


 ــزة                                                                                                   ـغــــ- ــــــــةــعة اإلسالميــالجام

 ــــاـميــــــــــــــات العـــــــراسادة الدِّ ــعم

 ـنـــــــــيــــة أصـــــــــول الدِّ ـــــــــيــــــمــك

  وـــممو ريف وعقسم الحديث الش  

 
 
ُ
 فِِٛٓى

َ
ال

َ
 ل

َ
ذٍِٚ

َّ
 ان

ُ
اج

َ
ٔ
ُّ
 انز

ُّ
ثِٙ

َ
ْ

َّ
 فِ  انذ

َ
ح: فِ اشِ ٙ انك

َ
, ثِم

 
َ
ٔ 

َ
 ل

َ
زٍ  ال

َ
ج

َ
 ح

ُ
ٍ

ْ
 ات

ُ
ى

ُ
ٓ

ْ
ُ
َ
  ػ

َّ
 يف انر

ْ
 زِ م

ْ
ل: ةِ ٚ

ْ
ٕ
ُ
ث
ْ
م
َ
 ي

( 
َ
َ
َ
ار

َ
م
ُ
 ي

ٌ
 ذطثٛمٛح

ٌ
ح
َ
اس

َ
ةِ دِر

ُ
ر
ُ
اذِِٓى فِٙ انك

َ
ٚ
ْ
ٔ
ْ
ز
َ
ٗ ي

َ
ه
َ
 ػ

ٌ
 ح

ِّ
 انس

َّ
 (حِ ر

 

Narrators who said, including AL-thahaby in AL-kashf Book: 

confidence, said their Ibn hajar in AL-tagreb Book: 

Acceptable  
(An Empirical Study compared to Conversations in the six books) 
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 إشراف الدكتور
 "حفظه هللا تعالى"    اْلَمْظُموم ُمَحم دِ ْبِن  َماِىرِ  ْبنِ  َحم دِ مُ 

 

َم ىذا البحُث استكمااًل ِلـُمتطم باِت الُحُصوِل عمى َدَرجِة الماجستير في الحِديِث الّشِريِف وُعُموِموِ   ُقدِّ

(مٕ٘ٔٓ /ىـ ٖٚٗٔ)
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 َِّؼََْتـــــَلَ اىَّتًِ  زَبِّ أًَْشِػْنًِ أَُْ أَشْنُس

 أَّْؼََْــــتَ ػَيًََّ ًَػَيَى ًَاىِدَيَّ ًَأَُْ

 أَػََْوَ صَاىِحًا تَسْضَاهُ ًَأَدْخِيْنًِ

  تِسَحََْتِلَ فًِ ػِثَادِكَ اىصَّاىِحِنيَ

 (91: آية النمل)سورة 
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 اإلْـــذاء

 ٍص اىْحُةِّ ًتيسٌ اىشِّفاء ّثغ احلناُ ًىثح اىسَّمحِ .. ز إىل

  أًٍ احلثٍثح  

اىنأض فازغاً ىٍسقٍين قطسج حُةٍّ، ًمَيَّت أّاٍيو ىٍقدً ىنا حلظح سؼادج،  تَجَسَّعإىل ٍِ 

 يل طسٌق اىؼيٌ  دَيًََِّحصد األشٌاك ػِ دزتً ىٍُ

 أتــً اىغــاىـــً

ٌا أزًاحيٌ زخٍصح يف سثٍو اهلل تؼاىلإىل ٍِ      قدٍَّ

 ألمسً ٍنا مجٍؼاًاىشُّيداء ا

 جاح نیس ىنا سیسج اىؼيٌ ًاىنَّسىٌ ٍنازج تُنًٍِْ فِ ،ةىَإىل ٍِ صاغٌا ىنا ػيَيٌ حسًفاً ٍِ ذَ

 يف قسٌ احلدٌث اىشَّسٌف ًػيٌٍو تنيٍح أصٌه اىدٌِِّ  ًأساترتً شٌٍخً

 إىل  ٍِ أحثثتيٌ يف اهلل...أخٌاتً يف قسٌ احلدٌث اىشسٌف ًػيٌٍو

 مجؼاء ىيثشسیح َاءاىسَّ زساىح ًیثيغٌُ ػٌجاىدَّ ىٌاء یحَيٌُ ٍِ إىل

 املتٌاضغ اىثحثَ ىرا أُىدي مجٍؼًا ىؤالء إىل

 .ٍتقثيًا خاىصًا جيؼيو أُتؼاىل  اهلل أسأه
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ريف وعمومو عرية إلى شيوخي وأساتذتي في قسم الحديث الش  منظومة الشِّ أىدي ىذه ال

لى طمبة عمم الحديث الشريف وفرسان ىذا الدِّ بكمية أصول الدِّ   ين, أقول فييا:ين, وا 
 

 ِبْســــــــــــــــــــــــِم هللا َأْبَدُأ ِشـْعِري 
                         

ـــْلِمي بـــــــــــََصرِبُنــــــــــــــوِرَىا َعــــــ   ــــ
 
 

 َوَمــن َلــْم ُيَصــلِّ َعَمــى الن ِبــيِّ 
                          

ـَــــــــــر  ـَ  بـــــَـــــــــِخْيلق َقـــــــــاَل ِفــي ا
ــــيُّ   ـــاْبُن َحَجـــرس الَعْسَلاَلِنــــــــــ  َف

                           
 ــــــَظرفــِـــــــــي الــــر اِوي َأَمــــــــَعَن الن   

ــــوُ   ــــدياًل ِعْمُمــــــــــــ  َجْرحـــًا وتعـــ
                            

ــــر  ــــى الَحَج ــــَذَىبس َعَم ــــاْنُلْش ِب  َف
ــــُيم  َبــــــ ــــت ِة ىــَــذ   ِرَجـــاُل الســـــِّــ

                             
ـــَنا عـــَــشـَـــــــــر  ـــَُيم اــــْــــ بــــ  َوَقــــــــر 

ـــــدْ   ــــلِّ َصــــَحاِبيّس َقــــــــ ــــى ُك  َعَم
                             

ــــُو َعـــــْدل  ـــــُة َأن  ـُم   َأْجــــــــــــَمَعِت ا
 َوِمــــَن الــِّـــــَلاِت العـــــــــــــــــُدْولِ  

                             
ـــر  ـــَر بــــِـــــَخـــَـــــــ ـَــــــيــ  ـــْن تــــــَ  مـــــــَ

ـــولِ وَ   ـــَن المــَــْلُبــــــــــــ ـــم ِمــ  َكـــــــ
                             

 قـــَـــــــــــْد تـــــُـــــوبـــــــِــــَع بــــِـخــَــــبـَــر 
 فـــَـــَخالــــَـــــَف ِفْيـــِو الذ َىبــِــــــيُّ  

                             
 ــــــــَوالس سـَــــــــــبـــَـــــــــربــــَـــَعــــــَد َأقـــْـــ 

ــــــةق   َل ــــــي الِكاِشــــــفِ  ـِ ــــــاَل ِف  َق
                              

ــــب انس كـــَــــــــ  ــــُن حـِــ ــــَذا اْبــــــ ــــر ــ  َذَك
ــــــِعْيف الِحــــــــْ  ِ   ــــــْنُيم َف  َوِم

                              
 َأفـَـــــــــــرَوِمــــــــنـْــــيــُـــــم مـــــَــــــْن  

ـــــُدْوقِ   ـــــْن َصــ ـــــْولِ  َومـــِـــ  الَلــــ
                              

ـَْمـــــــــــر  ََ َعَمْيـــــــــــِو ا  اخـْــــــــــتـَـــــــَم
 المـــَــجــْـيـــُـــــــْوُل حــَـــالـُــــــــــــــوُ  

                               
 ــــــَس لــَـــــُو َأــَـــــــــرَوَمـــــــــــْن َلـــــيْـ  

ـــــن جَــ مَــ وَ   ـــــيِ ـــ ـــــيُّ اِس ال َ  وُ مَ ـ  ــــ
                              

ـــتَ ـــــــن اشْـ ــــيْ ــــــــنَ اْـ  ــــــــدَ ـــنْ عِـــ    ريَ ــــ
ــــدس   ــــَد نـَــــاقــــِـــــ ــــَع ِعْنــــــ  َوُوــِّـــــ

                               
 ـِــــــتــَــْوــــِـــيـْـــِلــــــِو قـَـــــــــْد َســـــــَتربــ 

 ومــَــــــن فـــِــــــْيِو نــــَــصـــْـــــــــــبق  
                              

ـــَدر  ـــَرـ الـــــــلـــــَـــــ ـــن يــَـــــــــ  َومـَـــــــــ
ــــــي عَ   ـــــْن َتَشــــ ــــــْرِجَوُة َوَم  الُمــــ

                               
ـــر  ـــم اعـْـــــتـَــــَبـ  بــِــــــَحـــــِديـْـــــــــــِــيـِــ

 
 

ــــــــــــَث َراوس   َوُرد  َحـــــــــــــــــِديــْــــــــ
                               
ــــَتَصر  ــــد اْنـــ ــــِو قــَــــ  لـــِــــمـَـــْذَىـــبــِــ

ــــــ  ـُوُ َوَمــــــن تـُــــــــــ ـــــــِدْي  ـِرَك حـــَــ
                                
ــــَذر  ــــُو حـــَــ ــــةس ِمنـْــــ ــــلُّ ــــِــلـَــ  كـــُـــــ

ـَاً    َومـَـــــــــن َوفــَـــــــــــــَع َحــــــِدْي
                                
ـــــلــَــــــاِد بـــَـــــــاَن َوَظـــــيـــَـــــــر   ِلــمـنُــّ

 
 

 ــــــــــــــُيم  َعـــــــــــــَمىوصـــــــلِّ المـ  
                                
ـــــِر البـَـــَشـــــر  ـــــدس َخـــــيـْــــ ــ  ُمحـَــــــمـــ 

                  
اسٌِِ تمهى انثاحثح:                                     
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ِِ لى   تعػلى  ْمِد للاِ ػَحػ بعدَ   ػدِ ، أْهػ ْْ ِِ كلىم ػةـ ى ػ   اػر ل نػلـ  ...نػل ػة  كلىَّ   بػف  ُمَحم ػدكلىص 
 كبعد: ،(ٔ)لىن لَس" َيْشُكرُ  َل  َمفْ  ّللا َ  َيْشُكرُ  "َل  :لآلمر بشكر لىن لس بقكىهىبد للا، 

ـ :كتكرلىػػد   فضػا   أَّػتلذؼك  ىشػػا   كتقػدارؼ  شػػكِرؼ   ػلىص أَّػِْف   نِ ْبــ رِ اىِ َمــ نُ ْبــ دُ ُمَحم 
ــدِ  ــظْ المَ  ُمَحم   ْهػػد مػػف قدمػػه كمػػل رَّػػلىت ، ى ػػ  إشػػرلؼ مػػف بػػه تفضػػِ ىمػػل ،"تعػػلى  للا حفظػػه" موْ ُم
رشػػلد، كمػػل منحنػػ  إيػػلو مػػف نفػػيس كقتػػه، كى مػػه   مبػلرؾ يػػه كتَّػػداد كنصػػد كلم  إنْػػلح  ْػػِمػػف تْك
نْلزوك  لىعمِ هذل كر ، بهذو لم ِ، ىز للا إل ى يه اْلزيه ل ملكم لىص   ط بػ  كىػف ىن  للا فْزلو ْك
 .لىْزلِ  ار لىع ـ

 :ىألَّلتذ  ل فلضِ أىضلِ ىْن  لىمنلقش  مكصكؿكر كلىش  
يًل.   ي  بِ  َ حَ  كْ بُ أَ  فَ َُّ كْ اُ  فُ بْ  دُ مَ حْ أَ  /لىدكتكر فضا    منلقشًل  لْر
 ًل.  ػػػػمنلقشًل دل  ا   َأْحَمُد ْبُف ِإْدِرْيػػػػَس ُىػػػػػػػْكَد   / لىدكتكر كفضا  

  لىع ملِ ْلمعت  لىْلمع  َْ رِّ  َ إى  منلر  لىع ـ كمُ  كر ك لىص لىعرفلفككذىؾ أتقدـ بلىش  
كشكرؼ "، تعلى  للا حفظه" ىلدؿ ىكض للا: فضا   ل َّتلذ لىدكتكر برئيَّهل لإلَّةمي  مم   

اف أصكؿ ك ي  إى  مكصكؿ اف ىملد: لىدكتكر فضا   بعمادهل مم    لىدِّ  للا "حفظه نط لىش   لىدِّ
ريف لىحداث كل أنَّ  أف أشكر قَّـ إىاهل، بللنتملِ ىطلىمل لفت رت لىت  لىك ي  ت ؾ تعلى "،  لىش 
 هائته تعلى "، كأىضلِ للا رلئد بف طةؿ شعث "حفظه: لىدكتكر فضا   برئيَّه مم ًة  كى كمه
كبلرؾ للا فاهـ  ف  هذل لىقَّـ، لَّت  ةؿ در  مف ل ى ع كـ كلإلفلد كلنكل نبعً  لىذاف لىكرلـ، لىت دريَّي 

اهلت َّداد  كدىـ معنكؼ  ةؿ   .درلَّت  ف  هذل لىقَّـىمل قدمكو ى  مف تْك
 إ رلج ف  َّلهـ مف ككِ بلىن صيح ، كىك معركفلً  إى    كأَّدػ أىلنن  مف كِ أشكر كأ ارلً 

 .لىن كر إى  لىبحث هذل
 

 ي هللا حعالً أهل المعروف والفضل خير الجزاء.زفج

                                                           
ُه َأُبك َدلُكد ف  َّننه  (ٔ) ف   كَأْحَمد ْبف َحْنَبِ، ِكوِبَنحْ  (ٜٗ٘ٔ/ رقـ ٖٓٗ/ٖ) كلىتِّْرِمِذؼّ (، ٔٔٛٗ/ رقـ ٕ٘٘/ٗ)َأْ َرَْ

 : حَّف صحيد.لىتِّْرِمِذؼّ قلؿ    ة تهـ ِمْف َحِدْاِث أب  هرير . (ٜ٘ٗٚ/ رقـ ٜٕ٘/ٚمَّندو )
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َّ
إف  لىحمَد  نحمدو كنَّتعانه كنَّتغفرو، كنعكذ بل مف شركر أنفَّنل كَّائلت 
أىملىنل، مف اهدو للا فة مضِ ىه، كمف يض ِ فة هلدؼ ىه، كأشهد أف ل إىه إل للا 

ًل ىبدو كرَّكىه، فص كلت للا كَّةمه ى يه، كى   ُمَحم دكحدو ل شريؾ ىه، كأشهد أف 
 د:آىه كصحبه، أمل بع

كنقلدهـ ىهل، لىذاف  بكي  بتَّ ار ى ملِ لىحداثن  لىن  إف للا تعلى  حفع لىَّ  ف
س، كمف فيس مف أمكلىهـ كأكقلتهـ كمل م ككل، ىيحفظكهل مف لىكضع كلىد  بذىكل لىغلى  كلىن  

كل  ْرًحل كتعديًة، كمف ُتْقَبِ ركلاته ل تةط صحيحهل بَّقيمهل، كقد بانكل ىنل مرلتب لىر  
مط ًقل كمف ل ُتْقَبِ مط ًقل، كمف تككف ركلاته ىةىتبلر، كمف تككف ركلاته مل دكف منهـ 

 ذىؾ أك فكؽ ذىؾ.
تبهـ، حت  ُىرفت ىند أهِ ل ف  كُ كهَ زُ رَ بْ ككلف ذىؾ ك ه مف  ةؿ كضع قكلىد أَ 

فيً  ب  ملسو هيلع هللا ىلص صلن  لىن  أصبحت َُّ فأف مف ى ملِ لىحداث، كطةب لىع ـ لىم تصاف، لىش  
 لىذ َهِب منهل مف دكنه، ككلف ممف برز مف هؤلِ لىع ملِ لإلملماف  َمْقُبْكؿنقيً ، ُىرؼ لىْ 

قلد لىحداث كركلته، كذىؾ كلبف حْر رحمهمل للا تعلى ، إذ كلنل نلقداف بلرىاف مف نُ 
ب  تبهمل كهمل: كتلتبهمل، ف ذل ل ترت كتلًبل ىكِ كلحٍد منهمل مف كُ عظـ كُ كلف بلرًزل ف  مُ 
كل ، ـ ى   لىر  كْ حُ هذاب لبف حْر،  قلرف بانهمل ف  لىْ هب  كتقريب لىت  لىكلشف ى ذ  

، كقلؿ ىنهـ لبف حْر: ِ َق : لىذ َهِب كل  ىك رتهـ مف قلؿ فاهـ كل ترت مف هؤلِ لىر  
 كل  لىم ت ف فاهـ باف لإلملماف، كذىؾ مفِ إى  نتاْ  نهلئي  ف  هؤلِ لىر  ِص ،  َ َمْقُبْكؿ

 ةؿ ْمع مل أمكف ْمعه مف أقكلؿ لىع ملِ فاهـ، كمقلرنتهل بقكىاهمل، ككذىؾ مف 
مت هذو كْ حُ رلَّ  أضبط كأتقف ف  لىْ  ةؿ درلَّ  مركيلتهـ ىتككف لىدِّ  ـ ى اهـ، كقد كَِّّ

 رلَّ ، بػػػػػػ:لىدِّ 
َواةُ   في َحَجرس  اْبنُ  ْنُيمُ عَ  َوَقالَ , ـَِلة: الَكاِشفِ  ِفي الذ َىِبيُّ  ِفيِيمُ  َقالَ  ال ِذينَ  الرُّ

ت ةِ  الُكُتِب  ِفي َمْرْوَياِتِيم َعَمى ُمَلاَرَنةق  تطبيليةق  ِدَراَسةق )َمْلُبْول: الت ْلِرْيِب   (السِّ
هه لىكريـ.  أَّلؿ للا تعلى  أف اتقبِ من  هذل لىعمِ، كأف يككف  لىصًل ىْك
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 أٔالً: أًْٛح املٕضٕع ٔتٕاػث اخرٛارِ:
 لىث ل تيلرو ف  نقلط ىد ، منهل:  تكمف أهمي  لىمكضكع، كبك 

ب بكي ، كلىذ  ن  لىن  عرؼ ى   مرلتب لىع ملِ هك ل َّلس ىحفع لىَّ  عداِ، كلىت  أف ى ـ لىْرح كلىت   -ٔ
 لىناف كلىكضلىاف. ىنهل، كحملاتهل مف لىط  

قلد، مف ن  باف طبقلت لى -رحمهمل للا تعلى   -عرؼ ى   طبق  لإلملماف لىذ َهِب  كلبف حْر لىت   -ٕ
 كل .َّلهِ ف  لىحكـ ى   لىر  شدد كللىتدلؿ كلىت  حاث لىت  

مف ى ملِ قرناهمل، بِ مف رؤكس  -رحمهمل للا تعلى   -كلبف حْر  لىذ َهِب ف لُيعد لإلملم -ٖ
 رىي .   قرناهمل كأىةمهمل لىكبلر، لىذاف ُيشلر إىاهمل بلىبنلف ف  هذل لىع ـ كغارو مف لىع كـ لىش  

، ِ َق : لىذ َهِب كل  لىذاف قلؿ فاهـ لإلملـ درلَّ  تطبيقي  مقلرن ، ى ر    –ف  حدكد ى م   –ـ ُتفرد ى -ٗ
هذاب، مع درلَّ  ، ف  كتلبه تقريب لىت  َمْقُبْكؿ ف  كتلبه لىكلشف، كقلؿ ىنهـ لإلملـ لبف حْر:

ت  مركيلتهـ  .ف  لىكتب لىَِّّ
دته مف تشْي -٘ بن ماىر بن  ُمَحم د"كتكر ع شا  ، كأَّتلذؼ لىد  نظرًل  همي  لىمكضكع، كمل ْك

اف، ى   لىعمِ به، ممل ُمَِّْ مى مًل ككقلرًل، كنفع للا به لإلَّةـ كلى تعلى  زلدو للا المظموم" ُمَحم د
 دفعن  ى كض غملرو منذ ت ؾ لى حظ  لىت  شْعن  فاهل. 

 عداِ.    مْلؿ لىْرح كلىت  إ رلِ لىمكتب  لىحدا ي ، بتقديـ درلَّ  ت دـ طةب لىع ـ ف -ٙ
 ثاًَٛا: أْذاف انثحث: 

  اهدؼ لىبحث إى  تحقاق أمكر ىد ، منهل: 
برلز دكرهمل ف  ى ـ لىْرح كلىت   -ٔ  عداِ.إظهلر منزى  لإلملماف لىْ ا اف باف لىع ملِ، كلم
ف  كتلبه  ، كقلؿ ىنهـ لبف حْرِ َق ف  كتلبه لىكلشف:  لىذ َهِب كل  لىذاف قلؿ فاهـ ْمع لىر   -ٕ
 .َمْقُبْكؿقريب: لىت  
لد فاهـ، كدرلَّ  بيلف  ةص  لىقكؿ ف  كِ كلحد منهـ، مف  ةؿ لىمقلرن  باف أقكلؿ لىنق   -ٖ

ت  مركيلتهـ  .ف  لىكت لىَِّّ
كل ، كمكطف ركلاتهـ ىنهـ ف  ت  مف هؤلِ لىر  معرف  مف ركػ ىه مف أصحلب لىكتب لىَِّّ  -٘

 كتبهـ، كمف ىـ اركؼ ىه منهـ.
 ث

ِّ
 انثًا: انذ

َّ
 اتمح: راساخ انس

رلَّ  مف  ةؿ لىمرلَّػ   مػع مرلكػز لىبحػكث لىع ميػ ، ىبػر نقاب ىف مكضكع لىدِّ بعد لىبحث كلىت       
رلَّػلت  صػص مػف مشػلا نل كأَّػلتذتنل، كقفػت ى ػ  معظػـ لىدِّ شبك  لإلنترنػت، كَّػؤلؿ أهػِ لىع ػـ كلىت  

 لى :  حك لىت     لىن  رلَّ ، فكلنت ىلبق  ذلت لىعةق  بمكضكع لىدِّ لىَّ  
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ػػىنػػد لبػػف حْػػر فػػ  لىت   َمْقُبػػْكؿلى رســالة دكتــوراه بعنــوان: -ٔ حيحاف، قريػػب درلَّػػ  تطبيقيػػ  ى ػػ  لىص 
ػػػػأ. د. : لىبلحػػػػث إىػػػػدلد  اف ىبػػػػد لىعزيػػػػز شػػػػ ب ، َّػػػػن صػػػػةح لىػػػػدِّ د. إشػػػػرلؼ:  ،فدؼنعػػػػيـ أَّػػػػعد لىص 
 ـ(.ٕٕٓٓ)
د لبف حْر كمركيلته ف  ل حلداث لىم تلر  ى ضيلِ ىن َمْقُبْكؿلكؼ لىلىر   رسالة ماجستير بعنوان: -ٕ

أماف لىقضػل ، د. لىحَّبلف، إشرلؼ:  ُمَحم د  كد د. : لىبلح   هػ(، إىدلدٖٗٙلىمقدَّ  لىمتكف  َّن  )
 ـ(.ٕ٘ٓٓ) ريف كى كمه، ْلمع  لىارمكؾ، ل ردف، َّن لىحداث لىش  

بقتاف كل  مف لىط  تطبيقلته ى   لىر  " ىند لبف حْر ك َمْقُبْكؿمصط د " رسالة ماجستير بعنوان: -ٖ
د. رلغب رلشد لىْيطلف، إشرلؼ:  ُمَحم دد. : لىبلحث نف ل ربع ، إىدلدلى   ف  كتب لىَّ  لني  كلى   لى   

 ـ(.ٕٓٔٓقاب، َّن  )حَّاف لىن  
ىند لبف حْر: تطبيقلت ف  كتب لىحداث، ـ. د شهاد كريـ ف يد  َمْقُبْكؿلكؼ لىلىر   بحث ترقية: -ٗ
 ـ(.ٖٕٔٓ) ىقيَّ ، ْلمع  ديلى ، ك ي  لىع ـك لإلَّةمي ، مْ   ديلى ، َّن ل

د درلَّ  تطبيقي  مقلرن  تكشف ىف حلؿ  َواةُ " كممل َّبق يمكف لىقكؿ: إنه ل تْك  ال ِذينَ  الرُّ
 هك"، كلىذؼ ْلُبْولمَ : الت ْلِرْيِب  في َحَجرس  اْبنُ  َعْنُيمُ  َوَقالَ , ـَِلة: الَكاِشفِ  ِفي الذ َىِبيُّ  ِفيِيمُ  َقالَ 

كل  ْرحًل كتعديًة، مع درلَّ  مركيلتهـ ف  مكضكع درلَّت ، كتـ فيه منلقش  أقكلؿ لىع ملِ ف  لىر  
مل ىـ تزيد ىف  ة   مركيلت، كمف كلف ىه أك ر مف ذىؾ لكتفات بدرلَّ   ة   منهل  ت لىكتب لىَِّّ 

دكف ت صيص كتلب معاف مف  -هذاب أك لىكلشف َّكلِ لىمذككر  ف  كتلب تقريب لىت   – فقط
 كللا تعلى  لىمكفق كلىمَّدد. .كل ت  أك ت صيص طبق  دكف أ رػ مف طبقلت لىر  لىكتب لىَِّّ 

 راتؼًا: يُٓج انثحث ٔطثٛؼح ػًهٙ فّٛ:
َْ ى ػػ  لىمػػنهس للَّػػتقرلئ  لىت ػػ تىتمػػدل  فػػ  كتلبػػه  لىػػذ َهِب كل  لىػػذاف قػػلؿ فػػاهـ لىػػر   عِ ْمػػلـ فػػ  
، ككذىؾ فػ  ْمػع مركيػلتهـ، كمػف  ػـ َمْقُبْكؿقريب: نهـ لبف حْر ف  كتلبه لىت  ، كقلؿ ىِ َق لىكلشف: 

يد بانهػل ىمعرفػ   ةصػ  كل ، كلىت ػقلد ف  لىر  قدؼ ف  ىرض أقكلؿ لىن  بلىمنهس لىكصف  كلىن   تَّتعنل ْر
 لى :حك لىت  ى   لىن   كلنتلىقكؿ ف  كِ رلٍك منهـ، ك طكلت ىم   

ف، كقَّمت كِ فصِ إى  مبلحث، كتحت كِ مبحػث مطلىػب، حَّػب إى  فص ا تلسيم البحث: -ٔ
 رلَّ .لىحلْ  كمتط بلت لىدِّ 

رتاب ، كلىت  مط بكل  مرتباف ى   حركؼ لىمعْـ ف  ل َّملِ تحت كِ لىر   تذكر  واة:ترتيب الرُّ  -ٕ
 ف  لىكن  بلىتبلر مل بعد أدل  لىكني .

 ْريد،  ـ  ةص  لىقكؿ فيه.لىت   لىت عداِ  ـ: لىبدِ بأىفلظ لادإيراد أقوال النُّ  -ٖ
 كر  كرقـ لآلي .  أذكر لَّـ لىَّ  عزو اآليات اللرآنية:  -ٗ
  بوية واآلـار من مصادرىا اـصمية: تخريج اـحاديث الن   -٘
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ل إف كلف لىحداث ف  لىص   -أ ػدت بغاتػ  فاهمػل، كلم حيحاف أك أحدهمل لكتفات بت ريْه منهمل إذل ْك
 حَّب لىحلْ .  ريس ى   تكَّعت بلىت  

  لىكتب لىتَّع   ـ مف غارهل.إف ىـ يكف لىحداث فاهمل تكَّعت ف  ت ريْه مف  -ب
  كػأف  ػريس، كربمػل أ ػلىف ذىػؾ نػلدرًل، ىَّػبب مػلتبعه بذكر لىمتلبعلت فػ  لىت  أذكر لىحداث،  ـ أُ  -ج

اػػِ ح،  ػػـ أُ يكػػكف فػػ  لىحػػداث ى ػػ  فػػأذكر قػػكؿ لىمصػػنف فيػػه، أك ذكػػر تصػػريد لىَّػػملع أك مػػل شػػلبه
 ى   نقط  للشترلؾ بقكى : "به". 

ػػػقػػػدـ فػػػ  لىتُ أُ  -دػػػػ مػػػف حاػػػث  ت  حَّػػػب ل فضػػػ ي  ػػػريس مػػػف أ ػػػرج لىحػػػداث مػػػف أصػػػحلب لىكتػػػب لىَِّّ
   رتب لىبلق  حَّب َّن ِّ لىكفيلت.،  ـ أُ لىصح 
  لى :حك لىت  كَّتككف ى   لىن  رجمة لمرواة واـعالم: الت   -ٙ

 كمل ا  :راسة, لمرواة الذين ىم أصل الدِّ  تأواًل: ترجم
م  ى رلكؼ بذكر لَّمه، ككناته، كنَّبه، ككفلته، كلإلشلر  ىمف أ رج ىه مف أصحلب لىكتب لىت   -أ ْر
 لىذ َهِب هذاب، فإف كلف ىند لإلملـ ت ، ممل يمازو ىف غارو، كأىتمد ف  ذىؾ ى   كتلب تقريب لىت  لىَِّّ 

بف حْر، قمت بلإلىتملد ى   كتلب ت ، كىـ اذكرو لإلملـ لمف ركػ ىه مف أصحلب لىكتب لىَِّّ 
 لىكلشف ف  تك اق مف أ رج ىه.

 لكؼ ىف غارو، ممف يشترؾ معه ف  للَّـ.تمااز لىر   -ب
  ةص  لىحكـ فيه. لكؼ، ى كصكؿ إى   ُ قلد ْرًحل كتعديًة ف  لىر  كَّع ف  ذكر أقكلؿ لىن  لىت   -ج

 مل ا  :ك راسة,لألعالم الذين ليسوا من أصل الدِّ  تـانًيا: ترجم
م -أ  حلب  غار لىمشهكريف.ى ص   تتْر
م -ب  رهـ ف  لىبحث كىيَّكل بمشهكريف ىدػ طةب لىع ـ.كْ لىكلرد ذِ  فافصنِّ ىألىةـ غار مُ  تتْر
(، فػػإذل ل ت ػػف ِبِمْ ِ ػػهِ إذل كػػلف لى فػػع مطلبقػػًل ى ػػنص ل صػػ   أقػػكؿ: )ب فظػػه أك  ملارنــة المتــون: -ٚ

(، ِبَنْحػِكوذل كػلف لى ػةؼ فػ  ىػدد مػف ك مػلت لىحػداث: أقػكؿ: ))ب فع قريب(، فػإ ُقْ ُت:أحرؼ يَّار ، 
)م تصػًرل(، فػإف كػلف فػ  لىمػتف زيػلد  نبهػت ى اهػل  ُقْ ػُت:فإف ل تصر ِْز مف لىمػتف أك لىمػتف ك ػه 

يػػلد  ك اػػر ، (، أك )فيػػه قصػػ (، إذل كلنػػت لىزِّ بقػػكى : )كفيػػه زيػػلد (، أك )بزيػػلد  ىفظػػ  كػػذل(، أك )مطػػكلً 
  (، كغار ذىؾ.مطكلً  ِبَنْحِكوكفيه زيلد (، أك ) ِبِمْ ِ هِ مريف، فأقكؿ: )كقد أْمع باف أ

ػ الُحْكُم َعَمى الَحـِدْيِث: -ٛ حيحاف، أك أحػدهمل، ىػـ أذكػر رتبتػه إل إذل كػلف إذل كػلف لىحػداث فػ  لىص 
ػ ل مػ نق ػتحكمػه كرتبتػه،  ػـ  تحيحاف ذكػر قد تك ػـ فيػه أحػد لىع مػلِ، أمػل إذل كػلف لىحػداث  ػلرج لىص 

بعضػػػهل أحيلنػػػًل،  لصػػػ  إذل كػػػلف قػػػد صػػػححه بعػػػض  تتيَّػػػر ىػػػ  مػػػف أحكػػػلـ لىع مػػػلِ ى يػػػه، كنلقشػػػ
 لْد منهل.لىر   تلىع ملِ كضعفه آ ركف، كبان

 ،عريػف بل مػلكف كلىب ػدلفلىت  ، ك ض لىمصػط حلت لىحدا يػ  ىنػد لىحلْػ بػبع تعريػفعري ات: الت   -ٔٔ
 ركح كلىمعلْـ لى غكي .ريب لىحداث كلىش  ْكع إى  كتب غمف  ةؿ لىر   بيلف غريب ل ىفلظك 
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 ضبط ل َّملِ كلىك ملت لْىُمشك   لىت  ُاتكهـ ف  ضبطهل. بَ:الف   -ٕٔ
ػػ تكتفاػػل الحاشــية: -ٖٔ مػػ ، فح  كرقػػـ لىحػػداث كلىت  فاهػػل بػػذكر لَّػػـ لىكتػػلب كمؤىفػػه كلىْػػِز كلىص  ْر
لىمصػػػػلدر كلىمرلْػػػػع  قلئمػػػػ  شػػػػر ى كتػػػػلب فػػػػ بعػػػػ  كَّػػػػن  لىن  شػػػػر كلىط  لَّػػػػـ لىمحقػػػػق كدلر لىن   تكذكػػػػر 

 ىة تصلر.   
 . متنكى لىبحث بفهلرس ى مي   تذا ال يارس العممية:  -ٗٔ

 خايسًا: خطح انثحث:
 لى :حك لىت  ، ك لتم ، كفهلرس  كه  ى   لىن  افيقع لىبحث ف  مقدم ، كفص      

 املمـذيـح
لبق ، كمنهس رلَّلت لىَّ  دِّ ى  : أهمي  لىمكضكع كبكلىث ل تيلرو، كأهدلؼ لىبحث، كلى تشتم لك  

 لىبحث كطبيع  ىم   فيه، ك ط  لىبحث.

 انفصم األٔل 

ظـــزٚـــح
َّ
راســح انُ

َّ
 انـــذ

 مبلحث: أربع ى   هذل لىفصِ لشتمِ  
 ذؼزٚف اجلزح ٔانرؼذٚم.املثحث األٔل: متٓٛذ يف 

 ذؼزٚف انثمح ٔاملمثٕل. املثحث انثاَٙ:
انث

ّ
 املثحث انث

َّ
ثِٙ ٔاتٍ حجز , ٔػصزًٚٓا.: ذؼزٚف تاإليايني انذ

َ
ْ 

 كلشتمِ ى   مط باف:
 المطمب اـول: تعريف باإلمام الذ َىِبي, وعصره.

 كلشتمِ ى   مقصداف:
 .الملصد اـول: تعريف بعصر اإلمام الذ َىِبي

 :كلشتمِ ى   
يلَّي .أواًل:    لىحيل  لىَِّّ
  لىحيل  للْتملىي .ـانًيا: 
  لىحيل  لىع مي .ـالـًا: 
 د الـ اني: ترجمة اإلمام الذ َىِبي.الملص

 كلشتمِ ى  :
 كمكىدو كنشأته. ،لَّمه كنَّبه ككناته كىقبهأواًل: 
 رحةته لىع مي . ـانًيا: 
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 شاك ه كتةماذو.ـالـًا: 
 أقكلؿ لىع ملِ فيه.رابًعا: 

  مصنفلته.خامًسا: 
 كفلته. سادًسا:

 المطمب الـ اني: تعريف باإلمام ابن حجر, وعصره.
 مِ ى   مقصداف:كلشت

 الملصد اـول: عصر اإلمام ابن حجر.
 كلشتمِ ى    ة   مَّلئِ:

يلَّي .أواًل:    لىحيل  لىَِّّ
  لىحيل  للْتملىي .ـانًيا: 
  لىحيل  لىع مي .ـالـًا: 

 الملصد الـ اني: ترجمة اإلمام ابن حجر. 
 كلشتمِ ى  :

 كمكىدو كنشأته. ،لَّمه كنَّبه ككناته كىقبهأواًل: 
 رحةته لىع مي . ا: ـانيً 

 شاك ه كتةماذو.ـالـًا: 
 أقكلؿ لىع ملِ فيه.رابًعا: 

  مصنفلته.خامًسا: 
 كفلته. سادًسا:

مزٚة".املثحث انزاتغ
َّ
ؼزٚف تكراتٙ "انكاشف ٔانر

َّ
 : انر

 كلشتمِ ى   مط باف:  
 تعريف بكتلب لىكلشف ى ذهب .المطمب اـول: 
 ىت هذاب لبف حْر.تعريف بكتلب تقريب لالمطمب الـ اني: 

اَٙ
َّ
 انفصم انث

طثٛمٛح املمـــارَـــح
َّ
راســح انر

ِّ
  انـــذ

 كلشتمِ ى   أربع  مبلحث: 
ٔ٘ ػُّ يف 

ُ
 .انصحٛحني أٔ أحذًْااملثحث األٔل: يٍ ر

 : ة   مطلىبكلشتمِ ى    
 مف ركؼ ىنه ف  لىصحيحاف.المطمب اـول: 
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  .لِرؼّ لْىُب َ مف ُركؼ ىنه ف  صحيد : الـانيالمطمب 
   .ُمَِّْ ـمف ُركؼ ىنه ف  صحيد : الـالثالمطمب 

اَٙ: يٍ ا
َّ
 املثحث انث

ُّ
ٔاٚح ػُّ يف ذ

ِّ
ٍُ األرتؼح أٔ يف ثلثح يُٓافِك تانز

ُّ
 . انس

 كلشتمِ ى   مط باف: 
نف ل ربع . لت ِفق مفالمطمب اـول:  كلي  ىنه ف  لىَّ   بلىرِّ
كلي  ىنه  لت ِفق مفالمطمب الـاني:  نف ل ربع .بلىرِّ  ف   ة   مف لىَّ 

 كلشتمِ ى    ة   مقلصد: 
كلي  ىنه  لت َفقمف الملصد اـول:   .لىن ََّلِئ ّ ، ك لىتِّْرِمِذؼّ ، ك َأُبك َدلُكدبلىرِّ
كلي  ىنه  لت َفق : مفالملصد الـاني هكلبف  لىتِّْرِمِذؼّ ك  َأُبك َدلُكدبلىرِّ َْ  .َمل
كلي لت َفق : مفالملصد الـالث هكلبف  لىن ََّلِئ ّ ك  َأُبك َدلُكد  ىنه بلىرِّ َْ  .َمل

 املثحث 
َّ
انث: يٍ اِذ

َّ
 انث

َ
ٔاٚح ػُّ اثُاٌ يٍ أصحاب انسٍُ األرتؼح.ف

ِّ
 ك تانز

 كيشتمِ ى   َّت  مطلىب:  
 .لىتِّْرِمِذؼّ ك  َأُبك َدلُكدبلىركلي  ىنه  قلت ف: مف المطمب اـول
 .لىن ََّلِئ ّ ك  لُكدَأُبك دَ ق بلىركلي  ىنه لت ف مف المطمب الـاني:
كلي  ىنه  قلت ف مفالمطمب الـاني:  هكلبف  َأُبك َدلُكدبلىرِّ َْ  . َمل

كلي  ىنه  قلت ف مف: الـالثالمطمب   . لىن ََّلِئ ّ ك  لىتِّْرِمِذؼّ بلىرِّ
كلي  ىنه  قلت ف مف: الرابعالمطمب  هكلبف  لىتِّْرِمِذؼّ بلىرِّ َْ  . َمل
هكلبف  لىن ََّلِئ ّ  كلي  ىنهبلىرِّ  قلت ف مف: الخامسالمطمب  َْ  . َمل

ٍُ األرتؼح.
ُّ
اتغ: يٍ رٖٔ نّ ٔاحذ يٍ أصحاب انس

َّ
 املثحث انز
 كلشتمِ ى   أربع  مطلىب:         

كلي  ىنه المطمب اـول:   . َأُبك َدلُكدمف لنفرد بلىرِّ
كلي  ىنه المطمب الـ اني:   . لىتِّْرِمِذؼّ مف لنفرد بلىرِّ
كلي  ىنه  مفالمطمب الـ الث:   . لىن ََّلِئ ّ لنفرد بلىرِّ
كلي  ىنه لبف المطمب الرابع:  همف لنفرد بلىرِّ َْ  .َمل

 كلشتم ت ى   أهـ لىن تلئس كلىت كصيلت. اخلامتح:
 كلشتم ت ى   فهلرس متنكى . انفٓارس:



 ل صل اـولا
 ةــــــــــريــــــظالن   ةـــــــــــراسدِّ ــــال

 
 :مبلحث أربع  ى   كيشتمِ
 تعريف لىْرح كلىتعداِ.تمهاد ف  : المبحث اـول

  .تعريف لى ق  كلىمقبكؿ :لـانيالمبحث ا
 ، كىصريهمل.تعريف بلإلملماف لىذ َهِب  كلبف حْر اني:المبحث الـ  
 عريف بكتلب  "لىكلشف كلىتقريب".لىت   الث:المبحث الـ  
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 األٔل: متٓٛذ يف ذؼزٚف اجلزح ٔانرؼذٚم املثحث

 ـة واصطالحًا.المطمب اـول: تعريف الجرح والت عديل ل
 أوال: تعريف الجرح لـة واصطالحًا:

أحدهمل: لىكَّب، كلى لن : شق  ،ْرح: لىْيـ كلىرلِ كلىحلِ أصػةفقلؿ لبف فلرس:  الجرح لـًة:
َرحه ب َّلنه: شتمه، ، ك (ٔ)لىْ د َْ ر َحه َأك ر ذىؾ فيه، ك َْ ْرحًل: َأ  َر فيه، ك َْ َرحه َاَْرُحه  َْ  : ُِ لىفع

رلح: لىنق ْْ َرح لىشكللَِّْت َْ   .(ٕ): َكَََّبه ِصلف كلىعاب كلىفَّلد، ك
قلؿ فقد ل ت ف ى ملِ لىْرح كلىتعداِ ف  تعريف لىْرح لصطةحًل ى   ىد  أقكلؿ، ف :اً الجرح اصطالح

ككذىؾ أئمتنل ف  لىع ـ بهذو لىصنلى  إنمل أط قكل لىْرح فيمف ىيس بعدؿ، ىئة "لى طاب لىبغدلدؼ: 
 .(ٖ)"فيحتس ب برو، فيظنه مف أهِ لىعدلى اتغط  أمرو ى   مف ل ا برو 

كبطِ  ،لىْرح: كصٌف مت  لىتحق بلىرلكؼ كلىشلهد َّقط للىتبلر بقكىه"ر:  اقلؿ لبف ل ك 
هك لىطعف ": كقد ىرفه بعض لىمعلصريف بنحك تعريف لبف ل  ار ب فع م تصر، فقلؿ، (ٗ)"لىعمِ به

 .(٘)" ِ بعدلىته أك ضبطهف  لىرلكؼ بمل اُ 
ف ل ت فت أىفلظهل فدلىتهل كلحد ، كه  أف كصف لىْرح إذل لىتحق ك  ُقْ ُت: هذو لىت عريفلت كلم

بأحد لىركل  فإنه ُانزىه مف دْر  للحتْلج إى  مرتب  للىتبلر، أك لىرد ى   حَّب لىكصف لىذؼ ُأط ق 
 ى يه.

 :واصطالحاً عديل لـًة الت  ـانيًا: تعريف 
َؿ كْ َْ دؿ ضد لىْ كلىع ،(ٙ)اقَِّ فْ ضد لىت   عديل لـة:الت   ر، كلىَعَدلى : مصدر مف ىُدؿ يعُدؿ فهك ىلدؿ، كَىد 

لو : َزك  َِ َؿ لىْر : َأقلمه، كَىد  ـَ لىُحْك
  .(ٛ)للَّتقلم ، كلىعدلى  ىغً : (ٚ)

                                                           

َْ ٔ٘ٗ/ٔ)لبف فلرس معْـ مقلايس لى غ   ُاْنَظر: (ٔ)  (.حَ رَ (، ملد  )
َرَح(.ٕٕٗ/ٕ) لبف منظكر ىَّلف لىعرب ُاْنَظر: (ٕ) َْ  (، ملد  )
َكلَي  ِ َِب  َبْكر لىَ ِطْاب لىَبْغَدلدؼ ) لىِكَفلَي ُ  (ٖ) ـِ لىرِّ  (.ٜٖصِف  ِىْ 
 (.ٕٙٔ/ٔ)لبف ل  ار ْلمع ل صكؿ ف  أحلداث لىرَّكؿ  (ٗ)
لؿ(، ٕٛ/ٖ) لىحداث ىُمَحم د لىَّملح  لىمنهس لىحداث ف  ى ـك (٘)  (.ٚ)ص ىعتر أصكؿ لىْرح كلىتعداِ كى ـ لىْر
ِبْاِدؼىمرتض  لى تلج لىعركس ُاْنَظر: (ٙ)  (، ملد  )فَّق(.ٖٗٓ /ٕٙ) ز 
 (، ملد  )ىدؿ(.ٖٓٗ /ٔٔ) لبف منظكر ىَّلف لىعرب ُاْنَظر: (ٚ)
لن  )ص ُاْنَظر: (ٛ)  (.ٜٔٔ لىتعريفلت ى ْْر
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ر ح:  لىشلفع  َقلَؿ لإِلَملـُ  :اصطالحاً عديل الت   َْ أؼ  –غ ب فإذل كلف ل "ف  كصف لإلنَّلف لىمَعد ؿ كلىم
ذل كلف ل ل -ف  ىم ه  .(ٔ)"حر  َْ مُ غ ب لىمعصي  فهك لىْ ىطلى  فهك لىمعدؿ، كلم

، كُأ ذ لقكىهم ىتبرأُ  د،لىرلكؼ كلىشله :ػ أؼل صف مت  لىتحق بهمك لىتعداِ: "كقلؿ لبف ل  ار: 
 .  (ٕ)"به

ؿ ، كقل(ٖ)"كْصف مت  لْىتحق بلىرلكؼ أك لىشلهد ُحكـ بقبكؿ ركلاتهمل أك قّكلهل" :كقلؿ لبف حْر       
  .(ٗ)ِرَكلَاته" قُبكؿ َيْقَتِض  ِبَمل لىر لِكؼ  ىبد لىمنعـ لىَّاد نْـ مف لىمعلصريف: "هك كصف

لىرلكؼ بمل يقتض  لإلحتْلج كصف  هك: كمف  ةؿ لىتعريفلت لىَّلبق  اتباف أف لىتعداِ ُقْ ُت:
 به كبركليلته.
 .(٘)رِك "قكػ كلىم: "َمَ َكٌ  تحمِ لىمِر ى   مةزم  لىت  أما العدالة

   والت عديل اصطالحًا: الجرح ـالـًا: تعريف عمم
ٍِ مف كبنلِ ى   مل َّبق مف تعريف يمكف تعريفه بمل ىرفه  ،عداِ ى   حد لىْرح كلىت   ك

ِّْ حِ لىْ  اق يفَ  ِ    َ ل َكل  كَتْعِدا هـ بأىفلظ م صكص ،  َ لف حَّف ، كِصدِّ رح لىر  َْ بأن ه: "ى ـ ُابحث فيه ىف 
  .(ٙ)لتِب ت ؾ ل ىفلظ"كلىبحث ىف مر 

 
 
 

                                                           

َكلَي  ِ َِب  َبْكر لىَ ِطْاب لىَبْغَدلدؼ ) (ٔ) ـِ لىرِّ  (.ٜٚ صلىِكَفلَيُ  ِف  ِىْ 
 (.ٕٙٔ /ٔ) ار لبف ل ْلمع ل صكؿ ف  أحلداث لىرَّكؿ  (ٕ)
 (.ٓٚٔ )ص لبف حْر نزه  لىنظر ف  تكضيد ن ب  لىفكر ف  مصط د أهِ ل  ر (ٖ)
 (.٘٘ )ص ىعبد لىمنعـ نْـ ى ـ لىْرح كلىتعداِ (ٗ)
(، كفتد لىمغاث شرح أىفي  ٜٙ )ص لبف حْر نزه  لىنظر ف  تكضيد ن ب  لىفكر ف  مصط د أهِ ل  ر ُاْنَظر: (٘)

َ لكؼ  لىحداث كلىمرِك : آدلب نفَّلني  . (ٛٔٔ /ٕ)ى كحةن  لر ىمعلن  تنقيد ل نظلر(، تكضيد ل فكٜٕٓ/ٔ) ى َّ 
ُع ف  معرفتهل إى  لىُعْرؼ كذىؾ  ماِ لىعلدلت. كُيْرَْ تحمِ مرلىلُتهل لإلنَّلَف ى   لىكقكؼ ىند محلَّف ل  ةؽ ْك

( ملد  ٜٙ٘ /ٕ) ى حمكؼ رح لىكبار لىمصبلح لىمنار ف  غريب لىش ُاْنَظر:بل تةؼ ل ش لص كلىب دلف.   ت فا
 (.ٕٜٕ -ٜٕٔ /ٔلكؼ ) َ )مرأ(، كفتد لىمغاث ى َّ  

(، أبْد لىُع ـك لىكش  لىمرقـك ف  بيلف أحكلؿ ٕٛ٘ /ٔ)أَّلم  لىكتب كلىفنكف ىحلْ    يف   كشف لىظ نكف  ُاْنَظر: (ٙ)
ِْ  لىع ـك  (.ٕٔٔ /ٕ) ى َقن ْك
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 ذؼزٚف انثمح ٔاملمثٕل انثاَٙ: املثحث
 المطمب اـول: تعريف الـلة عند عمماء الحديث:

حكػػلـْقػػلىػػكلك كلى ػػلِ كلىقػػلؼ ك مػػ  تػػدؿ ى ػػ  ىَ  قػػ  أصػػ هل فػػ  لى غػػ  كمػػل قػػلؿ لبػػف فػػلرس: "  ، د كلم
 .(ٔ)"ك قت به كقد ،كهك  ق  ،حكـكلىما لؽ: لىعهد لىمُ  ،لىش ِ: أحكمته َكَك  ْقتُ 

، فلىعػدؿ: "مػف كلنػت ىػه م كػ  تحم ػه ى ػ  (ٕ)"مف ْمع لىكصفاف لىعدلى ، كتملـ لىضػبط: "لى ق ف 
مػػػػف أَّػػػػبلب لىفَّػػػػق ك ػػػػكلـر  َّػػػػلىملً  ىػػػػلقةً  بلىغػػػػلً  أف يكػػػػكف مَّػػػػ ملً ، "كهػػػػك (ٖ)مةزمػػػػ  لىتقػػػػكػ كلىمػػػػرِك "

ىكتلبػه  ف حدث مف حفظه ضػلبطلً إ غار مغفِ حلفظلً  متيقظلً ، أمل لىضبط: "أف يككف لىرلكؼ (ٗ)"لىمرِك 
   .(٘)"حدث مف كتلبه إف

ػلت لىنقصػلف، قاػِ فيػه: صػدكؽ، أكمَ كمف نزؿ ىف لىت   : "لىِ قَ بِ قلؿ لىْ   لبػأس بػه  لـ إىػ  أكؿ دْر
 .(ٙ)"بسزيِ لى   قلؿ فيه  ق ، إل مع لإلردلؼ بمل اُ كنحك ذىؾ، كل يُ 

قػػػلؿ ، (ٚ)ِ كمػػػل مػػف إمػػلـ مشػػػهكر إل كقػػد أ طػػأ" طػػ ، فمػػل مػػػف  قػػ  بػػ"كل ا ػػـز مػػف هػػذل أف لى قػػػ  ل اُ 
 .  (ٛ)بًة"كنلهيؾ بهمل  ق  كنُ  ،فقد غ ط شعب  كملىؾ ،لىذهب : "ىيس مف شرط لى ق  أف ل يغ ط أبدلً 

 المطمب الـاني: تعريف الملبول:
لىمقبكؿ مصط د  لص بلإلملـ لبف حْر، كقد ىرفه ف  كتلبه تقريب لىتهذاب كحكـ ى يه، 

ىيه لإلشلر   مفهك فقلؿ:  ىيس ىه مف لىحداث إل لىق اِ، كىـ ا بت فيه مل ُاترؾ حدا ه مف أْ ه، كلم
ل ف اف لىحداث"  .(ٜ)ب فع: َمْقُبْكؿ، حاث ُاتلبع، كلم

 
 
 

                                                           
 (. ٘ٛ/ ٙ( معْـ مقلايس لى غ  لبف فلرس )(ٔ
 (. ٜٛ٘/ ٔ( لىنكت لىكفي  ى بقلى  )(ٕ
 (.ٜ(  ةص  لىتأصاِ ىشريف حلتـ لىعكن  )ص (ٖ
 (. ٖٙٔ( لىتقااد كلإليضلح ى عرلق  )ص(ٗ
 لىمصدر لىَّلبق.( (٘
 (.ٜٛ٘/ ٔ( لنظر: لىنكت لىكفي  ى بقلى  )(ٙ
 (.ٖٕٔ( شفلِ لىع اِ ىمصطف  إَّملىاِ )ص (ٚ
 (.ٖٙٗ/ ٙ( َّار أىةـ لىنبةِ ى ذهب  )(ٛ
ر )صٜ)   َْ  (.ٗٚ( َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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 المبحث الـ اني
 , وعصرييماوابن حجر الذ َىِبيتعريف باإلمامين 

 , وعصره.الذ َىِبياإلمام ب اـول: تعريفالمطمب 
 كىصرو، ى   لىن حك لىت لى : لىذ َهِب صداف ىرفت فاهمل بلإلملـ لشتمِ ى   مق

 :الذ َىِبيالملصد اـول: عصر اإلمام 
لبع  ،(ٔ)َّن   ةث كَّبعاف كَّتملئ  بدمشق لىذ َهِب ُكىد لإلملـ   ف  لى   ث ل  ار مف لىقرف لىَّ 

ف   ،(ٕ)لف كأربعاف كَّبعملئ َّن   مفتكف   لىهْرؼ، كىلش حت  نهلي  نصف لىقرف لى  لمف لىهْرؼ 
، كلىت   ضعت فاهل دمشق كمصر ىحكـ كى  لىمم ككي مف أهـ مرلحِ لىد   ُتعد  فتر  زمني  كلنت 
، فقد كلف ىهل دكر بلرز ف  لىت أ ار ى   ل فرلد كلىمْتمعلت (ٖ)ق(ٖٕٜ –قَّٛٗٙةطاف لىمملىيؾ )
ز ً  عط  صكر ً ىذل فة بد أف نُ بشكِ كبار،    كللْتملى ، ،يلَّ ل ملهي  لىكضع لىَِّّ كضد ىنتُ  مْك

لبع، ككِ  ْم هلِ ف  مُ ف  ت ؾ لىفتر ، كلىت  تم ِّ  كلىع م  ، لمفلىقرف لى   لىنِّصف لى  لن  مف لىقرف لىَّ 
 لىهْرؼ. كلىر بع ل كؿ مف لىقرف لىت لَّع

ياسية.  أواًل: الحياة السِّ
 -قٛٗٙ)ف  لىمد  لىكلقع  باف  صر لىمم كك أف تككف حيلته  ةؿ لىع لىذ َهِب ر ىإلملـ دِّ قُ  
 .(٘)لـنفكذ لىمملىيؾ إى  لىش   فاهل لمتدكلىتػػ   ،(ٗ)(هػٖٕٜ

لـ مف  طر لىت تلر، ُمَِّْ مىف حملي  لى (ٙ)كف  لىكقت لىذؼ ضعف فيه ل اكبااف اف ف  بةد لىش 
لىت  كقعت باف  ىاف ْلىكت مكقع إذ بلىمملىيؾ يظهركف ى   لىمَّرح ِىُاْنِزُىكل بلىت تلر ضرب  كبرػ ف  

، كبذىؾ ظهر لىمملىيؾ ف  صكر  لىقك  لىكبرػ ف  (ٚ)َّن  َّت ك مَّاف كَّتملئ  اف كلىتتلرُمَِّْ ملى
لـ مف ذىؾ لى طر لىك ن ، كنْلح  رؽ ل دن  لىت  لَّتطلىت أف تحم  كيلف أهِ مصر كلىش  لىش 

 لىمملىيؾ ف  لىقضلِ ى   ذىؾ لى طر.

                                                           

 (.ٕٕ/ ٔ( ذاِ تذكر  لىحفلظ ى حَّان  )ٔ)  
بك  ) ُاْنَظر:( ٕ)    (.ٙٔٔ/ ٕ(، لىكلف  بلىكفيلت ى صفدؼ )ٔٔٔ - ٜٓٔ/ ٜطبقلت لىشلفعي  لىكبرػ ى َّ 
 (.ٔٚ/ ٜلبف لىعملد لىحنب   )رلت لىذهب (، شذٕٙٔ/ ِٕ لىغمر بأبنلِ لىعمر لبف حْر )إنبل ُاْنَظر:( (ٖ
ز لىتلريخ لإلَّةم  ى عَّارؼ (ٗ  (.ٜٕ٘)ص ( مْك
 (.ٕٔٓ( ل اكبااف كلىمملىيؾ ف  مصر كبةد لىشلـ ىَّعاد ىلشكر )ص ٘)
ِكينّ ، كلىد لىم كؾ،(ٙ اف، لىُكْردّؼ، لىد  ْكر، نْـ لىدِّ كلىد  ( نَّب  إى  أّاكب ْبف شلذؼ ْبف مركلف ْبف يعقكب، ل مار َأُبك لىش 

ىيه نَّب  ل اكبااف كلف .  ِرْك   ) ٜٖٛ/ ٕٔتلريخ لإلَّةـ )  ُاْنَظر:صةح لىداف ل اكب ، كلم  (. ٖٛ/ ٕ(، ل ىةـ ى زِّ
 (.ٜٜٕ/ ٖ( ذاِ مرآ  لىزملف ى اكنان  )ٚ)
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كى  لىبحري كلنقَّـ ىصر لىمملىي ( ىلمًل باف َّنت  ٖ٘ٔ، حكمت نحك )(ٔ)ؾ إى  دكىتاف: لىد 
كى  لىمملىكي  ٗٛٚ - ٛٗٙ) ْرَكَِّي ق(، كلىد  َْ لْى

 -قٗٛٚباف َّنت  ) ( ىلملً ٜٖٔ، كلَّتمرت )(ٕ)
 .(ٖ)ق(ٖٕٜ

لـ كدمشق ى   لى صكص  ككلنت لىظ ركؼ تقتض  مف لىَّ  طلف لىمم كك  أف يحتفع بلىش 
ريًل كلقتصلديًل ىحملي  مصر  ىذىؾ قلـ َّةطاف لىمملىيؾ بحشد قكلت ىَّكري  كمنطق  قكي  ىَّك

لـ كدمشق  . (ٗ)مم ككي  ف  بةد لىش 
لـ، كتشرؼ ى    كهكذل ظِ َّ طلف لىمملىيؾ هك لىقك  لىكبرػ لىت  تَّيطر ى   مصر كلىش 

لِ بةد لىمملىيؾ لىكلَّع   .(٘)َّار ل مكر ف  م ت ف أْر
ائ  بل حدلث إل أف لىُمْنِصف ل ُانكر مل قلـ به لىمملىيؾ مف أىملؿ كرغـ هذو لىفتر  لىم 

مصر كلىشلـ، كأَّقطكل إملر    َكْحدَ اف كصدكل ىنهل هْملت لىت تلر، كأىلدكل ُمَِّْ محفظكل بهل ديلر لى
ملر  َطَرلُبُ س(ٙ)َأْنَطلِكَي  ل، كأنهكل كلىِْز لىذؼ كلف بلقًيل مف بات لىمقدس، كلَّتردكل مدان  ىك (ٚ)، كلم

اف، كأكرمكل لىع ملِ، كأك ركل مف بنلِ لىمَّلْد  رؽ، كَذلُدكل ىف ِحَم  لىدِّ ىصر لىص  ابااف ف  لىش 
 .(ٛ)كلىمدلرس كلىمَّتشفيلت كلىِقةع لىَحربي 

 ـانيًا: الحياة االجتماعية.
يلَّ  لرتبلًطل ك يًقل  فمت  لَّتقر لىكض  ع ترتبط مظلهر لىحيل  للْتملىي  بلىكضع لىَِّّ

يلَّ  لنعكس للَّتقرلر ى   مظلهر كمكلطف لىحيل  للْتملىي ، ك  قصد بلىحيل  للْتملىي  ف  ب د يُ لىَِّّ
اف، كىةق  كِ مف هذو لىط َبقلت ِْ ر َطَبقلت لىمْتمع ف  هذل لىب د مف حاث لىْ كْ مف لىبةد، ذِ  نس كلىدِّ

                                                           
اف َأْاَبؾ، كحكمت نحك ملئ   :( مؤََّّهل(ٔ ري  ق(، كك م  لىبحٗٛٚ -قٛٗٙك ة اف َّن  باف َّنت  )كَّت ىزِّ لىدِّ

أط قت ى   طلئف  مف لىمملىيؾ قبِ تأَّيس دكىتهـ، كه  لىت  أَّكنهل َّادهل لىم ؾ لىصلىد نْـ لىداف ل اكب  بق ع  
 (. ٕٕ/ ٔصر َّةطاف لىمملىيؾ ىمحمكد َّ يـ )لىركض ، فعرفكل بلىبحري  كصلحبهـ للَّـ. مكَّكى  ى

 ُاْنَظر:ىذؼ أتكل منه، كهك بةد لىشركس"لىقكقلز". ( لىمملىيؾ لىْرلكَّ  أك لىشرلكَّ ، نَّب  إى  مكطنهـ ل ص   ل(ٕ
 (.ٔٔٗ/ْٗٔز  ىمْمكى  مف لىمؤىفاف )لىمكَّكى  لىمك 

-ٖٔ(، مقدم  داكلف شاخ لإلَّةـ لبف حْر ىفردكس حَّاف )صٚلىدلرس ف  تلريخ لىمدلرس ى ن عيم  )ص  ُاْنَظر:( ٖ)
 (.ٓٚٔ(، مصر ف  لىعصكر لىكَّط  ىع   إبرلهيـ حَّف )ص ٘ٔ

 (.ٜ -ٛىدلرس ف  تلريخ لىمدلرس ى ن عيم  )ص ( لٗ)
 (.ٕٕٔ -ٖٕٔ( لىعصر لىمملىيك  ف  مصر كلىشلـ ىَّعاد ىلشكر )ص ٘)
( مدان  اكنلني  تقع إى  لىغرب مف ح ب ى   نهر لىعلص  قريًبل مف مصبه ف  لىبحر لىمتكَّط، ىهل َّكر ىظيـ مف (ٙ

  (.  ٕٚ٘تقكيـ لىب دلف لبف ك ار )ص  ُاْنَظر:لىص ر. 
ِذِقي   كىكل( َطَرلُبُ س: مدان  مشهكر  ى   َّلحِ بح(ٚ معْـ لىب دلف ىيلقكت  ُاْنَظر: ، )تقع ف  شملؿ ىبنلف(،ر لىشلـ باف لىة 

 (.ٕٛٛ/ ٕ(، مرلصد للطةع لبف شملئِ )ٜٚ(، ل ىةؽ لى طار  لبف شدلد )ص ٕٙٔ/ ٔلىحمكؼ )
 (.ٖٓ/ٔؼ )زِّ دم  تغ اق لىتع اق ىَّعاد لىق  مق ُاْنَظر:( (ٛ
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منهـ مف لىحري ،  ـ كصف  بعضهل ببعض،  ـ بحث نظلـ ل َّر  كحيل  أفرلدهل كمل اتمتع به كِ
مْلىس لى  فلِ، كل ىيلد كلىمكلَّـ كلىكلئـ كلىحفةت، كأملكف لىنزه ، ككصف لىمنلزؿ، كمل فاهل مف 

 .(ٔ)أ لث كطعلـ كشرلب كىبلس، كمل إى  ذىؾ مف مظلهر لىمْتمع
لـ ف  ىصر لىمملىيؾ ل ا ت فكف ىف أهِ مصر مف حاث أنهـ مغ كبكف ى    فكلف أهِ لىش 

يلد  كلىط بق  لىمَّيطر  ذلت لىن فكذ كلىَّ  طلف، ف  فهـ، أمر  لـ هـ أصحلب لىَِّّ كلف لىمملىيؾ ف  بةد لىش 
لـ ىألمر لىكلقع، كرضكل بمل فع ه لىمملىيؾ بهـ.  حاف  ضع أصحلب لىبةد ل ص ااف مف أهِ لىش 
لـ ل ص اكف إى  حضر كبدك، فلىحضر هـ أهلى  لى مدف كلىقرػ كقد لنقَّـ أهِ بةد لىش 

لمي ، كقد لشتغ كل بلىن شلط للقتصلدؼ مف صنلى  كتْلر  كزرلى .  لىش 
 .(ٕ)أمل لىبدك: فقد تأىفكل مف لىعشلئر، ككلف ىكِ ىشار  نفكذهل كبطكنهل

كقد ظهرت ف  ُقصكر بعض لىمملىيؾ حفةت َبلِذَ ٍ ، كلىت  لشتهرت ف  قصص أىف ىا   
ـ َمَ ِكي  ُتتبع بدق  ف  لىمنلَّبلت لىر َّمي ، لىت  يشترؾ فاهل كىا  ، فكلنت هذو لىحفةت ىهل مرلَّ

كى ، ف  أيلـ مشهكد  أ نلِ لىعلـ، م ِ ىادؼ لىفطر كل ضح  كمكلكب اـك  لؿ لىد  لىَّ  طلف كل مرلِ كْر
 .(ٖ)لىْمع  كغار ذىؾ

 ـالـًا: الحياة العممية. 
اف محمكد بف  لى  لن  ىدمشق بعد  لىذ َهِب ي  لىعصر ِزْنِك  بدل ىملد لىداف يعد ىصر نكر لىدِّ

لىعصر ل مكؼ، فقد حقق فاهل نهض  ى مي ، فقلـ ببنلِ أك ر مف مئ  مدرَّ  كمَّْد كترميمهل ف  
لىحي  لىت  غدت زهر  دمشق ف  لىعصر  دمشق، كأىلد تنظيـ ل كقلؼ، كشهد ىهدو بدلي  تأَّيس لىص 

 .(ٗ)ل اكب 
لِ لىمؤََّّلت لىع مي  كلىت ربكي ، ككلف ل اكباكف قد َّبقكهل  ـ ْلِت دكى  لىمملىيؾ ىتكمِ إنش

بإنشلِ لىمدلرس، ىكف هذو لىمدلرس زلدت أىدلدهل ف  ىصر لىمملىيؾ زيلد  ىـ تكف ف  أؼ ىصر مف 
اف لإلَّةم ،  لـ، ككذىؾ لىمَّلْد لىت  أنشأت مع ظهكر لىدِّ لىعصكر لىعربي  لإلَّةمي  ف  مصر كلىش 

كليل(٘)لىمملىيؾ، كلزدهرت بلق  لىمؤََّّلت كلىبيملرَّتلنلتزلدت أىدلدهل أيلـ    ،(ٙ)، كلىز 

                                                           

 (.ٖٕٖ /ٕان  كلى قلف  ىحَّف إبرلهيـ حَّف )تلريخ لإلَّةـ لىَّيلَّ  كلىدِّ  ُاْنَظر:( ٔ)
 (.ٖٕٔلىعصر لىمملىيك  ف  مصر كلىشلـ ىَّعاد ىلشكر )ص  ُاْنَظر:( ٕ)
 (.ٓٙصطاف لىمملىيؾ ىملْد ىبد لىمنعـ )نظـ دكى  َّة ُاْنَظر:( (ٖ
 (.ٓٔ، ٜ)ص  ( لىدلرس ف  تلريخ لىمدلرس ى ن عيم ٗ)
ّب َكِزَيلَد  َكِه  َأن َهل َكلَنت مأكػ لىمرض  كمْتمع لىعقلقار( لىبيملرَّتلنلت: ٘)  بنات ى غلي  لى ِت  بنات َ ْ َهل مدلرس لىطِّ

 (.ٜٕ٘/ ٔمنلدم  ل طةؿ كمَّلمر  لى يلؿ لبف بدرلف )
لِىحَ ( لىزكليل: ْمع زلكي ، ٙ) / ٔ. منلدم  ل طةؿ كمَّلمر  لى يلؿ لبف بدرلف )  كى عبلد كِهَ  لْىَمَكلف لْىمعد ىألفعلؿ لىص 

ٕٜٜ.) 
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 .(ٕ()ٔ)كلى كلنق
نشلِ  كشهد ذىؾ لىعصر نشلطًل منقطع لىن ظار ف  لىتأىاف مف نلحي ، كف  ْمع لىكتب كلم
 لىمكتبلت مف نلحي   لني ، كلحتفع َّةطاف لىمملىيؾ بمكتب  ف  قلى  لىْ اِ ب زلن  كتب ْ ا   لىقدر، 
اني ، كظ ت هذو لىمكتب  ىلمر  بلىكتب رغـ  اني  كغار لىدِّ حررت مْمكى  ض م  مف لىكتب لىدِّ

 .(ٗ()ٖ)لىحريق لىذؼ تعرضت ىه ى   ىهد لىَّ  طلف ل شرؼ   اِ بف قةكف 
ُاكط    هذل لىن شلط لىع م  لىكلَّع ف  مصر بلىذ لت ى   ىصر لىمملىيؾ كباف  باف (٘)كيربط لىَّ 

ف  لىعبلَّي  ف  لىقلهر  بعد أف َّقطت ف  بغدلد، كيقكؿ: "إنه منذ إحيلِ لى ةف  لىعبلَّي  إحيلِ لى ة
، أمل لبف حْر فيقكؿ ىف (ٙ)ف  مصر  غدت هذو لىبةد محِ َّكلف لىع ملِ كمحط رحلؿ لىفضةِ"

لـ كغارهل مف لىبةد لإلَّةمي  أنهـ قلىكل ىف بةدهـ: "هذل ب د ضاق ىف ى م "  بعض ى ملِ لىش 
 .(ٚ)كهْركهل إى  مصر

، كنشأ لىذ َهِب ُكِىد لإلملـ  كلىذؼ كصفنلو بشكِ مْمِ ف  هذل لىعصر لىم  ِ بل حدلثك 
ل حدلث، كترؾ بصملته لىع مي  ف  ب ل لىمْتمع لىم  ِكترىرع، كىمل لشتد ُىُكَدو شق ىه طريقًل كَّط هذ

ك ىمف ب د آل ر،  هبلرتحلىحيل  لىن لس،  ع ُمزكًدل بلىرِّ َرِحَمُه علش فليلت لىك ار ، كلىز لد لىع م  لىغزير، اْر
باف كبلر لىع ملِ ف  ىصرو ات ق  ىنهـ لىع ـ، كُيع مه ىطةب لىع ـ حت  ت رج ىنه ْملى   للُا َتَعلَى 

  مف كبلر لىع ملِ لىذاف َّأذكر ْم   منهـ بعد ق اِ إف شلِ للا تعلى . 
 

                                                           

كِفي  ( لى كلنق: ٔ) )دكر لىصكفي  انصرفكف بهل ى عبلد ،  ْمع لى لنقلو، َكُيَقلؿ: لى لنكلو، َكِه  ك م  أىْمي  َدلر لىص 
كِفي   ُمعرب مكىد لََّْتْعم ُه  ،لو ِبلْىَقلؼِ  لنق :َكَقلَؿ لى فلْ  ِف  ِكَتلبه ِشَفلِ لىغ اِ ،َقلَىه لىن عيم  كلىمَّلْد(، ِرَبلط لىص 

 (.ٕٕٚ/ ٔمنلدم  ل طةؿ كمَّلمر  لى يلؿ لبف بدرلف )ُاْنَظر: لْىُمَتَأّ ُركَف. َكْمعه لىن لس ى    كلنق. 
 (.ٔٔ، ٓٔ( لىدلرس ف  تلريخ لىمدلرس ى ن عيم  )ص ٕ)
ْ طَ  (ٖ) لف، لْىم ؾ، لْ َْشَرؼ، لْبف لىَّّ طلف لْىم ؾ لْىَمْنُصكر، َّاف لىّداف، قةكف َ ِ اِ بف قةكف: َصَةح لىّداف، لىَّ 

لىّصلىحّ ، ْ س ى   ت ت لْىم ؾ ِف  ِذؼ لْىقعَد  َّن  تَّع َكَ َملِناَف كَّّت ملَئ  بعد مكت َكلِىدو، كلَّتفتد لْىم ؾ 
لـ ُك ه مف لىفرنس   َهلِد َكََّلر كنلزؿ ىكل كلفتتحهل كنظف لىش  ِْ ـ  ََّلر ِف  لىَّّن  لى  لِنَي  فنلزؿ ق ع  لىّرـك كحلصرهل ِبلْى

ْتُه َمَفلِتيد ق ع  بهَّن  مف غار قتلٍؿ ِإَى  دمشق َكَىك َطلىَ  َِ ل َْ ته َ ْمََّ  َكىْشريف َاْكًمل كلفتتحهل َكِف  لىَّّن  لى  لِىَ    ْت مد 
لىكلف  بلىكفيلت ابًل، ملت َّن   ةٍث َكِتَّْعاف كَّّت ملَئ . ىم ؾ لْىعَرلؽ َكَغارَهل َفِإن ُه َكلَف بطًة شْلىًل مقدلمًل مه

 (.ٕٔ٘/ ٖٔى صفدؼ )
 (.ٕ٘ٗ –ٕٔٗىَّعاد ىلشكر )لىعصر لىمملىيك  ف  مصر كلىشلـ  ُاْنَظر:( ٗ)
ُاكط ، إملـ، حلفع، مؤرِّخ، أداب٘) اف لى ضارؼ، لىَّ  اف، ىبد لىرحمف بف أب  بكر بف ُمَحم د بف َّلبق لىدِّ ، ىه ( ْملؿ لىدِّ

ِرْكِ   ) نحك َّتملئ  مصنف، ملت َّن  إحدػ ىشر  كتَّعملئ .  (.ٖٔٓ/ ٖل ىةـ ى زِّ
ُاكط ( حَّف لىمحلضر  ٙ)  ( ٙٛ/ ٕ) ى َّ 
 (.ٕ٘ٗ –ٕٔٗلىعصر لىمملىيك  ف  مصر لىشلـ ىَّعاد ىلشكر )ص ُاْنَظر:( ٚ)
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 .يالذ َىبِ  ترجمة اإلمامالملصد الـ اني: 
 ى   لىن حك لىت لى :  مَّلئِ ىد لشتمِ هذل لىمقصد ى   

 . مولده ونشـتوأواًل: اسمو ونسبو وكنيتو وللبو و 
اف أبك ىبد للا    ،ل صِ ركملن ِّ بف أحمد بف ى ملف بف َقلْيملز بف ىبد للا لىت   ُمَحم دشمس لىدِّ
لفع    ،(ٕ)لىذ َهِب  ،(ٔ)لىَفلِرق     .(ٗ) ةث كَّبعاف كَّتملئ  بدمشق َّن كىد  ،(ٖ)لىش 
ةح،  فكلف كلىدو كأْدلدو مف أهِ لىت ق  ىلش طفكىته باف أكنلؼ ىلئ   ى مي  متدان ،  كلىص 
، كقد ذكر (٘) َِّ يْ لىقَ للا  َّن  َّت كَّتملئ  مف لىمقدلـ بف هب  لْىُبَ لِرؼّ كَّمع كلىدو صحيد  كلىعبلد ،
 .(ٙ)ت ى   كلىدؼ أحمد بف ى ملف، أ بركـ لىمقدلد بف هب  للا"أنه قرأ ى   أبيه، فقلؿ: "قرأ لىذ َهِب 
قد حص ت  -كه  ُأَمُه مف لىر ضلى   - َقلْيملزكأ ذ ىف ىمته َّت ل هِ بنت ى ملف بف   

َرى ّ ى   لإلْلز  مف ُزَهْار بف   .(ٛ)كآ ريف (ٚ)ىمر لىز 
اف ل  ، كلف ىه ىنليً  كأبكو مف لىر ضلى  إبرلهيـ بف دلكد بف َّ يملف مكفق لىدِّ مشق   ىعطلر لىدِّ

كلي ، كأ ذ ىنه  ملئِ، لىذ َهِب بلىع ـ كلىرِّ مته: "َّمع ف  لىحس مف لبف لىن ِصاب  كتلب لىش  ، قلؿ ف  تْر
 .(ٜ)أ ذت ىنه منه"

، كُيدربه ى   لىذ َهِب حَّف لىيقاف بل، ككلف يعتن  بنطق  ُأمي لً  بف َقلْيملز ككلف ْدو ى ملف 
ر لىَّ  يـ، فيط ب منه تكرلر بعض لىعبلرلت لىت  فاهل حرؼ لىر لِ، كُيدمف ذىؾ كيكلظب ى يه، لىت عبا

                                                           

"َمي لَفلِرِقاف"   ف  "َمي ل" بنت أد ه  لىت  بنت لىمدان ،  ( لىَفلِرِقّ : هذو لىنَّب  إى  "َمي لَفلِرِقاف" ... كقاِ ىهذو لىب د :ٔ)
ك"فلِرِقاف" هك  ندؽ لىمدان  بلىعْمي ، يقلؿ ىهل: "پلِرِكاف"، فقاِ: "َمي لَفلِرِقاف"، قاِ: مل بن  منه بلىص ر فهك بنلِ 

ْمعلن   ُاْنَظر:مف آمد.  َأُنكَشْرَكلف، كمل بن  بلآلْر فهك بنلِ َأْبَرِكيز، كه  مف بةد لىْزير  قريب  ل نَّلب ى َّ 
 (.ٜٕٛٙ/ رقـ ٕٗٔ/ٓٔ)
 (.٘ٚ/ ٔ)  ذ َهِب ىشاكخ لىمعْـ  ُاْنَظر:: نَّب  إى  صنع  لىذ هب لىت  برع فاهل أبكو. لىذ َهِب ( ٕ)
 (.ٕٛٔ/ٓٔ( لىنْـك لىزلهر  ف  م كؾ مصر كلىقلهر   ب  لىمحلَّف )ٖ)
 .(ٕٕ/ ٔ( ذاِ تذكر  لىحفلظ ى حَّان  )ٗ)
، قلؿ أبك لىَقْيَِّ قيس، كلىمشهكر بهل أبك لى صاب زيلد بف ىبد لىرحمف  :هذو لىنَّب  إى  ْملى  لَّمهـ( لىَقْيَِّ : ٘)

حلتـ لبف ِحب لف: هك مف بن  قيس بف  ع ب  بف ُىَكلَب  بف َصْعب بف ى   بف بكر بف كلئِ، ىدلدو ف  أهِ لىبصر . 
ْمعلن  )  (.ٖٖٚٗ/ رقـ ٖٛ٘/ ٓٔل نَّلب ى َّ 

 (.٘ٚ/ ٔ)  ذ َهِب ى(  معْـ لىشاكخ ٙ)
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٚ) َرىّ ، لىفقيه، لىحنب  ، ملت َّن   ةث كَّبعاف كَّتملئ . َتلِرْيُخ لإِلََّْة / ُ٘ٔزَهار ْبف ُىَمر ْبف ُزَهار، لىز 

 (.ٕٔٔ/ رقـ ٕٔٙ
ُاْكِخ ِى ذ َهِبّ  ) ُاْنَظر:( ٛ) ـُ لىش  َْ  (.ٕٗٛ/ ُٔمْع
ُاْكِخ ِى ذ َهِبّ  ) ُاْنَظر:( ٜ) ـُ لىش  َْ  (.ٖٙٔ/ ُٔمْع
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مته: "ككلف رحم  للا ى يه ُادمن  ف  لىن طق بلىر لِ، فيقكؿ: ُقِ: ْر   لىذ َهِب ىيَّتقيـ ىَّلنه، قلؿ  ف  تْر
 .(ٔ)بًرل، ْر  ًْكل"
اف، ََّنْ   ر بف ىبد للا لىمكص  ككذىؾ ْدو  مه أبك بكر، ى ـ لىدِّ لىمتكف  َّن   مس  ،َْ

كى ، مف  ، كلف يعتن  به، كهك صغارٌ (ٕ)كأربعاف كَّبعملئ  فيصطحبه معه، كُيَّمعه بعض أ بلر لىد 
اف َّنْر كَّئِ ف  َّن   ملف كَّبعاف  لىذ َهِب ذىؾ قكؿ  مته: "َّمعت ْدؼ  م  ى ـ لىدِّ ف  تْر

طلف لىم ؾ لىكلمِ َُّْنُقر لَ ْشَقر لىاكـ. ككنت ف  ت ؾ ل يلـ كلْىَبَشلِئر ُتْضَرب، فقلؿ: تَّ طف لىَّ  
يأ ذن  معه إى  لىق ع ، فقلؿ كأنل ف  داكلف لىْيش أىعب: هذل هك ل مار لىمطركح  أد  ؾ معه ى   

 .(ٖ)ل، ابلَّطن  بذىؾ" ُقْ تُ لىَّ  طلف، ف
ر لىبغدلدؼ  َْ اف، ى   بف ََّْن ك لىه تلج لىدِّ

اكخ، ، كلف مف ط ب  لىع(ٗ)  ـ، كرحِ ى َّملع مف لىش 
كَّمع ببع بؾ  ،اف أاكب لىحنف لىدِّ  ، كبهلِ(٘)لط مَ نْ لبف ل َ كَّمع بإفلد  مؤدبه لبف لى بلز مف أب  بكر 

ملى ، (ٙ)مف لىتلج ىبد لى لىق ، كقد ركػ ىنه ى   ىيلىه ك كؼ مف للا ككلف ذل مرِك  ككد، ْك
 .(ٚ)لىذ َهِب 
ركلبف  لىه أبك لىط لهر، إَّ  َْ ط ب لىع ـ،  ،لىذ َهِب  ،مشق بف ىبد للا لىدِّ  ملىاِ بف ى   بف ََّْن

َمْيع، كمف أحمد بف ىَّلكر، كحد ث ُْ فَّمع مف ىمر بف لىَقك لس ُمعْـ لبف 
(ٛ). 

ؼ ك لىمعر ، لىذ َهِب  ،ل نصلرؼ  ،ككلف زكج  لىته فلطم ، أحمد بف ىبد لىغن  بف ىبد لىكلف  
اكخ َّمع لىحداث فمم ،(ٜ) لنِ تَ َّْ رَ بلبف لىحَ  ل ى قرآف لىكريـ، ك ار ، كركلو، ككلف حلفظً مف ىدد مف لىش 

 .(ٓٔ)لىذ َهِب كقد ركػ ىنه  ،ةك  ىهلىتِّ 

                                                           

 (.ٖٙٗ/ ٔ) لىمصدر نفَّه( ٔ)
ِرْكِ   )ٕ)  (.ٔٗٔ/ ٖ( ل ىةـ ى زِّ
ُاْكِخ ِى ذ َهِبّ  ) ُاْنَظر:( ٖ) ـُ لىش  َْ  (.ٕٙٚ/ ُٔمْع
ِرْكِ   )ٗ)  (.ٓٚٔ/ رقـ ٕٓٔ/ ٔ) ُقْطُ كُبَغل(، تلج لىترلْـ لبف ٕٜٕ/ ٗ( ل ىةـ ى زِّ
ْرِم ، َملِط : ( لَ نْ ٘) َْ هذو لىنَّب  لى  بيع لَ ْنَملط كه  لىفرش لىت  تبَّط، كلىمشهكر بهذو لىنَّب  حباب لبف أب  حباب لى

ْمعلن  )لط ، صلحب لَ ْنَملط مف أهِ لىبصر مَ نْ ل َ   (.ٕ٘ٙ/ رقـ ٖٛٚ/ ٔ. ل نَّلب ى َّ 
اف، لىَمَعرِّّؼ ل صِ، لىَبْعَ َبكّ ، َىْبد لى لىق ْبف َىْبد لىَّّةـ ْبف ََِّعاد ْبف َىْ كلف، لىقلض( ٙ)  ، لإِلَملـ، أبك ُمَحم د، تلج لىدِّ

ـِ ِى ذ َهِبّ  ) لىّشلفعّ ، ل داب.  (.ٛٓٗ/ رقـ ٓٗٛ/ َ٘ٔتلِرْيُخ لإِلََّْة
ُاْكِخ ِى ذ َهِبّ  ) ( ُاْنَظر:ٚ) ـُ لىش  َْ  (.ٕٛ/ ُٕمْع
 (.ٛٚلىكفيلت لبف رلفع )ص ( ُاْنَظر:ٛ)
كقد انَّب إىاهل بلىَحَرَِّْت  أيضًل،  ،لِن : هذو لىنَّب  إى  َحَرََّْتل، كه  قري  ى   بلب دمشق قريب  منهللىَحَرَّْتَ  (ٜ)

ِع ، لىَحَرََّْتلنّ ، مف أهِ دمشق َْ ْمعلن   .كلىمشهكر بهذو لىنَّب  أبك ملىؾ حملد بف ملىؾ بف ِبَّْطلـ لَ ْش ل نَّلب ى َّ 
 (.ٕٓٔٔ/ رقـ ٜٔٔ/ ٗ)
َْ  ُاْنَظر:( ٓٔ) ُاْكِخ ِى ذ َهِبّ  )ُمْع  (.ٛٙ/ ٔـُ لىش 
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كلنكل ك هـ مل باف ىلبد كىلىـ كزلهد كنحك ذىؾ، فكلف  لىذ َهِب كغارهـ ممف كلف ىهـ قرلب  قريب  ب 
 . َرِحَمُه للُا َتَعلَى ىصرو كزملنه ذىؾ ك ه ىه ل  ر لىكبار ى يه ىيككف مف كبلر ى ملِ 

 ـانًيا: رحالتو العممية. 
، ىمل ىذىؾ مف أهمي  بلىغ  ف  تحصاِ (ٔ)ح   إى  لىب دلف ل  رػ اتحَّر ى   لىرِّ  لىذ َهِب كلف 
 .(ٕ)ملع، كىقلِ لىحفلظ، كلىمذلكر  ىهـ، كللَّتفلد  ىنهــ لىَّ  دَ ى ك لإلَّنلد، كقِ 

بلى صكص ف  - ف  بعض ل حيلف لوح  ، بِ منعى   لىرِّ  لشْعهيُ ىـ  ككلىدته إل أف كلىدو
م  أب  لىفرج ىبد لىر   كحاد كلىديه، لىذ َهِب كىعِ ذىؾ يعكد إى  أف  -بدلي  أمرو  حمف بف قلؿ ف  تْر
لىمتكف  َّن  َّبع كتَّعاف بف كريد  لىبغدلدؼ لىحنب   شاخ لىمَّتنصري   ُمَحم دلى طاف بف  ىبد

 ، ك نه ب غن  ف  أكلئِ َّن  َّبع كتَّعاف ح   إىيه،  ـ تركته ىمكلف لىكلىدهممت بلىرِّ "كقد  كَّتملئ :
مته مف "معرف  لىقرلِ لىكبلر": "كلنفرد ىف أقرلنه، ككنت  ،(ٖ)"كَّتملئ  أنه قد هـر كتغار كقلؿ ف  تْر

م  لىمكاف  ، كقلؿ ف (ٗ)مف لىكلىد، فإنه كلف يمنعن " ح   إىيه، كمل أتَّْر  كفلً أتحَّر ى   لىرِّ  تْر
: "كىمل ملت شا نل لىفلض   (٘)ل نتاف كتَّعاف كَّتملئ لىمتكف  َّن   ،لإلَّكندرلن  ؼِ،ل َّمر لىمقر 

مف  بلإلَّكندري  كأنه أى   ركلي ً  كأنه بلؽٍ  :اخفذكر ى  هذل لىش   ،ت هفأكملى  لىقرلِلت بقات إقبِ 
 .(ٙ)فر"مكنن  مف لىَّ  يُ كىـ يكف لىكلىد  ،ل ى   ىقيهل كتحَّرً فلزددت ت هفً  ،لىفلض  

ه، ل َّيمل أف آدلب ط ب لىع ـ تقتض  لَّتئذلف ي لىف إرلد  كلىداُ  ىلقلً  لبنلً  لىذ َهِب كىـ يكف 
كب طلىتهمل كبرهمل، كترؾ لىرِّ (ٚ)ح  ل بكيف ف  لىرِّ   ح   مع كرلهتهمل ذىؾ كَّ طهمل.، كْك
ىه  حلقد َّمف مف ىمرو، كأمل بعد ذىؾ ىه مف لىرِّح   كلف قبِ ب كغه لىعشريف كلىدو منع كيظهر أف

 . ةث كتَّعاف كَّتملئ ح  ، كذىؾ َّن  بلىرِّ 
قيـ ف  كِ منهل أك ر مف أربع  أشهر ف  ل غ ب، ى   أنه َّمد ىه برحةت قصار  ل يُ 

م  عتمد ى اهـكيرلفقه فاهل بعض مف يُ  اف بف ىبد لىعزيز لإلملـ شرؼ لىدِّ  يحا  بف أحمد، فقلؿ ف  تْر
رح ت : "كلؼ لىْذلم  لإلَّكندرلن  لىملىك  لىمقرغ لىمعدؿاف لبف لإلملـ أب  لىفضِ لبف لىص  لىحَّ  أب
دته قد أضر كأصـإ فقرأت  ،كهك ف  َّبع ك ملناف َّن  ،كىكف فيه ْةد  كشهلم  ،ىيه فأد  ت ى يه فْك

 يه لىفلتح  فقرأت ى ،لشرع :فقلؿ ،بع فَّمع كك مته ف  أف أْمع ى يه لىَّ   ،ل كرفعت صكت ى يه ْزًِ 

                                                           

 (.ٜ٘ٙ/ ِٕى ذ َهِبّ  )( معرف  لىقرلِ لىكبلر ٔ)
 (.ٖٕٕ/ ٕ( لىْلمع   ةؽ لىرلكؼ كآدلب لىَّلمع ى  طاب لىبغدلدؼ )ٕ)
ُاْكِخ ِى ذ َهِبّ  ) ُاْنَظر:( ٖ) ـُ لىش  َْ  (.ٖٙٙ/ ُٔمْع
 (.ٜ٘ٙ/ ِٕى ذ َهِبّ  )( معرف  لىقرلِ لىكبلر ٗ)
ُاكط حَّف لىمحلضر  ف  تلريخ مصر كلىقلهر  ( ٘)  (.ٗٓٔ/ رقـ ٘ٓ٘/ ٔ) ى َّ 
 (.ٜٛٙ/ ِٕى ذ َهِبّ  )( معرف  لىقرلِ لىكبلر ٙ)
 (.ٕٕٛ/ ٕ( لىْلمع   ةؽ لىرلكؼ كآدلب لىَّلمع ى  طاب لىبغدلدؼ )ٚ)



 ظـــريـــةالن   راســةالـــدِّ  

 

 ال صل اـول

 

ٔ9 

 ،بع  فقطنمل قصدؼ لىَّ  إ ُقْ ُت:ف ،كآيلت مف لىبقر  كهك ارد لى ةؼ كيرد ركلي  يعقكب كغارو ممل قرأ به
ى  ت ماذؼ فةف فلقرأ ى يه  ـ لىرض إفلمض  ذل أردت أف تقرأ ى    إ :كقلؿ ،فت اِ من  نقص لىمعرف 

كأمنع مر  كيؤذف ى   ،ل بمشق إد ِ ى يه كزهدن  فيه أن  كنت ل أ ،فرأات أف هذل ش ِ يطكؿ ،ى    
 ـ ظفرت بَّحنكف  ،ل حت  انقطع صكت  ىمكلف صممهل فكنت ل أقرأ ربع حزب ْمعً كأيًض  ،مر 

ح   أك ر ككنت قد كىدت أب  كح فت ىه أن  ل أقيـ ف  لىرِّ  ،كقرأت ى يه كمل ذكرت ىؾ ،لىمذككر بعد
    لىن حك لىت لى :، ككلنت رحةته ى(ٔ)"ف فت أىقه ،مف أربع  أشهر

 امية:رحالتو داخل البالد الش   -ٔ
 حاث قرأ فاهل لىقرآف ْمعلً   ةث كتَّعاف كَّتملئ ،ىه ربمل كلنت إى  بع بؾ َّن  أكؿ رح   

 بلن ىبد للا ل نصلرؼ لىر    اف أببف ى   بف لىمبلرؾ لإلملـ مكفق لىدِّ  ُمَحم دبف  ُمَحم دى   
اف ط ح  ـ لىدِّ  َ ىيه قب   ىَ إكرحِ : "لىذ َهِب ، قلؿ (ٖ)كتَّعاف كَّتملئ   مسَّن  لىمتكف   (ٕ)لىن ِصْاِب 

كل به ، كأك ر ىف لىمحدث (ٗ)"مقرغ ح ب فْمع ى يه كأ ذ ىنه لىقرلِلت ْملى  مف أهِ بع بؾ كت ْر
ةـ اف أب   ىبد لى لىق بف ىبد لىَّ  لفع    ـ لىبع بك ، ،عرؼ لىم ُمَحم دلإلملـ تلج لىدِّ ل داب لىمتكف  لىش 

اخ كلفلىذ َهِب َّت كتَّعاف كَّتملئ ، قلؿ َّن    .(٘)": "أك رت ىنه كنعـ لىش 
 ، نِ مَ رْ ر بف ىبد للا ل َ قَ نْ َُّ  ،أب  َّعاد ،افكرحِ بعد ذىؾ إى  ح ب، كأك ر فاهل ىف ىةِ لىدِّ 

، كِ مف يعرفه كتعففلً  كمرِك  كىقةً  اخ كلف دانلً  ـ لىح ب ، قلؿ: "رح ت إىيه، كأك رت ىنه، كنعـ لىش  
 ، كَّمع مف ْم   مف شاك هل.(ٙ)"ا ن  ى يه

كحمل ، كطرلب س، كلىكرؾ، َّمع بب دلف ىداد  منهل: حمص، لرتحِ ك شار لىمصلدر إى  أنه قد كتُ 
 كتبكؾ ،كلىحْلز ،َّكندري كلإل ،كلىقلهر  ،يسبِ  ْ كبِ  م  ، كلىقدس،، كبصرػ، كنلب س، كلىر  كلىمعر 
 .(ٚ)كغارهل

 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٚٙٙ/ رقـ ٜٛٙ/ ِٕى ذ َهِبّ  )( معرف  لىقرلِ لىكبلر ٔ)
نَّب  إى  نصاباف، كه  ب د  ىند آمد كَمي لَفلِرِقاف مف نلحي  ديلر بكر،  رج منهل ْملى  ك ار ، منهـ لىن ِصْاِب : هذو لى (ٕ)

ْمعلن  )كف بف لَ ْصَبغ بف لىفرلت لىن ِصْاِب مُ يْ مَ   (.ٙٔٓ٘/ رقـ ٘ٔٔ/ ٖٔ. ل نَّلب ى َّ 
 .(ُٖٖٛاْنَظر: غلي  لىنهلي  ف  طبقلت لىقرلِ لبف لىْزرؼ )ص( ٖ)
 (.ٚٚٙ/ رقـ ٓٔٚ/ ِٕى ذ َهِبّ  )معرف  لىقرلِ لىكبلر  ر:ُاْنظَ ( ٗ)
ُاْكِخ ِى ذ َهِبّ  ) ُاْنَظر:( ٘) ـُ لىش  َْ  (.ٕٖ٘/ ُٔمْع
 (.ٕٙٚ/ ٔ) لىمصدر نفَّه( ٙ)
 (.ٙٔٔ/ ٕؼ )دِ فَ لىكلف  بلىكفيلت ى ص   ُاْنَظر:( ٚ)
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 رحمتو إلى البالد المصرية:  -ٕ
كتَّعاف كَّتملئ ، ُيَّتنتس ذىؾ مف أ بلر من كر  ف  إى  مصر َّن   مس  لىذ َهِب رحِ لإلملـ 

م  شا ته أـ  َّاد  بنت مكَّ  بف ى ملف لىملرلني  لىمصري : "كقد  ُمَحم دكتبه  مف ذىؾ قكىه ف  تْر
ب َّن   مس   .(ٔ)كتَّعاف كَّتملئ "رح ُت إى  ىقاهل، فملتت كأنل بف َّطاف ف  ْر

اكخ، كأقلـ فاهل نحكًل مف شهريف، كمل  ُتكضد كرحِ إى  لإلَّكندري : فأ ذ ىف لىك ار مف لىش 
م  شا ه اكَّف بف لىحَّف لىت ميم  لىقلبَّ   ـ  (ٕ)ذىؾ بعض لىن صكص: فقد ْلِ ف  تْر

 .(ٖ)أنه كلف بلإلَّكندري  ف  شكلؿ مف َّن   مس كتَّعاف كَّتملئ  لإلَّكندرلن ،
ى   شاكخ  قدر ممكفْهد نفَّه ف  قرلِ  أكبر اُ  لىذ َهِب ح   قصار ، ككلف قد كلنت هذو لىرِّ ى

 أحمد بف إَّحلؽ ،لىمعلى   أب ى   شا ه إَّحلؽأنه قرأ ْميع َّار  لبف  :ت ؾ لىبةد، فقد ذكر م ةً 
 .(٘)كيِهلر لىط    أيلـ ف  لىن  تف  َّ (ٗ)لَ َبْرُقكه 

 ك:رحمتو لمحج وسماعو ىنا -ٖ
ن  لىت لىي ، رحِ إى  لىحس، كذكر ذىؾ ف   لىذ َهِب تكف  كلىد   َّن  َّبع كتَّعاف كَّتملئ ، كف  لىَّ 

ن  مف تلريخ لإلَّةـ، فقلؿ: "كحس  اف لىعانتلب حكلدث لىَّ   .(ٚ)"(ٙ)بنل ل مار شمس لىدِّ
م  شا ه ىمر بف لىعبلسكظهر ذىؾ ف      َّن  ، فقلؿ: "أ برنل ىمر بف لىعبلس بطاب(ٛ)تْر

 . (ٜ) ملف كتَّعاف كَّتملئ "
   
 
 
 

                                                           

ُاْكِخ ِى ذ َهِبّ  )( ٔ) ـُ لىش  َْ  (.ٜٕٗ/ ُٔمْع
نَّب  إى  قلِبس، كه  ب د  مف بةد لىمغرب باف لإلَّكندري  كلىقاركلف، كلف بهل ْملى  مف لىع ملِ هذو لى( لىقلِبَّ : ٕ)

ْمعلن  ) كلىمحد اف قديمًل كحدا ًل.  (.ٕٖٖٔ/ رقـ ٕ٘ٛ/ ٓٔل نَّلب ى َّ 
 (.ٖ٘ٛ/ ٕ) لىذ َهِب معْـ لىشاكخ  ُاْنَظر:( ٖ)
ْمعلن  )اد  بنكلح  أصبهلف ى   ىشريف فرَّ ًل منهللَ َبْرُقكه : هذو لىنَّب  إى  َأَبْرُقكو، كه  ب  (ٗ) / ٔ. ل نَّلب ى َّ 

 (.ٖ٘/ رقـ ٕٜ
ـِ ِى ذ َهِبّ  ) ُاْنَظر:( ٘)  (.ٜ٘/ ٔ(، لىدلرس ف  تلريخ لىمدلرس ى ن عيم  )ٕٕٛ/ َ٘ٔتلِرْيُخ لإِلََّْة
اف، أحمد بف إبرلهيـ بف أاكب، لىعةم ، لىعانتلب ، لىح ب ، لىحنف (ٙ)  ، قلض  لىعَّكر بدمشق، ملت َّن  َّبع شهلب لىدِّ

 (.ٕٔٔ/ ٔلىمحلَّف )  كَّتاف كَّبعملئ . لىمنهِ لىصلف  كلىمَّتكف  بعد لىكلف   ب
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٚ)  (.ٚٙ/ َٕ٘تلِرْيُخ لإِلََّْة
ُاْكِخ ِى ذ َهِبّ  )( أبك حفص ىمر بف لىعبلس لبف أب  بكر لىدمشق ، ملت َّن  َّبعملئ . ٛ) ـُ لىش  َْ  (.ٚٚ٘/ رقـ ٓٓٗصُمْع
ُاْكِخ ِى ذ َهِبّ  )( ٜ) ـُ لىش  َْ  (.ٕٚ/ ُٕمْع
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 .(ٕ)لىحنب   ،(ٔ)بف ىبد لىمحَّف بف لىَ ر لط لَ َزْ  ُمَحم دكممف رلفقه ف  هذو لىرِّح  : 
 ـالـًا: شيوخو وتالميذه.

 شيوخو: -ٔ
اكخ، ت ق  لىع ـ ىف ك ار مف لىش  ىنلي  كبار  بط ب لىع ـ كمْلىَّ  لىع ملِ، ك  لىذ َهِب لىتن   
ملع، كمنهـ مف كتب إىيه مركيلته، كغار ذىؾ ـ مف أ ذ ىنه بلإلْلز ، كمنهـ مف أ ذ ىنه بلىَّ  منهف

كذكر فيه  اكخ"،كتلب َّملو "معْـ لىش  شاك ه ف   لىذ َهِب حمِ كل دلِ، كقد ْمع مف طرؽ لىت  
 ىة تصلر: ًل منهـ،َّأذكر بعض ( شاً ل مف شاك ه، ككلنكل مف ب دلٍف شت ،ٖٗٓٔ)
لىدمشق ، كىد َّن  تَّع  ،ر لىعلمرؼ اْ مَ أحمد بف ىبد لىقلدر بف حَّلف بف رلفع بف نُ  ،بلسأبك لىع -ٔ

 .(ٖ)َّن   ةث كَّبعاف كَّتملئ  بهل : أْلز ى  مركيلته بلىمز ، كملتلىذ َهِب قلؿ  ،كَّتملئ 
 ،ىح ب ل ،لىزبارؼ  ،بف ىبد للا بف ى   بف حرب لىقرش  ُمَحم دىبد للا بف  ،بف ل كحد ُمَحم دأبك  -ٕ

 ملف كَّبعاف : أْلز ى  مركيلته، كملت َّن  لىذ َهِب ، قلؿ َّن   ةث كَّتافؿ، كىد لىمعد ،لىفقيه
 .(ٗ)بدمشق كَّتملئ 

 ،لىطلئ  ،لىمعمر ،بف ىبد لىعزيز لىعةم  ُمَحم دبف هلركف بف  ُمَحم دىبد للا بف  ،ُمَحم دأبك  -ٖ
: كتب إىانل بمركيلته َّن  لىذ َهِب كَّتملئ ، قلؿ  ، كىد َّن   ةثلىب يغ ،لىكلتب ،لىملىك  ،لىقرطب 

  .  (٘)َّبعملئ ، كملت َّن  ل نتاف كَّبعملئ 

لبف لإلملـ محب  ،قلض  مك  ،بف أب  بكر ُمَحم دبف أحمد بف ىبد للا بف  ُمَحم د ،أبك لىمعلى  -ٗ
 .(ٙ)لفع ، كىد َّن  َّت ك ة اف كَّت ملئ لىش   ، ـ لىمك  ،برؼ اف لىط  لىدِّ 
لىح ب ، مف رؤَّلِ  ، بِ اْ ِص بف ىبد لىقلهر بف هب  للا بف لىن   ُمَحم دبف  ُمَحم د ،ىبد للاأبك  -٘

َّن   مس كتَّعاف : "كتب إى  مركيلته لىذ َهِب قلؿ ،  ملف ىشر  كَّتملئ لىح بااف، كىد َّن  
 .(ٚ)"كَّتملئ 

                                                           

هذو لىنَّب  لى  بلب ل زج كه  مح   كبار  ببغدلد، قاِ كلف بهل لربع  آلؼ طلحكن ، ككلف منهل ْملى  ( لَ َزْ : ٔ)
ْمعلن  ك ار  مف لىع ملِ كلىزهلد كلىصلىحاف كك هـ لل مل شلِ للا ى   مذهب َأْحَمد ْبف َحْنبَ  ِ رحمه للا. ل نَّلب ى َّ 

 (.ٕٔٔ/ رقـ ٓٛٔ/ ٔ)
ُاْكِخ ِى ذ َهِبّ  )( ٕ) ـُ لىش  َْ  (.ٕٕ٘/ ُٕمْع
 (.ٜٙ/ ٔ) نفَّه لىمصدر (ٖ)
 (.ٕٖٖ/ ٔ) لىَّلبق لىمصدر (ٗ)
 (.ٖٔٗ/ ٔ) لىَّلبق لىمصدر (٘)
 (.ٗٗٔ/ ٕ) لىَّلبق لىمصدر (ٙ)
 (.ٕٓٚ/ ٕ) لىَّلبق لىمصدر (ٚ)
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 ،لىمحدث ،لىمفت  ،ىعةم ل ،بف أب  لىفتد لإلملـليحا  بف أب  منصكر  ،افْملؿ لىدِّ  ،أبك زكريلِ -ٙ
،  ةث ك ملناف ك مَّملئ كىد َّن  ارف ، لبف لىص   ،لىحنب   ، لنِ ر  لىحَ  ،لىْيش  ،ن ى ـ لىَّ   ،لؿح  لىر  

: "أْلز ى  مركيلته َّن   ةث كَّبعاف كَّتملئ ، كملت َّن   ملف كَّبعاف لىذ َهِب قلؿ 
 .(ٔ)كَّتملئ "

كىد َّن  تَّع  ،مشق لىدِّ  ،ر لىعلمرؼ اْ مَ بف رلفع بف نُ أحمد بف ىبد لىقلدر بف حَّلف  ،أبك لىعبلس -ٚ
 .(ٕ)"ملت َّن   ةث كَّبعاف كَّتملئ ك أْلز ى  مركيلته بلىمز ، ": لىذ َهِب كَّت ملئ ، قلؿ 

أحمد بف إبرلهيـ بف ىبد للا بف لىقدك  أب  ىمر لىمقدَّ  لى طاب لبف لىعز لىحنب  ،  ،افتق  لىدِّ  -ٛ
 .(ٖ)ملت َّن  َّت كىشريف كَّبعملئ ، ك كىد َّن   ملف كأربعاف كَّتملئ 

أبك إبرلهيـ، إَّحلؽ بف إبرلهيـ بف َّ طلف لىَبْعِ  ، لىِكَنلن ، لىمقرؼِ، كىد َّن  ىشر  كَّتملئ ،  -ٜ
 .(ٗ)كملت َّن   ةث كتَّعاف كَّتملئ 

اف، ىبد لىرحمف بف ىمر بف أحمد بف هب  للا -ٓٔ بف أب  ْرلد ،  ُمَحم دبف  أبك لىمْد، مْد لىدِّ
لض  لىقضل ، لىعقا  ، لىح ب ، لىحنف ، كىد َّن   ةث ىشر  كقاِ َّن  أربع ىشر  لىمعظـ، ق

 .(٘): أْلز ى  ْميع مركيلته، كملت َّن  َّبع كَّبعاف كَّتملئ لىذ َهِب كَّت ملئ ، قلؿ 
، لىمتقف ،لىمحدث ،لىفقيه ،بف إبرلهيـ بف غنلئـ بف كلفد لىعدؿ ُمَحم داف، أبك ى  ، شمس لىدِّ  -ٔٔ

 .(ٙ)كَّتاف كَّتملئ ، كملت َّن   ةث ك ة اف كَّبعملئ كىد َّن   مس 
ىَّلكر  بف ُمَحم دأبك لىيمف، أماف لىداف، ىبد لىصمد بف لىتلج ىبد لىكهلب بف لىحَّف بف  -ٕٔ

كتب إى  : "لىذ َهِب لىعةم ، لىزلهد، لىدمشق ، لىمْلكر، كىد َّن  أربع ىشر  كَّتملئ ، قلؿ 
 .(ٚ)ملئ "كف  بلىمدان  َّت ك ملناف كَّتبمركيلته َّن   ةث كَّبعاف كَّتملئ ، كت

كملت َّن  أربع ك مَّاف كَّتملئ ،  ، كىدلىذ َهِب  ىبد لىصمد بف ى ملف بف ىبد لىصمد لىقرش  -ٖٔ
 .(ٛ)َّن   مس كىشريف كَّعملئ 

                                                           

 (.ٖٛٚ/ ٕ) لىَّلبق لىمصدر (ٔ)
ُاْكِخ ِى ذ َهِبّ  ) (ٕ) ـُ لىش  َْ  (.ٜٙ/ ُٔمْع
 (.ٕٛ/ ٔ) نفَّه لىمصدر (ٖ)
 (.ٕٙٔ/ ٔ) لىَّلبق لىمصدر (ٗ)
 (.ٕٖٚ/ ٔ) لىَّلبق لىمصدر (٘)
 (.ٖ٘ٔ/ ٕ) لىَّلبق لىمصدر (ٙ)
 (.ٜٖ٘/ ٔ) لىَّلبق لىمصدر (ٚ)
 (.ٜٖ٘/ ٔ) لىَّلبق لىمصدر (ٛ)
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، يف أحمػػػد بػػػف ىبػػػد لىم ػػػؾ بػػػف ى مػػػلف لإلمػػػلـىبػػػد لىػػػرحمف بػػػف لىػػػزِّ  ،افشػػػمس لىػػػدِّ  ،أبػػػك لىفػػػرج -ٗٔ
 ،أْػػلز ىنػػل مركيلتػػه: "لىػػذ َهِب قػػلؿ ؼ لىقعػػد  َّػػن  َّػػت كَّػػتملئ ، لىمقدَّػػ ، لىحنب ػػ ، كىػػد فػػ  ذ

 .(ٔ)"َّن  تَّع ك ملناف كَّتملئ كملت 
ػػدىبػػد لىصػػمد بػػف لىتػػلج ىبػػد لىكهػػلب بػػف لىحَّػػف بػػف  ،افأمػػاف لىػػدِّ  ،أبػػك لىػػيمف -٘ٔ بػػف ىَّػػلكر  ُمَحم 

: كتػب إىػػ  لىػذ َهِب كىػد َّػن  أربػػع ىشػر  كَّػت ملئػ ، قػلؿ ، لىمْػلكر ،لىدمشػق  ،لىزلهػد ،لىعةمػ 
 .(ٕ)بمركيلته َّن   ةث كَّبعاف كَّتملئ ، كتكف  بلىمدان  َّن  َّت ك ملناف كَّتملئ 

 ،لىح ب  ،لىمصنف ،لإلملـ ،ىبد لىكريـ بف ىبد لىنكر بف منار لىحلفع ،افقطب لىدِّ  ،ُمَحم دأبك  -ٙٔ
ن  : كتػػب إىػػ  بمركيلتػػه، كمػػلت َّػػلىػػذ َهِب  ػػـ لىمصػػرؼ، كىػػد َّػػن  أربػػع كَّػػتاف كَّػػتملئ . قػػلؿ 

 .(ٖ) مس ك ة كف كَّبعملئ 
 ،لف بػف أبػ  لىحَّػف، لىشػاخَ ػرْ بػف طَ  ُمَحم ػدبػف أبػ  بكػر بػف  ُمَحم ػد ،افشمس لىدِّ  ،أبك ىبد للا -ٚٔ

 .(ٗ)هػ(ٖ٘ٚ)، كملت َّن  هػ(ٖ٘ٙ)لىصلىح ، كىد َّن   ،لىدمشق  ،لىمحتـر ،لىعلىـ
ػػػدأحمػػػد بػػػف ىبػػػد للا بػػػف  ،افأمػػػاف لىػػػدِّ  ،أبػػػك لىعبػػػلس -ٛٔ  ،ىْبػػػلر بػػػف ط حػػػ  لإلمػػػلـبػػػف ىبػػػد ل ُمَحم 

: "أْػلز ىػ  لىػذ َهِب لىشلفع ، كىد َّن   مس ىشػر  كَّػتملئ ، قػلؿ  ،لىفقيه ، ـ لىح ب  ،ؼ رِ تَ شْ ل َ 
 .(٘)مركيلته، كملت فْأ  بدمشق َّن  إحدػ ك ملناف كَّتملئ "

 َّػن  تَّػع كَّػتملئ ، قػلؿ، كىػد بػف ىبػد لىقػلهر بػف هبػ  للا لىح بػ  ُمَحم دأحمد بف  ،أبك لىعبلس -ٜٔ
 .(ٙ): أْلز ى  قديمًل، كملت َّن   ةث كَّبعاف كَّتملئ لىذ َهِب 

لىدمشق ، كىػد َّػن   ػةث ىشػر   ،ل نصلرؼ  ،بف ىيَّ  لىمحدث ُمَحم دأحمد بف  ،افشهلب لىدِّ  -ٕٓ
 .(ٚ)كَّتملئ ، ملت َّن  َّبع كَّبعاف كَّتملئ 

 تالميذه: -ٕ
كهك ذهب ىصرو  !ل؟ كافلىك ار، اذ شاكخ ك ر فقد كلف ىه مف لىت ةم لىذ َهِب كمل كلف ىإلملـ  

ملـ أئمته   :أيضلً  ، ف ذل َّأذكر بعًضل منهـ ىة تصلرَرِحَمُه للُا َتَعلَى كزملنه كلم
 
  

                                                           

 (.ٖ٘٘/ ٔ) لىَّلبق لىمصدر (ٔ)
 (.ٜٖ٘/ ٔ) نفَّه صدرلىم (ٕ)
ُاْكِخ ِى ذ َهِبّ  ) (ٖ) ـُ لىش  َْ  (.ٕٔٗ/ ُٔمْع
 (.ٕٖٔ/ ٕ) نفَّه لىمصدر (ٗ)
 (.ٗ٘/ ٔ) لىَّلبق لىمصدر (٘)
 (.ٜ٘/ ٔ) لىَّلبق لىمصدر (ٙ)
 (.ٜٛ/ ٔ) لىَّلبق لىمصدر (ٚ)
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 ـ  ،لىحمكؼ ل صِ ،لن نَ إبرلهيـ بف ىبد لىرحيـ بف ُمَحم د بف إبرلهيـ بف َّعد للا بف ْملى  لىكِ  -ٔ
 .(ٔ)ن  تَّعاف كَّبعملئ َّ كملت لىمقدَّ ، كىد َّن   مس كىشريف كَّبعملئ ،

لفع ، كىد َّن  َّت أك َّبع كتَّعاف لىش   ،فدؼؾ بف ىبد للا لىص  بَ اْ   اِ بف أَ  ،افصةح لىدِّ  ،فلأبك لىص   -ٕ
 .(ٕ)كملت َّن  أربع كَّتاف كَّبعملئ  كَّتملئ ،

مد بف محمكد، بف ىبد لىّ طاف بف أح ُمَحم د ،اف أب  لىيمفلىدِّ  بف ىزِّ  ُمَحم د ،افشرؼ لىدِّ  ،أبك لىّطلهر -ٖ
 ـ لإلَّكندرؼ، نزيِ لىقلهر  لىشلفع  لىمَّند لىمحّدث، كىد  ،لىّتكريت  ،لىّربع  ،لىمعركؼ بلبف لىككيؾ

 .(ٖ)َّن  َّبع ك ة اف كَّبعملئ 
زِرؼ  ،َأُبك لْىَعب لس -ٗ َْ لِىِح  ،َأْحمد بف َى ّ  بف لْىحَّف بف َدلُكد لْى ـ  لىص  كىد َّن  تَّع  ،ؼ لرِ ك  لىهَ  ، 

 .(ٗ)تملئ ، كملت َّن   ةث كأربعاف كَّبعملئ كأربعاف كَّ
مد بف أب  لْىَبْدر ،َأُبك لْىَعب لس -٘ َمْشِق  ،لْىَبْغَدلِدؼّ  ،لىشَهلب ،َأْحمد بف ىمر بف َى ّ  بف ىبد لىص  ـ  لىدِّ  ، 

لِفِع  ،لىقلهرؼ   .(٘)، كىد َّن   مس كىشريف كَّبعملئ ، كملت َّن  تَّع ك ملنملئ َكيعرؼ بلىْكهرؼ  ،لىش 
لهرؼ، كىد َّن  َّت لىظ   ،لىح ب  ،لىقدك  ،أحمد بف ُمَحم د بف ىبد للا لىحلفع ،افْملؿ لىدِّ  ،ك لىعبلسأب -ٙ

 .(ٚ)، كملت َّن  َّت كتَّعاف كَّبعملئ (ٙ)كىشريف كَّت ملئ 
 ،لىمصرؼ  ،بف زكريل لىمقدَّ  ل صِ ُمَحم دبف  ُمَحم دأحمد بف حَّف بف  ،افشهلب لىدِّ  ،بك لىعبلسأ -ٚ

 .(ٛ) ، كملت َّن  أربع ك ملنملئ َّن   مس كىشريف كَّبعملئكىد  ،ؼ لكِ دَ يْ كَ عركؼ بلىَّ  لىم، لىصكف 
اف، أحمد بف حمدلف بف أحمد بف ىبد لىكلحد ل َ  أبك -ٛ َّن   كىد ى ، لىشلفع ،رَ ذْ لىعبلس، شهلب لىدِّ

 .(ٜ)ملت َّن   ةث ك ملناف كَّبعملئ ك  ، ملف كَّبعملئ 
 ،لىمعركؼ بلىحةكؼ  ،كدؼعُ بف ىمر بف ى   بف لىمبلرؾ لىَّ   ىبد للا ،افْملؿ لىدِّ  ،أبك لىمعلى  -ٜ

َّن  َّبع ، كملت مَّند لىقلهر ، كىد َّن   ملف كىشريف كَّبعملئ  ،لىصكف  ؼِ،لىمقر  ،لىهندؼ ل صِ
 .(ٓٔ)ك ملف ملئ 

                                                           

 (.ٗٔ/ رقـ ٘ٔ/ ٔؼ )دِ كْ لكُ ( طبقلت لىمفَّريف ى د  ٔ)
 (.ٕٖ/ رقـ ٗٙ/ ٔلبف لىعملد لىحنب   )شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب  (ٕ)
 (.ٖٕٕ/ ٜ) نفَّه لىمصدر (ٖ)
 (.ٖ٘٘/ رقـ ٕٗٗ/ ٔ( لىدرر لىكلمن  ف  أىيلف لىملئ  لى لمن  لبف حْر )ٗ)
 (.ٗ٘ٔ/ رقـ ٘٘/ ٕ) نفَّه لىمصدر (٘)
ُاْكِخ ِى ذ َهِبّ  )( ٙ) ـُ لىش  َْ  (.ٖٜ/ ُٔمْع
 (.ٛ٘ٚ/ ٚد لىحنب   )( شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب لبف لىعملٚ)
 (.ٓٔٙ/ رقـ ٖٙٓ/ ٔ) لىَّلبق لىمصدر (ٛ)
 (.ٖٔٙ/ رقـ ٖٓٔ/ ٔ( ذاِ لىتقااد ف  ركل  لىَّنف كل َّلناد ى فلَّ  )ٜ)
 (.ٖٗٔٔ/ رقـ ٜٗ/ ٕ( ذاِ لىتقااد ف  ركل  لىَّنف كل َّلناد ى فلَّ  )ٓٔ)



 ظـــريـــةالن   راســةالـــدِّ  

 

 ال صل اـول

 

ٕ٘ 

َمْشِق  ،َّ بف َأْحمد بف ىمر بف َّ َملف لىبلىِ  ُمَحم دىمر بف  ،َأُبك َحْفص -ٓٔ ـ  لىدِّ لِىِح   ،  ، لىُمَ قِّفلىص 
 .(ٔ)كىد َّن  ل نتاف ك ة اف كَّبعملئ ، كملت َّن   ةث ك ملنملئ 

 ، لنِ تَ َّْ رَ لىحَ  ُمَحم دبف ىبد للا بف   اِ بف أب  لىحَّف بف طلهر  ،افتق  لىدِّ أبك ىبد لىرحمف،  -ٔٔ
 .(ٕ)َّن  َّبع أك  ملف كىشريف كَّبعملئ ، كملت َّن   مس ك ملنملئ ، كىد لىصلىح 

اف،، تلج لىأبك نصر -ٕٔ لفع ، لإلملـ لىش   ،بك لـ لىَّ  لب بف ى   بف ىبد لىكلف  بف ى   بف تم  ىبد لىكه   دِّ
 .(ٖ)، كملت َّن  إحدػ كَّبعاف كَّبعملئ خ، كىد ف  لىقلهر  َّن  َّبع كىشريف كَّبعملئ لىبلحث لىمؤرِّ 

َّن  ل نتاف لْىُمَؤدب، كىد َّن   ةث كىشريف كَّبعملئ ، كملت  ،َأْحمد بف َ ِ اِ بف طبخ لىْكدرؼ  -ٖٔ
 .(ٗ)ك ملنملئ 

َكيعرؼ ِبلْبف  ،نزيِ َغز   ،لْىَمْقِدَِّ  ،بف ُىْ َملف بف ىمر بف ىبد للا لىنلب َّ  لَ ْصِ ُمَحم دَأْحمد بف  -ٗٔ
 .(٘)كىد َّن   ةث ك ة اف كَّبعملئ ، كملت َّن   مس ك ملنملئ ، ُىْ َملف لى  ا  

لفع ، كىد لىش  ، لن نَ لىكِ  ، انِ قِ  ْ اف لىبُ د بف شهلب لىدِّ ر بف صلىاْ َص ةف بف نُ َّْ اف، ىمر بف رِ َّرلج لىدِّ  -٘ٔ
 .(ٙ)، كملت َّن   مس ك ملنملئ َّن  أربع كىشريف كَّبعملئ 

كَّبعملئ ،  كىد َّن  تَّع كىشريف  ،نِ م  لىقِ  ،ُمَحم د بف ُمَحم د بف ُمَحم د بف لىحَّف ل نصلرؼ  ،افَّعد لىدِّ  -ٙٔ
 .(ٚ)كملت َّن  َّت ك ملنلئ 

ْاخ ،بف َقلَّـ لىعريلن  ُمَحم دَأْحمد بف َى ّ  بف  ،افشَهلب لىدِّ  -ٚٔ لِفعِ  ،لىش   ، كىد َّن  َّبع ىشر  لىش 
 .(ٛ)كملت َّن   ملف كَّبعاف كَّبعملئ كَّبعملئ ، 

، كىد لْىمْصِرؼّ  ،لْىحَ ِب  لَ ْصِ ،بف ىبد لْىَكِريـ بف ىبد لىن كر بف ُمِنار لىقطب ُمَحم دىبد لْىَكِريـ بف  -ٛٔ
  .(ٜ)كَّبعملئ ، كملت َّن  تَّع ك ملنملئ  َّن  َّت ك ة اف

، كىد َّن  َّت بف ىبد لىكريـ بف ىبد لىنكر بف منار لىح ب  ُمَحم دىبد لىكريـ بف  ،افقطب لىدِّ  -ٜٔ
 .(ٓٔ)ك ة اف كَّبعملئ ، كملت َّن  تَّع ك ملنملئ 

                                                           

 (.ٙٔٔ/ ٙ) لىَّلبق لىمصدر (ٔ)
 (.ٛٔ/ ٘لكؼ ) َ (، لىضِك لىةمع ى َّ  ٖٔٔٔ/ رقـ ٖ٘/ ٕى فلَّ  ) ( ذاِ لىتقااد ف  ركل  لىَّنف كل َّلنادٕ)
 (.ٖٗ/ رقـ ٙٙ/ ٔ) نفَّه لىمصدر (ٖ)
 (.ٜٕٙ/ ٔلكؼ ) َ ( لىضِك لىةمع  هِ لىقرف لىتلَّع ى َّ  ٗ)
 (.ٕٓٗ/ رقـ ٓٗٔ/ ٕ) لىَّلبق لىمصدر (٘)
 (.ٓٛ/ ٜ( شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب لبف لىعملد لىحنب   )ٙ)
 (.ٜٛٗ/ رقـ ٕٓ٘/ ٔ) نفَّه رلىمصد (ٚ)
 (.ٖٙ٘/ رقـ ٜٕ٘/ ٔ) لىمصدر نفَّه( ٛ)
 (.٘ٙٛ/ رقـ ٖٚٔ/ ٗ) لىَّلبق لىمصدر (ٜ)
 (.ٜٖٔٔ/ رقـ ٚٗٔ/ ٕ) ى فلَّ  كل َّلناد لىَّنف ركل  ف  لىتقااد ذاِ (ٓٔ)
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اف لىدِّ  ـ ىزِّ لبف لإلمل ،لىمصرؼ  ُمَحم دبف ىبد لىرحيـ بف ى   بف لىحَّف بف  ُمَحم د ،افنلصر لىدِّ  -ٕٓ
 .(ٔ)لىحنف ، كىد َّن   مس ك ة اف كَّبعملئ ، كملت َّن  َّبع ك ملنملئ 

 رابًعا: أقوال العمماء فيو.

فاهـ يطكؿ لىحداث فيه، كل يكفيه ُكَرْيَقلت، ه، كبيلف مكلنته ي ىإف لىحداث ىف  نلِ لىع ملِ 
لىمذككر فيه ىة تصلر  ك نه ى ـ  ذلؾ لىك ار كل مل هك أىظـ منهل، كىكن  َّأذكر لىق اِ لىق اِ مف

ؤلؿ، فهك معركؼ بمل قدـ مف لىمؤىفلت ل ىةـ، ككبار لْىِكَبلر، لىذؼ ل يحتلج إى  لىت ْعِريف كلىَّ  
م  ىألئم  لىذاف  كلىمصنفلت لىمتنكى  ف  ل بكلب لىم ت ف ، كىكف هذو ىلد  لىبلح اف أف اذكركل تْر

لى  ى   مكلنته كمنزىته باف  ذل أذكر ْم   مف أقكؿ لىع ملِ لىد  رلَّ  كىك بل تصلر، فتتع ق بهـ لىدِّ 
، كيقكؿ (ٕ)اخ لىحلفع لىكبار، مؤرخ لإلَّةـ، كشاخ لىمحد اف"ل ىةـ، فيقكؿ ىنه لإلملـ لبف ك ار: "لىش  

ع ل فدؼ: "حلفؾ لىص  بَ اْ ، كيقكؿ لإلملـ   اِ أَ (ٖ)لو: "محدث كبار، مؤرخ"شَ نْ لإلملـ أبك لىفدلِ بف شلهِ 
لىه، كنظر ى  ه كأحكلىه، كىرؼ ترلْـ لىن  ػ ُابلر  كل فع ل ػ ُاْلر  لس، كأزلؿ لإلبهلـ ، أتقف لىحداث كْر

هب نَّبته كلنتملؤو، ْمع لىك ار كنفع لىْـ ف  تكلري هـ كلإلىبلس مف ذهف اتكقد ذكلؤو، كيصد إى  لىذ  
، كيقكؿ لإلملـ أبك (ٗ)أىاف"لىت  طكيِ ف  لىغفار، كأك ر مف لىتصناف ككفر بلل تصلر مؤن  لىت  

، كيقكؿ لإلملـ لبف (٘)صلناف ... أحد لىحف لظ لىمشهكر "لىمحلَّف: "لإلملـ لىحلفع لىمؤّرخ صلحب لىت  
، كيقكؿ لإلملـ ىبد لىقلدر بف (ٙ)ْلؿ، محدث كبار كمؤرخ"لىكردؼ: "منقطع لىقريف ف  معرف  أَّملِ لىرِّ 

  .(ٚ)م  شاخ لىمحد اف، قدك  لىحفلظ كلىقرلِ، مؤرخ لىشلـ كمفادو"عيم : "لإلملـ لىعةلىن   ُمَحم د
لؿ كأحكلىهـ، كشاخ محد   زملنه، قدك  لْىُمْنِصِفاف فهك  ُمنقطع لىنظار ف  قرنه ف  معرف  أَّملِ لىْر

لـُمَؤرِّ  ،كلْىُحَفلظ كلْىُقَرلِ  ، ل ُيَّأؿ ىف م  ه.خ لىش 
 خامًسا: مصن اتو. 

لؿ، ك  لىذ َهِب صنف لإلملـ  ىت لريس، كلىعقلئد، لف  لىحداث كمصط حه، كلىع ِ، كترلْـ لىْر
 كلىفقه، كغارهل، كمف أشهر مؤىفلته:

                                                           

 (.ٕٙٙ/ رقـ ٚ٘ٔ/ ٔ( ذاِ لىتقااد ف  ركل  لىَّنف كل َّلناد ى فلَّ  )ٔ)
 (.ٓٓ٘/ٛٔك ار) ( لىبدلي  كلىنهلي  لبفٕ)
 (. ٓ٘ٔ/ٗلو )شَ نْ ( لىم تصر ف  أ بلر لىبشر  ب  لىفدلِ بف شلهِ ٖ)
 (.٘ٔٔ، ٗٔٔ/ٕ( لىكلف  بلىكفيلت ى صفدؼ )ٗ)
 (.ٕٛٔ/ٓٔ( لىنْـك لىزلهر  ف  م كؾ مصر كلىقلهر   ب  لىمحلَّف )٘)
 (.ٖٖٚ/ٕ( تلريخ لبف لىكردؼ )ٙ)
 .(ٜ٘/ٔ( لىدلرس ف  تلريخ لىمدلرس ى ن عيم  )ٚ)
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لشر: مكتب  لىمطبكىلت  ، لىن  ، لىتن  به: ىبد لىفتلح أبك ُغد  "لىمكقظ  ف  ى ـ مصط د لىحداث" -ٔ
 .(ٔ)، ىدد ل ْزلِ: (هػٕٔٗٔ) َّن : لني ،بع : لى   لإلَّةمي  بح ب، لىط  

نمر لى طاب،  ُمَحم دىكلم  أحمد  ُمَحم د: تحقاق، "ت لىكلشف ف  معرف  مف ىه ركلي  ف  لىكتب لىَِّّ " -ٕ
هػ ٖٔٗٔ) َّن : بع : ل كى ،مؤََّّ  ى كـ لىقرآف، ْد ، لىط   -لشر: دلر لىقب   ى  قلف  لإلَّةمي  لىن  
 (.ٕ(، ىدد ل ْزلِ: )ـٕٜٜٔ -

لشر: دلر لد معركؼ، لىن  : لىدكتكر بشلر ىك  تحقاق، "ل ىةـتلريخ لإلَّةـ َكَكفيلت لىمشلهار كَ " -ٖ
 (.٘ٔ)، ىدد ل ْزلِ: (ـٖٕٓٓ) َّن : بع : ل كى ،لىغرب لإلَّةم ، لىط  

بلى لىقلهر ،  -، دلر لىحداث"بةَِّار أىةـ لىن  " -ٗ ، ىدد ل ْزلِ: (ـٕٙٓٓ - هػٕٚٗٔ): َّن  لىطِّ
(ٔٛ). 
لىمم ك   -لئف داق، لىط  لشر: مكتب  لىصِّ لىحباب لىها  ، لىن   َحم دمُ : لىدكتكر تحقاق، "اكخلىش   معْـ" -٘

 (.ٕ)، ىدد ل ْزلِ: (ـٜٛٛٔ - هػٛٓٗٔ) َّن : بع : ل كى ،لىعربي  لىَّعكدي ، لىط  
بع : ىبنلف، لىط   - باركت ،دلر لىكتب لىع مي لىنلشر:  "طبقلت لىحفلظ"، "، كيط ق ى يهتذكر  لىحفلظ" -ٙ

 . (ٗ)، ىدد ل ْزلِ: (ـٜٜٛٔ - هػٜٔٗٔ)ل كى ، 
لشر: دلر : مصطف  أبك لىغيط ىبد لىح  ىْاب، لىن  تحقاق، "ع اقحقاق ف  أحلداث لىت  تنقيد لىت  " -ٚ

 (.ـٕٓٓٓ - هػٕٔٗٔ) بع : ل كى يلض، لىط  لىرِّ  –لىكطف 
 (.ٔباركت، ىدد ل ْزلِ: ) –، لىن لشر: دلر لىن دك  لىْداد  "لىكبلئر" -ٛ
لؿ"، تحقاق: غنيـ ىبلس غنيـتهذاب لىتذهاب " -ٜ ، كأيمف َّةم  كآ ركف  -كملؿ ف  أَّملِ لىْر

ـ(، ىدد لىمْ دلت: ٕٗٓٓ -ق ٕ٘ٗٔلىنلشر: لىفلركؽ لىحدا  ، لىقلهر ، لىطبع  ل كى ، َّن : )
(ٔٔ.) 
"، لىمَّتدرؾ كبذا ه ت  يص لىمَّتدرؾ ى حلفع، لىطبع  ى   لىصحيحاف ى حلكـ "ت  يص لىمَّتدرؾ -ٓٔ

ق، ىدد ل ْزلِ: ْٖٓٗٔ س دلئر  لىمعلرؼ لىنظلمي ، لىهند، حادر بلد لىدكف، ل كى ، مطبع  م
(ٗ.) 
تحقاق: ىبد لىرحمف بف ىبد لىْبلر "، أحلداث م تلر  مف مكضكىلت لىْكرقلن  كلبف لىْكزؼ " -ٔٔ

، ىدد ل ْزلِ: (هػٗٓٗٔ) َّن : لىمدان  لىمنكر ، لىطبع : ل كى ، -لىفريكلئ ، لىنلشر: مكتب  لىدلر 
(ٔ). 
لىقلهر ،  –تحقاق: مْدؼ لىَّاد إبرلهيـ، لىنلشر: مكتب  لىقرآف "، لىمشلاخ لىكبلر ِمْف َحِدْاثِ انلر لىدِّ " -ٕٔ

 .(ٔ)ىدد ل ْزلِ: 
، لىنلشر: ُمَحم د، تحقاق: أبك تميـ يلَّر بف إبرلهيـ بف "ت  يص كتلب لىمكضكىلت لبف لىْكزؼ " -ٖٔ

 (.ٔ)ـ، ىدد ل ْزلِ:ٜٜٛٔ -هػ ٜٔٗٔ لىريلض، لىطبع : ل كى ، –مكتب  لىرشد 
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صلىد ىبد لىعزيز لىمرلد، لىنلشر: لىمْ س لىع م  بلىْلمع   ُمَحم دتحقاق: "، لىمقتن  ف  َّرد لىكن " -ٗٔ
 (.ٕ)هػ، ىدد ل ْزلِ:ٛٓٗٔ : ل كى ، لإلَّةمي ، لىمدان  لىمنكر ، لىمم ك  لىعربي  لىَّعكدي ، لىطبع

ىتميم ، لىنلشر: ىملد  لىبحث لىع م  بلىْلمع  بف   يف  بف ى   ل ُمَحم د، تحقاق: "لىعرش" -٘ٔ
، (ـٖٕٓٓ -هػٕٗٗٔ) َّن : لإلَّةمي ، لىمدان  لىمنكر ، لىمم ك  لىعربي  لىَّعكدي ، لىطبع : لى لني ،

 .(ٕ)ىدد ل ْزلِ: 
لىم ْر  مف لىمعْـ لىصغار ى طبرلن "، تحقاق: كملؿ لىحكت، مركز لى دملت  ل ربعكف لىب دلني " -ٙٔ

 ـ(.ٜٛٛٔ -ق ٛٓٗٔلفي ، مْ   لىمعتمد، لىمْ د ل كؿ، لىعدد لى لن ، )كل بحلث لى ق
ب لىن بكؼ " -ٚٔ  -قٓٔٗٔ"، تحقاق: أحمد رفعت لىبدرلكؼ، لىنلشر: دلر إحيلِ لىع كـ، َّن  لىنشر: لىطِّ

 (.ٕـ، لىطبع  لى لى  ، ىدد ل ْزلِ: )ٜٜٓٔ
حلب " -ٛٔ  (.ٕىدد ل ْزلِ: )ىبنلف،  -"، لىنلشر: دلر لىمعرف ، باركتتْريد أَّملِ لىص 
لؿ" -ٜٔ لىبْلكؼ، لىنلشر: دلر لىمعرف  ى طبلى   ُمَحم د، تحقاق: ى   "مازلف للىتدلؿ ف  نقد لىْر

 .(ٗ)ـ، ىدد ل ْزلِ: ٖٜٙٔ -هػ ٕٖٛٔىبنلف، لىطبع : ل كى ،  –ت كلىنشر، بارك 
 .اف ىتر، تحقاق: لىدكتكر نكر لىدِّ "لىمغن  ف  لىضعفلِ" -ٕٓ
شككر بف محمكد لىحلْ  أمرير لىميلدان ،  ُمَحم د، تحقاق: "كهك مك قذكر أَّملِ مف تك ـ فيه " -ٕٔ

 .(ٕ)، ىدد ل ْزلِ: (ـٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔ) َّن : لىزرقلِ، لىطبع : ل كى ، –لىنلشر: مكتب  لىمنلر 
بلىبد للا، لىنلشر: لىْلمع   ُمَحم دبلكريـ  ُمَحم دتحقاق:  "لىتمَّؾ بلىَّنف كلىتحذار مف لىبدع" -ٕٕ

. (ٔ)، ىدد ل ْزلِ: (ـٜٜٚٔ - ـٜٜٙٔ /هػ ٚٔٗٔ -ق ٙٔٗٔ)  بلىمدان  لىمنكر ، لإلَّةمي
 كغارهل لىك ار ممل ل يَّعن  أف أذكرهل م لف  لإلطلى .

 سادًسا: وفاتو. 
كلف قد أضر قبِ مكته بأربع َّناف أك أك ر بملِ نزؿ ف  ىانيه، ككلف اتأذػ كيغضب إذل "

ع إىيؾ بصرؾ،  كيقكؿ: ىيس هذل بملِ، كأنل أىرؼ بنفَّ ،  ف بصرؼ ل قاِ ىه: ىك قدحت هذل ىْر
 .(ٔ)"زلؿ انقص ق يًة ق يًة إى  أف تكلمِ ىدمه

 ملف كأربعاف ذؼ لىقعد  قبِ نصف لى اِ َّن   لىث  ناف ىا   لإل (ٕ)ف  دمشقكتكف  
تلج  كلف مف بانهـ ،ة  ى يه ْم   مف لىع ملِغار، كحضر لىص  كدفف بمقلبر بلب لىص  كَّبعملئ ، 

  ،(ٗ)فدؼةح لىص  كقد ر لو غار كلحد مف تةمذته منهـ لىص   ،(ٖ)بك اف لىَّ  لىدِّ 
                                                           

 (.ٕٔ٘/  ٕدؼ )فَ ( أىيلف لىعصر كأىكلف لىنصر ى ص  ٔ)
 (.ٔٓٔ/ رقـ ٜٛ/ ٙ طط لىشلـ ىُكْرد ى   ) ُاْنَظر:( ٕ)
/  ٖلبف حْر ) لىكلمن  ف  أىيلف لىملئ  لى لمن (، لىد رر ٙٓٔ - ٘ٓٔ/ ٜك  )بْ طبقلت لىشلفعي  لىكبرػ ى َّ   ُاْنَظر:( ٖ)

 (.ٖٕ٘/ ٕ، أىيلف لىعصر كأىكلف لىنصر ىه )(ٙٔٔ/ ٕ(، لىكلف  بلىكفيلت ى صفدؼ )ٕٚٗ
 (.ٙٔٔ/ ٕ( لىكلف  بلىكفيلت ى صفدؼ )ٗ)
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 .(ٔ)بك لج لىَّ  كلىت  
 ابن حجر, وعصره.اإلمام ب : تعريفالمطمب الـ اني

 لشتمِ ى   مقصداف ىرفت فاهمل بلإلملـ لبف حْر كىصرو، ى   لىن حك لىت لى :
 لبف حْر.  ىصرلىمقصد ل كؿ: 

لبع لىهْرؼ، كىلش حت   قد كقعت حيلته لىذ َهِب ل أف  لإلملـ كم  ف  لى   ث ل  ار مف لىقرف لىَّ 
ف  لىفتر  لىز مني  لىت   ضعت فاهل دمشق كمصر ىحكـ َّةطاف  نهلي  نصف لىقرف لى  لمف لىهْرؼ 

 كى  لىمم ككي ِ لىد  مف أهـ مرلح ُتعد  ، كلىت  ق(ٗٛٚ-قَّٛٗٙنػػ  ) باف لىبحري  مف لىمملىيؾ لىكلقع 
كلقع  ف  ىصر هؤلِ لىمملىيؾ  حيلته تفإف لإلملـ لبف حْر كلن ،(ٕ)(هػٖٕٜ -قٛٗٙ)لىكلقع  باف 

كذىؾ، كىكف ف  لى   ث ل  ار مف لىقرف لى  لمف إى  لىنِّصف ل كؿ مف لىقرف لىت لَّع كه  لىفتر  لىكلقع  
قلرب إحدػ ىشر َّن  منهل ف  زمف مملىيؾ لىبحري  هػ( كهذو لىفتر  كلف مل يُ ٕ٘ٛ -هػ ٖٚٚباف َّن  )

ف َّن  كه  لىت  كه  مل يقلرب  ملني  كَّتا –كأمل بلق  حيلته  -كه  فتر  طفكى  لإلملـ لبف حْر  -
ْرَكَِّي  لىكلقع  باف َّنػػ  ) - لض فاهل غملر لىع ـ  َْ ق(، ٖٕٜ -قٗٛٚكلنت ف  زمف مملىيؾ لْى

لىحيل  لىَّيلَّي  كللْتملىي  كلىع مي  باف ىصرؼ لإلملماف  ف ذىؾ َّيككف هنلىؾ تشلبه باف نكلح 
ف  دمشق كلبف حْر ف  مصر، ف ذل َّأشار بل تصلر إى  هذو لىن كلح   لىذ َهِب كىكف كلف لإلملـ 
 .إلتملـ لىفلئد 

ياسية.   أواًل: الحياة السِّ
لىكلقع  باف ف  لىمد    ةؿ لىعصر لىمم كك  -كمل بانت  -كقعت حيل  لإلملـ لبف حْر  

 (ٗ)كلىتػػ  قَّمهل بعػػض لىمػػػػػػؤر اف إىػػػػػ  دكىتاف همػػػػػل: دكىػػ  لىمملىيؾ لىبحػري  ،(ٖ)(هػٖٕٜ -قٛٗٙ)
ْرَكَِّي ٗٛٚ-قٛٗٙمػػف َّنػػ  ) َْ ق(، كلْى

  ػػػػنِ عْ   تَ ػػػػػػكلىمملىيؾ لىت ق(،ٖٕٜ -قٗٛٚمػػف َّنػػ  ) (٘)
 ، لمهلػػػػػكد حُ ػػػػر ى   اػػػػػ  مصػػػػػػلؤكل إىػػػػػذاف ْػػػػقت ى   لىػػط ل أُ ػػػػػػكىكنه ،دػػػػػػػكلىعبا لِػػػلْ َِرق  
 
 

                                                           

 (.ٔٔٔ - ٜٓٔ/ ٜك  )بْ ( طبقلت لىشلفعي  لىكبرػ ى َّ  ٔ)
ز لىتلريخ لإل(ٕ  (. َّٜٕ٘ةم  ى عَّارؼ ) ص( مْك
 (.ٜٕ٘)ص نفَّه لىمصدر( (ٖ
 (.ٖٔل )ص ( َّبق تعريفه(ٗ
 (.ٖٔ)ص  ( َّبق تعريفهل(٘
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ق ٖٛ٘) (ٖ)كلْىَفلِطِمااف ق(،ٖٛ٘ -ق ٖٕٖ) (ٕ)ادّااف شِ لإلِ ق(، ك ٕٜٕ –ق ٕٗ٘) (ٔ)مف لىط كُىكنااف
ت  فقد كلنت ق(، كهؤلِ لىمملىيؾ انتمكف إى  أقكلـ شٛٗٙ -ق ٚٙ٘) (ٗ)ق(، كل ْاُكِباافٚٙ٘ -

غلىبي  لىمملىيؾ لىذاف ْ بهـ ل اكباكف كَّةطاف لىمملىيؾ مف بعدهـ إى  مصر تأت  مف شبه ْزير  
كس كأق ي  (ٛ)، كبةد مل كرلِ لىنهر(ٚ)، كفلرس(ٙ)، كبةد لْىُقُكَقلز(٘)لْىِقْرـ ، فكلنكل   يًطل مف ل ًْترلؾ كلىر 

 .(ٜ)مف ُم ت ف لىبةد لُ كربي "

                                                           
( تنَّب هذو لىدكى  إى  مؤََّّهل أحمد بف طكىكف، لىذػ انحدر مف أَّر  كلف مكطنهل ب لرػ، ببةد لىتركَّتلف،  ككلف (ٔ

، كلىعكلصـ، كمصر مقرهـ مدان  لىقطلئع لىعلصم ، كلىت  تقع ضمف مدان  لىقلهر  لىحدا  ، كى  إمر  دمشق، كلى غكر
(، تلريخ دمشق لبف ىَّلكر ٓٙٔدؼ )صنْ كتلب لىكل  ككتلب لىقضل  ى كِ  ُاْنَظر:مّد ، تكف  َّن  َّبعاف كملئتاف. 

ز  ىمْمكى  مف لىمؤىفاف ) ٖٜٙٙ/ رقـ ٕٗٔ/ ٔٚ)  (.   ٓٔ-ٚ/ ٘(، لىمكَّكى  لىمْك
ّف، لىَفْرَغلِن ّ  ُمَحم د( نَّب  إى  َأب  َبْكر (ٕ ُْ ، لىت ْرِكّ ، مؤَّس لىدكى  لإل شادي  بمصر كلىشلـ، ملت َّن  بف ُطْغس بف 

 ُاْنَظر:أربع ك ة اف ك   ملئ ، ككلف لىم كؾ ف  هذو لىبةد ات ذكف مف ىفظ  لإل شاد، أؼ م ؾ لىم كؾ، ىقًبل ىهـ. 
ـِ ِى ذ َهِبّ  )(،  ٖٚٗٙ/ رقـ ٕ٘ٛ/ ٖ٘تلريخ دمشق لبف ىَّلكر ) ِرْك   )(، ٖٓ/ َٕ٘تلِرْيُخ لإِلََّْة / ٙل ىةـ ى زِّ

ٔٚٗ.) 
 ( هـ لىعبادي  نَّب  إى  مؤََّّهل ىباد للا، كينَّبكف لفترلِ إى  فلطم  لىزهرلِ بنت رَّكؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص، كلىمؤر كف م ت فكف (ٖ

 ف  صح  هذل لىنَّب، كيركػ أف لىمعز لىفلطم  بعد أف كفد إى  مصر ْمع لىنَّلب  كأقنعهـ بصح  نَّبه إى  ْعفر
هه، كيركػ أف ن ر بانهـ لىذهب كبَّط أملمهـ لىَّاف كقلؿ هذل حَّب  كهذل  لىصلدؽ مف نَِّ َّادنل ى   كـر للا ْك

(، مكَّكى  ىصر  ٛٔٗ/ِٔٔى ذ َهِبّ  )(، َّار أىةـ لىنبةِ  ٕٛ/ ٖكفيلت ل ىيلف لبف   كلف ) ُاْنَظر:نَّب . 
 (. ٛ/ َّٔةطاف لىمملىيؾ ىمحمكد َّ يـ )

 (ٕٔـ )ص َّبق تعريفه( (ٗ
: شبه ْزير  بْنكب ركَّيل، تقع ى   َّلحِ لىبحر ل َّكد، اربطهل بلىيلبس برزخ بريككب،(٘ َّقطت ف  اد لىتتلر  ( لىقـر

لىمكَّكى  لىعربي  لىميَّر   ُاْنَظر:ي  مَّتق   دل ِ أككرلنيل. ر ـ( أصبحت ْمهك ٜٜٔٔـ(، كف  َّن  )َّ٘ٚٗٔن  )
 (.ٕٕ٘٘/ ٘مكى  مف لىع ملِ كلىبلح اف )ىمْ

( لىقكقلز: مْمكى  َّةَِّ ْب ي  باف أكربل كآَّيل  فمل يقع إى  لىشملؿ منهل اد ِ ضمف أكربل، كمل يقع ْنكبهل اد ِ (ٙ
يل كأذرباْلف كأرمانيل.  ضمف آَّيل، كبلىقكقلز لىشملىي  بةد لىْركس، كتنقَّـ أرلض  لىقكقلز إى  ْمهكريلت ْكْر

ز  ىمْمكى  مف لىمؤىفاف ) :ُاْنَظر  (.ٙٔ/ ٔٔلىمكَّكى  لىمْك
كد  حلىًيل.(ٚ  ( بةد إارلف لىمْك
كف لَّـ بةد مل كرلِ لىنهر ى   لىبةد لىمعركف  لآلف بلَّـ آَّيل لىكَّط  لإلَّةمي ، كتضـ  مس ُمَِّْ م( أط ق لى(ٛ

لَّتق  كل بعد لنهيلرو، كهذو لىْمهكريلت ه  ْمهكريلت إَّةمي ، كلنت  لضع  ىةتحلد لىَّكفاات ،  ـ مف  للا ى اهـ، ف
ز ىف لىفتكحلت لإلَّةمي  د. طه ىبد  لآلف "أكزبكَّتلف" ك"طلْيَّكتلف" ك"قلزل َّتلف" ك"تركملنَّتلف" ك"قرغازيل". مْك

 (.ٚلىمقصكد )ص
 (.ٓٚٔ(، مصر ف  لىعصكر لىكَّط  ىع   حَّف )ص ٘ٔ-ٖٔ( مقدم  داكلف شاخ لإلَّةـ ىفردكس حَّاف )ص(ٜ
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اف ل اكب  كىقد بدأ   ـ لىدِّ ْْ لىد َن ُنشِك لىمملىيؾ لىبحري  ىمل تربع ى   ىرش مصر لىص 
كض ، كَّملهـ لىبحري .(ٔ)ق(ٖٙٙ)  ، كَبَن  ىهـ ق عً  ف  ْزير  لىر 

اف أاكب كهك يقلتِ لىص  ابااف، ٚٗٙكف  ىلـ )  ـ لىدِّ ْْ  ق( ُتكف  لىصلىد َن
ته شْر  لىد ر ، (ٗ)لىذؼ كلف ُمِقيًمل ف  َكْيفل (ٖ)ى  لبنه ُتكَرلف شلو بر كفلته، كأرَّ ت إ (ٕ)فأ فت زْك

هل لىُمَتكف ، كل َيْعَ ـ  فقلد لىمملىيؾ ىمكلص   قتلؿ لىص  ابااف، ككلنت تتكى  إدلر  شئكف لىم ؾ بلَّـ زْك
 أحٌد ب بر كفلته.

اف (٘)ِباَبْرس لىظ لِهركتمكف لىمملىيؾ بقيلد    لىص  ابااف، كذىؾ مف إبلد   (ٙ)َأْقَطلؼ، كفلرس لىدِّ
لبع   يش بنفَّه، كُيْنِه  لىحم   لىص  ابي  لىَّ   ْ لـ، ىاتكى  قيلد  لى قبِ كصكؿ ُتَكرلف َشلو مف بةد لىشِّ

لىت لَّع م ؾ فرنَّل،  ـ أط ق َّرلحه بعد أف ط ب لىمهلدن ،  (ٚ)ُىِكيس ِكهـْ  ِ مَ ى   مصر، كذىؾ بأَّر 
 فدفع ْزي  كبار ، كلنَّحب إى  ىكل.

                                                           
اف أب  لىمعلى  ( ل(ٔ اف لبف لىَّ طلف لىم ؾ لىكلمِ نلصر لىدِّ بف لىَّ طلف لىم ؾ  ُمَحم دىَّ طلف لىم ؾ لىصلىد نْـ لىدِّ

ـِ ِى ذ َهِبّ  )بف أاكب.  ُمَحم دلىعلدؿ أب  بكر   (.ٖ/ رقـ ٖ٘/ ٓٔ(، لىكلف  بلىكفيلت ى صفدؼ )ٖٖٛ/ َٚٗتلِرْيُخ لإِلََّْة
اف كأـ كىدو   اِ، قت ت َّن   مس ك مَّاف كَّتملئ ، كقد ( شْر  لىدر بنت ىبد للا ْل(ٕ ري  لىم ؾ لىصلىد نْـ لىدِّ

دت مَّ كب  مقتكى   لرج لىق ع  فحم ت إى  ترب  كلنت بنتهل ىنفَّهل،  لىم تصر ف  أ بلر لىبشر لبف ك ار  ُاْنَظر:ْك
 (.ٔٙ/ ٔ(، ذاِ مرآ  لىزملف ى اكنان  )ٕٜٔ/ ٖلىدمشق  )

اف ،( لبف لىم ؾ لىصلىد(ٖ ،  لمف َّةطاف لىدكى  ل اكبي  بمصر، كآ رهـ، ك لىث ُمَحم دبف لىم ؾ لىكلمِ أاكب  ،نْـ لىدِّ
 ٙٛ، كلىت  كلنت مدتهل نحك ق( لنقرضت دكى  بن  أاكب بمصرٛٗٙمف َّّم  لىم ؾ لىمعظـ منهـ، كبمقت ه َّن  )

ِرْك    (، ل ىةـٕٚٔرقـ  /ٖٙٓ/ ٔكفيلت ل ىيلف لبف   كلف ) ُاْنَظر:. َّن   (. ٜٓ/ٕ)ى زِّ
زير  لبف ىمر مف ديلر بكر...  كه  (ٗ ( ِحْصُف َكْيفل: كيقلؿ كابل، كه  ب د  كق ع  ىظيم  مشرف  ى   دْ   باف آمد ْك

 (.    ٕ٘ٙ/ٕىصلحب آمد مف كىد دلكد بف َّقملف بف أرتق. معْـ لىب دلف ىيلقكت لىحمكؼ ) 
اف(٘ ، لىصلىح ، لىنْم ، ل اكب ، لىترك ، صلحب لىُبْنُدْقدلرؼ ، أبك لىفتكح ( بابرس لىَّ طلف لىم ؾ لىظلهر، ركف لىدِّ

َتلِرْيُخ  ُاْنَظر:ق(. ٙٚٙق ( كملت بابرس َّن  )ٛ٘ٙمصر كلىشلـ، تَّ طف بعد قتِ لْىم ؾ لىمظفر قطز َّن  )
ـِ ِى ذ َهِبّ  )  (. ٖٖ/ ٕ(، مكرد لى طلف   ب  لىمحلَّف ) ٕٙٚ/ رقـ ٕٙٔ/ ٓ٘لإِلََّْة

اف، لىترك ، لىصلىح ، لىنْم ، كبار ل مرلِ، ملت َّن  )طَ قْ ( أَ (ٙ هػ(. َّار أىةـ لىنبةِ ِى ذ َهِبّ  ٕ٘ٙلؼ، فلرس لىدِّ
 (ٜٜ/ ٗ(، مرآ  لىْنلف ى يلفع  )ٕٗٓ/ رقـ ٜٕٛ/ ٖٕ)
ِ ، لىمعركؼ بلىقديس ىكيس، أْؼنَّل ف  لىقرف لى لىث ىشر لىميةد( ىكيس لىتلَّع بف ىكيس لى لمف، أحد م كؾ فر (ٚ

م كؾ للفرنس، كأىظمهـ قدرًل، كأك رهـ ىَّلكر، قصد لىديلر لىمصري  كلَّتكى  ى   طرؼ منهل، كم ؾ دميلط َّن  
اف مد  ف  معرك  فلَّككر،  ـ أط ق َّرلحه بعد تَّ يـ دميلط إى  ُمَِّْ مَّبع كأربعاف كَّتملئ ، ككقع أَّاًرل ف  أادؼ لى

ز  ىمْمكى  مف لىمؤىفاف )٘ٛ/ رقـ ٖٕٔ/ ٔاف. فكلت لىكفيلت ى صفدؼ )ُمَِّْ ملى  (.  ٜٔٛ/ ٓٔ(، لىمكَّكى  لىمْك
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اف َبْرسِبا لىظ لِهرِ مف كقلـ ك  ق( بقتِ ُتَكرلف َشلو بعد أف َّٛٗٙن  ) َأْقَطلؼ، كفلرس لىدِّ
ر لىت  ىلدت تحكـ لىبةد بعد كفلو  اف َأْاَبؾ َشلو ُتَكرلفل ت ف معهـ، كمع َشْرِ  لىد  ،  ـ تنلزىت ىعز لىدِّ

ته  .(ٔ)بعد أف تزْك
َِ ق( فحكمكل لىبةد ٕٜٚ -ق ٛٗٙكلَّتمرت دكى  لىمملىيؾ لىب حري  مف َّن  ) ملئ  كأربع كأربعاف  ُزَهل

كَدْحِرهـ ىف بةدهـ، ككصِ ُنُفكذهـ  (ٕ)َّن ، قلدكل  ةىهل حمةت ك ار ، كلَّتطلىكل صد ُفُ كؿ لىت تلر
 ِْ ى  بةد لْىَمغرب، ككلف آ ر َّةطانهـ أمار َحل زير  كلم َْ إى  شكلط  لْىُفرلت كلْى
لىذؼ أُْىِ ف حلكمًل  (ٖ)

 (ٗ)، ككلف ُىمرو ف  ذىؾ لىكقت َأَحد ىشَر ىلًمل، فتكى  تدبار ُم كه ل مار َبْرُقكؽ ق(َّٖٛٚن  )
ِْ ، كأى ف نفَّه حلكًمل،  ْرِكَِّ ، كمل ىبث بعد ىلـ كنصف أف َ َ َع ل ماُر َبْرُقكؽ لىَّ طلف َحل َْ لْى

رلِكََّ  َْ ككلنت هذو بدلي  دكى  لىمملىيؾ لى
ي     .(٘)أك لْىُبْرِْ

رلكِ   َْ لـ مد  تزيد ى   إحدػ ك ة اف كملئ  ىلـ )فقد حكـ لى  -قََّٕٜٚ  مصر، كلىش 
ػػػػػػػرلع ٖٕٜ ق(، كتعػػػػلقب ى   لىُم ؾ فػػػػ  هػػػػػػذو لىفتػػػػر  أك ػػػػر مػف َّبعػػػٍ  كىشريف َّ طلنًل، كلَّتمػػػر لىصِّ

                                                           
(، مكَّكى  ىصر ٜٗ(، قيلـ دكى  لىمملىيؾ ل كى  ى عبلدؼ )صٖٕٚ/ٕلىمكلىع كللىتبلر ى مقريزؼ ) ُاْنَظر:( (ٔ

 (.ٔٛٔ-ٚٚٔ/َّٚةطاف لىمملىيؾ ىمحمكد رزؽ َّ يـ ) 
هػ(، كهـ َّكلف برلرؼ، كمشهكركف بلىشر كلىغدر، ٖٓٙ) ( قبا   منغكىي  ظهرت ف  منغكىيل ف  شملؿ لىصاف ف  ىلـ(ٕ

ُاكط تلريخ لى  فلِ  ُاْنَظر:ككلف أكؿ زىملئهل هك ْنكاز  لف.  َةِب  )ص ٖٖٓ)ص ى َّ   (.ٕٛ(، لىمغكؿ لىتتلر ى ص 
لىد أمار َحلج بف ل شرؼ شعبلف بف ل مار لىم ؾ ل مْد حَّاف بف لىَّ طلف لىم ؾ لىنلصر (ٖ لبف  َحم دمُ ( لْىم ؾ لىص 

لىَّ طلف لىم ؾ لىمنصكر قةككف كهك لىرلبع كلىعشركف مف م كؾ لىترؾ بلىديلر لىمصري ، َكُهَك آ ر َّةطاف 
( ٕٙٓ/ ٔٔلىنْـك لىزلهر  لبف تغرؼ بردؼ ) ُاْنَظر:لىمملىيؾ ل ترلؾ، َكُهَك آ ر بن  قةككف   عه ل تلبك  برقكؽ. 

 (. ٜٓٔفريد )ص ُمَحم د(، تلريخ لىدكى  لىع ي  ىٓٗ/ٔمكَّكى  ىصر لىمملىيؾ ىمحمكد َّ يـ )
، لىقلئـ بدكى   ص لىع ملن ، لىا بغلكػ، لىْلركَّبرقكؽ بف آن ،افَّاف لىدِّ  ،أبك َّعاد ،لىظلهر ،لىم ؾ ،( لىَّ طلف(ٗ

ىه (، لىمنهِ لىصلف  ٕٕٔ/ٔٔلىْرلكَّ  بلىديلر لىمصري ، كهك أكؿ م كؾ لىْرلكَّ . لىنْـك لىزلهر   ب  لىمحلَّف )
(ٖ /ٕٛ٘.) 
ي    ف غلىبي  َّةطانهـ مف لىمملىيؾ لىذاف كلنكل يقيمكف ف  برج لىق ع  ى   ْبِ لىمقطـ، كأبرزهـ مف (٘ ( َّمكل بلىبْر

نظـ  ُاْنَظر:كهـ مف لىترؾ أيضًل، كقد َّقطت دكىتهـ ى   اد لىع ملنااف.  ،بةد لىشركس لىقكقلز بْكلر بحر قزكيف
 (.  ٕ٘/ٔىبد لىمنعـ )دكى  َّةطاف لىمملىيؾ ىملْد 
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قتػػػػػػػ ه لىع ملناػػػػػػػػكف فػػػػػػ  معركػػ  َمػػػػػػػػػْرج  لىػػػػ (ٔ)كِرؼ بانػهـ ُمْحَتِدًمل، ككػػػػػػلف آ ػػػػػػػػػرهـ َقلْنُصػػكو لْىُغػػػػػػػػػػ
  (ٖ)، ف  فػػػػػػػه ُطكَمػػػػػػلف َبػػػػػػػػػػػلؼ(ٕ)َدلِبػػػػػػػق

ْيَدلِني  فقت ػػػػػػه لىع ملناػػػػػػكف أيًضػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػرك   ىقلهر ، كأزلىكل لىمملىيؾ ق(، كد  كل لَّٖٕٜن  ) (ٗ)لىر 
 (٘)مف لىَّ  ط ، كتنلزؿ ىهـ لىع بلَّاكف ىف لى ةف ، كتحكىت أنظلر لىعلىـ للَّةم  إى  لََّْتلْنبكؿ

 .(ٙ)ىتصبد حلضر  لى ةف  ى علىـ لإلَّةم  ف  ذىؾ لىكقت
 ـانًيا: الحياة االجتماعية.

أبنلِ إحدػ لىط بقلت لىت  ذكرتهل ف  ْم ػػػ  مػػف يعاػػش بمػػصر فػ  هػذو لْىُحقب  مف  لفػػك 
 .لىذ َهِب لىحلى  للْتملىي  ف  ىصر لإلملـ 

فلتصفت لىحيل  للْتملىي  ف  ىصر َّةطاف لىمملىيؾ بلىحرك  كلىن شلط كلىص  ب، فضًة 
 ىف لى  رلِ كلىت رؼ، كلىمعركؼ ىف لىمملىيؾ أنهـ ىلشكل طبق  أرَّتقرلطي ، يحكمكف لىبةد، كيتمتعكف 

 بلىِْز ل كبر مف  ارلتهل، دكف أف يحلكىكل لىذ كبلف ف  محيطهل كللمتزلج بأه هل.
أف يحتفظكل  نفَّهـ بمكلن   -م ِ لىت ْلر –أمل أهِ لىبةد، فقد لَّتطلىت بعض فئلتهـ 

مرمكق  ف  لىمْتمع، كمَّتكػ لئق مف لىمعيش ، ف  حاف ظِ غلىب أهِ لىبةد مف لىعكلـ كلىفةحاف، 
 حيل  أقرب إى  لىبؤس كلىحرملف. يحاكف 

                                                           
َْ لهِ ل شرؼ، أبك لىنصر، قلنصكو بف ىبد للا لىظ   ،( لىم ؾ(ٔ َّ  ف  مصر ملباف لىعلـ لكِ رَ رؼ، لىغكرؼ، أحد م كؾ لى

/ ٗ(، َّمط لىنْـك لىعكلى  ى عصلم  )ٔٗ/ ٓٔشذرلت لىذهب لبف لىعملد لىحنب   ) ُاْنَظر:ق(. ٕٕٜ -قٜٙٓ)
ِرْك   )ٔٙ  (.  ٚٛٔ/ ٘(، ل ىةـ ى زِّ

ق( باف لىمملىيؾ بقيلد  قلنصك  لىغكرؼ، ٖٕٜق: يقع شملى  ح ب، حاث دلرت هنلؾ لىمعرك  َّن  )لبِ ( مرج دَ (ٕ
كلىع ملنااف بقيلد  َّ يـ ل كؿ، لنتصر فاهل لىع ملنااف، كلنهـز ىَّكر لىغكرؼ، كفقد لىغكرؼ تحت َّنلبؾ لى اِ ف  

 (. ٔٙٔ/ ٓٔ(، شذرلت لىذهب لبف لىعملد لىحنب   )ٕٚٓ/ ٜ)لىبدلي  كلىنهلي  لبف ك ار ُاْنَظر:مرج دلبق. 
أبك لىنصر، لىم قب بلىم ؾ ل شرؼ، لبف أ   لىغكرؼ، كنلئبه لىذؼ تركه لىَّ طلف لىغكرؼ ى   مصر،  ،( طكملف بلؼ(ٖ

ب زكي  ، فقتِ ببل فل تلركو َّ طلًنل ى اهـ، ككقع بانه كباف لىَّ طلف َّ يـ حركب يطكؿ ذكرهل،  ـ َّّ ـ نفَّه طلئعلً 
ِرْك   ٔٙٔ/ ٓٔشذرلت لىذهب لبف لىعملد لىحنب   ) ُاْنَظر:هػ( ٖٕٜكبه لنقرضت دكى  لىْرلكَّ  ) (، ل ىةـ ى زِّ

(ٖ /ٕٖٖ.) 
يش لىمملىيؾ بقيلد  طكملف بلؼ، لنتصر فاهل (ٗ ( دلرت فاهل آ ر معرك  باف لىْيش لىع ملن  بقيلد  َّ يـ ل ػكؿ، ْك

ز  ىمْمكى  مف ٜ/ ٕٔي  ى ملني . لىنْـك لىزلهر   ب  لىمحلَّف )كأى نت مصر كللىع ملنااف،  (، لىمكَّكى  لىمْك
 (.ٜٗٔ/ ٖٔلىمؤىفاف )

( لىرـك تَّماهل لَّتنبكؿ، يعن  مدان  لىم ؾ، ككلنت تَّم  قديًمل لىقَّطنطاني ، تقع ى   ضفت  نهر لىبَّفكر، باف لىبحر (٘
/ ٔلىكلمِ ف  لىتلريخ لبف ل  ار) ُاْنَظر:ق(. ٚ٘ٛلىفلتد َّن  ) م دُمحَ ل َّكد كبحر مرمر ، ككلنت ىلصم  تركيل، فتحهل 

 (.  ٕٗٙ/ ٔ( لىمكَّكى  لىعربي  لىميَّر  ىمْمكى  مف لىع ملِ كلىبلح اف ) ٖٕٗ/ ٕ(، ل نس لىْ اِ ى ُعَ ْيم  )ٜٜٕ
 (.ٖٚ-ٓٚ/ ٚلىتلريخ لإلَّةم  ىمحمكد شلكر ) ُاْنَظر:( (ٙ
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كى  لىكبرػ، م ِ: لىقلهر  كللَّكندري  كدمشق كح ب تفيض بلىحرك  كلىن شلط،  ككلنت مدف لىد 
 كتمازت بأَّكلقهل لىعداد  بأصنلؼ لىبضلئع كلىت   ضعت ىرقلب  لىمحتَّب.

م ِ لىفنلدؽ، لهتـ َّةطاف لىمملىيؾ بإقلم  لىعداد مف لىمنشآت للْتملىي  لىمتنكى ، كذىؾ 
   .(ٗ)كغارهل (ٖ)كلىبيملرَّتلنلتكلىحململت،  ،(ٕ)، كلىككللت(ٔ)كلى لنلت

 ـالـًا: الحياة العممية.  
داد ى   تأىاف لىكتب  لـ نشلطًل ى ميًل كلَّعًل، ككلف لإلقبلؿ لىش  شهدت مصر كبةد لىش 

ـك لإلَّةمي  نصابهل ف  ت ؾ كلىمكَّكىلت لىع مي  ف  لىتلريخ، كلىْغرلفيل، كفنكف ل دب، ككلف ى ع 
م ِ   اِ بف إَّحلؽ لىملىك ، لىمصرؼ، لىمتكف  َّبع  –لىحرك  لىكلَّع ، فظهر مف َكَتب ف  لىفقه 

بك  لىمتكف  َّن  َّت ك مَّاف كَّبعملئ . اف لىَّ   كَّتاف كَّبعملئ ، كتق  لىدِّ
صر َّةطاف لىمملىيؾ، ككلف ى ع كـ لىت ْريبي  كلىت طبيقي  كلىط بيعي  حظهل فيمل   فه ى ملِ ى

رلى ، كى ـ لىحاكلف، كلشتهر ممف كتب  د مف لىع ملِ مف كتب ف  لىهندَّ ، كلىنْكـ، كلىف ؾ، كلىزِّ فْك
ِمارؼ لىمتكف  َّن   ملف ك ملنملئ  صلحب كتلب حيل   ُمَحم دف  ى ـ لىحاكلف كملؿ لىداف  بف ىيَّ  لىد 

 علر.لىحاكلف لىكبرػ، ْمع فيه ل حلداث كل م لؿ كل ش
، كحرصكل ى    كلهتـ َّةطاف لىمملىيؾ بإنشلِ لىمعلهد لىت  كلنت أشبه بلىْلمعلت لىاـك
محلكل  َّةطاف بن  أاكب ف  إنشلِ ىدد كبار مف لىمدلرس، م ِ لىمدرَّ  لىظلهري  لىت  أنشأهل 

 .(٘)بف قةكف  ُمَحم دلىظلهر بابرس، كلىمدرَّ  لىنلصري  لىت  أنشأهل لىنلصر 
 اني: تعريف باإلمام ابن حجر.الملصد الـ  

 ى   لىن حك لىت لى :  مَّلئِ ىد لشتمِ هذل لىمقصد ى   
 .مولده ونشـتوأواًل: اسمو ونسبو وكنيتو وللبو و 

، َأْحَمُد ْبُف َىِ  ِّ ْبِف هك  ِِ ِاِف، َأُبك لْىَفْض  ْبِف َى  ِّ ْبِف َأْحَمِد ْبِف َمْحُمكدِ  ُمَحم دْبِف  ُمَحم دِشَهلُب لىدِّ
رٍ  َْ ْبِف َأْحَمِد ْبِف َح
لِفِع  لْىَمْذَهِب،  ،لْىِكَنلِن    (ٙ) لِر، لىش  ، لْىمْصِرّؼ لْىَمْكِىِد، لْىَقلِهِرِؼ لىد  ِِ لْىَعََّْقَةِن  لَ ْص
 مف شعبلف،  أك  لىث ىشر كىد ف   لن  ىشر

 

                                                           

 (.ٖٓٙ/ ٔ. معْـ لى غ  لىعربي  لىمعلصر   حمد ىمر )، كحلنكت، ككلى  كَّكؽ َمْتْر(  لنلت: ْمع  لف، كهك ٔ)
َّ  أك شرك  ُتعن  بشئكٍف تْلري   أك ىقلري   أك غارهمل( لىككللت: ْمع ككلى ، كه  ٕ) . معْـ لى غ  لىعربي  ُمؤَّ 

 (.ٜٕٓٗ/ ٖلىمعلصر  حمد ىمر )
 (.ٗٔ)ص  ( لىبيملرَّتلنلت: َّبق تعريفهلٖ)
 (.ٖٚٔ( ل اكبااف كلىمملىيؾ ف  مصر كلىشلـ ىَّعاد ىلشكر )ص ٗ)
 (.ٕٖٚ، ٕٖٙ)ص  لىمصدر نفَّه( ٘)
 (.ٗٓٔ/ رقـ ٓٗ-ٖٙ/ ٕ. لىضِك لىةمع  هِ لىقرف لىتلَّع ى َّ  لكؼ )( يعرؼ بلبف حْر: كهك ىقب ىبعض آبلئهٙ)
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 .(ٔ) ةث كَّبعاف كَّبعملئ  َّن 
ب َّمل مبدأ أمرو كنشأته: فقد ملت أبك أ ن  َّبع كَّبعاف كَّبعملئ ، بعد أف كلف حس و ف  ْر

م ، قلؿ: "كأظف أف أب   لكر ف  كِ منهمل، كلَّتصحب معه كىدو صلحب لىت ْر كزلر بات لىمقدس، ْك
أحضرن  ف  مْلكرتيه بهمل شائًل مل"، كملتت أمه قبِ ذىؾ كهك طفِ، فنشأ رض  للا ىنه اتيمًل ف  

يلن  كلىرِّيلَّ  ف  كنف أ كب غلي  لىعف  كلىصِّ إى  أف ملت، كقد رلهق، ىـ  (ٕ)حد أكصيلئه لىز كّ  لى ر 
 ُتعرؼ ىه صبك ، كىـ ُتضبط ىنه زى  ، كلتفق أنه ىـ اد ِ لىمكتب إل بعد إكملؿ  مس َّناف.

كىـ ُيْكِمِ حفع لىقرآف لىعظيـ إل ىند فقاهه كُمؤدبه لىفقيه شلرح "م تصر لىت بريزؼ"، صدر 
اف،  ْفِط بف ىبد  ُمَحم دبف  م دُمحَ بف  ُمَحم دلىدِّ زلؽ لىَّ   ، أكم ه كىه تَّع َّناف.، لىمقرؼِ(ٖ)لىر 

اف  اف لبف لىقطلف،  ُمَحم دككلف يحضر إلقرلئه هك كلىقلض  نلصر لىدِّ لبف لىعةم  شمس لىدِّ
كر َّبط َّابكيه لىز ملف، لىبهلِ، لبف َىِقاِ، بمٍَّْد  تعلى ، مةصق ىمنزؿ كصيه لبف لىقطلف لىمذك

...  ـ ىـ اتهيأ ىه أف يص   به ى نلس لىت رلكيد ى   ْلرؼ لىعلد  إل ف  َّن   مس ك ملناف بمك ، كقد 
كب  كلف قد حس  ف  َّن  أربع ك ملناف، كلَّتصحب صلحب  أكمِ ل نت  ىشر  َّن   فإف كصيه لى ر 

لكرل، م  معه، إذ ىـ يكف ىه مف يكُفُ ه، ككلنت كقف  لىْمع ، فحْل ْك كص   بلىن لس هنلؾ ف   لىت ْر
ن  لىملضي  ، َّن   مس كلشتغ ت بلإلىلد   –يعن  َّن   ةث   –قلؿ: كقد كنت  تمت مف أكؿ لىَّ 

ر ذىؾ بمك ، ككلنت فيه لى ار . ن ، فشغ نل أمر لىحس إى  أف ُقدِّ  ف  هذو لىَّ 
َ لكؼ  نيل" : "كف (ٗ)قلؿ لىَّ   .(٘)لتفلؽ كقكع ذىؾ إشلر  إى  أنه يصار إملـ لىد 

 
 

                                                           

مته ُاْنَظر: إنٔ) (، تكضيد ٖٜٗ/ ٕٔ(، تهذاب لىتهذاب ىه )ٖ/ ٔبلِ لىغمر بأبنلِ لىعمر لبف حْر )( ى تكَّع ف  تْر
/ ٕٖ٘/ ٔلىفلَّ  ) (، ذاِ لىتقااد ف  ركل  لىَّنف كل َّلناد  ب  لىطابٕٛٔ/ ٖلىمشتبه لبف نلصر لىداف لىَقْيَّ  )

(، لىضِك لىةمع ٕٔٔ)ص (، ىحع ل ىحلظ بذاِ طبقلت لىحفلظ  ب  لىفضِ تق  لىداف لبف فهد لىهلشم ٜٔٙرقـ 
ُاكط (، حَّف لىمحلضر  ف  تلريخ مصر كلىقلهر  ٗٓٔ/ رقـ ٓٗ-ٖٙ/ ٕ هِ لىقرف لىتلَّع ى َّ  لكؼ ) / ٔ) ى َّ 

 (، كغارهل.ٜٖٚ-ٜٖ٘/ ٜ(، )ٓٗ/ رقـ ٗٚ/ ٔ(، شذرلت لىذهب لبف لىعملد لىحنب   )ٕٓٔ/ رقـ ٖٖٙ
لر بلىديلر لىمصري  َكَكلَف َأُبك بكر بف َى ّ  بف ُمَحم د بف َى ّ  لىت  ( ٕ)  ْ كب ، َرِئيس لىت  ر لىكلرم ، زك  لىّداف لى ر  ِْ ل

ِف  َأَكلِئِ لْىمحـر َّن  َّبع ك ملناف كَّبعملئ ، َكَكلَف َكلَّع لْىَعطلِ ى فقهلِ َكلىشعَرلِ  أص هـ مف رحب  لى ركب ِبمْصر
 (.ٜٖ٘/ ٔن  ف  أىيلف لىملئ  لى لمن  لبف حْر ). لىدرر لىكلمَرِحَمُه للُا َتَعلَى  -َكِبار لىحشم  كلىمرِك  

ْفِط : هذو لىنَّب  إى  ََّْفط لىقدكر، كه  قري  بأَّفِ أرض مصر (ٖ) ْمعلن  ) . ل نَّلبلىَّ    .(ٕٓٓٔ/ رقـ ٛٗٔ/ ٚى َّ 
َ لكؼ، مؤرخ حْر، كىلىـ بلىحداث كلىتفَّار كل دب. أص ه مفٗ) َّ ل "مف قرػ  ( ُمَحم د بف ىبد لىرحمف بف ُمَحم د، لىَّ 

مصر"، صنف زهلِ ملئت  كتلب، أشهرهل: "لىضِك لىةمع ف  أىيلف لىقرف لىتلَّع"، ملت َّن  ل نتاف كتَّعملئ . 
ِرْكِ   )  (.ٜٗٔ/ ٙل ىةـ ى زِّ

م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص ٘)  (.ٕٕٔ، ٕٔٔ( لىْكلهر كلىدرر ف  تْر
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 ـانًيا: رحالتو العممية. 
مس لبف لىقطلف أحد أكصيلئه ف  ى ـ لىفقه، كلىعربي ، كلىحَّلب، لـز لبف حْر بعد ب كغه لىش  

بف لكف  غلىب لىفنكف: لىعز  ،(ٖ)لىُمَ قِّف، كلبف (ٕ)قان  ْ ، كلىبُ (ٔ)لَّ نَ بْ يضًل ف  لىفقه ل َ أكمل لـز ، كغارهل
."، فدرس ى يه "لىمنهلج(ٗ)ْملى   ، ك "ْمع لىْكلمع"، ك "شرح لىم تصر"، ك "لىمطكؿ"، كَّلئر لىع ـك

عر (٘)كأ ذ ل دب كلىعركض ىف لىبدر لىَبْشَتِك  ، ككلف أكؿ لشتغلىه بل دب كلىت لريخ، كقلؿ لىشِّ
  ًل صنلى ، فقاهًل تك فًل".دِّ حَ لىحَّف، كأْلد فيه حت  قلؿ بعض لىع ملِ فيه: "كلف شلىرًل طبعًل، مُ 

ِ إى  لىقلهر ،  ـ ط ب ى ـ لىحداث، كأكؿ ذىؾ َّن  َّت كتَّعاف كَّبعملئ ، فت رج فيه كلنتق
اكخ، كرحِ (ٙ)ى   لىزِّيف لىعرلق  ، كَّمع مف ك ار مف لىع ملِ، كرحِ إى  ل قطلر، كلَّتك ر مف لىش 

 كَّمع ف  مك ، كدمشق كلىيمف، كف  بعض لىب دلف لىمصري .
ع -كرحِ إى  ُقكص  َّن   ةث كتَّعاف كَّبعملئ ، كىق  ْملى  مف  -اد كه  مف بةد لىص 

اف  اف، ى   بف كريـ لىدِّ بف لىن ْعَملف ل نصلرؼ،  ُمَحم دبف  ُمَحم دلىع ملِ، منهـ: قلض  "ُهك" نكر لىدِّ
عاد ل ى   -ُهك" "لىمتكف  َّن  إحدػ ك ملنملئ  ىقيه بػِ   .(ٚ)كه  بلىقرب مف ُقكص لىص 
اخ لىعةم  شمس كرحِ إى  لإلَّكندري  ف  أ كل ر َّن  َّبع كتَّعاف كَّبعملئ  كلْتمع بلىش 

ه ى   لىرِّح  ، ل ََِّيمل دمشق. ن  لىمذككر ، كحض  اف، لبف لىْزرؼ ف  لىَّ   لىدِّ
                                                           

اف، إبرلهيـ ب( ٔ) كملت َّن  ف مكَّ  بف أاكب لَ ْبَنلَّ ، كىد َّن   مس كىشريف كَّبعملئ  تقريبًل، أبك ُمَحم د، برهلف لىدِّ
(، شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ٔٙ/ ٕلىدرر لىكلمن  ف  أىيلف لىملئ  لى لمن  لبف حْر )ُاْنَظر: . ل نتاف ك ملنملئ 

ِرْكِ   )ٕٔ/ ٜذهب لبف لىعملد لىحنب   )  (.٘ٚ/ ٔ(، ل ىةـ ى زِّ
، كىد َّن  أربع َّرلج لىدِّ ( ٕ) ، لىشلفع   اف، لىُبْ ِقاِن ، لىِكَنلن   اف، ىمر بف ِرَّْةف بف ُنَصْار بف صلىد بف شهلب لىدِّ

س ى معْـ لىُمَفْهِرس لبف حْر ) ُاْنَظر:. كىشريف كَّبعملئ ، كملت َّن   مس ك ملنملئ  َمع لىمؤَِّّ ْْ / ٜٕٗ/ ٖلىَم
 (.ٓٛ/ ٜلىعملد لىحنب   ) (، شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب لبفٙٙٔرقـ 

، لىمعركؼ بلبف لىُمَ قِّف( ٖ) لفع   ، لىش  اف، ىمر بف ى   بف أحمد لَ ْنَصلِرؼ   ، كىد َّن       أبك حفص، َّرلج لىدِّ
س ى معْـ لىُمَفْهِرس ل بف حْر ) ُاْنَظر:. كملت َّن  أربع ك ملنملئ   ةث كىشريف كَّبعملئ ، َمع لىمؤَِّّ ْْ / ٕلىَم

ِرْكِ   )ٙٙٔ/ رقـ ٖٔٔ  (.ٚ٘/ ٘(، ل ىةـ ى زِّ
اف، ُمَحم د بف أب  بكر بف ىبد لىعزيز بف ُمَحم د بف ْملى  لىِكَنلن ، لىَحَمِكؼ،  ـ لىمصرؼ، ( ٗ) أبك ىبد للا، ىز لىدِّ

ملئ  لىدرر لىكلمن  ف  أىيلف لى ُاْنَظر:. تَّع كأربعاف كَّبعملئ ، ملت َّن  تَّع ىشر  ك ملنملئ لىشلفعّ ، كىد َّن  
ِرْك   )ٖ٘ٙ/ ٔلى لمن  لبف حْر )  (.ٙ٘/ ٙ(، ل ىةـ ى زِّ

 ة كف  ، لىدمشق  ل صِ، ملت َّن أبك لىبقلِ، بدر لىداف، ُمَحم د بف إبرلهيـ بف ُمَحم د، ل نصلرؼ، لىَبْشَتِك ( ٘)
ِرْكِ   )  (.ٖٓٓ/ ٘ك ملنملئ . ل ىةـ ى زِّ

اف، ىبد لىر حيـ (ٙ) لفع   بف لىحَّاف بف ىبد لىر حمف لبف أب  بكر بف إبرلهيـ  أبك لىفضِ، زيف لىدِّ ، لىش  ، لىعرلق   ، لىكردؼ 
لىدرر لىكلمن  ف  أىيلف لىملئ  لى لمن  لبف  ُاْنَظر:. كىد َّن   مس كىشريف كَّبعملئ ، كملت َّن  َّت ك ملنملئ 

ِرْكِ   )ٚٛ/ ٜ(، شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب لبف لىعملد لىحنب   )٘٘ٔ/ ٘حْر )  (.ٖٗٗ/ ٖ(، ل ىةـ ى زِّ
م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص ٚ)  (.ٕٗٔ( لىْكلهر كلىدرر ف  تْر
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زلؽ بف ىبد  ُمَحم دبف  ُمَحم دفأ ذ بإَّكندري  ىف مَّندهل لىت لج، أب  ىبد للا  بف ىبد لىر 
لفع ، كهك  اف لىعرلق ، كغارو مف شاكخ لىعزيز بف مكَّ  لىش  ممف َّمع ى يه حلفُع لىكقت زيف لىدِّ

م .  صلحب لىت ْر
بف ىبد لىغن  بف شلفع  ُمَحم دبف ىبد للا بف لىَ ر لط، كأحمد بف  ُمَحم دكَّمع مف: أحمد بف 

 ق  بهل كرحِ إى  لىحْلز، فكصِ لىط كر اـك ل حد  لن  ذؼ لىقعد ، ف، (ٕ)، كغارهـ لىك ار(ٔ)لَ ْزِدؼ
يلر لىمصري  قلصدًل لىبةد لىيمني  لىعة اف، مف لىفضةِ رلْعًل مف لىدِّ بف  ُمَحم دم  أبك ى  ، نْـ لىدِّ

لِن ، فقرأ ى يه ف   لمس ذؼ لىقعد   أب  بكر بف ى   بف اكَّف لىمصرؼ،  ـ لىمك ، ُىرؼ بلْىُمْرَْ
اف فلِ، صةح لىدِّ بف ىبد لىر حيـ  ُمَحم دبف  ُمَحم د،   اِ بف حدا ًل، كرلفقه إى  مك  لىحلفع أبك لىص 
لفع ، فلَّتأنس به، ككذل رلفقهمل لىر ِض    بِ ل قفهَّ ، لىش  ، (ٖ)ْاِدؼ، أبك بكر بف أب  لىمعلى  لىز 

 .(٘)، كغارو(ٗ)لىَقْحَطلن 
لـ، فَّمع بنلب س، كلىر م  ، كبات لىمقدس، كلى  اِ، كغز ، ى  بةد لىش   كرحِ إى  لىيمف كلم

 .(ٙ)كدمشق
 ـالـًا: شيوخو وتالميذه. 

 شيوخو: -ٔ
ـ ىهـ ف  كتلبه "  س ى معْـ لىُمَفْهِرسْمع لبف حْر شاك ه كتْر َمع لىمؤَِّّ ْْ "، كرتبهـ ى   لىَم

اكخ  كلي . كلى  لن : لىش  حركؼ لىمعْـ، كقَّمهـ إى  قَّماف: ل كؿ: فيمف حمِ ىنه ى   طريق لىرِّ
 .(ٚ)لىذاف أْلزكل ىمكملً 

 اك ه: كمف ش
اف، أبك لىبقل -ٔ بلحث، أداب، مف فقهلِ  :ارؼ مِ بف مكَّ  بف ىيَّ  بف ى   لىد   ُمَحم دِ، كملؿ لىدِّ

 . (ٛ)لىشلفعي ، كىد َّن  ل نتاف كأربعاف كَّبعملئ ، كملت َّن   ملف ك ملنملئ 

                                                           

ْمَعلن  )ٔ) : هذو لىنَّب  إى  َأْزد شُنكَِ . ل نَّلب ى َّ   (.ٖٔٔ/ رقـ ٓٛٔ/ ٔ( لَ ْزِدؼ 
م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص ٕ)  (.٘ٗٔ( لىْكلهر كلىدرر ف  تْر
ِبْاِدؼ: ( ٖ) ْمعلن  )ب د  مف بةد لىيمف مف مشلهار لىبةد، كلف بهل ْملى  مف لىمحد اف كلىع ملِلىز   /ٙ. ل نَّلب ى َّ 

 (.ٜٙٛٔ/ رقـ ٕٕٙ
ْمعلن  هذو لىنَّب  إى  َقْحَطلف، كنزؿ لىيمف كهك مف م ككهل، كهك َقْحَطلف بف ىلبر بف شلىخ( لىَقْحَطلِن : ٗ) . ل نَّلب ى َّ 

 (.ٕٖٚٔ/ رقـ ٖٗٗ/ ٓٔ)
م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص ٘)  (.ٚٗ، ٙٗ( لىْكلهر كلىدرر ف  تْر
 (.ٙ٘ٔ -ٚٗٔ)ص  لىمصدر نفَّه( ٙ)
 (.ٜٛ٘، ٕٛٙ)ص  لىمصدر لىَّلبق( ٚ)
س ى معْـ لىُمَفْهِرس لبف حْر ) :ُاْنَظر (ٛ) َمع لىمؤَِّّ ْْ ِرْك   ) (،ٜٖٖ/ ٖلىَم  (.ٛٔٔ/ ٚل ىةـ ى زِّ
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 اف، محمكد بف أحمد بف حَّف بف إَّملىاِ، لىعان  )لىعانتلب ( ل صِ،مظفر لىدِّ  ،نلِأبك لى    -ٕ
 . (ٔ)، كىد َّن  ل نت  ىشر  ك ملنملئ لىحنف ، لىمعركؼ بلبف ل مشلط  ،لىقلهرؼ 

اف، ى   بف أب  بكر بف َّ يملف ََّ أبك لىحَ  -ٖ ، كىد َّن   مس لىَهْاَ ِم ّ بف أب  بكر ف، نكر لىدِّ ، لىشلفع  
 .(ٕ)كملت َّن  َّبع ك ملنملئ  ك ة اف كَّبعملئ ،

، كىد َّن  ؼ، لىشلفع ّ رِّ عَ بف ىبد لىرحيـ، ل قفهَّ ، لىمَ  م دُمحَ بف  ُمَحم د  اِ بف  ،فلِأبك لىص   -ٗ
 . (ٖ) ةث كَّتاف كَّبعملئ ، كملت َّن  إحدػ كىشريف ك ملنملئ 

اف،  -٘ ، لىفاركز آبلدؼ، كىد َّن  ُمَحم دبف يعقكب بف إبرلهيـ بف ىمر  ُمَحم دأبك لىط لهر، مْد لىدِّ
 .(ٗ)لنملئ تَّع كىشريف كَّبعملئ ، كملت َّن  َّبع ىشر  ك م

بف ىمر لْىَْةؿ لىتَّتِرؼ، لْىَبْغَدلِدّؼ، لْىَحْنَبِ ّ ، كىد َّن   ُمَحم دَأُبك لْىَفْتد، نصر للا بف َأْحمد بف  -ٙ
 . (٘) ةث ك ة اف كَّبعملئ ، كملت َّن  ل نت  ىشر  ك ملنملئ 

اف، ىبد لىر حيْض أبك لىفَ  -ٚ ، بف إبرلهيـ  بف أب  بكرـ بف لىحَّاف بف ىبد لىر حمف ِ، زيف لىدِّ لىكردؼ 
لفع    ، لىش   .(ٙ)، كىد َّن   مس كىشريف كَّبعملئ ، كملت َّن  َّت ك ملنملئ لىعرلق  

، لىمعركؼ بلبف فْ أبك حَ  -ٛ لفع   ، لىش  اف، ىمر بف ى   بف أحمد ل َْنَصلِرؼ  ، لىُمَ قِّفص، َّرلج لىدِّ
 .(ٚ)كملت َّن  أربع ك ملنملئ  كىد َّن   ةث كىشريف كَّبعملئ ،

مغرب   خ،رؼ، لىمعركؼ بلبف َمْزن ، مؤرِّ كَ َّْ لىبَ  ،لف، نلصر بف أحمد بف اكَّف، لىفزلرؼ ي  أبك زَ  -ٜ
 .(ٛ)ل صِ، كىد َّن  إحدػ ك ملناف كَّبعملئ ، كملت َّن   ةث كىشريف ك ملنملئ 

اف، أبك  -ٓٔ لىَحَمِكؼ،  بف ْملى  لىِكَنلن ، ُمَحم دبف أب  بكر بف ىبد لىعزيز بف  ُمَحم دىبد للا، ىز لىدِّ
 .(ٜ)تَّع كأربعاف كَّبعملئ ، كملت َّن  تَّع ىشر  ك ملنملئ  ـ لىمصرؼ، لىشلفعّ ، كىد َّن  
                                                           

س ى معْـ لىُمَفْهِرس لبف حْر ) :رُاْنظَ  (ٔ) َمع لىمؤَِّّ ْْ ِرْك   )ٖٚٗ/ ٖلىَم  (.ٖٙٔ/ ٚ(، ل ىةـ ى زِّ
ف  أ بلر مف ذهب لبف لىعملد  لىذ َهِب (، شذرلت ٕٕٖ/ ٔلىدرر لىكلمن  ف  أىيلف لىملئ  لى لمن  لبف حْر ) :ُاْنَظر (ٕ)

ِرْكِ   )٘ٓٔ/ ٜلىحنب   )  (.ٕٙٙ/ ٗ(، ل ىةـ ى زِّ
س ى معْـ لىُمَفْهِرس لبف حْر ) :ُاْنَظر (ٖ) َمع لىمؤَِّّ ْْ ِرْك   )ٓٔٔ/ ٖلىَم  (.ٕٕٖ/ ٕ(، ل ىةـ ى زِّ
س ى معْـ لىُمَفْهِرس لبف حْر ) :ُاْنَظر (ٗ) َمع لىمؤَِّّ ْْ (، شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب ٖٕٙ/ رقـ ٚٗ٘/ ٕلىَم

ِرْكِ   )ٙٛٔ/ ٜلبف لىملد لىحنب   )  (.ٙٗٔ/ ٚ(، ل ىةـ ى زِّ
س ى معْـ لىُمَفْهِرس لبف حْر :ُاْنَظر (٘) َمع لىمؤَِّّ ْْ / ٓٔ(، لىضِك لىةمع  هِ لىقرف لىتلَّع ى َّ  لكؼ)ٖٖ٘/ ٖ) لىَم

ِرْك   )ٜٗٛ/ رقـ ٜٛٔ  (.ٜٕ/ ٛ(، ل ىةـ ى زِّ
لر مف ذهب لبف لىعملد (، شذرلت لىذهب ف  أ ب٘٘ٔ/ ٘لىدرر لىكلمن  ف  أىيلف لىملئ  لى لمن  لبف حْر ) :ُاْنَظر (ٙ)

ِرْكِ   )ٚٛ/ ٜلىحنب   )  (.ٖٗٗ/ ٖ(، ل ىةـ ى زِّ
س ى معْـ لىُمَفْهِرس ل بف حْر ) :ُاْنَظر (ٚ) َمع لىمؤَِّّ ْْ ِرْكِ   )ٙٙٔ/ رقـ ٖٔٔ/ ٕلىَم  (.ٚ٘/ ٘(، ل ىةـ ى زِّ
س ى معْـ لىُمَفْهِرس لبف حْر ) :ُاْنَظر (ٛ) َمع لىمؤَِّّ ْْ ِرْك   )(، ل ىةٖٙ٘/ ٖلىَم  (.ٖٚٗ/ ٚـ ى زِّ
ِرك   )ٖ٘ٙ/ ٔلىدرر لىكلمن  ف  أىيلف لىملئ  لى لمن  لبف حْر ) ُاْنَظر:( ٜ)  (.ٙ٘/ ٙ(، ل ىةـ ى زِّ
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اف، إبرلهيـ بف مكَّ  بف أاكب ل َْبَنلَّ ، كىد َّن   مس كىشريف كَّبعملئ  ُمَحم دأبك  -ٔٔ ، برهلف لىدِّ
 .(ٔ)كملت َّن  ل نتاف ك ملنملئ تقريبًل، 

َرلِئِح ، كىد ، ىبد للا بف إبُمَحم دأبك  -ٕٔ رلهيـ بف   اِ بف ىبد للا لىَبْع  ،  ـ لىدمشق ، لىحلفع، لىش 
 .(ٕ)َّن   ملف كأربعاف كَّبعملئ ، كملت َّن  ىشريف ك ملنملئ 

اف، يحا  بف  -ٖٔ بف اكَّف لىَكْرَملِن ،  ـ لىَبْغدلدؼ، نزيِ لىقلهر ، كىد َّن  َّت ك ملناف  ُمَحم دتق  لىدِّ
 .(ٖ) ة اف ك ملنملئ كَّبعملئ ، كملت َّن   ةث ك 

ٔٗ- ، اف، لىُبْ ِقاِن ، لىِكَنلن   اف، ىمر بف ِرَّْةف بف ُنَصْار بف صلىد بف شهلب لىدِّ ،  َّرلج لىدِّ لىشلفع  
 (.ٗ)، كملت َّن   مس ك ملنملئ كىد َّن  أربع كىشريف كَّبعملئ 

ف بف دلكد لىمكص   ل صِ،  ـ لىمصرؼ ل داب، كىد َّن   مس كَّتا ُمَحم دشعبلف بف  -٘ٔ
 .(٘)كَّبعملئ ، كملت َّن   ملف كىشريف ك ملنملئ 

اف، شمس بف ىطلِ للا بف  -ٙٔ بف أحمد بف محمكد لىرلزؼ ل صِ، لىَهَرِكؼ، لىقلض ،  ُمَحم دشمس لىدِّ
 .(ٙ)كىد َّن  بضع كَّتاف كَّبعملئ ، كملت َّن  تَّع كىشريف ك ملنملئ 

د َّن  بضع كأربعاف كَّبعملئ ، طلهر بف لىحَّف بف ىمر بف حباب لىَحَ ب ، نزيِ لىقلهر ، كى -ٚٔ
 .(ٚ)كملت َّن   ملف ك ملنملئ 

اف، َّ يملف بف ىبد للا بف اكَّف لىِباِرؼ،  ـ لىح ب ، كىد َّن   ملف ك مَّاف كَّبعملئ ،  -ٛٔ ى ـ لىدِّ
 .(ٛ)كملت َّن   ةث ك ملناف ك ملنملئ 

اف، غيلث بف ى   بف نْـ لىكيةن ، كُيدى   -ٜٔ لىَّبعاف، كملت َّن   ًل، كىد ف  حدكدُمَحم دغيلث لىدِّ
 .(ٜ)إحدػ كىشريف ك ملنملئ 

 

                                                           

(، شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب لبف لىعملد ٔٙ/ ٕلىدرر لىكلمن  ف  أىيلف لىملئ  لى لمن  لبف حْر ) :ُاْنَظر (ٔ)
ِرْكِ   )(، ل ىةـ ٕٔ/ ٜلىحنب   )  (.٘ٚ/ ٔى زِّ

س ى معْـ لىُمَفْهِرس لبف حْر )ٕ) َمع لىمؤَِّّ ْْ  (.ٜٜٗ/ رقـ ٖٖٔ/ ٖ( لىَم
 (.ٖٕٚ/ رقـ ٖٖٙ/ ٖ) نفَّه لىمصدر (ٖ)
س ى معْـ لىُمَفْهِرس لبف حْر ) :ُاْنَظر (ٗ) َمع لىمؤَِّّ ْْ (، شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب ٙٙٔ/ رقـ ٜٕٗ/ ٖلىَم

 (.ٓٛ/ ٜلبف لىعملد لىحنب   )
س ى معْـ لىُمَفْهِرس لبف حْر ) :ُاْنَظر (٘) َمع لىمؤَِّّ ْْ  (.ٜٔٗ/ رقـ ٕٕٔ/ ٖلىَم
 (.ٕٜٗ/ رقـ ٕٗٔ/ ٖ) لىمصدر نفَّه( ٙ)
 (.ٜٙٗ/ رقـ ٖٔٔ/ ٖ) لىَّلبق لىمصدر (ٚ)
 (.ٙٛٗ/ رقـ ٚٔٔ/ ٖ) لىَّلبق لىمصدر (ٛ)
 (.ٜٓ٘/ رقـ ٕٗٔ/ ٖ) لىَّلبق لىمصدر (ٜ)
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اف، َّ يملف بف إبرلهيـ بف ىمر بف ى   لىَعَ كؼ، كىد َّن   مس كأربعاف، كملت َّن   -ٕٓ نفيس لىدِّ
 .(ٔ)ك ملنملئ   مس كىشريف

 تالميذه: -ٕ
ْعِ للا َّبحلنه كتعلى  لبف حْر مكلن  ىظيم ، كىة شأنه باف لىن لس، فكلف طةب لىع ـ  
َ لكؼ تةماذو ف  كتلبه لىْكلهر كلىد ررار   منهـ: ،(ٕ)تح كف إىيه، كقد َّرد لإلملـ لىَّ 
اف، إبرلهيـ بف ى   بف أحمد  -ٔ ـ  لىقلهرؼ  ،بف ُبَريد لْىحَ ِب أبك إَّحلؽ، برهلف لىدِّ َمْشِق  ،  ـ  لىدِّ  ، 

لِفِع  ، كملت َّن   ملناف ، كىد َّن  َّت ىشر  ك ملنملئ لى َِّق  ،لىكرع ،لىقلدرؼ، لىشاخ ،لىش 
  . (ٖ)ك ملنملئ 

 ،لفع   لىش   ،لىبقلى   بف أب  بكر لىر بلط بف ى   إبرلهيـ بف ىمر بف حَّف  ،افبرهلف لىدِّ  ،أبك لىحَّف -ٕ
َّن   مس ك ملناف كملت  ،تَّع ك ملنملئ خ، كىد َّن  م  لىمؤرِّ ر لإلملـ لىعة  ث لىمفَِّّ لىمحدِّ 

 .(ٗ)ك ملنملئ 
َ لكؼ، لىقلهرؼ   ُمَحم دبف ىبد لىر ْحَمف بف  ُمَحم د اف،شمس لىدِّ  ،راْ أبك لى َ  -ٖ ، بف أب  بكر بف ُىْ َملف لىَّ 

لِفِع     .(ٙ)كتَّعملئ  ل نتافَّن  كملت  ،(٘)، كىد َّن  إحدػ ك ة اف ك ملنملئ لىش 
اف،  -ٗ  مس  بف أحمد بف ى   لىَفلَِّ ،  ـ لىمك ، لىملىك ، كىد َّن  ُمَحم دأبك لىط اب، تق  لىدِّ

 .(ٚ)كَّبعاف كَّبعملئ ، كملت َّن  ل نتاف ك ة اف ك ملنملئ 
ْاخ أب   ،َأُبك لْىَعب لس -٘ َأْحمد بف ِإََّْملِىاِ بف ِإْبَرلِهيـ بف ُمكََّ  بف َّعاد بف َى ّ  لىشَهلب، لبف لىش 

لِفِع ، لىَّ   ـ  لىقلهرؼ، لىش  ُعكد لىمنكف ،   َّبعاف َّن  لت ، كمأربع ىشر  ك ملنملئ عكدؼ، كىد َّن  لىَّ 
 . (ٛ)َكَ َملنِملَئ 

                                                           

 (.٘ٛٗ/ رقـ ٘ٔٔ/ ٖ) لىَّلبق لىمصدر (ٔ)
م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص  :ُاْنَظر (ٕ)  (.ٗٙٓٔلىْكلهر كلىدرر ف  تْر
م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص  :ُاْنَظر (ٖ) (، لىضِك لىةمع  هِ ٓٔ/ رقـ ٘ٙٓٔلىْكلهر كلىدرر ف  تْر

ِرْكِ  (، ل ىةـ ٓٛ/ ٔلىقرف لىتلَّع ى َّ  لكؼ )  (.ٕ٘/ ٔ) ى زِّ
م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص  :ُاْنَظر (ٗ) (، شذرلت لىذهب ف  أ بلر ٙٔ/ رقـ ٚٙٓٔلىْكلهر كلىدرر ف  تْر

ِرْكِ   )ٜٓ٘/ ٜمف ذهب لبف لىعملد لىحنب   )  (.ٙ٘/ ٔ(، ل ىةـ ى زِّ
 (.ٕٗ/ رقـ ٙٚ/ ٔ( شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب لبف لىعملد لىحنب   )٘)
 (.ٜٗٔ/ ِٙرْكِ   )( ل ىةـ ى زِّ ٙ)
م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص  :ُاْنَظر (ٚ) (، شذرلت لىذهب ف  ٕٖ٘/ رقـ ٕٛٔٔلىْكلهر كلىدرر ف  تْر

 (.ٜٕٛ/ ٜأ بلر مف ذهب لبف لىعملد لىحنب   )
م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص  :ُاْنَظر (ٛ) ىةمع  هِ (، لىضِك لٖٔ/ رقـ ٖٚٓٔلىْكلهر كلىدرر ف  تْر

ُاكط  )ٖٕٔ/ ٔلىقرف لىتلَّع ى َّ  لكؼ )  (.ٕٓ/ رقـ ٖٙ/ ٔ(، نظـ لىعقيلف ف  أىيلف ل ىيلف ى َّ 
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كىد ِف  َّن   ، اف، أحمد بف أَّد بف ىبد لىكلحد، لىعةم  ل ماكط ، لىمقرؼِشهلب لىدِّ  ،َأُبك لْىَعب لس -ٙ
 .(ٔ) ، كملت َّن  ل نتاف كَّبعاف ك ملنملئ َ َملف َكَ َملنِملئَ 

 ،ثم  لىمحدِّ لىعة   ،لإلملـ ،خاف، إبرلهيـ بف ى   بف أحمد لىق قشندؼ، لىشاأبك لىفتد، برهلف لىدِّ  -ٚ
ل نتاف َّن  ، كملت إحدػ ك ة اف ك ملنملئ ، كىد َّن  لىقلهرؼ  ،لىشلفع  ،لىقدك  ،ح  لىرِّ  ،لىحلفع

 .(ٕ)كىشريف كتَّعملئ 
كىد َّن  لْ َنَتْاِف بف أب  بكر بف ى  ، لىزيف، لىشلكؼ، لىدمشق ، لىشلفع . ، ىبد لىرحمف َأُبك لْىفرج -ٛ

 .(ٖ)كملت َّن   ملف كَّتاف كتَّعملئ َكَ َملنِملَئ ، 
اف، ىبد لىرحمف بف أحمد بف إَّملىاِ، لىشاخ، لىق قشندؼ، لىقلهرؼ، لىشلفع ،  ،ِْض أبك لىفَ  -ٜ تق  لىدِّ

 .(ٗ)، كملت َّن  إحدػ كَّبعاف ك ملنملئ َّن  َّبع ىشَر  َكَ َملنِملَئ كىد 
اف، ىبد لىرحمف بف أحمد بف ىبد لىرحمف ل -ٓٔ كىد َّن  ىُقم ِص ، لىشاخ، لىعلىـ، أبك لىمعلى ، ْةؿ لىدِّ

 .(٘)لْ َنَتْاِف َكِتَّْعاف َكََّْبعملئ ، كَملَت َّن   مس َكَّبعاف ك ملنملئ 
اف، ىبد ل كؿ بف  -ٔٔ بف إبرلهيـ، لىشاخ، لىُمْرِشدؼ، لىمك ، لىحنف ، كىد َّن   ُمَحم دأبك لىَكْقت، َّداد لىدِّ

 .(ٙ)نملئ َّبع ىشر  ك ملنملئ ، كملت َّن  ل نتاف كَّبعاف ك مل
لىدمشق ، كىد َّن  تَّع َك مَّاف  ،بف أحمد ل نصلرؼ  ُمَحم دبف  ُمَحم دأبك حمز ، أنس بف ى   بف  -ٕٔ

 .(ٚ)َكََّْبعملئ ، كملت َّن  َّبع ك ملنملئ 

                                                           

م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص  :ُاْنَظر (ٔ) (، لىضِك لىةمع  هِ ٖٓ/ رقـ ٕٚٓٔلىْكلهر كلىدرر ف  تْر
 (.ٕٛٔ/ ٔلىغزؼ )(، داكلف لإلَّةـ لبف ٕٕٚ/ ٔلىقرف لىتلَّع ى َّ  لكؼ )

م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ ) :ُاْنَظر (ٕ) (، شذرلت لىذهب ف  أ بلر ٛ/ رقـ ٘ٙٓٔ/ ٛلىْكلهر كلىدرر ف  تْر
ِرْكِ   )ٜٗٔ/ ٓٔمف ذهب لبف لىعملد لىحنب   )  (.ٖ٘/ ٔ(، ل ىةـ ى زِّ

 (.ٕٕٓ/ رقـ ٘ٙ/ ٗمع ى َّ  لكؼ )(، لىضِك لىةٚٚٔ/ رقـ ٜٚٓٔلىْكلهر كلىدرر ى َّ  لكؼ )ص  :ُاْنَظر (ٖ)
م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص  :ُاْنَظر (ٗ) (، لىضِك لىةمع  هِ ٗٚٔ/ رقـ ٜ٘ٓٔلىْكلهر كلىدرر ف  تْر

ِرْكِ   )ٛٗٔ/ رقـ ٙٗ/ ٗلىقرف لىتلَّع ى َّ  لكؼ )  (.ٜٕٙ/ ٖ(، ل ىةـ ى زِّ
م  شاخ لإلَّةـ لىْكلهر كلىدرر :ُاْنَظر (٘) / ٗ) ىه(، لىضِك لىةمع ٘ٚٔ/ رقـ ٜٙٓٔى َّ  لكؼ )ص  لبف حْر ف  تْر

 (.ٙ٘ٔ/ رقـ ٓ٘
م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص  :ُاْنَظر (ٙ) (، شذرلت لىذهب ف  ٕٚٔ/ رقـ ٜٗٓٔلىْكلهر كلىدرر ف  تْر

 (.ٚٚ/ رقـ ٕٕ/ ٗ) (، لىضِك لىةمع  هِ لىقرف لىتلَّع ى َّ  لكؼ ٛٙٗ/ ٜأ بلر مف ذهب لبف لىعملد لىحنب   )
م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص  :ُاْنَظر (ٚ) (، ذاِ لىتقااد ف  ركل  ٕٓٔ/ رقـ ٙٛٓٔلىْكلهر كلىدرر ف  تْر

/ رقـ ٖٕٖ/ ٕ(، لىضِك لىةمع  هِ لىقرف لىتلَّع ى َّ  لكؼ )ٖٜ٘/ رقـ ٙٛٗ/ ٔلىَّنف كل َّلناد ى فلَّ  )
ٖٔٓ٘.) 
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اَرلِزؼ   ُمَحم دُحََّْاف بف حَّف بف ُحََّْاف بف َى ّ  بف  ،ُمَحم دَأُبك  -ٖٔ لِفِع   لىشِّ ، كىد َّن  ، لىمقرؼِ، لىش 
 .(ٔ)ك ملنملئ  كملت َّن   مس كتَّعاف ،بع ىشَر  َكَ َملنملَئ َأر 
اف، صلىد بف ُمَحم دأبك  -ٗٔ كلكؼ، لىقلهرؼ، لىملىك ، كىد ف  أكؿ  ُمَحم د، مْد لىدِّ بف مكَّ  لىشاخ، لىز 

 . (ٕ)ىشر لىَّبعاف كَّبعملئ ، كملت َّن  تَّع ك ة اف ك ملنملئ 
 ،ملز بف ُىْ َملف بف ىمر لْىِكَنلِن لِىاِ بف َّ يـ مكبر بف قليْ اف، َأْحمد بف أب  بكر بف ِإَّْمَ لىدِّ شَهلب  -٘ٔ

،كصارؼ  لىبُ  لفع    .(ٖ)َّن  أربعاف ك ملنملئ  كملت ،لْىُمحدث، كىد َّن  لْ َنَتْاِف َكَِّتِّاَف كَّبعملئ  ، لىش 
َداِّدؼ ل صِ، لىبدرلن ،  ـ لىد -ٙٔ ُْ اف، أحمد بف أحمد بف ى   بف زكريل، لىشاخ، لى ميلط ، شهلب لىدِّ

 . (ٗ)كىد َّن  تَّع ىشر  ك ملنملئ ، كملت َّن   ملف ك ملناف ك ملنملئ 
ـ  لىقلهرؼ  ُمَحم دبف  ُمَحم دبف أب  بكر بف أحمد  ،لىشهلب -ٚٔ َمن كدؼ،   لِفِع ، كىد َّن  تَّع  ،لىَّ  لىش 

 .(٘)ك ملنملئ  َّن   مس َكَِّتِّافَ َكِتَّْعاف َكََّْبعملئ ، كملت َّن  
ـ  لىقلهرؼ  ،لىمنكف  ُمَحم دبف حَّف بف  َأْحمد ،َهلبلىشِّ  -ٛٔ لِفِع  ،  ملت َّن  إحدػ ، ؼِلْىُمْقرِ  ،لىش 

  .(ٙ) كَّبعاف ك ملنملئ ، كملت َّن  ىشر ك ملنملئ 
، كىد َّن  َّت  ـ لىحنف  ،ؼ، لىحنب  رِ لهِ  ـ لىقَ ؼ، لدِ دَ غْ ةـ بف أحمد بف ىبد لىمنعـ لىبَ ىبد لىَّ   -ٜٔ

 .(ٚ)مَّاف ك ملنملئ كَّبعاف كَّبعملئ ، كملت َّن  تَّع ك 
 
 

                                                           

م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر )لىْكلهر كلىدرر ف :ُاْنَظر (ٔ) (. لىضِك لىةمع  هِ لىقرف لىتلَّع ٜٗٔ/ رقـ ٜٓٓٔ/ ٛ  تْر
 (.ٕ٘٘/ ٜٖٔ/ ٖى َّ  لكؼ )

م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص  :ُاْنَظر (ٕ) (، لىتحف  لى طيف  ف  ٔٚٔ/ رقـ ٜٗٓٔلىْكلهر كلىدرر ف  تْر
 (.ٕٛٚٔ/ رقـ ٕ٘ٗ/ ٔتلريخ لىمدان  لىشريف  ى َّ  لكؼ )

م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر )ص :ُاْنَظر (ٖ) ُاكط (، طبقلت لىحفلظ ٖ٘/ رقـ ٖٚٓٔلىْكلهر كلىدرر ف  تْر / ٔ) ى َّ 
 (.ٖٓٗ/ ٜ(، شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب لبف لىعملد لىحنب   )ٛٛٔٔ/ رقـ ٔ٘٘

م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص  :ُاْنَظر (ٗ) (، لىضِك لىةمع  هِ ٕٚرقـ / ٕٚٓٔلىْكلهر كلىدرر ف  تْر
 (.ٜٚ/ ٕ(، داكلف لإلَّةـ لبف لىغزؼ )ٕٚٔ/ ٔلىقرف لىتلَّع ى َّ  لكؼ )

م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص  :ُاْنَظر (٘)  (، لىضِك لىةمع  هِ ٖٙ/ رقـ ٗٚٓٔلىْكلهر كلىدرر ف  تْر
 (. ٜٜ، ٕٓٙ/ ٔٔ، ٔلىقرف لىتلَّع ى َّ  لكؼ ) 
م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص لى :ُاْنَظر (ٙ) لىضِك لىةمع  هِ (، ٜٖ/ رقـ ْٗٚٓٔكلهر كلىدرر ف  تْر

 (.ٜٕٚ/ ٔلىقرف لىتلَّع ى َّ  لكؼ )
م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص  :ُاْنَظر (ٚ) ِرْكِ   )ٕٕٓ/ رقـ ٓٓٔٔلىْكلهر كلىدرر ف  تْر / ٖ(، ل ىةـ ى زِّ

ٖ٘٘.) 
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كىد َّن  َّبع َكَّبعاف  ، ، لْىَملِىِك َِّ نَ بف َىطلِ للا لىت   ُمَحم دبف  ُمَحم دبف  ُمَحم دبف َأْحمد بف  ُمَحم د  -ٕٓ
 .(ٔ)َكََّْبعملئ ، كملت َّن  َّن  َأربع َكَأْرَبعاف ك ملنملئ 

  رابًعا: أقوال العمماء فيو.
ةىته كم ، كأ نكل لىذ َهِب كلنته كحفظه، بنحك مل لتفقكل ى   لإلملـ لتفق لىع ملِ ى   إملمته ْك

ًِ ىظيملً  ، أذكر بعًضل مف ذىؾ ىة تصلر، قلؿ لْىَفلَِّ : "حلفع لىكقت، لىعةم  شاخ للَّةـ، ى يه  نل
... حبب للا إىيه لىحداث فأقبِ ى يه بك تيه، ف ـ تمض مد  يَّار  حت  لتَّعت معلرفه، كهك مع ذىؾ 

ه كلىعربي  كغار ذىؾ، ... كبلىْم   فهك أحفع أهِ لىعصر ىألحلداث كلآل لر كأَّملِ يشتغِ بلىفق
لؿ لىمتقدماف منهـ كلىمتأ ريف، كلىعلى  مف ذىؾ كلىنلزؿ، مع معرف  قكي  بع ِ ل حلداث، كبرلى   لىْر

 . (ٕ)حَّنه ف  لىفقه كغارو"
شدنل منه مف ىفظه بدمشق ف  "محدث حلفع، ىه مؤىفلت، كىه شعر فلئق، أن :(ٖ)َِّ كقلؿ لْىَقيْ 
: "لإلملـ لىعةم  لىحلفع، فريد لىكقت، مف ر لىزملف، بقي  (٘)، كقلؿ لبف فهد لىهلشم (ٗ)رح ته إىاهل"

 . (ٙ)لىحفلظ، ى ـ ل ئم  ل ىةـ، ىمد  لىمحققاف،  لتم  لىحفلظ لىمبرزيف، كلىقضل  لىمشهكريف ..."
َ لكؼ: "شا   ل َّتلذ، إ ملـ ل ئم ، ... ْد  ف  لىفنكف حت  ب غ لىغلي ، كحبب كقلؿ ت ماذو لىَّ 

للا إىيه لىحداث، كأقبِ ى يه بك اته، ... كلْتمع ىه مف لىشاكخ لىمشلر إىاهـ كلىمعكؿ ف  لىمشكةت 
ُْ هـ أك ْميعهـ كلْىُبْ ِقاِن  كلىعرلق  ف  لإلفتلِ  ،ى اهـ مل ىـ اْتمع  حد مف أهِ ىصرو ... كأذف ىه 

فتلِ، كشهد ىه كلىتدريس، ك  قرلِ كتصنيًفل كلم تصدػ ىنشر لىحداث، كقصر نفَّه ى يه مطلىع  كقرلِ  كلم
أىيلف شهكدو بلىحفع، كزلدت تصلنيفه لىت  معظمهل ف  فنكف لىحداث، كفاهل مف فنكف ل دب كلىفقه 

كبعد  كل ص اف كغار ذىؾ ى   ملئ  ك مَّاف تصنيًفل كرزؽ فاهل مف لىَّعد كلْىَقُبكؿ ... كلشتهر ذكرو،
، كلىذهب تلم  كل ملن  كلىمعرف  لى لى َِّق صاته، كلرتحِ ل ئم  إىيه... كقد شهد ىه لىقدملِ بلىحفع ك 

لىكقلد، كلىذكلِ لىمفرط، كَّع  لىع ـ ف  فنكف شت ، كشهد ىه شا ه لىعرلق  بأنه أى ـ أصحلبه 
                                                           

م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر ى َّ  لكؼ )ص لىْكل  :ُاْنَظر (ٔ) (، لىضِك لىةمع  هِ ٕٖٚ/ رقـ ٖٖٔٔهر كلىدرر ف  تْر
 (.ٜٓ/ ٚلىقرف لىتلَّع ى َّ  لكؼ )

 (.ٜٔٙ/ رقـ ٕٖ٘/ ٔ( ذاِ لىتقااد ف  ركل  لىَّنف كل َّلناد  ب  لىطاب لىفلَّ  )ٕ)
صلحب  ار بلبف نلصر لىداف، لإلملـ لىحلفع لىمؤّرخ ل داب،لىَقْيَِّ ، لىدمشق ، لىشه ُمَحم دبف ىبد للا بف  ُمَحم د (ٖ)

لىنلفع  لىمفاد ،  "تكضيد لىمشتبه" ك "لىرّد لىكلفر"، ك "بكلىث لىفكر  ف  حكلدث لىهْر "، كغار ذىؾ مف لىمصنفلت
 (.ٖٛ/ رقـ ٕٚ/ ٔ) ملت َّن  ل نتاف كأربعاف ك ملنملئ . شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب لبف لىعملد لىحنب  

 (.ٕٛٔ/ ٖ( تكضيد لىمشتبه لبف نلصر لىداف لىَقْيَِّ  )ٗ)
( ْلر للا بف ىبد لىعزيز بف ىمر بف فهد لىهلشم ، لىمك ، لىشلفع ، لإلملـ لىعةم  لىمَّند لىمؤّرخ، ملت َّن  أربع ٘)

 (.ٕٖٗ/ ٓٔك مَّاف كتَّعملئ . شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب لبف لىعملد لىحنب   )
اف، لبف فهد لىهلشم  )ص( ىحع ل ىٙ)  (.ٕٔٔحلظ بذاِ طبقلت لىحفلظ  ب  لىفضِ، تق  لىدِّ
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، ِبِمْ ِ هِ حت  ُيعرؼ بلىحداث... كمحلَّنه ْم ، كمل ىَّ  أف أقكؿ ف  هذل لىم تصر أك مف أنل 
مه مف ل ىيلف ف  لىتصلناف لىمتدلكى  بل ادؼ"  .(ٔ) صكًصل كقد تْر

لىحفلظ ف  زملنه، قلض  لىقضل  ... كىلن  أكًل ل دب كى ـ لىشعر  كط : "إملـاُ لىَّ  كقلؿ 
ع فيه، فب غ فيه لىغلي ،  ـ ط ب لىحداث، فَّمع لىك ار، كرحِ كت رج بلىحلفع أب  لىفضِ لىعرلق ، كبر 

كتقدـ ف  ْميع فنكنه، كلنتهت إىيه لىرح   كلىريلَّ  ف  لىحداث ف  لىدنيل بأَّرهل، ف ـ يكف ف  ىصرو 
 . (ٕ)حلفع َّكلو، كأىف كتًبل ك ار "

لىحلفع لىمؤّرخ لىكبار، صلحب لىمصنفلت لىنلفع  لىمفاد   : "لإلملـلىحنب   لىعملدكقلؿ لبف 
لؿ كلَّتحضلرهـ، كمعرف  لىعلى  لىقّيم  ... كصلر حلفع لإلَّةـ ف  ىصر  و، كلنتهت إىيه معرف  لىْر

كلىنلزؿ، كى ِ لىحداث، كغار ذىؾ، كصلر هك لىمعّكؿ ى يه ف  هذل لىشأف ف  َّلئر ل قطلر، كقدك  
ّْ  ل ىةـ، كمحا  لىَّّّن ، كلنتفع به لىط ب ، كحضر دركَّه كقرأ ى يه  ل م ، كىّةم  لىع ملِ، كح

، (ٖ)لىنلس إىيه مف ل قطلر، ... كصّنف تصلناف ك ار  نلفع  ف  بلبهل" غلىب ى ملِ مصر، كرحِ
 . (ٗ)كقلؿ ف  مكضع أ ر: "شاخ لإلَّةـ ى ـ ل ىةـ، أمار لىمؤمناف ف  لىحداث، حلفع لىعصر"

 خامًسا: مصن اتو. 
لنتشرت كتب لبف حْر ف  ىصرو، ككلنت مصنفلته تعلىس مكضكىلت ىد  ف  لىحداث  

 ، كلىت رلْـ، كلى غ ، كلىت لريخ، كغار ذىؾ، كمف أشهر مؤىفلت:كى كمه، كلىفقه
 َّن : بع : ل كى ،شاد ، َّكريل، لىط  لشر: دلر لىر  ىكلم ، لىن   ُمَحم د: تحقاق، "هذابتقريب لىت  " -ٔ

 .(ٔ)، ىدد ل ْزلِ: ـ(ٜٙٛٔ – قٙٓٗٔ)
 َّن : بع : ل كى ،د، لىط  لشر: مطبع  دلئر  لىمعلرؼ لىنظلمي ، لىهن، لىن  "هذابتهذاب لىت  " -ٕ

 .(ٕٔ)، ىدد ل ْزلِ: (هػٕٖٙٔ)
لشر: مْ س لىن   ،ىبد لىمعاد ضلف ُمَحم دمرلقب : تحقاق ك  ،"لمن رر لىكلمن  ف  أىيلف لىملئ  لى   لىد  " -ٖ

، ىدد (ـٕٜٚٔ - هػٕٜٖٔ) َّن : لني ،بع : لى   صادر أبلد، لىهند، لىط   -دلئر  لىمعلرؼ لىع ملني  
 .(ٙ)ل ْزلِ: 

فؤلد ىبد لىبلق ، قلـ بإ رلْه  ُمَحم درقـ كتبه كأبكلبه كأحلدا ه:  ،"لْىُبَ لِرؼّ فتد لىبلرؼ شرح صحيد " -ٗ
كصححه كأشرؼ ى   طبعه: محب لىداف لى طاب، ى يه تع يقلت لىعةم : ىبد لىعزيز بف ىبد للا 

 .(ٖٔ): ىدد ل ْزلِ ،هػ(ٜٖٚٔ) َّن : باركت، -لشر: دلر لىمعرف  بف بلز، لىن  

                                                           

 (.ٗٓٔ/ رقـ ٓٗ-ٖٙ/ ٕ( لىضِك لىةمع  هِ لىقرف لىتلَّع ى َّ  لكؼ )ٔ)
ُاكط  )( حَّف لىمحلضر  ف  تلريخ مصر ٕ)  (.ٕٓٔ/ رقـ ٖٖٙ/ ٔكلىقلهر  ى َّ 
 (.ٓٗ/ رقـ ٗٚ/ ٔ  )( شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب لبف لىعملد لىحنب ٖ)
 ، فمل بعدهل(.ٜٖ٘/ ٜ) نفَّه لىمصدر (ٗ)
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لشر: دلر لىمعرف ، باركت، : اكَّف لىمرىش  ، لىن  تحقاق، "سرِ هْ فَ س ى معْـ لىمُ ع لىمؤَِّّ مَ ْْ لىمَ " -٘
 (.ٗ(، ىدد للْزلِ: )ـٜٜٗٔ - ق٘ٔٗٔ) َّن : بع : ل كى ،ىبنلف، لىط  

لشر: ىملد  لىبحث : ربيع بف هلدؼ ىمار لىمد   ، لىن  تحقاق، "ةحكتلب لبف لىص  كت ى   لىن  " -ٙ
 َّن : بع : ل كى ،عكدي ، لىط  ىع م  بلىْلمع  لإلَّةمي ، لىمدان  لىمنكر ، لىمم ك  لىعربي  لىَّ  ل
 .(ٕ): ل ْزلِ، ىدد (ـٜٗٛٔ - هػٗٓٗٔ)

تحقاق: د.  طبقلت لىمدىَّاف"،"، لىمشهكر بػ"دىيسقديس بمرلتب لىمكصكفاف بلىت  تعريف أهِ لىت  " -ٚ
 –ق ٖٓٗٔ) َّن : بع : ل كى ،لف، لىط  ىم   –كتب  لىمنلر لشر: مىلصـ بف ىبدللا لىقريكت ، لىن  

 .(ٔ)، ىدد ل ْزلِ: ـ(ٖٜٛٔ
 .بإشرلؼ د ار ،ن  كلىَِّّ تحقاق: مركز  دم  لىَّ  "، إتحلؼ لىمهر  بلىفكلئد لىمبتكر  مف أطرلؼ لىعشر " -ٛ

كمركز  -( ريف )بلىمدان لشر: مْمع لىم ؾ فهد ىطبلى  لىمصحف لىش  لىن  ، لصرزهار بف نلصر لىن  
ىدد ل ْزلِ: (، ـٜٜٗٔ -هػ ٘ٔٗٔ) َّن : بع : ل كى ،لىط  ، بكي  )بلىمدان (ار  لىن  ن  كلىَِّّ  دم  لىَّ  

(ٜٔ.) 
لشر: دلر لىبشلئر لىن  ، كىاد كيس ُمَحم دلىتن  به: فرلس "، ل حلداث لىعشر  لىعشلري  لل تيلري " -ٜ

 (.ٔ)ىدد ل ْزلِ: (، ـٖٕٓٓ -هػ ٕٗٗٔ)  :َّن بع : ل كى ،لىط  ، ىبنلف –لإلَّةمي ، باركت 
لشر: لىن  ، تحقاق: كملؿ اكَّف لىحكت، ُمَِّْ ـل منتقل  مف صحيد : أربعكف حدا ً "ُمَِّْ ـىكلى  " -ٓٔ

 (.ٔ)ىدد ل ْزلِ: (، ـٜٛٛٔ -هػ ٛٓٗٔ) :لني بع : لى   لىط  ، مؤََّّ  لىكتب لى قلفي 
لَب َىنهل لىَحلفُع لبف َحْر لىَعََّقة" -ٔٔ َْ حمف ىبد لىمْاد ْمع  تحقاق: أبك ىبد لىر  "، ن َمََّلئِ أ

 بع : ل كى ،لىط  ، مصر –كتيلت، لىقلهر  كزيع كلىص  لشر: دلر لإلملـ أحمد ى نشر كلىت  لىن  ، لىْزلئرؼ 
 (.ٔ)ىدد ل ْزلِ: (، ـٕٚٓٓ -هػ ٕٛٗٔ) َّن :

لىن لشر: دلر لىعلصم   "لىمطلىب لىعلىي  بزكلئد لىمَّلناد لى ملني "، تحقاق: قلَّـ بف صلىد لىقلَّـ، -ٕٔ
 (.ٜٔـ(، ىدد ل ْزلِ: )ٕٓٓٓ -هػ ٕٓٗٔ) لىط بع : ل كى ، َّن : كدلر لىغاث ى نشر كلىت كزيع،

لؿ ل ئم  ل ربع " -ٖٔ ، تحقاق: د. إكرلـ للا إمدلد لىحق، لىنلشر: دلر "تعْاِ لىمنفع  بزكلئد ْر
 .(ٕ)ـ، ىدد ل ْزلِ: ٜٜٙٔباركت، لىطبع : ل كى  ،  -لىبشلئر

لىهند، لىنلشر: مؤََّّ  ل ى م  ى مطبكىلت  –، تحقاق: دلئر  لىمعرؼ لىنظلمي  "ىَّلف لىمازلف" -ٗٔ
 .(ٚ)ـ، ىدد ل ْزلِ: ٜٔٚٔ-هػ ٜٖٓٔىبنلف، لىطبع : لى لني ،  –باركت 

، تحقاق كت ريس كتع اق: َّمار بف أماف لىزهرؼ، لىنلشر: دلر لىف ق "ب كغ لىمرلـ مف أدى  ل حكلـ" -٘ٔ
 .(ٔ)هػ، ىدد ل ْزلِ: ٕٗٗٔىطبع : لىَّلبع ، لىريلض، ل –

كد"لإلصلب  ف  تمااز لىصحلب " -ٙٔ معكض، لىنلشر:  ُمَحم د  ى ، ، تحقاق: ىلدؿ أحمد ىبد لىمْك
 .(ٛ) هػ، ىدد ل ْزلِ:٘ٔٗٔ ،باركت، لىطبع : ل كى  –دلر لىكتب لىع مي  
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لىبْلكؼ،  ُمَحم دمرلْع : ى   ى   لىنْلر،  ُمَحم دحقاق: ت، "تبصار لىمنتبه بتحرير لىمشتبه" -ٚٔ
 . (ٗ)ىبنلف، ىدد ل ْزلِ:  –لىنلشر: لىمكتب  لىع مي ، باركت 

 .م طكط – "لىكةـ ى   حداث لمرأت  ل ترد اد لمس" -ٛٔ
 كغارهل ممل ل يَّعن  ذكرهل م لف  لإلطلى .

 سادًسا: وفاتو.
ْ   َّن  لْ َنَتْاِف َك مَّافتكفِّ    َكَكلَف َىُه مْشهد ىـ ار مف َحَضرو  لنملئ ،ك م   ِف  َأَكلِ ر ِذؼ لْىح

ُاكخ فضةً  َة  َىَ ْيهِ َكشهد  ،َىم ف دكنهـ م  ه مف لىش  ْ َطلف َفمف دكنهَمل لىص  َكقدـ  ،َأِمار لْىُمؤمِناَف َكلىَّ 
َة  ْ َطلف لْىَ ِ يَف  ى ص  َرلِ كل كلبر ى   حمِ كتزلحـ لْ ُمَ  ،(ٕ)لف رَ بلىقَ  (ٔ) مِ  َ اْ َكدفف تْلو ترب  لىد   ،لىَّ 

ُمكىه م  هَكَمش  ِإَى  تربته مف ىـ يمش نصف مَّلفتهل قط   ،نعشه ْْ كر لو غار  ،، َكىـ ا  ف بعدو ِف  َم
يلنل  .(ٖ)َكلِحد ِبَمل مَقلمه أِْ ِمْنُه َرحَمه للا كلم

 
 المبحث الـ الث

 الت عريف بكتابي "الكاشف والت لريب"
 ف لمذ ىبي.شكا: تعريف بكتاب الالمطمب اـول

ت " أحد لىكتب لىت  َدب ْهل لإلملـ  إف كتلب "لىكلشف ف  معرف  مف ىه ركلي  ف  لىكتب لىَِّّ
، كيكف  هذل لىكتلب مكلن  أنه مف مصنفلت هذل لإلملـ، ل َّيمل أف تأىيفه ىه كلف لىذ َهِب لىحلفع لىن لقد 

 بعد لكتملىه ف  هذل لىفف.
ت ، كهك "لىكملؿ  ك"لىكلشف" هك لىكتلب لىر لبع لؿ لىكتب لىَِّّ لىمتفرع ىف لىكتلب ل كؿ ف  ْر

، كي   هذل كتلب َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َّتملئ ف  أَّملِ لىرِّْلؿ" ىإلملـ ىبد لىغن  لىمقدَّ ، لىمتكف  َّن  
، لَى َرِحَمُه للُا َتعَ  ل نتاف كأربعاف كَّبعملئ "تهذاب لىكملؿ" ىإلملـ أب  لىحْلج لىمزؼ لىمتكف  َّن  

كلىذؼ هذب فيه لىكتلب ل كؿ، كي يه "تذهاب تهذاب لىكملؿ" ى ذ هب ، لىذؼ هذب فيه لىكتلب لى لن  
كهك تهذاب لىكملؿ فكلف لى لىث ف  لىت رتاب، كأت  مف بعدو "لىكلشف"، فكلف رلبع هذو لىَّ َّ  ، 

                                                           

ملى  مف أكلد لىمكلى  انَّبكف إىاهل، منهـ لىضحلؾ بف فاركز  (ٔ) ا ـ، كهك بةد معركف ، ْك ْاَ ِم : هذو لىنَّب  إى  لىد  لىد 
ْاَ ِمّ . ْمَعلن  بف لىد   (.ٚٙٙٔ/ رقـ ٚٗٗ/ ٘) ل نَّلب ى َّ 

ات بهـ، كه  مقبر  أهِ مصرلىَقَرلَف :  ط  بل (ٕ) . معْـ ىفَّطلط مف مصر، كَقَرلَف : بطف مف لىمعلفر نزىكهل فَّمِّ
 (.ٖٚٔ/ ٗلىب دلف ى حمكؼ )

  (.ٓٗ/ ٕ( لىضِك لىةمع  هِ لىقرف لىتلَّع ى َّ  لكؼ )ٖ)
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 ةث كىشريف   كيَّلكيه ف  لىتَّ َِّ " ةص  تذهاب تهذاب لىكملؿ" ى  زْر  لىمتكف  بعد َّن
 كتَّعملئ .

لؿ لىكتب  لىذ َهِب كأكتف  ببيلف منهس  فيه، بمل قلىه ف  مقدمته: "هذل م تصر نلفع ف  ْر
نف ل ربع ، مقتضب مف تهذاب لىكملؿ ىشا نل لىحلفع أب  لىحْلج لىمزؼ،  ت : لىصحيحاف، كلىَّ  لىَِّّ

كلىاف لىت  ف  لىت هذاب كدكف مف لقتصرت فيه ى   ذكر مف ىه ركلي  ف  لىكتب، دكف بلق  ت ؾ لىت  
ِ: )خ( ى ب لرؼ، ك)ـ( ى ، ك)د(  ب  دلكد، ُمَِّْ ـُذكر ى تمااز، أك كرر ى تنبيه، كلىر مكز فكؽ لَّـ لىْر

هك)ت( ى ترمذؼ، ك)س( ى ن َّلئ ، ك)ؽ( لبف  َْ نف ، فإف لتفقكل فلىر مَمل ف لتفق أربلب لىَّ  ز )ع( كلم
 .(ٔ)"(ٗربع ، فلىر مز )ل 
 : تعريف بكتاب تلريب الت يذيب البن حجر.الـ انيلمطمب ا

كمل تفرع ىف "تهذاب لىكملؿ"، "تذهاب تهذاب لىكملؿ" ككلف لىكتلب لى لىث بلىتَّ َِّ بعد هذل 
لؿ" كمل بانت آنًفل، فإنه تفرع ف   لى لن  لىذؼ كلف تهذاًبل ى كتلب ل كؿ، كهك "لىكملؿ ف  أَّملِ لىْر

، كتفرع ىنه "تقريب لىت هذاب" لىذؼ ل تصر َرِحَمُه للُا َتَعلَى اب" ى حلفع لبف حْر مقلب ه "تهذاب لىت هذ
ف كلنل رقـ ا"، لى ذر تهذاب لىت هذاب فكلف ف  مقلبِ "لىكلشف ى ذ هب ، كلى ةص  ى  زْر َْ فيه لبف حَ 

 أربع  ف  لىت َّ َِّ، فكلنت هذو لىكتب لى  ة   بمرتب  كلحد  ف  لىت َّ َِّ.
ف ىتأىاف لبف حْر ىكتلبه لىت قريب دكلفع ذكرهل ف  مقدمته، كباف معهل منهْه ف  كتلبه، ككل

فقلؿ: "فإنن  ىمل فرغت مف تهذاب تهذاب لىكملؿ ف  أَّملِ لىرِّْلؿ، لىذؼ ْمعت فيه مقصكد لىت هذاب 
كل  لىمذككريف فيه، كضممت إىيهىحلفع ىصرو أب  لىحْلج لىمِّ  مقصكد إكملىه  زؼ، مف تمااز أحكلؿ لىر 

اف ُمُغْ َطلؼ، مقتصًرل منه ى   مل لىتبرته ى يه، كصححته مف مظلنه، مف بيلف  ى عةم  ىةِ لىدِّ
أحكلىهـ أيًضل، كزدت ى اهمل ف  ك ار مف لىت رلْـ مل اتعْب مف ك رته ىداهمل، كيَّتغرب  فلؤو 

صار، إل أنه طلؿ، إى  أف ز لىبفف مكقًعل حًَّنل ىند لىمماى اهمل: ككقع لىكتلب لىمذككر مف ط ب  لى
ْلكز   ث ل صِ، كلى  ث ك ار، فلىتمس من  بعض لإل كلف أف أْرد ىه ل َّملِ  لص ، ف ـ أك ر 
ه  ذىؾ، ىق   ْدكلو ى   طلىب  هذل لىفف،  ـ رأات أف أْابه إى  مَّأىته، كأَّعفه بط بته، ى   ْك

ل كزيلد ، كه : أنن  أحكـ ى   كِ ش ص يحصِ مقصكدو بلإلفلد ، كيتضمف لىحَّن  لىتِّ  أشلر إىاه
منهـ بحكـ يشمِ أصد مل قاِ فيه، كأىدؿ مل كصف به، بأى ص ىبلر ، كأ  ص إشلر ، بحاث ل 

                                                           

 (.ٚٛٔ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٔ)
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دو، كمنته  أشهر نَّبته كنَّبه،  م  ى   َّطر كلحد غلىًبل، اْمع لَّـ لىر ِْ كلَّـ أبيه ْك تزيد كِ تْر
 ـ صفته لىتِّ  ا تص بهل مف ْرح أك تعداِ،  ـ  ككناته كىقبه، مع ضبط مل ُيشكِ مف ذىؾ بلىحركؼ،

كل  ىنه، إل مف  لىت عريف بعصر كِ رلك منهـ، بحاث يككف قلئًمل مقلـ مل حذفته مف ذكر شاك ه كلىر 
ل ُاؤمف ىبَّه، كبلىتبلر مل ذكرت لنحصر ى  لىكةـ ى   أحكلىهـ ف  ل نت  ىشر  مرتب ، كحصر 

كقد لكتفات بلىر قـ ى   أكؿ لَّـ كِ رلك، إشلر  إى  مف أ رج حدا ه طبقلتهـ ف  ل نت  ىشر  طبق  ... 
 .(ٔ)مف ل ئم "

                                                           

ر )( ٔ) َْ  (.ٖٚصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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 ال صل الـ اني
 الملـــارنـــة طبيليةالت   راســةالـــدِّ 

 :مبح اف ى   كيشتمِ
 

حيحاف: اـول المبحث  .مف ُركؼ ىنه ف  أحد لىص 

  
نف ل ربع  أك ف   ة    :الـ اني المبحث كلي  ىنه ف  لىَّ  مف ِلُتِفق بلىرِّ
 منهل.
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 حث اـولالمب
 الصحيحين أو أحدىمامن ُروي عنو في 

 وي عنو في الصحيحين.من رُ المطمب اـول: 
يِع ا)خ م خد س ق(  -ٔ دِّ ْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكرس الصِّ , مـن الـالــة, مـات ندون لت يِميّ َعْبُد َّللا ِ ْبُن َعْبِد الر 

 .(ٔ)الماوة[ بعد السبعين

: ِ َق : َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيوِ  ٍر: َمْقُبْكؿ ،(ٕ)َقلَؿ لىذ َهِب   َْ َكَقلَؿ لْبُف َح
(ٖ). 

اِد ِفْيِو:  ف  لى قلت. (ٙ)، كلبف َ َ ُفكف (٘)لفب  كذكرو لبف حِ  ،(ٗ)قلؿ لىعْ  :  ق  َأْقَواُل النُّل 

 .(ٚ)لفب  حدا ه لبف حِ  كصحد 

 . ق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

َْ ـ كلبف مَ  ِ َّْ كمُ  لْىُبَ لِرؼّ أ رج ىه    :لئِ ََّ ه حدا ًل، كىـ أْد حدا ه ىند لىن  ل
 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ٕٖ٘ٗ/ رقـ ٖٓٔقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ( تٔ)
 (.ٕٙٔٛ/ رقـ ٚٙ٘/ ٔ( لىكلشف ى ذهب  )ٕ)
 (.ٕٖ٘ٗ/ رقـ ٖٓٔ( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ٖ)
 (.ٖٗٛ/ رقـ ٕٙٙ/ ٔ( معرف  لى قلت ى عْ   )ٗ)
 (.ٖٙٚ٘/ رقـ ٓٔ/ ٘( لى قلت لبف حبلف )٘)
 .(ٕٖٙٓ/ رقـ ٕٚ/ ٛ( إكملؿ تهذاب لىكملؿ ىمغ طلؼ )ٙ)
 (.ٖٔٗ٘/ رقـ ٓٙٔ/ ٕٔ( صحيد لبف حبلف )ٚ)
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ُِ : لَى لْىُبَ لِرّؼ َرِحَمُه للُا َتعَ  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول: َ َنل ِإََّْملِىا َ ِن  َملِىُؾ ْبػُف َأَنػسٍ (ٔ)َحد  ، (ٕ)، َقلَؿ: َحد 
ِ ْبِف ُىَمرَ (ٖ)َىْف َنلِفعٍ  اِق، َىػْف (ٗ)، َىْف َزْيِد ْبِف َىْبِد ّللا  ػدِّ ِ ْبِف َىْبِد لىر ْحَمِف ْبػِف َأِبػ  َبْكػٍر لىصِّ ، َىْف َىْبِد ّللا 

ّـِ ََّػَ َمَ ، َزْكِج لىن ِبػػ ِّ  ـَ َقػػلَؿ: ُأ ِ َصػػ    للُا َىَ ْيػػِه َكََّػػ   : َأف  َرَُّػػكَؿ ّللا  ـَ لى ػػِذؼ َيْشػػَرُب ِفػػ  "َصػػ    للُا َىَ ْيػػِه َكََّػػ  
َهن ـَ  َْ ُر ِف  َبْطِنِه َنلَر  ْرِْ َْ ِ  ِإن َمل ُا ِِ لىِفض   .(٘)"ِإَنل

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ه  َْ مَ ، كلبف (ٙ)ـ ِ َّْ مُ أ ْر  به بم  ه. َنلِفٍع،   ة تهـ مف طريق (ٛ)فلب  ، كلبف حِ (ٚ)هل

ػػه مَ  ّـِ َحِباَبػػ َ  مػػف طريػػقد ر بػػف رلِشػػَمػػعْ كأ ْر ػػر لِح، َمػػْكَى  ُأ َْ لْى
ّـِ ََّػػَ َم َ (ٜ) بػػل تةؼ بعػػض  ، َىػػْف ُأ

 .(ٓٔ)لى فع
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

اق متلبعػ  إَّنلدو صحيد كركلته  قلت، كتكبع فيه ىبػد للا بػف ىبػد لىػرحمف بػف أبػ  بكػر لىصػد
ػه لىب ػلرؼ كمَّػ ـ كلبػف حِ  لف ب ػتلم  مف قبػِ لىْػرلح مػكى  أـ حبابػ  فػ  ركلاتػه أـ َّػ م ، كلىحػداث أ ْر

 ف  صحلحهـ.

                                                           

لبف أب  ُأَكْيس لىمدن ،  إَّملىاِ بف ىبد للا بف ىبد للا بف ُأَكْيس بف ملىؾ بف أب  ىلمر لَ ْصَبِح ، أبك ىبد للا (ٔ)
ر ،صدكؽ  َْ / ٛٓٔص ) أ طأ ف  أحلداث مف حفظه، مف لىعلشر ، ملت َّن  َّت كىشريف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٓٙٗرقـ 

ملىؾ بف أنس بف ملىؾ بف أب  ىلمر بف ىمرك ل ْصَبح ، أبك ىبد للا لىمدن ، لىفقيه، إملـ دلر لىهْر ، رأس  (ٕ)
: أصد ل َّلناد ك هل ملىؾ ىف نلفع ىف لبف ىمر، مف لىَّلبع ، ملت لْىُبَ لِرؼّ لىمتقناف، ككبار لىمت بتاف، حت  قلؿ 

ر )دو َّن   ةث كتَّعاف، كقلؿ لىكلقدؼ: ب غ تَّعاف َّن . َّن  تَّع كَّبعاف، ككلف مكى َْ ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕ٘ٗٙ/ رقـ ٙٔ٘

 بعد أك، كملئ  ىشر  َّبع َّن  ملت، لى لى   مف، مشهكر، فقيه،  بت، ِ َق ، ىمر لبف مكى ، لىمدن  للا ىبد أبك، نلفع (ٖ)
ر لْبفِ  لىت ْهِذْابِ  َتْقِرْيبُ . ذىؾ َْ   (.ٙٛٓٚ رقـ/ ٜ٘٘ ص) َح

/ ٕٕٗ. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ْدو  ةف  ف  كىد ،لى لني  مف ، ق  ،لى طلب بف ىمر بف للا ىبد بف زيد (ٗ)
 (.ٖٕٗٔرقـ 

 (.ٖٗٙ٘/ رقـ ٖٔٔ/ ٚ( صحيد لىب لرؼ )٘)
 (.ٕ٘ٙٓ/ رقـ ٖٗٙٔ/ ٖ( صحيد مَّ ـ )ٙ)
 (.ٖٖٔٗ/ رقـ ٖٓٔٔ/ ٕ( َّنف لبف ملْه )ٚ)
 (.ٖٔٗ٘/ رقـ ٓٙٔ/ ٕٔحيد لبف حبلف )( صٛ)
. تقريب لى لى   مف ،مقبكؿ ،كهـ كهك ،لىْرلح :فيه كقاِ ،لىزبار :لَّمه قاِ ،لىمؤمناف أـ حباب  أـ مكى  ،لىْرلح أبك (ٜ)

 (.ٕٔٓٛ/ رقـ ٕٛٙلىتهذاب لبف حْر )ص 
 (.ٕٜٜٙٔ/ ٙٙ/ ٔٔ( ْلمع معمر بف رلشد )ٓٔ)
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 .اْلُبَخاِريّ من ُروي عنو في صحيح المطمب الـاني: 
نُ  ,يُّ كِ مَ الْ  ,يُّ ِش رَ لُ ة الْ عَ زَ قَ  نُ بْ  َيْحَيى (خ) -ٕ ُب[, ن (ٔ)اْلُمَؤذِّ عشرين , مات سنة (ٕ)العاشرة مناْلُمَؤدِّ

 .(ٖ)وماوتين

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٗ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(٘)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو: لَرُقْطِن ّ قلؿ  َأْقَواُل النُّل   .(ٚ)لى َِّقلتف   ِحب لفبف لذكرو ، ك (ٙ)ِ َق : لىد 

 َّت  ىنه كركلاته، لْىُبَ لِرؼّ  شاخ كهك، ك قه لبف حبلف، كلىدلرقطن  كلىذهب  ،ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 لبف كتفرد، ىندو ِ َق  أنه ى   كلضح  دلى ، مكرر كلحد حداث منهل، صحيحه ف  حدا لً  كىشركف 
 .أى ـ تعلى  كللا .َمْقُبْكؿ: بقكىه حْر

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

ت   لْىُبَ لِرؼّ  لإلملـ فردت    مَّ  ىه كأ رج ىنه، لىركلي  ف   ُدْكَف َغْاِرِو ِمْف َأْصَحلِب لىُكُتِب لىَِّّ
 :منهل أحلداث  ة   بدرلَّ  َّأكتف  ،(ٛ)حداً ل كىشريف َّت  كبلىمكرر لىمكرر، بدكف  حدا ل كىشريف

َ َنل َملِىؾٌ : لَى َرِحَمُه للُا َتعَ لْىُبَ لِرّؼ  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول: َ َنل َيْحَا  ْبُف َقَزَىَ ، َحد  ، َىِف لْبِف (ٜ)َحد 
 ، (ٓٔ)ِشَهلبٍ 

                                                           

ر ) َتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبفِ ( ٔ) َْ  (.ٖ٘ٗ/ رقـ ٖٖٕ/ َٔٔح
ر  (ٕ) َْ ـ ىه قلؿ لىمؤذف، كىـ يقِ لىمؤدب إل لبف حْر  ُقْ ُت:(. ٕٙٙٚ/ رقـ ٜ٘٘)َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح ككِ مف تْر

 هنل.
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)  (.ٜ٘ٗ/ رقـ ٔٛٗ/ َ٘تلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٖٕٓٙ/ رقـ ٖٖٚ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)
ر )( ٘) َْ  (.ٕٙٙٚ/ رقـ َٜ٘٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لَرُقْطِنّ  ) لْىَحلِكـ( َّؤللت ٙ)  (.ٓٔ٘/ رقـ ٕٔٛى د 
 (.ٖٛٓٙٔ/ رقـ ٕٚ٘/ ٜلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٚ)
، ٖ٘ٔٚ، ٜٖٛٙ، ٕٖ٘ٙ، ٖٕٕٙ، ٕٕٓٙ، ٕٔٔٗ، ٕٖٕٛ، ٖٕ٘ٓ، ٓٚٛرقـ: ) ،( ُاْنَظر: َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ٛ)

ٖٖٚٔ ،ٖٜٖٙ ،ٕٗٔٙ ،ٕٗٛٙ ،ٕٗٗٔ ،ٜٗٗٔ ،ٜٜٗٚ ،ٖٖ٘٘ ،ٕٜٙٚ ،ٙٚٗٛ ،ٜٙٗ٘ ،ٜٙٛٛ ،ٕٖٚ٘ ،
ٕٚٗٚ ،ٖ٘ٓ٘ ،٘ٓٚٓ ،ٖٕ٘ٓ.) 

مته ، إملـ دلر لىهْر ، رأس لىمتقناف، ككبار لىمت بتاف.ملىؾ بف أنس (ٜ)  (.ٔ٘)ص  َّبق تْر
لىز هرؼ، أبك  ،ىباد للا بف ىبد للا بف شهلب بف ىبد للا بف لىحلرث بف ُزهر  بف ِكةب لىقرش  بف ُمَِّْ ـبف  ُمَحم د( ٓٔ)

تقلنه، كهك مف رؤكس لىطبق  لىرلبع ، ملت َّن   مس كىشريف، كقاِ:  بكر، لىفقيه، لىحلفع، متفق ى   ْةىته كلم
ر )قبِ ذىؾ بَّن  أك َّنتاف.  َْ  (.ٜٕٙٙ/ رقـ ٙٓ٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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، َفَقلَؿ: َيل َرَُّكَؿ (ٔ)َىْف ََِّعاِد ْبِف لىُمََّاِّبِ  ـَ ًة َأَت  لىن ِب   َص    للُا َىَ ْيِه َكََّ   ، َىْف َأِب  ُهَرْيَرَ ، َأف  َرُْ
ِ، ُكِىَد ِى  ُغَةـٌ  ؟"َأََّْكُد، َفَقلَؿ:  ّللا  ٍِ ِْ َىَؾ ِمْف ِإِب ، َقلَؿ:  "َه ـْ ِْ "َقلَؿ: ُحْمٌر، َقلَؿ:  "َمل َأْىَكلُنَهل؟"َقلَؿ: َنَع َه
، َقلَؿ:  "؟(ٕ)ِفاَهل ِمْف َأْكَرؽَ  ـْ ِ  لْبَنَؾ َهَذل "، َقلَؿ: (ٖ)َقلَؿ: َىَع  ُه َنَزَىُه ِىْرؽٌ  "َفَأن   َذِىَؾ؟"َقلَؿ: َنَع َفَ َع

 ".(ٗ)هُ َنَزىَ 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ    (ٚ)، كلىشلفع  ب فع قريب(ٙ)ِبِمْ ِ هِ  (٘)ىف إَّملىاِ بف أب  ُأَكْيس لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
 إَّملىاِ بف أب  ُأَكْيس، كلىشلفع ( ىف ملىؾ به.)ِكَةُهَمل

هُ ك  ىف لبف أب   َأُبك َدلُكدك  ،(ٛ)ىف ُقَتْاب ، كأب  بكر، كىمرك لىنلقد، كُزَهْار بف حرب ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 لىن ََّلِئ ّ ، ك (ٓٔ)ىف ىبد لىْبلر بف لىعةِ لىعطلر، كَّعاد بف ىبد لىرحمف لىَمْ ُزكم  لىتِّْرِمِذؼّ ك  ،(ٜ)َ َ ف

ه ، كلبف(ٔٔ)ىف إَّحلؽ بف إبرلهيـ َْ َمل
لىصبلح   بف ُمَحم دك  شاب ، أب  بف بكر أب  ِمْف َطِرْيقِ  (ٕٔ)

د، ُزَهْار بف حرب، لبف أب  َ َ ف، ىبد لىْبلر بف لىعةِ لىعطلر، لقِ ىمرك لىن    ، كأبك بكر،بَ اْ تَ تَّعتهـ )قُ 
 .ِبِمْ ِ هِ بف لىصبلح( ىف َّفيلف بف ىاان   ُمَحم دَّعاد بف ىبد لىرحمف لىَمْ ُزكم ، إَّحلؽ بف إبرلهيـ، ك 

                                                           

ب بف َحْزف بف أب  كهب بف ىمرك بف ىلئذ بف ىمرلف بف مْ ُزـك لىقرش  لىَمْ ُزكم ، أحد لىع ملِ ( َّعاد بف لىمَّاِّ ٔ)
ل  بلت لىفقهلِ لىكبلر، مف كبلر لى لني ، لتفقكل ى   أف مرَّةته أصد لىمرلَّاِ، كقلؿ لبف لىمدان : ل أى ـ ف  

ر )ملت بعد لىتَّعاف، كقد نلهز لى ملناف. لىتلبعاف أكَّع ى ًمل منه،  َْ  (.ٜٖٕٙ/ رقـ ٕٔٗصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
( َأْكَرَؽ: هك لىذؼ ف  ىكنه بيلض إى  َّكلد، كُيقلؿ: ل كرؽ ل غبر لىذؼ فيه َّكلد كبيلض، كىيس بنلصع لىبيلض ك كف ٕ)

 (.ٖ٘ٓ٘/ رقـ ٜٕٗ/ ٕٓى عان  ) ْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ شَ لىرملد، كمنه َّمات لىحملم : كرقلِ، ىذىؾ. ىمد  لىقلرؼ 
( َىَع  ُه َنَزَىُه ِىْرٌؽ: ْذبه إىيه كأظهر ىكنه ى يه، يعن : أشبهه، هذو ركلي  كريم ، كف  ركلي  لىبلقاف: ىعِ نزىه ىرؽ، ٖ)

ع ه ىرؽ نزىه أيضًل بدكف لىضمار، كلىعرؽ ل صِ مف لىنَّب، قاِ: لىصكلب ىعِ ىرقًل نزىه ىرؽ. قلؿ لىعان : ى
ِ  لْبَنَؾ هَذل َنَزَىه" أؼ: نزع  صكلب،  ف لىهلِ ضمار لىشأف، كهك: لَّـ ىعِ، كلىْم   لىت  بعد  برو فلفهـ. قكىه: "َفَ َع

 (.ٜٕٗ/ ٕٓى عان  ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ لىعرؽ. ىمد  لىقلرؼ 
 (.ٖ٘ٓ٘/ رقـٖ٘/ ٚ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٗ)
مته )ص أ طأ ف  أحلداث مف حفظه ،بف أب  ُأَكْيس لىمدن ، صدكؽ  ( إَّملىاِ٘)  (.ٔ٘. َّبق تْر
 (.ٚٗٛٙ/ رقـ ٖٚٔ/ ٛ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٙ)
 (.ٕٚ( مَّند لىشلفع  )صٚ)
 (.ٓٓ٘ٔ/ رقـ ٖٚٔٔ/ َٕصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٛ)
 (. قلؿ ل ىبلن : صحيد.ٕٕٓٙ/ رقـ ٕٛٚ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٜ)
 (.ٕٕٛٔ/ رقـ ٚ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٓٔ)
 (.ٖٛٚٗ/ رقـ ٛٚٔ/ ََُّٙنُف لىن ََّلِئّ  )( ٔٔ)
ه )( ٕٔ) َْ  (. قلؿ شعاب ل رنؤكط: إَّنلدو صحيد.ٕٕٓٓ/ رقـ ٚٙٔ/ ََُّٖنُف لْبف َمل
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هُ ك   لبف أب  ُفَدْيؾ ىف لبف قِ ِمْف َطِريْ  ُمَِّْ ـ، ك (ٔ)لبف كهب ىف اكنس ِمْف َطِرْيقِ  لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
 .ِبِمْ ِ هِ ، (ٕ)ذئب أب 

هُ ك  ْنَعلِنّ ، ىبد ِمْف َطِرْيقِ  (ٖ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ ز لؽ لىص   ُزَرْيع  بف ازيد ِمْف َطِرْيقِ  (ٗ)لىن ََّلِئ ّ ك  لىر 
ْنَعلِنّ ، كيزيد بف ُزَرْيع( ىف ِكَةُهَمل ز لؽ لىص  زيلد    مَّتهـ  ، كفيههِ ِبِمْ  ِ  رلشد، بف َمْعَمر )ىبد لىر 

 َّعاد بف لىمَّاِّب. ِمْف َطِرْيقِ )ملىؾ، كَّفيلف، كيكنس، كلبف أب  ذئب، كَمْعَمر( 

هُ ك  )َّعاد ِكَةُهَمل  (٘)أب  َََّ َم  بف ىبد لىرحمف بل تةؼ بعض ل ىفلظ ِمْف َطِرْيقِ  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 بف لىمَّاِّب، كأبك َََّ َم  بف ىبد لىرحمف( ىف أب  هرير .

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ  ُتكبع فيه يحا  بف كنلقص ، فقد  َتلم  بمتلبعلت  لْىُبَ لِرؼّ كمل َّبق، كقد ْلِ ىه  لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
مف قبِ  ُمَتلَبَع  َنلِقَص مف قبِ إَّملىاِ بف أب  ُأكيس، كتكبع  لْىُبَ لِرؼّ ىند لإلملـ  َتلم  ُمَتلَبَع  َقَزَى  
، لىعطلر لىعةِ بف لىْبلر كىبد، َ َ ف أب  كلبف، حرب بف كزهار، لىنلقد كىمرك، بكر كأب ، قتاب 
لىصبلح، كلبف كهب، كلبف أب   بف ُمَحم دك ، إبرلهيـ بف إَّحلؽ، لىَمْ ُزكم  لىرحمف ىبد بف كَّعاد

ْنَعلِنّ ، كيزيد بف ُزَرْيع. ز لؽ لىص   فديؾ، كىبد لىر 

َ َنل َملِىؾٌ : لْىُبَ لِرؼّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـاني: َ َنل َيْحَا  ْبُف َقَزَىَ ، َحد  ، َىْف (ٚ)، َىْف َيْحَا  ْبِف ََِّعادٍ (ٙ)َحد 
ـَ ْبِف لىَحلِرثِ  ُمَحم د ْبِف ِإْبَرلِهي

، َىْف ُىَمَر ْبِف لىَ ط لِب َرِضَ  ّللا ُ َىْنُه، َقلَؿ: (ٜ)، َىْف َىْ َقَمَ  ْبِف َكق لصٍ (ٛ)
: َقلَؿ لىن   ـَ ِ "ِب   َص    للُا َىَ ْيِه َكََّ   َرُتُه ِإَى  ّللا  ْْ ن َمل ِلْمِرٍغ َمل َنَكػ، َفَمْف َكلَنْت ِه ي ِ ، َكلِم ُِ ِبلىنِّ لىَعَم

                                                           

 (.ٖٗٔٚ/ رقـ ٔٓٔ/ ٜ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٔ)
 (.ٓٓ٘ٔ/ رقـ ٖٚٔٔ/ ُٕمَِّْ ـ ) َصِحْيدُ ( ٕ)
 (.ٓٓ٘ٔ/ رقـ ٖٚٔٔ/ ٕ) لىمصدر نفَّه( ٖ)
 (.ٜٖٚٗ/ رقـ ٛٚٔ/ ََُّٙنُف لىن ََّلِئّ  )( ٗ)
 (.ٓٓ٘ٔ/ رقـ ٖٚٔٔ/ َٕصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٘)
مته ف  لىحداث لىَّلبق.ٙ)  ( َّبق تْر
مف لى لمَّ ، ملت َّن  أربع كأربعاف أك   بت، ِ َق ( يحا  بف َّعاد بف َقْيس ل نصلرؼ لىمدن ، أبك َّعاد لىقلض ، ٚ)

ر )بعدهل.  َْ  (.ٜ٘٘ٚ/ رقـ ٜٔ٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، أبك ىبد للا لىمدن ،  ُمَحم د( ٛ) ىه أفرلد، مف لىرلبع ، ملت َّن  ىشريف ى    ِ َق بف إبرلهيـ بف لىحلرث بف  لىد لىت ْيِم  

ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لىصحيد.  َْ  (.ٜٔٙ٘/ رقـ ٘ٙٗصلْبِف َح
(ٜ ،  بت، مف لى لني ، أ طأ مف زىـ أف ىه صحب ، كقاِ: إنه كىد ف  ىهد لىنب   ِ َق ( ى قم  بف كق لص لى  ْاِ    لىمدن  

ر )ملسو هيلع هللا ىلص، ملت ف   ةف  ىبد لىم ؾ.  َْ  (.٘ٛٙٗ/ رقـ ٜٖٚصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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َرُتُه ِإَى  ُدنْ  ْْ ـَ، َكَمْف َكلَنْت ِه ِ َكَرَُّكِىِه َص    للُا َىَ ْيِه َكََّ   َرُتُه ِإَى  ّللا  ْْ َيل ُيِصاُبَهل، َأِك لْمَرأٍَ  َكَرَُّكِىِه، َفِه
َر ِإَىْيهِ  َْ َرُتُه ِإَى  َمل َهل ْْ  .(ٔ)"َاْنِكُحَهل، َفِه

  َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ   ،(٘)َقْعَنب بف َمََّْ َم  بف للا ىبد ِمْف َطِرْيقِ  ة تهـ   (ٗ)لىن ََّلِئ ّ ، ك (ٖ)ُمَِّْ ـك  ،(ٕ)لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ

هُ ك   بف َقْعَنب، كَرْكح َمََّْ َم )ىبد للا بف  ِكَةُهَمل  (ٚ)لىقلَّـ َرْكح بف ِمْف َطِرْيقِ ، (ٙ)أيًضل لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ
 .ِبِمْ ِ هِ به ملىؾ بف أنس  لىقلَّـ( ىف بف

هُ ك  َبْار، ك  بف للا ىبد ِمْف َطِرْيقِ ، (ٛ)لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ هُ لىز    (ٓٔ)َأُبك َدلُكد، ك (ٜ)أيًضل لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
  ك ار. بف ُمَحم د ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل

هُ ك   َبْار، ك   ة تهـ ىمر  أب  لبف ِمْف َطِرْيقِ  ،(ٔٔ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ بف ك ار،  ُمَحم د)ىبد للا بف لىز 
 َّفيلف. كلبف أب  ىمر( ىف

هُ ك  د ِمْف َطِرْيقِ  ،لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ  أب  ِمْف َطِرْيقِ ، (ٗٔ)ُمَِّْ ـ هُ َأْ َرَْ ، ك (ٖٔ)لىن ْعَملف ، كأب (ٕٔ)ُمََّد 
ِبْيع د، كأبك لىن ْعَملف، كَأُبك لىر  ِبْيع لىَعَتِكّ ( لىَعَتِكّ    ة تهـ )ُمََّد   زيد.  بف حم لد ىف لىر 

 

                                                           

 (.ٓٚٓ٘/ رقـٖ/ ٚ) ْيُد لْىُبَ لِرؼّ َصحِ ( ٔ)
 (. ٗ٘/ رقـ ٕٓ/ ٔ) لىمصدر نفَّه( ٕ)
 (. ٜٚٓٔ/ رقـ ٘ٔ٘ٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٖ)
 (. قلؿ ل ىبلن : صحيد. ٖٖٚٗ/ رقـ ٛ٘ٔ/ ََُّٙنُف لىن ََّلِئّ  )( ٗ)
، لىحلر  ، أبك ىبد لىرحمف لى٘) بصرؼ، أص ه مف لىمدان  كَّكنهل مد ، ِ َق  ىلبد، ( ىبد للا بف َمََّْ َم  بف َقْعَنب، لىَقْعَنِب  

كلف لبف معاف كلبف لىمدان  ل يقدملف ى يه ف  لىمكطأ أحًدل، مف صغلر لىتلَّع ، ملت ف  َّن  إحدػ كىشريف 
ر ) َْ  (. ٕٖٓٙ/ رقـ ٖٕٖبمك . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٖٖٚٗرقـ / ٛ٘ٔ/ ٙ(، )٘ٚ/ رقـ ٛ٘/ ََُّٔنُف لىن ََّلِئّ  )( ٙ)
(ٚ ، ، أبك ِغَيلث لىَبْصِرؼ  ، لىَعْنَبرؼ  ـِ لىت ِمْيِم   حلفع، مف لىَّلدَّ ، ملت َّن  إحدػ كأربعاف، أر ه لبف  ِ َق ( َرْكُح بُف لىَقلَِّ

ر ). ِحب لف َْ  (. ٜٓٚٔ/ رقـ ٕٔٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٔ/ رقـٙ/ ٔ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٛ)
 (. ٜٕٕ٘/ رقـ ٘ٗٔ/ ٖ) لىمصدر نفَّه (ٜ)
 (. ٖٕٕٓ/ رقـ ٖٕٓ/ ٕ( َّنف أب  دلكد )ٓٔ)
 (.ٜٚٓٔ/ رقـ ٙٔ٘ٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٔٔ)
 (. ٜٖٛٛ/ رقـ ٙ٘/ ٘) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٕٔ)
 (. ٖٜ٘ٙ/ رقـ ٕٕ/ ٜ) لىمصدر نفَّه( ٖٔ)
 (.ٜٚٓٔ/ رقـ ٙٔ٘ٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٗٔ)
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هُ ك  هُ ك  َّعاد، بف  بَ اْ تَ قُ  ِمْف َطِرْيقِ  ،(ٔ)لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ ِمْف  َملِكَةهُ ، (ٖ)لىتِّْرِمِذؼّ ، ك (ٕ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 لى  َقِفّ . لىكهلب ىبد ىف ِكَةُهَمل لىم ن   بف ُمَحم د َطِرْيقِ 

هُ ك  ه، كلبف (ٗ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ َْ َمل
 لىمهلْر، ىف لى  ْاث. بف ُرْمد بف ُمَحم د ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (٘)

هُ ك   ل حمر  لىد أب  ىف إبرلهيـ، بف إَّحلؽ ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٚ)لىن ََّلِئ ّ ، ك (ٙ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
  َحي لف. بف َّ يملف
هُ ك   ِغَيلث. بف حفص ىف ُنَمْار، بف للا ىبد بف ُمَحم د ِمْف َطِرْيقِ  ،(ٛ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
هُ ك  ه، كلبف ُنَمْار بف للا ىبد بف ُمَحم د ِمْف َطِرْيقِ  ،(ٜ)أيًضل ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ َْ َمل

أب   ِمْف َطِرْيقِ ، (ٓٔ)
  هلركف. بف ىف ازيد ِكَةُهَملبف أب  شاب   بكر 

هُ ك   بف َّ يملف ِمْف َطِرْيقِ  ،(ٕٔ)لىن ََّلِئ ّ ك  لىَهْمدلن ، لىَعَةِ بف ُمَحم د ِمْف َطِرْيقِ  ،(ٔٔ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
، لى  َقِف  لىكهلب ىبد ،زيد بف حملد، كَّفيلف ملىؾ،)لىُمَبلرؾ  تَّعتهـ  بف للا ىف ىبد ِكَةُهَمل منصكر 

 َّعاد، بف َيْحَا  ىف( لىمبلرؾ كىبدللا بف ِغَيلث، ازيد بف هلركف، بف َحي لف، حفص بف لى  ْاث، َّ يملف
 .قريب ب فع به

  الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ْكح كرَ  َقْعَنب، بف َمََّْ َم  بف للا ىبد قبِ مف َتلم  ُمَتلَبَع   َقَزَى  بف فيه َيْحَا  ه، كُتكبعيْ  َ ىَ  قٌ فَ ت  مُ 
كُرْمد بف بف  ُمَحم دبف لىم ن ، ك  ُمَحم دمف قبِ قتاب  بف َّعاد، ك  ُمَتلَبَع  َنلِقَص كتكبع ، لىقلَّـ بف

َّحلؽ  بف بكر ُنَمْار، كأب  بف للا ىبد بف ُمَحم دُنَمْار، ك  بف للا ىبد بف ُمَحم دإبرلهيـ، ك  بف لىمهلْر، كلم
 منصكر. بف  ، كَّ يملفلىَهْمدلن لىَعَةِ بف ُمَحم دشاب ، ك  أب 

                                                           

 (.ٜٛٙٙ/ رقـ ٓٗٔ/ ٛ) َ لِرؼّ َصِحْيُد لْىبُ ( ٔ)
 (. ٜٚٓٔ/ رقـ ٙٔ٘ٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٕ)
 : هذل حداث حَّف صحيد.لىتِّْرِمِذؼّ (. قلؿ ٚٗٙٔ/ رقـ ٜٚٔ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٖ)
 (. ٜٚٓٔ/ رقـ ٙٔ٘ٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٗ)
ه )( ٘) َْ  (.ٕٕٚٗ/ رقـ ٖٔٗٔ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
 (. ٜٚٓٔ/ رقـ ٙٔ٘ٔ/ َِّْٖ ـ )َصِحْيُد مُ ( ٙ)
 (.ٜٖٗٚ/ رقـ ٖٔ/ ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٚ)
 (. ٜٚٓٔ/ رقـ ٙٔ٘ٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٛ)
 (.ٜٚٓٔ/ رقـ ٙٔ٘ٔ/ ٖ) لىمصدر نفَّه( ٜ)
ه )( ٓٔ) َْ  (.ٕٕٚٗ/ رقـ ٖٔٗٔ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
 (. ٜٚٓٔ/ رقـ ٙٔ٘ٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٔٔ)
 (.٘ٚ/ رقـ ٛ٘/ ٔلِئّ  )ََُّنُف لىن ََّ ( ٕٔ)
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َ َنل َملِىؾٌ : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لْىُبَ لِرؼّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـالث: َ َنل َيْحَا  ْبُف َقَزَىَ ، َحد  ـِ (ٔ)َحد  ، َىْف ِهَشل
َهل ِبَ َيلٍؿ، : َأف  ََُّبْيَعَ  لَ َّْ َ (ٗ)، َىِف لىِمََّْكِر ْبِف َمْ َرَم َ (ٖ)، َىْف َأِبيهِ (ٕ)ْبِف ُىْرَك َ  ِْ ِمي َ  ُنِفََّْت َبْعَد َكَفلِ  َزْك

، َفلََّْتْأَذَنْتُه َأْف َتْنِكَد،  ـَ ِت لىن ِب   َص    للُا َىَ ْيِه َكََّ   َِ ل َْ  .(٘)"َفَأِذَف َىَهل َفَنَكَحْت "َف

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  ىف  (ٜ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، ك (ٛ)بف مَّكاف، كلىحلرث (ٚ)بف َََّ م  ُمَحم دىف  (ٙ)لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ
 بف َََّ م ، كلىحلرث بف مَّكاف، كَرْكح( ىف ملىؾ. ُمَحم د   ة تهـ )(ٓٔ)َرْكح

هُ ك  هُ ، ك (ٔٔ)ىف حملد بف أَّلم  َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ َرْيس َأْ َرَْ ُْ ز لؽ ىف لبف  ىبد لىر 
(ٕٔ)  

َرْيس ُْ  ( ىف هشلـ بف ُىْرَك  به، بل تةؼ بعض ل ىفلظ. ة تهـ )ملىؾ، كحملد بف أَّلم ، كلبف 
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ   َأْحَمد ْبف َحْنَبِك  لىن ََّلِئ ّ ف  صحيحه كمل َّبق، كُتكبع َيْحَا  بف َقَزَى  ىند  لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
ه ىف ملىؾ، كقد تلبعه بف َّ م ، كلىحلرث بف مَّكاف، كَرْكح ف  ركلات ُمَحم دمف قبِ  َتلم  ُمَتلَبَع  

                                                           

مته ف  لىحداث لىَّلبق. لىمت بتاف، ككبار لىمتقناف، رأس لىهْر ، دلر ملىؾ بف أنس: إملـ (ٔ)  َّبق تْر
َبْار بف لىعَ ٕ) ، فقيه، ربمل دىس، مف لى لمَّ ، ملت َّن   مس أك َّت كأربعاف، ِ َق ك لـ لَ ََّدؼ، ( هشلـ بف ُىرك  بف لىز 

ر )تَ كىه َّبع ك ملنكف َّن .  َْ  (.ٕٖٓٚ/ رقـ ٖٚ٘صْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، أبك ىبد للا لىمدن ، ٖ) َبْار بف لىعك لـ بف ُ َكْيِ د لَ ََِّدؼ  ، فقيه، مشهكر، مف لى لى  ، ملت َّن  أربع ِ َق ( ُىْرَك  بف لىز 

ر ) َتْقِرْيُب لىت ْهِذْابِ كتَّعاف ى   لىصحيد، كمكىدو ف  أكلئِ  ةف  ى ملف.  َْ  (.ٔٙ٘ٗ/ رقـ ٜٖٛصلْبِف َح
َّن  ( لىِمََّْكر بف َمْ َرَم  بف َنْكفِ بف أَُهْاِب ْبِف َىْبِد َمَنلِؼ ْبِف ُزْهَرَ  لىزهرؼ، أبك ىبد لىرحمف، ىه ك بيه صحب ، ملت ٗ)

ر )أربع كَّتاف.  َْ  (.ٕٚٙٙ/ رقـ ٕٖ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٖٓ٘/ رقـ ٚ٘/ ٚ) ؼّ َصِحْيُد لْىُبَ لرِ ( ٘)
 (. قلؿ ل ىبلن : صحيد.ٖٙٓ٘/ رقـٜٓٔ/ ََُّٙنُف لىن ََّلِئّ  )( ٙ)
، مف لىتلَّع ، ملت َّن  إحدػ كتَّعاف كملئ  ى   ِ َق ، لىَحر لن ، َمْكَلُهـبف َّ م  بف ىبد للا لىَبلِهِ  ،  ُمَحم د( ٚ)

ر )لىصحيد.  َْ  (.ٕٕٜ٘رقـ  /ٔٛٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، فقيه، مف لىعلشر ، ملت ِ َق بف اكَّف، مكى  بن  أمي ، أبك ىمرك لىمصرؼ، قلضاهل،  ُمَحم د( لىحلرث بف مَّكاف بف ٛ)

ر )َّن   مَّاف كىه َّت كتَّعكف َّن .  َْ  (.ٜٗٓٔ/ رقـ ٛٗٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٚٔٛٔ/ رقـ ٖٕٗ/ ٖٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٜ)
، أبك ٓٔ) ، فلضِ، ىه تصلناف، مف لىتلَّع ، ملت َّن  ِ َق لىبصرؼ،  ُمَحم د( َرْكح بف ُىبلد  بف لىعةِ بف حَّلف لىَقْيَِّ  

ر ) مس أك َّبع كملئتاف.  َْ  (.ٕٜٙٔ/ رقـ ٕٔٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 ل رنؤكط: إَّنلدو صحيد ى   شرط لىشا اف. (. قلؿ شعابٜٛٔٛٔ/ رقـ ٖٕ٘/ ٖٔ)  َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٔٔ)
ْنَعلِنّ  )ٕٔ) ز لؽ لىص   (.ٖٗٚٔٔ/ رقـٙٚٗ/ ٙ( مصنف ىبد لىر 
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ْنَعلِنّ  ف  ركلاته ىف شاخ شا ه هشلـ بف ُىْرَك ، كىـ  َأْحَمد ْبف َحْنَبِ ُمَتلَبَع  َنلِقَص  ز لؽ لىص  كىبد لىر 
 بمتلبع  ف  هذل لىحداث، كقد ْلِ ىه بمتلبعلت ف  أحلداث أ رػ ف  صحيحه. لْىُبَ لِرؼّ يأت  ىه 

, مات من الـالـة ,أخو عبد هللا ,المكيُّ  ,(ٔ)ُمَمْيَكة الت ْيِميُّ  َأِبي بن َّللا   ُعَبيد ْبن بكر َأُبو (خ)   -ٖ
 .(ٕ)عشرين وماوةسنة 

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر:  ،(ٖ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٗ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

كذكرو ، (ٙ): كل أى ـ ىه لَّملً كقلؿ أبك حلتـ ،(٘)ل أىرؼ لَّمه :قلؿ   يف  بف  يلط :ِفْيوِ  ادِ ل  النُّ َأْقَواُل 
 .(ٛ)، كقلؿ لبف َّعد: كلف ق اِ لىحداث(ٚ)لى َِّقلتف   ِحب لفلبف 

هلىته، صدكؽ  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:  ف  ِحب لف لبف كذكرو، تضرو ل  يلط بف ك  يف ، حلتـ أب  ىند ْك
 .لى َِّقلت

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى  َمْرِوي اِتو: الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى :  لْىُبَ لِرؼّ أ رج ىه  
ـُ ْبُف ُمكََّ : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لْىُبَ لِرؼّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  َ َنل ِإْبَرلِهي َحد 

ـُ ْبُف ُاكَُّفَ (ٜ) ، َقلَؿ: َأْ َبَرَنل ِهَشل
، َأف  (ٓٔ)

َرْيسٍ  ُْ لْبَف 
، َقلؿَ  (ٔٔ) ـْ  : َأْ َبَرِن  َأُبك َبْكِر ْبُف َأِب  ُمَ ْيَكَ ، َأْ َبَرُه

                                                           

ْمعلن  )ٔ) : هذو لىنَّب  إى  َتْيـ، كهك بطف مف َغلِفق ممف كلف بمصر. ل نَّلب ى َّ   (.ٚٙٚ/ رقـ ٕٓٔ/ ٖ( لىت ْيِم ِّ
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٕ)  (.ٜٗٔ/ رقـ ٕٕٙ/ َٖتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٖٓ٘ٙ/ رقـٔٔٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)
ر )( ٗ) َْ  (.ٜٓٛٚ/ رقـ ٖٕٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٘) َْ ِِ لىرِّ  يه ف  كتلب لىطبقلت ى  يف  بف ىـ أىُ ر ى ُقْ ُت:(. ٕٚٗٚ/ رقـ ٕٔٔ/ َٖٖتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل

 لط. ي
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٙ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٗٗ٘ٔ/ رقـ ٖٙٗ/ ٜلى
 (.ٕٙٚٙ/ رقـ ٚٙ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٚ)
 (.ٛٗ٘ٔ/ رقـ ٕ٘/ ٙ( لىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )ٛ)
، حلفع، مف لىعلشر ، ملت بعد ِ َق ر، ( إبرلهيـ بف مكَّ  بف ازيد لىت ِميِم ، أبك إَّحلؽ لىفر لِ، لىرلزؼ، ُا قب: لىصغاٜ)

ر )لىعشريف كملئتاف.  َْ  (.ٜٕ٘/ رقـ ٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ْنعلن ، أبك ىبد لىرحمف لىقلض ، ٓٔ) َتْقِرْيُب ، مف لىتلَّع ، ملت َّن  َّبع كتَّعاف كملئ . ِ َق ( هشلـ بف اكَّف لىص 

ر ) َْ  (.ٜٖٓٚ/ رقـ ٖٚ٘صلىت ْهِذْاِب لْبِف َح
(ٔٔ ُْ ، فقيه، فلضِ، ككلف ادىس كيرَِّ، مف لىَّلدَّ ، ِ َق ، لىمك ، َمْكَلُهـ، لُ َمِكؼّ س يْ رَ ( ىبد لىم ؾ بف ىبد لىعزيز بف 

مرلتب  مفلىمرتب  لى لى    ف ملت َّن   مَّاف أك بعدهل، كقد ْلز لىَّبعاف، كقاِ ْلز لىملئ  كىـ ا بت، كهك 
ر ) َتْقِرْيبُ لىتدىيس كقد صرح بلىَّملع.  َْ / ٔ(، طبقلت لىمدىَّاف لبف حْر )ٖٜٔٗ/ رقـ ٖٖٙص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٖٛ/ رقـ ٔٗ
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ِ ْبِف لىُهَدْاِر لىت ْيِم ِّ (ٔ)َىْف ُىْ َملَف ْبِف َىْبِد لىر ْحَمِف لىت ْيِم ِّ  ، َقلَؿ َأُبك َبْكٍر: َكَكلَف (ٕ)، َىْف َرِبيَعَ  ْبِف َىْبِد ّللا 
ُمَعِ  َىَ   َرِبيَعُ  ِمْف ِ َيلِر لىن لِس، َىم ل َحَضَر َرِبي ُْ َعُ  ِمْف ُىَمَر ْبِف لىَ ط لِب َرِضَ  ّللا ُ َىْنُه، َقَرَأ َاْكـَ لى

ُمَعُ  لىَقلبِ لىِمْنَبِر  ُْ َد لىن لُس َحت   ِإَذل َكلَنِت لى َْ َد َكََّ َْ َدَ  َنَزَؿ، َفََّ ْْ َِ لىَّ  ل َْ ِِ َحت   ِإَذل  َ ُ  َقَرَأ ِبَُّكَرِ  لىن ْح
 َْ َدَ ، َقلَؿ: ِبَهل، َحت   ِإَذل  ْْ َِ لىَّ  ـْ "ل َد، َفَقْد َأَصلَب َكَمْف َى َْ كِد، َفَمْف ََّ ُْ َيل َأا َهل لىن لُس ِإن ل َنُمر  ِبلىَّ 

ْد ُىَمُر َرِضَ  ّللا ُ َىْنهُ  ُْ ـْ َيَّْ ـَ َىَ ْيِه َكَى ْد، َفَة ِإْ  ُْ ِإف  ّللا َ "، َكَزلَد َنلِفٌع، َىِف لْبِف ُىَمَر َرِضَ  ّللا ُ َىْنُهَمل "َيَّْ
 َِ كَد ِإل  َأْف َنَشل ُْ ـْ َيْفِرِض لىَّ   .(ٖ)"َى

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ت   لىُكُتبِ  َأْصَحلبِ  ِمفْ  َغْاِروِ  ُدْكفَ  هِ ِْ يْ رِ  ْ تَ بِ  لْىُبَ لِرؼّ  دَ رَ فَ لنْ   . لىَِّّ

هُ  ِ ْبِف لىُهدَ  َرِبيَع  ِمْف َطِرْيقِ  لىَبْاَهِق ّ  َأْ َرَْ   .(ٗ)، ب فع قريبْاِر لىت ْيِم ِّ ْبِف َىْبِد ّللا 

هُ ك  ىف أبيه ىرك  بف لىزبار بل تةؼ بعض  (٘)هشلـ بف ُىْرك  ِمْف َطِرْيقِ أيضًل  لىَبْاَهِق ّ  َأْ َرَْ
، كىُ  لىُهَدْارِ  ْبفِ  ّللا ِ  َىْبدِ  ْبفِ  )َرِبيَع َ  ِكَةُهَمل  (ٙ)ل ىفلظ  ب.ر( ىف ىمر بف لى طلاْ بَ   بف لىز  كَ رْ لىت ْيِم ِّ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ  ت  ، كقد تفرد بركلاته دكف أصحلب لىكتب لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ بف أب  لبكر  ، كُتكبع فيه أبكلىَِّّ
 مف قبِ هشلـ بف ُىْرَك  بل تةؼ بعض ل ىفلظ. ُمَتلَبَع  َنلِقَص ُمَ ْيك  

 .(ٛ), مات سنة ماوة وعشرة(ٚ)ابعةة, من الر  رَ ْص بَ يل الْ زِ نَ ي, نِ اْلَمدَ د ِزيِ )خ س( َأُبو يَ  -ٗ

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٜ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  . (ٓٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

                                                           

ر )، مف لى لمَّ . ِ َق ( ى ملف بف ىبد لىرحمف بف ى ملف بف ىباد للا لىت ْيم ، لىمدن ، ٔ) َْ ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٜٗٗ/ رقـ ٖ٘ٛ

، ( َرِبيَعُ  ْبُف ُىْ َملٕ) ِ ْبِف لْىُهَدْاِر، لىتيم ، أبك ى ملف لىمدن ، لىُهَدْاِرؼ  ىه أكهلـ، مف  صدكؽ َف ْبِف َرِبيَعَ  ْبِف َىْبِد ّللا 
ر )لىَّلدَّ ، ملت َّن  أربع ك مَّاف، كهك لبف َّبع كَّبعاف.  َْ  (.ٖٜٔٔ/ رقـ ٕٚٓص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٚٚٓٔرقـ / ٕٗ/ ٕ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٖ)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٗ)  (.ٖ٘٘ٚ/ رقـ ٘٘ٗ/ ٕلىَّ 
مته )ص  كَ رْ ( هشلـ بف ىُ ٘)  (.ٚ٘، ِ َق . َّبق تْر
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٙ)  (.ٖٙ٘ٚ/ رقـ ٙ٘ٗ/ ٕلىَّ 
(ٚ ) َْ  (.ٕ٘ٗٛ/ رقـ ٗٛٙصر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٛ)  (.ٜٛٔ/ َٖتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٕٜٓٙ/ رقـ ٕٚٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٜ)
ر )( ٓٔ) َْ  (.ٕ٘ٗٛ/ رقـ ٗٛٙصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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ادِ  َأْقَوالُ   قلؿ: لىمدن ؟ زيد أبك  حمد: ُقْ تُ : َأُبك َدلُكد ، كقلؿ(ٕ)لىُمَ قِّف، كلبف (ٔ): ك قه لبف معافِفْيوِ  النُّل 
ِ ىف ُيَّأؿ  ِش أؼ ، كقلؿ ف  مكضع (ٗ) م  ََّ : شاخ كل يُ أبك حلتـ قلؿ، ك (ٖ)أاكب! ىنه ركػ  ْر

فقلؿ:  ،ىف لَّمه ُزْرَى  لَّئِ أب، ك (ٙ)َّئِ ملىؾ ىف أب  ازيد؟ فقلؿ: ل أىرفهك  ،(٘)آ ر: ُيكتب حدا ه
 ، (ٚ)ى ـ ىه لَّملً أ ل 

، كقلؿ ىنه لبف كلبف لىم قِّف َأْحَمد ْبف َحْنَبِ قه لبف معاف ك ، ك لىذ َهِب ، كمل َقلؿ ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
   ىق   حدا ه ل ىطعٍف فيه. كللا تعلى  أى ـ.َمْقُبْكؿحْر 

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : لْىُبَ لِرؼّ أ رج ىه  
َ َنل َأُبك َمْعَمرٍ  :َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لِرؼّ لْىُب َ  َقلَؿ لإِلَملـُ   َ َنل َىْبُد لىَكلِرثِ (ٛ)َحد  َ َنل َقَطٌف َأُبك (ٜ)، َحد  ، َحد 

، َىْف ِىْكِرَم َ (ٓٔ)لىَهْاَ ـِ  َ َنل َأُبك َاِزيَد لىَمَدِن   ؿَ (ٔٔ)، َحد   ، َىِف لْبِف َىب لٍس َرِضَ  ّللا ُ َىْنُهَمل، َقلَؿ: "ِإف  َأك 
ٌِ ِمْف ُقَرْيٍش ِمْف  (ٕٔ)َقََّلَم ٍ  َرُو َرُْ َْ ـٍ، لََّْتْأ ٌِ ِمْف َبِن  َهلِش ـٍ، َكلَف َرُْ لِهِ ي ِ ، َىِفاَنل َبِن  َهلِش َْ َكلَنْت ِف  لى

ـٍ، َقِد لْنَقَطَعْت ُىْرَك ُ  ٌِ ِبِه ِمْف َبِن  َهلِش ، َفَقلَؿ: (ٖٔ)َكلِىِقهِ ُْ  َفِ ٍذ ُأْ َرػ، َفلْنَطَ َق َمَعُه ِف  ِإِبِ ِه، َفَمر  َرُْ
َكل ُْ ، َفَأْىَطلُو ِىَقلًل َفَشد  ِبِه ُىْرَكَ   ُِ َكلِىِق ، َل َتْنِفُر لإِلِب ُْ  ىق تِىِقِه، َفَ م ل َنَزُىكل أَِغْ ِن  ِبِعَقلٍؿ َأُشد  ِبِه ُىْرَكَ  

                                                           

ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٔ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٖٖٕ٘/ رقـ ٜ٘ٗ/ ٜلى
 (.ٙٙٗ/  ٕٓ) لىُمَ قِّفىشرح لىْلمع لىصحيد لبف  ( لىتكضيدٕ)
ْ ِتَيلِن ّ (. كأاكب، هك: ٖٙٔ/ رقـ ٕٓٔ)ص َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( َّؤللت أب  دلكد ىإلملـ ٖ)  .لىَِّّ
ُِ لىَحِدْاِث لْبف َأِب  َحلِتـ )( ٗ)  (.ٕٙٚٔ/ رقـ ٖ٘٘/ ِ٘ىَ 
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٘) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٖٖٕ٘/ رقـ ٜ٘ٗ/ ٜلى
ُِ لىَحِدْاِث لْبف َأِب  َحلِتـ )( ٙ)  (.ٕٙٚٔ/ رقـ ٖ٘٘/ ِ٘ىَ 
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٚ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٖٖٕ٘/ رقـ ٜ٘ٗ/ ٜلى
، كلَّـ أب  لٛ) لِج لىتميم ، َأُبك َمْعَمٍر، لىُمْقَعُد لىِمْنَقِرؼ   ْ ،  بت، رم  ِ َق ىحْلج: ميَّر ، ( َىْبُد للِا بُف َىْمِرك بِف َأِب  لىَح

ر )بلىقدر، مف لىعلشر ، ملت َّن  أربع كىشريف.  َْ  (.ٜٖٛٗ/ رقـ ٖ٘ٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
(ٜ ، ، لىبصرؼ، َمْكَلُهـ( َىْبُد لىَكلِرِث بُف ََِّعْاِد بِف َذْكَكلَف، لىَعْنَبِرؼ  ، رم  بلىقدر، كىـ ا بت ،  بتِ َق ، َأُبك ُىَبْاَدَ  لىت ن ْكِرؼ 

ر )ىنه، مف لى لمن ، ملت َّن   ملناف كملئ .  َْ  (.ٕٔ٘ٗ/ رقـ ٖٚٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر )ص ٓٔ) َْ ـِ، ِ َق ، مف لىَّلدَّ . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح  (. ٘٘٘٘/ رقـ ٙ٘ٗ( َقَطُف بف كعب لىبصرؼ، َأُبك لْىَهْاَ 
، ُمِقِ، مف لى لى  ، ِ َق د لىرحمف بف لىحلرث بف هشلـ لىَمْ ُزكم ، أبك ىبد للا لىمدن ، أ ك أب  بكر، ( ىكرم  بف ىبٔٔ)

 (.ٔٚٙٗ/ رقـ ٜٖٙملت َّن   ةث كملئ . تقريب لىتهاب لبف حْر )ص 
 ، كقاِ: ه  ( لىَقََّلَم : قلؿ لبف حْر: ه  ف  ُىْرؼ لىشرع َحْ ف معاف ىند لىتهم  بلىقتِ ى   لإل بلت أك لىنفٕٔ)

 (.ٙ٘ٔ/ ٚلبف حْر ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ مأ كذ  مف قَّم  ل يملف ى   لىحلىفاف. فتد لىبلرؼ 
معه: ْكلىاق، كحك  ٖٔ) َكلِىِقِه: قلؿ لبف حْر: لىكىلِ مف ْ كد ك يلب كغارهل، فلرَّ  معرب، كأص ه: ككلىه، ْك ُْ ( ُىْرَكُ  

 (.ٚ٘ٔ/ ٚلبف حْر ) ح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ َشرْ ْكلىق بحذؼ لىتحتلني . فتد لىبلرؼ 
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َرُو: َمل َشْأفُ  َْ ُِ ِإل  َبِعاًرل َكلِحًدل، َفَقلَؿ لى ِذؼ لََّْتْأ ؟ َقلَؿ: َىْيَس َىُه  لإِلِب ِِ ِْ ِمْف َبْاِف لإِلِب ـْ ُيْعَق َهَذل لىَبِعاِر َى
ِِ لىَيَمفِ  ٌِ ِمْف أَْه ُ ُه، َفَمر  ِبِه َرُْ َْ ، َفَقلَؿ: َأَتْشَهُد ِىَقلٌؿ، َقلَؿ: َفَأْاَف ِىَقلُىُه؟ َقلَؿ: َفَحَذَفُه ِبَعًصل َكلَف ِفاَهل َأ

؟ َقلَؿ: َمل َأْشَهُد، َكرُ  ـَ ، َقلَؿ: لىَمْكَِّ ـْ ْهِر؟ َقلَؿ: َنَع ِْ َأْنَت ُمْبِ ٌغ َىنِّ  ِرََّلَىً  َمر ً  ِمَف لىد  ب َمل َشِهْدُتُه، َقلَؿ: َه
ـٍ، َفِإفْ  لُبكَؾ َفَنلِد: َيل آَؿ َبِن  َهلِش َْ ـَ َفَنلِد: َيل آَؿ ُقَرْيٍش، َفِإَذل َأ لُبكَؾ، َفَكَتَب ِإَذل َأْنَت َشِهْدَت لىَمْكَِّ َْ  َأ

 ِْ ـَ لى ِذؼ لََّْتأْ َفََّ ُر، َفَ م ل َقِد َْ َرُو، َأَتلُو َىْف َأِب  َطلِىٍب َفَأْ ِبْرُو: َأف  ُفَةًنل َقَتَ ِن  ِف  ِىَقلٍؿ، َكَملَت لىُمََّْتْأ َْ
ـَ َىَ ْيِه، َفَكِىاُت َدْفَنُه، َِ َصلِحُبَنل؟، َقلَؿ: َمِرَض، َفَأْحََّْنُت لىِقَيل َِ  َأُبك َطلِىٍب َفَقلَؿ: َمل َفَع َقلَؿ: َقْد َكلَف أَْه

، َفَقلؿَ  ـَ َِ لى ِذؼ َأْكَص  ِإَىْيِه َأْف ُاْبِ َغ َىْنُه َكلَف  لىَمْكَِّ ُْ ـ  ِإف  لىر  : َيل آَؿ ُقَرْيٍش، َذلَؾ ِمْنَؾ، َفَمُكَث ِحاًنل، ُ 
ـٍ؟ َقلُىكل: َهِذِو َبُنك َهلِشـٍ  ، َقلَؿ: َأْاَف َأُبك َطلِىٍب؟ َقلُىكل: َهَذل َأُبك َقلُىكل: َهِذِو ُقَرْيٌش، َقلَؿ: َيل آَؿ َبِن  َهلِش

لَؿ َىُه: لْ َتْر ِمن ل َطلِىٍب، َقلَؿ: َأَمَرِن  ُفَةٌف َأْف ُأْبِ َغَؾ ِرََّلَىً ، َأف  ُفَةًنل َقَتَ ُه ِف  ِىَقلٍؿ. َفَأَتلُو َأُبك َطلِىٍب َفقَ 
َؼ ِملَئً  مِ  ْف ِشْئَت َحَ َف َ ْمَُّكَف ِمْف ِإْحَدػ َ َةٍث: ِإْف ِشْئَت َأْف ُتَؤدِّ ِِ َفِإن َؾ َقَتْ َت َصلِحَبَنل، َكلِم َف لإِلِب

ـْ َتْقُتْ ُه، َفِإْف َأَبْاَت َقَتْ َنلَؾ ِبِه، َفَأَت  َقْكَمُه َفَقلُىكل: َنْحِ ُف، َفَأَتْتُه لْمَرأَ ٌ  ـٍ، َكلَنْت َقْكِمَؾ ِإن َؾ َى  ِمْف َبِن  َهلِش
ٍِ ِمْنُهـْ  ٍِ ِمَف لىَ ْمَِّاَف، َكَل َتْحَت َرُْ اَز لْبِن  َهَذل ِبَرُْ ِْ ، َقْد َكَىَدْت َىُه، َفَقلَىْت: َيل َأَبل َطلِىٍب، ُأِحب  َأْف ُت
ـْ َفَقلَؿ: َيل َأَبل َطلِىٍب َأَرْدَت َ ْمَِّاَف َرُْ  (ٔ)ُتْصِبْر َيِماَنهُ  ٌِ ِمْنُه ، َفَأَتلُو َرُْ َِ ًة َأْف َحْاُث ُتْصَبُر لَ ْيَملُف، َفَفَع

ٍِ َبِعاَرلِف، َهَذلِف َبِعاَرلِف َفلْقَبْ ُهَمل َىنِّ  َكَل ُتْص  ِ  َرُْ ، ُيِصاُب ُك ِِ ِبْر َيِماِن  َيْحِ ُفكل َمَكلَف ِملَئٍ  ِمَف لإِلِب
َِ َ َملِنَيٌ  َكَأْرَبُعكَف َفَحَ ُفكل، َقلَؿ لْبُف َىب   ل َْ لٍس: َفَكلى ِذؼ َنْفَِّ  ِبَاِدِو، َمل َحْاُث ُتْصَبُر ل َْيَملُف، َفَقِبَ ُهَمل، َك

 .(ٕ)َحلَؿ لىَحْكُؿ، َكِمَف لى  َملِنَيِ  َكَأْرَبِعاَف َىْاٌف َتْطِرُؼ"

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ   َأُبك َقَطف ِمْف َطِرْيقِ   أربعتهـ (ٙ)لىَبْاَهِق ّ ، ك (٘)لىط َبَرلِن ّ ، ك (ٗ)، كلبف أب  ىلصـ(ٖ)لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ
 َهْاَ ـ، ىف أب  ازيد لىمدن  به بل تةؼ بعض ل ىفلظ.لى

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ   . كللا أى   ِ َق لْىَمَدِن ، كل يضرو ذىؾ فهك  َاِزِيد َأُبك ف  صحيحه، كىـ ُاتلبع فيه لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
 كأى ـ.

                                                           

َشْرح َصِحْيد فتد لىبلرؼ  ُاْنَظر:( َكَل ُتْصِبْر َيِماَنُه: أصِ لىصبر لىحبس كلىمنع، أؼ: يمنعه بأف يح ف بأىظـ ل يملف. ٔ)
 (.ٛ٘ٔ/ ٚر )َْ لبف حَ  لْىُبَ لِرؼّ 

 (.ٖ٘ٗٛ/ رقـٖٗ/ ٘) ( َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ٕ)
 (. قلؿ ل ىبلن : صحيد.ٙٓٚٗ/ رقـ ٕ/ ٛن ََّلِئّ  )ََُّنُف لى( ٖ)
 (.ٕٛٔرقـ ٔٔٔ( ل كلئِ لبف أب  ىلصـ )ٗ)
 (.ٚٚ/ رقـ ٙٓٔ) لىمصدر نفَّه( ٘)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٙ)  (.ٙٙٗٙٔ/ رقـ ٖٕٕ/ ٛلىَّ 
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 .   ُمْسِمم: من ُروي عنو في صحيح الـالثالمطمب 
, مات سـنة عشـرة  تم س ق() م د  -٘ , اْلُكوِفيُّ , اْلَمْخُزوِميُّ , َأُبو َعْونس َجْعَ ُر ْبُن َعْمِرو ْبِن ُحَرْيثس

 .(ٔ)وماوة

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٕ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  . (ٖ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

ــِو: ــاِد ِفْي ــَواُل النُّل  َقػػلتَ َ ُفػػكف فػػ   ، كلبػػف(ٗ)ِحب ػػلفذكػػرو لبػػف  َأْق  حػػداً لفػػأ رج ىػػه  لْىَحػػلِكـ لحػػتس بػػه، ك (٘)لى ِّ
 .(ٙ)إَّنلدو كصحد

، كلحػتس بػه لإلمػلـ َمْقُبػْكؿ :تفػرد لبػف حْػر بقكىػه فيػهك  لىن قػلد، لىػذ َهِب كلفق فيه  ،ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
  تعلى  أى ـ.كللا - كمل َّيأت  ف  مركيلته إف شلِ للا تعلى  - ف  صحيحه ُمَِّْ ـ

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

ػه، كلبػف لىن ََّػلِئ ّ ، ك َأُبػك َدلُكدفػ  صػحيحه حػدا اف، ك  ُمَّْػِ ـأ رج ىػه   َْ فػ  َّػننهـ كلحػًدل منهمػل،  َمل
 كهمل ى   لىن حك لىت لى :

َ َنل َأُبػػك َبْكػػِر َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  ُمَّْػػِ ـ َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ  الحــديث اـول: ، (1)، َكَأُبػػك ُكَرْيػػبٍ (ٚ)ْبػػُف َأِبػػ  َشػػْاَب َ ل: كَحػػد 
َ َنل َأُبك ُأََّلَم َ  َ ِن  ِمََّْعرٌ (9)َقلَل: َحد   ، َكَقلَؿ َأُبك ُكَرْيٍب: َىْف ِمََّْعٍر، (ٓٔ)، َحد 

                                                           

ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٔ)  (.ٕٙ/ ٖٕ/ َٖتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٜٙٚ/ رقـ ٜٕ٘/ ّٔ  )لىَكلِشُف ِى ذ َهبِ ( ٕ)
ر )( ٖ) َْ  (.ٜٚٗ/ رقـ َٔٗٔتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٕٙٓ/ رقـ ٙٓٔ/ ٗلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٗ)
ر ) ُاْنَظر:( ٘) َْ  (.ٔ٘ٔ/ رقـ ٔٓٔ/ َٕتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٙ)  (.ٜٖٗ٘/ رقـ ٖٓٙ/ ٖلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
، حلفع، ِ َق لىككف ،  َأُبك َبْكر لْبف َأِب  َشْاَب ،بف أب  شاب  إبرلهيـ بف ى ملف لىكلَّط  ل صِ،  ُمَحم د( ىبد للا بف ٚ)

ر )صصلحب تصلناف، مف لىعلشر ، ملت َّن   مس ك ة اف كملئتاف َْ / رقـ ٕٖٓ. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٖ٘ٚ٘.) 

