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ادقدمة

بًؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ
احلؿد هلل رب افعودغ وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف وأصفد أن
حمؿدا ظٌده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وآفف وصحٌف وشؾؿ
أمو بعد :ؾفذا ـتوب افـزول فإلموم افدارؿطـل رمحف اهلل أورد ؾقف مجؾي ضقٌي مـ
إحوديٌ ذم إثٌوت هذه افصػي هلل تعوػ ظذ افقجف افالئؼ بف جؾ وظال ؾحؼؼتف
وخرجً أحوديثف وحؽؿً ظؾقفو بام تًتحؼف صحي ووعػو ظذ حًى ؿقاظد
مصطؾح احلديٌ وهلل احلؿد وادـي وؿدمً بغ يدي افؽتوب مو ين اهلل مجعف مـ
ـالم أهؾ افعؾؿ ذم مًوئؾ افـزول وبعض اإلصؽالت ؾقف ظـد بعض افـوس
وحؾفو وتٌققـفو تتؿقام فػوئدة هذا افؽتوب ادٌورك فإلموم افدارؿطـل رمحف اهلل وـون
احلومؾ يل ظذ ذفؽ ادشورـي ذم كؼ هذه افعؼقدة افصحقحي بغ افـوس ؾلشلل اهلل
جؾ وظال أن يـػع بذفؽ اإلشالم وادًؾؿغ وأن جيعؾف خوفصو فقجفف افؽريؿ
ـتٌف أبق ظٌد اهلل ظٌد افرمحـ بـ ظٌد ادجقد افشؿري ذم  9حمرم  0441هـ
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حديث النزول حديث متواتر

ؿول ابـ افؼقؿ رمحف اهلل ـام ذم "خمتك افصقاظؼ" ( :)220 /2إن كزول افرب
تٌورك وتعوػ إػ افًامء افدكقو ؿد تقاترت إخٌور بف ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف
وآفف وشؾؿ رواه ظـف كحق ثامكقي وظؼيـ كػً ًو مـ افصحوبي .اهـ
ذكر حتريف ادعطلة لنزول الرب عز وجل والرد علوهم

