريب التيذيب البف حجر .167/
( )4تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .430/9
( )5المصدر السابؽ.
( )6تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .430/9
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ككثَّقو  :أبك الفرج بف الجكزم( ،)1كالذىبي(.)2
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىجب ً
َّار(272ق) :ضعيؼ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)66
 .9أ ٍ
س ٍب يف يب ىك ٍي ور (199ق) :صدكؽ يخطئ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)66
 .10ييكين ي
 .11ع ٍب ًد ا ٍلح ًم ً
يد ٍب ًف ىب ٍي ىرواـ (مف السادسة) :صدكؽ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)74
ى
ى
ش وب (100ق) :صدكؽ كثير اإلرساؿ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)51
ش ٍي ًر ٍب ًف ىح ٍك ى
 .12ى
م(78ق)(:)3
شع ًر ُّ
 .13ىع ٍب يد َّ
بف ىغ ٍنوـ األى ٍ
الر ٍح ىم ًف ي
ركل عف :النبي  ، كعمر بف الخطاب ،كعثماف بف عفاف ،كعمي بف أبي طالب ،كمعاذ بف جبؿ.
ركل عنو :رجاء بف حيكة ،كسكار بف شبيب ،كشير بف حكشب ،كصفكاف بف سميـ ،كمكحكؿ الشامي(.)4

قاؿ ابف سعد :كاف ثقة إف شاء اهلل( ،)5كقاؿ البخارم :لو صحبة( ،)6كقاؿ العجمي :ثقة مف كبار التابعيف( ،)7كقاؿ ابف
أبي حاتـ الرازم :ليست لو صحبة( ،)8كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :زعمكا أف لو صحبة كليس ذلؾ بصحيح
عندم( ،)9كقاؿ َّ
طنً ٌي :تابعي ثقة( ،)10كقاؿ يعقكب بف شيبة :مشيكر مف ثقات التابعيف( ،)11كقاؿ الذىبي :الفقيو
الد ىارقي ٍ
اإلماـ شيخ أىؿ فمسطيف( ،)12كقاؿ ابف حجر :مختمؼ في صحبتو ،كذكره العجمي في كبار ثقات التابعيف(.)13
 الحكـ عمى اإلسناد األكؿ :اإلسناد صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
ىح ىم ىد ٍب ىف ىعٍب ًد اٍل ىجب ً
َّار؛ ضعيؼ .
 الحكـ عمى اإلسناد الثاني :ضعيؼ؛ ألف فيو :أ ٍ
 الحديث رقـ (: )81
ام وؿ ا ٍل ىق ً
ىحم يد ٍب يف ىك ً
ً
ً َّ ً
ً
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍلفيىر ً
اضي ،أىٍن ىبأىىنا يم ىح َّم يد
اك ُّ
أٍ
م ،أنا أ يىبك ىب ٍك ور ى
الب ٍي ىيق ٌي ،أنا أ يىبك ىع ٍبد المو ا ٍل ىحافظي ،أنا أ ٍ ى
اف َّ
س ٍع ود ا ٍل ىع ٍكًف ُّي ،ىح َّدثىًني أىًبي ،ىع ٍف ىع ِّمي ،ىح َّدثىًني أىًبي ،ىع ٍف ىجدِّم ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
اص ىريى ٍـ
َّاس ،قى ى
اؿ :ىك ى
الن ًب ُّي  قى ٍد ىح ى
ا ٍب يف ى
ً
اد ًم ٍنيـ فىصالىحيـ ع ىمى أ ٍ ً
الن ً
ػػػ ىي ٍع ًني ىب ًني َّ
ضً
ىف
ىع ى
اء يى ٍـ ،ىكأ ٍ
يرػػػ ىحتَّى ىب ىم ىغ ًم ٍن يي ٍـ يك َّؿ ىمٍبمى وغ ،فىأ ٍ
ط ٍكهي ىما أ ىىر ى ي ٍ ى ى ي ٍ ى
ىف ىي ٍحق ىف لى يي ٍـ د ىم ى
ً
ً
و ً
ً
ٍرع ً
ي ٍخ ًرجيـ ًم ٍف أىر ً
ات َّ ً
ض ًي ٍـ ،ىك ًم ٍف ًد ىي ً
اء،
ارًى ٍـ ىكأ ٍىكطى ًان ًي ٍـ ،ىكأ ٍ
س ِّي ىريى ٍـ إًلىى أىذ ً ى
الشاـ ،ىك ىج ىع ىؿ ل يك ِّؿ ثىال ثىة م ٍن يي ٍـ ىبعي نار ىكسقى ن
ىف يي ى
ٍ
ي ى يٍ
ً
ً
اج يي ٍـ م ٍف أ ٍىرضي ًي ٍـ إً ىلى أ ٍىر و
يخ ىرل.
ض أٍ
الء :إً ٍخ ىر ي
ىكا ٍل ىج ي
 .1أخرجو اإلماـ الطبرم في تفسيره جامع البياف ،في تفسير سكرة الحشر ، 505/22 ،مف طريؽ محمد بف سعد،
بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

( )1المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .362/13
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .148/24
( )3تيذيب الكماؿ لممزم .339/17
( )4المصدر السابؽ.340/17
( )5الطبقات الكبير البف سعد .444/9
( )6التاريخ الكبير لمبخارم .247/5
( )7تاريخ الثقات لمعجمي .297/
( )8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .274/5
( )9الثقات البف حباف .78/5
( )10سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .237/
( )11تيذيب الكماؿ لممزم .341/17
( )12سير أعبلـ النببلء لمذىبي .45/4
( )13تقريب التيذيب البف حجر .381/
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 .2ككذلؾ أخرجو الطبرم في كتابو تاريخ الرسؿ كالممكؾ ،في باب القكؿ في السيرة النبكية ،في ذكر خبر جبلء بني
النضير ، 553/2 ،مف طريؽ محمد بف سعد ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
البٍييىًق ٌي في كتابو دالئؿ النبكة ،في جماع أبكاب غزكة أحد ،باب غزكة بني النضير ، 359/3 ،مف
 .3كأخرجو اإلماـ ى
طريؽ أبك عبد اهلل الحاكـ  ،بو ،متقارب األلفاظ.
 رجاؿ اإلسناد:
.1
.2
.3
.4

ض ًؿ ا ٍلفي ىر ً
م (530ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)55
اك ُّ
يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍلفى ٍ
الب ٍي ىي ًق ٌي (458ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)55
أ يىبك ىب ٍك ور ى
ً
ً
ً ً
اكـ َّ
م (405ق) :ثقة حافظ ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)78
س ياب ٍك ًر ُّ
أ يىبك ىع ٍبد المَّو ا ٍل ىحافظي ى
الن ٍي ى
الح ي
ؼ ٍب ًف شجرة ٍبف م ٍنصكر ٍبف كعب ٍبف ي ًزيد أىبك ب ٍكر ا ٍلقى ً
ام وؿ ٍبف ىخمى ً
ىحم يد ٍب يف ىك ً
اضي (350ق)(:)1
ي ى
ى
ى ي
أٍى

ركل عف :محمد بف الجيـ السمرم ،كمحمد بف سعد العكفي ،كعبد الممؾ بف محمد الرقاشي.
حدث عنوَّ :
طنً ٌي ،كالحاكـ ،كابف رزقكيو ،كأبك العبلء محمد بف الحسف الكراؽ(.)2
الد ىارقي ٍ
قاؿ َّ
طنً ٌي :كاف متساىبل ربما حدث مف حفظو ما ليس عنده في كتابو( ،)3كقاؿ الخطيب البغدادم :كاف مف
الد ىارقي ٍ
العمماء باألحكاـ ،كعمكـ القرآف كالنحك كالشعر كالتكاريخ( ،)4كقاؿ ابف رزقكيو :لـ تر عينام مثمو( ،)5كقاؿ الذىبي :الشيخ
اإلماـ العبلمة الحافظ القاضي(.)6
()7
ً
 .5مح َّم يد ٍب يف سع ًد ٍب ًف ا ٍلحس ًف ٍب ًف ع ًط َّي ىة ٍب ًف و
م (276ق)(:)8
ى
يى
ىٍ
س ٍعد ا ٍل ىع ٍكًف ُّي أبك ىج ٍعفىر ا ٍل ىب ٍغ ىداد ٌ
ى
ى ى
ركل عف :يزيد بف ىاركف ،كركح بف عبادة ،كعبد اهلل بف بكر السيمي ،كأبيو سعد بف محمد.

ركل عنو :يحيى بف محمد بف صاعد ،كمحمد بف مخمد ،كأبك عبد اهلل الحكيمي ،كأحمد بف كامؿ.
قاؿ َّ
طنً ٌي :ال بأس بو( ،)9كقاؿ الخطيب البغدادم :كاف لينان في الحديث(.)10
الد ىارقي ٍ
س ٍعد ا ٍل ىع ٍكًف ُّي (230-221ق)(:)11
س ٍعد ٍبف محمد ٍبف ى
سف ٍبف عطية بف ى
الح ى
 .6ى
ركل عف :أبيو ،كعف فميح بف سميماف ،كمحمد بف طمحة بف مصرؼ ،كسميماف بف قرـ.
ركل عنو :ابنو محمد ،كمحمد بف غالب التمتاـ ،كأبك بكر بف أبي الدنيا.

قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ :لـ يكف ممف يستأىؿ أف يكتب عنو( ،)12كقاؿ الذىبي :كثقو بعضيـ ،كأما أحمد بف حنبؿ
فقاؿ :كاف جيميا(.)13
( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي .544/15
( )2المصدر السابؽ.
( )3سؤاالت حمزة لمدارقطني .164/
( )4تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .587/5
( )5المصدر السابؽ.
( )6سير أعبلـ النببلء لمذىبي .544/15
( )7بفتح العيف كسككف الكاك كفي آخرىا الفاء ،ىذه النسبة إلى عكؼ بف سعد .األنساب لمسمعاني .404/9
( )8تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .268/3
( )9سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .139/
( )10تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .268/3
( )11تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .183/10
( )12المصدر السابؽ.
( )13تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .171/16
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سف بف عطية بف سعد بف جنادة ،أ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍل ىع ٍكًف ُّي (202ق)(:)1
س ٍيف بف ا ٍل ىح ى
 .7ا ٍل يح ى
ركل عف :أبيو ،كعف سميماف األعمش ،كعبد الممؾ بف أبي سميماف ،كأبي مالؾ األشجعي.
ركل عنو :ابنو الحسف ،كابف أخيو سعد بف محمد ،كعمر بف شبة النميرم ،كاسحاؽ بف بيمكؿ التنكخي(.)2

ضعَّفو :ابف سعد( ،)3كابف معيف( ،)4كأبك حاتـ الرازم( ،)5كالنسائي( ،)6كابف الجكزم( ،)7كقاؿ الجكزجاني :كاىي
الحديث( ،)8كقاؿ ابف حباف :منكر الحديث ،كزاد :ال يجكز االحتجاج بو(.)9
ً
س ٍع ود ا ٍل ىع ٍكًف ُّي ( الطبقة السادسة)(:)10
س ًف ٍب ًف ىعط َّي ىة ٍب ًف ى
 .8ا ٍل ىح ى
ركل عف :جده سعد بف جنادة ،كأبيو عطية العكفي.
ركل عنو :ابنو الحسيف بف الحسف بف عطية العكفي القاضي ،كحكاـ بف سمـ الرازم ،كسفياف الثكرم(.)11
قاؿ البخارم :ليس بذاؾ( ،)12كقاؿ أبك حاتـ :ضعيؼ الحديث( ،)13كقاؿ ابف حباف :أحاديث الحسف بف عطية ليست

بنقية ( ،)14كقاؿ ابف حجر :ضعيؼ(.)15
 .9ع ًط َّي ىة ٍب ًف و
الع ٍكًف ُّي (111ق) :ضعيؼ سبؽ ترجمتو في الحديث قـ (.)44
ى
س ٍعد ٍبف يج ىنادة ى
ى
 .10ع ٍب يد ً
بف ىعب و
َّاس 68( ق) :صحابي جميؿ.
اهلل ي
ى
و
العكفي  ،ك اٍل يح ىسٍيف بف اٍل ىح ىسف بف
الح ىسف
 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو :ىس ٍع ىد ٍب ىف محمد ٍب ًف ى
ٌ
و
ً
و
ً
الع ٍكًف ُّي ،جميعيـ ضعفاء.
عطية العكفي ،ك اٍل ىح ىس ىف ٍب ىف ىعطَّيةى ٍب ًف ىس ٍعد اٍل ىع ٍكًف ُّي ،ك ىعطَّيةى ٍب ىف ىس ٍعد ى

 الحديث رقـ (: )82
يؿ ا ٍلجرج ًان ُّي ،أنا أىبك ا ٍلقى ً
اعي يؿ ٍب يف مسع ىدةى ٍب ًف إً ً
اسًـ إًسم ً
م ،أنا أىبك ا ٍلقى ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
اسًـ ىح ٍم ىزةي
ي
س ىماع ى ي ٍ ى
ي
أ ٍ ىى ي
ٍ
ى ٍى
ٍى
ً
ً
ً
ً ً
م ،ىك ٍاب يف ىن ً
ص ًال وح ا ٍل يب ىخ ً
اج ىيةى،
ار ُّ
يـ َّ
كس ى
الس ٍي ًم ُّي ،أنا أ يىبك أ ٍ
ىح ىم ىد ىع ٍب يد المَّو ٍب يف ىعدم ،أىٍن ىبأىىنا يع ىب ٍي يد المَّو ٍب يف ى
ٍب يف يي ي
ؼ ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
قال :أىٍن ىبأىىنا ٍاب يف أىًبي يع ىم ىر.ح .
اى ً ً ً
ً ً
س ٍي ًف ٍب ًف الطَّفَّ ً
اؿ.ح
ىكأ ٍ
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
س ًف يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يح ى
يـ ،في كتىا ًبو ،أنا أ يىبك ا ٍل ىح ى
ىح ىم ىد ٍب ًف إ ٍب ىر ى

( )1تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .552/8
( )2المصدر السابؽ
( )3الطبقات الكبير البف سعد .333/9
( )4الضعفاء الكبير لمعقيمي .250/1
( )5الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .48/3
( )6تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .552/8
( )7المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .101/10
( )8لساف الميزاف البف حجر .278/2
( )9المجركحكف البف حباف .246/1
( )10تيذيب الكماؿ لممزم .211/6
( )11المصدر السابؽ.
( )12التاريخ الكبير لمبخارم .301/2
( )13الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .26/3
( )14الثقات البف حباف .170/6
( )15تقريب التيذيب البف حجر .199/
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اإلس ًف ار ًي ً
ً ً
ً َّ ً
(ج ٍعفى ور) َّ
الن َّ
ين ُّي ،أنا ىعمً ُّي ٍب يف
س ٍي يؿ ٍب يف ًب ٍ
ش ًر ٍب ًف أ ٍ
يـ ٍب ًف ى
شا ًب ُّي ،أنا ى
ىح ىم ىد ً ٍ ى
ثيَّـ أنا أ يىبك ىع ٍبد المو يم ىح َّم يد ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ىحم ىد ٍب ًف ع ٍب ًد المَّ ًو ُّ
ىح ىم ىد ٍب يف ىع ٍب يد و
ىح ىم ىد ٍب ًف يم ًن و
يم ًن ً
كس ،أىٍن ىبأىىنا ٍاب يف أىًبي
الذ ٍىمً ُّي ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك أ ٍ
ير ٍب ًف أ ٍ
ى
ير ،قال :أنا يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ ى

يع ىم ىر.ح .
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍلفيىر ً
الصفَّ يار ،أىٍن ىبأىىنا
ىح ىم يد ٍب يف يع ىب ٍي ود َّ
اك ُّ
ىكأ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىع ٍب ىد ى
اف ،أنا أ ٍ
الب ٍي ىي ًق ٌي ،أنا ىع ًم ُّي ٍب يف أ ٍ
م ،أنا أ يىبك ىب ٍك ور ى
ٍاب يف ىن ً
اف ،ىع ٍف أىًبي سعد ،ىع ٍف ًع ٍك ًرىمةى ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
اؿ:
َّاس ،قى ى
سمى ٍي ىم ي
اج ىيةى ،أىٍن ىبأىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىي ٍح ىيى ٍب ًف أىًبي يع ىم ىر ،أىٍن ىبأىىنا ي
ىى ًؿ ا ٍل ًكتى ً
ش ىر ىى يي ىنا ىي ٍع ًني َّ
اب ًم ٍف ًد ىي ً
ارًى ٍـ
ش َّؾ أ َّ
اـ ،ىف ٍم ىي ٍق ىأٍر ىى ًذ ًه ٍاآل ىي ىة   :يى ىك الَّ ًذم أ ٍ
ىف ا ٍل ىم ٍح ى
ىم ٍف ى
يف ىكفى يركا ًم ٍف أ ٍ
ىخ ىر ىج الَّ ًذ ى
الش ى
()1
اؿ " :إًلىى أ ٍىر ً
ش ًر " .أىٍلفىاظي يي ٍـ
سك يؿ المَّ ًو  ىي ٍك ىم ًئ وذٍ ":
أل َّىك ًؿ ا ٍل ىح ٍ
اخ ير يجكا " ،قىاليكا :إًلىى أ ٍىي ىف؟ قى ى
ش ًر ، قى ى
ض ا ٍل ىم ٍح ى
اؿ لى يي ٍـ ىر ي
اء.
س ىك ه
ى

 .1أخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره ،في تفسير سكرة الحشر ،في قكلو تعالى :ىك الذم أخرج الذيف كفركا ،
 ، 3345/10رقـ الحديث  ، 18850مف طريؽ سفياف عف أبي سعد ،بو ،متقارب األلفاظ.

 .2كأخرجو ابف عدم الجرجاني في الكامؿ في الضعفاء ،مف حديث سعيد بف المرزباف أبك سعد البقاؿ، 434/4 ،
مف طريؽ عبد اهلل بف صالح كابف ناجية عف ابف أبي عمر ،بو ،متقارب األلفاظ.

 .3كأخرجو أبك الحسف الييثمي في كتابو كشؼ األستار عف زكائد البزار ،في كتاب البعث ،في باب كيؼ يحشر
الناس ، 154/4 ،رقـ الحديث  ، 3426مف طريؽ عبد اهلل بف الزبير عف سفياف بف أبي سعد ،بو ،جزء مف
الحديث متقارب األلفاظ.


.1
.2
.3

رجاؿ اإلسناد األكؿ:
أىبك ا ٍلقى ً
م (536ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)6
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
إًسم ً
الج ٍر ىج ًان ُّي (477ق)  :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)47
اعٍي يؿ ي
س ىع ىدةى ي
بف ىم ٍ
ٍى
()2
اى ٍيـ القير ًش ُّي ،أىبك القى ً
ً
بف إً ٍبر ً
سى ً
اى ٍي ىـ ً
الس ٍي ًم ُّي (428ق) :
اسًـ َّ
سى
ي
بف يم ٍك ى
ىح ٍم ىزةي ب يف يي ٍك ي
بف إً ٍب ىر ى ى
ؼ ً ى

ركل عف :عبد اهلل بف عدم ،كأبي بكر اإلسماعيمي ،كأبي محمد بف ماسي ،كأبي حفص الزيات.
البٍي ىي ًق ٌي ،كأبك القاسـ القشيرم ،كاسماعيؿ بف مسعدة اإلسماعيمي(.)3
ركل عنو :أبك بكر ى
قاؿ ابف عساكر :الحافظ( ،)4كقاؿ الصريفيني :الحافظ ،شيخ جميؿ مشيكر في اآلفاؽ( ،)5كقاؿ الذىبي :اإلماـ ،الحافظ،

المحدث المتقف(.)6
 .4ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىع ًدم (365ق) :حافظ متقف ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)47
ً
و
بف َّ ً
بف ع ٍب ًد ً
بف ً
ً
الب ىخ ً
اهلل ً
م (305ق)(:)7
ار ُّ
م أ يىبك يم ىح َّمد ى
الض َّحاؾ ي
صالح ً ى
الب ٍغ ىداد ٌ
 .5ىع ٍب يد اهلل ي ى

ركل عف :إسحاؽ ابف أبي إسرائيؿ ،كأبا ىماـ الكليد بف شجاع ،كمحمد بف يحيى بف أبي عمر.

ركل عنو :محمد بف عمي بف حبيش الناقد ،كعبد اهلل بف إبراىيـ الزبيبي ،كأبك حفص ابف الزيات(.)8
( )1سكرة الحشر آية رقـ .2
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي .469/17
( )3المصدر السابؽ.

( )4تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .244/15
( )5المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر .220/
( )6سير أعبلـ النببلء لمذىبي .469/17
( )7المصدر السابؽ .243/14
( )8المصدر نفسو.
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قاؿ أبك بكر اإلسماعيمي :ثقة ثبت( ،)1كقاؿ أبك الحسيف بف المنادم :أحد الثقات( ،)2كقاؿ أبك عمي الحسيف
النيسابكرم :ثقة( ،)3كقاؿ ابف الجكزم :كاف ثقةن ثبتان صالحان( ،)4كقاؿ الذىبي :اإلماـ الصدكؽ(.)5
و
 .6ع ٍب يد ً
بف ىن ً
اج ىي ىة ً
بف يم ىح َّم ًد ً
م(301( )6ق)(:)7
الب ٍرىب ًر ُّ
اهلل ي
بف ىن ىج ىب ىة أ يىبك يم ىح َّمد ى
ى
ركل عف  :سكيد بف سعيد ،كأبي معمر اليذلي ،كعبد األعمى بف حماد النرسي ،كأبي بكر بف أبي شيبة.
ركل عنو :أبك بكر الشافعي ،كأبك بكر الجعابي ،ك َّ
الطىب ىرانً ٌي ،كمحمد بف المظفر الحافظ(.)8
قاؿ أبك بكر اإلسماعيمي :الشيخ الثبت( ،)9كقاؿ الخطيب البغدادم :كاف ثقةن ثبت نا( ،)10كقاؿ أبك الحسف بف المنادم:
أحد الثقات المشيكريف( ،)11كقاؿ أبك الفرج بف الجكزم :كاف ثقةن ثبتان فاضبلن( ،)12كقاؿ الذىبي :كاف ثقة ثبتان عارفان(،)13

قاؿ ابف العماد :كاف حافظان مسندنا(.)14
ً
بف ىي ٍح ىيى ً
الع ىد ًن ُّي(243( )15ق)(:)16
 .7يم ىح َّم يد ي
بف أىًبي يع ىم ىر ،أ يىبك ىع ٍب يد اهلل ى
ركل عف :إسحاؽ بف يكسؼ األزرؽ ،كسفياف بف عيينة ،كعبد الرزاؽ بف ىماـ  ،كعبد العزيز الدراكردم.

ركل عنو :مسمـ ،كالترمذم ،كابف ماجو ،كأحمد بف عمرك الخبلؿ المكي ،كعبد اهلل بف صالح البخارم(.)17

قاؿ أبك حاتـ الرازم :كاف رجبل صالحا ككاف بو غفمة ،كىك صدكؽ( ،)18كذكره ابف حباف في الثقات( ،)19كقاؿ الذىبي:
()22
()21
()20
َّم ىعانً ٌي :كاف ثقة(.)23
الحافظ  ،كمرة قاؿ :لو مسند ضعيؼ  ،كقاؿ مسممة بف القاسـ :ال بأس بو  ،كقاؿ الس ٍ
 رجاؿ اإلسناد الثاني:
ً
ً َّ ً
ً ً
،الم ىعدَّؿٍ ،اب ًف الحطىاب (525ق)(:)24
 .8يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
م ،ثيَّـ الم ٍ
ص ًر ٌ
الراز ٌ
يـ أ يىبك ىع ٍبد المو ٌ
م ي
ىح ىم ىد ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
( )1سؤاالت حمزة لمدارقطني .106/
( )2تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .159/11
( )3المصدر السابؽ.
( )4المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .177/13
( )5سير أعبلـ النببلء لمذىبي .243/14
( )6بفتح الباءيف بينيما راء بعد الباء راء أخرل ،نسبة إلى ببلد البربر كىي ناحية مف ببلد المغرب .األنساب لمسمعاني .130/2
( )7تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .68/23
( )8المصدر السابؽ.
( )9سؤاالت حمزة لمدارقطني .106/
( )10تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .313/11
( )11المصدر السابؽ.
( )12المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .147/13
( )13تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .68/23
( )14شذرات الذىب البف العماد .6/4
( )15بفتح العيف كالداؿ كفي آخرىا النكف ،نسبة إلى بمدة مف ببلد اليمف يقاؿ ليا عدف .األنساب لمسمعاني .249/9
( )16تيذيب الكماؿ لممزم .639/26
( )17المصدر السابؽ .641/26
( )18الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .124/8
( )19الثقات البف حباف .98/9
( )20العبر في خبر مف غبر لمذىبي .347/1
( )21تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .483/18

( )22إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام .390/10
( )23المصدر السابؽ.

( )24تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .134/36
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ً
اني ،كعمي بف ربيعة ،كمحمد بف الحسيف الطفاؿ.
ركل عف : :أبيو ،كأبي الحسف بف ح ٌمصة ى
الحٌر ٌ
ًً
العثماني.
بي ،كأبك محمد
ٌ
ركل عنو :أبك طاىر اٍلسمىف ٌي  ،كيحيى بف سعدكف القيٍرطي ٌ
قاؿ الذىبي :الشيخ ،العالـ ،المعمر ،الثقة( ،)1كقاؿ أبك طاىر اٍل ًسىم ًف ٌي  :لـ يؾ في كقتو في الدنيا مف يدانيو في عمك

اإلسناد(.)2

ً
م ٍاب ًف الطَّفَّ ً
س ٍي ًف َّ
بف يم ىح َّم ًد ً
س ٍي ًف ً
اؿ(448()3ق)(:)4
ص ًر ُّ
س ياب ٍك ًر ُّ
 .9يم ىح َّم يد ي
بف ي
بف ي
م ،ثيَّـ الم ٍ
الن ٍي ى
الح ى
الح ى
ركل عف :القاضي أبي الطاىر الذىمي ،كأبي الحسف بف حيكيو النيسابكرم ،كالحسف بف رشيؽ.

ركل عنو :سيؿ بف بشر اإلسفراييني ،ك مرشد بف يحيى المديني ،كأبك عبد اهلل محمد بف أحمد الرازم(.)5
َّم ىعانً ٌي :شيخ ثقة صدكؽ مكثر( )6قاؿ الذىبي :الشيخ ،اإلماـ ،الثقة ،المقرئ( ،)7كقاؿ أبك طاىر
قاؿ أبك سعد الس ٍ
اٍل ًسمىًف ٌي  :مف مشاىير الركاة كمف الثقات األثبات(.)8

 رجاؿ اإلسناد الثالث:
ً ً
ً َّ ً
اىيـ ٍب ًف ىج ٍعفى ور َّ
الن َّ
شا ًب ُّي(535()9ق)(:)10
 .10أ يىبك ىع ٍبد المو يم ىح َّم يد ٍب يف إ ٍب ىر ى
ركل عف :أبي القاسـ بف أبي العبلء ،كسيؿ بف بشر ،كأبي محمد بف فضيؿ ،كأبي الفضؿ بف الفرات.
ركل عنو :أبك القاسـ بف عساكر( .)11قاؿ ابف عساكر :كاف خي ار مستك ار(.)12

ش ًر(491ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)16
س ٍي يؿ ٍب يف ًب ٍ
 .11ى
ً
ىح ىم ىد ٍب ًف يم ًن و
 .12ىع ًم ُّي ٍب يف يم ًن ً
م (439ق)(:)13
ص ًر ُّ
س ًف ى
ير ٍب ًف أ ٍ
ير ،أ يىبك ى
الخالَّ يؿ الم ٍ
الح ى
ركل عف :أبي أحمد بف الناصح ،كالقاضي أبي الطاىر الذىمي.
ركل عنو :القاضي الخمعي ،كسيؿ بف بشر اإلسفراييني ،كسعد بف عمي الزنجاني(.)14
قاؿ الذىبي :الشيخ الصدكؽ( ،)15كقاؿ اٍل ًسىم ًف ٌي  :كاف ثقة(.)16
اى ًر ُّ
ىحم ىد ٍب ًف ع ٍب ًد المَّ ًو أىبك الطَّ ً
الذ ٍىمً ُّي (367ق)(:)17
ي
ى
 .13يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ ى
( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي .583/19
( )2المصدر السابؽ.
( )3فتح الطاء الميممة كتشديد الفاء ،ىذه النسبة إلى بيع الطفؿ ،كىك الطيف الٌذم يؤكؿ .األنساب لمسمعاني .76/9
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .664/17
( )5المصدر السابؽ .665/17
( )6األنساب لمسمعاني .76/9
( )7سير أعبلـ النببلء لمذىبي .664/17
( )8المصدر السابؽ .665/17
( )9بضـ النكف ،كتشديد الشيف ،كبعد األلؼ مكحدة ،نسبة إلى عمؿ النشاب (النبؿ) كبيعو .ذيؿ لب المباب في تحرير األنساب.228/
( )10تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .187/51
( )11المصدر السابؽ.
( )12المصدر نفسو.
( )13تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .475/29
( )14سير أعبلـ النببلء لمذىبي .619/17
( )15المصدر السابؽ.
( )16المصدر نفسو.
( )17تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .62/51
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ركل عف :عمي بف أحمد بف النضر ،كأبي مسمـ ِّ
الكجي ،كأبي أحمد محمد بف عبدكس بف كامؿ.
ركل عنو :أبك الحسف َّ
طنً ٌي كعبد الغني بف سعيد ،ك محمد بف الحسيف المعركؼ بابف الطفَّاؿ(.)1
الد ىارقي ٍ
كثَّقو الخطيب البغدادم( ،)2كأبك القاسـ بف عساكر( ،)3كأبك الفرج بف الجكزم( ،)4كابف ماككال(.)5
بد ً
بف يم ىح َّم ًد ً
كس (346ق) :صدكؽ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)63
بف ىع ي
ىح ىم يد ي
 .14أ ٍ
بف ىي ٍح ىيى ً
بف أىًبي يع ىم ىر :صدكؽ ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
 .15يم ىح َّم يد ي
 رجاؿ اإلسناد الرابع:
 .16أ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍلفي ىر ً
م (530ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)55
اك ُّ
الب ٍي ىي ًق ٌي (458ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)55
 .17أ يىبك ىب ٍك ور ى
م أىبك ا ٍلحس ًف ا ٍلح ً
ىى ىك ً
افظي (415ق)(:)6
اف ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ا ٍلفى ىر ًج األ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىع ٍب ىد ى
 .18ىع ًم ُّي ٍب يف أ ٍ
ى
از ُّ ي ى ى
ركل عف :أحمد بف عبيد الصفار ،كمحمد بف أحمد بف محمكيو األزدم ،كأبا القاسـ الطَّىب ىرانً ٌي ،كأبيو.
البٍي ىي ًق ٌي ،كأبك عبد اهلل الثقفي ،كأبك سيؿ عبد الممؾ بف عبد اهلل الدشتي(.)7
ركل عنو :أبك بكر ى
كثَّقو :الخطيب البغدادم( ،)8كالذىبي( ،)9كقاؿ الصريفيني :الحافظ المحدث(.)10
َّ ()11
بف إً ً
ً
م (341ق)(:)12
الصف يار
ص ًر ُّ
س ًف َّ
ىح ىم يد ي
 .19أ ٍ
ى
س ىماعٍي ىؿ أ يىبك ى
الب ٍ
بف يع ىب ٍيد ً ٍ
الح ى
ركل عف :محمد بف يكنس الكديمي ،كمحمد بف إسماعيؿ الترمذم ،كأبي بكر بف أبي الدنيا.
ركل عنوَّ :
طنً ٌي ،كأبك عمر الياشمي ،كعمي بف القاسـ النجاد ،كعمي بف أحمد بف عبداف.
الد ىارقي ٍ
قاؿ الخطيب البغدادم :كاف ثقةن ثبت نا( ،)13كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحافظ المجكد(.)14
 .20ع ٍب يد ً
بف ىن ً
بف يم ىح َّم ًد ً
اج ىي ىة :ثقة ثبت ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
اهلل ي
ى
.21
.22
.23

ركل

بف ىي ٍح ىيى ً
بف أىًبي يع ىم ىر :صدكؽ ،سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.
يم ىح َّم يد ي
بف يع ىي ٍي ىن ىة (198ق) :ثقة إماـ حجة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)13
اف ي
س ٍف ىي ي
ي
()15
ً
يد ٍب يف ا ٍل ىم ٍريزىب ً
الككفي األعكر (140ق) :
البقَّاؿ
ُّ
سع ي
س ٍعد ى
اف أبك ى
ى
عف :إبراىيـ التيمي ،كأنس بف مالؾ  ،كسعيد بف جبير ،كعكرمة مكلى ابف عباس .