، َأُبك ُكَرْيب لىككف ، مشهكر بكناته، ِ َق ، حلفع، مف لىعلشر ، ملت َّن  َّبع ( ُمَحم  ٛ) د بف لىعةِ بف ُكَرْيب لىَهْمَدلِن  
ر ) َْ  (.ٕٗٓٙ/ ٓٓ٘كأربعاف، كهك لبف َّبع ك ملناف َّن . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

كر بكناته، ِ َق   بت، ربمل دىس، ككلف بأ ر  يحدث مف َمْكَلُهـ لىككف ، أبك أَّلم ، مشه ،( حملد بف أَّلم  لىقرش ٜ)
ر )ص َْ / رقـ ٚٚٔكتب غارو، مف كبلر لىتلَّع ، ملت َّن  إحدػ كملئتاف كهك لبف  ملناف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ٔٗٛٚ.) 
، أبك َََّ َم  لىككف ، ٓٔ) ـِ بِف ُظَهْاِر لىِهَةى   ، مف لىَّلبع ، ملت َّن   ةث أك  مس  بت فلضِ ِ َق ( ِمََّْعُر بُف ِكَدل

ر )ك مَّاف.  َْ  (.٘ٓٙٙ/ رقـ َٕٛ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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ـَ ِىَعْبػِد للِا ْبػِف َمَّْػُعكدٍ ، َقػلَؿ: َقػلَؿ لىن ِبػ   َصػ   (ٕ)، َىػْف ِإْبػَرلِهيـَ (ٔ)َىْف َىْمِرك ْبِف ُمر  َ  رضػ     للُا َىَ ْيػِه َكََّػ  
ػ  ُأِحػب  َأْف َأَّْػَمَعُه ِمػْف َغْاػِرؼ "، َقػلَؿ: َأْقػَرُأ َىَ ْيػَؾ، َكَىَ ْيػَؾ ُأْنػِزَؿ؟ َقػلَؿ: "لْقَرْأ َىَ    ": للا ىنه ، َقػلَؿ: َفَقػَرَأ "ِإنِّ

ِِ ِإَى  قَ  ََّل ِؿ َُّكَرِ  لىنِّ ِِ َشػِهاًدل  ْكِىِه:َىَ ْيِه ِمْف َأك  ْئَنػل ِبػَؾ َىَ ػ  َهػؤَُل ِْ ػٍ  ِبَشػِهاٍد َك ِِّ ُأم  ْئَنل ِمْف ُكػ ِْ  }َفَكْاَف ِإَذل 
َ ِن  َمْعفٌ ٔٗ ]لىنَّلِ: ْعَفػِر ْبػِف َىْمػِرك ْبػِف ُحَرْيػٍث، َىػْف َأِبيػهِ (ٖ)[، َفَبَك . َقلَؿ ِمََّْعٌر: َفَحد  َْ ، َىْف 

، َىػِف (ٗ)
: لْبِف َمَُّْعكٍد، َقلَؿ: قَ  ـَ "، َشػؾ  "لَؿ لىن ِب   َص    للُا َىَ ْيِه َكََّ   ـْ ، َأْك َمل ُكْنُت ِفاِه ـْ ـْ َمل ُدْمُت ِفاِه َشِهاًدل َىَ ْاِه

 .(٘)ِمََّْعرٌ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ػػهُ   ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ػػتهـ    ة(1)ِبَنْحػػِكو لىتِّْرِمػػِذؼّ ، ك (7)ِبَنْحػػِكو َأُبػػك َدلُكد، ك (ٙ)بػػبعض لى فػػع لْىُبَ ػػلِرؼّ  َأْ َرَْ
ػْ َملِن ّ  اَد بَ ِإْبَرلِهيـ بف َاِزيد، َىْف ىُ   بػدكف قكىػه: مرفكًىػل، ، ىػف ىبػد للا بػف مَّػعكد رضػ  للا ىنػه،(ٜ)لىَّ 

"، لىت  ْلِت  ـْ ، َأْك َمل ُكْنُت ِفاِه ـْ ـْ َمل ُدْمُت ِفاِه ْعَفِر ْبِف َىْمِرك ْبػِف ُحَرْيػثٍ  ِمْف َطِرْيقِ "َشِهاًدل َىَ ْاِه ىنػد  َْ
 .ُمَِّْ ـ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ْعَفركبع فيه ه، كتُ يْ  َ ىَ  قٌ فَ ت  مُ   مػفِ إبػرلهيـ بػف ازيػد، بَ مف قِ  ُمَتلَبَع  َنلِقَص  ُحَرْيث ْبف َىْمرك ْبف َْ
، ُدْمتُ  َمل َىَ ْاِهـْ  َشِهاًدل: "زيلد  غار ـْ  كللا تعلى  أى ـ. ".ِفاِهـْ  ُكْنتُ  َمل َأكْ  ِفاِه

                                                           

َْ  طلرؽ  بف للا ىبد بف ىمرك بف ُمر  ، (ٔ)  كرم  ادىس ل كلف ،ىلبد ، ق  ،ل ىم  ،لىككف  للا ىبد أبك ،رلدؼلىمُ  ،  مَ لى
لِ  (.ٕٔٔ٘/ رقـ ٕٙٗ. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص قب هل كقاِ ئ كمل ىشر   ملن  َّن  ملت لى لمَّ  مف بلإلْر

  إل أنه ارَِّ ك ارًل، مف لى لمَّ ، ملت ِ َق ( إبرلهيـ بف ازيد بف قيس بف ل َّكد  لىن َ ِعّ ، أبك ىمرلف لىككف ، لىفقيه، ٕ)
ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لبْ دكف لىملئ  َّن  َّت كتَّعاف، كهك لبف  مَّاف أكنحكهل.  َْ  (.ٕٙٙ/ رقـ ٜ٘صِف َح

. لىَّلبع  كبلر مف ، ق  ،لىقلض  لىقلَّـ أبك ،لىككف  ،لىمَّعكدؼ ،لىهذى  مَّعكد بف للا ىبد بف لىرحمف ىبد بف فعْ مَ  (ٖ)
 (.ٜٔٛٙ/ رقـ ٕٗ٘تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص 

ملت  ،صحلب  صغار ، لىم زكم ،بف م زـك لىقرش بف ىمرك بف ى ملف بف ىبد للا بف ىمر  بف حريثىمرك  (ٗ)
 (.ٛٓٓ٘/ رقـ ٕٓٗ. تقريب لىتهذؼ لبف حْر )ص َّن   مس ك ملناف

 (.ٓٓٛ/ رقـ ٔ٘٘/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٘)
 (.ٙ٘ٓٓ٘/ رقـ ٜٚٔ/ ٙ(، )ٜٗٓ٘/ رقـ ٜ٘ٔ/ ٙ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٙ)
 (.ٖٛٙٙ/ رقـ ٕٖٗ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٚ)
 (. ٕٖ٘ٓ/ رقـ ٛٛ /ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٛ)
، فقيه،  بت، كلف شريد إذل ٜ) ، أبك ىمرك لىككف ، تلبع  كبار، مف لى لني ، م ضـر ، لىُمَرلِدؼ  ْ َملِن   ( ُىباد  بف ىمرك لىَّ 

َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب أشكِ ى يه ش ِ يَّأىه، ملت َّن  ل نتاف كَّبعاف أك بعدهل، كلىصحيد أنه ملت قبِ َّن  َّبعاف. 
ر )لْبِف حَ   (.ٕٔٗٗ/ رقـ ٜٖٚصَْ



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٙٗ 

َ َنل َيْحَاػػ  ْبػػُف َيْحَاػػ َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  ُمَّْػػِ ـ َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ  ـــاني:الحــديث ال َّْػػَحلُؽ ْبػػُف ِإْبػػَرلِهيـَ (ٔ): َحػػد  ، (ٕ)، َكلِم
ْعَفػِر ْبػِف َىْمػِرك ْبػِف ُحَرْيػٍث، َىػْف َأِبيػهِ (ٗ)، َىػْف ُمََّػلِكٍر لْىػَكر لؽِ (ٖ)َقلَل: َأْ َبَرَنل َكِكيػعٌ  َْ ، َىػْف 

َُّػكَؿ َأف  رَ : "(٘)
 ُِ ـَ َ َطَب لىن لَس َكَىَ ْيِه ِىَملَمٌ  ََّْكَدل  .(ٙ)"للِا َص    للُا َىَ ْيِه َكََّ  

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  ه، كلبف (9)لىن ََّلِئ ّ ، ك (1)َأُبك َدلُكد، ك (7)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ َْ َمل
ْعَفِر ْبِف َىْمِرك  ِمْف َطِرْيقِ  أربعتهـ  (ٓٔ) َْ

 .ِبَنْحِكو لىن ََّلِئ ّ كفيه زيلد ، إل  ِبَنْحِكوْبِف ُحَرْيٍث، به 

هُ ك   عْ  ِمْف َطِرْيقِ ، (ٔٔ)أيًضل - لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ كفيه  ِبَنْحِكو، َىْف َأِبيِه، (ٕٔ)َفِر ْبِف َىْمِرك ْبِف ُأَمي  َْ
 زيلد .

هُ  رض  للا ىنهمل  بف ْلبرىبد للا  ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ   َفْتد : "َاْكـبزيلد  ىفع ْرِمِذؼّ لىتِّ  َأْ َرَْ
 .(ٖٔ)َمك  "

                                                           

 بت إملـ، مف لىعلشر ،  ِ َق ( يحا  بف يحا  بف بكر بف ىبد لىرحمف لىتميم ، أبك زكريل لىنيَّلبكرؼ ]ريحلن  نيَّلبكر[، ٔ)
ر )ملت َّن  َّت كىشريف ى   لىصحيد.  َْ  (.ٛٙٙٚ/ ٜٛ٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، أبك ( إَّحلؽ بف إبرلهيـ بف َمْ َ د لىَحنْ ٕ) ، ذكر َأْحَمد ْبف َحْنَبِحلفع مْتهد، قريف  ِ َق ، لُهكَيه لْىَمْرَكِزؼ  لبف رَ  ُمَحم دَظِ   
ر )أنه تغار قبِ مكته بيَّار، ملت َّن   ملف ك ة اف، كىه ل نتلف كَّبعكف.  َأُبك َدلُكد َْ ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٖٙ/ رقـ ٜٜ

َْ  فُ بْ  عُ يْ كِ ( كَ ٖ) ؤلَِّ يْ  ِ ف مَ لح بْ ر  لى ، حلفع، ىلبد، مف كبلر لىتلَّع ، ملت ف  آ ر َّن  َّت ِ َق  ، أبك َّفيلف لىككف ، د لىر 
ر )أك أكؿ َّن  َّبع كتَّعاف كملئ  كىه َّبعكف َّن .  َْ  (.ٗٔٗٚ/ رقـ ٔٛ٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

َتْقِرْيُب ، مف لىَّلبع . صدكؽ كلر بف ىبد لىحماد، قلىه أَّ ـ لىكلَّط ، ( ُمََّلِكٌر لْىَكر لُؽ، لىككف ، لىشلىر، لَّـ أبيه: َّٗ)
ر ) َْ  (.ٛٛ٘ٙ/ رقـ ٕٚ٘ص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، َََّكَف لْىُككَفَ ، ٘) َملَت َََّنَ   َأَبل ََِّعاٍد، :ُيْكَن ( َىْمُرك ْبُف ُحَرْيِث ْبِف َىْمِرك ْبِف ُىْ َملَف ْبِف َىْبِد للِا ْبِف ُىَمَر لْىَمْ ُزكِم  
ِْ ُتُكفَِّ  لىن ِب    : َب َِ ـَ َبْدٍر، َكِقا ُه َىل ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَ ْمٍس َكَ َملِناَف َحَمَ ْت ُأم  ُ َىَ ْيِه َكََّ   َكَىُه لْ َنل َىَشَر َََّنً ، َمَََّد لىن ِب   َص    ّللا 

 (.ٕٔٓٓ/ ْٗيَعِتِه. معرف  لىصحلب   ب  ُنعيـ )َرْأََُّه، َكَدَىل َىُه ِبلْىَبَرَكِ  ِف  َصْفَقِتِه َكبَ 
 (.ٜٖ٘ٔ/ رقـ ٜٜٓ/ َٕصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٙ)
 (.ٜٖ٘ٔ/ رقـ ٜٜٓ/ ٕ) لىمصدر نفَّه( ٚ)
 (.ٚٚٓٗ/ رقـ ٗ٘/ ََُّٗنُف َأِب  َدلُكد )( ٛ)
 (.ٖٖٗ٘/ رقـ ٕٔٔ/ ََُّٛنُف لىن ََّلِئّ  )( ٜ)
ه )( ٓٔ) َْ  (.ٕٕٔٛ/ رقـ ٕٜٗ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
 (.ٖٙٗ٘/ رقـ ٕٔٔ/ ََُّٛنُف لىن ََّلِئّ  ) (ٔٔ)
، لىمدن ، أ ك ىبد لىم ؾ بف مركلف مف لىرضلى ، ٕٔ) ْمِرؼ  ، مف لى لى  ، ملت دكف ِ َق ( ْعفر بف ىمرك بف أمي  لىض 

ر )لىملئ ، َّن   مس أك َّت كتَّعاف.  َْ  (.ٜٙٗ/ رقـ ٓٗٔصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖ٘ٚٔ/ رقـٕٚٚ/ ّٖؼ )( ََُّنُف لىتِّْرِمذِ ٖٔ)
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ  ْعَفػر ْبػف َىْمػِرك مػف  ُمَتلَبَعػ  َنلِقَصػ  ثْيػرَ ُتكبع فيػه ْعفػر بػف ىمػرك بػف حُ ، ك ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ َْ ِقَبػِ 
ْعفػر بػف ىمػرك بػف  َطِرْيػقِ  ِمػفْ اكخ  ْمػيعهـ حدا ه فأ ذو ىف أربع  مف لىش   ُمَِّْ ـْبِف ُأَمي َ ، كقد لنتق  

ػد مَ تْ ـ َفػكْ َاػ: "، بزيلد  ىفعلىتِّْرِمِذؼّ ث، كىحدا ه شلهد ىند لإلملـ يْ رَ حُ  ه ِمػْف َطِرْيِقػ، ككردت هػذو لى فظػ  " ك 
 .(ٔ)ىند لإلملـ لىحمادؼ ف  مَّندو

ُحَرْيػػث، ىػػف أبيػػه، كهػػ  مػػف ركليػػ  ل نػػلِ ىػػف  بػػف ىمػػرك بػػف ركليػػ  ْعفػػر كفيػػه ىطيفػػ ، كهػػ :
 كللا تعلى  أى ـ. لِلآلب
, مصري, من الر ابعة  -ٙ  .(ٕ)) م د س( َساِلُم ْبُن َأبي َساِلم اْلَجْيَشاِنيُّ

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٖ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  . (ٗ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو:  . لى َِّقلت، ف  (ٙ)َ َ ُفكف ، كلبف (٘)ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 

، كقػد لحػتس بػه َمْقُبػْكؿ :تفػرد لبػف حْػر بقكىػه فيػهك قػلد ى ػ  تك يقػه، لتفػلؽ لىن   ،ِ َقػ  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيـِو:
 .ف  صحيحه ُمَِّْ ـلإلملـ 

َراَسُة الت ْطِبْيِلي    :ُة َعَمى َمْرِوي اِتوالدِّ

 ، كهك:حدا ًل كلحدلً  ِئ ّ لىن ََّلك  َأُبك َدلُكدك  ُمَِّْ ـأ رج ىه          

َ َنل ُزَهْاػػػُر ْبػػػُف َحػػػْربٍ َرِحَمػػػُه للُا َتَعػػػلَى  ُمَّْػػػِ ـ َقػػػلَؿ لإِلَمػػػلـُ  َّْػػػَحلُؽ ْبػػػُف ِإْبػػػَرلِهيـَ (ٚ): َحػػػد  َىػػػِف  ِكَةُهَمػػػل، (ٛ)، َكلِم
َ َنل َىْبُد للِا ْبُف َاِزيَد، (9)ؼِ لْىُمْقرِ   ، َقلَؿ ُزَهْاٌر: َحد 

                                                           

 (.ٙٙ٘/ رقـ ٕٚ٘/  ٔ( مَّند لىحمادؼ )ٔ)
ر )( ٕ) َْ  (.ٖٕٚٔ/ رقـ ٕٕٙصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٓٚٚٔ/ رقـ ٕٕٗ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)
ر )( ٗ) َْ  (.ٖٕٚٔ/ رقـ ٕٕٙصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٖٙٛ/ رقـ ٛٓٗ/ ٙلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٘)
 (.ٙٓٛٔ/ رقـ ٖٛٔ/ ِ٘إْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ ) ُاْنَظر:( ٙ)
أك ر مف أىف حداث، مف  ُمَِّْ ـ بت، ركػ ىنه  ِ َق ، نزيِ بغدلد، لىن ََّلِئ ّ لد، أبك َ ْاَ َم ، د  ر بف حرب بف شَ اْ هَ ( زُ ٚ)

ر )َّبعاف. لىعلشر ، ملت َّن  أربع ك ة اف، كهك لبف أربع ك  َْ  (.ٕٕٗٓ/ رقـ َٕٚٔتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته ، ِ َق . ّ  ِ ظَ نْ ( إَّحلؽ بف إبرلهيـ لىحَ ٛ)  (.ٗٙ)ص  َّبق تْر
فلضِ، أقرأ لىقرآف نيفًل كَّبعاف   ِ قَ ( ىبد للا بف ازيد لىمك ، أبك ىبد لىرحمف لىمقرؼِ، أص ه مف لىبصر ، أك ل هكلز، ٜ)

ر . لْىُبَ لِرؼّ َّن ، مف لىتلَّع ، ملت َّن   ةث ىشر ، كقد قلرب لىملئ ، كهك مف كبلر شاكخ  َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖ٘ٔٚ/ رقـ ٖٖٓص)
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َ َنل ََِّعاُد ْبُف أَ  ْعَفٍر لْىُقَرِش ِّ (ٔ)ِب  َأا كبَ َحد  َْ ، َىْف ُىَبْاِد للِا ْبِف َأِب  
ـٍ (ٕ) ـِ ْبِف َأِب  ََّلِى ، ، َىْف ََّلِى ْيَشلِن ِّ َْ لْى

، َقلَؿ: رض  للا ىنه ، َىْف َأِب  َذرٍّ (ٖ)َىْف َأِبيهِ  ـَ ، ِإنِّ "، َأف  َرَُّكَؿ للِا َص    للُا َىَ ْيِه َكََّ   َأَرلَؾ  َيل َأَبل َذرٍّ
نِّ  ُأِحب  َىَؾ َمل ُأِحب  ِىَنْفَِّ ، َل َتَأم َرف  َىَ   لْ َنْاِف، َكَل َتَكى َاف  َملَؿ َاِتيـٍ   .(ٗ)"َضِعيًفل، َكلِم

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  ـِ ْبػِف َأِبػ  ََّػلِىـٍ  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٙ)لىن ََّلِئ ّ ، ك (٘)َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ ، ىػف أبيػه بػه  ََّلِى ْيَشػلِن ِّ َْ لْى
 . ِبِمْ ِ هِ 

هُ ك   ، (ٛ)لْىَحلِرِث ْبِف َاِزيَد لْىَحْضَرِم ِّ  ِمْف َطِرْيقِ  (ٚ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ

ْاَرَ  لْ َْكَبرِ  َْ َىِف لْبِف ُح
ْاَر  ل كبر( ىف ، به بمعنلو(ٜ) َْ  أب  ذر.  كةهمل )أبك َّلىـ، كلبف ُح

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ػػػهُ َأْ رَ  مػػػف ِقَبػػػِ لْىَحػػػلِرِث ْبػػػِف َاِزيػػػَد  ُمَتلَبَعػػػ  َنلِقَصػػػ  ََّػػػلِىـ َأبػػػ  ْبػػػفُ  ََّػػػلِىـُ  كقػػػد تكبػػػع فيػػػه، ُمَّْػػػِ ـ َْ
 .لْىَحْضَرِم ِّ 

 كللا تعلى  أى ـ. ىف أبيه. ََّلِىـ َأب  بف ََّلِىـ  كه  ركليكفيه ىطيف ، 
ـــاث ال  -ٚ ـــو ِغَي , َأُب ـــيُّ ـــَة الن خِع ـــُن ُمَعاِوَي ـــُع ْب ـــة, ) بـــ  م س( َطْم ـــر, مـــن الـاني كـــوفي, تـــابعي كبي

 .(ٓٔ)ُمَخْفَرم
                                                           

(ٔ ،  بت، مف لىَّلبع ، ملت َّن  إحدػ  ،ِ َق ، لىمصرؼ، أبك يحا  لبف ِمْقَةص، َمْكَلُهـ( َّعاد بف أب  أاكب لىُ َزلِى  
ر )كَّتاف، كقاِ غار ذىؾ، ككلف مكىدو َّن  ملئ .  َْ  (.ٕٕٗٚ/ رقـ ٖٖٕص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

بف أب  ْعفر لىمصرؼ، أبك بكر لىفقيه، مكى  بن  كنلن ، أك أمي ، قاِ لَّـ أبيه يَّلر، بتحتلني  كمهم  ، ( ىباد للا ٕ)
أحمد إنه ىانه، ككلف فقاهًل ىلبدًل. قلؿ أبك حلتـ: هك م ِ ازيد بف أب  حباب، مف لى لمَّ ، ملت َّن   ، كقاِ ىفِ َق 

ر )ل نتاف، كقاِ أربع، كقاِ  مس، كقاِ َّت ك ة اف.  َْ  (.ٕٔٛٗ/ ٖٓٚصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، م (ٖ) ْيَشلِن ، تلبع  م ضـر َْ ف لى لني ، شهد فتد مصر، كيقلؿ: ىه صحب ، ملت َّفيلف بف هلن  لىمصرؼ، أبك َّلىـ لى

ر )بعد لى ملناف.  َْ  (.ٕ٘٘ٗ/ رقـ ٕ٘ٗصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٕٙٛٔ/ رقـ  ٚ٘ٗٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٗ)
 (. قلؿ ل ىبلن : صحيد.ٕٛٙٛ/ رقـ ٗٔٔ/ ٖ( ََُّنُف َأِب  َدلُكد )٘)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلئِ ٙ)  (.ٔٙٗٙ/ رقـ ٚٙٔ/ ّٙ  )( لىَّ 
 (.ٕ٘ٛٔ/ رقـ ٚ٘ٗٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٚ)
َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب  بت ىلبد، مف لىرلبع ، ملت َّن   ة اف.  ِ َق ، ؼّ رِ ْص ، أبك ىبد لىكريـ لىمِ  ّ مِ رَ ْض ( لىحلرث بف ازيد لىحَ ٛ)

ر ) َْ  (.ٚ٘ٓٔ/ رقـ ٛٗٔصلْبِف َح
ْاَر ، لٜ) َْ  ةث  ىمصرؼ، لىقلض ، كهك لبف حْار  ل كبر، ِ َق ، مف لى لى  ، ملت دكف لىملئ ، َّن ( ىبد لىرحمف بف ُح

ر )ك ملناف، كقاِ بعدهل.  َْ  (.ٖٖٛٛ/ رقـ ٖٖٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر )( ٓٔ) َْ  (.ٖٗٗٓ/ رقـ ٖٕٛصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٔ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٕ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو: ، كقػلؿ: "كػلف كلىػدو معلكيػ  بػف لىحػلرث لى َِّقػلتفػ   (ٗ)كلبػف َ َ ُفػكف  ،(ٖ)ِحب ػلفذكػرو لبػف  َأْقَواُل النُّل 
 ط، ككلف ىطلؤو أىفاف".طَ  ُ  ، ككلف مف أصحلب لىْ ي  َِّ لدِ ف  ع ب  ممف شهد لىقَ ب

ػلبػف حَ  دَ ر  فَ تَ  ،ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو: ، كقػد لحػتس بػه لإلمػلـ   ىق ػ  حدا ػه ل ىطعػٍف فيػهَمْقُبػْكؿ :ر بقكىػهَْ
 .ف  صحيحه ُمَِّْ ـ

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي ا  ِتو:الدِّ

َقػلَؿ فػ  َّػننه حػداً ل كلحػًدل.  لىن ََّػلِئ ّ فػ  صػحيحه، ك  ُمَّْػِ ـفػ  ل دب لىمفػرد، ك  لْىُبَ ػلِرؼّ أ ػرج ىػه  
َ َنل َأُبػك َبْكػِر َرِحَمُه للُا َتَعلَى  ُمَِّْ ـ لإِلَملـُ  ػدْبػُف َأِبػ  َشػْاَبَ ، كَ ل: َحد  ْبػُف َىْبػِد للِا ْبػِف ُنَمْاػٍر، َكَأُبػك ََّػِعاٍد  ُمَحم 
َ َنل َحْفػٌص  -َكلى  ْفُع ِ َِب  َبْكٍر  -ْ ََشس  ل َ َنل ُىَمػُر ْبػُف َحْفػِص ْبػِف  -َقػلُىكل: َحػد  َيْعُنػكَف لْبػَف ِغَيػلٍث، ح َكَحػد 

ِو َطْ ػػِق ْبػػِف ُمَعلِكَيػػَ ، َىػػْف َأِبػػ   ػػدِّ َْ َ َنل َأِبػػ ، َىػػْف  ِريػػٍر، َىػػْف َأِبػػ   ُزْرَىػػ ِغَيػػلٍث، َحػػد  َْ  ُهَرْيػػَر َ ْبػػِف َىْمػػِرك ْبػػِف 
ـَ ِبَصػِب ٍّ َىَهػل، َفَقلَىػْت: َيػل َنِبػ   للِا لْدُع للاَ رض  للا ىنه  َىػُه، ، َقلَؿ: َأَتِت لْمَرأٌَ  لىن ِب   َصػ    للُا َىَ ْيػِه َكََّػ  

، َقلَؿ:  "َدَفْنِت َ َةَ ً ؟"َفَ َقْد َدَفْنُت َ َةَ ً ، َقلَؿ:  ـْ  . (٘)"ِبِحَظلٍر َشِداٍد ِمَف لىن لرِ  َىَقِد لْحَتَظْرتِ "َقلَىْت: َنَع
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ػػػهُ  َطْ ػػػق ْبػػػف  ِمػػػْف َطِرْيػػػقِ    ة ػػػتهـ (ٛ)لىن ََّػػػلِئ ّ ، ك (ٚ)ُمَّْػػػِ ـ، ك (ٙ)فػػػ  ل دب لىمفػػػرد لْىُبَ ػػػلِرؼّ  َأْ َرَْ
ِرْيربف ىمرك بف  ُزْرَى ، ىف أب  ُمَعلِكَي   .ِبِمْ ِ هِ به  َْ

هُ ك   . (ٜ)ىف َّعاد بف لىمَّاِّب بمعنلو ،لبف شهلب َطِرْيقِ ِمْف  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ

هُ ك    ،دلىِ لبف أب  َص  ِمْف َطِرْيقِ  - أيضلً  - ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ

 

                                                           

 (.ٜٕٛٗرقـ  /ٙٔ٘/ ٔص لىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٔ)
ر )( ٕ) َْ  (.ٖٗٗٓ/ رقـ ٖٕٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٚٚٛ/ رقـ ٜٔٗ/ ٙلبف ْبلف ) لى َِّقلت( ٖ)
 (.ٕٕٔٙ/ رقـ ٜٗ/ ٚ( ُاْنَظر: ِإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ )ٗ)
 (.ٖٕٙٙ/ رقـ ٖٕٓٓ/ َٗصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٘)
 (.ٚٗٔ/ رقـ ٖٙ/ ٔ) ِرؼّ ِىْ ُبَ ل( ل دب لىمفرد ٙ)
 (.ٖٕٙٙ/ رقـ ٖٕٓٓ/ َٗصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٚ)
 (.ٚٚٛٔ/ رقـ ٕٙ/ ََُّٗنُف لىن ََّلِئّ  )( ٛ)
 (.ٕٖٕٙ/ رقـ ٕٕٛٓ/ ٗ( َصِحْيُد ُمَِّْ ـ )ٜ)
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ِرْيربف ىمرك بف  ُزْرَى )أبك     ة تهـ(ٔ)ملف بمعنلود لىَّ  لىِ ىف أب  َص  ، كَّعاد بػف لىمَّػاِّب، َْ
ملف( ىف أب  هرير   .رض  للا ىنه كأبك صلىد لىَّ 

 ُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:ال

ػػهُ  ِ لبػػف شػػهلب لىزهػػرؼ، كلبػػف أبػػ  صػػلىد َبػػمػػف قِ  معلكيػػ  بػػف َطْ ػػق فيػػه كبػػعكقػػد تُ ، ُمَّْػػِ ـ َأْ َرَْ
لث، ىػف ْػدو يَ ىف أبيه حفص بف غِ  ،ىمر بف حفص فيه ىطيف ، كه : ركلي ك  ،ُمَتلَبَع  َنلِقَص لف م  لىَّ  
 كللا تعلى  أى ـ.بلِ ىف ل ْدلد، كه  مف ركلي  ل بنلِ ىف لآل ق بف معلكي . ْ طَ 
, مـات سـنة سـبع  ,َّللا  ْبُن َواِقِد ْبُن َعْبِد َّللا ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخط اِب اْلَعَدِويُّ  )م د ق( َعْبدُ   -ٛ اْلَمـَدِنيُّ

 .(ٕ)ابعةعشرة وماوة, من الر  

:  َقـْوُل اإِلَمــاَمْيِن ِفْيــِو: ػػٍر: َكَقػػلَؿ ل، (ٖ)ِ َقػ َقػلَؿ لىػػذ َهِب   َْ  (٘): أرَّػػِمكضػػع آ ػر، كقػػلؿ فػ  (ٗ)َمْقُبػْكؿْبػُف َح
 .(ٙ)ب  ملسو هيلع هللا ىلصىف لىن  

اِد ِفْيِو: ، كَُّئِ (ٛ)ْ اِ ،شريف ،ِ َق ر: ، كقلؿ لبف ىبد لىب(ٚ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 
لَرُقْطِن ّ  رلَّ  لىت   –حداث ىه  ىف لىد  كبعد أف ذكر لى ةؼ فيه  –طبيقي  ى   مركيلته كهك ل كؿ مف لىدِّ

 .(ٜ)ملىؾ" ىف محفكظلف "كلىقكلف: قلؿ ى   ملىؾ بف أنس صلحب لىمكطأ،

ــِو: ــْوِل ِفْي   ىق ػػ  حدا ػػه ل َمْقُبػػْكؿ فيػػه:لبػػف حْػػر  قػػكؿك  ،فػػ  صػػحيحه ُمَّْػػِ ـلحػػتس بػػه  ،ِ َقػػ  ُخاَلَصــُة الَل
 ىطعٍف فيه. كللا تعلى  أى ـ.

 

 

 
                                                           

 (.ٕٖٕٙ/ رقـ ٕٕٛٓ/ ٗ) لىمصدر نفَّه( ٔ)
ر )( ٕ) َْ  (.ٖ٘ٛٙ/ رقـ ٕٖٛصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٖٖٓ/ رقـ ٘ٓٙ/ ِٔشُف ِى ذ َهِبّ  )لىَكل( ٖ)
ر )( ٗ) َْ  (.ٖ٘ٛٙ/ رقـ ٕٖٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لىَّهـ، قلؿ رَّكؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص كذل، أك فعِ كذل. ََّ رْ ( لىمُ ٘) ِ: هك أف يقكؿ لىتلبع  لىكبار كلىذؼ ىق  ْمع مف لىصحلب  ْك

ُاكط  ٔ٘/ ٔ= مقدم  لبف لىصةح )ى ـك لىحداث أنكلع ُاْنَظر: معرف  (، تدريب لىرلكؼ ف  شرح تقريب لىنكلكؼ ى َّ 
(ٔ /ٕٜٔ.) 
ر )( ٙ) َْ  (.ٖٓٔ/ رقـ ٘ٙ/ َٙتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٔٓٛ/ رقـ ٓ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٚ)
 (.ٕٛٓ/  ٚٔ( لىتمهاد ىمل ف  لىمكطأ مف لىمعلن  كل َّلناد لبف ىبد لىب ر )ٛ)
لَرُقْطِنّ  )( لىع ِ ٜ)  (.ٖٛٛٓ/ رقـ ٜٙٔ/  ٖٔى د 
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َراَسةُ   الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو: الدِّ

ػػه، كلبػف (ٔ)َأُبػػك َدلُكدفػ  صػػحيحه حػدا اف، ك  ُمَّْػػِ ـىػه  جَ رَ ْ ػأَ         َْ َمل
 ,حػدا اف آ ػػريف لفػ  َّػػننهم ،(ٕ)

 ى   لىن حك لىت لى :ه  ك 
َ َنل ِإََّْحلُؽ ْبفُ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  ُمَِّْ ـ َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول: ـَ لْىَحْنَظِ ػ    : َحد  ِإْبَرلِهي

، (ٗ)، َأْ َبَرَنػل َرْكحٌ (ٖ)
َ َنل َملِىٌؾ، َىْف َىْبِد للِا ْبِف َأِبػ  َبْكػرٍ  َنَهػ  َرَُّػكُؿ للِا َصػ    للُا َىَ ْيػِه "، َىػْف َىْبػِد للِا ْبػِف َكلِقػٍد، َقػلَؿ: (٘)َحد 
َحلَيل َبْعَد َ َةثٍ  ِِ ُىُحكـِ لىض  ـَ َىْف َأْك ، َقلَؿ َىْبُد للِا ْبُف َأِب  َبْكٍر: َفَذَكْرُت َذِىَؾ ِىَعْمَرَ ، َفَقلَىْت: َصػَدَؽ، "َكََّ  
ُِ َأْبَيػػلتٍ  ََّػػِمْعُت َىلِئَشػػَ ، َتُقػػكُؿ: َدؼ  أَْهػػ
ِِ لْىَبلِدَيػػِ  َحْضػػَرَ  لْ َْضػػَح  َزَمػػَف َرَُّػػكِؿ للِا َصػػ    للُا  (ٙ) ِمػػْف أَْهػػ

، َفَقػلَؿ َرَُّػػك  ـَ : َىَ ْيػِه َكََّػػ   ـَ ُقكل ِبَمػل َبِقػػ َ "ُؿ للِا َصػ    للُا َىَ ْيػػِه َكََّػ   ـ  َتَصػػد  ِ ػػُركل َ َة ًػػل،  ُػ ػل َكػػلَف َبْعػػَد "لد  ، َفَ م 
ُمُ ػكَف ِمْنَهػل لْىػَكدَ  ْْ ، َكَي ـْ َرَُّػكُؿ  َؾ، َفَقػلؿَ َذِىَؾ، َقلُىكل: َيل َرَُّكَؿ للِا، ِإف  لىن لَس َات ِ ُذكَف لْ ََِّْقَيَ  ِمْف َضَحلَيلُه

 : ـَ ػػػَحلَيل َبْعػػػَد  َػػػَةٍث، َفَقػػػلَؿ:  "َكَمػػػل َذلَؾ؟"للِا َصػػػ    للُا َىَ ْيػػػِه َكََّػػػ   َِ ُىُحػػػكـُ لىض  ِإن َمػػػل "َقػػػلُىكل: َنَهْاػػػَت َأْف ُتْؤَكػػػ
لف  ِ  ِِ لىد  ْْ ـْ ِمْف َأ َنَهْاُتُك
ُقكل (ٚ) ِ ُركل َكَتَصد   .(ٛ)"لى ِت  َدف ْت، َفُكُ كل َكلد 

 ُج الَحِدْيِث:َتْخِريْ 

هِ  ِْ  .مرَّةً   ت  دكف أصحلب لىكتب لىَِّّ  ُمَِّْ ـلإلملـ  لْنَفَرَد ِبَتْ ِرْي

هُ  لفع ِمْف َطِرْيقِ ، ك (ٜ)ؼ رِ لىز هْ  مصعب أب  بف أنس ف  لىمكطأ ركلي  ملىؾ َأْ َرَْ  ،(ٓٔ)ه لىش 
َّحلؽ بف ك   .قريب مرَّةً  ب فع، (ٔٔ)َرلُهْكَيهلم

                                                           

 (.ٕٕٔٔ/ رقـ ٙ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٔ)
ه )( ٕ) َْ  (.ٜٔٚٔ/ رقـ ٔٔ/ ََُّٖنُف لْبف َمل
مته ، ِ َق . ّ  ِ ظَ نْ ( إَّحلؽ بف إبرلهيـ لىحَ ٖ)  (.ٗٙ)ص  َّبق تْر
مته )ص ِ َق ، فلضِ، ىه تصلناف ،َرْكُح بُف ُىَبلَد َ ( ٗ)  (.ٚ٘. َّبق تْر
( ىبد للا بف أب  بكر بف ُمَحم د بف ىمرك بف حـز ل نصلرؼ لىمدن  لىقلض ، ِ َق ، مف لى لمَّ ، ملت َّن   مس ٘)

ر )ك ة اف، كهك لبف َّبعاف َّن . َتْقِرْيُب لىت هْ  َْ  (.ٜٖٕٖ/ رقـ ٜٕٚ/ ِٔذْاِب لْبِف َح
ُِ َأْبَيلٍت: أقب كل كىهـ دفاف كهك مش  َّريع ف  مقلرب   طك اريد أنهـ كردكل لىمدان  ىضر أصلبهـ ف  بةدهـ. ٙ) ( َدؼ  أَْه

 (.ٙٔ/ ٖمعلىـ لىَّنف ى  طلب  )
لف ِ : َقْكًمل َمََّلِكاَف َقِدُمكل لْىَمِداَنَ . لىمنتق  شٚ)  (.ٖٜ/ ٖ  )بِ طُ رْ رح لىمكطأ ى قُ ( لىد 
 (.ٜٜٜٚٔٔ/ رقـ ٔٙ٘ٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٛ)
 (.ٖٕٙٔ/ رقـ ٜٛٔ/ ٕ( مكطأ ملىؾ ركلي  أب  مصعب لىزهرؼ )ٜ)
 (.ٖٚٗ/ رقـ ٕٙٔ/ ٔ( مَّند لىشلفع  بترتاب لىَّندؼ )ٓٔ)
 (.ٕٔٓٔ/ رقـ ٖٗٗ/ َٕيه )كْ ( مَّند إَّحلؽ بف َرلهُ ٔٔ)
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هُ ك  ابلن  لىحَّف بف ُمَحم د طأ ركلي ملىؾ بف أنس ف  لىمك  َأْ َرَْ  ْبفِ  ّللا ِ  َىْبدِ  ِمْف َطِرْيقِ ، (ٔ)لىش 
 ُىَمَر رض  للا ىنهمل، مرفكًىل ب فع قريب.  ْبفَ  ّللا ِ  َىْبدَ  ىف َكلِقٍد، ْبفِ  ّللا ِ  َىْبدِ  َىفْ  َبْكٍر، َأِب 

ػهُ َأ ْ  بػف ىبػد للا رضػ  للا ىنهمػل  ْػلبر ِمػْف َحػِدْاثِ  َكَىُه َشػلِهدٌ   ِمػْف َحػِدْاثِ ، ك (ٕ)ِبِمْ ِ ػهِ  ُمَّْػِ ـ َرَْ
هُ  رض  للا ىنهل  ىلئش  هُ  رض  للا ىنهل  ُنَبْيَش َ  ِمْف َحِدْاثِ ، ك (ٖ)ِبِمْ ِ هِ  َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ هلبف  َأْ َرَْ َْ  َمل
هُ  رض  للا ىنه أب  َّعاد لى درؼ  ِمْف َحِدْاثِ ، ك (ٗ)م تصرلً   .(٘)فلظملىؾ بل تةؼ بعض ل ى َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

تهذاب ب  ملسو هيلع هللا ىلص، كمل قلؿ لبف حْر ف  لىن  مف  يَّمع ىـ َعْبد للا ْبف َكلِقد، فإَّنلدو مرَِّ
هُ ك ، (ٙ)هذابلىت   ، ىف ىبد للا بف َكلِقدىبد للا بف  ِمْف َطِرْيقِ ملىؾ بف أنس بَّند صحيد متصِ  َأْ َرَْ

 .َكلِقدىبد للا بف  كىـ ُاتلبع فيهمرفكًىل، ىمر رض  للا ىنهمل 

هُ ، كقد ىد  كلهدش حداث ىك  لِ ىه بشلهد مرَّةً  ف  صحيحه ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ  ْلبر ِمْف َحِدْاثِ ، ْك
لَرُقْطِن ّ َُّئِ  .ِبِمْ ِ هِ  بف ىبد للا رض  للا ىنهمل أنس،  بف ملىؾ "اركيه: فقلؿ هذل لىحداث، ىف لىد 

 بف ىبد للا ىف ملىؾ، ىف ىيَّ ، بف كمعف لىر أؼ، صلحب - لىحَّف بف ُمَحم د ىنه  فركلو كل ت ف
 ىف ،"لىمكطأ"أصحلب  مف كغارو كهب، لبف كركلو .ىمر لبف ىف ،َكلِقد بف للا ىبد ىف بكر، أب 
...  كَّ ـ ى يه للا ص   للا رَّكؿ نه : قلؿ ،َكلِقد بف للا ىبد ىف بكر، أب  بف للا ىبد ىف ملىؾ،
 كللا تعلى  أى ـ. .(ٚ)ملىؾ" ىف محفكظلف كلىقكلف. َّةً مر 

َ ِن  َأُبػك لىط ػلِهرِ َرِحَمػُه للُا َتَعػلَى  ُمَِّْ ـ َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـاني: َ َنل لْبػُف َكْهػبٍ (ٛ): َحػد  ، َأْ َبَرِنػ  (ٜ)، َحػد 
، َقلَؿ: َمَرْرُت َىَ ػ  َرَُّػكِؿ للِا رض  للا ىنهمل ُىَمرَ  ، َىْف َىْبِد للِا ْبِف َكلِقٍد، َىِف لْبفِ (ٓٔ)ُمَحم دُىَمُر ْبُف 

                                                           

 (.ٖٗٙ/ رقـ ٕ٘ٔ  )صلنِ بَ اْ بف لىحَّف لىش   دُمَحم  ( مكطأ ملىؾ ركلي  ٔ)
 (.ٕٜٚٔ/ رقـ ٕٙ٘ٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٕ)
 (. قلؿ ل ىبلن : صحيد.ٕٕٔٛ/ رقـ ٜٜ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٖ)
ه )( ٗ) َْ  (. قلؿ شعاب ل رنؤكط: إَّنلدو صحيد.ٖٓٙٔ/ رقـ ٘٘ٓٔ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
 .(ٚٙٚٔ/ رقـ ٕٜٙ/ ٖ( مكطأ ملىؾ )٘)
ر )( ٙ) َْ  (.ٖٓٔ/ رقـ ٘ٙ/ َٙتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لَرُقْطِنّ  )( لىع ِ ٚ)  (.ٖٛٛٓ/ رقـ ٜٙٔ/  ٖٔى د 
ْرح، أبك لىطلهر لىمصرؼ، ٛ) َتْقِرْيُب ، مف لىعلشر ، ملت َّن   مَّاف. ِ َق ( أحمد بف ىمرك بف ىبد للا بف ىمرك بف لىَّ 

ر ) َْ  (.٘ٛ/ رقـ ٖٛص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، حلفع ىلبد، مف لىتلَّع ، ملت َّن  ِ َق لىمصرؼ، لىفقيه،  ُمَحم د، أبك َمْكَلُهـلىقرش ،  ُمَِّْ ـ( ىبد للا بف كهب بف ٜ)

ر )َّبع كتَّعاف كملئ ، كىه ل نتلف كَّبعكف َّن .  َْ  (.ٜٖٗٙ/ رقـ ٕٖٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، مف لىَّلدَّ ، ملت قبِ َّن  ِ َق ف ىبد للا بف ىمر بف لى طلب لىمدن ، نزيِ ىَّقةف، بف زيد ب ُمَحم د( ىمر بف ٓٔ)

ر ) مَّاف كملئ .  َْ  (.ٜ٘ٙٗ/ رقـ ٚٔٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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، َفَقػػػلَؿ:  ٌِ ـَ َكِفػػػ  ِإَزلِرؼ لَّْػػػِتْرَ ل ـ  َقػػػلَؿ:"َيػػػل َىْبػػػَد للِا، لْرَفػػػْع ِإَزلَرؾَ "َصػػػ    للُا َىَ ْيػػػِه َكََّػػػ   ، "ِزدْ " ، َفَرَفْعتُػػػُه،  ُػػػ
لَقْافِ  َفِزْدُت، َفَمل ِزْىُت َأَتَحر لَهل َبْعُد، َفَقلؿَ   .(ٔ)َبْعُض لْىَقْكـِ: ِإَى  َأْاَف؟ َفَقلَؿ: َأْنَصلِؼ لىَّ 

  َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  ػهُ ، ك (ٕ)نلفع بف ىبد لىحلرث بمعنلو ِمْف َطِرْيقِ  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ َىْبػِد للِا  ِمػْف َطِرْيػقِ   لَنػكَ أبػك ىَ  َأْ َرَْ
  .(ٖ)ْبِف َكلِقٍد ب فظه

ػػهُ ك  ػػر بػػل تةؼ بعػػض ل ىفػػلظنُ  ِمػػْف َطِرْيػػقِ   ّ لىط َبَرلِنػػ َأْ َرَْ )نػػلفع بػػف ىبػػد     ة ػػتهـ(ٗ)عػػيـ لىُمْمِّ
 .رض  للا ىنهمل بف ىمرىبد للا عيـ لىُمْمِّر( ىف لىحلرث، كَىْبد للا ْبف َكلِقد، كنُ 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ   .عيـ لىُمْمِّرع بف ىبد لىحلرث، كنُ ِ نلفبَ د مف قِ لقِ ىبد للا بف كَ فيه كبع تُ كقد  ،ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ

 ىف ْدو ىبد للا بف ىمر َكلِقٍد، ْبفِ  للاِ  ل ْدلد، فركلو َىْبدِ  ىف كفيه ىطيف ، كه  ركلي  ل حفلد
 كللا تعلى  أى ـ. .رض  للا ىنهمل

َ َنلَرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـالث:   ،(٘)لْىُمَحلِرِب    ُىَبْادٍ  ْبفُ  ُمَحم د : َحد 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ٕٙٛٓ/ رقـ ٖ٘ٙٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٔ)
 (.ٕ٘ٛٓ/ رقـ ٖ٘ٙٔ/ ٖ) لىمصدر نفَّه( ٕ)
 (.ٔٓٙٛ/ رقـ ٕٓ٘ /٘( مَّت رج أب  َىَكلَن  )ٖ)
 (.ٕٔٗ/ رقـ ٖٔٔ/ ٔ) ِى ط َبَرلِن ّ ( لىمعْـ ل كَّط ٗ)
لس، لىككف ،  ُمَحم دبف ُىَبْاد بف  ُمَحم د( ٘) ، أبك ْعفر كأبك يع   لىن    ، مف لىعلشر ، ملت َّن  صدكؽ بف كلِقد لْىُمَحلِرِب  

كمل قلؿ لبف  صدكؽ  ُقْ ُت:. لى َِّقلتف   ِحب لفرو لبف : ل بأس به، كذكلىن ََّلِئ ّ إحدػ ك مَّاف، كقاِ قبِ ذىؾ. قلؿ 
ر )حْر.  َْ لى َِّقلت لْبف (، ٜٛٔ/ رقـ ٜٛ/ ٔ) مشا   لىن ََّلِئ ّ (، ٕٓٔٙ/ رقـ ٜ٘ٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖ٘ٗ٘ٔ/ رقـ ٛٓٔ/ ِٜحب لف )
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َ َنل ٍِ  ْبفُ  ُمَحم د َحد  فَ  َأف   َكلِقػٍد، ْبػفِ  ّللا ِ  َكَىْبػدِ  ،(ٖ)َنػلِفعٍ  َىػفْ  ،(ٕ)َأِبيػهِ  َىفْ  ،(ٔ)ُفَضْا ُىَمػَر رضػ  للا  لْبػفِ  ُمػَؤذِّ
َةُ ،: َقلؿَ  ىنهـ، َِ  َكلفَ  ِإَذل َحت   َِّْر، َِّْر : َقلؿَ  لىص  َفقِ  كبِ ُغاُ  َقْب ـ   لْىَمْغػِرَب، َفَصػ    َنػَزؿَ  (ٗ)لىش   لْنَتَظػرَ   ُػ
ػَفقُ  َغػلبَ  َحت ػ  ، َكَصػ    لىش  َِ ـ   لْىِعَشػل َِ  ِإَذل َكػلفَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللا ِ  َرَُّػكؿَ  "ِإف  : َقػلؿَ   ُػ ػ ِْ َِ  َصػَنعَ  َأْمػٌر، ِبػهِ  َى  لى ػِذؼ ِمْ ػ

ػلِبٍر، لْبػفُ  َرَكلوُ : َأُبػك َدلُكد َقػلؿَ   َػَةٍث"، َمَِّػاَر َ  لى  ْاَ ػ ِ كَ  لْىَاػْكـِ  َذِىػؾَ  ِف  َفََّلرَ  َصَنْعُت،  َهػَذل َنْحػكَ  َنػلِفٍع، َىػفْ  َْ
 .(٘)ِبِإََّْنلِدوِ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ   لْبػفُ  بػف ُفَضػْاِ بػه، كفيػه زيػلد : "َأتَػ  ُمَحم د، ىف (ٙ)ىف ى   بف لىُمْنِذر لىَبز لرأبك بكر  َأْ َرَْ
ِريخُ لى ُىَمر ْمِس، َغْاُبكَب ِ  ِىْندَ  َصِفي  َ  َىَ   ص  فِ  َفَقلؿَ  لىش  ةُ  .: ِىْ ُمَؤذِّ  . (ٚ) .."لىص 

 

                                                           

،  ُمَحم د( ٔ) بِّ   متشيع، مف لىت لَّع ، ملت َّن   مس  ِ َق ، أبك ىبد لىرحمف لىككف ، ـَمْكَلهُ بف ُفَضْاِ بف َغْزَكلف لىض 
، ِ َق ًل ك ار لىحداث متشيعًل كبعضهـ ل يحتس به، كقلؿ لبف معاف: صدكق ِ َق كتَّعاف كملئ . قلؿ لبف َّعد: كلف 

ِ َّقط حدا ه، كذكرو لبف  بتًل ف  لىحداث، كمل أق ِ َق بف فضاِ  ُمَحم دكقلؿ لبف شلهاف: قلؿ ى   بف لىمدان : كلف 
ِ  ّ ، كقلؿ ِ َق : لىن ََّلِئ ّ ، كقلؿ لى َِّقلتف   ِحب لف ْْ شيع ، كقلؿ  ِ َق ، ككلف اتشيع، كقلؿ يعقكب بف َّفيلف: ِ َق : لىِع

لَرُقْطِن ّ  اتشيع،  : كلفَأْحَمد ْبف َحْنَبِ: كلف  بتًل ف  لىحداث  إل أنه كلف منحرفًل ىف ى ملف رض  للا ىنه، كقلؿ لىد 
: كلف شيعيًل َأُبك َدلُكدمف أهِ لىع ـ، كقلؿ  صدكؽ : ُزْرَى ككلف حَّف لىحداث، كقلؿ أبك حلتـ: شاخ، كقلؿ أبك 

: ِ َق محترقًل، ك  ِ  لىن قلد،  ِ َق  ُقْ ُت:، ىلرؼ، رم  بلىتشيع. صدكؽ ر: َْ حَ  فُ ، كقلؿ لبْ َقلَؿ لىذ َهِب   ُْ متشيع كمل قلؿ 
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ ) ُاْنَظر:تشيعه. كللا أى ـ. كمف ْرحه إنمل ْرحه ى ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ (، تلريخ أَّملِ ٖٕٙ/ رقـ ٚ٘/ ٛلى

ِ  ّ  لى َِّقلت معرف  (،ٕٙ٘ٔ/ رقـ ٕٛٓ/ ٔلبف شلهاف ) لى َِّقلت ْْ (، َّؤللت لىَّ م  ٜٓٗٔ/ رقـ ٔٔٗ/ ٔ) ِىْ ِع
لَرُقْطِنّ  ) لؿ ِىْ ِمزِّؼ )َتْهِذْاُب لىْ (، ٖٔٗ/ رقـ ٖٕٛ/ ٔى د  َْ ِِ لىرِّ َتْهِذْاُب (، ٛٗ٘٘/ رقـ ٜٕٚ/ َٕٙكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل

ر ) َْ ر (، ٘ٔٔ٘/ رقـ ٕٔٔ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )(، ٓٙٙ/ رقـ ٙٓٗ/ ٜلىت ْهِذْاِب لْبِف َح َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٕٚٙ/ رقـ ٕٓ٘ص )
ِرير ٕ) َْ ، ( ُفَضْاِ بف َغْزكلف بف  بِّ   ، مف كبلر لىَّلبع ، ملت بعد َّن  أربعاف. ِ َق ، أبك لىفضِ لىككف ، َمْكَلُهـلىض 

ر ) َْ  (.ٖٗٗ٘/ رقـ ٛٗٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص نلفع،  (ٖ)  (.ٔ٘مكى  لبف ىمر، ِ َق . َّبق تْر
َفق، ٗ) (، بدلئع ٕ٘ٙ/ ٔلىمدكن  ىإلملـ ملىؾ ) ُاْنَظر:ملىؾ: هك لىُحْمر ، كىند أب  حنيف  هك لىبيلض.  َملـُ َقلَؿ لإلِ ( لىش 

 (.ٕٗٔ/ ٔلىصنلئع ف  ترتاب لىشرلئع ى كلَّلن  )
 (.ٕٕٔٔ/ رقـ ٙ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٘)
، لٙ) َتلِرْيُخ ىعَةؼ، ل ىكر، ملت َّن  َّت ك مَّاف كملئتاف. ( َىِ ّ  ْبف لىمنذر َأُبك لْىَحََّف لىّطِريقّ ، لْ ْكِدّؼ، لىُككف  

ـِ ِى ذ َهِبّ  )  (. ٔٗٔ/ رقـ ٖٜ/ ٔ) لىن ََّلِئ ّ . مشا   ِ َق : شيع  محض لىن ََّلِئ ّ (. قلؿ ٖٗٚ/ رقـ ٖٔٔ/ ٙلإِلََّْة
 (.ٖٓٗ٘/ رقـ ٜٖ/ ٕٔ) لىَبز لر( مَّند ٚ)
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ػػهُ ك  َأف  لْبػػَف ُىَمػػَر، لَُّْتْصػػِرَخ َىَ ػػ  " أاػػكب ىػػف نػػلفع بػػه، كفيػػه زيػػلد ِمػػْف َطِرْيػػقِ أبػػك ىكلنػػ   َأْ َرَْ
  .(ٔ)"َصِفي َ  َكُهَك ِبَمك  َ 

هُ لبف ىمر  ِدْاثِ ِمْف حَ  َكَىُه َشلِهدٌ  بل تةؼ ىفػع:  ُمَِّْ ـبمعنلو، كىند  (ٖ)ُمَِّْ ـ، ك (ٕ)لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
َفُق". َيِغابَ  َأف   "َبْعدَ   لىش 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ػػدإَّػػنلدو حَّػػف، فيػػه  ، كيرتقػػ  إَّػػنلدو إىػػ  لىصػػحيد ىغاػػرو، فقػػد صػػدكؽ لْىُمَحػػلِرِبّ   بػػف ُىَبْاػػد ُمَحم 
مػف ِقَبػِ  َتلم ػ ُمَتلَبَعػ  َكلِقػٍد  بػف ّللا ِ  مف ِقَبِ ى ػ  بػف لىمنػذر، كُتكبػع َىْبػد َتلم  ُمَتلَبَع  محلرب  ُتكبع فيه لى
ِريخُ  ُىَمر لْبفُ  بف ُفضاِ، كلىحداث ف  متنه شذكذ  فقد َّقط منه ىفع: "... َأَت  ُمَحم دنلفع، ك   َىَ   لىص 
ػػْمِس، َغْاُبكَبػػ ِ  ِىْنػػدَ  َصػػِفي  َ  فِ  َقػػلؿَ فَ  لىش  ػػةُ  ..."، كهػػك ىنػػد لإلمػػلـ أبػػ  بكػػر : ِىْ ُمػػَؤذِّ فػػ  مَّػػندو،  لىَبػػز لرلىص 
 لبف ىمر رض  للا ىنهمل مرفكىًل. ِمْف َحِدْاثِ  ُمَِّْ ـك  لْىُبَ لِرؼّ كركلو 

 َِ ػػَفِق"، فقػػد  ػػلىف ركليػػ   ُغُاػػكبِ  كفيػػه: "َقْبػػ فػػ  صػػحيحه، كلىتػػ  ركلهػػل ىباػػد للا، ىػػف  ُمَّْػػِ ـلىش 
َفُق".  َيِغابَ  َأف    : "َبْعدَ نلفع، كه  لىش 

ارتق  لىحػداث إىػ   ُقْ ُت:. (ٗ)شلذ...  لىشفق غاكب قبِ: قكىه ىكف صحيد، قلؿ ل ىبلن : إَّنلدو
 لىصحيد ىغارو دكف لىشلذ منه.

هلبف  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الرابع: َْ َ َنلَرِحَمُه للُا َتَعلَى  َمل   ،(٘)َ َ فٍ  ْبفُ  َبْكرُ  : َحد 

 :َقلَل  (ٙ)َيْحَا  ْبفُ  ُمَحم دكَ 

 

                                                           

 (.ٖٕٙٛ/ رقـ ٛٚ/ ٕ( مَّت رج أب  ىكلن  )ٔ)
 (.ٛٙٙٔ/ رقـ ٖٙٔ/ ٕ) ْيُد لْىُبَ لِرؼّ َصحِ ( ٕ)
 (.ٖٓٚ/ رقـ ٛٛٗ/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٖ)
 (.ٜٚٓٔ/ رقـ ٖٗٚ/ ٗ( صحيد أب  دلكد ىألىبلن  )ٗ)
ر )، مف لىعلشر ، ملت بعد َّن  أربعاف. صدكؽ ( َبْكر ْبف َ َ ف لىبصرؼ، أبك بشر، ٘) َْ ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٖٛٚ/ رقـ ٕٙٔ
، لىنيَّلبكرؼ، لىزهرؼ، يْ ؤَ بف يحا  بف ىبد للا بف  لىد بف فلرس بف ذُ  ُمَحم د( ٙ) ، حلفع، ْ اِ، مف لىحلدي  ِ َق ب لىذ ْهِ   

ر )ىشر ، ملت َّن   ملف ك مَّاف ى   لىصحيد كىه َّت ك ملنكف َّن .  َْ / رقـ ٕٔ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٖٙٛٚ.) 
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َ َنل َِ  ْبػػفُ  ِإْبػػَرلِهيـُ  َأْ َبَرَنػػل ،(ٔ)ُمكََّػػ  ْبػػفُ  ّللا ِ  ُىَبْاػػدُ  َحػػد   ُىَمػػَر، لْبػػفِ  َىػػفْ  َكلِقػػدٍ  ْبػػفِ  ّللا ِ  َىْبػػدِ  َىػػفْ  ،(ٕ)ِإَّْػػَملِىا
ِِّ  ِمػػفْ  َيْأُ ػػذُ  َكػػلفَ  - ملسو هيلع هللا ىلص - لىن ِبػػ    َأف  : َكَىلِئَشػػ َ   لْ َْرَبِعػػافَ  َكِمػػفْ  ِداَنػػلٍر، ِنْصػػفَ  َفَصػػلِىًدل، ِداَنػػلًرل ِىْشػػِريفَ  ُكػػ
 .(ٖ)ِداَنلًرل ِداَنلًرل،

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هِ  ِْ هلبف  لْنَفَرَد ِبَتْ ِرْي َْ  دكف أصحلب لىَّنف. َمل

هُ ك  لَرُقْطِن ّ  َأْ َرَْ  .(ٗ)ِبِمْ ِ هِ ىباد للا بف مكَّ  به  ِمْف َطِرْيقِ  لىد 

هُ ى   رض  للا ىنه  ِمْف َحِدْاثِ حَّف  َىُه َشلِهدٌ كَ  هلبف  َأْ َرَْ َْ  .(٘)ِبَنْحِكو َمل

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ػع بػف إَّػملىاِ بػف ضعاف لإلَّػنلد  ىضػعف إبػرلهيـ مِّ َْ ل نصػلرؼ، كلىحػداث ارتقػ  بلىشػلهد  ُم
 .(ٙ)إى  لىحَّف ىغارو، كصححه ل ىبلن 

ْحَمِن ْبـنُ  -ٜ , َأُبـو اْلِمْسـَور, تـوفي سـنة  )م( َعْبُد الر  اْلِمْسـَوِر ْبـِن َمْخَرَمـَة ْبـِن َنْوَفـلس الزُّْىـِريُّ اْلَمـَدِنيُّ
 .(ٛ), من الـالـة(ٚ)تسعين

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو:  لْىِمَّْػَكرأبػك  :، كزلد فػ  مكضػع آ ػر: كػلف ق اػِ لىحػداث، كقػلؿ(ٜ)ِ َقػ َقػلَؿ لىػذ َهِب  
ٍر: َكَقلَؿ ، (ٓٔ)لىفقيه َْ  .(ٔٔ)َمْقُبْكؿلْبُف َح

                                                           

، لىككف ، أبك  ُىَبْاُد للاِ  (ٔ) ـَ لىَعْبَِّ   ، كلف اتشيع، مف لىتلَّع ، قلؿ أبك ِ َق ، ُمَحم دبُف ُمْكََّ  بِف َأِب  لىُمْ َتلِر بف َبلَذل
حلتـ: كلف أ بت ف  إَّرلئاِ مف أب  ُنعيـ، كلَُّتْصِغر ف  َّفيلف لى كرؼ، ملت َّن   ةث ىشر  ى   لىصحيد. 

ر  َْ  (.ٖ٘ٗٗ/ رقـ ٖ٘ٚص )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِع ل نصلرؼ، أبك إَّحلؽ لىمدن ، ضعاف، مف لىَّلبع . ٕ) مِّ َْ ر )( إبرلهيـ بف إَّملىاِ بف ُم َْ ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٛٗٔ/ رقـ ٛٛ
ه )( ٖ) َْ  (.ٜٔٚٔ/ رقـ ٔٔ/ ََُّٖنُف لْبف َمل
لَرُقْطِن ّ ( َّنف ٗ)  (.ٜٙٛٔ/ رقـ ٔٚٗ/ ٕ) لىد 
ه )ََُّنُف لبْ ( ٘) َْ  (. قلؿ شعاب ل رنؤكط: حداث حَّف.ٜٓٚٔ/ رقـ ٓٔ/ ٖف َمل
 (.ٖٔٛ/ رقـ ٜٕٛ/ ٖ( إركلِ لىغ اِ ف  ت ريس أحلداث منلر لىَّباِ ىألىبلن  )ٙ)
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٚ)  (.ٜٗ/ رقـ ٜٛٙ/ َٕتلِرْيُخ لإِلََّْة
ر )( ٛ) َْ  (.٘ٓٓٗ/ رقـ ٖٓ٘/ َٔتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٖٔٔ/ رقـ ٗٗٙ/ َٔكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )لى( ٜ)
ـِ ِى ذ َهِبّ  )ٓٔ)  (.ٜٗ/ رقـ ٜٛٙ/ ٕ( َتلِرْيُخ لإِلََّْة
ر )( ٔٔ) َْ  (.ٜ٘ٓٓٗ/ رقـ ٖٓ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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اِد ِفْيِو: ، كقػلؿ: لى َِّقػلت، كلبػف َ َ ُفػكف فػ  (ٕ)ِحب ػلفكذكػرو لبػف  ،(ٔ)لىحػداث : ق اػِدعْ ََّػ فُ لْبػ لؿَ َقػ َأْقَواُل النُّل 
ػككػذل قػلؿ . (ٖ)ِ َق  كر:َّْ لىمِ  بف لىرحمف ىبد: ـيْ حِ لىر   ىبد لبف قلؿ ػكصػةح لىػدِّ  ،(ٗ)لكؼ  َ لىَّ   فدؼ،اف لىص 
 .(ٚ)ؼ: كلف فقاهلً رِ ذْ َة ، كقلؿ لىبَ (ٙ)كقلؿ لبف ىَّلكر: لىفقيه ،(٘)زلد: ق اِ لىحداثك 

ػَ لكؼ،، ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو: كقػكؿ لبػف  ك قه لبف حلف، كلبف َ َ ُفكف، كىبد لىرحمف بف لىِمَّْكر، كلىَّ 
 .، ىق   حدا ه ل ىطعٍف فيه. كللا تعلى  أى ـَمْقُبْكؿحْر فيه: 

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:ا   لدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىن حك لىت لى : ُمَِّْ ـأ رج ىه        
َ ِن  َىْمٌرك لىن لِقدُ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  ُمَِّْ ـ َقلَؿ لإِلَملـُ  ، (ٓٔ)، َكَىْبػُد ْبػُف ُحَمْاػدٍ (ٜ)، َكَأُبك َبْكػِر ْبػُف لىن ْضػرِ (ٛ): َحد 

ـَ ْبػػػِف ََّػػػْعدٍ  َ َنل َيْعُقػػػكُب ْبػػػُف ِإْبػػػَرلِهي َكلى  ْفػػػُع ِىَعْبػػػٍد، َقػػػلُىكل: َحػػػد 
َ ِن  َأِبػػػ (ٔٔ) ، َىػػػْف َصػػػلِىِد ْبػػػِف (ٕٔ)، َقػػػلَؿ: َحػػػد 

 ، (ٖٔ)َكْيََّلفَ 

                                                           

 (.ٗٔٓٔ/ رقـ ٖٖٔ/ ٘( لىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )ٔ)
 (.ٙٗٓٗرقـ / ٔٓٔ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٕ)
 (.ٕٖٓٗ/ رقـ ٖٕٕ/ ِٛإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ ) ُاْنَظر:( ٖ)
 (.ٕٚٗ٘/ رقـ ٗ٘ٔ/ ٕلكؼ ) َ ( لىتحف  لى طيف  ف  تلريخ لىمدان  لىشريف  ى َّ  ٗ)
 (.ٖ/ ٙٙٔ/ ٛٔ( لىكلف  بلىكفيلت ىصةح لىداف لىصفدؼ ) ٘)
 (.ٖٜٖٙ/ رقـ ٜٕٗ/ ٖ٘( تلريخ دمشق لبف ىَّلكر )ٙ)
 (.ٕٖٓٗ/ رقـ ٖٕٕ/ ِٛإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ ) ُاْنَظر:( ٚ)
، حلفع، كهـ ف  حداث، مف لىعلشر ، ملت َّن  ِ َق بف ُبَكار لىنلقد، أبك ى ملف لىبغدلدؼ، نزؿ لىرق ،  ُمَحم د( ىمرك بف ٛ)

ر )ل نتاف ك ة اف.  َْ  (.ٙٓٔ٘ / رقـٕٙٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، كقاِ أحمد ُمَحم د( أبك بكر بف لىن ْضر بف أب  لىن ْضر لىبغدلدؼ، كقد انَّب ىْدو، لَّمه ككناته كلحد، كقاِ لَّمه: ٜ)

َتْقِرْيُب ، مف لىحلدي  ىشر ، ملت َّن   مس كأربعاف. ِ َق كأبك لىن ْضر، هك هلشـ بف لىقلَّـ، مشهكر كأبك بكر، 
ر ) َْ  (.ٜٜٗٚ/ رقـ ٕ٘ٙص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، أبك ُمَحم د، قاِ لَّمه: ىبد لىحماد، كبذىؾ  فِ د بْ اْ ُحمَ  فُ بْ  دُ بْ ( ىَ ٓٔ) ، حلفع، ِ َق كغار كلحد،  ِحب لفْـز لبف نصر لىَكشِّ  
ر )مف لىحلدي  ىشر ، ملت َّن  تَّع كأربعاف.  َْ  (.ٕٙٙٗ/ رقـ ٖٛٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

فلضِ،  ِ َق لهيـ بف َّعد بف إبرلهيـ بف ىبد لىرحمف بف ىكؼ لىزهرؼ، أبك اكَّف لىمدن ، نزيِ بغدلد، ( يعقكب بف إبر ٔٔ)
ر )مف صغلر لىتلَّع ، ملت َّن   ملف كملئتاف.  َْ  (.ٔٔٛٚ/ رقـ ٚٓٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

حْ ، ُتُك ِّـ فيه  ِ َق ؽ لىمدن ، نزيِ بغدلد، ( إبرلهيـ بف َّعد بف إبرلهيـ بف ىبد لىرحمف بف ىكؼ لىزهرؼ، أبك إَّحلٕٔ)
ر )بة قلدح، مف لى لمن ، ملت َّن   مس ك ملناف.  َْ  (.ٚٚٔ/ رقـ ٜٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 ،  بت، فقيه، مف لىرلبع ،ِ َق ، أك أبك لىحلرث، مؤدب كىد ىمر بف ىبد لىعزيز، ُمَحم د( صلىد بف كيَّلف لىمدن ، أبك ٖٔ)
ر )ملت بعد َّن   ة اف أك بعد ل ربعاف.  َْ  (.ٕٗٛٛ/ رقـ ٖٕٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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ْعَفػِر ْبػِف َىْبػِد للِا ْبػِف لْىَحَكػـِ (ٔ)َىِف لْىَحلِرثِ  َْ ، َىػْف 
، (ٖ)َّْػَكِر، َىػْف َأِبػ  َرلِفػعٍ ، َىػْف َىْبػِد لىػر ْحَمِف ْبػِف لْىمِ (ٕ)

ػٍ  َقْبِ ػ  ِإل  "َقػلَؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأف  َرَُّػكَؿ للِا رضػ  للا ىنػه َىْف َىْبِد للِا ْبِف َمَّْػُعكدٍ  َمػل ِمػْف َنِبػ ٍّ َبَع َػُه للُا ِفػ  ُأم 
ِتػػػِه َحَكلِري ػػػكفَ  ـْ ، َكَأْصػػػَحلٌب َيْأُ ػػػُذكَف ِبَُّػػػ(ٗ)َكػػػلَف َىػػػُه ِمػػػْف ُأم  ـ  ِإن َهػػػل َتْ ُ ػػػُف ِمػػػْف َبْعػػػِدِه ن ِتِه َكَيْقتَػػػُدكَف ِبػػػَأْمِرِو،  ُػػػ

لَهػدَ  (٘)ُ ُ كؼٌ  َْ ـْ ِبَاػِدِو َفُهػَك ُمػْؤِمٌف، َكَمػْف  لَهػَدُه َْ ـْ َيُقكُىكَف َمػل َل َيْفَعُ ػكَف، َكَيْفَعُ ػكَف َمػل َل ُاػْؤَمُركَف، َفَمػْف  ُه
ل َْ ـْ ِبَقْ ِبِه َفُهَك ُمْؤِمفٌ ِبِ ََّلِنِه َفُهَك ُمْؤِمٌف، َكَمْف  َهَدُه

يَملِف َحب ُ  َ ْرَدؿٍ (ٙ) َِ َذِىَؾ ِمَف لإْلِ َقػلَؿ َأُبػك  "،، َكَىْيَس َكَرل
ـَ لْبػػُف َمَّْػػُعكٍد َفَنػػَزَؿ ِبَقَنػػلَ  َفلَّْػػَتْتَبعَ  ، َفَقػػِد ْ ُت َىْبػػَد للِا ْبػػَف ُىَمػػَر َفػػَأْنَكَرُو َىَ ػػ   للِا ْبػػُف  ِن  ِإَىْيػػِه َىْبػػدُ َرلِفػػٍع: َفَحػػد 

َ ِنيػػِه َكَمػػ َ َّْػػَنل ََّػػَأْىُت لْبػػَف َمَّْػػُعكٍد َىػػْف َهػػَذل لْىَحػػِداِث، َفَحد  َْ ػػل  ْ تُػػُه لْبػػَف ُىَمػػَر َيُعػػكُدُو، َفلْنَطَ ْقػػُت َمَعػػُه َفَ م  ل َحد 
َث ِبَنْحِك َذِىَؾ َىْف َأِب  َرلِفعٍ   .(ٚ)ُىَمَر، َقلَؿ َصلِىٌد: َكَقْد ُتُحدِّ

 :َتْخِرْيُج الَحِدْيثِ 

هُ   ْبفِ  لىر ْحَمفِ  َىْبدِ  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٓٔ)لن كَ كأبك ىَ  ،(ٜ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِك  ،(ٛ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
  .، إل أحمد ببعض لى فعِبِمْ ِ هِ ، به َمْ َرَم  بف لْىِمََّْكر

 

 

                                                           

، أبك ىبد للا لىمدن ، ٔ) ر )، مف لىَّلدَّ . ِ َق ( لىحلرث بف فضاِ ل نصلرؼ، لىَ ْطِم   َْ ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٗٓٔ/ رقـ ٚٗٔ

ر )، مف لى لى  . ِ َق لىحكـ ل نصلرؼ، كلىد ىبد لىحماد،  ( ْعفر بف ىبد للا بفٕ) َْ / رقـ ٓٗٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٜٗٗ.) 

ـُ َأُبك َرلِفٍع َمْكَى  َرَُّكِؿ للِا ٖ) ، ملسو هيلع هللا ىلص( ِإْبَرلِهي ِِ ّـِ لْىَفْض ـِ لْىَعب لِس َكُأ َ  َمَع ِإََّْة . لْ ُتِ ُف ِف  ، َكلَف ِإََّْةُمُه ِبَمك  ـُ َكَكَتُمكل ِإََّْةَمُه
ْف َشِهَد لْىَ ْنَدَؽ، َكَكلَف ِفيَمْف َفْتَد ِمْصَر َكشَ  : ُهَك ِمم  َِ ـُ َكِقا : َأََّْ  َِ ، َكِقا ـُ : ِإْبَرلِهي َِ ِهَدُو. ُاْنَظر: معرف  لىصحلب  لَِّْمِه َفِقا

 (.ٕٚٓ/ ٔ ب  ُنعيـ )
لىدقاق لىحكلرؼ ىت  يصه مف ُىبلب لىُبر، نهـ ُ  ِّصكل كُنق كل مف كِ ىاب، كَّم  ( َحَكلِري كَف: لى كلص ل صفيلِ، فكأٗ)

كيقلؿ: ىاف حكرلِ: إذل لشتد بيلضهل ك  ص كلشتد َّكلدهل، كقاِ: لىحكلريكف: هـ لىن لصركف. كشف لىمشكِ ِمْف 
 (.ٖٔٔ/ رقـ ٕٖٓ/ َٔحِدْاِث لىصحيحاف لبف لىْكزؼ )

 (.ٖٔٔ/ رقـ ٕٖٓ/ ٔلىصحيحاف لبف لىْكزؼ ) ِمْف َحِدْاثِ لىفاف. كشف لىمشكِ ( ُ ُ كٌؼ: لى لىفكف بعد لىَّ٘)
ـْ ِبَقْ ِبِه َفُهَك ُمْؤِمٌف: إنكلر لىمعصي  كبغضهل كلىن فكر مف فلى هل، كمت  ىـ يكف لىق ب ى   هذو لىصف  ٙ) لَهَدُه َْ ( َكَمْف 

 (.ٖٔٔ/ رقـ ٕٖٓ/ ٔىْكزؼ )لىصحيحاف لبف ل ِمْف َحِدْاثِ فلإليملف بعاد منه. كشف لىمشكِ 
 (.ٓ٘/ رقـ ٜٙ/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٚ)
 (.ٓ٘/ رقـ ٚ/ ٔ) لىمصدر نفَّه( ٛ)
 (.ٜٖٚٗ/ رقـ ٖٚٛ/ ٚ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٜ)
 (.ٜٜٛ/ رقـٖٖ/ ٔ  )لنَ كَ ( مَّت رج أب  ىَ ٓٔ)
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ  لْىِمَّْػَكر، كل يضػرو ذىػؾ  نػه متفػق ى ػ  تك يقػه،  ْبػفُ  َمفِ لىػر حْ  كىػـ ُاتػلبع فيػه َىْبػدُ ، ُمَّْػِ ـ َأْ َرَْ
  ىذىؾ. ُمَِّْ ـفلحتس به 

ادســة  -ٓٔ , َأُبــو َرِزيــَن, مــن الس  , اْلُكــوِفيُّ ـََســِديُّ , مــات ســنة الماوــة (ٔ))م س( َمْســُعوُد ْبــُن َماِلــكس ا
 .(ٕ)تلريباً 

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: كَ ،(ٖ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  . (ٗ)َمْقُبْكؿَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو:  ،(ٚ): كلف فقاهلً لىذهب كقلؿ ، (ٙ)لى َِّقلتف   ِحب لف، كذكرو لبف (٘)ِ َق : لىن ََّلِئ ّ قلؿ  َأْقَواُل النُّل 

ــْوِل ِفْيــِو: ف حْػػر فيػػه: قػػكؿ لبػػ، ك لىػػذ َهِب ، ك ِحب ػػلف، كلبػػف لىن ََّػػلِئ ّ كمػػل لتفػػق ى ػػ  ذىػػؾ ، ِ َقػػ  ُخاَلَصــُة الَل
 ، ىق   حدا ه ل ىطعٍف فيه. كللا تعلى  أى ـ.َمْقُبْكؿ

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىن حك لىت لى : لىن ََّلِئ ّ ك  ُمَِّْ ـأ رج ىه        

َ َنلَرِحَمُه للُا َتَعلَى  ُمَِّْ ـ َقلَؿ لإِلَملـُ  َ َنل لَأُبػك َبْكػِر  : كَحػد  َ َنل ُغْنػَدٌر، َىػْف ُشػْعَبَ ، ح كَحػد  ْبػُف َأِبػ  َشػْاَبَ ، َحػد 
َ َنل  ُمَحم د لٍر، َقلَل: َحد  لِهػٍد، َىػِف  ُمَحم دْبُف لْىُمَ ن  ، َكلْبُف َبش  َْ ـِ، َىػْف ُم َ َنل ُشْعَبُ ، َىِف لْىَحَك ْعَفٍر، َحد  َْ ْبُف 

َبل"، َأن ُه َقلَؿ: ملسو هيلع هللا ىلص، َىِف لىن ِب ِّ ىنهملرض  للا  لْبِف َىب لسٍ  ُبكرِ (ٛ)ُنِصْرُت ِبلىص   ."(ٜ)، َكأُْهِ َكْت َىلٌد ِبلىد 

َ َنل َأُبك َبْكِر : َرِحَمُه للُا َتَعلَى كقلؿ   ، َقلَل: (ٔٔ)، َكَأُبك ُكَرْيبٍ (ٓٔ)ْبُف َأِب  َشْاَب َ لَحد 

                                                           

ر )( ٔ) َْ  (.ٔٔٙٙ/ رقـ ٕٛ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )َتلِريْ ( ٕ)  (.ٕٕ٘/ رقـ ٜ٘ٔٔ/ ُٕخ لإِلََّْة
  (.ٓٓٗ٘/ رقـ ٕٚ٘/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)
ر )( ٗ) َْ  (.ٔٔٙٙ/ رقـ ٕٛ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر ) ُاْنَظر:( ٘) َْ  (.ٕٗٔ/ رقـ ٚٔٔ/ َٓٔتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٔٚٔٔٔ/ ٔٓ٘/ ٚ) لى َِّقلت لْبف ِحب لف( ٙ)
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٚ)  (.ٕٕ٘/ رقـ ٜ٘ٔٔ/ َٕتلِرْيُخ لإِلََّْة
َبلٛ) َبل: ه  لىريد لىشرقي ، فهك يَّتبشر  ،( ُنِصْرُت ِبلىص  َشْرح َصِحْيد  ُاْنَظر:بمل نصرو للا به مف لىريلح.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لىص 

 (.ٖٗٔ/ ٘(، )ٕ٘/ ٖلبف بطلؿ ) لْىُبَ لِرؼّ 
 (.ٜٛٔ/ ٙشرح لىنككؼ ى   مَّ ـ )( ٜ)
مته ِ َق ، حلفع، صلحب تصلناف. َأُبك َبْكر لْبف َأِب  َشْاَب ، (ٓٔ)  (.ٕٙ)ص  َّبق تْر
مته )ص ُمَحم د بف لىعةِأبك ُكَرْيب،  (ٔٔ)  (.ٕٙ، ِ َق . َّبق تْر
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َ َنل َأُبػػك ُمَعلِكَيػػ َ  َ َنل َىْبػػُد للِا ْبػػُف ُىَمػػَر ْبػِف (ٔ)َحػد  ػػد، ح كَحػد  ْعِفػ    ُمَحم  ُْ ْبػػِف َأَبػػلَف لْى
َ َنل َىْبػػَدُ  (ٕ) َيْعِنػػ   -، َحػػد 

َبْارٍ (ٗ)َىِف لْ َْىَمشِ  ِكَةُهَمل، (ٖ)لْبَف ََُّ ْيَملفَ  ُْ ، َىْف َمَُّْعكِد ْبِف َملِىٍؾ، َىْف ََِّعاِد ْبِف 
 ، َىػِف لْبػِف َىب ػلسٍ (٘)

 .(ٙ)ِبِمْ ِ هِ  ملسو هيلع هللا ىلص، َىِف لىن ِب ِّ للا ىنهمل رض 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ػػهُ  مَّػػعكد بػػف ملىػػؾ ىػػف  ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ِكَةُهَمػػل  (ٚ)ُفَضػػْاِ، كأبػػ  معلكيػػ  ِمػػْف َطِرْيػػقِ  لىن ََّػػلِئ ّ  َأْ َرَْ
 ُْ  ر.اْ بَ َّعاد بف 

ػػػهُ ك  ػػػدىػػػف  لْىُبَ ػػػلِرؼّ  َأْ َرَْ ػػػد ِمػػػْف َطِرْيػػػقِ  ُمَّْػػػِ ـ، ك (ٛ) َ بػػػف َىْرَىػػػرَ  ُمَحم  ػػػهُ ، ك (ٜ)بػػػف ْعفػػػر ُمَحم   َأْ َرَْ
 يحا .  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٔٔ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، ك (ٓٔ)أيضلً  لْىُبَ لِرؼّ 

 

                                                           

، أحفع لىنلس ىحداث ل ىمش، كقد ِ َق ىقبه فلفلو[، ُىم  كهك صغار، ، أبك معلكي  لىضرير، لىككف ، ]بف َ لِزـ ُمَحم د( ٔ)
اهـ ف  حداث غارو، مف كبلر لىتلَّع ، ملت َّن   مس كتَّعاف كملئ ، كىه ل نتلف ك ملنكف َّن ، كقد رم  

لِ.  ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب بلإلْر َْ  (.ٜٕٛ٘/ رقـ ٘ٚٗص لْبِف َح
ْعف ، نَّب  إى   لىه حَّاف َمْكَلُهـ، لُ َمِكؼّ بف أبلف بف صلىد بف ىمار  ُمَحم د( ىبد للا بف ىمر بف ٕ) ُْ ، كيقلؿ ىه: لى

فيه تشيع، مف لىعلشر ، ملت َّن   صدكؽ أبك ىبد لىرحمف لىككف ، ُمْشُكدلن ، كهك كىلِ لىمَّؾ بلىفلرَّي ،  ،بف ى  
ر )َّع ك ة اف. ت َْ  (.ٜٖٓٗ/ رقـ ٖ٘ٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 بت، مف صغلر لى لمن ، ملت َّن  َّبع  ِ َق لىككف ، يقلؿ لَّمه: ىبد لىرحمف،  ُمَحم د( َىْبد  بف َّ يملف لىِكَةِبّ ، أبك ٖ)

ر )ك ملناف كقاِ بعدهل.  َْ  (.ٜٕٙٗ / رقـٜٖٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، حلفع، ىلرؼ بلىقرلِلت، كرع  ىكنه ادىس، ِ َق لىككف ، ل ىمش،  ُمَحم د ، أبك  ِ لهِ مهرلف ل َّدؼ، لىكَ  فُ بْ  ( َّ يملفُ ٗ)

ر )مف لى لمَّ ، ملت َّن  َّبع كأربعاف أك  ملف، ككلف مكىدو أكؿ َّن  إحدػ كَّتاف.  َْ ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕ٘ٔٙ/ رقـ ٕٗ٘

(٘ ُْ ،  بت، فقيه، مف لى لى  ، كركلاته ىف ىلئش  كأب  مكَّ  كنحكهمل ِ َق ، لىككف ، َمْكَلُهـؼ، دِ ََّ ر ل َ اْ بَ ( َّعاد بف 
ر مرَّ  ، ُقتِ باف ادؼ لىحْلج ]دكف لىملئ [ َّن   مس كتَّعاف، كىـ يكمِ لى مَّاف.  َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٕٕٛٚ/ رقـ ٖٕٗص )
 (.ٜٓٓ/ رقـٚٔٙ/ ٕ)ُمَِّْ ـ َصِحْيد( ٙ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٚ)  (.ٖٓٗٔٔ/ رقـٕٙٗ/ ٓٔلىَّ 
 (.ٖٖٖٗ/ رقـٖٚٔ/ ٗ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٛ)
 (.ٜٓٓ/ رقـٚٔٙ/ َٕصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٜ)
 (.٘ٓٔٗ/ رقـٜٓٔ/ ٘) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٓٔ)
 (.ٖٕٔٓ/ رقـٔٙٗ/ ٖ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٔٔ)



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

79 

هُ ك  هُ ، ك (ٕ)، كآدـ(ٔ)ُمَِّْ ـىف  لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ    َّػتتهـ(ٖ)ىف ى ملف بػف ىمػر َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ
 ،ىػف لىحكػـ ،، كآدـ، كى ملف بف ىمر( ىف شعب ُمَِّْ ـبف ْعفر، كيحا ، ك  ُمَحم دبف َىْرَىَرَ ، ك  م دُمحَ )

ُْ  ِكَةُهَملىف مْلهد    .ِبِمْ ِ هِ رض  للا ىنهمل  كمْلهد( ىف لبف ىبلس ،راْ بَ )َّعاد بف 
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ػػهُ  مػػف قبػػِ  ُمَتلَبَعػػ  َنلِقَصػػ مَّػػعكد بػػف ملىػػؾ  فيػػه بػػعك قػػد تُ ك ، لتفػػ  لىمتلبعػػ ُمَّْػػِ ـلإلمػػلـ  َأْ َرَْ
 . كللا تعلى  أى ـ.ـكَ حَ لىْ 

َْشَجِعيُّ  ُمْسِمم)م(   -ٔٔ  .(٘)من الـالـة, (ٗ)ْبُن َقَرَظَة اـْ

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٙ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٚ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد فِ  كذكرو يعقكب بف  ،(ٜ)مشهكر :لىَبز لركقلؿ أبك بكر ، (ٛ)لى َِّقلتف   ِحب لفلبف  ذكرو ْيِو:َأْقَواُل النُّل 
   .(ٓٔ)لـبق  لىع يل مف أهِ لىش  َّفيلف ف  لىط  

 ىق   ،َمْقُبْكؿ: فيه حْر لبف كقكؿ ،كك قه لبف حبلف كلىذهب  ،ُمَِّْ ـ، لحتس به ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 .أى ـ تعلى  كللا. فيه فٍ ىطع ل حدا ه

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىن حك لىت لى : ُمَِّْ ـأ رج ىه       
َ َنل َدلُكُد ْبُف ُرَشْادٍ : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  ُمَِّْ ـ َقلَؿ لإِلَملـُ   ، (ٔٔ)َحد 

                                                           

 (.ٖ٘ٓٔ/ رقـٖٖ/ ٕ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٔ)
 (.ٕٖ٘ٓ/ رقـٜٓٔ/ ٗ) لىمصدر نفَّه( ٕ)
 (.ٖٓٗ٘/ رقـٖٚٗ/ ٘) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٖ)
ْمعلن  )ٗ) : هذو لىنَّب  إى  قبا   أشْع. ُاْنَظر: ل نَّلب ى َّ  ِع   َْ  (.ٗٚٔ/ رقـ ٖٕٙ/ ٔ( لْ َْش
ر ) َتْقِرْيُب لىت ْهِذْابِ ( ٘) َْ  (.ٓٗٙٙ/ رقـ ٖٓ٘لْبِف َح
 (.ٕ٘ٗ٘/ رقـ ٕٓٙ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٙ)
ر )( ٚ) َْ  (.ٓٗٙٙ/ رقـ َٖٓ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٛٚ٘/ رقـ ٜٖٙ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٛ)
ر )( ٜ) َْ  .لىَبز لرـ أى ر ى يه ف  لىمطبكع مف مَّند ى ُقْ ُت:(، ٕٙٗ/ رقـ ٖ٘ٔ/ َٓٔتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٜٔ/ رقـ ٕ( لىمعرف  كلىتلريخ ى َفََّكؼ )ٓٔ)
َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ، مف لىعلشر ، ملت َّن  تَّع ك ة اف. ِ َق ، لى كلرزم ، نزيِ بغدلد، َمْكَلُهـد لىهلشم ، اْ ( دلكد بف ُرشَ ٔٔ)

ر ) َْ  (.ٗٛٚٔ/ رقـ ٜٛٔلْبِف َح
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َ َنل لْىَكِىاُد يَ  لِبرٍ (ٔ)ُمَِّْ ـْعِن  لْبَف َحد  َْ َ َنل َىْبُد لىر ْحَمِف ْبُف َاِزيَد ْبِف  ، َحد 
، َأْ َبَرِن  َمْكَى  َبِن  َفَزلَرَ ، َكُهَك (ٕ)

ِع ِّ  - ْبَف َقَرَظ َ  ُمَِّْ ـ، َأن ُه ََِّمَع (ٖ)ُرَزْيُق ْبُف َحي لفَ  َْ ّـِ َىْكِؼ ْبِف َملِىٍؾ لْ َْش ْعُت َيُقكُؿ: ََّمِ  - لْبَف َى
ِع    َْ َىْكَؼ ْبَف َملِىٍؾ لْ َْش
، " َيُقكُؿ: ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقكُؿ: ََِّمْعُت َرَُّكَؿ للِا (ٗ) ـْ ـْ َكُيِحب كَنُك ـُ لى ِذاَف ُتِحب كَنُه ِتُك ِ َيلُر َأِئم 

ـُ لى ِذاَف تُ  َكُتَص  كَف َىَ ْاِهـْ  ِتُك ، َكِشَرلُر َأِئم  ـْ ـْ َكَيْ َعُنكَنُكـْ َكُيَص  كَف َىَ ْيُك ، َكَتْ َعُنكَنُه ـْ ـْ َكُيْبِغُضكَنُك ، "ْبِغُضكَنُه
ـُ "ِىْنَد َذِىَؾ؟ َقلَؿ:  (٘)َقلُىكل: ُقْ َنل: َيل َرَُّكَؿ للِا، َأَفَة ُنَنلِبُذُهـْ  َةَ ، َل، َمل َأَقلُمكل ِفيُك ـُ لىص  َل، َمل َأَقلُمكل ِفيُك

َةَ ، َأَل َمْف َكِىَ  َى َ  ْيِه َكلٍؿ، َفَرآُو َيْأِت  َشْاًئل ِمْف َمْعِصَيِ  للِا، َفْ َيْكَرْو َمل َيْأِت  ِمْف َمْعِصَيِ  للِا، َكَل لىص 
لِبٍر: فَ "َاْنِزَىف  َاًدل ِمْف َطلَى ٍ  َْ ِ، َيل َأَبل  -َيْعِن  ِىُرَزْيٍق  - ُقْ ُت:، َقلَؿ لْبُف  َ ِن  ِبَهَذل لْىَحِداِث: آَّلل  ِحاَف َحد 

َ َؾ ِبَهَذل، َأْك ََِّمْعَت َهَذل ِمْف  ـِ، َىَحد  ْبِف َقَرَظَ  َيُقكُؿ: ََِّمْعُت َىْكًفل، َيُقكُؿ: ََِّمْعُت َرَُّكَؿ للِا  ُمَِّْ ـلْىِمْقَدل
َِ لْىِقْبَ َ ، َفَقلَؿ: "ِإؼ َكللِا لى ِذؼ َل ملسو هيلع هللا ىلص َ ل َىَ   ُرْكَبَتْيِه َكلََّْتْقَب َْ ْبِف  ُمَِّْ ـِإَىَه ِإل  ُهَك، َىََِّمْعُتُه ِمْف ؟ َقلَؿ: َف

  .(ٙ)"ملسو هيلع هللا ىلصَقَرَظَ ، َيُقكُؿ: ََِّمْعُت َىْكَؼ ْبَف َملِىٍؾ، َيُقكُؿ: ََِّمْعُت َرَُّكَؿ للِا 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  هُ ازيد، ك  بف َرِبْيَع  ِمْف َطِرْيقِ ، (ٚ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ ِمْف  ِكَةُهَمل  (ٜ) ّ مِ لرِ ، كلىد  (ٛ)ْبف َحْنَبَِأْحَمد  َأْ َرَْ
 .ِبِمْ ِ هِ به  َقَرَظ ، بف ُمَِّْ ـَحي لف(، ىف  بف ُزَرْيق ازيد، بفُ  )َرِبْيَع ُ  ِكَةُهَملَحي لف،  ُزَرْيق بف َطِرْيقِ 

                                                           

  ىكنه ك ار لىتدىيس كلىتَّكي ، مف لى لمن  ملت آ ر َّن  ِ َق أبك لىعبلس لىدمشق ،  ،َمْكَلُهـ ،لىقرش  ُمَِّْ ـبف ( لىكىاد ٔ)
هك مف لىطبق  لىرلبع  ف  لىتدىيس،  ُقْ ُت:(، ٙ٘ٗٚ/ رقـ ٗٛ٘أربع أك أكؿ َّن   مس كتَّعاف. لىتقريب لبف حْر )

 (.ٕٚٔ/ رقـ ٔ٘/ ٔر )َْ لبف حَ  طبقلت لىمدىَّاف ُاْنَظر:كقد صرح بلىَّملع هنل. 
لَرلِن ، ٕ) ، مف لىَّلبع ، ملت َّن  بضع ك مَّاف. ِ َق ( ىبد لىرحمف بف ازيد بف ْلبر ل زدؼ، أبك ىتب  لىشلم ، لىد 

ر ) َْ  (.ٔٗٓٗ/ رقـ َٖٖ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، مف صدكؽ قاِ لَّمه: َّعاد بف حيلف، كُرَزْيق ىقب،  ( ُرَزْيق بف حيلف لىدمشق ، أبك لىمقدلـ، كيقلؿ: بتقديـ لىزلؼ،ٖ)

، ذكرو لبف حبلف ف  لى قلت، كك قه لىنَّلئ ، كقلؿ لىذهب :  ق . لت َّن   مس كملئ  كىه  ملنكف َّن لىَّلدَّ ، م
ر ) ق ت:  ق ، ك قه لىنَّلئ  كلبف حبلف ككلفقهـ لىذهب ، كىـ ُاذكر فيه ْرح. َْ / رقـ َٜٕٓتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

(، لىكلشف ٙٔ٘/ رقـ ٕٗٚ/ ٖ(، تهذاب لىتهذاب لبف حْر )ٜٜٕٙ/ رقـ ٜٖٕ/ ٗ، لى قلت لبف حبلف )(ٖٜٙٔ
 (.ٓٚ٘ٔ/ رقـ ٜٖٙ/ ٔى ذهب  )

، صحلب ، ٗ) ِع   َْ : أَ ُيْكَن ( َىْكُؼ ْبُف َملِىٍؾ لْ َْش َِ ـَ ِمْصَر، َكِقا ، َكَقِد ـَ ل َبل َىْبِد للِا، َكُتُكفَِّ  َََّنَ  : َأَبل َىْبِد لىر ْحَمِف، َََّكَف لىش 
 (.ٖٕٕٓ/ َٗ َةٍث َكََّْبِعاَف. معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ )

: أفة نعزىهـ كل نطرح ىهدهـ كل نحلربهـ. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )٘) ـْ / ٙ( َأَفَة ُنَنلِبُذُه
ٕٖٜٙ.) 

 (.٘٘ٛٔرقـ / ٕٛٗٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٙ)
 (.٘٘ٛٔ/ رقـ ٕٛٗٔ/ ٖ) لىمصدر نفَّه( ٚ)
 (.ٜٖٕٔٛ/ رقـ ٙٓٗ/ ٜٖ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٛ)
لِرِمّ  )( ٜ)  (.ٜٖٕٛ/ رقـ ٖٗٛٔ/ ََُّٖنُف لىد 
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ  ، كفيه ىطيف ، كه  ركلي  ِ َق يضرو ذىؾ فهك ْرظ   كل قَ  بف ُمَِّْ ـ ، كىـ ُاتلبع فيهُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
ِع ّ  َملِىؾ ْبف َرَظ  ىف لبف ىمه َىْكؼقَ  بف ُمَِّْ ـ َْ  .لْ َْش
 .(ٕ)الكوفي, من الـالـة (ٔ)هللِا, الَبَجِميُّ  َعبد ْبنِ  َجرير ( اْلُمْنذر ْبنُ م د س ق) -ٕٔ

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر:  َكَقلؿَ ، (ٖ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٗ)َمْقُبْكؿلْبُف َح

اِد ِفْيِو: لَرُقْطِن ّ ، كَُّئِ (٘)لى َِّقلتف   ِحب لفبف لذكرو  َأْقَواُل النُّل  لى  َيْأِكؼ  حدا ه: "َل  ىف لىد   ِإل   لىض 
 .(ٙ)َضلؿ"، فقلؿ: صحيد
: فيه حْر لبف كقكؿ ف  صحيحه. ـُمَّْ ِ لىن قلد، كلحتس به  لىذ َهِب ، كلفق فيه ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

 أى ـ. تعلى  كللا. فيه ىطعفٍ  ل حدا ه ىق    َمْقُبْكؿ
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

هُ حدا ًل كلحدًل  ُمَِّْ ـأ رج ىه         ه، كلبف لىن ََّلِئ ّ ، ك لىتِّْرِمِذؼّ كِ مف  َأْ َرَْ َْ  ،َأُبك َدلُكد، كأ رج ىه َمل
هكلبف  َْ  حداً ل آ ر، كهمل ى   لىن حك لىت لى : َمل

َ ِن  : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  ُمَِّْ ـ َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول: ْبُف  ُمَحم د، َأْ َبَرَنل (ٚ)ْبُف لْىُمَ ن   لْىَعَنِزؼ   ُمَحم دَحد 
ْعَفرٍ  َْ
َ َنل ُشْعَب ُ (ٛ)  ، (ٜ)، َحد 

                                                           

ا   كهك لبف أنملر بف أرلش بف ىمرك بف لىغكث أ   ل َّد بف لىغكث، كقاِ لبٔ) ِْ : هذو لىنَّب  إى  قبا   َب    ِ َْ ف ( لىَب
ِرْير بْا   لَّـ أمهـ، كه  مف َّعد لىعشار  كأ تهل بله   كىدتل قبا تاف ىظيمتاف، نزىت بلىككف ، منهـ  َْ أبك ىمرك 

ْمعلن  ) . ل نَّلب ى َّ     ِ َْ  (.ٖٖٛ/ رقـ ٜٔ/ ٕبف ىبد للا لىَب
ر )( ٕ) َْ  (.ٙٛٛٙ/ رقـ َٙٗ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٕٙ٘/ رقـ ٜٕ٘/ ٕ) لىَكلِشُف ِى ذ َهِب ّ ( ٖ)
ر )( ٗ) َْ  (.ٙٛٛٙ/ رقـ َٙٗ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٛٗ٘/ رقـ ٕٓٗ/٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٘)
لَرُقْطِنّ  )( لىع ِ ٙ)  (ٖٖٚ٘/ رقـ ٘ٙٗ/ ٖٔى د 
ر بكناته كبلَّمه، ِ َق ،  بت، مف ( ُمَحم د بف لىم ن  بف ُىَبْاد لىَعَنزؼ، أبك مكَّ  لىبصرؼ، لىمعركؼ بلىزمف، مشهك ٚ)

ر  َْ لىعلشر ، ككلف هك كبندلر فرَّ  رهلف كملتل ف  َّن  كلحد ، أؼ َّن  ل نتاف ك مَّاف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 رقـ(.ٕٗٙٙ/ ٘ٓ٘)
مف لىتلَّع ، ملت َّن    ، لىبصرؼ، لىمعركؼ بُغْنَدر، ِ َق ، صحيد لىكتلب  إل أف فيه غف  ،ىِ ذَ ( ُمَحم د بف ْعفر لىهُ ٛ)

ر ) َْ  (.ٔٛٚ٘/ رقـٕٚٗ ةث أك أربع كتَّعاف كملئ . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
( شعب  بف لىحْلج بف لىكرد لىَعَتِكّ ، َمْكَلُهـ، َأُبك َبََّْطلـ لىكلَّط ،  ـ لىبصرؼ، ِ َق ، حلفع متقف، كلف لى كرؼ يقكؿ: ٜ)

لؿ، كذب ىف لىَّن ، ككلف ىلبدًل، مف لىَّلبع ، هك أمار لىمؤمناف ف  لىحداث، كهك  أكؿ مف فتش بلىعرلؽ ىف لىْر
ر ) َْ  (.ٜٕٓٚ/ رقـ ٕٙٙملت َّن  َّتاف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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َحْيَف َ َىْف َىْكِف ْبِف َأِب   ُْ
ِريٍر، َىْف َأِبيهِ (ٔ) َْ ، َىِف لْىُمْنِذِر ْبِف 

ص   للا ، َقلَؿ: ُكن ل ِىْنَد َرَُّكِؿ للِا (ٕ)
َملرِ  ِف  َصْدِر لىن َهلِر، ى يه كَّ ـ َتلِب  لىنِّ ْْ ُو َقْكـٌ ُحَفلٌ  ُىَرلٌ  ُم َِ ل َْ َقلَؿ: َف

ُاكِؼ،  َأكِ  (ٖ) ، ُمَتَق ِِّدؼ لىَّ  ِِ لْىَعَبل
ُتهُ  ـْ ِمْف ُمَضرَ َىلم 

ـْ ِمْف ُمَضَر َفَتَمع رَ (ٗ) ِْ ُك  ُه ، َب
ُه َرَُّكِؿ للِا  (٘) ْْ ـْ ِمَف لْىَفلَق ِ  ملسو هيلع هللا ىلصَك ِىَمل َرَأػ ِبِه

(ٙ) َِ ، َفَدَ 
ـ  َ َطَب َفَقلَؿ: }َيل َأا َهل لىن لُس  ، َفَص    ُ  ـَ ـ  َ َرَج، َفَأَمَر ِبَةًل َفَأذ َف َكَأَقل ـْ ِمْف َنْفٍس  ُ  ـُ لى ِذؼ َ َ َقُك لت ُقكل َرب ُك

ـْ َرِقاًبل  ]لىنَّلِ:  } [ ِإَى  آِ ِر لآْلَيِ ،َٔكلِحَدٍ   ]لىنَّلِ:  [ َكلآْلَيَ  لى ِت  ِف  لْىَحْشِر: ِٔإف  للَا َكلَف َىَ ْيُك
َمْت ِىَغٍد َكلت ُقكل للاَ  ٌِ ِمْف ِداَنلِرِو، ِمْف ِدْرَهِمِه، ِمْف "[ ٛٔ  ]لىحشر: }لت ُقكل للَا َكْىَتْنُظْر َنْفٌس َمل َقد  َؽ َرُْ َتَصد 

ٌِ ِمَف لْ َْنَصلِر  "،َكَىْك ِبِشقِّ َتْمَر ٍ  -َحت   َقلَؿ  - ، ِمْف َصلِع َتْمِروِ (ٛ)وِ ُبرِّ  (ٚ)َ ْكِبِه، ِمْف َصلعِ  َِ َرُْ ل َْ َقلَؿ: َف
ُز َىْنَهل، (ٜ)ِبُصر  ٍ  ِْ ـٍ  َكلَدْت َكف ُه َتْع ـ  َتَتلَبَع لىن لُس، َحت   َرَأْاُت َكْكَمْاِف ِمْف َطَعل َزْت، َقلَؿ: ُ  َْ ِْ َقْد َى َب

َه َرَُّكِؿ للِا  ْْ ُِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكِ َيلٍب، َحت   َرَأْاُت َك ِف  َمْف ََّف  " :ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقلَؿ َرَُّكُؿ للِا (ٔٔ)، َكَأن ُه ُمْذَهَب ٌ (ٓٔ)َاَتَه  
كِرهِ  ُْ َِ ِبَهل َبْعَدُو، ِمْف َغْاِر َأْف َاْنُقَص ِمْف ُأ ُر َمْف َىِم ْْ ُرَهل، َكَأ ْْ ـِ َُّن ً  َحَََّنً ، َفَ ُه َأ ََّْة ، َكَمْف لإْلِ ٌِ ـْ َشْ 

ـِ َُّن ً  ََّاَِّئً ، َكلَف َىَ ْيِه ِكْزُرَهل ََّْة َِ ِبَهل ِمْف َبْعدِ  (ٕٔ)ََّف  ِف  لإْلِ ِو، ِمْف َغْاِر َأْف َاْنُقَص ِمْف َكِكْزُر َمْف َىِم
 ٌِ ـْ َشْ   .(ٖٔ)"َأْكَزلِرِه

                                                           

، لىككف ، ٔ) َكلئ   َحْيَفَ  لىَّ  ُْ ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لبْ ، مف لىرلبع ، ملت َّن  َّت ىشر . ِ َق ( َىْكُف بُف َأِب   َْ / رقـ ِٖٖٗف َح
ٕٜ٘ٔ.) 

َْ  ، صحلب  مشهكر، يُ ٕ) ُاكَُّف هذو ل م ، ملت َّن  إحدػ ك مَّاف كقاِ لؿ ىه: قَ ( ْرير بف ىبد للا بف ْلبر لىَب
ر ) َْ  (.ٜ٘ٔ/ رقـ ٜٖٔبعدهل. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

َملِر: ه   يلب صكؼ فاهل تنمار، أؼ:  رقكهل ٖ) َتلِب  لىنِّ ْْ ُاكط  ى   ُمَِّْ ـ )( ُم / رقـ ٜٗ/ ٖكقكركل كَّطهل. شرح لىَّ 
ٔٓٔٚ.) 

 (.ٕٜٕ/ ٔ( ُمَضر: قبا   ىظيم . مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )ٗ)
هه: تغار، كل صِ ف  لىت َمعر: ق   لىنضلر  كىدـ إشرلؽ لى كف، كمنه لىمكلف ل معر، كهك لىْدب لىذ٘) ؼ ( َفَتَمع ر ْك

 (.ٕٛ/ ٔىيس فيه  صب. معلىـ لىَّنف ى  طلب  )
( لْىَفلَقِ : شد  للحتيلج مف ىدـ مكلَّل  ل غنيلِ ىهـ بمل ادفع ضررهـ، كمل هك لىكلْب ى اهـ، إذ اْب ى   لىكفلي  ٙ)

كَّلِ لىعلرؼ. دىاِ لىفلىحاف ىطرؽ ريلض لىصلىُمَِّْ مى   ميلَّار لى حاف اف دفع ضرر لىمحتلْاف، بإطعلـ لىْلئع كلم
 (.ٗٗٗ/ ٕى بكرؼ )

لع: أربع  أمدلد. فيض لىبلرؼ ى   ٚ)  (.ٜٜٖ/ ٔى كشمارؼ ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( لىص 
 (.ٖٜٕ/ ٔ( ُبرِّو: قمحه كحنطته. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )ٛ)
 (.ٖٜٕ/ ٔ  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )( ِبُصر ٍ : ربط  مف لىدرلهـ أك لىدنلنار. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكلٜ)
: يَّتنار فرحًل كَّركرًل. شرح لىنككؼ ى   ٓٔ) ُِ  (.ٖٓٔ/ ٚ) ُمَِّْ ـ( َاَتَه  
/ ٔ( ُمْذَهَبٌ : مل ُمكِّو بلىذهب، كلىمرلد لىصفلِ كللَّتنلر . مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )ٔٔ)

ٕٜٗ.) 
 (.ٖٜٕ/ ٔقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )( ِكْزُرَهل: إ مهل. مر ٕٔ)
 (.ٚٔٓٔ/ رقـٗٓٚ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٖٔ)
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 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  هُ ، ك (ٔ)كفيه زيلد  ِبِمْ ِ هِ  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ هُ ، ك (ٕ)م تصًرل َأْ َرَْ بدكف  ِبَنْحِكو -أيًضل  – َأْ َرَْ
هَمل، كلبف (٘)لىتِّْرِمِذؼّ ، ك (ٗ)ِبِمْ ِ هِ  لىن ََّلِئ ّ ، ك (ٖ)لىقص  َْ

ِمْف بدكف لىقص   ْميعهـ  ِبَنْحِكو ِكَةُهَمل (ٙ)
. ْبفِ  لْىُمْنِذرِ  َطِرْيقِ     ِ َْ ِريٍر لىَب َْ  

هُ ك  ىبد لىرحمف  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٜ)ِبَنْحِكو لىط َبَرلِن ّ ، ك (ٛ)ِبِمْ ِ هِ ، كمرً  (ٚ)م تصًرل ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
، هُ ك  بف هةؿ لىَعْبَِّ    .ِبَنْحِكو (ٓٔ)ِهَةؿٍ  ْبفِ  ُحَمْادِ  ِمْف َطِرْيقِ  ْبُف َحْنَبِ دُ مَ حْ أَ  َأْ َرَْ

هُ ك     مَّتهـ ِبَنْحِكو (ٕٔ)رلفع بف ، كلىمَّاِّب(ٔٔ)ُصَبْيدٍ  بف ُمَِّْ ـ ِمْف َطِرْيقِ أيًضل  لىط َبَرلِن ّ  َأْ َرَْ
، كُحَماْ  ْبفُ  )لْىُمْنِذرُ  ، كىبد لىرحمف بف هةؿ لىَعْبَِّ      ِ َْ ِريٍر لىَب بف ُصَبْيٍد،  ُمَِّْ ـِهَةٍؿ، ك  ْبفِ  دِ َْ

ِ    رض  للا ىنه. َْ ِريِر بف ىبد للا لىَب َْ  كلىمَّاُِّب بف رلفع( ىف 
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ  ِرير  ْبف ، كُتكبع فيه لْىُمْنِذرُمَِّْ ـ َأْ َرَْ  لىرحمف مف قبِ أربع  ركل ، كهـ: )ىبد َتلم  ُمَتلَبَع  َْ
ف  ت ريس تقدـ رلفع(، كمل  بف كلىمَّاِّب، ُصَبْيدٍ  بف ُمَِّْ ـك  ِهَةٍؿ، ْبفِ  كُحَمْاد، ْبَِّ ّ لىعَ  هةؿ بف

 لىحداث.

 كللا تعلى  أى ـ. ر ىف أبيه،ذِ نْ لىمُ  فقد ركلو  ، كه  ركلي  ل بنلِ ىف لآلبلِكفيه ىطيف 

 : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـاني:

 

                                                           

 (.ٚٔٓٔ/ رقـ ٙٓٚ/ ٕ(، )ٚٔٓٔ/ رقـ ٙٓٚ/ ٕ) لىمصدر نفَّه( ٔ)
 (.ٚٔٓٔ/ رقـ ٙٓٚ/ ٕ) لىمصدر لىَّلبق( ٕ)
 (.ٚٔٓٔ/ رقـ ٕٓٙٓ/ ٗ) لىمصدر لىَّلبق( ٖ)
 (.ٜٕٗ٘٘/ رقـ ٘ٚ/ ٘)ََُّنُف لىن ََّلِئّ  ( ٗ)
 : هذل حاث حَّف صحيد.لىتِّْرِمِذؼّ (، قلؿ ٕ٘ٚٙ/ رقـ ٖٗ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٘)
ه )( ٙ) َْ  (.ٖٕٓ/ رقـ ٗٚ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
 (.ٚٔٓٔ/ رقـ ٙٓٚ/ َٕصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٚ)
 (.ٚٔٓٔ/ رقـ ٜٕ٘ٓ/ ٗ) لىمصدر نفَّه( ٛ)
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبرَ ( ٜ) َْ  (.ٜٖٕٗ/ رقـ ٖٗٗ/ ٕلِنّ  )لىُمْع
 (.ٖٜٛٔٔ/ رقـ ٜٔ٘/ ٖٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٓٔ)
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٔٔ) َْ  (.ٖٕٚٗ/ رقـ ٖٖٗ/ ٕلىُمْع
 (.ٜٙٗٛ/ رقـ ٖٗٛ/ ٛ) ِى ط َبَرلِن ّ ( لىمعْـ ل كَّط ٕٔ)
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َ َنل ِريٍر، ْبفِ  لْىُمْنِذرِ  َىفِ  ،(ٖ)لىت ْيِم ِّ  َحي لفَ  َأِب  َىفْ  ،(ٕ)َ لِىدٌ  َأْ َبَرَنل ،(ٔ)َىْكفٍ  ْبفُ  َىْمُرك َحد   ُكْنتُ : َقلؿَ  َْ
ِريرٍ  َمعَ  َِ  (ٗ)ِبلْىَبَكلِزيسِ  َْ ل َْ رِ  َىهُ  َفَقلؿَ  ِمْنَهل َىْيََّْت  َبَقَر ٌ  َكِفاَهل ِبلْىَبَقرِ  لىر لِى  َف يرٌ َْ

 َىِحَقتُ : َقلؿَ  َهِذِو؟ َمل: (٘)
ِريرٌ  َفَقلؿَ  ِهَ ، ِىَمفْ  َنْدِرؼ  ل ِبلْىَبَقرِ  كَهل،: َْ لى  َ  (ٙ)َيْأِكؼ  "لَ : َيُقكؿُ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللا ِ  َرَُّكؿَ  ََِّمْعتُ  َفَقدْ  َأْ ِرُْ  (ٚ)لىض 
" ِإل    .(ٛ)َضلؿٌّ

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  هف ، كلبْ (ٜ)ف َحْنَبَِأْحَمد بْ  َأْ َرَْ َْ َمل
 َّعاد لىقطلف ىف َأِب  بف يحا  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٓٔ)

لؾ َحي لف ح  ، ىف لىض  ِرير ْبف لْىُمْنِذر  لؿ لىت ْيِم ِّ َْ
ِرير، به  ْبف لْىُمْنِذر ، ىف(ٔٔ)  .ِبِمْ ِ هِ َْ

هُ ك  ، ىفلىت   َحي لفَ  َأِب  ِمْف َطِرْيقِ ، (ٕٔ)لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ  ىف ،(ٖٔ)ْرير بف ىمرك بف ُزْرَى  أب  ْيِم ِّ
ِرْير، بف لىُمْنِذر  .ِبِمْ ِ هِ  به َْ

                                                           

 بت، مف لىعلشر ، ملت َّن   مس كىشريف.  َق  ِ ، لىبصرؼ، لىَبز لر( ىمرك بف ىكف بف أكس لىكلَّط ، أبك ى ملف ٔ)
ر ) َْ  (.ٛٛٓ٘/ رقـ ٕ٘ٗصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 بت، مف لى لمن ، ملت َّن  ل نتاف  ِ َق ، َمْكَلُهـ(  لىد بف ىبد للا بف ىبد لىرحمف بف ازيد لىطحلف، لىكلَّط ، لىمزن ، ٕ)
ر )َتْقرِ ك ملناف، ككلف مكىدو َّن  ىشر كملئ .  َْ  (.ٚٗٙٔ/ رقـ ْٜٛٔيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

َتْقِرْيُب ىلبد، مف لىَّلدَّ ، ملت َّن   مس كأربعاف.  ِ َق ( يحا  بف َّعاد بف َحي لف، أبك َحي لف لىتيم ، لىككف ، ٖ)
ر ) َْ  (.٘٘٘ٚ/ رقـ ٜٓ٘لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

فِ، حاث يصّب ف  دْ  ، كيقلؿ ىهل: بكلزيس لىم ؾ، ىهل ذكر ف  ( لْىَبَكلِزيِس: ب د قرب تكريت ى   فـ لىزلب ل َّٗ)
 ل  بلر كلىفتكح، كه  لآلف مف أىملؿ لىمكصِ، انَّب إىاهل ْملى  مف لىع ملِ. معْـ لىب دلف 

 (.ٖٓ٘/ ٔىيلقكت لىحمكؼ )
ِرْير بف ىبد للا٘) َْ مته )ص صحلب  مشهكر ،(   (.ٕٛ. َّبق تْر
لؿ: أكػ فةف أكيل، كآكيته أنل، أؤكيه، إذل ضممته، قلؿ ل زهرؼ: أؤؼ كأكؼ بمعن  كلحد، تقكؿ لىعرب: أأكيت فةنل، قَ ( يُ ٙ)

 (.ٚٗ/  ٔغريب لىحداث لبف لىْكزؼ ) ُاْنَظر:كأكيت لإلبِ، بمعن  آكيت. 
ِِّ مل ُيْقَتَن  مف لىَحَاك لى  ( لىض  ٚ) لِئَع  مف ُك  (.ٕٙٓ/ ٖلف كغارو. لىنهلي  ف  غريب لىحداث كل  ر لبف ل  ار ) : ه  لىض 
 (. ٕٓٚٔ/ رقـٜٖٔ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٛ)
 (.ٜٕٜٓٔ/ رقـ ٗٗ٘/  ٖٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٜ)
ه )( ٓٔ) َْ  (.ٖٕٓ٘/ رقـ ٖٙٛ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
ِرير بف ىبد للا لىبَ ح  ( لىض  ٔٔ) َْ ِ ّ ، لؾ بف لْىُمْنِذر ْبف  ر )، مف لىرلبع . َمْقُبْكؿَْ َْ / رقـ ٕٓٛصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ٕٜٜٚ.) 
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٕٔ)  (.ٚٙٚ٘/ رقـ ٘ٔٗ/ ٖلىَّ 
، لىككف ، قاِ لَّمه :َهِرـ، كقاِ: ىمرك، كقاِ: ىبد للا، ك  ُزْرَى ( أبك ٖٔ)    َْ قاِ: بف ىمرك بف ْرير بف ىبد للا لىَب

ر )، مف لى لى  . ِ َق ىبد لىرحمف، كقاِ: ْرير،  َْ  (.ٖٓٔٛ/ رقـ ٔٗٙصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

1٘ 

َهِن   لىد بف زيد ِمْف َحِدْاثِ ، (ٔ)ُمَِّْ ـىند  َكَىُه َشلِهدٌ  ُْ  ، كفيه زيلد :ِبَنْحِكورض  للا ىنه،  لْى
 . (ٕ)ُيعرفهل" ىـ "مل

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

 َأْحَمد ْبف َحْنَبِ ىند  قلت إل لىضحلؾ مقبكؿ، كقد ْلِ مف طريق آ رصحيد كركلته  إَّنلدو
ه كلبف َْ  ىمرك، بف ُزْرَى  أبك كهك ِ َق  قبِ مفكتكبع لىضحلؾ   كهك مف لىمزيد ف  متصِ ل َّلناد ،َمل
 .طرقه بمْمكع ىغاروحَّف  فلىحداث كى يه ،لىن ََّلِئ ّ  ىند كمل

                                                           

 (.ٕ٘ٚٔ/ رقـ ٖٔ٘ٔ /ٖ( َصِحْيُد ُمَِّْ ـ )ٔ)
ف كهذو لىزيلد  تزيِ لإلشكلؿ لىكلرد ف  لىحداث مف لىنه  ىف إاكلِ لىضلى ، قلؿ لىطحلكؼ: "قد يحتمِ أف يكك  ُقْ ُت:( ٕ)

هك ذىؾ لإلاكلِ لىذؼ ل تعريف معه  فإنه قد باف ذىؾ أيًضل مل قد"، فذكر هذل لىشلهد لىذؼ فيه ت ؾ لىزيلد  لىت  تباف 
: لىَبْاَهِق ّ أف لإلاكلِ لىمنه  ىنه لىذؼ ىـ يكف فيه تعريف بلىضلى ، أمل لىذؼ يككف فيه تعريف بهل فة نه  فيه. كقلؿ 

ِ بعارًل فأرلد ردو "ككِ ذىؾ إذل أرلد للنتفلع بهل د لىْر ، فأمل إذل أرلد ردهل ى   صلحبهل فقد ... قلؿ لىشلفع : "إذل ْك
ف كلف إنمل يأ ذو ىيأك ه فة، كهك ظلىـ". كقلؿ لبف بطلؿ: "كل ت فكل ف  ضلى  لإلبِ  ى   صلحبه فة بأس بأ ذو، كلم

ه ى يه لىَّةـ ىف ضلى  لإلبِ، كقلؿ لى اث: إف هِ تؤ ذ؟ قلؿ ملىؾ كل كزلى  كلىشلفع : ل يأ ذهل كل ُيعرفهل  ىنهي
دهل ف  لىقرػ ىرفهل، كف  لىصحرلِ ل يقربهل، كقلؿ لىككفاكف: أ ذ ضلى  لإلبِ كتعريفهل أفضِ   ف تركهل َّبب  ْك
نمل لىنه  ىف أ ذهل ىمف يأك هل، كهك معن  قكؿ  ىضيلىهل، قلىكل: كأمر ىمر بتعريف لىبعار ادؿ ى   ْكلز ذىؾ، كلم

ف لى طلب: ل يأكؼ لىضلى  إل ضلؿ، كقد بلع ى ملف ضكلؿ لإلبِ، كحبس أ ملنهل ى   أربلبهل كرأػ أف ذىؾ ىمر ب
أقرب إى  ْمعهل ى اهـ ىفَّلد لىنلس، قاِ ىهـ: ترؾ ىمر ىضكلؿ لإلبِ أشبه ىمعن  قكىه ى يه لىَّةـ: "معهل حذلؤهل 

قرب إى  ْمعهل ى   صلحبهل مع ْكر ل ئم    ف كَّقلؤهل ترد لىملِ كترى  لىشْر حت  ا قلهل ربهل"، كذىؾ أ
صلحبهل ل يَّتطيع أف ا لصـ فاهل لإلملـ لىْلئر، كل اْد مف يحكـ ىه ى يه، كيَّتطيع أف ا لصـ فاهل لىرىي  
دهل كلىنه  ىف أ ذهل، قلؿ لبف لىمنذر: كممف رأػ  فيقض  ىه ى يه لىَّ طلف، كظلهر لىحداث ى   تركهل حاث ْك

دت أف ضلى  لىبقر  كضلى  لإلبِ: طلككس، كل كزلى ، كلىشلفع ، كقلؿ ملىؾ كلىشلفع  ف  ضلى  لىبقر: إف ْك
ف كلنت بمكضع ل ا لؼ ى اهل فه  بمنزى  لىبعار، قلؿ لبف حباب:  بمكضع ا لؼ ى اهل فه  بمنزى  لىشل ، كلم

دد رَّكؿ للا ف  أ ذ كِ مل كلى اِ كلىبغلؿ كلىعباد ككِ مل يَّتقِ بنفَّه كيذهب هك دل ِ ف  لَّـ لىضلى ، كقد ش
 ، كمف أ ذ شاًئل مْمًعل ى   أ ذو طً قْ اْر  أف يصِ إى  صلحبه، فمف أ ذ شاًئل مف ذىؾ ف  غار لىفيلف  فهك كلى   

ِ ف  آ ر لىركب أك آ ر لىرفق  فاْد   ـ أرَّ ه فهك ىه ضلمف، إل أف يأ ذو غار مْمع ى   أ ذو م ِ: أف يمر ْر
نلدؼ مف أملمه: ىكـ هذل؟ فيقلؿ ىه: ل،  ـ ا  يه ف  مكلن  فة ش ِ ى يه فيه، فهذل قكؿ شاًئل َّلقًطل، فيأ ذو كي

دو فيه،  د ىرًضل فأ ذو كىرفه ف ـ اْد صلحبه، فة اْكز ىه ردو إى  لىمكضع لىذؼ ْك ملىؾ، قلؿ غارو: كأمل إف ْك
  ـ أرَّ ه فت ف فع يه لىضملف. فإف فعِ كت ف ضمنه ىصلحبه، كذكر لبف لىمنذر ىف لىشلفع  إف أ ذ بعاًرل ضللً 

/  ٜ(، معرف  لىَّنف كلآل لر ى باهق  )ٛٓٙ٘/ رقـ ٖٗٔ/  ٗشرح معلن  لآل لر ى طحلكؼ ) ُاْنَظر:كللا تعلى  أى ـ. 
 (. ٜٗ٘ -ٛٗ٘/ ٙلبف بطلؿ ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ (، ٖٕٚٗٔ/ رقـ ٚٛ
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لَرُقْطِن ّ كَُّئِ   كمف لىقطلف، يحا  مل قلىه َحي لف أب  ىف بلىصكلب كل شبهىنه، فقلؿ:  لىد 
 ، كقلؿ شعاب ل رنؤكط: صحيد(ٕ)منه لىمرفكع ، كقلؿ ل ىبلن : صحيد(ٔ)لىصحيد كهك تلبعه،
  .(ٖ)ىغارو

َهن  رض  للا ىنه  لىد بف زيد ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ  ُْ كغارو، كمل بانت ف   ُمَِّْ ـ ىند لى
  تعلى  أى ـ.كللا .لىت ريس

ابعة , مولى(ٗ)ِمْسَمارس الزُّْىِريُّ  ْبنُ  ُمَياجرُ  (م ت فع) -ٖٔ , من الس   .(٘)َسْعدس اْلَمَدِنيُّ

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٙ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٚ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو:   .(ٛ)َقلتلى ِّ ف   ِحب لفبف لذكرو  َأْقَواُل النُّل 

مشهكر،  :لىَبز لرأبك بكر ، كقلؿ (ٜ)لىحداث صلىد كهك بذلؾ، كىيس ،ىه أحلداثكقلؿ لبف َّعد:  
  .(ٓٔ)لىحداث صلىد

ِ   ُمَِّْ ـكأ رج ىه ، لىحداث إذل ُتكبع صلىد ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو: ُْ لىن قلد  حداً ل كلحًدل، ككلفق لبف حْر 
 فيه. كللا تعلى  أى ـ

رَ   اَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:الدِّ

 كِ منهمل حدا ًل كلحدًل، كىؾ حدا لو: لىتِّْرِمِذؼّ ك  ُمَِّْ ـأ رج ىه           
َ َنل ُقَتْاَبُ  ْبُف ََِّعادٍ : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  ُمَِّْ ـ َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول:  ، (ٔٔ)َحد 

                                                           

لَرُقْطِنّ  )( لىع ِ ٔ)  (.ٖٖٚ٘/ رقـ ٘ٙٗ/ ٖٔى د 
 (.ٕٓٚٔ/ رقـ ٕٕٓ/ ٗ( صحيد كضعاف َّنف أب  دلكد ىألىبلن  )ٕ)
 (.ٕٗٔ/ ٖ( َّنف أب  دلكد ف  لىحلشي  )ٖ)
ْمعلن  )ٗ) : هذو لىنَّب  إى  ُزْهَرَ  بِف ِكَةِب بِف ُمر َ  بِف َكْعِب بف ىؤّؼ كه  مف قريش. ل نَّلب ى َّ  / رقـ ٖٓ٘/ٙ( لىز ْهِرؼ 

ٜٔٚٙ.) 
ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذاْ ( ٘) َْ  (.ٕٜٙٙ/ رقـ ٛٗ٘/ ِٔب لْبِف َح
 (.ٔٙٙ٘/ رقـٜٜٕ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٙ)
ر )( ٚ) َْ  (.ٕٜٙٙ/ رقـ َٛٗ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٙٛٓٔٔ/ رقـ ٙٛٗ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٛ)
 (.ٕٔٙٔ/ رقـ ٜٕٗ/ ٘لىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )( ٜ)
 (.٘ٔٔٔ/ رقـ ٕٖٓ/ ٖ)لىَبز لرد ( مَّنٓٔ)
لِ لىَبْغةَ  ّ فِ قَ   بف َّعاد بف ْماِ بف َطِريف لى   بَ اْ ( ُقتَ ٔٔ)  بت، مف  ِ َق يحا ، كقاِ: ى  ،  :لَّمه ِنّ ، يقلؿ، أبك ْر

 (.ٕٕ٘٘/ رقـ ٗ٘ٗلىعلشر ، ملت َّن  أربعاف ىف تَّعاف َّن . تقريب لىتهذاب )
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َِ (ٔ)ْاَب َ ْبُف َأِب  شَ لَكَأُبك َبْكِر  َ َنل َحلِتـٌ َكُهَك لْبُف ِإََّْملِىا ، َقلَل: َحد 
ِر ْبِف ِمََّْملٍر، َىْف َىلِمِر (ٕ) ِْ ، َىِف لْىُمَهل

لِبِر ْبِف ََُّمَر َ ، (ٖ)ْبِف ََّْعِد ْبِف َأِب  َكق لصٍ  َْ َقلَؿ: َكَتْبُت ِإَى  
َمَع ُغَةِم  َنلِفٍع، َأْف َأْ ِبْرِن  ِبَشْ ٍِ  (ٗ)

، ََِّمْعُت َرَُّكَؿ للِا ملسو هيلع هللا ىلصِمْف َرَُّكِؿ للِا  ََِّمْعَتهُ  ـَ لْ َََّْ ِم   َيُقكُؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، َقلَؿ: َفَكَتَب ِإَى   ُمَعٍ  َىِشي َ  ُرِْ ُْ َاْكـَ 
ـُ لْ َنل َىشَ " لَىُ ، َأْك َيُككَف َىَ ْيُك اُف َقلِئمل َحت   َتُقكـَ لىَّ  ـْ ِمْف ُقَرْيشٍ َل َاَزلُؿ لىدِّ َكََِّمْعُتُه  "،َر َ ِ يَفً ، ُك  ُه

ِإف  "َكََِّمْعُتُه َيُقكُؿ:  ،آِؿ ِكََّْرػ" "َأكْ "اَف َيْفَتِتُحكَف لْىَبْاَت لْ َْبَيَض، َبْاَت ِكََّْرػ ُمَِّْ مَيُقكُؿ: "ُىَصْاَبٌ  ِمَف لىْ 
لَىِ  َكذ لِباَف َفلْحَذُركُهـْ  ِِ َبْاِتهِ "ْعُتُه َيُقكُؿ: َكََّمِ  "،َبْاَف َاَدِؼ لىَّ  ـْ َ ْاًرل َفْ َاْبَدْأ ِبَنْفَِِّه َكأَْه  "،ِإَذل أَْىَط  للُا َأَحَدُك

 ."(ٙ)َىَ   لْىَحْكضِ  (٘)َأَنل لْىَفَرطُ " َكََِّمْعُتُه َيُقكُؿ:

  َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  رِ  َطِرْيقِ  ِمفْ  ِكَةُهَمل  (ٛ)ِبِمْ ِ هِ ، كأحمد (ٚ)ِبَنْحِكو ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ ِْ ِمََّْملر ىف ىلمر بف  ْبفِ  لْىُمَهل
 َّعد بف أب  كقلص به.

هُ ك  ِرْير(ٜ) لىد بف ىبد للا لىط حلف ِمْف َطِرْيقِ  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ َْ ، ك
ىف ُحَصْاٍف  ِكَةُهَمل  (ٓٔ)

 بل تةؼ ل ىفلظ.

هُ ك  ىف  دلكد ِمْف َطِرْيقِ ، ك (ٔٔ)ُىَمْارٍ  ْبفِ  لْىَمِ ؾِ  َّفيلف ىف َىْبدِ  ِمْف َطِرْيقِ أيضًل  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
ْعِب ِّ ببعض لى فع  .(ٕٔ)لىش 

                                                           

مته َق ، حلفع، صلحب تصلناف. ِ  َأُبك َبْكر لْبف َأِب  َشْاَب ، (ٔ)  (.ٕٙ)ص  َّبق تْر
لِ لىَبْغَةِنّ ، يقلؿ: لَّمه يحا  كقاِ ى  ، ٕ)  بت، مف لىعلشر ، ملت َّن   ِ َق ( حلتـ بف ْماِ بف َطِريف لى قف ، أبك ْر

َْ أربعاف ىف تَّعاف َّن .   (.ٜٜٗ/ رقـ ٗٗٔر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر ، مف لى لى  ، ملت َّن  أربع كملئ . ِ َق ( ىلمر بف َّعد بف أب  كقلص لىزهرؼ، لىمدن ، ٖ) َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٜٖٛٓ/ رقـٕٚٛ)
كلئ ، صحلبٗ) نلد ، لىَّ  ُْ ُب لىت ْهِذْاِب َتْقِريْ صحلب ، نزؿ لىككف  كملت بهل بعد َّن  َّبعاف.    لبف( ْلبر بف ََُّمرَ  بف 

ر ) َْ  (.ٚٙٛ/  رقـٖٙٔلْبِف َح
( لىَفَرُط: لىَّلبق إىيه كلىمنتظر ىَّقيكـ منه، كلىفرط كلىفلرط: هك لىذؼ اتقدـ لىقـك إى  لىملِ  ىاها  ىهـ مل يحتلْكف ٘)

 (.ٕٗٓ/ ٕٔ) ُمَِّْ ـإىيه. شرح لىنككؼ ى   
 (.ٕٕٛٔ/ رقـٖ٘ٗٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٙ)
 (.ٕٕٛٔ/ رقـٗ٘ٗٔ/ ٖ) َّهلىمصدر نف( ٚ)
 (.ٖٕٓٛٓ/ رقـٕٔٗ/ ٖٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٛ)
 (.ٕٔٛٔ/ رقـٕ٘ٗٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٜ)
 (.ٕٔٛٔ/ رقـٕ٘ٗٔ/ ٖ) لىمصدر نفَّه( ٓٔ)
 (.ٕٔٛٔ/ رقـٕ٘ٗٔ/ ٖ) لىمصدر لىَّلبق( ٔٔ)
 (.ٕٔٛٔ/ رقـٖ٘ٗٔ/ ٕ) لىمصدر لىَّلبق( ٕٔ)
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هُ ك  ِمْف  (ٖ)لىتِّْرِمِذؼّ ، كأب  َىَكلن ، كزيلد بف ُ َ يَم ، ك (ٕ)حم لد بف َََّ م  ِمْف َطِرْيقِ  (ٔ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 لِؾ بف حرب.ىف َِّمَ  ِكَةُهَمل، ببعض ىفع لىحداث  لىط َنلِفَِّ ّ  ُىَبْاد ْبف ُىَمر َطِرْيقِ 

هُ ك     َّتتهـ(ٗ)ىف أب  بكر بف أب  مكَّ , ُىَبْاد ِمْف َطِرْيقِ  -أيضًل  – لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ
ْعِبّ ، كََِّملؾ، كَىلِمر ْبفِ  لْىَمِ ؾِ  )ُحَصْاف، كَىْبدِ  َكق لٍص، كأبك بكر بف أب   َأِب  ْبفِ  ََّْعدِ  بف ُىَمْار، كلىش 

  ىنه.مكَّ ( ىف ْلبر بف ََُّمَر  رض  للا
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ  مف ِقَبِ َّت  ركل ،  ُمَتلَبَع  َنلِقَص لْر بف ِمََّْملر هَ ؽ، كُتكبع فيه لىمُ رُ مف ىد  طُ  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 َْ ر، ك لىد بف ىبد للا لىطحلف، كَّفيلف، كحملد بف َّ م ، كأب  َىَكلن ، كزيلد بف ُ َ ْيَم (. يْ رِ كهـ: )

 كللا تعلى  أى ـ.
َ َنل :َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لىتِّْرِمِذؼّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـاني: لرٍ  ْبفُ  ُمَحم د َحد  َ َنل: َقلؿَ  ،(٘)َبش   َىلِمرٍ  َأُبك َحد 

َ َنل: َقلؿَ  ،(ٙ)لىَعَقِدؼ    ََِّمْعتُ : َقلؿَ  ،(ٛ)لفَ َحَّ   َأِب  ْبفِ  َصلِىدِ  َىفْ  ،(ٚ)ِإَيلسٍ  لْبفُ  َكُيَقلُؿ: ِإْىَيلَس، ْبفُ  َ لِىدُ  َحد 
، ُيِحب   َكِريـٌ  لىن َظلَفَ ، ُيِحب   َنِظافٌ  لىط اَِّب، ُيِحب   َطاِّبٌ  ّللا َ  "ِإف  : َيُقكؿُ  ،(ٜ)لْىُمََّاِّبِ  ْبفَ  ََِّعادَ  َكلدٌ  لىَكَرـَ َْ 
كَد، ُيِحب   ُْ ُفكل، لى رِ  َذِىؾَ  َفَذَكْرتُ : َقلؿَ  ُهكِد"،ِبلىاَ  َتَشب ُهكل َكلَ  (ٓٔ)َأْفِنَاَتُكـْ  َقلَؿ، ُأَرلوُ  َفَنظِّ ِْ  ِمََّْملٍر، ْبفِ  ِىُمَهل

                                                           

 (.ٖٕ٘ٓ/ رقـٔٓٛٔ/ ٗ(، ) ٕٕٛٔـ/ رقٖ٘ٗٔ/ ٖ) لىمصدر لىَّلبق( ٔ)
مته ، ِ َق . مَ  َ لد بف ََّ حم   (ٕ)  (.ٜ٘ٔ)ص  َّبق تْر
 : هذل حداث حَّف صحيد.لىتِّْرِمِذؼّ (. قلؿ ٖٕٕٕ/ رقـ ٔٓ٘/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٖ)
بف أب  لأب  بكر  ِمْف َحِدْاثِ غريب، يَّتغرب  : هذل حداثلىتِّْرِمِذؼّ (. قلؿ ٖٕٕٕ/ رقـٔٓ٘/ ٗ) لىمصدر نفَّه( ٗ)

 ر .مُ مكَّ ، ىف ْلبر بف ََّ 
، مف لىعلشر ، ملت َّن  ل نتاف ك مَّاف كىه بضع ِ َق بف بشلر بف ى ملف لىَعْبِدؼ، لىبصرؼ، أبك بكر، ُبْنَدلر،  ُمَحم د( ٘)

ر )ك ملنكف َّن .  َْ  (.ٗ٘ٚ٘/ رقـ َٜٙٗتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ، مف لىتلَّع ، ملت َّن  أربع أك  مس كملئتاف. ِ َق ( ىبد لىم ؾ بف ىمرك لىَقْيَِّ ، أبك ىلمر لىَعَقدؼ، ٙ)

ر ) َْ  (.ٜٜٔٗ/ رقـ ٖٗٙ/ ٔلْبِف َح
، لىمدن ، إملـ لىمَّْدٚ) لىنبكؼ، متركؾ  (  لىد بف إىيلس، أك إيلس بف ص ر بف أب  لىْهـ بف حذيف ، أبك لىها ـ لىَعَدِكؼ 

حت  يَّبق إى  لىق ب أنه لىكلضع ىهل ل يحِ  لى َِّقلت: "اركؼ لىمكضكىلت ىف ِحب لفلىحداث، مف لىَّلبع ، كقلؿ لبف 
ر ) ُاْنَظر:أف يكتب حدا ه إل ى   ْه  لىتعْب".  َْ (، لىمْركحاف لبف ٚٔٙٔ/ رقـ َٚٛٔتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٜٕٙـ / رقٜٕٚ/ ٔ) ِحب لف
ر )مف لى لمَّ .  صدكؽ ( صلىد بف أب  حَّلف لىمدن  ٛ) َْ  (.ٕٓ٘ٛ/ رقـَٕٔٚتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص لىع ملِ ل  بلت لىفقهلِ لىكبلر أحد ،( َّعاد بف لىمَّاِّبٜ)  (.ٖ٘. َّبق تْر
: ْمع فنلِ، كهكٓٔ) ـْ ُاكط  لىتِّْرِمِذؼّ لىمت َّع أملـ لىدلر. قكت لىمغتذؼ ى   ْلمع  ( َأْفِنَاَتُك  (.ٜٜٙ/ ٕ) ى َّ 
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َ ِنيهِ : َفَقلؿَ  ُفكل: َقلؿَ  َأن هُ  ِإل   ِمْ َ ُه، ملسو هيلع هللا ىلص لىن ِب ِّ  َىفِ  ،(ٕ)َأِبيهِ  َىفْ  ،(ٔ)َكق لصٍ  َأِب  ْبفِ  ََّْعدِ  ْبفُ  َىلِمرُ  َحد   َنظِّ
" ـْ َأْفِنَاَتُك
(ٖ). 

 ِدْيِث:َتْخِرْيُج الحَ 

هُ  لَف، ك  َأِب  ْبفِ  َصلِىدِ  َىفْ  إىيلس، بف  لىد ِمْف َطِرْيقِ  (ٗ)لىَبز لر َأْ َرَْ هُ َحَّ  ْكَرِق    َأْ َرَْ ىف  (٘)لىد 
رِ  ِكَةُهَملَبْ َتَع    بف حلطب بف لىرحمف ىبد بف يحا  ىف لىقرش ، إىيلس بف  لىد ِْ  ْبفِ  ىف ُمَهل

هُ ِمََّْملٍر، ك  )مهلْر بف مَّملر، ك لىد بف  ِكَةُهَملإىيلس،  بف  لىد ِمْف َطِرْيقِ  (ٙ)أبك يع   َأْ َرَْ
 .ِبِمْ ِ هِ كقلص، به  أب  بف َّعد بف ىلمر ىف إىيلس(،
هُ ك  كلب  َأْ َرَْ  ىلمر ىف ِمََّْملر، بف ، ىف بكارُمَحم د بف هلركف  لىط اب أب  ِمْف َطِرْيقِ  (ٚ)لىد 

 .ِبِمْ ِ هِ به  َّعد، بف

 ى الَحِدْيِث:الُحْكُم َعمَ 

إَّنلدو ضعاف ًْدل   ف مدلرو ى    لىد بف إىيلس كهك متركؾ لىحداث، كقد لضطرب فيه، 
فركلو مرً  ىف مهلْر بف مَّملر، ىف ىلمر بف َّعد، كمرً  ىف ىلمر بف َّعد مبلشر  دكف ذكر 

، (ٛ)ضعفيُ  إىيلس بف ك لىد غريب، حداث هذل :لىتِّْرِمِذؼّ مهلْر بف مَّملر بانه كباف ىلمر، قلؿ 
 كىـ لىحداث، متركؾ هذل ، كقلؿ لبف طلهر لىمقدَّ : ك لىد(ٜ)يصد ل حداث هذل لبف لىْكزؼ: كقلؿ
 اركؼ  لىعدكؼ  إىيلس بف  لىد فيه :، كقلؿ لبف لْىَقْيَََّرلِن (ٓٔ)نلفع بف للا ىبد غار ىنه اركو

 .(ٕٔ)لْىَعَدِكؼِّ  ِإَيلسٍ  ْبفِ  َ لِىدِ  ِىَضْعفِ  َضِعافٍ  ِبَََّندٍ  َيْعَ   َأُبك ، كقلؿ لىُبكصارؼ: َرَكلوُ (ٔٔ)لىمكضكىلت

                                                           

مته ىلمر بف َّعد بف أب  كقلص، ِ َق . ( ٔ)  (.ٚٛ)ص َّبق تْر
 (.ٜٕٔ/ ٔمعرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ُاْنَظر:( َّعد بف أب  كقلص، صحلب. ٕ)
 (.ٜٜٕٚ/ رقـ ٔٔٔ/ َ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )َُّ ( ٖ)
ه بهذل لىَبز لر(، كقلؿ ٗٔٔٔ/ رقـ ٕٖٓ/ ٖ) لىَبز لر( مَّند ٗ) : كهذل لىحداث ل نع ـ اركػ ىف َّعد إل مف هذل لىْك

 لإلَّنلد.
ْكَرِقّ  )ص( مَّند َّعد ٘)  (.ٕٙ/ رقـ ٖٓبف أب  كقلص ى د 
 (.ٜٓٚ/ رقـ ٕٔٔ/ ٕ( مَّند أب  يع   )ٙ)
 (.ٚٙٛ/ رقـ ٕٚٔ/ ٗ  )بِ َل كْ   كل َّملِ ى د  ( لىكنٚ)
 (.ٜٜٕٚ/ رقـ ٔٔٔ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٛ)
 (.ٙٛٔٔ/ رقـ ٕٔٚ/ ٕ( لىع ِ لىمتنلهي  ف  ل حلداث لىكلهي  لبف لىْكزؼ )ٜ)
 (ٖٛ٘/ ٔ( ذ ار  لىحفلظ لبف لىقيَّرلن  )ٓٔ)
 (.ٚ٘ٔ/ رقـ ٚٓٔ( معرف  لىتذكر  لبف لىقيَّرلن  )صٔٔ)
 (.ٓٔ٘ٔ/ رقـ ٕٙٚ/ ٕإتحلؼ لى ار  لىمهر  ى بكصارؼ )( ٕٔ)
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كلب    يحا  بف  ، قلؿُمَحم دفيه أبك لىط اب هلركف بف كىكنه ل ُيفرح به  كىه متلبع ىند لىد 
 . كللا أى   كأى ـ. (ٔ)كذلًبل كلف معاف:

 كلىحداث بمل ْلِ ف  طرقه مف لضطرلٍب كضعف، فهك ضعاف ْدًل. ُقْ ُت:
, مات (ٖ)الـ الـة من نافع, أخو ,(ٕ)الـ َلِ يُّ  َمْسُعود بن ُعْرَوة بن َعاِصم بن ُلوبَيعْ  (م د س)  -ٗٔ

 . (ٗ)سنة الماوة تلريباً 
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (٘)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٙ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
اِد ِفْيِو: ف   لْىَحلِكـ، ك (ٛ)ف  صحيحه ُمَِّْ ـ، كلحتس به (ٚ)ى َِّقلتلف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 

لو كىـ ُمَِّْ ـ شرط ى   لإلَّنلد صحيد حداث هذل مَّتدركه، كقلؿ ف  حدا ه: ، كقلؿ ف  (ٜ)ا ْر
لو كىـ لىشا اف شرط ى   صحيد مكضع آ ر ف  حداث آ ر ىه: حداث . كللا تعلى  (ٓٔ)ا ْر

 أى ـ. 
  ىق   َمْقُبْكؿكغارو، كقكؿ لبف حْر فيه:  ُمَِّْ ـ، لحتس به لىذ َهِب ، كمل قلؿ َق  ِ  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

 حدا ه ل ىطعٍف فيه. كللا تعلى  أى ـ.
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

ف  َّننه لىكبرػ  ََّلِئ ّ لىن  كلحدًل منهمل ف  َّننه لىكبرػ، كىند  لىن ََّلِئ ّ حدا اف، ك  ُمَِّْ ـأ رج ىه       
هُ لى ذلف  فأمل لىحدا لف، (ٔٔ)حداث آ ر  : فهمل ُمَِّْ ـمل ىه َأْ َرَْ

                                                           

 (.ٖ٘ٚ٘/ رقـ ٔٚٔ/ ٖ( لىضعفلِ كلىمترككاف لبف لىْكزؼ )ٔ)
: هذو لىنَّب  إى   قاف، كهك  قاف بف ُمَنبِّه بف بكر بف هَكلَزف )َهَكَزلف( بف منصكر بف ىكرم  بف َ َصَف  بف ٕ) ( لى  َقِف  

ْمعلن  ) ُاْنَظر:ك ر هذو لىقبا   بلىطلئف كلنتشرت منهل ف  لىبةد. ىيةف بف ُمَضَر، كنزىت أقيس بف  / ٖل نَّلب ى َّ 
 (.ٛٚٚ/ رقـ ٜٖٔ

ر )( ٖ) َْ  (.ٕٓٛٚ/ رقـ ٛٓٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)  (.ٜٛٔٔ/ َٕتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٜٖٔٙ/ رقـ ٜٖٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٘)
ر )( ٙ) َْ  (.ٕٓٛٚ/ رقـ ٛٓٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٜٔٙ/ رقـ ٕ٘٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٚ)
 (.ٜٕٓٗ/ رقـ ٕٕٛ٘/ َٗصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٛ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٜ)  (.ٕٖٙٛ/ رقـ ٕٗ٘/ ٗلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٗ٘ٙٛ/ رقـ ٜٗ٘/ ٗ) لىمصدر نفَّه( ٓٔ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٔٔ)  (.ٕٜٚٚ/ رقـ ٚٔ/ ٜلىَّ 
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َ َنل :َرِحَمُه للُا َتَعلَى  ُمَِّْ ـ َقلَؿ لإِلَملـُ الحديث اـول:   َىفِ  ِكَةُهَمل ُىَمَر، َأِب  َكلْبفُ  لىن لِقُد، َىْمٌرك َحد 
َ َنل ُىَمَر، َأِب  لْبفُ : َقلؿَ  ُىَاْاَنَ ، لْبفِ  ِريِد، ْبفِ  َىْمِرك َىفْ  َمْيَََّرَ ، ْبفِ  ِإْبَرلِهيـَ  َىفْ  َُّْفَيلُف، َحد   َىفْ  لىش 
ِْ : َفَقلؿَ  َاْكًمل، ملسو هيلع هللا ىلص للاِ  َرَُّكؿَ  َرِدْفتُ : َقلؿَ  َأِبيِه، ْ تِ  َأِب  ْبفِ  ُأَمي  َ  ِشْعرِ  ِمفْ  َمَعؾَ  "َه ؟" لىص  ٌِ  ُقْ ُت: َشْ 
ـ   "ِهيْه": َفَقلؿَ  َبْاًتل، َفَأْنَشْدُتهُ  "(ٔ)"ِهيهْ : َقلؿَ  ،َنَعـْ   .(ٕ)َبْاتٍ  ِملَئ َ  َأْنَشْدُتهُ  َحت   "ِهيْه": َفَقلؿَ  َبْاًتل، َأْنَشْدُتهُ  ُ 
َ ِنيِه ُزَهْارُ َرِحَمُه للُا َتَعلَى كقلؿ  ِميًعل َىْبَد َ  ْبفُ  َكَأْحَمدُ  ،(ٖ)َحْربٍ  ْبفُ  : كَحد  َْ

 َىفْ  ،(٘)ُىَاْاَن َ  لْبفِ  َىفِ  ،(ٗ)
ِريدِ  ْبفِ  َىْمِرك َىفْ  ،(ٙ)َمْيَََّر َ  ْبفِ  ِإْبَرلِهيـَ  ـٍ، ْبفِ  َيْعُقكبَ  َأكْ  ،(ٚ)لىش  ِريدِ  َىفِ  َىلِص  َأْرَدَفِن : َقلؿَ  (ٛ)لىش 
 .(ٜ)ِبِمْ ِ هِ  َفَذَكرَ  َ ْ َفهُ  ملسو هيلع هللا ىلص للاِ  َرَُّكؿُ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ          للاِ  َىْبد َىفْ  ،ِكَةُهَمل َمْهِدّؼ  ْبف كىبد لىر ْحَمف ََُّ ْيَملف، ْبفُ  لْىُمْعَتِمر ِمْف َطِرْيقِ  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
ِريِد رض  للا ىنه، كزلد: "ِإفْ  لىر ْحَمفِ  َىْبدِ  ْبفِ  ريد، ىف لىش  ، ىف ىمرك بف لىش   َكِف  ِىُيَِّْ ـُ  َكلدَ  لىط لِئِف ِّ

 .(ٓٔ)ِشْعِرِو" ِف  ُيَِّْ ـُ  َكلدَ  "َفَ َقدْ : َقلؿَ  َمْهِدؼٍّ  فِ لبْ  َحِداثِ 

                                                           

ِ: إيه، بغار تنكيف، إذل ٔ) يه: لَّـ َّم  به لىفعِ، كمعنلو ل مر. تقكؿ ى ْر ( ِهيْه: بمعن  إيه، فأبدؿ مف لىهمز  هلِ. كلم
لَّتزلد مف إنشلدو، ىمل فيه مف لَّتحَّف شعر أمي  ك  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لَّتزدته مف لىحداث لىمعهكد بانكمل، كلىغرض أنه 

(، مرقل  ٜٕٓ/٘لىنهلي  ف  غريب لىحداث كل  ر لبف ل  ار لىْزرؼ ) ُاْنَظر:لإلقرلر بكحدلني  للا تعلى  كلىبعث. 
 (.ٚٛٚٗ/ رقـ ٖٖٔٓ/ ٚلىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )

 (.ٕٕ٘٘/ رقـ ٚٙٚٔ/ َٗصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٕ)
مته )ص ر بف حرباْ هَ ( زُ ٖ)  (.٘ٙ، ِ َق   بت. َّبق تْر
، أبك ىبد للا لىبصرؼ، ِ َق ، رُ  ( أحمد بف ىْبد ٗ) بِّ   ب، مف لىعلشر ، ملت َّن   مس كأربعاف. ْص بلىن    َ مِ بف مكَّ  لىض 

ر )ص  َْ  (.ٗٚ/ رقـ َٕٛتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
إل أنه   حْ  ،إملـ ،فقيه ،حلفع ،ِ َق  ،  ـ لىمكِّ  ،أبك ُمَحم د لىككف  ، ىِ َة كف لىهِ مُ يْ مَ  ،لفرَ مْ ( َّفيلف بف ىاان  بف أب  ىِ ٘)

ككلف أ بت لىنلس ف  ىمرك بف  ،مف رؤكس لىطبق  لى لمن  ،ىكف ىف لى َِّقلت ،ككلف ربمل دىس ،تغار حفظه بأ ر 
ب َّن   م ،دانلر ر )ص لف كتَّعاف كىه إحدػ كتَّعكف َّن ملت ف  ْر َْ / رقـ ٕ٘ٗ. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٕٗ٘ٔ.) 

َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف ( إبرلهيـ بف ميَّر  لىط لئف ، نزيِ مك ،  بت، حلفع، مف لى لمَّ ، ملت َّن  ل نتاف ك ة اف. ٙ)
ر ) َْ  (.ٕٓٙ/ رقـ َٜٗح

ريد لى   ٚ) ، أبك لىكىاد لىطلئف ، ( ىمرك بف لىش  ر )، مف لى لى  . ِ َق َقِف   َْ  (.ٜٗٓ٘/ رقـ ٖٕٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، َأْرَدَفُه لىن ِب   ٛ) ِريُد ْبُف ََُّكْيٍد لى  َقِف   ْ ِت.ل، َكَرآُو، َكلََّْتْنَشَدُو ِبِشْعِر ُأَمي َ  ملسو هيلع هللا ىلص( لىش  / ٖمعرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ْبِف َأِب  لىص 

ٔٗٛٗ.) 
 (.ٕٕ٘٘/ رقـ ٚٙٚٔ/ َٗصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٜ)
 (.ٕٕ٘٘/ رقـ ٚٙٚٔ/ ٗ) لىمصدر نفَّه( ٓٔ)
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
هُ         ريد. كللا أى    َتلم  ُمَتلَبَع  ، كُتكبع فيه يعقكب بف ىلصـ ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ مف ِقَبِ ىمرك بف لىش 
 كأى ـ.

َ َنل : َتَعلَى َرِحَمُه للاُ  ُمَِّْ ـ َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـاني: َ َنل ،(ٔ)لْىَعْنَبِرؼ   ُمَعلذٍ  ْبفُ  للاِ  ُىَبْادُ  َحد   ،(ٕ)َأِب  َحد 
َ َنل ، َمَُّْعكدٍ  ْبفِ  ُىْرَك َ  ْبفِ  َىلِصـِ  ْبفَ  َيْعُقكبَ  ََِّمْعتُ : َقلؿَ  ،(ٗ)ََّلِىـٍ  ْبفِ  لىن ْعَملفِ  َىفِ  ،(ٖ)ُشْعَب ُ  َحد   لى  َقِف  
وُ  َىْمٍرك رض  للا ىنهمل، ْبفَ  للاِ  دَ َىبْ  ََِّمْعتُ : َيُقكؿُ  َِ ل َْ ، َك ٌِ ثُ  لى ِذؼ لْىَحِداثُ  َهَذل َمل: َفَقلؿَ  َرُْ  ُتَحدِّ
لَى َ  ِإف  : َتُقكؿُ  ِبِه؟  َىَقدْ  - َنْحَكُهَمل َكِ َم ً  َأكْ  - للاُ  ِإل   ِإَىهَ  َل  َأكْ  للاِ  َُّْبَحلفَ : َفَقلؿَ  َكَكَذل، َكَذل ِإَى  َتُقكـُ  لىَّ 

ثَ  َل  َأفْ  َهَمْمتُ  ٍِ  َبْعدَ  َََّتَرْكفَ  ِإن ُكـْ  ُقْ ُت: ِإن َمل َأَبًدل، َشْاًئل َأَحًدل ُأَحدِّ  لْىَبْاُت، ُيَحر ؽُ  َىِظيًمل، َأْمًرل َقِ ا
ـ   َكَيُككُف، َكَيُككفُ  لؿُ  َاْ ُرجُ : "ملسو هيلع هللا ىلص للاِ  َرَُّكؿُ  َقلؿَ : َقلؿَ  ُ   ْ  َأْرَبِعافَ : َأْدِرؼ  َل  - َأْرَبِعافَ  َيْمُكثُ فَ  ُأم ِت  ِف  لىد 
 َفَيْطُ ُبهُ  َمَُّْعكٍد، ْبفُ  ُىْرَك ُ  َكَأن هُ  َمْرَيـَ  ْبفَ  ِىيََّ  للاُ  َفَاْبَعثُ  َىلًمل َأْرَبِعافَ  َأكْ  َشْهًرل، َأْرَبِعافَ  َأكْ  َاْكًمل،
ـ   َفُاْهِ ُكُه، ـ   َىَدلَكٌ ، لْ َنْافِ  ْافَ بَ  َىْيَس  َِِّناَف، ََّْبعَ  لىن لُس  َيْمُكثُ  ُ   ُ  ُِ ِِ  ِمفْ  َبلِرَد ً  ِريًحل للاُ  ُاْرَِّ ْأـِ  ِقَب  ،(٘)لىش 
هِ  َىَ   َاْبَق  َفَة  ْْ  َأَحَدُكـْ  َأف   َىكْ  َحت   َقَبَضْتُه، ِإل   ِإيَملفٍ  َأكْ  َ ْارٍ  ِمفْ  َذر  ٍ  ِمْ َقلؿُ  َقْ ِبهِ  ِف  َأَحدٌ  لْ َْرضِ  َك
 َِ ٍِ  َكِبدِ  ِف  َدَ  َب َْ

 ِشَرلرُ  َفَاْبَق : "َقلؿَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص للاِ  َرَُّكؿِ  ِمفْ  ََِّمْعُتَهل: َقلؿَ " َتْقِبَضهُ  َحت   َىَ ْيِه، َىَدَ َ ْتهُ  (ٙ)
  ،(ٚ)لىط ْارِ  ِ ف  ِ  ِف  لىن لسِ 

                                                           

، أبك ىمرك لىبصرؼ، ٔ) د لبف معاف أ لو لىم ن  ِ َق ( ىباد للا بف معلذ بف معلذ بف نصر بف حَّلف لىَعْنَبِرؼ  ، حلفع، رْ 
ر )َّن  َّبع ك ة اف.  ى يه، مف لىعلشر ، ملت َْ  (.ٖٔٗٗ/ رقـ ٖٗٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، أبك لىم ن  لىبصرؼ، لىقلض ، ٕ) ، متقف، مف كبلر لىتلَّع ، ملت َّن  ِ َق ( معلذ بف معلذ بف نصر بف حَّلف لىَعْنَبِرؼ 
ر )َّت كتَّعاف كملئ .  َْ  (.ٓٗٚٙ/ رقـ ٖٙ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

مته )ص  (ٖ) لج، ِ َق . َّبق تْر  ْ  (.ُٔٛشْعَب  بف لىَح
ر )، مف لىرلبع ، كقاِ همل ل نلف كللا أى ـ. ِ َق ( لىن ْعَملف بف َّلىـ لىط لئف ، ٗ) َْ / رقـ ٗٙ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ٚٔ٘٘.) 
أْ ٘) ِِ لىش   (.ٗٚ/ ٙٔـِ، أؼ: ْلنبه. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )( ِمْف ِقَب
كفه. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )ٙ) : كَّطه ْك ٍِ َب َْ  (.٘ٚ/ ٙٔ( ف  َكِبِد 
ِ  لىط ْاِر: لضطرلبهل كتنفرهل بأدن  تكهـ، شب ه حلؿ ل شرلر ف  تهّتكهـ كىدٚ) ـ كقلرهـ ك بلتهـ كل تةؿ رأاهـ كما هـ ( ِ ف 

 (.٘ٚ/ ٙٔمرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ ) ُاْنَظر:إى  لىفْكر كلىفَّلد. 
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َبلعِ  َكَأْحَةـِ  ُِ  ُمْنَكًرل، ُاْنِكُركفَ  َكَل  َمْعُركًفل َيْعِرُفكفَ  َل  ،(ٔ)لىَِّّ ْيَطلُف، َىُهـُ  َفَاَتَم   اُبكَف؟ َأَل : َفَيُقكؿُ  لىش  ِْ  َتََّْت
، َحََّفٌ  ،(ٖ)ِرْزُقُهـْ  َدلرٌّ  َذِىؾَ  ِف  َكُهـْ  ،(ٕ)لْ َْكَ لفِ  ِبِعَبلَد ِ  َفَيْأُمُرُهـْ  َتْأُمُرَنل؟ َفَمل: َفَيُقكُىكفَ  ـْ ـ   َىْيُشُه  ُاْنَفخُ  ُ 
كِر، ِف  ؿُ : َقلؿَ  ،(٘)ِىاًتل َكَرَفعَ  (ٗ)ِىاًتل َأْصَغ  ِإل   َأَحدٌ  َيََّْمُعهُ  َفَة  لىص  ٌِ  َيََّْمُعهُ  َمفْ  َكَأك   (ٙ)َاُ كطُ  َرُْ

ـ   لىن لُس، َكَيْصَعقُ  َفَيْصَعُق،: َقلؿَ  ِإِبِ ِه، َحْكَض   ُ  ُِ ِ   َكَأن هُ  َمَطًرل - للاُ  ُاْنِزؿُ  َقلؿَ  َأكْ  - للاُ  ُاْرَِّ  َأكِ  (ٚ)لىط 
  ِ لؾ   لفُ ُنْعمَ  - لىظِّ ََّلدُ  ِمْنهُ  َفَتْنُبتُ  - لىش  ْْ ـ   لىن لِس، َأ ـ   َاْنُظُركَف، ِقَيلـٌ  ُهـْ  َفِإَذل ُأْ َرػ، ِفيهِ  ُاْنَفخُ  ُ  : ُيَقلؿُ  ُ 
ـ   لىن لُس  َأا َهل َيل ، ِإَى  َهُ  ـْ ـ  : َقلؿَ  َمَُّْئكُىكَف، ِإن ُهـْ  َكِقُفكُهـْ  َربُِّك كل: ُيَقلؿُ  ُ  ؟ ِمفْ : َفُيَقلؿُ  لىن لِر، َبْعثَ  َأْ ِرُْ ـْ  َك

ِِّ  ِمفْ : َفُيَقلؿُ  ُِ  َاْكـَ  َفَذلؾَ  َقلؿَ  َكِتَِّْعاَف، َكِتََّْع ً  ِتََّْعِملَئ ٍ  َأْىفٍ  ُك َع ْْ  ُيْكَشفُ  َاْكـَ  َكَذِىؾَ  ِشاًبل، لْىِكْىَدلفَ  َا
 .(ٛ)"ََّلؽٍ  َىفْ 

    َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ        ْبف لىن ْعَملف ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٓٔ)بل تةؼ بعض ل ىفلظ ىن ََّلِئ ّ ل، ك (ٜ)م تصرلً  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ

 ََّلِىـ، ىف يعقكب بف ىلصـ به. 
      

                                                           

َبلع، أؼ: كف  ىقكىهل لىنلقص ، ففيه إيملِ إى  أنهـ  لىاف ىف لىع ـ كلىح ـ، بِ لىغلىب ى اهـ لىطيش ٔ) ( َكَأْحَةـ لىَِّّ
  كلإلتةؼ كلإلهةؿ كق   لىرحم ، ل يعرفكف معركفًل كل انكركف منكرًل بِ يعكَّكف فيمل يفع كف. كلىغضب كلىكحش

 (.٘ٚ/ ٙٔمرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )
ـْ ِبِعَبلَدِ  لْ َكْ ٕ) ِ : "مل ف، كمل قلؿ تعلى  م برًل ىنهـَ لِف، أؼ: تكًَّة إى  رضل لىرحم( َفَيْأُمُرُه ـْ ِإل  ِىُيَقرُِّبكنل ِإَى  ّللا  َنْعُبُدُه

 (.٘ٚ/ ٙٔ. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )ُٗزْىف " لىزمر: 
: ك ار رزقهـ. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )ٖ) ـْ  (.٘ٚ/ ٙٔ( َدلرٌّ ِرْزُقُه
، أؼ: أملؿ صفح  ىنقه  كفًل كدهش . مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  َرِحَمُه للُا َتَعلَى ِبْشت  ( َأْصَغ  ِىاًتل: قلؿ لىت كرِ ٗ)

 (.ٙٚ/ ٙٔلىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )
لىمرلد منه: أف لىَّلمع يصعق فيصغ  ىاتًل كيرفع ىاتًل، أؼ: يصار رأَّه هكذل ككذىؾ، شأف مف يصابه  ،( َكَرَفَع ِىاًتل٘)

ؿ مل يظهر منه َّقكط رأَّه إى  أحد لىشقاف، فأَّند لإلصغلِ إىيه إَّنلد لىفعِ لإل تيلرؼ. صيح  فيشق ق به، فأك 
 (.ٙٚ/ ٙٔمرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )

 (.ٙٚ/ ٙٔ( َاُ كُط، أؼ: يطاف كيص د حكض إب ه. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )ٙ)
(ٚ :  ِ  (.ٙٚ/ ٙٔلىمطر لىضعاف لىصغار لىَقْطر. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى مة ى   لىقلرؼ )( لىط 
 (.ٜٕٓٗ/ رقـ ٕٕٛ٘/ َٗصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٛ)
 (.ٜٕٓٗ/ رقـ ٕٕٓٙ/ ٗ) لىمصدر نفَّه( ٜ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٓٔ)  (.ٙ٘ٔٔ/ رقـ ٖٙٔ/ ٓٔلىَّ 
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هُ ك  ( ىف ُزْرَى )يعقكب بف ىلصـ، كأبك  ِكَةُهَمل  ِبَنْحِكو (ٔ)ُزْرَى  َأِب  ِمْف َطِرْيقِ  -أيضًل  – ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 نهمل. ىبد للا بف ىمرك رض  للا ى

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
هُ   . كللا تعلى  أى ـ.ُزْرَى مف قبِ أب   َتلم  ُمَتلَبَع  ، كُتكبع فيه يعقكب بف ىلصـ ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ

 .(ٗ), من الـالـة(ٖ), مات سنة عشرة وماوةاْلكوفيُّ , (ٕ)َأُبو َبْكِر ْبُن ُعَماَرَة الـ َلِ يُّ  (م د س) -٘ٔ

:  ِن ِفْيِو:َقْوُل اإِلَماَميْ  ٍر: ، (٘)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٙ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو: به  كلحتس ل  بلت، لى َِّقلت مف ْملى  ىنه كركػ  ُقْ ُت:، (ٚ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 
 صحيحاهمل. ف  (ٜ)َىَكلن  كأبك ،(ٛ)ُمَِّْ ـ

 ف  َىَكلن  كأبك ،ُمَِّْ ـ به كلحتس ل  بلت، لى َِّقلت مف ْملى  ىنه ركػ ، ِ َق  ْيِو:ُخاَلَصُة الَلْوِل فِ 
 صحيحاهمل. كللا تعلى  أى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:   الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىن حك لىت لى : لىن ََّلِئ ّ ك  َأُبك َدلُكدك  ُمَِّْ ـأ رج ىه 

َ َنل َأُبك َبْكِر : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  ُمَِّْ ـ لإِلَملـُ  َقلؿَ  ََّْحلُؽ ْبُف ِإْبَرلِهيـَ لَكَحد  ، (ٓٔ)ْبُف َأِب  َشْاَبَ ، َكَأُبك ُكَرْيٍب، َكلِم
ِميًعل َىْف َكِكيعٍ  َْ
َ َنل َكِكيٌع، َىِف لْبِف َأِب  َ لِىدٍ (ٔٔ) ْىَبْ َتِرؼِّ ْبِف ، َكِمََّْعٍر، َكل(ٕٔ)، َقلَؿ َأُبك ُكَرْيٍب: َحد 

                                                           

َْ  ، لىككف بف ىمرك بف ْ ُزْرَى ( أبك ٔ) ، قاِ لَّمه: هـر كقاِ ىمرك، كقاِ ىبد للا، كقاِ ىبد رير بف ىبد للا لىَب
ر )ص  َْ  (.ٖٓٔٛ/ رقـ ٔٗٙلىرحمف، كقاِ ْرير، ِ َق ، مف لى لى  . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 ( هذو لىنَّب  َّبق تعريفهل ف  لىرلكؼ لىَّلبق.ٕ)
ـِ ِى ذ هَ ( ٖ)   (.ٕٕٛ/ رقـ ٙٛٔ/ ِٖبّ  )َتلِرْيُخ لإِلََّْة
ر )( ٗ) َْ  (.ٖٜٛٚ/ رقـ َٕٗٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٖ٘ٙ/ رقـ ٔٔٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٘)
ر )( ٙ) َْ  (.ٖٜٛٚ/ رقـ َٕٗٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٔ٘ٙ/ رقـ ٖٙ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٚ)
 (.ٖٗٙ/ رقـ ٓٗٗ/ ِٔ ـ )َصِحْيُد ُمَّْ ( ٛ)
 (.٘ٔٔٔ/ رقـ ٖٗٔ/ ٔ( مَّت رج أب  َىَكلن  )ٜ)
مته ، ِ َق . ّ  ِ ظَ نْ إَّحلؽ بف إبرلهيـ لىحَ  (ٓٔ)  (.ٗٙ)ص  َّبق تْر
متهَكِكْيع بف لىْرلح، ِ َق . ( ٔٔ)  (.ٗٙ)ص  َّبق تْر
ِ ّ ، َمْكَلُهـ( إَّملىاِ بف أب   لىد لَ ْحَمَِّ ، ٕٔ) َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب  بت، مف لىرلبع ، ملت َّن  َّت كأربعاف.  ِ َق ، لىَب

ر ) َْ  (.ٖٛٗ/ رقـ ٚٓٔصلْبِف َح
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ص   للا ، َقلَؿ: ََِّمْعُت َرَُّكَؿ للِا (ٕ)، ََِّمُعكُو ِمْف َأِب  َبْكِر ْبِف ُىَملَرَ  ْبِف ُرَؤْيَبَ ، َىْف َأِبيهِ (ٔ)لْىُمْ َتلرِ 
َِ ُغُركِبَهل (ٖ)َىْف َاِ َس لىن لرَ "، َيُقكُؿ: ى يه كَّ ـ ْمِس، َكَقْب َِ ُطُ كِع لىش  َر  - "َأَحٌد َص    َقْب ْْ َيْعِن  لْىَف
ِِ لْىَبْصَرِ : -َكلْىَعْصرَ  ٌِ ِمْف أَْه : ملسو هيلع هللا ىلصْنَت ََِّمْعَت َهَذل ِمْف َرَُّكِؿ للِا ِأ، َفَقلَؿ َىُه َرُْ ُِ ُْ ، َقلَؿ لىر  ـْ ؟ َقلَؿ: َنَع

 .(ٗ)ُه ُأُذَنلَؼ، َكَكَىلُو َقْ ِب ، ََِّمَعتْ ملسو هيلع هللا ىلصَكَأَنل َأْشَهُد َأنِّ  ََِّمْعُتُه ِمْف َرَُّكِؿ للِا 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  َبِع ّ  َأب  ِمْف َطِرْيقِ  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ ْمَرَ  لىض  ىبد لىم ؾ بف ُىَمْار ب فع  ِمْف َطِرْيقِ ، ك (٘)بلىمعن  َْ
هُ ، ك (ٙ)قريب َّملىاِ بف أب   لىد، كلىَب ْ  ِمْف َطِرْيقِ  لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ لىَبْ َتِرّؼ ب فع  أب  َتِرّؼ بفِمََّْعر، كلم
هُ ، ك (ٚ)قريب إَّملىاِ بف أب   لىد ب فع قريب   ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٜ)أيًضل لىن ََّلِئ ّ ، ك (ٛ)َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ

، كىبد لىم ؾ بف ُىَمْاٍر، لىَبْ َتِرّؼ، َبِع   ْمَرَ  لىض  َْ َّملىاِ بف أب   لىد(   مَّتهـ )أبك  ىف كِمََّْعر، كلم
  به. ُرَؤْيَب  ْبفِ  ُىَملَر  ْبفِ  َبْكرِ  َأِب 

هُ ك  هُ ، ك (ٔٔ)، ب فع قريب(ٓٔ)أب  إَّحلؽ لْىَهْمَدلِن ّ  ِمْف َطِرْيقِ أبك َىكلن   َأْ َرَْ َأْحَمد ْبف  َأْ َرَْ
 ، (ٖٔ)ُ َزْيَم ، كلبف (ٕٔ)َحْنَبِ

                                                           

مف لىَّلدَّ ، ملت َّن   ملف كأربعاف. ، صدكؽ ْبُف َأِب  لْىَبْ َتِرّؼ، كلَّـ أبيه: لىم تلر، َىْبِدؼ، بصرؼ، ( لْىَبْ َتِرؼ  ٔ)
ر ) َْ  (.ٔٗٙ/ رقـ َٕٓٔتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ر ر، صحلب ، نزؿ لىككف ، كتأ ر إى  بعد لىَّبعاف. اْ هَ ( ُىَملر  بف ُرَؤْيَبَ  لى قف ، أبك زُ ٕ) َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.٘ٗٛٗ/ رقـ ٜٓٗص)
 (.ٜٖٓ/ ٕشرح أب  دلكد ى عان  ) ُاْنَظر:: ىف َاد  هل. ( َىْف َاِ َس لىن لرَ ٖ)
 (.ٖٗٙ/ رقـ ٓٗٗ/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٗ)
 (.ٖ٘ٙ/ رقـ ٓٗٗ/ ٔ) لىمصدر نفَّه( ٘)
 (.ٖٗٙ/ رقـ ٓٗٗ/ٔ) لىمصدر لىَّلبق( ٙ)
 (.ٔٚٗ/ رقـ ٖٕ٘/ ََُّٔنُف لىن ََّلِئّ  )( ٚ)
 (.ٕٚٗ/ رقـ ٙٔٔ/ ٔ) لىمصدر نفَّه( ٛ)
 (.ٚٛٗ/ رقـ ٕٔٗ/ ٔ) َّلبقلىمصدر لى( ٜ)
، ( ىمرك بف ىبد للا بف ىباد، كيقلؿ: ى  ، كيقلؿ: لبف أب  شعار  لىَهمْ ٓٔ) ِبْيِع   ، مك ر، ىلبد، ِ َق دلن ، أبك إَّحلؽ لىَّ 

ر )مف لى لى  ، ل ت ط بأ ر ، ملت َّن  تَّع كىشريف كملئ ، كقاِ قبِ ذىؾ.  َْ ـ / رقٖٕٗصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
٘ٓٙ٘.) 

 (.٘ٔٔٔ/ رقـ ٖٗٔ/ ٔ( مَّت رج أب  َىَكلن  ) ٔٔ)
 (.ٕٕٓٚٔ/ رقـ ٙ٘ٗ/ ٕٛ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٕٔ)
 (.ٕٕٓ، ٜٖٔ/ رقـ ٗٙٔ/ ٔ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٖٔ)
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ُرَؤْيَب ، كأبك  ْبف ُىَملَر  ْبف َبْكر ك ة تهـ )أب  ِبِمْ ِ هِ ، (ٔ)ىمار بف لىم ؾ ىبد ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل
 به. ُرَؤْيَب  ْبفِ  ىمار( ىف ُىَملَر  بف لىم ؾ ، كىبدإَّحلؽ لْىَهْمَدلِن ّ 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ   بف لىم ؾ ، كىبدمف قبِ أب  إَّحلؽ لْىَهْمَدلِن ّ  ُىَملَر  ْبف َبْكر ، كُتكبع فيه أبكُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 .َتلم    ُمَتلَبعَ ىمار 

 ، ىف أبيه ُىَملَر َ ُرَؤْيَب  ْبف ُىَملَر  ْبف ىف أبيه، فقد ركلو أبك َبْكر للبففيه ىطيف ، كه : ركلي  
 ُرَؤْيَبَ . كللا تعلى  أى ـ. ْبفِ 
, من الرابعة بن هللا بن َعاِمر َأُبو َسِعيد َمْوَلى عبد (م مد س ق)  -ٙٔ  .(ٕ)ُكَرْيزس الُخزَاِعيُّ

:  ْيِن ِفْيِو:َقْوُل اإِلَمامَ  ٍر: ، (ٖ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٗ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو: لَرُقْطِن ّ  ، كَّئِ(٘)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل  ُشكل، " حدا ه: ىف لىد  َْ َل َتَحلََُّدكل، َكَل َتَنل
 .(ٙ): صحيد"، فقلؿَكَل َتَبلَغُضكل، َكَل َتَدلَبُركل

  ىق   حدا ه. كللا َمْقُبْكؿكتفرد لبف حْر بقكىه:  ،ف  صحيحه ُمَِّْ ـلحتس به  ,ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 تعلى  أى ـ.

راسة الت طبيلية  عمى مروياتو:  الدِّ

هكلبف  ُمَِّْ ـأ رج ىه   َْ نف ف  لىَّ لىن ََّلِئ ّ حداً ل كلحًدل، كىـ أى ر ى   ش ِ ىه ىند  َمل
 .(ٚ)لىصغرػ، كىه ف  لىكبرػ حداث كلحد

                                                           

، ح اف بن  َىِدّؼ لىككف ، كيقلؿ ىه: لىَفَرَّ  نَّب  إى  فرس ىهٔ) َّلبق، كلف  ( ىبد لىم ؾ بف ىمار بف ََُّكْيد لى  ْ ِم  
، فصيد، ىلىـ، تغار حفظه، كربمل دىس. مف لىرلبع ، ملت ِ َق يقلؿ ىه: لىِقْبط ، كربمل قاِ ذىؾ أيضًل ىعبد لىم ؾ، 

ر )َّن  َّت ك ة اف كىه ملئ  ك ةث َّناف.  َْ  (. ٕٓٓٗ/ رقـ ٖٗٙصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر )( ٕ) َْ  (.ٕٖٔٛ/ رقـ ٗٗٙصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖ٘ٙٙ/ رقـ ٖٓٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)
ر )( ٗ) َْ  (.ٕٖٔٛ/ رقـ ٗٗٙصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.٘ٔٗٙ/ رقـ ٙٛ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٘)
لَرُقْطِنّ  )( لىع ِ ٙ)  (.ٕٕٕٗ/ رقـ ٕٕٔ/ ٔٔى د 
ُه لىن ََّلِئّ  ف  لىَّنف ( ٚ) َأِب  ََِّعاٍد، َمْكَى  َبِن  َىلِمٍر، َىْف َأِب  ُهَرْيَرَ   ِمْف َطِرْيقِ (: ٖٖٙٔ/ رقـ ٕٕ٘ /ٕلىكبرػ )َأْ َرَْ

ـُ َكلْىَمحْ  ملسو هيلع هللا ىلصرض  للا ىنه، َأف  لىن ِب    ِْ ـُ ِف  َرَمَضلَف َصِبيَحَ  َ َملَف َىْشَرَ  َفَقلَؿ: "َأْفَطَر لْىَحل ِْ ٍِ َيْحَت ". َمر  ِبَرُْ كـُ ُْ
 كلىحداث صحيد   ف ْميع ركلته  قلت. ُقْ ُت:
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َ َنل َىْبُد للِا ْبُف : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  ُمَِّْ ـ َقلَؿ لإِلَملـُ   َ َنل َدلُكُد َيْعِن  لْبَف (ٔ)َ  ْبِف َقْعَنبٍ مَّْ َ مَ َحد  ، َحد 
: ملسو هيلع هللا ىلص، َقلَؿ: َقلَؿ َرَُّكُؿ للِا رض  للا ىنه َر َ ، َىْف َأِب  ََِّعاٍد َمْكَى  َىلِمِر ْبِف ُكَرْيٍز، َىْف َأِب  ُهَريْ (ٕ)َقْيسٍ 
ُشكل(ٖ)َل َتَحلََُّدكل" َْ ، َكَل َتَنل

ـْ َىَ   َبْيِع َبْعضٍ (ٙ)، َكَل َتَدلَبُركل(٘)، َكَل َتَبلَغُضكل(ٗ) ، َكَل َاِبْع َبْعُضُك
(ٚ) ،

َكُيِشاُر  "،لىت ْقَكػ َهلُهَنل ،(ٛ)، َل َيْظِ ُمُه َكَل َاْ ُذُىُه، َكَل َيْحِقُروُ ُمَِّْ ـىْ َأُ ك ل ُمَِّْ ـلىْ  ،َكُككُنكل ِىَبلَد للِا ِإْ َكلًنل
رِّ َأْف َيْحِقَر َأَ لُو لىْ : "ِإَى  َصْدِرِو َ َةَث َمر لتٍ  ِ  لىْ ُمَِّْ ـِبَحَِّْب لْمِرٍغ ِمَف لىش  َحَرلـٌ،  ُمَِّْ ـَىَ   لىْ  ُمَِّْ ـ، ُك

 .(ٜ)"، َكِىْرُضهُ َدُمُه، َكَملُىهُ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  هلبف  َأْ َرَْ َْ  .(ٓٔ)أب  َّعاد مكى  ىبد للا بف ىلمر لى زلى  ِمْف َطِرْيقِ  َمل

هُ ك  ملف ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٕٔ)لىتِّْرِمِذؼّ ، ك (ٔٔ)َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ  .(ٖٔ)أب  صلىد لىَّ 

 

                                                           

مته )ص  مَ  َ َّْ مَ  ( ىبد للا بفٔ)  (.٘٘، ِ َق ، َّبق تْر
 ةف  أب   فلضِ، مف لى لمَّ ، ملت ف  ِ َق ، لىمدن ، َمْكَلُهـ( دلكد بف قيس لىفرلِ لىدبلغ أبك َّ يملف لىقرش ، ٕ)

ر )ْعفر.  َْ  (.ٛٓٛٔ/ رقـ ٜٜٔصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٙٔٔ/ ٔ. شرح ل ربعاف لىنككي  لبف دقاق لىعاد )لىنعم  ( لىحَّد: تمن  زكلؿٖ)
(ٗ ُْ / ٕقاق لىعاد )ش: أف ازيد ف  َّ ع  ُتبلع ِىَيُغر  غارو، كهك رلغب فاهل. إحكلـ ل حكلـ شرح ىمد  ل حكلـ لبف د( لىت َنل

ٖٔٔ.) 
( كل َتَبلَغُضكل: أؼ ل تتعلطكل أَّبلب لىتبلغض   ف لىحب كلىبغض معلف ق بي  ل قدر  ىإلنَّلف ى   لكتَّلبهل كل ٘)

 (.ٚٔٔ/ ٔيم ؾ لىتصرؼ فاهل. شرح ل ربعاف لىنككي  لبف دقاق لىعاد )
 حبه دبرو. شرح ل ربعاف لىنككي  لبف دقاق لىعاد( لىت َدلُبر: لىمعلدل ، كقاِ: لىمقلطع   ف كِ كلحد اؤت  صلٙ)

 (ٔ /ٔٔٚ.) 
ـْ َىَ   َبْيِع َبْعٍض: أف يقكؿ ىمف لشترػ َّ ع  ف  مد  لى يلر: لفَّخ هذل لىبيع كأنل أبيعؾ م  ه أك أْكد ٚ) ( َاِبْع َبْعُضُك

ازيد ى يه أك يعطيه بأنقص، كهذل ب منه، أك يككف لىمتبليعلف قد تقرر لى مف بانهمل كترلضيل به كىـ ابق إل لىعقد، ف
 (.ٚٔٔ/ ٔف يس بحرلـ. شرح ل ربعاف لىنككي  لبف دقاق لىعاد ) لعد لَّتقرلر لى مف، كأمل قبِ لىرضحرلـ ب

 (.ٚٔٔ/ ٔ( َل َيْحِقُرُو: ل اتكبر ى يه. شرح ل ربعاف لىنككي  لبف دقاق لىعاد )ٛ)
 (.ٕٗٙ٘/ رقـ ٜٙٛٔ/ َٗصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٜ)
ه ) (ٓٔ) َْ  (.ٖٖٜٖ/ رقـ ٘ٛ/ ََُّ٘نُف لْبف َمل
 (.ٕٛٛٗ/ رقـ ٕٓٚ/ ََُّٗنُف َأِب  َدلُكد )( ٔٔ)
 (.ٕٜٚٔ/ رقـ ٜٖٛ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٕٔ)
ي لت، لىمدن ، ٖٔ) م لف، لىز   بت، ككلف اْ ب لىزيت إى  لىككف ، مف لى لى  ، ملت َّن  إحدػ  ِ َق ( َذْككلف، أبك صلىد لىَّ 

ر )َتقْ كملئ .  َْ  (.ٔٗٛٔ/ رقـ ٖٕٓص ِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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هُ ك     ة تهـ: )أبك َّعاد مكى  بف ىلمر (ٕ)ىطلِ بف َيََّلر ِرْيقِ ِمْف طَ  (ٔ)لىَبز لرأبك بكر  َأْ َرَْ
ملف، كىطلِ بف يَّلر( ىف أب  هرير  رض  للا ىنه، ببعض لى فع. ، كأبك صلىد لىَّ   لىُ َزلِى  

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ  مف قبِ أب   َتلم    ُمَتلَبعَ ، كُتكبع فيه أبك َّعاد مكى  ىبد للا بف ىلمر لىُ َزلِىّ  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 لر ف  ركلاته ىف أب  هرير  رض  للا ىنه. كللا تعلى  أى ـ.ََّ صلىد، كىطلِ بف يَ 

 .(٘), من الـالـة(ٗ), مات سنة ماوة(ٖ)اْلَمْيِريِّ  َمْوَلى َسِعيدس  َأُبو (م د ت س)  -ٚٔ

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: َْ ، (ٙ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب    .(ٚ)َمْقُبْكؿٍر: َكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو:  حداث: "ىا رج لْىَحلِكـ، كأ رج ىه (ٜ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف ، ك (ٛ)ِ َق :  ّ  ِ ْْ قلؿ لىعِ  َأْقَواُل النُّل 
ِ ..."  ْر اف كِ مف رلَّ  لىت طبيقي   ىمركيلته -ْر  صحيد هذل حداث كقلؿ: -لىذؼ َّيأت  ف  لىدِّ

 .(ٓٔ)لإلَّنلد

  ىق   حدا ه. كللا َمْقُبْكؿلىن قلد، كتفرد لبف حْر، فقلؿ:  لىذ َهِب ، كلفق فيه ِ َق  َلْوِل ِفْيِو:ُخاَلَصُة ال
 تعلى  أى ـ.

راسة الت طبيلية  عمى مروياتو:  الدِّ

، كىـ أى ر ىه ى   لىن ََّلِئ ّ حدا اف، كلحد منهمل ىند أب  دلكد كلآل ر ىند  ُمَِّْ ـأ رج ىه 
 كلىحدا لف همل: ،ِذؼّ لىتِّْرمِ  ش ِ ىند

 

                                                           

 (.ٜٔٚٛ/ رقـ ٕ٘٘/ ٘ٔ) لىَبز لر( مَّند ٔ)
فلضِ، صلحب مكلىع كىبلد ، مف صغلر لى لني ،  ِ َق لىمدن ، مكى  ميمكن ،  ُمَحم د ، أبك ىِ َة لر، لىهِ ََّ ( ىطلِ بف يَ ٕ)

ر )َتْقِرْيُب لىملت َّن  أربع كتَّعاف، كقاِ بعد ذىؾ.  َْ  (.٘ٓٙٗ/ رقـ ٕٜٖصت ْهِذْاِب لْبِف َح
ْمعلن  ) ُاْنَظر:( لْىَمْهِرّؼ: هذو لىنَّب  إى  قبا   َمْهر . ٖ)  (.ٜٜٜٖ/ رقـٜٜٗ/ ٕٔل نَّلب ى َّ 
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)  (.ٕٛ٘/ رقـ ٜٛٔٔ/ َٕتلِرْيُخ لإِلََّْة
ر )( ٘) َْ  (.ٖٖٔٛ/ رقـ َٗٗٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٗ٘ٙٙ/ رقـ ٖٓٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٙ)
ر )( ٚ) َْ  (.ٖٖٔٛ/ رقـ َٗٗٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِ   لى َِّقلتمعرف  ( ٛ) ْْ  (.ٜٜ٘ٔ/ رقـ ٜٜٗ/ ٔ) ِىْ ِع
 (.ٕٚٗٙ/ رقـ ٛٛ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٜ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ( ٓٔ)  (.ٜٕٕٗ/ رقـ ٕٛ/ ٕ) لىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
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َِ َحد  َ : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  ُمَِّْ ـ َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول: َ َنل َأِب (ٔ)ْبِف ُىَ ي  َ َنل َحم لُد ْبُف ِإََّْملِىا ، (ٕ)، َحد 
َث َىْف َأِب  ََِّعاٍد، مَ (ٗ)، َىْف َيْحَا  ْبِف َأِب  ِإََّْحلؽَ (ٖ)َىْف ُكَهْابٍ  ـْ ، َأن ُه َحد  ، َأن ُه َأَصلَبُه ْكَى  لْىَمْهِرؼِّ

، َفَقلَؿ َىُه: ِإنِّ  َكِ اُر لْىِعَيلِؿ، َكَقْد  ٌ ، َكَأن ُه َأَت  َأَبل ََِّعاٍد لْىُ ْدِرؼ  ْهٌد َكِشد  َْ ٌ ، َفَأَرْدُت ِبلْىَمِداَنِ   َأَصلَبْتَنل ِشد 
َِ ِىَيلِى  ِإَى  َبْعِض لىرِّيِف، َفَقلَؿ َأبُ  َنل َمَع َنِب ِّ للِا َأْف َأْنُق ، لْىَزـِ لْىَمِداَنَ ، َفِإن ل َ َرْْ ِْ  - ملسو هيلع هللا ىلصك ََِّعاٍد: َل َتْفَع

، (٘)َحت   َقِدْمَنل ُىََّْفلفَ  -َأُظف  َأن ُه َقلَؿ  ـَ ِبَهل َىَيلِىَ ، َفَقلَؿ لىن لُس: َكللِا َمل َنْحُف َهل ُهَنل ِف  َشْ ٍِ ، َفَأَقل
ف   ، َفَبَ َغ َذِىَؾ لىن ِب    (ٙ)ِىَيلَىَنل َىُ ُ كؼٌ َكلِم ـْ ؟ِمْف َحِدْا ِ َمل َهَذل لى ِذؼ َبَ َغِن  " ، َفَقلَؿ:ملسو هيلع هللا ىلصَمل َنْأَمُف َىَ ْاِه ـْ  - "ُك

ـْ َل َأْدِرؼ  -ُت َىَقْد َهَممْ  -َأْك َكلى ِذؼ َنْفَِّ  ِبَاِدِو  -َكلى ِذؼ َأْحِ ُف ِبِه "–َمل َأْدِرؼ َكْاَف َقلَؿ  َأْك ِإْف ِشْئُت
ـَ لْىَمِداَن َ  -َأا َتُهَمل َقلَؿ  ِ  َىَهل ُىْقَدً  َحت   َأْقَد ـ  َل َأُح  ُ ، ُِ ـَ "، َكَقلَؿ: "آَلُمَرف  ِبَنلَقِت  ُتْرَح ـَ َحر  ـ  ِإف  ِإْبَرلِهي لى ُه

نِّ  َحر ْمُت لْىَمِدانَ  َعَ َهل َحَرًمل، َكلِم َْ َ  َف َِ ِفاَهل (ٚ)َ  َحَرلًمل َمل َبْاَف َمْأِزَمْاَهلَمك  ، َأْف َل ُاْهَرلَؽ ِفاَهل َدـٌ، َكَل ُيْحَم
ـ  َبلِرْؾ  ـ  َبلِرْؾ َىَنل ِف  َمِداَنِتَنل، لى ُه َرٌ  ِإل  ِىَعْ ٍف، لى ُه َْ َىَنل ِف  َصلِىَنل، ََِّةٌح ِىِقَتلٍؿ، َكَل ُتْ َبَط ِفاَهل َش

ـ  َبلِرؾْ  ـ  َبلِرْؾ َىَنل ِف  َمدِ  لى ُه َنل، لى ُه ـ  َبلِرْؾ َىَنل ِف  ُمدِّ ـ  َبلِرْؾ َىَنل ِف  َصلِىَنل، لى ُه َنل، لى ُه اَنِتَنل، َىَنل ِف  ُمدِّ
ِْ َمَع لْىَبَرَكِ  َبَرَكَتْاِف، َكلى ِذؼ َنْفَِّ  ِبَاِدِو، َمل ِمَف لْىَمِداَنِ  ِشْعبٌ  َع ْْ ـ  ل لى ُه
ِإل  َىَ ْيِه َمَ َكلِف  (ٜ)بٌ ، َكَل َنقْ (ٛ)

ـ  َقلَؿ ِى ن لِس:"َيْحُرََّلِنَهل َحت   َتْقَدُمكل ِإَىْاَهل ، َفلْرَتَحْ َنل، َفَأْقَبْ َنل ِإَى  لْىَمِداَنِ ، َفَكلى ِذؼ َنْحِ ُف ِبِه َأْك "لْرَتِحُ كل" ، ُ 

                                                           

َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ، مف لىحلدي  ىشر ، ملت َّن  أربع كأربعاف. ِ َق  ، لىبصرؼ، نزيِ بغدلد، ي   َ ( حملد بف إَّملىاِ بف ىُ ٔ)
ر ) َْ  (.ٛٛٗٔ/ رقـ ٚٚٔلْبِف َح

ـٍ ل َ ٕ) ـَ بِف ِمْقََّ ُِ بُف ِإْبَرلِهْي حلفع، مف لى لمن ، ملت  ِ َق بصرؼ، لىمعركؼ بلبف ى ي ، ، أبك بشر لىَمْكَلُهـؼ، دِ ََّ ( ِإََّْملِىْا
ر )َّن   ةث كتَّعاف كهك لبف  ةث ك ملناف.  َْ  (.ٙٔٗ/ رقـ َ٘ٓٔتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 ، ملت  بت  ىكنه تغار ق يًة بأ ر ، مف لىَّلبع ِ َق ، أبك بكر لىبصرؼ، َمْكَلُهـ( ُكَهْاب بف  لىد بف ىْةف لىبلِه  ، ٖ)
ر )َّن   مس كَّتاف كقاِ بعدهل.  َْ  (.ٚٛٗٚ/ رقـ َٙٛ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ربمل أ طأ، مف لى لمَّ ، ملت َّن  َّت  صدكؽ ، لىبصرؼ، لىنحكؼ، َمْكَلُهـبف أب  إَّحلؽ لىحضرم ، ( يحا  ٗ)
ر )ك ة اف.  َْ  (.ٔٓ٘ٚ/ رقـ َٚٛ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ََّْفلَف: مكضع قرب لىمدان . قلؿ صلحب ل زهلر: كهك غ ط، بِ هك ى   مرح تاف مف مك ، ذكرو لىمغرب كغارو. ( ىُ ٘)
 (.ٖٔٓٛ/ ٜمرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى تبريزؼ ) ُاْنَظر:

لؿ، يقلؿ: ح    كؼ إذل ىـ ابق فاهـ إل لىنَّلِ، كلى  كؼ أيضلً ٙ) لىحضكر  ( ىُ ُ كؼ: ىغلئبكف أك نَّلِ بة ْر
 (.ٖٓٛ/ ٜلىمت  فكف. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى تبريزؼ )

( لىَمْأِزـ: لىْبِ، كقاِ: لىمضاق باف لىْب اف كنحكو كل كؿ هك لىصكلب هنل كمعنلو مل باف ْب اهل. شرح لىنككؼ ى   ٚ)
 (. ٚٗٔ/ ٜ) ُمَِّْ ـ

 (.ٖٔٓٛ/ ٜمصلبيد ى تبريزؼ )طريق ف  لىْبِ. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لى ِشْعٌب: (ٛ)
 (.ٖٔٓٛ/ ٜ: طريق باف لىْب اف. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى تبريزؼ )َنْقبٌ  (ٜ)
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ؾ  ِمْف َحم لٍد  -ُيْحَ ُف ِبِه  َىَنل ِحاَف َدَ ْ َنل لْىَمِداَنَ  َحت   أََغلَر َىَ ْاَنل َبُنك َىْبِد للِا ْبِف َمل َكَضْعَنل ِرَحل -لىش 
ُهـْ اِّ َغَطَفلَف، َكَمل َاهَ  ُْ

(ٔ)  ٌِ َِ َذِىَؾ َشْ   .(ٕ)"َقْب

  َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  مكى  لْىَمْهِرؼِّ به  ،أب  َّعاد ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٗ)لىن ََّلِئ ّ ، ك (ٖ))ف  مكضعاف( ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 م تصرًل.

هُ ك   ِكَةُهَمل  (ٙ)م تصرلً  ؼّ رِ دْ ىبد لىرحمف بف أب  َّعاد لى ُ  ِمْف َطِرْيقِ  (٘)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
( ىف أب  َّعاد لْىُ ْدِرؼِّ رض  للا ىنه. ، كىبد لىرحمف بف أب  َّعاد لْىُ ْدِرؼ   )أبك َّعاد مكى  لْىَمْهِرؼِّ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ  مف ِقَبِ ىبد لىرحمف بف أب   َتلم  ُمَتلَبَع  ، كُتكبع فيه أبك َّعاد مكى  لْىَمْهِرّؼ ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 . كقد أ رج لإلملـ مَّ ـ حدا ه مف  ةث طرؽ ىنه.َّعاد لى درؼ ف  ركلاته ىف أب  َّعاد لى درؼ 

َ َنلكحَ : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  ُمَِّْ ـ َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـاني: َ َنل ،(ٚ)َحْربٍ  ْبفُ  ُزَهْارُ  د  ُِ  َحد   ْبفُ  ِإََّْملِىا
َ َنل ،(ٜ)لْىُمَبلَرؾِ  ْبفِ  َىِ  ِّ  َىفْ  ،(ٛ)ُىَ ي  َ  َ ِن  ،(ٓٔ)َكِ ارٍ  َأِب  ْبفُ  َيْحَا  َحد  ، ََِّعاٍد َمْكَى  َأُبك َحد   َىفْ  لْىَمْهِرؼِّ
، ِمفْ  َىْحَيلفَ  َبِن  ِإَى  َبْعً ل َبَعثَ  ملسو هيلع هللا ىلص للاِ  َُّكؿَ رَ  َأف   لْىُ ْدِرؼِّ رض  للا ىنه، ََِّعادٍ  َأِب  ٍِ  "ِىَاْنَبِعثْ : َفَقلؿَ  ُهَذْا
ِِّ  ِمفْ  َ ْافِ  ُك رُ  َأَحُدُهَمل، َرُْ ْْ  .(ٔٔ)َبْاَنُهَمل" َكلْ َ

                                                           

: مل ا ار بن  ىبد للا ى   لإلغلر  أؼ ش ِ مف لىبكلىث. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى تبريزؼ ٔ) ـْ ُه ُْ ( مل َاَهاِّ
(ٜ /ٖٛٓٔ.) 
 (.ٖٗٚٔ/ رقـ ٔٓٓٔ/ ِٕ ـ )َصِحْيُد ُمَّْ ( ٕ)
 (.ٖٗٚٔ/ رقـ ٕٔٓٓ/ ٕ(، )ٖٗٚٔ/ رقـ ٕٔٓٓ/ ٕ) لىمصدر نفَّه( ٖ)
 (.ٕٕٙٗ/ رقـ ٕٚ٘/ ٗ(، )ٕٙٙٗ/ رقـ ٜٕ٘/ ََُّٗنُف لىن ََّلِئّ  )( ٗ)
 (. ٖٗٚٔ/ رقـ ٖٓٓٔ/ َٕصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٘)
، مف لى لى  ، ملت َّن  ل نت  ىشر ، كىه َق  ِ ( ىبد لىرحمف بف أب  َّعاد لى درؼ َّعد بف ملىؾ ل نصلرؼ لى زْر ، ٙ)

ر )َّبع كَّبعكف.  َْ  (.ٖٗٚٛ/ رقـ ٖٔٗصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص ر بف حرباْ هَ ( زُ ٚ)  (.٘ٙ، ِ َق   بت. َّبق تْر
مته )ص ِ َق  حلفعإبرلهيـ، ( إَّملىاِ بف ٛ)  (.ٜٜ. َّبق تْر
، فحداث لىككفااف ، كلف ىه ىف يحا  بف أب  ك ار كتلبلف أحدهمل َّملع كلآل ر إرَّلؿِ َق ، لئ نَ ( ى   بف لىمبلرؾ لىهُ ٜ)

ر ) َْ  (.ٚٛٚٗ/ رقـ ٗٓٗىنه فيه ش ِ، مف كبلر لىَّلبع . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 بت  ىكنه ادىس كيرَِّ، مف لى لمَّ  ملت َّن  ل نتاف  ِ َق ، أبك نصر لىيملم ، َمْكَلُهـلئ ،   ك ار لىط  ( يحا  بف أبٓٔ)

ر )ك ة اف كقاِ قبِ ذىؾ.  َْ  (.ٕٖٙٚ/ رقـ َٜٙ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٙٛٔ/ رقـ ٚٓ٘ٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٔٔ)
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 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ   ؼ، به بمعنلو. رِ هْ أب  َّعاد مكى  لىمَ  قِ ِمْف َطِريْ  ِكَةُهَمل  (ٕ)َأُبك َدلُكد، ك (ٔ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ  ىند لىن قلد. كللا  ِ َق ؼ، كل يضرو ذىؾ   نه رِ هْ ، كىـ ُاتلبع فيه أبك َّعاد مكى  لىمَ ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 تعلى  أى ـ.

َبعيُّ  ِشْمر أبو (م س) -ٛٔ ,(ٖ)الفُّ  .(ٗ)الر ابعة من , الَبْصريُّ

:  َماَمْيِن ِفْيِو:َقْوُل اإلِ  ٍر: ، (٘)، ىف لىصحلب  مرَّةً ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  . (ٙ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو:  .(ٛ)، كقلؿ أبك حلتـ: شاخ(ٚ)لى َِّقلتف   ِحب لفلبف ذكرو  َأْقَواُل النُّل 

رلَّ   -مقركًنل  ُمَِّْ ـىه ، كمل قلؿ لبف حْر، كىذىؾ ركػ َمْقُبْكؿ ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو: كمل َّيأت  ف  لىدِّ
 إف شلِ للا تعلى . كللا تعلى  أى ـ. -لىت طبيقي  ى   مركيلته 

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىن حك لىت لى : لىن ََّلِئ ّ ك  ُمَِّْ ـأ رج ىه  

َ ِن  : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  ُمَِّْ ـ َقلَؿ لإِلَملـُ  َ َنل َأُبك لىت ي لِح، َحد  َ َنل َىْبُد لْىَكلِرِث، َحد  كَخ، َحد  َ َنل َشْاَبلُف ْبُف َفر  َحد 
ـِ َ َةَ ِ  ": ِبَ َةثٍ  ملسو هيلع هللا ىلص، َقلَؿ: َأْكَصلِن  َ ِ اِ   رض  للا ىنه ، َىْف َأِب  ُهَرْيَر َ (ٜ)َأُبك ُىْ َملَف لىن ْهِدؼ   ِبِصَيل

َِ َأْف َأْرُقدَ  َح ، َكَأْف ُأكِتَر َقْب ِِّ َشْهٍر، َكَرْكَعَتِ  لىض  ـٍ ِمْف ُك  .(ٓٔ)"َأي ل

                                                           

 (.ٜٙٛٔ/ رقـ ٚٓ٘ٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٔ)
 (.ٕٕٔ٘/ رقـ ٜٖٔ/ ٕ( َّنف أب  دلكد )ٕ)
: هذو لىنَّب  إى  بن  ُضَبْيَعَ  ْبِف َقْيِس ْبِف َ ْعَ َبَ  بف ُذهِ ْبف َ عَ ب  ْبف ُىكلَب  ْبف َصعب ْبف ى ّ  بفٖ) َبع   َبكر بف  ( لىض 

َمعد بف ىدنلف، نزؿ أك رهـ  كلئِ بف قلَّط ْبف هنب ْبف َأفَص  ْبف ُدىَم  بف ْدا   بف أَّد بف ربيع  بف نزلر بف
ْمعلن  )  (.ٖٕٓ٘/ رقـ ٖٙٚ/ ٛلىبصر ، ككلنت بهل مح   تنَّب إىاهـ، يقلؿ ىهل: بن  ُضَبْيَع . ل نَّلب ى َّ 

ر )( ٗ) َْ  (.ٕٙٔٛ/ رقـ َٛٗٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٛٚٙٙ/ رقـ ٖٗٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٘)
ر )َتْقِرْيُب لىت ْهذِ ( ٙ) َْ  (.ٕٙٔٛ/ رقـ ْٛٗٙاِب لْبِف َح
 (.ٜٕٚٙ/ رقـ ٜٙ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٚ)
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٛ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٚٗٛٔ/ رقـ ٜٖٔ/ ٜلى
: هذو لىنَّب  إى  بن  َنْهد، كهك َنْهد ْبف َزْيد ْبف َىْاث ْبف َُّكد ْبف َأََّْ ـ ْبف لْىحَ ٜ) لؼ ْبف ُقَضلَى ، إىيه انتَّب ( لىن ْهِدؼ 

ْمعلن  )  (.ٜٔٓ٘/ رقـ ٕٙٔ/ ٖٔلىن ْهِدا كف. ل نَّلب ى َّ 
 (.ٕٔٚ/ رقـ ٜٜٗ/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٓٔ)
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َ َنل : َرِحَمُه للُا َتَعلَى كقلؿ  لرٍ (ٔ)ْبُف لْىُمَ ن   ُمَحم دكَحد  َ َنل (ٕ)، َكلْبُف َبش  ْعَفرٍ  ُمَحم د، َقلَل: َحد  َْ ْبُف 
َ َنل ، حَ (ٖ) د 

َرْيِرؼِّ (ٗ)ُشْعَب ُ  ُْ ، َىْف َىب لٍس لْى
، َقلَل: ََِّمْعَنل َأَبل ُىْ َملَف لىن ْهِدؼ  (٘) َبِع ِّ ُث َىْف (ٙ)، َكَأِب  ِشْمٍر لىض  ، ُيَحدِّ

 .(ٚ)ِبِمْ ِ هِ  :ملسو هيلع هللا ىلص، َىِف لىن ِب ِّ رض  للا ىنه َأِب  ُهَرْيَر َ 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ أَ  هُ ، ك (ٜ)أب  لىت ي لحِ  ِمْف َطِرْيقِ  (ٛ)لْىُبَ لِرؼّ  ْ َرَْ َبِع ِّ   أب  ِشْمرٍ  ِمْف َطِرْيقِ  (ٓٔ)لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ لىض 
َبِعّ ( ىف أب  ى ملف )أبك لىت ي لِح، كأبك ِشْمرٍ  ِكَةُهَمل ، به  لىض   .ِبِمْ ِ هِ لىن ْهِدؼِّ
هُ ك  لَنلجِ  للاِ  َىْبدِ  قِ ِمْف َطِريْ  (ٔٔ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ لِئغُ  ،(ٕٔ)لىد  ِبِمْ ِ ِه  كةهمل )أبك  ىف أب  رلفع لىص 

 .به ى ملف لىنهدؼ، كأبك رلفع لىصلئغ( ىف أب  هرير 
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ  َبِعّ   ف  لىمتلبع  مقركًنل، كُتكبع فيه أبك ِشْمرٍ  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ ِ أب  مف ِقبَ  َتلم  ُمَتلَبَع  لىض 
َرْيِرؼِّ لىذؼ ُقرف به ىند  كَىب لسٍ  لىت ي لح، ُْ لَنلج ُمَتلَبَع  َنلِقَص ، كتلبعه ُمَِّْ ـلْى . كللا تعلى  ىبد للا لىد 
 أى ـ.

 

 

                                                           

متهُمَحم د بف لىُمَ ن  ، ِ َق   بت. ( ٔ)  (.ٔٛ)ص  َّبق تْر
متَُّمَحم د بف بشلر، ِ َق . ( ٕ)  (.ٛٛه )ص بق تْر
متهُمَحم د بف ْعفر، ِ َق . ( ٖ)  (.ٔٛ)ص  َّبق تْر
لج، ِ َق . ( ٗ)  ْ متهُشْعَب  بف لىَح  (.ٔٛ)ص  َّبق تْر
كخ (٘) َرْيِرّؼ، لىبصرؼ، أبك ىبلس بف َفر  ُْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ، مف لىَّلدَّ ، ملت قديمًل بعد لىعشريف كملئ . ِ َق ، ُمَحم د، لى

ر ) َْ  (.ٕٖٛٔ/ رقـ ٖٜٕلْبِف َح
، مف كبلر لى لني ، ٙ) ، أبك ى ملف لىن ْهدؼ، مشهكر بكناته، م ضـر ٍِّ َّن   ،  بت، ىلبد، ملتِ َق ( َىْبُد لىر ْحَمِف بُف ُم

ر ) مس كتَّعاف، كقاِ بعدهل كىلش ملئ  ك ة اف َّن  كقاِ أك ر.  َْ  (.ٚٔٓٗ/ رقـ َٖٔ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٔٚ/ رقـ ٜٜٗ/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٚ)
 (.ٜٔٛٔ/ رقـ ٔٗ/ ٖ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٛ)
َبع ، أبك لىت ي لح، بصرؼ، مشٜ) َتْقِرْيُب  بت، مف لى لمَّ ، ملت َّن   ملف كىشريف.  ِ َق هكر بكناته، ( ازيد بف ُحَمْاد لىض 

ر ) َْ  (.ٗٓٚٚ/ رقـ ٓٓٙلىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٚٚٙٔ/ رقـ ٜٕٕ/ ََُّٖنُف لىن ََّلِئّ  )( ٓٔ)
 (.ٕٔٚ/ رقـ ٜٜٗ/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٔٔ)
لَنل بلىفلرَّي ، يعن  لىعلىـ. ل نَّٕٔ) لَنلِج: معرب لىد  ْمعلن  )( لىد   (.ٙٗ٘ٔ/ رقـ ٕٜٕ/ ٘لب ى َّ 
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ـَ  اْلُلَرِشيُّ  اـسود ْبن َزْمَعةَ  ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَبْيَدةَ  َأُبو (م د س ق)   -ٜٔ عشرين يُّ مات سنة دِ سَ ا
 .(ٕ)من الـالـة ,(ٔ)وماوة

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٖ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٗ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو:  للا ىبد بف ىباد   ب  ف  حداث لىَهْاَ ِم ّ ، كقلؿ (٘)قلؿ لبف َّعد: كلف ق اِ لىحداث َأْقَواُل النُّل 
لؿ لىكبار ف  ِن ّ لىط َبَرلك  أحمد ركلو: زمع  بف حداث آ ر ىه: َّند ، كقلؿ لىعان  ف  (ٙ) قلت أحمد كْر

لىه: لىحداث نفس ف  لىِكَنلِن  ، كقلؿ(ٚ)صحيد  إَّنلد هذل حداث آ ر أيًضل:، كقلؿ ف  (ٛ) قلت ْر
 .(ٜ)ركلته بْميع لحتس فقد ُمَِّْ ـ شرط ى   صحيد

 .(ٓٔ)لىحداث ف  يضعف كتفرد لبف حـز لىظلهرؼ كعلدته ف  ك ار مف لىركل ، فقلؿ: 

ف   لْىَحلِكـهـ، ك ف  صحلح (ٖٔ)، كأبك ُنَعْيـ(ٕٔ)ُ َزْيَم ، كلبف (ٔٔ)ُمَِّْ ـقد لحتس به  ُقْ ُت: 
 .(ٗٔ)لىمَّتدرؾ

لىمَّتدرؾ،  ف  لْىَحلِكـك  حهـ،صحل ف  ُنَعْيـ كأبك ،ُ َزْيَم  كلبف ،ُمَِّْ ـ به ، لحتسِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 لىن قلد. ِب لىذ هَ ككلفق فيه 

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

هكلبف  لىن ََّلِئ ّ ك  ُمَِّْ ـىه  أ رج َْ هحدا ًل  لنيًل كأ رج لبف  َأُبك َدلُكدكلحدًل، كأ رج  حدا لً  َمل َْ  َمل
 حداً ل  لى ًل، كه  ى   لىن حك لىت لى :

                                                           

ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٔ)  (.ٜٕٖ/ رقـ ٖٛٗ/ َٖتلِرْيُخ لإِلََّْة
ر )( ٕ) َْ  (.ٖٕٓٛ/ رقـ َٙ٘ٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٛٚٙ/ رقـ ٔٗٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)
ر )( ٗ) َْ  .(ٖٕٓٛ/ رقـ َٙ٘ٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٙ/ رقـ ٕٓٔ/ ٔلىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )( ٘)
َكلِئد َكَمْنَبع لىَفَكلِئد ِىْ َهْاَ ِم  )(  ٙ) َمُع لىز  ْْ  (.ٕٜ٘٘/ رقـ ٘ٚ٘/ َٖم
 (.ٓٚٗ/ ٗى عان  ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ ( ىمد  لىقلرؼ ٚ)
لْ  ى بكصارؼ )ٛ)  (.ٕ٘ٓ/ رقـ ٕٚ/ ٔ( مصبلح لىْز
 (.ٗٔٚ/ رقـ ٕٓٔ/ ٕ) فَّهلىمصدر ن( ٜ)
 (.ٜٔٔ/ ٔ( ْمهر  أنَّلب لىعرب لبف حـز )ٓٔ)
 (.ٗ٘ٗٔ/ رقـٛٚٓٔ/ َٕصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٔٔ)
 (.ٜٕٛ٘/ رقـ ٕٖٔ/ ٗ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٕٔ)
 (.ٖٚٓٗ/ رقـ ٕٚٔ/ ٗ ب  ُنَعْيـ ) ُمَِّْ ـ( لىمَّند لىمَّت رج ى   صحيد لإلملـ ٖٔ)
حِ ( ٗٔ)  (.ٓٓٛٔ/ رقـ ٛٛٗ/ ْٔيَحْاف ِىْ َحلِكـ )لىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
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َ ِن  َىْبُد لْىَمِ ِؾ ْبُف ُشَعْاِب ْبِف لى  ْاثِ : ِحَمُه للُا َتَعلَى رَ  ُمَِّْ ـ َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول: َ ِن  (ٔ)َحد  ، َحد 
دِّؼ(ٕ)َأِب  َْ ، َىْف 

ُِ ْبُف َ لِىدٍ (ٖ) َ ِن  ُىَقْا ، َحد 
، َأن ُه َقلَؿ: َأْ َبَرِن  َأُبك ُىَبْاَدَ  ْبُف َىْبِد (٘)، َىِف لْبِف ِشَهلبٍ (ٗ)

ـ  َََّ َمَ  َزْكَج لىن ِب ِّ (ٙ)، َأف  ُأم ُه َزْيَنَب ِبْنَت َأِب  َََّ َم َ للِا ْبِف َزْمَع َ   ، َكلَنْت َتُقكُؿ:ملسو هيلع هللا ىلص، َأْ َبَرْتُه َأف  ُأم َهل ُأ
لَىِ ، َكُقْ َف ِىَعلِئَشَ : َكللِا َمل َنَرػ َهَذل ِإل  َأْف ُاْدِ ْ َف َىَ ْاِهف  َأَحًدل ِبِتْ َؾ لىر َض  ملسو هيلع هللا ىلص"َأَب  ََّلِئُر َأْزَكلِج لىن ِب ِّ 
ٍِ َىَ ْاَنل َأَحٌد ِبَهِذِو لىر َضلَىِ ، َكَل َرلِئاَنل ملسو هيلع هللا ىلصُرْ َصً  َأْرَ َصَهل َرَُّكُؿ للِا  ً ، َفَمل ُهَك ِبَدلِ  ـٍ َ لص   .(ٚ)"ِىََّلِى

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  ه، كلبف (ٛ)ب فع قريب لِئ ّ لىن ََّ  َأْ َرَْ َْ أب   ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٜ)بل تةؼ بعض ل ىفلظ َمل
 ىباد  بف ىبد للا بف َزْمَعَ  به.

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ  ىلئش  رض  للا  ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ ، ِ َق ، كىـ ُاتلبع فيه كل يضرو ذىؾ فإنه ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 بقص .ىنهل 

حلب ، كه  ركلي  زينب حلب  ىف لىص   ىف َّ م ، أب  بنت كفيه ىطيفتلف، ل كى : ركلي  لىص 
ىنهمل، لى لني : ركلي  ل بنلِ ىف لآلبلِ، كه  ركلي  أب  ىباد ، ىف أمه زينب  للا رض  َّ م  أـ أمهل

   أى ـ.بنت أب  َّ م  رض  للا ىنهمل، ىف أمهل أـ َّ م  رض  للا ىنهل. كللا تعلى

                                                           

، اْ ب بف لى   اْ عَ ( ىبد لىم ؾ بف شُ ٔ) ، مف لىحلدي  ىشر ، ملت َّن  ِ َق ، لىمصرؼ، أبك ىبد للا، َمْكَلُهـث بف َّعد لىَفْهِم  
ر ) ملف كأربعاف.  َْ  (.٘ٛٔٗ/ رقـ َٖٖٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، اْ لى    بفُ  بُ اْ عَ ( شُ ٕ) ، َمْكَلُهـث بف َّعد لىَفْهِم   نباِ فقيه، مف كبلر لىعلشر ، ملت َّن  تَّع  ِ َق ، أبك ىبد لىم ؾ لىِمْصرؼ 
ر )كتَّعاف كملئ ، كىه أربع كَّتكف َّن .  َْ  (.ٕ٘ٓٛ/ رقـ َٕٚٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، أبك لىحلرث عْ بف ََّ  ثُ اْ ( لى   ٖ) ،  بت، فقيه، إملـ مشهكر، مف لىَّلبع ، ملت ف  ِ َق لىمصرؼ، د بف ىبد لىرحمف لىَفْهِم  
ر )شعبلف َّن   مس كَّبعاف.  َْ  (.ٗٛٙ٘/ رقـ َٗٙٗتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 بت، َّكف لىمدان ،  ـ لىشلـ،  ـ مصر، مف  ِ َق ، َمْكَلُهـ، لُ َمِكؼّ ( ىقاِ بف  لىد بف ىقاِ بلىفتد لَ ْاِ  ، أبك  لىد ٗ)
ر )ىَّلدَّ ، ملت َّن  أربع كأربعاف ى   لىصحيد. ل َْ  (.٘ٙٙٗ/ رقـ َٜٖٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
بف ىباد للا بف ىبد للا بف شهلب بف ىبد للا بف لىحلرث بف زهر  بف كةب لىقرش  لىزهرؼ، ككناته  ُمَِّْ ـبف  ُمَحم د( ٘)

تقلنه ك بته، كهك مف رؤكس لىطبق  لىرلبع ، ملت َّن   مس كىشريف أبك بكر، لىفقيه، لىحلفع، متفق ى   ْةىته كلم 
ر )كقاِ قبِ ذىؾ بَّن  أك َّنتاف.  َْ  (.ٜٕٙٙ/ رقـ ٙٓ٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ْنلزتهل  ( زينب بنت أب  َّ م  بف ىبد ل َّد لىم زكمي ، رباب  لىنب  ملسو هيلع هللا ىلص، ملتت َّن   ةث كَّبعاف، كحضر لبف ىمرٙ)
ر )بمك  قبِ أف يحس كيمكت.  َْ  (.ٜ٘٘ٛ/ رقـ ٚٗٚصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٗ٘ٗٔ/ رقـ ٛٚٓٔ/ َٕصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٚ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٛ)  (.ٗ٘ٗ٘/ رقـ ٕٙٓ/ ٘لىَّ 
ه )( ٜ) َْ  (.ٜٜٚٗٔ/ رقـ ٕٙٔ/ ََُّٖنُف لْبف َمل
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َ َنلَرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـاني:  لْىَمْعَن  َمِعافٍ  ْبفُ  َكَيْحَا  ،َأْحَمد ْبف َحْنَبِ : َحد 
َ َنل: َقلَل  َكلِحٌد، َ َنل ،(ٕ)ِإََّْحلؽَ  ْبفِ  ُمَحم د َىفْ  ،(ٔ)َىِدؼٍّ  َأِب  لْبفُ  َحد   َزْمَعَ ، ْبفِ  ّللا ِ  َىْبدِ  ْبفُ  ُىَبْاَد َ  َأُبك َحد 
هِ  َكَىفْ  ،(ٖ)َأِبيه َىفْ  َ لِنهِ  َََّ َمَ  رض  للا ىنهل، ُأِـّ  َىفْ  َََّ َمَ  رض  للا ىنهمل، َأِب  ِبْنتِ  َزْيَنبَ  ُأمِّ  ُيَحدِّ
ِميًعل َِ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللا ِ  َرَُّكؿُ  ِفاَهل ِإَى    َيِصارُ  لى ِت  َىْاَ ِت  َكلَنْت : َقلَىْت  َىْنَهل، َذلؾَ  َْ ، َفَصلرَ  لىن ْحِر، َاْكـِ  َمََّل  ِإَى  
 َِ ٌِ  َكَمَعهُ  َزْمَع َ  ْبفُ  َكْهبُ  َىَ     َكَدَ  َصْافِ  ُأَمي  َ  َأِب  آؿِ  ِمفْ  َرُْ ص   للا ى يه  ّللا ِ  َرَُّكؿُ  َفَقلؿَ  ،(ٗ)ُمَتَقمِّ
ِْ : ِىَكْهبٍ  كَّ ـ ِ، َل : َقلؿَ  ؟"ّللا ِ  َىْبدِ  َأَبل (٘)َأَفْضتَ  "َه ِ، َرَُّكؿَ  َيل َكّللا   لْىَقِميَص"، َىْنؾَ  "لْنِزعْ : ملسو هيلع هللا ىلص َقلؿَ  ّللا 
ـ   َرْأَِِّه، ِمفْ  َقِميَصهُ  َصلِحُبهُ  َكَنَزعَ  َرْأَِّهِ  ِمفْ  َفَنَزَىهُ : َقلؿَ  ِ؟ َرَُّكؿَ  َيل َكِىـَ : َقلؿَ  ُ   َاْكـٌ  َهَذل "ِإف  : َقلؿَ  ّللا 
َص  ْمَر َ  َرَمْاُتـُ  َأْنُتـْ  ِإَذل ُكـْ ىَ  ُر ِّ َْ ِِّ  ِمفْ  َيْعِن  - َتِح  كل" َأفْ  لْى َِ  ِإل   ِمْنهُ  ُحِرْمُتـْ  َمل ُك ََّل  َأْمََّْاُتـْ  "َفِإَذل - لىنِّ
 َِ َِ  َكَهْاَئِتُكـْ  ُحُرًمل ِصْرُتـْ  لْىَبْاتَ  َهَذل َتُطكُفكل َأفْ  َقْب ْمَر َ  َتْرُمكل َأفْ  َقْب َْ  .(ٙ)ِبِه" ُطكُفكلتَ  َحت   لْى
 

                                                           

، مف لىتلَّع ، ملت َّن  ِ َق بف أب  ىدؼ، كقد انَّب ىْدو، كقاِ: هك إبرلهيـ أبك ىمرك لىبصرؼ، بف إبرلهيـ  ُمَحم د( ٔ)
ر )أربع كتَّعاف كملئ  ى   لىصحيد.  َْ  (.ٜٚٙ٘/ رقـ ٘ٙٗصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

،  ُمَحم د( ٕ) ادىس، كرم   صدكؽ عرلؽ، إملـ لىمغلزؼ، ، لىمدن ، نزيِ لىَمْكَلُهـبف إَّحلؽ بف يَّلر، أبك بكر لىُمط ِ ِب  
بلىتشيع كلىقدر، مف صغلر لى لمَّ ، ملت َّن   مَّاف كملئ  كيقلؿ بعدهل. كهك مف لىطبق  لىرلبع  ف  لىتدىيس قلؿ 

َرَحلِف  ْْ ْبَف  ُمَحم دلبف لىمدان : صلىد كَّط. كقلؿ ىبد لىرحمف بف مهدؼ: َكلَف َيْحَا  ْبُف ََِّعاٍد لْىَقط لُف َكَملِىٌؾ َا
دِإََّْحلَؽ، كقلؿ يحا  بف َّعاد لىقطلف: أشهد أف  لَرُقْطِن ّ بف إَّحلؽ كذلب، كقلؿ  ُمَحم  : ل ت ف ل ئم  فيه، لىد 

نمل يعتبر به. كقلؿ لبف َّعد: كلف ك ار لىحداث، كقد كتب  كأىرفهـ به ملىؾ. كقلؿ ف  مكضع  ر: ل يحتس به، كلم
ِ  ّ لىعِ ىنه لىع ملِ، كمنهـ مف َّتضعفه. كقلؿ  ، كقلؿ: تك ـ فيه هشلـ بف ىرك  لى َِّقلتف   ِحب لف. كذكرو لبف ِ َق : ْْ

معه ىه ى   لىصدؽ كلإلتقلف  كملىؾ بف أنس. كقلؿ ف  مكضع آ ر: كلظب ى   تعلهد لىع ـ، كك رت ىنلاته فيه ْك
ككف ىف مشلا ه اركػ ىف مشلاخ قد رآهـ كيركػ ىف مشلاخ ىف أكلئؾ كربمل ركػ ىف أقكلـ رككل ىف مشلاخ ار 
ادىس  صدكؽ  ُقْ ُت:ادؿ مل كصفت مف تكقيه ى   صدقه، ككلف مف أحَّف لىنلس َّيلقًل ىأل بلر كأحفظهـ ىمتكنهل. 

 كمل قلؿ لبف حْر، كهك مف لىطبق  لىرلبع  ف  لىتدىيس، كقد صرح بلىَّملع، بلإلضلف  إى  أنه ُتكبع ف  لىحداث.
/ ٔطبقلت لىمدىَّاف لبف حْر ) ُاْنَظر: فكصفه بلىكذب  نه ادىس. ككةـ لبف لىقطلف ىع ه ف  تدىيس لبف إَّحلؽ

ر )(، ٕ٘ٔ/ رقـ ٔ٘ َْ / ٜٛ/ ٔ(، َّؤللت لبف أب  شاب  لبف لىمدان  )ٕ٘ٚ٘/ رقـ َٚٙٗتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لَرُقْطِنّ  )(، َّؤللت لىَّ م  ٛٚ٘ٔ/ رقـ ٖٕ/ ٗ(، لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )ٖٛرقـ  (، ٖٓٗ/ رقـ ٕٕٛ/ ٔى د 

لَرُقْطِنّ  )لن  قَ رْ َّؤللت لىبَ   لى َِّقلت(، معرف  ٕٖ٘ٔ/ رقـ ٔ٘ٗ/ ٘لىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )(، ٕٕٗ/ رقـ ٛ٘/ ٔى د 
 ّ  ِ ْْ  ِحب لف(، مشلهار ى ملِ ل مصلر لبف ٖٗ٘ٓٔ/ رقـ ٖٓٛ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٖٖٗٔ/ رقـ ٓٓٗ/ ٔ) ِىْ ِع
 (.٘ٓٔٔ/ رقـ ٕٕٕ/ ٔ)
 (.ٖ٘ٙٔ/ ٖمعرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ُاْنَظر:( ىبد للا بف زمع  بف ل َّكد بف لىمط ب، صحلب . ٖ)
َصْاِف: أؼ لبَّ  لىقميص. ىكف لىمعبكد كحلشي  لبف لىقيـ ى عظيـ آبلدؼ )ٗ)  (.ٖٖ٘/ ٘( ُمَتَقمِّ
 (. ٖٖ٘/ ٘ف لىمعبكد ى عظيـ آبلدؼ )( َأَفْضَت: طفت طكلؼ لإلفلض ، كهك طكلؼ لىزيلر . ىك ٘)
 (.ٜٜٜٔ/ رقـ ٕٚٓ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٙ)



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٔٓٙ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  َزْمَعَ ، به  ْبفِ  ّللا ِ  َىْبدِ  ْبفِ  ُىَبْاَد َ  أب  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٕ)لْىَحلِكـ، ك (ٔ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ
 .ِبِمْ ِ هِ 

هُ ك  بنت أـ  ، ىف زينب(ٗ)ف نكفِ لىد مكى  لىزبار ب ِمْف َطِرْيقِ ، (ٖ)أيًضل َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ
 .ِبِمْ ِ هِ رض  للا ىنهل، به  َّ م 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

بف إَّحلؽ، فهك حَّف لىحداث كمدىس، كىكف  ُمَحم دحَّف لإلَّنلد  ْميع ركلته  قلت إل 
ف  لىمذككر   َأْحَمد ْبف َحْنَبِكيتقكػ إى  لىصحيد ىغارو بلىمتلبع  لىت  ىند  ،صرح بلىَّملع فيه

 َنْكَفِ. بف لىزبار مكى   لىد ِقَبِ مف َتلم  ُمَتلَبَع  َزْمَعَ   ْبفِ  ّللا ِ  َىْبدِ  ْبفُ  ُىَبْاَد َ  فيه َأُبك كُتكبع لىت  ريس،

حلب  ركلي : ل كى   ةث ىطلئف، كفيه حلب ، ىف لىص    عَ مْ ىبد للا بف زَ  ركلي  كه  لىص 
ته زينب  كه ، لآلبلِ ىف ل بنلِ ركلي : لى لني  ىنهـ، للا رض   مَ  َ ََّ  أـ ىف  مَ  َ ََّ  أب  بنت كزْك

 َّ م  أـ ىف ىنهـ، للا رض  َّ م  أب  بنت زينب ىف أبيه ىبد للا بف زمع  كأمه ىباد ، أب  ركلي 
ته، كه  ركلي  ىبد للا بف زمع  ىف أـ َّ م   للا رض  ىنهل،  لى هل: ركلي  زكج لىبنت ىف أـ زْك

  .رض  للا ىنهمل
، كقلؿ (٘)قيس" أـ كىف أمه كىف أبيه ىف ركلو ىباد  أبل فإف محفكظ، لؿ لبف لىَقيِّـ: "لىحداثق

 . كللا تعلى  أى ـ.(ٙ)ل ىبلن : "حَّف صحيد"

هلبف  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـالث: َْ َ َنلَرِحَمُه للُا َتَعلَى  َمل   ،(ٚ)َشْاَب َ  َأِب  ْبفُ ل َبْكرِ  َأُبك : َحد 

 

                                                           

 (.ٖٕٓ٘ٙ/ رقـ ٕ٘ٔ/ ٗٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٕ)  (.ٓٓٛٔ/ رقـ ٘ٙٙ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٛٛ٘ٙ/ رقـ ٕٔٔ/ ٗٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٖ)
لىد مكى  لىزبار بف َنْكَفِ َىف َزْيَنب بنت أب  ََّ َم  َكىنُه اِزيد بف ُركَملف َل ُاْدرػ مف ُهَك. تعْاِ لىمنفع  لبف (  َ ٗ)

لؿ  ب  لىمحلَّف )ٕٔٚ/ رقـ ٜٛٗ/  ٔحْر ) / ٔ(، لإلكملؿ ف  ذكر مف ىه ركلي  ف  مَّند لإلملـ أحمد مف لىْر
 (.ٕٚٔ/ رقـ ٕٓٔ

 (.ٖٖ٘/ َ٘نُف َأِب  َدلُكد )َُّ ( حلشي  لبف لىقيـ ى   ٘)
 (.٘ٗٚٔ/ رقـ ٜٖٕ/ ٙ( صحيد أب  دلكد ىألىبلن  )ٙ)
مته ِ َق ، حلفع، صلحب تصلناف. َأُبك َبْكر لْبف َأِب  َشْاَب ، (ٚ)  (.ٕٙ)ص  َّبق تْر
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َ ِن  ،(ٕ)َيْعُقكبَ  ْبفِ  ُمكََّ  َىفْ  ،(ٔ)َمْ َ دٍ  ْبفُ  َ لِىدُ  َنلَحد  َ   (ٖ)َأِبيهِ  َىفْ  َزْمَعَ ، ْبفِ  ّللا ِ  َىْبدِ  ْبفُ  ُىَبْاَد َ  َأُبك َحد 
 .(ٗ)َدًََّمل" َىهُ  َفِإف   َفَمْضِمُضكل لى  َبفَ  ِرْبُتـْ شَ  ِإَذل: "ملسو هيلع هللا ىلص ّللا ِ  َرَُّكؿُ  َقلؿَ : َقلَىْت  ،ملسو هيلع هللا ىلص لىن ِب ِّ  َزْكجِ  َََّ َم َ  ُأِـّ  ىف

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  َزْمَعَ ، به  ْبفِ  ّللا ِ  َىْبدِ  ْبفِ  ُىَبْاَد َ  َأِب  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٙ)لىط َبَرلِن ّ ، ك (٘) بَ اْ لبف أب  شَ  َأْ َرَْ
 ب فظه. 

هُ ىبلس رض  للا ىنه   لبف ِمْف َحِدْاثِ  شكلهد منهل،َكَىُه   َرَُّكؿَ  ، ب فع: "َأف  (ٚ)لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
 َفَمْضَمَض".  َىَبًنل َشِربَ " ملسو هيلع هللا ىلص ّللا ِ 

ه، كلبف (ٜ)لىتِّْرِمِذؼّ ، ك (ٛ)ُمَِّْ ـكىند  َْ َمل
 ، بل تةؼ بعض لى فع.(ٓٔ)

                                                           

،  َ  ْ (  لىد بف مَ ٔ)    ِ َْ اتشيع، كىه أفرلد، مف كبلر لىعلشر ، ملت َّن   صدكؽ ، لىككف ، َلُهـَمكْ د لىَقَطَكلن ، أبك لىها ـ لىَب
ر ) ةث ىشر ، كقاِ بعدهل.  َْ  (.ٚٚٙٔ/ رقـ َٜٓٔتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، لىز ْمع ، أبك ٕ) د  ، مف لىَّلبع ، ملت بعلىمدن ُمَحم د( مكَّ  بف يعقكب بف ىبد للا بف كهب بف َزْمع  لىُمط ِ ِب  
. كقلؿ ف  مشلهار ى ملِ ل مصلر: مف ّْ   أهِ لى َِّقلتف   ِحب لف، كذكرو بف ِ َق قلؿ يحا  بف معاف:  .ل ربعاف

، كقلؿ لبف ىدؼ: كىمكَّ  بف يعقكب غار مل ذكرت مف صدكؽ بف  لىد بف ى م :  ُمَحم دلىمدان  ككلف ُيغرب، كقلؿ 
: َأُبك َدلُكد لىد بف م  د، كهك ىندؼ ل بأس به كبركليلته، كقلؿ بف أب  فديؾ ك ل :لىحداث أحلداث حَّلف، اركؼ ىنه

صلىد قد ركػ ىنه بف مهدؼ كىه مشلاخ مْهكىكف، كقلؿ ى   لبف لىمدان : ضعاف لىحداث منكر لىحداث، كقلؿ 
: َّأىت أحمد ىنه فكأنه ىـ يعْبه، كقلؿ لىَّ   ِْ ل  ـر  ه، كقلؿ  : ل ت ف أحمد كيحا  فيه، قلؿ أحمد ل يعْبن  حدال

لَرُقْطِن ّ : ىيس بلىقكؼ، كَُّئِ لىن ََّلِئ ّ ، كقلؿ ِ َق لبف لىقطلف:  فيه مف مكَّ  بف ىف حداث ىه، فقلؿ: للضطرلب  لىد 
يعقكب كل يحتس به، كقلؿ لىذ َهِب : فيه ىاف، كقلؿ لبف حْر: صدكؽ َّ ِ لىحفع، ُقْ ُت: كهك كمل قلؿ. ُاْنَظر: 

ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ل َْ (، لى َِّقلت  ٕٚٙ/ رقـ ٚ٘ٔ/ ٖ) ؼّ رِ كْ ركلي  لىد   -(، تلريخ لبف معافٕٙٓٚ/ رقـ ْٗ٘٘بِف َح
ُِ ِف  ٗٔٔ/ رقـ ٕٕٗ(، مشلهار ى ملِ ل مصلر لبف ِحب لف )صٜٜٔٓٔ/ رقـ ٛ٘ٗ/ ٚلْبف ِحب لف ) (، لىَكلِم

لؿ لْبِف َىِدؼ ) َْ ِِ لىرِّ ( َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْملِِ ٖٕٔ/ ٘ىنهلي  لبف ك ار )(، لىبدلي  كلٕٓٛٔ/ رقـ ٕٖٗ/  ُٙضَعَفل
لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) َْ ر ) ،(ٖ٘ٔٙ/ رقـ ٕٚٔ/  ٜٕلىرِّ َْ ( لىضعفلِ كلىمترككاف ٕٚٙ/ رقـ ٖٖٚ/ َٓٔتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لَرُقْطِنّ  )ٖ٘٘/ رقـ ٖٕٙى نَّلئ  )ص   (.ٗٗٚ٘/ رقـ ٜٖٓ/ َٕهِبّ  )(، لىَكلِشُف ِى ذ  ٖٔٔ/ ٘(، لىع ِ ى د 

مته ف  لىحداث لىَّلبق. ىبد للا بف َزْمع ، صحلب . ( ٖ)  َّبق تْر
ه )( ٗ) َْ  (.ٜٜٗ/ رقـ ٖٗٔ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
 (.ٖ٘ٙ/ رقـ ٚ٘/ ٔ( مصنف لبف أب  شاب  )٘)
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٙ) َْ  (.ٖٓٚ/ رقـ ٖٓٔ/ ٖٕلىُمْع
 (.ٕٔٔ/ رقـ ٕ٘/ ٔ) ؼّ َصِحْيُد لْىُبَ لرِ ( ٚ)
 (.ٖٛ٘/ رقـ ٕٗٚ/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٛ)
 (.ٜٛ/ رقـ ٜٗٔ/ ََُّٔنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٜ)
ه )( ٓٔ) َْ  (.ٜٛٗ/ رقـ ٖٖٔ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
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هلبف  هُ َأْ َرَْ دؼ رض  للا ىنه  لىِ َّهِ بف َّعد لىَّ   ِمْف َحِدْاثِ ك  َْ  بدكف ىفع: "ِإَذل َمل
" ـْ َشِرْبُت
(ٔ). 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

، كىكف لىمتف صحيد يشهد ىه صدكؽ َّ ِ لىحفعَيْعُقكَب  بف ُمكََّ  ،  ف فيهضعاف لإلَّنلد
 َّعد بف كغارهمل، كحداث َّهِ ُمَِّْ ـك  لْىُبَ لِرؼّ ىنهمل ىند  للا رض  حداث ىبد للا بف ىبلس

لىدؼ ه لبف ىنه ىند للا ض ر  لىَّ  َْ  .َمل
لىه إَّنلد ، كقلؿ لىُبكصارؼ: هذل(ٕ)صحيد إَّنلدو حداث قلؿ ُمُغْ َطلؼ: هذل  لبف ركلو  قلت، ْر

ه لبف ركلو كمل كمَّندو، مصنفه ف  شاب  أب  َْ ىبلس  لبف ىف كغارهمل لىصحيحاف ف  كهك ىنه، َمل
اكط  ىحَّنه، كرمز (ٗ)، كقلؿ لبف حْر: إَّنلدو حَّف(ٖ)رض  للا ىنهمل ، كقلؿ ل ىبلن : هذل (٘)لىَّ 
 . كللا تعلى  أى ـ. (ٙ)إَّنلد حَّف

 .(ٛ)مات سنة سبع وماوة ,من الـالـة, (ٚ)الِ يريُّ  نافع ْبن ُعْلبة ْبن عبيدة ( َأُبوم س)  -ٕٓ

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٜ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٓٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو:أَ  ، كقلؿ لىَبَغِكؼ ىند إ رلج حدا ه لىت لى : هذل حداث (ٔٔ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  ْقَواُل النُّل 
هُ صحيد    .(ٕٔ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ

 . (ٗٔ)ف  لىمَّتدرؾ لْىَحلِكـف  صحيحه، ك  (ٖٔ)كقد لحتس به أبك َىَكلن  ُقْ ُت: 

                                                           

 (.ٓٓ٘/ رقـ ٖٗٔ/ ٔ) لىمصدر نفَّه( ٔ)
ه( شرح لبف ٕ) َْ  (.ٜٛٗىمغ طلؼ )ص َمل
لْ  ى ُبصارؼ )ٖ)  (.ٕ٘ٓ/ رقـ ٕٚ/ ٔ( مصبلح لىْز
 (.ٖٖٔ/ ٔلبف حْر ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ ( فتد لىبلرؼ ٗ)
ُاكط لىبشار لىنذار  ِمْف َحِدْاثِ ( لىْلمع لىصغار ٘)  (.ٕٔٚ/ رقـ ٘٘/ ٔ) ى َّ 
 (.ٖٔٙٔ/ رقـ ٖ٘ٗ/ ٖ( َّ َّ   ل حلداث لىصحيح  كش ِ مف فقههل ىألىبلن  )ٙ)
ْمعلن  )( لىِفهرّؼ: هذو لىنَّب  إى  فهر بف ملىؾ بف لٚ)  (.ٖٖٔٔ/ رقـ ٕٛٙ/ ٓٔىنضر بف كنلن . ل نَّلب ى َّ 
ر )( ٛ) َْ  (.ٖٖٕٛ/ رقـ َٙ٘ٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕ٘ٚٙ/ رقـ ٔٗٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٜ)
ر )( ٓٔ) َْ  (.ٖٖٕٛ/ رقـ َٙ٘ٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٙٛٙ/ رقـ ٛٙ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٔٔ)
 (.ٕٚٔٙ/ رقـ ٕٖ٘/ ٓٔ( شرح لىَّن  ى َبَغكؼ )ٕٔ)
 (.ٕٔٓٙ/ رقـ ٖ٘ٗ/ ٛ( مَّت رج أب  َىَكلن  )ٖٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٗٔ)  (.ٖٕٕٗ/ رقـ ٓٛ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
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كلحتس به أبك َىَكلن   -كمل َّيأت  ف  لىدرلَّ   -لىمتلبعلت  ف  ُمَِّْ ـ ىه أ رج، ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 . كللا تعلى  أغ ـ.لْىَحلِكـك 

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىن حك لىت لى : لىن ََّلِئ ّ ف  لىمتلبعلت، ك  ُمَِّْ ـأ رج ىه 

َ َنل َأُبك لْىَكِىاِد : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  ِ ـُمَّْ  َقلَؿ لإِلَملـُ  ، َحد  لِرِم   ـَ لىد  َ َنل َىْبُد للِا ْبُف َىْبِد لىر ْحَمِف ْبِف َبْهَرل َحد 
َِ ْبفِ  َ َنل َىْاٌث َيْعِن  لْبَف ََّْعٍد، َىْف َأا كَب ْبِف ُمكََّ ، َىْف َمْكُحكٍؿ، َىْف ُشَرْحِبا ، َحد  ْمِط،  لىط َيلِىَِّ   لىَِّّ

ْف َملَت "َيُقكُؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصَىْف ََّْ َملَف، َقلَؿ: ََِّمْعُت َرَُّكَؿ للِا  ـِ َشْهٍر َكِقَيلِمِه، َكلِم ِرَبلُط َاْكـٍ َكَىْاَ ٍ  َ ْاٌر ِمْف ِصَيل
ِرَؼ َىَ ْيِه ِرْزُقُه، َكَأِمَف ل ْْ َرػ َىَ ْيِه َىَمُ ُه لى ِذؼ َكلَف َيْعَمُ ُه، َكُأ  ".(ٔ)ْىَفت لفَ َْ

َ ِن  َأُبك لىط لِهرِ : َرِحَمُه للُا َتَعلَى كقلؿ  ، َىْف (ٗ)، َىْف َىْبِد لىر ْحَمِف ْبِف ُشَرْيدٍ (ٖ)، َأْ َبَرَنل لْبُف َكْهبٍ (ٕ)َحد 
ـِ ْبِف لْىَحلِرثِ  َِ ْبِف لىَِّّ (٘)َىْبِد لْىَكِري  - لْىَ ْارِ  ، َىْف ََّْ َملفَ (ٙ)ْمطِ ، َىْف َأِب  ُىَبْاَدَ  ْبِف ُىْقَبَ ، َىْف ُشَرْحِبا

 .(ٚ)ِبَمْعَن  َحِداِث لى  ْاِث، َىْف َأا كَب ْبِف ُمكََّ  ملسو هيلع هللا ىلص، َىْف َرَُّكِؿ للِا رض  للا ىنه - لىفلرَّ 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ   )أبك ِكَةُهَمل  (ٜ)مكحكؿ ِمْف َطِرْيقِ ، ك (ٛ)ُىْقَب  لىِفْهِرؼّ  ْبف أب  ُىَبْاَد  ِمْف َطِرْيقِ  لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ
ْمِط، به بمعنلو. ْبف لىِفْهِرّؼ، كمكحكؿ( ىف ُشَرْحِباِ ُىْقَب  ْبف ُىَبْاَد   لىَِّّ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

                                                           

ُاكط  ى    فتلف ( لْىَفت لَف:ٔ)  (.ٚٓ٘/ ٗ) ُمَِّْ ـلىقبر. شرح لىَّ 
ْرح، أبك لىطلهر لىمصرؼ، ( أحمد بف ىمرك بف ٕ) َتْقِرْيُب ، مف لىعلشر ، ملت َّن   مَّاف. ِ َق ىبد للا بف ىمرك بف لىَّ 

ر ) َْ  (.٘ٛ/ ٖٛلىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص ِ َق ، حلفع، ىلبد( ىبد للا بف كهب لىفقيه، ٖ)  (.ٓٚ. َّبق تْر
،  ( ىبد لىرحمف بفٗ) فلضِ، ىـ يصب لبف َّعد ف  تضعيفه،  ِ َق ُشَرْيد بف ىباد للا لىَمَعلفرؼ، أبك ُشَرْيد لإِلََّْكْنَدَرلِن  

ر )مف لىَّلبع ، ملت َّن  َّبع كَّتاف.  َْ  (.ٕٜٖٛ/ َٕٖٗتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر ىلبد، مف لىَّلدَّ .   ِ قَ ( ىبد لىكريـ بف لىحلرث بف ازيد لىَحْضرم ، أبك لىحلرث لىِمصرؼ، ٘) َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

(ٖٙٓ /ٗٔٗٛ.) 
، لىشلم ، ْـز لبف َّعد بأف ىه كفلد ،  ـ شهد لىقلدَّي  كفتد حمص كىمِ ى اهل ٙ) ( شرحباِ بف لىَِّْمط، لىِكْنِدؼ 

ر )ىمعلكي ، كملت َّن  أربعاف أك بعدهل.  َْ  (.ٕٙٙٚ/ َٕ٘ٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٜٔٔ/ رقـ ٕٓ٘ٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٚ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٛ)  (.ٖٔٙٗ/ رقـ ٜٜٕ/ ٗلىَّ 
َتْقِرْيُب ، فقيه، ك ار لإلرَّلؿ، مشهكر، مف لى لمَّ ، ملت َّن  بضع ىشر  كملئ . ِ َق ( مكحكؿ لىشلم ، أبك ىبد للا، ٜ)

ر ) َْ  (.٘ٚٛٙـ / رق٘ٗ٘ لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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هُ  ف  ركلاته ىف  َتلم  ُمَتلَبَع  ، كُتكبع فيه أبك ىباد  بف ىقب  مف ِقَبِ مكحكؿ ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
َِ ُشَرْحبِ  ْمِط ىند لإلملـ  ْبفِ  ا  . كللا تعلى  أى ـ. لىن ََّلِئ ّ ك  ُمَِّْ ـلىَِّّ
ـَْسَواريُّ أبو عيسى ( ب  م)  -ٕٔ ,  (ٔ)ا  .(ٕ)ابعةمن الر  الَبْصريُّ

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٖ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيوِ  : كقلؿ ى   بف لىمدان  ،(٘)لى َِّقلتف   ِحب لفكذكرو لبف  ،(ٗ)ِ َق  : بصرؼ لىط َبَرلِن ّ قلؿ  :َأْقَواُل النُّل 
، كقلؿ (ٚ)ركػ ىنه إل قتلد  ل أى ـ أحدلً  :َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، كقلؿ (ٙ)ل قتلد إىـ ارك ىنه  ،مْهكؿ

 أب  ىف ىه نعرؼ كل بلىع ـ بلىمشهكر هك : ىيسلىُمَ قِّف، كقلؿ لبف (ٛ)لىقلض  ىيلض: غار مشهكر
: لىَبز لر، كقلؿ أبك بكر (ٓٔ)لىع ملِ مف ْملى  حدا ه يقبِ ل كمل ... (ٜ)كآ ر لىحداث هذل غار َّعاد
 .(ٔٔ)مشهكر

كىيس كمل قلؿ غارو   نه ىيس مف صف  لىمْهكؿ، كغار لىمعركؼ  لىَبز لركهك كمل قلؿ  ُقْ ُت: 
ؼ ىف ْملى  مف لىصحلب ، كيركؼ ىنه ْملى  مف أف ُاك ق مف بعض لىع ملِ، ككذىؾ أف ارك 

، كذكر ىه لىمزؼ ْم   ِحب لف، ككذىؾ لبف ِ َق كمل ذكرنل، كقلؿ ىنه: بصرؼ  لىط َبَرلِن ّ ، كقد ىرفه لى َِّقلت
اكخ كلىت ةماذ، فقلؿ:  لىعلىي  لى درؼ، كأب  َّعاد كأب  لى طلب، بف ىمر بف للا ىبد ىف "ركػ  مف لىش 

 .(ٕٔ)كقتلد " ل حكؿ، كىلصـ لْىُبَنلِن ،  لبت ىنه: ػ لىريلح ، رك 

                                                           

: هذو لىنَّب  إى  َأََّْكلَرػ، كه  قري  مف قرػ أصبهلف،  رج منهل ْملى  مف لىع ملِ كلىمحد اف. ل نَّلب ٔ) ( لَ ََّْكلرؼ 
ْمعلن . )  .ٜٜٓٙٔ/ رقـ ٕٚٗ/ ٔى َّ 

ر )( ٕ) َْ  (.ٜٕٗٛ/ رقـ ٖٙٙ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٚٚٙ / رقـٜٗٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)
ر )(، ٜٚٔ/ ٖٔ) ُمَِّْ ـشرح لىنككؼ ى    ُاْنَظر:( ٗ) َْ  (.ٜٓٓ/ رقـ ٜ٘ٔ/ َٕٔتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٔٚٙ/ ٓٛ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٘)
ر ) ُاْنَظر:( ٙ) َْ  (.ٜٓٓ/ رقـ ٜ٘ٔ/ ٕٔ َتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لؿ  َ ٚ) ْكِذّؼ ) ْحَمد ْبف َحْنَبِ( لىع ِ كمعرف  لىْر ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )(، ٖٛٗ/ رقـ ٕ٘ٓركلي  لىَمر  ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ / ٕٔٗ/ ٜلى

 (.ٕٕٓٓرقـ 
 (.ٜٔٗ/ ٙى قلض  ىيلض ) ُمَِّْ ـ( إكملؿ لىمع ـ بفكلئد ٛ)
هُ ( ٜ) َ َنل ُهْدَبُ  (، قلؿ: َأْ َبَرَنل ِىْمَرلُف ٜٕ٘٘/ رقـ ٕٕٔ/ ٚف  صحيحه ) ِحب لفلبف  َأْ َرَْ لِشٍع َقلَؿ: َحد  َْ ْبُف ُمكََّ  ْبِف ُم

ـُ ْبُف َيْحَا  َىْف َقَتلَدَ  َىْف َأِب  ِىيََّ  لْ ََُّْكلِرؼِّ َىْف َأِب  ََِّعاٍد لْى ُ  ل َ َنل َهم  ِ ْبُف َ لِىٍد َقلَؿ: َحد  ْدِرؼِّ َقلَؿ: َقلَؿ َرَُّكُؿ ّللا 
 كهك صحيد   ف ْميع ركلته  قلت. ُقْ ُت:  كلتبعكل لىْنلئز تذكركـ لآل ر ". : "ُىكُدَكل لْىَمْرَض ملسو هيلع هللا ىلص

 (.ٜٙٔ/ ٕٚ) لىُمَ قِّف( لىتكضيد ىشرح لىْلمع لىصحيد لبف ٓٔ)
 (.ٕٕٛ/ رقـ ٖٛٛ/ ٔ) لىَبز لر( كشف ل َّتلر ىف زكلئد ٔٔ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٕٔ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٛ٘٘ٚرقـ  /٘ٙٔ/ َٖٗتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
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هُ  صحيد حداث كقلؿ لىَبَغكؼ ىند إ رلج حدا ه لىت لى : هذل  ، كلحتس به لبف (ٔ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 ف  صحيحاهمل. (ٖ)، كأبك َىَكلن (ٕ)ِحب لف

، كمف ك قه كىرفه حْ  ى   مف ل مف ك قه مف لىن قلد لىذ َهِب ، كلفق فيه ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
أف يعرفه فاركؼ ىنه ف  صحيحه، فكاف به إذل ىرفه آ ركف مف لىن قلد؟!.  ُمَِّْ ـيعرفه، كيكفيه لإلملـ 
 كللا تعلى  أى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

حدا ًل آ ر، كهك ى    ُمَِّْ ـرج ىه ، كأ (ٗ)ف  ل دب لىمفرد حدا ًل كلحدلً  لْىُبَ لِرؼّ أ رج ىه 
 لىن حك لىت لى :

لُب ْبُف َ لِىدٍ : ُمَِّْ ـ َقلَؿ لإِلَملـُ  َ َنل َهد  َ َنل َهم لـٌ (٘)َحد  َ َنل َقَتلَد ُ (ٙ)، َحد  ، ََّْكلِرؼِّ ، َىْف َأِب  ِىيََّ  لْ َ (ٚ)، َحد 
ْرِب َقلِئًمل ملسو هيلع هللا ىلصَأف  لىن ِب   : "َىْف َأِب  ََِّعاٍد لْىُ ْدِرؼِّ  َر َىِف لىش   .(ٛ)"َزَْ

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  هلبف  َأْ َرَْ َْ َمل
ىف أب  َّعاد لْىُ ْدِرؼِّ  ،(ٜ)ْلبر بف ىبد للا رض  للا ىنهمل ِمْف َطِرْيقِ  

 بمعنلو. رض  للا ىنه،
هُ ىنه  للا رض  أنس ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ  أب  هرير  رض  للا  ِمْف َحِدْاثِ ، ك (ٓٔ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ

هُ ىنه   .(ٔٔ)أيضًل، بزيلد  أىفلظ ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ

                                                           

 (.ٖ٘ٗٓ/ رقـ ٖٓٛ/ ٔٔ( شرح لىَّن  ى َبَغكؼ )ٔ)
 (.ٜٕ٘٘/ رقـ ٕٕٔ/ ٚ) ِحب لف( صحيد لبف ٕ)
 (.ٜٕ٘٘/ رقـ ٕٕٔ/ ٚ) لىمصدر نفَّه( ٖ)
 .ِحب لفذكر نفس حداث لبف  ُقْ ُت:(. ٛٔ٘/ رقـ ٖٛٔ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( ل دب لىمفرد ٗ)
لب، ( ُهْدَب  بف  لىد بف ل َّكد لىقيَّ ، أبك ٘) بت اانه، مف صغلر  لىن ََّلِئ ّ ىلبد، تفرد  ِ َق  لىد لىبصرؼ، كيقلؿ ىه: َهد 

ر )لىتلَّع ، ملت َّن  بضع ك ة اف.  َْ  (.ٜٕٙٚ/ رقـ َٔٚ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، ( هم  ٙ) ، ربمل كهـ، مف لىَّلبع ، ِ َق لىبصرؼ، ، أبك ىبد للا، أك أبك بكر َمْكَلُهـلـ بف يحا  بف دانلر لىَعْكِذؼ، لىُمَح ِِّم  

ر )ملت َّن  أربع أك  مس كَّتاف.  َْ  (.ٜٖٔٚ/ رقـ َٗٚ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، أبك لى طلب لىبصرؼ، لدَ تَ َىلم  بف قَ َقَتلد  بف دِ ( ٚ) ُدْكَِّ    بت، يقلؿ: كىد أكمه، كهك رأس لىطبق  لىرلبع ، ملت  ِ َق   لىَّ 

ر ). َّن  بضع ىشر  َْ  (.ٛٔ٘٘/ رقـ َٖ٘ٗتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٕ٘ٓ/ رقـ ٔٓٙٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٛ)
ه )( ٜ) َْ  (.ٕٖٔ/ رقـ ٖٕٔ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
 (.ٕٕٗٓ/ رقـ ٓٓٙٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٓٔ)
 (.ٕٕٙٓ/ رقـ ٔٓٙٔ/ ٖ) لىمصدر نفَّه( ٔٔ)
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

هُ   كى حداث، َتلم  ُمَتلَبَع   للا ىبد بف ْلبر قبِ فيه أبك ىيَّ  لَ ََّْكلرؼ مف كُتكبع ،ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 أك ر مف شلهد. كللا تعلى  أى ـ.

 ـ انيالمبحث ال
ـ تُّ من ا نن ا واية عنو في السُّ  منياربعة أو في ـالـة ِ ع بالرِّ

نن اـربعة.من ِاتُّ المطمب اـول:  واية عنو في السُّ  ِ ع بالرِّ
ـَزِديّ ٗ) -ٕٕ ـَْحَوِص, ا  .(ٗ), من الـالـة(ٖ), الُجَشِميُّ (ٕ), الُكوفيُّ (ٔ)( ُسميماُن ْبُن َعمرو ْبِن ا

:  :َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيوِ  ٍر: ، (٘)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ   .(ٙ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو:  .(ٛ)لف: مْهكؿط  ، كقلؿ لبف لىقَ (ٚ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 

 كمل قلؿ لبف حْر. كللا تعلى  أى ـ. َمْقُبْكؿ ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت طْ   ِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:الدِّ

ه، كلبف َأُبك َدلُكدأ رج ىه  َْ ه، كلبف لىن ََّلِئ ّ ، ك لىتِّْرِمِذؼّ حدا ًل، كأ رج ىه  َمل َْ حدا ًل آ ر،  َمل
 كهمل ى   لىنحك لىتلى :

ـُ ْبفُ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول: َ َنل ِإْبَرلِهي  ، (ٜ)َمْهِدؼٍّ  : َحد 

 
                                                           

 (.ٖٚ: َّبق تعريفهل )ص ( لَ ْزِدؼ  ٔ)
 (.ٔ٘ٛٔ/ رقـ ٕٛ/ ٗ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٕ)
َشِم : هذو لىنَّب  إى  قبلئِٖ) ُْ ْمَعلن  ) :منهل ،( لى  (.ٜٛٛ/ رقـ ٕٛٚ/ ْٖشـ بف لى زرج. ل نَّلب ى َّ 
ر )( ٗ) َْ  (.ٜٕٛ٘/ رقـ ٖٕ٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٕٓٔ/ رقـ ٖٙٗ/ ُٔف ِى ذ َهِبّ  )لىَكلشِ ( ٘)
ر )( ٙ) َْ  (.ٜٕٛ٘/ رقـ ٖٕ٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٛٚٓ/ رقـ ٖٗٔ/ ٗلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٚ)
 (.ٖٓٛٔ/ رقـ ٕٛٛ/ َٗبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )( ٛ)
ْيِص لىمِ ( إبرلهيـ بف مهدؼ ٜ) قلؿ لبف ، بغدلدؼ ل صِ، َمْقُبْكؿ، مف لىعلشر ، ملت َّن  أربع، كقاِ  مس كىشريف. صِّ

معاف: ْلِ بمنلكار، كقلؿ لىعقا  : حدث بمنلكار،  كقلؿ أبك حلتـ: كلف  ق ، كقلؿ لبف قلنع: هك  ق ،  ق ت: مقبكؿ 
ر )صكمل قلؿ لبف حْر.  َْ (، ٛٙ/ رقـ ٛٙ/ ٔ، لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )(ٕٙ٘ـ / رقَٜٗتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٜٕٚ/ رقـ ٜٕٚ/ ٔ(، إكملؿ تهذاب لىكملؿ ىمغ طلؼ )ٚٗٗ/ رقـ ٖٛٔ/ ٕلىْرح كلىتعداِ لبف أب  حلتـ )
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َ ِن  َىِ    ْبُف ُمَِّْهرٍ  ، َأْ َبَرَنل ََُّ ْيَملُف ْبُف َىْمِرك ْبِف لْ َْحَكِص، َىْف (ٕ)، َىْف َاِزيَد ْبِف َأِب  ِزَيلدٍ (ٔ)َحد 
هِ  ِ (ٖ)ُأمِّ ْمَرَ  ِمْف َبْطِف لْىَكلدِ  ملسو هيلع هللا ىلص، َقلَىْت: َرَأْاُت َرَُّكَؿ ّللا  َْ ِِّ َحَصلٍ  (ٗ)ؼَاْرِم  لْى ، َكُهَك َرلِكٌب ُيَكبُِّر َمَع ُك

ـَ لىن لُس، فَ  ُِ ْبُف لْىَعب لِس، َكلْزَدَح ، َفَقلُىكل: لْىَفْض ِِ ُْ ٌِ ِمْف َ ْ ِفِه َيَُّْتُرُو، َفَََّأْىُت َىِف لىر  : ملسو هيلع هللا ىلصَقلَؿ لىن ِب   َكَرُْ
ِْ َبْعُضكُ  ِِ َحَص  لْىَ ْذِؼ""َيل َأا َهل لىن لُس، َل َيْقُت ْمَرَ  َفلْرُمكل ِبِمْ  َْ ـُ لْى َذل َرَمْاُت ـْ َبْعًضل، َكلِم

(٘). 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  ـْ  ِبِمْ ِ هِ ، (ٚ)لبف إدريس ، ىف(ٙ)لْىَعَةِ ْبف ىف ُمَحم د َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ ـْ َيُق كفيه زيلد : "َكَى
  .(ٓٔ)م تصرلً  (ٜ)ُىَبْاَد  َبَيلف، ىف ْبف َكَكْهب ،َ لِىد ْبف ـِإْبَرلِهي َ ْكر كىف َأب ، (ٛ)ِىْنَدَهل"

هُ ك  هلبف  َأْ َرَْ َْ   .(ٕٔ)، ببعض لى فع(ٔٔ)ى   بف ُمَِّْهرٍ  ِمْف َطِرْيقِ  َمل

 

                                                           

ىه غرلئب بعد أف أضر، مف لى لمن ، ملت َّن  تَّع ك ملناف.  ِ َق ( ى   بف ُمَِّْهر لىقرش ، لىككف ، قلض  لىمكصِ، ٔ)
ر )َتْقرِ  َْ  (.ٓٓٛٗ/ رقـ ٘ٓٗصْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، لىككف ، ضعاف، كبر فتغار كصلر ات قف، ككلف شيعيًل، مف لى لمَّ ، ملت َّن  َمْكَلُهـ( ازيد بف أب  زيلد لىهلشم ، ٕ)
ر )َّت ك ة اف.  َْ  (.ٚٔٚٚ/ رقـ ٔٓٙصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ْنُدب لَ ْزِدي  ٖ) ُْ ـ    (.ٜٓٛٚ/ رقـ ٖٚٚٗ/ ٙمعرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ُاْنَظر: ، صحلبي  رض  للا ىنهل. ( أ
( َبْطِف لْىَكلِدؼ: هك لىمقلـ لىذؼ ى يه أنزىت َّكر  لىبقر ، قلؿ لىنككؼ: فيَّتحب أف يقف تحتهل ف  بطف لىكلدؼ فاْعِ ٗ)

ىحصيلت لىَّبع، كهذل هك لىصحيد ف  مذهبنل كبه مك  ىف يَّلرو كمن  ىف يمانه كيَّتقبِ لىعقب  كلىْمر  كيرماهل بل
قلؿ ْمهكر لىع ملِ. كقلؿ بعض أصحلبنل: يَّتحب أف يقف مَّتقبِ لىْمر  مَّتدبرًل مك  كقلؿ بعض أصحلبنل: 
يَّتحب أف يقف مَّتقبِ لىكعب  كتككف لىْمر  ىف يمانه كلىصحيد ل كؿ. كأْمعكل ى   أنه مف حاث رملهل ْلز 

ل ىف يمانه أك ىف يَّلرو أك رملهل مف فكقهل أك أَّف هل أك كقف ف  كَّطهل كرملهل، كأمل رم  َّكلِ لَّتقب هل أك ْع ه
 (.ٕٗ/ ٜ) ُمَِّْ ـشرح لىنككؼ ى    ُاْنَظر:بلق  لىْمرلت ف  أيلـ لىتشريق فيَّتحب مف فكقهل. 

 (.ٜٙٙٔ/ رقـ ٕٓٓ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٘)
مته )ص ، ِ قَ ُمَحم د بف لىعةِأبك ُكَرْيب،  (ٙ)  (.ٕٙ . َّبق تْر
، أبك ٚ) ، فقيه، ىلبد، مف لى لمن ، ملت َّن  ل نتاف ِ َق لىككف ،  ُمَحم د( ىبد للا بف إدريس بف ازيد بف ىبد لىرحمف لَ ْكِدؼ 

ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف كتَّعاف، كىه بضع كَّبعكف َّن .  َْ  (.ٕٖٚٓ/ رقـ ٜٕ٘ص َح
 (.ٜٛٙٔ/ رقـ ٕٓٓ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٛ)
بِّ ، ٜ) ، نَحكؼ، ربمل صدكؽ ( ُىَبْاد  بف ُحَمْاد لىككف ، أبك ىبد لىرحمف، لىمعركؼ بلىحذ لِ، لىت يم ، أك لى  ا  ، أك لىض 

ر )َتْقِرْيُب لىأ طأ، مف لى لمن ، ملت َّن  تَّعاف، كقد ْلكز لى ملناف.  َْ  (.ٛٓٗٗ/ رقـ ٜٖٚص ت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٚٙٔ/ رقـ ٕٓٓ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٓٔ)
، ىه غرلئب، بعد أف أضر، مف لى لمن ، ملت َّن  تَّع ِ َق ( ى   بف ُمَِّْهر، لىقرش ، لىككف ، قلض  لىمكصِ، ٔٔ)

ر )ك ملناف.  َْ  (.ٓٓٛٗ/ رقـ ٘ٓٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ه )( ٕٔ) َْ  (.ٕٖٛٓ/ رقـ ٕٕٚ/ ََُّٗنُف لْبف َمل
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هُ ك    أربعتهـ )لبف (ٕ)بل تةؼ بعض لى فع (ٔ)لىحْلج بف أرطأ  ِمْف َطِرْيقِ  َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ
ف ُمَِّْهر، كلىحْلج بف أرطأ ( ىف ازيد بف أب  زيلد، ىف َّ يملف بف ىمرك بف إدريس، ىباد ، ى   ب

 ل حكص. 

هُ ك   (٘)بل تةؼ بعض لى فع (ٗ)ىبد للا بف شدلد، ىف (ٖ)ىاث ِمْف َطِرْيقِ  بف حنبِ أحمد َأْ َرَْ
ندب )َّ يملف ِكَةُهَمل ُْ ّـِ    ىنهل.ل زدي  رض  للابف ىمرك بف ل حكص، كىبد للا بف شدلد( ىف أ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ضػعاف،  ، كَيِزيػد ْبػف َأِبػ  ِزَيػلد، إل أنػه تكبػعَمْقُبػْكؿ َّنلدو ضعاف   ف فيػه ِإْبػَرلِهيـ ْبػف َمْهػِدؼّ إ
  .َمْقُبْكؿِف لْ َْحَكِص بْ كََُّ ْيَملُف ْبُف َىْمِرك 

فػ  أف ل  كقػد كػلف كلفيػلً  فقػلؿ: لف،ط ػه لبػف لىقَ َبػق  عَ ىه، كتَ  هك مصحد   ك اْ بِ شْ كقد َّكت ىنه لإلِ 
ر، كل يعػرؼ ِكػبف ىمرك هذل  فإنه مْهكؿ، كأمػه ل تعػرؼ ىهػل صػحب  إل بمػل ذُ يصححه حلؿ َّ يملف 

قػلؿ ل ىبػلن : كيزيد بف أب  زيلد م ت ػف فيػه.  أنه ركػ ىنه غار ازيد بف أب  زيلد، كشباب بف غرقد ،
ػلؿ "كهذل إَّنلد ضعاف ... ىكف لىحداث حَّف، فإف ىه  لىػه  قػلت ْر ف  لىمَّند طريقاف آ ػريف ... كْر

تكبػع إبػرلهيـ بػف مهػدؼ متلبعػ  نلقصػ  مػف قبػِ أبػك  ػكر ك  بػف لىعػةِ ككهػب بػف  ُقْ ػُت: .(ٙ)لىشا اف"
بإَّنلد  ِف لْ َْحَكصِ بْ ََُّ ْيَملُف ْبُف َىْمِرك تكبع ك  كتكبع ازيد بف أب  زيلد مف قِ ىاث متلبع  نلقص ، بيلف،
  .إى  لىحَّف ىغارو لإلَّنلد قلت فارتق   ركلتهصحيد 

ؿُ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لىتِّْرِمِذؼّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـاني: َ َنل لىَحََُّف ْبُف َىِ  ٍّ لىَ ة   َقلَؿ:  (ٚ): َحد 

 

                                                           

، أبك أرطل  لىككف ، لىقلض ، أحد لىفقهلِ، صدكؽ، ك ار لى طأ كلىتٔ) لُج بُف َأْرَطلَ  بِف َ ْكِر بِف ُهَبْاَرَ  لىن َ ِع    ْ دىيس، ( َح
ر )ص  َْ  (ٜٔٔٔقـ / ر ٕ٘ٔمف لىَّلبع ، ملت َّن   مس كأربعاف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٕٓٔٔٚ/ رقـ ٚٚ/ ٘ٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٕ)
مته )ص ِ َق ،  بت، فقيه، إملـ مشهكر ،لى  ْاث بف َّعد (ٖ)  (.ٗٓٔ. َّبق تْر
لد بف لىَهلد، لى  ا  ، أبك لىكىاد لىمدن ، كىد ى   ىهد لىنب  ٗ) ِ  ّ ، كذكرو ملسو هيلع هللا ىلص( ىبد للا بف شد  ْْ كبلر لىتلبعاف  ف  لىِع

ر ، ككلف معدكدًل ف  لىفقهلِ، ملت بلىككف  مقتكًل َّن  إحدػ ك ملناف، كقاِ بعدهل. لى َِّقلت َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٖٖٛ/ رقـ ٖٚٓص )
 (.ٕٔٔٔٚ/ رقـ ٚٚ/ ٘ٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٘)
 (.ٕ٘ٗٗ/ رقـ ٗٗٗ/ ٘لداث لىصحيح  كش ِ مف فقههل ىألىبلن  )( َّ َّ   ل حٙ)
ؿ، لىُحْ كلن ، نزيِ مك ، ُمَحم د( لىحَّف بف ى   بف ٚ) حلفع، ىه تصلناف، مف لىحلدي   ِ َق ، لىُهَذى ، أبك ى   لىَ ة 

ر )ىشر ، ملت َّن  ل نتاف كأربعاف.  َْ  (.ٕٕٙٔ/ رقـ ٕٙٔصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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ْعِف    ُْ َ َنل لىُحََّْاُف ْبُف َىِ  ٍّ لى َحد 
، َىْف ََُّ ْيَملَف ْبِف َىْمِرك ْبِف (ٖ)َقَد َ ، َىْف َشِباِب ْبِف َغرْ (ٕ)، َىْف َزلِئَد َ (ٔ)
َ ِن  َأِب  ِ (ٗ)لَ ْحَكِص َقلَؿ: َحد  َ  لىَكَدلِع َمَع َرَُّكِؿ ّللا   ْ َر، ملسو هيلع هللا ىلص، َأن ُه َشِهَد َح ، َفَحِمَد ّللا َ، َكَأْ َن  َىَ ْيِه، َكَذك 

ً ، َفَقل ِِ َ ْاًرل، َفِإن َمل ُهف  َىَكلفٌ َكَكَىَع، َفَذَكَر ِف  لىَحِداِث ِقص  ََّل ، َىْيَس  (٘)َؿ: "َأَل َكلََّْتْكُصكل ِبلىنِّ ـْ ِىْنَدُك
عِ (ٙ)َتْمِ ُككَف ِمْنُهف  َشْاًئل َغْاَر َذِىَؾ، ِإل  َأْف َيْأِتاَف ِبَفلِحَشٍ  ُمَباَِّن ٍ  ِْ ُركُهف  ِف  لىَمَضل ُْ ، َفِإْف َفَعْ َف َفلْه

(ٚ) ،
ـْ َفَة َتْبُغكل َىَ ْاِهف  ََِّبيًة (ٛ)َضْرًبل َغْاَر ُمَبرِّحٍ  َكلْضِرُبكُهف   ، َفِإْف َأَطْعَنُك

ـْ َحقًّل، (ٜ) ـْ َىَ   ِنََّلِئُك ، َأَل ِإف  َىُك
ـْ َفَة ُاكِطْئفَ  ـْ َىَ   ِنََّلِئُك ـْ َحقًّل، َفَأم ل َحق ُك ـْ َىَ ْيُك َكِىِنََّلِئُك
ـْ َمْف َتْكَرُهكَف، كَ  (ٓٔ) ـْ ُفُرَشُك َل َيْأَذف  ِف  ُبُاكِتُك

" ـْ َأْف ُتْحَُِّنكل ِإَىْاِهف  ِف  ِكََّْكِتِهف  َكَطَعلِمِهف  ِىَمْف َتْكَرُهكَف، َأَل َكَحق ُهف  َىَ ْيُك
(ٔٔ). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  ه، كلبف (ٖٔ)لىن ََّلِئ ّ ، ك (ٕٔ)بزيلد  أىفلظ لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ َْ َمل
 ِمْف َطِرْيقِ  ة تهـ   ِبِمْ ِ هِ  (ٗٔ)

 ، به.ََُّ ْيَملف ْبِف َىْمِرك ْبِف لَ ْحَكص
                                                           

ْعِف  لىككف  لىمقرؼِ، ٔ) ُْ ىلبد مف لىتلَّع  ملت َّن   ةث أك أربع كملئتاف كىه أربع  ِ َق ( لىحَّاف بف ى   بف لىكىاد لى
ر )أك  مس ك ملنكف َّن .  َْ  (.ٖٖ٘ٔ/ رقـ ٚٙٔصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ْ ِت لىككف ،  قٕ) ،  بت، صلحب َّن ، مف لىَّلبع ، ملت َّن  َّتاف، كقاِ: بعدهل.  ( َزلِئَدُ  بُف ُقَدلَمَ  لى  َقف ، َأُبك لىص 
ر ) َْ  (.ٕٜٛٔ/ رقـ ٖٕٔصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ر )، مف لىرلبع . ِ َق ( شباب بف َغْرَقَد ، ٖ) َْ  (.ٖٕٗٚ/ رقـ ٖٕٙصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َشِم   ٗ) ُْ / ٗمعرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ُاْنَظر:، صحلب ، حدا ه ىند لبنه َّ يملف. ( ىمرك بف لَ ْحكص، أبك َّ يملف لْى

ٕٖٓٓ.) 
 (.ٖٗٔ/ ٖ( َىَكلٌف: قلؿ لبف ل  ار: ُأَََّرلِ أك كلُ َََّرلِ. لىنهلي  ف  غريب لىحداث كل  ر لبف ل  ار )٘)
ترد بمعن  لىزن ، ككِ  ص   قبيح  فه  فلحش  ( َفلِحَش  ُمَباَِّن : كِ مل يشتد قبحه مف لىذنكب كلىمعلص  كك ارًل مل ٙ)

 (.ٖٖٛ/ ٛى مبلركفكرؼ ) لىتِّْرِمِذؼّ مف ل قكلؿ كل فعلؿ. تحف  ل حكذؼ بشرح ْلمع 
ِع: قلؿ لبف ىبلس: هك أف اكىاهل ظهرو ف  لىفرلش كل يك مهل، كقاِ: هك أف يعتزؿ ىنهل إى  ٚ) ِْ ُركُهف  ِف  لىَمَضل ُْ ( َفلْه

 (.ٖٗٛ/ ٛى مبلركفكرؼ ) لىتِّْرِمِذؼّ  حكذؼ بشرح ْلمع فرلش آ ر. تحف  ل
( َكلْضِرُبكُهف  َضْرًبل َغْاَر ُمَبرٍِّح: قلؿ لىنككؼ: هك لىضرب لىشداد لىشلؽ كمعنلو لضربكهف ضربًل ىيس بشداد كل شلؽ ٛ)

ِ لمرأته ى تأداب. شرح لىنككؼ ى     (.ٗٛٔ/ ٛ) ُمَِّْ ـكلىبرح لىمشق ، كف  هذل لىحداث إبلح  ضرب لىْر
( َفَة َتْبُغكل َىَ ْاِهف  ََِّبيًة: أؼ فة تط بكل ى اهف طريقًل إى  هْرلنهف كضربهف ظ مًل، فة اكطئف فرشكـ مف تكرهكف. ٜ)

 (. ٖٗٛ/ ٛتحف  ل حكذؼ بشرح ْلمع لىتِّْرِمِذّؼ ى مبلركفكرؼ )
باكتكـ كلىْ كس ف  منلزىكـ َّكلِ كلف لىمأذكف ىه  ( َفَة ُاكِطْئَف: قلؿ لىنككؼ: أف ل يأذف  حد تكرهكنه ف  د كؿٓٔ)

ًة أْنبيل أك لمرأ . شرح لىنككؼ ى   ُمَِّْ ـ )  (.ٗٛٔ/ ْٛر
 (.ٖٙٔٔ/ رقـ ٜ٘ٗ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٔٔ)
 (.ٖٚٛٓ/ رقـ ٖٕٚ/ ٘) لىمصدر نفَّه( ٕٔ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٖٔ)  (.ٕٜٗٔ/ رقـ ٕٗٙ/ ٛلىَّ 
ه )ََُّنُف لبْ ( ٗٔ) َْ  (.ٔ٘ٛٔ/ رقـ ٚ٘/ ٖف َمل
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ْػلبر ىبػد للا رضػ  للا ىنهمػل لىطكيػِ، لىػذؼ فيػه: "َفػلت ُقكل ّللا َ  ِمْف َحػِدْاثِ  ُمَِّْ ـىند  َكَىُه َشلِهدٌ 
ِ، َكلََّْتْحَ ْ ُتـْ  ـْ َأَ ْذُتُمكُهف  ِبَأَملِف ّللا  ، َفِإن ُك ِِ ََّل ـْ  ِف  لىنِّ ـْ َىَ ْاِهف  َأْف َل ُاكِطْئَف ُفُرَشػُك ِ، َكَىُك ُهف  ِبَكِ َمِ  ّللا  َْ ُفُرك

ـْ ِرْزُقُهػػػػػف  َككِ  َّْػػػػػَكُتُهف  َأَحػػػػػًدل َتْكَرُهكَنػػػػػُه، َفػػػػػِإْف َفَعْ ػػػػػَف َذِىػػػػػَؾ َفلْضػػػػػِرُبكُهف  َضػػػػػْرًبل َغْاػػػػػَر ُمَبػػػػػرٍِّح، َكَىُهػػػػػف  َىَ ػػػػػْيُك
 .(ٔ)ِبلْىَمْعُركِؼ"

 الَحِدْيِث: الُحْكُم َعَمى

مػػ     ف ْميػػع ركلتػػه  قػػلت إل َّػػ يملف بػػف ىمػػرك بػػف ل حػػكص صػػلحب لضػػعافإَّػػنلدو  ىتْر
ْػلبر بػف ىبػد للا رضػ  للا  ِمػْف َحػِدْاثِ فػ  صػحيحه  ُمَّْػِ ـىنػد  لً شػلهد حدا ػهكىـ ُاتلبع، كىكػف ى َمْقُبْكؿ

، كقلؿ ل ىبلن : (ٕ)ث حَّف صحيد": "هذل حدالىتِّْرِمِذؼّ ىنهمل، فارتق  لىحداث إى  لىصحيد ىغارو، قلؿ 
لؿ لىشا اف غار َّ يملف بف ىمرك، فقلؿ لبف لىقطلف: مْهكؿ لىحػلؿ، كأمػل لبػف  ُقْ ُت:" لىه  قلت ْر كْر

َقػػػػلتفػػػػذكرو فػػػػ   ِحب ػػػػلف ! ىكػػػػف ى حػػػػداث شػػػػلهد ... فلىحػػػػداث بمْمػػػػكع لىطػػػػريقاف حَّػػػػف إف شػػػػلِ للا لى ِّ
ػػهَّػػنف لبػػف ، كقػػلؿ شػػعاب ل رنػػؤكط فػػ  تع يقػػه ى ػػ  (ٖ)تعػػلى " َْ َّػػنلدو حَّػػف"َمل . (ٗ): "صػػحيد ىغاػػرو، كلم

 كللا تعلى  أى ـ. 
, من (٘)( َعْبُد َّللا ِ ْبُن اْلَخِميِل, َوُيَلاُل: اْبُن َأِبي اْلَخِميِل اْلَحْفَرِميُّ ٗ) -ٖٕ , أبو الخميل اْلُكوِفيُّ

 .(ٙ)مات سنة تسعين، الـانية

: َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر:  ،(ٚ)ِ َق  َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٛ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

 لىتِّْرِمِذؼّ ، كقلؿ (ٓٔ)، كقلؿ لبف َّعد: "كلف ق اِ لىحداث"(ٜ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف : وِ يْ فِ  ادِ النُّل   الُ وَ قْ أَ 
: "هذل حداث حَّف" ِِ ِ ْبُف لْىَ ِ ا نفس لىحداث: ف   لْىَحلِكـ، كقلؿ (ٔٔ)ف  حداث كلف ف  إَّنلدو َىْبد ّللا 

                                                           

 (.ٕٛٔٔ/ رقـ ٜٛٛ/ َٕصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٔ)
 (.ٖٙٔٔ/ رقـ ٜ٘ٗ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٕ)
 (.ٖٕٓٓ/ رقـ ٜٙ/  ٚ( إركلِ لىغ اِ ىألىبلن  )ٖ)
ه )( ٗ) َْ  (.ٔ٘ٛٔ/ رقـ ٚ٘/ ََُّٖنُف لْبف َمل
: هذو لىنَّب  إى  حضر مكت كه  مف بةد٘) ْمَعلن  ) ( لْىَحْضَرِم   / رقـ ٓٛٔ/ ٗلىيمف مف أقصلهل. ل نَّلب ى َّ 

ٔٔٙٚ.) 
ـِ ِى ذ َهِبّ  ) ُاْنَظر:( ٙ) ر )(، ٛٙ/ رقـ ٜ٘٘/ َٕتلِرْيُخ لإِلََّْة َْ  (.ٜٕٖٙ/ رقـ ٖٔٓصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕ٘ٓٚ/ رقـ ٛٗ٘/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٚ)
ر ) َتْقِرْيُب لىت ْهِذْابِ ( ٛ) َْ  (.ٜٕٖٙ/ رقـ ٖٔٓصلْبِف َح
 (.ٜٖٛٛٙ/ رقـ ٜٕ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٜ)
 (.ٕٕٔ٘/ رقـ ٕٓ٘/ ٙلىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )( ٓٔ)
 (.ٖٔٓٔ/ رقـ ٕٔٛ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٔٔ)
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لو" ٍِ لْىَحْضَرِم   َىْف َزْيِد ْبِف لْىُبَ لِرؼّ ، كقلؿ (ٔ)"هذل حداث صحيد لإلَّنلد كىـ ُا ْر ِ ْبُف َ ِ ا : "َىْبُد ّللا 
ـَ َىِف لىن ِب ِّ  كرو كىذىؾ ذ، (ٖ)"صدكؽ قلؿ غارو: كقلؿ لىذهب : ، (ٕ)ِف  لْىُقْرَىِ  ... ل ُاتلبع ى يه" ملسو هيلع هللا ىلصَأْرَق

 . (٘)حداث لْىُقْرَى  كهك معركؼ به" لْىُبَ لِرؼّ ، كقلؿ لبف َىِدؼ: "أنكر ى يه (ٗ)لىعقا   ف  لىضعفلِ لىكبار

رلَّ  لىت طبيقي  لْىَحلِكـك  لىتِّْرِمِذؼّ كلىحداث لىذؼ حكـ ى يه  ُقْ ُت:  ، كحداث لْىُقْرَى  َّيأتيلف ف  لىدِّ
 ى   مركيلته. 

كمف تبعه فيه ل يضر به   ف كةمه  لْىُبَ لِرؼّ إف شلِ للا تعلى ، كقكؿ  صدكؽ  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 هذل ف  حداث معاف كىيس ف  كِ أحلدا ه. كللا أى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:   الدِّ

هُ حداً ل، ك لٍف  لىن ََّلِئ ّ ك  َأُبك َدلُكدأ رج ىه  هُ ، ك لىٍث ىن ََّلِئ ّ لك  لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ هلبف  َأْ َرَْ َْ ، َمل
 كه  ى   لىن حك لىت لى :

دٌ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول: َ َنل ُمََّد  َ َنل َيْحَا (ٙ): َحد  َ دِ (ٚ)، َحد  ْْ ، َىِف لْ َ
(ٛ) ،

ْعِب ِّ  ِ ْبِف لىْ (ٜ)َىِف لىش  ، َىْف َزْيِد ْبِف َأْرَقـَ ، َىْف َىْبِد ّللا  ِِ لِىًَّل ِىْنَد لىن ِب ِّ (ٓٔ)َ ِ ا َْ ص   للا  ، َقلَؿ: ُكْنُت 
ِِ لْىَيَمِف َأَتْكل َىِ يًّل، َاْ َتِصُمكَف ِإَىيْ ى يه كَّ ـ ٌِ ِمَف لْىَيَمِف، َفَقلَؿ: ِإف  َ َةَ َ  َنَفٍر ِمْف أَْه َِ َرُْ ل َْ ِه ِف  ، َف

                                                           

ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٔ)  (.ٜٕٖٛ/ رقـ ٖ٘ٙ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕ٘ٔ/ رقـ ٜٚ/ ٘) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٕ)
 (.ٕٜٕٗ/ رقـ ٗٔٗ/ ِٕمْاَزلُف لإِلْىِتَدلؿ ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)
 (.ٜٛٚ/ رقـ ٕٗٗ/ ٕ( لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )ٗ)
لؿ لْبِف َىِدؼ )( ٘) َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل  (.ٜٜٙ/ رقـ ٜٕٛ/ ٘لىَكلِم
ٍِ بف مَّْتكرد ل َ د بف ُمََّْرِهد بف مُ ( ُمََّد  ٙ) حلفع، يقلؿ: إنه أكؿ مف صنف لىمَّند  ،ؼ، لىبصرؼ، أبك لىحَّف، ِ َق دِ ََّ ََّْرَب

د ىقب. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب د  ََّ ىبد لىم ؾ بف ىبد لىعزيز كمُ  :بلىبصر ، مف لىعلشر ، ملت َّن   ملف كىشريف، كيقلؿ لَّمه
ر )ص َْ  (. ٜٛ٘ٙ/ رقـ ٕٛ٘لْبِف َح

كخ لىتميم ، أبك َّعاد لىقط لف لىبصرؼ، ِ َق ، متقف، حلفع، إملـ قدك ، مف كبلر لىتلَّع ، ملت ( يحا  بف َّعٚ) اد بف َفر 
ر )ص َْ  (. ٚ٘٘ٚ/ رقـ َّٜٔ٘ن   ملف كتَّعاف كملئ ، كىه  ملف كَّبعكف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ي َ  ُيْكَن : أبٛ) َْ ِ ْبِف ُح َ ُد ْبُف َىْبِد ّللا  ْْ ، يقلؿ لَّمه( َأ ي َ  لْىِكْنِدؼ  َْ يحا ، صدكؽ شيع ، مف لىَّلبع ، ملت َّن   :ل ُح
ر )ص َْ  (.ٕ٘ٛ/ رقـ ٜٙ مس كأربعاف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

عب ، أبك ىمرك، ٜ) َِ لىش  ملت ، مشهكر، فقيه، فلضِ، مف لى لى  ، قلؿ مكحكؿ: مل رأات أفقه منه، ِ َق ( َىلِمُر بُف َشَرلِحْا
ر )بعد لىملئ ، كىه نحك مف  ملناف.  َْ  (.ٕٜٖٓ/ رقـ ٕٚٛصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

( زيد بف أرقـ بف قْيس بف لىن عملف بف ملىؾ بف َ ْعَ َبَ  ْبِف لْىَ ْزَرِج، كقاِ: زيد بف أرقـ بف زيد بف قْيس، كلف ف  حْر ٓٔ)
/ ٖهد مع لىنب  ملسو هيلع هللا ىلص َّبع ىشر  غزك . معرف  لىصحلب   ب  ُنعيـ )ىبد للا بف َرَكلَح ، ك رج معه إى  ُمؤت ، ش

ٔٔٙٙ.) 
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ـ  َ   لْمَرأٍَ  ِف  ُطْهٍر َكلِحٍد، َفَقلَؿ ِلْ َنْاِف ِمْنُهَمل: ِطاَبل َكَىٍد، َكَقْد َكَقُعكل ىَ  َقلَؿ ِلْ َنْاِف ِبلْىَكَىِد ِىَهَذل، َفَغَ َيل، ُ 
ـْ ُشرَ  ـ  َقلَؿ ِلْ َنْاِف ِطاَبل: ِبلْىَكَىِد ِىَهَذل، َفَغَ َيل، َفَقلَؿ: َأْنُت ُِ ُمَتَشلِكَُّكَف، ِإنِّ  كَ ِطاَبل: ِبلْىَكَىِد ِىَهَذل، َفَغَ َيل، ُ  ل

، َفَمْف َقَرَع َفَ ُه لْىَكَىدُ  ـْ ُمْقِرٌع َبْاَنُك
َعَ ُه ِىَمْف َقَرَع، "َفَضِحَؾ (ٔ) َْ ، َف ـْ َيِ ، َفَأْقَرَع َبْاَنُه ، َكَىَ ْيِه ِىَصلِحَبْيِه ُ ُ َ ل لىدِّ

 ِ ُذُو"َحت   َبَدْت َأْضَرلَُُّه َأْك َنكَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَُّكُؿ ّللا  ِْ  .(ٕ)ل

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  بػبعض  مػف طريػق هشػيـ َأْحَمػد ْبػف َحْنَبػِ، ك (ٖ)بم  ػه مف طريق ى   بػف مَّػهر لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ
َ د بف ىبد للا ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (٘)بم  ه مف طريق يحا  لىقطلف لْىَحلِكـ، ك (ٗ)لى فع ْْ  به. لَ 

هُ ك  زلؽ  َأْ َرَْ نعلن ىبد لىر  ػه، كلبػف (ٛ)لىن ََّػلِئ ّ ، ك (ٚ)هِمْف َطِرْيقِ  َأُبك َدلُكد، (ٙ)لىص  َْ َمل
  ْمػيعهـ (ٜ)

ْعِب ، ىف َىْبِد َ ْار لْىَحْضَرِم ِّ (ٓٔ)، َىْف َصلِىٍد لْىَهْمَدلِن ِّ لى  ْكِرػّ َّفيلف  ِمْف َطِرْيقِ   ِكَةُهَمل  (ٔٔ)، ىف لىش 
  ضرم ( ىف زيد بف أرقـ، به مرفكًىل بمعنلو.)ىبد للا بف أب  لى  اِ، كَىْبد َ ْار لىح

هُ ك  ْعِب ِّ  ِمْف َطِرْيقِ  (ٕٔ)لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ ٍِ ِمْف َحْضَرَمْكتلىش  ـَ.، َىْف َرُْ  ، َىْف َزْيِد ْبِف َأْرَق
ػػػهُ ك  َحْيَفػػػ  ِمػػػْف َطِرْيػػػقِ  لىَبْاَهِقػػػ ّ  َأْ َرَْ ُْ ػػػَكلِئ ِّ  َأِبػػػ   َحْيَفػػػ  )زيػػػد بػػػف أرقػػػـ، كأَ  ِكَةُهَمػػػل  (ٖٔ)لىَّ  ُْ بػػػك 

َكلِئّ ( ىف ى   رض  للا ىنه،   .ِبَنْحِكولىَّ 

                                                           

حقلؽ لىقلرع. معلىـ لىَّنف ى  طلب  )ٔ)  (.ٕٙٚ/ ٖ( قلؿ لى طلب : فيه إ بلت لىقرى  ف  أمر لىكىد كلم
 (.ٜٕٕٙ/ رقـ ٕٔٛ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٕ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  ( ٖ)  (.ٜٜ٘٘/ رقـ ٛٗٗ/ ٘)لىَّ 
 (.ٜٕٖٜٔ/ رقـ ٙٚ/ ٕٖ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٗ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٘)  (.ٜٕٕٛ/ رقـ ٕٛٓ/  ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
ْنعلن  )ٙ)  (.ٕٖٚٗٔ/ رقـ ٜٖ٘/ ٚ( مصنف ىبد لىرزلؽ لىص 
 (.ٕٕٓٚ/ رقـ ٕٔٛ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٚ)
 (.ٖٛٛٗ/ رقـ ٕٛٔ/  ٙلِئّ  )ََُّنُف لىن ََّ ( ٛ)
ه )( ٜ) َْ  (.ٖٕٛٗ/ رقـ ٖٙٗ/ ََُّٖنُف لْبف َمل
، كيقلؿ: حيلف، كح  ىقب حيلف، كقد انَّب إى  ْد ُمَِّْ ـ( صلىد بف صلىد بف ح ، كيقلؿ: باف بف صلىد كح  ٓٔ)

ك مَّاف، كك قه  ، مف لىَّلدَّ ، ملت َّن   ةثِ َق  ِ َق أبيه، فيقلؿ: صلىد بف ح  كصلىد بف حيلف، قلؿ أحمد: 
 ّ  ِ ْْ ر ). لىِع َْ  (.ٕ٘ٙٛ/ رقـ ٕٕٚصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

(ٔٔ ، َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف ، مف لى لني ، ىـ يصد ىه صحب . ِ َق ( َىبْد َ ْار بف ازيد لىَهْمدلن ، أبك ُىَملر  لىككف ، م ضـر
ر ) َْ  (.ٖٔٛٚ/ رقـ َٖٖ٘ح

َنُف لىُكبْ ( ٕٔ)  (.ٜٖٔٗ/ رقـ ٖٛٔ/  ٙ(، كلىَّنف لىصغرػ ىه )٘٘ٙ٘/ رقـ ٜٕٓ/ َ٘رػ ِى ن ََّلِئّ  )لىَّ 
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٖٔ)  : َدلُكُد ْبُف َاِزيَد لْ َْكِدؼ  َغْاُر ُمْحَتسٍّ ِبِه.لىَبْاَهِق ّ (، كقلؿ ٕٕٙٛٔ/ رقـ ٔ٘ٗ/ ٓٔلىَّ 
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هُ ك  ، (ٖ)شعب  بف لىحْلج، ىف َََّ َم  بف ُكَهْاِ ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٕ)لىن ََّلِئ ّ ، ك (ٔ)َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ
عب ، ىف ىبد للا بف لى  اِ، ىف ى   رض  للا ىنه  فيه: "لْىَيَمف،  مكقكفًل، كىـ اذكر ِبَنْحِكوىف لىش 

  ، كل قكىه: "ِطاَبل ِبلْىَكَىِد".ملسو هيلع هللا ىلصكل لىن ِب ِّ 

  الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

د مف ِقَبِ  َ ْْ ، كقد ُتكبع فيه ل َ صدكؽ  ِكَةُهَملد، كىبد للا بف لى  اِ  َ ْْ حَّف لإلَّنلد، فيه ل َ 
 ، فارتق  بذىؾ إى  مِ رَ ْض بف لى  اِ مف ِقَبِ َىْبد َ ْار لىحَ  َصلِىد لْىَهْمَدلِن ِّ كغارو، كُتكبع ىبد للا

 لىصحيد ىغارو.

 كقد أى  ه ْملى  مف لىع ملِ بأمكر:  ُقْ ُت:
 ُقْ ُت: ،(ٗ): "ل ُاتلبع ى يه"لْىُبَ لِرؼّ قلؿ  ل كؿ: بأف ىبد للا بف لى  اِ تفرد به كىـ ُاتلبع ى يه،

: "هذل حداث منكر، ل أدرؼ مل هذل كل أىرفه صحيحًل، ف َحْنَبَِأْحَمد بْ كىعِ هذل معن  قكؿ لإلملـ 
كقلؿ ىه إَّحلؽ بف منصكر: حداث زيد بف أرقـ: "أف  ة   كقعكل ى   لمرأ  ف  ُطهر كلحد؟" قلؿ: 

ِ َقْد َرَكػ َىْنُه ل َ لىَبْاَهِق ّ كقلؿ  ،(٘)حداث ىمر ف  لىقلف  أىْب إىّ " َ ُد ْبُف َىْبِد ّللا  ْْ ِئم ُ : لى  ْكِرؼ  : "َكلَ 
ْاَ لِف  ـْ َيْحَتس  ِبِه لىش  ِِ َاْنَفِرُد  ُمَِّْ ـكَ  لْىُبَ لِرؼّ َكلْبُف لْىُمَبلَرِؾ َكَيْحَا  ْبُف لْىَقط لِف ِإل  َأن ُه َى ِ ْبُف لْىَ ِ ا َكَىْبُد ّللا 

بعد ذكرو ى مكقكؼ منه: "َكَهَذل َمْكُقكٌؼ  –آ ر  ، كقلؿ ف  مكضع(ٙ)ِبِه َكلْ ُتِ َف َىَ ْيِه ِف  ِإََّْنلِدِو َكَرْفِعِه"
لِفِع   َرِضَ  ّللا ُ َىْنُه َهَذل لْىَحِداَث ِف  ـُ. َكَقْد َذَكَر لىش  ِِ َاْنَفِرُد ِبِه َكّللا ُ أَْىَ  ـِ َكِف  ِكَتلِب  َكلْبُف لْىَ ِ ا لْىَقِدي

ِ َرِضَ  ّللا ُ َىْنُهَمل َكَذَكرَ  ُ  ِفيِه" ملسو هيلع هللا ىلصَأن ُه َىْك َ َبَت َىِف لىن ِب ِّ  َىِ  ٍّ َكَىْبِد ّللا   ْ  .(ٚ)ُقْ َنل ِبِه َكَكلَنِت لْىُح

َ د بف ىبد للا ، كأى ه بذىؾ لىُمْنِذرؼ، فقلؿ: "كَ  ْْ ػهُ لى لن : إىةىه بلَ  َكِفػ  ِإَّْػَنلِدِو  لىن ََّػلِئ ّ  َأْ َرَْ
َ ػػُد َكلَّْػػُمُه َيْحَاػػ  ْبػػُف َىْبػػدِ  ْْ ِ لْىِكْنػػِدؼ  َكَل ُيْحػػَتس  ِبَحِداِ ػػِه" لْ َ ػػككلن : "لىحػػداث فػػ  إَّػػنلدو (ٛ)ّللا  ، كقػػلؿ لىش 

د، قلؿ لىُمْنِذرؼ: ل يحتس بحدا ه، كقػلؿ فػ  لى ةصػ : ك قػه  َ ْْ يحا  بف ىبد للا لىِكْندؼ لىمعركؼ بل َ 
ػػيع  مَّػػتقيـ لىحػػدا ، قػػلؿ لىن ََّػػلِئ ّ ث، كضػػعفه يحاػػ  بػػف معػػاف كلىعْ ػػ ، كقػػلؿ لبػػف ىػػدؼ: ُيعػػد فػػ  لىشِّ

: هذل صكلب، كقػلؿ لى طػلب : كقػد تك ػـ فػ  إَّػنلد حػداث لىن ََّلِئ ّ لىُمْنِذرؼ: كركلو بعضهـ مرًَّة، كقلؿ 
                                                           

 قلؿ ل ىبلن : ضعاف. (.ٕٕٔٚ/ رقـ ٕٔٛ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٔ)
 (.ٕٜٖٗ/ رقـ ٗٛٔ/  ََُّٙنُف لىن ََّلِئّ  )( ٕ)
ر ). ِ َق أبك يحا  لىككف   ، مِ رَ ْض ِ لىحَ اْ هَ   بف كُ مَ  َ ( ََّ ٖ) َْ  (.ٕٛٓ٘/ رقـ ٕٛٗصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕ٘ٔ/ رقـ ٜٚ/ ٘) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٗ)
 (ٜٙٔي  لبف قيـ لىْكزي  )ص ( ُاْنَظر: لىطرؽ لىحكم٘)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٙ)  (.ٕٕٗٛٔ/ رقـ ٔ٘ٗ/ ٓٔلىَّ 
 (.ٕٕٗٛٔ/ رقـ ٔ٘ٗ/ ٓٔ) لىمصدر نفَّه( ٚ)
 (.ٕٚ٘/ ٙ( ىكف لىمعبكد كحلشي  لبف لىقيـ )ٛ)
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ىبػد للا بػف لى  اػِ ىػف زيػد بػف  ِمػْف َطِرْيػقِ اف: ل كىػ  ِمػْف َطػِرْيقِ  َأُبػك َدلُكدزيد بف أرقـ لنتهػ . كقػد ركلو 
ػلؿ إَّػنلدو  َطِرْيقِ  ِمفْ أرقـ ىنه. كلى لني   ىبد  ار ىف زيد ىنه. قلؿ لىُمْنػِذرؼ: أمػل حػداث ىبػد  اػر فْر

ِ  َكلِحػػػَدٍ  ِمػػَف لىط ػػػِريَقْاِف ِمػػْف ِى  ػػػٍ ،  ُِ ُكػػ ـْ َتْ ػػػ  قػػلت غاػػػر أف لىصػػكلب فيػػػه لإلرَّػػلؿ لنتهػػػ . كى ػػ  هػػػذل َىػػ
ْرََّػػلِؿ َهػػل ْرََّػػلِؿ، َكلْىُمػػَرلُد ِبلإْلِ ُهَنػػل لْىَكْقػػُف َكَمػػل َىب ػػَر َىػػْف َذِىػػَؾ لْىُمَصػػنُِّف، َل َمػػل ُهػػَك  َفػػلْ ُكَى  َمْعُ كَىػػٌ  ِبلإْلِ

 ِ : َقلَؿ َرَُّكُؿ ّللا  لِئُع ِف  لِلْصِطَةِح ِمْف َأن ُه َقْكُؿ لىت لِبِع ِّ َ ُد"ملسو هيلع هللا ىلصلىش  ْْ "، َكلى  لِنَيُ  ِفاَهل لْ َ
(ٔ). 