ؿول صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رمحف اهلل ذم ذح حديٌ افـزول (ص)53 :
ؾنن ؿؾً :افذي يـزل مؾؽ .ؿقؾ :هذا بوضؾ مـ وجقه:
مـفو :أن ادالئؽي ٓ تزال تـزل بوفؾقؾ وافـفور إػ إرض ،ـام ؿول تعوػ:
وح ِمـ َأم ِر ِه َظ َذ مـ ي َشوء ِمـ ِظٌ ِ
ِ
ود ِه} [افـحؾ ، ]2 :وؿول
ْ َ
َ َ
{ ُيـ َِّز ُل ادَْمئ َؽ َي بِو ْف ُّر ِ ْ ْ
تعوػَ { :و َمو َك َتـ ََّز ُل إِ َّٓ بِ َل ْم ِر َر ِّب َؽ} [مريؿ. ]64 :
وذم افصحقحغ ظـ أيب هريرة وأيب شعقد ـ ريض اهلل ظـفام ـ ظـ افـٌل صذ
اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ أكف ؿول " :يتعمقبون فقؽم امالئؽة بملؾقل وامالئؽة بملـفمر،
وجيتؿعون يف صالة الػجر وصالة العرص ،ثم يعرج إلقه الذين بمتوا فقؽم ،فقسلهلم
رهبم وهو أعؾم هبم :كقف تركتم عبمدي؟ فقؼولون :أتقـمهم وهم ُي َص ُّؾون،
وتركـمهم وهم يصؾون".
افقجف افثوين أكف ؿول ؾقف" :امن يسللـي فلعطقه؟ امن يدعوين فلستجقب له؟ امن
يستغػرين فلغػرله؟ " .وهذه افعٌورة ٓ جيقز أن يؼقهلو مؾؽ ظـ اهلل.
وهذا تلويؾ مـ افتلويالت افؼديؿي فؾجفؿقي.
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وظ ٌُدْ ِين}
وٓ يؿؽـ أن يؼقل مؾؽ مـ ادالئؽي{ :إِكَّـِل َأكَو ا َُّ
هلل َٓ إِ َف َف إِ َّٓ َأكَو َؾ ْ
[ضف ، ]04 :وٓ يؼقل " :مـ يدظقين ؾلشتجقى فف؟ مـ يًلفـل ؾلظطقف؟ مـ
يًتغػرين ؾلؽػر فف؟ "
وإن تلول ذفؽ بـزول رمحتف أو ؽر ذفؽ ،ؿقؾ :افرمحي افتل تثٌتفو إمو أن تؽقن
ظقـًو ؿوئؿي بـػًفو ،وإمو أن تؽقن صػي ؿوئؿي ذم ؽرهو.
ؾنن ـوكً ظقـًو وؿد كزفً إػ افًامء افدكقو ٓ ،يؿؽـ أن تؼقل :مـ يدظقين
ؾلشتجقى فف؟ ـام ٓ يؿؽـ ادؾؽ أن يؼقل ذفؽ.
وإن ـوكً صػي مـ افصػوت ،ؾفل ٓ تؼقم بـػًفو ،بؾ ٓبد هلو مـ حمؾ .ثؿ
ٓ يؿؽـ افصػي أن تؼقل هذا افؽالم وٓ حمؾفو .ثؿ إذا كزفً افرمحي إػ افًامء
افدكقو ومل تـزل إفقـو ،ؾلي مـػعي فـو ذم ذفؽ؟
ؿقام افؾقؾ ذم تؾؽ افًوظي ،مـ حالوة
وإن ؿول :بؾ افرمحي مو يـزفف ظذ ؿؾقب ّ
ادـوجوة وافعٌودة ،وضقى افدظوء وادعرؾي ،ومو حيصؾ ذم افؼؾقب مـ مزيد ادعرؾي
ؿقام
بوهلل واإليامن بف وذـره ودمؾقف فؼؾقب أوفقوئف ،ؾنن هذا أمر معروف يعرؾف ّ
افؾقؾ ،ؿقؾ فف :حصقل هذا ذم افؼؾقب حؼ ،فؽـ هذا يـزل إػ إرض إػ ؿؾقب
ظٌوده ٓ يـزل إػ افًامء افدكقو ،وٓ يصعد بعد كزوفف ،وهذا افذي يقجد ذم
افؼؾقب يٌؼك بعد ضؾقع افػجر ،فؽـ هذا افـقر وافزـي وافرمحي افتل ذم افؼؾقب،
هل مـ آثور مو وصػ بف كػًف مـ كزوفف بذاتف ـ شٌحوكف وتعوػ.
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وؿول رمحف اهلل (ص :)66:وأمو ؿقل افـوذم :إكام يـزل أمره ورمحتف ،ؾفذا ؽؾط
فقجقه ،وؿد تؼدم افتـٌقف ظذ ذفؽ ظذ تؼدير ـقن افـػوة مـ ادثٌتي فؾعؾق .وأمو إذا
ـون مـ افـػوة فؾعؾق وافـزول مجقعو ،ؾقجوب أيضو بقجقه:
أحدهو :أن إمر وافرمحي إمو أن يراد هبو أظقون ؿوئؿي بـػًفو ـودالئؽي ،وإمو
أن يراد هبو صػوت وأظراض .ؾنن أريد إول ،ؾودالئؽي تـزل إػ إرض ذم ـؾ
وؿً ،وهذا خص افـزول بجقف افؾقؾ ،وجعؾ مـتفوه شامء افدكقو ،وادالئؽي ٓ
خيتص كزوهلؿ ٓ هبذا افزمون وٓ هبذا ادؽون .وإن أريد صػوت وأظراض مثؾ مو
حيصؾ ذم ؿؾقب افعوبديـ ذم وؿً افًحر مـ افرؿي وافتيع وحالوة افعٌودة
وكحق ذفؽ ،ؾفذا حوصؾ ذم إرض فقس مـتفوه افًامء افدكقو.
افثوين :أن ذم احلديٌ افصحقح :أكف يـزل إػ افًامء افدكقو ثؿ يؼقل ٓ " :أشلل
ظـ ظٌودي ؽري " ،ومعؾقم أن هذا ـالم اهلل افذي ٓ يؼقفف ؽره.
افثوفٌ :أكف ؿول " :يـزل إػ افًامء افدكقو ،ؾقؼقل :مـ ذا افذي يدظقين
ؾلشتجقى فف؟ مـ ذا افذي يًلفـل ؾلظطقف؟ مـ ذا افذي يًتغػرين ؾلؽػر فف؟
حتك َي ْط ُؾ َع افػجر " ،ومعؾقم أكف ٓ جيقى افدظوء ويغػر افذكقب ويعطل ـؾ شوئؾ
شمفف إٓ اهلل ،وأمره ورمحتف ٓ تػعؾ صق ًئو مـ ذفؽ.
افرابع :كزول أمره ورمحتف ٓ تؽقن إٓ مـف ،وحقـئذ ؾفذا يؼتيض أن يؽقن هق