( )1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ..62/51
( )2تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .152/2
( )3تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .62/51
( )4المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم .257/14
( )5رفع اإلصر عف قضاة مصر البف حجر .326/1
( )6تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .232/13
( )7المصدر السابؽ .
( )8المصدر نفسو.
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .398/17
( )10المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لمصريفيني .410/
( )11بفتح الصاد كتشديد الفاء كفي آخرىا الراء ،يقاؿ لمف يبيع األكاني الصفرية .األنساب لمسمعاني .315/8
( )12سير أعبلـ النببلء لمذىبي .438/15
( )13تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .433/5
( )14سير أعبلـ النببلء لمذىبي .439/15
( )15تيذيب الكماؿ لممزم .52/11
213

ركل عنو :الحسف بف عبد الرحمف ،كأبك أسامة حماد بف أسامة ،كسفياف الثكرم ،كسفياف بف عيينة(.)1
كضعفو :
قاؿ ابف سعد :كاف قميؿ الحديث( ،)2كقاؿ ابف معيف :ليس بشيء( ،)3كقاؿ أبك حاتـ ال يحتج بحديثو(،)4
ٌ
العجمي( ،)5كالنسائي( ،)6كأبك حفص عمرك بف عمي( ،)7كقاؿ أبك زرعة الرازم :ليف الحديث،مدلس( ،)8كقاؿ البخارم:
منكر الحديث( ،)9كقاؿ ابف عدم :ىك في جممة ضعفاء الككفة الذم يجمع حديثو كال يترؾ( ،)10كقاؿ ابف حباف :كثير
الكىـ فاحش الخطأ( ،)11كقاؿ َّ
طنً ٌي :متركؾ الحديث( ،)12كقاؿ الذىبي :مشيكر ليس بالحجة( ،)13كقاؿ ابف حجر:
الد ىارقي ٍ
ضعيؼ مدلس( ،)14كذكره ابف حجر في المرتبة الخامسة مف طبقات المدلسيف(.)15
م( )16ىم ٍكلىى ٍاب ًف ىعب و
َّاس (106ق)(:)17
ً .24ع ٍك ًرىم ية القرشي الياشمي أبك ىع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍل ىب ٍرىب ًر ُّ
ركل عف :جابر بف عبد اهلل  ،كصفكاف بف أمية  ،كمكاله عبد اهلل بف عباس.
الج ٍع ًف ٌي (.)18
ركل عنو :إبراىيـ النخعي ،كأيكب السختياني ،كأبك الشعثاء جابر بف زيد  ،كجابر بف يزيد ي
قاؿ ابف معيف :ثقة( ،)19كالعجمي :ثقة كىك برمء مما يرميو الناس بو( ،)20كذكره ابف حباف في الثقات( ،)21كقاؿ
الذىبي :ثقة ثبت ( ،)22كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت عالـ بالتفسير ،لـ يثبت تكذيبو عف ابف عمر ،كال تثبت عنو
بدعة(.)23

 .25ع ٍب يد ً
بف ىعب و
َّاس 68( ق) :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)81
اهلل ي
ى
بف ىي ٍحىيى ً
بف أىبًي يع ىم ىر؛ صدكؽ.
 الحكـ عمى اإلسناد األكؿ :اإلسناد حسف؛ ألف فيو :يم ىح َّم ىد ى
 الحكـ عمى اإلسناد الثاني :اإلسناد صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .52/11
( )2الطبقات الكبير البف سعد .474/8
( )3تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .40/4
( )4المصدر السابؽ.
( )5تاريخ الثقات لمعجمي .404/1
( )6الضعفاء كالمتركككف لمنسائي .52/
( )7الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .62/4
( )8المصدر السابؽ.
( )9الكامؿ في الضعفاء البف عدم .432/4
( )10المصدر السابؽ.
( )11المجركحكف البف حباف .317/1
( )12سؤاالت البرقاني لمدارقطني .32/
( )13المغني في الضعفاء لمذىبي .266/1
( )14تقريب التيذيب البف حجر .274/
( )15طبقات المدلسيف البف حجر .54/
( )16بفتح الباءيف راء ميممة بعد الباء راء أخرل ،ىذه النسبة إلى ببلد البربر .األنساب لمسمعاني .130/2
( )17تيذيب الكماؿ لممزم .264/20
( )18المصدر السابؽ .265/20
( )19تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي .117/
( )20تاريخ الثقات لمعجمي .146/2
( )21الثقات البف حباف .230/5
( )22ديكاف الضعفاء لمذىبي .278/
( )23تقريب التيذيب البف حجر .428/
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ً ً
يـ َّ
الن َّشابً ُّي؛ ضعيؼ (مستكر).
 الحكـ عمى اإلسناد الثالث :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو :يم ىح َّم ىد ٍب ىف إٍب ىراى ى
يد ٍب ىف اٍل ىم ٍريزىب ً
اف؛ ضعيؼ.
 الحكـ عمى اإلسناد الرابع :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو :ىس ًع ى

 الحديث رقـ (: )83
ً ً
س ٍي ًف ٍب ًف م ىح َّم ًد ٍب ًف الطَّفَّ ً
الر ً
اؿ ،أنا يم ىح َّم يد ٍب يف
از ُّ
يـ َّ
ىكتى ىب إًلى َّي أ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
م ،أنا يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يح ى
ي
ىح ىم ىد ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
ىحم ىد ٍب ًف ع ٍب ًد المَّ ًو َّ
ىح ىم ىد ٍب يف ىع ٍب يد و
ىع ىمى ٍب يف ىح َّم واد ،أىٍن ىبأىىنا يم ٍعتى ًمهر ،أىٍن ىبأىىنا يع ىب ٍي يد المَّ ًو،
كس ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍب يد األ ٍ
الذ ٍىمً ُّي ،أىٍن ىبأىىنا أ يىبك أ ٍ
ى
أٍى
ع ٍف ىن ً
شتى َّد ىعمى َّي َّ
اؿ:
اف وع ،ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ،أ َّ
ىف أ ٍ
ىف ىم ٍكلةن لى يو أىتىتٍ يو ،فىقىالى ٍت :إً ِّني قى ًد ا ٍ
ىخ ير ىج إًلىى ا ٍل ًع ىارؽً ،قى ى
يد أ ٍ
اف ىكأىىنا أ ًير ي
الزىم ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الشاـ أ ٍىر ً
فى ىيال إًلىى َّ
ص ىب ىر ىعمىى شدَّت ىيا ىك ىأل ىٍكائ ىيا
اص ًب ًرم لى ىك ً
س ى
ض ا ٍل ىم ٍح ى
سم ٍع ي
ش ًر ٍ
كؿ المَّو  ىيقيك يؿ " :ىم ٍف ى
ت ىر ي
اع ،فىًإ ِّني ى
ً
ت لى يو ى ً
ام ًة "
يعا أ ٍىك ى
ش ًي ن
يك ٍن ي
شف ن
يدا ىي ٍكىـ ا ٍلق ىي ى
 .1أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،في كتاب الحج ،في باب الترغيب في سكف المدينة ،1004/2 ،رقـ الحديث
 ،481مف طريؽ عيسى بف حفص بف عاصـ ،عف نافع ،بو ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

 ككذلؾ أخرجو في  ،1004/2رقـ الحديث  ،482مف طريؽ يي ىخَّنس مكلى الزبير عف ابف عمر ،متقارب األلفاظ. ككذلؾ أخرجو في  ،1004/2رقـ الحديث  ،483مف طريؽ يي ىخَّنس مكلى الزبير عف ابف عمر ،متقارب األلفاظ.

 .2كأخرجو الترمذم في سننو ،في أبكاب المناقب ،في باب ما جاء في فضؿ المدينة ،879/ ،رقـ الحديث ،رقـ
الحديث ،3918 :مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر عف نافع بو ،متقارب األلفاظ.

 .3كأخرجو النسائي في السنف الكبرل ،في كتاب المناسؾ ،في باب ثكاب مف صبر عمى جيد المدينة ،260/4 ،رقـ
الحديث  ،4267مف طريؽ يي ىخَّنس مكلى الزبير عف ابف عمر ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
 .4كأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ،113/2 ،رقـ الحديث  ،5935مف طريؽ يي ىخَّنس مكلى الزبير عف ابف عمر،
متقارب األلفاظ.

 ككذلؾ أخرجو في  ،119/2رقـ الحديث  ،6001مف طريؽ يي ىخَّنس مكلى الزبير عف ابف عمر ،جزء مف الحديث
متقارب األلفاظ.
 ككذلؾ أخرجو في  ،133/2رقـ الحديث  ،6174مف طريؽ يي ىخَّنس مكلى الزبير عف ابف عمر ،متقارب األلفاظ.
 ككذلؾ أخرجو في  ،155/2رقـ الحديث  ،6440مف طريؽ عيسى بف حفص عف نافع بو ،متقارب األلفاظ.

 .5كأخرجو اإلماـ مالؾ في المكطأ ،في كتاب الجامع  ،في باب ما جاء في سكنى المدينة ،54/2 ،رقـ الحديث

.1
.2
.3
.4

 ،1847مف طريؽ يي ىخَّنس مكلى الزبير عف ابف عمر ،متقارب األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:
ً ً
م (525ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)82
يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
الراز ٌ
يـ ٌ
ىح ىم ىد ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
س ٍي ًف ٍب ًف الطَّفَّ ً
اؿ (448ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)82
يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يح ى
ىحم ىد َّ
الذ ٍى ًم ُّي (367ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)82
يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ ى
ً
السَّراجً ُّ ،
كس بف ىك ً
ىح ىم ىد يم ىح َّمد بف ىع ٍب يد و
م (294ق)(:)1
ام وؿ َّ
أ يىبك أ ٍ
السمىم ٌي ى
الب ٍغ ىداد ٌ

ركل عف :عمي بف الجعد ،كأحمد بف جناب ،كداكد بف عمرك الضبي ،كأبي بكر بف أبي شيبة.
ركل عنو :جعفر الخمدم ،كأبك بكر النجاد ،كدعمج ،ك َّ
الطىب ىرًان ٌي ،كابف ماسي (.)2
( )1سير أعبلـ النببلء لمذىبي .531/13
( )2المصدر السابؽ.
215

قاؿ الخطيب البغدادم :كاف مف أىؿ العمـ كالمعرفة كالفضؿ( ،)1كقاؿ ابف المنادم  :كاف مف المعدكديف في الحفظ
كحسف المعرفة بالحديث ،أكثر الناس عنو لثقتو كضبطو( ،)2كقاؿ أحمد بف كامؿ القاضي :كاف حسف الحديث كثيرة،
ثبت نا( ،)3كقاؿ الذىبي :الحافظ الثبت المأمكف( ،)4كقاؿ ابف العماد  :ثقة(.)5
ىعمىى ٍب يف ىح َّم واد (237ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
 .5ىع ٍب يد األ ٍ
س ىم ٍي ىماف (187ق) :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)20
 .6يم ٍعتىمر ٍبف ي
 .7عب ٍي يد المَّ ًو ٍب يف عمر ٍب ًف ح ٍفص ٍب يف ع ً
اصًـ ٍب ًف يعمر ٍب ًف ا ٍل ىخطَّ ً
م (147ق)(:)6
اف ا ٍل يع ىم ًر ُّ
اب ،أ يىبك يعثٍ ىم ى
ى
يى
ى ي
ىى
ي ىى
ركل عف :ثابت البناني ،كحميد الطكيؿ ،كسالـ بف عبد اهلل بف عمر ،كنافع مكلى ابف عمر.
ركل عنو :أباف بف يزيد العطار ،كاسماعيؿ بف عياش ،كسفياف بف سعيد الثكرم ،كمعتمر بف سميماف(.)7
قاؿ ابف سعد :كاف ثقة كثير الحديث حجة( ،)8كقاؿ العجمي :ثقة ثبت( ،)9ككثَّقو ابف معيف ،كأبك حاتـ كأبك زرعة
()11
()10
ال ارزياف  ،كقاؿ النسائي :ثقة ثبت  ،كقاؿ ابف حباف :كاف مف سادات أىؿ المدينة كأشراؼ قريش فضبلن كعممان
()12
متفؽ عميو( ،)13كقاؿ الذىبي :اإلماـ الثبت،
متقف ثقةه
ه
كعبادةن كشرفان كحفظان كاتقانان  ،قاؿ أبك يعمى الخميمي :حافظه ه
كزاد :ثقة حجة باإلجماع( ،)14كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت(.)15
افع مكلىى ٍاب ًف عمر ر ً
ً
ض ىي المَّ يو ىع ٍن ييما (117ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)55
 .8ىن ه ى ٍ
ي ىى ى
 .9ع ٍب يد ً
الخطَّ ً
بف يع ىم ىر ً
اب 74( ق)  :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)54
بف ى
اهلل ي
ى

 الحكـ عمى اإلسناد :اإلسناد صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

 الحديث رقـ (: )84
ً
ًً
اجر التَّ ً
س ٍع ود
أٍ
اج ير ،ىكأ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك طىاى ور يم ىح َّم يد ٍب يف أىًبي ىن ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف أىًبي ى
ص ًر ٍب ًف أىًبي ا ٍلقىاسـ ىى ى ى
كد ٍب يف ىج ٍعفى ور.
الثَّ ىع ًال ًب ُّي ،قى ى
اؿ :أنا ىم ٍح يم ي
س يار.
ىح ىم ىد ٍب ًف ىع ًمي ِّ
ىكأ ٍ
ص ًر ٍب ًف أىًبي ىب ٍك ور المَّ ٍفتيىك ًان ُّي ،أىٍن ىبأى يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أىًبي ىن ٍ
الس ٍم ى
ً
اك و
ص و
كر يم ىح َّم يد
ش ىج و
ىكأ ٍ
س ،ىكأ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ٍب يف ي
ىخ ىب ىرىنا أ يىبك يم ىح َّم ود ًى ىب ية المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
اع المَّ ٍفتيىكان ُّي ،قال :أنا أ يىبك ىم ٍن ي
ىح ىم ىد ٍب ًف طى ي
ش ٍكركٍي ًو ،قىاليكا :أنا أىبك إًسح ى ً ً
ً
يد ،قى ٍكلى يو ،أنا أ يىبك
يـ ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف يخ ٍر ًش ى
ٍب يف أ ٍ
ي ٍى
ىح ىم ىد ٍب ًف ىعم ِّي ٍب ًف ى ي ى
اؽ إ ٍب ىراى ي
( )1تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .663/3
( )2المصدر السابؽ.
( )3المصدر نفسو.
( )4سير أعبلـ النببلء لمذىبي .531/13
( )5شذرات الذىب البف العماد .395/3
( )6تيذيب الكماؿ لممزم .124/19
( )7المصدر السابؽ .127/19
( )8الطبقات الكبير البف سعد .531/7
( )9تاريخ الثقات لمعجمي .318/
( )10الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .326/5
( )11تيذيب الكماؿ لممزم .128/19
( )12الثقات البف حباف .149/7
( )13اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي .293/1
( )14تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .214/9
( )15تقريب التيذيب البف حجر .405/
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ً
سمى ٍيوـ ا ٍل ىم ٍخ ىرًم ُّي ،ىن َّبأى ُّ
الزىب ٍي ير ٍب يف ىب َّك ً
ض ٍم ىرةى ،ىع ٍف يع ىب ٍي ًد المَّ ًو ٍب ًف
ار ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ،ىح َّدثىًني أ يىبك ى
س ٍي ًف أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ي
ا ٍل يح ى
لة لًع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف عمر ،أ َّىنيا أىر ى ً
و
شتى َّد ىعمى ٍي ىيا َّ
اف،
الء ًفي ا ٍل ًف ٍت ىن ًة ،ىكا ٍ
الزىم ي
ادت ا ٍل ىج ى
يع ىم ىر ،ىع ٍف قىطى ًف ٍب ًف ىك ٍى وب ،ىع ٍف ىم ٍك ى
ى ى
ي ىى
اؿ :فى ىيال إًلىى َّ
اع ،فىًإ ِّني
.اص ًب ًرم لى ىك ً
اؽ ،قى ى
ٍم ىر ٍت ىع ٍب ىد المَّ ًو ٍب ىف يع ىم ىر ،فى ىق ى
الش ًاـ إًلىى ا ٍل ىم ٍح ى
اؿ :أ ٍىي ىف؟ فىقىا ىل ًت :ا ٍل ًع ىر ي
ش ًر ٍ
فى ٍ
استىأ ى
ً
يدا أىك ى ً
ً ً
ً
ام ًة "
كؿ المَّ ًو  قى ى
س ى
ت لى يو ى
ىح هد إًل يك ٍن ي
س ًم ٍع ي
ص ًب ير ىعمىى ىأل ىٍكائ ىيا ىكشدَّت ىيا أ ى
ش ًي ن ٍ
اؿ " :ل ىي ٍ
شف ن
ت ىر ي
ى
يعا ىي ٍكىـ ا ٍلق ىي ى

 سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (.)83
 رجاؿ اإلسناد األكؿ:

م(549( )1ق)(:)2
 .1محمد ٍبف إبراىيـ ٍبف م ٌك ٌي ٍب ًف ىع ًم ُّي  ،أبك طاىر
األصبياني ،الطَّ ىراز ٌ
ٌ
ركل عف :أحمد ،كشجاع ابني أبي الحسف عمي بف شجاع المصقمي ،كمحمكد بف جعفر التميمي.
َّم ىعانً ٌي( ،)3كابف عساكر(.)4
ركل عنو :أبك سعد الس ٍ
َّم ىعانً ٌي :كاف شيخان صالحان ،سديدان( ،)5كقاؿ الذىبي :صالح ،خيِّر ،ركل الكثير(.)6
قاؿ ابف الس ٍ
س ٍع ود الثَّ ىعالً ًب ُّي( :)7لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 .2ىكأ يىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف أىًبي ى
ً
ً ً
و
بف ىج ٍعفى ًر ً
س يج(473( )8ق)(:)9
 .3ىم ٍح يم ٍكيد ي
المظىفَّ ًر التَّم ٍيم ُّي ،األ ٍ
ىص ىب ىيان ُّي ال ىك ٍك ى
بف يم ىح َّمد أ يىبك ي

ركل عف:عـ أبيو حسيف بف أحمد ،كالحسيف بف عمي بف البغدادم ،كعنو :إسماعيؿ بف محمد الحافظ(.)10

رضي(.)11
قاؿ إسماعيؿ بف محمد الحافظ :عدؿ
ٌ

 رجاؿ اإلسناد الثاني:

ً ()12
ىحم ىد ً ً
اع ً
ىص ىب ىي ًان ُّي (533ق)(:)13
ش ىج ً
ص ور ي
 .4أ يبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ي
بف ىعمي المَّ ٍفتيىكان ُّي  ،األ ٍ
ابف أىًبي ىن ٍ
بف أ ٍ ى
ركل عف :عبد الكىاب بف مندة ،كأبي منصكر بف شكركيو ،كمحمكد الككسج.
َّم ىعانً ٌي ،كابنو؛ عبيد اهلل بف محمد(.)14
ركل عنو :أبك مكسى المديني ،كابف عساكر ،كأبك سعد الس ٍ
َّم ىعانً ٌي :كاف عارفا بالحديث كطرقو( ،)15كقاؿ ابف نقطة الحنبمي :كاف صالحان مف أىؿ الثقة كالديف( ،)16كقاؿ
قاؿ ابف الس ٍ

الذىبي :اإلماـ المحدث المفيد(.)17

( )1بفتح الطاء كالراء ككسر الزام في آخرىا ،ىذه النسبة إلى طراز ،كىي بمدة عمى حد ثغر الترؾ .األنساب لمسمعاني .57/9
( )2تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .374/37
( )3التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني .52/2
( )4معجـ ابف عساكر .885/2
( )5التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني .52/2
( )6تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .374/37
( )7بفتح الثاء كالعيف كفي آخرىا الباء  ،نسبة إلى خياطة جمكد الثعالب كعمؿ الفراء منيا .األنساب لمسمعاني .132/3
َّ ً
ىسىناف كالبطيء مف البراذيف .المعجـ الكسيط .786/2
( )8الككسج الذم ىال شعر عمى عارضيو كالناقص ٍاأل ٍ
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .449/18
( )10المصدر السابؽ.
( )11تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .104/32
( )12بفتح البلـ كسككف الفاء كضـ التاء كفي آخرىا النكف ،نسبة إلى لفتكاف ،كىي إحدل قرل أصبياف .األنساب لمسمعاني .218/11
( )13سير أعبلـ النببلء لمذىبي .74/20
( )14المصدر السابؽ.

( )15التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني .134/2
( )16التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة .68/
( )17سير أعبلـ النببلء لمذىبي .74/20
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ىحم ىد ً ً
س يار(475( )1ق)(:)2
ىص ىب ىي ًان ُّي ِّ
 .5أ يىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد ي
بف ىعمي األ ٍ
الس ٍم ى
بف أ ٍ ى
ركل عف :إب ارىيـ بف عبد اهلل بف يخَّرشيذ ،كجعفر بف محمد بف جعفر ،كأبي الفضؿ عبد الكاحد التميمي.

ركل عنو :أبك سعد بف البغدادم ،كمسعكد الثقفي ،كأبك عبد اهلل الرستمي الفقيو(.)3
َّم ىعانً ٌي :سألت أبا سعد البغدادم عنو ،فأثنى عميو( ،)4كقاؿ الذىبي :الشيخ الثقة(.)5
قاؿ الس ٍ
 رجاؿ اإلسناد الثالث:
اك و
س (536ق) :ثقة سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)12
ً .6ى ىب ية المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف طى ي
اع المَّ ٍفتيىك ًان ُّي (533ق) :سبؽ ذكره في اإلسناد الثاني مف ىذا الحديث.
ش ىج و
 .7يم ىح َّم يد ٍب يف ي
ً
ص و
ىص ىب ىي ًان ُّي (482ق)(:)6
ىح ىم ىد ٍب ًف ىع ًم ِّي ٍب ًف ى
كر يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
ش ٍك يرىكٍيو األ ٍ
 .8أ يىبك ىم ٍن ي
ركل عف :أبي عمي بف البغدادم ،كابراىيـ بف خرشيد  ،كعمي بف القاسـ النجاد.

ركل عنو :إسماعيؿ بف محمد التيمي ،كنصر اهلل بف محمد المصيصي ،كىبة اهلل بف طاككس(.)7
قاؿ يحيى بف منده  :ركل كتاب السنف كخمط ما سمعو بما لـ يسمعو( ،)8كقاؿ المؤتمف بف أحمد بف عمي الساجي :ما
كاف عنده عف ابف خرشيد قكلو كالجرجاني كابف ىم ٍرىد ىكٍيو كىذه الطبقة فيك صحيح( ،)9كقاؿ أبك طاىر احمد بف محمد
اٍل ًسمىًف ٌي  :كأطمعني المؤتمف الساجي عمى كتاب أبي منصكر بف شكركية بسنف أبي داكد فرأيت تخميطا ما استحممت
معو ق ارءة( ،)10كقاؿ محمد بف طاىر المقدسي  :إف كتاب السنف ألبي داكد عند القاضي أبي منصكر بف شكركية

مضطرب  ،كقاؿ أبك سعد البغدادم :كاف صحيح السماع( ،)11كقاؿ الذىبي :ضعًّفو المؤتمف الساجيًّ ،
كمشاه غيره(،)12

كمرة قاؿ :فيو ضعؼ(.)13
 .9أىبك إًسح ى ً ً
يـ ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف يخ ٍر ًشي ىذ قي ٍكلىو ال ىك ٍرىم ًان ُّي(400( )14ق)(:)15
ي ٍى
اؽ إ ٍب ىراى ي
ركل عف :أبي بكر بف زياد النيسابكرم ،كالقاضي المحاممي ،كأبي العباس بف عقدة ،كمحمد بف مخمد.

ركل عنو :أبك الكفاء محمد بف بديع ،كأبك القاسـ بف مندة ،كأبك منصكر محمد بف أحمد بف شكركيو(.)16
قاؿ ابف مندة العبدم :المحدث المسند الصدكؽ( ،)17كقاؿ الذىبي :الشيخ الصدكؽ المسند ،كزاد :ما عممت بو بأسان(.)18
( )1السمسار ،بالكسر :المتكسط بيف البائع كالمشترم .القامكس المحيط لمفيركزابادم .410/1
( )2سير أعبلـ النببلء لمذىبي.484/18
( )3المصدر السابؽ.

( )4تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .142/32

( )5سير أعبلـ النببلء لمذىبي 484/18
( )6المصدر السابؽ .467/18
( )7المصدر نفسو.

( )8التقييد لمعرفة السنف كالمسانيد البف نقطة .54/
( )9المصدر السابؽ.

( )10التقييد لمعرفة السنف كالمسانيد البف نقطة .54/
( )11تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .97 /33

( )12ميزاف االعتداؿ لمذىبي .467/3

( )13العبر في خبر مف غبر لمذىبي .345/2

( )14كسر الكاؼ كسككف الراء كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى بمداف شتى  ،يقاؿ لجميعيا :كرماف .األنساب لمسمعاني .85/11
( )15سير أعبلـ النببلء لمذىبي .69/17
( )16المصدر السابؽ .70/17

( )17المستىخريج مف يكتب َّ
الناس لمتَّذكرة كالمستطرؼ مف أحكاؿ الرِّجاؿ لممعرفة البف مندة العبدم مقدمة.49/
( )18سير أعبلـ النببلء لمذىبي .70/17
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ىحم يد ٍب يف مح َّم ًد ٍب ًف و
مي(327( )1ق)(:)2
يى
ي
 .10أ يىبك ا ٍل يح ى
سمىـ ي
س ًف أ ٍ ى
الم ىخِّر ٌ
ركل عف :الزبير بف بكار ،كيحيى بف محمد بف أعيف المركزم ،كحفص بف عمرك الربالي.
ركل عنو :أبك عمرك بف حيكيو ،ك َّ
طنً ٌي ،كابف شاىيف ،كابف سمعكف الكاعظ ،كيكسؼ القكاس (.)3
الد ىارقي ٍ
كثًّقو الخطيب البغدادم( ،)4كالذىبي(.)5
م أىبك ع ٍب ًد ً
ً
ً ً
بف َّ
م ُّ
ُّ .11
بك و
اهلل (256ق)(:)6
ىس ًد ُّ
الزىب ٍي ير ي
الزىب ٍي ًر ُّ ي ى
ار ٍب ًف ىع ٍبد المَّو القيىرش ُّي األ ى
ركل عف :إبراىيـ بف حمزة الزبيرم ،كاسماعيؿ بف أبي أكيس ،كأبي ضمرة أنس بف عياض الميثي .

ركل عنو :ابف ماجو ،كأحمد بف سعيد الدمشقي ،كالحسيف بف إسماعيؿ المحاممي ،كمحمد بف عمكيو(.)7
()9
ذكره ابف حباف في الثقات( ،)8كقاؿ أبك الحسف َّ
الد ىارقي ٍ
طنً ٌي :ثقة  ،كقاؿ الخطيب البغدادم :كاف ثقةن ثبتان عالمان
بالنسب( ،)10كقاؿ أبك القاسـ البغكم :كاف ثبتان عالمان ثقة( ،)11كقاؿ الذىبي :ثقة مف أكعية العمـ( ،)12كقاؿ ابف حجر:

ثقة( ،)13كقاؿ ابف العماد الحنبمي :كاف ثقة كال يمتفت إلى مف تكمـ فيو(.)14
بف ًعي و َّ ً
ض ٍم ىرةى (200ق)(:)15
الم ىد ًن ُّي  ،أ يىبك ى
س ي ى
 .12أىىن ي
اض الم ٍيث ُّي ى
ركل عف :إبراىيـ بف أبي أسيد البراد  ،كعبيد اهلل بف عمر  ،كمكسى بف عقبة  ،كىشاـ بف عركة.

ركل عنو :إبراىيـ بف حمزة الزبيرم ،كأحمد بف محمد بف حنبؿ ،كبقية بف الكليد  ،كالزبير ابف بكار(.)16
كثَّقو :ابف سعد( ،)17كيحيى بف معيف( ،)18كعمي بف المديني( ،)19كذكره ابف حباف في الثقات( ،)20كقاؿ أبكزرعة
الرازم( ،)21كالنسائي( :)22ال بأس بو ،كقاؿ الذىبي :اإلماـ الثقة ( ،)23كقاؿ ابف حجر :ثقة(.)24
( )1بضـ الميـ كفتح الخاء كتشديد الراء المكسكرة ،نسبة إلى المخرـ ،كىي محمة ببغداد مشيكرة .األنساب لمسمعاني .131/12
( )2تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .8/6
( )3المصدر السابؽ.
( )4المصدر نفسو.
( )5تاريخ اإلسبلـ لمذىبي201/24
( )6تيذيب الكماؿ لممزم .293/9
( )7المصدر السابؽ.295/9
( )8الثقات البف حباف .257/8
( )9تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم .486/9
( )10المصدر السابؽ.
( )11إكماؿ الكماؿ لمغمطام .41/5
( )12ميزاف االعتداؿ لمذىبي .66/2
( )13تقريب التيذيب البف حجر .249/
( )14شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد .252/3
( )15تيذيب الكماؿ لممزم .349/3
( )16المصدر السابؽ .350/3
( )17الطبقات الكبير البف سعد .614/7
( )18تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم .158/3
( )19سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني .118/
( )20الثقات البف حباف .76/6
( )21الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .289/2
( )22تيذيب الكماؿ لممزم .352/3
( )23تذكرة الحفاظ لمذىبي .236/1
( )24تقريب التيذيب البف حجر .154/
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 .13يع ىب ٍي يد المَّ ًو ٍب يف يع ىم ىر (147ق) :ثقة ثبت ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)83
ً
ً
س ًف ( 130 - 121ق)(:)1
 .14قىطى يف ٍب يف ىك ٍى وب المَّ ٍي ًث ُّي ،ىكييقى ي
اؿ :ا ٍل يخ ىزاع ُّي ا ٍل ىم ىدن ِّي ،أ يىبك ا ٍل ىح ى
كي ىحَّن يس مكلى آؿ الزبير،كعمف حدثو عف سالـ بف عبد اهلل بف عمر.
ركل عف :عبيد بف عمير الميثي ،ي
ركل عنو :الضحاؾ بف عثماف الحزامي ،كعبد االعمى بف أبي فركة ،كعبيد اهلل بف عمر العمرم(.)2

قاؿ أبك حاتـ الرازم :صالح الحديث( ،)3كقاؿ النسائي :ليس بو بأس( ،)4كذكره ابف حباف في الثقات( ،)5كقاؿ ابف

حجر :صدكؽ(.)6
 .15عف مكلة لعبد اهلل بف عمر :راكية مبيمة.
 .16ع ٍب يد ً
الخطَّ ً
بف يع ىم ىر ً
اب 74( ق)  :صحابي جميؿ ،سبؽ ذكره في الحديث رقـ (.)54
بف ى
اهلل ي
ى
ىح ىم ىد الثَّ ىعالًبً ُّي؛ لـ أقؼ لو عمى ترجمة ،كلكنو جاء مقركنان مع أيىبي
 الحكـ عمى اإلسناد األكؿ :فيو :يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
و
ً
اجر التَّ ً
اج ير؛ كىك مقبكؿ ،ككذلؾ ىم ٍح يم ٍكود ً
بف ىج ٍعفى ًر؛ مقبكؿ؛ ليذا فإف اإلسناد ضعيؼ.
طىاى ور يم ىح َّمد ٍب ًف ىى ى ى
ص ور المَّ ٍفتيىكانً ُّي؛ صدكؽ.
 الحكـ عمى اإلسناد الثاني :اإلسناد حسف؛ ألف فيو  :يم ىح َّم ىد ى
بف أىبًي ىن ٍ
 الحكـ عمى اإلسناد الثالث :اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو راكيةن مبيمة  ،كىي مكالة لعبد اهلل بف عمر.