كأ ػرػ مكقكفػًل، كمػل   بػف لى  اػِ ركلو مػر  مرفكًىػللى لىث: أف  ف  إَّنلدو لضطرلب   ف ىبد للا
: "هػػػذو لىن ََّػػػلِئ ّ لىَّػػػلبق، كذكػػػر ذىػػػؾ مػػػف قب ػػػه ْم ػػػ  مػػػف لىع مػػػلِ  قػػػلؿ  لىَبْاَهِقػػػ ّ ظهػػػر ذىػػػؾ مػػػف كػػػةـ 

ـْ َاْذُكْر  ،(ٕ)ل حلداث ك هل مضطرب  ل َّلناد" ٍِ  -كقلؿ ف  مكضع آ ر: "َكَى َزْيػَد  -يعنػ  ََّػَ َمَ  ْبػِف ُكَهْاػ
" ْبفَ  ـُ َكلِب، َكللُا أَْىَ  ، َكَحِداُ ُه َأْكَى  ِبلىص  ـْ ٍِ َأْ َبُتُه ـْ َاْرَفْعُه، َقلَؿ: َكَََّ َمُ  ْبُف ُكَهْا ـَ َكَى َأْرَق

، كقلؿ أبػك حػلتـ (ٖ)
، كقػػلؿ لىعقا ػػ : (ٗ)لىػر لزؼ: "قػػد ل ت فػػكل فػػ  هػذل لىحػػداث، فلضػػطربكل، كلىصػػحيد حػػداث َّػ م  بػػف ُكَهاػػِ"

 .(٘)َّنلد متقلرب ف  لىضعف""لىحداث مضطرب لإل

ىبد للا بف لى  اِ  بأنه قد ُتكبع مف ِقَبِ ىبد بف  ار  كأمل لىر د ى   دىكػ تفرد ُقْ ُت:
ف  ركلاته ىف زيد بف أرقـ رض  للا ىنه، ىف ى   رض  للا ىنه  - لى َِّقلتكهك مف  -لىحضرم  
مع ًقل ى   كةـ  –قلؿ ف  هذو لىمتلبع   لىَبْاَهِق ّ إل أف   -كمل هك كلضد ف  لىت ريس  -مرفكىًل 
لبق: "َكَقْد َذَكَر  لْىُبَ لِرؼّ  ُو  لْىُبَ لِرؼّ لىَّ  ـْ َيُعد  ز لِؽ َحْاُث َقلَؿ: َىْف َىْبِد َ ْاٍر، َكَكَأن ُه َى َحِداَث َىْبِد لىر 
 .(ٙ)َمْحُفكًظل"

َىػػْف َصػػلِىٍد ، ـ بػػلىحفع كللتقػػلفكهػػك مع ػػك  كرلكيػػه َّػػفيلف لى  ػػْكِرؼّ  كاػػف ل يكػػكف محفكًظػػل ُقْ ػػُت:
  ؟!.َأْحَمد ْبف َحْنَبِكمل قلؿ  ِ َق  ِ َق لْىَهْمَدلِن ِّ كهك 

كأمل بلىنَِّّب  إلىةىه بل ْ د بف ىبد للا فمردكد كذىؾ   نه قد ُتكبع مػف ِقَبػِ َصػلِىد لْىَهْمػَدلِن ِّ 
ػػا لف ى ػػ  لْىَحػػلِكـ، قػػلؿ لى َِّقػػلتكغاػػرو مػػف  تػػرؾ للحتْػػلج بػػل ْ د بػػف ىبػػد للا لىِكْنػػدؼ، : "قػػد لتفػػق لىش 

نمػػل نقمػػل ى يػػه حػػدا ًل كلحػػدًل ىعبػػد للا بػػف ُبَريػػد ، كقػػد تلبعػػه ى ػػ  ذىػػؾ لىحػػداث  ة ػػ  مػػف  َقػػلتكلم ، فهػػذل لى ِّ
لو"  .(ٚ)لىحداث إًذل صحيد كىـ ا ْر

                                                           

 (.ٖٖٖ/ ٙ  )لنِ كَ كْ ( ناِ ل كطلر ى ش  ٔ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٕ)  (.ٗ٘ٙ٘رقـ  /ٜٕٓ/ ٘لىَّ 
 (.ٙ٘ٙ٘/ رقـ ٜٕٔ/ ٘) لىمصدر نفَّه( ٖ)
ُِ لىَحِدْاِث لْبف َأِب  َحلِتـ )( ٗ)  (.ٕٗٓٔ/ رقـ ٘ٔٚ/ ِٖىَ 
   (.ٜٛٚ/ رقـ ٕٗٗ/ ٕ( لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )٘)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٙ)  (.ٖٕٕٛٔ/ رقـ ٓ٘ٗ/ ٓٔلىَّ 
ِحْيَحاْ ( ٚ)  (.ٜٕٕٛ/ رقـ ٕٛٓ/  ٕف ِىْ َحلِكـ )لىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
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ْػِ ُم ت ػف فيػه، كمػف   فلىر َرِحَمػُه للُا َتَعػلَى كقكؿ لىُمْنػِذرؼ فيػه: "ل ُيحػتس بػه"، فهػك تشػدد منػه 
ػد أنػه حَّػف لىحػداث، كهػذو أقػكلؿ لىن قػلد فيػه: ، (ٔ)ك قػه لبػف معػػاف تك ػـ فيػه  ف ع ػه بَّػبب تشػيعه  كل ْر

  .(ٗ)، كقلؿ مرً : صلىد لىحداث(ٖ)، كقلؿ لبف معاف ف  مكضع آ ر: ىيس به بأس(ٕ)كلىعْ  

كقلؿ لبف ىدؼ: ُيعد ف  شيع   ،(ٙ)(٘): مل أقرب ل ْ د مف فطر ْبف   يف َأْحَمد ْبف َحْنَبِكقلؿ 
 .صدكؽ ، كقلؿ لبف حْر: (ٚ)صدكؽ لىككف ، مَّتقيـ لىحداث، 

، كقػلؿ أبػك حػلتـ: ىػاف، ىػيس بػلىقكؼ، (ٛ): ضػعاف ىػيس بػذلؾ، ككػلف ىػه رأؼ َّػِكلىن ََّػلِئ ّ كقػلؿ 
لِن : مفترؼ (ٜ)يكتب حدا ه كل يحتس به كَزَْ ُْ ، كقلؿ لى

 .(ٔٔ)ش ِ، كقلؿ لبف لىقطلف: ف  نفَّ  منه (ٓٔ)

كأمل لىقػكؿ بلضػطرلب أَّػلنادو، فمػردكد كػذىؾ، فػلل تةؼ فػ  أَّػلنادو إنمػل هػك مػف قباػِ زيػلد  
ىبػد للا بػف لى  اػِ مػرً  مرفكًىػل ىمػل كػلف فيػه نقػِ ى حلد ػ  ىػف  ل مف قباِ للضطرلب فاهل، فػركلو لى َِّق 
للا ىنػه   نػه كػلف هػك لىمط ػع ى ػ  ذىػؾ كأ بػرو ، كذىؾ كلف قد َّمعه مف زيد بف أرقـ رض  ملسو هيلع هللا ىلصلىن ب  

نمػل ُذكػر فاهػل مػل حػدث مػع ى ػ  رضػ  للا ىنػه فقػط، ملسو هيلع هللا ىلصبهل، كىمل ىـ يكف فاهػل مػل ُذكػر ىػف لىن بػ   ، كلم
ككلف حلضًرل ى حلد   لىت  كقعت ىه ذكرهل ىػف ى ػ  رضػ  للا ىنػه مبلشػر ، ف ػذل ىػـ يكػف فاهػل إرَّػلؿ  

ػند،   نه ىـ اركؼ   نق تػهفاهل إل مل كلف قد شهدو بنفَّه، قلؿ لبف حػـز لىظػلهرؼ: "كهػذل  بػر مَّػتقيـ لىَّ 
ك هـ  قلت، كلىحْ  به قلئم ، كل يصػد  ةفػه أىبتػ ، فػإف قاػِ: إنػه  بػر لضػطرب فػ  إَّػنلدو، فأرَّػ ه 
ػِ مػف حضػرمكت ػعب ، ىػف مْهػكؿ. كركلو أبػك إَّػحلؽ، ىػف ْر ، شعب ، ىف َّ م  بػف ُكَهاػِ، ىػف لىش 

ىف صػلىد  -كىيس هك دكف شعب   -ىف زيد بف أرقـ، ق نل: هذل لىعْب، فكلف ملذل؟ قد كص ه َّفيلف 

                                                           

 (.ٕٙٚٔ/ رقـ ٜٕٙ/ ٖؼ )رِ كْ ركلي  لىد   -( تلريخ لبف معافٔ)
ِ  ّ  لى َِّقلت( معرف  ٕ) ْْ  (.ٛٗ/ رقـ ٚ٘/ ٔ) ِىْ ِع
 (.ٕٖٕٕ/ رقـ ٗ٘ٗ/ ٖؼ )رِ كْ ركلي  لىد   -( تلريخ لبف معافٖ)
لؿ )ٗ)  (.ٕ٘/ رقـ ٕٗ/ ٔ( مف كةـ أب  زكريل يحا  بف معاف ف  لىْر
، رم  بلىتشيع، مف لى لمَّ ، ملت بعد َّن   مَّاف صدكؽ ، أبك بكر لىَحن لط، َمْكَلُهـ( ِفْطر بف   يف  لىَمْ ُزكِم ، ٘)

ر )كملئ .  َْ  (.ٔٗٗ٘/ رقـ ٛٗٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لؿ  َ ٙ)  (.ٜٕٗٛقـ / ر ٖٔٗ/ ٕركلي  لبنه ىبد للا ) ْحَمد ْبف َحْنَبِ( لىع ِ كمعرف  لىْر
لؿ لْبِف َىِدؼ )( ٚ) َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل  (.ٖٕٛ/ رقـ ٓٗٔ/ ٕلىَكلِم
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٛ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٕٕٛ/ رقـ ٕٛٚ/ َٕتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٜ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٖٚٔٔ/ رقـ ٖٚٗ/ ٕلى
لن ٓٔ) لؿ ى ْكْز  (.ٕٖ/ رقـ ٜ٘/ ٔ) ( أحكلؿ لىْر
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٔٔ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٖٚٔٔ/ رقـ ٖٚٗ/ ٕلى
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 -، ككلفقػػه لبػف لىقطػػلف كقػػلؿ (ٔ)ىػػف زيػػد بػف أرقػػـ" - ِ َقػ كهػػك  -ىػػف َىْبػد َ ْاػػر  - ِ َقػػ كهػك  -بػف حػػ  
 .(ٕ)ىقب ذكرو ىكةمه: "كهك صحيد كمل ذكر"

بإَّػنلد ك هػـ  قػلت إىػ  ىبػد  اػر، ىػف زيػد بػف  لىن ََّػلِئ ّ ك  َدلُكد َأُبػككقلؿ لبف قػيـ لىْكزيػ : "ركلو 
أرقػػػـ، ... كقػػػد أُىػػػِ هػػػذل لىحػػػداث بأنػػػه ركؼ ىػػػف ىبػػػد  اػػػر بإَّػػػقلط زيػػػد بػػػف أرقػػػـ فيكػػػكف مرَّػػػًة، قػػػلؿ 

،  ُقْ ُت:: كهذل أصكب، لىن ََّلِئ ّ  ب إرَّلًل ى حداث  فإف ىبػد  اػر َّػمع مػف ى ػ ٍّ كهذل ىيس بع   كل اْك
كقلؿ ف   ،(ٖ)لىقص ، فهب أف زيد بف أرقـ ل ذكر ىه ف  لىمتف فمف أاف اْ ِ لإلرَّلؿ؟"كهك صلحب 

بإَّنلد ك هـ  قػلت إىػ  ىبػد  اػر، ىػف زيػد بػف أرقػـ ... كقػد أُىػِ  لىن ََّلِئ ّ ك  َأُبك َدلُكدمكضع آ ر: "ركلو 
: كهػذل أصػكب، لِئ ّ لىن ََّػهذل لىحداث بأنه ركؼ ىف ىبد  ار بإَّػقلط زيػد بػف أرقػـ، فيكػكف مرَّػة، قػلؿ 

كهذل أىْب، فإف إَّقلط زيد بف أرقـ مف هذل لىحداث ل اْع ه مرًَّة، فإنه ىبد  ار أدرؾ ى ًيل كَّمع 
ند فمف أاف اْ ِ لإلرَّلؿ؟ إل أف  منه، كى  ٌّ صلحب لىقص ، فهب أف زيد بف أرقـ ل ذكر ىه ف  لىَّ 

نمػل شػلهد ضػحكه ملسو هيلع هللا ىلصُيقلؿ: ىبد  ار ىـ يشلهد ضػحؾ لىن بػ   زيػد بػف  ملسو هيلع هللا ىلص، كى ػ ٌّ إذ ذلؾ كػلف بػلىيمف، كلم
حلب  كىبد  ار ىـ اذكر مف شلهد ضحكه، فصلر لىحداث به مرًَّة، فيقلؿ: إًذل:  أرقـ أك غارو مف لىص 
ػػد للتصػػلؿ، ىككنػػه زيػػلد  مػػف  ػػند ىػػف ىبػػد  اػػر، ىػػف زيػػد بػػف أرقػػـ، متصػػًة، فمػػف ْر َقػػ قػػد صػػد لىَّ   لى ِّ

يد مػف ْلنبػه كىػـ يكػف ى ػ ٌّ قػد أ بػرو بلىقصػ ،  د ركلي  ل حفع كل ضبط، ككلف لىت ْر فظلهر، كمف ْر
"كهذل حداث  كقلؿ مرً :، (ٗ)أ رػ متصًة" ِمْف َطِرْيقِ فغلاتهل أف تككف ُمرَّ  ، كقد يقكػ لىحداث بركلاته 

عب ، كقد ركلو ىنه ْملى ، كل ت ف ى يػه: فػركلو يحاػ  بػف َّػعاد لىقطػلف ك لىػد بػف ىبػد  مدلرو ى   لىش 
للا لىكلَّط  كىبد للا بف نمار كملىؾ بف لَّملىاِ لىنهدؼ كقيس بف لىربيع، ىف ل ْ د يحا  بف ىبد 
للا بف حْي  لىِكْنِدؼ، ىف لىشعب ، ىف ىبد للا بف لى  اِ لىحضرم  لىككف ، ىف زيد بػف أرقػـ، كمػف 

ه أكردو   .لْىَحلِكـهذل لىْك

لف بػػف ىاانػػ  كى ػػ  بػػف ُمَّْػػِهر، ىػػف ل ْ ػػد، كقػػلل: ىبػػد للا بػػف أبػػ  لى  اػػِ. ككػػذىؾ ركلو َّػػفي
كركلو شػػعب ، ىػػف َّػػػ م  بػػف ُكِهاػػػِ، ىػػف لىشػػػعب ، ىػػف أبػػػ  لى  اػػِ أك لبػػػف أبػػ  لى  اػػػِ أف  ة ػػ  نفػػػر 
زلؽ، ىف لى كرؼ، ىف صػلىد بػف صػلىد لىهمػدلن ، ىػف  لشترككل كىـ اذكر زيدل كىـ ارفعه. كركلو ىبد لىر 

ريػر بػف ىبػد لىحماػد كىبػد لىػرحيـ بػف َّػ يملف، لىشعب  ، ىػف ىبػد  اػر لىحضػرم . كركلو لبػف ىاانػ  ْك
بف َّلىـ، ىف لىشعب ، ىف ى   بف ذريد، كيقلؿ ذرؼ لىحضرم ، ىػف زيػد. كركلو  لىػد بػف  ُمَحم دىف 

ػػػػِ مػػػػف  ىبػػػػد للا لىكلَّػػػػط ، ىػػػػف أبػػػػ  إَّػػػػحلؽ لىشػػػػابلن  َّػػػػ يملف بػػػػف فاػػػػركز، ىػػػػف لىشػػػػعب ، ىػػػػف ْر

                                                           

 (.ٕٖٗ/ ٜ( لىمح   بلآل لر لبف حـز )ٔ)
 (.ٖٖٗ/  ٘( لىكهـ كلإلاهلـ ف  كتلب ل حكلـ لبف لىقطلف )ٕ)
 (.ٖٗ/ ٕقيـ لىْكزي  )لىمكقعاف ىف رب لىعلىماف لبف  ( إىةـٖ)
 (.ٖ٘ٛ/ ٘د ف  هدؼ  ار لىعبلد لبف قيـ لىْكزي  )( زلد لىمعلٗ)
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ذل كلف  حضرمكت، ىف زيد. كبلىْم   فيكف  أف ف  هذل لىحداث أمار لىمؤمناف، كف  لىحداث شعب ، كلم
كصػػػػححه ، (ٕ)كقػػػػلؿ لىقرطبػػػػ : َّػػػػندو صػػػػحيد"، (ٔ)شػػػػعب  فػػػػ  حػػػػداث ىػػػػـ يكػػػػف بػػػػلطًة، ككػػػػلف محفكظػػػػل"

 .(ٖ)ل ىبلن 

َ َنل َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لىتِّْرِمِذؼّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـاني: َ َنل َكِكيعٌ  (ٗ)َمْحُمكُد ْبُف َغْيَةفَ : َحد   (٘)َقلَؿ: َحد 
َ َنل َُّْفَيلفُ  ، َىْف َىِ  ٍّ رض  للا ىنه، َقلَؿ: "ََِّمْعُت (ٚ)، َىْف َأِب  ِإََّْحلؽَ (ٙ)َقلَؿ: َحد  ِِ ، َىْف َأِب  لىَ ِ ا

ًة َيََّْتْغِفُر ِ ََبَكْيِه َكُهَمل ُمْشِرَكلِف، فَ  َتْغِفُر ِ ََبَكْيَؾ َكُهَمل ُمْشِرَكلِف؟ َفَقلَؿ: َأَكَىْيَس لََّْتْغَفَر َىُه: َأَتَّْ  ُقْ تُ َرُْ
ـُ ِ َِبيِه َكُهَك ُمْشِرٌؾ، َفَذَكْرُت َذِىَؾ ِى ن ِب ِّ  ، َفَنَزَىْت: }َمل َكلَف ِى ن ِب ِّ َكلى ِذاَف آَمُنكل َأْف َيََّْتْغِفُركل ملسو هيلع هللا ىلصِإْبَرلِهي

 .(ٛ)["ٖٔٔ]لىتكب :  ِىْ ُمْشِرِكاَف 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ   . ِبِمْ ِ هِ َّفيلف به  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٔٔ)لْىَحلِكـ، ك (ٓٔ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، ك (ٜ)لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ِ ْبػُف لْىَ  ِ  ِِ لىػذؼ ى يػه مػدلر لىحػداث لىحداث إَّنلدو حَّف   ف ْميع ركلتػه  قػلت إل َىْبػُد ّللا  اػ
: "هػذل حػداث لْىَحػلِكـ، كقلؿ (ٕٔ): "هذل حداث حَّف"لىتِّْرِمِذؼّ ، قلؿ صدكؽ كىـ ُاتلبع، كل يضرو ذىؾ  نه 
لو"   .(ٖٔ)صحيد لإلَّنلد كىـ ا ْر

                                                           

 (.ٜٛٔ( لىطرؽ لىحكمي  لبف لىقيـ )صٔ)
 (.ٕ٘/  ٖٔى قرطب  ) ُمَِّْ ـ( لىمفهـ ىمل أشكِ مف ت  يص كتلب ٕ)
 (.ٖٜٙٔ/ رقـ ٖٙ/ ٚ( صحيد أب  دلكد ىألىبلن  )ٖ)
(ٗ ، ، مف لىعلشر ، ملت َّن  تَّع ك ة اف، كقاِ ِ َق ، نزيِ بغدلد، َمْرَكِزؼ  لىْ ، أبك أحمد َمْكَلُهـ( َمْحُمْكُد بُف َغْيَةَف لىَعَدِكؼ 

ر )بعد ذىؾ.  َْ  (.ٙٔ٘ٙ/ رقـ ٕٕ٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
متهككيع بف لىْرلح، ِ َق .  (٘)  (.ٗٙ)ص  َّبق تْر
 ؼ، أبك ىبد للا لىككف ، ِ َق ، حلفع، فقيه، ىلبد، إملـ، حْ ، مف رؤكس لىطبق َّفيلف بف َّعاد بف مَّركؽ لى كر  (ٙ)

ر )، ملت َّن  إحدػ كَّتاف، كىه أربع كَّتكف. لىَّلبع ، ككلف ربمل دىس َْ / رقـ ٕٗٗصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٕٗٗ٘.) 

ِبْيِع ، ِ َق  مك ر ٚ) مته )ص ىلبد( ىمرك بف ىبد للا بف ىباد، أبك إَّحلؽ لىَّ   (.ٖٛٔ. َّبق تْر
 (.ٖٔٓٔ/ رقـ ٕٔٛ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٛ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٜ)  (.ٕٗٚٔ/ رقـ ٙٙٗ/ ٕلىَّ 
 (.ٔٚٚ/ رقـ ٕٙٔ/ ٕ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٓٔ)
ِحيْ ( ٔٔ)  (. ٜٕٖٛ/ رقـ ٖ٘ٙ/ َٕحْاف ِىْ َحلِكـ )لىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٖٔٓٔ/ رقـ ٕٔٛ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٕٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٖٔ)  (. ٜٕٖٛ/ رقـ ٖ٘ٙ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
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، (ٕ)، كقػػلؿ ل ىبػػلن : حَّػػف(ٔ)كقػػلؿ أحمػػد شػػلكر فػػ  تع يقلتػػه ى ػػ  مَّػػند أحمػػد: إَّػػنلدو صػػحيد
كلَّػػمه ىبػػد للا بػػف  –فػػ  تع يقػػه ى ػػ  مَّػػند أحمػػد: "إَّػػنلدو حَّػػف، أبػػك لى  اػػِ  كقػػلؿ شػػعاب ل رنػػؤكط

َقػػلتفػػ   ِحب ػػلفركػ ىنػػه ْمػػع، كذكػػرو لبػػف  –لى  اػػِ أك لبػػف أبػػ  لى  اػػِ  ػػلؿ لى ِّ لىػػه  قػػلت ْر ، كبػػلق  ْر
ا اف"  .(ٖ)لىش 

هلبف  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـالث: َْ َ َنلَرِحَمُه للُا َتَعلَى  َمل َِ ْبِف ََُّمَر َ  ُمَحم د : َحد  ْبُف ِإََّْمِعا
، َأْنَبَأَنل (ٗ)

، َىْف َىِ  ِّ ْبِف َأِب  َطلِىٍب رض  للا ىنه، (ٚ)، َىْف َأِب  ِإََّْحقَ (ٙ)، َىْف َُّْفَيلفَ (٘)َكِكيعٌ  ِِ ، َىْف َأِب  لْىَ ِ ا
َِ َىُه،  ملسو هيلع هللا ىلصَقلَؿ: َكلَف لْىُمِغاَرُ  ْبُف ُشْعَبَ  ِإَذل َغَزل َمَع لىن ِب ِّ  َع َطَرَح ُرْمَحُه َحت   ُيْحَم َِ َمَعُه ُرْمًحل، َفِإَذل َرَْ َحَم

 ِ : َ َْذُكَرف  َذِىَؾ ِىَرَُّكِؿ ّللا  ـْ ُتْرَفْع َضلى  ً ملسو هيلع هللا ىلصَفَقلَؿ َىُه َىِ  ٌّ ، َفِإن َؾ ِإْف َفَعْ َت َى ِْ ، َفَقلَؿ: َل َتْفَع
(ٛ)"(ٜ). 

 الَحِدْيِث: َتْخِرْيجُ 

هُ  ، (ٕٔ)ِبَنْحِكويع   لىمكص    ك، كأب(ٔٔ)ِبَنْحِكو َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، ك (ٓٔ)ِبِمْ ِ هِ لبف أب  شاب   َأْ َرَْ
ِبيِع ، ىف َأِب  لْىَ ِ اِأب  إَّحلؽ  ِمْف َطِرْيقِ ْميعهـ   (ٖٔ)ِبِمْ ِ هِ  لىن ََّلِئ ّ ك   ، به.لىَّ 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ِِ لىذؼ ى يه مدلر لىحداث كىـ ُاتلبع، إَّنلدو حَّف   ِ ْبُف لْىَ ِ ا  ف ْميع ركلته  قلت إل َىْبد ّللا 
، قػػلؿ لىُبصػػارؼ: "هػػذل إَّػػنلد فيػػه مقػػلؿ  أبػػك لى  اػػِ هػػك ىبػػد للا بػػف أبػػ  صػػدكؽ كل يضػػرو ذىػػؾ  نػػه 
إَّػحلؽ هػك ىمػرك بػف ىبػد للا : ل ُاتػلبع ى يػه، كأبػك لْىُبَ ػلِرؼّ ، كقلؿ لى َِّقلتف   ِحب لفلى  اِ، ذكرو لبف 

                                                           

 (.٘ٛٓٔ/ رقـ ٗٙ /َٕأْحَمد ْبف َحْنَبِ بتع يقلت أحمد شلكر )( مَّند ٔ)
 (.ٖٔٓٔ/ رقـ ٔٓٔ /ٚألىبلن  )كضعاف َّنف لىتِّْرِمِذّؼ ى ( صحيدٕ)
 (.  ٘ٛٓٔرقـ  /ٕٖٛ/ ٕف  لىحلشي  ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٖ)
َتْقِرْيُب بف إَّملىاِ بف ََُّمر  لَ ْحَمَِّ ، أبك ْعفر لىَّرلج، ِ َق ، مف لىعلشر ، ملت َّن  َّتاف، كقاِ قب هل.  ُمَحم د( ٗ)

ر ) َْ  (.ٕٖٚ٘/ رقـ ٛٙٗص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
متهككيع بف لىْرلح،  ق ، حلفع، ىلبد. ( ٘)  (.ٗٙ)ص  َّبق تْر
مته .حلفع، فقيه، ىلبد، إملـ، حْ ، ِ َق ، َّفيلف لى كرؼ  (ٙ)  (.ٖٕٔ)ص  َّبق تْر
مته )ص ِبْيِع ، ِ َق  مك ر ىلبدىمرك بف ىبد للا بف ىباد، أبك إَّحلؽ لىَّ   (ٚ)  (.ٖٛٔ. َّبق تْر
/ ٖ( َضلى ً : لىضلئع  مف كِ مل ُيقتن  مف لىحاكلف كغارو. لىنهلي  ف  غريب لىحداث كل  ر لبف ل  ار لىْزرؼ )ٛ)

ٜٛ.) 
ه )( ٜ) َْ  (.ٜٜٕٚ/ رقـ ٕٖٔ/ ََُّٛنُف لْبف َمل
 (.ٖٖٖٛٙ/ رقـ ٖٓ٘/ ٕٔف لبف أب  شاب  )( مصنٓٔ)
 (.ٕٔٚٔ/ رقـ ٕٛٔ/  ٕ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٔٔ)
 (.ٖٗ٘/ رقـ ٖٔٗ/ ٔ( مَّند أب  يع   لىمكص   )ٕٔ)
 (.٘ٚٚ٘/ رقـ ٚٔٗ/  ٖلىكبرػ ) لىن ََّلِئ ّ ( َّنف ٖٔ)
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ف  لىكبرػ، ىف محمكد بف غيةف، ىف ككيع، به، كركلو أبك يع ػ   لىن ََّلِئ ّ لىَّبيع  ل ت ط بآ رو، ركلو 
 .(ٔ)لىمكص   ف  مَّندو،  نل أبك مكَّ ،  نل أبك أحمد،  نل َّفيلف، فذكرو بتملمه"

متػه، كأبػك إَّػحلؽ صدكؽ أبك   اِ  ُقْ ُت:     قػ  َّػمع منػه لبػف ىاانػ  كزهاػر  كمل تباف ى  فػ  تْر
 كل يضػر ل تةطػه فػ  هػذل لىحػداث  ف مػف أ ػذ ىنػه هنػل َّػفيلف لى ػكرؼ، ،(ٕ)بف معلكي  بعػدمل ل ػت ط

، كقػػلؿ حَّػػاف َّػػ يـ أَّػػد فػػ  (ٖ)قػػلؿ لىشػػاخ أحمػػد شػػلكر فػػ  تع يقػػه ى ػػ  مَّػػند أحمػػد: "إَّػػنلدو صػػحيد"
لىػه  قػلت" ػه رنػؤكط فػ  تع يقػه ى ػ  َّػنف لبػف ، كقػلؿ شػعاب ل(ٗ)تع يقه ى   مَّند أؼ يع ػ : "ْر َْ : َمل

فقػد ركػ ىنػه ْمػع، كذكػرو لبػف  -كلَّمه ىبد للا بف أبػ  لى  اػِ  -"إَّنلدو حَّف مف أِْ أب  لى  اِ 
 .(٘)"لى َِّقلتف   ِحب لف

 .(7)من الـالـة ,َمْلُبْول, موالىم, أبو يحيى المدني, مكاتب أم سممة, (ٙ)( َنْبَياُن الَمْخُزوميُّ ٗ) -ٕٗ

:  ُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو:َقوْ  ٍر: ، (ٛ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٜ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو: ، كقػلؿ لبػف ل  اػر: قػلؿ لىشػلفع  فػ  لىقػديـ: "كىػـ أحفػع (ٓٔ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 
مف َنْبَهلف، كىـ أر مف رضػات مػف أهػِ  - يعن  حداث: أىميلكلف أنتمل –ىف َّفيلف أف لىزهرؼ َّمعه 

لىع ػػػـ ُا بػػػت كلحػػػًدل مػػػف هػػػذاف لىحػػػدا اف كللا أى ػػػـ". أرلد هػػػذل لىحػػػداث، كحػػػداث ىمػػػرك بػػػف شػػػعاب فػػػ  
َمْعَمػر بعػد ركلاتػه ىحػداث ىَنْبَهػلف فػ  لىُمَكلِتػب: "كحػداث َنْبَهػلف قػد َذَكػر فيػه  لىَبْاَهِقػ ّ ، كقػلؿ (ٔٔ)لىمكلتب

ػػل حدا ػػه فػػ  لىصػػحيد، ُمَّْػػِ مك  لْىُبَ ػػلِرؼّ إل أف   لفَّػػملع لىزهػػرؼ مػػف َنْبَهػػ ًل صػػلحب  لىصػػحيد ىػػـ ُا ْر
ككأنه ىػـ ا بػت ىدلىتػه ىنػدهمل، أك ىػـ ا ػرج مػف حػد لىْهلىػ  بركليػ  ىػدؿ ىنػه، كقػد ركػ غاػر لىزهػرؼ 

 ، بف ىبد لىرحمف مكى  آؿ ط ح ُمَحم دىنه، إف كلف محفكًظل، كهك فيمل ركلو َقِبيَص ، ىف َّفيلف، ىف 

                                                           

لْ  ى ُبكصارؼ )ٔ)  (.ٜٜٗ/ رقـ ٘ٙٔ/ ٖ( مصبلح لىْز
 (.ٖ٘/ رقـ ٖٜ/ ٔلىم ت طاف ى عةئ  )( ٕ)
 (.ٕٔٚٔ/ رقـ ٕٛٔ/  ٕ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٖ)
 (.ٖٗ٘/ رقـ ٖٔٗ/ ٔ( مَّند أب  يع   لىمكص   )ٗ)
ه )( ٘) َْ  (.ٜٕٓٛ/ رقـ ٛٛ/  ََُّٗنُف لْبف َمل
ـ ( لىَمْ ُزكم : هذو لىنَّب  إى  قبا تاف، إحدلهمل تنَّب إى  م زـك بف ىمرك، كل  رػ إى  م زـك قريش كهك َمْ ُزك ٙ)

ْمَعلن  )  (.ٜٖٛٙ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ْٕٔبف َيَقَظ  ْبف ُمر   ْبف َكْعِب ْبِف ُىَؤؼِّ ْبِف َغلِىٍب. ل نَّلب ى َّ 
ر )( ٚ) َْ  (.ٕٜٓٚ/ رقـٜ٘٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜ٘ٚ٘/ رقـ ٖٙٔ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٛ)
ر )( ٜ) َْ  (.ٕٜٓٚ/ رقـٜ٘٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٗ٘ٛ٘/ رقـ ٙٛٗ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٓٔ)
 (.ٛٔ٘/ ٘( لىشلف  ف  شرح مَّند لىشلفع  لبف ل  ار )ٔٔ)



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٕٔٙ 

َأْحَمػػد ْبػػف  : قػػلؿ لَمػػدَ ، كقػػلؿ لبػػف قُ (ٔ)ىػػف ُمَكلتػػب مػػكى  أـ َّػػ م ، يقػػلؿ ىػػه َنْبَهػػلف، فػػذكر هػػذل لىحػػداث"
يعن  هذل لىحداث كحداث: "إذل كػلف إلحػدلكف مكلتػب ف تحتْػب  -: "َنْبَهلف ركػ حدا اف ىْاباف َحْنَبِ
، كقػلؿ لبػف (ٕ)ىم ػلىفاف ىألصػكؿ"ككأنه أشلر إى  ضعف حدا ػه إذ ىػـ اػرك إل هػذاف لىحػدا اف ل -منه" 
بعد ِذكرو ىحداث: "أىميلكلف أنتمل؟": "كحداث ىلئش  رض  للا ىنهل أصػد منػه   ف َنْبَهػلف ىػيس  بطلؿ

بمعػػركؼ بنقػػِ لىع ػػـ كل اػػركؼ إل حػػدا اف، أحػػدهمل هػػذل، كلى ػػلن  فػػ  لىُمَكلِتػػب إذل كػػلف معػػه مػػل ُاػػؤدؼ 
ُِ بحداث ْملع لىع ملِ" لحتْبت منه َّادته، فة ُيْشَتَغ ، كأشلر (ٖ)َنْبَهلف ىمعلرض  ل حلداث لى لبت  ىه كلم

ىـ اركو إل َنْبَهلف مكلهل،  -يعن  حداث لىمكلتب  -ر إى  ْهلىته، فقلؿ: "كحداث أـ َّ م  لبف ىبد لىب
 .(ٗ)يعن  حداث: أىميلكلف أنتمل" –كل ُيعرؼ إل بذىؾ لىحداث كآ ر  كىيس بمعركؼ بحمِ لىع ـ،

، كىيس ىه َّكػ حدا اف منكريف  لىف فاهمل ل حلداث مقبكؿ كملؿ قلؿ لبف حْر ُة الَلْوِل ِفْيِو:ُخاَلَص 
 لىصحيح  لى لبت . 

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

هف  لىكبرػ كلبف  لىن ََّلِئ ّ ك  لىتِّْرِمِذؼّ ك  َأُبك َدلُكد أ رج ىه َْ  لىتلى :حدا اف، كهمل ى   لىنحك  َمل
َ َنل َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول: ِِ  ُمَحم د: َحد  َ َنل لْبُف لْىُمَبلَرؾِ (٘)ْبُف لْىَعَة ، (ٙ)، َحد 
ّـِ َََّ مَ (ٛ)، َىِف لىز ْهِرؼِّ (ٚ)َىْف ُاكُنَس  ّـِ َََّ َمَ ، َىْف ُأ َ ِن  َنْبَهلف َمْكَى  ُأ َ  رض  للا ىنهل، َقلَىْت: ، َقلَؿ: َحد 

 ِ ّـِ َمْكُتكـٍ  ملسو هيلع هللا ىلصُكْنُت ِىْنَد َرَُّكِؿ ّللا  َِ لْبُف ُأ لِب  -َكِىْنَدُو َمْيُمكَنُ ، َفَأْقَب َْ َفَقلَؿ  -َكَذِىَؾ َبْعَد َأْف ُأِمْرَنل ِبلْىِح
َبل ِمْنُه"، َفُقْ َنل: َيلملسو هيلع هللا ىلصلىن ِب    ِْ ِ، َأَىْيَس أَْىَم  َل ُاْبِصُرَنل، َكَل َيْعِرُفَنل؟ َفَقلَؿ لىن ِب    : "لْحَت : ملسو هيلع هللا ىلصَرَُّكَؿ ّللا 

ً ، َأَل تَ  ملسو هيلع هللا ىلص: "َهَذل ِ َْزَكلِج لىن ِب ِّ َأُبك َدلُكد، َقلَؿ (ٜ)"َأَفَعْمَيلَكلِف َأْنُتَمل، َأَىَُّْتَمل ُتْبِصَرلِنِه" َرػ ِإَى  لْىِتَدلِد َ لص 
                                                           

َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٔ)  (.ٖٕٙٙٔ/ رقـ ٓ٘٘/ ٓٔلىَّ 
 (.٘ٙٗ/ ٚ  لىمقدَّ  )لمَ دَ ( لىمغن  لبف قُ ٕ)
 (.ٖٕٔ/ رقـ ٖٗٙ/ ٚطلؿ )لبف ب َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ ( ٖ)
 (.ٖٕٙ/  ٙٔ( لىتمهاد ىمل ف  لىمكطأ مف لىمعلن  كل َّلناد لبف ىبد لىب ر )ٗ)
مته )ص ُمَحم د بف لىعةِأبك ُكَرْيب، ( ٘)  (.ٕٙ، ِ َق . َّبق تْر
، مكى  ٙ) بن  َحْنَظَ  ، ِ َق ،  بت، فقيه، ىلىـ، ْكلد، مْلهد، ْمعت فيه  صلؿ لى ار، ( ىبد للا بف لىمبلرؾ لْىَمْرَكِزؼ 

ر )ص َْ  (.ٖٚٙ٘/ رقـ ٕٖٓمف لى لمن ، ملت َّن  إحدػ ك ملناف، كىه  ةث كَّتكف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لِد لَ ْا  ، أبك ازيد، مكى  آؿ أبٚ) َْ   إل أف ف  ركلاته ىف لىزهرؼ كهمًل ق يًة، ِ َق   َّفيلف، ( ُاْكُنُس بُف َاِزْيَد بِف َأِب  لىنِّ

َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب كف  غار لىزهرؼ  طأ، مف كبلر لىَّلبع ، ملت َّن  تَّع ك مَّاف ى   لىصحيد، كقاِ َّن  َّتاف. 
ر ) َْ مل هك كلضد ف    كُمَتلَبَع  َتلم  ُتكبع اكنس ف  ركلاته ىف لىزهرؼ  ُقْ ُت:(. ٜٜٔٚ/ رقـ ٗٔٙصلْبِف َح
 لىت ريس.

تقلنه ْةىته ى   متفق لىحلفع، ، لىفقيه،لىزهرؼ ُمَحم د بف ُمَِّْ ـ ( ٛ) مته ك بته. كلم  (.ٗٓٔ)ص  َّبق تْر
 (. ٕٔٔٗ/ رقـ ٖٙ/ ََُّٗنُف َأِب  َدلُكد )( ٜ)
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ّـِ َمْكُتكـٍ"، َقْد َقلَؿ لىن ِب    ّـِ َمْكُتكـٍ،  ملسو هيلع هللا ىلصَفلِطَمَ  ِبْنِت َقْيٍس ِىْنَد لْبِف ُأ ؼ ِىْنَد لْبِف ُأ ِىَفلِطَمَ  ِبْنِت َقْيٍس: "لْىَتدِّ
ٌِ أَْىَم  َتَضِعاَف ِ َيلَبِؾ ِىْنَدُو" َفِإن ُه َرُْ
(ٔ). 

 الَحِدْيِث:َتْخِرْيُج 

هُ  ه، كلبف (ٕ)َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ َْ َمل
 َّفيلف ُم تصرًل. ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٖ)

هُ ك  هُ ، ك ِبِمْ ِ هِ ُاكُنس  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (٘)لىن ََّلِئ ّ ، ك (ٗ)لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ  ِمْف َطِرْيقِ  لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ
  ،(ٙ)صلىد بل تةؼ بعض ل ىفلظ

كيكنس، كصلىد، كَىِقاِ( ىف لىزهرؼ، ىف َنْبَهلف  ،  أربعتهـ )َّفيلف(ٚ)ِبِمْ ِ هِ َىِقاِ  ِمْف َطِرْيقِ ك 
 مكى  أـ َّ م ، به.
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

 لىف كقد ، مقبكؿ كىـ اتلبع َنْبَهلف مكلتب أـ َّ م  رض  للا ىنهل فيه  منكرلىحداث ضعاف 
منهل حداث أب  َّ م  بف ىبد لىػرحمف رضػ  للا ىنػه، ىػف فلطمػ  بنػت  لىصحيح  ف  بلبه، ل حلداث

قػػيس رضػػ  للا ىنهػػل: أف أبػػل ىمػػرك بػػف حفػػص ط قهػػل لىبتػػ ، كهػػك غلئػػب، فأرَّػػِ إىاهػػل ككا ػػه بشػػعار 
فػػذكرت ذىػػؾ ىػػه، فقػػلؿ: "ىػػيس ىػػؾ  ملسو هيلع هللا ىلصفَّػػ طته، فقػػلؿ: كللا مػػل ىػػؾ ى انػػل مػػف شػػ ِ، فْػػلِت رَّػػكؿ للا 

ق "، فأمرهل أف تعتد ف  بات أـ شريؾ،  ـ قلؿ: "ت ؾ لمرأ  يغشلهل أصحلب ، لىتدؼ ىنػد لبػف أـ ى يه نف
ِ أىم ، تضعاف  يلبػؾ، فػإذل ح  ػت فػآذنان "، قلىػت: ف مػل ح  ػت، ذكػرت ىػه أف معلكيػ   مكتـك  فإنه ْر

كأمػل  فة يضع ىصػلو ىػف ىلتقػه،: "أمل أبك ْهـ ملسو هيلع هللا ىلصلبف أب  َّفيلف كأبل ْهـ  طبلن ، فقلؿ رَّكؿ للا 
نكحػ  أَّػلم  بػف زيػد"، فكرهتػه،  ػـ قػلؿ: "لنكحػ  أَّػلم "، فنكحتػه فْعػِ لمعلكي  فصػع كؾ ل مػلؿ ىػه، 

 .(ٛ)للا فيه  اًرل كلغتبطت

                                                           

 (.ٕٔٔٗ/ رقـ ٖٙ/ ٗ) لىمصدر نفَّه( ٔ)
 (.ٕٜٖٛ/ رقـ ٕٔ/ ٗ) لىَّلبقلىمصدر ( ٕ)
ه )( ٖ) َْ  (.ٕٕٓ٘/ رقـٕٗٛ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
 (.ٕٛٚٚ/ رقـ ٜٜٖ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٗ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٘)  (.ٜٜٚٔ/ رقـ ٖٜٕ/ ٛلىَّ 
 (.ٖٜٛٔ/ رقـ ٕٚٛ/ ٛ) لىمصدر نفَّه( ٙ)
 (.ٜٜٛٔ/ رقـ ٖٜٕ/ ٛ) لىمصدر لىَّلبق( ٚ)
 (.ٓٛٗٔ/ رقـ ٗٔٔٔ/ ُٕمَِّْ ـ ) َصِحْيدُ ( ٛ)



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٕٔ1 

َكَأَنػػل َأْنُظػػُر ِإَىػػ  لْىَحَبَشػػِ  َيَّْػػُتُرِن  ِبِرَدلِئػػِه  ملسو هيلع هللا ىلصكحػػداث َىلِئَشػػَ  َرِضػػَ  ّللا ُ َىْنَهػػل َقلَىػػْت: "َرَأْاػػُت لىن ِبػػ   
ػػػفِّ لْىحَ  لِرَيػػػِ  لْىَحِدا َػػػِ  لىَِّّ َْ ـُ َفلْقػػػُدُركل َقػػػْدَر لْى ِد َحت ػػػ  َأُكػػػكَف َأَنػػػل لى ِتػػػ  َأَّْػػػَأ ِْ ِريَصػػػِ  َىَ ػػػ  َاْ َعُبػػػكَف ِفػػػ  لْىَمَّْػػػ

 . كغارهل مف ل حلداث.(ٔ)لى  ْهِك"

 كبيلف ل تةفهـ فيه:كىؾ بعض أقكلؿ لىع ملِ ف  لىحكـ ى   هذل لىحداث، 
 أواًل: بعض أقوال اللاومين بفع و:

قػلؿ لىشػػلفع  فػػ  لىقػديـ: "كىػػـ أحفػػع ىػػف َّػفيلف أف لىزهػػرؼ َّػػمعه مػػف َنْبَهػلف، كىػػـ أر مػػف رضػػات  -ٔ
مف أهِ لىع ـ ا بت كلحػًدل مػف هػذاف لىحػدا اف كللا أى ػـ". أرلد هػذل لىحػداث، كحػداث ىمػرك بػف شػعاب 

 .(ٕ)ف  لىمكلتب

يعنػ  هػذل لىحػداث  -: "َنْبَهػلف ركػ حػدا اف ىْابػاف َأْحَمد ْبف َحْنَبِ  لىمقدَّ : قلؿ لمَ دَ بف قُ كقلؿ ل -ٕ
ككأنه أشلر إى  ضعف حدا ه إذ ىـ ارك إل هذاف  -كحداث: "إذل كلف إلحدلكف مكلتب ف تحتْب منه" 

 .(ٖ)لىحدا اف لىم لىفاف ىألصكؿ"

شػ  رضػ  للا ىنهػل أصػػد منػه   ف َنْبَهػلف ىػػيس إىػػ  ضػعفه، فقػلؿ: "كحػػداث ىلئ كأشػلر لبػف بطػلؿ -ٖ
بمعػػركؼ بنقػػِ لىع ػػـ كل اػػركؼ إل حػػدا اف، أحػػدهمل هػػذل، كلى ػػلن  فػػ  لىُمَكلِتػػب إذل كػػلف معػػه مػػل ُاػػؤدؼ 

ْملع لىع ملِ" ُِ بحداث َنْبَهلف ىمعلرض  ل حلداث لى لبت  ىه كلم لحتْبت منه َّادته، فة ُيْشَتَغ
(ٗ)، 

فقػػلؿ: "كحػػداث َنْبَهػػلف قػػد  -ىنػػد ركلاتػػه ىحػػداث َنْبَهػػلف فػػ  لىُمَكلِتػػب  -ىػػ  ضػػعفه إ لىَبْاَهِقػػ ّ كأشػػلر  -ٗ
ل حدا ه ف  ُمَِّْ مك  لْىُبَ لِرؼّ َذَكر فيه َمْعَمر َّملع لىزهرؼ مف َنْبَهلف، إل أف  ل صلحب  لىصحيد ىـ ُا ْر

نػه، كقػد ركػ غاػر لىصحيد، ككأنه ىـ ا بت ىدلىته ىندهمل، أك ىـ ا رج مف حد لىْهلى  بركلي  ىدؿ ى
بف ىبد لىرحمف مكى  آؿ  ُمَحم دلىزهرؼ ىنه، إف كلف محفكًظل، كهك فيمل ركلو َقِبيَص ، ىف َّفيلف، ىف 
 .(٘)ط ح ، ىف ُمَكلتب مكى  أـ َّ م ، يقلؿ ىه َنْبَهلف، فذكر هذل لىحداث"

ىػـ اػػركو إل  - يعنػػ  حػداث لىمكلتػػب -ر إىػ  ْهلىتػػه، فقػلؿ: "كحػػداث أـ َّػ م  كأشػلر لبػػف ىبػد لىبػػ -٘
يعن  حػداث: أىميػلكلف  –كل ُيعرؼ إل بذىؾ لىحداث كآ ر  َنْبَهلف مكلهل، كىيس بمعركؼ بحمِ لىع ـ،

 .(ٙ)أنتمل"

                                                           

 (.ٖٕٙ٘/ رقـ ٖٛ/ ٚ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٔ)
 (.ٛٔ٘/ ٘( لىشلف  ف  شرح مَّند لىشلفع  لبف ل  ار )ٕ)
 (.٘ٙٗ/ ٚ( لىمغن  لبف قدلم  لىمقدَّ  )ٖ)
 (.ٖٕٔ/ رقـ ٖٗٙ/ ٚلبف بطلؿ ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ ( ٗ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ْ ( ٘)  (.ٖٕٙٙٔ/ رقـ ٓ٘٘/ َٓٔبْاَهِقّ  )لىَّ 
 (.ٖٕٙ/ ٙٔ( لىتمهاد ىمل ف  لىمكطأ مف لىمعلن  كل َّلناد لبف ىبد لىبر )ٙ)
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ر: َنْبَهلف مْهكؿ، ل ُيعرؼ إل بركلي  لىزهرؼ ىنه هػذل لىحػداث، بَ  : "قلؿ لبف ىبد لىلمَ دَ كقلؿ لبف قُ  -ٙ
كػػذىؾ،  ملسو هيلع هللا ىلصـ ُيحتمػػِ أف حػػداث َنْبَهػػلف  ػػلص  زكلج لىنبػػ  كحػػداث فلطمػػ  صػػحيد فلىحْػػ  بػػه لزمػػ ،  ػػ

: َأُبػػػك َدلُكدقػػػلؿ أحمػػػد ك   لصػػػ ،  ملسو هيلع هللا ىلص بػػػ  ىبػػػد للا: كػػػلف حػػػداث َنْبَهػػػلف  زكلج لىنبػػػ   ُقْ ػػػتُ ، قػػػلؿ لَ ْ ػػػـر
ف قػدر لىتعػلرض فتقػديـ ل حلداػث لىصػحيح   أكىػ  مػف ل  ػذ كحداث فلطم  ىَّلئر لىنلس؟ قلؿ نعػـ: كلم

 .(ٔ)بحداث مفرد ف  إَّنلدو مقلؿ"

ُركَرِ    ّ بِ طُ رْ كقلؿ لىقُ  -ٚ ُِ َأْف َيُككَف َذِىَؾ ِى ض  لىبلْ : "َكلْ َْظَهُر ِىْنِدؼ َأف  لْىَحِداَث َغْاُر َ لِبٍت، َكَيْحَتِم
ُِ َأْف َيُككَف َذِىَؾ ِ َ  ـْ َيْحُرـْ َمَع َكْكِنِه َمْمُنكًىل َمَع َىَدِمَهل، َكَيْحَتِم َِ َىُه َىْكَرٌ  َمْ ُصكَصٌ  َفِإَذل َََّتَرَهل َى ُْ ف  لىر 

ـْ َيُكْف  َ  َهَهل َكَكف ْاَهل َفِإَذل َكَشَفْت َبْعَض َذِىَؾ َكَى ْْ ِميُع لْىَمْرأَِ  َىْكَرٌ  إل  َك َْ لَز لىن َظُر إَىْيِه َك َْ ـ  َمْف َاْنُظُر إَىْاَهل 
ْز  ُْ ـْ َا ُه، َكلْىَكف لِف،  َىَهل َذِىَؾ َكَى ْْ ِف  َمْكِضٍع َيُككُف ِفيِه َمْف َاْنُظُر إَىْاَهل  ِ َن ُه َنلِظٌر إَى  َىْكَرٍ  ِمْنَهل، َكلْىَك

ٍه َمْ ُص  ْْ َنِب ٍّ لىن َظُر إَىْاِهَمل إل  َىَ   َك ْْ كُز ِ َ ُْ ْف ُقْ َنل: َىْيََّل ِبَعْكَرٍ  ِمْنَهل، َفِإن ُه َل َا ـُ لْىَمْنِع كٍص َفحُ َكلِم ْك
ِِ َ َة  ُْ ََِّد لىر  َْ ِميِع  َْ َنِب ِّ َفَذِىَؾ ِمْنَهل َك ْْ ـِ لْ َ ٌ  ِبَهل ِف  ُحْك َبلَحُ  ُمْ َتص   َمل ُاكَصُف ُمَتَع ٌِّق ِبَهل، َكلإْلِ

كُز ِىْ َمْرأَِ  َأْف َتْنُظَر إ ُْ ِه لىت ْغِ يِع، َكلىت ْ ِفاِف َفَا ْْ ٍه َمل، َكَأم ل َقْكىه َتَعلَى  ِبلْىَعْكَرِ  ِمْنُه َىَ   َك ْْ َىْيِه َىَ   َك
ُهف   ]لىنكر:  َْ ِْ ِىْ ُمْؤِمَنلِت َيْغُضْضَف ِمْف َأْبَصلِرِهف  َكَيْحَفْظَف ُفُرك ُِ َأْف ُاِريَد ِبِه َغض  ٖٔ}َكُق [ َفَيْحَتِم

ُِ َأْف ُاِريَد ِبِه َغض  َأبْ  ٍه َمْ ُصكٍص ِمْف َأْبَصلِرِهف  َىْف لْىَعْكَرلِت، َكَيْحَتِم ْْ َصلِرِهف  َىْف لىن َظِر َىَ   َك
" ـُ . َكّللَا ُ أَْىَ  َنِب ِّ ْْ لِلْىِتَذلِذ ِبلىن َظِر إَى  لْ َ
(ٕ). 

 ـانًيا: بعض أقوال الملوين لو: 

 .(ٖ): هذل حداث حَّف صحيدلىتِّْرِمِذؼّ قلؿ  -ٔ

لَرُقْطِن ّ كقلؿ  -ٕ  .(ٗ): هك محفكظ صحيد ىف لىزهرؼ لىد 

: حػػػداث صػػحيد ... فػػػة معلرضػػػ ، بػػِ ُيحمػػػِ حػػدا هل ى ػػػ  أنهػػل كلنػػػت إذ ذىػػػؾ لىُمَ قِّػػفكقػػلؿ لبػػػف  -ٖ
د أف ُعػبْ صغار ، فػة حػرج ى اهػل فػ  لىنظػر إًذل، أك أنػه ر ػص فػ  ل ىيػلد مػل ل ُاػر ص فػ  غارهػل، كيَ 

ف كلف بعد لىحْلب، كمل  ػهُ يككف حداث ىلئش  منَّكً ل به كلم داث ىلئشػ  فػ  أكلئػِ . كحػَأُبػك َدلُكد َأْ َرَْ
لىهْػػر ، أك أف لىحػػبش كػػلنكل صػػبيلًنل، أك مػػف  صلئصػػهل ىعظػػيـ حرمتهػػل. كقػػد قػػلؿ ىفلطمػػ  بنػػت قػػيس: 

ٌِ أىم ، تضعاف  يلبؾ، فإنؾ إذل كضعت  ملرؾ ىـ ارؾ" "لىتدؼ ىند لبف أـ مكتكـ، فإنه ْر
(٘). 

                                                           

 (.٘ٙٗ/ ٚ  لىمقدَّ  )لمَ دَ ( لىمغن  لبف قُ ٔ)
ِْ ( لىمنتق  شرح لىمكطأ ى بَ ٕ)  (.٘ٓٔ/ ٗ  )ل
 (.ٕٛٚٚ/ رقـ ٜٜٖ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٖ)
لَرُقطْ ( ى ِ ٗ)  (.ٜٖٛٚ/ ٖٕٔ/ ٘ٔ) ِن ّ لىد 
 (.ٔٗٔ/ ٕ٘) لىُمَ قِّف( لىتكضيد ىشرح لىْلمع لىصحيد لبف ٘)
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هػك حػداث  لىتِّْرِمػِذؼّ كغارهمػل قػلؿ  تِّْرِمػِذؼّ لىك  َأُبك َدلُكد: "كهذل لىحداث حداث حَّف ركلو ؼّ كِ كَ كقلؿ لىن   -ٗ
حَّف كل ا تفت إى  قدح مف قدح فيه بغار حْ  معتمد  كأمل حداث فلطم  بنت قيس مع بف أـ مكتـك 
ف ػيس فيػه إذف ىهػل فػ  لىنظػر إىيػه بػِ فيػه أنهػػل تػأمف ىنػدو مػف نظػر غارهػل كهػ  مػأمكر  بغػض بصػػرهل 

 .(ٔ)ب ةؼ مك هل ف  بات أـ شريؾ"فيمكنهل للحترلز ىف لىنظر بة مشق  

كقػػلؿ لبػػف حْػػر: "إَّػػنلدو قػػكؼ، كأك ػػر مػػل ى ػػِ بػػه لنفػػرلد لىزهػػرؼ بلىركليػػ  ىػػف َنْبَهػػلف، كىيَّػػت بع ػػ   -٘
قلدح   فإف مف يعرفه لىزهرؼ كيصفه بأنه مكلتب أـ َّ م  كىػـ اْرحػه أحػد ل تُػرد ركلاتػه، كلىْمػع بػاف 

ف فػ  قصػ  لىحػػداث لىػذؼ ذكػرو َنْبَهػلف شػػ ِ يمنػع لىنَّػلِ مػػف لىحػدا اف لحتمػلؿ تقػدـ لىكلقعػػ  أك أف يكػك 
بػػػف أـ مكتػػػكـ كػػػلف أىمػػػ ، ف ع ػػػه كػػػلف منػػػه شػػػ ِ انكشػػػف كل يشػػػعر بػػػه، كيقػػػكػ لىْػػػكلز لرؤيتػػػه ىكػػػكف 

ػلؿ،  لَّتمرلر لىعمػِ ى ػ  ْػكلز  ػركج لىنَّػلِ إىػ  لىمَّػلْد كل َّػكلؽ كل َّػفلر منتقبػلت ىػئة اػرلهف لىْر
لؿ قط بللنتق  .(ٕ)لب ىئة ارلهـ لىنَّلِ، فدؿ ى   تغلار لىحكـ باف لىطلئفتاف"كىـ اؤمر لىْر

به   ف ركلي  لىزهرؼ ىف َنْبَهلف، كبيلف أنه مكلتػب  ُمَِّْ ـكىكف كةـ لبف حْر هذل غار  ُقْ ُت:
 ، كمػل أحَّػف مػل قػلؿ هَ   كهذل مف لىمع كـ لىذؼ ل ا ف  ى   أهِ لىن  ِ َق  كأنهأـ َّ م  رض  للا ىنهل 

َقػػػ قطػػػلف فػػػ  أبػػػ  ل حػػػكص: "ل ُيعػػػرؼ ىػػػه حػػػلؿ، كل قضػػػ  ىػػػه بلبػػػف لى قػػػكؿ لىزهػػػرؼ: َّػػػمعت أبػػػل  لى ِّ
 .(ٖ)ف  ذىؾ لىذ َهِب كىـ يعترض ى يه اب"، لحكص يحدث ف  مْ س َّعاد بف لىمَِّّ ل

ف كػػلف لبػػف  كفػػ  قػػكؿ لبػػف لىقطػػلف رد ى ػػ  تقكيػػ  لبػػف حْػػر ىحػػداث َنْبَهػػلف بكةمػػه لىَّػػلبق، كلم
َث ىػف أبػػ  ل حػكص، كقػػد َّػمعه يحػػدث فػػ  لىقطػلف متقػػدمًل ى يػ ه فػػ  لىػزمف، فػػإذل كػلف لىزهػػرؼ إذل َحػػد 

  فمػف بػلب أكىػ  أنػه ل ا ػـز مػف كصػف لىزهػرؼ ِ َقػ مْ س لبف لىمَّاب  ىـ ا ـز منػه أف أبػل ل حػكص 
 ، كمل هك ظلهر ل ا ف  ى   أهِ لىنه .ِ َق ىَنْبَهلف بأنه مكلتب أـ َّ م  أنه 

كد متػلبع ىػه أيًضػل، ككػلف قػد قػلؿ كمف لىعْاب مف لبف حْ ر أيًضل أف يقكيه بذىؾ مع ىدـ ْك
ىنػػػدو هػػػـ أصػػػحلب لىمرتبػػػ  لىَّلدَّػػػ  مػػػف مرلتػػػب لىْػػػرح  َمْقُبػػػْكؿفػػػ  لىتقريػػػب كمػػػل بانػػػت، كلى َمْقُبػػػْكؿفيػػػه 

"مػف ىػيس ىػه مػف لىحػداث إل لىق اػِ، كىػـ ا بػت فيػه مػل ُاتػرؾ حدا ػه مػف  كلىتعداِ ىندو لىذاف قلؿ فاهـ:
ىيه لإلشلر  ب فع: أْ ه، ك  ل ف اف لىحداث"َمْقُبْكؿلم  .(ٗ)، حاث ُاتلبع، كلم

فػػ  تك يقػػه ىهػػذل لىػػرلكؼ، كهػػك لىػػذؼ يقػػكؿ ىنػػه: "كهػػذل  ِحب ػػلفككاػػف بػػه يَّػػار ى ػػ  مػػذهب لبػػف 
ػِ إذل لنتفػت ْهلىػ  ىانػه كػلف ى ػ  لىعدلىػ  إىػ  أف اتبػاف ْرحػه  ِحب ػلفلىذؼ ذهب إىيه لبف  مػف أف لىْر

                                                           

 (.ٜٚ/ ٓٔ) ُمَِّْ ـ( شرح لىنككؼ ى   ٔ)
 (.ٖٖٚ/ ٜر )َْ لبف حَ  َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ ( فتد لىبلرؼ ٕ)
 (.ٕٖٜٜ/ رقـ ٚٛٗ/ ِٗمْاَزلُف لإِلْىِتَدلؿ ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)
ر )َتْقِرْيُب ل( ٗ) َْ  (.ٗٚصىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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لىذؼ أىفه، فإنه اػذكر  لى َِّقلت هف  كتلب ِحب لفر ى    ةفه، كهذل هك مَّ ؾ لبف مذهب ىْاب كلىْمهك 
أف ْهلى  لىعاف ترتفػع  ِحب لف  قًل ممف نص ى اهـ أبك حلتـ كغارو ى   أنهـ مْهكىكف، ككلف ىند لبف 

 .(ٔ)، كىكف ْهلى  حلىه بلقي  ىند غارو"ُ َزْيَم بركلي  كلحد مشهكر، كهك مذهب شا ه لبف 

منَّكب إى  لىتَّلهِ ف  بعض مل ُيحَّػف كُيصػحد، فػة ُيعتػد بقكىػه إذل تبػاف  ةفػه،  لىتِّْرِمِذؼّ ك 
، كقػػلؿ فػػ  مكضػػع آ ػػر: (ٕ)، فعنػػد لىمحلققػػ  غلىبهػػل ضػػعلؼ"لىتِّْرِمػػِذؼّ : "فػػة يغتػػر بتحَّػػاف لىػػذ َهِب قػػلؿ 

 . (ٖ)"لىتِّْرِمِذؼّ "ف هذل ل َيْعتمد لىع ملِ ى   تصحيد 

اته، أف لىحداث أقِ مل ُيقلؿ فيه ضػعاف إف ىػـ يكػف لهذل لىبيلف ىحلؿ َنْبَهلف كرك  كلىذؼ أرلو بعد
 ُمنكًرل، كأنه ل حلْ  ى ْمع باف هذل لىحداث كمل ا لىفه ىضعفه. كللا تعلى  أى ـ.

ُد ْبُف ُمََّ  اني:الحديث الـ   َ َنل ُمََّد  ـُ َأُبك َدلُكد َرِحَمُه للُا َتَعلَى : َحد  َ َنل َُّْفَيلفُ (ٗ)ْرَهدٍ َقلَؿ لإِلَمل ، َىِف (٘)، َحد 
ِ (ٙ)لىز ْهِرؼِّ  ـ  َََّ َمَ  رض  للا ىنهل، َتُقكُؿ: َقلَؿ َىَنل َرَُّكُؿ ّللا  ّـِ َََّ َمَ  َقلَؿ: ََِّمْعُت ُأ ، َىْف َنْبَهلف ُمَكلَتِب ُأ

ْب ِمْنُه"ملسو هيلع هللا ىلص: "ِإْف َكلَف إِلْحَدلُكف  ُمَكلَتٌب َفَكلَف ِىْنَدُو مَ  ِْ ػ َفْ َتْحَت   .(ٚ)ل ُاَؤدِّ
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ُه لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ
ه، كلبف (ٜ)، كلىن ََّلِئ ّ (ٛ) َْ َمل

  هرؼ، به ب فظه.ِمْف َطِرْيِق لىز    ة تهـ، (ٓٔ)
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

رض  للا ىنهل، كىم لىفته  كلتب أـ َّ م لىحداث ضعاف إف ىـ يكف ُمنكًرل  ىْهلى  َنْبَهلف مُ 
ُه لىَبْاَهِق   ىألحلداث لىص   ف  َّننه بَّند صحيد، قلؿ: َأْ َبَرَنل َأُبك  حيح  ف  بلبه، منهل: مل َأْ َرَْ
 ِبَبْغَدلَد،  (ٔٔ)لْىُحََّْاِف ْبُف ِبْشَرلفَ 

                                                           

ر )( ٔ) َْ  (.ٗٔ/ ِٔىََّلُف لىِمْاَزلِف لْبِف َح
 (.ٙٔٗ/ ِٗمْاَزلُف لإِلْىِتَدلؿ ِى ذ َهِبّ  )( ٕ)
 (.ٚٓٗ/ ٖ) لىمصدر نفَّه( ٖ)
مته، ِ َق ، حلفع. د بف ُمََّْرِهدُمََّد   (ٗ)  (. ٚٔٔ)ص  َّبق تْر
َّبق  ،لى َِّقلت ىف ىكف، دىس ربمل ككلف، بأ ر  حفظه تغار أنه إل حْ  ، إملـ، فقيه، حلفع، َّفيلف بف ىاان ، ِ َق ( ٘)

مته  (.ٜٔ)ص  تْر
تقلنه ْةىته ى   متفق لىحلفع، ، لىفقيه،لىزهرؼ ُمَحم د بف ُمَِّْ ـ  (ٙ) مته ك بته. كلم  (.ٗٓٔ)ص  َّبق تْر
 (.ٖٜٖٓ/ رقـ ٕٖ/ ٗ( َّنف أب  دلكد )ٚ)
 (.ٕٔٙٔ/ رقـ ٕٙ٘/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٛ)
 (.ٜٗٛٔ/ رقـ ٜٖٛ/ ٘لىكبرػ ) لىن ََّلِئ ّ ( َّنف ٜ)
ه )( ٓٔ) َْ  (.ٕٕٓ٘/ رقـ ٕٗٛ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
، َأُبك لىحَّاف لف رَ هْ ُمَحم د ْبف بشر ْبف مِ د ّللا  ْبف بشرلف ْبف ْبف َىبْ  ُمَحم د( ى ّ  ْبف ٔٔ) لىمعدؿ، قلؿ  ،لُ َمِكؼّ بف َىْبد ّللا 

/ رقـ ٜٛ/ ٕٔتلريخ بغدلد كذاكىه ى  طاب لىبغدلدؼ ) بتًل.  ِ َق ل صدكقلى طاب لىبغدلدؼ: كتبنل ىنه، ككلف 
ٕٙ٘ٚ.) 
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ف لرُ  ُِ ْبُف ُمَحم د لىص  َأْ َبَرَنل ِإََّْملِىا
َ َنل ََّْعَدلُف ْبُف نَ (ٔ) َ َنل َأُبك ُمَعلِكَيَ  ُمَحم د ْبُف (ٕ)ْصرٍ ، َحد  ، َحد 

ِريرُ  ، َىْف َىلِئَشَ  َرِضَ  ّللا ُ (٘)، َىْف ََُّ ْيَملَف ْبِف َيََّلرٍ (ٗ)، َىْف َىْمِرك ْبِف َمْيُمكِف ْبِف ِمْهَرلفَ (ٖ)َ لِزـٍ لىض 
ـْ َبِقَ  َىَ ْيَؾ ِمْف ُمَكلَتَبِتَؾ، َقلَؿ:  تُ ُق ْ َىْنَهل، َقلَؿ: لََّْتْأَذْنُت َىَ ْاَهل َفَقلَىْت: َمْف َهَذل؟ فَ  ََُّ ْيَملُف، َقلَىْت: َك

" ُقْ تُ  ِْ َفِإن َؾ َىْبٌد َمل َبِقَ  َىَ ْيَؾ ِدْرَهـٌ َىْشُر َأَكلٍؽ، َقلَىِت: لْدُ 
(ٙ). 

لفع  كىؾ بعض أقكلؿ أهِ لىع ـ فيه: قلؿ  لىز هرؼ  أف َّفيلف ىف أحفع "كىـ: لىقديـ ف  لىش 
، قلؿ (ٚ)أى ـ" كللا. لىحدا اف هذاف مف كلحدلً  ا بت لىع ـ أهِ مف رضات مف أر كىـ نبهلف، مف َّمعه

لفع : "كحداث  أف إل نبهلف مف لىز هرؼ  َّملع َمْعَمر فيه ذكر قد نبهلف لىباهق  معقًبل ى   كةـ لىشِّ
حيد صلحب  لو، ىـ لىص   ىنه ل ارتفع ىندهمل كفه لىزًّهرؼ  غار ىنه اركػ   ق  اْدل ىـ  نهمل إمل ا ْر
ب مل كمعرفته ىدلىته مف ا بت ىندهمل ىـ  نه أك ىنه كلحد بركلي  لىْهلى  لَّـ  كللا  برو. قبك اْك
: كحداث لىحداث هذل يعن  - ىْاباف حدا اف ركػ  "نبهلف: أحمد بف حنبِ لإلملـ ، كقلؿ(ٛ)أى ـ"

ركش : "كصححه(ٜ)؟"!ُتْبِصَرلِنهِ  َأَىَُّْتَمل أنُتمل "أَفَعْمَيلَكلفِ  : قلؿ لىحفلظ بعض أف إل لىتِّرمذؼ ، كقلؿ لىز 
 تكفيقلً  لىن دبي ، ى   بللحتْلب ل مر فيحمِ صحته تقدار كى   ل ئم . مف كلحد غار فيه تك ـ قد إنه
 .(ٔٔ)، كقلؿ لىشاخ ل ىبلن : "ضعاف"(ٓٔ)يع ـ" كّللا   ل حلداث، باف

                                                           

صلحب لىمبرد، قلؿ  ،كؼ حْ لىن   ،أبك ى   لىصفلر ،بف ىبد لىرحمف بف إَّملىاِ بف صلىد ُمَحم د( إَّملىاِ بف ٔ)
لَرُقْطِن ّ   (.ٜٕٖٚ/ رقـ ٖٔٓ/ ٚ. تلريخ بغدلد ى  طاب لىبغدلدؼ )ِ َق : لىد 

. ِ َق : لَرُقْطِن ّ لىد  ( ََّْعدلف ْبف نصر ْبف َمْنُصكر، أبك ُىْ َملف لى  قفّ  لْىَبْغَدلِدّؼ لىبّزلز، كلَّمه ََِّعاد، كََّْعدلف َىَقٌب ىه. قلؿ ٕ)
لَرُقْطِنّ  )  مِ هْ (، َّؤللت حمز  بف اكَّف لىَّ  ٖٙٚٗ/ رقـ ٖٕٛ/ ٓٔتلريخ بغدلد ى  طاب لىبغدلدؼ ) / ٕٔ٘/ ٔى د 

 (. ٖٖٙرقـ 
مته )ص اث ل ىمش، كقد اهـ ف  حداث غاروأحفع لىنلس ىحد ِ َق ىم  كهك صغار، ، ( ُمَحم د بف  لـزٖ) . َّبق تْر

ٚٛ.) 
فلضِ، مف لىَّلدَّ ،  ِ َق لف لىْزرؼ، أبك ىبد للا، كأبك ىبد لىرحمف َّبط َّعاد بف ْبار، رَ هْ كف بف مِ مُ يْ ( ىمرك بف مَ ٗ)

ر )ملت َّن  َّبع كأربعاف، كقاِ غار ذىؾ.  َْ  (.ٕٔٔ٘/ رقـ ٕٚٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 لى لى   كبلر مف لىَّبع ، لىفقهلِ أحد فلضِ،  ق  َّ م ، أـ كقاِ ميمكن ، مكى  لىمدن ، ى ،لىهة يَّلر بف َّ يملف (٘)

ر )ص  كقاِ لىملئ  بعد ملت َْ  (.ٜٕٔٙ/ رقـ ٕ٘٘قب هل. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٙ)  (.ٖٜٖٓٔ/ رقـ ٜ٘/ ٚلىَّ 
 .(ٕٚٔٚٓ/ رقـ ٔٗٗ/ ٗٔ) هق  باى كلآل لر لىَّنف معرف  (ٚ)
 (.ٕٛٔٚٓ رقـ/ ٔٗٗ/ ٗٔ) ى باهق  كلآل لر لىَّنف معرف  (ٛ)
 (.ٖٙ٘/ٙ)  لمَ دَ قُ  لبف لىمغن  (ٜ)
 .(ٜ٘ٗ/ ٖ) لىزركش  شرح (ٓٔ)
 (.ٕٖٚٗ/ رقـ ٜٖٛص) ىألىبلن  دلكد أب  ضعاف (ٔٔ)
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كمعن  هذل لىحداث ىند أهِ لىع ـ ى    ،حَّف صحيدقلؿ لىتِّْرِمِذّؼ: "هذل حداث  ُقْ ُت:
ف كلف ىندو مل اُ ل يُ  :كقلىكل ،كرعلىت    .(ٔ)ؤدؼ"ؤدؼ حت  اُ عتق لىمكلتب كلم

كلىذؼ أرلو بعد هذل لىبيلف ىحلؿ َنْبَهلف كركلاته، أف لىحداث أقِ مل ُيقلؿ فيه ضعاف إف ىـ يكف 
 ىتِّرمذؼ بقكىه فيه: "حَّف صحيد".كتفرد لُمنكًرل، 
, من الـالـة(ٕ)( ُنَبيُح ْبُن َعبد هللِا, َأبو َعمرو, الَعَنِزيُّ ٗ) -ٕ٘  .(ٖ), الُكوِفيُّ

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر:  ،(ٗ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ   .(٘)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو: ، كزلد (ٓٔ)كلىبكصػارؼ  (ٜ)لىَهْاَ ِمػ ّ ، ك (ٛ)لىتِّْرِمػِذؼّ ، ك (ٚ) ّ ِ ػْْ ، كلىعِ (ٙ)ؼ لزِ لىػر   ُزْرَىػ ه أبك قَ ك    َأْقَواُل النُّل 
، كذكػرو ى ػ  بػف لىمػدان  (ٔٔ)لى َِّقػلتفػ   ِحب ػلفس، كذكرو لبف يْ : ىـ ارك ىنه غار ل َّكد بف قَ ُزْرَى أبك 

َناػػد: قػػلؿ لبػػف أبػػ  غلىػػب (ٕٔ)سيْ فػػ  ْم ػػ  لىمْهػػكىاف، لىػػذاف اػػركؼ ىػػنهـ ل َّػػكد بػػف َقػػ ُْ ، كقػػلؿ لبػػف لْى
كقػػلؿ  ،(ٖٔ)  كأنػػل أَّػػمع: ُنبػػيد لىَعَنػػِزؼ، ركػ ىنػػه أحػػد غاػػر ل َّػػكد بػػف َقػػْيس؟ قػػلؿ: "مػػل َّػػمعت"ىيحاػػ
 ،(٘ٔ): صلىد، ىانه بعضهـف  مكضع آ ر، كقلؿ (ٗٔ): فيه ىاف، كقد ُك قلىذهب 

  .(ٙٔ)سيْ : َل نع ـ أحدًل ركػ َىنُه غار لْ َّكد بف قَ ُمَِّْ ـكقلؿ 

                                                           

 (.ٕٔٙٔ/ رقـ ٕٙ٘/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٔ)
: هذو لىنَّبٕ) قلىه لبف  -  إى  َىَنَز ، كهك ح  مف ربيع ، كهك َىَنَزُ  ْبُف َأََِّد ْبِف َرِبيَعَ  ْبِف ِنَزلٍر بف معد بف ىدنلف( لىَعَنِزؼ 

دؼ بف ىمرك بف ملزف د َىَنَز  بف ىمرك بف ىكؼ بف ىَ حباب كأحمد بف لىحبلب لىحمارؼ، كقلؿ لبف حباب: ف  لَ زْ 
ْمَعلن  )بف لَ ْزد، كقلؿ أيضًل: ف   زلى  َىَنَز  ب  (.ٖٕٕٛ/ رقـ ٜٖٔ/ ٜف ىمرك بف َأْفَص  بف حلر  . ل نَّلب ى َّ 

ر )(، ٜٕ٘ٗ/ رقـ ٕٖٔ/ ٛ) ِىْ ُبَ لِرؼّ لىتلريخ لىكبار  ُاْنَظر:( ٖ) َْ  (. ٖٜٓٚ/ رقـ َٜ٘٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٙٚ٘/ رقـ ٖٙٔ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)
ر )َتْقِرْيُب لىت هْ ( ٘) َْ  (.ٖٜٓٚ/ رقـ ٜ٘٘صِذْاِب لْبِف َح
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٙ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٕٖٕ٘/ رقـ ٛٓ٘/ ٛلى
ِ  ّ  لى َِّقلت( معرف  ٚ) ْْ  (.ٕٛٙٔ/ ٛٗٗ/ ٔ) ِىْ ِع
 (.ٚٔٚٔ/ رقـ ٕٚٙ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٛ)
َكلِئد َكَمْنَبع لىَفَكلِئد ِىْ َهْا َ ( ٜ) َمُع لىز  ْْ  (.ٜٚٙٙ/ رقـ ٖٕٗ/  ِٗم  )َم
لْ   ى ُبكصارؼ )ٓٔ)  (.ٜٚ/ رقـ ٖٙ/  ٔ( مصبلح لىْز
 (.ٜٗٛ٘/ ٗٛٗ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٔٔ)
ر ) ُاْنَظر:( ٕٔ) َْ  (. ٓ٘ٚ/ رقـ ٚٔٗ/ َٓٔتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َنْاد  ب  زكريل َيْحَا  بف معاف )ٖٔ) ُْ  (.ٗ٘ٚ/ رقـ ٓٙٗ/ ٔ( َّؤللت لبف لْى
 (.ٜٜ٘ٙ/ رقـ ٜٗٙ/ ِٕى ذ َهِبّ  )( لىمغن  ف  لىضعفلِ ٗٔ)
 (.ٜٖٗٗ/ رقـ ٛٓٗ/ ِٔى ذ َهِبّ  )( داكلف لىضعفلِ ٘ٔ)
 (.ٛ/ رقـ ٕٔ٘/ ٔ) ُمَِّْ ـ( لىمنفردلت كلىكحدلف ىٙٔ)
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للن ُزْرَى   معقًِّبل ى   قكؿ أب لىذ َهِب كقلؿ   . (ٔ): ب   ركػ ىنه أيضًل أبك  لىد لىد 

 كى يه ترتفع ىنه لىْهلى   ىركلي  ل ناف ىنه، كتك اق هؤلِ لىمذككريف ىه. ُقْ ُت:
ِِّ لىنقلد، ككلفقهـ ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو: ُْ  ف  تك يقه. لىذ َهِب ، بلتفلؽ 

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى مَ   ْرِوي اِتو:الدِّ

منفرًدل ىنهـ حداً ل  لٍف ىه،  لىتِّْرِمِذؼّ أ رج ىه أصحلب لىَّنف ل ربع  مًعل حداً ل كلحًدل، كأ رج 
همنفرًدل ىنهـ  ة   أحلداث أ رػ ُم ت ف  ىه، كأ رج لبف  َأُبك َدلُكدكأ رج  َْ منفرًدل ىنهـ حداً ل  َمل

 َّلدًَّل ىه، كىؾ  ة   أحلداث منهل، كه :
َ َنل َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  اـول:الحديث  ، َىِف (ٖ)، َأْ َبَرَنل َُّْفَيلفُ (ٕ)ْبُف َكِ ارٍ  ُمَحم د: َحد 

لِبِر ْبِف َىْبِد ّللا ِ (ٗ)لْ َََّْكِد ْبِف َقْيسٍ  َْ ، َىْف ُنَبْيٍد، َىْف 
َِ  ، َقلَؿ: ُكن ل َحَمْ َنل لْىَقْتَ   َاْكـَ ُأُحدٍ (٘) ل َْ ، َف ـْ ِىَنْدِفَنُه

"، َفَرَدْدَنلُهـْ  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقلَؿ: "ِإف  َرَُّكَؿ ّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلصُمَنلِدؼ لىن ِب ِّ  ـْ ِعِه ِْ ـْ َأْف َتْدِفُنكل لْىَقْتَ   ِف  َمَضل َيْأُمُرُك
(ٙ). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  ه، كلبف (ٛ)لِئ ّ لىن ََّ ، ك (ٚ)لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ َْ َمل
 .ِبَنْحِكوُنَبْيد، به  ِمْف َطِرْيقِ    ة تهـ (ٜ)

هُ لبف ىبلس  ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ  هلبف  َأْ َرَْ َْ  .(ٓٔ)ف  َّننه بل تةؼ ل ىفلظ َمل

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
                                                           

 (.ٜٛٓٓ/ رقـ ٘ٗٔ/ ِٗمْاَزلُف لإِلْىِتَدلؿ ِى ذ َهِبّ  )( ٔ)
ىـ ُيِصب مف ضعفه، مف كبلر لىعلشر ، ملت َّن   ةث، كىشريف كىه تَّعكف  ِ َق ، بف ك ار لىَعْبدؼ لىبصرؼ  ُمَحم د( ٕ)

ر )َّن .  َْ  (.ٕٕ٘ٙ/ رقـ ٗٓ٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته .حلفع، فقيه، ىلبد، إملـ، حْ ، ِ َق ، َّفيلف لى كرؼ  (ٖ)  (.ٖٕٔ)ص  َّبق تْر
ر )، مف لىرلبع . ِ َق : أبل َقْيس، ُيْكَن َقْيس لىَعْبدؼ، لىككف ،  فُ بْ  دُ كَ َّْ ( ل َ ٗ) َْ / رقـ ٔٔٔصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

٘ٓٙ.) 
ـِ ْبِف َكْعِب ْبِف َََّ َمَ ، َشِهَد ُهَك َكَأبُ ٘) ـِ ْبِف َكْعِب ْبِف ُغْن لِبُر ْبُف َىْبِد للِا ْبِف َىْمِرك ْبِف َحَرل َْ  ملسو هيلع هللا ىلصكُو لْىَعَقَبَ ، َغَزل َمَع لىن ِب ِّ ( 

: َأُبك َىْبِد لىر ْحَمِف، ُتُكفَِّ  ِبلْىَمِداَنِ  َكُهَك لْبُف َأْرَبٍع َكِتَِّْعاَف َََّنً ، ََّنَ  :ُيْكَن ِتََّْع َىْشَرَ  َغْزَكً ،  َِ َ  ََّْبٍع َأَبل َىْبِد للِا، َكِقا
: َ َمل َِ : ِتٍَّْع َكََّْبِعاَف، َكَكلَف َقْد َذَهَب َبَصُرُو، َكَص    َىَ ْيِه َأَبلُف ْبُف ُىْ َملَف َكُهَك كَ َكََّْبِعاَف، َكِقا َِ لِى  ٍف َكََّْبِعاَف، َكِقا

ِِ لْىَعَقَبِ .  َحلَبِ  ِمْف أَْه  (.ٜٕ٘/ ٕمعرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ُاْنَظر:لْىَمِداَنِ ، آِ ُر َمْف َملَت ِبلْىَمِداَنِ  ِمَف لىص 
 (.ٖ٘ٙٔ/ رقـ ٕٕٓ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٙ)
 (.ٚٔٚٔ/ رقـ ٕ٘ٔ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٚ)
 (.ٕٗٓٓ/ رقـ ٜٚ/ ََُّٗنُف لىن ََّلِئّ  )( ٛ)
ه )( ٜ) َْ  (.ٙٔ٘ٔ/ رقـ ٛٚٗ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
 (.٘ٔ٘ٔ/ رقـ ٚٚٗ/ ٕ) لىمصدر نفَّه( ٓٔ)
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حػػػػداث حَّػػػػف  : هػػػػذللىتِّْرِمػػػػِذؼّ صػػػػحيد لإلَّػػػػنلد   ف ْميػػػػع ركلتػػػػه  قػػػػلت، كلىحػػػػداث قػػػػلؿ فيػػػػه 
  .(ٔ)صحيد

اكط  إى  صحته(ٕ)ِحب لفكصححه لبف   .(ٖ)، كأشلر لىَّ 

َ َنل َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـاني: َ َنل َأُبك َىَكلَن َ (ٗ)ْبُف ِىيََّ  ُمَحم د: َحد  ، (٘)، َحد 
لِبِر ْبِف َىْبِد ّللا ِ رض  للا ىنه، َأف  لْمَرأًَ ، َقلَىْت ِى ن ِب ِّ ، َىْف ُنَبْيٍد لىْ (ٙ)َىِف لْ َََّْكِد ْبِف َقْيسٍ  َْ ، َىْف  َعَنِزؼِّ

ِِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِْ ، َفَقلَؿ لىن ِب    : َص ِؾ"ملسو هيلع هللا ىلصَىَ    َكَىَ   َزْك ِْ : "َص    ّللا ُ َىَ ْيِؾ َكَىَ   َزْك
(ٚ). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  َىْف  س،يْ ل َّكد بف قَ  ِمْف َطِرْيقِ    ة تهـ (ٓٔ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، ك (ٜ) ّ مِ لرِ ، كلىد  (ٛ)لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ
، به ب فظه كفيه قص  إل  ُنَبْيد  بدكف لىقص . لىن ََّلِئ ّ لْىَعَنِزؼِّ

  الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

كد  صحيد لإلَّنلد ، ِ َق متلبع ىُنَبْيد لىَعَنِزّؼ ل يضرو   نه   ف ْميع ركلته  قلت، كىدـ ْك
لولْىَحلِكـ، كقلؿ (ٔٔ)ِحب لفصححه لبف  ، كقلؿ ل ىبلن  ف  (ٕٔ): هذل حداث صحيد لإلَّنلد كىـ ُا ْر

، كقلؿ حَّاف َّ يـ أَّد ف  تع يقه ى   مَّند أب  يع  : إَّنلدو (ٖٔ)تع يقه ى   َّنف أب  دلكد: صحيد

                                                           

 (.ٚٔٚٔـ / رقٕ٘ٔ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٔ)
 (.ٖٖٛٔ/ رقـ ٙ٘ٗ/ ٚ) ِحب لف( صحيد لبف ٕ)
ُاكط ( لىْلمع لىصغار ٖ)  (.ٜٖٔ/ رقـ ٖٕ/ ٔ) ى َّ 
ْيٍد لىبغدلدؼ ُمَحم د( ٗ) ِْ ، فقيه كلف مف أى ـ لىنلس ِ َق أبك ْعفر لبف لىط ب لع لىبغدلدؼ، نزيِ َأَذَن ،  ،بُف ِىْيََّ  بِف َن

ر )  أربع كىشريف كىه أربع كَّبعكف. بحداث ُهَشْيـ، مف لىعلشر ، ملت َّن َْ / رقـ ٔٓ٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٕٙٔٓ.) 

(٘ ، لح بف ىبد للا ، مكى  ازيد بف ىطلِ لىَيْشُكِرؼِّ ث لىبصر ، لىكض  لُح، لإلملـ، لىحلفع، لى بت، محدِّ ( َأُبك َىَكلَنَ  لىَكض 
 (.ٜٖ/ رقـ ٕٚٔ/ َٛهِبّ  )ِى ذ  . َّار أىةـ لىنبةِ لىَبز لرلىكلَِّط ، 

مته ف  لىحداث لىَّلبق.ل َّكد بف َقْيس،  ق . ( ٙ)  َّبق تْر
 (.ٖٖ٘ٔ/ رقـ ٛٛ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٚ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٛ)  (.ٗٛٔٓٔ/ رقـ ٕٙٔ/ ٜلىَّ 
لِرِمّ  )( ٜ)  (.ٙٗ/ رقـ ٜٔٔ/ ََُّٔنُف لىد 
 (.ٕٔٛ٘ٔ/ رقـ ٕٔٗ/ ٖٕ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٓٔ)
 (.ٜٙٔ/ رقـ ٜٚٔ/ ٖ) ِحب لف( صحيد لبف ٔٔ)
ِحْيَحْافِ ( ٕٔ)  (.ٜٙٓٚ/ رقـ ٓٔٔ/ ِٗىْ َحلِكـ ) لىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٖٖ٘ٔ/ رقـ ٛٛ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٖٔ)
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لىه  قلت َأْحَمد ْبف َحْنَبِف  لىتع اق ى   مَّند ، كقلؿ شعاب كمف معه (ٔ)صحيد : "إَّنلدو صحيد، ْر
لؿ لىشا اف غار نُ  ، كقكؿ لىحلفع ىنه ف  ِ َق ، فقد ركػ ىه أصحلب لىَّنف، كهك ؼّ زِ نَ د لىعَ يْ بَ ْر

 .(ٕ)"َمْقُبْكؿ! غار َمْقُبْكؿلىتقريب: 

َ َنل َعلَى َرِحَمُه للُا تَ  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـالث: َ َنل َىِباَدُ  (ٖ)ْبُف ََُّ ْيَملَف لْ َْنَبلِرؼ   ُمَحم د: َحد  ، َحد 
َث، (٘)، َىِف لْ َََّْكِد ْبِف َقْيسٍ (ٗ)ْبُف ُحَمْادٍ  لِبِر ْبِف َىْبِد ّللا ِ رض  للا ىنه َحد  َْ ، َىْف  ، َىْف ُنَبْيٍد لْىَعَنِزؼِّ

 ِ ـْ َقْكًمل َىيْ ملسو هيلع هللا ىلصَىْف َرَُّكِؿ ّللا  ِريَف َكلْ َْنَصلِر، ِإف  ِمْف ِإْ َكلِنُك ِْ َس ، َأن ُه َأَرلَد َأْف َيْغُزَك، َفَقلَؿ: "َيل َمْعَشَر لْىُمَهل
َ ْاِف َأِك لى  َةَ  ِ  ُْ ـْ ِإَىْيِه لىر  ـْ َملٌؿ َكَل َىِشاَرٌ ، َفْ َيُضـ  َأَحُدُك َىُه
ٍر َيْحِمُ ُه ِإل  ُىْقَبٌ  ، َفَمل ِ ََحِدَنل ِمْف َظهْ (ٙ)

، َقلَؿ: َفَضَمْمُت ِإَى   لْ َنْاِف َأْك َ َةَ ً ، َقلَؿ: َمل ِى  ِإل  ُىْقَبٌ  َكُعْقَبِ  َأَحِدهِ (ٚ)َكُعْقَب ِ  ـْ ـْ ِمْف "، َيْعِن  َأَحِدِه
َمِ   َْ
(ٛ). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  ، ك عَ بَ رْ ف ل َ نَ لىَّ   لبِ حَ ْص أَ  فْ مِ  وِ رِ اْ غَ  فَ كْ دُ  هِ ِْ يْ رِ  ْ تَ بِ  َأُبك َدلُكدلنفرد لإلملـ   َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ
 .(ٜ)ِبِمْ ِ هِ ل َّكد بف قيس، به  ِمْف َطِرْيقِ 

هُ   ل شعرؼ ََّ كْ   مُ بِ أَ  ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ   .ِبَنْحِكو (ٔٔ)ُمَِّْ ـ، ك (ٓٔ)لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ

 

 

 

                                                           

 (.ٕٚٚٓ/ رقـ ٜ٘/ ٗ( مَّند أب  يع   لىمكص   )ٔ)
 (.ٕٔٛ٘ٔ/ رقـ ٖٕٗ/ ٖٕ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٕ)
، أبك هلركف ٖ) بف أب  دلكد، صدكؽ، مف لىعلشر ، ملت َّن  أربع ك ة اف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ل( ُمَحم د بف َّ يملف لَ ْنَبلِرؼ 

ر ) َْ  (.ٕٖٜ٘/ رقـ ٕٛٗصلْبِف َح
مته )ص ربمل أ طأ ،صدكؽ، نحكؼ ، ( ىباد  بف حمادٗ)  (.ٖٔٔ. َّبق تْر
متهل َّكد بف َقْيس،  ق . ( ٘)  (.ٖٗٔ)ص  َّبق تْر
َ ْاِف َأِك لى  َةَ ِ : أؼ: ى   حَّب لىقدر  كلىحلؿ مف لىيَّلر كلإلىَّلر. تطريز ريلض لٙ) ُْ ـْ ِإَىْيِه لىر  ىصلىحاف ( َفْ َيُضـ  َأَحُدُك

 (.ٛٙ٘/ ٔؼ )دِ ْْ ى ن  
 (.ٕٛٙ/ ٖلىنهلي  ف  غريب لىحداث كل  ر لبف ل  ار ) ُاْنَظر:( ُىْقَبٌ  َكُعْقَبِ : لىتنلكب ف  لىرككب. ٚ)
 (.ٖٕٗ٘/ رقـ ٛٔ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٛ)
 (.ٖٙٛٗٔ/ رقـ ٛٗٔ/ ٖٕ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٜ)
 (.ٕٛٔٗ/ رقـ ٖٔٔ/ ٘) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٓٔ)
 (.ٙٔٛٔ/ رقـ ٜٗٗٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٔٔ)
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 ِث:الُحْكُم َعَمى الَحِديْ 

كد متلبع ىُنَبْيد لىَعَنِزّؼ ل يضرو   نه  ، ِ َق صحيد لإلَّنلد   ف ْميع ركلته  قلت، كىدـ ْك
لو، ككلفقه  :لْىَحلِكـقلؿ  ، كقلؿ ل ىبلن : إَّنلدو (ٔ)لىذ َهِب هذل حداث صحيد لإلَّنلد كىـ ا ْر
 .(ٖ)كقلؿ شعاب ل رنؤكط ف  تع يقه ى   مَّند أحمد: إَّنلدو صحيد، (ٕ)صحيد

ـَْشعريُّ ( ُيوُسُف ٗ)ب  -ٕٙ  .(٘), من السادسة(ٗ)ْبُن َأِبي ُبْردة ابن أبي موسى ا

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٙ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٚ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو: رد  مف  قلت آؿ أب  مكَّ ، كىـ اكَّف لبف أب  بُ : لْىَحلِكـ، كقلؿ (ٛ)ِ َق قلؿ لىعْ  :  َأْقَواُل النُّل 
ىنػد  -، كقلؿ ف  مكضػع آ ػر (ٜ)نْد أحدًل يطعف فيه، كقد ذكر َّملع أبيه مف ىلئش  رض  للا ىنهل

: قػد لحػػتس لىشػػا لف بػركل  هػػذل لىحػداث ىػػف آ ػػرهـ غاػر اكَّػػف لبػف أبػػ  ُبػػرد  -لىحكػـ ى ػػ  حػداث ىػػه 
ذكػرو لبػف ، ك (ٓٔ)ا ه فإنه ىزيػز لىحػداث ْػدلً كلىذؼ ىندؼ أنهمل ىـ اهمةو بْرح كل بضعف، بِ ىق   حد

 .(ٔٔ)لى َِّقلتف   ِحب لف

 . َمْقُبْكؿ، تفرد لبف حْر، فقلؿ: ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

ه، كلبف ىن ََّلِئ ّ ل، ك لىتِّْرِمِذؼّ ، ك َأُبك َدلُكدف  ل دب لىمفرد، ك  لْىُبَ لِرؼّ أ رج ىه   َْ ، حدا ًل كلحدًل، َمل
 كهك ى   لىنحك لىتلى :

َ َنل َىْمُرك ْبُف َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ   ، (ٕٔ)لىن لِقدُ  ُمَحم د: َحد 

                                                           

ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٔ)  (.ٕٔ٘ٗ/ رقـ ٜٓ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٕ٘ٛ/ رقـ ٕٛ/  ٚ( صحيد أب  دلكد ىألىبلن  )ٕ)
 (.ٖٙٛٗٔ/ رقـ ٛٗٔ/ ٖٕ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٖ)
: هذو لىنَّب  إى  َأْشَعر، كه  قٗ) ْمَعلن  )( لَ ْشَعِرؼ   (.ٙٚٔ/ رقـ ٕٙٙ/ ٔبا   مشهكر  مف لىيمف. ل نَّلب ى َّ 
ر )( ٘) َْ  (.ٚ٘ٛٚ/ رقـ َٓٔٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٚٗٙ/ رقـ ٜٜٖ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٙ)
ر )( ٚ) َْ  (.ٚ٘ٛٚ/ رقـ َٓٔٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
(ٛ ِ ْْ  (.ٗٚٛٔ/ رقـ ٘ٛٗ/ ّٔ  )( معرف  لى َِّقلت ِىْ ِع
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٜ)  (.ٖٙ٘/ رقـ ٕٔٙ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٜٛ/ رقـ ٕٖ/ ٔ) لىمصدر نفَّه( ٓٔ)
 (.ٔ٘ٛٔٔ/ رقـ ٖٛٙ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٔٔ)
مته ،  ق  حلفع، كهـ ف  حداث.( ىمرك بف ُمَحم د لىنلقدٕٔ)  (.٘ٚ)ص  َّبق تْر
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ـُ ْبُف لْىَقلَِّـِ  َ َنل َهلِش َحد 
(ٔ) ُِ َ َنل ِإََّْرلِئا َ ْتِن  َىلِئَشُ  (ٖ)ُبْرَدَ ، َىْف َأِبيهِ  ، َىْف ُاكََُّف ْبِف َأِب (ٕ)، َحد  ، َحد 
 .(ٗ)َكلَف ِإَذل َ َرَج ِمَف لىَغلِئِط َقلَؿ: "ُغْفَرلَنَؾ" ملسو هيلع هللا ىلصَرِضَ  ّللا ُ َىْنَهل، َأف  لىن ِب   

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ   ه، كلبف (ٙ)لىن ََّلِئ ّ ، ك (٘)لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ َْ َمل
إَّرلئاِ، ىف اكَّف بف أب   ِمْف َطِرْيقِ  مَّتهـ   (ٚ)

 برد ، به ب فظه.
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ػكد متػلبع ىاكَّػف بػف أبػ  ُبػْرد  ل يضػرو   نػه   صحيد لإلَّنلد   ف ْميع ركلته  قلت، كىػدـ ْك
ىػػف اكَّػػف بػػف أبػػ  إَّػػرلئاِ،  ِمػػْف َحػػِدْاثِ : "هػػذل حػػداث حَّػػف غريػػب ل نعرفػػه إل لىتِّْرِمػػِذؼّ ، قػػلؿ ِ َقػػ 
: "هػذل حػػداث صػػحيد، فػإف اكَّػػف بػػف لْىَحػػلِكـ، كقػػلؿ (ٓٔ)ِحب ػلف، كلبػػف (ٜ)ُ َزْيَمػػ ، كصػػححه لبػف (ٛ) "دَ رْ ُبػ

أب  ُبرد  مف  قلت آؿ أب  مكَّ ، كىـ نْد أحدًل يطعف فيه، كقد ذكر َّملع أبيه مف ىلئش  رضػ  للا 
كلبػػف لىْػػلركد ، (ٖٔ)، كصػػححه أبػػك حػػلتـ(ٕٔ)صػػحيد، كقػػلؿ ل ىبػػلن : "إَّػػنلدو (ٔٔ)لىػػذ َهِب ىنهػػل"، ككلفقػػه 

 .(٘ٔ)ككؼ كلىن  ، (ٗٔ)

                                                           

،  ُمَِّْ ـ( هلشـ بف لىقلَّـ بف ٔ) ،  بت، مف ِ َق ، لىبغدلدؼ، َأُبك لىن ْضِر، مشهكر بكناته، كىقبه: َقْيَصر، َمْكَلُهـلى  ْاِ   
ر )لىتلَّع ، ملت َّن  َّبع كملئتاف، كىه  ةث كَّبعكف.  َْ  (.ٕٙ٘ٚ/ رقـ ٓٚ٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ِبْيِع ، لىَهْمَدلن ، أبك اكَّف لىككف ، ِ َق ، ُتك ـ فيه بة حْ ، مف لىَّلبع ، ملت ٕ) ( إَّرلئاِ بف اكنس بف أب  إَّحلؽ لىَّ 
ر )ص َْ  (.ٔٓٗ/ رقـ َّٗٓٔن  َّتاف، كقاِ بعدهل. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، مف لى لى  ، ملت َّن  أربع كملئ ، كقاِ ِ َق مه: ىلمر، كقاِ لىحلرث، بف أب  مكَّ  لَ ْشَعرؼ، قاِ لَّل( أبك ُبْرَد  ٖ)
ر )غار ذىؾ، ْلز لى ملناف.  َْ  (.ٕٜ٘ٚ/ رقـ ٕٔٙصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٖٓ/ رقـ ٛ/ ََُّٔنُف َأِب  َدلُكد )( ٗ)
 (.ٚ/ رقـ ٚ٘/ ََُّٔنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٘)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن  ( ٙ)  (.ٕ٘ٛٚ/ رقـ ٖ٘/ ََّٜلِئّ  )لىَّ 
ه )( ٚ) َْ  (.ٖٓٓ/ رقـ ٕٓٓ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
 (.ٚ/ رقـ ٚ٘/ ََُّٔنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٛ)
 (.ٜٓ/ رقـ ٛٗ/ ٔ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٜ)
 (.ٗٗٗٔ/ رقـ ٜٕٔ/ ٗ) ِحب لف( صحيد لبف ٓٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٔٔ)  (.ٖٙ٘/ رقـ ٕٔٙ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٖٕ/ رقـ ٜ٘/ ٔد )لكُ   دَ بِ أَ  دُ يْ حِ ( َص ٕٔ)
ُِ لىَحِدْاِث لْبف َأِب  َحلِتـ )( ٖٔ)  (.ٖٜ/ رقـ ٔٗ٘/ ِٔىَ 
 (.ٕٗ/ رقـ ٖٕ/ ٔ( لىمنتق  لبف لىْلركد )ٗٔ)
 (.ٜٖٔ/ رقـ ٓٚٔ/ ٔ) ى ن َكِكؼّ (  ةص  ل حكلـ ف  مهملت لىَّنف كقكلىد لإلَّةـ ٘ٔ)
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نن اـربعة.اتُّ من المطمب الـاني:  واية عنو في ـالـة من السُّ  ِ ع بالرِّ
واية عنو ت  من االملصد اـول:   .الن َساِويّ , و التِّْرِمِذيّ , و َأُبو َداُودَ ع بالرِّ

 .  (ٔ))ع  د ت س( عبد الممك بن أبي محذورة الجمحي -ٕٚ

 .(ٖ)، كقلؿ لبف حْر: مقبكؿ(ٕ)قلؿ لىذهب :  ق  قول اإلمامين فيو:

 .(ٗ)بف حبلف ف  لى قلتلذكرو أقوال النلاد فيو: 

 ق ، ك قه لبف حبلف كلىذهب ، كتكبع ف  حدا ه كمل َّيأت  ف  لىدرلَّ  لىتطبيقي  إف خالصة اللول فيو: 
 شلِ للا تعلى .

 الدراسة التطبيلية عمى مروياتو:

أ رج ىه لىب لرؼ ف    ق أفعلؿ لىعبلد، كأبػك دلكد، كلىترمػذؼ، كلىنَّػلئ  حػدا ًل كلحػدًل، كهػك ى ػ   
 لىنحك لىتلى : 

دٌ قػػلؿ لإلمػػلـ أبػػك دلكد رحمػػه للا تعػػلى :  َ َنل ُمََّػػد  َ َنل لْىَحػػلِرُث ْبػػُف ُىَبْاػػدٍ (٘)َحػػد  ػػِد ْبػػِف َىْبػػِد (ٙ)، َحػػد  ، َىػػْف ُمَحم 
وِ (ٚ)َمْحػػُذكَر َ لْىَمِ ػػِؾ ْبػػِف َأِبػػ   ػػدِّ َْ ، َىػػْف َأِبيػػِه، َىػػْف 

ِ َى ِّْمِنػػ  َُّػػن َ  لْ ََذلِف؟، َقػػلَؿ: (ٛ) ، َقػػلَؿ: ُقْ ػػُت: َيػػل َرَُّػػكَؿ ّللا 
                                                           

 (.ٕٚٓٗ/ رقـ ٖٗٙ)ص( تقريب لىتهذاب لبف حْر ٔ)
 (.ٖ٘ٚٗ/ رقـ ٛٙٙ/ ٔ( لىكلشف ى ذهب  )ٕ)
 (.ٕٚٓٗ/ رقـ ٖٗٙ( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ٖ)
 (.ٕٚٔٗ/ رقـ ٚٔٔ/ ٘( لى قلت لبف حبلف )ٗ)
مته، ِ َق ، حلفع. د بف ُمََّْرِهدُمََّد   (٘)  (.ٚٔٔ)ص  َّبق تْر
د لإليلدؼ، أبك قدلم  لىبصرؼ، صدكؽ ا ط ِ، مف لى لمن . قلؿ لبف معاف: ضعاف لىحداث، كقلؿ ( لىحلرث بف ىباٙ)

أحمد بف حنبِ: مضطرب لىحداث، كقلؿ ف  مكضع آ ر: ىيس بلىقكؼ، يكتب حدا ه كل يحتس به، كهك بصرؼ، 
(، لىع ِ ٖٖٓٔ/ رقـ ٚٗٔهذاب لبف حْر )ص كقلؿ ىبد لىرحمف: َكلَف ِمْف ُشُاكِ َنل َكَمل َرَأْاُت ِإل  َ ْاًرل، تقريب لىت

لؿ  حمد ركلي  لبنه ىبد للا ) (، ٜٕ٘/ رقـ ٕٕٔ/ ٔ(، لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )ٗٓٓٗ/ رقـ ٕٚ/ ٖكمعرف  لىْر
 (. ق ت: صدكؽ ا ط ِ كمل قلؿ لبف حْر.ٖٔٚ/ ٔٛ/ ٖلىْرح كلىتعداِ لبف أب  حلتـ )

ح ، لىمك ، لىمؤذف، مقبكؿ، مف لىَّلبع . تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص (   بف ىبد لىم ؾ بف أب  محذكر  لىْمٚ)
/ رقـ ٓٔٙ/ ٕ(. قلؿ لىذهب : ف  ل ذلف ىف أبيه فيه ىاف. لىمغن  ف  لىضعفلِ ى ذهب  )ٓٓٔٙ/ رقـ ٜٗٗ
 (. ق ت: مقبكؿ كمل قلؿ لبف حْر.ٕٛٚ٘

ُف َرَُّكِؿ للِا َص    (ٛ) ، ُمَؤذِّ َمِح   ُْ ـَ َكُهَك ََُّمَرُ  ْبُف ِمْعَاِر ْبِف َكْهِب ْبِف َدْىُمكِص ْبِف ََّْعِد ْبِف َأُبك َمْحُذكَرَ  لْى ُ َىَ ْيِه َكََّ     ّللا 
ُف لىن ِب ِّ َص    َمٍد َأُبك َمْحُذكَرَ ، ُمَؤذِّ ُْ : ََُّمَرُ  ْبُف ِمْعَاِر ْبِف َىْكَذلَف ْبِف ََّْعِد ْبِف  َِ َمٍد، َكِقا ُ َىَ ْيِه َكََّ  ـَ  ُْ ـَ، ّللا  ل ، َنَزَؿ لىش 
َ َس، َفقُ  َْ ـِ َرْأَِِّه ُاْرَُِّ َهل َفَتْبُ ُغ لْ َْرَض ِإَذل  ٌ  ِف  ُمَقد  : َأْكُس ْبُف ِمْعَاٍر، َكلَنْت َىُه ُقص  َِ ْ َنل َىُه: َل َتْحِ ْقَهل؟ َفَقلَؿ: ِإف  َكِقا

ـَ َمَََّد َىَ ْاَهل بِ  ُ َىَ ْيِه َكََّ   َاِدِو، َفَ َُّْت َأْحِ ُقَهل َحت   َأُمكَت، َفَمل َحَ َقَهل َحت   َملَت. معرف  لىصحلب  َرَُّكَؿ للِا َص    ّللا 
 (.ٔٔٗٔ/ ٖ ب  ُنعيـ )
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ـَ َرْأَِّػػ ، َكَقػػلَؿ: " َتُقػػكُؿ: ّللا ُ َأْكَبػػُر ّللا ُ َأْكَبػػُر، ّللا ُ َأْكَبػػُر ّللا ُ َأْكَبػػُر، َتْرَفػػعُ  ـ  َتُقػػكُؿ:  ِبَهػػل َصػػَفَمََّػػَد ُمَقػػد  ْكَتَؾ،  ُػػ
 ،ِ ِ، َأْشَهُد َأْف َل ِإَىَه ِإل  ّللا ُ، َأْشَهُد َأْف َل ِإَىَه ِإل  ّللا ُ، َأْشَهُد َأف  ُمَحم ًدل َرَُّكُؿ ّللا  ػًدل َرَُّػكُؿ ّللا  َأْشَهُد َأف  ُمَحم 

َهلَدِ ،  ـ  َتْرَفُع َصْكَتَؾ ِبلىش  َأْشَهُد َأْف َل ِإَىَه ِإل  ّللا ُ، َأْشَهُد َأْف َل ِإَىَه ِإل  ّللا ُ، َأْشَهُد َأف  َتْ ِفُض ِبَهل َصْكَتَؾ، ُ 
ػَةِ ، َحػ    َةِ ، َح   َىَ   لىص  ِ، َح   َىَ   لىص  ِ، َأْشَهُد َأف  ُمَحم ًدل َرَُّكُؿ ّللا  َىَ ػ  لْىَفػَةِح، ُمَحم ًدل َرَُّكُؿ ّللا 

ػػَةُ  َ ْاػػٌر ِمػػَف لىن ػػْكـِ، ّللا ُ َحػػ   َىَ ػػ  لْىَفػػ ػػَةُ  َ ْاػػٌر ِمػػَف لىن ػػْكـِ، لىص  ػػْبِد ُقْ ػػَت: لىص  َةِح، َفػػِإْف َكػػلَف َصػػَةُ  لىص 
َأْكَبُر ّللا ُ َأْكَبُر، َل ِإَىَه ِإل  ّللا ُ"
(ٔ). 

 تخريج الحديث:

ػػه لىب ػػلرؼ فػػ    ػػق أفعػػلؿ لىعبػػلد        د لىكهػػلب بػػل تةؼ فػػ  ل ىفػػلظ، ىػػف ىبػػد للا بػػف ىبػػ (ٕ)أ ْر
ػػػه أبػػػك دلكد ػػػه لىنَّػػػلئ  (ٖ)كأ ْر ىػػػف بشػػػر بػػػف معػػػلذ  (ٗ)ىػػػف لىنفا ػػػ  بػػػل تةؼ بعػػػض ل ىفػػػلظ، كأ ْر

بػػل تةؼ ل ىفػػلظ   ة ػػتهـ )ىبػػد للا بػػف ىبػػد لىكهػػلب، كلىنفا ػػ ، كبشػػر بػػف معػػلذ( ىػػف إبػػرلهيـ بػػف ىبػػد 
ه لىنَّلئ  د لىم ؾ بػف أبػ  مف طريق ىبد لىعزيز بف ىب (٘)لىعزيز بف ىبد لىم ؾ بف أب  محذكر ، كأ ْر

إبرلهيـ بػف ىبػد لىعزيػز بػف ىبػد لىم ػؾ بػف أبػ  محػذكر ، كىبػد لىعزيػز بػف ىبػد لىم ػؾ محذكر    كةهمل )
 بف أب  محذكر ( ىف ىبد لىم ؾ بف أب  محذكر .

ػػه أبػػك دلكد ػػه لىنَّػػلئ  (ٙ)كأ ْر مػػف  (ٚ)مػػف طريػػق أبػػك ىلصػػـ بػػل تةؼ بعػػض ل ىفػػلظ، كأ ْر
أبػك ىلصػـ، كلىحْػػلج( ىػف لبػف ْػريس ىػف ىبػد لىعزيػز بػف ىبػػد يػق لىحْػلج بزيػلد  أىفػلظ  كةهمػل )طر 

 لىم ؾ بف أب  محذكر .

ػه أبػك دلكد ىبػػد لىعزيػز بػػف ) مػػف طريػق ىبػد لىم ػػؾ بػف أبػ  محػػذكر  م تصػرًل  كةهمػل (ٛ)كأ ْر
ْمح ىبد لىم ؾ بف أب  محذكر ، كىبد لىم ؾ بف أب  محذكر ( ىف ىبد للا بف محا ُْ ريز لى

(ٜ). 

                                                           

 (.ٓٓ٘/ رقـ ٖٙٔ/ ٔ( َّنف أب  دلكد )ٔ)
 (.ٙ٘/ ٔ(   ق لفعلؿ لىعبلد ى ب لرؼ )ٕ)
 (.ٗٓ٘/ رقـ ٖٚٔ/ ٔ( َّنف أب  دلكد )ٖ)
 (.ٜٕٙ/ رقـ ٖ/ ٕ( َّنف لىنَّلئ  )ٗ)
 (.ٜٕٙ/ رقـ ٖ/ ٕ( َّنف لىنَّلئ  )٘)
 (.ٖٓ٘/ ٖٚٔ/ ٔ( َّنف أب  دلكد )ٙ)
 (.ٕٖٙ/ رقـ ٘/ ٕ( َّنف لىنَّلئ  )ٚ)
 (.٘ٓ٘/ رقـ ٖٛٔ/ ٔ( َّنف أب  دلكد )ٛ)
ُْ  كهب بف ْنلد  بف محاريز بف للا ىبد (ٜ)  بات نزؿ  ـ ،بمك  محذكر  أب  حْر ف  اتيملً  كلف ،لىمك  ،ح مَ لى

. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص قب هل كقاِ كتَّعاف تَّع َّن [ لىملئ  دكف ] ملت ،لى لى   مف ،ىلبد ، ق  ،لىمقدس
 (.ٖٗٓٙ/ رقـ ٕٕٖ
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ه أبك دلكد ػه لىنَّػلئ  (ٔ)كأ ْر مػف طريػق حْػلج  (ٕ)مف طريق أبك ىلصـ، كىبد لىػرزلؽ، كأ ْر
بزيلد  أىفلظ   ة تهـ )أبك ىلصػـ، كىبػد لىػرزلؽ، كحْػلج( ىػف لبػف ْػريس ىػف ى مػلف بػف لىَّػلئب ىػف 

ْمحػ ، لىَّػلئب كأـ ىبػد ، أربعػتهـ )ىبػد للا بػف محاريػز (ٗ)كأـ ىبد لىم ؾ بف أب  محػذكر  ،(ٖ)لىَّلئب ُْ لى
 لىم ؾ بف أب  محذكر ، كىبد لىم ؾ بف أب  محذكر ( ىف أب  محذكر .

 الحكم عمى الحديث

إَّػػنلدو ضػػعاف، فيػػه   بػػف ىبػػد لىم ػػؾ بػػف أبػػ  محػػذكر  مقبػػكؿ كقػػد تكبػػع كمػػل هػػك كلضػػد فػػ   
د للا بػػف محاريػػز لىت ػػريس، كتكبػػع ىبػػد لىم ػػؾ بػػف أبػػ  محػػذكر  متلبعػػ  تلمػػ  مػػف قبػػِ  ة ػػ ، كهػػـ )ىبػػ

لىْمح ، كلىَّػلئب، كأـ ىبػد لىم ػؾ بػف أبػ  محػذكر ( كمػل هػك كلضػد فػ  لىت ػريس، فارتقػ  لإلَّػنلد إىػ  
 .(٘)لىحَّف ىغارو، كلىحداث قلؿ فيه ل ىبلن : صحيد

 ,َفــلس اْلُلَرِشــيُّ )د ت س( َعْبــُد اْلَمِمــِك ْبــُن َنْوَفــِل ْبــِن ُمَســاِحِع ْبــِن َعْبــِد َّللا ِ ْبــِن َمْخَرَمــَة, َأُبــو َنوْ   -ٕٛ
 .(7)خمسين وماوة, من الـالـة, مات سنة اْلَمَدِنيُّ  (ٙ)اْلَعاِمِريُّ 

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٛ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٜ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
اِد ِفْيِو: ، كقػلؿ (ٔٔ)  أهػِ مكػ ِنػقِ تْ ع آ ر: مف مُ ، كقلؿ ف  مكض(ٓٔ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 

 : شاخ مف أهِ لىمدان .(ٖٔ)، كلبف ىَّلكر(ٕٔ)لبف َّعد
  ق . ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

 

                                                           

 (.ٔٓ٘/ رقـ ٖٙٔ/ ٔ( َّنف أب  دلكد )ٔ)
 (.ٖٖٙ/ رقـ ٚ/ ٕ( َّنف لىنَّلئ  )ٕ)
ُْ  ،لىَّلئب (ٖ)  (.ٖٕٕٓ/ رقـ ٕٕٛ. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص لى لى   مف ،مقبكؿ ،لىمك  ، حِ مَ لى
 (.ٙٗٚٛ/ رقـ ٚ٘ٚ. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص لى لني  مف ،مقبكى  ،محذكر  أب  زكج ،لىم ؾ ىبد أـ (ٗ)
 (.٘ٔ٘/ رقـ ٕٔٗ/ ٕ( صحيد أب  دلكد ىألىبلن  )٘)
لؿ، منهـ: ىلمر بف ىؤّؼ، كلى لن : منَّكب إى  ىلمر بف صعصع ، كلى لىث: ٙ) : هذو لىنَّب  إى   ة   ْر ( لْىَعلِمِرؼ 

ْمَعلن  )منَّكب   (.ٕٗ٘ٙ/ رقـ ٕ٘ٔ، ٔ٘ٔ/ ٜإى  ىلمر بف ىدؼ بف تْاب. ُاْنَظر: ل نَّلب ى َّ 
ـِ ِى ذ َهِبّ  )ٚ) ر )ص ٕٕٛ/ رقـ ٕٜٔ/ ٖ( ُاْنَظر: َتلِرْيُخ لإِلََّْة َْ  (.ٕٕٙٗ/ رقـ ٖٙٙ(. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٖٛٗ/ رقـ ٓٚٙ/ ٔ( لىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )ٛ)
ر )ص ( تَ ٜ) َْ  (.ٕٕٙٗ/ رقـ ْٖٙٙقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٜٔٔ/ ٚٓٔ/ ٚ( لى َِّقلت لْبف ِحب لف )ٓٔ)
 (.ٖٖٔٔ/ ٕٕٛ/ ٔ) ِحب لف( مشلهار ى ملِ ل مصلر لبف ٔٔ)
 (.ٖٕ٘/ ٛلىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )( ٕٔ)
 (.ٔٚٔ/ ٓٚ( تلريخ دمشق لبف ىَّلكر )ٖٔ)
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َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : لىن ََّلِئ ّ ك  لىتِّْرِمِذؼّ ك  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 

َ َنل ََِّعاُد ْبُف َمْنُصػكرٍ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  ، َىػْف َىْبػِد لْىَمِ ػِؾ ْبػِف (ٕ)، َأْ َبَرَنػل َُّػْفَيلفُ (ٔ): َحد 
ـٍ لْىُمَزِنػػ ِّ  ِِ ْبػػِف ُمََّػلِحٍق، َىػػِف لْبػػِف ِىَصػل ِفػ  ََّػػِري ٍ ، َفَقػػلَؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص ، َقػػلَؿ: َبَعَ َنػل َرَُّػػكُؿ ّللا ِ (ٗ)، َىػْف َأِبيػػهِ (ٖ)َنْكَفػ

ًنل َفَة َتْقُتُ كل َأَحًدل" ـْ ُمَؤذِّ ًدل َأْك ََِّمْعُت ِْ ـْ َمَّْ "ِإَذل َرَأْاُت
(٘). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ   ، به.َّفيلف بف ُىاان  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَملبزيلد  قص    (ٚ)لىن ََّلِئ ّ ب فظه، ك  (ٙ)لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
ـٍ لْىُمَزِنػػ ِّ ل ُيعػػرؼ، قػػلؿ     ، كقػػلؿ (ٛ): حَّػػف غريػػبلىتِّْرِمػػِذؼّ ضػػعاف لإلَّػػنلد،  ف فيػػه لْبػػف ِىَصػػل
ػػكقػػد حَ  لىَبػػز لرك  لىط َبَرلِنػػ ّ : ركلو لىَهْاَ ِمػػ ّ  َّػػنلدهمل أفضػػِ مػػف إَّػػنلدو لىتِّْرِمػػِذؼّ ف َّ  ، كقػػلؿ (ٜ)هػػذل لىحػػداث كلم

َّػػنلدهمل حَّػػف لىَبػػز لرك  لىط َبَرلِنػػ ّ ر: ركلو فػػ  مكضػػع آ ػػ ، كهػػك كمػػل قػػلؿ ىمػػل (ٔٔ)ه ل ىبػػلن فَ ع  ، كَضػػ(ٓٔ)كلم
 ذكرنلو.
, مـولى عمـر ابـن عبـد العزيـز, ويلـال: مـولى طمحـة,  -ٜٕ )د ت س( ُمزَاِحُم ْبُن َأِبي ُمزَاِحمس الَمكِّـيُّ

ادسة  .(ٕٔ)من الس 
ٍر: ، (ٖٔ)ِ َق : َقلَؿ لىذ َهِب    َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: َْ                          .(ٗٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

                                                           

ع ىم ل ف  كتلبه ىشد  ِ َق أبك ى ملف لىَ َرلَّلن ، نزيِ مك ،  ،ر بف شعب ( َّعاد بف منصك ٔ) ، مصنِّف، ككلف ل َاْر
ر )ك كقه به، ملت َّن  َّبع كىشريف، كقاِ بعدهل، مف لىعلشر .  َْ  (.ٜٜٖٕ/ رقـ ٕٔٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

مته بف ىاان ، ِ َق . ( َّفيلفٕ)  (.ٜٔ)ص  َّبق تْر
َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ( لبف ىصلـ لْىُمَزِنّ  ىف أبيه، ل يعرؼ حلىه، قاِ لَّمه: ىبد لىرحمف، كقاِ: ىبد للا، مف لى لى  . ٖ)

ر ) َْ  (.ٔٛٗٛ/ رقـ ٜٙٙص لْبِف َح
، صحلب ، َّكف لىمدان . ُاْنَظر: معرف  لىصحلٗ) ـُ لىُمْزِن    (.ٕٗٗٔ/ ٗب   ب  ُنَعْيـ )( ِىَصل
 (.ٖٕ٘ٙ/ رقـ ٖٗ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٘)
 (.ٜٗ٘ٔ/ رقـ ٕٚٔ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٙ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٚ)  (.ٚٛٚٛ/ رقـ ٕٕٔ/ ٛلىَّ 
 (.ٜٗ٘ٔ/ رقـ ٕٚٔ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٛ)
َكلِئد َكَمْنَبع لىفَ ( ٜ) َمُع لىز  ْْ  (.ٜٜ٘ٙ/ رقـ ٘ٛ٘/ َ٘كلِئد ِىْ َهْاَ ِم  )َم
 (.ٖٙ٘ٓٔ/ رقـ ٖٓٔ/ ٙ) لىمصدر نفَّه (ٓٔ)
 (.ٗ٘ٗ/ رقـ ٜٕٖ/ ٕ( ضعاف أب  دلكد )ٔٔ)
ر )( ٕٔ) َْ  (.ٕٛ٘ٙ/ رقـ ٕٚ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٙٚ٘/ رقـ ٕٗ٘/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٖٔ)
ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لبْ ( ٗٔ) َْ  (.ٕٛ٘ٙ/ رقـ ٕٚ٘ص ِف َح
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اِد ِفْيِو:                                                                              .(ٕ)، كقلؿ: اركؼ لىمرلَّاِلى َِّقلتف   ِحب لف، كذكرو لبف (ٔ)قلؿ لبف َّعد: ق اِ لىحداث َأْقَواُل النُّل 
 .ِ َق  ُقْمُت:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
 ى   لىن حك لىت لى : كحدا ًل كلحًدل، كه لىن ََّلِئ ّ ، ك لىتِّْرِمِذؼّ ، ك َأُبك َدلُكدأ رج ىه 

َ َنل ُقَتْاَبُ  ْبُف ََِّعادٍ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  ـِ ْبِف َأِبػ  ُمػَزلِحـٍ (ٖ): َحد  َ َنل ََِّعاُد ْبُف ُمَزلِح ، (ٗ)، َحد 
َ ِن  َأِب  ُمَزلِحـٍ  ِ ْبػِف َأَِّػادٍ (٘)َحد  ، (ٚ)َىػْف ُمَحػرٍِّش لْىَكْعِبػ ِّ رضػ  للا ىنػه ،(ٙ)، َىْف َىْبِد لْىَعِزيِز ْبػِف َىْبػِد ّللا 
َِ لىن ِبػػ    ْعَرل ملسو هيلع هللا ىلصَقػػلَؿ: "َدَ ػػ ِْ ـ  لَّْػػَتَكػ َىَ ػػ  َرلِحَ ِتػػِه لْى ،  ُػػ ـ  َأْحػػَرـَ َِ ّللا ُ،  ُػػ ِد َفَرَكػػَع َمػػل َشػػل ِْ َِ ِإَىػػ  لْىَمَّْػػ ػػل َْ َنػػِ  َف

َ  َكَبلِئٍت" َِ َبْطَف ََِّرَؼ َحت   َىِقَ  َطِريَق لْىَمِداَنِ  َفَأْصَبَد ِبَمك  َفلََّْتْقَب
(ٛ). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ   .(ٜ)ُقَتْاَب  بف َّعاد، ىف ََِّعاد ْبف ُمَزلِحـ ْبف َأِب  ُمَزلِحـ، به بزيلد  أىفلظ ىف لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ
هُ ك  ُشػَعْاب  ِمػْف َطِرْيػقِ فػ  لىَّػنف لىكبػرػ  لىن ََّػلِئ ّ ، ك (ٓٔ)يحا  بف َّعاد ِمْف َطِرْيقِ  لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ
ْعَرل ِكَةُهَمػػل  (ٔٔ)ْبػػف ِإَّْػػَحلؽ ِْ َدلُكد ْبػػف َىْبػػد  ِمػػْف َطِرْيػػقِ  لىط َبَرلِنػػ ّ َنػػِ  َكَبلِئػػٍت"، ك بػػل تةؼ ىفػػع "َفَأْصػػَبَد ِبلْى

ػػػَع َكَبلِئػػػٍت" ملسو هيلع هللا ىلصلىػػػر ْحَمف لْىَعط ػػػلر ب فػػػع: "لْىَتَمػػػَر َرَُّػػػكُؿ للِا  ـ  َرَْ ْعَرلَنػػػِ ،  ُػػػ ِْ ِمػػػَف لْى
   ة ػػػتهـ )يحاػػػ  بػػػف (ٕٔ)

َرْيس ىف ُمػَزلِحـ ْبػف َأِبػ  ُمػَزلِحـَّعاد، كُشَعْاب ْبف ِإََّْحلؽ، َدلُكد ْبف َىْبد لىر ْحمَ  ُْ بػه  ف لْىَعط لر( ىف لْبف 
                                                           

 (.ٖٓٙٔ/ ٖ٘/ ٙ لىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )( ٔ)
 (.ٕٕٗٔٔ/ ٔٔ٘/ ٚ) ِحب لفلبف  لى َِّقلت( ٕ)
مته ، ِ َق ،  بت.  بف َّعادبَ اْ تَ ( قُ ٖ)  (.ٙٛ)ص  َّبق تْر
: مْهكؿ. ركػ ىف: أبيه مزلحـ، لىذ َهِب ، مف لى لمن . قلؿ ىنه َمْقُبْكؿ، َمْكَلُهـ، لُ َمِكؼّ  ـلحِ زَ بف أب  مُ ـ لحِ زَ ( َّعاد بف مُ ٗ)

لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) ُاْنَظر: ق ت: مقبكؿ كقد تكبع ف  لىحداث. كركػ ىنه: قتاب  بف َّعاد. َْ ِِ لىرِّ / َٔٔتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
ر )(، ٜٙ٘ٔـ / رقٗٗٗ/ ٔ(، لىكلشف )ٖٕٗ٘/ رقـ ٜ٘ َْ  (.ٕٜٖٕ/ رقـ ٕٔٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 ـ.لحِ زَ   مُ بِ أَ  فُ بْ  ـُ لحِ زَ ( هك مُ ٘)
 ، لىبصرؼ، َمْقُبْكؿ، مف لىر لبع . ذكرو لبف ِحب لف ف  لى َِّقلت، كقلؿ لىذ َهِب : ك ق، كقلؿ لبف لحِ ( ىبد لىعزيز بف أَّاد لىط  ٙ)

، كذكرو لبف أب  دلكد ِحب لف، ك قه لبف ِ َق  ُقْ ُت:ف أب  دلكد، كلبف شلهاف ف  لىصحلب . حْر ف  لإلصلب : ذكرو لب
حلب . ر ) كلبف شلهاف ف  لىص  َْ / ٘(، لى َِّقلت لْبف ِحب لف )ٗٛٓٗ/ رقـ ٖٙ٘/ ُٔاْنَظر: َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

/ ٜٛٔ/ ٘(، لإلصلب  ف  تمااز لىصحلب  لبف حْر )ٖٖٚقـ / ر ٗ٘ٙ/ ٔ(، لىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )٘ٙٔٗ/ رقـ ٕ٘ٔ
  (.ٖٗٚٙرقـ 

، ِمْف َبِن  َىْبِد للِا ْبِف َكْعٍب، َىُه ُصْحَبٌ . معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ )ٚ) ، لْىُ َزلِى    (.ٕ٘ٓٙ/ ٘( ُمَحرٌِّش لْىَكْعِب  
 حيد دكف رككىه ف  لىمَّْد  فإنه منكر.(. قلؿ ل ىبلن : صٜٜٙٔ/ رقـ ٕٙٓ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٛ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٜ)  (.ٕٕٔٗ/ رقـ ٕٓٗ/ ٗلىَّ 
 (. ٖٜ٘/ رقـ ٕ٘ٙ/ ََُّٕنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٓٔ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٔٔ)  (.ٕٖٖٛ/ رقـ ٜٙ/ ٗلىَّ 
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٕٔ) َْ  .(ٔٚٚ/ رقـ ٕٖٙ/ ٕٓلىُمْع
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ْعَرلَنِ  َكَبلِئٍت". كف  ركلي   ِْ )ََِّعاد ْبف ُمَزلِحـ  ِكَةُهَمل: ُمَزلِحـ ْبف ُزَفر  لىط َبَرلِن ّ بل تةؼ ىفع "َفَأْصَبَد ِبلْى
ػػَرْيس ( ىػػف ُمػػَزلِحـ ْبػػف َأِبػػ  ُمػػزَ  ُْ ْبػػف َىْبػػد لْىُعػػز ػ  َ ػػلؿِ  ِمػػْف َحػػِدْاثِ  َكَىػػُه َشػػلِهدٌ لِحـ. ْبػػف َأِبػػ  ُمػػَزلِحـ، كلبػػف 

هُ   . (ٔ)لىفلكه  بقص  لىحداث َأْ َرَْ
  الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
فػ  قكىػه: "َفَأْصػَبَد  لى َِّقػلت ػلىف مقبػكؿ، ْبػف َأِبػ  ُمػَزلِحـ َّنلد، فيه ََِّعاد ْبػف ُمػَزلِحـ ضعاف لإل

ػػَ  َكَبلِئػػٍت"، كيرتقػػ  إ ػػِرْيس فػػ  ركلاتػػه ىػػف مػػزلحـ بػػف أبػػ  ِبَمك  َْ ىػػ  لىحَّػػف ىغاػػرو  فقػػد ُتكبػػع مػػف قبػػِ لبػػف 
 ملسو هيلع هللا ىلصلىَكْعِبػ ِّ َىػِف لىن ِبػ ِّ  ِىُمَحػرِّشٍ َهػَذل َحػِداٌث َحََّػٌف َغِريػٌب. َكَل َنْعػِرُؼ  :لىتِّْرِمػِذؼّ مزلحـ. كلىحداث قػلؿ فيػه 

  .(ٕ)َغْاَر َهَذل لىَحِداثِ 
 .(ٖ)  تع يقػه ى ػ  َّػنف أبػ  دلكد: صػحيد دكف رككىػه فػ  لىمَّػْد فإنػه منكػركقلؿ ل ىبلن  فػ

ػَ  َكَبلِئػٍت" منكػر،  ُقْ ُت: كلىصػحيد كلىحداث ارتقػ  بلىشػلهد إىػ  لىحَّػف ىغاػرو  إل أف قكىػه: "َفَأْصػَبَد ِبَمك 
ْعَرلَنػػِ  َكَبلِئػػٍت"، فقػػد  ػػلىف فيػػه ََّػػعاد بػػف ُمػػَزلِحـ لْبػػف  ِْ َقػػلتَأِبػػ  ُمػػَزلِحـ قكىػػه: "َفَأْصػػَبَد ِبلْى كمػػل ذكػػرت  لى ِّ

  .َّلبقلً 
َماِل, من الـالـة -ٖٓ ـَْكِسَيِة والشِّ  .(ٗ))د ت س( َناِبُل َصاِحُب اْلَعَباِء وا

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (٘)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٙ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
ـاِد ِفْيـِو: : هػك مػدان  ىػيس بلىمشػػهكر، (ٜ)لىن ََّػلِئ ّ ، ك (ٛ)، كيعقػػكب بػف شػاب (ٚ)دان قػلؿ لبػف لىمػ َأْقـَواُل النُّل 

 . (ٔٔ)لى َِّقلتف   ِحب لفكذكرو لبف  ،(ٓٔ)ِ َق ف  مكضع آ ر:  لىن ََّلِئ ّ كقلؿ 
 : ػػػلِ فػػػ  (ٕٔ)؟ فأشػػػلر باػػػدو أف لِ َقػػػ : نلبػػػِ صػػػلحب لىعبػػػلِ  ّ نِ طْ قُ لرَ ى ػػػد   ُقْ ػػػتُ كقػػػلؿ لىَبْرَقػػػلن   ، ْك

 ػـ قػلؿ: كأيػش  -يعنػ  ل  -؟ فأشػلر بفيػه ِ َقػ ِ صلحب لىعبلِ هػك لبِ  ب  لىحَّف نَ  ْ تُ قُ مكضع آ ر، 

                                                           

 (.ٕٙٗٛ/ رقـ ٖٗ/ ٘( أ بلر مك  ى فلكه  )ٔ)
 (.ٖٜ٘/ رقـ ٕ٘ٙ/ ََُّٕنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٕ)
 (. قلؿ ل ىبلن : صحيد دكف رككىه ف  لىمَّْد  فإنه منكر.ٜٜٙٔ/ رقـ ٕٙٓ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٖ)
ر )( ٗ) َْ  (.ٓٙٓٚ/ رقـ ٚ٘٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٔٚٚ٘/ رقـ ٖٖٔ/ ِٕى ذ َهِبّ  ) لىَكلِشفُ ( ٘)
ر )( ٙ) َْ  (.ٓٙٓٚ/ رقـ ٚ٘٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ب ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ ( فتد لىبلرؼ ٚ)  (.ٜٔٗ/ ٙلبف ْر
 (.ٜٔٗ/ ٙ) لىمصدر نفَّه( ٛ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٜ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٜٖٗٙـ / رقٜٕٗ/ َٜٕتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.ٜٖٗٙ/ رقـ ٜٕٗ/ ٜٕ) لىمصدر نفَّه( ٓٔ)
 (.٘ٗٛ٘/ ٖٛٗ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٔٔ)
لَرُقْطِنّ  )( َّؤللت لىَبْرَقلنّ  ٕٔ)  (.ٜٔ٘/ رقـ ٛٙ/ ٔى د 
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 ُقْ ػتُ كهػك يصػ  ،  ملسو هيلع هللا ىلصىه؟! إنمل هك هذل لىحداث، يعن  ىف لبف ىمر، ىػف صػهاب: مػررت برَّػكؿ للا 
 .(ٔ)ىيس ىه غار هذل؟ قلؿ: كحكلي  أ رػ 

لَرُقْطِن ّ  اق كهذل لىكةـ ُاكضد َّبب ىدـ تك  ُقْ تُ  ىه، كهك أنه ىػيس مشػهكًرل بلىركليػ  كمػل ىػه  لىد 
لَرُقْطِن ّ َّػػكػ هػػذاف لىحػػدا اف، كهػػذل ىػػيس بمْػػرح، كىػػذل قػػلؿ لىعرلقػػ  معقًبػػل ى ػػ  مػػل ُنقػػِ ىػػف  بقكىػػه:  لىػػد 

َقػػػلتفػػػ   ِحب ػػػلفذكػػػرو لبػػػف  ُقْ ػػػتُ " ىػػػيس  ، كقػػػلؿ مػػػر :ِ َقػػػ مػػػر :  لىن ََّػػػلِئ ّ ، كركػ ىنػػػه غاػػػر كلحػػػد، كقػػػلؿ لى ِّ
 . كللا أى ـ. (ٕ)بلىمشهكر"

 ىه كهك مف لىمتشدداف. لىن ََّلِئ ّ ق اِ لىحداث، كيكفيه تك اق  ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 لىتلى : حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىن ََّلِئ ّ ك  لىتِّْرِمِذؼّ ك  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 
َ َنل َاِزيػػػُد ْبػػػُف َ لِىػػػِد ْبػػػِف َمْكَهػػػبٍ َرِحَمػػػُه للُا َتَعػػػلَى  َأُبػػػك َدلُكد َقػػػلَؿ لإِلَمػػػلـُ  ، َأف  (ٗ)، َكُقَتْاَبػػػُ  ْبػػػُف ََّػػػِعادٍ (ٖ): َحػػػد 
ـْ َىػػْف ُبَكْاػػرٍ (٘)لى  ْاػػثَ  َ ُه ، َحػػد 

، َىػػِف لْبػػِف ُىَمػػَر رضػػ  للا ىنػػه(ٙ) ِِ ٍِ َصػػلِحِب لْىَعَبػػل ، َىػػْف ُصػػَهْاٍب ، َىػػْف َنلِبػػ
ِ (ٚ)رضػػ  للا ىنػػه َكُهػػَك ُيَصػػ ِّ ، َفََّػػ  ْمُت َىَ ْيػػِه، َفػػَرد  ِإَشػػلَرً "، َقػػلَؿ: "َكَل  ملسو هيلع هللا ىلص، َأن ػػُه َقػػلَؿ: "َمػػَرْرُت ِبَرَُّػػكِؿ ّللا 

 .(ٛ)أَْىَ ُمُه ِإل  َقلَؿ ِإَشلَرً  ِبُأْصُبِعِه"
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ  ٍِ  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٓٔ)لىن ََّلِئ ّ ، ك (ٜ)تِّْرِمِذؼّ لى َأْ َرَْ  .ِبِمْ ِ هِ به،  َصلِحب لْىَعَبلِ َنلِب

 

                                                           

 (.ٕٔ/ رقـ ٘( َّؤللت لىَبْرَقلنّ  لىصغار )صٔ)
 (.ٕٔٚ/ رقـ ٜٜٔ)ص ِىْ ِعَرلِق ( ذاِ مازلف لإلىتدلؿ ٕ)
، أبك  لىد، ( ازيد ٖ) ْمِ    ، ىلبد، مف لىعلشر ، ملت َّن  ل نتاف ك ة اف أك ِ َق بف  لىد بف ازيد بف ىبد للا بف مكَهب لىر 

ر )بعدهل.  َْ  (.ٛٓٚٚ/ رقـ ٕٓٙ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته ، ِ َق ،  بت.  بف َّعادبَ اْ تَ قُ  (ٗ)  (.ٙٛ)ص  َّبق تْر
مته )ص ِ َق ،  بت، فقيه، إملـ مشهكر ،لى  ْاث بف َّعد (٘)  (.ٗٓٔ. َّبق تْر
أك أبك اكَّف لىمدن  نزيِ مصر، ِ َق ، مف لى لمَّ ،  ،أبك ىبد للا ،ـكْ زُ  ْ مكى  بن  مَ  ،سشَ ر بف ىبد للا بف ل َ اْ كَ ( بُ ٙ)

ر )ص ملت َّن  ىشريف  َْ  (.ٓٙٚ/ رقـ ٕٛٔكقاِ بعدهل. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ْنُدَىَ  ْبِف ٚ) ُْ ، كنلو رَّكؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص: أبل يحا ، شهد بدرًل، ُ َزْيَم ( صهاب بف َّنلف بف ملىؾ بف ىبد بف ىمرك بف ىقاِ بف 

َِ ، فنزىت فيه هك مف لىَّلبقاف لىمهلْريف، لفتدػ نفَّه مف لىمشركاف بملىه ﴿َكِمَف لىن لِس َمْف َيْشِرؼ َنْفََُّه لْبِتَغل
ُ َرُِكٌؼ ِبلْىِعَبلِد﴾  ِ َكّللا   (.ٜٙٗٔ/ ٖـ )يْ معرف  لىصحلب   ب  ُنعَ  ُاْنَظر: .[َّٕٚٓكر  لىبقر : ]َمْرَضلِت ّللا 

 (.ٕٜ٘/ رقـ ٖٕٗ/ ََُّٔنُف َأِب  َدلُكد )( ٛ)
 (.ٖٚٙرقـ / ٙٚٗ/ ََُّٔنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٜ)
 (.ٙٛٔٔ/ رقـ ٘/ ََُّٖنُف لىن ََّلِئّ  )( ٓٔ)
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هُ ك  ه فُ كلبْ  (ٔ)لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ َْ َمل
 دُ يْ زَ )َنلِبِ، كَ  ِكَةُهَمل  ِبِمْ ِ هِ زيد بف أَّ ـ به  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٕ)

 ؿ: "َفَََّأْىُت ُصَهْاًبل". ـ( ىف لبف ىمر، قل َ َّْ أَ  فُ بْ 
ػػه، كلبػػف (ٖ)لىن ََّػػلِئ ّ كىػػه شػػكلهد ك اػػر ، منهػػل: شػػلهد صػػحيد ىنػػد  َْ َمل

لبػػف ىمػػر  ِمػػْف َحػػِدْاثِ  (ٗ)
بةؿ بػف ربػلح رضػ  للا  ِمْف َحِدْاثِ  (٘)لىتِّْرِمِذؼّ ىند  -أيًضل  –رض  للا ىنهمل بمعنلو، كآ ر صحيد 

 ىنه.
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
مػف قبػِ زيػد بػف أَّػ ـ  َتلم ػ ُمَتلَبَعػ  لإلَّنلد،  ف ْميع ركلته  قلت، كقد ُتكبػع فيػه َنلِبػِ صحيد 

  .ىف صهاب كمل هك كلضد ف  لىت ريس ف  ركلاته ىف لبف ىمر
لى  ْاِث َىػْف  ِمْف َحِدْاثِ َحٌََّف، َل َنْعِرُفُه ِإل  : "لىتِّْرِمِذؼّ كقد قلؿ ىنه  كلىحداث ىه شكلهد صحيح .

، َىْف لْبِف ُىَمَر َقػلَؿ: بُ  ـَ ـْ َحْاػُث  ملسو هيلع هللا ىلصِىػِبَةٍؿ: َكْاػَف َكػلَف لىن ِبػ    ُقْ ػتُ َكْاٍر"َكَقْد ُرِكَؼ َىْف َزْيِد ْبِف َأََّْ  َاػُرد  َىَ ػْاِه
ِد َبِنػػ  َىْمػػِرك ْبػػِف َىػػْكٍؼ، َقػػلَؿ: "َكػػلَف َاػػُرد  ِإَشػػ ِْ لَرً "، َكِكػػَة لىَحػػِداَ ْاِف ِىْنػػِدؼ َكػػلُنكل ُيََّػػ ُِّمكَف َىَ ْيػػِه ِفػػ  َمَّْػػ

ْف َكػلَف لْبػُف ُىَمػَر َرَكػ َىْنُهَمػل َفلْحَتَمػ ِ  َحِداِث ِبَةٍؿ، َكلِم َ  َحِداِث ُصَهْاٍب َغْاُر ِقص  َِ َأْف َصِحيٌد، ِ َف  ِقص 
ِميًعل" َْ َيُككَف ََِّمَع ِمْنُهَمل 
(ٙ). 

ْكَوِنيُّ  -ٖٔ , اْلُمْلرِ , (ٚ))د ت ق( يزيُد ْبُن ُقَطْيب الس  اميُّ عشـرين يء, مـن السادسـة, مـات سـنة الش 
 .(ٛ)وماوة

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٜ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٓٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
اِد ِفْيِو: َْ (ٔٔ)لىَهْاَ ِم ّ ك قه  َأْقَواُل النُّل   . (ٖٔ)تلى َِّقلف   ِحب لفكذكرو لبف ، (ٕٔ)ؼ رِ زْ ، كلبف لى

                                                           

 (.ٚٛٔٔ/ رقـ ٘/ ٖ) لىمصدر نفَّه( ٔ)
ه )( ٕ) َْ  (.ٚٔٓٔ/ رقـ ٘ٗٔ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
 (.ٚٛٔٔ/ رقـ ٘/ ََُّٖنُف لىن ََّلِئّ  )( ٖ)
ه )( ٗ) َْ  (.ٚٔٓٔ/ رقـ ٘ٗٔ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
 : هذل حداث حَّف صحيد.لىتِّْرِمِذؼّ . كقلؿ (ٖٛٙ/ رقـ ٖٗٓ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٘)
 (.ٖٛٙ/ رقـ ٕٗٓ/  ََُّٕنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٙ)
ككن ، ٚ) ككف، كهك بطف مف كند ، كلىمنتَّب إىاهل أبك بدر شْلع بف لىكىاد بف َقْيس لىَّ  ككن : هذو لىنَّب  إى  لىَّ  ( لىَّ 

ْمعلن  )  (.ٕ٘ٔٔرقـ / ٘ٙٔ/ ٚمف أهِ لىككف ، َّكف بغدلد. ل نَّلب ى َّ 
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٛ) ر )(، ٕٖٓ/ ٜٖٖ/ َٖتلِرْيُخ لإِلََّْة َْ  (.ٗٙٚٚ/ رقـ ٗٓٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٖٗٙ/ رقـ ٖٛٛ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٜ)
ر )( ٓٔ) َْ  (.ٗٙٚٚ/ رقـ ٗٓٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َكلِئد كَ ( ٔٔ) َمُع لىز  ْْ  (.ٕٔٙٙٔ/ رقـ ٖٓ/ َٓٔمْنَبع لىَفَكلِئد ِىْ َهْاَ ِم  )َم
 (.ٖٔٛٛ/ ٕٖٛ/ ٕ( غلي  لىنهلي  ف  طبقلت لىقرلِ لبف لىْزرؼ )ٕٔ)
 (.ٗ٘ٔٙ/ ٗٗ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٖٔ)
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 .لىذ َهِب ل قلؿ مَ كَ  ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : لىن ََّلِئ ّ ك  لىتِّْرِمِذؼّ ك  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 
ِ ْبػػُف : َرِحَمػػُه للُا َتَعػلَى  َأُبػػك َدلُكد َقػلَؿ لإِلَمػػلـُ  َ َنل َىْبػػُد ّللا  ػػدَحػػد  َ َنل ِىيََّػػ  ْبػػُف ُاػػكُنَس (ٔ)لىن َفْاِ ػ    ُمَحم  ، (ٕ)، َحػػد 

ػػلِن ِّ (ٖ)ْبػػِف َأِبػ  َمػْرَيـَ لَىػْف َأِبػ  َبْكػِر  ، َىػػْف (ٗ)، َىػػِف لْىَكِىاػِد ْبػِف َُّػْفَيلَف لْىَغَّ  ػُككِن ِّ ، َىػْف َاِزيػَد ْبػػِف ُقَطْاػٍب لىَّ 
ِ ، (٘)َأِبػػ  َبْحِري ػػ َ  ٍِ رضػػ  للا ىنػػه، َقػػلَؿ: َقػػلَؿ َرَُّػػكُؿ ّللا  َبػػ َْ : "لْىَمْ َحَمػػُ  لْىُكْبػػَرػ، َكَفػػْتُد ملسو هيلع هللا ىلصَىػػْف ُمَعػػلِذ ْبػػِف 

لِؿ ِف  ََّْبَعِ  َأْشُهٍر"  ْ  .(ٙ)لْىُقََّْطْنِطاِني ِ ، َكُ ُركُج لىد 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ  ػه، كلبػف (ٚ)َمػ "ب فع "لىُعظْ  لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ َْ لىكىاػد بػف َّػفيلف،  ِمػْف َطِرْيػقِ  ِكَةُهَمػل  (ٛ)ب فظػه َمل

 به.
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ـَ ضػػعاف كل ػػت ط ىمػػل َُّػػلَبْكػػِر  لأبػػ ضػػعاف لإلَّػػنلد،  ف فيػػه رؽ باتػػه، كلْىَكِىاػػد بػػف بػػف َأِبػػ  َمػػْرَي
لِن ِّ مْهكؿ، كأمل َاِزيد بف ُقَطْابٍ  َُّْفَيلف  . ِ َق ىـ ُاتلبع كل يضرو ذىؾ  نه  ُككِن ّ لىَّ   لْىَغَّ 

هلىتِّْرِمِذؼّ كلىحداث قلؿ فيه   .(ٓٔ)كضعفه ل ىبلن  ،(ٜ): غريب، ل نعرفه إل مف هذل لىْك

                                                           

، ِ َق ، حلفع،ٔ) ، لىَحر لِن   أربع  مف كبلر لىعلشر ، ملت َّن  ( ىبد للا بف ُمَحم د بف ى   بف ُنَفْاِ، أبك ْعفر لىن َفْاِ   
ر )ك ة اف.  َْ  (.ٜٖٗ٘/ رقـ ٕٖٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، أ ك إَّرلئاِ، ككف ، نزؿ لىشلـ مرلبطًل، ٕ) ِبْيِع   ، مأمكف، مف لى لمن ، ملت ِ َق ( ىيَّ  بف اكنس بف أب  إَّحلؽ، لىَّ 
ر )َتقْ َّن  َّبع ك ملناف، كقاِ: َّن  إحدػ كتَّعاف.  َْ  (.ٖٔٗ٘/ رقـ ٔٗٗص ِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، لىشلم ، كقد انَّب إى  ْدو، قاِ لَّمهٖ) لِن   ، كقاِ: ىبد لىَّةـ، : ُبَكْار( أبك بكر بف ىبد للا بف أب  مريـ، لىَغَّ 
ر ) َتْقِرْيُب لىت ْهِذْابِ ؽ باته فل ت ط، مف لىَّلبع ، ملت َّن  َّت ك مَّاف. رِ ضعاف، ككلف قد َُّ  َْ / ٖٕٙص لْبِف َح

 (.ٜٗٚٚرقـ 
ر )ص ٗ) َْ ، شلم ، مْهكؿ، مف لىَّلدَّ . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح لِن   / رقـ ٕٛ٘( لىكىاد بف َّفيلف بف أب  مريـ، لىَغَّ 

ٕٚٗ٘ .) 
(٘، ، حمص ، مشهكر بكناته، م ضـر ، لىت َرلِغِم   ُككِن   ، لىَّ  َّن  َّبع  ِ َق ، مف لى لني ، ملت ( ىبد للا بف قيس، لىِكْنِدؼ 

ر )كَّبعاف.  َْ  (.ٖٗٗ٘/ رقـ ٖٛٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٕ٘ٗ/ رقـ ٓٔٔ/ ٗ( ََُّنُف َأِب  َدلُكد )ٙ)
 (.ٖٕٕٛ/ رقـ ٜٚ/ ٗ( ََُّنُف لىتِّْرِمِذّؼ )ٚ)
ه )ٛ) َْ  (.ٕٜٓٗ/ رقـ ٕٚٔ/ ٘( ََُّنُف لْبف َمل
 (.ٖٕٕٛ/ رقـ ٜٚ /ٗ( ََُّنُف لىتِّْرِمِذّؼ )ٜ)
 (.ٜ٘ٗ٘/ رقـ ٚ٘ٛ/ ٔ( ضعاف لىْلمع لىصغار كزيلدته ىألىبلن  )ٓٔ)
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 ,عبـد هللا بـن مالـك :وقيـل ,زىير بـن اـقمـر :اسمو ,الكوفي ,أبو كـير الزبيدي( ع  د ت س) -ٕٖ
إن زىيـر بـن اـقمـر غيـر عبـد هللا بـن  :وقيـل ,ةمن الـالــ ,أو الحارث بن جميان ,جميان :وقيل
 .(ٔ)مالك

 .(ٖ)، كقلؿ لبف حْر: مقبكؿ(ٕ)قلؿ لىذهب   ق قول اإلمامين فيو: 

 .(ٙ)، كذكرو لبف حبلف ف  لى قلت(٘)كلىعْ  :  ق  ،(ٗ)قلؿ لىنَّلئ  أقوال النلاد فيو:

 :  ق .خالصة اللول فيو

 الدراسة التطبيلية عمى مروياتو:

، كلىترمػػذؼ حػػدا ًل آ ػػر، كلىنَّػػلئ  فػػ  َّػػننه (ٚ)ب ػػلرؼ حػػدا ًل فػػ    ػػق أفعػػلؿ لىعبػػلدأ ػػرج ىػػه لى
 ، كىـ أْد ىه ركلي  ىند أب  دلكد، كركلاته ىند لىترمذؼ ى   لىنحك لىتلى :(ٛ)لىكبرػ حدا ًل كلحدلً 

َ َنل َأُبػك ُكَرْيػبٍ قلؿ لإلملـ لىترمذؼ رحمه للا تعػلى :  َ َنل َيحْ (ٜ)َحػد  ، َىػْف َأِبػ  َبْكػِر (ٓٔ)َاػ  ْبػُف آَدـَ ، َقػلَؿ: َحػد 
، َىػػْف ُزَهْاػػِر ْبػػِف (ٗٔ)، َىػػْف َىْبػػِد للِا ْبػِف لىَحػػلِرثِ (ٖٔ)، َىػػْف َىْمػِرك ْبػػِف ُمػػر  َ (ٕٔ)، َىػػِف لَ ْىَمػػشِ (ٔٔ)ْبػِف َىي ػػلشٍ 

                                                           

 (.ٖٕٖٛ/ رقـ ٛٙٙ/ ٔ( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ٔ)
 (.ٜ٘ٚٙ/ رقـ ٖ٘ٗ/ ٕ( لىكلشف ى ذهب  )ٕ)
 (.ٖٕٖٛ/ رقـ ٛٙٙ/ ٔ( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ٖ)
 (.ٜٗٚ/ رقـ ٕٔٔ/ ٕٔ( تهذاب لىتهذاب لبف حْر )ٗ)
 (.ٖٕٕٔ/ رقـ ٕٔٗ/ ٕ( معرف  لى قلت ى عْ   )٘)
 (.ٕٕٕٔ/ رقـ ٕٚٔ/ ٗ( لى قلت لبف حبلف )ٙ)
 (.ٜٔ/ ٔ(   ق أفعلؿ لىعبلد ى ب لرؼ )ٚ)
 (.ٜٔ٘ٔٔ/ رقـ ٜٕ٘/ ٓٔ( لىَّنف لىكبرػ ى نَّلئ  )ٛ)
مته )ص ُمَحم د بف لىعةِأبك ُكَرْيب،  (ٜ)  (.ٕٙ، ِ َق . َّبق تْر
 َّن  ملت ،لىتلَّع  كبلر مف ،فلضِ ،حلفع ، ق  ،أمي  بن  مكى  ،زكريل أبك ،لىككف  َّ يملف بف آدـ بف يحا  (ٓٔ)

 (.ٜٙٗٚ/ رقـ ٚٛ٘. تقريب لىتهذاب لف حْر )ص كملئتاف  ةث
   :لَّمه كقاِ ،لَّمه أنهل كل صد بكناته مشهكر ،لىحنلط ،لىمقرػِ ،لىككف  ،ل َّدؼ َّلىـ بف ىيلش بف بكر أبك (ٔٔ)

 أنه إل  ىلبد  ق  ،أقكلؿ ىشر  حباب أك حملد أك مطرؼ أك  دلش أك مَّ ـ أك رؤب  أك شعب  أك َّلىـ أك للا ىبد أك
 قلرب كقد َّنتاف أك بَّن  ذىؾ قبِ كقاِ ،كتَّعاف أربع َّن  ملت ،لىَّلبع  مف ،صحيد ككتلبه حفظه َّلِ كبر ىمل
 (.ٜ٘ٛٚ/ رقـ ٕٗٙ. تقريب لىتهذاب لبف حْر ))ص مَّ ـ مقدم   ف كركلاته لىملئ 

مته، َّ يملف بف مهرلف، ِ َق ل ىمش (ٕٔ)  (.ٛٚ)ص  . َّبق تْر
لِ كرم ، ادىس ل كلف، ىلبد ِ َق ىمرك بف ُمر  ،  (ٖٔ) مته )صبلإلْر  (.ٖٙ. َّبق تْر
/ رقـ ٜٜٕ. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص لى لى   مف ، ق  ،لىككف  ،لىنْرلن  ،لىزبادؼ لىحلرث بف للا ىبد (ٗٔ)

ٖٕٙٛ.) 
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ػ  أَُىػكُذ ِبػػَؾ  لَ ْقَمػِر، َىػْف َىْبػِد للِا ْبػِف َىْمػٍرك، َقػػلَؿ: َكػلَف َرَُّػكُؿ للِا َصػ    ّللا ُ َىَ ْيػهِ  ـ  ِإنِّ ـَ َيُقػكُؿ: لى  ُهػ َكََّػػ  
ـٍ َل َاْنَفػػُع، أَُىػكُذ ِبػػَؾ ِمػ ٍِ َل ُيَّْػَمُع، َكِمػػْف َنْفػٍس َل َتْشػَبُع، َكِمػػْف ِىْ ػ ِِ ِمػْف َقْ ػٍب َل َاْ َشػػُع، َكِمػْف ُدَىػػل ْف َهػػؤَُل

  .(ٔ)لَ ْرَبعِ 
 تخريج الحديث:

ػػػه لبػػػف أبػػػ  شػػػاب  مػػػف طريػػػق   ، َىػػػْف ُحَمْاػػػدٍ أ ْر ِِ ِ ْبػػػِف َأِبػػػ  لْىُهػػػَذْا ، َىػػػْف َأِبػػػ  َِّػػػَنلٍف، َىػػػْف َىْبػػػِد ّللا 
ِ ْبف َىْمٍرك،  ىف، (ٕ)َشْاخٍ   .(ٖ)بم  هَىْبد ّللا 

 الحكم عمى الحديث:

ػهِ إَّنلدو صحيد، كركلته  قلت، قلؿ لىترمػذؼ: َ   ْْ َهػَذل َحػِداٌث َحََّػٌف َصػِحيٌد َغِريػٌب ِمػْف َهػَذل لْىَك
(ٗ) ،

 .(٘): صحيدكقلؿ ل ىبلن 
واية عنو من ات  الملصد الـاني:   .َماَجووابن  التِّْرِمِذيّ و  َأُبو َداُودَ ع بالرِّ

, من السادسة -ٖٖ َس الُكوفيُّ  .(ٙ))د ت ق( زَاِوَدُة ْبُن َنِشي
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر:  َكَقلَؿ لْبفُ ، (ٚ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٛ)َمْقُبْكؿَح

، (ٜ)، كقلؿ: ركػ ىنه: لبنه ِىْمرلف بف زلِئد  كأهِ لىعرلؽلى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف لاد فيو: أقوال النُّ 
، (ٔٔ)ف  صحيحه فأ رج ىه حداً ل فيه ُ َزْيَم ، كلحتس به لبف (ٓٔ)كأ رج ىه ف  صحيحه محتًْل به

يد لإلَّنلد كىـ حدا اف ف  لىمَّتدرؾ، كقلؿ ف  كِ كلحد منهمل: كهذل حداث صح لْىَحلِكـكأ رج ىه 
لو ، كقلؿ لبف (ٗٔ)، كقلؿ ف  لى لن : صحيد(ٖٔ)ُمَِّْ ـف  ل كؿ: كهك ى   شرط  لىذ َهِب ، كقلؿ (ٕٔ)ُا ْر

                                                           

 (.ٕٖٛٗ/ رقـ ٜٖٙ/ ٘( َّنف لىترمذؼ )ٔ)
 ( مبهـ.ٕ)
 (.ٜٕٓ٘ٔ/ رقـ ٕٓ/ ٙ( مصنف لبف أب  شاب  )ٖ)
 (.ٕٖٛٗ/ رقـ ٜٖٙ/ ٘( َّنف لىترمذؼ )ٗ)
 (.ٜٕٚٔ/ رقـ ٕٛٚ/ ٔد لىْلمع لىصغار كزيلدته ىألىبلن  )( صحي٘)
ر )صٙ) َْ  (.ٖٕٔ/ رقـ ٖٜٛٔ( َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٓٙٔ/ رقـ ٓٓٗ/ ٔ( لىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )ٚ)
ر )ص ٛ) َْ  (.ٖٜٛٔ/ رقـ ٖٕٔ( َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٛٔٓٛ/ رقـ ٜٖٖ/ ٙلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٜ)
 (.ٖٕٓٙ/ رقـ ٖٖٛ/ ٙ(، )ٖٜٖ/ رقـ ٜٔٔ/ ٕ) ِحب لف( صحيد لبف ٓٔ)
 (.ٜ٘ٔٔ/ رقـ ٛٛٔ/ ٕ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٔٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٕٔ)  (.ٖٚ٘ٙ/ رقـ ٗٗٗ/ ٕ(، )ٙٙٔٔ/ رقـ ٜٖٓ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٙٙٔٔ/ رقـ ٜٖٓ/ ٔ) لىمصدر نفَّه( ٖٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )لىُمََّْتدْ ( ٗٔ)  (.ٖٚ٘ٙ/ رقـ ٗٗٗ/ َٕرُؾ َىَ   لىص 
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، ككذىؾ أبك لىفضِ لىعرلق ، فقلؿ: (ٕ)ُك ِّق ، فقلؿ:لىذ َهِب ، كتعق به (ٔ)لىقطلف لىفلَّ : ل ُتعرؼ حلىه
قد ركػ ىنه ِفْطر بف  -يعن  لىعرلق   – ُقْ تُ لبنه ىنه، قلؿ لبف لىقطلف: كزلئد  ل ُيعرؼ إل بركلي  

، كقلؿ: ركػ ىنه لبنه ِىْمَرلف كأهِ لى َِّقلتف   ِحب لفكغارو، كذكرو لبف  (ٖ)  يف  كمل ذكرو لبف أب  حلتـ
ْنَعلِن   ، كقلؿ (ٗ)لىعرلؽ، كأ رج ىه ف  صحيحه محتًْل به ف  تع يقه ى   حداٍث ىزلئد : قلؿ لبف  –لىص 
هُ ك  لىقطلف: فيه زلَئد  بف َنِشيط ل ُيعرؼ حلىه، ف  صة  لى اِ ىف أب  هرير ، كَّكت  َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ

 .(٘)ى يه هك كلىُمْنذرؼ، فهك صلىد
 .لىذ َهِب ، كمل قلؿ ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
هكلبف  لىتِّْرِمِذؼّ حدا ًل، كأ رج ىه  َدلُكدَأُبك أ رج ىه  َْ  حدا ًل آ ر، كهمل ى   لىنحك لىتلى : َمل
َ َنل َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول: ي لفِ  ُمَحم د: َحد  لِر ْبِف لىر  ِ (ٙ)ْبُف َبك  َ َنل َىْبػُد ّللا  ، َحد 
 ، (ٜ)، َىْف َأِبيِه، َىْف َأِب  َ لِىٍد لْىَكلِىِب ِّ (ٛ)َىْف ِىْمَرلَف ْبِف َزلِئَد َ ، (ٚ)ْبُف لْىُمَبلَرؾِ 

ُ  لىن ِبػػػػػ ِّ  َِ ِِ َاْرَفػػػػػُع َطػػػػػْكًرل، َكَيْ ِفػػػػػُض  ملسو هيلع هللا ىلصَىػػػػػْف َأِبػػػػػ  ُهَرْيػػػػػَرَ  رضػػػػػ  للا ىنػػػػػه، َأن ػػػػػُه َقػػػػػلَؿ: "َكلَنػػػػػْت ِقػػػػػَرل ِبلى  ْاػػػػػ
 .(ٔٔ)"(ٓٔ)َطْكًرل
 

                                                           

 (.ٜٜٕٔ/ رقـ ٕٗٙ/ َٗبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )( ٔ)
 (.ٚٙ/ رقـ ٕ٘/ ِٔى ذ َهِبّ  )( لىرد ى   لبف لىقطلف ف  كتلبه بيلف لىكهـ كلإلاهلـ ٕ)
ْرُح َكلىت ْعِداْ ( ٖ) َْ  (.ٕ٘ٚٚ/ رقـ ٕٔٙ/ ُِٖ لْبِف َأِب  َحلِتـ )لى
 (.ٖٖٛ/ رقـ ٘ٓٔ)ص ِىْ ِعَرلِق ( ذاِ مازلف لإلىتدلؿ ٗ)
 (.ٖٚٗ/  ٛ( لىتنكير شرح لىْلمع لىصغار ى صنعلن  )٘)
ي لف، لىهلشم ،  ُمَحم د( ٙ) لر بف لىر  ، َمْكَلُهـبف َبك  علشر ، ملت َّن   ملف ، مف لىِ َق ، أبك ىبد للا لىبغدلدؼ، لىر َصلِف  

ر )ك ة اف كىه  ةث كتَّعكف.  َْ  (.ٛ٘ٚ٘/ رقـ ٓٚٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص ِ َق ،  بت، فقيه، ىلىـ، ْكلد، مْلهد، ( ىبد للا بف لىمبلرؾٚ)  (.ٕٙٔ. َّبق تْر
ر )، مف لىَّلبع . ِ َق يط، لىككف ، ( ىمرلف بف زلئد  بف َنشِ ٛ) َْ  (.٘٘ٔ٘/ رقـ ٜٕٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، مف لى لني ، كفد ى   ىمر، كقاِ: حدا ه ىنه مرَِّ  َمْقُبْكؿ  لىككف ، لَّمه ُهْرُمز، كيقلؿ: َهِرـ، ( أبك  لىد لىَكلِىبِ ٜ)

قلؿ أبك حلتـ: صلىد لىحداث، كقلؿ لبف ىدؼ: ف  حدا ه ىاف، ، ك لى َِّقلتف   ِحب لففيككف مف لى لى  . ذكرو لبف 
ر ) ُاْنَظر: ُقْ ُت: صدكؽ.. صدكؽ : لىذ َهِب حدا ه، كقلؿ  لىتِّْرِمِذؼّ كحَّف  َْ / رقـ ٖٙٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ْلؿ معلن  لآل لر ى عان  (، مغلن  ل  يلر ف  شرح أَّلم  ر ٘ٓٓٙ/ رقـ ٗٔ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٖٚٓٛ
اف )ٗٚٔ/ ٖ) (، ٕٙٙٗ/ رقـ ٕٕٗ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ ) (.ٛٗٗ/ ٔ(،  ةص  تهذاب تهذاب لىكملؿ ىصف  لىدِّ

 (.ٔٓٙٙ/ رقـ ٕٕٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )
 (.ٜٕٛٔ/ رقـ ٖٖٕ/ ٘ى عان  )( َاْرَفُع َطْكًرل، َكَيْ ِفُض َطْكًرل: ارفع صكته بلىقرلِ  مر ، كي فض مر . شرح أب  دلكد ٓٔ)
 (.ٕٖٛٔ/ رقـ ٖٚ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٔٔ)
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 لَحِدْيِث:َتْخِرْيُج ا
هِ  ِْ ت   َأُبك َدلُكد لْنَفَرَد ِبَتْ ِرْي  . ُدْكَف َغْاِرِو ِمْف َأْصَحلِب لىُكُتِب لىَِّّ

ػػهُ ك  ، كلبػػف (ٖ)(ٕ)، كىبػػد للا بػػف ُنَمْاػػر لىَهْمػػَدلِن ّ (ٔ)ىيَّػػ  بػػف اػػكنس ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ُ َزْيَمػػ لبػػف  َأْ َرَْ
، كلىطحػلكؼ (ٙ)(٘)بػف ىبػد للا بػف ُنَمْاػر ُمَحم ػد ْف َطِرْيػقِ ِمػ لْىَحػلِكـ، ك (ٗ)ىيَّ  بػف اػكنس ِمْف َطِرْيقِ  ِحب لف

)ىيَّ  بف اػكنس، ىبػد للا بػف نماػر لىهمػدلن ،   بػف ىػد    ْميعهـ(ٚ)ىبد للا بف لىمبلرؾ ِمْف َطِرْيقِ 
 .ِبِمْ ِ هِ   به دَ لئِ لف بف زَ رَ مْ ىف ىِ  للا بف نمار، ىبد للا بف لىمبلرؾ(

 د صحيد. لهِ ، كهك شَ (ٛ)ل بمعنلوىلئش  رض  للا ىنه ِمْف َحِدْاثِ  لىتِّْرِمِذؼّ د ل ىنهَ نْ د، مِ لهِ كَ كىه شَ 
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

، كبلىنَّػب  ىقػكؿ لبػف ىػدؼ صػدكؽ حَّف لإلَّنلد،  ف ْميع ركلتػه  قػلت  إل أبػك َ لِىػد لْىػَكلِىِبّ  
ت ػريس، كقػد قػلؿ ىنػه أبػك حػلتـ: ف  حدا ه بأف فيه ىاف فهذل ل يضر  ف ػه شػلهد كمػل هػك كلضػد فػ  لى
، كيتقػػػكػ متنػػػه بلىشػػػلهد إىػػػ  ِ َقػػػ صػػػلىد لىحػػػداث، كزلئػػػد  بػػػف َنِشػػػيط ىػػػـ ُاتػػػلبع فيػػػه كل يضػػػرو ذىػػػؾ فهػػػك 

لولْىَحلِكـلىصحيد ىغارو. قلؿ  : كهػك ى ػ  شػرط لىػذ َهِب ، كقلؿ (ٜ): كهذل حداث صحيد لإلَّنلد كىـ ُا ْر
  .(ٓٔ)ُمَِّْ ـ

 .(ٔٔ)   َّنف أب  دلكد: حَّفكقلؿ ل ىبلن  ف  تع يقه ى
 كفيه ىطيف ، كه : ركلي  ىمرلف بف زلئد  ىف أبيه زلئد  بف َنِشيط. ُقْ ُت:

 : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لىتِّْرِمِذؼّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـاني:
 

                                                           

مته )ص ِ َق ، مأمكف بف أب  إَّحلؽ، ( ىيَّ  بف اكنس ٔ)  (.ٚٗٔ. َّبق تْر
، أبك هشلـ لىككف ، ِ َق ، صلحب حداث، مف أهٕ) لىتلَّع ، ملت َّن   ِ لىَّن ، مف كبلر( ىبد للا بف ُنَمْار، لىَهْمَدلِن  

ر )تَّع كتَّعاف كملئ  كىه أربع ك ملنكف.  َْ  (.ٖٛٙٙ/ رقـ ٕٖٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜ٘ٔٔ/ رقـ ٛٛٔ/ ٕ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٖ)
 (.ٖٕٓٙ/ رقـ ٖٖٛ/ ٙ) ِحب لف( صحيد لبف ٗ)
، لىككف ، أبك ىبد لىرحمف، ىقبه: ُدر   لىعرلؽ، بف ىبد للا بف ُنَمْار لىَهْمَدلنِ  ُمَحم د( ٘) ، حلفع، فلضِ، مف لىعلشر ، ِ َق   

ر )ملت َّن  أربع ك ة اف.  َْ  (.ٖ٘ٓٙ/ رقـ ٜٓٗ/ ٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٙ)  (.ٙٙٔٔ/ رقـ ٜٖٓ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٕٙٓ/ رقـ ٖٗٗ/ ٔى طحلكؼ )( شرح معلن  لآل لر ٚ)
 : هذل حداث حَّف صحيد غريب.لىتِّْرِمِذؼّ (، كقلؿ ٜٗٗ/ رقـ ٖٔٔ/ ََُّٕنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٛ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٜ)  (.ٙٙٔٔ/ رقـ ٜٖٓ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٙٙٔٔ/ رقـ ٜٖٓ/ ٔ) لىمصدر نفَّه( ٓٔ)
 (.ٕٖٛٔقـ / ر ٖٚ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٔٔ)
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َ َنل َىِ    ْبُف َ ْشَرـٍ  ، َىػْف َأِبيػِه، (ٖ)َرلَف ْبِف َزلِئَدَ  ْبِف َنِشػيطٍ ، َىْف ِىمْ (ٕ)، َقلَؿ: َأْ َبَرَنل ِىيََّ  ْبُف ُاكُنَس (ٔ)َحد 
، َقػلَؿ: ِإف  ّللا َ َتَعػلَى  َيُقػكُؿ: "َيػل ملسو هيلع هللا ىلص، َىػْف َأِبػ  ُهَرْيػَرَ  رضػ  للا ىنػه، َىػِف لىن ِبػ ِّ (ٗ)َىػْف َأِبػ  َ لِىػٍد لىػَكلِىِب ِّ 
ـَ َتَفػػر ْغ ِىِعَبػػػلَدِت  لْبػػَف آَد
ـْ َأَُّػػػد  (ٚ)َكَأَُّػػػد  َفْقػػَرؾَ  (ٙ)َرَؾ ِغًنػػ َأْمػػأَلْ َصػػػدْ  (٘) ِْ َمػػػأَلُْت َاػػَدْيَؾ ُشػػػْغًة َكَىػػ ل  َتْفَعػػ ، َكلِم

 .(ٛ)َفْقَرَؾ"
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ  هلبف  َأْ َرَْ َْ  .(ٜ)ِبِمْ ِ هِ ىبد للا بف دلكد، ىف ىمرلف بف زلئد  به  ِمْف َطِرْيقِ  َمل
هُ  َمْعِقِ بف َيََّلر ِمْف َحِدْاثِ صحيد  َكَىُه َشلِهدٌ   .(ٓٔ)بل تةؼ بعض ل ىفلظ لْىَحلِكـ َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
كبلىنَّب  ىحدا ه بأف فيه  صدكؽ  ف ْميع ركلته  قلت إل أبك َ لِىٍد لْىَكلِىِب ِّ فهك  حَّف لإلَّنلد،

تػلبع فيػه كل يضػرو ذىػؾ ىاف فهذل ل يضر  ف ه شلهد كمل هك كلضد ف  لىت ػريس، كزلئػد  بػف نشػيط ىػـ اُ 
: صػحيد لْىَحػلِكـ، كقػلؿ (ٔٔ)ِحب ػلفكيتقكػ حدا ه بلىشلهد إى  لىصحيد ىغارو، كقد صححه لبػف  ،ِ َق فهك 

ػػػػػػلو، ككلفقػػػػػػه  ػػػػػػْنَعلن  إىػػػػػػ  (ٖٔ)، كقػػػػػػلؿ لىُمَنػػػػػػلكؼ: صػػػػػػحيد(ٕٔ)لىػػػػػػذ َهِب لإلَّػػػػػػنلد كىػػػػػػـ ا ْر ، كأشػػػػػػلر لىص 
  .(٘ٔ): حَّف غريبلىتِّْرِمِذؼّ ، كقلؿ (ٗٔ)تصحيحه

                                                           

َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ، مف صغلر لىعلشر ، ملت َّن  َّبع ك مَّاف أك بعدهل كقلرب لىملئ . ِ َق ، لْىَمْرَكِزؼ  ( ى   بف َ ْشـر ٔ)
ر ) َْ  (.ٜٕٚٗ/ رقـ ٔٓٗص لْبِف َح

مته ف  لىحداث لىَّلبق. ، ِ َق .( ىيَّ  بف اكنسٕ)  َّبق تْر
مته ف  لىحداث لىَّلبق. ِىْمَرلُف ْبُف َزلِئَد ، ِ َق ،( ٖ)  َّبق تْر
مته ف  لىحداث لىَّلبق.أبك َ لِىد لىَكلِىِب : صدكؽ. ( ٗ)  َّبق تْر
/ رقـ ٖٕٖٛ/ ٛ( َتَفر ْغ ِىِعَبلَدِت : بلىغ ف  فرلغ ق بؾ ىعبلد  ربؾ. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى هركؼ لىقلرؼ )٘)

ٕ٘ٔٚ.) 
 (.ٕٙٙٗ/ رقـ ٓٗٔ/ ٚى مبلركفكرؼ ) لىتِّْرِمِذؼّ غن  لىق ب. تحف  ل حكذؼ بشرح ْلمع ( َأْمأَلْ َصْدَرَؾ ِغًن : إنمل هك ٙ)
 لىتِّْرِمِذؼّ ( َكَأَُّد  َفْقَرَؾ: تفرغ ىف مهملتؾ ىعبلدت ، أقض مهملتؾ كأغنيؾ ىف   ق . تحف  ل حكذؼ بشرح ْلمع ٚ)

 (.ٕٙٙٗ/ رقـ ٔٗٔ/ ٚى مبلركفكرؼ )
 (.ٕٙٙٗ/ رقـ ٕٕٗ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٛ)
ه )( ٜ) َْ  (.ٚٓٔٗ/ رقـ ٕٕٛ/ ََُّ٘نُف لْبف َمل
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٓٔ) لو، لْىَحلِكـ(، قلؿ ٕٜٙٚ/ رقـ ٕٖٙ/ ٗلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص  : هذل حداث صحيد لإلَّنلد كىـ ا ْر

 .لىذ َهِب ككلفقه 
 (.ٖٜٖ/ رقـ ٜٔٔ/ ٕ) ِحب لف( صحيد لبف ٔٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )لىُمَّْتَ  ُاْنَظر:( ٕٔ)  (.ٖٚ٘ٙ/ رقـ ٔٛٗ/ ْٕدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕ٘ٚ/ ٔ( لىتيَّار بشرح لىْلمع لىصغار ى ُمَنلكؼ )ٖٔ)
 (.ٜٜٔٔ/ رقـ ٓٔٗ/ ٖ  )لنِ عَ نْ ( لىتنكير شرح لىْلمع لىصغار ى ص  ٗٔ)
 (.ٕٙٙٗ/ رقـ ٕٕٗ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٘ٔ)
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ُاكط  إى  تحَّانهكأ كفيه ىطيف ، كه : ركلي  ىمرلف بف زلئد  ىػف أبيػه زلئػد   ُقْ ُت: .(ٔ)شلر لىَّ 
 بف َنِشيط.

َمـــاَن الطُّْنُبــِذيِّ  ُمْســـِمم) بــ  م د ت ق(  -ٖٗ ـْ , َأُبـــو ُع َْنَصـــاِر, مـــن (ٕ)ْبـــُن َيَســارس الِمْصـــريُّ , مـــولى اـْ
 بعد الماوة. مات :, أي(ٖ)الرابعة

:  ِفْيِو: َقْوُل اإِلَماَمْينِ  ٍر:  ،(ٗ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(٘)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
، كقػلؿ فػ  مشػلهار ى مػلِ ل مصػلر: (ٚ)لى َِّقػلتفػ   ِحب ػلف، كذكػرو لبػف (ٙ)ك قه لىعْ   أقوال النلاد فيو:

ُْ  ػػػ  لىمصػػػرياف مػػػف 
لَرُقْطنِ ، كقػػػلؿ (ٜ): ل أىرفػػػهَأْحَمػػػد ْبػػػف َحْنَبػػػِ، كقػػػلؿ (ٛ) كقػػػلؿ ، (ٓٔ): ل ُيعتبػػػر بػػػه ّ لىػػػد 

ح ، كهك ف  نفَّه : لىذهب  : ق اػِ لىحػداث، ف  مكضع آ ر، كقلؿ (ٔٔ)صدكؽ ل اب غ حدا ه دْر  لىصِّ
 .(ٕٔ)صدكؽ 
كذل ف  مطبكع َّؤللت لْىَبْرَقلِن  ى دلرقطن ، كفػ  لىنَّػ   لىمصػكر  ىػف لىم طكطػ  أيًضػل،  ُقْمُت: 

لَرُقْطِن ّ ْرح كلىتعداِ"، ىف كف  إكملؿ تهذاب لىكملؿ ذكر أف ف  كتلب "لى   .(ٖٔ)": "ل ُيعتبر بهلىد 
، ىػف لىبرقػلن  أنػه (ٙٔ)، ك"ماػزلف للىتػدلؿ"(٘ٔ)، ك"لىمغنػ "(ٗٔ)ف  "َّار أىةـ لىنػبةِ" لىذ َهِب ىكف نقِ ك 

لَرُقْطِن ّ قلؿ: ىف    ،: "ُيعتبر به"لىد 
 

                                                           

ُاكطِ ( لىْلمع لىصغار ٔ)  (.ٕٜ٘ٔ/ رقـ ٓٙٔ/ ٔ)  ى َّ 
لت، كلىمشهكر: هذو لىنَّب  إى  ُطْنُبَذ ، كه  قري  مف قرػ مصر مف لىَبْهَنَّل، ( لىط ْنُبِذؼّ ٕ) بلىنَّب  إىاهل  كه  مف لىت َبلرَْ

ْمعلن  ُاْنَظر:. -بف حْلج  ُمَِّْ ـقلىه  -بف يََّلر لىط ْنُبِذّؼ، كيقلؿ: ل ْصَبح   ُمَِّْ ـَأُبك ُىْ َملف  / ٜ) ل نَّلب ى َّ 
 (.ٜٖٙ٘/ رقـ ٗٙ/ ٗ(، إكملؿ لإلكملؿ لبف ُنْقَط  )ٜٜٕ٘/ رقـ ٙٛ

ر )( ٖ) َْ  (.ٖ٘ٙٙ/ رقـ ٖٔ٘/ َٔتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٓٗ٘/ رقـ ٕٓٙ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)
ر )( ٘) َْ  (.ٖ٘ٙٙ/ رقـ َٖٔ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِ  ّ ىِ  لى َِّقلت( معرف  ٙ) ْْ  (.ٜٜٚٔ/ رقـ ٗٓ٘)ص ْ ِع
 (.ٕٙٛٓٔ/ رقـ ٚٗٗ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٚ)
 (.ٜٚٗ/ رقـ ٜٙٔ/ ٔ) ِحب لف( مشلهار ى ملِ ل مصلر لبف ٛ)
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٜ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٓٚٛ/ رقـ ٜٜٔ/ ٛلى
لَرُقْطِنّ  )  لنِ قَ رْ ( َّؤللت لىبَ ٓٔ)  (. ٕٜٖ/ رقـ ٘ٙ/ ٔى د 
 (.ٜٓ٘ٛ/ رقـ ٚٓٔ/ ِٗمْاَزلُف لإِلْىِتَدلؿ ِى ذ َهِبّ  )( ٔٔ)
 (.ٕٗٓ/ رقـ ٗٔ٘/ ِٗى ذ َهِبّ  )( َّار أىةـ لىنبةِ ٕٔ)
 (.٘٘٘ٗ/ رقـ ٚٛٔ/ ِٔٔإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ )( ٖٔ)
 (.ٕٗٓ/ رقـ ٗٔ٘/ ِٗى ذ َهِبّ  )( َّار أىةـ لىنبةِ ٗٔ)
 (.ٕٕ٘ٙ/ رقـ ٚ٘ٙ/ ِٕى ذ َهِبّ  )عفلِ ( لىمغن  ف  لىض٘ٔ)
 (.ٜٓ٘ٛ/ رقـ ٚٓٔ/ ِٗمْاَزلُف لإِلْىِتَدلؿ ِى ذ َهِبّ  )( ٙٔ)
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 ، فل تعلى  أى ـ!لىذ َهِب ىف  ، كىع ه نقِ ذىؾ(ٔ)ككذل نق ه أيًضل لبف حْر ف  "تهذاب لىتهذاب"
قكىه ك لص   ىف غفِ، كقد ك قه لىعْ   فة يعن  أف نصدكؽ ل انزؿ ىف دْر  لى ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

فيػػه فػػ    لىػػذ َهِب كهػػك إمػػلـ لىمنصػػفاف، كممػػل اؤكػػد ى ػػ  أنػػه ل انػػزؿ ىػػف ذىػػؾ قػػكؿ  لىػػذ َهِب أف اكلفقػػه 
 ".صدكؽ دْر  لىصح ، كهك ف  نفَّه  لىمكضع لآل ر: "ل اب غ حدا ه

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
ػهكلبػف  َأُبػك َدلُكد، ك (ٖ)ف  ل دب لىمفرد لْىُبَ لِرؼّ ك  ،(ٕ)ف  مقدم  صحيحه حداً ل ُمَِّْ ـىه  أ رج  َْ  َمل
 حدا ًل آ ر، كهمل ى   لىنحك لىتلى : لىتِّْرِمِذؼّ حدا ًل، ك 

ـ  َ َنل لْىَحََُّف ْبُف َىِ  ٍّ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  ول:الحديث ا َ َنل َأُبػك َىْبػِد لىػر ْحَمِف (ٗ): َحد  ، َحػد 
َ َنل ََِّعاٌد َيْعِن  لْبَف َأِب  َأا كبَ (٘)لْىُمْقِرغُ  ِب  ُىْ َملَف، ْبِف َيََّلٍر أَ  ُمَِّْ ـ، َىْف (ٚ)، َىْف َبْكِر ْبِف َىْمٍرك(ٙ)، َحد 

 ِ َ َنل َُّػَ ْيَملُف ْبػُف َدلُكَد، َأْ َبَرَنػل ملسو هيلع هللا ىلصَىْف َأِب  ُهَرْيَرَ  رض  للا ىنه، َقلَؿ: َقلَؿ َرَُّكُؿ ّللا  : "َمْف َأْفتَػ "، ح كَحػد 
َ ِن  َيْحَا  ْبُف َأا كَب، َىْف َبْكِر ْبِف َىْمٍرك، َىْف َىْمػِرك  ، َىػْف َأِبػ  ُىْ َمػلَف (ٛ)ْبػِف َأِبػ  ُنَعْيَمػ َ لْبُف َكْهٍب، َحد 

 ِ ، َرِضيِع َىْبِد لْىَمِ ِؾ ْبِف َمْرَكلَف، َقلَؿ: ََِّمْعُت َأَبل ُهَرْيَرَ  َيُقكُؿ: َقلَؿ َرَُّكُؿ ّللا  : "َمْف ُأْفِتَ  ِبَغْاِر ملسو هيلع هللا ىلصلىط ْنُبِذؼِّ
ـٍ َكػػلَف ِإْ ُمػػُه َىَ ػػ  َمػػْف َأْفتَػػلُو". ـُ َأف   ِىْ ػػ َزلَد َُّػػَ ْيَملُف لْىَمْهػػِرؼ  ِفػػ  َحِداِ ػػِه: "َكَمػػْف َأَشػػلَر َىَ ػػ  َأِ يػػِه ِبػػَأْمٍر َيْعَ ػػ

 . (ٜ)لىر ْشَد ِف  َغْاِرِو َفَقْد َ لَنُه". َكَهَذل َىْفُع ََُّ ْيَملفَ 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ػػهُ   ػػهُ ، ك (ٓٔ)كفيػػه زيػػلد  ِبِمْ ِ ػػهِ  بكػػر بػػف ىمػػرك، ِمػػْف َطِرْيػػقِ فػػ  ل دب  لْىُبَ ػػلِرؼّ  َأْ َرَْ ػػهلبػػف  َأْ َرَْ َْ  َمل
 . (ٕ)ِبَنْحِكو، (ٔ)لْىُ كَلِن   ُِحماد بف هلن ِمْف َطِرْيقِ 

                                                           

ر )( ٔ) َْ  (.ٕٔٙ/ رقـ ٔٗٔ/ َٓٔتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٙ/ رقـ ٕٔ/ َٔصِحْيد ُمَِّْ ـ )( مقدم  ٕ)
 (.ٜٕ٘/ رقـ ٓٓٔ)ص ِىْ ُبَ لِرؼّ ( ل دب لىمفرد ٖ)
مته )ص حَّف بف ى   لىَ ة ُؿ، ِ َق ، حلفع، ىه تصلناف( لىٗ)  (.ٗٔٔ. َّبق تْر
مته )ص ِ َق ، فلضِ ( ىبد للا بف ازيد لىمك ،٘)  (.٘ٙ. َّبق تْر
مته ِ َق ،  بت، ( َّعاد بف أب  أاكبٙ)  (.ٙٙ)ص . َّبق تْر
، لىمصرؼ، إملـ ْلمعهل، ٚ) ، ىلبد، مف لىَّلدَّ ، ملت ف   ةف  أب  ْعفر بعد صدكؽ ( بكر بف ىمرك لىَمَعلِفِرؼ 

ر )ل ربعاف.  َْ  (.ٙٗٚ/ رقـ ٕٚٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لَرُقْطِنّ : مصرؼ، مْهكؿ، ُاترؾ. ُقْ ُت: َمْقُبْكؿ، ( َىْمرك ْبف َأِب  ُنَعْيَم  لىمَ ٛ) ، ذكرو لبف ِحب لف ف  لى َِّقلت، كقلؿ لىد  َعلِفِرؼ 

(، َّؤللت لىَبْرَقلِنّ  ٜ٘ٓٛ/ رقـ ٜٕٕ/ ٚكقد تكبع كمل هك كلضد ف  لىت ريس. ُاْنَظر: لى َِّقلت لْبف ِحب لف )
لَرُقْطِنّ  )  (.ٕٖٚ/ رقـ ٖ٘/ ٔى د 

 (.ٖٚ٘ٙ/ رقـ ٕٖٔ/ ُٖف َأِب  َدلُكد )َُّنَ ( ٜ)
 (.ٜٕ٘/ رقـ ٓٓٔ)ص ِىْ ُبَ لِرؼّ ( ل دب لىمفرد ٓٔ)
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ػػهُ ك    َىْمػػِرك بػػف أبػػػ   ِمػػْف َطِرْيػػقِ ،  ة ػػتهـ (٘)ر، كلبػػف ىبػػػد لىبػػ(ٗ)لْىَحػػلِكـ، ك (ٖ)َأْحَمػػد ْبػػف َحْنَبػػِ َأْ َرَْ
ِن ، َىْمِرك لْىُ كَل   ِ تهـ )بكر بف ىمرك، ُحماد بف هلنفيه زيلد ،  ة َحلِكـلىْ ، كىند أحمد ك ِبِمْ ِ هِ ، ُنَعْيَم 

 بف يَّلر، به.  ُمَِّْ ـ(، ىف بف أب  ُنَعْيَم 
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

، كقػد صػدكؽ  ِكَةُهَمػلبػف يَّػلر  ُمَّْػِ ـحَّف لإلَّنلد   ف ْميع ركلته  قلت  إل بكر بػف ىمػرك ك  
ف ػػػـ ُاتػػػلبع كل يضػػػرو ذىػػػؾ، كأمػػػل  ُمَّْػػػِ ـِ ل نػػػاف كمػػػل هػػػك ظػػػلهر فػػػ  لىت ػػػريس، كأمػػػل ُتكبػػػع ل كؿ مػػػف ِقَبػػػ

بػػف يَّػػلر مبلشػػر  كأ ػػرػ ىػػف ىمػػرك بػػف أبػػ   ُمَّْػػِ ـلل ػػتةؼ ى ػػ  بكػػر بػػف ىمػػرك بػػأف ركلو مػػرً  ىػػف 
كهػك مػف لىمزيػد فػ  متصػِ لر فة يضر ذىػؾ بلىحػداث  فربمػل ركلو مػر  بكلَّػط  ََّ بف يَ  ُمَِّْ ـُنعيم  ىف 

بػػف  ُمَّْػػِ ـطريػػق آ ػػر مػػف ركليػػ  ُحماػػد بػػف هػػلن  لْىُ ػػكَلِن  ىػػف  كى حػػداث، َّػػلناد كمػػر  بػػدكف كلَّػػط ل 
  .يَّلر كهك طريق حَّف

بػف أبػ  يعنػ  ىمػرك  – لف بركلته غاػر هػذل : "هذل حداث قد لحتس لىشالْىَحلِكـكلىحداث قلؿ فيه  
ػػػُاكط  إىػػػ  (ٙ)أهػػػِ مصػػػر" كقػػػد ك قػػػه بكػػػر بػػػف ىمػػػرك لىَمَعػػػلِفِرؼ  كهػػػك أحػػػد أئمػػػ  -ُنعيمػػػ   ، كأشػػػلر لىَّ 
، كقلؿ ل ىبلن : (ٛ): إَّنلدو صحيدَأْحَمد ْبف َحْنَبِ، كقلؿ أحمد شلكر ف  تع يقه ى   مَّند (ٚ)تصحيحه
 .(ٜ)حَّف

 : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لىتِّْرِمِذؼّ  َقلَؿ لإِلَملـُ   الحديث الـاني:
َ َنل ََُّكْيُد ْبُف َنْصرٍ   ، َقلَؿ: (ٔٔ)ْ َبَرَنل َىْبُد للاِ ، َقلَؿ: أَ (ٓٔ)َحد 

 
 

                                                                                                                                                                                

، لىمصرؼ، ل بأس به، مف لى لمَّ ، كهك أكبر شاخ لبف كهب، ملت َّن  ( حماد بف هلن ِ، أبك هلن ِ لى ُ ٔ) ْكَلِن  
ر )ص  َْ  (.ٕٙ٘ٔ / رقـٕٛٔل نتاف كأربعاف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ه )( ٕ) َْ  (.ٖ٘/ رقـ ٖٚ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
 (.ٕٙٙٛ/ رقـ ٚٔ/  ٗٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٖ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٗ)  (.ٖٓ٘/ٖٓٔ/  ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕ٘ٙٔ/ رقـ ٓٙٛ/ ٕ( ْلمع بيلف لىع ـ كفض ه ى ُقْرُطِبّ  )٘)
ِحيْ ( ٙ)  (.ٖٓ٘/ٖٓٔ/ َٔحْاف ِىْ َحلِكـ )لىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
ُاكط لىبشار لىنذار  ِمْف َحِدْاثِ ( لىْلمع لىصغار ٚ)  (.ٜٓٗٛ/ رقـ ٖٙٔ/ ٕ) ى َّ 
 (.ٜٕٗٛ/ رقـ ٜٕ٘/ ٛ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٛ)
 (.ٖٚ٘ٙ/ رقـ ٚ٘ٔ/ ٛ( صحيد كضعاف َّنف أب  دلكد ىألىبلن  )ٜ)
 أربعاف َّن  ملت، لىعلشر  مف، ِ َق ، لىمبلرؾ لبف رلكي  لىشلو: ىقبه، لىفضِ أبك، ؼ  لْىَمْرَكزِ  ََُّكْيد بف نصر بف ََُّكْيد (ٓٔ)

ر لْبفِ  لىت ْهِذْابِ  َتْقِرْيبُ . َّن  تَّعكف  كىه َْ  (.ٜٜٕٙ رقـ/ ٕٓٙ ص) َح
مته )ص ِ َق ،  بت، فقيه، ىلىـ، ْكلد، مْلهد، ىبد للا بف لىمبلرؾ (ٔٔ)  (.ٕٙٔ. َّبق تْر
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 َقلَؿ:  (ٔ)َأْ َبَرَنل ِرْشِدافُ 

                                                           

د أبك حلتـ ى يه لبف َىِهْيَع ، كقلؿ لبف اكنس: ٔ) ، ضعاف رْ  ، أبك لىحْلج لىِمصرؼ  ( ِرْشداف بف َّعد بف ُمْفِ د لىَمْهرؼ 
كلف صلىحًل ف  دانه فأدركته غف   لىصلىحاف ف  ط ف  لىحداث، مف لىَّلبع ، ملت َّن   ملف ك ملناف كىه  ملف 

لؿ قتاب : كلف ل ابلى ، مل ُدفع إىيه فيقرؤو، قلؿ يحا  بف معاف: ىيس بش ِ، كلبف ىهيع  أم ِ مف كَّبعكف َّن . ق
، كقلؿ ف  ركلي  أب  َ ْاَ َم ،  ِِ َملِؿ لْىَمَحلِم ِْ رشداف، كقد كتبت حداث لبف ىهيع ، كقلؿ ف  مكضع آ ر: َىْيَس ِمْف 

ُف ْبُف ََّْعٍد َل ُيْكَتُب َحِداُ ُه، كقلؿ َأْحَمد ْبف َحْنَبِ: رشداف بف َّعد كذل ككذل، قلؿ: ََِّمْعُت َيْحَا  ْبَف َمِعاٍف َيُقكُؿ: ِرْشِدا
ك أف يككف ِ َق  أك صلىد لىحداث، كف  ركلي  أ رػ ىنه ف  رشداف بف َّعد  كقلؿ ف  مكضع آ ر: ِرْشِداف أْر

ِ )َأْحَمد  لىمصرؼ: رشداف مف أك ق لىنلس ف  لىحداث، كقلؿ َىْبُد لْىَمِ ِؾ ْبُف َىْبدِ  : ََِّمْعُت َأَبل َىْبِد ّللا  لْىَحِماِد لْىَمْيُمكِن  
 ، َ ـُ ْبُف َ لِرَْ ٌِ َصلِىٌد ُاَك ُِّقُه َهْاَ  ـَ ِمْف ْبف َحْنَبِ( َيُقكُؿ: ِرْشِداُف َىْيَس ُاَبلِى  َىم ْف َرَكػ، َىِكن ُه َرُْ ِ ِس َفَتَبَّ  ْْ َكَكلَف ِف  لْىَم

لنَذِىَؾ َأُبك َىْبِد ّللا ِ  َقلِئِق. كقلؿ لىْكْز ِ: ِرْشِداُف ْبُف ََّْعٍد َىْيَس ِبِه َبْأٌس ِف  َأَحلِداِث لىر  ـ  َقلَؿ َأُبك َىْبِد ّللا   : ىندو ، ُ 
كأبك ُزْرَى : ضعاف لىحداث، كقلؿ  معلضاِ كمنلكار ك ار ، كقلؿ لبف نمار: ل يكتب حدا ه، كقلؿ ىمرك بف ى  

منكر لىحداث كفيه غف  ، كيحدث بلىمنلكار ىف لى َِّقلت، ضعاف لىحداث، مل أقربه مف  أبك حلتـ: رشداف بف َّعد
دلكد بف لىُمَحب ر، كلبف ىهيع  أَّتر، كرشداف أضعف. كقلؿ لىن ََّلِئّ : متركؾ لىحداث، كقلؿ لبف َّعد: كلف ضعيفًل، 

ًة صلىحًل، ل يشّؾ ف  ص ةحه كفض ه، فأدركته غف   كقلؿ لبف لىْكزؼ: ضعاف، كقلؿ لبف اكنس: كلف ْر
لىصلىحاف، ف  ط ف  لىحداث. كأَّلِ فيه يحا  بف معاف لىقكؿ، كىـ يكف لىنَّلئ  ارضلو، كل ا رِّج ىه، كقلؿ لبف 
ىدؼ: ىه أحلداث ك ار ، كىلم  أحلدا ه َىم ف اركيه ىنه مل أقِ فاهل ممف اتلبعه أحد ى يه، َكهك مع ضعفه يكتب 

ك أنه صلىد لىحداث،  حدا ه،  كقلؿ لبف ِحب لف ف  كتلبه لىمْركحاف: كركؼ ىف َأْحَمد ْبف َحْنَبِ أنه قلؿ فيه: أْر
ِِّ لىن   لَرُقْطِنّ : ضعاف، ُقْ ُت: ضعاف، ضعفه ْ ر )ص ق  كقلؿ لىد  َْ / رقـ ٜٕٓلد. ُاْنَظر: َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

/ ٔ(، َّؤللت لبف لىْناد  ب  زكريل يحا  بف معاف )ٕٗٔ/ رقـ ٖٙ/ ٔ(، لىضعفلِ لىصغار ِىْ ُبَ لِرّؼ )ٕٜٗٔ
ل بلطاِ كلىمنلكار كلىصحلح كلىمشلهار  ب   (،ٜٓ٘/ رقـ ٙٙ/ ٕ(، لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )ٕ٘ٗ/ رقـ ٖٗٛ

لؿ َ ْحَمد ْبف َحْنَبِ ركلي  لبنه ىبد للا )ٖٛٙ/ رقـ ٖٔٗ/ ٕىبد للا لىَهَمَذلِن  ) / رقـ ٜٚٗ/ ٕ(، لىع ِ كمعرف  لىْر
لن  )ٖٙٙ/ رقـ ٚٛ/ ٔ(، تلريخ أَّملِ لى َِّقلت لبف شلهاف )ٖ٘ٗٔ لؿ ى ْكْز (، ٕ٘ٚ/ رقـ ٕٚٙ/ ٔ(، أحكلؿ لىْر

ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ (، ٖٕٓ/ رقـ ٔٗ/ ٔ(، لىضعفلِ كلىمتركككف ى نَّلئ  )ٕٖٕٓ/ رقـ ٖٔ٘/ ٖلى
(، ٘ٛ٘/ رقـ ٖٙ٘/ ٔ(، لىع ِ لىمتنلهي  ف  ل حلداث لىكلهي  لبف لىْكزؼ )ٗٚٓٗ/ ٚلىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )
لؿ لْبِف َىِدؼ )ٙٚٗ/ رقـ ٛٚٔ/ ٔتلريخ لبف اكنس لىمصرؼ ) َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل (، ٜٙٙ/ رقـ ٘ٛ/ ٗ(، لىَكلِم

لَرُقْطِنّ  )  (.ٖٗ٘/ رقـ ٖٗٓ/ ٔلف )(، لىمْركحاف لبف ِحب  ٕٛٔ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ٕلىضعفلِ كلىمتركككف ى د 
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َ ِن  لْبُف َأْنُعـَ  َ ُه َىْف َأِب  ُهَرْيَرَ ، َىْف َرَُّكِؿ للِا (ٔ)َحد  َ ْاِف ِمم ْف ملسو هيلع هللا ىلص، َىْف َأِب  ُىْ َملَف، َأن ُه َحد  ، َقلَؿ: ِإف  َرُْ
َِ لىن ػػلَر لْشػػتَ  ٍِ لْشػػَتد  َدَ ػػ ػػل َقػػلَؿ َىُهَمػػل: َ ؼِّ َشػػْ  ػػل ُأْ ِرَْ كُهَمػػل، َفَ م  : َأْ ِرُْ  ِ ػػ َْ د  ِصػػَيلُحُهَمل، َفَقػػلَؿ لىػػر ب  َىػػز  َك

ُكْنُتَمػػل ِمػػَف  ل َحْاػػثُ ِصػػَيلُحُكَمل؟ َقػػلَل: َفَعْ َنػػل َذِىػػَؾ ِىَتْرَحَمَنػػل، َقػػلَؿ: ِإف  َرْحَمِتػػ  َىُكَمػػل َأْف َتْنَطِ َقػػل َفُتْ ِقَيػػل َأْنُفََّػػُكمَ 
َعُ َهل َىَ ْيِه َبْرًدل َكَََّةًمل، َكَيُقػكـُ لآلَ ػُر َفػَة اُ  ْْ ْ ِقػ  َنْفََّػُه، َفَيُقػكُؿ َىػُه لىن لِر، َفَاْنَطِ َقلِف َفُاْ ِق  َأَحُدُهَمل َنْفََُّه َفَا

: َمل َمَنَعػَؾ َأْف ُتْ ِقػَ  َنْفََّػَؾ َكَمػل َأْىَقػ  َصػلِحُبؾَ   ِ َْ ػك َأْف َل ُتِعاػَدِن  لىر ب  َىز  َك ػ  َ ْرُْ ؟ َفَيُقػكُؿ: َيػل َربِّ ِإنِّ
ن َ  ِبَرْحَمِ  ّللا ِ  َْ ِميًعل لى َْ لُؤَؾ، َفَاْدُ َةِف  : َىَؾ َرَْ َتِن ، َفَيُقكُؿ َىُه لىر ب  ِفاَهل َبْعَد َمل َأْ َرْْ
(ٕ). 

 
                                                           

( ىبد لىرحمف بف زيلد بف َأْنُعـ لإلفريق ، قلضاهل، ضعاف ف  حفظه، مف لىَّلبع ، ملت َّن  َّت ك مَّاف، كقاِ ٔ)
ًة صلىحًل. قلؿ يحا  بف معاف: ضعاف لىحداث، كقلؿ ف  مكضع  بعدهل، كقاِ ْلز لىملئ  كىـ يصد، ككلف ْر

لِنّ ، كقلؿ َأْحَمد ْبف َحْنَبِ: ىيس آ ر: َىْيَس ِبِه َبْأٌس َكِفيِه َضعْ  ـَ لْىَغَّ  ٌف، َكُهَك َأَحب  ِإَى   ِمْف َأِب  َبْكِر لْبِف َأِب  َمْرَي
بش ِ، كقلؿ ىمرك بف ى  : م يد لىحداث، ىيس م ِ غارو ف  لىضعف، كقلؿ أبك حلتـ: يكتب حدا ه كل يحتس به، 

فريق  كلبف ىهيع  أاهمل أحب إىيكمل؟ قلل: ْميعًل ضعيفاف، كقلؿ لبف أب  حلتـ: َّأىت أب  كأبل ُزْرَى  ىف لإل
كأشبههمل لإلفريق ، باف لإلفريق  كباف لبف ىهيع  ك ار، أمل لإلفريق  فإف أحلدا ه لىت  ُتْنكر ىف شاكخ ل نعرفهـ 

كأنكر  كىف أهِ ب دو، فيحتمِ أف يككف منهـ كيحتمِ أف ل يككف، كقلؿ لبف لىمدان : كلف أصحلبنل يضعفكنه،
ْفِريِق ِّ َ ْاًرل دًل )لْىُبَ لِرّؼ( ُاْ ِن  َىَ   لإْلِ َكُيَقكِّؼ  أصحلبنل أحلداث كلف يحدث بهل ل تعرؼ، كقلؿ لىتِّْرِمِذّؼ: رأات ُمَحم 

ْحَمف بف ِزَيلد ِف  َأَمَرُو، َيْعِن : َىْبَد لىر ْحَمِف ْبَف ِزَيلٍد، كركػ لْىُبَ لِرّؼ ف  لىضعفلِ لىصغار ىف لىمقرؼ، قلؿ: ىبد لىر  
لَرُقْطِنّ : ضعاف، كقلؿ  َحِدا ه بعض لْىَمَنلِكار، كقلؿ يحا  بف َّعاد لىقطلف: َل َيَُّْقُط َحِداُ ُه، َكُهَك َضِعاٌف، كقلؿ لىد 
لن : غار محمكد  ف  مكضع آ ر: ىيس بلىقكؼ، كقلؿ لبف لىقيَّرلن : اركؼ لىمكضكىلت ىف لى َِّقلت، كقلؿ لىْكْز

ككلف صلدقًل  شنًل، كقلؿ لىن ََّلِئّ : ضعاف، كقلؿ أبك حفص ىمرك بف ى  : كلف يحا  بف َّعاد كىبد  ف  لىحداث
لىرحمف بف مهدؼ ل يحد لف ىف ىبد لىرحمف بف زيلد بف َأْنُعـ، كقلؿ لبف ِحب لف: كلف اركؼ لىمكضكىلت ىف لى َِّقلت 

م د بف َّعاد بف أب  قيس لىمص كب، كقلؿ لبف ىدؼ: ُمحَ  كيأت  ىف ل  بلت مل ىيس مف أحلدا هـ، ككلف ادىس ى  
ر ) َْ ِِّ لىنقلد. ُاْنَظر: َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح ص ىلم  حدا ه كمل اركيه، َل ُاَتلَبُع َى يه، ُقْ ُت: ضعاف  بلتفلؽ ْ

لؿ ٕٖٙٛ/ رقـ ٖٓٗ (، تلريخ ٕٕ٘رقـ  /ٛٚ/ ٔركلي  َطْهَملف ) –(، مف كةـ أب  زكريل يحا  بف معاف ف  لىْر
ُِ ٕٜ/ رقـ ٕٖٖ/ ٕ(، لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )٘ٚٓ٘/ رقـ ٕٔٗ/ ٗ) ؼّ رِ كْ ركلي  لىد   –لبف معاف  ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ (، لى

(، لىع ِ لىكبار ٕٕٓ/ رقـ ٙ٘ٔ/ َّٔؤللت لبف أب  شاب  لبف لىمدان  ) (،ٔٔٔٔ/ رقـ ٖٕ٘/ ٘لْبِف َأِب  َحلِتـ )
لَرُقْطِنّ  )ٖٕٔ/ رقـ ٗٛ/ ٔ(، لىضعفلِ لىصغار ِىْ ُبَ لِرّؼ )ٜٕ / رقـٖٛ/ ٔى ترمذؼ ) / رقـ ٖٕ٘/ ٔ(، ى ِ لىد 

لَرُقْطِنّ  )ٜٙٗ/ رقـ ٙ٘ٔ/ ٔ(، معرف  لىتذكر  لبف لىقيَّرلن  )ٖٛ (، ٖٖٖ/ رقـ ٔٙٔ/ ٕ(، لىضعفلِ كلىمتركككف ى د 
 َْ لؿ ى  (، لىمْركحاف ٖٔٙ/ رقـ ٙٙ/ ٔكف ى نَّلئ  )(، لىضعفلِ كلىمترككٕٓٚ/ رقـ ٖٕٙ/ ْٔلن  )زَ كْ أحكلؿ لىْر
لؿ لْبِف َىِدؼ )ٙٛ٘/ رقـ ٓ٘/ ٕلبف ِحب لف ) َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل  (.ٛٓٔٔ/ رقـ ٓٙٗ/ ٘(، لىَكلِم

 (.ٜٜٕ٘/ رقـ ٜٕ٘/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٕ)
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 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هِ   ِْ ت   لىُكُتبِ  َأْصَحلبِ  ِمفْ  َغْاِروِ  ْكفَ دُ  لىتِّْرِمِذؼّ  لْنَفَرَد ِبَتْ ِرْي  . لىَِّّ
هُ   .(ٔ)ِبِمْ ِ هِ لبف لىمبلرؾ ىف ِرْشِداف به  َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
قلؿ أبك ىيَّ : إَّػنلد هػذل لىحػداث ضػعاف  نػه ىػف إَّنلدو ضعاف ىضعف ِرْشِداف كلبف َأْنُعـ.  

ىند أهِ لىحداث ىػف لبػف َأْنُعػـ كهػك لإلفريقػ  كلإلفريقػ  ِرْشِداف بف َّعد، كِرْشِداف بف َّعد هك ضعاف 
 .(ٕ)ىند أهِ لىحداث"، ككلفقه ل ىبلن أيضًل ضعاف 

 .(ٖ)ري, المصري, أبو مصعب, من الرابعةافِ عَ المَ ِمْشَرح ْبن َىاَعان )ع  د ت ق(  -ٖ٘

 .(٘)مقبكؿ وقال ابن حجر: ،(ٗ):  ق قول اإلمامين فيو: قال الذىبي

 :قػػلؿف ،بػػف هلىػػلف ىػػف مشػػرح يحاػػ  بػػف معػػاف قػػلؿ: َّػػأىتى مػػلف بػػف َّػػعاد،  ىػػف :أقــوال النلــاد فيــو
حرب بف  قلؿ، ك (ٛ)، كقلؿ لىعْ  :  ق (ٚ)قلؿ ى ملف درلج كمشرح ىيَّل بكِ ذلؾ كهمل صدكقلف، ك (ٙ) ق 

كقػػلؿ لبػػف حبػػلف فػػ  لى قػػلت ، (ٜ)معػػركؼ َّػػمعت أحمػػد بػػف حنبػػِ يقػػكؿ: مشػػرح بػػف هلىػػلف إَّػػملىاِ:
، اػركؼ ىػف ىقبػ  بػف ىػلمر أحلداػث منػلكار ل اتػلبع ى اهػل:  ـ قػلؿ فػ  لىضػعفلِ ،(ٓٔ)ا ط  كي لىف

قػػلؿ لبػػف حبػػلف لنق بػػت ، (ٔٔ)لىصػػكلب فػػ  أمػػرو تػػرؾ مػػل لنفػػرد مػػف لىركليػػلت كللىتبػػلر بمػػل كلفػػق لى قػػلتك 
ى يه صحلئفه فكلف يحدث بمل َّمع مف هذل ىف ذلؾ كهك ل يع ـ فكِ مل ركلو ىف شعب  هك مل َّمعه 

                                                           

 (.ٔٔٔ/ رقـ ٛٙ/ ٔ( مَّند ىبد للا بف لىمبلرؾ )ٔ)
 (.ٜٚٚٔ/ رقـ ٘ٗٗ/ ٗكلىمكضكى  كأ رهل لىَّ ِ ف  ل م  ىألىبلن  )( َّ َّ   ل حلداث لىضعيف  ٕ)
 (.ٜٚٙٙ/ رقـ ٕٖ٘( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ٖ)
 (.ٙ٘ٗ٘/ رقـ ٕ٘ٙ/ ٕ( لىكلشف ى ذهب  )ٗ)
 (.ٜٚٙٙ/ رقـ ٕٖ٘( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ٘)
 (.ٖٜٚٔ/ رقـ ٕٖٗ/ ٛ( لىْرح كلىتعداِ لبف أب  حلتـ ) ٙ)
لؿ لبف ىدؼ )( لىكلمِ ٚ)  (.ٖٜ٘ٔ/ رقـ ٖٕٔ/ ٛف  ضعفلِ لىْر
 (.ٙٚ٘ٔ/ رقـ ٜٕٗ/ ٔ( معرف  لى قلت ى عْ   )ٛ)
 (.ٖٜٚٔ/ رقـ ٕٖٗ -ٖٔٗ/ ٛ( لىْرح كلىتعداِ لبف أب  حلتـ )ٜ)
 (.ٚٚٙ٘/ رقـ ٕ٘ٗ/ ٘( لى قلت لبف حبلف ) ٓٔ)
 (.ٛٙٓٔ/ رقـ ٕٛ/ ٖ( لىمْركحاف لبف حبلف )ٔٔ)
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ػك أنػه ل بػأس بػه :بػف ىػدؼلكقػلؿ ، (ٔ)بػف ىمػلر  فبطػِ للحتْػلج بػه مف لىحَّف ، كقػلؿ لىػذهب : (ٕ)أْر
 .(ٖ)كك قه لبف معاف ،ىانه لبف حبلف ،صدكؽ 

 صدكؽ. خالصة اللول فيو:

 الدراسة التطبيلية عمى مروياتو:

آ ػػريف،  كأبػػك دلكد حػػدا ًل، كلىترمػػذؼ حػػدا اف, (ٗ)أ ػػرج ىػػه لىب ػػلرؼ فػػ    ػػق أفعػػلؿ لىعبػػلد حػػدا لً  
 ، كَّأكتف  بدرلَّ   ة   منهـ:(٘)كلبف ملْه حدا ًل غارهـ

ػْرحِ قػلؿ لإلمػلـ أبػك دلكد رحمػه للا تعػلى :  الحديث اـول: َ َنل َأْحَمػُد ْبػُف َىْمػِرك ْبػِف لىَّ  ، َأْ َبَرَنػل لْبػُف (ٙ)َحػد 
 ، (ٚ)َكْهبٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ٕٖٖ٘/ رقـ ٕٔٔ/ ٖبف لىْكزؼ )( لىضعفلِ كلىمتركككف لٔ)
لؿ لبف ىدؼ ) ٕ)  (.ٖٜ٘ٔ/ رقـ ٕٖٕ/ ٛ( لىكلمِ ف  ضعفلِ لىْر
 (.ٜٗ٘ٛ/ رقـ ٚٔٔ/ ٗ(، مازلف لإلىتدلؿ )ٕٗ٘ٙ/ رقـ ٜ٘ٙ/ ٕ( لىمغن  ف  لىضعفلِ ى ذهب  )ٖ)
 (.ٛٔٔ/ ٔ(   ق أفعلؿ لىعبلد ى ب لرؼ )ٗ)
 (.ٖٜٙٔ/ رقـ ٖٕٙ/ ٔ) ه( َّنف لبف ملْ٘)
ْرح، أبك لىطلهر لىمصرؼ،  ( أحمدٙ) َتْقِرْيُب ، مف لىعلشر ، ملت َّن   مَّاف. ِ َق بف ىمرك بف ىبد للا بف ىمرك بف لىَّ 

ر ) َْ  (.٘ٛ/ رقـ ٖٛص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص ِ َق ، حلفع، ىلبدىبد للا بف كهب لىفقيه،  (ٚ)  (.ٓٚ. َّبق تْر
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َ ُه، َأف  ُىْقَبَ  ْبػَف َىػلِمرٍ  ، َأف  ِمْشَرَح ْبفَ (ٔ)َأْ َبَرِن  لْبُف َىِهيَع َ  َحد  َػُه، َقػلَؿ: ُقْ ػُت  (ٕ)َهلَىلَف َأَبل لْىُمْصَعِب َحد 
َدَتلِف؟ َقػػػػلَؿ:  ْْ : َأِفػػػػ  َُّػػػػكَرِ  لْىَحػػػػسِّ ََّػػػػ ـَ ِ َصػػػػ    للُا َىَ ْيػػػػِه َكََّػػػػ   ْدُهَمل، َفػػػػَة "ِىَرَُّػػػػكِؿ ّللا  ُْ ـْ َيَّْػػػػ ، َكَمػػػػْف َىػػػػ ـْ َنَعػػػػ

 . (ٖ)"َيْقَرْأُهَمل
 الحديث: تخريج

ه لىدكلب  ىف أب  لىربيع َّ يملف بف دلكد ب فع قريب، كىف بشػر بػف ىمػر، كأبػ  ىبػد  (ٗ)أ ْر
 لىرحمف لىمقرؼِ، كيزيد بف َّنلف بل تةؼ بعض ل ىفلظ.

                                                           

( ىبد للا بف َىِهيع  بف ىقب  لىَحْضَرِم ، أبك ىبد لىرحمف لىمصرؼ، لىقلض ، صدكؽ، مف لىَّلبع ،   ط بعد لحترلؽ ٔ)
كتبه، كركلي  لبف لىمبلرؾ كلبف كهب ىنه أىدؿ مف غارهمل، كىه ف  ُمَِّْ ـ بعض ش ِ مقركف، ملت َّن  أربع 

ْىَتد  ِبَشْ ٍِ ََِّمْعُتُه ِمْف َحِدْاِث لْبِف َىِهيَعَ  ِإل  َََّملَع لْبِف لْىُمَبلَرِؾ كَّبعاف، كقد نلؼ ى   لى ملناف. قلؿ لبف مهدؼ: َمل أَ 
َنَ  ََّْبِعاَف َكِملَئٍ . َكَنْحكو. كَكلف يحا  بف َّعاد َل َاَرلُو َشْاًئل. كقلؿ َقلَؿ لْبُف ُبَكْاٍر: لْحَتَرَؽ َمْنِزُؿ لْبِف َىِهيَعَ  َكُكُتُبُه ََّ 

َ َنل يَ  َف َكِملَئٍ ، ُقْ ُت: ْحَا  ْبُف ُىْ َملَف ْبِف َصلِىٍد َقلَؿ: َََّأْىُت َأِب : َمَت  لْحَتَرَقْت َدلُر لْبِف َىِهيَعَ ؟ َفَقلَؿ: ِف  َََّنِ  ََّْبِعاَحد 
ِ، َمل َكَتْبُت ِكَتلَب ُىمَ  ُ ؟ َقلَؿ: َفَقلَؿ: َمَعلَذ ّللا  ـُ لْىَعلم  ِِ ِكَتلِب لْبِف َىِهيَعَ  َكلْحَتَرَقْت ُكُتُبُه َكَمل َتْزُى لَرَ  ْبِف َغِزي َ  ِإل  ِمْف َأْص

لؿ لبف معاف: ىيس بقكؼ ف  َبْعَد لْحِتَرلِؽ َدلِرِو، َغْاَر َأف  َبْعَض َمل َكلَف َيْقَرُأ ِمْنُه لْحَتَرَؽ َكَبِقَاْت ُأُصكُؿ ُكُتِبِه ِبَحلِىَهل. كق
لَرُقْطِنّ : يضعف حدا ه . كقلؿ ف  مكضع آ ر: يعتبر بمل اركؼ ىنه لىعبلدى ، لبف لىُمَبلرؾ، لىحداث. كقلؿ لىد 

كلىمقرؼِ، كلبف كهب، كقلؿ لبف ِحب لف: كلف شا ًل صلىد، كىكنه كلف ادىس ىف لىضعفلِ قبِ لحترلؽ كتبه،  ـ 
بِ لحترلؽ لحترقت كتبه ف  َّن  َّبعاف كملئ  قبِ مكته بأربع َّناف، ككلف أصحلبنل يقكىكف إف َّملع مف َّمع منه ق

كتبه م ِ لىعبلدى ، فَّملىهـ صحيد، كمف َّمع منه بعد لحترلؽ كتبه فَّملىه ىيس بش ِ، ككلف لبف ىهيع  مف 
لىكتلباف ى حداث كلىْملىاف ى ع ـ كلىرحلىاف فيه، كقلؿ لبف َّعد: ككلف ضعيًفل كىندو حداث ك ار، كمف َّمع منه ف  

رو، كأمل أهِ مصر فاذكركف أنه ىـ ا ت ط كىـ ازؿ أكؿ أمرو كآ رو أكؿ أمرو أحَّف حلًل ف  ركلاته ممف َّمع منه بآ 
كلحًدل، كىكف كلف ُيقرأ ى يه مل ىيس ِمْف َحِدْاِ ه فيَّكت ى يه، فقاِ ىه ف  ذىؾ، فقلؿ: كمل ذنب ؟ إنمل اْائكف بكتلب 

لىحداث يحا  بف ىبد للا بف يقرؤكنه كيقكمكف كىك َّأىكن    برتهـ أنه ىيس ِمْف َحِدْاِ  ، ُقْ ُت: قد ركػ ىنه هذل 
ُبَكْار لىمصرؼ، كقد قلؿ ىنه لىمصريكف أنه ىـ ا ت ط كمل ذكر لبف َّعد، كهك صدكؽ، كضعفكو مف أِْ لحترلؽ 

ر )ص  َْ (، ٚٙٛ/ رقـ ٖٜٕ/ ٕ(، لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )ٖٖٙ٘/ رقـ ٜٖٔكتبه. ُاْنَظر: َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َ ِم ّ  لَرُقْطِنّ  ) َّؤللت لىَّ  لَرُقْطِنّ  )ٜٕٓ/ رقـ ٕٚٓ/ ٔى د  (، ٜٖ/ ٔ(، َّؤللت حمز  بف اكَّف لىَّهم  ى د 

 (.ٔٚٓٗ/ رقـ ٖٛ٘/ ٚ(، لىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )ٖٛ٘/ رقـ ٔٔ/ ٕلىمْركحاف لبف ِحب لف )
ـِ ْبِف َرْبَعَ  ْبِف َرْشَدلَف ْبِف ُىْقَبُ  ْبُف َىلِمِر ْبِف َىْبِس ْبِف َىْمِرك ْبِف َىِدؼِّ ْبِف  (ٕ) َىَ  ْبِف َىِدؼِّ ْبِف َغْن َىْمِرك ْبِف ِرَفلَىَ  ْبِف ُمَكدِّ

َهْاَنَ ، كَ  ُْ ْيَش  :ُيْكَن َقْيِس ْبِف  َْ : َأُبك َىْبٍس، َكِىَ  لْى َِ : َأُبك َىْمٍرك، َكِقا َِ : َأُبك َأٍََّد، َكِقا َِ لٍد، َََّكَف ِمْصَر، َكِقا َأَبل َحم 
َكلِد، َعلِكَيَ  َبْعَد َمْكِت ُىْتَبَ  ْبِف َأِب  َُّْفَيلَف، ُتُكفَِّ  ِبِمْصَر آِ َر ِ َةَفِ  ُمَعلِكَيَ  َََّنَ  َ َملٍف َكَ ْمَِّ ِىمُ  اَف، َكلَف َاْ ِضُب ِبلىَّ 

 (.ٕ٘ٔ/ َٗكلَف َشلِىًرل. معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ )
 (.ٕٓٗٔ/ رقـ ٛ٘/ ٕ( َّنف أب  دلكد ) ٖ)
 (.ٕٛٚٔ، ٔٛٚٔ/ رقـ ٚٔٓٔ/ ٖن  كل َّملِ ى دكلب  )( لىكٗ)
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ه لىطبرلن   يملف بػف لىربيػع َّػ أبػكرك بف لىحلرث ب فع قريب   مَّػتهـ )مف طريق ىم (ٔ)كأ ْر
حمف لىمقرؼِ، كيزيد بف َّنلف، كىمرك بف لىحلرث( ىػف لبػف ىهيعػ  ىبد لىر  دلكد، كبشر بف ىمر، كأبك
 ىف مشرح بف هلىلف.

ػػه لىطبرلنػػ  مػػف طريػػق َّػػعاد بػػف ىفاػػر، كيحاػػ  بػػف إَّػػحلؽ لىَّػػا حان  ب فػػع قريػػب   (ٕ)كأ ْر
ػػَّػػعاد بػػف ىفاػػر، كيحاػػ  بػػف إَّػػحلؽ لىَّػػا حان ( ىػػف لبػػف ىهيعػػ  ىػػف أبػػ  ىُ ) كةهمػػل   كةهمػػل (ٖ)لن ش 

 لن ( ىف ىقب  بف ىلمر.ش  كأبك ىُ  )مشرح بف هلىلف،
 الحكم عمى الحديث:

إَّنلدو حَّف، فيه لبف ىهيع ، كمشػرح بػف هلىػلف كةهمػل صػدكؽ، تكبػع فيػه مشػرح بػف هلىػلف 
 فارتق  لإلَّنلد إى  لىصحيد ىغارو. لن  متلبع  تلم ،ش  ف  ركلاته ىف ىقب  مف قبِ أب  ىُ 

 .(ٗ)كلىحداث صححه ل ىبلن  بعد تضعيفه 
َ َنل ََّػَ َمُ  ْبػُف َشػِبابٍ قلؿ لإلملـ لىترمذؼ رحمه للا تعلى :  ث الـاني:الحدي َ َنل لْىُمْقػِرغُ (٘)َحػد  ، (ٙ)، َقػلَؿ: َحػد 

، َقػلَؿ: َقػلَؿ (ٜ)، َىْف ِمْشَرِح ْبِف َهلَىلَف، َىْف ُىْقَبَ  ْبِف َىلِمرٍ (ٛ)، َىْف َبْكِر ْبِف َىْمٍرك(ٚ)َىْف َحْاَكَ  ْبِف ُشَرْيدٍ 
: َىْك َكلَف َنِب ٌّ َبْعِدؼ َىَكلَف ُىَمَر ْبَف لىَ ط لِب.َرَُّك  ـَ   ُؿ للِا َص    ّللا ُ َىَ ْيِه َكََّ  

 تخريج الحديث:

ه أحمد بف حنبِ ىف أب  ىبد لىرحمف  ب فع قريب. (ٓٔ)أ ْر

                                                           

 (.ٚٗٛ/ رقـ ٖٚٓ/ ٚٔ( لىمعْـ لىكبار ى طبرلن  )ٔ)
 (.ٙٗٛ/ رقـ ٖٚٓ/ ٚٔ( لىمعْـ لىكبار ى طبرلن  )ٕ)
. تقريب لىتهذاب لبف ىشر   ملن  َّن  ملت ،لى لى   مف ،بكناته مشهكر ، ق  ،لىمصرؼ  لن ش  ىُ  أبك ،فمِ ؤْ اُ  بف  ّ حَ  (ٖ)

 (.ٖٓٙٔ/ رقـ ٘ٛٔر )ص حْ
 (.ٕٓ٘/ رقـ ٘ٚ/ ٕ( انظر: ضعاف أب  دلكد ىألىبلن  )ٗ)
. تقريب كأربعاف بضع َّن  ملت ،ىشر  لىحلدي  كبلر مف ، ق  ،مك  نزيِ ،لىنيَّلبكرؼ  ،لىمَّمع  شباب بف َّ م  (٘)

 (.ٜٕٗٗ/ رقـ ٕٚٗلىتهذاب لبف حْر )ص 
مته )ص . َّبق تِ َق ، فلضِ ىبد للا بف ازيد لىمك ، (ٙ)  (.ْ٘ٙر
 لىت ْهِذْاِب  َتْقِرْيبُ . كىشريف أربع َّن  ملت، لىعلشر  مف، ِ َق ، لىحمص  لىعبلس أبك، لىَحْضَرِم  ازيد ُشَرْيٍد بف ْبفُ  َحْاَك ُ  (ٚ)

ر لْبفِ  َْ  (.ٔٓٙٔ رقـ/ ٘ٛٔ ص) َح
، لىمصرؼ ٛ) ، إملـ ْلمعهل، صدكؽ، ىلبد، مف لىَّلدَّ ، ملت ف   ةف  أب  ْعفر بعد ( بكر بف ىمرك لىَمَعلِفِرؼ 

ر )ص  َْ  (.ٙٗٚ/ رقـ ٕٚٔل ربعاف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته ف  لىحداث لىَّلبق.( ٜ)  ىقب  بف ىلمر، صحلب . َّبق تْر
 (.٘ٓٗٚٔ/ رقـ ٕٗٙ/ ٕٛ( مَّند أحمد بف حنبِ )ٓٔ)
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ه لىدانكرؼ ىف بشر بف مكَّ  ، (ٕ)، كلىكةبلذؼ ىػف أبػ    كىبػد لىصػمد بػف لىفضػِ(ٔ)كأ ْر
  أربعتهـ )بشر بف مكَّ ، كأبػك  ، كىبػد لىصػمد بػف لىفضػِ، كلىكةبػلذؼ( (ٖ)ه لىكةبلذؼ أيضلً كأ ْر

 ىف لىمقرؼِ ىبد للا بف ازيد ب فع قريب.

ه لبف ىَّلكر مف طريق ىبد للا بف كلقد  أبك ىبد لىرحمف، كلىمقػرؼِ ىبػد    ة تهـ ) (ٗ)كأ ْر
 شريد. للا بف ازيد، كىبد للا بف كلقد( ىف حاك  بف

 الحكم عمى الحديث:

إَّنلدو حَّف فيه بكر بف ىمرك لىمعلفرؼ صدكؽ، كىـ اتلبع، ككذىؾ مشرح بف هلىلف ىـ اتلبع 
  ف  هذل لىحداث.

   .(٘): َهَذل َحِداٌث َحٌََّف َغِريٌب، َل َنْعِرُفُه ِإل  ِمْف َحِداِث ِمْشَرِح ْبِف َهلَىلفَ لىترمذؼ َقلؿَ 
َ َنل ُقَتْاَبػ ُ ـ لىترمػذؼ: قػلؿ لإلمػل الحديث الـالث: َ َنل لْبػُف َىِهيَعػ َ  (ٙ)َحػد  ، َىػْف ِمْشػَرِح ْبػِف َهلَىػلَف، (ٚ)قػلؿ: َحػد 

ـَ لىن لُس َكآَمَف َىْمُرك ْبُف لىَعلِص.(ٛ)َىْف ُىْقَبَ  ْبِف َىلِمرٍ  : َأََّْ  ـَ   ، َقلَؿ: َقلَؿ َرَُّكُؿ للِا َص    ّللا ُ َىَ ْيِه َكََّ  
 تخريج الحديث:

ػه أحمػد بػف حنبػِ ىػف ىبػد للا بػف ازيػد ػه لىمػركزؼ ىػف  ،(ٓٔ)، كأبػ  ىبػد لىػرحمف(ٜ)أ ْر كأ ْر
)ىبػػد للا بػػف ازيػػد، كأبػػ  ىبػػد لىػػرحمف، يحاػػ  بػػف يحاػػ ، يحاػػ  بػػف ك اػػر     ة ػػتهـ(ٔٔ)يحاػػ  بػػف يحاػػ 

 لىنلْ ( ىف لبف ىهيع ، ىف مشرح بف هلىلف.

ػػه لىطبرلنػػ  مػػف طريػػق أبػػ  ىشػػلن كأ مشػػرح بػػف هلىػػلف، كأبػػ  ىشػػلن ( ىػػف )   كةهمػػل(ٕٔ) ْر
 ىقب  بف ىلمر ب فظه.

                                                           

كلهر لىع ـ ىٔ)  (.ٕٚٔ/ رقـ ٙٛ/ ٕ دانكرؼ )( لىمْلىَّ  ْك
 (.ٕٕٛ( بحر لىفكلئد لىمَّم  بمعلن  ل  يلر ى كةبلذؼ ) ٕ)
 (.ٕٕٛ( بحر لىفكلئد لىمَّم  بمعلن  ل  يلر ى كةبلذؼ ) ٖ)
 (.ٗٔٔ/ ٗٗ( تلريخ دمشق لبف ىَّلكر )ٗ)
 (.ٖٙٛٙ/ رقـ ٓٙ/ ٙ( َّنف لىترمذؼ )٘)
مته ، ِ َق ،  بت.  بف َّعادبَ اْ تَ قُ  (ٙ)  (.ٙٛ)ص  َّبق تْر
مته )ص ىبد للا بف َىِهيع  (ٚ)  (.ٓٙٔ، صدكؽ. َّبق تْر
مته )( ٛ)  (.ٓٙٔىقب  بف ىلمر، صحلب . َّبق تْر
 (.ٗٗٚٔ/ رقـ ٕٜٔ/ ٕ( مَّند أحمد بف حنبِ )ٜ)
 (.ٖٔٗٚٔ/ رقـ ٜٕٙ/ ٕٛ( مَّند أحمد بف حنبِ )ٓٔ)
 (.ٙٙ٘/ رقـ ٔٔ٘/ ٕ) ى مركزؼ  ( تعظيـ قدر لىصة ٔٔ)
 (.٘ٗٛ/ رقـ ٖٙٓ/ ٚٔ( لىمعْـ لىكبار ى طبرلن  )ٕٔ)
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 الحكم عمى الحديث:

َهػػَذل َحػػِداٌث إَّػػنلدو حَّػػف فيػػه لبػػف ىهيعػػ  كمشػػرح بػػف هلىػػلف كةهمػػل صػػدكؽ، قػػلؿ لىترمػػذؼ: 
، ق ػػت: تكبػع مشػػرح بػػف (ٔ)َغِريػٌب، َل َنْعِرُفػػُه ِإل  ِمػْف َحػػِداِث لْبػػِف َىِهيَعػَ  َىػػْف ِمْشػَرٍح، َكَىػػْيَس ِإَّْػػَنلُدُو ِبػلىَقِكؼِّ 

هلىػػلف مػػف قبػػِ أبػػ  ىشػػلن  متلبعػػ  تلمػػ  فػػ  ركلاتػػه ىػػف ىقبػػ  بػػف ىػػلمر فارتقػػ  إَّػػنلدو إىػػ  لىصػػحيد 
 .(ٕ)ىغارو، كلىحداث قلؿ فيه ل ىبلن  حَّف

 .(ٖ)الحمصي, من الـالـة ,) ب  د ت ق( يزيد بن شريح الحفرمي  -ٖٙ

 .(٘): مقبكؿ، كقلؿ لبف حْر(ٗ)قلؿ لىذهب :  ق  قول اإلمامين فيو:

 نػل   بػف مصػف   نػل بقيػ   نػل حباػب بػف صػلىد كهػك حَّػف  :قػلؿ يعقػكب بػف َّػفيلف أقوال النلاد فيو:
  .(ٚ)بف حبلف ف  لى قلتلكذكرو  ،(ٙ)لىحداث ىف ازيد بف شريد كهك صلىد أهِ لىشلـ

  ،(ٛ)ق ت: كقلؿ لىدلرقطن : يعتبر به

 .(ٓٔ)، كقلؿ لىذهب : صلىد لىحداث(ٜ)ف هملربف أب  حلتـ ف  لىمرلَّاِ ىـ ادرؾ نعيـ بلكقلؿ 

 صدكؽ.خالصة اللول فيو: 

 الدراسة التطبيلية عمى مروياتو:

 أ رج ىه أبك دلكد كلىترمذؼ كلبف ملْه حدا ًل كلحدًل كهك ى   لىنحك لىتلى :  

َ َنل ُمَحم ُد ْبُف ِىيََّ قلؿ لإلملـ أبك دلكد رحمه للا تعلى :   ، (ٔٔ)َحد 

 

                                                           

 (.ٖٗٗٛ/ رقـ ٓٚٔ/ َّٙنف لىترمذؼ ) (ٔ)
 (.ٜٔٚ/ رقـ ٕٕٚ/ ٔ( صحيد لىْلمع لىصغار كزيلدته ىألىبلن  )ٕ)
 (.ٕٛٚٚ/ رقـ ٕٓٙلبف حْر )( تقريب لىتهذاب ٖ)
 (.ٖٙٔٙ/ رقـ ٖٗٛ/ ٕ( لىكلشف ى ذهب  )ٗ)
 (.ٕٛٚٚ/ رقـ ٕٓٙ( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ٘)
 (.ٖ٘٘/ ٕ( لىمعرف  كلىتلريخ ى فَّكؼ )ٙ)
 (.ٖٖٔٙ/ رقـ ٖٔ٘/ ٘( لى قلت لبف حبلف )ٚ)
 (.ٛ٘٘/ رقـ ٕٚ/ ٔ( َّؤللت لىبرقلن  ى دلرقطن  )ٛ)
 (.ٗٛٛ/ رقـ ٖٕٛ/ ٔب  حلتـ )( لىمرلَّاِ لبف أٜ)
 (.ٖٔٔٚ/ رقـ ٓ٘ٚ/ ٕ( لىمغن  ف  لىضعفلِ ى ذهب  ) ٓٔ)
مته )ص ُهَشْيـ بحداث لىنلس أى ـ مف كلف فقيه، ِ َق  ،ُف ِىْيََّ ب ُمَحم د (ٔٔ)  (.ٖ٘ٔ. َّبق تْر
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َ َنل ل فِ (ٕ)، َىْف َحِباِب ْبِف َصلِىدٍ (ٔ)ْبُف َىي لشٍ َحد  ، َىػْف َأِبػ  َحػ ٍّ لْىُمػَؤذِّ ، (ٖ)، َىْف َاِزيَد ْبِف ُشَرْيٍد لْىَحْضَرِم ِّ
: (ٗ)َىْف َ ْكَبلفَ  ِ  ِ ََحػٍد َأْف َيْفَعَ ُهػف  : " َػَةٌث َل َيِحػ ـَ ِ َص    للُا َىَ ْيػِه َكََّػ   ٌِ ، َقلَؿ: َقلَؿ َرَُّكُؿ ّللا  ػ َل َاػُؤـ  َرُْ

َِ أَ  ، َكَل َاْنُظػُر ِفػ  َقْعػِر َبْاػٍت َقْبػ ـْ َِ َفَقػْد َ ػلَنُه ، َفػِإْف َفَعػ ـْ ِِ ُدكَنُهػ َىل ْف َيَّْػَتْأِذَف، َفػِإْف َقْكًمػل َفػَاُ ص  َنْفََّػُه ِبلىػد 
، َكَل ُيَص ِّ  َكُهَك َحِقٌف َحت   َاَتَ ف فَ  َِ َِ َفَقْد َدَ   . (٘)"َفَع

 :تخريج الحديث

ه لىترمذؼ مف طريق إَّملىاِ بف ىيلش به بم  ه  .(ٙ)أ ْر

ػػػه لبػػػف ملْػػػه مػػػف طريػػػق بقيػػػ  بػػػف لىكىاػػػد ىػػػف حباػػػب بػػػف صػػػلىد لىحمصػػػ  بػػػه بػػػبعض  كأ ْر
 .(ٚ)لى فع

 .(ٛ)كىه شلهد ىند أب  دلكد مف حداث أب  هرير  مف طريق  كر ىف ازيد بف شريد به ىنه
 الحكم عمى الحديث: 

اركيػػػه ازيػػػد بػػػف شػػػريد، ىػػػف ازيػػػد بػػػف شػػػريد، قػػػلؿ لىػػػدلرقطن :  إَّػػنلدو مضػػػطرب، ل ت ػػػف فيػػػه  
فركلو  كر بف ازيد، ىف ازيد بف شريد، ىف أبػ  حػ  لىمػؤذف، ىػف أبػ  هريػر ، قػلؿ ذىػؾ  كل ت ف ىنه 

ك لىفه ىيَّ  بف اكنس فركلو ىف  كر، ىف  أصبغ بف زيد، ىف منصكر، بف زلذلف، ىف  كر بف ازيد.

                                                           

، صدكؽ ف  ركلاته ىف أهِ ب دو، م  ط ف  غارهـ، مف ( إَّملىاِ بف ىيلش بف َّ يـ لىعنَّ ، أبك ىتب  لىحمص ٔ)
/ رقـ ٜٓٔلى لمن ، ملت َّن  إحدػ أك ل نتاف ك ملناف كىه بضع كَّبعكف َّن . تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص 

(. ق ت: قد ركػ هذل لىحداث ىف حباب بف صلىد لىحمص ، كتكبع مف قبِ بقي  بف لىكىاد كمل هك كلضد ف  ٖٚٗ
 لىت ريس.

. تقريب كأربعاف َّبع َّن  ملت لىَّلبع  مف ، ق  ،لىحمص  مكَّ  أبك ،لىطلئ  مكَّ  أب  لبف أك صلىد بف حباب (ٕ)
 (.ٜٛٓٔ/ رقـ ٔ٘ٔلىتهذاب لبف حْر )ص 

( شدلد بف ح ، أبك ح  لىحمص ، لىمؤذف، صدكؽ، مف لى لى  . قلؿ لىعْ  :  ق ، كذكرو لبف حبلف ف  لى قلت. ق ت: ٖ)
(، معرف  ٖٕ٘ٚ/ رقـ ٕٗٙحبلف كىـ ُاذكر فيه ْرح. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص   ق ، ك قه لىعْ  ، كلبف

 (.ٖٖٙٙ/ رقـ ٜٚ٘/ ٘(، لى قلت لبف حبلف )ٖٜٛٔ/ رقـ ٜٙٗ/ ٔلى قلت ى عْ   )
ُددٍ  ْبفُ  َ ْكَبلفُ  (ٗ) ْْ ، َىَ ْيهِ  ّللا ُ  َص    للاِ  َرَُّكؿِ  َمْكَى  للاِ  َىْبدِ  َأُبك ُب ـَ َِ  َكََّ   ْحَدٍر، لْبفُ  َكِقا ِِ  ِمفْ  َْ  َأَصلَبهُ  ِحْمَاَر، ِمفْ  لْىَيَمفِ  أَْه

، ٌِ ، َىَ ْيهِ  ّللا ُ  َص    للاِ  َرَُّكؿُ  َفلْشَتَرلوُ  ََِّبل ـَ َيلَفِ ، َدلرُ  ِبَهل َكَىهُ  ِحْمَص، َََّكفَ  َفَأْىَتَقُه، َكََّ   َكَ ْمَِّاَف.  َأْرَبعٍ  َََّن َ  ُتُكفِّ َ  لىضِّ
 (.ٔٓ٘/ َٔعْيـ )معرف  لىصحلب   ب  نُ 

 (.ٜٓ/ رقـ ٕٕ/ ٔ( َّنف أب  دلكد )٘)
 (.ٖٚ٘/ رقـ ٜٛٔ/ ٕ( َّنف لىترمذؼ )ٙ)
 (.ٖٕٜ/ رقـ ٜٕٛ/ ٔ( َّنف لبف ملْه )ٚ)
 (.ٜٔ/ رقـ ٖٕ/ ٔ( َّنف أب  دلكد )ٛ)
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نمل أرلد ازيػد بػف  شرحباِ بف مَّ ـ، ىف أب  ح ، ىف أب  هرير ، ككهـ ف  قكىه: شرحباِ بف مَّ ـ، كلم
 ق ت: كقد ركلو حباب بف صلىد ىف ازيد بف شريد ىف أب  حّ  لىمؤذف ىف  كبلف.  .(ٔ)شريد

ِ َصػػ    ّللا ُ َىَ يػػه َكََّػػ  ـ ِمػػْف َغْاػػكقػػلؿ لىبػػزلر:   ػػٍه َهػػَذل لْىَحػػِداُث ُرِكَؼ َنْحػػك َكةِمػػِه َىػػْف َرَُّػػكِؿ ّللا  ْْ ِر َك
ِ َصػػ    ّللا ُ َىَ يػػه َكََّػػ  ـ إل  َىػػفْ   َ ْكَبػػلَف ِبَهػػَذل ِبَغْاػػِر َهػػَذل لى  ْفػػِع َكِفيػػِه ِزَيػػلَدٌ  ل َنْعَ ُمػػُه ُاػػْرَكػ َىػػف َرَُّػػكِؿ ّللا 

َّْػػَنلُدُو َحََّػػٌف َقػػلَؿ َبِقي ػػُ  َكػػلَف ُشػػْعَبُ  َيَّْػػَأُىِن  َهػَذل لْىَحػػِداَث َفَحد  ْ  تُػػُه ِبػػِه َفَقػػلَؿ َأْشػػَفْاَتِن  َيػػل َأَبػػل ُمَحمػػد لإِلَّْػَنلِد َكلِم
َ َؾ َحِباُب ْبُف َصلِىٍد، َىػف َاِزيػَد ْبػِف ُشػَرْيٍد َكػَأف  ُشػْعَبَ  َيََّْتْحَِّػُف َهػَذل لْىَحػِداَث َكَيَّْػَتِعادُ   .(ٕ)ُو َبِقي ػ ُ َكْاَف َحد 

إَّػػنلدو فػ  مكضػع آ ػر: ، كقػػلؿ (ٖ) ف إَّػنلدو ضػعاف مضػطرب  ىػيس بحَّػػف كتعقبػه ل ىبػلن ، فقػلؿ:
لبػػف  زيمػػ  فػػ  لىْم ػػ  ل كىػػ  منػػه: إنػػه  ضػػعاف، كضػػعفه شػػا ل لإلَّػػةـ لبػػف تيميػػ  كلبػػف لىقػػيـ. كقػػلؿ

 .(ٗ)حداث مكضكع
َمْشـــِليُّ ( عـــ  د ت ق) -ٖٚ ـــْعَباِنيُّ الدِّ ـــَة الش  ـــو ُأَمي  مـــن  ,عبـــد هللا :وقيـــل اســـمو, دِمـــحْ يُ  :اســـمو ,َأُب

 . (٘)الـانية

 .(ٚ)، كقلؿ لبف حْر: مقبكؿ(ٙ)قلؿ لىذهب :  ق  ْيِو:َقْوُل اإِلَماَمْيِن فِ 

اِد ِفْيِو:  .(ٛ)ذكرو لبف حبلف ف  لى قلت َأْقَواُل النُّل 

 مقبكؿ، كمل قلؿ لبف حْر. ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
، كأبػك دلكد كلبػف ملْػه كلىترمػذؼ حػدا ًل آ ػر، (ٜ)أ رج ىه لىب لرؼ فػ    ػق أفعػلؿ لىعبػلد حػدا لً  

 كهك ى   لىنحك لىتلى :
 

 

                                                           

 (.ٛٙ٘ٔ/ رقـ ٕٓٛ/ ٛ( ى ِ لىدلرقطن  )ٔ)
 (.ٓٛٔٗ/ رقـ ٙٔٔ/ ٓٔ( مَّند لىبزلر )ٕ)
 (.ٖٗٔ/ ٔى   فقه لىَّن  ىألىبلن  )( تملـ لىمن  ف  لىتع اق ٖ)
 (.ٖٖ/ ٔ( انظر: ضعاف أب  دلكد ىألىبلن  )ٗ)
 (.ٜٚٗٚ/ رقـ ٕٓٙ/ ٔ( تقريب لىتهذاب لبف حْر )٘)
 (.ٖٓ٘ٙ/ رقـ ٚٓٗ/ ٕ( لىكلشف ى ذهب  )ٙ)
 (.ٜٚٗٚ/ رقـ ٕٓٙ/ ٔ( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ٚ)
 (.ٖٖٕٙ/ رقـ ٛ٘٘/ ٘( لى قلت لبف حبلف )ٛ)
 (.ٖٙ/ ٔأفعلؿ لىعبلد ى ب لرؼ )(   ق ٜ)
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ِبيػػػػِع َُّػػػػَ ْيَملُف ْبػػػػُف َدلُكَد لْىَعَتِكػػػػ   قػػػػلؿ لإلمػػػػلـ أبػػػػك دلكد رحمػػػػه للا تعػػػػلى :  َ َنل َأُبػػػػك لىر  َ َنل لْبػػػػُف (ٔ)َحػػػػد  ، َحػػػػد 
لِرَيػػَ  لى  ْ ِمػػ   ، َقػػلَؿ: َحػػ(ٖ)، َىػػْف ُىْتَبػػَ  ْبػػِف َأِبػػ  َحِكػػيـٍ (ٕ)لْىُمَبػػلَرؾِ  َْ َ ِن  َىْمػػُرك ْبػػُف  د 

َ ِن  َأُبػػك ُأَمي ػػَ  (ٗ) ، َحػػد 
، َقػػلَؿ: ََّػػَأْىُت َأَبػػل َ ْعَ َبػػَ  لْىُ َشػػِن    ػػْعَبلِن   ـْ (٘)لىش  ، َفُقْ ػػُت: َيػػل َأَبػػل َ ْعَ َبػػَ ، َكْاػػَف َتُقػػكُؿ ِفػػ  َهػػِذِو لآْلَيػػِ : }َىَ ػػْيُك

ـْ  ]لىملئػد :  ِ َصػ    للُا َىَ ْيػػِه [؟ َقػَ٘ٓٔأْنُفََّػُك ِ َىَقػْد ََّػَأْىَت َىْنَهػػل َ ِباػًرل، ََّػَأْىُت َىْنَهػػل َرَُّػكَؿ ّللا  لَؿ: َأَمػػل َكّللا 
، َفَقػػلَؿ:  ـَ ل ُمَطلًىػػل، َكَهػػًكػ ُمت َبًعػػل، "َكََّػػ   ِِ لْئَتِمػػُركل ِبػػلْىَمْعُركِؼ، َكَتَنػػلَهْكل َىػػِف لْىُمْنَكػػِر، َحت ػػ  ِإَذل َرَأْاػػَت ُشػػحًّ َبػػ

ِِّ ِذؼ َرْأٍؼ ِبَرْأِيػِه، َفَعَ ْيػَؾ كَ  ػلَب ُكػ َْ ِْى ـْ  -َيْعِنػ   -ُدْنَيػل ُمػْؤَ َرً ، َكلم ـ ، َفػِإف  ِمػْف َكَرلِئُكػػ ِبَنْفَِّػَؾ، َكَدْع َىْنػَؾ لْىَعػَكل
ػػِر َ ْمَِّػػا ْْ ُِ َأ ـْ ِمْ ػػ ِِ ِفػػاِه ْمػػِر، ِىْ َعلِمػػ َْ ُِ َقػػْبٍض َىَ ػػ  لْى ػػْبُر ِفيػػِه ِمْ ػػ ػػْبِر، لىص  ـَ لىص  َِ َأي ػػل ػػًة َيْعَمُ ػػكَف ِمْ ػػ َف َرُْ

؟ َقلَؿ: "َىَمِ هِ  ـْ ُر َ ْمَِّاَف ِمْنُه ْْ ِ، َأ ُر َ ْمَِّاَف ِمْنُكـْ "، َكَزلَدِن  َغْاُرُو َقلَؿ: َيل َرَُّكَؿ ّللا  ْْ  . (ٙ)"َأ
 تخريج الحديث:

ه لىترمذؼ   كةهمل مف طريق ىتب  بف أب  حكيـ به بم  ه. (ٛ)، كلبف ملْه(ٚ)أ ْر
 حديث:الحكم عمى ال

إَّنلدو ضعاف فيه ىتب  بف أب  حكيـ صدكؽ ا ط ِ ك ارًل، كىمرك بػف ْلريػ  لى  مػ  مقبػكؿ،  
    لىشعبلن  مقبكؿ، كىـ اتلبع فيه.كأبك أمي

 

                                                           

 ملت لىعلشر  مف بحْ ، أحد فيه اتك ـ ىـ  ق ، بغدلد، نزيِ لىبصرؼ، لىز ْهَرلِن ، لىربيع أبك لىَعَتِك ، دلكد بف َّ يملف (ٔ)
 (.ٕٙ٘٘/ رقـ ٕٔ٘ك ة اف. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص  أربع َّن 

مته )ص ، ْكلد، مْلهدِ َق ،  بت، فقيه، ىلىـ، ىبد للا بف لىمبلرؾ (ٕ)  (.ٕٙٔ. َّبق تْر
( ىتب  بف أب  حكيـ لىهمدلن ، أبك لىعبلس ل ردن ، صدكؽ ا ط ِ ك ارًل، مف لىَّلدَّ ، ملت بصكر بعد ل ربعاف. ٖ)

ككلف أحمد بف حنبِ اكهنه  (. قلؿ لبف لىمدان : كلف ضعيفًل،ٕٚٗٗ/ رقـ ٖٓٛتقريب لىتهذاب لبف حْر )ص 
ق يًة، كقلؿ لبف معاف: ضعاف لىحداث، كقلؿ أبك حلتـ: صلىد ل بأس به، كذكرو لبف حبلف ف  لى قلت. َّؤللت لبف 

(، لى قلت لبف ٕٗٗٓ/ رقـ ٖٓٚ/ ٙ(، لىْرح كلىتعداِ لبف أب  حلتـ )ٕٕٛ/ رقـ ٜ٘ٔ/ ٔأب  شاب  لبف لىمدان  )
 ق ت: صدكؽ ا ط ِ ك ارًل كمل قلؿ لبف حْر. (.ٕ٘ٓٓٔ/ رقـ ٕٔٚ/ ٚحبلف )

( ىمرك بف ْلري  لى  م ، شلم ، مقبكؿ، مف لىَّلبع . ذكرو لبف حبلف ف  لى قلت. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ٗ)
 (. ق ت: مقبكؿ كمل قلؿ لبف حْر.ٜٛ٘ٚ/ رقـ ٕٛٔ/ ٚ(، لى قلت لبف حبلف )ٜٜٚٗ/ رقـ ٜٔٗ

ْرُ كـُ ْبُف َنلِشٍب، لْبفُ  (٘) ْرُهـٌ كلْ ُتِ ف فيه، كناته: َأُبك َ ْعَ َبَ   ُْ ُْ : لْبُف َنلِشٍر، كقاِ: لبف َلِشِر ْبِف َكَبَرَ ، كقاِ:  َِ ـٍ، َكِقا َنلِش
، كُ َشَن  بطف مف ُقَضلى . صحلب ، َّكف لىشلـ، كتكف  َّن   مس كَّبعاف.  معرف  لىصحلب   ب   ُاْنَظر:لىُ َشِن  

 (.ٜٔٙ/ ُٕنَعْيـ )
 (.ٖٔٗٗ/ رقـ ٖٕٔ/ ٗ  دلكد )( َّنف أبٙ)
 (.ٖٛ٘ٓ/ رقـ ٕٚ٘/ ٘( َّنف لىترمذؼ )ٚ)
 (.ٗٔٓٗ/ رقـ ٖٖٓٔ/ ٕ( َّنف لبف ملْه )ٛ)
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 .: ضعاف ىكف فقر  أيلـ لىصبر  لبت ، كقلؿ ل ىبلن (ٔ)قلؿ لىترمذؼ: هذل حداث حَّف غريب
, من الـالـة, ال(ٕ))د ت ق( َأُبو َسْبَرَة الن َخِعيُّ   -ٖٛ , ِقيَل اْسُمُو: َعْبُد َّللا ِ ْبُن َعاِبسس , مـات (ٖ)ُكوِفيُّ

 . (ٗ)سنة ماوة وعشرة
ٍر: ، (٘)ِ َق  لىذ َهِب قلؿ  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: َْ  .(ٙ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
اِد ِفْيِو:  .(ٜ)لىُبكصارؼ  ، كك قه(ٛ)لى َِّقلتف   ب لفحِ ، كذكرو لبف (ٚ)قلؿ يحا  بف معاف: ل أىرفه َأْقَواُل النُّل 

،  ف مف ىرفه مػف هػؤلِ لىن قػلد ىنػدو زيػلد  ى ػـ ى ػ  مػف ىػـ لىذ َهِب ، كمل قلؿ ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 يعرفه، فهك حْ  ى   مف ىـ يعرفه.
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

هحدا ًل، كأ رج ىه لبف  لىتِّْرِمِذؼّ ك  دَأُبك َدلكُ أ رج ىه  َْ  حدا ًل آ ر، كهمل ى   لىنحك لىتلى : َمل
َ َنل ُىْ َمػلُف ْبػُف َأِبػ  َشػْاَب َ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول: ، َكَهػلُركُف ْبػُف َىْبػِد (ٓٔ): َحد 

َ َنل َأُبك ُأََّ (ٔٔ)ّللا ِ  ـِ لىن َ ِع   (ٕٔ)لَم َ ، َقلَل: َحد  َ ِن  لْىَحََُّف ْبُف لْىَحَك ، َىػْف (ٖٔ)، َحد  َ َنل َأُبػك ََّػْبَرَ  لىن َ ِعػ   ، َحد 
ٌِ ِمػَف لْىَقػملسو هيلع هللا ىلص، َقلَؿ: َأَتْاُت لىن ِب   (ٗٔ)َفْرَكَ  ْبِف ُمََّْيٍؾ لْىُغَطْيِفِ  رض  للا ىنه ػ ْكـِ: ، َفَذَكَر لْىَحِداَث، َفَقػلَؿ َرُْ

                                                           

 (.ٖٛ٘ٓ/ رقـ ٕٚ٘/ ٘( َّنف لىترمذؼ )ٔ)
ْمعلن  )ٕ) : هذو لىنَِّّب  إى  لىن َ ع، كه  قبا   مف لىعرب نزىت لىككف ، كمنهل لنتشر ذكرهـ. ل نَّلب ى َّ  / ٖٔ( لىن َ ِع  

 (.ٜٔٓٗ/ رقـ ٕٙ
ر )( ٖ) َْ  (.ٗٔٔٛ/ رقـ ٖٗٙصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)  (.ٜٕٔ/ ٜٓٔ/ َٖتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٖٚٙٙ/ رقـ ٕٛٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٘)
ر )( ٙ) َْ  (.ٗٔٔٛ/ رقـ ٖٗٙصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ْرُح َكلىت  ( ٚ) َْ ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )لى  (.ٓٓٛٔ/ رقـ ٖٗٛ/ ْٜعِدْا
 (.ٜٜٕٙ/ رقـ ٜٙ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٛ)
لْ  ف  زكلئد لبف ٜ) ه( مصبلح لىْز َْ  (.ٓ٘/ رقـ ٕٔ/ ٔى ُبكصارؼ ) َمل
، أبك لىحَّف لبف أب  شاب ، لىككف ،  ُمَحم د( ى ملف بف ٓٔ) ، حلفع، شهار، كىه أكهلـ، ِ َق بف إبرلهيـ بف ى ملف لىَعْبَِّ  

ر كقاِ: كلف ل يحفع لىقرآف، مف لىعلشر ، ملت َّن  تَّع ك ة اف كىه  ةث ك ملنكف َّن .  َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٔ٘ٗ/ رقـ ٖٙٛص)
لُؿ، لىَبز لُز، ٔٔ) ت َّن   ةث كأربعاف كقد ، مف لىعلشر ، ملِ َق ( هلركف بف ىبد للا بف مركلف لىبغدلدؼ، أبك مكَّ  لىَحم 

ر )نلهز لى ملناف.  َْ  (.ٖٕ٘ٚ/ رقـ ٜٙ٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص  لدم  ( حَ ٕٔ)  (.ٕٙبف أَّلم ، ِ َق . َّبق تْر
، أبك لىحكـ، لىككف ، ٖٔ)  ُمَحم د ، ملت قباِ لى مَّاف، كقد ركػ ا ط ِ، مف لىَّلدَّ صدكؽ ( لىحَّف بف لىحكـ لىن َ ِع  

ر )بف ىْةف ىف لىحَّف بف لىحر فنَّبه إى  ْدو  فربمل لىتبس بهذل.  َْ  (.ٜٕٕٔ/ رقـ َٓٙٔتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، قدـ ى   لىنب ٗٔ) ، كهك لبف لىحلرث بف َّ م  بف لىحلرث لْىُغَطْيِف   ملسو هيلع هللا ىلص ف  َّن  ىشر، فأَّ ـ،  ( َفْرَكُ  ْبُف ُمََّْيٍؾ لْىُمَرلِدؼ 

 (.ٕٕٚٛ/ ٗفبع ه ى   ُمَرلد، كزبار، كَمْذِحس. معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ )
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ـُ لْمَرأٌَ ؟ َفَقلَؿ: "َىْيَس ِبَأْرٍض َكَل لْمَرأٍَ ، َكَىكِ  ِ، َأْ ِبْرَنل َىْف َََّبٍأ َمل ُهَك َأْرٌض َأ ٌِ َكَىػَد َىْشػَرً  َيل َرَُّكَؿ ّللا  ن ُه َرُْ
ـَ َأْرَبَعٌ " َِ ِمَف لْىَعَرِب َفَتَيلَمَف َِّت ٌ  َكَتَشل
(ٔ). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
ػػػػهُ  ػػػػهُ ، ك (ٕ)أبػػػػ  ََّػػػػْبَر  لىن َ ِعػػػػ ّ  ِمػػػػْف َطِرْيػػػػقِ  لىتِّْرِمػػػػِذؼّ  َأْ َرَْ َّػػػػعاد بػػػػف  ِمػػػػْف َطِرْيػػػػقِ  لْىَحػػػػلِكـ َأْ َرَْ

هُ ، ك (ٗ()ٖ)أبيض   أربعػتهـ (ٛ()ٚ)، كلْىَبػَرلِ بػف َىْبػِد لىػر ْحَمف(ٙ()٘)َيْحَا  بف َهػلن ِ ِمْف َطِرْيقِ  لىط َبَرلِن ّ  َأْ َرَْ
 كفيه زيلد . ِبِمْ ِ هِ رض  للا ىنه،  ؾيْ ََّ َفْرَك  بف مُ  ِمْف َطِرْيقِ 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
ا طػػ ، كقػػػد ُتكبػػع فيػػػه َأُبػػك ََّػػػْبَر   صػػدكؽ حَّػػف لإلَّػػنلد   ف فيػػػه لْىَحََّػػف ْبػػػف لْىَحَكػػـ لىن َ ِعػػػّ  

ػػ ُمَتلَبَعػػ  لىن َ ِعػّ   ِد لىػػر ْحَمف(، فاتقػػكػ ، كلْىَبػػَرلِ بػف َىْبػػِمػف ِقَبػػِ )َّػػعاد بػف أبػػيض، كَيْحَاػػ  بػف َهػػلِن  َتلم 
: َهػػَذل َحػػِداٌث َصػػِحيُد لْىَحػػلِكـ، كقػػلؿ (ٜ): حَّػػف غريػػبلىتِّْرِمػػِذؼّ إىػػ  لىصػػحيد ىغاػػرو. كلىحػػداث قػػلؿ فيػػه 

لُو، ككلفقه  ـْ ُاْ ِرَْ ََّْنلِد َكَى  . (ٔٔ)، كقلؿ ل ىبلن : حَّف صحيد(ٓٔ)لىذ َهِب لإْلِ
ػػهلبػػف  َقػػلَؿ لإِلَمػلـُ  الحــديث الـــاني: َْ َ َنل للُا َتَعػلَى  َرِحَمػػهُ  َمل ػػد: َحػػد  َ َنل (ٕٔ)ْبػػُف َطِريػفٍ  ُمَحم  ػػد، َحػػد  ْبػػُف  ُمَحم 

 ٍِ َ َنل لْ َْىَمُش (ٖٔ)ُفَضْا  ، (ٗٔ)، َحد 

                                                           

 (.ٜٖٛٛ/ رقـ ٖٗ/ ََُّٗنُف َأِب  َدلُكد )( ٔ)
 (.ٕٕٕٖ/ رقـ ٕٗٔ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٕ)
، أبك هلن ِ لىَمأْ ٖ) ر )، مف لى لى  . َمْقُبْكؿِرب ، ( َّعاد بف أبيض بف حم لؿ لىُمَرلِدؼ  َْ / رقـ َٖٖٕتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ٕٕٚٔ.) 
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٗ)  (.ٖٙٛ٘/ رقـ ٕ٘ٗ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
(٘ ، َتْقِرْيُب كد مرَّ  . ، مف لى لمَّ ، كركلاته ىف لبف مَّعِ َق لىككف ،  َأُبك َدلُكد( يحا  بف هلن ِ بف ُىْرك  لىُمَرلِدؼ 

ر ) َْ  (.ٔٙٙٚ/ رقـ ٜٚ٘ص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٙ) َْ  (.ٖٗٛ/ رقـ ٖٕٖ/ ٛٔلىُمْع
لىكبار  ( قلؿ لْىُبَ لِرّؼ: لىبرلِ بف ىبد لىرحمف، ىف: َفرك  ْبف ُمََّيؾ. ُقْ ُت: ىـ اذكر فيه ْرحًل كل تعديًة. لىتلريخٚ)

 (.ٜٛٛٔ/ رقـ ٕٓٔ/ ٕ) لِرؼّ ِىْ ُب َ 
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٛ) َْ  (.ٖ٘ٛ/ رقـ ٕٖٗ/  ٛٔلىُمْع
 (.ٕٕٕٖ/ رقـ ٕٗٔ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٜ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ ) ُاْنَظر:( ٓٔ)  (.ٖ٘ٛ٘/ رقـ ٜ٘ٗ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٕٕٖ/ رقـ ٕٕٕ/ ٚ) ىألىبلن  لىتِّْرِمِذؼّ كضعاف َّنف ( صحيد ٔٔ)
، أبك ْعفر لىككف ، مف صغلر لىعلشر ،  ُمَحم د( ٕٔ)    ِ َْ ، ملت َّن  ل نتاف كأربعاف، كقاِ صدكؽ بف َطِريف بف   يف  لىَب

ر )قبِ ذىؾ.  َْ  (.ٜٚٚ٘/ رقـ ٘ٛٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص . َّبق تصدكؽ، ىلرؼ، رم  بلىتشيع ،ِاْ َض بف فُ  ُمَحم د( ٖٔ)  (.ْٕٚر
مته، َّ يملف بف مهرلف، ِ َق ( ل ىمشٗٔ)  (.ٛٚ)ص  . َّبق تْر
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، َىػْف  َىػْف لْىَعب ػلِس ْبػِف َىْبػِد لْىُمط ِ ػِب رضػ  للا ىنػه،  (ٔ)ْبػِف َكْعػٍب لْىُقَرِظػ ِّ  ُمَحم ػدَىْف َأِبػ  ََّػْبَرَ  لىن َ ِعػ ِّ
ُ كَف، َفَيْقَطُعػػكَف َحػػِداَ ُهـْ َقػػل ـْ َاَتَحػػد  َؿ: ُكن ػػل َنْ َقػػ  لىن َفػػَر ِمػػْف ُقػػَرْيٍش َكُهػػ

صػػ   للا ، َفػػَذَكْرَنل َذِىػػَؾ ىرَّػػكؿ للا (ٕ)
ِِ َبْاِتػ  َقَطُعػكل َحػِداَ هُ ى يه كَّ ـ َِ ِمْف أَْهػ ُْ ُ كَف، َفِإَذل َرَأْكل لىر  ـٍ َاَتَحد  ُِ ، َفَقلَؿ: "َمل َبلُؿ َأْقَكل ِ، َل َاػْدُ  ، َكّللا  ـْ

ـْ ِمنِّ " ِ َكِىَقَرلَبِتِه ـْ َّلل  يَملُف َحت   ُيِحب ُه ٍِ لإْلِ َقْ َب َرُْ
(ٖ). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هلبف  لإلملـ به دَ رَ فَ لنْ  َْ   .ت  لىَِّّ  بِ تُ ىف بلق  أصحلب لىكُ  َمل

هُ ف  إَّنلدو ضعف  َكَىُه َشلِهدٌ    ،(ٗ)لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ
، ىػػف ىبػػد لْىُمط ِ ػػِب ْبػػِف َرِبيَعػػَ  ْبػػِف (ٙ)، ىػػف َىْبػػِد للِا ْبػػِف لْىَحػػلِرثِ (٘)ازيػػد بػػف أبػػ  زيػػلد ِمػػْف َطِرْيػػقِ 

 ، بمعنلو.(ٚ)لْىَحلِرِث ْبِف َىْبِد لْىُمط ِ ِب رض  للا ىنه
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

لْىُقَرِظػ ِّ كلىعبػلس رضػ  للا ىنػه، قػلؿ  ْبػِف َكْعػبٍ  ُمَحم ػدبػاف  لً لنقطلىػ ضعاف لإلَّػنلد،  ف فيػه
، (ٛ)بػػف كعػب فػ  آ ػػر  ةفػ  ى ػ  َّػػن  أربعػاف، كىػـ يَّػػمع مػف لىعبػػلس" ُمَحم ػديعقػكب بػف شػػاب : "كىػد 

                                                           

، لىمدن ، ككلف قد نزؿ لىككف  مد ، ََّ بف كعب بف ََُّ ْيـ بف أَ  ُمَحم د( ٔ) ىـ، مف لى لى  ، كىد ، ىلِ َق د، أبك حمز  لىُقَرِظ  
لىصحيد، ككهـ مف قلؿ كىد ف  ىهد لىنب  ملسو هيلع هللا ىلص  فقد قلؿ لْىُبَ لِرّؼ: إف أبلو كلف ممف ىـ َاْنُبت مف َّن  أربعاف ى   
ر )َّن  ىشريف، كقاِ قبِ ذىؾ.  ُمَحم دملت  َّب  قريظ ، َْ  (.ٕٚ٘ٙ/ رقـ ٗٓ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ل فة ىـك ى   إ فلِ  :أؼ ،َيْقَطُعكَف َحِداَ ُهـْ ( فَ ٕ) ىند ىقلئنل غضبًل كىدلك  ىنل ل إ فلِ ى حداث ىنل  ىككنه َّرًل، كلم
ه )ل َّرلر. حلشي  لىَّندؼ  َْ  (.ٓٗٔ/ رقـ ٖٙ/ ٔى   ََُّنِف لْبف َمل

ه )( ٖ) َْ  (.ٓٗٔ/ رقـ ٜٜ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
قلؿ لىتِّْرِمِذّؼ: حَّف صحيد. ُقْ ُت: كاف يككف كذىؾ كف  إَّنلدو ازيد بف أب   (،ٖٛ٘ٚ/ رقـ ٓٔٔ/ ٙ( ََُّنُف لىتِّْرِمِذّؼ )ٗ)

 (.ٚٔٚ/ رقـ ٔٓٙضعاف، كبر فتغار كصلر ات قف، ككلف شيعيًل كمل قلؿ لبف حْر ف  تقريب لىتهذاب )ص: زيلد
لف شيعيًل، مف لى لمَّ  ملت َّن  ( ازيد بف أب  زيلد لىهلشم ، َمْكَلُهـ، لىككف ، ضعاف، كبر فتغار كصلر ات قف، كك٘)

ر )ص َْ  (.ٚٔٚ/ رقـ َّٔٓٙت ك ة اف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لىمدن ، أمار لىبصر ، ىه رؤي ، ك بيه  ُمَحم د( ىبد للا بف لىحلرث بف نكفِ بف لىحلرث بف ىبد لىمط ب لىهلشم ، أبك ٙ)

دو صحب ، قلؿ لبف ىبد لىبر: أْمعكل ى    قته، َتْقِرْيُب ملت َّن  تَّع كَّبعاف، كيقلؿ: َّن  أربع ك ملناف.  ْك
ر ) َْ  (.ٕٖ٘ٙ/ رقـ ٜٜٕصلىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ًة ى   ٚ) ( ىبد لىمط ب بف ربيع  بف لىحلرث بف ىبد لىمط ب بف هلشـ، قلؿ مصعب لىزبارؼ: كلف ىبد لىمط ب ْر
/ ٗىمر،  ـ تحكؿ إى  دمشق فملت بهل. معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ىهد لىنب  ملسو هيلع هللا ىلص، كىـ ازؿ بلىمدان  إى  زمف

ٔٛٛٗ.) 
 (.ٖٕ/ رقـ ٛٙ/ ِ٘ى ذ َهِبّ  )( َّار أىةـ لىنبةِ ٛ)
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لىػه  قػلت  إل أف  ػػدكقػلؿ لىُبكصػارؼ: "هػذل إَّػنلد ْر ، (ٔ)بػف كعػب ركلاتػه ىػف لىعبػلس ُيقػلؿ مرَّػػ  " ُمَحم 
 .(ٕ)كقلؿ ل ىبلن : ضعاف

واية عنو ت  من االـالث: الملصد   .َماَجووابن  الن َساِويّ و  َأُبو َداُودَ ع بالرِّ
, مـن السادسـة, (ٖ)الَحْفـَرِميُّ ْبُن َأِبي َعِريـب, واسـم َأِبيـِو: ُقَمْيـب ْبـن حرمـل )د س ق( َصاِلُح  -ٜٖ

 .(ٗ)عشرين وماوةمات سنة 
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: َكقَ ، (٘)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٙ)َمْقُبْكؿلَؿ لْبُف َح
ـاِد ِفْيـِو: ، كقػلؿ لبػف لىقطػلف لىفلَّػ : ل ُيعػرؼ حلىػه، كل ُيعػرؼ (ٚ)لى َِّقػلتفػ   ِحب ػلفذكػرو لبػف  َأْقَواُل النُّل 

، فقػلؿ: ب ػ ، ركػ ىنػه حاػك  بػف ُشػَرْيد، كلى  ْاػث، لىػذ َهِب ركػ ىنه غار ىبد لىحماػد بػف ْعفػر، كتعق بػه 
 .(ٛ)ع ، كغارهـكلبف َىِهي

ػبت  يقػكؿ: لى َِّقػلتكذكرو لبف َ َ ُفكف فػ   صػلىد ، كقػلؿ: قػلؿ لبػف كضػلح: َّػمعت أبػل ْعفػر لىَّ 
فػ  مَّػػتدركه كصػػحد  لْىَحػػلِكـ، ك (ٓٔ)فػػ  صػحيحه ُ َزْيَمػ ، كلحػػتس بػه لبػػف (ٜ)خاْ بػف أبػػ  َىِريػب شػػلم  َشػ

 .(ٔٔ)حدا ه
 .لىذ َهِب كمل قلؿ  ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
هكلبف  لىن ََّلِئ ّ حدا اف، أ رج كلحًدل منهمل  َأُبك َدلُكدأ رج ىه  َْ  ، كهمل ى   لىنحك لىتلى :َمل
َ َنل َملِىُؾ ْبُف َىْبِد لْىَكلحِ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول:  ، (ٕٔ)ِد لْىِمََّْمِع   : َحد 

                                                           

لْ  ف  زكلئد لبف ٔ) ه( مصبلح لىْز َْ  (.ٓ٘/ رقـ ٕٔ/ ٔى ُبكصارؼ ) َمل
 (.ٖٓٗٗ/ رقـ ٕٔٗ/ ٜ)( َّ َّ   ل حلداث لىضعيف  كلىمكضكى  كأ رهل لىَّ ِ ف  ل م  ىألىبلن  ٕ)
 (.َّٙٔٔبق تعريفهل )ص ( ٖ)
ـِ ِى ذ َهِبّ  ) ُاْنَظر:( ٗ) ر )(، ٖٕٔ/ ٜٕٗ/ َٖتلِرْيُخ لإِلََّْة َْ  (ٕٓٛٛ/ رقـ ٖٕٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٕ٘٘/ رقـ ٜٚٗ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٘)
ر )َتْقرِ ( ٙ) َْ  (ٕٓٛٛ/ رقـ ٖٕٚص ْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٓٚ٘ٛ/ ٚ٘ٗ/ ٙلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٚ)
 (.ٖٚٔٛ/ ٜٕٛ/ ِٕمْاَزلُف لإِلْىِتَدلؿ ِى ذ َهِبّ  )( ٛ)
 (.ٕ٘ٙٗ/ رقـ ٖٓٗ/ ِٙإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ ) ُاْنَظر:( ٜ)
 (.ٕٚٙٗرقـ / ٜٓٔ/  ٗ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٓٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٔٔ)  (.ٕٗٛٔ/ رقـ ٛٚٙ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
، لىبصرؼ، ٕٔ) لف لْىِمََّْمِع   ر ، مف لىعلشر ، ملت َّن   ة اف. ِ َق ( ملىؾ بف ىبد لىكلحد، أبك غَّ  َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٗٗٗٙ/ رقـ ٚٔ٘ص )
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لُؾ ْبُف َمْ َ دٍ  ح  َ َنل لىض  ْعَفػرٍ (ٔ)َحد  َْ َ َنل َىْبُد لْىَحِماػِد ْبػُف  ، َحد 
َ ِن  َصػلِىُد ْبػُف َأِبػ  َىِريػٍب، َىػْف َكِ اػِر (ٕ) ، َحػد 

ِ (ٖ)ْبِف ُمر  َ  ٍِ رض  للا ىنه، َقلَؿ: َقلَؿ َرَُّػكُؿ ّللا  َب َْ : "َمػْف َكػلَف آِ ػُر َكَةِمػِه َل ِإَىػَه ِإل  ملسو هيلع هللا ىلص، َىْف ُمَعلِذ ْبِف 
ن َ " َْ َِ لْى ّللا ُ َدَ 
(ٗ). 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
ت  بت ريْه  َأُبك َدلُكدلنفرد   . ُدْكَف َغْاِرِو ِمْف َأْصَحلِب لىُكُتِب لىَِّّ

ػػهُ  ، َىِريػػٍب، ىػػف َكِ اػػر ْبػػِف ُمػػر  َصػػلِىِد ْبػػِف َأِبػػ   َطِرْيػػقِ  ِمػػفْ  ِكَةُهَمػػل، (ٙ)لْىَحػػلِكـ، ك (٘)َأْحَمػػد ْبػػف َحْنَبػػِ َأْ َرَْ
 ب فظه. 
ػػهُ ك  ، ىػػف أنػػس بػػف ملىػػؾ، بػػل تةؼ بعػػض ل ىفػػلظ  (ٛ) لدَ تَػػقَ  ِمػػْف َطِرْيػػقِ  (ٚ)دْاػػىبػػد بػػف ُحمَ  َأْ َرَْ
 ، أنس بف ملىؾ( ىف ُمعلذ بف ْبِ رض  للا ىنه.)َكِ ار ْبف ُمر   ِكَةُهَمل

 
                                                           

ْابلن ، أبك ىلصـ لىن  ُمَِّْ ـلؾ بف ح  د بف لىض   َ  ْ لؾ بف مَ ح  ( لىض  ٔ) ،  بت، مف لىتلَّع ، ملت َّن  ِ َق ِ، لىبصرؼ، اْ بِ ، لىش 
ر )ل نت  ىشر  أك بعدهل.  َْ  (.ٜٕٚٚ/ رقـ ٕٓٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

مف لىَّلدَّ ، ملت  ،ىقدر، كربمل كهـ( ىبد لىحماد بف ْعفر بف ىبد للا بف لىحكـ بف رلفع، ل نصلرؼ، صدكؽ، رم  بلٕ)
، كقلؿ: ربمل أ طأ. كقلؿ لبف معاف: ىيس به بأس، كلف قدريًل ارػ لى َِّقلتف   َّن   ةث ك مَّاف. ذكرو لبف ِحب لف

ككلف ارم  بلىقدر.  ِ َق رأؼ أهِ لىقدر. كقلؿ ف  مكضع آ ر: ىيس بحدا ه بأس هك صلىد. كقلؿ ف  مكضع  لىث: 
: َّمعت أب  يقكؿ: َّمعت يحا  يقكؿ: كلف َّفيلف ُيضعِّف ىبد لىحماد بف ْعفر، َأْحَمد ْبف َحْنَبِ كقلؿ ىبد للا بف

ف  مكضع آ ر: ىيس به بأس  َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، يعن  أظنه مف أِْ لىقدر. كقلؿ ِ َق  ِ َق قلؿ أب : ىبد لىحماد ىندنل 
يحا  بف معاف: ركػ ىنه يحا  بف َّعاد ككلف . كقلؿ ِ َق قد لحتم ه لىنلس. كف  مكضع  لىث قلؿ: ىيس به بأس، 

كقلؿ ف  مكضع آ ر: كلف يحا  بف َّعاد اك قه.  يضعفه، ككلف اركؼ يحا  ىف قـك مل كلنكل يَّلككف ىندو شائًل.
ر )ص كمف قلؿ بضعفه فهك مف أِْ لىقدرُقْ ُت: ِ َق ،  َْ لت لْبف لى ِّقَ (، ٖٙ٘ٚ/ رقـ ٖٖٖ. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َنْاد  ب  زكريل يحا  بف معاف )ٕٜٚٚ/ رقـ ٕٕٔ/ ِٚحب لف ) ُْ ْرُح (، ٙٗٔ/ رقـ ٖٛٓ/ ٔ(، َّؤللت لبف لى َْ لى

ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ ) ْكِرؼ ركلي   -(، تلريخ لبف معافٙٗ/ رقـ ٓٔ/ َٙكلىت ْعِدْا (، لىع ِ كمعرف  ٛٔٚ/ رقـ ٘ٙٔ/ ٖ) لىد 
لؿ  حمد ركلي  لبنه ىبد / رقـ ٕٕٓ/ ٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ(، َّؤللت أب  دلكد ىإلملـ ٛٚٙٗ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ٖللا ) لىْر

 (.ٓٓٓٔ/ رقـ ٖٗ/ ٖ(، لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )ٖٜٔ
، أبك شْر ، لىحمص ، ر  ( ك ار بف مُ ٖ)  َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبفِ ، مف لى لني ، ككهـ مف ىدو ف  لىصحلب . ِ َق   لىَحْضَرِم  

ر ) َْ  (.ٖٔٙ٘/ رقـ ٓٙٗصَح
 (.ٖٙٔٔ/ رقـ ٜٓٔ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٗ)
 (.ٖٕٕٗٓ/ رقـ ٖٖٙ/  ٖٙ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٘)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٙ)  (.ٕٗٛٔ/ رقـ ٛٚٙ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٚٔٔ/ رقـ ٓٚ/ ٔ( لىمنت ب مف مَّند ىبد بف حماد )ٚ)
متهَىلَم ، ِ َق ،  بتبف دَ  ( قتلد ٛ)  (.ٔٔٔ)ص  . َّبق تْر
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 ِدْيِث:الُحْكُم َعَمى الحَ 
ُمَتلَبَعػ  صحيد لإلَّنلد،  ف ْميع ركلته  قلت، كُتكبع فيه صلىد بف أب  َىِريب مف ِقَبػِ قتػلد  

: هػػذل حػػداث صػػحيد لْىَحػػلِكـفػػ  ركلاتػػه ىػػف شػػاخ شػػا ه ُمعػػلذ بػػف ْبػػِ رضػػ  للا ىنػػه، قػػلؿ  َنلِقَصػػ 
ػػػلو، ككلفقػػػه  ػػػُاكط (ٔ)لىػػػذ َهِب لإلَّػػػنلد كىػػػـ ا ْر ، كقػػػلؿ فػػػ  (ٗ)، كل ىبػػػلن (ٖ)لكؼ ، كلىُمَنػػػ(ٕ)، كصػػػححه لىَّ 

 ف  لىصحيد كمل َبا نُت ف  لىت ريس. َكَىُه َشلِهدٌ ، (٘)مكضع آ ر: حَّف
ـٍ لْ َْنَطلِك   َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـاني: َ َنل َنْصُر ْبُف َىلِص َ َنل َيْحَا  (ٙ): َحد  ، َحد 
ْعَفرٍ (ٚ)َيْعِن  لْىَقط لفَ  َْ ، َىْف َىْبِد لْىَحِماِد ْبِف 

َ ِن  َصلِىُد ْبُف َأِب  َىِريٍب، َىْف َكِ اِر ْبِف ُمر  َ (ٛ) ، َىْف (ٜ)، َحد 
 ِ َِ َىَ ْاَنل َرَُّكُؿ ّللا  َد َكِبَاِدِو َىَصػل، َكَقػْد َى  ػ ملسو هيلع هللا ىلصَىْكِؼ ْبِف َملِىٍؾ رض  للا ىنه، َقلَؿ: َدَ  ِْ ٌِ َقَنػل لْىَمَّْ ػ َق َرُْ

َدَق ِ (ٔٔ)، َفَطَعَف ِبلْىَعَصل ِف  َذِىَؾ لْىِقْنكِ (ٓٔ)َحَشًفل َِ َرب  َهِذِو لىص  ، َكَقلَؿ: "َىْك َشل
َؽ ِبَأْطَاػَب ِمْنَهػل"،  (ٕٔ) َتَصد 

ُِ لْىَحَشَف َاْكـَ لْىِقَيلَمِ " َدَقِ  َيْأُك َكَقلَؿ: "ِإف  َرب  َهِذِو لىص 
(ٖٔ). 

 ِث:َتْخِرْيُج الَحِديْ 
هُ  ه، كلبف (ٗٔ)لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ َْ َمل

  صلىد بف أب  َىِريٍب ىف ك ار بػف ُمػر   ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (٘ٔ)
 ، بل تةؼ بعض ل ىفلظ. ّ مِ رَ ْض لىحَ 

                                                           

ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٔ)  (.ٕٗٛٔ/ رقـ ٛٚٙ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
ُاكط ( لىْلمع لىصغار ٕ)  (.ٜ٘ٙٛ/ رقـ ٖٗٗ/  ٕ) ى َّ 
 (.ٛٗٛ/  ٕ( لىتيَّار بشرح لىْلمع لىصغار ى ُمَنلكؼ )ٖ)
 (.ٖٙٔٔ/ رقـ ٙٔٔ/  ٚصحيد كضعاف َّنف أب  دلكد ىألىبلن  ) (ٗ)
 (.ٚٛٙ/ رقـ ٜٗٔ/ ٖ( إركلِ لىغ اِ ف  ت ريس أحلداث منلر لىَّباِ ىألىبلن  )٘)
ـٍ، ل نطلك ، ىاف لىحداث، مف صغلر لىعلشر . ٙ) ر )( َنْصُر ْبُف َىلِص َْ  (.ٗٔٔٚ/ رقـ ٓٙ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص ِ َق ، متقف، حلفع، إملـ، قدك  لىَقط لف،  بف َّعاد ( يحاٚ)  (.ٚٔٔ. َّبق تْر
مته ف  لىحداث لىَّلبق.ىبد لىحماد بف ْعفر، ِ َق ، ارػ لىقدر. ( ٛ)  َّبق تْر
مته )ص  ر  ك ار بف مُ  (ٜ)  (.ٔٚٔ، ِ َق . َّبق تْر
/ رقـ ٖٙٔ/ ٙ( لىَحَشُف: لىيلبس لىفلَّد مف لىتمر، كقاِ: لىضعاف لىذؼ ل نكػ ىه كلىشيص. شرح أب  دلكد ى عان  )ٓٔ)

ٕٔٚٚ.) 
معه: أقنلِ. شرح أب  دلكد ى عان  )ٔٔ)  (.ٕٚٚٔ/ رقـ ٖٙٔ/ ٙ( لْىِقْنُك: لىعْذَؽ بمل فيه مف لىرطاب، ْك
دَ ٕٔ) َِ َرب  َهِذِو لىص  َقِ : أؼ: صلحبهل. كُيَّتفلُد مف لىحداث: أف لىتمر لىردؼِ ل اؤ ذ ف  لىصدق ، كأنه انبغ  ( َىْك َشل

ِ أف اتصدؽ  تعلى  بأحَِّف ش ِ ىندو حت  ل اد ِ تحت قكىه تعلى :  َعُ كَف  َمل َيْكَرُهكف﴾ى ْر ْْ َّكر  ] ﴿َكَي
  (.ٕٚٚٔ/ رقـ ٖٙٔ/ ٙأب  دلكد ى عان  ) . كأف لىمتصدؽ اْلَزػ اـك لىقيلم  بنظار مل تصدؽ. شرح[ٕٙ لىنحِ:

 (.ٛٓٙٔ/ رقـ ٔٔٔ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٖٔ)
 (.ٖٜٕٗ/ رقـ ٖٗ/ ََُّ٘نُف لىن ََّلِئّ  )( ٗٔ)
ه )( ٘ٔ) َْ  (.ٕٔٛٔ/ رقـ ٖ٘/ ََُّٖنُف لْبف َمل
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ػػهُ ك  )أبػػك  ِكَةُهَمػػل  (ٖ)، ىػػف أبيػػه أبػػ  ُىب ػػ (ٕ)إبػػرلهيـ بػػف أبػػ  ُىب ػػ  ِمػػْف َطِرْيػػقِ  (ٔ)كيػػلن لىر   َأْ َرَْ
 ، كأبك ُىب  ( ىف ىكؼ بف ملىؾ رض  للا ىنه. ّ مِ رَ ْض   لىحَ ر  ف مُ ك ار ب

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
مف  ُمَتلَبَع  َنلِقَص صحيد لإلَّنلد،  ف ْميع ركلته  قلت، كقد ُتكبع فيه صلىد بف أب  َىِريٍب 

  .خ شا ه ىكؼ بف ملىؾ رض  للا ىنهِقَبِ إبرلهيـ بف أب  ُىب   ف  ركلاته ىف شا
لو، ككلفقه لْىَحلِكـ فيه قلؿكلىحداث  ، كقلؿ شعاب ل رنؤكط (ٗ)لىذ َهِب : صحيد لإلَّنلد كىـ ا ْر

هف  تع يقه ى   َّنف لبف  َْ   .(٘): صحيد ىغاروَمل
 .(ٙ)كقلؿ ل ىبلن : حَّف

ْيِميُّ س ق( َكـِيُر ْبُن اْلُمط ِمِب )د  -ٓٗ  .(ٛ)ّي, من الـالـة, َأُبو َسِعيد اْلَمكِّ (ٚ)ْبِن َأِبي َوَداَعة الس 
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٜ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٓٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
اِد ِفْيِو:  .(ٔٔ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 

 كمل قلؿ لبف حْر. َمْقُبْكؿ ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
َراَسُة الت ْطِبيْ   ِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:الدِّ

هكلبف  لىن ََّلِئ ّ ك  َأُبك َدلُكدأ رج ىه  َْ  حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : َمل
َ َنل َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ   ، َأْحَمد ْبف َحْنَبِ: َحد 

                                                           

كْ ٔ)  (.ٕٜ٘/ رقـ ٖٛٛ/ ٔلن  )يَ ( مَّند لىر 
لف، لىشلم ، ُيْكَن : أبل إَّملىاِ، ِ َق ، مف لى لمَّ ، ملت َّن  ل نتاف ( إبرلهيـ بف أب  ُىْب  ، كلَّمه: ِشمر بف َيْقظَ ٕ)

ر )ص  َْ  (.ٖٕٔ/ رقـ ٕٜك مَّاف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، لىشلم ، اركؼ ىف: ىكؼ بف ملىؾ، كىبلد  بف لىصلمت، ركػ ىنه: لبنه إبرلهيـ ٖ) ( ِشْمر بف َيْقَظلف، أبك ُىْب   لىُعَقْاِ   

ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ ) بف أب  ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ / ٖٙٚ/ ُٗىب  . ُقْ ُت: َمْقُبْكؿ، كقد ُتكبع كمل هك كلضد ف  لىت ريس. ُاْنَظر: لى
 (.ٖٖٔٛ/ رقـ ٖٚٙ/ ٗ(، لى َِّقلت لْبف ِحب لف )ٜٖٙٔرقـ 

ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٗ)  (.ٖٓٔٛ/ رقـ ٕٙٗ /ٗلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
ه )َُّ ( ٘) َْ  (.ٕٔٛٔ/ رقـ ٖ٘/ َٖنُف لْبف َمل
 (.ٕٙٗٔ/ رقـ ٖٙٔ/ ٘( صحيد أب  دلكد ىألىبلن  )ٙ)
َمد، كهمل أ كلف لبنل ىمرك بف هصيص بف كعب بف ىؤّؼ، ٚ) ُْ ْهِمّ : هذو لىنَّب  إى  ََّْهـ، كهك ََّْهِملف: ََّْهـ  ( لىَّ 

ْمعلن  )  (.ٕٕٕٓ/ رقـ ٕٖٔ/ ٚكلى لن  ََّْهـ بله  . ل نَّلب ى َّ 
ر )(، ٜٗٙٗ/ رقـ ٚٗٔ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  ) ُاْنَظر:( ٛ) َْ  (.ٕٖٙ٘/ رقـٓٙٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٗٙٗ/ رقـ ٚٗٔ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٜ)
ر )( ٓٔ) َْ  (.ٕٖٙ٘/ رقـٓٙٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٜٚٛـ / رقٖ٘/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٔٔ)
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َ َنل َُّْفَيلُف ْبُف ُىَاْاَن َ  َ ِن  َك ِ (ٔ)َحد  ، َىْف َبْعِض أَْهِ ِه، َىْف (ٕ)اُر ْبُف َكِ اِر ْبِف لْىُمط ِ ِب ْبِف َأِب  ِكَدلَى َ ، َحد 
وِ  دِّ َْ
كَف َبْاَف َاَدْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأن ُه َرَأػ لىن ِب   (ٖ) ـٍ َكلىن لُس َيُمر  َكَىْيَس َبْاَنُهَمل  (ٗ)"ُيَص ِّ  ِمم ل َاِ   َبلَب َبِن  ََّْه
َرْيٍس َأْ َبَرَنل َىْنُه، َُّْتَر ٌ  ُْ َقلَؿ: َأْ َبَرَنل ". َقلَؿ َُّْفَيلُف: َىْيَس َبْاَنُه َكَبْاَف لْىَكْعَبِ  َُّْتَرٌ . َقلَؿ َُّْفَيلُف: َكلَف لْبُف 

ؼ"ُكَ ْاٌر، َىْف َأِبيِه َقلَؿ: َفَََّأْىُتُه، َفَقلَؿ: "َىْيَس ِمْف َأِب  ََِّمْعُتُه َكَىِكْف ِمْف َبْعِض أَْهِ    دِّ َْ َىْف 
(٘). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ  ػهُ ، ك (ٙ)ِبَنْحػِكولبف ىـ ىبد لىمط ػب  ِمْف َطِرْيقِ  لىكبار ف  لىتلريخ لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ بػف  أحمػد َأْ َرَْ

ػػه، كلبػػف (ٛ)لىن ََّػػلِئ ّ ، ك (ٚ)حنبػػِ َْ َمل
ػػهُ لبػػف ْػػريس بمعنػػلو، ك  ِمػػْف َطِرْيػػقِ   أربعػػتهـ (ٓٔ)لْىَحػػلِكـ، ك (ٜ) لبػػف  َأْ َرَْ

ػػدزهاػػر بػػف  ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ِحب ػػلف ػػهُ ، ك (ٔٔ)لىعنبػػرؼ بػػل تةؼ بعػػض ل ىفػػلظ ُمَحم   ِمػػْف َطِرْيػػقِ  لىط َبَرلِنػػ ّ  َأْ َرَْ
  أربعتهـ )لبف ىـ ىبد لىمط ب، كلبف ْريس، كزهار بف (ٕٔ)بف ىبد للا بف ىباد بف ىمار بمعنلو ُمَحم د
ىباد بف ىمار( ىف ك ار بف ك ار، ىف أبيه ك ار بف لىمط ب، بف ىبد للا بف  ُمَحم دلىعنبرؼ، ك  ُمَحم د
 به.