ؾقق افعومل ،ؾـػس تلويؾف يٌطؾ مذهٌف :وهلذا ؿول بعض افـػوة فٌعض ادثٌتغ :يـزل
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أمره ورمحتف :ؾؼول فف ادثًٌ :ؾؿؿـ يـزل؟ ! مو ظـدك ؾقق رء :ؾال يـزل مـف ٓ
ـٌرا ؾقفؿ.
أمر ،وٓ رمحي وٓ ؽر ذفؽ؟ ! ؾٌفً افـوذم وـون ً
اخلومس :أكف ؿد روي ذم ظدة أحوديٌ " :ثؿ يعرج " وذم فػظ " ثؿ يصعد ".
افًودس :أكف إذا ؿدر أن افـوزل بعض ادالئؽي ،وأكف يـودي ظـ اهلل ـام حرف
بعضفؿ فػظ احلديٌ ؾرواه " ُيـَ ِّز ُل " مـ افػعؾ افربوظل ادتعدي أكف يلمر مـود ًيو
يـودي :فؽون افقاجى أن يؼقل :مـ يدظق اهلل ؾقًتجقى فف؟ مـ يًلفف ؾقعطقف،
م ـ يًتغػره ؾقغػر فف؟ ـام ثًٌ ذم افصحقحغ  ،و مقضل موفؽ و مًـد أمحد بـ
حـٌؾ  ،وؽر ذفؽ ظـ أيب هريرة ـ ريض اهلل ظـف ـ ظـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وآفف
وشؾؿ أكف ؿول " :إذا أحى اهلل افعٌد كودى ذم افًامء :يوجزيؾ ،إين أحى ؾالكًو
ؾلحٌف ،ؾقحٌف جزيؾ ،ثؿ يـودي جزيؾ :إن اهلل حيى ؾالكو ؾلحٌقه ،ؾقحٌف أهؾ
افًامء ،ثؿ يقوع فف افؼٌقل ذم إرض " ،وؿول ذم افٌغض مثؾ ذفؽ.
ؾؼد بغ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افػرق بغ كداء اهلل وكداء جزيؾ ،ؾؼول ذم
كداء اهلل " :يو جزيؾ ،إين أحى ؾالكًو ؾلحٌف " ،وؿول ذم كداء جزيؾ " :إن اهلل حيى
ؾالكًو ؾلحٌقه "  ،وهذا مقجى افؾغي افتل هبو خقضٌـو ،بؾ ومقجى مجقع افؾغوت،
ؾنن وؿر ادتؽؾؿ ٓ يؼقفف إٓ ادتؽؾؿ .ؾلمو مـ أخز ظـ ؽره ؾنكام يليت بوشؿف
افظوهر ووامئر افغقٌي .وهؿ يؿثؾقن كداء اهلل بـداء افًؾطون ويؼقفقن :ؿد يؼول:
كودى افًؾطون ،إذا أمر ؽره بوفـداء ـ وهذا ـام ؿوفً اجلفؿقي ادحضي ذم تؽؾقؿ اهلل
دقشك :إكف أمر ؽره ؾؽؾؿف ،مل يؽـ هق ادتؽؾؿ ؾقؼول هلؿ :إن افًؾطون إذا أمر
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ؽره أن يـودي أو يؽؾؿ ؽره أو خيوضٌف :ؾنن ادـودي يـودي :معوذ افـوس ،أمر
افًؾطون بؽذا ،أو رشؿ بؽذا ٓ ،يؼقل :إين أكو أمرتؽؿ بذفؽ وفق تؽؾؿ بذفؽ
ٕهوكف افـوس وفؼوفقا :مـ أكً حتك تلمركو؟ ! وادـودي ـؾ فقؾي يؼقل " :مـ
يدظقين ؾلشتجقى فف؟ مـ يًلفـل ؾلظطقف؟ مـ يًتغػرين ؾلؽػر فف؟ " ـام ذم
ِ
افص َال َة
كدائف دقشك ظؾقف افًالم{ :إِكَّـِل َأكَو ا َُّ
هلل َٓ إِ َف َف إِ َّٓ َأكَو َؾ ْ
وظ ٌُدْ ِين َو َأؿ ِؿ َّ
غ} [افؼصص . ]51 :ومعؾقم
ف ِ ِذـ ِْري} [ضف ، ]04 :وؿول{ :إِ ِّين َأكَو اهللَُّ َر ُّب ا ْف َعودَ ِ َ
أن اهلل فق أمر مؾؽًو أن يـودي ـؾ فقؾي أو يـودي مقشك مل يؼؾ ادؾؽ " :مـ يدظقين
ؾلشتجقى فف؟ مـ يًلفـل ؾلظطقف؟ مـ يًتغػرين ؾلؽػر فف؟ " وٓ يؼقل ٓ :أشلل
ظـ ظٌودي ؽري.اهـ
وؿول افعالمي ابـ ظثقؿغ رمحف اهلل :وٓ يصح حتريػ معـوه إػ كزول أمره ،أو
رمحتف ،أو مؾؽ مـ مالئؽتف ،ؾنن هذا بوضؾ فقجقه:
إول :أكف خالف طوهر احلديٌٕ ،ن افـٌلَ ،ص َّذ اهللَُّ َظ َؾ ْق ِف وآفف َو َش َّؾ َؿ،
أووف افـزول إػ اهلل ،وإصؾ أن افقء إكام يضوف إػ مـ وؿع مـف أو ؿوم بف ؾنذا
سف إػ ؽره ـون ذفؽ حتريػو خيوفػ إصؾ.
افثوين :أن تػًره بذفؽ يؼتيض أن يؽقن ذم افؽالم رء حمذوف وإصؾ
ظدم احلذف.
افثوفٌ :أن كزول أمره أو رمحتف ٓ خيتص هبذا اجلزء مـ افؾقؾ ،بؾ أمره
ورمحتف يـزٓن ـؾ وؿً.
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ؾنن ؿقؾ :ادراد كزول أمر خوص ،ورمحي خوصي وهذا ٓ يؾزم أن يؽقن ـؾ
وؿً.
ؾوجلقاب :أكف فق ؾرض صحي هذا افتؼدير وافتلويؾ ،ؾنن احلديٌ يدل ظذ أن
مـتفك كزول هذا افقء هق افًامء افدكقو ،وأي ؾوئدة فـو ذم كزول رمحي إػ افًامء
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ،ظـفو؟!
افدكقو حتك خيزكو افـٌلَ ،ص َّذ ا َُّ
افرابع :أن احلديٌ دل ظذ أن افذي يـزل يؼقل« :مـ يدظقين ؾلشتجقى فف،
مـ يًلفـل ؾلظطقف ،مـ يًتغػرين ؾلؽػر ففش  .وٓ يؿؽـ أن يؼقل ذفؽ أحد
شقى اهلل تعوػ .اهـ مـ جمؿقع ؾتووى ورشوئؾ افعثقؿغ ()32 /4