 الحديث رقـ (: )85
كر ،أنا أىبك طى ً
ً
ىخبرىنا أىبك ا ٍلقى ً
ىحم ىد ٍب ًف َّ
النقُّ ً
اى ور يم ىح َّم يد ٍب يف
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
س ٍي ًف أ ٍ
ي
ىكأ ٍ ى ى ي
م ،أنا أ يىبك ا ٍل يح ى
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف أ ٍ ى
ىح ىم ىد ٍب ًف ىجالًي ين و
ا ٍل ىعب ً
طً
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىجب ً
م،
ارًد ُّ
َّار ا ٍل يع ى
س ٍي ًف ًر ٍ
ض ىك ي
كس ،أنا أ يىبك يع ىم ىر أ ٍ
اف ٍب يف أ ٍ
ص ،أنا أ يىبك ا ٍل يح ى
َّاس ا ٍل يم ىخمِّ ي
ً
ً
ش ًب و
س ٍب يف يب ىك ٍي ور َّ
الش ٍي ىب ًان ُّي ،ىع ٍف ًس ىن ً
س ٍع ًد ٍب ًف
س ًف ،قى ى
اف ٍب ًف ى
اؿ :ىن ىزٍل ي
ت قيىرٍيظى ىة ىعمىى يح ٍكـ ى
يب ا ٍل ىح ىنف ِّي ،ىع ًف ا ٍل ىح ى
أىٍن ىبأىىنا ييكين ي
و
اؿ لى ىب ًقيَّتي ييـ  " :ا ٍنطىمًقيكا إًلىى أ ٍىر ً
ش ًر ،فىأىىنا ًفي آثى ً
ض
سك يؿ المَّ ًو ً م ٍن يي ٍـ ثىال ثى ًم ىائ وة ،ىكقى ى
ض ا ٍل ىم ٍح ى
اريك ٍـ " ىي ٍع ًني أ ٍىر ى
يم ىعاذ ،فىقىتى ىؿ ىر ي
ي
َّ ً
سي ىَّريى ٍـ إً ىل ٍي ىيا.
الشاـ ،فى ى

 انفرد بو أبك القاسـ ابف عساكر(.)7

.1
.2
.3
.4

رجاؿ اإلسناد:
أىبك ا ٍلقى ً
م (536ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)6
اسًـ ٍب يف َّ
الس ىم ٍرقى ٍن ًد ِّ
ي
ُّ
س ٍي ًف ٍب يف ال َّنق ً
كر(468ق) :صدكؽ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)23
أ يىبك ا ٍل يح ى
أىبك ى ً
ص (393ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)23
ي
طاى ور ا ٍل يم ىخمِّ ي
ىح ىم ىد ٍب ًف ىج ًالي ين و
كس (324ق) :ثقة  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)80
ًر ٍ
ض ىك ي
اف ٍب يف أ ٍ

َّار ا ٍل يعطى ً
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىجب ً
م (272ق) :ضعيؼ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)66
ارًد ُّ
 .5أ ٍ
س ٍب يف يب ىك ٍي ور َّ
الش ٍي ىب ًان ُّي (199ق) :صدكؽ يخطئ  ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)66
 .6ييكين ي
ش ًب و
ً .7س ىن ً
يب ا ٍل ىح ىن ًف ِّي :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
اف ٍب ًف ى
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .621/23
( )2المصدر السابؽ.
( )3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .138/7
( )4تيذيب الكماؿ لممزم .621/23
( )5الثقات البف حباف .344/7
( )6تقريب التيذيب البف حجر .486/
( )7تاريخ مدينة دمشؽ اليف عساكر .181/1
220

م (110ق) :ثقة سبؽ ترجمتو في األثر رقـ (.)4
ص ًر ُّ
س يف ا ٍل ىب ٍ
 .8ا ٍل ىح ى
ً
اف ٍب ىف ىشبً و
يب؛ لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحكـ عمى اإلسناد :أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد؛ ألف فيو :سىن ى
 الحديث رقـ (: )86
الس ً
الـ ا ٍل ىخ ًط ً
ٍت ًب ىخطِّ ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ًم ِّي ٍب ًف أىًبي
ش ٍي ًخ ىنا أىًبي ا ٍلفى ىر ًج ىغ ٍي ًث ٍب ًف ىع ًم ِّي ٍب ًف ىع ٍب ًد َّ
يب ،قى ى
ٍت ًب ىخطِّ ى
اؿ :قى ىأر ي
قى ىأر ي
الصم ًد الدِّم ٍ ً
ً
ً
ً
الص ً
سمى ىم ىة
كر ُّ
اف ُّ
ا ٍل ىع ىج ًائ ًز األ ٍىزًد ِّ
م ،أىٍن ىبأىىنا ىي ًز ي
سمى ٍي ىم ى
شق ُّي ،ىع ٍف ى
م ،أىٍن ىبأىىنا ىعم ُّي ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف أىًبي ي
ى
يد ٍب يف ىع ٍبد َّ ى
ؽ ك يىك مك ً
ًً
ً
ًً
ً
يد،
ص ًمي ،ىع ٍف ثىٍك ًر ٍب ًف ىي ًز ى
س ىح ي
ا ٍب ًف أ ٍ
اؽ ٍب يف ىع ٍبد ا ٍل ىكاحد ا ٍلقيىرش ُّي ا ٍل ىم ٍكصم ٌي ،أىٍن ىبأىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف يزىرٍي و ى ى ى ٍ
ىح ىم ىد ،أىٍن ىبأىىنا إً ٍ
الؿ ٍب ًف سع ىدل ،ع ٍف أىًب ً
اؿ " :إً ىذا ىكقى ىع ًت ا ٍل ىع ٍي يف فى ىي ً
ص ٍب ًف ًب ً
ىف َّ
ىع ٍف ىح ٍف ً
اج يركا إًلىى َّ
الش ًاـ ،فىًإ َّن ىيا ًم ىف المَّ ًو
يو ،أ َّ
الن ًب َّي  قى ى
ى
ىٍ
ش ًر ".
ًب ىم ٍن ى
ض ا ٍل ىم ٍح ى
ظ ور ،ىك ًى ىي أ ٍىر ي
 انفرد بو ابف عساكر(.)1
 رجاؿ اإلسناد:
م( )2ا ٍل ىخ ًط ً
السالىًـ أ يىبك الفى ىر ًج األ ٍىرىم ىن ً
بف ىع ًم ِّي ً
يب (509ق)(:)3
از ُّ
بف ىع ٍب ًد َّ
 .1ىغ ٍي ي
ث ي
ركل عف :أبي بكر الخطيب ،كعمي بف عبيد اهلل الياشمي ،كأبي نصر بف طبلب ،كرمضاف بف عمي.
ركل عنو شيخو؛ الخطيب ،كأبك القاسـ ابف عساكر(.)4

قاؿ ابف عساكر :كاف ثقةن ثبتان( ،)5سبط ابف الجكزم :كاف ثقةن صدكقان ثبتان ( ،)6كقاؿ الذىبي :كاف ثقةن ثبتان(.)7
م (462ق)(:)8
 .2ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىعمً ِّي ٍب ًف أىًبي ا ٍل ىع ىج ًائ ًز األ ٍىزًد ِّ
ركل عف :أبي الطيب عمي بف محمد بف أبي سميماف الصكرم ،كسبلـ بف معاذ ،كأبا بكر الخرائطي .

ركل عنو :سعيد كأبك عمر سعيد بف عبد اهلل بف أحمد بف فطيس ،كأبك الحسيف بف الميداني (.)9

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
ً
ً
الص ً
م( 330 - 321( )10ىػ)(:)11
كر ُّ
اف ُّ
سمى ٍي ىم ى
 .3ىعم ُّي ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف أىًبي ي
ركل عف :أبيو محمد بف أبي سميماف ،كأبي القاسـ يزيد بف محمد ،كأبي الجماىر محمد بف عثماف.
ركل عنو:أبك حفص بف شاىيف ،كأبك بكر بف شاذاف ،كعبد اهلل بف عمي بف أبي العجائز األزدم(.)12
قاؿ ابف عساكر :كاف ثقة(.)13

( )1تاريخ مدينة دمشؽ اليف عساكر .182/1
( )2أرمناز قرية مف قرل بمدة صكر مف ببلد ساحؿ الشاـ .األنساب لمسمعاني .172/1
( )3تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .124/48
( )4المصدر السابؽ.
( )5تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 124/48
( )6مرآة الزماف في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم .87/20
( )7تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .224/35
( )8تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .70/31
( )9المصدر السابؽ.
( )10صكر بمدة كبيرة مف ببلد ساحؿ الشاـ .األنساب لمسمعاني .342/8
( )11تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 308/24
( )12تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر .175/43
( )13المصدر السابؽ.
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اسًـ ،مكلىى ب ًني ىى ً
ش ًق ُّي أىبك القى ً
بف ع ٍب ًد َّ ً
ً
اشوـ (276ق)(:)1
 .4ىي ًزٍي يد ي
ىٍ ى
ِّم ٍ ي
بف يم ىح َّمد ً ى
الص ىمد الد ى
ركل عف :أبي اليماف الحكـ بف نافع البيراني ،كحماد بف مالؾ الحرستاني ،كسميماف بف حرب.
ركل عنو :أبك داكد ،كالنسائي ،كأبك الحسف أحمد بف سميماف بف ىح ٍذىل ىـ  ،كأبك الحسف بف جكصا(.)2
كثَّقو :النسائي( ،)3ك َّ
طنً ٌي( ،)4كأبك سعيد بف يكنس المصرم( ،)5كذكره ابف حباف في الثقات( ،)6كقاؿ ابف أبي حاتـ:
الد ىارقي ٍ

صدكؽ ثقة( ،)7كقاؿ الذىبي :ثقة حافظ( ،)8كمرة قاؿ :إماـ حافظ متقف( ،)9كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(.)10
طالًب المِّرم( )11ا ٍلمك ً
ص ًم ٌي (260-251ق)(:)12
ىح ىمد ٍبف أىًبي نافع ،أ يىبك ى
سمى ىم ية ٍبف أ ٍ
ىٍ
ي ٌ
 .5ى
ركم عف :إسماعيؿ بف أبي أكيس ،كأحمد بف يكنس ،كسعيد بف منصكر ،كعمي بف الجعد.
ركل عنو :محمد بف جامع الصائغ(.)13
قاؿ ابف حجر :غمزه ابف حباف في ترجمة ابنو
اح ًد ا ٍلقير ًش ُّي ا ٍلمك ً
اؽ ٍب يف ع ٍب ًد ا ٍلك ً
صمً ٌي (226ق)(:)16
س ىح ي
ى
ىٍ
 .6إً ٍ
ى
ى
ركل عف :إبراىيـ بف مكسى الزيات اٍلمك ً
صمً ٌي ،كحماد بف زيد ،كسفياف يف عيينة  ،كمالؾ بف أنس.
ىٍ
()14

أحمد(.)15

ركل عنو :إدريس بف سميـ بف كىب  ،كاسحاؽ باف سيار النصيبي  ،كمحمد بف مسمـ بف كارة الرازم(.)17

ذكره ابف حباف في الثقات( ،)18كقاؿ أبك عمي الحافظ النيسابكرم :متركؾ الحديث(،)19

كقاؿ الذىبي :كاه( ،)20كمرة قاؿ :قد لييِّف( ،)21كقاؿ ابف حجر :محدث مكثر مصنؼ ،تكمـ فيو بعضيـ(.)22

 .7ىع ٍم يرك ٍب يف يزىرٍي و
ؽ :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
يد ا ٍل ىك ىال ًع ُّي (153ق)  :ثقة ،سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ (.)29
 .8ثىٍك ير ٍب يف ىي ًز ى
( )1تيذيب الكماؿ لممزم .234/32
( )2المصدر السابؽ .236/32
( )3مشيخة النسائي .73/
( )4سؤاالت السممي لمدارقطني .325/
( )5تاريخ ابف يكنس المصرم .257/2
( )6الثقات البف حباف .277/9
( )7الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .288/9
( )8الكاشؼ لمذىبي .389/2
( )9سير أعبلـ النببلء لمذىبي .151/13
( )10تقريب التيذيب البف حجر .635/

( )11بضـ الميـ كالراء المكسكرة المشددة ،ىذه النسبة إلى جماعة كبطكف مف قبائؿ شتى .األنساب لمسمعاني .213/12
( )12تاريخ اإلسبلـ لمذىبي .157/19
( )13المصدر السابؽ.
( )14الصحيح  :ترجمة أبيو أحمد.
( )15لساف الميزاف البف حجر .67/3
( )16تيذيب الكماؿ لممزم .454/2
( )17المصدر السابؽ .455/2
( )18الثقات البف حباف .115/8
( )19الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم .102/1
( )20ميزاف االعتداؿ لمذىبي .194/1
(ً )21
الكاشؼ لمذىبي .237/1
( )22تقريب التيذيب البف حجر .141/
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ص ٍب ًف ًب ً
 .9ىح ٍف ً
س ٍع ىدل  :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
الؿ ٍب ًف ى
 .10عف أبيو  :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
 الحكـ عمى اإلسناد:

 أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد؛ ألف فيو :ىعٍب ىد المَّ ًو ٍب ىف أىبًي اٍل ىع ىجائً ًز؛ لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ،كفيو :ىع ٍم يرك
ؽ ،ك ىح ٍفص ٍب يف بً ً
اٍب يف يزىرٍي و
بلؿ ٍب ًف ىس ٍع ىدل ،ك أيىبكه :لـ أقؼ ليـ عمى ترجمة.
ي
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الخاتمة

الحمد هلل الذم تتـ بنعمتو الصالحات ،كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف ،أما بعد:
فإف ىذه الدراسة المكسكمة بعنكاف :أحاديث كآثار تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ،مف بداية باب  :بياف أف
ٌ
الشاـ أرض مباركة كأف ألطاؼ اهلل بأىميا متداركة.إلى نياية باب  :ما جاء عف سيد البشر عميو السبلـ أف الشاـ
أرض المحشر كالمنشر.مف المجمد األكؿ  ,تخريج كدراسة.

يج ليذه األحاديث ،كدر و
ب
تـ دراسة أسانيد األحاديث المحددة ،مع تخر و
اسة ألحكاؿ الرك ًاة جرحان ،كتعدي ن
بل ،ىح ىس ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
أصكؿ ًعٍمًـ
ؽ
التعديؿ ،ثـ ًذ ٍك ًر
عمماء الجرًح ك
المتبعة عند
األصكؿ
درجة اإلسناد ًم ٍف حيث القبك يؿ أك ال ىرُّد ،ىكٍف ى
الحديث ،كذلؾ بعد فرزىا كترقيميا ،مع الحفاظ عمى ترتيبيا كما كردت في كتاب تاريخ دمشؽ  ، ،كما قاـ الباحث
الن ً
بياف ً
بشرح أ ً
مع ً
ً
سبب ىذه ِّ
سبة.
نساب الرك ًاة كألقابًيـ ،
كبياف معناىا ،ما أمكنو ذلؾ ى
كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
ً
ً
ليس ىم َّ
الصحيحة.
األحاديث
يخ ،كتاب
 -1إف
كتاب التار ً
ظنةى
ى
عظيـ ،كلكنوي ى
ه
يخً ،
الضعيؼ ،بؿ كالمكضكعي.
الحسف ،ك
الصحيح ،ك
فيو
 -2إف
كتاب التار ً
ي
ي
ى
ي

 -3اشتماؿ تاريخ ابف عساكر عمى :المرفكع ،كالمكقكؼ ،كالمقطكع ،كغيرىا مف اآلثار.
ً
األداء في رك ً
حم ًؿ (تمقِّي الحديث) ،ك ً
ً
ً
ً
الحديث.
اية
المؤلؼ،
استخداـ
أللفاظ التَّ ُّ
 -4دقةي
الحديث ِّ
بكؿ الطر ً
كيسنًدىا؛ حتى يمقي العيدةى عمى غيرًه.
ؽ التي
ى
ٍ
كقعت لو ،ي
 -5إنو يجمعي
َّ -6قي ىد المؤلؼ نفسو بنقؿ الحديث عف األثبات كما ذكر ذلؾ في مقدمتو في أبيات شعرية؛ ٌإال أنو لـ يمتزـ بيذا

القيد؛ فنراه يركم عف ِّ
عمك اإلسناد.
الضعاؼ أك المغفميف؛ بغيةى ِّ

 -7إكثار ابف عساكر في مركياتو عف شيخو أبي القاسـ السمرقندم.
 -8إف الباحث لـ يقؼ عمى ترجمة لبعض الركاة؛ لتأخرىـ.
يج لبعض األحاديث؛ كذلؾ لفقداف األصكؿ التي اعتمد عمييا المؤلؼ.
 -9إف الباحث لـ يقؼ عمى تخر و

أما التكصيات فػػػيي:
ٌ
ً
ً
ً
ً
ً
 -1تقكل اهلل -عز كجؿ ،-كلزكـ طاعتو ،كاإلخبلص في القكؿ كالنية كالعمؿ.
بإتماـ در ً
الحديث الشر ً
ً
ً
ً
ألف ابف عساكر انفرد
يؼ،
قسـ
اسة أحاديث تار ً
يخ دمشؽ؛ ٌ
 -2أكصي ى
طمبةى العمـ الشرعي ،ى
أحد مف المحدثيف .
في كثير مف األحاديث ,كلـ يسب ٍقو إليو ه
ً
الحديث ب و
شكؿ كمِّي.
 -3دراسة متكف األحاديث إلى جانب األسانيد؛ حتى يتسنى الحكـ عمى

 -4عند تكميؼ طمبة الماجستير بدراسة تاريخ ابف عساكر؛ يرجى األخذ في االعتبار عدد الركاة في األحاديث

المزمع دراستيا؛ بحيث يتناسب مع حجـ الرسالة المحدد.
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قائمة المصادر كالمراجع
المصادر كالمراجع النيائي

ـ
القرآف الكريـ

.1

الع ٍكىبرم المعركؼ بابف ىبطَّة العكبرم
اإلبانة الكبرل البف بطة :أبك عبد اهلل عبيد اهلل بف محمد بف محمد بف حمداف ي
(المتكفى387 :ىػ)،تحقيؽ :رضا معطي ،كعثماف األثيكبي ،كيكسؼ الكابؿ ،كالكليد بف سيؼ النصر ،كحمد التكيجرم ،دار

.2

اآلحاد كالمثاني :أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني (المتكفى287 :ىػ)،تحقيؽ :د.

الراية لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،عدد األجزاء.9 :

باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة ،دار الراية – الرياض،الطبعة :األكلى ،1991 – 1411 ،عدد األجزاء6 :
.3

بد ،التميمي ،أبك حاتـ ،الدارمي،
اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف :محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
البستي (المتكفى354 :ىػ)،ترتيب :األمير عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي (المتكفى 739 :ىػ)،حققو كخرج أحاديثو كعمؽ
ي

.4

أحكاؿ الرجاؿ :إبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدم الجكزجاني ،أبك إسحاؽ (المتكفى259 :ىػ) ،تحقيؽ :عبد العميـ عبد

عميو :شعيب األرنؤكط،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت،الطبعة :األكلى 1408 ،ىػ  1988 -ـ،عدد األجزاء18 :

.5

البستكم ،دار النشر :حديث اكادمي  -فيصؿ آباد ،باكستاف ،عدد األجزاء1 :
العظيـ ى

اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ،أبك يعمى الخميمي ،خميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف إبراىيـ بف الخميؿ القزكيني (المتكفى:

446ىػ) ،تحقيؽ :د .محمد سعيد عمر إدريس ،الناشر:مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة األكلى1409 ،ق ،عدد األجزاء.3 :
.6

أسد الغابة في معرفة الصحابة ،أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني
الجزرم ،عز الديف ابف األثير (المتكفى630 :ىػ) ،تحقيؽ :عمي محمد معكض  -عادؿ أحمد عبد المكجكد ،الناشر :دار
الكتب العممية ،الطبعة :األكلى ،سنة النشر1415 :ىػ  1994 -ـ ،عدد األجزاء8 :

.7

اإلصابة في تمييز الصحابة :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني (المتكفى852 :ىػ) ،تحقيؽ:
عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة األكلى  1415 -ىػ ،عدد األجزاء.8 :

.8

إكماؿ اإلكماؿ :محمد بف عبد الغني بف أبي بكر بف شجاع ،أبك بكر ،معيف الديف ،ابف نقطة الحنبمي البغدادم (المتكفى:
629ىػ) ،تحقيؽ :د .عبد القيكـ عبد رب النبي ،جامعة أـ القرل -مكة المكرمة ،الطبعة األكلى1410 ،ـ ،عدد األجزاء.5 :

.9

إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ :مغمطام بف قميج بف عبد اهلل البكجرم المصرم الحكرم الحنفي ،أبك عبد اهلل،
عبلء الديف (المتكفى762 :ىػ) ،تحقيؽ :أبك عبد الرحمف عادؿ بف محمد  -أبك محمد أسامة بف إبراىيـ ،الناشر :الفاركؽ
الحديثة لمطباعة كالنشر ،الطبعة :األكلى 1422 ،ىػ  2001 -ـ ،عدد األجزاء12 :

 .10اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب :سعد الممؾ ،أبك نصر عمي بف ىبة اهلل بف
جعفر بف ماككال (المتكفى475 :ىػ) ،دار الكتب العممية -بيركت-لبناف ،الطبعة :الطبعة األكلى 1411ىػ1990-ـ ،عدد
األجزاء.7 :
 .11اإللزامات كالتتبع لمدارقطني :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم
الدارقطني (المتكفى385 :ىػ)،دراسة كتحقيؽ :الشيخ أبك عبد الرحمف مقبؿ بف ىادم الكداعي،الناشر :دار الكتب العممية،

بيركت  -لبناف،الطبعة :الثانية 1405 ،ىػ  1985 -ـ ،عدد األجزاء1 :

 .12األنساب المتفقة في الخط المتماثمو في النقط كالضبط :أبك الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي بف أحمد المقدسي الشيباني،
المعركؼ بابف القيسراني (المتكفى507 :ىػ)،تحقيؽ :دم يكنج ،طبعة :ليدف :بريؿ 1282 ،ىػ  1865 -ـ ،عدد األجزاء1 :

225

 .13األنساب :عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم ،أبك سعد (المتكفى562 :ىػ) ،تحقيؽ :عبد الرحمف
بف يحيى المعممي اليماني كغيره ،مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد ،الطبعة :األكلى 1382 ،ىػ  1962 -ـ ،عدد
األجزاء.1 :
 .14البداية كالنياية :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي (المتكفى774 :ىػ)،تحقيؽ :عمي شيرم،
دار إحياء التراث العربي ،الطبعة :األكلى  ،1408ىػ  1988 -ـ.

 .15تاريخ ابف معيف (ركاية الدكرم) :أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء،
البغدادم (المتكفى233 :ىػ)،تحقيؽ :د .أحمد محمد نكر سيؼ،الناشر :مركز البحث العممي كاحياء التراث اإلسبلمي  -مكة
المكرمة،الطبعة :األكلى،1979 – 1399 ،عدد األجزاء4 :
 .16تاريخ ابف معيف (ركاية عثماف الدارمي) :أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم
بالكالء ،البغدادم (المتكفى233 :ىػ) ،د .أحمد محمد نكر سيؼ ،دار المأمكف لمتراث – دمشؽ ،عدد األجزاء.1 :
 .17تاريخ ابف يكنس المصرم :عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس الصدفي ،أبك سعيد (المتكفى347 :ىػ) ،دار الكتب العممية،
بيركت ،الطبعة األكلى 1421 ،ىػ ،عدد األجزاء.2 :

 .18تاريخ أبي زرعة الدمشقي :عبد الرحمف بف عمرك بف عبد اهلل بف صفكاف النصرم المشيكر بأبي زرعة الدمشقي الممقب
بشيخ الشباب (المتكفى281 :ىػ) ،ركاية :أبي الميمكف بف راشد،دراسة كتحقيؽ :شكر اهلل نعمة اهلل القكجاني (أصؿ الكتاب
رسالة ماجستير بكمية اآلداب  -بغداد)،الناشر :مجمع المغة العربية – دمشؽ،عدد األجزاء1 :
 .19تاريخ أسماء الثقات :أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف أزداذ البغدادم المعركؼ بػابف
شاىيف (المتكفى385 :ىػ)،تحقيؽ :صبحي السامرائي،الناشر :الدار السمفية – الككيت،الطبعة :األكلى– 1404 ،

،1984عدد األجزاء1 :

 .20تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف :أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف أزداذ البغدادم
المعركؼ بػابف شاىيف (المتكفى385 :ىػ)،تحقيؽ :عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم،الطبعة :األكلى1409 ،ىػ1989/ـ،عدد
األجزاء1 :
 .21تاريخ أصبياف = أخبار أصبياف :أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني
(المتكفى430 :ىػ) ،سيد كسركم حسف ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة :األكلى 1410 ،ىػ1990-ـ ،عدد األجزاء:
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 .22تاريخ اإلسبلـ ىكىكفيات المشاىير ىكاألعبلـ ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفى:
عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي ،الطبعة :األكلى 2003 ،ـ ،عدد األجزاء.15 :
748ىػ) ،الدكتكر بشار ٌ
 .23تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىا ٍيماز الذىبي (المتكفى:
748ىػ) ،تحقيؽ :عمر عبد السبلـ التدمرم ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،الطبعة :الثانية 1413 ،ىػ  1993 -ـ ،عدد
األجزاء.52 :
 .24التاريخ األكسط :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ،أبك عبد اهلل (المتكفى256 :ىػ)،تحقيؽ :محمكد إبراىيـ
زايد،الناشر :دار الكعي  ،مكتبة دار التراث  -حمب  ،القاىرة،الطبعة :األكلى،1977 – 1397 ،عدد األجزاء1 × 2 :
 .25تاريخ الثقات :أبك الحسف أحمد بف عبد اهلل بف صالح العجمى الككفى (المتكفى261 :ىػ) ،دار الباز ،الطبعة :الطبعة األكلى
1405ىػ1984-ـ ،عدد األجزاء.1 :
 .26تاريخ الطبرم = تاريخ الرسؿ كالممكؾ ،كصمة تاريخ الطبرم :محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ،أبك جعفر
الطبرم (المتكفى310 :ىػ) ،دار التراث – بيركت ،الطبعة :الثانية  1387 -ق ،عدد األجزاء.11 :
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 .27التاريخ الكبير :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ،أبك عبد اهلل (المتكفى256 :ىػ) ،دائرة المعارؼ العثمانية،
حيدر آباد – الدكف ،محمد عبد المعيد خاف ،عدد األجزاء.8 :
 .28تاريخ بغداد :أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم (المتكفى463 :ىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر
بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة :األكلى1422 ،ىػ  2002 -ـ ،عدد األجزاء.16 :
 .29تاريخ جرجاف :أبك القاسـ حمزة بف يكسؼ بف إبراىيـ السيمي القرشي الجرجاني (المتكفى427 :ىػ)،تحقيؽ :تحت مراقبة
محمد عبد المعيد خاف،الناشر :عالـ الكتب – بيركت،الطبعة :الرابعة  1407ىػ  1987 -ـ،عدد األجزاء1 :

 .30تاريخ مدينة دمشؽ :أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر (المتكفى571 :ىػ) ،تحقيؽ :عمرك بف
غرامة العمركم ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عاـ النشر 1415 :ىػ  1995 -ـ ،عدد األجزاء 74( 80 :ك 6
مجمدات فيارس).
 .31تبصير المنتبو بتحرير المشتبو:أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني (المتكفى852 :ىػ)،
تحقيؽ :محمد عمي النجار ،مراجعة :عمي محمد البجاكم ،المكتبة العممية ،بيركت – لبناف ،عدد األجزاء( 4 :في ترقيـ

مسمسؿ كاحد).