هُ ك  لبػف ْػريس ىػف ك اػر بػف ك اػر ىػف  ِمػْف َطِرْيػقِ  -أيضػًل  -فػ  لىتػلريخ لىكباػر  لْىُبَ ػلِرؼّ  َأْ َرَْ
 .(ٖٔ)أبيه ك ار بف لىمط ب كذكر أىملمه، به، بمعنلو

هُ ك   .(ٗٔ)ِبِمْ ِ هِ ْدو، ف َّمع أحمد ىف َّفيلف، ىف ك ار بف ك ار، ىم   َأْ َرَْ
                                                           

مته )ص َّفيلف بف ىاان  (ٔ)  (.ٜٔ، ِ َق . َّبق تْر
، لىمك ، ( ك ار بف ك ار بف لىمط ب ٕ) ْهِم   ر )، مف لىَّلدَّ . ِ َق بف أب  ِكَدلَى ، لىَّ  َْ ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٕ٘ٙ٘/ رقـ ٓٙٗ
، مف لىَ   ِكدَ بف أب( لىمط  ب ٖ) ْهِم   لىذؼ قلؿ لىفتد، قدـ لىمدان  بعد بدر هلربًل  بيه ىمل ُأَّر اـك بدر، كهك  مَّْ َم  ، لىَّ 

ُككل ِبَأِب  كَدلَى ، َفِإف  َىُه لْبَنًل َكيًََِّّل". معرف  لىصحلب   ب    (.ٕٓٙ٘/ ُ٘نَعْيـ )فيه لىنب  ملسو هيلع هللا ىلص: "َتَمَّ 
تر  ل ( َكلىن لُس يَ ٗ) كَف َبْاَف َاَدْيِه: قلؿ لىشككلن : فيه دىاِ ى   أف مركر لىملر باف ادؼ لىمص   مع ىدـ لت لذ لىَّ  ُمر 

ه )ٕٕٛ/ رقـ ٕٔ/ ٖ  )لنِ كَ كْ ُابطِ صةته. ناِ ل كطلر ى ش   َْ ه: هذل بمك   لص . ََُّنُف لْبف َمل َْ / ٗ(. قلؿ لبف َمل
 (.ٜٕٛ٘/ رقـ ٖٛٔ

 (.ٕٙٔٓ/ رقـ ٕٔٔ/ ٕد )ََُّنُف َأِب  َدلكُ ( ٘)
 (.ٚ/ ٛ( لىتلريخ لىكبار ِىْ ُبَ لِرّؼ )ٙ)
 (.ٕٕٗٗٚ/ رقـ ٜٕٔ/ ٘ٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٚ)
 (.ٛ٘ٚ/ رقـ ٚٙ/ ََُّٕنُف لىن ََّلِئّ  )( ٛ)
ه )( ٜ) َْ  (.ٜٕٛ٘/ رقـ ٜٙٛ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٓٔ)  (.ٖٖٜ/ رقـ ٖٗٛ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٗٔٗ/ رقـ ٛٔٔ)ص  ِحب لف( مكلرد لىظمآف إى  زكلئد لبف ٔٔ)
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٕٔ) َْ  (.ٕٛٙ/ رقـ ٜٕٛ/ ٕٓلىُمْع
 (.ٛ/ ٚ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٖٔ)
 (.ٕٕٕٗٚ/ رقـ ٕٛٔ/ ٘ٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٗٔ)
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ػػػهُ ك  ىػػػف َّػػػفيلف، ىػػػف لبػػػف ْػػػريس، ىػػػف ك اػػػر بػػػف ك اػػػر، ىػػػف بعػػػض أه ػػػه، بػػػه،  -أيضػػػًل  –أحمػػػد  َأْ َرَْ
 .(ٔ)بمعنلو

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
ػدو، كفيػه ى ػ   ضعاف لإلَّنلد  للضػطرلب كلإل ػتةؼ ىْهلى  لىكلَّط  بػاف ك اػر بػف ك اػر ْك

ك ار بف ك ار ىػف بعػض أه ػه ىػف ْػدو، كمػر   لنيػ  ىػف ك اػر بػف  ، فقد ركلو َّفيلف مر   ىفف  إَّنلدو
ػػدو  -ك اػر ىمػف َّػػمع ْػدو   ك لى ػ  ىػػف -ككػة لىطػػريقاف فاهمػل ْهلىػػ  لىكلَّػط  بػاف ك اػػر بػف ك اػر ْك

كىػـ  َمْقُبػْكؿ ف فيه َكِ اػُر ْبػُف لْىُمط ِ ػِب  ك ار بف ك ار بف لىمط ب ىف أبيه ك ار ىف ْدو  كهك ضعاف
كمػل هػك مػذككر فػ  لىركليػ  أىػةو: ككػلف لبػف ْػريس أنبػأ ىنػه،  –كقلؿ فيه َّػفيلف بػف ىاانػ  ُاتلبع فيه، 

 قلؿ: حد نل ك ار ىف أبيه فَّأىته؟ فقلؿ: ىيس مف أب  َّمعته، كىكف مف بعض أه   ىف ْدؼ.
نمل ىف بعض أه ه، ف ذل قلؿ  لَرُقْطِن ّ كهذل اؤكد أنه ىـ يَّمعه مف أبيه كلم فػ  ركليػ  ك اػر بػف  لىد 

 . (ٕ) ار، ىف بعض أه ه ه  أصحهل"ك
: فػػػ  إَّػػنلدو مْهػػػكؿ لىػػه مك قػػػكف إل أنػػه مع ػػػكؿ(ٖ)قػػلؿ لىُمْنػػذرؼ  ، (ٗ)، كقػػلؿ لىعظػػيـ آبػػػلدؼ: ْر

ب ى    كضعفه ل ىبلن  مف ْه  إَّنلدو ىمل ذكرنلو، كمف ْه  متنه ىم لىفته ىمكـ ل حلداث لىت  تْك
 . (٘)ه  ىف لىمركر كذكر ْم   منهللىمص   أف يص   إى  َّتر ، ككذل ل حلداث لىت  تن

 تباف مف ضعف إَّنلدو كمتنه. لىم  ، كىيس ل مر كمل قلل(ٙ)لىذ َهِب ، ككلفقه لْىَحلِكـكصححه 

  المبحث الـ الث
واية عمن ات  َ   نو اـنان من أصحاب السنن اـربعةع بالرِّ
 .ِذيّ التِّْرمِ و  َأُبو َداُودع بالرواية عنو  َ المطمب اـول: من ات  

يُّ )د ت(  -ٔٗ نِّ  .(7)سادسةمن ال ,البصري  ,ح ص ْبن ُعَمر ْبن ُمر ة الش 

 
 

                                                           

 (.ٖٕٕٗٚ/ رقـ ٕٛٔ/ ٘ٗ) لىمصدر نفَّه( ٔ)
لَرُقْطِن ّ ( ى ِ ٕ)  (.ٖٗ/ ٗٔ) لىد 
 (.ٖٙٗ /٘( ىكف لىمعبكد ى عظيـ آبلدؼ )ٖ)
 (.ٖ٘ٗ /٘) لىمصدر نفَّه( ٗ)
 (.ٕٜٛ/ رقـ ٕٖٚ/ َّٕ َّ   ل حلداث لىضعيف  كلىمكضكى  ىألىبلن  ) ُاْنَظر:( ٘)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )ٙ)  (.ٖٖٜ/ رقـ ٖٗٛ/ ٔ( لىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٜٔٗٔ/ رقـ ٖٚٔريب لىتهذاب لبف حْر )ص ( تقٚ)
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 .(ٕ)، كقلؿ لبف حْر: مقبكؿ(ٔ)قلؿ لىذهب :  ق قول اإلمامين فيو: 

َ َنل مكَّ أقوال النلاد فيو:  َ َنل حفػص ْبػف ُىَمػر بف إَّملىاِ قلؿ َأُبك بكر بف َأب   ا م : َحد  ، قػلؿ: َحػد 
ّ  ككل نِّ  .(٘)، كقلؿ لىذهب : صدكؽ (ٗ)، كقلؿ لآلْرؼ: قلؿ أبك دلكد: ىيس به بأس(ٖ)ف  ق لىش 

  ق .خالصة اللول فيو: 

 الدراسة التطبيلية عمى مروياتو:

 أ رج ىه أبك دلكد كلىترمذؼ حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : 

َ َنل ُمكََّػػ  ْبػػُف ِإَّْػػمَ قػػلؿ لإلمػػلـ أبػػك دلكد رحمػػه للا تعػػلى :  َِ َحػػد  َ َنل َحْفػػُص ْبػػُف ُىَمػػَر ْبػػِف ُمػػر َ  (ٙ)لِىا ، َحػػد 
َ ِن  َأِب  ُىَمُر ْبُف ُمر  َ  ، َحد  نِّ   ، َمْكَى  لىن ِب ِّ َصػ    للُا َىَ ْيػِه (ٛ)، َقلَؿ: ََِّمْعُت ِبَةَؿ ْبَف َيََّلِر ْبِف َزْيدٍ (ٚ)لىش 

ُ ِنيِه َىفْ  ، َقلَؿ: ََِّمْعُت َأِب ، ُيَحدِّ ـَ ـَ َيُقػكُؿ: "َمػْف َقػلَؿ:  َكََّ   ِ َص    للُا َىَ ْيِه َكََّ   ؼ، َأن ُه ََِّمَع َرَُّكَؿ ّللا  دِّ َْ
ْف َكلَف َقْد  ، َكَأُتكُب ِإَىْيِه، ُغِفَر َىُه، َكلِم  .(ٜ)َفر  ِمَف لىز ْحِف"َأََّْتْغِفُر ّللا َ لى ِذؼ َل ِإَىَه ِإل  ُهَك لْىَح   لْىَقا كـَ

 ث:تخريج الحدي

ه لىترمذؼ مف طريق   .(ٓٔ)به بم  ه ُمكََّ  ْبف ِإََّْملِىاِأ ْر

 .(ٔٔ)كىه شلهد مف حداث لىبرلِ بف ىلزب بل تةؼ بعض لى فع

                                                           

 (.ٛ٘ٔٔ/ رقـ ٕٖٗ/ ٔ( لىكلشف ى ذهب  )ٔ)
 (.ٜٔٗٔ/ رقـ ٖٚٔ( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ٕ)
 (.ٕٕٚٛ/ رقـ ٕٜٙ/ ٕ)لىتلريخ لىكبار لبف أب   ا م  ( ٖ)
لؿ ى مزؼ مع لىحلشي  )ٗ)  (.ٗٓٗٔ/ رقـ ٕٗ/ ٚ( انظر: تهذاب لىكملؿ ف  أَّملِ لىْر
 (.ٖٓٔ/ رقـ ٜ٘/ ٘تلريخ لإلَّةـ ى ذهب  ) (٘)
،  بت، مف صغلر لىتلَّع ، كل لىتفلت ِ َق   لىت ُبْكَذك ، مشهكر بكناته كبلَّمه، مَ  َ مكَّ  بف إَّملىاِ لىِمْنَقرؼ، أبك ََّ  (ٙ)

ر )إى  قكؿ لبف  رلش تك ـ لىنلس فيه، ملت َّن   ةث كىشريف.  َْ  (.ٖٜٗٙ/ رقـ ٜٗ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
( ىمر بف مر  لىشن ، بصرؼ، مقبكؿ، مف لىرلبع . ذكرو لبف حبلف ف  لى قلت، كقلؿ لىنَّلئ : ىيس به بأس، ق ت: ٚ)

(، تهذاب ٕٖٗٗٔ/ رقـ ٘ٗٗ/ ٛ(، لى قلت لبف حبلف )ٜٓٚٗ/ رقـ ٚٔٗصدكؽ. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص 
لؿ ى مزؼ )  (.ٛٓ٘/ رقـ ٕٔلىكملؿ ف  أَّملِ لىْر

( بةؿ بف يَّلر بف زيد لىقرش ، مكلهـ، بصرؼ، مقبكؿ، مف لىَّلبع . ذكرو لبف حبلف كلىبَّت  ف  لى قلت. ق ت: ٛ)
(، إكملؿ ٖ٘ٛٙ/ رقـ ٜٔ/ ٙ(، لى قلت لبف حبلف )ٚٛٚ/ رقـ ٜٕٔصدكؽ. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص 

 (. ٖٕٛ/ رقـ ٕٗ/ ٖتهذاب لىكملؿ ىمغ طلؼ )
 (.ٚٔ٘ٔقـ / ر ٘ٛ/ ٕ( َّنف أب  دلكد )ٜ)
 (.ٖٚٚ٘/ رقـ ٛٙ٘/ ٘( َّنف لىترمذؼ )ٓٔ)
 (.ٖٚٔ/ رقـ ٕٓٔ/ ٔ( ىمِ لىاـك كلى ا   لبف لىَّن  )ٔٔ)
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 الحكم عمى الحديث:

َحػِداٌث إَّنلدو حَّف فيػه بػةؿ بػف يَّػلر بػف زيػد كىمػر بػف مػر  كةهمػل صػدكؽ، قػلؿ لىترمػذؼ: 
ػػهِ َغِريػػٌب َل َنْعِرُفػػُه ِإل  ِمػػْف َهػػَذل ل ْْ ىَك

. ق ػػت: لىحػػداث ارتقػػ  إىػػ  لىصػػحيد ىغاػػرو ف ػػه شػػلهد مػػف حػػداث (ٔ)
 لىبرلِ بف ىلزب.

, مـات سـنة (ٕ)مـن السادسـة ,ريُّ ْصـم البَ ازِ و َحـأُبـ :الَلـويُ  ,ةزَ ْمـو حَ أبُ  َعْبُد هللِا ْبُن َجاِبر (د ت) -ٕٗ
 .(ٖ)ستين وماوة

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: كَ ، (ٗ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(٘)َمْقُبْكؿَقلَؿ لْبُف َح

ــاِد ِفْيــِو: ــَواُل النُّل  : شػػاخ، (ٚ)فػػ  مكضػػع آ ػػركقػػلؿ ، (ٙ)أك حػػدا اف ركػ حػػدا لً  ،ِ َقػػ قػػلؿ لبػػف معػػاف:  َأْق
ػلج ْبػف َأْرَطػَأ     هػك أحػب إىػقػلؿ أبػك حػلتـ: ، ك (ٛ)لىتِّْرِمِذؼّ ككذىؾ قلؿ   ْ : ل بػأس لىَبػز لركقػلؿ ، (ٜ)مػف لْىَح

 .(ٖٔ)ف  لىمَّتدرؾ لْىَحلِكـ، كلحتس به لى َِّقلت ف  (ٕٔ)كف فُ  َ لبف  َ ك ، (ٔٔ)ِحب لفلبف ذكرو ك ، (ٓٔ)به

 .(ٗٔ) لىف ف  حدا هبنقِ لىحداث، اُ كتفرد لىعقا   فقلؿ: مْهكؿ 
حدا ه.    ىع ه ىق  َمْقُبْكؿ، كقكؿ لبف حْر فيه: لدق  ْمهكر لىن   لىذ َهِب ، كلفق فيه ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 كللا أى   كأى ـ.

 
                                                           

 (.ٖٚٚ٘/ رقـ ٛٙ٘/ ٘( َّنف لىترمذؼ )ٔ)

ر )ص ٕ) َْ  (.ٕٖٗٗ/ رقـ ٜٕٛ( َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )ٖ)  (.ٕٙٔ/ رقـ ٜٚ/ ٗ( َتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٜٕ٘ٙ/ رقـ ٕٗ٘/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)
ر )( ٘) َْ  (.ٕٖٗٗ/ رقـ ٜٕٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر ) ُاْنَظر:( ٙ) َْ  (.ٕٚٛ/ رقـ ٚٙٔ/ َ٘تْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ْكِرؼ ركلي   -( تلريخ لبف معافٚ)  (.ٜٖٙٔـ / رقٕٛٛ/ ٖ) لىد 
 (.ٜٕٓٔ/ رقـ ٙٓ٘/ ٕ)ََُّنُف لىتِّْرِمِذّؼ ( ٛ)
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٜ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ ُادىس ىف لىضعفلِ ُيكتب حدا ه،  صدكؽ (، قلؿ فيه أبك حلتـ: ٗٔٔ/ رقـ ٕٙ/ ٘لى

ملع، كل ُيحتس بحدا ه، ىـ يَّمع مف لىزهرؼ كل  ذل قلؿ: حد نل، فهك صلىد ل ُارتلب ف  صدقه كحفظه إذل باف لىَّ  كلم
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )بف ىرك  كل مف ىكرم . مف هشلـ  ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٖٚٙ/ رقـ ٙ٘ٔ/ ٖلى

ر ) ُاْنَظر:( ٓٔ) َْ  (.ٕٚٛ/ رقـ ٚٙٔ/  َ٘تْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٙ٘ٛٛ/ رقـ ٕٛ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٔٔ)
 (.ٖٕ٘ٛ/ رقـ ٖٕٚ/ ٚ)( ُاْنَظر: ِإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ ٕٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٖٔ)  (.ٖٕٗٔ/ رقـ ٚ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٜٔٚ/ رقـ ٖٕٛ/ ٕ( لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )ٗٔ)
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َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل آ ر، كهمل ى   لىنحك لىتلى : لىتِّْرِمِذؼّ حدا ًل، ك  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 
َ َنل : َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  َأُبػػك َدلُكد َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ  الحــديث اـول: ػػدَحػػد  َ َنل ُىَبْاػػٌد (ٔ)َاػػ  لْىُقَطِعػػ   ْبػػُف َيحْ  ُمَحم  ، َحػػد 
 ٍِ لِبٍر، (ٖ)، َىْف َهلُركفَ (ٕ)َيْعِن  لْبَف َىِقا َْ ِ ْبِف   ، َىْف َىْبِد ّللا 

                                                           

َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ، مف لىعلشر ، ملت َّن   ةث ك مَّاف. صدكؽ بف يحا  بف أب  َحْزـ، لىُقَطع ، لىبصرؼ،  ُمَحم د( ٔ)
ر )لبْ  َْ  (.ٕٖٛٙ/ رقـ ٕٔ٘ص ِف َح

، مف صغلر لىتلَّع ، ملت َّن  َّبع كملئتاف. صدكؽ ( ىباد بف َىقاِ لىهةى ، أبك ىمرك لىبصرؼ، لىضرير، لىمع ـ، ٕ)
ر ) َْ  (.ٖٗٛٗ/ رقـ ٖٚٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، َمْكَلُهـ، ل ىكر، لىن  ( ٖ) ، لىَعَتِك   ، لىبصرؼ، ِ َق ، مقرؼِ  إل أنه رم  بلىقدر، مف هلركف بف مكَّ  لَ ْزِدؼ  ْحِكؼ 
ر )ص  َْ  (.ٕٙٗٚ/ رقـ ٜٙ٘لىَّلبع . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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 .(ٕ)"ِمْف ُضْعفٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَىِف لىن ِب ِّ ": لى درؼ رض  للا ىنه ، َىْف َأِب  ََِّعادٍ (ٔ)َىْف َىِطي  َ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ػػبت ريْػػه  َأُبػػك َدلُكدنفػػرد ل ىبػػد للا بػػف  ِمػػْف َحػػِدْاثِ ىنػػدو  َكَىػػُه َشػػلِهدٌ  ، ت  دكف أصػػحلب لىكتػػب لىَِّّ
 .أيًضل َىِطي   ْبف ََّْعد لْىَعْكِف ّ ، كمدلرو ى   (ٖ)ىمر رض  للا ىنهمل بزيلد  أىفلظ

 

 
                                                           

، لىككف ، أبك لىحَّف، ضعاف، ككلف شيعيًل مدىًَّل  قلؿ لبف َّعد: كلف ِ َق  ٔ) َدى   َْ ، لى َنلد  لىَعْكِف   ُْ ( ىطي  بف َّعد بف 
ه أحلداث صلىح  كمف لىنلس مف ل يحتس به. قلؿ لْىُبَ لِرّؼ: قلؿ ى  ى   ىف يحا : ىطي  كأبك إف شلِ للا كى

هلركف كبشر بف حرب ىندؼ َّكؼ، ككلف هشيـ اتك ـ فيه. كقلؿ ىبد للا بف َأْحَمد ْبف َحْنَبِ: َّمعت أب  ذكر ىطي  
ك ب  كيَّأىه ىف لىتفَّار ككلف يكنيه بأب  لىعكف ، فقلؿ: هك ضعاف لىحداث،  ـ قلؿ: ب غن  أف ىطي  كلف يأت  لى

َّعاد فيقكؿ: قلؿ أبك َّعاد. ككلف ُهشيـ كلى كرؼ يضعفلف حداث ىطي . كقلؿ لبف معاف: صلىد. كقلؿ ف  مكضع 
آ ر: ضعاف  إل أنه يكتب حدا ه.  كقلؿ أبك ُزْرَى : ىاف. كقلؿ أبك حلتـ: ضعاف، يكتب حدا ه، كأبك نضر  أحب 

 ُْ لِن : ملئِ. كقلؿ لىن ََّلِئّ : ضعاف. كقلؿ لبف ىدؼ: قد ركػ ىف ْملى  مف لى َِّقلت كىعطي  إى  منه. كقلؿ لى كَزَْ
كقلؿ ىف أب  َّعاد أحلداث ىد  كىف غار أب  َّعاد كهك مع ضعفه يكتب حدا ه، ككلف يعد مع شيع  أهِ لىككف . 

ْلىس لىك ب  كيحضر قصصه، فإذل قلؿ : َّمع مف أب  َّعاد لى درؼ أحلداث، فمل ملت أبك َّعاد ْعِ اِحب لفلبف 
لىك ب : قلؿ رَّكؿ للا بكذل، فيحفظه ككنلو أبل َّعاد كيركؼ ىنه، فإذل قاِ ىه: مف حد ؾ بهذل، فيقكؿ: حد ن  أبك 
نمل أرلد به لىك ب ، فة يحِ للحتْلج به كل كتلب  حدا ه إل ى    َّعاد، فاتكهمكف أنه اريد أبل َّعاد لى درؼ، كلم

كقلؿ َأُبك َدلُكد: ىيس بلىذؼ يعتمد ى يه. قلؿ أبك بكر لىَبز لر كلف يعدو ف  لىتشيع ركػ ىنه ْ   لىنلس.  ْه  لىتعْب.
، ككلف شيعيًل ضعاف كقلؿ لىَّلْ : ىيس بحْ ، ككلف يقدـ ى يًل ى   لىكِ. كقلؿ لىذ َهِب : ضعفكو. كقلؿ لبف حْر:

لىمرتب  لىرلبع . ُاْنَظر: َتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب  قد ْع ه ف  طبقلته ف ك كهك كمل قلؿ لبف حْر مدىًَّل، مف لى لى  . ُقْ ُت: 
ر ) َْ ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )ٗٔٗ/ رقـ ٕٕٙ/ ٚلْبِف َح ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ ُِ ِف  ُضَعَفلِِ ٕٕ٘ٔ/ رقـ ٖٖٛ/ ٙ(، لى (، لىَكلِم

لؿ لْبِف َىِدؼ ) َْ لنٖٓ٘ٔ/ رقـ ٗٛ/ ٚلىرِّ لؿ ى ْكْز ر ٕٗ/ رقـ ٕٚ/ ٔ  )(، أحكلؿ لىْر َْ (، َتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لؿ لْبِف َىِدؼ )ٗٔٗ/ رقـ ٕٕٙ/ ٚ) َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل / ٕ) ِحب لفلىمْركحاف لبف (، ٖٓ٘ٔ/ رقـ ٘ٛ/ ٚ(، لىَكلِم

ََّْتلِنّ  (، ٚٓٛ/ رقـ ٙٚٔ ِْ رِّؼ  أبل دلكد لىَِّّ ُْ ر (، ٕٗ/ رقـ ٘ٓٔ/ ٔ)َّؤللت أب  ُىَبْاد لآل َْ َتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر )ٕٕٔ/ رقـ ٓ٘/ ٔ(، طبقلت لىمدىَّاف ىه )ٗٔٗ/ رقـ ٕٕٙ/ ٚ) َْ (، ٙٔٙٗ/ رقـ ٖٜٖ(، َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ػ لْبف لىط َبَقلُت لىُكْبرَ  (،ٕٕٔ/ رقـ ٓ٘/ ٔ(، طبقلت لىمدىَّاف لبف حْر )ٕٖٓٛ/ رقـ ٕٚ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )
 (.ٖٕ٘ٚ/ رقـ ٖ٘ٓ/ ََّْٙعد )

 (.ٜٜٖٚ/ رقـ ٕٖ/ ََُّٗنُف َأِب  َدلُكد )( ٕ)
 (.ٜٖٛٚ/ رقـ ٕٖ/ ٗ) لىمصدر نفَّه( ٖ)
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

، كىػػـ مػػدىس ضػػعاف شػػيع ، كهػػك ْعد لْىَعػػْكِف ّ َىِطي ػػ  ْبػػف ََّػػضػػعاف لإلَّػػنلد،  ف مػػدلرو ى ػػ  
 . كللا أى   كأى ـ.ُيصرح بلىَّملع، كشلهدو مدلرو ى   نفس هذل لىرلكؼ فابق  ضعيًفل

َ َنل َهن ػػػلدٌ : َرِحَمػػػُه للُا َتَعػػػلَى  لىتِّْرِمػػػِذؼّ  َقػػػلَؿ لإِلَمػػػلـُ  الحـــديث الــــاني: َ َنل َقِبيَصػػػ ُ (ٔ)َحػػػد  ، َىػػػْف (ٕ)، َقػػػلَؿ: َحػػػد 
، َقػلَؿ: ملسو هيلع هللا ىلص، َىػِف لىن ِبػ ِّ لى ػدرؼ رضػ  للا ىنػه ، َىػْف َأِبػ  ََّػِعادٍ (ٗ)، َىْف َأِب  َحْمَزَ ، َىِف لىَحََّفِ (ٖ)لفَ َُّْفيَ 
ُر لى" ِْ ِِ  صدكؽ لىت ل َهَدل يِقاَف، َكلىش  دِّ  .(٘)"لَ ِماُف َمَع لىن ِباِّاَف، َكلىصِّ

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  لرِ ِبَنْحِكو (ٙ)ْرِمِذؼّ لىتِّ  َأْ َرَْ  َّفيلف لى كرؼ به. ِمْف َطِرْيقِ    ة تهـ ِبِمْ ِ هِ  (ٛ)لْىَحلِكـ، ك (ٚ) مِ ، كلىد 

ػػهُ ىبػػد للا بػػف ىمػػر رضػػ  للا ىنهمػػل،  ِمػػْف َحػػِدْاثِ  َكَىػػُه َشػػلِهدٌ  ػػهلبػػف  َأْ َرَْ َْ بػػل تةؼ بعػػض  َمل
 .(ٜ)لى فع

َرِقػػ ّ  َرلِفػػع ِرَفلَىػػ  ْبػػف ِمػػْف َحػػِدْاثِ آ ػػر  َكَىػػُه َشػػلِهدٌ  ػػهُ رضػػ  للا ىنػػه،  لىز  بػػل تةؼ  لْىَحػػلِكـ َأْ َرَْ
 .(ٓٔ)بعض ل ىفلظ

 

                                                           

ِرّؼ بف مصعب لىت   لدُ ن  ( هَ ٔ) ِرّؼ، لىككف ، مَ يْ مِ بف لىَّ  ، مف لىعلشر ، ملت َّن   ةث كأربعاف، كىه إحدػ ِ َق  ، أبك لىَّ 
ر )َتْقِرْيُب كتَّعكف َّن .  َْ   (.ٕٖٓٚ/ رقـ ٗٚ٘ص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، أبك ىلمر لىككف ،  ُمَحم د  بف ىقب  بف َص يْ بِ ( قَ ٕ) َكلِئ   ، ربمل  لىف، مف لىتلَّع ، ملت َّن   مس صدكؽ بف َّفيلف لىَّ 
ر )ىشر  ى   لىصحيد.  َْ  (.ٚٓ٘٘/ رقـ ٖ٘ٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

مته .حلفع، فقيه، ىلبد، إملـ، حْ َق ، ،  ِ ( َّفيلف لى كرؼ ٖ)  (.ٖٕٔ)ص  َّبق تْر
( لىحَّف بف أب  لىحَّف لىبصرؼ، كلَّـ أبيه: يَّلر، ل نصلرؼ، َمْكَلُهـ، ِ َق ، فقيه، فلضِ، مشهكر، ككلف ارَِّ ك ارًل ٗ)

منهـ، فاتْكز كيقكؿ: حد نل ك طبنل يعن  قكمه لىذاف ُحدِّ كل كيدىس، قلؿ لىَبز لر: كلف اركؼ ىف ْملى  ىـ يَّمع 
كُ طبكل بلىبصر ، هك رأس أهِ لىطبق  لى لى  ، ملت َّن  ىشر كملئ ، كقد قلرب لىتَّعاف، كهك مف لىمرتب  لى لني  مف 

ر )ص  َْ / ٜٕ/ ٔىَّاف لبف حْر )(، طبقلت لىمدٕٕٚٔ/ رقـ ٓٙٔمرلتب لىتدىيس. ُاْنَظر: َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٓٗرقـ 

 (.ٜٕٓٔ/ رقـ ٙٓ٘/ ََُّٕنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٘)
 (.ٜٕٓٔ/ رقـ ٙٓ٘/ ٕ) لىمصدر نفَّه( ٙ)
لِرِمّ  )( ٚ)  (.ٕٔٛ٘/ رقـ ٖ٘ٙٔ/ ََُّٖنُف لىد 
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٛ)  (.ٖٕٗٔ/ رقـ ٚ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
ه )( ٜ) َْ  (.ٜٖٕٔ/ رقـ ٕٕٚ/ ََُّٖنُف لْبف َمل
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٓٔ)  (.ٕٗٗٔ/ رقـ ٛ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

َقػلَؿ إَّنلدو ضعاف   ف فيه لنقطلع باف لىحَّف لىبصرؼ كأب  َّػعاد لى ػدرؼ رضػ  للا ىنػه، 
لرم  ـَ ِى  ِبِه ِإف  لْىَحََّف : "َل لىد  كفيػه  .(ٕ)"مػف مرلَّػاِ لىحَّػف": لْىَحػلِكـقػلؿ  ،(ٔ)"ِعادََِّمَع ِمْف َأِب  ََّ  ِىْ 

 ربمل  لىف، إل أنه ىـ ا لىف ف  هذل لىحداث. صدكؽ  َقِبْيَصُ  بُف ُىْقَب َ 

ف كػػلف فاهػػل ضػػعف  –كلىحػػداث اتقػػكػ بشػػكلهدو  َحػػِداٌث : "لىتِّْرِمػػِذؼّ قػػلؿ  إىػػ  لىحَّػػف ىغاػػرو. –كلم
ػػِه َحََّػٌف، َل َنْعِرُفػػُه ِإل  ِمػػْف َهػػَذل لىكَ  معقًبػػل ى ػػ   - قػػلؿ لىُمنػػلكؼ ك ، (ٖ)"لى  ػْكِرؼِّ َىػػْف َأِبػػ  َحْمػػَز َ  ِمػػْف َحػػِدْاثِ ْْ

لَرُقْطِن ّ ىكف ىه شكلهد ىند ": لىَّلبق لْىَحلِكـكةـ  ػُاكط  إىػ  أنػه  .(ٗ)"كغارو - رحمه للا - لىد  كأشػلر لىَّ 
 .(٘)حَّف
 .(ٙ)من السابعة ,للبو عتريس ,أبو الجنيد العنبري  ,عبد هللا بن حسان التميمي (ب  د ت) -ٖٗ

 .(ٛ)، كقلؿ لبف حْر: مقبكؿ(ٚ)قلؿ لىذهب :  ق قول اإلمامين فيو: 

 .(ٜ)قلؿ لىذهب : ىـ أر به بأَّلً أقوال النلاد فيو: 

 صدكؽ.خالصة اللول فيو: 

 الدراسة التطبيلية عمى مروياتو:

 لىتلى : أ رج ىه أبك دلكد حدا اف، كلىترمذؼ حدا ًل غارهمل، كهمل ى   لىنحك 

َ َنل َحْفػػػػُص ْبػػػػُف ُىَمػػػػرَ قػػػػلؿ لإلمػػػػلـ أبػػػػك دلكد رحمػػػػه للا تعػػػػلى :  الحــــديث اـول: ، َكُمكََّػػػػ  ْبػػػػُف (ٓٔ)َحػػػػد 
 َِ  لْىَمْعَن  َكلِحٌد، َقلَل:  (ٔٔ)ِإََّْملِىا

                                                           

لِرِمّ  )( ٔ)  (.ٕٔٛ٘/ رقـ ٖ٘ٙٔ/ ََُّٖنُف لىد 
 (.ٕٜٖٖ/ رقـ ٖٚٙ/  ٖلكؼ )( فيض لىقدار ى ُمنَ ٕ)
 (.ٜٕٓٔ/ رقـ ٙٓ٘/ ََُّٕنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٖ)
 (.ٕٜٖٖ/ رقـ ٖٚٙ/  ٖ( فيض لىقدار ى ُمنلكؼ )ٗ)
ُاكط لىبشار لىنذار  ِمْف َحِدْاثِ ( لىْلمع لىصغار ٘)  (.ٕٜٖٖ/ رقـ ٖٖٓ/  ٔ) ى َّ 
 (.ٖٕٖٚ/ رقـ ٖٓٓ( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ٙ)
 (.ٖٕٛٙ/ رقـ ٘ٗ٘/ ٔ( لىكلشف ى ذهب  )ٚ)
 (.ٖٕٖٚ/ رقـ ٖٓٓ( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ٛ)
 (.ٜ٘ٔ/ رقـ ٕٔٗ/ ٗ( تلريخ لإلَّةـ ى ذهب  )ٜ)
 بأ ذ ىاب ، بت  ق  ،أشهر بهل كهك ،لىحكض  ىمر أبك ،رؼ مَ لىن   ،ل زدؼ ،ر بَ  ْ ََّ  بف لىحلرث بف ىمر بف حفص (ٓٔ)

/ رقـ ٕٚٔ. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص كىشريف  مس َّن  ملت لىعلشر  كبلر مف لىحداث ى   ل ْر 
ٕٔٗٔ.) 

متؼ، ِ َق ،  بترِ قَ نْ مكَّ  بف إَّملىاِ لىمِ  (ٔٔ)  (.ٙٚٔه )ص . َّبق تْر
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َتلَؼ َصِفي  ُ  د  َْ َ ْتِن   ، َحد  لَف لْىَعْنَبِرؼ  ِ ْبُف َحَّ  َ َنل َىْبُد ّللا  َحد 
، لْبَنَتل ُىَ ْاَبػَ ، َكَكلَنتَػل َرِباَبتَػْ  َقْاَ ػَ  (ٕ) ُ ، َكُدَحْابَ (ٔ)

ِ َصػػ    للُا َىَ ْيػػِه َكََّػػ   (ٖ)ِبْنػػِت َمْ َرَمػػ َ  َ  َأِباِهَمػػل َأن َهػػل َأْ َبَرْتُهَمػػل، َقلَىػػْت َقػػِدْمَنل َىَ ػػ  َرَُّػػكِؿ ّللا  ػػد  َْ ـَ ، َكَكلَنػػْت 
ـَ َصلِحِب   ػلَف  َتْعِن  ُحَرْيثَ  -َقلَىْت: َتَقد  ـِ َىَ ْيػِه َكَىَ ػ   -ْبػَف َحَّ  َّْػَة ، َفَبلَيَعػُه َىَ ػ  لإْلِ ٍِ َكلِفػَد َبْكػِر ْبػِف َكلِئػ

لِكَزَهػػل إِ  َْ ، َأْف َل ُا ِِ ْهَنل ـٍ ِبلىػػد  ِ، لْكتُػػْب َبْاَنَنػػل َكَبػػْاَف َبِنػػ  َتِمػػي ـ  َقػػلَؿ: َيػػل َرَُّػػكَؿ ّللا  ـْ َأَحػػٌد، ِإل  َقْكِمػػِه،  ُػػ َىْاَنػػل ِمػػْنُه
لِكٌر، َفَقلَؿ: ُمََّل َْ ِِ "ِفٌر َأْك ُم ْهَنل ـُ ِبلىد  َفَ م ل َرَأْاُتُه َقْد َأَمَر َىُه ِبَهل، ُشػِ َص ِبػ  َكِهػَ  َكَطِنػ   "لْكُتْب َىُه َيل ُغَة

ػػِكي َ  ِمػػَف لْ َْرِض ِإْذ ََّػػَأَىَؾ، ِإن َمػػ ـْ َيَّْػػَأْىَؾ لىَّ  ِ، ِإن ػػُه َىػػ ُِ ِىْنػػَدَؾ َكَدلِرؼ، َفُقْ ػػُت: َيػػل َرَُّػػكَؿ ّللا  ْهَنل ل ِهػػَ  َهػػِذِو لىػػد 
َِ َذِىػػػَؾ، َفَقػػػلَؿ:  ـٍ َكَأْبَنلُؤَهػػػل َكَرل ُِ َبِنػػػ  َتِمػػػي ـِ، َكِنََّػػػل ، َكَمْرَىػػػ  لْىَغػػػَن ِِ َمػػػ َْ َأْمَِّػػػْؾ َيػػػل ُغػػػَةـُ، َصػػػَدَقِت "ُمَقا ػػػُد لْى

ُر،  َْ ، َكلىش  ُِ ـِ َيََُّعُهَمل لْىَمل ـُ َأُ ك لْىُمَِّْ   .(ٗ)"َكَيَتَعلَكَنلِف َىَ   لْىَفت لفِ لْىِمَِّْكاَنُ ، لْىُمَِّْ 
 تخريج الحديث:

ػػه أبػػك دلكد مػػف طريػػق حفػػص بػػف ىمػػر، كمكَّػػ  بػػف إَّػػملىاِ ، كلىترمػػذؼ مػػف طريػػق (٘)أ ْر
، كىفػلف بػف مَّػ ـ لىصػفلر حفص بػف ىمػر، كمكَّػ  بػف إَّػملىاِ   ة تهـ )(ٙ)ىفلف بف مَّ ـ لىصفلر

 نه، بل تةؼ ل ىفلظ.أبك ى ملف( مف طريق ىبد للا بف حَّلف لىعنبرؼ ى
 الحكم عمى الحديث:

إَّػػنلدو ضػػعاف فيػػه صػػفي  مقبكىػػ  ككػػذىؾ دحابػػ ، كىػػـ تتلبعػػل فػػ  هػػذل لىحػػداث، كقػػلؿ ل ىبػػلن :  
 ضعاف لإلَّنلد. ق ت: كلىحداث ضعاف، ىـ أْد ىه شلهد.

َ َنل : قػػػلؿ لإلمػػػلـ أبػػػك دلكد رحمػػػه للا تعػػػلى : الحـــديث الــــاني ، َحػػػد  ٍِ ، (ٚ)َحْفػػػُص ْبػػػُف ُىَمػػػرَ َأْحَمػػد ْبػػػف َحْنَبػػػ
 َِ َتلَؼ، َصػػػِفي  ُ (ٛ)َكُمكََّػػػ  ْبػػػُف ِإَّْػػػَملِىا ػػػد  َْ َ ْتِن   ، َقػػػلَؿ: َحػػػد  ػػػلَف لْىَعْنَبػػػرؼ  ِ ْبػػػُف َحَّ  َ َنل َىْبػػػُد ّللا  ، َقػػػلَل: َحػػػد 

(ٜ) ،
َ  َأِباِهَمػل  (ٔٔ)َقْاَ َ  ِبْنِت َمْ َرَم َ ، لْبَنَتل ُىَ ْاَبَ ، َقلَؿ: ُمكََّ  ِبْنِت َحْرَمَ َ  َكَكلَنَتل َرِباَبَتْ  (ٓٔ)َكُدَحْاَب ُ  ػد  َْ َكَكلَنػْت 

                                                           

 (.ٕٙٙٛ/ رقـ ٜٗٚمف لى لى  . تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص  ،مقبكى  ،ُىَ ْاَب َ  ِبْنتُ  َصِفي  ُ  (ٔ)
 (. ٜٚ٘ٛ/ رقـ ٙٗٚمقبكى  مف لى لى  . تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص  ،ُىَ ْاَب َ  ِبْنتُ  ُدَحْاَب ُ  (ٕ)
 (.ٙٙٙٛ/ رقـ ٕ٘ٚلىعنبري ، صحلبي  ىهل حداث طكيِ. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص  َمْ َرَم  ْنتبِ  َقْاَ   (ٖ)
 (.ٖٓٚٓ/ رقـ ٚٚٔ/ ٖ( َّنف أب  دلكد )ٗ)
 (.ٚٗٛٗ/ رقـ ٕٕٙ/ ٗ( َّنف أب  دلكد )٘)
 (.ٕٗٔٛ/ رقـ ٚٔٗ/ ٗ( َّنف لىترمذؼ )ٙ)
مته ف  لىحداث لىَّلبق. بت  ق  ،ىمر بف حفص (ٚ)  . َّبق تْر
مته َّبق.  بت، ِ َق ، لىِمْنَقِرؼ  إَّملىاِ بف مكَّ  (ٛ)  (.٘ٚٔ ص) تْر
متهل ف  لىحداث لىَّلبق.مقبكى  ،ُىَ ْاَب َ  ِبْنتُ  َصِفي  ُ  (ٜ)  . َّبق تْر
متهل ف  لىحداث لىَّلبق.مقبكى  ،ُىَ ْاَب َ  ِبْنتُ  ُدَحْاَب ُ  (ٓٔ)  . َّبق تْر
 ْمتهل ف  لىحداث لىَّلبق.. َّبق تر لىعنبري ، صحلبي  َمْ َرَم  ِبْنت َقْاَ   (ٔٔ)
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ِ َصػ    للاُ  َأن َهل َأْ َبَرْتُهَمل َأن َهل ػل َرَأْاػُت َرَُّػكَؿ ّللا  َِ َفَ م  ـَ َكُهػَك َقلِىػٌد لْىُقْرُفَصػل  َرَأِت لىن ِب   َص    للُا َىَ ْيػِه َكََّػ  
ـَ لْىُمْ َتِشَع َكقَ  ْ ََِّ  ُأْرِىْدُت ِمَف لىَفَرِؽ"َىَ ْيِه َكََّ   ِْ َع ِف  لْى  .(ٔ)لَؿ ُمكََّ : لْىُمَتَ شِّ

 تخريج الحديث:

 لنفرد أبك دلكد بت ريْه دكف أصحلب لىكتب لىَّت . 

ه لىب لرؼ ف  ل دب لىمفرد مف طريق ىبد للا بف حَّلف لىعنبرؼ به بم  ه   .(ٕ)أ ْر
 الحكم عمى الحديث:

 .(ٖ)كى ، ككذىؾ صفي  كىـ تتلبعل، كلىحداث حَّنه ل ىبلن إَّنلدو ضعاف فيه دحاب  مقب 

َ َنل َىْبػػُد ْبػػُف ُحَمْاػػدٍ قػػلؿ لإلمػػلـ لىترمػػذؼ رحمػػه للا تعػػلى :  الحــديث الـالــث: ػػلُف ْبػػُف (ٗ)َحػػد  َ َنل َىف  ، َقػػلَؿ: َحػػد 
ػػف لُر َأُبػػك ُىْ َمػػلفَ  ـٍ لىص  ػػل(٘)ُمَّْػػِ  َ َنل َىْبػػُد للِا ْبػػُف َحَّ  َتلُو َصػػِفي ُ  ِبْنػػُت ُىَ ْاَبػػ َ ، َقػػلَؿ: َحػػد  ػػد  َْ َ ْتػػُه  َف، َأن ػػُه َحد 

(ٙ) ،
َ َتلُو، َىْف َقْاَ َ  ِبْنِت َمْ َرَم َ (ٚ)َكُدَحْاَبُ  ِبْنُت ُىَ ْاَب َ  ػِه، َأن َهػل (ٛ)، َحد  ـ  ُأمِّ ُ  َأِباِهَمػل ُأ ػد  َْ ، َكَكلَنتَػل َرِباَبَتْاَهػل، َكَقْاَ ػُ  
ٌِ َكَقػْد لْرَتَفَعػِت َقلَىْت: َقِدْمَنل َى َ  ػ َِ َرُْ ػل َْ ، َفَذَكَرِت لىَحِداَث ِبُطكِىِه، َحت ػ   ـَ   َرَُّكِؿ للِا َص    ّللا ُ َىَ ْيِه َكََّ  

: َكَىَ ْيػؾَ  ـَ َةـُ َىَ ْيػَؾ َيػل َرَُّػكَؿ للِا، َفَقػلَؿ َرَُّػكُؿ للِا َصػ    ّللا ُ َىَ ْيػِه َكََّػ   ْمُس َفَقلَؿ: لىَّ  ػةَ  لىش  ـُ َكَرْحَمػُ  لىَّ 
، َأَّْػَملؿُ  ـَ للِا َكَىَ ْيِه، َتْعِن  لىن ِب   َص    ّللا ُ َىَ ْيِه َكََّػ  
َكلَنتَػل ِبَزْىَفػَرلٍف َكَقػْد َنَفَضػَتل َكَمػَع لىن ِبػ ِّ  (ٓٔ)ُمَ ا تَػْافِ  (ٜ)

ـَ َىَِّاُب َنْ َ  ٍ  َص    ّللا ُ َىَ ْيِه َكََّ  
(ٔٔ). 

 

                                                           

 (.ٚٗٛٗ/ رقـ ٕٕٙ/ ٗ( َّنف أب  دلكد ) ٔ)
 (.ٛٚٔٔ/ رقـ ٕٓٗ/ ٔ( ل دب لىمفرد ى ب لرؼ )ٕ)
 (.ٛٚٔٔ/ رقـ ٛ٘ٗ/ ٔ( صحيد ل دب لىمفرد ىألىبلن  )ٖ)
مته ِ َق ، حلفع. د.اْ مَ حُ  بفىبد  (ٗ)  (.٘ٚ)ص  َّبق تْر
ف لر ى ملف أبك، لىَبلِهِ  ّ  للا ىبد بف ُمَِّْ ـ بف فىفل (٘)  ف  شؾ إذل كلف: لىمدان  لبف قلؿ،  بت، ِ َق ، لىبصرؼ ، لىص 

 كبلر مف بيَّار بعدهل كملت ىشر  تَّع َّن  صفر ف  أنكرنلو: معاف لبف كقلؿ، كهـ كربمل تركه لىحداث مف حرؼ
ر لْبفِ  لىت ْهِذْابِ  َتْقِرْيبُ . لىعلشر  َْ  (.ٕ٘ٙٗ رقـ/ ٖٜٖ ص) َح

متهل )ص ُىَ ْاَب َ  ِبْنتُ  َصِفي  ُ  (ٙ)  (. ٕٛٔ، مقبكى . َّبق تْر
متهل )صُىَ ْاَب َ  ِبْنتُ  ُدَحْاَب ُ  (َ ٚ)  (.ٕٛٔ، مقبكى . َّبق تْر
متهل )ص  .صحلبي ، لىعنبري  َمْ َرَم  ِبْنت َقْاَ   (ٛ)  (.َّٕٛٔبق تْر
 (.ٔٚٙ/ ٓٔ( ل َّملؿ: ْمع َََّمِ: كهك لى كب لى  ق. ْلمع ل صكؿ لبف ل  ار )ٜ)
ْيط ، كلىْمع لىُمةِ، كلىريط : لىقطع  لىكلحد  إذل ىـ تكف ٓٔ) ( ُمَ ا َتْاِف: تصغار مةِ  م نل ، كلىمةِ  بلىمّد كلىضـ: لىر 

 (.ٔٚٙ/ ْٓٔفَقاف. ْلمع ل صكؿ لبف ل  ار )ىَ 
 (.ٕٗٔٛ/ رقـ ٚٔٗ/ ٗ( َّنف لىترمذؼ )ٔٔ)
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 تخريج الحديث:

 لْه بت ريْه دكف أصحلب لىكتب لىَّت .لنفرد لبف م 

ه لىطبرلن  مف طريق ىبد للا بف حَّلف لىعنبرؼ به بقص  لىحداث   .(ٔ)أ ْر

 الحكم عمى الحديث:

َحػِداُث َقْاَ ػَ ، َل َنْعِرُفػُه ، قػلؿ لىترمػذؼ: إَّنلدو ضعاف فيه دحاب  مقبكى ، ككذىؾ صفي  كىػـ تتلبعػل 
ػػلفَ ِإل  ِمػػْف َحػػِداِث َىْبػػِد للِا ْبػػ ، كضػػعفه فػػ  (ٖ)، كحَّػػنه ل ىبػػلن  فػػ  تع يقػػه ى ػػ  َّػػنف لىترمػػذؼ(ٕ)ِف َحَّ 

 .(ٗ)مكضع آ ر
ـَشْ اِش رَ  رو ْبنُ َعمْ  (د ت) -ٗٗ  .(ٙ)من الـالـة ,يُّ وفِ أبو راشد الكُ  ,(٘)َجِعيُّ د ا

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٚ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٛ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو: : (ٜ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل   .(ٓٔ)كغارو َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، ك قه ِ َق ، كقلؿ لبف حـز

  ىع ػه ىق ػ  حدا ػه. كللا َمْقُبػْكؿلىنقلد، كقػكؿ لبػف حْػر فيػه:  لىذ َهِب ككلفق فيه ، ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 تعلى  أى ـ.

َرا  َسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : لىتِّْرِمِذؼّ ك  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 
َ َنل ََُّ ْيَملُف ْبُف َحْربٍ : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ   ، (ٔٔ)َحد 

                                                           

 (.ٛ/ ٕ٘( لىمعْـ لىكبار ى طبرلن  )ٔ)
 (.ٕٗٔٛ/ رقـ ٚٔٗ/ ٗ( َّنف لىترمذؼ )ٕ)
 (.ٕٗٔٛ/ رقـ ٚٔٗ/ ٗ( َّنف لىترمذؼ )ٖ)
 (.ٖ٘/ رقـ ٜٗ/ ٔ( م تصر لىشملئِ ىألىبلن  )ٗ)
 (.ٜٚ)ص  ( َّبق تعريفهل٘)
ر )( ٙ) َْ  (.ٕٚٓ٘/ رقـ ٕٔٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٗ٘ٔٗ/ رقـ ٙٚ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٚ)
ر )( ٛ) َْ  (.ٕٚٓ٘/ رقـ ٕٔٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٚٗٗ/ رقـ ٘ٚٔ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٜ)
 (.ٖٗٚ/ ٕىمح   بلآل لر لبف حـز )( لٓٔ)
، لىبصرؼ، قلض  مك ، ٔٔ) ، إملـ، حلفع، مف لىتلَّع ، ملت َّن  أربع كىشريف ِ َق ( َّ يملف بف حرب لَ ْزِدؼ، لىَكلِشِح  

ر )كىه  ملنكف َّن .  َْ  (.ٕ٘ٗ٘/ رقـ ٕٓ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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َ َنل (ٔ)َكَحْفُص ْبُف ُىَمرَ  ، َىػْف َىْمػِرك (ٗ)، َىػْف ِهػَةِؿ ْبػِف َيََّػلؼٍ (ٖ)، َىػْف َىْمػِرك ْبػِف ُمػر  َ (ٕ)ُشػْعَب ُ ، َقلَل: َحد 
ِ " :(٘)رضػ  للا ىنػه ْبِف َرلِشٍد، َىْف َكلِبَصػ َ  ػفِّ َكْحػَدُو َفػَأَمَرُو  ملسو هيلع هللا ىلصَأف  َرَُّػكَؿ ّللا  ػًة ُيَصػ ِّ  َ ْ ػَف لىص  َرَأػ َرُْ

َة َ َقلَؿ َُّ  "،َأْف ُيِعادَ   .(ٙ)َ ْيَملُف ْبُف َحْرٍب: لىص 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ   .(ٚ)ِبِمْ ِ هِ ىمرك بف ُمر  ، ىف هةؿ بف َيََّلؼ به  ِمْف َطِرْيقِ  لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ

هُ ك  ِزَيػلد  ، ىف هةؿ بف َيََّلؼ، ىػفُحَصْاف ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، ك لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ
ْعدْبف َأِب   َْ ْعػدَأَ ػَذ ِزَيػلُد ْبػُف َأِبػ  ، كزلد هةؿ بف َيََّلؼ "ِبِمْ ِ هِ  لى َْ ـَ ِبػ  َىَ ػ   لى ق ػِ ، َفَقػل ِبَاػِدؼ َكَنْحػُف ِبلىر 

 . (ٛ)َشْاٍخ ُيَقلُؿ َىُه: َكلِبَصُ  ْبُف َمْعَبٍد"

هُ ك   .(ٜ)مبلشر  لؼ، َىْف َكلِبَص  ْبف َمْعَبدََّ ِهَةِؿ ْبِف يَ  ِمْف َطِرْيقِ  َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ

هُ ك  ْعػدِزَيػلد ْبػف َأِبػ  ازيػد بػف  ِمْف َطِرْيقِ أيضًل  َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ َْ ػِه ُىَبْاػِد ْبػِف َأِبػ  ، لى َىػْف َىمِّ
ْعد َْ ْعد، َىْف ِزَيلِد ْبِف َأِب  لى َْ  .(ٓٔ)ِبِمْ ِ هِ  َكلِبَص  ْبف َمْعَبد، ىف لى

 الَحِدْيِث:الُحْكُم َعَمى 

ِِ ِزَيلِد ْبػِف َأِبػ   ْعػدلىحداث إَّنلدو صحيد كركلته  قلت، كقد ُتكبع فيه ىمرك بف رلشد مف ِقَب َْ  لى
 .َتلم  ُمَتلَبَع  ف  ركلاته ىف كلبص  

 ِمػػْف َحػػِدْاثِ َأَصػػد   : حػػداث ُحصػػافلىتِّْرِمػػِذؼّ كىكػػف ل ت ػػف لىع مػػلِ فػػ  لىحكػػـ ى ػػ  طرقػػه، قػػلؿ 
ْعد، َ ن ُه َقْد ُرِكَؼ ِمْف َغْاِر َحِداِث ِهَةؿ ْبِف َيََّلؼ، َىْف ِزَيلِد ْبِف َأِب  َىْمِرك ْبِف ُمر  َ  َْ ، َىػْف َكلِبَصػَ  ْبػِف لى

                                                           

مته )ص  ْر  ى   لىحداثِ َق ،  بت، ىاب بأ ذ ل، فص بف ىمر( حٔ)  (.ٔٛٔ. َّبق تْر
مته )ص ( ٕ) لج، ِ َق ، حلفع، متقف. َّبق تْر  ْ  (.ُٔٛشْعَب  بف لىَح
لِ كرم ، ادىس ل كلف، ىلبد ِ َق ىمرك بف ُمر  ،  (ٖ) مته )صبلإلْر  (.ٖٙ. َّبق تْر
ر )، مف لى لى  . ِ َق ، لىككف ، َمْكَلُهـ ، عِ َْ شْ لؼ ل َ ََّ ( هةؿ بف َيََّلؼ، كُيقلؿ: لبف إِ ٗ) َْ ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٕٖ٘ٚ/ رقـ ٙٚ٘
صحلب ، عب بف َّعد بف لىحلرث بف  ع ب ، ( كلِبَص  بف َمْعَبد بف ُىتب  بف لىحلرث بف ملىؾ بف لىحلرث بف قيس بف ك٘)

َق . ُيْكَن   (.ٕٕٗٚ/ ٘معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ُاْنَظر:: أبل َّلىـ، َّكف لىر 
 (.ٕٛٙ/ رقـ ٕٛٔ/ ََُّٔنُف َأِب  َدلُكد )( ٙ)
 (.ٖٕٔ/ رقـ ٖٛٓ/ ََُّٔنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٚ)
 (.ٖٕٓ/ رقـٖ٘ٓ/ ََُّٔنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٛ)
 (.ٗٓٓٛٔ/ رقـ ٕٖ٘/ ٜٕ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٜ)
 (.ٖٓٓٛٔ/ رقـ ٖٔ٘/ ٜٕ) لىمصدر نفَّه( ٓٔ)
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، أؼ: حػداث حصػاف، ككلفقهػـ (ٔ)َكَكلَف َأِب  َيُقػكُؿ ِبَهػَذل لْىَحػِداثِ : َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، كقلؿ ىبد للا بف َمْعَبدٍ 
 .(ٕ)لىزي ع 

مػػنهـ أبػػك  ُقْ ػػُت:، (ٖ)حػػداث ىمػػرك بػػف ُمػػر   أصػػدأف بعػػض أهػػِ لىع ػػـ قػػلؿ:  ْرِمػػِذؼّ لىتِّ كقػػد ذكػػر 
 (٘)ى  َحِداث َكلِبَص  ْبف َمْعَبدإْذَهْب ِفيِه : أَأْحَمد ْبف َحْنَبِ، كقلؿ (ٗ)حلتـ، فإنه قلؿ: ىمرك بف ُمر   أحفع

 كهك مل ركلو ىمرك بف ُمر  .

ػػلِفِع   ك  ُِ َكَقػػْد ََّػِمعْ " :َقػلَؿ لىش  ِ اَف َمػػْف ُاػػْدِ  ـِ ِبلْىَحػِداِث َمػػْف َاػػْذُكُر َأف  َبْعػَض لْىُمَحػػدِّ ِِ لْىِعْ ػػ ُت ِمػػْف أَْهػػ
ـْ َمْف َاْرِكيِه َىْف ِهَةٍؿ، َىْف َكلِبَصَ  ََِّمَعُه ِمْنػهُ  ًة، َكِمْنُه ، َكََّػِمْعُت َبْاَف ِهَةِؿ ْبِف َيََّلٍؼ، َكَكلِبَصَ  ِفيِه َرُْ

ِِ لْىِع ْ  ُنُه ِبَمل َكَصْفتُ َبْعَض أَْه ـْ َكَأن ُه ُاَكهِّ  .(ٙ)"ـِ ِمْنُه

ػلفع  - لىَبْاَهِق ّ كقلؿ  ػُه " :ىقب ذكػرو ىكػةـ لىش  ْْ ـْ ُاَ رِّ ػِحيِد، ِىَمػل  ُمَّْػِ ـ، َكَل لْىُبَ ػلِرؼّ َكَىػ ِفػ  لىص 
ػلِفِع   ِمػَف لِلْ ػِتَةِؼ ِفػ  ِإَّْػَنلِد َحػِداِث َكلِبَصػَ ، َكِىَمػل ِفػ   ِإَّْػَنلِد َحػِداِث َىِ ػ ِّ ْبػِف َشػْاَبلَف ِمػْف َأف  َحَكلُو لىش 

لَىُه َغْاُر َمْشُهكِريَف" ِرَْ
(ٚ). 

فػػػػ  مَّػػػػندو بل َّػػػػلناد لى ة ػػػػ   لىَبػػػػز لركركلو "قػػػػلؿ لىزي عػػػػ : طػػػػرؽ لىحػػػػداث لى ة ػػػػ    لىَبػػػػز لركرد 
ِ ل يُ  بهػذل لىحػداث،  ع ـ حػدث إللىمذككر ،  ـ قلؿ: أمل حداث ىمرك بف رلشد، فإف ىمرك بف رلشد ْر

ىػػـ يكػػف بلىحػػلفع، فػػة  صػػانلً صػػاف، فػػإف حُ كأمػػل حػػداث حُ ، (ٛ)كىػػيس معركفػػًل بلىعدلىػػ ، فػػة يحػػتس بحدا ػػه
مف أهػِ لىع ػـ إل كهػك يضػعف أ بػلرو،  حتس بحدا ه ف  حكـ، كأمل حداث ازيد بف زيلد، فة نع ـ أحدلً يُ 

 . (ٜ)"فة يحتس بحدا ه

  ، فقلؿ:لبف حـز، كتبعه ى   ذىؾ (ٓٔ)ْميعًل محفكظلف" لف"لىطريق: ، فقلؿِحب لفلبف ك لىفهـ 

 

                                                           

 (.ٚٓٓٛٔ/ رقـ ٖٗ٘/ ٜٕ) لىمصدر لىَّلبق( ٔ)
 (ٖٛ/ ٕ( نصب لىرلي  ى زي ع  )ٕ)
 (.ٖٕٓ/ رقـٖٚٓ/ ََُّٔنُف لىتِّْرِمِذّؼ ) ُاْنَظر:( ٖ)
ُِ لىَحِدْاِث لْبف َأِب  َحلِتـ )ٗ)  (.ٕٔٚ / رقـٖٗٔ/ ٕ( ِىَ 
 (.ٖٓٗ/ رقـ ٖٔٔ/ ٔركلي  لبنه ىبد للا ) بف حنبِ ( مَّلئِ لإلملـ أحمد٘)
 (.ٕٔٛ٘/ رقـ ٗٛٔ/  ٗ( معرف  لىَّنف كلآل لر ى باهق  )ٙ)
 (.ٕٚٛ٘/ رقـ ٗٛٔ/  ٗ) لىمصدر نفَّه( ٚ)
، كُنقِ ىف ِحب لفك قه لبف  ُقْ ُت:( ٛ) مته ف  ل ى  .تك يقه، كمل بانت ف  ت َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، كلبف حـز  ْر
 (، ىـ أى ر ى يه ف  لىمطبكع مف مَّند لىَبز لر. ٖٛ/ ٕ( ُاْنَظر: نصب لىرلي  ى زي ع  )ٜ)
 (.ٕٕٓٓ/ رقـ ٛٚ٘/ ٘) ِحب لف( صحيد لبف ٓٔ)
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ْعػد  ىػف ِزَيػلد ْبػف َأِبػ  ركلي  هةؿ بف َيََّلؼ حداث َكلِبَصػ  ْبػف َمْعَبػد مػر  " َْ   ىػف ىمػرك ، كمػر  لى
 .(ٔ)"بف رلشد قك  ى  بر

كأى ه  -لبق فذكر كةمه لىَّ   – لفع  حداث كلبص كقد أىِ لىش  " بقكىه: قيِّـ لىْكزي  كلفقه لبف ك 
فػإف هػةؿ بػف  :فأمػل ل كىػ   ل ضػعيفتلفكلىع تػلف ْميًعػ، غارو بأف هةؿ بف يَّلؼ تفرد بػه ىػف كلبصػ 
ْعدكىف زيلد بف أب   ،يَّلؼ ركلو ىف ىمرك بف رلشد ىف كلبص  َْ  ِحب ػلفذكػر ذىػؾ لبػف ، ىف كلبص  لى

ه مػػف زيػػلد بػػف أبػػ  كَّػػمع، كقػػلؿ َّػػمع هػػذل لى بػػر هػػةؿ بػػف يَّػػلؼ مػػف ىمػػرك بػػف رلشػػد، فػػ  صػػحيحه
ْعد َْ فإد لؿ زيلد كىمرك بف رلشد باف هةؿ  ،همل طريقلف ْميعل محفكظلف :قلؿ ،ىف كلبص  ِكَةُهَمل لى

 .لككلبص  ل اكهف لىحداث شائً 

ذكػر لى بػر لىمػدحض قػكؿ  :فقػلؿ ،إىػ  بطةنهػل ِحب ػلفكقد أشلر لبف   فبلط   :كأمل لىع   لى لني 
ْعػدباد بػف أبػ  ىُ  ِمْف َحِدْاثِ د بهذل لى بر  ـ َّلؽ مف زىـ أف هةؿ بف يَّلؼ تفر  َْ ىػف أبيػه زيػلد بػف  لى

ْعدأب   َْ  .(ٕ)"فلىحداث محفكظ،   فذكروَص ىف كلبِ  لى

د أف  ه:كممل َّبق اتباف أف لبف قيِّـ لىْكزي   رْ  : ىف ىمرك ل كؿ هةًل اركيه ى    ة   أْك
ْعدل: ىف زيلد بف أب  كلى لن   .َص بف رلشد ىف كلبِ  َْ  : ىف كلبص  مبلشر .كلى لىث  .َص ىف كلبِ  ى

ـَ بِ لىحداث صحيد، كىيس مف قَ ك  ـ،يِّ كهك كمل قلؿ لبف لىقَ  ُقْ ُت: اِ لىمضطرب ف  ش ِ كمل َتَكه 
 . لىبعض

نه كقد  َّحلؽ بف رَ (٘)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، كأ بته (ٗ)ؼ كِ غَ ، كلىبَ (ٖ)لىتِّْرِمِذؼّ حَّ    .(ٙ)هكيَ لهُ ، كلم

 .(ٓٔ)، كل ىبلن (ٜ)ـزْ كلبف حَ  ،(ٛ)ِحب لفكلبف ، (ٚ)ُ َزْيَم  لبفكصح حه 
َْنَصاِريُّ مَ ْـ َأُبو عُ  (ت)د  -٘ٗ وأبـوه  ,عمـرو :وقيـل ,اسـمو عمـر :قيـل ,ورُ قافـي َمـ ,يُّ نِ دَ مَ الْ , ان اـْ

  .من الرابعة ,سالم أو سمم أو سميم
                                                           

 (.ٖٗٚ/ ٕ( لىمح   بلآل لر لبف حـز )ٔ)
 (.ٕٙٙ/  ٕ( حلشي  لبف لىقيـ ى   ََُّنُف َأِب  َدلُكد )ٕ)
 (.ٖٕٓ/ رقـ ٖ٘ٓ/ ِٔذّؼ )( ََُّنُف لىتِّْرمِ ٖ)
 (.ٕٗٛ/ رقـ ٜٖٚ/ ٖ( شرح لىَّن  ى بغكؼ )ٗ)
 (.ٚٓٓٛٔ/ رقـ ٖٗ٘/ ٜٕ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٘)
 (.ٖٙٔٔ/ رقـ ٘٘ٔ/ ٕ  )لمَ دَ ( ُاْنَظر: لىمغن  لبف قُ ٙ)
 (.ٜٓٚ٘ٔ/ رقـ ٖٓ/ ٖ( صحيد لبف ُ َزْيَم  )ٚ)
 (.ٜٕٛٔ/ رقـ ٘ٚ٘/ ٘( صحيد لبف ِحب لف )ٛ)
 (. ٘ٔٗ/ رقـ ٕٖٚ/ ٕلىمح   بلآل لر لبف حـز ) (ٜ)
 (.ٖٛٙ/ رقـ ٕٓٙ/ ٖ( صحيد أب  دلكد )ٓٔ)
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ٍر: َكَقلَؿ لبْ ، (ٔ)ِ َق  لىذ َهِب قلؿ  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: َْ  .(ٕ)َمْقُبْكؿُف َح

اِد ِفْيِو: فػ   ِحب لفذكرو لبف ك ، (٘()ٗ)أحَّف لى نلِ ى يه مهدؼ بف ميمكف ، ك (ٖ)ِ َق : َأُبك َدلُكدقلؿ  َأْقَواُل النُّل 
 .(ٙ)لى َِّقلت

دا ػه. كللا أى ػ  ، ىق ػ  حَمْقُبػْكؿلىنقلد، كقكؿ لبف حْر فيه:  لىذ َهِب ، ككلفق فيه ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 كأى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : لىتِّْرِمِذؼّ ك  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 
دٌ : َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  َأُبػػك َدلُكد َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ  َ َنل ُمََّػػد  َِ (ٚ)َحػػد  َ َنل َمْهػػِدؼٌّ (ٛ)، َكُمكََّػػ  ْبػػُف ِإَّْػػَملِىا  -، َقػػلَل: َحػػد 

َ َنل َأُبك ُىْ َملَف، َقلَؿ: ُمكََّ  (ٜ)َيْعِن  لْبَف َمْيُمكفٍ  ، َىػِف لْىَقلَِّػـِ  -، َحد  ـٍ لْ َْنَصػلِرؼِّ ، (ٓٔ)َكُهَك َىْمُرك ْبُف ََّْ 
 ِ ِ  ُمَّْػػػِكٍر َحػػػَرلـٌ، َكَمػػػل َأَّْػػػَكَر ِمْنػػػُه "َيُقػػػكُؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصَىػػػْف َىلِئَشػػػَ  َرِضػػػَ  ّللا ُ َىْنَهػػػل، َقلَىػػػْت: ََّػػػِمْعُت َرَُّػػػكَؿ ّللا  ُكػػػ

ُِ لْىَكفِّ ِمْنُه َحَرلـٌ  (ٔٔ)لْىَفْرؽُ  ِْ  .(ٕٔ)"َفِم

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ   .(ٖٔ)ِبِمْ ِ هِ أب  ى ملف ل نصلرؼ به  ِمْف َطِرْيقِ  لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ
                                                           

 (.ٖٗٚٙ/ رقـ ٕٗٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٔ)
ر )( ٕ) َْ  (.ٜٖٕٛ/ رقـ ٚ٘ٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لؿ ِىْ مِ  ُاْنَظر:( ٖ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٖٓ٘ٚ/ رقـ ٓٚ/ ٖٗزِّؼ )َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
َتْقِرْيُب كَّبعاف. ؼ، لىِمْعَكى ، أبك َيْحَا  لىبصرؼ، ِ َق ، مف صغلر لىَّلدَّ ، ملت َّن  ل نتاف دِ زْ كف ل َ مُ يْ ( مهدؼ بف مَ ٗ)

ر ) َْ  (.ٕٖٜٙ/ رقـ ٛٗ٘ص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لؿ ِى ْ  ُاْنَظر:( ٘) َْ ِِ لىرِّ  (.ٖٓ٘ٚ/ رقـ ٜٙ/ ِٖٗمزِّؼ )َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.ٖٜ٘٘/ رقـ ٙٚٔ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٙ)
مته ، ِ َق ، حلفع.دد  ََّ ( مُ ٚ)  (.ٚٔٔ)ص  َّبق تْر
مته )ص ؼ، ِ َق ،  بترِ قَ نْ مكَّ  بف إَّملىاِ لىمِ  (ٛ)  (.ٙٚٔ. َّبق تْر
َتْقِرْيُب ، مف صغلر لىَّلدَّ ، ملت َّن  ل نتاف كَّبعاف. ِ َق كف لَ ْزِدؼ، لىِمْعَكى ، أبك يحا  لىبصرؼ، مُ يْ ( مهدؼ بف مَ ٜ)

ر ) َْ  (.ٕٖٜٙ/ رقـ ٛٗ٘ص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ْ ِتَيلِنّ (: مل رأات  ( لىقلَّـ بف ُمَحم د بف أب  بكر لىصداق لىتيم ، ِ َق ، أحد لىفقهلِ بلىمدان ، قلؿٓٔ) أفضِ أاكب )لىَِّّ

ر )منه، مف كبلر لى لى  ، ملت َّن  َّت كملئ  ى   لىصحيد.  َْ  (.ٜٛٗ٘/ رقـ ٔ٘ٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
( لْىَفْرُؽ: مكا   تَّع َّت  ىشر رطًة، كف  هذل أباف لىبيلف أف لىحرم  شلم   ىْميع أْزلِ لىشرلب لىمَّكر. معلىـ ٔٔ)

 (.ٕٚٙ/ ٗلىَّنف ى  طلب  )
 (.ٖٚٛٙ/ رقـ ٜٕٖ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٕٔ)
 (.ٙٙٛٔ/ رقـ ٖٚ٘/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٖٔ)



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٔ19 

هُ ك   .(ٖ)بل تةؼ بعض ل ىفلظ (ٕ)ُمَحم د، ىف لىقلَّـ بف (ٔ)َزْبرٍ  لْبفِ  ِمْف َطِرْيقِ  لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ

هُ ك  هلبف  َأْ َرَْ َْ )لىقلَّـ بف  ِكَةُهَمل  (ٙ)، ببعض لى فع(٘)، ىف أب  َََّ َم (ٗ)لىزهرؼ  ِمْف َطِرْيقِ  َمل
 ، كأبك َّ م ( ىف ىلئش  رض  للا ىنهل.ُمَحم د

هُ رضػػ  للا ىنهمػػل،  (ٛ)عكد، كلبػػف مَّػػ(ٚ)ىمػػر ِمػػْف َحػػِدْاثِ كىػػه شػػكلهد منهػػل:  ػػهمػػل لبػػف َأْ َرَْ َْ . َمل
 ببعض لى فع.

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

مػف ِقَبػِ  ُمَتلَبَعػ  َنلِقَصػ لىحداث إَّنلدو صحيد كركلته  قلت، كُتكبع فيػه أبػك ى مػلف ل نصػلرؼ 
 كلىزهرؼ.  لْبف َزْبرٍ 

 .(ٔٔ)، كصححه ل ىبلن (ٓٔ)نه حَّف صحيدكط  إى  أاُ لر لىَّ  ، كأش(ٜ)لىتِّْرِمِذؼّ نه َّ  حَ كلىحداث 

 .الن َساِويّ و  َأُبو َداُودع بالرواية عنو  َ المطمب الـاني: من ات  
 .(ٕٔ)من الرابعة ,اميُّ د الش  يْ لِ الوَ  نُ بْ  رُ يْ بَ الزُّ  (د س) -ٙٗ

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٖٔ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٗٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

                                                           

(ٔ ، َبِع   َتْقِرْيُب ، مف لىَّلبع ، ملت َّن  أربع كَّتاف كىه تَّع ك ملنكف. ِ َق ( ىبد للا بف لىعةِ بف َزْبر، لىدمشق ، لىر 
ر )لىت ْهِذْاِب لْبِف  َْ  (.ٕٖٔ٘/ رقـ ٖٚٔص َح

مته ف  لىحداث. ،  ق .( لىقلَّـ بف ُمَحم دٕ)  َّبق تْر
 (.ٜٓ٘٘/ رقـ ٜٕٚ/ ٛ( ََُّنُف لىن ََّلِئّ  )ٖ)
تقلنه ْةىته ى   متفق لىحلفع، ، لىفقيه،لىزهرؼ ُمَحم د بف ُمَِّْ ـ  (ٗ) مته ك بته. كلم  (.ٗٓٔ)ص  َّبق تْر
 ملت لى لى ه مف ُمْكِ ر،  ق  إَّملىاِ، كقاِ للا، ىبد لَّمه: قاِ لىمدن ، لىزهرؼ، ىكؼ بف لىرحمف ىبد بف َََّ َم  أبك (٘)

/ رقـ ٘ٗٙكىشريف. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص  بضع َّن  مكىدو ككلف كملئ  أربع أك كتَّعاف أربع َّن 
ٕٛٔٗ.) 

ه )( ٙ) َْ  (.ٖٖٙٛ / رقـٕٚٗ/ ََُّٗنُف لْبف َمل
 (.ٖٖٚٛ/ رقـ ٕٚٗ/ ٗ) لىمصدر نفَّه( ٚ)
 (.ٖٖٛٛ/ رقـ ٖٚٗ/ ٗ) لىمصدر لىَّلبق( ٛ)
 (.ٙٙٛٔ/ رقـ ٖٚ٘/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٜ)
ُاكط لىبشار لىنذار  ِمْف َحِدْاثِ ( لىْلمع لىصغار ٓٔ)  (.ٖٛٗٙ/ رقـ ٖٙٔ/  ٕ) ى َّ 
 (.ٕ٘٘ٗـ / رقٖٙٛ/ ٕ( صحيد لىْلمع لىصغار كزيلدته ىألىبلن  )ٔٔ)
ر )( ٕٔ) َْ  (.ٕٙٓٓ/ رقـ ٕٗٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٛٙٔ/ رقـ ٕٓٗ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٖٔ)
ر )( ٗٔ) َْ  (.ٕٙٓٓ/ رقـ ٕٗٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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ـاِد ِفْيـِو: ، َمػل أَْىػِرُؼ َىػُه : لىن ََّػلِئ ّ ، كقػلؿ (ٔ)لى َِّقػلتفػ   ِحب ػلفذكػرو لبػف  َأْقَواُل النُّل  َبْاػُر ْبػُف لْىَكِىاػِد َشػلِم ٌّ لىز 
 كهك لىذؼ َّيأت  ف  لىدرلَّ  إف شلِ للا تعلى . ُقْ ُت:، (ٕ)َغْاَر َهَذل لْىَحِداثِ 

 .(ٗ)لِكـلْىحَ ، ك (ٖ)ُ َزْيَم كصحد حدا ه لبف 

  ىق ػ  حدا ػه ل ىطعػٍف فيػه. كللا َمْقُبػْكؿ، كقػكؿ لبػف حْػر فيػه لىذ َهِب ، كمل قلؿ ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 أى   كأى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

  :حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى لىن ََّلِئ ّ ك  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 
َ َنل َىْمُرك ْبُف ُىْ َملفَ : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  َ َنل َبِقي  ُ (٘)َحد   ، (ٙ)، َحد 

َ ِن  َصػػْفَكلفُ  َ ِن  ُشػػَرْيُد ْبػػُف ُىَبْاػػدٍ (ٚ)َحػػد  ِ ْبػػِف ُىَمػػر(ٛ)، َحػػد  َبْاػػِر ْبػػِف لْىَكِىاػػِد، َىػػْف َىْبػػِد ّللا   رضػػ  للا ، َىػػِف لىز 
ُِ َقلَؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، َقلَؿ: َكلَف َرَُّكُؿ ّللا ِ ىنهمل َِ لى  ْا ِ ِمْف َشػرِِّؾ "ِإَذل ََّلَفَر َفَأْقَب َيل َأْرُض َربِّ  َكَرب ِؾ ّللا ُ، أَُىكُذ ِبلَّلل 

ِ ِمػػْف َأََّػػٍد َكَأَّْػػَكَد، َكِمػػِف لْىَحي ػػِ   َكَشػػرِّ َمػػل ِفيػػِؾ، َكَشػػرِّ َمػػل ُ ِ ػػَق ِفيػػِؾ، َكِمػػْف َشػػرِّ َمػػل َاػػِدب  َىَ ْيػػِؾ، َكأَُىػػكذُ  ِبػػلَّلل 
 .(ٓٔ)"، َكِمْف َكلِىٍد َكَمل َكَىدَ (ٜ)َكلْىَعْقَرِب، َكِمْف ََّلِكِف لْىَبَ دِ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

                                                           

 (.ٕٕٔٛ/ رقـ ٕٔٙ/ ٗلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٔ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن  ( ٕ)  (.ٕٕٖٓٔ/ رقـ ٕٛٓ/ ََّٜلِئّ  )لىَّ 
 (.ٕٕٚ٘/ رقـ ٕ٘ٔ/ ٗ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٖ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٗ)  (.ٖٚٙٔ/ رقـ ٘ٔٙ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
، مف لىعلشر ، ملت َّن  صدكؽ ، أبك حفص لىحمص ، َمْكَلُهـ( ىمرك بف ى ملف بف َّعاد بف ك ار بف دانلر لىقرش ، ٘)

ر )لئتاف.  مَّاف كم َْ  (.ٖٚٓ٘/ رقـ ٕٗٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، أبك ُيْحِمد، لىماتم ، ٙ) ، ك ار لىتدىيس ىف لىضعفلِ، مف لى لمن ، صدكؽ ( بقي  بف لىكىاد بف صلئد بف كعب لىَكَةِى  

ر )ملت َّن  َّبع كتَّعاف كىه َّبع ك ملنكف.  َْ (. كهك مف لىمرتب  ٖٗٚ/ رقـ ٕٙٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٚٔٔ/ رقـ ٜٗ/ ٔطبقلت لىمدىَّاف لبف حْر ) ُاْنَظر:لىرلبع  ف  لىتدىيس. 

، أبك ىمرك لىحمص ، ٚ) ْكََِّك   ، مف لى لمَّ ، ملت َّن   مس ك مَّاف أك بعدهل. ِ َق ( صفكلف بف ىمرك بف هـر لىَّ 
ر ) َْ  (.ٖٜٕٛ/ رقـ ٕٚٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، لىحمص ، ٛ) َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ، مف لى لى  ، ككلف ارَِّ ك ارًل، ملت بعد لىملئ . ِ َق ( ُشَرْيُد بف ُىَبْاد بف ُشَرْيد لىَحْضَرِم  
ر ) َْ  (.ٕ٘ٚٚ/ رقـ ٕ٘ٙص لْبِف َح

لُف لَ ْرِض، َكلْىَب َ ٜ) ـْ َُّك  ف  لى ِذاَف ُه ِْ ٌِ. شرح ( ََّلِكف لْىَبَ د، َأَرلَد: لْى ـْ َيُكْف ِفيِه ِبَنل ْف َى ُد ِمَف لَ ْرِض: َمل َكلَف َمْأَكػ ِىْ َحَاَكلِف، َكلِم
 (.ٚٗٔ/ ٘شرح لىَّن  ى بغكؼ )

 (.ٖٕٓٙ/ رقـ ٖٗ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٓٔ)



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٔ9ٔ 

هُ  ىػف َصػْفَكلف  َر لْىُمِغاػأبػ   ِمْف َطِرْيقِ    ة تهـ (ٖ)لْىَحلِكـ، ك (ٕ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، ك (ٔ)لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ
 .ِبِمْ ِ هِ به 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

اػػدىس ىػػف لىضػػعفلِ، كهػػك فػػ  لىمرتبػػ  لىرلبعػػ  مػػف  صػػدكؽ حَّػػف لإلَّػػنلد  فيػػه بقيػػ  بػػف لىكىاػػد 
، كقد تحقػق َّػملىه مػف شػا ه، كَّػملع شػا ه ىم ػف ِ َق مرلتب لىتدىيس، كف  هذل لىحداث قد ركػ ىف 

ُمَتلَبَعػػ   لْىُمِغاػػَر بلىمتلبعػػ ، فقػػد تكبػػع فيػػه بقيػػ  بػػف لىكىاػػد مػػف قبػػِ أبػػ  فكقػػه، كيتقػػكػ إىػػ  لىصػػحيد ىغاػػرو 
 ف  ركلاته ىف َصْفَكلف.  َتلم  

ػلولْىَحػلِكـ، كقلؿ فيػه (ٗ)ُ َزْيَم كلىحداث صححه لبف   ،(٘): هػذل حػداٌث صػحيد لإلَّػنلد كىػـ ا ْر
 .(ٚ)، كلنفرد ل ىبلن  بتضعيفه(ٙ)كحَّنه لبف حْر

 .(ٛ)من الرابعة, اِشِميُّ ن ُعَبيد هللِا ْبن َعّباس, اليَ اس بْ َعب   (د س) -ٚٗ

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر:   ،(ٜ)، ىف ىمه ُمرَِِّ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٓٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو:  .(ٕٔ)حلىهعرؼ كقلؿ لبف لىقطلف: ل يُ ، (ٔٔ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 

 ف  تك يقه ىه. كللا تعلى  أى ـ. ِحب لفلبف  لىذ َهِب كمل قلؿ لبف حْر، كتبع  َمْقُبْكؿ ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 كلحدًل منهمل، كهمل ى   لىنحك لىتلى :  لىن ََّلِئ ّ حدا اف ك  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 

                                                           

َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٔ)  (.ٖٔٛٚ/ رقـ ٖٕٓ/ ٚلىَّ 
 (.ٔٙٔٙ/ رقـ ٖٔٓ/ ٓٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٕ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٖ)  (.ٖٚٙٔ/ رقـ ٘ٔٙ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٕٚ٘/ رقـ ٕٕٗٔ/  ٕ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٗ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٘)  (.ٖٚٙٔ/ رقـ ٘ٔٙ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٕٙف  لىحلشي  )ص ى ن َكِكؼّ ل ذكلر  ُاْنَظر:( ٙ)
 (.ٕٛ/ رقـ ٖٕٖ/ ٕب  دلكد ىألىبلن  )( ضعاف أٚ)
ر )( ٛ) َْ  (.ٖٛٚٔ/ رقـ ٖٜٕص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٕٓٙ/ رقـ ٖ٘٘/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٜ)
ر )( ٓٔ) َْ  (.ٖٛٚٔ/ رقـ ٖٜٕص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٖٚٗ/ رقـ ٕٛ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٔٔ)
ر ) ُاْنَظر:( ٕٔ) َْ  (.ٕ٘ٔ/ رقـ ٖٕٔ/ َ٘تْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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َ َنل َىْبػػُد لْىَمِ ػػِؾ ْبػػُف ُشػػَعْاِب ْبػػِف لى  ْاػػثِ : َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  َأُبػػك َدلُكد َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ  الحــديث اـول: ، َقػػلَؿ: (ٔ)َحػػد 
َ ِن  َأِب  دِّؼ(ٕ)َحد  َْ ، َىْف 

لِس ْبػِف ، َىػْف َىب ػ(٘)ْبػِف ُىَمػَر ْبػِف َىِ ػ ٍّ  ُمَحم ػد، َىػْف (ٗ)، َىْف َيْحَا  ْبِف َأا ػكبَ (ٖ)
ِِ ْبػِف َىب ػلسٍ  ِ ْبِف َىب لٍس، َىػِف لْىَفْضػ ِ "، َقػلَؿ: (ٙ)رضػ  للا ىنهمػل ُىَبْاِد ّللا  صػ   للا ى يػه َأَتلَنػل َرَُّػكُؿ ّللا 

َِ َىْيَس َبْاَف َاَدْيِه َُّْتَرٌ  َكِحَملَر ٌ  كَّ ـ َكَكْ َبٌ  َتْعَبَ لِف  َىَنل، َكَنْحُف ِف  َبلِدَيٍ  َىَنل َكَمَعُه َىب لٌس، َفَص    ِف  َصْحَرل
 .(ٚ)"َبْاَف َاَدْيِه َفَمل َبلَى  َذِىؾَ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ػػػهُ  ػػػد ِمػػػْف َطِرْيػػػقِ  لىن ََّػػػلِئ ّ  َأْ َرَْ بػػػف ىمػػػر بػػػف ى ػػػ ، ىػػػف ىبػػػلس بػػػف ىباػػػد للا بػػػف ىبػػػلس  ُمَحم 
 .(ٛ)بل تةؼ بعض ل ىفلظ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

كىـ ُاتػلبع، ككػذىؾ ىػـ ُاػدرؾ ىمػه لىفضػِ، ففيػه  َمْقُبْكؿبلس بف ىباد للا ىفيه ضعاف لإلَّنلد، 
، فقػػلؿ: " درؾ كهػػذل بلطػػِ،  ف لىعبػػلس بػػف ىباػػد للا ىػػـ ُاػػلنقطػلع بانػػه كبػػاف ىمػػه، كأى ػػه بػػذىؾ لبػػف حػػـز

 .(ٔٔ)، كل ىبلن (ٓٔ)، ككلفقه لبف حْر(ٜ)"ه لىفضِىمّ 

                                                           

(ٔ ، ، مف لىحلدي  ىشر ، ملت َّن  ِ َق ، لىمصرؼ، أبك ىبد للا، َمْكَلُهـ( ىبد لىم ؾ بف ُشَعْاب بف لى  ْاث بف َّعد لْىَفْهِم  
ر ) ملف كأربعاف.  َْ  (.٘ٛٔٗ/ رقـ ٖٖٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

مته )ص ِ َق ، نباِ، فقيه ،( ُشَعْاُب بف لى  ْاثٕ)  (.ٗٓٔ. َّبق تْر
مته )ص ِ َق ،  بت، فقيه، إملـ مشهكر ،( لى  ْاث بف َّعدٖ)  (.ٗٓٔ. َّبق تْر
َتْقِرْيُب ربمل أ طأ، مف لىَّلبع ، ملت َّن   ملف كَّتاف.  ،صدكؽ ىعبلس لىمصرؼ، ( يحا  بف أاكب لىَغلِفِق ، أبك لٗ)

ر ) َْ  (.ٔٔ٘ٚ/ رقـ ٛٛ٘ص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َتْقِرْيُب ، مف لىَّلدَّ ، كركلاته ىف ْدو مرَّ  ، ملت بعد لى ة اف. صدكؽ بف ىمر بف ى   بف أب  طلىب،  ُمَحم د( ٘)

ر  َْ  (.ٓٚٔٙ/ رقـ ٜٛٗص )لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لىفضِ بف لىعبلس بف ىبد لىمط ب، أكؿ كىد لىعبلس كبكرو، شهد مع رَّكؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص لىفتد كحنانًل، ك بت معه حاف  (ٙ)

لنهـز لىنلس ىنه اـك حناف، كشهد معه حْ  لىكدلع، ككلف رديفه اـك لىنحر كرلِو، فَّم  لىردؼ، ككى  غَِّ رَّكؿ 
 رج إى  لىشلـ، فقتِ بهل مْلهدًل ف  نلحي  ل ردف َّن  ىمكلس َّن   ملف ىشر  مف لىهْر ، ف   للا، كدفنه،  ـ

 (.ٕٕٛٚ/ ٗ ةف  ىمر بف لى طلب. معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ )
 (.ٛٔٚ/ رقـ ٜٔٔ/ ََُّٔنُف َأِب  َدلُكد )( ٚ)
 (.ٖ٘ٚ/ رقـ ٘ٙ/ ََُّٕنُف لىن ََّلِئّ  )( ٛ)
 (.ٕٖٙ/ ٕـ )زْ ( لىمح   بلآل لر لبف حَ ٜ)
ر )( ٓٔ) َْ  (.ٕ٘ٔ/ رقـ ٖٕٔ/ َ٘تْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٗٔٔ/ رقـ ٕٓٙ/ ٔضعاف أب  دلكد ىألىبلن  ) ُاْنَظر:( ٔٔ)
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ػْرحِ : َرِحَمػُه للُا َتَعػلَى  َأُبػك َدلُكد َقػلَؿ لإِلَمػلـُ  الحديث الـاني: َ َنل َأْحَمػُد ْبػُف َىْمػِرك ْبػِف لىَّ  ، َكَأْحَمػُد ْبػُف (ٔ)َحػد 
َبْارٍ ، َىْف ُمكََّ  ْبِف (ٗ)، َأْ َبَرَنل لْبُف َىِهيَع َ (ٖ)، َقلَل: َأْ َبَرَنل لْبُف َكْهبٍ (ٕ)ََِّعاٍد لْىَهْمَدلِن    ُْ

(٘) ِ ، َأف  ُىَبْاػَد ّللا 
َ ُه َىػْف َ لِىػِد ْبػِف َاِزيػَد ْبػِف ُمَعلِكَيػ َ ْبَف َىب لسٍ  ، َأن ػُه (ٚ)رضػ  للا ىنػه لْىَكْ ِبػ ِّ ، َىػْف ِدْحَيػَ  ْبػِف َ ِ يَفػَ  (ٙ)، َحد 

 ِ ، َفَأْىَطلِن  ِمْنَهل ُقْبِطي  ً  ملسو هيلع هللا ىلصَقلَؿ: ُأِتَ  َرَُّكُؿ ّللا   ، (ٜ)لْصَدْىَهل َصْدَىْافِ "، َفَقلَؿ: (ٛ)ِبَقَبلِط  

ػػل "َفػػلْقَطْع َأَحػػَدُهَمل َقِميًصػػل، َكأَْىػػِط لآْلَ ػػَر لْمَرَأتَػػَؾ َتْ َتِمػػُر ِبػػهِ  َِ "، َقػػلَؿ: (ٓٔ)َأْدَبػػرَ ، َفَ م  َعػػ ْْ َكْأُمػػِر لْمَرَأتَػػَؾ َأْف َت
ِ ْبِف َىب لسٍ : َرَكلُو َيْحَا  ْبُف َأا كَب، َفَقلَؿ: َىب لُس بْ َأُبك َدلُكد، َقلَؿ "َتْحَتُه َ ْكًبل َل َيِصُفَهل  .(ٔٔ)ُف ُىَبْاِد ّللا 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

  . ت  ب لىَِّّ تُ لب لىكُ حَ ْص أَ  فَ كْ دُ  هِ ِْ يْ رِ  ْ تَ بِ  َأُبك َدلُكدلنفرد 
هُ  َبْاػٍر،  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل، (ٖٔ)لىَبْاَهِق ّ ك  ،(ٕٔ)لْىَحلِكـ َأْ َرَْ ُْ للِا  َبْاػدِ ىُ  ْبػفِ  َىب ػلسِ  ىػفُمكََّ  ْبػُف 

 .ِبِمْ ِ هِ به  َىب لس ْبفِ 
هُ ك   .ِبِمْ ِ هِ به  ُىَبْاِد للِا ْبِف َىب لسىف  مكَّ  بف ْبار ِمْف َطِرْيقِ  ،(ٗٔ)لىط َبَرلِن ّ  َأْ َرَْ

                                                           

ْرح( أحمد بف ىمرك ٔ) مته )ص ِ قَ ، بف لىَّ   (.ٜ٘ٔ . َّبق تْر
، أبك ْعفر لىمصرؼ، ( أحمد بف َّعاد بف ِبْشٍر لىهَ ٕ) َتْقِرْيُب ، مف لىحلدي  ىشر ، ملت َّن   ةث ك مَّاف. صدكؽ ْمَدلِن  

ر ) َْ  (.ٖٛ/ رقـ ٜٚص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص ِ َق ، حلفع، ىلبدىبد للا بف كهب لىفقيه،  (ٖ)  (.ٓٚ. َّبق تْر
مته )ص يع ىبد للا بف َىهِ  (ٗ)  (.ٓٙٔ، صدكؽ. َّبق تْر
َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ( مكَّ  بف ْبار ل نصلرؼ، لىمدن ، لىحذلِ، مكى  بن  َّ م ، نزيِ مصر، مَّتكر، مف لىَّلدَّ . ٘)

ر ) َْ  (.ٜٗ٘ٙ/ رقـ ٓ٘٘ص لْبِف َح
، مذككر بلىع ـ، مف لى لى  ، ملت دكف صدكؽ ، أبك هلشـ لىدمشق ، لُ َمِكؼّ (  لىد بف ازيد بف معلكي  بف أب  َّفيلف ٙ)

ر )لىملئ  َّن  تَّعاف.  َْ  (.ٜٓٙٔ/ رقـ ٜٔٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ته. معرف  لىصحلب  ( ِدْحَي  بف   يف  لىَكْ ِب ، كلف ْبريِ ى يه لىَّةـ، يأت  ف  ل حلااف لىنب  ملسو هيلع هللا ىلص متصكرًل ف  صكر ٚ)

 (.ٕٔٓٔ/ ٕ ب  ُنعيـ )
 (.ٕٓٓ/ ٗ( لىُقْبِطي  : لىشق  أك لى كب مف لىُقَبلط ، كه   يلب تعمِ بمصر. معلىـ لىَّنف ى  طلب  )ٛ)
( لْصَدْىَهل َصْدَىْاف: اريد شقهل نصفاف، فكِ شق منهل صدع بكَّر لىصلد، كلىصدع مفتكح  لىصلد مصدر صدىت ٜ)

 (.ٕٓٓ/ ٗصدىه صدىًل. معلىـ لىَّنف ى  طلب  )لىش ِ إذل شققته كل
ل َأْدَبَر: أؼ دحي  ففيه لىتفلت. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى َهَرِكّؼ )ٓٔ)  (.ٖٙٙٗ/ ٜٕٓٚ/ٚ( َفَ م 
 (.ٙٔٔٗ/ رقـ ٗٙ/ ََُّٗنُف َأِب  َدلُكد )( ٔٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٕٔ)  (.ٖٗٛٚ/ رقـ ٕٚٓ/ ٗلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٖٔ)  (.ٕٖٔٙ/ رقـ ٖٖٔ/ ٕلىَّ 
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٗٔ) َْ  (.ٜٜٔٗ/ رقـ ٕٕ٘/ ٗلىُمْع
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ِ ْبِف َىب لسٍ ك  ضعاف لإلَّنلد،  ف فيه مكَّ  بف ْبار مَّتكر، ىػـ ، ك َمْقُبػْكؿ َىب لُس ْبُف ُىَبْاِد ّللا 
فيمػػل قلىػػه  رضػػ  للا ىنػػه، فػػإف  لىػػد بػػف ازيػػد بػػف معلكيػػ  ىػػـ ا ػػق دحيػػ  لىك بػػ  ُاتلبعػػل، كفيػػه لنقطػػلع 

 .(ٔ)لىذ َهِب 

: "ركلو يحاػػ  بػػف أاػػكب، فقػػلؿ: ىبػػلس بػػف ىباػػد للا بػػف لىحػػداث ىقػػب َأُبػػك َدلُكدقػػلؿ مةحظػػ : 
ػػػد مػػػف ركليػػػ  أبػػػ  دلكد  كهػػػ  ْاَهِقػػػ ّ لىبَ ك  لْىَحػػػلِكـركليػػػ   كهػػػذو ُقْ ػػػُت: مشػػػارًل إىػػػ  لل ػػػتةؼ.، ىبػػػلس" أْر

بػف  ، أك ىبػلسبػف ىبػلس لل تةؼ ف  شاخ مكَّ  بف ْبار، هِ لَّمه ىباػد للا مف حاث لىط َبَرلِن ّ ك 
  ُىَبْاِد للِا َأْكَ ُر.ىباد للا،  ف مف قلؿ: ىبلس بف 

: َىب لُس ْبػُف ُىَبْاػِد للاِ " :لىَبْاَهِق ّ قلؿ  ـْ  : َمػْف َقػلَؿ: لْبػُف ُىَبْاػِد للِا َأْك َػُر،لْىُبَ ػلِرؼّ َؿ َقػل ،َكَقلَؿ َبْعُضُه
َرْيسٍ  ُْ : َكَرَكلُو َىْبُد للِا ْبُف َىِهيَعَ ، َىْف أيًضل -َقلَؿ ك  ،َكَذَكَر ِفيَمْف َقلَؿ: لْبُف ُىَبْاِد للِا َيْحَا  ْبُف َأا كَب َكلْبُف 

َبْاٍر َأف  ُىَبْاَد للِا ْبَف َىب   ُْ َ هُ ُمكََّ  ْبِف   .(ٕ)"لٍس َحد 

لوُ : لْىَحلِكـقلؿ  َْ ـْ ُاَ رِّ ََّْنلِد َكَى  .(ٖ)لً بأف فيه لنقطلى لىذ َهِب ، كتعق به َهَذل َحِداٌث َصِحيُد لإْلِ

 .(٘)َّندو ضعاف ، كقلؿ أبك إَّحلؽ لىحكين :(ٗ)كضعفه ل ىبلن 
ـدَأُبـو  ,ِبـي طالـبْبِن ُعَمـَر ْبـِن َعِمـيِّ ْبـِن أَ  ُمَحم د َّللا ِ ْبنُ  َعْبدُ  (د س)  -ٛٗ  :وللبـو, (ٙ)الَعَمـويُّ  ُمَحم 
 .(ٛ)ستين وماوةسنة مات  ,(ٚ)من السادسة ,نيُّ دَ المَ  ,اِفندَ 

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٜ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٓٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

                                                           

ر )( ٔ) َْ  (.ٖٕٗ/ رقـ ٜٕٔ/ َٖتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٕ)  (.ٕٖٔٙ/ رقـ ٖٖٔ/ ٕلىَّ 
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )لىُمَّْ ( ٖ)  (.ٚٛٔ/ َٗتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٜٖٛ٘/ رقـ ٜٓٗ( ضعاف أب  دلكد ىألىبلن  )صٗ)
 (.ٙ/ ٔٔ ب  إَّحلؽ لىحكين  ) ( تنبيه لىهلْد إى  مل كقع مف لىنظر ف  كتب ل ملْد٘)
: هذو لىنَّب  إى  أربع  ممف لَّمهـ "ى ّ "، أكىهـ: أمار لىمؤمناف ى   ٙ) طلىب رض  للا ىنه، كلى لن :  لبف أب ( لىَعَ كؼ 

بنك ى   بف  كبلف، منهـ َّ ـ لىع كّؼ، كلى لىث: مف كىد ى   بف َّكد، منهـ منَّكب إى  بطف مف لَ ْزد، يقلؿ ىهـ: 
ّ ، لىع كّؼ.    ُمْدَىس، منهـنِ  لىد بف ازيد لىع كّؼ، كلىرلبع: مف بَ  ِْ مْ  ُاْنَظر:ْندب بف َّرحلف لىُمْدِى علن  ل نَّلب ى َّ 

 (.ٕٓٓٛ/ رقـ ٖٙ٘/ ٜ)
ر )( ٚ) َْ  (.ٜٖ٘٘/ رقـ ٕٖٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٛ)  (.ٔٗٔ/ رقـ ٔٔٔ/ َٗتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٜٕٗٙ/ رقـ ٜ٘٘/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٜ)
ر )( ٓٔ) َْ  (.ٜٖ٘٘/ رقـ ٕٖٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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ــاِد ِفْيــِو: ، كتعق بػػه (ٕ)كقػػلؿ ى ػػ  بػػف لىمػػدان : هػػك كَّػػط، (ٔ)داثقػػلؿ لبػػف َّػػعد: كػػلف ق اػػِ لىحػػ َأْقــَواُل النُّل 
لىحَّػاف بػف زيػد بػف ى ػ   ى ػدلرقطن  ُقْ ػتُ : لىَبْرَقػلِن   كقػلؿ  ،(ٖ)كقػلؿ غاػرو صػلىد لىحػداث، فقػلؿ: لىذ َهِب 

ػػدبػػف لىحَّػػاف، ىػػف ىبػػد للا بػػف  بػػف ىمػػر بػػف ى ػػ ، ىػػف أبيػػه، ىػػف ْػػدو، ىػػف ى ػػ ، فقػػلؿ: ك هػػـ  ُمَحم 
قػلؿ لبػف و ،لى َِّقػلتفػ   (ٚ)، كلبػف َ َ فػكف (ٙ)ِحب ػلفذكػرو لبػف ، ك (٘)كضػع آ ػر: صػلىد، كقػلؿ فػ  م(ٗ) قلت
 : ا ط ِ كي لىف.ِحب لف

 للا تعلى .كمل َّيأت  ف  لىدرلَّ  إف شلِ  لْىَحلِكـ، ك ِحب لف، كلبف ُ َزْيَم ك ر ج ىه لبف 
 للا تعلى  أى ـ.صلىد لىحداث. ك ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

رَ   اَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:الدِّ

 لىن ََّػػلِئ ّ ف ىنػد لىكبػرػ حػػدا ًل كلحػًدل، كىػػه حػدا لف آ ػػرلفػػ   لىن ََّػلِئ ّ ، ك َأُبػػك َدلُكدأ ػرج ىػػه لإلمػلـ 
 أيًضل، كحدا ه ىند أب  دلكد ى   لىنحك لىتلى :  (ٛ)ف  لىكبرػ 

َ َنل ُىْ َمػػلُف ْبػػُف َأِبػػ  َشػػْاَب َ : لَى َرِحَمػػُه للُا َتَعػػ َأُبػػك َدلُكد َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ  ، َكَهػػَذل َىْفػػُع لْبػػِف (ٓٔ)، َكلْبػػُف لْىُمَ ن ػػ (ٜ)َحػػد 
َ َنل َأُبك ُأََّلَم َ  ِ ْبػُف  (ٔٔ)لْىُمَ ن  ، َقلَل: َحد  ػدَقلَؿ لْبػُف لْىُمَ ن ػ : َقػلَؿ: َأْ َبَرِنػ  َىْبػُد ّللا  ْبػِف ُىَمػَر ْبػِف َىِ ػ ِّ  ُمَحم 

 ، (ٕٔ)َطلِىٍب، َىْف َأِبيهِ ْبِف َأِب  

                                                           

 (.ٖٙٓ/ رقـ ٖٛٛ/ ٔلىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )( ٔ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) ُاْنَظر:( ٕ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٖٙٗ٘/ رقـ ٖٜ/ َٙٔتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.ٖٖٓٗ/ رقـ ٖٗ٘/ ِٔى ذ َهِبّ  )( لىمغن  ف  لىضعفلِ ٖ)
لَرُقْطِنّ  ) ( َّؤللت لىَبْرَقلِن ّ ٗ)  (.٘ٛ/ رقـ ٕٕ/ ٔى د 
لَرُقْطِنّ  )( لىضعفلِ كلىمتركككف ٘)  (.ٕ٘/ رقـ ٖٕ٘/ ٔى د 
 (.ٛٗٚٛ/ رقـ ٕ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٙ)
 (.ٖ٘ٛٔ/ رقـ ٘ٛٔ/ ِٛإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ ) ُاْنَظر:( ٚ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )ٛ)  .(ٕٖٚٓٔ/ رقـ ٕٕٙ/ ٜ(، )ٕٛٛٚ/ رقـ ٕٗٔ/ ٖ( لىَّ 
 كقاِ أكهلـ، كىه شهار حلفع،  ق ، لىككف ، شاب  أب  بف لىحَّف أبك لىعبَّ ، ى ملف بف إبرلهيـ بف   بف ى ملف (ٜ)

َّن . تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص  ك ملنكف   ةث كىه ك ة اف تَّع َّن  ملت لىعلشر ، مف لىقرآف، يحفع ل كلف
 (.ٖٔ٘ٗ/ رقـ ٖٙٛ

مته َق   بت. ِ   ،ن   َ ( ُمَحم د بف لىمُ ٓٔ)  (.ٔٛ)ص  َّبق تْر
، ىلبد، أ بت لىنلس ف   لبت، كتغار حفظه بأ ر ، مف كبلر ِ َق لىبصرؼ، أبك َََّ َم ، حم لد بف َََّ َم  بف دْاَنلر ( ٔٔ)

ر )لى لمن ، ملت َّن  َّبع كَّتاف.  َْ  (.ٜٜٗٔرقـ  /ٛٚٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َتْقِرْيُب  ، ملت بعد لى ة اف.  َ ََّ رْ ، مف لىَّلدَّ ، كركلاته ىف ْدو مُ صدكؽ بف ىمر بف ى   بف أب  طلىب،  ُمَحم د( ٕٔ)

ر ) َْ  (.ٓٚٔٙ/ رقـ ٜٛٗص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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وِ  دِّ َْ َىْف 
(ٔ) ، ـَ ػْمُس َحت ػ  َتَكػلَد َأْف ُتْظِ ػ ـ  ، َأف  َىِ يًّل َرِضَ  ّللا ُ َىْنُه َكلَف ِإَذل ََّػلَفَر ََّػلَر َبْعػَد َمػل َتْغػُرُب لىش   ُػ

ـ  ُيَصػػ ػػ ،  ُػػ ـ  َاػػْدُىكل ِبَعَشػػلِئِه َفَاَتَعش  ، َكَيُقػػكُؿ:  ِّ  َاْنػػِزُؿ َفُيَصػػ ِّ  لْىَمْغػػِرَب،  ُػػ ُِ ـ  َاْرَتِحػػ ،  ُػػ َِ َهَكػػَذل َكػػلَف "لْىِعَشػػل
 ِ  .(ٕ)"َيْصَنعُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَُّكُؿ ّللا 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ    (٘) َِّػدِ قْ ، كلىمَ (ٗ)  كصػ، كأبػك يع ػ  لىم(ٖ)فػ  لىكبػرػ بػل تةؼ بعػض ل ىفػلظ لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ
 أَّلم  به. أب  ِمْف َطِرْيقِ  ة تهـ 

هُ أنس بف ملىؾ رض  للا ىنه   ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ   .(ٙ)ِبِمْ ِ هِ  َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

صػلىد لىحػداث، كىبػد للا بػف بػف ىمػر بػف ى ػ  بػف أبػ  طلىػب  ُمَحم ػدحَّف لإلَّنلد،  ف فيػه 
، كىـ ُاتلبعل، كل يضرهـ ذىػؾ  ف حػدا همل حَّػف  دكؽ صبف ىمر بف ى   بف أب  طلىب أيضًل  ُمَحم د

 . (ٚ)صح حه ل ىبلن ك  كىه شلهد اتقكػ به إى  لىصحيد ىغارو.

 ىف أبيه ىف ْدو.للبف فيه ىطيف ، كه  ركلي   ُقْ ُت:
ـنْ  :لـالويُ و, ْيـوَ َعْبد الرحمن ْبن ُبوذَ  (د س) -ٜٗ ـ, انيُّ عَ ابـن عمـر بـن ُبوَذَوْيـو الص  , (ٛ)ابعةمـن الس 

 .(ٜ)ستين وماوةمات سنة 

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٓٔ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٔٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو:  كأ ن  ى يه  ارًل،  َأْحَمد ْبف َحْنَبِذكرو  َأْقَواُل النُّل 

                                                           

َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف ؾ. ، مف لى لى  ، ملت ف  زمف لىكىاد، كقاِ قبِ ذىِ َق ( ىمر بف ى   بف أب  طلىب لىهلشم ، ٔ)
ر ) َْ  (.ٜٔ٘ٗ/ رقـ ٙٔٗص َح

 (.ٖٕٗٔ/ رقـ ٓٔ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٕ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٖ)  (.ٗٛ٘ٔ/ رقـ ٕٕٗ/ ٕلىَّ 
 (.ٛٗ٘/ رقـ ٛٔٗ/ ٔ( مَّند أب  يع   لىمكص   )ٗ)
 (.ٜٛٙ/ رقـ ٕٖٔ/ ٕ( ل حلداث لىم تلر  ى مقدَّ  )٘)
 (.ٖٕٗٔ/ رقـ ٓٔ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٙ)
 (.ٖٕٗٔ/ رقـ ٖٕٗ/  ٖ( صحيد كضعاف َّنف أب  دلكد ىألىبلن  )ٚ)
ر )( ٛ) َْ  (.ٖٛٔٛ/ رقـ ٖٖٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٜ)  (.ٖ٘ٔ/ رقـ ٘ٔٔ/ َٗتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٖٙ٘ٔقـ / ر ٖٕٙ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٓٔ)
ر )( ٔٔ) َْ  (.ٖٛٔٛ/ رقـ ٖٖٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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 .(ٕ)ِحب لف، كصح د حدا ه لبف (ٔ)كقلؿ: كلف مف مت بتاهـ

  ىق ػػ  حدا ػػه ل َمْقُبػػْكؿ، كقػػكؿ لبػػف حْػػر فيػػه لىػػذ َهِب ق اػػِ لىحػػداث كمػػل قػػلؿ  ،ِ َقػػ  الَلــْوِل ِفْيــِو: ُخاَلَصــةُ 
 ىطعٍف فيه. كللا تعلى  أى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : لىن ََّلِئ ّ ك  َأُبك َدلُكدىه  جَ رَ  ْ أَ 

ز لؽِ  :َقػلؿَ  ،َأْ َبَرَنػل ُ َشػْيُش ْبػُف َأْصػَرـَ : َرِحَمػُه للُا َتَعػلَى  لىن ََّػلِئ ّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  َ َنل َىْبػُد لىػر  َأْ َبَرِنػ   :َقػلؿَ  ،َحػد 
 َىػْف لْبػِف َىب ػلسٍ  ،(٘)ْبِف َىْبِد ّللا ِ  َىْف ُىَبْاِد ّللا ِ  ،(ٗ)َذَكَرُو َىْف لىز ْهِرؼِّ  (ٖ)َأف  َمْعَمًرل ،َىْبُد لىر ْحَمِف ْبُف ُبكُذَكْيهِ 
ػػْمفِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَىػػْف لىن ِبػػ ِّ  رضػػ  للا ىنهػػل، َىػػْف َمْيُمكَنػػ َ  رضػػ  للا ىنهمػػل، َِ َىػػْف لْىَفػػْأَرِ  َتَقػػُع ِفػػ  لىَّ   ؟َأن ػػُه َُّػػِئ

لِمًدل َفَأْىُقكَهل َكَمل َحْكَىَهل" :َفَقلؿَ  َْ ْف َكلَف  ،ِإْف َكلَف    .(ٙ)"َملِئًعل َفَة َتْقَرُبكوُ َكلِم

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ   .ِبِمْ ِ هِ  ،َىْبد لىر ْحَمِف ْبف ُبكَذَكْيه، َىْف َمْعَمر ِمْف َطِرْيقِ ، (ٛ)لىط َبَرلِن ّ ، ك (ٚ)َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ

هُ ك  َِ َىػْف َفػْأَرٍ  كقعػت ِفػ  ََّػْمفٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأف  لىن ِبػ   ه، ب فػع: ِمػْف َطِرْيِقػ (ٓٔ)لْىُبَ ػلِرؼّ ، ك (ٜ)ملىػؾ َأْ َرَْ  َُّػِئ
 ".  ُ ُذكَهل َكَمل َحْكَىَهل َفلْطَرُحكوُ " :فملتت؟ َفَقلؿَ 

هُ ك   ، (ٔٔ)لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ

                                                           

ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٔ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ ر )(، ٕٕٓٔ/ رقـ ٕٚٔ/ ٘لى َْ  (.ٖٗٓ/ رقـ ٜٗٔ/ َٙتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٖٗٔ/ رقـ ٖٕٛ/ ٗ) ِحب لف( صحيد لبف ٕ)
د ل زدؼ، مكلهـ، أبك ىرك  لىبصرؼ، نزيِ لىيمف،  ق ،  بت، فلضِ  إل أف ف  ركلاته ىف  لبت بف رلش رمَ عْ ( مَ ٖ)

كل ىمش كىلصـ بف أب  لىنْكد كهشلـ بف ىرك  شائًل، ككذل فيمل حدث به بلىبصر ، مف كبلر لىَّلبع  ملت َّن  
 (.ٜٓٛٙقـ / ر ٔٗ٘أربع ك مَّاف كهك لبف  ملف ك مَّاف َّن . تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص 

تقلنه ْةىته ى   متفق لىحلفع، ، لىفقيه،لىزهرؼ ُمَحم د بف ُمَِّْ ـ  (ٗ) مته ك بته. كلم  (.ٗٓٔ)ص  َّبق تْر
، ِ َق  (٘) ، أبك ىبد للا لىمدن    ،، فقيه،  بت، مف لى لى  ، ملت دكف لىملئ ُىَبْاُد للِا بُف َىْبِد للِا بِف ُىْتَبَ  ْبف َمَُّْعكد لىُهَذِى  

ر )ص  َْ  (.ٜٖٓٗ/ رقـ َّٕٖٚن  أربع كتَّعاف، كقاِ َّن   ملف، كقاِ غار ذىؾ. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٓٙٗ/ رقـ ٛٚٔ/  ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٙ)
 (.ٖٖٗٛ/ رقـ ٖ٘ٙ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٚ)
ـُ لىَكِباْ ( ٛ) َْ  (.٘ٗٓٔ/ رقـ ٖٓٗ/  ُٖٕر ِى ط َبَرلِنّ  )لىُمْع
 (.ٖٜٛ/ رقـ ٕٜٗ/  ٖلن  )بَ اْ بف لىحَّف لىش   ُمَحم دركلي   -( لىمكطأ ٜ)
 (. ٖٕ٘/ رقـ ٙ٘/ ٔ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٓٔ)
 (.ٖٛ٘٘/ رقـ ٜٚ/  ٚ) لىمصدر نفَّه( ٔٔ)
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يلف بف َّف ِمْف َطِرْيقِ  َّتتهـ  (٘)ِحب لف، كلبف (ٗ) ّ مِ لرِ ، كلىد  (ٖ)لىن ََّلِئ ّ ، ك (ٕ)لىتِّْرِمِذؼّ ، ك (ٔ)َأُبك َدلُكدك 
ْعَمػر   ة ػتهـ )َمْعَمػر، ملىػؾ، َّػفيلف بػف ىاانػ ( بم ِ حداث مَ  ِحب لفىاان ، بم ِ حداث ملىؾ، إل لبف 

ِ بْ  ِ ْبِف ُىْتَب ىف لىز ْهِرّؼ، ىف ُىَبْاِد ّللا  رضػ   َمْيُمكَنػ ، َىْف لْبػِف َىب ػلٍس رضػ  للا ىنهمػل، َىػْف ِف َىْبِد ّللا 
 .للا ىنهل

  الَحِدْيِث: الُحْكُم َعَمى

 ُمَتلَبَع  َنلِقَص ىبد لىرحمف بف بكذكيه  صحيد لإلَّنلد   ف ْميع ركلته  قلت، كقد ُتكبع فيه
 .مف قبِ إَّحلؽ بف إبرلهيـ ف  ركلاته ىف شاخ شا ه كهك لىزهرؼ 

َِ ِىَُّْفَيلفَ : "لْىُبَ لِرؼّ قلؿ  ُ ُه َىْف لىز ْهِرؼِّ َىْف ََّعِ  :ِقا اِد ْبِف لْىُمََّا ِب َىْف َأِب  َفِإف  َمْعَمًرل ُيَحدِّ
ِ َىْف لْبِف َىب لٍس َىْف َمْيُمكَنَ  َىْف لىن ِب ِّ  :َقلؿَ  ؟ُهَرْيَر َ  َكَىَقْد  ،ملسو هيلع هللا ىلصَمل ََِّمْعُت لىز ْهِرؼ  َيُقكُؿ ِإل  َىْف ُىَبْاِد ّللا 

 .(ٙ)"ََِّمْعُتُه ِمْنُه ِمَرلًرل

 ،ىف ىباد للا ،كقد ركؼ هذل لىحداث ىف لىزهرؼ  ،داث حَّف صحيدهذل ح" :لىتِّْرِمِذؼّ قلؿ ك 
 ،كحداث لبف ىبلس ىف ميمكن  أصد ،َّئِ كىـ اذكركل فيه ىف ميمكن  ملسو هيلع هللا ىلصأف لىنب   :ىف لبف ىبلس

هك حداث غار ك  ،نحكو ملسو هيلع هللا ىلصىف لىنب   ،ىف أب  هرير  ،ىف َّعاد بف لْىُمََّا ب ،ر ىف لىزهرؼ مَ عْ كركػ مَ 
ىف  رمَ عْ كحداث مَ  :يقكؿ (لْىُبَ لِرؼّ )يعن   بف إَّملىاِ ُمَحم دكَّمعت  (:لىتِّْرِمِذؼّ )يعن   قلؿ ،محفكظ

ِإَذل َكلَف " :كذكر فيه أنه َّئِ ىنه فقلؿ ملسو هيلع هللا ىلصب ىف أب  هرير  ىف لىنب  لىزهرؼ ىف َّعاد بف لْىُمََّاِّ 
لِمًدل َفَأْىُقكَهل َكَمل َحكْ  ْف َكلَف َملِئًعل َفَة َتْقَرُبكوُ َْ كلىصحيد حداث  :قلؿ ،رمَ عْ هذل  طأ أ طأ فيه مَ "، َىَهل، َكلِم

لَرُقْطِن ّ . ككلفقه (ٚ)"لىزهرؼ ىف ىباد للا ىف لبف ىبلس ىف ميمكن   .(ٜ)لىُعْصِم ّ ، كأبك لىعبلس (ٛ)لىد 

لْىُمََّا ب  بف َّعاد ىف ىبلبل هذل ف  لىزهرؼ  ىند كلفه أن ك لىفهـ لىطحلكؼ، فقلؿ: "قد يحتمِ
 دلفع  لىركلاتاف إحدػ نْعِ فة كملىؾ، ىاان ، لبف ىنه ركلو مل للا ىباد كىف ر،مَ عْ مَ  ىنه ركلو مل

                                                           

 (. ٖٖٗٛ/ رقـ ٜٕٗ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٔ)
 (.ٜٛٚٔ/ رقـ ٕٖٔ/ ِٖذّؼ )ََُّنُف لىتِّْرمِ ( ٕ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٖ)  (.ٓٚ٘ٗ/ رقـ ٖٛٛ/ ٗلىَّ 
لِرِمّ  )( ٗ)  (.ٖٕٛٓ/ رقـ ٜٗٔ /ََُّٕنُف لىد 
 (.ٕٜٖٔ/ رقـ ٖٕٚ/ ٗ) ِحب لف( صحيد لبف ٘)
 (.ٖٗٔ/ رقـ ٖٚٔ/ ٔ( مَّند لىحمادؼ )ٙ)
 (.ٖ٘٘، ٕ٘٘/ رقـ ٜٕٛ/ ٔلىكبار ىه )(، لىع ِ ٜٛٚٔ/ رقـ ٕٖٔ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٚ)
لَرُقْطِن ّ ( ى ِ ٛ)  (.ٖٕٖٓ/ رقـ ٙٗٔ/ ٖٔ) لىد 
 (.٘ٗ/ رقـ ٚٙٔ/ ٔ( ِْز أب  لىعبلس لىُعْصِم   )ٜ)
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فقلؿ: "لىطريقلف ْميعًل  ِحب لف، ككلفقه لبف (ٔ)لفاهم بمل كنعمِ ،ْميعلً  نصححهمل كىكف ىأل رػ،
ىكف طريق  ف  لىزهريلت، قلؿ: "لىطريقلف ىندنل محفكظلف،ىف لىذ ْهِ    لبف حْر نقِ ، ك (ٕ)محفكظلف"

 .(ٖ)لبف ىبلس ىف ميمكن  أشهر"
من السابعة مات سنة خمسـين  ,أبو سممة المصري , (ٗ)َمعُروف ْبن ُسَويد, الُجذاِميُّ  (د س)  -ٓ٘

  .(٘)تلريباً 

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: َْ ، (ٙ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب     .(ٚ)َمْقُبْكؿٍر: َكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو: كىيس ىند لبف كهب ىف معركؼ بف ، كقلؿ لبف اكنس: "(ٛ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 
لبػػف كك قػػه  ،(ٓٔ)"، ك هػػل ىػػف ى ػػّ  بػػف ربػػلح، ىػػف أبػػ  هريػػر (ٜ)د هػػذل مػػف لىمَّػػند إل  ة ػػ  أحلداػػثيْ كَ َُّػػ

 .(ٔٔ)حْر ف  لىت  يص لىحبار

مه: "ْاَ ِم ّ لىهَ كقلؿ  ـ ىه لبف  ُقْ ُت:، (ٕٔ)"ىـ أر مف تْر  لىػذ َهِب كلىمػزؼ ك  ِحب ػلفكاف ذىؾ كقد تْر
 كلبف حْر كمل هك ظلهر ىنل؟!.

  َمْقُبػْكؿكلبف حْر ف  لىمكضػع لآل ػر، كقػكؿ لبػف حْػر فيػه  لىذ َهِب ، كمل قلؿ ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 ىق   حدا ه ل ىطعٍف فيه.

رَ   اَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : لىن ََّلِئ ّ ك  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 

                                                           

 (.ٜٖ٘٘/ رقـ ٜٖ٘/ ٖٔلكؼ )حَ ( شرح مشكِ لآل لر ى ط  ٔ)
 (.ٜٖٗٔ/ رقـ ٖٕٛ/ ٗ) ِحب لف( صحيد لبف ٕ)
 (.ٖٗٗ/ ٔلبف حْر ) َ لِرؼّ َشْرح َصِحْيد لْىبُ ( فتد لىبلرؼ ٖ)
ْمعلن  )ٗ) َذلـ قبا تلف مف لىيمف نزىتل لىشلـ. ل نَّلب ى َّ  ُْ َذلـ، كَىْ ـ ك ُْ : هذو لىنَّب  إى   َذلِم   ُْ رقـ / ٕٕٗ/ ٖ( لى

ٛٗٚ.) 
ر )( ٘) َْ  (.ٖٜٚٙ/ رقـ ٓٗ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕ٘٘٘/ رقـ ٕٓٛ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٙ)
ر )( ٚ) َْ  (.ٖٜٚٙ/ رقـ ٓٗ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٗٙٔٔٔ/ رقـ ٜٜٗ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٛ)
 (.ٛٛٓٙ/ رقـ ٕٚٙ/  ٕٛؼ بَّندو ف  تهذاب لىكملؿ )زِّ ( ذكرهل لىمِ ٜ)
 (.ٖ٘ٔٔ/ رقـ ٓٛٗ/ ٔ( تلريخ لبف اكنس لىمصرؼ )ٓٔ)
 (.ٗ٘ٗٔ/ رقـ ٖٕٚٔ /ٗبف حْر )( لىت  يص لىحبار لٔٔ)
َكلِئد َكَمْنَبع لىَفَكلِئد ِىْ َهْاَ ِم  )( ٕٔ) َمُع لىز  ْْ  (.ٜٓٗ/ رقـ ٓٙٗ/  َٔم



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٕٓٓ 

َ َنل َأْحَمػُد ْبػُف َصػلِىدٍ : َرِحَمػُه للُا َتَعػلَى  َأُبػك َدلُكد َقلَؿ لإِلَمػلـُ   َ َنل لْبػُف َكْهػبٍ (ٔ)َحػد  َ ِن  َمْعػرُ (ٕ)، َحػد  كُؼ ، َحػد 
، َأف  ُىَ    ْبَف َرَبلٍح لى  ْ ِم    َذلِم   ُْ ْبُف ََُّكْيٍد لْى
َ ُه َأن ُه، ََّػِمَع َأَبػل ُهَرْيػَر َ (ٖ) ، َيُقػكُؿ: َقػلَؿ رضػ  للا ىنػه ، َحد 

 ِ ِ  َ َمُف لْىَكْ ِب، َكَل ُحْ َكلفُ ": ملسو هيلع هللا ىلصَرَُّكُؿ ّللا   .(ٚ)"(ٙ)َمْهُر لْىَبِغ ِّ ، َكَل (٘)لْىَكلِهفِ  (ٗ)َل َيِح

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  َذلِم ّ  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل، (ٜ) لنَ ، كأبك َىكَ (ٛ)لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ ُْ َ ػّ  ْبػف ىُ ، ىػف َمْعُركؼ ْبف ََُّكْيد لْى
 . ِبِمْ ِ هِ ، َرَبلح لى  ْ ِم ّ 

ػػػػهُ ك  بػػػػبعض  لْىَحػػػػلِكـ، ك (ٔٔ)"َىَّْػػػػب لىت ػػػػْيسع "أيًضػػػػل بػػػػل تةؼ ىفػػػػ (ٓٔ)فػػػػ  لىكبػػػػرػ  لىن ََّػػػػلِئ ّ  َأْ َرَْ
ػهُ ك  .(ٗٔ)، ىػف أبػ  حػلـز(ٖٔ)ل ىمػش ِمػْف َطِرْيػقِ  ِكَةُهَمل، (ٕٔ)لى فع قػيس  ِمػْف َطِرْيػقِ  (٘ٔ)ِحب ػلفلبػف  َأْ َرَْ

 ، (ٙٔ)بف َّعاد
                                                           

ؼ، ِ َق  حلفع، مف لىعلشر ، ملت َّن   ملف كأربعاف كىه  ملف كَّبعكف رِ بَ أحمد بف صلىد لىمصرؼ، أبك ْعفر بف لىط   (ٔ)
ر )ص  َْ  (.ٛٗرقـ / َّٓٛن . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

مته ، ِ َق ، حلفع، ىلبد.( ىبد للا بف كهبٕ)  (.ٓٚ)ص  َّبق تْر
، أبك ىبد للا لىمصرؼ،  -ضد لىطكيِ  -( ى   بف ربلح بف قصار ٖ) ، كلىمشهكر فيه ُى ّ  بلىتصغار، ككلف ِ َق لى  ْ ِم  

ر )َّن  بضع ىشر  كملئ . يغضب منهل، مف كبلر لى لى  ، ملت  َْ  (.ٕٖٚٗ/ رقـ ٔٓٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٗٓٔ/ ٖ( ُحْ َكلف لْىَكلِهف: هك مل يأ ذو لىمتكهف ىف كهلنته، كهك محـر كفع ه بلطِ. معلىـ لىَّنف ى  طلب  )ٗ)
/ ٖى  طلب  )ل َّرلر. معلىـ لىَّنف  ( لْىَكلِهف: هك مف اتعلط  لى بر ىف لىككلئف ف  مَّتقبِ لىزملف كيدى  معرف ٘)

ٔٓ٘.) 
َتَمٌع َىَ   َتْحِريِمِه. َتُقك ٙ) ْْ : لىز لِنَيُ ، َكَمْهُرَهل: َمل َتْأُ ُذ َىَ   ِزَنلَهل َفُم : لْىَبِغ   ُؿ لْىَعَرُب َبَغِت لْىَمْرأَُ  ِإَذل َزَنْت َتْبِغ  ( َمْهُر لْىَبِغ ِّ

ًِ َفِهَ  َبِغ ٌّ َكُهف  لْىبَ   (.ٜٖٛ/ َٛغلَيل. لىتمهاد ىمل ف  لىمكطأ مف لىمعلن  كل َّلناد لبف ىبد لىبر )ِبَغل
 (.ٖٗٛٗ/ رقـ ٜٕٚ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٚ)
 (.ٖٜٕٗ/ رقـ ٜٛٔ/ ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٛ)
 (.ٖٕٚ٘/ رقـ ٖٗ٘/ ٖ( مَّت رج أب  ىكلن  )ٜ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٓٔ)  (.ٓٛٙٗ/ رقـ ٕٛٗ/ ٗلىَّ 
َشْرح َصِحْيد ( َىَّْب لىت ْيس: قاِ هك مف ملِ لىفحِ، كقاِ أْر  لىْملع، كى   ل  ار ْرػ لبف حْر. فتد لىبلرؼ ٔٔ)

 (.ٔٙٗ/ ٗلبف حْر ) لْىُبَ لِرؼّ 
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٕٔ)  (.ٕٕٕٗ/ رقـ ٜٖ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
مته ، َّ يملف بف ِمْهَرلف، ِ قَ شمَ ىْ ل َ  (ٖٔ)  (.ٛٚ)ص  . َّبق تْر
ر )ص مَ  ْ ( ََّ ٗٔ) َْ ِع ، لىككف ، ِ َق ، مف لى لى  ، ملت ى   رأس لىملئ . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح َْ لف، أبك حلـز لَ ْش

 (.ٜٕٚٗ/ رقـ ٕٙٗ
 (.ٜٔٗٗ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ٔٔ) ِحب لف( صحيد لبف ٘ٔ)
ر )ص  ( َقْيسٙٔ) َْ / رقـ ٚ٘ٗبف َّعد لىمك ، ِ َق ، مف لىَّلدَّ ، ملت َّن  بضع ىشر . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

٘٘ٚٚ.) 
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 ، بزيلد  أىفلظ.(ٔ)ىف ىطلِ بف أب  ربلح

ػػهُ ك  ػػهلبػػف  َأْ َرَْ َْ َمل
، بػػل تةؼ (ٗ)ىػػف أبػػ  صػػلىد ش،َمػػىْ ل َ  ِرْيػػقِ ِمػػْف طَ  ِكَةُهَمػػل، (ٖ)لْىَحػػلِكـ، ك (ٕ)

، كىطػلِ، كأبػك صػلىد( ىػف أبػ  هريػر  رضػ  َ ّ  ْبف َرَبلح لى  ْ ِمػ ّ ىَ أربعتهـ )بعض لى فع   ، كأبػك حػلـز
 للا ىنه.

 ِمْ ِ ِه.، بِ ِب  َمَُّْعكٍد لَ ْنَصلِرؼِّ َرِضَ  ّللا ُ َىْنهُ أَ  ِمْف َحِدْاثِ  (٘)لْىُبَ لِرؼّ ىند  َكَىُه َشلِهدٌ   
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ػػَذلِم ّ صػػحيد لإلَّػػنلد،  ف ْميػػع ركلتػػه  قػػلت، كقػػد ُتكبػػع فيػػه  ُْ مػػف ِقَبػػِ  َمْعػػُركؼ ْبػػُف َُّػػَكْيد لْى
: هػذل حػداث لْىَحػلِكـ، كقػلؿ (ٙ)ِحب ػلف، كلىحػداث صػححه لبػف ُمَتلَبَعػ  َنلِقَصػ ل ىمش، كلىحْلج بف أرطأ 

لوكىـ ا ُمَِّْ ـصحيد ى   شرط  لىه  قلت(ٚ) ْر  .(ٜ)، كصححه ل ىبلن (ٛ)، كقلؿ لبف حْر: ْر
من  ,يُّ مِ وْ زُ خْ المَ  ةَ عَ يْ بِ ي رَ بِ أَ  نِ بْ  هللاِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  نِ مَ حْ الر   دِ بْ عَ  نِ بْ  ميْ اىِ رَ بْ إِ  نُ ى بْ وسَ مُ  (د س) -ٔ٘
 .(ٓٔ)ابعةالر  

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: َكَقلَؿ لبْ ، (ٔٔ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٕٔ)َمْقُبْكؿُف َح
اِد ِفْيِو:   ،(ٗٔ)"ل بأس به"، كقلؿ مر : (ٖٔ)" بت"قلؿ لبف معاف:  َأْقَواُل النُّل 

 

                                                           

، فقيه، فلضِ  ىكنه ك ار لإلرَّلؿ، مف ِ َق ، لىمك ، َمْكَلُهـ( ىطلِ بف أب  ربلح، كلَّـ أب  ربلح: أَّ ـ، لىقرش ، ٔ)
ر كر، كقاِ إنه تغار بأ ر  كىـ َيْكُ ر ذىؾ منه. لى لى  ، ملت َّن  أربع ىشر  ى   لىمشه َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٜٔ٘ٗ/ رقـ ٜٖٔص )
ه )( ٕ) َْ  (.ٕٓٙٔ/ رقـ ٖٔٚ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٖ)  (.ٕٕٕٗ/ رقـ ٜٖ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
مته ِ َق ، لف،م  لف، أبك صلىد لىَّ  كَ كْ ( ذَ ٗ)  (.ٜٚ)ص   بت، َّبق تْر
 (.ٕٕٕٛ/ رقـ ٖٜ/ ٖ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٘)
 (.ٜٔٗٗ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ٔٔ) ِحب لف( صحيد لبف ٙ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٚ)  (.ٕٕٕٗ/ رقـ ٜٖ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٗ٘ٗٔـ / رقٖٕٚٔ/  ٗ( لىت  يص لىحبار لبف حْر )ٛ)
 (.ٓٗٙٚ/ رقـ ٕ٘ٙٔ/ ٕ( صحيد لىْلمع لىصغار كزيلدته ىألىبلن  )ٜ)
ر )( ٓٔ) َْ  (.ٜٔٗٙ/ رقـ ٜٗ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.٘ٚٙ٘/ رقـ ٖٔٓ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٔٔ)
ر )( ٕٔ) َْ  (.ٜٔٗٙ/ رقـ ٜٗ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ب )شَ ( فتد لىبلرؼ ٖٔ)  (.ٖٔٔ /ْٕرح َصِحْيد لْىُبَ لِرّؼ لبف ْر
 (.ٖٔٔ /ٕ) لىمصدر نفَّه( ٗٔ)
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 .(ٖ)"صلىد كَّط"، كقلؿ لبف لىمدان : (ٕ)لى َِّقلتف   ِحب لفكذكرو لبف  ،(ٔ)"ِ َق : "لىُمَ قِّفكقلؿ لبف 
، ىق   حدا ه ل َمْقُبْكؿ، كقكؿ لبف حْر فيه: لد ف  تك يقهلىن ق   َهِب لىذ  كقد كلفق ، ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 أى ـ. تعلى  ىطعٍف فيه. كللا

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
 لى :حك لىت  حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىن   لىن ََّلِئ ّ ك  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 

َ َنل لْىَقْعَنِب   : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  دَأُبك َدلكُ  َقلَؿ لإِلَملـُ   ، (ٗ)َحد 
َ َنل َىْبُد لْىَعِزيِز  ، َىْف َََّ َمَ  ْبِف لْ َْكَكعِ (٘)ُمَحم دَيْعِن  لْبَف  -َحد  ـَ ، رض  للا ىنه ، َىْف ُمكََّ  ْبِف ِإْبَرلِهي

ٌِ َأِصاُد َأَفأُ  ُقْ تُ َقلَؿ:  ِ، ِإنِّ  َرُْ  َص ِّ  ِف  لْىَقِميِص لْىَكلِحِد؟ َقلَؿ: َيل َرَُّكَؿ ّللا 
 .(ٙ)"َكَىْك ِبَشْكَك ٍ  ،َكلْزُرْروُ  ،َنَعـْ "

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

                                                           

 (.ٓٚٔ/ ٗ) لىُمَ قِّفلبف  لىكبار لىشرح ف  لىكلقع  كل  لر ل حلداث ت ريس ف  لىمنار لىبدر (ٔ)
 (.ٕٔٗ٘/ رقـ ٕٓٗ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٕ)
ب )ؼ َشْرح َصِحْيد لْىُب َ فتد لىبلر  ُاْنَظر:( ٖ)  (.ٕٗٛٛ/ رقـ ٜٜٔ/ ِٗمْاَزلُف لإِلْىِتَدلؿ ِى ذ َهِبّ  )(، ٕٖٔ /ٕلِرّؼ لبف ْر
مته )ص م َّْ َ ىبد للا بف مَ  (ٗ)  (.٘٘، ِ َق ، َّبق تْر
، أبك  ُمَحم د( ىبد لىعزيز بف ٘) َرلَكْرِدؼ  ُْ  ُمَحم دبف ىباد لىد  ، لى كتب غارو ، كلف يحدث مف صدكؽ ، لىمدن ، َمْكَلُهـَهِن  

قلؿ لبف ك ملناف. لمن  ملت َّن  َّت أك َّبع نكر، مف لى   فا ط ِ، قلؿ لىن ََّلِئّ : حدا ه ىف ىباد للا لىعمرؼ مُ 
ِ ّ : ِ َق ، كقلؿ مصعب لىزبارؼ: ملىؾ بف أنس اك ق ْْ َرلَكْرِدّؼ، كقلؿ  َّعد: كلف ِ َق ، ك ار لىحداث يغ ط. كقلؿ لىِع لىد 
ذل حدث مف كتب لىنلس كهـ، كلف يقرأ مف كتبهـ فا ط ِ،  َأْحَمد ْبف َحْنَبِ: إذل حدث مف كتلبه فهك صحيد، كلم

َرلُكْرِدؼ أ بت مف ف يد كلبف أب   كربمل ق ب حداث ىبد للا لىعمرػ اركيه ىف ىباد للا بف ىمر، كقلؿ لبف معاف: لىد 
َرلَكْرِدّؼ صلىد ىيس به بأس، لىزنلد كأب  أكيس، كل ، كقلؿ ف  مكضع آ ر: ىبد لىعزيز لىد  َرلَكْرِدّؼ  ـ لبف أب  حلـز ىد 

ُشكف فقلؿ: ىبد لىعزيز محدث، كيكَّف شاخ، كقلؿ أبك  َْ كَّئِ أبل حلتـ ىف ىبد لىعزيز بف ُمَحم د كيكَّف بف لىمل
لىن ََّلِئّ : ىيس بلىقكؼ، كقلؿ ف  مكضع آ ر: ُزْرَى : َّا  لىحفع، فربمل حدث مف حفظه لىش ِ فا ط ِ، كقلؿ 

ىيس به بأس، كحدا ه ىف ىباد للا بف ىمر منكر، كقلؿ لبف ِحب لف: كلف ا ط ِ، كقلؿ ف  مكضع آ ر: كلف ىبد 
لْ : كلف مف أهِ لىصدؽ كل ملن   إل أنه ك ار لىكهـ، قلؿ: كقلؿ  لىعزيز مف فقهلِ أهِ لىمدان  كَّلدلتهـ، كقلؿ لىَّ 

ْحَمد ْبف َحْنَبِ: حلتـ بف إَّملىاِ أحب  إى   منه، كقلؿ ىمرك بف ى  : حدث ىنه لبف مهدؼ حدا ًل كلحدًل، كقلؿ أَ 
َرلَكْرِدّؼ إى  أب  يعرض ى يه لىحداث، فْعِ ا حف ىحنًل  لىزبار: حد ن  ىيلش بف لىُمِغْاَر  بف ىبد لىرحمف ْلِ لىد 

 .ت: كهك كمل قلؿىَّلنؾ أحكج منؾ إى  هذل، قلؿ لبف حْر: صدكؽ. ُق منكرًل، فقلؿ ىه أب : كيحؾ إنؾ كنت إى  
ر )ص ُاْنَظر:  َْ (، ٖٗٗٔ/ رقـ ٕٜٗ/ ٘لىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد ) ،(ٜٔٔٗ/ رقـ َٖٛ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) َْ ِِ لىرِّ ِ ّ  ) معرف  (،ٖٓٚٗ/ رقـ ٜٗٔ/ َٛٔتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل ْْ (، ٗٔٔٔ/ رقـ ٜٚ/ ٕلى َِّقلت ِىْ ِع
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ ر )ٖٖٛٔ/ رقـ ٜٖٙ/ ٘لى َْ (، لى َِّقلت ٓٛٙ/ رقـ ٖ٘٘/ ٙ(، َتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٕٓٔٔ/ رقـ ٕٕ٘/ ٔ(، مشلهار ى ملِ ل مصلر لبف ِحب لف )ٕٜ٘٘/ رقـ ٙٔٔ/ ٚلْبف ِحب لف )
 (.ٕٖٙ/ رقـ ٓٚٔ/ ََُّٔنُف َأِب  َدلُكد )( ٙ)
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هُ  لفع  َأْ َرَْ   َأِب  َغَرَز  بفُ ، كل(ٕ)، كلبف أب  شاب (ٔ)لىش 
ِ ْبف  ِمْف َطِرْيقِ   بف للا ىبد ِمْف َطِرْيقِ ر ف  لىت لريخ لىكبا لْىُبَ لِرؼّ ك    ،(ٗ)(ٖ)ُمَحم دَىْبد ّللا 

بِّ دَ بْ ىَ  بف ، كأحمد(ٛ)(ٚ)ى   بف نصر ِمْف َطِرْيقِ  ُ َزْيَم كلبف  ،(ٙ)(٘) مَمَّْ َ   ِحب لفكلبف ، (ٓٔ)(ٜ)   لىض 
  .(ٗٔ)(ٖٔ)حمز  بف إبرلهيـ ِمْف َطِرْيقِ  لْىَحلِكـ، ك (ٕٔ)(ٔٔ) نِ دَ لىعَ  ىمر أب  لبف ِمْف َطِرْيقِ 
لفع ، لبف(٘ٔ)َبْكرٍ  َأِب  ْبفِ  ُمَحم د ِمْف َطِرْيقِ  لىَبْاَهِق ّ ك   ْبف ّللا ِ  َىْبد شاب ، أب    ْميعهـ )لىش 
ب ، لبف ىبد  بف ى  ، أحمد بف ، نصرَمََّْ َم  بف للا ىبد ،ُمَحم د  بف  ، إبرلهيـنِ دَ لىعَ  ىمر أب  لىض 
،لى ُمَحم د ْبفِ  لْىَعِزيزِ  َبْكٍر( ىف َىْبدِ  َأِب  ْبفُ  ُمَحم د حمز ، َرلَكْرِدػ  ، ْبفِ  ُمكََّ  ىف د  ـَ  ْبفِ  َََّ َم َ  َىفْ  ِإْبَرلِهي

ملع مف بف . كصرح مكَّ (ٙٔ)ِبَنْحِكولَ ْكَكِع رض  للا ىنه،  ع رض  للا كَ كْ ل َ  بف  مَ  َ ََّ  إبرلهيـ بلىَّ 
 . (ٛٔ)لْىَحلِكـ، ك (ٚٔ)ُ َزْيَم ىنه ىند لبف 

                                                           

 (.ٕٕ/ ٔ( مَّند لىشلفع  )ٔ)
 (.ٜٖٛٗ رقـ/ ٖٙٗ/ ٔ) شاب  أب  لبف مصنف (ٕ)
مته )ص ِ َق  حلف ،ُمَحم دبف ىبد للا  (ٖ)  (.ٚٗٔع. َّبق تْر
 (.ٖٕ/ رقـ ٔ٘/ ٔأب  غرز  ) ( مَّند ىلبس لىغفلرؼ لبفٗ)
مته )ص م َّْ َ ىبد للا بف مَ  (٘)  (.٘٘، ِ َق ، َّبق تْر
 (.ٜٓ٘/ رقـ ٜٕٙ/ ٔ( لىتلريخ لىكبار ِىْ ُبَ لِرّؼ )ٙ)
، ِ َق ،  بت، ط ب ى قضلِ فل (ٚ) ْهَضِم   َْ  مَّاف أك متنع، مف لىعلشر ، ملت َّن  َنْصر بف ى   بف َنْصر بف ى   لى

ر )بعدهل.  َْ  (.ٕٓٔٚ/ رقـ ٔٙ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٚٚٚ رقـ/ ٖٔٛ/ ٔ) ُ َزْيَم  لبف صحيد (ٛ)
(ٜ )، بِّ   مته )ص بْص بلىن    َ مِ ِ َق ، رُ  أحمد بف َىْبَد  لىض   .(ٜٔ. َّبق تْر
 (.ٛٚٚ رقـ/ ٖٔٛ/ ٔ) ُ َزْيَم  لبف صحيد (ٓٔ)
 :ىكف قلؿ أبك حلتـ  صنف لىمَّند ككلف لـز لبف ىاان  ،صدكؽ  ،نزيِ مك  ، ّ نِ دَ بف يحا  بف أب  ىمر لىعَ ُمَحم د  (ٔٔ)

ر ). ملت َّن   ةث كأربعاف ،مف لىعلشر  ،كلنت فيه غف   َْ  (.ٜٖٔٙ/ رقـ ٜٙٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٕٕٗ رقـ/ ٔٚ/ ٙ) ِحب لف لبف صحيد (ٕٔ)
مف  ،صدكؽ  ،أبك إَّحلؽ ،لىمدن  ،ؼّ رِ اْ بَ ر لىز  اْ بَ بف لىز  بف ُمَحم د بف حمز  بف مصعب بف ىبد للا  بف حمز إبرلهيـ  (ٖٔ)

ر )ص  .ملت َّن   ة اف ،لىعلشر  َْ  (.ٛٙٔ/ رقـ َٜٛتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٜٔ رقـ/ ٜٕٗ/ ٔ) ى حلكـ   لىصحيحفى  لىمَّتدرؾ (ٗٔ)
، أبك ىبد للا لى  َقِف ،  ُمَحم د (٘ٔ) ِم   ـ لْىُمَقد  ، مف لىعلشر ، ِ َق ، لىبصرؼ، َمْكَلُهـبف أب  بكر بف ى   بف ىطلِ بف ُمَقد 

ر )ملت َّن  أربع ك ة اف.  َْ  (.ٔٙٚ٘/ رقـ ٓٚٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٕٖٗ/ رقـ ٜٖٖ/ َٕنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )لىَّ   (ٙٔ)
 (.ٚٚٚ رقـ/ ٖٔٛ/ ٔ) ُ َزْيَم  لبف صحيد (ٚٔ)
 (.ٚٚٚ رقـ/ ٖٔٛ/ ٔ) لىمصدر نفَّه (ٛٔ)
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هُ ك  لفع (ٕ)(ٔ) ُقَتْابَ  ِمْف َطِرْيقِ  لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ ف  لىت لريخ  لْىُبَ لِرؼّ ، ك (ٗ)ْيِص ، كلىِمصِّ (ٖ)، كلىش 
َِ  ْبفِ  َملِىؾِ ك  ،(ٙ)(٘)لىكبار ىف لُ َكْيَِّ  لفع ، ك   أربعتهـ )ُقتاب ، (ٛ)(ٚ)ِإََّْملِىا ْيِص كلىش  ُىِكْيف،  لىِمصِّ
( ىف لْىَعط لِؼ بف  لىد ْبفُ  لُ َكْيَِّ ، َملِىؾُ  َِ ِإََّْملِىا

، ْبفِ  ُمكََّ  َىفْ  ،(ٜ) ـَ لْ َْكَكِع  ْبفِ  َََّ َم  َىفْ  ِإْبَرلِهي
 . ِبَنْحِكورض  للا ىنه، 
ىنه بتصريحه  للا رض  لْ َْكَكعِ  ْبفِ  بلىَّملع مف َّ م  لْىَمْ ُزكِم    ُمكَّ  ْبُف ِإْبَرلِهيـَ كقد صرح 
، كقلؿ  فِ بْ  َملِىؾِ  ِمْف َطِرْيقِ ف  لىت لريخ لىكبار  لْىُبَ لِرؼّ بلىت حداث ىند  َِ  يصد، ل : "هذللْىُبَ لِرؼّ ِإََّْملِىا

حيد بعد ذكرو ى حداث مع ًقل:  يعن  ،(ٓٔ)نظر" لىقميص حداث كف   ِإََّْنلِدوِ  ِف "َّملىه، كقلؿ ف  لىص 
 مف أكيس أب  ركلي  يككف  أف فلحتمِ  مَ  َ كََّ  مكَّ  باف بلىت حداث قلؿ لبف حْر: "فصرح .(ٔٔ)"َنَظرٌ 
ه فهذل كهًمل ىط لؼ ركلي  ف  لىت صريد أك يككف  َّلناد،ل  متصِ ف  لىمزيد  كأمل إَّنلدو، ف  لىن ظر ْك
عِ ركلي  فلىتمد صححه مف َرلَكْرِدػ  ْك   .(ٕٔ)لتصلىهل" شلهد  ىط لؼ ركلي  لىد 

هُ ك    ،(ٖٔ)ىف إَّملىاِ بف أب  ُأَكْيس لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
 

                                                           

مته )ص ( ٔ)  (.ُٙٛقَتْاَب ، ِ َق ،  بت َّبق تْر
 (.٘ٙٚ/ رقـ ٓٚ/ ََُّٕنُف لىن ََّلِئّ  )( ٕ)
 (.ٕٕ/ ٔمَّند لىشلفع  )( ٖ)
ْيِص ( ِْز ٗ)  (.ٚٔ/ رقـ ٖٛ/ ٔ) ُىِكْيف لىِمصِّ
مف  ِ َق  ،أبك لىقلَّـ لىمدن  ،]لىعلمرؼ[ ،بف أب  َّرح ىبد لىعزيز بف ىبد للا بف يحا  بف ىمرك بف أكيس بف َّعد  (٘)

ر )ص كبلر لىعلشر  َْ  (.ٙٓٔٗ/ رقـ ٖٚ٘. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٓ٘/ رقـ ٜٕٙ/ ٔلريخ لىكبار ِىْ ُبَ لِرّؼ )( لىتٙ)
مف  ،ىلبد ،صحيد لىكتلب ،متقف ،ِ َق  ،بف أب  َّ يملفَّبط حملد  ،أبك غَّلف لىككف  ،ؼدِ هْ بف إَّملىاِ لىن  ملىؾ  (ٚ)

ر )ص  .ملت َّن  َّبع ىشر  ،صغلر لىتلَّع  َْ  (.ٕٗٗٙ/ رقـ َٙٔ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٓ٘/ رقـ ٜٕٚ/ ٔكبار ِىْ ُبَ لِرّؼ )( لىتلريخ لىٛ)
كىد َّن  إحدػ كتَّعاف اركؼ  ،مف أهِ لىمدان  ،م كْ زُ  ْ كلف لىمَ فْ أبك َص  :كناته ،لؼ بف  لىد بف ىبد للا لىقرش ط  لىعَ  (ٜ)

فة اْكز ىندؼ للحتْلج  ،ملل يشبه حدا هـ كأحَّبه كلف اؤت  ذىؾ مف َِّك حفظه لى َِّقلتىف نلفع كغارو مف 
، كقلؿ يحا  بف معاف، كَأْحَمد ْبف َحْنَبِ: ِ َق . كزلد أحمد: كلف ملىؾ بف أنس ل ارضلو ،لى َِّقلتكلاته إل فيمل كلفق بر 

لؿ لْبِف َىِدؼ )ٖ٘ٛ/ رقـ ٖٜٔ/ ٕلى َِّقلت لْبف ِحب لف ) صحيد لىكتلب. ُقْ ُت: صدكؽ. َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل / ٚ(، لىَكلِم
 (.ٖٗ٘ٔ/ رقـ ٜ٘

 (.ٜٓ٘/ رقـ ٜٕٚ/ ٔلىتلريخ لىكبار ِىْ ُبَ لِرّؼ )( ٓٔ)
 .(ٖٓ٘/ رقـ ٜٚ/ ٔ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ  (ٔٔ)
 (.٘ٙٗ/ ٔ) حْر لبف َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ  لىبلرؼ  فتد (ٕٔ)
مته )ص ( ٖٔ)  (.ٖ٘إَّملىاِ بف أب  ُأَكْيس، صدكؽ، أ طأ ف  أحلداث مف حفظه. َّبق تْر
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، َرِبيَع َ  َأِب  ْبفِ  لىر ْحَمفِ  َىْبدِ  ْبفِ  ِإْبَرلِهيـَ  ْبفِ  ُمكََّ  ، ىف(ٔ)أبيه )أبك ُأَكْيس( ىف  َىفْ  لْىَمْ ُزكِم  
  .(ٕ)ص"يْ مِ قَ لىْ  "ِزر   كَّ ـ: ى يه للا ص   لىن ب  قلؿ ىنه: للا رض  َََّ َم َ  َىفْ  َأِبيِه،

هُ ك    (ٙ)(٘)ُقَتْاَ  َ  َأِب  ْبفِ ل ِمْف َطِرْيقِ ، كلىط حلكؼ (ٗ)(ٖ)لىكىاد أب  ِمْف َطِرْيقِ لبف ل ىرلب   َأْ َرَْ
َرلَكْرِدؼ   ُمَحم د ْبفِ  لْىَعِزيزِ  َىْبدِ  )أبك لىكىاد، لبف أب  ُقتا  ( ىف ِكَةُهَمل  ْبفِ  ُمَحم د ْبفِ  ُمكََّ  َىفْ ، لىد 
 .ِبَنْحِكولْ َْكَكِع رض  للا ىنه،  ْبفِ  َََّ َم َ  َىفْ ، (ٛ)َأِبيهِ  َىفْ ، (ٚ)ِإْبَرلِهيـَ 

 ى الَحِدْيِث:الُحْكُم َعمَ 
حيد ىغارو   ف ْميع ركلته  قلت إل ىبد  بف ُمَحم د بف لىعزيز إَّنلدو حَّف اتقكػ إى  لىص 

َرلَكْرِدؼ   ىباد َ لِىٍد  بف فا ط ِ، كقد ُتكبع مف ِقَبِ لىَعط لؼ غارو ُكتب مف يحدث كلف، صدكؽ ، لىد 
كل يضرو أنه ىـ  ِ َق لْىَمْ ُزكِم   فهك  َرِبيَع َ  َأِب  ْبفِ  لىر ْحَمفِ  ْبدِ ىَ  ْبفِ  ِإْبَرلِهيـَ  بف ، كأمل ُمكََّ َتلم  ُمَتلَبَع  

د ىه ُمتلبع،   ، (ٜ)ُ َزْيَم صححه لبف كلىحداث اْك
إَّنلدو " ؼ:كك قلؿ لىن  ، ك (ٔٔ)"َهَذل َحِداٌث َمِداِن ٌّ َصِحيدٌ ": لْىَحلِكـ، كقلؿ (ٓٔ)ِحب لفكلبف 

 ، (ٕٔ)"حَّف
 

                                                           

 ،اهـ صدكؽ  ،قريب ملىؾ كصهرو ،س لىمدن يْ كَ أبك أُ  ،س بف ملىؾ بف أب  ىلمر ل صبح يْ كَ ىبد للا بف ىبد للا بف أُ  (ٔ)
ر )ص  .ملت َّن  َّبع كَّتاف ،مف لىَّلبع  َْ  (.ٕٖٔٗ/ رقـ َٜٖٓتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٜٓ٘/ رقـ ٜٕٙ/ ٔ( لىتلريخ لىكبار ِىْ ُبَ لِرّؼ )ٕ)
ملت َّن  َّبع كىشريف  ،مف لىتلَّع  ، بت ِ َق  ،لىبصرؼ  ،أبك لىكىاد لىطيلىَّ  ،َمْكَلُهـ ،  ِ لهِ هشلـ بف ىبد لىم ؾ لىبَ  (ٖ)

ر ). كىه أربع كتَّعكف  َْ  (.ٖٔٓٚ/ رقـ ٖٚ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٓٔٔ/ رقـ ٜٜٓ/ ٖمعْـ لبف ل ىرلب  ) (ٗ)
. َتْقِرْيُب مف لىعلشر  ،ربمل كهـ صدكؽ  ،أبك إبرلهيـ لىمدن  ،   لىَّ م اْ تَ بف دلكد بف أب  قُ ا  بف إبرلهيـ بف ى ملف يح (٘)

ر )ص  َْ  (.ٜٗٗٚ/ رقـ ٚٛ٘لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 بف دلكد بف ى ملف بف إبرلهيـ بف يحا  ، كلبف أب  ُقتا   هك:(ٕٕٚٓ رقـ/ ٖٓٛ/ ٔ) ى طحلكؼ  لآل لر معلن  شرح (ٙ)

ر ) .لىعلشر  مف ،كهـ ربمل صدكؽ  ،لىمدن  إبرلهيـ أبك ، مِ    لىَّّ    َ اْ تَ قُ  أب  َْ  رقـ/ ٚٛ٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٜٚٗٗ.) 

نكر لىحداث، مف لىَّلدَّ ، ملت َّن  إحدػ ( مكَّ  بف ُمَحم د بف إبرلهيـ بف لىحلرث لىت ْيِم ، أبك ُمَحم د لىمدن ، مُ ٚ)
ر )ص ك مَّا َْ  (.ٙٓٓٚ/ رقـ ٖ٘٘ف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، ىه أفرلد، مف لىرلبع ، ملت َّن  ىشريف ى   ِ َق بف إبرلهيـ بف لىحلرث بف  لىد لىتيم ، أبك ىبد للا لىمدن ،  ُمَحم د( ٛ)
ر )لىصحيد.  َْ  (.ٜٔٙ٘/ رقـ ٘ٙٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٛٚٚ/ رقـ ٖٔٛ/ ُٔ َزْيَم  )( صحيد لبف ٜ)
 (.ٜٕٕٗ/ رقـ ٔٚ/ ٙ) ِحب لف( صحيد لبف ٓٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٔٔ)  (.ٖٜٔ/ رقـ ٜٖٚ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٗٚٔ/ ٖ) ى ن َكِكؼّ ( لىمْمكع شرح لىمهذب ٕٔ)
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 .(ٔ)ل ىبلن ككلفقه 
حيد لىمحفكظ منه فة يضر بصحته ف  َّندو لىذؼ ذكرته ف  لىت  ريس أمل لل تةؼك  ، فلىص 

َرلَكْرِدػ  ك  ُمَحم د ْبفُ  لْىَعِزيزِ  هك مل ركلو َىْبدُ  ، ْبفِ  ُمكََّ  ىف ِكَةُهَمل  لىد بف لْىَعط لؼُ لىد  ـَ  َىفْ  ِإْبَرلِهي
ركؼ  ةؼ ذىؾ فهك غار محفكظ، أك مف مزيد متصِ ، كأمل مل ىنه للا رض  لَ ْكَكعِ  ْبفِ  َََّ َم َ 

َرلُكْرِدؼ لىَعط لؼ يعن  – َهَكَذل َرَكَيلوُ ": لىَبْاَهِق ّ ل َّلناد، قلؿ  ، َىْف ُمكََّ   َكَرَكلوُ  - كلىد  َأُبك ُأَكْيٍس لْىَمَدِن  
، َىْف َأِبيِه، َىْف َََّ َمَ ، َكُهَك ِفيَمل َذَكَرُو  ـَ َِ ْبِف َأِب  ُأَكْيٍس، َىْف  لِرؼّ لْىُب َ ْبِف ِإْبَرلِهي ِف  لىت لِريِخ، َىْف ِإََّْملِىا

ُؿ َأَصد    .(ٕ)"َأِبيِه، َكلْ َك 
ب لىحنب  : "كأمل  إَّنلدو ف : كقلؿ ،لْىُبَ لِرؼّ  ى قه لىذؼ عكَ كْ ل َ  بف  مَ  َ ََّ  حداث كقلؿ لبف ْر

 بف مكَّ  ىف لىحداث هذل ركػ  .. كقد. عكَ كْ ل َ  بف  مَ  َ ََّ  ىف إبرلهيـ، بف مكَّ  ركلي  مف فهك نظر 
رَ : إبرلهيـ ه هِمْف َطِرْيقِ ك  - ؼدِ رْ لكُ لىد  ه هِمْف َطِرْيقِ ك  -  لىد بف كىط لؼ - َأُبك َدلُكد  ْر  أحمد لإلملـ  ْر
 ذىؾ كذكر لىحلرث لىت يم ، بف إبرلهيـ بف ُمَحم د بف مكَّ  أنه لىقطلف لبف زىـ هذل، ، كمكَّ لىن ََّلِئ ّ ك 
 بف مكَّ  ضعف أحدهمل: إَّنلدو ُيَضِعَفلف أمرلف ذىؾ مف ف ـز دلكد، أب  ىف نق ه كأنه ْرَقلن ،لىبَ  ىف
 إنمل َّ م ، ىف ارك ىـ هذل مكَّ  فإف لنقطلىه : كلى  لن  ى يه، متفق فإنه لىت يم   إبرلهيـ بف ُمَحم د
 ىف ُقتا  ، أب  فلب ىف دلكد، أب  لبف ىف ركلو لىط حلكؼ  أف َّ م ، كذكر ىف ىف أبيه، اركؼ 
رَ   هذل ى   دلكد أب  فحداث :قلؿ َّ م ، ىف أبيه، ىف إبرلهيـ، بف ُمَحم د بف مكَّ  ىف ،ؼّ دِ رْ لكَ لىد 

: بقكىه لْىُبَ لِرؼّ  إىيه أشلر لىذؼ لىن ظر هك هذل أف كزىـ لىقطلف، لبف ذكرو مل مضمكف  ، هذل(ٖ)منقطع
حيد إَّنلدو ف   أب  بف للا ىبد بف لىر حمف ىبد بف إبرلهيـ بف مكَّ  هك هذل مكَّ  أف: نظر، كلىص 
 "أحكلـ كتلب ف  إَّملىاِ لىقلض  ىنه نق ه لىمدان ، بف ى   ذىؾ ى   نص لىم زكم ، ربيع 
 ف  لى ةؿ بكر أبك ذكرو ككذل لىز بارؼ، مصعب ىف "تلري ه" ف  لىغةب  لىمفضِ نق ه ككذل لىقرآف"،
 لىحداث هذل  رج كىذىؾ كغارو، لإلشبا   لىحق ىبد لىمتأ ريف مف - أيًضل - به كصرح "لىع ِ"، كتلب
 ى   ىةتفلؽ شاًئل  لىت يم  إبرلهيـ بف ُمَحم د بف ىمكَّ  فيه ُا رج ل فإنه "صحيحه"  ف  ِحب لف لبف
 .ضعفه

: معاف بف يحا  ىف لىغةب " "تلريخ فف  - أيًضل - معاف بف يحا  لىر ْ اف باف فرؽ  كقد
 بف مكَّ : قلؿ بق اِ، ذىؾ بعد منكرلت،  ـ بأحلداث ْلِ ُيضعف، لىت يم  إبرلهيـ بف م دُمحَ  بف مكَّ 
ة  ف  -ملسو هيلع هللا ىلص  لىن ب  ىف بف ل ككع، َّ م  ىف اركؼ  لىمدان ، إبرلهيـ  كىك "زرو: لىكلحد لىقميص ف  لىص 

                                                           

/ رقـ ٜٙٔ/ ٖ) ىه دلكد أب  صحيد ،(ٕٛٙ/ رقـ ٜٕ٘/ ٔ( إركلِ لىغ اِ ف  ت ريس أحلداث منلر لىَّباِ ىألىبلن  )ٔ)
ٖٙٗ). 

 (.ٕٓٔٗ/ رقـٛ٘ٔ/ ٖ( معرف  لىَّنف كلآل لر ى باهق  )ٕ)
 (.ٕٓٚٚ رقـ/ ٖٚ٘ - ٖٙ٘/ َ٘بَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف ) (ٖ)
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 ف  قلؿ أنه إل - أيًضل - لىكةـ هذل نحك معاف لبف ىف "،ُمَحم د بف مضر "تلريخ  بت، كف  بشكك "،
ة  حداث ركػ  لىذؼ  . بت: يقِ كىـ بأس، به ىيس: لىقميص ف  لىص 

 بف مكَّ : "كتلبه" ف  حلتـ أب  لبف لىر ْ اف، قلؿ باف بلىفرؽ  صرح لىر لزؼ، حلتـ أبك ككذىؾ
ىف  أبيه كىف  ككع،ل بف َّ م  ىف ركػ  لىم زكم ، ربيع  أب  بف للا ىبد بف لىر حمف ىبد بف إبرلهيـ
 أب  َّمعت ،ُمَحم د بف لىعزيز كىبد لىمكلى ، أب  بف لىر حمف كىبد  لىد، بف ىط لؼ ىنه ركػ  أنس،
 ضعاف شاخ ذلؾ هذل،  ةؼ لىت يم  إبرلهيـ بف ُمَحم د بف مكَّ : يقكؿ كَّمعته ذىؾ، يقكؿ
 ى   بانهمل فرؽ  ككذل .بضعاف ىيس هذل أف ى   ادؿ هذل دكف  لىت يم  كتضعيفه .لنته . (ٔ)لىحداث
 ضعاف،: لىت يم  ف  كقلؿ ىه"، "َّؤللته ف  شاب  أب  بف ْعفر أبك ىنه نق ه فيمل لىمدان ، بف

 كذكر ،ِحب لف لبف بانهمل فرؽ  ككذىؾ .(ٕ)كًَّطل صلىًحل كلف: َّ م  ىف اركؼ  لىذؼ ف  كقلؿ ضعاف،
 كةمه ف  لبنه ىنه نق ه فيمل لىر لزؼ، حلتـ أبك بنَّبه صرح ، ككذىؾ(ٖ)" قلته" ف  هذل إبرلهيـ بف مكَّ 
 .(ٗ)"لْىُبَ لِرؼّ  تلريخ "أكهلـ ى  

كليلت هذو متعدد  ... فف  ركليلت ف  هذل مكَّ  بنَّب  لىت صريد كرد كقد  بنَّبته لىت صريد لىرِّ
 .َّ م  مف كبَّملىه

 لىمدان  بف كى   لفع لىش   فإف إىاهل  ُا تفت فة لىد رلكردؼ ىف ،قتا   أب  لبف ركلي  كأمل
 بِ لىحداث، أهِ مف قتا   أب  لبف يكف كىـ صكلب، ى   لىد رلكردؼ ىف رككو كغارهـ َّعاد بف كقتاب 
، قـك لىحداث أهِ: قلؿ أنه أحمد لإلملـ ىند ُذكر كقد ى اهـ، كيطعف يعابهـ كلف : أحمد فقلؿ َِّك
 .(٘)زنداق زنداق زنداق

 ف  لْىُبَ لِرؼّ  أيًضل، ذكرو –  مَ  َ ََّ  ىف أبيه، ىف إبرلهيـ، فب مكَّ  ىف س،يْ كَ أُ  أبك ركلو كقد
 ىـ مف ركلي : أصد، يعن  كل كؿ: لىَبْاَهِق ّ  قلؿ - أبيه ىف أكيس، أب  بف إَّملىاِ ىف "تلري ه"،
 ربيع ، أب  بف للا ىبد بف إبرلهيـ بف مكَّ : "تلري ه" ف  لْىُبَ لِرؼّ  كذكر أبيه، ىف: إَّنلدو ف  اذكر
 .(ٙ) لىد بف ىط لؼ ىنه ركػ  ع،كَ كْ ل َ  بف  مَ  َ ََّ  َّمع

 أنس، ىف أبيه، ىف ربيع ، أب  بف إبرلهيـ بف مكَّ  ىف لىمكلى ، أب  بف لىر حمف ىبد كركػ 
 .فيه م تحًفل كلحد  كب ف  ص   لىن ب  رأػ أنه

                                                           

ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٔ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٖٓٙ/ رقـ ٖٖٔ/ ٛلى
 (.ٕٓٔ/ رقـ ٜٛ/ ٔؤللت لبف أب  شاب  لبف لىمدان  )( َّٕ)
 (.ٕٔٗ٘/ رقـ ٕٓٗ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٖ)
 (.ٕٓ٘/ رقـ ٕٔٔ/ ٔف  تلري ه لبف أب  حلتـ ) لْىُبَ لِرؼّ ( بيلف  طأ ٗ)
 (.ٖٛ/ ٔ( طبقلت لىحنلب   لبف أب  يع   )٘)
 (.ٜٓ٘/ رقـ ٜٕٚ/ ٔ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٙ)
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ه لىحداث كهذل  كه فهذل. (ٔ)لىمكلى  أب  لبف ىف لىعقدؼ، ىلمر أب  ىف أحمد، لإلملـ  ْر
 بف مكَّ  ى   لىَحِدْاث إَّنلد ِف  لل تةؼ كهك "صحيحه"، ف  إَّنلدو إى  لْىُبَ لِرؼّ  أشلر لىذؼ لىن ظر
 .كمتًنل إَّنلدلً  م ت فلف حدا لف فهمل ًْدل، م ت ف لىحدا اف ىفع فإف نظر  مؤ ر  ى   ككنه كف  .إبرلهيـ

 بف للا ىبد أف كه  مؤ ر ، ى   أنس ىف أبيه، ىف مكَّ ، ىف لىمكلى ، أب  لبف ىركلي  نعـ 
 ْلبر، ىف- مكَّ  كلىد: كهك - ربيع  أب  بف للا ىبد بف لىر حمف ىبد بف إبرلهيـ ىف ركلو ىكرم 
كلي  هذو أحمد، كىعِ لإلملـ حدا ه  رج كقد لىن ب  ملسو هيلع هللا ىلص، ىف  معركؼ لىحداث هذل متف فإف أشبه  لىرِّ
 تلريخ "أكهلـ ى   ْلِ كةـ ف  أبيه ىف حلتـ، أب  لبف نقِ ىكف أنس، ىف ل للا، ىبد بف ْلبر ىف

 لبنه ركلي  غار مف ىف ْلبر مكَّ  كلىد إبرلهيـ كركلي  أنس، ىف أبيه ىف مكَّ  ركلي  أف: "لْىُبَ لِرؼّ 
ة  حداث كأمل .محفكظلف لإلَّنلداف أف ى   ادؿ كهذل .مكَّ  كك ، كزرو لىقميص ف  لىص   فة بلىش 
 .(ٕ)أى ـ" كللا. غارو بحداث ُيع ِ فة َّ م ، ىف لإلَّنلد بهذل إل ُيعرؼ

بب باف قد َّ م ، ىف كُيذكر كقلؿ لبف حْر: "قكىه:  إَّنلدو كف  بقكىه: به ْزمه ترؾ ف  لىَّ 
 ِمْف َطِرْيقِ  ىه، كلى فع ،ِحب لف كلبف ،ُ َزْيَم  كلبف ،َأُبك َدلُكدك  تلري ه، ف  لىمصنف كص ه كقد نظر،
رلكر   يل ُقْ تُ  قلؿ: ل ككع، بف َّ م  ىف ربيع ، أب  بف لىر حمف ىبد بف إبرلهيـ بف مكَّ  ىف دؼ،لىد 
ِ إن  للا، رَّكؿ  لْىُبَ لِرؼّ  كركلو بشكك "، كىك زرو "نعـ، قلؿ: لىكلحد؟ لىقميص ف  أفأص   أتصاد، ْر
 ف  زلد َّ م ، ىف أبيه، ىف إبرلهيـ، بف مكَّ  ىف أبيه، ىف أكيس، أب  بف إَّملىاِ ىف أيًضل،
ًة، لإلَّنلد  بف مكَّ  حد نل قلؿ:  لىد، بف ىط لؼ ىف إَّملىاِ، بف ملىؾ ىف أيًضل، كركلو ْر
 مف أكيس أب  ركلي  يككف  أف فلحتمِ كَّ م ، مكَّ  باف بلىت حداث فصرح َّ م ، حد نل قلؿ: إبرلهيـ،
ه هذلف كهًمل، ىط لؼ ركلي  ف  لىت صريد أك يككف  ل َّلناد متصِ ف  لىمزيد  كأمل إَّنلدو، ف  لىن ظر ْك
عِ لىد رلكردؼ ركلي  فلىتمد صححه مف هُ  ىط لؼ كطريق لتصلىهل، شلهد  ىط لؼ ركلي  ْك  لَأْ َرَْ
 ىند لىمضعف لىت يم  إبرلهيـ بف ُمَحم د لبف هك مكَّ  إف لىقطلف: لبف قكؿ كأمل ،لىن ََّلِئ ّ ك  أحمد أيًضل
 لْىُبَ لِرؼّ  ركلي  ف  نَّب  نه بمَّتقيـ  ف يس ْدو إى  هنل ُنَّب كأنه كددل كأب  حلتـ كأب  لْىُبَ لِرؼّ 
 كلف فإف إبرلهيـ بف ُمَحم د بف مكَّ  لىط حلكؼ  ىند كقع نعـ تردد، بة لىت يم  غار كهك م زكمًيل كغارو
ل لىد رلكردؼ ىنهمل كحم ه لىحداث ركيل ْميًعل يككنل أف بعد ى   فيحتمِ محفكًظل  فيه َحم دمُ  فذكر كلم
 .(ٖ)لى ـ" كللا شلذ.

ه نظر، لىمذككر لىحداث إَّنلد : ف  إَّنلدو نظر: "كف لْىُبَ لِرؼّ كقلؿ لىعان  شلرًحل ىقكؿ   ْك
 لىت يم ، لىحلرث بف إبرلهيـ بف ُمَحم د بف مكَّ  أنه لىقطلف لبف كزىـ إبرلهيـ، بف مكَّ  مف لىن ظر
 لىت مريض، بصيغ  مع ًقل كذكرو نظر، إَّنلدو ف  قلؿ: ف ذىؾ دوأرل لْىُبَ لِرؼّ  ف عِ لىحداث، ُمنكر كهك

                                                           

 (.ٕٕٓٛٔ/ رقـ ٜٕٚ/ ٜٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٔ)
ب لبف َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ  لىبلرؼ  فتد (ٕ)  (.ٖ٘ٔ -ٖٔٔ/ ٕ) ْر
 (.٘ٙٗ/ ٔ) حْر لبف َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ  لىبلرؼ  فتد (ٖ)
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هُ  كىكف  بف إبرلهيـ، مكَّ  ىف لىعزيز، ىبد ىف ى  ، بف نصر صحيحه، ىف ف  ُ َزْيَم  لبف َأْ َرَْ
 بشكك ، كىك نعـ قلؿ فأزرو، كلحد  أك ْب  كلحد قميص إل ى     كىيس ركلي  كف  َّ م ، َّمعت قلؿ:
 بف لىعزيز ىبد حد نل ىمر، أب  لبف حد نل إبرلهيـ، بف إَّحلؽ ىف صحيحه، ف  أيًضل ِحب لف لبف كركلو
 . كللا تعلى  أى ـ.(ٔ)ع"كَ كْ ل َ  بف  مَ  َ ََّ  ىف ربيع ، بف لىر حمف ىبد بف إبرلهيـ بف مكَّ  ىف ،ُمَحم د
, مـات ماه يوسـفم مـن سـِىـووَ  ,مـن الرابعـة ,, الِحْمصـيُّ (ٕ)الَكاَلِعيُّ  فَسيْ  ْبنُ  ُيوُنُس  (د س) -ٕ٘
 .(ٖ)عشرين وماوةسنة 

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٗ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(٘)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو: لَرُقْطِن ّ كقػلؿ ، (ٙ)، ىه أحلداثكلف معركفلً قلؿ لبف َّعد:  َأْقَواُل النُّل   ِحب ػلف، كذكػرو لبػف (ٚ)ِ َقػ : لىػد 
  .(ٜ)صلىد لىحداث :لىَبز لركقلؿ ، (ٛ)َقلتلى ِّ ف  

 حدا ًل ىه. (ٔٔ)ِحب لف، كلبف (ٓٔ)ُ َزْيَم كصحد لبف 

   ىق   حدا ه ل ىطعٍف فيه.َمْقُبْكؿ، كقكؿ لبف حْر فيه لىذ َهِب كمل قلؿ  ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 كلحدًل منهمل، كهمل ى   لىنحك لىتلى : لىن ََّلِئ ّ حدا اف، ك  َأُبك َدلُكدج ىه أ ر 

َ َنل َىْمُرك ْبُف : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول:  ، (ٕٔ)لىن لِقدُ  ُمَحم دَحد 

 

 
                                                           

 (.ٛ٘ٔ/ ٙ) ى عان  َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ  لىقلرؼ  ىمد  (ٔ)
ْمعلن  )( لىَكَةىِ ٕ) : هذو لىنَّب  إى  قبا   يقلؿ ىهل "َكَةع" نزىت لىشلـ، كأك رهـ نزىت حمص. ل نَّلب ى َّ    ٔٔ /ٔٛٙ /

 (.ٖٙٔ٘رقـ 
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)  (.ٖٗٔ/ رقـ ٖٖٗ/ َٖتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٓٚٗٙ/ رقـٖٓٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)
ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف حَ ( ٘)  (.ٜٙٓٚ/ رقـ ٖٔٙص َْ
 (.ٖٔٚٛ/ رقـ ٖٛٔ/ ٚلىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )( ٙ)
لَرُقْطِنّ  )( َّؤللت لىَبْرَقلِن   ٚ)  (.ٗٙ٘/ رقـ ٕٚ/ ٔى د 
 (.ٕٕٔٙ/ رقـ ٘٘٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٛ)
 (.ٕٕٓٗ/ رقـ ٖٛٔ/ ٓٔ) لىَبز لر( مَّند ٜ)
 (.ٖٜٛٔ/ رقـ ٕٗٔ/ ٖ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٓٔ)
 (.ٖ٘ٙٗ/ رقـ ٕٗٗ/ ٛ) ِحب لف( صحيد لبف ٔٔ)
مته ،  ق  حلفع، كهـ ف  حداث.دلقِ ىمرك بف ُمَحم د لىن   (ٕٔ)  (.٘ٚ)ص  َّبق تْر
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َ َنل َحم لُد ْبُف َ لِىٍد لْىَ ي لطُ  َ َنل (ٔ)َحد   ، َىْف ُاكُنَس ْبِف ََّْاٍف، (ٕ)ُمَعلِكَيُ  ْبُف َصلِىدٍ ، َحد 

 

 
                                                           

ر  ، مف لىتلَّع . ، أمِّ ِ َق ( حملد بف  لىد لى يلط لىقرش ، أبك ىبد للا لىبصرؼ، نزيِ بغدلد، ٔ) َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٙٗٔ/ رقـ ٛٚٔص )
، أبك ىمرك، كأبك ىبد لىرحمف لىحمص ، قلض  ل ندىس، اْ دَ ( معلكي  بف صلىد بف حُ ٕ) ىه أكهلـ،  صدكؽ ر لىَحْضَرِم  

 : كلف ِض رَ كقلؿ لبف لىفَ  بِك قه لىعْ   كأحمد بف حنبعد لىَّبعاف. مف لىَّلبع ، ملت َّن   ملف ك مَّاف، كقاِ: 
، كأبك بكر ْبف َأب   ا م   َىبلس فقاهًل. كقلؿ ْعفر ْبف َأب  ى ملف لىطيلىَّ  َىْف يحا  ْبف َمِعاف: ِ َق . كَقلؿ كِرؼ  لىد 

. كقلؿ ل  مكضع آ ر: ىيس برضَىف يحا  لبف َمِعاف: كلف يحا  ْبف ََِّعاد ل ارضلو. َكَقلؿ ىبلس، َىف يحا  فِ 
ىف ى   ْبف لىمدان : َّأىت يحا  ْبف  َأْحَمد ْبف َحْنَبِف معاف ِف  مكضع آ ر: صلىد. َكَقلؿ صلىد ْبف يحا  لب

كأبك حلتـ ىف ى   ْبف لىمدان : َكلَف َىْبد  لْىُبَ لِرؼّ كَقلؿ  ل نأ ذ ىنه ذىؾ لىزملف كل حرفل.ََِّعاد ىنه، فقلؿ: مل كن
َ َنل َأُبك إَّحلؽ لىفزلرؼ اكمًل بحداث َىف معلكي  ْبف صلىد،  ـ لىرحمف ْبف مهدؼ اك قه. َكَقلؿ َأُبك صلىد لى فرلِ: َحد 

ِه ََِّعاد ْبف َأب  مريـ: َّمعت  ـَ َىْف َىمِّ ملهذل؟ قلؿ:  ُقْ ُت:ف -أرلو قلؿ: لىمةه    لى  مكَّ  ْبف َّ م  قلؿ: أتات معلكي  ْبف صلىد  كتب ىنه، فرأاتقلؿ َأُبك إَّحلؽ: مل َكلَف بأهِ أف اركػ ىنه. َكَقلؿ أحمد ْبف َّعد ْبف َأب  َمْرَي
 ِ َق : ُزْرَى كقلؿ أبك فتركته كىـ أكتب ىنه َكَقلؿ لىن ََّلِئّ : ِ َق . ش ِ نهديه ِإَى  لْبف مَّعكد صلحب ل ندىس قلؿ: 

ر ك ا ِ َق محدث، كقلؿ أبك حلتـ: صلىد لىحداث، حَّف لىحداث يكتب حدا ه كل يحتس به.  كقلؿ لبف َّعد: كلف 
ِ ْبف  : َحد  ن  َأِب  َىف َىْبد لىرحمف ْبف مهدؼ، قلؿ كنل بمك  نتذلكر لىحداث َأْحَمد ْبف َحْنَبِلىحداث.  َكَقلؿ َىبد ّللا 

مف أنت؟ قلؿ: أنل معلكي  ْبف صلىد فلحتكشنلو.  ُقْ ُت:فبانمل نحف كذىؾ إذل إنَّلف قد د ِ فيمل باننل يَّمع حدا نل ف
ِ ْبف صلىد يقكؿ: قدـ ى انل معلكي  ْبف صلىد فْلىس لى اث ْبف َّعد، فحد ه ل ُزْرَى َكَقلؿ َأُبك  ىدمشق : َّمعت َىْبد ّللا 

ِ لئت لىشاخ فلكتب مل يم   ى يؾ، فأتاته ككلف يم اهل ى    ـ يصار ِإَى  لى اث يقرأهل ى يه  فقلؿ لى اث: َيل َىبد ّللا 
ىع   ْبف لىمدان :  ُقْ تُ دؼ: حد ت َىف حماد ْبف زنْكيه، قلؿ: فَّمعتهل مف معلكي  لبف صلىد مرتاف. َكَقلؿ لْبف ى

ِ ْبف صلىد كلكتب كتلب معلكي  ْبف صلىد تَّتفاد مئت  حداث. َكَقلؿ يعقكب ْبف  إنؾ تط ب لىغرلئب فلئت َىبد ّللا 
، كقلؿ فهلىنلس ىنه كمنهـ مف ارػ أنه كَّط ىيس بلى بت كل بلىضعاف كمنهـ مف يضع َشْاَب  لىَّدكَّ : قد حمِ

لبف ِ َرلش: صدكؽ، َكَقلؿ ُمَحم د ْبف َىبد للا ْبف ىملر لىمكص  : لىنلس ارككف ىنه، كزىمكل أنه ىـ يكف ادرؼ أؼ 
ش ِ لىحداث. َكَقلؿ لى اث ْبف ىبد : قلؿ يحا  بف َمِعاف: كلف بف مهدؼ إذل حدث بحداث معلكي  ْبف صلىد زبرو 

لْبف   حلداث، ككلف لْبف مهدؼ ل ابلى  َىف مف ركػ، كيحا  ِ َق  ف  حدا ه. َكَقلؿيحا  ْبف ََِّعاد َكَقلؿ: أيش َهِذِو ل
ىدؼ: كىمعلكي  ْبف صلىد حداث صلىد، ىف لْبف كهب ىنه كتلب، كىند َأِب  صلىد ىنه كتلب كىند لبف مهدؼ 

كهك ىندؼ  ،َّلكمعف ىنه أحلداث ىدلد، كحدث ىنه لى اث كبشر ْبف لىَّرؼ ك قلت لىنلس، كمل أرػ بحدا ه بأ
ىند  ِ َق : كمعلكي  بف صلىد لىتِّْرِمِذؼّ ، َكَقلؿ لى َِّقلتف   ِحب لف  إل أنه يقع ف  أحلدا ه أفرلدلت. كذكرو لبف صدكؽ 

ف  "مف تك ـ فيه كهك مك ق ":  لىذ َهِب أهِ لىحداث، كل تع ـ أحًدل تك ـ فيه غار يحا  بف ََِّعاد لىقطلف. َكَقلؿ 
د، كقلؿ ف  مكضع آ ر: ىيس به بأس. َكَقلؿ ِ َق : لىَبز لركقلؿ  ِ َق ه كهك . مف تك ـ فيصدكؽ  بف كضلح: قلؿ  ُمَحم 

ل. قلؿ: أضعتـ كللا ى مًل ىظيمًل. كقلؿ لىميمكن : قلؿ  ُقْ تُ ى  يحا  ْبف َمِعاف: ْمعتـ حداث معلكي  بف صلىد؟ 
ُت: ِ َق ، ك قه أك ر لىنقلد  بلَّت نلِ لبف لىقطلف فكلف ل ارضلو. ُق ْ  أبك ىبد للا: معلكي  بف صلىد، مل أى ـ إل  اًرل. 

ُقْ ُت:  نه كلف قلضيًل، كمف ىلد  لىقضل  أف انشغ كل ىف حداث لىنب  ملسو هيلع هللا ىلص، فيصابهـ بعض لىكهـ، ىذىؾ قلؿ لبف 
به، كهك ِ َق  بتك اق أك ر لىنقلد حْر ىه أكهلـ، فُقْ ُت ىـ اذكر أحد مف لىنقلد بأف كقع ف  حدا ه كهـ، أك مل شل

ر ) ُاْنَظر: لىمتقدماف. َْ ِ  ّ  لى َِّقلت(، معرف  ٕٙٚٙ/ رقـ ٖٛ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح ْْ / رقـ ٕٖٗ/ ٔ) ِىْ ِع
ْرُح  (،٘ٗٗٔ/ رقـ ٖٚٔ/ ٕ(، )٘ٗٗٔ/ رقـ ٖٛٔ، ٖٚٔ/ ٕ(، تلريخ ى ملِ ل ندىس لبف لىفرض  )ٜٗ٘ٔ َْ لى ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )َكلىت ْعدِ  لؿ ِىْ ِمزِّؼ )(، ٓ٘ٚٔ/ رقـ ٕٖٛ/ ْٛا َْ ِِ لىرِّ / رقـ ٕٜٔ/ َٕٛتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
ْكِرؼ ركلي   –(، تلريخ لبف معاف ٛ٘ٓٙ ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )(، ك ٖٖٓٔ/ رقـ ٜٔ/ ٗ) لىد  ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ / رقـ ٕٖٛ/ ٛلى
لىع ِ (، ٜ٘ٚٔ/ رقـ ٖٛٔ/ ٗلىضعفلِ لىكبار ى عقا   )(، ٖٗٗٔ/ رقـ ٖٖ٘/ ٚ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ر (، لىتلريخ لىكبآ٘ٚٔ

لؿ  َ  لؿ لْبِف َىِدؼ (، ٜٓٗ/ رقـ ٜٕٙ/ ٔركلي  لبنه ىبد للا ) ْحَمد ْبف َحْنَبِكمعرف  لىْر َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل لىَكلِم / رقـ ٜٕٖ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٜٜٓٓٔ/ رقـ ٓٚٗ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٛٛٛٔ/ رقـ ٙٗٔ، ٖٗٔ/ ٛ)
َتْهِذْاُب (، ٛٛٓٗ/ رقـ ٕٚ/ ٓٔ) لىَبز لر(، مَّند ٖٖٗ/ رقـ ٕٜٗ/ ِٔى ذ َهِبّ  )(، مف تك ـ فيه كهك مك كؽ ٖٕ٘ٙ

ر ) َْ لؿ ل َأْحَمد ْبف َحْنَبِ(، مكَّكى  أقكلؿ لإلملـ ٜٖٛ/ رقـ ٕٔٔ/ ٓٔلىت ْهِذْاِب لْبِف َح ؼ رِ كْ ىحداث كى  ه ى ن  ف  ْر
 (.ٖٖٙٔ/ رقـ ٖٓٚ/ ٖكآ ريف )
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َقػلَؿ: َدَىػلِن  َرَُّػكُؿ  رضػ  للا ىنػه، ، َىِف لْىِعْرَبػلِض ْبػِف ََّػلِرَي َ (ٕ)، َىْف َأِب  ُرْهـٍ (ٔ)َىِف لْىَحلِرِث ْبِف ِزَيلدٍ 
 ِ ُحكِر ِف  َرَمَضلَف، َفَقلَؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصّللا  ِِ لْىُمَبلَرؾِ َه ُ "ِإَى  لىَّ   .(ٗ)"(ٖ)ـ  ِإَى  لْىَغَدل

 

                                                           

 ، ىاف لىحداث، مف لىرلبع ، كأ طأ مف زىـ أف ىه صحب . ذكرو لىبغكّؼ ف  لىّصحلب ، كأ رج لمِ لىحلرث بف زيلد لىش  ( ٔ)
ىف لىحَّف بف ىرف ، ىف قتاب ، ىف لىّ اث، ىف معلكي  بف صلىد، ىف اكنس بف َّاف، ىف لىحلرث بف زيلد 

أّف رَّكؿ ّللا  صّ   ّللا  ى يه كَّّ ـ دىل ىمعلكي ، فقلؿ: "لى  هـّ ىّ مه لىكتلب  -ب رَّكؿ ّللا  صّ   ّللا  ى يه كَّّ ـصلح
كلىحَّلب كقه لىعذلب". كقلؿ لبف حْر: كهكذل َّمعنلو ف  ِْز لىحَّف بف ىرف  بع ّك. قلؿ لبف مند : هذل كهـ مف 

 ، ىكف ىـ يقِ فيه صلحب رَّكؿ ّللا  بَ اْ تَ ِمْف َطِرْيِق مكَّ  بف هلركف، ىف قُ قتاب ، أك مف لىحَّف بف ىرف ،  ـ َّلقه 
ُه لىحَّف بف َّفيلف، ىف قُ ملسو هيلع هللا ىلص  : كركلو آدـ كأبك صلىد كغارهمل ىف دَ نْ  ، قلؿ لبف مَ بَ اْ تَ . قلؿ لبف حْر: ككذل َأْ َرَْ

ىعربلض بف َّلري ، ككذىؾ ركلو ىبد لىرحمف بف لى اث، ىف معلكي ، ىف اكنس، ىف لىحلرث، ىف أب  رهـ، ىف ل
مهدؼ، كلبف كهب، كزيد بف لىحبلب، كمعف بف ىيَّ ، ف  آ ريف، ىف معلكي . ك رج لىحلفع أبك بكر بف ُ َزْيَم  
حدا ه ف  "صحيحه".  كلبف ِحب لف. كذكرو ف  " قلت لىتلبعاف"، قلؿ: كركػ ىف أب  رهـ كأدرؾ أبل أملم . كقلؿ 

 نع ـ كبار أحد ركػ ىنه كقلؿ أبك لىحَّف لبف لىقطلف: حدا ه حَّف. ُقْ ُت: قلؿ لبف ىبد لىبر: مْهكؿ، لىَبز لر: ل
ِ مف ىلدته ف  تصنيفه  كلَّتنكرو مغ طلؼ، فقلؿ: كهك قكؿ ىـ يَّبق إىيه كل يعتمد ذك ىب ى يه،  ف هذل لىْر

ِ هك ىندو ب لرؼ زملنه، كىـ اذكر مف  لىتقصار، كىيس ىه ف  لىع ـ تصرؼ بصار، ل َّيمل كقد رأػ تصناف ْر
 -حلىه َّكػ ركلاته ىف أب  رهـ، كركلي  اكنس ىنه فقط، إل مل أتعب به  لطرو ك لطر مف انظر ف  كتلبه بقكىه 

. ركػ ىه َأُبك َدلُكد كلىن ََّلِئّ  حدا ل كلحدل، أنبأ به لبف أب  لبف ىمر كلبف لْىُبَ لِرّؼ كأحمد بف شابلف -ى   ىلدته 
ب كلبف  طاب لىمز  كشلمي  اذكرو، كللا تعلى  أى ـ.  ُقْ ُت: كلىظلهر أف لبف ىبد لىبر ظف أنه لىحلرث بف زيلد كزين

ِ آ ر. ُقْ ُت: تلبع ، كمل قلؿ لبف ِحب لف، كلبف حْر. ُاْنَظر: َتْقِرْيُب  لىذؼ قلؿ ىنه أبك حلتـ مْهكؿ، فهذل ْر
ر )ص  َْ (، لإلصلب  ف  تمااز ٕٙٗ/ رقـ ٛٚ/ ٕ(، معْـ لىصحلب  ى بغكؼ )ٕٕٓٔ/ رقـ ٙٗٔلىت ْهِذْاِب لْبِف َح
/ ٛ(، صحيد لبف ِحب لف )ٖٜٛٔ/ رقـ ٕٗٔ/ ٖ(، صحيد لبف ُ َزْيَم  )ٕٔٗٓ/ رقـ ٗٙٔ/ ٕلىصحلب  لبف حْر )

رقـ / ٖٛٔ/ ٓٔ(، مَّند لىَبز لر )٘ٚٓٔ/ رقـ ٜٕٔ/ ٖ(، ِإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ )ٖ٘ٙٗ/ رقـ ٕٗٗ
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )ٕٕٓٗ ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٕٛٗٔ/ رقـ ٖٖٔ/ ٗ(، لى َِّقلت لْبف ِحب لف )ٖ٘ٗ/ رقـ ٘ٚ/ ٖ(، لى

. لَُّْمُه: َأْحَزلُب ْبُف َأَِّاٍد، م ت ف ف  صحبته. ٕ) ْمِع   ، َكُيَقلُؿ: لىَّ  َملِى   ـٍ لىَّ  قلؿ أبك حلتـ: ىيَّت ىه صحب . ( َأُبك ُرْه
ِ ّ : تلبع  ِ َق . كقلؿ لبف اكنس: أدرؾ لىْله ي ، كىدلدو ف  لىتلبعاف. كقلؿ لبف ل  ار: كرو لبف أب   ا م   كقلؿ ْْ لىِع

كقلؿ أبك ىمر: ل يصد ذكرو  ف  لىصحلب ، كقلؿ ُمَحم د بف إَّملىاِ لْىُبَ لِرّؼ: هك تلبع ، كلَّمه أحزلب بف أَّاد.
ُه  - ملسو هيلع هللا ىلص - كىكنه مف كبلر لىتلبعاف. كقلؿ لىذ َهِب : َرَكػ َىِف لىن ِب ِّ ؾ لىنب  ملسو هيلع هللا ىلصرِ دْ ف  لىصحلب ،  نه ىـ اُ  َْ َحِداً ل َ ر 

 . َِ لْىَحِداَث ُمْرََّة. ُقْ ُت: ل صحب  ىه، كهك م ضـر َع َْ ه، َفَمْف َقلَؿ: ل ُصْحَبَ  َىُه،  َْ معرف  لىصحلب   ب  لْبُف َمل
ِ ّ  )٘ٔ/ ٘ٔ/ ٔلىمرلَّاِ لبف أب  حلتـ ) (،ٕٛٛٛ /ُ٘نَعْيـ ) ْْ (، تلريخ ٜٔ٘ٔ/ رقـ ٜٛٗ/ ٔ(، معرف  لى َِّقلت ِىْ ِع

ـِ ٜٛ٘/ رقـ ٔٔٔ/ ٙ(، أَّد لىغلب  لبف ل  ار لىْزرؼ )ٜٕٗٔ/ رقـ ٜٔ٘/ ٔلبف اكنس لىمصرؼ ) (، َتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٜٕٔ/ رقـ ٔٗٚ/ ِٕى ذ َهِبّ  )

ـ  ِإَى  ٖ) ِِ لْىُمَبلَرِؾ: إنمل َّملو غدلِ   ف لىصلئـ اتقكػ به ى   صيلـ لىنهلر  فكأنه قد تغدػ كلىعرب تقكؿ غدل ( َهُ  لْىَغَدل
 (.ٗٓٔ/ ٕلىَّنف ى  طلب  )فةف ىحلْته إذل بكر فاهل كذىؾ مف ىدف كقت لىَّحر إى  ط كع لىشمس. معلىـ 

 (.ٖٕٗٗ/ رقـ ٖٖٓ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٗ)



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٕٕٔ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ػػهُ  معلكيػػ  بػػف  ِمػػْف َطِرْيػػقِ ، أربعػػتهـ  (ٗ)لىَبػػز لر، ك (ٖ)ِحب ػػلف، كلبػػف (ٕ)ُ َزْيَمػػ ، كلبػػف (ٔ)لىن ََّػػلِئ ّ  َأْ َرَْ
 .ِبِمْ ِ هِ ىف اكنس بف َّاف به صلىد، 

هُ  لـ ْبف َمْعِدؼ َكِربلْىِمْقدَ  ِمْف َحِدْاثِ حَّف  َكَىُه َشلِهدٌ  أبػ   ِمػْف َحػِدْاثِ ، ك (٘)َأْحَمد ْبف َحْنَبػِ َأْ َرَْ
هُ لىدردلِ رض  للا ىنه   بل تةؼ بعض لى فع.  (ٙ)ِحب لفلبف  َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

 مػف هػذل ركػ ىف لْىِعْرَبػلض ْبػف ََّػلِرَي  إلهذل لىحداث ل نع مه اُ : "لىَبز لرقلؿ  ضعاف لإلَّنلد 
ه بهذل لإلَّنلد   :إحدلهمل ،كحداث لْىِعْرَبلض ْبف ََّلِرَي  فيه ى تلف ،لىْك

 ػ ُيػػكُنس ْبػػف ََّػػْاف صػػلىد لىحػػداث قػػد رك ك ، أف لىحػػلرث بػػف زيػػلد ل نع ػػـ كباػػر أحػػد ركػ ىنػػه
 .(ٚ)"ىنه

اػرك كلىحػلرث ىػـ  ،ىف لىعربلض ،ـهْ ىف أب  رُ  ،و ك هـ ىف لىحلرث بف زيلدل رك " :ؼ رِ ذِ نْ قلؿ لىمُ ك 
 ،ـهْ اركؼ ىف أب  رُ  ،مْهكؿ يعن  لبف ىبد لىبر: – كقلؿ أبك ىمر لىنمارؼ  ،ىنه غار اكنس بف َّاف

 .(ٛ)"حدا ه منكر

يعن  ىبد لىرحمف لبف أب  حلتـ  – ُمَحم دكهذل لىحداث ل يصد، كرأات أبل كقلؿ لبف لىقطلف: "
اد كيقػلؿ َِّػـ، فأَّملو أحػزلب بػف أَ هْ بأب  رُ  لىتن  منه بإَّنلدو هذل، (ٜ)ىمل ذكرو ف  كتلبه لىكبار -لىرلزؼ 

ىػـ اػزد ى ػ  ذىػؾ، كأنػه ىػرؼ حلىػه كحػلؿ مػف قب ػه، كهػك ل يعػرؼ إل أنػه ركػ ، فيه: أحزلب بػف رلشػد
فأمػل لىحػلرث ، أاػكب ل نصػلرؼ  ل اػركؼ ىػف أبػ ك لىد بف معدلف، كهك أيًضػ ،ىنه أبك لى ار، كمكحكؿ
هػذل  لىَبػز لركىمػل ذكػر ، اتػه هػذو مػف ركليػ  اػكنس بػف َّػاف ىنػهذكر بغاػر ركلف ػـ ُاػ بف زيلد لىرلكؼ ىنه،

قلؿ: ىه ى تلف: إحدلهمل: أف لىحلرث بف  زيلد ل يع ـ كبار أحد ركػ ىنػه، كيػكنس بػف َّػاف  ،لىحداث

                                                           

 (.ٖٕٙٔ/ رقـ ٘ٗٔ/ ٗلىن ََّلِئّ  )ََُّنُف ( ٔ)
 (.ٖٜٛٔ/ رقـ ٕٗٔ/ ٖ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٕ)
 (.ٖ٘ٙٗ/ رقـ ٕٗٗ/ ٛ) ِحب لف( صحيد لبف ٖ)
 (.ٕٕٓٗ/ رقـ ٖٛٔ/ ٓٔ) لىَبز لر( مَّند ٗ)
 (. قلؿ شعاب ل رنؤكط: حداث حَّف بشكلهدو.ٕٜٔٚٔ/ رقـ ٕٛٗ/ ٕٛ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٘)
 (.ٖٗٙٗ/ رقـ ٖٕٗ/ ٛ) ِحب لفف ( صحيد لبٙ)
 (.ٕٕٓٗ/ رقـ ٖٛٔ/ ٓٔ) لىَبز لر( مَّند ٚ)
 (.ٛٔٙٔ/ رقـ ٜٛ/  ٕؼ )رِ ذِ نْ ( لىترغاب كلىترهاب ى مُ ٛ)
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٜ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٕٖٔٔ/ رقـ ٖٛٗ/  ٕلى
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هػػذل مػػل ذكػػر، كىػػـ ابػػاف لىع ػػ  ل  ػػرػ، كهػػ : إمػػل مػػل ذكرنػػلو مػػف لىْهػػِ   صػػلىد لىحػػداث، قػػد ركػ ىنػػه.
مل م ف كلف مف لىنلس مف اك قهبحلؿ أب  رهـ، كلم  .(ٔ)"ل بمعلكي  بف صلىد مف لىضعف، كلم

، كلبػػػف (ٕ)ُ َزْيَمػػػ لبػػػف  كقػػػد صػػػححه إىػػػ  لىحَّػػػف ىغاػػػرو،ىػػػه شػػػكلهد اتقػػػكػ بهػػػل  كلىحػػػداث ُقْ ػػػُت:
 .(ٗ)كتبعهـ ل ىبلن  ،(ٖ)ِحب لف

َ َنل : َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  َأُبػػك َدلُكد َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ  الحــديث الـــاني: ػػدمُ َحػػد  َ َنل (٘)ْبػػُف لْىُمَصػػف   َحم  ػػد، َحػػد  ْبػػُف  ُمَحم 
َ َنل (ٙ)َحْربٍ  َ َنل َبِقي  ُ  ُمَحم د، ح كَحد   ، (ٚ)ْبُف لْىُمَصف  ، َحد 

َ َنل َأُبك ِإْدِريَس لْىَ ْكَلِن   (ٛ)ْاِدؼِّ بِ َىِف لىز   َ َنل ُاكُنُس ْبُف ََّْاٍف، َحد  َ ِن  َأُبك َ عْ (ٜ)، َحد  رضػ   َ َبػَ  لْىُ َشػِن   ، َحد 
ِ (ٓٔ)للا ىنه ْت َىَ ْيػَؾ َقْكَُّػَؾ َكَكْ ُبػؾَ ": ملسو هيلع هللا ىلص، َقػلَؿ: َقػلَؿ ِىػ  َرَُّػكُؿ ّللا  ِْ َمػل َرد  َزلَد َىػْف لْبػِف  "،َيػل َأَبػل َ ْعَ َبػَ  ُكػ
ِْ َذِكيًّل َكَغْاَر َذِك ٍّ "َحْرٍب:  ـُ َكَيُدَؾ َفُك  .(ٔٔ)"لْىُمَع  

 الَحِدْيِث: َتْخِرْيجُ 

هُ     (ٖٔ)ف  لىكبرػ  لىن ََّلِئ ّ ، ك (ٕٔ)َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ

 

                                                           

 (.ٕٗٙ/  ٗط لف )َبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىقَ ( ٔ)
 (.ٖٜٛٔ/ رقـ ٕٗٔ/ ٖ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٕ)
 (.ٖ٘ٙٗ/ رقـ ٕٗٗ/ ٛ) ِحب لف( صحيد لبف ٖ)
 (.ٖٜٕٛ/ رقـ ٕٗٓٔ/ ٙ( َّ َّ   ل حلداث لىصحيح  كش ِ مف فقههل ىألىبلن  )ٗ)
ر ، ملت َّن  َّت كأربعاف. ىه أكهلـ، ككلف ادىس، مف لىعلش صدكؽ بف ُمَصف   بف به كؿ لىحمص ، لىقرش ،  ُمَحم د( ٘)

ر ) َْ  (.ٖٗٓٙ/ رقـ ٚٓ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، لىحمص ، لَ ْبَرُش،  ُمَحم د( ٙ) َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف ، مف لىتلَّع ، ملت َّن  أربع كتَّعاف كملئ . ِ َق بف حرب لىَ ْكَلِن  

ر ) َْ  (.٘ٓٛ٘/ رقـ ٖٚٗص َح
متهلىضعفلِ.  ىف لىتدىيس ك ار ، صدكؽ لىكىاد  بف ي  قِ ( بَ ٚ)  (.ٜٓٔ)ص  َّبق تْر
ِبْاِدؼبف لىكىاد بف ىلمر  ُمَحم د( ٛ) ِِ لىحمص ، لىقلض ، لىز  ،  بت، مف كبلر أصحلب لىزهرؼ، مف ِ َق ، َأُبك لىُهَذْا

ر ). لىَّلبع ، ملت َّن  َّت أك َّبع أك تَّع كأربعاف َْ  (.ٕٖٚٙ/ رقـ ٔٔ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، كىد ف  حيل  لىنب  ملسو هيلع هللا ىلص اـك حناف، كَّمع مف كبلر لىصحلب  كملٜ) ت َّن  ( َىلِئُذ للا بف ىبد للا، أبك إدريس لىَ ْكَلِن  

ر )لِ. دَ رْ  ملناف، قلؿ َّعاد بف ىبد لىعزيز: كلف ىلىـ لىشلـ بعد أب  لىد   َْ / رقـ ٜٕٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٖٔٔ٘.) 

رْ ٓٔ) ُْ مته )ص  َ ْعَ َب َ  َأُبك: كناتهُ كـُ ْبُف َنلِشٍب، (  ، صحلب . َّبق تْر  (.ٙٙٔلىُ َشِن  
 (.ٕٙ٘ٛ/ رقـ ٓٔٔ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٔٔ)
 (.ٕ٘٘ٛ/ رقـ ٓٔٔ/ ٖ) لىمصدر نفَّه( ٕٔ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٖٔ)  (.ٜ٘ٚٗ/ رقـ ٓٙٗ/ ٗلىَّ 
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َمْشِق ّ  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  بزيلد  أىفلظ. ِإْدِريس لْىَ ْكَلِن ّ   َأب ىف، (ٔ)َرِبيَع  ْبَف َاِزيد لىدِّ

هُ ك  ، ىػف ىبػد للا بػف ىمػرك (ٖ)للابػف ىبػد  ُمَحم ػدُشػَعْاب بػف  ِمػْف َطِرْيػقِ  (ٕ)أيضػلً  َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ
)ىبػػد للا بػػف ىمػػػرك بػػف لىعػػػلص، كأبػػك إدريػػػس  ِكَةُهَمػػػلبزيػػػلد  أىفػػلظ   (ٗ)لىعػػلص رضػػػ  للا ىنهمػػلبػػف 

 رض  للا ىنه. لْىُ َشِن ّ َ ْعَ َب  ( ىف أب  لىَ ْكَلِن ّ 
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ػػدحَّػف لإلَّػنلد، فيػه  كهػلـ، كقػػد صػرح بلىَّػملع، كيرتقػػ  اػدىس ىػه أ صػػدكؽ بػف لىمصػف ،  ُمَحم 
مف ِقَبِ  َتلم  ُمَتلَبَع  بلىمتلبعلت لىمذككر  ف  لىت ريس إى  لىصحيد ىغارو، كقد ُتكبع فيه اكنس بف َّاف 

َمْشػػِق ّ  ػػدُشػػَعْاب بػػف ، كنلقصػػ  مػػف ِقَبػػِ َرِبيَعػػ  ْبػػَف َاِزيػػد لىدِّ ، كلىحػػداث قػػلؿ فيػػه ل ىبػػلن : بػػف ىبػػد للا ُمَحم 
 .(٘)صحيد

الجـراح وىـو  :وقيـل فيـو ,اسـمو الزبيـر :قيـل ,مولى أم حبيبة أم المؤمنين ,احر  أبو الجَ  (س د)  -ٖ٘
 .(ٚ)من الـالـة, (ٙ)وىم

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٛ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٜ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو:  .(ٔٔ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف ، ك (ٓٔ)ِ َق قلؿ لىعْ  :  َأْقَواُل النُّل 

                                                           

، لىقصار، ٔ) ، ىلبد، مف لىرلبع ، ملت َّن  إحدػ أك  ةث كىشريف. ِ َق ( َرِبيَع  ْبَف َاِزيد لىدمشق ، أبك ُشَعْاب لإِلَيلِدؼ 
ر ) َْ  .(ٜٜٔٔ/ رقـ ٕٛٓص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٕٚ٘ٛ/ رقـ ٓٔٔ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٕ)
َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف ،  بت َّملىه مف ْدو، مف لى لى  . صدكؽ بف ىبد للا بف ىمرك بف لىعلص،  ُمَحم د( ُشَعْاب بف ٖ)

ر ) َْ  (.ٕٙٓٛ/ رقـ ٕٚٙص َح
ك ُنَصْاٍر، كقاِ: أبك ىبد لىرحمف، لَّتأذف لىنب  ص   للا ، كقاِ: َأبُ ُمَحم د: أبل ُيْكَن ( ىبد للا بف ىمرك بف لىعلص، ٗ)

ى يه كَّ ـ ف  لىكتلب  ىنه ف  حلؿ لىغضب كلىرضل، فأذف ىه حفع ىف لىنب  ملسو هيلع هللا ىلص أىف م ِ ككلف قرأ لىكتب، كلف 
ِ:  مس كَّتاف، يصـك لىنهلر، كيقـك لى اِ، كيرغب ىف غشيلف لىنَّلِ، تكف  ىيلى  لىحر  َّن   ةث كَّتاف، كقا

/ ٖمعرف  لىصحلب   ب  نعيـ ) ُاْنَظر:كقاِ:  ملف كَّتاف، فقاِ: تكف  بمك ، كقاِ: بلىطلئف، كقاِ: بمصر. 
ٕٔٚٔ.) 

 (.٘ٔٛٚ/ رقـ ٜٕٛٔ/ ٕ( صحيد لىْلمع لىصغار كزيلدته ىألىبلن  )٘)
 (.ٕٔٗٙ/ رقـ ٔٙ٘/ ٘) لى َِّقلتف  كتلبه  ِحب لف( نقِ لبف حْر هذل لىقكؿ ىف لبف ٙ)
ر )( ٚ) َْ  (.ٕٔٓٛ/ رقـ ٕٛٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٚ٘٘ٙ/ رقـ ٙٔٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٛ)
ر )( ٜ) َْ  (.ٕٔٓٛ/ رقـ ٕٛٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِ  ّ  لى َِّقلت( معرف  ٓٔ) ْْ  (.ٖٕٓ/ رقـ ٜ٘/ ٔ) ِىْ ِع
 (.ٕٔٗٙ/ رقـ ٔٙ٘ /٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٔٔ)
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  ىق   حدا ه ل ىطعػٍف فيػه. َمْقُبْكؿلىنقلد، كقكؿ لبف حْر فيه  لىذ َهِب ، كلفق فيه ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 كللا أى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى :حدا ًل  لىن ََّلِئ ّ ك  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 

دٌ : َرِحَمػُه للُا َتَعػلَى  َأُبػك َدلُكد َقلَؿ لإِلَمػلـُ   َ َنل ُمََّػد  َ َنل َيْحَاػ (ٔ)َحػد   ،(ٗ)، َىػْف َنػلِفعٍ (ٖ)، َىػْف ُىَبْاػِد ّللا ِ (ٕ)، َحػد 
ّـِ َحبِ (٘)َىػػْف ََّػػلِىـٍ  ّـِ َحِباَبػػَ ، َىػػْف ُأ ػػر لِح َمػػْكَى  ُأ َْ صػػ   للا ، َىػػِف لىن ِبػػ ِّ (ٙ)رضػػ  للا ىنهػػل اَبػػ َ ، َىػػْف َأِبػػ  لْى
َرٌس "َقلَؿ:  ى يه كَّ ـ َْ  .(ٚ)"َل َتْصَحُب لْىَمَةِئَكُ  ِرْفَقً  ِفاَهل 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ   .(ٛ)نلفع، ىف َّلىـ، ىف أب  لىْرلح، به بل تةؼ بعض لى فع ِمْف َطِرْيقِ  لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ

ػػهُ ك  )أبػػك  ِكَةُهَمػػل  ِبِمْ ِ ػػهِ  نػػلفع، ىػػف َّػػلىـ ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ِكَةُهَمػػل  (ٓٔ)ِحب ػػلف، كلبػػف (ٜ)َبَرلِنػػ ّ لىط   َأْ َرَْ
 لىْرلح، كَّلىـ( ىف أـ حباب  رض  للا ىنهل.

                                                           

مته ، ِ َق ، حلفع.دد  ََّ ( مُ ٔ)  (.ٚٔٔ)ص  َّبق تْر
مته )ص ِ َق ، متقف، حلفع، إملـ، قدك  يحا  بف َّعاد لىَقط لف، (ٕ)   (.ٚٔٔ. َّبق تْر
، لىمدن ، أبك ى ملف،  ( ىباد للا بف ىمر بف حفص بف ىلصـٖ) مه أحمد بف ِ َق بف ىمر بف لى طلب لىُعَمِرؼ  ،  بت، قد 

صلىد ى   ملىؾ ف  نلفع، كقدمه لبف معاف ف  لىقلَّـ ىف ىلئش  ى   لىزهرؼ ىف ىرك  ىنهل، مف لى لمَّ ، ملت 
ر )َّن  بضع كأربعاف.  َْ  (.ٕٖٗٗ/ رقـ ٖٖٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

مته )ص ع، ( نلفٗ)  (.ٔ٘مكى  لبف ىمر، ِ َق . َّبق تْر
 ككلف لىَّبع ، لىفقهلِ أحد لىمدن ، للا ىبد أبك أك ىمر، أبك لىَعَدِكؼ، لىقرش ، لى طلب بف ىمر بف للا ىبد بف َّلىـ (٘)

لىصحيد. تقريب  ى   َّت َّن  آ ر ف  ملت لى لى   كبلر مف كلىَّمت لىهدؼ ف  بأبيه يشبه كلف فلضًة، ىلبدلً   بتلً 
 (.ٕٙٚٔ/ رقـ ٕٕٙلىتهذاب لبف حْر )ص 

( أـ حباب  بنت أب  َّفيلف ص ر بف حرب بف أمي  بف ىبد شمس، زْك  لىنب  ملسو هيلع هللا ىلص لَّمهل رم  ، كلنت مف مهلْرلت ٙ)
هل ىباد للا بف ْحش، فملت ىباد للا ىنهل متنصر  ًل، كتزكج رَّكؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص أـ حباب ، كىقد ىه ى اهل لىحبش  مع زْك

لىنْلش ، كأمهر ىنه أربعملئ  دانلر، كقاِ: إف ى ملف بف ىفلف رض  للا ىنه أنكد رَّكؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص أـ حباب ، كذىؾ 
ات ف  كلي  معلكي  رض  أف أمهل صفي  بنت أب  لىعلص أ ت ى ملف بف أب  لىعلص، ىم  ى ملف بف ىفلف، تكف

 (.ٕٖٙٔ/ ٙمعرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ُاْنَظر:للا ىنهل َّن   نتاف. 
 (.ٕٗ٘٘/ رقـ ٕ٘/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٚ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٛ)  (.ٓٙٚٛ/ رقـٓٔٔ/ ٛلىَّ 
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٜ) َْ  (.ٛٚٗ/ رقـ ٕٔٗ/ ٖٕلىُمْع
 (.٘ٓٚٗ/ رقـ ٙ٘٘/ ٓٔ) ِحب لفصحيد لبف  (ٓٔ)
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هُ أب  هرير  رض  للا ىنه   ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ  بزيػلد  ىفػع )ِفاهػل  (ٕ)َأُبػك َدلُكد، ك (ٔ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
هُ أـ َّ م  رض  للا ىنهل   ِمْف َحِدْاثِ (، ك َكْ ب  .(ٖ)ِبِمْ ِ هِ ف  لىكبرػ  لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

صحيد لإلَّنلد، كهك مف لىمزيد فػ  متصػِ ل َّػلناد، فقػد َّػمعه َّػلىـ مػف أبػ  لىْػرلح ىػف أـ 
لشػر  مػر  أ ػرػ، كقػد ْػلِ تصػريد كَّػمعه مػف أـ حبابػ  رضػ  للا ىنهػل مبحباب  رض  للا ىنهل مػر ، 

ف  لىمعْـ لىكبار ف  لىمكطف لىمذككر  لىط َبَرلِن ّ َّلىـ بَّملىه مف أـ حباب  رض  للا ىنهل ىند لإلملـ 
مف ِقَبِ َّلىـ ف  ركلاته ىف أـ حبابػ  رضػ  للا ىنهػل،  َتلم  ُمَتلَبَع  ف  لىت ريس، كُتكبع فيه أبك لىْرلح 

، (ٗ)ِحب ػػػلف، كمػػػل هػػػك كلضػػػد فػػػ  لىت ػػػريس. كصػػػح حه لبػػػف لىن ََّػػػلِئ ّ أبػػػ  دلكد، ك ، ك ُمَّْػػػِ ـكىػػػه شػػػكلهد ىنػػػد 
 . كللا أى ـ.(٘)كل ىبلن 
واية عنو  َ ت  : من االـالثالمطمب   .َماَجووابن  َأُبو َداُودع بالرِّ

 .(ٙ)عةابِ الر  من  ,عانمولى ابن ُجدْ  ,يُّ نِ دَ المَ  ,ميَ رْ َأبي مَ  َسِعيد بنِ  بنُ  خالدُ  (د ق) -ٗ٘
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٚ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٛ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
 فقػلؿ: ،لىُمَ قِّػف فُ ْبػف كلىذ َهِبّ  ى   تك يقػه لللبَف ِحب  ع بِ ، كتَ (ٜ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف أقوال النُّلاد فيو: 

 ، كقػلؿ لىعقا ػ : " لىػد بػف َّػعاد(ٓٔ)"لى َِّقػلت فػ  ِحب ػلفكذكرو لبػف  ف  لىكلشف، لىذ َهِب كمل ْـز به  ِ َق "
، ل اُ لىمدان  فػ  لىدرلَّػ   تكبػع ى ػ  حدا ػه كمػل َّػاتبافقػد  ُقْ ػُت:، (ٔٔ)لبع ى   حدا ه"تَ ، ىف أب  حلـز

 .لىتطبيقي   حلدا ه
 ، (ٕٔ)"ل نعرفه"َكَقلؿ لبف لىمدان : 

                                                           

 (.ٖٕٔٔ/ رقـ ٕٚٙٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٔ)
 (.ٕ٘٘٘/ رقـ ٕ٘/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٕ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٖ)  (.ٕٙٚٛ/ رقـ ٔٔٔ/ ٛلىَّ 
 (.٘ٓٚٗ/ رقـ ٙ٘٘/ ٓٔ) ِحب لف( صحيد لبف ٗ)
 (.ٕٖٕٓ/ رقـ ٖٙٓ/ ٚ( صحيد أب  دلكد ىألىبلن  )٘)
ر )( ٙ) َْ  (.ٓٗٙٔ/ رقـ ٛٛٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٖٙٔ/ رقـ ٖ٘ٙ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٚ)
ر )( ٛ) َْ  (.ٓٗٙٔ/ رقـ ٛٛٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٛٔٙٚ/ رقـ ٕٙ٘/ ٙلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٜ)
 (.ٕٖٓ/ ٚ) لىُمَ قِّفس ل حلداث كل  لر لىكلقع  ف  لىشرح لىكبار لبف لىبدر لىمنار ف  ت ري( ٓٔ)
 (.ٚٓٗ/ رقـ ٙ/ ٕ( لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )ٔٔ)
 (.ٖٚ٘/ َٖبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )( ٕٔ)
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 َْ كَىط ػلؼ  ،بػف  لىػد بػف َّػعاد بػف أبػ  مػريـ ىنه لبنه ىبػد للاركػ  ُقْ ُت:. (ٔ)لفط   ه لبف لىقَ ه  ك
ػػد، ك بػػف  لىػػد لىَمْ ُزْكِمػػ    ، فهػػك مع ػػـك لىعػػاف، ككػػذىؾ بمعرفػػ  هػػؤلِ لىنقػػلد ىػػه (ٕ)لىِغفػػلرؼ   ْبػػُف َمْعػػفٍ  ُمَحم 

 .(ٖ)مع ـك لىعاف مع ـك لىحلؿ كمل قررته ىؾ :لىُمَ قِّفىرؼ حلىه، فزلىت ىنه لىْهلى ، ف ذل قلؿ لبف 
، كتكبػػػع ى ػػػ  حدا ػػػه كمػػػل َّػػػاتباف فػػػ  لىدرلَّػػػ  لىتطبيقيػػػ  لىػػػذ َهِب ، كمػػػل قػػػلؿ ِ َقػػػ  ُخاَلَصـــُة الَلـــْوِل ِفْيـــِو:

  حلدا ه. كللا أى   كأى ـ.
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

هحدا ًل كلبف  َأُبك َدلُكدأ رج ىه  َْ  ىت لى :حدا ًل آ ر، كهمل ى   لىن حك ل َمل
َ َنل َأْحَمػُد ْبػُف َصػلِىدٍ : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول: َ َنل َيْحَاػ  ْبػُف (ٗ)َحد   ُمَحم ػد، َحػد 

ِ ْبُف َ لِىِد ْبِف ََِّعاِد ْبِف َأِب  َمْرَيـَ (٘)لْىَمِداِن    َ َنل َىْبُد ّللا  ْف ََّػِعاِد ْبػِف َىْبػِد لىػر ْحَمِف ْبػِف ، َىْف َأِبيِه، َىػ(ٙ)، َحد 

                                                           

 (.ٖٚ٘/ ٖ) لىمصدر نفَّه( ٔ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل( ٕ) َْ  (.ٛٔٙٔ/ رقـ ٖٛ/ ِِٛ لىرِّ
 (.ٕٖٔ/ ٚ) لىُمَ قِّف(  لىبدر لىمنار ف  ت ريس ل حلداث كل  لر لىكلقع  ف  لىشرح لىكبار لبف ٖ)
مته )ص حلفع،  ،ِ َق ، ( أحمد بف صلىدٗ)  (.َّٕٓٓبق تْر
لرؼ، صدكؽ، ا ط ِ،  ( قلؿ لبف حْر: يحا ٘) َْ بف ُمَحم د بف ىبد للا بف ِمْهرلف لىمدن ، مكى  بن  َنْكفِ، ُيقلؿ ىه: لى

ِ ّ ، لىب له  ، كَيْحَا  لىز مِّ   : ِ َق ، كقلؿ لْىُبَ لِرّؼ: اتك مكف فيه، كذكرو لبف ِحب لف ف ْْ   مف كبلر لىعلشر . قلؿ لىِع
ىدؼ: ىيس بحدا ه بأس، كقلؿ لىذ َهِب : ىيس بلىقكؼ.  كذكرو لىعقا  ، كأبك  لى َِّقلت، كقلؿ: كلف ُيغرب، كقلؿ لبف

كَل  كف ف  ْم   لىضعفلِ.  ُقْ ُت: ىيس بحدا ه بأس، كُضعف مف قبِ لىبعض  نه بِ لىعرب، كأبك بشر لىد   ، كلبف لىَّ 
ب  ك ار ف  رفع لىحداث. ُاْنَظر: كلف ُيغرب، كقد تكبع ف  هذل لىحداث متلبع  نلقص  مف قبِ ُمَحم د بف ْعفر بف أ

ر )ص  َْ لؿ ِىْ ِمزِّؼ )ٖٛٙٚ/ رقـ َٜٙ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح َْ ِِ لىرِّ / رقـ ٖٕ٘/ ٖٔ(، َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
ٜٖٙٔ(  ّ ِ ْْ لؿ لْبفِ ٕٗٛٔ/ رقـ ٘ٚٗ/ ٔ(، معرف  لى َِّقلت ِىْ ِع َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل / رقـ ٗٚ/ َٜىِدؼ ) (، لىَكلِم
 (.ٕٓٗٙ/ رقـ ٖ٘ٚ/ ٕ(، لىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )ٕٜٔ٘/ رقـ ٖٓٙ/ ٕٔ(، ِإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ىمغ طلؼ )ٖٕٕٔ

، أبك شلكر لىت ْيِم ، َمْكَلُهـ، مَ ٙ) ، مف لتُ َّْ ( ىبد للا بف  لىد بف َّعاد بف أب  مريـ لىَمَدِن   ىتلَّع . كر، َتَك  ـ فيه لّ ْزِدؼ 
كقلؿ ف  مكضع آ ر: مْهكؿ مع ضعفه. ُقْ ُت: قلؿ لبف شلهاف: ِ َق ، مف أهِ لىمدان ، ركػ حداث ى   رض  للا 
: ل يكتب حدا ه، كقلؿ لبف لىقطلف: مْهكؿ لىحلؿ.  ىنه: "حفظت ىكـ َّتًل"، قلىه أحمد بف صلىد. كقلؿ لَ ْزِدؼ 

لرؼ.  ُقْ ُت: ركػ ىنه: لبنه ِإََّْملِىاِ ْبف َىبد  َْ ِ ْبف َ لِىد، كُمَحم د ْبف َيْحَا  بف ىبد لىحماد، كَيْحَا  ْبف ُمَحم د لى ّللا 
كك قه ل نلف: أحمد بف صلىد، ككلفقه لبف شلهاف، فبذىؾ تزكؿ ىنه لىْهلى ، بِ هك ِ َق   ف مف ك قه مقدـ ى   مف 

كل  ، بِ ل زدؼ مع ـك بإَّرلفه ف  تْريد لىر    بة حْ ، ف ذل يحتلج ىند لىمعلرض  مف بيلف ىَّبب ضعفه كهك لَ ْزِدؼ 
ر )ص  تْريحه ى رلكؼ، كىـ اباف هنل فقدـ كةـ لىمك قاف ى يه ىذىؾ. كللا أى ـ. َْ / رقـ َٖٔٓتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ر )ٜٕٖٛ َْ (، ٗٗٙ/ رقـ ٕٛٔ/ ٔهاف )(، تلريخ أَّملِ لى َِّقلت لبف شلٕٚٔٗ/ رقـ ٓٚٗ/ٗ(، ِىََّلُف لىِمْاَزلِف لْبِف َح
ر ) َْ لؿ ِىْ ِمزِّؼ )ٖٖٙ/ رقـ ٜٙٔ/ َ٘تْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح َْ ِِ لىرِّ / رقـ ٘ٗٗ/ ٗٔ(، َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل

ٖٕٗٓ.) 



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٕٔ1 

ِ ْبِف َأِب  َأْحَمػدَ (ٔ)َاِزيَد ْبِف ُرَقْيشٍ  ، َقػلَؿ: (ٕ)، َأن ُه ََِّمَع ُشُاكً ل ِمْف َبِن  َىْمِرك ْبِف َىْكٍؼ، َكِمْف َ لِىِه َىْبِد ّللا 
ـَ َبْعػَد لْحػِتَةـٍ " ملسو هيلع هللا ىلص : َحِفْظػُت َىػْف َرَُّػكِؿ ّللا ِ رضػ  للا ىنػه َقلَؿ َىِ    ْبػُف َأِبػ  َطلِىػبٍ  َل ُاػْت

، َكَل ُصػَملَت (ٖ)
 ِِ  . (٘)"(ٗ)َاْكـٍ ِإَى  لى  ْا

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هِ  ِْ ت . َأُبك َدلُكد لْنَفَرَد ِبَتْ ِرْي  دكف أصحلب لىكتب لىَِّّ

ػػهُ  ىػػف  َصػػلِىٍد، ْبػػفِ  َأْحَمػػدِ  أبػػ  دلكد، ىػػف ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ِكَةُهَمػػل، (ٚ)لىَبْاَهِقػػ ّ ، ك (ٙ)لبػػف ىَّػػلكر َأْ َرَْ
، َىػْف َأِبيػِه، َىػْف ََّػِعاِد ْبػِف َىْبػِد ْبػِف ََّػِعاِد ْبػِف َأِبػ  َمػْرَيـَ لِىػِد  للِا ْبػفِ  َىْبػدِ ىػف ، لْىَمِداِن ّ  ُمَحم د َيْحَا  ْبفِ 

 ب فظه. لِىِه َىْبِد للِا ْبِف َأِب  َأْحَمَد،َىْكٍؼ، َكِمْف  َ  ُشُاكخ ِمْف َبِن  َىْمِرك ْبفِ ىف لىر ْحَمِف ْبِف ُرَقْيٍش، 
هُ ك  زلؽ  َأْ َرَْ ْنَعلِن   ىبد لىر  َكْيِبٍر بف َّعاد ل َ (ٜ)َمْعَمرٍ  ، ىف(ٛ)لىص  ُْ   .(ٓٔ)ؼ لى رلَّلن دِ زْ ، َىْف 
 
 
 
 

                                                           

، ِ َق ، مف لٔ) ، لىمدن   ر )ىرلبع . ( ََِّعاُد ْبُف َىْبِد لىر ْحَمِف ْبِف َاِزيَد ْبِف ُرَقْيٍش لَ ََِّدؼ  َْ / ٖٕٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٕ٘٘رقـ 

، كىد ف  حيل  لىن ب  ٕ) ْحِش لَ ََِّدؼ  َْ ِ ْبُف َأِب  َأْحَمَد ْبِف  ، كركػ ىف ىمر كغارو، كذكرو ْملى  ف   قلت ملسو هيلع هللا ىلص( َىْبُد ّللا 
ر لىتلبعاف.  َْ  (.ٕٖٙٓ/ رقـ ٜٕ٘)َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ـٍ: قلؿ لى َ ٖ) ـَ َبْعَد لْحِتَة ب لنقطلع أحكلـ لىاتـ ط  ( َل ُاْت ، كحدكث أحكلـ لىبلىغاف ىنه بللحتةـلب : ظلهر هذل لىقكؿ اْك
ف كلنت لمرأ  فة تزكج إّل بإذنهل.  ىه، فيككف ى محت ـ أف ابيع كيشترؼ كيتصرؼ ف  ملىه كيعقد لىنكلح ىنفَّه، كلم

 (.ٙٛ/ ٗنف ى  طلب  )معلىـ لىَّ
: قلؿ لى َ ٗ) ِِ ملت، ككلف لىكلحد منهـ يعتكف لىاـك ط  ( َكَل ُصَملَت َاْكـٍ ِإَى  لى  ْا لب : كلف أهِ لىْله ي  مف ُنَُِّكِهـ لىص 

 (.ٚٛ/ ٗكلى ا   فيصمت كل انطق، فنهكل ىف ذىؾ كأمركل بلىذكر كلىنطق بلى ار. معلىـ لىَّنف ى  طلب  )
 (.ٖٕٚٛ/ رقـ ٘ٔٔ/ ٖ  َدلُكد )ََُّنُف َأبِ ( ٘)
 (.ٖٚ٘/ ٜٕ( تلريخ دمشق لبف ىَّلكر )ٙ)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٚ)  (.ٜٖٓٔٔ/ رقـ ٜٗ/ ٙلىَّ 
ْنعلن  )ٛ)  (.ٓ٘ٗٔٔ/ رقـ ٙٔٗ/ ٙ( مصنف ىبد لىرزلؽ لىص 
كِد، كهشلـ بف ىرك  ِ َق ،  بت، فلضِ  إل أف ف  ركلاته ىف  لبت، كل ىمش، كىلبف رلشد،  رمَ عْ مَ  (ٜ) ُْ صـ بف أب  لىن 

مته  (.ٜٚٔ)ص  شائًل، ككذل فيمل حدث به بلىبصر ،  َّبق تْر
َكْيِبر ٓٔ) ُْ َكْيِبر ىقب، لبف َّعاد ل زدؼ، أبك لىقلَّـ لىَبَ ِ ّ ،  –تصغار ْلبر  -( قلؿ لبف حْر:  ُْ كُيقلؿ: لَّمه ْلبر، ك

: ترككو، كقلؿ ف  مكضع لىذ َهِب ف ، رلكؼ لىتفَّار، ضعاف ًْدل، مف لى لمَّ ، ملت بعد ل ربعاف، قلؿ نزيِ لىكك 
ر ) ُاْنَظر:آ ر: تلىف.  َْ (، ٕٙٛ/ رقـ ٜٕٛ/  ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )(، ٜٚٛ/ رقـ ٖٗٔصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٕٕرقـ / ٕ٘/  ِٔى ذ َهِبّ  )لىمقتن  ف  َّرد لىكن  
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ػػهُ ك  لىكػػريـ بػػػف أبػػػ  ىػػػف ىبػػػد  ،رَمػػعْ ىػػػف مَ  ،(ٕ)مطػػػرؼ بػػف مػػػلزف  ِمػػْف َطِرْيػػػقِ ، (ٔ)لىط َبَرلِنػػػ ّ  َأْ َرَْ
َكْيِبر) ِكَةُهَمل، (ٖ)لىم لرؽ  لِؾ  (،ىبد لىكريـ بف أبػ  لىم ػلرؽ  ،لن لََّ رَ ؼ لى َ دِ زْ بف َّعاد ل َ  ُْ ػح  َىػِف لىض 
 ، بزيلد  أىفلظ.(٘)، َىِف لىن ز لِؿ ْبِف ََّْبَر َ (ٗ)ْبِف ُمَزلِحـٍ 
ػػػهُ ك  ىػػػف  ه،ِمػػػْف َطِرْيِقػػػ َمػػػلِكَةهُ  (ٛ)، كلىضػػػيلِ لىمقدَّػػػ (ٚ)، كلى طاػػػب لىبغػػػدلدؼ(ٙ)لىط َبَرلِنػػػ ّ  َأْ َرَْ
ػػد ػػد ىػػف ،هػػلركف لىصػػكف  لىمصػػرؼ  َّػػ يملف بػػف بػػف ُمَحم   ، ىػػف أبيػػه، ىػػفبػػلف لىمػػدان بػػف ىباػػد لىت   ُمَحم 

                                                           

 (.ٖٖٔٚ/ رقـ ٕٕٕ/  ٚ) ِى ط َبَرلِن ّ ( لىمعْـ ل كَّط ٔ)
( ُقْ ُت: كلف مف ل  يلر لىص حلِ، ىكنه كلٍو، قلؿ يحا  بف معاف: قلؿ ى  هشلـ بف اكَّف: ْلِن  مطرؼ بف ملزف ٕ)

فَّه كىف فقلؿ: أىطن  حداث لبف ْريس كمعمر حت  أَّمعه منؾ، فأىطاته فكتبهل  ـ ْعِ يحدث بهل ىف معمر ن
ًة فْلِن  بأحلداث مطرؼ  لبف ْريس. فقلؿ ى  هشلـ بف اكَّف: لنظر ف  حدا ه فهك م ِ حدا   َّكلِ، فأمرت ْر
بف ملزف فعلرضت بهل فإذل ه  م  هل َّكلِ، فع مت أنه كذلب، كقلؿ أبك ُزْرَى : اهـ ك اًرل، كقلؿ لىن ََّلِئّ : ىيس بِ َق ، 

ىـ يَّمع، كيركػ مل ىـ يكتب ىمف ىـ ارو، ل تْكز لىركلي  ىنه إل ىند قلؿ لبف ِحب لف: كلف ممف يحدث بمل 
لن : ات بت ف  حدا ه حت  اب   مل ىندو، قلؿ حلْب بف َّ يملف: كلف مطرؼ  لى كلص ىةىتبلر فقط، كقلؿ لىْكْز

ِ، فقلؿ ىه: ح فت بطةؽ لمرأت   ة ل أن  أ رأ ى ة صلىحل، فأتلو ْر    رأس بف ملزف قلض  صنعلِ، ككلف ْر
ِ فأمرو أف يصعد َّريرل كقعد  لىقلض ، فقلـ كد ِ منزىه كأ ذ منداِ ككضعهل ى   رأَّه طلقاف أك  ة    ـ دىل لىْر
مطرؼ تحت لىَّرير، كقلؿ ىه: لصعد كلفعِ كأق ِ أك كمل قلؿ، كقلؿ لبف ىدؼ: كىمطرؼ غار مل ذكرت أحلداث 

تنًل منكرًل، كقلؿ لىذ َهِب : ككلف مف ل  يلر لىص حلِ، ىكنه كلو. أفرلد اتفرد بهل ىمف اركيهل ىنه كىـ أر فاهل اركيه م
ْكِرؼ ركلي   –ُاْنَظر: تلريخ يحا  بف معاف  (، أْكب  أب  ُزْرَى  لىرلزؼ ى   َّؤللت لىبرذى  ٚٛٚ/ رقـ ٚٚٔ/ ٖ) لىد 

لؿ ٜٕ/ ٖ(، لىمْركحاف لبف ِحب لف )٘ٙ٘/ رقـ ٖٕٚ(، لىضعفلِ كلىمترككاف ى نَّلئ  )صٕٕٗ/ ٕ) (، أحكلؿ لىْر
لن  )ص ـِ ِى ذ َهِبّ  )ٕٕٙ/ رقـ ٓ٘ٔى ْكْز لؿ لْبِف َىِدؼ )ٜٖ٘/ ٖٔ(، َتلِرْيُخ لإِلََّْة َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل /  ٙ(، لىَكلِم

 ( ٜ٘ٛٔ/ رقـ ٖٙٚ
اف، ىه ف  ( ىبد لىكريـ بف أب  لىُم لرؽ، أبك أمي ، لىمع ـ لىبصرؼ، نزيِ مك ، كلَّـ أبيه: قيس، كقاِ: طلرؽ، ضعٖ)

َّفيلف، ىف َّ يملف ل حكؿ، ىف طلككس، ىف لبف ىبلس ف  لىذكر  ِمْف َطِرْيقِ زيلد  ف  أكؿ قيلـ لى اِ  لْىُبَ لِرؼّ 
ىند لىقيلـ، قلؿ َّفيلف: زلد ىبد لىكريـ فذكر شائل، كهذل مكصكؿ، كى ـ ىه لىمزؼ ىةم  لىتع اق، كىه ذكر ف  مقدم  

إل ق يًة، مف لىَّلدَّ ، ملت َّن  َّت كىشريف، كقد شلرؾ لىْزرؼ ف  بعض لىمشلاخ  لىن ََّلِئ ّ ، كمل ركػ ىه ُمَِّْ ـ
ر )فربمل لىتبس به ى   مف ل فهـ ىه.  َْ  (.ٙ٘ٔٗ/ رقـ ٖٔٙصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

لى لمَّ ، ملت بعد ك ار لإلرَّلؿ، مف  صدكؽ لى رلَّلن ،  ُمَحم د( لىضحلؾ بف ُمَزلِحـ لىهةى ، أبك لىقلَّـ أك أبك ٗ)
ر )لىملئ .  َْ  (.ٜٕٛٚ/ رقـ ٕٓٛصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ر )، مف لى لني ، كقاِ إف ىه صحب . ِ َق ( لىن ز لؿ ْبف ََّْبَر  لىهةى ، لىككف ، ٘) َْ / رقـ ٓٙ٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٚٔٓ٘.) 

 (.ٕٜ٘/ رقـ ٛ٘ٔ/ ٕ(، لىمعْـ لىصغار ىه )ٗٙ٘ٙ/ رقـ ٖٖٚ /ٙ( لىمعْـ ل كَّط ِى ط َبَرلِنّ  )ٙ)
 (.ٕٕٓٛ/ رقـ ٜٜٕ /٘تلريخ بغدلد ى  طاب لىبغدلدؼ )( ٚ)
 (.ٖٛٙ/ رقـ ٖٖٙ /ٔداث لىم تلر  ى ضيلِ لىمقدَّ  )( ل حلٛ)
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، َىػْف ِإْبػَرلِهيـ (ٖ)لف ْبػِف َتْغِ ػبَأبػىػف ، (ٕ)ُمكََّػ  ْبػف ُىْقَبػ ، ىػف (ٔ)لىَمػَدِن ّ  بف ْعفػر بػف أبػ  ك اػر ُمَحم د
َىْبػد للا ْبػف "   ة ػتهـ )كل اػتـ بعػد ح ػـ ـٍ لَطػَل َرَضػلَع َبْعػَد فِ ، ب فػع: "(٘)َم  ْبف َقْيس، َىْف َىْ قَ (ٗ)لىن َ ِع ّ 
  ( ىف ى   رض  للا ىنه مرفكًىل.َىْ َقَم  ْبف َقْيس، ك لىن ز لؿ ْبف ََّْبَر  ،َأِب  َأْحَمد
ػػهُ ك  ػػػَكْيِبر ىػػف، (ٚ)ُهَشػػػْيـ، ىػػف (ٙ)َّػػػعاد بػػف منصػػػكر َأْ َرَْ دؼ لى رلَّػػلن ، َىػػػِف بػػف َّػػػعاد ل ز  ُْ
لِؾ،  ح   ، ىف ى   رض  للا ىنه مكقكفًل بزيلد  أىفلظ.لىن ز لؿ ْبف ََّْبَر  لْىِهَةِى ّ  ىفلىض 

ـِ ْبِف َحِنيَف َ د منهل حداث لهِ كَ كىه شَ  َّنلدو لبأس به َحْنَظَ   ْبف ِحْذَي    (ٛ)رض  للا ىنه، كلم
هُ  ن(ٜ)لىط َبَرلِن ّ  َأْ َرَْ لِرَيػٍ  ِإَذل، ب فػع: "(ٓٔ)يل، كلبػف أبػ  لىػد  َْ ـَ َىَ ػ   ـٍ َكَل ُاػْت ـَ َبْعػَد لْحػِتَة  ِهػ  َل ُاػْت

 ".َحلَضْت 
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

َ لِىػد ْبػف ََّػِعاِد ْبػِف  ، كأمػلىػيس بحدا ػه بػأس، فهػك لىمدن  ُمَحم ديحا  بف  حَّف لإلَّنلد،  ِْ
ركلو : "لىَهْاَ ِمػػ ّ ، قػػلؿ كطريقػػه ركلتػػه  قػػلت َىْ َقَمػػ  ْبػػف َقػػْيس َبػػِ، كقػػد ُتكبػػع فيػػه مػػف قِ ِ َقػػ ، فهػػك َأِبػػ  َمػػْرَيـَ 

                                                           

َتْقِرْيُب ، مف لىَّلبع . ِ َق ، لىَمَدِنّ ، أ ك إَّملىاِ، كهك ل كبر، َمْكَلُهـبف ْعفر بف أب  ك ار ل نصلرؼ،  ُمَحم د( ٔ)
ر ) َْ  (.ٗٛٚ٘/ رقـ ٔٚٗص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، فقيه، إملـ ف  لىمغلزؼ، مف لى لمَّ ، ىـ يصد أف ِ َق ( ُمْكََّ  بُف ُىْقَبَ  بِف َأِب  َىي لٍش، لَ ََِّدؼ، مكى  آؿ لىزبار، ٕ)
ر ) َتْقِرْيبُ لبف معاف ىانه، ملت َّن  إحدػ كأربعاف، كقاِ بعد ذىؾ.  َْ  (.ٕٜٜٙ/ رقـ ٕ٘٘ص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ر ، ُتُك ِّـ فيه ى تشيع، مف لىَّلبع ، ملت َّن  أربعاف. ِ َق ( َأَبلف بف َتْغِ ب أبك َّعد لىككف ، ٖ) َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٙٔ/ رقـ ٚٛص )
  إل أنه ارَِّ ك ارًل مف لى لمَّ ، ملت ِ َق َرلف لىككف ، لىفقيه، ( إبرلهيـ بف ازيد بف َقْيس بف ل َّكد لىن َ ِعّ ، أبك ِىمْ ٗ)

 (.ٕٓٚ/ رقـ ٜ٘دكف لىملئ  َّن  َّت كتَّعاف، كهك لبف  مَّاف أك نحكهل. تقريب لىتهاب لبف حْر )ص 
تاف، كقاِ بعد لىَّبعاف. ،  بت، فقيه، ىلبد، مف لى لني ، ملت بعد لىَِّ َق ( َىْ َقَم  بف َقْيس بف ىبد للا لىن َ ِعّ ، لىككف ، ٘)

ر ) َْ  (.ٔٛٙٗ/ رقـ ٜٖٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٓٓٔ/ رقـ ٜٕٔ/ ٔ( َّنف َّعاد بف منصكر )ٙ)
، أبك معلكي  لبف أب   لـز لىكلَّط ، ِ َق ،  بت، ك ار لىتدىيس كلإلرَّلؿ ٚ) َ ِم   ( ُهَشْيـ بف بشار بف لىقلَّـ بف دانلر لىَّ 

ر )ص لى ف ، مف لىَّل َْ / رقـ ٗٚ٘بع ، ملت َّن   ةث ك ملناف كقد قلرب لى ملناف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٖٕٚٔ .) 

ـٍ، ٛ) ـَ َبْعَد لْحِتَة هُ )يعن   َأُبك َدلُكد( قلؿ لبف حْر: "َحِداُث َل ُاْت لْىَحقِّ ( َىْف َىِ  ٍّ ِف  َحِداٍث َكَقْد أََى  ُه لْىُعَقْاِ    َكَىْبُد َأْ َرَْ
ًكل ِبَُُّككِت َأِب  َدلُكد َىَ ْيِه َكَرَكلوُ  َنُه لىن َكِكؼ  ُمَتَمَِّّ ـْ َكَحَّ  ِغاِر ِبَََّنٍد آَ َر  لىط َبَرلِن ّ  َكلْبُف لْىَقط لِف َكلىُمْنذرؼ  َكَغْاُرُه ِف  لىص 

، َكَرَكلُو  ََّْنلُدُو َل َبْأَس ِبِه َكُهَك لىط َيلِىَِّ   ِف  ُمََّْنِدِو، َكِف   َأُبك َدلُكدَىْف َىِ  ٍّ ِو َكلِم دِّ َْ لْىَبلِب َحِداُث َحْنَظَ َ  ْبِف َحِنيَفَ  َىْف 
ـِ ْبِف ُىْ َملَف، َكُهَك َمْتُركٌؾ َكَىْف َأَنٍس". لىت  لىط َبَرلِن ّ ِف   َمِ  ِحَزل لِبٍر َرَكلُو لْبُف َىِدؼٍّ ِف  َتْرَْ َْ  يص لىحبار َكَغْاِرِو، َكَىْف 

 (.ٖٛٛٔ/ رقـ ٕٕٓ/ ٖ) لبف حْر
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٜ) َْ  (.ٕٖٓ٘/ رقـ ٗٔ/ ٗلىُمْع
 (.ٖٗٙ/ رقـ ٖٚٛ/ ٕ( لىنفق  ى   لىعيلؿ لبف أب  لىدنيل )ٓٔ)
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لىػػػه  قػػػلت لىط َبَرلِنػػػ ّ  قػػػلؿ  كىكػػػف طريقػػػه فيػػػه ضػػػعف، لىن ػػػز لؿ ْبػػػف ََّػػػْبَر ،كمػػػف آ ػػػر  ،(ٔ)"فػػػ  لىصػػػغار كْر
يكفيػػػػه كبلىْم ػػػ   ،(ٖ)"كفيػػػه مطػػػرؼ بػػػف مػػػلزف كهػػػك ضػػػعاف ،(ٕ)فػػػ  ل كَّػػػط لىط َبَرلِنػػػ ّ ركلو ": لىَهْاَ ِمػػػ ّ 

لىمتلبع  ل كى  فإف ركلتهل  قلت فاتقكػ بهل إى  لىصحيد ىغارو، بلإلضلف  إى  شكلهدو لىت  ذكرت منهل 
 .َحْنَظَ   ْبف ِحْذَيـ ْبف َحِنيَف  رض  للا ىنه حداث

 ِمػْف َطِرْيػقِ ذىؾ إل بإَّنلد ضعاف ْػًدل،  أتِ كأمل ركلاته مكقكًفل ى   ى   رض  للا ىنه  ف ـ ي
ػػَكْيِبر   َّػػند لهِ َضػػكل يُ  -كمػػل بانػػت فػػ  ت ػػريس لىحػػداث  -كهػػك متػػركؾ  بػػف َّػػعاد ل زدؼ لى رلَّػػلن  ُْ

َ َنل ِبَهػَذل لْىَحػِداِث "لى كرؼ ىمعمر: َّفيلف قلؿ لىمرفكع لىذؼ بمْمكع طرقه أصبد صحيًحل.  َكْيِبًرل َحػد  ُْ ِإف  
َ َنل ـْ َاْرَفْعُه، فقلؿ معمر: َحد   .(ٗ)"هُ َفعْ رْ ىـ اَ كِمَرلًرل ِمَرلًرل َكَرَفَعُه، و َكَى

: لىمحفػكظ ىػف ى ػ  رضػ  فػ  لىمكقػكؼ بأنػه   ِ اْ بِ ْشػلإلِ  ىبػد لىحػق كهذل لىذؼ بانته ابطِ قػكؿ
 .(٘)للا ىنه

ػدَيْحَاػ  ْبػِف ى حداث بكلىعقا    ،(ٙ)ؼ رِ ذِ نْ لىمُ  كأمل إىةؿ ُقْ ُت: هػذل لىحػداث ، بقكىػه: "لْىَمػِداِن    ُمَحم 
 لىػد بػف َّػعاد بػف أبػ  مػريـ، كلبنػه ىبػد للا بػف ، ككذىؾ إىةؿ لبف لىقطػلف ىػه ب(ٚ)" اَ حْ ل اتلبع ى يه يَ 

ػػد، كيحاػػ  بػػف  لىػػد بػػف َّػػعاد بػػف أبػػ  مػػريـ  ىبػػد للا بػػف أبػػ  أحمػػد بػػف ْحػػش بػػف رئػػلبك  لىمػػدن ، ُمَحم 
أْػد : "ف لىد بف َّعاد بف أب  مريـ، كلبنه ىبد للا بف  لىد بف َّعاد بف أبػ  مػريـ مْهػكلف، كىػـ بقكىه

قلؿ ىه: إَّملىاِ بف ىبد للا بف  لىد بف َّعاد بف أب  مريـ، ذكرو يُ  ،ل، إل ف  رَّـ لبف ىهىعبد للا ذكرً 
 ُمَحم ػد، كيحاػ  بػف ِ َقػ ل لبف أب  حػلتـ، كهػك مْهػكؿ لىحػلؿ كػذىؾ، فأمػل ْػدو َّػعاد بػف أبػ  مػريـ فأيًض 

مػػل ضػػعاف إف كػػلف لبػػف هػػلن ، كىبػػد للا بػػف أبػػ  أحمػػد بػػف ْحػػش بػػف رئػػلب  لىمػػدن ، إمػػل مْهػػكؿ، كلم
، كىػػيس بكلىػػد بكاػػر بػػف ىبػػد للا بػػف ل شػػس، كمػػل ظنػػه لبػػف أبػػ  حػػلتـ حػػاف ْمػػع مْهػػكؿ لىحػػلؿ أيضػػلً 

م ، كلىذؼ اركؼ ىف لبػف ىبػلس  لْىُبَ لِرؼّ بانهمل، ك  قد فصِ بانهمل، فْعِ لىذؼ اركؼ ىف ى   ف  تْر

                                                           

َكلِئد َكَمْنَبع لىَفَكلِئد ِىْ َهْاَ ِم  )( ٔ) َمُع لىز  ْْ  (.ٚ٘ٚٚ/ رقـ ٘ٔٙ/  َٗم
 (.ٖٖٔٚ/ رقـ ٕٕٕ/  ٚ) ِى ط َبَرلِن ّ ( لىمعْـ ل كَّط ٕ)
َكلِئد َكَمْنَبع لىَفَكلِئد ِىْ َهْاَ ِم  )( ٖ) َمُع لىز  ْْ  (.ٖٚٙٚ/ رقـ ٓٛٗ/  َٗم
/ رقـ ٘ٔٗبف ىبدلىكلحد ل صبهلن  لىدقلؽ )ص ُمَحم د(، مْ س ف  رؤي  للا ىٜٛٙ/ رقـ ٖٖ/ ٖ( أملى  لبف بشرلف )ٗ)

َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِق ّ  ُيْنَظر:(، ك ٜٛٙ  (.ٛ٘ٙ٘ٔ/ رقـ ٜ٘ٚ/ ٚ) لىَّ 
ىـ أى ر  ُقْ ُت:(. ٕٖٔ/ ٚ) لىُمَ قِّفلىبدر لىمنار ف  ت ريس ل حلداث كل  لر لىكلقع  ف  لىشرح لىكبار لبف  ُاْنَظر:( ٘)

 ى يه ف  لىمطبكع مف كتلب لىمهذب ف  فقه لإلملـ لىشلفع  ىإلْشِباِ  .
 (.ٕٖٔ/ ٚ) لىُمَ قِّف  ف  لىشرح لىكبار لبف لىبدر لىمنار ف  ت ريس ل حلداث كل  لر لىكلقع (ٙ)
 (.ٕٛٗ/ ٗ( لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )ٚ)
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م  أ رػ، كأاهمل كلف فحلىػه مْاْ كَ )كهك كلىد بُ  ل، فهػذو ى ػِ لى بػر لىمػذككر، فػلى ـ هكىػ  أيًضػر( ف  تْر
   .(ٔ)ذىؾ"

ككِ هؤلِ مع ـك لىعاف مع ػـك لىحػلؿ كمػل قررتػه لف: "ط  معقًبل ى   كةـ لبف لىقَ  لىُمَ قِّفقلؿ لبف 
، كمػل بانػت ذىػؾ ِ َقػ كقػد ى مػت حلىػه كهػك  ُقْ ُت: ،(ٕ)"ىؾ، إل ىبد للا بف أب  أحمد  فإن  ل أى ـ حلىه

لىحداث، كى يه فهذو لىع ِ لىمذككر  ك هل مردكد    ف هؤلِ لىػركل  ْميًعػل قػد ىرفػت أىاػنهـ ىند ت ريس 
كقد تكبع كمل بانت كلىحمد  لىمدن ، فهك ىيس بحدا ه بأس، ُمَحم ديحا  بف كىرؼ حلىهـ كهـ  قلت إل 

  بمل منه ى انل مف لىكصكؿ إى  هذو لىنتاْ . 
ػػػػف إَّػػػػنلدو لىنػػػػككؼ  ، (ٗ)"ذكػػػػلرَّػػػػنلد حَّػػػػف َكَمػػػػل ِفػػػػ  ل إبلكؼ، فقػػػػلؿ: "كلفقػػػػه لىُمَنػػػػك  ،(ٖ)ف ػػػػذل حَّ 

بَّػككت أبػ  دلكد ى يػه، ل َّػيمل كهػك  كقد أَى  ػُه غاػر كلحػد، كحَّػنه لىنػككؼ متمَّػكلً لكؼ، بقكىه: " َ كلىَّ  
ػػػه آ ػػػر ىػػػف ى ػػػ ، بػػػِ ىػػػه شػػػكلهد ىػػػف ْػػػلبر كأنػػػس كغارهمػػػل لىط َبَرلِنػػػ ّ ىنػػػد   ،(٘)"فػػػ  لىصػػػغار، مػػػف ْك

 كللا أى   كأى ـ. .(ٙ) كصححه ل ىبلن
هلبف  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـاني: َْ َ َنل َيْعُقكُب ْبُف ُحَمْاٍد لْىَمػداِن   : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َمل َ َنل (ٚ)َحد   ُمَحم ػد، َحػد 

َ َنل َ لِىُد ْبُف ََِّعاٍد، َىْف َأِب  َزْيَنَب َمْكَى  َحلِزـِ ْبِف َحرْ (ٛ)ْبُف َمْعفٍ  رضػ   َىْف َحلِزـِ ْبِف َحْرَمَ ػ َ  ،(ٜ)َمَ  َ ، َحد 

                                                           

 (.ٖٚ٘/ َٖبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )( ٔ)
 (.ٕٖٔ/ ٚ) لىُمَ قِّفلىبدر لىمنار ف  ت ريس ل حلداث كل  لر لىكلقع  ف  لىشرح لىكبار لبف  (ٕ)
 (.ٓٓٛٔ/ رقـ ٜٚٗ/ ٔ(، ريلض لىصلىحاف ىه )ٖٕٔٔ/ رقـ ٘ٓٗ)ص ى ن َكِكؼّ ل ذكلر  (ٖ)
 (.ٗٓ٘/ َٕنلكؼ )( لىتيَّار بشرح لىْلمع لىصغار ى مُ ٗ)
 (.ٜٖٔٔ/ رقـ ٜٕٚ( لىمقلصد لىحَّن  ى َّ  لكؼ )ص٘)
 (.ٕٗٗٔ/ رقـ ٜٚ/ ٘( إركلِ لىغ اِ ف  ت ريس أحلداث منلر لىَّباِ ىألىبلن  )ٙ)
، نزيِ مك ، كقد انَّب ىْدو،  ( يعقكبٚ) ربمل كهـ، مف لىعلشر ، ملت َّن  أربعاف أك  صدكؽ بف ُحَمْاد بف كلَِّب لىَمَدِن  

ر )إحدػ كأربعاف.  َْ  (.٘ٔٛٚ/ رقـ ٚٓٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
دْبُف َمْعٍف بف  ُمَحم د( ٛ) ، أبك اكُنس لىَمَدِن    ُمَحم  ، مف لى لمن ، ملت بعد لىتَّعاف كقد ْلكز لىتَّعاف. ِ َق ، ْبف َمْعف لىِغَفلِرؼ 

ر ) َْ  (.ٖ٘ٔٙ/ رقـ ٛٓ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، مْهكؿ، مف لىرلبع . قلؿ لبف لىمدان : أبك زينب (ٜ) مكى  حلـز بف حرم  ،  ،أبك زينب، مكى  حلـز بف َحْرم   لىِغَفلِرؼ 

ك  إل بل، ل نعرؼ أبل زينب، كقلؿ لىمزؼ: حْلزؼ، ل يعرؼ لَّمه، كقلؿ لبف ركػ ىف: حلـز ف  ل حكؿ كل ق
ر، ُقْ ُت: مْهكؿ كمل قلؿ لبف حْر، ف ـ ُاذكر فيه ْرحًل  مِّ َْ حْر: ركػ ىنه:  لىد بف َّعاد بف أب  مريـ، كُنعيـ لىُم

ر )ص  َْ لؿ ِىْ ِمزِّؼ )(، تَ ٕٔٔٛ/ رقـ ٕٗٙكل تعديًة. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح َْ ِِ لىرِّ / ْٖٖهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
ر )ٜٖٚٚ/ رقـ ٖٖٙ َْ  (.ٙٚٗ/ رقـ ٗٓٔ/ ٕٔ(. َتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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ِ، َفِإن َهػػل  ملسو هيلع هللا ىلص، َقػلَؿ: َمػَرْرُت ِبػػلىن ِب ِّ (ٔ)للا ىنػه ، َأْكِ ػْر ِمػْف َقػْكِؿ: َل َحػػْكَؿ َكَل ُقػك َ  ِإل  ِبػلَّلل  َفَقػلَؿ ِىػ : "َيػل َحػػلِزـُ
ن ِ " َْ ِمْف ُكُنكِز لْى
(ٕ). 

 ِث:َتْخِرْيُج الَحِديْ 
هلنفرد لبف  َْ ت   َمل   .بت ريْه دكف أصحلب لىكتب لىَِّّ
هُ   بػف ُمَحم ػد ِمػْف َطِرْيػقِ ، (٘)، كأبػك ُنعػيـ(ٗ)لبػف أبػ  ىلصػـ، ك (ٖ)ف  لىت لريخ لىكباػر لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
 به ب فظه.  لْىِغَفلِرؼّ  ُمَحم دَمْعِف ْبِف 

رضػػػػ  للا ىنهمػػػػل   (ٚ)ر، كأبػػػػ  ذَ (ٙ)ؼ رِ عَ ْشػػػػد صػػػػحيح  منهػػػػل حػػػػداث أبػػػػ  مكَّػػػػ  ل َ لهِ كَ كىػػػػه َشػػػػ
هُ  همل لبف َأْ َرَْ َْ  .(ٛ)ب فع قريب َمل

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
ػد ىػه ُمتػلبع، قػلؿ لىبصػارؼ:  ضعاف لإلَّنلد   ف مدلرو ى   أب  زينب، كهك مْهكؿ، كىػـ اْك

هىـ ا رج لبف " َْ  ،لى مَّ  ل صػكؿىحلـز بف حرم   َّكػ هذل لىحداث كىيس ىه ركلي  ف  ش ِ مف  َمل
َّنلد حدا ه فيه مقلؿ  أبك زينب ىـ يَّـ كىـ أر مػف ْرحػه كل مػف ك قػه ك لىػد بػف َّػعاد هػك لبػف أبػ   كلم

َقػػلتفػػ   ِحب ػػلفذكػػرو لبػػف  ،يمػػ مػػريـ لىت   ػػدك  ،لى ِّ  ،فػػ  صػػحيحه لْىُبَ ػػلِرؼّ لرؼ لحػػتس بػػه َفػػف لىغِ ْعػػبػػف مَ  ُمَحم 
 .(ٜ)"كضعفه لىتِّْرِمِذؼّ أب  هرير  ركلو  ثِ ِمْف َحِداْ  َكَىُه َشلِهدٌ  ، ت ف فيهكيعقكب مً 

كىع ػػه حَّػػنه بشػػكلهدو   ف فيػػه أبػػل زينػػب كمػػل بانػػت كهػػك  ُقْ ػػُت:، (ٓٔ)كحَّػػف إَّػػنلدو لبػػف حْػػر
نمػػػل ىػػػه شػػػكلهد صػػػحيح : منهػػػل ىػػػف أبػػػ  مكَّػػػ   ػػػد ىػػػه ُمتػػػلبع، كلم مْهػػػكؿ كمػػػل قػػػلؿ لبػػػف حْػػػر، كل اْك

. كللا (ٔٔ)إَّػنلدو بػذىؾ، كصػححه ل ىبػلن  بشػكلهدو ل شعرؼ كأب  ذر رض  للا ىنهمػل، فتبػاف أنػه َقػك ػ 
 تعلى  أى ـ.

                                                           

، صحلب ، ِىَدلُدُو ِف  لْىَمَدِناِّاَف. ٔ)  (.ٗٙٛ/ ٕمعرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ُاْنَظر:( حلـز بف َحْرم   لْ َََّْ ِم  
ه )( ٕ) َْ  (.ٕٖٙٛ/ رقـ ٕٗٚ/ ََُّٗنُف لْبف َمل
 (.ٖٓٚ/ رقـ ٜٓٔ/ ٖ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٖ)
 (.ٜٖٕٗ/ رقـ ٖٕ٘ /ٗكلىم لن  لبف أب  ىلصـ )( لآلحلد ٗ)
 (.٘ٙٛ/  ٕ( معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ )٘)
ه ) قلؿ ل ىبلن : صحيد. صحيد( ٙ) َْ  (.ٕٖٗٛ / رقـٕٖٗ/ ٛكضعاف ََُّنُف لْبف َمل
لؿ لىصحيد غار َّةـ أب  لىُمْنذر كهك لىَهْاَ ِم ّ ( قلؿ ٚ) لىه ْر َكلِئد َكَمْنَبع لىَفَكلِئد ِىْ َهْاَ ِم  )". ِ َق : "كْر َمُع لىز  ْْ /  َٚم

ه(. كقلؿ ل ىبلن : صحيد. صحيد لبف ٕٕٙٔٔ/ رقـ ٖٕ٘ َْ  (.ٖٖٛٓ/ رقـ ٖٕٖ/  ٕ) َمل
ه )( ٛ) َْ   (.ٕٖ٘ٛ، ٕٖٗٛ/ رقـ ٖٕٚ/ ََُّٗنُف لْبف َمل
لْ  ف  زكلئد لبف ٜ) ه( مصبلح لىْز َْ  (.ٖٓ٘ٔ/ رقـ ٖٙٔ/  ٗى بكصارؼ ) َمل
 (. ٜٖ٘ٔ/ رقـ ٖ/ ٕ( لإلصلب  ف  تمااز لىصحلب  لبف حْر )ٓٔ)
 (.ٜٚٓٚ / رقـٖٓٔٔ/ ٕ( صحيد لىْلمع لىصغار كزيلدته ىألىبلن  )ٔٔ)
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ْحَمِن ْبــُن َمْيَســَرَة اْلَحْفــَرِميُّ  (د ق) -٘٘ , مــات ســنة (ٕ)مــن الرابعــة ,يِصــمْ حِ ة الْ مَ مَ و َسـُبــأَ , (ٔ)َعْبـُد الــر 
 .(ٖ)تلريباً  تسعين وماوة

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: َكَقل، (ٗ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(٘)َمْقُبْكؿَؿ لْبُف َح
  .(ٙ)ِ َق قلؿ لىعْ  : أقوال النُّلاد فيو: 
َحِريػز كأبػك  :كقػلؿ: ركػ ىنػه ،أبػل ُشػَرْيد: ككنػلو، لى َِّقػلتفػ   (ٛ)كف لبػف َ َ ُفػ ،(ٚ)ِحب لفلبف كذكرو 

ىـ ارك ىنػه غاػر  ،قلؿ ى   ْبف لىمدان : مْهكؿ، ك (ٓٔ)ك هـ  قلت َحِريز: شاكخ َأُبك َدلُكد، كقلؿ (ٜ) لىد
كىػلب ى ػ  ىبػد ، َحِريػز، كقلؿ لبف لىقطلف: مْهكؿ لىحػلؿ، ل ُيعػرؼ، ركػ ىنػه: (ٔٔ)َحِريز بف ى ملف

، ذكػرو أبػك ِ َقػ بِ هك معػركؼ فقلؿ: " لىُمَ قِّفلبف  كَتَعق َبه، (ٕٔ)لىحق َّككته ىف حدا ه ف  "مَّد لىرأس"
ىػيس كػذىؾ  فقػد ركػ ىنػه  ػكر بػف  ،زْيػرِ ىنه إل حَ كقكىه: إنه ل يعرؼ ركػ ، ف   قلته ِحب لفبف لحلتـ 

، كقػػػلؿ (ٖٔ)فقػػػد لرتفعػػػت ىنػػػه ْهلىػػػ  ىانػػػه كحلىػػػه" ،اف لىمػػػزؼ فػػػ  تهذابػػػهازيػػػد، ذكػػػرو لىحػػػلفع ْمػػػلؿ لىػػػدِّ 
 نػل ىبػد  :رْاػكَ كقػلؿ لبػف بُ ، (ٗٔ)"َرَكػ َىنه:  كر ْبف َاِزيد، كَحِريز ْبف ى ملف، كصفكلف ْبف َىْمركلىمزؼ: "

، (ٙٔ)، كقػػلؿ لىِكْنػػِدؼ: كػػلف فقاهػػلً (٘ٔ)شػػريفلً  ىفيفػػلً  ، ككػػلف فقاهػػلً  ّ مِ رَ ْضػػ  أبػػك َمْيََّػػَر  لىحَ رَ ََّػػيْ لىػػرحمف بػػف مَ 
لُو"، فقلؿ: "لْىَحلِكـكصحد حدا ه  َْ ـْ ُاَ رِّ ََّْنلِد َكَى َهَذل َحِداٌث َصِحيُد لإْلِ

(ٔٚ). 

                                                           

 (.ٙٔٔهل )ص ( َّبق تعريفٔ)
ر )( ٕ) َْ  (.ٕٕٓٗ/ رقـ ٖٔ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)  (.ٕٓٔ/ رقـ ٜٛٓ/ َٗتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٕٖٖٚ/ رقـ ٙٗٙ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)
ر )( ٘) َْ  (.ٕٕٓٗ/ رقـ ٖٔ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِ  ّ ِى ْ  لى َِّقلت( معرف  ٙ) ْْ  (.ٜٔٛ/ رقـ ٖٓٓ/ ٔ) ِع
 (.ٛٛٓٗ/ رقـ ٜٓٔ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٚ)
 (.ٕٖٛ٘/ رقـ ٜٖٕ/ ِٛإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ ) ُاْنَظر:( ٛ)
 (.ٕٖٛ٘/ رقـ ٜٖٕ/ ٛ) لىمصدر نفَّه( ٜ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٓٔ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٖٜٖٚرقـ / ٓ٘ٗ/ َٚٔتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.ٖٜٖٚ/ رقـ ٓ٘ٗ/ ٚٔ) لىمصدر نفَّه( ٔٔ)
 (.ٚٗ٘ٔ/ رقـ ٜٓٔ/ َٗبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف ) ُاْنَظر:( ٕٔ)
 (.ٜٕٓ/  ٕ) لىُمَ قِّف(  لىبدر لىمنار ف  ت ريس ل حلداث كل  لر لىكلقع  ف  لىشرح لىكبار لبف ٖٔ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )تَ  ُاْنَظر:( ٗٔ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٖٜٖٚ/ رقـ ٓ٘ٗ/ ْٚٔهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.ٕٖٛ٘/ رقـ ٜٖٕ/ ِٛإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ ) ُاْنَظر:( ٘ٔ)
 (.ٕٖٛ٘/ رقـ ٜٖٕ/ ٛ) لىمصدر نفَّه( ٙٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ ) ُاْنَظر:( ٚٔ)  (.ٖ٘٘ٛـ / رق٘ٗ٘/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
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ف ىنػه، كتك اػق هػؤلِ لىن قػلد ىػه، ترتفػع ، كبركلي  أك ر مف ل نػالىذ َهِب ، كمل قلؿ ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 ىنه ْهلى  لىحلؿ لىت  كصفه بهل لبف لىقطلف. كللا تعلى  أى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
هكلبف  َأُبك َدلُكدأ رج ىه  َْ هحدا ًل، كىند لبف  َمل َْ  حدا ًل آ ر، كهمل ى   لىن حك لىت لى : َمل

َ َنل َمْحُمػػكُد ْبػػُف َ لِىػػدٍ : َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  َأُبػػك َدلُكد َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ  ـول:الحــديث ا ، َكَيْعُقػػكُب ْبػػُف َكْعػػٍب (ٔ)َحػػد 
َ َنل لْىَكِىاػُد ْبػُف  -َىْفُظُه  - (ٕ)لْ َْنَطلِك    ْبػِف  ، َىػْف َىْبػِد لىػر ْحَمفِ (ٗ)، َىػْف َحِريػِز ْبػِف ُىْ َمػلفَ (ٖ)ُمَّْػِ ـَقلَل: َحد 

ـِ ْبِف َمْعِدؼ َكِربَ  ِ "، َقػلَؿ: (٘)رض  للا ىنه َمْيَََّرَ ، َىِف لْىِمْقَدل ػل َبَ ػَغ َمَّْػَد  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْاػُت َرَُّػكَؿ ّللا  ػَأ، َفَ م  َتَكض 
ـِ َرْأَِِّه، َفَأَمر ُهَمػل ْيِه َىَ   ُمَقد  ُهَمػل ِإَىػ  لْىَمَكػلِف لى ػِذؼ َبػَدَأ ِمْنػهُ  ،(ٚ)َحت ػ  َبَ ػَغ لْىَقَفػل (ٙ)َرْأَِِّه، َكَضَع َكف  ـ  َرد  ، " ُػ

 .(ٛ)َقلَؿ َمْحُمكٌد: َقلَؿ: َأْ َبَرِن  َحِريزٌ 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
ػػػهُ  َكَمََّػػػَد ِبُأُذَنْيػػػػِه َظلِهِرِهَمػػػػل ىػػػف محمػػػػكد بػػػف  لىػػػػد كهشػػػػلـ بػػػف  لىػػػػد بػػػه ب فػػػػع " َأُبػػػػك َدلُكد َأْ َرَْ

َِ َأَصلِبَعُه ِف  ِصَملِخ ُأُذَنْيهِ "لـٌ ، َزلَد ِهشَ "َكَبلِطِنِهَمل َكَأْدَ 
(ٜ)"(ٔٓ). 

ػػػػػهُ ك  ػػػػػهلبػػػػػف  َأْ َرَْ َْ ػػػػػَأ َفَمََّػػػػػَد ِبَرْأَِّػػػػػِه َكُأُذَنْيػػػػػِه، َظلِهَرُهَمػػػػػل ىػػػػػف هشػػػػػلـ بػػػػػف ىمػػػػػلر ب فػػػػػع: " َمل َتَكض 
  .(ٔٔ)"َكَبلِطَنُهَمل
 

                                                           

، مف صغلر لىعلشر ، ملت َّن  َّبع كأربعاف كىه  ةث كَّبعكف. ِ َق  ، أبك ى   لىدمشق ، مِ    ( محمكد بف  لىد لىَّ  ٔ)
ر ) َْ  (.ٓٔ٘ٙ/ رقـ ٕٕ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ر )تَ ، مف لىعلشر . ِ َق ( يعقكب بف كعب بف حلمد لىَحَ ِب ، أبك اكَّف، نزيِ أنطلكي ، ٕ) َْ ص ْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٕٛٚ/ رقـ ٛٓٙ

مته ،( لىكىاد بف ُمَِّْ ـٖ)  (.ٓٛ)ص  ِ َق   ىكنه ك ار لىتدىيس كلىتَّكي ، َّبق تْر
، لىحمص ، ٗ)    ةث كَّتاف كىه  ةث ، مف لى لمَّ ، ملت َّنرم  بلىنْصب،  بت، ِ َق ( َحِريز بف ى ملف لىر َحِب  

ر )ص . ك ملنكف َّن  َْ  (.ٗٛٔٔ/ رقـ َٙ٘ٔتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، َكَملَت ِبحِ ٘) ـَ ل : َأُبك َيْحَا ، صحلب ، َََّكَف لىش  َِ ، َكِقا ـُ ْبُف َمْعِدؼ َكِرَب َأُبك َكِريَمَ  لْىِكْنِدؼ  ْمَص َََّنَ  ََّْبٍع َكَ َملِناَف، ( لْىِمْقَدل

 (.ٕ٘٘٘/ ٘معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ُاْنَظر:َك لْبُف ِإْحَدػ َكِتَِّْعاَف َََّنً . َكهُ 
 (.ٔٔٔ/ رقـ ٖٖٓ/ ٔ( َفَأَمر ُهَمل: مف لإلمرلر. شرح أب  دلكد ى عان  )ٙ)
 (.ٕٖ/ رقـ ٖٙ /ٔإبرلهيـ لىَكْحةن  )( َحت   َبَ َغ لْىَقَفل: لىمقصكد مف ذىؾ تعميـ لىرأس بلىمَّد. َّبِ لىَّةـ  ب  ٚ)
 (.ٕٕٔ/ رقـ ٖٓ/ ََُّٔنُف َأِب  َدلُكد )( ٛ)
 (. ٕٔٔ/ رقـ ٖٗٓ/ ٔ( ِصَملِخ ُأُذَنْيِه:  قب ل ذف، كيقلؿ بلىَّاف. شرح َّنف أب  دلكد ى عان  )ٜ)
 (.ٖٕٔ/ رقـ ٖٔ/ ََُّٔنُف َأِب  َدلُكد )( ٓٔ)
ه )( ٔٔ) َْ  (.ٕٗٗ/ رقـ ٕٕٛ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
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َ ْيِه َ َةً ل َ َةً لكف  مكضع آ ر ب فع: " َِ ِرْْ َأ، َفَغََّ    ة تهـ )محمػكد بػف  لىػد، كهشػلـ (ٔ)"َتَكض 
 .ُمَِّْ ـبف  لىد، كهشلـ بف ىملر( ىف لىكىاد بف 

ػػهُ ك  ِ " ، ب فػػع:(ٕ)لْىُمِغاػػَر   َأِبػػ ِمػػْف َطِرْيػػقِ  َأُبػػك َدلُكد َأْ َرَْ َِ  ملسو هيلع هللا ىلصُأِتػػَ  َرَُّػػكُؿ ّللا  ػػَأ َفَغََّػػ ِبَكُضػػكٍِ َفَتَكض 
ـ  َتَمْضَمَض كَ  ْيِه َ َةً ل ُ  ـ  َمََّػَد ِبَرْأَِّػِه  ،لََّْتْنَشَق َ َةً لَكف  َِ ِذَرلَىْيػِه َ َة ًػل َ َة ًػل  ُػ ـ  َغََّػ َهػُه َ َة ًػل  ُػ ْْ َِ َك َكَغََّ
 ( ىف َحِريز بف ى ملف به.لْىُمِغاَر ، كأبك ُمَِّْ ـ)لىكىاد بف  ِكَةُهَمل  (ٖ)"َكُأُذَنْيِه َظلِهِرِهَمل َكَبلِطِنِهَمل

ػهُ ى ملف بػف ىفػلف رضػ  للا ىنػه   ْف َحِدْاثِ مِ صحيد  َكَىُه َشلِهدٌ   (٘)لْىَحػلِكـ، ك (ٗ)َأُبػك َدلُكد َأْ َرَْ
ػهُ ىبػد للا بػف ىبػلس رضػ  للا ىنهمػل   ِمػْف َحػِدْاثِ بزيلد  أىفلظ، كشػلهد آ ػر  ، (ٙ)بمعنػلو لىتِّْرِمػِذؼّ  َأْ َرَْ

ذ ْبػػف َىْفػػَرلِ ِمػػْف َحػػِدْاثِ ك  َبيِّػػع ِبْنػػت ُمَعػػكِّ ػػهُ هػػل  رضػػ  للا ىن لىر  ػػهلبػػف  َأْ َرَْ َْ ػػَأ لىن ِبػػ   ب فػػع " َمل ، ملسو هيلع هللا ىلصَتَكض 
ْحَرْؼ ُأُذَنْيهِ  ُْ َِ ِإْصَبَعْيِه ِف    .(ٚ)"َفَأْدَ 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
ِقَبػػِ أبػػ  قػػد صػػرح بلىَّػػملع، كُتكبػػع كػػذىؾ مػػف  ُمَّْػػِ ـصػػحيد لإلَّػػنلد كركلتػػه  قػػلت، كلىكىاػػد بػػف 

كل يضرو ذىؾ  ىـ ُاتلبع فيه ، كىبد لىرحمف بف َمْيََّر ِ َق ، كهك َتلم  ُمَتلَبَع  د كس لىَ ْكَلِنّ  لىُمِغار  ىبد لىقُ 
 .ِ َق فهك 

بػه  فيكػكف محتْػلً  (ٜ)لإلشػبا   كىبػد لىحػق، (ٛ)َأُبػك َدلُكد هذل حداث َّكت ى يػه: لىُمَ قِّفقلؿ لبف 
مل صح أك حَّنلً  ىندهمل، إمل صحيحلً   .(ٓٔ)ىند ىبد لىحق يحلً ىند أب  دلكد، كلم

 كقف ىف تصحيحه، كلف انبغ  ىه لىت  كأمل لىترلض لبف لىقطلف ى   ىبد لىحق بأنه: "
 
 
 

                                                           

 (.ٚ٘ٗ/ رقـ ٜٕٓ/ ٔ) لىمصدر لىَّلبق( ٔ)
َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ، مف لىتلَّع ، ملت َّن  ل نت  ىشر . ِ َق   لىحمص ، رَ اْ غِ  ، أبك لىمُ نِ َل كْ ( ىبد لىقدكس بف لىحْلج لى ُ ٕ)

ر ) َْ  (.٘ٗٔٗ/ رقـ ٖٓٙصلْبِف َح
 (.ٕٔٔ/ رقـ ٚٗ/  ٔ( َّنف أب  دلكد )ٖ)
 صحيد.(. قلؿ ل ىبلن : ٙٓٔ/ رقـ ٕٙ/ ٔ) لىمصدر نفَّه( ٗ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٘)  (. ٕٚ٘/ رقـ ٜٕٗ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 : حَّف صحيد.لىتِّْرِمِذؼّ (. قلؿ ٖٙ/ رقـ ٕٜ/ ََُّٔنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٙ)
ه )( ٚ) َْ  (. قلؿ شعاب ل رنؤكط: صحيد ىغارو.ٔٗٗ/ رقـ ٕٕٛ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
 (.ٕٕٔ / رقـٖٓ/ ََُّٔنُف َأِب  َدلُكد )( ٛ)
 (.ٚٙٗ/ ْٔشِبْاِ ّ  )( ُاْنَظر: ل حكلـ لىكبرػ ىإلٜ)
 (.ٕٚٓ/ ٕ) لىُمَ قِّف( لىبدر لىمنار ف  ت ريس ل حلداث كل  لر لىكلقع  ف  لىشرح لىكبار لبف ٓٔ)
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يػػز بػػف ى مػػلف مػػف رِ َّػػب إىػػ  حَ ، أك مػػف أْػػِ مػػل نُ (ٔ)كتَّػػكيته ُمَّْػػِ ـمػػف أْػػِ تػػدىيس لىكىاػػد بػػف 
 .(ٕ)" ر ََّ يْ كمف أِْ لىْهِ بحلؿ ىبد لىرحمف بف مَ  ،حلب أؼ ف  بعض لىص  َِّك لىر  

رح بلىَّػػػملع، كُتكبػػػع كػػػذىؾ مػػػف ِقَبػػػِ أبػػػ  لىُمِغاػػػر  ىبػػػد لىُقػػػد كس صػػػقػػػد  ُمَّْػػػِ ـلىكىاػػػد بػػػف  ُقْ ػػػُت:
ف كلف نلصبًيل، ِ َق  بف ى ملف زَحِريك  ،َتلم  ُمَتلَبَع  لىَ ْكَلِنّ   ف كىبد لىرحمف بف َمْيََّر   كلم ىـ ُاتلبع فيه كلم

كممف تعق ب لبف لىقطلف ى ػ  ذىػؾ لبػف ص  لىقكؿ فيه. ، كمل هك كلضد ف   ةِ َق ة يضرو ذىؾ فهك ف
مػ  لىُمَ قِّف رلَّػ ، ك ػتـ فقػلؿ: " ىبػد لىػرحمف بػف َمْيََّػر  بمل ذكرته ف  تْر ل  ،فػإذل لىحػداث حَّػفرلكؼ لىدِّ

كتبعػػه ى ػػ  ، قػػلؿ فػػ  كةمػػه ى ػػ  لىمهػػذب: إنػػه حػػداث حَّػػف ،بػػف لىصػػةحلاف ْػػـر أف لىشػػاخ تقػػ  لىػػدِّ 
 ،(٘)"(ٗ)بإَّػػػنلد صػػػحيد َأُبػػػك َدلُكدككؼ فػػػ  لى ةصػػػ : ركلو كقػػػلؿ لىن ػػػ، (ٖ)لىمهػػػذبككؼ فػػػ  شػػػرح ذىػػػؾ لىن ػػػ

، كحَّف لىبكصارؼ إَّػنلد لبػف (ٚ)، كل ىبلن (ٙ)كصحد إَّنلدو أبك ْعفر لىط برؼ ف  كتلبه تهذاب لآل لر
ه َْ َمل
(ٛ) . 

 د صحيح  كمل بانت ف  لىت  ريس. كللا تعلى  أى ـ. لهِ كَ كىه شَ 
هلبف  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث الـاني: َْ َ َنل َأُبك َبْكِر : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َمل َ َنل َاِزيػُد ْبػُف (ٜ)ْبُف َأِبػ  َشػْاَب َ لَحد  ، َحػد 

َبْاػِر ْبػِف ُنَفْاػرٍ (ٔٔ)، َأ برَنل َحِريُز ْبػُف ُىْ َمػلفَ (ٓٔ)َهلُركفَ  ُْ َ ِن  َىْبػُد لىػر ْحَمِف ْبػُف َمْيََّػَرَ ، َىػْف  ، َحػد 
ْف َىػ ،(ٕٔ)

ػػلٍش لْىُقَرِشػػ ِّ  ح  َْ ػػب لَبَ   ملسو هيلع هللا ىلص، َقػػلَؿ: َبػػَزَؽ لىن ِبػػ   (ٖٔ)رضػػ  للا ىنػػه ُبَّْػػِر ْبػػِف  ـ  َكَضػػَع إْصػػُبَعُه لىَّ  ِفػػ  َكفِّػػِه،  ُػػ
                                                           

حداث مف ، فيأت  لىمدىس لىذؼ َّمع لىِ َق اركيه ىف ضعاف ىف  لى َِّق ، كذىؾ ِ َق ( لىتَّكي : أف اركؼ حدا ًل ىف شاخ ٔ)
لى لن ، فيَّكؼ لإلَّنلد ك ه  لى َِّق ىف  لى َِّق ل كؿ، فيَّقط لىضعاف لىذؼ ف  لىَّند، كيْعِ لىحداث ىف شا ه  لى َِّق 

 (.ٕٕٗ/ ٔ قلت. شرح ن ب  لىفكر ى قلرؼ )
 (.ٖٙٙ/ َ٘بَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )( ٕ)
 لبف لىصةح ف  كةمه ى   لىمهذب، كل حكـ لىنككؼ ف  لىمْمكع شرح لىمهذب. ( ىـ أى ر ى   حكـٖ)
 (.ٚٛٔ/ رقـ ٓٔٔ/ ٔ) ى ن َكِكؼّ (  ةص  ل حكلـ ف  مهملت لىَّنف كقكلىد ل حكلـ ٗ)
 (.ٜٕٓ/  ٕ) لىُمَ قِّف( لىبدر لىمنار ف  ت ريس ل حلداث كل  لر لىكلقع  ف  لىشرح لىكبار لبف ٘)
(. ىـ أى ر ى يه ف  لىمطبكع مف كتلب تهذاب لآل لر ٕٖٛ٘/ رقـ ٜٖٕ/ ِٛإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ىمغ طلؼ ) ُاْنَظر:( ٙ)

 ؼ.رِ بَ  ب  ْعفر لىط  
 (.ٖٔٔ/ رقـ ٕٛٓ/ ٔ( صحيد أب  دلكد ىألىبلن  )ٚ)
لْ  ف  زكلئد لبف ٛ) ه( مصبلح لىْز َْ  (.ٙٛٔ/ رقـ ٙٙ/ ٔى بكصارؼ ) َمل
مته ِ َق ، حلفع، صلحب تصلناف ف َأِب  َشْاَب ،( َأُبك َبْكر لبْ ٜ)  (.ٕٙ)ص  َّبق تْر
، متقف، ىلبد، مف لىتلَّع ، ملت َّن  َّت ِ َق ، أبك  لىد لىكلَّط ، َمْكَلُهـ( ازيد بف هلركف بف زلذلف لىَّ  م ، ٓٔ)

ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذاْ كملئتاف كقد قلرب لىتَّعاف.  َْ  (.ٜٛٚٚ/ رقـ ٙٓٙصِب لْبِف َح
مته ف  لىحداث لىَّلبق. ، ِ َق   بت، ُرِمَ  بلىن ْصب.يز بف ى ملفرِ ( حَ ٔٔ)  َّبق تْر
(ٕٔ ، ، لىِحْمِص   َبْاِر ْبِف ُنَفْاٍر بف ملىؾ بف ىلمر لىَحْضَرِم   ُْ ، ك بيه صحب ، فكأنه هك ِ َق (  ، ْ اِ، مف لى لني ، م ضـر

ر )ىمر ملت َّن   ملناف كقاِ بعدهل.  مل كفد إل ف  ىهد َْ  (.ٜٗٓ/ رقـ ٖٛٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لِماِّاَف. ٖٔ) : ِبْشٌر، صحلب ، ِىَدلُدُو ِف  لىش  َِ ، َكِقا لٍش لْىُقَرِش   ح  َْ  (. ٕٔٗ/ ٔمعرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ُاْنَظر:( ُبَُّْر ْبُف 
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ُزِن  ِْ : َأن   ُتْع  ِ َْ َكَقلَؿ: "َيُقكُؿ ّللا ُ َىز  َك
ِِ َهػ (ٔ) ، َكَقْد َ َ ْقُتَؾ ِمْف ِمْ  ـَ  -ِذِو، َفػِإَذل َبَ َغػْت َنْفَُّػَؾ َهػِذِو لْبَف آَد

َدَقِ ؟" ُقْ تُ  - َكَأَشلَر ِإَى  َحْ ِقهِ  ُؽ، َكَأن   َأَكلُف لىص   .(ٕ)َأَتَصد 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هِ  ِْ هلبف  لْنَفَرَد ِبَتْ ِرْي َْ ت . َمل  دكف أصحلب لىكتب لىَِّّ
هُ   َحِريػز ْبػف ُىْ َمػلف ِمػْف َطِرْيػقِ  ِكَةُهَمػل  (ٗ)ِبِمْ ِ ػهِ  لْىَحػلِكـ، ك (ٖ)بزيػلد  أىفػلظ َأْحَمػد ْبػف َحْنَبػِ َأْ َرَْ

 به.
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

لىػه  قػلت، كىػـ ُاتػلبع فيػه ىبػد لىػرحمف بػف َمْيََّػَر  كل يضػرو ذىػؾ فهػك  ، ِ َقػ صحيد لإلَّنلد، كْر
ـْ ُاَ رِّ : "لْىَحػػلِكـقػػلؿ  َّْػػَنلِد َكَىػػ ػػلوُ َهػػَذل َحػػِداٌث َصػػِحيُد لإْلِ َْ"

، (ٚ)، كلبػػف حْػػر(ٙ). كصػػحد إَّػػنلدو لىعرلقػػ (٘)
 . كللا تعلى  أى ـ.(ٛ)كلىبكصارؼ 

مـات سـنة  ,ادسـةمـن الس  , , الِمصـِريُّ (ٜ)بـن عـامر الــاِفِليُّ  ُموسى ْبـن َأيـوب (ق عس د)  -ٙ٘
 .(ٓٔ)ـالث وخمسين
ــِو: ــْوُل اإِلَمــاَمْيِن ِفْي َكَقػػلَؿ لْبػػُف ، (ٕٔ)"ِِقػػكهػػك مُ آ ػػر: "، كقػػلؿ فػػ  مكضػػع (ٔٔ)"فقيػػه ،ِ َقػػ : "لىػػذ َهِب قػػلؿ  َق

ٍر:  َْ  .(ٖٔ)َمْقُبْكؿَح
 ، (٘ٔ)، كى   بف لىمدان (ٗٔ)ؼِلىمقر  أبك ىبد لىرحمف ىبد للا بف ازيدك قه : وِ يْ فِ  ادِ النُّل   الُ وَ قْ أَ 

                                                           

(ٔ َْ ُزِن : ِمْف أَْى ِْ ه )ْزَت ِبِصيَغِ  لْىِ َطلِب. حلشي  لىَّندؼ ( ُتْع َْ  (.ٕٚٓٚ/ رقـ ٚ٘ٔ/ ٕى   ََُّنِف لْبف َمل
ه )( ٕ) َْ  (.ٕٚٓٚ/ رقـ ٕٔ/ ََُّٗنُف لْبف َمل
 (.ٗٗٛٚٔ/ رقـ ٖ٘ٛ/ ٜٕ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٖ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٗ)  (.ٖ٘٘ٛ/ رقـ ٘ٗ٘/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ ) ر:ُاْنظَ ( ٘)  (.ٖ٘٘ٛ/ رقـ ٘ٗ٘/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (ٖٕٕٓ/ ٘) ِىْ ِعَرلِق ( ت ريس أحلداث إحيلِ ى ـك لىداف ٙ)
 (.ٗٗٙ/ رقـ ٖٕٗ/ ٔ( لإلصلب  ف  تمااز لىصحلب  لبف حْر )ٚ)
لْ  ف  زكلئد لبف ٛ) ه( مصبلح لىْز َْ  (.ٜ٘ٙ/ رقـ ٖٗٔ/ ٖى بكصارؼ ) َمل
ُاكط ذو لىنَّب  إى  غلِفق مف لَ ْزد، كهك حصف بل ندىس. ىب لى بلب ف  تحرير ل نَّلب ( هٜ)  (.ٗٛٔ/ ٔ) ى َّ 
ر )( ٓٔ) َْ  (.ٜٙٗٙ/ رقـ ٜٗ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٓٛٙ٘/ رقـ ٕٖٓ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٔٔ)
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٕٔ)  (.ٗٗٙ/ َٜتلِرْيُخ لإِلََّْة
ر )( ٖٔ) َْ  (.ٜٙٗٙ/ رقـ ٜٗ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٚ٘ٗ/ ٕ( لىمعرف  كلىتلريخ ى فَّكؼ )ٗٔ)
 (.ٜٕٕ/ رقـ ٓٙٔ/ ٔ( َّؤللت لبف أب  شاب  لبف لىمدان  )٘ٔ)
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َ َنل " ، كقػػلؿ لىعقا ػػ :(ٕ)َأُبػػك َدلُكدك  ،(ٔ)كلبػػف معػػاف ػػدَحػػد  َىػػْف  َيْحَاػػ ، ُيَّْػػَأؿُ َقػػلَؿ: ََّػػِمْعُت  ،ْبػػُف ُىْ َمػػلفَ  ُمَحم 
ػل َرَفَعػهُ  ؟ُمكََّ  ْبػِف َأا ػكَب لْىَغػلِفِق ِّ  ػِه، ِمم  ِمػْف ك " ،  ػـ قػلؿ بعػد ذىػؾ:(ٖ)"َفَقػلَؿ: ُتْنِكػُر َىَ ْيػِه َمػل َرَكػ َىػْف َىمِّ

َبَرنػ  ، َحػد نل ُمكََّػ  بػف َأاػكب لىغػلِفق ، قػلؿ: َأ ؼِبػف ِإَّػملىاِ، َحػد نل لىُمقػر  ُمَحم ػده  مل َحػد نلو َحِدْا ِ 
 - ُيََّػبِّد ِمػف لى  اػِ ملسو هيلع هللا ىلصكػلف رَّػكؿ للا "لس، َأنه ََِّمع َى   بف َأب  طلىب َرض  للا ىنػه يقػكؿ: يَ َىّم  إِ 

ػػػٍد ِمػػػْف َغْاػػػِر َهػػػَذل ، (ٗ)كىلِئشػػػ  ُمعَتِرَضػػػ  َباَنػػػه كَبػػػاف لىِقبَ ػػػِ " - َيعنػػػ  ُيَصػػػّ   اِّ َْ َكلْىَمػػػْتُف َمْعػػػُركٌؼ ِبِإَّْػػػَنلٍد 
 ْْ  .(٘)"هٍ لْىَك

نمل لىمػركؼ ىنػه لىت ك اػق كمػل  ُقْ ُت: كلي  ىنه بهل، كلم كهذل لىقكؿ ىـ يأت  به أحد ممف لشتهر بلىرِّ
كلَّـ ىمه إيػلس، كلىحػداث: ! لَّتنكر حدا ه لبف معاف مع أنه ك قهمتعًْبل: " لىذ َهِب ذكرت، كىذىؾ قلؿ 

، كنقػػِ لبػف حْػػر قػػكؿ لبػػف معػػاف هػػذل (ٙ)"كىهػػذل إَّػػنلد آ ػػر قػػكػ ، صػػ   كىلئشػػ  بانػػه كبػػاف لىقب ػ كػلف يُ 
 ،نكػر لىحػداثمُ : أنػه قػلؿ فيػه ،ىػف يحاػ  بػف معػاف: ؿلقػكيُ بصيغ  لىت مريض مشاًرل إى  ضعفه، فقلؿ: "

 .(ٚ)"لْ ككذل قلؿ لىَّ  
ػػدكقػػلؿ  ػػلبق: " – بػػف ى مػػلف بػػف أبػػ  شػػاب  ُمَحم  ر مػػف أحلدا ػػه ِكػػنْ أنػػل أُ نلقػػِ كػػةـ لبػػف معػػاف لىَّ 

 ، كهذل لتبلًىل منه ىمل نق ه ىف لبف معاف مف إنكلر حدا ه.(ٛ)"مه فكلف ارفعهلأحلداث ركلهل ىف ى
فػػػػ   ِحب ػػػػلف، كذكػػػػرو لبػػػػف (ٓٔ): ل بػػػػأس بػػػػه ّ ِ ػػػػْْ ، كقػػػػلؿ لىعِ (ٜ): "شػػػػاخ رككل ىنػػػػه"َأْحَمػػػػد ْبػػػػف َحْنَبػػػػِكقػػػػلؿ 
  .(ٔٔ)لى َِّقلت

 ، (ٖٔ)، كصحد ىه هك(ٕٔ)كقلؿ ف  مشلهار ى ملِ ل مصلر: "مف  يلر لىمصرياف"
 

                                                           

ْكِرؼ ركلي   -( تلريخ لبف معافٔ)  (.ٕٖٔ٘/ رقـ ٜٕٗ/ ٗ) لىد 
لؿ تهذاب لىكملؿ ُاْنَظر:( ٕ)  (.ٖٕٛٙ/ رقـ ٖٔ/ ٜٕؼ )زِّ ى مِ  ف  أَّملِ لىْر
 (.ٖٕٚٔ/ رقـ ٗ٘ٔ/ ٗ( لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )ٖ)
هُ ( ٗ)  َكَىُه َشلِهدٌ (. ٕٚٚ/ رقـ ٖٙٔ/ ٕ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ. مَّند ِبِمْ ِ هِ مكَّ  بف أاكب به  ِمْف َطِرْيقِ  َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ

هُ ُىْرَك   ِمْف َحِدْاثِ   (. ٖٗٛ/ رقـ ٙٛ/ ٔ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ زيلد  ىفع "َىَ   لىِفَرلِش لى ِذؼ َاَنلَملِف َىَ ْيِه". ب لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
 (.ٖٕٚٔ/ رقـ ٗ٘ٔ/ ٗ( لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )٘)
 (.ٓ٘ٛٛ/ رقـ ٕٓٓ/ ِٗمْاَزلُف لإِلْىِتَدلؿ ِى ذ َهِبّ  )( ٙ)
ر )( ٚ) َْ  (.ٛٛ٘رقـ  /ٖٖٙ/ َٓٔتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٕٕ/ رقـ ٓٙٔ/ ٔ( َّؤللت لبف أب  شاب  لبف لىمدان  )ٛ)
 (.ٜٕٗ/ رقـ ٖٕٗ/ ٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( َّؤللت أب  دلكد ىإلملـ ٜ)
ِ  ّ  لى َِّقلت( معرف  ٓٔ) ْْ  (.ٗ٘ٙٔ/ رقـ ٖٗٗ/ ٔ) ِىْ ِع
 (.ٔٚٛٓٔ/ رقـ ٜٗٗ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٔٔ)
 (.ٗٓ٘ٔ/ رقـ ٜٕٛ/ ٔ) ِحب لفصلر لبف ( مشلهار ى ملِ ل مٕٔ)
 (.ٜٛٛٔ/ رقـ ٕٕ٘/ ٘) ِحب لف( صحيد لبف ٖٔ)
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رلَّ   -حدا ًل غار لىمذككر  (ٔ)لْىَحلِكـك   إف شلِ للا تعلى . -كمل َّيأت  ف  لىدِّ
 . كللا تعلى  أى ـ. ىق   حدا ه َمْقُبْكؿ، قلؿ فيه لبف حْر: لىذ َهِب ، كمل قلؿ ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
هكلبف  ك َدلُكدَأبُ أ رج ىه  َْ هحدا ًل، كىند لبف  َمل َْ  حدا ًل آ ر، كهمل ى   لىنحك لىتلى : َمل
ِبيػػُع ْبػػُف َنػػلِفٍع َأُبػػك َتْكَبػػ َ : َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  َأُبػػك َدلُكد َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ  الحــديث اـول: َ َنل لىر  ، َكُمكََّػػ  ْبػػُف (ٕ)َحػػد 

 َِ : َىػْف (ُمكََّػ  ْبػِف َأا ػكبَ  :َقػلَؿ َأُبػك ََّػَ َم َ )، َىػْف ُمكََّػ ، (ٗ)َ َنل لْبُف لْىُمَبػلَرؾِ لْىَمْعَن ، َقلَل: َحد   (ٖ)ِإََّْملِىا
ػػهِ  ـِ  ]لىكلقعػػ : رضػػ  للا ىنػػه (ٙ)، َىػػْف ُىْقَبػػَ  ْبػػِف َىػػلِمرٍ (٘)َىمِّ ـِ َربِّػػَؾ لْىَعِظػػي ػػل َنَزَىػػْت: }َفََّػػبِّْد ِبلَّْػػ ، َقػػلَؿ: َىم 
َعُ كَهل ِف  ُرُككِىُكـْ ": ملسو هيلع هللا ىلص[، َقلَؿ َرَُّكُؿ ّللا ِ ٗٚ ْْ ـَ َربَِّؾ لْ َْىَ    ]ل ى  : "ل [، َقلَؿ: ٔ، َفَ م ل َنَزَىْت }ََّبِِّد لَّْ
كِدُكـْ " ُْ َعُ كَهل ِف  َُّ ْْ  .(ٚ)"ل

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ  ، ، َىْف ُمكََّػ  ْبػِف َأا ػكب(ٓٔ)ْبَف ََّْعدلى  اث  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٜ)لىط َبَرلِن ّ ، ك (ٛ)َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ

ٍِ ِمْف َقْكِمهِ   رض  للا ىنه، بمعنلو كزيلد  أىفلظ. َىْف ُىْقَب  ْبف َىلِمر ،(ٔٔ)َقْد ََّم لوُ  َىْف َرُْ
                                                           

ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٔ)  (.ٛٔٛ/ رقـ ٖٚٗ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
، نزيِ طرَّكس، ٕ) ِبْيُع بُف َنلِفٍع َأُبك َتْكَبَ  لىَحَ ِب   َتْقِرْيُب دػ كأربعاف. ، حْ ، ىلبد، مف لىعلشر ، ملت َّن  إحِ َق ( لىر 

ر ) َْ  (.ٕٜٓٔ/ رقـ ٕٚٓص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص  بت ،ِ َق ، ؼ رِ قَ نْ ( مكَّ  بف إَّملىاِ لىمِ ٖ)  (.ٙٚٔ. َّبق تْر
مته )ص ِ َق ،  بت، فقيه، ىلىـ، ْكلد، مْلهد، ىبد للا بف لىمبلرؾ (ٗ)  (.ٕٙٔ. َّبق تْر
ِ ّ : ل بأس به، كقلؿ لبف ِحب لف: مف  قلت  (٘) ْْ ، لىمصرؼ، صدكؽ، مف لى لى  . قلؿ لىِع ِإَيلس بف ىلمر لىَغلِفِق  

لىمصرياف، كقلؿ لبف اكنس: كلف مف شيع  ى ّ  بف أب  طلىب رض  للا ىنه، كلىكلفداف ى يه مف أهِ مصر، 
لِج ِبُرَكلِتهِ كشه َْ ََّْنلِد َكَقِد لت َفَقل َىَ   لِلْحِت لِزؼٌّ َصِحيُد لإْلِ َْ َغْاِر ِإَيلس ْبِف  د معه مشلهدو، كقلؿ لْىَحلِكـ: "َهَذل َحِداٌث ِح

لُو ِبَهِذِو ل َْ ـْ ُاَ رِّ ََّْنلِد َكَى ـُ لإْلِ ّـِ ُمكََّ  ْبِف َأا كَب لْىَقلِض ، َكُمََّْتِقي َيلَقِ "، كتعق به لىذ َهِب : "بأف ِإَيلس َىلِمٍر، َكُهَك َى ىَِّّ
ىيس بلىمعركؼ"، كقلؿ لىن ككؼ ف  لىحداث لى لن : كف  ركلتهل مْهكؿ. ُقْ ُت: إشلر  إى  ِإَيلس بف ىلمر، ُقْ ُت: كىكنه 

ه. ُاْنَظر: صدكؽ، كمل قلؿ لبف حْر، كقد لرتفعت ىنه لىْهلى  لىت  كصفه بهل لىن ككؼ كلىذ َهِب  بمعرف  غارهمل ى
ر )ص  َْ ِ  ّ  لى َِّقلت معرف  (،ٜٛ٘/ رقـ َٙٔٔتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح ْْ  ِحب لف(، صحيد لبف ٕٙٔ/ رقـ ٘ٚ/ ٔ) ِىْ ِع

ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )(، ٚ٘ٔ/ رقـ ٖ٘/ ٔ(، تلريخ لبف اُكس لىمصرؼ )ٜٛٛٔ/ رقـ ٕٕٙ/ ٘) / ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٜٓٙ/ ٖ) لىُمَ قِّف، لىبدر لىمنار ف  ت ريس ل حلداث كل  لر لىكلقع  ف  لىشرح لىكبار لبف (ٛٔٛ/ رقـ ٖٚٗ

مته )ص ( ُىْقَبُ  ْبُف َىلِمرِ ٙ)  (.ٓٙٔ، صحلب . َّبق تْر
 (.ٜٙٛ/ رقـ ٖٕٓ/ ََُّٔنُف َأِب  َدلُكد )( ٚ)
َيلَدُ  َنَ لُؼ َأْف َل َتُككَف َمْحُفكَظً ".َأُبك َدلُكد(. َقلَؿ ٓٚٛ/ رقـ ٖٕٓ/ ََُّٔنُف َأِب  َدلُكد )( ٛ)  : "َكَهِذِو لىزِّ
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٜ) َْ  (.ٜٓٛ/ رقـ ٕٕٖ/ ٚٔلىُمْع
مته )ص ِ َق ،  بت، فقيه، إملـ مشهكر ،لى  ْاث بف َّعد (ٓٔ)  (.ٗٓٔ. َّبق تْر
لُو" كردت هذو لى فظ  ىند ٔٔ)  ف  لىمعْـ لىكبار، كىـ ترد ىند أب  دلكد ف  َّننه. لىط َبَرلِن ّ ( "َقْد ََّم 
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ػهُ ك  ػهلبػف  َأْ َرَْ َْ َمل
ىبػد  ِمػْف َطِرْيػقِ  أربعػتهـ  (ٗ)لْىَحػلِكـ، ك (ٖ)ِحب ػلف، كلبػف (ٕ)َأْحَمػد ْبػف َحْنَبػِ، ك (ٔ)

 ىػف َىّمػه ِإَيػلس ْبػف َىػلِمر، ىػف ُىْقَبػَ  ْبػِف َىػلِمٍر رضػ  للا ىنػه بف لىمبلرؾ، ىف مكَّ  بف أاكب، للا
 .ِبِمْ ِ هِ 

ػػهُ ك  ْبػػد ّللا  ْبػػف اَزْيػػد ىَ  َىْبػػد لىػػر ْحَمف  َأبػػ ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ِكَةُهَمػػل  (ٙ)لىط َبَرلِنػػ ّ ك  ،(٘) ُ َزْيَمػػ لبػػف  َأْ َرَْ
 . ِبِمْ ِ هِ  رض  للا ىنه ُىْقَب  ْبف َىلِمر، ىف ِإَيلس ْبف َىلِمر هَىمّ  ىف ،ف َأا كبُمكََّ  بْ ىف  ،ؼِلْىُمْقرِ 

هُ حذيف  رض  للا ىنه  ِمْف َحِدْاثِ صحيد  َكَىُه َشلِهدٌ   كفيه قص . (ٚ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ف ػـ ُاتػلبع  كَّػ  بػف أاػكب لىَغػلِفِق م كأمل ،صدكؽ ، كهك ِإَيلس بف َىلِمرٍ  حَّف لإلَّنلد   ف فيه
َّْػػػَنلِد َكَقػػػِد لت َفَقػػػل َىَ ػػػ  : "لْىَحػػػلِكـ، قػػػلؿ ِ َقػػػ فيػػػه، كل يضػػػرو ذىػػػؾ، فهػػػك  ػػػلِزؼٌّ َصػػػِحيُد لإْلِ َْ َهػػػَذل َحػػػِداٌث ِح

ّـِ ُمكََّ  ْبِف َأا كَب لْىَقلِض ، َكُمَّْتَ  لِج ِبُرَكلِتِه َغْاِر ِإَيلِس ْبِف َىلِمٍر، َكُهَك َى َْ لُو لِلْحِت َْ ـْ ُاَ رِّ ََّْنلِد َكَى ـُ لإْلِ ِقي
َيلَق ِ   .(ٛ): "بأف إيلس ىيس بلىمعركؼ"لىذ َهِب  كَتَعق َبه"، ِبَهِذِو لىَِّّ
 بلىشلهد.  إى  لىصحيد ىغارو متنه ارتق  ،-كمل هك كلضد ف  لىت  ريس –قد ُىرؼ إيلس  ُقْ ُت:

إَّػػػنلدو محتمػػػػِ  تػػػه ى ػػػ  لىمَّػػػند:، كقػػػلؿ شػػػعاب ل رنػػػػؤكط فػػػ  تع يقل(ٜ)حَّػػػف إَّػػػنلدو لىن ػػػككؼ 
 .(ٓٔ)ى تحَّاف

هلبف  َقلَؿ لإِلَملـُ الحديث الـاني:  َْ َ َنل : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َمل  ، (ٔٔ)ْبُف َيْحَا  ُمَحم دَحد 
 
 

                                                           

ه )( ٔ) َْ  (.ٚٛٛ/ رقـ ٕٚٛ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
 (.ٗٔٗٚٔ/ رقـ ٖٓٙ/ ٕٛ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٕ)
 (.ٜٛٛٔ/ رقـ ٕٕ٘/ ٘) ِحب لف( صحيد لبف ٖ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )لىمُ ( ٗ)  (.ٛٔٛ/ رقـ ٖٚٗ/ ََّْٔتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٓٓٙ/ رقـ ٖٖٓ/ ٔ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٘)
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٙ) َْ (. أبك ىبد لىرحمف لىمقرغ، هك: ىبد للا بف ازيد، لىحلفع بمك ، ىف ٜٛٛ/ رقـ ٕٖٔ/ ٚٔلىُمْع

هػ(. ٖٕٔىقف َّبعاف ىلًمل، تكف  ) ِ َق كبشر بف مكَّ  كأبك لىزنبلع،  ُبَ لِرؼّ لىْ كهمس كأب  حنيف  كحاك  كىنه 
 (.ٖٗٙٓ/ رقـ ٜٓٙ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )

 (.ٖٕٓ/ رقـ ٖٙ٘/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٚ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ ) ُاْنَظر:( ٛ)  (.ٛٔٛ/ رقـ ٖٚٗ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٖٔٗ/ ٖ) ى ن َكِكؼّ هذب ( لىمْمكع شرح لىمٜ)
 (.ٗٔٗٚٔ/ رقـ ٖٓٙ/ ٕٛ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٓٔ)
مته )ص ِ َق ، حلفع، ْ اِ، ( ُمَحم د بف يحا  بف ىبد للأٔ)  (.ٖٚ. َّبق تْر
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ِ ْبِف ُبَكْارٍ  ، (ٖ)َب لْىَغلِفِق ، َىْف ِىْكِرَم َ ، َىْف ُمكََّ  ْبِف َأا ك (ٕ)، َحّدَ َنل لْبُف َىِهيَع َ (ٔ)َحّدَ َنل َيْحَا  ْبُف َىْبِد ّللا 
ٌِ  ملسو هيلع هللا ىلص، َقػلَؿ: َأتَػ  لىن ِبػ   رضػ  للا ىنهمػل َىْف لْبِف َىب ػلسٍ  ػ ِنػ  َأَمتَػُه،  ،َرُْ َْ َفَقػلَؿ: يػل رَّػكؿ للا، ََّػاِِّدؼ َزك 

ـْ  ،لْىِمْنَبرَ  ملسو هيلع هللا ىلص َكُهَك ُاِريُد َأْف ُيَفرَِّؽ َبْاِن  َكَبْاَنَهل. َقلَؿ: َفَصِعَد َرَُّكُؿ ّللا ِ  َفَقلَؿ: "َيػل َأا َهػل لىن ػلُس، َمػل َبػلُؿ َأَحػِدُك
لؽِ  ـ  ُاِريُد َأْف ُيَفرَِّؽ َبْاَنُهَمل؟! ِإن َمل لىط َةُؽ ِىَمْف َأَ َذ ِبلىَّ   .(٘)"(ٗ)ُاَزكُِّج َىْبَدُو َأَمَتُه، ُ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ    .(ٛ)بمعنلو (ٚ)َيْحَا  ْبف َيْعَ  ىف ، (ٙ)َيْحَا  لْىِحم لِن ّ  ِمْف َطِرْيقِ  لِن ّ لىط َبرَ  َأْ َرَْ
هُ ك  لَرُقْطِن ّ  َأْ َرَْ   ،(ٓٔ)لىَبْاَهِق ّ ، ك (ٜ)لىد 

ػلج لْىَمْهػِرؼّ   َأبػىػف ، (ٔٔ)َبِقي   بػف لْىَكِىاػدِ  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  ْ ف َيْحَاػ  ْبػ) ِكَةُهَمػل  ِبَنْحػِكو (ٕٔ)لْىَح
 به.َىْف ُمكََّ  ْبف َأا كب لْىَغلِفِقّ  ( لْىَمْهِرؼّ ، كأبك لىحْلج َيْعَ  

هُ ك  لَرُقْطِن ّ  َأْ َرَْ  ه، ِمْف َطِرْيقِ  (ٗٔ)لىَبْاَهِق ّ ، ك (ٖٔ)لىد 

                                                           

ف  لى  ْاث، كتك مكل ف  َّملىه مف  ِ َق لىمصرؼ، كقد انَّب إى  ْدو، ، َمْكَلُهـ( يحا  بف ىبد للا بف ُبَكْار لىَمْ ُزِكم  ، ٔ)
ر )ملىؾ، مف كبلر لىعلشر ، ملت َّن  إحدػ ك ة اف كىه َّبع كَّبعكف.  َْ / رقـ ٕٜ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ٚ٘ٛٓ .) 
مته )ص ىبد للا بف َىِهيع  (ٕ)  (.ٓٙٔ، صدكؽ. َّبق تْر
( ِىْكرم  أبك ىبد للا، مكى  لبف ىبلس، أص ه بربرؼ، ِ َق ،  بت، ىلىـ بلىتفَّار، ىـ ا بت تكذابه ىف لبف ىمر كل ٖ)

ر )ص  َْ / رقـ ٜٖٚت بت ىنه بدى ، مف لى لى   ملت َّن  أربع كملئ ، كقاِ بعد ذىؾ. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٖٗٙٚ.) 