اجلمع بني ىصوص علو اهلل تعاىل بذاته ،وىزوله إىل السامء الدىوا

ظؾق اهلل تعوػ مـ صػوتف افذاتقي افتل ٓ يؿؽـ أن يـػؽ ظـفو ،وهق ٓ يـوذم مو
جوءت بف افـصقص مـ كزوفف إػ افًامء افدكقو ،واجلؿع بقـفام مـ وجفغ:
إول :أن افـصقص مجعً بقـفام ،وافـصقص ٓ تليت بودحول ـام تؼدم.
افثوين :أن اهلل فقس ـؿثؾف رء ذم مجقع صػوتف ،ؾؾقس كزوفف ــزول ادخؾقؿغ
حتك يؼول :إكف يـوذم ظؾقه ويـوؿضف واهلل أظؾؿ .اهـ مـ جمؿقع ؾتووى ورشوئؾ
افعثقؿغ ()35 /4
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متى يبتدئ اللول ومتى ينتهي

افؾقؾ يٌتدئ مـ ؽروب افشؿس اتػوؿو فؽـ حصؾ اخلالف ذم اكتفوئف هؾ
يؽقن بطؾقع افػجر أو بطؾقع افشؿس :وافظوهر أن افؾقؾ افؼظل يـتفل بطؾقع
افػجر ،وافؾقؾ افػؾؽل يـتفل بطؾقع افشؿس .اهـ مـ جمؿقع ؾتووى ورشوئؾ
افعثقؿغ ()598 /8
هل يقال ينزل بذاته أم يكتفى بقوله ينزل

ؿول افعالمي ابـ افؼقؿ رمحف اهلل ـام ذم خمتك افصقاظؼ (ص)469 :
واختؾػ أهؾ افًـي ذم كزول افرب تٌورك وتعوػ ظذ ثالثي أؿقال:
أحدهو :أكف يـزل بذاتف ،وهق ؿقل اإلموم أيب افؼوشؿ افتقؿل وهق مـ أجؾ
افشوؾعقي فف افتصوكقػ ادشفقرة ـوحلجي ذم بقون ادحجي ،وـتوب افسؽقى
وافسهقى وؽرمهو ،وهق متػؼ ظذ إمومتف وجالفتف ،ؿول صقخـو :وهذا ؿقل
ضقائػ مـ أهؾ احلديٌ وافًـي وافصقؾقي وادتؽؾؿغ ،وروي ذم ذفؽ حديٌ
مرؾقع ٓ يثًٌ رؾعف.
وؿوفً ضوئػي مـفؿ ٓ :يـزل بذاتف ،وؿوفً ؾرؿي أخرى :كؼقل يـزل وٓ كؼقل
بذاتف وٓ بغر ذاتف ،بؾ كطؾؼ افؾػظ ـام أضؾؼف رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
وكًؽً ظام شؽً ظـف.
وؿول رمحف اهلل ـام ذم ادصدر ادذـقر (ص)443 :
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وـذفؽ مجقع مو أخز اهلل بف ظـ كػًف إكام هق خز ظـ ذاتف ٓ جيقز أن خيص
مـ ذفؽ إخٌور واحد افٌتي.
ؾوفًومع ؿد أحوط ظؾام بلن اخلز إكام هق ظـ ذات ادخز ظـف ،ويعؾؿ ادتؽؾؿ
بذفؽ مل حيتٍ أن يؼقل أكف بذاتف ؾعؾ وخؾؼ واشتقى ،ؾنن اخلز ظـ مًؿك اشؿف
وذاتف هذا حؼقؼي افؽالم ،وٓ يـكف إػ ؽر ذفؽ إٓ بؼريـي طوهرة تزيؾ افؾٌس
وتعغ ادراد ،ؾال حوجي بـو أن كؼقل :اشتقى ظذ ظرصف بذاتف ،ويـزل إػ افًامء
بذاتف ،ـام ٓ حيتوج أن كؼقل خؾؼ بذاتف وؿدر بذاتف وشؿع وتؽؾؿ بذاتف ،وإكام ؿول
أئؿي افًـي ذفؽ إبطوٓ فؼقل ادعطؾي.اهـ
إشكاالت عذ النزول وجواهبا