 .32التحبير في المعجـ الكبير :عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم ،أبك سعد (المتكفى562 :ىػ)،
تحقيؽ :منيرة ناجي سالـ ،رئاسة ديكاف األكقاؼ – بغداد ،الطبعة :األكلى1395 ،ىػ1975 -ـ ،عدد األجزاء.2 :
 .33تذكرة الحفاظ كتبصرة األيقاظ :يكسؼ بف حسف بف أحمد بف حسف ابف عبد اليادم الصالحي ،جماؿ الديف ،ابف ً
الم ٍب ىرد

الحنبمي (المتكفى 909 :ىػ)،عناية :لجنة مختصة مف تحقيقيف بإشراؼ :نكر الديف طالب،الناشر :دار النكادر،سكريا،الطبعة:

األكلى 1432 ،ىػ  2011 -ـ،عدد األجزاء1 :
 .34تذكرة الحفاظ ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفى748 :ىػ)،دار الكتب العممية
بيركت-لبناف ،الطبعة :األكلى1419 ،ىػ1998 -ـ ،عدد األجزاء.4 :
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بف قميج بف عبد اهلل البكجرم المصرم الحكرم الحنفي ،أبك عبد اهلل ،عبلء الديف (المتكفى762 :ىػ)،تحقيؽ ى
اسة :طيبلَّ ٍ
كد ىر ى
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الماجس ٍتير (لعاـ  )1425 - 1424يش ٍعىبة التَّ ٍفس ٍير ىك ى
ٍ
اهلل الصياح،تقديـ :د .محمد بف عبد اهلل الكىيبي،الناشر :دار المحدث لمنشر كالتكزيع ،المممكة العربية السعكدية،الطبعة:
األكلى 1426 ،ىػ،عدد األجزاء1 :

 .36تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي كذكر المدلسيف (كغير ذلؾ مف الفكائد) :أبك عبد الرحمف
أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي (المتكفى303 :ىػ)،تحقيؽ :الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني،الناشر :دار عالـ
الفكائد  -مكة المكرمة،الطبعة :األكلى 1423ىػ،عدد األجزاء1 :
 .37تعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني (المتكفى:
852ىػ)،تحقيؽ :د .إكراـ اهلل إمداد الحؽ،الناشر :دار البشائر ػ بيركت،الطبعة :األكلى ػ 1996ـ،عدد األجزاء2 :
 .38التعديؿ كالتجريح  ,لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح :أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث

التجيبي القرطبي الباجي األندلسي (المتكفى474 :ىػ) ،تحقيؽ :د .أبك لبابة حسيف ،دار المكاء لمنشر كالتكزيع – الرياض،

الطبعة األكلى ،1986 – 1406 ،عدد األجزاء.3 :
 .39تعريؼ اىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني
(المتكفى852 :ىػ)،تحقيؽ :د .عاصـ بف عبداهلل القريكتي،الناشر :مكتبة المنار – عماف،الطبعة :األكلى– 1403 ،
،1983عدد األجزاء1 :
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 .40تعميقات الدارقطني عمى المجركحيف البف حباف :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف
دينار البغدادم الدارقطني (المتكفى385 :ىػ)،تحقيؽ :خميؿ بف محمد العربي،الناشر :الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ،دار
الكتاب اإلسبلمي – القاىرة،الطبعة :األكلى 1414 ،ىػ  1994 -ـ،عدد األجزاء:
 .41تفسير عبد الرزاؽ :أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني (المتكفى211 :ىػ)،الناشر :دار الكتب
العممية،دراسة كتحقيؽ :د .محمكد محمد عبده،الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت.الطبعة :األكلى ،سنة 1419ىػ،عدد

األجزاء3 :
 .42تقريب التيذيب :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني (المتكفى852 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد
عكامة ،دار البسر،كدار المنياج،جدة ،كالمدينة المنكرة  ،الطبعة التاسعة 1433ق2012-ـ  ،عدد األجزاء.1 :
 .43التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد :محمد بف عبد الغني بف أبي بكر بف شجاع ،أبك بكر ،معيف الديف ،ابف نقطة الحنبمي
البغدادم (المتكفى629 :ىػ) ،تحقيؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ،دار الكتب العممية ،الطبعة :الطبعة األكلى  1408ىػ 1988 -

ـ ،عدد األجزاء.1 :

 .44التَّ ٍكميؿ في الجرح كالتَّع ًديؿ كمع ًرفة الثِّقىات كالضُّعفاء كالمج ً
اىيؿ :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ
ى
ىٍ
ٍ
ىٍ
الدمشقي (المتكفى774 :ىػ)ػ،دراسة كتحقيؽ :د .شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف،الناشر :مركز النعماف لمبحكث
كالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ التراث كالترجمة ،اليمف،الطبعة :األكلى 1432 ،ىػ  2011 -ـ،عدد األجزاء4 :
 .45تمخيص تاريخ نيسابكر :أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف ينعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني
النيسابكرم المعركؼ بابف البيع (المتكفى405 :ىػ)،تمخيص :أحمد بف محمد بف الحسف بف أحمد المعركؼ بالخميفة

عربو عف الفارسية :د /بيمف كريمي ػ طيراف
النيسابكرم،الناشر :كتابخانة ابف سينا – طيرافٌ ،
 .46تيذيب األسماء كالمغات :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (المتكفى676 :ىػ)،عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ
عميو كمقابمة أصكلو :شركة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية،يطمب مف :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف،عدد
األجزاء4:
 .47تيذيب التيذيب  :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني (المتكفى852 :ىػ) ،مطبعة دائرة
المعارؼ النظامية ،اليند ،الطبعة األكلى1326 ،ىػ ،عدد األجزاء.12 :

 .48تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ :يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ ،أبك الحجاج ،جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد
القضاعي الكمبي المزم (المتكفى742 :ىػ) ،تحقيؽ :د .بشار عكاد معركؼ ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة
األكلى ،1980 – 1400عدد األجزاء.35 :
 .49تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ :محمد بف عبد اهلل (أبي بكر) بف محمد ابف أحمد بف
مجاىد القيسي الدمشقي الشافعي ،شمس الديف ،الشيير بابف ناصر الديف (المتكفى842 :ىػ)،تحقيؽ :محمد نعيـ

العرقسكسيالناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت،الطبعة :األكلى1993 ،ـ،عدد األجزاء10 :

ُّكيد ٍكنًي (نسبة إلى معتؽ أبيو سكدكف
 .50الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة  :أبك الفداء زيف الديف قاسـ بف قي ٍ
طمي ٍكىب ىغا الس ٍ
الشيخكني) الجمالي الحنفي (المتكفى879 :ىػ)،دراسة كتحقيؽ :شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف،الناشر :مركز النعماف
لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ التراث كالترجمة صنعاء ،اليمف،الطبعة :األكلى 1432 ،ىػ 2011-ـ،عدد األجزاء9 :
البستي (المتكفى354 :ىػ) ،ك ازرة
 .51الثقات :محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
بد ،التميمي ،أبك حاتـ ،الدارمي ،ي
المعارؼ لمحككمة العالية اليندية ،تحقيؽ :الدكتكر محمد عبد المعيد خاف مدير دائرة المعارؼ العثمانية ،الناشر :دائرة
المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف اليند ،الطبعة :األكلى 1393 ،ى =  ،1973عدد األجزاء.9 :
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 .52جامع البياف في تأكيؿ القرآف،المؤلؼ :محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ،أبك جعفر الطبرم (المتكفى:
310ىػ)،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر،الناشر :مؤسسة الرسالة،الطبعة :األكلى 1420 ،ىػ  2000 -ـ،عدد األجزاء24 :
 .53الجامع الكبير  -سنف الترمذم :محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذم ،أبك عيسى (المتكفى:
279ىػ)،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ،الناشر :دار الغرب اإلسبلمي – بيركت،سنة النشر 1998 :ـ،عدد األجزاء6 :
 .54الجرح كالتعديؿ ،أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي ،الحنظمي ،الرازم ابف أبي حاتـ (المتكفى:
327ىػ) ،طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  -بحيدر آباد الدكف – اليند ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،الطبعة:
األكلى 1271 ،ىػ  1952ـ.
 .55جزء فيو ذكر ترجمة الطبراني :يحيى بف عبد الكىاب بف محمد ابف إسحاؽ بف محمد بف يحيى العبدم األصبياني ،أبك
زكريا ،ابف منده (المتكفى511 :ىػ)،ركاية :أبى جعفر محمد بف أحمد بف نصر الصيدالني،تحقيؽ :حمدم بف عبد المجيد
السمفي،الناشر :مكتبة العمكـ كالحكـ – المكصؿ،الطبعة :الثانية1983 - 1404 ،
 .56خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (كعميو إتحاؼ الخاصة بتصحيح الخبلصة لمعبلمة الحافظ البارع عمي بف
صبلح الديف الكككباني الصنعاني) :أحمد بف عبد اهلل بف أبي الخير بف عبد العميـ الخزرجي األنصارم الساعدم اليمني،

صفي الديف (المتكفى :بعد 923ىػ)،تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة،الناشر :مكتب المطبكعات اإلسبلمية/دار البشائر  -حمب /
بيركت،الطبعة :الخامسة 1416 ،ىػ،عدد األجزاء1 :

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ،أبك بكر البييقي
 .57دالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
(المتكفى458 :ىػ)،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت،الطبعة :األكلى  1405 -ىػ،عدد األجزاء7 :
 .58ديكاف اإلسبلـ :شمس الديف أبك المعالي محمد بف عبد الرحمف بف الغزم (المتكفى1167 :ىػ) ،تحقيؽ :سيد كسركم
حسف،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف،الطبعة :األكلى 1411 ،ىػ  1990 -ـ،عدد األجزاء4 :

 .59ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخمؽ مف المجيكليف كثقات فييـ ليف،المؤلؼ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف
عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفى748 :ىػ)،تحقيؽ :حماد بف محمد األنصارم،الناشر :مكتبة النيضة الحديثة –
مكة،الطبعة :الثانية 1387 ،ىػ  1967 -ـ،عدد األجزاء1 :
 .60ذخيرة الحفاظ (مف الكامؿ البف عدم) :أبك الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي بف أحمد المقدسي الشيباني ،المعركؼ بابف
القيسراني (المتكفى507 :ىػ) ،تحقيؽ :د .عبد الرحمف الفريكائي ،دار السمؼ – الرياض ،الطبعة األكلى 1416 ،ىػ -

1996ـ ،عدد األجزاء.5 :

 .61ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفى:

748ىػ)،تحقيؽ :محمد شككر بف محمكد الحاجي أمرير المياديني،الناشر :مكتبة المنار – الزرقاء،الطبعة :األكلى1406 ،ىػ
1986 -ـ،عدد األجزاء1 :

 .62ذيؿ تاريخ بغداد :محب الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمكد بف الحسف ،المعركؼ بابف النجار البغدادم (المتكفى سنة 643
ق)،اعتنى بتصحيحو كالتعميؽ عميو :السيد الحافظ عزيز بؾ ،دار الكتاب العربي ،بيركت -لبناف( ،د ط) 1402ق-

1982ـ ،عدد األجزاء3:

 .63ذيؿ تاريخ مدينة السبلـ :أبك عبد اهلل محمد بف سعيد ابف الدبيثي ( 637ىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر بشار عكاد معركؼ،الناشر:
دار الغرب اإلسبلمي،الطبعة :األكلى  1427ىػ  2006 -ـ،عدد األجزاء5 :
 .64ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ :عبد العزيز بف أحمد بف محمد بف عمي التميمي ،أبك محمد الكتاني الدمشقي (المتكفى:
466ىػ)،تحقيؽ :د .عبد اهلل أحمد سميماف الحمد،الناشر :دار العاصمة – الرياض،الطبعة :األكلى،1409 ،عدد األجزاء1 :
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 .65ذيؿ ديكاف الضعفاء كالمترككيف :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفى:
748ىػ)،تحقيؽ :حماد بف محمد األنصارم،الناشر :مكتبة النيضة الحديثة – مكة،الطبعة :األكلى،عدد األجزاء1 :
الدمشقي ،ابف
 .66ذيؿ ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ :ىبة اهلل بف أحمد بف محمد بف ىبة اهلل ،أبك محمد ،األميف ،األنصارم
ٌ
األكفاني (المتكفى524 :ىػ)،تحقيؽ :د .عبد اهلل بف أحمد بف سمماف الحمد،الناشر :دار العاصمة – الرياض،الطبعة:
األكلى،1409 ،عدد األجزاء1:
َّ ً
ً
ًو
ً و َّ ً
امي األ ً
ىثرم،الناشر :المكتبة اإلسبلمية،
َّ .67
الرُّد ىعمى ى
ثم ى
الجيى ِّمىية :أبي ىسعيد يع ى
اف بف سعيد الدارم ِّي،تحقيؽ :أ ي
ىبك ىعاصـ الش ىك ٌ
القاىرة – مصر،الطبعة :األكلى 1431 ،ىػ  2010 -ـ،عدد األجزاء1 :

 .68الرد عمى مف يقكؿ الـ حرؼ لينفي األلؼ كاالـ كالميـ عف كبلـ اهلل عز كجؿ :عبد الرحمف بف محمد بف إسحاؽ ،ابف مندة
العبدم األصبياني ،أبك القاسـ (المتكفى470 :ىػ)،تحقيؽ :عبد اهلل بف يكسؼ الجديع،الناشر :دار العاصمة  -الرياض
الطبعة :األكلى  1409 -ىػ،عدد األجزاء1 :
 .69رفع اإلصر عف قضاة مصر :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني (المتكفى852 :ىػ)،تحقيؽ:
الدكتكر عمي محمد عمر،الناشر :مكتبة الخانجي ،القاىرة،الطبعة :األكلى 1418 ،ىػ  1998 -ـ،عدد األجزاء1 :

 .70الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي
(المتكفى748 :ىػ)،تحقيؽ :محمد إبراىيـ المكصمي،الناشر :دار البشائر اإلسبلمية  -بيركت – لبناف،الطبعة :األكلى،
1412ىػ 1992 -ـ،عدد األجزاء1 :
 .71السنة :أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني (المتكفى287 :ىػ)،تحقيؽ :محمد ناصر
الديف األلباني،الناشر :المكتب اإلسبلمي – بيركت،الطبعة :األكلى،1400 ،عدد األجزاء2 :
 .72سنف ابف ماجو :ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ،كماجة اسـ أبيو يزيد (المتكفى273 :ىػ) ،اعتنى بو :أبك
عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف،الناشر :مكتبة المعارؼ ،الرياض ،الطبعة الثانية1429ق2008-ـ،عدد األجزاء1 :

الس ًج ٍستاني (المتكفى:
 .73سنف أبي داكد :أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم ِّ
275ىػ)،اعتنى بو :أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف،الناشر :مكتبة المعارؼ ،الرياض،عدد األجزاء1 :
 .74سنف الترمذم :محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذم ،أبك عيسى (المتكفى279 :ىػ) ،اعتنى بو :أبك
عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف،الناشر :مكتبة المعارؼ ،الرياض ،الطبعة الثانية1429ق2008-ـ،عدد األجزاء1 :
 .75سنف الدارقطني :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني
(المتكفى385 :ىػ)،حققو كضبط نصو كعمؽ عميو :شعيب االرنؤكط ،حسف عبد المنعـ شمبي ،عبد المطيؼ حرز اهلل ،أحمد
برىكـ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت – لبناف،الطبعة :األكلى 1424 ،ىػ  2004 -ـ،عدد األجزاء5 :

 .76السنف الكبرل :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي (المتكفى303 :ىػ)،حققو كخرج أحاديثو :حسف
عبد المنعـ شمبي،أشرؼ عميو :شعيب األرناؤكط ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت،الطبعة :األكلى 1421 ،ىػ 2001 -
مف،عدد األجزاء12 :

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ،أبك بكر البييقي (المتكفى458 :ىػ)،تحقيؽ:
 .77السنف الكبرل :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
محمد عبد القادر عطا،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت– لبناف،الطبعة :الثالثة 1424 ،ىػ 2003 -ـ ،عدد األجزاء10 :
 .78سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف :أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم
بالكالء ،البغدادم (المتكفى233 :ىػ) ،تحقيؽ :أحمد محمد نكر سيؼ ،مكتبة الدار -المدينة المنكرة ،الطبعة :األكلى،
1408ىػ1988 ،ـ ،عدد األجزاء1 :
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 .79سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الركاة كتعديميـ :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد
الشيباني (المتكفى241 :ىػ) ،تحقيؽ :د .زياد محمد منصكر ،مكتبة العمكـ كالحكـ  -المدينة المنكرة ،الطبعة :األكلى ،عدد
األجزاء1:
 .80سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ :أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف
الس ىَ ًج ٍستاني (المتكفى275 :ىػ)،تحقيؽ :محمد عمي قاسـ العمرم،الناشر :عمادة البحث العممي
شداد بف عمرك األزدم ِّ
بالجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة ،المممكة العربية السعكدية،الطبعة :األكلى1403 ،ىػ1983/ـ،عدد األجزاء1 :

 .81سؤاالت البرقاني لمدارقطني ركاية الكرجي عنو :أحمد بف محمد بف أحمد بف غالب ،أبك بكر المعركؼ بالبرقاني (المتكفى:
425ىػ) ،تحقيؽ :عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم ،كتب خانو جميمي  -الىكر ،باكستاف ،الطبعة :األكلى1404 ،ىػ ،عدد
األجزاء.1 :

ًً
الحكزم عف جماعة مف أىؿ كاسط :خميس بف عمي بف أحمد ،أبك الكرـ الكاسطي الحكزم
 .82سؤاالت الحافظ السمفي لخميس ى
(المتكفى510 :ىػ)،تحقيؽ :مطاع الطرابيشي،دار النشر :دار الفكر – دمشؽ،الطبعة :األكلى1403 ،ىػ1983 ،ـ،عدد
األجزاء1 :
 .83سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار
البغدادم الدارقطني (المتكفى385 :ىػ) ،تحقيؽ :د .مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر ،مكتبة المعارؼ – الرياض ،الطبعة:
األكلى،1984 – 1404 ،عدد األجزاء.1 :
 .84سؤاالت السممي لمدارقطني ،محمد بف الحسيف بف محمد بف مكسى بف خالد بف سالـ النيسابكرم ،أبك عبد الرحمف السممي
(المتكفى412 :ىػ) ،تحقيؽ :فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية د /سعد بف عبد اهلل الحميد ك د /خالد بف عبد الرحمف
الجريسي ،الطبعة :األكلى 1427 ،ىػ ،عدد األجزاء.1 :
 .85سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيمي :أبك القاسـ حمزة بف يكسؼ بف إبراىيـ السيمي القرشي الجرجاني (المتكفى427 :ىػ)
تحقيؽ :مكفؽ بف عبد اهلل بف عبدالقادر،الناشر :مكتبة المعارؼ– الرياض،الطبعة :األكلى1404 ،ق– 1984ـ عدد
األجزاء1 :
 .86سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني :عمي بف عبد اهلل بف جعفر السعدم بالكالء المديني ،البصرم ،أبك
الحسف (المتكفى234 :ىػ) ،تحقيؽ :مكفؽ عبد اهلل عبد القادر ،مكتبة المعارؼ – الرياض ،الطبعة :األكلى ،1404 ،عدد
األجزاء.1 :
 .87سؤاالت مسعكد بف عمي السجزم (مع أسئمة البغدادييف عف أحكاؿ الركاة لئلماـ الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل
الحاكـ النيسابكرم)،المؤلؼ :أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف ينعيـ بف الحكـ الضبي
الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع (المتكفى405 :ىػ)،تحقيؽ :مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر،دار النشر :دار
الغرب اإلسبلمي – بيركت،الطبعة :األكلى1408 ،ىػ1988 ،ـ،عدد األجزاء:
 .88سير أعبلـ النببلء :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفى 748 :ىػ) ،تحقيؽ :
مجمكعة مف تحقيقيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :الثالثة  1405 ،ىػ  1985 /ـ ،عدد
األجزاء  23( 25 :كمجمداف فيارس).
 .89سير السمؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبياني :إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي التيمي

األصبياني ،أبك القاسـ ،الممقب بقكاـ السنة (المتكفى535 :ىػ)،تحقيؽ :د .كرـ بف حممي بف فرحات بف أحمد،الناشر :دار

الراية لمنشر كالتكزيع ،الرياض،عدد األجزاء1 :
 .90سيرة ابف إسحاؽ (كتاب السير كالمغازم) :محمد بف إسحاؽ بف يسار المطمبي بالكالء ،المدني (المتكفى151 :ىػ)،تحقيؽ:
سييؿ زكار،الناشر :دار الفكر – بيركت،الطبعة :األكلى 1398ىػ 1978/ـ،عدد األجزاء1:
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العكرم الحنبمي ،أبك الفبلح (المتكفى:
 .91شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد ى
1089ىػ) ،محمكد األرناؤكط ،خرج أحاديثو :عبد القادر األرناؤكط ،دار ابف كثير ،دمشؽ – بيركت ،الطبعة :األكلى،
 1406ىػ  1986 -ـ،عدد األجزاء.11 :
 .92شرح السنة :محيي السنة ،أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي (المتكفى516 :ىػ)،تحقيؽ:
شعيب األرنؤكط-محمد زىير الشاكيش،الناشر :المكتب اإلسبلمي  -دمشؽ ،بيركت،الطبعة :الثانية1403 ،ىػ -
1983ـ،عدد األجزاء15 :

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ،أبك بكر البييقي (المتكفى458 :ىػ)،حققو
 .93شعب اإليماف :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
كراجع نصكصو كخرج أحاديثو :الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد أشرؼ عمى تحقيقو كتخريج أحاديثو :مختار أحمد
الندكم ،صاحب الدار السمفية ببكمبام – اليند،الناشر :مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية

ببكمبام باليند،الطبعة :األكلى 1423 ،ىػ  2003 -ـ،عدد األجزاء14 :

بد ،التميمي ،أبك حاتـ ،الدارمي،
 .94صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف :محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
البستي (المتكفى354 :ىػ)،تحقيؽ :شعيب األرنؤكط،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت،الطبعة :الثانية– 1414 ،
ي
،1993عدد األجزاء18 :

 .95الضعفاء الصغير :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ،أبك عبد اهلل (المتكفى256 :ىػ)،تحقيؽ :أبك عبد اهلل
أحمد بف إبراىيـ بف أبي العينيف،الناشر :مكتبة ابف عباس،الطبعة :األكلى 1426ىػ2005/مػ،عدد األجزاء1 :
 .96الضعفاء الكبير :أبك جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي المكي (المتكفى322 :ىػ)،تحقيؽ :عبد المعطي
أميف قمعجي،الناشر :دار المكتبة العممية – بيركت،الطبعة :األكلى1404، ،ىػ 1984 -ـ،عدد األجزاء:

 .97الضعفاء كا لمتركككف :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني
(المتكفى 385 :ىػ) ،تحقيؽ :د .عبد الرحيـ محمد القشقرم ،أ.ـ بكمية الحديث بالجامعة اإلسبلمية ،الناشر :مجمة الجامعة
اإلسبلمية بالمدينة المنكرة ،الطبعة :جزء ( : )1العدد  ،59رجب  -شعباف  -رمضاف  1403ىػ ،جزء ( : )2العدد ،60
شكاؿ  -ذك القعدة  -ذك الحجة  1403ىػ ،جزء ( : )3العدد  ،64 - 63رجب  -ذك الحجة  1404ىػ ،عدد األجزاء :ينشر
عمى  3أعداد في مجمة الجامعة اإلسبلمية.

 .98الضعفاء كالمتركككف :جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم (المتكفى597 :ىػ) ،تحقيؽ :عبد اهلل
القاضي ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة :األكلى ،1406 ،عدد األجزاء.2×3 :
 .99الضعفاء كالمتركككف ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي (المتكفى303 :ىػ) ،تحقيؽ :محمكد
إبراىيـ زايد ،دار الكعي – حمب ،الطبعة :األكلى1396 ،ىػ ،عدد األجزاء.1 :
 .100الضعفاء :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ،أبك عبد اهلل (المتكفى256 :ىػ)،تحقيؽ :أبك عبد اهلل أحمد بف
إبراىيـ بف أبي العينيف،الناشر :مكتبة ابف عباس،الطبعة :األكلى 1426ىػ2005/مػنعدد األجزاء1 :
 .101طبقات الحفاظ :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي (المتكفى911 :ىػ)،الناشر :دار الكتب العممية –
بيركت،الطبعة :األكلى،1403 ،عدد األجزاء1 :

 .102طبقات الحنابمة :أبك الحسيف ابف أبي يعمى ،محمد بف محمد (المتكفى526 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد حامد الفقي ،دار المعرفة –
بيركت ،عدد األجزاء.2 :
 .103طبقات الشافعية الكبرل :تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي (المتكفى771 :ىػ) ،تحقيؽ :د .محمكد محمد
الطناحي د .عبد الفتاح محمد الحمك،ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة :الثانية1413 ،ىػ ،عدد األجزاء.10 :
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 .104طبقات الشافعييف :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي (المتكفى774 :ىػ) ،تحقيؽ :د أحمد
عمر ىاشـ ،د محمد زينيـ محمد عزب ،مكتبة الثقافة الدينية 1413ىػ  1993 -ـ ،عدد األجزاء.1 :
 .105طبقات الفقياء الشافعية :عثماف بف عبد الرحمف ،أبك عمرك ،تقي الديف المعركؼ بابف الصبلح (المتكفى643 :ىػ)،تحقيؽ:
محيي الديف عمي نجيب،الناشر :دار البشائر اإلسبلمية – بيركت،الطبعة :األكلى1992 ،ـ،عدد األجزاء2 :
 .106الطبقات الكبير البف سعد :أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء ،البصرم ،البغدادم المعركؼ بابف سعد

(المتكفى230 :ىػ) ،تحقيؽ.:د عمي محمد عمر،الناشر :مكتبة الخانجي بالقاىرة ،الطبعة األكلى1421 :ق2001-ـ ،عدد

األجزاء11 :

 .107طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا :أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف،األنصارم المعركؼ بأبًي الشيخ
األصبياني (المتكفى369 :ىػ)،تحقيؽ :عبد الغفكر عبد الحؽ حسيف البمكشي،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت،الطبعة:
الثانية،1992 – 1412 ،عدد األجزاء4 :
 .108طبقات المفسريف العشريف :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي (المتكفى911 :ىػ)،تحقيؽ :عمي محمد
عمر،الناشر :مكتبة كىبة – القاىرة،الطبعة :األكلى،1396 ،عدد األجزاء1 :

 .109العبر في خبر مف غبر :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفى748 :ىػ) ،أبك
ىاجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ ،دار الكتب العممية – بيركت ،عدد األجزاء.4 :
 .110عمؿ الترمذم الكبير :محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذم ،أبك عيسى (المتكفى279 :ىػ)،رتبو عمى
كتب الجامع :أبك طالب القاضي،تحقيؽ :صبحي السامرائي  ,أبك المعاطي النكرم  ,محمكد خميؿ الصعيدم،الناشر :عالـ
الكتب  ,مكتبة النيضة العربية – بيركت،الطبعة :األكلى،1409 ،عدد األجزاء:
 .111العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم
الدارقطني (المتكفى385 :ىػ)،المجمدات مف األكؿ ،إلى الحادم عشر،تحقيؽ كتخريج :محفكظ الرحمف زيف اهلل

السمفي.الناشر :دار طيبة  -الرياض،.الطبعة :األكلى  1405ىػ  1985 -ـ.كالمجمدات مف الثاني عشر ،إلى الخامس
عشر،عمؽ عميو :محمد بف صالح بف محمد الدباسي،الناشر :دار ابف الجكزم – الدماـ،الطبعة :األكلى 1427 ،ىػ
 .112العمؿ البف أبي حاتـ :أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي ،الحنظمي ،الرازم ابف أبي حاتـ
(المتكفى327 :ىػ) ،تحقيؽ :فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية د /سعد بف عبد اهلل الحميد ك د /خالد بف عبد الرحمف
الجريسي،الناشر :مطابع الحميضي،الطبعة :األكلى 1427 ،ىػ  2006 -ـ،عدد األجزاء7 :

 .113العمؿ كمعرفة الرجاؿ :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني (المتكفى241 :ىػ) ،تحقيؽ :كصي
اهلل بف محمد عباس ،دار الخاني  ,الرياض ،الطبعة الثانية  1422ىػ  201 -ـ ،عدد األجزاء.3 :
 .114العمؿ :عمي بف عبد اهلل بف جعفر السعدم بالكالء المديني ،البصرم ،أبك الحسف (المتكفى234 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد
مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة :الثانية ،1980 ،عدد األجزاء.1 :
 .115غاية النياية في طبقات القراء :المؤلؼ :شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم ،محمد بف محمد بف يكسؼ (المتكفى833 :ىػ)،
مكتبة ابف تيمية ،عني بنشره ألكؿ مرة عاـ 1351ىػ ج .برجس تراسر ،عدد األجزاء.3 :
 .116الفتف :أبك عبد اهلل نعيـ بف حماد بف معاكية بف الحارث الخزاعي المركزم (المتكفى228 :ىػ)،تحقيؽ :سمير أميف
الزىيرم،الناشر :مكتبة التكحيد – القاىرة،،الطبعة :األكلى،1412 ،عدد األجزاء2 :

 .117فضائؿ الشاـ كدمشؽ :عمي بف محمد بف صافي بف شجاع الربعي ،أبك الحسف ،كيعرؼ بابف أبي اليكؿ (المتكفى:
444ىػ)،تحقيؽ :صبلح الديف المنجد،الناشر :مطبكعات المجمع العممي العربي بدمشؽ،الطبعة :األكلى ،1950عدد
األجزاء1 :
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 .118فضائؿ الصحابة :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني (المتكفى241 :ىػ)،تحقيؽ :د .كصي اهلل
محمد عباس،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت،الطبعة :األكلى،1983 – 1403 ،عدد األجزاء2 :
 .119الفقيو كالمتفقو  :أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم (المتكفى463 :ىػ)،تحقيؽ :أبك عبد
الرحمف عادؿ بف يكسؼ الغرازم،الناشر :دار ابف الجكزم – السعكدية،الطبعة :الثانية1421 ،ق،عدد األجزاء2 :
 .120الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي
(المتكفى748 :ىػ)،تحقيؽ :محمد عكامة أحمد محمد نمر الخطيب،الناشر :دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية  -مؤسسة عمكـ
القرآف ،جدة،الطبعة :األكلى 1413 ،ىػ  1992 -ـ ،عدد األجزاء2 :
 .121الكامؿ في التاريخ :أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم ،عز
الديف ابف األثير (المتكفى630 :ىػ) ،تحقيؽ :عمر عبد السبلـ تدمرم ،دار الكتاب العربي ،بيركت – لبناف ،الطبعة:
األكلى1417 ،ىػ 1997 /ـ ،عدد األجزاء.10 :
 .122الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ :أبك أحمد بف عدم الجرجاني (المتكفى365 :ىػ) ،تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد-عمي محمد

معكض ،شارؾ في تحقيقو :عبد الفتاح أبك سنة ،الناشر :الكتب العممية  -بيركت-لبناف ،الطبعة :األكلى1418 ،ىػ1997ـ.