اِّد ْب( ِإن مَ ٗ) َملع َفَ ْيَس ى َّ  ِْ َملع َأؼ إنمل يم ؾ لىط َةؽ مف يم ؾ لْى ِْ لِؽ: ِكَنلَي  َىف لْى ى   َىبدو ر ل لىط َةُؽ ِىَمْف َأَ َذ ِبلىَّ 
ُاكط  ) ه ى َّ  َْ  (.ٕٔٛٓ/ رقـ ٔ٘ٔ/ ِٔإذل لنكد أمته. شرح َّنف لبف َمل

ه )( ٘) َْ  (.ٕٔٛٓ/ رقـ ٕٕٙ/ ََُّٖنُف لْبف َمل
بف ىبد لىحماد بف ىبد لىرحمف بف بشماف بفتد لىمكحد  كَّككف لىمعْم  لىحملن  بكَّر لىمهم   كتشداد لىميـ ( يحا  ٙ)

َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف لىككف  حلفع  إل أنهـ لتهمكو بَّرق  لىحداث مف صغلر لىتلَّع  ملت َّن   ملف كىشريف. 
ر ) َْ  (.ٜٔ٘ٚ/ رقـ ٖٜ٘ص َح

ر )مف لى لمن .  ِ َق  ، أبك لىُمَحي ل  لىككف  ( يحا  بف يع   لىتيمٚ) َْ  (.ٙٚٙٚ/ رقـ ٜٛ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٛ) َْ  (.ٓٓٛٔٔ/ رقـ ٖٓٓ/ ٔٔلىُمْع
لَرُقْطِن ّ ( َّنف ٜ)  (.ٜٜٖٔ/ رقـ ٚٙ/ ٘) لىد 
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٓٔ)  (.ٚٔٔ٘ٔرقـ  /ٜٔ٘/ ٚلىَّ 
متهلىضعفلِ ىف لىتدىيس ك ار ، صدكؽ،( بقي  بف لىكىادٔٔ)  (.ٜٓٔ)ص  . َّبق تْر
مته. ضعاف ،ف بف َّعداْ دِ ( ِرشْ ٕٔ)  (.ٙ٘ٔ)ص  َّبق تْر
لَرُقْطِن ّ ( َّنف ٖٔ)  .(ٕٜٜٖ/ رقـ ٚٙ/ ٘) لىد 
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٗٔ)  (.ٚٔٔ٘ٔ/ رقـ ٜٔ٘/ ٚلىَّ 
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مرًَّة،  ِبَنْحِكو لْبف َىِهيَع ، َىْف ُمكََّ  ْبف َأا كب، َىْف ِىْكِرَم ، ىف (ٔ)مكَّ  بف دلكد ِمْف َطِرْيقِ 
 ذكر لبف ىبلس رض  للا ىنهمل.كىـ ا

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
ػػ ُمَتلَبَعػػ  كيرتقػػ  إىػػ  لىصػػحيد ىغاػػرو، فقػػد تكبػػع  صػػدكؽ   َعػػيْ هِ حَّػػف لإلَّػػنلد، فيػػه لبػػف ىَ  مػػف  َتلم 

، فػػ  ركلاتػػه ىػػف مكَّػػ  بػػف أاػػكب لىَغػػلِفِق ، كىػػـ اتػػلبع فيػػه لىحْػػلج لْىَمْهػػِرؼّ   َيْحَاػػ  ْبػػف َيْعَ ػػ ، كأبػػقبػػِ 
 ُقْ ػُت:، (ٕ)إَّنلدو ضػعاف ىضػعف لبػف ىهيعػ  :قلؿ لىبكصارؼ ، ك ِ َق ف أاكب كل يضرو ذىؾ فهك مكَّ  ب

 كمل قلؿ لبف حْر.  صدكؽ ضعفكو مف أِْ لحترلؽ كتبه كهك 
مرفكىػًل، كقػلؿ  لْىَمْهػِرؼّ أبػ  لىحْػلج  ِمْف َطِرْيقِ لبف ىهيع  مرًَّة، ك  ِمْف َطِرْيقِ كقد ْلِ لىحداث 

 ، ىكنه ُتكبع.(ٗ)لْىَمْهِرؼّ ىضعف أب  لىحْلج  ُقْ ُت:، (ٖ)كع( فيه ضعف: )لىمرفلىَبْاَهِق ّ 
 ، كأبػ  َعػيْ هِ )لبػف ىَ  كىعػِ حػداث لبػف ىبػلس بمْمػكع طريقيػه، كقلؿ: (٘)نه ل ىبلن َّ  كلىحداث حَ 
  ىف مكَّ  بف أاكب ارتق  إى  دْر  لىحَّف. لىحْلج لىَمْهِرؼ(

واية عت  َ ا من: الرابع المطمب   . الن َساِويّ و  لتِّْرِمِذيّ ا عنو بالرِّ
 .(ٙ)من الخامسة, عبد هللا بن عمي بن الحسين بن عمي بن أبي طالب (ت س) -ٚ٘

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٚ)، أرَِّ ىف ْدوِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٛ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
َقػػلتفػػ   (ٓٔ)كف لبػػف َ َ ُفػػ، ك (ٜ)ِحب ػػلفلبػػف  ذكػػروأقــوال النُّلــاد فيــو:  ، كلبػػف (ٔٔ)لىتِّْرِمػػِذؼّ كصػػحد حدا ػػه  ،لى ِّ

  .(ٕٔ)ِحب لف
 
 

                                                           

، فقيه، زلهد، صدكؽ  ، لنِ قَ  ْ  ، نزؿ بغدلد،  ـ كى  قضلِ طرَّكس، لى ُ كَِّ َُّ رْ ، أبك ىبد للا لىط   ّ بِّ ( مكَّ  بف دلكد لىض  ٔ)
ر ) َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبفِ ىه أكهلـ، مف صغلر لىتلَّع ، ملت َّن  َّبع ىشر .  َْ  (.ٜٜ٘ٙ/ رقـ ٓ٘٘ص َح

لْ  ف  زكلئد لبف ٕ) ه( مصبلح لىْز َْ  (.ٓٗٚ/ رقـ ٖٔٔ/ ٕى بكصارؼ ) َمل
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٖ)  (.ٚٔٔ٘ٔ/ رقـ ٜٔ٘/ ٚلىَّ 
مته. ضعاف ،ف بف َّعداْ دِ ِرشْ  (ٗ)  (.ٙ٘ٔ)ص  َّبق تْر
 (.ٕٔٗٓ/ رقـ ٛٓٔ/ ِٚ ف  ت ريس أحلداث منلر لىَّباِ ىألىبلن  )( إركلِ لىغ ا٘)
ر )( ٙ) َْ  (.ٖٗٛٗ/ رقـ ٖٗٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٙٙٛ/ رقـ ٙٚ٘/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٚ)
ر )( ٛ) َْ  (.ٖٗٛٗ/ رقـ ٖٗٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٓ٘ٚٛ/ ٕ/ ٚ)لى َِّقلت لْبف ِحب لف ( ٜ)
 (ٖٖٚٓ/ رقـ ٗٚ/ ِٛإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ )( ٓٔ)
 (.ٖٙٗ٘/ رقـ ٖٗٗ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٔٔ)
 (.ٜٜٓ/ رقـ ٜٛٔ/ ٖ) ِحب لف( صحيد لبف ٕٔ)
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رلَّ   – (ٔ)لْىَحلِكـكذىؾ ك   إف شلِ للا تعلى . -كمل َّيأت  ف  لىدِّ
  ىق ػ  حدا ػه ل ىطعػٍف فيػه، كقػد َمْقُبػْكؿ، كقػكؿ لبػف حْػر فيػه لىػذ َهِب ، كمل قػلؿ ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 . كللا تعلى  أى ـ.لْىَحلِكـ، ك ِحب لف، كلبف لىتِّْرِمِذؼّ صحد حدا ه 

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىن حك لىت لى : لىن ََّلِئ ّ ك  لىتِّْرِمِذؼّ أ رج ىه 

َ َنل يَ : َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  لىتِّْرِمػػِذؼّ  َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ  َ َنل َأُبػػك (ٖ)، َكِزَيػػلُد ْبػػُف َأا ػػكبَ (ٕ)ْحَاػػ  ْبػػُف ُمكََّػػ َحػػد  ، َقػػلَل: َحػػد 
، َىْف َىْبِد للِا ْبِف َىِ  ِّ ْبػِف ُحََّػْاِف ْبػِف (ٙ)، َىْف ُىَملَرَ  ْبِف َغِزي  َ (٘)، َىْف ََُّ ْيَملَف ْبِف ِبَةؿٍ (ٗ)َىلِمٍر لىَعَقِدؼ  

َقػػلَؿ: َقػػلَؿ  (ٛ)رضػػ  للا ىنهمػػل ، َىػػْف ُحََّػػْاِف ْبػػِف َىِ ػػ ِّ ْبػػِف َأِبػػ  َطلِىػػبٍ (ٚ)هِ َىِ ػػ ِّ ْبػػِف َأِبػػ  َطلِىػػٍب، َىػػْف َأِبيػػ
ِِّ َىَ    ": ملسو هيلع هللا ىلصَرَُّكُؿ للِا  ـْ ُيَص ُِ لى ِذؼ َمْف ُذِكْرُت ِىْنَدُو َفَ   ."لىَبِ ا

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
ػػػهُ   ِمػػػْف َطِرْيػػػقِ    ة ػػػتهـ (ٕٔ)لْىَحػػػلِكـ، ك (ٔٔ)ِحب ػػػلف، كلبػػػف (ٓٔ)َأْحَمػػػد ْبػػػف َحْنَبػػػِ، ك (ٜ)لىن ََّػػػلِئ ّ  َأْ َرَْ
 َّ يملف بف بةؿ.

                                                           

ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٔ)  (.ٕ٘ٔٓ/ رقـ ٖٗٚ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
ر )ص ( يحا  بف مكَّ  لْىَبْ  ِ ٕ) َْ  ، أص ه مف لىككف ، ِ َق ، مف لىعلشر ، ملت َّن  أربعاف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.٘٘ٙٚ/ رقـ ٜٚ٘
، حلفع، مف لىعلشر ، ملت َّن  ل نتاف ك مَّاف كىه ِ َق ، ( زيلد بف أاكب بف زيلد لىبغدلدؼ، أبك هلشـ، ُطكَِّ  ل صِٖ)

ر )َتْقِرْيُب لىت هْ َّت ك ملنكف َّن .  َْ  (.ٕٙ٘ٓ/ رقـ ٕٛٔص ِذْاِب لْبِف َح
(ٗ ، َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ، مف لىتلَّع ، ملت َّن  أربع أك  مس كملئتاف. ِ َق ( ىبد لىم ؾ بف ىمرك لىَقْيَّ ، أبك ىلمر لىَعَقِدؼ 

ر ) َْ  (.ٜٜٔٗ/ رقـ ٖٗٙص لْبِف َح
َتْقِرْيُب ، مف لى لمن ، ملت َّن  َّبع كَّبعاف. ِ َق بك أاكب لىمدن ، ، كأُمَحم د، أبك َمْكَلُهـ( َّ يملف بف بةؿ لىت ْيم ، ٘)

ر ) َْ  (.ٜٖٕ٘/ رقـ ٕٓ٘ص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، لىمدن ، ٙ) ، لىَملِزِن   ، كركلاته ىف أنس رض  للا ىنه مرَّ  ، مف لىَّلدَّ ، ِ َق ( ىملر  بف َغِزي   بف لىحلرث ل نصلرؼ 

ر )َتْقِريْ ملت َّن  أربعاف.  َْ  (. ٛ٘ٛٗ/ رقـ ٜٓٗص ُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
،  بت ىلبد، فقيه، فلضِ، ِ َق ( ى   بف لىحَّاف بف ى   بف أب  طلىب لىهلشم ، زيف لىعلبداف، ]ذك لى فنلت[، ٚ)

مشهكر، قلؿ لبف ىاان  ىف لىزهرؼ: مل رأت قرشيًل أفضِ منه، مف لى لى  ، ملت ]دكف لىملئ [ َّن   ةث كتَّعاف 
ر )اِ غار ذىؾ. كق َْ  (.٘ٔٚٗ/ رقـ ٓٓٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

بف أب  طلىب لىهلشم ، أبك ىبد للا لىمدن ، َِّْبُط رَّكؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص كريحلنته، حفع ىنه، لَّتشهد اـك بف ى   ( لىحَّاف ٛ)
ر )َتْقِرْيُب لىت ْهذِ ىلشكرلِ َّن  إحدػ كَّتاف كىه َّت ك مَّكف َّن .  َْ  (.ٖٖٗٔ/ رقـ ٚٙٔص ْاِب لْبِف َح

َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٜ)  (.ٜٔٓٛ/ رقـ ٕٛ/ ٜلىَّ 
 (.ٖٙٚٔ/ رقـ ٕٚ٘/ ٖ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٓٔ)
 (.ٜٜٓ/ رقـ ٜٛٔ/ ٖ) ِحب لف( صحيد لبف ٔٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٕٔ)  (.ٕ٘ٔٓ/ رقـ ٖٗٚ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
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هُ ك  َىػْف ُىَمػلَر  )َّػ يملف بػف بػةؿ، كىبػد لىعزيػز(  ِكَةُهَمػلىبػد لىعزيػز   ِمػْف َطِرْيػقِ  لىن ََّػلِئ ّ  َأْ َرَْ
 .(ٔ)ِبِمْ ِ هِ ، به  ْبِف َىِ  ِّ ْبِف لْىُحََّْاف، َىْف َىْبِد للاِ ْبِف َغِزي  

ػػهُ أبػػ  هريػػر  رضػػ  للا ىنػػه   ِمػػْف َحػػِدْاثِ  َكَىػػُه َشػػلِهدٌ  ِمػػْف ، ك (ٕ)كزلد أىفػػلظ ِبَنْحػػِكو لىتِّْرِمػػِذؼّ  َأْ َرَْ
هُ أب  ذر رض  للا ىنه   َحِدْاثِ   .(ٖ)لبف أب  ىلصـ بقص  َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
لىػػه  قػػلت، كىػػـ ُاتػػلبع فيػػه ، كل يضػػرو ذىػػؾ،  ْبػػف َىِ ػػ ِّ ْبػػِف لْىُحََّػػْافِ َىْبػػد للاِ  صػػحيد لإلَّػػنلد، كْر

، كقػلؿ (٘)"َهػَذل َحػِداٌث َحََّػٌف َصػِحيٌد َغِريػبٌ : "لىتِّْرِمػِذؼّ ، كقػلؿ (ٗ)ِحب ػلف، كلىحػداث صػححه لبػف ِ َق فهك: 
لوُ : "لْىَحلِكـ َْ ـْ ُاَ رِّ ََّْنلِد، َكَى َهَذل َحِداٌث َصِحيُد لإْلِ

 ى  أى ـ.. كللا تعل(ٚ)، كصححه ل ىبلن (ٙ)
كلىحػػداث فيػػه ىطيفػػ ، كهػػ  ركليػػ  ل بنػػلِ ىػػف لآلبػػلِ ىػػف ل ْػػدلد، فقػػد ركلو ىبػػد للا بػػف  ُقْ ػػُت:

 ى   بف حَّاف بف ى   بف أب  طلىب، ىف أبيه، ىف ْدو.
 .(ٜ)من الـالـة, (ٛ)يُّ الَجْذمِ  ُمْسِممأبو  (ت س) -ٛ٘

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: كَ ، (ٓٔ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٔٔ)َمْقُبْكؿَقلَؿ لْبُف َح
: مْهكؿ(ٖٔ)لى َِّقلتف   ِحب لفكذكرو لبف ، (ٕٔ)ِ َق  :  ِ ْْ : قلؿ لىعِ أقوال النُّلاد فيو  .(ٗٔ)، كقلؿ لبف حـز
اِر، ك ِدَىلَمَ ، بف   لدَ تَ يلح ، كقَ يع لىرِّ فِ ي  رَ لىِ عَ َأُبك لىْ  ركػ ىنه ُقْ ُت: ػ ِّ ُمَطرِّؼ بػف َىبػد للا بػف لىشِّ

ارِ َة و َأُبك لىعَ كأ ك   .(٘ٔ)ِ ازيد ْبف َىبد للا بف لىشِّ ِّ

                                                           

َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٔ)  : مرَِّ.لىن ََّلِئ ّ (. قلؿ ٕٜٓٛ/ رقـ ٕٛ/ ٜلىَّ 
 (.ٖ٘ٗ٘/ رقـ ٕٗٗ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٕ)
 (.ٜٕ/ رقـ ٖٓ( لىصة  ى   لىنب  لبف أب  ىلصـ )صٖ)
 (.ٜٜٓ/ رقـ ٜٛٔ/ ٖ) ِحب لف( صحيد لبف ٗ)
 (.ٖٙٗ٘/ رقـ ٖٗٗ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٘)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٙ)  (.ٕ٘ٔٓ/ رقـ ٖٗٚ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.٘/ رقـ ٖ٘/ ٔ( إركلِ لىغ اِ ف  ت ريس أحلداث منلر لىَّباِ ىألىبلن  )ٚ)
ْمعلن  )ٛ) ِذيَمَ . ل نَّلب ى َّ  َْ : هذو لىنَّب  إى   ْذِم   َْ  (.ٓ٘ٛ/ رقـ ٕٕٙ/ ٖ( لى
ر )ص ( َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ٜ) َْ  (.ٖٙٙٛ/ رقـ ٖٚٙلْبِف َح
 (.ٖٗٛٙ/ رقـ ٓٙٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٓٔ)
ر )( ٔٔ) َْ  (.ٖٙٙٛ/ رقـ ٖٚٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِ  ّ  لى َِّقلت( معرف  ٕٔ) ْْ  (.ٕٕٗٓ/ رقـ ٔٔ٘/ ٔ) ِىْ ِع
 (.ٕٖٛٙ/ رقـ ٔٛ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٖٔ)
لؿ معلن  لآل لر ى عان  )مغ ُاْنَظر:( ٗٔ)  (.ٕٖٚ/ ٖلن  ل  يلر ف  شرح أَّلم  ْر
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٘ٔ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٕٙٙٚ/ رقـ ٜٕٛ/ َٖٗتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
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ـ فيػه مْهػكؿ، زْ ، كقػكؿ لبػف َحػلىػذ َهِب ، ككلفقهمػل  ّ ِ ػْْ كلىعِ  ِحب ػلف، كمػل قػلؿ لبػف ِ َقػ  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيـِو:
ه. كللا تعلى    ىق   حدا ه ل ىطعٍف فيَمْقُبْكؿ،  نه معركؼ ىند غارو، كقكؿ لبف حْر فيه: َمْقُبْكؿغار 
 أى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
ى ػ  لىنحػك  لىتِّْرِمػِذؼّ حػدا ًل آ ػر، كحدا ػه ىنػد  (ٔ)ف  لىكبرػ  لىن ََّلِئ ّ حدا ًل، ك  لىتِّْرِمِذؼّ ىه  جَ رَ  ْ أَ 
 لىتلى :

َ َنل : َرِحَمػُه للُا َتَعػلَى  لىتِّْرِمػِذؼّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  َ َنل َ لِىػُد ْبػُف لىَحػلِرثِ (ٕ)ُحَمْاػُد ْبػُف َمَّْػَعَد َ َحػد  ، َىػْف (ٖ)، َقػلَؿ: َحػد 
ػذْ  ُمَّْػِ ـ، َىػْف َأِبػ  (٘)َىلَمػ َ بف دِ  ، َىْف َقَتلَد َ (ٗ)ََِّعادٍ  َْ ػلُركِد ْبػِف لْىُمَع  ػ لى َْ ، َىػِف لى  :(ٙ)رضػ  للا ىنػه ِم ِّ
 .(ٚ)"ْرِب َقلِئًملَنَه  َىِف لىش   ملسو هيلع هللا ىلصَأف  لىن ِب   "

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هِ  ِْ ت   لىتِّْرِمِذؼّ  لْنَفَرَد ِبَتْ ِرْي   .دكف أصحلب لىكتب لىَِّّ

ػهُ  إَّػحلؽ بػف إَّػػملىاِ  ِمػْف َطِرْيػقِ ، كلىط حػلكؼ (ٛ)ىػف َيْحَاػ  ْبػف َحِباػب ْبػف َىَرِبػ ّ  ،لىَبػز لر َأْ َرَْ
ِم ّ ، ك (ٜ)لىط لَىَقلِن ّ   ، (ٓٔ)لْىُمَقد 

                                                           

َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٔ)  (.ٖٓٔٔ/ رقـ ٜٔٔ/ ٕلىَّ 
لِم   ٕ) َتْقِرْيُب ، مف لىعلشر ، ملت َّن  أربع كأربعاف. صدكؽ أك لىبلِه  ، بصرؼ،  ( ُحَمْاُد ْبُف َمََّْعَدَ  بف لْىُمَبلَرِؾ لىَّ 

ر ) َْ  (.ٜ٘٘ٔ/ رقـ ٕٛٔص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، أبك ى ملف لىبصرؼ، ٖ) ْيِم   َْ ،  بت، ]يقلؿ ىه:  لىد لىصدؽ[ مف لى لمن ، ِ َق ( َ لِىُد بُف لىَحلِرِث بِف ُىَبْاِد بِف ََُّ ْيَملَف لىُه

ر )َّن  َّت ك ملناف كمكىدو َّن  ىشريف. ملت  َْ  (.ٜٔٙٔ/ رقـ ٚٛٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر لىبصرؼ، ِ َق  حلفع ىه تصلناف، ىكنه ك ار لىتدىيس، ْض َمْكَلُهـ، أبك لىن   ؼ  رِ كُ شْ لف، لىيَ رَ هْ ( َّعاد بف أب  َىُركَب  مِ ٗ)

لدَّ ، ملت َّن  َّت، كقاِ: َّبع ك مَّاف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف كل ت ط، ككلف مف أ بت لىنلس ف  قتلد ، مف لىَّ
ر )ص  َْ  (. ٖٕ٘ٙ/ رقـ َٜٖٕح

متهبف ِدَىلَم ، ِ َق ،  بت  لدَ تَ قَ  (٘)  (.ٔٔٔ)ص  . َّبق تْر
لُركُد ْبُف َىْمِرك ْبِف لْىُمَع    لْىَعْبِدؼ  ٙ) َْ لُركُد َىَقٌب، َكلَُّْمُه ِبْشُر ْبُف  ُيْكنَ ( لْى َْ : لْى َِ لُركُد ْبُف لْىَعَةِِ َكِقا َْ : لْى َِ : َأَبل لىُمْنذر َكِقا

َِ ِبَأْرِض َفلِرَس ِف  ِ َةَفِ  ُىَمَر، َكلَف َكَفَد َىَ   لىن ِب ِّ  ْىَقْيِس، َكَكلَف َمَع َكْفِد َىْبِد ل ملسو هيلع هللا ىلصَىْمِرك ْبِف َحَنِش ْبِف ُمَع   ، ُقِت
، َفَفِرَح َرَُّكُؿ للِا  ـَ  (.ٔٓٙ/ ِٕبِإََّْةِمِه، ُيَعد  ِف  لْىَبْصِريِّاَف. معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ملسو هيلع هللا ىلصَنْصَرلِنيًّل، َفَأََّْ 

 (.ٔٛٛٔ/ رقـ ٖٗٙ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٚ)
 (.ٖٔ٘ٗ/ رقـ ٖٕ٘/ ٓٔ) لىَبز لر( مَّند ٛ)
ِرْير كحدو، مف ِ َق إَّحلؽ بف إَّملىاِ لىط لَىَقلِنّ ، أبك يعقكب، نزيِ بغدلد، يعرؼ بلىاتيـ،  (ٜ) َْ ـَ ف  َّملىه مف  ، ُتُك ِّ

ر )لىعلشر ، ملت َّن   ة اف، أك قب هل.  َْ  (.ٖٔٗ/ رقـ ٓٓٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص  ،  ق .( ُمَحم د بف أب  بكرٓٔ)  (.َّٖٕٓبق تْر
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إَّػػػحلؽ بػػػف  ،َيْحَاػػػ  ْبػػػف َحِباػػػب ْبػػػف َىَرِبػػػ ّ )أربعػػػتهـ   (ٕ()ٔ)ْبػػػد لىػػػر ْحَمف ْبػػػف لْىُمَبػػػلَرؾ لْىَعْيِشػػػ ّ ىَ ك 
ِم ّ  ،إَّملىاِ لىط لَىَقلِن ّ  ، ىػف َّػعاد (ٖ) لىػد بػف لىحػلرث ىػف( كَىْبد لىر ْحَمف ْبف لْىُمَبلَرؾ لْىَعْيِش ّ ، كلْىُمَقد 
 . ِبِمْ ِ هِ بف أب  َىُركَب  به 

هُ   لىُ ْدِرؼّ أب  َّعاد  ِمْف َحِدْاثِ  ُه َشلِهدٌ َكىَ   .(ٗ)ِبِمْ ِ هِ  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

حيد ىغارو   نه ُتكبػع فيػهصدكؽ  ُحَمْاد ْبف َمََّْعَد حَّف لإلَّنلد، فيه  ُمَتلَبَعػ   ، كيرتق  إى  لىص 
ِم ّ ، ك اِ لىط لَىَقلِن ّ ِإََّْحلؽ ْبف ِإََّْملىِ مف ِقَبِ  ة  ، كهـ:  َتلم   ، َىْبد لىر ْحَمف ْبف لْىُمَبلَرؾ لْىَعْيِش ّ ، ك لْىُمَقد 

ذْ  ُمَِّْ ـ كَأبكىـ ُاتلبع فيه  َْ   .ِ َق كل يضرو ذىؾ فهك  ِم ّ لى
 .(ٙ)، كقلؿ ل ىبلن : صحيد ىغارو(٘): هذل حداث حَّف غريبلىتِّْرِمِذؼّ كلىحداث قلؿ فيه 

واية عت  َ ا من: الخامس لمطمبا  .َماَجووابن  التِّْرِمِذيّ  عنو بالرِّ
ـَ  (ت ق) -ٜ٘ ـَ  ئ قار  ,الكوفيُّ  ,(ٚ)يُّ دِ زْ أبو سعد ا  . (ٛ)من الـالـة, أبو سعيد :ويلال ,دزْ ا

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٜ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٓٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
ــِو: ــاِد ِفْي ــَواُل النُّل  َقػػلتفػػ   ِحب ػػلفذكػػرو لبػػف  َأْق فػػ   ُمَّْػػِ ـ، ك (ٕٔ)فػػ  لىتػػلريخ لىكباػػر لْىُبَ ػػلِرؼّ ، كذكػػرو (ٔٔ)لى ِّ

 ُقْ ػُت:،  ة تهـ ىـ اذكركل فيه ْرحًل، كل تعػديًة. (ٗٔ)، كلبف أب  حلتـ ف  كتلبه لىْرح كلىتعداِ(ٖٔ)لىكن 
 كو.نُ ا  بَ ىك أف فيه ْرحًل ىَ 

                                                           

، لىبصرؼ، ٔ) ر )، مف كبلر لىعلشر . ِ َق ( َىْبد لىر ْحَمف ْبف لْىُمَبلَرؾ لْىَعْيِشّ ، لىط َفلِكؼ  َْ / رقـ َٜٖٗتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٖٜٜٙ.) 

 .(ٜٕ٘ٓ، ٜٕٗٓ، ٖٜٕٓ/ رقـ ٕٖٗ/ ٘( شرح مشكِ لآل لر ى طحلكؼ )ٕ)
، أبك ى ملف لىبصرؼ، ٖ) ْيِم   َْ ،  بت، مف لى لمن ، ملت َّن  َّت ك ملناف، ِ َق (  لىد بف لىحلرث بف ىباد بف َّ يـ لىُه

ر )كمكىدو َّن  ىشريف.  َْ  (.ٜٔٙٔ/ رقـ ٚٛٔصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٕ٘ٓ/ رقـ ٔٓٙٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٗ)
 (.ٔٛٛٔ/ رقـ ٖٗٙ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٘)
 (.ٓٛٛٔ/ رقـ ٖٓٛ/  ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( صحيد كضعاف ٙ)
 (.َّٖٚبق تعريفهل )ص ( ٚ)
ر )( ٛ) َْ  (.ٚٔٔٛ/ رقـ ٖٗٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٖٙٙ/ رقـ ٕٛٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٜ)
ر ) َتْقِرْيبُ ( ٓٔ) َْ  (.ٚٔٔٛ/ رقـ ٖٗٙص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٕٓٙ/ رقـ ٛٙ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٔٔ)
 (.ٖٖٔ/ رقـ ٖٙ/ ٜ) بحكلش  لىمطبكع -ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٕٔ)
 (.ٚٛٗٔ/ رقـ ٜٖ٘/ ٔ) ُمَِّْ ـ( لىكن  كل َّملِ ىإلملـ ٖٔ)
ُِ لْبِف َأبِ ( ٗٔ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٓٙٚٔ/ رقـ ٖٛٚ/ ٜ  َحلِتـ )لى
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رلَّػ   -، كُتكبػع فػ  حػداث لىػذ َهِب قػلؿ ، كمػل ِ َقػ  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو: إف شػلِ للا  -كمػل َّػيأت  فػ  لىدِّ
 تعلى .

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
هحدا ًل، كلبف  لىتِّْرِمِذؼّ أ رج ىه  َْ  حدا ًل آ ر، كهمل ى   لىن حك لىت لى : َمل
َ َنل َىْبػُد ْبػُف ُحَمْاػدٍ : ِحَمػُه للُا َتَعػلَى رَ  لىتِّْرِمػِذؼّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول: َ َنل ُىَبْاػُد للِا ْبػُف (ٔ)َحػد  ، َقػلَؿ: َحػد 

َِ (ٕ)ُمكََّػ  ؼِّ (ٖ)، َىػْف ِإَّْػػَرلِئا ػدِّ َ َنل َزْيػُد ْبػػُف َأْرَقػـَ (ٗ)، َىػِف لىَّ  ، َقػػلَؿ: َحػد  رضػػ  للا  ، َىػػْف َأِبػ  ََّػِعاٍد لَ ْزِدؼِّ
َِ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع َرَُّكِؿ للِا  ، َقلَؿ: َغَزْكَنل(٘)ىنه ، َكَكلَف لَ ْىَرلُب (ٙ)َكَكلَف َمَعَنل ُأَنلٌس ِمَف لَ ْىَرلِب َفُكن ل َنْبَتِدُر لْىَمل

ُِ َحْكَىػػهُ  َعػػ ْْ ػػلَر ً  َيَّْػػِبُقكَنل ِإَىْيػػِه، َفََّػػَبَق أَْىَرلِبػػ ٌّ َأْصػػَحلَبُه، َفَيَّْػػِبُق لَ ْىَرلِبػػ   َفػػَيْمأَلُ لىَحػػْكَض َكَي َْ ُِ  ،ِح َعػػ ْْ َكَي
ْطػػعَ  َِ َأْصػػَحلُبهُ  (ٚ)لىنِّ ػػ  ِْ ـَ َنلَقِتػػِه ِىَتْشػػَرَب  ،َىَ ْيػػِه َحت ػػ  َا ٌِ ِمػػَف لَ ْنَصػػلِر أَْىَرلِبيًّػػل َفػػَأْرَ   ِزَمػػل ػػ َقػػلَؿ: َفػػَأَت  َرُْ

                                                           

مته ِ َق ، حلفع. د.اْ مَ حُ  بف( ىبد ٔ)  (.٘ٚ)ص  َّبق تْر
 (.ٗٚبف أب  لىم تلر، ِ َق ، كلف اتشيع )ص   بُف ُمْكََّ ( ُىَبْاُد للاِ ٕ)
مته حْ . بة فيه ُتك ـ ،  ق بف اكنس ( إَّرلئاِٖ)  (.ٖٛٔ)ص  َّبق تْر
ؼ، كريم  أب  بف لىرحمف ىبد بف إَّملىاِ (ٗ) دِّ  لىرلبع ، مف بلىتشيع، كرم  اهـ، صدكؽ  لىككف ، ُمَحم د أبك لىَّ 

ّؼ إل ب اٍر، كمل  بف لىقطلف: ََِّمعُت يحا   َقلَؿ ى   بف لىمدان كىشريف. َّبع َّن  ملت دِّ َيُقكُؿ: مل رَأاُت أحدل اذكر لىَّ 
ُِ ْبُف َىبد لىر ْحَمِف، َىف َأِب  ُبْرَدَ ، َىف َأِب  ُمكََّ  ِ ّ : ِ َق . كقلؿ لْىُبَ لِرّؼ: ِإََّْملِىا ْْ  ، َىِف لىن ِب ِّ تركه أحٌد، كقلؿ لىِع

ُؿ َمْف َصَنَع ل ـَ  َأك  ُ َىَ ْيِه َكََّ   لَملِت ...، َل ُاَتلَبُع َى يه. كقلؿ لبف لىقطلف: ل بأس به، كقلؿ أبك حلتـ: َص    ّللا  ْىَحم 
مقلرب لىحداث صلىد. كقلؿ يحا  بف معاف اكمًل ىند ىبد لىرحمف بف مهدؼ: لىَّدؼ ضعاف، فغضب ىبد لىرحمف 

ر كلىَّدؼ متقلرباف ف  لىضعف، كقلؿ ككرو مل قلؿ، كقلؿ َأْحَمد ْبف َحْنَبِ: ِ َق ، كقلؿ لبف معاف: إبرلهيـ بف لىمهلْ
أبك ُزْرَى : ىاف. كذكرو لبف ِحب لف كلبف شلهاف ف  لى َِّقلت. كقلؿ لبف ىدؼ: هك ىندؼ مَّتقيـ لىحداث صدكؽ ل بأس 

ر )ص  .به. ُقْ ُت: صدكؽ، تفرد لبف معاف بتضعيفه مف أِْ تشيعه، كتبعه أبك ُزْرَى  َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِ ّ  )، (٘ٗٔٔ/ رقـ ٖٔٙ/ ٔلىتلريخ لىكبار ِىْ ُبَ لِرّؼ )(، ٖٙٗ/ رقـ ٛٓٔ ْْ ، (ٜٗ/ رقـ ٙٙ/ ٔمعرف  لى َِّقلت ِىْ ِع

لؿ لْبِف َىِدؼ ) َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )، (ٙٔٔرقـ / ٜٗٗ /ٔلىَكلِم ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ / رقـ ٗٛٔ/ ٕلى
 (.ٙ/ رقـ ٕٚ/ ٔ(. تلريخ أَّملِ لى َِّقلت لبف شلهاف )ٜ٘ٙٔ/ رقـ ٕٓ/ ِٗحب لف )، لى َِّقلت لْبف (ٕ٘ٙ

: َزْيُد ْبُف َأرْ ٘) َِ ـَ ْبِف َقْيِس ْبِف لىن ْعَملِف ْبِف َملِىِؾ ْبِف َ ْعَ َبَ  ْبِف لْىَ ْزَرِج، َكِقا ِر ( َزْيُد ْبُف َأْرَق ْْ ـَ ْبِف َزْيِد ْبِف َقْيٍس، َكلَف ِف  ِح َق
ـَ ََّْبَع َىْشَر َ  َىْبدِ  ُ َىَ ْيِه َكََّ    َغْزَكً ، َََّكَف لْىُككَفَ ، َكُتُكفَِّ  للِا ْبِف َرَكلَحَ ، َكَ َرَج َمَعُه ِإَى  ُمْؤَتَ ، َشِهَد َمَع لىن ِب ِّ َص    ّللا 

 (.ٙٙٔٔ/ ٖمعرف  لىصحلب   ب  ُنعيـ ) ُاْنَظر:ِبَهل َََّنَ  َ َملٍف َكَِّتِّاَف. 
: ُنََّلِرُع ِإَىْيِه. تحف  ل حكذؼ بشرح َّنف ( َنْبتَ ٙ) َِ  (.ٖٖٖٔ/ رقـ ٕ٘ٔ/ ٜى مبلركفكرؼ ) لىتِّْرِمِذؼّ ِدُر لْىَمل
ـِ. تحف  ل حكذؼ بشرح َّنف ٚ) ْطَع: ِبََّلٌط ِمَف لْ َِدي  (.ٖٖٖٔ/ رقـ ٕ٘ٔ/ ٜى مبلركفكرؼ ) لىتِّْرِمِذؼّ ( لىنِّ
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ِِ  ،َفَأَب  َأْف َاَدَىهُ  هُ ، َفَرَفَع لَ ْىَرلِب   َ َشَبً  فَ (ٔ)َفلْنَتَزَع ِقَبلَض لْىَمل  ْ ، َفَأَت  (ٕ)َضَرَب ِبَهل َرْأَس لَ ْنَصلِرؼِّ َفَش
،  ُػ ـ  َقػلَؿ: }َل ُتْنِفُقػكل َىْبَد للِا ْبَف ُأَب ٍّ َرْأَس لْىُمَنلِفِقاَف َفَأْ َبَرُو َكَكلَف ِمْف َأْصَحلِبِه، َفَغِضػَب َىْبػُد للِا ْبػُف ُأَبػ ٍّ

ـِ،  ملسو هيلع هللا ىلص ، َيْعِن  لَ ْىَرلَب، َكَكػلُنكل َيْحُضػُركَف َرَُّػكَؿ للِا (ٖ)كلَىَ   َمْف ِىْنَد َرَُّكِؿ للِا َحت   َاْنَفض   ِىْنػَد لىط َعػل
كل ِمْف ِىْنِد  ـ  َقلَؿ َ ْصَحلِبهِ ُمَحم دَفْأُتكل  ُمَحم دَفَقلَؿ َىْبُد للِا: ِإَذل لْنَفض  ِْ ُهَك َكَمْف ِىْنَدُو، ُ  ـِ، َفْ َيْأُك : ل ِبلىط َعل

ف  لَ َىز  ِمْنَهل لَ َذؿ   ، َقلَؿ َزْيٌد: َكَأَنل ِرْدؼُ  ـْ ِإَى  لْىَمِداَنِ  َىُاْ ِرَْ ْعُت }َىِئْف َرَْ
َقلَؿ: َفََِّمْعُت  ملسو هيلع هللا ىلصَرَُّكِؿ للِا  (ٗ)

ػػ ، َفػػلْنَطَ َق َفػػَأْ َبَر َرَُّػػكَؿ للِا  ، َفػػَأْ َبْرُت َىمِّ َِ ِإَىْيػػِه َرَُّػػكُؿ للِا  ملسو هيلع هللا ىلصَىْبػػَد للِا ْبػػَف ُأَبػػ ٍّ صػػ   للا ى يػػه َفَأْرََّػػ
َقُه َرَُّػكُؿ للِا  كَّ ـ َحَد، َقػلَؿ: َفَصػد  َْ ، َفَقػلَؿ: َمػل َأَرْدَت ِإل  َأْف  ملسو هيلع هللا ىلصَفَحَ َف َك ػ  ِإَىػ   َِ َىمِّ ػل َْ َكَكػذ َبِن ، َقػلَؿ: َف

ـْ َيَقػْع َىَ ػ  َأَحػٍد. َقػلَؿ: َفَبْاَنَمػل َأَنػل ُمَِّْ مَكَكذ َبَؾ َكلى ملسو هيلع هللا ىلصَمَقَتَؾ َرَُّكُؿ للِا  ّـِ َمػل َىػ كَف. َقػلَؿ: َفَكَقػَع َىَ ػ   ِمػَف لىَهػ
 (ٙ)َفَعػػَرَؾ ُأُذِنػػ  ملسو هيلع هللا ىلص، ِإْذ َأتَػػلِن  َرَُّػػكُؿ للِا (٘)ِفػػ  ََّػػَفٍر َقػػْد َ َفْقػػُت ِبَرْأَِّػػ  ِمػػَف لىَهػػِـّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَِّػػاُر َمػػَع َرَُّػػكِؿ للِا 

ْنَيل ِه ، َفَمل َكلَف َيَُّر ِن  َأف  ِى  ِبَهل لىُ ْ َد ِف  لىد  ْْ َكَضِحَؾ ِف  َك
ـ  ِإف  َأَبػل َبْكػٍر َىِحَقِنػ  َفَقػلَؿ: َمػل َقػلَؿ (ٚ) ،  ُػ

ـ  َىِحَقِنػ  َمل َقلَؿ ِى  َشْاًئل، ِإل  أَ  ُقْ تُ ؟ ملسو هيلع هللا ىلصَىَؾ َرَُّكُؿ للِا  ِه . َفَقلَؿ: َأْبِشْر،  ُػ ْْ ن ُه َىَرَؾ ُأُذِن  َكَضِحَؾ ِف  َك
َِ َقْكِى  َ ِب  َبْكٍر َفَ م ل َأْصَبْحَنل َقَرَأ َرَُّكُؿ للِا  ُقْ تُ ُىَمُر، فَ   .(ٛ)َُّكَرَ  لْىُمَنلِفِقافَ  ملسو هيلع هللا ىلصَىُه ِمْ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ    ،(ٓٔ)لىَحَكـ ِمْف َطِرْيقِ  (ٜ)َ لِرؼّ لْىبُ  َأْ َرَْ

                                                           

، لْىُمَرلدُ ٔ) ِِ ـَ  ( َفلْنَتَزَع ِقَبلَض لْىَمل َِ لْ َْنَصلِرؼ  لى ِذؼ َأْرَ   ِزَمل ُْ لَرِ  َكَغْاِرَهل َكلْىَمْعَن  َأف  لىر  َْ ُِ َكُيْمَُِّؾ ِمَف لْىِح َنلَقِتِه ِبِه: لْىَمل
 . ُِ َعَ َهل لْ َْىَرلِب   حكؿ لىحكض ىيمَّؾ ِبَهل لْىَمل َْ لَرَ  لى ِت   َْ َِ ِف  لْىَحْكِض َنَزَع لْىِح تحف  ل حكذؼ بشرح ِىَتْشَرَب لْىَمل

 (.ٖٖٖٔ/ رقـ ٕ٘ٔ/ ٜى مبلركفكرؼ ) لىتِّْرِمِذؼّ َّنف 
ْرُحُه َكَشق ُه ِمْف َبلِب َنَصَر َكَضَرَب. تحف  ل حكذؼ بشر ٕ) َْ ً  َك سِّ َكُهَك َضْرُب لىر ْأِس َ لص  ُه: ِمَف لىش   ْ  لىتِّْرِمِذؼّ ح َّنف ( َفَش

 (.ٖٖٖٔ/ رقـ ٕ٘ٔ/ ٜى مبلركفكرؼ )
ِ ( َحت  ٖ) َؽ لْ َْىَرلُب َكَيْذَهُبكل ِمْف َحْكِؿ َرَُّكِؿ ّللا  كل: َيْعِن  َحت   َاَتَفر   لىتِّْرِمِذؼّ . تحف  ل حكذؼ بشرح َّنف ملسو هيلع هللا ىلص  َاْنَفض 

 (.ٖٖٖٔ/ رقـ ٕ٘ٔ/ ٜى مبلركفكرؼ )
 (.ٖٖٖٔ/ رقـ ٕ٘ٔ/ ٜى مبلركفكرؼ ) ْرِمِذؼّ لىتِّ ( لىرِّْدُؼ: لىر لِكُب َ ْ َف لىر لِكِب. تحف  ل حكذؼ بشرح َّنف ٗ)
َؾ َرْأََُّه َكُهَك َنلِىٌس، َكلْىَمْعَن : َنَكَّْ ٘) ُِ ِإَذل َحر  ُْ ّـِ، ُيَقلُؿ: َ َفَق لىر  ّـِ َل ِمَف ( َقْد َ َفْقُت ِبَرْأَِّ  ِمَف لْىَه ِ  لْىَه ُت ِمْف ِشد 

 (.ٖٖٖٔ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ٜركفكرؼ )ى مبل لىتِّْرِمِذؼّ لىن َعلِس. تحف  ل حكذؼ بشرح َّنف 
 (.ٖٖٖٔ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ٜى مبلركفكرؼ ) لىتِّْرِمِذؼّ ( َفَعَرَؾ ُأُذِن : َأْؼ َدى َكَهل. تحف  ل حكذؼ بشرح َّنف ٙ)
(ٚ ِ ْنَيل، َكِف  َبْعضِ  ملسو هيلع هللا ىلص( َأف  ِى  ِبَهل، َأْؼ: ِبَضِحَكِ  َرَُّكِؿ ّللا  ِه  لْىُ ْ َد ِف  لىد  ْْ ن ِ . تحف  ل حكذؼ  ِف  َك َْ لىن ََِّخ لْىُ ْ َد ِف  لْى

 (.ٖٖٖٔ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ٜى مبلركفكرؼ ) لىتِّْرِمِذؼّ بشرح َّنف 
 (.ٖٖٖٔ/ رقـ ٕٕٚ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٛ)
 (.ٕٜٓٗ/ رقـ ٕ٘ٔ/ ٙ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٜ)
ـُ بُف ُىَتْاَب َ ٓٔ) ، لىكك  ُمَحم دأبك  ،( لىَحَك ،  بت، فقيه  إل أنه ربمل دىس، مف لى لمَّ  ملت َّن   ةث ىشر  ِ َق ف ، لىِكْنِدؼ 

ر )أك بعدهل، كىه ناف كَّتكف.  َْ  (.ٖ٘ٗٔ/ رقـ ٘ٚٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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 .(ٔ)ْبف َكْعب لىُقَرِظ ّ  ُمَحم د ىف
ػػهُ ك   ِكَةُهَمػػل  (٘)إَّػػرلئاِ ِمػػْف َطِرْيػػقِ  (ٗ)لىتِّْرِمػػِذؼّ ك ، (ٖ)ُزَهْاػػر ْبػػف ُمَعلِكَيػػ  ِمػػْف َطِرْيػػقِ  (ٕ)ُمَّْػػِ ـ َأْ َرَْ

َّرلئاِ( ىف ُزَهْار بُف ُمَعلِكَي ) بػف كعػب لىُقَرِظػّ ، كأبػك إَّػحلؽ( ىػف  ُمَحم ػد) ُهَمػلِكَة   (ٙ)ِإََّْحلؽ  َأب، كلم
 زيد بف أرقـ م تصرًل.
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ؼّ حَّف لإلَّنلد، فيه  دِّ حيد ىغارو، صدكؽ  لىَّ   قػد ُتكبػع مػف ِقَبػِ  ة ػ ف، كيرتق  إَّنلدو إى  لىص 
َّػرلئاِ( ركل   ، كُتكبػع فيػه أبػك َّػعد لَ ْزِدؼ مػف ِقَبػَِصػ ُمَتلَبَعػ  َنلقِ ، كهـ: )لىحكػـ، كُزَهْاػر بػف معلكيػ ، كلم
ػػد) ػػ ُمَتلَبَعػػ  ( إَّػػحلؽ  بػػف كعػػب لىُقَرِظػػّ ، كأبػػ ُمَحم  فػػ  ركلاتػػه ىػػف زيػػد بػػف أرقػػـ رضػػ  للا ىنػػه،  َتلم 

 .(ٚ)َهَذل َحِداٌث َحََّفٌ : لىتِّْرِمِذؼّ كلىحداث قلؿ فيه 
 همل.ىه ف  صحيحا ُمَِّْ ـك  لْىُبَ لِرؼّ يكف  ىصحته إ رلج  ُقْ ُت:

ــاني: ػػهلبػػف  َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ  الحــديث الـ َْ َ َنل َأْحَمػػُد ْبػػُف : َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  َمل ػػدَحػػد  ْبػػِف َيْحَاػػ  ْبػػِف ََّػػِعاٍد  ُمَحم 
َ َنل َىْمُرك ْبُف (ٛ)لْىَقط لفُ   ، (ٜ)لْىَعْنَقِزؼ   ُمَحم د، َحد 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مته )ص ( ُمَحم د بف كعبٔ)  (.ٜٙٔ، ِ َق ، ىلىـ. َّبق تْر
 (.ٕٕٚٚ/ رقـ ٕٓٗٔ/ َِّْٗ ـ )َصِحْيُد مُ ( ٕ)
، نزيِ لىْزير ،  ،( ُزَهْار بُف ُمَعلِكَي  بِف ُحَدْاسِ ٖ) ، لىُكْكِف   ْعِف   ُْ ،  بت  إل أف َّملىه ىف أب  إَّحلؽ ِ َق َأُبك َ ْاَ َمَ  لى

ر َتْقِرْيُب لبأ ر ، مف لىَّلبع ، ملت َّن  ل نتاف، أك  ةث، أك أربع كَّبعاف، ككلف مكىدو َّن  ملئ .  َْ ىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٔ٘ٓ/ رقـ ٕٛٔص )
 (.ٕٔٗٗ/ رقـ ٕٔٚ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٗ)
مته َّبق. حْ  بة فيه ُتك ـ  ق ،، اكنس بف إَّرلئاِ (٘)  (.ٖٛٔص ) تْر
ِبْيِع  إَّحلؽ أبك، ىباد بف للا ىبد بف ىمرك (ٙ) مته َّبق. ىلبد ك رم ِ َق ، لىَّ   (.ٖٛٔ ص) تْر
 (.ٖٖٖٔ/ رقـ ٕٕٚ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٚ)
، مف لىحلدي  ىشر ، ملت َّن   ملف ك مَّاف. صدكؽ بف يحا  بف َّعاد لىقطلف، أبك َّعاد لىبصرؼ،  ُمَحم د( أحمد بف ٛ)

ر ) َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبفِ  َْ  (.ٙٓٔ/ رقـ ٗٛص َح
، أبك َّعاد لىككف ،  ُمَحم د( ىمرك بف ٜ) َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف ، مف لىتلَّع ، ملت َّن  تَّع كتَّعاف كملئ . ِ َق لىَعْنَقزؼ 

ر ) َْ  (.ٛٓٔ٘/ رقـ ٕٙٗص َح
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َ َنل َأََّْبلُط ْبُف َنْصرٍ  دِّ (ٔ)َحد  ، (ٖ)َىْف َأِب  لْىَكُنكدِ  -َكَكلَف َقلِرَغ لْ َْزدِ -، َىْف َأِب  ََّْعٍد لْ َْزِدؼِّ (ٕ)ؼِّ ، َىْف لىَّ 
ـْ ِبلْىَغػَدلِ  َكلْىَعِشػ ِّ  ِإَىػ  َقْكِىػِه: (ٗ)رض  للا ىنه َىْف َ ب لبٍ  ، ِف  َقْكِىِه َتَعلَى : }َكَل َتْطُرْد لى ِذاَف َاػْدُىكَف َرب ُهػ

، ٕ٘لِىِماَف  ]ل نعػلـ: }َفَتُكػكَف ِمػْف لىظ ػػ َِ لْ َْقػَرُع ْبػُف َحػػلِبٍس لىت ِميِمػ   َكُىَاْاَنػُ  ْبػػُف ِحْصػٍف لْىَفػػَزلِرؼ  ػػل َْ [ َقػلَؿ: 
َدكل َرَُّكَؿ ّللا ِ  َْ ِِ ِمْف لىْ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَك َعَفل ُمْؤِمِناَف، َفَ م ل َمَع ُصَهْاٍب َكِبَةٍؿ َكَىم لٍر َكَ ب لٍب، َقلِىًدل ِف  َنلٍس ِمْف لىض 
ـْ َحْكَؿ لىن ِب ِّ  ِ ًَّل، َتْعِرُؼ َىَنل ِبِه  ،، َفَأَتْكُو َفَ َ ْكل ِبهِ (٘)َحَقُركُهـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْكُه ْْ َِ َىَنل ِمْنَؾ َم َع ْْ َكَقلُىكل: ِإن ل ُنِريُد َأْف َت

ـْ لْىَعَرُب َفْضَ َنل، َفِإف  ُكُفكَد لْىَعَرِب َتْأِتيَؾ فَ  ْئَنلَؾ َفَأِقْمُه ِْ َنََّْتْحِا  َأْف َتَرلَنل لْىَعَرُب َمَع َهِذِو لْ َْىُبِد، َفِإَذل َنْحُف 
"، َقػػلُىكل: َفلْكتُػػْب َىَنػػل َىَ ْيػػَؾ ِكَتلًبػػل، ـْ ـْ ِإْف ِشػػْئَت، َقػػلَؿ: "َنَعػػ َقػػلَؿ: َفػػَدَىل  َىْنػػَؾ، َفػػِإَذل َنْحػػُف َفَرْغَنػػل َفلْقُعػػْد َمَعُهػػ

ـُ َفَقػلَؿ: }َكَل َتْطػُرْد لى ػػذِ ِبَصػِحيَفٍ ، َكدَ  ػػَة ُِ َىَ ْيػِه لىَّ  ْبريػ ِْ اَف َىػل َىِ يًّػل ِىَيْكتُػػَب، َكَنْحػُف ُقُعػكٌد ِفػ  َنلِحَيػػٍ ، َفَنػَزَؿ 
ٍِ َكَمػل ِمػْف ِحََّػلبِ  ـْ ِمػْف َشػْ  َهُه َمل َىَ ْيػَؾ ِمػْف ِحََّػلِبِه ْْ ـْ ِبلْىَغَدلِ  َكلْىَعِش ِّ ُاِريُدكَف َك ـْ ِمػْف َاْدُىكَف َرب ُه َؾ َىَ ػْاِه

ـْ َفَتُككَف ِمْف لىظ لِىِماَف  ]ل نعلـ:  ٍِ َفَتْطُرَدُه ـ  َذَكَر لْ َْقَرَع ْبَف َحلِبٍس َكُىَاْاَنػَ  ْبػَف ِحْصػٍف، َفَقػلَؿ: َٕ٘شْ   ُ ]
ـْ ِمػْف بَ  ِِ َمف  ّللا ُ َىَ ػْاِه ـْ ِبَبْعٍض ِىَيُقكُىكل أََهؤَُل ػلِكِريَف  ]ل نعػلـ: }َكَكَذِىَؾ َفَتن ل َبْعَضُه ـَ ِبلىش  ْاِنَنػل َأَىػْيَس ّللا ُ ِبػَأْىَ 

ـْ َىَ ػػػ  َنْفَِّػػػِه ٖ٘ ـْ َكتَػػػَب َرب ُكػػػ ِْ ََّػػػَةـٌ َىَ ػػػْيُك َؾ لى ػػػِذاَف ُاْؤِمُنػػػكَف ِبآَيلِتَنػػػل َفُقػػػ َِ ػػػل َْ َذل  ـ  َقػػػلَؿ: }َكلِم لىر ْحَمػػػَ   [،  ُػػػ
                                                           

قلؿ يحا  بف ، قلؿ لبف َّعد: مف أنفَّهـ، ك ( َأََّْبلُط ْبُف َنْصٍر لىَهْمدلن ، أبك اكَُّف، كيقلؿ: أبك َنْصر، مف لى لمن ٔ)
كلبف شلهاف ف   ِحب لف، كقلؿ أبك ُنعيـ: ىـ يكف به بأس غار أنه أَْهَكج، كذكرو لبف صدكؽ : لْىُبَ لِرؼّ ، كقلؿ ِ َق معاف: 
ؼّ  : َأََّْبلط ْبف َنْصر لىككف ، لىذؼ اركػ ىفْحَمد ْبف َحْنَبِ َ  ُقْ تُ ، كقلؿ حرب بف إَّملىاِ: لى َِّقلت دِّ كاف  لىَّ 

ِمْف ككأنه ضعفه، كقلؿ ىبد للا بف أحمد: َّأىت أب  ىف أَّبلط بف نصر، فقلؿ: مل كتبت  -حدا ه؟ قلؿ: مل أدرؼ 
ه ىف أحد شائًل، كىـ أرو ىرفه،  ـ قلؿ: ككيع كأبك ُنعيـ يحد لف ىف مشلاخ لىككف  كىـ أرهمل يحد لف ىنه، كقلؿ َحِدْا ِ 

لْ   ُمَِّْ ـى    ُزْرَى ط مق كب  ل َّلناد، كىلب أبك أبك حلتـ: أحلدا ه ىلمي  َّق إ رلج حدا ه، كذكرو أبك ىرب، كلىَّ 
لْ : ركػ أحلداث ل ُاتلبع ى اهل، ىف  صدكؽ، ك ار  ََِّملؾ بف حرب، كقلؿ لبف حْر:ف  ْم   لىضعفلِ، كزلد لىَّ 

(، َّؤللت لبف لىْناد  ب  ٕٙٗٙ/ رقـ ٖٖ٘/ ََّْٙعد )لىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف لى طأ، ُيْغِرب. كهك كمل قلؿ. ُاْنَظر: 
(، لىع ِ كمعرف  ٖٗٔ/ رقـ ٓٚ/ ٔركلي  لىدلرم  ) –(، تلريخ لبف معاف ٚٚٚ/ رقـ ٘ٙٗ/ ٔزكريل يحا  بف معاف )

لؿ  َ  ُِ لْبِف َأِب  حَ (، ٛٚٙٔ/ رقـ ٜ٘/ ٕركلي  لبنه ىبد للا ) ْحَمد ْبف َحْنَبِلىْر ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ / رقـ ٕٖٖ/ ٕلِتـ )لى
ِإْكَملُؿ (، ٔٓٔ/ رقـ ٖٗ/ ٔلبف شلهاف ) لى َِّقلت(، تلريخ أَّملِ ٖٗٛٙ/ رقـ ٘ٛ/ ٙلى َِّقلت لْبف ِحب لف ) ،(ٕٔٙٔ

ر )(، ٕٖٚ/ رقـ ٗٙ/ َٕتْهِذْاِب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ ) َْ  (. ٕٖٔ/ رقـ ٜٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته .صدكؽ  ،ف( إَّملىاِ بف ىبد لىرحمٕ)   (.ٖٕٛ)ص  َّبق تْر
لىككف ، هك ىبد للا بف ىلمر، أك لبف ىمرلف، أك لبف ُىَكْيِمر، كقاِ: لبف َّعاد، ( قلؿ لبف حْر: َأُبك لْىَكُنكِد لْ َْزِدّؼ، ٖ)

ر ) ُاْنَظر:. لى َِّقلتف   ِحب لفو لبف مف لى لني ، كذكر  َمْقُبْكؿ،كقاِ: َىْمرك ْبف َحَبِشّ ،  َْ ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٔٚٚ/ رقـ ٗٗ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٕٖٛٛ/ رقـ ٜٙٙ

ِىافِ ٗ) لِبِقاَف لْ َك  ـِ، ِمَف لىَّ  ََّْة ، ََّلِدُس لإْلِ ِى ٌّ ِرؼٌّ َأك  ِْ ، َبْدِرؼٌّ ُمَهل : َأَبل َىْبِد للِا، َكَكلَف ِمَف لْىُمَعذ ِباَف ُيْكَن ، ( َ ب لُب ْبُف لْ ََرتِّ
ُؿ َمْف ُقِبَر ِبَظهْ  ِر لْىُككَفِ  ِمْف َأْصَحلِب لىن ِب ِّ ِف  للِا، ُتُكفَِّ  ُمْنَصَرَؼ َىِ  ٍّ ِمْف ِصفِّاَف ِإَى  لْىُككَفِ  َََّنَ  ََّْبٍع َكَ َةِ اَف. َأك 

 (.ٜٙٓ/ ٕمعرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ُاْنَظر:َ َةٍث َكََّْبِعاَف َََّنً .  ، َكُهَك لْبفُ ملسو هيلع هللا ىلص
ندؼ ٘) : َحَقَر َكَضَرَب. حلشي  لىَِّّ ـْ ه )( َحَقُركُه َْ  (.ٕٚٔٗ/ رقـ ٖٔ٘/ ٕى   ََُّنِف لْبف َمل
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ِ [. َقلَؿ: َفَدَنْكَنل ِمْنػُه َحت ػ  َكَضػعْ ٗ٘]ل نعلـ:  ِ ػُس َمَعَنػل، َفػِإَذل  ملسو هيلع هللا ىلصَنل ُرَكَبَنػل َىَ ػ  ُرْكَبِتػِه، َكَكػلَف َرَُّػكُؿ ّللا  ْْ َا
ـْ ِبلْىَغػَدل  ـَ َكَتَرَكَنل، َفَأْنَزَؿ ّللا ُ: }َكلْصِبْر َنْفَََّؾ َمَع لى ِذاَف َاْدُىكَف َرب ُه َهػُه ِ  َكلْىَعِشػ ِّ ُاِريػُدكَف كَ َأَرلَد َأْف َيُقكـَ َقل ْْ

ْنَيل َكَل ُتِطػْع َمػْف أَْغفَ  ػلِىْس لْ َْشػَرلَؼ }ُتِريػُد ِزيَنػَ  لْىَحَيػلِ  لىػد  َْ ـْ  َكَل ُت ْ َنػل َقْ َبػُه َىػْف ِذْكِرَنػل  َكَل َتْعُد َىْاَنلَؾ َىػْنُه
ُىَاْاَنػَ  َكلْ َْقػَرِع،  لَؿ: َهَةًكػل. َقػلَؿ: َأْمػرُ [ َقػَٕٛيْعِن  ُىَاْاَنَ  َكلْ َْقَرَع }َكلت َبَع َهَكلُو َكَكلَف َأْمُرُو ُفُرًطل  ]لىكهػف: 

ْنَيل. َقػلَؿ َ َبػلٌب: َفُكن ػل َنْقُعػُد َمػَع لىن ِبػ ِّ  َِ لْىَحَيػلِ  لىػد  َ ْاِف َكَم َػ ُْ َِ لىػر  ـْ َمَ  ـ  َضَرَب َىُه ػلَىَ  ملسو هيلع هللا ىلصُ  ، َفػِإَذل َبَ ْغَنػل لىَّ 
 .(ٔ)ْكَنلُو َحت   َيُقكـَ لى ِت  َيُقكـُ، ُقْمَنل َكَترَ 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هِ  ِْ هلبف  لْنَفَرَد ِبَتْ ِرْي َْ ت . َمل  دكف أصحلب لىكتب لىَِّّ
هُ  َأَّْػَبلط ْبػف  ِمػْف َطِرْيػقِ    ة ػتهـ (٘)، كأبػك ُنعػيـ(ٗ)لىط َبَرلِنػ ّ ، ك (ٖ)لىَبػز لر، ك (ٕ)لبػف أبػ  شػاب  َأْ َرَْ

، َىْف أَ ، َنْصر ؼِّ دِّ  . ِبِمْ ِ هِ ، َىْف َأِب  لْىَكُنكِد، َىْف َ ب لٍب رض  للا ىنه ،ِب  ََّْعٍد لْ َْزِدؼِّ َىْف لىَّ 
هُ ك  ّؼ، َىْف َأِب  لْىَكُنكد ِمْف َطِرْيقِ  (ٙ)لىط حلكؼ  َأْ َرَْ دِّ  .ِبِمْ ِ هِ ، َأََّْبلط ْبف َنْصر، ىف لىَّ 

ؼّ كػلف فػ  لىطريػق ل كؿ بػاف  كهذل لىطريق أَّقط مف إَّنلدو أبك َّْعد لَ ْزِدؼ لىػذؼ ُقْ ُت: ػدِّ  لىَّ 
 .َأِب  لْىَكُنكدك 

هُ ك  بػف َأَّْػَبلط ، ىػف لْىُقَرِشػ ّ  ُمَحم ػدَىْمػرك ْبػف ىػف ِإََّْحلؽ لْىَحْنَظِ ّ ،  ِمْف َطِرْيقِ  (ٚ)لىَبْاَهِق ّ  َأْ َرَْ
رضػ  للا  َ ب ػلِب ْبػِف لْ ََرتِّ ( ىف ُكَدْيِم ّ لىْ كد، ك )أبك لىَكنُ  ِكَةُهَمل  ِبِمْ ِ هِ  (ٛ)لْىَهْمَدلِنّ ، َىِف لْىُكَدْيِم ّ َنْصر 
 ىنه.

ػهُ   (ٜ)َّػ ملف لىفلرَّػ  رضػ  للا ىنػه ِمْف َحِدْاثِ  ضعاف ْدًل ل اتقكػ به، َكَىُه َشلِهدٌ  أبػك  َأْ َرَْ
 ، بل تةؼ بعض ل ىفلظ.(ٓٔ)ُنعيـ

                                                           

ه )( ٔ) َْ  (.ٕٚٔٗ/ رقـ ٕٔٗ/ ََُّ٘نُف لْبف َمل
 (.ٚٚٗ/ رقـ ٖٛٔ/ ٔ( مَّند لبف أب  شاب  )ٕ)
 (.ٖٕٓٔ/ رقـ ٜٙ/ ٙ) لىَبز لرمَّند ( ٖ)
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٗ) َْ  (.ٖٜٖٙ/ رقـ ٘ٚ/ ٗلىُمْع
 (.ٙٗٔ/ ٔ( ح ي  ل كىيلِ كطبقلت ل صفيلِ  ب  ُنَعْيـ )٘)
 (.ٖٚٙ/ رقـ ٜٖٖ/ ٔ( شرح مشكِ لآل لر ى طحلكؼ )ٙ)
 (.ٜٓٓٓٔ/ رقـ ٜٙ/ ٖٔ( شعب لإليملف ى باهق  )ٚ)
لم  لىبصرؼ، ضعاف، كىـ ا بت أف أبل دلكد ركػ  ُمَحم د( ٛ) بف اكنس بف مكَّ  بف َّ يملف لىُكَدْيِم ، أبك لىعبلس لىَّ 

ر )ىنه، مف صغلر لىحلدي  ىشر ، ملت َّن  َّت ك ملناف.  َْ  (.ٜٔٗٙ/ رقـ ٘ٔ٘صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، كىمه أبك مشْع  بف ربع  َمْقُبْكؿبف ىبد للا  َمََّْ َم ك ، فيه َّ يملف بف ىطلِ منكر لىحداث، ْدلً  ( إَّنلدو ضعافٜ)

ر )أيضًل. لنظر  َمْقُبْكؿلىْهن   َْ (، )ص ٜ٘ٙٙ/ رقـ ٖٔ٘(، )ص ٜٕٗ٘/ رقـ ٖٕ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٖٙٛ/ رقـ ٖٚٙ

 (.ٖ٘ٗ/ ٔـ )يْ ( ح ي  ل كىيلِ كطبقلت ل صفيلِ  ب  ُنعَ ٓٔ)
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
ك اػػػر لى طػػػأ  صػػػدكؽ ، كَأَّْػػػَبلط بػػػف َنْصػػػر ُبػػػْكؿَمقْ  لْىَكُنػػػكدِ  كَأُبػػػ ، فيػػػهمضػػػطرب ضػػػعاف لإلَّػػػنلد

ّؼ،  فػركلو مػرً ، ىػف بػف َنْصػر َّْػَبلطُيْغِرب، كقد لضطرب ف  إَّنلدو أَ  ػدِّ َىػْف  ،لَ ْزِدؼّ  ىػف أبػ  َّػعد لىَّ 
ّؼ، َىػْف َأِبػ  لْىَكُنػكد،  ، كركلو مػر  أ ػرػ ىػف َ ب ػلِب ْبػِف لْ ََرتِّ رضػ  للا ىنػه ،َأِب  لْىَكُنػكد ػدِّ ىػف ىػف لىَّ 

ؼّ فأَّػػقط فيػػه أبػػل َّػػْعد لَ ْزِدؼ مػػف بػػاف  َ ب ػػلِب ْبػػِف لْ ََرتِّ رضػػ  للا ىنػػه، ػػدِّ ، كركلو مػػر  َأِبػػ  لْىَكُنػػكدك  لىَّ 
 .ىف َ ب لِب ْبِف لْ ََرتِّ رض  للا ىنه  لى   ىف لىُكَدْيِم 
 كلىحداث غار محفكظ كمل َّيظهر مف كةـ لىع ملِ لىت لى . ُقْ ُت:

َّعد بف أب   ِمْف َحِدْاثِ كغارو  ُمَِّْ ـكأص ه ف  صحيد "هذل إَّنلد صحيد ...  قلؿ لىُبكصارؼ:
 كَتَعق َبػه، (ٗ)"َّػعد بػف أبػ  كقػلص ِمػْف َحػِدْاثِ بعضػه  (ٖ)فنكلىمص (ٕ)لىن ََّلِئ ّ ك  (ٔ)ُمَِّْ ـكقد ركػ  ،كقلص
ندؼ ، (٘)فهمػل حػدا لف": "كلىذؼ ىف َّعد ل اكلفق هػذل لىحػداث ظػلهًرل فكاػف يكػكف بعًضػل ىػه؟ ، فقلؿلىَِّّ

كلْ َْقػػَرع بػػف حػػلبس كُىَاْاَنػػ  إنمػػل أَّػػ مل بعػػد  هػػذل حػػداث غريػػب، فػػإف هػػذو لآليػػ  مكيػػ ،كقػػلؿ لبػػف ك اػػر: "
 .(ٙ)"لىهْر  بدهر

ف كػػػلف ْصػػػلط بػػػف نَ بَ َّْػػػكلىظػػػلهر أف لىػػػكهـ مػػف أَ كقػػلؿ ل ىبػػػلن : " ػػػلؿ  لً صػػػدكقر  فإنػػه كلم كمػػػف ْر
كأبػػك َّػػعد ل زدؼ كأبػػك لىكنػػكد  ىػػـ  ؿ لىحػػلفع فػػ  لىتقريػػبغػػرب  كمػػل قػػل، فقػػد كػػلف ك اػػر لى طػػأ يُ ُمَّْػػِ ـ

، َمْقُبػْكؿ لبف َّعد ف  طبقلته، كقلؿ لىحلفع ف  كػِ منهمػل: ، كك ق ل  ار منهملِحب لفاك قهمل غار لبف 
كقػد ْػرػ لىبكصػارؼ فػ  لىزكلئػد ى ػ   ،ل فػ  ذكػر ل قػرع كىاانػ ، فهػك غاػر محفػكظكىـ أْد ىهمل متلبعً 
لىػػػه  قػػػلت، كقػػػد ركػ  ْػػػلؿ لإلَّػػػنلد، فقػػػلؿ:ظػػػلهر مػػػل قاػػػِ فػػػ  ر   لىن ََّػػػلِئ ّ ك  ُمَّْػػػِ ـ"إَّػػػنلدو صػػػحيد، كْر
ػػد كأقػػكػ  فػػإف  ُقْ ػػُت:، َّػػعد بػػف أبػػ  كقػػلص"! ِمػػْف َحػػِدْاثِ  كلىمصػػنف بعضػػه قػػكؿ لبػػف ك اػػر ىنػػدؼ أْر

كف ضعفلِ، كحداث َّعد لىذؼ أشلر إىيه لىبكصػارؼ ُمَِّْ مَّيلؽ لىقص  ادؿ ى   أنهل كلنت ف  مك  كلى
 . كللا تعلى  أى ـ.(ٚ)يد ذىؾ"اؤ 

                                                           

َ َنل َأُبك َبْكِر ٖٕٔٗ/ رقـ ٛٚٛٔ/ ٗـ )َصِحْيُد ُمَّْ ِ ( ٔ) َ َنل ل(، قلؿ: َحد  دْبُف َأِب  َشْاَبَ ، َحد  ، َىْف  ُمَحم  ْبُف َىْبِد للِا لْ َََِّدؼ 
، َىِف لْىِمقْ  َِ ـِ ْبِف ُشَرْيٍد، َىْف َأِبيِه، َىْف ََّْعٍد، َقلَؿ: " ُكن ل َمَع لىن ِب ِّ ِإََّْرلِئا ص    َِّت َ  َنَفٍر، َفَقلَؿ لْىُمْشِرُككَف ِى ن ِب ِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَدل
، َكِبَةٌؿ، َكرَ  :للا ى يه كَّ ـ ٍِ ٌِ ِمْف ُهَذْا َتِرُئكَف َىَ ْاَنل. َقلَؿ َكُكْنُت َأَنل َكلْبُف َمَُّْعكٍد، َكَرُْ ْْ ِِ َل َا َةِف َىَُّْت لْطُرْد َهؤَُل ُْ

اِهَمل، َفَكَقَع ِف  َنْفِس َرَُّكِؿ  : َكَل َتْطُرِد لى ِذاَف َاْدُىكَف  ملسو هيلع هللا ىلصللِا ُأََّمِّ  ِ َْ َث َنْفََُّه َفَأْنَزَؿ للُا َىز  َك َِ للُا َأْف َيَقَع َفَحد  َمل َشل
َهُه". ْْ ـْ ِبلْىَغَدلِ  َكلْىَعِش ِّ ُاِريُدكَف َك  َرب ُه

َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٕ)  .ُمَِّْ ـم ِ حداث (، بٓٛٔٛ/ رقـ ٖٗٗ/ ٚلىَّ 
ه )( ٖ) َْ  .ُمَِّْ ـ(، بم ِ حداث ٕٛٔٗ/ رقـ ٖٖٛٔ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
لْ  ف  زكلئد لبف ٗ) ه( مصبلح لىْز َْ  (.ٜٙٗٔ/ رقـ ٕٛٔ/ ٗكصارؼ )ى بُ  َمل
ه )( حلشي  لىَّندؼ ٘) َْ  (.ٕٖ٘/ ٕى   ََُّنِف لْبف َمل
 (.ٖٖٕ/ ٖ( تفَّار لبف ك ار )ٙ)
 (.ٜٕٖٚ/ رقـ ٘ٚٛ/ ٚش ِ مف فقههل ىألىبلن  )ك ( َّ َّ   ل حلداث لىصحيح  ٚ)
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ـَْشَعِريُّ ( قت ) -ٓٙ , من الـ الـة(ٔ)َأُبو َصاِلحس ا اِميُّ   .(ٕ), الش 
: ِ َق  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: َمْقُبْكؿ، (ٖ)َقلَؿ لىذ َهِب   َْ َكَقلَؿ لْبُف َح

(ٗ). 
اِد ِفْيِو: ، كقػلؿ يحاػ  بػف معػاف: "هػذل (ٙ)لىَهْاَ ِمػ ّ ، كك قػه (٘)ه"قلؿ أبك حلتـ لىػر لزؼ: "ل بػأس بػ َأْقَواُل النُّل 
لَرُقْطِن ّ ، كقػػلؿ (ٚ)مػػكى  ى مػػلف" ، كلبػػف (ٜ)لىػػر لزؼ  ُزْرَىػػ ، كقػػلؿ أبػػك (ٛ): "لَّػػمه معػػركؼ ل يحضػػرن "لىػػد 

ركػ ىنػػه: إَّػػملىاِ  ُقْ ػػُت:، (ٔٔ): "ل ُيعػػرؼ لَّػػمه"، كقػػلؿ لىعرلقػػ : "ل ُيعػػرؼ كل ُيعػػرؼ لَّػػمه"(ٓٔ)منػػدو
ْنعلن ، كىبد لىرحمف بػف ازيػد بػف بف ىبا د للا بف أب  لىمهلْر، كحَّلف بف ىطي ، كرلشد بف دلكد لىص 

ـ ل َّكد  لْىَحلِكـ، كصحد ىه (ٖٔ)حدا لً  ُ َزْيَم ، كقد ىرفه مف ذكرت، كصحد ىه لبف (ٕٔ)َتِمْيـ، كأبك َّة 
رلَّ   -( ٗٔ)حدا ًل آ ر  إف شلِ للا تعلى . -كمل َّيأت  ف  لىدِّ

 ، كقد كلفق ف  تك يقه لىن قلد. كللا تعلى  أى ـ.لىذ َهِب ، كمل قلؿ ِ َق  ُة الَلْوِل ِفْيِو:ُخاَلَص 
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

ه حدا اف، كهمل ى   لىنحك لىتلى :أ رج ىه لبف  َْ  َمل
 
 
 
 

                                                           

 (.َّٖٚٔبق تعريفهل )ص ( ٔ)
ر )( ٕ) َْ  (.ٛٙٔٛ/ رقـ ٜٗٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٗٛٙٙ/ رقـ ٖ٘ٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)
ر )( ٗ) َْ  (.ٛٙٔٛ/ رقـ ٜٗٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٘) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٕ٘ٛٔ/ رقـ ٕٜٖ/ ٜلى
لْ  ف  زكلئد لبف ٙ) ه( مصبلح لىْز َْ  (.ٕٙٔٔ/ رقـ ٔٙ/ ٗى ها م  ) َمل
ْكِرؼ ركلي   -( تلريخ لبف معاف ٚ)  (.ٖٖٚ/ رقـ ٚٙٔ/ ٖ) لىد 
لَرُقْطِنّ  )( لىع ِ ٛ)  (.ٜٚٛٔ/ رقـ ٜٕٔ/ ٓٔى د 
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٜ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٕ٘ٛٔ/ رقـ ٕٜٖ/ ٜلى
 (.ٜٖ٘ٛ/ رقـ ٖٓٗ( فتد لىبلب ف  لىكن  كل ىقلب لبف مندو )صٓٔ)
 (.ٖٗٛٚ/ رقـ ٕٗٛ/ ٛ) ِىْ ِعَرلِق ( ت ريس أحلداث لإلحيلِ ٔٔ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٕٔ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٖٗٗٚقـ / ر ٖٔٗ/ َٖٖتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.٘ٙٙ/ رقـ ٕٖٖ/ ٔ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٖٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٗٔ)  (.ٕٚٚٔ/ رقـ ٜٙٗ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
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ػػػهلبػػػف  َقػػػلَؿ لإِلَمػػػلـُ  الحـــديث اـول: َْ َ َنل لْىَعب ػػػلُس ْبػػػُف ُىْ َمػػػلفَ َتَعػػػلَى  َرِحَمػػػُه للاُ  َمل ، َكُىْ َمػػػلُف ْبػػػُف (ٔ): َحػػػد 
 َِ َ َنل لْىَكِىاػػُد ْبػػػُف  (ٕ)ِإَّْػػَملِىا َمْشػػػِقي لِف، َقػػػلَل: َحػػػد  َ َنل َشػػػْاَبُ  ْبػػُف لْ َْحَنػػػفِ (ٖ)ُمَّْػػػِ ـلىدِّ ـٍ (ٗ)، َحػػػد  ، َىػػػْف َأِبػػػ  ََّػػػة 
ِ لْ َْشػَعِرؼ  ، َىػْف َأِبػ  َصػلِىٍد لْ َْشػعَ (٘)لْ ََّْػَكدِ  َ ِن  َأُبػك َىْبػِد ّللا  ، َحػد  ْبػِف ِد ْبػِف لْىَكِىاػِد، َكَيِزيػَد ، َىػْف َ لِىػ(ٙ)ِرؼِّ

ِِ ََّػِمُعكل ِمػْف َرَُّػكِؿ ّللا ِ  ِ  َهػؤَُل َِ ْبِف َحَََّنَ ، َكَىْمِرك ْبِف لْىَعلِص رضػ  للا ىػنهـ، ُكػ  َأِب  َُّْفَيلَف، َكُشَرْحِبا
ٌِ ِىأْلَْىَقلِب ِمْف لىن لِر"، قَ ملسو هيلع هللا ىلص ، َكْي لَؿ: "َأِتم كل لْىُكُضكَِ

(ٚ). 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
ػػهُ  بػػه  ُمَّْػػِ ـلىكىاػػد بػػف  ِمػػْف َطِرْيػػقِ   ِكَةُهَمػػل (ٜ)، كلبػػف ُ َزْيَمػػ (ٛ)لىتػػلريخ لىكباػػرفػػ   لْىُبَ ػػلِرؼّ  َأْ َرَْ
 بقص  لىحداث.

                                                           

ِ  ، أبك لىفضِ لىدمشق ، لىمع ـ، مف كبلر لىحلدي  ىشر ، ملت َّن  تَّع ك ة اف  ُمَحم د( ىبلس بف ى ملف بف ٔ) َْ لىَب
َقلَؿ : ربمل  لىف، ك لى َِّقلتف  كتلبه  ِحب لف، كقلؿ لبف ِ َق كد بف إبرلهيـ بف َّميع: كىه  ةث كَّتكف. قلؿ محم

: ِ َق  : لحفظكن  ف  ىبلس فإف ى  فيه فرلَّ ، كقلؿ محمكد بف  لىد لىَّ م : كلف ُمَِّْ ـ، كقلؿ لىكىاد بف لىذ َهِب  
 ُاْنَظر:ربمل  لىف.  ِ َق  ُقْ ُت:ا ط ِ،  صدكؽ ر: مكقع، كقلؿ لبف حْ ُمَِّْ ـى عبلس بف ى ملف لىمع ـ مف لىكىاد بف 

ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ (، تلريخ دمشق ٖٚٚٗٔ/ رقـ ٔٔ٘/ ٛلى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٜٜٔٔ/ رقـ ٕٛٔ/ ٙلى
ر )َتْقِرْيُب (، ٕ٘ٓٙ/ رقـ ٖٙ٘/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )(، ٖٛٓٔ/ رقـ ٖٗٛ/ ٕٙلبف ىَّلكر ) َْ ص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (. ٖٓٛٔ/ رقـ ٖٜٕ
ر ، مف صغلر لىعلشر . َمْقُبْكؿلىدمشق ،  ُمَحم د ، أبك ىِ ذَ ( ى ملف بف إَّملىاِ بف ىمرلف لىهُ ٕ) َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (. ُقْ ُت: ىـ اتك ـ فيه أحد مف لىنقلد بْرح أك تعداِ.ٓ٘ٗٗ/ رقـ ٕٖٛص )
مته .ِ َق   ىكنه ك ار لىتدىيس كلىتَّكي  ،بف ُمَِّْ ـلىكىاد  (ٖ)  (.ٓٛ)ص  َّبق تْر
، كقلؿ دحيـ: ىـ أَّمع مف لى َِّقلتف   ِحب لف( َشْاَب  بف لَ ْحَنف ل كزلى ، أبك لىن ْضر لىشلم ، مف لىَّلبع . ذكرو لبف ٗ)

شاب  بف ل حنف شائًل، كقلؿ لىدلرم : ىف دحيـ: كلف لىكىاد اركؼ ىنه مل َّمعت أحدًل  ِمْف َحِدْاثِ  ُمَِّْ ـلىكىاد بف 
ـٍ": َشْاَبُ  ْبُف  ُزْرَى يعرفه، كقلؿ لبف اكَّف لىدمشق : ل َبْأَس ِبِه، كَقلَؿ َأُبك  َمْشِق   ِف  "ِذْكِر َنَفٍر َذِكؼ َأََّْنلٍف َكِىْ  لىدِّ

َكَقلَؿ لْبُف ، ُمَِّْ ـشعاب بف شلبكر، كهشلـ أبك ىبد للا صلحب لىصدق ، كلىكىاد بف بف  ُمَحم دلَ ْحَنِف. ركػ ىنه: 
ٍر: َمْقُبْكؿ َْ ، كقلؿ لى َِّقلتف   ِحب لفل بأس به، ف ـ ُاذكر فيه ْرح كركػ ىنه أك ر مف ل ناف، كذكرو لبف  ُقْ ُت:. َح

ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ (، ٕٔ٘ٛ/ رقـ ٘ٗٗ/ ٙلف )لى َِّقلت لْبف ِحب   ُاْنَظر:لبف اكَّف لىدمشق : ل بأس به.  ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ لى
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )(، ٜٚٗٔ/ رقـ ٖٖٚ/ ٗ) َْ ِِ لىرِّ (، تع يق  ى   لىع ِ لبف ٕٚٛٚ/ رقـ ٖٓٙ/ َٕٔتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل

ِِ (، ٜٜٗٔ/ رقـ ٕٓٔ/ ٔأب  حلتـ ) لؿ ِىْ ِمزِّؼ )َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل َْ َتْقِرْيُب (، ٕٚٛٛ/ رقـ ٕٓٙ/ ٕٔلىرِّ
ر ) َْ  (.ٖٕٙٛ/ رقـ ٜٕٙص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ـ، ٘) ر )، ارَِّ، مف لى لى  . ِ َق ( َمْمُطكر ل َّكد، لىحبش ، أبك َّة  َْ  (.ٜٚٛٙ/ رقـ ٘ٗ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر )، مف لى لني . ِ َق ( أبك ىبد للا ل شعرؼ، لىشلم ، ٙ) َْ  (.ٕ٘ٓٛ/  رقـ ٗ٘ٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ه )( ٚ) َْ  (.٘٘ٗ/ رقـ ٜٕٛ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
 (.ٜٕٓٙ/ رقـ ٕٚٗ/ ٗ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٛ)
 (.٘ٙٙ/ رقـ ٕٖٖ/ ٔ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٜ)
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ػػػػهُ ىمػػػػرك بػػػػف لىعػػػػلص رضػػػػ  للا ىنهمػػػػل   ىبػػػػد للا بػػػػف ِمػػػػْف َحػػػػِدْاثِ  َكَىػػػػُه َشػػػػلِهدٌ   لْىُبَ ػػػػلِرؼّ  َأْ َرَْ
 .(ٔ)بل تةؼ بعض ل ىفلظ
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

  بف ل حنػف ل بػأس بػه، كَأبػك َصػلِىٍد لْ َْشػَعِرؼِّ ىػـ ُاتػلبع كل يضػرو ذىػؾ بَ اْ إَّنلدو حَّف، فيه شَ 
ػػحيد ىغاػػِ َقػػ فهػػك  ػػهُ رو، فقػػد ، كمػػتف لىحػػداث ارتقػػ  بلىشػػلهد إىػػ  لىص  فػػ  صػػحيحه. كللا  لْىُبَ ػػلِرؼّ  َأْ َرَْ

 تعلى  أى ـ.
َ َنلقلؿ لإلملـ لىترمذؼ رحمه للا تعلى :  الحديث الـاني: َ َنل: َقلَل  ،(ٖ)َغْيَةفَ  ْبفُ  َكَمْحُمكدُ  ،(ٕ)َهن لدٌ  َحد   َحػد 

ػػلِبرٍ  ْبػػفِ  َاِزيػػدَ  ْبػػفِ  لىػػر ْحَمفِ  َىْبػػدِ  َىػػفْ  ،(ٗ)ُأََّػػلَم َ  َأُبػػك َْ
َِ  َىػػفْ  ،(٘)  َصػػلِىدٍ  َأِبػػ  َىػػفْ  ،(ٙ)ّللا ِ  ُىَبْاػػدِ  ْبػػفِ  ِإَّْػػَملِىا

، ًة  َىلدَ  َكََّ  ـَ  َىَ ْيهِ  ّللا ُ  َص    لىن ِب    َأف   ُهَرْيَرَ ، َأِب  َىفْ  لَ ْشَعِرؼِّ  َفِإف   َأْبِشْر،: "َفَقلؿَ  ِبهِ  َكلفَ  َكَىؾٍ  ِمفْ  َرُْ
 .(ٚ)"لىن لرِ  ِمفَ  َحظ هُ  ِىَتُككفَ  لىُمْذِنبِ  َىْبِدؼ َىَ   ُطَهلُأََّ ِّ  َنلِرؼ  ِه َ : َيُقكؿُ  ّللا َ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
ػػػهُ  ػػػه َأْ َرَْ َْ لبػػػف َمل

ػػػنِّ (ٔٔ) بَ اْ ، كلبػػػف أبػػػ  َشػػػ(ٓٔ)لدن ػػػ، كهَ (ٜ)َأْحَمػػػد ْبػػػف َحْنَبػػػِك  ،(ٛ) ِمػػػْف   ، كلبػػػف لىَّ 
نيل(ٖٔ)، كأبػػك بكػػر لىقرشػػ (ٕٔ)هَطِرْيِقػػ ، (ٚٔ)ر، كلبػػف ىبػػد لىَبػػ(ٙٔ)، كأبػػك ُنعػػيـ(٘ٔ)َحػػلِكـلىْ ، ك (ٗٔ)، كلبػػف أبػػ  لىػػد 

                                                           

 (.ٜٙ/ ٖٓ/ َٔصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٔ)
مته )ص ِ َق ، ن لده (ٕ)  (.ٓٛٔ. َّبق تْر
مته ،  ق .فَة يْ محمكد بف غَ  (ٖ)  (.ٖٕٔ)ص  َّبق تْر
مته )ص  لدم  حَ  (ٗ)  (.ٕٙبف أَّلم ، ِ َق . َّبق تْر
لرلن ،   لىش  بَ تْ ؼ، أبك ىُ دِ زْ بف ازيد بف ْلبر ل َ  ( ىبد لىرحمف٘) ، مف لىَّلبع ، ملت َّن  بضع ك مَّاف. ِ َق لم ، لىد 

ر ) َْ  (.ٔٗٓٗ/ رقـ ٖٖ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِْ هَ بف أب  لىمُ ( إَّملىاِ بف ىباد للا ٙ) ، مف لىرلبع ، ملت َّن   ِ قَ ، لىدمشق ، أبك ىبد لىحماد، َمْكَلُهـ ، مِ كْ زُ  ْ ر لىمَ ل

ر )إحدػ ك ة اف كىه َّبعكف َّن .  َْ  (.ٙٙٗ/ رقـ ٜٓٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٛٛٓ/ رقـ ٕٔٗ/ َّٗنف لىترمذؼ )( ٚ)
ه )( ٛ) َْ  (.ٖٓٚٗ/ رقـ ٕٔ٘/ ََُّٗنُف لْبف َمل
 (.ٜٙٚٙ/ رقـ ٕٕٗ/ ٘ٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٜ)
 (.ٜٖٔ/ رقـ ٖٖٕ/ ٔ( لىزهد ىهن لد )ٓٔ)
 (.ٜٙٓٓٔ/ رقـ ٜٕٕ/ ٖ( مصنف لبف أب  شاب  )ٔٔ)
 (.ٓٗ٘/ رقـ ٖٛ/ ٖ( ىمِ لىاـك كلى ا   لبف لىَّن  )ٕٔ)
 (.ٜٔ/ رقـ ٖٓ( لىمرض كلىكفلرلت  ب  بكر لىقرش  )صٖٔ)
 (.ٜٔ/ رقـ ٖٓ( لىمرض كلىكفلرلت لبف أب  لىدنيل )صٗٔ)
ِحْيَحْاف ىِ ( ٘ٔ)  (.ٕٚٚٔ/ رقـ ٜٙٗ/ ْٔ َحلِكـ )لىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٙٛ/ ٙ( ح ي  ل كىيلِ كطبقلت ل صفيلِ  ب  ُنَعْيـ )ٙٔ)
 (.ٜٖ٘/ ٙ( لىتمهاد ىمل ف  لىمكطأ مف لىمعلن  كل َّلناد لبف ىبد لىبر )ٚٔ)
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ػلِبٍر، َىػْف ، ىػف َىْبػِد ِمْف َطِرْيِق أب  ُأََّلَم ْميعهـ   (ٕ)، كلبف ىَّلكر(ٔ)لىَبْاَهِق ّ ك  َْ لىػر ْحَمِف ْبػف َاِزيػد ْبػِف 
، َىػػػْف َأِبػػػ  ُهَرْيػػػَر َ  ِإَّْػػػَملِىاِ ِ، َىػػػْف َأِبػػػ  َصػػػلِىٍد لْ َْشػػػَعِرؼِّ ، إل هنػػػلد ْػػػلِ ىنػػػدو ىفػػػع: ِبِمْ ِ ػػػهِ  ْبػػػِف ُىَبْاػػػِد ّللا 

نيل، بدكف قكىه: "أبشر". ن ، كأبك بكر لىقرش ، كلبف أب  لىد   "لصبر"، بدًل مف: "أبشر"، كلبف لىَّ 
ُه لىط َبَرلِن ّ  كَأْ َرَْ
ػنِّ (ٖ) ، ىػف َىْبػِد (ٙ)، ْمػيعهـ ِمػْف َطِرْيػِق أبػ  لْىُمِغاػَر (٘)، كلىَبْاَهِقػ ّ (ٗ) ، كلبف لىَّ 

  .(ٚ)مف بف َاِزيد بف َتِمْيـلىر ح
ُه لىط َبَرلِنّ  أيًضل كَأْ َرَْ
ِمْف َطِرْيِق أب  أَّػلم ، ىػف ىبػد لىػر حمف بػف ازيػد بػف ْػلبر، ِكَةُهَمػل  (ٛ)

بػف َتِمػْيـ، ىبػد لىػر حمف بػف ازيػد بػف ْػلبر( ىػف إَّػملىاِ بػف ىباػد للا، َىػْف َأِبػ   بف َاِزيد)َىْبد لىر حمف 
 كفيه زيلد ، دكف قكىه: "َأْبِشر".  ِبِمْ ِ هِ ُهَرْيَرَ  رض  للا ىنه،  َصلِىٍد َىْف َأِب 
هُ ك  كيلن (ٜ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ نيل(ٓٔ)، كلىر   ، (ٔٔ)، كلبف أب  لىد 
 

                                                           

 (.ٖٜٗٛ/ رقـ ٔٙٔ/ ٚ( شعب لإليملف ى باهق  )ٔ)
 (.ٜٓ٘/ رقـ ٕٗ٘/ ٔ( معْـ لبف ىَّلكر )ٕ)
ـُ لىكَ ( ٖ) َْ  (.ٓٔ/ رقـ ٛ/ ٔ(، لىمعْـ ل كَّط ىه )ٕٗٔ/ رقـ ٜٙ/ ِٜٔبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )لىُمْع
 (.ٔٗ٘/ رقـ ٜٖ/ ٖ( ىمِ لىاـك كلى ا   لبف لىَّن  )ٗ)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٘)  (.ٜٔ٘ٙ/ رقـ ٖ٘٘/ ٖلىَّ 
لَّع ، ملت َّن  ل نت  ىشر . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ( ىبد لىقدكس بف لىحْلج لىَ ْكلن ، أبك لىمغار  لىحمص ، ِ َق ، مف لىتٙ)

ر )ص  َْ  (.٘ٗٔٗ/ رقـ ٖٓٙلْبِف َح
( ىبد لىرحمف بف ازيد بف تميـ لىَّ   ِم ، لىدمشق ، ضعاف، مل ىه ف  لىن ََّلِئّ  َّكػ حداث كلحد، مف لىَّلبع . قلؿ لبف ٚ)

ِ: قلؿ أب : ق ب أحلداث شهر بف حكشب كصارهل معاف: ضعاف ف  لىزهرؼ،  قلؿ ىبد للا بف َأْحَمد ْبف َحْنبَ 
عِ يضعفه، كقلؿ لْىُبَ لِرّؼ: ُمْنَكُر لْىَحِداِث َكُهَك ِبَأَحلِداِ ِه َأْشَبُه ِمْنُه ِبَأَحلِداِث َىْبِد لىر   ْحَمِف ْبِف َاِزيَد حداث لىزهرؼ، ْك

لرَ  لِبٍر، كقلؿ أبك حلتـ: ىندو منلكار، ضعاف لىحداث، كقلؿ لىد  َْ ُقْطِنّ : مف ضعفلِ لىشلمااف، كقلؿ لىن ََّلِئّ : ْبِف 
متركؾ لىحداث، كقلؿ لىكىاد بف ُمَِّْ ـ: كذلب، كقلؿ لبف ِحب لف: كلف انفرد ىف لى َِّقلت بمل ل يشبه حداث ل  بلت مف 

ِداُ ُه ِمَف ك ر  لىكهـ كلى طأ كهك لىذؼ ادىس ىف لىكىاد بف ُمَِّْ ـ، كقلؿ لبف ىدؼ: هك مف ْم   َمْف ُيْكَتُب حَ 
ر )ص  َْ ، ُقْ ُت: متركؾ، فقد ركػ ىنه لىكىاد بف ُمَِّْ ـ، كقلؿ ىنه كذلب. ُاْنَظر: َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح ِِ َعَفل لىض 

لؿ لْبِف َىِدؼ )ٓٗٓٗ/ رقـ ٖٖ٘ َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل لؿ َ ْحَمد ْبف ٕٓٔٔ/ رقـ ٛٚٗ/ ٘(، لىَكلِم (، لىع ِ كمعرف  لىْر
لَرُقْطِنّ  )ٕٜٖ/ ٔ(، لىع ِ لىكبار ى ترمذؼ )ٜٖٓٗ/ رقـ ٕٓٔ/ ْٖنَبِ ركلي  لبنه ىبد للا )حَ  (، ٓٗ/ ٔ(، ى ِ لىد 

ُِ ٜٗ٘/ رقـ ٘٘/ ٕ(، لىمْركحاف لبف ِحب لف )ٖٖٙ/ رقـ ٛٙ/ ٔلىضعفلِ كلىمتركككف ى نَّلئ  ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ (، لى
 (.ٖٕٗٔ/ ٖٓٓ/ ٘لْبِف َأِب  َحلِتـ )

 (.ٔٙ٘/ رقـ ٜٖٔ/ ٔ) ِى ط َبَرلِن ّ ( مَّند لىشلمااف ٛ)
 (.ٕٕ٘ٙٔ/ رقـ ٜ٘ٗ/ ٖٙ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٜ)
 (.ٕٙ٘ٔ/ رقـ ٙٗٗ/ ٖلن  )يَ كْ ( مَّند لىر  ٓٔ)
 (.ٙٗ/ رقـ ٖ٘( لىمرض كلىكفلرلت لبف أب  لىدنيل )صٔٔ)
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  .(ٗ)ِمْف َطِرْيِق َاِزيِد ْبِف َهلُركف ْميعهـ   (ٖ)ر، كلبف ىبد لىب(ٕ)لىَبْاَهِق ّ ، ك (ٔ)كلىط حلكؼ 
هُ ك  َمدِ  ِمْف َطِرْيقِ لىبز لز  َأْ َرَْ هُ ك ، (ٙ()٘)َىْبِد لىص  ، (ٚ)ََِّعاِد بف َأِبػ  َمػْرَيـَ  ِمْف َطِرْيقِ  لىط َبَرلِن ّ  َأْ َرَْ

ْعدبف  َىِ  ّ ك  َْ لى
ػهُ ، ك (ٜ()ٛ) بػف  ُمَحم ػد، ك (ٔٔ()ٓٔ)ى ػ  بػف ىيػلش لىحمصػ  ِمػْف َطِرْيػقِ أيًضػل  لىَبْاَهِقػ ّ  َأْ َرَْ

، َىِ ػ   بػف  ، َّتتهـ )َاِزيدُ (ٖٔ()ٕٔ)إَّحلؽ ـَ ػمد، ََّػِعاُد بػف َأِبػ  َمػْرَي ْعػدْبُف َهػلُركَف، كىبػد لىص  َْ ، ى ػ  بػف لى
، َىػْف (٘ٔ)، َىْف َأِبػ  لْىَحِصػاِف لىف َّػطان (ٗٔ)ْبِف ُمَطرِّؼٍ  ُمَحم دبف إَّحلؽ( ىف  ُمَحم دىيلش لىحمص ، 

ـَ،  ملسو هيلع هللا ىلص ىنه، َىْف لىن ِب ِّ   رض  للا ِ لهِ َأِب  َصلِىٍد لْ َْشَعِرؼِّ َىْف َأِب  ُأَملَمَ  لىبَ  َهن  َْ َقلَؿ: "لْىُحم   ِمْف ِكاِر 
 َفَمل َأَصلَب لْىُمْؤِمَف ِمْنَهل َكلَف َحظ ُه ِمْف لىن لِر".

هُ ك   ، (ٚٔ)، كلبف ىَّلكر(ٙٔ)لىَبْاَهِق ّ  َأْ َرَْ

                                                           

 (.ٕٕٙٔ/ رقـ ٛٙٗ/ ٘( شرح مشكِ لآل لر ى طحلكؼ )ٔ)
 (.ٖٖٜٛ/ رقـ ٔٙٔ/ ٚملف ى باهق  )( شعب لإليٕ)
 (.ٜٖ٘/ ٙ( لىتمهاد ىمل ف  لىمكطأ مف لىمعلن  كل َّلناد لبف ىبد لىبر )ٖ)
مته ، ِ َق ، متقف.ازيد بف هلركف  (ٗ)  (.ٕٕٚ)ص  َّبق تْر
مف لىتلَّع   ، بت ف  شعب  ،صدكؽ  ،أبك َّهِ لىبصرؼ  ،ؼ رِ كْ ن  لىت   ،َمْكَلُهـ ،ىبد لىصمد بف ىبد لىكلر بف َّعاد لىعنبرؼ  (٘)

ر )ص ملت َّن  َّبع كملئتاف َْ  (.ٓٛٓٗ/ رقـ ٖٙ٘. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٔٛ/ رقـ ٖٗ٘/ ٕ) لىَبز لر( لىفكلئد لىشهار بلىغيةنيلت  ب  بكر ٙ)
 ، ق  ،أبك ُمَحم د لىمصرؼ ]كقد انَّب إى  ْد ْدو[ ،  بلىكلِحِ مَ ُْ ( َّعاد بف لىحكـ بف ُمَحم د بف َّلىـ بف أب  مريـ لىٚ)

ر )ص ملت َّن  أربع كىشريف كىه  ملنكف َّن  ،مف كبلر لىعلشر  ،فقيه ، بت َْ / رقـ ٖٕٗ. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٕٕٛٙ.) 

(ٛ َْ ع، مف صغلر لىتلَّع ، ملت َّن   ة اف كملئتاف.  بت، رم  بلىتشي ِ َق د لىْكهرؼ، لىبغدلدؼ، اْ بَ د بف ىُ عْ ( ى   بف لى
ر ) َْ  (.ٜٛٙٗ/ رقـ ٜٖٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٜ) َْ  (.ٖٔٗٚ/ رقـ ٜٛ/ ٚلىُمْع
ر )َتْقِرْيُب لىت هْ  بت، مف لىتلَّع ، ملت َّن  تَّع ىشر .  ِ َق ( ى   بف ىيلش لَ ْىهلن ، لىحمص ، ٓٔ) َْ ص ِذْاِب لْبِف َح

 (.ٜٚٚٗ/ رقـ ٗٓٗ
 (.ٖٖٜٛ/ رقـ ٔٙٔ/ ٚ( شعب لإليملف ى باهق  )ٔٔ)
مته )ص ُمَحم د بف إَّحلؽ (ٕٔ)  (.٘ٓٔ، صدكؽ ادىس مف لىرلبع . َّبق تْر
 (.ٖٚٚ/ رقـ ٛٔ/ ٖ( لآلدلب ى باهق  )ٖٔ)
َتْقِرْيُب ، مف لىَّلبع ، ملت بعد لىَّتاف. ِ َق ؼ بف دلكد لى  ْا  ، أبك غَّلف لىمدن ، نزيِ ىَّقةف، بف ُمَطرِّ  ُمَحم د( ٗٔ)

ر ) َْ  (.ٖ٘ٓٙ/ رقـ ٚٓ٘ص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر )ص   . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْابِ بِ ْغ ِ   لىت  بَ ؤْ ف لىف َّطان ، مْهكؿ، مف لىَّلبع ، كقاِ: هك مركلف بف رُ اْ ِص ( أبك لىحَ ٘ٔ) َْ لْبِف َح

 (.٘٘ٓٛ/ رقـ ٖٖٙ
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٙٔ)  (.ٕٜ٘ٙ/ رقـ ٖٙ٘/ ٖلىَّ 
 (.ٜٚ - ٛٚ/ ٜٔ( تلريخ دمشق لبف ىَّلكر )ٚٔ)
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، ىػػف أبػػ  (ٕ)لىاِ بػػف ىباػػد للا، ىػػف إَّػػم(ٔ)َّػػعاد بػػف ىبػػد لىعزيػػز لىت ُنػػك   ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ِكَةُهَمػػل
 ب ل حبلر، مف قكىه بمعنلو. عْ ؼ، ىف كَ رِ عَ شْ صلىد ل َ 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
إَّػػنلدو ضػػعاف ْػػًدل  قػػلؿ مكَّػػ  بػػف هػػلركف: "ركػ أبػػك أَّػػلم  ىػػف ىبػػد لىػػرحمف بػػف ازيػػد بػػف 

نمػػل ىقػػ  ىبػػد ْػػلبر، ككػػلف ذلؾ كهًمػػل منػػه رحمػػه للا، هػػك ىػػـ ا ػػق ىبػػد لىػػرحمف بػػف ازيػػد بػػف ْػػل بر، كلم
 . (ٖ)، كلبف تميـ ضعاف"ِ َق لىرحمف بف ازيد بف تميـ، فظف أنه لبف ْلبر، كلبف ْلبر 

ر: كهػػك لىػػذؼ اػػركؼ ىػػف ىبػػد لىػػرحمف بػػف ازيػػد بػػف ْػػلبر ْاػػ: "قػػلؿ لبػػف ُنمَ ؼّ كِ ََّػػكقػػلؿ يعقػػكب لىفَ 
ػػِ ُيَّػػم  بػػل بف ْػػلبر، فػػد ِ )يعنػػ  أبػػل أَّػػلم (، كنػػرػ أنػػه ىػػيس بػػلبف ْػػلبر لىمعػػركؼ، ذكػػر ىػػ  أنػػه ْر

نمل هك إنَّلف ُيَّم  بلبف ْلبر، قلؿ يعقكب: صدؽ هك لبف تميـ، قلؿ أبك اكَّف: ككأن  رأات  فيه، كلم
لبف نمار اتهـ أبل أَّلم  إنه ى ـ ذىؾ كىرؼ كىكف تغلفِ ىف ذىؾ، قلؿ ىػ  لبػف نماػر: أمػل تػرػ ركلاتػه 

بيػع لى َِّقػلتأصحلبه ه لىصحلح لىذؼ ركػ ىنه أهِ لىشلـ ك ِمْف َحِدْا ِ ل تشبه شائًل  ، كذكػرو لىحَّػف بػف لىر 
بشػػػ ِ مػػػف أمػػػر أبػػػ  أَّػػػلم  قػػػلؿ: كػػػلف َّػػػفيلف كباػػػر لىنػػػلس كينظػػػر فيػػػه ىكػػػ  يصػػػحد كيعػػػرؼ حدا ػػػه 

 . (ٗ)بذىؾ"
عفػ  ىػف ىبػد لىػرحمف  ُمَحم دكقلؿ لبُف أب  حلتـ: "َّأىت  ُْ بف ىبػد لىػرحمف لبػف أ ػ  حَّػاف لى

ازيػػد بػػف تمػػيـ، كىبػػد لىػػرحمف بػػف ازيػػد بػػف ْػػلبر بعػػد ذىػػؾ بػػف ازيػػد، فقػػلؿ: قػػدـ لىككفػػ  ىبػػد لىػػرحمف بػػف 
َأُبك ، كقلؿ (٘)بدهٍر، فلىذؼ يحدُث ىنه أبك أَّلم  ىيس هك لبف ْلبر، هك ىبد لىرحمف بف ازيد بف تميـ"

: "ىبد لىرحمف بف ازيد بف تميـ متركٌؾ، حد ث ىنه أبك أَّػلم ، كغ ػط فػ  لَّػمه، كك مػل ْػلِ: ىػف َدلُكد
 . (ٙ)لىرحمف بف ازيد، فإنمل هك لبُف َتِمْيـ"أب  أَّلم  ىف ىبد 

كقلؿ أبك بكر بف أب  دلكد: "َّمعُت أبل أَّلم  ىف لبف لىمبلرؾ، ىف ىبػد لىػرحمف بػف ازيػد بػف 
ْلبر لىدمشق ، ىف مكحكٍؿ، ف مل قدـ لبف تميـ لىككف ، َقلَؿ: أنل ىبد لىرحمف بف ازيد لىدمشق ، كحد ث 

 .(ٚ)مأمكٌف، كلبف َتِمْيـ ضعاٌف" ِ َق لبُف ْلبٍر، كلبُف ْلبٍر ىف مكحكٍؿ، فظف  أبك أَّلم  أنه 

                                                           

( َّعاد بف ىبد لىعزيز لىت ُنك  ، لىدمشق ، ِ َق  إملـ، َّكلو أحمد بل كزلى ، كقدمه أبك مَّهر  ىكنه ل ت ط ف  آ ر ٔ)
ر )ص أمرو، مف لى َْ / َّٖٕٛلبع ، ملت َّن  َّبع كَّتاف، كقاِ بعدهل كىه بضع كَّبعكف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٖٕٛ٘رقـ 
مته )ص ( إَّملىاِ بف ىباد للإ)  (.ٕٙٗ، ِ َق . َّبق تْر
 (.ٖٙٓ٘/ رقـ ٔٚٗ/ ٔٔ( تلريخ بغدلد ى  طاب لىبغدلدؼ )ٖ)
 (.٘ٓٔ - ٗٓٔ/ ٖ( لىمعرف  كلىتلريخ ى فَّكؼ )ٗ)
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٘) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٖٕٗٔ/ رقـ ٖٓٓ/ ٘لى
 (.ٙٗ/ ٖٙ( تلريخ دمشق لبف ىَّلكر )ٙ)
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٚ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ ِِ (، ٘ٔ/ ُٔاْنَظر: لى لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل َْ  (.ٜٜٖٔ/ رقـ ٘ٛٗ/ ٚٔلىرِّ
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لَرُقْطِن ّ كقلؿ  ػًة  ملسو هيلع هللا ىلصىمل َُّػئِ ىػف حػداث أبػ  صػلىد ل شػعرؼ، ىػف أبػ  هريػر :  ػرج لىن بػ   لىد  يعػكد ْر
مػػف أصػػحلبه بػػه كىػػؾ كأنػػل معػػه فقػػبض ى ػػ  اػػدو، ككضػػع اػػدو ى ػػ  ْبهتػػه، ككػػلف اػػرػ ذىػػؾ مػػف تمػػلـ 
ِ،  يقكؿ: ه  نػلرؼ أَّػ طهل ى ػ  ىبػدؼ لىمػؤمف ىتكػكف حظػه  ىيلد  لىمريض،  ـ قلؿ: "إف للا ىز ْك
مػػف لىنػػلر"، فقػػلؿ: "اركيػػه إَّػػملىاِ بػػف ىباػػد للا بػػف أبػػ  مهػػلْر لىم زكمػػ ، كل ت ػػف ىنػػه  فػػركلو أبػػك 

هريػر . لىمغار  ىف ىبد لىرحمف بػف ازيػد بػف تمػيـ، ىػف إَّػملىاِ، ىػف أبػ  صػلىد ل شػعرؼ، ىػف أبػ  
نمػل هػك ىبػد لىػرحمف بػف  ركلو أبك أَّػلم ، فقػلؿ: ىػف ىبػد لىػرحمف بػف ازيػد بػف ْػلبر ككهػـ فػ  نَّػبه، كلم

بػف مطػرؼ، ىػف أبػ  لىحصػاف،  ُمَحم ػدازيد بف تميـ، كتلبع أبػل لىمغاػر  ى ػ  لإلَّػنلد. كركلو أبػك غَّػلف 
مػ  حػع لىمػؤمف مػف ْهػنـ، كمػل أصػلبه مػف ، قػلؿ: "لىحملسو هيلع هللا ىلصىف أب  صلىد، ىف أب  هريػر ، ىػف لىن بػ  

ذىؾ فهك حظه مف لىنلر". قلؿ شبلب  ىف أب  غَّلف، كقاِ: ىف ازيد بف هلركف، ىف أب  غَّلف، ىف 
أب  لىحصاف، ىف أب  صلىد، ىف أب  أملم . كركلو َّعاد بف ىبد لىعزيز لىتنك  ، ىػف إَّػملىاِ بػف 

 .(ٔ)لىصكلب" ىباد للا، ىف أب  صلىد ل شعرؼ، ىف كعب قكىه، كهك
قػلؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص ، ىػف لىن بػ  لَمػمَ ؼ، ىػف أبػ  أُ رِ عَ ْشػِ ف  مكضػع آ ػر ىػف حػداث أبػ  صػلىد ل َ ئِ كَُّ 

بػػف  ُمَحم ػد"لىحمػ  كاػر مػف ْهػنـ، فمػل أصػػلب لىمػؤمف كػلف حظػه مػف لىنػلر": "فقػػلؿ: اركيػه أبػك غَّػلف 
 . كركلو إَّملىاِ بػف ىباػد للا بػف مطرؼ، ىف أب  لىحصاف، ىف أب  صلىد ل شعرؼ، ىف أب  أملم

أبػػ  لىمهػػلْر، كل ت ػػف ىنػػه  فػػركلو ىبػػػد لىػػرحمف بػػف ازيػػد بػػف تمػػػيـ، ىػػف إَّػػملىاِ، ىػػف أبػػ  صػػػلىد 
ل شعرؼ، ىف أب  هرير . كقلؿ أبك أَّلم : ىف ىبد لىرحمف بف ازيد بف ْلبر، ىف إَّملىاِ، ف  هذل 

ـ، كهػك ضػعاف. كلبػف ْػلبر يْ ِمػبف ازيد بػف تَ  لىحداث. ككهـ ف  قكىه: لبف ْلبر  إنمل هك: ىبد لىرحمف
. ككة لىقكىاف كهـ. كلىصػكلب مػل ركلو َّػعاد بػف ىبػد لىعزيػز، ىػف إَّػملىاِ بػف ىباػد للا، ىػف أبػ  ِ َق 

 .(ٕ)ب ل حبلر، قكىه"عْ ، ىف كَ ؼّ رِ عَ شْ صلىد ل َ 
كهػػػه فػػػ  غاػػػر هػػػذل  كقػػػلؿ لىَبْاَهِقػػػّ : "هػػػذل حػػػداث م ت ػػػف فيػػػه ى ػػػ  أبػػػ  صػػػلىد ، قػػػد ذكرنػػػل ْك

كقلؿ لبف ىَّلكر: "قكىه: ىبد لىرحمف بف ازيد بف ْلبر كهـ مف أب  أَّلم  إنمػل هػك ىبػد  ،(ٖ)لىمكضع"
: َرِحَمػُه للُا َتَعػلَى ، كقػلؿ لىشػاخ لىعةمػ  أحمػد شػلكر (ٗ)لىرحمف بف ازيد بف تميـ كلىحداث محفػكظ ىنػه"

كىكػف أبػل أَّػلم  ىػـ ا قػه  ِ َقػ ر "ظلهر إَّنلدو لىصح  كىكنه ضعاف  فإف ىبػد لىػرحمف بػف ازيػد بػف ْػلب
 .(٘)كأ طأ فيه  فشا ه ف  لىحقيق  هك ىبد لىرحمف بف ازيد بف تميـ لىدمشق  كهك ضعاف"

                                                           

لَرُقْطِنّ  )( لىع ِ ٔ)  (.ٜٚٛٔ/ رقـ ٜٕٔ/ ٓٔى د 
 (.ٕ٘ٓٚ/ رقـ ٕٓٚ/ ٕٔ) لىمصدر نفَّه( ٕ)
 (.ٖٚٚ/ رقـ ٛٔ/ ٖ( لآلدلب ى باهق  )ٖ)
 (.ٓٓٙٛ/ رقـ ٜٕٚ/ ٙٙ( تلريخ دمشق لبف ىَّلكر )ٗ)
 (.ٜٗٚٙ/ ٕٔٓ /ٛٔف  لىحلشي  ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٘)
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: "إَّػػػَنلُدُو -ًبػػػل ى ػػػ  تصػػػحيد ل ىبػػػلن  ىهػػػذل لىحػػػداث قِّ عَ مُ  -كقػػػلؿ لىشػػػاخ أبػػػك إَّػػػحلؽ لىحػػػكين  
، كىػـ انتبػه شػا نل  ٌِ ىهػل، فصػححه. كهػذو لىع ػ   -أاػدو للا -ضِعْاٌف كظلهر لإلَّنلد لىصح ، كىكنه ُمعػ

تت  ص ف  أف  أبل أَّلم  إنمل اػركؼ ىػف ىبػد لىػرحمف بػف ازيػد بػف َتِمػْيـ كهػك ضػعاٌف، فكػلف ا طػ ِ، 
فيقكؿ: ىػف ىبػد لىػرحمف بػف ازيػد بػف ْػلبر كىػـ ا قػه كمػل نصػكل ى ػ  ذىػؾ ... فظػلهر مػف كػةـ هػؤلِ 

ند هك "ىبد لىر  ف كقع ف  لىَّػند "لبػف ْػلبر"، فػة ُيْعتَػد لىن ق لد أف لىكلقع ف  لىَّ  حمف بف ازيد بف َتِمْيـ"، كلم
بذىؾ، ىكهـ أب  أَّلم  فيه، كممل ادؿ  ى   ذىؾ أف  أبل لىمغار  ركلو ىف ىبد لىرحمف بػف ازيػد بػف َتِمػْيـ، 

 .(ٔ)ىف إَّملىاِ بف ىباد، ىف أب  صلىد لَ ْشَعِرّؼ، ىف أب  هرير  به"
ـ، يْ ِمػفإذل تقرر هذل: فيككف مدلر لىحداث ى   ىبػد لىػرحمف بػف ازيػد بػف تَ  كهك كمل قلىكل  ُقْ ُت:

ند ضعاف ًْدل.  كهك متركؾ لىحداث، فيككف لىَّ 
َّْػَنلِد،  لْىَحلِكـكقد  فات هذو لىِع  ُ  لىقلدح  ى    فصحد لىحداث بقكىه: "َهػَذل َحػِداٌث َصػِحيُد لإْلِ

لوُ  َْ ـْ ُاَ رِّ َكَى
 . رحـ للا تعلى . (ٖ)ىبلن  ىمل صححه، ككذىؾ ى   لىشاخ ل (ٕ)

لىْميػع هػذل َّػعاد بػف ىبػد لىعزيػز  ـمف ْه ، كمف ْه  أ رػ  لىف ىبد لىرحمف بف ازيػد بػف تمػيهذل 
ركلو ىػػف إَّػػملىاِ بػػف ىباػػد للا، ىػػف أبػػ  صػػلىد ل شػػعرؼ، ىػػف كعػػب ل حبػػلر قكىػػه، لىت ُنػػك    لىػػذؼ 
 َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ فػػ  لىتقريػػب، فركلاتػه أصػػد بػػة ريػب، كىػػذىؾ  إمػلـ، كمػػل قػػلؿ لبػف حْػػر ِ َقػػ كَّػعاد لىت ُنػػك   

لَرُقْطِن ّ   : "كهك لىصكلب"، كمل بانت أىةو.لىد 
ككذىؾ لىطريق لآل ر لىذؼ فيه َأبك لْىَحِصاِف لىف َّطان  كهك مْهكؿ، فقد ركلو ىف أبػ  صػلىد 

لىػذؼ  لى َِّقػ  بػف لىمهػلْر ل شعرؼ، ىف أب  أملم  رض  للا ىنه مرفكًىل ب ةؼ إَّملىاِ بف ىباد للا
ذل ى مػػػت هػػػذل  فػػػإف م ػػػِ أبػػػ  لىحصػػػاف ل يقػػػكػ ى ػػػ  معلرضػػػ   ركلو مكقكًفػػػل ى ػػػ  كعػػػب ل حبػػػلر، كلم

َقػػ إَّػػملىاِ بػػف ىباػػد للا  لَرُقْطِن ّ  َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ ، فركليػػ  أبػػ  لىحصػػاف منكػػر ، ف ػػذل لى ِّ ى ػػ  لىمكقػػكؼ:  لىػػد 
 "كهك لىصكلب".

 ، (٘)، كتحَّاف لىن ككؼ إلَّنلدو(ٗ)لىمنذرؼ: "ركلو أحمد بإَّنلد ل بأس به"كممل بانلو تع ـ أف قكؿ 
 ، كقكىه ف  مكضع آ ر: (ٙ)كقكؿ لىبصارؼ: "َهَذل ِإََّْنلٌد َحٌََّف"

 

                                                           

 (.ٕ٘ - ٖٕل حلداث لىقدَّي  ل ربعاني  ى َهَرِكؼ )ص ُاْنَظر:( ٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٕ)  (.ٕٚٚٔ/ رقـ ٜٙٗ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٕٛٔ/ رقـ ٕٖٔ/ ٗ(، )ٚ٘٘/ رقـ ٙ٘/ ٕ( لىَّ َّ   لىصحيح  ىألىبلن  )ٖ)
 (.ٕٓٓ/ ٗ( لىترغاب كلىترهاب ى منذرؼ )ٗ)
 (.ٖٕٖٛ/ رقـ ٜٗٔ/ ٕ) ى ن َكِكؼّ  ةص  ل حكلـ ف  مهملت لىَّنف كقكلىد ل حكلـ  (٘)
 (.ٖٖ٘ٛ/ رقـ ٗٔٗ/ ٗ( إتحلؼ لى ار  لىمهر  بزكلئد لىمَّلناد لىعشر  ى بكصارؼ )ٙ)
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لىه مك قكف" ػاكط  ىحَّػف حػداث أبػ  أُ (ٔ)"هذل إَّنلد صحيد ْر   رضػ   ِ لهِ   لىَبػلَمػمَ ، كرمز لىَّ 
 ـ. ىفل للا ىنل كىنهـ.، مف لىتَّلهِ لىكلضد منه(ٕ)للا ىنه

ػحيد فػ  هػذل لىحػداث أنػه مػف كػةـ  لر ل مػف كػةـ لىن بػ َبػحْ ب ل َ ْعػكَ  ك ةصػ  لىقػكؿ: إف لىص 
 .ملسو هيلع هللا ىلص. كللا تعلى  أى ـ

واية عت  َ ا من: المطمب السادس  .َماَجووابن  الن َساِويّ  عنو بالرِّ
نزيل  ,أبو بكر ,وقد ينسب إلى جده ,(ٖ)ْبِن ِإْبَراِىيَم التُّْسَتِريُّ  ْبُن َسِعيِد ْبِن َيِزيدَ  ُمَحم د (ق)س  -ٔٙ

 .(٘), مات سنة خمسين وماوتين(ٗ)من صـار العاشرة ,البصرة
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٙ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ   .(ٚ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
اِد ِفْيِو:  .(ٜ)، كركػ ىنه ْمع(ٛ)لى َِّقلتف   ِحب لفبف ذكرو ل َأْقَواُل النُّل 

 ، كمل قلؿ لبف حْر. كللا تعلى  أى ـ.َمْقُبْكؿ ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

ػهحػداً ل كلحػًدل، كلبػف  لىن ََّػلِئ ّ أ رج ىػه  َْ هػل، كهػ  أربعػ  أحلداػث، كَّػأكتف  بدرلَّػ   ة ػ  من َمل
 ى   لىنحك لىتلى :

َ َنل (ٓٔ)َأْ َبَرَنػل َزَكِري ػل ْبػُف َيْحَاػ : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لىن ََّلِئ ّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول: ْبػُف  ُمَحم ػد، َقػلَؿ: َحػد 
، َقلَؿ:  ـَ  َاِزيَد ْبِف ِإْبَرلِهي

 
 
 
 

                                                           

لْه ف  زكلئد لبف ٔ) ه( مصبلح لىْز َْ  (.ٕٙٔٔ/ رقـ ٔٙ/ ٗى بكصارؼ ) َمل
ُاكط ر لىنذار لىبشا ِمْف َحِدْاثِ ( لىْلمع لىصغار ٕ)  (.ٜٖٖٛ/ رقـ ٖٛ٘/ ٔ) ى َّ 
: هذو لىنَّب  إى  ُتََّْترٖ) ْمعلن  ) ،( لىت ََّْتِرؼ   (.ٛٔٚ/ رقـ ٔ٘/ ٖمف بةد  كزَّتلف. ل نَّلب ى َّ 
ر )( ٗ) َْ  (.ٜ٘ٔ٘/ رقـ ٓٛٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٘)  (.ٖٗٗ/ رقـ ٕٕٚٔ/ َ٘تلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.٘ٚٛٗ/ رقـ ٘ٚٔ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٙ)
ر )( ٚ) َْ  (.ٜ٘ٔ٘/ رقـ ٓٛٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٗٗٙ٘ٔ/ رقـ ٓٗٔ/ ٜلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٛ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٜ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٕٛٗ٘/ رقـ ٕٓٛ/ َٕ٘تْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
ِزؼ، َََّ َم  بف إيلس بف يحا  بف زكريل (ٓٔ) ْْ  مف حلفع  ق  لىَّن ، ب يلط يعرؼ دمشق، نزيِ لىرحمف، ىبد أبك لىَِّّ

/ رقـ ٕٙٔكتَّعكف. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص  أربع كىه كملئتاف ك ملناف تَّع َّن  ملت ىشر  لى لني 
ٕٕٓٛ.) 



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٕٖ٘ 

ِ ْبُف ُحْمَرلفَ  َ َنل َىْبُد ّللا  ْعَفػرٍ  ، َقلَؿ:(ٔ)َحد  َْ َ َنل َىْبػُد لْىَحِماػِد ْبػُف  َحد 
(ٕ) ِِ ، َىػْف َأِبػ  (ٖ)، َىػْف لْ ََّْػَكِد ْبػِف لْىَعػَة

ِ " رضػػ  للا ىنػػه: (٘)، َىػػْف َرلِفػػِع ْبػػِف َ ػػِداسٍ (ٗ)ََّػػَ َم َ  َرَكلُو  "،، َنَهػػ  َىػػِف لْىُمَحلَقَ ػػِ  َكلْىُمَزلَبَنػػ ِ ملسو هيلع هللا ىلصَأف  َرَُّػػكَؿ ّللا 
 .(ٙ)، َىْف َرلِفِع ْبِف َ ِداسٍ ُمَحم دـُ ْبُف لْىَقلَِّ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ  هلبف  َأْ َرَْ َْ ِرّؼ، ىف  َمل ، َىْف َطلِرِؽ ْبِف َىْبِد لىر ْحَمف لْ َْحَكِص، َىفْ   َأبىف َهن لد ْبف لىَّ 

 .(ٚ)مرفكىلً  َىْف َرلِفع ْبف َ ِداسََِّعاِد ْبِف لْىُمََّاِِّب 
ػػهُ ك  ـِ،  ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ىن ََّػػلِئ ّ ل َأْ َرَْ  َملِىػػؾ، َىػػْف لْبػػِف ِشػػَهلٍب، َىػػْف ََّػػِعاِد ْبػػِف لْىُمََّػػاِّبِ  ىػػفلْبػػِف لْىَقلَِّػػ
 .(ٛ)مرَّةً 

هُ بف أب  كقلص َّعد  ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ   .(ٜ)َّعاد بف لىمَّاب ىنه ِمْف َطِرْيقِ  لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
، كيرتق  إَّنلدو إى  لىصحيد ىغارو، فقد تكبػع فيػه صدكؽ حَّف، فيه ىبد للا بف ُحْمرلف  إَّنلدو

ػهمػف قبػِ لبػف  لىت َّْػَتِرؼّ بػف ازيػد  ُمَحم ػد، كتكبػع فيػه ُمَتلَبَع  َنلِقَص  َهن لدىبد للا بف ُحْمرلف مف قبِ  َْ  َمل
  أيضًل. ُمَتلَبَع  َنلِقَص 

                                                           

لىتلَّع ، ملت َّن  َّت أك  مس كملئتاف. قلؿ لبف ا ط ِ ق يًة، مف  صدكؽ ( ىبد للا بف ُحْمرلف، أبك ىبد لىرحمف، ٔ)
لَرُقْطِن ّ كقلؿ  ،صدكؽ هك مَّتقيـ لىحداث معاف: صلىد، كقلؿ أبك حلتـ:  ، لى َِّقلتف   ِحب لف، إكملؿ كذكرو لبف ِ َق : لىد 

ْريحه، كلبف بت ِحب لفكلنفرد لبف  صدكؽ  ُقْ ُت:: صلىد. لى َِّقلتكقلؿ: ا ط ِ، كقلؿ لبف شلهاف ف  تلريخ أَّملِ 
ر )متشدد، كقد تكبع ف  حدا ه كمل هك كلضد ف  لىت ريس.  ِحب لف َْ (، ٕٕٖٛ/ رقـ ٖٓٓص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

لى َِّقلت (، ٜٕٓٛ/ رقـ ٖٓٔ/ ٚ(، تهذاب لىكملؿ ىمغ طلؼ )ٛٗٙ/ رقـ ٕٛٔ/ ٔلبف شلهاف ) لى َِّقلتتلريخ أَّملِ 
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )(، ٖٖٓٚٔ/ رقـ ٖٖٖ/ ٛلْبف ِحب لف ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٜٓٔ/ رقـ ٔٗ/ ٘لى

مته )ص ( ىبد لىحماد بف ْعفرٕ)  (.ٔٚٔ، ِ َق ، ارػ لىقدر. َّبق تْر
/ رقـ ٔٔٔىتهذاب لبف حْر )ص لىَّلدَّ . تقريب ل مف  ق ، ََُّكْيد، ىه: كيقلؿ لى قف ، ، بف لىعةِ بف ل َّكد (ٖ)

٘ٓ٘.) 
مته ،  ق ، مك ر. مَ  َ ( أبك ََّ ٗ)  (.ٜٛٔ)ص  َّبق تْر
َشـِ  ْبفِ  َزْيدِ  ْبفِ  َىِدؼِّ  ْبفِ  َرلِفعِ  ْبفِ  َ ِداسِ  ْبفُ  َرلِفعُ  َكُهكَ  للاِ  َىْبدِ  َأُبك َ ِداسٍ  ْبفُ  َرلِفعُ  (٘)  لْىَ ْزَرِج، ْبفِ  َحلِرثِ  فِ بْ  َحلِرَ  َ  ْبفِ  ُْ

ازَ  َبْدرٍ  َىفْ  لَُّْتْصِغرَ  ِْ َملِ ، ِف  ُيَعد   َكَكلفَ  ُأُحدٍ  َاْكـَ  َكُأ  َ ْنُدَكِتهِ  ِف  لْىَحِداَد ُ  َفَبِقَاتِ  َ ْنُدَكِتهِ  ِف  ُأُحدٍ  َاْكـَ  ِبََّْهـٍ  ُأِصابَ  لىر 
/ َٕكَ َملُنكَف. معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) َِّتٌّ  َىهُ  َكَكلفَ  ِبلْىَمِداَن ِ  َكََّْبِعافَ  َةثٍ  َ  َََّن َ  ُتُكفِّ َ  َأفْ  ِإَى  ِفاَهل َفُتِرؾَ  َتَتَحر ؾُ 
ٔٓٗٗ.) 

 (.ٖٙٛٛ/ رقـ ٜٖ/ ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٙ)
ه )( ٚ) َْ  (. قلؿ شعاب ل رنؤكط: إَّنلدو قكؼ.ٕٕٚٙ/ رقـ ٖٖٚ/ ََُّٖنُف لْبف َمل
 (.ٖٜٖٛـ / رقٔٗ/ ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٛ)
 (.ٖٜٖٛ/ رقـ ٔٗ/ ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٜ)
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 .(ٔ)كلىحداث قلؿ فيه ل ىبلن : صحيد
ــاني: ػػهلبػػف  َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ  الحــديث الـ َْ َ َنل : َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  َمل ػػدَحػػد  ـَ  ُمَحم  ْبػػُف ََّػػِعاِد ْبػػِف َاِزيػػَد ْبػػِف ِإْبػػَرلِهي

ْهػػـِ  َْ ُِ ْبػُف لْىُمَكف ػػِق َأُبػػك لْى َ َنل لْىَفْضػػ ، َحػػد  لىت َّْػَتِرؼ 
ُِ ْبػػُف َمػػْرُزكؽٍ (ٕ) َ َنل ُفَضػػْا ، َحػد 

َىػػْف َأِبػػ   (ٗ)ي ػػ َ ، َىػْف َىطِ (ٖ)
ػ  ملسو هيلع هللا ىلص، َقلَؿ: َقلَؿ َرَُّكُؿ ّللا ِ رض  للا ىنه ََِّعاٍد لْىُ ْدِرؼِّ  ـ  ِإنِّ ػَةِ  َفَقػلَؿ: لى  ُهػ : "َمْف َ َرَج ِمْف َبْاِتػِه ِإَىػ  لىص 

لِئِ اَف َىَ ْيؾَ  ـْ َأْ ػُرْج َأَشػًرل، َكَأََّْأُىَؾ ِبَحقِّ َمْمَشلَؼ َهذَ (٘)َأََّْأُىَؾ ِبَحقِّ لىَّ  ل، َفِإنِّ  َىػ
ًِ  (ٚ)َكَل َبَطػًرل (ٙ) َكَل  َكَل ِرَيػل

َِ َمْرَضلِتَؾ، َفَأََّْأُىَؾ َأْف ُتِعاَذِن  ِمْف لىن لِر َكَأْف َتْغِفػَر  َِ َُّْ ِطَؾ َكلْبِتَغل ُت لتَِّقل ِىػ  ُذُنػكِب ، ِإن ػُه َُّْمَعً ، َكَ َرْْ
ِهِه، َكلََّْتْغَفَر َىُه ََّْبُعكَف َأْىَف َمَ ٍؾ"َل َيْغِفُر لىذ ُنكَب ِإل  َأنْ  ْْ َِ ّللا ُ َىَ ْيِه ِبَك َت َأْقَب

(ٛ). 
 

                                                           

 (.  ٖٕٙٛ/ ٙٛ/ ٕ( مشكل  لىمصلبيد ى تبريزؼ )ٔ)
ْهـ لىككف ، مف صغلر لىتلَّع . قلؿ أبك حلتـ: كلف شا ًل صلىحًل، ( لىفضِ بف لىمكف ق ٕ) َْ بف أب  لىُمت ِئد لى قف ، أبك لى

ركؼ أحلداث مكضكى ، كقلؿ لىمنذرؼ: فيه كةـ، كقلؿ لبف حْر: ضعاف لىحداث، ككلف قرلب  لبف ىاان ، ككلف ا
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ ) ُاْنَظر:فيه ضعف كمل قلؿ لبف حْر.  ُقْ ُت:فيه ضعف،  ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ (، ٖٚٛ/ رقـ ٛٙ/ ٚلى

ر )(، ٖٚٙ/ رقـ ٜٚٔ/ ٔلىترغاب كلىترهاب ى منذرؼ ) َْ  (.ٕٔٗ٘/ رقـ ٚٗٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َقلش ، لىككف ، أبك ىبد لىرحمف، كرم  بلىتشيع، مف لىَّلبع ، ملت ف  حدكد َّن  ٖ) ُِ ْبُف َمْرُزكٍؽ لَ َغر، لىر  ( ُفَضْا

 : كلف مف أصدؽ مف رأانل مف لىنلس، كقلؿ لبف معاف: لَِّ ؤَ : مقلرب لىحداث، كقلؿ حماد لىر  لْىُبَ لِرؼّ َّتاف. قلؿ 
، كقلؿ مرً : صلىد لىحداث، كىكنه شداد لىتشيع، كقلؿ لىدلرم : ضعاف، ِ َق   مكضع آ ر: ىيس به بأس، كقلؿ ف

ِ  ّ كقلؿ  ْْ : ل أى ـ إل  ارًل، َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، كقلؿ ِ َق ، ككلف فيه تشيع، كقلؿ َّفيلف لى كرؼ: ِ َق : ْلئز لىحداث لىِع
: منكر لىحداث ْدًل، ِحب لف ه كل يحتس به،  كقلؿ لبف صلىد لىحداث، اهـ ك اًرل، يكتب حدا صدكؽ كقلؿ بك حلتـ: 

ل شيلِ لىمَّتقيم  فلشتبه أمرو كلىذؼ  لى َِّقلتكيركؼ ىف ىطي  لىمكضكىلت كىف  لى َِّقلتكلف ممف ا ط ِ ى   
ليلت مف لىرك  لى َِّقلتىندؼ أف كِ مل ركػ ىف ىطي  مف لىمنلكار ا زؽ ذىؾ ك ه بعطي  كيبرأ فضاِ منهل كفيمل كلفق 

مل ىـ اتلبع ى يه، كقلؿ لبف ىدؼ: كىفضاِ أحلداث حَّلف  لى َِّقلتىف ل  بلت يككف محتْل به كفيمل لنفرد ى   
ك أف ل بأس به، ك  : ِ َق كأْر لىع ِ لىكبار ى ترمذؼ  ُاْنَظر:اهـ.  ِ َق  ُقْ ُت:اهـ،  صدكؽ ، كقلؿ لبف حْر: َقلَؿ لىذ َهِب  

ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )(، ٜٖٕ/ ٕكلي  لبف محرز )ر  –(، تلريخ لبف معاف ٜٖٔ/ ٔ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ (، ٖٕٗ/ رقـ ٘ٚ/ ٚلى
ِ  ّ  لى َِّقلت(، معرف  ٜٛٙ/ رقـ ٜٔٔ/ ٔ(، )ٜٕٛٔ/ رقـ ٕٕٚ/ ٖركلي  لىدلرم  ) –تلريخ لبف معاف  ْْ / ٔ) ِىْ ِع

(، ٕٜٗٗ/ رقـ ٕ٘ٔ/ ِٕى ذ َهِبّ  ) لىَكلِشفُ (، ٓٚٛ/ رقـ ٜٕٓ/ ٕ) ِحب لف(، لىمْركحاف لبف ٜٖ٘ٔ/ رقـ ٖٗٛ
لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) َْ ِِ لىرِّ لؿ لْبِف َىِدؼ )(، ٜٙٚٗ/ رقـ ٖٚٓ/ َٖٕتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل / ٜٕٔ/ ٚلىَكلِم

ر )(، ٘ٙ٘ٔرقـ  َْ  (.ٖٚٗ٘/ رقـ ٛٗٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
متهض، ( ىطي  بف َّعدٗ)  (.ٜٚٔ)ص  عاف. كهك مدىس مف لىرلبع  كىـ يصرح بلىَّملع. َّبق تْر
ِ . حلشي  لىَّندؼ ٘) َْ ِِ لْىَحل ًة ِإَىْيَؾ ِف  َقَضل لِئِ اَف َىَ ْيَؾ: ُمَتَكَِّّ ه )( َأََّْأُىَؾ ِبَحقِّ لىَّ  َْ / رقـ ٕٔٙ/ ٔى   ََُّنِف لْبف َمل

ٚٚٛ.) 
ندؼ ( َأَشرً ٙ) ه )ل: َأِؼ لْفِتَ لًرل. حلشي  لىَِّّ َْ  (.ٛٚٚ/ رقـ ٕٕٙ/ ٔى   ََُّنِف لْبف َمل
ندؼ ٚ) لُبُه. حلشي  لىَِّّ َْ ه )( َكَل َبَطًرل: ِإْى َْ  (.ٛٚٚ/ رقـ ٕٕٙ/ ٔى   ََُّنِف لْبف َمل
ه )( ٛ) َْ  (.ٛٚٚ/ رقـ ٜٛٗ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
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 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ  ، ىػف َُّػَ ْيـ (ٖ)آدـ بػف أبػ  إيػلس ِمػْف َطِرْيػقِ  ُ َزْيَمػ ، كلبػف (ٕ()ٔ)ىػف ازيػد َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ

ِ  ّ ، ىف (ٙ)بشر بف مكَّ  ىف لىط َبَرلِن ّ ، ك (٘()ٗ)بف َحي لف ْْ َىْبد ّللا  ْبف َصلِىد لْىِع
ِمػْف لبف بشػرلف ك  ،(ٛ()ٚ)

َىْبد ّللا  أربعتهـ )ازيد، كَّ يـ بف َحي لف، ك ، (ٔٔ()ٓٔ)لْبف ُفَضْاِىف ، (ٜ)ْبف َيْحَا  ْبف ُضَرْيس ُمَحم د َطِرْيقِ 
 ّ  ِ ْْ   به. ُفَضْاِ ْبف َمْرُزكؽ  ( ىفُفَضْاِ، كلبف ْبف َصلِىد لْىِع

ػػػهُ ك  ػػػد ِمػػػْف َطِرْيػػػقِ لىشػػػْرؼ  َأْ َرَْ )فضػػػاِ بػػػف  ِكَةُهَمػػػل  ْبػػػف َىِطي ػػػ  كَىْمػػػر  ىػػػفْبػػػف َبِكاػػػر،  ُمَحم 
َأْحَمػػد ْبػػف . كىنػػد (ٕٔ)ِبَنْحػػِكو َىِطي ػػ  لْىَعػػْكِفّ ، َىػػْف َأِبػػ  ََّػػِعاٍد لْىُ ػػْدِرّؼ،ىػػف  مػػرزكؽ، كىمػػرك بػػف ىطيػػ (

: رَ  ُقْ تُ فَ : قلؿ ىطي : "َحْنَبِ ٍِ  .(ٖٔ)"َفَعُه؟ َقلَؿ: َأْحَُِّبُه َقْد َرَفَعهُ ِىُفَضْا
هُ ك  ِِ ْبػِف َمػْرُزكٍؽ، َىػْف َىِطي ػَ ، َىػْف َأِبػ  ََّػِعادٍ لبف أب  شاب  ىػف  َأْ َرَْ رضػ   َكِكيػع، َىػْف ُفَضػْا

 .(ٗٔ)ِبِمْ ِ هِ للا ىنه، مكقكفًل 
 
 

                                                           

م ىلبد. متقف، ، ِ َق ،( ازيد بف هلركف ٔ)  (ٕٕٚ)ص  تهَّبق تْر
 (.ٙ٘ٔٔٔ/ رقـ ٕٚٗ/ ٚٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٕ)
مف لىتلَّع  ملت  ،ِ َق  ىلبد ،أبل لىحَّف نشأ ببغدلد :لن  ُيْكَن لََّ رَ أص ه  َ  ،ىبد لىرحمف لىعَّقةن  ،( آدـ بف أب  إيلسٖ)

ر )ص َّن  إحدػ كىشريف. َتْقِرْيُب لىت ْهذِ  َْ  (. ٕٖٔ/ رقـ ْٙٛاِب لْبِف َح
ر )ص  ،لىبصرؼ  ، ىِ ذَ لىهُ َحي لَف  ْبفُ  ََِّ يـُ  (ٗ) َْ  (.ٖٕٔ٘/ رقـ ِٜٕٗ َق  مف لىَّلبع . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٓٗ/ ٔ) ُ َزْيَم ( لىتكحاد لبف ٘)
ىبغدلدّؼ، ف  ربيع ل كؿ، ببغدلد. ركػ ىف َهْكَذ  بف ََّدّؼ، أبك ى   بف صلىد بف شاخ بف َىِمْار  ل( بشر بف مكَّ  ل َ ٙ)

محتشمًل، ك ار لىّركلي ، ىلش  ملنًيل كتَّعاف  ِ َق   يف ، كلَ ْصَمع ، كَّمع مف َرْكح بف ىبلد  حدا ًل كلحدًل، ككلف 
 (. ٖٙٙ/ َّٖن . شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب لبف لىعملد لىحنب   )

ِ  ّ  ـُمَّْ ِ ( ىبد للا بف صلىد بف ٚ) ْْ ر أ رج ىه.  لْىُبَ لِرؼّ ، مف لىتلَّع ، ىـ ا بت أف ِ َق ، لىِع َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٖٖٛ/ رقـ ٖٛٓص )
 (.ٕٔٗ/ رقـ ٜٗٔ/ ٔ( لىدىلِ ِى ط َبَرلِنّ  )ٛ)
َْ ّ  لىّرلزّؼ، محٜ) َرْيس، لىحلفع أبك ىبد للا لىَب ّدث لىّرّؼ، اـك ىلشكرلِ، كهك ف  ىشر ( ُمَحم د بف أاكب بف يحا  بف لىض 

مع كصّنف، ككلف ِ َق . شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب  لىملئ . ركػ ىف ُمَِّْ ـ بف إبرلهيـ، كلىَقْعنب ، كلىكبلر، ْك
 (.ٜٖٚ/ ٖلبف لىعملد لىحنب   )

مته )ص صدكؽ، ىلرؼ، رم  بلىتشيع ،ِاْ َض ُمَحم د بف فُ  (ٓٔ)  (.ٕٚ. َّبق تْر
 (.ٖ٘ٚ/ رقـ ٕٖ٘/ ٔلىِْز ل كؿ ) –( أملى  لبف بشرلف ٔٔ)
 (.ٕٚٔٔ/ رقـ ٕٖٖ/ ٔ( ترتاب ل ملى  لى ميَّي  ى شْرؼ )ٕٔ)
 (.ٙ٘ٔٔٔ/ رقـ ٕٚٗ/ ٚٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٖٔ)
 (.ٕٕٜٕٓ/ رقـ ٕ٘/ ٙ( مصنف لبف أب  شاب  )ٗٔ)
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
ػػملع، إَّػػنلدو ضػػعاف   ف فيػػه ىطيػػ  بػػف َّػػعد ضػػعاف، كُيػػد ىس مػػف لىر لبعػػ  كىػػـ ُيصػػرح بلىَّ 
 اهـ، كلىفضِ بف لىُمَكف ق فيه ضعف، ِ َق بلإلضلف  إى  أنه ىـ ُاتلبع ف  حدا ه، كفيه ُفَضْاِ بف َمْرُزْكؽ 

كمل هك كلضد فػ   ُمَحم د، كقد ُتكبع فيه ُفَضْاِ كلىفضِ ك َمْقُبْكؿبف ازيد بف َّعاد لىت ََّْترؼ كهك  ُمَحم دك 
س، كىكػػف ابقػػ  َىِطي ػػ  لىَعػػْكِف  لىػػذؼ ى يػػه مػػدلر لىحػػداث ف ػػـ ُاتػػلبع كهػػك ضػػعاف فلإلَّػػنلد  ْ ػػه لىت  ػػري

ِ بػػف َمػػْرُزكؽ اْ َضػػ  هػػك لىعػػكف  كفُ ي ػػطِ هػػذل إَّػػنلد مَّ َّػػِ بلىضػػعفلِ ىَ ابقػػ  ضػػعيًفل، قػػلؿ لىبكصػػارؼ: "
ِ بػف َمػْرُزكؽ فهػك اْ َضػفُ  ْيػقِ ِمْف َطرِ ف  صحيحه  ُ َزْيَم ىكف ركلو لبف  ،ك هـ ضعفلِ ف قكَ كلىفضِ بف لىمُ 
 . (ٕ)، كقلؿ ل ىبلن : "ضعاف"(ٔ)"صحيد ىندو

ِِ ْبػِف َمػْرُزكٍؽ،  ِمػْف َطِرْيػقِ كقد ْلِ لىحداث مكقكًفل كمل هك مبػاف فػ  لىت  ػريس  َكِكيػع، َىػْف ُفَضػْا
كهػك ضػعاف  ، كهػك ضػعاف لإلَّػنلد   ف مػدلرو ى ػ  ىطيػ َىْف َىِطي َ ، َىْف َأِب  ََِّعاٍد رض  للا ىنه

  كللا أى   كأى ـ. .(ٖ)كمل بانت، قلؿ أبك حلتـ لىر لزؼ: "لىمكقكؼ أشبه"
ــث: ػػهلبػػف  َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ  الحــديث الـال َْ َ َنل : َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  َمل ػػدَحػػد  ـَ  ُمَحم  ْبػػُف ََّػػِعاِد ْبػػِف َاِزيػػَد ْبػػِف ِإْبػػَرلِهي

َ َنل َأُبػػك َىلِصػػـٍ  ، َحػػد  ، َقػػلَؿ: َقػػلَؿ َرَُّػػكُؿ ّللا ِ رضػػ  للا ىنػػه َىػػْف َأَنػػِس ْبػػِف َملِىػػؾٍ  (٘)َىػػْف َشػػِبابٍ  ،(ٗ)لىت َّْػػَتِرؼ 
ِِ َمل َأَصلَبُه ِمْف لْىُغَبلِر ِمًَّْكل َاْكـَ لْىِقَيلَمِ "ملسو هيلع هللا ىلص ِ، َكلَف َىُه ِبِمْ  ِِ ّللا  : "َمْف َرلَح َرْكَحً  ِف  ََِّبا

(ٙ). 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ َأ ْ  يلِ لىمقدَّ (ٛ)لىط َبَرلِن ّ ، ك (ٚ)لىَبز لر َرَْ  ، (ٜ)، كلىضِّ
 
 

                                                           

لْ  ف  زكلئد لبٔ) هف ( مصبلح لىْز َْ  (.ٜٕ٘/ رقـ ٜٛ/ ٔى بكصارؼ ) َمل
 (.ٔٚ٘٘/ رقـ ٖٓٛ/ ٔ( ضعاف لىْلمع لىصغار كزيلدته ىألىبلن  )ٕ)
ُِ لىَحِدْاِث لْبف َأِب  َحلِتـ )( ٖ)  (.ٕٛٗٓ/ رقـ ٖٙٙ/ ِ٘ىَ 
لؾ (ٗ) ح  مته )ص  بف لىض   .(َٔٚٔمْ َ د، ِ َق ،  بت. َّبق تْر
، كقلؿ أبك حلتـ: هك ىاف لىحداث، حدا ه ِ َق  ، لىككف ، مف لى لمَّ . قلؿ لبف معاف:  ِ َْ ( شباب بف بشر أبك بشر لىبَ ٘)

، كقلؿ لبف حْر: لى َِّقلت: ا ط ِ ك ارًل، كذكرو لبف شلهاف ف  لى َِّقلتف  كتلبه  ِحب لفحداث لىشاكخ، كقلؿ لبف 
ْكِرؼ ركلي   –تلريخ لبف معاف  ُاْنَظر:قلؿ لبف حْر.  ا ط ِ كمل صدكؽ  ُقْ ُت:ا ط ِ،  صدكؽ  / رقـ ٘ٛ/ ٗ) لىد 
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )(، ٕٖ٘ٙ ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ (، ٖٖٖٗ/ رقـ ٜٖ٘/ ٗلى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٗٙ٘ٔ/ رقـ ٖٚ٘/ ٗلى

ر ) َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبفِ (، ٓٗ٘/ رقـ ٕٔٔ/ ٔ) لى َِّقلتتلريخ أَّملِ  َْ  (.ٖٕٛٚ/ رقـ ٖٕٙص َح
ه )( ٙ) َْ  (.ٕ٘ٚٚ/ رقـ ٚٙ/ ََُّٗنُف لْبف َمل
 (.٘ٔ٘ٚ/ رقـ ٖٖٙ/ ٕ) لىَبز لر( مَّند ٚ)
 (.ٜٖ٘ٔ/ رقـ ٖٜ/ ٕ) ِى ط َبَرلِن ّ ( لىمعْـ ل كَّط ٛ)
 (.ٕٜٕٔ/ رقـ ٖٛٔ/ ٙ( ل حلداث لىم تلر  ى مقدَّ  )ٜ)
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ـٍ   َأب ىف ،(ٔ)َمْعَمرٍ بف  ُمَحم د ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  .ِبِمْ ِ هِ به َىلِص
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

كبػع ا طػ ِ، كقػد تُ  صػدكؽ إَّنلدو ضعاف، كيرتق  إى  لىحَّف ىغارو   ف فيه َشِبْاب بف ِبْشر  
، كقػد َمْقُبْكؿكهك  لىت ََّْتِرؼّ ف  ركلاته ىف أنس بف ملىؾ رض  للا ىنه، كفيه  َتلم  ُمَتلَبَع  مف ِقَبِ  لبت 

 ، فارتق  إَّنلدو إى  لىحَّف ىغارو.َتلم  ُمَتلَبَع  بف َمْعَمر  ُمَحم دمف ِقَبِ  ُتكبع
ػػلؿ إَّػػنلدوقػػلؿ لىبكصػػارؼ: "  ػػاكط  ىحَّػػنه، كرمػػ(ٕ)"هػػذل إَّػػنلد حَّػػف م ت ػػف ْر ، كقػػلؿ (ٖ)ز لىَّ 
 . كللا تعلى  أى ـ.(٘)كحَّف ل ىبلن  إَّنلدو كمتنه، (ٗ)"َّنلدو ْادلىُمنلكؼ: "إ

, مولى عـمان ُمَحم د (س ق) -ٕٙ  .(ٙ)من السادسة ,مدني ,بن ُيوُسف, الُلَرِشيُّ
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٚ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٛ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
ــِو: ــاِد ِفْي ــَواُل النُّل  لَرُقْطِن ّ ، ك (ٜ)، كأبػػك حػػلتـ لىر لزيػػلفُزْرَىػػ قػػلؿ أبػػك  َأْق فػػ   ِحب ػػلفكذكػػرو لبػػف  ،(ٓٔ)ِ َقػػ : لىػػد 

بػف ىفػلف لهػك  ،ف مكى  ى مػلفبف اكَُّ  ُمَحم د :(ٕٔ)حمد بف صلىدأقلؿ ، كقلؿ لبف شلهاف: "(ٔٔ)لى َِّقلت
َرْيسللىذؼ ركػ ىنه  ُْ  .(ٖٔ)"به حمد بف صلىد معْبلً أككلف  ، بت ىه شأف ،بف 

فيه. كللا أى    ، ىق   حدا ه ل ىطعفٍ َمْقُبْكؿبلتفلؽ لىن قلد، كقكؿ لبف حْر فيه:  ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 كأى ـ. 

 

                                                           

َتْقِرْيُب ، مف كبلر لىحلدي  ىشر ، ملت َّن   مَّاف. صدكؽ ىبصرؼ، لىبحرلن ، بف َمْعَمر بف ِرْبِع  لىَقْيَّ  ل ُمَحم د( ٔ)
ر ) َْ  (.ٖٖٔٙ/ رقـ ٛٓ٘ص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

لْ  ف  زكلئد لبف ٕ) ه( مصبلح لىْز َْ  (.ٜٚٛ/ رقـ ٛ٘ٔ/ ٖى بكصارؼ ) َمل
ُاكط لىبشار لىنذار  ِمْف َحِدْاثِ ( لىْلمع لىصغار ٖ)  (.ٜٗٙٛ/ رقـ ٕٖٛ/ ٕ) ى َّ 
 (.ٓٔٛ/ ٕلكؼ )نَ ( لىتيَّار بشرح لىْلمع لىصغار ى مُ ٗ)
/ ٕ، صحيد لىْلمع لىصغار كزيلدته )(ٖٖٕٛ/ رقـ ٖٖٚ/ ٘ههل ىألىبلن  )( َّ َّ   ل حلداث لىصحيح  كش ِ مف فق٘)

 (.ٕٓٙٙ/ رقـ ٗٚٓٔ
ر )( ٙ) َْ  (.ٙٔٗٙ/ رقـ ٘ٔ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٕ٘٘/ رقـ ٕٖٕ/ ِٕبّ  )لىَكلِشُف ِى ذ هَ ( ٚ)
ر )( ٛ) َْ  (.ٙٔٗٙ/ رقـ ٘ٔ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) ُاْنَظر:( ٜ) َْ ِِ لىرِّ د قكؿ  ب  حلتـ ف  كتلب  ُقْ ُت:(. ٚٔٚ٘/ رقـ ٔٙ/ َٕٚتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل ل اْك

نمل قكؿ  ب  زُ لىْرح كلىتعداِ لىمطبكع،   فقط.ْرَى  كلم
لَرُقْطِنّ  )( َّؤللت لىَبْرَقلِن  ٓٔ)  (.ٙٙٗ/ رقـ ٖٙ/ ٔى د 
 (.ٜٚٓ٘ٔ/ رقـ ٗٗ/ ٜلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٔٔ)
مته )ص حلفع،  ،ِ َق ، أحمد بف صلىد (ٕٔ)  (.َّٕٓٓبق تْر
 (.ٜٜٔٔ/ رقـ ٜٜٔ /ٔلبف شلهاف ) لى َِّقلت( تلريخ أَّملِ ٖٔ)
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َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
ه، كلبف حدا ًل كلحًدل لىن ََّلِئ ّ أ رج ىه  َْ  حدا ًل آ ر، كهمل ى   لىن حك لىت لى : َمل
ِبيُع ْبُف ََُّ ْيَملفَ : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لىن ََّلِئ ّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول: َ َنل ُشَعْاُب ْبُف (ٔ)َأْ َبَرَنل لىر  ، َقلَؿ: َحد 

َ َنل لى  ْاثُ (ٕ)لى  ْاثِ  َةفَ  ُمَحم د، َىْف (ٖ)، َقلَؿ: َحد  ْْ ْبِف َى
ْبِف ُاكََُّف، َمْكَى  ُىْ َملَف، َىْف َأِبيِه  ُمَحم د، َىْف (ٗ)

ـ   رض  للا ىنػه ، َأف  ُمَعلِكَي َ (٘)ُاكَُّفَ  ُ ػكٌس، َفََّػب َد لىن ػلُس، َفػَت ُْ ػَةِ  َكَىَ ْيػِه  ـَ ِفػ  لىص  ، َفَقػل ـْ َصػ    َأَمػلَمُه
َدَتْافِ  ْْ َد ََّ َْ ـ  ََّ ػ  ََّػِمْعُت  َىَ   ِقَيلِمِه، ُ  ـ  َقَعػَد َىَ ػ  لْىِمْنَبػِر، َفَقػلَؿ: ِإنِّ ػَةَ ،  ُػ ـ  لىص  ػلِىٌس َبْعػَد َأْف َأتَػ َْ َكُهَك 

 ِ َدَتْاِف" ملسو هيلع هللا ىلصَرَُّكَؿ ّللا  ْْ َِ َهلَتْاِف لىَّ  ْد ِمْ  ُْ َيُقكُؿ: "َمْف َنََِّ  َشْاًئل ِمْف َصَةِتِه َفْ َيَّْ
(ٙ). 

 :َتْخِرْيُج الَحِدْيثِ 
هُ   .ِبِمْ ِ هِ ، َ ْاث بف ََّْعدلى ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل، (ٛ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِك  ،(ٚ)ف  لىكبرػ  لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ
هُ ك  َدَتْاِف ، بل تةؼ ىفع: "(ٓٔ)، َكلْبف َىِهيَع (ٜ)َيْحَا  ْبف َأا كب ِمْف َطِرْيقِ  لىط َبَرلِن ّ  َأْ َرَْ ْْ َد ََّػ َْ ََّػ
َِ لىت َّْ ِ  ـ  َقلَؿ: ، يـَقْب   ،(ٕٔ)َبْكر  َأب ِمْف َطِرْيقِ ك  .(ٔٔ)"َيْصَنعُ  ملسو هيلع هللا ىلصَهَكَذل َرَأْاُت َرَُّكَؿ للِا "ُ 

                                                           

ؼ، أبك ُمَحم د لىمصرؼ، لىمؤذف صلحب لىشلفع ، ِ َق ، مف لىحلدي  ىشر ، لدِ رَ بف َّ يملف بف ىبد لىْبلر لىمُ  عُ يْ بِ ( لىر  ٔ)
ر )ص  َْ  (.ٜٗٛٔ/ رقـ ٕٙٓملت َّن  َّبعاف كىه َّت كتَّعكف َّن . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

مته )ص ، نباِ، فقيهِ َق  ،ُشَعْاُب بف لى  ْاث (ٕ)  (.ٗٓٔ. َّبق تْر
مته )ص ِ َق ،  بت، فقيه، إملـ مشهكر ،لى  ْاث بف َّعد (ٖ)  (.ٗٓٔ. َّبق تْر
. ملت َّن   ملف كأربعاف ،مف لى لمَّ  ،هرير إل أنه ل ت طت ى يه أحلداث أب    صدكؽ  ،ف لىمدن َة ْْ ُمَحم د بف ىَ  (ٗ)

ر )ص  َْ  (. ٖٙٔٙ/ رقـ َٜٙٗتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
(٘ ، ، مف لى لى  . ذكرو لبف لُ َمِكؼّ ( ُاكَُُّف لىُقَرش   لَرُقْطِن ّ ، كقلؿ لى َِّقلتف   ِحب لف، لىَمَدن   : لىن ََّلِئ ّ : ل بأس به، كقلؿ لىد 

ٍر: َمْقُبْكؿبلىمشهكر، اكَّف هذل ىيس  َْ ل بأس به ف ـ ُاذكر فيه ْرح، كقكؿ لبف حْر فيه  ُقْ ُت:. َكَقلَؿ لْبُف َح
(، َّؤللت لىَبْرقلن  ٜٓٔٙ/ رقـ ٔ٘٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف ) ُاْنَظر:   نه ق اِ لىحداث ىيس بلىمشهكر. َمْقُبْكؿ

لَرُقْطِنّ  ) لؿ ِىْ ِمزِّؼ )َتْهِذْاُب (، ٙٙٗ/ رقـ ٖٙ/ ٔى د  َْ ِِ لىرِّ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب (، ٜٙٔٚ/ رقـ ٚٛٗ/ ٕٖلْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
ر ) َْ  (.ٜٛٛٚ/ رقـ ٕٔٙص لْبِف َح

 (.ٕٓٙٔ/ رقـ ٖٖ/ ََُّٖنُف لىن ََّلِئّ  )( ٙ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٚ)  (.ٜٛ٘/ رقـ ٖٔٔ/ ٔلىَّ 
 (.ٜٚٔٙٔ/ رقـ ٜٔٔ/ ٕٛ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٛ)
مته ، صدكؽ، ربمل أ طأ.( يحا  بف أاكبٜ)  (.ٕٜٔ)ص  َّبق تْر
مته )ص ىبد للا بف َىِهيع  (ٓٔ)  (.ٓٙٔ، صدكؽ. َّبق تْر
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٔٔ) َْ  (.ٖٚٚ/ رقـ ٖٖٙ/ ٜٔلىُمْع
دبف أبك بكر بف ىبد للا  (ٕٔ) ىبد  :قاِ لَّمه ،لىمدن  ،لىعلمرؼ  ،ػ لىقرش ز  بف ىبد لىعُ لبف أب  رهـ ر  بْ بف أب  ََّ  ُمَحم 

ملت َّن   ،مف لىَّلبع  ،كلف ىلىملً  :كقلؿ مصعب لىزبارؼ  ،رمكو بلىكضع ،كقد انَّب إى  ْدو ،ُمَحم د :كقاِ ،للا
ر )َتْقِريْ . ل نتاف كَّتاف َْ  (.ٖٜٚٚ/ رقـ ٖٕٙص ُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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ػػ  بػل تةؼ ىفػػع: " ـ  َقػلَؿ: َيػػل َأا َهػػل لىن ػػلُس ِإنِّ َدُهَمل لىن ػػلُس َمَعػػُه،  ُػػ َْ ـِ َكََّػػ ػَة َِ لىَّ  َدَتْاِف َقْبػػ ْْ َد ََّػػ َْ ََّػػ
ػلِىٌس "َيُقكُؿ:  ،ملسو هيلع هللا ىلص ََِّمْعُت َرَُّكَؿ للاِ  َْ َدَتْاِف َكُهػَك  ْْ ْد ََّػ ُْ  ِمػْف َطِرْيػقِ . ك (ٔ)"َمْف َدلَ َ ُه َشؾٌّ ِفػ  َصػَةِتِه َفْ َيَّْػ
 .(ٖ)بدكف لىقص  ِبِمْ ِ هِ ، (ٕ)َّ يملف بف بةؿ

ػػػهُ ك  ُبَكْاػػػر بػػػػف َىْبػػػػد للا بػػػػف  ْيػػػػقِ ِمػػػػْف َطرِ    ة ػػػػتهـ (ٙ)لىَبْاَهِقػػػ ّ ، ك (٘)لىط َبَرلِنػػػػ ّ ، ك (ٗ)لىط حػػػػلكؼ  َأْ َرَْ
َِ َأْف ُيََّػػػ ِّـَ بػػػل تةؼ ىفػػػع: "، لَ َشػػػسّ  َدَتْاِف َقْبػػػ ْْ َد ََّػػػ َْ "  َيْصػػػَنعُ  ملسو هيلع هللا ىلصَهَكػػػَذل َرَأْاػػػُت َرَُّػػػكَؿ للِا ،  ػػػـ قػػػلؿ: "ََّػػػ

ُبَكْار بػف َىْبػد للا  ؿ،، كأبك بكر، كَّ يملف بف بةَيْحَا  ْبف َأا كب، َكلْبف َىِهيَع ، َ ْاث بف ََّْعد مَّتهـ )لى
َةف بف ُمَحم دَىْف ( بف لَ َشسّ  ْْ  .َى
هُ ك  ػَرْيس، ىػف ُىَبلَد  ْبفِ  َرْكحِ  ِمْف َطِرْيقِ ، َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ ُْ لْبػف 

 ُمَحم ػد) ِكَةُهَمػل  (ٛ)ِبِمْ ِ ػهِ  (ٚ)
ةف، ْْ َرْيس بف َى ُْ رضػ  للا  بػف أبػ  َّػفيلف كَّف، ىف معلكيػ ْبَف ُاكََُّف، َىْف َأِبيِه ا ُمَحم د( ىف لْبُف 

 مل.ىنه
ػهُ رضػ  للا ىنػه   ىقبػ  بػف ىػلمر ِمػْف َحػِدْاثِ د، منهل: لهِ كَ كىه شَ  بَّػند صػحيد  ِحب ػلفلبػف  َأْ َرَْ

ػػػػهُ  رضػػػػ  للا ىنػػػػه  َىْبػػػػد للا ْبػػػػف ُبَحْاَنػػػػ  ِمػػػػْف َحػػػػِدْاثِ ، ك (ٜ)بمعنػػػػلو  لبػػػػف أبػػػػ  شػػػػاب  بَّػػػػند صػػػػحيد َأْ َرَْ
 .(ٓٔ)بمعنلو
 َعَمى الَحِدْيِث: الُحْكمُ 

لىه  قلت إل اكَُّف لىقرش  ل بأس به، كيتقػكػ متنػه بلىشػكلهد إىػ  لىصػحيد  حَّف لإلَّنلد  ْر
 ىغارو.

بف اكَُّف، ىف أبيه اكَُّف لىقرش ، كىـ ُاتلبعل فيػه كل يضػرهمل  ُمَحم دكفيه ىطيف ، كه  ركلي  
 ل بأس به.  هي، كأبِ َق ذىؾ   ف للبف 

 
                                                           

ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٔ) َْ  (.ٚٚٚ / رقـ ٖٖٚ/ ٜٔلىُمْع
. َتْقِرْيُب  ، َمْكَلُهـ، أبك ُمَحم د كأبك أاكب، لىمدن ، ِ َق ، مف لى لمن ، ملت َّن  َّبع كَّبعافمِ يْ َّ يملف بف بةؿ لىت  ( ٕ)

ر )ص  لىت ْهِذْاِب لْبفِ  َْ  (.ٜٖٕ٘/ رقـ َٕٓ٘ح
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٖ) َْ  (.ٛٚٚ/ رقـ ٖٖٚ/ ٜٔلىُمْع
 (.ٖٕ٘٘/ رقـ ٜٖٗ/ ٔ( شرح معلن  لآل لر ى طحلكؼ )ٗ)
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٘) َْ  (.ٙٚٚ/ رقـ ٖٖٚ/ ٜٔ(، )ٗٚٚ/ رقـ ٖٖٙ/ ٜٔلىُمْع
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهقِ ( ٙ)  (.ٖ٘ٔٛ/ رقـ ٕٚٗ/ ّٕ  )لىَّ 
َّبق  ، كهك مف لىمرتب  لى لى   ف  مرلتب لىتدىيس.ككلف ادىس كيرَِّ ،فلضِ ،فقيه ،ِ َق ىبد لىم ؾ بف ىبد لىعزيز، ( ٚ)

مته  (.ٛ٘)ص  تْر
 (.ٜ٘ٔٙٔ/ رقـ ٚٔٔ/ ٕٛ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٛ)
 (.ٜٓٗٔ/ رقـ ٕٚٙ/ ٘) ِحب لف( صحيد لبف ٜ)
 (.ٖٛٛ/ رقـ ٜٖٖ/ ٕ( مَّند لبف أب  شاب  )ٓٔ)



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٕٙٓ 

  .(ٔ)"صحيد ىغارو، كهذل إَّنلد حَّف" كط ف  تع يقلته ى   لىمَّند:قلؿ شعاب ل رنؤ 
ػهلبػػف  َقػلَؿ لإِلَمػلـُ  الحـديث الـــاني: َْ َ َنل َحْرَمَ ػػُ  ْبػُف َيْحَاػ : َرِحَمػػُه للُا َتَعػلَى  َمل ِ ْبػػُف (ٕ)َحػد  َ َنل َىْبػُد ّللا  ، َحػػد 

ب لِر ْبُف ُىَمرَ (ٖ)َكْهبٍ  َْ ، أ برنل َىْبُد لْى
ْبػِف ُاكَُّػَف َمػْكَى  ُىْ َمػلَف ْبػِف  ُمَحم ػد، َىػْف (٘)لْبِف َأِب  َفْرَك َ ، َىْف (ٗ)

ِد، ملسو هيلع هللا ىلص ، َقلَؿ: َقلَؿ َرَُّكُؿ ّللا ِ رض  للا ىنه َىْف ُىْ َملفَ  ،(ٙ)َىف لَف، َىْف َأِبيهِ  ِْ : "َمْف َأْدَرَكُه لْ ََذلُف ِف  لْىَمَّْ
ـْ َاْ ُرْج ِىحَ  ـ  َ َرَج َى َعَ ، َفُهَك ُمَنلِفٌق"ُ  ْْ ٍ ، َكُهَك َل ُاِريُد لىر  َْ ل

(ٚ). 
 

                                                           

 (.ٜٚٔٙٔ/ رقـ ٜٔٔ/ ٕٛ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٔ)
، لىمصرؼ، صلحب لىشلفع  ٕ) ْاِب   ِْ مف لىحلدي  ىشر   صدكؽ ( َحْرم   بف يحا  بف َحْرم   بف ِىْمرلف أبك حفص لىت 

ر )ككلف مكىدو َّن  َّتاف.  ملت َّن   ةث أك أربع كأربعاف َْ  (.٘ٚٔٔ/ رقـ ٙ٘ٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص ِ َق ، حلفع، ىلبدىبد للا بف كهب لىفقيه،  (ٖ)  (.ٓٚ. َّبق تْر
لت بعد لىَّتاف. قلؿ لبف معاف: ضعاف، كقلؿ ف  ، مف لىَّلبع ، مَمْكَلُهـ، لُ َمِكؼّ ( ىبد لىْبلر بف ىمر لَ ْا  ، ٗ)

مكضع آ ر: ىيس بش ِ، كزلد مر : كَل يكتب حدا ه، كف  ركلي  لبف أب   ا م : ل ش ِ، كقلؿ لبف لىمدان : ىـ 
: منكر لىحداث، كقلؿ ف  مكضع آ ر: َأُبك َدلُكد: ىيس بلىقكؼ ىندهـ، ىندو منلكار، كقلؿ لْىُبَ لِرؼّ يكف بش ِ، كقلؿ 

، كقلؿ أبك حلتـ: ضعاف، كقلؿ ف  مكضع آ ر: ضعاف لىحداث، منكر لىحداث ْدًل، ىيس مح ه لىكذب، ِ َق ر غا
لن : ضعاف لىحداث، كىـ نَّمع مف اذكر ىنه بدى ، ُزْرَى كقلؿ أبك  : ضعاف لىحداث، ىيس بقكػ، كقلؿ لىْكْز
: كلف ردؼِ لىحفع ممف يأت  بلىمعضةت ب لفحِ : ضعاف، كقلؿ لبف اكُنس: منكر لىحداث، كقلؿ لبف لىن ََّلِئ ّ كقلؿ 
لَرُقْطِن ّ ، كقلؿ لى َِّقلت، ل اْكز للحتْلج به، إل فيمل كلفق لى َِّقلتىف  : ضعاف، كقلؿ لبف لىقيَّرلن : ضعاف، لىد 
ِ  لىن قلد، ضعاف كمل ق ُقْ ُت:. ِ َق ، قلؿ لبف حْر: ضعاف، كتفرد لبف َّعد فقلؿ: ُزْرَى : كهلو أبك لىذ َهِب كقلؿ  لؿ ْ

بف أب  لىتلريخ لىكبار ل(، ٖٓٗ/ رقـ ٖٚ٘/ َّٔؤللت لبف لىْناد ىيحا  بف معاف )ُاْنَظر: كلنفرد لبف َّعد بتك يقه. 
ْكِرؼ ركلي   –(، تلريخ لبف معاف ٓٛٚٗ/ رقـ ٕٙٙ/ ٖ ا م  ) (، لىضعفلِ لىكبار ى عقا   ٖٕٚ/ رقـ ٘ٙٔ/ ٖ) لىد 

ُِ (، ٚ٘ٓٔ/ رقـ ٙٛ/ ٖ) لؿ لْبِف َىِدؼ ) لىَكلِم َْ ِِ لىرِّ (، َّؤللت لبف أب  شاب  لبف ٘ٚٗٔ/ رقـ ٖٔ/ ِٚف  ُضَعَفل
/ ٔ) ِىْ ُبَ لِرؼّ (، لىضعفلِ لىصغار ٕٕٗٗ/ رقـ ٙٛٔ/ ٕ) ِىْ ُبَ لِرؼّ (، لىتلريخ ل كَّط ٕٚٔ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ٔلىمدان  )

ََّْتلِن   (، َّؤللت أبٚ٘ٓٔ/ رقـ ٚٛ/ ٖ(، لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )ٕٙٗ/ رقـ ٜٗ ِْ رِّؼ أبل دلكد لىَِّّ ُْ   ىباد لآل
ُِ لىَحِدْاِث لْبف َأِب  َحلِتـ )(، ٕٗٗ/ رقـ ٖٕٔ/ ٔ) ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )(، ٖٕٕ٘/ رقـ ٘٘ٙ/ ِ٘ىَ  ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ / ٙلى
لن  )ٖٙٔ/ رقـ ٖٔ لؿ ى ْكْز / رقـ ٕٚ/ ٔ(، لىضعفلِ كلىمتركككف ى نَّلئ  )ٕ٘ٙ/ رقـ ٕٛ٘/ ٔ(، أحكلؿ لىْر
(، لىضعفلِ ٜٚٚ/ رقـ ٛ٘ٔ/ ٕ) ِحب لف(، لىمْركحاف لبف ٖٗٓ/ رقـ ٛٔٔ/ ٕ(، تلريخ لبف اكُنس لىمصرؼ )ٜٖ٘

لَرُقْطِنّ  )كلىمتركككف  / ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )(، ٕٚٓٚ/ ٘(، ذ ار  لىحفلظ لبف لىقيَّرلن  )ٕٖ٘/ رقـ ٖٙٔ/ ٕى د 
ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذاْ (، ٖٙٛٓ/ رقـ ٕٔٙ َْ / ٖٓٙ/ ٚلىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )(، ٕٖٗٚ/ رقـ ٕٖٖص ِب لْبِف َح
 (.ٕٜٓٗرقـ 

ِ ْبِف َأِب  َفْرَكَ  ٘) ، متركؾ، مف لىرلبع ، ملت َّن  أربع كأربعاف. َمْكَلُهـ، لُ َمِكؼّ ( ِإََّْحلُؽ ْبُف َىْبِد ّللا  َتْقِرْيُب ، لْىَمَدِن  
ر )لىت ْهِذْاِب لْبِف  َْ  (.ٖٛٙ/ رقـ ٕٓٔص َح

مته ف  لىحداث لىَّلبق. ، ل بأس به.( اكَّف لىقرش ٙ)  َّبق تْر
ه )( ٚ) َْ  (.ٖٗٚ/ رقـ ٔٚٗ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
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 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هِ  ِْ هلبف  لْنَفَرَد ِبَتْ ِرْي َْ ت . َمل  دكف أصحلب لىكتب لىَِّّ

ػهُ  ب ػػلر ْبػػُف ُىَمػر ِمػػْف َطِرْيػقِ ، (ٔ)ـيْ أبػػك ُنَعػػ َأْ َرَْ َْ ، إَّػػحلؽ بػػف َىبػد ّللا  ْبػػف َأِبػػ  َفػػْرَك  ىػػف ،َىبػػد لْى
 .ِبِمْ ِ هِ رض  للا ىنه،  ُىْ َملف ْبف َىف لف، ْبف ُاكَُّف، َىْف َأِبيه ُمَحم د ىف

هُ ك  ب لر ْبُف ُىَمر ِمْف َطِرْيقِ ، (ٖ)ؼ زِّ ، كلىمِ (ٕ)ؼدِ لبف ىَ  َأْ َرَْ َْ إَّػحلؽ بػف َىبػد ّللا  ْبػف  ىػف ،َىبد لْى
 ُىْ َمػلف ْبػف َىف ػلف ك ْبف ُىْ َملف ْبف َىف لف، َىْف َأِبيهَىْمر ، ىف ْبف ُاكَُّف، َىْف َأِبيه ُمَحم د ، ىفَأِب  َفْرَك 

 .ِبِمْ ِ هِ رض  للا ىنه، 
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

أكًل: ل ت ػػف فيػػه ى ػػ  اكَُّػػف لىقرشػػ  فػػركؼ مػػر  ىنػػه ىػػف  إَّػػنلدو ضػػعاف ْػػًدل، ى ع ػػِ لىتلىيػػ ،
لف، ىف أبيه ى ملف رضػ  للا ى ملف بف ىفلف رض  للا ىنه، كمر  ىنه ىف ىمرك بف ى ملف بف ىف

ىنه، كمل هك ظلهر ف  لىت ريس.  لنًيل: ف  إَّنلدو ىبد لىْبلر بف ىمر لَ ْا   كهك ضعاف.  لىً ل: فيه 
 ، كهك متركؾ.َفْرَك إَّحلؽ بف أب  

 إَّػػنلدو مع ػػِ بػػأمريف: ل كؿ: ضػػّعف إَّػػحلؽ بػػْف ىبػػد للا بػػف أبػػ  هػػذل حػػداث" قػػلؿ ُمغ طػػلؼ:
ىبػػد لىْبػػػلر بػػف ىمػػر أبػػػك ىمػػر ل ا ػػ  ل مػػػكؼ  لى ّػػلن :...  ل َّػػكد بػػف َّػػػكلد فػػرك  ىبػػد لىػػرحمف بػػػف 

هَرَكػ لْبف ، كقلؿ لبف حْر: "(ٗ)"لىقرش  َْ أمل َهَذل " :َكِف  لْىَبلب َحِداث أب  ُهَرْيَر  ... ِبِإََّْنلد َضِعاف َمل
ػِ ِحػاف أذف لْىُمػؤَ " ملسو هيلع هللا ىلصفقد َىَص  َأَبل لْىَقلَِّـ  هػذل إَّػنلد فيػه ، كقػلؿ لىبصػارؼ: "(٘)"ّذف ى عصػرىمل  رج ْر

كهك فػ   .ككذىؾ ىبد لىْبلر بف ىمر ،ضعاف ،كلَّمه إَّحلؽ بف ىبد للا بف أب  فرك  ،لبف أب  فرك 
 .كغارو (ٙ)ُمَِّْ ـصحيد 

                                                           

 (.ٔٙ/ رقـ ٕٜ( صف  لىنفلؽ كنعت لىمنلفقاف  ب  ُنَعْيـ )صٔ)
لؿ لْبِف َىِدؼ )( ٕ) َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل  (.٘ٚٗٔ/ رقـ ٗٔ/ ٚلىَكلِم
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )تَ ( ٖ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٚٔٚ٘/ رقـ ٖٙ/ ْٕٚهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
ه( شرح لبف ٗ) َْ  (.ٕٕٓٔىمغ طلؼ )ص َمل
 (.ٕٗٓ/ ٔ( لىدرلي  ف  ت ريس أحلداث لىهدلي  لبف حْر )٘)
َ َنل َأُبك َبْكِر ٘٘ٙ/ رقـ ٗ٘ٗ/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٙ) ـَ ْبِف ْبُف َأِب  َشْاَب َ ل(، قلؿ: َحد  َ َنل َأُبك لْ َْحَكِص، َىْف ِإْبَرلِهي ، َحد 

ُف،  ِد َمَع َأِب  ُهَرْيَرَ ، َفَأذ َف لْىُمَؤذِّ ِْ ، َقلَؿ: ُكن ل ُقُعكًدل ِف  لْىَمَّْ ِِ ْعَ ل ِر، َىْف َأِب  لىش  ِْ ِد َيْمِش  لْىُمَهل ِْ ٌِ ِمَف لْىَمَّْ ـَ َرُْ َفَقل
ـِ َص    للُا َىَ يْ َفَأْتَبَعُه َأُبك ُهَرْيَرَ  َبَصرَ  ل َهَذل، َفَقْد َىَص  َأَبل لْىَقلَِّ ِد، َفَقلَؿ َأُبك ُهَرْيَرَ : "َأم  ِْ ِه ُو َحت   َ َرَج ِمَف لْىَمَّْ

 ." ـَ  َكََّ  
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َّػػـ أبػػ  هريػر  ب فػع: "فقػػد ىصػ  أبػل لىقل ِمػْف َحػِدْاثِ  (ٖ)لىن ََّػػلِئ ّ ك  (ٕ)لىتِّْرِمػِذؼّ ك  (ٔ)يعنػ  أبػ  دلكد
، كقلؿ ف  (٘)، كقلؿ ل ىبلن  ف  تحقيقه ىمشكل  لىمصلبيد: "ضعاف ْدًل"(ٗ)ص   للا تعلى  ى يه كَّ ـ"
 . كللا تعلى  أى ـ.(ٙ)مكضع آ ر: إَّنلدو ضعاف

 .      (ٚ))خت س ق( معاوية بن عبد هللا بن جع ر بن أبي طالب الياشمي, من الرابعة -ٖٙ

 .(ٜ)، كقلؿ لبف حْر: مقبكؿ(ٛ)قلؿ لىذهب :  ق قول اإلمامين فيو: 

 .(ٔٔ)بف حبلف ف  لى قلتلكذكرو  ،(ٓٔ)قلؿ لىعْ    ق  أقوال النلاد فيو:

  لف، ككلفقهـ لىذهب .ب  كلبف حِ  ، ق ، ك قه لىعْ  خالصة اللول فيو: 

 الدراسة التطبيلية عمى مروياتو:

 لى :أ رج ىه لىنَّلئ  حدا اف، كلبف ملْه حدا ًل غارهمل، كه  ى   لىنحك لىت 
ِ ْبػُف َاِزيػَد لْىُمْقػِرغُ قلؿ لإلملـ لىنَّلئ  رحمه للا تعلى :  الحديث اـول: َقػلَؿ:  (ٕٔ)َأْ َبَرَنل ُمَحم ُد ْبُف َىْبػِد ّللا 
َ َنل َأِبػػ  َ َنل َحْاػػَك ُ  (ٖٔ)َحػػد  ْعَفػػُر ْبػػِف َرِبيَعػػ َ (ٗٔ)َقػػلَؿ: َحػػد  َْ َ َنل  ، َكَذَكػػَر آَ ػػَر َقػػلَل: َحػػد 

لىػػر ْحَمِف ْبػػُف  ، َأف  َىْبػػدِ (٘ٔ)

                                                           

 (. ٖٙ٘/ رقـ ٚٗٔ/ ََُّٔنُف َأِب  َدلُكد )( ٔ)
 (. ٕٗٓ/ رقـ ٜٖٚ/ ََُّٔنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٕ)
 (. ٖٛٙ/ رقـ ٜٕ/ ََُّٕنُف لىن ََّلِئّ  )( ٖ)
لْ  ف  زكلئد لبف ٗ) ه( مصبلح لىْز َْ  (.ٖٜ/ ٔى بكصارؼ ) َمل
 (.ٙٚٓٔ/ رقـ ٖٖٚ/ ٔ( مشكل  لىمصلبيد ى تبريزؼ )٘)
 (.ٗٗٙ/ ٕ( لى مر لىمَّتطلب ف  فقه لىَّن  كلىكتلب ىألىبلن  )ٙ)
 (.ٗٙٚٙ/ رقـ ٖٛ٘( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ٚ)
 (.ٕٛ٘٘ـ / رقٕٙٚ/ ٕ( لىكلشف ى ذهب  )ٛ)
 (.ٗٙٚٙ/ رقـ ٖٛ٘( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ٜ)
 (.ٚٗٚٔ/ رقـ ٕٗٛ/ ٕ( لى قلت ى عْ   )ٓٔ)
 (.ٕٙٗ٘/ رقـ ٕٔٗ/ ٘( لى قلت لبف حبلف )ٔٔ)
  بف ىبد للا بف ازيد لىمقرػِ، أبك يحا  لىمك ،  ق ، مف لىعلشر ، ملت َّن  َّت ك مَّاف. تقريب لىتهذاب لبف  (ٕٔ)

 (.ٗ٘ٓٙقـ / ر ٜٓٗحْر )ص 
مته )ص ِ َق ، فلضِ ىبد للا بف ازيد لىمك ، (ٖٔ)  (.٘ٙ. َّبق تْر
مته )ص ، ُشَرْيدٍ  ْبفُ  َحْاَك ُ  (ٗٔ)  (.ِٔٙٔ َق . َّبق تْر
لىمصرؼ، ِ َق ، مف لى لمَّ ، ملت َّن  َّت ك ة اف  اِشرحبدؼ، أبك بف حَّن  لىِكنْ  شرحباِْعفر بف ربيع  بف  (٘ٔ)

ر )ص  َْ  (.ٖٜٛ/ رقـ ٓٗٔكملئ . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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ِ ْبػِف ُىْتَبػَ  ْبػَف َمَّْػُعكدٍ  (ٔ)ُهْرُمزَ  ْعَفػُر َحد  َػُه، َأف  َىْبػِد ّللا  َْ ِ ْبػَف  َ ُه، َأف  ُمَعلِكَيَ  ْبَف َىْبِد ّللا  َحد 
َأف  "َحد  َػُه،  (ٕ)

ـَ َقَرَأ ِف  َصَةِ  لْىَمْغِرِب بِ  ِ َص    للُا َىَ ْيِه َكََّ   َ لفِ َرَُّكَؿ ّللا   .(ٖ)"حـ لىد 

 تخريج الحديث:

 لنفرد لإلملـ لىنَّلئ  بت ريْه دكف أصحلب لىكتب لىَّت . 
 الحكم عمى الحديث:

إَّنلدو صحيد كركلته  قلت، إل أف ل ىبلن  ضعف إَّنلدو ف  تع يقػه ى ػ  َّػنف لىنَّػلئ . ق ػت:  
كد شلهد، كتفرد به معلكي  بف ىبد للا بف ْعفر، ف ـ  اتلبع فيه.  ىع ه ضعفه ىعدـ ْك

ــاني: ػػ    الحــديث الـ ػػُد ْبػػُف ُزْنُبػػكٍر لْىَمكِّ َ َنل لْبػػُف َأِبػػ  َحػػلِزـٍ  (ٗ)َأْ َبَرَنػػل ُمَحم  ، َىػػْف َاِزيػػَد َكُهػػَك لْبػػُف (٘)َقػػلَؿ: َحػػد 
ْعَفػػرٍ (ٙ)لْىَهػػلدِ  َْ ِ ْبػػِف  ْعَفػػٍر، َىػػْف َىْبػػِد ّللا  َْ ِ ْبػػِف  ، َىػػْف ُمَعلِكَيػػَ  ْبػػِف َىْبػػِد ّللا 

ِ َصػػ    للُا  َقػػلَؿ: (ٚ) َمػػر  َرَُّػػكُؿ ّللا 
، َفَكِرَو َذِىَؾ، َكَقلَؿ:  ِِ ـْ َاْرُمكَف َكْبًشل ِبلىن ْب ـَ َىَ   ُأَنلٍس َكُه  .(ٛ)"َل َتْمُ ُ كل ِبلْىَبَهلِئـِ "َىَ ْيِه َكََّ  

                                                           

 َّبع َّن  ملت ،لى لى   مف ،ىلىـ  بت  ق  ،لىحلرث لبف ربيع  مكى  ،لىمدن  دلكد أبك ،ل ىرج هرمز بف لىرحمف ىبد (ٔ)
 (.ٖٖٓٗ/ رقـ ٕٖ٘. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ىشر 

لِزؼٌّ  لْىُهَذِى ِّ  َمَُّْعكدٍ  ْبفِ  للاِ  َىْبدِ  َأِ   لْبفُ  َمَُّْعكدٍ  ْبفِ  ُىْتَب َ  ْبفُ  للاِ  َىْبدُ  (ٕ) َْ . معرف  لىصحلب  للاِ  ُىَبْادِ  لْبِنهِ  ِىْندَ  َحِداُ هُ  ِح
 (.ٖٙٚٔ/ ٖ ب  ُنَعْيـ )

 (.ٜٛٛ/ رقـ ٜٙٔ/ ٕ( َّنف لىنَّلئ  )ٖ)
ف أب  ل زهر، أبك صلىد لىمك ، كلَّـ زنبكر: ْعفر ]كقد انَّب إى  ْدو[، صدكؽ، ىه أكهلـ، مف (   بف زنبكر بٗ)

لىعلشر ، ملت ف  آ ر َّن   ملف كأربعاف. ذكرو لبف حبلف ف  لى قلت، كقلؿ لىنَّلئ :  ق ، كضعفه لبف  زيم . ق ت: 
هذاب لبف حْر )ص (، تقريب لىتٔ٘ٗ٘ٔ/ رقـ ٛٓٔ/ ٜصدكؽ ىه أكهلـ كمل قلؿ لبف حْر. لى قلت لبف حبلف )

 (.ٖٓٗ/ رقـ ٕٕٚٔ/ ٘تلريخ لإلَّةـ ى ذهب  ) ،(ٙٛٛ٘/ رقـ ٛٚٗ
، َّ م  بف دانلر لىمدن ، صدكؽ، فقيه، مف لى لمن ، ملت َّن  أربع ك ملناف كقاِ قبِ ذىؾ. ٘) ( ىبد لىعزيز بف أب  حلـز

ك َرلكْرِدؼ  قاِ  حمد بف حنبِ: ىبد لْىَعِزيز بف أب  َحلِزـ َقلَؿ: َأْرُْ َأنه َل َبْأس ِبِه َفقاِ ِ َْحَمد ُهَك أحب ِإَىْيؾ َأك لىد 
َرلكْرِدؼ أىرؼ ِمْنُه، قلؿ لبف معاف: صدكؽ، كقلؿ لبف لىمدان : كلف حلتـ بف  َفَقلَؿ َل بِ ُهَك أحب لى  َكَىِكف لىد 

صعب بف ىبد للا: لبف أب  حلـز إَّملىاِ يطعف ى يه ف  أحلداث ركلهل ىف أبيه، كقلؿ لبف أب   ا م : قاِ ىم
 ،(ٛٛٓٗ/ رقـ ٖٙ٘ضعاف إل ف  حداث أبيه. ق ت: صدكؽ كمل قلؿ لبف حْر. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص 

 (.ٖٜٓ٘ رقـ /ٕٙٙ/ ٕ(، مازلف لإلىتدلؿ ى ذهب  )ٜٚٔ/ رقـ ٕٕٔ/ َّٔؤللت أب  دلكد ىإلملـ أحمد )
. ك ة اف تَّع َّن  ملت ،لى لمَّ  مف ،مك ر ، ق  ،لىمدن  للا ىبد أبك ،لى ا   لىهلد بف أَّلم  بف للا ىبد بف ازيد (ٙ)

 (.ٖٚٚٚ/ رقـ ٕٓٙتقريب لىتهذاب لبف حْر )ص 
 ،صحب  كىه ،لىحبش  بأرض كىد ،[لىْكد بحر يَّم  كلف] ل ْكلد أحد ،لىهلشم  طلىب أب  بف ْعفر بف للا ىبد (ٚ)

 (.ٕٖٔ٘/ رقـ ٜٕٛلبف حْر )ص  . تقريب لىتهذاب ملناف لبف كهك  ملناف َّن  ملت
 (.ٓٗٗٗ/ رقـ ٖٕٛ/ ٚ( َّنف لىنَّلئ  )ٛ)
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 تخريج الحديث:

 لنفرد لىنَّلئ  بت ريْه دكف أصحلب لىكتب لىَّت . 

ه لىطبرلن  مف طريق  لى  ْاػث، َىػْف َاِزيػَد ْبػِف َىْبػِد للِا ْبػِف  ىػفَصلِىٍد َىْبد للا ْبف َصػلِىٍد،   َأب أ ْر
 به بم  ه.  (ٔ)لْىَهلدِ 

 الحكم عمى الحديث:

إَّػػػنلدو ضػػػعاف، فيػػػه   بػػػف زنبػػػكر صػػػدكؽ ىػػػه أكهػػػلـ، كىبػػػد لىعزيػػػز بػػػف أبػػػ  حػػػلـز صػػػدكؽ، 
قبػػِ ىبػػد للا بػػف صػػلىد متلبعػػ  نلقصػػ ،  كيرتقػػ  لإلَّػػنلد إىػػ  لىحَّػػف ىغاػػرو فقػػد تكبػػع   بػػف زنبػػكر مػػف

، كصػػػحد (ٕ)كتكبػػػع ىبػػػد لىعزيػػػز بػػػف أبػػػ  حػػػلـز مػػػف قبػػػِ لى اػػػث متلبعػػػ  تلمػػػ ، كحَّػػػف إَّػػػنلدو ل ىبػػػلن 
. ق ت: فيه ىطيفػ  كهػ  ركليػ  ل بنػلِ ىػف لآلبػلِ، فقػد ركلو معلكيػ  بػف ىبػد للا ىػف أبيػه ىبػد (ٖ)لىحداث

 للا بف ْعفر.
ؿُ لبػػف ملْػػه رحمػػه للا تعػلى : قػػلؿ لإلمػلـ  الحــديث الـالــث: َ َنل لْىَحََّػػُف ْبػػُف َىِ ػ ٍّ لْىَ ػػة  َ َنل  (ٗ)َحػػد  َقػػلَؿ: َحػػد 
ز لؽِ  ـَ ْبِف ُمَحم دٍ (ٙ)َقلَؿ: َأْنَبَأَنل لْبُف َأِب  ََّْبَر َ  (٘)َىْبُد لىر  ، َىْف ِإْبَرلِهي

ْعَفػٍر، (ٚ) َْ ِ ْبػِف  ، َىْف ُمَعلِكَيَ  ْبِف َىْبػِد ّللا 

                                                           

 (.ٚٛٔ/ رقـ ٙٚ/ ٖٔ( لىمعْـ لىكبار ى طبرلن  )ٔ)
 (.ٖٕٔٗ/ رقـ ٚ٘٘/ ٘( َّ َّ   ل حلداث لىصحيح  كش ِ مف فقههل كفكلئدهل ىألىبلن  )ٕ)
 (.ٕ٘ٗٚ/ رقـ ٕٔٗٔ/ ٕ( صحيد لىْلمع لىصغار كزيلدته ىألىبلن  )ٖ)
ؿ، ل (ٗ) مته )ص حلفع، ىه تصلناف ِ َق ىحَّف بف ى   لىَ ة   (.ٗٔٔ. َّبق تْر
 ىمرو آ ر ف  ىم  ،شهار مصنف حلفع  ق  ،لىصنعلن  بكر أبك ،مكلهـ ،لىحمارؼ  نلفع بف هملـ بف لىرزلؽ ىبد (٘)

/ ٖٗ٘. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ك ملنكف   مس كىه شر ى إحدػ َّن  ملت لىتلَّع  مف ،اتشيع ككلف ،فتغار
 (.ٗٙٓٗرقـ 

( أبك بكر بف ىبد للا بف   بف أب  َّبر  بف أب  رهـ بف ىبد لىعزػ، لىقرش ، لىعلمرؼ، لىمدن ، قاِ لَّمه: ىبد للا، ٙ)
لبع  ملت َّن  ل نتاف كقاِ:  ، كقد انَّب إى  ْدو، رمكو بلىكضع، كقلؿ مصعب لىزبارؼ كلف ىلىمًل، مف لىَّ

كَّتاف. قلؿ أحمد بف حنبِ: َكلَف يضع لىَحِداث، َقلَؿ حْلج َقلَؿ ى  َأُبك بكر لىَّبرؼ ِىْنِدؼ ََّْبُعكَف أىف َحِداث ِف  
ِ، كقلؿ لْىَحَةؿ َكلْىحَرلـ َقلَؿ أب  َكَىْيَس َحِدا ه ِبَشْ ِ َكلَف يكذب َكَيَضع لىَحِداث، كقلؿ لبف معاف: َىْيَس َحِدا ه ِبَش ْ 

لن : يضعف حدا ه، كقلؿ لىب لرؼ: منكر لىحداث، كقلؿ لىنَّلئ : متركؾ لىحداث. ق ت: متركؾ. تقريب  لىْكْز
لؿ  حمد بف حنبِ ركلي  لبنه ىبد للا )ٖٜٚٚ/ رقـ ٖٕٙلىتهذاب لبف حْر )ص  / ٓٔ٘/ ٔ(، لىع ِ كمعرف  لىْر

لن  )ٜ٘ٙ/ رقـ ٚ٘ٔ/ ٖركلي  لىدكرؼ ) -(، تلريخ لبف معافٖٜٔٔرقـ  لؿ ى ْكْز / رقـ ٕٕٗ/ ٔ(، أحكلؿ لىْر
لؿ لبف ىدؼ )ٕٕٗ  (.ٕٕٓٓ/ رقـ ٜٛٔ/ ٜ(، لىكلمِ ف  ضعفلِ لىْر

( إبرلهيـ بف   بف ى   بف ىبد للا بف ْعفر صدكؽ، مف لىَّلدَّ ، ذكرو لبف حبلف ف  لى قلت. ق ت: صدكؽ كمل ٚ)
 (.ٓٚٗٙ/ رقـ ٗ/ ٙلى قلت لبف حبلف )(، ٕٗٗ/ رقـ ٖٜقلؿ لبف حْر تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص 
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: "ِإَذل َكلَنْت َىْاَ ُ  لىنِّ (ٔ)يهِ َىْف َأبِ  ـَ ِ َص    للُا َىَ ْيِه َكََّ   ْصِف ، َىْف َىِ  ِّ ْبِف َأِب  َطلِىٍب، َقلَؿ: َقلَؿ َرَُّكُؿ ّللا 
ػْمِس ِإَىػ  ََّػ ْنَيل، َفَيُقػكُؿ: ِمْف َشْعَبلَف، َفُقكُمػكل َىْاَ َهػل َكُصػكُمكل َنَهلَرَهػل، َفػِإف  ّللا َ َاْنػِزُؿ ِفاَهػل ِىُغػُركِب لىش  ِِ لىػد  َمل
َذل، َحت ػػػ  َيْطُ ػػػَع َأَل ِمػػػْف ُمَّْػػػَتْغِفٍر ِىػػػ  َفػػػَأْغِفَر َىػػػُه َأَل ُمَّْػػػَتْرِزٌؽ َفَأْرُزَقػػػُه َأَل ُمْبَتً ػػػ  َفُأَىلِفَيػػػُه َأَل َكػػػَذل َأَل َكػػػ

ُر" ْْ لْىَف
(ٕ). 

 تخريج الحديث:

 لنفرد لبف ملْه بت ريْه دكف أصحلب لىكتب لىَّت . 

َ َنل لْىَحََّػُف ْبػُف َىِ ػ ٍّ ْه لىباهق  مف طريق أ ر   ـُ ْبُف َأِب  َطلِىػٍب، َحػد  َ َنل ِإْبَرلِهي َىِ    ْبُف َحْمَشلَذ، َحد 
 .(ٖ)ىف   بف ىبد للا بف ْعفر ىف أبيه ىبد للا بف ْعفر كىـ اذكر ى يلً  لْىُحْ َكلِن   

 الحكم عمى الحديث:

 . (ٗ)متركؾ، كلىحداث قلؿ فيه ل ىبلن : مكضكع إَّنلدو ضعاف فيه لبف أب  َّبر  
, مـات سـنة (ٙ)مـن السادسـة ,, َأُبو َعْملمة الِحْمصيُّ (٘)يُّ مِ ة الَحْفرَ مَ َعْملَ  نُ بْ  رُ ْص نَ  (س ق) -ٗٙ

  .(ٚ)أربعين وماوة
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٛ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٜ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

ــــ ــــِو:َأْق ــــاِد ِفْي َقػػػػلتفػػػػ   ِحب ػػػػلف، كذكػػػػرو لبػػػػف (ٓٔ)ِ َقػػػػ ـ: يْ قػػػػلؿ ُدَحػػػػ َواُل النُّل  ػػػػرَ زْ ، كقػػػػلؿ لى َ (ٔٔ)لى ِّ  : ك قػػػػه ِْ
، كقػلؿ أبػك حػلتـ لىػر لزؼ: (ٖٔ)لىن ََّػلِئ ّ أبك غػد  بقكىػه: فػ  لىتهػذاب ُدحػيـ، كىػـ اػذكر  كَتَعق َبه ،(ٕٔ)لىن ََّلِئ ّ 

                                                           

مته ف  لىحداث لىَّلبق. ،لىهلشم  طلىب أب  بف ْعفر بف للا ىبد (ٔ)  ىه صحب . َّبق تْر
 (.ٖٛٛٔ/ رقـ ٗٗٗ/ ٔ( َّنف لبف ملْه )ٕ)
 (.ٕٖٗ٘/ رقـ ٖٗ٘/ ٘( شعب لإليملف ى باهق  )ٖ)
 (.ٖٛٓٔ/ رقـ ٜٓٗ/ ٔ( مشكل  لىمصلبيد ى تبريزؼ )ٗ)
 (.ٙٔٔفهل )ص ( َّبق تعري٘)
ر )( ٙ) َْ  (.ٛٔٔٚ/ رقـ ٓٙ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٚ)  (.ٜٕٛ/ رقـ ٙٗٚ/ َٖتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٚٔٛ٘/ رقـ ٜٖٔ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٛ)
ر( ٜ) َْ  (.ٛٔٔٚ/ رقـ ٓٙ٘ص ) َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) ُاْنَظر:( ٓٔ) َْ ِِ لىرِّ ـِ ِى ذ َهِبّ  )(، ٗٓٗٙ/ رقـ ٖٗ٘/ َٜٕتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل / رقـ ٙٗٚ/ َٖتلِرْيُخ لإِلََّْة

ٕٜٛ.) 
 (.ٖٖ٘ٔٔ/ رقـ ٖٚ٘/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٔٔ)
 (.ٔٓٗ(  ةص  تذهاب تهذاب لىكملؿ ى  زْر  )صٕٔ)
 (.ٔٓٗف  لىحلشي  )ص لىمصدر نفَّه( ٖٔ)
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َبْار ْبف نُ  ُْ َبْاػر ْبػف َمػقَ  ْ ر بػف ىَ ْصػنَ  :ف  مكضع آ رقلؿ ك ، َفْار مرََِّنْصر بف َىْ َقَم  ىف  ُْ   ىػـ اػدرؾ 
 .(ٔ)ُنَفْار

، ىق ػػ  حدا ػػه ل َمْقُبػْكؿلىن قػلد، كقػػكؿ لبػف حْػػر فيػػه:  لىػػذ َهِب ُمرَّػػِ، كلفػق فيػػه  ِ َقػ  ُخاَلَصــُة الَلــْوِل ِفْيــِو:
ى ػ  تصػحيحه إَّػنلد  (ٕ)ؼ لىمهػر إتحػلفػ  كتػلب  لْىَحلِكـىطعف فيه، كممل ُاؤكد ذىؾ، أنه لىترض ى   

ػكد ضػعاف فػ  لىَّػنداف كىػـ اػذكر نصر بف َىْ قم حدا اف فاهمل  نمػل ىْك ، ككلف للىترلض ل ىنصػر كلم
نمل ذكر غارو، كىك كلف نصػر ضػعاف ىبػاف ذىػؾ كمػل بػاف فػ  حػق غاػرو، كهػذل لقػرلر منػه  نصر منهل كلم

 . كللا تعلى  أى ـ.ِ َق ى   أف نصر 
َراَسُة الت    ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:الدِّ

ػػهحػػدا ًل، كلبػف  (ٖ)فػ  لىَّػػنف لىكبػرػ  لىن ََّػػلِئ ّ أ ػرج ىػه  َْ ػػهحػدا ًل آ ػػر، كحدا ػه ىنػػد لبػف  َمل َْ  َمل
هلبف  َقلَؿ لإِلَملـُ  ى   لىن حك لىت لى : َْ ـُ ْبُف َىم لرٍ : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َمل َ َنل ِهَشل َحد 

(ٗ) ، 

                                                           

 (.ٓ٘ٛ/ رقـ ٕٕٙ/ ٔ( لىمرلَّاِ لبف أب  حلتـ )ٔ)
ِْ ُمَعلِكَيُ  ْبُف َيْحَا  َضِعاٌف"، إتحلؼ لىمهر  ) ُقْ ُت:(: َصِحيُد لإِلََّْنلِد، لْىَحلِكـ(  قلؿ لبف حْر: "َكَقلَؿ )يعن  ٕ) / َٗب

بِ صدق  ضعاف ْدًل".  ُقْ ُت:(: صحيد لإلَّنلد، لْىَحلِكـ)يعن  (، كقلؿ ف  مكضع آ ر: "كقلؿ ٔٔٗٗ/ رقـ ٖ٘ٛ
 (.٘ٛٗٚٔ/ رقـ ٓٔٔ/ ٗٔإتحلؼ لىمهر  )

َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٖ)  (.ٜ٘ٙٛ/ رقـ ٛٙ/ ٛلىَّ 
، لىدمشق ، لى طاب، مف كبلر لىعلشر ، ملت َّن   مس كأربعاف ى   لىصح (ٗ) َ ِم   يد، هشلـ بف ىملر بف ُنَصْار لىَّ 

ه، كذكرو لبف ِحب لف ف  لى َِّقلت، كقلؿ َْ  كىه ل نتلف كتَّعكف َّن . ركػ ىنه: لْىُبَ لِرّؼ، كَأُبك َدلُكد، كلىن ََّلِئّ ، كلبف َمل
َ َنل هشلـ  لبف معاف: ِ َق ، كقلؿ ف  مكضع آ ر: كيس كيس، َكَقلؿ أحمد بف  لىد لى ةؿ، َىْف يحا  بف َمِعاف: َحد 

ذكب، فذكر ىنه حدا ًل، َكَقلؿ هلشـ ْبف َمْرَ د لىط َبَرلِنّ : َّمعت يحا  ْبف َمِعاف يقكؿ: هشلـ بف بف ىملر كىيس بلىك
ل لر ىم  إى   مف لبف َأب  ملىؾ، كقلؿ َأْحَمد ْبف َحْنَبِ: طيلش  فاف، كقلؿ أبك حلتـ لىر لزؼ: هشلـ بف ىم   لر أحب  ىم  

ف ت ق ف، ككلف قديمًل أصد، كلف يقرأ مف كتلبه، كقلؿ أبك حلتـ أيًضل، كبر تغار، ككِ مل دفع إىيه قرأو، كك مل ىقِّ 
لَرُقْطِنّ : كبار لىمحِ، كقلؿ لىن ََّلِئّ : ل بأس به، كقلؿ َأُبك َدلُكد: كأَ  لَرُقْطِنّ : صدكؽ، كزلد لىد  ِ ّ ، كلىد  ْْ ُبك أاكب كلىِع

د مف أربع مئ  حداث ىيس ىهل يعن  مف  - ار منه  -يعن  ََُّ ْيملف لْبف بنت شرحباِ  - هشلـ، حدث هشلـ بأْر
أصِ مَّند  ك هل، َكلَف فض ؾ ادكر ى   أحلداث أب  ُمَّْهر كغارو، ا قنهل هشلـ ْبف ىملر، قلؿ هشلـ ْبف ىملر: 

َ ِن ، قد ركؼ فة أبلى  مف حمِ لى طأ، قلؿ لبف حْر: صدكؽ، مقرؼِ كبر فصلر ات قف، فحدا ه لىقديـ أصد،  َحد 
مع مف معركؼ لى ي لط، ىكف معركؼ ىيس بِ َق ، ُقْ ُت: هك ِ َق  مقرؼِ، كبر فصلر ات قف، فحدا ه لىقديـ أصد، كقد َّ

مشق  ف  ركلاته ىف شاخ شا ه َنْصر بف َىْ َقَم ،  كتكبع ف  هذل لىحداث متلبع  نلقص  مف ِقَبِ ُمَحم د ْبِف َيْحَا  لىدِّ
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )كمل هك كلضد ف  لىت ريس. ُاْنَظر: َتهْ  َْ ِِ لىرِّ (، ٙٛ٘ٙ/ رقـ ٕٛٗ -ٕٗٗ/ ِٖٓذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل

ْرُح ٜٔ٘/ رقـ ٜٖٚ/ ٔ(، َّؤللت لبف لىْناد يحا  بف معاف )ٙٚٔٙٔ/ رقـ ٖٖٕ/ ٜلى َِّقلت لْبف ِحب لف ) َْ (، لى
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ ) لٕ٘٘/ رقـ ٙٙ/ َٜكلىت ْعِدْا / رقـ ٖٓٔ/ ٔؿ َ ْحَمد ْبف َحْنَبِ ركلي  لىمركذؼ )(، لىع ِ كمعرف  لىْر

ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )ٕٔٗ ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ ِ ّ  )ٕ٘٘/ رقـ ٙٙ/ ٜ(، لى ْْ (، َتْقِرْيُب ٔٗٚٔ/ رقـ ٜ٘ٗ/ ٔ(، معرف  لى َِّقلت ِىْ ِع
ر )ص  َْ  (. ٖٖٓٚ/ رقـ ٖٚ٘لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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َ َنل َيحْ  َ َنل َأُبػك َىْ َقَمػَ  َنْصػُر ْبػُف َىْ َقَمػَ ، َىػْف ُىَمْاػِر ْبػِف لْ ََّْػَكدِ (ٔ)َا  ْبػُف َحْمػَز َ َحد  ، َكَكِ اػِر ْبػِف ُمػر َ  (ٕ)، َحػد 
ِمْف ُأم ِت  َقك لَمً  َىَ    َقلَؿ: "َل َتَزلُؿ َطلِئَف ٌ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأف  َرَُّكَؿ ّللا ِ رض  للا ىنه َىْف َأِب  ُهَرْيَر َ  (ٖ)لْىَحْضَرِم ِّ 

ِ َل َيُضر َهل َمْف َ لَىَفَهل"  .(ٗ)َأْمِر ّللا 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ   ، (ٙ()٘)بف أب  أاكب ََِّعاد ِمْف َطِرْيقِ  َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ
ىػف  ب، كلى  ْاث بػف َّػعد()َّعاد بف أب  أاك  ِكَةُهَمل  (ٛ()ٚ)بف َّعد لى  ْاث ِمْف َطِرْيقِ  ِحب لفكلبف 

ػَةف ُمَحم د ْْ ْبف َى
، ىػف أبػ  هريػر  رضػ  للا ىنػه، (ٔٔ)، ىػف أبػ  صػلىد(ٓٔ)ىػف لىقعقػلع بػف حكػيـ ،(ٜ)

 بل تةؼ بعض لى فع.
ػهُ رض  للا ىنػه   لىُمِغاَر  ْبف ُشْعَب  ِمْف َحِدْاثِ كىه شكلهد منهل:  بػل تةؼ بعػض  لْىُبَ ػلِرؼّ  َأْ َرَْ

هُ معلكي  بف أب  َّفيلف رض  للا ىنه   ِدْاثِ ِمْف حَ ، ك (ٕٔ)لى فع  .(ٖٔ)بزيلد  أىفلظ ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

د لإلَّنلد   ف ْميع ركلته  قلت، كهشلـ بف ىملر كلف متقف ىحدا ه هذل كىـ ات قف، كقد يصح
 .َص ُمَتلَبَع  َنلقِ ُتكبع فيه مف ِقَبِ َّعاد بف أب  أاكب كلى  ْاث بف َّعد 

مف ِقَبِ لىقعقلع بف حكيـ ف  ركلاته ىف شاخ شػا ه  ُمَتلَبَع  َنلِقَص  َنْصر ْبف َىْ َقَم كُتكبع فيه 
حلب  أبك هرير  رض  للا ىنه.   كهك لىص 

                                                           

رم ، أبك ىبد لىرحمف لىدمشق ، لىقلض  ِ َق  رم  بلىقدر مف لى لمن  ملت َّن   ةث د لىحض( يحا  بف حمز  بف كلقِ ٔ)
ر )ص  َْ  (.ٖٙ٘ٚ/ رقـ ٜٛ٘ك ملناف ى   لىصحيد كىه  ملنكف َّن . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

مف  ،ىلبد ،َق  ِ  ،م ضـر، أبل ىيلض حمص  َّكف دلريل :( ىمار: هك ىمرك بف ل َّكد لىعنَّ ، كقد يصغر ُيْكَن ٕ)
ر )ص  ،كبلر لىتلبعاف َْ  (.ٜٜٛٗ/ رقـ ٛٔٗملت ف   ةف  معلكي . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

مته )ص ِ َق  ، ر  ( ك ار بف مُ ٖ)   (.ٔٚٔ. َّبق تْر
ه )( ٗ) َْ  (.ٚ/ رقـ ٙ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
مته )ص َق ،  بت ِ ، َّعاد بف أب  أاكب (٘)  (.ٙٙ. َّبق تْر
 (.ٕٗٚٛ/ رقـ ٕ٘/ ٗٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٙ)
مته ،  ق ، فقيه، إملـ، مشهكر.ث بف َّعداْ ( لى   ٚ)  (.ٗٓٔ)ص  َّبق تْر
 (.ٖ٘ٛٙ/ رقـ ٜٕٗ/ ٘ٔ) ِحب لف( صحيد لبف ٛ)
مته ، صدكؽ  إل أنه ل ت طت ى يه أحلداث أب  هرير .( ُمَحم د بف ىْةفٜ)  (.ٕٛ٘)ص  َّبق تْر
(ٔٓ ، ، لىمدن   ر )، مف لىرلبع . ِ َق ( لىقعقلع بف حكيـ لىِكنلِن   َْ  (.ٛ٘٘٘/ رقـ ٙ٘ٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته لف،م  لف، أبك صلىد لىَّ  كَ كْ ذَ  (ٔٔ)  (.ٜٚ)ص  ِ َق ،  بت، َّبق تْر
 (.ٖٓٗٙ/ رقـ ٕٚٓ/ ٗ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٕٔ)
 (.ٖٚٓٔ/ رقـ ٕٗ٘ٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٖٔ)
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لىه مك قكف، ك  ىَّّن  لىن لس: "لْىَ ْار أَقلَؿ لْبف حْر: َهَذل ُيغن  َىم ل لْشتهر ى   قلؿ لىُمَنلكؼ: "ْر
، كحَّػف إَّػنلدو (ٕ)كقلؿ لبف حْر لىهاتم :  بر مشػهكر ،(ٔ)"أمِت  ِإَى  َاْكـ لْىِقَيلَم "، َكَل أىرفهُ ِف  َكِف  
 . (ٖ)ل ىبلن 

فػػػػ   ُمَّْػػػػِ ـك  لْىُبَ ػػػػلِرؼّ لىحػػػػداث صػػػػحيد ىذلتػػػػه، كىػػػػه شػػػػكلهد ك اػػػػر  منهػػػػل مػػػػل ذكرتػػػػه ىنػػػػد  ُقْ ػػػػُت:
 صحيحاهمل. كللا تعلى  أى ـ.

  .(ٗ)من الـالـة, اْلَعَدِويُّ ابن كاِىل,  :ويلال ,نان بن كاىِ ص  ىِ  (س ق) -٘ٙ
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (٘)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٙ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
اِد ِفْيِو:  ، كتػلج(ٛ)لْىَحػلِكـ، كك قػه (ٚ)فػ  أهػِ لىبصػر  وُ لدُ دَ قػلؿ: ِىػ، ك لى َِّقػلتفػ   ِحب ػلفذكػرو لبػف  َأْقَواُل النُّل 
بك  اف لىَّ  د اْ مَ ل حُ إلف ىـ ارك ىنه ص  هِ  :يقلؿ ىه ،مف بن  ىدؼ (ٓٔ)، كقلؿ لبف لىمدان : "مْهكؿ(ٜ)لىدِّ
ركليػ  ل َّػكد بػف  (ٕٔ)لى َِّقػلتفػ   ِحب ػلفبػف لكػذل قػلؿ كقػد ذكػر لبػف حْػر بقكىػه: " كَتَعق َبػه، (ٔٔ)"بػف هػةؿ
 . (ٖٔ)"ل ىنهحمف أيًض ىبد لىر  

 ، ىق   حدا ه. كللا تعلى  أى ـ.َمْقُبْكؿ، كقكؿ لبف حْر فيه: لىذ َهِب كمل قلؿ  ِ َق  :ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيوِ 
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

هف  لىَّنف لىكبرػ، كلبف  لىن ََّلِئ ّ أ رج ىه  َْ  حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىن حك لىت لى : َمل
َ َنل لْبُف ُىَ ي  َ (ٗٔ)َأْ َبَرَنل ِزَيلُد ْبُف َأا كبَ : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  ِئ ّ لىن ََّل َقلَؿ لإِلَملـُ   ، َقلَؿ: (٘ٔ)، َقلَؿ: َحد 

                                                           

 (.ٖٜٚٚ/ رقـ ٜٖٙ/ َٙنلكؼ )ض لىقدار شرح لىْلمع لىصغار ى م( فئ)
 (.ٕٛٔ/ رقـ ٖٔٔ( لىفتلكػ لىحدا ي  لبف حْر لىهاتم  )صٕ)
 (.ٕٜٙٔ/ رقـ ٖٓٙ/ ٗ( َّ َّ   ل حلداث لىصحيح  كش ِ مف فقههل ىألىبلن  )ٖ)
ر )( ٗ) َْ  (.ٖٖٔٚ/ رقـ ٗٚ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٓٛ٘/ رقـ ٖٖٛ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٘)
ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذاْ ( ٙ) َْ  (.ٖٖٔٚ/ رقـ ٗٚ٘ص ِب لْبِف َح
 (.ٜٜ٘٘/ رقـ ٕٔ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٚ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٛ)  (.ٙٔ/ رقـ ٓ٘/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
ْبك  )ٜ) لفعي  لىكبرػ ى َّ   (.ٔ٘/ ٔ( طبقلت لىش 
 (.ٔ٘ٛ/ رقـ ٜ/ ٕلىضعفلِ كلىمْلهاِ لبف ك ار )ك  لى َِّقلتلىتكماِ ف  لىْرح كلىتعداِ كمعرف   ُاْنَظر:( ٓٔ)
ر )( ٔٔ) َْ  (.ٕٓٔ/ رقـ ٗٙ/ َٔٔتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٜ٘٘/ رقـ ٕٔ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٕٔ)
ر )( ٖٔ) َْ  (.ٕٓٔ/ رقـ ٗٙ/ َٔٔتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته .حلفع ،ِ َق ، ( زيلد بف أاكبٗٔ)  (.ٖٕٗ)ص  َّبق تْر
مته )ص ِ َق  حلفع، إَّملىاِ بف إبرلهيـ (٘ٔ)  (.ٜٜ. َّبق تْر



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٕٙ9 

َ َنل ُاكُنُس  َ َّْػُت ِإَىػ  َشػْاٍخ (ٕ)، َىْف ُحَمْاِد ْبِف ِهَةؿٍ (ٔ)َحد  َْ َد َف ِْ ، َقػلَؿ: َدَ ْ ػُت لْىَمَّْػ ٍِ لَف ْبػِف َكلِهػ ، َىْف ِهص 
ٍِ  َفَقلَؿ: َبػ َْ َ ِن  ُمَعلُذ ْبُف  َمػل ِمػْف َنْفػٍس َتُمػكُت، َتْشػَهُد َأْف َل "َقػلَؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص: َىػْف َرَُّػكِؿ للِا رضػ  للا ىنػه َحد 

ُع َذِىَؾ ِإَى  َقْ ِب ِصْدؽٍ  َت ََّػِمْعَتُه ِمػْف ُمَعػلِذ َأْنػ ُقْ ػت "،ِإل  َغَفَر للُا َىَهل (ٖ)ِإَىَه ِإل  للُا، َكَأنِّ  َرَُّكُؿ للِا، َاْرِْ
، َىػْف رَ  ٍِ َبػ َْ ُفػكُو، َأَنػل ََّػِمْعُت َذِىػَؾ ِمػْف ُمَعػلِذ ْبػِف  ؟ َفَكَأف  لْىَقْكـَ َىن ُفكِن ، َقػلَؿ: َل ُتَعنِّ ٍِ َب َْ ، ملسو هيلع هللا ىلصَُّػكِؿ للِا ْبِف 

: َمْف َهَذل؟ َقلُىكل: َهَذل َىْبُد لىر ْحَمِف ْبفُ  ُقْ ت ـْ  .(ٗ)ََُّمَر َ  ِىَبْعِضِه
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ  ػهلبػف  َأْ َرَْ َْ َمل

ُحَمْاػد  ِمػْف َطِرْيػقِ    ة ػتهـ (ٛ)لْىَحػلِكـ، ك (ٚ)ِحب ػلف، كلبػف (ٙ)َأْحَمػد ْبػف َحْنَبػِك ، (٘)
 .ِبِمْ ِ هِ بف هةؿ به 
هُ ك     ة تهـ (ٔٔ)بمعنلو َحْنَبَِأْحَمد ْبف ، ك (ٓٔ)بمعنلو لىن ََّلِئ ّ ، ك (ٜ)كفيه قص  بمعنلو لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
 رض  للا ىنه. بف َملِىؾٍ  أنس ِمْف َطِرْيقِ 
هُ ك   .بمعنلو (ٗٔ)َكِ ْار بف ُمر   ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٖٔ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، ك (ٕٔ)َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ
هُ ك   .(ٙٔ)لوبمعن (٘ٔ)َحْكَشبْبِف  َشْهر ِمْف َطِرْيقِ أيضًل  َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ

                                                           

ؼ، أبك ىباد لىبصرؼ، ِ َق ،  بت، فلضِ، كرع، مف لى لمَّ ، ملت َّن  تَّع ك ة اف. دِ بْ ( اكنس بف ىباد بف دانلر لىعَ ٔ)
ر )ص تَ  َْ  (.ٜٜٓٚ/ رقـ ْٖٔٙقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر لىبصرؼ، ِ َق ، ىلىـ، تكقف فيه لبف َّاريف ىد كىه ف  ىمِ لىَّ طلف، مف لى لى  . ْص ؼ، أبك نَ كِ دَ ؿ لىعَ َة هِ  فُ بْ  دُ اْ مَ ( حُ ٕ)

ر )ص  َْ  (.ٖٙ٘ٔ/ رقـ َٕٛٔتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ُع َذِىَؾ إِ ٖ) ُع إِ ( َاْرِْ ٍِ َاْرِْ َىْيِه. حلشي  َى  َقْ ِب ِصْدٍؽ: َيُككُف َنلِشًئل َىْف َقْ ٍب ُمكِقٍف َكَيُككُف َأْصُ ُه َذِىَؾ َكَأن ُه َتَفر َع َىْف َأْص

ندؼ  ه )لىَِّّ َْ  (.ٜٖٙٚ/ رقـ ٕٓٗ/ ٕى   ََُّنِف لْبف َمل
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٗ)  (.ٜٜٓٓٔ/ رقـ ٙٔٗ/ ٜلىَّ 
ه )َُّ ( ٘) َْ  (.ٜٖٙٚ/ رقـ ٓٔٚ/ َٗنُف لْبف َمل
 (.ٜٜٕٛٔ/ رقـ ٖٕٖ/ ٖٙ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٙ)
 (.ٖٕٓ/ رقـ ٕٖٗ/ ٔ) ِحب لف( صحيد لبف ٚ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٛ)  (.ٙٔ/ رقـ ٓ٘/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٛٔ/ رقـ ٖٚ/ ٔ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٜ)
َنُف لى( ٓٔ)  (.ٜٚٓٓٔ/ رقـ ٙٔٗ/ ُٜكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )لىَّ 
 (.ٜٕٕٓٓ/ رقـ ٖٖ٘/ ٖٙ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٔٔ)
 (.ٖٙٔٔ/ رقـ ٜٓٔ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٕٔ)
 (.ٖٕٕٗٓ/ رقـ ٖٖٙ/ ٖٙ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٖٔ)
مته )ص  ر  ( ك ار بف مُ ٗٔ)  (.ٔٚٔ، ِ َق . َّبق تْر
، ك ار لإلرَّلؿ كل كهلـ، مف لى لى  ، صدكؽ ( َشْهِر بف َحْكَشب ل شعرؼ، لىشلم ، مكى  أَّملِ بنت ازيد بف لىَّكف، ٘ٔ)

ر )ملت َّن  ل نت  ىشر .  َْ  (.ٖٕٓٛ/ رقـ ٜٕٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٕٕٓٔ/ رقـ ٛٔٗ/ ٖٙ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٙٔ)
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هُ ك    أربعػتهـ )أنػس (ٔ)ْػلبر بػف ىبػد للا رضػ  للا ىنهمػل بمعنػلو ِمْف َطِرْيػقِ ىبد بف حماد  َأْ َرَْ
لبر بف ىبد للا( ىف معلذ بف ْبِ رض  للا ىنه.َشْهر ْبف َحْكَشب، َكِ ْار بف ُمر  بف ملىؾ، ك   ، ْك

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
لىػػػه  قػػػلت، ُتكبػػػع  ػػػلف صػػػحيد لإلَّػػػنلد كْر َهػػػَذل َحػػػِداٌث : "لْىَحػػػلِكـكقػػػلؿ  ُمَتلَبَعػػػ  نلقصػػػ ،فيػػػه ِهص 

َقػػلتَصػػِحيٌد َكَقػػْد َتَدلَكَىػػُه  ِميًعػػل ِبَهػػَذل لى  ْفػػِع، َكلى ػػِذؼ ِىْنػػِدؼ لى ِّ َْ ػػلُو  َْ ـْ ُاَ رِّ ـُ  -، َكَىػػ َأن ُهَمػػل أَْهَمػػَةُو  -َكّللا ُ أَْىَ ػػ
، َكُيَقلُؿ: لْبُف َكل ٍِ لِف ْبِف َكلِه َكلَيِ  َىْنُه ُحَمْاُد ْبُف ِهَةٍؿ لْىَعَدِكؼ  َفَقطْ ِىِهص  َكَقْد َذَكَر ، ِهٍف، َفِإف  لْىَمْعُركَؼ ِبلىرِّ

ـٍ، َأن ُه َرَكػ َىْنُه ُقر ُ  ْبُف َ لِىٍد َأْيًضل َملَىػٍ  ِمػَف ، لْبُف َأِب  َحلِت َْ ِميًعل َىْف  َْ ل  ـْ  لى َِّقػلتَكَقْد َأْ َرَْ َل َرلِكَؼ َىُهػ
"ِإل   ـُ  َكلِحٌد، َفَاْ َزُمُهَمل ِبَذِىَؾ ِإْ َرلُج ِمْ ِ ِه، َكّللا ُ أَْىَ 

ػهِ ، فقػلؿ: "لىػذ َهِب  كَتَعق َبه، (ٕ) ، (ٖ)"ِحب ػلفلف ك قػه لبػف ص 
ػلؿ لىشػا اف غاػر هصػلف بػفكقلؿ ل ىبػلن : " لىػه  قػلت ْر َّػنلدو حَّػف إف شػلِ للا، ْر لىكلهػِ، ركػ  كلم

 . (ٗ)"ىنه  قتلف
فػػػ   ِحب ػػػلف، كلبػػػف لْىُبَ ػػػلِرؼّ بػػػِ صػػػحيد ىذلتػػػه، كىػػػه متلبعػػػلت ك اػػػر  بمعنػػػلو أ ػػػرج منهػػػل  ُقْ ػػػُت:

 صحيحاهمل كمل بانت ف  لىت ريس. كللا تعلى  أى ـ.
 .(ٙ)من الـالـة ,ح ص :يلال اسمو ,اـعمى ,الكوفي ,(٘)يُّ دِ بْ العَ  رس يْ ِص أبو بَ  (قد س ق) -ٙٙ

: َقلَؿ لىذ َهبِ  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٚ)ِ َق    َْ  .(ٛ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
اِد ِفْيِو:  .(ٓٔ)ِ َق : لىُمَ قِّف، كقلؿ لبف (ٜ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 

 ، ىق ػ  حدا ػه ل ىطعػف فيػه. كللاَمْقُبػْكؿ، كقػكؿ لبػف حْػر فيػه: لىذ َهِب كمل قلؿ  ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 تعلى  أى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
هحدا ًل، كلبف  لىن ََّلِئ ّ أ رج ىه  َْ  حدا ًل آ ر، كهمل ى   لىن حك لىت لى : َمل

                                                           

 (.ٛٔٔ/ رقـ ٓٚ( لىمنت ب مف مَّند ىبد بف حماد )صٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٕ)  (.ٙٔ/ رقـ ٓ٘/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ ) ُاْنَظر:( ٖ)  (.ٙٔ/ رقـ ٓ٘/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٕٛٚ/ رقـ ٖٛٗ/ ٘( َّ َّ   ل حلداث لىصحيح  كش ِ مف فقههل ىألىبلن  )ٗ)
ِداَ َ  بف َأََِّد ْبِف يْ ( لىَعْبِدّؼ: هذو لىنَّب  إى  َىْبِد لىَقْيس ف  َرِبيَع  ْبف ِنَزلر، كهك ىبد لىقَ ٘) َْ س بف َأْفَص  ْبِف ُدْىِم ِّ ْبِف 

ْمعلن  )  (.ٕ٘ٚٙ/ رقـ ٓٔ/ َٜرِبيَعَ  ْبِف ِنَزلٍر. ل نَّلب ى َّ 
ر )( ٙ) َْ  (.ٜٔٙٚ/ رقـ ٕٕٙ صَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.٘ٔ٘ٙ/ رقـ ٓٔٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٚ)
ر )( ٛ) َْ  (.ٜٔٙٚ/ رقـ ٕٕٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) ُاْنَظر:( ٜ) َْ ِِ لىرِّ  ىـ أى ر ى يه ف  لىمطبكع.  ُقْ ُت:(. ٕٕٛٚ/ رقـ َٖٖتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.ٖ٘ٛ/ ٗ) لىُمَ قِّفلبف  لىكبار لىشرح ف  لىكلقع  كل  لر ل حلداث ت ريس ف  لىمنار( لىبدر ٓٔ)
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ُِ ْبػُف َمَّْػُعكدٍ : َرِحَمػُه للُا َتَعػلَى  لىن ََّػلِئ ّ  َقػلَؿ لإِلَمػلـُ  الحديث اـول: َأْ َبَرَنػل ِإَّْػَملِىا
َ َنل َ لِىػُد (ٔ) ، َقػلَؿ: َحػد 

ِ ْبػِف َأِبػ  َبِصػارٍ  (ٗ)، َىْف َأِب  ِإََّْحلؽَ (ٖ)، َىْف ُشْعَب َ (ٕ)ْبُف لْىَحلِرثِ  ، َىػْف َىْبػِد ّللا  ـْ َأن ُه َأْ َبػَرُه
، َىػْف َأِبيػِه (٘)

 رض  للا ىنػه لَؿ: ََِّمْعُت ُأَب   ْبَف َكْعبٍ قَ  -َقلَؿ ُشْعَبُ : َكَقلَؿ َأُبك ِإََّْحلَؽ: َكَقْد ََِّمْعُتُه ِمْنُه َكِمْف َأِبيِه  -
ػػْبِد َفَقػػلَؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصَيُقػػكُؿ: َصػػ    َرَُّػػكُؿ ّللا ِ  ػػَةَ ؟"َاْكًمػػل َصػػَةَ  لىص   "َفُفػػَةٌف؟"َقػػلَؿ:  ،َقػػلُىكل: َل  "َأَشػػِهَد ُفػػَةٌف لىص 

َةَتْاِف ِمفْ "َقلَؿ:  ،َقلُىكل: َل  َةِ  َىَ   لْىُمَنلِفِقاَف، َكَىْك َيْعَ ُمكَف َمل ِفاِهَمل َ ََتْكُهَمل َكَىْك  ِإف  َهلَتْاِف لىص  ِِ لىص  َأْ َق
ِِ َصفِّ لْىَمَةِئَكِ  َكَىْك َتْعَ ُمكَف َفِضػاَ َتُه َلْبتَػَدْرُتُمكوُ (ٙ)َحْبًكل ُؿ َىَ   ِمْ  ف  لْ َك  ِِ َمػَع (ٚ)، َكلىص  ػ ُْ ، َكَصػَةُ  لىر 

ِِ أَ  ػ ُْ ، َكَمػل َكػػلُنكل  (ٛ)ْزَكػ لىر  ِِ ػ ُْ َ ْاِف َأْزَكػػ  ِمػْف َصػَةِتِه َمػػَع لىر  ُْ ِِ َمػَع لىػر  ػػ ُْ ِمػْف َصػػَةِتِه َكْحػَدُو، َكَصػَةُ  لىر 
ِ   (ٜ)َأْكَ رَ  َْ ِ َىز  َك  .(ٓٔ)"َفُهَك َأَحب  ِإَى  ّللا 
 

                                                           

(ٔ ُْ ، بصرؼ، ُيْكَن : أبل مَّعكد، ِ َق ، مف لىعلشر ، ملت َّن   ملف كأربعاف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ؼ  رِ دُ حْ ( إَّملىاِ بف مَّعكد لى
ر )ص  َْ  (.ٕٛٗ/ رقـ ٓٔٔلْبِف َح

، أبك ى ملف لىبصرؼ، ِ َق ،  بت، يُ (  لىد بف لىٕ) ْيِم   َْ مف لى لمن ، ، قلؿ ىه:  لىد لىصدؽحلرث بف ُىَبْاِد بف ََُّ يـ لىُه
ر )ملت َّن  َّت ك ملناف كمكىدو َّن  ىشريف.  َْ  (.ٜٔٙٔ/ رقـ ٚٛٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

مته  (ٖ) لج، ِ َق ، حلفع، متقف. َّبق تْر  ْ  (.ٔٛ)ص ُشْعَب  بف لىَح
ِبْيِع ، ِ َق  مك ر ىلبد (ٗ) مته )ص ىمرك بف ىبد للا بف ىباد، أبك إَّحلؽ لىَّ   (.ٖٛٔ. َّبق تْر
(٘، ّ ِ ْْ كف ف  كلبف لىُمَ قِّف: ِ َق ، كذكرو لبف ِحب لف، كلبف َ َ فُ  ( ىبد للا بف أب  َبِصاٍر لىَعْبدؼ، لىككف ، مف لى لى  . قلؿ لىِع

بيع . كَتِبَعه ىبد لىحق لإلشبا  ، فقلؿ: َل أى ـ ركػ َىنُه ِإل  َأُبك  لى َِّقلت، كقلؿ لبف ِحب لف: ركػ ىنه أبك إَّحلؽ لىَّ 
بهـ ُمغ طلؼ، فقلؿ: ركػ ىنه لْىَعْاَزلر و، كتعق  ؼ، فقلؿ: ركػ ىنه أبك إَّحلؽ كل ُيعرؼ ىه رلك غار زِّ ِإََّْحلؽ، ككلفقه لىمِ 

ْبف ُحرْيث فيمل ذكرو لبف ملككل ف  إكملىه، كركػ ىنه أيضًل ىلصـ بف َضْمر  ىند لى ةؿ ف  ى  ه، كقلؿ لىذ َهِب : 
ِ ّ . ُقْ ُت: ِ َق ، لرتفعت ىنه لىْهلى   ق، كقلؿ ف  مكضع آ ر: مْهكؿ، ِّ كُ  ْْ بتك اق مف كقلؿ لبف حْر: ك قه لىِع

ذكرت مف لىن قلد، كقد ركػ ىنه كذىؾ أك ر مف ل ناف ىنه، كقد ُتكبع ف  حدا ه كمل هك كلضد ف  لىت ريس. ُاْنَظر: 
(  ّ ِ ْْ / رقـ ٘ٔ/ ٘(، لى َِّقلت لْبف ِحب لف )ٖ٘ٛ/ ٗ(، لىبدر لىمنار لبف لىُمَ قِّف )ٖٛٚ/ رقـ ٕٔ٘/ ٔمعرف  لى َِّقلت ِىْ ِع

لؿ ِىْ ِمزِّؼ )ٖٖ/ ٕ)   ِ اْ بِ شْ ىإلِ  كبرػ (، ل حكلـ لىٖٙٓٙ َْ ِِ لىرِّ (، ٖ٘ٛٔ/ رقـ ٖٓٗ/ ٗٔ(، َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
(، داكلف لىضعفلِ ٜٕٗٙ/ رقـ ٔٗ٘/ ٔ(، لىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )ٕٕٔٛ/ رقـ ٕ٘ٙ/ ِٚإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ )

ر )ص  (،ٜٕٕٔ/ رقـ ٕٕٔ/ ِٔى ذ َهِبّ  ) َْ   (. ٖٖٕٖ/ رقـ َٜٕٚتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ُتكل مل ف  مَّْد لىْملى  مف لىفضِ كلى ار. ٙ) ( َ ََتْكُهَمل َكَىْك َحْبًكل: ازحفكف إذل تعّذر مشاهـ كمل ازحف لىصغار، كىـ ُيَفكِّ

 (.ٚ٘ٙ/ رقـ ٖٓ/ ٕى قَّطةن  ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ إرشلد لىَّلرؼ ى
 (.ٖٙ٘/ رقـ ٖٔ/ ٖ( َلْبَتَدْرُتُمكُو، أؼ: ىَّلَرْىتـ إىيه، مف لإلبتدلر كهك لإلَّرلع. شرح أب  دلكد ى عان  )ٚ)
 (.ٖٙ٘/ رقـ ٖٔ/ ٖ( َأْزَك : أْبرُؾ كأْنم ، بمعن : أك ر  كلبًل كفِضا ً . شرح أب  دلكد ى عان  )ٛ)
ِ،  ف لىْملى  َرْحم . شرح أب  دلكد ى عان  )( َكَمل َكلُنكل َأْكَ َر: ك مل ك ر لىنلس فهك أحّب إى  ٜ) َْ / ٖٔ/ ٖللا ىز ك

 (.ٖٙ٘رقـ 
 (.ٖٗٛ/ رقـ ٗٓٔ/ ََُّٕنُف لىن ََّلِئّ  )( ٓٔ)



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٕ7ٕ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ  ػلج  بَ عْ ُشػ ِمػْف َطِرْيػقِ  ِكَةُهَمػل، (ٕ)لْىَحػلِكـ، ك (ٔ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ َْ  َىػْف َأِبػ  ِإَّْػَحلؽ ،ْبػِف لْىَح

ِ ْبِف َأِب  َبِصاٍر،لْىَهمْ  ك ِإََّْحلَؽ: كقد َّمعته منه، كمف أبيه، َىْف ُأَب ِّ بُ قلؿ أَ  َىْف أبيه، َدلِن ، َىْف َىْبِد ّللا 
 . ِبِمْ ِ هِ رض  للا ىنه،  ْبِف َكْعبٍ 
ػػهُ ك  َىػػْف َأِبػػ  ، (٘) َيػػلكِ عَ ف مُ ْبػػ ُزَهْاػػر ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ِكَةُهَمػػل، (ٗ)ُ َزْيَمػػ ، كلبػػف (ٖ)ْبػػف َحْنَبػػِ َأْحَمػػد َأْ َرَْ
ِ ْبِف َأِب  َبِصاٍر، َىْف أبيه، َىْف ُأَب ِّ ْبِف َكْعٍب رض  للا ىنهلْىَهمْ  ِإََّْحلؽ  .ِبِمْ ِ هِ ، َدلِن ، َىْف َىْبِد ّللا 
هُ ك    ِبػأَ  فْ َدلِن ، َىػلْىَهْمػ َىػْف َأِبػ  ِإَّْػَحلؽَ ، (ٚ)ـٍ لزِ َحػ فِ ْبػ رِ يْ رِ َْ ، ِمْف َطِرْيقِ  (ٙ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ

 .ِبِمْ ِ هِ ، ؼ، َىْف ُأَب ِّ ْبِف َكْعٍب رض  للا ىنهدِ بْ عَ لىْ  ارٍ ِص بَ 
ػػػهُ ك  لرم (ٛ)َأْحَمػػػد ْبػػػف َحْنَبػػػِ َأْ َرَْ  ِمػػػْف َطِرْيػػػقِ ، أربعػػػتهـ (ٔٔ)لْىَحػػػلِكـ، ك (ٓٔ)ُ َزْيَمػػػ ، كلبػػػف (ٜ)، كلىػػػد 
ػهُ ك شػعب ،  ػػهُ ، ك (ٗٔ)َّػػفيلف لى  ػكرؼ  ِمػػْف َطِرْيػقِ  ِكَةُهَمػلأيًضػػل،  (ٖٔ)لْىَحػلِكـ، ك (ٕٔ)َأْحَمػػد ْبػف َحْنَبػػِ َأْ َرَْ  َأْ َرَْ

 َىػْف َأِبػ  ِإَّْػَحلؽَ    ة تهـ )شعب ، َّفيلف لى  كرؼ، ل ىمش( (ٙٔ)لَ ْىَمش ِمْف َطِرْيقِ  (٘ٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ
ِ ْبِف َأِب  َبِصاٍر، َىْف ُأَب ِّ ْبِف َكْعبٍ َدلنِ لْىَهمْ   . ِبِمْ ِ هِ  ،رض  للا ىنه  ، َىْف َىْبِد ّللا 

                                                           

 (.ٕٕٚٙٔ/ رقـ ٕٜٔ/ ٖ٘) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٕ)  (.ٜٔٔ، ٜٓٔ، ٜٜٓ/ رقـ ٖٛٚ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٕٓٚٔ/ رقـ ٜٗٔ/ ٖ٘(، )ٜٕٕٙٔ/ رقـ ٖٜٔ/ ٖ٘) ْحَمد ْبف َحْنَبِأَ ( مَّند ٖ)
 (.ٙٚٗٔ/ رقـ ٖٙٙ/ ٕ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٗ)
مته )ص  ( ُزَهْار٘)  (.ٕٓٗبف معلكي ، ِ َق . َّبق تْر
 (.ٕٕٔٚٔ/ رقـ ٜٗٔ/ ٖ٘) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٙ)
(ٚ َْ ، ىكف ف  حدا ه ىف قتلد  ضعف، ِ َق ر لىبصرؼ، كلىد كهب، ْض ؼ، أبك لىن  دِ زْ ر بف حلـز بف زيد بف ىبد للا ل َ يْ رِ ( 

كىه أكهلـ إذل حدث مف حفظه، كهك مف لىَّلدَّ ، ملت َّن  َّبعاف بعد مل ل ت ط، ىكف ىـ يحدث ف  حلؿ ل تةطه. 
ر ) َْ  (.ٜٔٔ / رقـٖ٘ٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٕٕٚٙٔ/ رقـ ٕٜٔ/ ٖ٘(، )ٕٕ٘ٙٔ/ رقـ ٛٛٔ/ ٖ٘) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٛ)
لِرِمّ  )( ٜ)  (.ٖ٘ٓٔ/ رقـ ٚٓٛ/ ََُّٕنُف لىد 
 (.ٚٚٗٔ/ رقـ ٖٚٙ/ ٕ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٓٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٔٔ)  (.ٜٗٓ/ رقـ ٖ٘ٚ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٕٙٙٔ/ رقـ ٜٔٔ/ ٖ٘) ف َحْنَبَِأْحَمد بْ ( مَّند ٕٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٖٔ)  (.ٜ٘ٓ/ رقـ ٖٙٚ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
مته .حلفع، فقيه، ىلبد، إملـ، حْ ، ِ َق ، َّفيلف لى كرؼ  (ٗٔ)  (.ٖٕٔ)ص  َّبق تْر
 (.ٕٕٛٙٔقـ / ر ٖٜٔ/ ٖ٘) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٘ٔ)
مته، َّ يملف بف ِمْهَرلف، ِ َق شمَ ىْ ل َ  (ٙٔ)  (.ٛٚ)ص  . َّبق تْر
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هُ ك  ػلج ْبػف َأْرَطػ ِمْف َطِرْيػقِ  َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ  ْ َدلِن ، َىػْف َىْبػِد َىػْف َأِبػ  ِإَّْػَحلَؽ لْىَهْمػ، (ٔ) ألْىَح
ِ ْبِف َأِب  َبِصاٍر، َىْف ُأَب ِّ   .(ٕ)م تصرلً  ،رض  للا ىنه ْبِف َكْعبٍ  ّللا 

هُ ك  هُ ك  ،(٘)ل حكص  أب ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل، (ٗ)لْىَحلِكـ، ك (ٖ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ ، (ٙ)لْىَحػلِكـ َأْ َرَْ
لْىَعْاػَزلِر ْبػِف  ىػف  ،َدلنِ َىػْف َأِبػ  ِإَّْػَحلَؽ لْىَهْمػ)أبػك ل حػكص، َّػفيلف(  ِكَةُهَمػل، لى  ػكرؼ  لفَ يَ فْ َُّ  ِمْف َطِرْيقِ 
 .ِبِمْ ِ هِ ، َىْف َأِب  َبِصاٍر، َىْف ُأَب ِّ ْبِف َكْعٍب رض  للا ىنه، (ٚ)ُحَرْيثٍ 

ػهُ أب  هرير  رض  للا ىنػه   ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ  بػل تةؼ بعػض  (ٜ)ُمَّْػِ ـ، ك (ٛ)لْىُبَ ػلِرؼّ  َأْ َرَْ
 لى فع.

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
لىه  قلت، كهك مف لىمزيد ف  متصِ ل َّػلناد، كقػد بػاف شػعب  بػف لىحْػلج صحيد لإلَّ نلد كْر
بػف كعػب رضػ  للا ىنػه،   ّ دلن  َّمعه مف ىبد للا بف أب  بصار ىف أبيه ىف ُأبَ مْ بأف أبل إَّحلؽ لىهَ 
أبػػ  كَّػػمعه كػػذىؾ مػػف  بػػف كعػػب رضػػ  للا ىنػػه،  ّ ىبػػد للا بػػف أبػػ  بصػػار ىػػف ُأَبػػكَّػػمعه أيًضػػل مػػف 

رلَّ  ككذىؾ ف  لىت  ريس.ف ُأب  بف كعب رض  للا ىنهبصار ى  ، كمل هك مباف ف  حداث لىدِّ
فػػ  ركلاتػػه ىػػف أبػػ  َبِصػػار  ثٍ ْيػػرَ حُ  لْىَعْاػػَزلر ْبػػفِ مػػف  أيضػػلً  كَّػػمع أبػػك إَّػػحلؽ لىَهْمػػَدلِنّ  لىحػػداث

، لْىَعْاػَزلر ْبػف حريػثلىَعْبدؼ، كبلىت لى   فإف ىبد للا بف أب  بصار ُتكبع مف ِقَبِ أب  إَّحلؽ لىهمدلن ، ك 
ف  ركلاته ىف أبػ  بصػار لىَعْبػدؼ، كىبػد للا بػف أبػ  بصػار يكػكف قػد تػلبع أبػلو أبػل بصػار  َتلم  ُمَتلَبَع  

 ف  ركلاته ىف ُأب  بف كعب رض  للا ىنه.
زؼ أبػل  ـ فيػه كهػ؟ فقػلؿ: "لْىَعْاػَزلر ْبػف ُحَرْيػثىػف ركليػ   ُزْرَىػ َََّأؿ ىبُد لىر حمف بف أب  حلتـ لىػر 

  .(ٓٔ)"كص، كلىحداث حداث شعب حْ أبك ل َ 

                                                           

مته )ص ( ٔ) لج بف َأْرَطَأ ، صدكؽ، ك ار لى طأ كلىتدىيس. َّبق تْر  ْ  (.ٗٔٔلىَح
 (.ٕٕٕٚٔ/ رقـ ٜ٘ٔ/ ٖ٘) َبَِأْحَمد ْبف َحنْ ( مَّند ٕ)
 (.ٖٕٕٚٔ/ رقـ ٜ٘ٔ/ ٖ٘) لىمصدر نفَّه( ٖ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )ٗ)  (.ٜٛٓ/ رقـ ٖٚٚ/ ٔ( لىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
ص لىككف ، ِ َق ، متقف، صلحب حداث، مف لىَّلبع ، ملت َّن  تَّع كَ حْ ( َّةـ بف َّ يـ لىحنف ، َمْكَلُهـ، أبك ل َ ٘)

ر )ص كَّبعاف. َتْقِريْ  َْ  (.ٖٕٓٚ/ رقـ ُٕٔٙب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٙ)  (.ٜٚٓ/ رقـ ٖٚٚ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
، لىككف ، ٚ) ر )، مف لى لى  ، ملت بعد َّن  ىشر كملئ . ِ َق ( لْىَعْاَزلُر ْبُف ُحَرْيث لىَعْبِدؼ  َْ ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٖٕٛ٘/ رقـ ٖٛٗ
 (.ٚ٘ٙ/ رقـ ٕٖٔ/ ٔ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٛ)
 (.ٔ٘ٙ/ رقـ ٔ٘ٗ/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٜ)
ُِ لىَحِدْاِث لْبف َأِب  َحلِتـ )( ٓٔ)  (.ٕٖٕٙ/ رقـ ٔ٘ٔ/ ِٕىَ 
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ىػػـ اهػػـ فيػػه  كقػػد ُتكبػػع فيػػه أبػػك لَ ْحػػَكص مػػف ِقَبػػِ َُّػػفيلف لى  ػػكرؼ فػػ  ركلاتػػه ىػػف أبػػ   ُقْ ػػُت:
ممػل اػدؿ ى ػ  أف ركليػ   –كمػل هػك كلضػد فػ  لىت  ػريس  – لْىَحػلِكـىنػد  لْىَعْاػَزلر ْبػف ُحَرْيػثإَّحلؽ، ىف 

 أب  لَ ْحَكص محفكظ .
زؼ كي َّمع مف  ِ أف يككف مَ تَ حْ كلف أبك إَّحلؽ كلَّع لىحداث  يُ ": ؤكد ذىؾ مل قلىه أبك حلتـ لىر 

 .(ٔ)"ىف أب  بصار، كَّمع مف لْىَعْاَزلر ىف أب  بصار، أب  بصار، كَّمع مف لبف أب  بصار
: "قلؿ لىػد   ىػف  ،هىػف أبيػ (،أبػ  بصػار)ىبػد للا بػف ىػف  ،حػداث أبػ  إَّػحلؽ :  يقػكؿَاػحْ َّػمعت يَ ْكِرؼ 

إَّػحلؽ ىػف ىبػد للا بػف   ىػف أبػ :كشعب  يقكؿ ،لس ُزَهْار بف معلكي هذل يقكىه لىن   :قلؿ ،بف كعب  ّ بَ أُ 
 . (ٕ)بف معلكي " راْ هَ هك أ بت مف زُ  ،كلىقكؿ قكؿ شعب  ،بف كعب  ّ بَ أب  بصار ىف أُ 
رلَّػ  كىنػد   نفَّػه كمػل هػك ظػلهر فػ  حػبَ عْ بػف معلكيػ  مػف ِقَبػِ ُشػ ُزَهْاػر ُتكبع فيه ُقْ ُت: داث لىدِّ
كمػػل هػك ظػػلهر فػػ  لىت  ػريس، كهػػذل ممػػل اػدىِ ى ػػ  أف طريػػق ُزَهْاػر بػػف معلكيػػ   لْىَحػػلِكـك  َأْحَمػد ْبػػف َحْنَبػِ

 محفكظ.
، كَ : "لْىَحػػلِكـقػػلؿ  ػػُ  لْىَحػػِداِث َيْحَاػػ  ْبػػُف َمِعػػاٍف، َكَىِ ػػ   ْبػػُف لْىَمػػِداِن ِّ ـَ َأِئم  ػػدَكَقػػْد َحَكػػ ْبػػُف َيْحَاػػ   ُمَحم 

ػػح  ِ لىػػ ـْ ِىَهػػَذل لْىَحػػِداِث ِبلىصِّ ، َكَغْاػػُرُه ، كقػػلؿ: َكَمػػل َأَرػ لْىَحػػِداَث ِإل  َصػػِحيًحل: َىِ ػػ   ْبػػُف لْىَمػػِداِن ِّ ، قػػلؿ ذ ْهِ   
ػػػدََّػػػِمْعُت  ِؿ َأِبػػػ  ْبػػػَف َيْحَاػػػ ، َيُقػػػكُؿ: ِرَكلَيػػػُ  َيْحَاػػػ  ْبػػػِف ََّػػػِعاٍد، َكَ لِىػػػِد ْبػػػِف لْىَحػػػلِرِث، َىػػػْف ُشػػػْعَبَ ، َكَقػػػكْ  ُمَحم 

ػِ  لْىَحػِداِث  "،ُك  َهػل َمْحُفكَظػ ٌ " ،لْ َْحَكِص، َىػْف َأِبػ  ِإَّْػَحلَؽ، َىػِف لْىَعْاػَزلِر ْبػِف ُحَرْيػثٍ  ِِ َأِئم  َفَقػْد َظَهػَر ِبَأَقلِكيػ
ُ  لْىَحػِداثِ  نمػػل ل ىبػػلن ، فقػلؿ: لىن قػكؿ ىػػنهـ ىيَّػت كَتَعق َبػه ،(ٖ)"ِصػح   صػريح  فػػ  تصػحيحهـ لىحػداث! كلم

بصػار مبلشػر ، كل  ل ركلي  أب  إَّحلؽ ىػف ىبػد للا بػف أبػ  بصػار ىػف أبيػه، كركلاتػه ىػف أبػ صححك 
 .ا ـز منه صح  لىحداث، كمل ل ا ف !

 ركلي  أب  إَّحلؽ ىف ىبد للا بف أب  بصار ىػف أبيػه لىفهـ لبف معاف فإنه ىـ يصحد  ُقْ ُت:
د ركلي  شُ  ، ىػف ُأبػ  بػف كعػب ىبد للا بف أب  بصػار  ، ىف أب  إَّحلؽ، ىفبَ عْ )أب  بصار(، فقد رْ 

رض  للا ىنه، ى   ركلي  ُزَهْار بف معلكي ، ىػف أبػ  إَّػحلؽ، ىػف ىبػد للا بػف أبػ  بصػار، ىػف أبػ  
بصػػار، ىػػف أبػػ  بػػف كعػػب رضػػ  للا ىنػػه، ككػػةـ لبػػف معػػاف مػػردكد بمػػل ذكرتػػه آنًفػػل مػػف متلبعػػ  شػػعب  

ػػد اث بلَّػػت نلِ طريػػق أبػػ  ل حػػكص، قػػلؿنفَّػػه كغاػػرو، ككػػذىؾ لىػػذ ْه   قػػد صػػحد طػػرؽ لىحػػد بػػف  ُمَحم 
َكلَيػلِت َمْحُفكَظػٌ  َمػْف َقػلَؿ َىػْف "  : هْ   لىذ  اَ حْ يَ  ِرَكلَيِ  َ لِىِد ْبِف لْىَحلِرِث، َكَيْحَا  ْبِف ََِّعاٍد َدَلَىٌ  َأف  َهػِذِو لىرِّ

                                                           

 (.ٕٖٕٙ/ رقـ ٔ٘ٔ/ ٕ) لىمصدر لىَّلبق( ٔ)
ْكِرؼ ركلي   -( تلريخ لبف معاف ٕ)  (.ٜٛٚٔ/ رقـ ٖٓٚ/ ٖ) لىد 
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ ) ُاْنَظر:( ٖ)  (.ٕٜٔ/ رقـ ٖ٘ٚ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
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، َ ػَة َحػِداِث َأِبػ  لْ َْحػَكِص َمػل َأدْ  ِْ ـْ َيُقػ أقػلـ إَّػنلدو شػعب  ": لىَبْاَهِقػ ّ قػلؿ ، ك (ٔ)"ِرؼ َكْاػَف ُهػكَ َأِبيِه َكَمػْف َىػ
َّرلئاِ ف  آ ريفكلى     .(ٕ)"كرؼ كلم

 قد تباف ىنل ف  لىت ريس بأف أبل ل حكص قد ُتكبع ف  ركلاته مف ِقَبِ َّفيلف لى  كرؼ. ُقْ ُت:
لُو ِىهَ : "لْىَحلِكـ ـ قلؿ  َْ ـْ ُاَ رِّ ْاَ لِف َفِإن ُهَمل َى  .(ٖ)"َذل لْىِ َةؼِ َكَأم ل لىش 

ػػلو بهػػذل  ُمَّْػػِ ـك  لْىُبَ ػػلِرؼّ ىػػه شػػكلهد ىنػػد  ُقْ ػػُت: فػػ  صػػحيحاهمل كىنػػد غارهمػػل، كىع همػػل ىػػـ ا ْر
رلَّػػ  أف طرقػػه ك هػػل محفكظػػ . كللا تعػػلى   لىَّػػند ىمػػل كقػػع فيػػه مػػف لل ػػتةؼ، كقػػد تبػػاف مػػف  ػػةؿ لىدِّ

 أى ـ.
ػهلبػف  َقلَؿ لإِلَمػلـُ  الحديث الـاني: َْ َ َنل : ُه للُا َتَعػلَى َرِحَمػ َمل َ َنل َأُبػك َبْكػٍر  (ٗ)ْبػُف َمْعَمػرٍ  ُمَحم ػدَحػد  َقػلَؿ: َحػد 

َ َنل ُاكُنُس ْبُف َأِب  ِإََّْحلؽَ  (٘)لْىَحَنِف    ِ ْبػِف َأِبػ  َبِصػارٍ (ٚ)، َىْف َأِبيهِ (ٙ)َقلَؿ: َحد  ، َىػْف َأِبيػِه، (ٛ)، َىػْف َىْبػِد ّللا 
َملَىٍ ، َتِزيػُد َىَ ػ  َصػَةِ  ": ملسو هيلع هللا ىلص، َقلَؿ: َقلَؿ َرَُّكُؿ ّللا ِ   للا ىنهرض َىْف ُأَب ِّ ْبِف َكْعبٍ  َْ ِِ ِف   ُْ َصَةُ  لىر 

ِِ َكْحَدُو َأْرَبًعل َكِىْشِريَف، َأْك َ ْمًَّل َكِىْشِريَف َدَرَْ ً  ُْ  . (ٜ)"لىر 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هلنفرد لبف  َْ ت  بت ريْه بهذل لى ف َمل   .ع دكف أصحلب لىكتب لىَِّّ

                                                           

َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٔ)  (.ٙٓٓ٘/ رقـ ٜٙ/ ٖلىَّ 
 (.ٖٗٙ٘/ رقـ ٚٔٔ/ ٗ( معرف  لىَّنف كلآل لر ى باهق  )ٕ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ ) ُاْنَظر:( ٖ)  (.ٕٜٔ/ رقـ ٖ٘ٚ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
،  ُمَحم د (ٗ) ، لىبصرؼ، لىَبْحَرلِن    ُقْ ُت:، مف كبلر لىحلدي ، ىشر  ملت َّن   مَّاف. صدكؽ ْبُف َمْعَمِر ْبِف ِرْبِع ٍّ لْىَقْيَِّ  

، كلى طاب لىن ََّلِئ ّ : ىيس به بأس، كقلؿ َأُبك َدلُكد، كقلؿ صدكؽ : َأُبك َدلُكد، كقلؿ أبك حلتـ ك لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف 
َ َنل لىَبز لرف  مكضع آ ر: ل بأس به، كقلؿ أبك بكر  لىن ََّلِئ ّ ، كقلؿ ِ َق لىبغدلدؼ:  ْبُف َمْعَمر، ككلف مف  ُمَحم د: َحد 

ر ) ُاْنَظر:كمل قلؿ لبف حْر.  صدكؽ  ُقْ ُت: يلر ىبلد للا.  َْ (، ٖٖٔٙ/ رقـ ٛٓ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )(، ٖ٘٘٘ٔ/ رقـ ٕٕٔ/ ٜت لْبف ِحب لف )لى َِّقل ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ (، ٖ٘ٗ/ رقـ ٘ٓٔ/ ٛلى

لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٕٔٙ٘/ رقـ ٘ٛٗ/ ِٕٙفْ  َأََّْمل
َتْقِرْيُب لىتلَّع ، ملت َّن  أربع كملئتاف. ، مف ِ َق ( ىبد لىكبار بف ىبد لىمْاد بف ىباد للا لىبصرؼ، أبك بكر لىحنف ، ٘)

ر ) َْ  (.ٚٗٔٗ/ رقـ ٖٓٙص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِبْيِع ، إَّحلؽ أب  بف اكنس (ٙ)  ك مَّاف ل نتاف َّن  ملت لى لمَّ ، مف ق يًة، اهـ صدكؽ، لىككف ، إَّرلئاِ أبك لىَّ 

 (.ٜٜٛٚ/ رقـ ٖٔٙلىصحيد. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص  ى  
ِبْيِع ، ِ َق  مك ر ىلبدىم (ٚ) مته )ص رك بف ىبد للا بف ىباد، أبك إَّحلؽ لىَّ   (.ٖٛٔ. َّبق تْر
مته ف  لىحداث لىَّلبق. ،  ق .راْ ِص ( ىبد للا بف أب  بَ ٛ)  َّبق تْر
ه )( ٜ) َْ  (.ٜٓٚ/ رقـ ٘ٓ٘/ ََُّٔنُف لْبف َمل
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هُ  ػ ُمَحم د َأْ َرَْ ِإف  كفيػه زيػلد : " ِبِمْ ِ ػهِ بػه  ْبػف َمْعَمػر ُمَحم ػد ِمػْف َطِرْيػقِ ، (ٕ)، لىمقدَّػ (ٔ)كرؼ بػف ى ػ  لىص 
ِِ َكَىػْك َيْعَ ُمػكَف َمػل ِفاِهَمػل َ تَ  ػِر َكلْىِعَشػل ْْ ةِ  َىَ   لْىُمَنػلِفِقاَف َصػةُ  لْىَف َِ لىص  ـْ َأف   (ٖ)ْكُهَمػل َكَىػْك َحْبػًكلَأْ َق َكلْىَ ػ

َ ػْافِ  ُِ ِمْف َصػةِتَؾ َكْحػَدَؾ َكَأف  َصػةَتَؾ َمػَع َرُْ ٍِ َأْفَض ٍِ َكَمػل  َصةَتَؾ َمَع َرُْ ػ ُِ ِمػْف َصػةِتَؾ َمػَع َرُْ َأْفَضػ
ـَ َىَ ػػ (ٗ)َكػػلَف َأْك َػػرُ  ػػف  لْىُمَقػػد  ف  لىص  ِ َأل َكلِم ِِ َصػػفِّ لْىَمةِئَكػػِ  َكَىػػْك َتْعَ ُمػػكَف َفِضػػاَ َتهُ َفُهػػَك َأَحػػب  ِإَىػػ  ّللا     ِمْ ػػ
ِِ َكْحػَدُو َأْرَبًعػل َكِىْشػِريَف َأْك َ ْمًَّػل َكِىْشػِريَف  (٘)لْبَتَدْرُتُمكوُ  ػ ُْ ُِ َىَ   َصػةِ  لىر  َملَىِ  َتْفُض َْ ف  َصةَ  لْى َأل َكلِم
 .َدَرَْ ً 

َأِبػ  ََّػِعاٍد  ِمْف َحػِدْاثِ ، ك (ٙ)أب  هرير  رض  للا ىنه َحِدْاثِ  ِمفْ : ، منهللْىُبَ لِرؼّ  دَ نْ ىِ  دٌ لهِ كَ كىه شَ 
 ".ِبَ ْمٍس َكِىْشِريَف َدَرَْ ً ، ب فع: "(ٚ)رض  للا ىنه لىُ ْدِرؼِّ 
  .(ٛ)"َكِىْشِريَف َدَرَْ ً  ِبََّْبعٍ ىبد للا بف ىمر رض  للا ىنهمل ب فع: " ِمْف َحِدْاثِ ك 
هُ  ىنه  أب  هرير  رض  للا ِمْف َحِدْاثِ ك  ػ ً ، ب فػع: (ٜ)لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ  دكف "، "ِبْضػًعل َكِىْشػِريَف َدَرَْ

كلي . ؾ ف  ْميع لىرِّ  كقكع لىش 
 الحكم عمى الحديث

ػػدحَّػػف لإلَّػػنلد  فيػػه  ب فػػع "َأْرَبًعػػل َكِىْشػػِريَف، َأْك َ ْمًَّػػل ، كركليػػ  لىحػػداث صػػدكؽ بػػف َمْعَمػػر  ُمَحم 
ؾ ادؿ ى   ضب َكِىْشِريَف"، كلتفػق لىْميػع ى ػ  لى مػس كلىعشػريف ط لىػر لكؼ، ف ػذل قػلؿ لىقَّػطةن : "بلىش 

كىيَّػت مغػلار  ىصػدؽ  ،لن  بضػًعل كىشػريفكَ ؾ، ك ب  ىَ فقلؿ: أربع أك  مس ى   لىش   ،َّكػ ركلي  ُأب ّ 
عػت لىرِّ  ،كل أ ػر ى شػؾ ،لىبضع ى ػ  لى مػس ػفْر يد كل ت ػف فػ  لىت ػ ،بعكليػلت ك هػل إىػ  لى مػس كلىَّ  ْر

د لى مس ىك ر  ركلتهل، كمف رْ  بانهم مػع بانهمػل بػأف ذكػر بع ىزيلد  لىعػدؿ، لىحػلفع، كُْ د لىَّ  ل، فمف ْر
ةـ أ بر بػلى مس،  ػـ أى مػه لىق اِ ل انف  لىك ار، إذ مفهكـ لىعدد غار معتبر، كأنه ى يه لىصة  كلىَّ  

ػ ف لىفضػلئِ ل تنَّػخ فػة يحتػلج كىػكرض بػأ، بع، ىكنػه يحتػلج إىػ  لىتػلريخللا بزيلد  لىفضِ فػأ بر بلىَّ 
ػ ، كرد بػأف ىفػع لريخ أك لىد  إى  لىت   ل ه  َّبع كىشػركف دْر ، كلى مس كلىعشركف ْزًِ ْر  أقِ مف لىِْز

                                                           

 (.ٚٔ/ رقـ ٛٗٔبف ى   لىصكرؼ )ص ُمَحم دىمؤر   مف لىصحلح كلىغرلئب ى( لىفكلئد لىعكلى  لٔ)
 (.ٜٙٔٔ/ رقـ ٜٖٛ/ ٖ( ل حلداث لىم تلر  ى مقدَّ  )ٕ)
 ( َ َتْكُهَمل َكَىْك َحْبًكل: َّبق بيلف معنلو ف  لىحداث لىَّلبق.ٖ)
 ( َكَمل َكلَف َأْكَ ُر: َّبق بيلف معنلو ف  لىحداث لىَّلبق.ٗ)
 ُمكُو: َّبق بيلف معنلو ف  لىحداث لىَّلبق.( لْبَتَدْرتُ ٘)
 (.ٚٚٗ/ رقـ ٖٓٔ/ ٔ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٙ)
 (.ٙٗٙ/ رقـ ٖٔٔ/ ٔ) لىمصدر نفَّه( ٚ)
 (.٘ٗٙ/ رقـ ٖٔٔ/ ٔ) لىمصدر لىَّلبق( ٛ)
 (.ٜٕٔٔ/ رقـ ٙٙ/ ٖ) لىمصدر لىَّلبق( ٜ)
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ٍِّ مػػػف لىعػػػددافلىد   ػػػ  كلىْػػػِز كردل مػػػع كػػػ ، "أربعػػػًل كىشػػػريف" لىحػػػداث دكف قكىػػػه:كصػػػحد ل ىبػػػلن   ،(ٔ)"ْر
 .(ٕ)"كلي رو إل ف  هذو لىرِّ كقكىه: "أربعًل كىشريف"! منكر  ىـ أ": فقلؿ

حيد ىغارو، دكف ىفع: " ُقْ ُت:  " فإنهل غار محفكظ .َأْرَبًعل َكِىْشِريفَ ارتق  بشكلهدو إى  لىص 
كرؼ  ُمَحم دكبلىِّنَّب  ى زيلد  لىمذككر  ىند  لبق لىػذؼ تمػت بف ى   لىص  ، كلىمقدَّ  فه  نفس لىحداث لىَّ 
 درلَّته. كللا تعلى  أى ـ.

  ابعالمبحث الر                                   
 نن اـربعةمن رـو لو واحد من أصحاب السُّ                    

 .َأُبو َداُودواية عنو : من ان رد بالرِّ المطمب اـول
ابعة -ٚٙ مشلي, من الس  , موالىم, أبو الُمـيرة الدِّ  .(ٖ))د( َخاِلُد ْبُن ِدْىَلاَن اْلُلَرِشيُّ

:  اَمْيِن ِفْيِو:َقْوُل اإِلمَ  ٍر: ، (ٗ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(٘)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
، كلنػػت ىنػػدو أربعػػ  ِ َقػػ ، َكَقػػلؿ مػػرً : (ٙ)"ِ َقػػ قػػلؿ َأُبػػك ُمَّْػػِهر: "كػػلف غاػػر مػػتهـ، كػػلف أقــوال النُّلــاد فيــو: 
مشػػق : "نفػػر  قػػلت، فػػذكر  ُزْرَىػػ ، َكَقػػلؿ َأُبػػك (ٚ)أحلداػػث كأشػػبلههل" ، (ٛ)أكىهػػـ  لىػػد ْبػػف ِدْهَقػػلف لىقرشػػ "لىدِّ

برلهيـ بػف  ِْ   : ُاكنس بف َمْيََّر ، كلم كقلؿ ف  مكضع آ ر: "حدث ىنه )يعن  َمْحُفكظ بف َىْ َقَم ( مف لَ 
كصػحد حدا ػه ، (ٔٔ)لى َِّقػلتفػ   ِحب ػلفكذكرو لبػف  ،(ٓٔ)"ِ َق َكَقلؿ ُدَحيـ: "، (ٜ)أب  َىْبَ  ، ك لىد بف ِدْهَقلف"

رلَّ  - (ٕٔ)لْىَحلِكـ  إف شلِ للا تعلى . -كمل َّيأت  ف  لىدِّ
، كذىػؾ ىق ػ  حدا ػه َمْقُبػْكؿلىن قلد، كتفرد لبػف حْػر بقكىػه فيػه:  لىذ َهِب ، كلفق فيه ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

 ل ىطعٍف فيه. كللا تعلى  أى ـ.
 

                                                           

 (.ٕٙ/ ٕى قَّطةن  ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ ( إرشلد لىَّلرؼ ىٔ)
 (.ٖٙ٘/ رقـ ٚٚ/ ٖ( صحيد أب  دلكد  ىألىبلن  )ٕ)
ر )( ٖ) َْ  (.ٕٙٙٔ/ رقـ ٚٛٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٗٔٔ/ رقـ ٖٖٙ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)
ر )( ٘) َْ  (.ٕٙٙٔ/ رقـ ٚٛٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٙٛٔ / رقـٜٔ/ ٙٔ( تلريخ دمشق لبف ىَّلكر )ٙ)
 (.ٜٙٛٔ/ رقـ ٕٓ/ ٙٔ) لىمصدر نفَّه( ٚ)
 (.ٜٙٛٔ/ رقـ ٕٓ/ ٙٔ) لىمصدر لىَّلبق( ٛ)
مشق  )ص ُزْرَى ( تلريخ أب  ٜ)  (.ٓٔٔلىدِّ
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )ٓٔ) َْ ِِ لىرِّ  (.٘ٓٙٔ/ رقـ ٙ٘/ ٛ( َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.ٕٔٙٚ/ رقـ ٕ٘٘/ ٙلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٔٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )ل( ٕٔ)  (.ٕٖٓٛ/ رقـ ٜٖٔ/ ٗىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٕ71 

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
، (ٕ)"(ٔ)حػػداً ل كلحػػًدل مرفكًىػػل، كآ ػػر مقطكًىػػل فػػ  تفَّػػار ك مػػ : "لْىتَػػَبَط ِبَقْتِ ػػهِ  َأُبػػك َدلُكدىػػه أ ػػرج 

 كحدا ه لىمرفكع ى   لىنحك لىتلى : 
ِِ لْىَحر لِن   َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  ُِ ْبُف لْىَفْض َ َنل ُمَؤم  : َحد 

(ٖ) ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٕٔٚٗ/ رقـ ٗٓٔ/ ََُّٗنُف َأِب  َدلُكد ): َيُصب  َدَمُه َصبًّل. َأُبك َدلُكد( لْىَتَبَط ِبَقْتِ ِه: َقلَؿ ٔ)
هُ ( ٕ) َ َنل َىْبُد لىٕٔٚٗ/ رقـ ٗٓٔ/ ٗف  َّننه ) َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ َ َنل  ُمَحم در ْحَمِف ْبُف َىْمٍرك، َىْف (: قلؿ: َحد  ْبِف ُمِبلَرٍؾ، َحد 

، َىْف  لِن   َقْكِىِه: "لْىَتَبَط ِبَقْتِ ِه" َقلَؿ: َصَدَقُ  ْبُف َ لِىٍد، َأْك َغْاُرُو، َقلَؿ: َقلَؿ َ لِىُد ْبُف ِدْهَقلف، َََّأْىُت َيْحَا  ْبَف َيْحَا  لْىَغَّ 
َ َيْعِن  ِمْف َذِىَؾ". قلؿ ل ىبلن"لى ِذاَف ُيَقلِتُ كَف فِ  ، َفَاَرػ َأن ُه َىَ   ُهًدػ، َل َيََّْتْغِفُر ّللا  ـْ ُِ َأَحُدُه   ف  صحيد   لْىِفْتَنِ ، َفَيْقُت
 (: صحيد مقطكع.ٕٔٚٗ/ رقـ ٕٔٚ/ ََُّٜنُف َأِب  َدلُكد )كضعاف 

(ٖ ِِ ُِ ْبُف لْىَفْض َزَرّؼ، أبك َّعاد، صدكؽ، مف لى ( ُمَؤم  َْ علشر ، ملت َّن   ة اف أك قب هل. ُقْ ُت: قلؿ َأُبك َدلُكد: ذكرت لْى
ِ بف لىفضِ، فقلؿ: هذل زىمكل ل بأس به، كقلؿ َأُبك حلتـ: ِ َق  رضل، َكَقلؿ َأُبك ُىَباد لآلْرؼ: َ ْحَمد ْبف َحْنَبِ مؤم  
ف أكتب َىْنُه، كَّأىن  َأْحَمد َىْنُه، َكَقلؿ: زىمكل لن ، َفَقلَؿ: أمرن  لىن فا  ، أر  ِ بف لىفضِ لىحَ َّأىت أبل دلكد ىف مؤم  

ِ بف لىحَّف لىحرلن ، َىْنُه، َىْف  ْعَفٍر لىعقا   َىْف َىبد ّللا  َْ أنه ل بأس به. كذكرو لبُف ِحب لف ف  لى َِّقلت، كركػ َأُبك 
ِِ ْبِف َيََّلٍر، َىف َأِب  ُهَرْير : َكلَف مف ت بي  بشر ْبف لىَّرؼ، َىْف َزَكِري ل ْبُف ِإََّْحلَؽ، َىْف َىْمرك ْبِف دانلر، َىْف َىطَ  ل

 ِ : ىبيؾ إىه لىحق"، َكَقلؿ: ل اتلبع َىَ   حدا ه بهذل لإلَّنلد، َهَذل يعرؼ بعبد لىعزيز لىملْشكف، َىْف َىبد ملسو هيلع هللا ىلصَرَُّكؿ ّللا 
ِ بف لىفضِ، ىف ل ىرج، َىف َأِب  ُهَرْير . كَقلَؿ لىذ َهبِ  : ِ َق . ُقْ ُت: ِ َق  كمل قلؿ أبك حلتـ، كتكبع ف  هذل لىحداث ّللا    

ر )ص  .-كمل هك كلضد ف  لىت ريس  –متلبع  نلقص  مف قبِ هشلـ بف ىملر  َْ ُاْنَظر: َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َْ ٜٖٔ/ رقـ ٕٗٚ/ ٔ(، َّؤللت أب  دلكد ىإلملـ َأْحَمد ْبف َحْنَبِ )ٕٖٓٚ/ رقـ ٘٘٘ ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ (، لى ْرُح َكلىت ْعِدْا
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )ٖٔٚٔ/ رقـ ٖ٘ٚ/ ٛ) َْ ِِ لىرِّ / ٜ(، لى َِّقلت لْبف ِحب لف )ٕٕٖٙ/ رقـ ٘ٛٔ/ ٜٕ(، َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل

 (.ٜٗٚ٘/ رقـ ٖٓٔ/ ٕ(، لىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )ٔٙٛٔ/ رقـ ٕٓٙ/ ٗ(، لىضعفلِ لىكبار ى عقا   )ٜٜٔ٘ٔ/ رقـ ٛٛٔ
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ُِ (ٕ)، َىْف َ لِىِد ْبِف ِدْهَقلف، َقلَؿ: ُكن ل ِفػ  َغػْزَكِ  لْىُقَّْػَطْنِطاِني ِ  ِبُذُىْقَيػ َ (ٔ)ْبُف ُشَعْابٍ  ُمَحم دَ َنل َحد   ػ َِ َرُْ ، َفَأْقَبػ
، َيْعِرُفػكَف َذِىػَؾ َىػُه، ُيَقػلُؿ َىػُه: َهػلِنُ  ْبػُف  ـْ ـْ َكِ َيػلِرِه ِِ ِفَ َّْػِطاَف ِمػْف َأْشػَرلِفِه ، ِمْف أَْه ُكْ  ُػكـِ ْبػِف َشػِريٍؾ لْىِكَنػلِن  

َ َنل َىْبػدُ  ِ ْبِف َأِب  َزَكِري ل، َكَكلَف َيْعِرُؼ َىُه َحق ُه، َقلَؿ َىَنل َ لِىٌد: َفَحد  ـَ َىَ   َىْبِد ّللا  ِ ْبػُف َأِبػ  َزَكِري ػل َفََّ   ، (ٖ)ّللا 
ِِ رض  للا ىنهل، َتُقكُؿ: ْرَدل ـ  لىد  ِِ رض  للا ىنه، َيُقػكُؿ: ََّػِمْعُت َرَُّػكَؿ  َقلَؿ: ََِّمْعُت ُأ ْرَدل ََِّمْعُت َأَبل لىد 

 ِ َِ ُمْؤِمًنل ُمَتَعمِّ ملسو هيلع هللا ىلصّللا  ِ  َذْنٍب َىََّ  ّللا ُ َأْف َيْغِفَرُو، ِإل  َمْف َملَت ُمْشِرًكل، َأْك ُمْؤِمٌف َقَت  .(ٗ)ًدل"، َيُقكُؿ: "ُك
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
ت . َأُبك َدلُكدد بت ريس لنفر   دكف أصحلب لىكتب لىَِّّ
هُ    ،(ٚ)لْىَحلِكـ، ك (ٙ)لرهشلـ بف ىم   ِمْف َطِرْيقِ  (٘)ِحب لفلبف  َأْ َرَْ
 
 

                                                           

، صحيد لىكتلب، مف كبلر لىتلَّع ، صدكؽ ، لىدمشق ، نزيِ باركت، َمْكَلُهـ، لُ َمِكؼّ كر، لبُ بف ُشَعْاب بف شَ  ُمَحم د( ٔ)
ِ  ّ ملت َّن  ملئتاف كىه أربع ك ملنكف. قلؿ  ْْ بف شعاب يفت  ف  مْ س  ُمَحم دكلف  ُمَحم د، كقلؿ َمْرَكلف ْبف ِ َق : لىِع

: لىط َبَرلِن ّ ى ، كهك لىر لبع مف لىعشر  لىذاف كلنكل أى ـ لىن لس بل كزلى  كبحدا ه كفتيلو، كَقلؿ هلشـ ْبف مر د ل كزل 
ئًل، كىيس به ف  لىحداث بأس، َكَقلؿ لبف لىمبلرؾ: َأْ َبَرَنل  مف أهِ لىع ـ  لى َِّق َّمعت َيْحَا  ْبف َمِعاف يقكؿ: كلف مْر

ِ ْبف ىملر لىمكص  :  ُمَحم دلؿ ْبف شعاب، َكقَ  ُمَحم د ، كلىكىاد كلف أحفع منه، ككلف ِ َق ، َكَقلؿ دحيـ: ِ َق ْبف َىبد ّللا 
لـ م ِ:  لى َِّقلت:  بت، َكَقلؿ لْبف َىِدّؼ: َأُبك َدلُكدإذل حدث لىش  ِ مف كتبه حد ه صحيحًل، َكَقلؿ  ُمَحم د مف أهِ لىش 

: مل أرػ به بأَّل، مل ى مت إل  ارًل، كقلؿ أبك َأْحَمد ْبف َحْنَبِعاب، كذكر آ ريف، كقلؿ ْبف ش ُمَحم دك  ُمَِّْ ـلىكىاد بف 
، ِ َق بف حرب ل برش. كقلؿ لبف لىقيَّرلن :  ُمَحم دبف حمار كمف بقي  كمف  ُمَحم دبف شعاب أ بت مف  ُمَحم دحلتـ: 

ًة ىلقًة.  بف صلىد، كقلؿ لبف شلهاف: قلؿ أحمد لى َِّقلتف   ِحب لفكذكرو لبف  لىمصرؼ: مل أرػ به بأًَّل، ككلف ْر
ِِّ لىن قلد، كىـ ُاذكر فيه ْرح، كقد ُتكبع ف  هذل لىحداث مف ِقَبِ صدق  بف  لىد ِ َق  ُقْ ُت: ُْ ف   ُمَتلَبَع  َتلم  ، ك قه 

ر ُاْنَظر:ركلاته ىف  لىد بف ِدْهَقلف.  َْ ِ  ّ  لى َِّقلت(، معرف  ٜٛ٘٘/ رقـ ٖٛٗص ) َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح ْْ / ٔ) ِىْ ِع
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )(، ٘ٙٗٔ/ رقـ ٘ٓٗ َْ ِِ لىرِّ ُِ لْبِف َأِب  (، ٜٕٓ٘/ رقـ ٖٖٚ/ َٕ٘تْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ لى
/ ٔلبف شلهاف ) لى َِّقلتأَّملِ (، تلريخ ٕٛٔ٘ٔ/ رقـ ٓ٘/ ٜلى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٛٗ٘ٔ/ رقـ ٕٙٛ/ َٚحلِتـ )
 (.ٕٛٗٙ/ رقـ ٕٕٚٚ/ ٘  )لنِ رَ ََّ يْ (، ذ ار  لىحفلظ لبف لىقَ ٕٗٙٔ/ رقـ ٕٓٔ

. ىكف لىمعبكد كحلشي  لبف لىقيـ ى عظيـ آبلدؼ )ٕ)  (.ٕٓٚٗ/ رقـ ٖٕٙ/ ٔٔ( ُذُىْقَيَ : لَّـ مدان  بلىرـك
، فقيه، ىلبد، مف لىرلبع ، ملت ِ َق بيه: ِإَيلس، كقاِ: زيد، ( ىبد للا بف أب  زكريل لى زلى ، أبك يحا  لىشلم ، كلَّـ أٖ)

ر )َّن  تَّع ىشر  كملئ .  َْ  (.ٕٖٖٗ/ رقـ ٖٖٓص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٓٚٗ/ رقـ ٖٓٔ/ ََُّٗنُف َأِب  َدلُكد )( ٗ)
 (.ٜٓٛ٘/ رقـ ٖٛٔ/ ٖٔ) ِحب لف( صحيد لبف ٘)
مته .ر فصلر ات قفكبُ مقرؼِ،  ،ِ َق ، لر( هشلـ بف ىم  ٙ)  (.ٕٙٙ)ص  َّبق تْر
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٚ)  (.ٕٖٓٛ/ رقـ ٜٖٔ/ ٗلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
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ػػػد ِمػػػْف َطِرْيػػػقِ  َمْشػػػِق ّ  ُمَحم  ػػػ ِكَةُهَمػػػل  (ٔ)ْبػػػف لْىُمَبػػػلَرؾ لىدِّ ػػػدلر، ك )هشػػػلـ بػػػف ىم  ْبػػػُف لْىُمَبػػػلَرؾ  ُمَحم 
َمْشِق ّ   .ِبِمْ ِ هِ ق  بف  لىد، ىف  لىد بف ِدْهَقلف به ( ىف صدلىدِّ

لمت رض  للا ىنه   هُ كىه شكلهد، منهل: حداث ُىبلد  بف لىص  ، كحداث (ٕ)ِبَنْحِكو َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ
هُ معلكي  بف أب  َّفيلف رض  للا ىنهمل    .ِبِمْ ِ هِ  (ٗ)لْىَحلِكـ، ك (ٖ)ف  لىكبرػ  لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ

 َمى الَحِدْيِث:الُحْكُم عَ 
لىػػه  قػػلت، كىػػـ ُاتػػلبع فيػػه  لىػػد بػػف ِدْهَقػػلف كل يضػػرو ذىػػؾ فهػػك  ، كىػػه ِ َقػػ صػػحيد لإلَّػػنلد، كْر

ـْ لْىَحػػلِكـ، كقػػلؿ (٘)ِحب ػػلفشػػكلهد كمػػل بانػػت فػػ  لىت  ػػريس، كصػػححه لبػػف  َّْػػَنلِد َكَىػػ : "َهػػَذل َحػػِداٌث َصػػِحيُد لإْلِ
لُو" َْ ُاَ رِّ
لؿ إ(ٙ) ككلن : "ْر  .(ٛ)، ل ىبلن (ٚ)َّنلدو مك قكف"، كقلؿ لىش 
ــريّ  -ٛٙ ـَْنَصــاِرّي, الظ َ  ــارس ا ــِن ِديَن ــُن َصــاِلِح ْب ــاُب ْب ــَدنّي, مــن (ٜ))د( َخط  ــرو الَم ــو َعْم ــْوالُىم, َأُب , َم

ادسة  .(ٔٔ), مات سنة ـَاَلث َوَأْرَبعين َوِماَوة(ٓٔ)الس 
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: َكقَ ، (ٕٔ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٖٔ)َمْقُبْكؿلَؿ لْبُف َح
 .(٘ٔ)لى َِّقلتف   ِحب لف، كذكرو لبف (ٗٔ)"ِ َق : "كلف لْىُبَ لِرؼّ قلؿ أقوال النُّلاد فيو: 
  ىق   حدا ه ل ىْرٍح فيه. َمْقُبْكؿلىن قلد، كقكؿ لبف حْر فيه:  لىذ َهِب ، كلفق فيه ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 كللا أى   كأى ـ.

                                                           

، لىقرش ،  ُمَحم د( ٔ) كرؼ، نزيِ دمشق، لىَقَةِنَِّ   كىه ، مف كبلر لىعلشر ، ملت َّن   مس ىشر  ِ َق بف لىُمبلرؾ لىص 
ر )ل نتلف كَّتكف.  َْ  (.ٕٕٙٙ/ رقـ َٗٓ٘تْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٕٓٚٗ/ رقـ ٖٓٔ/ ََُّٗنُف َأِب  َدلُكد )( ٕ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٖ)  (.ٕٖٖٗ/ رقـ ٙٔٗ/ ٖلىَّ 
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٗ)  (.ٖٔٓٛ/ رقـ ٜٖٔ/ ٗلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٜٓٛ٘/ رقـ ٖٛٔ/ ٖٔ) ِحب لفبف ( صحيد ل٘)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٙ)  (.ٕٖٓٛ/ رقـ ٜٖٔ/ ٗلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٙ٘/ ٚ( ناِ ل كطلر ى شككلن  )ٚ)
 (.ٔٔ٘/ رقـ ٖٛ/ ٕ( َّ َّ   ل حلداث لىصحيح  كش ِ مف فقههل ىألىبلن  )ٛ)
نصلر، كهك كعب بف لى زرج بف ىمرك بف ملىؾ بف ل كس، كلَّـ ( لىظ َفرؼ: هذو لىنَّب  إى  َظَفر، كهك بطف مف ل ٜ)

َظَفر: كعب، كلىمشهكر بلىنَّب  إىيه اكنس بف ُمَحم د بف أنس بف فضلى  لىظ َفرؼ، مف أهِ لىمدان . ل نَّلب 
ْمعلن  )  (.ٖٕ٘ٙ/ رقـ ٖٖٔ/ ٜى َّ 

ر )( ٓٔ) َْ  (.ٕٕٚٔ/ رقـ ٖٜٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٕٔ/ ٖٔكلف  بلىكفيلت ى صفدؼ )( لىٔٔ)
 (.ٕٜٖٔ/ رقـ ٖٖٚ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٕٔ)
ر )( ٖٔ) َْ  (.ٕٕٚٔ/ رقـ ٖٜٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.٘ٛٙ/ رقـ ٕٔٓ/ ٖ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٗٔ)
 (.ٜٗٙٚ/ رقـ ٙلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٘ٔ)
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َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
  ، كهك ى   لىنحك لىتلى :حدا ًل كلحدلً  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 

ِ ْبُف َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  َ َنل َىْبُد ّللا  َ َنل (ٔ)لىن َفْاِ     ُمَحم د: َحد  ، َىػْف (ٕ) َ ْبُف َََّ مَ  ُمَحم د، َحد 
ػػد ػػهِ (ٖ)ْبػػِف ِإَّْػػَحلؽَ  ُمَحم  ، َىػػْف ُأمِّ ٍِ (ٗ)، َىػػْف َ ط ػػلِب ْبػػِف َصػػلِىٍد، َمػػْكَى  لْ َْنَصػػلِرؼِّ ، َىػػْف ََّػػَةَمَ  ِبْنػػِت َمْعِقػػ

ػػِ  َقػػْيِس َىػػْيَةَف  - (٘)رضػ  للا ىنهػػل لِهِ ي ػػِ ، َفَبػػ -لْمػػَرأٍَ  ِمػْف َ لِرَْ َْ ػػ  ِفػ  لْى ـَ ِبػػ  َىمِّ لَىِن  ِمػػَف َقلَىػْت: َقػػِد
ـ  َهَ ػػَؾ، َفَقلَىػػِت  لْىُحَبػػلِب ْبػػِف َىْمػػٍرك َأِ ػػ  َأِبػػ  لْىُيَّْػػِر ْبػػِف َىْمػػٍرك، َفَكَىػػْدُت َىػػُه َىْبػػَد لىػػر ْحَمِف ْبػػَف لْىُحَبػػلِب،  ُػػ

 ِ ِ ُتَبلِىاَف ِف  َدْاِنِه، َفَأَتْاُت َرَُّكَؿ ّللا  ػِ  َقػْيِس  تُ ُق ْ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلصلْمَرَأُتُه: لآْلَف َكّللا  ِ، ِإنِّ  لْمَرأٌَ  ِمػْف َ لِرَْ َيل َرَُّكَؿ ّللا 
لِهِ ي ِ ، َفَبلَىِن  ِمَف لْىُحَبلِب ْبػِف َىْمػٍرك َأِ ػ  َأِبػ  لْىُيَّْػِر  َْ ـَ ِب  َىمِّ  لْىَمِداَنَ  ِف  لْى ْبػِف َىْمػٍرك، َىْيَةَف، َقِد

ِ َفَكَىْدُت َىُه َىْبَد لىر ْحَمِف ْبَف لْىُحَبلِب، فَ  ِ ُتَبػلِىاَف ِفػ  َدْاِنػِه، َفَقػلَؿ َرَُّػكُؿ ّللا  : "َمػْف ملسو هيلع هللا ىلصَقلَىِت لْمَرَأُتُه: لآْلَف َكّللا 
: َأُ كُو َأُبك لْىُيَِّْر ْبُف َىْمٍرك، َفَبَعَث ِإَىْيِه، َفَقلَؿ: "أَْىِتُقكَهل، َفِإَذل ََِّمْعتُ  َِ ـَ َىَ ػ   ـْ ِبَرِقاػٍق َقػدِ َكِى   لْىُحَبلِب؟" ِقا

 ِ ـَ َىَ   َرَُّكِؿ ّللا  ـْ ِمْنَهل" َقلَىْت: َفَأْىَتُقكِن ، َكَقِد ْضُك ـْ ِمنِّ  ُغَةًمل ملسو هيلع هللا ىلصَفْأُتكِن  أَُىكِّ َضُه َرِقاٌق َفَعك 
(ٙ). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
ػػػهُ  ْبػػػِف  ََّػػػَ َم  ِمػػػْف َطِرْيػػػقِ ،  ة ػػػتهـ (ٜ)، كلبػػػف أبػػػ  ىلصػػػـ(ٛ)لىط َبَرلِنػػػ ّ ، ك (ٚ)َأْحَمػػػد ْبػػػف َحْنَبػػػِ َأْ َرَْ
ـْ َبْعَد َكَفلِ  َرَُّػكِؿ للِا ِبِمْ ِ هِ بف إَّحلؽ، به  ُمَحم دلْىَفْضِِ، ىف  ، كىند أحمد فيه زيلد : "َفلْ َتَ ُفكل ِفيَمل َبْاَنُه

ـْ ُيعَ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  لْىَكَىػػِد َمْمُ كَكػٌ ، َىػْكَل َذِىػػَؾ َىػ ـْ َرَُّػػكُؿ للِا ، َفَقػلَؿ َقػْكـٌ: ُأ ْضػُه : ِهػَ  ُحػر ٌ  َقػػْد  ملسو هيلع هللا ىلصكِّ ـْ ِمْنَهػل، َكَقػلَؿ َبْعُضػػُه
 . َفِف   َكلَف لِلْ ِتَةُؼ".ملسو هيلع هللا ىلصأَْىَتَقَهل َرَُّكُؿ للِا 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
س كقد ىنعنه كىـ ُيصػرح بف إَّحلؽ مدى ُمَحم دضعاف لإلَّنلد، فيه أـ  طلب ل ُتعرؼ، كفيه 

ملع. قلؿ  يعن : أف هذل لىحداث أحَّف مل  ُقْ تُ ، (ٓٔ)"ملسو هيلع هللا ىلص: "َأْحََُّف َشْ ٍِ ُرِكَؼ ِفيِه َىِف لىن ِب ِّ لىَبْاَهِق ّ بلىَّ 
َهػػلِت لْ َْكَلِد، كهػػػذل ل يعنػػ  أنػػه صػػػحيد، كقػػل ملسو هيلع هللا ىلصُركؼ ىػػف لىن بػػ   ؿ لى طػػلب : "ىػػػيس فػػ  بػػػلب ِىْتػػِق ُأم 

                                                           

مته )ص ِ َق ، حلفع ،د( ىبد للا بف ُمَحم  ٔ)  (.ٚٗٔ. َّبق تْر
مته )ص ( ُمَحم د بف َّ م ٕ)  (.ٚ٘، ِ َق . َّبق تْر
مته )ص ( ُمَحم د بف إَّحلؽٖ)  (.٘ٓٔ، صدكؽ ادىس مف لىرلبع . َّبق تْر
ر )ؼ، مف لىرلبع . رَ عْ ( أـ   طلب، ل تُ ٗ) َْ  (.ٕٚٚٛ/ رقـ ٙ٘ٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٍِ لْىُ َزلِىي ُ ، صحلبي . ٘)  (.ٖٖٚ٘/ ٙمعرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ُاْنَظر:( َََّةَمُ  ِبْنُت َمْعِق
 (.ٖٜٖ٘/ رقـ ٕٙ/ ٗ) ََُّنُف َأِب  َدلُكد( ٙ)
 (.ٜٕٕٓٚ/ رقـ ٙٚ٘/ ٗٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٚ)
 (.ٖٙٓٔ/ رقـ ٓٔ/ ٕ) ِى ط َبَرلِن ّ ( لىمعْـ ل كَّط ٛ)
 (.ٖٕٖٗ/ رقـ ٖٜٔ/ ٙ( لآلحلد كلىم لن  لبف أب  ىلصـ )ٜ)
 (.ٜٕٓٛٓ/ رقـ ٜٙٗ/ ٗٔ( معرف  لىَّنف كلآل لر ى باهق  )ٓٔ)
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، كتعق بػػه لبػػف لىقطػػلف لىفلَّػػ  بقكىػػه: "َكَضػػعفه َكىػػـ ابػػاف لإلشػػبا  ، كضػػعفه ىبػػد لىحػػق (ٔ)إَّػػنلدو بػػذلؾ"
ِِ لىْ  ْهِ بأحكلؿ َهؤَُل َْ  .(ٖ)، كقلؿ ل ىبلن : "ضعاف لإلَّنلد"(ٕ)اف ك هـ"ُمَِّْ مى ته، َكِه  لْى

ْحَمِن, َأُبو َعْبدِ  ُزْرَعة)د(   -ٜٙ ْحَمِن اْلُكوِفّي, من الـ الـة ْبُن َعْبِد الر   .(ٗ)الر 
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (٘)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٙ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

 .(ٚ)لى َِّقلتف   ِحب لف: ذكرو لبف وِ يْ فِ  ادِ النُّل   الُ وَ قْ أَ 
 كهك إى  مْهكؿ لىحلؿ أقرب. كللا أى   كأى ـ.، كمل قلؿ لبف حْر، َمْقُبْكؿ ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
  ، كهك ى   لىنحك لىتلى :حدا ًل كلحدلً  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 
َ َنل َنْصُر ْبُف َىِ  ٍّ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  ، َىػِف لْىَعػَةِِ (ٜ)َأُبػك َأْحَمػدَ  ، َأْ َبَرَنػل(ٛ): َحد 

 ْبِف َىْبِد لىر ْحَمِف، َقلَؿ:  ُزْرَى ، َىْف (ٓٔ)ْبِف َصلِىدٍ 
 

                                                           

 (.ٙٔٔ/ ٙ) ( ناِ ل كطلر ى شككلن ٔ)
 (.ٖٖ٘ٔ/ رقـ ٘٘٘/ َٖبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )( ٕ)
 (.ٖٖٗٗ/ رقـ ٜٖٓ( ضعاف أب  دلكد ىألىبلن  )صٖ)
ر )( ٗ) َْ  (.ٕٙٔٓ/ رقـ ٕ٘ٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٙٙٔ/ رقـ ٗٓٗ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٘)
ر ) (ٙ) َْ  (.ٕٙٔٓ/ رقـ ٕ٘ٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٛ٘ٛ/ رقـ ٕٛٙ/ ٗلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٚ)
مته )ص ِ َق ،  بتَنْصر بف ى  ، ( ٛ)  (.ٖٕٓ. َّبق تْر
، لىككف ، ـ لَ ََّدؼ  هَ رْ ر بف ىمر بف دِ اْ بَ بف ىبد للا بف لىز   ُمَحم د( ٜ) َبْاِرؼ  ،  بت  إل أنه قد ا ط ِ ف  ِ َق ، أبك أحمد لىز 

ر )حداث لى كرؼ، مف لىتلَّع ، ملت َّن   ةث كملئتاف.  َْ  (.ٚٔٓٙ/ رقـ ٚٛٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، صدكؽ ىه أكهلـ، مف لىَّلبع .ٓٔ) ، أك لَ ََّدؼ، لىككف   ِ  ّ ك  َأُبك َدلُكد،ك قه لبف معاف، ك  ( لىعةِ بف صلىد لىت ْيِم   ْْ ، لىِع

: ُيْغِرب، كقلؿ لبف معاف ف  مكضع آ ر: ىيس به بأس، كقلؿ أبك حلتـ، كأبك لىذ َهِب ، كزلد لىذ َهِب كلبف ُنَمْار، ك 
ب بف شاب : ، كقلؿ ى   بف لىمدان : ركػ أحلداث منلكار، كقلؿ يعقك لى َِّقلتف   ِحب لف: ل بأس به، كذكرو لبف ُزْرَى 

حداث لبف ىبلس ف  لت لذ ذؼ  لىن ََّلِئ ّ حداث كلئِ ف  لىصة ، كىند  لىتِّْرِمِذؼّ مشهكر. كقلؿ لبف حْر: ىه ىند 
. لىذ َهِب ّ ب، كمل قلؿ رِ ُيغْ  ِ َق  ُقْ ُت:: شاخ. ُ َزْيَم ل اتلبع، كقلؿ لبف  لْىُبَ لِرؼّ لىركح غرضل، قلؿ لبف حْر: كقلؿ 

ر )َتْقِريْ  ُاْنَظر: َْ ْكِرؼ ركلي   –(، تلريخ لبف معاف ٕٕٗ٘/ رقـ ٖ٘ٗص ُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح / رقـ ٜٕٙ/ ٖ) لىد 
ر )(، ٕٗٚٔ َْ ِ  ّ  لى َِّقلت(، معرف  ٖٖٔ/ رقـ ٗٛٔ/ َٛتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح ْْ / ٗ(، )ٚٙٔٔ/ رقـ ٕٖٗ/ ٔ) ِىْ ِع
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )(، ٖٖٗٗ/ رقـ ٗٓٔ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )(، ٜٕٛٔ/ رقـ ٚٔ ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ / رقـ ٖٚ٘/ ٙلى

لؿ ِىْ ِمزِّؼ )(، ٜٚٙٗٔ/ رقـ ٕٓ٘/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٜٔٚٔ َْ ِِ لىرِّ / رقـ ٕٔ٘/ َٕٕتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
ٕٗ٘ٚ.) 
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َبْاػػػِر رضػػػ  للا ىنهمػػػل ، َيُقػػػكُؿ: "َصػػػف  لْىَقػػػَدَمْاِف، َكَكْضػػػُع لْىَاػػػِد َىَ ػػػ  لْىَاػػػِد ِمػػػَف (ٔ)ََّػػػِمْعُت لْبػػػَف لىز 
ن ِ "  .(ٕ)لىَّ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ َأ ْ   لىمصنف، بهذل لإلَّنلد مرفكًىل. ِمْف َطِرْيقِ ، (ٗ)ر، كلبف ىبد لىب(ٖ)لىَبْاَهِق ّ  َرَْ
هُ ك   ِبِمْ ِ ػهِ أبػ  أحمػد لىزباػرؼ، بػه،  ِمْف َطِرْيقِ  ة تهـ   (ٚ)ؼ زِّ ، كلىمِ (ٙ)لىمقدَّ ، ك (٘)لىط َبَرلِن ّ  َأْ َرَْ
 ل.مرفكىً 

هُ ك  ـِ ْبػِف ُىػْرَك َ (ٛ)َنل َكِكيػعٌ   مكقكًفل، قلؿ: َحػد  َ بَ اْ لبف أب  شَ  َأْ َرَْ ، َقػلَؿ: َأْ َبَرِنػ  َمػْف (ٜ)، َىػْف ِهَشػل
َبْاِر: "ُيَص ِّ  َقْد َصف  َبْاَف َقَدَمْيِه، َكَأْىَزَؽ ِإْحَدلُهَمل ِبلْ ُْ َرػ"  .(ٓٔ)َرَأػ لْبَف لىز 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
، كىػػـ َمْقُبػػْكؿبػػف ىبػػد لىػػر حمف  ُزْرَىػػ ك  ُيغػػرب، ِ َقػػ ضػػعاف لإلَّػػنلد،  ف فيػػه لىعػػةِ بػػف صػػلىد 
: لىُمَ قِّػػف، كقػلؿ لبػف (ٔٔ)ِبِإَّْػَنلد حَّػػف" َأُبػك َدلُكدُاتػلبع فيػه، كمػػع مػل ذكرنػلو فػػ  لىَّػند، قػلؿ لىن ػػككؼ: "َرَكلُو 

 .(ٖٔ)كىيس كمل قلل ىمل بانلو، كىذل قلؿ ل ىبلن : "إَّنلدو ضعف" ُقْ ُت:، (ٕٔ)"إَّنلد ْاد"
كركد لىحػػداث مكقكًفػػل ى ػػ  لبػػف لىزباػػر رضػػ  للا ىنهمػػل مػػف فع ػػه ل مػػف  كممػػل اػػدىِ ى ػػ  ضػػعفه

َّػنلدو ْميػع ركلتػه  قػلت إل مػف رأؼ لبػف لىزباػر  قكىه، كمل هك مباف ف  لىت  ريس ىند لبف أب  شػاب ، كلم

                                                           

َبْارِ  ْبفُ  للاِ  َىْبدُ  (ٔ) لجُ  َ َملٍف، َقَتَ هُ  لْبفُ  َكُهكَ  َكََّ  ـَ  َىَ ْيهِ  ّللا ُ  َص    لىن ِب    َبْكٍر، َبلَيعَ  َأُبك لْىَعك لـِ  ْبفِ  لىز   ْ َ ، ُاكَُّفَ  ْبفُ  لْىَح  ِبَمك 
َملَدػ ِف  َكَصَ َبهُ   (.ٚٗٙٔ/ َٖكََّْبِعاَف. معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) َ َةثٍ  َََّن َ  لآْلِ َر ِ  ُْ

 (.ٗ٘ٚ/ رقـ ٕٓٓ/ ٔد )ََُّنُف َأِب  َدلكُ ( ٕ)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٖ)  (.ٖٖٕٗ/ رقـ ٙٗ/ ٕلىَّ 
 (.ٖٚ/ ٕٓ( لىتمهاد ىمل ف  لىمكطأ مف لىمعلن  كل َّلناد لبف ىبد لىبر )ٗ)
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٘) َْ  (.ٗٙ/ رقـ ٖٛٛ/ ٛٔلىُمْع
 (.ٚ٘/ رقـ ٖٚٗ/ ٖ( ل حلداث لىم تلر  ى ضيلِ لىمقدَّ  )ٙ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٚ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٖٓ٘/ َٜتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
مته بف لىْرلح، ِ َق . ( ككيعٛ)  (.ٗٙ)ص  َّبق تْر
مته )ص  كَ رْ هشلـ بف ىُ  (ٜ)  .(ٚ٘، ِ َق . َّبق تْر
 (.ٔٚٓٚ/ رقـ ٓٔٔ/ ٕ( مصنف لبف أب  شاب  )ٓٔ)
 (.ٜٔٓٔ/ رقـ ٖٚ٘/ ٔ) ى ن َكِكؼّ (  ةص  ل حكلـ ف  مهملت لىَّنف كقكلىد لإلَّةـ ٔٔ)
 (.ٕٔ٘/ ٖ) لىُمَ قِّف( لىبدر لىمنار ف  ت ريس ل حلداث كل  لر لىكلقع  ف  لىشرح لىكبار لبف ٕٔ)
/ ٗٚ/ ٕ(، إركلِ لىغ اِ ف  ت ريس أحلداث منلر لىَّباِ ىألىبلن  )ٕٛٔ / رقـٜٕٓ/ ٔ( ضعاف أب  دلكد ىألىبلن  )ٖٔ)

 (.ٖ٘٘رقـ 
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. (ٔ)رض  للا ىنهمل لىذؼ أ بر به هشلـ بف ىرك  فهك ُمهمػِ، كمػع ذىػؾ قػلؿ ل ىبػلن : "َّػندو صػحيد"
 تعلى  أى ـ.فل 
ـَاَء, اْلَعَنِزّي, َأُبو اْلَحَكم اْلَبْصِرّي, من الر ابعة)د( َزْيُد  -ٓٚ ْع  .(ٕ)ْبُن َأِبي الش 

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ػِ"(ٖ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   ، (ٗ)، كقلؿ مكضع آ ر: "ل ُيعرؼ، قاِ: بانػه كبػاف لىبػرلِ ْر
ٍر:  َْ  .(٘)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

 .(ٚ)كَرَكػ َىنه: َأُبك َبْ س لىَفَزلرؼ  ، (ٙ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف : وِ يْ فِ  ادِ النُّل   الُ وَ قْ أَ 
 ، كمل قلؿ لبف حْر، كهك إى  مْهكؿ لىحلؿ أقرب. كللا تعلى  أى ـ.َمْقُبْكؿ ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اتِ   و:الدِّ
  ، كهك ى   لىنحك لىتلى :حدا ًل كلحدلً  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 

َ َنل َىْمُرك ْبُف َىْكفٍ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  ، َىػْف (ٓٔ)، َىػْف َأِبػ  َبْ ػسٍ (ٜ)، َأْ َبَرَنل ُهَشػْيـٌ (ٛ): َحد 
 ِِ ، َىػػػِف لْىَبػػػَرل ـِ لْىَعَنػػػِزؼِّ ِ َزْيػػػٍد َأِبػػػ  لْىَحَكػػػ : "ِإَذل لْىَتَقػػػ  ملسو هيلع هللا ىلصْبػػػِف َىػػػلِزٍب رضػػػ  للا ىنػػػه، َقػػػلَؿ: َقػػػلَؿ َرَُّػػػكُؿ ّللا 

، َكلََّْتْغَفَرلُو ُغِفَر َىُهَمل"ُمَِّْ ملىْ   ِ َْ لِف َفَتَصلَفَحل، َكَحِمَدل ّللا َ َىز  َك
(ٔٔ). 