ؿول صقخ اإلشالم رمحف اهلل ذم ذح حديٌ افـزول ص :)68:وأمو ؿقل
ادعسض :إن افؾقؾ خيتؾػ بوختالف افٌؾدان وافػصقل ذم افتؼدم وافتلخر وافطقل
وافؼك.
ؾقؼول فف :اجلقاب ظـ هذا ـوجلقاب ظـ ؿقفؽ :هؾ خيؾق مـف افعرش ،أو ٓ
خيؾق مـف؟ وذفؽ أكف إذا جوز أكف يـزل وٓ خيؾق مـف افعرش ،ؾتؼدم افـزول وتلخره
وضقفف وؿكه ـذفؽ ،بـوء ظذ أن هذا كزول ٓ يؼوس بـزول اخلؾؼ.
وؿول رمحف اهلل ذم (ص :)016:وهبذا حيصؾ اجلقاب ظام احتٍ بف مـ ؿول :إن
ثؾٌ افؾقؾ خيتؾػ بوختالف افٌالد ـ وهذا ؿد احتٍ بف ضوئػي ـ وجعؾقا هذا ً
دفقال
ظذ مو يتلوفقن ظؾقف حديٌ افـزول .وهذا افذي ذـروه إكام يصح إذا جعؾ كزوفف
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مـ جـس كزول أجًوم افـوس مـ افًطح إػ إرض ،وهق يشٌف ؿقل مـ ؿول:
خيؾق افعرش مـف بحقٌ يصر بعض ادخؾقؿوت ؾقؿف وبعضفو حتتف! ؾنذا ؿدر
افـزول هؽذا ـون ممتـ ًعو.
وؿول رمحف اهلل (ص)002 :
ؾوفـزول اإلهلل فؽؾ ؿقم هق مؼدار ثؾٌ فقؾفؿ ،ؾقختؾػ مؼداره بؿؼودير
وأيضو ،ؾنكف إذا صور
افؾقؾ ذم افشامل واجلـقب ،ـام اختؾػ ذم ادؼق وادغربً .
ثؾٌ افؾقؾ ظـد ؿقم ،ؾٌعده بؾحظي ثؾٌ افؾقؾ ظـد مـ يؼورهبؿ مـ افٌالد ،ؾقحصؾ
أيضو ـ ظـد أوفئؽ إذا بؼل ثؾٌ
افـزول اإلهلل افذي أخز بف افصودق ادصدوق ـ ً
فقؾفؿ ،وهؽذا إػ آخر افعامرة اهـ
وشئؾ افعالمي افعثقؿغ رمحف اهلل :ـقػ كجؿع بغ حديٌ أيب هريرة ذم
افـزول ،وبغ افقاؿع إذ افؾقؾ ظـدكو مثال هنور ذم أمريؽو؟
ؾلجوب بؼقفف :شمافؽؿ ظـ احلديٌ افصحقح افذي رواه افشقخون وؽرمهو
مـ حديٌ أيب هريرة ريض اهلل ظـف أن افـٌل َص َّذ اهللَُّ َظ َؾ ْق ِف وآفف َو َش َّؾ َؿ ؿول« :يـزل
ربـو تٌورك وتعوػ ـؾ فقؾي إػ افًامء افدكقو حغ يٌؼك ثؾٌ افؾقؾ أخر يؼقل :مـ
يدظقين ؾلشتجقى فف ،مـ يًلفـل ؾلظطقف ،مـ يًتغػرين ؾلؽػر ففش  ،هذا فػظ
افٌخوري ذم بوب افدظوء وافصالة مـ آخر افؾقؾ .ؾتًلفقن ـقػ يؿؽـ اجلؿع بغ
هذا احلديٌ ،وبغ افقاؿع إذ افؾقؾ ظـدكو مثال هنور ذم أمريؽو.
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ؾجقابف :أكف ٓ إصؽول ذم ذفؽ بحؿد اهلل تعوػ حتك يطؾى اجلؿع ،ؾنن هذا
احلديٌ مـ صػو ت اهلل تعوػ افػعؾقي ،وافقاجى ظؾقـو كحق صػوت اهلل تعوػ شقاء
أـوكً ذاتقي ـوفقجف وافقديـ ،أم معـقيي ـوحلقوة وافعؾؿ ،أم ؾعؾقي ـوٓشتقاء ظذ
افعرش وافـزول إػ افًامء افدكقو ؾوفقاجى ظؾقـو كحقهو مو يع:
 - 0اإليامن هبو ظذ مو جوءت بف افـصقص مـ ادعوين واحلؼوئؼ افالئؼي بوهلل
تعوػ.
 - 2افؽػ ظـ حمووفي تؽققػفو تصقرا ذم افذهـ ،أو تعٌرا ذم افـطؼٕ :ن
ذفؽ مـ افؼقل ظذ اهلل تعوػ بال ظؾؿ .وؿد حرمف اهلل تعوػ ذم ؿقففُ { :ؿ ْؾ إِك ََّام َح َّر َم
ريب ا ْف َػق ِ
احل ِّؼ َو َأ ْن ت ْ ِ
اح َش َمو َط َف َر ِمـ َْفو َو َمو َب َط َـ َو ْ ِ
ُؼـُقا بِوهللَِّ َمو
َ ِّ َ َ
اإل ْث َؿ َوا ْف ٌَ ْغ َل بِ َغ ْ ِر ْ َ
هلل َمو َٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
ػ
َمل ْ ُيـ َِّز ْل بِ ِف ُش ْؾ َطوكًو َو َأ ْن َت ُؼق ُفقا َظ َذ ا َِّ
قن}  .وذم ؿقفف تعوػَ { :و َٓ َت ْؼ ُ
ِ ِ
َون َظـْ ُف َم ًْ ُئ ً
ك َوا ْف ُػ َما َد ـ ُُّؾ ُأو َف ِئ َؽ ـ َ
قٓ} .
َمو َف ْق َس َف َؽ بِف ظ ْؾ ٌؿ إِ َّن َّ
افً ْؿ َع َوا ْف ٌَ َ َ
وٕن اهلل تعوػ أظظؿ وأجؾ مـ أن يدرك ادخؾقق ــف صػوتف وـقػقتفو ،وٕن
افقء ٓ يؿؽـ إدراـف إٓ بؿشوهدتف ،أو مشوهدة كظره ،أو اخلز افصودق ظـف،
وـؾ ذفؽ مـتػ بوفـًٌي فؽقػقي صػوت اهلل تعوػ.
 - 5افؽػ ظـ متثقؾفو بصػوت ادخؾقؿغ شقاء ـون ذفؽ تصقرا ذم افذهـ،
أم تعٌرا ذم افـطؼ فؼقفف تعوػَ { :فقس ـ َِؿ ْثؾِ ِف َرء وهق ِ
قع ا ْف ٌَ ِص ُر} .
افًؿ ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
ؾنذا ظؾؿً هذا افقاجى كحق صػوت تعوػ ،مل يٌؼ إصؽول ذم حديٌ افـزول
وٓ ؽره مـ صػوت اهلل تعوػ وذفؽ أن افـٌل َص َّذ اهللَُّ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ أخز أمتف أن
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اهلل تعوػ يـزل إػ افًامء افدكقو حغ يٌؼك ثؾٌ افؾقؾ أخر خموضٌو بذفؽ مجقع أمتف
ذم مشورق إرض ومغورهبو ،وخزه هذا مـ ظؾؿ افغقى افذي أطفره اهلل تعوػ
ظؾقف ،وافذي أطفره ظؾقف وهق اهلل تعوػ ظومل بتغر افزمـ ظذ إرض ،وأن ثؾٌ
افؾقؾ ظـد ؿقم يؽقن كصػ افـفور ظـد آخريـ مثال وإذا ـون افـٌل َص َّذ اهللَُّ َظ َؾ ْق ِف
َو َش َّؾ َؿ خيوضى إمي مجقعو هبذا احلديٌ افذي خصص ؾقف كزول اهلل تٌورك وتعوػ،
بثؾٌ افؾقؾ أخر ؾنكف يؽقن ظومو جلؿقع إمي ،ؾؿـ ـوكقا ذم افثؾٌ أخر مـ
افؾقؾ حتؼؼ ظـدهؿ افـزول اإلهلل ،وؿؾـو هلؿ :هذا وؿً كزول اهلل تعوػ بوفـًٌي
إفقؽؿ ،ومـ مل يؽقكقا ذم هذا افقؿً ؾؾقس ثؿ كزول اهلل تعوػ بوفـًٌي إفقفؿ،
وافـٌل َص َّذ اهللَُّ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ حدد كزول اهلل تعوػ إػ افًامء افدكقو بقؿً خوص،
ؾؿتك ـون ذفؽ افقؿً ـون افـزول ،ومتك اكتفك اكتفك افـزول ،وفقس ذم ذفؽ أي
إصؽول .وهذا وإن ـون افذهـ ؿد ٓ يتصقره بوفـًٌي إػ كزول ادخؾقق فؽـ كزول
اهلل تعوػ فقس ــزول خؾؼف حتك يؼوس بف ،وجيعؾ مو ـون مًتحقال بوفـًٌي إػ
ادخؾقق مًتحقال بوفـًٌي إػ اخلوفؼ ،ؾؿثال إذا ضؾع افػجر بوفـًٌي إفقـو وابتدأ
ثؾٌ افؾقؾ بوفـًٌي إػ مـ ـوكقا ؽربو ؿؾـو :إن وؿً افـزول اإلهلل بوفـًٌي إفقـو ؿد
اكتفك .وبوفـًٌي إػ أوفئؽ ؿد ابتدأ ،وهذا ذم ؽويي اإلمؽون بوفـًٌي إػ صػوت اهلل
ِ
ِ ِِ
قع ا ْف ٌَ ِص ُر} .اهـ مـ جمؿقع
افًؿ ُ
ر ٌء َو ُه َق َّ
تعوػ ،ؾنن اهلل تعوػَ { :ف ْق َس ـَؿ ْثؾف َ ْ
ؾتووى ورشوئؾ افعثقؿغ ()203 /0
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وؿول رمحف اهلل :وأورد ادتلخرون افذيـ ظرؾقا أن إرض ـرويي وأن افشؿس
تدور ظذ إرض إصؽوٓ :ؿوفقا :ـقػ يـزل ذم ثؾٌ افؾقؾ؟ وثؾٌ افؾقؾ إذا اكتؼؾ
ظـ ادؿؾؽي افعربقي افًعقديي :ذهى إػ أوربو ومو ؿورهبو؟ أؾقؽقن كوزٓ دائام؟
ؾـؼقل :آمـ أوٓ بلن اهلل يـزل ذم هذا افقؿً ادعغ ،وإذا آمـً :فقس ظؾقؽ رء
وراء ذفؽ ٓ ،تؼؾ ـقػ؟ وـقػ؟ بؾ ؿؾ:إذا ـون ثؾٌ افؾقؾ ذم افًعقديي :ؾوهلل
كوزل ،وإذا ـون ذم أمريؽو ثؾٌ افؾقؾ :يؽقن كزول اهلل أيضو ،وإذا ضؾع افػجر:
اكتفك وؿً افـزول ذم ـؾ مؽون بحًٌف .اهـ مـ جمؿقع ؾتووى ورشوئؾ افعثقؿغ
()410 /8
إشكال آخر