 .123كشؼ األستار عف زكائد البزار :نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي (المتكفى807 :ىػ)،تحقيؽ :حبيب الرحمف
األعظمي،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت،الطبعة :األكلى 1399 ،ىػ  1979 -ـ،عدد األجزاء4 :
 .124الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف :أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي ،أبك إسحاؽ (المتكفى427 :ىػ)،تحقيؽ :اإلماـ أبي
محمد بف عاشكر،مراجعة كتدقيؽ :األستاذ نظير الساعدم،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيركت – لبناف،الطبعة :األكلى
 ،1422ىػ  2002 -ـ،عدد األجزاء10 :
 .125الكنى كاألسماء :مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم (المتكفى261 :ىػ)،تحقيؽ :عبد الرحيـ محمد أحمد

القشقرم،الناشر :عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة ،المممكة العربية السعكدية،الطبعة :األكلى،

1404ىػ1984/ـ،عدد األجزاء2 :
 .126الآللىء المصنكعة في األحاديث المكضكعة :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي (المتكفى911 :ىػ) ،تحقيؽ:
أبك عبد الرحمف صبلح بف محمد بف عكيضة ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة :األكلى 1417 ،ىػ 1996 -ـ ،عدد
األجزاء.2 :
 .127لب المباب في تحرير األنساب :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي (المتكفى911 :ىػ) ،الناشر :دار صادر –
بيركت،عدد األجزاء1 :
 .128المباب في تيذيب األنساب :أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم،
عز الديف ابف األثير (المتكفى630 :ىػ) ،دار صادر – بيركت.
 .129لساف الميزاف :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني (المتكفى852 :ىػ) ،تحقيؽ :دائرة المعرؼ
النظامية – اليند ،مؤسسة األعممي لممطبكعات بيركت – لبناف ،الطبعة :الثانية1390 ،ىػ 1971/ـ ،عدد األجزاء.7 :
 .130المتفؽ كالمفترؽ :أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم (المتكفى463 :ىػ) ،تحقيؽ الدكتكر محمد صادؽ آيدف
الحامدم ،دار القادرم لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،الطبعة :األكلى 1417 ،ىػ  1997 -ـ ،عدد األجزاء.3 :
 .131المجالسة كجكاىر العمـ :أبك بكر أحمد بف مركاف الدينكرم المالكي (المتكفى 333 :ىػ)،تحقيؽ  :أبك عبيدة مشيكر بف حسف
آؿ سمماف،الناشر  :جمعية التربية اإلسبلمية (البحريف  -أـ الحصـ )  ،دار ابف حزـ (بيركت  -لبناف)،تاريخ النشر :
1419ىػ،عدد األجزاء 10 :
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 .132المجتبى مف السنف = السنف الصغرل لمنسائي :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي (المتكفى:
303ىػ)،تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة،الناشر :مكتب المطبكعات اإلسبلمية – حمب،الطبعة :الثانية،1986 – 1406 ،عدد
األجزاء9 :
بد ،التميمي ،أبك حاتـ،
 .133المجركحكف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف :محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
البستي (المتكفى354 :ىػ) ،تحقيؽ :محمكد إبراىيـ زايد ،دار الكعي – حمب ،الطبعة :األكلى1396 ،ىػ ،عدد
الدارمي ،ي
األجزاء.3 :

 .134مختصر الكامؿ في الضعفاء :أحمد بف عمي بف عبد القادر ،أبك العباس الحسيني العبيدم ،تقي الديف المقريزم (المتكفى:
845ىػ)،تحقيؽ :أيمف بف عارؼ الدمشقي،الناشر :مكتبة السنة  -مصر  /القاىرة،الطبعة :األكلى1415 ،ىػ -
1994ـ،عدد األجزاء1:
 .135المختمطي ف :صبلح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد اهلل الدمشقي العبلئي (المتكفى761 :ىػ)،تحقيؽ :د .رفعت
فكزم عبد المطمب ،عمي عبد الباسط مزيد،الناشر :مكتبة الخانجي – القاىرة،الطبعة :األكلى1417 ،ىػ 1996 -ـ،عدد

األجزاء1 :
 .136المدلسيف :أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم ال ارزياني ثـ المصرم ،أبك زرعة كلي الديف ،ابف العراقي (المتكفى:
826ىػ) تحقيؽ :د رفعت فكزم عبد المطمب ،د .نافذ حسيف حماد،الناشر :دار الكفاء،الطبعة األكلى 1415ىػ،
1995ـ،عدد األجزاء1 :

 .137مرآة الزماف في تكاريخ األعياف :شمس الديف أبك المظفر يكسؼ بف ًق ٍأزيكغمي بف عبد اهلل المعركؼ بػ «سبط ابف الجكزم»

( 654 - 581ىػ)،تحقيؽ كتعميؽ[ :بأكؿ كؿ جزء تفصيؿ أسماء محققيو:محمد بركات ،كامؿ محمد الخراط ،عمار ريحاكم،
محمد رضكاف عرقسكسي ،أنكر طالب ،فادم المغربي ،رضكاف مامك ،محمد معتز كريـ الديف ،زاىر إسحاؽ ،محمد أنس
الخف ،إبراىيـ الزيبؽ،الناشر :دار الرسالة العالمية ،دمشؽ –،الطبعة :األكلى 1434 ،ىػ  2013 -ـ،عدد األجزاء23 :

 .138مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ ركاية ابف أبي الفضؿ صالح [203ىػ 266 -ىػ] :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف
ىبلؿ بف أسد الشيباني (المتكفى241 :ىػ)،الناشر :الدار العممية – اليند،عدد األجزاء1 :
 .139المستىخريج مف يكتب َّ
الرجاؿ لممعرفة :عبد الرحمف بف محمد بف إسحاؽ ،ابف مندة
الناس لمتَّذكرة كالمستطرؼ مف أحكاؿ ِّ
ميمي،الناشر :ك ازرة العدؿ كالشئكف
العبدم األصبياني ،أبك القاسـ (المتكفى470 :ىػ)،تحقيؽ :أ .د .عامر حسف صبرم التَّ ُّ
اإلسبلمية البحريف،إدارة الشئكف الدينية،عدد األجزاء3 :

 .140المستدرؾ عمى الصحيحيف :أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف ينعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني
النيسابكرم المعركؼ بابف البيع (المتكفى405 :ىػ)،تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا،الناشر :دار الكتب العممية –
بيركت،الطبعة :األكلى،1990 – 1411 ،عدد األجزاء4 :
 .141المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد  :أبك الحسيف أحمد بف أيبؾ بف عبد اهلل الحسامي ،يعرؼ بابف الدمياطي(المتكفى749:ىػ)،
حققو كعمؽ عميو :محمد مكلكد خمؼ ،أشرؼ عميو كراجعو :د .بشار عكاد معركؼ ،الناشر مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى:
1406ق1986-ـ ،عدد األجزاء1:
 .142مسند أبي داكد الطيالسي :أبك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي البصرل (المتكفى204 :ىػ)،تحقيؽ :الدكتكر
محمد بف عبد المحسف التركي،الناشر :دار ىجر – مصر،الطبعة :األكلى 1419 ،ىػ  1999 -ـ،عدد األجزاء4 :
 .143مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ أبك عبداهلل الشيباني،الناشر :مؤسسة قرطبة – القاىرة،عدد األجزاء6 :
 .144مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار :أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد بف عبيد اهلل العتكي المعركؼ
بالبزار (المتكفى292 :ىػ)،تحقيؽ :محفكظ الرحمف زيف اهلل( ،حقؽ األجزاء مف  1إلى ،)9كعادؿ بف سعد
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(حقؽ األجزاء مف  10إلى ،)17كصبرم عبد الخالؽ الشافعي (حقؽ الجزء  ،)18الناشر :مكتبة العمكـ كالحكـ  -المدينة
المنكرة،الطبعة :األكلى( ،بدأت 1988ـ ،كانتيت 2009ـ) ،عدد األجزاء18 :
 .145مسند الدارمي المعركؼ بػ (سنف الدارمي) :أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف ىبيراـ بف عبد الصمد الدارمي،
التميمي السمرقندم (المتكفى255 :ىػ)،تحقيؽ :حسيف سميـ أسد الداراني،الناشر :دار المغني لمنشر كالتكزيع ،المممكة العربية
السعكدية،الطبعة :األكلى 1412 ،ىػ  2000 -ـ،عدد األجزاء4 :

الركياني (المتكفى307 :ىػ)،تحقيؽ :أيمف عمي أبك يماني،الناشر :مؤسسة قرطبة
 .146مسند الركياني :أبك بكر محمد بف ىاركف ُّ
– القاىرة،الطبعة :األكلى،1416 ،عدد األجزاء2 :

 .147مسند الشامييف :سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي ،أبك القاسـ الطبراني (المتكفى360 :ىػ)،تحقيؽ:
حمدم بف عبدالمجيد السمفي،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت،الطبعة :األكلى،1984 – 1405 ،عدد األجزاء4 :
 .148المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم
النيسابكرم (المتكفى261 :ىػ)،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت،عدد األجزاء5 :
بد ،التميمي ،أبك حاتـ،
 .149مشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقياء األقطار :محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
البستي (المتكفى354 :ىػ)،حققو ككثقو كعمؽ عميو :مرزكؽ عمى ابراىيـ،الناشر :دار الكفاء لمطباعة كالنشر
الدارمي ،ي
كالتكزيع – المنصكرة،الطبعة :األكلى  1411ىػ  1991 -ـ،عدد األجزاء1 :

 .150المطر كالرعد كالبرؽ :أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس البغدادم األمكم القرشي المعركؼ بابف أبي
الدنيا (المتكفى281 :ىػ)،تحقيؽ كتخريج :طارؽ محمد سكمكع العمكدم،دار النشر :دار ابف الجكزم ،الدماـ –
السعكدية،الطبعة :األكلى 1418 ،ىػ  1997 -ـ،عدد األجزاء1 :
 .151المعارؼ :أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم (المتكفى276 :ىػ)،تحقيؽ :ثركت عكاشة،الناشر :الييئة المصرية
العامة لمكتاب ،القاىرة،الطبعة :الثانية 1992 ،ـ،عدد األجزاء1 :

 .152المعجـ األكسط :سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي ،أبك القاسـ الطبراني (المتكفى360 :ىػ)،تحقيؽ:
طارؽ بف عكض اهلل بف محمد  ,عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني،الناشر :دار الحرميف – القاىرة،عدد األجزاء10 :
السمىفي أحمد بف محمد بف أحمد بف محمد بف إبراىيـ ًسمىفىو األصبياني (المتكفى:
 .153معجـ السفر :صدر الديف ،أبك طاىر ِّ
576ىػ) ،تحقيؽ :عبد اهلل عمر الباركدم ،المكتبة التجارية  -مكة المكرمة ،عدد األجزاء.1 :
 .154معجـ الشيكخ :ثقة الديف ،أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر (المتكفى571 :ىػ)،تحقيؽ :الدكتكرة
كفاء تقي الديف،الناشر :دار البشائر – دمشؽ،الطبعة :األكلى  1421ىػ  2000 -ـ،عدد األجزاء3 :
الم ٍريزباف بف سابكر بف شاىنشاه البغكم (المتكفى:
 .155معجـ الصحابة :أبك القاسـ عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز بف ى
317ىػ)،تحقيؽ :محمد األميف بف محمد الجكني،الناشر :مكتبة دار البياف – الككيت،الطبعة :األكلى 1421 ،ىػ 2000 -
ـ،طبع عمى نفقة :سعد بف عبد العزيز بف عبد المحسف الراشد أبك باسؿ،عدد األجزاء5 :
 .156المعجـ الكسيط :مجمع المغة العربية بالقاىرة(،إبراىيـ مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار)،الناشر:
دار الدعكة
 .157معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف كفيو عف عمي بف المديني كأبي بكر بف أبي شيبة كمحمد بف عبد اهلل بف نمير كغيرىـ/
ركاية أحمد بف محمد بف القاسـ بف محرز :أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم

بالكالء ،البغدادم (المتكفى233 :ىػ) ،تحقيؽ :الجزء األكؿ :محمد كامؿ القصار،الناشر :مجمع المغة العربية –
دمشؽ،الطبعة :األكلى1405 ،ىػ1985 ،ـ،عدد األجزاء2 :
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 .158معرفة الصحابة :أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني (المتكفى430 :ىػ)،
تحقيؽ :عادؿ بف يكسؼ العزازم ،الناشر :دار الكطف لمنشر ،الرياض ،الطبعة :األكلى  1419ىػ  1998 -ـ ،عدد
األجزاء :عدد األجزاء 6( 7 :أجزاء كمجمد فيارس).
 .159المعرفة كالتاريخ :يعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي الفسكم ،أبك يكسؼ (المتكفى277 :ىػ)،تحقيؽ :أكرـ ضياء
العمرم،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت،الطبعة :الثانية 1401 ،ىػ 1981 -ـ،عدد األجزاء3 :

 .160المعمـ بشيكخ البخارم كمسمـ :أبك بكر محمد بف إسماعيؿ بف خمفكف (المتكفى  636ىػ)،تحقيؽ :أبك عبد الرحمف عادؿ بف
سعد،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت،الطبعة :األكلى،عدد األجزاء1 :
 .161المعيف في طبقات المحدثيف :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفى748 :ىػ)،
تحقيؽ :د .ىماـ عبد الرحيـ سعيد ،دار الفرقاف  -عماف – األردف ،الطبعة األكلى ،1404 ،عدد األجزاء.1 :
 .162مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار :أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى
الحنفى بدر الديف العينى (المتكفى855 :ىػ)،تحقيؽ :محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت

– لبناف،الطبعة :األكلى 1427 ،ىػ  2006 -ـ،عدد األجزاء3 :

 .163المغني في الضعفاء :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفى748 :ىػ) ،تحقيؽ:
الدكتكر نكر الديف عتر.
 .164مف تكمـ فيو كىك مكثكؽ أك صالح الحديث :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفى:
748ىػ)،تحقيؽ :عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي،الطبعة :األكلي 1426ىػ  2005 -ـ،عدد األجزاء1 :
 .165مف سؤاالت أبي بكر أحمد بف محمد بف ىانئ األثرـ أبا عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف
حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني (المتكفى241 :ىػ)،تحقيؽ :د .عامر حسف صبرم،الناشر :دار البشائر اإلسبلمية –

بيركت،الطبعة :األكلى1425 ،ىػ 2004 -ـ.
عدد األجزاء1:

 .166مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ (ركاية طيماف) :أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف
عبد الرحمف المرم بالكالء ،البغدادم (المتكفى233:ىػ) ،تحقيؽ :د .أحمد محمد نكر سيؼ ،دار المأمكف لمتراث – دمشؽ،
عدد األجزاء.1 :

الد ٍي ًف ،أىبك إًسح ى ً
 .167المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر ،تىًق ُّي ِّ
بف األ ٍىزىى ًر ً
بف يم ىح َّم ًد ً
ىح ىم ىد
بف أ ٍ
ي ٍى
اؽ إً ٍب ىراى ٍي يـ ي
َّ ً ً
الح ٍنىبمً ُّي (المتكفى641 :ىػ) تحقيؽ :خالد حيدر ،الناشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر التكزيع،
الص ًرٍيف ٍين ُّي ،ى

بف مح َّم ود ً
الع ىرًاق ُّي،
ً يى
سنة النشر

1414ىػ ،عدد األجزاء.1 :

 .168المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني ،عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم ،أبك سعد (المتكفى:
562ىػ) ،تحقيؽ :مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر ،الناشر :دار عالـ الكتب ،الرياض ،الطبعة :األكلى 1417 ،ىػ -
1996ـ ،عدد األجزاء.1 :
 .169المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ :جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم (المتكفى597 :ىػ) ،تحقيؽ:
محمد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية -بيركت ،الطبعة األكلى 1412 ،ىػ  1992 -ـ،
عدد األجزاء.19 :
 .170المؤتمؼ كالمختمؼ البف القيسراني = األنساب المتفقة في الخط المتماثمة في النقط :أبك الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي بف
أحمد المقدسي الشيباني ،المعركؼ بابف القيسراني (المتكفى507 :ىػ)،تحقيؽ :كماؿ يكسؼ الحكت،الناشر :دار الكتب
العممية – بيركت،الطبعة :األكلى1411 ،ق،عدد األجزاء1 :
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 .171المؤتىمًؼ كالمختىًمؼ :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني
(المتكفى385 :ىػ)،تحقيؽ :مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر،الناشر :دار الغرب اإلسبلمي – بيركت،الطبعة :األكلى،
1406ىػ 1986 -ـ،عدد األجزاء5:

 .172مكارد ابف عساكر في تاريخ دمشؽ :طبلؿ بف سعكد َّ
الد ٍع نجانًي،الجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة ،رسالة دكتكراه ،الطبعة
األكلى 1425ق2004-ـ ،عدد األجزاء3:
 .173مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ ،أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم (المتكفى:
463ىػ)تحقيؽ :د .عبد المعطي أميف قمعجي ،الناشر :دار المعرفة – بيركت ،الطبعة :األكلى ،1407 ،عدد األجزاء.2 :
 .174المكضكعات :جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم (المتكفى597 :ىػ)،ضبط كتقديـ كتحقيؽ :عبد الرحمف
محمد عثماف،الناشر :محمد عبد المحسف صاحب المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة،الطبعة :األكلى،جػ  1386 :2 ،1ىػ -
 1966ـ،جػ  1388 :3ىػ  1968 -ـ
 .175مكطأ اإلماـ مالؾ :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (المتكفى179 :ىػ)،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ -
محمكد خميؿ،الناشر :مؤسسة الرسالة،سنة النشر 1412 :ىػ،عدد األجزاء2 :

 .176ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفى748 :ىػ)،
تحقيؽ :عمي محمد البجاكم ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى 1382 ،ىػ  1963 -ـ ،عدد
األجزاء.4 :
 .177النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة :يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم الحنفي ،أبك المحاسف ،جماؿ الديف
(المتكفى874 :ىػ) ،ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكمي ،دار الكتب ،مصر ،عدد األجزاء.16 :
 .178اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد :أحمد بف محمد بف الحسيف بف الحسف ،أبك نصر البخارم الكبلباذم

(المتكفى398 :ىػ)،تحقيؽ :عبد اهلل الميثي،الناشر :دار المعرفة – بيركت،الطبعة :األكلى1407 ،ق،عدد األجزاء :جزءاف
في ترقيـ كاحد مسمسؿ

 .179الكافي بالكفيات :صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم (المتكفى764 :ىػ) ،تحقيؽ :أحمد األرناؤكط كتركي
مصطفى ،دار إحياء التراث – بيركت 2000ـ ،عدد األجزاء.29 :
 .180كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف :أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي
اإلربمي (المتكفى681 :ىػ) ،تحقيؽ :إحساف عباس ،الناشر :دار صادر – بيركت ،عدد االجزاء.7 :
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اسـ الراكم
ً ً
اؽ ,البغدادم(234ق)
يـ ٍب يف أىبًي المٍَّي ًث ىكيي ٍكىنى أىىبا إً ٍس ىح ى
إ ٍب ىراى ي
ً ً
ً ً
بف ىم ٍي يم ٍك وف ِّ
بف ىع ٍم ًرك ً
يـ يد ىح ٍي هـ ً
الد ىم ٍشًق ُّي (303ق)
يـ ٍب يف ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
إ ٍب ىراى ى
ً ً
اؽ ال ىك ٍرىمانً ُّي (400ق)
يـ ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف يخ ٍرًشي ىذ قي ٍكلىو أيىبك إً ٍس ىح ى
إ ٍب ىراى ي
إبراىيـ بف محمد بف الحسف أبك إسحاؽ يعرؼ بابف متكيو (302ق)
ً ً
اىيـ ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ًع ٍر و
ؽ
إ ٍب ىر ي
و
ً ً
كسؼ بف سرج ا ٍلفى ىرىيابً ُّي ( 250 - 241ق)
يـ ٍب يف يم ىح َّمد ٍبف يي ي
إ ٍب ىراى ي
بف إً ٍبر ً
ً
اى ٍي ىـ ً
السمى ًم ُّي ،ال ىكَّرانً ُّي (455ق)
بف يم ىح َّم ود ُّ
إً ٍب ىراى ٍي يـ ي
بف ىم ٍن ي
ص ٍكًر ً ى
الش ً
ً ً
ص ىع وب َّ
ام ُّي
يـ ٍب يف ىي ًز ى
يد ٍب ًف يم ٍ
إ ٍب ىراى ي
اىيـ ٍبف يكنس ٍبف محمد ،أبك ًإسحاؽ ً
ًإ ٍبر ً
سي األصبياني (491ىػ)
ٍى
ى
ى
الم ٍقد ٌ
أيىبك ا ٍل ىع َّك ًاـ
أىبك أيمامةى الب ً
اىًم ُّي 86( ق)
ي ى ى ى
ىح ىم ىد ٍب ًف ىبا ىك ىكٍي ًو
أيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أ ٍ
الحم ً
ً
ص ُّي (156ق)
أيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف أىبًي ىم ٍرىي ىـ ا ٍل ىغس ى
َّان ُّي ٍ
اك ٍّي أىبك ا ٍلقى ً
أىبك جعفى ًر ٍبف ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يعقيكب ٍب ًف فىَّن ً
اسًـ (383ق)
ي
ىٍ ى
ي ى
ي ىٍ
أىبك ىح ًارثىةى

أيىبك حرب ٍبف أىبي االسكد الديمي (109ق)
ص ٍب ًف بً ً
أبك ىح ٍف ً
بلؿ ٍب ًف ىس ٍع ىدم
م 63( ق)
أىبًك ىس ًع ويد ي
الخ ٍد ًر ٌ
أبك عبد الممؾ الجزرم
م
أيىبك ىم ٍرىي ىـ ا ٍل ًك ٍن ًد ِّ
أبك نصر بف يخ ىزٍي ىمة بف ىع ٍمقى ىمة بف محفكظ أبك ىع ٍمقى ىمة الحضرمي الحمصي
أىيبي بف كعب بف قيس بف عبيد بف زيد بف بف النجار األنصارم 
اىيـ أىبك عبد ا ٍلممؾ الٍ ً
ىحمد بف إً ٍبر ً
قرشي العامرم ِّ
الد ىم ٍشًقي (289ق)
أٍ
ي
ى
سي (405ق)
عمي ٍبف أحمد ٍبف ًفراسٍ ,
العبقى ٌ
أحمد ٍبف إبراىيـ ٍبف أحمد ٍبف ٌ
ىح ىم يد
أٍ
ىح ىم يد
أٍ

ٍب يف
ٍب يف

ىح ىمد ٍبف
أٍ
بف
أٍ
ىح ىم يد ي

ىح ىم يد
أٍ
ىح ىم يد
أٍ

ىح ىم يد
أٍ
ىح ىم يد
أٍ

ٍب يف
بف
ي
ٍب يف
بف
ي

أىبًي ىخ ٍيثى ىمةى يزىير بف حرب بف شداد ,أبك بكر النسائي (279ق)
ً
َّ
إً ٍس ىح ى ً
كخي (317ق)
اؽ ٍبف ا ٍليب ٍيميكؿ ٍبف حساف أيىبك جعفر التين ٌ
ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد المَّو بف ا ٍلىبَّنا يأبك ىغًالب (527ق)
ا ٍل ىح ىسف ٍبف أ ٍ
بف مح َّم ًد الحرًشي أىبك ب ٍك ور ً
م421( ،ق)
الح ٍي ًر ُّ
الح ىسف بف أ ٍ
ىى ٌ ي ى
ىح ىم ىد ً ي ى
ى

ا ٍل ىح ىس ًف ٍب ًف ىخ ٍي ير و
ض ًؿ (488ق)
كف أيىبك ا ٍلفى ٍ
ً ً
َّار ً ً و
الحس ًف ً ً
الجب ً
م (306ق)
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
بف ىراشد أيىبك ىع ٍبد اهلل ى
بف ىع ٍبد ى
ىى
ا ٍل يحس ٍي ًف ٍب ًف ًزٍنبً و
يؿ أيىبك ا ٍل ىعب ً
َّاس ُّ
م (402ق)
النيى ىاكٍن ًد ُّ
ى
بف ىعمً ِّي ً
الح ىس ٍي ًف ً
ردم (458ق)
الخ ٍس ىرٍك ًج ُّ
الب ٍييىًق ُّي ي
بف يم ٍك ىسى أيىبك ىب ٍك ور ى
ي
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أٍ
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أٍ
ىح ىمد
أٍ

56

بف
أٍ
ىح ىم يد ي
أحمد بف

58

أحمد بف

59

ٍب يف
ٍب يف

57

60
61
62
63
64
65
66
67

ىح ىم يد
أٍ
ىح ىم يد
أٍ

أى ٍح ىم يد
ىح ىم يد
أٍ

بف
ي
بف
ي

أح ىمد ٍبف
ٍ
ىح ىم يد ٍب يف
أٍ

ىح ىم يد
أٍ
ىح ىم يد
أٍ

ٍب يف
بف
ي

ىح ىم يد ٍب يف
أٍ

ا ٍل يح ىس ٍيفً ٍب ًف ًىىب ًة المَّ ًو ً
ض ًؿ ًٍ ،اب ًف ا ٍل ىع ًال ىم ًة (530ق)
اإل ٍس ىك ي
اؼ أيىبك ا ٍلفى ٍ
ص ُّيًً ،
الحم ً
الك ٍن ًد ُّ ً
بف سمىٍيماف أىبك عتٍبةى ً
الم ىؤِّذ ًف (271ق)
الح ىج ًاز ِّ
الفى ىرًج ً ي ى ى ي ي ى
مٍ ،
م ي
ً
ً
الباطى ٍرقىانً ُّي (460ق)
الفى ٍ
ىصىبيىان ُّي ى
بف يم ىح َّمد أيىبك ىب ٍك ور األ ٍ
ض ًؿ ي
ا ٍلمظىفَّ ًر ٍبف مح َّم ًد ا ٍلمك ً
صمً ُّي
ي يى
ىٍ
ي
ً
ً
ً
ً
و
بف ىمالؾ ً
اف ً
ىج ٍعفى ًر ً
بف شبيب أيىبك ىب ٍك ور القىط ٍيع ُّي (368ق)
بف ىح ٍم ىد ى
يخمىٍي ود أىبك ع ٍب ًد ً
اهلل ً
الحمىبً ُّي (281ق)
الك ٍن ًد ُّ
م ى
ي ى
ً
بف ىح ٍذلىـ ِّ
ُّكب ً
اف ً
الد ىم ٍشق ٌي ( 347ق)
بف أىي ى
يسمىٍي ىم ى
م بف الحسف بف بحر أيىبك ىب ٍك ور الحداد (359ق)
ًس ٍن ًد ٍّ
ً ً
َّار ٍب يف يم ىح َّم ًد ً
ىع ٍب ًد ا ٍل ىجب ً
م (272ق)
ط ًارًد ُّ
الع ى
بف يع ىم ٍي ًر أيىبك يع ىم ىر التَّم ٍيم ُّي ،ي
ً
ً َّ ً
و
ىصىبيىانً ُّي (430ق)
اف أيىبك ين ىع ٍيـ األ ٍ
بف م ٍي ىر ى
ىع ٍبد المو ٍب ًف أى ٍح ىم ىد ٍب ًف إسحاؽ ي
ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يش ىع ٍي وب
السمى ًم ٍي (499ق)
عبد الكاحد بف محمد أبك الحسف بف أبي الحديد ُّ
ً ً
الحم ً
ً
ً
ىع ٍب ًد الك َّى ً
اب ً
ص ُّي (279ق)
بف ىن ٍج ىدةى أيىبك ىع ٍبد اهلل ى
الح ٍكط ُّيٍ ،
ى
ً
ً
َّ
ً
َّ
و
ِّ
ً
ً
م (526ق)
الع ٍكىبر ٌ
يعىب ٍيد المو ٍبف يم ىح َّمد ٍبف يعىب ٍيد المو ،أيىبك ا ٍلعز ٍب يف ىكادش ي
ً
يعىب ٍي ًد ً
م (341ق)
ص ًر ُّ
الح ىس ًف َّ
الصفَّ يار ى
بف إً ٍس ىماعٍي ىؿ أيىبك ى
الب ٍ
يعىب ٍي ًد ٍب ًف ا ٍلفى ٍ ً
ً
اسطي (396ق)
ضؿ ٍبف سيؿ ٍبف بيرم ،أبك ىب ٍكر الك ٌ
عمً ِّي ٍب ًف ا ٍلمثىَّنى أىبك يعمىى ا ٍلمك ً
صمً ُّي (307ق)
ى
ي ىٍ
ىٍ
ي
ً
ً
ً
ً
ً
م (463ق)
يب ا ٍلىب ٍغ ىداد ُّ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىم ٍيد ٍّ
ىعم ِّي ٍب ًف ثىابًت ٍب ًف أ ٍ
م أيىبك ىب ٍك ور ا ٍل ىخط ي
كس أبك حامد ٍب ًف ا ٍلح َّذ ً
عمي بف محمد بف ىع ٍب يد ً
اء ( 506ىػ)
ى
ٌ
الرًكٍن ًج ًٍ ،اب ًف ا ٍل ىحا ًج ًب (534ق)
ىعمً ِّي ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىي ٍحىيى أيىبك ا ٍل ىم ىع ًالي ٍب ًف َّ
عمر بف عبد الممؾ بف يكنس أبك العباس
ؼ ٍب ًف شجرة ٍبف م ٍنصكر أىبك ب ٍكر ا ٍلقى ً
ام وؿ ٍبف ىخمى ً
ىك ً
اضي (350ق)
ى ي ي ى
النقُّ ً
ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد المَّو أيىبك الحسيف البزازٍ ،اب ًف َّ
كر(468ق)
يم ىح َّمد ٍبف أ ٍ
بف م ٍنصكور  ،أىبك الحس ًف ً ً
يم ىح َّم ًد ً
الم ىجيِّز(441ق)
بف أ ٍ
ي ىى ى
العت ٍيق ُّي ي
ىح ىم ىد ً ى ي ٍ
محمد بف إسماعيؿ بف ىانئ الفرار أبك العباس
محمد بف
يم ىح َّم ًد ٍب ًف
يم ىح َّم ًد ٍب ًف
يم ىح َّم ًد ً
بف
يم ىح َّم ًد ً
بف

حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد أبك عبد اهلل الشيباني (241ق)
ىس ًع ًيد ٍب ًف فيطى ٍي و
س أيىبك ىب ٍك ور القرشي ا ٍل ىكَّ ٍارؽ (350ق)
و
مي (327ق)
يسمىـ أيىبك ا ٍل يح ىس ًف ي
الم ىخِّر ٌ
َّ
ع ٍب ًد ً
اهلل ً ً
م (350ق)
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
اف ،ى
ى
بف ًزىياد أيىبك ىس ٍي وؿ القىط ي
َّ
بد ً
مَّ ،
الح ىس ًف الط ىرائًًف ُّي (346ق)
الن ٍي ىس ياب ٍكًر ُّ
الع ٍن ًز ُّ
ىع ي
م ،أيىبك ى
كس ى

ناني ( 416ق)
محمد ٍبف محمد ٍبف إبراىيـ ٍبف حمدكف ،أبك ىب ٍكر األي ٍش ٌ
طً
اى ور الثَّقىًف ُّي (455ق)
ىح ىم ىد ٍب ًف ىم ٍح يمكود أيىبك ى
ىم ٍح يمكًد ٍب ًف أ ٍ
اف أيىبك ىب ٍك ور ِّ
م ا ٍل ىم ًال ًك ُّي (333ق)
الد ىين ىكًر ُّ
ىم ٍرىك ى
ً ً
و
الخيَّاطي (280-271ق)
الم ٍق ًد ًس ُّي ى
ىم ٍس يع ٍكد ،أيىبك ىع ٍبد اهلل ى
ً
اب (322ق)
كسى أيىبك ا ٍل ىح ىس ًف ا ٍل ىخ َّش ي
ىم ٍع يركؼ ٍب ًف بً ٍش ًر ٍب ًف يم ى
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ابف قيبيس (468ق)
العباس ٌ
صكر ٍبف يم ىح َّمد ى
أٍ
مي،أبك ٌ
اني ي
ىح ىمد ٍبف ىم ٍن ي
الد ىار ٌ
الغ ٍن ٌ
أسباط بف نصر اليمداني أبك يكسؼ ،الككفي(الطبقة الثامنة)
إًسح ي ً ً
يزيد َّ
ض ًر ِّ
الشامي أيىبك َّ
يـ بف ً
الد ىم ٍشًقي الفراديسي (227ق)
الن ٍ
ٍى
اؽ ٍب يف إ ٍب ىراى ى
الح ىس ًف ً
الح ٍربً ُّي (284ق)
إً ٍس ىح ي
ب ى
بف ىم ٍي يم ٍك وف بف سعد أيىبك ىي ٍعقي ٍك ى
بف ى
اؽ ي
م (206ق)
اؽ ٍب يف بً ٍش ور بف يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو بف ىسالًوـ  ،أيىبك يح ىذ ٍيفىةى ا ٍليب ىخ ًار ُّ
إً ٍس ىح ي
بف حسَّاف  ،أىبك يعقيكب ،التَّ ً
م (252ق)
نكخ ُّي ،األ ٍىنىب ًار ُّ
إً ٍس ىح ي
ي ىٍ ٍ ى
بف يب ٍيمي ٍك ًؿ ً ى
اؽ ي
اح ًد ا ٍلقيرًش ُّي الٍمك ً
اؽ ٍبف ع ٍب ًد ا ٍلك ً
ً
صمً ُّي (226ق)
ى
ىٍ
إ ٍس ىح ي ي ى ى
مدانًي السبيعيي (160ق)
كنس بف أبي إً ٍس ىحاؽ ا ٍليى ى
إً ٍس ىرائًيؿ بف يي ي
ت ىي ًزٍي ىد األى ٍشيىمًَّيةي 
اء بًٍن ي
أٍ
ىس ىم ي
اإلسم ً
ً ً
إًسم ً
و ً
اعيمً ُّي ا ٍل يج ٍر ىجاني (396ق)
اعي يؿ ٍب يف أ ٍ
يـ أيىبك ىس ٍعد ٍ ى
ٍى
ىح ىم ىد ٍب ًف إ ٍب ىراى ى