                                                           

 (.ٖ٘٘/ رقـ ٗٚ/ ٕ( إركلِ لىغ اِ ف  ت ريس أحلداث منلر لىَّباِ ىألىبلن  )ٔ)
ر )( ٕ) َْ  (.ٕٔٗٔ/ رقـ ٖٕٕص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٔٗٚٔ/ رقـ ٚٔٗ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)
 (.ٖٔٔٓ/ رقـ ٗٓٔ/ ِٕمْاَزلُف لإِلْىِتَدلؿ ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)
ر )( ٘) َْ  (.ٕٔٗٔ/ رقـ ٖٕٕص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٔ٘ٚ/ رقـ ٕٛٗ/ ٗلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٙ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٚ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٕٕٔٔ/ رقـ ٕٙ٘/ َٖٖتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
،  بت، مف لىعلشر ، ملت َّن   مس كىشريف. ِ َق ، لىبصرؼ، لىَبز لرمرك بف ىكف بف أكس لىكلَّط ، أبك ى ملف ( ىٛ)

ر ) َْ  (.ٛٛٓ٘/ رقـ ٕ٘ٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص بت، ك ار لىتدىيس كلإلرَّلؿ لى ف ،  ِ َق  ،( ُهَشْيـ بف بشارٜ)  (.ٕٕٓ. َّبق تْر
،  ـ لىكلَّط   لىكبار، لَّمه: يحا  بف َّ يـ، أك لبف أب  َّ يـ، أك لبف أب  ل َّكد، ٓٔ) ، لىككف   ، صدكؽ ( أبك َبْ س لىَفَزلرؼ 

لَرُقْطِن ّ ربمل أ طأ، مف لى لمَّ . قلؿ لبف َّعد، كلبف معاف، ك   ، كقلؿ أبك حلتـ: صلىد، ل بأس به، كقلؿ لبفِ َق : لىد 
ف  لىمْركحاف: كلف ممف ا ط ِ، ىـ يفحش  طؤو حت  لَّتحق لىترؾ، كل  ِحب لفىدؼ: َل بأس بحدا ه، كقلؿ لبف 

: فيه لْىُبَ لِرؼّ أت  منه مل ل انفؾ لىبشر ىنه، فيَّ ؾ به مَّ ؾ لىعدكؿ، فأرػ أف ل ُيحتس بمل لنفرد مف لىركلي ، كقلؿ 
ربمل أ طأ كمل قلؿ لبف  صدكؽ  ُقْ ُت:: ركػ حدا ل منكرًل. ْحَمد ْبف َحْنَبِأَ ، كقلؿ ِ َق نظر، كقلؿ لىَّعدؼ: كلف غار 

ر ) ُاْنَظر:حْر.  َْ / رقـ ٕٕٙ/ ٚ(، لىطبقلت لىكبرػ لبف ىدؼ )ٖٓٓٛ/ رقـ ٕ٘ٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لَرُقْطِنّ  )(، َّؤللت لىَبْرقلن  ٖٗٔٗ ُِ ِف  ُض (، ٙٗ٘/ رقـ ٔٚ/ ٔى د  لؿ لْبِف َىِدؼ )لىَكلِم َْ ِِ لىرِّ / رقـ ٓٛ/ َٜعَفل
/ رقـ ٜٙٔ/ ٖ(، لىضعفلِ كلىمتركككف لبف لىْكزؼ )ٜٚٔٔ/ رقـ ٖٔٔ/ ٖ) ِحب لف(، لىمْركحاف لبف ٕٕٛٔ
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )(، ٕٕٖٚ ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٖٗٙ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ٜلى

 (.ٕٔٔ٘/ رقـ ٖٗ٘/ ََُّٗنُف َأِب  َدلُكد )( ٔٔ)
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  َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ   ، (ٕ)، كأبك يع  (ٔ)ف  لىتلريخ لىكبار لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
كلب  نيل(ٖ)كلىػػد  ػػهُ ، ك ُهَشػػْيـ ِمػػْف َطِرْيػػقِ   ْمػػيعهـ (ٙ)، كلىمػػزؼ (٘)لىَبْاَهِقػػ ّ ، ك (ٗ)، كلبػػف أبػػ  لىػػد   َأْ َرَْ

َىػػْف َأِبػػ   )ُهشػػيـ، كأبػػك َىكلنػػ ( ِكَةُهَمػػل  (ٛ)َىَكلَنػػ أبػػ   ِمػػْف َطِرْيػػقِ ، (ٚ)أيًضػػل فػػ  لىتػػلريخ لىكباػػر لْىُبَ ػػلِرؼّ 
ْعَ لِأب  لىحكـ َزْيِد  َبْ ٍس، َىفْ  ِِ رض  للا ىنه.  ْبِف َأِب  لىش  ، َىِف لْىَبَرل  . ِبِمْ ِ هِ لْىَعْبِدؼِّ
هُ ك    (ٓٔ)ِبِمْ ِ هِ ف  لىتلريخ لىكبار  لْىُبَ لِرؼّ ، ك (ٜ)بل تةؼ بعض لى فع َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ
ـِ ْبف َأِب  ََُّ ْيـ، ىف َأب ْحَا ، ىف َأب  َبْ س يَ (ٔٔ)ُزَهْار ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل ، َىْف (َىِ  ٌّ لْىَبْصِرؼ  )  لْىَحَك

ِِ بف ىلزب.   َأِب  َبْحٍر، َىِف لْىَبَرل
هُ ك  ِِ ْبِف َحلِتـٍ (ٕٔ)لبف كهب َأْ َرَْ َ ُه َىِف لْىَحَكـِ (ٖٔ)، ىف َأْشَه ، َحد  ٍِ ، َىْف َرُْ

ِِ ْبػِف (ٗٔ) ، َىػِف لْىَبػَرل
 .ِبِمْ ِ هِ َىلِزٍب رض  للا ىنه، 

هُ ك  بػف أصػبغ  ُمَحم ػد، ىػف (ٙٔ)بف لىحَّاف بف إَّػملىاِ لىمػدلئن  ُمَحم د، ىف (٘ٔ)لبف مندو َأْ َرَْ
 ، (ٚٔ)بف لىفرج لىمصرؼ 

                                                           

 (.ٕٖٗٔ/ رقـ ٜٖٙ/ ٖ) ِىْ ُبَ لِرؼّ لىتلريخ لىكبار ( ٔ)
 (.ٖٚٙٔ/ رقـ ٖٕٗ/ ٖ( مَّند أب  يع   لىمكص   )ٕ)
 (.ٖٙٛ/ رقـ ٛٚٗ/ ٕ( لىكن  كل َّملِ ى دكلب  )ٖ)
 (.ٕٔٔ/ رقـ ٚٙٔ( لإل كلف لبف أب  لىدنيل )صٗ)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٘)  (.ٜٖٙ٘ٔ/ رقـ ٓٙٔ/ ٚلىَّ 
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )َتْهذِ ( ٙ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٕٕٔٔ/ رقـ ٔٛ/ ْٓٔاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.ٕٖٗٔ/ رقـ ٜٖٙ/ ٖ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٚ)
لح،  بت. لن كَ ( أبك ىَ ٛ) مته لىَكض   (.ٖ٘ٔ)ص  َّبق تْر
 (.ٜٗ٘ٛٔـ / رقٛ٘٘/ ٖٓ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٜ)
 (.ٕٖٗٔ/ رقـ ٜٖٙ/ ٖ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٓٔ)
مته )ص  ُزَهْار (ٔٔ)  (.ٕٓٗبف معلكي ، ِ َق . َّبق تْر
 (.٘ٛٔ/ رقـ ٕٚٚ( لىْلمع لبف كهب )صٕٔ)
ْمِح ، ٖٔ) ُْ ا ط ِ، مف لىتلَّع ، ملت َّن   ملف  صدكؽ تـ، بصرؼ، ، أبك ىمرك، كقاِ أبك حلَمْكَلُهـ( َأْشَهِ بف حلتـ لى

ر )كملئتاف.  َْ  (.ٖٗ٘/ رقـ ٖٔٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
م .( ٗٔ)  ُمهمِ، ىـ أْد ىه تْر
 (.ٕ/ رقـ ٛٔ( لىفكلئد لبف مندو )ص٘ٔ)
َِ َأُبك َىْبِد للِا لىَمَدلِئِنّ ،  ُمَحم د( ٙٔ) ُث. َّار أىةـ لىنبةِ بُف لىُحََّْاِف بِف ِإََّْملِىْا  (.ٜٚٔ/ رقـ ٖٙٚ/ ِ٘ٔى ذ َهِبّ  )لىُمَحدِّ
ْبف أْصَبغ ْبف لىَفَرج، أبك ىبد للا لىِمْصرؼ  لىملىك ، أحد ل ئم ، تفقه ى   كلىدو، كملت بمصر ِف  شعبلف َّن   ُمَحم د( ٚٔ)

ـِ ِى ذ َهِبّ  ) مٍس كَّبعاف.   (.ٖٖٙ/ رقـ ٗٓٙ/ َٙتلِرْيُخ لإِلََّْة
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، ىف لىبػرلِ بػف ىػلزب رضػ  (ٖ)، ىف أب  إَّحلؽ لىَهْمدلن (ٕ)، ىف ى   بف ىلبس(ٔ)ىف أبيه
 .ِبَنْحِكوللا ىنه، 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
، كلىحػػػداث مضػػػطرب َمْقُبػػػْكؿربمػػػل أ طػػػأ، كأبػػػك لىحكػػػـ  صػػػدكؽ فيػػػه أبػػػك َبَ ػػػس ضػػػعاف لإلَّػػػنلد، 

لإلَّنلد فقد  كىف فيه ُهَشْيـ كأبك َىَكلن  مف ِقَبِ ُزَهْار، ل ُتِ ف فيه ى   أب  ب س ف  إَّنلدو، فػركلو ىػف 
لو أ ػرػ أب  لىحكـ لىَعَنِزؼ ىف أب  َبحر ىػف لىبػرلِ بػف ىػلزب رضػ  للا ىنػه مػرً  كمػل ركػ ُزهاػر، كرك 

بإَّػػقلط أبػػ  َبحػػر مػػف بػػاف أبػػ  لىحكػػـ لىَعَنػػزؼ كلىبػػرلِ بػػف ىػػلزب رضػػ  للا ىنػػه كمػػل ركلو ُهشػػيـ كأبػػك 
َىكلنػػ ، قػػلؿ لبػػف أبػػ  حػػلتـ لىػػر لزؼ: "قػػلؿ أبػػ : قػػد ْػػكد ُزَهْاػػر هػػذل لىحػػداث، كل أى ػػـ أحػػدًل ْػػكد كتْكيػػد 

كليػ  أبػك (ٗ)"ِ َقػ  بػ : هػك محفػكظ؟ قػلؿ: ُزَهْاػر  ُقْ ػتُ زهار هػذل لىحػداث،  ، كقػلؿ لىمنػذرؼ: "كفػ  هػذو لىرِّ
كلَّمه: يحا  بف ىبد للا أبك حْب   ،كل ْ ديحا  بف أب  ل َّكد  :كيقلؿ ،ب س كلَّمه: يحا  بف َّ يـ

َّػػنلد هػػذل لىحػػداث فيػػه لضػػطرلب"دِ ْنػػلىكِ  ػػُاكط  ىحُ (٘)ؼ كلم ػػنعلن  فػػ  لىتنػػكير (ٙ)هنِ َّْػػ، كرمػػز لىَّ  ، كقػػلؿ لىص 
كقػػػػػلؿ لىمنػػػػػذرؼ: إَّػػػػػنلدو مضػػػػػطرب، كفػػػػػ  إَّػػػػػنلدو ، هنِ َّْػػػػػمػػػػػز لىمصػػػػػنف ىحُ ْػػػػػلمع لىصػػػػػغار: "ر شػػػػػرح لى
 .(ٚ)ضعف"

فلإلَّنلد ضعاف أيًضل  إل أنػه تكبػع ىنػد  همِلىحكـ لىت  ىند لبف كهب فاهل مكلىمتلبع   ب  
 لبف مندو بإَّنلد صحيد، فارتق  إى  لىحَّف ىغارو.

، َكلَّْػَتْغَفَرلُو"  قػلؿ كصد لىحداث ب فع آ ر ىيس فيه: "َكَحِمَدل ّللا َ َىز  كَ   ِ ػ َ َنل َأُبػك َأُبػك َدلُكدَْ : َحػد 
 ِِ َ ػػِد، َىػػْف َأِبػػ  ِإَّْػػَحلَؽ، َىػػِف لْىَبػػَرل ْْ َ َنل َأُبػػك َ لِىػػٍد َكلْبػػُف ُنَمْاػػٍر، َىػػِف لَ  رضػػ  للا  َبْكػػِر ْبػػُف َأِبػػ  َشػػْاَبَ ، َحػػد 

َِ َأْف َيْفَتِرَقػػل"ُمَّْػػِ مْف : "َمػػل ِمػػملسو هيلع هللا ىلصىنػػه، َقػػلَؿ: َقػػلَؿ َرَُّػػكُؿ ّللا ِ  ْاِف َاْ َتِقَيػػلِف َفَاَتَصػػلَفَحلِف ِإل  ُغِفػػَر َىُهَمػػل َقْبػػ
(ٛ)، 

 . (ٜ)صححه ل ىبلن 

                                                           

َيلِر لىِمْصِري ِ ، َكَىلِىُمَهل، َأُبك َىْبِد للِا لُ َمِكؼّ َأْصَبُغ بُف لىَفَرِج بِف ََِّعْاِد بِف َنلِفٍع  (ٔ) ـُ لىَكِبْاُر، ُمْفِت  لىدِّ ْاُخ، لإِلَمل  لُ َمِكؼّ ، لىش 
. َّار أىةـ لىنبةِ َمْكَلُهـ ، لىَملِىِك    (.ٖٕٚ/ رقـ ٙ٘ٙ/ ِٓٔى ذ َهِبّ  )، لىِمْصِرؼ 

ر )( ى   بف ىلِبس لَ ََّدؼ، لىككف ، ضعاف، مف لىتلَّع . ٕ) َْ  (.ٚ٘ٚٗ/ رقـ ٕٓٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِبْيِع ، ِ َق  مك ر ىلبد (ٖ) مته )ص ىمرك بف ىبد للا بف ىباد، أبك إَّحلؽ لىَّ   (.ٖٛٔ. َّبق تْر
ُِ لىَحِدْاِث لْبف َأِب  َحلِتـ )ىِ ( ٗ)  (.ٖٕٛٔ/ رقـ ٗٙ/ َٙ 
 (.ٔٔٔٗ/ رقـ ٜٕٓ/ ٖ( لىترغاب كلىترهاب ى منذرؼ )٘)
ُاكط لىبشار لىنذار  ِمْف َحِدْاثِ ( لىْلمع لىصغار ٙ)  (.ٙٛٗ/ رقـ ٖٙ/ ٔ) ى َّ 
 (.ٗٛٗ/ رقـ ٜٚ٘/  ٔ( لىتنكير شرح لىْلمع لىصغار ى صنعلن  )ٚ)
 (.ٕٕٔ٘/ رقـ ٖٗ٘/ ٗلُكد )ََُّنُف َأِب  دَ ( ٛ)
 (.ٜٚٙٗ/ رقـ ٕٖٙٔ/ ٖ( مشكل  لىمصلبيد ى تبريزؼ )ٜ)
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, َمــْوَلى اْبــِن َأِبــي زَاِوــَدَة, مــن كبــار الحاديــة  -ٔٚ )د( َصــاِلُح ْبــُن ُســَيْيلس الن َخِعــّي, َأُبــو َأْحَمــُد اْلُكــوِفيُّ
 .(ٕ)ماوتينن و ي, مات سنة أربع(ٔ)عشرة

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٖ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٗ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
 . (٘)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف أقوال النُّلاد فيو: 
 ، كهمػل ممػف ُيعرفػل فػ (ٙ)كأبػك حػلتـ لىر لزيػلف ُزْرَىػ ، منهـ: أبػك لى َِّقلتركػ ىنه ْمع مف  ُقْ ُت:
رلَّ  لىت طبيقي   -ف  َّننه  َأُبك َدلُكدشد  لىت حرؼ، ك  ، ِ َقػ كهك ل اركؼ فاهل إل ىػف  -كمل َّأباف ف  لىدِّ

ل اػركؼ إل ىػف  َأُبك َدلُكدقلؿ لبف لىقطلف ىند بيلف حلؿ إَّحلؽ بف إَّملىاِ: "كهك شاخ  ب  دلكد، ك 
مػػ  لىحَّػػاف بػػف ى ػػ  بػػف ، كقػػلؿ لبػػف حْػػر بعػػد كػػةـ نق ػػه ىػػف (ٚ)ىنػػدو، فلى مػػه" ِ َقػػ  أبػػ  دلكد فػػ  تْر

، كقػلؿ (ٛ)ىنػدو" ِ َقػ ل َّكد لىعْ  : "كهذل ممل ادؿ ى   أف أبل دلكد ىـ ارك ىنػه فإنػه ل اػركؼ إل ىػف 
مػ  دلكد بػف ىماػر ل زدؼ: "كقػد تقػدـ أف أبػل دلكد ل اػركؼ إل ىػف  ، كفػ  مػكلطف أ ػرػ (ٜ)"ِ َقػ فػ  تْر

 مف ذىؾ. ف  تهذاب لىتهذاب قلؿ فاهل نحَكل
  ىق ػ  حدا ػه ل ىطعػٍف فيػه. كللا َمْقُبْكؿ، كقكؿ لبف حْر فيه: لىذ َهِب ، كمل قلؿ ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

 تعلى  أى ـ.
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

، َمػُه للُا َتَعػلَى َرحِ  َأُبػك َدلُكد َقلَؿ لإِلَمػلـُ حدا ًل كلحدًل   َأُبك َدلُكدأ رج ىه  ٍِ َ َنل َصػلِىُد ْبػُف َُّػَهْا : َحػد 
َ َنل َيْحَا  َيْعِن  لْبَف َأِب  َزلِئَد َ  ، َىػِف لْبػِف ُىَمػَر رضػ  للا ىنهمػل، (ٕٔ)، َىػْف َنػلِفعٍ (ٔٔ)، َىْف ُىَبْاِد ّللا ِ (ٓٔ)َحد 

                                                           

ر )( ٔ) َْ  (.ٕٗٙٛ/ رقـ ٕٕٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٕ)  (.ٙٛٔ/ رقـ ٓٗٛ/ َ٘تلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٖٕٔٗ/ رقـ ٜ٘ٗ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)
ر )َتْقِرْيُب ( ٗ) َْ  (.ٕٗٙٛ/ رقـ ٕٕٚص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٖ٘ٙٔ/ رقـ ٖٛٔ/ ٛلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٘)
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٙ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٖٚٚٔ/ رقـ ٘ٓٗ/ ٗلى
 (.ٙٙٗ/ َٖبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )( ٚ)
ر ) َتْهِذْابُ ( ٛ) َْ  (.ٕٔٙ/ رقـ ٜٕٛ/ ٕلىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٖٗ/ رقـ ٙ٘ٔ/ ٖ) لىمصدر نفَّه( ٜ)
، متقف، مف كبلر لىتلَّع ، ملت َّن   ةث أك أربع ِ َق بف أب  زلئد  لىَهْمدلن ، أبك َّعاد لىككف ، ( يحا  بف زكريل ٓٔ)

ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لبْ ك ملناف كملئ  كىه  ةث كَّتكف َّن .  َْ  (.ٛٗ٘ٚ/ رقـ ٜٓ٘ص ِف َح
مته  بت. بف ىمر، ِ َق ، ( ىباد للأٔ)  (.ٕ٘ٔ)ص  َّبق تْر
مته )ص ( نلفع، ٕٔ)  (.ٔ٘مكى  لبف ىمر، ِ َق . َّبق تْر
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، َفَظَهػَر َى َ  (ٔ)َأف  ُغَةًمل ِلْبِف ُىَمَر َأَبػقَ  ِ ُمَّْػِ مْيػِه لىْ ِإَىػ  لْىَعػُدكِّ ُو َرَُّػكُؿ ّللا  ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصكَف، "َفػَرد  ِإَىػ  لْبػِف ُىَمػَر َكَىػ
ُو َىَ ْيِه َ لِىُد ْبُف لْىَكِىاِد"َأُبك َدلُكد" َقلَؿ (ٕ)َيْقَِّـْ   .(ٖ): "َكَقلَؿ َغْاُرُو َرد 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ  ، كلبػف لىعػديـأب ِمْف َطِرْيقِ  (ٗ)لىَبْاَهِق ّ  َأْ َرَْ ٍِ  ُمَحم ػد ِمػْف َطِرْيػقِ  (٘)  دلكد، ىف َصلِىِد ْبػِف َُّػَهْا

، ىػف َيْحَاػ  ْبػِف َأِبػ  َزلِئػَد  بف َّ يملف ل َّدؼ( ُمَحم د)صلىد بف َّهِ،  ِكَةُهَمل  (ٙ)بف َّ يملف ل َّدؼ
 به ب فظه. 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
بػف َّػ يملف  ُمَحم ػدبف َّهاِ قد ُتكبع مػف ِقَبػِ صحيد لإلَّنلد،  ف ْميع ركلته  قلت، كصلىد 

 .(ٚ)، كقلؿ ل ىبلن : صحيدَتلم  ُمَتلَبَع  ل َّدؼ 
, قيــل: إنــو غيــر الــذي رـو  -ٕٚ ــاصس ــِن َوق  , َعــْن َقِبيَصــَة ْب ــدس ــُن ُعَبْي عنــو عمــرو بــن )د( َصــاِلُح ْب

ادسة  .(ٜ)وماوتينن يمات سنة ـالـ، (ٛ)الحارث المصري, وقيل: ىو, من الس 
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٓٔ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٔٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
، كقػلؿ: "اػركؼ ىػف: َقِبْيَصػ  بػف كقػلص، ركػ ىنػه: ىمػلر لى َِّقػلتفػ   ِحب لفذكرو لبف  أقوال النُّلاد فيو:

: "ل ُيعػػػػرؼ"(ٕٔ)بػػػػف ىمػػػػلر  بػػػػف غزيػػػػ " َمػػػػك لِؽ: "مْهػػػػكؿ ل ُتعػػػػرؼ ىػػػػه ، كقػػػػلؿ لبػػػػف لىْ (ٖٔ)، كقػػػػلؿ ل  ػػػػـر
رلَّػ  لىقػلدـ  –، كقلؿ لبف لىقطلف: "ل ُتعرؼ حلىه أصػًة، فلىحػداث (ٗٔ)ىدلى " ضػعاف  -هػك حػداث لىدِّ

                                                           

 (.ٗٚ/ ٔلبف حْر ) َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ َشْرح ( َأَبَق: هرب. فتد لىبلرؼ ٔ)
ف لى ُمَِّْ ـ( قلؿ لى طلب : هذل دىاِ ى   أف لىمشركاف ل يحرزكف ى   ٕ) ه، كلم اف إذل لَّتنقذكل مف أاداهـ ُمَِّْ مملًل بْك

 (.ٜٕٗ/ ٕككلف ى اهـ ردو ى يه كل يغنمكنه. معلىـ لىَّنف ى  طلب  ) ُمَِّْ ـشائًل كلف ى 
 (.ٜٕٛٙ/ رقـ ٗٙ/ ٖلُكد )ََُّنُف َأِب  دَ ( ٖ)
 (.ٕٕٔٛٔ/ رقـ ٕٚٛ/ ٖٔ( معرف  لىَّنف كلآل لر ى باهق  )ٗ)
 (.ٖٔٔ/ ٖ( بغي  لىط ب ف  تلريخ ح ب لبف لىعديـ )٘)
، مف ِ َق  ، ىقبه ُىَكْيف بلىتصغار، ِص يْ صِّ لىككف ،  ـ لىمِ  ،ؼبف َّ يملف بف حباب لَ ََّدؼ، أبك ْعفر لىعة   ُمَحم د( ٙ)

ر )لت َّن   مس أك َّت كأربعاف، كقد ْلز لىملئ . لىعلشر ، م َْ  (.ٕٜ٘٘/ رقـ ٔٛٗصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٕٛٙ/ رقـ ٜٛٔ/ ٙ( صحيد كضعاف َّنف أب  دلكد ىألىبلن  )ٚ)
ر )( ٛ) َْ  (.ٕٙٚٛ/ رقـ ٖٕٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٜ)  (.ٛٛٔ/ رقـ ٛٛ٘/ َ٘تلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٕٖٕ٘/ رقـ ٜٚٗ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٓٔ)
ر )( ٔٔ) َْ  (.ٕٙٚٛ/ رقـ ٖٕٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٙ٘ٛ/ رقـ ٚ٘ٗ/ ٙلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٕٔ)
 (ٜٓٔ( نلَّخ لىحداث كمنَّك ه ىأل ـر )ص ٖٔ)
 (.ٕٕٙٗ/ رقـ ٜٖٖ/ ِٙىمغ طلؼ )ُاْنَظر: ِإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ  (ٗٔ)
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ِبِإََّْنلد َصِحيد، ِإل  َصلىد بف ىباد َفَََّكُتكل َىنػُه، َكىػـ ُيضػعفُه  َأُبك َدلُكد، كقلؿ لىن ككؼ: "َرَكلُو (ٔ)مف أْ ه"
 .(ٕ)"َأُبك َدلُكد

 مْهكؿ لىحلؿ، كمل قلؿ لىن قلد، كللا تعلى  أى ـ. ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

  ، كهك ى   لىنحك لىتلى :حدا ًل كلحدلً  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 
َ نَ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  ـٍ َيْعِن  لىز ْىَفَرلِنػ   (ٖ)ل َأُبك لْىَكِىاِد لىط َيلِىَِّ   : َحد  َ َنل َأُبك َهلِش ، (ٗ)، َحد 

َ ِن  َصلِىُد ْبُف ُىَبْاٍد، َىْف َقِبيَصَ  ْبِف َكق ػلٍص رضػ  للا ىنػه ِ (٘)َحد  صػ   للا ى يػه ، َقػلَؿ: َقػلَؿ َرَُّػكُؿ ّللا 
ُِ ِمػػفْ كَّػػ ـ ـْ ُأَمػػَرل ػػَةَ  َفِهػػَ  َىُكػػـْ  : "َيُكػػكُف َىَ ػػْيُك ُركَف لىص  ـْ َمػػل (ٚ)َكِهػػَ  َىَ ػػْاِهـْ  ،(ٙ)َبْعػػِدؼ ُاػػَؤ ِّ ، َفَصػػ  كل َمَعُهػػ

 .(ٜ)"(ٛ)َص  ُكل لْىِقْبَ  َ 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ  كلب  َأْ َرَْ  .ِبِمْ ِ هِ أب  لىكىاد لىطيلىَّ  به  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٔٔ)لىط َبَرلِن ّ ، ك (ٓٔ)لىد 
هُ ىه شكلهد منهل: حداث أب  هرير  رض  للا ىنه  ك    .(ٕٔ)لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
 

                                                           

 (.ٕٛ٘ٔ/ رقـ ٜٖٔ/ ٗ( َبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )ٔ)
 (.ٖٕ٘٘/ رقـ ٕٗٚ/ ٕ) ى ن َكِكؼّ (  ةص  ل حكلـ ف  مهملت لىَّنف كقكلىد لإلَّةـ ٕ)
،  بت، مف لىتلَّع ، ملت َّن  َّبع كىشريف ِ َق ىطيلىَّ ، لىبصرؼ، ، أبك لىكىاد لَمْكَلُهـ ،  ِ لهِ ( هشلـ بف ىبد لىم ؾ لىبَ ٖ)

ر )كىه أربع كتَّعكف.  َْ  (.ٖٔٓٚ/ رقـ ٖٚ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر )( ىملر بف ىملر ، أبك هلشـ لىزىفرلن ، لىبصرؼ، ل بأس به، مف لىَّلبع . ٗ) َْ / رقـ ٛٓٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ٖٗٛٓ.) 
، َىُه ُصْحَبٌ ، ُيَعد  ِف  لْىَبْصِريِّاَف. لإلصلب  ف  تمااز لىصحلب  لبف حْر )٘) َ ِم   / رقـ ٖٗٔ/ ٘( َقِبيَصُ  ْبُف َكق لٍص لىَّ 

ٚٓٚٛ.) 
: أؼ: لىصة  ىكـ، بمعن   كلبهل َيحصِ ىكـ. شرح أب  دلكد ى عان  )ٙ) ـْ  (.ٖٛٔ/ ٕ( َفِهَ  َىُك
(ٚ: ـْ  (.ٖٛٔ/ ٕأؼ: لىصة  ى اهـ، بمعن  كزر تأ ارهل ى اهـ. شرح أب  دلكد ى عان  ) ( َكِهَ  َىَ ْاِه
ف ٛ) ( َمل َص  ُكل لْىِقْبَ َ : ملدلمكل يص كف لىقب  : كلىمرلد منه: إظهلر لىطلى ، كللمت لؿ ى كل  كلىُحكلـ فيمل كلفق لىحق، كلم

كلز لىصة    فهـ ملدلمكل ى   لإلَّةـ. شرح  (.ٖٛٔ/ ٕأب  دلكد ى عان  ) كلنكل ْلئريف، ْك
 (.ٖٗٗ/ رقـ ٛٔٔ/ ََُّٔنُف َأِب  َدلُكد )( ٜ)
 (.ٜٗٙٔ/ رقـ ٕٛٔٔ/ ٖ( لىكن  كل َّملِ ى دكلب  )ٓٔ)
 (.ٖٕٕٙ/ رقـ ٕٓٔ/ ٖ) ِى ط َبَرلِن ّ ( لىمعْـ ل كَّط ٔٔ)
، ٜٗٙ/ رقـ ٔٗٔ/ ٔ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٕٔ) ٍِ ُِ ْبُف ََّْه َ َنل لىَفْض َ َنل لىَحََُّف ْبُف ُمكََّ  لَ ْشَاُب، َقلَؿ: (، قلؿ: َحد  َقلَؿ: َحد 

ِِ ْبِف َيََّلٍر، َىْف أَ  ، َىْف َىَطل ـَ ِ ْبِف ِداَنلٍر، َىْف َزْيِد ْبِف َأََّْ  َ َنل َىْبُد لىر ْحَمِف ْبُف َىْبِد ّللا  ِ َحد   ملسو هيلع هللا ىلصِب  ُهَرْيَرَ : َأف  َرَُّكَؿ ّللا 
".َقلَؿ: "ُيَص    ـْ ـْ َكَىَ ْاِه ْف َأْ َطُئكل َفَ ُك ، َكلِم ـْ ، َفِإْف َأَصلُبكل َفَ ُك ـْ  كَف َىُك
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هُ كحداث أب  َذرٍّ رض  للا ىنه     .(ٔ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
لمت رض  للا ىنه   هُ كحداث ُىَبلد  بف لىص   ، بمعنلو.(ٕ)َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
ػػِ ل ُيعػػرؼ"ضػػعاف لإلَّػػنلد، ىػػـ ُاتػػلبع ف : "فػػ  إَّػػنلدو ْر ، (ٖ)يػػه صػػلىد بػػف ُىَبْاػػد، قػػلؿ ل  ػػـر

: "َل ُاػْرَكػ َهػَذل لْىَحػِداُث َىػْف َقِبيَصػَ  ْبػِف َكق ػلٍص لى  ْاِ ػ ِّ لىط َبَرلِنػ ّ ُيشار إى  صلىد بف ىباد، كقػلؿ  ُقْ ُت:
ـٍ" َد ِبِه َأُبػك َهلِشػ ََّْنلِد، َتَفر  د َل أى ػـ ركػ َىنػُه ْاػبَ : "َصػلىد بػف ىُ   ِ اْ بِ ْشػلإلِ د لىحػق ، كقػلؿ ىبػ(ٗ)ِإل  ِبَهَذل لإْلِ
َبػػه ،(٘)ِإل  َأُبػػك َهلشػػـ ىمػػلر بػػف ىَمػػلَر " لف، فقػػلؿ: "َّػػكت ىنػػه، كصػػلىد بػػف ىباػػد هػػذل ل ط ػػلبػػف لىقَ  كَتَعق 

ُتعػػػرؼ حلىػػػه أصػػػًة، فلىحػػػداث ضػػػعاف مػػػف أْ ػػػه، كقػػػلؿ: كأمػػػل قبيصػػػ  بػػػف كقػػػلص، فقػػػد قػػػلؿ قػػػكـ: إنػػػه 
ن مل قلىكل ذىؾ أ ذًل مف هذل لىحداث، فإنه ىيس ىه غارو، قلؿ ذىؾ لبف أب  حلتـ، كُأنكر ى   صحلب ، كلم

حلب  لىبصرياف" ُزْرَى أب   ػكف  إل أنػه (ٙ)إد لىه ف  لىص  . كممف قلؿ: إف ىػه صػحب ، أبػك ى ػ  لبػف لىَّ 
ه َّػملىًل مػف لىن بػ  بعد أف قلؿ ذىؾ، قلؿ: ُركؼ ىنه حداث كلحد  ـ أكرد هذل لىحداث، كهك ىػـ اػذكر فيػ

ىـ ُيقبِ منػه، فكاػف إذل  ِ َق ، كحت  ىك ذكر فإف ف  قبكؿ ذىؾ منه نظرًل، كهك ىك قلؿ ىف نفَّه: إنه ملسو هيلع هللا ىلص
بأنػػه صػػحلب ، كل ُىػػرؼ ذىػػؾ كمػػل ُيعػػرؼ ىمػػف  ِ َقػػ لدىػػ  مػػل فيػػه ىظػػيـ لىمزيػػ ، كىػػـ ُا بػػر ىنػػه تػػلبع  

كف  . (ٚ)فعِ لبف أب   ا م  َّكلِ فلى مه" صحت صحبته، كم ِ مل فعِ لبف لىَّ 

                                                           

ِبيِع ٛٗٙ/ رقـ ٛٗٗ/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٔ) َ ِن  َأُبك لىر  لُد ْبُف َزْيٍد، ح َقلَؿ: َكَحد  َ َنل َحم  ـٍ، َحد  َ َنل َ َ ُف ْبُف ِهَشل (، قلؿ: َحد 
، َكَأُبك كَ  لِمِت، َىفْ لىز ْهَرلِن   ، َىْف َىْبِد للِا ْبِف لىص  ْكِن ِّ َْ لٌد، َىْف َأِب  ِىْمَرلَف لْى َ َنل َحم  ، َقلَل: َحد  ْحَدِرؼ  َْ ٍِ لْى ،  لِم َأِب  َذرٍّ

َةَ  َىْف َكْقِتهَ  ُركَف لىص  ُِ ُاَؤ ِّ َةَ  َىْف  -َأْك  -ل؟ َقلَؿ: َقلَؿ ِى  َرَُّكُؿ للِا: "َكْاَف َأْنَت ِإَذل َكلَنْت َىَ ْيَؾ ُأَمَرل ُيِماُتكَف لىص 
، َفِإن َهل َىَؾ َنلِفَ ٌ "،  ُقْ ُت:َكْقِتَهل؟" َقلَؿ:  ِِّ ، َفَص ـْ َةَ  ِىَكْقِتَهل، َفِإْف َأْدَرْكَتَهل َمَعُه ِِّ لىص  ـْ َاْذُكْر َفَمل َتْأُمُرِن ؟ َقلَؿ: "َص َكَى

 َ َ ٌف: "َىْف َكْقِتَهل".
َ َنل ٖٖٗ/ رقـ ٛٔٔ/ ٔد )ََُّنُف َأِب  َدلكُ ( ٕ) ِريٌر، َىْف َمْنُصكٍر، َىْف ِهَةِؿ  ُمَحم د(، قلؿ: َحد  َْ َ َنل  ْبُف ُقَدلَمَ  ْبِف أَْىَاَف، َحد 

لِمِت، ح َكَحد  َ  لِمِت، َىْف ُىَبلَدَ  ْبِف لىص  ْبُف ََُّ ْيَملَف  َحم دمُ َنل ْبِف َيََّلٍؼ، َىْف َأِب  لْىُمَ ن  ، َىِف لْبِف ُأْ ِت ُىَبلَدَ  ْبِف لىص 
َ َنل َكِكيٌع، َىْف َُّْفَيلَف لْىَمْعَن ، َىْف َمْنُصكٍر، َىْف ِهَةِؿ ْبِف َيََّلٍؼ، َىْف َأِب  لْىُم َ  ، َحد  ، َىْف َأِب  لْ َْنَبلِرؼ  ن   لْىِحْمِص ِّ

لِمِت، َىْف ُىَبلَدَ  ْبِف لىص   ِ ُأَب ٍّ لْبِف لْمَرأَِ  ُىَبلَدَ  ْبِف لىص  ُِ ملسو هيلع هللا ىلصلِمِت، َقلَؿ: َقلَؿ َرَُّكُؿ ّللا  ـْ َبْعِدؼ ُأَمَرل : "ِإن َهل َََّتُككُف َىَ ْيُك
 ٌِ َةَ  ِىَكْقِتَهل"، َفَقلَؿ َرُْ َةِ  ِىَكْقِتَهل َحت   َاْذَهَب َكْقُتَهل َفَص  كل لىص  ُِ َىِف لىص  ـْ َأْشَيل ِ ُأَص َتْشَغُ ُه ؟، : َيل َرَُّكَؿ ّللا  ـْ  ِّ  َمَعُه

، ِإْف ِشْئَت"  ـْ ؟  -َقلَؿ: "َنَع ـْ ـْ ُأَص ِّ  َمَعُه ، ِإْف ِشْئَت". -َكَقلَؿ َُّْفَيلُف: ِإْف َأْدَرْكُتَهل َمَعُه ـْ  َقلَؿ: "َنَع
 (ٜٓٔ( نلَّخ لىحداث كمنَّك ه ىأل ـر )ص ٖ)
 (.ٖٕٕٙ/ رقـ ٕٓٔ/ ٖ) ِى ط َبَرلِن ّ ( لىمعْـ ل كَّط ٗ)
 (.ٚٗٔ/ ٕ  ) ِ اْ بِ شْ ػ ىإلِ ( ل حكلـ لىكبر ٘)
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٙ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٓٔٚ/ رقـ ٕٗٔ/ ٚلى
 (.ٕٛ٘ٔ/ رقـ ٜٖٔ/ َٗبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )( ٚ)
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، كلبػػػف ل  اػػػر (ٗ)ـيْ ، كأبػػػك ُنَعػػػ(ٖ)ِحب ػػػلف، كلبػػػف (ٕ)لْىُبَ ػػػلِرؼّ ، ك (ٔ)قػػػلؿ أبػػػك لىكىاػػػد لىطيلىَّػػػ  ُقْ ػػػُت:
 ، (٘)لىْزرؼ 
: ل ُيعػػرؼ إل بهػػذل لىحػػداث، كىػػـ يقػػِ لىػػذ َهِب : "ىػػه صػػحب "، كقػػلؿ لبػػف حْػػر: "قػػلؿ (ٙ)لىػػذ َهِب ك 

َبػػه، (ٚ)بػػت ىػػه صػػحب  ىْػػكلز لإلرَّػػلؿ"فيػػه َّػػمعت، فمػػل   لبػػف حْػػر، فقػػلؿ: "كيكفانػػل فػػ  هػػذل ْػػـز  كَتَعق 
 .(ٛ)بأف ىه صحب ، فإنه ىيس مّمف ُيط ق لىكةـ ىغار معن " لْىُبَ لِرؼّ 

كى يػػه فػػلىر لْد أف  ىػػػه صػػحب   لتفػػػلؽ هػػذل لىعػػػدد لىكباػػر مػػػف ْهلبػػذ  ى مػػػلِ لىْػػرح كلىت عػػػداِ، 
ػػػحب  ىقبيصػػػ ،  نػػػه قػػػلؿ فػػػ  لىكلشػػػف: "ىػػػه  لىػػػذ َهِب كلىظ ػػػلهر أف  ترلْػػػع ىػػػف قكىػػػه لىػػػذؼ انفػػػ  فيػػػه لىص 

 صحب " كهك مف أكل ر كتبه ف  هذل لىفف. كللا تعلى  أى ـ.
حيح  لىت  ذكرتهل ف  لىت  ريس إىػ  لىحَّػف ىغاػرو، قػلؿ ل ىبػلن : "كهػذل  كلىحداث ارتق  بشكلهدو لىص 

لىه  قلت  غار صلىد بف ى باد ... كقبيص  بف كقلص، صحلب  ىه هذل لىحداث ... إَّنلد ضعاف، ْر
 .(ٜ)ىكف لىحداث تشهد ىه ل حلداث لىت  قب ه فهك صحيد ىغارو"

, من الت اسعة  -ٖٚ , أبو الحسن الَبْصريُّ , مات سـنة (ٓٔ))د( َعْوُن ْبُن َكْيَمِس ْبِن اْلَحَسِن الت ِميِميُّ
 .(ٔٔ)ماوتين

: َقلَؿ ل َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٕٔ)ِ َق ىذ َهِب   َْ  .(ٖٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
  .(٘ٔ)لى َِّقلتف   ِحب لفكذكرو لبف  ،(ٗٔ): "ىـ اب غن  إل  ار"َأُبك َدلُكدَقلؿ أقوال النُّلاد فيو: 

 

                                                           

 (.ٜٕٙٛ/ رقـ ٜٖ/ ٚلىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )( ٔ)
 (.ٔٛٚ/ رقـ ٖٚٔ/ ٚ) ِىْ ُبَ لِرؼّ بار ( لىتلريخ لىكٕ)
 (.ٕ٘٘/ رقـ ٕٚ/ ٔ) ِحب لف( مشلهار ى ملِ ل مصلر لبف ٖ)
 (.ٖٖٖٕ/ ٗ( معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ )ٗ)
 (.ٕٙٙٗ/ رقـ ٖٙٙ/ ٗ( أَّد لىغلب  ف  معرف  لىصحلب  لبف ل  ار )٘)
 (.ٓ٘٘ٗ/ رقـ ٖٖٔ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٙ)
 (.ٛٚٓٚ/ رقـ ٖٗٔ/ ٘  ف  تمااز لىصحلب  لبف حْر )( لإلصلبٚ)
 (.ٛٚٓٚ/ رقـ ٖٗٔ/ ٘) لىمصدر نفَّه( ٛ)
 (.ٔٙٗ/ رقـ ٖٕٖ/ ٕ( صحيد أب  دلكد ىألىبلن  )ٜ)
ر )( ٓٔ) َْ  (.ٕٕ٘٘/ رقـ ٖٗٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٔٔ)  (.ٕٖٕ/ رقـ ٛٚٔٔ/ َٗتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٜٖٔٗ/ رقـ ٕٓٔ/ َٕكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )لى( ٕٔ)
ر )( ٖٔ) َْ  (.ٕٕ٘٘/ رقـ ٖٗٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) ُاْنَظر:( ٗٔ) َْ ِِ لىرِّ  (.٘٘٘ٗ/ رقـ ٗٙٗ/ َٕٕتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.ٗٙٚٗٔ/ رقـ ٘ٔ٘/ ٛلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٘ٔ)
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 .(ٔ): "ل أىرفه"َأْحَمد ْبف َحْنَبِكقلؿ 
 ، كىرفه غارو كمل هك كلضد.(ٕ)قد ركػ ىنه ْمع ُقْ ُت:

، ىق ػ  حدا ػه ل ىطعػف فيػه. كللا َمْقُبْكؿ، كقكؿ لبف حْر فيه: لىذ َهِب ، كمل قلؿ ِ َق  َصُة الَلْوِل ِفْيِو:ُخاَل 
 أى   كأى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
 ، كهك ى   لىنحك لىتلى :حدا ًل كلحدلً  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 

ُدكَِّػػ   َرِحَمػػُه للُا َتَعػلَى  ُكدَأُبػك َدل َقػلَؿ لإِلَمػػلـُ  ػكٍؼ لىَّ  ُْ َ َنل َأْحَمػُد ْبػػُف َىِ ػ ِّ ْبػػِف َُّػَكْيِد ْبػػِف َمْن : َحػػد 
َ َنل (ٖ) ، َحػػد 

ـْ َاْ ػُرْج َفَقَعػَد َبْعُضػَنل، فَ (ٗ)َىْكُف ْبُف َكْهَمٍس، َىْف َأِبيِه َكْهَمسٍ  ـُ َىػ َمػل َةِ  ِبِمًنػ  َكلإْلِ َقػلَؿ ، َقلَؿ: ُقْمَنل ِإَى  لىص 
ِِ لْىُككَفِ : َمل ُيْقِعػُدَؾ؟  َ ِن  َىْبػُد  :ُقْ ػتُ ِى  َشْاٌخ ِمْف أَْه ػْاُخ: َحػد  ػُمكُد: َفَقػلَؿ ِىػ  لىش  لْبػُف ُبَرْيػَدَ ، َقػلَؿ: َهػَذل لىَّ 

 َ َْ لىر ْحَمِف ْبُف َىْكََّػ
ػ(٘) ِِ ْبػِف َىػلِزٍب رضػ  للا ىنػه، َقػلَؿ: "ُكن ػل َنُقػكـُ ِفػ  لىص  ُفكِؼ َىَ ػ  َىْهػِد ، َىػِف لْىَبػَرل

 ِ ػػػَر"، َقػػػلَؿ: َكَقػػػلَؿ: "ِإف  ّللا َ َكَمَةِئَكتَػػػُه ُيَصػػػ  كفَ  (ٙ)َطػػػِكيًة  ملسو هيلع هللا ىلصَرَُّػػػكِؿ ّللا  َِ َأْف ُيَكبِّ َقْبػػػ
 (ٛ)َىَ ػػػ  لى ػػػِذاَف َاُ ػػػكفَ  (ٚ)

ِ ِمْف ُ ْطَك ٍ  ُفكَؼ لْ َُكَؿ، َكَمل ِمْف ُ ْطَكٍ  َأَحب  ِإَى  ّللا  ُِ ِبَهل َصفًّل" (ٜ)لىص  َيْمِشاَهل َيِص
(ٔٓ). 

                                                           

ْرُح ( ٔ) َْ ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )لى  (.ٜٕ٘ٔ/ رقـ ٖٛٛ/ َٙكلىت ْعِدْا
لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) ُاْنَظر:( ٕ) َْ ِِ لىرِّ  (.٘٘٘ٗ/ رقـ ٗٙٗ/ َٕٕتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
مف لىحلدي  ىشر ، ملت صدكؽ، ( أحمد بف ىبد للا بف ى   بف َّكيد بف مْنْكؼ، أبك بكر لىَّدكَّ ، لىمْنْكف ، ٖ)

َأُبك ، ك لْىُبَ لِرؼّ : كركػ َىْنُه: لىذ َهِب ، كقلؿ لى َِّقلتف   ِحب لف: صلىد، كذكرو لبف لىن ََّلِئ ّ نتاف ك مَّاف. قلؿ َّن  ل 
" مشهكر ىند لىف ر بف  ُمَحم د، ك ُ َزْيَم ، كلبف لىن ََّلِئ ّ ، ك َدلُكد بع ك، ككلف  لْىُبَ لِرؼّ لىَبْصةنّ . كى َبْصَةن  ىنه "ِْز
ر ) ُاْنَظر:، كىـ ُاذكر فيه ْرح. لْىُبَ لِرؼّ ، كهك شاخ لىذ َهِب كمل قلؿ  ِ َق  ْ ُت:قُ . ِ َق  َْ / ٔٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )(، ٕٙٔٔٔ/ رقـ ٖٓ/ ٛ) لى َِّقلت(، ٕٔ/ رقـ ٓٛ/ ٔ) لىن ََّلِئ ّ (، مشا   ٛ٘رقـ  / رقـ ٕٚ/ َٙتلِرْيُخ لإِلََّْة
ٕٙ.) 

َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف ، مف لى لمَّ ، ملت َّن  تَّع كأربعاف. ِ َق س بف لىحَّف لىتميم ، أبك لىحَّف لىبصرؼ، مَ هْ ( كَ ٗ)
ر ) َْ  (. ٓٚٙ٘/ رقـ ٕٙٗص َح

َْ  لىَهْمدلن ، لىككف ، ٘) ر َتْقِرْيُب لىت  ، مف لى لى  ، قتِ بلىزلكي  مع لبف ل شعث. ِ َق ( ىبد لىرحمف بف َىْكََّ َْ ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٜٖٚ/ رقـ ٖٚٗص )
 (.ٖٔ/ ٖ( َطِكيًة: نصب ى   أنه صف  ىمصدر محذكؼ، أؼ: قيلمًل طكيًة. شرح أب  دلكد ى عان  )ٙ)
َ َكَمَةِئَكَتُه ُيَص  كَف: لىصة  مف للا: لىرحم ، كمف لىمةئك : لإلَّتغفلر. شرح أب  دلكد ى عان  )ٚ)  (.ٖٔ/ ٖ( ِإف  ّللا 
( َاُ كَف: مف لىَكْى ، كهك لىُقرب كلىدنك، مف َكى  ا  ، مف بلب َكرث ارث، كأص ه: َاُ كف َاْكىُاكف، حذفت لىكلك ىكقكىهل ٛ)

باف لىيلِ كلىكَّر ، كهذو قلىد  ف  بلب لىم لؿ كمل ف  َيعد كيَهُب كنحكهمل، فبق  َا ُاكف فحذفت لىضم  لَّت قلىهل 
لىيلِ كلىكلك، فحذفت لىيلِ  ف لىكلك ىةم  بلىْمع،  ـ أبدىت كَّر  لىةـ ضمً  ى   لىيلِ، فلْتمع َّلكنلف كهمل 

 (.ٖٔ/ ٖ ِْ لىكلك، فَصلر اُ كف ى   كزف َيُعكف ،  ف لىمحذكؼ منه فلِ لىك م  كلمهل. شرح أب  دلكد ى عان  )
 (.ٕ٘٘ـ / رقٖٔ/ ٖ( ُ ْطَك : بعد مل باف لىقدماف ف  لىمش . شرح َّنف أب  دلكد ى عان  )ٜ)
 (.ٖٗ٘/ رقـ ٜٗٔ/ ََُّٔنُف َأِب  َدلُكد )( ٓٔ)
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 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ   .(ٔ)ِبِمْ ِ هِ أب  دلكد به  ِمْف َطِرْيقِ  لىَبْاَهِق ّ  َأْ َرَْ
ػػػػهُ ك   (٘)ُصػػػػػْكرٍ ، َىػػػػْف َمنْ (ٗ)َأِبػػػػ  لْ َْحػػػػػَكصِ  ِمػػػػػْف َطِرْيػػػػقِ  ِكَةُهَمػػػػل  (ٖ)لىن ََّػػػػػلِئ ّ ، ك (ٕ)َأُبػػػػك َدلُكد َأْ َرَْ
  م تصرًل.
هُ َأ ْ ك  ِ لىن َ ِع ِّ (ٙ)أب   لىد ل حمر ِمْف َطِرْيقِ  لْىَحلِكـ َرَْ    (ٛ)ِبَنْحِكو (ٚ)، ىف لْىَحََِّف ْبِف ُىَبْاِد ّللا 

(  ِكَةُهَمل   .(ٜ)لْىَيلِم ِّ  َىْف َطْ َح )منصكر، كلىَحََُّف بُف ىباد للا لىن َ ِع  
ػػهُ ك  ِريػػر ْبػػف َحػػلِزـ(ٓٔ)ْهػػبلْبػػف كَ  ِمػػْف َطِرْيػػقِ  َأْحَمػػد ْبػػف َحْنَبػػِ َأْ َرَْ َْ ، ىػػف 

، ىػػف أبػػ  ِإَّْػػَحلؽ (ٔٔ)
ْبػػػِد )َطْ َحػػػ  لْىَيػػػلِمّ ، كأبػػػك إَّػػػحلؽ لىَهْمػػػدلن ( َىػػػْف ىَ  ِكَةُهَمػػػل  (ٖٔ)بػػػل تةؼ بعػػػض لى فػػػع (ٕٔ)لْىَهْمػػػَدلِن ّ 

 َْ  ، به. لىر ْحَمِف ْبِف َىْكََّ
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ػػاخ ضػػعاف لإلَّػػنلد، فيػػه شػػاخ مْهػػكؿ، كيرتقػػ  إَّػػن لدو إىػػ  لىحَّػػف ىغاػػرو، فقػػد ُتكبػػع فيػػه لىش 
ػػ ُمَتلَبَعػػ   َْ ، دَ ْمػػمػػف ِقَبػػِ ط حػػ  لىَيػػلِم ، كأبػػ  إَّػػحلؽ لىهَ  َتلم  لن  فػػ  ركلاتػػه ىػػف ىبػػد لىػػرحمف بػػف َىْكََّػػ

، ُمَتلَبَع  َنلِقَص كُتكبع فيه َىْكف بف َكْهَمس مف ِقَبِ أب  ل حكص، كأب   لىد ل حمر، كلبف كهب أيضًل 

                                                           

َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٔ)  (.ٕٕ٘ٛرقـ  ٕٖ/ ٕلىَّ 
 (.ٗٙٙ/ رقـ ٛٚٔ/ ََُّٔنُف َأِب  َدلُكد )( ٕ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٖ)  (.ٚٛٛ/ رقـ ٖٔٗ/ ٔلىَّ 
مته )ص  ، صلحب حداث.، متقفِ َق ( َّةـ بف َّ يـ لىحنف ، ٗ)  (.َّٖٕٚبق تْر
 ملت ل ىمش، طبق  مف ادىس، ل ككلف  بت، ،ِ َق  لىككف ، ىتلب، أبك لىَّ م ، للا ىبد ، بفرمِ تَ عْ ( منصكر بف لىمُ ٘)

 كملئ . ك ة اف ل نتاف َّن 
دكؽ ا ط ِ، مف لى لمن ، ملت َّن  تَّعاف أك قب هل كىه ر، لىككف ، صمَ حْ ؼ، أبك  لىد ل َ دِ زْ لف ل َ ي  ( َّ يملف بف حَ ٙ)

ر )ص  َْ  (.ٕٚٗ٘/ رقـ ٕٓ٘بضع كَّبعكف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، أبك ىُ ٚ) ، فلضِ، مف لىَّلدَّ ، ملت َّن  تَّع ك ة اف، كقاِ ِ َق   لىككف ، كَ رْ ( لىحَّف بف ىباد للا بف ىرك  لىن َ ِع  

ر )َتْقِريْ بعدهل ب ةث.  َْ  (.ٕٗ٘ٔ/ رقـ ٕٙٔص ُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٛ)  (.ٙٛٚ/ رقـ ٖٖٚ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
، لىككف ، ٜ) ، قلرؼِ، فلضِ، مف لى لمَّ ، ملت َّن  ل نت  ىشر  أك ِ َق ( ط ح  بف ُمَصرِّؼ بف ىمرك بف كعب لىَيلِم  

ر )َتْقِرْيُب لىت ْهذِ بعدهل.  َْ  (.ٖٖٗٓ/ رقـ ٖٕٛص ْاِب لْبِف َح
مته. ىلبد ،حلفع ،( ىبد للا بف كهب ِ َق ٓٔ)  (.ٓٚ)ص  َّبق تْر
(ٔٔ َْ مته )ص ىكف ف  حدا ه ىف قتلد  ضعف، كىه أكهلـ إذل حدث مف حفظه  ِ َق  ،ر بف حلـزيْ رِ (    (.ٕٕٚ. َّبق تْر
ِبْيِع ، ِ َق  مك ر ىلبد (ٕٔ) مته )ص ىمرك بف ىبد للا بف ىباد، أبك إَّحلؽ لىَّ   (.ٖٛٔ. َّبق تْر
ث كل  لر لىكلقع  (. قلؿ لبف لىُمَ قِّف: هذل إَّنلد ْاد. ت ريس ل حلدإٔٙٛٔ/ رقـ ٘ٛ٘/ ٖٓ( مَّند َأْحَمد ْبف َحْنَبِ )ٖٔ)

 (.ٖ٘ٛ/ ٖف  لىشرح لىكبار لبف لىُمَ قِّف )
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ػػػلُو ِبَهػػػَذل لى  ْفػػػِع" َحػػػلِكـلىْ قػػلؿ  َْ ـْ ُاَ رِّ ػػػْاَ ْاِف َكَىػػػ لىن يَّػػػلبكرؼ: "َهػػػَذل َحػػػِداٌث َصػػػِحيٌد َىَ ػػػ  َشػػػْرِط لىش 
، كقػػػلؿ (ٔ)

 .(ٕ)ِبِإََّْنلد حَّف" َأُبك َدلُكدلىن ككؼ: "َرَكلُو 
, َأُبو اْلُحَصينَمْرَواُن ْبُن ُرْؤَبةَ )د(   -ٗٚ ِمِبيُّ ـْ  .(ٖ)اْلِحْمِصي, من الخامسة , الت 

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٗ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(٘)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
 .(ٙ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف أقوال النُّلاد فيو: 
 ، كمل قلؿ لبف حْر. كللا تعلى  أى ـ.َمْقُبْكؿ ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
َراَسُة الت ْطِبْيِلي    ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:الدِّ
  ، كهك ى   لىنحك لىتلى :حدا ًل كلحدلً  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 

َ َنل َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  َ َنل (ٚ)ْبُف لْىُمَصف   لْىِحْمِص    ُمَحم د: َحد  ، (ٛ)ْبػُف َحػْربٍ  ُمَحم ػد، َحػد 
، َىػػْف َىْبػػِد لىػػر ْحَمِف ْبػػِف َأِبػػ  َىػػْكؼٍ ، َىػػْف (ٜ)ْاػػِدؼِّ بِ َىػػِف لىز   ـِ ْبػػِف (ٓٔ)َمػػْرَكلَف ْبػػِف ُرْؤَبػػَ  لىت ْغِ ِبػػ ِّ ، َىػػِف لْىِمْقػػَدل

 ِ ػػػَبلِع، َكَل لْىِحَمػػػلُر  ملسو هيلع هللا ىلصَمْعػػػِدؼ َكػػػِرَب رضػػػ  للا ىنػػػه، َىػػػْف َرَُّػػػكِؿ ّللا  ِ  ُذك َنػػػلٍب ِمػػػَف لىَِّّ َقػػػلَؿ: "َأَل َل َيِحػػػ

                                                           

ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٔ)  (.ٙٛٚ/ رقـ ٖٖٚ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٕٚٗ/ رقـ ٚٓٚ/ ٕ) ى ن َكِكؼّ (  ةص  ل حكلـ ف  مهملت لىَّنف كقكلىد لإلَّةـ ٕ)
ر )( ٖ) َْ  (.ٛٙ٘ٙ/ رقـ ٕٙ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٗٙ٘/ رقـ ٖٕ٘/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)
ر )( ٘) َْ  (.ٛٙ٘ٙ/ رقـ ٕٙ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٙ٘٘/ رقـ ٕ٘ٗ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٙ)
ر ، ملت َّن  َّت كأربعاف. ( ُمَحم د بف ُمَصف   بف به كؿ لىحمص ، لىقرش ، صدكؽ، ىه أكهلـ، ككلف ادىس، مف لىعلشٚ)

(، كزلد بشلر معركؼ ٜٚ٘ؼ ىف لىمعْـ لىمشتمِ )رقـ زِّ قلؿ أبك حلتـ: صدكؽ. قلؿ لىن ََّلِئّ : صلىد. ُقْ ُت: نق ه لىمِ 
ف  تحقيقه ىتهذاب لىكملؿ: كقلؿ لىن ََّلِئّ  ف  مكضع آ ر: صدكؽ. َكَقلؿ َصلِىد ْبف ُمَحم د لْىَبْغَدلِدّؼ: كلف م  طًل، 

ك أف يككف صلدقًل، كقد حدث بأحلداث منلكار.  كذكرو لبُف ِحب لف ف  كتلب "لى َِّقلت"، َكَقلؿ: َكلَف ا ط ِ. ُقْ ُت: كأْر
هك صدكؽ، كلبف ِحب لف متشدد ف  لىتْريد، كقكؿ َصلِىد ْبف ُمَحم د لْىَبْغَدلِدّؼ بأنه حدث بمنلكار، يحتلج ىدرلَّ  هذو 

ََّْتلِنّ  متلبع  نلقص  كمل ل حلداث، أمل حدا ه ف  هذو لى ِْ درلَّ  فهك صحيد، كقد تكبع فيه مف قبِ أب  دلكد لىَِّّ
ر )ص  َْ ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ ٖٗٓٙ/ رقـ ٚٓ٘هك كلضد ف  لىت ريس. ُاْنَظر: َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ (، لى

لؿ ِىْ ِمزِّؼ )ٔٔٗ٘ٔ/ رقـ ٓٓٔ /ٜ(، لى َِّقلت لْبف ِحب لف )ٙٗٗ/ رقـ ٗٓٔ/ ٛ) َْ ِِ لىرِّ / ٕٙ(، َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.ٖٔٙ٘/ رقـ ٜٙٗ

مته. ِ َق ،  نِ َل كْ ( ُمَحم د بف حرب لى ُ ٛ)  (.ٖٕٔ)ص  َّبق تْر
،  بت، مف كبلر أصحلب لىزهرؼ، مف ِ َق ىُهَذْاِ لىحمص ، لىقلض ، ؼ، أبك لدِ اْ بِ بف لىكىاد بف ىلمر لىز   ُمَحم د( ٜ)

ر )لىَّلبع ، ملت َّن  َّت، أك َّبع، أك تَّع كأربعاف.  َْ  (.ٕٖٚٙ/ رقـ ٔٔ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
(ٔٓ ُْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب . ، مف لى لني ، يقلؿ: أدرؾ لىنب  ملسو هيلع هللا ىلصِ َق لىحمص ، لىقلض ،  ، ّ شِ رَ ( ىبد لىرحمف بف أب  ىكؼ لى

ر ) َْ  (.ٜٖٗٚ/ رقـ ٖٛٗص لْبِف َح
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، َكَل لى  َقَطُ  ِمْف َملِؿ ُمَعلَهدٍ لْ َْه ِ  ـْ َيْقػُركُو َفػِإف  َىػُه (ٕ)ِإل  َأْف َيََّْتْغِنَ  َىْنَهل (ٔ)   ٍِ َضػلَؼ َقْكًمػل َفَ ػ ، َكَأي َمل َرُْ
ِِ ِقَرلوُ  ـْ ِبِمْ  َأْف ُيْعِقَبُه
(ٖ)"(ٗ). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
ت .بت ريْه دكف أصحلب لىكتب  َأُبك َدلُكدلنفرد   لىَِّّ

ػػهُ  ػػَد  َأُبػػك َدلُكد َأْ َرَْ ْْ ىػػف َىْبػػد لْىَكه ػػلب ْبػػف َن
َحِريػػِز ْبػػِف ، َىػػْف (ٙ)، ىػػف َأبػػ  َىْمػػِرك ْبػػف َكِ اػػر ْبػػف ِداَنػػلر(٘)

 .(ٛ)، َىْف َىْبد لىر ْحَمف ْبف َأِب  َىْكؼ به بزيلد  أىفلظ(ٚ)ُىْ َملف
َأِب  َ ْعَ َب   ِمْف َحِدْاثِ بمعنلو، كآ ر  (ٜ)ىنهملىبد للا بف ىبلس رض  للا  ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ 

هُ ببعض لى فع،  (ٓٔ)لْىُ َشِنّ  رض  للا ىنه  .َأُبك َدلُكدمل َأْ َرَْ
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

، كيرتق  إى  لىحَّف ىغارو  نػه قػد ُتكبػع فيػه مػف ِقَبػِ ضعاف لإلَّنلد،  ف فيه َمْرَكلف ْبف ُرْؤَب 
لىه  قلت غار َمْرَكلف ْبف ُرْؤَبػ  ىػـ اك قػه َتلم    َملَف متلبعَحِريِز ْبِف ُى ْ  ، قلؿ ل ىبلن : "إَّنلدو حَّف، كْر
 . (ٔٔ)"ِحب لفغار لبف 
ػحيد ىغاػرو بلىشػكلهد لىمػذككر  فػ  لىت  ػريس، كصػححه ل ىبػلن  ُقْ ُت: . كللا (ٕٔ)كيرتق  متنػه إىػ  لىص 

 تعلى  أى ـ. 

                                                           

 (.ٗٛ/ ٕٓ( لىُمَعلَهد: هك لىذؼ ىه ىهد مف أهِ لىكتلب مف لىكفلر. شرح َّنف أب  دلكد ىعبد لىمحَّف لىعبلد )ٔ)
 (.ٗٛ/ ٕٓىعبد لىمحَّف لىعبلد ) ( ِإل  َأْف َيََّْتْغِنَ  َىْنَهل: إل إذل تركهل كزهد فاهل. شرح َّنف أب  دلكدٕ)
ِِ ِقَرلُو: يعن : ىه أف يأ ذ منهـ بم ٖ) ـْ ِبِمْ  ـْ َيْقُركُو َفِإف  َىُه َأْف ُيْعِقَبُه ٍِ َضلَؼ َقْكًمل َفَ  ِ مل يَّتحقه. شرح َّنف ( َكَأي َمل َرُْ

 (.ٗٛ/ ٕٓأب  دلكد ىعبد لىمحَّف لىعبلد )
 (.ٖٗٓٛ/ رقـ ٖ٘٘/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٗ)
د  لىَحْكطِ ٘) ْْ ر    ( ىبد لىكهلب بف َن َْ ، أبك ُمَحم د، ِ َق ، مف لىعلشر ، ملت َّن  ل نتاف ك ة اف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٕٗٙٗ/ رقـ ٖٛٙ/ ٔ)
ت َّن  تَّع ( ى ملف بف َّعاد بف ك ار بف دانلر لىقرش ، َمْكَلُهـ، أبك ىمرك لىحمص ، ِ َق ، ىلبد، مف لىتلَّع ، ملٙ)

ر )ص  َْ  (.ٕٚٗٗ/ رقـ ٖٖٛكملئتاف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ل فَمْقُبْكؿ  كقاِ حريز بف ى ملف ، نِ َل كْ لى ُ   ِهك َّعاد بف هلن، قاِ: ز بف ى ملفيْ رِ ( حَ ٚ) مته )ص كلم . َّبق تْر

ٕٕ٘.) 
 (.ٗٓٙٗ/ رقـ ٕٓٓ/ ٗ)ََُّنُف َأِب  َدلُكد ( ٛ)
 (. ٖٖٓٛ/ رقـ ٖ٘٘/ ٖ) لىمصدر نفَّه( ٜ)
 (.ٕٖٓٛ/ رقـ ٖ٘٘/ ٖ) لىمصدر لىَّلبق( ٓٔ)
 (.ٕٓٚٛ/ ٕٚٛ/ ٙ( َّ َّ   ل حلداث لىصحيح  كش ِ مف فقههل كفكلئدهل ىألىبلن  )ٔٔ)
 (.ٖٗٓٛ/ رقـ ٖٗٓ/ ََُّٛنُف َأِب  َدلُكد )( صحيد كضعاف ٕٔ)
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ـــُن َحْ ـــصس ال  -٘ٚ , مـــن العاشـــرة, مـــات ســـنة ــــالث وعشـــرين)د( َمْيـــِديُّ ْب ـــو َأْحَمـــدس , َأُب ـــَداِديُّ ـْ  َب
 .(ٔ)وماوتين

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٕ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٖ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
ــو:  َقػػلتفػػ   ِحب ػػلفذكػػرو لبػػف أقــوال النُّلــاد في ، كلى طاػػب (٘)َّػػـبػػف قل َمَّْػػَ َم لؿ كقػػ، (ٗ)، كقػػلؿ: "شػػاخ"لى ِّ

 ". ِ َق : "(ٙ)لىبغدلدؼ
، ىق ػ  حدا ػه َمْقُبػْكؿكقد كلفق فيه لىن قلد، كقكؿ لبف حْر فيػه:  لىذ َهِب ، كمل قلؿ ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

 ل ىطعٍف فيه. كللا تعلى  أى ـ.
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

َ َنل َمْهػِدؼ  ْبػُف َحْفػٍص، َرِحَمػُه للُا َتَعػلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ حدا ًل كلحدًل   ُكدَأُبك َدلأ رج ىه  : َحػد 
ػلدٌ (ٚ)ْبػُف ُىَبْاػدٍ  ُمَحم دكَ  َ َنل َحم  ، ُيَقػلُؿ َىػُه: َدْيََّػـٌ (ٜ)، َىػْف َأا ػكبَ (ٛ)، لْىَمْعَنػ ، َقػلَل: َحػد  ٍِ ػ ، َىػْف َرُْ

، َكَقػلَؿ (ٓٔ)
َقػلَؿ لْبػُف ُىَبْاػٍد ِفػ  َحِداِ ػِه:  -، (ٔٔ)ْاٍد ِمْف َبِن  ََُّدكٍس، َىْف َبِشاِر ْبِف لْىَ َصلِصي ِ  رض  للا ىنػهلْبُف ُىبَ 

                                                           

ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ل( ٔ) َْ  (.ٜٕٜٙ/ رقـ ٛٗ٘ص ْبِف َح
 (.ٗٙٙ٘/ رقـ ٜٜٕ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٕ)
ر )( ٖ) َْ  (.ٜٕٜٙ/ رقـ ٛٗ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.٘ٓٓٙٔ/ رقـ ٕٔٓ/ ٜلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٗ)
 (.ٖٙٚٗ/ رقـ ٖٖٛ/ ٔٔ) ىمغ طلؼ( إكملؿ تهذاب لىكملؿ ٘)
 (.ٕٙٔٚ/ رقـ ٘ٛٔ/ ٖٔ)ى  طاب لىبغدلدؼ ذاكىه ( تلريخ بغدلد ك ٙ)
ر ، مف لىعلشر ، ملت َّن   ملف ك ة اف. ِ َق بف ىباد بف ِحَّلب، لىُغَبرؼ، لىبصرؼ،  ُمَحم د( ٚ) َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.٘ٔٔٙ/ رقـ ٜ٘ٗص )
ْهَضِم ، أبك إَّملىاِ لىبصهَ رْ ( حملد بف زيد بف دِ ٛ) َْ ،  بت، فقيه، قاِ إنه كلف ضريرًل، كىع ه طرأ ِ َق رؼ، ـ لَ ْزدؼ، لى

َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ى يه  نه صد أنه كلف يكتب، مف كبلر لى لمن ، ملت َّن  تَّع كَّبعاف كىه إحدػ ك ملنكف َّن . 
ر ) َْ  (.ٜٛٗٔ/ رقـ ٛٚٔلْبِف َح

ْ ِتَيلِن ّ ( أاكب بف أب  َتِمْيَم ، َكْيَّلف ٜ) ،  بت، حْ ، مف كبلر لىفقهلِ لىعبلد، مف لى لمَّ ، ِ َق صرؼ، ، أبك بكر لىبلىَِّّ
ر )ملت َّن  إحدػ ك ة اف كملئ  كىه  مس كَّتكف.  َْ  (.٘ٓٙ/ رقـ ٚٔٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ْ تِ ٓٔ) دكَّ ، َمْقُبْكؿ، مف لى لى  . ذكرو لبف ِحب لف ف  لى َِّقلت، كركػ ىنه: أاكب لىَِّّ َيلِنّ ، كقلؿ لىذ َهِب : ك ق، ( َدْيَّـ لىَّ 
دق  يعتدكف"، كتفرد  كقلؿ ف  مكضع آ ر: ل ُادرػ مف هك، ُيعرؼ بحدا ه ىف بشار بف لى صلصي : "إف أهِ لىص 

ر )ص  َْ ْ ِتَيلِنّ . ُقْ ُت: ل ُيعرؼ كمل قلؿ لىذ َهِب . ُاْنَظر: َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح (، ٖٖٛٔ/ رقـ ٕٔٓىنه أاكب لىَِّّ
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )ٕ٘ٓٙ/ رقـ ٕٕٓ/ ٗلى َِّقلت لْبف ِحب لف ) َْ ِِ لىرِّ (، ٙٓٛٔ/ رقـ ٔٓ٘/ ٛ(، َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.ٕ٘ٛٙ/ رقـ ٜٕ/ ٕ(، ِمْاَزلُف لإِلْىِتَدلؿ ِى ذ َهِبّ  )ٔٛٗٔ/ رقـ ٖٗٛ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )

َرِ . معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ )( َبِشاٌر لْ َََّْ ِم   َأبُ ٔٔ) َْ : َبِشاُر ْبُف َمْعَبٍد ِمْف َأْصَحلِب لىش  َِ  (.ٜٜٖ/ ٔك ِبْشٍر، َكِقا
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 ِ ػَدَق ِ  -ََّم لُو َبِشاًرل  ملسو هيلع هللا ىلصَكَمل َكلَف لَُّْمُه َبِشاًرل، َكَىِكف  َرَُّكَؿ ّللا  َِ لىص  َقلَؿ: ُقْ َنل: ِإف  أَْه
، (ٕ)تَػُدكَف َىَ ْاَنػلَيعْ  (ٔ)

ـُ ِمْف َأْمَكلِىَنل ِبَقْدِر َمل َيْعَتُدكَف َىَ ْاَنل؟ َفَقلَؿ: "َل  َأَفَنْكُت
(ٖ)"(ٗ). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ  نعلن   َأْ َرَْ زلؽ لىص   ، (ٙ)بمعنلو َأُبك َدلُكده ِمْف َطِرْيقِ ، ك (٘)كفيه زيلد  ِبِمْ ِ هِ ىبد لىر 
ػنعل َمْعَمػر ِمػْف َطِرْيػقِ   (ٚ)كفيه زيلد  ِ هِ ِبِم ْ  لىَبْاَهِق ّ ك  ػْ ِتَيلِن ّ بػف رلشػد لىص  ، بػه ن ، ىػف أا ػكب لىَِّّ
 مرفكًىل.

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
ـ ل ُيعػػرؼ، كىػػـ ُاتػػلبع فيػػه، كركؼ مكقكًفػػل مػػرً  كأ ػػرػ مرفكًىػػل، قػػلؿ ََّػػيْ دَ  ضػػعاف لإلَّػػنلد، فيػػه

ـْ َاْرَفْعُه": "َرَكلُو َحم لُد ْبُف لىَبْاَهِق ّ  َزْيٍد َىْف َأا كَب َفَ 
كقد ركػ لإلملـ أبك دلكد حػداث مهػدؼ بػف حفػص ، (ٛ)

زلؽ ىػػف َمْعَمػػر"َأُبػػك َدلُكدكقػػلؿ مقركنػًل، كتكبػػع فيػػه،  . كللا تعػػلى  (ٓٔ)، ضػػعفه ل ىبػػلن (ٜ): "رفعػػه ىبػد لىػػر 
 أى ـ.
, َأُبو اْلَحَكِم, من -ٙٚ ادسة )د( َمْيُموُن ْبُن َجاَباَن اْلَبْصِريُّ  .(ٔٔ)الس 

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٕٔ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٖٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
 

                                                           

َدَق : هـ لىمصدقكف، أؼ: لىعملؿ لىذاف يأتكف ىْبلي  لىصدق . شرح َّنف أب  دلكد ىعبد لىمحَّف لىعبلد )ٔ) / ٛ( أَْهِ لىص 
ٗٗٛ.) 

 (.ٛٗٗ/ ٛبأف يأ ذكل أك ر ممل هك كلْب ى انل. شرح َّنف أب  دلكد ىعبد لىمحَّف لىعبلد )( َيْعَتُدكَف َىَ ْاَنل، أؼ: ٕ)
ـُ ِمْف َأْمَكلِىَنل ِبَقْدِر َمل َيْعَتُدكَف َىَ ْاَنل؟ َفَقلَؿ "َل"، أؼ: ىيس ىإلنَّلف أف يكتـ شائًل مف ملىه بقدٖ) ر ذىؾ لىش ِ لىذؼ ( َأَفَنْكُت

مف لىملؿ حت  ل ا رج ْذى ، كيْعِ ذىؾ ف  مقلبِ مل أ ذ منه ظ مًل، فقلؿ  يعتدػ ى يه. يعن : أنه ا ف  شائلً 
لىرَّكؿ ملسو هيلع هللا ىلص: "ل"   ف كتـ لىملؿ كلىتر يص بكتـ لىملؿ قد اؤدؼ بأصحلب ل مكلؿ إى  إ فلِ أمكلىهـ، كيتعكدكف 

 (.ٜٗٗ، ٛٗٗ/ ٛلىكذب كلم فلِ لىحقيق  كلىكلقع. شرح َّنف أب  دلكد ىعبد لىمحَّف لىعبلد )
 (.ٙٛ٘ٔ/ رقـ ٘ٓٔ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٗ)
 (. ٛٔٛٙ/ رقـ ٘ٔ/ ٗ( مصنف ىبد لىرزلؽ لىصنعلن  )٘)
 (. ٚٛ٘ٔ/ رقـ ٘ٓٔ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٙ)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٚ)  (.ٕٖٙٚ/ رقـ ٘ٚٔ/ ٗلىَّ 
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٛ)  (.ٕٖٚٚ/ رقـ ٘ٚٔ/ ٗلىَّ 
 (. قلؿ ل ىبلن : ضعاف.ٚٛ٘ٔ/ رقـ ٘ٓٔ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٜ)
 (.ٕٚٚ/ رقـ ٛٓٔ/ ٕ( ضعاف أب  دلكد ىألىبلن  )ٓٔ)
ر )( ٔٔ) َْ  (.ٗٗٓٚ/ رقـ ٙ٘٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜ٘ٚ٘/ رقـ ٖٔٔ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٕٔ)
ر )َتْقِرْيُب لىت ْهذِ ( ٖٔ) َْ  (.ٗٗٓٚ/ رقـ ٙ٘٘ص ْاِب لْبِف َح
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، (ٖ)كقػلؿ لَ ْزِدؼ: "ل ُيحػتس بػه"، (ٕ)لى َِّقػلتفػ   ِحب لف، كذكرو لبف (ٔ)"ِ َق قلؿ لىعْ  : "أقوال النُّلاد فيو: 
، (٘)، كقػلؿ لىعقا ػ : "ل يصػد حدا ػه"(ٗ)ع، ىف أب  هريػر  منػلكار"كقلؿ لبف لىْكزؼ: "ركػ ىف أب  رلف
لف، فقلؿ: ط  لبف لىقَ  كَتَعق َبه، (ٚ): "ىيس ممف ُيحتس به"  ِ اْ بِ شْ لإلِ ، كقلؿ (ٙ)كقلؿ لىُمْنذرؼ: "ل ُيحتس بحدا ه"

لَبلف َل  ُمَحم د"َفَأمل َمل لْىَتمدُو َأُبك  َْ  ُيْحَتس ِبِه، َفُهَك َشْ ِ ََّببه َأنه َرآُو ِف  َتْضِعيفه: مف َككف َمْيُمكف بف 
مف لْىْػْرح  ِف  لْىَمَكلِضع لى ِت  ُيفزع ِإَىْاَهل ِفيِه َكِف  َأْمَ لىه، َمْذُككًرل ِبِرَكلَي  َحم لد بف ََّ َم  َىنُه َفَقط، ُمْهِمةً 

ُهػكًل، َكِفْعِ ػِه ِفػيَمف َل َاػْرِكؼ َىنػُه أَ  ْْ ك ػر مػف َكلِحػد، َكقػد َبانػل َىَ ْيػِه ِفيَمػل قبػِ، َأف مػف َكلىت ْعِداِ، فلىتقدو َم
ِِ مػف يكػػكف  ف ىػػـ اػرك َىػف أحػػدهـ ِإل  َكلِحػد، َكَمْيُمػػكف ِ َقػ َهػؤَُل ، َكقػد قبػػِ ُهػَك َْملَىػ  ِمػػْنُهـ ىمػل ك قػكل، َكلِم

 .(ٛ)به  فلى مه"، ذكرو ِف  ِكَتلِ َق (: ِإن ه َبصِرؼ  ّ  ِ ْْ َهَذل، قد َقلَؿ ِفيه: لْىُككِف  )يعن  لىعِ 
: "مْهػكؿ" لبػف لىت ركمػلن ، فقػلؿ:  كَتَعق َبػه، (ٓٔ): "غاػر معػركؼ"لىَبْاَهِقػ ّ ، كقػلؿ (ٜ)كقلؿ لبف حػـز
ػ ػلدَ "بػِ هػك معػركؼ، ركػ ىنػه: لىحم   (، كلىمبػلرؾ بػف فضػلى ، كك قػػه مَ  َ لد بػف ََّػلد بػف زيػد، كحم ػلف )حم 
، كقػػػلؿ (ٔٔ)فػػػ   قلتػػػه" ِحب ػػػلفىماػػػزلف: ذكػػػرو لبػػػف ، كقػػػلؿ صػػػلحب لِ َقػػػ لىعْ ػػػ ، كقػػػلؿ لىمػػػزؼ فػػػ  كتلبػػػه: 
بحدا ػه  سّ تَ ْحػ عِ كػِ مػف ىػـ يَ فكهِ ل زدؼ ُيعتد بتْريحه؟!،  ُقْ ُت:ل ىبلن : ىـ ُاك قه مف ُيعتد بتك يقه. 

رلَّ  لىت طبيقي . َّيأت ف  ذىؾ كبَّبب حدا ه لىمع كؿ لىذؼ  ؼّ دِ زْ مف هؤلِ تبعكل ل َ   ف  لىدِّ
كمػػػل قػػػلؿ لبػػػف حْػػػر، كلىمك قػػػكف ىػػػه مػػػف لىمتَّػػػله اف كلىمْػػػرحاف ىػػػه مػػػف  َمْقُبػػػْكؿ ِفْيـــِو: ُخاَلَصـــُة الَلـــْولِ 

 لىمتشدداف ف  لىتْريد، كلىكَّط بانهمل قكؿ لبف حْر. كللا تعلى  أى ـ.
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

  ، كهك ى   لىنحك لىتلى :حدا ًل كلحدلً  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 
َ َنل َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ   ، (ٕٔ)ْبُف ِىيََّ  ُمَحم د: َحد 

                                                           

ِ  ّ  لى َِّقلت( معرف  ٔ) ْْ  (.ٛٙٙٔ/ رقـ ٘ٗٗ/ ٔ) ِىْ ِع
 (.ٖٜٜٓٔ/ رقـ ٔٚٗ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٕ)
 (.ٛٛٗٗ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ٖ( لىضعفلِ كلىمتركككف لبف لىْكزؼ )ٖ)
 (.ٛٛٗٗ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ٖ) مصدر نفَّه( لىٗ)
ر )َتْهِذْاُب لىت ْهِذاْ ( ٘) َْ  ىـ أى ر ى يه ف  لىضعفلِ لىكبار ى عقا  . ُقْ ُت:(، ٜٛٙ/ رقـ ٖٚٗ/ ِٓٔب لْبِف َح
 (.ٖ٘ٛٔ/ رقـ ٕ٘ٔ/ ٘ىكف لىمعبكد ى عظيـ آبلدؼ ) ُاْنَظر:( ٙ)
 (.ٜٕٗ٘/ رقـ ٖٔٛ/ َ٘بَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )( ٚ)
 (.ٖٔٛ/ ٘) لىمصدر لىَّلبق( ٛ)
 (.ٕٚ٘/ ٘( لىمح   بلآل لر لبف حـز )ٜ)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٓٔ)  (.ٙٔٓٓٔ/ رقـ ٖٖٛ/ ٘لىَّ 
ف  لىمطبكع مف كتلبه تهذاب  ِ َق ىـ أى ر ى   قكؿ لىمزؼ فيه  ُقْ ُت:(. ٕٚٓ/ ٘) لىَبْاَهِق ّ ( لىْكهر لىنق  ى   َّنف ٔٔ)

لؿ.  لىكملؿ ف  أَّملِ لىْر
مته )ص ُهَشْيـ بحداث لىنلس أى ـ مف كلف فقيه، ِ َق  ،ِىْيََّ ُف ب ُمَحم د (ٕٔ)  (.ٖ٘ٔ. َّبق تْر
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َ َنل َحم لدٌ  لَبلَف، َىْف َأِبػ  َرلِفػعٍ (ٔ)َحد  َْ ، َىْف َمْيُمكِف ْبِف 
 ملسو هيلع هللا ىلص، َىػْف َأِبػ  ُهَرْيػَرَ  رضػ  للا ىنػه، َىػِف لىن ِبػ ِّ (ٕ)

رَ  َْ  .(ٗ)"(ٖ)لُد ِمْف َصْاِد لْىَبْحرِ َقلَؿ: "لْى
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
ػػهُ  ػػلد بػػف زيػػد، بػػه  ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ِكَةُهَمػػل، (ٙ)أبػػ  دلكد ِمػػْف َطِرْيػػقِ  لىَبْاَهِقػػ ّ ، ك (٘)أبػػك ُنعػػيـ َأْ َرَْ حم 

 ب فظه.
هُ ك  ـِ (ٜ)لْىُمَع ِّػـِ  َحِباػبٍ  ِمػْف َطِرْيػقِ ، (ٛ)لىَبْاَهِقػ ّ ه ِمْف َطِرْيقِ ، ك (ٚ)َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ ، (ٓٔ)، َىػْف َأِبػ  لْىُمَهػزِّ

ٌِ ِمن ل َيْضِرُب ِبََّػْكِطِه َكُهػَك مُ  َرلٍد َفَكلَف َرُْ َْ ْحػِرـٌ، َىْف َأِب  ُهَرْيَرَ  رض  للا ىنه، َقلَؿ: َأَصْبَنل ِصْرًمل ِمْف 
َِ َىُه: َهَذل َل َيْصُ ُد َفُذِكَر َذِىَؾ ِى ن ِب ِّ   ، َفَقلَؿ: "ِإن َمل ُهَك ِمْف َصْاِد لْىَبْحِر".ملسو هيلع هللا ىلصَفِقا

                                                           

متهيكتب كلف أنه صد  نه ى يه طرأ كىع ه، ضريرلً  كلف إنه قاِ، فقيه،  بت، ِ َق  ،لد بف زيدم  ( حَ ٔ) )ص  ، َّبق تْر
ٕٜٙ.) 

ر )،  بت، مشهكر بكناته، مف لى لني . ِ َق أبك رلفع لىمدن ، نزيِ لىبصر ،  ،( نفيع لىصلئغٕ) َْ ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٛٔٚ/ رقـ ٘ٙ٘

َرلُد ِمْف َصْاِد لْىَبْحِر: ىدو مف صاد لىبحر  نه يشبهه مف حاث أنه ل يفتقر إى  تذكي ، أك ىمل قٖ) َْ اِ أف لىْرلد اتكىد ( لْى
 (.ٕٜٜ/ ٔمف لىحاتلف. لىتيَّار بشرح لىْلمع لىصغار ى منلكؼ )

 (.ٖ٘ٛٔ/ رقـ ٔٚٔ/ ٕ( ََُّنُف َأِب  َدلُكد )ٗ)
 (.ٕٜٛ/ رقـ ٙ٘ٚ/ ٕ( لىطب لىنبكؼ  ب  ُنَعْيـ ل صفهلن  )٘)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٙ)  (.٘ٔٓٓٔ/ رقـ ٖٖٛ/ ٘لىَّ 
 (.ٗ٘ٛٔ/ رقـ ٔٚٔ/ ٕلُكد )ََُّنُف َأِب  دَ ( ٚ)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٛ)  (.ٙٔٓٓٔ/ رقـ ٖٖٛ/ ٘لىَّ 
، مف صدكؽ لىبصرؼ، مكى  معقِ بف يَّلر، ل ت ف ف  لَّـ أبيه، فقاِ زلئد ، كقاِ زيد،  ُمَحم د( حباب لىمع ِّـ، أبك ٜ)

َْ لىَّلدَّ ، ملت َّن   ة اف.   (.٘ٔٔٔ/ رقـ ٕ٘ٔص ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
. قلؿ لبف معاف: ىيس بف َّفيلف، متركؾ، مف لى لى  ( أبك لْىُمَهزِّـ لىتميم ، لىبصرؼ، لَّمه: ازيد، كقاِ: ىبد لىرحمف ٓٔ)

لَرُقْطِن ّ بش ِ. كقلؿ لىعقا  : َل ُاَتلَبُع َىَ   َحِداِ ِه ، َكَل ُيْعَرُؼ ِإل  ِبِه، كقلؿ  ، اترؾ، كقلؿ : أَّلِ لىقكؿ فيه شعب لىد 
: ىيس ُزْرَى : مل أقرب حدا ه. كقلؿ لبف معاف: ضعاف، كقلؿ أبك َأْحَمد ْبف َحْنَبِ: َمْتُركُؾ لْىَحِداِث. كقلؿ لىن ََّلِئ ّ 

: كلف ممف اهـ كي ط ِ فيمل اركؼ ف مل ك ر ِحب لفبقكؼ، شعب  اكهنه، كقلؿ أبك حلتـ: ضعاف لىحداث، كقلؿ لبف 
 ُقْ ُت:بلت  رج ىف حد لىعدلى  قد تركه شعب ، كقلؿ أبك نعيـ: ركػ ىف أب  هرير  لىمنلكار. ف  ركلاته م لىف  ل  

ر ) ُاْنَظر:متركؾ كمل قلؿ لبف حْر.  َْ (، َّؤللت لبف لىْناد  ب  ٜٖٚٛ/ رقـ ٙٚٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
(، َّؤللت لىَبْرقلن  ٜٜٙٔ/ رقـ ٖٖٛ/ ٗ   )لىضعفلِ لىكبار ى عقا (،٘ٗ٘/ رقـ ٕٓٗ/ ٔزكريل يحا  بف معاف )

لَرُقْطِنّ  ) ُِ لْبِف َأِب  (، ٛٗٙ/ رقـ ٓٔٔ/ ٔ  )لئِ ََّ (، لىضعفلِ كلىمتركككف ى ن  ٕ٘٘/ رقـ ٔٚ/ ٔى د  ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ لى
/ رقـ ٓٙٔ(، لىضعفلِ  ب  ُنعيـ )ٙٚٔٔ/ رقـ ٜٜ/ ٖ) ِحب لف(، لىمْركحاف لبف ٜٕٔٔ/ رقـ ٜٕٙ/ َٜحلِتـ )
ٕٙٛ.) 
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ػػهُ ك  ػػه، كلبػػف (ٔ)لىتِّْرِمػػِذؼّ  َأْ َرَْ َْ َمل
ػػلد بػػف ََّػػَ َم  ِمػػْف َطِرْيػػقِ ، (ٕ) ـِ، بػػه بم ػػِ (ٖ)حم  ، ىػػف أبػػ  لْىُمَهػػزِّ

ـِ. حداث  َحِباٍب لْىُمَع ِّ
هُ ك  لَبلَف، َىْف َأِب  َرلِفٍع، َىْف حم لد بف زيد، ىَ  ِمْف َطِرْيقِ  (ٗ)مكقكًفل َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ َْ ْف َمْيُمكِف ْبِف 

َرلُد ِمْف َصْاِد لْىَبْحِر". َْ  َكْعِب ل ْحَبلر، َقلَؿ: "لْى
هُ ك  ِِ ْبػِف َيََّػلرٍ  (ٙ)، ىف َزْيِد ْبِف َأََّْ ـَ (٘)ملىؾ بف أنس َأْ َرَْ َِ (ٚ)ىػف َىَطػل : َأف  َكْعػَب لْ َْحَبػلِر َأْقَبػ

ـِ ِفػ  َرْكػبٍ  ػل ػل ِمػَف لىش  ـْ َكْعػٌب ِبَأْكِ ػِه، َقػلَؿ: َفَ م  ـَ َصػْاٍد، َفَأْفتَػلُه ػُدكل َىْحػ َْ ، َحت ػ  ِإَذل َكػلُنكل ِبػَبْعِض لىط ِريػِق، َك
ـْ ِبَهػَذل؟" َقػلُىكل: َكْعػ َفػِإنِّ  ٌب، َقػلَؿ: "َقِدُمكل َىَ   ُىَمَر ْبِف لْىَ ط لِب ِبلْىَمِداَنِ  َذَكُركل َذِىَؾ َىُه، َفَقلَؿ: "َمْف َأْفتَػلُك
ػرَ  َْ ٌِ ِمػْف  ػ ـْ ِرْْ ػَ  َمػر ْت ِبِهػ ـ  َىم ل َكلُنكل ِبػَبْعِض َطِريػِق َمك  ُعكل"، ُ  ـْ َحت   َتْرِْ ـْ َكْعػٌب َقْد َأم ْرُتُه َىَ ْيُك لٍد، َفَأْفتَػلُه

ـْ َأْف َيْأُ ُذكُو، َفَيْأُكُ كُو، َفَ م ل َقِدُمكل َىَ   ُىَمَر ْبِف لْىَ ط لِب َذَكػُركل َىػُه ذَ  ِىػَؾ، َفَقػلَؿ: "َمػل َحَمَ ػَؾ َىَ ػ  َأْف ُتْفِتػَاُه
ِبَاػػِدِو، ِإْف ِبَهػػَذل؟"، َقػػلَؿ: ُهػػَك ِمػػْف َصػػْاِد لْىَبْحػػِر، َقػػلَؿ: "َكَمػػل ُاػػْدِريَؾ؟" َقػػلَؿ: َيػػل َأِماػػَر لْىُمػػْؤِمِناَف، َكلى ػػِذؼ َنْفَِّػػ  

َتاْ  ـٍ َمر  ِِّ َىل  ِف.ِهَ  ِإل  َنْ َرُ  ُحكٍت َاْنُ ُرُو ِف  ُك
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

لَبلَف  َْ كىكنػه ل ُيفػرح  كبع مف ِقَبِ َأِب  لْىُمَهزِّـ، كقد تُ َمْقُبْكؿإَّنلدو ضعاف،  ف فيه َمْيُمكُف ْبُف 
ـِ: "َأُبػك لْىُمَهػػزِّ  همل بعػد ذكػػر ركليػ ِمػْف َحػِدْا ِ فػ  لىمرفػكع  َأُبػػك َدلُكدبػه   نػه متػركؾ. ف ػذل قػلؿ  ـِ َأِبػ  لْىُمَهػزِّ
" ِميًعل َكْهـٌ َْ َضِعاٌف َكلْىَحِداَ لِف 
ىقب حداث أب  لىُمَهػزِّـ: "هػذل حػداث غريػب ل نعرفػه  لىتِّْرِمِذؼّ ، كقلؿ (ٛ)

  ،(ٜ) "بَ عْ ـ فيػه ُشػ  ػكَ أب  لىُمَهزِّـ، ىف أب  هرير ، كأبك لىُمَهزِّـ لَّمه: ازيد بػف َّػفيلف، كقػد تَ  ِمْف َحِدْاثِ إل 
 ل اتػلبع ى ػ  حدا ػه، كل ُيعػرؼَّػفيلف أبػك  لىػد بصػرؼ ىػف َّػ يملف لىتيمػ ، ك كقلؿ لىعقا  : "ازيد بػف 

ه ب ةؼ هذل لى فع"   .(ٓٔ)بلىنقِ، كلىحداث ُاركػ مف غار هذل لىْك

                                                           

 (.ٓ٘ٛ/ رقـ ٜٜٔ/ ََُّٕنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٔ)
ه )( ٕ) َْ  (.ٕٕٕٖ/ رقـ ٗٚٓٔ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
مته ، ِ َق . مَ  َ لد بف ََّ ( حم  ٖ)  (.ٜ٘ٔ)ص  َّبق تْر
 (. قلؿ ل ىبلن : ضعاف.٘٘ٛٔ/ رقـ ٔٚٔ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٗ)
 (.ٕٗٛٔ/ رقـ ٕٔ٘/ ٖلىؾ )( مكطأ م٘)
، ىلىـ، ككلف ارَِّ، مف لى لى  ، ملت َّن  ِ َق ( زيد بف أَّ ـ لىَعَدكؼ، مكى  ىمر، أبك ىبد للا، كأبك أَّلم  لىمدن ، ٙ)

ر )َّت ك ة اف.  َْ  (.ٕٚٔٔ/ رقـ ٕٕٕص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مكى  ميمكن ، ِ َق ، فلضِ، صلحب مكلىع كىبلد ، مف صغلر لى لني ،  ، أبك ُمَحم د لىمدن ، ىِ َة ( ىطلِ بف يَّلر لىهِ ٚ)

ر )ص  َْ  (.٘ٓٙٗ/ رقـ ٕٜٖملت َّن  أربع كتَّعاف، كقاِ بعد ذىؾ. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٗ٘ٛٔ/ رقـ ٔٚٔ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٛ)
 (.ٓ٘ٛ/ رقـ ٜٜٔ/ ََُّٕنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٜ)
 (.ٖٕٛٔ/ رقـ ٖٕٚ/ ٜكبار ى عقا   )( لىضعفلِ لىٓٔ)
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كىكػف إَّػنلدو ضػعاف كمػل  َتلم ػ ُمَتلَبَعػ  َأِبػ  َرلِفػٍع  أبك لىُمَهزِّـ بِ ُتكبع مف ِقَبِ ىـ انفرد به ُقْ ُت:
فمكضكع بة شؾ   ف فػ  أحػد  ملسو هيلع هللا ىلصلىظلهرؼ: "كأمل لى بر ف  ذىؾ ىف رَّكؿ للا بانت، كقلؿ لبف حـز 

طريقيه أبل لىُمَهزِّـ كهك هلىؾ، كف  ل  رػ ميمكف بف ْلبلف كهك مْهػكؿ، كبلىَعيػلف اػرػ لىن ػلس لىْػرلد 
، كف  لىَبرِّ يفقس ىنه لىبيض، كف  لىَبرِّ ابق  حت  يمكت،  كأنه ىك ُغمس ف  ملِ َىْذٍب ابيض ف  لىَبرِّ

ل يقػكؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأك َمِ ٍد، ىملت ف  مقػدلر مػل يمػكت فيػه َّػلئر حاػكلف لىَبػرِّ إذل ُغمػس فػ  لىمػلِ، كرَّػكؿ للا 
، كقػػلؿ (ٕ)كقػػلؿ لىن ػػككؼ: "لتفقػػكل ى ػػ  تضػػعيفه ىضػػعف أبػػك لىُمَهػػزِّـ" ،(ٔ)لىكػػذب، فَّػػقط هػػذل لىقػػكؿ بيقػػاف"

لَرُقْطِن ّ  ػػ: "لىػػد  ػػدلد بػػف زيػػد، كل ت ػػف ىنػػه  فػػركلو اركيػػه حم  ػػ ُمَحم  لد، ىػػف بػػف ىيَّػػ  بػػف لىطبػػلع، ىػػف حم 
، كغاػرو اركيػه ىػف حمػلد مكقكًفػل ى ػ  ملسو هيلع هللا ىلصكف بف ْلبلف، ىػف أبػ  رلفػع، ىػف أبػ  هريػر ، ىػف لىنبػ  مُ يْ مَ 

كلب" نمل رأاته ىف ىـ أى ر ى يه مكقكًفل ى   أب  هر  ُقْ ُت:، (ٖ)أب  هرير ، كهك لىص  ير  رض  للا ىنه كلم
ُاكط   .(٘)، كقلؿ ل ىبلن : "إَّنلدو ضعاف"(ٗ)كعب ل حبلر كمل َّأبانه، كرمز ىضعفه لىَّ 
لَبػػػلف ِمػػػْف َحػػػِدْاثِ كُركؼ مكقكًفػػػل ى ػػػ  كعػػػب ل حبػػػلر  َْ أيًضػػػل كمػػػل هػػػك ظػػػلهر فػػػ   َمْيُمػػػكف ْبػػػف 
ـَ  ، فيكػكف لىحػداث لىمكقػكؼ صػحيد لإلَّػنلد، ُمَتلَبَعػ  َنلِقَصػ لىت  ريس، كقد ُتكبع فيه مف ِقَبِ َزْيِد ْبِف َأََّْ 

بف ىيَّ  بف لىط بلع، ىػف حم ػلد بػف زيػد، ىنػه،  ُمَحم دحداً ل كلحًدل  ىف  َأُبك َدلُكدقلؿ لىمزؼ: "ركػ ىه 
إَّػملىاِ، قلؿ: "لىْرلد مف صاد لىبحر"، كىػف مكَّػ  بػف  ملسو هيلع هللا ىلصىف أب  رلفع، ىف أب  هرير ، ىف لىن ب  

ػػلد بػػف َّػػ م ، ىنػػه، ىػػف أبػػ  رلفػػع، ىػػف كعػػب قكىػػه، كقػػلؿ ىقاػػب لىحػػداث ل كؿ: هػػذل لىحػػداث  ىػػف حم 
حيد كللا أى ـ"  .(ٙ)كهـ، يعن  أف لى لن  هك لىص 

ام( و ب  د) -ٚٚ , أبو رشدين الش   .(7)من الرابعة ,ق اص بن ربيعة الَعْنِسيُّ
 .(ٜ)بف حْر: مقبكؿ، كقلؿ ل(ٛ)قلؿ لىذهب :  ق  قول اإلمامين فيو:

 

                                                           

 (.ٕٚ٘/ ٘( لىمح   بلآل لر لبف حـز )ٔ)
 (.ٖٖٔ/ ٚ) ى ن َكِكؼّ ( لىمْمكع شرح لىمهذب ٕ)
لَرُقْطِنّ  )( لىع ِ ٖ)  (.ٕٕٕٕ/ رقـ ٕٗٓ/ ٔٔى د 
ُاكط  )ٗ)  (.ٖٙٔٙ/ رقـ ٖٖٔ/ ٔ( لىْلمع لىصغار ِمْف َحِدْاِث لىبشار لىنذار ى َّ 
 (.ٕٖٔ/ رقـ ٕٙٔ/ ٕكد ىألىبلن  )( ضعاف أب  دل٘)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٙ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٖٖٖٙ/ رقـ ٕٗٓ/ َٜٕتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.ٕٔٗٚ/ رقـ ٔٛ٘( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ٚ)
 (.ٗ٘ٓٙ/ رقـ ٖٓ٘/ ٕ( لىكلشف ى ذهب  )ٛ)
 (.ٕٔٗٚ/ رقـ ٔٛ٘( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ٜ)
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، كقػػلؿ لبػػف (ٕ)، كصػػحد حدا ػػه لىحػػلكـ ككلفقػػه لىػػذهب (ٔ)لف فػػ  لى قػػلتب ػػبػػف حِ لذكػػرو  أقــوال النلــاد فيــو:
 .لِدَ رْ لىد  . ق ت: كحدا ه ف  َّنف أب  دلكد ل اركيه ىف أب  (ٖ)لِ مرَّ  دَ رْ ركلاته ىف أب  لىد  حْر: 

  ق .خالصة اللول فيو: 

 روياتو:الدراسة التطبيلية عمى م

 أ رج ىه أبك دلكد حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : 

َ َنل َحْاػػػَكُ  ْبػػػُف ُشػػػَرْيٍد لْىِمْصػػػِرؼ  قػػػلؿ لإلمػػػلـ أبػػػك دلكد رحمػػػه للا تعػػػلى :  َ َنل َبِقي ػػػ ُ (ٗ)َحػػػد  ، َىػػػِف لْبػػػِف (٘)، َحػػػد 
َ ُه َأف  لىن ِب   َصػ    (ٜ)َرِبيَعَ  َىِف لْىُمََّْتْكِردِ ، َىْف َكق لِص ْبِف (ٛ)، َىْف َمْكُحكؿٍ (ٚ)، َىْف َأِبيهِ (ٙ)َ ْكَبلفَ  ، َأن ُه َحد 

ـَ َقلَؿ:  ٍِ "للُا َىَ ْيِه َكََّ   ػ ، َكَمػْف ُكَِّػَ  َ ْكًبػل ِبَرُْ ـَ َهػن  َْ ـٍ َأْكَ ػً  َفػِإف  ّللا َ ُيْطِعُمػُه ِمْ َ َهػل ِمػْف  ٍِ ُمَِّْ  َِ ِبَرُْ َمْف َأَك
ـٍ َفػػِإف  ّللا َ  ـَ َُّػػمْ  ُمَّْػػِ  ، َفػػِإف  ّللا َ َيُقػػكـُ ِبػػِه َمَقػػل ٍِ ـَ َُّػػْمَعٍ  َكِرَيػػل ٍِ َمَقػػل ػػ ـَ ِبَرُْ ، َكَمػػْف َقػػل ـَ َهػػن  َْ َعٍ  َيْكَُّػػكُو ِمْ َ ػػُه ِمػػْف 

ٍِ َاْكـَ لْىِقَيلَم ِ   .(ٓٔ)"َكِرَيل

 تخريج الحديث:

ه لبف أب  ىلصـ ىف  ػ  َأبػ ىػفُىْقَب  ْبف ُمْكػَرـٍ، أ ْر ُْ ـٍ، َىػِف لْبػِف  َُّػَ ْيَملف ْبػف ىػف َرْيٍس َىلِصػ
 .(ٔٔ)به بم  ه َكق لص ْبف َرِبيَع ىف  ُمكََّ 

                                                           

 (.ٕٜٔ٘/ رقـ ٜٙٗ/ ٘ف حبلف )( لى قلت لبٔ)
 (.ٙٙٔٚ/ رقـ ٕٗٔ/ ٗ( لىمَّتدرؾ ى   لىصحيحاف ى حلكـ )ٕ)
 (.ٕٔٗٚ/ رقـ ٔٛ٘( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ٖ)
مته )ص ِ َق  ،ديْ رَ   بف شُ كَ اْ حَ  (ٗ)  (.ٔٙٔ. َّبق تْر
مته )ص  ( َبِقي   بف لىكىاد، صدكؽ ك ار لىتدىيس ىف٘)  (.ٜٙٔلىضعفلِ. َّبق تْر
، لىدمشق ، لىزلهد، صدكؽ ا ط ِ، كرم  بلىقدر، كتغار بأ ر ، مف لىَّلبع ، لىَعْنَِّ   ( ىبد لىرحمف بف  لبت بف  كبلف ٙ)

ملت َّن   مس كَّتاف كهك لبف تَّعاف َّن . قلؿ لبف معاف: صلىد لىحداث، كقلؿ أحمد بف حنبِ أحلدا ه منلكار، 
ق ، كقلؿ أبك زرى : ل بأس به. ق ت: صدكؽ ا ط ِ كمل قلؿ لبف حْر. تقريب لىتهذاب لبف كقلؿ أبك حلتـ:  
 (.ٖٔٓٔ/ رقـ ٜٕٔ/ ٘(، لىْرح كلىتعداِ لبف أب  حلتـ )ٕٖٓٛ/ رقـ ٖٖٚحْر )ص 

/ رقـ ٕٖٔ. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص لىَّلدَّ  مف ، ق  ،لىرحمف ىبد كلىد ،لىشلم  ،لىَعْنَِّ     كبلف بف  لبت (ٚ)
ٛٔٔ.) 

مته )ص ، ك ار لإلرَّلؿ، مشهكر، فقيهِ َق مكحكؿ لىشلم ،  (ٛ)  (.ٜٓٔ. َّبق تْر
لدٍ  ْبفُ  لْىُمََّْتْكِردُ  (ٜ) ِِ  ْبفِ  َىْمِرك لْبفُ  َكُهكَ  ،لْىِفْهِرؼ   َشد  بِ  ْبفِ  َحََّ ِْ  ِفْهرِ  ْبفِ  ُمَحلِربِ  ْبفِ  َبلفَ َشاْ  ْبفِ  َىْمِرك ْبفِ  َحِبابِ  ْبفِ  لىة 

َِ  َملِىٍؾ، ْبفِ  ِحُب،: َكِقا لِبرِ  ِبْنتُ  َدْىدُ  َكُأم هُ  لىة  ِِ  ْبفِ  َْ بِ  ْبفِ  َحََّ ِْ  ْبفِ  ُمَحلِربِ  ْبفِ  َشْاَبلفَ  ْبفِ  َىْمِرك ْبفِ  َحِبابِ  ْبفِ  لىة 
َِ ،  ِبِمْصرَ  َملتَ  ِفْهٍر، ََّْكْنَدِري  ِ : َكِقا  (.ٕٕٓٙ/ َ٘كَأْرَبِعاَف. معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) سٍ َ مْ  َََّن َ  ِبلإْلِ

 (.ٔٛٛٗ/ رقـ ٕٓٚ/ ٗ( َّنف أب  دلكد )ٓٔ)
 (.ٕٚٓٛ/ رقـ ٕٔٛ/ ٘( لآلحلد كلىم لن  لبف أب  ىلصـ )ٔٔ)
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 الحكم عمى الحديث:

إَّػنلدو ضػػعاف فيػػه بقيػػ  صػدكؽ ك اػػر لىتػػدىيس ىػػف لىضػػعفلِ، كىػـ يصػػرح بلىَّػػملع، كفيػػه لبػػف 
عػ   كبلف صدكؽ ا ط ِ، كيرتق  لإلَّنلد إى  لىحَّف ىغارو، فقد تكبع بقي  مف قبِ ىقب  بػف ُمْكػَرـ متلب

، (ٔ)كلىحػػداث صػػححه لىحػػلكـ، كلىػػذهب  لف مػػف قبػػِ أبػػ  ىلصػػـ متلبعػػ  نلقصػػ .نلقصػػ ، كتكبػػع لبػػف  كبػػ
 .(ٕ)كل ىبلن 

, من الـ الـة -ٛٚ ـَْصَبِحيُّ  .(ٖ))د( َيِزْيُد ْبُن ُصْبحس ا
: ِ َق  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: َمْقُبْكؿ(4)َقلَؿ لىذ َهِب   َْ ، َكَقلَؿ لْبُف َح

(5). 
 .(7)كقلؿ لبف حـز ف  لإليصلؿ: "مْهكؿ" ،(6)ذكرو لبف ِحب لف ف  لى َِّقلتقوال النُّلاد فيو: أ

َرَكػ َىنػػػه: لْىَحََّػػػف ْبػػػف  كبػػػلف، كَىبػػػد للا ْبػػػف ىي ػػػلش بػػػف ىبػػػلس، كَىْمػػػرك بػػػف لىحػػػلرث،  ُقْ ػػػُت:
ىػػذ َهِب  إل لبػػف ، كىكػػف ىػػـ اك قػػه قبػػِ ل(1)كىيػػلش ْبػػف ىبػػلس، كمعػػركؼ ْبػػف َّػػكيد لىْػػذلم ، لىِمْصػػِريكف 

 ِحب لف، كمف ىلدته تك اق مْهكى  لىحلؿ ممف ىـ ارد فاهـ ل ْرًحل كل تعديًة.
 مْهكؿ لىحلؿ  ىمل بانته مف حلىه. كللا تعلى  أى ـ.ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو: 

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
  ، كهك ى   لىنحك لىتلى :لً ج ىه َأُبك َدلُكد حدا ًل كلحدأ ر 

َ َنل َأْحَمُد ْبػُف َصػلِىدٍ  ـُ َأُبك َدلُكد َرِحَمُه للُا َتَعلَى : َحد  َقلَؿ لإِلَمل
َ َنل لْبػُف َكْهػبٍ (ٜ) ، َأْ َبَرِنػ  َحْاػَكُ  ْبػُف (ٓٔ)، َحػد 

ـِ ْبِف َباْ (ٕٔ)، َىْف َىي لِش ْبِف َىب لٍس لْىِقْتَبلِن ِّ (ٔٔ)ُشَرْيدٍ  ، (ٖٔ)َتلفَ ، َىْف ِشَاْي  ، َكَيِزيَد ْبِف ُصْبٍد لْ َْصَبِح ِّ
 

                                                           

 (.ٙٙٔٚ/ رقـ ٕٗٔ/ ٗ( لىمَّتدرؾ ى   لىصحيحاف ى حلكـ )ٔ)
 (.ٖٜٗ/ رقـ ٙٓٙ/ ٕ( َّ َّ   ل حلداث لىصحيح  كش ِ مف فقههل ىألىبلن  )ٕ)
ر )( ٖ) َْ  (.ٕٖٚٚ/ رقـ ٕٓٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٖٓٙ/ رقـ ٖٗٛ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)
ر )( ٘) َْ  (.ٕٖٚٚ/ رقـ ٕٓٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٚٙٚٔٔ/ رقـ ٕٕٙ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٙ)
 (.ٕٗٚ/ رقـ ْٜٕٓ ِعَرلِق  )ص ( ذاِ مازلف لإلىتدلؿ ىِ ٚ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٛ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٙٓٓٚ/ رقـ ٖٙٔ/ َٕٖتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
مته )ص حلفع،  ،ِ َق ، ( أحمد بف صلىدٜ)  (.َّٕٓٓبق تْر
متهَّبق ت ، ِ َق ، حلفع، ىلبد.( ىبد للا بف كهبٓٔ)  (.ٓٚ)ص  ْر
مته )ص ، ُشَرْيدٍ  ْبفُ  َحْاَك ُ  (ٔٔ)  (.ِٔٙٔ َق . َّبق تْر
، مف لىَّلدَّ ، قلؿ لبف اكنس: يقلؿ: ملت َّن   ةث ك ة اف كملئ . ِ َق ( ىيلش بف ىبلس لىِقْتَبلن ، لىمصرؼ، ٕٔ)

ر )َتقْ  َْ  (.ٜٕٙ٘/ رقـ ٖٚٗص ِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر )، مف لى لى  . ِ َق ( ِشَاْيـ بف َبْاَتلف، لىِقْتبلن ، لىمصرؼ، ٖٔ) َْ  (.ٕٔٗٛ/ رقـ ٕٓٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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َنػػلَدَ  ْبػػِف َأِبػػ  ُأَمي ػػ َ  ُْ َىػػْف 
ِفػػ  لْىَبْحػػِر، َفػػُأِتَ  ِبََّػػلِرٍؽ ُيَقػػلُؿ َىػػُه:  (ٕ)، َقػػلَؿ: ُكن ػػل َمػػَع ُبَّْػػِر ْبػػِف َأِبػػ  َأْرَطػػأ َ (ٔ)
ػَفِر"، َكَىػْكَل َذِىػَؾ ، َفَقػلَؿ: ََّػِمْعُت َرَُّػكَؿ ّللا ِ (ٖ)ِمْصَدٌر، َقْد َََّرَؽ ُبْ ِتي  ً   ملسو هيلع هللا ىلص َيُقػكُؿ: "َل ُتْقَطػُع لْ َْاػِدؼ ِفػ  لىَّ 

 .(ٗ)َىَقَطْعُتهُ 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ػػُه لبػػف أبػػ  ىلصػػـ َأْ َرَْ
ـِ ْبػػِف  ْبػػِف ُشػػَرْيٍد، َىػػْف َىي ػػلِش ْبػػِف َىب ػػلٍس، ِمػػْف َطِرْيػػِق َحْاػػَك  (٘) َىػػْف ِشػػَاْي

، َىْف ، َكيَ َبْاَتلف َنلَد ِزيَد ْبِف ُصْبٍد لْ َْصَبِح ِّ   به ب فظه. ُأَمي  ْبِف َأِب   ُْ
ُه لىن ََّلِئّ  ف  لىكبرػ  كَأْ َرَْ
، ىف َنػلِفِع ْبػِف َاِزيػد، ىػف ، ِمْف َطِرْيِق َبِقي   بف لىكىاد(ٚ)كلىصغرػ  (ٙ)

َنػلَد َىػْف  ، َىْف َىي لِش ْبِف َىب ػلٍس،َحْاَك  ْبِف ُشَرْيد ِشػَاْيـ ْبػف َبْاتَػلف،  بػه ب فظػه. ُأَّػقط فيػه ُأَمي ػ ِف َأِبػ  ْبػ ُْ
.   َكَيِزيد ْبف ُصْبد لْ َْصَبِح ِّ

 
 

                                                           

َنلد  بف أب  أمي ٔ) ُْ لم ، يقلؿ: لَّـ أبيه: كبار، م (  ِ  ّ  ت ف ف  صحبته، فقلؿ لَ ْزِدؼ، أبك ىبد للا لىش  ْْ : تلبع  لىِع
، كلىحق أنهمل ل نلف، صحلب  كتلبع ، متفقلف ف  للَّـ ككني  ل ب، قلؿ لبف حْر: كقد بانت ذىؾ ف  كتلب  ِ َق 

حلب ، كركلي  ْنلد  ل زدؼ ىف لىن ب  ملسو هيلع هللا ىلص ف  َّنف  بلد  بف ، كركلي  ْنلد  لبف أب  أمي  ىف ىلىن ََّلِئ ّ ف  لىصِّ
ت .  لمت ف  لىكتب لىَِّّ ر )لىص  َْ  (.ٖٜٚ/ رقـ ٕٗٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

، ( ُبَُّْر ٕ) ـِ ُمَعلِكَيَ  َرِض ُيْكَن ْبُف َأِب  َأْرَطَأَ  لْىُقَرِش   ُو ُمَعلِكَيُ  ُىَملَىَ  لْىَيَمِف، َكُتُكفَِّ  ِف  َأي ل َ  للُا َىْنُه : َأَبل َىْبِد لىر ْحَمِف، َكل 
: َبِقَ  ِإَى  ِ َةَفِ  َىْبِد لْىَمِ ؾِ  َِ لِماِّاَف، َكِقا ـَ  ،ِبلْىَمِداَنِ ، ُيَعد  ِف  لىش  ُ َىَ ْيِه َكََّ   َِ َكَفلِ  لىن ِب ِّ َص    ّللا  : ُكِىَد َقْب َقلَؿ لْىَكلِقِدؼ 

لَرُقْطِن ّ ، ك ُمَِّْ ـقلؿ أبك حلتـ، ك  ،َكَىُه ُصْحَب ٌ  ملسو هيلع هللا ىلصِبَََّنَتْاِف. َكَقلَؿ َغْاُرُو: َأْدَرَؾ لىن ِب    لَرُقْطِن ّ كزلد  : ىه صحب ،لىد  : كىـ لىد 
، كذكرو لبف يكف ىه لَّتقلم  بعد لىن   ِ َِّك  ، كقلؿ: مف قلؿ ُبَّْر بفلى َِّقلتف   ِحب لفب  ملسو هيلع هللا ىلص، كقلؿ لبف معاف: هك ْر

ـِ ملسو هيلع هللا ىلصكقلؿ لبف ىدؼ: َمْشُككٌؾ ِف  ُصْحَبِتِه ِى ن ِب ِّ َأْرَطَأ  فقد كهـ،  ل ، َل أَْىِرُؼ َىُه إل  حدا اف َكَأََّلِناُدُو ِمْف َأََّلِناِد لىش 
   إل أنه ىـ يكف ى   لَّتقلم  كمل قلؿكَّ ـ ى يه للا ص   ب أدرؾ لىن   ُقْ ُت:َكِمْصَر، كَل أرػ بإَّنلد حدا يه بأَّل. 

لَرُقْطِن ّ  ، كحدا ه ل بأس به. لىد  ِ َِّك (، ٖٔٗ/ ٔمعرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ ) ُاْنَظر:، كقد قلؿ ىنه لبف معاف ْر
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ (، َّؤللت ٕٚٔٓ/ رقـ ٕٔ٘/ ٔ) ُمَِّْ ـ(، لىكن  كل َّملِ ىٛٚٙٔ/ رقـ ٕٕٗ/ ٕلى

لَرُقْطِنّ  )لىَّ م   لؿ لبف ىدؼ ٚٔٔ/ رقـ ٖٙ/ ٖلى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٕٛ/ ٖٚٔ /ٔى د  (، لىكلمِ ف  ضعفلِ لىْر
 (. ٕٗٗ/ رقـ ٘٘ٔ/ ٕ)
مع ى   ُبْ ٍت كَبَ لِتّ . لىنهلي  ف ٖ) ْْ ملؿ ِطَكلؿ ل ىنلؽ كُت ِْ ملؿ لىُبْ ت كلىذكر ُبْ ِت ٌّ كه   ِْ  ( لىُبْ ِتي  : ل ن   مف لى

 (.ٕٔ٘/ ٔل  ار لىْزرؼ ) غريب لىحداث كل  ر لبف
 (.ٛٓٗٗ/ رقـ ٕٗٔ/ ََُّٗنُف َأِب  َدلُكد )( ٗ)
 (.ٓٙٛ/ رقـ ٓٗٔ/ ٕ( لآلحلد كلىم لن  لبف أب  ىلصـ )٘)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٙ)  (.ٖٓٗٚ/ رقـ ٕٗ/ ٚلىَّ 
 (.ٜٜٚٗ/ رقـ ٜٔ/ ََُّٛنُف لىن ََّلِئّ  )( ٚ)



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٖٓ٘ 

ػػُه لىتِّْرِمػػِذؼّ  كَأْ َرَْ
ـِ ْبػػِف ، َىػػْف َىي ػػلش ْبػػِف َىب ػػلٍس لْىِمْصػػِرؼِّ (ٕ)ِمػػْف َطِرْيػػِق لْبػػف َىِهيَعػػ  (ٔ) ، َىػػْف ُشػػَاْي

 ِدؼ ِف  لىَغْزِك"، بدًل مف: "لىَّفر". ، كىفظه: "َل ُتْقَطُع لَ اْ َبْاَتلف
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

صحيد لإلَّنلد  ركلته  قػلت إل أف ُبَّْػر بػف أبػ  َأْرَطػَأ  مشػككؾ فػ  صػحبته، قػلؿ لبػف ىػدؼ: 
ػلـ كمصػر،  كل "مشككؾ ف  صحبته ى نب  ملسو هيلع هللا ىلص: ل أىرؼ ىه إل هذاف لىحدا اف، كأَّلنادو مػف أَّػلناد لىش 

ػِ َّػِك َىِكػف (ٗ)، كقػلؿ لبػف حْػر: "إَّػنلدو قػكؼ"(ٖ)أرػ بإَّنلد هػذاف بأَّػًل" ػنعلن : "َكبَّػر ْر ، كقػلؿ لىص 
مقركنػًل بػه،  َتلم  ، كقد ُتكبع فيه َاِزيد ْبف ُصْبد لْ َْصَبِح  مف ِقَبِ ِشَاْيـ ْبف َبْاَتلف ُمَتلَبَع  (٘)لإلَّنلد ْاد"

ـَ ْبَف َبْاَتلَف، َكَيِزيَد كأمل مل ركلو لىن ََّلِئّ  ِمْف َطرِ  ْيِق َحْاَكَ  ْبِف ُشَرْيٍد، َىْف َىي لِش ْبِف َىب لٍس، ُأَّقط فيه ِشَاْي
، كىعِ ذىؾ مف بقي  بف لىكىاد رلكؼ لىحداث فهك ممف ُيعرفكف بتدىيس لىت َّكي .   ْبِف ُصْبٍد لْ َْصَبِح ِّ

ػػل ُيْحػػَتس  ِبػػِه"قػػلؿ لىن ََّػػلِئّ  ىقػػب ركلاتػػه ىهػػذل لىحػػداث: "َىػػْيَس َهػػ ، كقػػلؿ لىتِّْرِمػػِذّؼ: (ٙ)َذل لْىَحػػِداُث ِمم 
، كقلؿ لىَبْاَهِقػّ : "َغْاػُر َ لِبػٍت َكُبَّْػُر (ٚ)"َهَذل َحِداٌث َغِريٌب َكَقْد َرَكلُو َغْاُر لْبِف َىِهيَعَ  ِبَهَذل لإِلََّْنلِد َنْحَك َهَذل"

ـْ َتْ ُبػْت َىػُه ُصػْحَبٌ ، ِِ لْىَحػر ِ ، َكِىػَذِىَؾ َقػلَؿ َيْحَاػ  ْبػُف َمِعػاٍف:  ْبُف َأِب  َأْرَطػَأَ  َىػ َِ ِفػ  ِقتَػلِؿ أَْهػ َِ لْىِفْعػ َكَىَقػْد َأََّػل
" ُِ َُّكٍِ ُبَُّْر ْبُف َأِب  َأْرَطَأَ  َرُْ
: " بر َّلقط مكضكع"(ٛ)  .(ٜ)، كقلؿ لبف حـز

ػفر"ِشػَاْيـ ْبػف َبْاتَػلفب كصحد ل ىبلن  مل ركلو ازيد بف صبد لَ ْصػَبِحّ  مقركنػلً  . (ٓٔ)، ب فػع: "لىَّ 
 كللا أى   كلى ـ.

, من الر ابعة)د( أبو ُأَماَمة, وُيلال:  -ٜٚ , الُكوِفيُّ  .(ٔٔ)أبو أَمْيَمة الت ِمْيِميُّ
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٕٔ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٖٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

                                                           

 (.ٓ٘ٗٔرقـ / ٘ٓٔ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٔ)
مته )ص ىبد للا بف َىِهيع  (ٕ)  (.ٓٙٔ، صدكؽ. َّبق تْر
لؿ لبف ىَ ٖ)  (.ٕٗٗ/ رقـ ٘٘ٔ/ ٕؼ )دِ ( لىكلمِ ف  ضعفلِ لىْر
 (.ٕٗٙ/ رقـ ٕٕٗ/ ٔ( لإلصلب  ف  تمااز لىصحلب  لبف حْر )ٗ)
 (.ٜٚٗ/ ٕ) ( لىتيَّار بشرح لىْلمع لىصغار ى صنعلن ٘)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٙ)  (.ٖٓٗٚ/ رقـ ٕٗ/ ٚلىَّ 
 (.ٓ٘ٗٔ/ رقـ٘ٓٔ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٚ)
 (.ٜٕٛٛ/ رقـ ٕٓٗ/ ٖ( لىَّنف لىصغار ى باهق  )ٛ)
 (.ٕٗ٘/ ٓٔ( لىمح   بلآل لر لبف حـز )ٜ)
 (.ٜٖٚٚ/ رقـ ٖٖٕٔ/ ٕ( صحيد لىْلمع لىصغار كزيلدته ىألىبلن  )ٓٔ)
ر )( ٔٔ) َْ  (.ٜٙٗٚ/ رقـ ٜٔٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٓ٘ٙ/ رقـ ٛٓٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٕٔ)
ر )( ٖٔ) َْ  (.ٜٙٗٚ/ رقـ ٜٔٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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، كقد صحد (ٕ): "ل بأس به"ُزْرَى قلؿ أبك , و(ٔ)، ل ُيعرؼ لَّمه"َق  ِ قلؿ لبف معاف: "أقوال النُّلاد فيو: 
رلَّ  إف شلِ للا لْىَحلِكـ، ك ِحب لف، كلبف ُ َزْيَم حدا ه لبف   تعلى .، كمل َّيأت  ف  لىدِّ

اتػػه ل ىطعػػٍف ، ىق ػػ  ركلَمْقُبػْكؿلىن قػػلد، كقػػكؿ لبػف حْػػر فيػػه:  لىػذ َهِب ، كلفػػق فيػػه ِ َقػ  ُخاَلَصــُة الَلــْوِل ِفْيــِو:
 فيه. كللا تعلى  أى ـ. 

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
 ، كهك ى   لىنحك لىتلى :حدا ًل كلحدلً  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 

دٌ َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  َأُبػػك َدلُكد َقػلَؿ لإِلَمػػلـُ  َ َنل ُمََّػػد  َ َنل َىْبػػُد لْىَكلِحػػِد (ٖ): َحػػد  ُِ ْبػػُف (ٗ)ْبػػُف ِزَيػػلدٍ ، َحػد  َ َنل لْىَعػػَة ، َحػػد 
ًة ُأَكرِّؼ (٘)لْىُمََّاِّبِ  ، َقلَؿ: ُكْنُت َرُْ َ َنل َأُبك ُأَملَمَ  لىت ْيِم   ، َحد 

ِه َكَكلَف َنػلٌس َيُقكُىػكَف ِىػ  ِإن ػُه  (ٙ) ْْ ِف  َهَذل لْىَك
ف  َنلًَّػل َيُقكُىػكَف َيل َأَبل َىبْ  ُقْ تُ َىْيَس َىَؾ َحسٌّ َفَ ِقاُت لْبَف ُىَمَر فَ  ػِه َكلِم ْْ ٌِ ُأَكرِّؼ ِف  َهػَذل لْىَك ِد لىر ْحَمِف، ِإنِّ  َرُْ

، َفَقػلَؿ لْبػُف ُىَمػَر: َأَىػْيَس ُتْحػِرـُ َكُتَ بِّػ  َكَتُطػكُؼ ِبلْىَبْاػِت َكُتِفػيُض ِمػْف َىَرَفػ لٍت َكَتْرِمػ  ِى : ِإن ُه َىْيَس َىَؾ َحػسٌّ
َمػلَر َقػلَؿ:  ِْ ٌِ ِإَىػ  لىن ِبػ ِّ َبَ ػ  ُقْ ػتُ لْى ػ َِ َرُْ ػػل َْ ػل،  ًّْ ِِ َمػل ََّػَأْىَتِن  َىْنػػُه،  ملسو هيلع هللا ىلص، َقػػلَؿ: َفػِإف  َىػَؾ َح َفََّػَأَىُه َىػػْف ِمْ ػ

 ِ َنلٌح َأفْ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَََّكَت َىْنُه َرَُّكُؿ ّللا  ُْ ـْ  ْبُه َحت   َنَزَىْت َهِذِو لآْلَيُ : }َىْيَس َىَ ْيُك ِْ ـْ ُا ـْ   َفَ  َتْبَتُغكل َفْضًة ِمْف َربُِّك
َِ ِإَىْيِه َرَُّكُؿ ّللا ِ ٜٛٔ]لىبقر :  " ملسو هيلع هللا ىلص[ َفَأْرََّ  .(ٚ)َكَقَرَأ َىَ ْيِه َهِذِو لآْلَيَ  َكَقلَؿ: "َىَؾ َحسٌّ

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ   .(ٛ)لْىُفَقْيِم ّ لْىَحََّف ْبف َىْمٍرك   ِمْف َطِرْيقِ  َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ
هُ ك   ، (ٓٔ)ُ َزْيَم ، كلبف (ٜ) أيضًل بمعنلو َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ

                                                           

لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) ُاْنَظر:( ٔ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٕٗٔٚ/ رقـ ٕ٘/ َٖٖتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٕ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٓ٘ٗٔ/ رقـ ٖٖٔ/ ٜلى
مته ، ِ َق ، حلفع.دد  ََّ مُ  (ٖ)  (.ٚٔٔ)ص  َّبق تْر
لمن ، ملت َّن  َّت ، ف  حدا ه ىف ل ىمش كحدو مقلؿ، مف لى ِ َق ، لىبصرؼ، َمْكَلُهـؼ، دِ بْ ( ىبد لىكلحد بف زيلد لىعَ ٗ)

ر )كَّبعاف، كقاِ بعدهل.  َْ  (.ٕٓٗٗ/ رقـ ٖٚٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف ، ربمل كهـ، مف لىَّلدَّ . ِ َق ِب ، لىككف ، قلؿ: لىت ْغ ِ رلفع لىكلِهِ  ، كيُ ( لىعةِ بف لىمَّاِّب بف ٘)

ر ) َْ  (.ٕٛ٘٘/ رقـ ٖٙٗص َح
ُأَكرِّؼ، أؼ: أف يكرؼ رلح ته أك َّيلرته ف  لىذهلب إى  لىحس، فاذهب مع َّيلرته أك مع دكلبه، فيكريهل ى   لىنلس ( ٙ)

 (.ٖٕٗ/ ٜىيحْكل ى اهل، كيأ ذ ل ْر  ى   ذىؾ، كهك حلج مع لىنلس. شرح َّنف أب  دلكد ىعبد لىمحَّف لىعبلد )
 (.ٖٖٚٔ/ رقـ ٕٗٔ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٚ)
 (.ٖٗٗٙ/ رقـ ٖٚٗ/ ٓٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِند ( مَّٛ)
 (.ٖ٘ٗٙ/ رقـ ٗٚٗ/ ٓٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٜ)
 (.ٖٔ٘ٓ/ رقـ ٖٓ٘/ ٗ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٓٔ)
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ِِ ْبِف لْىُمََّاِّ  ِمْف َطِرْيقِ    ة تهـ ِبِمْ ِ هِ ، (ٔ) لْىَحلِكـك  ، )لْىَحََُّف ْبػُف َىْمػٍرك لْىُفَقْيِمػ ِكَةُهَملِب  لْىَعَة   
، إل أف ف  لىطريق لى لن  ىند  ُأَملَم  ب( ىف َأِب كلْىَعَةِ ْبُف لْىُمََّاِّ  ، ب فػع: "َىػْف َأْحَمد ْبف َحْنَبػِلىت ْيِم ِّ

ـِ للِا". ٍِ ِمْف َبِن  َتْي  َرُْ
هُ ىمر بف لى طلب رض  للا ىنه   ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ   .(ٕ)لىطبرؼ بمعنلو َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
َكَىػُه ، ِ َق قلت، كىـ ُاتلبع فيه أبك ُأَملَم  لىت ْيِمّ ، كل يضرو ذىؾ فهك صحيد لإلَّنلد   ف ركلته  

ىمػػػر بػػػف لى طػػػلب رضػػػ  للا ىنػػػه بمعنػػػلو كمػػػل بانػػػت فػػػ  لىت  ػػػريس، صػػػححه لبػػػف  ِمػػػْف َحػػػِدْاثِ  َشػػػلِهدٌ 
ػلُو"لْىَحلِكـ، كقلؿ (ٖ)ُ َزْيَم  َْ ـْ ُاَ رِّ ََّْنلِد، َكَىػ : "َهَذل َحِداٌث َصِحيُد لإْلِ

. كللا (٘)كصػحد إَّػنلدو ل ىبػلن  ،(ٗ)
 تعلى  أى ـ. 

ادسة  -ٓٛ , من الس   .(ٙ))د( َأُبو ُسْ َياَن َعْن َعْمِرو ْبِن َحِرْيشس
ـــِو: :  َقـــْوُل اإِلَمـــاَمْيِن ِفْي ػػػٍر: ، (ٛ)، كقػػػلؿ فػػػ  مكضػػػع آ ػػػر: "ل ُيعػػػرؼ"(ٚ)ِ َقػػػ َقػػػلَؿ لىػػػذ َهِب   َْ َكَقػػػلَؿ لْبػػػُف َح

 .(ٜ)َمْقُبْكؿ
: " و:أقوال النُّلاد في ، كقػد صػحد (ٔٔ)مشػهكر" ِ َقػ ، كقػلؿ َيْحَاػ  ْبػف َمِعػاف: "(ٓٔ)"ِ َقػ قلؿ ْرير بػف حػلـز

رلَّ   - (ٕٔ)لْىَحلِكـحدا ه   إف شلِ للا تعلى .  -كمل َّيأت  ف  لىدِّ
 ىْرٍح فيه.   ىق   ركلاته لَمْقُبْكؿلىن قلد، كقكؿ لبف حْر فيه:  لىذ َهِب ، كلفق فيه ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 كللا تعلى  أى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:   الدِّ
 ، كهك ى   لىنحك لىتلى : حدا ًل كلحدلً  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 

                                                           

ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٔ)  (.ٚٗ٘ٔ/ رقـ ٛٔٙ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٖٛٛٚ/ رقـ ٛٙٔ/ ٗ( تفَّار لىطبرؼ )ٕ)
 (.ٖٔ٘ٓ/ رقـ ٖٓ٘/ ٗ) ُ َزْيَم ف ( صحيد لبٖ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٗ)  (.ٚٗٙٔ/ رقـ ٛٔٙ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٖٕ٘ٔ/ رقـ ٘ٔٗ/ ٘( صحيد أب  دلكد ىألىبلن  )٘)
ر )( ٙ) َْ  (.ٖٚٔٛ/ رقـ ٘ٗٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 .(ٛ٘ٙٙ/ رقـ ٖٓٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٚ)
 (.ٜٙٗٚ/ رقـ ٚٛٚ/ ِٕى ذ َهِبّ  )( لىمغن  ف  لىضعفلِ ٛ)
ر )( ٜ) َْ  (.ٖٚٔٛ/ رقـ ٘ٗٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٕٗ/ ٕ( لإلكملؿ ف  رفع لإلرتيلب ىف لىمؤت ف كلىم ت ف ف  ل َّملِ كلىكن  كل نَّلب لبف ملككل )ٓٔ)
ُِ لْبِف َأِب ( ٔٔ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٛٛٚٔ/ رقـ ٖٖٛ/ َٜحلِتـ ) لى
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٕٔ)  (.ٖٕٓٗ/ رقـ ٘ٙ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
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َ َنل َحْفُص ْبُف ُىَمرَ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  َ َنل َحم لُد ْبفُ (ٔ): َحد  ْبِف  ُمَحم د، َىْف (ٕ)َََّ َم َ  ، َحد 
َبْاػػػرٍ  ُمَّْػػػِ ـ، َىػػػْف (ٗ)، َىػػػْف َاِزيػػػَد ْبػػػِف َأِبػػػ  َحِباػػػبٍ (ٖ)ِإَّْػػػَحلؽَ  ُْ ْبػػػِف 

، َىػػػْف َأِبػػػ  َُّػػػْفَيلَف، َىػػػْف َىْمػػػِرك ْبػػػِف (٘)
ِ (ٙ)َحػػِريشٍ  ِ ْبػػِف َىْمػػٍرك رضػػ  لىػػه ىنهمػػل: "َأف  َرَُّػػكَؿ ّللا  ْيًشػػل َفَنِفػػَدْت  ملسو هيلع هللا ىلص، َىػػْف َىْبػػِد ّللا  َْ ػػَز  هِّ َْ َأَمػػَرُو َأْف ُا
 ُِ ِب َدَق ِ  (ٛ)َفَأَمَرُو َأْف َيْأُ َذ ِف  ِقَةصِ  (ٚ)لإْلِ ِِ لىص  َدَقِ "، َفَكلَف َيْأُ ُذ لْىَبِعاَر ِبلْىَبِعاَرْيِف ِإَى  ِإِب  .(ٓٔ)"(ٜ)لىص 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ  لَرُقْطِن ّ  َأْ َرَْ  .ِبِمْ ِ هِ َحم لد ْبف َََّ َم ، به  ِمْف َطِرْيقِ ،  ة تهـ (ٖٔ)لْىَحلِكـ، ك (ٕٔ)لىَبْاَهِق ّ ، ك (ٔٔ)لىد 
هُ ك  لَرُقْطِن ّ ، ك (ٗٔ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ ِريِر ْبِف َحلِزـ ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل، (٘ٔ)لىد  ْبػِف  ُمَحم ػد، َىْف َْ

َباْ  ُمَِّْ ـ، َىْف ِإََّْحلؽ، َىْف َأِب  َُّْفَيلف ُْ  كفيه زيلد . ِبِمْ ِ هِ ٍر، َىْف َىْمِرك ْبِف لْىَحِريِش، ْبِف 
 

                                                           

مته )ص ِ َق ،  بت، ىاب بأ ذ ل ْر  ى   لىحداث، حفص بف ىمر (ٔ)  (.ٔٛٔ. َّبق تْر
مته ، ِ َق . مَ  َ لد بف ََّ م  حَ  (ٕ)  (.ٜ٘ٔ)ص  َّبق تْر
مته )ص ُمَحم د بف إَّحلؽ (ٖ)  (.٘ٓٔ، صدكؽ ادىس مف لىرلبع . َّبق تْر
لِ، أبك لىمصرؼ، حباب أب  بف ازيد (ٗ)  ،لى لمَّ  مف ارَِّ، ككلف فقيه، ِ َق ، كلئه، ف  كل ت ف َّكيد أبيه: كلَّـ ْر

 (.ٔٓٚٚ/ رقـ ٓٓٙلى ملناف. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص  قلرب كقد كىشريف،  ملف َّن  ملت
ر )بف ْبار، مْهكؿ، مف لىرلبع .  ُمَِّْ ـ( ٘) َْ  (.ٜٔٙٙ/ رقـ ٜٕ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر ؿ، مف لىرلبع . ْادؼ، ىه حداث مشهكر، كهك مْهكؿ لىحلبِ ( ىمرك بف َحِريش، أبك ُمَحم د لىز  ٙ) َْ َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٓٔٓ٘/ رقـ ٕٓٗص )
ِبِ، أؼ: ىـ يكف هنلؾ إِ ٚ)  (.ٗٔٗ/ ِٚٔ تكف . شرح َّنف أب  دلكد ىعبد لىمحَّف لىعبلد )بِ ( َفَنِفَدت لإْلِ
مع ( ِقَةص: ْمع ُقُ ص، كهك ْمع ُقُ كص، فيككف لىِقةص ْمع لىْمع، كقلؿ لىُقُ كص اْمع ى ٛ)   ِق ص كَقةئص، ْك

ى عان   َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ لىِق ص ِقةص كلىُقُ كص مف لىن كؽ لىشلب ، كه  بمنزى  لىْلري  مف لىنَّلِ. ىمد  لىقلرؼ 
(ٔٛ /ٔٚٚ.) 
(ٜ ِِ َدَقِ ، أؼ: ربل فضِ كزيلد . ( َيْأُ ُذ لْىَبِعاَر ِبلْىَبِعاَرْيِف ِإَى  ِإِب كيدفع قيمتهل إذل ْلِ كقت  كمعنلو: يشترؼ إبةً لىص 

/ َّٚلىـ ) ُمَحم دشرح ب كغ لىمرلـ ىعطي   ُاْنَظر:لىصدق ، كيككف لىبعار لىذؼ يأ ذو لآلف ببعاريف مف إبِ لىصدق . 
 (. ٗٔٗ/ ٚٔ(، شرح َّنف أب  دلكد ىعبد لىمحَّف لىعبلد )ٕٔٓ

 (.ٖٖٚ٘/ رقـ ٕٓ٘/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٓٔ)
لَرُقْطِن ّ ( َّنف ٔٔ)  (.ٖٗ٘ٓ/ رقـ ٖٙ/ ٗ) لىد 
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٕٔ)  (.ٕٛ٘ٓٔ/ رقـ ٓٚٗ/ ٘لىَّ 
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٖٔ)  (.ٖٕٓٗ/ رقـ ٘ٙ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٖٜ٘ٙ/ رقـ ٗٙٔ/ ٔٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٗٔ)
لَرُقْطِن ّ ( َّنف ٘ٔ)  (.ٖٖ٘ٓ/ رقـ ٖ٘/ ٗ) لىد 



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٖٓ9 

هُ ك  لَرُقْطِن ّ  َأْ َرَْ  ِمػْف َطِرْيػقِ  ِكَةُهَمػل  (ٕ) بػل تةؼ بعػض لى فػع لىَبْاَهِقػ ّ ، ك (ٔ)كفيه زيػلد  ِبِمْ ِ هِ  لىد 
 (ٚ)، ىػف أبيػه(ٙ)، ىػف ىمػرك بػف شػعاب(٘)، ىػف لبػف ْػريس(ٗ)، ىػف لبػف كهػب(ٖ)اكنس بف ىبػد ل ى ػ 

 ىف ىبد للا بف ىمرك بف لىعلص رض  للا ىنهمل.
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ه،  ف فيػه ىمػرك بػف َحػِريش، ك  مْهػكؿ،  ِكَةُهَمػلبػف ْباػر  ُمَّْػِ ـضعاف لإلَّنلد مف هذل لىْك
ػػدك  اػػدىس مػػف لىرلبعػػ  كقػػد ىنعنػػه كىػػـ يصػػرح بلىَّػػملع، كقػػد ل ت ػػف فيػػه ى ػػ   صػػدكؽ بػػف إَّػػحلؽ  ُمَحم 

 بف إَّحلؽ كمل هك ظلهر ف  لىت ريس كحدث ف  إَّنلدو لضطرلب.  ُمَحم د
ه لآل ر لىذؼ ْلِ به لَرُقْطِن ّ  كىكنه حَّف ىذلته مف لىْك اكنس بف ىبد  ِمْف َطِرْيقِ  لىَبْاَهِق ّ ، ك لىد 

ل ى  ، ىف لبف كهب، ىف لبػف ْػريس، ىػف ىمػرك بػف شػعاب، ىػف أبيػه، ىػف ىبػد للا بػف ىمػرك بػف 
َّنلد ىمرك بف شعاب، ىف أبيػه، ىػف ْػدو ىبػد للا بػف ىمػرك بػف لىعػلص لىعلص رض  للا ى نهمل، كلم

 .(ٛ)رض  للا ىنهمل، هذل م لؿ أى   مرلتب لىحَّف ىذلته ىند أهِ للصطةح
ػػه ل كؿ، قػػلؿ  ُقْ ػػُت: ػػه لى ػػلن  ضػػعاف مػػف لىْك : "َهػػَذل َحػػِداٌث لْىَحػػلِكـفلىحػػداث حَّػػف ىذلتػػه مػػف لىْك

ػػلُو" ِ ـُمَّْػػَصػػِحيٌد َىَ ػػ  َشػػْرِط  َْ ـْ ُاَ رِّ َكَىػػ
ػػد"لْ َتَ ُفػػكل َىَ ػػ   :لىَبْاَهِقػػ ّ ، كقػػلؿ (ٜ) ْبػػِف ِإَّْػػَحلَؽ ِفػػ  ِإَّْػػَنلِدِو،  ُمَحم 
ـْ ََِّيلَقً  َىُه،  ، كقلؿ لبف حْر: "كِف  ِإََّْنلِدِو لْ ِتَةٌؼ، َىِكْف (ٓٔ)َصِحيٌد" َكَىُه َشلِهدٌ َكَحم لُد ْبُف َََّ َمَ  َأْحََُّنُه

ِ ْبػِف َىْمػٍرك َنْحػَكو" َهِق ّ لىَباْ َأْ َرَج  ػٍه آَ ػَر َقػِكؼٍّ َىػْف َىْبػِد ّللا  ْْ ِمػْف َك
ػه ل كؿ: (ٔٔ) ، كقػلؿ ل ىبػلن  ى ػ  لىْك

  .(ٕٔ)"ضعاف"

                                                           

 (.ٕٖ٘ٓ/ رقـ ٖ٘/ ٗ) نفَّهلىمصدر ( ٔ)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٕ)  (.ٜٕ٘ٓٔ/ رقـ ٔٚٗ/ ٘لىَّ 
، أبك مكَّ  لىمصرؼ، ٖ) َدِف   ، مف صغلر لىعلشر ، ملت َّن  أربع كَّتاف كىه ِ َق ( اكنس بف ىبد ل ى   بف َمْيََّر  لىص 

ر )َّت كتَّعكف َّن .  َْ  (.ٜٚٓٚ/ رقـ ٖٔٙ/ َٔتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته. ىلبد ،حلفع ،ىبد للا بف كهب ِ َق  (ٗ)  (.ٓٚ)ص  َّبق تْر
َّبق  ، كهك مف لىمرتب  لى لى   ف  مرلتب لىتدىيس.ككلف ادىس كيرَِّ ،فلضِ ،فقيه ،ِ َق ىبد لىم ؾ بف ىبد لىعزيز،  (٘)

مته  (.ٛ٘)ص  تْر
كملئ .  ىشر   ملن  َّن  ملت لى لمَّ ، مف صدكؽ، لىعلص، بف ىمرك بف للا ىبد بف ُمَحم د بف شعاب بف ىمرك (ٙ)

ر )ص  َْ  (.ٓ٘ٓ٘/ رقـ َٖٕٗتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
متهبف لى  ْاث،  ق ، نباِ، فقيه باْ عَ ( شُ ٚ)  (ٗٓٔ)ص  . َّبق تْر
 (. ٕٖصِى ذ َهِبّ  )( لىمكقظ  ف  ى ـ مصط د لىحداث ٛ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٜ)  (.ٖٕٓٗ/ رقـ ٘ٙ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٓٔ)  (.ٕٛ٘ٓٔ/ رقـ ٓٚٗ/ ٘لىَّ 
 (.ٕٓٛ/ رقـ ٜ٘ٔ/ ٕبف حْر )لي  ف  ت ريس أحلداث لىهدلي  لرَ ( لىدِّ ٔٔ)
 (.ٖٜٕٔ/ رقـ ٖٖٚ( ضعاف أب  دلكد ىألىبلن  )صٕٔ)
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ه لى لن : "حَّف"  . كللا تعلى  أى ـ.(ٔ)كقلؿ ف  مكضع آ ر ى   لىْك
, اسـم -ٔٛ , َنِزْيُل ِمْصَر, الت ِمْيِمـيُّ  ُمَحم ـدو: ُسـَمْيَماُن ْبـُن َكْيَسـاَن, وقيـل: )د( َأُبو ِعْيَسى اْلُخَراَسانيُّ

ادسة, وحديـو عن ابن عمر ُمْرَسل ْحَمِن, أو اْبُن اْلَلاِسِم, من الس   . (ٕ)ْبُن َعْبِد الر 
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٖ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٗ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

ـــ الُ وَ ْقـــأَ  َقػػػلتفػػػ   (ٙ)، كلبػػػف َ َ ُفػػػكف (٘)ِحب ػػػلفذكػػػرو لبػػػف : وِ ْيـــفِ  ادِ النُّل  ، كقػػػلؿ لبػػػف لىقطػػػلف: "ل تعػػػرؼ ىػػػه لى ِّ
  .(ٚ)حلؿ"

َبػػه ،(ٜ)، ككلفقػػه لبػػف حػػـز(ٛ)كقػػلؿ فػػ  مكضػػع آ ػػر: "مْهػػكؿ" ، ركػ ِ َقػػ بقكىػػه: "ذل  لىػػذ َهِب  كَتَعق 
ملى عَ يْ هِ د، كَّعاد بف أب  أاكب، كلبف ىَ يْ رَ   بف شُ كَ اْ ىنه حَ   . (ٓٔ)"ِحب لف، َّكف مصر، كك قه لبف  ، ْك

، ىق ػػ  حدا ػػه ل ىطعػػف َمْقُبػػْكؿلىن قػػلد، كقػػكؿ لبػف حْػػر فيػػه:  لىػػذ َهِب ، كلفػػق فيػػه ِ َقػ  ُخاَلَصــُة الَلــْوِل ِفْيــِو:
 فيه. كللا أى   كأى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
  ، كهك ى   لىنحك لىتلى :حدا ًل كلحدلً  َأُبك َدلُكدأ رج ىه 

َ َنل َأْحَمػُد ْبػُف َصػلِىدٍ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  ِ ْبػُف َكْهػبٍ (ٔٔ): َحػد  َ َنل َىْبػُد ّللا  ، َأْ َبَرِنػ  (ٕٔ)، َحػد 
ِ ْبِف لْىقَ (ٖٔ)َحْاَك ُ  ، َىْف َىْبِد ّللا   ، (ٗٔ)لَِّـِ ، َأْ َبَرِن  َأُبك ِىيََّ  لْىُ َرلََّلِن  

                                                           

 (.ٖٛ٘ٔ/ رقـ ٕ٘ٓ/ ٘( إركلِ لىغ اِ ف  ت ريس أحلداث منلر لىَّباِ ىألىبلن  )ٔ)
ر )( ٕ) َْ  (.ٜٕ٘ٛ/ رقـ ٖٙٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٗٚٚٙ/ رقـ ٜٗٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)
ر )( ٗ) َْ  (.ٜٕ٘ٛ/ رقـ ٖٙٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٓ٘ٛ/ رقـ ٕٜٖ/ ٙلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٘)
 (.ٖٕٙ/ ٔٔ) لىُمَ قِّف( لىتكضيد ىشرح لىْلمع لىصحيد لبف ٙ)
 (. ٛٓٚ/ رقـ ٕ٘/ َٖبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )( ٚ)
 (.ٕٓٔٔ/ رقـ ٔ٘ٗ/ ٖ) لىمصدر لىَّلبق (ٛ)
 (.ٔ٘٘/ رقـ ٗٛٗ/ ٔ( حْ  لىكدلع لبف حـز )ٜ)
 (.ٜٗٗٓٔ/ رقـ ٓٙ٘/ ِٗمْاَزلُف لإِلْىِتَدلؿ ِى ذ َهِبّ  )( ٓٔ)
مته )ص حلفع،  ،ِ َق ، أحمد بف صلىد (ٔٔ)  (.َّٕٓٓبق تْر
مته ، ِ َق ، حلفع، ىلبد.ىبد للا بف كهب (ٕٔ)  (.ٓٚ)ص  َّبق تْر
مته )ص ِ َق  ،ديْ رَ   بف شُ كَ اْ ( حَ ٖٔ)  (.ٔٙٔ. َّبق تْر
، كركػ ىنه: ُفَضْاِ بف لى َِّقلتف   فِحب لذكرو لبف ( ىبد للا بف لىقلَّـ لىت ْيم ، مكى  أب  بكر، َمْقُبْكؿ، مف لى لى  . ٗٔ)

: مْهكؿ، لىذ َهِب َغْزَكلف، كُقر   بف  لىد، كأبك ىيَّ  لىُ َرلََّلِن ، كقلؿ   ُقْ ُت:: ك ق، كقلؿ لبف لىقطلف، كلبف حـز
ر ) ُاْنَظر:كمل قلؿ لبف حْر.  َمْقُبْكؿ َْ / ٔٔلْبف ِحب لف )لى َِّقلت (، ٖٖٙ٘/ رقـ ٖٛٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )(، ٖٛٚٚ/ رقـ ٗٙ َْ ِِ لىرِّ / ٘ٛ٘/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )(، ٖٙٛٗ/ رقـ ٖٛٗ/ َ٘ٔتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
ر )(، ٖٜٕٔرقـ  َْ  (.ٔ٘٘/ رقـ ٗٛٗ/ ٔ(، حْ  لىكدلع لبف حـز )ٚٔٙ/ رقـ ٜٖ٘/ َ٘تْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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ػػًة ِمػػْف َأْصػػَحلِب لىن ِبػػ ِّ (ٔ)َىػػْف ََّػػِعاِد ْبػػِف لْىمََّػػاِّبِ  ، َأتَػػ  ُىَمػػَر ْبػػَف لْىَ ط ػػلِب َرِضػػَ  ّللا ُ َىْنػػُه، ملسو هيلع هللا ىلص، َأف  َرُْ
 ِ "ِف  َمَرِضِه لى ِذؼ ُقِبَض فِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَشِهَد ِىْنَدُو َأن ُه ََِّمَع َرَُّكَؿ ّللا  َِ لْىَحسِّ يِه: "َاْنَه  َىِف لْىُعْمَرِ  َقْب

(ٕ). 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ   .ِبِمْ ِ هِ لإلملـ أب  دلكد، به  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٗ)لىَبْاَهِق ّ ، ك (ٖ)لبف حـز َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
  ّ لنِ لََّػرَ لبع فيه، كىـ ُاتلبع أبػك ىيَّػ  لى َ كىـ ُات َمْقُبْكؿضعاف لإلَّنلد، فيه: ىبد للا بف لىقلَّـ 

 .ِ َق  فهككل يضرو ذىؾ 
، (٘)ىمػرتاف قبػِ حْػه" ملسو هيلع هللا ىلصقلؿ لى طػلب : "فػ  إَّػنلد هػذل لىحػداث مقػلؿ، كقػد لىتمػر رَّػكؿ للا 

ُِ َأن ػػُه َىَ ػػ  َطِريػػِق  ْف َ َبػػَت، َفُيْحَتَمػػ ـِ لْىَحػػسِّ  ِ َن ػػُه كقػػلؿ لىبغػػكؼ: "ِفػػ  ِإَّْػػَنلِدِو َمَقػػلٌؿ، َكلِم للْ ِتَيػػلِر َأَمػػَر ِبَتْقػػِدي
ػػػػػػػػَنِ  ُك  َهػػػػػػػػل َكْقػػػػػػػػٌت ِىْ ُعْمػػػػػػػػَرِ ، َكّللا ُ أَىْ  ـُ لىَّ  ُهَمػػػػػػػػل، َكَكْقتُػػػػػػػػُه َمْحُصػػػػػػػػكٌر، َكَأي ػػػػػػػػل ـُ لَ ْمػػػػػػػػَرْيِف َكأََهم  "أَْىَظػػػػػػػػ ـُ َ ػػػػػػػػ

(ٙ) .   
: "َّػػػعاد بػػػف لىمَّػػػاِّب ىػػػـ يصػػػد ؼّ رِ ذِ ْنػػػ، كقػػػلؿ لىمُ (ٚ): "إَّػػػنلدو ضػػػعاف كمنقطػػػع" ّ نِ لَقػػػرْ ز  كقػػػلؿ لى      

ـ: هذل لىحداث بلطِ، كل يحتلج تع ا ه إى  ىدـ َّػملع يِّ ، كقلؿ لبف لىقَ (ٛ)َّملىه مف ىمر بف لى طلب"
َأْحَمد ْبف  َقلَؿ لإِلَملـُ فهك حْ ، كقد  ملسو هيلع هللا ىلصلبف لىمَّاِّب مف ىمر، فإف لبف لىمَّاِّب إذل قلؿ: قلؿ رَّكؿ للا 

: "لىحػداث فػ  َغلَيػِ  لْىػَكْهِ  (ٜ)ل ىـ يقبِ َّعاد بف لىمَّاِّب ىف ىمر فمف ُيقبِ": إذَحْنَبِ ، كقلؿ لبػف حػـز
، ُهكُىػػكَف "َأُبػػك ِىيََّػػ  لْىُ َرلََّػػلِن   ْْ ـ ، َكِفيػػِه َأْيًضػل َ َة َػػٌ  َم ـْ ُيََّػػ ػػْف َىػػ ٌِ َىم  ػُقكِط  ِ َن ػػُه ُمْرََّػػ ِ ْبػػُف  َكلىَّ  َكَىْبػػُد ّللا 

ـِ، َكأَ  َْ لْىَقلَِّ ٌ  َأْصًة  ِ َن ُه َىْيَس ِفيِه َنْهٌ  َىْف   ْ ـْ ِفيِه ُح ْمػٍع ُبكُو، َفِفيِه َ ْمََُّ  ُىُاكٍب، َكَىْك َصد  َىَمل َكلَف َىُه
، َكُهػػػَك ََّػػػلِقٌط َل ُيْحػػػَتس  ِبػػػهِ  َِ لْىَحػػػسِّ ن َمػػػل ِفيػػػِه َنْهػػػٌ  َىػػػْف َأْف ُيْعَتَمػػػَر َقْبػػػ َمػػػْف َىػػػُه َأْدَنػػػ   َبػػػْاَف لْىَحػػػسِّ َكلْىُعْمػػػَرِ ، َكلِم

ـٍ"  .(ٓٔ)ِىْ 
هلىته ل " :ُمَحم دقلؿ أبك لىط اب شمس لىحق  ـ ، ف ـ يَّـ لىصحلب ، ْك ـْ ُيََّ ٌِ َىم ْف َى قكىه: ُمْرََّ

ِ ْبػػُف  ، َكَىْبػػُد ّللا  ُهكُىػػكَف "َأُبػػك ِىيََّػػ  لْىُ َرلََّػػلِن   ْْ تضػػر  ف لىصػػحلب  ك هػػـ ىػػدكؿ، كقكىػػه: كفيػػه َ َة َػػٌ  َم

                                                           

مته )ص أحد لىع ملِ ل  بلت لىفقهلِ لىكبلر ،َّعاد بف لىمَّاِّب (ٔ)  (.ٖ٘. َّبق تْر
 (.ٖٜٚٔ/ رقـ ٚ٘ٔ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٕ)
 (.ٔ٘٘/ رقـ ٗٛٗ/ ٔ( حْ  لىكدلع لبف حـز )ٖ)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٗ)  (.ٛٙٛٛ/ رقـ ٕٛ/ ٘لىَّ 
 (.ٙٙٔ/ ٕ( معلىـ لىَّنف ى  طلب  )٘)
 (.٘ٗٛٔ/ رقـ ٜ/ ٚ( شرح لىَّن  ى بغكؼ )ٙ)
 (.ٖٙ٘/ ٕ( شرح لىزرقلن  ى   مكطأ ملىؾ )ٚ)
 (.ٖٜٚٔ/ رقـ ٕ٘ٔ/ ٘( ىكف لىمعبكد كحلشي  لبف لىقيـ ى عظيـ آبلدؼ )ٛ)
 (ٔ٘ٔ/  ََُّ٘نُف َأِب  َدلُكد )حلشي  لبف لىقيـ ى    ُاْنَظر:( ٜ)
 (.ٔ٘٘/ رقـ ٗٛٗ/ ٔلع لبف حـز )( حْ  لىكدٓٔ)
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ـِ، َكَأُبكُو، كقكىه: "كأبكو" ل معن  ى قكؿ بمعرفته أك ْهلىته، إذ لىمقصكد كىدو، ل هػك، إل أف يكػكف لْىَقلَِّ 
عت لى مَّ  لىت  ذكرهل لبف حػـز إىػ   كقع ف  بعض طرؽ لىحداث: "ىف أبيه" كىـ أقف ى   ذىؾ، فْر

 .(ٔ) ة  "
ع لىعاػكب ى ػ  كةمػه إىػ  ل نتػاف كىػيس إىػ   ة ػ    نػ ُقْ ُت: نمػل ركلو ىػف تْر ه غاػر مرَّػِ كلم

صحلب  ىـ ُيَّمه ىف ىمػر رضػ  للا ىنػه، كىػك كػلف مرَّػًة فمرلَّػاِ لبػف لىمَّػاب حْػ  ىنػد ْمهػكر 
لىمحػد اف، فبػػذىؾ انتفػ  لىقػػكؿ بلإلرَّػػلؿ أك للنقطػلع، كيبقػػ  أمػرلف، كهمػػل: أبػػك ِىيََّػ  لْىُ َرلََّػػلِن   كهػػك 

مته فانتف  مف ِ َق  ِ ْبػُف كل ابق  إل ىاب كلحػد كهػك:  لىعاكب، كىيس بمْهكؿ كمل تباف ف  تْر َىْبػُد ّللا 
ـِ   كىـ ُاتلبع، كى يه يككف لإلَّنلد ضعاف كىيس بكلو أك َّلقط أك بلطِ.  َمْقُبْكؿلْىَقلَِّ

ب ىػػـ قػػلؿ ل ىبػػلن : "إَّػػنلدو مرَّػػِ ضػػعاف، ىبػػد للا بػػف لىقلَّػػـ فيػػه ْهلىػػ ، كَّػػعاد بػػف لىمَّػػاِّ 
  .(ٕ)يصد َّملىه مف ىمر بف لى طلب"

ػحلب  لىػذؼ  ُقْ ُت: قد نفانل لإلرَّلؿ قبِ ق اِ، بأف َّعاد بف لىمَّاِّب إنمل َّمع لىحػداث مػف لىص 
كىػـ ُاتػلبع.  َمْقُبػْكؿفهػك  ىبػد للا بػف لىقلَّػـ ىـ ُيََّـ  ىف ىمر رض  للا ىنػه، كيبقػ  فيػه لىضػعف  ْػِ

 كللا تعلى  أى ـ.
ــل  -ٕٛ , قي ــوفيُّ , الُك ــديُّ ـََس ــار ا ــو الُمْخَت ــن أبــي حبيــب )د( َأُب ــار, أو اب ــن المخت اســمو: ســ يان ب

 .(ٖ)نحبيبة[, وقيل اسمو: عبد هللا, من الخامسة
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٗ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(٘)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
 ِحب ػلف، كذكػرو لبػف (ٚ)"دكؽ صػ، كقػلؿ أبػك حػلتـ لىػر لزؼ: "(ٙ)"ِ َقػ : "فقػلؿ يحاػ  بػف معػا أقوال النُّلاد فيـو:

ػلؿ إَّػنلدو  قػلت" لىػذؼ َّػيأت فػ  حدا ػه  -ؼ رِ ذِ ْنػ، كقػلؿ لىمُ (ٛ)لى َِّقلتف   رلَّػ  لىت طبيقيػ : "ْر ، (ٜ)فػ  لىدِّ
ػ  بػف لىحَ بَ عْ "َرَكػ َىنػه: ُشػ ُقْ ػُت:، (ٓٔ)كقلؿ ى   بف لىمدان : "ىػـ اػرك ىنػه غاػر شػعب " لج، كقػيس بػف ْ 

 .(ٔٔ)ؼ زِّ ن  ع " كمل قلؿ لىمِ ع، كَأُبك ملىؾ لىيْ بِ ر  لى
                                                           

 (.ٜٖٗ( للنتهلِ ىمعرف  ل حلداث لىت  ىـ يفت بهل لىفقهلِ  ب  ىبد للا ى كش )ص ٔ)
 (.ٖٗٔ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ٕ( ضعاف أب  دلكد ىألىبلن  )ٕ)
ر )( ٖ) َْ  (.ٖٚٗٛ/ رقـ ٔٚٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٔٛٙقـ / ر ٛ٘ٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)
ر )( ٘) َْ  (.ٖٚٗٛ/ رقـ ٔٚٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٙ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٕٜٙ/ رقـ ٕٕٓ/ ٗلى
 (.ٕٜٙ/ رقـ ٕٕٓ/ ٗ) لىمصدر نفَّه( ٚ)
 (.ٜٖٓٙ/ رقـ ٖٛ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٛ)
 (.ٕٖ٘ٚ/ رقـ ٖٛٔ/ ٓٔلدؼ )ىكف لىمعبكد ى عظيـ آب ُاْنَظر:( ٜ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٓٔ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٜٓٙٚ/ رقـ ٕ٘ٙ/ َٖٗتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.ٜٓٙٚ/ رقـ ٕ٘ٙ/ ٖٗ) لىمصدر نفَّه( ٔٔ)
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، ىق ػػ  حدا ػػه ل ىطعػػف َمْقُبػػْكؿلىن قػػلد، كقػػكؿ لبػف حْػػر فيػػه:  لىػػذ َهِب ، كلفػػق فيػػه ِ َقػ  ُخاَلَصــُة الَلــْوِل ِفْيــِو:
 فيه. كللا أى   كأى ـ. 

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
 ك ى   لىنحك لىتلى :حدا ًل كلحدًل، كه َأُبك َدلُكدأ رج ىه 

َ َنل َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َأُبك َدلُكد َقلَؿ لإِلَملـُ  َ َنل ُشْعَب ُ (ٔ)ْبُف ِإْبَرلِهيـَ  ُمَِّْ ـ: َحد   َتلِر، ، َىْف َأِب  لْىُم ْ (ٕ)، َحد 
 ِ ـْ ُشْرًبل ملسو هيلع هللا ىلص، َأف  لىن ِب   (ٖ)ْبِف َأِب  َأْكَف  رض  للا ىنهَىْف َىْبِد ّللا  َقلَؿ: "ََّلِق  لْىَقْكـِ آِ ُرُه

(ٗ)"(٘). 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ   - ، ب فػع: "َّػلق  لىقػـك آ ػرهـ" بَ عْ شُ  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٚ)لىَبْاَهِق ّ ، ك (ٙ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ
 حت  شربكل ك هـ". - ةث مرلت 
هُ ك  َىْبػد لْىَمِ ػؾ ْبػف ُحََّػْاف  ِمػْف َطِرْيػقِ  ِكَةُهَمػل  (ٜ)، كلىمحلم  (ٛ)كبارف  لىتلريخ لى لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
 .ِبِمْ ِ هِ 

ػػهُ ك    (ٔٔ)كلب  بػػػل تةؼ ىفػػػع: "َيْشػػػَرُب آِ ػػػَرُهـْ ، كلىػػػد  ِبِمْ ِ ػػػهِ  (ٓٔ)فػػػ  لىتػػػلريخ لىكباػػػر لْىُبَ ػػػلِرؼّ  َأْ َرَْ
 ، كَىْبد لْىَمِ ؾ ْبف ُحََّْاف، كُىَبلَد  َأِبػ  َملِىػؾ بَ عْ  ة تهـ )شُ لىن َ ِعّ    (َملِىؾ كَأبِ )ُىَبلَد   ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل

 لىن َ ِعّ ( ىف أب  لىم تلر به.

                                                           

ت ، مف صغلر لىتلَّع ، مل، مك ر، ىم  بأ ر ، مأمكف ِ َق بف إبرلهيـ لَ ْزدؼ، لىفرلهادؼ، أبك ىمرك لىبصرؼ،  ُمَِّْ ـ( ٔ)
ر )َّن  ل نتاف كىشريف، كهك أكبر شاخ  ب  دلكد.  َْ  (.ٙٔٙٙ/ رقـ ٜٕ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

مته )ص  (ٕ) لج، ِ َق . َّبق تْر  ْ  (.ُٔٛشْعَب  بف لىَح
َرِ ، َغَزل َمَع لىن ِب ِّ َىْبُد للِا ْبُف َأِب  َأْكَف  لْ َََّْ ِم   ِمْف َأْصَحل (ٖ) َْ َِّت  َغَزَكلٍت، َكَأَصلَبْتُه َاْكـَ ُحَنْاٍف َضْرَبٌ  ِف   ملسو هيلع هللا ىلصِب لىش 

، َكَىُه َضِفاَرَتلِف، ُكف  َبَصُروُ  ِِ ْمِرِو، ُتُكفَِّ  َََّنَ  َِّتٍّ  ِف  آِ ِر ىُ ِذَرلَىِه، ُيْكَن : َأَبل ُمَعلِكَيَ ، َكلَف َيْصُبُغ ِىْحَاَتُه َكَرْأََُّه ِبلْىِحن ل
َحلَبِ . معرف  لىصحلب   ب  ُنعيـ ) : ََّْبٌع َكَ َملِناَف ِبلْىُككَفِ ، آِ ُر َمْف َملَت ِبَهل ِمَف لىص  َِ  (. ٕٜ٘ٔ/ َٖكَ َملِناَف، َكِقا

ـْ ُشْرًبل: فيه دىاِ ى   أنه يشرع ىمف تكى  ٗ)  ر ف  لىشرب حت  يفرغكل ىف آ رهـ،   َّقلي  قـك أف اتأ( ََّلِق  لْىَقْكـِ آِ ُرُه
اف شائًل اْب ى يه تقديـ إصةحهـ ى   مل ا ص نفَّه كأف يككف ُمَِّْ مكفيه إشلر  إى  أف كِ مف كى  مف أمكر لى

ر لىمنفع  إىاهـ كدفع لىمضلر ىنهـ، كتقديـ مص حتهـ ى   مص حته. تحف  ل حكذؼ  غرضه إصةح حلىهـ ْك
 (.ٜٖٗ/ ٜٔلركفكرؼ )ى مب لىتِّْرِمِذؼّ بشرح ْلمع 

 (.ٕٖ٘ٚ/ رقـ ٖٖٛ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٘)
 (.ٕٜٔٔٔ/ رقـ ٙٙٗ/ ٖٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٙ)
 (.ٖ٘ٙ٘/ رقـ ٓٙٔ/ ٛ( شعب لإليملف ى باهق  )ٚ)
 (.ٕٛٛٓ/ رقـ ٜٙ/ ٗ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٛ)
 (.ٕٕ٘/ رقـ ٜٖٗركلي  لبف يحا  لىبيع )ص  -( أملى  لىمحلم   ٜ)
 (.ٕٛٛٓ/ رقـ ٜٙ/ ٗ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٓٔ)
 (.ٙٔٚٔ/ رقـ ٜٜٚ/ ٖ( لىكن  كل َّملِ ى دكلب  )ٔٔ)
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هُ أب  َقَتلَد  رض  للا ىنه   ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ   .(ٔ)كفيه قص  ِبِمْ ِ هِ  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

، كقػد ْػلِ مػف ىػد  طػرؽ ىنػه، ِ َقػ أبك لىم تلر كل يضرو   نه  صحيد لإلَّنلد، كىـ ُاتلبع فيه
، كفػ  مكضػع آ ػر قػلؿ: "ُىْ َمػلَف (ٕ)كل ت ف ف  لَّمه، ركلو ىيَّ  بف اكنس كقلؿ: "َّفيلف بف م تػلر"

ْفَيلَف ، كقلؿ َىْبُد لْىَمِ ِؾ ْبُف ُحََّْاٍف: "َُّػ(ٗ)، كقلؿ ىمرك بف  لىد: "مكَّ  بف أب  لىم تلر"(ٖ)ْبِف لْىُمْ َتلِر"
: "قلؿ لبف لىمبلرؾ: ىف شعب ، ىف لىم تلر، كهػك كهػـ، كقػلؿ شػعب : لْىُبَ لِرؼّ ، كقلؿ  (٘)ْبِف َأِب  َحِباَبَ "

 كهك لىر لْد. ُقْ ُت:، (ٙ)حد نل أبك لىم تلر"
ََّْنلِد": "َل َنْعَ ُمُه ُاْرَكػ َىِف لْبِف َأِب  َأْكَف  ِإل  ِمْف َهَذل لىْ لىَبز لركلىحداث قلؿ فيه  ِه ِبَهَذل لإْلِ ْْ َك

(ٚ) ،
ػِحيِد"لىَبْاَهِقػػ ّ كقػلؿ  نمػل شػػلهد ىػه ىنػػد لإلمػلـ  ُقْ ػػُت:، (ٛ): "ُمَ ػر ٌج ِفػػ  لىص  كمػل هػػك  ُمَّْػػِ ـىػيس بإَّػػنلدو، كلم

 . كللا تعلى  أى ـ.(ٜ)ُمباف ف  لىت  ريس، كصححه ل ىبلن 

 .التِّْرِمِذيّ واية عنو اني: من ان رد بالرِّ الـ   المطمب
ــاِح, أبــو  -ٖٛ ــد)ت( َعْبــُد هللِا ْبــُن اْلَوف  , اْلُمْؤُلــِؤي  ُمَحم  , مــن كبــار الحاديــة عشــرة, مــات (ٓٔ)الُكــوِفيُّ

 .(ٔٔ)سنة خمسين وماوتين

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٕٔ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٖٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو:  .(٘ٔ)، كركػ ىنه ْمع(ٗٔ)لى َِّقلتف   ِحب لفلبف ذكرو  َأْقَواُل النُّل 

                                                           

 (.ٔٛٙ/ رقـ ٕٚٗ/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٔ)
 (.ٕٛٛٓ/ رقـ ٜٙ/ ٗ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٕ)
 (.ٙٔٚٔ/ رقـ ٜٜٚ/ ٖكلب  )( لىكن  كل َّملِ ى د  ٖ)
 (.ٕٛٛٓ/ رقـ ٜٙ/ ٗ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٗ)
 (.ٕٛٛٓ/ رقـ ٜٙ/ ٗ) لىمصدر نفَّه( ٘)
 (.ٕٛٛٓ/ رقـ ٜٙ/ ٗ) لىمصدر لىَّلبق( ٙ)
 (.ٕٖٖ٘/ رقـ ٕٗٛ/ ٛ) لىَبز لر( مَّند ٚ)
 (.ٖ٘ٙ٘/ رقـ ٓٙٔ/ ٛ( شعب لإليملف ى باهق  )ٛ)
 (.ٖٛٛ٘رقـ / ٔٚٙ/ ٔ( صحيد لىْلمع لىصغار كزيلدته ىألىبلن  )ٜ)
ْمعلن  )ٓٔ)  (.ٖٛ٘٘/ رقـ ٖٕٓ/ ٔٔ( لى ؤىؤؼ: نَّب بهذو لىنَّب  ْملى  كلنكل ابيعكف لى ؤىؤ. ل نَّلب ى َّ 
ر )( ٔٔ) َْ  (.ٜٖٛٙ/ رقـ ٕٖٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٖٗٓ/ رقـ ٙٓٙ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٕٔ)
(ٖٔ ) َْ  (.ٜٖٛٙ/ رقـ ٕٖٛص ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٙٛٛٔ/ رقـ ٖٖٙ/ ٛلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٗٔ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) ُاْنَظر:( ٘ٔ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٖٓٗٙ/ رقـ ٕٙٙ/ َٙٔتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
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 ، كمل قلؿ لبف حْر. كللا تعلى  أى ـ.َمْقُبْكؿ ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : لىتِّْرِمِذؼّ أ رج ىه 

َ َنل َىْبػػػُد للِا ْبػػػُف َرِحَمػػػُه للُا َتَعػػػلَى  ِذؼّ لىتِّْرِمػػػ َقػػػلَؿ لإِلَمػػػلـُ  ، َقػػػلَؿ: َحػػػد  ػػػلِح لىُكػػػكِف   َ َنل َىْبػػػُد للِا ْبػػػُف لىَكض  : َحػػػد 
 ملسو هيلع هللا ىلص، َىػػػْف َأَنػػػٍس رضػػػ  للا ىنػػػه، َقػػػلَؿ: ِإْف َكػػػلَف َرَُّػػػكُؿ للِا (ٖ)، َىػػػْف َأِبػػػ  لىت ي ػػػلحِ (ٕ)، َىػػػْف ُشػػػْعَب َ (ٔ)ِإْدِريػػَس 

َِ لىن َغْارُ ىَ  ُاَ لِىُطَنل َحت   ِإْف َكلَف َىَيُقكُؿ َ ٍخ ِى  َصِغاٍر: "َيل َأَبل ُىَمْاٍر َمل َفَع
(ٗ)"(٘). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ػػهُ  ػػه ك  .(ٚ)ِبِمْ ِ ػػهِ  (ٙ)، ىػػف آدـلْىُبَ ػػلِرؼّ  َأْ َرَْ   (ٓٔ)ِبَنْحػػِكو (ٜ)، ىػػف َكِكيػػع(ٛ)ىػػف َهن ػػلد لىتِّْرِمػػِذؼّ أ ْر
 ع( َىْف ُشْعَب .يْ كِ )آدـ، ككَ  لِكَةُهمَ 

هُ ك  دلْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ   .(ٕٔ)(ٔٔ)، ىف ُمََّد 

 

 

 

                                                           

مف لى لمن ، ملت َّن  ل نتاف  ، فقيه، ىلبد،ِ َق لىككف ،  ُمَحم د( ىبد للا بف إدريس بف ازيد بف ىبد لىرحمف لُ ْكِدؼ، أبك ٔ)
ر )كتَّعاف كىه بضع كَّبعكف َّن .  َْ  (.ٕٖٚٓ/ رقـ ٜٕ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

مته )ص  (ٕ)  (.ٔٛشعب  بف لىحْلج، ِ َق ، حلفع، متقف. َّبق تْر
مته )ص ( ازيد بف حمادٖ)  (.ٕٓٔ، ِ َق ،  بت. َّبق تْر
 (.ٜٕٔ/ ٗ( لىن َغْاُر: طلئر صغار. معلىـ لىَّنف ى  طلب  )ٗ)
 (.ٜٜٛٔ/ رقـ ٕ٘ٗ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٘)
مته ،  ق ، ىلبد.( آدـٙ)  (.ٕ٘٘)ص  َّبق تْر
 (.ٜٕٔٙرقـ / ٖٓ/ ٛ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٚ)
مته )ص ِ َق ، ( هن لدٛ)  (.ٓٛٔ. َّبق تْر
مته بف لىْرلح، ِ َق . ككيع (ٜ)  (.ٗٙ)ص  َّبق تْر
 (.ٜٜٛٔ/ رقـ ٕ٘ٗ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٓٔ)
مته ، ِ َق ، حلفع.دد  ََّ مُ  (ٔٔ)  (.ٚٔٔ)ص  َّبق تْر
 (.ٖٕٓٙ/ رقـ ٘ٗ/ ٛ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٕٔ)
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هُ ك  ِبيػع َُّػَ ْيَملف ْبػف َدلُكد لْىَعَتِكػ ّ ُمَّْػِ ـ َأْ َرَْ كخ، ك (ٔ)، ىػف )َأبػ  لىر     ة ػتهـ (ٖ) ((ٕ)َشػْاَبلف ْبػف َفػر 
ِبيػػع َُّػػَ ْيَملف ْبػػف َدلُكد لْىَعَتِكػػ د، كَأبػػك لىر  كخ( ىػػف ىبػػد لىػػكلرث )ُمََّػػد  كفيػػه زيػػلد    ِبِمْ ِ ػػهِ ّ ، كَشػػْاَبلف ْبػػف َفػػر 

 )شعب ، كىبد لىكلرث( ىف أب  لىت ي لح، به. ِكَةُهَمل

هُ ك  َِ َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ ػلدٍ (ٗ)، ىف ُمكََّ  ْبِف ِإََّْملِىا ، َىػْف َأَنػِس ْبػِف َملِىػٍؾ (ٙ)، ىػف َ لِبػتٍ (٘)، ىف َحم 
 .(ٚ)كفيه زيلد  ِبِمْ ِ هِ رض  للا ىنه، 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

كل   ُمَتلَبَعػ  َنلِقَصػ لح قد ُتكبػع فيػه   كىبد للا بف لىكض  ى يه قٌ فَ ت  لىحداث مُ  مػف ِقَبػِ ىػدد مػف لىػر 
كللا تعػػلى  . (ٛ): "هػػذل حػػداث حَّػػف صػػحيد"لىتِّْرِمػػِذؼّ كمػػل هػػك كلضػػد فػػ  لىت  ػػريس، كلىحػػداث قػػلؿ فيػػه 

 أى ـ.
ادسة)ت( َمْرزُ   -ٗٛ , من الس  , َأُبو َبْكر الت ْيِميُّ  .(ٓٔ), مات سنة ـالـين وماوة تلريباً (ٜ)وقق

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٔٔ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٕٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

 

                                                           

مته )ص  أحد فيه اتك ـ ىـ لىَعَتِك ،  ق ، دلكد بف َّ يملف (ٔ)  (.ٙٙٔبحْ . َّبق تْر
 إىيه لىنلس لضطر حلتـ: أبك قلؿ بلىقدر، كرم  اهـ، صدكؽ   ، أبك ل ُب ِّ ، لىَحَبِط ، شاب  أب  فركخ، بف شابلف (ٕ)

َّن . تقريب لىتهذاب لبف حْر  كتَّعكف  بضع كىه ك ة اف،  مس أك َّت َّن  ملت لىتلَّع ، صغلر مف أ ارًل،
 (.ٖٕٗٛ/ رقـ ٜٕٙ)ص 

 (.ٕٓ٘ٔ/ رقـ ٕٜٙٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٖ)
مته )ص  ،  بتؼ، ِ قَ رِ قَ نْ مكَّ  بف إَّملىاِ لىمِ  (ٗ)  (.ٙٚٔ. َّبق تْر
مته .قاِ إنه كلف ضريرًل، كىع ه طرأ ى يه  نه صد أنه كلف يكتبفقيه،   بت، بف زيد،  ق ، لد( حم  ٘) )ص  َّبق تْر

ٕٜٙ.) 
. تقريب ك ملنكف  َّت كىه كىشريف بضع َّن  ملت لىرلبع ، مف ىلبد،  ق ، لىبصرؼ،   أبك لىُبَنلِن ، أَّ ـ بف  لبت (ٙ)

 (.ٓٔٛ/ رقـ ٕٖٔلىتهذاب لبف حْر )ص 
 (.ٜٜٙٗ/ رقـ ٖٜٕ/ ََُّٗنُف َأِب  َدلُكد )( ٚ)
 (.ٜٜٛٔ/ رقـ ٕ٘ٗ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٛ)
ر )( ٜ) َْ  .(ٙ٘٘ٙ/ رقـ ٕ٘٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٓٔ)  (.ٖٖٔ/ رقـ ٕٖ٘/ َٖتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٖٛ٘٘/ رقـ ٕٕ٘/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٔٔ)
ر )( ٕٔ) َْ  (.ٙ٘٘ٙ/ رقـ ٕ٘٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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ـــاِد ِفْيــِو: َقػػلتفػػػ   ِحب ػػلفذكػػػرو لبػػف  َأْقــَواُل النُّل  ، كشػػػريؾ، ؼّ رِ كْ لف: "اػػركؼ ىنػػػه  لى  ػػط ػػ، كقػػلؿ لبػػػف لىقَ (ٔ)لى ِّ
َّرلئاِ، كىَ  ذىػؾ ىػـ ت بػت ىدلىتػه، كهػك شػبيه ،  كغاػرهـ، كىكنػه مػع ُمَحم ػدث بف أب  َّػ يـ، كىمػر بػف اْ كلم

 .(ٕ)مْهكؿ لىحلؿ"ب
 ، كهك إى  مْهكؿ لىحلؿ أقرب. كللا تعلى  أى ـ.َمْقُبْكؿ ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيلِ   ي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : لىتِّْرِمِذؼّ أ رج ىه 

َ َنل َأْحَمػُد ْبػُف َرِحَمػُه للُا َتَعػلَى  لىتِّْرِمِذؼّ  َقلَؿ لإِلَملـُ   ، َىػْف َأِبػ  (ٗ)، َقػلَؿ: َأْ َبَرَنػل لْبػُف لْىُمَبػلَرؾِ (ٖ)ُمَحم ػد: َحػد 
، (٘)َبْكٍر لىن ْهَشِ  ِّ   ، َىْف َمْرُزكٍؽ َأِب  َبْكٍر لىت ْيِم ِّ

                                                           

 (.ٜٔٓٔٔ/ رقـ ٚٛٗ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٔ)
 (.ٗٓٗٔ/ رقـ ٔٓٙ/ ٖلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )َبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكتَ ( ٕ)
، حلفع، ِ َق ، نزيِ بغدلد، أبك ىبد للا، أحد ل ئم ، لْىَمْرَكِزؼ   ، لنِ بَ اْ بف حنبِ بف هةؿ بف أَّد لىش   ُمَحم د( أحمد بف ٖ)

ر َتقْ فقيه، حْ ، كهك رأس لىطبق  لىعلشر ، ملت َّن  إحدػ كأربعاف كىه َّبع كَّبعكف َّن .  َْ ِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٙ/ رقـ ٗٛص )
مته مْلهد. ْكلد، ىلىـ، فقيه،  بت، ، ِ َق ،لرؾبَ بف لىمُ ىبد للا ( ٗ)  (.ٕٙٔ)ص  َّبق تْر
، قاِ لَّمه: ىبد للا بف َقط لؼ، أك لبف ٘) ، لىككف   أب  َقط لؼ، كقاِ كهب، كقاِ معلكي ، مف لىَّلبع ، ( أبك بكر لىن ْهَشِ   

لْىَحِداث  إل َأن ُه  :  بت ِف َأُبك َدلُكد، كقلؿ ِ َق : َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، كقلؿ ِ َق ملت َّن  َّت كَّتاف. قلؿ لبف معاف: 
أحمد بف اكنس: َشْاً ل ُمْر ، كقلؿ أبك حلتـ: شاخ صلىد يكتب حدا ه، كهك أحب  إى   مف أب  بكر لىُهَذِى ، كقلؿ 

ف َكلَف ِحب لفَصلِىًحل، كقلؿ لبف  لج ِبِه، َكلِم َْ : غ ب َىَ ْيِه لىتقشف َحت   َصلر اهـ َكَل يع ـ كي ط ِ َكَل يفهـ َفَبطِ لِلْحِت
َهلَدلت ِف  مَعلف كت لىفهل ِف  مَعلف، َفَكَمل َل ا لِهد َظلهرو لىّصةح  ِ َف قُبكؿ لْ َْ َبلر تَكلفق لىش  ْكز قُبكؿ َشَهلَد  لىش 
اَهل َكَذِىؾ َل اْكز قُبكؿ لْ َ  َهلَد  َكَل اْدِرؼ َكاَف ُاَؤدِّ اف لْىَفلِضِ ِإذل َكلَف َفلضًة َدِاَنًل َكُهَك َل يعقِ َكْيفي   لىش  ْ َبلر مف لىد 

ؼ َكَل يعقِ َمل اْمِ لْىَمْعن  ِإذل حدث مف ل ِإذل حدث مف ِكَتلَبته َكحفع ِف  لْىِكَتلَب   ِإذل َكلَف َل يع ـ َمل ُاَؤدِّ حفظه، َفَأم 
ف َكلَف َفلضًة َفُهَك ِمم ف ك ر َ طُؤُو  ِْ ِ اْكز قُبكؿ ِرَكلَاته ِإذل َكلَف ىدًل َىلِقًة، َكَأُبك بكر لىن ْهَشِ   َكلِم َفَبطِ ف

ف لْىتبر ُمْعَتبر ِبَمل َكلفق لج ِبِه ِإذل لْنَفرد َكلِم َْ ِ  ّ ىـ اْرح ِف  فع ه َذِىؾ، كقلؿ  لى َِّقلت لِلْحِت ْْ : مف أنفَّهـ، ككلف لىِع
لِ، ىاف لىقكؿ، كقلؿ َىْبد لىرحمف ْبف مهدؼ: َيْعَ   ْبف لىحلرث، كمعرؼ ْبف كلصِ، كَأُبك بكر ِ َق  ، ككلف ارػ لإلْر

، رم  صدكؽ ، كقلؿ لبف حْر: : ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   لىن ْهَشِ  ، كىيَّ  ْبف َىْبد لىرحمف مف  قلت مشا   لىككف ، ك 
لِ.  لِ، ك قه ْمهكر لىن قلد ككلفقهـ  ِ َق  ُقْ ُت:بلإلْر ف  تْريحه. َّؤللت لبف  ِحب لف، كتشدد لبف لىذ َهِب رم  بلإلْر

ـ / رقٖٗٔ/ ٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ(، َّؤللت أب  دلكد ىإلملـ ٖٓ٘/ رقـ ٖٛ٘/ ٔلىْناد  ب  زكريل يحا  بف معاف )
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )(، ٖٕٗ/ رقـ ٕٛٓ/ ٔ(، َّؤللت أب  ىباد لآلْرؼ أبل دلكد لىََّّْتلن  )٘ٔٗ ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ / ٜلى
ِ  ّ  لى َِّقلت(، معرف  ٕٗ٘ٔ/ رقـ ٙٗٔ/ ٖ) ِحب لف(، لىمْركحاف لبف ٖٙ٘ٔ/ رقـ ٖٗٗ ْْ / رقـ ٖٜٗ/ ٔ) ِىْ ِع
ر )(، ٛٗ٘ٙ/ رقـ ٗٔٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )(، ٜٙٔٔ َْ َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ (، ٔٓٓٛ/ رقـ َٕ٘ٙتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٕٚٙٚ/ رقـ ٙ٘ٔ/ ِٖٖفْ  َأََّْمل
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 ِِ ْرَدل ّـِ لىد  ِِ رض  للا ىنه، َىِف لىن ِب ِّ (ٔ)َىْف ُأ ْرَدل َقلَؿ: "َمػْف َرد  َىػْف ِىػْرِض َأِ يػِه َرد  ّللا ُ  ملسو هيلع هللا ىلص، َىْف َأِب  لىد 
ِهِه لىن لَر َاْكـَ لىِقَيلَمِ " ْْ َىْف َك
(ٕ). 

 ُج الَحِدْيِث:َتْخِريْ 

هُ   .(ٖ)لِ، ب فظهدَ رْ كؽ، ىف أـ لىد  زُ رْ َأِب  َبْكٍر لىن ْهَشِ ّ ، ىف مَ  ِمْف َطِرْيقِ ، َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ

ػػهُ  نيل ىػػف َأبػػ  َ ْاَ َمػػ (٘)ِبَنْحػػِكو (ٗ)، ىػػف إَّػػملىاَِأْحَمػػد ْبػػف َحْنَبػػِ َأْ َرَْ ، ىػػف (ٙ)، كلبػػف أبػػ  لىػػد 
ِرير َْ
ِرْيػر( َىػْف َىْاػث ِكَةُهَمػل  (ٛ)"ِبلْىَمِغاَبِ "بزيلد  ىفع:  (ٚ) َْ )إَّػملىاِ، ك

، (ٓٔ)، َىػْف َشػْهِر ْبػِف َحْكَشػبٍ (ٜ)
ِِ به.  ْرَدل ّـِ لىد   َىْف ُأ
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

كهػػػك إىػػػ  مْهػػػكؿ لىحػػػلؿ  ،َمْقُبػػػْكؿإَّػػػنلدو ضػػػعاف ارتقػػػ  إىػػػ  لىحَّػػػف ىغاػػػرو   ف فيػػػه َمػػػْرُزكؽ 
كمػل  َكَىُه َشػلِهدٌ ، كشهر ممف يص د ى متلبع ، َتلم  ُمَتلَبَع  مف ِقَبِ َشْهر بف َحْكَشب أقرب، كقد ُتكبع فيه 
 هك مباف ف  لىت  ريس.

، كتعقبه ل ىبػلن ، فقػلؿ: "ىع ػه حَّػنه بحػداث (ٔٔ): "هذل حداث حَّف"لىتِّْرِمِذؼّ كلىحداث قلؿ فيه 
ل فَمْرُزْكؽ هذل مْهكؿ"،   كذىؾ. كهك  ُقْ ُت:َشْهر بف حكشب، كلم

 

                                                           

ػ فلَّمهل لىدمشقي ، كه  لىصغرػ، كأمل لىكبر  ،هْيم ، كقاِ: ْهيم  ل كصلبي  :لِ، زكج أب  لىدردلِ، لَّمهلدَ رْ لىد   ـ  ( أُ ٔ)
َتْقِرْيُب فقاه ، مف لى لى  ، ملتت َقبِ لىملئ ، َّن  إحدػ ك ملناف.  ِ َق ىهل ف  هذو لىكتب، كلىصغرػ   ار ، كل ركلي 

ر ) َْ  (.ٕٛٚٛ/ رقـ ٙ٘ٚصلىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٜٔٔ/ رقـ ٜٖٔ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٕ)
 (.ٖٕٗ٘ٚ/ رقـ ٕٛ٘/ ٘ٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٖ)
مته )ص ِ َق  حلفع، إَّملىاِ بف إبرلهيـ (ٗ)  (.ٜٜ. َّبق تْر
 (.ٖٕٙ٘ٚ/ رقـ ٖٕ٘/ ٘ٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٘)
مته ُزَهْار بف حرب، ِ َق ،  بت.( ٙ)  (.٘ٙ)ص  َّبق تْر
ِرْير بف ىبد للا (ٚ) مته )ص صحلب  مشهكر ،َْ  (.ٕٛ. َّبق تْر
 (.ٜٖٕ/ رقـ ٚٗٔ/ ٔ( لىصمت لبف أب  لىدنيل )ٛ)
مته )ص ِ َق ،  بت، فقيه، إملـ مشهكر ،لى  ْاث بف َّعد (ٜ)  (.ٗٓٔ. َّبق تْر
، ك ار لإلرَّلؿ كل كهلـ، مف لى لى  ، صدكؽ ر بف َحْكَشب لَ ْشَعِرؼ، لىشلم ، مكى  أَّملِ بنت ازيد بف لىَّكف، ( َشهْ ٓٔ)

ر )ملت َّن  ل نت  ىشر .  َْ  (.ٖٕٓٛ/ رقـ ٜٕٙ/ َٔتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٜٔٔ/ رقـ ٜٖٔ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٔٔ)
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ػػ َبػػه ،(ٔ)  اْ بِ ْشػػلإلِ نه كحَّ   -كللا أى ػػـ  -لف بقكىػػه: "كىػػـ ابػػاف ىػػـ ل يصػػد، كذىػػؾ ط ػػلبػػف لىقَ  كَتَعق 
ىف مرزكؽ أب  بكر لىتيم ، ىف أـ  - ِ َق كهك  -   ِ شَ هْ  نه مف ركلي  لبف لىمبلرؾ، ىف  أب  بكر لىن  

ر، كهػك كػكف ، اػركؼ ىنػه لى ػكرؼ، ْاػكَ كلىد يحا  بػف أبػ  بُ ؽ هذل، هك كْ زُ رْ لِ، كمَ دَ رْ لِ، ىف أب  لىد  دَ رْ لىد  
َّرلئاِ، كىاث بف أب  َّ يـ، كىمر بف  ، كغارهـ، كىكنه مع ذىؾ ىـ ت بػت ىدلىتػه، كهػك ُمَحم دكشريؾ، كلم

 . كللا أى   كأى ـ.(ٗ)، كحَّنه ل ىبلن (ٖ)كط  ىحَّنهاُ ، كرمز لىَّ  (ٕ)شبيه بلىمْهكؿ لىحلؿ، كللا أى ـ"
 .(٘)ِلل بن مالك الباىمي, أبو شريك البصري, من العاشرة)ر ت( َمعْ  -٘ٛ

 ، كقلؿ لبف حْر: مقبكؿ.(ٙ)قلؿ لىذهب :  ق  :َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيوِ 

اِد ِفْيوِ  ، (ٛ)فأ طػأ متػركؾ ، كقػلؿ لف حْػر: كزىػـ ل زدؼ أنػه(ٚ) كذكرو لبف حبػلف فػ  لى قػلت :َأْقَواُل النُّل 
 .(ٜ)منكر لىحداث :قلؿ ل زدؼكقلؿ لبف لىْكزؼ: 

ــوِ  ــْوِل ِفْي  قػػ ، ف ػػـ اْرحػػه غاػػر ل زدؼ، كل زدؼ ل يعتػػد بقكىػػه، كقػػد تكبػػع فػػ  حدا ػػه كمػػل  :ُخاَلَصــُة الَل
 َّيأت  ف  لىدرلَّ  لىتطبيقي  إف شلِ للا تعلى .

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 لىنحك لىتلى :أ رج ىه لىترمذؼ حدا ًل كلحدًل، كهك ى    

، َىػػْف َأِبػػ  قػػلؿ لإلمػػلـ لىترمػػذؼ رحمػػه للا تعػػلى :  َ َنل َشػػِريُؾ ْبػػُف َىْبػػِد للِا لىن َ ِعػػ   َ َنل ُقَتْاَبػػُ ، َقػػلَؿ: َحػػد  َحػػد 
ـَ َقػلَؿ: َمػفْ  ، َىػْف َرلِفػِع ْبػِف َ ػِداٍس، َأف  لىن ِبػ   َصػ    ّللا ُ َىَ ْيػِه َكََّػ   ٍِ َزَرَع ِفػ  َأْرِض َقػْكـٍ  ِإََّْحلَؽ، َىْف َىَطل

ٌِ َكَىُه َنَفَقُتُه. ْرِع َشْ  ـْ َفَ ْيَس َىُه ِمَف لىز  ػدٌ  ِبَغْاِر ِإْذِنِه ، )لىب ػلرؼ( َقلَؿ ُمَحم  ُِ ْبػُف َملِىػٍؾ لىَبْصػِرؼ  َ َنل َمْعِقػ ، َحػد 
 َقلَؿ: 

 

 

                                                           

 (.ٗٓٗٔ/ رقـ ٔٓٙ/ ٖلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )َبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاهَ ( ٔ)
 (.ٗٓٗٔ/ رقـ ٔٓٙ/ ٖ) لىمصدر نفَّه( ٕ)
ُاكط لىبشار لىنذار  ِمْف َحِدْاثِ ( لىْلمع لىصغار ٖ)  (.ٜٜٙٛ/ رقـ ٕٖٛ/  ٕ) ى َّ 
 (.ٕٖٗ/ رقـ ٕٛٗ( غلي  لىمرلـ ف  ت ريس أحلداث لىحةؿ كلىحرلـ ىألىبلن  )صٗ)
 (.ٜٛٚٙ/ رقـ ٓٗ٘يب لىتهذاب لبف حْر )ص ( تقر ٘)
 (.ٙ٘٘٘/ رقـ ٕٔٛ/ ٕ( لىكلشف ى ذهب  )ٙ)
 (.ٕٔٓٙٔ/ رقـ ٕٕٓ/ ٜ( لى قلت لبف حبلف )ٚ)
 (.ٜٛٚٙ/ رقـ ٓٗ٘( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ٛ)
 (.ٕٖٖٚ/ رقـ ٖٓٔ/ ٖ( لىضعفلِ كلىمتركككف )ٜ)



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٖٕٓ 

ِـّ  َ َنل ُىْقَبػػػُ  ْبػػػُف لَ َصػػػ ٍِ (ٔ)َحػػػد  ـَ (ٖ)َ ػػػِداسٍ  ، َىػػػْف َرلِفػػػِع ْبػػػفِ (ٕ)، َىػػػْف َىَطػػػل ، َىػػػِف لىن ِبػػػ ِّ َصػػػ    ّللا ُ َىَ ْيػػػِه َكََّػػػ  
 .(ٗ)َنْحَكوُ 

 تخريج الحديث:

ػػػه لبػػػف ملْػػػه ىػػػف ىبػػػد للا بػػػف ىػػػلمر بػػػف زرلر  ػػػه أحمػػػد بػػػف حنبػػػِ ىػػػف ككيػػػع (٘)أ ْر ، كأ ْر
ػػه لبػػف أبػػ  شػػاب (ٚ)، كأَّػػكد بػػف ىػػلمر، كلى زلىػػ (ٙ)ككلمػػِ   َّػػتتهـ )ىبػػد للا بػػف ىػػلمر بػػف (ٛ)، كأ ْر

، ىػػف أبػػ  إَّػػحلؽ، (ٜ)زرلر ، كككيػع، ككلمػػِ، كأَّػػكد بػف ىػػلمر، كلى زلىػػ ، كلبػػف أبػ  شػػاب ( ىػػف شػريؾ
 ىف ىطلِ.

ه لبف  ر لؿ مف طريق بكار بف ىلمر ىف أب  نعيـ نعيـ( ىف  ، كةهـ )ىطلِ، كأبك(ٓٔ)كأ ْر
 رلفع بف  داس بقص  لىحداث.

 

 

                                                           

كربمل دىس، ككهـ مف فرؽ باف ل صـ كلىرفلى  كلبف حبلف، ( ىقب  بف ىبد للا ل صـ، لىرفلى ، لىبصرؼ، ضعاف ٔ)
مف لىَّلبع . قلؿ لبف معاف: ىيس بش ِ، كقلؿ ف  مكضع آ ر: ىيس ب ق ، َقلَؿ َأُبك ََّ َم  لىت ُبكَذِك  َأْ برِن  لْىُحََّْاف 

ل َىف َىطلِ ِإن َمل ِهَ  ِف  ِكَتلبه َىف قيس بف ىدؼ َقلَؿ َنظرَنل ِف  كتلب ىقَب  لْ ََصـ َفِإذل َأَحلِدا ه َهِذو لى ِت  يحدث بهَ 
َِ أحمد بف حنبِ َىف ىقَب  َيْعِن  لْ ََصـ َفَقلَؿ لْىَبرلِ بف  بف َّعد َىف َىطلِ، كقلؿ لبف لىمدان : كلف ضعيفًل، كَُِّئ

لىتهذاب لبف ىبد للا لىغنكؼ أحب ِإَىّ  ِمْنُه، كقلؿ أبك حلتـ: ىاف لىحداث، ىيس بقكؼ. ق ت: ضعاف ادىس. تقريب 
/ ٗركلي  لىدكرؼ ) -(، تلريخ لبف معافٖٜٚ/ رقـ ٛٙٗ/ ٔ(، َّؤللت لبف لىْناد )ٕٗٙٗ/ رقـ ٜٖ٘حْر )ص 

لؿ  حمد ركلي  ٕٛٗ/ رقـ ٜٙٔ/ ٔ(، َّؤللت لبف أب  شاب  لبف لىمدان  )ٖٗٙ٘/ رقـ ٖ٘ٔ (، لىع ِ كمعرف  لىْر
 (.ٚٗٚٔ/ رقـ ٖٗٔ/ ٙبف لب  حلتـ )(، لىْرح كلىتعداِ لٖٔ٘ٔ/ رقـ ٛٗ/ ٕلبنه ىبد للا )

مته .ىطلِ بف أب  ربلح، ِ َق ، فقيه، فلضِ  ىكنه ك ار لإلرَّلؿ (ٕ)  (.ٕٔٓ)ص  َّبق تْر
مته )ص  ْبف َرلِفع (ٖ)  (.َٖٕ٘ ِداس، صحلب . َّبق تْر
 (.ٖٙٙٔ/ رقـ ٔٗ/ ٖ( َّنف لىترمذؼ )ٗ)
 (.ٕٙٙٗ/ رقـ ٕٗ٘/ ٖ( َّنف لبف ملْ  )٘)
 (.ٕٔٛ٘ٔ/ رقـ ٖٛٔ/ ٕ٘( مَّند أحمد بف حنبِ )ٙ)
 (.ٜٕٙٚٔ/ رقـ ٚٓ٘/ ٕٛ( مَّند أحمد بف حنبِ )ٚ)
 (.ٖٕٕٗٗ/ رقـ ٕٜٗ/ ٗ( مصنف لبف أب  شاب  )ٛ)
 منذ حفظه تغار، ك ارلً   ِا ط صدكؽ ، للا ىبد أبك، لىككف   ـ بكلَّط لىقلض ، لىككف ، لىن ع  للا ىبد بف شريؾ (ٜ)

  ملف أك َّبع َّن  ملت، لى لمن  مف، لىبدع أهِ ى   شدادلً ، ىلبدلً ، فلضةً ، ىلدلً  ككلف، بلىككف  لىقضلِ كى 
 (.ٕٚٛٚ رقـ/ ٕٙٙ ص) حْر لبف لىتهذاب تقريب. كَّبعاف

 (.ٙٙٔ/ رقـ ٕٚ( ِْز لبف  ر لؿ )ٓٔ)



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٖٕٔ 

 الحكم عمى الحديث:

اف ادىس، كيرتق  إَّنلدو إى  لىحَّف ىغاػرو فقػد تكبػع إَّنلدو ضعاف، فيه ىقب  بف ل صـ ضع
مػػف قبػػِ أبػػ  إَّػػحلؽ متلبعػػ  تلمػػ ، كتكبػػع معقػػِ بػػف ملىػػؾ لىبػػله   مػػف قبػػِ شػػريؾ بػػف ىبػػد للا لىن عػػ  

 .(ٔ)، كقلؿ لىب لرؼ: حَّفَحٌََّف َغِريبٌ متلبع  نلقص ، كلىحداث قلؿ فيه لىترمذؼ: 
ـَْخرَ   -ٙٛ ْيَرُة ْبُن َسْعِد ْبِن ا ـِ  . (ٖ), من الخامسة(ٕ)ِم الط اِويُّ )ت( الُم

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٗ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(٘)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

ــاِد ِفْيــِو: َقػػلتفػػ   ِحب ػػلف، كذكػػرو لبػػف (ٙ)ِ َقػػ قػػلؿ لىعْ ػػ :  َأْقــَواُل النُّل  كمػػل  - لْىَحػػلِكـ، كصػػحد حدا ػػه (ٚ)لى ِّ
 إف شلِ للا تعلى . -رلَّ  لىتطبيقي  َّيأت  ف  لىد

ــِو: ــْوِل ِفْي ــُة الَل   ىق ػػ  َمْقُبػػْكؿكقػػد كلفػػق فيػػه لىن قػػلد، كقػػكؿ لبػػف حْػػر فيػػه:  لىػػذ َهِب ، كمػػل قػػلؿ ِ َقػػ  ُخاَلَص
 مركيلته ل ىطعف فيه. كللا أى   كأى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : تِّْرِمِذؼّ لىأ رج ىه         
َ َنل َمْحُمػػكُد ْبػػُف َغػػْيَةفَ َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  لىتِّْرِمػػِذؼّ  َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ  َ َنل َكِكيػػعٌ (ٛ): َحػػد  َ َنل (ٜ)، َقػػلَؿ: َحػػد  ، َقػػلَؿ: َحػػد 
 ، (ٔٔ)، َىِف لَ ْىَمشِ (ٓٔ)َُّْفَيلفُ 

 

                                                           

 .(.ٖٙٙٔ/ رقـ ٔٗ/ ٖ( َّنف لىترمذؼ )ٔ)
ْ َهَم ُ لِئ : هذو لىنَّب  إى  طاِّ ، كلَّمه: ( لىط  ٕ) بَ  آَددَ  ْبفُ  َْ ُْ ْمعلن  ) َكْهَةَف. ْبفِ  َزْيدِ  ْبفِ  َىِريبَ  ْبفِ  َيْش / ٜل نَّلب ى َّ 

 (.ٕٛ٘٘/ رقـ ٕٔ
ر )( ٖ) َْ  (.ٖٙٛٙ/ رقـ ٖٗ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٛٛ٘٘/ رقـ ٕ٘ٛ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)
ر )( ٘) َْ  (.ٖٙٛٙ/ رقـ ٖٗ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِ  ّ  لى َِّقلت( معرف  ٙ) ْْ  (.ٛٔٙٔ/ رقـ ٖٚٗ/ ٔ) ِىْ ِع
 (.ٜٙٗٓٔ/ رقـ ٖٙٗ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٚ)
مته ،  ق .فَة يْ ( محمكد بف غَ ٛ)  (.ٖٕٔ)ص  َّبق تْر
مته بف لىْرلح، ِ َق . عيْ كِ كَ  (ٜ)  (.ٗٙ)ص  َّبق تْر
مته .حلفع، فقيه، ىلبد، إملـ، حْ ، ِ َق ، َّفيلف لى كرؼ  (ٓٔ)  (.ٖٕٔ)ص  َّبق تْر
مته، َّ يملف بف ِمْهَرلف، ِ َق شمَ ىْ ل َ  (ٔٔ)  (.ٛٚ)ص  . َّبق تْر
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، َىْف َىْبِد للِا ْبِف َمَُّْعكٍد رض  للا (ٕ)، َىِف لْىُمِغاَرِ  ْبِف ََّْعِد ْبِف لَ ْ َرـِ، َىْف َأِبيهِ (ٔ)َىْف ِشْمِر ْبِف َىِطي  َ 
ْيَع َ ملسو هيلع هللا ىلصىنه، َقلَؿ: َقلَؿ َرَُّكُؿ للِا  ْنَيل" (ٖ): "َل َتت ِ ُذكل لىض   .(ٗ)َفَتْرَغُبكل ِف  لىد 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ػػ ، كلبػػف (ٙ)َُّػػْفَيلف ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ِكَةُهَمػػل  َأْحَمػػد ْبػػف َحْنَبػػِ، ك (٘)فػػ  لىتػػلريخ لىكباػػر لْىُبَ ػػلِرؼّ  هُ َأْ َرَْ
ػػد ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ِحب ػػلف ػػد   ة ػػتهـ )َّػػفيلف، ك (ٛ) بَ عْ ُشػػ ِمػػْف َطِرْيػػقِ  لْىَحػػلِكـ، ك (ٚ)ْبػػف َ ػػلِزـ ُمَحم  بػػف  ػػلِزـ،  ُمَحم 
ِ ْبِف  ( ىف لْ َْىَمِش، َىْف شَ بَ عْ كشُ  مِر ْبِف َىِطي َ ، َىِف لْىُمِغاَرِ  ْبِف ََّْعِد ْبِف لْ َْ َرـِ، َىْف َأِبيِه، َىْف َىْبِد ّللا 

 .ِبِمْ ِ هِ َمَُّْعكٍد رض  للا ىنه، 

هُ ك  لش   َأْ َرَْ ػِ مػف بَ عْ شُ  ِمْف َطِرْيقِ لىش   ، ىف ل ىمش، قلؿ: َّػمعت ِشػْمر بػف ىطيػ ، ىػف ْر
 ٍِ  ، (ٜ)َط ِّ

                                                           

لدَّ . قلؿ ٔ) لَرُقْطِن ّ ( ِشْمر بف ىطي  ل َّدؼ، لىكله  ، لىككف ، مف لىَّ  ِ  ّ ، كلبف َّعد، كلبف معاف، ك لىد  ْْ : لىن ََّلِئ ّ ، ك لىِع
َقلَؿ آ ر: مف ل  بلت، ك  ، كقلؿ ف  مكضعلى َِّقلتف   ِحب لف، كزلد لبف َّعد: كىه أحلداث صلىح ، كذكرو لبف ِ َق 

: ِ َق  ِِّ لىن قلد. ِ َق  ُقْ ُت:. صدكؽ ، كقلؿ لبف حْر: صدكؽ ، كقلؿ ف  مكضع آ ر: لىذ َهِب   َّؤللت  ُاْنَظر:، ك قه ْ
لَرُقْطِنّ  )لىَبْرقلن    –(، تلريخ لبف معاف ٕٜٕٚ/ رقـ ٖٓٓ/ ِٔى ذ َهِبّ  )(، لىمغن  ف  لىضعفلِ ٜٕٔ/ رقـ ٖٙ/ ٔى د 

ِ  ّ  لى َِّقلت(، معرف  ٚٔٗ/ رقـ ٖٓٔ/ ٔكلي  لىدلرم  )ر  ْْ ِِ (، ٗٚٙ/ رقـ ٖٕٕ/ ٔ) ِىْ ِع َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) َْ (، مشلهار ى ملِ ل مصلر لبف ٓٗ٘ٛ/ رقـ ٓ٘ٗ/ ٙلى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٖٕٚٚ/ رقـ ٔٙ٘/ ٕٔلىرِّ

/ ٕ٘ٛ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )(، ٜٖٕٔ/ رقـ ٜٖٓ/ ٙلىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد ) (،ٜٖٓٔ/ رقـ ٕٔٙ/ ٔ) ِحب لف
ر )(، ٛٛ٘٘رقـ  َْ  (.ٕٕٔٛ/ رقـ ٕٛٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ِ ّ : ( َّعد بف لَ ْ ـر لىط لئ ، لىككف ، م ت ف ف  صحبته، كذكرو لبف ِحب لف ف  لىصحلب ،  ـ ف  لىتلبعاف. ٕ) ْْ قلؿ لىِع
تلبع  ِ َق ، كذكرو لبف ِحب لف ف  لى َِّقلت، كذكرو لبف قلنع، كلىبغكؼ ف  لىصحلب ، كقلؿ أبك ُنعيـ: م ت ف ف  صحبته، 
ر  َْ ف ىـ يكف صحلبيًل، فإنه ِ َق . ُاْنَظر: َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح كقلؿ لىذ َهِب : ك ق، ُقْ ُت: م ت ف ف  صحبته  كلم

ِ ّ  )ٕٕٕٛ/ رقـ ٖٕٓ )ص ْْ (، ٜٜٗ/ رقـ ٓ٘ٔ/ ٖ(، لى َِّقلت لْبف ِحب لف )ٙٔ٘/ رقـ ٛٚٔ/ ٔ(، معرف  لى َِّقلت ِىْ ِع
(، ٕٗٚٔ/ ٖ(، معرف  لىصحلب   ب  ُنَعْيـ )ٓٙ/ ٖ(، معْـ لىصحلب  ى بغكؼ )ٜٕٗ/ ٔمعْـ لىصحلب  لبف قلنع )

 (.ٜٔٛٔ/ رقـ ٕٚٗ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )
ْيَعَ : لْىُبََّْتلُف َكلْىَقْرَيُ  َكلْىمَ ( لَ ٖ) / رقـ ٕٕٖٗ/ ٛؼ )كِ رَ . مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى هَ ُزْرَى  َتت ِ ُذكل لىض 

٘ٔٚٛ.) 
 (.ٕٖٕٛ/ رقـ ٖٗٔ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٗ)
 (.ٖٜ٘ٔ/ رقـ ٗ٘/ ٗ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٘)
 (.ٖٕٗٗ/ رقـ ٕٓٚ/ ٚ) ْنَبَِأْحَمد ْبف حَ ( مَّند ٙ)
 (.ٓٔٚ/ رقـ ٚٛٗ/ ٕ) ِحب لف( صحيد لبف ٚ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٛ)  (.ٜٓٔٚ/ رقـ ٖٛ٘/ ٗلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
ِ هك لىمغار  بف َّعد بف ل َ ٜ) ُِ لىَحِدْاِث لْبف َأِب  َحلِتـ )ـ". رَ  ْ ( قلؿ أبك حلتـ لىر لزؼ: "هذل لىْر / رقـ ٛٙٙصِىَ 

ٜٔٓ٘.) 
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ِ ْبِف َمَُّْعكٍد رض  للا ىنه، بزيلد  أىفلظىف أبيه، ى   . (ٔ)ف َىْبِد ّللا 

هُ ىبد للا بف ىمر رض  للا ىنهمل   ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ   .(ٕ)لىمحلم   بزيلد  أىفلظ َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

 . ِ َق ىؾ، فهك إَّنلدو صحيد، كركلته  قلت، كىـ ُاتلبع فيه لىمغار  بف َّعد كل يضرو ذ
ػملع  ُقْ ُت:، (ٖ): "ل ىمش ىـ يَّمع مف ِشْمر بف َىِطي  "َأْحَمد ْبف َحْنَبِقلؿ  صرح ل ىمػش بلىَّ 

لِشػػ ىبػػد للا بػػف ىمػػر رضػػ  للا ىنهمػػل كمػػل هػػك  ِمػػْف َحػػِدْاثِ  َكَىػػُه َشػػلِهدٌ   ،مػػف ِشػػْمر بػػف َىِطي ػػ  ىنػػد لىش 
 مباف ف  لىت  ريس. 

ػػػػ ـْ لْىَحػػػػلِكـ، كقػػػػلؿ (٘)ؼ كِ َغػػػػ، كلىبَ (ٗ)ْرِمػػػػِذؼّ لىتِّ ه نَ كلىحػػػػداث حَّ  َّْػػػػَنلِد َكَىػػػػ : "َهػػػػَذل َحػػػػِداٌث َصػػػػِحيُد لإْلِ
لُو" َْ ُاَ رِّ
 كللا تعلى  أى ـ.. (ٛ)، كقلؿ ف  مكضع آ ر: "إَّنلدو ْاد"(ٚ)، كصححه ل ىبلن (ٙ)

, أبو عبد هللا  -ٚٛ ـَْزِديُّ  .(ٓٔ)رة, من العاش(ٜ)التِّْرِمِذيّ )ت( ُىَرْيُم ْبُن ِمْسَعرس ا

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٔٔ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٕٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو:  .(ٖٔ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 

 ، كمل قلؿ لبف حْر. كللا أى   كأى ـ.َمْقُبْكؿ ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

 

                                                           

 (.ٕٔٛ/ رقـ ٕٔٗ/ ٕ( لىمَّند ى شلش  )ٔ)
 (.ٖ/ رقـ ٕٓ/ ٔركلي  لبف مهدؼ لىفلرَّ  ) –( أملى  لىمحلم   ٕ)
 (.ٜٕٙ/ رقـ ٕٛ/ ٔ( لىمرلَّاِ لبف أب  حلتـ )ٖ)
 (.ٕٖٕٛ/ رقـ ٖٗٔ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٗ)
 (.ٖ٘ٓٗ/ رقـ ٖٕٚ/ ٗٔ( شرح لىَّن  ى بغكؼ )٘)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )لىُمَّْتَ  ُاْنَظر:( ٙ)  (.ٜٓٔٚ/ رقـ ٖٛ٘/ ْٗدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٔ/ رقـ ٛٔ/ ٔ( َّ َّ   ل حلداث لىصحيح  كش ِ مف فقههل ىألىبلن  )ٚ)
 (.ٛٚٔ٘/ رقـ ٖٔٗٔ/ ٖمشكل  لىمصلبيد ى تبريزؼ ) ُاْنَظر:( ٛ)
لؿ ىه: ْيحكف،  رج منهل ْملى  ك ار  مف لّىذؼ يق: هذو لىنَّب  إى  مدان  قديم  ى   طرؼ نهر ب خ، لىتِّْرِمِذؼّ ( ٜ)

ْمعلن  )  (.ٔٔٚ/ رقـ ٔٗ/ ٖلىع ملِ كلىمشلاخ كلىفضةِ، كلىنلس. ل نَّلب ى َّ 
ر )( ٓٔ) َْ  (.ٕٔٛٚ/ رقـ ٕٚ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٜ٘٘/ رقـ ٖٖ٘/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٔٔ)
ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف حَ ( ٕٔ)  (.ٕٔٛٚ/ رقـ ٕٚ٘ص َْ
 (.ٕٕٗٙٔ/ رقـ ٕ٘ٗ/ ٜلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٖٔ)
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َراَسُة الت    ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:الدِّ

 حدا اف، كهمل ى   لىنحك لىتلى : لىتِّْرِمِذؼّ أ رج ىه 
ـُ ْبػػػُف ِمَّْػػػػَعٍر لَ ْزِدؼ  َرِحَمػػػُه للُا َتَعػػػلَى  لىتِّْرِمػػػػِذؼّ  َقػػػلَؿ لإِلَمػػػلـُ الحـــديث اـول:  َ َنل َأُبػػػػك َىْبػػػِد للِا ُهػػػَرْي : َحػػػد 

َ َنللىتِّْرِمػػِذؼّ  ػػدَىْبػػُد لىَعِزيػػِز ْبػػُف  ، َقػػلَؿ: َحػػد  ِِ ْبػػِف َأِبػػ  َصػػلِىدٍ (ٔ)ُمَحم  ، َىػػْف َأِبػػ  (ٖ)، َىػػْف َأِبيػػهِ (ٕ)، َىػػْف َُّػػَهْا
ْقَف َفػِإن ُكف   ملسو هيلع هللا ىلصُهَرْيَرَ  رض  للا ىنه، َأف  َرَُّكَؿ للِا  ِِ َتَصػد  ََّػل ـ  َقلَؿ: "َيػل َمْعَشػَر لىنِّ ـْ ُ   َ َطَب لىن لَس َفَكَىَظُه

، َيعْ  ـَ َذلَؾ َيل َرَُّكَؿ للِا؟ َقلَؿ: "ِىَكْ ػَرِ  َىْعػِنُكف  : َكِى ِِ لىن لِر"، َفَقلَىْت لْمَرأٌَ  ِمْنُهف  ِنػ  َكُكْفػِرُكف  لىَعِشػاَر"، َأْكَ ُر أَْه
ٍِ َكِداٍف أَْغَ َب ِىَذِكؼ ل َْىَبلِب َكَذِكؼ لىر ْأؼِ  : َكَمػل  َقلَؿ: "َكَمل َرَأْاُت ِمْف َنلِقَصلِت َىْق "، َقلَىْت لْمَرأٌَ  ِمػْنُهف  ِمْنُكف 

، َكُنْقَصػػػلُف ِداػػػِنُكف  لىَحْيَضػػػ ٍِ ػػػ ُ ، َتْمُكػػػُث ُنْقَصػػػلُف ِداِنَهػػػل َكَىْقِ َهػػػل، َقػػػلَؿ: "َشػػػَهلَدُ  لْمػػػَرَأَتْاِف ِمػػػْنُكف  ِبَشػػػَهلَدِ  َرُْ
 .(ٗ)ِإْحَدلُكف  لى  َةَث َكلَ ْرَبَع َل ُتَص ِّ "

 ِدْيِث:َتْخِرْيُج الحَ 

ػهُ  ، كلىط حػػلكؼ (ٛ)(ٚ)، ىػف أحمػد بػػف َىْبػد ُ َزْيَمػػ ، كلبػف (ٙ)(٘)لبػف أبػػ  ىلصػـ، ىػف يعقػػكب َأْ َرَْ
ُنَعْيـ ْبف َحم لد(  ىػف َىْبػد لْىَعِزيػز ْبػف  أحمد بف َىْبد ،    ة تهـ )يعقكب،(ٓٔ)(ٜ)ُنَعْيـ ْبف َحم لد ِمْف َطِرْيقِ 
َرلَكْرِدّؼ، به  ُمَحم د  .ِ هِ ِبِم ْ لىد 

هُ ك   ، (ٔٔ)ْبف َأِب  َكِ اٍر لْ َْنَصلِرؼّ ِإََّْملِىاِ  ِمْف َطِرْيقِ لىط حلكؼ  َأْ َرَْ

 
                                                           

َرلَكْرِدؼّ ٔ) مته )ص ( ىبد لىعزيز بف ُمَحم د لىد   (. ٕٕٓ، صدكؽ. َّبق تْر
 ،كتع يقلً  ركػ ىه لْىُبَ لِرّؼ مقركنلً  ،تغار حفظه بأ ر  ،صدكؽ  ، أبك ازيد لىمدن ،لفم  لف لىَّ  كَ كْ َّهاِ بف أب  صلىد ذَ  (ٕ)

ر )ص ملت ف   ةف  لىمنصكر ،مف لىَّلدَّ  َْ  (.ٕ٘ٚٙ/ رقـ ٜٕ٘. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته لف،م  لف، أبك صلىد لىَّ  كَ كْ ذَ  (ٖ)  (.ٜٚ)ص  ِ َق ،  بت، َّبق تْر
 (.ٖٕٔٙ/ رقـ ٖٙٓ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٗ)
مته، صدكؽ، ربمل كهـ. ( يعقكب بف حماد٘)  (.ٕٕٕ)ص  َّبق تْر
 (.ٜٙ٘/ رقـ ٗٙٗ/ ٕ  لبف أب  ىلصـ )ن  ( لىَّ  ٙ)
بِّ ، (ٚ) مته )ص بْص بلىن    َ مِ ِ َق ، رُ  أحمد بف َىْبَد  لىض   (.ٜٔ. َّبق تْر
 (.ٓٓٓٔ/ رقـ ٔٓٔ/ ٕ( صحيد لبف ُ َزْيَم  )ٛ)
صدكؽ ا ط ِ ك ارل فقيه ىلرؼ  ،نزيِ مصر ،أبك ىبد للا لْىَمْرَكِزؼ   ، لىِ زَ ـ بف حملد بف معلكي  بف لىحلرث لى ُ يْ عَ نُ  (ٜ)

كقد تتبع لبف ىدؼ مل أ طأ فيه كقلؿ بلق  حدا ه  بلىفرلئض مف لىعلشر  ملت َّن   ملف كىشريف ى   لىصحيد
ر )ص ص مَّتقيـ َْ  (.ٙٙٔٚ/ رقـ ٗٙ٘. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٕٕٛٚ/ رقـ ٕ٘ٔ/ ٚ( شرح مشكِ لآل لر ى طحلكؼ )ٓٔ)
، أبك إَّحلؽ لىقلرؼِ( ٔٔ) َرِق    ، ملت َّن   ملناف.  بت، مف لى لمن ِ َق ، إَّملىاِ بف ْعفر بف أب  ك ار ل نصلرؼ، لىز 

ر ) َْ  (.ٖٔٗ/ رقـ ٙٓٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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 .(ٖ)ِبَنْحِكو، َىْف َأِب  ُهَرْيَرَ  َرِضَ  للُا َىْنُه، (ٕ)، َىِف لْىَمْقُبِرؼِّ (ٔ)ْبِف ُنَبْيٍه لْىَكْعِب ّ  َىْف ُىَمر
هُ لىُ ْدِرّؼ رض  للا ىنه   َأِب  ََِّعاد ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ    .(ٗ)لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ

هُ ىبد للا بف ىمر رض  للا ىنهمل  ِمْف َحِدْاثِ ك   ، بل تةؼ بعض لى فع. (٘)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

، َمْقُبػػْكؿإَّػػنلدو ضػػعاف ارتقػػ  إىػػ  لىحَّػػف ىغاػػرو،  ف ركلتػػه  قػػلت إل ُهػػَرْيـ ْبػػف ِمَّْػػَعر لَ ْزِدّؼ 
فػ  ركلاتػه ىػف ىبػد لىعزيػز  َتلم ػ ُمَتلَبَعػ  كقد ُتكبع مف ِقَبِ )يعقكب، كأحمد بػف ىبػد ، كنعػيـ بػف حم ػلد( 

َرلَكْرِدّؼ، كىبػد لىعزيػز بػف  ُمَحم ػدبف  ػدلىػد  َرلَكْرِدّؼ  ُمَحم  مػف ِقَبػِ  ُمَتلَبَعػ  َنلِقَصػ ، كقػد ُتكبػع فيػه صػدكؽ لىػد 
  .ِ اٍر لْ َْنَصلِرؼّ ف َأِب  كَ بْ ِإََّْملِىاِ 

حيد ىغاروكمتف لىحداث ارتق  بشكلهدو لىمبان     .ف  لىت  ريس إى  لىص 
ػه"لىتِّْرِمِذؼّ قلؿ  . كللا تعػلى  (ٚ)، كصػححه ل ىبػلن (ٙ): "هذل حداث صحيد غريػب مػف هػذل لىْك

 أى ـ.

ُِ  :َرِحَمػُه للُا َتَعػلَى  لىتِّْرِمػِذؼّ  َقػلَؿ لإِلَمػلـُ الحديث الـاني:  َ َنل لىُفَضػْا ـُ ْبػُف ِمَّْػَعٍر، َقػلَؿ: َحػد  َ َنل ُهػَرْي ْبػُف َحػد 
 ، (ٛ)ِىَيلضٍ 

 

 

 

 
                                                           

ر )( ىمر بف ُنَبْيه لىكعب ، حْلزؼ، ل بأس به، مف لىَّلدَّ . ٔ) َْ  (.ٜٛٚٗ/ رقـ ٚٔٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
تغار قبِ مكته بأربع َّناف كركلاته ىف  ،مف لى لى   ،ِ َق  ،أبك َّعد لىمدن  ،ؼ رِ بُ قْ لف لىمَ ََّ يْ كَ  ،( َّعاد بف أب  َّعادٕ)

ر )ص  ،ىلئش  كأـ َّ م  مرَّ   َْ / رقـ ٖٕٙملت ف  حدكد لىعشريف كقاِ قب هل كقاِ بعدهل. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٕٖٕٔ .) 

 (.ٖٖ٘ٓ/ رقـ ٕٗ/ ٕ( شرح معلن  لآل لر ى طحلكؼ )ٖ)
 (.ٖٗٓ / رقـٛٙ/ ٔ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٗ)
 (.ٕٖٔ/ رقـ ٙٛ/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٘)
 (.ٖٕٔٙ/ رقـ ٖٙٓ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٙ)
 (.ٜٓٔ/ رقـ ٕٗٓ/ ٔ( إركلِ لىغ اِ ف  ت ريس أحلداث منلر لىَّباِ ىألىبلن  )ٚ)
 ،إملـ ،ىلبد ،ِ َق  ،كَّكف مك  ،أص ه مف  رلَّلف ،لىمشهكر ،أبك ى   لىزلهد ،لض لبف مَّعكد لىتميم يَ ِ بف ىِ اْ َض فُ  (ٛ)

ر )ص  ،مف لى لمن  َْ  (. ٖٔٗ٘/ رقـ ٛٗملت َّن  َّبع ك ملناف كملئ  كقاِ قب هل. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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لدَّ ، ملت َّن   ملف كأربعاف. قلؿ ٔ) ( لى اث بف أب  َّ يـ بف زنيـ، كلَّـ أبيه: أيمف، كقاِ أنس، كقاِ غار ذىؾ، مف لىَّ 
ؾ لىقكؼ، كقلؿ ف  مكضع آ ر: ضعاف، كقلؿ مر : ىيس حدا ه بذلؾ، كقلؿ لىن ََّلِئّ : ضعاف، لبف معاف: ىيس بذلى

بف أب  َّ يـ، كقلؿ ى ملف بف أب  شاب : َّأىت ْريرًل ىف ىاث ىاان  ل َيْحُمُد حفع ىاث كقلؿ أبك معمر: كلف لبف 
لىحداث،  ـ ىطلِ، ككلف ىاث أك رهـ  كىطلِ بف لىَّلئب كيزيد بف أب  زيلد، فقلؿ: كلف ازيد أحَّنهـ لَّتقلم  ف 

ت  يطًل، كقلؿ لبف مهدؼ: ىاث بف أب  َّ يـ كىطلِ بف لىَّلئب كيزيد بف أب  زيلد ىاث أحَّنهـ حلًل ىندؼ، كقلؿ 
ىيَّ  بف اكنس: كلف قد ل ت ط، كقلؿ أبك حلتـ، كأبك ُزْرَى : ىاث ل يشتغِ به هك مضطرب لىحداث، كقلؿ أبك 

إى  مف َّ م  بف كهرلـ ىف طلكس، قلؿ لبف أب  حلتـ: أىيس قد تك مكل ف  ىاث؟ قلؿ  حلتـ: ىاث ىف طلكس أحبّ 
ىاث أشهر مف َّ م  كل نع ـ ركػ ىف َّ م  إل لبف ىاان  كزمع ، كقلؿ لبف ِحب لف: ل ت ط ف  آ ر ىمرو حت  كلف 

ىيس مف أحلدا هـ كِ ذىؾ كلف منه ل ادرؼ مل يحدث به فكلف يق ب ل َّلناد كيرفع لىمرلَّاِ كيأت  ىف لى َِّقلت بمل 
ف  ل تةطه، تركه يحا  لىقطلف كلبف مهدؼ كَأْحَمد ْبف َحْنَبِ كيحا  بف معاف، كقلؿ ىبد للا: ُقْ ُت ىيحا : ىاث بف 
أب  َّ يـ أضعف مف ىطلِ كيزيد؟ قلؿ نعـ، كقلؿ لىمركذؼ:  نل لىميمكن : قلؿ ذكر لى اث بف أب  َّ يـ ضعاف 

ذل ْمع طلككس كغارو زيلد  هك ضعاف، كقلؿ َأْحَمد ْبف َحْنَبِ: مضطرب لىحداث، كىكف لىحداث ىف طلككس ك  لم
حدث ىنه لىنلس، كقلؿ ف  مكضع آ ر: ىيس هك بذلؾ، كقلؿ لْىُبَ لِرّؼ: كلف َأْحَمد ْبف َحْنَبِ يقكؿ: ىاث بف أب  

لن : يضعف حدا ه َّ يـ ل يفرح بحدا ه، كقلؿ لْىُبَ لِرّؼ: صدكؽ، كزلد ف  مكضع آ ر: إل أن ه يغ ط، كقلؿ لىْكْز
ِ ّ : ْلئز لىحداث، كقلؿ مر : ل بأس به، كقلؿ َأُبك َدلُكد: ىيس به بأس، كقلؿ لآلْرؼ: َّمعت  ْْ ىيس ب بت، كقلؿ لىِع
يحا  يقكؿ: ىلم  شاك ه ل يعرفكف، كَّئِ أبك ُزْرَى  ىف ىاث بف أب  َّ يـ هِ َّمع مف مكحكؿ؟ قلؿ ل، هك 

لَرُقْطِنّ : كلف مرَِّ، كقلؿ أبك صلحب َّن ، إنمل أنكركل ى يه لىْمع باف ىطلِ  حلتـ: يحدث فيضطرب، كقلؿ لىد 
ًة صلىحًل ىلبدًل، ككلف ضعيفًل  كطلكس كمْلهد حَّب، كقلؿ لبف لىقيَّرلن : ضعاف، كقلؿ لبف َّعد: كلف ىاث ْر

ه فاركؼ أنهـ لتفقكل مف غار تعمد ف  لىحداث، يقلؿ: كلف يَّأؿ ىطلِ كطلكًَّل كمْلهدًل ىف لىش ِ فا ت فكف في
ىذىؾ، كقلؿ لبف ىدؼ: ىه مف لىحداث أحلداث صلىح ، كقد ركػ ىنه ُشْعَب  كلى كرؼ كغارهمل مف  قلت لىنلس، كمع 

قلؿ لبف  لىضعف لىذؼ فيه يكتب حدا ه، كقلؿ لبف شلهاف: قلؿ ى ملف: ىاث بف أب  َّ يـ ِ َق  صدكؽ كىيس بحْ ،
كىـ اتماز حدا ه فترؾ. ُقْ ُت: كهك كمل قلؿ. ُاْنَظر: َّؤللت لبف لىْناد  ب  زكريل يحا  حْر: صدكؽ، ل ت ط ْدًل 

(، أ بلر لىمكااف مف تلريخ ٓٙ٘/ رقـ ٛ٘ٔ/ ٔركلي  لىدلرم  ) –(، تلريخ لبف معاف ٖ٘٘/ رقـ ٖٓٗ/ ٔبف معاف )
ُِ )(، ٔٔ٘/ رقـ ٜٓ/ ٔ(، لىضعفلِ كلىمتركككف )ٕٗٛ/ رقـ ٕٖٓ/ ٔلبف أب   ا م  ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ / رقـ ٛٚٔ/ ٚلى

لؿ َ ْحَمد ْبف َحْنَبِ )ٜٙٓ/ رقـ ٖٕٔ/ ٕ(، لىمْركحاف )ٗٔٓٔ (، لىع ِ ٙٔٓٗ/ رقـ ٜٕ/ ٖ(، لىع ِ كمعرف  لىْر
لؿ  حمد ركلي  لىمركذؼ كغارو )ص لؿ َ ْحَمد ْبف َحْنَبِ )ٖٚ/ رقـ ٖٚٔكمعرف  لىْر / ٜٖٚ/ ٕ(، لىع ِ كمعرف  لىْر

لؿ َ ْحَمد ْبف َحْنَبِ ركلي  لىمركذؼ ) (،ٜٕٔٙرقـ  / ٔ(، لىع ِ لىكبار ى ترمذؼ )ٖٓٔ/ رقـ ٓٚ/ ٔلىع ِ كمعرف  لىْر
لؿ )ٜٖٓ/ ٔ(، لىع ِ لىكبار )ٖٗ٘/ رقـ ٖٜٕ / رقـ ٜٜٖ/ ٔ(، معرف  لى َِّقلت )ٕٖٔ/ رقـ ٜٗٔ/ ٔ(، أحكلؿ لىْر
ُِ لىَحِدْاِث لْبف َأِب  َحلِتـ )ٖٔٗٔ (، َّؤللت أب  ىباد ٛ٘ٙ/ رقـ ٔٛٔ/ ٔ(، لىمرلَّاِ )ٕٔ/ رقـ ٗٔٗ/ ٔ(، ِىَ 

(، معرف  لىتذكر  لبف ٕٔٗ/ رقـ ٛ٘/ َّٔؤللت لىَبْرقلن  ) (،ٖٗٔ/ ٓٙٔ/ ٔلآلْرؼ أبل دلكد لىََّّْتلن  )
لؿ )ٕٕ٘٘/ رقـ ٖٖٙ/ ٙ(، لىط َبَقلُت لىُكْبَرػ )ٜٛٙ/ رقـ ٜٗٔ/ ٔلىقيَّرلن  ) َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل / ٖٕٛ/ ٚ(، لىَكلِم

 (.٘ٛٙ٘/ رقـ ٗٙٗ(، َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب )ٜٛٔٔ/ رقـ ٜٙٔ/ ٔ(، تلريخ أَّملِ لى َِّقلت )ٚٔٙٔرقـ 
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َبْارِ  لِبٍر رض  للا ىنه: "َأف  لىن ِب   (ٔ)َىْف َأِب  لىز  َْ ُِ  ملسو هيلع هللا ىلص، َىْف  ـُ َحت ػ  َيْقػَرَأ لْىػـ َتْنِزيػ َكػلَف َل َاَنػل
َؾ ، َكَتَبػلرَ (ٕ)

 .(ٖ)لى ِذؼ ِبَاِدِو لْىُمْ ُؾ"

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ   ، (ٗ)ىف هن لد لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ

                                                           

ر لىمك ، مف لىر لبع ، ملت َّن  َّت كىشريف. قلؿ َكْرَقلِ: ُقْ ُت اْ بَ ( ُمَحم د بف ُمَِّْ ـ بف َتْدُرس لَ ََّدؼ، َمْكَلُهـ، أبك لىز  ٔ)
لِىُشْعَبَ : َمل َىَؾ َترَ  َْ ُد ِف  لْىِماَزلِف، كقلؿ ىطلِ: ُكن ل َنُككُف ِىْنَد  َبْاِر؟ َقلَؿ: َرَأْاُتُه َاِزُف َكَيََّْتْرِْ ِبِر ْبِف ْكَت َحِداَث َأِب  لىز 

َبْاِر أحف َنل ِمْف ِىْنِدِو َتَذلَكْرَنل َحِداَ ُه. َقلَؿ َفَكلَف َأُبك لىز  ُ َنل َفِإَذل َ َرْْ ِ َفُيَحدِّ ُمه ِىْنَد َىْبِد ّللا  ٌِ ُيَقدِّ ظنل ى حداث، كَكلَف َىَطل
ـَ أَ  ـُ لْىَحِداَث. كقلؿ لبف َّعد: َكَكلَف ِ َق  َكِ اَر لْىَحِداِث ِإل َأف  ُشْعَبَ  َتَرَكُه ِىَشْ ٍِ َزَى لِبٍر يَّأؿ َىُه ن ُه َرآُو َفَعَ ُه ِف  َْ

كلف مف لىحفلظ ككلف ىطلِ يقدمه إى  ْلبر ىيحفع ىه، كىـ انصف  ُمَعلَمَ ٍ . َكَقْد َرَكػ َىْنُه لىن لُس، كقلؿ لبف ِحب لف:
د ف  لىكزف ىنفَّه ىـ يَّتحق لىترؾ مف أْ ه، كقلؿ لبف ىدؼ: حدث ىنه ُشْعَب  أحلداث  مف قدح فيه  ف مف لَّتْر

ِ ىف ُشْعَب  كىزهار، َىف َأِب  لىزبار ىف ْلبر نَّ  ، كىحملد بف َّ م  ىَ  ف َأِب  إفرلدلت كِ حداث انفرد به ْر
لِبٍر أحلداث، كركػ هشيـ َىف َأِب  لىزبار ىف ْلبر أحلداث، كركػ بف ُىَاان  ىنه أحلداث كركػ بف  َْ َبْاِر َىْف  لىز 
َريس، َىف َأِب  لىزبار نَّ   كركػ ملىؾ، َىف َأِب  لىزبار أحلداث ككف  بأب  لىزبار صدقًل إف حدث ىنه ملىؾ، فإف  ُْ

ْف ِ َق ، كَل أى ـ أحًدل مف لى َِّقلت ت  ف َىف َأِب  لىزبار إل  قد كتب ىنه، َكهك ِف  نفَّه ِ َق  إل  َملِىًكل ل َاْرِكؼ إل  ىَ 
أف اركؼ ىنه بعض لىضعفلِ فيككف َذِىَؾ مف ْه  لىضعاف، كَل يككف مف قب ه، كَأُبك لىزبار اركؼ أحلداث صلىح  

قلؿ يع   بف ىطلِ، فيمل ركػ ىنه: حد ن  أبك لىزبار، ككلف كىـ ات  ف ىنه أحد، َكهك صدكؽ كِ َق  ل بأس به، ك 
أكمِ لىنلس ىقًة كأحفظهـ، كَّئِ َأْحَمد ْبف َحْنَبِ ىف لب  لىزبار فقلؿ: قد لحتم ه لىنلس كأبك لىزبار أحب إى  مف 

ِ: قلؿ أب : كلف كأبك لىزبار ىيس به بأس، كقلؿ ىبد للا بف َأْحَمد ْبف َحْنبَ  -يعن  ط ح  بف نلفع  -أب  َّفيلف 
ْ ِتَيلِنّ  يقكؿ: حد نل أبك لىزبار، كأبك لىزبار أبك لىزبار! ُقْ ُت  ب : كأنه يضعفه؟ قلؿ: نعـ، كقلؿ ُنَعْيـ بف  أاكب لىَِّّ

يضعفه، كقلؿ لبف معاف: صلىد، كقلؿ  حملد: َّمعت لبف ىاان  يقكؿ: حد نل أبك لىزبار كهك أبك لىزبار. أؼ كأنه
ْكِرؼ   مكضع آ ر: صلىد، كقلؿ مر : ِ َق ، كقلؿ ف مف أب   : َّمعت يحا  بف معاف يقكؿ: أبك لىزبار أحب إى   لىد 

ى  لىضعف مل هك، كقلؿ لبف أب  حلتـ: َّأىت أب  ىف أب  لىزبار،  َّفيلف، كقلؿ يعقكب بف شاب : ِ َق  صدكؽ، كلم
، كقلؿ: َّأىت أبل ُزْرَى  ىف أب  فقلؿ: يكتب حدا ه كل يحتس به، كهك أحب إى   مف أب  َّفيلف ط ح  بف نلفع

لىزبار، فقلؿ: ركػ ىنه لىنلس، ُقْ ُت: يحتس بحدا ه. قلؿ: إنمل يحتس بحداث لى َِّقلت، كقلؿ لىن ََّلِئّ : ِ َق ، كقلؿ لبف 
ار صدكؽ  إل أنه ادىس. ُقْ ُت: ِ َق  ادىس، كهك مف لىمرتب  لى لى   مف مرلتب لىتدىيس. ُاْنَظر: لىضعفلِ لىكب حْر:
/ ٕٖ٘/ ٘(، لى َِّقلت لْبف ِحب لف )٘ٚ٘ٔ/ رقـ ٖٓ/ ٙ(، لىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )ٜٓٙٔ/ رقـ ٖٓٔ/ ٗى عقا   )
لؿ لْبِف َىِدؼ )٘ٙٔ٘رقـ  َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل لؿ ٜٕٙٔ/ رقـ ٜٕٛ,ٖٜٕ/ ٚ(، لىَكلِم َْ ِِ لىرِّ (، َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )ٕٓٙ٘/ رقـ ٕٓٗ/ ٕٙؼ )ِىْ ِمزِّ  ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ َْر ٜٖٔ/ رقـ ٘ٚ/ ٛ(، لى (، َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٔٓٔ/ رقـ ٘ٗ(، طبقلت لىمدىَّاف لبف حْر )ٜٕٔٙ/ رقـ ٙٓ٘)ص 

 ( يعن : َّكر  لىَّْد .ٕ)
 (.ٕٜٕٛ/ رقـ ٘ٔ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٖ)
مته ،  ق .لد( هن  ٗ)  (.ٓٛٔ)ص  َّبق تْر
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ػهُ ، ك (ٕ)(ٔ)ىف َأب  لَ ْحَكص ػهُ ، ك (ٖ)  ىػف أبػ  معلكيػ بَ اْ لبػف أبػ  َشػ َأْ َرَْ ، َأْحَمػد ْبػف َحْنَبػِ َأْ َرَْ
هُ ك  ،(ٙ()٘)، ىف لىَحََّف ْبف َصلِىد(ٗ)ىف َأََّْكد ْبف َىلِمر لرم  ىف أب  ُنعيـ َأْ َرَْ ، (ٜ()ٛ)، ىف َّفيلف(ٚ)لىد 

 .ِبِمْ ِ هِ لىَحََّف ْبف َصلِىد، َّفيلف( َىْف َىْاث  ، أبك معلكي ،لَ ْحَكصأربعتهـ )أبك 

هُ ك  ِغْاػر ( )َىْاػث، كلىمُ  ِكَةُهَمػل  (ٔٔ)ِبِمْ ِ ػهِ  (ٓٔ)ُمَّْػِ ـلْىُمِغاػَر  ْبػف  ِمْف َطِرْيقِ ف  ل دب  لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
 ىف أب  لىزبار به.

ػػهُ ك  ْعػػدلبػػف  َأْ َرَْ َْ لى
َأبػػ  َ ْاَ َمػػ   ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ة ػػتهـ   (ٗٔ)لْىَحػػلِكـ، ك (ٖٔ)فػػ  لىكبػػرػ  لىن ََّػػلِئ ّ ، ك (ٕٔ)

كلف ل  ملسو هيلع هللا ىلص ب  لىزبار: أَّمعت ْلبر بف ىبد للا اذكر: "أف رَّكؿ للا  ُقْ تُ ، قلؿ: (٘ٔ)ُزَهْار ْبف ُمَعلِكَي 
نػػلـ حتػػ  يقػػرأ أىػػـ تنزيػػِ كتبػػلرؾ لىػػذؼ باػػدو لىم ػػؾ"، قػػلؿ: ىػػيس ْػػلبر حػػد ن ، حػػد ن  صػػفكلف أك لبػػف ا

 صفكلف.
 

 
                                                           

مته )ص َّةـ بف َّ يـ لىحنف ، ِ َق ، متقف (ٔ)  (.ٖٕٚ، صلحب حداث. َّبق تْر
 (.ٕٜٕٛ/ رقـ ٘ٔ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٕ)
 (.ٖٖ٘ٗٓ/ رقـ ٕٗٗ/ ٓٔ( مصنف لبف أب  شاب  )ٖ)
لِم ، ىلمر بف لَ ََّْكد (ٗ)  َّن  أكؿ ف  ملت لىتلَّع  مف  ق ، شلذلف، كي قب لىرحمف، ىبد أبل ُيْكَن : بغدلد، نزيِ لىش 

ركملئتاف.   ملف َْ  (.ٖٓ٘/ رقـ ٔٔٔ)ص  َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، فقيه، ىلبد، رم  بلىتشيع، مف ِ َق  ( لىحَّف بف صلىد بف صلىد بف ح  كهك حيلف بف ُشف ّ ، لىَهْمدلن ، لى كرؼ،٘)

ر )لىَّلبع ، ملت َّن  تَّع كَّتاف ككلف مكىدو َّن  ملئ .  َْ  (.ٕٓ٘ٔ/ رقـ ٔٙٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜ٘ٙٗٔ/ رقـ ٕٙ/ ٖٕ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٙ)
 مشهكر لىُمَةِئ  نعيـ، أبك ل حكؿ، مكلهـ، ىتيم ،ل زهار بف حملد بف ىمرك ُدَكْاف: كلَّـ لىككف ، لىفضِ بف ُدَكْاف( ٚ)

 شاكخ كبلر مف كهك  ة اف َّن  مكىدو ككلف ىشر  تَّع كقاِ ىشر ،  ملن  َّن  ملت لىتلَّع ، مف  بت،  ق ، بكناته،
رلىب لرؼ.  َْ  (.ٔٓٗ٘/ رقـ ٙٗٗ)ص  َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

مته .ىلبد، إملـ، حْ حلفع، فقيه، ، ِ َق ، َّفيلف لى كرؼ  (ٛ)  (.ٖٕٔ)ص  َّبق تْر
لِرِمّ  )( ٜ)  (.ٖٔٔٗ/ رقـ ٚٗ٘/ ََُّٕنُف لىد 
، أص ه مف مرك،  ُمَِّْ ـ( لىُمِغْار  بف ٓٔ) ، مف لىَّلدَّ . صدكؽ لَ ْزدؼ، لىَقََّْم  ، أبك َََّ َم  لىَ َرلََّلِن   لىَّر لج، لىَمَدلِئِن  

ر )تَ  َْ  (.ٓ٘ٛٙ/ رقـ ٖٗ٘ص ْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٚٓٔ/ رقـ ٗٔٗ/ ٔ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( ل دب لىمفرد ٔٔ)
(ٕٔ َْ  (.ٕٔٔٙ/ رقـ ٕٖٛد )صعْ ( مَّند لبف لى
 (.ٚٚٗٓٔ/ رقـ ٛٚٔ/ ٙلىكبرػ ) لىن ََّلِئ ّ ( َّنف ٖٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٗٔ)  (.ٖ٘ٗ٘ـ / رقٙٗٗ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
مته )ص  ُزَهْار (٘ٔ)  (.ٕٓٗبف معلكي ، ِ َق . َّبق تْر
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

، كقد ُتكبع مف َمْقُبْكؿُهَرْيـ ْبُف ِمََّْعر لَ ْزِدّؼ  إَّنلدو ضعاف، ارتق  إى  لىحَّف ىغارو   ف فيه
ركلاته ىف شػاخ شػا ه لى  اػث  ف  ُمَتلَبَع  َنلِقَص ـ( يْ َكد ْبف َىلِمر، كأب  ُنعَ ِقَبِ )هن لد، كأب  معلكي ، كَأَّْ 

 ُمَّْػِ ـلْىُمِغاػَر  ْبػف  ، ل ت ط ْدًل كىـ اتماز حدا ه فترؾ، كقػد ُتكبػع مػف ِقَبػِصدكؽ  بف أب  َّ يـ، كلى  اث:
كقػد دىَّػه كمػل هػك ظػلهر فػ   ادىس مف لى لى ػ  مػف مرلتػب لىمدىَّػاف، ِ َق ر اْ بَ ، كفيه أبك لىز  صدكؽ كهك 
ْعدر ىند لبف اْ هَ ركلي  زُ  َْ ر: ْاػبَ  بػ  لىز   ُقْ ػتُ ُزَهْاػر ْبػف ُمَعلِكَيػ : " ، إذ قػلؿلْىَحػلِكـفػ  لىكبػرػ ك  لىن ََّػلِئ ّ ك  لى

 كػلف ل انػلـ حتػ  يقػرأ أىػـ تنزيػِ كتبػلرؾ لىػذؼ باػدو ملسو هيلع هللا ىلصأَّمعت ْػلبر بػف ىبػد للا اػذكر: "أف رَّػكؿ للا 
لىم ػػؾ"، قػػلؿ: ىػػيس ْػػلبر حػػد ن ، حػػد ن  صػػفكلف أك لبػػف صػػفكلف"، فتبػػاف مػػف ذىػػؾ أف بػػاف أبػػ  لىزباػػر 

ػػلبر رضػػ  للا ىنػػه صػػفكلف، كهػػك: لبػػف ىبػػد للا بػػف صػػفكلف بػػف أميػػ  لىقرشػػ ،  ، (ٔ)، مػػف لى لى ػػ ِ َقػػ ْك
ِمػػْف حػػداث صػػحيد مػػف ى ػػِ فػػلرتق  إىػػ  لىحَّػػف ىغاػػرو، كلى لىتِّْرِمػػِذؼّ كبػػذىؾ يكػػكف قػػد أزيػػِ مػػل فػػ  َّػػند 

ْعػػدزهاػػر لىتػػ  ىنػػد لبػػف  َطِرْيػػقِ  َْ    ف ْميػػع ركلتػػه  قػػلت كقػػد َّػػ ـ مػػف لْىَحػػلِكـفػػ  لىكبػػرػ ك  لىن ََّػػلِئ ّ ك  لى
ىمػل َُّػِئِ، ىػف حػداث زهاػر، ىػف أبػ  لىزباػر،  َأْحَمد ْبػف َحْنَبػِلىع ِ لىمذككر  ف  لىَّند ل كؿ، ف ذل قلؿ 
كلف ل انلـ حتػ  يقػرأ لىَّػْد  كتبػلرؾ"، قػلؿ: حَّػبؾ بُزهاػر إذل  ملسو هيلع هللا ىلصىف ْلبر رض  للا ىنه: "أف لىن ب  

نمل ذىؾ ىاث ركلو"ِ َق ْلِ بلىش  ِ، زهار  لَرُقْطِن ّ ، كقلؿ (ٕ)، كلم ػكلب مػف قػكؿ لىد  : "كقكؿ زهار أشبه بلىص 
ُو َغْاُر َكلِحػٍد َىػْف َىْاػِث ْبػِف َأِبػ  ىقب ركلاته ى حداث: "َهَذل َحِداٌث َرَكل  لىتِّْرِمِذؼّ ، كقلؿ (ٖ)ىاث، كمف تلبعه"

َِ َهػػَذل، َكَرَكلُو ُمِغاػػَرُ  ْبػػُف  ـٍ، ِمْ ػػ ػػلِبٍر، َىػػِف لىن ِبػػ ِّ ُمَّْػػِ ـَُّػػَ ْي َْ َبْاػػِر، َىػػْف  َنْحػػَك َهػػَذل، َكَرَكػ  ملسو هيلع هللا ىلص، َىػػْف َأِبػػ  لىز 
ػػلبِ  ُقْ ػػتُ ُزَهْاػػٌر، َقػػلَؿ:  َْ َبْاػػِر: ََّػػِمْعَت ِمػػْف  َبْاػػِر: ِإن َمػػل َأْ َبَرِنيػػِه َ ِبػػ  لىز  ٍر َاػػْذُكُر َهػػَذل لْىَحػػِداَث؟ َفَقػػلَؿ َأُبػػك لىز 

َبْاػِر، َىػْف  ػلِبٍر"َصْفَكلُف َأِك لْبُف َصْفَكلَف، َكَكَأف  ُزَهْاًرل، َأْنَكَر َأْف َيُكػكَف َهػَذل لىَحػِداُث َىػْف َأِبػ  لىز  َْ
، كقػلؿ (ٗ)

ـٍ، َىػػْف َأِبػػ   ِ ـُمَّْػػ: "َصػػِحيٌد َىَ ػػ  َشػػْرِط لْىَحػػلِكـ ػػلُو  ِ َف  َمػػَدلَرُو َىَ ػػ  َحػػِداِث َىْاػػِث ْبػػِف َأِبػػ  َُّػػَ ْي ـْ ُاْ ِرَْ َكَىػػ
َبْاِر"  ُمَّْػِ ـمػف ِقَبػِ لْىُمِغاػَر  ْبػف  َتلم  ُمَتلَبَع  كىكف ىـ انفرد به لى اث ىف أب  لىزبار كقد ُتكبع  ُقْ تُ ، (٘)لىز 

 . كللا تعلى  أى ـ.(ٚ)، كصححه ل ىبلن (ٙ)تهكط  إى  صحاُ كمل بانت آنًفل، كرمز لىَّ  

                                                           

ر )( ٔ) َْ  (.ٖٜٕٙ/ رقـ ٕٚٚصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٖٓ/ رقـ ٚ٘( بحر لىدـ ىاكَّف بف لىمبرد )صٕ)
لَرُقْطِنّ  )( لىع ِ ٖ)  (.ٜٕٖٔ/ رقـ ٖٔٗ/ ٖٔى د 
 (.ٕٜٕٛ/ رقـ ٘ٔ/ ََُّ٘نُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٗ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٘)  (.ٖ٘ٗ٘/ رقـ ٙٗٗ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
ُاكط لىبشار لىنذار  ِمْف َحِدْاثِ ( لىْلمع لىصغار ٙ)  (.ٕٜٔٙ/ رقـ ٕٗٓ/ ٕ) ى َّ 
/ رقـ ٘ٗٔ/ ٖىه ) لىتِّْرِمِذؼّ يد (، صح٘ٛ٘/ ٗٛ/ ٕ( َّ َّ   ل حلداث لىصحيح  كش ِ مف فقههل ىألىبلن  )ٚ)

ٕٚٔٓ.) 
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ادسة -ٛٛ , من الس  ْيباء الُكوِفيُّ  . (ٔ))ت فع( َأُبو الص 

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٕ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٖ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو:  .(ٗ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 

 كمل قلؿ لبف حْر. كللا أى   كأى ـ. َمْقُبْكؿ ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىن حك لىت لى : لىتِّْرِمِذؼّ أ رج ىه 
َ َنل َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لىتِّْرِمِذؼّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  ػلُد ْبػُف َزْيػدٍ (٘)ْبػُف ُمكََّػ  لىَبْصػِرؼ   َحم دمُ : َحد  َ َنل َحم  ، (ٙ)، َقػلَؿ: َحػد 

َبْاػػرٍ  ُْ ، َىػػْف ََّػػِعاِد ْبػػِف  ِِ ػػْهَبل َىػػْف َأِبػػ  لىص 
، َىػػْف َأِبػػ  ََّػػِعاٍد لىُ ػػْدِرؼِّ رضػػ  للا ىنػػه، َرَفَعػػُه َقػػلَؿ: "ِإَذل (ٚ)
َِ ُك  َهػػل ُتكَ  ـَ َفػػِإف  لَ ْىَضػػل لى ََِّّػػلَف َفَتُقػػكُؿ: لت ػػِق ّللا َ ِفاَنػػل َفِإن َمػػل َنْحػػُف ِبػػَؾ، َفػػِإْف لَّْػػَتَقْمَت  (ٛ)فِّػػرُ َأْصػػَبَد لْبػػُف آَد

َنل" ْْ َْ َت لْىَك ْْ َْ ْف لْىَك لََّْتَقْمَنل َكلِم
(ٜ) . 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ    .(ٓٔ)ِبَنْحِكوىف صلىد بف ىبد للا  لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ

                                                           

ر )( ٔ) َْ  (.ٓٛٔٛ/ رقـ ٓ٘ٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٜٙٙ/ رقـ ٖٙٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٕ)
ر )( ٖ) َْ  (.ٓٛٔٛ/ رقـ ٓ٘ٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 .(ٜٖٜٔٔ/ رقـ ٚ٘ٙ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٗ)
ف   ِحب لفبف مكَّ  بف ُنَفْيع لىَحَرِش ، مف لىعلشر ، ملت َّن   ملف كأربعاف. قلؿ أبك حلتـ: شاخ، كذكرو لبف  ُمَحم د( ٘)

بف قلَّـ ف  "لىص  ": بصرؼ  َمََّْ َم : صلىد، كقد ركػ ىنه، كقلؿ لىن ََّلِئ ّ : ضعاف، كقلؿ َأُبك َدلُكد، كقلؿ لى َِّقلت
صلىد،  ُقْ ُت:مشهكر، كقلؿ ف  مكضع آ ر: صلىد لىحداث، كقلؿ لبف حْر: ىاف،  صدكؽ : لىذ َهِب صلىد، كقلؿ 

ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ ) ُاْنَظر:بتضعيفه.  َأُبك َدلُكدلنفرد  ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ / ٛٓٔ/ ٜلى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٖٗ٘/ رقـ ٗٛ/ ٛلى
ِِ (، ٗ٘ٗ٘ٔرقـ  لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل َْ / ِٓٔإْكَملُؿ َتْهِذْاِب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ )(، ٓٛٚ/ رقـ ٕٛٗ/ ٜلىرِّ
/ رقـ ٖٚٙ/ ِٕى ذ َهِبّ  )(، لىمغن  ف  لىضعفلِ ٚٚٔ٘/ رقـ ٕٕ٘/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )(، ٜٖٔٗ/ رقـ ٖٔٚ
ر )َتْقِرْيُب لى(، ٖٓٓٗ/ رقـ ٖٙٚ/ ِٔى ذ َهِبّ  )(، داكلف لىضعفلِ ٕ٘ٓٙ َْ  (.ٖٖٛٙ/ رقـ ٜٓ٘ص ت ْهِذْاِب لْبِف َح

مته )ص قاِ إنه كلف ضريرًل، كىع ه طرأ ى يه  نه صد أنه كلف يكتب، لد بف زيدم  ( حَ ٙ)  (.ٜٕٙ. َّبق تْر
مته )ص ِ َق ،  بت، فقيه، راْ بَ ُْ  ( َّعاد بفٚ)  (.ٛٚ. َّبق تْر
ُِ َكَتَتَكلَضُع. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى هَ ٛ)  (.ٜٖٛٗ/ رقـ ٖٓٗٓ/ ٚؼ )كِ رَ ( ُتَكفُِّر: َتَتَذى 
 (.ٕٚٓٗ/ رقـ ٗٛٔ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٜ)
 (.ٕٚٓٗ/ رقـ ٗٛٔ/ ٗ) لىمصدر نفَّه( ٓٔ)
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، كلبػف (ٖ)، كلىطيلىَّػ (ٕ)بػف لىفضػِ ُمَحم ػد ِمػْف َطِرْيػقِ ، كأبػك يع ػ  (ٔ)فػلفىف ى َأْحَمد ْبف َحْنَبِك 
ِمػػْف ، كلبػػف ىبػػد لىبػػر (٘)لزز  رلف بػػف مكَّػػ  لىَقػػْمػػ، كلبػػف أبػػ  لىػػدنيل ىػػف ىِ (ٗ)حماػػد ىػػف َّػػ يملف بػػف حػػرب

ركليػ    َّبعتهـ ىف حملد بػف زيػد بػه. كفػ  (ٙ)بف ىباد بف حبلب، كىبد لىرحمف بف مهدؼ ُمَحم د َطِرْيقِ 
 ىفلف كلىطيلىَّ  قلؿ حملد: ل أى مه إل مرفكىًل. كقلؿ ىمرلف بف مكَّ  لىقزلز: قلؿ حملد: أرلو رفعه.

هُ ك   .(ٚ)لبف لىَّن  ىف مَّدد. قلؿ: أظنه رفعه" َأْ َرَْ

هُ ك  حلؽ إَّػ ِمْف َطِرْيقِ ، كلبف ىبد لىبر (ٓٔ)ه، ىف أب  أَّلم ِمْف َطِرْيقِ  (ٜ)لىتِّْرِمِذؼّ ، ك (ٛ)هن لد َأْ َرَْ
َّحلؽ )أبك أَّلم ِكَةُهَمل  (ٔٔ)بف أب  إَّرلئاِ  .ِبِمْ ِ هِ بف أب  إَّرلئاِ( ىف حم لد بف زيد، به مكقكفًل  ، كلم

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ػ بلإلضػلف  إىػ  أف  ،كىػـ ُاتػلبع فيػه َمْقُبػْكؿلِ، كهػك: بَ هْ إَّنلدو ضػعاف   ف مػدلرو ى ػ  أبػ  لىص 
َ َنل لىتِّْرِمػِذؼّ فػركلو مػر  مرفكًىػل كمػرً  مكقكًفػل. قػلؿ حم لد قػد شػؾ فػ  رفعػه ككقفػه   َ َنل َهن ػلٌد، َقػلَؿ: َحػد  : "َحػد 

ـْ َاْرَفْعُه، َكَهَذل َأَصد   ْبػِف ُمكََّػ ، َهػَذل َحػِداٌث َل  ُمَحم ػد ِمْف َحِدْاثِ َأُبك ُأََّلَمَ ، َىْف َحم لِد ْبِف َزْيٍد، َنْحَكُو َكَى
ـْ َاْرَفُعػكُو، َحِدْاثِ  ِمفْ َنْعِرُفُه ِإل   َ َنل َصػلِىُد ْبػُف  َحم لِد ْبِف َزْيٍد، َكَقْد َرَكلُو َغْاُر َكلِحٍد َىْف َحم لِد ْبِف َزْيٍد، َكَى َحػد 

َبْاػٍر، َىػْف َأِبػ  ََّػعِ  ُْ ، َىػْف ََّػِعاِد ْبػِف  ِِ ػْهَبل ػلُد ْبػُف َزْيػٍد، َىػْف َأِبػ  لىص  َ َنل َحم  ِ، َقػلَؿ: َحػد  ، َىْبِد ّللا  اٍد لىُ ػْدِرؼِّ
ػػلٌد  ِمػػْف َحػػِدْاثِ ، كقػػلؿ أبػػك ُنعػػيـ: "َغِريػػٌب (ٕٔ)، َفػػَذَكَر َنْحػػَكُو"ملسو هيلع هللا ىلصَقػػلَؿ: َأْحَِّػػُبُه َىػػِف لىن ِبػػ ِّ  َد ِبػػِه َحم  ََّػػِعاٍد، َتَفػػر 

" ِِ ْهَبل   .(ٖٔ)َىْف َأِب  لىص 

                                                           

 (.ٜٛٓٔٔ/ رقـ ٕٓٗ/  ٛٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٔ)
 (.٘ٛٔٔ/ رقـ ٖٓٗ/  ٕ( مَّند أب  يع   )ٕ)
 (.ٖٕٖٕ/ رقـ ٓٙٙ/ ٖ( مَّند لىطيلىَّ  )ٖ)
 (.ٜٜٚ/ رقـ ٕٖٓىبد بف حماد )ص لىمنت ب مف مَّند ( ٗ)
نيل )ص٘)  (ٕٔ/ رقـ ٜٗ( لىصمت لبف أب  لىد 
 (.ٓٗ/ ٕٔ( لىتمهاد ىمل ف  لىمكطأ مف لىمعلن  كل َّلناد لبف ىبد لىبر )ٙ)
 (.ٖ/ ٔاـك كلى ا   لبف لىَّن  )( ىمِ لىٚ)
 (.ٜٚٓٔ/ رقـ ٕٖ٘/ ٕ( لىزهد ىهن لد )ٛ)
 (.ٕٚٓٗ/ رقـ ٗٛٔ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٜ)
مته )ص  لدم  حَ  (ٓٔ)  (.ٕٙبف أَّلم ، ِ َق . َّبق تْر
رل( ٔٔ) ْْ ، نزيِ بغدلد، صدكؽ تك ـ فيه  إَّحلؽ بف أب  إَّرلئاِ، كلَّمه: إبرلهيـ لبف كلَم  ، أبك يعقكب لْىَمْرَكِزؼ 

 . تقريب ىكقفه ف  لىقرآف، ملت َّن   مس كأربعاف، كقاِ َّت كىه  مس كتَّعكف َّن ، مف أكلبر لىعلشر   
 (.ٖٖٛ/ رقـ ٓٓٔلىتهذاب لبف حْر )ص   

 (.ٕٚٓٗ/ رقـ ٗٛٔ/ ََُّٗنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٕٔ)
 (.ٜٖٓ/ ٗل صفيلِ  ب  ُنَعْيـ )( ح ي  ل كىيلِ كطبقلت ٖٔ)
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ػُاكط  إىػ  تصػحيحه بػِ هػك ضػعاف ىمػل ذكرتػه  ُت:ُقْ ػ، (ٕ)، كقػلؿ ل ىبػلن : "حَّػف"(ٔ)كرمز لىَّ 
آنًفػػل، كىػػذىؾ ترلْػػع أبػػك إَّػػحلؽ لىحػػكين  ىػػف تحَّػػانه إىػػ  تضػػعيفه، فقػػلؿ: "حػػداث ضػػعاٌف ... ككنػػُت 

عُت ىنه، كأَّأؿ للا لىمغفر "  َّ. كللا تعلى  أى ـ.(ٖ)حَّنته ف  ت ريْ  ىكتلب )لىصمت( فقد ْر
  .(٘), المدني, من الـالـة(ٗ))ت( َأُبو الُمـَن ى الُجَيِنيُّ  -ٜٛ

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٙ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٚ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
اِد ِفْيِو: ، كقلؿ لبف لىمػدان : مْهػكؿ، ل (ٜ)لى َِّقلتف   ِحب لف، كذكرو لبف (ٛ)ِ َق  قلؿ لبف معاف: َأْقَواُل النُّل 

 .(ٓٔ)أىرفه
لىْرح كلىتعداِ يحا  بف معاف، فكاػف بػه إذل ىرفػه معػه غاػرو؟ فػة يكفيه أف يعرفه إملـ  ُقْ ُت:

يككف مْهكًل، كمف ىرفه ىندو زيلد  ى ـ فهك حْ  ى   مف ىػـ يعرفػه، كمػع ذىػؾ ركػ ىنػه ل نػلف كمػل 
، كهػذو ىيَّػت صػف  (ٔٔ)ْبُف َأب  َيْحَاػ  لَ َّػ مّ " ُمَحم دَرَكػ َىنه أاكب ْبف حباب لىز ْهِرّؼ، ك " قلؿ لىمزؼ:

رلَّ  إف شلِ للا تعلى . (ٕٔ)لْىَحلِكـلىمْهكؿ، كصحد   حدا ه كمل َّيأت  ف  لىدِّ
، َمْقُبػْكؿ، كقػكؿ لبػف حْػر فيػه: لىػذ َهِب ك  ِحب ػلفكمػل قػلؿ لبػف معػاف، ككلفقػه لبػف  ِ َقػ  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

 ىق   حدا ه ل ىطعف فيه. كللا تعلى  أى ـ.
َراَسُة الت ْطِبْيِلي    ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:الدِّ
هحدا ًل كلحدًل، كىـ أى ر ىه ى   ش ِ ىند لبف  لىتِّْرِمِذؼّ أ رج ىه  َْ كمل أشلر لبػف حْػر فػ   َمل

 لىتقريب، كلىحداث ى   لىن حك لىت لى : 

                                                           

ُاكط لىبشار لىنذار  ِمْف َحِدْاثِ ( لىْلمع لىصغار ٔ)  (.ٗ٘ٗ/ رقـ ٖٗ/ ٔ) ى َّ 
 (.ٕٚٓٗ/ رقـ ٚٓٗ/ ٘ىألىبلن  ) لىتِّْرِمِذؼّ ( صحيد كضعاف َّنف ٕ)
 (.٘ٛٔ -ٗٛٔ/ ٔ( لىفتلكػ لىحدا ي  ى حكين  )ٖ)
َهْاَن  ك ٗ) ُْ : هذو لىنَّب  إى   َهِن   ُْ ل نَّلب  ُاْنَظر:ه  قبا   مف ُقَضلى ، نزىت لىككف ، كبعضهل نزؿ لىبصر . ( لى

ْمعلن  )  (.ٚٔٓٔ/ رقـ ٜٖٗ/ ٖى َّ 
ر )( ٘) َْ  (.ٜٖٖٛ/ رقـ ٓٚٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٔٔٛٙ/ رقـ ٙ٘ٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٙ)
ر )( ٚ) َْ  (.ٜٖٖٛ/ رقـ ٓٚٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٛ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٕٕٔٗ/ رقـ ٗٗٗ/ ٜلى
 (.ٕٛٙٙ/ رقـ ٘ٙ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٜ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) ُاْنَظر:( ٓٔ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٔٓٙٚ/ رقـ ٕٓ٘/ َٖٗتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.ٔٓٙٚ/ رقـ ٕٔ٘/ ٖٗ) لىمصدر نفَّه( ٔٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٕٔ)  (.ٕٛٓٚ/ رقـ ٘٘ٔ/ ٗلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
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َ َنل َىِ ػ   ْبػُف َ ْشػَرـٍ َرِحَمػُه للُا َتَعػػلَى  لىتِّْرِمػِذؼّ  َقػلَؿ لإِلَمػلـُ  ، َىػػْف (ٕ)َأْ َبَرَنػل ِىيََّػ  ْبػُف ُاػكُنَس  ، َقػػلَؿ:(ٔ): َحػد 
َهِنػػ   َاػػْذُكُر، َىػػْف َأِبػػ  ََّػػِعاٍد (ٗ)، َىػػْف َأا ػػكَب َكُهػػَك لْبػػُف َحِباػػبٍ (ٖ)َملِىػػِؾ ْبػػِف َأَنػػسٍ  ُْ ، َأن ػػُه ََّػػِمَع َأَبػػل لْىُمَ ن ػػ  لى

؟ َنَهػ  َىػِف لىػن   ملسو هيلع هللا ىلصلىُ ْدِرؼِّ رضػ  للا ىنػه: "َأف  لىن ِبػ    ِِ : لىَقػَذلُ  َأَرلَهػل ِفػ  لإِلَنػل ٌِ ػ ػْرِب"، َفَقػلَؿ َرُْ ْفِخ ِفػ  لىش 
 .(ٚ)"(ٙ)، َقلَؿ: َفِإنِّ  َل َأْرَكػ ِمْف َنَفٍس َكلِحٍد؟ َقلَؿ: َفَأِبِف لىَقَدَح ِإَذْف َىْف ِفيؾَ (٘)َقلَؿ: أَْهِرْقَهل

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
ػػهُ  ، ىػػف أاػػكب بػػف (ٔٔ)لْىَحػػلِكـ، ك (ٓٔ)ِحب ػػلف، كلبػػف (ٜ)ْحَمػػد ْبػػف َحْنَبػػِأَ ه ِمػػْف َطِرْيِقػػ، ك (ٛ)ملىػػؾ َأْ َرَْ

َهِنّ ، ن   َ حباب، ىف أب  لىمُ  ُْ  .ِبِمْ ِ هِ   لى
ػػهُ ك  ػػهلبػػف  َأْ َرَْ َْ َمل

ِ ْبػػِف ُىْتَبػػ  ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ِكَةُهَمػػل  (ٖٔ)ِحب ػػلف، كلبػػف (ٕٔ) ِ ْبػػِف َىْبػػِد ّللا   (ٗٔ)ُىَبْاػػِد ّللا 
َهِنّ ، كُىَبْاد ّللا  ْبف َىْبد ّللا  ْبف ُىْتَب ( ىف َأِب  ََّػِعاٍد لىُ ػْدِرؼِّ رضػ  للا ) ِكَةُهَملبمعنلو   ُْ أبك لْىُمَ ن   لى
 ىنه.

ػػػهُ ىبػػػد للا بػػػف ىبػػػلس رضػػػ  للا ىنهمػػػل   ِمػػػْف َحػػػِدْاثِ حَّػػػف صػػػحيد  َكَىػػػُه َشػػػلِهدٌ   لىتِّْرِمػػػِذؼّ  َأْ َرَْ
 .(٘ٔ)بمعنلو

 
                                                           

مته .ِ َق ، ـرَ شْ ( ى   بف  َ ٔ)  (.ٕ٘ٔ)ص  َّبق تْر
مته )ص ىيَّ  بف اكنس بف أب  إَّحلؽ، ِ َق ، مأمكف  (ٕ)  (.ٚٗٔ. َّبق تْر
مته ، إملـ دلر لىهْر ، رأس لىمتقناف، ككبار لىمت بتاف.( ملىؾ بف أنسٖ)  (.ٔ٘)ص  َّبق تْر
ر )، مف لىَّلدَّ ، ملت َّن  إحدػ ك ة اف. ِ َق ( أاكب بف حباب لىزهرؼ، لىمدن ، ٗ) َْ ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٛٓٙـ / رقٛٔٔ
ِِ ِىُتْ ِرَج ِتْ َؾ لْىَقَذلَ  ِمْنَهل. مرقل  لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد ى قلرؼ )٘) / رقـ ٕٕ٘ٚ/ ٚ( أَْهِرْقَهل: َأْؼ َبْعَض لْىَمل

ٕٜٗٚ.) 
َبلَنِ  َأْؼ َأْبِعِد لْىَقَدَح َىْف ِفيَؾ: َأْؼ َفمِ ٙ) ـ  لْشَرْب. ( َفَأِبِف لىَقَدَح ِإَذْف َىْف ِفيَؾ: َأْمٌر ِمَف لإْلِ  ُ ، ِِ َنل ـ  َتَنف ْس: َأْؼ َ لِرَج لإْلِ َؾ ُ 

ْف َكلَف لىت ْ ِ اُث َأْنَفَس ِىَكْكِنِه َأْمًرل. مرقل   َتْاِف، َكلِم َكلِز لِلْقِتَصلِر َىَ   َمر  َْ ٌِ ِإَى   لىمفلتيد شرح مشكل  لىمصلبيد َكِفيِه ِإيَمل
 (.ٜٕٚٗ/ رقـ ٕٕ٘ٚ/ ٚى قلرؼ )

 (.ٚٛٛٔ/ رقـ ٖٚٙ/ ْٖرِمِذّؼ )ََُّنُف لىتِّ ( ٚ)
 (.ٜٓٗ/ رقـ ٖٖٔبف لىحَّف لىشابلن  )ص ُمَحم د( مكطأ ملىؾ ركلي  ٛ)
 (.ٜٕٚٔٔ/ رقـ ٜٖٚ/ ٚٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٜ)
 (.ٕٖٚ٘/ رقـ ٗٗٔ/ ٕٔ) ِحب لف( صحيد لبف ٓٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٔٔ)  (.ٕٛٓٚ/ رقـ ٘٘ٔ/ ٗلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
ه )( ٕٔ) َْ  (.ٖٛٔٗ/ رقـ ٚٛٗ/ ََُّٗنُف لْبف َمل
 (.ٖ٘ٔ٘/ رقـ ٖ٘ٔ/ ٕٔ) ِحب لف( صحيد لبف ٖٔ)
مته )ص ِ َق ، فقيه،  بت ،( ُىَبْاُد للِا بُف َىْبِد للاِ ٗٔ)  (.ٜٚٔ. َّبق تْر
 : حَّف صحيد.لىتِّْرِمِذؼّ لؿ (. قٛٛٛٔ/ رقـ ٖٛٙ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٘ٔ)
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
َهِن    صحيد ُْ مػف ِقَبػِ ُىَبْاػد ّللا  ْبػف  َتلم  ُمَتلَبَع  لإلَّنلد، كركلته  قلت، كُتكبع فيه أبك لىُمَ ن   لى

 كمل بانت ف  لىت ريس. َكَىُه َشلِهدٌ َىْبد ّللا  ْبف ُىْتَب ، 
"َهػَذل  قػلؿ:، لْىَحػلِكـ، ككػذىؾ (ٕ)ِحب لف، كصححه لبف (ٔ): "هذل حداث حَّف صحيد"لىتِّْرِمِذؼّ قلؿ 

لُو" َْ ـْ ُاَ رِّ ََّْنلِد َكَى َحِداٌث َصِحيُد لإْلِ
(ٖ) . 