هؾ يؾزم مـ افـزول احلرـي وآكتؼول
ؿول افعالمي ابـ افؼقؿ رمحف اهلل ـام ذم خمتك افصقاظؼ (ص)472 :
أمو افذيـ كػقا احلرـي وآكتؼول ،ؾنن كػقا مو هق مـ خصوئص ادخؾقق ؾؼد
أصوبقا وفؽـ أخطئقا ذم طـفؿ أن ذفؽ ٓزم مو أثٌتف فـػًف ،ؾلصوبقا ذم كػل
خصوئص ادخؾقؿغ وأخطئقا ذم طـفؿ أكف ٓزم مو أثٌتف فـػًف،...
وأمو افذيـ أمًؽقا ظـ إمريـ وؿوفقا ٓ :كؼقل يتحرك ويـتؼؾ ،وٓ كـػل
ذفؽ ظـف ،ؾفؿ أشعد بوفصقاب وآتٌوع ،ؾنهنؿ كطؼقا بام كطؼ بف افـص ،وشؽتقا
ظام شؽً ظـف،...
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ؾنن آكتؼول يراد بف اكتؼول اجلًؿ وافعرض مـ مؽون هق حمتوج إفقف إػ مؽون
آخر حيتوج إفقف ،وهق يؿتـع إثٌوتف فؾرب تعوػ ،وـذفؽ احلرـي إذا أريد هبو هذا
ادعـك امتـع إثٌوهتو هلل تعوػ ،ويراد بوحلرـي وآكتؼول حرـي افػوظؾ مـ ـقكف
ؾوظال ،واكتؼوفف أيضو مـ ـقكف ؽر ؾوظؾ إػ ـقكف ؾوظال.
ؾفذا ادعـك حؼ ذم كػًف ٓ يعؼؾ ـقن افػوظؾ إٓ بف ،ؾـػقف ظـ افػوظؾ كػل
حلؼقؼي افػعؾ وتعطقؾ فف.اهـ بوختصور.
إشكال آخر

ؿول صقخ آشالم رمحف اهلل ذم ذح حديٌ افـزول (ص)41 :
إذا كزل :هؾ خيؾق مـف افعرش أو ٓ خيؾق؟ هذه مًلفي أخرى تؽؾؿ ؾقفو أهؾ
اإلثٌوت.
ؾؿـفؿ مـ ؿول ٓ :خيؾق مـف افعرش  ،وكؼؾ ذفؽ ظـ اإلموم أمحد بـ حـٌؾ ذم
رشوفتف إػ ُم ًَدَّ د ،وظـ إشحوق بـ راهقيف ،ومحود بـ زيد ،وظثامن بـ شعقد
افدارمل ،وؽرهؿ.اهـ
وؿول رمحف اهلل (ص)34 :
وذم اجلؿؾي ،ؾوفؼوئؾقن بلكف خيؾق مـف افعرش ضوئػي ؿؾقؾي مـ أهؾ احلديٌ.
ومجفقرهؿ ظذ أكف ٓ خيؾق مـف افعرش ،وهق ادلثقر ظـ إئؿي ادعروؾغ بوفًـي،
ومل يـؼؾ ظـ أحد مـفؿ بنشـود صحقح وٓ وعقػ أن افعرش خيؾق مـف اهـ
وؿول رمحف اهلل (ص)63 :
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أهؾ احلديٌ ذم هذا ظذ ثالثي أؿقال:
مـفؿ مـ يـؽر أن يؼول :خيؾق ،أو ٓ خيؾق ،ـام يؼقل ذفؽ احلوؾظ ظٌد افغـل
وؽره.
ومـفؿ مـ يؼقل :بؾ خيؾق مـف افعرش ،وؿد صـػ ظٌد افرمحـ بـ مـده
مصـ ًػو ذم اإلكؽور ظذ مـ ؿول ٓ :خيؾق مـ افعرش.
وـثر مـ أهؾ احلديٌ يتقؿػ ظـ أن يؼقل :خيؾق أو ٓ خيؾق .ومجفقرهؿ ظذ
أكف ٓ خيؾق مـف افعرش .وـثر مـفؿ يتقؿػ ظـ أن يؼول :خيؾق أو ٓ خيؾق :فشؽفؿ
ذم ذفؽ ،وأهنؿ مل يتٌغ هلؿ جقاب أحد إمريـ ،وإمو مع ـقن افقاحد مـفؿ ؿد
ترجح ظـده أحد إمريـ
فؽـ يؿًؽ ذم ذفؽ :فؽقكف فقس ذم احلديٌ ودو خيوف مـ اإلكؽور ظؾقف.
وأمو اجلزم بخؾق افعرش ؾؾؿ يٌؾغـو إٓ ظـ ضوئػي ؿؾقؾي مـفؿ.
وافؼقل افثوفٌ ـ وهق افصقاب وهق ادلثقر ظـ شؾػ إمي وأئؿتفو ـ :إكف ٓ
يزال ؾقق افعرش ،وٓ خيؾق افعرش مـف ،مع دكقه وكزوفف إػ افًامء افدكقو ،وٓ
يؽقن افعرش ؾقؿف .وـذفؽ يقم افؼقومي ـام جوء بف افؽتوب وافًـي ،وفقس كزوفف
ــزول أجًوم بـل آدم مـ افًطح إػ إرض ،بحقٌ يٌؼك افًؼػ ؾقؿفؿ ،بؾ
اهلل مـزه ظـ ذفؽ
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وؿول رمحف اهلل (ص)99 :
وأصؾ هذا :أن ؿربف ـ شٌحوكف ـ ودكقه مـ بعض خمؾقؿوتف ٓ ،يًتؾزم أن ختؾق
ذاتف مـ ؾقق افعرش ،بؾ هق ؾقق افعرش ،ويؼرب مـ خؾؼف ـقػ صوء ،ـام ؿول
ذفؽ مـ ؿوفف مـ افًؾػ.
وشئؾ افعالمي ابـ بوز رمحف اهلل ـام ذم جمؿقع افػتووى فف ( )599/28ـقػ
كرد ظذ مـ ؿول :إكؽؿ تؼقفقن :إن اهلل يـزل إػ افًامء افدكقو بوفثؾٌ إخر مـ
افؾقؾ وإن ذفؽ يؼتيض ترـف افعرشٕ :ن ثؾٌ افؾقؾ إخر فقس ذم وؿً واحد
ظذ أهؾ إرض؟
ؾلجوب رمحف اهلل  :هذا ـالم رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾفق افؼوئؾ ظؾقف
افصالة وافًالم« :يـزل ربـو تٌورك وتعوػ إػ افًامء افدكقو ـؾ فقؾي حغ يٌؼك ثؾٌ
افؾقؾ أخر ؾقؼقل :مـ يدظقين ؾلشتجقى فف ،مـ يًلفـل ؾلظطقف ،مـ يًتغػرين
ؾلؽػر فف ،حتك يـػجر افػجر ش  .متػؼ ظذ صحتف ،وؿد بغ افعؾامء أكف كزول يؾقؼ
بوهلل وفقس مثؾ كزوفـو ٓ ،يعؾؿ ـقػقتف إٓ هق شٌحوكف وتعوػ ،ؾفق يـزل ـام يشوء
وٓ يؾزم مـ ذفؽ خؾق افعرش ؾفق كزول يؾقؼ بف جؾ جالفف ،وافثؾٌ خيتؾػ ذم
أكحوء افدكقو وهذا رء خيتص بف تعوػ ٓ يشوبف خؾؼف ذم رء مـ صػوتف ـام ؿول
ِ
ِ ِِ
غ
قع ا ْف ٌَ ِص ُر} وؿول جؾ وظالَ { :ي ْع َؾ ُؿ َمو َب ْ َ
افًؿ ُ
ر ٌء َو ُه َق َّ
شٌحوكفَ { :ف ْق َس ـَؿ ْثؾف َ ْ
َأي ِدهيِؿ ومو َخ ْؾ َػفؿ و َٓ ُ ِ
حيق ُط َ
قن بِ ِف ِظ ْؾ ًام} وؿول ظزوجؾ ذم آيي افؽردَ { :و َٓ
ُ ْ َ
ْ ْ َ َ
ُحيِق ُط َ
ق ٍء ِم ْـ ِظ ْؾ ِؿ ِف إِ َّٓ بِ َام َصو َء} وأيوت ذم هذا ادعـك ـثرة وهق شٌحوكف
قن بِ َ ْ
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أظؾؿ بؽقػقي كزوفف ،ؾعؾقـو أن كثًٌ افـزول ظذ افقجف افذي يؾقؼ بوهلل ،ومع ـقكف
اشتقى ظذ افعرش ،ؾفق يـزل ـام يؾقؼ بف ظز وجؾ فقس ــزوفـو ،إذا كزل ؾالن
مـ افًطح خال مـف افًطح ،وإذا كزل مـ افًقورة خؾً مـف افًقورة ،ؾفذا ؿقوس
ؾوشد ففٕ :كف شٌحوكف ٓ يؼوس بخؾؼف ،وٓ يشٌف خؾؼف ذم رء مـ صػوتف.اهـ
وشئؾ افعالمي ابـ ظثقؿغ رمحف اهلل  :هؾ يًتؾزم كزول اهلل  -ظز وجؾ  -أن
خيؾق افعرش مـف أو ٓ؟
ؾلجوب بؼقفف :كؼقل :أصؾ هذا افًمال تـطع ،وإيراده ؽر مشؽقر ظؾقف
مقردهٕ ،كـو كًلل هؾ أكً أحرص مـ افصحوبي ظذ ؾفؿ صػوت اهلل؟ إن ؿول:
كعؿ ؾؼد ـذب .وإن ؿول .ٓ :ؿؾـو :ؾؾقًعؽ مو وشعفؿ ،ؾفؿ مو شلفقا افرشقل
َص َّذ اهللَُّ َظ َؾ ْق ِف وآفف َو َش َّؾ َؿ وؿوفقا :يو رشقل اهلل إذا كزل هؾ خيؾق مـف افعرش؟ ومو
فؽ وهلذا افًمال ،ؿؾ :يـزل واشؽً .خيؾق مـف افعرش أو مو خيؾق ،هذا فقس
إفقؽ ،أكً ملمقر بلن تصدق اخلز وٓ شقام مو يتعؾؼ بذات اهلل وصػوتفٕ :كف أمر
ؾقق افعؼقل ؾنذا كؼقل :هذا افًمال تـطع أصال ٓ يرد ،وـؾ إكًون يريد إدب
ـام تلدب افصحوبي مع رشقل اهلل َص َّذ اهللَُّ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ؾنكف ٓ يقرده ،ؾنذا ؿدر أن
صخصو ابتع بلن وجد افعؾامء بحثقا ذم هذا واختؾػقا ؾقف ،ؾؿـفؿ مـ يؼقل :خيؾق،
ومـفؿ مـ يؼقل ٓ :خيؾق ،ومـفؿ مـ تقؿػ ،ؾوفًٌقؾ إؿقم ذم هذا هق افتقؿػ،
ثؿ افؼقل بلكف ٓ خيؾق مـف افعرش ،وأوعػ إؿقال افؼقل بلكف خيؾق مـف افعرش،
ؾوفتقؿػ أشؾؿفو وفقس هذا ممو جيى ظؾقـو افؼقل بفٕ :ن افرشقل َص َّذ اهللَُّ َظ َؾ ْق ِف
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وآفف َو َش َّؾ َؿ مل يٌقـف وافصحوبي مل يًتػنوا ظـف ،وفق ـون هذا ممو جيى ظؾقـو أن
كعتؼده فٌقـف اهلل ورشقفف بلي ضريؼ ،وكحـ كعؾؿ أكف أحقوكو يٌغ افرشقل َص َّذ اهللَُّ
َظ َؾ ْق ِف وآفف َو َش َّؾ َؿ احلؼ مـ ظـده ،وأحقوكو يتقؿػ ؾقـزل افقحل ،وأحقوكو يليت
أظرايب ؾقًلل ظـ رء ،وأحقوكو يًلل افصحوبي أكػًفؿ ظـ افقء ،ـؾ هذا مل
يرد ذم هذا احلديٌ ،ؾن ًذا فق تقؿػـو وؿؾـو :اهلل أظؾؿ ؾؾقس ظؾقـو شٌقؾ ٕن هذا هق
افقاؿع.اهـ مـ جمؿقع ؾتووى ورشوئؾ افعثقؿغ ()214 /0
إشكال آخر