إسماعيؿ بف أحمد بف عمر  ،أبك القاسـ ابف السمرقندم (536ق)
إًسم ً
ً
يمةى ،أيىبك يم ىح َّم ود الس ِّ
م (127ق)
ُّد ُّ
اعي يؿ ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف أىبي ىك ًر ى
ٍى
بف سمىٍيوـ الع ٍن ًس ُّي ,أىبك عتبة ا ٍل ًحم ً
ً
بف ىعي ً
ص ُّي (181ق أك 182ق)
ي
إً ٍس ىماعٍي يؿ ي
ى
َّاش ً ي
ٍ
ً
ً
يسى ا ٍل ىعطَّ يار (232ق)
إً ٍس ىماعي يؿ ٍب يف ع ى
اسًـ ٍاب ًف أىبًي ب ٍك ور ً ً ً
اعٍي يؿ بف مسع ىدةى  ،أىبك القى ً
إًسم ً
الج ٍر ىجانً ُّي (477ق)
اإل ٍس ىماعٍيم ُّي ،ي
ى
ي
ي ى ٍى
ٍى
ً
ً
ً
ً
الم ٍحيب ٍكب ُّي (421ق)
الم ٍرىكًز ُّ
إً ٍس ىماعٍي يؿ ي
م ى
بف ىيىنا ىؿ أيىبك إ ٍب ىراى ٍي ىـ ى
ً
أىىنس بف ًعي و َّ ً
ض ٍم ىرةى (200ق)
الم ىدن ُّي  ،أيىبك ى
ي ي ى
اض الم ٍيث ُّي ى

م السَّحكلً ُّي ا ٍل ًحم ً
ص ُّي (148ق)
 85ىب ًح يير ٍب يف ىس ٍع ود أيىبك ىخالً ود ا ٍل ىخىبائً ًر ُّ
ي
ٍ
يز ٍب ًف ا ٍل يح ىس ٍي ًف َّ
ت ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىع ًز ً
ماطي (531ق)
اد أيىبك ا ٍل ىح ىس ًفٍ ،
الن َّج ي
 86ىب ىرىكا ي
األن ٌ
ً
ص ً
اف أيىبك ىغ ًال وب
كر ٍب ًف يمبلع وب ا ٍليب ٍستيٍنىب ي
 87ىب ىرىكةي ٍب يف ىم ٍن ي
بف ىش ٍي ًخ  ،أىبك عمً ٍّي األ ً
صالًح ً
بف يم ٍك ىسى ً
م (288ق)
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
ىسدمُّ ،ى
ي ى
 88بً ٍش ير ي
ى
بف ى
ً
بف صائًود أىبك ي ٍح ًم ىد ً
ً
ً
الم ٍيتى ًم ُّي197( ،ق)
الح ٍمىي ًر ُّ
الكًليد ً ى ي ي
 89ىبقَّيةي ي
م ،ال ىكبلىع ُّي ،ثيَّـ ى
بف ى
ً
و
ً
اش ًمي ىم ٍكالى يى يـِّ ،
الد ٍمىياطي (289ق)
بف ىس ٍيؿ بف ٍ
 90ىب ٍك ير ي
إس ىماعيؿ أيىبك يم ىح َّمد اليى ٌ
ً
بف ىح ًك ٍيًـ ً
م (143ق)
ص ًر ُّ
الممً ًؾ القي ىش ٍي ًر ُّ
م ،ى
الب ٍ
 91ىب ٍي يز ي
بف يم ىع ًاكىيةى بف ىح ٍي ىدةى ،أيىبك ىع ٍبد ى
م (204ق)
كخي األنبار ُّ
 92يب ٍيميك يؿ بف حسَّاف بف ًسناف ،أبك الييثـ التَّين ُّ
بف ع ٍب ًد ً
ً
اهلل ً
م (414ق)
الر ًاز ُّ
الب ىجمً ُّيَّ ،
الح ىس ٍي ًف ى
بف ىج ٍعفىر ،أىبًك ي
بف يم ىح َّمد ً ى
اـ ي
 93تى َّم ي
َّاس أىبك ا ٍلقى ً
ًً
ً
اسًـ ا ٍل يج ٍر ىجانً ُّي (531ق)
يـ ٍب يف أىبًي ىسعيد ٍب ًف أىبًي ا ٍل ىعب ً ي
 94تىم ي
الم ىزني الككفي(الطبقة الثانية)
 95ثىابً ًت ٍب ًف قي ٍ
طىبةى ي
الشامي ا ٍل ًحم ً
يد ا ٍل ىك ىبل ًع ُّي أيىبك ىخالًد َّ
ص ُّي (153ق)
 96ثىٍكير ٍب يف ىي ًز ى
ٍ
 97ىج ٍعفىر ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف الصَّبَّا ًح ٍب ًف ىني ىش ًؿ أيىبك ا ٍلفى ٍ ً
م (294ق)
ص ًار ُّ
ضؿ ٍاأل ٍىن ى
ٍ
ي
 98ىج ٍعفى ير ٍب يف يم ىح َّم ود ٍب يف ا ٍل ىح ىس ًف أيىبك ىي ٍحىيى َّ
الرازم (279ق)
الز ٍعفى ىرانً ُّي َّ
 99جكٍيبًر ٍبف س ًع ويد ٍاأل ٍىزًدم أىبك ا ٍلقى ً
اسـ ا ٍلىب ٍم ًخ ُّي (140ق)
ٌ ي
يى ي ي ى
ً
و ً ً
ً
ث ٍب يف يم ىح َّم ًد ً
م (282ق)
 100ىح ًار ي
امةى ىداىهر أيىبك يم ىح َّمد التَّميم ُّي ى
الب ٍغ ىداد ٌ
بف أىبًي أ ى
يس ى
 101الحارث بف محمد بف الحارث بف خسرك أبك الميث اليركم (310 – 301ق)
م (الطبقة الثانية)
 102يح ٍج ًر ٍب ًف ىمالً وؾ ا ٍل ًك ٍن ًد ِّ
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 103الحسف بف
 104ا ٍل ىح ىس يف ٍب يف
 105الحسف بف
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

أبي الحسف ،كاسمو يسار ،البصرم أبك سعيد( 110ق)
ً ً
اف أيىبك ىعًم ٍّي (426ق)
أٍ
يـ ٍب ًف ىشا ىذ ى
ىح ىم ىد ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
أحمد بف الحسف بف أحمد أبك عمي الحداد األصبياني (515ق)

ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد الكاحد  ،ابف أبي الحديد (482ق)
الحسف بف أ ٍ
ا ٍلحسف ٍبف إًسم ً
م ،أيىبك يم ىح َّمد ( 392ىػ)
اعيؿ ٍبف يم ىح َّمد ٌ
الضٌراب ا ٍل ىم ٍ
ص ًر ٌ
ىى
ٍى
ً
البَّزار ،أيىبك ىعم ٌي الكاسطي البغدادم(294ق)
ا ٍل ىح ىسف بف الصَّبَّاح بف يم ىح َّمد ى
الحسف بف المظفر بف الحسف بف المظفر ابف السبط البغدادم(523ق)
بف ع ٍب ًد الممً ًؾ أىبك عمً ٍّي ِّ ً
صائً ًرم (338ق)
الد ىم ٍشق ُّي ى
ى ي ى
بف ىحبًٍيب ً ى
ى
الح ىس يف ي
الح ى
الحسف بف عبد اهلل بف سعيد أبك عمي الكندم الحمصي (388ق)
ا ٍل ىح ىس ًف ٍب ًف ىع ًطَّيةى ٍب ًف ىس ٍع ود ا ٍل ىع ٍكًف ُّي ( الطبقة السادسة)
ً
ً
ً
الم ٍذ ًىب (444ق)
ا ٍل ىح ىس يف ٍب يف ىعم ِّي ٍب ًف يم ىح َّمد أيىبك ىعم ٌي التميمي ،ابف ي
ً
ً
المقىَّن ًعي(454ق)
ا ٍل ىح ىسف بف ىعم ٌي بف يم ىح َّمد أيىبك يم ىح َّمد الجكىرم الشيرازم ي
بف ىعمً ِّي ً
الخبلَّ يؿ (242ق)
بف يم ىح َّم ود اليي ىذلً ُّيَّ ،
الرٍي ىحانً ُّي ،أيىبك يم ىح َّم ود ى
ى
الح ىس يف ي
َّ
ً
اف (298ق)
ا ٍل ىح ىس يف ٍب يف ىعم ٍّي بف يم ىح َّمد بف محمد ،بف عمكيو أيىبك يم ىح َّمد ا ٍلقىط ي
ً
م (340-331ق)
اف أيىبك ىعمً ٍّي ا ٍلفى ىس ًك ُّ
ا ٍل ىح ىس يف ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف يعثٍ ىم ى
الحسف بف مح َّم ًد ً ً
الب ٍم ًخ ُّي َّ
الكلً ٍي ًد (456ق)
الد ٍرىب ٍن ًد ُّ
بف ىعم ٍّي ى
ى ىي ي يى
م أيىبك ى
الحسف بف منير بف محمد بف منير أبك عمي التنكخي (365ق)
ً
ب (209ق)
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
م ،أيىبك ىعم ٍّي األى ٍشىي ي
بف يم ٍك ىسى ى
ى
الح ىس يف ي
ً
ً
َّ
ً
ً
الح ىسف بف فيطى ٍي ىمة أيىبك ىع ٍبد المو ا ٍلىب ٍييىق ُّي (526ق)
ا ٍل يح ىس ٍي يف ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىعم ٍّي بف ى
ا ٍل يح ىس ٍيف بف ا ٍل ىح ىسف بف عطية بف سعد بف جنادة ،أيىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍل ىع ٍكًف ُّي (202ق)
و
الح ىس ًف ً
الب ِّف (551ق):
ىس ًد ُّ
م ٍاب يف ي
بف ى
ي
الح ىس ٍي يف ي
بف يم ىح َّمد األ ى

 124الحسيف بف
 125ا ٍل يح ىس ٍيف بف
بف
126
ي
يف ي
الح ىس ي

 127ا ٍل يح ىس ٍيف بف
بف
128
ي
الح ىس ٍي يف ي

حريث بف الحسف بف ثابت أبك عمار المركذم (244ق)
صفكاف بف إًسحاؽ بف إً ٍبر ً
اىيـ أيىبك ىعمً ٌي البرذعي (340ق)
ٍى
ى
يف ،أىبك ع ٍب ًد ً
ً
الح ىس ً
الممً ًؾ ً
ىصبيىانً ُّي (532ق)
اهلل ى
الخ َّبل يؿ األ ى
ى
بف ي
ىع ٍبد ى
ىعمً ٌي بف األسكد أيىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو العجمي الككفي (254ق)
بف عمً ٍّي ،أىبك ع ٍب ًد ً
اهلل األ ٍىنطى ً
ىعمً ِّي ً
اك ُّي (473ق)
ي ى
بف يع ىم ىر ً ى

بالس ىكف(437ق)
الممقَّب َّ
 129الحسيف بف محمد بف أحمد بف محمد بف يج ىم ٍيع ،ي
 130الحسيف بف كاقد المركزم أبك عبد اهلل (195ق ,كقيؿ197ق):
131
132
133
134
135
136
137

ص ٍب ًف بً ً
ىح ٍف ً
بلؿ ٍب ًف ىس ٍع ىدم
ص ٍب يف يع ىم ىر أيىبك يع ىم ىر َّ
الض ًر يير البصرم (220ق)
ىح ٍف ي
الحم ً
الح ىكـ بف ىن ًاف وع البيرانً ُّي أىبك اليم ً ً
ص ُّي (222ق)
ى ي ي
اف ٍ
ى ٍى ي ى ى
ً
م ،أيىبك ىب ٍي وز ( 110 - 101ق)
ص ًر ُّ
يـ ٍب يف يم ىع ًاكىيةى ٍب ًف ىح ٍي ىدةى ا ٍلقي ىش ٍي ًر ُّ
م ا ٍلىب ٍ
ىحك ي
م ،البَّزيازً ،
اد ٍبف سمىمةى ً ً
ص ًرمَُّّ ،
الخ ىرًق ُّي (167ق)
الن ٍح ًك ُّ ى
بف د ٍيىن وار أيىبك ىسمى ىمةى ى
الب ٍ
ىح َّم ي ي ى ى
ً
بف إً ٍبر ً
ًً
اى ٍي ىـ ً
َّي ًم ُّي (428ق)
بف يي ٍك يس ى
ىح ٍم ىزةي ي
بف يم ٍك ىسى القيىرش ُّي ،أيىبك القىاسـ الس ٍ
ؼ ً ى
ضرًمي ا ٍل ًح ً
ً
مصي أيىبك ا ٍل ىعبَّاس (224ق)
ىح ٍي ىكة بف يش ىرٍيح بف يزيد ا ٍل ىح ٍ ى ٌ
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147
148
149
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خسي (168ق)
ص ىع ًب ٍب ًف ىخ ًار ىجةي أبك ا ٍل ىح َّجا ًج ٌ
ىخ ًار ىجةي ٍب يف يم ٍ
بعي ٌ
السر ٌ
الض ٌ
خالد بف عبد الرحمف بف خالد بف سممة المخزكمي المكي(212ق)
الر ٍحمف الطَّ َّحاف أىبك ا ٍلي ٍيثىـ الك ً
ً
اس ًط ٌي (182ق)
ي ى
ىخالد بف عبد اهلل بف عبد َّ ى
ى
بلع ُّي ا ٍل ًحم ً
ىخالً يد ٍبف مع ىداف ٍب ًف أىبًي ىكر وب ،أىبك ع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍل ىك ً
ص ُّي (103ق)
ي ى
ي ىٍ ى
ٍ
ٍ
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
الصفٌار (543ق)
زدم ،أيىبك ا ٍلقىاسـ ٌ
ا ٍل ىخض ير ٍب يف ا ٍل يح ىس ٍي ًف ٍب ًف ىع ٍبد المو ىاأل ٌ
ً
ً
ص و
كر َّ
كيعرؼ بابف الحبَّاؿ (459ق)
الض ًر يير أبك القاسـ ي
ا ٍل ىخض ير ٍب يف ىعم ِّي ٍب ًف ىم ٍن ي

م(الطبقة )4
خيثمة بف أىبي خيثمة ،كيقىا ىؿ اسمو ىع ٍبد َّ
الر ٍح ىم ًف  ،أيىبك نصر ى
الب ٍ
ص ًر ٌ
خيثمة بف سميماف بف حيدرة ،أبك الحسف القرشي األطرابمسي (343ق)
الخر ً
و
ً
بف أىبًي ًى ٍن ود ًد ٍيىن ًار ً
م(140ق)
ص ًر ُّ
اسان ُّي ثيَّـ ى
الب ٍ
ىد ياكيد ي
بف يع ىذاف ور أيىبك يم ىح َّمد ي ى ى
ً
م (228ق)
ىد ياكيد ٍب يف ىع ٍم ورك بف زىير الضَّب ُّ
ِّي أيىبك يسمىٍي ىماف ا ٍلىب ٍغ ىداد ٌ
الن ٍع ىم ً
يع ٍب ىف ُّ
م
ص ًر َّ
الربً ً
َّ
اف ا ٍلىب ٍ
الربيع بف أنس البكرم ،البصرم ثـ الخراساني (139ق ,أك 140ق)
يؼ ٍبف ما ىش ٍاء اهلل ،أىبك ا ٍلحس ٍف ِّ ً
ر ىش ٍأ ٍبف ىن ًظ و
الم ٍق ًرئ (444ق)
ي
يٍ ى ى
ى
ى
الد ىم ٍشق ٌي ي
ي ى
ً
دالني ،ابف جالينكس (324ق)
عطية الص ٍ
اف ٍب يف أ ٍ
رٍ
ىح ىم ىد بف ٌ
ض ىك ي
َّي ٌ
يرفىيع بف ًميراف ،أبك العالية الرياحي البصرم (93ق)
ام ُّي أىبك ا ٍلقى ً
الش َّح ً
زاىر ٍبف طى ً
اى ًر ٍب ًف م ىح َّم ًد ٍب ًف م ىح َّم ود َّ
اسًـ (533ق)
ي
ي
ي
ي
ً
ً
َّ
الص ٍمت (161ق)
م ا ٍل يككًفي كنيتو أيىبك َّ
قدامة الثقىف ٌي ا ٍلب ٍك ًر ٌ
ىزائ ىدة بف ى
م أىبك ع ٍب ًد ً
ً
ً َّ ً
الزىب ٍير ي َّ
م ُّ
اهلل (256ق)
ىس ًد ُّ
الزىب ٍي ًر ُّ ي ى
بف بك وار ٍب ًف ىع ٍبد المو القيىرش ُّي األ ى
ُّ ي

و
،الخ ىرًق ُّي (162ق)
الم ٍن ًذ ًر التَّ ًم ٍي ًم ُّي أبك المنذر الخراساني ى
 156يزىى ٍي ير ي
بف يم ىح َّمد أيىبك ي
بف ًعبلىقىةى ً
بف ىمالً وؾ أيىبك ىمالً وؾ الثَّ ٍعمىبً ُّي ال يك ٍكًف ُّي (125ق)
ً 157زىي ي
اد ي
 158زيد بف أسمـ القرشي  ،العدكم ،أبك أسامة ،المدني136( ،ق)
 159يس ىراقة العدكم ا ٍل ىم ىدنً ٌي 
ارمي (274ق)
ص ىعب أبك عبيدة
الككفي ٌ
م يم ٍ
م ٍبف يحيى ٍبف السَّر ٌ
 160السَّر ٌ
الد ٌ
ٌ
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

الح ىسف ٍبف عطية بف ىس ٍعد ا ٍل ىع ٍكًف ُّي (230-221ق)
ىس ٍعد ٍبف محمد ٍبف ى
البيركتي (379ق)
مي
ىس ٍع يد ٍب يف يم ىح َّم ود ٍب يف ىس ٍع ود أبك ٌ
العباس ،كأبك محمد ى
ٌ
الب ىج ٌ
ً
م (100ق)
ص ًر ُّ
ص ًر ِّ
م ،أ ي
الح ىس ًف ى
ىخك ى
الح ىس ًف ىي ىس وار ى
بف أىبًي ى
الب ٍ
الب ٍ
ىسع ٍي يد ي
يد ٍب يف ا ٍل ىم ٍريزىب ً
الككفي األعكر (140ق)
البقَّاؿ
ُّ
ىس ًع ي
اف أبك ىس ٍعد ى
ً
بف إًىي و
م (144ق)
ص ًر ُّ
لج ىرٍي ًر ُّ
م ى
اس أيىبك ىم ٍس يع ٍكود ا ي
الب ٍ
ىسع ٍي يد ي
م ،كًقي ىؿِّ :
يد ٍب يف ىب ًش و
الد ىم ٍشًق ُّي (168ق)
الر ٍح ىم ًف األ ٍىزًد ُّ
ير ،أيىبك ىع ٍب ًد َّ
ىس ًع ي
م ،ا ٍلىب ٍ
ص ًر ُّ ى
س ًع ٍي يد ٍبف سمىٍيماف الضَّبِّي أىبك عثٍماف الك ً
اس ًط ٌي ا ٍلىبَّزاز  ،بً ىس ٍع ىد ىكٍيو (225ق)
ى
يٍ ي ى
ي ي ى
ى
يد ٍب يف يس ىكٍي ود ا ٍل ىك ٍمبً ُّي ( 120 - 111ق)
ىس ًع ي
الر ٍح ىم ًف بف حساف ا ٍلقيىرًش ٌي أيىبك يعىبيد اهلل المخزكمي(249ق)
ىس ًعيد بف ىع ٍبد َّ
ضروار ،األ ً
ً
ً َّ ً
ًً
كفي
ىسد ٌ
ى
ىسعيد ٍب ًف ىع ٍبد المو ٍب ًف ى
م ،ال يك ٌ
ىح ىم ىد ٍب ًف فيطى ٍي و
س ا ٍل ىكَّ ٍارؽ (422ق)
ىس ًع ي
ىح ىم ىد ٍب ًف أ ٍ
يد ٍب يف يعىب ٍي ًد المَّ ًو ٍب ًف أ ٍ
ىس ًعيد بف ىع ٍمرك بف ىس ًعيد السككني ،أيىبك يعثٍ ىماف الحمصي (طبقة )11
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يد ٍب يف م ٍس يع و
الر ٍح ىم ًف أبك عثماف المركزم (271ق)
كد بف ىع ٍب ًد َّ
ىس ًع ي
ى
َّ
م (161ق)
يس ٍفىياف بف سعيد بف ىم ٍس يركؽ بف حبيب أيىبك عبد اهلل الث ٍكر ٌ
ً
بف يعىي ٍيىنةى ً
اف ىم ٍي يم ٍك وف ال ًيبلىلً ُّي أيىبك يم ىح َّم ود ال يك ٍكًف ُّي(198ق)
بف أىبًي ع ٍم ىر ى
اف ي
يس ٍفىي ي
ً
ً
ً
مي (260-251ق)
ىسمى ىمةي ٍبف أ ٍ
المِّر ٌ
م ى
ىح ىمد ٍبف أىبي نافع ،أيىبك طىالب ي
الم ٍكص ٌ
الر ٍحم ًف الح ٍج ًرم ً
ً
ً و
الن ٍي ىس ياب ً
الم ٍس ىمعي َّ
م (247ق)
كر ُّ
ى
ىسمى ىمةي ٍب يف ىشبيب أيىبك ىع ٍبد َّ ى
م ا ٍل ًحم ً
ً
ً
ً
ً
ص ُّي (130ق)
يسمىٍيـ ٍب ًف ىعام ور ا ٍل ىكبلع ُّي ا ٍل ىخىبائ ًر ُّ ٍ
ِّر المَّ ٍخ ًم ُّي أىبك ا ٍلقى ً
ُّكب ٍب ًف يمطىي و
اسًـ الطَّىب ىرانً ُّي (360ق)
اف ٍب يف أ ٍ
ي
ىح ىم ىد ٍب ًف أىي ى
يسمىٍي ىم ي
الدم ٍشًقي القى ً
اضي (289ق)
يسمىٍي ىماف بف أىيُّكب بف يسمىٍي ىماف بف حذلـ أيىبك أىيُّكب ِّ ى
َّ ً ً
بف ىد ياكىد ً
م (203ق)
الج يارٍكًد  ،أيىبك داكد الطىيالس ُّي ى
بف ى
الب ٍ
اف ي
يسمىٍي ىم ي
ص ًر ٌ
بف بً ٍش ور ً
مَّ ،
بف ىد ياكىد ً
الشا ىذ يك ٍكنً ُّي (234ق)
ص ًر ُّ
الم ٍنقى ًر ُّ
ب ى
م ،أيىبك أىي ٍُّك ى
الب ٍ
اف ي
يسمىٍي ىم ي
الكناني ا ٍل ىك ٍمبً ُّي ،ا ٍل ًحم ً
سمىٍيماف ٍبف سمىٍيوـ ،أىبك سمىمةى ً
ص ُّي (147ق)
ي ى ي ي ي
ٍ
ي ى ى
ٌ
ً
يسى بف ىم ٍي يمكف ٍابف بنت يش ىر ٍحبًيؿ (233ق)
يسمىٍي ىماف بف عبد َّ
الر ٍح ىمف بف ع ى
ش ا ٍل ىك ً
اىمًي ىم ٍكىال يىـ ا ٍل يككًفي (148ق)
ىع ىم ي
اف أيىبك يم ىح َّمد ٍاأل ٍ
اف ٍب يف يم ٍي ىر ى
يسمىٍي ىم ي
سيؿ بف بشر بف أحمد بف سعيد اإلسفراييني أبك الفرج (491ق)

اف ٍب ًف فى ًار و
م أيىبك ىم ٍس يعكود (233ق)
س ا ٍل ىع ٍس ىك ًر ُّ
ىس ٍي يؿ ٍب يف يعثٍ ىم ى
ًً
م أيىبك قى ىزىعةى (الطبقة الرابعة)
ص ًر ُّ
يس ىكٍي يد ٍب يف يح ىج ٍي ور ا ٍلىباىم ُّي ا ٍلىب ٍ
بف ىس ٍي ًؿ ً
بف ىس ًع ٍي ًد ً
بف ىش ٍي ىرىي ىار اليركم أبك محمد الحدثاني (240ق)
يس ىكٍي يد ي
ً ً
ِّي ا ٍل يككًف ُّي180 – 171( .ق)
يسي ًِّد ُّ
م ،ىكييقىا يؿ :الضَّب ُّ
ىس ٍي ي
ؼ ٍب يف يع ىم ىر التَّميم ُّي األ ى
و
ً
ِّ
صاحب ٍابف كثير(148ق)
شٍب يؿ ٍب يف ىعبَّاد ا ٍل يم ٍق ًرئ ا ٍل ىمك ٌي ى
كر الم ً
ً
ىصىبيىانً ُّي (466ق)
ص ىقم ٌي األ ٍ
ص و ى ٍ
يش ىجاعي ٍب يف ىعم ِّي ٍب ًف يش ىجا وع أيىبك ىم ٍن ي
اىيـ ا ٍل يككًف ُّي التَّ ًم ً
ً ً
يم ُّي
يش ىع ٍي ي
ب ٍب يف إ ٍب ىر ى
ًو
الشامي (100ق)
م
ىش ٍي ير ٍب يف حكشب أيىبك ىسع ٍيد األشعر ٌ
ٌ
الر ٍح ىم ًف التَّ ًم ٍي ًم ُّي َّ
م ,أبك معاكية البصرم (164ق)
الن ٍح ًك ُّ
بف ىع ٍب ًد َّ
اف ي
ىش ٍيىب ي
َّاح ٍب ًف يم ىجالً ود(الطبقة التاسعة)
الصَّب ً
ص ىدقىة بف ىخالًد ٍاأل ىم ًكم ىم ٍكىال يىـ أيىبك ا ٍل ىعبَّاس ِّ
الد ىم ٍشًقي( قيؿ-171أك180ق)
ى
ً
اسان ُّي
ص ىدقىةي ٍب يف ىي ًز ى
يد ا ٍل يخ ىر ى
ى
ً
ً
ً
َّكسك ٌي الح ٍمص ُّي (155ق)
ص ٍف ىك ي
اف ٍب يف ىع ٍم ورك ٍبف ىرـ أيىبك ىع ٍمرك الس ى
ى
ً
ً
ً
الض َّ
اساني يكنى أىىبا ا ٍلقىاسـ (105ق)
َّحاؾ بف يم ىزاحـ ا ٍل ًي ىبللي ىم ٍكىال يىـ ا ٍل يخ ىر ى
ً
م 13( ق)
ىس ًد ُّ
ض ىريار ٍب يف ٍاأل ٍىزىكًر ٍاأل ى
يؿ ٍابف ينفىٍي ور بًا ٍلفى ً
اء .أيىبك السًَّم ً
م (130ق)
ص ًر ُّ
ض ىرٍي ي
ي
يؿ ا ٍلىب ٍ
ب ٍب يف ينقىٍي ور .ىكًق ى ي
ضمرة ٍبف ربًيعة ،أىبك عبد ً
ً ً
يني ،القيىرًش ٌي (202ق)
اهللَّ ،
ى
ى
ى
ممي ،الفمىسط ٌ
الر ٌ
ِّب َّ
بف عمر أىبك َّ
اىر بف ع ٍب ًد ً
بف ى ً
ىً
الطي ً
اهلل ً
م (450ق)
الطىب ًر ُّ
طاى ًر ً ي ى ى ي
ط ي ي ى
بف ًميراف الع ً
بف مح َّم ًد ً ً
ً
اص ًم ُّي (483ق)
الح ىس ًف ً ي ى
بف ى
ىعاص يـ ي
بف ىعم ِّي ً ٍ ى ى ى
اهلل بف ع ٍب ًد ً
عائً يذ ً
الخ ٍكالىنً ُّي (80ق)
اهلل أيىبك إً ٍد ًرٍي ىس ى
ي ى
ى
بف ع ٍب ًد ً
الكبلىبً ُّي أىبك سي وؿ ،الك ً
اهلل ً
الع َّك ًاـ ً
اس ًط ُّي (186ق)
ىعب ي
بف يع ىم ىر ً ى
َّاد ي
بف ى
ي ىٍ
ى
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ىح ىمد ٍبف يم ىح َّمد ٍبف عيسى أيىبك خبيب ٍابف القاضي البرتي(308ق)
العباس ٍبف أ ٍ
العباس بف الخميؿ بف جابر أبك الخميؿ الطائي الحمصي(320-311ق)
ىعبَّاس بف م ىح َّم ًد ً ًً
بف ك ًاق ودُّ ،
ض ًؿ (271ق)
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
م أيىبك الفى ٍ
الد ٍكًرمُّ ،ثيَّـ ى
ي ي ي
بف ىحاتـ ً ى
بف ىح َّم ًاد ً
ص ور أبك يحيى البصرم ،النرسي (237ق)
ىع ٍب يد األ ٍ
بف ىن ٍ
ىعمىى ي
السمى ًم ُّي ا ٍل ًحم ً
ىعمىى ٍب يف ًى و
بلؿ ،أيىبك َّ
ص ُّي (104ق)
ض ًر َّ
الن ٍ
ىع ٍب يد األ ٍ
ٍ
عبد الباقي بف عبد الكريـ بف عمر بف عبد العزيز أبك بكر اليمداني (452ق)
م ،ا ٍل ىم ىدائًنً ُّي (مف السادسة)
ىع ٍب يد ا ٍل ىح ًم ًيد ٍب يف ىب ٍي ىرواـ ا ٍلفى ىز ًار ُّ
ً ً
بف ىم ٍي يم ٍك وف أيىبك ىس ًع ويد ِّ
بف ىع ٍم ًرك ً
يـ ً
الد ىم ٍشًق ُّي ،يد ىح ٍي هـ (245ق)
ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ً
اني( 558ىػ)
ىع ٍبد َّ
اني ٌ
الدار ٌ
الر ٍح ىمف ٍبف أبي ا ٍل ىح ىسف،أيىبك يم ىح َّمد الكىن ٌ
عبد الرحمف بف أبي بكر اليمداني أبك القاسـ الذككاني األصبياني (443ق)

 218ىع ٍب يد
 219ىع ٍب يد

الر ٍح ىم ًف ٍب ًف
َّ
بف
َّ
الر ٍح ىم ًف ي

الر ٍح ىم ًف ٍبف
 220ىع ٍب يد َّ
بف
 221ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ي
 222عبد الرحمف بف
الر ٍح ىم ًف
 223ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىمف
 224ىع ٍبد َّ

بف
ي
ٍبف

الر ٍح ىم ًف
 227ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف
 228ىع ٍب يد َّ

ٍب يف
بف
ي

ىح ىم ىد ٍب ًف ا ٍل ىح ىس ًف ً
الم ٍق ًرئ (454ق)
الر ًاز ُّ
ض ًؿ َّ
بف يب ٍن ىدار أيىبك ا ٍلفى ٍ
أٍ
م ي
و
مٍ ،اب يف أىبًي يش ىرٍي وح (392ق)
م اليى ىرًك ُّ
ص ًار ُّ
أٍ
ىح ىم ىد ،أيىبك يم ىح َّمد األ ٍىن ى
ا ٍلحس ٍيف ٍبف ا ٍلحسف أىبك ا ٍلقى ً
اسًـ ٍبف أبي العقب (415ق)
ىى ي
يى
بف يم ىح َّم ًد أيىبك ىس ٍع ود َّ
اف ً
صركم (433ق)
الن ٍ
ىح ٍم ىد ى
عبد اهلل بف الحسف بف احمد بف أبي الحديد (546ق)
ًً
اف ً
ص ور أيىبك يم ىح َّم ود (420ق)
بف القىاسـ ٍاب يف أىبًي ىن ٍ
يعثٍ ىم ى
حمة ،أيىبك ا ٍل يح ىس ٍيف الخبلؿ (397ق)
أح ىمد ٍبف َّ
يع ىمر ٍبف ٍ
يع ىم ىر بف نصر أبك القاسـ الشيباني السامرم َّ
البزياز (415ق)
بف ع ٍب ًد ً
اف أىيبك يزٍرىعةى ِّ
اهلل ً
الد ىم ٍشًق ُّي (281ق)
ىع ٍم ًرك ً ى
ص ٍف ىك ى
بف ى
الش ً
السمى ًم ُّي َّ
ام ُّي (110ق)
ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىعىبسة َّ
بف ي ٍحم ىد ،أىبك عم ورك األىكىز ً
اع ُّي (157ق)
ىع ٍم ًرك ً ي ى ي ى ٍ
ٍ
ىغ ٍنوـ األى ٍش ً
م(78ق)
عر ُّ