اِني  -ٜٓ , اْلُحد  َْزِديُّ  .(٘), اْلُكوِفي, قيل: ىو َحِبْيُب ْبُن َأِبي ُمَمْيَكة, من الـ انية(ٗ))ت( َأُبو ـَْورس اـْ

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: َْ ، (ٙ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب    .(ٚ)َمْقُبْكؿٍر: َكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو:  ، فقػلؿ : :كػكف ، ْ اػِ، لنِ د  قلؿ أبك ىباد لآلْػرؼ: َّػأىت أبػل دلكد ىػف أبػ   ػكر لىُحػ َأْقَواُل النُّل 
 ؟ قػػلؿ: قػػد قػػلؿ قػػكـ: هػػك حباػػب بػػف أبػػ  َكػػيْ  َ هػػك حباػػب بػػف أبػػ  مُ  ُقْ ػػُت:، ملسو هيلع هللا ىلصأدرؾ أصػػحلب رَّػػكؿ للا 

 .(ٜ)لى َِّقلتف   ب لفحِ ، كذكرو لبف (ٛ)م يك "

 َأُبػػك َدلُكدىػػرؼ حلىػػه  ُقْ ػػُت:، (ٓٔ)كقػػلؿ لبػػف لىقطػػلف: "كأبػػك  ػػكر هػػذل ل ُيعػػرؼ ىػػه حػػلؿ كل لَّػػـ"
 كهمل مف كبلر لىن قلد، كل يضر ىدـ معرف  لَّمه. ِحب لفكلبف 

، ىق   حدا ه ل َمْقُبْكؿبف حْر فيه: لد، كقكؿ ل، ككلفق فيه لىن ق  لىذ َهِب ، كمل قلؿ ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 ىطعٍف فيه. كللا تعلى  أى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : لىتِّْرِمِذؼّ أ رج ىه 

 

                                                           

 (.ٚٛٛٔ/ رقـ ٖٚٙ/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٔ)
 (.ٕٖٚ٘/ رقـ ٗٗٔ/ ٕٔ) ِحب لف( صحيد لبف ٕ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ ) ُاْنَظر:( ٖ)  (.ٕٛٓٚ/ رقـ ٘٘ٔ/ ٗلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
لف، كهـ مف لَ ْزد كىلمتهٗ) لن : هذو لىنَّب  إى  ُحد  ْمعلن  )( لىُحد   (.ٜ٘ٓٔ/ رقـ ٖٛ/ ٗـ بصريكف. ل نَّلب ى َّ 
ر )( ٘) َْ  (.ٛٓٓٛ/ رقـ ٕٚٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖ٘٘ٙ/ رقـ ٘ٔٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٙ)
ر )( ٚ) َْ  (.ٛٓٓٛ/ رقـ ٕٚٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِف ْ  ُاْنَظر:( ٛ) َْ ِِ لىرِّ / ٓٔ(، تحف  ل شرلؼ بمعرف  ل طرلؼ ىه )ٖٕٚٚ/ رقـ ٚٚٔ/ َٖٖأََّْمل

 (.ٔٚٛٗٔ/ رقـ ٖٔٗ
 (.ٕ٘ٛٔ/ رقـ ٔٗٔ/ ٗلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٜ)
 (.ٕٕٔٛ/ رقـ ٔٗ/ َ٘بَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )( ٓٔ)
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َ َنل َأُبك ُكَريْ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لىتِّْرِمِذؼّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  َ َنل َيْحَاػ  ْبػُف َزَكِري ػل ْبػِف َأِبػ  َزلِئػَد َ (ٔ)بٍ : َحد  ، (ٕ)، َقػلَؿ: َحػد 
 َِ ػػْعِب ِّ (ٗ)، َىػػْف ِىيََّػػ  ْبػػِف َأِبػػ  َىػػز  َ (ٖ)َىػػْف ِإَّْػػَرلِئا ، َىػػْف َأِبػػ  ُهَرْيػػَرَ  (٘)، َىػػِف لىش  ، َىػػْف َأِبػػ   َػػْكٍر لَ ْزِدؼِّ

"، َقػػػلَؿ ِىيََّػػػ  ْبػػػُف َأِبػػػ  َىػػػز َ : َكَكػػػلَف  ملسو هيلع هللا ىلصرضػػػ  للا ىنػػػه، َقػػػلَؿ: "َأَمَرِنػػػ  َرَُّػػػكُؿ للِا  ـَ َِ َأْف َأَنػػػل َأْف ُأكِتػػػَر َقْبػػػ
ـ  َاَنلـُ   ُ ِِ َؿ لى  ْا ْعِب   ُاكِتُر َأك   .(ٙ)لىش 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  ، َىػْف َأِبػ  (ٓٔ)دؼُىْ َملف لىن ْهػ أب  ِمْف َطِرْيقِ     ة تهـ(ٜ)لىن ََّلِئ ّ ، ك (ٛ)ُمَِّْ ـ، ك (ٚ)لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
 كفيه زيلد . ِبِمْ ِ هِ ُهَرْيَرَ  َرِضَ  ّللا ُ َىْنُه، 
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ػػ ُمَتلَبَعػػ  ركلتػػه  قػػلت، كقػػد ُتكبػػع فيػػه أبػػك  ػػكر لَ ْزدؼ  ،إَّػػنلدو صػػحيد مػػف ِقَبػػِ أبػػ  ى مػػلف  َتلم 
ػػهِ  : َحػػِداُث َأِبػػ  ُهَرْيػػَر َ لىتِّْرِمػػِذؼّ كقػػلؿ  ْْ َحػػِداٌث َحََّػػٌف َغِريػػٌب ِمػػْف َهػػَذل لىَك

ػػهُ . كلىحػػداث (ٔٔ)  لْىُبَ ػػلِرؼّ  َأْ َرَْ
 ف  صحيحاهمل. كللا تعلى  أى ـ. ُمَِّْ ـك 

 

                                                           

مته )ص ُمَحم د بف لىعةِب، أبك ُكَريْ  (ٔ)  (.ٕٙ، ِ َق . َّبق تْر
مته ، ِ َق ، متقف.( يحا  بف زكريل بف أب  زلئد ٕ)  (.ٕٚٛ)ص  َّبق تْر
مت َّبق. حْ  بة فيه ُتك ـ  ق ، اكنس بف إَّرلئاِ (ٖ)  (.ٖٛٔ ص) هتْر
لدَّ . قلؿ لبف معاف، كلبف َّعد: ( ىيَّ  ٗ) ، كزلد لبف َّعد: ِ َق بف أب  َىز   لىككف ، مكى  ىبد للا بف لىحلرث، مف لىَّ 

: َََّأْىُت َيْحَا  َىْف َحِداِث ِىيََّ  بْ َأْحَمد ْبف َحْنَبِىه أحلداث، كقلؿ  ِ، ، كقلؿ َىِ  ٌّ ، َىْف َىْبِد ّللا  ْعِب ِّ ِف َأِب  َىز َ  َىِف لىش 
َف لْىَحِداَث، كقلؿ أبك حلتـ: ل بأس به، كذكرو لبف  ملسو هيلع هللا ىلصَىِف لىن ِب ِّ  ، كلبف شلهاف ِحب لفَقلَؿ: "ُيْقَطُع لْىَاُد ِف  َكَذل" َفَضع 

، ك قه ْمهكر لىن قلد، كلنفرد يحا  بف لىقطلف بتضعيفه. ِ َق  :ُقْ تُ ، ربمل كهـ. صدكؽ ، كقلؿ لبف حْر: لى َِّقلتف  
لؿ  َ ٜٖٓ/ ٖلىضعفلِ لىكبار ى عقا   ) ُاْنَظر: / رقـ ٗٓٗ/ ٕركلي  لبنه ىبد للا ) ْحَمد ْبف َحْنَبِ(، لىع ِ كمعرف  لىْر
ْرُح َكلىت عْ (، ٕٚٗ٘/ رقـ ٖٖ٘/ ٙلىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )(، ٕٚٓٛ َْ ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )لى / رقـ ٕٗٛ/ ِٙدْا
(، ٙٙٓٔ/ رقـ ٙٚٔ/ ٔلبف شلهاف ) لى َِّقلت(، تلريخ أَّملِ ٜٗٗٛ/ رقـ ٖٕٙ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٕٚ٘ٔ

ر ) َْ  (.ٖٔٔ٘/ رقـ ٜٖٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
(٘)  َِ مته )ص  .ِ َق ، مشهكر، فقيه، فلضِ ،َىلِمُر بُف َشَرلِحْا  (.َّٚٔٔبق تْر
 (.٘٘ٗ/ رقـ ٚٚ٘/ ََُّٔنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٙ)
 (.ٜٔٛٔ/ رقـ ٔٗ/ ٖ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٚ)
 (.ٕٔٚ/ رقـ ٜٛٗ/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٛ)
 (.ٚٚٙٔ/ رقـ ٜٕٕ/ ََُّٖنُف لىن ََّلِئّ  )( ٜ)
ٍِّ َىْبُد لىر ْحَمِف  (ٓٔ) مته )ص ِ َق ،  بت، ىلبد، بُف ُم  (.ٕٓٔ. َّبق تْر
 (.٘٘ٗ/ رقـ ٚٚ٘/ ََُّٔنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٔٔ)
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 .الن َساِويّ واية عنو الث: من ان رد بالرِّ الـ   المطمب
 , حجازي, من الـ الـة.(ٔ))س( َعْبُد هللِا ْبُن ِعْصَمَة اْلُجَشميُّ  -ٜٔ

:  َماَمْيِن ِفْيِو:َقْوُل اإلِ  ٍر: ، (ٕ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٖ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو: ، فمػل أدرؼ (٘)"ِ َقػ : "ىبػد للا بػف ِىْصػَم   ّ ِ ػْْ ، كقػلؿ لىعِ (ٗ)لى َِّقػلتفػ   ِحب ػلفذكػرو لبػف  َأْقَواُل النُّل 
ـٍ، كقاػػػِ: ِىْصػػػَم  ل : "ضػػػعاف  ّ  ِ اْ بِ ْشػػػلإلِ ، كقػػػلؿ ىبػػػد لىحػػػق  ّ ِ ػػػْْ ىعِ هػػػِ أرلد هػػػذل أك ىبػػػد للا بػػػف ُىْصػػػ

: "متػػركؾ"(ٙ)ْػػدًل" ، كقػػلؿ لبػػف (ٛ)، كنقػػِ ىنػػه لبػػف ىبػػد لىهػػلدؼ، أنػػه قػػلؿ: "مْهػػكؿ"(ٚ)، كقػػلؿ لبػػف حػػـز
 .(ٜ)لىقطلف: "مْهكؿ"

، كركػ ىنه غار كلحد، كل أى ـ أحًدل مػف لى َِّقلتف   ِحب لفقلؿ لىعرلق  معقًبل ى اهـ: "ذكرو لبف 
، ككلفقػه ت ماػذو لبػف حْػر، فقػلؿ: "قػلؿ شػا نل ل أى ػـ أحػدًل مػف أئمػ  (ٓٔ)  لىْػرح كلىت عػداِ تك ػـ فيػه"أئم

معقًبػل أيًضػل: "كىبػد للا  لىُمَ قِّػفكقػلؿ لبػف , (ٔٔ)"لى َِّقػلتفػ   ِحب ػلفلىْرح كلىتعداِ تك ـ فيه، بػِ ذكػرو لبػف 
ف لىتػرض ى يػه مػف (، كأقػرو للإلشػبا  بف ىصػم  ضػعاف ْػًدل، هػذل كةمػه )يعنػ   بػف لىقطػلف ى يػه كلم

ه آ ر، كنقِ ىف لبف حـز أنه قلؿ ف  لبف ىصم : إنػه مْهػكؿ، كصػحد  مػف  -أىنػ  لبػف حػـز  -ْك
كليػػلت،  ركليػػ  اكَّػػف نفَّػػه ىػػف حكػػيـ   نػػه قػػد ْػػلِ لىت صػػريد بَّػػملىه منػػه هػػذل لىحػػداث فػػ  بعػػض لىرِّ

، كركػ ىنػػه اكَّػػف بػػف َملِهػػؾ كصػػفكلف بػػف لىن ََّػػلِئ ّ كلى ػػـ أنػػت أف ىبػػد للا بػػف ىصػػم  هػػذل أ ػػرج ىػػه 
فػػ   قلتػػه، كأ ػػرج ىػػه فػػ  صػػحيحه كمػػل َّػػ ف، فػػأاف  ِحب ػػلفَمْكَهػػٍب، كىطػػلِ بػػف أبػػ  ربػػلح، كذكػػرو لبػػف 

لىضعف فيه كأاف لىْهلى ، نعـ ىهـ ىبد للا بف ىصم  لىعْ   لىحنف  آ ر، كهك ف  طبقته، ركػ ىف 
ل، ىكػف ىػـ أر أنػه ركػ ىػف حكػيـ بػف حػزلـ، قػلؿ لبػف لبف ىمر كأب  َّعاد كلبػف ىبػلس إف كػلف محفكًظػ

                                                           

ْمعلن  )ٔ) َشـ بف لى زرج. ل نَّلب ى َّ  ُْ َشِم : هذو لىنَّب  إى  قبلئِ منهل  ُْ  (.ٜٛٛ/ رقـ ٕٛٚ/ ٖ( لى
 (.ٕٛ٘ٛ/ رقـ ٗٚ٘/ ٔ) لىَكلِشُف ِى ذ َهِب ّ ( ٕ)
ر )( ٖ) َْ  (.ٖٚٚٗ/ رقـ ٖٗٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖ٘ٚٙ/ رقـ ٕٚ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٗ)
ِ  ّ  لى َِّقلت( معرف  ٘) ْْ  (.ٖٖٜ/ رقـ ٙٗ/ ٕ) ِىْ ِع
(، لىبدر لىمنار ف  ت ريس ٖٓٔ/ رقـ ٕٖٓ، ٖٛٔ/ ٕف )َبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط ل ُاْنَظر:( ٙ)

 (.ٔ٘ٗ/ ٙ) لىُمَ قِّفل حلداث كل  لر لىكلقع  ف  لىشرح لىكبار لبف 
 (.ٛٓ٘ٔ/ رقـ ٖٚٗ/ ٚ( لىمح   بلآل لر لبف حـز )ٚ)
، أنه كلىذؼ ى رت ى يه ىن ُقْ ُت:(، ٘ٓ٘ٔ/ رقـ ٙٗ٘/ ٕ( تنقيد تحقاق أحلداث لىتع اق لبف ىبد لىهلدؼ )ٛ) د لبف حـز

 قلؿ: متركؾ، كمل هك مباف أىةو. كللا أى ـ.
 (.ٖٓٔ/ رقـ ٕٖٓ، ٖٛٔ/ َٕبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف ) ُاْنَظر:( ٜ)
 (.ٔٛٗ/ رقـ ٖٙٔ)ص ِىْ ِعَرلِق ( ذاِ مازلف للىتدلؿ ٓٔ)
ر )( ٔٔ) َْ  (.ٜٗ٘/ رقـ ٕٕٖ/ َ٘تْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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: ُزْرَىػػ ، كقػػلؿ أبػػك (ٖ)، كك قػػه لبػػف معػػاف(ٕ): ا طػػ  ك اػػًرلِحب ػػلف، كقػػلؿ لبػػف (ٔ)ىػػدؼ: ىػػه أحلداػػث أنكرتهػػل
كلب ف  هذل: ىبد للا بف ىصـ ل ىصم ، قلؿ (ٗ)ىيس به بأس : قلؿ إَّرلئاِ: ىصم ، َأُبك َدلُكد، كلىص 

، ككقػػع فػػ  لىضػػعفلِ ى ػػذهب  ىلصػػـ (٘)، فَّػػمعت أحمػػد يقػػكؿ: لىقػػكؿ مػػل قػػلؿ شػػريؾكقػػلؿ شػػريؾ: ُىْصػػـٍ 
كلب(ٙ)بدىهل ، كقلؿ لبف حْر: "كزىـ ىبػد لىحػق (ٛ)"(ٚ)، كهك مف لىكلتب، كقد ذكرو ف  لىمازلف ى   لىص 

أف ىبػػد للا بػػف ىصػػم  ضػػعاف ْػػػًدل، كىػػـ اتعقبػػه لبػػف لىقطػػػلف، بػػِ نقػػِ ىػػف لبػػػف حػػـز أنػػه قػػلؿ: هػػػك 
 .(ٜ)"لىن ََّلِئ ّ هك ْرح مردكد، فقد ركػ ىنه  ة   كلحتس به مْهكؿ، ك 

 كمل قلؿ لبف حْر. كللا أى   كأى ـ. َمْقُبْكؿ ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى :  لىن ََّلِئ ّ أ رج ىه 
ـُ ْبُف لْىَحََّػفِ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لىن ََّلِئ ّ  ـُ َقلَؿ لإِلَمل : َأْ َبَرَنل ِإْبَرلِهي

ػلجٌ  (ٓٔ)  ْ َ َنل َح َقػلَؿ: َقػلَؿ لْبػُف  (ٔٔ)َقػلَؿ: َحػد 
َرْيسٍ  ُْ
(ٕٔ) ٌِ ،  (ٖٔ)، َكَأْ َبَرِن  َىَطل َشِم ِّ ُْ ِ ْبِف ِىْصَمَ  لْى  َذِىَؾ، َىْف َىْبِد ّللا 

                                                           

لؿ لْبِف َىِدؼ )( ٔ) َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل ِ إنمل ذكر ىبد للا بف  ُقْ ُت:(، ٚٔٓٔ/ رقـ ٕٓٔ/ ٗلىَكلِم ىـ اذكر هذل لىْر
   ىف ل ىمش كقلؿ فيه مل ذكرو ىنه.نلنَ ُمَحم د بف َّ م  لىبُ   لىرلكؼ ىف بِ اْ ِص   لىن  مَ ْص ىِ 
 (.ٖٖٚٛ/ رقـ ٚ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٕ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٖ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٕٖٙٗ/ رقـ ٖ٘ٓ/ َ٘ٔتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٗ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٕٛ٘/ رقـ ٕٙٔ/ ٘لى
 (.ٙٚ/ رقـ ٗٛٔ)ص َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( َّؤللت أب  دلكد ىإلملـ ٘)
كىـ ابدىهل  ُقْ ُت:(، ٜٖٕٕ/ رقـ ٕٕٕ(، داكلف لىضعفلِ ىه )صٖٕٖٙ/ رقـ ٖٚٗ/ ٔذ َهِبّ  )ِى ( لىمغن  ف  لىضعفلِ ٙ)

كلب. نمل ْلِت ى   لىص   ف  لىكتلباف، كلم
 (.ٚٗٗٗ/ رقـ ٓٙٗ/ ِٕمْاَزلُف لإِلْىِتَدلؿ ِى ذ َهِبّ  )( ٚ)
 (.ٔ٘ٗ/ ٙ) ُمَ قِّفلى( لىبدر لىمنار ف  ت ريس ل حلداث كل  لر لىكلقع  ف  لىشرح لىكبار لبف ٛ)
 (.ٕٙٔٔ/ رقـ ٔٔ -ٓٔ/ ٖ( لىت  يص لىحبار ف  ت ريس أحلداث لىرلفع  لىكبار لبف حْر )ٜ)
يِص ، لىِمْقََّم ، ٓٔ) َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ، مف لىحلدي  ىشر . ِ َق ( إبرلهيـ بف لىحَّف بف لىها ـ لىَ ْ َعِم ، أبك إَّحلؽ لىِمصِّ

ر ) َْ  (.ٗٙٔ/ رقـ ٜٛص لْبِف َح
يِص ، ل ىكر، أبك  ُمَحم د( حْلج بف ٔٔ) ،  بت، ىكنه ل ت ط ِ َق ، ترمذؼ ل صِ، نزؿ بغدلد،  ـ لىمصيص ، ُمَحم دلىِمصِّ

ر )ف  آ ر ىمرو ىم ل قدـ بغدلد قبِ مكته، مف لىتلَّع ، ملت ببغدلد َّن  َّت كملئتاف.  َْ ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖ٘ٔٔرقـ / ٖ٘ٔ

َّبق  ، كهك مف لىمرتب  لى لى   ف  مرلتب لىتدىيس.ككلف ادىس كيرَِّ ،فلضِ ،فقيه ،ِ َق ىبد لىم ؾ بف ىبد لىعزيز،  (ٕٔ)
مته  (.ٛ٘)ص  تْر

مته .( ىطلِ بف أب  ربلح، ِ َق ، فقيه، فلضِ  ىكنه ك ار لإلرَّلؿٖٔ)  (.ٕٔٓ)ص  َّبق تْر
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ـٍ رض ـِ ْبِف ِحَزل  .(ٖ)"(ٕ)، قلؿ: "َل َتِبْع َطَعلًمل َحت   َتْشَتِرَيُه َكَتََّْتْكِفَيهُ ملسو هيلع هللا ىلص، َىِف لىن ِب ِّ (ٔ)  للا ىنهَىْف َحِكي

  َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  لفع (ٗ)لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ ، (ٚ)َهػبٍ ْبػِف َمكْ  َصػْفَكلف ِمػْف َطِرْيػقِ  ِكَةُهَمػل، (ٙ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ، ك (٘)، كلىش 
 .ِبِمْ ِ هِ ، (ٛ)ْبِف َصْيِف ٍّ  ُمَحم دَىْف َىْبِد للِا ْبِف 

هُ ك   ، (ٜ)أيًضل لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ

ـِ ْبِف ِحَزلـٍ  ِمْف َطِرْيقِ  ـِ ْبِف َحِكي ِِ ْبِف َأِب  َرَبلٍح، َىْف ِحَزل  ، بمعنلو.(ٓٔ)َىَطل

هُ ك  ِِ ْبِف َأِب  َرَبلٍح، ك َىطَ  ِمْف َطِرْيقِ ، (ٔٔ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ لَرُقْطِن ّ ل  ِمػْف َطِرْيػقِ بمعنلو،  (ٕٔ)لىد 
َشػِم   ، اكَّػف بػف َملِهػؾ( ىػف ىبػد للا بػف ِىْصػَم  لحَأِب  َربَ  )َىَطلِ ْبف ِكَةُهَملاكَّف بف َملِهؾ،  ُْ لى
ػػد  ة ػػتهـ )َىْبػػِد للا ْبػػف ـٍ، ى ُمَحم  ـِ ْبػػِف ِحػػَزل ـِ ْبػػِف َحِكػػي ، ِحػػَزل َشػػِم ( ىػػف ْبػػِف َصػػْيِف ٍّ ُْ بػػد للا بػػف ِىْصػػَم  لى

ـٍ رض  للا ىنه.  ـِ ْبِف ِحَزل  َحِكي
هُ ك  زلؽ(ٖٔ)لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ ْ ِتَيلِن ّ  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل، (ٗٔ)، كىبد لىر    .َأا كب لىَّ 

                                                           

ُه َصفِ ٔ) ـِ ْبِف ُ َكْيِ ِد ْبِف َأََِّد ْبِف َىْبِد لْىُعز ػ ْبِف ُقَص ِّ ْبِف ِكَةٍب َأُبك َ لِىٍد، ُأم  ـُ ْبُف ِحَزل : َفلِ َتُ  ِبْنُت ُزَهْاِر ْبِف ( َحِكي َِ ي ُ ، َكِقا
َهل ََّْ َم  ِبْنُت َىْبِد َمنَ  لِر، ِمْف لْىَحلِرِث ْبِف َأٍََّد، َكُأم  َاْكـَ  ملسو هيلع هللا ىلصلْىَفْتِد، ِمَف لْىُمَؤى َفِ ، أَْىَطلُو َرَُّكُؿ للِا  مَّْ َم لِؼ ْبِف َىْبِد لىد 

ـ  َحََُّف ِإََّْةُمُه، ُكِىَد ِف  لْىَكْعَبَ ، َىلَش ِملَئً  َكِىْشِريَف َََّنً ، َِّتِّاَف ِف  لىْ  لِهِ ي  ُحَنْاٍف ِملَئَ  َبِعاٍر ُ  ـِ، َْ ََّْة ِ ، َكَِّتِّاَف ِف  لإْلِ
 (.ٔٓٚ/ ُٕتُكفَِّ  ِبلْىَمِداَنِ  َََّنَ  َأْرَبٍع َكَ ْمَِّاَف. معرف  لىصحلب   ب  ُنعيـ )

 (.ٕٖٚٔ/ رقـ ٖٖٗ/ ٖ( َتََّْتْكِفَيه: تقبضه. شرح لىزرقلن  ى   لىمكطأ )ٕ)
 (.ٕٓٙٗ/ رقـ ٕٙٛ/ ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٖ)
 (.ٓ٘ٔٙ/ رقـ ٘٘/ ٙ(، لىَّنف لىكبرػ ىه )ٔٓٙٗ/ رقـ ٕٙٛ/ ِٚئّ  )ََُّنُف لىن ََّل( ٗ)
 (.ٙٚٗ/ رقـ ٖٗٔ/ ٕ( مَّند لىشلفع  )٘)
 (.ٜٕٖ٘ٔ/ رقـ ٗٗ/ ٕٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٙ)
ر )، مف لىَّلدَّ . َمْقُبْكؿ( صفكلف بف مكهب حْلزؼ، ٚ) َْ  (.ٕٜٕٗ/ رقـ ٕٚٚصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر )، مف لى لى  . َمْقُبْكؿبف صيف ، لىم زكم ،  ُمَحم دد للا بف ( ىبٛ) َْ  (.ٖٗٛ٘/ رقـ ٕٖٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕ٘ٔٙ/ رقـ ٙ٘/ ٙ(، لىَّنف لىكبرػ ىه )ٖٓٙٗ/ رقـ ٕٙٛ/ ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٜ)
(، كقلؿ: "حزلـ ٕٕٔٗ/ رقـ ٛٛٔ/ ٗ) لى َِّقلتف   ِحب لفلبف ( ىـ أى ر فيه ى   ْرح كل تعداِ مف ِقَبِ لىن قلد، كذكرو ٓٔ)

 بف حكيـ بف حزلـ اركػ ىف أبيه ركػ ىنه زيد بف رفيع لىْزرؼ كىطلِ بف أب  ربلح".
 (.ٜٕٖ٘ٔ/ رقـ ٘ٗ/ ٕٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٔٔ)
لَرُقْطِن ّ ( َّنف ٕٔ)  (.ٕٕٓٛ/ رقـ ٜٖٓ/ ٖ) لىد 
 (.ٖٖٕٔ/ رقـ ٕٙ٘ /ََُّٕنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٖٔ)
 (.ٕٕٔٗٔ/ رقـ ٖٛ/ ٛ( مصنف ىبد لىرزلؽ لىصنعلن  )ٗٔ)
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ه ك  ه، كلبف (ٕ)َأُبك َدلُكد، ك أيضلً  (ٔ)لىتِّْرِمِذؼّ أ ْر َْ َمل
، (٘)، كلبػف أبػ  شػاب (ٗ)َأْحَمػد ْبػف َحْنَبػِ، ك (ٖ)

)أبػػػك ِبْشػػػر، كأاػػػػكب  ِكَةُهَمػػػػلأبػػػ  ِبْشػػػػٍر ْعفػػػر بػػػف إيػػػلس   ِمػػػػْف َطِرْيػػػقِ َّػػػتتهـ   (ٙ)لىط يلىَّػػػ  َأُبػػػك َدلُكدك 
( َىْف ُاكََُّف ْبِف َملَهؾَ  ْ ِتَيلِن   ـٍ رض  للا ىنه، ب فع: "َل َتِبْع َمل َىْيَس ِىْنَدَؾ".(ٚ)لىَّ  ـِ ْبِف ِحَزل  ، ىف َحِكي

هُ  ،ىبد للا بف ىمر رض  للا ىنهمل ِمْف َحِدْاثِ  َشلِهدٌ  َكَىهُ   .(ٛ)ِبِمْ ِ هِ  لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ضعاف لإلَّنلد ارتق  إى  لىحَّف ىغارو،  ف ْميع ركلته  قلت إل َىْبد ّللا  ْبف ِىْصَم  
َشِمّ   ُْ ـِ ْبِف  ُمَحم دمف ِقَبِ )َىْبِد للِا ْبِف  لم  تَ ُمَتلَبَع  كقد ُتكبع فيه  َمْقُبْكؿلْى ـِ ْبِف َحِكي ، ِحَزل ْبِف َصْيِف ٍّ

ـٍ رض  للا ىنه مبلشر ،  ـِ ْبِف ِحَزل ـٍ، كيكَّف بف َملِهؾ(، كقد ركلو اكَّف بف ملِهؾ مر  ىف َحِكي ِحَزل
ـٍ رض  للا ىنه، كهذل مَ ْص كأ رػ ىف ىبد للا بف ىِ  ـِ ْبِف ِحَزل ىيس مف قباِ للضطرلب ف    ىف َحِكي

ـٍ رض   ـِ ْبِف ِحَزل نمل هك مف لىمزيد ف  متصِ ل َّلناد   ف اكَّف بف َملِهؾ َّمعه مف َحِكي ند كلم لىَّ 
: "هذل صحيد فإذل َّمعه مف حكيـ، مَ ْص للا ىنه مبلشر ، كمر  بكلَّط  ىبد للا بف ىِ   ، قلؿ لبف حـز

 ِمْف َطِرْيقِ ، كلىحداث إًذل صحيد لإلَّنلد (ٜ)"فة يضرو أف يَّمعه أيضًل مف غار حكيـ ىف حكيـ
َشِمّ ،  ُْ د فيه َىْبد ّللا  ْبف ِىْصَم  لْى  ِمْف َحِدْاثِ  لْىُبَ لِرؼّ ىند  َكَىُه َشلِهدٌ اكَّف بف َملِهؾ لىذؼ ل اْك

 . كللا تعلى  أى ـ.(ٓٔ)ىبد للا بف ىمر رض  للا ىنهمل، كقد صححه ل ىبلن 

 

 

                                                           

 (.ٕٖٕٔ/ رقـ ٕٙ٘/ ََُّٖنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٔ)
 (.ٖٖٓ٘/ رقـ ٖٕٛ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٕ)
ه )( ٖ) َْ  (.ٕٚٛٔ/ رقـ ٖٚٚ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
 (.ٖٔٔ٘ٔ/ رقـ ٕ٘/ ٕٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٗ)
 (.ٜٜٕٗٓ/ رقـ ٖٔٔ/ ٗلبف أب  شاب  ) ( مصنف٘)
 (.ٙ٘ٗٔ/ رقـ ٜٚٙ/ ٕ( مَّند أب  دلكد لىطيلىَّ  )ٙ)
، مف لى لى  ، ملت َّن  َّت كملئ ، كقاِ قبِ ذىؾ. تقريب لىتهذاب ِ َق ( اكَّف بف َملِهؾ بف َبْهَزلد لىفلرَّ ، لىمك ، ٚ)

 (.ٛٚٛٚ/ رقـ ٔٔٙص (لبف حْر 
 (.ٖٕٙٔرقـ / ٛٙ/ ٖ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٛ)
 (.ٗٚٗ/ ٚ( لىمح   بلآل لر لبف حـز )ٜ)
 (.ٕ٘ٓٚ/ رقـ ٜٕٓٔ/ ٕ( صحيد لىْلمع لىصغار كزيلدته ىألىبلن  )ٓٔ)
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اِح ْبِن ُمْحِرزس )س( ُمْحِرُز ْبُن ا  -ٕٜ إحـدـ وتسـعين , مـات سـنة (ٕ), مـن الت اسـعة(ٔ)اْلَمْرَوِزيُّ  ْلَوف 
 .(ٖ)تلريباً 

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٗ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(٘)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو: ، كقػلؿ (ٙ)"ِ َقػ لىقػكؿ،  َمْقُبْكؿف لىكضلح، ككلف قلؿ محمكد بف َغْيةف: "حد نل ُمْحِرز ب َأْقَواُل النُّل 
ػػكؽ لىعتاػػق، ككػػلف مػػل  مصػػعب بػػف بشػػار: "أ برنػػل ُمْحػػِرز بػػف لىكضػػلح بػػف ُمْحػػِرز، ككػػلف ْلرنػػل فػػ  لىَّ 

 .(ٛ)لى َِّقلتف   ِحب لف، كذكرو لبف (ٚ)ًل"صدكقى مته 

ىق   ركلاته ل ىطعف فيػه.  َمْقُبْكؿقكؿ لبف حْر فيه: لىن قلد، ك  فيه لىذ َهِب ، كلفق ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 كللا تعلى  أى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 أربع  أحلداث، كه  ى   لىن حك لىت لى : لىن ََّلِئ ّ أ رج ىه 

، َقػلَؿ: (ٜ)لْىَمػْرَكِزؼ  ْبُف َىِ  ِّ ْبػِف َحػْرٍب  ُمَحم دَبَرَنل : َأ ْ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لىن ََّلِئ ّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  الحديث اـول:
َِ َكُهػَك لْبػُف ُأَمي ػ َ  ػلِح، َىػْف ِإَّْػَمِعا َ َنل ُمْحِرُز ْبُف لْىَكض  َحد 
، (ٕٔ)، َىػْف ِىػَرلِؾ ْبػِف َملِىػؾٍ (ٔٔ)، َىػْف َمْكُحػكؿٍ (ٓٔ)

                                                           

نمل لىشلهْلف"، "مرك إى  لىنَّب  : هذو( لْىَمْرَكِزؼ  ٔ)  كمَّتقرهـ، لىم كؾ مكضع ْلن ، لىشلو يعن : ْلف"، ىه "لىشلو قاِ كلم
ْمعلن  ) لىع ـ أهِ مف دا لكح قديمل ك ار  ْملى  منهل  رج  (.ٜٖٗٚ/ رقـ ٕٚٓ/ ٕٔكلىحداث. ل نَّلب ى َّ 

ر )( ٕ) َْ  (.ٗٓ٘ٙ/ رقـ ٕٕ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)  (.ٕٛ٘/ رقـ ٙٛٔٔ/ َٗتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٕٖٔ٘/ رقـ ٕٗٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)
ر )َتْقِرْيُب لىت هْ ( ٘) َْ  (.ٗٓ٘ٙ/ رقـ ٕٕ٘ص ِذْاِب لْبِف َح
لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) ُاْنَظر:( ٙ) َْ ِِ لىرِّ  (.٘ٓٛ٘/ رقـ ٕٗٛ/ َٕٚتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
 (.٘ٓٛ٘/ رقـ ٕٗٛ/ ٕٚ) لىمصدر نفَّه( ٚ)
 (.ٜٔٗ٘ٔ/ رقـ ٜٔٔ/ ٜلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٛ)
َتْقِرْيُب ، مف لىحلدي  ىشر . ِ َق ؾ، كقد انَّب إى  ْدو، رْ ، أبك ى  ، لىمعركؼ بلىت  ؼ  لْىَمْرَكزِ بف ى   بف حرب  ُمَحم د( ٜ)

ر ) َْ  (.ٜٗٔٙ/ رقـ ٜٚٗ/ ٔلىت ْهِذْاِب لْبِف َح
،  بت، مف لىَّلدَّ ، ِ َق ، لُ َمِكؼّ ( إَّملىاِ بف أمي  بف ىمرك بف َّعاد بف لىعلص بف َّعاد بف لىعلص بف أمي  ٓٔ)

ر )عاف، كقاِ قب هل. ملت َّن  أربع كأرب َْ  (.ٕ٘ٗ/ رقـ ٙٓٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص ، ك ار لإلرَّلؿ، مشهكر، فقيهِ َق ( مكحكؿ لىشلم ، ٔٔ)  (.ٜٓٔ. َّبق تْر
ف   ةف  ازيد بف ىبد لىم ؾ بعد لىملئ .  ، فلضِ، مف لى لى  ، ملتِ َق ( ىرلؾ بف ملىؾ لىغفلرؼ، لىكنلن ، لىمدن ، ٕٔ)

ر ) َْ  (.ٜٗ٘ٗ/ رقـ ٖٛٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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ِ َىػػػْف َأِبػػػ  ُهَرْيػػػَرَ  رضػػػ  للا ىنػػػه، َقػػػلَؿ: َقػػػلَؿ َرَُّػػػكُؿ  ِِ لىْ ملسو هيلع هللا ىلصّللا  ػػػ ُْ ِفػػػ  َىْبػػػِدِو َكَل  ُمَّْػػػِ ـ: "َل َزَكػػػلَ  َىَ ػػػ  لىر 
 .(ٔ)َفَرَِِّه"

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ػهُ  )شػعب ، كملىػؾ(  ِكَةُهَمػل  (٘()ٗ)ملىػؾ ِمػْف َطِرْيػقِ  ُمَّْػِ ـ، ك (ٖ()ٕ)شػعب  ِمػْف َطِرْيػقِ  لْىُبَ ػلِرؼّ  َأْ َرَْ
ِ ْبفِ   . (ٙ)ِداَنلرٍ  ىف َىْبِد ّللا 

ػػػهُ ك  )ىبػػػد للا بػػػف دانػػػلر،  ِكَةُهَمػػػل  (ٜ)َمْكُحػػػكؿٍ  ِمػػػْف َطِرْيػػػقِ  ِكَةُهَمػػػل  (ٛ)لىن ََّػػػلِئ ّ ، ك (ٚ)ُمَّْػػػِ ـ َأْ َرَْ
 .(ٓٔ)كمكحكؿ( َىْف ََُّ ْيَملف ْبف َيََّلر

ػػػهُ ك  د لْىُبَ ػػػلِرؼّ  َأْ َرَْ ِ ْبػػػِف ََّػػػِعاد لىن ََّػػػلِئ ّ ، ك (ٕٔ()ٔٔ)ىػػػف ُمََّػػػد  ىػػػف  ِكَةُهَمػػػل  (ٗٔ)(ٖٔ)ىػػػف ُىَبْاػػػِد ّللا 
ـِ ْبػِف ِىػَرلؾٍ (٘ٔ)َيْحَا  ْبُف ََِّعادٍ  )َّػ يملف بػف يَّػلر، كُ  َػْيـ ْبػف ِىػَرلؾ( ىػف ِىػَرلؾ  ِكَةُهَمػل  (ٙٔ)، َىػْف ُ  َػْي

 بف ملىؾ، به بل تةؼ بعض لى فع.

                                                           

 (.ٕٛٙٗ/ رقـ ٖ٘/ ََُّ٘نُف لىن ََّلِئّ  )( ٔ)
مته )ص  (ٕ) لج، ِ َق ، حلفع، متقف. َّبق تْر  ْ  (.ُٔٛشْعَب  بف لىَح
 (.ٖٙٗٔ/ رقـ ٕٓٔ/ ٕ) لْىُبَ لِرؼّ َصِحْيُد ( ٖ)
مته ، إملـ دلر لىهْر ، رأس لىمتقناف، ككبار لىمت بتاف.ملىؾ بف أنس (ٗ)  (.ٔ٘)ص  َّبق تْر
 (.ٕٜٛ/ رقـ ٘ٚٙ/ َٕصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٘)
 َّبع َّن  ملت لىرلبع ، مف  ق ، ىمر، لبف مكى  لىمدن ، لىرحمف ىبد أبك َمْكَلُهـ، لىَعَدِكؼ، دانلر بف للا ىبد (ٙ)

 (.ٖٖٓٓ/ رقـ ٕٖٓكىشريف. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص 
 (.ٕٜٛ/ رقـ ٙٚٙ/ َٕصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٚ)
 (.ٜٕٙٗ/ رقـ ٖ٘/ ََُّ٘نُف لىن ََّلِئّ  )( ٛ)
مته )ص مكحكؿ لىشلم ، ِ َق ، فقيه، ك ار لإلرَّلؿ، مشهكر (ٜ)  (.ٜٓٔ. َّبق تْر
مته ،  ق ، فلضِ، أحد لىفقهلِ لىَّبع .( َّ يملف بف يَّلرٓٔ)  (.ٕٖٔ)ص  َّبق تْر
مته، ِ َق ، حلفع. د بف ُمََّْرِهدُمََّد   (ٔٔ)  (.ٚٔٔ)ص  َّبق تْر
 (.ٗٙٗٔ/ رقـ ٕٔٔ/ ٕ) ِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ َص ( ٕٔ)
، مأمكف، َّن ، مف لىعلشر ، ملت ِ َق  ، نزيِ نيَّلبكر، َِّ  َ رْ   لىَّ  لمَ دَ ؼ، أبك قُ رِ كُ شْ ( ىباد للا بف َّعاد بف يحا  لىيَ ٖٔ)

ر )َّن  إحدػ كأربعاف.  َْ  (.ٜٕٙٗ/ رقـ ٖٔٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٓٚٗ/ رقـ ٖ٘/ ّ٘  )ََُّنُف لىن ََّلئِ ( ٗٔ)
مته )ص ِ َق ، متقف، حلفع، إملـ، قدك  يحا  بف َّعاد لىَقط لف، (٘ٔ)  (.ٚٔٔ. َّبق تْر
ر )ؼ، لىمدن ، ل بأس به، مف لىَّلدَّ . لرِ فَ لؾ بف ملىؾ لىغِ رَ ـ بف ىِ يَ  ْ (  َ ٙٔ) َْ / رقـ ٕٜٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ٖٔٚٓ.) 
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هُ ك  لِبر ىف ِىػَرلؾ ْبػف َملِىػؾ ىػف َأبػ  هُ  ُ َزْيَم لبف  َأْ َرَْ َْ ـْ َاْرَفْعػُه ىف َاِزيد ْبف َاِزيد ْبف  َرْيػَرَ ، َكَىػ
 .(ٔ)َاِزيدُ 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ػػلح مػػف ِقَبػػِ )ُشػػ  ، كملىػػؾ، بَ عْ صػػحيد لإلَّػػنلد  ْميػػع ركلتػػه  قػػلت، كُتكبػػع فيػػه ُمْحػػِرز ْبػػف لْىَكض 
د(  ػهُ ، كلىحػداث ُمَتلَبَعػ  َنلِقَصػ كأاكب بف مكَّ ، كىباػد للا بػف َّػعاد، كُمََّػد  فػ   ُمَّْػِ ـ، ك لْىُبَ ػلِرؼّ  َأْ َرَْ

 صحيحاهمل. كللا أى   كأى ـ.
َ َنل (ٕ)ْبػُف َىِ ػ ِّ ْبػِف َحػْربٍ  ُمَحم ػد: َأْ َبَرِنػ  َرِحَمُه للُا َتَعػلَى  لىن ََّلِئ ّ  َقلَؿ لإِلَملـُ الحديث الـاني:  ، َقػلَؿ: َحػد 

َِ َكُهَك لْبُف ُأَمي  َ  لِح، َىْف ِإََّْمِعا ُمْحِرُز ْبُف لْىَكض 
، َىػْف (ٗ)ْىَحلِرِث ْبِف َىْبِد لىر ْحَمِف ْبػِف َأِبػ  ُذَبػلبٍ ، َىْف ل(ٖ)

ِ ْبػػِف َأِبػػ  ََّػػْرحٍ  ِ (٘)ِىَيػػلِض ْبػػِف َىْبػػِد ّللا  ، َىػػْف َأِبػػ  ََّػػِعاٍد لْىُ ػػْدِرؼِّ رضػػ  للا ىنػػه، َقػػلَؿ: "َفػػَرَض َرَُّػػكُؿ ّللا 
 .(ٛ)"(ٚ)َصلًىل ِمْف َتْمٍر، َأْك َصلًىل ِمْف َأِقطٍ ِمْف َشِعاٍر، َأْك  (ٙ)َصَدَقَ  لْىِفْطِر َصلًىل ملسو هيلع هللا ىلص

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ   ة ػتهـ ىػف َزْيػِد ْبػِف   (ٔٔ)كَأَبػ  ُىَمػر ،(ٓٔ)، كَُّػْفَيلف(ٜ)َملِىِؾ ْبِف َأَنسٍ  ِمْف َطِرْيقِ  لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
 .ِبَنْحِكو، (ٕٔ)َأََّْ ـ

                                                           

 (.ٕٕٚٛ/ رقـ ٜٕ/ ٗ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٔ)
مته ف  لىحداث لىَّلبق. ،  ق .( ُمَحم د بف ى   بف حربٕ)  َّبق تْر
مته. ِ َق ،  بت ،ُأَمي  إَّملىاِ بف ( ٖ)  (.ٖٓٗ)ص  َّبق تْر
كْ ( لىحلرث بف ىبد لىرحمف بف ىبد للا بف َّٗ) اهـ، مف لى لمَّ ، ملت َّن   صدكؽ َّ  لىمدن ، عد بف أب  ُذَبلب، لىد 

ر )َّت كأربعاف.  َْ  (.ٖٓٓٔ/ رقـ ٙٗٔصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َتْقِرْيُب ، مف لى لى  ، ملت ى   رأس لىملئ . ِ َق ( ىيلض بف ىبد للا بف َّعد لبف أب  ََّْرح لىقرش ، لىعلمرؼ، لىمك ، ٘)

ر )لىت هْ  َْ  (.ٕٚٚ٘/ رقـ ٖٚٗص ِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٛ)ص  عريفهلع. َّبق ت( لىص  ٙ)
ب ب كغ  لىصه صلًىل. ٚ) ف ظهر ى يه كىـ يفَّدو ْك ( لَ ِقط: هك ىبف ْلمد فيه زبد ، فإف أفَّد لىم د ْكهرو ىـ اْز، كلم

 (.ٙٓ٘ٔ/ رقـ ٚٛ/ ٖ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ إرشلد لىَّلرؼ ى
 (.ٕٔٔ٘/ رقـ ٔ٘/ ََُّ٘نُف لىن ََّلِئّ  )( ٛ)
 (.ٙٓ٘ٔ/ رقـ ٖٔٔ/ ٕ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٜ)
 (.ٛٓ٘ٔ/ رقـ ٖٔٔ/ ٕ) لىمصدر نفَّه( ٓٔ)
 (.ٓٔ٘ٔ/ رقـ ٖٔٔ/ ٕ) لىمصدر لىَّلبق( ٔٔ)
ِ، مف لى لى  ، ملت َّن  َّت ىلىـ ككلف ارَّ ِ َق ( زيد بف أَّ ـ لىعدكؼ، مكى  ىمر، أبك ىبد للا، كأبك أَّلم  لىمدن ، ٕٔ)

ر )ك ة اف.  َْ  (.ٕٚٔٔ/ رقـ ٕٕٕصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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ػهُ ك  ػلح، َىػْف ِإَّْػَملِىاِ ْبػِف ُأَمي ػ ِرز ْبػُمْحػ ِمػْف َطِرْيػقِ  (ٔ)لىط حػلكؼ  َأْ َرَْ ، َىػِف لْىَحػلِرِث ْبػػِف ف لْىَكض 
 . ِبِمْ ِ هِ َىْبِد لىر ْحَمِف ْبِف َأِب  ُذَبلٍب، 

هُ ك  َةف، ىف لْبف ى(ٖ)ىف َُّْفَيلف ِكَةُهَمل، كلىط حلكؼ، (ٕ)ُ َزْيَم لبف  َأْ َرَْ ْْ
 .(٘)ِبِمْ ِ هِ ، (ٗ)

هُ ك  ـِ (ٚ)ْبِف ِإََّْحلؽ ُمَحم د ْف َطِرْيقِ مِ  (ٙ)لْىَحلِكـ َأْ َرَْ ِ ْبِف ُىْ َملَف ْبِف َحِكي ِ ْبِف َىْبِد ّللا  ، َىْف َىْبِد ّللا 
، لْىَحػػلِرُث ْبػػُف َىْبػػِد لىػػر ْحَمِف ْبػػِف َأِبػػ  ُذَبػػلٍب، (ٛ)ْبػػِف ِحػػَزلـٍ  ـَ ػػد، بزيػػلد  أىفػػلظ  أربعػػتهـ )َزْيػػُد ْبػػُف َأَّْػػَ  بػػف  ُمَحم 

ِ ْبػِف ََّػْعِد ْبػِف َأِبػ  ىْةف، َىْبُد ّللا    ْبُف َىْبِد ّللا  ْبف ُىْ َملف ْبف حكػيـ بػف ِحػزلـ( َىػْف ِىَيػلِض ْبػِف َىْبػِد ّللا 
، ىف أب  ََِّعاٍد لْىُ ْدِرؼ  َرِضَ  ّللا ُ.  ََّْرٍح لْىَعلِمِرؼِّ

ػهُ ىبػد للا بػف ىمػر رضػ  للا ىنهمػل   ِمػْف َحػِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ  ، بزيػلد  ىفػع: "َىَ ػ  ؼّ لْىُبَ ػلرِ  َأْ َرَْ
ِغاِر َكلىَكِباِر، َكلىُحرِّ َكلىَمْمُ كِؾ"  .(ٜ)لىص 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

اهػػـ، كيرتقػػ  إَّػػنلدو إىػػ   صػػدكؽ حَّػػف لإلَّػػنلد  فيػػه لىحػػلرث بػػف ىبػػد لىػػر حمف لبػػف أبػػ  ُذَبػػلب 
، ـَ بف ىْةف، َىْبِد ّللا  ْبف َىْبِد ّللا   ُمَحم د لىصحيد ىغارو   ف لىحلرث قد ُتكبع فيه مف ِقَبِ )َزْيِد ْبِف َأََّْ 

 ف  ركلاته ىف ىيلض. َتلم  ُمَتلَبَع  ْبف ُىْ َملف ْبف حكيـ بف ِحزلـ( 

ػػلح  ، )َملِىػػِؾ ْبػػِف َأَنػػٍس، كَُّػػْفَيلف، كَأَبػػ  ُىَمػػرمػػف ِقَبػػِ  ُمَتلَبَعػػ  َنلِقَصػػ كُتكبػػع فيػػه ُمْحػػِرز ْبػػف لْىَكض 
ػػدك  ػػهُ حػػداث بػػف إَّػػحلؽ(، كلى ُمَحم  ىبػػد للا بػػف ىمػػر  ِمػػْف َحػػِدْاثِ أيًضػػل ىنػػدو  َكَىػػُه َشػػلِهدٌ ، لْىُبَ ػػلِرؼّ  َأْ َرَْ

 كمل هك كلضد ف  لىت  ريس. كللا تعلى  أى ـ.  –رض  للا ىنهمل 
َ َنل (ٓٔ)َحػْربٍ ْبػُف َىِ ػ ِّ ْبػِف  ُمَحم ػد: َأْ َبَرَنػل َرِحَمُه للُا َتَعػلَى  لىن ََّلِئ ّ  َقلَؿ لإِلَملـُ الحديث الـالث:  ، َقػلَؿ: َحػد 

لِح،   ُمْحِرُز ْبُف لْىَكض 
                                                           

 (.ٜٖٔٗ/ رقـ ٖ٘/ ٜ( شرح مشكِ لآل لر ى طحلكؼ )ٔ)
 (.ٕٗٔٗ/ رقـ ٛٛ/ ٗ) ُ َزْيَم ( صحيد لبف ٕ)
مته بف ىاان ، ِ َق . ( َّفيلفٖ)  (.ٜٔ)ص  َّبق تْر
مته ، صدكؽ  إل أنه ل ت ت ى يه أحلداث أب  هرير .( ُمَحم د بف ىْةفٗ)  (.ٕٛ٘)ص  َّبق تْر
 (.ٕٖٓٗ/ رقـ ٖٙ/ ٜ( شرح مشكِ لآل لر ى طحلكؼ )٘)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٙ)  (.ٜ٘ٗٔ/ رقـ ٓٚ٘/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
مته )ص ُمَحم د بف إَّحلؽ (ٚ)  (.٘ٓٔ، صدكؽ ادىس مف لىرلبع . َّبق تْر
، مف َمْقُبْكؿلـ لَ ََّدؼ، لىحزلم ، ]كيقلؿ: ىباد للا بف ىبد للا[ زَ ( ىبد للا بف ىبد للا بف ى ملف بف حكيـ بف حِ ٛ)

ر )َتْقِرْيُب لىت  لىَّلدَّ .  َْ  (.ٖٙٔٗ/ رقـ ٜٖٓص ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٔ٘ٔ/ رقـ ٕٖٔ/ ٕ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٜ)
مته ،  ق .( ُمَحم د بف ى   بف حربٓٔ)  (.ٖٓٗ)ص  َّبق تْر
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َِ َيْعِنػ  لْبػَف ُأَمي ػ َ  َىْف ِإَّْػَمِعا
، َحد  َػُه َأن ػُه ََّػِمَع لْبػَف َىب ػلٍس رضػ  للا (ٕ)، َىػْف َأِبػ  َغَطَفػلَف ْبػِف َطِريػفٍ (ٔ)

 ِ ػػػل َدَفػػػَع َرَُّػػػكُؿ ّللا  َحت ػػػ  َأف  َرْأََّػػػَهل َىػػػَيَمس  َكلَِّػػػَطَ  َرْحِ ػػػِه، َكُهػػػَك َيُقػػػكُؿ  (ٖ)َنَق َنلَقتَػػػهُ َشػػػ ملسو هيلع هللا ىلصىنهمػػػل، َيُقػػػكُؿ: َىم 
ِكاَنَ  َىِشي َ  َىَرَفَ " ِكاَنَ  لىَّ   .(ٗ)ِى ن لِس: "لىَّ 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ    ، َىػِف لْبػِف َىب ػلٍس (ٚ)َىػْف ِمْقََّػـٍ ، (ٙ)، َىػِف لْىَحَكػـِ (٘)َُّػَ ْيَملف لْ َْىَمػش ِمػْف َطِرْيػقِ  َأُبػك َدلُكد َأْ َرَْ
 .(ٛ)ِبَنْحِكورض  للا ىنهمل، 

ػػػػهُ ك  لرم  (ٔٔ)بزيػػػػلد  أىفػػػػلظ َأْحَمػػػػد ْبػػػػف َحْنَبػػػػِ، ك (ٓٔ)بزيػػػػلد  أىفػػػػلظ لىن ََّػػػػلِئ ّ ، ك (ٜ)ُمَّْػػػػِ ـ َأْ َرَْ ، كلىػػػػد 
َبْاػِر، َىػ ِمْف َطِرْيقِ    مَّتهـ (ٖٔ)بقص  لْىَحلِكـ، ك (ٕٔ)بمعنلو ، َىػْف ْعَبػٍد، َمػْكَى  لْبػف َىب ػلسْف َأِبػ  مَ َأِب  لىز 

ِِ ْبِف َىب لٍس رض  للا ىنهمل.  لْبِف َىب لٍس رض  للا ىنهمل، َىْف لْىَفْض

هُ ْلبر بف ىبد للا رض  للا ىنهمل   ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ   .(ٗٔ)كفيه قص  ِبِمْ ِ هِ ، ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 

                                                           

مته. ِ َق ،  بت ،ُأَمي  إَّملىاِ بف  (ٔ)  (.ٖٓٗ)ص  َّبق تْر
ر )، مف كبلر لى لى  . ِ َق لىمدن ، قاِ لَّمه: َّعد، ( أبك َغَطَفلف بف طريف ٕ) َْ / رقـ ٗٙٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ٖٛٓ.) 
ُاكط  ى   ( َشَنَق َنلَقَتُه: ضـ كضاق زملمهل، ُيَقلُؿ: َشَنْقُت لْىَبِعاَر َأْشُنُقُه َشْنًقل ِإذل كففته بزملمه َكأَ ٖ) نت َرلِكبه. حلشي  لىَّ 

 (.ٜٖٔٓ/ رقـ ٕٛ٘، ٕٚ٘/ ََُّ٘نُف لىن ََّلِئّ  )
 (.ٜٖٔٓ/ رقـ ٕٚ٘/ ََُّ٘نُف لىن ََّلِئّ  )( ٗ)
مته، َّ يملف بف ِمْهرلف، ِ َق ل ىمش (٘)  (.ٛٚ)ص  . َّبق تْر
ملت َّن   ةث ىشر   ،مف لى لمَّ  ،إل أنه ربمل دىس  فقيه ، بت ،ِ َق  ،لىككف  ،دؼنْ د لىكِ أبك ُمَحم   ، بَ اْ تَ ( لىحكـ بف ىُ ٙ)

ر )ص  َْ  (.ٖ٘ٗٔ/ رقـ ٘ٚٔأك بعدهل كىه ناف كَّتكف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر ، كيقلؿ: َنْد  أبك لىقلَّـ مكى  ىبد للا بف لىحلرث، كيقلؿ ىه: مكى  ََّ قْ ( مِ ٚ) ْْ لبف ىبلس ى زكمه ىه، صدكؽ، ـ بف ُب

ر  َْ ككلف ارَِّ، مف لىرلبع ، ملت َّن  إحدػ كملئ  كمل ىه ف  لْىُبَ لِرّؼ َّكػ حداث كلحد. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٚٛٙ/ رقـ ٘ٗ٘)ص 

 (.ٕٜٓٔ/ رقـ ٜٓٔ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٛ)
 (.ٕٕٛٔ/ رقـ ٖٜٔ/ َٕصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٜ)
 (.ٕٖٓٓ/ رقـ ٕٛ٘/ ُ٘ف لىن ََّلِئّ  )َُّنَ ( ٓٔ)
 (.ٜٙٚٔ/ رقـ ٖٖٔ/ ٖ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٔٔ)
لِرِمّ  )( ٕٔ)  (.ٖٖٜٔ/ رقـ ٖٕٓٔ/ ََُّٕنُف لىد 
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٖٔ)  (.ٜٜٔ٘/ رقـ ٖٛٓ/ ٖلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٛٔٔ/ رقـ ٙٛٛ/ َٕصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٗٔ)
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ػلِح صحيد لإلَّنل مػف ِقَبػِ  ُمَتلَبَعػ  َنلِقَصػ د  ْميع ركلتػه  قػلت، كقػد ُتكبػع فيػه ُمْحػِرُز ْبػُف لْىَكض 
هُ ل ىمش، كلىحداث   ف  صحيحه. كللا تعلى  أى ـ. ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ

ــع:  ػػد: َأْ َبَرَنػػل َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  لىن ََّػػلِئ ّ  َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ الحــديث الراب َ َنل  (ٔ)ْىَمػػْرَكِزؼ  لْبػػُف َىِ ػػ ٍّ  ُمَحم  َقػػلَؿ: َحػػد 
 َِ لُح، َىْف ِإََّْملِىا ِ (ٖ)، َىْف َنلِفعٍ (ٕ)ُمْحِرٌز ُبُف لْىَكض  ، َىْف لْبِف ُىَمَر رض  للا ىنهمل َقلَؿ: َقػلَؿ َرَُّػكُؿ ّللا 

ـْ َيْفَتِرَقل: "لْىُمَتَبلِيَعلِف ِبلْىِ َيلِر َمل ملسو هيلع هللا ىلص َى
كَف لْىَبْيُع َكلَف َىْف ِ َيلٍر، َفِإْف َكلَف لْىَبْيُع َىْف ِ َيلٍر َفَقْد ، ِإل  َأْف َيكُ (ٗ)

َب لْىَبْيُع" َْ َك
(٘). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ػػهُ  ػػهُ ك  ،ِبِمْ ِ ػػهِ  (ٛ)َىْبػػد لْىَكه ػػلب ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ِكَةُهَمػػل  (ٚ)لىن ََّػػلِئ ّ ، ك (ٙ)لْىُبَ ػػلِرؼّ  َأْ َرَْ  (ٜ)لىن ََّػػلِئ ّ  َأْ َرَْ
 .(ٔٔ)، ُهَشْيـ( ىف َيْحَا  ْبف ََِّعادٍ )َىْبد لْىَكه لب ِكَةُهَملم تصرًل،  (ٓٔ)ُهَشْيـ ِمْف َطِرْيقِ ضًل أي

هُ ك  َرْيسٍ (ٕٔ)َُّْفَيلف ِمْف َطِرْيقِ  لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ ُْ ، َىْف لْبِف 
 .(ٗٔ)ِبِمْ ِ هِ  (ٖٔ)

                                                           

مته ،  ق .ف ى   بف حربُمَحم د ب (ٔ)  (.ٖٓٗ)ص  َّبق تْر
مته. ِ َق ،  بت ،ُأَمي  إَّملىاِ بف  (ٕ)  (.ٖٓٗ)ص  َّبق تْر
مته )ص نلفع،  (ٖ)  (.ٔ٘مكى  لبف ىمر، ِ َق . َّبق تْر
ـْ َيْفَتِرَقل: فيه  بكت لى يلر ىكِ مف لىمتبليعاف ف  إمضلِ لىبيع كفَّ ه مل دلمل مصطحبافٗ) ، ( لْىُمَتَبلِيَعلِف ِبلْىِ َيلِر َمل َى

 ِىْ ِعَرلِق فإذل تفرقل بأبدلنهمل لنقطع هذل لى يلر كىـز لىبيع كبهذل قلؿ ْمهكر لىع ملِ. طرح لىت ريب ف  شرح لىتقريب 
(ٙ /ٜٔٗ.) 
 (.ٚٙٗٗ/ رقـ ٕٛٗ/ ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٘)
 (.ٕٚٓٔ/ رقـ ٗٙ/ ٖ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٙ)
 (.ٖٚٗٗ/ رقـ ٜٕٗ/ ٚ( ََُّنُف لىن ََّلِئّ  )ٚ)
ت لى قف ، أبك ُمَحم د لىبصرؼ، ِ َق ، تغار قبِ مكته ب ةث َّناف، مف لى لمن ،  ْ ( ىبد لىكهلب بف ىبد لىمْاد بف لىص  ٛ)

ر )ص مل َْ  (. ٕٔٙٗ/ رقـ ٖٛٙت َّن  أربع كتَّعاف ىف نحك مف  ملناف َّن . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٗٚٗٗ/ رقـ ٕٓ٘/ ٚ( ََُّنُف لىن ََّلِئّ  )ٜ)
مته )ص يْ شَ ( هُ ٓٔ)  (.ٕٕٓـ،  ق ،  بت، ك ار لىتدىيس كلإلرَّلؿ لى ف . َّبق تْر
مته )ص ِ َق ، متقف، حلفع، إملـ، قدك  يحا  بف َّعاد لىَقط لف، (ٔٔ)  (.ٚٔٔ. َّبق تْر
مته بف ىاان ، ِ َق . ( َّفيلفٕٔ)  (.ٜٔ)ص  َّبق تْر
َّبق  ، كهك مف لىمرتب  لى لى   ف  مرلتب لىتدىيس.ادىس كيرَِّ ككلف ،فلضِ ،فقيه ،ِ َق ىبد لىم ؾ بف ىبد لىعزيز،  (ٖٔ)

مته  (.ٛ٘)ص  تْر
 (.ٛٙٗٗ/ رقـ ٕٛٗ/ ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٗٔ)
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هُ ك  )شػعب ، كلبػف  ِكَةُهَمل  (ٗ()ٖ)لْبف ُىَ ي   ْف َطِرْيقِ مِ ، ك (ٕ()ٔ)ُشْعَب  ِمْف َطِرْيقِ أيضًل  لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ
 ، بل تةؼ بعض لى فع.(٘)ُىَ ي  ( ىف أاكب

هُ ك  ِ ْبػِف  ِمْف َطِرْيقِ  َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ   أربعػتهـ )يحاػ  بػف (ٛ)ِبَنْحػِكو، (ٚ)، َىػْف َملِىػؾٍ (ٙ) َ مَّْػ َ مَ َىْبِد ّللا 
َرْيس، كأاكب، كملىؾ( ىف ُْ  نلفع به. َّعاد، كلْبف 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ػػلُح  مػػف ِقَبػػِ  ُمَتلَبَعػػ  َنلِقَصػػ صػػحيد لإلَّػػنلد، ْميػػع ركلتػػه  قػػلت، كُتكبػػع فيػػه ُمْحػػِرٌز ُبػػُف لْىَكض 
هُ (، كلىحداث َمََّْ َم )َّفيلف، كشعب ، كلبف ُىَ ي  ، كىبد لىكهلب، كُهَشْيـ، كىبد للا بف  فػ   لْىُبَ ػلِرؼّ  َأْ َرَْ

  تعلى  أى ـ.صحيحه. كللا
ادسة :اسمو , ُيَلالُ ْبُن َأِبي ُسَمْيَماَن اْلَمِكيّ )س( َمْنُبوُذ  -ٖٜ  .(ٜ)ُسَمْيَماُن, وَمْنُبوُذ للبو, من الس 

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٓٔ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٔٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

ـاِد ِفْيـِو: فػػ   ِحب ػلف، كذكػرو لبػف (ٖٔ)"ِ َقػ ، كقػلؿ لبػف معػاف: "(ٕٔ)ف َّػعد: "ق اػِ لىحػداث"قػلؿ لبػ َأْقـَواُل النُّل 
 .(ٗٔ)لى َِّقلت

  ىق ػ  حدا ػه ل ىْػرٍح َمْقُبْكؿلىن قلد، كقكؿ لبف حْر فيه:  لىذ َهِب ، كقد كلفق فيه ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 فيه. كللا أى   كأى ـ.

 

                                                           

مته )ص  (ٔ) لج، ِ َق . َّبق تْر  ْ  (.ُٔٛشْعَب  بف لىَح
 (.ٜٙٗٗ/ رقـ ٜٕٗ/ ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٕ)
مته )ص ِ َق  حلفع، إَّملىاِ بف إبرلهيـ (ٖ)  (.ٜٜ. َّبق تْر
 (.ٓٚٗٗ/ رقـ ٜٕٗ/ ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٗ)
ْ ِتَيلِن ّ ٘) مته ،  ق ،  بت، حْ .( أاكب لىَِّّ  (.ٜٕٙ)ص  َّبق تْر
مته )ص م َّْ َ ىبد للا بف مَ  (ٙ)  (.٘٘، ِ َق ، َّبق تْر
مته ، إملـ دلر لىهْر ، رأس لىمتقناف، ككبار لىمت بتاف.ملىؾ بف أنس (ٚ)  (.ٔ٘)ص  َّبق تْر
 (.ٖٙ٘ٗ/ رقـ ٕٚٛ/ ٖ( َّنف أب  دلكد )ٛ)
ر )( ٜ) َْ  (.ٓٛٛٙ/ رقـ ٘ٗ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٗٙ٘/ رقـ ٖٜٕ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٓٔ)
ر )( ٔٔ) َْ  (.ٓٛٛٙ/ رقـ ٘ٗ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٗٔٙٔ/ رقـ ٖ٘/ ٙلىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )( ٕٔ)
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٖٔ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٜ٘ٓٔ/ رقـ ٛٔٗ/ ٛلى
 (.ٕٚٛٔٔ/ رقـ ٕٗ٘/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٗٔ)
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َراَسُة الت ْطِبْيِلي    ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : لىن ََّلِئ ّ أ رج ىه 
ػػد: َأْ َبَرَنػػل َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  لىن ََّػػلِئ ّ  َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ   ، َىػػْف َمْنُبػػكٍذ، َىػػْف (ٕ)، َىػػْف َُّػػْفَيلفَ (ٔ)ْبػػُف َمْنُصػػكرٍ  ُمَحم 
هِ  ِ  ، َأف  َمْيُمكَنَ  رض  للا(ٖ)ُأمِّ ػِر ِإْحػَدلَنل، َفَاْتُ ػك لْىُقػْرآَف  ملسو هيلع هللا ىلصىنهل َقلَىْت: "َكلَف َرَُّكُؿ ّللا  ْْ َيَضُع َرْأََُّه ِفػ  ِح

ِد َفَتْبَُُّطَهل َكِهَ  َحلِئٌض" ِْ َكِهَ  َحلِئٌض، َكَتُقكـُ ِإْحَدلَنل ِبلْىُ ْمَرِ  ِإَى  لْىَمَّْ
(ٗ). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ػػهُ  ػػِه، بػػل تةؼ ىفػػع: "َأف  لْبػػَف ىبػػ َأْ َرَْ ػػَرْيس، ىػػف َمْنُبػػكذ، َىػػْف ُأمِّ ُْ ػػنعلن  ىػػف لْبػػف  زلؽ لىص  د لىػػر 
َِ َىَ   َ لَىِتِه َمْيُمكَنَ " كزيلد  أىفلظ َىب لٍس، َدَ 
(٘). 

ػػهُ ك  َّػػحلؽ بػػف رَ (ٙ)َأُبػػك َدلُكد َأْ َرَْ ػػْاَبلِن ّ  ِمػػْف َطِرْيػػقِ  ِكَةُهَمػػل  (ٚ)هكَيػػلهُ ، كلم ِ ْبػػِف  ، َىػػفْ (ٛ)لىش  َىْبػػِد ّللا 
لدٍ   ، ىف َمْيُمكَن  ِبْنت لْىَحلِرِث بل تةؼ بعض لى فع.(ٜ)َشد 

هُ ىلئش  رض  للا ىنهل   ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ   .(ٓٔ)بل تةؼ بعض لى فع ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ

 

 

                                                           

َْ لىِ زَ بف منصكر بف  لبت بف  لىد لى ُ  ُمَحم د( ٔ) َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ، مف لىعلشر ، ملت َّن  ل نتاف ك مَّاف. ِ َق  ،لزك   ، لى
ر )لبْ  َْ  (.ٕٖ٘ٙ/ رقـ ٛٓ٘ص ِف َح

مته )ص َّفيلف بف ىاان  (ٕ)  (.ٜٔ، ِ َق . َّبق تْر
. لىن ََّلِئ ّ  ، مف لى لى  . ركػ ىنهل لبنهل منبكذ لبف أب  َّ يملف، كركػ ىهل َمْقُبْكىبف أب  َّ يملف، كذ بُ نْ كذ، كلىد  مَ بُ نْ ( أـ مَ ٖ)

ر ) ُاْنَظر: َْ لؿ ِىْ ِمزِّؼ )(، ٗٚٚٛ/ رقـ ٜ٘ٚص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح َْ ِِ لىرِّ / ٜٖٙ/ َٖ٘تْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
   كمل قلؿ لبف حْر.َمْقُبْكى ُقْ ُت:(. ٖٖٓٛرقـ 

 (.ٖٕٚ/ رقـ ٚٗٔ/ ََُّٔنُف لىن ََّلِئّ  )( ٗ)
 (.ٗٛ/ رقـ ٚٙ/ ٔىصنعلن  )( ل ملى  ف  أ لر لىصحلب  ىعبد لىرزلؽ ل٘)
 (.ٙ٘ٙ/ رقـ ٙٚٔ/ ََُّٔنُف َأِب  َدلُكد )( ٙ)
 (.ٕٓٔٓ/ رقـ ٕٚٓ/ ٗه )يَ كْ لهُ ( مَّند إَّحلؽ بف رَ ٚ)
َتْقِرْيُب ، مف لى لمَّ ، ملت ف  حدكد ل ربعاف. ِ َق  ، لىككف ، لنِ بَ اْ أبك إَّحلؽ لىش   ،ف أب  َّ يملف ]فاركز[ب( َّ يملف ٛ)

ر ) لىت ْهِذْاِب لْبفِ  َْ  (.ٕٛٙ٘/ رقـ ٕٕ٘ص َح
ِ  ّ ( ىبد للا بف شدلد بف لىهلد لى  ا  ، أبك لىكىاد لىمدن ، كىد ى   ىهد لىنب  ملسو هيلع هللا ىلص، كذكرو ٜ) ْْ ، لى َِّقلتمف كبلر لىتلبعاف  لىِع

ر )َتْقِرْيُب لىككلف معدكدًل ف  لىفقهلِ، ملت بلىككف  مقتكًل َّن  إحدػ ك ملناف، كقاِ بعدهل.  َْ ص ت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٖٖٛ/ رقـ ٖٚٓ

 (.ٜٕٛ/ رقـ ٕ٘ٗ/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٓٔ)
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

دو إى  لىحَّف ىغارو، فقد ُتكبعت مف ِقَبِ ىبد  ، كيرتق  إَّنلَمْقُبْكىإَّنلدو ضعاف، فيه أـ َمْنُبكذ 
مػف  ُمَتلَبَعػ  َنلِقَصػ   رضػ  للا ىنهػل، كُتكبػع فيػه َمْنُبػكذ كَنػمُ يْ ف  ركلاتهل ىػف مَ  َتلم  ُمَتلَبَع  لد د  للا بف شَ 

ابلن ،  لىت  ػريس، قػلؿ كمػل هػك مبػاف فػ   ُمَّْػِ ـىلئش  رض  للا ىنهػل ىنػد  ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ ِقَبِ لىش 
 ارتق  لىحداث إى  لىحَّف ىغارو. ُقْ ُت:، (ٕ)، قلؿ ل ىبلن : "حَّف"(ٔ)لىعظيـ آبلدؼ: "إَّنلدو قكؼ"

ـــن َأِبـــي ُعـمـــان التبـــان, وقيـــل: الكـــوفي, مـــولى المـيـــرة المـــدني, مـــن )خـــت س(  -ٜٗ ُموَســـى ْب
 .(ٗ), مات سنة ماوة وعشرين(ٖ)السادسة

: ِ َق َقلَؿ  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: َمْقُبْكؿ، (٘)لىذ َهِب   َْ َكَقلَؿ لْبُف َح
(ٙ). 

ـاِد ِفْيـِو: ػاخ َكػلَف، َّػمع مػف إبػػرلهيـ َأْقـَواُل النُّل  ، (ٚ)ركػ ىنػه َّػفيلف لى ػكرؼ، كقػػلؿ: َكػلَف مؤذنػًل، كِنْعػـ لىش 
، (ٜ)فػ  كىبػلدهـ، كقػلؿ: مػف َّػلدلت أهػِ لىكك لى َِّقلتف   ِحب لف، كذكرو لبف (ٛ)كقلؿ أبك حلتـ: ككف  شاخ

 .(ٔٔ)ف  صحيحه ُ َزْيَم ، كلحتس به لبف (ٓٔ)كصحد حدا ه
 .لىذ َهِب كمل قلؿ  ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 أ رج ىه لىنَّلئ  حدا اف، كهمل ى   لىنحك لىتلى :
ِ ْبِف َاِزيَد لْىُمْقِرغُ للا:  قلؿ لإلملـ لىنَّلئ  رحمه الحديث اـول:  ، (ٕٔ)َأْ َبَرَنل ُمَحم ُد ْبُف َىْبِد ّللا 

 

                                                           

 (.ٖٗٓ/ ٔ( ىكف لىمعبكد ى عظيـ آبلدؼ )ٔ)
 (.ٖ٘ٛ/ رقـ ٜٕ/ ٕىألىبلن  ) لىن ََّلِئ ّ ( صحيد كضعاف َّنف ٕ)
 (.ٜٜٓٙ/ رقـ ٕ٘٘( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ٖ)
 (.ٜٕٙ/ ٕٖ٘ /ٖ( تلريخ لإلَّةـ ى ذهب  )ٗ)
 (.ٙٔٚ٘/ رقـ ٖٙٓ/ ٕ( لىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )٘)
ر )ص ٙ) َْ  (.ٜٜٓٙ/ رقـ ٕ٘٘( َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )ٚ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٜٛٙ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ٛ( لى
 (.ٜٛٙ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ٛ( لىمصدر نفَّه )ٛ)
 (.ٜٙٛٓٔ/ رقـ ٗ٘ٗ/ ٚ( لى َِّقلت لْبف ِحب لف )ٜ)
 (.ٙٙٙٔ/ رقـ ٖ٘٘/ ٗ( صحيد لبف ِحب لف )ٓٔ)
 (.ٜٖٓ/ رقـ ٕٗٓ/  ٔصحيد لبف ُ َزْيَم  )( ٔٔ)
مته )ص  بف ىبد للا بف ازيد لىمقرػِ،  ق (  ٕٔ)  (.ٕٕٙ. َّبق تْر
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َنػلدِ (ٔ)َىْف َُّْفَيلفَ  ، َىػْف َأِبػ  ُهَرْيػَرَ ، َأف  َرَُّػكَؿ (ٖ)، َىػْف ُمكََّػ  ْبػِف َأِبػ  ُىْ َمػلَف، َىػْف َأِبيػهِ (ٕ)، َىْف َأِبػ  لىزِّ
ـَ َقل ِ َص    للُا َىَ ْيِه َكََّ   ُِ ِمْنهُ "َؿ: ّللا  ـ  َيْغَتَِّ ِِ لىر لِكِد، ُ  ـْ ِف  لْىَمل  .(ٗ)"َل َاُبكَىف  َأَحُدُك

 تخريج الحديث:

ه لبف ملْه مف طريق لبف ىْةف  . (ٙ)ىف أبيه ىْةف ببعض لى فع (٘)أ ْر

ه أحمد بف حنبِ ىػف أبػ   (ٜ)  كةهمػل مػف طريػق معلكيػ  بػف صػلىد(ٛ)كلبف أب  شاب  (ٚ)كأ ْر
ُأ ِمْنهُ ؼ ىفع )مريـ بل تة ـ  َاَتَكض   ُ.) 

ه لىطكَّ  مف طريق دلكد بػف ىبػد للا ل كدؼ ىػف حماػد بػف ىبػد لىػرحمف بػل تةؼ  (ٓٔ)كأ ْر
لِئـِ ىفع ) ِِ لىد      ة تهـ )ىْةف، كأبك مريـ، كحماد بف ىبد لىرحمف( ىف أب  هرير .(ٔٔ)(لْىَمل

 الحكم عمى الحديث:

بػػ  ى مػػلف متلبعػػ  نلقصػػ  مػػف قبػػِ   بػػف ىْػػةف، صػػحيد، كتكبػػع فيػػه مكَّػػ  بػػف أإَّػػنلدو 
 شاخ شا ه كهك لىصحلب  أب  هرير . كمعلكي  بف صلىد، كدلكد بف ىبد للا ل كدؼ ف  ركلاته ىف

  
                                                           

َّبق  ،لى َِّقلت ىف ىكف، دىس ربمل ككلف، بأ ر  حفظه تغار أنه إل  حْ ، إملـ، فقيه، حلفع، َّفيلف بف ىاان ، ِ َق  (ٔ)
مته  (.ٜٔ)ص  تْر

( ىبد للا بف ذككلف لىقرش ، أبك ىبد لىرحمف لىمدن ، لىمعركؼ بأب  لىزنلد،  ق ، فقيه، مف لى لمَّ ، ملت َّن  ٕ)
 (.ٕٖٖٓ/ رقـ ٕٖٓذاب لبف حْر )ص  ة اف، كقاِ بعدهل. تقريب لىته

( أبك ى ملف لىتبلف، مكى  لىمغار  بف شعب ، قاِ لَّمه َّعاد، كقاِ ىمرلف، مقبكؿ مف لى لى  . تقريب لىتهذاب لبف ٖ)
 (.ٕٕٗٛ/ رقـ ٚ٘ٙحْر )ص 

 (.ٕٕٔ/ رقـ ٕ٘ٔ/ ٔ( َّنف لىنَّلئ  )ٗ)
أب  هرير ، مف لى لمَّ ، ملت َّن   ملف كأربعاف.  (   بف ىْةف لىمدن ، صدكؽ  إل أنه ل ت طت ى يه أحلداث٘)

 (.ٖٙٔٙ/ رقـ ٜٙٗتقريب لىتهذاب لبف حْر )ص 
 (.ٖٗٗ/ رقـ ٕٕٚ/ ٔ( َّنف لبف ملْ  )ٙ)
 (.ٛٙٛٚ/ رقـ ٕٗ٘/ ٖٔ)بف حنبِ ( مَّند أحمد ٚ)
 (.ٗٓ٘ٔ/ رقـ ٖٔٔ/ ٔ( مصنف لبف أب  شاب  )ٛ)
 ، أبك ىمرك، كأبك ىبد لىرحمف لىحمص ، قلض  ل ندىس، ( معلكي  بف صلىد بف حدار بلىمهم   مصغر لىحضرمٜ)

/ ٖٛ٘صدكؽ ىه أكهلـ، مف لىَّلبع ، ملت َّن   ملف ك مَّاف، كقاِ بعد لىَّبعاف. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص 
 (.ٕٙٚٙرقـ 

إدريس. تقريب ( دلكد بف ىبد للا ل كدؼ لىزىلفرؼ، أبك لىعةِ لىككف ،  ق ، مف لىَّلدَّ ، كهك غار ىـ ىبد للا بف ٓٔ)
 (.ٜٙٚٔ/ رقـ ٜٜٔلىتهذاب لبف حْر )ص 

 (.ٚ٘/ رقـ ٕٙ٘/ ٔ( م تصر ل حكلـ= مَّت رج لىطكَّ  ى   ْلمع لىترمذؼ )ٔٔ)
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 . (ٕ)كشعاب ل رنؤكط: صحيد (ٔ)كقلؿ ل ىبلن 

ـــاني: ػػػلرٍ قػػػلؿ لإلمػػػلـ لىنَّػػػلئ  رحمػػػه للا:  الحـــديث الـ ػػػُد ْبػػػُف َبش  َ نل َيْحَاػػػ  ْبػػػُف (ٖ)َأْ َبَرَنػػػل ُمَحم  ، َقػػػلَؿ: َحػػػد 
َ َنل َُّػْفَيلفُ (٘)، َكَىْبػُد لىػر ْحَمفِ (ٗ)ََِّعادٍ  َنػلدِ (ٙ)، َقػلَل: َحػد  ، َىػْف ُمكََّػ  ْبػِف َأِبػ  ُىْ َمػلَف، َىػْف (ٚ)، َىػْف َأِبػ  لىزِّ

: َأِبيػػِه، َىػػْف َأِبػػ  ُهَرْيػػَرَ  َقػػلَؿ: َقػػلَؿ َرَُّػػكُؿ للِا َصػػ    للُا َىَ ْيػػِه َكََّػػ    َهػػل َحلِضػػٌر ِإل  "ـَ ُْ َل َتُصػػكـُ لْىَمػػْرأَُ  َكَزْك
 .(ٛ)"ِبِإْذِنهِ 

 تخريج الحديث:

ػػػه لىب ػػػلرؼ بزيػػػلد  ىفػػػع ) ػ ِإَىْيػػػِه َشػػػْطُروُ أ ْر  (ٜ)(َكَمػػػل َأْنَفَقػػػْت ِمػػػْف َنَفَقػػػٍ  َىػػػْف َغْاػػػِر َأْمػػػِرِو َفِإن ػػػُه ُاػػػَؤد 
َهػػػل َشػػػلِهٌد َاْكًمػػػل ِمػػػكلىترمػػػذؼ بزيػػػلد  ىفػػػع ) ُْ ، كلىنَّػػػلئ  بػػػل تةؼ بعػػػض (ٓٔ)(ْف َغْاػػػِر َشػػػْهِر َرَمَضػػػلفَ َكَزْك

 ىف ل ىرج.    ة تهـ مف طريق أب  لىزنلد(ٔٔ)لى فع

ه مَّ ـ بزيلد  ىفع ) ػِرِو َىػهُ كأ ْر ْْ ، كأبػك  (ٕٔ)(َكَمل َأْنَفَقْت ِمْف َكَِّْبِه ِمػْف َغْاػِر َأْمػِرِو، َفػِإف  ِنْصػَف َأ
ىػف همػلـ  كةهمػل )أبػك لىزنػلد، كمعمػر(  (ٗٔ)طريػق معمػر  كةهمػل مػف (ٖٔ)دلكد بل تةؼ بعػض لى فػع

 ىف أب  هرير .
 

 
                                                           

 (.ٖٜ٘ٚ/ رقـ ٜٕ٘ٔ/ ٕ( صحيد لىْلمع لىصغار كزيلدته ىألىبلن  )ٔ)
 (.ٖٗٗ/ رقـ ٕٕٚ/ ٔ( َّنف لبف ملْ  )ٕ)
أبك بكر، بندلر،  ق ، مف لىعلشر ، ملت َّن  ل نتاف ك مَّاف كىه بضع (   بف بشلر بف ى ملف لىعبدؼ، لىبصرؼ، ٖ)

 (.ٗ٘ٚ٘/ رقـ ٜٙٗك ملنكف َّن . تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص 
مته )ص ىلىـ.  تبْ  َ  ، قَ  ِ  ،ل ىرج هرمز بف لىرحمف ىبد (ٗ)  (.َّٖٕٙبق تْر
مته )ص ِ َق ، متقف، حلفع، إملـ، قدك  ،يحا  بف َّعاد لىَقط لف (٘)  (.ٚٔٔ. َّبق تْر
مته بف ىاان ، ِ َق . َّفيلف (ٙ)  (.ٜٔ)ص  َّبق تْر
مته )ص ،  ق ، فقيهىبد للا بف ذككلف (ٚ)  (.ٜٖٗ. َّبق تْر
 (.ٕٖٜٕ/ رقـ ٕٛ٘/ ٖ( لىَّنف لىكبرػ ى نَّلئ  )ٛ)
 (.ٜ٘ٔ٘/ رقـ ٖٓ/ ٚ( صحيد لىب لرؼ )ٜ)
 (.ٕٛٚ/ رقـ ٖٗٔ/ ٕ( َّنف لىترمذؼ )ٓٔ)
 (.ٖٖٜٕ/ رقـ ٕٛ٘/ ٖ( لىَّنف لىكبرػ ى نَّلئ  )ٔٔ)
 (.ٕٙٓٔ/ رقـ ٔٔٚ/ ٕ( صحيد مَّ ـ )ٕٔ)
 (.ٕٛ٘ٗ/ رقـ ٖٖٓ/ ٕ( َّنف أب  دلكد )ٖٔ)
كِد، كهشلـ بف ىرك  بف رلشد،  رمَ عْ مَ  (ٗٔ) ُْ ِ َق ،  بت، فلضِ  إل أف ف  ركلاته ىف  لبت، كل ىمش، كىلصـ بف أب  لىن 

مته  (.ٜٚٔ)ص  شائًل، ككذل فيمل حدث به بلىبصر ،  َّبق تْر
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 الحكم عمى الحديث:

لىزنػلد، متفق ى يه  كمل هك كلضد ف  لىت ريس، كتكبع فيه ى ملف بف أب  ى ملف مف قبِ أبػ  
 كمعمر ف  ركلاته ىف شاخ شا ه كهك لىصحلب  أب  هرير .

ـابعة, مـات سـنة ْبـِن َأِبـي َمـ)س( ُمْوَسى ْبـُن َسـَمَمَة  -ٜ٘ , مـولى بنـي ُجَمـح, مـن الس  ْرَيَم اْلِمْصـِريُّ
 .(ٔ)ـالث وستين وماوة

ــْوُل اإِلَمــاَمْيِن ِفْيــِو: :  َق ، كقػػلؿ فػػ  مكضػػع آ ػػر: "كػػلف مػػف أط ػػب لىن ػػلس ى ع ػػـ فػػ  (ٕ)ِ َقػػ َقػػلَؿ لىػػذ َهِب  
ٍر: ، (ٖ)زملنه" َْ  .(ٗ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد    .(٘)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  ِفْيِو:َأْقَواُل النُّل 

: "صػػػلىد لىن ََّػػػلِئ ّ ، كقػػػلؿ (ٙ)ع ػػػـ فػػػ  زملنػػػه" كقػػلؿ أبػػػك ىمػػػر لىِكْنػػػدؼ: "كػػػلف مػػػف أكتػػػب لىن ػػػلس ى
 . (ٛ)لف: "مْهكؿ"ط  ، كقلؿ لبف لىقَ (ٚ)لىحداث"

َّػةـ لبف أ ته َّعاد بف لىحكػـ بػف أبػ  مػريـ، كىبػد للا بػف كهػب، كيحاػ  بػف  ركػ ىنه ُقْ ُت:
 ، كقد ىرفه غارو كمل بانت.(ٜ)لىبصرؼ نزيِ مصر
 . كللا تعلى  أى ـ. لىذ َهِب ، كمل قلؿ ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : لىن ََّلِئ ّ أ رج ىه 
ِ لىن ْيََّلُبكِرؼ   ُمَحم د: َأْ َبَرَنل َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لِئ ّ لىن ََّ  َقلَؿ لإِلَملـُ   ، َقلَؿ: (ٓٔ)ْبُف َيْحَا  ْبِف َىْبِد ّللا 

 

                                                           

 (.ٜٜٙٙ/ رقـ ٔ٘٘)ص  ( تقريب لىتهذاب لبف حْرٔ)
 (.ٓٓٚ٘/ رقـ ٖٗٓ/ ٕلِشُف ِى ذ َهِبّ  )لىكَ ( ٕ)
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)  (.٘ٚٗ/ َٓٔتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٜٜٙٙ/ رقـ ٔ٘٘( تقريب لىتهذاب لبف حْر  )ص ٗ)
 (.ٚٙٚ٘ٔ/ رقـ ٓٙٔ/ ٜلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٘)
ر )( ٙ) َْ  (.٘ٔٙ/ رقـ ٖٙٗ/ َٓٔتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٓٔ/ ٙ) لىُمَ قِّفر لىمنار ف  ت ريس ل حلداث كلآل لر لىكلقع  ف  لىشرح لىكبار لبف ( لىبدٚ)
 (.ٓٔٛٔ/ رقـ ٕٕٚ/ َٗبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )( ٛ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٜ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٕٔٙٙ/ رقـ َٜٕتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
مته )ص ِ َق ، حلفع، ْ اِ، َحم د بف يحا  بف ىبد للامُ  (ٓٔ)  (.ٖٚ. َّبق تْر
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َ َنل ََِّعاُد ْبػُف َأِبػ  َمػْرَيـَ  ِِ ْبػُف ُحَمْاػدٍ (ٔ)َحد  ِ اػ َْ َ ِن  َىْبػُد لْى ، َقػلَؿ: َأْنَبَأَنػل ُمكََّػ  ْبػُف ََّػَ َمَ ، َقػلَؿ: َحػد 
ْف ، َىػ(ٕ)

َؤِى ِّ (ٖ)لْبِف ِشَهلبٍ  ِ (ٗ)، َىْف َأِب  ََِّنلٍف لىد  ، َفَقػلَؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، َىْف لْبِف َىب لٍس رض  للا ىنهمل، َأف  َرَُّكَؿ ّللا  ـَ َقػل
  ِ : ُك "، َفَقلَؿ لْ َْقَرُع ْبُف َحلِبٍس لىت ِميِم   ـُ لْىَحس  ِ؟ َفَََّكَت، َفَقػلَؿ:  "ِإف  ّللا َ َتَعلَى  َكَتَب َىَ ْيُك ـٍ َيل َرَُّكَؿ ّللا  َىل

ٌ  َكلِحَدٌ " ُقْ تُ "َىْك   ْ ـ  ِإًذل َل َتََّْمُعكَف، َكَل ُتِطيُعكَف، َكَىِكن ُه َح َبْت، ُ  َْ ، َىَك ـْ َنَع
(٘). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

ػػػهُ  ػػػه، كلبػػػف (ٙ)َأُبػػػك َدلُكد َأْ َرَْ َْ َمل
، ىػػػف (ٜ)َاِزيػػػد ْبػػػف َهػػػلُركف  َطِرْيػػػقِ  ِمػػػفْ    ة ػػػتهـ (ٛ)لْىَحػػػلِكـ، ك (ٚ)

 ، بمعنلو.(ٓٔ)َُّْفَيلف ْبف ُحََّْاف

                                                           

َمِح  بلىكلِ أبك  ُمَحم د( َّعاد بف لىحكـ بف ٔ) ُْ ، ِ َق لىمصرؼ، كقد انَّب إى  ْد ْدو،  ُمَحم دبف َّلىـ لبف أب  مريـ لى
ر )ر ، ملت َّن  أربع كىشريف كىه  ملنكف َّن .  بت، فقيه، مف كبلر لىعلش َْ / رقـ ٖٕٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ٕٕٛٙ.) 
لبع ، ملت َّن   ملف كأربعاف. ركػ ىنه: ٕ) ، أبك ملىؾ لىمصرؼ، ل بأس به، مف لىَّ  ( ىبد لىْ اِ بف ُحَمْاد لىَيْحُصب  

ك مف أقرلنه، كمكَّ  بف َّ م   لؿ َّعاد بف أب  مريـ، كنلفع بف ىبد للا بف كهب، كُمَحم د بف ىْةف لىمدن ، كه
ف   ِحب لف: ىيس به بأس، كذكرو لبف لىن ََّلِئ ّ قلؿ ازيد، كيحا  بف أاكب: لىمصريكف. قلؿ أحمد بف صلىد: ِ َق ، ك 

ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لبْ  ُاْنَظر:ل بأس به.  ُقْ ُت:، صدكؽ : لىذ َهِب ، كقلؿ لى َِّقلت َْ (، ٖٙٗٚ/ رقـ ٕٖٖص ِف َح
ر ) َْ لؿ ِىْ ِمزِّؼ )(، ٕ٘ٔ/ رقـ ٙٓٔ/ َٙتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح َْ ِِ لىرِّ / رقـ ٜٖٛ/ َٙٔتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل

 (. ٜٖٓٓ/ رقـ ٖٔٙ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )(، ٜٙٔٗٔ/ رقـ ٕٔٗ/ ٛلى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٜٜٖٙ
تقلنه ْةىته ى   متفق لىحلفع، ، لىفقيه،لىزهرؼ ُمَحم د بف ُمَِّْ ـ  (ٖ) مته ك بته. كلم  (.ٗٓٔ)ص  َّبق تْر
ْهِذْاِب لْبِف َتْقِرْيُب لىت  و ف  لىصحلب . ، مف لى لني ، كمنهـ مف ىد  ِ َق  ، مشهكر بكناته، ىِ ؤَ لف لىد  نَ ( ازيد بف أمي  أبك َِّ ٗ)

ر ) َْ  (.ٚٛٙٚ/ رقـ ٜٜ٘ص َح
 (.ٕٕٓٙ/ رقـ ٔٔٔ/ ََُّ٘نُف لىن ََّلِئّ  )( ٘)
 (.ٕٔٚٔ/ رقـ ٜٖٔ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٙ)
ه )( ٚ) َْ  (.ٕٙٛٛ/ رقـ ٖ٘ٔ/ ََُّٗنُف لْبف َمل
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٛ)  (.ٜٓٙٔ/ رقـ ٛٓٙ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
مته ، ِ َق ، متقف.هلركف ( ازيد بف ٜ)  (.ٕٕٚ)ص  َّبق تْر
 م  مف أهِ كلَّط اركؼ ىف ىطلِ كطلكس كلىزهرؼ، كأمل ركلاته ىف لىزهرؼ، فإف ( َّفيلف بف حَّاف بف حَّف لىَّّ ٓٔ)

 ُقْ ُت:كتلب لىمْركحاف،  ف  غار حداث لىزهرؼ، اْب أف يمح  لَّمه مف ِ َق فاهل ت لىيط اْب أف اْلنب، كهك 
ذل ركػ ىف غارو أشبه حدا ه حداث ل  بلت كذلؾ  كقد ذكر ف  كتلب لىمْركحاف أنه اركؼ ىف لىزهرؼ لىمق كبلت كلم
أف صحيف  لىزهرؼ ل ت ط ى يه فكلف يأت  بهل ى   لىتكهـ فل نصلؼ ف  أمرو تنكب مل ركػ ىف لىزهرؼ كللحتْلج 

ف  غار لىزهرؼ بلتفلقهـ، مف لىَّلبع ، ملت بلىرؼ مع لىمهدؼ، كقاِ  ِ َق حْر:  بمل ركػ ىف غارو، كقلؿ ىنه لبف
لى َِّقلت لْبف  ُاْنَظر:ُتكبع ف  حدا ه ىف لىزهرؼ مف ِقَبِ َّ يملف بف ك ار لىكلَّط .  ُقْ ُت:ف  أكؿ  ةف  لىرشاد. 

ر )(، ٓٚٗ/ رقـ ٖٛ٘/ ٔ) ِحب لف(، لىمْركحاف لبف ٖٔٓٛ/ رقـ ٗٓٗ/ ِٙحب لف ) َْ ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٕٚٗ/ رقـ ٕٗٗ
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هُ ك  ْبػِف  ىػف َُّػَ ْيَملف ،(ٖ)ُمَّْػِ ـبػف  َىف ػلف ِمػْف َطِرْيػقِ  ِكَةُهَمػل، (ٕ)لْىَحػلِكـ، ك (ٔ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ
 .ِبِمْ ِ هِ ، (ٗ)َكِ ارٍ 

هُ ك   .ِبَنْحِكو، (ٚ)ىف َزْمَع  (ٙ)حَركْ  ْيقِ ِمْف َطرِ ، (٘)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ

هُ ك  لَرُقْطِن ّ  َأْ َرَْ ، ىػف َىْبػِد لىػر ْحَمِف ْبػِف َ لِىػِد ْبػِف (ٓٔ)لى  ْاػثِ  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل، (ٜ)لْىَحلِكـ، ك (ٛ)لىد 
ُ ، َىْبػػُد لىػػر ْحَمِف ْبػػُف َ لِىػػِد ْبػػِف ، بمعنػػلو  أربعػػتهـ )َُّػػْفَيلُف ْبػػُف ُحََّػػْاٍف، َُّػػَ ْيَملُف ْبػػُف َكِ اػػٍر، َزْمَعػػ(ٔٔ)ُمََّػػلِفرٍ 
، به. ُمََّلِفٍر(  َىِف لىز ْهِرؼِّ

هُ أب  هرير  رض  للا ىنه   ِمْف َحِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ   .(ٕٔ)كفيه زيلد  ِبَنْحِكو ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

د لىْ اِ ل بأس به، كقػد ُتكبػع ىب إَّنلدو حَّف، ارتق  إى  لىصحيد ىغارو بلىمتلبعلت،  ف فيه
َ لِىِد ْبِف ُمََّػلِفٍر( فػ   مف ِقَبِ )َُّْفَيلف ْبف ُحََّْاٍف، ََُّ ْيَملف ْبف َكِ اٍر، َزْمَع ، َىْبد لىر ْحَمِف ْبف َتلم  ُمَتلَبَع  

ْكح، مػػف ِقَبػػِ )ازيػػد بػػف هػػلركف، كىفػػلف، كرَ  ُمَتلَبَعػػ  َنلِقَصػػ ركلاتػػه ىػػف لىزهػػرؼ، كُتكبػػع مكَّػػ  بػػف َّػػ م  
، (ٖٔ): "هػذل إَّػنلد صػحيد"لْىَحػلِكـ، قػلؿ ِبَنْحػِكوأبػ  هريػر  رضػ  للا ىنػه  ِمػْف َحػِدْاثِ  َكَىُه َشلِهدٌ كلى  اث(، 

                                                           

 (.ٖٕٗٓ/ رقـ ٔ٘ٔ/ ٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٕ)  (.ٖ٘٘ٔ/ رقـ ٕٖٔ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
مته )ص  بت ،ِ َق  ،( ىفلف بف ُمَِّْ ـٖ)  (.ٖٛٔ. َّبق تْر
  ةث َّن  ملت لىَّلبع ، مف لىزهرؼ، غار ف  به بأس ل دلكد(: أبك لىبصرؼ، )قلؿ, ؼدِ بْ ( َّ يملف بف ك ار لىعَ ٗ)

 (.ٕٕٓٙ/ رقـ ٕٗ٘ك ة اف. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص 
 (.ٕٖٓ٘/ رقـ ٖٙٗ/ ٘) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٘)
مته َّبق. تصلناف ىه، فلضِ، ِ َق ، ُىَبلَد َ  بفُ  َرْكحُ  (ٙ)  (.ٚ٘ص ) تْر
َندؼ، لىَيَملن ، نزيِ مك ، أبك كهب، ضعاف، كحدا ه ىند ُمَِّْ ـ مقركف، مف لىَّلدَّ . َتْقِرْيُب ٚ) َْ ( َزْمع  بف صلىد لى

ر )ص  َْ  (.ٖٕ٘ٓ/ رقـ ٕٚٔلىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لَرُقْطِن ّ ( َّنف ٛ)  (.ٜٕٛٙ/ رقـ ٖٖ٘ /ٖ) لىد 
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٜ)  (.ٕٛٚٔ/ رقـ ٖٗٙ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
مته .ِ َق ،  بت، فقيه، إملـ مشهكرلى  ْاُث ْبُف ََّْعد، ( ٓٔ)  (.ٗٓٔ)ص  َّبق تْر
صدكؽ، مف لىَّلبع ، ملت َّن  َّبع كىشريف. َتْقِرْيُب  ( ىبد لىرحمف بف  لىد بف مَّلفر لىَفْهِم ، أمار مصر،ٔٔ)

ر )ص  َْ  (.ٜٖٗٛ/ رقـ ٜٖٖلىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٖٚٔ/ رقـ ٜ٘ٚ/ َٕصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٕٔ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٖٔ)  (.ٖ٘٘ٔ/ رقـ ٕٖٔ/ ٕلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
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ػػػلو"لْىُبَ ػػػلِرؼّ كقػػػلؿ فػػػ  مكضػػػع آ ػػػر: "هػػػذل حػػػداث صػػػحيد ى ػػػ  شػػػرط  ، كصػػػححه لبػػػف (ٔ)، كىػػػـ ا ْر
 .(ٖ)، كل ىبلن (ٕ)لىُمَ قِّف
َْصَبغِ  ْبنُ  َمْيُمونُ )س(  -ٜٙ مات سنة  ,من كبار الحادية عشرة ,أبو جع ر ,بن ال رات النصيبي اـْ

 .(ٗ)ست وخمسين

 .(ٙ)، كقلؿ لبف حْر: مقبكؿ(٘)قلؿ لىذهب :  ق  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو:

اِد ِفْيِو:  .(ٚ)ذكرو لبف حبلف ف  لى قلت َأْقَواُل النُّل 

 ب ، كقد تكبع ف  حدا ه كمل َّيأت  ف  لىدرلَّ  حدا ه. ق ، ك قه لبف حبلف كلىذه ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 أ رج ىه لىنَّلئ  حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى :

ػػلِم   قػػلؿ لإلمػػلـ لىنَّػػلئ  رحمػػه للا تعػػلى :  ػػٍد ُهػػَك لىش  ػػٍد ُمكََّػػ  ْبػػُف ُمَحم  َ َنل (ٛ)َأْ َبَرَنػػل َأُبػػك ُمَحم  ، َقػػلَؿ: َحػػد 
َ َنل َاِزيُد ْبُف َهلُركفَ   ، َقلَؿ: (ٜ)َمْيُمكُف ْبُف لْ َْصَبِغ، َقلَؿ: َحد 

ـِ ْبػِف َىْبػِد لىػر ْحَمفِ (ٔٔ)، َىػْف َأِبػ  ِإَّْػَحقَ (ٓٔ)َأْنَبَأَنل َشػِريؾٌ  ِ، َرِضػَ  (ٕٔ)، َىػْف لْىَقلَِّػ ، َىػْف َأِبيػِه، َىػْف َىْبػِد ّللا 
ِِ لْىَحي لِت َكَقلَؿ: ّللا ُ َىْنُه، ىَ  ـَ َأن ُه َأَمَر ِبَقْت ِ َص    للُا َىَ ْيِه َكََّ    ْف َرَُّكِؿ ّللا 

 
                                                           

 (.ٕٛٚٔ/ رقـ ٖٗٙ/ ٔ) لىمصدر نفَّه( ٔ)
 (.ٛ/ ٙ) لىُمَ قِّفمنار ف  ت ريس ل حلداث كلآل لر لىكلقع  ف  لىشرح لىكبار لبف ( لىبدر لىٕ)
 (.ٕٕٓٙ/ رقـ ٔٔٔ/ ََُّ٘نُف لىن ََّلِئّ  )( ٖ)
 (.ٖٗٓٚ/ رقـ ٙ٘٘( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ٗ)
 (.ٛ٘ٚ٘/ رقـ ٖٔٔ/ ٕ( لىكلشف ى ذهب  )٘)
 (.ٖٗٓٚ/ رقـ ٙ٘٘( تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص ٙ)
 (.ٕٗٛ٘ٔ/ رقـ ٗٚٔ/ ٜلى قلت لبف حبلف ) (ٚ)
( مكَّ  بف   لىشلم ، مقبكؿ، مف لىحلدي  ىشر . قلؿ لىذهب : ل يعرؼ. ق ت: ىرفه لىنَّلئ ، كهك مقبكؿ كمل قلؿ ٛ)

 (.ٜٜٔٛ/ رقـ ٕٕٔ/ ٗ(، مازلف لإلىتدلؿ ى ذهب  )ٛٓٓٚ/ رقـ ٖ٘٘لبف حْر. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص 
مته ىلبد. متقف، ، ِ َق ،ازيد بف هلركف  (ٜ)  .(ٕٕٚ)ص  َّبق تْر
 ،فلضةً  ،ىلدلً  ككلف ،بلىككف  لىقضلِ كى  منذ حفظه تغار ،ك ارلً  ا ط ِ صدكؽ  ،لىن ع  للا ىبد بف شريؾ (ٓٔ)

مته )ص لىبدع أهِ ى   شدادلً  ،ىلبدلً   (.ٕٖٓ. َّبق تْر
ِبْيِع ، ِ َق  مك ر ىلبد (ٔٔ) مته )ص ىمرك بف ىبد للا بف ىباد، أبك إَّحلؽ لىَّ   (.ٖٛٔ. َّبق تْر
 ملت ،لىرلبع  مف ،ىلبد ، ق  ،لىككف  لىرحمف ىبد أبك ،لىمَّعكدؼ مَّعكد بف للا ىبد بف لىرحمف ىبد بف لىقلَّـ (ٕٔ)

 (.ٜٙٗ٘/ رقـ ٓ٘ٗ. تقريب لىتهذاب لبف حْر )ص قب هل أك ىشريف َّن 
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 .(ٔ)"َمْف َ لَؼ َ ْأَرُهف  َفَ ْيَس ِمن ل"
 تخريج الحديث:

ػه لىِحن ػػلئ  مػف طريػػق  مَّػػ م    بػػف  ىػف ،(ٕ)َيْحَاػػ  َزَكِري ػػل ْبػف َأْحَمػػد لْىَبْ ِ ػّ  لْىَقلِضػػ   َأبػأ ْر
 .(ٗ)به بل تةؼ بعض لى فع ازيد بف هلركف  ىف (ٖ)لىكلَّط 

ػػه لبػػف أبػػ  شػػاب  ىػػف أبػػ  معلكيػػ   (ٛ)َىْ َقَمػػ َ  َىػػفْ  ،(ٚ)َقػػْيسٍ  َأِبػػ  َىػػفْ  ،(ٙ)لْ َْىَمػػشِ  َىػػفِ ، (٘)كأ ْر
 .(ٜ)بنحكو ىف لبف مَّعكد

 الحكم عمى الحديث:

 ،هػػك كلضػػػد فػػ  لىت ػػػريسقػػػد تكبػػع كمػػػل ك  إَّػػنلدو ضػػػعاف، فيػػه مكَّػػػ  بػػف   لىشػػػلم  مقبػػكؿ
كتكبػع  كشريؾ بف ىبد للا لىن ع ، صدكؽ ا ط  ك ارًل، كقد تكبع مف قبِ أب  معلكي  متلبع  نلقصػ ،

ميمػػكف بػػف ل صػػبغ مػػف قبػػِ   بػػف مَّػػ م  لىكلَّػػط  متلبعػػ  تلمػػ  فػػ  ركلاتػػه ىػػف ازيػػد بػػف هػػلركف، 
 فارتق  لإلَّنلد إى  لىحَّف ىغارو. 

ِ لىن َ ِعػػ ِّ َقلِضػػ  َهػػَذل َحػػِداقػػلؿ لىِحن ػػلئ :  ِ َشػػِريِؾ ْبػػِف َىْبػػِد ّللا  ٌث َحََّػػٌف ِمػػْف َحػػِداِث َأِبػػ  َىْبػػِد ّللا 
ـِ ْبُف َىْبِد لىر حْ  ِبيِع ِّ لْىَهْمَدلِن ِّ َىِف لْىَقلَِّ ِ لىَّ  ِ ْبِف لْىُككَفِ  َىْف َأِب  ِإََّْحلَؽ َىْمِرك ْبِف َىْبِد ّللا  َمِف ْبِف َىْبِد ّللا 

ِ ْبِف َمَُّْعكٍد َكَىْبُد لىر ْحَمِف ُكنْ  َمَُّْعكدٍ  َاُتُه َأُبك ُىَبْاػَدَ  لْىُهَذِى ِّ لْىُككِف ِّ َىْف َأِبيِه َىْبِد لىر ْحَمِف َىْف َأِبيِه َىْبِد ّللا 
ِ َكُهَك َصِغاٌر َكَىِكْف ُيَقلُؿ َحِداُ هُ  ن َمل َملَت َىْبُد ّللا  ـْ َيََّْمْع ِمْف َأِبيِه شائل َكلِم ِ َصِحيٌد ُك  ُه فإنػه  َكَى َىْف َىْبِد ّللا 

                                                           

 (. ٖٜٖٔ/ رقـ ٔ٘/ ٙ( َّنف لىنَّلئ  )ٔ)
ه صلحب كهك لىشلفع ، ،لىب    يحا ، أبك مكَّ  بف يحا  بف أحمد بف زكريل (ٕ) ، ككلف ك ار لىحداث مقبكًل. ْك

 (.ٔٚٔ /ُٗاْنَظر: شذرلت لىذهب ف  أ بلر مف ذهب لبف لىعملد لىحنب   )
. ىَّلف به لتهـ بلطِ ب بر أت  ،لىغيةنيلت ىكلى  مف حدا ه ،هلركف  بف ازيد صلحب ،لىكلَّط  مَّ م  بف   (ٖ)

 (.ٕٓٗٔ/ رقـ ٖٔٛ/ ٘لىمازلف لبف حْر )
 (.ٙٚٔ/ رقـ ٜٔٛ/ ٕ( فكلئد لىِحن لئ  )ٗ)
مته )ص اهـ ف  حداث غارو اث ل ىمش، كقدأحفع لىنلس ىحد ِ َق ىم  كهك صغار، ، ُمَحم د بف  لـز (٘) . َّبق تْر

ٚٛ.) 
مته، َّ يملف بف مهرلف، ِ َق ل ىمش (ٙ)  (.ٛٚ)ص  . َّبق تْر
 أصحلب مف هذاِ كلفك  ل ىم ، ل كدؼ هذاِ ىف ركػ   بت،  ق ،: ، قلؿ لىعْ  قيس أبك  ركلف بف لىرحمف ىبد (ٚ)

 (.ٖٜٛ/ رقـ ٜٕٛ. معرف  لى قلت ى عْ   )رأًيل ىه ى مت مل لىحداث، بك ار ىيس لىشاكخ، ىدلد ف  مَّعكد، لبف
مته )صىلبد، فقيه،  بت، ِ َق  َقْيس بف َىْ َقَم  (ٛ)  (.ٕٕٓ . َّبق تْر
 (.ٜٜٚٓٔ/ رقـ ٕٔٙ/ ٗمصنف لبف أب  شاب  )( ٜ)
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ٌِ َكّللا ُ أَْىَ ػػـُ  َِ َأْصػػَحلِب َأِبيػػِه َكَىِكن ػػُه ُمْرََّػػ مػػل َّػػمعه إل مػػف ُىَ َمػػل
ق ػػت: تكبػػع لىقلَّػػـ بػػف ىبػػد لىػػرحمف  .(ٔ)

 .(ٕ)كلىحداث قلؿ فيه ل ىبلن : صحيد متلبع  نلقص  مف قبِ أب  لىقيس بنحك حدا ه،
 . (ٗ), من الـ انية, ويلال إن لو إدراكاً (ٖ)ُسْ َيان اْلُدَؤِليُّ  )س( الن ْفُر ْبنُ  -ٜٚ

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (٘)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٙ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيـِو: ، (ٜ)كصػحد حدا ػه ،(ٛ)لى َِّقػلتفػ   ِحب ػلف، كذكػرو لبػف (ٚ)قػلؿ لبػف َّػعد: "قػد ُركؼ ىنػه" َأْقَواُل النُّل 
بػػػف ْنػػػدب،  ُمَّْػػػِ ـ إف شػػػلِ للا تعػػػلى ، كركػ ىنػػػه: " -كمػػػل َّػػػيأت  فػػػ  لىدرلَّػػػ   – (ٓٔ)لْىَحػػػلِكـككػػػذىؾ 

 .(ٔٔ)لْىُدَؤِىّ " كى   بف  لىد
  ىق ػ  حدا ػه ل ىْػرٍح َمْقُبْكؿلىن قلد، كقكؿ لبف حْر فيه:  لىذ َهِب ، كقد كلفق فيه ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

 يه. كللا أى   كأى ـ.ف
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:   الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى :  لىن ََّلِئ ّ أ رج ىه 
َ َنل لْبػُف َكْهػبٍ  (ٕٔ)ْبػُف ََّػَ َم َ  ُمَحم ػد: َأْ َبَرَنػل َرِحَمُه للُا َتَعػلَى  لىن ََّلِئ ّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  ، َىػْف َىْمػِرك (ٖٔ)َقػلَؿ: َحػد 
َ ُه،  (٘ٔ)، َأف  ُبَكْاَر ْبَف لْ ََشسِّ (ٗٔ)ْبِف لْىَحلِرثِ   َحد 

                                                           

 (.ٙٚٔ/ رقـ ٜٔٛ/ ٕ( فكلئد لىِحن لئ  )ٔ)
 (.ٖٜٖٔ/ رقـ ٔ٘/ ٙ( َّنف لىنَّلئ  )ٕ)
: هذو لىنَّب  إى  دؤؿ( لٖ) ، كيقلؿ ىرهط أب  ل َّكد: لىّدؤى ، كلمتنعكل أف يقكىكل لىدئ   ىئة اكلىكل باف لىكَّرلت، ْىُدَؤِى  

ْمعلن  )  (.ٖ٘ٙٔ/ رقـ ٙٓٗ/ ٘فقلىكل: لىدؤى . ل نَّلب ى َّ 
ر )( ٗ) َْ  (.ٖٗٔٚ/ رقـ ٔٙ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٓٛ٘/ رقـ ٕٖٓ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٘)
ر )( ٙ) َْ  (.ٖٗٔٚ/ رقـ ٔٙ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٓٙ/ ٘لىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )( ٚ)
 (.ٕٜٚ٘ـ / رقٗٚٗ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٛ)
 (.ٚٙٙٔ/ رقـ ٖ٘٘/ ٗ) ِحب لف( صحيد لبف ٜ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٓٔ)  (.ٖ٘ٚ/ رقـ ٕٖٔ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٔٔ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٕٔٚٔ/ رقـ ٖٚٗ/ ٛلى
َم  ، أبك لىحلرث ٕٔ) َْ لىمصرؼ، ِ َق ،  بت، مف لىحلدي  ىشر ، ملت َّن  ( ُمَحم د بف َّ م  بف أب  فلطم  لىُمَرلِدؼ، لى

ر )ص  َْ  (.ٕٜٔ٘/ رقـ ٔٛٗ ملف كأربعاف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته ، ِ َق ، حلفع، ىلبد.ىبد للا بف كهب (ٖٔ)  (.ٓٚ)ص  َّبق تْر
مته )ص ، فقيهِ َق ( ىمرك بف لىحلرث بف يعقكب ٗٔ)  (.ٖٗٚ، حلفع. َّبق تْر
مته )ص  ىبد بف ُبَكْار (٘ٔ)  (.٘ٗٔللا، ِ َق . َّبق تْر
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َحد  َػػُه، َأف  لىن ْضػػَر ْبػػَف َُّػػْفَيلَف َحد  َػػُه، َأن ػػُه ََّػػِمَع َأَبػػل ُهَرْيػػَرَ  رضػػ  للا ىنػػه،  (ٔ)َأف  َىِ ػػ   ْبػػَف َ لِىػػٍد لْىػػُدَؤِى   
ِ َيُقكُؿ: ُكن ػل َمػَع َرَُّػكِؿ  ػل ََّػَكَت َقػلَؿ َرَُّػكُؿ ّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلصّللا  ـَ ِبػَةٌؿ ُاَنػلِدؼ، َفَ م  َِ َهػَذل َيِقاًنػل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقػل : "َمػْف َقػلَؿ ِمْ ػ

ن َ " َْ َِ لْى َدَ 
(ٕ). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  بػه  َىْبػِد للِا ْبػِف َكْهػبٍ  ِمػْف َطِرْيػقِ    ة ػتهـ (٘)لْىَحػلِكـ، ك (ٗ)ِحب ػلف، كلبػف (ٖ)َأْحَمػد ْبػف َحْنَبػِ َأْ َرَْ
 .ِبِمْ ِ هِ 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

لىػػه  قػػلت، كىػػـ ُاتػػلبع فيػػه لىن ْضػػر ْبػػف َُّػػْفَيلف لْىػػُدَؤِىّ ، كل يضػػرو ذىػػؾ فهػػك  ، ِ َقػػ إَّػػنلدو صػػحيد كْر
ػػػلُو َهَكػػػَذل": "َهػػػَذل َحػػػِداٌث َصػػػِحيُد لإْلِ لْىَحػػػلِكـ، كقػػػلؿ (ٙ)ِحب ػػػلفصػػػححه لبػػػف  َْ ـْ ُاَ رِّ َّْػػػَنلِد َكَىػػػ

،  كصػػػححه (ٚ)
 .(ٜ)، كحَّنه ف  مكضع آ ر(ٛ)ل ىبلن 

, من الـ انية  -ٜٛ , اْلُكوِفيُّ ـََسِديُّ  .(ٓٔ))س( ُنَعْيُم ْبُن َدَجاَجَة ا

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٔٔ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٕٔ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

 

 
                                                           

ف ى ملف كَّعاد لبف ، مف لى لى  ، اركؼ ىف: أب  هرير ، كأب  أملم ، كىنه: لىضحلؾ بصدكؽ ( ى   بف  لىد لىمدن ، ٔ)
لَرُقْطِن ّ ، كقلؿ ِ َق ، كقلؿ: لىن ََّلِئ ّ أب  هةؿ، كقاِ همل ل نلف. كركػ ىه  ف   ِحب لف: شاخ يعتبر به، كذكرو لبف لىد 

ر ) ُاْنَظر:. ِ َق  ُقْ ُت:. لى َِّقلت َْ لؿ َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  (، ٕٛٚٗ/ رقـ ٓٓٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح َْ ِِ لىرِّ َأََّْمل
لَرُقْطِنّ  )(، َّؤللت لىَبْرقلن  ٖٙٓٗ/ رقـ ٕٓٗ/ ِٕٓىْ ِمزِّؼ ) / ٕٙٔ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٖ٘ٙ/ رقـ ٕ٘/ ٔى د 
 (.ٖٙٚٗرقـ 

 (.ٗٚٙ/ رقـ ٕٗ/ ََُّٕنُف لىن ََّلِئّ  )( ٕ)
 (.ٕٗٙٛ/ رقـ ٕٕٚ/ ٗٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٖ)
 (.ٚٙٙٔ/ رقـ ٖ٘٘/ ٗ) ب لفحِ ( صحيد لبف ٗ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٘)  (.ٖ٘ٚ/ رقـ ٕٖٔ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٚٙٙٔ/ رقـ ٖ٘٘/ ٗ) ِحب لف( صحيد لبف ٙ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٚ)  (.ٖ٘ٚ/ رقـ ٕٖٔ/ ٔلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٙٗ/ رقـ ٓٙ/ ٔ( صحيد لىترغاب كلىترهاب ىألىبلن  )ٛ)
 (.ٗٚٙ/ رقـ ٖٛٔ/ ٕىألىبلن  ) لىن ََّلِئ ّ ( صحيد كضعاف َّنف ٜ)
ر )( ٓٔ) َْ  (.ٛٙٔٚ/ رقـ ٘ٙ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٛ٘ٛ٘/ رقـ ٕٖٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٔٔ)
ر )( ٕٔ) َْ  (.ٛٙٔٚ/ رقـ ٘ٙ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٖ٘1 

اِد ِفْيِو:َأقْ   .(ٖ)لىَهْاَ ِم ّ ، كك قه (ٕ)لى َِّقلتف   ِحب لف، كذكرو لبف (ٔ)قلؿ لبف َّعد: كلف ق اِ لىحداث َواُل النُّل 

  ىق ػ  َمْقُبػْكؿلىن قػلد، كقػكؿ لبػف حْػر فيػه:  لىػذ َهِب ، ق اِ لىحداث، كقد كلفق فيه ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
  أى   كأى ـ.حدا ه ل ىْرٍح فيه. كللا

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى :  لىن ََّلِئ ّ أ رج ىه 

َ َنل َقػػػلَؿ: َحػػػد   (٘)، َىػػػْف َىْبػػػِد لىػػػر ْحَمفِ (ٗ): َأْ َبَرَنػػػل َىْمػػػُرك ْبػػػُف َىِ ػػػ ٍّ َرِحَمػػػُه للُا َتَعػػػلَى  لىن ََّػػػلِئ ّ  َقػػػلَؿ لإِلَمػػػلـُ  
َ  َقػلَؿ: ََّػِمْعُت ُىَمػَر ْبػَف لْىَ ط ػلِب رضػ  للا ىنػه، (ٚ)، َىْف َيْحَا  ْبِف َهلِن ٍ (ٙ)ُشْعَب ُ  َْ ل َْ ـِ ْبِف َد ، َىْف ُنَعْي

 ِ َرَ  َبْعَد َكَفلِ  َرَُّكِؿ ّللا  ْْ  .(ٛ)"ملسو هيلع هللا ىلصَيُقكُؿ: "َل ِه

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  يلِ(ٓٔ)، كأبك يع  (ٜ)ف  لىكبرػ  لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ َىْبِد لىػر ْحَمِف ْبػِف  ِمْف َطِرْيقِ ،  ة تهـ (ٔٔ)، كلىضِّ
، به   .ِبِمْ ِ هِ َمْهِدؼٍّ

 

 

 
                                                           

 (.ٕٚٔٓ/ رقـ ٓٛٔ/ َٙرػ لْبف ََّْعد )لىط َبَقلُت لىُكبْ ( ٔ)
 (.ٖٔٛ٘/ رقـ ٛٚٗ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٕ)
َكلِئد َكَمْنَبع لىَفَكلِئد ِىْ َهْاَ ِم  )( ٖ) َمُع لىز  ْْ  (.ٕٜٙ/ رقـ ٘ٙٗ/ َٔم
س، لىص   ،( ىمرك بف ى   بف بحر بف ُكَنْازٗ) حلفع، مف لىعلشر ، ملت  ،ِ َق  ، لىبصرؼ،  ِ لهِ  ، لىبَ فِ رَ اْ أبك حفص لىفة 

ر )َّن  تَّع كأربعاف.  َْ  (.ٔٛٓ٘/ رقـ ٕٗٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لؿ ىلرؼ، حلفع،  بت، ِ َق ، لىبصرؼ  َّعاد أبك، َمْكَلُهـ، لىَعْنَبرؼ  حَّلف بف مهدؼ بف لىرحمف ىبد (٘)  كلىحداث بلىْر

 َتْقِرْيبُ . َّن  كَّبعاف  ةث لبف كهك كملئ  كتَّعاف  ملف َّن  لتم، لىتلَّع  مف، منه أى ـ رأات مل: لىمدان  لبف قلؿ
ر لْبفِ  لىت ْهِذْابِ  َْ  (.ٛٔٓٗ رقـ/ ٖٔ٘ ص) َح

مته )ص  (ٙ) لج، ِ َق ، حلفع، متقف. َّبق تْر  ْ  (.ُٔٛشْعَب  بف لىَح
َتْقِرْيُب ، مف لى لمَّ ، كركلاته ىف لبف مَّعكد مرَّ  . ِ َق لىككف ،  ُكدَأُبك َدل( يحا  بف هلن ِ بف ىرك  لىُمَرلدؼ، ٚ)

ر ) َْ  (.ٔٙٙٚ/ رقـ ٜٚ٘ص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٔٚٔٗ/ رقـ ٙٗٔ/ ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٛ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٜ)  (.ٖ٘ٙٛ/ رقـ ٘ٙ/ ٛلىَّ 
 (.ٙٛٔ/ رقـ ٚٙٔ/ ٔ( مَّند أب  يع   لىمكص   )ٓٔ)
 (.ٕٛٛ/ رقـ ٘ٓٗ/ ٔ( ل حلداث لىم تلر  ى ضيلِ لىمقدَّ  )ٔٔ)
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

َْ ، كل يضػرو ذىػؾ فهػك  ل َْ ، صػححه ِ َقػ صحيد لإلَّنلد   ف ركلته  قلت، كىـ ُاتلبع فيه ُنَعْيـ بف َد
  تعلى  أى ـ.. كللا(ٔ)ل ىبلن 

ادسة  -ٜٜ , من الس  , اْلُكوِفيُّ  .(ٕ))س( َىاِنيُء ْبُن َأْيُوَب اْلَحَنِ يُّ

ـــِو: ـــاَمْيِن ِفْي ـــْوُل اإِلَم :  َق ػػػٍر: ، (ٗ)"صػػػدكؽ ، كقػػػلؿ فػػػ  مكضػػػع آ ػػػر: "(ٖ)ِ َقػػػ َقػػػلَؿ لىػػػذ َهِب   َْ َكَقػػػلَؿ لْبػػػُف َح
 .(٘)َمْقُبْكؿ

ــاِد ِفْيــِو: َبػػه، (ٙ)كلنػػت ىنػػدو أحلداػػث، فيػػه ضػػعف"قػػلؿ لبػػف َّػػعد: " َأْقــَواُل النُّل   ُقْ ػػُت:بقكىػػه: " لىػػذ َهِب  كَتَعق 
 .(ٜ)"ِ َق ، كقلؿ لبف ك ار: "(ٛ)لى َِّقلتف   ِحب لف، كذكرو لبف (ٚ)"صدكؽ 

ف  أحد قكىيه، ركػ ىنه ىبد لىر حمف بف مهدؼ، كحَّػاف  لىذ َهِب كمل قلؿ ، صدكؽ  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 ُْ  . كللا تعلى  أى ـ.(ٓٔ)كغارهمل  ّ فِ عْ بف ى   لى

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
 حداً ل كلحًدل، كهك ى   لىنحك لىتلى :  لىن ََّلِئ ّ أ رج ىه 

، (ٕٔ)ِد لىػػر ْحَمِف ْبػػِف َمْهػػِدؼٍّ ، َىػػْف َىْبػػ(ٔٔ): َأْ َبَرَنػػل َيْعُقػػكُب ْبػػُف ِإْبػػَرلِهيـَ َرِحَمػػُه للُا َتَعػػلَى  لىن ََّػػلِئ ّ  َقػػلَؿ لإِلَمػػلـُ  
ُِ ْبُف َأا كَب، َىْف َطلُكسٍ  َأْ َبَرِن  َهلِن 
لِبِر ْبِف َىْبِد ّللا ِ رض  للا ىنهمل: (ٖٔ) َْ  ، َىْف 

                                                           

 (.ٔٚٔٗ/ رقـ ٖٕٗ/ ٜىألىبلن  ) لىن ََّلِئ ّ ( صحيد كضعاف َّنف ٔ)
ر )( ٕ) َْ  (.ٜٕ٘ٚ/ رقـ ٓٚ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٖٜ٘/ رقـ ٖٖٖ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٖ)
ـِ ِى ذ َهِبّ  )(، ٜٜ٘ٔ/ رقـ ٜٕٓ/ ٗؿ ِى ذ َهِبّ  )ِمْاَزلُف لإِلْىِتَدل( ٗ)  (.ٖ٘ٙ/ َٜتلِرْيُخ لإِلََّْة
ر )( ٘) َْ  (.ٜٕ٘ٚ/ رقـ ٓٚ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٕٚٙ/ رقـ ٖٚ٘/ ٙلىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )( ٙ)
 (.ٖٕٚٙ/ رقـ ٚٓٚ/ ِٕى ذ َهِبّ  )( لىمغن  ف  لىضعفلِ ٚ)
 (.ٚٚ٘ٔٔ/ رقـ ٕٛ٘/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٛ)
 (.ٖٕٓ/ ٘( لىبدلي  كلىنهلي  لبف ك ار )ٜ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ ) ُاْنَظر:( ٓٔ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٖٗ٘ٙ/ رقـٜٖٔ/ َٖٓتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
ل نتاف ، مف لىعلشر ، ملت َّن  ِ َق كرق ، ، أبك اكَّف لىدَمْكَلُهـ( يعقكب بف إبرلهيـ بف ك ار بف زيد بف أف د لىعبدؼ، ٔٔ)

ر )ص  َْ  (.ٕٔٛٚ/ رقـ ٚٓٙك مَّاف كىه َّت ك ملنكف َّن ، ككلف مف لىحفلظ. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لؿ ىلرؼ حلفع،  بت، ،  ق ،( ىبد لىرحمف بف مهدؼٕٔ)  (.ٖٛ٘كلىحداث )ص  بلىْر
قلؿ لَّمه: ذككلف، كطلكس ىقب، ِ َق ، ؼ، َمْكَلُهـ، لىفلرَّ ، يُ رِ اْ مَ  ، أبك ىبد لىرحمف لىحُ لنِ مَ لف لىيَ ََّ يْ ( طلكس بف كَ ٖٔ)

ر )ص  َْ / رقـ ٕٔٛفقيه، فلضِ، مف لى لى  ، ملت َّن  َّت كملئ ، كقاِ بعد ذىؾ. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٖٜٓٓ.) 



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٖٙٓ 

 .(ٔ)َطلَؼ َطَكلًفل َكلِحًدل" ملسو هيلع هللا ىلص"َأف  لىن ِب   

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  َرْيسٍ  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل  (ٖ)َدلُكدَأُبك ، ك (ٕ)ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ ُْ لْبِف 
ملع.(ٗ)  ، كقد صرح لبف ْريس بلىَّ 

هُ ك  لج ِمْف َطِرْيقِ  (٘)لىتِّْرِمِذؼّ  َأْ َرَْ  ْ  .(ٙ)لىَح

ػػهُ ك  ػػهلبػػف  َأْ َرَْ َْ َمل
ػػلج، كَأْشػػَعث( ىػػف أبػػ  (ٛ)َأْشػػَعث ِمػػْف َطِرْيػػقِ  (ٚ)  ْ ػػَرْيس، كلىح ُْ    ة ػػتهـ )لبػػف 

 ر بف ىبد للا رض  للا ىنهمل، بمعنلو كفيه زيلد .لىزبار، ىف ْلب

هُ ك  هلبف  َأْ َرَْ َْ ِ، (ٜ)َىْاػثٍ  ِمْف َطِرْيػقِ  َمل ػلِبِر ْبػِف َىْبػِد ّللا  َْ لِهػٍد، َىػْف  َْ ، َكَطػلُكٍس، َكُم ٍِ ، َىػْف َىَطػل
 .(ٓٔ)َكلْبِف ُىَمَر، َكلْبِف َىب لٍس رض  للا ىنهـ، بمعنلو كفيه زيلد 

 َحِدْيِث:الُحْكُم َعَمى ال

ػحيد ىغاػرو، فقػد ُتكبػع فيػه صدكؽ حَّف لإلَّنلد، فيه هلن ِ بف أاكب  ، كيرتقػ  إَّػنلدو إىػ  لىص 
لج، كَأْشَعث، كىاث(، كلىحداث  ُمَتلَبَع  َنلِقَص هلن ِ بف أاكب   ْ َرْيٍس، كلىَح ُْ ػهُ مف ِقَبِ )لْبُف   ُمَّْػِ ـ َأْ َرَْ
 . كللا تعلى  أى ـ.(ٕٔ) ىبلن : "صحيد"، كقلؿ ل(ٔٔ): "حَّف"لىتِّْرِمِذؼّ ف  صحيحه، قلؿ 

 

  

                                                           

 (.ٖٜٕٗ/ رقـ ٕٕٙ/ ََُّ٘نُف لىن ََّلِئّ  )( ٔ)
 (.ٕ٘ٔٔ/ رقـ ٖٛٛ/ َٕصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٕ)
 (.ٜ٘ٛٔ/ رقـ ٓٛٔ/ ََُّٕنُف َأِب  َدلُكد )( ٖ)
َّبق  ، كهك مف لىمرتب  لى لى   ف  مرلتب لىتدىيس.ككلف ادىس كيرَِّ ،فلضِ ،فقيه ،ِ َق ىبد لىم ؾ بف ىبد لىعزيز،  (ٗ)

مته  (.ٛ٘)ص  تْر
 (.ٜٚٗ/ رقـ ٕ٘ٚ/ ََُّٕنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٘)
مته بف َأْرَطَأ ، صدكؽ، ك ار لى طأ كلىتدىيس. لجْ  ( لىحَ ٙ)  (.ٗٔٔ)ص  َّبق تْر
ه )( ٚ) َْ  (.ٖٜٕٚ/ رقـ ٜٜٓ/ ََُّٕنُف لْبف َمل
، صلحب لىتكلبات، قلض  ل هكلز، ضعاف مف لىَّلدَّ ، ملت َّن   ؼ، لىنْلر،دِ نْ كلر لىكِ ( أشعث بف َِّ ٛ) ل فرؽ، ل  ـر

ر )َّت ك ة اف.  َْ  (.ٕٗ٘/ رقـ ٖٔٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص ِ َق ،  بت، فقيه، إملـ مشهكر ،لى  ْاث بف َّعد (ٜ)  (.ٗٓٔ. َّبق تْر
ه )َُّ ( ٓٔ) َْ  (.ٕٜٕٚ/ رقـ ٜٜٓ/ َٕنُف لْبف َمل
 (.ٜٚٗ/ رقـ ٕ٘ٚ/ ََُّٕنُف لىتِّْرِمِذّؼ )( ٔٔ)
 (.ٖٜٕٗ/ رقـ ٕٕٙ/ ََُّ٘نُف لىن ََّلِئّ  )( ٕٔ)
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و الَبـاِىميُّ  -وللبـو ُكـَرْيم  -)س( َيْحَيى ْبُن ُزَراَرَة ْبِن َعْبِد اْلَكِرْيِم  -ٓٓٔ , ــم (ٔ)ْبـِن اْلَحـاِرِث ْبـِن َعْمـرس
ْيِميُّ  ابعة(ٕ)الس   . (ٗ), مات سنة ستين تلريباً (ٖ), من الس 

: َقلَؿ لىذ   َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (٘)ِ َق َهِب   َْ  .(ٙ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو: َّْػَنلِد،  لْىَحػلِكـ، كقػلؿ (ٚ)لى َِّقػلتفػ   ِحب ػلفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل  فػ  حدا ػه: "َهػَذل َحػِداٌث َصػِحيُد لإْلِ
ْهِم    َث َىْبػُد لىػر ْحَمِف َمْشػُهكٌر، َككَ  ،َصػَحلِب ٌّ  ،َفِإف  لْىَحلِرَث ْبَف َىْمٍرك لىَّ  َىػُدُو ِبلْىَبْصػَرِ  َمْشػُهكُركَف، َكَقػْد َحػد 

ـْ َىْف َيْحَا  ْبػِف ُزَرلَرَ " ْبُف َمْهِدؼِّ ْبِف ُقَتْاَبَ ، َكَغْاُرُه
، كقػلؿ لبػف (ٜ)، ككلفقػه لبػف حْػر ى ػ  تصػحيحه ىػه(ٛ)

: "مْهػػكؿ ل ُاػػدرػ" َبػػه، (ٓٔ)حػػـز لرؾ، َبػػكػ ىنػػه ْملىػػ  مػػنهـ: لبػػف لىمُ بقكىػػه: "يحاػػ  ر  لىُمَ قِّػػفلبػػف  كَتَعق 
غاػر أنػه قػد ركػ ىنػه ْملىػ  مػف  ، كقػلؿ لبػف لىقطػلف: "ل ُتعػرؼ حلىػه،(ٔٔ)فػ   قلتػه" ِحب لفكذكرو لبف 

ِْ   : كلبف لىمُ   .(ٕٔ)لىكىاد لىطيلىَّ " كأب لرؾ، كأب  ىلصـ لىن باِ، كمكَّ  بف إَّملىاِ، بَ لَ 

 ، كمف ىرفه حْ  ى   مف ىـ يعرفه. كللا تعلى  أى ـ.لىذ َهِب قلؿ  ، كملِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : لىن ََّلِئ ّ أ رج ىه 
ِ  (ٖٔ)َنْصػػػرٍ : َأْ َبَرَنػػػل َُّػػػَكْيُد ْبػػػُف َرِحَمػػػُه للُا َتَعػػػلَى  لىن ََّػػػلِئ ّ  َقػػػلَؿ لإِلَمػػػلـُ  َيْعِنػػػ  لْبػػػَف  -َقػػػلَؿ: َأْنَبَأَنػػػل َىْبػػػُد ّللا 
ـِ ْبِف لْىَحلِرِث ْبِف َىْمٍرك لْىَبلِهِ    َقلَؿ:  -، َىْف َيْحَا  (ٗٔ)لْىُمَبلَرؾِ   َكُهَك لْبُف ُزَرلَرَ  ْبِف ُكَرْي

                                                           

   بف أىصر، ككلف لىعرب يَّتنكفكف مف لإلنتَّلب إى  بله    كأنهل ىيَّت   ، كه  بلهِ   : هذو لىنَّب  لى  بلهِ لهِ ( لىبَ ٔ)
ْمعلن  )فيمل بانهـ مف ل شر   (.ٖٙٙ/ رقـ ٓٚ/ ٕلؼ. ل نَّلب ى َّ 

 (.َّٖٚٔبق تعريفهل )ص ( ٕ)
ر )( ٖ) َْ  (.ٚٗ٘ٚ/ رقـ ٜٓ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ـِ ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)  (.ٕٕٗ/ رقـ ٕٔ٘/ َٗتلِرْيُخ لإِلََّْة
 (.ٚٙٔٙرقـ  /ٖ٘ٙ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٘)
ر )( ٙ) َْ  (.ٚٗ٘ٚ/ رقـ ٜٓ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٗٙٙٔٔ/ رقـ ٕٓٙ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٚ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ  (ٛ)  (.ٙٛ٘ٚ/ رقـ ٕٗٙ/ ٗ)لىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٗٚٗ٘ / رقـٜٛ٘/ ٜلبف حْر ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ ( فتد لىبلرؼ ٜ)
 (.ٛ/ ٙ( لىمح   بلآل لر لبف حـز )ٓٔ)
 (.ٜٙ٘/ ٕٙ) لىُمَ قِّف( لىتكضيد ىشرح لىْلمع لىصحيد لبف ٔٔ)
 (.ٖٔٓٔ/ رقـ ٕٗٙ/ َٖبَيلف لىَكْهـ كلإِلْاَهلـ ِف  ِكَتلب لَ ْحَكلـ لْبف لىَقط لف )( ٕٔ)
مته )ص ِ َق د بف نصر، يْ كَ ( َُّ ٖٔ)  (.٘٘ٔ. َّبق تْر
مته )ص ِ َق ،  بت، فقيه، ىلىـ، ْكلد، مْلهد، لرؾبَ ىبد للا بف لىمُ  (ٗٔ)  (.ٕٙٔ. َّبق تْر
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ُو لْىَحػػلِرَث ْبػػَف َىْمػػٍرك ر  (ٔ)ََّػػِمْعُت َأِبػػ  ػػد  َْ ِ  (ٕ)ضػػ  للا ىنػػهَاػػْذُكُر، َأن ػػُه ََّػػِمَع  ُث، َأن ػػُه َىِقػػَ  َرَُّػػكَؿ ّللا  ُيَحػػدِّ
ِِ  ملسو هيلع هللا ىلص ِ  لْىَكَدلِع، َكُهَك َىَ ػ  َنلَقِتػِه لْىَعْضػَبل  ْ ِ، ِبػَأِب  َأْنػَت  ُقْ ػتُ ، َفَأَتْاتُػُه ِمػْف َأَحػِد ِشػق ْيِه، فَ (ٖ)ِف  َح َيػل َرَُّػكَؿ ّللا 

، فَ َكُأمِّ  لََّْتْغِفْر ِى ، َفَقلَؿ:  ـْ ػِن  ُدكَنُهػ ػك َأْف َاُ ص  ػقِّ لآْلَ ػِر، َأْرُْ ـ  َأَتْاتُػُه ِمػَف لىشِّ "،  ُػ ـْ َيػل  ُقْ ػتُ "َغَفػَر ّللا ُ َىُكػ
ٌِ ِمػػَف لىن ػػلِس: َيػػل َرَُّػػكَؿ ّللا ِ  ػػ "، َفَقػػلَؿ َرُْ ـْ ِ، لَّْػػَتْغِفْر ِىػػ ، َفَقػػلَؿ ِبَاػػِدِو: "َغَفػػَر ّللا ُ َىُكػػ ، (ٗ)، لْىَعتَػػلِئرُ َرَُّػػكَؿ ّللا 

ـِ (٘)َكلْىَفَرلِئػػعُ  ـْ ُيَفػػػرِّْع ِفػػ  لْىَغػػػَن َِ َىػػ َِ َفػػر َع، َكَمػػػْف َشػػل ـْ َيْعِتػػْر، َكَمػػْف َشػػػل َِ َىػػػ َِ َىتَػػَر، َكَمػػػْف َشػػل ، َقػػلَؿ: "َمػػػْف َشػػل
 .(ٙ)ُأْضِحا ُتَهل"، َكَقَبَض َأَصلِبَعُه ِإل  َكلِحَد ً 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ  هُ ، ك ُمَِّْ ـَىف لف بف  ِمْف َطِرْيقِ  ِكَةُهَمل، (ٛ)ِبَنْحِكو لْىَحلِكـ، ك (ٚ)ِبِمْ ِ هِ  لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ  لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ
ػػلف بػػف  ِكَةُهَمػػل  (ٜ)ِبِمْ ِ ػػهِ هشػػلـ بػػف ىبػػد لىم ػػؾ  ِمػػْف َطِرْيػػقِ  أيًضػػلً  هشػػلـ بػػف ىبػػد لىم ػػؾ( ىػػف  ،ُمَّْػػِ ـ)َىف 

 يحا  بف ُزَرلَر .

هُ ك  ُىْتَبػ  ْبػف  ِمػْف َطِرْيػقِ  ِكَةُهَمػل، (ٔٔ)بػبعض لى فػع لْىَحلِكـ، ك (ٓٔ)كفيه زيلد  َنْحِكوبِ  لىط َبَرلِن ّ  َأْ َرَْ
ْهِم ّ  ُزَرلَر  بػف كػريـ بػف لىحػلرث  )يحا  بف ُزَرلَر ، كُىْتَب  بف ىبد لىم ؾ( ىف ِكَةُهَمل  (ٕٔ)َىْبد لْىَمِ ؾ لىَّ 
 بف ىمرك به.

 

 
                                                           

َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب اف. ، ف   قلت لىتلبعِحب لف ، ىه رؤي ، كذكرو لبف  ِ لهِ  ، لىبَ مِ هْ   بف كريـ بف لىحلرث بف ىمرك لىَّ  لرَ رَ ( زُ ٔ)
ر ) َْ  (.ٕٓٔٓرقـ / ٕ٘ٔص لْبِف َح

( لىحلرث بف ىمرك بف لىحلرث أبك َمََّْقب ، صحلب ، ىه حداث كلحد صحفه بعضهـ، فقلؿ: أبك َّفان . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ٕ)
ر )ص  َْ  (.ٖٙٓٔ/ رقـ ٚٗٔلْبِف َح

د. فتد لىبلرؼ  ط كهك( لْىَعْضَبلِ: مقطكى  ل ذف، كقاِ: هك لَّـ فقٖ)  (.ٚ٘ٔ/ ٔلبف حْر ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ ل ْر
ب. فتد لىبلرؼ ٗ)  (.ٗٚٗ٘/ رقـ ٜٛ٘/ ٜلبف حْر ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ ( لْىَعَتلِئُر: لىشل  تذبد ىف أهِ بات ف  ْر
لِ ٘) لىبرك  ف  ل ـ كك ر  نَّ هل. ناِ ل كطلر ى شككلن  ( لْىَفَرلِئُع: هك أكؿ نتلج لىبهيم ، كلنكل اذبحكنه كل يم ككنه ْر

 (.ٕٚ٘ٔ/ رقـ ٘ٙٔ/ ٘)
 (.ٕٕٙٗ/ رقـ ٛٙٔ/ ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٙ)
 (.ٕٕٚٗ/ رقـ ٜٙٔ/ ٚ) لىمصدر نفَّه( ٚ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٛ)  (.ٙٛ٘ٚ/ رقـ ٕٗٙ/ ٗلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
 (.ٕٕٚٗ / رقـٜٙٔ/ ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٜ)
ـُ لىَكِبْاُر ِى ط َبَرلِنّ  )( ٓٔ) َْ  (.ٖٖٔ٘/ رقـ ٕٔٙ/ ٖلىُمْع
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٔٔ)  (.ٚٙ٘ٚ/ رقـ ٕٛ٘/ ٗلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
، بصرؼ، ٕٔ) ْهم   ر )، مف لىَّلبع . َمْقُبْكؿ( ىتب  بف ىبد لىم ؾ لىَّ  َْ  (.ٖ٘ٗٗ/ رقـ ٖٔٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

مف ِقبِ ُىْتَب   َتلم  ُمَتلَبَع  فيه يحا  بف ُزَرلَر   ف ْميع ركلته  قلت، كقد ُتكبعإَّنلدو صحيد   
ػػْهِم   َصػػَحلِب ٌّ لْىَحػػلِكـبػػف ىبػػد لىم ػػؾ، قػػلؿ  َّْػػَنلِد، َفػػِإف  لْىَحػػلِرَث ْبػػَف َىْمػػٍرك لىَّ  : "َهػػَذل َحػػِداٌث َصػػِحيُد لإْلِ

ـْ َىػْف َيْحَاػ  ْبػِف  َمْشُهكٌر، َكَكَىُدُو ِبلْىَبْصَرِ  َمْشُهكُركَف، َث َىْبُد لىػر ْحَمِف ْبػُف َمْهػِدؼِّ ْبػِف ُقَتْاَبػَ ، َكَغْاػُرُه َكَقْد َحد 
، َىػػْف ََّػػِعاِد ْبػػِف لْىُمََّػا ِب، َىػػ ػػْاَ لِف َرِضػَ  ّللا ُ َىْنُهَمػػل َىَ ػػ  ََّػػِعاٍد لىز ْهػِرؼِّ ْف َأِبػػ  ُهَرْيػػَرَ  ُزَرلَرَ ، َقػْد لت َفػػَق لىش 

ِ  َرِضَ  ّللا ُ  ، كقلؿ ف  مكضع آ ر: "هػذل حػداث صػحيد (ٔ)َقلَؿ: "َل َفَرَع َكَل َىِتاَرَ " ملسو هيلع هللا ىلصَىْنُه َأف  َرَُّكَؿ ّللا 
لو"  . كللا أى   كأى ـ.(ٖ)، كأقرو لبف حْر ى   تصحيحه ىه(ٕ)لإلَّنلد كىـ ا ْر

, نزيل ُمَحم د)س( َيْحَيى ْبُن   -ٔٓٔ يَص ا ْبِن َساِبعس اْلُكوِفيُّ , مـن (٘), للبو عصا ابن إدريـس(ٗ)ةْلِمصِّ
 . (ٙ)العاشرة

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٚ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

اِد ِفْيِو: ػدت أحلداػث مشػهكر  َصػيْ صِّ قػلؿ أبػك حػلتـ لىػر لزؼ: "أتاتػه بلىمِ  َأْقَواُل النُّل    فنظػرت فػ  حدا ػه فْك
 .(ٛ)كىـ أكتب ىنه"

 كمل قلؿ لبف حْر. كللا أى   كأى ـ. َمْقُبْكؿ ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

  حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : لىن ََّلِئ ّ أ رج ىه 
يِص    ُمَحم دُ َأْ َبَرِن  : َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لىن ََّلِئ ّ  َقلَؿ لإِلَملـُ  َ َنل َيْحَا  ْبُف (ٜ)ْبُف َدلُكَد لْىِمصِّ  ُمَحم د، َقلَؿ: َحد 

 ْبِف ََّلِبٍق، َقلَؿ: 
                                                           

 (.ٙٛ٘ٚ/ رقـ ٕٗٙ/ ٗ( لىمَّتدرؾ ى   لىصحيحاف ى حلكـ)ٔ)
 (.ٚٙ٘ٚ/ رقـ ٕٛ٘/ ٗ) لىمصدر نفَّه( ٕ)
 (.ٗٚٗ٘/ رقـ ٜٛ٘/ ٜلبف حْر ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ ( فتد لىبلرؼ ٖ)
مْ ٗ) يص : ه  ب د  كبار  ى   َّلحِ بحر لىشلـ، كقد لَّتكى  لإلفرنس ى اهل. ل نَّلب ى َّ  / رقـ ٜٕٚ/ ٕٔعلن  )( لىِمصِّ

ٖٕٛٗ.) 
قِّب ىصل لبف لدريس ىطكؿ مةزمته ىعبد للا بف إدريس لىككف  لىمحدث لىمشهكر. نزه  ل ىبلب ف  ل ىقلب لبف ( ىُ ٘)

 (.ٜٗٚٔ/ رقـ ٕٚ/ ٕحْر )
ر )( ٙ) َْ  (.ٖ٘ٙٚ/ رقـ ٜٙ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖ٘ٙٚ/ رقـ ٜٙ٘ص ) لىمصدر نفَّه( ٚ)
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )( ٛ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ  (.ٛٙٚ/ رقـ ٘ٛٔ/ ٜلى
ْيِص ( ُمَحم د بف دلكد بف َصِبيد أبك ْعفر ٜ) ر )ص لىِمصِّ َْ ، ِ َق ، فلضِ، مف لىحلدي  ىشر . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٜٙٛ٘/ رقـ ٚٚٗ
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َ َنل َأُبػك ُأََّػلَم َ  ػَةـِ (ٔ)َحد  َ َنل َىْبػُد لىَّ  لَلِن ِّ (ٕ)، َقػلَؿ: َحػد  ـِ ْبػ(ٗ)، َىػْف َىْمػِرك ْبػِف ُمػر  َ (ٖ)، َىػْف لىػد  ِف ، َىػْف ََّػلِى
ْعػدَأِب   َْ لى

َ ِن  لْبػُف َأِبػ  َرِبيَعػ َ (ٙ)، َىػْف َأِ يػهِ (٘) ، َىػْف َحْفَصػَ  ِبْنػِت ُىَمػَر رضػ  للا ىنهمػل، (ٚ)، َقػلَؿ: َحػد 
 ِ َِ ملسو هيلع هللا ىلصَقلَىػػْت: َقػػلَؿ َرَُّػػكُؿ ّللا  ْنػػٌد ِإَىػػ  َهػػَذل لْىَحػػَرـِ َفػػِإَذل َكػػلُنكل ِبَبْاػػَدل ُْ : "ُاْبَعػػُث 

ـْ ِمػػَف لْ َ  (ٛ) ِىِه ْرِض، ُ َِّػػَف ِبػػَأك 
 ،" ـْ ـْ َاْنُس َأْكََُّطُه ، َكَى ـْ ـْ ُقُبكًرل" ُقْ تُ َكآِ ِرِه ـْ ُمْؤِمُنكَف؟، َقلَؿ: "َتُككُف َىُه َأَرَأْاَت ِإْف َكلَف ِفاِه

(ٜ). 

                                                           

مته )ص  لدُ م  حَ  (ٔ)  (.ْٕٙبُف ُأََّلَم ، ِ َق . َّبق تْر
، حلفع، ىه منلكار، مف صغلر ِ َق  ، أبك بكر لىككف ، أص ه بصرؼ، ب بف َّ ـ لىن ْهدؼ، لىُمَةئِ رْ ـ بف حَ َة ( ىبد لىَّ  ٕ)

ر )لى لمن ، ملت َّن  َّبع ك ملناف كىه َّت كتَّعكف َّن .  َْ  (.ٚٙٓٗرقـ / ٖ٘٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
للن ، لَ ََّدؼ، لىككف ، لَّمه: ازيد بف ىبد لىرحمف ٖ) ، ا ط ِ ك ارًل، ككلف ادىس، مف لىَّلبع . صدكؽ ( أبك  لىد لىد 

ئيًل، كقلؿ ف  مكضع آ ر: ل بأس به، كقلؿ لبف َّعد: منكر لىحداث، كقلؿ َأْحَمد ْبف َحْنَبِقلؿ  : شا ًل قصارًل مْر
ف  لىركليلت حت  إذل َّمعهل لىمبتدؼِ ف  هذو لىصنلى   لى َِّقلتأ فلحش لىكهـ ا لىف : كلف ك ار لى طِحب لفلبف 

فكاف إذل لنفرد ىنهـ بلىمعضةت، كقلؿ لبف  لى َِّقلتى ـ أنهل معمكى  أك مق كب  ل اْكز للحتْلج به إذل كلفق 
أبك أحمد: ل اتلبع ف   لْىَحلِكـ،  كقلؿ  ِ قَ  صدكؽ : ىيس به بأس، كقلؿ أبك حلتـ: لىن ََّلِئ ّ معاف: ىيس به بأس، كقلؿ 

أف ل ئم  لىمتقدماف شهدكل  لْىَحلِكـ بعض حدا ه، كقلؿ لبف ىدؼ: ف  َحِداِ ِه ِىاٌف  ِإل َأن ُه َمَع ِىاِنِه ُيْكَتُب َحِداُ ُه، كقلؿ
ْع ه لبف حْر ف   ىه بلىصدؽ كلإلتقلف، كقلؿ لبف ىبد لىبر ىيس بحْ ، ككصفه حَّاف لىكرلبيَّ  بلىتدىيس، كقد

ر ) ُاْنَظر:ىه منلكار كيدىس.  صدكؽ  ُقْ ُت:لىمرتب  لى لى   مف مرلتب لىتدىيس.  َْ / ٖٙٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لؿ  َ ٕٚٓٛرقـ  (، لىضعفلِ كلىمتركككف ٜٕٜ/ رقـ ٖٕٗ/ ٔركلي  لبنه ىبد للا ) ْحَمد ْبف َحْنَبِ(، لىع ِ كمعرف  لىْر

 ِحب لف(، لىمْركحاف لبف ٕٖٔٗ/ رقـ ٕٕٙ/ ٚلىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )(، ٜٖٓٚ/ رقـ ٕٓٔ/ ٖؼ )لبف لىْكز 
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )(، ٘ٛٔٔ/ رقـ ٘ٓٔ/ ٖ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ لؿ (، ٚٙٔٔ/ رقـ ٕٚٚ/ ٜلى َْ ِِ لىرِّ َتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل

ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )(، ٖٖٙٚ / رقـٕ٘ٚ/ ِٖٖىْ ِمزِّؼ ) ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ ِِ (، ٚٙٔٔ/ رقـ ٕٚٚ/ ٜلى ُِ ِف  ُضَعَفل لىَكلِم
لؿ لْبِف َىِدؼ ) َْ ر )(، ٜٕٙٔ/ رقـ ٙٙٔ/ ٜلىرِّ َْ (، طبقلت لىمدىَّاف ىه ٖٛ٘/ رقـ ٖٛ/ َٕٔتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٖٔٔ/ رقـ ٗٛ)ص 
لِ كرم ، ادىس ل كلف، ىلبد  ِ قَ ىمرك بف ُمر  ،  (ٗ) مته )صبلإلْر  (.ٖٙ. َّبق تْر
(٘ َْ ِع ، عْ ( َّلىـ بف أب  لى َْ ، ككلف ارَِّ ك ارًل، مف لى لى  ، ملت َّن  َّبع أك ِ َق ، لىككف ، َمْكَلُهـد رلفع لىَغَطَفلن ، لَ ْش

ر )ـ ا بت أنه ْلكز لىملئ .  ملف كتَّعاف، كقاِ ملئ  أك بعد ذىؾ كى َْ / رقـ ٕٕٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٕٔٚٓ.) 

مته.ٙ) ِ مبهـ، ىـ أى ر ىه ى   تْر  ( ْر
َتْقِرْيُب ، مف لى لني ، كىه ركلي  مرَّ   ملت قباِ لىَّبعاف. صدكؽ ( لىحلرث بف ىبد للا لبف أب  ربيع  بف لىمغار ، ٚ)

ر َْ  (.ٕٛٓٔ/ رقـ ٙٗٔص ) لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
/ رقـ ٖٕٙ/ ٔٔى عان  ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ ( َبْاَدلِ: لَّـ مكضع م صكص باف مك  كلىمدان . ىمد  لىقلرؼ ٛ)

ٕٛٔٔ.) 
 (.ٜٕٚٛ/ رقـ ٕٚٓ/ ََُّ٘نُف لىن ََّلِئّ  )( ٜ)
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 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:

هُ   .(ٔ)ف  لىكبرػ، به ب فظه لىن ََّلِئ ّ  َأْ َرَْ

ـْ ُقُبكًرل"،  وِبَنْحكِ ركؼ لىحداث  ُقْ ُت: هُ كمعنلو دكف قكىه: "َتُككُف َىُه ْبف َحلِتـ  ُمَحم دىف  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
، بف أب  ُأَنْيَّ  َىْف َىْبػِد لْىَمِ ػِؾ لْىَعػلمِ ُىَبْاد للِا ْبف َىْمٍرك، زيد ْبِف َمْيُمكٍف، ىف لْىَكِىاد ْبف َصلِىٍد، ىف  ِرؼِّ
رض  للا ىنهمل، ب فع: "َىَاُؤم ف   َحْفَص  ِبْنت ُىَمر ، ىفْبف َصْفَكلفَىْف ُاكَُّف ْبِف َملَهؾ، ىف َىْبد للا 

ـْ َكُيَنػلِدؼ َأك   َِ ِمَف لْ َْرِض، ُاْ ََُّف ِبَأْكََّػِطِه ْيٌش َيْغُزكَنُه، َحت   ِإَذل َكلُنكل ِبَبْاَدل َْ ـ  َهَذل لْىَبْاَت  ،  ُػ ـْ ـْ آِ ػَرُه ُىُهػ
، َفَة َاْبَق  ِإل   ـْ "ُاْ ََُّف ِبِه ـْ ِريُد لى ِذؼ ُاْ ِبُر َىْنُه  لىش 

(ٕ). 

هُ ك  َزْيد ْبػف َأِبػ  ُأَنْيََّػ ، ىػف َىْبػد لْىَمِ ػؾ لْىَعػلِمِرّؼ، َىػْف َىْبػِد لىػر ْحَمِف  ِمْف َطِرْيقِ أيضًل  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
ّـِ لْىُمْؤِمِناَف كىػـ يَّػمِّ  َيْعِنػ   -هل، ب فػع: "ََّػَيُعكُذ ِبَهػَذل لْىَبْاػِت ْبِف ََّلِبٍط، َىِف لْىَحلِرِث ْبِف َأِب  َرِبيَعَ ، َىْف ُأ

َِ ِمػفَ  -لْىَكْعَبَ   ػْيٌش، َحت ػ  ِإَذل َكػلُنكل ِبَبْاػَدل َْ ـْ  ٌ ، ُاْبَعػُث ِإَىػْاِه ـْ َمَنَعٌ ، َكَل َىػَدٌد َكَل ُىػد   لْ َْرِض َقْكـٌ َىْيََّْت َىُه
" ـْ ُ ََِّف ِبِه
(ٖ). 

هُ ك  : "َيُعػكُذ َىلِئػٌذ ِبلْىَبْاػِت، َفُاْبَعػُث ملسو هيلع هللا ىلصأـ َّػ م  ب فػع: "َقػلَؿ َرَُّػكُؿ للِا  ثِ ِمْف َحِداْ أيضًل  ُمَِّْ ـ َأْ َرَْ
"، فَ  ـْ َِ ِمَف لْ َْرِض ُ َِّػَف ِبِهػ َيػل َرَُّػكَؿ للِا َفَكْاػَف ِبَمػْف َكػلَف َكلِرًهػل؟ َقػلَؿ:  ُقْ ػُت:ِإَىْيِه َبْعٌث، َفِإَذل َكلُنكل ِبَبْاَدل

، َكَىِكن ُه ُاْبَعُث َاْكـَ لْىِقَيلَمِ  َىَ   ِنا ِتِه" "ُاْ ََُّف ِبهِ  ـْ َمَعُه
(ٗ) . 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

ػدَيْحَاػ  ْبػُف  إَّنلدو ضعاف ْػًدل، فيػه ى ػِ ىػد ، كهػ : كىػـ ُاتػلبع، كىبػد  َمْقُبػْكؿْبػِف ََّػلِبٍق  ُمَحم 
ةـ بػف حػرب  لَلِن ِّ كيزيػد بػف ىبػد لىػر ح حػلفع ىػه منػلكار، ِ َقػ لىَّ  ىػه منػلكار كيػدىس مػف  صػدكؽ مف لىػد 
ْعػػدَّػػلىـ بػػف أبػػ  ك  لى لى ػػ  كىػػنعف، َْ ِع   لى َْ ككػػلف ارَّػػِ ك اػػرًل كقػػد ىػػنعف، كأ ػػكو مػػبهـ، قػػلؿ  ِ َقػػ لَ ْشػػ

، كضعفه ل ىبلن  مف أِْ ازيد بػف ىبػد لىػر حمف، كقػلؿ: "كقػد لَّػتنكرت (٘): "َهَذل َحِداٌث َغِريٌب"لىن ََّلِئ ّ 
 ُقْ ػتُ أـ َّ م  مرفكىًل، كفيه أنهل قلىػت: "فَ  ِمْف َحِدْاثِ " كغارو ُمَِّْ ـىقبكر"، كلىمحفكظ مل ف  "منه ْم  : "ل

، َكَىِكن ػػُه ُاْبَعػػُث َاػػْكـَ لْىِقَيلَمػػِ  ىَ  ـْ ، (ٙ)َ ػػ  ِنا ِتػػِه"َيػػل َرَُّػػكَؿ للِا َفَكْاػػَف ِبَمػػْف َكػػلَف َكلِرًهػػل؟ َقػػلَؿ: "ُاْ ََّػػُف ِبػػِه َمَعُهػػ
 قلؿ. كللا تعلى  أى ـ.كهك كمل  ُقْ ُت:

                                                           

َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٔ)  (.ٖٛٗٛ/ رقـ ٕٓٔ/ ٗلىَّ 
 (.ٖٕٛٛ/ رقـ ٕٕٓٔ/ ٗ) َصِحْيُد ُمَِّْ ـ( ٕ)
 (.ٖٕٛٛ/ رقـ ٕٕٓٔ/ ٗ) لىمصدر نفَّه( ٖ)
 (.ٕٕٛٛ/ رقـ ٕٕٛٓ/ ٗ) لىمصدر لىَّلبق( ٗ)
َنُف لىُكْبَرػ ِى ن ََّلِئّ  )( ٘)  (.ٖٛٗٛ/ رقـ ٕٓٔ/ ٗلىَّ 
 (.ٕٖٕٗ/ رقـ ٜ٘٘/ ٘( َّ َّ   ل حلداث لىصحيح  كش ِ مف فقههل كفكلئدهل ىألىبلن  )ٙ)
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, اســـمو: ُعْبـــُد هللِا ْبـــُن َأِبـــي َعْبـــِد هللِا, مـــن  -ٕٓٔ ـــاِميُّ , الش  َْنَصـــاِريُّ َْعـــَوُر اـْ )س( َأُبـــو َعـــْونس اـْ
 . (ٔ)الخامسة

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٕ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٖ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح

ـا إَّػنلد  لْىَحػلِكـ، كصػحد (ٙ)لى َِّقػلتفػ   ِحب ػلف، كذكػرو لبػف (٘)لىَهْاَ ِمػ ّ ، ك (ٗ) ّ ِ ػْْ ك قػه لىعِ  ِد ِفْيـِو:َأْقَواُل النُّل 
لُو" ف، فقلؿ:كْ فيه أبك ىَ ك  ف  لىدرلَّ  لآلت  هحدا  َْ ـْ ُاَ رِّ ََّْنلِد َكَى "َهَذل َحِداٌث َصِحيُد لإْلِ

(ٚ) . 

، ىق ػػ  حدا ػػه ل ىطعػػٍف َمْقُبػػْكؿلىن قػػلد، كقػػكؿ لبػف حْػػر فيػػه:  ىػػذ َهِب ل، كلفػػق فيػػه ِ َقػ  ُخاَلَصــُة الَلــْوِل ِفْيــِو:
 فيه. كللا أى   كأى ـ.

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

 حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : لىن ََّلِئ ّ أ رج ىه 
َ َنل َصْفَكلُف ْبُف ِىيََّػ  (ٛ)ْبُف لْىُمَ ن   ُمَحم د: َأْ َبَرَنل َرِحَمُه للُا َتَعلَى  لىن ََّلِئ ّ  َقلَؿ لإِلَملـُ   ، َىػْف (ٜ)َقلَؿ: َحد 
َِ  -َقلَؿ: ََِّمْعُت ُمَعلِكَيَ  رض  للا ىنػه َاْ ُطػُب  (ٔٔ)، َىْف َأِب  َىْكٍف، َىْف َأِب  ِإْدِريَس (ٓٔ)َ ْكرٍ  َكَكػلَف َقِ اػ

ِ  -لْىَحِداِث   َيُقكُؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصَقلَؿ: ََِّمْعُتُه َاْ ُطُب َيُقكُؿ: ََِّمْعُت َرَُّكَؿ ّللا ِ  ملسو هيلع هللا ىلصَىْف َرَُّكِؿ ّللا 

 

 
                                                           

ر )َتْقِرْيُب لىت هْ ( ٔ) َْ  (.ٕٚٛٛ/ رقـ ٕٙٙص ِذْاِب لْبِف َح
 (.ٚٙٚٙ/ رقـ ٛٗٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٕ)
ر )( ٖ) َْ  (.ٕٚٛٛ/ رقـ ٕٙٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِ  ّ  لى َِّقلت( معرف  ٗ) ْْ  (.ٕٔٔٓ/ رقـ ٙٓ٘/ ٔ) ِىْ ِع
َكلِئد َكَمْنَبع لىَفَكلِئد ِىْ َهْا َ ( ٘) َمُع لىز  ْْ  (.ٜٕٕٛٔ/ رقـ ٜٕٙ/ ِٚم  )َم
 (.ٕٜٚٔٔ/ رقـ ٕٙٙ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٙ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٚ)  (.ٖٔٓٛ/ رقـ ٜٖٔ/ ٗلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
مته ِ َق   بت.  ،ن   َ ُمَحم د بف لىمُ  (ٛ)  (.ٔٛ)ص  َّبق تْر
بف ىيَّ  لىزهرؼ، أبك ُمَحم د لىبصرؼ، لىقَّلـ، ِ َق ، مف لىتلَّع ، ملت َّن  ملئتاف، كقاِ قب هل بق اِ أك ( صفكلف ٜ)

ر )ص  َْ  (.ٜٕٓٗ/ رقـ ٕٚٚبعدهل. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
قاِ  ةث أك (  كر بف ازيد أبك  لىد لىحمص ، ِ َق ،  بت  إل أنه ارػ لىقدر، مف لىَّلبع ، ملت َّن   مَّاف، ك ٓٔ)

ر )ص  َْ  (.ٔٙٛ/ رقـ ٖ٘ٔ مس ك مَّاف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
اـك حناف كَّمع مف كبلر لىصحلب  كملت َّن   ملسو هيلع هللا ىلص( ىلئذ للا بف ىبد للا أبك إدريس لى كلن ، كىد ف  حيل  لىنب  ٔٔ)

ر )ص  ملناف قلؿ َّعاد لبف ىبد لىعزيز كلف ىلىـ لىشلـ بعد أب   َْ / رقـ ٜٕٛلىدردلِ. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٖٔٔ٘.) 



راســة     الملـــارنـــة الت طبيلية الـــدِّ

 

 ال صل الـاني

 ال صل الـاني

 الـ انيال صل 

 ال صل الـاني

ٖٙ7 

ُِ َيُمكُت َكلفِ  ُْ ًدل، َأِك لىر  ُِ لْىُمْؤِمَف ُمَتَعمِّ ُِ َيْقُت ُْ ِ  َذْنٍب َىََّ  ّللا ُ َأْف َيْغِفَرُو، ِإل  لىر   . (ٔ)ًرل""ُك
 ِث:َتْخِرْيُج الَحِديْ 

هُ   َػْكر ْبػف َاِزيػد، َىػْف َأِبػ   ِمػْف َطِرْيػقِ    ة تهـ (ٗ)لىط َبَرلِن ّ ، ك (ٖ)لْىَحلِكـ، ك (ٕ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ
 .ِبِمْ ِ هِ َىْكٍف به 

هُ ك  ، َىْف َ ْكٍر، َىْف َرلِشِد ْبفِ  ِمْف َطِرْيقِ أبك ُنَعْيـ  َأْ َرَْ ، َىػْف (٘)ََّْعدٍ  َطْ َح  ْبف َزْيد، َىِف لْ َْكَزلِى ِّ
 .(ٙ)ِبِمْ ِ هِ َأِب  ِإْدِريَس، َىْف ُمَعلِكَيَ  

رْ  ِمْف َحِدْاثِ صحيد  َكَىُه َشلِهدٌ  هُ لِ رض  للا ىنه  دَ أب  لىد   .(ٛ)لْىَحلِكـ، ك (ٚ)ِبِمْ ِ هِ  َأُبك َدلُكد َأْ َرَْ

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

  .مف ِقَبِ رلشد بف َّعد َتلم  ُمَتلَبَع  ف كْ ىَ  إَّنلدو صحيد، ْميع ركلته  قلت، كُتكبع فيه أبك

ػػلُو"لْىَحػػلِكـكلىحػػداث قػػلؿ فيػػه  َْ ـْ ُاَ رِّ َّْػػَنلِد َكَىػػ : "َهػػَذل َحػػِداٌث َصػػِحيُد لإْلِ
: "ركلو لىَهْاَ ِمػػ ّ ، كقػػلؿ (ٜ)

لىه  قلت"  . كللا تعلى  أى ـ.(ٔٔ)كط  إى  صحتهاُ ، كرمز لىَّ  (ٓٔ)أحمد كْر

 

 

  
                                                           

 (.ٜٖٗٛ/ رقـ ٔٛ/ ََُّٚنُف لىن ََّلِئّ  )( ٔ)
 (.ٜٚٓٙٔ/ رقـ ٕٔٔ/ ٕٛ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٕ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ )( ٖ)  (.ٖٔٓٛ/ رقـ ٜٖٔ/ ٗلىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص 
ـْ َاْرِك َهَذل لْىَحِداَث َىْف َ ْكِر ْبِف َاِزيَد ِإل  لْىُمَعلَف  لىط َبَرلِن ّ (. قلؿ ٖ٘ٔ٘/ رقـ ٜٕٔ/ ٘( َرلِن ّ ِى ط بَ ( لىمعْـ ل كَّط ٗ) : َى

َد ِبِه: لْىَحََُّف ْبُف ِبْشٍر.  ركلو ىف  كر بف ازيد أيضًل صفكلف بف ىيَّ  كمل هك كلضد ف  حداث  ُقْ ُت:ْبُف ِىْمَرلَف، َتَفر 
 لىدرلَّ .

َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ، ك ار لإلرَّلؿ، مف لى لى  ، ملت َّن   ملف كقاِ  ةث ىشر . ِ َق ( رلشد بف َّعد لىَمْقَرِئ ، لىحمص ، ٘)
ر ) َْ  (.ٗ٘ٛٔ/ رقـ ٕٗٓ/ ٔلْبِف َح

ـْ َنْكُتْبُه ِإل  ٜٜ/ ٙ( ح ي  ل كىيلِ كطبقلت ل صفيلِ  ب  ُنَعْيـ )ٙ)  ِمْف َحِدْاثِ َطْ َحَ   َحِدْاثِ ِمْف (. قلؿ أبك ُنَعْيـ: َى
، َىْف َ ْكٍر.  لْ َْكَزلِى ِّ

 (. قلؿ ل ىبلن : صحيد.ٕٓٚٗ/ رقـ ٖٓٔ/ ََُّٗنُف َأِب  َدلُكد )( ٚ)
ِحْيَحْاف ِىْ َحلِكـ  (ٛ) لو".لْىَحلِكـ(. قلؿ ٕٖٓٛ/ رقـ ٖٔ٘/ ٗ)لىُمََّْتْدَرُؾ َىَ   لىص   : "هذل حداث صحيد لإلَّنلد كىـ ا ْر
 (.ٖٔٓٛ/ رقـ ٜٖٔ/ ٗ) در نفَّهلىمص( ٜ)
َكلِئد َكَمْنَبع لىَفَكلِئد ِىْ َهْاَ ِم  )( ٓٔ) َمُع لىز  ْْ  (.ٜٕٕٛٔ/ رقـ ٜٕٙ/ َٚم
ُاكط لىبشار لىنذار  ِمْف َحِدْاثِ ( لىْلمع لىصغار ٔٔ)  (.ٖٗٓٙ/ رقـ ٓٙٔ/ ٕ) ى َّ 
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 .َماَجوواية عنو ابن رد بالرِّ الرابع: من ان  المطمب
, مدني اـصل, كان عاماًل من جية عمـر بـن عبـد العزيـز )ق( َخاِلُد  -ٖٓٔ ْمِت الَبَصريُّ ْبُن َأِبي الص 

ادسة  . (ٔ)بواسَ, من الس 
:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ف   ب لفحِ ، كقلؿ ف  مكضع آ ر: "ل يكلد ُيعرؼ ... كذكرو لبف (ٕ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب  

ٍر: ، (ٗ)، ىكف لى بر منكر"(ٖ)، كمل ى مت أحًدل تعرض إى  ىانهلى َِّقلت َْ  .(٘)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
اِد ِفْيِو: ، كقلؿ فػ  مكضػع آ ػر: "مػف ُمتقنػ  أهػِ لىمدانػ ، ككػلف (ٙ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 

، كقلؿ ُمُغْ َطلؼ: ِحب لف، كذىؾ لتبلًىل منه لبف (ٛ) قه لىبكصارؼ ، كك (ٚ)ىلمِ ىمر بف ىبد لىعزيز ى اهل"
" لىد بف أب  لىص  ت ىلمِ ىمر بف ىبد لىعزيػز، ركػ ىنػه أيًضػل لىمنػزؿ بػف فضػلى  كَّػ ـ بػف حَّػاف 

َقػػلتفػػ  كتػػلب  ِحب ػػلفككلصػػِ مػػكى  أبػػ  ىاانػػ ، كذكػػرو لبػػف  ىػػف  (ٜ)، كذكػػر َبْحَشػػِ فػػ  تػػلريخ كلَّػػطلى ِّ
اف، َقلَؿ: كنل نأت   لىد بف أب  لىص  ت، ككلف ىانل ىعمر بػف ىبػد لىعزيػز بكلَّػط، ككػلف َّفيلف بف حَّ

ذل تحته شلذككني    ق  مف متػلع رث، فق نػل ىػه فػ  ذىػؾ، فقػلؿ: إنكػـ  ىه هائ  فأتانلو اكمل كقد مرض، كلم
نيل، كأنكـ لآلف أتاتمكن  كأنل ف   حلؿ لآل ر ، فأنل ى   كنتـ تأتكف كأنل ف  حلؿ دنيل، فكنت ف  هائ  لىد 

 .(ٓٔ)ت ؾ لىحلؿ"
: "مْهكؿ ل ُادَرػ مف هك"(ٔٔ): "ىيس معركًفل"َأْحَمد ْبف َحْنَبِكقلؿ  ، كتعقب (ٕٔ)، كقلؿ لبف حـز

كليػ  معػركؼ بحمػِ لىع ػـ، كىكػف حدا ػه مع ػكؿ" ، فقلؿ: "مشػهكر بلىرِّ ، كقػلؿ (ٖٔ)لبف ُمَفك ز كةـ لبف حـز
ل ادَرػ مف هك، قد بانل حلىػه، كأنهػل غاػر  ،بف أب  لىص ت مْهكؿىد أّف  ل ُمَحم دغ طلؼ: "قكؿ أب  م

                                                           

ر )( ٔ) َْ  (.ٖٗٙٔ/ رقـ ٛٛٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٜٕٖٔ/ رقـ ٖ٘ٙ/ ِٔشُف ِى ذ َهِبّ  )لىَكل( ٕ)
 كلبف لىقيـ، كمل هك مباف أىةو. لإلشبا  مف لىمتقدماف، كأمل مف لىمتأ ريف فقد ضعفه  ُقْ ُت:( ٖ)
(، يعن  لى بر لىذؼ َّنقـك بدرلَّته ف  لىدرلَّ  لىتطبيقي  ى   ٕٖٕٗ/ رقـ ٕٖٙ/ ِٔمْاَزلُف لإِلْىِتَدلؿ ِى ذ َهِبّ  )( ٗ)

 مركيلته.
ر )( ٘) َْ  (.ٖٗٙٔ/ رقـ ٛٛٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٓٙٚ/ رقـ ٕٕ٘/ ٙلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٙ)
 (.ٕٖٓٔ/ رقـ ٕٔٔ/ ٔ) ِحب لف( مشلهار ى ملِ ل مصلر لبف ٚ)
لْ  ف  زكلئد لبف ٛ) ه( مصبلح لىْز َْ  (.ٖٓٔ/ رقـ ٚٗ/ ٔى بكصارؼ ) َمل
 (.ٕٛٔ( تلريخ كلَّط ىبحشِ )صٜ)
ه( شرح لبف ٓٔ) َْ  (.ٚٔٔىمغ طلؼ )ص َمل
ر )( ٔٔ) َْ  (.ٖٛٔ/ رقـ ٘ٛ/ َٖتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٜٔ/ ٔ( لىمح   بلآل لر لبف حـز )ٕٔ)
ر )( ٖٔ) َْ (، يعن  لىحداث لىذؼ َّنقـك بدرلَّته ف  لىدرلَّ  لىتطبيقي  ى   ٖٛٔ/ رقـ ٘ٛ/ َٖتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 يلته.مرك 
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ذكرو ف   ِحب لف   ف لبف ُمَِّْ ـ، كقلؿ لىعان : "قكىه: لبف أب  لىص  ت ل ُادرػ مف هك، غار (ٔ)مْهكى "
ه ، ك ف بحشًة ذكر أنه كلف ىاًنل ىعمر بف ىبد لىعزيز رض  للا ىنه بكلَّط، كذكر مػف صػةحلى َِّقلت
 .(ٕ)كدانه"

ةح كلىت داف ىػـ ا بػت بػه إل ىدلىػ  لىػر لكؼ، كأمػل ضػبطه فبقػ  مْهػكًل  ُقْ ُت: كهذل لىكصف بلىص 
ف ركػ ىنه هػؤلِ لىمػذككريف  فػإف مْهػكؿ لىحػلؿ إذل أردنػل رفػع لىْهلىػ  ىنػه فػة بػد مػف تعػداِ إمػلـ  كلم

ر فػ  كتػب أصػكؿ لىحػداث، كقػد يقػكؿ مف ل ئم  لىمعتمداف ىه مع ركلي  ل ناف ىنه فأك ر كمل هػك مقػر 
ػ ت فقػػد ركػ ىنػه أك ػػر مػف ل نػػاف كك قػه لبػػف  قلئػِ فػإف هػػذل ل مػر انطبػػق ى ػ  حػػلؿ  لىػد بػػف أبػ  لىص 

ل ُيعتمد ى   قكىه إذل لنفرد بتك اق لىر لكؼ  ىمل ىػرؼ بػه مػف لىت َّػلهِ مػف تك اػق  ِحب لف، ق نل لبف ِحب لف
بقػػ  لىػػر لكؼ مْهػػكؿ لىحػػلؿ مػػف ْهػػ  لىضػػبط، كممػػل اػػدىِ ى ػػ  ذىػػؾ لىمْلهاػػِ لىػػذاف هػػـ هػػذو حػػلىتهـ، ف

ز  لىػػذ َهِب ترلْػػع  ىػػف تك يقػػه إىػػ  قكىػػه: "ل يكػػلد ُيعػػرؼ"، ككػػذىؾ ىػػدـ لىتمػػلد لبػػف حْػػر تعقػػب لبػػف ُمَفػػك 
"، كمػػل هػػك مبػػاف َمْقُبػػْكؿلىػػذؼ نق ػػه ىنػػه فػػ  كتلبػػه تهػػذاب لىتهػػذاب، ف ػػذل قػػلؿ فػػ  لىػػر لكؼ فػػ  لىت قريػػب: "

 و.أىة
   كىع همل ضعفلو ىْهلى  حلىه كمل بانل.(ٗ)ـ، كلبف لىقيِّ (ٖ)  اْ بِ شْ لإلِ كضعفه ىبد لىحق 

بط. كللا تعلى  أى ـ. ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:  مْهكؿ لىحلؿ مف ْه  لىض 
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

هأ رج ىه لبف  َْ  لىنحك لىتلى :حدا ًل كلحدًل، كهك ى    َمل
هلبف  َقلَؿ لإِلَملـُ  َْ َ َنل َأُبك َبْكِر َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َمل َ َنل (ٙ)ُمَحم د، َكَىِ    ْبُف (٘)ْبُف َأِب  َشْاَب َ ل: َحد  ، َقػلَل: َحػد 
 ، (ٛ)، َىْف َحم لِد ْبِف َََّ َم َ (ٚ)َكِكيعٌ 
 

                                                           

ه( شرح لبف ٔ) َْ  (.ٜٔٔىمغ طلؼ )ص َمل
 (.ٕٚٔ/ ٗى عان  ) َشْرح َصِحْيد لْىُبَ لِرؼّ ( ىمد  لىقلرؼ ٕ)
ر )( ٖ) َْ  (.ٖٛٔ/ رقـ ٘ٛ/ َٖتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖ٘ٛ/ ٕ( زلد لىمعلد ف  هدؼ  ار لىعبلد لبف لىقيـ )ٗ)
مته ، حلفع، صلحب تصلناف.ِ َق  َأُبك َبْكر لْبف َأِب  َشْاَب ، (٘)  (.ٕٙ)ص  َّبق تْر
لفَّ ، ِ َق  ىلبد، مف لىعلشر ، ملت َّن   ةث، كقاِ:  مس ك ة اف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب نَ ( ى   بف ُمَحم د بف إَّحلؽ لىط  ٙ)

ر )ص  َْ  (. ٜٔٚٗ/ رقـ ٘ٓٗلْبِف َح
مته ح، ِ َق .بف لىْرل عيْ كِ كَ  (ٚ)  (.ٗٙ)ص  َّبق تْر
مته ، ِ َق . مَ  َ لد بف ََّ م  حَ  (ٛ)  (.ٜ٘ٔ)ص  َّبق تْر
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 ِِ ػػْ ِت، َىػْف ِىػَرلِؾ ْبػػِف َملِىػؾٍ ، َىػْف َ لِىػِد ْبػػِف أَ (ٔ)َىػْف َ لِىػٍد لْىَحػػذ ل ، َىػْف َىلِئَشػػَ  رضػ  للا ىنهػػل، (ٕ)ِبػ  لىص 
 ِ ـْ َقْد َفَعُ كَهل؟! لََّْتْقِبُ كل  ملسو هيلع هللا ىلصَقلَىْت: ُذِكَر ِىْنَد َرَُّكِؿ ّللا  ـْ لْىِقْبَ َ ، َفَقلَؿ: "ُأَرلُه ِه ِْ َقْكـٌ َيْكَرُهكَف َأْف َيََّْتْقِبُ كل ِبُفُرك

 .(ٗ)"(ٖ)ْقَعَدِت  لْىِقْبَ  َ ِبمَ 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
ػػهُ  َّػػحلؽ بػػف (ٙ)فػػ  لىتػػلريخ لىكباػػر لْىُبَ ػػلِرؼّ ، ك (٘)لبػػُف أبػػ  شػػاب  َأْ َرَْ َأْحَمػػد ْبػػف ، ك (ٚ)َرلُهْكَيػػه، كلم

لَرُقْطِن ّ ، ك (ٓٔ)، كلىط حػػػػػػلكؼ  (ٜ)   َِّػػػػػػلىِ يَ ، كلىط  (ٛ)َحْنَبػػػػػػِ ، (ٖٔ)نػػػػػػذر، كلبػػػػػػُف لىم(ٕٔ)ر، كلبػػػػػػُف ىبػػػػػػد لىبػػػػػػ(ٔٔ)لىػػػػػػد 
  .مَ  َ ، مف طرؽ ىف حم لد بف ََّ (ٗٔ)كلىحلزم   
ػػػهُ ك        ػػػهأبػػػك لىحَّػػػف لىقطػػػلف فػػػ  زكلئػػػدو ى ػػػ  َّػػػنف لبػػػف  َأْ َرَْ َْ َىْبػػػِد لْىَعِزيػػػِز ْبػػػِف  ِمػػػْف َطِرْيػػػقِ  َمل
 .(ٙٔ()٘ٔ)لْىُمِغاَر ِ 

                                                           

 ى   أحذ قكؿي كلف  نه كقاِ ىندهـ اْ س كلف  نه ذىؾ  ىه قاِ لىَحذ لِ، لىبصرؼ، لىَمنلِزؿ أبك ِمْهَرلف، بف  لىد (ٔ)
 ى يه كىلب لىشلـ مف قدـ ىمل تغار حفظه أف إى  زيد بف حملد أشلر كقد لى لمَّ ، مف ارَِّ  ق  كهك لىنحك، هذل

رلىَّ طلف.  ىمِ ف  د كىه بعضهـ َْ  (.ٓٛٙٔ/ رقـ ٜٔٔ)ص  َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
، مف لى لى  ، ملت ف   ةف  ازيد بف ىبد لىم ؾ بعد لىملئ . فلضِ ِ َق لىمدن ،  ،لن لرؼ لىِكنَ فَ لؾ بف ملىؾ لىغِ رَ ( ىِ ٕ)

ر ) َْ  (.ٜٗ٘ٗ/ رقـ ٖٛٛص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َهِ  لْىِقْبَ ِ  َحت   َاُزكؿَ ٖ) ِْ ِ  ِإَى   َْ ِِ لْىَحل ُىكل َمْكِضَع َقَضل ـْ ِإْنَكلُر لِلَِّْتْقَبلِؿ ِف   َىْف ُقُ كِبهِ ( لََّْتْقِبُ كل ِبَمْقَعَدِت  لْىِقْبَ َ ، َأْؼ: َحكِّ

. حلشي  لىَّندؼ  ِِ ْحَرل َكلُزُو ِفاَهل َكَيْفَهُمكل َأف  لىن ْهَ  َمْ ُصكٌص ِبلىص  َْ ـْ  ه لْىُبُاكِت َفَاْرََُّخ ِف  ُقُ كِبِه َْ ى   ََُّنِف لْبف َمل
 (.ٕٖٗ/ رقـ ٖٙٔ/ ٔ)
ه )( ٗ) َْ  (.ٕٖٗ/ رقـ ٕ٘ٔ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
 (.ٖٕٙٔ/ رقـ ٔ٘ٔ/ ٔ  )بَ اْ   شَ ( مصنف لبف أب٘)
 (.ٖ٘٘/ رقـ ٘٘ٔ/ ٖ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٙ)
 (.ٜ٘ٓٔ/ رقـ ٚٓ٘/ ٕه )يَ كْ لهُ ( مَّند إَّحلؽ بف رَ ٚ)
 (.ٜٜٕٛ٘/ رقـ ٘ٚ/ ٖٗ(، )ٖٕٚٛ٘/ رقـ ٖٔ/ ٖٗ(، )ٖٕٙٓ٘/ رقـ ٓٔ٘/ ٔٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٛ)
 (.٘ٗٙٔ/ رقـ ٕٛٔ/ ٖ( مَّند أب  دلكد لىطيلىَّ  )ٜ)
 (.ٖٔٔٙ/ رقـ ٖٕٗ/ ٗ( شرح معلن  لآل لر ى طحلكؼ )ٓٔ)
لَرُقْطِن ّ ( َّنف ٔٔ)  (.ٚ/ رقـ ٓٙ/ ٔ) لىد 
 (.ٖٓٔ/ٔ( لىتمهاد ىمل ف  لىمكطأ مف لىمعلن  كل َّلناد لبف ىبد لىبر )ٕٔ)
 (.ٕٖٙ/ ٔ( ل كَّط لبف لىمنذر )ٖٔ)
 (.ٖٚ  )ص( للىتبلر ف  لىنلَّخ كلىمنَّكخ مف لآل لر ى حلزمٗٔ)
( ىبد لىعزيز بف لىمغار  بف أم  لىمنقرؼ، أبك ىبد لىرحمف لىصفلر، لىبصرؼ، نزيِ لىرؼ، صدكؽ، مف صغلر ٘ٔ)

ر )ص  َْ  (.ٕٙٔٗ/ رقـ ٜٖ٘لىتلَّع . َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ه )( ٙٔ) َْ  (.ٕٖ٘/ رقـ ٕٙٔ/ ََُّٔنُف لْبف َمل
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هُ ك  ػهُ ، ك (ٗ)ْبف َىلِصـ ،  ة تهـ ىف َىِ  ِّ (ٖ)لىَبْاَهِق ّ ، ك (ٕ)، كلىحلزم (ٔ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ لىحػلزم   َأْ َرَْ
ِ ْبِف لْىُمَبلَرؾِ  ِمْف َطِرْيقِ أيًضل   . (ٙ()٘)َىْبِد ّللا 

ػػهُ ك  ُهَشػػْيـٌ بػػف بشػػار ِمػػْف َطِرْيػػقِ لبػػف شػػلهاف  َأْ َرَْ
ُِ لْىِقْبَ ػػَ   ملسو هيلع هللا ىلص، ب فػػع: "َأن َهػػل َرَأِت لىن ِبػػ   (ٚ) َيَّْػػَتْقِب

ِتِه َبْعَد لىن   َْ ،  مَّتهـ )حم لد بف َّ م ، َىْبُد لْىَعِزيِز ْبُف لْىُمِغاَرِ ، ى   بف ىلصـ، كىبد للا بف (ٛ)ْه "ِىَحل
ػػْ ِت، َىػػْف ِىػػَرلِؾ ْبػػِف َملِىػػٍؾ، َىػػْف  ، َىػػْف َ لِىػػِد ْبػػِف َأِبػػ  لىص  ِِ لىمبػػلرؾ، ُهشػػيـ بػػف بشػػار( َىػػْف َ لِىػػٍد لْىَحػػذ ل

 .َىلِئَشَ  َرِضَ  ّللا ُ َىْنَهل  مرفكًىل
هُ ك  ػهُ ، ك (ٓٔ()ٜ)رؼ لىت بػكذك َقػنْ ف  لىتلريخ لىكباػر ىػف ُمكَّػ  بػف إَّػملىاِ لىمِ  لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ  َأْ َرَْ

لَرُقْطِن ّ ، ك (ٔٔ)َأْحَمد ْبف َحْنَبِ )مكَّػ ، ىبػد لىكهػلب لى قفػ (  ِكَةُهَمػل، (ٖٔ)، ىف َىْبِد لْىَكه لِب لى  َقِف   (ٕٔ)لىد 
، ىف ِىَرلِؾ ْبِف َملِىٍؾ، َىْف َىلِئَشَ  رض  للا ىنهل، ىف َ لِىٍد لىحذلِ، َىْف َرُْ   مرفكًىل. ِبَنْحِكوٍِ

هُ ك  ػلد بػف ََّػ(ٗٔ)ازيد بػف هػلركف  ِمْف َطِرْيقِ لىط حلكؼ  َأْ َرَْ لِ، ىػف ذ   ، ىػف  لىػد لىَحػمَ  َ ، ىػف حم 
ػػػ ت، ىػػػف ِىػػػَرلؾ بػػػف ملىػػػؾ، ىػػػف ُىػػػ  ىنهػػػل ر، ىػػػف ىلئشػػػ  رضػػػ  للاْاػػػبَ   بػػػف لىز  كَ رْ  لىػػػد بػػػف أبػػػ  لىص 

 .(٘ٔ)مرفكًىل
هُ ك  لَرُقْطِن ّ  َأْ َرَْ  لِ، ىف ِىَرلؾ بف ملىؾ، ذ  ، ىف  لىد لىحَ (ٙٔ)يحا  بف مطر ِمْف َطِرْيقِ  لىد 
 

                                                           

 (.ٕٔٔ٘٘ـ / رقٜٕٖ/ ٕٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٔ)
 (.ٖٚ( للىتبلر ف  لىنلَّخ كلىمنَّكخ مف لآل لر ى حلزم  )صٕ)
 (.ٓ٘ٗ/ رقـ ٕٜ/ ٔ)  ّ قِ ( لىَّنف لىكبرػ ى باهق  كف  ذا ه لىْكهر لىن  ٖ)
( ى   بف ىلصـ بف صهاب لىكلَّط ، لىتيم ، َمْكَلُهـ، صدكؽ ا ط ِ كيصر، كرم  بلىتشيع، مف لىتلَّع ، ملت ٗ)

ر )ص  َّن  إحدػ كملئتاف كقد َْ  (.ٛ٘ٚٗ/ رقـ ْٖٓٗلكز لىتَّعاف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص ِ َق ،  بت، فقيه، ىلىـ، ْكلد، مْلهد، لرؾبَ ىبد للا بف لىمُ  (٘)  (.ٕٙٔ. َّبق تْر
 (.ٖٚ( للىتبلر ف  لىنلَّخ كلىمنَّكخ مف لآل لر ى حلزم  )صٙ)
مته )ص ِ َق ،  بت، ك ار لىتدىيس كلإلرَّلؿ لى ف  ،ُهَشْيـ بف بشار (ٚ)  (.ٕٕٓ. َّبق تْر
 (.ٖٛ/ رقـ ٗٛ( نلَّخ لىحداث كمنَّك ه لبف شلهاف )صٛ)
مته )ص ؼ، ِ َق ،  بترِ قَ نْ مكَّ  بف إَّملىاِ لىمِ  (ٜ)  (.ٙٚٔ. َّبق تْر
 (.ٙٔٔٙ/ رقـ ٖٕٗ/ ٗ( شرح معلن  لآل لر ى طحلكؼ )ٓٔ)
 (.ٕٓٓ٘٘/ رقـ ٜٖٔ/ ٕٗ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٔٔ)
لَرُقْطِن ّ ( َّنف ٕٔ)  (.ٛٙٔ/ رقـ ٜٙ/ ٔ) لىد 
مته )ص ِ َق ، تغار قبِ مكته ب ةث َّناف، ىبد لىمْاد( ىبد لىكهلب بف ٖٔ)  (.ٖ٘ٗ. َّبق تْر
مته ، ِ َق ، متقف.ازيد بف هلركف  (ٗٔ)  (.ٕٕٚ)ص  َّبق تْر
 (.ٖٛ/ رقـ ٗٛ( نلَّخ لىحداث كمنَّك ه لبف شلهاف )ص٘ٔ)
بْرح أك  لْىُبَ لِرؼّ نه: ِىكِرم  بف َىّملر، كىـ اتك ـ فيه : ََِّمَع ِهَةؿ ْبف َِّرلج، كَرَكػ ىَ لْىُبَ لِرؼّ ( َيحا  ْبف َمَطر، قلؿ ٙٔ)

 (.ٖٗٓٔ/ رقـ ٖ٘ٓ/ ٛ) ِىْ ُبَ لِرؼّ تعداِ. لىتلريخ لىكبار 
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 .(ٔ)ىف ىلئش  رض  للا ىنهل، ببعض لى فع مرفكًىل
ػػػهُ ك  عَفػػػر ْبػػػِف  ، َىػػػفْ (ٖ)، ىػػػف َبكػػػر(ٕ)لْبػػػِف ُبَكاػػػر ِمػػػْف َطِرْيػػػقِ فػػػ  لىتػػػلريخ لىكباػػػر  لْىُبَ ػػػلِرؼّ  َأْ َرَْ َْ
ُِ ْاػػبَ ، َىػػْف ِىػػَرلٍؾ، َىػػْف ُىػرك  بػػف لىز  (ٗ)َرِبيَعػ َ  ر، َأف  َىلِئَشػػَ  رضػػ  للا ىنهػل َكلَنػػْت ُتْنِكػػُر َقػػكَىُهـ: "ل ُتَّْػػَتْقَب
 .(٘)لْىِقْبَ ُ "

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
ػ بط كىػـ ُاتػلبع، إَّنلدو ضعاف ًْدل   ف فيه  لىد بف أب  لىص  ت مْهكؿ لىحػلؿ مػف ْهػ  لىض 

ند، كلنقطلع، كى ِ أ رػ ُأشار إى  بعضهل إشلر  مف  ةؿ أقػكلؿ لىع مػلِ، كمػف  كفيه لضطرلب ف  لىَّ 
ػعيف  ع إى  لىَِّّ َّػ   لىض   َرِحَمػُه للُا َتَعػلَى ى شػاخ ل ىبػلن   (ٙ)أرلد لىت فصاِ لىكلف  كلىكلف  ف  بيلنهل ف اْر

 فقد كف  ككف  ف  بيلنهل.
ف كػلف  َأْحَمد ْبف َحْنَبَُِّئِ لإلملـ  ىف هذل لىحداث، فقلؿ: "هك أحَّف مل ركؼ ف  لىر  ص ، كلم

ه حَّف" ، كقلؿ لبف أب  حلتـ لىر لزؼ: "َكَتَب ِإَى   َىِ    ْبػُف َأِبػ  َطػلِهٍر، َنػل َأْحَمػُد ْبػُف (ٚ)مرًَّة، فإف م ْر
ِ  ُمَحم د ػْ ِت، َىػْف  - َمػد ْبػف َحْنَبػَِأحْ يعنػ   –ْبِف هػلن ِ، ََّػِمْعُت َأَبػل َىْبػِد ّللا  َكَذَكػَر َحػِداَث َ لِىػِد ْبػِف لىص 

ُىػػكل َمْقَعػػِدؼ ِإَىػػ  لْىِقْبَ ػػِ "، َفَقػػلَؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصِىػػَرلِؾ ْبػػِف َملِىػػٍؾ، ىػػَفْ َىلِئَشػػَ  َرِضػػَ  ّللا ُ َىْنَهػػل، َىػػِف لىن ِبػػ ِّ  َقػػلَؿ: "َحكِّ
، فَ  ٌِ َملِىػػٍؾ، َقػلَؿ: ََّػِمْعُت َىلِئَشػَ  َرِضػَ  ّللا ُ َىْنَهػػل َفػَأْنَكَرُو، َكَقػلَؿ: ِىػَرلُؾ ْبػُف َملِىػػٍؾ َىػُه: ِىػَرلُؾ ْبػُف  ُقْ ػتُ ُمْرََّػ

 ُقْ ػػُت:؟ ِمػػْف َأْاػػَف ََّػػِمَع َىلِئَشػػَ  َملَىػػُه َكِىَعلِئَشػػَ ؟ ِإن َمػػل َاػػْرِكؼ َىػػْف ُىػػْرَكَ ، َهػػَذل َ َطػػٌأ، َقػػلَؿ ِىػػ : َمػػْف َرَكػ َهػػَذل
ِِ َىػْيَس ِفيػِه ََّػِمْعُت، َكَقػلَؿ َغْاػُر َحم لُد ْبُف َََّ مَ  ، َفَقلَؿ: َرَكلُو َغْاُر َكلِحٍد َىػْف َ لِىػٍد لْىَحػذ ل ِِ َ ، َىْف َ لِىٍد لْىَحذ ل

 .(ٛ)َكلِحٍد َأْيًضل َىْف َحم لِد ْبِف َََّ َمَ  َىْيَس ِفيِه ََِّمْعُت"
عَفػر لْبػِف ُبَكاػر، ىػف  َطِرْيػقِ  ِمفْ ف  لىتلريخ لىكبار بعد ركلاته مكقكًفل  لْىُبَ لِرؼّ كقلؿ  َْ َبكػر، َىػْف 
ُِ ْاػبَ ، َىْف ِىَرلٍؾ، َىْف ُىػرك  بػف لىز  ْبِف َرِبيَع  ر، َأف  َىلِئَشػَ  رضػ  للا ىنهػل َكلَنػْت ُتْنِكػُر َقػكَىُهـ: "ل ُتَّْػَتْقَب

"  .(ٜ)لْىِقْبَ ُ ": "َكَهَذل َأَصد 

                                                           

لَرُقْطِن ّ ( َّنف ٔ)  (.٘ٙٔ/ رقـ ٜٗ/ ٔ) لىد 
مته )ص ِ َق  ف  لى  ْاث، كتك مكل ف  َّملىه مف ملىؾ، راْ كَ ( يحا  بف ىبد للا بف بُ ٕ)  (.ٕٖٕ. َّبق تْر
( بكر بف مضر بف ُمَحم د بف حكيـ لىمصرؼ، أبك ُمَحم د أك أبك ىبد لىم ؾ، ِ َق   بت، مف لى لمن ، ملت َّن   ةث أك ٖ)

ر )ص  َْ  (.ٔ٘ٚ/ رقـ ٕٚٔأربع كَّبعاف كىه ناف كَّبعكف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته )ص ِ َق  ،ربيع  ( ْعفر بفٗ)  (.ٕٕٙ. َّبق تْر
 (.ٖ٘٘/ رقـ ٘٘ٔ/ ٖ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٘)
 (.ٜٚٗ/ رقـ ٖٗ٘/ ٕ( َّ َّ   ل حلداث لىضعيف  كلىمكضكى  كأ رهل لىَّا  ف  ل م  ىةىبلن  )ٙ)
هشرح لبف  ُاْنَظر:( ٚ) َْ ب ) لىتِّْرِمِذؼّ شرح ى ِ  (،ٛٔٔ ىمغ طلؼ )ص َمل  (.ٖ٘٘/ ٔلبف ْر
 (.ٙٓٙ/ رقـ ٕٙٔ( لىمرلَّاِ لبف أب  حلتـ )صٛ)
 (.ٖ٘٘/ رقـ ٘٘ٔ/ ٖ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٜ)
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: "كأمل حداث ىلئش  فهك َّلقط   نه  ىف  لىد  - ِ َق كهك  -لِ ذ  ركلي   لىد لىحَ كقلؿ لبف حـز
بف أب  لىص ت كهك مْهكؿ ل ادرػ مف هك، كأ طأ فيه ىبد لىرزلؽ فركلو ىػف  لىػد لىحػذلِ ىػف ك اػر 
بف لىص ت، كهذل أبطِ كأبطِ   ف  لىدل لىحذلِ ىـ اػدرؾ ك اػر بػف لىصػ ت،  ػـ ىػك صػد ىمػل كػلف ىهػـ 

صػ   ِ لىنهػ    ف مػف لىبلطػِ لىمحػلؿ أف يكػكف رَّػكؿ للا فيه حْ ،  ف نصه اباف أنه إنمل كػلف قبػ
انهػػلهـ ىػػف لَّػػتقبلؿ لىقب ػػ  بػػلىبكؿ كلىغػػلئط  ػػـ انكػػر ى ػػاهـ طلىتػػه فػػ  ذىػػؾ، هػػذل مػػل ل  للا ى يػػه كَّػػ ـ

 .(ٔ)كل ذك ىقِ، كف  هذل لى بر إنكلر ذىؾ ى اهـ" ُمَِّْ ـيظنه 
ـُ (ٖ)ز: "حػػداث مع ػػكؿ"، كقػػلؿ لبػػف ُمَفػػك  (ٕ): "لى بػػر ُمنكػػر"لىػػذ َهِب كقػػلؿ  َمػػل ، كقػػلؿ لبػػف لىقػػيـ: "َرَكلُو لإْلِ

ْف َكػػػلَف ُمْرََّػػػًة، َكَىِكػػػف  َهػػػَذل لْىَحػػػِداَث َقػػػْد َطَعػػػَف فِ  يػػػِه َأْحَمػػػُد، َكَقػػػلَؿ: ُهػػػَك َأْحََّػػػُف َمػػػل ُرِكَؼ ِفػػػ  لىر ْ َصػػػِ ، َكلِم
ـْ ُاْ ِبتُػػكُو، لْىُبَ ػػلِرؼّ  ػػِ  لْىَحػػِداِث، َكَىػػ ـِ َأْحَمػػَد َتْ ِباتَػػُه َكَل َتْحَِّػػاَنُه، َقػػلَؿ  َكَغْاػػُرُو ِمػػْف َأِئم  َمػػل َكَل َيْقَتِضػػ  َكػػَةـُ لإْلِ
ِِ لْىَكِباِر" لىتِّْرِمِذؼّ  ِ  (ٗ)ِف  ِكَتلِب "لْىِعَ  َِ  ُمَحم دَىُه: َََّأْىُت َأَبل َىْبِد ّللا  َىْف َهػَذل لْىَحػِداِث  لْىُبَ لِرؼّ ْبَف ِإََّْملِىا

ِحيُد ِىْنِدؼ َىْف ىلئش  ِمْف َقْكِىَهل لْنَتَه ، َفَقلَؿ: َهَذل َحِداٌث فِ  )يعن  لبف لىقيـ(:  ُقْ ُت:يِه لْضِطَرلٌب، َكلىص 
ـْ َيََّْمْع ِمْنَهل، َكَقْد َرَكلُو َىْبُد لىْ  َكه لِب لى  َقِف   َىْف َكَىُه ِى  ٌ  ُأْ َرػ، َكِهَ  لْنِقَطلُىُه َبْاَف ِىَرلٍؾ كىلئش ، َفِإن ُه َى

ٍِ َىْف ىلئش ، َكَىُه ِى  ٌ  ُأْ َرػ، َكِهػَ  َضػْعُف  لىػد بػف أبػ  لىصػ ت"َ لىِ  ِِ َىْف َرُْ ٍد لْىَحذ ل
. كللا تعػلى  (٘)

 أى ـ.
ادسة -ٗٓٔ , من الس   .(ٙ))ق( َزْيُد ْبُن َأْيَمنس

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٚ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٛ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
اِد ِفْيِو:  ، (ٓٔ)كك قه لىعرلق  ،(ٜ)لى َِّقلتف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 

 
                                                           

 (.ٕٜٔ/ ٔ( لىمح   بلآل لر لبف حـز )ٔ)
ـ بدرلَّته ف  لىدرلَّ  لىتطبيقي  ى   (، يعن  لى بر لىذؼ َّنقك ٕٖٕٗ/ رقـ ٕٖٙ/ ِٔمْاَزلُف لإِلْىِتَدلؿ ِى ذ َهِبّ  )( ٕ)

 مركيلته.
ر )( ٖ) َْ (، يعن  لىحداث لىذؼ َّنقـك بدرلَّته ف  لىدرلَّ  لىتطبيقي  ى   ٖٛٔ/ رقـ ٘ٛ/ َٖتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 مركيلته.
كىهل". لىع ِ لىكبار ىف هذل لىحداث، فقلؿ: هذل حداث فيه لضطرلب، كلىصحيد ىف ىلئش  ق لً ُمَحم د( نصه: "فَّأىت ٗ)

 (.ٙ/ رقـ ٕٗى ترمذؼ )ص
 (.ٖٔ٘/ ٕ( زلد لىمعلد ف  هدؼ  ار لىعبلد لبف لىقيـ )٘)
ر )( ٙ) َْ  (.ٜٕٔٔ/ رقـ ٕٕٕص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.   ٕٗٚٔ/ رقـ ٘ٔٗ/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٚ)
ر )( ٛ) َْ  (.ٜٕٔٔرقـ  /ٕٕٕص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٗٛٛٚ/ رقـ ٖٗٔ/ ٙلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٜ)
 (.ٖٜٓٔ/ رقـ ٚٔٙ/ ٕفتد لىغفلر لىْلمع  حكلـ َّن  نبانل لىم تلر ى ر بلى  ) ُاْنَظر:( ٓٔ)
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 .(ٕ)قلؿ لبف حْر:  ق كك ، (ٔ)كلىبكصارؼ 
، كقد ك قه لبف كلبف حْر ف  لىمكضع لآل ر، ككلفقل فيه لىن قلد لىذ َهِب كمل قلؿ  ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
 تعلى  أى ـ. . كللاحْر ف  مكضع آ ر

َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ
هأ رج ىه لبف  َْ   حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : َمل

هلبف  َقلَؿ لإِلَملـُ  َْ َ َنل َىْمػُرك ْبػُف ََّػك لٍد لْىِمْصػِرؼ َرِحَمػُه للُا َتَعػلَى  َمل ِ ْبػُف َكْهػ(ٖ): َحػد  ، (ٗ)بٍ ، َحػّدَ َنل َىْبػُد ّللا 
، َىػْف (ٚ)، َىػْف َزْيػِد ْبػِف َأْيَمػَف، َىػْف ُىَبػلَدَ  ْبػِف ُنََّػ (ٙ)ْبِف َأِب  ِهػَةؿٍ ، َىْف ََِّعاِد (٘)َىْف َىْمِرك ْبِف لْىَحلِرثِ 

 ِ ِِ رضػػ  للا ىنػػه، َقػػلَؿ: َقػػلَؿ َرَُّػػكُؿ ّللا  ْرَدل ػػَةَ  َىَ ػػ   َاػػكْ ملسو هيلع هللا ىلصَأِبػػ  لىػػد  ُمَعػػِ ، َفِإن ػػُه َمْشػػُهكٌد : "َأْكِ ػػُركل لىص  ُْ ـَ لْى
ف  َأَحًدل َىْف ُيَص َِّ  َىَ    ِإل  ُىِرَضػْت َىَ ػ   َصػَةُتُه َحت ػ  َيْفػُرَغ ِمْنَهػل"، َكَبْعػَد  تُ ُقْ ػَقػلَؿ:  َتْشَهُدُو لْىَمَةِئَكُ ، َكلِم

ـَ َىَ   لْ َ  ِ َح ٌّ ُاْرَزؽُ لْىَمْكِت؟ َقلَؿ: "َكَبْعَد لْىَمْكِت، ِإف  ّللا َ َحر  "، َفَنِب   ّللا  ِِ ََّلَد لْ َْنِبَيل ْْ َِ َأ ْرِض َأْف َتْأُك
(ٛ). 

 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هِ  ِْ هلبف  لْنَفَرَد ِبَتْ ِرْي َْ ت . َمل  مف دكف أصحلب لىكتب لىَِّّ

 
                                                           

لْ  ف  زكلئد لبف ٔ) ه( مصبلح لىْز َْ  (.ٕٓٙ/ رقـ ٜ٘/ ٕى بكصارؼ ) َمل
 (.ٖٓٚ/ رقـ ٜٖٛ/ ٖ) لىمصدر نفَّه( ٕ)
، مف لىحلدي  ىشر ، ملت َّن   مس كأربعاف. ِ َق لىبصرؼ،  ُمَحم دف َّك لد بف ل َّكد بف ىمرك لىعلمرؼ، أبك ( ىمرك بٖ)

ر ) َْ  (.ٙٗٓ٘/ رقـ ٕٕٗصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مته ، ِ َق ، حلفع، ىلبد.ىبد للا بف كهب (ٗ)  (.ٓٚ)ص  َّبق تْر
   أاكب، ِ َق ، فقيه، حلفع، مف لىَّلبع ، ملتي  مَ ىمرك بف لىحلرث بف يعقكب ل نصلرؼ، َمْكَلُهـ، لىمصرؼ، أبك أُ  (٘)

ر )قديمًل قبِ لى مَّاف كملئ .  َْ  (.ٗٓٓ٘/ رقـ ٜٔٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
مصرؼ، قاِ مدن  ل صِ، كقلؿ لبف اكنس: بِ نشأ بهل، مف ، أبك لىعةِ لىَمْكَلُهـبف أب  هةؿ لى  ْاِ  ، ( َّعاد ٙ)

لدَّ ، ملت بعد لى ة اف، كقاِ قب هل، كقاِ قبِ لى مَّاف بَّن . قلؿ لبف َّعد: ككلف  إف شلِ للا، كقلؿ  ِ َق لىَّ 
لْ :  ِ  ّ يقكؿ: مل أدرؼ أؼ ش ِ حدا ه ا  ط ف  ل حلداث،  َأْحَمد ْبف َحْنَبِكلف  صدكؽ لىَّ  ْْ : ِ َق ، كقلؿ كقلؿ لىِع

لبف ِحب لف ف  مكضع آ ر: ككلف أحد لىمتقناف  أبك حلتـ: ل بأس به، كذكرو لبف ِحب لف، كلبف َ َ ُفكف ف  لى َِّقلت، كقلؿ
اف، كقلؿ لبف حْر: كأهِ  لْ  حك  ىف أحمد صدكؽ لىفضِ ف  لىدِّ ، ىـ أر لبف حـز ف  تضعيفه َّ فًل  إل أف لىَّ 

(، مشلهار ٕٙٓٗ/ رقـ ٖٙ٘/ ٚلىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد ) ُاْنَظر:. ِ َق  ُقْ ُت:ضع آ ر، أنه ل ت ط، كك قه ف  مك 
ِ  ّ  لى َِّقلت(، معرف  ٕ٘٘ٔ/ رقـ ٖٔٓ/ ٔى ملِ ل مصلر ) ْْ ُِ لْبِف َأِب  (، ٙٙ٘/ رقـ ٜٛٔ/ ٔ) ِىْ ِع ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ لى

(، ٖٗٚ/ ٙلى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٕٕ٘ٓ/ رقـ ٖ٘ٙ/ ِ٘ب لىَكَملؿ ِىمغ طلؼ )ِإْكَملُؿ َتْهِذاْ (، ٖٔٓ/ رقـ ٔٚ/ َٗحلِتـ )
ر ) َْ ر )(، ٕٓٔٗ/ رقـ ٕٕٗص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح َْ  (.ٖٓٚ/ رقـ ٜٖٛ/ َٖتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

َتْقِرْيُب ، فلضِ، مف لى لى  ، ملت َّن   ملن  ىشر .  ِ قَ ( ُىَبلَد  بف ُنََّّ  لىِكْنِدؼ، أبك ىمر لىشلم ، قلض  طبري ، ٚ)
ر ) َْ  (.ٖٓٙٔ/ رقـ ٕٜٕص لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ه )( ٛ) َْ  (.ٖٚٙٔ/ رقـ ٙ٘٘/ ََُّٕنُف لْبف َمل
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 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
": "زيد بف أيلْىُبَ لِرؼّ قلؿ  إَّنلدو ضعاف   ف فيه لنقطلع، ٌِ مػف َىػْف ُىبػلد  ْبػف ُنََّػّ ، ُمرَّػ

(ٔ) ،
: "إَّػػػػنلدو حَّػػػػف  إل أنػػػػه غاػػػػر لىُمَ قِّػػػػفقػػػػلؿ لبػػػػف  ،ِ َقػػػػ كزيػػػػد بػػػػف أيمػػػػف ىػػػػـ ُاتػػػػلبع كل يضػػػػرو ذىػػػػؾ   نػػػػه 

لىػػه  قػػلت، إل أف فيػػه لنقطلًىػػل"لىتِّْرِمػػِذؼّ ، كقػػلؿ لىعرلقػػ  فػػ  شػػرح (ٕ)متصػػِ" ، كقػػلؿ لبػػف حْػػر: (ٖ): "ْر
لىه  قلت ، كقلؿ لىبكصارؼ: "هذل إَّػنلد (ٗ)زيد بف أيمف ىف ىبلد  بف ُنََّّ  مرَِّ" لِرؼّ لْىُب َ ىكف قلؿ  "ْر

ْرَدلِ مرَّػ  ، قلىػه لىَعَةئػ    لىه  قلت إل أنه منقطع ف  مكضعاف: ىبلد  بف ُنََّّ  ركلاته ىف أب  لىد  ْر
 .(٘)"لْىُبَ لِرؼّ كزيد بف أيمف ىف ُىَبلد  بف ُنََّّ  مرَّ  ، قلىه 

ـَْرَحِبــيُّ )ق( َعْبــُد هللا   -٘ٓٔ َمــاَن ا ـْ , الط وِيــل, مــن الحاديــة (ٙ)ِبــُن َعْبــِد اْلُمــْؤِمِن ْبــِن ُع , اْلَواِســِطيُّ
 .(ٚ)عشرة

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٛ)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٜ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
اِد ِفْيِو:  .(ٓٔ)تلى َِّقلف   ِحب لفذكرو لبف  َأْقَواُل النُّل 

 كمل قلؿ لبف حْر. كللا تعلى  أى ـ. َمْقُبْكؿ ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

هأ رج ىه لبف  َْ  حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : َمل
هلبف  َقلَؿ لإِلَملـُ  َْ َ َنل َىْبدُ َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َمل ِ ْبُف َىْبِد لْىُمْؤِمِف لْىَكلَِِّط   َقلَؿ:  : َحد   ّللا 

 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٕٛٛٔ/ رقـ ٖٚٛ/ ٖ) ِىْ ُبَ لِرؼّ ( لىتلريخ لىكبار ٔ)
 (.ٕٛٛ/ ٘) لىُمَ قِّفكبار لبف ( لىبدر لىمنار ف  ت ريس ل حلداث كلآل لر لىكلقع  ف  لىشرح لىٕ)
 (.ٖٜٓٔ/ رقـ ٚٔٙ/ ٕفتد لىغفلر لىْلمع  حكلـ َّن  نبانل لىم تلر ى ر بلى  ) ُاْنَظر:( ٖ)
ر )( ٗ) َْ  (.ٖٓٚ/ رقـ ٜٖٛ/ َٖتْهِذْاُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
لْ  ف  زكلئد لبف ٘) ه( مصبلح لىْز َْ  (.ٕٓٙ/ رقـ ٜ٘/ ٕى بكصارؼ ) َمل
ْمعلن  )( لَ ْرَحبِ ٙ)  (.ٜٔ/ رقـ ٙ٘ٔ/ ٔ : هذو لىنَّب  إى  بن  أرحب، كهك بطف مف َهْمدلف. ل نَّلب ى َّ 
ر )( ٚ) َْ  (.ٖٛٗٗ/ رقـ ٕٖٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٖٕٛ/ رقـ ٓٚ٘/ ٔلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٛ)
ر )( ٜ) َْ  (.ٖٛٗٗ/ رقـ ٕٖٔص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٕٜٖٓٔ/ رقـ ٖٙٙ/ ٛلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٓٔ)
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َ َنل َىػػػْكُف ْبػػػُف ُىَمػػػلَر َ  َ َنل َرْكُح ْبػػػُف لْىَقلَِّػػػـِ  (ٔ)َحػػػد  ِ ْبػػػِف ُىَمػػػرَ (ٕ)َقػػػلَؿ: َحػػػد  ، َىػػػْف َىْمػػػِرك ْبػػػِف (ٖ)، َىػػػْف ُىَبْاػػػِد ّللا 
وِ (٘)، َىػػْف َأِبيػػهِ (ٗ)ُشػػَعْابٍ  ػػدِّ َْ ، َىػػْف 

، َقػػلَؿ: "َمػػْف َحَ ػػَف َىَ ػػ  َيِمػػاٍف َفػػَرَأػ َغْاَرَهػػل َ ْاػػًرل ِمْنَهػػل ملسو هيلع هللا ىلص   ، َأف  لىن ِبػػ(ٙ)
 .(ٚ)َفْ َاْتُرْكَهل، َفِإف  َتْرَكَهل َكف لَرُتَهل"

  َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
هُ   .(ٓٔ)ِبِمْ ِ هِ  ،(ٜ)لط، ىف َ ِ يَف  ْبف  ي(ٛ)ىف أب  َّعاد مكى  بن  هلشـ َأْحَمد ْبف َحْنَبِ َأْ َرَْ
ػػهُ ك  َأْحَمػػد ْبػػف ) ِكَةُهَمػػل، (ٖٔ)لىَبْاَهِقػػ ّ ه ِمػػْف َطِرْيِقػػ، ك (ٕٔ)َأُبػػك َدلُكد، ك (ٔٔ)أيًضػػل َأْحَمػػد ْبػػف َحْنَبػػِ َأْ َرَْ
 ( َأُبك َدلُكد، ك َحْنَبِ

 

                                                           

: ىكف بف ىملر  َتْعِرُؼ لْىُبَ لِرؼّ لىبصرؼ، مف لىت لَّع ، ملت َّن  ل نت  ىشر . قلؿ  ُمَحم د( َىْكف بف ُىَملر  لىَقْيَّ ، أبك ٔ)
: ُزْرَى لؿ أبك حلتـ، كأبك َكُتْنِكُر، كقلؿ أبك حلتـ: ضعاف لىحداث، كقلؿ ف  مكضع آ ر: أدركته كىـ أكتب ىنه، كق

د ف  ركلاته صدكق: كلف ِحب لف: ضعاف، كقلؿ لبف َأُبك َدلُكدمنكر لىحداث، كقلؿ  ًل، ممف ك ر  طؤو حت  ْك
، كقلؿ أبك ُنعيـ: ركػ ىف حماد لىطكيِ كهشلـ بف حَّلف لى َِّقلتلىمق كبلت، فبطِ لإلحتْلج به  إل فيمل كلفق 

ضعاف كمل قلؿ لبف  ُقْ ُت:دؼ: كمع ضعفه يكتب حدا ه، قلؿ لبف حْر: ضعاف، لىمنلكار ل ش ِ، كقلؿ لبف ى
ُِ لىَحِدْاِث لْبف َأِب  َحلِتـ )(، ٖٛٗٔ/ رقـ ٕٖٛ/ ٖلىضعفلِ لىكبار ى عقا   ) ُاْنَظر:حْر.  / رقـ ٙٓٗ/ ِٙىَ 
ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )(، ٖٕٕٙ ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ لؿ ِىْ ِمزِّؼ )َتْهِذاْ (، ٕٓٙٔ/ رقـ ٖٛٛ/ ٙلى َْ ِِ لىرِّ / ُٕٕب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
(، ٓٛٔ/ رقـ ٕٗٔ/ ٔ(، لىضعفلِ  ب  ُنَعْيـ )ٗٗٛ/ رقـ ٜٚٔ/ ٕ) ِحب لف(، لىمْركحاف لبف ٗ٘٘ٗ/ رقـ ٖٙٗ

لؿ لْبِف َىِدؼ ) َْ ِِ لىرِّ ُِ ِف  ُضَعَفل َْ (، ٚٗ٘ٔ/ رقـ ٕٓٔ/ ٚلىَكلِم / رقـ ٖٗٗص ر )َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٕٕ٘ٗ.) 

مته ، ِ َق ، حلفع.ح بف لىقلَّـكْ ( رَ ٕ)  (.٘٘)ص  َّبق تْر
مته )ص ( ىباد للا بف ىمرٖ)  (.ٕ٘ٔ،  ق ،  بت. َّبق تْر
مته ، صدكؽ باْ عَ ( ىمرك بف شُ ٗ)  (.ٜٖٓ)ص  َّبق تْر
مته )ص ِ َق ، نباِ، فقيه ،ُشَعْاُب بف لى  ْاث (٘)  (.ٗٓٔ. َّبق تْر
مته )ص ِ َق ،  بت، فقيه، إملـ مشهكر ،لى  ْاث بف َّعد (ٙ)  (.ٗٓٔ. َّبق تْر
ه )ٚ) َْ  (.ٕٔٔٔ/ رقـ ٕٛٙ/ ٔ( ََُّنُف لْبف َمل
ْرَدَق ،  ،مكى  بن  هلشـ ،( ىبد لىر حمف بف ىبد للا بف ىباد لىبصرؼ، أبك َّعادٛ) َْ ربمل أ طأ،  صدكؽ نزيِ مك ، ىقبه 

ر )مف لىت لَّع ، ملت َّن  َّبع كتَّعاف.  َْ  (.ٜٖٛٔ/ رقـ ٖٗٗصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ر )، مف لىَّلبع ، ملت َّن  َّتاف. َمْقُبْكؿ ، رَ اْ بَ أبل هُ  :ُيْكَن يف  بف  يلط، (   ٜ) َْ / رقـ ٜ٘ٔصَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ٔٚٗٗ.) 
 (.ٖٙٚٙ/ رقـ ٖٛٗ/ ٔٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٓٔ)
 (.ٜٜٓٙ/ رقـ ٛٙ٘/ ٔٔ) َأْحَمد ْبف َحْنَبِ( مَّند ٔٔ)
 (.ٕٖٗٚ/ رقـ ٕٕٛ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٕٔ)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َبْاَهِقّ  )( ٖٔ)  (.ٜٜ٘ٛٔ/ رقـ ٜ٘/ ٓٔلىَّ 
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ِ ْبِف َبْكرٍ  ِمْف َطِرْيقِ  ِ ْبػِف لْ َْ ػَنسِ (ٔ)َىْبِد ّللا  )َ ِ يَفػ   ِكَةُهَمػلكفيػه زيػلد    ِبِمْ ِ ػهِ ، (ٕ)، ىػف ُىَبْاػِد ّللا 
ِ ْبِف لْ َْ َنِس( َىْف َىْمِرك ْبِف ُشَعْاٍب، به.ْبف  ي  لط، ُىَبْاِد ّللا 

 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:
ِ ْبُف َىْبِد لْىُمْؤِمِف لْىَكلَِِّط    كَىْكف بف ُىَملر  متفق ى    ،َمْقُبْكؿإَّنلدو ضعاف   ف فيه َىْبُد ّللا 

فاهمػػل ضػػعف كمػػل هػػك مكضػػد فػػ   ِكَةُهَمػػلك  ،ىنػػد أحمػػد كأبػػ  دلكد ُمَتلَبَعػػ  َنلِقَصػػ قػػد ُتكبعػػل ضػػعفه، ك 
َقػػلتلىت  ػػريس، كقػػد  ػػلىفكل مػػع ضػػعفهـ  : "َكْىُيَكفِّػػْر َىػػْف ملسو هيلع هللا ىلص: "لْ ََحلِداػػُث ُك  َهػػل َىػػِف لىن ِبػػ ِّ َأُبػػك َدلُكد، َقػػلَؿ لى ِّ

ِحيَحِ  لىَبْاَهِق ّ ، كقلؿ (ٖ)َيْعَبُأ ِبِه" َيِماِنِه ِإل  ِفيَمل َل  َكلَيلِت لىص  : "َكَقْد ُرِكَؼ ِف  َهَذل لْىَحِداِث ِزَيلَدٌ  ُتَ لِىُف لىرِّ
ٍه آَ َر َأْضَعَف ِمْف َهَذل"(ٗ)"ملسو هيلع هللا ىلصَىِف لىن ِب ِّ  ْْ ، كقلؿ ف  مكضع آ ر: "َكُرِكؼ َذِىَؾ ِمْف َك

(٘). 
بأف لىكفلر  لزم  ىمف َحنث ف  يمانه،  ملسو هيلع هللا ىلصنطقت ل  بلر لى  لبت  ىف رَّكؿ للا  كقلؿ لى طلب : "قد

َأُبػك كقػلؿ ، (ٛ)كحػداث أبػ  هريػر  (ٚ)، كحػداث أبػ  مكَّػ  ل شػعرؼ (ٙ)كهك حداث ىبد لىػر حمف بػف ََّػُمَر 
ػػندؼ: "فػػ  إَّػػنلدو ىػػكف بػػف ، كقػػلؿ (ٜ)ككػػذىؾ ْػػلِت ل حلداػػث بػػذكر لىكفػػلر  إّل مػػل ل يعبػػأ بػػه" َدلُكد لىَِّّ

كذىػػػػؾ ىم لىفتػػػػه  ُقْ ػػػػُت:، (ٔٔ)، كقػػػػلؿ ل ىبػػػػلن : "منكػػػػر بهػػػػذل لى فػػػػع"(ٓٔ)ُىمػػػػلر  كهػػػػك متفػػػػق ى ػػػػ  ضػػػػعفه"
ػػحيح  لىتػػ  ْػػلِ فاهػػل: ""َفْ َيْأِتَهػػل، َكْىُيَكفِّػػْر َىػْف َيِماِنػػِه" كمػػل صػػرح بػػذىؾ  َرِحَمػػُه للُا  َأُبػػك َدلُكدل حلداػث لىص 

 ى   كأى ـ.. كللا أ َتَعلَى 
 

                                                           

 ، أبك كهب لىبصرؼ نزيِ بغدلد، ِ َق  حلفع، مف لىتلَّع ، ملت ف  لىمحـر  ِ لهِ لىبَ  ، مِ هْ ( ىبد للا بف بكر بف حباب لىَّ  ٔ)
ر )ص َْ  (. ٖٕٖٗ/ رقـ َّٜٕٚن   ملف كملئتاف. َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

صدكؽ، قلؿ لبف ِحب لف كلف ا ط ِ ك ارًل، مف لىَّلبع . َتْقِرْيُب  ،لزز  أبك ملىؾ لى َ  ، عِ  َ ( ىباد للا بف ل  نس لىن  ٕ)
ر )ص  َْ  (. ٕ٘ٚٗ/ رقـ ٜٖٙلىت ْهِذْاِب لْبِف َح

 (.ٕٖٗٚ/ رقـ ٕٕٛ/ ََُّٖنُف َأِب  َدلُكد )( ٖ)
َنُف لىُكْبَرػ ِىْ َباْ ( ٗ)  (.ٜٛ٘ٛٔ/ رقـ ٜ٘/ َٓٔهِقّ  )لىَّ 
 (.ٜٜ٘ٛٔ/ رقـ ٜ٘/ ٓٔ) لىمصدر نفَّه( ٘)
 (.ٕٕٙٙ/ رقـ ٕٚٔ/ ٛ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٙ)
 (.ٛٔٚٙ/ رقـ ٙٗٔ/ ٛ) لىمصدر نفَّه( ٚ)
 (.ٓ٘ٙٔ/ رقـ ٕٔٚٔ/ َٖصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٛ)
 (.ٜٗ/ ٗ( معلىـ لىَّنف ى  طلب  )ٜ)
ندؼ ٓٔ) ه ) ى   ََُّنِف لْبف( حلشي  لىَِّّ َْ  (.ٕٔٔٔ/ رقـ ٛٗٙ/ َٔمل
/ رقـ ٕٗ٘/ ٖ(، َّ َّ   ل حلداث لىضعيف  كأ رهل لىَّ ِ ف  ل م  ىه )ٙ/ رقـ ٛٙٔ/ ٚ( إركلِ لىغ اِ ىألىبلن  )ٔٔ)

ٖٔٙ٘.) 
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ٔٓٙ-  , , َأُبـو َعْبـِد هللا اْلَبْصـِريُّ , ويلـال: اْلِعْجِمـيُّ , ويلال: اْبـُن َبِشـْيرس الت ِميِمـيُّ )ق( ُمَفاِرُب ْبُن َحْزنس
, من الـ الـة  .(ٔ)ومنيم من غاير بين اْلِعْجِمي والت ِميِمي, وبين ابن َحْزنس وابن َبِشْيرس

: َقلَؿ ل َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (ٕ)ِ َق ىذ َهِب   َْ  .(ٖ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
ـاِد ِفْيــِو: فػػ   ِحب ػلف، كذكػػرو لبػف (٘)"ِ َقػ ، كقػلؿ لىعْ ػ : "(ٗ)قػلؿ لبػف َّػػعد: "كػلف ق اػِ لىحػػداث" َأْقـَواُل النُّل 

 .(ٙ)لى َِّقلت
، ىق   َمْقُبْكؿد ف  تك يقه، كقكؿ لبف حْر فيه: ل، كقد كلفق لىن ق  لىذ َهِب ، كمل قلؿ ِ َق  ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:

 حدا ه ل ىطعٍف فيه. كللا أى   كأى ـ.
َراَسُة الت ْطِبْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:  الدِّ

هأ رج ىه لبف  َْ  حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : َمل
هلبف  َقلَؿ لإِلَملـُ   َْ َ نَ َرِحَمُه للُا َتَعػلَى  َمل ُِ ْبػُف ُىَ ي ػ َ (ٚ)ْبػُف َأِبػ  َشػْاَب َ لل َأُبػك َبْكػِر : َحػد  َ َنل ِإَّْػَملِىا ، َحػد 

(ٛ) ،
َرْيِرؼِّ  ُْ َىْف لْى
ص   للا ى يػه ، َىْف ُمَضلِرِب ْبِف َحْزٍف، َىْف َأِب  ُهَرْيَرَ  رض  للا ىنه، َقلَؿ: َقلَؿ لىن ب  (ٜ)

 .(ٔٔ)"(ٓٔ): "لْىَعْاُف َحقٌّ كَّ ـ
 ِث:َتْخِرْيُج الَحِديْ 
هُ  ـِ" لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ  ، (ٖٔ)ِبِمْ ِ هِ  ُمَِّْ ـ، ك (ٕٔ)بزيلد  ىفع: "َكَنَه  َىِف لىَكْش

                                                           

ر )( ٔ) َْ  (.ٜٛٙٙ/ رقـ ٖٗ٘ص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٓٚٗ٘/ رقـ ٕٛٙ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٕ)
ر )َتْقرِ ( ٖ) َْ  (.ٜٛٙٙ/ رقـ ٖٗ٘ص ْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٖٗٙٓ/ رقـ ٔٗٔ/ ٚلىط َبَقلُت لىُكْبَرػ لْبف ََّْعد )( ٗ)
ِ  ّ  لى َِّقلت( معرف  ٘) ْْ  (.ٖٛ٘ٔ/ رقـ ٖٓٗ/ ٔ) ِىْ ِع
 (.ٜٖٕٔٔ/ رقـ ٗٔ٘/ ٚ(، )ٖٚٚ٘/ رقـ ٖٙٗ/ ٘(، )٘ٛٙ٘/ رقـ ٖ٘ٗ/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٙ)
مته ِ َق ، حلفع، صلحب تصلناف. َأُبك َبْكر لْبف َأِب  َشْاَب ، (ٚ)  (. ٕٙ)ص  َّبق تْر
مته َّبق. حلفع ِ َق ،، إبرلهيـ بف إَّملىاِ (ٛ)  (.ٜٜ ص) تْر
َرْيِرؼ، أبك مَّعكد لىٜ) ُْ ، مف لى لمَّ ، ل ت ط قبِ مكته ب ةث َّناف، ملت َّن  أربع ِ َق بصرؼ، ( َّعاد بف إيلس لى

ر )كأربعاف.  َْ  (.ٖٕٕٚ/ رقـ ٖٖٕص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ِْ ِبَمْعَن  َأن َهل َََّبُب َىلَدٍ  َكََّلِئِر لْ ََّْ ٓٔ) : َل ِبَمْعَن  َأف  َىَهل َتْأِ اًرل َذلِتيًّل، َب ُ َتَعلَى  ِىْنَد ( لْىَعْاَف َحقٌّ َبلِب لْىَعلِدي ِ ، َاْ ُ ُق ّللا 

لِبِه  َْ ْى ندؼ  -َنَظِر لْىَعْاِف ِإَى  َشْ ٍِ َكلِم ـٍ َأْك َهَ َكٍ . حلشي  لىَِّّ َِ ِمْف َأَى ه )َمل َشل َْ / رقـ ٖٙ٘/ ٕى   ََُّنِف لْبف َمل
ٖ٘ٓٙ.) 

ه )( ٔٔ) َْ  (.ٖٚٓ٘/ رقـ ٔٗ٘/ ََُّٗنُف لْبف َمل
 (.ٓٗٚ٘/ رقـ ٕٖٔ/ ٚ) َ لِرؼّ َصِحْيُد لْىبُ ( ٕٔ)
 (.ٕٚٛٔ/ رقـ ٜٔٚٔ/ َٗصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٖٔ)
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ـِ ْبػِف ُمَنبِّػهٍ  ِمْف َطِرْيقِ    ة تهـ (ٔ)ِبِمْ ِ هِ  َأُبك َدلُكدك  ز لِؽ، ىف َمْعَمٍر، َىْف َهم ل ، َىػْف َأِبػ  (ٕ)َىْبِد لىر 
 ُهَرْيَرَ  َرِضَ  ّللا ُ َىْنُه.

 لُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:ا
ػلـ ِ َقػ إَّنلدو صحيد،  ف ْميع ركلته  قلت، كُمَضلِرب بػف َحػْزٍف:  ، كقػد ُتكبػع فيػه مػف ِقِبػِ َهم 

 ف  ركلاته ىف أب  هرير  رض  للا ىنه.  َتلم  ُمَتلَبَع  بف ُمَنبِّه 
هُ كلىحداث   لىت  ريس. كللا تعلى  أى ـ.ف  صحيحاهمل كمل هك كلضد ف   ُمَِّْ ـك  لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ
ادسة , من(ٖ)اْلَعْبِدي ُمْسِمم)ق( َأُبو ُشَرْيحس عن ِأِبي   -ٚٓٔ   .(ٗ)الس 

:  َقْوُل اإِلَماَمْيِن ِفْيِو: ٍر: ، (٘)ِ َق َقلَؿ لىذ َهِب   َْ  .(ٙ)َمْقُبْكؿَكَقلَؿ لْبُف َح
اِد ِفْيـِو: أبػك ُشػَرْيد مػل  ُقْ ػُت:( ىػف هػذل لىحػداث، لْىُبَ ػلِرؼّ ًل )يعنػ  دُمَحم ػ: "َّػأىت لىتِّْرِمػِذؼّ قػلؿ  َأْقَواُل النُّل 

مػكى  زيػد بػف َصػْكحلف، كل أىػرؼ ىػه  ُمَّْػِ ـل أىػرؼ لَّػمه، كل أىػرؼ لَّػـ أبػ   ،لَّمه؟ قلؿ: ل أدرؼ 
، (ٜ)لى َِّقػلتفػ   ِحب ػلف، كذكػرو لبػف (ٛ)، كقلؿ لبف ىبد لىهػلدؼ: "ىػيس بػذلؾ لىمشػهكر"(ٚ)غار هذل لىحداث"

، كبػذىؾ ُىرفػت ىانػػه كىػـ ُيعػرؼ حلىػػه، (ٓٔ)بػف زيػػد لىَعْبػِدؼ قلضػ  مػػرك ُمَحم ػدركػ ىنػه: َقتَػػلد ، ك  ُت:ُقْ ػ
 . لى َِّقلتكعلدته ىذكر مف هذو حلىهـ ف   لى َِّقلتأكردو ف   ِحب لفكمف تَّلهِ لبف 

 مْهكؿ لىحلؿ. كللا تعلى  أى ـ. ُخاَلَصُة الَلْوِل ِفْيِو:
َراَسُة الت ْطبِ   ْيِلي ُة َعَمى َمْرِوي اِتو:الدِّ

هأ رج ىه لبف  َْ  حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى : َمل
هلبف  َقلَؿ لإِلَملـُ   َْ َ َنل َأُبك َبْكِر َرِحَمُه للُا َتَعلَى  َمل  ، (ٔٔ)ْبُف َأِب  َشْاَب َ ل: َحد 
 
 

                                                           

 (.ٜٖٚٛ/ رقـ ٜ/ ََُّٗنُف َأِب  َدلُكد )( ٔ)
ْنعلن ، كلمِ بف ُمَنبِّه بف هم لـ (ٕ) لىصحيد.  ى   ك ة اف ل نتاف َّن  ملت لىرلبع ، مف ِ َق ، كهب، ىتب ، أ ك أبك لىص 

رَتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب ل َْ  (.ٖٚٔٚ/ رقـ ٗٚ٘)ص  ْبِف َح
 (.َّٕٓٚبق تعريفهل )ص ( ٖ)
ر )( ٗ) َْ  (.ٜ٘ٔٛ/ رقـ ٛٗٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.٘ٚٙٙ/ رقـ ٖٗٗ/ ٕلىَكلِشُف ِى ذ َهِبّ  )( ٘)
ر )( ٙ) َْ  (.ٜ٘ٔٛ/ رقـ ٛٗٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
 (.ٔٚ/ رقـ ٙ٘/ ٔ( لىع ِ لىكبار ى ترمذؼ )ٚ)
 (.ٜٙ( شرح ى ِ لبف أب  حلتـ لبف ىبد لىهلدؼ )صٛ)
 (.ٜٛ٘ٔٔ/ رقـ ٓٙٙ/ ٚلى َِّقلت لْبف ِحب لف )( ٜ)
لؿ ِىْ ِمزِّؼ )( ٓٔ) َْ ِِ لىرِّ  (.ٕ٘ٗٚ/ رقـ ٔٓٗ/ َٖٖتْهِذْاُب لْىَكَملِؿ ِفْ  َأََّْمل
مته ِ َق ، حلفع، صلحب تصلناف. َب ،َأُبك َبْكر لْبف َأِب  َشاْ  (ٔٔ)  (.ٕٙ)ص  َّبق تْر
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َ َنل ُاكُنُس ْبُف  ، َىػْف َأِبػ  ُشػَرْيٍد، َىػْف َأِبػ  (ٖ)ْبػِف َزْيػدٍ  ُمَحم ػد، َىْف (ٕ)ُفَرلتِ ، َىْف َدلُكَد ْبِف َأِب  لىْ (ٔ)ُمَحم دَحد 
، َفَقػلَؿ َىػُه ََّػْ َملُف (ٗ)َمْكَى  َزْيِد ْبِف ُصكَحلفَ  ُمَِّْ ـ ْيػِه ِىْ ُكُضػكِِ ػًة َاْنػِزُع ُ ف  ، َقلَؿ: ُكْنػُت َمػَع ََّػْ َملَف َفػَرَأػ َرُْ

ْيػػؾَ  ِ  (٘)رضػ  للا ىنػه: "لْمََّػػْد َىَ ػ  ُ ف  َيْمََّػُد َىَ ػػ   ملسو هيلع هللا ىلصَكَىَ ػ  ِ َمػػلِرَؾ َكِبَنلِصػَاِتَؾ، َفػػِإنِّ  َرَأْاػُت َرَُّػػكَؿ ّللا 
ْاِف َكلْىِ َملِر"  .(ٙ)لْىُ ف 
 َتْخِرْيُج الَحِدْيِث:
ػػهُ   ْف َطِرْيػػقِ ِمػػ   ة ػػتهـ (ٜ)ِحب ػػلف، كلبػػف (ٛ)فػػ  لىع ػػِ لىكباػػر لىتِّْرِمػػِذؼّ ، ك (ٚ)َأْحَمػػد ْبػػف َحْنَبػػِ َأْ َرَْ

 بف َزْيد ىف أب  ُشَرْيد به بل تةؼ بعض لى فع. ُمَحم د
هُ   رض  للا ىنه  بَ عْ ك ار ، منهل: حداث لىُمِغْاَر  بف شُ  دٌ لهِ كَ كىه شَ   (ٔٔ)ُمَِّْ ـ، ك (ٓٔ)لْىُبَ لِرؼّ  َأْ َرَْ

 كفيه قص . ِبَنْحِكو
 الُحْكُم َعَمى الَحِدْيِث:

 ، كىـ ُاتلبعل.َمْقُبْكؿ ُمَِّْ ـلىحلؿ، كأبك إَّنلدو ضعاف، فيه أبك ُشريد مْهكؿ 

                                                           

ب،  ُمَحم دلىبغدلدؼ، أبك  ُمَِّْ ـبف  ُمَحم د( اكنس بف ٔ) ،  بت، مف صغلر لىتلَّع ، ملت َّن  َّبع كملئتاف. ِ َق لىمؤدِّ
ر ) َْ  (.ٜٗٔٚ/ رقـ ٗٔٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح

ر )، مف لى لمن . ِ َق ، لْىَمْرَكِزؼ  ( دلكد لبف أب  لىُفَرلت، ىمرك بف لىُفَرلت، لىِكْندؼ، ٕ) َْ / رقـ َٜٜٔتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
ٔٛٓٙ.) 

ْرِم ، لىبصرؼ، قلض  مرك،  ُمَحم د( ٖ) َْ لدََّمْقُبْكؿبف زيد بف ى   لىَعْبِدؼ، أك لىِكْنِدؼ، أك لى  ، يقلؿ: هك لبف ، مف لىَّ 
لَرُقْطِن ّ ، كذكرو لى َِّقلتف   ِحب لفأب  لىقمكص. قلؿ أبك حلتـ: ل بأس به صلىد لىحداث، كذكرو لبف  ف  لىضعفلِ  لىد 

لَرُقْطِنّ  قلؿ: ىيس بلىقكؼ، ُقْ ُت: صلىد لىحداث. ُاْنَظر:كلىمتركككف،   َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبفِ  كذكر لبف لىْكزؼ أف لىد 
ر ) َْ ُِ لْبِف َأِب  َحلِتـ )(. ٖٜٛ٘/ رقـ ٜٚٗص َح ْرُح َكلىت ْعِدْا َْ / ٜلى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٗٓٗٔ/ رقـ ٕٙ٘/ ٚلى
لَرُقْطِنّ  )(، لىضعفلِ كلىمتركككف ٕٔٗ٘ٔ/ رقـ ٖٓٔ (، لىضعفلِ كلىمتركككف لبف لىْكزؼ ٜٙٗ/ رقـ ٖٓٔ/ ٖى د 
 (.ٜٜٕٗ/ رقـ ٔٙ/ ٖ)
كمل قلؿ لبف  َمْقُبْكؿ ُقْ ُت:، لى َِّقلتف   ِحب لف، مف لى لى  . ذكرو لبف َمْقُبْكؿدؼ، مكى  زيد بف ُصْكحلف، بْ لىعَ  ـُمَّْ ِ ( أبك ٗ)

ر ) ُاْنَظر:حْر.  َْ  (. ٜٜٖٙ/ رقـ ٗٛ٘/ ٘لى َِّقلت لْبف ِحب لف )(، ٖٛٙٛ/ رقـ ٖٚٙص َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
َعُ ُه َىَ   َأف  ََّ ْ ( لْمََّْد َىَ   ُ ف  ٘) ْْ ِ  َا ٍ  َكَمْف َيُقكُؿ ِبلْىُمد  ِ ، ْيَؾ: َظلِهُرُو َاُدؿ  َىَ   َأف  لْىَمََّْد َل ُيَقا ُد ِبُمد  ِِ لْىُمد  ـَ ِبَبَقل َملَف َىِ 

ْاِف َكِبِه ُيْشعِ  َكلَز لْىَمَِّْد َىَ   لْىُ ف  َْ ـَ َأف  َنلِزَىُه َل َاَرػ  ِْ َىَع  ُه َى  ُِ ِبِه َمْذَهُب َمْف َاَرػ َأف  لىن ْزَع َب ْكَؽ َفَة ُيْشِك ُر لىَّ 
َكلِز لْىَمَِّْد َأْك َل. حلشي  لىَّندؼ  َْ َ ْاِف َمَع لْىِتَقلِد  ْْ َِ لىرِّ ه )َكَغَّْ َْ  (.ٖٙ٘/ رقـ ٜٜٔ/ ٔى   ََُّنِف لْبف َمل

ه )( ٙ) َْ  (.ٖٙ٘/ رقـ ٖٙ٘/ ََُّٔنُف لْبف َمل
 (.ٖٕٚٔٚ/ رقـ ٕٕٔ/ ٜٖ) ْنَبَِأْحَمد ْبف حَ ( مَّند ٚ)
 (.ٔٚ/ رقـ ٙ٘/ ٔ( لىع ِ لىكبار ى ترمذؼ )ٛ)
 (.ٖٗٗٔ/ رقـ ٘ٚٔ/ ٗ) ِحب لف( صحيد لبف ٜ)
 (.ٕٛٔ/ رقـ ٚٗ/ ٔ) َصِحْيُد لْىُبَ لِرؼّ ( ٓٔ)
 (.ٕٗٚ/ رقـ ٖٕٓ/ َٔصِحْيُد ُمَِّْ ـ )( ٔٔ)
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ػػهُ كمػػتف لىحػػداث ارتقػػ  بشػػكلهدو إىػػ  لىحَّػػف ىغاػػرو، كقػػد  فػػ  صػػحيحاهمل  ُمَّْػػِ ـك  لْىُبَ ػػلِرؼّ  َأْ َرَْ
ػػػنعلن : "ىػػػف لىحَّػػػف  كمػػػل هػػػك كلضػػػد فػػػ  لىت  ػػػريس، كأحلداػػػث لىمَّػػػد ى ػػػ  لى فػػػاف متػػػكلتر، قػػػلؿ لىص 

ػػدلب لىبصػػرؼ أنػػه قػػلؿ: "حػػد نل َّػػبعكف مػػف أصػػح ر د ى ػػ  لى فػػاف، كذكػػر لبػػف ىبػػد لىبػػأنػػه مَّػػ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحم 
ػػحلب  مػػنهـ لىعشػػر  رضػػ  للا  اف ركلو أك ػػر مػػف َّػػتاف مػػف لىص  ػػنف لىمتػػكلتر ، كقػػلؿ زيػػف لىػػدِّ أنهػػل مػػف لىَّ 

 . كللا أى   كأى ـ.(ٔ)ىنهـ"

, الكوفي. اْلَكُنودِ  )ق( َأُبو -ٛٓٔ ـَْزِديُّ  ا

 لىذهب :  ق ، كقلؿ لبف حْر: مقبكؿ. قلؿ قول اإلمامين فيو:

 .(ٖ)، كقلؿ لبف َّعد:  ق ، كىه أحلداث يَّار (ٕ)ذكرو لبف حبلف ف  لى قلت أقوال النلاد فيو:

  ق . خالصة اللول فيو:

 الدراسة التطبيلية عمى مروياتو:

 أ رج ىه لبف ملْه حدا ًل كلحدًل، كهك ى   لىنحك لىتلى :

ه َرِحَمُه للُا َتَعلَى :  تعلى : قلؿ لإلملـ لبف ملْه رحمه للا َْ ـُ لبف َمل َ َنل َأْحَمُد ْبُف ُمَحم ػد ْبػِف َقلَؿ لإِلَمل َحد 
ػ َ َنل َأََّْبلُط ْبُف َنْصٍر، َىْف لىَّ  ، َحد  َ َنل َىْمُرك ْبُف ُمَحم د لْىَعْنَقِزؼ  ، َىػْف َأِبػ  َيْحَا  ْبِف ََِّعاٍد لْىَقط لُف، َحد  ؼِّ دِّ

، ِفػػ  َقْكِىػػِه َتَعػػلَى : }َكَل رضػػ  للا ىنػػه َىػػْف َأِبػػ  لْىَكُنػػكِد، َىػػْف َ ب ػػلبٍ  -َكَكػػلَف َقػػلِرَغ لْ َْزدِ -ْزِدؼِّ ََّػػْعٍد لْ َ 
ـْ ِبلْىَغػػَدلِ  َكلْىَعِشػػ ِّ  ِإَىػػ  َقْكِىػػِه: }َفَتُكػػكَف ِمػػْف لىظ ػػلِىِماَف  ]ل نعػػلـ:  ػػلَٕ٘تْطػػُرْد لى ػػِذاَف َاػػْدُىكَف َرب ُهػػ َْ َِ [ َقػػلَؿ: 

ػػَدكل َرَُّػػكَؿ ّللا ِ  َْ ، َفَك ػػلٍر  لْ َْقػَرُع ْبػػُف َحػػلِبٍس لىت ِميِمػػ   َكُىَاْاَنػػُ  ْبػػُف ِحْصػػٍف لْىَفػػَزلِرؼ  ملسو هيلع هللا ىلص َمػػَع ُصػػَهْاٍب َكِبػػَةٍؿ َكَىم 
ـْ َحػكْ  ػل َرَأْكُهػ ِِ ِمػْف لْىُمػْؤِمِناَف، َفَ م  ػَعَفل ، َفػَأَتْكُو َفَ َ ػْكل (ٗ)َؿ لىن ِبػ ِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحَقػُركُهـْ َكَ ب لٍب، َقلِىًدل ِف  َنلٍس ِمْف لىض 

ِ ًَّػػل، َتْعػػِرُؼ َىَنػػل ِبػػِه لْىَعػػَرُب َفْضػػَ َنل، َفػػِإف  ُكُفػػكَد لْىَعػػ ،ِبػػهِ  ْْ َِ َىَنػػل ِمْنػػَؾ َم َعػػ ْْ َرِب َتْأِتيػػَؾ َكَقػػلُىكل: ِإن ػػل ُنِريػػُد َأْف َت
ـْ ِإْف َفَنََّْتْحِا  َأْف َتَرلَنل لْىَعَرُب  ـْ َىْنَؾ، َفِإَذل َنْحُف َفَرْغَنل َفلْقُعْد َمَعُه ْئَنلَؾ َفَأِقْمُه ِْ َمَع َهِذِو لْ َْىُبِد، َفِإَذل َنْحُف 

"، َقػلُىكل: َفلْكتُػْب َىَنػل َىَ ْيػَؾ ِكَتلًبػل، َقػلَؿ: َفػَدَىل ِبَصػِحيَفٍ ، َكَدَىػل َىِ يًّػل ِىَيْكتُػَب، ـْ ُعػكٌد َكَنْحػُف قُ  ِشْئَت، َقػلَؿ: "َنَعػ
ـْ ِبلْىَغػَدلِ  َكلىْ  ـُ َفَقػلَؿ: }َكَل َتْطػُرْد لى ػِذاَف َاػْدُىكَف َرب ُهػ ػَة ُِ َىَ ْيِه لىَّ  ْبري ِْ َهػُه ِف  َنلِحَيٍ ، َفَنَزَؿ  ْْ َعِشػ ِّ ُاِريػُدكَف َك
ٍِ َفَتْطػػػُردَ  ـْ ِمػػػْف َشػػػْ  ٍِ َكَمػػػل ِمػػػْف ِحََّػػػلِبَؾ َىَ ػػػْاِه ـْ ِمػػػْف َشػػػْ  ـْ َفَتُكػػػكَف ِمػػػْف لىظ ػػػلِىِماَف  َمػػل َىَ ْيػػػَؾ ِمػػػْف ِحََّػػػلِبِه ُه

ـْ ِبػَبْعٍض ِىَيُقكُىػٕ٘]ل نعلـ:  ـ  َذَكَر لْ َْقػَرَع ْبػَف َحػلِبٍس َكُىَاْاَنػَ  ْبػَف ِحْصػٍف، َفَقػلَؿ: }َكَكػَذِىَؾ َفَتن ػل َبْعَضػُه كل [ ُ 
ـَ  ـْ ِمػػْف َبْاِنَنػػل َأَىػػْيَس ّللا ُ ِبػػَأْىَ  ِِ َمػػف  ّللا ُ َىَ ػػْاِه ػػلِكِريَف  ]ل نعػػلـ: أََهػػؤَُل َؾ لى ػػِذاَف ِٖ٘بلىش  َِ ػػل َْ َذل  ـ  َقػػلَؿ: }َكلِم [،  ُػػ

                                                           

 (.ٔٔٗ/ ٕ( تكضيد ل فكلر ىمعلن  تنقيد ل نظلر ى صنعلن  )ٔ)
 (.ٖٔٚٚ/ رقـ ٗٗ/ ٘( لى قلت لبف حبلف )ٕ)
 (.ٜٕٛٓ/ رقـ ٕٙٔ/ ٙ( لىطبقلت لىكبرػ لبف َّعد )ٖ)
ه )ٗ) َْ ندؼ ى   ََُّنِف لْبف َمل : َحَقَر َكَضَرَب. حلشي  لىَِّّ ـْ  (.ٕٚٔٗ/ رقـ ٖٔ٘/ ٕ( َحَقُركُه
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ـْ َىَ ػػ  َنْفَِّػػِه لىر ْحَمػػَ   ]ل نعػػلـ:  ـْ َكتَػػَب َرب ُكػػ ِْ ََّػػَةـٌ َىَ ػػْيُك [. َقػػلَؿ: َفػػَدَنْكَنل ِمْنػػُه َحت ػػ  ُٗ٘اْؤِمُنػػكَف ِبآَيلِتَنػػل َفُقػػ
ـَ َكَتَرَكَنػػل، َفػػَأْنَزَؿ ّللا ُ: َكَضػػْعَنل ُرَكَبَنػػل َىَ ػػ  ُرْكَبِتػػِه، َكَكػػ ِ ػػُس َمَعَنػػل، َفػػِإَذل َأَرلَد َأْف َيُقػػكـَ َقػػل ْْ لَف َرَُّػػكُؿ ّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلص َا

َهػُه َكَل َتْعػػُد َىْاَنػلَؾ َىػػ ْْ ـْ ِبلْىَغػػَدلِ  َكلْىَعِشػ ِّ ُاِريػػُدكَف َك ػػلِىْس ْنهُ }َكلْصػِبْر َنْفََّػػَؾ َمػَع لى ػػِذاَف َاػْدُىكَف َرب ُهػػ َْ ـْ  َكَل ُت
ْنَيل َكَل ُتِطػػْع َمػػْف أَْغَفْ َنػػل َقْ َبػػُه َىػػْف ِذْكِرَنػػل  َيْعِنػػ  ُىَاْاَنػػ َ  َكلْ َْقػػَرَع }َكلت َبػػَع َهػػَكلُو  لْ َْشػػَرلَؼ }ُتِريػػُد ِزيَنػػَ  لْىَحَيػػلِ  لىػػد 

َِ ُىَاْانَ  [ َقلَؿ: َهَةًكل. َقلَؿ: َأْمرُ َٕٛكَكلَف َأْمُرُو ُفُرًطل  ]لىكهف:  َ ْاِف َكَمَ  ُْ َِ لىر  ـْ َمَ  ـ  َضَرَب َىُه َ  َكلْ َْقَرِع، ُ 
ػػلَىَ  لى   ْنَيل. َقػػلَؿ َ َبػػلٌب: َفُكن ػػل َنْقُعػػُد َمػػَع لىن ِبػػ ِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفػػِإَذل َبَ ْغَنػػل لىَّ  ، ُقْمَنػػل َكَتَرْكَنػػلُو َحت ػػ  لْىَحَيػػلِ  لىػػد  ِتػػ  َيُقػػكـُ

 .(ٔ)َيُقكـَ 
 

 

 

 

                                                           

ه )ٔ) َْ  (.ٕٔٗص )َّبق ت ريْه كدرلَّته (. ٕٚٔٗ/ رقـ ٕٔٗ/ ٘( ََُّنُف لْبف َمل



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٖ1ٖ 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

  ال صل الـاني

 

 
 
 

 
 
 
 

 الت ــــــــوفيحـــــي لالجـــــــــدو
راســــة لـــــــرواة  الـــــــدِّ

 



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٖ1ٗ 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

 الصحيحين أو أحدىماأواًل: من ُروي عنو في 
 من روي عنو في الصحيحين. - أ

ٔ.  

ىبد للا بف 
ىبد لىرحمف 
ر بف أب  بك
 لىصداق

، ٔ)خ ـ ؽ
  د س( 

لىعْ  ، 
كلبف حبلف، 
 كلبف َ َ ُفكف 

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
تكبع ف  
 لىحداث

 ق اِ لىحداث

 .اْلُبَخاِريّ من ُروي عنو في صحيح  - ب

ٕ.  
َيْحَا  ْبُف 
َقَزَى  
 لْىُقَرِش   

 (ٕٙ)خ
لَرُقْطِن ّ  ، لىد 
 ِحب لفكلبف 

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  ْقُبْكؿمَ  ِ َق 
ف   ُتكبع

أحلدا ه 
 لى ة  

شاخ 
 .لْىُبَ لِرؼّ 

ٖ.  

َأُبك بكر ْبف 
ُىَباد ّللا  بف 
َأِب  ُمَ ْيَك  
 لىت ْيِم   

  ِحب لفلبف  (ٔ)خ
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

، ِ َق 
كقلؿ ف  
مكضع 
آ ر: مل 
ى مت 
 به بأَّلً 

 صدكؽ  َمْقُبْكؿ
ف   ُتكبع
 حدا ه

ؼ رِ عْ يَ  ىـ
لَّمه أبك 
حلتـ، 
يف  بف ك  
لط، كهك ي   َ 

ق اِ 
 لىحداث.

ٗ.  
َأُبك َاِزِيد 
 لْىَمَدِن   

 (ٔ)خ س

ملىؾ، كلبف 
معاف، 

َأْحَمد ْبف ك 
، كأبك َحْنَبِ

حلتـ، كلبف 
 لىُمَ قِّف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ىـ ُاتلبع ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 

يعرفه  ىـ
ىـ ملىؾ، ك 
أبك َيْعِرؼ 
لَّمه،  ُزْرَى 

كهك ق اِ 
 لىحداث.

 .ُمْسِممنو في صحيح من ُروي ع - ت

٘.  
ْعَفُر ْبُف  َْ
َىْمِرك ْبِف 
 ُحَرْيٍث 

د س  ـ ،ٔ)ـ
  (ٔؽ

، ِحب لفلبف 
 كف فُ  َ كلبف  َ 

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ف   ُتكبع

 لىحدا اف

صحد ىه 
 لْىَحلِكـ

حدا ًل، كهك 
ق اِ 



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٖ1٘ 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

لىحداث، 
كركػ ىف 
 أبيه.

ٙ.  
ـُ ْبُف َأب   ََّلِى
ََّلِىـ 
ْيَشلِن    َْ  لْى

 (ٔ)ـ د س
، ِحب لفلبف 
 كف فُ  َ كلبف  َ 

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ف   ُتكبع

 حدا ه 

ق اِ 
لىحداث، 
كركلاته ىف 
 أبيه.

ٚ.  
َطْ ُق ْبُف 
ُمَعلِكَيَ  
 لىن  ِع   

 (ٔ)ـ س
، ِحب لفلبف 
 كف فُ  َ كلبف  َ 

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ف   ُتكبع

 لىحداث

ق اِ 
ىحداث، ل

كركلاته ىف 
أبيه ىف 
 ْدو.

ٛ.  

َىْبُد ّللا  ْبُف 
 َكلِقدِ 
 لْىَعَدِكؼ  
 

، ٔ، دٕ)ـ
كحدا ه  (ٔؽ

ىند أب  دلكد 
صحيد ىغارو 
دكف لىشلذ 
منه، كلىذؼ 
ىند لبف 
ه َْ حَّف  َمل
 ىغارو

، ِحب لفلبف 
كلبف ىبد 
 لىبر

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق 

، َمْقُبْكؿ
كقلؿ ف  
مكضع 
آ ر: 
أرَِّ 
ىف 
 لىنب 
ص   
للا ى يه 
 كَّ ـ

 ِ َق 

ف   ُتكبع
 افحدا 
ىند 
مَّ ـ 
كأب  
كىـ  دلكد

ُاتلبع 
ىند لبف 
ه َْ  َمل

ق اِ 
لىحداث، 
كركلاته ىف 
أبيه ىف 
 ْدو.

ٜ.  
َىْبُد لىر ْحَمِف 
ْبُف لْىِمََّْكِر 
 لْىَمَدِن   

 (ٔ)ـ

لبف ىبد 
حيـ، لىر  
 لكؼ، كلىَّ  

كلىصفدؼ، 
كلبف 
ىَّلكر، 

ىـ ُاذكر 
 ىـ ُاتلبع ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق  فيه ْرح

متفق ى   
تك يقه، كهك 
ق اِ 
 لىحداث.



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٖ1ٙ 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

كلىبةذرؼ، 
 ،ِحب لفكلبف 
 كف فُ  َ كلبف  َ 

ٔٓ.  
َمَُّْعكُد ْبُف 
َملِىٍؾ 
 لَ ََِّدؼ  

 (ٔ)ـ س
، لىن ََّلِئ ّ 
 ِحب لفكلبف 

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ف   ُتكبع

 لىحداث
ق اِ 
 لىحداث.

ٔٔ.  
ْبُف  ُمَِّْ ـ
َ  قرظَ 

ِع    َْ  لْ َْش
 ِحب لفلبف  (ٔ)ـ

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ىـ ُاتلبع ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 

مشهكر، 
ق اِ 
لىحداث، 
كركلاته ىف 
 لبف ىمه.

ٕٔ.  

لْىُمْنذر ْبُف 
رير َْ 
    ِ َْ  لىَب
 

)ـ ت س 
 (ٔ، د ؽٔؽ

كحدا ه ىند 
أب  دلكد 
 صحيد

 ِحب لفلبف 
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 

ىند  بعُتك 
، ُمَِّْ ـ

كىـ ُاتلبع 
ف  
 لآل ر

ق اِ 
لىحداث، 
ركلاته ىف 
 أبيه.

ٖٔ.  
ُمَهلُْر ْبُف 
ِمََّْملٍر 
 لىز ْهِرؼ  

 (ٔ، تٔ)ـ
كحدا ه ىند 
لىترمذؼ 
 ضعاف

كلبف  ،لىَبز لر
 ِحب لف

 َمْقُبْكؿ ِ َق  لبف َّعد
صلىد 
لىحداث 
 إذل ُتكبع

ف   ُتكبع
حدا ه 
ىند 
، ُمَِّْ ـ

كىـ اتلبع 
ىند 
 ِمِذؼّ لىتِّرْ 

ق اِ 
لىحداث، 
 .مشهكر

ٔٗ.  
َيْعُقكُب ْبُف 
َىلِصـ 
 لى  َقِف ّ 

 ِحب لفلبف  (ٕ)ـ
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ف   ُتكبع

 لىحدا اف
 ق اِ
 لىحداث.

ٔ٘.  
َأُبك َبْكِر ْبُف 
 ُىَملَرَ  لى  َقِف   

 ِحب لفلبف  (ٔـ س)
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

  ُتكبع ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ق اِ 
لىحداث، 



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٖ17 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

ركػ ىنه 
ْملى  مف 
، لى َِّقلت

كركلاته ىف 
 أبيه.

ٔٙ.  

َأُبك ََِّعاد 
َمْكَى  ىبد 
للا بف َىلِمر 
 لىُ َزلِى   

 ِحب لفلبف  (ٔسد )ـ 
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ف   ُتكبع

 لىحداث

صحد ىه 
لَرُقْطِن ّ   لىد 
حدا ًل، كهك 
ق اِ 
 لىحداث.

ٔٚ.  
ُبك ََِّعاٍد أَ 

َمْكَى  
 لْىَمْهِرؼّ 

، ـ ٔ)ـ د
 (ٔس

لىعْ  ، 
 ِحب لفكلبف 

ىـ ُاذكر 
 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق  فيه ْرح

ف   ُتكبع
حدا ه 
ىند 
 ُمَِّْ ـ
كأب  
دلكد، 
كىـ ُاتلبع 
ف  
حدا ه 
ىند 
 ُمَِّْ ـ
لىن ََّلِئ ّ ك 

. 

صحد 
حدا ه 
، كهك لْىَحلِكـ
ق اِ 
 لىحداث.

ٔٛ.  
أبك ِشْمر 
َبع     لىض 

 (ٔ)ـ س
، لفِحب  لبف 

كقلؿ أبك 
 حلتـ: شاخ

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

  َمْقُبْكؿ َمْقُبْكؿ ِ َق 
ف   ُتكبع

 لىحداث

ركػ ىه 
 ُمَِّْ ـ
مقركنًل، 
كقلؿ 
: ىف لىذ َهِب 



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٖ11 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

حلب  لىص  
مرًَّة، كهك 
ق اِ 
 لىحداث.

ٜٔ.  
َأُبك ُىَبْاَدَ  
 ْبُف َىْبِد ّللا ِ 
 لْىُقَرِش   

، ٔ)ـ س ؽ
 (ٔ، ؽٔد

ككة 
لىحدا اف ىند 
د أب  دلك 
هكلبف  َْ  َمل

 صحيحاف

، لىَهْاَ ِم ّ 
 لِن كلىِكنَ 

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق  لبف حـز

ىند  ُتكبع
أب  دلكد 
فقط، كىـ 
ُاتلبع 
ىند 
 ُمَِّْ ـ
كلبف 
ه َْ  َمل

ق اِ 
لىحداث، 
ركلاته ىف 
 أبيه كأمه.

ٕٓ.  
 َأُبك ىباد 
 لىِفهرؼ  

 ِحب لفلبف  (ٔ)ـ س
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ف   عُتكب

 لىحداث

لحتس به أبك 
لن  كَ ىَ 
 .لْىَحلِكـك 

أبك ىيَّ    .ٕٔ
 لَ ََّْكلرؼ  

، لىط َبَرلِن ّ  (ٔ)ـ
 ِحب لفكلبف 

ْه ه لبف 
 لىمدان 

ف   ُتكبع ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
 لىحداث

: لىَبز لرقلؿ 
 ،مشهكر
 ق اِ
 لىحداث.

نن اـربعة أو ـالـة م: ـانياً  واية عنو في السُّ  نيم.من اتُّ ع بالرِّ
 نن اـربعة.من رـو ليم أصحاب السُّ  - أ

ٕٕ.  
َُّ يملُف ْبُف 
َىمرك 
َشِم    ُْ  لى

، ت ٔ)د ؽ
  (ٔس ؽ

كة لىحدا اف 
 حَّف

 ِحب لفلبف 
ْه ه لبف 
 لىقطلف

  َمْقُبْكؿ َمْقُبْكؿ ِ َق 

ف   ُتكبع
حدا ه 
ل كؿ، 
كىـ ُاتلبع 
ف  
 لى لن 

ق اِ 
لىحداث، 
كركلاته ىف 
 . أمه
 

ِ ْبفُ   .ٖٕ ىنه  ركػ ف   ُتكبع ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق أنكر  ِحب لفلبف ، ت ٔ)د س َىْبُد ّللا 



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٖ19 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

 ِِ لْىَ ِ ا
 لْىَحْضَرِم   

 (ٔؽ ،ٔس
لىحدا لف 
ل كلف 
صحيحلف، 
كمل ركلو لبف 

ه َْ  حَّف.  َمل

 لْىُبَ لِرؼّ 
ه ى يه حدا 
ىند لبف 
ملْه، 
كقلؿ: ل 
 ُاتلبع ى يه. 

حدا ه 
ل كؿ 
فقط، كىـ 
ُاتلبع ف  
 لى  لن 
 كلى لىث

هك ك  ،ْمع
 ق اِ
 لىحداث.

ٕٗ.  
َنْبَهلُف 
  لىَمْ ُزكم   

 (ٕ)د ت ؽ
لىحدا لف 
ُمنكرلف 
 بَّببه

 ِحب لفلبف 
قلؿ لبف 
بطلؿ ىيس 
 بلىمعركؼ

 مقبكؿ َمْقُبْكؿ ِ َق 
 ىـ ُاتلبع
ف  كة 
 لىحدا اف

 ق اِ
 لىحداث.

ٕ٘.  
ُنَبيُد ْبُف َىبد 
 للِا لىَعَنِزؼ  

)د ت س 
، ٖ، دٔؽ
 (ٔؽ

كأحلدا ه 
 صحيح 

، ُزْرَى أبك 
كلىعْ  ، 

، لىتِّْرِمِذؼّ ك 
، لىَهْاَ ِم ّ ك 
كصارؼ، كلىبُ 
 ِحب لفكلبف 

ذكرو لبف 
لىمدان  ف  
 لىمْهكىاف

، ِ َق 
كقلؿ ف  
مكضع: 
صلىد، 
كقلؿ 
 : ىافمر ً 

 ىـ اتلبع ِ َق  َمْقُبْكؿ

صحد ىه 
، ِحب لفلبف 
، لْىَحلِكـك 
 ،كط اُ كلىَّ  

 ق اِ
 .لىحداث

ٕٙ.  
ُاكَُُّف ْبُف 
ْرَد  َأِب  بُ 

 لَ ْشعرؼ  

 (ٔ)د ت س
حدا ه 
 صحيد

لىعْ  ، 
 ،ِحب لفكلبف 
 لْىَحلِكـك 

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ىـ ُاتلبع ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
 ق اِ
 لىحداث.

 نن اـربعة.من رـو ليم ـالـة من أصحاب السُّ   - ب
واية عنو  - أ  .الن َساِويّ و  التِّْرِمِذيّ و  َأُبو َداُودمن ات ع بالرِّ

ٕٚ.  
ؾ ىبد لىم 
بف أب  
 محذكر 

( ٔ)د ت س
حدا ه 
 صحيد

ىـ ُاذكر  لبف حبلف
 فيه ْرح

 ق اِ لىحداث تكبع ِ َق  َمْقُبْكؿ  ق 

ٕٛ.  
َىْبُد لْىَمِ ِؾ 
 ِِ  ْبُف َنْكَف

( ٔ)د ت س
كلىحداث 
 ضعاف

 لبف ِحب لف
ُاذكر ىـ 

 فيه ْرح
 ىـ ُاتلبع َمْقُبْكؿ  َمْقُبْكؿ ِ َق 

 ق اِ
لىحداث، 
قلؿ لبف 
َّعد، كلبف 
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رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

: ىَّلكر
 شاخ.

ٕٜ.  
ـُ ْبُف  ُمَزلِح
ـٍ  َأِب  ُمَزلِح
 لىَمكِّ   

( ٔ)د ت س
كلىحداث 
 حَّف ىغارو.

 لبف ِحب لف

قلؿ لبف 
ِحب لف: 
اركؼ 
 لىمرلَّاِ

 ىـ ُاتلبع ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 

قلؿ لبف 
َّعد: ق اِ 
 لىحداث. 
كحدا ه 
صحيد  إل 
أف فيه ىفع 
ُمنكر، كقد 
قلؿ ىنه 
لىتِّْرِمِذّؼ: 
 حَّف غريب

ُِ نَ   .ٖٓ  لِب
( ٔ)د ت س
كلىحداث 
 صحيد

لىن ََّلِئّ ، 
 كلبف ِحب لف

لَرُقْطِن ّ   ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق  لىد 
ُتكبع ف  
 لىحداث

ىيس 
بلىمشهكر، 
 كق اِ
 لىحداث.

ٖٔ.  
ازيُد ْبُف 
ُقَطْاب 
ْكَكِن     لىَّ 

( ٔ)د ت س
كلىحداث 
 ضعاف

لىَهْاَ ِمّ ، 
كلبف 
لىْزرؼ، 
 كلبف ِحب لف

ُاذكر ىـ 
 فيه ْرح

 ىـ ُاتلبع ِ َق  َمْقُبْكؿ  ِ قَ 
 ق اِ
 لىحداث.

ٖٕ.  
أبك ك ار 
 لىزبادؼ

، ٔ)د، ت
ف   ٔس

لىكبرػ( 
حدا ه ىند 
لىترمذؼ 
 صحيد

لىنَّلئ  
كلىعْ   
 كلبف حبلف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ق اِ لىحداث ىـ اتلبع  ق  مقبكؿ  ق 

واية عنو َأُبو َداُود والتِّْرِمِذّي وابن َماَجو. - ب  من ات ع بالرِّ
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رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

ٖٖ.  
َدُ  ْبُف َزلئِ 

َنِشيٍط 
 لىُككف   

، ت ٔ)د
( ككة ٔؽ

لىحدا اف ف  
دْر  
لىصحيد 
 ىغارو

نعلن ،  لىص 
 كلبف ِحب لف

ُاذكر ىـ 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ىـ ُاتلبع 
ف  
 لىحدا اف

 ق اِ
لىحداث، 
كقلؿ لبف 
لىقطلف: ل 
ُيعرؼ حلىه، 
كصحد 
حدا ه لبف 
ُ َزْيَم  
كلْىَحلِكـ 
كلىذ َهِب ، 

د ركلو كق
ىنه لبنه 
 ىمرلف

ٖٗ.  
 ُمْسِلم ْبنُ 
ٌََساٍر 

 ريّ صْ المِ 

، ٔ)د ؽ
( كحدا ه ٔت

ىند أب  دلكد 
حَّف، كلىذؼ 
ىند لىتِّْرِمِذّؼ 
 صحيد

لىعْ  ، 
 كلبف ِحب لف

لَرُقْطِن ّ   لىد 

ِ َق ، 
كقلؿ ف  
مكضع 
آ ر: 
كل اب غ 
حدا ه 
دْر  
ح ،  لىصِّ
كهك ف  
نفَّه 
صدكؽ، 
كقلؿ 
مر : 
ق اِ 
لىحداث 
 صدكؽ 

 َمْقُبْكؿ
ال ٌَْنِزل 
عن 
درجة 
 الصدوق

ىـ ُاتلبع 
ف  
 لىحدا اف

 ق اِ
لىحداث، 
كقلؿ َأْحَمد 
ْبف َحْنَبِ: ل 
أىرفه، 
كصحد 
حدا ه 
اكط ،  لىَّ 
كحَّنه 
 ل ىبلن 
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عدد أحاديـو 
في الكتب 
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والحكم عمى 
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 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

ٖ٘.  
مشرح بف 
هلىلف 
 لىمعلفرؼ 

، ٕ، تٔ)د
( حدا ه ٔؽ

ىند أب  دلكد 
صحيد، 
كلىذؼ ىند 
لىترمذؼ 
 حَّف

لبف معاف، 
كى ملف، 
 كلىعْ  ،
كلبف ىدؼ، 
 كلىذهب 

 صدكؽ  مقبكؿ  ق  لبف حبلف
تكبع ىند 
 أب  دلكد

 ق اِ لىحداث

ٖٙ.  
ازيد بف 
شريد 
 لىحضرم 

( ٔ)د ت ؽ
لىحداث 
ضعاف 
كلىضعف 
 ىيس بَّببه

يعقكب بف 
َّفيلف، كلبف 
حبلف، 
كلىدلرقطن ، 
 كلىذهب 

ُاذكر ىـ 
 فيه ْرح

 ق اِ لىحداث ىـ اتلبع صدكؽ  َمْقُبْكؿ  ق 

ٖٚ.  
أبك أمي  
  لىشعبلن

( ٔ)د ت ؽ
لىحداث 
ضعاف 
كلىضعف 
 ىيس بَّببه

 لبف حبلف
ُاذكر ىـ 

 فيه ْرح
 ق اِ لىحداث ىـ اتلبع َمْقُبْكؿ َمْقُبْكؿ  ق 

ٖٛ.  
َأُبك ََّْبَرَ  
 لىن َ ِع   

، ٔ)د ت
( كحدا ه ٔؽ

ىند أب  دلكد 
حَّف، كلىذؼ 
ىند لبف 
ه  َْ َمل
ضعاف، 
كلىضعف 
 ىيس منه

لىُبكصارؼ، 
 كلبف ِحب لف

ُاذكر ىـ 
 ْرحفيه 

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 

ُتكبع ف  
حدا ه 
ل كؿ، 
كىـ ُاتلبع 
ف  
 لى لن 

 ق اِ
لىحداث، 
كقلؿ لبف 
معاف: ل 
أىرفه. 
كصحد 
حدا ه 
لْىَحلِكـ، 
كحَّنه 
 ل ىبلن 
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 الممحوظات المتابعة الباحـة

 من ات ع بالرواية عنو َأُبو َداُود والن َساِوّي وابن ماجو. -ج     

ٖٜ.  

َصلِىُد ْبُف 
 َأِب  َىِريب

 لىَحْضَرِم   

 

، ٔد س ؽ)
( كحدا ه ٔد

ىند لى  ة   
صحيد 
ىغارو، كلىذؼ 
ىند أب  دلكد 
 صحيد

لبف ِحب لف، 
 كلبف َ َ فكف 

ُاذكر ىـ 
 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق  فيه ْرح

ُتكبع ف  
 لىحدا اف

 ق اِ
لىحداث، 
قلؿ لبف 
لىقطلف: ل 
ُيعرؼ حلىه، 
كقلؿ أبك 
ْعفر 
بت :  لىَّ 
شاخ. كقلؿ 
لىذ َهِب : 
ُىرؼ حلىه. 

صحد  كقد
حدا ه لبف 
ُ َزْيَم  
 كلْىَحلِكـ

ٗٓ.  
َكِ اُر ْبُف 
 لْىُمط ِ بِ 

ْهِم     لىَّ 

( ٔ)د س ؽ
كلىحداث 
 ضعاف

 لبف ِحب لف
ُاذكر ىـ 

 فيه ْرح
 لىحداث ق اِ ىـ ُاتلبع َمْقُبْكؿ  َمْقُبْكؿ ِ َق 

 نن اـربعة.: من رـو ليم اـنان من أصحاب السُّ ـالـاً 
 ُبو َداُود والتِّْرِمِذّي.واية عنو أَ  ع بالرِّ ت  من ا - أ

ٗٔ.  
حفص بف 
ىمر بف مر  
 لىشن 

( ٔ)د ت
 صحيد

لبف لب  
 ا م ، كأبك 
دلكد، 
 كلىذهب 

ىـ اذكر 
 فيه ْرح

 ق اِ لىحداث ىـ اتلبع  ق  َمْقُبْكؿ  ق 
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 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر
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ٕٗ.  
َىْبُد للِا ْبُف 
لِبر  َْ
 لىَبْصرؼ  

 (ٔت ،ٔ)د
حدا ه ىند 
أب  دلكد 
ضعاف، 
عف  كلىض 
ىيس منه، 
كلىذؼ ىند 

ىتِّْرِمِذّؼ ل
 حَّف ىغارو

 ،لبف معاف
 ،كأبك حلتـ
كلىَبز لر كلبف 

كلبف  ،ِحب لف
 ،كف فُ  َ  َ 
قلؿ لبف ك 

معاف، 
كلىتِّْرِمِذّؼ: 
 شاخ

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق  لىعقا  
 ىـ ُاتلبع
ف  
 لىحدا اف

 ق اِ
 لىحداث.

ٖٗ.  
ىبد للا بف 
حَّلف 
 لىتميم 

( ٔ، تٕ)د
لىحدا اف ىند 
أب  دلكد 
أحدهمل 
ضعاف 

ى لن  كل
حَّف، كلىذؼ 
ىند لىترمذؼ 
ضعاف 
كلىضعف 
 ىيس منه

 لىذهب 
ىـ اذكر 
 فيه ْرح

 ق اِ لىحداث ىـ اتلبع صدكؽ  مقبكؿ  ق 

ٗٗ.  
َىْمرك ْبُف 
َرلِشد 
ِع    َْ  لَ ش

 (ٔ)د ت
كلىحداث 
 صحيد

َأْحَمد ْبف 
لبف َحْنَبِ، 

ِحب لف، كلبف 
 .ـزْ حَ 

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ف   ُتكبع

 لىحداث
 ق اِ

 لىحداث.

َأُبك ُىْ َملف   .٘ٗ
 لْ َْنَصلِرؼ  

 (ٔ)د ت
كلىحداث 
 صحيد

َأُبك َدلُكد، 
كمهدؼ بف 
ميمكف، كلبف 
 ِحب لف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

ف   ُتكبع ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
 لىحداث

 ق اِ
 لىحداث.

َبْاُر ْبُف   .ٙٗ ىه حداث  تلبعىـ اُ  ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق ىـ ُاذكر  لبف ِحب لف (ٔ)د سلىز 
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 الممحوظات المتابعة الباحـة

لىَكِىْاد 
لم     لىش 

كلىحداث 
 صحيد

كلحد  فيه ْرح
صححه لبف 
ُ َزْيَم  
 كلْىَحلِكـ

ٗٚ.  
َىب لس ْبف 
ُىَباد للِا 
 لىَهلِشِم   

 (ٔ، دٔ)دس
لىحدا لف 
ضعيفلف 
 بَّببه. 

 لبف ِحب لف
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 َمْقُبْكؿ  َمْقُبْكؿ ِ َق 
 ىـ ُاتلبع
ف  
 لىحدا اف

قلؿ لبف 
لف: ل لىقط
عرؼ حلىه، يُ 

كقلؿ 
لىذ َهِب : 
أرَِّ ىف 
ىمه، كهك 
ق اِ 
 .لىحداث

ٗٛ.  
ِ ْبُف  َىْبُد ّللا 
ُمَحم د ْبِف 
 ُىَمَر لىَعَ كؼ  

 (ٔ)د
كلىحداث 
 صحيد

لَرُقْطِنّ ،  لىد 
كلبف ِحب لف، 
 كف فُ  َ كلبف  َ 

 َمْقُبْكؿ ِ َق  لبف ِحب لف
صلىد 
 لىحداث

 تلبعىـ اُ 

لحتس به لبف 
كلبف ُ َزْيَم  
 ،ِحب لف

كلْىَحلِكـ، 
كهك ق اِ 
لىحداث، 
كركلاته ىف 
أبيه ىف 
 ْدو

ٜٗ.  
َىْبُد لىر ْحَمِف 
ْبُف ُبكَذَكْيه 
ْنَعلن     لىص 

 (ٔ)د س
كلىحداث 
 صحيد

َأْحَمد ْبف 
 َحْنَبِ

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ف   ُتكبع

 لىحداث

صحد 
حدا ه لبف 
ِحب لف، كهك 
ق اِ 
  .لىحداث

٘ٓ.  
َمعُركؼ ْبف 
ََُّكيد 

 (ٔ)د س
كلىحداث 

 لبف ِحب لف
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق 
َمْقُبْكؿ، 
كك قه 

 ِ َق 
ف   ُتكبع

 لىحداث
ق اِ 
، لىحداث
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ٖ9ٙ 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

َذلِم    ُْ ف   صحيد لى
مكضع 
 آ ر

كصحد 
حدا ه لبف 
ِحب لف 
 كلْىَحلِكـ.

٘ٔ.  
ُمكََّ  ْبُف 
ِإْبَرلِهْيـ 
 لىَمْ ُزْكِم   

 (ٔ)د س
كلىحداث 
 صحيد

اف، لبف مع
كلبف 
لىمدان ، 
 كلبف ِحب لف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 لبعىـ اتُ  ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
 ق اِ
 لىحداث.

ٕ٘.  
ُاكُنُس ْبُف 
ََّْاف 
 لىَكَةِى   

، ٔ)د س
كحدا ه  (ٔد

ل كؿ حَّف 
ىغارو، كلى  لن  
 صحيد

لَرُقْطِنّ ،  لىد 
كلبف ِحب لف، 
 لىَبز لر

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

  ِ قَ  َمْقُبْكؿ ِ َق 

ف   ُتكبع
حدا ه 
ل كؿ، 
كىـ ُاتلبع 
ف  
لىحداث 
لىذؼ 
لتفقل 
ى يه َأُبك 
َدلُكد، 
 كلىن ََّلِئ ّ 

صحد 
حدا ه لبف 
ِحب لف، 

كلْىَحلِكـ، كىه 
 .أحلداث

ٖ٘.  
ر لح  َْ َأُبك لى
مكى  أـ 
 حباب 

 (ٔ)د س
كلىحداث 
 صحيد

لىعْ  ، 
 كلبف ِحب لف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
 ف  ُتكبع

 لىحداث
 ق اِ
 لىحداث.

 .وواية عنو َأُبو َداُود وابن ماجمن ات َ ع بالرِّ  - ب

٘ٗ.  

 لىُد بُف 
بِف ََِّعاد 
 َأب  َمْرَيـ
.  لىَمَدِن  

 (ٔ، ؽٔ)د
لىحدا لف 
 صحيحلف

لبف ِحب لف 
 كلبف لىُمَ قِّف

ْه ه لبف 
 لىقطلف

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 

ف   ُتكبع
حدا ه 
ل كؿ، 
كىـ ُاتلبع 
ف  

 اِق 
 لىحداث.



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٖ97 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

 لآل ر

٘٘.  
َىْبُد لىر ْحَمِف 
ْبُف َمْيَََّرَ  
 لْىَحْضَرِم   

، ٔ)د ؽ
 (ٔؽ

لىحدا لف 
 صحيحلف

لىعْ  ، 
 كلبف ِحب لف،
كف، فُ  َ كلبف  َ 

كَأُبك َدلُكد، 
كلبف لىُمَ قِّف، 

ر، اْ كَ كلبف بُ 
 دؼنْ كلىكِ 

ْه ه لبف 
 ،لىمدان 
كلبف 
 لىقطلف

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
 تلبعىـ اُ 
ف  
 لىحدا اف

 ق اِ
لىحداث، 

لرتفعت ك 
ىنه 
، لىْهلى 
كصحد 
حدا ه 
 لْىَحلِكـ

٘ٙ.  
ُمكََّ  ْبف 
َأُاكب 
 لىَغلِفِق   

، ٔ)د ؽ
لىحداث  (ٔؽ

ل كؿ 
صحيد 

ىغارو، كلى  لن  
 حَّف

أبك ىبد 
حمف لىر  

لىمقرؼِ، 
كلبف 
لىمدان ، 
كلبف معاف، 
كَأُبك َدلُكد، 
كلىعْ  ، 
 ،كلبف ِحب لف
َأْحَمد كقلؿ 

ْبف َحْنَبِ: 
خ، رككل شا

 .ىنه

أنكر حدا ه 
 لبف معاف

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
 ىـ ُاتلبع
ف  
 لىحدا اف

ق اِ 
، لىحداث
كصحد 
حدا ه 
 لْىَحلِكـ.

 واية عنو التِّْرِمِذّي والن َساِوّي.من ات َ ع بالرِّ  - ج



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٖ91 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

٘ٚ.  
ىبد للا بف 
ى   بف 
 لىحَّاف 

 (ٔ)ت س
كلىحداث 
 صحيد

 ،لبف ِحب لف
 كف فُ  َ لبف  َ ك 

ىـ ُاذكر 
 ه ْرحفي

ِ َق ، 
أرَِّ 
 ىف ْدو

 ىـ ُاتلبع ِ َق  َمْقُبْكؿ

 ق اِ
لىحداث، 

صحد ك 
حدا ه 
لىتِّْرِمِذّؼ، 
كلبف ِحب لف، 
كلْىَحلِكـ، 
كركلاته ىف 
أبيه ىف 
 .ْدو

٘ٛ.  
أبك ُمَِّْ ـ 
ْذِم    َْ  لى

 (ٔ)ت
كلىحداث 
 صحيد ىغارو

لىعْ  ، 
 كلبف ِحب لف

قلؿ لبف 
 : حـز
 مْهكؿ

 تلبعىـ اُ  ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 

 ق اِ
لىحداث، 
لرتفعت ىنه 
 .لىْهلى 

 .وابن ماجو واية عنو التِّْرِمِذّي ع بالرِّ  َ من ات   - ح

ٜ٘.  
أبك َّعد 
 لَ ْزِدؼ  

 (ٔ، ؽٔ)ت
حدا ه ىند 
لىتِّْرِمِذّؼ 
صحيد، 
كلىذؼ ىند 
ه  َْ لبف َمل
ضعاف 
كلىضعف 
 ىيس منه

 لبف ِحب لف
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 

ف   ُتكبع
 ه حدا

ل كؿ، 
كىـ ُاتلبع 
ف  
 لى لن 

 ق اِ
لىحداث، 

متلبعته ك 
ىند 
 .لْىُبَ لِرؼّ 

ٙٓ.  
َأُبك َصلِىٍد 
 لَ ْشَعِرؼ  

، ٔت ؽ)
( أحدهمل ٔؽ

صحيد 
ىغارو، 

أبك حلتـ، 
 كلىَهْاَ ِم ّ 

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ىـ ُاتلبع 
ف  
 افلىحدا 

 ق اِ
لىحداث، 
قلؿ 

لَرُقْطِنّ :  لىد 



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٖ99 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

كلآل ر 
 إَّنلدو
ًْدل،  ضعاف

عف  كلىض 
 ىيس منه 

لَّمه 
معركؼ، ل 
يحضرن ، 
كقلؿ أبك 
ُزْرَى  كلبف 
َمْنَدو: ل 
ُيعرؼ 

لَّمه. ُقْ ُت: 
ركػ ىنه 
 مَّ  
 فعرفكو.

 .وواية عنو الن َساِوّي وابن ماجع بالرِّ  َ من ات   - خ

ٙٔ.  
ُمَحم د ْبُف 
ََِّعاِد 
 لىت ََّْتِرؼ  

 (ٗ، ؽٔ)س
حدا ه ىند 
 لىن ََّلِئ ّ 
يد، صح

كلىحدا لف 
لى ذلف 
ىند درَّتهمل 
لبف ملْه 
أحدهمل 
ضعاف 
كلىضعف 
ىيس منه، 
كلآل ر 
 حَّف.

 لبف ِحب لف
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 َمْقُبْكؿ  َمْقُبْكؿ ِ َق 

ف   ُتكبع
ل حلدا
ث 
 لى ة  

ركػ ىنه 
ْمع، كهك 
ق اِ 
، لىحداث
كصحد 
حدا ه 
 ل ىبلن 



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٗٓٓ 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

ٕٙ.  
ُمَحم د ْبُف 
ُاكَُّف 
 لىُقَرِش   

 (ٔ، ؽٔ)س
حداث 
لىن ََّلِئّ  
صحيد 
ىغارو، كلىذؼ 
ىند لبف 
ه  َْ َمل

 ضعاف ْدًل 

أبك ُزْرَى ، 
 كأبك حلتـ،
لَرُقْطِن ّ  ، كلىد 
زر  ، كلبف ْك

ِحب لف، كلبف 
 شلهاف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح 

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
 تلبعىـ اُ 
ف  
 لىحدا اف

قلد لتفق لىن  
ى   تك يقه، 
كهك ق اِ 
، لىحداث
كقد ركػ 
 ىف أبيه.

ٖٙ.  

معلكي  بف 
ىبد للا بف 
ْعفر بف 
 أب  طلىب

( ٔ، ؽٕ)س
لىحدا اف ىند 
لىنَّلئ  
أحدهمل 
صحيد، 
كلى لن  

حَّف، كلىذؼ 
ىند لبف 
ملْه 
 مكضكع

لىعْ   كلبف 
 حبلف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ق اِ لىحداث ىـ اتلبع ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 

ٙٗ.  
َنْصُر ْبُف 
َىْ َقَم  
 لىَحْضَرِم   

 (ٔ)ؽ
اث كلىحد
 صحيد

حيـ، كلبف دُ 
ِحب لف، 
 كلىن ََّلِئ ّ 

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 َمْقُبْكؿ ِ َق 
ِ َق  
 رَِّمُ 

ف   ُتكبع
 لىحداث

ىحدا ه 
شكلهد ىند 
لْىُبَ لِرّؼ 
كُمَِّْ ـ، كهك 
ق اِ 
 .لىحداث

ٙ٘.  
لف ْبُف  ِهص 
كلِهف 
 لْىَعَدِكؼ  

 (ٔ)ؽ
كلىحداث 
 صحيد 

لبف ِحب لف، 
كلْىَحلِكـ، 
 ك بْ كلىَّ  

بف ْه ه ل
 لىمدان 

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ف   ُتكبع

 لىحداث

 ق اِ
لىحداث، 

لرتفعت ك 
ىنه 
لىْهلى ، 



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٗٓٔ 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

كُتكبع ىند 
 لْىُبَ لِرؼّ 

ٙٙ.  
أبك َبِصْاٍر 
 لىَعْبِدؼ  

 (ٔ، ؽٔ)س
كحدا ه ىند 
لىن ََّلِئّ  
صحيد، 
كلىذؼ ىند 
ه  َْ لبف َمل
 صحيد ىغارو

لبف لىُمَ قِّف، 
 كلبف ِحب لف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 

ف   ُتكبع
حدا ه 
ل كؿ، 
كىـ ُاتلبع 
ف  
 لى لن 

 ق اِ
لىحداث، 

طرؽ ك 
حدا ه ك هل 
 محفكظ 

نن االربعة.: من رـو رابعاً   لو واحد من أصحاب السُّ
واية عنو َأُبو َداُود من - أ  .ان رد بالرِّ

ٙٚ.  
َ لِىُد ْبُف 
ِدْهَقلَف 
 لْىُقَرِش   

( ٔ)د
كلىحداث 
 صحيد 

أبك ُمَِّْهر، 
أبك ُزْرَى  ك 

مشق ،  لىدِّ
كدحيـ، كلبف 
 ِحب لف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
 ىـ ُاتلبع
ف  
 لىحداث

 ق اِ
لىحداث، 
كأ رج َأُبك 
َدلُكد 
لىمقطكع 
ىتفَّار 
 ك م .

ٙٛ.  
َ ط لُب ْبُف 
َصلِىِد 
 لىَمَدن   

( ٔ)د
كلىحداث 
ضعاف 
عف  كلىض 
 ىيس منه

لْىُبَ لِرّؼ، 
 كلبف ِحب لف

ذكر ىـ اُ 
 فيه ْرح

 ىـ ُاتلبع ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
 ق اِ
 لىحداث.

ٜٙ.  
ُزْرَى  ْبُف 
 َىْبِد لىر ْحَمفِ 
 لْىُككِف   

 ( ٔ)د
حدا ه 
 ضعاف

 لبف ِحب لف
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 َمْقُبْكؿ ِ َق 

َمْقُبْكؿ 
كهك إى  
مْهكؿ 
لىحلؿ 
 أقرب

 ىـ ُاتلبع
ق اِ 

 لىحداث.



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٕٗٓ 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

ٚٓ.  
َزْيُد ْبُف َأِب  
 َِ ْعَ ل  لىش 
 لْىَعَنِزؼ  

 (ٔ)د
كلىحداث 
 حَّف ىغارو

 لبف ِحب لف
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

ِ َق ، 
كف  
مكضع 
آ ر: ل 
 ُيعرؼ

 َمْقُبْكؿ

َمْقُبْكؿ 
كهك إى  
مْهكؿ 
لىحلؿ 
 أقرب

ُتكبع ف  
 لىحداث

ق اِ 
لىحداث، 
ركػ ىنه 
 كلحد

ٚٔ.  
َصلِىُد ْبُف 
 ٍِ ََُّهْا
 لىن َ ِع ّ 

 ( ٔ)د
كلىحداث 
 صحيد

 لبف ِحب لف
كر ىـ ُاذ

 فيه ْرح
 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 

ُتكبع ف  
 لىحداث

ق اِ 
لىحداث، 
كركػ ىنه 
ْمع مف 
 لى َِّقلت.

ٕٚ.  
َصلِىُد ْبُف 
 ُىَبْادٍ 

 ( ٔ)د
كلىحداث 
 حَّف ىغارو

 لبف ِحب لف

ه ه  ابن ْك

، اقِ و  مَ الْ 
كلبف 
 لىقطلف

 َمْقُبْكؿ ِ َق 
مْهكؿ 
 لىحلؿ

 ىـ ُاتلبع

ق اِ 
لىحداث، 
ركػ ىنه 

، كقلؿ كلحد
: لب ف ل  ـر

 ل ُيعرؼ. 

ٖٚ.  
َىْكُف ْبُف 
َكْهَمِس 
 لىت ِميِم   

 ( ٔ)د
كلىحداث 
 صحيد

َأُبك َدلُكد، 
 كلبف ِحب لف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ُتكبع ف  
 لىحداث

ركػ ىنه 
ْمع، كقلؿ 
َأْحَمد ْبف 
َحْنَبِ: ل 
 أىرفه

َمْرَكلُف ْبُف   .ٗٚ
 ُرْؤَبَ  لىت ْغِ ِب   

د ( صحئ)د
 ىغارو

ىـ ُاذكر  لبف ِحب لف
 فيه ْرح

ُتكبع ف   َمْقُبْكؿ  َمْقُبْكؿ ِ َق 
 لىحداث

ق اِ 
 لىحداث.

ٚ٘.  
َمْهِدؼ  ْبُف 
َحْفٍص 
 لىَبْغَدلِدؼ  

( ٔ)د
كلىحداث 
ضعاف 
كلىضعف 
 ىيس منه

َمََّْ َم  بف 
قلَّـ، 
كلى طاب 
لىبغدلدؼ، 
 كلبف ِحب لف،

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  ؿَمْقُبكْ  ِ َق 
ُتكبع ف  
 لىحداث

ق اِ 
لىحداث، 
ركػ ىه َأُبك 
 َدلُكد مقركنلً 



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٖٗٓ 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

 كقلؿ: شاخ

ٚٙ.  
َمْيُمكُف ْبُف 
لَبلَف  َْ
 لْىَبْصِرؼ  

( ٔ)د
كلىحداث 
ضعاف، 
كلىضعف 
منه كقد ركلو 
مكقكفًل كهك 
 أصد.

لىعْ  ، 
كلبف ِحب لف، 
 كلىمزؼ 

ل زدؼ، 
كلىعقا  ، 
كلىمنذرؼ، 
 كلإِلْشِبْا  

 ؿ َمْقُبكْ  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ُتكبع ف  
 لىمكقكؼ

ق اِ 
لىحداث، 
قلؿ لبف 
لىْكزؼ أب  
رلفع ىف 
أب  هرير  
منلكار، 
ه ه لبف  ْك
، كقد  حـز
لرتفعت ىنه 
 لىْهلى .

ٚٚ.  
 بف كق لص
 ربيع 
 لىَعْنَِّ   

( حدا ه ٔ)د
 صحيد

 لبف حبلف
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ق اِ لىحداث ىـ اتلبع  ق  َمْقُبْكؿ ِ َق 

ٚٛ.  
َاِزْيُد ْبُف 
ُصْبٍد 

 ْصَبِح   ل َ 

( ٔ)د
كلىحداث 
 صحيد

 لبف ِحب لف
قلؿ لبف 
 : حـز
 مْهكؿ

مْهكؿ  َمْقُبْكؿ ِ َق 
 لىحلؿ

ُتكبع ف  
 لىحداث

ق اِ 
لىحداث، 
ركػ ىه َأُبك 
 َدلُكد مقركنلً 

 أبك ُأَملَم   .ٜٚ
 لىت ِمْيِم   

( ٔ)د
كلىحداث 
 صحيد

لبف معاف، 
 كأبك ُزْرَى 

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ـ ُاتلبعى ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 

ق اِ 
لىحداث، 
كصحد 
حدا ه لبف 
ُ َزْيَم ، 
 كلْىَحلِكـ

 َأُبك َُّْفَيلف  .ٓٛ
( حَّف ٔ)د

ىذلته مف 
ه  ْك

ْرير بف 
، كلبف  حلـز
 معاف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ىـ ُاتلبع ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ق اِ 
لىحداث، 
صحد 



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٗٓٗ 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

حدا ه 
 لْىَحلِكـ

ٛٔ.  
َأْبك ِىْيََّ  
 لْىُ َرلََّلن   

( ٔ)د
كلىحداث 
ضعاف، 

عف ك  لىض 
 ىيس منه

لبف ِحب لف، 
 كلبف َ َ ُفكف 

ْه ه لبف 
لىقطلف، 
 كلبف حـز

 ىـ ُاتلبع ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 

ق اِ 
لىحداث، 
كلرتفعت 
 ىنه لىْهلى 

ٕٛ.  
َأُبك لىُمْ َتلر 
 لَ ََّدؼ  

( ٔ)د
كلىحداث 
 صحيد

لبف معاف، 
كأبك حلتـ، 
كلبف ِحب لف، 
 كلىمنذرؼ 

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ىـ ُاتلبع ِ َق  ْكؿَمْقبُ  ِ َق 

ق اِ 
لىحداث، 
كىحدا ه 
شلهد ىند 
 ُمَِّْ ـ

كلي  ىنه لىتِّْرِمِذؼّ  مف  - ب  .لنفرد بلىرِّ

ٖٛ.  
َىْبُد للِا ْبُف 
لحِ   لْىَكض 
 لْىُ ْؤُىِؤؼ  

( ٔ)ت
كلىحداث 
 متفق ى يه

 لبف ِحب لف
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ُتكبع َمْقُبْكؿ  َمْقُبْكؿ ِ َق 

 ق اِ
لىحداث، 
ُتكبع ىند 

ُبَ لِرّؼ، لىْ 
كُمَِّْ ـ، 
كركػ ىنه 
 ْمع

ٛٗ.  
ك بُ أَ  ،َمْرُزكؽٌ 
 ر لىت ْيِم   كْ بَ 

( ٔ)ت
كلىحداث 
 حَّف

 َمْقُبْكؿ ِ َق  لبف لىقطلف لبف ِحب لف

َمْقُبْكؿ 
كهك إى  
مْهكؿ 
لىحلؿ 
 أقرب

ُتكبع ف  
 لىحداث

 ق اِ
 لىحداث.

ٛ٘.  
معقِ بف 
ملىؾ 
 لىبله  

( حدا ه ٔ)ت
 حَّف

  ق  ُبْكؿَمقْ  ِ َق  ل زدؼ لبف حبلف
تكبع ف  
 لىحداث

 ق اِ لىحداث



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٗٓ٘ 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

ٛٙ.  
لىُمِغْاَرُ  ْبُف 
 ََّْعِد لىط لِئ   

( ٔ)ت
كلىحداث 
 صحيد

لىعْ  ، 
 كلبف ِحب لف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ىـ ُاتلبع ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
 ق اِ
 لىحداث.

ٛٚ.  
ـُ ْبُف  ُهَرْي
ِمََّْعٍر 
 لَ ْزِدؼ  

( ٕ)ت
أحدهمل 
صحيد ىغارو 
كلآل ر 
 صحيد

 ب لفلبف حِ 
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 َمْقُبْكؿ  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ُتكبع ف  
 لىحدا اف

 ق اِ
 لىحداث.

ٛٛ.  
ْهبلِ  َأُبك لىص 
 لىُككِف   

( ٔ)ت
كلىحداث 
ضعاف 
كلىضعف 
 منه

 لبف ِحب لف
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ىـ ُاتلبع َمْقُبْكؿ  َمْقُبْكؿ ِ َق 
 ق اِ
 لىحداث.

ٜٛ.  
َأُبك لىُمَ ن   
َهِن    ُْ  لى

( ٔ)ت
لىحداث ك 

 صحيد

لبف معاف، 
 كلبف ِحب لف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ُتكبع ف  
 لىحداث

 ق اِ
لىحداث، 
قلؿ لبف 
لىمدان : 
مْهكؿ ل 
 أىرفه.

لرتفعت ىنه 
لىْهلى ، 
كصحد 
حدا ه 
 لْىَحلِكـ

ٜٓ.  
َأُبك َ ْكٍر 
 لْ َْزِدؼ  

 (ٔ)ت
كلىحداث 
 صحيد

َأُبك َدلُكد، 
 كلبف ِحب لف

بف ْه ه ل
 لىقطلف

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ُتكبع ف  
 لىحداث

 ق اِ
لىحداث، 
ُتكبع ىند 



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٗٓٙ 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

لْىُبَ لِرّؼ 
 كُمَِّْ ـ

واية عنو الن َساِويّ  من -ج   .ان رد بالرِّ

ٜٔ.  
َىْبُد للِا ْبُف 
ِىْصَمَ  
َشم    ُْ  لْى

( ٔ)س
كلىحداث 
 صحيد

لىعْ  ، 
 كلبف ِحب لف

لإلشبا  ، 
 ، كلبف حـز
ه ه لبف  ْك
 لىقطلف

 َمْقُبْكؿ  َمْقُبْكؿ  ِ قَ 
ُتكبع ف  
 لىحداث

 ق اِ
لىحداث، 
لرتفعت ىنه 
لىْهلى ، 
كىحدا ه 
شلهد ىند 
 لْىُبَ لِرؼّ 

ٜٕ.  
ُمْحِرُز ْبُف 
لِح  لْىَكض 
 لْىَمْرَكِزؼ  

( كك هل ٗ)س
 صحيح 

محمكد بف 
غيةف، 
كمصعب بف 
بشار، كلبف 
 ِحب لف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ُتكبع ف  

 ربع  ل
 أحلداث

 ق اِ
لىحداث، ىه 
متلبع  ىند 
 لْىُبَ لِرؼّ 

ٜٖ.  
َمْنُبكُذ ْبُف 
َأِب  ََُّ ْيَملَف 
 لْىَمِك ّ 

( ٔ)س
حدا ه حَّف 
 ىغارو

لبف ِحب لف، 
 كلبف معاف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ُتكبع ف  
 لىحداث

قلؿ لبف 
َّعد: ق اِ 
 لىحداث.

ٜٗ.  
مكَّ  بف 
أب  ى ملف 
 لىتبلف

كة ( ٕ)س
لىحدا اف ف  
دْر  
 لىصحيد

لبف حبلف، 
كأبك حلتـ، 
 كَّفيلف

ىـ اذكر 
 ِ َق  َمْقُبْكؿ  ق  فيه ْرح

تكبع ف  
كة 
 لىحدا اف

 ق اِ لىحداث

ٜ٘.  
ُمْكََّ  ْبُف 
َََّ َمَ  
 لْىِمْصِرؼ  

( ٔ)س
كلىحداث 
 صحيد

لىن ََّلِئّ ، 
كلىِكْندؼ، 
 كلبف ِحب لف

ْه ه لبف 
 لىقطلف

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ُتكبع ف  
 لىحداث

 ق اِ
لىحداث، 
لرتفعت ىنه 
 لىْهلى 

ٜٙ.  
ميمكف بف 
 ل صبغ

( ٔ)س
كلىحداث 

 لبف حبلف
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
تكبع ف  
 لىحداث

 ق اِ لىحداث



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٗٓ7 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

 صحيد

ٜٚ.  
لىن ْضُر ْبُف 
َُّْفَيلف 
 لْىُدَؤِى   

( ٔ)س
كلىحداث 
 صحيد

 لبف ِحب لف
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ىـ ُاتلبع ِ َق  ْكؿَمْقبُ  ِ َق 

 ق اِ
لىحداث، 
صحد 
حدا ه 

لْىَحلِكـ، كلبف 
 ِحب لف

ٜٛ.  
ـُ ْبُف  ُنَعْي
  َ َْ ل َْ َد
 لَ ََِّدؼ  

( ٔ)س
كلىحداث 
 صحيد

لبف ِحب لف، 
 كلىَهْاَ ِم ّ 

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ىـ ُاتلبع ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
قلؿ لبف 
َّعد: ق اِ 
 لىحداث.

ٜٜ.  
ُِ ْبُف  َهلِن 
َأْاُكَب 
 َنِف   لْىحَ 

( ٔ)س
كلىحداث 
 صحيد

لبف ِحب لف، 
 كلبف ك ار

 لبف َّعد

ِ َق ، 
كف  
مكضع: 
 صدكؽ 

ُتكبع ف   صدكؽ  َمْقُبْكؿ
 لىحداث

ق اِ 
لىحداث، 
كىحدا ه 
طريق ىند 
 ُمَِّْ ـ

ٔٓٓ.  
َيْحَا  ْبُف 
ُزَرلَرَ  
 لىَبلِه    

( ٔ)س
كلىحداث 
 صحيد

 لبف ِحب لف
ْه ه لبف 
لىقطلف، 
 كلبف حـز

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ُتكبع ف  
 لىحداث

 ق اِ
لىحداث، 
لرتفعت ىنه 
لىْهلى ، 
كصحد 
حدا ه 
 لْىَحلِكـ

ٔٓٔ.  
َيْحَا  ْبُف 
ُمَحم د 
 لْىُككِف   

( ٔ)س
كلىحداث 
ضعاف 
عف  كلىض 
منه كمف 
 غارو

 ىـ ُاتلبع َمْقُبْكؿ  َمْقُبْكؿ ِ َق  - -

 ق اِ
لىحداث، 
أحلدا ه 
مشهكر ، 
ترلْع أبك 
حلتـ ىف 



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٗٓ1 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

 كتلبتهل

ٕٔٓ.  
َىْكٍف  َأُبك

لْ َْىَكُر 
 لْ َْنَصلِرؼ  

( ٔ)س
كلىحداث 
 صحيد

لىعْ  ، 
كلىَهْاَ ِمّ ، 
 كلبف ِحب لف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ُتكبع ف  
 لىحداث

 ق اِ
لىحداث، 
صحد 
لْىَحلِكـ 
 حدا ه 

واية عنو ابن َماَجو من  -د  .ان رد بالرِّ

ٖٔٓ.  
َ لِىُد ْبُف َأِب  
ْ ِت  لىص 
 رؼ  لىَبَص 

( ٔ)ؽ
ضعاف 
عف  كلىض 
منه كمف 
 غارو

لبف ِحب لف، 
 كلىُبكصارؼ 

َأْحَمد  قلؿ
: ْبف َحْنَبِ
 ىيس
، معركفلً 
 لبف كقلؿ
ز : ُمَفك 
 مشهكر
كلي   بلىرِّ
 معركؼ
 بحمِ
 كىكف، لىع ـ

 حدا ه
مع كؿ 
لإلشبا  ، 
كلبف لىقيـ، 
ه ه لبف  ْك
 ، حـز
 كُمغ طلؼ

 َمْقُبْكؿ ِ َق 

مْهكؿ 
لىحلؿ 
مف ْه  
 طلىضب

 ىـ ُاتلبع
 ق اِ

 لىحداث. 



راسة     الجدول الت وفيحي لرواة الدِّ

 
ٗٓ9 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 الجدول

 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

 َزْيُد ْبُف َأْيَمفٍ   .ٗٓٔ

( إَّنلد ٔ)ؽ
لىحداث 
ضعاف  
  نه ُمنقطع.

لبف ِحب لف، 
كلىعرلق ، 
 كلىُبكصارؼ 

قلؿ 
لْىُبَ لِرّؼ: 
زيد بف 
أيمف ىف 
ىبلد  بف 

 ُمرَِّ  ًّ سَ نُ 

 ِ َق 

َمْقُبْكؿ، 
كف  
مكضع: 
 ِ َق 

 ىـ ُاتلبع ِ َق 
 ق اِ
 .لىحداث

ٔٓ٘.  
 َىْبُد للا ِبفُ 
َىْبِد لْىُمْؤِمِف 
 لَ ْرَحِب   

( ٔ)ؽ
كلىحداث 
ضعاف، 
كلىضعف 
منه كمف 
 غارو

 لبف ِحب لف
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 َمْقُبْكؿ  َمْقُبْكؿ ِ َق 
ُتكبع ف  
 لىحداث

 ق اِ
 .لىحداث

ٔٓٙ.  
ُمَضلِرُب ْبُف 
 َحْزفٍ 
 لىت ِميِم   

( ٔ)ؽ
كلىحداث 
 صحيد

لىعْ  ، 
 كلبف ِحب لف

ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 ِ َق  َمْقُبْكؿ  ِ قَ 
ُتكبع ف  
 لىحداث

 ق اِ
لىحداث، 
ُتكبع ىند 
لْىُبَ لِرّؼ 
 كُمَِّْ ـ

 َأُبك ُشَرْيدٍ   .ٚٓٔ
( ٔ)ؽ

لىحداث 
 حَّف ىغارو

 لبف ِحب لف
ىـ ُاذكر 
 فيه ْرح

 َمْقُبْكؿ ِ َق 
مْهكؿ 
 لىحلؿ

 ىـ ُاتلبع

 ق اِ
لىحداث، 
ُىرفت ىانه 
كىـ ُيعرؼ 
حلىه، 
كىحدا ه 
شكلهد ىند 
لْىُبَ لِرّؼ 
كُمَِّْ ـ. قلؿ 
لْىُبَ لِرّؼ: ل 
أىرؼ 
لَّمه، كقلؿ 
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 ال صل الـاني

 الر اوي  م

عدد أحاديـو 
في الكتب 
تة  السِّ

والحكم عمى 
المدروس 

 منيا

رأي  ون حُ رِّ جَ مُ الْ  ون لُ دِّ عَ مُ الْ 
 الذ َىِبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الممحوظات المتابعة الباحـة

لبف ىبد 
لىهلدؼ: 
ىيس بذلؾ 
 لىمشهكر.