شئؾ افعالمي افعثقؿغ رمحف اهلل  :هؾ إذا كزل تؼؾف افًامء؟
ؾلجوب بؼقفف :هذا ٓ يؽقنٕ ،كؽ فق ؿؾً :إن افًامء تؼؾف فزم أكف يؽقن
حمتوجو إفقفو ،ـام تؽقن أكً حمتوجو إػ افًؼػ إذا أؿؾؽ ،ومعؾقم أن اهلل ؽـل ظـ
ـؾ رء ،وأن ـؾ رء حمتوج إػ اهلل ،ؾنذا كجزم بلن افًامء ٓ تؼؾفٕ ،هنو فق أؿؾتف
فؽون حمتوجو إفقفو وهذا مًتحقؾ ظذ اهلل ظز وجؾ .اهـ مـ جمؿقع ؾتووى
ورشوئؾ افعثقؿغ ()213 /0
إشكال آخر

شئؾ افعالمي ابـ ظثقؿغ رمحف اهلل  :هؾ افًامء افثوكقي ؾام ؾقؿفو تؽقن ؾقؿف إذا
كزل إػ افًامء افدكقو؟
ؾلجوب بؼقفف ،ٓ :وكجزم هبذا ٕكـو فق ؿؾـو بنمؽون ذفؽ فٌطؾً صػي افعؾق،
وصػي افعؾق ٓزمي هلل ،وهل صػي ذاتقي ٓ تـتػل ظـ اهلل وٓ يؿؽـ أن يؽقن رء
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ؾقؿف .حقـئذ يٌؼك اإلكًون مـٌفتو ـقػ يـزل إػ افًامء افدكقو وٓ تؼؾف وٓ تؽقن
افًاموات إخرى ؾقؿف هؾ يؿؽـ هذا؟! اجلقاب :إذا ــً مـٌفتو مـ هذا ؾنكام
تـٌفً إذا ؿًً صػوت اخلوفؼ بصػوت ادخؾقق ،صحقح أن ادخؾقق إذا كزل إػ
ادصٌوح صور افًطح ؾقؿف وصور شطح ادصٌوح يؼؾف ،فؽـ اخلوفؼ ٓ يؿؽـ أن
يؼوس بخؾؼف ،ؾال تؼؾ :ـقػ؟ ومل؟
ؾنذا هذان افًمآن :هؾ افًامء تؼؾف؟
اجلقابٕ ٓ :كؽ إن ؾروً هذا فزم أن يؽقن اهلل حمتوجو إػ افًامء ،واهلل
تعوػ ؽـل ظـ ـؾ رء ،وـؾ رء حمتوج إفقف.
وافًمال افثوين :هؾ تؽقن افًاموات ؾقؿف مو ظدا افًامء افدكقو؟
اجلقابٕ :ٓ :كؽ فق ؾ روً ذفؽ فزم اكتػوء صػي افعؾق هلل مع أن افعؾق مـ
صػوت اهلل افذاتقي افتل ٓ يـػؽ ظـفو.
ؾوفًمال هذا مـ أصؾف بدظي ـام ؿول موفؽ فؾذي شلفف ظـ آشتقاء ـقػ
اشتقى؟ ؿول" :افًمال ظـف بدظي " يعـل ٕكف مو شلل افصحوبي ظـف ،ؾلكً أن
ابتدظً ذم ديـ اهلل حقٌ شلفً ظـ أمر ديـل مو شلل ظـف افصحوبي وهؿ أؾضؾ
مـؽ ،وأحرص مـؽ ظذ افعؾؿ بصػوت اهلل ،فؽـ مع ذفؽ فق ؿول :أكو يًوورين
افؼؾؼ أخشك أن أظتؼد بصػوت اهلل مو ٓ جيقز ،ؾٌقـقا يل وأكؼذوين ،ؾحقـئذ كٌغ فف
ٕن اإلكًون ؿد يٌتذ بؿثؾ هذه إمقر ،ويلتقف افشقطون ويقشقس فف ،ويؼقل:
ـقػ؟ وـقػ؟ حتك يمدي بف إػ أحد حمذوريـ :إمو افتؿثقؾ ،وإمو افتعطقؾ ،ؾنذا
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جوءكو يًلل ويؼقل :أكؼذوين مو زال هذا يسدد ذم خوضري مو يؽػقـل أن تؼقفقا:
بدظي ـقػ أذهى مو ذم خوضري وؿؾٌل .كؼقل :كٌغ فؽ .اهـ مـ جمؿقع ؾتووى
ورشوئؾ افعثقؿغ ()216 /0
هذا مو ين اهلل تعوػ مجعف مـ مًوئؾ افـزول تتؿقام فػوئدة هذا افؽتوب ادٌورك
فإلموم افدارؿطـل رمحف اهلل أشلل اهلل تعوػ أن يـػع هبو واحلؿد هلل رب افعودغ.
ـتٌف أبق ظٌد اهلل ظٌد افرمحـ بـ ظٌد ادجقد افشؿري ذم  9صػر  0441هـ
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كص الؽتمب
الر ِحق ِم
الر ْ َ
مح ِن َّ
بِ ْس ِم اهللَِّ َّ
هلل َظ َذ َش ِّق ِدكَو ُحم َ َّؿ ٍد َوآف ِ ِف َو َٓ َح ْق َل َو َٓ ُؿ َّق َة إِ َّٓ بِوهللَِّ.
َو َص َّذ ا َُّ
هلل ُحمَؿدُ بـ َظٌ ِد ا ْفٌ ِ
ِ
افشق ُخ ْ ِ
وؿل ْب ِـ ا ْف َػ َر ِج افدُّ ِ
ور ُّي
اجلؾ ُقؾ اف ِّث َؼ ُي َأ ُبق َظ ٌْد ا َِّ َّ ْ ُ ْ َ
زكَو َّ ْ
َ
َأ ْخ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َخ ًِ ِامئ ٍَيَ ،ؿ َولَ :أكَو َأ ُبق َبؽ ٍْر
ؼ َو َ ْ
يض اهللَُّ َظـْ ُف ،بِؼ َرا َءيت َظ َؾ ْقف َؾ َل َؿ َّر بِف ذم َص َػ َر َأ َحدَ َظ َ َ
َر َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ؼ َ
ان ِؿ َرا َء ًة َظ َؾ ْق ِفَ ،ؾ َل َؿ َّر بِ ِف بِ ِؼ َرا َء ِة
ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ٌْد ادَْؾؽ ْب ِـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ َظ ٌْد اهللَِّ ْب ِـ بِ ْ َ
احلً ِـ ب ِـ ُحمَؿ ٍد افـُّعام ِين ِذم َصف ِر ربِق ٍع ْإَو ِل ِمـ شـ َِي ِش ٍ
غ َو َأ ْر َب ِع ِامئ ٍَي َؿ َول:
ً َو َأ ْر َب ِع َ
َّ
َْ َ ْ
ْ َ
ْ َ
َّ
ْ َ ِّ
ِ
احلً ِـ َظ ِع بـ ُظؿر ب ِـ َأ ْمحَدَ افدَّ ار ُؿ ْطـِل ْ ِ
افش ْق ُخ ْ ِ
زكَو َّ
هلل
يض ا َُّ
ُّ ْ ُ َ َ ْ
ُّ َ
َ
اإل َمو ُم َأ ُبق ْ َ َ
َأ ْخ َ َ
احلوؾ ُظ َر َ