 225ىع ٍب يد
 226ىع ٍب يد

الر ٍح ىم ًف ٍب ًف
َّ
بف
َّ
الر ٍح ىم ًف ي

 229ىع ٍب يد
 230عبد

بف
َّ
الر ٍح ىم ًف ي
اني (428ق)
الر ٍح ىمف بف يم ىح َّمد بف يح ىسيف ،أبك ىع ٍمرك
َّ
الفارسي ٌ
ثـ ا ٍل يج ٍر ىج ٌ
ٌ
السٌراج()418
َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو أبك القاسـ ا ٍلقيىرًش ٌي ٌ
م ٌ
النيسابكر ٌ
كسؼ الخمكقي ا ٍل ً
مركزم أيىبك عبد اهلل
َّ
الر ٍح ىمف بف يم ىح َّمد بف يي ي
الد ىم ٍشًقي َّ
عتبة ِّ
الر ٍح ىمف بف ً
الد ىارانًي(154ق)
َّ
م أيىبك ى
يزيد بف ىجابر ٍاأل ٍىزًد ٌ
الرحيـ بف عمي بف حمد بف عيسى بف أبي طالب الحاجي (566ق)

 231ىع ٍب يد
 232عبد
 233عبد
 234عبد
 235عبد
 236ىع ٍب يد
 237ىع ٍب يد

 238عبد
 239ىع ٍب يد
 240ىع ٍب يد
 241ىع ٍب يد
 242عبد

الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم ،أبك بكر الصنعاني (211ق)
ً ً
ً
الص ً
الك ًار ًث ً
م(207ق)
ص ًر ُّ
اف ،أيىبك ىس ٍي وؿ التَّم ٍيم ُّي ، ،ى
الب ٍ
بف ىذ ٍك ىك ى
َّمد ي
ى
بف ىع ٍبد ى
الن ً
ىح ىم ىد ٍب ًف يع ىم ىر ٍب ًف َّ
ا ٍل ىع ًز ً
صيبً ِّي أيىبك يم ىح َّم ود ا ٍل ىم ٍق ًد ًس ُّي
يز ٍب يف أ ٍ
العزيز بف أحمد بف محمد بف عمي أبك محمد الكتاني(466ق)
و
ً
ا ٍل ىع ًز ً
الص ٍي ىرًفي (378ق)
يز ٍب يف ا ٍل ىح ىس ًف ٍب ًف ىعم ِّي أيىبك يم ىح َّمد ى
يز ٍبف جعفى ًر ٍب ًف مح َّم ود أىبك ا ٍلقى ً
اسًـ ا ٍل ًخ ىرًق ُّي (375ق)
يى ي
ا ٍل ىع ًز ً ي ى ٍ
القي ُّد ٍك ً
الخ ٍكالىنً ُّي (212ق)
الم ًغ ٍي ىرًة ى
بف ى
س ي
الح َّجا ًج أيىبك ي
ا ٍل ىك ًريـ بف حم ىزة بف ا ٍلخضر الس ً
مم ٌي الحداد أيىبك يم ىح َّمد الدمشقي (526ق)
ٌ
ىٍ
245

ثقة

20

ضعيؼ

3

ثقة حافظ

67

ثقة

20

ثقة

64

ال بأس بو

28

صدكؽ

74

ثقة متقف
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لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ

16

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ

2

ثقة

72

ثقة

56

ثقة

27

ثقة

5

شيخ

3

ثقة

15

ثقة

28

مقبكؿ

17

ثقة حافظ

40

مقبكؿ

67

ثقة

55

ثقة

80

ثقة

47

ثقة

46

لـ أقؼ لو عمى ترجمة

35

ثقة

16

ثقة

2

ثقة حافظ

4

صدكؽ

53

لـ أقؼ لو عمى ترجمة

18

ثقة حافظ

3

ثقة

20

ثقة

59

صدكؽ

62

ثقة
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 243ىع ٍب يد
 244ىع ٍبد
245
246
247
248
249

ىع ٍب يد
ىع ٍب ًد
ىع ٍب يد
ىع ٍب ًد
ىع ٍب يد

 250ىع ٍبد
 251ىع ٍبد
252
253
254
255

ىع ٍب يد
ىع ٍب يد
ىع ٍب ًد
عبد

م أيىبك يم ىح َّم ود ( 310 - 301ق)
ىح ىم ىد ٍب ًف يخ ىزٍي ىمةى ا ٍلىب ىاكٍرًد ُّ
المَّ ًو ٍب يف أ ٍ
ىحمد بف يع ٍمرك بف أحمد بف معاذ أبك الحسيف الداراني (414ق)
اهلل بف أ ٍ
ً
بف ًىبلى وؿ َّ
بف ىح ٍنىب ًؿ ً
بف يم ىح َّم ًد ً
ىح ىم ىد ً
الش ٍيىبانً ُّي (290ق)
بف أ ٍ
اهلل ي
َّ ً
ىس ًد ٍب ًف ىع َّم وار بف الخضر أىبًك يم ىح َّم ًد الدمشقي (570ق)
المو ٍب ًف أ ى
المخزكمي الم ٌك ٌي (الطبقة الثامنة)
المَّ ًو ٍب يف ا ٍل ىح ًار ًث ٍب ًف ىع ٍب ًد ا ٍل ىممًؾ
ٌ
ام ًت ،ابف أ ً
الص ً
م (70ق)
المَّ ًو ٍب ًف َّ
ىخي أىبًي ىذٍّر ا ٍل ًغفى ًار ِّ
و
ىصىبيىانً ُّي (346ق)
المَّ ًو ٍب يف ىج ٍعفى ًر ٍب ًف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف فى ًار ىس ٍب ًف ا ٍلفى ىرًج أيىبك يم ىح َّمد األ ٍ
المَّو ٍبف جعفر بف درستكيو بف المرزباف أبك محمد الفارسي (347ق)
المَّ ًو ٍبف حياف ٍبف ع ٍب ًد العزيز األزدم ا ٍلمك ً
صمً ٌي
ى
ىٍ
بف ع ٍب ًد ً
ً
ً
و
بف الض َّ ً
اهلل بف ً
اهلل ً
م (305ق)
الب ىخ ًار ُّ
م أيىبك يم ىح َّمد ى
َّحاؾ ي
صالح ً ى
الب ٍغ ىداد ٌ
ي ى
ً
ً
ً
بف مح َّم ًد ً ً
اهلل بف ً
ب المٍَّي ًث ً
بف ىس ٍع ود (222ق)
الجيىن ُّي .ىكات ي
بف يم ٍسموـ ي
صال ًح ً ي ى
ي ى
ً
َّ ً
ىس ًدمِّ(الطبقة الثالثة)
المو ٍب ًف ض ىر وار األ ى
اهلل بف عائذ بف قرط الثي ىمالًي 
ً
بف ىعب و
َّاس 68( ق)
اهلل ي

 256ىع ٍب يد
 257عبد اهلل بف عبد الرزاؽ بف عبد اهلل فضيؿ أبك محمد الكبلعي(492ق)
ً
َّ
ىح ىمد الجرجاني (365ق)
م ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف يم ىح َّمد ٍبف أيىبك أ ٍ
 258ىع ٍبد المو ٍبف ىعد ٌ
م (462ق)
 259ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىعمً ِّي ٍب ًف أىبًي ا ٍل ىع ىجائً ًز األ ٍىزًد ِّ
ً
الخطَّ ً
اب 74( ق)
بف يع ىم ىر ب ًف ى
 260ىع ٍب يد اهلل ي
 261ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ا ٍل ىع ً
اص 63( ق)
ً
َّ ً
م (174ق)
ص ًر ُّ
يعةى ٍب ًف يع ٍقىبةى ا ٍل ىح ٍ
ض ىرًم ُّي ا ٍلم ٍ
 262ىع ٍب يد المو ٍب يف لى ًي ى
 263عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف الحياني األصبياني (369ق):
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

عبد اهلل بف محمد بف حمزة بف أبي كريمة ،أبك ىي ٍعمىى الصيداكم (360-351ق)
ً
يابي (320-311ق)
ىع ٍبد المَّو ٍبف محمد ٍبف ىس ٍمـ ٍبف حبيب
المقدسي الف ٍر ٌ
ٌ
يؿ  ،أىبك ا ٍلقى ً
ً
اسًـ ٍب ًف األى ٍشقى ًر(320ق)
ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىع ٍب ًد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ا ٍل ىخم ً ي
ع ٍب يد ً
اهلل بف مح َّم ًد ً ً
م (317ق)
الب ىغ ًك ُّ
الع ًزٍي ًز أبك القاسـ ى
ي يى
ى
بف ىع ٍبد ى
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
َّ
ىع ٍب يد المو ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍبد المو ً
الص ًريفين ُّي(469ق)
بف يع ىم ىر بف ىى ىزٍارىم ٍرىد َّ
ىع ٍبد المَّ ًو بف يم ىح َّمد بف عبيد بف سفياف  ،أبك بكر ابف أبي الدنيا (281ق)
ً
و
بف ىن ً
اجىيةى ً
بف يم ىح َّم ًد ً
م (301ق)
الب ٍرىب ًر ُّ
بف ىن ىجىبةى أيىبك يم ىح َّمد ى
ىع ٍب يد اهلل ي
ً
بف ىغ ًاف ًؿ ً
بف ىم ٍس يع ٍكًد ً
بف ىحبًٍي وب اليي ىذلً ُّي 32( ق)
ىع ٍب يد اهلل ي
ً
ً
َّ ً
ص ًرم (126ق)
أس ىعد ٍب ًف كيبلف السىَّبئي أيىبك ىبيرة الم ٍ
ىعبد المو بف يىىب ٍي ىرة ٍب ًف ٍ
الرقى ً
اش ُّي (276ق)
ىع ٍب يد ا ٍل ىمًم ًؾ ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ،أيىبك ًق ىبلىبةى َّ
م (532ق)
ظفَّ ًر ا ٍلقي ىش ٍي ًر ُّ
ىع ٍب يد ا ٍل يم ٍن ًعًـ ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىك ًر ًيـ ٍب ًف ىى ىك ًازىف أيىبك ا ٍل يم ى
ع ٍب يد ا ٍلك ً
م(177ق)
اح ًد ٍب يف ًزىي واد أيىبك بً ٍش ور ا ٍل ىع ٍب ًد ِّ
ى ى
ات األ ٍىنم ً
بف ب ٍن ىدار أىبك ا ٍلبرىك ً
ً
اط ُّي (538ق)
المىب ىارًؾ بف أ ٍ
ىح ىم ىد ً ي ى ي ى ى
ى
الك َّىاب بف ي
ىع ٍبد ى
و
ىع ٍب يد الك َّى ً
ص ور ىم ٍكلىى ىبنًي ًع ٍج وؿ (205ق)
ص ًر ُّ
الخفَّ ي
م ى
بف ىعطىاء ى
اؼ أيىبك ىن ٍ
الب ٍ
اب ي
ى
246
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ثقة ثبت
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ثقة

76

ثقة

70

ثقة
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ثقة

40
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ثقة

82

ضعيؼ

64

ليس بالقكم

40

صحابي
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صحابي
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ثقة
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حافظ متقف

47

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ

86

صحابي

54

صحابي

51

ضعيؼ
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ثقة

2

لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ
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ثقة

16

صدكؽ

64

ثقة حافظ

23

ثقة

60

صدكؽ حافظ

12

ثقة

82

صحابي

40

ثقة

30
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30

ثقة

25
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40

ثقة

44
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 278ىع ٍب ًد

الحم ً
ً
ً
الك َّى ً
اب ً
ص ُّي (232ق)
الح ٍكط ُّي ى
بف ىن ٍج ىدةى أيىبك يم ىح َّم يد ى
الجىبمىي ٍ
ى
رب ً
ِّو ٍب يف ىن ًاف وع الكناني أيىبك ًشي و
اب ا ٍل ىحَّناطي (171ق)
ى
ى

 279ىع ٍب يد
دادم (525ق)
الب ٍغ ُّ
البخارم ى
عمي ،ابف ي
 280يعبيد اهلل ٍبف أحمد ٍبف محمد ٍبف ٌ
ض ًؿ ُّ
م (381ق)
 281يعىب ٍي يد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف يم ىح َّم ودي أيىبك الفى ٍ
الزٍى ًر ٌ
ً
الر ٍح ىم ًف األى ٍش ىج ًع ُّي ال يك ٍكًف ُّي (182ق)
الر ٍح ىم ًف ،أيىبك ىع ٍب ًد َّ
بف يعىب ٍي ًد َّ
 282يعىب ٍي يد اهلل ي
 283عب ٍي يد المَّ ًو ٍبف عمر ٍب ًف ح ٍفص ٍبف ع ً
اصًـ ٍب ًف يعمر ٍب ًف ا ٍل ىخطَّ ً
اف(147ق)
ى ي ي ى
يى
اب،أيىبك يعثٍ ىم ى
ىى
ي ي ىى
ً
ً
ً
ىح ىم ىد ً
بف يم ىح َّمد ً
الخ ٍس ىرٍك ًج ٍرًدم(523ق)
الب ٍييىق ُّي ،ي
بف أ ٍ
الح ىس ٍي ًف ى
بف ي
 284يعىب ٍي يد اهلل ي
 285يعىب ٍيد المَّو ٍبف يم ىح َّمد ٍبف إً ٍس ىحاؽ ٍبف ىحىب ىابة ،أيىبك القاسـ المتُّكثي (289ق)
 286عتبة بف ح َّماد ا ٍل ً
حكمي  ،أيىبك يخمىٍيد ِّ
الد ىم ٍشًقي (الطبقة العاشرة)
ى
ى
 287عتٍبةي بف ع ٍب ود ُّ ً
الكلً ٍي ًد 87( ق)
يى ي ى
السمىم ُّي أيىبك ى
بف ىخالً ًد َّ
اف ٍب يف ىس ًع ويد ً
الس ًج ٍستىانً ُّي (280ق)
الد ًارًم ُّي التَّ ًم ٍي ًم ُّي ،أيىبك ىس ًع ويد ِّ
 288يعثٍ ىم ي
 289ا ٍل ًع ٍرىب ً
السمى ًم ِّي 75( ق)
اض ٍب ًف ىس ًارىيةى ُّ
 290يع ٍركةي ٍب يف ُّ
الزىب ٍي ًر ٍب ًف ا ٍل ىع َّك ًاـ ٍب ًف يخ ىكٍيمً ًد األسدم ،أبك عبد اهلل المدني(94ق)
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
الح ىسف (111ق)
بف ىس ٍعد بف يجىن ى
الع ٍكف ُّي ال يك ٍكف ُّي ،أيىبك ى
 291ىعطيةي ي
ادةى ى
 292عفَّاف بف مسمًًـ ً ً ً
الصفَّ يار (220ق)
م َّ
ص ًر ُّ
اف ى
الب ٍ
بف ىع ٍبد اهلل ،أيىبك يعثٍ ىم ى
ى ي ي يٍ
ً
ً
و
ً
ِّ
اف ،أيىبك ىعائذ ا ٍلح ٍمص ُّي ،ا ٍل يم ىؤذ يف (166ق)
 293يعفىٍي ير ٍب يف ىم ٍع ىد ى
 294عقبة بف كشاح
ًو
السمى ًمي أيىبك األ ٍىزىى ًر َّ
الخ ٍكالىنً ِّي ( 140 - 131ق)
الشامي ى
 295يعقىٍي يؿ ٍب يف يم ٍدرؾ ُّ ٌ
م ىم ٍكلىى ٍاب ًف ىعب و
َّاس (106ق)
ً 296ع ٍك ًرىمةي القرشي الياشمي أبك ىع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍلىب ٍرىب ًر ُّ
 297عمي ٍبف إبراىيـ ٍبف العباس ٍبف الرئيس أبي الجف ,أىبك ا ٍلقى ً
اسًـ ا ٍل ىح ىسنً ُّي (508ق)
ٌ ي
ٌ
اىيـ ٍب ًف إًسم ً
ىحم ىد ٍب ًف إً ٍبر ً
ً
اعي ىؿ ا ٍلىبَّزياز أيىبك ا ٍل ىح ىس ًف ًٍ ،اب ًف َّ
الش ٍي ًخ(449ق)
أ
ف
ب
ي
ٍى
 298ىعم ُّ ٍ ي ٍ ى
ى ى
ىحمد بف يزىى ٍير التَّ ًم ً
يمي أيىبك ا ٍلحسف ا ٍل ىم ًال ًكي ِّ
الد ىم ٍشًقي (488ق)
مي بف أ ٍ
 299ىع ٌ
م أيىبك ا ٍل ىح ىس ًف ا ٍل ىح ًافظي(415ق)
ىى ىك ًاز ُّ
اف ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ا ٍلفى ىرًج األ ٍ
 300ىعمً ُّي ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىع ٍب ىد ى
ِّي ً
ً
اؽ (364ق)
ص ُّي ا ٍل ىكَّر ي
المص ٍ
 301ىعمً ُّي ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىعم ٍّي أىيبك ا ٍل ىح ىس ًف ى
ً
الرٌزاز (419ق)
 302ىعمً ُّي ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف يم ىح َّمد ٍب ًف ىد ياكىد ٍبف يم ى
كسى ٌ
303

مي ٍبف
ىع ٌ
ىعمً ُّي ٍب يف
ىعمً ُّي ٍب يف
عمي بف

307

عمي بف
ٌ
ىعًمي ٍبف
ً
بف
ىعم ُّي ي
ىعًم ُّي ٍب يف
ً
بف
ىعم ُّي ي
ىعمً ُّي ٍب يف

304
305
306
308
309
310
311
312

مي ،أيىبك القاسـ ،ابف البسرم (274ق)
أٍ
ىح ىمد ٍبف يم ىح َّمد ٍبف ىع ٌ
كر ٍب ًف قيىب ٍي و
َّاني أيىبك ا ٍل ىح ىس ًف ِّ
ص ً
مشقي (530ق)
الد ُّ
س الغس ُّ
أٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىم ٍن ي
ً
م (230ق)
ا ٍل ىج ٍع ًد ٍب ًف يعىب ٍي ود ا ٍل ىج ٍك ىى ًر ُّ
م ،أيىبك ا ٍلحسف ا ٍلىب ٍغ ىداد ٌ
الرىبعي (436ق)
الحسف بف عمي أبك الحسف ى

مي( 533ق)
الح ىسف ُّ
عمي بف الفتح ،أبك ى
السمى ٌ
المسمٌـ بف محمد بف ٌ
م أيىبك ا ٍل ىح ىس ًف
الر ًاز ُّ
ىج ٍعفىر ٍبف يم ىح َّمد َّ
اس ً ً
م ٍب ًف يم ىخ ًاد ً
بف إًىي ً
ش ً
يح ٍج ًر ً
بف يم ىش ٍم ًروج (244ق)
َّع ًد ُّ
بف يمقىات وؿ الس ٍ
ً َّ ً
ً
ص و
كؼ بً ٍاب ًف يس ىك ٍيىنةى (532ق)
كر ا ٍل ىم ٍع ير ي
ىعم ِّي ٍب ًف يعىب ٍيد المو أيىبك ىم ٍن ي
بف الحس ًف ،أىبك الحس ًف ً
ً
يع ىم ىر ً
الح ٍربً ُّي (386ق)
الح ٍمىي ًر ُّ
م ى
بف يم ىح َّمد ً ى ى ي ى ى
ً
اف الص ً
م ( 330 - 321ىػ)
ُّكر ُّ
يم ىح َّمد ٍب ًف أىبًي يسمىٍي ىم ى
247
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 313ىعمً ُّي
 314ىعًم ُّي
 315ىعمً ُّي ٍب يف
مي بف
 316ىع ٌ
ً
بف
 317ىعم ُّي ي
ً
بف
 318ىعم ُّي ي
ً
بف
 319ىعم ُّي ي
ً
بف
 320ىعم ُّي ي
 321ىعمً ُّي ٍب يف
ً
بف
 322ىعم ُّي ي
ً
بف
 323ىعم ُّي ي
ىح ىمد ٍبف يم ىح َّمد الكاسطي الخطيب (الطبقة السادسة عشر)
 324يع ىمر ٍبف أ ٍ
الخطَّ ً
 325يع ىم ير ً
اب 
بف ى
 326ىع ٍم يرك ٍب يف أىبًي ىسمى ىمةى أيىبك ىح ٍف و
ص التِِّّن ٍي ًس ُّي (214ق)
الى يـ ،ا ٍل ىم ِّك ُّي األىثٍىريـ (126ق)
 327ىع ٍم يرك ٍب يف ًد ىين وار ،أيىبك يم ىح َّم ود ،ا ٍل يج ىم ًح ُّي ىم ٍك ي
 328ىع ٍم يرك ٍب يف يزىرٍي و
ؽ
الحم ً
ً
بف ىكثًٍي ًر ً ً
ص ُّي أيىبك ىح ٍف و
بف ىس ًع ٍي ًد ً
اف ً
ص (251ق)
بف يعثٍ ىم ى
 329ىع ٍم يرك ي
بف د ٍيىن وار ٍ
 330ىع ٍمرك بف يم ىح َّمد العنقزم القرشي ،مكالىـ ،أيىبك ىس ًعيد الككفي (199ق)
 331ىع ٍم يرك ٍب يف ك ًاق ود ،أيىبك ىح ٍف و
الى يـِّ ،
الد ىم ٍشًق ُّي (180-171ق)
ص ا ٍلقيىرًش ُّي ىم ٍك ي
ى
 332عمف حدثو
اب رس ً
كؿ المَّ ًو .
 333ىع ٍف أ ٍ
ىص ىح ً ى ي
 334عف مف حدث عنو :
ً
ً
ً
يسى بف داكد بف الجراح أبك القاسـ (391ق)
يسى ٍب ًف الكزير ىعم ِّي ٍب ًف ع ى
 335ع ى
ً
ً
الكَّراؽ
يسى بف يعىبيد اهلل بف ىع ٍبد ى
 336ع ى
الع ًزيز ى
ً
الصفَّار (267ق)
كسى ٍب ًف أىبًي ىح ٍر وب أيىبك ىي ٍحىيى َّ
يسى ٍب يف يم ى
 337ع ى
 338ىغالب بف ىغزكاف الثقفي ِّ
الد ىم ٍشًقي
ى
ٍب يف
بف
ي

ً َّ ً
الم ٍش ىكانً ُّي (550ق)
يم ىح َّم ًد ٍب ًف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىع ٍبد المو ،أيىبك ا ٍل ىح ىس ًف ي
زد ىاد أىبك تى َّماـ الب ٍغ ىد ًادمُّ ،الك ً
الح ىس ًف ً
يم ىح َّم ًد ً
اس ًط ُّي531( ،ق)
ى
بف ىي ى ي
بف ى
ى
يم ىح َّم ًد ٍب ًف ا ٍل يح ىس ٍي ًف أيىبك الٍ ىح ىس ًف األ ٍىرىد ٍستىانً ُّي
مح َّمد بف يشجاع بف أىبًي اليكؿ ٍاأل ٍىنطى ً
اكي أيىبك ا ٍلحسف (444ق)
ى
يى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
بف ىع ٍبد اهلل ً
يم ىح َّمد ً
م (415ق)
الب ٍغ ىداد ُّ
بف ب ٍش ىراف األ ىيمك ُّ
م ،ى
ِّي ً
ص ُّي ِّ
يم ىح َّم ًد ً
الد ىم ٍشًق ُّي (487ق)
المص ٍ
بف ىعمً ِّي بف أ ٍ
ىح ىم ىد ى
بف ىخ ىزفىةى ً ً
بف ىعمً ِّي ً
يم ىح َّم ًد ً
َّي ىدالىنً ُّي (409ق)
الح ىس ًف الص ٍ
الكاسط ُّي ،أيىبك ى
ى
الح ىس ًف القيىرًش ُّي ال يك ٍكًف ُّي (189ق)
يم ٍس ًي ور أيىبك ى
ير ،أىبك الحس ًف ى َّ ً
ً
يمنً ً
م (439ق)
ص ًر ُّ
ير ٍب ًف أ ٍ
الخبل يؿ الم ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف يمن و ي ى ى
ًىب ًة ً
بف ىعًم ِّي ً
اهلل ً
ص ور ٍاب يف ىما يك ٍكال (487ق)
ى
بف ىج ٍعفى ًر أيىبك ىن ٍ
اى ٍيـ ً ً
يعقيكب ً ً ً
ًً
العقى ًب (353ق)
ىٍ ٍ ى
بف ىشاك ًر ،أيىبك القىاسـ ٍاب ًف أىبًي ى
بف إ ٍب ىر ى

 339يغىن ٍيـ ٍب يف قىٍي و
م (90ق)
س أبك العنبر ا ٍل ىم ًازنً ُّي ا ٍلىب ٍ
ص ًر ٌ
ي
ً
ً
ً
ً
م ا ٍل ىخط ً
بف ىعم ِّي ً
يب (509ق)
السبلىـ أىيبك الفى ىرًج األ ٍىرىمىن ًاز ُّ
بف ىع ٍبد َّ
 340ىغ ٍي ي
ث ي
 341فاطمة بنت السيد ناصر بف الحسف ،أـ المجتبى ،العمكية األصبيانية ( 533ق)
 342فرات بف أبي عبد الرحمف القزاز أبك عبد اهلل البصرم(,الطبقة الخامسة)
كخ ُّي ا ٍل ًحم ً
 343فىرج ٍبف فىضالىةى التَّين ً
ص ُّي كًقي ىؿ ِّ
الد ىم ٍشًق ُّي (176ق)
ىي ي ى
ٍ
ى
بف ىع ٍم ًرك ً
بف يد ىك ٍي وف(219ق)
بف ىح َّم ًاد الطَّ ُّ
محي ،أيىبك ين ىع ٍيوـ الفى ٍ
 344الفى ٍ
ض يؿ ي
ض يؿ ي

 345الفضؿ" بف مكسى السيناني أبك عبد اهلل المركذم (192ق)
بف يم ىح َّم ًد ً
بف يع ٍقىبةى ً
ُّكائً ُّي أبك عامر الككفي (215ق)
بف يس ٍفىي ى
صةي ي
 346قىبًٍي ى
اف الس ى
ادةي ً
ادةى ً
امةى ً
َّد ٍك ًس ُّي (117ق)
بف ىع ًزٍي وز الس ي
بف قىتى ى
 347قىتى ى ي
بف د ىع ى
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طىبةي ٍب يف ىمالً وؾ الثَّ ٍعمىبً ُّي ىع ُّـ ًزىي ًاد ٍب ًف ًع ىبلقىةى 
قي ٍ
طف ٍبف ك ٍى وب المٍَّيثً ُّي ،كيقىا يؿ :ا ٍل يخ ىز ً
اع ُّي ا ٍل ىم ىدنً ِّي ،أيىبك ا ٍل ىح ىس ًف ( 130 - 121ق)
ىي
قى ى ي ي ى
كفي أ ً
اءةى (70ق)
ىس ًد ُّ
قىٍي يس ٍب يف َّ
م ال يك ُّ ى
ىح يد ىبني يس ىك ى
الس ىك ًف ٍاأل ى
ً
الح ىسف َّ
م العسقبلني ا ٍل ىم ٍق ًد ًس ُّي (492ق)
ىكام يؿ بف ىد ٍي ىسـ بف مجاىد  ،أبك ى
النضر ٌ
صي َّ
جي ً
ً
الحذاء المقرئ (247ق)
الح ٍم ُّ
الم ٍذ ًح ُّ
ىكثير بف يعىبيد بف نمير أبك ى
الح ىسف ى
ىحب ًار ىكعب بف ماتً وع ً
م أبك إسحاؽ32( ,ق ,كقيؿ 34ق)
الح ٍمىي ًر ُّ
ب األ ٍ ى
ىك ٍع ي
ٍ ي ي ى
ً
ً ً
الح ىس ًف (149ق)
ص ًر ُّ
م أيىبك ى
الحىنف ُّي ى
الح ىس ًف التَّم ٍيم ُّي ى
بف ى
الب ٍ
ىك ٍي ىم يس ي
صابي أىبك عامر ا ٍل ًح ً
ً
مصي ( 120 - 111ق)
الك َّ
ي ى
لي ٍق ىم ى
اف ٍب ًف ىعام ور ى
ً
ًً
ؾ ٍب يف أىىن ً
ىصىب ًح ُّي أيىبك ىع ٍب ًد المَّو (179ق)
ىمالً ي
س ٍب ًف ىمالؾ ٍب ًف أىبًي ىعام ًر األ ٍ

محفكظ بف عمقمة الحضرمي ،أبك جنادة الحمصي120-111( ،ق)
مح َّم يد بف إً ٍبر ً
اى ٍي ىـ
يى
ي ى
ً ً
ص ور ا ٍليى ياركنً ُّي ا ٍل يج ٍر ىجانً ُّي
يـ أيىبك ىن ٍ
يم ىح َّم يد ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ً ً
يـ ٍب ًف ىج ٍعفى ور أيىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو َّ
الن َّشابً ُّي (535ق)
يم ىح َّم يد ٍب يف إ ٍب ىراى ى
بف ع ٍب ًد ً
ً
ض ًؿ أيىبك ىج ٍعفى ور َّ
اهلل ً
الد ٍيىبمً ُّي (322ق)
بف الفى ٍ
بف إً ٍب ىراى ٍي ىـ ً ى
يم ىح َّم يد ي
ً ً
يـ ٍب ًف عمي بف زاذاف أيىبك ىب ٍك ًر بف المقرئ األصبياني (381ق)
يم ىح َّم يد ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ً
ً
ً ً
ىصىبيىانً ُّي ،األ ًىم ٍي يف (530ق)
يـ ٍب ًف يم ىح َّمد ٍب ًف ىس ٍع يد ىكٍيو أيىبك ىس ٍي وؿ األ ٍ
يم ىح َّم يد ٍب يف إ ٍب ىراى ى
َّ
م (549ق)
محمد ٍبف إبراىيـ ٍبف م ٌك ٌي ٍب ًف ىعمً ُّي  ،أبك طاىر
األصبياني ،الط ىراز ٌ
ٌ
بف أى ٍح ىم ىد ً
ص ور يش ىجا ًع ً
بف ىعمً ٍّي يأبك ىب ٍك ور المَّ ٍفتيىكانً ُّي (533ق)
بف أىبًي ىن ٍ
يم ىح َّم يد ي
ىحم ىد أىبك ا ٍلحس ٍي ًف ٍب ًف اآلبين ً
ً
كس ِّي (457ق)
ى
يى
يم ىح َّمد ٍب ًف أ ٍ ى
ً َّ ً
ً ً
طاب(525ق)
مٍ ،اب ًف الح ى
يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
الراز ٌ
يـ أيىبك ىع ٍبد المو ٌ
ىح ىم ىد ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
طً
ىح ىم ىد ً
م (476ق)
اى ور المَّ ٍخ ًم ُّي األ ٍىنىب ًار ُّ
بف أىبًي َّ
الص ٍق ًر أيىبك ى
بف أ ٍ
يم ىح َّم يد ي

 369محمد بف أحمد بف
ىح ىم ىد ٍب ًف
 370يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
 371محمد بف أحمد بف
372
373
374
375