ٔٓٛ.  
كد نُ أبك لىكَ 
 ل زدؼ

( ٔ)ؽ
لىحداث 
ضعاف 
كلىضعف 
 ىيس منه

لبف َّعد، 
 كلبف حبلف

ىـ ُاذكر 
 ِ َق  َمْقُبْكؿ ِ َق  فيه ْرح

تكبع ف  
 ق اِ لىحداث  لىحداث

 
راسة, ما يميأىم ما نتوصل إليو من الجدول التِّ   :وفيحي لرواة الدِّ

واة وأحاديـيم والحكم  عمييا ومن أخرجيا: أواًل: من حيث عدد الرُّ
كل  ىدد -ٔ : لىت قريب ف  حْر لبف فاهـ كقلؿ ِ َق ،: لىكلشف ف  لىذ َهِب  فاهـ قلؿ لىذاف لىر 

ت  لىكتب ف  َمْقُبْكؿ، كملئ ، كمل ك ملنكف ل نلف مركيلتهـ فاهل  رلكيًل، كىدد كملئ  ي  ملن لىَِّّ
 كه  ى   لىن حك لىت لى : كملئ ، ك مَّافقمت بدرلَّته َّت  

 كهك ىبد للا بف ىبد لىرحمف بف أب  بكر لىصداق رـو اإلمامان البخاري ومسمم لواحد, -
 .لتفق ى   ركلاته لىب لرؼ كمَّ ـكىه حداث كلحد صحيد 

 ،حدا لً  كىشركف  ت ٌ َّ كىه، لْىُقَرِش ّ  َزَى قَ  ْبفُ  َيْحَا : وىم منيم, لـالـة البخاري  رـو اإلمام -
لْىَمَدِن    َاِزِيد كَأُبك، كلحدٌ  حداثٌ  كىهلىت ْيِم    ّللا   ُىَباد ْبف َبْكر كَأُبك قمت بدرلَّ   ة   منهل،

ميع َّننه، ف  لىن َّلئ  ىند كلىحداث نفَّه ،كلحدٌ  حداثٌ  ىه  .صحيح  ل حلداث ْك
ـ  -  عشرون و  واحد صحيحو في عنده أحاديـيم وعدد, راوياً  عشر لسبعةِ  اإلمام مسمم رو

ْعَفرُ  وىم عمى الن حو الت الي: أحاديث في السنن اـربعة, ستةُ وليم  ,حديـاً   ْبفِ  َىْمِرك ْبفُ  َْ
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هُحَرْيٍث، كىه حدا لف كلحد منهمل ركلو أبك دلكد كلىن َّلئ  كلبف  ال صل الـاني َْ  ََّلِىـ َأب  ْبفُ  ، كََّلِىـُ َمل
ْيَشلِن    َْ  ُمَعلِكَي  ْبف لْه أبك دلكد كلىن َّلئ ، كَطْ قكىه حداث كلحد كشلركه ف  إ ر لْى
َكلِقِد لْىَعَدِكؼ  كىه حدا لف،  ْبفُ  ّللا   لىن َّلئ ، كَىْبدُ  إ رلْه ف  شلركه كلحد حداث كىه لىن  ِع ّ 

هكأ رج ىه أبك دلكد حداً ل  لىً ل، كلبف  َْ لْىَمَدِن   كىه  لْىِمََّْكرِ  ْبفُ  فِ لىر ْحمَ  حداً ل رلبًعل، كَىْبدُ  َمل
 لىن َّلئ ، كمَّ ـُ  إ رلْه ف  شلركه كلحد حداث كىه لَ ََِّدؼ   َملِىؾٍ  ْبفُ  حداث كلحد، كَمَُّْعكدُ 

ِع   كىه قرَظ َ  ْبفُ  َْ رير ْبف كلحد، لْىُمْنذر حداث لْ َْش َْ  ّ  ِ َْ كىه حداث كلحد شلركه ف   لىَب
هكلبف إ رلْه لىتِّرمذؼ كلىن َّلئ   َْ ه، كأ رج ىه أبك دلكد كلبف َمل َْ  حداً ل آ ر، كُمَهلْرُ  َمل

َىلِصـ لى  َقِفّ  كىه  ْبفُ  ِمََّْملٍر لىز هرؼ كىه حداً ل كلحًدل كىه ىند لىتِّرمذؼ آ ر، كَيْعُقكبُ  ْبفُ 
 ََِّعاد ئ ، كَأُبكلى  َقِف   كىه حداث كلحد شلركه ف  إ رلْه لىن َّل ُىَملَر َ  ْبفُ  َبْكرِ  حدا لف، كَأُبك

كلىن َّلئ ،  إ رلْه أبك دلكد ف  شلركه كلحد حداث لىُ َزلِى   كىه َىلِمر بف للا ىبد َمْكَى 
حدا لف شلركه ف  إ رلج ل كؿ أبك دلكد، كف  لى  لن   لْىَمْهِرؼِّ كىه َمْكَى  ََِّعادٍ  كَأُبك

َبع   كىه ِشْمر لىن َّلئ ، كأبك  ْبفُ  ُىَبْاَد َ  لىن َّلئ ، كَأُبك إ رلْه ف  شلركه كلحد حداث لىض 
هلْىُقَرِش   كىه حداث كلحد شلركه ف  إ رلْه لىن َّلئ  كلبف  ّللا ِ  َىْبدِ  َْ ، كأ رج ىه أبك دلكد َمل

هحداً ل  لنًيل، كلبف  َْ  إ رلْه ف  شلركه كلحد حداث ىباد  لىِفهرؼ  كىه حداً ل  لىً ل، كَأُبك َمل
ميع مل ركلو مَّ ـ مف هذو ل حلداث  ىيَّ  لىن َّلئ ، كأبك لَ ََّْكلرؼ  كىه حداث كلحد، ْك

 ْبفِ  صحيد، ككذىؾ مل ركلو غارو فهك باف لىصحيد كلىحَّف، مل ىدل حداث كلحد ىُمَهلْرِ 
ه لىتِّرمذؼ فهك ضعاف ًْدل.  ِمََّْملرٍ   لىز ْهِرؼ  لىذؼ أ ْر

نن - واية اـربعة ات ع أصحاب السُّ ، ىشر حدا لً   ة   أحلدا هـ كىدد منيم, خمسة عن بالرِّ
 .ُمنكرلف كل نلف، لىحَّف دْر  ف  منهـ ك ة  ، صحيح  أحلداث  ملني  منهل

واية ات ع من - نن أصحاب من ـالـةق  عنو بالرِّ  كىدد ,خمسة عشر راوياً  اـربعة السُّ
حيد دْر  ف  أحلداث ىشر  منهل، حدا لً  كلحد كىشركف  أحلدا هـ  ف  منهل  مَّ ك ، لىص 
 :لىت لى  لىن حك ى   كهـ ضعيف   منهل َّت ك ، لىحَّف دْر 
كلي  لتفق مف -  أحلدا هـ كىدد، ركل  َّت  ىددهـ، كلىن ََّلِئ ّ  كلىتِّرمذؼ دلكد أبك ىنه بلىرِّ
 ضعاف. منهـ كل نلف، حَّف ككلحد،  ة   أحلداث صحيح  منهل، أحلداث َّت 
كلي  لتفق مف - ه كلبف كلىتِّرمذؼ دلكد أبك ىنه بلىرِّ َْ أحد  أحلدا هـ كىدد، ركل  َّت ، َمل

حيد دْر  ف  منهل أربع ، حدا لً  ىشر  . ضعيف ك ة   أحلداث، حَّف منهل أربع ك ، لىص 
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ك  لتفق مف - ال صل الـاني ه كلبف كلىن ََّلِئ ّ  دلكد أبك ىنه ي لبلىرِّ َْ   ة   أحلدا هـ كىدد، رلكيلف، َمل
حيد دْر  ف  منهل ل نلف، أحلداث  . فضعا ككلحد، لىص 

واية ات ع من -  خمسة أحاديـيم وعدد, راوياً  وعشرون  ستة عددىم, اـنان عنو بالرِّ
ن حديـًا في وعشرو سبعةمنيا  ,حديـاً  ـالـة وأربعينما قمت بدراستو  ,حديـاً  وأربعون 

 أحاديث في درجة الفعيف, وستة أحاديث في درجة الحسن, وعشرةة الصحيح, درج
 :الت الي الن حو عمى وىم
كلي  لتفق فم -  أحلدا هـ كىدد، رلكيلً   ة   ىشر ىددهـ، كلىتِّرمذؼ دلكد أبك ىنه بلىرِّ

 أحلداث ك مَّ ، حَّف منهل ك ة  ، صحيح  أحلداث ىشر  منهل، حدا لً  ىشر ملني  
 .ضعيف 
كلي  لتفق مف - ه كلبف دلكد أبك ىنه بلىرِّ َْ ، أحلداث َّت  أحلدا هـ كىدد، ركل   ة  ، َمل
لدس، صحيح  أحلداث  مَّ  منهل  .حَّف كلىَّ 
كلي  لتفق مف -  صحيحلف. حدا لف كىهـ، ل نلف كلىن ََّلِئ ّ  لىتِّرمذؼ ىنه بلىرِّ
كلي  لتفق مف - ه كلبف لىتِّرمذؼ ىنه بلىرِّ َْ ، صحيدلى ل نلف ف  دْر   ـ أربع كىه، ل نلف َمل

 .كل نلف ف  دْر  لىضعاف
كلي  لتفق مف - ه بفكل لىن ََّلِئ ّ  ىنه بلىرِّ َْ ، حدا لً   ة   ىشر حلدا هـأ كىدد، ركل  َّت  َمل
حيد دْر  أحلداث ف  َّبع ، منهل حدا لً  ل نل ىشر درلَّ  كتـ ، حَّف كل نلف منهل، لىص 

 .ك ة   ف  دْر  لىضعاف
واية ان رد من - , حديـاً  ن ـمانية وأربعو أحاديـيم وعدد, راوياً  وأربعون  اـنان ,واحد عنو بالرِّ

 ؛فعي اً  وأحد عشر حديـاً , الحسن درجة في أحاديث وسبعة, صحيحاً  ديـاً ح ـالـون  منيا
 :الت الي الن حو عمى وىم
كلي  لنفرد مف -  ىشر َّت  أحلدا هـ كىدد، رلكيلً  ىشر َّت  ىددهـ، دلكد أبك ىنه بلىرِّ

  .ضعيف  أحلداث ك مَّ ، حَّف منهل ك ة  ، صحيح  أحلداث  ملني  منهل، حدا لً 
كلي ب لنفرد مف -  متفق كلحد، أحلداث تَّع  أحلدا هـ كىدد، ركل   ملني ، لىتِّرمذؼ ىنه لىرِّ
حيد دْر  ف  كَّت ، ى يه  .ضعاف ككلحد، حَّف ككلحد، لىص 
كلي  لنفرد مف - ، حدا لً  ىشر  ة   أحلدا هـ كىدد، رلكيلً  ل نل ىشر لىن ََّلِئ    ىنه بلىرِّ

 .ضعاف كآ ر، حَّف كلحد إل صحيح  ْميعهل
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كلي  لنفرد مف - ال صل الـاني ه لبف ىنه بلىرِّ َْ  دْر  ف  ل نلف، أحلداث َّت  أحلدا هـ كىدد، ركل  َّت  َمل
حيد  .ضعيف  أحلداث ك ة  ، حَّف ككلحد، لىص 

ابع من تبين - واة الكمي اـحاديث عدد أن الس  اـنان في الكتب الستة  ليؤالء الرُّ
مانون وماوة حديـًا, قمت بدراستو ستة وخمسين وماوة  , وىي عمى النحو حديـاً ـو

  التالي:
حدا ًل صحيحًل  كَّتكف منهل  ة    ،تقريًبل %(٘.ٛٙ)بنَّب  حدا ًل صحيحًل  ملئ ك  َّبع  -

اهل ركلتهل، كمف هذو ل حلداث ًل ىـ اتلبع فحدا ًل صحيح كأربعكف  ك ة  تكبع فاهل ركلتهل، 
 حدا ًل ف  لىصحيحاف. كىشركف  َّبع 
أحلداث تكبع فاهل  منهل  ملني  ،تقريًبل%( ٗ.ٖٔ)بنَّب   حدا ًل حَّنلً  كلحد كىشركف  -

 ىـ اتلبع فاهل ركلتهل. ك ة   ىشر حدا لً ركلتهل، 
تكبع فاهل ركلتهل،  ، منهل  ة  تقريًبل %(ٜ.ٚٔ)بنَّب   حدا ًل ضعيفلً  كىشركف   ملني  -

 كىشركف حدا ًل ىـ ُاتلبع فاهل ركلتهل.     ك مَّ  
واة:ـانًيا: خالصة اللول في ىؤ   الء الرُّ

كل  ىدد -ٔ  َّبع ، ى اهـ حكمه ف  لىذ هب  كلفقت كقد، لى ِّق  كلنكل ف  دْر  لىذاف لىر 
 تقريًبل. %(ٕ.ٔٚ) بنَّب ، رلكيلً  كَّبعكف 

كل  ىدد -ٕ  ىشر تَّع  هـ، لىمقبكؿ حْر، ككلنكل ف  دْر  لبف حكـ فاهـ كلفقت لىذاف لىر 
ْعَبلن ، أبك أمي): كهـ، ( تقريًبل%٘.ٚٔ) بنَّب ، رلكيلً   َشمر أبك، لىم زكم  َنْبَهلف  لىش 
بَ  َشِم ّ  َىمرك ْبف َُّ يملف، ع لىض  ُْ  لْىُمط ِ ب ْبف َكِ ار، لْىَعلِمِرؼّ  َنْكَفِ ْبف لْىَمِ ؾ َىْبد، لى
ْهِم ّ  ، ََِّعادِ  ْبفُ  ُمَحم دُ  ،لىهلشم  للا ىباد بف ىبلس، لىَّ   ىبد بف ُزرى  لىت ََّْتِرؼ 
ع لِ أب  بف زيد، لىككف  لىر حمف  ْبف َمْيُمكف ، لىت ْغِ ِب ّ  ُرْؤَب  ْبف َمْرَكلف، ؼ زِ نَ لىعَ  لىش 
لَبلف لح ْبف للا َىْبد، لْىَبْصِرؼّ  َْ  ِمََّْعرٍ  ْبفُ  ُهَرْيـُ ، لىت ْيِم ّ  َبْكر َأُبك َمْرُزكؽ ، لْىُ ْؤُىِؤؼّ  لْىَكض 
هبلِ أبك، لَ ْزِدؼ   ُْ   مَ ِىْص  بف للا ىبد، لىككف  لىص  ، لىككف  ُمَحم د بف يحا ،  مِ شَ لى
 . (بِ حَ رْ ل َ  لىمؤمف ىبد بف للا ىبد

كل  ىدد -ٖ  َّت  كلىقكؿ فاهـ إى  قكؿ لىذ هب  أقرب، ،صدكؽ لى دْر  كلنكل ف  لىذاف لىر 
 بف مَّ ـ، ُمَ ْيَك  أب  بف للا ىباد بف بكر )أبك: كهـ، تقريًبل %(٘.٘) بنَّب ، فقط ركل 
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، ىبد للا بف حَّلف لىتميم ، ازيد بف شريد لىحنف  أاكب بف هلن ِ، َيََّلر ال صل الـاني
 .(لىحضرم ، مشرح بف هلىلف لىمعلفرؼ 

كل  ىدد -ٗ ، تقريًبل %(ٛ.ٔ) بنَّب ، فقط رلكيلف، لىحداث صلىد دْر  ف  كلنكل لىذاف لىر 
ر: كهـ ِْ  .ؼ(كِ  َ لىعَ  ىمر بف ُمَحم د بف لىر حمف ىبد، لرمَ َّْ مِ  بف )ُمَهل
كل  ىدد -٘ كلىقكؿ فاهـ إى  قكؿ لبف حْر أقرب،  ،لىحلؿ مْهكؿ دْر  ف  كلنكل لىذاف لىر 

 ُصْبدٍ  ْبفُ  َاِزْيدُ  ُىَبْاد، بف )صلىد: هـ ،تقريًبل %(ٚ.ٖ) بنَّب ، فقط ركل  أربع 
ْ ت أب  بف  لىد، دلكد أبك به لنفرد مف ىند لَ ْصَبِح     لنفرد مف ُشَرْيد ىند كأبك، لىص 

ه لبف به َْ  .(َمل
واة الذين ان رد ابن ِحب ان في ذكرىم في الّـِلات ولم يرد فييم ال جرح وال تعديل:ـالـًا: ا  لرُّ

كل  ىدد كل  هؤلِ مف ِحب لف لبف بذكرهـ لنفرد لىذاف لىر   أؼ فاهـ ُاذكر كىـ  قلته ف  لىر 
 لىن حك ى   رتبتهـ ككلنت، تقريبلً  (%ٖ.ٖٖ) بنَّب ، رلكيلً  ك ة كف  َّت  تعداِ أك ْرح مف

 مْهكؿ منهـ ك ة  ، مقبكؿ رلكيلً  ىشر كأربع ، صدكؽ  ككلحد،  قلت رلكيلً  ىشر  ملني  لىت لى  
 .لىحلؿ

واية:  واة وغير الُمِلل في الرِّ  رابًعا: عدد الُمِلل من ىؤالء الرُّ
رلَّ  مف لتضد كل  هؤلِ ْميع أف لىدِّ كلي   ف  لىمق اف مف لىر   ىند منهـ كلحد إل لىرِّ
 إنمل َمْقُبْكؿ فاهـ حْر لبف قكؿ ككلف حدا ًل(، كىشركف   ٌ َّت ىه َقَزَى  ْبف َيْحَا ) كهك: لىب لرؼ،
 .ىْهلىتهـ لىمقبكؿ  دْر  ىف كنزىكل، مق اف كلنكل، منهـ  ة   إل فاهـ  ىطعف ل حدا هـ ىق  

واة, ومن لم ُيتابع في روايتو:   خامًسا: من ُتوبع من ىؤالء الرُّ
كل   مف ف  ركليلتهـُتكبعكل  لىذاف ىدد ( %ٔ.ٔٙ) رلكًيل بنَّب  َّت  كَّتكف هؤلِ لىر 

كهـ ى   لىن حك  تقريًبل، %(ٛ.ٜٖ) بنَّب  رلكًيل منهـ  ة   كأربعكف  ُاتلبع ىـ مف كىدد تقريًبل،
 لىت لى :

كقد تكبع ف  حدا ه، كهك ىبد للا بف ىبد  منهـ، حدٍ كللتفق لىب لرؼ كمَّ ـ ى   لىركلي  ى - أ
 أب  بكر لىصداق، كهك  ق .لىرحمف بف 

كل  ىدد - ب ، لىمدن ( ازيد )أبك هك: ُاتلبع ىـ كلىذؼ،  ة   مف ل نلف، لىب لرؼ  ىند ُتكبعكل لىذاف لىر 
كد ىدـ يضرو ف ـ ككلف  ق ،  .ىه ُمتلبع ْك
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كل  ىدد - ت ال صل الـاني ل ُاتلبعك  ىـ كلىذاف، رلكيًل مف َّبع  ىشر رلكًيل ىشر  مَّ ، مَّ ـ ىند ُتكبعكل لىذاف لىر 
 يضرهمل فة كهمل  قتلف،  (،ظَ َقرَ  بف كمَّ ـ، لىمدن  كرَّْ لىمِ  بف لىر حمف )ىبد: كهـ، فقط ل نلف
كد ىدـ  .ىهمل ُمتلبع ْك
كل  ىدد  - ث َْ  أحلدا هـ ف  ُتكبعكل لىذاف لىر  نف ف  لىُمَ ر   ،مف مْمكع  مَّ  رلكيلف، ل ربع  لىَّ 

، صحيح  ككلف َّبع  منهل، دا افح ف  ، كىـ ُاتلبعكل إلتَّع ككلف مْمكع مركيلتهـ فاهل 
 حدا ه كلى  لن ، مْهكؿ كهك، ُمنكرلف حدا لف ىه أحدهمل،  ة   كلعُاتلب ىـ حَّن ، كلىذاف ك ة  
 ، كلى لىث أحلدا ه لى ة   صحيح .صحيد

نف أصحلب مف  ة   ىهـ ركػ  مف ىند ُتكبعكل ىدد لىذاف  - ج مف  ركل  َّت  ىددهـ، ل ربع  لىَّ 
 ك ة   أحلداث، صحيح  منهل َّت  أحلداث  كأحلدا هـ ىشر  ،رلكيلً  مْمكع  مَّ  ىشر

 منهل أربع   أحد ىشر حدا لً  كأحلدا هـ ،ركل  تَّع  ُاتلبعكل ىـ كلىذاف ، كآ ر ضعاف، حَّن
 .ضعيف   مَّ  أحلداثك ، حَّن  كل نلف، صحيح 

، كىشريف رلكًيل  َّترلكيًل مف مْمكع  ىشر ل نل هـ، ل نلف ىه ركػ  مف ىند ُتكبعكل لىذاف ىدد  - ح
ىشر  أربع  ُاتلبع ىددهـ ىـ منهل حَّن ، كمف  ة   صحيح  إل كأحلدا هـ ىشركف حداً ل  ك هل

 ك مَّ  أحلداث، صحيحلً  ىشر حدا لً   ة  ، حداً لكىشركف  َّبع رلكيًل، كىدد أحلدا هـ 
 .ف  دْر  لىضعاف كتَّع ، حَّن 

 فمف مْمكع ل ناف كأربعا رلكيلً  ىشركف ك   مَّ ، كلحد ىه ركػ  مف ىند ُتكبعكل لىذاف ىدد  - خ
ك ة   ، صحيحلً  حدا لً  كلحد كىشركف  منهل، حدا لً  كىشركف   ملني  أحلدا هـ كىدد، رلكًيل

 كىدد، رلكيلً  ىشر َّبع  ىددهـ ُاتلبعكل ىـ ضعيف ، كلىذاف أحلداث كأربع ،  حَّن أحلداث
 كَّبع  أحلداث، حَّف كل نلف، صحيح  أحلداث َّبع  منهـ، حدا لً  ىشر َّبع  أحلدا هـ
 .مقطكًىل كىـ يصد مرفكًىل ككلحد صد، ضعيف 

واة أحاديث سادًسا: درجة حة حيث من الرُّ رجة الصِّ عف, وسبب وصوليا ليذه الد   :والف 
رلَّ   -ٔ رلكيًل كلنت أحلدا هـ   ملنكف رلكيًل كمل بانت أىةو، تباف أف منهـ  كملئ  ي  ملنىدد ركل  لىدِّ

حيد،  رلكيًل أحلدا هـ  دا هـ ف  مرتب  لىحَّف، كَّبع  ىشرأحلأحد ىشر رلكيًل ك ف  دْر  لىص 
 ضعيف ، ككلحد حدا ه ُمنكر.

كهـ: )ىبد للا بف  ركل ، ىشر  ككلف َّبب لىضعف مف غارو كىيس منه، لً ضعيف حدا ه كلف مف -ٕ
ْعبلن ، از  ؼ،دِ زْ ْلبر لىبصرؼ، أبك أَّعد ل َ  يد بف شريد أبك لىَكُنكد ل زدؼ، أبك ُأَمي   لىش 
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لب بف صلىد لىمدن ، مهدؼ بف حفص لىبغدلدؼ، أبك ط  ،  َ لىت ََّْتِرؼّ   بف َّعاد  لىحضرم ، ال صل الـاني
 ؼ(.رِ عَ شْ لن ، أبك صلىد ل َ لََّ رَ ىيَّ  لى َ 

ىبلس بف ىباد للا نبهلف لىم زكم ، ركل ، كهـ: ) َّبع بَّببه،  لً مف كلف حدا ه ضعيف -ٖ
ت  ْ لِ لىككف ، يحا  بف   لىككف ،  لىد بف أب  لىص  بَ هْ كف بف ْلبلف، أبك لىص  مُ يْ لىهلشم ، مَ 

  (.بِ حَ رْ ف ل َ مِ ؤْ لىبصرؼ، ىبد للا بف ىبد لىمُ 
رلَّ  أف  -ٗ كل  كلنكل  قلت، كىدد أحلدا هـ  كَّبعكف  َّبع أبرزت لىدِّ رلكيًل مف مْمكع هؤلِ لىر 

حدػ ك  كف حدا ًل مقبكًل،كلحد كتَّع ، ىدد أحلدا هـكملئ  حدا ًل، منهـ َّت  كَّتكف رلكيلً  ىشر  لم
نمل مف غارهـ.ىهـ تَّع  ىشر حدا ًل ضعيفلً  ىشر رلكيلً   ، كلىضعف ىيس منهـ كلم

مف لى قلت تكبعكل ف  أحلدا هـ، ككلف ىدد أحلدا هـ أربع  كأربعكف حدا ًل،  َّت  ك ة كف رلكيلً  -
كقبكىهل كلف مف أِْ  ،ىقبكؿف  دْر  ل ل نلف كأربعكف حدا لً  ىدد أحلدا هـمنهـ أربع  ك ة كف رلكيًل 

نمل مف غارهـ. كرلكيلف ذلتهل كىيس مف أِْ لىمتلبع ،  ىهـ حدا اف ضعيفاف كلىضعف ىيس منهـ كلم
ل نلف ىدد أحلدا هـ تكبعكل ببعض أحلدا هـ كىـ اتلبعكل بلىبعض لآل ر، ككلف   ،قلتمف لى ِّ  ىشر  -

نمل مف غارهـ.، كرلكيلف ىهمل حدا اف ضعيفاف كلكىشركف حدا ًل مقبكلً   ىضعف ىيس منهـ كلم
كَّبع  أحلداث ضعيف  ، مقبكلً  حدا لً  ك ة اف  مَّ  ة كف رلكيًل مف لى قلت ىـ اتلبعكل ف  ك  كلحد -

نمل مف غارهـ.  كلىضعف ىيس مف ركل  لىدرلَّ  كلم
كىدد  . ة  ، ك ة   ىـ اتلبعكل ف  أحلدا هـركل  ف  مرتب  لىصدكؽ تكبع منهـ  َّت  -٘

أحلداث كه  مقبكى ، ك ة   أحلداث ضعيف  كلىضعف ىيس بَّبب رلكؼ  لني  مأحلدا هـ 
 لىدرلَّ .

مرتبتهـ: صلىد لىحداث، تكبع كلحد ف  حداث صحيد، كىـ اتلبع  مف لىركل  كلنتل نلف  -ٙ
 ف  حدا ه لآل ر كهك ضعاف، أمل لىرلكؼ لى لن  ىـ اتلبع ف  حدا ه كهك صحيد.

لؿ، كقد تكبع أحدهـ ف  حدا ه كهك صحيد، ركل  كلنت مرتبتهـ: مْهكؿ لىح أربع  -ٚ
ككلحد حدا ه ضعاف كىـ اتلبع فيه كلىضعف منه ، لحَّف كىـ اتلبعلى ـ ف  مرتب حدا هكل نلف 
 .كمف غارو

 ىشر رلكيًل، كهـ ى   لىن حك لىت لى :  ، ف  تَّع "مقبكؿ: "ف  قكىه حْر لبف كلفقت -ٛ
ًل، كك هل ف  دْر  لىَقُبكؿ  إل حدا ًل كلحدًل ىشر حدا  ل ن ىشر رلكيًل منهـ ُتكبعكل ف   أحد -

رلَّ . عف مف رلكؼ لىدِّ  ضعيفًل، كلىض 
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منهـ أربع  ، ككلنت أحلدا هـ ضعيف ، عشر ركل  ىـ ُاتلبعكل ف  أحلدا هـ لى كلىبلق ، كىددهـ  ملني  - ال صل الـاني
 .ركل  كلف لىضعف بَّببهـ

واة الملبولين ف قاعدة ابن حجر انطباق سابًعا: مدـ راسة رواة ي كتابو الت لريب عمىفي الرُّ  :الدِّ
كل  ف  حْر لبف ممل َّبق اتباف أف قلىد     ، كلىذاف كضعهـ ف  لىمرتب  لىمقبكىاف لىر 

 مل فيه ا بت كىـ لىق اِ، إل لىحداث مف ىه ىيس بقكىه: "مف كحكـ ى اهـ، لىتعداِلىَّلدَّ  ف  
ىيه أْ ه، مف حدا ه ُاترؾ ل ُاتلبع، ثحا مقبكؿ،: ب فع لإلشلر  كلم  تنطبق ،(ٔ)لىحداث" ف اف كلم

مف كلف حدا ه ضعيفًل بَّببه كلنطبق ى يه حكـ لبف حْر ف  ف  نَّبيًل ى   ركل  لىدرلَّ 
ل ف اف لىحداث"، هـ َّبع  ركل  فقط، بنَّب  ) كى يه  %(،ٗ.ٙلىمقبكؿ، كهك: "حاث اتلبع، كلم

ىت قريب لىذاف قلؿ فاهـ لبف حْر: فكِ رلك مف ركل  لفلىحكـ ل انطبق ى   أغ ب ركل  لىدرلَّ ، 
"مقبكؿ"، يحتلج إى  درلَّ  ىك  نرػ مدػ لنطبلؽ لىقلىد  ى يه أـ ل، كمل ُقمنل ف  هذو 
رلَّ ، كل ُيمكف ىنل أف نحكـ ى   أحد منهـ ِبَقُبكؿ ركلاته أك ىدـ َقُبكِىهل قبِ لىقيلـ بدرلَّ   لىدِّ

كل  لىذاف هـ مكضكع  لىر لكؼ كمركيلته درلَّ  نقدي  تطبيقي  مقلرن   كدىاِ ذىؾ أف هؤلِ لىر 
 كَّبعكف  َّبع   ، كه : لى ِّق  ككلف ىددهـد  درلَّتنل كلنت نتلئس لىحكـ ى اهـ ى   مرلتب ىِ 

ركل ، كصلىد لىحداث ككلف ىددهـ رلكيلف، كلىمقبكؿ ككلف  َّت  ككلف ىددهـ صدكؽ رلكيًل، كلى
 .ركل  بع أر  رلكيًل، كلىمْهكؿ كلف ىددهـ ىشر تَّع  ىددهـ

ـامًنا: رتبة اإلمامين الذ ىبي وابن حجر من حيث الت شدد واالعتدال في الحكم عمى ىؤالء 
واة:  الرُّ
فاهـ   نه كلفق لىن قلد ف  تك اق  لىمعتدىاف مف لىذ َهِب  لإلملـ أف َّبق ممل ى  اتضد 

كل  كمل بانت أىةو، كل    نه أقرب  لىت شدد إى  فكلف حْر لبف كأمل أغ ب لىر  ف  هؤلِ لىر 
 لىف أغ ب لىن قلد ف  حكمه ى اهـ، كىكف ىـ يكف ذىؾ منه إل لحتيلًطل ىحداث رَّكؿ للا ص   

 .للا ى يه كَّ ـ ىق   مركيلتهـ، ل ىطعف فاهـ ف  لىغلىب

                                                           

ر  (ٔ) َْ  (.ٗٚص)َتْقِرْيُب لىت ْهِذْاِب لْبِف َح
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 ةـــمــاتـــالخ ال صل الـاني
لىحلت، تتـ بنعمته لىذؼ  لىحمد  ك ِّهل محلمدو بْميع لىعلىماف رب  حمًدل لىص 

ة  مزيدو، كُيكلِف ُ  ِنَعَمهُ  ُاكلف  حمًدل َ ْ ِقه، ْميع كى   ى انل نعمه ْميع ى   ةـ كلىص   كلىَّ 
 كبعد: كَّ ـ، كصحبه، آىه كى   ُمَحم د، نباِّنل ى  

رلَّ   ةؿ مف إىاهل تكص ت لىت  لىن تلئس أبرز لىرَِّّلى ،  لتم  ف  أىرضف  مع ،لىدِّ
دلد لىت كفاق للا كأَّأؿ بهل، لىقيلـ لىمؤمِ لىت كصيلت أهـ ى   لىت نصيص  .كلىَّ 

 :الن تاوج: أواًل 
ْ تُ   :أبرزهل مف مهم  ، نتلئس إى  لىبحث، هذل  ةؿ مف تكص 

ةى  حفع ى   لى  نلِ ف  لىع ملِ لتفق -ٔ ملم  ْك  حْر كلبف لىذ هب  لإلملماف مف كِ كلم
 غارهـ ىف بلنفرلدهمل بعدهمل كمف ىلصرهمل مف ىهمل أقر بِ ى ،تعل للا رحمهمل
 .فيه لإلَّةـ كشا ل كقتهمل، كحلفظل محد ل كأنهمل شت ، ى كـ ف  بلإلملم 

رقـ أربع  ف  لىَِّّ َّ    همل" لىكلشف ىإلملـ لىذ هب ، كلىت قريب ىإلملـ لبف حْر"كتلبل  -ٕ
 لىمتكف  لىمقدَّ ، لىغن  ىبد ىإلملـ" لىرِّْلؿ أَّملِ ف  لىكملؿ" لىمتفرى  ىف كتلب

تعلى ، كى يه فهمل متكلزيلف مف حاث لىر قـ لىت َّ َّ   ىهذو  للا رحمه َّتملئ  َّن 
لىمْمكى ، ككذىؾ مف حاث لىمكضكع، كأيًضل مف حاث مكلن  مؤىفاهمل لىعظيماف 

 ِ.رحمهمل للا تعلى ، فلَّتحقل هذو لىمكلن  لىعظيم  كلىعنلي  لىكبار  مف لىع مل
رلَّ   ملني  كملئ  رلكيًل، كب غت ىدد أحلدا هـ ف  لىكتب لىَّت ، ل نلف  -ٖ ب غ ىدد ركل  لىدِّ

 ك ملنكف كملئ ، منهل َّت  ك مَّكف كملئ  قمت بدرلَّتهل.
 بكر أب  بف لىرحمف ىبد بف للا ىبد كهك، ىكلحد كمَّ ـ لىب لرؼ  لإلململف ركػ  -ٗ

كمَّ ـ، كقد  لىب لرؼ  ركلاته ى   لتفق صحيد كلحد حداث لىصداق، كهك  ق ، كىه
 تكبع فيه.

ميع أحلدا هـ  -٘ كلي  ىف ل ناف منهـ، كشلركه لىن َّلئ  ف  كلحد، ْك لنفرد لىب لرؼ بلىرِّ
 منهـ أك ىـ ُاتلبع   نهـ  قلت إل كلحد صدكؽ، كهك: )َأُبك لىكلحد صحيح  َّكلِ ُتكبع

(، كقد ُمَ ْيَك  َأِب  بف ّللا   ُىَباد بف بكر  ُتكبع. لىت ْيِم  
كلي  ىف أربع  منهـ، كهؤلِ ْميًعل  -ٙ ركػ مَّ ـ ىَّبع  ىشر رلكًيل منهـ، لنفرد بلىرِّ

 كقد ُتكبعكل إل ُمَّ ـُ   قلت،  نهـ ُاتلبع  ىـ أـ منهـ لىرلكؼ  ُتكبع أحلدا هـ صحيح  َّكلِ
كد ُمتلبع ىه،  نه  ق ، كلىبلق  كهـ  ة  قرَظ َ  ْبفُ  ، كل يضرو ىدـ ْك ِع   َْ   ىشر لْ َْش

حيد  نف ل ربع ، كأحلدا هـ ف  لىص  رلكًيل أ رج ىهـ مَّ ـ كغارو مف أصحلب لىَّ 
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 إذل لىحداث صلىد لىز ْهِرّؼ: ِمََّْملرٍ  ْبف صحيح    نهـ ْميًعل  قلت، مل ىدل: )ُمَهلْر ال صل الـاني
: ِشْمر ُتكبع، كأبك َبع   غارو  ركلو مل مقبكؿ، ككةهمل ُتكبع ىند مَّ ـ(، ككذىؾ لىض 
حيد باف كىنهـ فه  لىذؼ لىز ْهِرؼ   ِمََّْملرٍ  ْبفِ  ىُمَهلْرِ  كلحدٍ  حداثٍ  ىدل مل كلىحَّف، لىص 
ه  ًْدل. ضعاف فهك لىتِّرمذؼ، أ ْر

نف  -ٚ كلي  ىف  مَّ  ركل  منهـ، كىدد أحلدا هـ ف  لىَّ  نف ل ربع  بلىرِّ لتفق أصحلب لىَّ 
 كل نلف، لىحَّف ْ در  ف  ك ة  ، صحيح  منهل ل ربع   ة   ىشر حدا ًل،  ملني 

 .ُمنكرلف
كلي  لتفق مف -ٛ نف أصحلب مف  ة   ىنه بلىرِّ  كىدد،  مَّ  ىشر رلكيلً  ل ربع  لىَّ 

حيد دْر  ف  أحلداث ىشر  منهل، حدا لً  كلحد كىشركف  أحلدا هـ  ف  ك مَّ ، لىص 
 ضعيف . منهل كَّت ، لىحَّف دْر 

كلي  لتفق مف -ٜ ، رلكيلً  كىشركف  َّت  ىددهـ ،ل نلف مف أصحلب لىَّنف ل ربع  ىنه بلىرِّ
 دْر  ف  َّبع  كىشركف  منهل، أحلدا هـ لىمدركَّ   ة   كأربعكف حدا لً  كىدد

حيد  ضعيف . كىشر ، كَّت  ف  دْر  لىحَّف، لىص 
كلي  لنفرد مف -ٓٔ  كىدد، رلكيلً  ل نلف كأربعكف  كلحد مف أصحلب لىَّنف ل ربع ، ىنه بلىرِّ

 دْر  ف  أحلداث كَّبع ، صحيحلً   ة كف حدا لً  منهل، حدا لً   ملني  كأربعكف  أحلدا هـ
 كأحد ىشر حدا ًل ضعيفًل.، لىحَّف

%( ٕ.ٔٚ) مل يعلدؿ، َّبع  كَّبعاف رلكًيل كلفقت لىذهب  ف  حكمه: " ق "، ف  -ٔٔ
 يعلدؿ مل، رلكيلً  ىشر حْر ف  حكمه: "مقبكؿ"، ف  تَّع  لبف تقريًبل، ككلفقت

كل %( ٘.ٚٔ)  ركل  مل ف  لىبلق  ى   لىن حك لىت لى : َّت ك لىفته ،تقريًبل مف مْمكع لىر 
%( ٘.٘)مل يعلدؿ  أقرب، لىذ هب  قكؿ إى  فاهـ كلىقكؿ، حكمت ى اهـ: "صدكؽ"

كل  مْمكع مف تقريًبل %( ٛ.ٔ) مل يعلدؿ، لىحداث كرلكيلف حكمت ى اهمل: صلىد ،لىر 
كل ،  مْمكع مف تقريًبل  مل يعلدؿ، لىحلؿ" "مْهكؿ :ى اهـ حكمت كأربع  ركل لىر 
كل  مْمكع تقريًبل مف%( ٚ.ٖ)   .لىر 
كل  هؤلِ مف ،رلكيلً  ك ة اف لنفرد لبف ِحب لف بذكر َّت  -ٕٔ  ُاذكر ممف ىـ  قلته، ف  لىر 

كل  %(ٖ.ٖٖ) تعداِ، مل يعلدؿ أك ْرح مف أؼ فاهـ ككلفقه لىذ هب   ،مف مْمكع لىر 
 كأربع ، صدكؽ  ككلحد،  قلت رلكيلً  شرى  ملني  لىت لى   لىن حك ى   رتبتهـ ككلنت فاهـ،
  .لىحلؿ مْهكؿ منهـ ك ة  ، مقبكؿ رلكيلً  ىشر
رلَّ  أف ق   حداث لىر لكؼ ىيَّت مطعًنل ف  لىر لكؼ، بِ قد يككف  ق  كل  -ٖٔ اتضد مف لىدِّ

نمل يككف لىط عف  يحتلج إى  ُمتلبع ىاتقكػ حدا ه، كى يه فة ُيطعف ف  حدا ه ىق ته، كلم
 رلكيه ضعيًفل، كىك كلف ُمك ًرل.فيه إذل كلف 



    

 
ٕٗٔ 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 مةالخات

كل  لىذاف ُتكبعكل ف  أحلدا هـ ل تزيد ك اًرل ى   لىذاف ىـ ُاتلبعكل. -ٗٔ ال صل الـاني  كلنت نَّب  لىر 
رلَّ  مف ظهر -٘ٔ كل  هؤلِ ْميع أف لىدِّ كلي   ف  لىمق اف مف لىر   ىند منهـ كلحد إل لىرِّ

 فاهـ حْر لبف كؿق ككلف ،(حدا لً  كىشركف  َّت ىه َقَزَى  بف يحا : )كهك لىب لرؼ،
 دْر  ىف كنزىكل، مق اف كلنكل، منهـ  ة   إل فاهـ  ىطعف ل حدا هـ ىق   إنمل َمْقُبْكؿ 
 .ىْهلىتهـ لىمقبكؿ 

كل  كلنكل  قلت، كىدد  -ٙٔ رلَّ  أف تَّع  كَّبعكف رلكيًل مف مْمكع هؤلِ لىر  أبرزت لىدِّ
ف  دْر  لىصحيد،  أحلدا هـ  مَّ  ىشر كملئ  حدا ًل، منهل  مَّ  ك ملنكف حدا لً 

كأربع  ىشر حدا ًل ف  دْر  لىحَّف، كىشر  ركل  أحلدا هـ ضعيف ، كلىضعف ىيس 
نمل مف غارهـ.  منهـ كلم

ىدد أحلداث ركل  لىدرلَّ  ف  لىكتب لىَّت  ل نلف ك ملنكف كملئ ، كقمت بدرلَّ  َّت   -ٚٔ
 ك مَّاف كملئ  منهل، كه  ى   لىنحك لىتلى : 

كبع فاهل ركلتهل، ك ة   كأربعكف حدا ًل صحيحًل ىـ اتلبع  ة   كَّتكف حدا ًل صحيحًل ت -
 فاهل ركلتهل، ك ملني  أحلداث حَّن  تكبع فاهل ركلتهل. 

  ة   ىشر حدا ًل حَّنًل ىـ اتلبع فاهل ركلتهل. -
 ملني  كىشركف حدا ًل ضعيفًل، منهل  ة   تكبع فاهل ركلتهل، ك مَّ  كىشركف حدا ًل ىـ  -

      ُاتلبع فاهل ركلتهل.
ظهر مف لىدرلَّ  أف ْميع ركلتهل مف لىُمِق ِّْاف ف  ركلي  لىحداث  إل كلحد ىند  -ٛٔ

لىب لرؼ، كهذل انطبق مع مرلد لبف حْر بكضعهـ ف  لىمرتب  لىَّلدَّ  كقلؿ ىنهـ 
د مل اترؾ حدا هـ مف أْ ه  ىكف حكمه ى   هذو لىمرتب   مقبكؿ، ىق   حدا هـ، كل اْك

   إل لىق اِ منهـ، فمف كلف حدا ه ضعيفًل بَّببه، هـ َّبع  ل انطبق ى   ركل  لىدرلَّ
%، كهـ: َنْبَهلف لىم زكم ، ىب لس بف ُىَبْاد للا لىهلشم  ىند مف ٗ.ٙركل  فقط، بنَّب  

لَبلف ىند مف لنفرد به  َْ ركػ ىه ل نلف كىـ اتلبع كبلىتلى  ىـ اتقك ػ حدا ه، َمْيُمكف بف 
كىـ اتقكػ، كقد تكبع ف  لىمكقكؼ كهك أصد، أبك أبك دلكد، ىـ اتلبع ف  لىمرفكع 

ْهبلِ، ىند مف لنفرد بلىركلي  ىنه لىترمذؼ كىـ اتلبع، كبلىتلى  ىـ اتقكػ حدا ه،  لىص 
يحا  بف   لىككف  ىند مف لنفرد بلىركلي  ىنه لىن ََّلِئّ  كىـ اتلبع،  لىد بف أب  

ْ ت ىـ اتلبع، كبلىتلى  ىـ اتقكػ حدا ه، ىبد  للا بف ىبد لىُمْؤِمف ىند مف لنفرد لىص 
ه كقد تكبع  إل أنه بق  ى   ضعفه  نه  لىف ف  حدا ه  َْ بلىركلي  ىنه لبف َمل

 لى قلت. 
كِ مف أط ق ى اهـ لبف لىَقط لف لىفلَّ  مف ركل  لىدرلَّ  مصط د مْهكؿ كلف لىمرلد  -ٜٔ

 منه ْهلى  لىحلؿ، أؼ )لىَمَُّْتكر(، كىيس مْهكؿ لىعاف.
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كل   لىمعتدىاف مف لىذ َهِب  رحمه للا تعلى  لإلملـ أف َّبق ملم يظهر ى  -ٕٓ ال صل الـاني  ف  هؤلِ لىر 
كل  أغ ب تك اق ف  لىن قلد كلفق  نه  حْر رحمه للا تعلى  لبف كأمل أىةو، بانت كمل لىر 

 يكف ىـ كىكف ى اهـ، حكمه ف  لىن قلد أغ ب  لىف  نه أقرب  لىت شدد إى  فكلف فاهـ
 ىطعف مركيلتهـ، ل ىق   كَّ ـ ى يه للا ص   للا رَّكؿ ىحداث حتيلًطلل إل منه ذىؾ
 كللا تعلى  أى ـ. .لىغلىب ف  فاهـ

 :الت وصيات: ـانًيا
رلَّػ  هػػذو م ػِب كلَّػػع  ى ميػ  درلَّػ  تكػػكف  بػأف أكصػ  -ٔ  فػػ  لإلمػلماف هػػذاف بػاف لىدِّ

 .غارهمل أك كلىت قريب لىكلشف كتلباهمل نفس ف  أ رػ، أىفلظ
رلَّػػ  هػذو م ػِب ى ميػ  بدرلَّػلت أكصػ  كػذىؾك  -ٕ  فػػ  ىمػل كػذىؾ  آ ػريف أئمػ  بػاف لىدِّ
 .ىظيم  فلئد  مف ذىؾ
 

 .آمني .النَّبِيِّني سائر وعلى وصحبه آله وعلى ،مُحَمَّد سيِّدنا على وسلَّم اهللُ وصلَّى
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 الفهارس العلمية
 كتشتمِ ى  : 

 أواًل: ِفْيرست اآليات اللرآنية

 ـانيًا: ِفْيرست اـحاديث الن بوية واآلـار.

 واة.ـالـًا: ِفْيرست الرُّ 

 رابعًا: قاومة المصادر والمراجع.

 خامسًا: ِفْيرست المحتويات.
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 أوالً: فِْهرسج اآلياث القرآنيت

 الص حة رقميا طرف اآلية

 البلرةسورة 

َنلٌح َأْف َتْبَتُغكل َفْضًة ِمْف َربُِّكـْ ﴿ ُْ ـْ   ٖٙٓ ٜٛٔ ﴾َىْيَس َىَ ْيُك

ِ َكّللا ُ َرُِكٌؼ ﴿ َِ َمْرَضػػػػلِت ّللا  َكِمػػػػَف لىن ػػػػلِس َمػػػػْف َيْشػػػػِرؼ َنْفََّػػػػُه لْبِتَغػػػػل
 ٘ٗٔ ٕٚٓ ﴾ِبلْىِعَبلدِ 

 النساءسورة  

ـْ ِمْف َنْفٍس َكلِحَد ٍ  ﴿ ـُ لى ِذؼ َ َ َقُك  ٕٛ ٔ ﴾...َيل َأا َهل لىن لُس لت ُقكل َرب ُك

ِِ َشِهاًدل ﴿ ْئَنل ِبَؾ َىَ   َهؤَُل ِْ ِِّ ُأم ٍ  ِبَشِهاٍد َك ْئَنل ِمْف ُك ِْ  ٖٙ ٔٗ ﴾َفَكْاَف ِإَذل 

 اـنعامسورة 

﴿... ـْ ِبلْىَغَدلِ  َكلْىَعِش ِّ  ٕٔٗ ٕ٘  ﴾َكَل َتْطُرْد لى ِذاَف َاْدُىكَف َرب ُه

ـْ ﴿ ِِ َمػف  ّللا ُ َىَ ػْاِه ـْ ِبَبْعٍض ِىَيُقكُىكل أََهػؤَُل ِمػْف َبْاِنَنػل َكَكَذِىَؾ َفَتن ل َبْعَضُه
لِكِريفَ  ـَ ِبلىش   ...﴾ َأَىْيَس ّللا ُ ِبَأْىَ 

ٖ٘ ٕٗٔ 

ـْ  ﴿ ـْ َكتَػػػَب َرب ُكػػػ ِْ ََّػػػَةـٌ َىَ ػػػْيُك َؾ لى ػػػِذاَف ُاْؤِمُنػػػكَف ِبآَيلِتَنػػػل َفُقػػػ َِ ػػػل َْ َذل  َكلِم
 ﴾َىَ   َنْفَِِّه لىر ْحَم َ 

٘ٗ ٕٗٔ 

 التوبةسورة 

 ٖٕٔ ٖٔٔ ...﴾َمل َكلَف ِى ن ِب ِّ َكلى ِذاَف آَمُنكل َأْف َيََّْتْغِفُركل ِىْ ُمْشِرِكافَ ﴿

 النحلسورة 

َعُ كَف  َمل َيْكَرُهكف ﴿ ْْ  ٕٚٔ ٕٙ ﴾َكَي

 الكيفسورة 

ـْ ِبلْىَغػػػَدلِ  َكلْىَعِشػػػ ِّ ُاِريػػػُدكَف َكلْصػػػِبْر نَ  ﴿   ْفََّػػػَؾ َمػػػَع لى ػػػِذاَف َاػػػْدُىكَف َرب ُهػػػ
... ـْ َهُه َكَل َتْعُد َىْاَنلَؾ َىْنُه ْْ  ﴾َك

ٕٛ ٕٕٗ 

 النورسورة                                          

ِْ ِىْ ُمْؤِمَنلِت َيْغُضْضَف ِمفْ ﴿ ُهف   َكُق َْ  ٜٕٔ ٖٔ ...﴾َأْبَصلِرِهف  َكَيْحَفْظَف ُفُرك
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 الص حة رقميا طرف اآلية

 النملسورة                                          

 َكلِىػػَدؼ   َكَىَ ػػ  َىَ ػػ    َأْنَعْمػػػػػػتَ  لى ِتػػ  ِنْعَمتػػػػػػَػؾَ  َأْشػػُكرَ  َأفْ  َأْكِزْىِنػػ  َربِّ ﴿
 َِ لِىِحافَ  ِىَبلِدؾَ  ِف  َكَأْدِ ْ ِن  ِبَرْحَمِتؾَ  َتْرَضلوُ  ًحلَصلىِ  َكَأْف أَْىَم  ﴾لىص 

 ج  ٜٔ

 الواقعةسورة 

ـِ َربَِّؾ لْىَعِظيـِ ﴿  ٖٕٓ ٗٚ ﴾َفََّبِّْد ِبلَّْ

 الحشرسورة 

 ٕٛ ٛٔ ...﴾َمْت ِىَغٍد َكلت ُقكل للاَ لت ُقكل للَا َكْىَتْنُظْر َنْفٌس َمل َقد  ﴿

 اـعمىسورة 

ـَ َربَِّؾ لْ َْىَ  ﴿  ٖٕٓ ٔ ﴾ََّبِِّد لَّْ
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 .واآلثار ثانياً: فِْهرسج األحاديث النَّبىيت

الحكم عمى  اوي اـعمىالر    طرف الحديث م
  حةالص   اد الحديثإسن

َأْبِشْر، َفِإف  ّللا َ َيُقكُؿ: ِهَ  َنلِرؼ   -ٔ
 ُأََّ ُِّطَهل َىَ   َىْبِدؼ لْىُمْؤِمِف ِف 

ْنيَ   .للىد 
 ٕٙٗ ضعاف ْدلً  أبك هرير 

َأَب  ََّلِئُر َأْزَكلِج لىن ِب ِّ ص   للا   -ٕ
ف  ى يه كَّ ـ َأْف ُاْدِ ْ َف َىَ ْاهِ 

 .َأَحًدل ِبِتْ َؾ لىر َضلَى ِ 
ـ    ٗٓٔ ُمَِّْ ـ َََّ َم أ

َأَتلَنل َرَُّكُؿ ّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلص َكَنْحُف ِف    -ٖ
َبلِدَيٍ  َىَنل َكَمَعُه َىب لٌس، َفَص    
َِ َىْيَس َبْاَف َاَدْيِه َُّْتَر ٌ   .ِف  َصْحَرل

 ٕٜٔ ضعاف لىفضِ بف ىبلس

ٗ-  

ٌِ ِىأْلَْىَقلِب ِمْف  ، َكْي َأِتم كل لْىُكُضكَِ
 .لىن لرِ 

 لىد بف لىكىاد، 
ازيد بف أب  
َّفيلف، َكُشَرْحِباِ 
ْبف َحَََّن ، ىمرك 
 بف لىعلص

 ٕ٘ٗ حَّف

َبل ِمْنهُ   -٘ ِْ ، َأَفَعْمَيلَكلِف َأْنُتَمل...  لْحَت
 َأَىَُّْتَمل ُتْبِصَرلِنِه.

ـ  َََّ م   ٕٙٔ ضعاف ُأ

ٙ-   َِ ـَ َفِإف  لَ ْىَضل ِإَذل َأْصَبَد لْبُف آَد
 ..ُك  َهل ُتَكفِّرُ 

 ٖٖٓ ضعاف لىُ ْدِرؼّ أبك َّعاد 

 ِإَذل لْىَتَق  لْىُمَِّْ ملِف َفَتَصلَفَحل،  -ٚ
..،  ِ َْ  َكَحِمَدل ّللا َ َىز  َك

 ٕٗٛ حَّف ىغارو لىبرلِ بف ىلزب

ًنل   -ٛ ـْ ُمَؤذِّ ًدل َأْك ََِّمْعُت ِْ ـْ َمَّْ ِإَذل َرَأْاُت
 .َفَة َتْقُتُ كل َأَحًدل

ـُ لىُمْزِن     ٕٗٔ ضعاف ِىَصل

ـْ لى  َبَف َفَمْضِمُضكل..  -ٜ ـ   ِإَذل َشِرْبُت  ٚٓٔ ضعاف َََّ َم أ
 ِمفْ  لىنِّْصفِ  َىْاَ  ُ  َكلَنْت  ِإَذل  -ٓٔ

 َشْعَبلفَ 
ى   بف أب  
 طلىب

 ٕ٘ٙ ضعاف

ـْ َقْد َفَعُ كَهل؟  -ٔٔ  ٖٓٚ ضعاف ىلئش ! لََّْتْقِبُ كل ُأَرلُه
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الحكم عمى  اوي اـعمىالر    طرف الحديث م
  حةالص   اد الحديثإسن

 .ِبَمْقَعَدِت  لْىِقْبَ  َ 
 ْبفُ  َىْمُرك َكآَمفَ  لىن لُس  َأََّْ ـَ   -ٕٔ

 ٕٙٔ صحيد ىغارو ىقب  بف ىلمر .لىَعلصِ 

َفلْقَطْع  ،لْصَدْىَهل َصْدَىْافِ   -ٖٔ
ُهَمل َقِميًصل، َكأَْىِط لآْلَ َر َأَحدَ 

 .لْمَرَأَتَؾ َتْ َتِمُر ِبهِ 

ِدْحَي  ْبف َ ِ يَف  
 لْىَكْ ِب ّ 

 ٖٜٔ ضعاف

ـَ   -ٗٔ ـْ ِبَرِقاٍق َقِد أَْىِتُقكَهل، َفِإَذل ََِّمْعُت
ـْ ِمْنَهل ْضُك  .َىَ    َفْأُتكِن  أَُىكِّ

 ٕٔٛ ضعاف َمْعِقِ َََّةَم  ِبْنت

، َقلَؿ: َأْقَرُأ َىَ ْيَؾ، "لْقَرْأ َىَ      -٘ٔ
ِإنِّ  ُأِحب  َأْف "َكَىَ ْيَؾ ُأْنِزَؿ؟ َقلَؿ: 
 ..،"َأََّْمَعُه ِمْف َغْاِرؼ 

إبرلهيـ بف ازيد 
 ٖٙ متفق ى يه لىن َ ِع 

ْهَنلِ ُغَةـُ  َيل َىهُ  لْكُتْب   -ٙٔ  ٕٛٔ ضعاف َمْ َرَم  ِبْنت َقْاَ   ِبلىد 
ُمَعِ ،   -ٚٔ ُْ َةَ  َىَ    َاْكـَ لْى َأْكِ ُركل لىص 

ْرَدلِ ..َفِإن ُه َمْشُهكٌد َتْشَهُدُو لْىَمَةِئَكُ ،  ٖٗٚ ضعاف أبك لىد 

َبلِع،   -ٛٔ ِ  ُذك َنلٍب ِمَف لىَِّّ َأَل َل َيِح
،  ..َكَل لْىِحَملُر لْ َْهِ   

لْىِمْقَدلـ ْبف َمْعِدؼ 
 َكِرب

 ٜٕٗ حَّف ىغارو

ِِ َ ْاًرل،  -ٜٔ ََّل ىمرك بف  ..َأَل َكلََّْتْكُصكل ِبلىنِّ
 لَ ْحَكص

 ٘ٔٔ ضعاف

لَىَ  َتُقكـُ ِإَى  َكَذل َكَكَذل،  -ٕٓ  ٕٜ ُمَِّْ ـ َىْمرك ْبف للا َىْبد ..ِإف  لىَّ 
ـُ   -ٕٔ ِإف  ّللا َ َتَعلَى  َكَتَب َىَ ْيُك

"،لىْ   ٕٖ٘ صحيد ىغارو ىبد للا بف ىبلس ..َحس 

ـَ   -ٕٕ ِإف  ّللا َ َتَعلَى  َيُقكُؿ: "َيل لْبَف آَد
 َتَفر ْغ ِىِعَبلَدِت 

 ٕ٘ٔ حَّف أبك هرير 

لىط اَِّب،  ِإف  ّللا َ َطاٌِّب ُيِحب    -ٖٕ
 ..َنِظاٌف ُيِحب  لىن َظلَفَ ،

 ٛٛ ضعاف ْدلً  لْىُمََّاِّب ْبف ََِّعاد

 َىَ   ِإف  ّللا َ َكَمَةِئَكَتُه ُيَص  كفَ   -ٕٗ
ُفكَؼ لْ َُكؿَ  لى ِذاَف َاُ كفَ   ..لىص 

 ٕٜٕ حَّف ىغارو لىبرلِ بف ىلزب
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ٕٗ1 

الحكم عمى  اوي اـعمىالر    طرف الحديث م
  حةالص   اد الحديثإسن

َكلَف َيْأُ ُذ ِمْف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأف  لىن ِب     -ٕ٘
ِِّ ِىْشِريَف ِداَنلًرل َفَصلِىًدل،  ..ُك

ىبد للا بف ىمر 
 كىلئش 

 ٗٚ ضعاف

ْرِب   -ٕٙ َر َىِف لىش  َأف  لىن ِب   ملسو هيلع هللا ىلص َزَْ
 .لَقلِئمً 

 ٔٔٔ ُمَِّْ ـ لْىُ ْدِرؼّ أبك َّعاد 

ـُ َحت     -ٕٚ َأف  لىن ِب   ملسو هيلع هللا ىلص َكلَف َل َاَنل
 ُِ َكَتَبلَرَؾ لى ِذؼ ِبَاِدِو ، َيْقَرَأ لْىـ َتْنِزي

 .لْىُمْ ؾُ 
 ٕٖٚ حَّف ىغارو ْلبر بف ىبد للا

َأف  لىن ِب   ملسو هيلع هللا ىلص َنَه  َىِف لىن ْفِخ ِف    -ٕٛ
: لىَقَذلُ  َأَرلَهل  ٌِ ْرِب"، َفَقلَؿ َرُْ لىش 

؟ ِِ  ِف  لإِلَنل
 ٖٖٖ صحيد لىُ ْدِرؼّ أبك َّعاد 

َِ َأْف َأَنلـَ   -ٜٕ  ٖٖ٘ صحيد ر أبك هري ..َأْف ُأكِتَر َقْب
َؿ َقََّلَم ٍ   -ٖٓ َكلَنْت ِف   ِإف  َأك 

لِهِ ي  ِ  َْ  ..لى
 ٓٙ لْىُبَ لِرؼّ  ىبد للا بف ىبلس

َِ لىن لَر لْشَتد    -ٖٔ َ ْاِف ِمم ْف َدَ  ِإف  َرُْ
 ..ِصَيلُحُهَمل،

 ٚ٘ٔ ضعاف أبك هرير 

هَِّز   -ٕٖ َْ َأف  َرَُّكَؿ ّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَرُو َأْف ُا
 ُِ ِب ْيًشل َفَنِفَدْت لإْلِ َْ 

 ٖٛٓ ضعاف ىبد للا بف ىمرك

َأف  َرَُّكَؿ للِا ص   للا ى يه   -ٖٖ
لَس َكَىَ ْيِه ِىَملَمٌ  كَّ ـ َ َطَب لىن  

 ُِ  .ََّْكَدل

 َىْمُرك ْبُف ُحَرْيث
 ٗٙ ُمَِّْ ـ لىَمْ ُزكِم 

ًة   -ٖٗ َأف  َرَُّكَؿ ّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأػ َرُْ
فِّ َكْحَدُو َفَأَمَرُو  ُيَص ِّ  َ ْ َف لىص 

 ".َأْف ُيِعادَ 
 ٘ٛٔ صحيد َبدكلِبَص  بف َمعْ 

َِ  ِإَذل َكلفَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللا ِ  َرَُّكؿَ  ِإف    -ٖ٘ ِْ  َى
 ..،َأْمرٌ  ِبهِ 

نلفع كىبد للا بف 
 ٕٚ صحيد ىغارو كلقد

َأْف  ِإف  َرَُّكَؿ ّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُمُرُكـْ   -ٖٙ
 ،" ـْ ِعِه ِْ َتْدِفُنكل لْىَقْتَ   ِف  َمَضل

لِبر ْبف َىْبد ّللا    ٖٗٔ صحيد َْ
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الحكم عمى  اوي اـعمىالر    طرف الحديث م
  حةالص   اد الحديثإسن

 .َفَرَدْدَنلُهـْ 
َأف  َىِ يًّل َرِضَ  ّللا ُ َىْنُه َكلَف ِإَذل   -ٖٚ

ْمُس  ََّلَفَر ََّلَر َبْعَد َمل َتْغُرُب لىش 
ـ  َاْنِزُؿ َحت   َتَكلَد َأْف ُتظْ   ُ ، ـَ  ِ

ـ  َاْدُىكل  َفُيَص ِّ  لْىَمْغِرَب، ُ 
ـ  ُيَص ِّ   ِبَعَشلِئِه َفَاَتَعش  ، ُ 
، َكَيُقكُؿ:  ُِ ـ  َاْرَتِح  ُ ، َِ َهَكَذل "لْىِعَشل
 .َكلَف َرَُّكُؿ ّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْصَنعُ 

ىمر بف ى   بف 
 أب  طلىب

 ٜٙٔ حَّف

لِمًدل َفَأْىُقكَهل َكَمل   -ٖٛ َْ ِإْف َكلَف 
ْف َكلَف َملِئًعل َفَة َتْقَرُبكوُ  ،َحْكَىَهل  ٜٚٔ صحيد ميمكن  َكلِم

ـ  َََّ م  ..ِإْف َكلَف إِلْحَدلُكف  ُمَكلَتبٌ   -ٜٖ  ٖٔٔ ضعاف ُأ
ٗٓ-   ِِ َةَتْاِف ِمْف َأْ َق ِإف  َهلَتْاِف لىص 

َةِ  َىَ   لْىُمَنلِفِقاَف، َكَىْك  لىص 
َيْعَ ُمكَف َمل ِفاِهَمل َ ََتْكُهَمل َكَىْك 

 ،..َحْبًكل

 ٕٔٚ صحيد ُأَبّ  ْبف َكْعب

َص  َاْكـٌ  َهَذل ِإف    -ٔٗ  َأْنُتـْ  َذلإِ  َىُكـْ  ُر ِّ
ْمَر َ  َرَمْاُتـُ  َْ ـ   .َتِح  كل َأفْ  لْى  ٘ٓٔ حَّف َََّ َم أ

ُِ ُمَتَشلِكَُّكَف، ِإنِّ    -ٕٗ ـْ ُشَرَكل َأْنُت
، َفَمْف َقَرَع َفَ ُه لْىَكَىدُ  ـْ  ٛٔٔ حَّف صحيد َزْيد ْبف َأْرَقـ ..ُمْقِرٌع َبْاَنُك

 َىَ ْيهِ  للاُ  َص    لىن ِب    َرَأتِ  َأن َهل  -ٖٗ
َِ  َقلِىدٌ  َكُهكَ  َكََّ  ـَ   لْىُقْرُفَصل

 ٖٛٔ ضعاف َمْ َرَم  ِبْنت َقْاَ  

ـْ   -ٗٗ ُِ لى ِذؼ َمْف ُذِكْرُت ِىْنَدُو َفَ  لىَبِ ا
ِِّ َىَ      .ُيَص

ُحََّْاف ْبف َىِ ّ  
 ْبف َأِب  َطلِىب

 ٖٕٗ صحيد

ِِّ َشْهٍر،   -٘ٗ ـٍ ِمْف ُك ـِ َ َةَ ِ  َأي ل ِبِصَيل
 َِ َح ، َكَأْف ُأكِتَر َقْب َكَرْكَعَتِ  لىض 

 .َأْف َأْرُقدَ 
 ٔٓٔ ُمَِّْ ـ أبك هرير 

ٗٙ-   ِِ  ٙٙٔ ضعاف أبك  ع ب  لْىُ َشِن ّ  َكَتَنلَهْكل ِبلْىَمْعُركِؼ، لْئَتِمُركل َب
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ٖٗٓ 

الحكم عمى  اوي اـعمىالر    طرف الحديث م
  حةالص   اد الحديثإسن

 لْىُمْنَكِر، َىفِ 
ُر لىصدكؽ لَ ِماُف َمَع   -ٚٗ ِْ لىت ل

 ٓٛٔ ضعاف  أبك َّعاد لىُ ْدِرؼ  ..لىن ِباِّاَف،

ٌِ ِمْف ِداَنلِرِو، ِمْف   -ٛٗ َؽ َرُْ َتَصد 
ِدْرَهِمِه، ِمْف َ ْكِبِه، ِمْف َصلِع 

 ..،وِ ُبرِّ 

ْرير بف ىبد للا 
  َْ  لىَب

 ٕٛ ُمَِّْ ـ

ِ   َل  َ َةثٌ   -ٜٗ : َيْفَعَ ُهف   َأفْ  ِ ََحدٍ  َيِح
ٌِ  َاُؤـ   َل   َنْفََّهُ  َفَاُ ص   ًملَقكْ  َرُْ

 ِِ َىل ، ِبلىد  ـْ  ُدكَنُه
 ٗٙٔ ضعاف  كبلف

َِ لْ َْقػػػَرُع ْبػػػُف َحػػػلِبٍس لىت ِميِمػػػ     -ٓ٘ ػػػل َْ
 ، َكُىَاْاَنػػػػػػػػُ  ْبػػػػػػػػُف ِحْصػػػػػػػػٍف لْىَفػػػػػػػػَزلِرؼ 

َدكل َرَُّكَؿ ّللا ِ  َْ ملسو هيلع هللا ىلص َمػَع ُصػَهْاٍب  َفَك
ػلٍر َكَ ب ػلٍب، َقلِىػًدل ِفػ  َكِبَةٍؿ َكىَ  م 

ِِ ِمْف لْىُمْؤِمِناَف. َعَفل  َنلٍس ِمْف لىض 

 ٕٔٗ ضعاف َ ب لُب ْبُف لْ ََرتِّ 

َرلُد ِمْف َصْاِد لْىَبْحرِ   -ٔ٘ َْ  ٜٜٕ ضعاف أبك هرير  .لْى
ـْ  ِ َيلرُ   -ٕ٘ ـُ لى ِذاَف ُتِحب كَنُه ِتُك َأِئم 

..، ـْ  َكُيِحب كَنُك
َىْكؼ ْبف َملِىؾ 
ِع ّ  َْ  ٓٛ ُمَِّْ ـ لْ َْش

ْعَرلَن ِ   -ٖ٘ ِْ َِ لىن ِب   ملسو هيلع هللا ىلص لْى َِ  َدَ  ل َْ َف
َِ ّللا ُ، ِد َفَرَكَع َمل َشل ِْ  ٖٗٔ حَّف ىغارو ْىَكْعِب ّ ُمَحرِّش ل ..ِإَى  لْىَمَّْ

ِِ  ِف  َيْشَربُ  لى ِذؼ  -ٗ٘ ِ .. ِإَنل  ٔ٘ صحيد أـ َّ م  لىِفض 
َأ، َفَ م ل  َرَأْاُت َرَُّكَؿ ّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلص  -٘٘ َتَكض 

َبَ َغ َمََّْد َرْأَِِّه، َكَضَع َكف ْيِه َىَ   
ـِ َرْأَِِّه،  ..ُمَقد 

لْىِمْقَدلـ ْبف َمْعِدؼ 
 َكِرب

 ٕٕ٘ صحيد

ـِ   -ٙ٘ ِرَبلُط َاْكـٍ َكَىْاَ ٍ  َ ْاٌر ِمْف ِصَيل
 ..َشْهٍر َكِقَيلِمِه،

 ٜٓٔ ُمَِّْ ـ لىَفلرَّ  ََّْ َملف

٘ٚ-  
ـْ ُشْرًبل.  ََّلِق  لْىَقْكـِ آِ ُرُه

َىْبد ّللا  ْبف َأِب  
 ٖٖٔ صحيد َأْكَف 
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ِكاَنَ  َىِشي َ  َىَرَف َ   -ٛ٘ ِكاَنَ  لىَّ   ٖٗٗ صحيد ىبد للا بف ىبلس .لىَّ 
ًة َيََّْتْغِفُر ِ ََبَكْيِه   -ٜ٘ ََِّمْعُت َرُْ

َكُهَمل ُمْشِرَكلِف، َفُقْ ُت َىُه: 
 َأَتََّْتْغِفُر ِ ََبَكْيَؾ َكُهَمل ُمْشِرَكلِف؟ 

ى   بف أب  
 طلىب

 ٖٕٔ حَّف

َصف  لْىَقَدَمْاِف، َكَكْضُع لْىَاِد َىَ     -ٓٙ
ن  ِ لىْ  َبْار .َاِد ِمَف لىَّ   ٖٕٛ ضعاف ىبد للا بف لىز 

َملَىٍ ، َتِزيُد   -ٔٙ َْ ِِ ِف   ُْ َصَةُ  لىر 
ِِ َكْحَدُو َأْرَبًعل  ُْ َىَ   َصَةِ  لىر 

 َكِىْشِريَف،
 ٕ٘ٚ حَّف ُأَبّ  ْبف َكْعب

ؾِ َص   -ٕٙ ِْ لِبر ْبف َىْبد ّللا   .    ّللا ُ َىَ ْيِؾ َكَىَ   َزْك  ٖ٘ٔ صحيد َْ
 ٖٓٙ صحيد ىغارو ْلبر بف ىبد للا .َطلَؼ َطَكلًفل َكلِحًدل  -ٖٙ
ن َمل ِلْمِرٍغ َمل   -ٗٙ ي ِ ، َكلِم ُِ ِبلىنِّ لىَعَم

 ..َنَكػ،
 ٗ٘ لْىُبَ لِرؼّ  ُىَمر ْبِف لىَ ط لب

 ٖٛٚ صحيد أبك هرير  .لْىَعْاُف َحقٌّ   -٘ٙ
َغَزْكَنػػػػل َمػػػػَع َرَُّػػػػكِؿ للِا ملسو هيلع هللا ىلص َكَكػػػػلَف   -ٙٙ

َمَعَنػػػػػل ُأَنػػػػػلٌس ِمػػػػػَف لَ ْىػػػػػَرلِب َفُكن ػػػػػل 
.َنْبَتِدُر لْىمَ  َِ  ل

 ٖٕٛ صحيد ىغارو َزْيُد ْبُف َأْرَقـَ 

 ٚ٘ لْىُبَ لِرؼّ  لىِمََّْكر ْبف َمْ َرَم  .َفَأِذَف َىَهل َفَنَكَحْت   -ٚٙ
ُو َرَُّكُؿ ّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَى  لْبِف ُىَمَر   -ٛٙ َفَرد 

.َكىَ  ـْ  ـْ َيْقَِّ
 ٕٛٛ صحيد ىبد للا بف ىمر

َفَرَض َرَُّكُؿ ّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلص َصَدَقَ    -ٜٙ
 لْىِفْطِر َصلًىل ِمْف َشِعاٍر،..

 ٕٖٗ صحيد ىغارو أبك َّعاد لْىُ ْدِرؼّ 

 ِبحـ ْغِرِب لْىمَ  َصَة ِ  ِف  َقَرأَ   -ٓٚ
َ لفِ   لىد 

 ُىْتَب  ْبف ّللا   َىْبد
 ٖٕٙ صحيد َمَُّْعكد ْبف

َكلَف لْىُمِغاَرُ  ْبُف ُشْعَبَ  ِإَذل َغَزل َمَع   -ٔٚ
َِ َمَعُه ُرْمًحل، َفِإَذل  لىن ِب ِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحَم
 َِ َع َطَرَح ُرْمَحُه َحت   ُيْحَم  َىُه.َرَْ

ى   بف أب  
 طلىب

 ٕٗٔ حَّف
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َكلَف َرَُّكُؿ ّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلص َيَضُع َرْأََُّه   -ٕٚ
ِر ِإْحَدلَنل ْْ  ٖٚٗ حَّف ىغارو ميمكن  .ِف  ِح

ُ  لىن ِب ِّ ملسو هيلع هللا ىلص  -ٖٚ َِ ِِ َاْرَفُع َكلَنْت ِقَرل  ِبلى  ْا
 ..َطْكًرل،

 ٓ٘ٔ حَّف أبك هرير 

ِ  َذْنٍب َىََّ  ّللا ُ َأْف َيْغِفَرُو، ِإل    -ٗٚ ُك
ًدل، ُِ لْىُمْؤِمَف ُمَتَعمِّ ُِ َيْقُت ُْ  ٖٚٙ صحيد معلكي  ..لىر 

ِ  َذْنٍب َىََّ  ّللا ُ َأْف َيْغِفَرُو، ِإل  كُ   -٘ٚ
 ٜٕٚ صحيد فَ لِىد ْبف ِدْهَقل ..َمْف َملَت ُمْشِرًكل،

ِ  ُمَِّْكٍر َحَرلـٌ،  -ٙٚ  ٛٛٔ صحيد ىلئش  ُك
 َل َتِبْع َطَعلًمل َحت   َتْشَتِرَيهُ   -ٚٚ

 ٖٖٛ حَّف ىغارو حكيـ بف حزلـ .َكَتََّْتْكِفَيهُ 

ٚٛ-  
ْيَع َ   ..َل َتت ِ ُذكل لىض 

ىبد للا بف 
 ٕٕٖ صحيد مَّعكد

ُشكل، َل َتَحلََُّدكل  -ٜٚ َْ  َكَل َتَنل
 ٜٚ ُمَِّْ ـ أبك هرير  َكَل َتَبلَغُضكل،..

َل َتَزلُؿ َطلِئَفٌ  ِمْف ُأم ِت  َقك لَمً    -ٓٛ
 ٕٚٙ صحيد أبك هرير  َىَ   َأْمِر ّللا ِ 

َل َتْصَحُب لْىَمَةِئَكُ  ِرْفَقً  ِفاَهل   -ٔٛ
َرٌس   ٕ٘ٔ صحيد أـ حباب  َْ

َفرِ   -ٕٛ  ٖٗٓ صحيد ُبَّْر ْبف َأْرَطأ  ..َل ُتْقَطُع لْ َْاِدؼ ِف  لىَّ 
 ٖٕٙ حَّف ىغارو ىبد للا بف ْعفر ِبلْىَبَهلِئـِ  َتْمُ ُ كل َل   -ٖٛ
ِِ لْىُمَِّْ ـ ِف    -ٗٛ ُْ َل َزَكلَ  َىَ   لىر 

 ْبِدِو َكَل َفَرَِِّه.ىَ 
 ٖٔٗ صحيد أبك هرير 

َرَ  َبْعَد َكَفلِ  َرَُّكِؿ ّللا ِ   -٘ٛ ْْ  َل ِه
 ٖٛ٘ صحيد ىمر بف لى طلب .ملسو هيلع هللا ىلص

لى  َ  َيْأِكؼ  َل   -ٙٛ ِرير ْبف ِذرلْىُمنْ  ..َضلؿٌّ  ِإل   لىض   ٗٛ صحيد َْ
ـَ َبْعَد لْحِتَةـٍ   -ٚٛ  ٕٛٔ صحيد ىغاروى   بف أب   َل ُاْت
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 طلىب
ِ  َ َمُف لْىَكْ ِب،  -ٛٛ  ٕٓٓ صحيد أبك هرير  َل َيِح
اُف َقلِئمل َحت   َتُقكـَ  َل َاَزلؿُ   -ٜٛ لىدِّ

لَىُ ،  ..لىَّ 
لِبر ْبف ََُّمَر   ٚٛ ُمَِّْ ـ َْ

 و  حَّف صحيد أبك هرير  لىن لَس  َيْشُكرُ  َل  َمفْ  ّللا َ  َيْشُكرُ  َل   -ٜٓ
َشِداٍد ِمَف َىَقِد لْحَتَظْرِت ِبِحَظلٍر   -ٜٔ

 .لىن لرِ 
 ٚٙ ُمَِّْ ـ أبك هرير 

ٜٕ-  .  ٖٙٓ صحيد َأُبك ُأَملَمَ  لىت ْيِم    َىَؾ َحسٌّ
ـِ َربَِّؾ   -ٖٜ َىم ل َنَزَىْت: }َفََّبِّْد ِبلَّْ

ـِ   ..لْىَعِظي
 ٖٕٓ حَّف ُىْقَب  ْبف َىلِمر

َِ  َىْف َاِ َس لىن لرَ   -ٜٗ َأَحٌد َص    َقْب
ْمِس،  ..ُطُ كِع لىش 

ُىَملر  بف ُرَؤْيَبَ  
 لى قف 

 ٜ٘ ُمَِّْ ـ

 ّللا ُ  َأْكَبرُ  ّللا ُ  َأْكَبُر، ّللا ُ  َأْكَبرُ  ّللا ُ   -ٜ٘
 َؾ،َصْكتَ  ِبَهل َتْرَفعُ  َأْكَبُر،

 َمْحُذكَر َ  َأُبك
َمِح    ُْ  لْى

 ٓٗٔ حَّف ىغارو

ـ    -ٜٙ  لَ  َقْ بٍ  ِمفْ  ِبؾَ  أَُىكذُ  ِإنِّ  لى  ُه
 َاْ َشُع،

 ٜٗٔ صحيد ىبد للا بف ىمرك

َدَق ِ   -ٜٚ َِ َرب  َهِذِو لىص   َىْك َشل

َؽ ِبَأْطاَ   .َب ِمْنَهلَتَصد 
 ٕٚٔ صحيد ىكؼ بف ملىؾ

 ْبفَ  ُىَمرَ  َىَكلفَ  َبْعِدؼ َنِب ٌّ  َكلفَ  َىكْ   -ٜٛ
 لىَ ط لِب.

 ٔٙٔ حَّف ىقب  بف ىلمر

ٜٜ-   ٌِ َىْيَس ِبَأْرٍض َكَل لْمَرأٍَ ، َكَىِكن ُه َرُْ
َعَرِب َفَتَيلَمَف َِّت ٌ  َكَىَد َىْشَرً  ِمَف لىْ 
ـَ َأْرَبَع ٌ  َِ  .َكَتَشل

َفْرَك  ْبف ُمََّْيؾ 
 ٛٙٔ صحيد ىغارو لْىُغَطْيِف 

ِِّ  ِمفْ  ِىَاْنَبِعْث   -ٓٓٔ َ ْافِ  ُك  َأَحُدُهَمل، َرُْ
رُ  ْْ  ..َبْاَنُهَمل َكلْ َ

 ٓٓٔ ُمَِّْ ـ لْىُ ْدِرؼّ أبك َّعاد 

ُ كَف، َفِإَذل َرَأْكل   -ٔٓٔ ـٍ َاَتَحد  َمل َبلُؿ َأْقَكل
ِِ َبْاِت  َقَطُعكل  َِ ِمْف أَْه ُْ لىر 

لْىَعب لِس ْبِف َىْبِد 
 ٜٙٔ ضعاف لْىُمط ِ ِب 
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 ..َحِداَ ُهـْ 
 َمل ِمْف َنِب ٍّ َبَعَ ُه للُا ِف  ُأم  ٍ   -ٕٓٔ

 ..َقْبِ  
ىبد للا بف 
 ٙٚ ُمَِّْ ـ مَّعكد

َمل ِمْف َنْفٍس َتُمكُت، َتْشَهُد َأْف َل   -ٖٓٔ
ٍِ  ِإَىَه ِإل  للُا، َب َْ  ٜٕٙ صحيد ُمَعلُذ ْبُف 

؟  -ٗٓٔ ـْ  َمل َهَذل لى ِذؼ َبَ َغِن  ِمْف َحِدْاِ ُك
َأْك َكلى ِذؼ  -لى ِذؼ َأْحِ ُف ِبِه كَ 

َىَقْد َهَمْمُت آَلُمَرف   -َنْفَِّ  ِبَاِدِو 
 ُِ  .ِبَنلَقِت  ُتْرَح

 ٜٜ ُمَِّْ ـ لْىُ ْدِرؼّ أبك َّعاد 

ـْ لْىُمَتَبلِيَعلِف ِبلْىِ َيلِر َمل   -٘ٓٔ َى
 ،..َيْفَتِرَقل

 ٖ٘ٗ يدصح ىبد للا بف ىمر

َمَرْرُت ِبَرَُّكِؿ ّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلص َكُهَك   -ٙٓٔ
 ُيَص ِّ ، َفََّ  ْمُت َىَ ْيِه، َفَرد  ِإَشلَرً .

 ٘ٗٔ صحيد ىبد للا بف ىمر

لْىَمْ َحَمُ  لْىُكْبَرػ، َكَفْتُد   -ٚٓٔ
لِؿ ِف  لْىقُ   ْ ََّْطْنِطاِني ِ ، َكُ ُركُج لىد 

 .ََّْبَعِ  َأْشُهرٍ 
َبِ َْ  ٚٗٔ ضعاف ُمَعلذ ْبف 

ِد،   -ٛٓٔ ِْ َمْف َأْدَرَكُه لْ ََذلُف ِف  لْىَمَّْ
، ٍ َْ ـْ َاْ ُرْج ِىَحل ـ  َ َرَج َى  ٕٓٙ ضعاف ى ملف بف ىفلف ُ 

ـٍ َكلَف ِإْ ُمُه   -ٜٓٔ َمْف ُأْفِتَ  ِبَغْاِر ِىْ 
 ٗ٘ٔ حَّف أبك هرير  .َىَ   َمْف َأْفَتلوُ 

َِ  َمفْ   -ٓٔٔ ٍِ  َأَك  ّللا َ  َفِإف   َأْكَ  ً  ُمَِّْ ـٍ  ِبَرُْ
ـَ، ِمفْ  ِمْ َ َهل ُيْطِعُمهُ  َهن   ٕٖٓ حَّف ىغارو لْىُمََّْتْكِرد َْ

َمْف َحَ َف َىَ   َيِماٍف َفَرَأػ َغْاَرَهل   -ٔٔٔ
 ٖٙٚ ضعاف لى  ْاث بف َّعد ..َ ْاًرل ِمْنَهل َفْ َاْتُرْكَهل،

ٕٔٔ-  
 ِمن ل َفَ ْيَس  َ ْأَرُهف   َ لؼَ  َمفْ 

ىبد للا بف 
 مَّعكد

 ٖ٘٘ حَّف ىغارو

َةِ    -ٖٔٔ  ٕٗ٘ ضعاف أبك َّعاد لىُ ْدِرؼ َمْف َ َرَج ِمْف َبْاِتِه ِإَى  لىص 
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ـ  ِإنِّ  َأََّْأُىَؾ ِبَحقِّ  َفَقلَؿ: لى  ُه
لِئِ اَف َىَ ْيؾَ   لىَّ 

ٔٔٗ-  ،ِ ِِ ّللا   ٕٙ٘ وحَّف ىغار  أنس بف ملىؾ َمْف َرلَح َرْكَحً  ِف  ََِّبا
ْردلِ ..َمْف َرد  َىْف ِىْرِض َأِ يهِ   -٘ٔٔ  ٖٛٔ حَّف ىغارو أبك لىد 
 ِبَغْارِ  َقْكـٍ  َأْرضِ  ِف  َزَرعَ  َمفْ   -ٙٔٔ

ْرعِ  ِمفَ  َىهُ  َفَ ْيَس  ِإْذِنِهـْ  ٌِ  لىز   َشْ 
 َنَفَقُتهُ  َكَىهُ 

 ٜٖٔ حَّف ىغارو ِداس َ  ْبف َرلِفع

ـْ   -ٚٔٔ َِ َى َِ َىَتَر، َكَمْف َشل َمْف َشل
 َِ َِ َفر َع، َكَمْف َشل َيْعِتْر، َكَمْف َشل
ـِ ُأْضِحا ُتَهل ـْ ُيَفرِّْع ِف  لْىَغَن  ",..َى

لىحلرث بف ىمرك 
 ٕٖٙ صحيد لىَبلِه  

 ٜٚٔ ضعاف أبك َّعاد لىُ ْدِرؼ  .فٍ ِمْف ُضعْ   -ٛٔٔ
ٜٔٔ-   َِ َِ َهَذل َيِقاًنل َدَ  َمْف َقلَؿ ِمْ 

ن  َ  َْ  ٖٚ٘ صحيد أبك هرير  .لْى

ٕٔٓ-  
 ِإَىهَ  لَ  لى ِذؼ ّللا َ  َأََّْتْغِفرُ : َقلؿَ  َمفْ 
، لْىَح    ُهكَ  ِإل    لْىَقا كـَ

، أبك يَّلر زيد
مكى  لىنب  ص   
 للا ى يه كَّ ـ
 

 ٙٚٔ حَّف

َمْف َكلَف آِ ُر َكَةِمِه َل ِإَىَه ِإل    -ٕٔٔ
ن  َ  َْ َِ لْى  .ّللا ُ َدَ 

 ٔٚٔ صحيد معلذ بف ْبِ

َمْف َنََِّ  َشْاًئل ِمْف َصَةِتِه   -ٕٕٔ
 ُْ َدَتْافِ َفْ َيَّْ ْْ َِ َهلَتْاِف لىَّ   ْد ِمْ 

 ٕٛ٘ حَّف ُمَعلِكَي 

َبل  -ٖٕٔ  ٚٚ ُمَِّْ ـ ىبد للا بف ىبلس ..ُنِصْرُت ِبلىص 

 ٕٕٓ صحيد ىغارو َََّ َم  ْبف لْ َْكَكع .َكَىْك ِبَشْكَك ٍ  ،َكلْزُرْروُ  ،َنَعـْ   -ٕٗٔ
ٕٔ٘-  ، ـْ ْدُهَمل، َىـْ  َكَمفْ  َنَع ُْ  َفَة  َيَّْ

 َيْقَرْأُهَمل.
 ٓٙٔ صحيد ىغارو ىقب  بف ىلمر

ِِ ُىُحكـِ   -ٕٙٔ َنَه  َرَُّكُؿ للِا ملسو هيلع هللا ىلص َىْف َأْك
َحلَيل َبْعَد َ َةثٍ   ..لىض 

 ٜٙ ُمَِّْ ـ ْبف َكلِقد َىْبد للاِ 
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ٕٔٚ-  
ْرِب َقلِئًمل  .َنَه  َىِف لىش 

لُركد ْبف  َْ لى
 لْىُمَع   

 ٖٕٙ صحيد ىغارو

 ٖٕ٘ صحيد ىغارو َرلِفع ْبف َ ِداس .َنَه  َىِف لْىُمَحلَقَ  ِ   -ٕٛٔ
؟  -ٜٕٔ ٍِ ِْ َىَؾ ِمْف ِإِب ،  "َه ـْ َقلَؿ: َنَع

 ..َمل َأْىَكلُنَهل؟"َقلَؿ: 
 ٖ٘ لْىُبَ لِرؼّ  َأُبك ُهَرْيَر 

ٖٔٓ-   ِْ  َأِب  ْبفِ  ُأَمي  َ  ِشْعرِ  ِمفْ  َمَعؾَ  َه
ْ تِ  ؟" لىص  ٌِ ، ُقْ تُ  َشْ  ـْ : َقلؿَ  َنَع
 "ِهيْه"..

ِريُد  ْبُف ََُّكْيٍد لىش 
 لى  َقِف   

 ٜٔ ُمَِّْ ـ

ٖٔٔ-  
ِِ لْىُمَبلَرؾِ  ـ  ِإَى  لْىَغَدل  .َهُ 

لْىِعْرَبلض ْبف 
 ٕٔٔ ضعاف ََّلِرَي 

ٖٕٔ-  
َةـُ  َكَىَ ْيؾَ   ٖٛٔ ضعاف َرَم َم ْ  ِبْنت َقْاَ    َكَىَ ْيِه، للاِ  َكَرْحَم ُ  لىَّ 

ٖٖٔ-  
 َكَىِكف  َرَُّكَؿ ّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلص ََّم لُو َبِشاًرل.

َبِشار ْبف 
 ٜٕٚ ضعاف لْىَ َصلِصي  

ْت َىَ ْيَؾ   -ٖٗٔ ِْ َمل َرد  َيل َأَبل َ ْعَ َبَ  ُك
 ٖٕٔ صحيد ىغارو ك َ ْعَ َبَ  لْىُ َشِن   َأبُ  .َقْكََُّؾ َكَكْ ُبؾَ 

، ِإنِّ  َأَرلَؾ َضِعيًفل  -ٖ٘ٔ  ٙٙ ُمَِّْ ـ أبك ذر لىغفلرؼ  ..َيل َأَبل َذرٍّ
َِ لىن َغْارُ   -ٖٙٔ  ٖ٘ٔ متفق ى يه أنس بف ملىؾ .َيل َأَبل ُىَمْاٍر َمل َفَع
 ٜٓٔ صحيد ىغارو ىبد للا بف ىمر َيل َأْرُض َربِّ  َكَرب ِؾ ّللا ُ،  -ٖٚٔ
كِد،   -ٖٛٔ ُْ َيل َأا َهل لىن لُس ِإن ل َنُمر  ِبلىَّ 

َد، َفَقْد َأَصلبَ  َْ  ..َفَمْف ََّ
َرِبيَع  ْبف َىْبِد ّللا  

 ر لىت ْيِم ّ ْبف لىُهَداْ 
 ٜ٘ لْىُبَ لِرؼّ 

ـْ   -ٜٖٔ ِْ َبْعُضُك َيل َأا َهل لىن لُس، َل َيْقُت
ْمَرَ  َفلْرُمكل  َْ ـُ لْى َذل َرَمْاُت َبْعًضل، َكلِم

ِِ َحَص  لْىَ ْذؼِ   .ِبِمْ 
ْنُدب لَ ْزِدي   ُْ ـ    ٖٔٔ حَّف ىغارو أ

ـْ   -ٓٗٔ َيل َأا َهل لىن لُس، َمل َبلُؿ َأَحِدُك
 ..ُاَزكُِّج َىْبَدُو َأَمَتُه،

 ٕٖٕ حَّف ىبد للا بف ىبلس

 ٖٕٕ ضعاف حلـز بف َحْرَم  َيل َحلِزـُ، َأْكِ ْر ِمْف َقْكِؿ: َل َحْكَؿ   -ٔٗٔ
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،ِ  َكَل ُقك َ  ِإل  ِبلَّلل 
، َفَرَفْعُتُه، "َيل َىْبَد للِا، لْرَفْع ِإَزلَرؾَ   -ٕٗٔ

ـ  َقلَؿ:  ٔٚ ُمَِّْ ـ ىبد للا بف ىمر ..، َفِزْدُت،"ِزدْ " ُ 

ِريَف َكلْ َْنَصلِر،  -ٖٗٔ ِْ  َيل َمْعَشَر لْىُمَهل
ـْ َقْكًمل َىْيَس َىُهـْ   ِإف  ِمْف ِإْ َكلِنُك

 ..َملٌؿ َكَل َىِشاَرٌ ،
لِبر ْبف َىْبد ّللا    ٖٙٔ صحيد َْ

ْقَف َفِإن ُكف    -ٗٗٔ ِِ َتَصد  ََّل َيل َمْعَشَر لىنِّ
ِِ لىن لرِ   ..َأْكَ ُر أَْه

 ٕٖٗ حَّف ىغارو أبك هرير 

ْنٌد إِ   -٘ٗٔ ُْ َى  َهَذل لْىَحَرـِ َفِإَذل ُاْبَعُث 
َِ ِمَف لْ َْرِض، ُ ََِّف  َكلُنكل ِبَبْاَدل

، ـْ ـْ َكآِ ِرِه ِىِه  ..ِبَأك 
 ٖٗٙ ضعاف حفص  بنت ىمر

ٔٗٙ-  
  ..ُيَص ِّ  ِمم ل َاِ   َبلَب َبِن  ََّْهـٍ 

لىمط  ب بف أب  
ْهم  ِكَدلَى   لىَّ 

 ٗٚٔ ضعاف

ُزِن   -ٚٗٔ ِْ : َأن   ُتْع  ِ َْ  َيُقكُؿ ّللا ُ َىز  َك

 ِِ ، َكَقْد َ َ ْقُتَؾ ِمْف ِمْ  ـَ لْبَف آَد
 ..َهِذِو،

ح لش َْ  ٕٕٛ صحيد ُبَّْر ْبف 

ُِ ِمْف َبْعِدؼ   -ٛٗٔ ـْ ُأَمَرل َيُككُف َىَ ْيُك
َة َ  ُركَف لىص   ..ُاَؤ ِّ

 ٜٕٛ ضعاف ِبيَص  ْبف َكق لصقَ 

أبك ُمَِّْ ـ َمْكَى   .َيْمََُّد َىَ   لْىُ ف ْاِف َكلْىِ َملرِ   -ٜٗٔ
 َزْيد ْبف ُصكَحلف

 ٖٓٛ ضعاف

ٔ٘ٓ-  . َِ لْىَحسِّ  ٖٔٔ فضعا ىمر بف لى طلب َاْنَه  َىِف لْىُعْمَرِ  َقْب
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ٔ-  .  ٕٙ َجْعَ ُر ْبُن َعْمِرو اْلَمْخُزوِميُّ

. ُمر ة ْبن ُعَمر ْبن ح ص  -ٕ يُّ نِّ  ٘ٚٔ الش 
ْمِت الَبَصريُّ   -ٖ  ٖٛٙ َخاِلُد ْبُن َأِبي الص 
ٗ-  .  ٕٚٚ َخاِلُد ْبُن ِدْىَلاَن اْلُلَرِشيُّ
. بِن َأبي َمْرَيمخالُد بُن َسِعيد   -٘  ٕٙٔ الَمَدِنيُّ
 ٕٓٛ .َخط اُب ْبُن َصاِلِح الَمَدنيُّ   -ٙ
ٚ-  . َس الُكوفيُّ  ٜٗٔ زَاِوَدُة ْبُن َنِشي
ٛ-  . اميُّ َبْيُر ْبُن الَوِلْيد الش   ٜٛٔ الزُّ
ْحَمنِ   -ٜ  ٕٕٛ .اْلُكوِفيُّ  ُزْرَعة ْبُن َعْبِد الر 
ـَاَء اْلَعَنِزيُّ   -ٓٔ ْع  ٕٗٛ .َزْيُد ْبُن َأِبي الش 
ٔٔ-  .  ٖٖٚ َزْيُد ْبُن َأْيَمنس
ٕٔ-  .  ٘ٙ َساِلُم ْبُن َأبي َساِلم اْلَجْيَشاِنيُّ
 ٕٔٔ .ُسميماُن ْبُن َعمرو الُجَشِميُّ   -ٖٔ
. َصاِلُح ْبُن َأِبي َعِريب  -ٗٔ  ٓٚٔ الَحْفَرِميُّ
 ٕٚٛ صالح بن سييل النخعي.  -٘ٔ
ٔٙ-  .  ٕٛٛ َصاِلُح ْبُن ُعَبْيدس
ٔٚ-  .  ٙٙ َطْمُع ْبُن ُمَعاِوَيَة الن خِعيُّ

.َعب اس ْبن   -ٛٔ  ٜٔٔ ُعَبيد هللِا الَياِشِميُّ
ٜٔ-  . ْحَمِن ْبُن اْلِمْسَوِر اْلَمَدِنيُّ  ٗٚ َعْبُد الر 
نْ  ُبوَذَوْيو ْبنُ  نِ مَ حْ الر   َعْبدُ   -ٕٓ .عَ الص   ٜٙٔ انيُّ
ٕٔ-  . ْحَمِن ْبُن َمْيَسَرَة اْلَحْفَرِميُّ  ٕٕٗ َعْبُد الر 
 ٙٔٔ اْلَحْفَرِميُّ  َعْبُد َّللا ِ ْبُن اْلَخِميلِ   -ٕٕ
احِ   -ٖٕ  ٖٗٔ .ْلُمْؤُلِؤيُّ ا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَوف 
ٕٗ-  .  ٚٚٔ َعْبُد هللِا ْبُن َجاِبر الَبْصريُّ
 ٔٛٔ عبد هللا بن حسان التميمي.  -ٕ٘
ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َّللا ِ  َعْبدُ   -ٕٙ يعِ  َبْكرس  َأِبي ْبنِ  الر  دِّ  ٓ٘ الت يِمّي. الصِّ
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ٕٚ-  . ـَْرَحِبيُّ  ٖ٘ٚ َعْبُد هللا ِبُن َعْبِد اْلُمْؤِمِن ا
ٕٛ-  .  ٖٖٙ َعْبُد هللِا ْبُن ِعْصَمَة اْلُجَشميُّ
 ٖٖٕ .عبد هللا بن عمي بن الحسين  -ٜٕ
ٖٓ-  .  ٜٗٔ َعْبُد َّللا ِ ْبُن ُمَحم د ْبِن ُعَمَر الَعَمويُّ
 ٛٙ .َعْبُد َّللا  ْبُن َواِقِد اْلَمَدِنيُّ   -ٖٔ
 ٜٖٔ عبد الممك بن أبي محذورة.  -ٕٖ
ٖٖ-  .  ٔٗٔ َعْبُد اْلَمِمِك ْبُن َنْوَفِل اْلَعاِمِريُّ
ـَشْ   -ٖٗ .َعْمرو ْبُن َراِشد ا  ٗٛٔ َجِعيُّ
ٖ٘-  .  ٜٕٔ َعْوُن ْبُن َكْيَمِس الت ِميِميُّ
ْيِميُّ   -ٖٙ  ٖٚٔ .َكـِيُر ْبُن اْلُمط ِمِب الس 
ٖٚ-  . اِح اْلَمْرَوِزيُّ  ٖٓٗ ُمْحِرُز ْبُن اْلَوف 
ٖٛ-  .  ٕٕ٘ ُمَحم د ْبُن َسِعيِد التُّْسَتِريُّ
. نُ ُمَحم د بْ   -ٜٖ  ٕٚ٘ ُيوُسف الُلَرِشيُّ
.كْ و بَ بُ أَ  ,َمْرُزوقق   -ٓٗ  ٖٙٔ ر الت ْيِميُّ
.َمْرَواُن بْ   -ٔٗ ِمِبيُّ ـْ  ٜٕٗ ُن ُرْؤَبَة الت 
ٕٗ-  .  ٕٗٔ ُمزَاِحُم ْبُن َأِبي ُمزَاِحمس الَمكِّيُّ
ٖٗ-  . ـََسِديُّ  ٚٚ َمْسُعوُد ْبُن َماِلكس ا
.ُمْسِمم ْبُن َقرَ   -ٗٗ َْشَجِعيُّ  ٜٚ َظَة اـْ
ٗ٘-  .  ٖ٘ٔ ُمْسِمم ْبُن َيَسارس الِمْصريُّ
 ٛ٘ٔ مشرح بن ىاعان المعافري.  -ٙٗ
. ُمَفاِرُب ْبُن َحْزنس   -ٚٗ  ٖٛٚ الت ِميِميُّ
 ٕٕٙ معاوية بن عبد هللا بن جع ر بن أبي طالب الياشمي.  -ٛٗ
.َمعُروف ْبن ُسَويد الُجذَ   -ٜٗ  ٜٜٔ اِميُّ
 ٜٖٔ معلل بن مالك الباىمي.  -ٓ٘
٘ٔ-  . ْيَرُة ْبُن َسْعِد الط اِويُّ ـِ  ٕٖٔ الُم
 ٖٙٗ َمْنُبوُذ ْبُن َأِبي ُسَمْيَماَن اْلَمِكّي.  -ٕ٘
 ٔٛ .اْلُمْنذر ْبُن َجرير الَبَجِميُّ   -ٖ٘
٘ٗ-  .  ٙٛ ُمَياجُر ْبُن ِمْسَمارس الزُّْىِريُّ
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٘٘-  . َداِديُّ ـْ  ٜٕٙ َمْيِديُّ ْبُن َحْ صس الَب
 ٕٔٓ .يُّ مِ وْ زُ خْ م المَ يْ اىِ رَ بْ إِ  نُ ى بْ وسَ مُ   -ٙ٘
 ٖٛٗ التبان.ُموَسى ْبُن َأِبي ُعـمان   -ٚ٘
.وب الـَ ى ْبن َأيُ ُموسَ   -ٛ٘  ٕٕٛ اِفِليُّ
ٜ٘-  .  ٖٔ٘ ُمْوَسى ْبُن َسَمَمَة اْلِمْصِريُّ
 ٖٗ٘ مون بن اـصبغ.مي  -ٓٙ
ٙٔ-  .  ٜٕٚ َمْيُموُن ْبُن َجاَباَن اْلَبْصِريُّ
 ٗٗٔ َناِبُل َصاِحُب اْلَعَباِء.  -ٕٙ
 ٕ٘ٔ .الَمْخُزوميُّ  َنْبَيانُ   -ٖٙ
. ْبنُ  ُنَبيحُ   -ٗٙ  ٖٖٔ َعبد هللِا الَعَنِزيُّ
 ٕ٘ٙ نصر بن عملمة الحفرمي.  -٘ٙ
ٙٙ-  .  ٖٙ٘ الن ْفُر ْبُن ُسْ َيان اْلُدَؤِليُّ
.ُنَعْيُم ْبُن   -ٚٙ ـََسِديُّ  ٖٚ٘ َدَجاَجَة ا
ٙٛ-  .  ٜٖ٘ َىاِنيُء ْبُن َأْيُوَب اْلَحَنِ يُّ
ٜٙ-  . ـَْزِديُّ  ٖٕٖ ُىَرْيُم ْبُن ِمْسَعرس ا
ان بْ   -ٓٚ  ٕٛٙ اْلَعَدِويُّ  كاِىن نُ ِىص 
. ربيعة بن وق اص  -ٔٚ  ٖٔٓ الَعْنِسيُّ
ٕٚ-  .  ٖٔٙ َيْحَيى ْبُن ُزَراَرَة الَباِىميُّ
ٖٚ-  .  ٕ٘ َيْحَيى ْبُن َقَزَعة اْلُلَرِشيُّ اْلَمِكيُّ
ٚٗ-       .  ٖٖٙ َيْحَيى ْبُن ُمَحم د اْلُكوِفيُّ
 ٖٙٔ يزيد بن شريح الحفرمي.  -٘ٚ
ٚٙ-   . ـَْصَبِحيُّ  ٖٖٓ َيِزْيُد ْبُن ُصْبحس ا
.     يزيُد   -ٚٚ ْكَوِنيُّ  ٙٗٔ ْبُن ُقَطْيب الس 
 ٜٓ َعاِصم الـ َلِ ّي.      نُ بْ  َيْعُلوبُ   -ٛٚ
.     ي ُبْردَ بِ أَ  نُ ُيوُسُف بْ   -ٜٚ ـَْشعريُّ  ٖٚٔ ة ا
ٛٓ-  .  ٜٕٓ ُيوُنُس ْبُن َسْيف الَكاَلِعيُّ
 ٕٗٔ .و الَجر اح مولى أم حبيبةبُ أَ   -ٔٛ
ْيباء الُكوِفيُّ   -ٕٛ  ٖٖٓ .َأُبو الص 
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 رقم الص حة اسم الراوي  م
 ٖٔٛ أبو الَكُنود اـزدي.  -ٖٛ
 ٕٖٖ ى الُجَيِنيُّ ن  َـ َأُبو المُ   -ٗٛ
ـََسديُّ تَ خْ و المُ بُ أَ   -٘ٛ  ٕٖٔ ار ا
 ٖ٘ٓ الت ِمْيِميُّ  أبو ُأَماَمة  -ٙٛ
. ُأَمي ةَ  َأُبو  -ٚٛ ْعَباِنيُّ  ٘ٙٔ الش 
 ٕٓٚ و َبِصْيرس الَعْبِديُّ بُ أَ   -ٛٛ
 ٛ٘ ر ْبن ُعَبيد َّللا  الت ْيِميُّ كْ َأُبو بَ   -ٜٛ
 ٜٗ َماَرَة الـ َلِ يُّ َأُبو َبْكِر ْبُن عُ   -ٜٓ
َْزِديُّ   -ٜٔ  ٖٖٗ َأُبو ـَْورس اـْ
 ٚٙٔ َأُبو َسْبَرَة الن َخِعيُّ   -ٕٜ
ـَْزِديُّ   -ٖٜ  ٖٕٚ أبو سعد ا
 ٜٛ َأُبو َسِعيدس َمْوَلى اْلَمْيِريِّ   -ٜٗ
 ٜٙ الُخزَاِعيُّ  َأُبو َسِعيد َمْوَلى عبد هللا بن َعاِمر  -ٜ٘
 ٖٚٓ َأُبو ُسْ َيانَ   -ٜٙ
 ٜٖٚ َأُبو ُشَرْيحس   -ٜٚ
َبعيُّ بُ أَ   -ٜٛ  ٔٓٔ و ِشْمر الفُّ
ـَْشَعِريُّ   -ٜٜ  ٕٗٗ َأُبو َصاِلحس ا

 ٛٓٔ ة الِ يريُّ دَ يْ بَ َأُبو عُ   -ٓٓٔ
 ٖٓٔ اْلُلَرِشيُّ  َّللا ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَبْيَدةَ  َأُبو  -ٔٓٔ
َْنَصاِريُّ   -ٕٓٔ  ٚٛٔ َأُبو ُعـَْمان اـْ
َْعَورُ   -ٖٓٔ  ٖٙٙ ْنَصاِريُّ اـَْ  ,َأُبو َعْونس اـْ
ـَْسَواريُّ سَ يْ و عِ بُ أَ   -ٗٓٔ  ٓٔٔ ى ا
 ٖٓٔ َأْبو ِعْيَسى اْلُخَراَسانيُّ   -٘ٓٔ
 ٛٗٔ أبو كـير الزبيدي.  -ٙٓٔ
 ٖٕ٘ َأُبو ُمْسِمم الَجْذِميُّ   -ٚٓٔ
 ٜ٘ َأُبو َيِزِيد اْلَمَدِنيُّ   -ٛٓٔ
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 قائمت المصادر والمراجعرابعًا: 

 ."اللرآن الكريم"

 ـ متون الحديث, واـجزاء الحديـيةـ 

هػ(، لىمحقق: د. بلَّـ فيصػِ أحمػد لىْػكلبر ، دلر ٕٚٛلن ، لبف أب  ىلصـ )لىمتكف : لآلحلد كلىم  .ٔ
 ـ.ٜٜٔٔ –ق ٔٔٗٔلىريلض، لىطبع : ل كى ،  –لىرلي  

هػػ(، لىتنػ  بػه كى ػق ى يػه: أبػك ىبػد للا لىَّػعاد ٛ٘ٗلآلدلب، ى باهق ، أحمد بف لىحَّاف )لىمتكف :  .ٕ
 ـ.ٜٛٛٔ -هػ ٛٓٗٔىبنلف، لىطبع : ل كى ،  –ركت لىمندكو، لىنلشر: مؤََّّ  لىكتب لى قلفي ، با

ػػػػه  .ٖ فػػػػ   ُمَّْػػػػِ ـك  لْىُبَ ػػػػلِرؼّ ل حلداػػػػث لىم تػػػػلر  أك لىمَّػػػػت رج مػػػػف ل حلداػػػػث لىم تػػػػلر  ممػػػػل ىػػػػـ ا ْر
ػػػدصػػػحيحاهمل، ى ضػػػيلِ لىمقدَّػػػ ، أبػػػك ىبػػػد للا  هػػػػ(، درلَّػػػ  ٖٗٙبػػػف ىبػػػد لىكلحػػػد )لىمتػػػكف :  ُمَحم 

م ػػؾ بػػف ىبػػد للا بػػف دهػػيش، دلر  ضػػر ى طبلىػػ  كلىنشػػر كتحقاػػق: معػػلى  ل َّػػتلذ لىػػدكتكر ىبػػد لى
 ـ. ٕٓٓٓ -هػ ٕٓٗٔىبنلف، لىطبع : لى لى  ،  –كلىتكزيع، باركت 

ػػدأبػػك ىبػػد للا ى فػػلكه ، أ بػػلر مكػػ  فػػ  قػػديـ لىػػدهر كحدا ػػه،  .ٗ هػػػ(، ٕٕٚبػػف إَّػػحلؽ )لىمتػػكف :  ُمَحم 
 باركت. –لىمحقق: د. ىبد لىم ؾ ىبد للا دهيش، دلر  ضر 

هػػ(، لىمحقػق: مصػطف  ىبػد ٕٔٛ)لىمتػكف :  ُمَحم ػدف، لبف أب  لىػدنيل، أبػك بكػر ىبػد للا بػف لإل كل .٘
 ـ.ٜٛٛٔ –ق ٜٓٗٔباركت، لىطبع : ل كى ،  –لىقلدر ىطل، دلر لىكتب لىع مي  

ػػدل دب لىمفػرد، ى ب ػػلرؼ،  .ٙ ػػدهػػ(، لىمحقػػق: ٕٙ٘بػف إَّػػملىاِ )لىمتػػكف :  ُمَحم  فػؤلد ىبػػد لىبػػلق ،  ُمَحم 
 ـ.ٜٜٛٔ – قٜٓٗٔباركت، لىطبع : لى لى  ،  –: دلر لىبشلئر لإلَّةمي  لىنلشر

للىتقلد ى باهق  للىتقلد كلىهدلي  إى  َّباِ لىرشلد ى   مذهب لىَّ ف كأصحلب لىحداث، لىمؤىف:  .ٚ
ردؼ لى رلَّػػػػلن ، أبػػػػك بكػػػػر  ِْ )لىمتػػػػكف :  لىَبْاَهِقػػػػ ّ أحمػػػػد بػػػػف لىحَّػػػػاف بػػػػف ى ػػػػ  بػػػػف مكَّػػػػ  لىُ َّْػػػػَرْك

 باركت. –: أحمد ىصلـ لىكلتب، دلر لآلفلؽ لىْداد  هػ(، لىمحققٛ٘ٗ

ػػػدأمػػػلى  لبػػػف بشػػػرلف، أبػػػك لىقلَّػػػـ ىبػػػد لىم ػػػؾ بػػػف  .ٛ هػػػػ(، ضػػػبط نصػػػه: أبػػػك ىبػػػد ٖٓٗ)لىمتػػػكف :  ُمَحم 
 ـ.ٜٜٚٔ -هػ ٛٔٗٔلىرحمف ىلدؿ بف اكَّف لىعزلزؼ، دلر لىكطف، لىريلض، لىطبع : ل كى ، 

 ُمَحم ػدىبػد للا لىبغػدلدؼ لىحَّػاف بػف إَّػملىاِ بػف   بػ ع، يِّػركليػ  لبػف يحاػ  لىبَ  -أملى  لىمحػلم    .ٜ
هػػ(، لىمحقػق: د. إبػرلهيـ لىقيَّػ ، ٖٖٓبف إَّملىاِ بف َّعاد بف أبػلف لىضػب  لىمحػلم   )لىمتػكف : 

 ق.ٕٔٗٔل ردف ، لىدملـ، لىطبع : ل كى ،  -ىملف  -لىمكتب  لإلَّةمي  ، دلر لبف لىقيـ 
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 ُمَحم ػدفلرَّ ،  بك ىبد للا لىبغدلدؼ لىحَّاف بف إَّملىاِ بػف أملى  لىمحلم  ، ركلي : لبف مهدؼ لى .ٓٔ
هػػ(، لىمحقػق: حمػدؼ ىبػد لىمْاػد ٖٖٓبف إَّملىاِ بف َّعاد بف أبلف لىضػب  لىمحػلم   )لىمتػكف : 

 ـ.ٕٙٓٓ -هػ ٕٚٗٔلىَّ ف ، دلر لىنكلدر، لىطبع : ل كى ، 

هػػ(، لىمحقػق: ٕٔٔلـ )لىمتػكف : ل ملى  ف  آ لر لىصحلب ، ى صنعلن ، أبك بكر ىبد لىرزلؽ بػف همػ .ٔٔ
 لىقلهر . –مْدؼ لىَّاد إبرلهيـ، مكتب  لىقرآف 

بػف نلصػر لىعْمػ ،  ُمَحم دهػ(، لىمحقق: ٕٚٛل كلئِ، لبف أب  ىلصـ، أحمد بف ىمرك )لىمتكف :  .ٕٔ
 لىككيت. –دلر لى  فلِ ى كتلب لإلَّةم  

د بػل( بػف لىحَّػاف )لىمكفػق( بػف ترتاب ل ملى  لى ميَّػي ، ى شػْرؼ، مؤىػف ل مػلى : يحاػ  )لىمرشػ .ٖٔ
لن  )لىمتكف    ُمَحم دهػ(، رتبهل: لىقلض  محا  لىداف  ٜٜٗإَّملىاِ بف زيد لىحَّن  لىشْرؼ لىْْر

ػػدهػػػ(، تحقاػػق: ٓٔٙبػػف أحمػػد لىقرشػػ  لىعبشػػم  )لىمتػػكف :  ػػدحَّػػف  ُمَحم  حَّػػف إَّػػملىاِ، دلر  ُمَحم 
 ـ. ٕٔٓٓ -هػ ٕٕٗٔىبنلف، لىطبع : ل كى ،  –لىكتب لىع مي ، باركت 

ِ، لبف  .ٗٔ هػ(، ٖٔٔبف إَّحلؽ )لىمتكف :  ُمَحم د، أبك بكر ُ َزْيَم لىتكحاد كلم بلت صفلت لىرب ىز ْك
لىريػلض، لىطبعػ : لى لمَّػ ،  –لىَّػعكدي   -لىمحقق: ىبد لىعزيػز بػف إبػرلهيـ لىشػهكلف، مكتبػ  لىرشػد 

 ـ.ٜٜٗٔ -هػ ٗٔٗٔ

هػػ(، ٖٙٗمر اكَّف بف ىبد للا لىقرطب  )لىمتكف : ْلمع بيلف لىع ـ كفض ه، لبف ىبد لىبر، أبك ى .٘ٔ
تحقاػػػػق: أبػػػػ  ل شػػػػبلؿ لىزهاػػػػرؼ، دلر لبػػػػف لىْػػػػكزؼ، لىمم كػػػػ  لىعربيػػػػ  لىَّػػػػعكدي ، لىطبعػػػػ : ل كىػػػػ ، 

 ـ.ٜٜٗٔ -هػ ٗٔٗٔ

ػػدلىْػػلمع، لبػػف كهػػب، أبػػك  .ٙٔ هػػػ(، ٜٚٔلىمصػػرؼ لىقرشػػ  )لىمتػػكف :  ُمَّْػػِ ـىبػػد للا بػػف كهػػب بػػف  ُمَحم 
لىدكتكر ى   ىبػد لىبلَّػط مزيػد، دلر لىكفػلِ، لىطبعػ :  -عت فكزؼ ىبد لىمط ب لىمحقق: لىدكتكر رف

 ـ.ٕ٘ٓٓ -هػ ٕ٘ٗٔل كى  

بػف حمػكد  ُمَحم ػدهػ(، لىمحقق: ْلَّـ بػف ِْ٘ٓٗز أب  لىعبلس لىعصم ، رلفع بف ُىْصـ )لىمتكف :  .ٚٔ
 ـ. ٕ٘ٓٓدلر غرلس، لىطبع : لى لني ،  -لىفْ ، لىنلشر: مكتب  أهِ ل  ر 

ْيِصػ بف َّػ يملف  ُمَحم دف، أبك ْعفر ِْز ىكي .ٛٔ هػػ(، لىمحقػق: أبػك ىبػد لىػرحمف ٕ٘ٗ)لىمتػكف :  لىِمصِّ
 ـ.ٜٜٚٔ -هػ ٛٔٗٔلىريلض، لىطبع : ل كى ،  –مَّعد بف ىبد لىحماد لىَّعدن ، أضكلِ لىَّ ف 

، أبػػػك  .ٜٔ ػػػدحْػػػ  لىػػػكدلع، لبػػػف حػػػـز هػػػػ(، لىمحقػػػق: أبػػػك ٙ٘ٗى ػػػ  بػػػف أحمػػػد لىقرطبػػػ  )لىمتػػػكف :  ُمَحم 
 ـ.ٜٜٛٔلىريلض، لىطبع : ل كى ،  –لىكرم ، بات ل فكلر لىدكىي  ى نشر كلىتكزيع  صهاب
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 -هػػػػ(، لىَّػػػعلد  ٖٓٗـ، أحمػػد بػػػف ىبػػػد للا )لىمتػػكف : يْ ح يػػ  ل كىيػػػلِ كطبقػػػلت ل صػػفيلِ،  بػػػ  ُنَعػػػ .ٕٓ
 -دلر لىكتػلب لىعربػ   - ٔـ،  ـ صكرتهل ىػد  دكر منهػلٜٗٚٔ -هػ ٜٖٗٔبْكلر محلفظ  مصر، 

باػػػركت )طبعػػػ   -دلر لىكتػػػب لىع ميػػػ  -ٖدلر لىفكػػػر ى طبلىػػػ  كلىنشػػػر كلىتكزيػػػع، باػػػركت - ٕباػػػركت
 هػ بدكف تحقاق(.ٜٓٗٔ

هػػ(، لىمحقػق: د. ىبػد ٕٙ٘بف إَّملىاِ )لىمتػكف :  ُمَحم د  ق أفعلؿ لىعبلد، ى ب لرؼ، أبك ىبد للا،  .ٕٔ
 لىريلض. –لىرحمف ىمار ، دلر لىمعلرؼ لىَّعكدي  

ػػػ .ٕٕ هػػػػ(، لىمحقػػػق: ىبػػػد لىػػػرحمف ىبػػػد لىْبػػػلر لىفريػػػكلئ ، دلر ِٖٕٗرؼ )لىمتػػػكف : لىزهػػػد، ىهن ػػػلد، أبػػػك لىَّ 
 .ٙٓٗٔلىككيت، لىطبع : ل كى ،  –لى  فلِ ى كتلب لإلَّةم  

هَّنف لبف  .ٖٕ َْ هػ(، لىمحقػق: شػعاب ل رنػؤكط ٖٕٚبف ازيد لىقزكين  )لىمتكف :  ُمَحم د، أبك ىبد للا َمل
ػػد -ىػػلدؿ مرشػػد  - َىبػػد لىّ طاػػف حػػرز للا، دلر لىرَّػػلى  لىعلىميػػ ، لىطبعػػ :  - كلمػػِ قػػرو ب  ػػ  ُمَحم 

 ـ.ٜٕٓٓ -هػ  ٖٓٗٔل كى ، 

َّْػػتلن  )لىمتػكف :  .ٕٗ ِْ محاػػ  لىػػداف  ُمَحم ػدهػػػ(، لىمحقػػق: َّٕ٘ٚػنف أبػػ  دلكد، َّػػ يملف بػف ل شػػعث لىَِّّ
 باركت. –ىبد لىحماد، لىمكتب  لىعصري ، صادل 

، أبػك ىيَّػ  )لىمتػكف : لىتِّْرِمػِذؼّ ْكر  بػف مكَّػ  بػف لىضػحلؾ، بف ىيَّ  بف ََّػ ُمَحم د، لىتِّْرِمِذؼّ َّنف  .ٕ٘
 ،ـٜٜٛٔباػػركت، َّػػن  لىنشػػر:  –هػػػ(، لىمحقػػق: بشػػلر ىػػكلد معػػركؼ، دلر لىغػػرب لإلَّػػةم  ٜٕٚ

بػػػرلهيـ ىطػػػػك  ىػػػػكض لىمػػػدرس فػػػػ  ل زهػػػػر  كلىمحقػػػق: أحمػػػػد   شػػػػلكر، ك  فػػػؤلد ىبػػػػد لىبػػػػلق ، كلم
 ـ.ٜ٘ٚٔ -هػ ٜٖ٘ٔمصر، لى لني ،  –ب  لىح ب  لىشريف، شرك  مكتب  كمطبع  مصطف  لىبل

لَرُقْطِن ّ َّػػنف  .ٕٙ هػػػ(، حققػػه كضػػبط نصػػه كى ػػق ى يػػه: ٖ٘ٛ، أبػػك لىحَّػػف ى ػػ  بػػف ىمػػر )لىمتػػكف : لىػػد 
شػػعاب للرنػػؤكط، حَّػػف ىبػػد لىمػػنعـ شػػ ب ، ىبػػد لى طاػػف حػػرز للا، أحمػػد برهػػكـ، مؤََّّػػ  لىرَّػػلى ، 

 ـ. ٕٗٓٓ -هػ ٕٗٗٔىبنلف، لىطبع : ل كى ،  –باركت 

ػػدأبػػك ، َّػػنف لىػػدلرم  .ٕٚ هػػػ(، تحقاػػق: حَّػػاف َّػػ يـ أَّػػد ٕ٘٘ىبػػد للا بػػف ىبػػد لىػػرحمف )لىمتػػكف :  ُمَحم 
 -هػػػػ  ٕٔٗٔلىػػػدلرلن ، دلر لىمغنػػػ  ى نشػػػر كلىتكزيػػػع، لىمم كػػػ  لىعربيػػػ  لىَّػػػعكدي ، لىطبعػػػ : ل كىػػػ ، 

 ـ. ٕٓٓٓ

 لىشػهار لىمػلردان  ى مػلف بػف لىػداف ىػةِ ى عةمػ  لىنقػ ، لىْػكهر ذا ػه كفػ  ى باهقػ ، لىكبرػ  لىَّنف .ٕٛ
 (.هػٖٗٗٔ) َّن  ل كى ، لىطبع  لىهند، - لىنظلمي  لىمعلرؼ دلئر  مْ س مطبع  ،"لىتركملف لبف"بػ

ػػدهػػػ(، لىمحقػػق: ٛ٘ٗلىَّػػنف لىكبػػرػ، ى باهقػػ ، أحمػػد بػػف لىحَّػػاف )لىمتػػكف :  .ٜٕ ىبػػد لىقػػلدر ىطػػل،  ُمَحم 
 ـ. ٖٕٓٓ -هػ ٕٗٗٔىبنلت، لىطبع : لى لى  ،  –دلر لىكتب لىع مي ، باركت 
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هػ(، حققه ك رج أحلدا ػه: ٖٖٓلىَّنف لىكبرػ، ى نَّلئ ، أبك ىبد لىرحمف أحمد بف شعاب )لىمتكف :  .ٖٓ
حَّف ىبد لىمنعـ ش ب ، أشرؼ ى يه: شعاب ل رنلؤكط، قدـ ىه: ىبد للا بػف ىبػد لىمحَّػف لىتركػ ، 

 ـ.ٕٔٓٓ -هػ ٕٔٗٔباركت، لىطبع : ل كى ،  –مؤََّّ  لىرَّلى  

هػػ(، تحقاػق: ىبػد لىفتػلح أبػك غػد ، ٖٖٓأبك ىبد لىرحمف أحمد بػف شػعاب )لىمتػكف : ، ِئ ّ لىن ََّلَّنف  .ٖٔ
 ـ.ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔح ب، لىطبع : لى لني ،  –مكتب لىمطبكىلت لإلَّةمي  

ػػػلن  )لىمتػػػكف :  .ٕٖ هػػػػ(، لىمحقػػػق: حباػػػب َّٕٕٚػػنف َّػػػعاد بػػػف منصػػػكر، أبػػػك ى مػػػلف لى رلَّػػلن  لىْكْز
 ـ.ٕٜٛٔ-هػ ٖٓٗٔهند، لىطبع : ل كى ، لى –لىرحمف ل ىظم ، لىدلر لىَّ في  

-هػ(، تحقاػق: شػعاب ل رنػؤكطٙٔ٘، لىحَّاف بف مَّعكد )لىمتكف : ُمَحم دشرح لىَّن ، ى بغكؼ، أبك  .ٖٖ
 ـ.ٖٜٛٔ -هػ ٖٓٗٔدمشق، باركت، لىطبع : لى لني ،  -زهار لىشلكيش، لىمكتب لإلَّةم   ُمَحم د

ػػػدمُ شػػرح مشػػػكِ لآل ػػػلر، ى طحػػلكؼ، أبػػػك ْعفػػػر أحمػػد بػػػف  .ٖٗ هػػػػ( ، تحقاػػػق: شػػػعاب ٕٖٔ)لىمتػػكف :  َحم 
 ـ.ٜٗٗٔ -هػ٘ٔٗٔ ،ل رنؤكط، مؤََّّ  لىرَّلى ، لىطبع : ل كى  

 ُمَحم دهػ(، حققه كقدـ ىه: )ٕٖٔ)لىمتكف :  ُمَحم دشرح معلن  لآل لر، ى طحلكؼ، أبك ْعفر أحمد بف  .ٖ٘
ػػػد -زهػػػرؼ لىنْػػػلر  كرقػػػـ كتبػػػه كأبكلبػػػه  َّػػػاد ْػػػلد لىحػػػق( مػػػف ى مػػػلِ ل زهػػػر لىشػػػريف، رلْعػػػه ُمَحم 

لىبلحػػث بمركػػز  دمػػ  لىَّػػن  بلىمدانػػ  لىنبكيػػ ، ىػػلىـ  -كأحلدا ػػه: د اكَّػػف ىبػػد لىػػرحمف لىمرىشػػ   
 ـ.ٜٜٗٔ -هػٗٔٗٔ ،لىكتب، لىطبع : ل كى  

هػػػػػ(، حققػػػػه كرلْػػػػع نصكصػػػػه ك ػػػػرج ٛ٘ٗشػػػػعب لإليمػػػػلف، ى باهقػػػػ ، أحمػػػػد بػػػػف لىحَّػػػػاف )لىمتػػػػكف :  .ٖٙ
اػد حلمػد، أشػرؼ ى ػ  تحقيقػه كت ػريس أحلدا ػه: م تػلر أحمػد أحلدا ه: لىدكتكر ىبد لىع ػ  ىبػد لىحم
لىهند، مكتبػ  لىرشػد ى نشػر كلىتكزيػع بلىريػلض بلىتعػلكف مػع  –لىندكؼ، صلحب لىدلر لىَّ في  ببكمبلؼ 

 ـ.ٖٕٓٓ -هػ ٖٕٗٔلىدلر لىَّ في  ببكمبلؼ بلىهند، لىطبع : ل كى ، 

هػ(، ترتاب: ل ماػر ٖٗ٘دلرم ، لىُبَّت  )لىمتكف : ، لىبف ِحب لف ُمَحم د، صحيد لبف ِحب لف، أبك حلتـ .ٖٚ
هػػ(، حققػه ك ػرج أحلدا ػه كى ػق ى يػه: شػعاب  ٜٖٚىةِ لىداف ى ػ  بػف ب بػلف لىفلرَّػ  )لىمتػكف : 

 ـ.ٜٛٛٔ -هػ ٛٓٗٔل رنؤكط، مؤََّّ  لىرَّلى ، باركت، لىطبع : ل كى ، 

مصػػطف   ُمَحم ػدهػػ(، لىمحقػق: د. ٖٔٔبػف إَّػحلؽ )لىمتػكف :  ُمَحم ػد، أبػك بكػر، ُ َزْيَمػ صػحيد لبػف  .ٖٛ
 باركت. –ل ىظم ، لىنلشر: لىمكتب لإلَّةم  

زهاػر بػف نلصػر لىنلصػر، دلر  ُمَحم ػدبػف إَّػملىاِ، لىمحقػق:  ُمَحم ػدأبػك ىبػد للا، ، لْىُبَ ػلِرؼّ صحيد  .ٜٖ
كىػ ، فػؤلد ىبػد لىبػلق (، لىطبعػ : ل  ُمَحم ػدطكؽ لىنْل  )مصكر  ىػف لىَّػ طلني  بإضػلف  تػرقيـ تػرقيـ 

 هػ.ٕٕٗٔ
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هػػػ(، لىمحقػػق: ٕٔٙلىقشػػارؼ لىنيَّػػلبكرؼ )لىمتػػكف :  بػػف لىحْػػلج ُمَّْػػِ ـ، أبػػك لىحَّػػف، ُمَّْػػِ ـصػػحيد  .ٓٗ
 باركت. –فؤلد ىبد لىبلق ، دلر إحيلِ لىترلث لىعرب   ُمَحم د

هػػػ(، تقػػديـ كتحقاػػق: ٖٓٗصػػف  لىنفػػلؽ كنعػػت لىمنػػلفقاف،  بػػ  ُنَعػػْيـ، أحمػػد بػػف ىبػػد للا )لىمتػػكف :  .ٔٗ
 -هػػػ ٕٕٗٔىبنػػلف، لىطبعػػ : ل كىػػ ،  –كر ىػػلمر حَّػػف صػػبرؼ، لىبشػػلئر لإلَّػػةمي ، باػػركت لىػػدكت
 ـ.ٕٔٓٓ

بػف ىباػد بػف َّػفيلف بػف قػيس لىبغػدلدؼ  ُمَحم ػدلىصمت كآدلب لى َّلف، لىمؤىف: أبك بكر ىبد للا بػف  .ٕٗ
 هػػػػ(، لىمحقػػػق: أبػػػك إَّػػػحلؽ لىحػػػكين ،ٕٔٛل مػػػكؼ لىقرشػػػ  لىمعػػػركؼ بػػػلبف أبػػػ  لىػػػدنيل )لىمتػػػكف : 

 .ٔق، ىدد ل ْزلِ: ٓٔٗٔباركت، لىطبع : ل كى ،  –لىنلشر: دلر لىكتلب لىعرب  

هػػ(، لىمحقػق: مصػطف   ضػر دكنمػز ٖٓٗلىطب لىنبكؼ،  بػ  ُنَعػْيـ، أحمػد بػف ىبػد للا )لىمتػكف :  .ٖٗ
، لىطبعػػػ : ل كىػػػ ،  ق، لىطبعػػػ : لى لنيػػػ ، ٔٓٗٔـ، لىطبعػػػ : ل كىػػػ ،  ٕٙٓٓلىتركػػػ ، دلر لبػػػف حػػػـز

 ـ.ٗٔٗٔ

ِ كمعلشرته مع لىعبلد، لبػف لىَّػن ، أحمػد بػف  ىمِ .ٗٗ  ُمَحم ػدلىاكـ كلى ا   َّ كؾ لىنب  مع ربه ىز ْك
 -هػػػ(، لىمحقػػق: كػػك ر لىبرنػػ ، دلر لىقب ػػ  ى  قلفػػ  لإلَّػػةمي  كمؤََّّػػ  ى ػػـك لىقػػرآف ٖٗٙ)لىمتػػكف : 

 باركت. -ْد  

ػػِد بػػِف ِإْبػػرَ  .٘ٗ ـِ لىُحََّػػْاُف بػػُف ُمَحم  ، لىِحن ػػلِئ  )لىمتػػكف : فكلئػػد لىحنػػلئ ، أُبػػك لىَقلَِّػػ َمْشػػِق   ـَ بػػِف لىُحََّػػْاِف لىدِّ لِهْي
هػػػػػ(، ت ػػػػريس: لىن شػػػػب ، لىمحقػػػػق:  لىػػػػد رزؽ   ْبػػػػر أبػػػػك لىنْػػػػل، أضػػػػكلِ لىَّػػػػ ف، ل كىػػػػ ، ٜ٘ٗ
 ـ.ٕٚٓٓ -هػ ٕٛٗٔ

لىفكلئد لىعكلى  لىمؤر   مف لىصحلح كلىغرلئب ىُمَحم ػد بػف ى ػ  لىصػكرؼ، ت ػريس لىحػلفع: ُمَحم ػد بػف  .ٙٗ
هػػ(، ٔٗٗبف ىبػد للا بػف ُمَحم ػد بػف رحػيـ لىشػلم  لىَّػلح  ، أبػ  ىبػد للا لىصػكرؼ )لىمتػكف :  ى  

هػػػ(، تحقاػػق لىػػدكتكر: ىمػػر ىبػػد  ٚٗٗى قلضػػ : أبػػ  لىقلَّػػـ ى ػػ  بػػف لىمحَّػػف لىتنػػك   )لىمتػػكف : 
 ـ.ٜ٘ٛٔ -هػ ٙٓٗٔلىَّةـ لىّتدُمرؼ، مؤََّّ  لىرَّلى ، دلر لإليملف، لىطبع : ل كى ، 

ػػػد بػػػف إَّػػػحلؽ )لىمتػػػكف :  لىفكلئػػػد، .ٚٗ هػػػػ(، لىمحقػػػق: مْػػػدؼ لىَّػػػاد ٜٖ٘لبػػػف منػػػدو، أبػػػك ىبػػػد للا ُمَحم 
 لىقلهر . –إبرلهيـ، لىنلشر: مكتب  لىقرآف 

ػػدلىكنػػ  كل َّػػملِ، ى ػػدكلب ، أبػػك ِبْشػػر  .ٛٗ هػػػ(، لىمحقػػق: أبػػك قتابػػ  نظػػر ٖٓٔبػػف أحمػػد )لىمتػػكف :  ُمَحم 
، ب ُمَحم د  ـ.ٕٓٓٓ -هػ ٕٔٗٔىبنلف، لىطبع : ل كى ،  -اركتلىفلريلب ، لىنلشر: دلر لبف حـز

بػف ىبػد لىكلحػد، لىمحقػق: لىشػريف حػلتـ لىعػكن ،  ُمَحم ػدمْ س ف  رؤي  للا،  بػ  ىبػد للا لىػدقلؽ،  .ٜٗ
 ـ.ٜٜٚٔلىريلض، لىطبع : ل كى ،  -مكتب  لىرشد
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هػػ(، لىمحقػق: ىبػد ٕٔٛ)لىمتػكف :  ُمَحم ػدلىمرض كلىكفلرلت، لبػف أبػ  لىػدنيل، أبػك بكػر ىبػد للا بػف  .ٓ٘
 ـ.ٜٜٔٔ –ق ٔٔٗٔبكمبلؼ، لىطبع : ل كى ،  –لىككاِ لىندكؼ، لىدلر لىَّ في  

هػػػػ(، ٖٙٔمَّػػت رج أبػػ  َىَكلنػػػ ، يعقػػكب بػػػف إَّػػحلؽ بػػف إبػػػرلهيـ لىنيَّػػلبكرؼ لإلَّػػػفرلاان  )لىمتػػكف :  .ٔ٘
 ـ.ٜٜٛٔ -هػٜٔٗٔباركت، لىطبع : ل كى ،  –تحقاق: أيمف بف ىلرؼ لىدمشق ، دلر لىمعرف  

هػػػ(، تحقاػػق: ٘ٓٗبػػف ىبػػد للا )لىمتػكف :  ُمَحم ػدلىمَّػتدرؾ ى ػػ  لىصػػحيحاف، ى حػلكـ، أبػػك ىبػػد للا،  .ٕ٘
 ـ. ٜٜٓٔ –ق ٔٔٗٔباركت، لىطبع : ل كى ،  –مصطف  ىبد لىقلدر ىطل، دلر لىكتب لىع مي  

ْعد بف ىباد )لىمتكف :  .ٖ٘ َْ ْعد، ى   بف لى َْ ؤََّّػ  هػػ(، تحقاػق: ىػلمر أحمػد حاػدر، مٖٕٓمَّند لبف لى
 ـ.ٜٜٓٔ –ق ٓٔٗٔباركت، لىطبع : ل كى ،  –نلدر

ػػدهػػػ(، لىمحقػػق: لىػػدكتكر ٕٗٓمَّػػند أبػػ  دلكد لىطيلىَّػػ ، َّػػ يملف بػػف دلكد )لىمتػػكف :  .ٗ٘ بػػف ىبػػد  ُمَحم 
 ـ.ٜٜٜٔ -هػ ٜٔٗٔمصر، لىطبع : ل كى ،  –لىمحَّف لىترك ، دلر هْر 

حقػػق: حَّػػاف َّػػ يـ أَّػػد، دلر هػػػ(، لىمٖٚٓمَّػػند أبػػ  يع ػػ ، أحمػػد بػػف ى ػػ  لىمكصػػ   )لىمتػػكف :  .٘٘
 ـ.ٜٗٛٔ – ٗٓٗٔدمشق، لىطبع : ل كى ،  –لىمأمكف ى ترلث 

بػف حنبػِ بػف هػةؿ بػف أَّػد لىشػابلن  )لىمتػكف :  ُمَحم ػد، أبك ىبد للا أحمد بػف َأْحَمد ْبف َحْنَبِمَّند  .ٙ٘
ف ىػلدؿ مرشػد، كآ ػركف، إشػرلؼ: د ىبػد للا بػف ىبػد لىمحَّػ -هػ(، لىمحقق: شعاب ل رنػؤكط ٕٔٗ

 ـ.ٕٔٓٓ -هػ ٕٔٗٔلىترك ، مؤََّّ  لىرَّلى ، لىطبع : ل كى ، 

هػػػ(، لىمحقػػق: د. ىبػػد لىغفػػكر بػػف ىبػػد لىحػػق ٖٕٛه، أبػػك يعقػػكب )لىمتػػكف : َيػػكْ لهُ مَّػػند إَّػػحلؽ بػػف رَ  .ٚ٘
 ـ.ٜٜٔٔ –ق ٕٔٗٔلىمدان  لىمنكر ، لىطبع : ل كى ،  -لىب كش ، مكتب  لإليملف 

ػػدبػػد للا أحمػػد بػػف أبػػك ى، َأْحَمػػد ْبػػف َحْنَبػػِمَّػػند لإلمػػلـ  .ٛ٘ بػػف حنبػػِ بػػف هػػةؿ بػػف أَّػػد لىشػػابلن   ُمَحم 
هػػ ٙٔٗٔلىطبع : ل كى ، ، لىقلهر  –دلر لىحداث ، شلكر ُمَحم دلىمحقق: أحمد ، هػ(ٕٔٗ)لىمتكف : 

 .ـٜٜ٘ٔ -

هػػػ(، لىمحقػػق: صػػبح  لىبػػدرؼ ٔٛٔمَّػػند لإلمػػلـ ىبػػد للا بػػف لىمبػػلرؾ، أبػػك ىبػػد لىػػرحمف )لىمتػػكف :  .ٜ٘
 هػ. ٚٓٗٔلىريلض، لىطبع : ل كى ،  –تب  لىمعلرؼ لىَّلمرلئ ، مك

ػػلىمشػػهكر بلَّػػـ لىبحػػر لىز   لىَبػػز لرمَّػػند  .ٓٙ هػػػ(، ٕٜٕلر، أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف ىمػػرك )لىمتػػكف : ز  لر، ى َبػػ  
(، كىػػلدؿ بػػف َّػػعد )حقػػق ل ْػػزلِ ٜإىػػ   ٔلىمحقػػق: محفػػكظ لىػػرحمف زيػػف للا، )حقػػق  ل ْػػزلِ مػػف 

لىمدانػ   -(، مكتب  لىع ـك كلىحكػـ ٛٔىق لىشلفع  )حقق لىِْز (، كصبرؼ ىبد لى لٚٔإى   ٓٔمف 
 ـ(.ٜٕٓٓـ، كلنتهت ٜٛٛٔلىمنكر ، لىطبع : ل كى ، )بدأت 
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هػػػ(، حقػػق نصكصػػه ك ػػرج أحلدا ػػه: ٜٕٔر )لىمتػػكف : ْاػػبَ مَّػػند لىحماػػدؼ، أبػػك بكػػر ىبػػد للا بػػف لىز   .ٔٙ
لَرلنّ ، دلر لىَّقل، دمشق   ـ.ٜٜٙٔل كى ،  َّكريل، لىطبع : –حَّف َّ يـ أَّد لىد 

كْ  .ٕٙ ػػدلن ، أبػػك بكػػر َيػػمَّػػند لىر  هػػػ(، لىمحقػػق: أيمػػف ى ػػ  أبػػك يمػػلن ، ٖٚٓبػػف هػػلركف )لىمتػػكف :  ُمَحم 
 ق.ٙٔٗٔلىقلهر ، لىطبع : ل كى ،  –مؤََّّ  قرطب  

ػػدمَّػػند لىشػػلفع ، أبػػك ىبػػد للا  .ٖٙ  –هػػػ(، دلر لىكتػػب لىع ميػػ ، باػػركت ٕٗٓبػػف إدريػػس )لىمتػػكف :  ُمَحم 
ذو لىنَّ  : ى   لىنَّ   لىمطبكى  ف  مطبعػ  بػكلؽ ل ماريػ  كلىنَّػ   لىمطبكىػ  ىبنلف، صححت ه
 هػ.ٓٓٗٔف  بةد لىهند، 

هػػ(، لىمحقػق: ٖٓٗ،  بػ  ُنَعػْيـ، أحمػد بػف ىبػد للا )لىمتػكف : ُمَّْػِ ـلىمَّند لىمَّػت رج ى ػ  صػحيد  .ٗٙ
ػػػػد ػػػػدحَّػػػػف  ُمَحم  ىبنػػػػلف، لىطبعػػػػ :  –باػػػػركت  -حَّػػػػف إَّػػػػملىاِ لىشػػػػلفع ، دلر لىكتػػػػب لىع ميػػػػ   ُمَحم 
 ـ.ٜٜٙٔ -هػ ٚٔٗٔل كى ، 

ػػدمَّػػند بػػف أبػػ  شػػاب ، ىبػػد للا بػػف  .٘ٙ هػػػ(، لىمحقػػق: ىػػلدؿ بػػف اكَّػػف لىعػػزلزؼ ك ٖٕ٘)لىمتػػكف :  ُمَحم 
 ـ.ٜٜٚٔلىريلض، لىطبع : ل كى ،  –أحمد بف فريد لىمزيدؼ، دلر لىكطف 

ْكَرق  )لىمتػػكف : مَّػػند َّػػعد بػػف أبػػ  كقػػلص،  بػػك ىبػػد للا أحمػػد بػػف إبػػرلهيـ لىعبػػدؼ لىمعػػ .ٙٙ ركؼ بػػػ لىػػد 
باػػػػركت، لىطبعػػػػ : ل كىػػػػ ،  –هػػػػػ(، لىمحقػػػػق: ىػػػػلمر حَّػػػػف صػػػػبرؼ، دلر لىبشػػػػلئر لإلَّػػػػةمي  ٕٙٗ
 ق.ٚٓٗٔ

ملىػػػ  مػػػف لىصػػػحلب  رضػػػ  للا ىػػػنهـ،  .ٚٙ مَّػػػند ىػػػلبس لىغفػػػلرؼ لىْػػػِز فيػػػه مَّػػػند ىػػػلبس لىغفػػػلرؼ ْك
ػػػػدغلىػػػػب بػػػػف  هػػػػػ(، لىمحقػػػػق: لىػػػػدكتكرٕٙٚى غفػػػػلرؼ، َأْحَمػػػػُد بػػػػُف َحػػػػلِزـِ )لىمتػػػػكف :  أبػػػػك لىقلَّػػػػـ  ُمَحم 

 ـ.ٜٜٛٔ -هػ ٜٔٗٔلىريلض، لىطبع : ل كى ،  –لىحلمض ، دلر لىكطف 

هػػػ(، لىمحقػػق: د. محفػػكظ لىػػرحمف زيػػف ٖٖ٘لىمَّػػند ى شلشػػ ، أبػػك َّػػعاد لىهاػػ ـ بػػف ك اػػب )لىمتػػكف :  .ٛٙ
 ق.ٓٔٗٔلىمدان  لىمنكر ، لىطبع : ل كى ،  -للا، مكتب  لىع ـك كلىحكـ 

= لىمصػػنف فػػ  ل حلداػػث كلآل ػػلر،  بػػك بكػػر لبػػف أبػػ  شػػاب ، ىبػػد للا بػػف  اب مصػػنف بػػف أبػػ  شػػ .ٜٙ
لىريلض، لىطبع : ل كى ،  –هػ(، لىمحقق: كملؿ اكَّف لىحكت، مكتب  لىرشد ٖٕ٘)لىمتكف :  ُمَحم د
 ق.ٜٓٗٔ

هػػ(، لىمحقػق: حباػب ٕٔٔمصنف ىبد لىرزلؽ، أبك بكر ىبػد لىػرزلؽ بػف همػلـ لىصػنعلن  )لىمتػكف :  .ٓٚ
باػػػركت، لىطبعػػػ :  –لىهنػػػد، يط ػػػب مػػػف: لىمكتػػػب لإلَّػػػةم   -ل ىظمػػػ ، لىمْ ػػػس لىع مػػػ  لىػػػرحمف
 ق.ٖٓٗٔلى لني ، 
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هػػػ(، لىمحقػػق: لىػػدكتكر  ٔٚ٘لىػػداف، أبػػك لىقلَّػػـ ى ػػ  بػػف لىحَّػػف )لىمتػػكف :  ِ َقػػ معْػػـ لبػػف ىَّػػلكر،  .ٔٚ
 ـ. ٕٓٓٓ -هػ ٕٔٗٔدمشق، لىطبع : ل كى   –كفلِ تق  لىداف، دلر لىبشلئر 

هػ(، لىمحقق: طلرؽ بف ىػكض للا بػف ٖٓٙ ، َّ يملف بف أحمد )لىمتكف : لنِ رَ بَ ط   كَّط، ىلىمعْـ ل  .ٕٚ
 لىقلهر . –، ىبد لىمحَّف بف إبرلهيـ لىحَّان ، دلر لىحرماف  ُمَحم د

هػ(، لىمحقق: طلرؽ بف ىػكض للا بػف ٖٓٙ، َّ يملف بف أحمد )لىمتكف :  لنِ رَ بَ ط   ىلىمعْـ ل كَّط،  .ٖٚ
 لىقلهر . –َّف بف إبرلهيـ لىحَّان ، دلر لىحرماف ، ىبد لىمح ُمَحم د

ػػدهػػػ(، لىمحقػػق: َّٖٓٙػػ يملف بػػف أحمػػد )لىمتػػكف : ،  لِنػػرَ بَ ط   ىلىمعْػػـ لىصػػغار  .ٗٚ شػػككر محمػػكد  ُمَحم 
 –ق ٘ٓٗٔباػػػركت ، ىمػػػلف، لىطبعػػػ : ل كىػػػػ ،  -لىحػػػلج أمريػػػر، لىمكتػػػب لإلَّػػػةم ، دلر ىمػػػػلر 

 ـ.ٜ٘ٛٔ

هػػػ(، لىمحقػػق: حمػػدؼ بػػف ىبػػد لىمْاػػد ٖٓٙلف بػػف أحمػػد )لىمتػػكف : ، َّػػ يم لِنػػرَ بَ ط   ىلىمعْػػـ لىكباػػر،  .٘ٚ
 لىقلهر ، لىطبع : لى لني . –لىَّ ف ، مكتب  لبف تيمي  

هػػػ(، لىمحقػػق: ىبػػد لىمعطػػ  أمػػاف ٛ٘ٗأحمػػد بػػف لىحَّػػاف )لىمتػػكف :  معرفػػ  لىَّػػنف كلآل ػػلر ى باهقػػ ، .ٙٚ
باركت(، دلر لىػكى  -)دمشق بلكَّتلف(، دلر قتاب   -ق عْ ، ْلمع  لىدرلَّلت لإلَّةمي  )كرلتش  

 ـ.ٜٜٔٔ -هػ ٕٔٗٔلىقلهر (، لىطبع : ل كى ،  -دمشق(، دلر لىكفلِ )لىمنصكر   -)ح ب 

ػػدلىمنت ػػب مػػف مَّػػند ىبػػد بػػف حماػػد، أبػػك  .ٚٚ هػػػ(، لىمحقػػق: ٜٕٗىبػػد لىحماػػد بػػف حماػػد )لىمتػػكف :  ُمَحم 
لىقلهر ، لىطبع : ل كىػ ،  –  اِ لىصعادؼ، مكتب  لىَّن   ُمَحم دصبح  لىبدرؼ لىَّلمرلئ  ، محمكد 

 ـ.ٜٛٛٔ –ق ٛٓٗٔ

ػػػدلىمنتقػػػ  مػػػف لىَّػػػنف لىمَّػػػند ، لبػػػف لىْػػػلركد، أبػػػك  .ٛٚ هػػػػ(، ٖٚٓ، ىبػػػد للا بػػػف ى ػػػ  )لىمتػػػكف : ُمَحم 
 – ٛٓٗٔباػػركت، لىطبعػػ : ل كىػػ ،  –لىمحقػػق: ىبػػد للا ىمػػر لىبػػلركدؼ، مؤََّّػػ  لىكتػػلب لى قلفيػػ  

 ـ.ٜٛٛٔ

ىزهرؼ، ىإلملـ ملىؾ بف أنس بف ملىؾ بػف ىػلمر ل صػبح  ركلي  أب  مصعب ل -مكطأ لإلملـ ملىؾ .ٜٚ
 ٕٔٗٔمحمكد   اِ، مؤََّّ  لىرَّػلى ،  -هػ(، لىمحقق: بشلر ىكلد معركؼ ٜٚٔلىمدن  )لىمتكف : 

 هػ.

هػػػػ(، ٜٚٔمكطػػػأ ملىػػػؾ، ىإلمػػػلـ ملىػػػؾ بػػػف أنػػػس بػػػف ملىػػػؾ بػػػف ىػػػلمر ل صػػػبح  لىمػػػدن  )لىمتػػػكف :  .ٓٛ
اػد بػف َّػ طلف آؿ نهيػلف ىألىمػلؿ لى اريػ  كلإلنَّػلني  مصطف  ل ىظم ، مؤََّّ  زل ُمَحم دلىمحقق: 

 ـ.ٕٗٓٓ -هػ ٕ٘ٗٔلإلملرلت، لىطبع : ل كى ،  –أبك ظب   -
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ٛٔ.  ، هػ(، لىمحقػق: ىبػد للا بػف ٖٕٚ)لىمتكف :  ُمَحم دَأُبك َبْكٍر َأْحَمُد بُف نلَّخ لىحداث كمنَّك ه، ىأل ـر
 ـ.ٜٜٜٔ -هػ ٕٓٗٔحمد لىمنصكر، لىطبع : ل كى ، 

بف ىباد بف َّفيلف بف قػيس  ُمَحم دى   لىعيلؿ لبف أب  لىدنيل، لىمؤىف: أبك بكر ىبد للا بف لىنفق   .ٕٛ
هػ(، لىمحقق: د نْـ ىبد لىػرحمف ٕٔٛلىبغدلدؼ ل مكؼ لىقرش  لىمعركؼ بلبف أب  لىدنيل )لىمتكف : 

 ـ.ٜٜٓٔ -هػ ٓٔٗٔلىدملـ، لىطبع : ل كى ،  –لىَّعكدي   -  ف، دلر لبف لىقيـ 

 راجم والطبلات ــ الت

ػػػلؿ .ٖٛ َْ أحػػكلؿ لىْر ػػػزَ كْ ، ى  لىمحقػػػق: ىبػػد لىع ػػػيـ ىبػػػد ، هػػػػ(ٜٕ٘)لىمتػػكف : لن ، إبػػرلهيـ بػػػف يعقػػػكب َْ
 .فيصِ آبلد، بلكَّتلف -حداث لكلدم  ، لىعظيـ لىَبَّتكؼ 

هػ(، لىمحقق: ٜٕٚ، أبك بكر أحمد بف أب   ا م  )لىمتكف : أ بلر لىمكااف مف تلريخ أب   ا م  .ٗٛ
 ـ.ٜٜٚٔلىريلض، لىطبع : ل كى ،  –، دلر لىكطف إَّملىاِ حَّف حَّاف

لىْػزرؼ  ،أَّد لىغلب  ف  معرف  لىصحلب ، لبف ل  اػر، أبػك لىحَّػف ى ػ  بػف أبػ  لىكػـر لىشػابلن  .٘ٛ
ػكد، دلر لىكتػب لىع ميػ ،  -معكض  ُمَحم دهػ(، لىمحقق: ى   ٖٓٙ)لىمتكف :  ىلدؿ أحمد ىبػد لىمْك

 ـ.ٜٜٗٔ -هػ ٘ٔٗٔلىطبع : ل كى ، 

أحمػػد بػػف ى ػػ  )لىمتػػكف :  ،ب  فػػ  تمااػػز لىصػػحلب ، لبػػف حْػػر لىعَّػػقةن ، أبػػك لىفضػػِلإلصػػل .ٙٛ
ػػكد كى ػػ  ٕ٘ٛ ػػدهػػػ(، تحقاػػق: ىػػلدؿ أحمػػد ىبػػد لىمْك باػػركت،  –معػػكض، دلر لىكتػػب لىع ميػػ   ُمَحم 

 هػ. ٘ٔٗٔ -لىطبع : ل كى  

ِرْكِ ػػ ،  اػػر لىػػداف بػػف محمػػكد لىدمشػػق  )لىمتػػكف :  .ٚٛ لىع ػػـ ى مةاػػاف،  هػػػ(، دلرٜٖٙٔل ىػػةـ، ى زِّ
 ـ.ٕٕٓٓأيلر / ملاك  -لىطبع : لى لمَّ  ىشر 

هػػػػ(، ٗٙٚ، صػػػةح لىػػػداف،   اػػػِ بػػػف أابػػػؾ )لىمتػػػكف : أىيػػػلف لىعصػػػر كأىػػػكلف لىنصػػػر، ى صػػػفدؼ .ٛٛ
لىمحقق: لىػدكتكر ى ػ  أبػك زيػد، كآ ػريف، قػدـ ىػه: مػلزف ىبػد لىقػلدر لىمبػلرؾ، دلر لىفكػر لىمعلصػر، 

 ـ.ٜٜٛٔ -هػ َّٛٔٗٔكريل، لىطبع : ل كى ،  –ىبنلف، دلر لىفكر، دمشق  -باركت 

ػػلؿ .ٜٛ هػػػ(، لىمحقػػق: أبػػك ٕٙٚبػػف ق ػػاس )لىمتػػكف : ، ىمغ طػػلؼ إكمػػلؿ تهػػذاب لىكمػػلؿ فػػ  أَّػػملِ لىْر
  -   هػٕٕٗٔكزما ه، لىفلركؽ لىحدا   ى طبلى  كلىنشر، لىطبع : ل كى ،  ُمَحم دىبد لىرحمف ىلدؿ بف 

 ـ.ٕٔٓٓ

ػػلؿ َّػػكػ مػػف ذكػػر فػػ  تهػػذاب لإلكمػػلؿ فػػ  ذكػػر مػػف ىػػه ركليػػ  فػػ  مَّػػ .ٜٓ ند لإلمػػلـ أحمػػد مػػف لىْر
هػػ(، حققػه كك قػه: د ىبػد لىمعطػ  أمػاف ٘ٙٚلىكملؿ،  ب  لىمحلَّف، لىدمشق ، لىشلفع  )لىمتكف : 
 بلكَّتلف. –ق عْ ، منشكرلت ْلمع  لىدرلَّلت لإلَّةمي ، كرلتش  
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نَّػلب، لبػف مػػلككل، رتيػلب ىػػف لىمؤت ػف كلىم ت ػف فػ  ل َّػػملِ كلىكنػ  كل لإلكمػلؿ فػ  رفػع لإل .ٜٔ
ىبنػػلف، لىطبعػػ : لىطبعػػ  ل كىػػ  -باػػركت-هػػػ(، دلر لىكتػػب لىع ميػػ  ٘ٚٗى ػػ  بػػف هبػػ  للا )لىمتػػكف : 

 ـ.ٜٜٓٔ-هػٔٔٗٔ

بحر لىدـ فيمف تك ـ فيه لإلملـ أحمد بمدح أك ذـ، لبف ىبد لىهلدؼ، اكَّػف بػف حَّػف، لبػف لبػف  .ٕٜ
لىػػػدكتكر  ركحيػػػ  ىبػػػد لىػػػرحمف لىَّػػػكيف ، دلر  هػػػػ(، تحقاػػػق كتع اػػػق:ٜٜٓلىِمْبػػػَرد لىحنب ػػػ  )لىمتػػػكف : 
 ـ.ٕٜٜٔ -هػ ٖٔٗٔىبنلف، لىطبع : ل كى ،  –لىكتب لىع مي ، باركت 

هػ(، لىمحقق: د. َّهاِ ٓٙٙبغي  لىط ب ف  تلريخ ح ب، لبف لىعديـ، ىمر بف أحمد )لىمتكف :  .ٖٜ
 زكلر، دلر لىفكر.

ػػدمُ ىبػػد لىػػرحمف بػػف ، لبػػف أبػػ  حػػلتـ، لْىُبَ ػػلِرؼّ بيػػلف  طػػأ  .ٜٗ هػػػ(، تحقاػػق: ىبػػد ٕٖٚ)لىمتػػكف :  َحم 
 .لىرحمف بف يحا  لىمع م  لىيملن ، دلئر  لىمعلرؼ لىع ملني  بحادر آبلد لىدكف

ػػدهػػػ(، لىمحقػػق: ٜٚٛقلَّػػـ بػػف ُقطُ كبغػػل لىَّػػكدكن  )لىمتػػكف : ىتػػلج لىتػػرلْـ،  .ٜ٘  اػػر رمضػػلف  ُمَحم 
 ـ.ٕٜٜٔ-هػ ٖٔٗٔدمشق، لىطبع : ل كى ،  –اكَّف، دلر لىق ـ 

، باػػركت -دلر لىكتػػب لىع ميػػ  ، ىبنػػلف ، هػػػ(ٜٗٚىمػػر بػػف مظفػػر )لىمتػػكف : خ لبػػف لىػػكردؼ، تػػلري .ٜٙ
 .ـٜٜٙٔ -هػ ٚٔٗٔلىطبع : ل كى ، 

ْكِرؼ ركلي   –تلريخ لبف معاف  .ٜٚ هػػ(، لىمحقػق: د. أحمػد ٖٖٕ)لىمتػكف :  ، ىيحا  بػف معػاف،لىد 
ػػػد حيػػػلِ لىتػػػرلث لإلَّػػػةم   ُمَحم  مكػػػ  لىمكرمػػػ ، لىطبعػػػ :  -نػػػكر َّػػػاف، مركػػػز لىبحػػػث لىع مػػػ  كلم
 ـ.ٜٜٚٔ –ق ٜٜٖٔل كى ، 

لىمحقق: لىِْز ل كؿ: ، هػ(ٖٖٕ)لىمتكف :  ىيحا  بف معافز، رِ حْ ركلي  لبف مِ  -تلريخ لبف معاف .ٜٛ
 .ـٜ٘ٛٔهػ، ٘ٓٗٔلىطبع : ل كى ، ، دمشق –مْمع لى غ  لىعربي  ، كلمِ لىقصلر ُمَحم د

 ُمَحم ػدهػػ(، لىمحقػق: د. أحمػد ٖٖٕ)لىمتػكف :  ركلي  لىدلرم ، ىيحا  بف معاف -تلريخ لبف معاف .ٜٜ
 دمشق. –نكر َّاف، دلر لىمأمكف ى ترلث 

دلر لىكتػػػب لىع ميػػػ ، ، هػػػػ(ٖٚٗىبػػػد لىػػػرحمف بػػػف أحمػػػد )لىمتػػػكف : تػػػلريخ لبػػػف اػػػكنس لىمصػػػرؼ،  .ٓٓٔ
 هػ.ٕٔٗٔلىطبع : ل كى ، ، باركت

ليػ : أبػ  لىميمػكف بػف رك ، هػػ(ٕٔٛىبػد لىػرحمف بػف ىمػرك )لىمتػكف : لىدمشق ،  ُزْرَى تلريخ أب   .ٔٓٔ
ػػلن  )أصػػِ لىكتػػلب رَّػػلى  ملَّْػػتار بك يػػ  لآلدلب ، رلشػد  -درلَّػػ  كتحقاػػق: شػػكر للا نعمػػ  للا لىقْك

 دمشق. –بغدلد(، مْمع لى غ  لىعربي  
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َقػػػػلتتػػػػلريخ أَّػػػػملِ  .ٕٓٔ هػػػػػ(، لىمحقػػػػق: صػػػػبح  ٖ٘ٛىمػػػػر بػػػػف أحمػػػػد )لىمتػػػػكف : ، لبػػػػف شػػػػلهاف، لى ِّ
 ـ.ٜٗٛٔ –ق ٗٓٗٔلىطبع : ل كى ،  لىككيت، –لىَّلمرلئ ، لىدلر لىَّ في  

هػ(، لىمحقق: ىبػد ٖ٘ٛىمر بف أحمد )لىمتكف : تلريخ أَّملِ لىضعفلِ كلىكذلباف، لبف شلهاف،  .ٖٓٔ
 ـ.ٜٜٛٔ-هػٜٓٗٔأحمد لىقشقرؼ، لىطبع : ل كى ،  ُمَحم دلىرحيـ 

لىػدكتكر بشػلر لىمحقق: ، هػ(ٛٗٚبف أحمد )لىمتكف :  ُمَحم دأبك ىبد للا تلريخ لإلَّةـ، ى ذهب ،  .ٗٓٔ
 .ـٖٕٓٓلىطبع : ل كى ، ، دلر لىغرب لإلَّةم ، ىّكلد معركؼ

لىمحقق: محمكد ، هػ(ٕٙ٘بف إَّملىاِ )لىمتكف :  ُمَحم دلىتلريخ ل كَّط، ى ب لرؼ، أبك ىبد للا،  .٘ٓٔ
 ـ.ٜٚٚٔ – ٜٖٚٔلىطبع : ل كى ، ، ح ب، لىقلهر  -دلر لىكى ، مكتب  دلر لىترلث ، إبرلهيـ زلاد

أحمػد بػف أبػ   ا مػ   ،لىَّػفر لى لىػث، أبػك بكػر -لىكبار لىمعركؼ بتلريخ لبف أب   ا مػ  لىتلريخ  .ٙٓٔ
لىقػلهر ،  –هػ(، لىمحقق: صةح بػف فتحػ  هػةؿ، لىفػلركؽ لىحدا ػ  ى طبلىػ  كلىنشػر ٜٕٚ)لىمتكف : 

 ـ.ٕٙٓٓ -هػ ٕٚٗٔلىطبع : ل كى ، 

ػػدلىتػػلريخ لىكباػػر، ى ب ػػلرؼ، أبػػك ىبػػد للا،  .ٚٓٔ هػػػ(، لىطبعػػ : دلئػػر  ٕٙ٘)لىمتػػكف :  بػػف إَّػػملىاِ ُمَحم 
صػحد لىنَّػ   . ىبػد لىمعاػد  ػلف ُمَحم د، طبع تحت مرلقب : لىدكف –لىمعلرؼ لىع ملني ، حادر آبلد 

 .  اِ ُمَحم دلإلىكتركني  ككضع حكلشاهل: لىشاخ محمكد 

تػلريخ لىم تصر لىمحتلج إىيه مػف  -ٕ، تلريخ بغدلد، ى  طاب لىبغدلدؼ -ٔ، تلريخ بغدلد كذاكىه .ٛٓٔ
لىمَّػػػتفلد مػػػف تػػػلريخ بغػػػدلد، لبػػػف  -ٗ، ذاػػػِ تػػػلريخ بغػػػدلد، لبػػػف لىنْػػػلر -ٖ، لبػػػف لىػػػدبا  ، ى ػػػذهب 

، باػركت –دلر لىكتػب لىع ميػ  ، لىّرد ى   أبػ  بكػر لى طاػب لىبغػدلدؼ، لبػف لىنْػلر -٘، لىدميلط 
 .هػٚٔٗٔلىطبع : ل كى ، ، درلَّ  كتحقاق: مصطف  ىبد لىقلدر ىطل

دلر لىكتػب لىع ميػ  ، هػػ(ٖٙٗأبػك بكػر أحمػد بػف ى ػ  )لىمتػكف :  طاب لىبغدلدؼ تلريخ بغدلد، ى  .ٜٓٔ
 .هػٚٔٗٔلىطبع : ل كى ، ، درلَّ  كتحقاق: مصطف  ىبد لىقلدر ىطل، باركت –

لىمحقػػق: ىمػػرك ، هػػػ(ٔٚ٘أبػػك لىقلَّػػـ، ى ػ  بػػف لىحَّػػف )لىمتػكف : تػلريخ دمشػػق، لبػػف ىَّػلكر،  .ٓٔٔ
 .ـٜٜ٘ٔ -هػ ٘ٔٗٔ، لىنشر كلىتكزيعدلر لىفكر ى طبلى  ك ، بف غرلم  لىعمركؼ 

لىنلشػر: ىػلىـ ، تحقاػق: كػكركيس ىػكلد، هػػ(ٕٜٕىبحشِ، أَّ ـ بف َّػهِ )لىمتػكف : ، تلريخ كلَّط .ٔٔٔ
 .هػٙٓٗٔلىطبع : ل كى ، ، لىكتب، باركت

أبػػػػك لىحْػػػػلج، اكَّػػػػف بػػػػف ىبػػػػد لىػػػػرحمف )لىمتػػػػكف : تحفػػػػ  ل شػػػػرلؼ بمعرفػػػػ  ل طػػػػرلؼ، ى مػػػػزؼ،  .ٕٔٔ
رؼ لىػػداف، لىمكتػػب لإلَّػػةم ، كلىػػدلر لىقّيمػػ ، لىطبعػػ : لى لنيػػ : هػػػ(، لىمحقػػق: ىبػػد لىصػػمد شػػٕٗٚ
 ـ.ٖٜٛٔهػ، ٖٓٗٔ
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َ لكؼ،  .ٖٔٔ بػف ىبػد لىػرحمف )لىمتػكف :  ُمَحم دأبك لى ار لىتحف  لى طيف  ف  تلريخ لىمدان  لىشريف ، ى َّ 
 ـ.ٖٜٜٔ-هػٗٔٗٔكى  ىبنلف، لىطبع : ل –هػ(، لىكتب لىع ميه، باركت ٕٜٓ

ػػلؿ ل تعْاػِ لىمنفعػػ  بزكلئػ .ٗٔٔ أبػك لىفضػػِ أحمػد بػػف ى ػ  لىعَّػػقةن  مػ  ل ربعػػ ، لبػف حْػػر، ئد ْر
 ىػػػػ ،لىطبعػػػػ : ل ك ، دلر لىبشلئرػػػػػ باػػػػركت، هػػػػػ(، لىمحقػػػػق: د. إكػػػػرلـ للا إمػػػػدلد لىحػػػػقٕ٘ٛ)لىمتػػػػكف : 
 .ـٜٜٙٔ

، لبػف حْػر هِ لىتقػديس بمرلتػب لىمكصػكفاف بلىتػدىيس، لىمعػركؼ بػػ "طبقػلت لىمدىَّػاف"أ تعريف  .٘ٔٔ
لىمحقػػػػق: د. ىلصػػػػـ بػػػػف ىبػػػػدللا ، هػػػػػ(ٕ٘ٛك لىفضػػػػِ، أحمػػػػد بػػػػف ى ػػػػ  )لىمتػػػػكف : أبػػػػلىعَّػػػػقةن ، 
 ـ.ٖٜٛٔ –ق ٖٓٗٔلىطبع : ل كى ، ، ىملف –مكتب  لىمنلر ، لىقريكت 

 هػػػػػ(،ٕ٘ٛ)لىمتػػػػكف : تقريػػػػب لىتهػػػػذاب، لبػػػػف حْػػػػر لىعَّػػػػقةن ، أبػػػػك لىفضػػػػِ، أحمػػػػد بػػػػف ى ػػػػ   .ٙٔٔ
 ـ.ٜٙٛٔ –ق ٙٓٗٔل كى ، َّكريل، لىطبع :  –ىكلم ، دلر لىرشاد  ُمَحم دلىمحقق: 

أبك لىفدلِ كلىضعفلِ كلىمْلهاِ، لبف ك ار لىدمشق ،  لى َِّقلتلىتكماِ ف  لىْرح كلىتعداِ كمعرف   .ٚٔٔ
ػػددرلَّػػ  كتحقاػػق: د. شػػلدؼ بػػف ، هػػػ(ٗٚٚإَّػػملىاِ بػػف ىمػػر )لىمتػػكف :  ، بػػف َّػػلىـ آؿ نعمػػلف ُمَحم 

مػػػ ، لىػػػيمفمركػػػز لىنعمػػػلف ى بحػػػكث كلىدرلَّػػػلت لإلَّػػػةمي  كتحقاػػػق لىتػػػرلث ك  لىطبعػػػ : ل كىػػػ ، ، لىتْر
 .ـٕٔٔٓ -هػ ٕٖٗٔ

مطبعػ  ، هػػ(ٕ٘ٛأبػك لىفضػِ أحمػد بػف ى ػ  )لىمتػكف : ، لىعَّػقةن  تهذاب لىتهػذاب لبػف حْػر .ٛٔٔ
 .هػٕٖٙٔلىطبع : لىطبع  ل كى ، ، دلئر  لىمعلرؼ لىنظلمي ، لىهند

لؿ، ى مػزؼ،  .ٜٔٔ لىمحقػق: ، هػػ(ٕٗٚاكَّػف بػف ىبػد لىػرحمف )لىمتػكف : تهذاب لىكملؿ ف  أَّملِ لىْر
 ـ.ٜٓٛٔ –ق ٓٓٗٔلىطبع : ل كى ، ، باركت –مؤََّّ  لىرَّلى  ، د. بشلر ىكلد معركؼ

لبػػف نلصػػر لىػػداف لىقيَّػػ ، ، لىمشػػتبه فػػ  ضػػبط أَّػػملِ لىػػركل  كأنَّػػلبهـ كأىقػػلبهـ ككنػػلهـ تكضػػيد .ٕٓٔ
، باركت –لى  مؤََّّ  لىرَّ، نعيـ لىعرقَّكَّ  ُمَحم دلىمحقق: ، هػ(ٕٗٛبف ىبد للا )لىمتكف :  ُمَحم د

 .ـٖٜٜٔلىطبع : ل كى ، 

طبػع بإىلنػ : كزلر  ، هػػ(ٖٗ٘بػف ِحب ػلف لىُبَّػت  )لىمتػكف :  ُمَحم ػد، لبػف ِحب ػلف، أبػك حػلتـ، لى َِّقلت .ٕٔٔ
ىبد لىمعاد  لف مدار دلئر  لىمعػلرؼ  ُمَحم دتحت مرلقب : لىدكتكر ، لىمعلرؼ ى حككم  لىعلىي  لىهندي 

 ـ.ٖٜٚٔ -  هٖٜٖٔلىطبع : ل كى ، ، لىع ملني  بحادر آبلد لىدكف لىهنددلئر  لىمعلرؼ ، لىع ملني 

م  شاخ لإلَّةـ لبف حْر، ى َّ لكؼ،  .ٕٕٔ بػف ىبػد لىػرحمف )لىمتػكف :  ُمَحم ػدلىْكلهر كلىدرر ف  تْر
، لىطبع : ل كى ، ٕٜٓ  ـ.ٜٜٜٔ -قٜٔٗٔق(، لىمحقق: إبرلهيـ ىبد لىمْاد، دلر لبف حـز
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ػػ ،  ةصػػ  تػػذهاب تهػػذاب لىكمػػلؿ  .ٖٕٔ ػػلؿ، ىصػػف  لىػػداف لى زْر أحمػػد بػػف ىبػػد للا فػػ  أَّػػملِ لىْر
دلر لىبشػلئر  -مكتػب لىمطبكىػلت لإلَّػةمي ، لىمحقق: ىبد لىفتلح أبػك غػد ، هػ(ٖٕٜ)لىمتكف : بعد 

 .هػٙٔٗٔلىطبع : لى لمَّ ، ، ح ب/ باركت -

بػػػف ى ػػػ  أحمػػػد لىػػػدرر لىكلمنػػػ  فػػػ  أىيػػػلف لىملئػػػ  لى لمنػػػ ، لبػػػف حْػػػر لىعَّػػػقةن ، أبػػػك لىفضػػػِ،  .ٕٗٔ
 -ىبػد لىمعاػد ضػلف، مْ ػس دلئػر  لىمعػلرؼ لىع ملنيػ   ُمَحم ػدهػ(، لىمحقق: مرلقبػ  / ٕ٘ٛ)لىمتكف : 

 ـ.ٕٜٚٔ -هػٕٜٖٔصادر لبلد/ لىهند، لىطبع : لى لني ، 

هػػ(، لىمحقػق: ٚٙٔٔبف ىبد لىرحمف )لىمتكف :  ُمَحم دأبك لىمعلى ،  داكلف لإلَّةـ، لبف لىغزؼ، .ٕ٘ٔ
 ـ.ٜٜٓٔ -هػ ٔٔٗٔىبنلف، لىطبع : ل كى ،  –لىكتب لىع مي ، باركت  َّاد كَّركؼ حَّف، دلر

ػػدأبػك ىبػػد للا ، ى ػػذهب ، داػكلف لىضػػعفلِ كلىمتػرككاف ك  ػػق مػػف لىمْهػكىاف ك قػػلت فػاهـ ىػػاف .ٕٙٔ  ُمَحم 
، مكػ  –مكتبػ  لىنهضػ  لىحدا ػ  ، ل نصػلرؼ  ُمَحم ػدلىمحقق: حملد بػف ، هػ(ٛٗٚبف أحمد )لىمتكف : 
 .ـٜٚٙٔ -هػ ٖٚٛٔ، لىطبع : لى لني 

ػػدذاػػِ لىتقااػػد فػػ  ركل  لىَّػػنف كل َّػػلناد، ى فلَّػػػ ،  .ٕٚٔ هػػػ(، لىمحقػػػق: ٕٖٛبػػف أحمػػد )لىمتػػكف :  ُمَحم 
 ـٜٜٓٔ-هػٓٔٗٔكملؿ اكَّف لىحكت، دلر لىكتب لىع مي ، باركت، ىبنلف، لىطبع : ل كى ، 

ػػػدلىمحلَّػػػف لىحَّػػػان  ذاػػػِ تػػػذكر  لىحفػػػلظ  بػػػ   .ٕٛٔ دلر لىكتػػػب  هػػػػ(،٘ٙٚبػػػف ى ػػػ  )لىمتػػػكف :  ُمَحم 
 ـ.ٜٜٛٔ -هػ ٜٔٗٔلىع مي ، لىطبع : لىطبع  ل كى  

أبػػػػك لىفضػػػػِ، زيػػػػف لىػػػػداف ىبػػػػد لىػػػػرحيـ بػػػػف لىحَّػػػػاف )لىمتػػػػكف : ، ِىْ ِعَرلِقػػػػ ذاػػػِ ماػػػػزلف للىتػػػػدلؿ،  .ٜٕٔ
ػػػدلىمحقػػػق: ى ػػػ  ، هػػػػ(ٙٓٛ لىطبعػػػ : ل كىػػػ ، ، باػػػركت –دلر لىكتػػػب لىع ميػػػ  ، معػػػكض كزما ػػػه ُمَحم 
 .ـٜٜ٘ٔ -هػ ٙٔٗٔ

ػػدأبػػك ىبػػد للا ىنػػبةِ، ى ػػذهب ، َّػػار أىػػةـ ل .ٖٓٔ  -دلر لىحػػداث، هػػػ(ٛٗٚبػػف أحمػػد )لىمتػػكف :  ُمَحم 
 ـٕٙٓٓ-هػٕٚٗٔلىقلهر ، لىطبع : 

ىبػػػد لىحػػ  بػػف أحمػػػد شػػذرلت لىػػذهب فػػ  أ بػػػلر مػػف ذهػػب، لبػػف لىعمػػػلد لىحنب ػػ ، أبػػك لىفػػةح،  .ٖٔٔ
لؤكط، دلر لبػػػف هػػػػ(، حققػػػه: محمػػػكد ل رنػػػلؤكط،  ػػػرج أحلدا ػػػه: ىبػػػد لىقػػػلدر ل رنػػػٜٛٓٔ)لىمتػػػكف : 
 ـ.ٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔباركت، لىطبع : ل كى ،  –ك ار، دمشق 

لىمحقػق: أبػك ، هػػ(ٕٙ٘بف إَّػملىاِ )لىمتػكف :  ُمَحم دأبك ىبد للا، لىضعفلِ لىصغار، ى ب لرؼ،  .ٕٖٔ
 ـ.ٕ٘ٓٓهػ/ٕٙٗٔلىطبع : ل كى  ، مكتب  لبف ىبلس، ىبد للا أحمد بف إبرلهيـ بف أب  لىعاناف

لىمحقق: ىبد لىمعط  ، هػ(ٕٕٖبف ىمرك )لىمتكف :  ُمَحم دأبك ْعفر ى عقا  ،  لىضعفلِ لىكبار، .ٖٖٔ
 .ـٜٗٛٔ -هػ ٗٓٗٔلىطبع : ل كى ، ، باركت –دلر لىمكتب  لىع مي  ، أماف ق عْ 
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هػػػػ(، ٜٚ٘ىبػػػد لىػػػرحمف بػػػف ى ػػػ  )لىمتػػػكف :  ،أبػػػك لىفػػػرج لىضػػػعفلِ كلىمترككػػػكف لبػػػف لىْػػػكزؼ، .ٖٗٔ
 ق.ٙٓٗٔباركت، لىطبع : ل كى ،  –كتب لىع مي  لىمحقق: ىبد للا لىقلض ، دلر لى

لىمحقػػق: د. ، هػػ(ٖ٘ٛى ػ  بػف ىمػر )لىمتػكف :  ،أبػك لىحَّػفلىضػعفلِ كلىمترككػكف، ى ػدلرقطن ،  .ٖ٘ٔ
ػػػػدىبػػػػد لىػػػػرحيـ  مْ ػػػػ  لىْلمعػػػػ  ، لىقشػػػػقرؼ، أَّػػػػتلذ مَّػػػػلىد بك يػػػػ  لىحػػػػداث بلىْلمعػػػػ  لإلَّػػػػةمي  ُمَحم 

) لىطبعػػ :، لإلَّػػةمي  بلىمدانػػ  لىمنػػكر  ػػب ٜ٘لىعػػدد  (:ْٔػػِز ، هػػػ ٖٓٗٔرمضػػلف  -شػػعبلف  -، ْر
( )، هػػػػػ ٖٓٗٔذك لىحْػػػػ   -ذك لىقعػػػػد   -، شػػػػكلؿ ٓٙ(: لىعػػػػدد ْٕػػػػِز ، ٗٙ - ٖٙ(: لىعػػػػدد ْٖػػػػِز
ب  .هػٗٓٗٔذك لىحْ   -ْر

هػ( ، لىمحقق: ٖٖٓأحمد بف شعاب )لىمتكف :  ،أبك ىبد لىرحمفلىضعفلِ كلىمتركككف، ى نَّلئ ،  .ٖٙٔ
 هػ.ٜٖٙٔح ب، لىطبع : ل كى ،  –محمكد إبرلهيـ زلاد، دلر لىكى  

دلر لى قلفػ  ، لىمحقػق: فػلركؽ حمػلد ، هػػ(ٖٓٗ ب  ُنَعْيـ، أحمد بف ىبد للا )لىمتكف : ، لىضعفلِ .ٖٚٔ
 ـ.ٜٗٛٔ –ق٘ٓٗٔلىطبع : ل كى ، ، لىدلر لىبيضلِ -

ػػػد ،أبػػػك لى اػػػرلىضػػػِك لىةمػػػع  هػػػِ لىقػػػرف لىتلَّػػػع، ى َّػػػ لكؼ،  .ٖٛٔ بػػػف ىبػػػد لىػػػرحمف )لىمتػػػكف :  ُمَحم 
 باركت.  –هػ(، منشكرلت دلر مكتب  لىحيل  ٕٜٓ

ُاكط ، ىبد لىػرحمف بػف أبػ  بكػر )لىمتػكف :  .ٜٖٔ  –هػػ(، دلر لىكتػب لىع ميػ  ٜٔٔطبقلت لىحفلظ، ى َّ 
 ق.ٖٓٗٔباركت، لىطبع : ل كى ، 

ػػدأبػػك لىحَّػػاف لبػػف أبػػ  يع ػػ ، طبقػػلت لىحنلب ػػ ،  .ٓٗٔ ػػدبػػف  ُمَحم  لىمحقػػق: ، هػػػ(ٕٙ٘)لىمتػػكف :  ُمَحم 
 .باركت –دلر لىمعرف  ، د لىفق حلم ُمَحم د

لىمحقػػق: د. ، هػػ(ٔٚٚىبػد لىكهػػلب بػف تقػ  لىػداف )لىمتػكف :  ى َّػبك ،، طبقػلت لىشػلفعي  لىكبػرػ  .ٔٗٔ
لىطبع : لى لني ، ، هْر ى طبلى  كلىنشر كلىتكزيع، لىح ك ُمَحم دلىطنلح  د. ىبد لىفتلح  ُمَحم دمحمكد 
 .هػٖٔٗٔ

، ىبػد لىقػلدر ىطػل ُمَحم ػدتحقاػق: ، هػػ(ٖٕٓ )لىمتػكف : أبػك ىبػد للالىطبقلت لىكبرػ، لبػف َّػعد،  .ٕٗٔ
 .ـٜٜٓٔ -هػ ٓٔٗٔلىطبع : ل كى ، ، باركت –دلر لىكتب لىع مي  

، باػركت –دلر لىكتػب لىع ميػ  ، هػػ(ٜ٘ٗبػف ى ػ  )لىمتػكف :  ُمَحم دى دلككدؼ،  ،طبقلت لىمفَّريف .ٖٗٔ
 .رلْع لىنَّ   كضبط أىةمهل: ىْن  مف لىع ملِ بإشرلؼ لىنلشر

بػف اكَّػف )لىمتػكف :  ُمَحم ػدبػف  ُمَحم دأبك لى ار، لبف لىْزرؼ،  ،غلي  لىنهلي  ف  طبقلت لىقرلِ .ٗٗٔ
 هػ .ٖٔ٘ٔهػ(، مكتب  لبف تيمي ، لىطبع : ل كى ، ٖٖٛ
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، هػػ(ٜٖ٘بػف إَّػحلؽ )لىمتػكف :  ُمَحم ػد ،لبػف منػدو، أبػك ىبػد للا، فتد لىبلب ف  لىكنػ  كل ىقػلب .٘ٗٔ
ػػدلىمحقػػق: أبػػك قتابػػ  نظػػر  لىطبعػػ : ل كىػػ ، ، لىريػػلض –لىَّػػعكدي   -مكتبػػ  لىكػػك ر ، لىفلريػػلب  ُمَحم 

 .ـٜٜٙٔ -هػ ٚٔٗٔ

هػ(، لىمحقق: إحَّلف ىبلس، دلر ٗٙٚبف شلكر )لىمتكف :  ُمَحم دفكلت لىكفيلت، ىصةح لىداف،  .ٙٗٔ
:  –صلدر  : ٖٜٚٔ – ٔباركت، لىطبع : ل كى ، لىِْز  ـ.ٜٗٚٔ -ٗ، ٖ، ٕـ، لىِْز

ػػػدأبػػػك ىبػػػد للا، ، ى ػػػذهب ، فػػػ  مػػػف ىػػػه ركليػػػ  فػػػ  لىكتػػػب لىَّػػػت لىكلشػػػف فػػػ  معر  .ٚٗٔ بػػػف أحمػػػد  ُمَحم 
دلر لىقب ػ  ى  قلفػ  لإلَّػةمي  ، نمػر لى طاػب ُمَحم ػدىكلمػ  أحمػد  ُمَحم ػدلىمحقق: ، هػ(ٛٗٚ)لىمتكف : 

 .ـٕٜٜٔ -هػ ٖٔٗٔلىطبع : ل كى ، ، مؤََّّ  ى ـك لىقرآف، ْد  -

لؿ، لبف ىدؼ .ٛٗٔ ػلن  )لىمتػكف : ، لىكلمِ ف  ضعفلِ لىْر تحقاػق: ىػلدؿ ، هػػ(ٖ٘ٙأبػك أحمػد لىْْر
ػػكد، كزما ػػه -باػػركت -لىكتػػب لىع ميػػ  ، شػػلرؾ فػػ  تحقيقػػه: ىبػػد لىفتػػلح أبػػك َّػػن ، أحمػػد ىبػػد لىمْك

 .ـٜٜٚٔ -قٛٔٗٔلىطبع : ل كى ، ، ىبنلف

ػػػدأبػػػك ىمػػػر، ، كتػػػلب لىػػػكل  ككتػػػلب لىقضػػػل ، ى كنػػػدؼ .ٜٗٔ هػػػػ(، ٖ٘٘بػػػف اكَّػػػف )لىمتػػػكف : بعػػػد  ُمَحم 
ػػداػػق: تحق ػػدحَّػػف  ُمَحم   –دلر لىكتػػب لىع ميػػ ، باػػركت ، حَّػػف إَّػػملىاِ، كأحمػػد فريػػد لىمزيػػدؼ ُمَحم 
 .ـٖٕٓٓ -هػ ٕٗٗٔلىطبع : ل كى ، ، ىبنلف

هػػػ(، لىمحقػػق: ىبػػد ٕٔٙأبػػك لىحَّػػف، لىقشػػارؼ، لىنيَّػػلبكرؼ )لىمتػػكف : ، ُمَّْػػِ ـلىكنػػ  كل َّػػملِ، ى .ٓ٘ٔ
ػػدلىػػرحيـ  ع مػػ  بلىْلمعػػ  لإلَّػػةمي ، لىمدانػػ  لىمنػػكر ، لىمم كػػ  أحمػػد لىقشػػقرؼ، ىمػػلد  لىبحػػث لى ُمَحم 

 ـ.ٜٗٛٔ -هػٗٓٗٔلىعربي  لىَّعكدي ، لىطبع : ل كى ، 

)لىمتػكف :  ُمَحم ػدبػف  ُمَحم دبف  ُمَحم دأبك لىفضِ، ىحع ل ىحلظ بذاِ طبقلت لىحفلظ، لبف فهد،  .ٔ٘ٔ
 .ـٜٜٛٔ -هػ ٜٔٗٔلىطبع : ل كى  ، دلر لىكتب لىع مي ، هػ(ٔٚٛ

لىمحقػق: ، هػػ(ٕ٘ٛأبك لىفضػِ، أحمػد بػف ى ػ  )لىمتػكف : لىمازلف، لبف حْر لىعَّقةن ،  ىَّلف .ٕ٘ٔ
 .ـٕٕٓٓلىطبع : ل كى ، ، دلر لىبشلئر لإلَّةمي ، ىبد لىفتلح أبك غد 

بف ِحب لف بف أحمد بف ِحب لف بف  ُمَحم دلىمؤىف: ، لىمْركحاف مف لىمحد اف كلىضعفلِ كلىمترككاف .ٖ٘ٔ
لىمحقػق: محمػكد إبػػرلهيـ ، هػػ(ٖٗ٘ىتميمػ ، أبػك حػلتـ، لىػػدلرم ، لىُبَّػت  )لىمتػكف : معػلذ بػف َمْعبػَد، ل

 .هػٜٖٙٔلىطبع : ل كى ، ، ح ب –دلر لىكى  ، زلاد

ػػػػس ى معْػػػػـ لىُمَفْهػػػػِرس، لبػػػػف حْػػػػر لىعَّػػػػقةن ، أبػػػػك لىفضػػػػِ، أحمػػػػد بػػػػف ى ػػػػ   .ٗ٘ٔ َمػػػػع لىُمَؤَِّّ ْْ لىَم
ىبنػػػلف، لىطبعػػػ  ل كىػػػ ،  -فػػػ ، باػػػركتق(، لىمحقػػػق: اكَّػػػف لىمرَىشػػػ  ، دلر لىمعر ٕ٘ٛ)لىمتػػػكف : 
 ـ.ٜٜٗٔ -ق٘ٔٗٔ
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هػػػػ(، لىنلشػػػر: لىمطبعػػػ  ٕٖٚ)لىمتػػػكف :  لوَشػػػنْ شلهِ لىم تصػػػر فػػػ  أ بػػػلر لىبشػػػر،  بػػػ  لىفػػػدلِ بػػػف  .٘٘ٔ
 لىحَّاني  لىمصري ، لىطبع : ل كى .

لىمحقػق: د. ، هػػ(ٔٙٚصةح لىداف أبػك َّػعاد   اػِ بػف كيك ػدؼ )لىمتػكف : ى عةئ ،  لىم ت طاف .ٙ٘ٔ
لىطبعػػ : ل كىػػ ، ، لىقػػلهر  –مكتبػػ  لى ػػلنْ  ، ؼ ىبػػد لىمط ػػب، ى ػػ  ىبػػد لىبلَّػػط مزيػػدرفعػػت فػػكز 
 . ـٜٜٙٔ -هػ ٚٔٗٔ

ػػػػدمشػػػػلهار ى مػػػػلِ ل مصػػػػلر كأىػػػػةـ فقهػػػػلِ ل قطػػػػلر، لبػػػػف ِحب ػػػػلف،  .ٚ٘ٔ بػػػػف ِحب ػػػػلف، أبػػػػك حػػػػلتـ  ُمَحم 
لِ ى طبلىػػػ  هػػػػ(، حققػػػه كك قػػػه كى ػػػق ى يػػػه: مػػػرزكؽ ى ػػػ  إبػػػرلهيـ، دلر لىكفػػػٖٗ٘لىُبَّْػػػِت )لىمتكف : 
 ـ.ٜٜٔٔ -هػ ٔٔٗٔلىمنصكر ، لىطبع : ل كى   –كلىنشر كلىتكزيع 

هػػ(، لىمحقػق: لىشػريف حػلتـ ٖٖٓأحمد بف شػعاب )لىمتػكف :  ،، أبك ىبد لىرحمفلىن ََّلِئ ّ مشا    .ٛ٘ٔ
 هػ.ٖٕٗٔمك  لىمكرم ، لىطبع : ل كى   -بف ىلرؼ لىعكن ، دلر ىلىـ لىفكلئد 

ػػػدللا،  أبػػػك ىبػػػدمعْػػػـ لىشػػػاكخ، ى ػػػذهب ،  .ٜ٘ٔ هػػػػ(، لىمحقػػػق: لىػػػدكتكر ٛٗٚبػػػف أحمػػػد )لىمتػػػكف :  ُمَحم 
ػػػد لىمم كػػػ  لىعربيػػػ  لىَّػػػعكدي ، لىطبعػػػ : ل كىػػػ ،  -لىحباػػػب لىها ػػػ ، مكتبػػػ  لىصػػػداق، لىطػػػلئف  ُمَحم 
 ـ.ٜٛٛٔ -هػ  ٛٓٗٔ

هػػػػ(، لىمحقػػػق: ٖٔ٘أبػػػك لىحَّػػػاف ىبػػػد لىبػػػلق  بػػػف قػػػلنع )لىمتػػػكف : معْػػػـ لىصػػػحلب ، لبػػػف قػػػلنع،  .ٓٙٔ
 ق.ٛٔٗٔلىمدان  لىمنكر ، لىطبع : ل كى ،  -ـ لىمصرلت ، مكتب  لىغربلِ ل  ري  صةح بف َّلى

ػػػدأبػػػك لىقلَّػػػـ ىبػػػد للا بػػػف معْػػػـ لىصػػػحلب ، ى بغػػػكؼ،  .ٔٙٔ ػػػدهػػػػ(، لىمحقػػػق: ٖٚٔ)لىمتػػػكف :  ُمَحم   ُمَحم 
 ـ.ٕٓٓٓ -هػ ٕٔٗٔلىككيت، لىطبع : ل كى ،  –لىْكن ، مكتب  دلر لىبيلف  ُمَحم دل ماف بف 

َقػػلت معرفػػ  .ٕٙٔ هػػػ(، دلر لىبػػلز، لىطبعػػ : ٕٔٙأبػػك لىحَّػػف أحمػػد بػػف ىبػػد للا )لىمتػػكف : ى عْ ػػ ،  لى ِّ
 ـ.ٜٗٛٔ -هػ٘ٓٗٔلىطبع  ل كى  

هػػػ(، تحقاػػق: ىػػلدؿ بػػف اكَّػػف ٖٓٗأحمػػد بػػف ىبػػد للا )لىمتػػكف : ـ، يْ َعػػمعرفػػ  لىصػػحلب ،  بػػ  نُ  .ٖٙٔ
 ـ. ٜٜٛٔ -هػ  ٜٔٗٔلىعزلزؼ، دلر لىكطف ى نشر، لىريلض، لىطبع : ل كى  

ػػدمعرفػ  لىقػػرلِ لىكبػػلر ى ػػ  لىطبقػػلت كل ىصػػلر، ى ػذهب ، أبػػك ىبػػد للا  .ٗٙٔ بػػف أحمػػد )لىمتػػكف :  ُمَحم 
 ـ.ٜٜٚٔ -هػ ٚٔٗٔهػ(، دلر لىكتب لىع مي ، لىطبع : ل كى  ٛٗٚ

ػػػلؿ معػػػلن  لآل ػػػلر، ى عانػػػ ، محمػػػكد بػػػف أحمػػػد )لىمتػػػكف :  .٘ٙٔ مغػػػلن  ل  يػػػلر فػػػ  شػػػرح أَّػػػلم  ْر
ىبنلف، لىطبعػ :  –حَّف إَّملىاِ، دلر لىكتب لىع مي ، باركت  ُمَحم دحَّف  ُمَحم دهػ(، تحقاق: ٘٘ٛ

 ـ.ٕٙٓٓ -هػ ٕٚٗٔل كى ، 
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ػػػد ،أبػػػك ىبػػػد للالىمغنػػػ  فػػػ  لىضػػػعفلِ، ى ػػػذهب ،  .ٙٙٔ هػػػػ(، لىمحقػػػق: ٛٗٚبػػػف أحمػػػد )لىمتػػػكف :  ُمَحم 
 لىدكتكر نكر لىداف ىتر.

ػػدأبػػك ىبػػد للا، لىمقتنػػ  فػػ  َّػػرد لىكنػػ ، ى ػػذهب ،  .ٚٙٔ هػػػ(، لىمحقػػق: ٛٗٚأحمػػد )لىمتػػكف : بػػف  ُمَحم 
ػػػد صػػػلىد ىبػػػد لىعزيػػػز لىمػػػرلد، لىمْ ػػػس لىع مػػػ  بلىْلمعػػػ  لإلَّػػػةمي ، لىمدانػػػ  لىمنػػػكر ، لىمم كػػػ   ُمَحم 

 هػ.ٛٓٗٔلىعربي  لىَّعكدي ، لىطبع : ل كى ، 

ػػدأبػػك ىبػػد للا ، ى ػػذهب ، مػػف تك ػػـ فيػػه كهػػك مك ػػكؽ أك صػػلىد لىحػػداث .ٛٙٔ بػػف أحمػػد )لىمتػػكف :  ُمَحم 
 ـ. ٕ٘ٓٓ -هػ ٕٙٗٔ(، لىمحقق: ىبد للا بف ضاف للا لىرحا  ، لىطبع : ل كى  هػٛٗٚ

هػػػ(، ٕٔٙبػػف لىحْػػلج، أبػػك لىحَّػػف لىقشػػارؼ لىنيَّػػلبكرؼ )لىمتػػكف :  ُمَّْػػِ ـلىمنفػػردلت كلىكحػػدلف، ى .ٜٙٔ
 –ق ٛٓٗٔباركت، لىطبع : ل كى ،  –لىمحقق: د. ىبدلىغفلر َّ يملف لىبندلرؼ، دلر لىكتب لىع مي  

 ـ.ٜٛٛٔ

اكَّػػػػف بػػػػف تغػػػػرؼ بػػػػردؼ )لىمتػػػػكف : لىمنهػػػػِ لىصػػػػلف  كلىمَّػػػػتكف  بعػػػػد لىػػػػكلف   بػػػػ  لىمحلَّػػػػف،  .ٓٚٔ
أماف، تقديـ: دكتػكر َّػعاد ىبػد لىفتػلح ىلشػكر،  ُمَحم د ُمَحم دهػ(، حققه ككضع حكلشيه: دكتكر ٗٚٛ

 لىهائ  لىمصري  لىعلم  ى كتلب.

َّػف بػف تغػرؼ بػردؼ )لىمتػكف : مكرد لى طلف  ف  مف كى  لىَّ طن  كلى ةفػ ،  بػ  لىمحلَّػف، اك  .ٔٚٔ
 لىقلهر . –ىبد لىعزيز أحمد، دلر لىكتب لىمصري   ُمَحم دهػ(، لىمحقق: نباِ ٗٚٛ

لؿ لىحداث كى  ه، ى نكرؼ كزما يه، دلر لىنشػر: ىػلىـ  َأْحَمد ْبف َحْنَبِمكَّكى  أقكلؿ لإلملـ  .ٕٚٔ ف  ْر
 ـ.ٜٜٚٔ -هػ ٚٔٗٔلىكتب، لىطبع : ل كى ، 

 ُمَحم ػدهػػ(، تحقاػق: ى ػ  ٛٗٚبػف أحمػد )لىمتػكف :  ُمَحم دأبك ىبد للا،  ، مازلف للىتدلؿ، ى ذهب .ٖٚٔ
 ـ.ٖٜٙٔ -هػ ٕٖٛٔىبنلف، لىطبع : ل كى ،  –لىبْلكؼ، دلر لىمعرف  ى طبلى  كلىنشر، باركت 

، هػ(ٕ٘ٛلبف حْر لىعَّقةن ، أبك لىفضِ أحمد بف ى   )لىمتكف : ، نزه  ل ىبلب ف  ل ىقلب .ٗٚٔ
ػػػػدزيػػػػز لىمحقػػػػق: ىبػػػػد لىع لىطبعػػػػ : ل كىػػػػ ، ، لىريػػػػلض –مكتبػػػػ  لىرشػػػػد ، بػػػػف صػػػػلىد لىَّػػػػدارؼ  ُمَحم 

 .ـٜٜٛٔ-هػٜٓٗٔ

هػػ(، لىمحقػق: أحمػد ل رنػلؤكط كتركػ  ٗٙٚ  اِ بف أابػؾ )لىمتػكف : لىكلف  بلىكفيلت، ى صفدؼ،  .٘ٚٔ
 ـ.ٕٓٓٓ -هػٕٓٗٔباركت،  –مصطف ، دلر إحيلِ لىترلث 

ػػػػد كػػػػلف، أبػػػػك لىعبػػػػلس أحمػػػػد بػػػػف كفيػػػػلت ل ىيػػػػلف كأنبػػػػلِ أبنػػػػلِ لىزمػػػػلف، لبػػػػف   .ٙٚٔ )لىمتػػػػكف :  ُمَحم 
:  –هػ(، لىمحقق: إحَّلف ىبلس، دلر صلدر ٔٛٙ : ٜٓٓٔ، ٓلىطبعػ :  - ٔباركت، لىْػِز ، لىْػِز
: ٜٓٓٔ، ٓلىطبعػػػػػ :  - ٕ : ٜٓٓٔ، ٓلىطبعػػػػػ :  - ٖ، لىْػػػػػِز ، ٜٔٚٔ، ٔلىطبعػػػػػ :  - ٗ، لىْػػػػػِز
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 : : ٜٜٗٔ، ٔلىطبعػػػػػ :  - ٘لىْػػػػػِز : ٜٓٓٔ، ٓلىطبعػػػػػ :  - ٙ، لىْػػػػػِز ، ٔلىطبعػػػػػ :  - ٚ، لىْػػػػػِز
 ـ،ٜٜٗٔ

هػػ(، لىمحقػق: صػلىد مهػدؼ ىبػلس ، د. ٗٚٚبػف هْػرس )لىمتػكف :  ُمَحم ػد، لىكفيلت، لبػف رلفػع .ٚٚٔ
 ق.ٕٓٗٔباركت، لىطبع : ل كى ،  –بشلر ىكلد معركؼ، مؤََّّ  لىرَّلى  

 ػ لىع ِ كلىَّؤللت ػ

هكدو فػ  لىَّػن  لىنبكيػ لىر  ُزْرَى أبك لىرلزؼ ى   أَّئ   لىبرذى =  ُزْرَى أْكب  أب   .ٛٚٔ كتػلب ، لزؼ ْك
ىمػػلد  لىبحػػث لىع مػػ  ، لىرَّػػلى  لىع ميػػ : ىَّػػعدؼ بػػف مهػػدؼ لىهلشػػم ، لىػػرلزؼ  ُزْرَىػػ لىضػػعفلِ:  بػػ  

 .ـٕٜٛٔ-هػٕٓٗٔلىطبع : ، بلىْلمع  لإلَّةمي ، لىمدان  لىنبكي ، لىمم ك  لىعربي  لىَّعكدي 

تحقاػػق ، هػػػ(ٖٗ٘)لىمتػػكف :  لىهمػػذلن ، ،  بػػ  ىبػػد للال بلطاػػِ كلىمنػػلكار كلىصػػحلح كلىمشػػلهار .ٜٚٔ
 -دلر لىصػميع  ى نشػر كلىتكزيػع، لىريػلض ، كتع اق: لىدكتكر ىبد لىرحمف بػف ىبػد لىْبػلر لىفريػكلئ 

  -هػ ٕٕٗٔلىطبع : لىرلبع ، ، لىمم ك  لىعربي  لىَّعكدي ، مؤََّّ  دلر لىدىك  لىتع يمي  لى اري ، لىهند
 ـ.ٕٕٓٓ

بػف إدريػس بػف لىمنػذر لىتميمػ ،  ُمَحم ػدىبد لىرحمف بف  ُمَحم دأبك ـ لىْرح كلىتعداِ لبف أب  حلت .ٓٛٔ
 -طبعػػػ  مْ ػػػس دلئػػػر  لىمعػػػلرؼ لىع ملنيػػػ  ، هػػػػ(ٕٖٚلبػػػف أبػػػ  حػػػلتـ )لىمتػػػكف :  ،لىحنظ ػػػ ، لىػػػرلزؼ 
 -هػػػػػٕٔٚٔباػػػػركت، لىطبعػػػػ : ل كىػػػػ ،  –لىهنػػػػد، دلر إحيػػػػلِ لىتػػػػرلث لىعربػػػػ   –بحاػػػػدر آبػػػػلد لىػػػػدكف 

 .ـٕٜ٘ٔ

ػػد، لبػػف لىقيَّػػرلن ، لىكلمػػِ لبػػف ىػػدؼ( ذ اػػر  لىحفػػلظ )مػػف .ٔٛٔ ، هػػػ(ٚٓ٘بػػف طػػلهر )لىمتػػكف :  ُمَحم 
 .ـٜٜٙٔ-هػ ٙٔٗٔلىطبع : ل كى ، ، لىريلض –دلر لىَّ ف ، لىمحقق: د. ىبد لىرحمف لىفريكلئ 

، هػػ(ٖٖٕزكريل يحا  بف معاف )لىمتػكف :  ،  ب َّؤللت لبف لىْناد  ب  زكريل يحا  بف معاف .ٕٛٔ
ػػػدُمحَ لىمحقػػػق: أحمػػػد   -هػػػػٛٓٗٔلىطبعػػػ : ل كىػػػ ، ، لىمدانػػػ  لىمنػػػكر  -مكتبػػػ  لىػػػدلر ، نػػػكر َّػػػاف م 

 .ـٜٛٛٔ

 َأْحَمػد ْبػف َحْنَبػِف  ْرح لىػركل  كتعػدا هـ،  بػ  ىبػد للا  َأْحَمد ْبف َحْنَبَِّؤللت أب  دلكد ىإلملـ  .ٖٛٔ
ػػػدلىمحقػػػق: د. زيػػػلد ، هػػػػ(ٕٔٗ)لىمتػػػكف :  ، لىمنػػػكر  لىمدانػػػ  -مكتبػػػ  لىع ػػػـك كلىحكػػػـ ، منصػػػكر ُمَحم 

 ق.ٗٔٗٔلىطبع : ل كى ، 

هػػ(، لىمحقػق: َّٕ٘ٚؤللت أب  ىباد لآلْرؼ أبل دلكد لىََّّْتلن  ف  لىْرح كلىتعداِ )لىمتػكف :  .ٗٛٔ
ػػػد ىمػػػلد  لىبحػػػث لىع مػػػ  بلىْلمعػػػ  لإلَّػػػةمي ، لىمدانػػػ  لىمنػػػكر ، لىمم كػػػ  ، ى ػػػ  قلَّػػػـ لىعمػػػرؼ  ُمَحم 

 .ـٖٜٛٔ -هػٖٓٗٔلىطبع : ل كى ، ، لىعربي  لىَّعكدي 
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لىمعركؼ بلىبرقلن  )لىمتػكف :  ُمَحم د حمد بف ، ركلي  لىكْر  ىنه -لن  ى دلرقطن قَ رْ َّؤللت لىبَ  .٘ٛٔ
ػػػدلىمحقػػػق: ىبػػػد لىػػػرحيـ ، هػػػػ(ٕ٘ٗ لهػػػكر، بلكَّػػػتلف،  -كتػػػب  لنػػػه ْما ػػػ  ، أحمػػػد لىقشػػػقرؼ  ُمَحم 

 .هػٗٓٗٔلىطبع : ل كى ، 

لىمحقػق: ، هػػ(ٖ٘ٛبف ىمػر )لىمتػكف :  ى   ،لىنيَّلبكرؼ ى دلرقطن ، أبك لىحَّف لْىَحلِكـَّؤللت  .ٙٛٔ
 –ق ٗٓٗٔلىطبعػػػ : ل كىػػػ ، ، لىريػػػلض –مكتبػػػ  لىمعػػػلرؼ ، د. مكفػػق بػػػف ىبػػػد للا بػػػف ىبػػػد لىقػػلدر

 ـ.ٜٗٛٔ

هػػ(، تحقاػق: فريػق مػف لىبػلح اف ٕٔٗبف لىحَّػاف )لىمتػكف :  ُمَحم دَّؤللت لىَّ م ، ى دلرقطن ،  .ٚٛٔ
 .هػ ٕٚٗٔلىطبع : ل كى ، ، هبإشرلؼ كىنلي  د: َّعد بف ىبد للا لىحماد كزما 

أبػك لىقلَّػـ، حمػز  بػف اكَّػف )لىمتػكف :  ى ػدلرقطن ، ى َّػهم ، َّؤللت حمز  بػف اكَّػف لىَّػهم  .ٛٛٔ
لىطبعػ : ل كىػػ ، ، لىريػػلض –مكتبػػ  لىمعػلرؼ ، لىمحقػق: مكفػػق بػف ىبػػد للا بػف ىبػدلىقلدر، هػػ(ٕٚٗ
 ـ.ٜٗٛٔ –ق ٗٓٗٔ

ػػدَّػػؤللت  .ٜٛٔ ، لبػػػف لىمػػدان ، ى ػػػ  بػػف ىبػػػد للا لىمػػدان بػػػف ى مػػلف بػػػف أبػػ  شػػػاب  ىع ػػ  بػػػف  ُمَحم 
لىطبعػػػ : ، لىريػػػلض –مكتبػػػ  لىمعػػػلرؼ ، هػػػػ(، لىمحقػػػق: مكفػػػق ىبػػػد للا ىبػػػد لىقػػػلدرٖٕٗ)لىمتػػػكف : 
 ق.ٗٓٗٔل كى ، 

ػػدىبػػد لىػػرحمف بػػف ى ػػِ لىحػػداث لبػػف أبػػ  حػػلتـ،  .ٜٓٔ هػػػ( ، تحقاػػق: فريػػق مػػف ٕٖٚ)لىمتػػكف :  ُمَحم 
 -هػػػػػ  ٕٚٗٔلىطبعػػػػ : ل كىػػػػ ،  د للا لىحماػػػػد كزما يػػػػه،لىبػػػػلح اف بإشػػػػرلؼ كىنليػػػػ  د: َّػػػػعد بػػػػف ىبػػػػ

 .ـٕٙٓٓ

هػ(، رتبه ى   كتب لىْلمع: ٜٕٚبف ىيَّ  )لىمتكف :  ُمَحم دلىع ِ لىكبار ى ترمذؼ، أبك ىيَّ ،  .ٜٔٔ
أبػػك طلىػػب لىقلضػػ ، لىمحقػػق: صػػبح  لىَّػػلمرلئ  ، كزما يػػه، لىنلشػػر: ىػػلىـ لىكتػػب ، مكتبػػ  لىنهضػػ  

 ق.ٜٓٗٔكى ، لىطبع : ل ، باركت –لىعربي  

أبك لىفرج، ىبػد لىػرحمف بػف ى ػ  )لىمتػكف : ، لبف لىْكزؼ، لىع ِ لىمتنلهي  ف  ل حلداث لىكلهي  .ٕٜٔ
لىطبعػ : لى لنيػ ، ، إدلر  لىع ـك ل  ري ، فيصِ آبػلد، بلكَّػتلف، لىمحقق: إرشلد لىحق ل  رؼ ، هػ(ٜٚ٘
 .ـٜٔٛٔ -هػٔٓٗٔ

، هػػ(ٖ٘ٛأبػك لىحَّػف، ى ػ  بػف ىمػر )لىمتػكف :  لىع ِ لىكلرد  ف  ل حلداث لىنبكيػ ، ى ػدلرقطن ، .ٖٜٔ
دلر ، تحقاػػق كت ػػريس: محفػػكظ لىػػرحمف زيػػف للا لىَّػػ ف .، لىمْ ػػدلت مػػف ل كؿ، إىػػ  لىحػػلدؼ ىشػػر

 ـ.ٜ٘ٛٔ -هػ ٘ٓٗٔلىريلض، لىطبع : ل كى   –طاب  
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لؿ  َ  .ٜٗٔ : كص  للا لىمحقق، هػ(ٕٔٗ)لىمتكف : ركلي  لبنه ىبد للا  ْحَمد ْبف َحْنَبِلىع ِ كمعرف  لىْر
 .ـٕٔٓٓ -هػ ٕٕٗٔلىطبع : لى لني ، ، دلر لى لن  ، لىريلض، ىبلس ُمَحم دبف 

لؿ  َ  .ٜ٘ٔ ركليػ  لىمػركذؼ، لىمحقػق: صػبح   –هػػ( ٕٔٗ)لىمتػكف : ، ْحَمد ْبػف َحْنَبػِلىع ِ كمعرف  لىْر
 ق. ٜٓٗٔلىطبع : ل كى ، ، لىريلض –لىنلشر: مكتب  لىمعلرؼ ، لىبدرؼ لىَّلمرلئ 

لىمحقػق: شػكر ، هػػ(ٕٖٚ)لىمتػكف :  ُمَحم ػد، ىبػد لىػرحمف بػف ُمَحم ػدأبػك بف أب  حػلتـ لىمرلَّاِ ل .ٜٙٔ
لن   ق.ٜٖٚٔلىطبع : ل كى ، ، باركت –مؤََّّ  لىرَّلى  ، للا نعم  للا قْك

، هػػ(ٚٓ٘بػف طػلهر )لىمتػكف :  ُمَحم ػد، لبػف لىقيَّػرلن ، معرف  لىتػذكر  فػ  ل حلداػث لىمكضػكى  .ٜٚٔ
لىطبعػػػػ : ل كىػػػػ ، ، باػػػػركت –مؤََّّػػػ  لىكتػػػػب لى قلفيػػػػ  ، ىػػػػداف أحمػػػػد حاػػػػدرلىمحقػػػق: لىشػػػػاخ ىمػػػػلد ل

 .ـٜ٘ٛٔ -هػ ٙٓٗٔ
 ـ شروح الحديث ـ

 ي .ُمَحم دمطبع  لىَّن  لىإحكلـ ل حكلـ شرح ىمد  ل حكلـ لبف دقاق لىعاد،   .ٜٛٔ

مطبعػ  هػػ(، لىٖٕٜ)لىمتػكف :  ُمَحم ػد، ى قَّطةن ، أحمد بف لْىُبَ لِرؼّ لرؼ ىشرح صحيد إرشلد لىَّ   .ٜٜٔ
 هػ.ٖٕٖٔلىكبرػ ل ماري ، مصر، لىطبع : لىَّلبع ، 

، ى قلضػػػ  ىيػػػلض، لىمحقػػػق: يحاػػػ  إَّػػػملىاِ، دلر لىكفػػػلِ، لىطبعػػػ : ُمَّْػػػِ ـإكمػػػلؿ لىمع ػػػـ بفكلئػػػد  .ٕٓٓ
 ـ.ٜٜٛٔ -قٜٔٗٔل كى ، 

ىبد لىرحمف بف ىبػد لىػرحيـ )لىمتػكف :  ُمَحم د ، ى مبلركفكرؼ،لىتِّْرِمِذؼّ تحف  ل حكذؼ بشرح ْلمع  .ٕٔٓ
 .باركت –دلر لىكتب لىع مي  ، هػ(ٖٖ٘ٔ

هػ(، لىمحقػق: د. ىبػد ٖٙٚٔفيصِ بف ىبد لىعزيز )لىمتكف : تطريز ريلض لىصلىحاف ى نْدؼ،  .ٕٕٓ
لىعزيػػػز بػػػف ىبػػػد للا بػػػف إبػػػرلهيـ لىزيػػػر آؿ حمػػػد، دلر لىعلصػػػم  ى نشػػػر كلىتكزيػػػع، لىريػػػلض، لىطبعػػػ : 

 ـ.ٕٕٓٓ -هػ ٖٕٗٔل كى ، 

اكَّػػف بػػف ىبػػد للا  ،أبػػك ىمػػر لن  كل َّػػلناد، لبػػف ىبػػد لىبػػر،لىتمهاػػد ىمػػل فػػ  لىمكطػػأ مػػف لىمعػػ .ٖٕٓ
ىبػد لىكباػر لىبكػرؼ، كزلر   ُمَحم ػدهػ(، تحقاػق: مصػطف  بػف أحمػد لىع ػكؼ ، ٖٙٗلىقرطب  )لىمتكف : 

 هػ. ٖٚٛٔلىمغرب،  –ىمكـ ل كقلؼ كلىشؤكف لإلَّةمي  

ػػػدلىتنػػػكير شػػػرح لىْػػػلمع لىصػػػغار، ى صػػػنعلن ،  .ٕٗٓ ػػػدمحقػػػق، بػػػف إَّػػػملىاِ، لى ُمَحم  إبػػػرلهيـ، دلر  ُمَحم 
 ـ.ٕٔٔٓ -قٕٖٗٔلىَّةـ، لىريلض، لىطبع : ل كى ، 

، ىمػػػػػر بػػػػػف ى ػػػػػ ، كزلر  ل كقػػػػػلؼ كلىشػػػػػؤكف لىُمَ قِّػػػػػفلىتكضػػػػػيد ىشػػػػػرح لىْػػػػػلمع لىصػػػػػحيد، لبػػػػػف  .ٕ٘ٓ
 ـ.ٕٛٓٓ -قٜٕٗٔقطر، لىطبع : ل كى ،  -لإلَّةمي 
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مػدىك بعبػد لىػرؤكؼ بػف تػلج لىعػلرفاف لى ُمَحم دزيف لىداف ، لىتيَّار بشرح لىْلمع لىصغار ى منلكؼ  .ٕٙٓ
 .ـٜٛٛٔ -هػ ٛٓٗٔلىطبع : لى لى  ،  ،لىريلض –مكتب  لإلملـ لىشلفع  ، هػ(ٖٔٓٔ)لىمتكف : 

ػهحلشي  لىَّندؼ ى ػ  َّػنف لبػف  .ٕٚٓ َْ ػه= كفليػ  لىحلْػ  فػ  شػرح َّػنف لبػف  َمل َْ بػف ىبػد  ُمَحم ػد، َمل
باػػركت، بػػدكف  -دلر لىْاػِ ، هػػػ(ٖٛٔٔلىهػلدؼ لىتتػػكؼ، أبػػك لىحَّػف، نػػكر لىػػداف لىَّػندؼ )لىمتػػكف : 

 لى لني (. -طبع ، )نفس صفحلت دلر لىفكر، لىطبع  

ػُاكط ، لىن ََّػلِئ ّ كط  ى   َّػنف اُ حلشي  لىَّ   .ٕٛٓ ، هػػ(ٜٔٔىبػد لىػرحمف بػف أبػ  بكػر )لىمتػكف : ، ى َّ 
 ـ.ٜٙٛٔ –ق ٙٓٗٔلىطبع : لى لني ، ، ح ب –مكتب لىمطبكىلت لإلَّةمي  

ػػد، ى بكػػرؼ، ض لىصػػلىحافدىاػػِ لىفػػلىحاف ىطػػرؽ ريػػل .ٜٕٓ ػػدى ػػ  بػػف  ُمَحم  ، هػػػ(ٚ٘ٓٔ)لىمتػػكف :  ُمَحم 
لىطبعػػ : ، ىبنػػلف –دلر لىمعرفػػ  ى طبلىػػ  كلىنشػػر كلىتكزيػػع، باػػركت ، لىتنػػ  بهػػل:   اػػِ مػػأمكف شػػيحل

 .ـٕٗٓٓ -هػ ٕ٘ٗٔلىرلبع ، 

، هػػ(ٙٚٙ: ؼ )لىمتػكف كِ كَ محاػ  لىػداف يحاػ  بػف شػرؼ لىن ػ ،أبػك زكريػلؼ، كِ كَ ريلض لىصلىحاف ى ن ػ .ٕٓٔ
ْلمعػ   -ك يػ  لىع ػـك لإلَّػةمي   -تع اق كتحقاق: لىدكتكر ملهر يلَّاف لىفحِ رئػيس قَّػـ لىحػداث 

دلر لبػػف ك اػػر ى طبلىػػ  كلىنشػػر كلىتكزيػػع، ، ل نبػػلر )كقػػد ْعػػِ تحقيقػػه ى كتػػلب مْلنػػل فْػػزلو للا  اػػرل(
 .ـٕٚٓٓ -هػ ٕٛٗٔلىطبع : ل كى ، ، باركت –دمشق 

 .دلر لىحداث، هػ(ٕٛٔٔبف إَّملىاِ )لىمتكف :  ُمَحم دلهيـ لىكحةن ، َّبِ لىَّةـ،  ب  إبر  .ٕٔٔ

ػػدلىشػػلف  فػػ  شػػرح مَّػػند لىشػػلفع ، لبػػف ل  اػػر، مْػػد لىػػداف، أبػػك لىَّػػعلدلت لىمبػػلرؾ بػػف  .ٕٕٔ ، ُمَحم 
 ـ.ٕ٘ٓٓ -قٕٙٗٔمكتب  لىرشد، لىطبع : ل كى ، 

تقػػ  لىػػداف أبػػك لىفػػتد ، ىعاػػدشػػرح ل ربعػػاف لىنككيػػ  فػػ  ل حلداػػث لىصػػحيح  لىنبكيػػ ، لبػػف دقاػػق ل .ٖٕٔ
 .ـٖٕٓٓ -هػ ٕٗٗٔلىطبع : لىَّلدَّ  ، مؤََّّ  لىريلف، هػ(ٕٓٚبف ى   )لىمتكف :  ُمَحم د

أبك ىبد ، ي ُمَحم دى   لىمكلهب لى دني  بلىمند لى  لنِ قَ رْ لىز  شرح   ى   مكطأ ملىؾ = لنِ قَ رْ شرح لىز   .ٕٗٔ
ػػػدللا  -هػػػػٚٔٗٔر لىكتػػػب لىع ميػػػ ، لىطبعػػػ : ل كىػػػ  دل، هػػػػ(ٕٕٔٔبػػػف ىبػػػد لىبػػػلق  )لىمتػػػكف :  ُمَحم 

 .ـٜٜٙٔ

ُاكط ، ىبد لىرحمف بف  ُمَِّْ ـلىدابلج ى   صحيد  = ُمَِّْ ـكط  ى   اُ شرح لىَّ   .ٕ٘ٔ بف لىحْلج، ى َّ 
هػ(، حقق أص ه، كى ق ى يػه: أبػك لَّػحق لىحػكين  ل  ػرؼ، دلر لبػف ىفػلف ٜٔٔأب  بكر )لىمتكف : 
 ـ.ٜٜٙٔ -هػ ٙٔٗٔلى بر، لىطبع : ل كى   –ىَّعكدي  لىمم ك  لىعربي  ل -ى نشر كلىتكزيع 



    

 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 ال يارس العامة

 ال صل الـاني

ٖٗٙ 

أبك زكريل محا  لىػداف يحاػ  ، بف لىحْلج ُمَِّْ ـلىمنهلج شرح صحيد  = ُمَِّْ ـشرح لىنككؼ ى    .ٕٙٔ
لىطبعػػػػ : لى لنيػػػػ ، ، باػػػػركت –هػػػػػ(، دلر إحيػػػػلِ لىتػػػػرلث لىعربػػػػ  ٙٚٙبػػػػف شػػػػرؼ لىنػػػػككؼ )لىمتػػػػكف : 

 ق.ٕٜٖٔ

ػهشػرح َّػػنف لبػػف  .ٕٚٔ َْ ػػُاكط   َمل لْػػ »، شػركح ٖمػػكع مػػف مْى َّ  ػػُاكط  )ت « مصػػبلح لىْز  ٜٔٔى َّ 
ػػػدى« إنْػػػلح لىحلْػػػ »، هػػػػ( مػػػل ا اػػػق مػػػف حػػػِ » ،هػػػػ( ٜٕٙٔىبػػػد لىغنػػػ  لىمْػػػددؼ لىحنفػػػ  )ت  ُمَحم 

قػػديم  ، هػػػ( ٖ٘ٔٔىف ػػر لىحَّػػف بػػف ىبػػد لىػػرحمف لىحنفػػ  لىكنكػػكه  )« لى غػػلت كشػػرح لىمشػػكةت
 .كرلتش  –كتب  لن  

هشرح َّنف لبف  .ٕٛٔ َْ لىمحقػق: كلمػِ ، هػػ(ٕٙٚؼ بف ق اس بف ىبد للا لىبكْرؼ )لىمتكف : ىمغ طل َمل
 -هػػػػ ٜٔٗٔلىطبعػػ : ل كىػػ ، ، لىمم كػػػ  لىعربيػػ  لىَّػػعكدي  -مكتبػػ  نػػزلر مصػػطف  لىبػػلز ، ىكيضػػ 
 .ـٜٜٜٔ

لىمحقق: أبك لىمنذر ، هػ(٘٘ٛمحمكد بف أحمد )لىمتكف :  ُمَحم دأبك ى عان ،  شرح َّنف أب  دلكد .ٜٕٔ
 .ـٜٜٜٔ-هػ ٕٓٗٔلىطبع : ل كى ، ، لىريلض –مكتب  لىرشد ، لىمصرؼ  لىد بف إبرلهيـ 

ىبػد لىمحَّػف بػف حمػد بػف ىبػد لىمحَّػف بػف ىبػد للا بػف شرح َّنف أب  دلكد، لبػف حمػد لىعبػلد،  .ٕٕٓ
 حمد لىعبلد لىبدر.

أبػػػػك لىحَّػػػف ى ػػػػ  بػػػف   ػػػػف بػػػف ىبػػػػد لىم ػػػؾ )لىمتػػػػكف : لؿ، ، لبػػػػف بط ػػػلْىُبَ ػػػلِرؼّ شػػػرح صػػػػحيد  .ٕٕٔ
لىَّػعكدي ، لىريػلض، لىطبعػ : لى لنيػػ ،  -أبػك تمػيـ يلَّػر بػف إبػرلهيـ، مكتبػ  لىرشػد هػػ(، تحقاػق: ٜٗٗ
 ـ.ٖٕٓٓ -هػ ٖٕٗٔ

ػػدشػػرح ى ػػِ لبػػف أبػػ  حػػلتـ، لبػػف ىبػػد لىهػػلدؼ، أبػػك ىبػػد للا،  .ٕٕٕ ق(، ٗٗٚبػػف أحمػػد )لىمتػػكف : ُمَحم 
كىػػ ، ضػػبط نصػػه كى ػػق ى يػػه: مصػػطف  أبػػك لىغػػيط كزما ػػه، لىفػػلركؽ لىحدا ػػ ، لىقػػلهر ، لىطبعػػ  ل 

 ـ.ٕٕٓٓ -قٕٕٗٔ

هػػ(، ٗٔٓٔشرح ن بػ  لىفكػر فػ  مصػط حلت أهػِ ل  ػر، ى قػلرؼ، ى ػ  بػف )َّػ طلف( )لىمتػكف :  .ٖٕٕ
نػزلر تمػيـ كهاػ ـ نػزلر تمػػيـ،  ُمَحم ػدلىمحقػق: قػدـ ىػه: لىشػاخ ىبػد لىفػتد أبػك غػد ، حققػه كى ػق ى يػه: 

 ىبنلف ، باركت. -دلر ل رقـ 

أبػك ، )لىمقصكد بلىتقريب: تقريػب ل َّػلناد كترتاػب لىمَّػلناد( ِىْ ِعَرلِق طرح لىت ريب شرح لىتقريب،  .ٕٕٗ
أكم ه لبنه: أحمػد بػف ىبػد لىػرحيـ بػف ، هػ(ٙٓٛلىفضِ زيف لىداف ىبد لىرحيـ بف لىحَّاف )لىمتكف : 

كصكرتهل دكر ىد  منهل )دلر إحيلِ لىترلث  -لىطبع  لىمصري  لىقديم  ، هػ(ٕٙٛلىحَّاف )لىمتكف : 
 .خ لىعرب ، كدلر لىفكر لىعرب (لىعرب ، كمؤََّّ  لىتلري
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هػ(، دلر ٘٘ٛمحمكد بف أحمد )لىمتكف :  ُمَحم د، أبك ، ى عان لْىُبَ لِرؼّ ىمد  لىقلرؼ شرح صحيد  .ٕٕ٘
 .باركت –إحيلِ لىترلث لىعرب  

يضػلح ى  ػه  .ٕٕٙ ىكف لىمعبكد شرح َّنف أب  دلكد، كمعه حلشي  لبػف لىقػيـ: تهػذاب َّػنف أبػ  دلكد كلم
ػػػد، ى عظػػػيـ آبػػػلدؼ، كمشػػػكةته  –دلر لىكتػػػب لىع ميػػػ  ، هػػػػ(ٜٕٖٔأشػػػرؼ بػػػف أماػػػر )لىمتػػػكف :  ُمَحم 
 .هػ ٘ٔٗٔلىطبع : لى لني ، ، باركت

 -أحمػػػد بػػػف ى ػػػ ، دلر لىمعرفػػػ  ، لبػػػف حْػػػر لىعَّػػػقةن ، لْىُبَ ػػػلِرؼّ فػػػتد لىبػػػلرؼ شػػػرح صػػػحيد  .ٕٕٚ
كصححه كأشػرؼ فؤلد ىبد لىبلق ، قلـ بإ رلْه  ُمَحم دق، رقـ كتبه كأبكلبه كأحلدا ه: ٜٖٚٔباركت، 

 ى   طبعه: محب لىداف لى طاب، ى يه تع يقلت لىعةم : ىبد لىعزيز بف ىبد للا بف بلز.

ػػػب، زيػػف لىػػػداف ىبػػػد لىػػػرحمف بػػػف أحمػػػد )لىمتػػػكف : لْىُبَ ػػػلِرؼّ فػػتد لىبػػػلرؼ شػػػرح صػػػحيد  .ٕٕٛ ، لبػػػف ْر
 -يػػ  هػػػ(، تحقاػػق: محمػػكد بػػف شػػعبلف بػػف ىبػػد لىمقصػػكد كزمةئػػه لىنلشػػر: مكتبػػ  لىغربػػلِ ل  ر ٜ٘ٚ

 -هػػػػػ ٚٔٗٔلىقػػػػلهر ، لىطبعػػػػ : ل كىػػػػ ،  –لىمدانػػػػ  لىنبكيػػػػ ، لىحقػػػػكؽ: مكتػػػػب تحقاػػػػق دلر لىحػػػػرماف 
 ـ.ٜٜٙٔ

أنكر شلو بف معظـ شلو )لىمتػكف :  ُمَحم د)أملى ( ى كشمارؼ،  لْىُبَ لِرؼّ فيض لىبلرؼ ى   صحيد  .ٜٕٕ
ػػدلىمحقػػق: ، هػػػ(ٖٖ٘ٔ َّػػةمي  بػػدلبهاِ )ْمػػع بػػدر ىػػلىـ لىمارتهػػ ، أَّػػتلذ لىحػػداث بلىْلمعػػ  لإل ُمَحم 

، ىبنلف –دلر لىكتب لىع مي  باركت ، ل ملى  كحررهل ككضع حلشي  لىبدر لىَّلرؼ إى  فيض لىبلرؼ(
 .ـٕ٘ٓٓ -هػ ٕٙٗٔلىطبع : ل كى ، 

ػػدزيػػف لىػػداف ، ؼ لكِ َنػػفػػيض لىقػػدار شػػرح لىْػػلمع لىصػػغار ى مُ  .ٖٕٓ لىمػػدىك بعبػػد لىػػرؤكؼ بػػف تػػلج  ُمَحم 
 ق.ٖٙ٘ٔلىطبع : ل كى ، ، مصر –لىمكتب  لىتْلري  لىكبرػ ، هػ(ٖٔٓٔلىعلرفاف )لىمتكف : 

ػػُاكط ،  لىتِّْرِمػػِذؼّ قػػكت لىمغتػػذؼ ى ػػ  ْػػلمع  .ٖٕٔ ، هػػػ(ٜٔٔىبػػد لىػػرحمف بػػف أبػػ  بكػػر )لىمتػػكف : ى َّ 
ػػػػدإىػػػدلد لىطلىػػػػب: نلصػػػػر بػػػف  إشػػػػرلؼ: فضػػػا   ل َّػػػػتلذ لىػػػػدكتكر: َّػػػػعدؼ ، بػػػػف حلمػػػد لىغريبػػػػ  ُمَحم 
ك يػػػ  لىػػػدىك  كأصػػػكؿ لىػػػداف، قَّػػػـ  -أـ لىقػػػرػ، مكػػػ  لىمكرمػػػ   ْلمعػػػ  -لىهلشػػػم ، رَّػػػلى  لىػػػدكتكرل  

 .هػٕٗٗٔلىكتلب كلىَّن ، 

لىمؤىف: ْملؿ لىداف أبك لىفرج ىبػد لىػرحمف بػف ى ػ  بػف ، لىصحيحاف ِمْف َحِدْاثِ كشف لىمشكِ  .ٕٖٕ
 .لىريلض –دلر لىكطف ، لىمحقق: ى   حَّاف لىبكلب، هػ(ٜٚ٘لىْكزؼ )لىمتكف :  ُمَحم د

هػػػػ(، دلر ٗٔٓٔى ػػػ  بػػػف )َّػػػ طلف( )لىمتػػػكف : شػػػرح مشػػػكل  لىمصػػػلبيد ى قػػػلرؼ، مرقػػػل  لىمفػػػلتيد  .ٖٖٕ
 ـ.ٕٕٓٓ -هػ ٕٕٗٔىبنلف، لىطبع : ل كى ،  –لىفكر، باركت 



    

 

 الـالثال صل 

 ال صل الـاني

 ال يارس العامة

 ال صل الـاني

ٗٙ٘ 

ػػدى تبريػػزؼ،  مشػػكل  لىمصػػلبيد .ٖٕٗ لىمحقػػق: ، هػػػ(ٔٗٚبػػف ىبػػد للا لى طاػػب لىعمػػرؼ )لىمتػػكف :  ُمَحم 
 ـ.ٜ٘ٛٔلىطبع : لى لى  ، ، كتبار  –لىمكتب لإلَّةم  ، نلصر لىداف ل ىبلن  ُمَحم د

ػػػدكهػػػك شػػػرح َّػػػنف أبػػػ  دلكد، أبػػػك َّػػػ يملف حمػػػد بػػػف معػػػلىـ لىَّػػػنف، ى  طػػػلب ،  .ٖٕ٘ )لىمتػػػكف :  ُمَحم 
 ـ ٕٖٜٔ -هػ  ٖٔ٘ٔح ب، لىطبع : ل كى   –هػ(، لىمطبع  لىع مي  ٖٛٛ

، ى قرطبػػ ، أبػػك لىعبػػلس، أحمػػد بػػف ىمػػر )لىمتػػكف : ُمَّْػػِ ـلىمفهػػـ ىمػػل َأْشػػكِ مػػف ت  ػػيص كتػػلب  .ٖٕٙ
باػركت، لىطبعػ   -ق(، لىمحقق: أحمد لىَّاد كزمةئه، دلر لبف ك ار، دلر لىك ـ لىطاب، دمشػقٙ٘ٙ

 ـ.ٜٜٙٔ -قٚٔٗٔل كى ، 

هػ(، مطبع  لىَّعلد  ٗٚٗف بف   ف )لىمتكف : َّ يمل ، ، أبك لىكىادبِ طُ رْ لىمنتق  شرح لىمكطأ، ى قُ  .ٖٕٚ
 هػٕٖٖٔبْكلر محلفظ  مصر، لىطبع : ل كى ،  -

، تحقاق: ىصػلـ لىػداف لىصػبلبط ، هػ(ٕٓ٘ٔبف ى   )لىمتكف :  ُمَحم دشككلن ، ناِ ل كطلر ى  .ٖٕٛ
 ـ.ٖٜٜٔ -هػ ٖٔٗٔلىطبع : ل كى ، ، دلر لىحداث، مصر

 ـ التخريج والزواود ـ

أحمػػد بػػف  ،افشػػهلب لىػػدِّ  ،أبػػك لىعبػػلس إتحػػلؼ لى اػػر  لىمهػػر  بزكلئػػد لىمَّػػلناد لىعشػػر ، ى بكصػػارؼ، .ٜٖٕ
قػػديـ: فضػػا   لىشػػاخ لىػػدكتكر أحمػػد معبػػد ىبػػد لىكػػريـ، لىمحقػػق: دلر هػػػ(، تٓٗٛأبػػ  بكػػر )لىمتػػكف : 

لىمشػػكل  ى بحػػث لىع مػػ  بإشػػرلؼ أبػػك تمػػيـ يلَّػػر بػػف إبػػرلهيـ، دلر لىػػكطف ى نشػػر، لىريػػلض، لىطبعػػ : 
 ـ.ٜٜٜٔ -هػ ٕٓٗٔل كى ، 

ػػدل حلداػػث لىقدَّػػي  ل ربعانيػػ ، ى قػػلرؼ، ى ػػ  بػػف )َّػػ طلف(  .ٕٓٗ ة ، أبػػك لىحَّػػف نػػكر لىػػداف لىمػػُمَحم 
، لىنلشػػر: مكتبػػ  ٗٔٓٔلىهػػركؼ لىقػػلرؼ )لىمتػػكف :  هػػػ(،  ػػر َج أحلدا ػػُه: أبػػك إَّػػحلؽ لىحػػكين  لَ  َػػِرؼ 

 لىزيتكف. –لىشرفي ، مكتب  لىتلبعاف، َّ يـ ل كؿ  -لىصحلب ، ْد  

بف ىمػر  ُمَحم دىبد للا ىبد لىَّةـ بف   ،  بللنتهلِ ىمعرف  ل حلداث لىت  ىـ يفت بهل لىفقهلِ .ٕٔٗ
 -هػػػػ ٙٔٗٔىبنػػػلف، لىطبعػػػ : ل كىػػػ ،  –كش، دلر لبػػػف حػػػـز ى طبلىػػػ  كلىنشػػػر كلىتكزيػػػع، باػػػركت ى ػػػ

 ـ.ٜٜٙٔ

أبك حفص ىمػر ، لىُمَ قِّفلبف  لىبدر لىمنار ف  ت ريس ل حلداث كل  لر لىكلقع  ف  لىشرح لىكبار .ٕٕٗ
، ف كمػلؿلىمحقػق: مصػطف  أبػك لىغػيط كىبػد للا بػف َّػ يملف كيلَّػر بػ، هػػ(ٗٓٛبف ى   )لىمتػكف : 

 .ـٕٗٓٓ-هػٕ٘ٗٔلىطبع : ل كى ، ، لىَّعكدي -لىريلض -دلر لىهْر  ى نشر كلىتكزيع 
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ػػدى ػػ  بػػف بيػػلف لىػػكهـ كلإلاهػػلـ فػػ  كتػػلب ل حكػػلـ لبػػف لىقطػػلف،  .ٖٕٗ بػػف ىبػػد لىم ػػؾ لىكتػػلم   ُمَحم 
، هػػػ(، لىمحقػػق : د. لىحَّػػاف آاػػت َّػػعادٕٛٙلىحماػػرؼ لىفلَّػػ ، أبػػك لىحَّػػف لبػػف لىقطػػلف )لىمتػػكف  : 

 .ـٜٜٚٔ-هػٛٔٗٔلىطبع : ل كى  ، لىريلض –ر طاب  دل

ػػػدلَّػػػِت َرلج: أبػػػ  ىبػػػد ّللا  َمحُمػػػكد ِبػػػف ، ِىْ ِعَرلِقػػػ  ت ػػػريس أحلداػػػث إحيػػػلِ ى ػػػـك لىػػػداف .ٕٗٗ لىَحػػػّدلد  ُمَحم 
 .ـٜٚٛٔ -هػ ٛٓٗٔلىطبع : ل كى ، ، لىريلض –دلر لىعلصم  ى نشر ، ؟(-هػ  ٖٗٚٔ)

أبك لىفضِ أحمد بف ، لبف حْر لىعَّقةن ، ع  لىكبارلىت  يص لىحبار ف  ت ريس أحلداث لىرلف .ٕ٘ٗ
 ـ.ٜٜٛٔ -هػٜٔٗٔلىطبع : لىطبع  ل كى  ، دلر لىكتب لىع مي ، هػ(ٕ٘ٛى   )لىمتكف : 

ػػدأبػػك إَّػػحلؽ، ل  ػػرؼ، تنبيػػه لىهلْػػد إىػػ  مػػل كقػػع مػػف لىنظػػر فػػ  كتػػب ل ملْػػد، ى حػػكين ،  .ٕٙٗ  ُمَحم 
 .شريف

 بػػف بكػػر أبػػ  بػػف لىػػرحمف ىبػػد ،افلىػػدِّ  ْػػةؿ ىإلمػػلـ نػػذار،لى لىبشػػار ِمػػْف َحػػِدْاثِ  لىصػػغار لىْػػلمع .ٕٚٗ
 (.ـٕٗٓٓ - هػٕ٘ٗٔ) َّن  لى لني ، لىطبع  باركت، - لىع مي  لىكتب دلر  ،كطِ اُ لىَّ   ُمَحم د

ى ػػػ  بػػػف ى مػػػلف لىمػػػلردان ، أبػػػك لىحَّػػػف،   ، لبػػػف لىتركمػػػلن ،لىَبْاَهِقػػػ ّ لىْػػػكهر لىنقػػػ  ى ػػػ  َّػػػنف  .ٕٛٗ
 .دلر لىفكر، هػ(ٓ٘ٚ)لىمتكف : 

يحاػ  بػف  ،افمحاػ  لىػدِّ  ،أبػك زكريػلؼ، كِ كَ ةص  ل حكلـ ف  مهملت لىَّنف كقكلىد لإلَّةـ، ى ن ػ  .ٜٕٗ
هػ(، لىمحقق : حققه ك رج أحلدا ه: حَّاف إَّملىاِ لىْمِ، مؤََّّػ  ٙٚٙشرؼ لىنككؼ )لىمتكف  : 

 ـ.ٜٜٚٔ -هػ ٛٔٗٔباركت، لىطبع  : ل كى ،  –ىبنلف  -لىرَّلى  

أبك لىفضِ أحمد بف ى ػ  )لىمتػكف  :  ىهدلي ، لبف حْر لىعَّقةن ،لىدرلي  ف  ت ريس أحلداث ل .ٕٓ٘
 .باركت –دلر لىمعرف  ، لىمحقق : لىَّاد ىبد للا هلشـ لىيملن  لىمدن ، هػ(ٕ٘ٛ

بػف  ُمَحم ػدشمس لىداف أبػك ىبػد للا لىرد ى   لبف لىقطلف ف  كتلبه بيلف لىكهـ كلإلاهلـ، ى ذهب ،  .ٕٔ٘
بػف ى مػلف لىمصػرؼ، لىفػلركؽ  ُمَحم ػدق : أبك ىبد ل ى ػ   لىػد بػف هػ(، تحقاٛٗٚأحمد )لىمتكف  : 

 ـ.ٕ٘ٓٓ -هػ ٕٙٗٔلىقلهر  / مصر، لىطبع  : ل كى ،  -لىحدا   

، هػػ(ٕٙٚٔلىحَّف بف أحمػد )لىمتػكف  : فتد لىغفلر لىْلمع  حكلـ َّن  نبانل لىم تلر، ى ربلى ،  .ٕٕ٘
 .هػٕٚٗٔلىطبع  : ل كى  ، ، لىفكلئد دلر ىلىـ، لىمحقق : مْمكى  بإشرلؼ لىشاخ ى   لىعمرلف

، هػػػ(ٚٓٛنػػكر لىػػداف، ى ػػ  بػػف أبػػ  بكػػر )لىمتػػكف : ، ى ها مػػ ، لىَبػػز لركشػػف ل َّػػتلر ىػػف زكلئػػد  .ٖٕ٘
 ـٜٜٚٔ -هػ ٜٜٖٔلىطبع : ل كى ، ، مؤََّّ  لىرَّلى ، باركت، تحقاق: حباب لىرحمف ل ىظم 

داف ى   بف أبػ  بكػر، لىمحقػق: حَّػلـ أبك لىحَّف نكر لى مْمع لىزكلئد كمنبع لىفكلئد، ى ها م ،  .ٕٗ٘
 ـ.ٜٜٗٔهػ، ٗٔٗٔلىداف لىقدَّ ، مكتب  لىقدَّ ، لىقلهر ، 
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لْ  فػ  زكلئػد لبػف  .ٕ٘٘ ػهمصبلح لىْز َْ ، ى بكصػارؼ، أبػك لىعبػلس شػهلب لىػداف أحمػد بػف أبػ  بكػر َمل
ػػػدهػػػػ(، لىمحقػػػق: ٓٗٛ)لىمتػػػكف :   ، باػػػركت، لىطبعػػػ : لى لنيػػػ –لىمنتقػػػ  لىكشػػػنلكؼ، دلر لىعربيػػػ   ُمَحم 
 هػ.ٖٓٗٔ

لىمقلصػػد لىحَّػػن  فػػ  بيػػلف ك اػػر مػػف ل حلداػػث لىمشػػتهر  ى ػػ  ل ىَّػػن ، ى َّػػ لكؼ، أبػػك لى اػػر،  .ٕٙ٘
 –ى مػلف لى شػت، دلر لىكتػلب لىعربػ   ُمَحم ػدهػػ(، لىمحقػق: ٕٜٓبػف ىبػد لىػرحمف )لىمتػكف :  ُمَحم د

 ـ.ٜ٘ٛٔ -هػ ٘ٓٗٔباركت، لىطبع : ل كى ، 

أبك لىحَّػف نػكر لىػداف ى ػ  بػف أبػ  بكػر )لىمتػكف : ، ف ى ها م مكلرد لىظمآف إى  زكلئد لبف ِحب ل .ٕٚ٘
 . دلر لىكتب لىع مي ، ىبد لىرزلؽ حمز  ُمَحم دهػ(، لىمحقق: ٚٓٛ

ْمػػلؿ لىػػداف أبػػك ، نصػػب لىرليػػ   حلداػػث لىهدليػػ  مػػع حلشػػاته بغيػػ  ل ىمعػػ  فػػ  ت ػػريس لىزي عػػ  .ٕٛ٘
اكَّف لىَبُنكرؼ،  ُمَحم دقدـ ى كتلب: ، هػ(ٕٙٚ لىزي ع  )لىمتكف : ُمَحم دىبد للا بف اكَّف بف  ُمَحم د

اكَّف  ُمَحم دلىفنْلن ، إى  كتلب لىحس،  ـ أكم هل  ،صححه ككضع لىحلشي : ىبد لىعزيز لىداكبندؼ
ػػدلىكػػلم فكرؼ، لىمحقػػق:  ىبنػػلف/ دلر لىقب ػػ  -باػػركت  -مؤََّّػػ  لىريػػلف ى طبلىػػ  كلىنشػػر ، ىكلمػػ  ُمَحم 
 .ـٜٜٚٔ-هػٛٔٗٔلىطبع : ل كى ، ، كدي لىَّع –ْد   -ى  قلف  لإلَّةمي 

 ـ الرقاوع واآلداب واـذكار ـ

تحقاػػق: ، هػػػ(ٙٚٙأبػػك زكريػػل محاػػ  لىػػداف يحاػػ  بػػف شػػرؼ لىنػػككؼ )لىمتػػكف : ل ذكػػلر، ى نػػككؼ،  .ٜٕ٘
طبعػ  ْداػد  ، ىبنػلف –دلر لىفكػر ى طبلىػ  كلىنشػر كلىتكزيػع، باػركت ، ىبد لىقلدر ل رنؤكط رحمه للا

 .ـٜٜٗٔ -هػ ٗٔٗٔمنقح ، 

،  هػ(ٙ٘ٙىبد لىعظيـ بف ىبد لىقكؼ )لىمتكف : ى منذرؼ،  لىترغاب كلىترهاب مف لىحداث لىشريف، .ٕٓٙ
 ق.ٚٔٗٔلىطبع : ل كى ، ، باركت –لىنلشر: دلر لىكتب لىع مي  ، لىمحقق: إبرلهيـ شمس لىداف

 الحديث ـ عمومـ 

ػػػلؿ، ىنػػػكر لىػػػداف ىتػػػر، دلر لىيملمػػػ ، ى .ٕٔٙ بنػػػلف، لىطبعػػػ : لى لنيػػػ ، أصػػػكؿ لىْػػػرح كلىتعػػػداِ كى ػػػـ لىْر
  ـ.ٕٔٓٓ

ػػػدأبػػػك بكػػػر ، ى حػػػلزم ، للىتبػػػلر فػػػ  لىنلَّػػػخ كلىمنَّػػػكخ مػػػف لآل ػػػلر .ٕٕٙ بػػػف مكَّػػػ  )لىمتػػػكف  :  ُمَحم 
 .هػٜٖ٘ٔلىطبع : لى لني  ، ، حادر آبلد، لىدكف -دلئر  لىمعلرؼ لىع ملني  ، هػ(ٗٛ٘

ُاكط ، ىبد لىرحمف بف أبػ .ٖٕٙ هػػ(، ٜٔٔ  بكػر )لىمتػكف : تدريب لىرلكؼ ف  شرح تقريب لىنكلكؼ، ى َّ 
 .لىفلريلب ، دلر طاب  ُمَحم دحققه: أبك قتاب  نظر 
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ىبػد لىػرحمف  لىمحقػق:، هػػ(ٙٓٛ)لىمتػكف :  ، ى عرلقػ لىتقااد كلإليضػلح شػرح مقدمػ  لبػف لىصػةح .ٕٗٙ
ل كىػػػ ، ،   ىبػػػد لىمحَّػػػف لىكتبػػػ  صػػػلحب لىمكتبػػػ  لىَّػػػ في  بلىمدانػػػ  لىمنػػػكر  لىنلشػػػر:،   ى مػػػلف
 .ـٜٜٙٔ -قٜٖٛٔ

ػػدتكضػػيد ل فكػػلر ىمعػػلن  تنقػػيد ل نظػػلر ى صػػنعلن ،  .ٕ٘ٙ هػػػ(، ٕٛٔٔبػػف إَّػػملىاِ )لىمتػػكف :  ُمَحم 
ػػػدلىمحقػػػق: أبػػػك ىبػػػد لىػػػرحمف صػػػةح بػػػف  ىبنػػػلف،  -بػػػف ىكيضػػػ ، دلر لىكتػػػب لىع ميػػػ ، باػػػركت ُمَحم 

 ـ.ٜٜٚٔ -هػٚٔٗٔلىطبع : ل كى  

ك بكػػػر أحمػػػد بػػػف ى ػػػ  )لىمتػػػكف : لىْػػػلمع   ػػػةؽ لىػػػرلكؼ كآدلب لىَّػػػلمع ى  طاػػػب لىبغػػػدلدؼ، أبػػػ .ٕٙٙ
 لىريلض. –هػ(، لىمحقق: د. محمكد لىطحلف، مكتب  لىمعلرؼ ٖٙٗ

دلر ىػػلىـ ، حػػلتـ بػػف ىػػلرؼ بػف نلصػػر لىشػػريف لىعػػكن ، ى ةصػ  لىتأصػػاِ ىع ػػـ لىْػػرح كلىتعػداِ .ٕٚٙ
 .هػٕٔٗٔل كى ، ، لىفكلئد ى نشر كلىتكزيع

ب، لىتِّْرِمِذؼّ شرح ى ِ  .ٕٛٙ لىمحقػق: ، هػػ(ٜ٘ٚحمف بػف أحمػد )لىمتػكف : زيف لىداف ىبػد لىػر ، لبف ْر
 -هػػػ ٚٓٗٔلىطبعػػ : ل كىػػ ، ، ل ردف –لىزرقػػلِ  -مكتبػػ  لىمنػػلر ، لىػػدكتكر همػػلـ ىبػػد لىػػرحيـ َّػػعاد

 .ـٜٚٛٔ

شفلِ لىع اِ بأىفلظ كقكلىد لىْرح كلىتعداِ،  ب  لىحَّف مصطف  بف إَّملىاِ، تقديـ: مقبِ بػف  .ٜٕٙ
 ـ.ٜٜٔٔ -قٔٔٗٔلىع ـ، لىطبع  ل كى ، مكتب   -هلدؼ لىكلدى ، مكتب  لبف تيمي 

نْـ، لىْلمع  لإلَّػةمي  بلىمدانػ  لىمنػكر ، لىطبعػ : لىَّػن  عبد لىمنعـ لىَّاد ، ىى ـ لىْرح كلىتعداِ .ٕٓٚ
 هػ.ٓٓٗٔ -لىعدد ل كؿ  -لى لني  ىشر  

حمف بف ىبد لىػر  ُمَحم د، لىمؤىف: شمس لىداف أبك لى ار ِىْ ِعَرلِق فتد لىمغاث بشرح لىفي  لىحداث  .ٕٔٚ
ػػدبػػف  ػػدبػػف أبػػ  بكػػر بػػف ى مػػلف بػػف  ُمَحم  ػػ ُمَحم  هػػػ(، لىمحقػػق: ى ػػ  حَّػػاف ٕٜٓلكؼ )لىمتػػكف :  َ لىَّ 

 ـ.ٖٕٓٓ -هػ ٕٗٗٔمصر، لىطبع : ل كى ،  –ى  ، مكتب  لىَّن  

هػ(، لىمحقق: ٖٙٗلىكفلي  ف  ى ـ لىركلي ، ى  طاب لىبغدلدؼ، أبك بكر أحمد بف ى   )لىمتكف :  .ٕٕٚ
 لىمدان  لىمنكر . -كزما ه، لىمكتب  لىع مي   أبك ىبدللا لىَّكرق 

ى مػػلف بػػف ىبػػد لىػػرحمف )لىمتػػكف : ، معرفػػ  أنػػكلع ى ػػكـ لىحػػداث، كُيعػػرؼ بمقدمػػ  لبػػف لىصػػةح .ٖٕٚ
باركت، َّن  لىنشر:  –َّكريل، دلر لىفكر لىمعلصر  -دلر لىفكر، لىمحقق: نكر لىداف ىتر، هػ(ٖٗٙ
 .ـٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔ

 ق.ٖٚٚٔ، لىَّملح ، مطبع  ل زهر ُمَحم د، ىلىمنهس لىحداث ف  ى ـك لىحداث .ٕٗٚ
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ػػدلىمكقظػػ  فػػ  ى ػػـ مصػػط د لىحػػداث، ى ػػذهب ، أبػػك ىبػػد للا  .ٕ٘ٚ هػػػ(، ٛٗٚبػػف أحمػػد )لىمتػػكف :  ُمَحم 
 .هػٕٔٗٔلىتن  به: ىبد لىفتلح أبك ُغّد ، مكتب  لىمطبكىلت لإلَّةمي  بح ب، لىطبع : لى لني ، 

لىمحقػق: ، هػػ(ٖ٘ٛىمػر بػف أحمػد )لىمتػكف :  أبك حفص، لبف شلهاف، نلَّخ لىحداث كمنَّك ه .ٕٙٚ
 .ـٜٛٛٔ -هػ ٛٓٗٔلىطبع : ل كى ، ، لىزرقلِ –مكتب  لىمنلر ، َّمار بف أماف لىزهارؼ 

أبػك لىفضػِ  نزه  لىنظر ف  تكضيد ن ب  لىفكر ف  مصط د أهِ ل  ر، لبف حْػر لىعَّػقةن ، .ٕٚٚ
لىرحا ػػػػ ، مطبعػػػػ  َّػػػػفار  هػػػػػ(، لىمحقػػػػق: ىبػػػػد للا بػػػػف ضػػػػاف للإ٘ٛأحمػػػػد بػػػػف ى ػػػػ  )لىمتػػػػكف : 
 هػ.ٕٕٗٔبلىريلض، لىطبع : ل كى ، 

 لىكفيػػػػػػػػػ  بمػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػرح ل ىفيػػػػػػػػػ ، ى بقػػػػػػػػػلى ، برهػػػػػػػػػلف لىػػػػػػػػػداف إبػػػػػػػػػرلهيـ بػػػػػػػػػف ىمػػػػػػػػػر  لىنكػػػػػػػػػت .ٕٛٚ
 هػ.ٕٛٗٔهػ(، تحقاق: ملهر يلَّاف لىفحِ، مكتب  لىرشد نلشركف، لىطبع  ل كى ، ٘ٛٛ)ت: 

 ـ البمدان ـ

بػف  ُمَحم ػد ،أبك ىبػد للا ،افشدلد، ىز لىدِّ  فزير ، لبل ىةؽ لى طار  ف  ذكر أمرلِ لىشلـ ك لىْ .ٜٕٚ
 هػ(.ٗٛٙى   )لىمتكف : 

 ـ.ٓ٘ٛٔ، تحقاق: مَّتشرقاف فرنَّااف، بلريس، ُمَحم د، لبف ك ار، إَّملىاِ بف تقكيـ لىب دلف .ٕٓٛ

ػػد طػػط لىشػػلـ، ىكػػرد ى ػػ ،  .ٕٔٛ هػػػ(، مكتبػػ  لىنػػكرؼ، دمشػػق، ٕٖٚٔبػػف ىبػػد لىػػرزلؽ )لىمتػػكف :  ُمَحم 
 ـ.ٖٜٛٔ -هػ ٖٓٗٔ لى  ، لىطبع : لى

مرلصد للطةع ى   أَّملِ ل مكن  كلىبقلع، لبف شملئِ، ىبد لىمؤمف بف ىبد لىحق )لىمتكف :  .ٕٕٛ
 هػ.ٕٔٗٔهػ(، دلر لىْاِ، باركت، لىطبع : ل كى ، ٜٖٚ

معْػػـ لىب ػػدلف، ىيػػلقكت لىحمػػكؼ، شػػهلب لىػػداف أبػػك ىبػػد للا يػػلقكت بػػف ىبػػد للا لىركمػػ  لىحمػػكؼ  .ٖٕٛ
 ـ.ٜٜ٘ٔهػ(، دلر صلدر، باركت، لىطبع : لى لني ، ٕٙٙ)لىمتكف : 

منلدم  ل طةؿ كمَّلمر  لى يلؿ، لبف بدرلف، ىبد لىقلدر بف أحمد بف مصػطف  بػف ىبػد لىػرحيـ  .ٕٗٛ
ػػػدبػػػف  باػػػركت،  –هػػػػ(، لىمحقػػػق: زهاػػػر لىشػػػلكيش، لىمكتػػػب لإلَّػػػةم  ٖٙٗٔبػػػدرلف )لىمتػػػكف :  ُمَحم 

 ـ.ٜ٘ٛٔ، ٕلىطبع : ط

هػػػػ(، دلر ٘ٗٛر لى طػػػط كلآل ػػػلر، ى مقريػػػزؼ، أحمػػػد بػػػف ى ػػػ  )لىمتػػػكف : لىمػػػكلىع كللىتبػػػلر بػػػذك .ٕ٘ٛ
 هػ.ٛٔٗٔلىكتب لىع مي ، باركت، لىطبع : ل كى ، 

 ـ المـة والمعاجم وغريب الحديث ـ        
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ػػػػدؼ، دِ ْاػػػػبِ ، ى ز  تػػػػلج لىعػػػػركس مػػػػف ْػػػػكلهر لىقػػػػلمكس .ٕٙٛ ػػػػدبػػػػف  ُمَحم  بػػػػف ىبػػػػد لىػػػػرّزلؽ )لىمتػػػػكف :  ُمَحم 
 .دلر لىهدلي ، كى  مف لىمحققافلىمحقق: مْم، هػ(ٕ٘ٓٔ

لن ، ى   بف  ،لىتعريفلت .ٕٚٛ هػ(، لىمحقق: ضبطه كصححه ْملى  مف ٙٔٛ)لىمتكف :  ُمَحم دى ْْر
 .ـٖٜٛٔ-هػ ٖٓٗٔىبنلف، لىطبع : ل كى  –لىع ملِ بإشرلؼ لىنلشر، دلر لىكتب لىع مي  باركت 

هػػػ(، لىمحقػػق: ٜٚ٘كف : أبػػك لىفػػرج ىبػػد لىػػرحمف بػػف ى ػػ  )لىمتػػغريػػب لىحػػداث لبػػف لىْػػكزؼ،  .ٕٛٛ
ىبنػػػلف، لىطبعػػػ : ل كىػػػ ،  –باػػػركت  -لىػػػدكتكر ىبػػػد لىمعطػػػ  أمػػػاف لىق عْػػػ ، دلر لىكتػػػب لىع ميػػػ  

 ـ.ٜ٘ٛٔ –ق ٘ٓٗٔ

باػركت، لىطبعػ :  –هػػ(، دلر صػلدر ٔٔٚبػف مكػـر )لىمتػكف :  ُمَحم ػد، ىَّلف لىعرب لبف منظكر .ٜٕٛ
 هػ. ٗٔٗٔ -لى لى   

ػػدأحمػػد بػػف ، اػػرلىمصػػبلح لىمناػػر فػػ  غريػػب لىشػػرح لىكب .ٜٕٓ بػػف ى ػػ  لىفاػػكم   ػػـ لىحمػػكؼ، أبػػك  ُمَحم 
 .باركت –لىمكتب  لىع مي  ، هػ(ٓٚٚلىعبلس )لىمتكف : نحك 

هػػ( بمَّػلىد  ٕٗٗٔد أحمػد م تػلر ىبػد لىحماػد ىمػر )لىمتػكف : ، معْـ لى غػ  لىعربيػ  لىمعلصػر  .ٜٕٔ
 .ـٕٛٓٓ -هػ ٜٕٗٔلىطبع : ل كى ، ، ىلىـ لىكتب،فريق ىمِ

 ُمَحم ػدلىمحقػق: ىبػد لىَّػةـ  (،قٜٖ٘غػ ، ى ػرلزؼ، أحمػد بػف فػلرس )لىمتػكف : معْػـ مقػلايس لى  .ٕٜٕ
 .ـٜٜٚٔ -هػ ٜٜٖٔهلركف لىنلشر: دلر لىفكر ىلـ لىنشر: 

ػػػدأبػػػك لىَّػػػعلدلت لىمبػػػلرؾ بػػػف  لىنهليػػػ  فػػػ  غريػػػب لىحػػػداث كل  ػػػر، لبػػػف ل  اػػػر، .ٖٜٕ لىْػػػزرؼ  ُمَحم 
 -ـ، تحقاق: طلهر أحمد لىزلكػ ٜٜٚٔ -هػ ٜٜٖٔباركت،  -هػ(، لىمكتب  لىع مي  ٙٓٙ)لىمتكف : 
 لىطنلح . ُمَحم دمحمكد 

 ـ اـنساب ـ

هػػ(، لىمحقػق: ىبػد لىػرحمف بػف يحاػ  ٕٙ٘)لىمتػكف :  ُمَحم دىبد لىكريـ بف علن ، مْ ل نَّلب، ى َّ   .ٜٕٗ
 -هػػ ٕٖٛٔلىطبعػ : ل كىػ ، ، مْ ػس دلئػر  لىمعػلرؼ لىع ملنيػ ، حاػدر آبػلد، لىمع م  لىيملن  كغاػرو

 .ـٕٜٙٔ

، أبك  .ٜٕ٘ هػ(، تحقاػق: ٙ٘ٗى   بف أحمد لىقرطب  )لىمتكف :  ُمَحم دْمهر  أنَّلب لىعرب، لبف حـز
 ـ.ٖٜٛٔ-قٖٓٗٔلىطبع : ل كى ، ، باركت –دلر لىكتب لىع مي  ، ىْن  مف لىع ملِ

ػػُاكط  .ٜٕٙ ىبػػد لىػػرحمف بػػف أبػػ  بكػػر، ْػػةؿ لىػػداف لىَّػػاكط  ، ىػػب لى بػػلب فػػ  تحريػػر ل نَّػػلب، ى َّ 
 باركت. –ػ(، لىنلشر: دلر صلدر هٜٔٔ)لىمتكف : 

 ـ التاري  ـ
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، هػػ(ٕ٘ٛلبف حْر لىعَّقةن ، أبك لىفضِ أحمد بف ى   )لىمتػكف : ، إنبلِ لىغمر بأبنلِ لىعمر .ٜٕٚ
ىْنػػػ  إحيػػػلِ لىتػػػرلث لإلَّػػػةم ،  -لىمْ ػػػس ل ى ػػػ  ى شػػػئكف لإلَّػػػةمي  ، لىمحقػػػق: د حَّػػػف حبشػػػ 

 .ٗـ، ىدد ل ْزلِ: ٜٜٙٔهػ، ٜٖٛٔىلـ لىنشر:، مصر

ػػػدىبػػػد لىػػػرحمف بػػػف ى ع يمػػػ ،   نػػػس لىْ اػػػِ بتػػػلريخ لىقػػػدس كلى  اػػػِل .ٜٕٛ ، هػػػػ(ٕٜٛ)لىمتػػػكف :  ُمَحم 
 .ىملف –مكتب  دنديس ، لىمحقق: ىدنلف اكنس ىبد لىمْاد نبلت 

ل اكبااف كلىمملىيؾ ف  مصر كبةد لىشلـ، ىَّعاد ىلشكر، أَّػتلذ تػلريخ لىعصػكر لىكَّػط ، ك يػ   .ٜٜٕ
 ـ.ٜٜٙٔىع مي ، طبع  ْداد  كمنقح ، ْلمع  لىقلهر ، لىنهض  ل -لآلدلب

هػ(، تحقاق: ىبد للا بف ٗٚٚإَّملىاِ بف ىمر )لىمتكف :  لىبدلي  كلىنهلي ، لبف ك ار لىدمشق ، .ٖٓٓ
 -هػػػ ٛٔٗٔىبػد لىمحَّػػف لىتركػػ ، دلر هْػر ى طبلىػػ  كلىنشػػر كلىتكزيػػع كلإلىػةف، لىطبعػػ : ل كىػػ ، 

 فهلرس(. كمْ د ٕٓ) ٕٔـ، ىدد ل ْزلِ:ٖٕٓٓ -هػ ٕٗٗٔـ، ٜٜٚٔ

تػػلريخ لإلَّػػةـ لىَّيلَّػػ  كلىػػدان  كلى قػػلف ، ىحَّػػف إبػػرلهيـ، دلر لىْاػػِ، باػػركت، لىطبعػػ  لىرلبعػػ ،  .ٖٔٓ
 ـ.ٜٜٙٔ

 ـ.ٕٓٓٓ -قٕٔٗٔلىتلريخ لإلَّةم ، ىمحمكد شلكر، لىمكتب لإلَّةم ، لىطبع  لى لمن ،  .ٕٖٓ

ػػػػُاكط ، .ٖٖٓ حمػػػػدؼ هػػػػػ(، لىمحقػػػػق: ٜٔٔىبػػػػد لىػػػػرحمف بػػػػف أبػػػػ  بكػػػػر )لىمتػػػػكف :  تػػػػلريخ لى  فػػػػلِ ى َّ 
 .ـٕٗٓٓ-هػٕ٘ٗٔلىطبع : لىطبع  ل كى : ، مكتب  نزلر مصطف  لىبلز، لىدمردلش

ػػػدتػػػلريخ لىدكىػػػ  لىع يػػػ  لىع ملنيػػػ ، ى .ٖٗٓ هػػػػ(، لىمحقػػػق: إحَّػػػلف ٖٖٛٔلىمحػػػلم  )لىمتػػػكف : فريػػػد،  ُمَحم 
 –ـ، دلر لىنفػػػػػلئس ٜٔٛٔ –ق ٔٓٗٔىبنػػػػػلف، لىطبعػػػػػ : ل كىػػػػػ ،  –حقػػػػػ ، دلر لىنفػػػػػلئس، باػػػػػركت 

 باركت.

ػػػُاكط ، ىبػػد لىػػػرحمف بػػػف أبػػ  بكػػػر )لىمتػػػكف  : حَّػػف لىم .ٖ٘ٓ حلضػػػر  فػػ  تػػػلريخ مصػػػر كلىقػػلهر ، ى َّ 
ػػدهػػػ(، لىمحقػػق : ٜٔٔ ىيَّػػ  لىبػػلب  لىح بػػ   -أبػػك لىفضػػِ إبػػرلهيـ، دلر إحيػػلِ لىكتػػب لىعربيػػ   ُمَحم 
 ـ.ٜٚٙٔ -هػ ٖٚٛٔمصر، لىطبع  : ل كى   –كشركلو 

، دلر لىكتػب لىع ميػ ، لىطبعػ  ل كىػ ، ُمَحم ػددر بػف  ، ىبػد لىقػلِمػيْ عِ لىدلرس ف  تلريخ لىمدلرس ى ن   .ٖٙٓ
 ـ.ٜٜٓٔ -قٓٔٗٔ

 نػكر فػردكس: تحقاػق ،(قٕ٘ٛ:ت) ى ػ  بػف أحمػد لىعَّػقةن ، حْػر لبػف لإلَّػةـ، شاخ داكلف .ٖٚٓ
 .لىقلهر  لىفضا  ، دلر حَّاف،
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ليػ : بعن، هػػ( ٕٙٚ)لىمتػكف :  ُمَحم ػدقطب لىداف أبك لىفتد مكَّ  بػف ، ى اكنان ، ذاِ مرآ  لىزملف .ٖٛٓ
لىطبعػ : ، دلر لىكتػلب لإلَّػةم ، لىقػلهر ، كزلر  لىتحقيقلت لىحكمي  كل مكر لى قلفي  ى حككمػ  لىهنديػ 

 .ـٕٜٜٔ -هػ ٖٔٗٔلى لني ، 

ىبػػد لىم ػػؾ بػػػف حَّػػاف )لىمتػػػكف :  َّػػمط لىنْػػـك لىعػػػكلى  فػػ  أنبػػلِ ل كلئػػػِ كلىتػػكلى ، ى عصػػػلم ، .ٜٖٓ
كد، هػ(ٔٔٔٔ ، باػركت –دلر لىكتػب لىع ميػ  ، معكض م دُمحَ ى    -لىمحقق: ىلدؿ أحمد ىبد لىمْك

 .ـٜٜٛٔ -هػ ٜٔٗٔلىطبع : ل كى ، 

لىعصر لىمملىيك  فػ  مصػر كلىشػلـ، ىَّػعاد ىلشػكر، ك يػ  لآلدلب، ْلمعػ  لىقػلهر ، دلر لىنهضػ   .ٖٓٔ
 ـ.ٜٙٚٔلىع مي ، لىطبع  لى لني ، 

 ـ ال تاـو ـ                              

لىحػػػػػكين ، مػػػػػأ كذ مػػػػػف مكقػػػػػع لىشػػػػػاخ أبػػػػػ  إَّػػػػػحلؽ لىحػػػػػكين ، لىفتػػػػػلكػ لىحدا يػػػػػ   بػػػػػ  إَّػػػػػحلؽ  .ٖٔٔ
.htmٔatٖhttp://www.alheweny.com/safa   كلىمكقع أ ذ مف مْ   لىتكحاد: بلب: )أَّئ ،

 لىقرلِ ىف ل حلداث(.

 دلر لىفكر.، هػ(ٜٗٚىمتكف : )ل ُمَحم دأحمد بف لىفتلكػ لىحدا ي ، لبف حْر لىهاتم ،  .ٕٖٔ

 .ـ(ٜٛٛٔ) لىْلمع ، شبلب مؤََّّ  لىفتلح، ىبد م تلر أحمد ىبلدؼ، لىمملىيؾ، دكى  قيلـ .ٖٖٔ

، هػػػ(ٖٓٙأبػك لىحَّػػف، ى ػ  بػف أبػػ  لىكػـر لىْػػزرؼ )لىمتػكف :  لىكلمػِ فػ  لىتػػلريخ، لبػف ل  اػػر، .ٖٗٔ
هػػ ٚٔٗٔطبعػ : ل كىػ ، لى، ىبنػلف –دلر لىكتػلب لىعربػ ، باػركت ، تحقاق: ىمر ىبد لىَّػةـ تػدمرؼ 

 .ـٜٜٚٔ -

، هػػػ(ٕٖٚإَّػػملىاِ بػػف ى ػػ  )لىمتػػكف : ،  بػػ  لىفػػدلِ بػػف شلهنشػػلو، لىم تصػػر فػػ  أ بػػلر لىبشػػر .ٖ٘ٔ
 .لىطبع : ل كى ، لىمطبع  لىحَّاني  لىمصري 

، ىبػد للا ُمَحم ػدأبػك ، ى يػلفع ، مرآ  لىْنلف كىبر  لىيقظلف ف  معرف  مل يعتبر مف حػكلدث لىزمػلف .ٖٙٔ
، ىبنػلف –دلر لىكتب لىع ميػ ، باػركت ، كضع حكلشيه:   اِ لىمنصكر، هػ(ٛٙٚىمتكف : بف أَّعد )ل

 .ـٜٜٚٔ -هػ ٚٔٗٔلىطبع : ل كى ، 

 مكتبػػ  حَّػػف، إبػػرلهيـ ىع ػػ  لىع مػػلن ، لىفػػتد إىػػ  لىعربػػ  لىفػػتد فػػ  لىكَّػػط  لىعصػػكر فػػ  مصػػر .ٖٚٔ
 (.ـٜٚٗٔ) لىمصري ، لىنهض 

ف ْػكلف لىفلرَّػػ  لىفَّػكؼ، أبػػك اكَّػف )لىمتػػكف : يعقػكب بػػف َّػفيلف بػػلىمعرفػ  كلىتػلريخ، ى فَّػػكؼ،  .ٖٛٔ
 -هػػػػٔٓٗٔلىطبعػػػ : لى لنيػػػ ، ، مؤََّّػػػ  لىرَّػػػلى ، باػػػركت، هػػػػ(، لىمحقػػػق: أكػػػـر ضػػػيلِ لىعمػػػرؼ ٕٚٚ
 .ـٜٔٛٔ

http://www.alheweny.com/safa3at1.htm
http://www.alheweny.com/safa3at1.htm
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ػػػ .ٜٖٔ ػػػدَى ػػػ  ،  بِ َة لىمغػػػكؿ ]لىتتػػػلر[ بػػػاف للنتشػػػلر كللنكَّػػػلر، ى ص  ػػػد ُمَحم  ل نػػػدىس لىْداػػػد ، ،  ُمَحم 
 ـ.ٜٕٓٓ -هػ ٖٓٗٔلىطبع : ل كى ، ، مصر

ز لىتلريخ لإلَّةم  منذ ىهد آدـ ى يه لىَّةـ )تلريخ مل قبِ لإلَّةـ( إى  ىصػرنل لىحلضػر  .ٕٖٓ مْك
 ـٜٜٙٔ -هػ ٚٔٗٔلىطبع : ل كى ، ، أحمد معمكر، ى عَّارؼ، ـ ٜٚ - ٜٙهػ/ٚٔٗٔ

ز ىػػػػف لىفتكحػػػػلت لإلَّػػػػةمي  .ٕٖٔ دلر لىنشػػػػر ، د طػػػػه ىبػػػػد لىمقصػػػػكد ىبػػػػد لىحماػػػػد أبػػػػك ُىبي ػػػػ ، مػػػػْك
 .هر لىقل –ى ْلمعلت 

لىمكَّػػػكى  لىعربيػػػ  لىميَّػػػر  ىمْمكىػػػ  مػػػف لىع مػػػلِ، مؤََّّػػػ  أىمػػػلؿ لىمكَّػػػكى  ى نشػػػر كلىتكزيػػػع،  .ٕٕٖ
 ـ.ٜٜٜٔ -قٜٔٗٔلىطبع  لى لني ، 

ز  ىمْمكىػػ  مػػف لىمػػؤىفاف  .ٖٕٖ ز  فػػ  لىتػػلريخ لإلَّػػةم ، نقػػة ىػػف: لىمكَّػػكى  لىمػػْك لىمكَّػػكى  لىمػػْك
 .مكَّكى  َّفار ى تلريخ لإلَّةم 

 ـ.ٕٜٙٔؾ، ىمحمكد َّ يـ، مكتب  لآلدلب، لىطبع  لى لني ، مكَّكى  ىصر َّةطاف لىمملىي .ٕٖٗ

اكَّػػف بػػف تغػػرؼ بػػردؼ بػػف ىبػػد للا لىنْػػـك لىزلهػػر  فػػ  م ػػكؾ مصػػر كلىقػػلهر ،  بػػ  لىمحلَّػػف،  .ٕٖ٘
 هػ(، كزلر  لى قلف  كلإلرشلد لىقكم ، دلر لىكتب، مصر.ٗٚٛلىظلهرؼ )لىمتكف : 

 للنْ ك لىمصري ، لىطبع  لى لني .نظـ دكى  َّةطاف لىمملىيؾ ىملْد ىبد لىمنعـ، مكتب   .ٕٖٙ
 ـ ال لو ـ

لط )لىمتػػػػكف  : ر  ىبػػػد لىحػػػق بػػػػف ىبػػػد لىػػػرحمف، لىمعػػػركؼ بػػػلبف لىَ ػػػ ،  ِ اْ بِ ْشػػػىإلِ  ل حكػػػلـ لىكبػػػرػ  .ٕٖٚ
لىطبعػػ : ، لىَّػػعكدي  / لىريػػلض -مكتبػػ  لىرشػػد ، هػػػ(، لىمحقػػق: أبػػك ىبػػد للا حَّػػاف بػػف ىكلشػػ ٔٛ٘

 .ـٕٔٓٓ -هػ ٕٕٗٔل كى ، 

ػػدأبػػك بكػػر ، لبػػف لىمنػػذر، كلإلْمػػلع كلل ػػتةؼل كَّػػط فػػ  لىَّػػنف  .ٕٖٛ بػػف إبػػرلهيـ لىنيَّػػلبكرؼ  ُمَحم 
ػػػدتحقاػػػق: أبػػػك حمػػػلد صػػػغار أحمػػػد بػػػف ، هػػػػ(ٜٖٔ)لىمتػػػكف :   –لىريػػػلض  -دلر طابػػػ  ، حناػػػف ُمَحم 
 ـ.ٜ٘ٛٔ -هػ٘ٓٗٔ -لىطبع : ل كى  ، لىَّعكدي 

ر بػػػف مَّػػػعكد )لىمتػػػكف : ىػػػةِ لىػػػداف، أبػػػك بكػػػ، ى كلَّػػػلن ، بػػػدلئع لىصػػػنلئع فػػػ  ترتاػػػب لىشػػػرلئع .ٜٕٖ
 .ـٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔلىطبع : لى لني ، ، دلر لىكتب لىع مي ، هػ(ٚٛ٘

ف شػػػرؼ لىنػػػككؼ )لىمتػػػكف : أبػػػك زكريػػػل محاػػػ  لىػػػداف يحاػػػ  بػػػلىمْمػػػكع شػػػرح لىمهػػػذب، ى نػػػككؼ،  .ٖٖٓ
 ، دلر لىفكر." عِ يْ طِ ك  كلىمُ بْ مع تكم   لىَّ  "هػ( ٙٚٙ
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، لىمح   بلآل لر .ٖٖٔ  –دلر لىفكػر، هػػ(ٙ٘ٗ  )لىمتػكف : ِبػطُ رْ ف أحمػد لىقُ ى ػ  بػ ُمَحم ػدأبػك ، لبف حـز
 .باركت

دلر ، هػػػ(ٜٚٔلىمػدن  )لىمتػكف :  ، حِ بَ ْصػػملىػؾ بػػف أنػس بػف ملىػػؾ بػف ىػلمر ل َ ىإلمػلـ  ،لىمدكنػ  .ٕٖٖ
 .ـٜٜٗٔ -هػ ٘ٔٗٔلىطبع : ل كى ، ، لىكتب لىع مي 

ػػدأبػػك ،  لَمػػدَ  ، لبػػف قُ ِنػػغْ لىمُ  .ٖٖٖ ، هػػػ(ٕٓٙىمقدَّػػ  )لىمتػػكف : مكفػػق لىػػداف ىبػػد للا بػػف أحمػػد ل ُمَحم 
 .مكتب  لىقلهر 

 ـ الت سير ـ

ػػدؼ، أبػػك ْعفػػر، رِ َبػػتفَّػػار لىط   .ٖٖٗ ػػدلىمحقػػق: أحمػػد ، هػػػ(ٖٓٔبػػف ْريػػر )لىمتػػكف :  ُمَحم  ، شػػلكر ُمَحم 
 .ـٕٓٓٓ -هػ ٕٓٗٔلىطبع : ل كى ، ، مؤََّّ  لىرَّلى 

، هػػػ(ٗٚٚ)لىمتػػكف : أبػػك لىفػػدلِ، إَّػػملىاِ بػػف ىمػػر ، تفَّػػار لىقػػرآف لىعظػػيـ لبػػف ك اػػر لىدمشػػق  .ٖٖ٘
، باػركت –ى ػ  بيضػكف  ُمَحم ػددلر لىكتػب لىع ميػ ، منشػكرلت ، حَّػاف شػمس لىػداف ُمَحم ػدلىمحقق: 

 .هػٜٔٗٔ -لىطبع : ل كى  
 ـ كتب ابن قيم الجوزية ـ

ػػدإىػػةـ لىمػػكقعاف ىػػف رب لىعػػلىماف، لبػػف قػػيـ لىْكزيػػ ،  .ٖٖٙ ، هػػػ(ٔ٘ٚبػػف أبػػ  بكػػر )لىمتػػكف :  ُمَحم 
ػػػتحقاػػػق:   -هػػػػ ٔٔٗٔلىطبعػػػ : ل كىػػػ ، ، ااػػػركت –دلر لىكتػػػب لىع ميػػػ  ، ىبػػػد لىَّػػػةـ إبػػػرلهيـ دُمَحم 
 .ـٜٜٔٔ

ػػد، لبػػف قػػيـ لىْكزيػػ ، زلد لىمعػػلد فػػ  هػػدؼ  اػػر لىعبػػلد .ٖٖٚ ، هػػػ(ٔ٘ٚبػػف أبػػ  بكػػر )لىمتػػكف :  ُمَحم 
هػػ ٘ٔٗٔلىطبع : لىَّػلبع  كلىعشػركف، ، مكتب  لىمنلر لإلَّةمي ، لىككيت -مؤََّّ  لىرَّلى ، باركت 

 .ـٜٜٗٔ -

 .مكتب  دلر لىبيلف، هػ(ٔ٘ٚبف أب  بكر )لىمتكف :  ُمَحم د، لبف قيـ لىْكزي ، لىطرؽ لىحكمي  .ٖٖٛ
 ـ كتب اـلباني ـ

ػػدأبػػك ىبػػد لىػػرحمف،  إركلِ لىغ اػػِ فػػ  ت ػػريس أحلداػػث منػػلر لىَّػػباِ، ىألىبػػلن ، .ٜٖٖ نلصػػر لىػػداف  ُمَحم 
لىطبعػػػػ : لى لنيػػػػ  ، باػػػػركت –  لىمكتػػػػب لإلَّػػػػةم، إشػػػػرلؼ: زهاػػػػر لىشػػػػلكيش، هػػػػػ(ٕٓٗٔ)لىمتػػػػكف : 
 .ـٜ٘ٛٔ -هػ ٘ٓٗٔ

ػػػػدأبػػػػك ىبػػػػد لىػػػػرحمف، ، ىألىبػػػػلن ، لى مػػػػر لىمَّػػػػتطلب فػػػػ  فقػػػػه لىَّػػػػن  كلىكتػػػػلب .ٖٓٗ نلصػػػػر لىػػػػداف  ُمَحم 
 .هػٕٕٗٔلىطبع : ل كى ، ، غرلس ى نشر كلىتكزيع، هػ(ٕٓٗٔ)لىمتكف : 
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نلصػر  ُمَحم ػدىػرحمف، أبك ىبد ل ىألىبلن ،، َّ َّ   ل حلداث لىصحيح  كش ِ مف فقههل كفكلئدهل .ٖٔٗ
لىطبعػػػ : ل كىػػػ ، )ىمكتبػػػ  ، مكتبػػػ  لىمعػػػلرؼ ى نشػػر كلىتكزيػػػع، لىريػػػلض، هػػػػ(ٕٓٗٔلىػػداف )لىمتػػػكف : 

: ْٚػػػػػ ، ـٜٜٙٔ -هػػػػ ٙٔٗٔ: ْٙػػػػػ ، ـٜٜ٘ٔ -هػػػػ ٘ٔٗٔ: ٗ - ْٔػػػػػ  ىػػػػلـ لىنشػػػر:، لىمعػػػلرؼ(
 .ـٕٕٓٓ -هػ ٕٕٗٔ

ػػدبػػك ىبػػد لىػػرحمف، ىألىبػػلن ، أَّ َّػػ   ل حلداػػث لىضػػعيف  كأ رهػػل لىَّػػ ِ فػػ  ل مػػ ،  .ٕٖٗ نلصػػر  ُمَحم 
لىممك ػ  لىعربيػػ  لىَّػعكدي ، لىطبعػ : ل كىػػ ،  -هػػ(، دلر لىمعػػلرؼ، لىريػلض ٕٓٗٔلىػداف )لىمتػكف : 

 ـ.ٕٜٜٔ -هػ ٕٔٗٔ

، هػػ(ٕٓٗٔنلصػر لىػداف )لىمتػكف :  ُمَحم ػدأبك ىبػد لىػرحمف، ، ىألىبلن ، ل ـ –صحيد أب  دلكد  .ٖٖٗ
 .ـٕٕٓٓ -هػ ٖٕٗٔلىطبع : ل كى ، ، مؤََّّ  غرلس ى نشر كلىتكزيع، لىككيت

هػػ(، ٕٓٗٔنلصر لىداف )لىمتكف :  ُمَحم دصحيد لىترغاب كلىترهاب، ىألىبلن ، أبك ىبد لىرحمف،  .ٖٗٗ
 لىريلض، لىطبع : لى لمَّ . –مكتب  لىمعلرؼ 

ػػدأبػػك ىبػػد لىػػرحمف، ، ىألىبػػلن ، صػػحيد لىْػػلمع لىصػػغار كزيلدلتػػه .ٖ٘ٗ نلصػػر لىػػداف )لىمتػػكف :  ُمَحم 
 ىمكتب لإلَّةم .هػ(، لٕٓٗٔ

ػػهصػػحيد كضػػعاف َّػػنف لبػػف  .ٖٙٗ َْ ػػدىألىبػػلن ، ، َمل مصػػدر ، هػػػ(ٕٓٗٔنلصػػر لىػػداف )لىمتػػكف :  ُمَحم 
مػػف إنتػػلج مركػػز نػػكر لإلَّػػةـ  بحػػلث  -لىمْػػلن   -لىكتػػلب: برنػػلمس منظكمػػ  لىتحقيقػػلت لىحدا يػػ  

 لىقرآف كلىَّن  بلإلَّكندري .

ػػدصػػحيد كضػػعاف َّػػنف أبػػ  دلكد، ىألىبػػلن ،  .ٖٚٗ هػػػ(، مصػػدر ٕٓٗٔصػػر لىػػداف )لىمتػػكف : نل ُمَحم 
مػػف إنتػػلج مركػػز نػػكر لإلَّػػةـ  بحػػلث  -لىمْػػلن   -لىكتػػلب: برنػػلمس منظكمػػ  لىتحقيقػػلت لىحدا يػػ  

 .لىقرآف كلىَّن  بلإلَّكندري 

ػػد، ىألىبػػلن ، لىتِّْرِمػػِذؼّ صػػحيد كضػػعاف َّػػنف  .ٖٛٗ مصػػدر ، هػػػ(ٕٓٗٔنلصػػر لىػػداف )لىمتػػكف :  ُمَحم 
مػػف إنتػػلج مركػػز نػػكر لإلَّػػةـ  بحػػلث  -لىمْػػلن   -قيقػػلت لىحدا يػػ  لىكتػػلب: برنػػلمس منظكمػػ  لىتح
 .لىقرآف كلىَّن  بلإلَّكندري 

ػػد، ىألىبػػلن ، لىن ََّػػلِئ ّ صػػحيد كضػػعاف َّػػنف  .ٜٖٗ هػػػ(، مصػػدر ٕٓٗٔ، نلصػػر لىػػداف )لىمتػػكف : ُمَحم 
 مػػف إنتػػلج مركػػز نػػكر لإلَّػػةـ  بحػػلث -لىمْػػلن   -لىكتػػلب: برنػػلمس منظكمػػ  لىتحقيقػػلت لىحدا يػػ  

 لىقرآف كلىَّن  بلإلَّكندري .

هػػ(، ٕٓٗٔنلصر لىداف )لىمتكف  :  ُمَحم دل ـ، ىألىبلن ، أبك ىبد لىرحمف،  –ضعاف أب  دلكد  .ٖٓ٘
 . هػٖٕٗٔ -لىككيت، لىطبع  : ل كى   –مؤََّّ  غرلس ى نشر ك لىتكزيع 
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ػػدأبػػػك ىبػػػد لىػػػرحمف، ، ىألىبػػلن ، ضػػعاف لىْػػػلمع لىصػػػغار كزيلدتػػػه .ٖٔ٘ ىمتػػػكف : نلصػػػر لىػػػداف )ل ُمَحم 
لىطبعػػػ : لىمْػػػدد  كلىمزيػػػد  ، لىمكتػػػب لإلَّػػػةم ، أشػػػرؼ ى ػػػ  طبعػػػه: زهاػػػر لىشػػػلكيش، هػػػػ(ٕٓٗٔ
 .كلىمنقح 

نلصػر لىػداف  ُمَحم ػد، ىألىبػلن ، أبػك ىبػد لىػرحمف، غلي  لىمرلـ ف  ت ريس أحلداػث لىحػةؿ كلىحػرلـ .ٕٖ٘
 ق.٘ٓٗٔ –لىطبع : لى لى   ، باركت –لىمكتب لإلَّةم  ، هػ(ٕٓٗٔ)لىمتكف : 

 ـ فيارس الكتب واـدلةـ                                  

أبْػػد لىع ػػـك لىكشػػ  لىمرقػػـك فػػ  بيػػلف أحػػكلؿ لىع ػػكـ، ىصػػداق بػػف حَّػػف لىقنػػْك ، تحقاػػق: ىبػػد  .ٖٖ٘
 ـ.ٜٛٚٔلىْبلر لىزكلر، كزلر  لى قلف  كلإلرشلد لىقكم ، دمشق، دلر لىكتب لىع مي ، 

    يفػػػ ، مصػػػطف  بػػػف ىبػػػد للا )لىمتػػػكف : كشػػػف لىظنػػػكف ىػػػف أَّػػػلم  لىكتػػػب كلىفنػػػكف، ىحػػػلْ .ٖٗ٘
بغػػدلد )كصػػكرتهل ىػػد  دكر ىبنلنيػػ ، بػػنفس تػػرقيـ صػػفحلتهل، م ػػِ: دلر  -هػػػ(، مكتبػػ  لىم نػػ  ٚٙٓٔ

 .ـٜٔٗٔإحيلِ لىترلث لىعرب ، كدلر لىع ـك لىحدا  ، كدلر لىكتب لىع مي (، تلريخ لىنشر: 
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 خامسًا: ِفْيرست المحتويات

  حةالص الموفوع
 د  لإلهدلِ.

ر. َْ ـِ لىَعََّْقَةِن ِّ لىَحلِفِع لْبِف َح َكلِ  لإِلْ َنْ  َىَشر ىإِلَمل  ه  َمْنُظْكَمٌ  ِشْعِري ٌ  ِف  َطَبَقلِت لىر 
كرلى  ه  .كتقدار ش 

 ٔ لىمقدم . 
 ٕ أهمّيُ  لىمكضكِع كبكلىُث ل تيلِرِو.

 ٕ أهدلُؼ لىبحِث.
لبقُ .  ٕ لىدرلَّلُت لىَّ 

 ٖ منهُس لىبحِث كطبيع  لىعمِ فيه.
 ٘ لىبحِث.  ّط 

 ال صل اـول
 الدراسة النظرية

 ٜ المبحث اـول: تمييد في تعريف الجرح والتعديل.
 ٔٔ  تعريف الـلة والملبول.: لـانيالمبحث ا

 ٔٔ .لى ق  ىند ى ملِ لىحداثريف تعلىمط ُب ل ّكُؿ: 
 ٔٔ .تعريف لىمقبكؿلىمط ُب لى لن : 

 ٕٔ . ر, وعصرييماجَ وابن حَ  الذ َىِبيتعريف باإلمامين : لثالمبحث الـا
 ٕٔ .كىصرو لىذ َهِب تعريف بلإلملـ  لىمط ب ل كؿ:

 ٕٔ .لىذ َهِب لىمقصد ل كؿ: تعريف بعصر لإلملـ  -
 ٕٔ لىحيل  لىَّيلَّي .أكًل:  -
 ٖٔ لىحيل  لإلْتملىي . لنيًل:  -
 ٗٔ لىحيل  لىع مي . لى ًل:  -

م  لإلملـ   ٙٔ  .لىذ َهِب لىمقصد لى لن : تْر

 ٙٔ كىدو كنشأته.لَّمه كنَّبه ككناته كىقبه كم -

 ٛٔ رحةته لىع مي . -
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 ٕٔ شاك ه كتةماذو. -

 ٕٙ أقكلؿ لىع ملِ فيه.
 ٕٙ .مصنفلته  -
 ٕٛ كفلته. -

 ٜٕ لى لن : تعريف بلإلملـ لبف حْر، كىصرو. لىمط ب
 ٜٕ  لىمقصد ل كؿ: ىصر لإلملـ لبف حْر.

 ٜٕ لىحيل  لىَّيلَّي .
 ٖٖ لىحيل  لإلْتملىي .
 ٖٗ لىحيل  لىع مي .

 ٖٗ .اإلمام ابن حجرب تعريفالملصد الـاني: 
 ٖٗ لَّمه كنَّبه ككناته كىقبه كمكىدو كنشأته. -

 ٖٙ رحةته لىع مي . -

 ٖٚ شاك ه كتةماذو. -

 ٖٗ أقكلؿ لىع ملِ فيه.
 ٗٗ مصنفلته. -
 ٙٗ كفلته. -

 ٙٗ لريب".التعريف بكتابي "الكاشف والت  : الرابعالمبحث 
 ٙٗ تعريف بكتلب لىكلشف ى ذهب . لىمط ب ل كؿ:

 ٚٗ هذاب لبف حْر.لىمط ب لى لن : تعريف بكتلب تقريب لىت   -
 ال صل الـاني
 ملارنةالدراسة التطبيلية ال

 ٓ٘ .الصحيحين أو أحدىمامن ُروي عنو في المبحث اـول: 
 ٓ٘ لىمط ب ل كؿ: مف ركؼ ىنه ف  لىصحيحاف.

 ٓ٘ : مف ُركؼ ىنه ف  صحيد لْىُبَ لِرّؼ. لن لىمط ب لى
 ٕٙ   .ُمَِّْ ـمف ُركؼ ىنه ف  صحيد لىمط ب لى لن : 
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ـ تُّ المبحث الـ اني: من ا نن ا واية عنو في السُّ  ٕٔٔ .ربعة أو في ـالـة منياِ ع بالرِّ

نف ل ربع .ِفق ت  ل مفب اـول: المطم كلي  ىنه ف  لىَّ   ٕٔٔ بلىرِّ
نف ل ربع . ِفقت  لمف المطمب الـاني:  كلي  ىنه ف   ة   مف لىَّ   ٜٖٔ بلىرِّ
كلي  ىنه  لت َفقَ مف الملصد اـول:   ٜٖٔ .لىن ََّلِئ ّ ، ك لىتِّْرِمِذؼّ ، ك ُبك َدلُكدأَ بلىرِّ
كلي  ىنه  لت َفقَ : مف الملصد الـاني هكلبف  ،لىتِّْرِمِذؼّ ك  ،َأُبك َدلُكدبلىرِّ َْ  ٜٗٔ .َمل
كلي  ىنه  لت َفقَ  : مفالملصد الـالث هكلبف  لىن ََّلِئ ّ ك  ك َدلُكدَأبُ بلىرِّ َْ  ٓٚٔ .َمل

واية عنو اـنان من أصحاب السنن اـربعة.ت  المبحث الـ الث: من ا  ٘ٚٔ ِ ع بالرِّ
 ٘ٚٔ .لىتِّْرِمِذؼّ ك  َأُبك َدلُكدبلىركلي  ىنه  قفت  ل: مف المطمب اـول

 ٜٛٔ .لىن ََّلِئ ّ ك  َأُبك َدلُكدبلىركلي  ىنه  قفت  لمف المطمب الـاني: 
كلي  ىنه  قفت  لمف  المطمب الـالث: هكلبف  َأُبك َدلُكدبلىرِّ َْ  ٕٙٔ .َمل

كلي ق فلت   مف: الرابع لمطمبا  ٖٖٕ . لىن ََّلِئ ّ ك  لىتِّْرِمِذؼّ  ىنه بلىرِّ
كلي ق فت  ل مف: الخامس لمطمبا هكلبف  لىتِّْرِمِذؼّ  ىنه بلىرِّ َْ  ٖٕٚ . َمل

كلي ق فت  ل مف: السادسالمطمب  هكلبف  لىن ََّلِئ ّ  ىنه بلىرِّ َْ  ٕٕ٘ . َمل
نن اـربعة.  ٕٚٚ المبحث الر ابع: من رـو لو واحد من أصحاب السُّ

 ٕٚٚ . َأُبك َدلُكدكلي  ىنه مف لنفرد بلىرِّ : المطمب اـول
 ٖٗٔ . لىتِّْرِمِذؼّ كلي  ىنه مف لنفرد بلىرِّ اني: الـ   المطمب
 ٖٖٙ . لىن ََّلِئ ّ كلي  ىنه مف لنفرد بلىرِّ الث: الـ   المطمب
هَملكلي  ىنه لبف مف لنفرد بلىرِّ الرابع:  المطمب َْ . ٖٙٛ 

 ٖٖٛ لىْدكؿ لىتكضيح  ىركل  لىدرلَّ .
 ٜٔٗ لى لتم . 
 ٕٕٗ لىتكصيلت.

 ٖٕٗ لىفهلرس لىِعْ مي .
 ٕٗٗ .لىقرآني  ِفْهرَّت لآليلت
 ٕٙٗ .لىنبكي  كلآل لر ِفْهرَّت ل حلداث

 ٖٛٗ .ِفْهرَّت لىركل  لىمدركَّاف
ع. ِْ  ٖٛٗ قلئم  لىمصلدر كلىمَرل

 ٕٗٗ متكف لىحداث، كل ْزلِ لىحدا ي .
 ٓ٘ٗ لىترلْـ كلىطبقلت.
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 ٜ٘ٗ لىع ِ كلىَّؤللت.
 ٔٙٗ شركح لىحداث.
 ٘ٙٗ لىت ريس كلىزكلئد.

 ٚٙٗ لىرقلئق كلآلدلب كل ذكلر.
 ٚٙٗ ى ـك لىحداث.

 ٜٙٗ لىب دلف.
 ٜٙٗ لى غ  كلىمعلْـ كغريب لىحداث.

 ٓٚٗ ل نَّلب.
 ٓٚٗ لىتلريخ.
 ٕٚٗ لىفتلكػ.
 ٖٚٗ لىفقه.
 ٗٚٗ لىتفَّار.

 ٗٚٗ كتب لبف قيِّـ لىْكزي .
 ٗٚٗ كتب ل ىبلن .

 ٙٚٗ فهلرس لىكتب كل دى .
 ٚٚٗ ِفْهرَّت لىمحتكيلت.

 ٔٛٗ لىم  ص بلى غ  لىعربي .
 ٕٛٗ بلى غ  لإلنْ ازي . لىم  ص



     

ٗ1ٔ 
 

 الـالثال صل 

  ال صل الـاني
َ
ه
ُ
 ي

َّ
 انثحثِ خ

ُ
ح ص

َّ
ِتٛ

َ
ز
َ
ِح انؼ

َ
غ

ُّ
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ػػةـُ ى ػػ    ػػةُ  كلىَّ  كى ػػ  آىػػه لىَمْبعػػكث رحمػػً  ى عػػلىماف، لىحمػػُد  ربِّ لىعػػلىماف، كلىص 
افكصحبه  أم ل َبْعُد:  .، كمف لهتدػ بهديه كلَّتف بَّنته، كمف تبعهـ بإحَّلف إى  اكـ لىدِّ

َواُة فهذل بحٌث بُعنكلف:  , َوَقاَل َعْنُيُم اْبُن َحَجـرس ـَِلةال ِذيَن َقاَل ِفيِيُم الذ َىِبيُّ ِفي الَكاِشِف: الرُّ
ـت ِة(, َمْلُبْولفي الت ْلِرْيِب:  كل  لىػفيػه  تتنلكىػ )ِدَراَسةق تطبيليةق ُمَلاَرَنةق َعَمى َمْرْوَيـاِتِيم ِفـي الُكُتـِب السِّ ر 
، كدرَّػػت َمْقُبػْكؿفػ  كتلبػه لىكلشػف، كقػلؿ ىػػنهـ لبػف حْػر فػ  كتلبػه لىت قريػب:  لىػذ َهِب لىػذاف ك قهػـ 

ت   .مركيلتهـ ف  لىكتب لىَِّّ

كل ، كمعرفػ   قد ىند لىمحد اف، ى كقكؼأ ُرهل لىبلىُغ ى   ى ـ لىن  رلَّ  كىهذو لىد   ى   هؤلِ لىػر 
ـٍ ىكػِ رلٍك مػنهـ اتكلفػق  ُبػْكؿَمقْ مدػ تكلفػق نظريػ  لبػف حْػر فػ  لى رلَّػ ، كلَّػت ةص ُحكػ مػع ركل  لىدِّ

ػت    مع أقكلؿ لىن قلد فيه، كمعرف  دْر  أحلداث كِ رلٍك منهـ، كه  أحلدا هـ لىُمَ ر ْ  فػ  لىكتػب لىَِّّ
رلَّ . ،فألِْ ذىؾ  كغارو كلنت هذو لىدِّ

مٍ     ك لتم . كفص افكقد ْلِ لىبحُث ف  مقدِّ

مـف ل تيػلِرو، كأهػدلَؼ لىبحػث، كمػػنهَس  أهميػَ  لىمكضػكِع كبكلىػثَ  ،فاهػل تفقػد تنلكىػ ة:ـم ـا الملدِّ
لبق ، كُ ط َ  لىبحِث. رلَّلِت لىَّ   لىبحث، كلىدِّ

ل: ــا ال صــل اـو  رلَّػػ  لىن ظريػػ ، لىتػػ  هػػ  ىبػػلر  ىػػف فتنػػلكؿ وأم  لىْػػرح تعريػػف تمهاػػد فػػ   لىدِّ
عريػػف كلبػػف حْػػر، كىصػػريهمل، كلىت   لىػػذ َهِب مػػلماف ، كتعريػػف بلإلكلىتعػػداِ، كتعريػػف لى قػػ  كلىمقبػػكؿ

 بكتلب  "لىكلشف كلىت قريب".

ـ ـ كل  زمركيػلتهـ فػ  لىكتػب  قػد تنػلكؿاني: وأما ال صل ال رلَّػ  لىت طبيقيػ  لىمقلرنػ  ىهػؤلِ لىػر  لىدِّ
ت ، مقَّػماف ى ػ  هػذل لىن حػك: أكل: مػف  ػحيحاف،  أحػد فػ  ىنػه ُركؼ لىَِّّ كليػ  قِفػلت   مػف لنًيػل: لىص   بلىرِّ

ػنف فػ  ىنه كليػ  قلت َفػ مػف لى ًػل: مػنهـ،   ة ػ  فػ  أك ل ربعػ  لىَّ  ػ أصػحلب مػف ل نػلف ىنػه بلىرِّ  نفلىَّ 
نف أصحلب مف كلحد ىه ركػ  مفرلبًعل: ل ربع ،   .ل ربع  لىَّ 
 كصيلت.ت  لىفاهل أهـ  نتلئس لىبحث، ك  تقد لَّتعرضك  الخاتمُة: أخيًراو 
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Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers and peace be 
sent as a mercy to the worlds, and his family and companions, and followers 
Wastin Psonth, and followed them until the Day of religion. After: 

This research titled: Narrators who said, including AL-thahaby in AL-
kashf Book: confidence, said their Ibn hajar in AL-tagreb Book: Acceptable 
(An Empirical Study compared to Conversations in the six books) which 
dealt with narrators who Thaghm Al-thahaby in AL-kashf Book, and said 
their ibn hajar AL-tagreb Book: acceptable, and studied Conversations in six 
books. For this study the impact of informed criticism when modernists, to 
stand up to these narrators, and see how the theory of Ibn Hajar in 
unacceptable agree with the narrators of the study, and to draw the rule of 
each Rao them in line with the statements of critics in it, and find out the 
degree of conversations every Rao them, the conversations director in books 
six; Vlogel it, and the other was this study. 

The research came in an introduction and two chapters and 
aconclusion. 

As for introduction: where,, it has addressed the importance of the 
topic chosen and concerns, and objectives of the research, and the research 
methodology, and previous studies and research plan. 

The first chapter: Eating theoretical study, which is a reboot in the 
definition of the wound and the amendment, the definition of trust and 
acceptable, and the definition of AL-thahaby and Ibn hajar, and Asrehma, 
and the definition of my book " AL-kashf and Al-thahaby". 

The second chapter: You may eat Applied comparative study of these 
narrators Zmroyatem in six books, divided this way: First of Roy him in a 
correct, Second of agreed novel with him in the four Sunan or three of 
them, III of agreed novel about Two of the four authors of Sunan, IV told 
him of one of the four authors of Sunan. 

Finally Conclusion: I have reviewed the most important search results, 
and recommendations. 
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