بف
يم ىح َّم يد ي
يم ىح َّم يد ٍب يف
حم ًد بف
يم َّ
يم ىح َّم يد ٍب يف

ىح ىم ىد ً
بف
أٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف
أٍ
ىح ىم ىد ً
بف
أٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف
أٍ

القاسـ بف الخميؿ بف الضحاؾ بال يك ىد ٍيمي
اى ًر ُّ
ع ٍب ًد المَّ ًو أىبك الطَّ ً
الذ ٍىمً ُّي (367ق)
ي
ى
السمى ًم ٍي (405ق)
عثماف أبك بكر بف أبي الحديد ُّ
ً
ً
ِّم ىس يار (475ق)
ىعم ٍّي أيىبك ىب ٍك ور األ ٍ
ىصىبيىان ُّي الس ٍ
ً
ً
ص و
ىصىبيىانً ُّي (482ق)
كر األ ٍ
ىعم ِّي ٍب ًف ىش ٍك يرىكٍيو أيىبك ىم ٍن ي

م ٍحيب و
ً
كب أىبك العب ً
م (356ق)
الم ٍرىكًز ِّ
الم ٍحيبكب ِّي ى
َّاس ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
يم ىح َّمد أيىبك ىب ٍك ور ا ٍل ىكاسط ِّي ا ٍل ىم ٍقدس ُّي
يم ىح َّم ًد ً
البَّزاز(412ق)
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
بف أ ٍ
م ،ى
ىح ىم ىد ٍاب يف ىرٍزقي ىكٍيو ى
ىى ياركف بف مكسى الغساني،ابف الجندم (417ق)

ىح ىم ىد ً
بف
بف أ ٍ
 376يم ىح َّم يد ي
ىحمد بف
 377يم ىح َّمد بف أ ٍ
كب ٍب ًف ىش ٍيىبةى أبك و
كسي (331ق)
َّد َّ
بكر الس ي
 378يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىي ٍعقي ى
ً
بف إًىي و
بف إً ٍد ًرٍي ىس ً
َّر ٍخ ًس ُّي (113ق)
 379يم ىح َّم يد ي
اس أبك لبيد السَّام ُّي ،الس ى
اؽ ً
اغانً ُّي (270ق)
بف ىج ٍعفى ور أيىبك ىب ٍك ور َّ
بف ًإ ٍس ىح ى
الص ى
 380يم ىح َّم يد ي
اؽ ٍب ًف يم ىح َّم ًد أيىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىم ٍن ىد ٍه (396ق)
 381يم ىح َّم يد ٍب يف إً ٍس ىح ى
بف ىي ىس ًار ً
اؽ ً
م (150ق)
ىخىب ًار ُّ
بف ًخىي وار األ ٍ
بف إً ٍس ىح ى
 382يم ىح َّم يد ي
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 383يم ىح َّم يد
 384يم ىح َّم يد

بف
ي
ٍب يف

 385يم ىح َّمد بف
 386يم ىح َّم يد ٍب يف
بف
 387يم ىح َّم يد ي
بف
 388يم ىح َّم يد ي
بف
 389يم ىح َّم يد ي
 390يم ىح َّم يد
 391يم ىح َّم يد

بف
ي
ٍب يف

 392محمد بف
 393يم ىح َّم ًد بف
بف
 394يم ىح َّم يد ي
بف
 395يم ىح َّم يد ي
بف
 396يم ىح َّم يد ي
 397يم ىح َّم يد ٍب يف
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

ً ً
بف إً ٍبر ً
ً
اى ٍي ىـ ً
م (256ق)
الب ىخ ًار ُّ
بف ىب ٍرًد ٍزىبو ،أيىبك ىع ٍبد اهلل ي
إً ٍس ىماعٍي ىؿ ً ى
إًسم ً
الصائًغي الكبير البغدادم (276ق)
يؿ ٍب ًف ىسالًوـ ،أيىبك ىج ٍعفى ور َّ
اع ى
ٍى
إسم ً
اعيؿ بف ًع ٍي ىسى بف أىبًي ىس ًم ىينة ،أبك عبد اهلل (230ق)
ٍى
إًسم ً
اعي ىؿ ٍب ًف يم ىح َّم ود أيىبك ىعمً ٍّي ا ٍل ًع ىرًاق ُّي(459ق)
ٍى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ِّ
إً ٍس ىماعٍي ىؿ ً
م (280ق)
الب ٍغ ىداد ُّ
ؼ أيىبك إ ٍس ىماعٍي ىؿ  ،الت ٍرمذ ُّ
بف يي ٍك يس ى
م ،ثيَّـ ى
ادة أىبك العب ً َّ ً
الح ىس ًف ً
الع ٍسقىبلىنً ٌي (310ق)
ى
َّاس الم ٍخم ُّي ى
بف قيتىٍيىبة بف ًزىي ى ي ى
َّ
ً
ً
الح ىس ٍي ًف َّ
بف يم ىح َّمد ً
الح ىس ٍي ًف ً
مٍ ،اب ًف الطفَّاؿ (448ق)
الن ٍي ىس ياب ٍكًر ُّ
بف ي
ي
َّ
ً
ً
بف يم ىح َّمد ً
الح ىس ٍي ًف ً
اف (415ق)
بف الفى ٍ
الب ٍغ ىدادمُّ ،أيىبك ي
ضؿ ى
ي
الح ىس ٍي ًف القىط ي
ً
ا ٍل يح ىس ٍي ًف بف محمد بف سعيد ،أبك عبد اهلل َّ
الز ٍعفى ىران ُّي الكاسطي (337ق)
العباس بف محمد بف أبي كريمة أبك طمحة الصيداكم
العب ً
الخٌراز (382ق)
َّاس بف يم ىح َّم ًد بف زكرٌيا  ،أيىبك عمر بف ىحي ىَّكٍي ًو ى
ى
العب ً
بف يم ىح َّم ًد ً
َّاس ً
الخَّزاز ،أيىبك يع ىم ىر ٍب يف ىحي ٍُّكىيو (283ق)
بف ىزىك ًريَّا  ،ى
ى
َّاس ،أىبك ع ٍب ًد ً
ىح ىم ىد ً
ض ًؿ ً
اهلل الفيىرًاكم (530ق)
بف أ ٍ
الفى ٍ
العب ً ي ى
بف أىبًي ى
القى ً
اسًـ ً
بف ىج ٍعفىر أبك الطَّيِّب ال ىكك ىكبً ُّي (317ق)
ً ً
الحم ً
ً
ً
و
ص ُّي (246ق)
ا ٍل يم ى
صفَّى ٍب يف يب ٍيميكؿ أيىبك ىع ٍبد اهلل القيىرش ُّيٍ ،
المظىفَّر بف بكراف أىبك ب ٍك ور َّ ً
مَّ ،
الش ًاف ًع ٌي (488ق)
الح ىم ًك ُّ
الشام ُّي ،ى
ى ى ي ى
ي

بف
يم ىح َّم يد ي
يم ىح َّمد ٍبف ُّ
الن ٍع ىماف ٍبف بشير النيسابكرم أيىبك ىع ٍبد اهلل المقدسي (268ق)
ًو
الن ٍي ىس ياب ً
كرم (278ق)
ص ًرم ى
العىباس ،أبك ىسعيد ى
الب ٍ
يم ىح َّمد ٍب يف بً ٍشر بف ى
م
يم ىح َّم يد ٍب يف ىج ٍعفى ور بف الييثـ بف يحيى بف فرقد الضبي ا ٍل يم ىعب يِّر ا ٍل ىكا ىذ ًار ُّ

محمد بف حماد الطيراني (271ق)
األصبياني ،ا ٍل ًك ٍب ًريتً ِّي532( ، ،ق)
يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىح ٍم ود بف عبد اهلل ،أبك نصر
ٌ
كفي أيىبك يم ىع ًاكىيةى الضرير(194ق)
يم ىح َّم يد ٍب يف ىخ ًازوـ ال يك ُّ
بف مح َّم ًد ً ً
الممً ًؾ ً
العقىٍيمً ُّي(316ق)
بف يخ ىرٍيًـ ً ي ى
بف ىم ٍرىك ى
يم ىح َّم يد ي
اف أيىبك ىب ٍك ور ي
بف ىع ٍبد ى
بف مح َّم ًد ً ً
الممً ًؾ ً
العقىٍيمً ُّي(316ق)
بف يخ ىرٍيًـ ً ي ى
بف ىم ٍرىك ى
يم ىح َّم يد ي
اف أيىبك ىب ٍك ور ي
بف ىع ٍبد ى
يم ىح َّم يد ٍب يف ىس ٍع ًد ٍب ًف ا ٍل ىح ىس ًف ٍب ًف ىع ًطَّيةى ٍب ًف ىس ٍع ود ا ٍل ىع ٍكًف ُّي أبك ىج ٍعفىر(276ق)
بف منًٍي وع أىبك ع ٍب ًد ً
اهلل الب ٍغ ىد ًاد ُّ ً
ً
م (230ق)
الك ًاق ًد ِّ
م ىكات ي
ى
ي ى
يم ىح َّم يد ي
بف ىس ٍعد ً ى
ب ى
الر ٍح ىمف بف عبيد اهلل ،أيىبك عبد اهلل ِّ
الد ىم ٍشًقي (233ق)
يم ىح َّمد بف ىعائًذ بف عبد َّ
و
ً ً
البزاز (535ق)
دادمٌ ،
يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد ا ٍلىباقي ٍب ًف يم ىح َّمد أيىبك ىب ٍك ور  ،البغ ٌ
م ال ىك ٍن ىج ير ً
الر ٍح ىم ًف أيىبك ىس ٍع ود َّ
م(453ق)
كذ ُّ
الن ٍي ىس ياب ٍكًر ُّ
بف ىع ٍب ًد َّ
يم ىح َّم يد ي
َّ
الم ىخمِّص (393ق)
يم ىح َّمد ٍبف ىع ٍبد َّ
الر ٍح ىمف ٍبف ا ٍل ىعبَّاس الذىبي  ،أبك طاىر ي
َّ
بف عب ٍي ًد ً
اهلل َّ ً
الخبلَّ ًؿ (416ق)
بف ىع ٍب ًد َّ
افٍ ،اب ًف ى
الر ٍح ىم ًف ً ي ى
الد ىاران ُّي ،القىط ي
يم ىح َّم يد ي
الر ٍحم ًف ٍب ًف ىنكىف ًؿ أىبك ٍاألىسكًد ٍب ًف ٍاأل ً ً
ً
يـ يع ٍرىكةى (131ق)
ٍ ي
ٍ
يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد َّ ى
ىس ىكد ،ىيت ي
ٍى
مح َّم يد ٍبف ع ٍب ًد الصَّم ًد ٍب ًف ا ٍلحس ًف أىبك َّ
الطِّي ًب َّ
م (319ق)
ؼ بً ٍا ىلب ىغ ًك ِّ
اؽ يي ٍع ىر ي
الدقَّ ي
ىى ي
ي ى
يى
ى
ً ً
بف إً ٍبر ً
بف ىع ٍب يدكٍيو أبك بكر َّ
اى ٍي ىـ ً
الش ًاف ًع ُّي البزاز(354ق)
يم ىح َّم يد ي
بف ىع ٍبد اهلل ً ى
ى
مح َّم يد بف ع ٍب ًد ً
اؽٍ ،ب ًف أ ً
الح ىس ٍي ًف َّ
اهلل ً
ىخي ًم ٍي ًمي (390ق)
الدقَّ ي
الح ىس ٍي ًف أيىبك ي
بف ي
ي ى
يى
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 418يم ىح َّم يد
 419يم ىح َّم يد

ٍب يف
بف
ي

 420يم ىح َّم يد ٍب يف
 421يم ىح َّمد بف
بف
 422يم ىح َّم يد ي

 423يم ىح َّمد بف
 424محمد بف
 425يم ىح َّم يد
 426يم ىح َّم يد
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445

بف
ي
بف
ي

م ٍابف أىبًي ع ً
اصوـ (459ق)
ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىر  ،أيىبك ىب ٍك ور ا ٍل يع ىم ًر ُّ
ى
م ا ٍليى ىرًك ُّ ي
بف مح َّم ًد أىبك ع ٍب ًد ً
ً ً
اهلل بف البيِّع ،الح ً
اك يـ َّ
م (405ق)
الن ٍي ىس ياب ٍكًر ُّ
ى
ي ى
ىع ٍبد اهلل ً ي ى ي ى
اح ًد ا ٍلك ً
ع ٍب ًد ا ٍلك ً
اس ًط ُّي أىبيك ين ىع ٍيوـ
ى
ى ى
ً
ىحم ىد ُّ ً
كس بف ىك ً
ىع ٍب يد و
م (294ق)
ام وؿ السَّ
السمىم ٌي ى
الب ٍغ ىداد ٌ
َّراج ،أيىبك أ ٍ ى
يعىب ٍي ًد ً ً
ب (205ق)
يمَّيةى الطَّىن ًاف ًس ُّي ال يك ٍكًف ُّي ،األ ٍ
ىح ىد ي
بف أىبي أ ى
عمر بف مح َّمد بف سمـ التَّ ًم ً
يمي ابف ً
الج ىعابي (355ق)
يى
مي الحافظ (322ق)
حماد ،أبك جعفر ي
ىع ٍمرك بف مكسى بف ٌ
العقىٍي ٌ
ً
عك ً
ىح ىم ىد ً
ؼ ً
الم ىزنً ُّي ,أىبًك ىب ٍكر(431ق)
بف أ ٍ
بف يم ىح َّمد ي
ىٍ
ً
ً
ً
بف يم ىح َّمد ً
ىح ىم ىد ً
ىع ٍكؼ ً
الر ٍح ىم ًف المازنً ُّي (431ق)
بف ىع ٍبد َّ
بف أ ٍ

محمد بف عياض
ً
الح ىسف َّ
م ،ا ٍل ىم ٍق ًد ًس ُّي (536ق)
يم ىح َّم يد ٍب يف ىكام وؿ بف ىد ٍي ىسـ بف مجاىد أبك ى
النضر ٌ
ً ً
ً
البَّزاز اليى ٍم ىدانًي (440ق)
بلف  ،أبك طاىر ى
يـ ٍب ًف ىغ ٍي ى
يم ىح َّم يد ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
م،الح ً
ىح ىم ىد َّ
ىح ىم ىد ً
بف يم ىح َّم ًد ً
اك يـ ال ىكبًٍي ير(378ق)
بف إً ٍس ىح ى
اؽ أيىبك أ ٍ
بف أ ٍ
الن ٍي ىس ياب ٍكًر ُّ ى
يم ىح َّم يد ي
اؽ
يم ىح َّم يد ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ا ٍل يح ىس ٍي ًف أيىبك ا ٍل يح ىس ٍي ًف ا ٍل ىكَّر ي
ً
اف ً
بف يم ىح َّم ًد ً
م (312ق)
اغ ٍن ًد ُّ
الب ى
الح ًارث أيىبك ىب ٍك ور ى
بف ى
بف يسمىٍي ىم ى
يم ىح َّم يد ي
مح َّم يد بف مح َّم ًد ً ً
ص ور َّ
الزٍيىنبًي (479ق)
ي يى
يى
بف ىعم ٍّي أيىبك ىن ٍ
ً
ً
الرَّزاؽ أيىبك ا ٍلحسف َّ
م الٍجبلب (517ق)
يم ىح َّمد بف ىم ٍريزكؽ بف عبد َّ
الز ٍعفى ىراني ا ٍلىب ٍغ ىداد ٌ
السمسار(363ق)
محمد بف مكسى بف الحسيف ،أبك العباس ابف ٌ
ً
محمد ً
ناصر ً
ً
عمي  ،أبك الفضؿ السبلمي550( ،ق)
بف
بف
بف ِّ
ي
محمد ي
ً
ً
مح َّم يد بف ىىاركف  ،أىبك ب ٍك ور ُّ ً
الم ٍشيي ٍكًر(307ق)
صاح ي
ي يٍ ى ي ى
يى
الرٍكىيان ُّي ،ى
(الم ٍسىند) ى
ب ي
كف ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىب َّك وار ِّ
الد ىم ٍشًق ُّي (289ق)
يم ىح َّم يد ٍب يف ىى يار ى
َّ
م البللكائي (472ق)
صكر  ،أيىبك بكر الطىب ًر ٌ
يم ىح َّمد بف ىبة اهلل ٍبف ا ٍلحسف بف ىم ٍن ي
بف ع ًطَّيةى أىبك ع ٍب ًد ً
السمى ًم ُّيِّ ،
الد ىم ٍشًق ُّي ( 230 - 221ق)
اهلل ُّ
ي ى
بف ىك ٍى ًب ً ى
يم ىح َّم يد ي
ً
بف ىي ٍحىيى ً
الع ىدنً ُّي (243ق)
يم ىح َّم يد ي
بف أىبًي يع ىم ىر ،أيىبك ىع ٍب يد اهلل ى
الج ٍن ًزم أبك سعد َّ
م (549ق)
محمد بف يحيى بف منصكر ى
الن ٍيسابكر ٌ
ًً
العب ً
ىص ُّـ (346ق)
ب بف يي ٍك يس ى
بف ىي ٍعقي ٍك ى
يم ىح َّم يد ي
الم ٍعقم ُّي  ،األ ى
ؼ أيىبك ى
َّاس  ،ى
محمد بف يكسؼ بف بشر بف ًم ٍرىداس ،أبك عبد اهلل اليى ىرًكم (330ق)
ً ً
و
بف ىج ٍعفى ًر ً
ىصىبيىانً ُّي ال ىك ٍك ىس يج (473ق)
المظىفَّ ًر التَّم ٍيم ُّي ،األ ٍ
ىم ٍح يم ٍكيد ي
بف يم ىح َّمد أيىبك ي

ىسماء بف ىخ ًار ىجة أيىبك إً ٍس ىحاؽ الفزارم (193ق)
 446ىم ٍرىكاف بف يم ىع ًاكىية بف ا ٍل ىح ًارث بف أ ى
ىح ىم ىد ٍب ًف يب ٍرىى و
اف أيىبك الٍفىتٍ ًح ا ٍل يم ٍق ًرئي (385ق)
 447ا ٍل يم ى
ظفَّ ير ٍب يف أ ٍ
 448المظفر بف الحسف بف المظفر  ,سبط أبي بكر ابف الؿ اليمذاني (261ق)
449
450
451
452

يم ىعاذ ٍبف ىشاـ ٍبف أىبًي ىع ٍبد اهلل ىس ٍنىب ور َّ
م (200ق)
صر ُّ
الد ٍستيك ُّ
ائي ى
الب ٍ
َّاس ا ٍل ًحم ً
يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ا ٍل ىعب ً
ص ُّي
ٍ
يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ىح ٍي ىدةى ٍب ًف يم ىع ًاكىيةى ٍب ًف قي ىش ٍي ًر 
الحم ً
ً
بف ح ىد ٍي ًر ً ً و
مع ًاكيةي بف ً
ص ُّي(158ق)
الح ٍ
بف ىسع ٍيد ى
صال ًح ً ي
يى ى ي ى
ض ىرًم ُّي أيىبك ىع ٍم ورك ٍ
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الميىمَّ ًب ً
بف ىع ٍم ًرك ً
الم ٍعنً ُّي214( ،ق)
بف ىع ٍم ورك األ ٍىزًد ُّ
يم ىع ًاكىيةي ي
م أيىبك ىع ٍم ورك ،ى
بف ي
معاكية بف يحيى َّ
سي ()180 -171
امي ،أبك مطيع األطريابمي ُّ
الش ُّ
يم ٍعتىمر ٍبف يسمىٍي ىماف ٍبف طرخاف التٍَّي ًم ٌي أيىبك يم ىح َّمد البصرم ،يمقب بالطفيؿ (187ق)
معمر بف ر ً
م(153ق ,كقيؿ 154ق)
ص ًر ُّ
اش ود أيىبك يع ٍرىكةى األ ٍىزًد ُّ
م ى
الب ٍ
ى ٍ ىي ي ى
ً
ً
ِّ
ىم ٍك يحك هؿ ،أىبك ىعبد اهلل الد ىم ٍشق ُّي (113ق)
منصكر ٍبف أىبًي م ىز ً
احـ ،أيىبك نصر التٍُّرًك ٌي ،كاسـ أبيو بشير(235ق)
ي
ً
ً
م ىم ٍكالى يىـ ال يك ٍكًف ُّي( الطبؽ الخامسة)
ىسد ُّ
الم ٍنيىا يؿ ي
بف ىع ٍم ورك أيىبك ىع ٍم ورك األ ى
اعٍي ىؿ ً
مكسى بف إًسم ً
م ،أيىبك ىسمى ىمةى التَّيب ٍكىذ ًك ُّي (223ق)
ص ًر ُّ
الم ٍنقى ًر ُّ
م ىم ٍكالى يى ٍـ ،ى
الب ٍ
يٍ ى ي ٍ ى
ً
بف ىم ٍس يع ٍكود َّ
م (220ق)
ص ًر ُّ
الن ٍيد ُّ
م ،أيىبك يح ىذ ٍيفىةى ى
الب ٍ
يم ٍك ىسى ي
ىن ٍا ً
ص ير ٍب يف ىس ٍي وؿ ،أيىب ٍك ىس ٍع ود َّ
الن ٍكقىانًي ( 533ق)
ناصر بف محمكد بف عمي أبك الفضائؿ القرشي الصائغ (549ق)
ىن ًافع مكلىى ٍاب ًف عمر ر ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنييما (117ق)
ي ىى ى
ه ىٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
نصر بف إ ٍب ىراىيـ بف نصر بف إ ٍب ىراىيـ بف ىد ياكد ا ٍل ىم ٍقدسي أيىبك ا ٍلفىتٍح (490ق)
ُّكسي 548 (،ق)
ىح ىم ىد بف يمقىاتًؿ ٍبف ىم ٍ
ص ىر ٍب ىف أ ٍ
ىن ٍ
ط يككد ،أبك القاسـ الس ٌ
نصر بف يخ ىزٍي ىمة بف ىع ٍمقى ىمة بف محفكظ الحضرمي (250-241ق)
رمي ،أىبك ع ٍمقمة ً
صي (140-131ق)
الح ٍم ُّ
الح ٍ
ض ُّ ي ى
نصر بف ىع ٍمقمة ى
ً
و
م أيىبك ىعمي َّ
الض ًرير (231ق)
ىى يار ي
مي المركزم ا ٍلىب ٍغ ىداد ٌ
ٌ
كف ٍب يف ىم ٍع يركؼ أيىبك ىع ٌ
الخر ً
اشـ بف القى ً
ً
اسًـ المٍَّيثً ُّي ،أيىبك َّ
ص ير(207ق)
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
الن ٍ
اسان ُّي ،ثيَّـ ى
ىى ي ي
م ،قىٍي ى
ض ًر ي ى ى
بف ع ٍب ًد ً
ً
اهلل ً ً
ً
بف طىاكٍك و
م (536ق)
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
بف أ ٍ
س ى
ىح ىم ىد ً ى
ىىبةي اهلل ي
بف ىعم ِّي ً ي
بف ًىبة ً
ً
ً
ً
ىح ىم ىد ً
اهلل بف ىعًم ِّي ٍاب يف األى ٍكفىانًي (524ق)
بف أ ٍ
بف يم ىح َّمد ً ى
ىىبةي اهلل ي
اس ًط ُّي أىبك ا ٍلقى ً
ىحم ىد ا ٍلك ً
ً َّ ً
ً َّ ً
اسًـ ُّ
الش يرٍك ًط ُّي (528ق)
ي
ىىبةي المو ٍب يف ىع ٍبد المو ٍب ًف أ ٍ ى ى
ًً
َّ
ً
باني (525ق)
ىبة اهلل ٍبف يم ىح َّمد ٍبف ىع ٍبد ا ٍل ىكاحد أبك القاسـ بف الحصيف الش ٍي ٌ
ً ً
ً
الرىب ًع ُّي َّ
الد ٍستيىكائً ُّي (152ق)
ص ًر ُّ
مَّ ،
بف أىبًي ىع ٍبد اهلل ىس ٍنىب ور أيىبك ىب ٍك ور ى
الب ٍ
اـ ي
ى ىش ي
ً
بف أىىب و
بف ىم ٍي ىس ىرةى ً
ص ٍي ًر ً
بف ىع َّم ًار ً
السمى ًم ُّي (245ق)
الكلً ٍي ًد ُّ
اـ ي
بف ين ى
ى ىش ي
اف أيىبك ى
ً
ً
م
ص ًار ُّ
ىكاثمىةي ٍب يف ا ٍل ىح ىس ًف ا ٍلع ٍرًق ُّي أبك الفىي ى
َّاض األ ٍىن ى
الكضاح ٍبف عبد اهلل ا ٍلي ٍش يك ًرم أىبك عك ىانة الك ً
اس ًط ٌي (176ق)
ى
ى
ي ى
ً
ً
ا ٍلك ً
ضيف بف ىعطاء بف كنانة بف عبد اهلل ا ٍل يخ ىزاعي ِّ
الد ىم ٍشقي أبك كنانة (149ق)
ى
ٌ
ً
ً
ً
ً
بف ىمم ٍي ًح ً
الجَّار ًح ً
الرىؤاس ُّي ( 196أك 197ق)
بف ىعد ٍّ
م ُّ
بف ى
كك ٍيعي ي
الرٍممً ُّي الزيات (300ق)
يد ٍب يف ىح َّم واد بف جابر أبك العباس َّ
ا ٍل ىكلً ي
الكليد بف صالح األزدم
ا ٍل ىكلً ًيد بف عامر الىىي ٍزنً ِّي
ً
العب ً
َّاس ِّ
الد ىم ٍشًق ُّي ا ٍل يم ٍق ًرئ (240ق)
ا ٍل ىكلً ي
يد ٍب يف يعتٍىبةى األى ٍش ىجع ِّي أيىبك ى
ً
َّاس ِّ ً
ًو
العب ً
يمَّيةى ( 194أك 195ق)
الكًل ٍي يد ي
بف يم ٍسمـ أيىبك ى
الد ىم ٍشق ُّي ىم ٍكلىى ىبني أ ى
ى
ً
ً
ً
َّ
بك ٍىباف (239ق)
ب ٍب يف ىبقيةى ٍبف يعىب ٍيد الك ُّ
ىك ٍى ي
اسطي ،أبك محمد ،المعركؼ ى
َّ
ياقكت أبك ُّ
م (543ق)
الدٌر ُّ
السفٌار ،عتيؽ يعىب ٍيد المو ٍبف البخار ٌ
كمي ،التٌاجرٌ ،
الر ٌ
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بف ىنس ًر ً ً و
م (208ق)
الع ٍب ًد ُّ
بف أىبًي يب ىك ٍي ور ً ٍ
ىي ٍحىيى ي
بف أىس ٍيد ى
ىي ٍحىيى ٍب يف أىبًي ىحَّيةى أيىبك ىجىن و
اب ا ٍل ىك ٍمبً ُّي (150ق)
ىي ٍحىيى ٍب ًف ا ٍل ىح ىس ًف ً
ىح ىم ىد أىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ا ٍلىبَّنا(531ق)
بف أ ٍ
ىي ٍحىيى ٍب يف ىجابً ور ابف حساف الطَّائً ُّي أبك عمرك(126ق)
يحيى بف ح َّماد بف أبي زياد َّ ً
م يكنى أىىبا بكر(215ق)
ى
الش ٍيىبان ٌي ا ٍلىب ٍ
ص ًر ٌ
ً
ً
و
ً
ً
يي ِّ
بف ىح ٍم ىزةى ً
الد ىم ٍشقي (183ق)
ض ىرم ُّي  ،أيىبك ىع ٍبد َّ
الب ٍتمى ُّ
الح ٍ
الر ٍح ىم ًف ى
بف ىكاقد ى
ىي ٍحىيى ي
ًو
ً
ىي ٍحىيى ٍب يف ىس ًع ًيد ٍب ًف قىٍي ً
م(143ق)
ص ًار َّ
س ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىس ٍيؿ  ،أىىبك ىسعيد ٍاأل ٍىن ى
يحيى بف عبدؾ القزكيني أبك زكريا كىك يحيى بف عبد األعظـ (271ق)
و
اع ًد ً ً
بف ص ً
ً
م318( ،ق)
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
بف ىكات وب ،أيىبك يم ىح َّمد ،ى
ىي ٍحىيى ي
بف يم ىح َّمد ً ى
بف ًزىي ًاد ً
بف ىع ٍك ًف ً
بف ىم ًع ٍي ًف ً
م ،أيىبك ىزىك ًريَّا (233ق)
المِّر ُّ
بف بً ٍس ى
ىي ٍحىيى ي
ط ىاـ ي
ً
يد ٍبف أ و
اف
يس ٍيد ا ٍل ىغسَّان ِّي  ،ىك يى ىك أىبك يعثٍ ىم ى
ىي ًز ي ي ى
يد ٍب ًف يخم ٍي ور الىي ٍزنً ِّي ال ٌش ً
ام ُّي (الطبقة الثالثة)
ىي ًز ى
ى
ى
يزيد بف يشرٍيح الحضرمي ا ٍل ًح ً
ً
مصي (الطبقة الثالثة)
ى
الزب ٍي ًد ُّ ً ً
يد ٍبف ع ٍب ًد رب ً
ِّو ً
الم ىؤِّذ يف (224ق)
الج ٍرًج ًس ُّي أيىبك الفى ٍ
ض ًؿ ُّ ى
ىي ًز ي ي ى ى
م ،الح ٍمص ُّي ،ي
اسًـ ،مكلىى بنًي ىى ً
الدم ٍشًق ُّي أىبك القى ً
بف ع ٍب ًد الص ً
ً
اشوـ (276ق)
ىٍ ى
ي
بف يم ىح َّمد ً ى
ىي ًزٍي يد ي
َّمد ِّ ى
ى
يزيد ٍب يف ىى يارىكف بف زاذم  ،بف ثابت السممي ،أبك خالد الكاسطي (206ق)
كسؼ ا ٍلفى ًارًسي (277ق)
ىي ٍعقيكب بف يس ٍفىياف ا ٍلفى ىس ًكم أيىبك يي ي
الص ٍمت أىبك يكسؼ ي ً
م (262ق)
شيبة بف َّ
ىي ٍعقيكب بف ى
السدكسي ا ٍلىب ٍ
ص ًر ٌ
ي ي ي
َّيدالني ا ٍل ىم ِّك ٌي (388ق)
أح ىمد ٍبف يكسؼ ٍبف الدخيؿ ،أيىبك يعقكب الص ٍ
يكسؼ ٍبف ٍ
بف الحس ًف أىبك القى ً
ً
م َّ
الح ىس ًف ً
نجانً ُّي (473ق)
اسًـ التَّفى ُّك ًر ُّ
يي ٍك يس ي
الز ى
بف يم ىح َّمد ً ى ى ي
بف ى
ؼ ي
اح ًد ٍب ًف مح َّم ود ا ٍلم ى ً
ؼ ٍبف ع ٍب ًد ا ٍلك ً
ىصىبيىانً ُّي (540ق)
يى
اىان ُّي أيىبك ا ٍلفىتٍ ًح األ ٍ
يي ي
ى
كس ي ي ى ى
يكينس بف ب ىك ٍي ًر ً ً
الج َّما ىؿ (199ق)
بف ىكاص وؿ أىبك ىب ٍك ور ال يك ٍكًف َّي ،ى
يٍ ي ي ي
ً
ً و
ً
اإلصبياني (267ق)
مي ،مكالىـ
يي ي
ٌ
كن يس ٍب يف ىحبيب أبك ب ٍشر الع ٍج ٌ
س  ،أىبك يعىب ٍي ود ،كأيىبك ىح ٍمىب و
بف ىح ٍمىب و
بف ىم ٍي ىس ىرةى ً
الج ٍببلىنً ُّي (132ق)
س ي
يي ٍكين يس ي
ى
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