ِ
افر َوا َي ِي َظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ،إِ َّن اهللََّ َت ٌَ َور َك َو َت َع َوػ َيـ ِْز ُل ِذم
َظـْ ُف َؿ َول :ذـ ُْر ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
غ.
افً ِوئؾِ َ
ـ ُِّؾ َف ْق َؾي إِ َػ َش َامء افدُّ ْك َقو َؾ َق ْغػ ُر ف ْؾ ُؿ ًْ َت ْغػ ِر َ
يـ َو ُي ْعطل َّ
ر ا ْد ْؤ ِمنِنيَ َع ِِل ب ِن َأ ِِب َصال ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل َع َل ْو ِه
الر َوا َية َع ْن َأم ِ ُ
ذك ُْر ِّ
ِّ ْ
اَّلل َعنْ ُه َع ِن النهبِ ِّي َص هذ ُ
ِض ه ُ
ب َر َ
َو َس هل َم

 - 0حدَّ َثـَو َأبق بؽ ِْر بـ َظٌ ِد اهللَِّ ب ِـ ُحمَؿ ِد ب ِـ ِزي ٍ
ود افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قر ُّي ا ْف َػ ِؼق ُف َؿ َول :ثـو
َّ ْ َ
ْ
ُ َ ْ ُ ْ
َ
ِ
َأ ْمحَدُ ْب ُـ َمـ ُْص ٍ
قؿ ْب ِـ َش ْع ٍد َؿ َول :ثـو َأ ِيبَ ،ظ ْـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ
قر َؿ َول :ثـو َي ْع ُؼ ُ
قب ْب ُـ إِ ْب َراه َ
وق َؿ َولَ :حدَّ َثـِل َظؿلَ ،ظ ْـ ُظ ٌَ ْق ِد اهللَِّ ْب ِـ َأ ِيب راؾِ ٍع م ْق َػ رش ِ
إِ ْش َح َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ
َ ُ
َ
َ
ِّ
َظ َؾق ِف وش َّؾؿَ ،ظـ َأبِ ِقفَ ،ظـ َظ ِع ب ِـ َأ ِيب َضوف ِ ٍ ِ
هلل َظـْ ُف َظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف
يض ا َُّ
ْ ِّ ْ
ْ َ َ َ ْ
ى َر َ
يٌ َؿٌ َؾفَ " :فق َٓ َأ ْن َأ ُص َّؼ َظ َذ ُأمتِل ََٕمر ُهتؿ بِوفًق ِ
وش َّؾؿ ِم ْث َؾ ح ِد ٍ
اك ِظـْدَ ـ ُِّؾ
َ ْ ُ ْ ِّ َ
ْ
ْ ُ
َ
َّ
َ َ َ
ص َال ٍة ،و َأ َّخر ُت ا ْف ِع َشوء إِ َػ ُث ُؾ ِ
ٌ اف َّؾ ْق ِؾ ْإَ َّو ِلَ ،ؾنِ َّك ُف إِ َذا َم َه ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ َه ٌَ َط اهللَُّ َظ َّز
َ
َ
َ ْ
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افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َؾ ْؿ َي َز ْل ُهـ َ
َوك َحتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُر َؾ َق ُؼ ُ
قلَ :أ َٓ َش ِوئ ٌؾ ُي ْع َطك،
َو َج َّؾ إِ َػ َّ
ِ
ِ
ِ
ى َي ًْ َت ْغ ِػ ُر َؾ ُق ْغ َػ َر َف ُف" 0
قؿ َي ًْت َْشػلَ ،أ َٓ ُم ْذك ٌ
جي ُ
َأ َٓ َدا ٍع ُ َ
وبَ ،أ َٓ َشؼ ٌ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0صحقح فغره وهذا إشـود حًـ ظٌداهلل بـ حمؿد بـ زيود هقابـ واصؾ بـ مقؿقن أبقبؽر افـقًوبقري
ذـره ابـ ظًوـر ذم "توريخ دمشؼ")085/52(.وكؼؾ ظـ افدارؿطـل أكف ؿول :مورأيً
أحػظ مـ أيب بؽر افـقًوبقري  .وفف ترمجي ذم توريخ بغداد ( )021/01وذم افًر( )63/03وأمحد بـ
مـصقر هق ابـ راصد احلـظع ادؾؼى بزاج ؿول أبقحوتؿ :صدوق اهـ مـ هتذيى افتفذيى.
ويعؼقب بـ إبراهقؿ بـ شعد هق ابـ إبراهقؿ بـ ظٌد افرمحـ بـ ظقف افزهري ؿول ابـ معغ :ثؼي
وـذفؽ ؿول ابـ شعد وؿول أبق حوتؿ :صدوق اهـ مـ افتفذيى وأبقه هق إبراهقؿ بـ شعد ابـ إبراهقؿ بـ
ظٌد افرمحـ بـ ظقف وثؼف أمحد وابـ معغ وأبق حوتؿ ـام ذم افتفذيى وحمؿد بـ إشحوق حًـ احلديٌ إذا
سح بوفتحديٌ وهق ؿد سح وظؿف هق ظٌد افرمحـ بـ يًور وثؼف ابـ معغ ـام ذم اجلرح وافتعديؾ
(ٓ )510/2/2بـ أيب حوتؿ رمحف اهلل وظٌقد اهلل بـ أيب راؾع هق اددين وثؼف أبق حوتؿ واخلطقى ـام ذم
افتفذيى وأبقه صحويب جؾقؾ ريض اهلل ظـف.
وأخرجف أمحد ( )021/0وافدارمل ذم افًــ ()950/2ط :دار ابـ حزم وظثامن بـ شعقد افدارمل
ذم افرد ظذ اجلفؿقي ( )055وافٌزار ـام ذم ـشػ إشتور ( )490وافطزاين ذم إ وشط ( )0261مـ ضرق
ظـ ابـ إشحوق بف وفف صوهد مثؾف ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف ظـد افدارمل ذم افرد ظذ اجلفؿقي ()050
مـ ضريؼ حمؿد بـ إشحوق ظـ شعقد ادؼزي ظـ ظطوء مقػ أم صٌقي ظـ أيب هريرة مرؾقظو وهذا إشـود
وعقػ ابـ إشحوق مدفس وؿد ظـعـ وظطوء مل يرو ظـف ؾقام ذـر ذم افتفذيى إٓ شعقد ادؼزي وذـر
احلوؾظ ذم افتفذيى ذم ترمجتف أن هذ احلديٌ خمتؾػ ذم إشـوده وأخرجف أبق يعذ ( )6376مـ ضريؼ ابـ
إشحوق ظـ شعقد بـ أيب شعقد ظـ أيب هريرة مرؾقظو بنشؼوط ظطوء وفؽـ ٓيزال ؾقف ظـعـي ابـ إشحوق
وفؽـ احلديٌ يرتؼل هبذا إػ افصحقح فغره.
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 - 2حدَّ َثـَو َأبق شف ٍؾ َأ ْمحَدُ بـ ُحمَؿ ِد ب ِـ َظٌ ِد اهللَِّ ب ِـ ِزي ٍ
ود َؿ َول :أكو إِ ْش َام ِظ ُقؾ ْب ُـ
ْ َ
ْ ُ َّ ْ ْ
ُ َ ْ
َ
ِ
إِ ْش َح َ
قؿ ْب ِـ َش ْع ٍد َؿ َول:
وق َؿ َولَ :أ ْك ٌَ َل َظ ِ ُّع ْب ُـ َظ ٌْ ِد ا َِّ
هلل َؿ َول :أكو َي ْع ُؼ ُ
قب ْب ُـ إِ ْب َراه َ
وقَ ،حدَّ َثـَو َأ ْمحَدُ ْب ُـ ُحمَؿ ِد ْب ِـ َأ ِيب افر َج ِ
َحدَّ َثـِل َأ ِيبَ ،ظ ْـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ إِ ْش َح َ
ول َؿ َول :ثـو
ِّ
َّ
ش َؾ ْقام ُن ْب ُـ يقشػ ْ ِ
اين َؿ َول :ثـو َش ِعقدُ ْب ُـ َب ِزيعٍَ ،ظ ْـ ا ْب ِـ إِ ْش َح َ
وق َؿ َولَ :حدَّ َثـِل
َ
ُ َ
احل َّر ُّ
مح ِـ ْب ُـ َي ًَ ٍ
ورَ ،ظ ْـ ُظ ٌَ ْق ِد اهللَِّ ْب ِـ َأ ِيب َراؾِعٍَ ،ظ ْـ َظ ِ ِّع ْب ِـ َأ ِيب َضوف ِ ٍ
ى َؿ َول:
افر ْ َ
َظ ٌْدُ َّ
ِ
ٍ
َش ِؿ ْع ًُ َر ُش َ
احل ِد َ
يٌ
قل ا َِّ
هلل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َش ْعدُ ونَ :ك َؼ ْؾ ًُ َه َذا ْ َ
قلَ " :فق َٓ َأ ْن َأ ُص َّؼ َظ َذ ُأمتِل ََٕمر ُهتؿ بِوفًق ِ
ِ
احل ًَ ِـ افدَّ َار ُؿ ْطـ ِ ِّل َي ُؼ ُ
اك
َ ْ ُ ْ ِّ َ
ْ
َّ
م ْـ َخ ِّط َأ ِيب ْ َ
ِظـْدَ ـ ُِّؾ ص َال ٍة و ََٕ َّخر ُت ا ْف ِع َشوء ْأ ِخر َة إِ َػ ُث ُؾ ِ
ٌ اف َّؾ ْق ِؾ ْإَ َّو ِلَ ،ؾنِ َّك ُف إِ َذا َم َه ُث ُؾ ٌُ
َ
َ
َ
َ
ْ
اف َّؾ ْق ِؾ ْإَ َّو ُل َه ٌَ َط اهللَُّ إِ َػ َش َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َؾ ْؿ َي َز ْل ُهـ َ
َوك َحتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُرَ ،ؾ َق ُؼ ُ
قل
ِ
ِ
ِ
0
وِض ْب ُـ ا ُْد َق ِّر ِع
جي ُ
ا ْف َؼوئ ُؾَ :أ َٓ َشوئ ٌؾ َؾ ُق ْع َطك ُش ْم َف ُفَ ،أ َٓ َدا ٍع ُ َ
وب "َ .ؿو ُفقاَ :و َحدَّ َثـَو ُحم َ ُ
ٍ0
َؿ َولَ :ؿ َول ْإَ ْظ َؿ ُش َو َأ َرى َأ َبو ُش ْػ َق َ
ون َذـ ََر ُهَ ،ظ ْـ َجوبِ ٍر َأ َّك ُف َؿ َولَ :ذف ِ َؽ ِذم ـ ُِّؾ َف ْق َؾي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده حًـ أبق شفؾ أمحد بـ حمؿد بـ ظٌد اهلل بـ زيود وهق ابـ ظٌود افؼطون وثؼف افدارؿطـل ـام
ذم توريخ بغداد ( ) 094/6فؾخطقى وإشامظقؾ بـ إشحوق هق ابـ إشامظقؾ بـ محود بـ زيد افؼويض ؿول
ابـ أيب حوتؿ ذم اجلرح وافتعديؾ ( )038/0/0ثؼي صدوق وؿول اخلطقى ذم توريخ بغداد ()284/6
وـون إشامظقؾ ؾووالظودو متؼـو ؾؼقفو وظع بـ ظٌد اهلل هق ابـ ادديـل ثؼي ثًٌ إموم أظؾؿ أهؾ ظكه
بوحلديٌ وظؾؾف ا.هـ مـ افتؼريى ويعؼقب بـ إبراهقؿ وأبقه وابـ إشحؼ تؼدمقا ذم اإلشـود افذي ؿٌؾ
هذا وأمحد بـ حمؿد هق ابـ إبراهقؿ بـ آدم بـ أيب افرجول مـ مشويخ افدارؿطـل شئؾ ظـف ؾؼول :موظؾؿـو
إٓ خرا ا.هـ مـ توريخ بغداد ( )586-583/4وشؾقامن بـ يقشػ صقابف ابـ شقػ احلراين ؾفق افذي

يروي ظـ شعقد بـ بزيع ـام ذم إكًوب فؾًؿعوين مودة احلراين وؿد وثؼف افـًوئل ـام ذم افتفذيى وشعقد =
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ِ
ِ
ِ
ك َؿ َول :كو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َوـِق ٍع َؿ َول :ثـو
َ - 5حدَّ َثـَو َظ ُّع ْب ُـ َظ ٌْد اهللَِّ ْب ِـ ا ْف َػ ْض ِؾ بِؿ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ًَ ْ ِ
غ ْب ِـ
قشك ْب ِـ َج ْع َػ ِر ْب ِـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ َظ ِّع ْب ِـ ْ ُ
قؿ ْب ِـ ُم َ
ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ إِ ْش َامظ َقؾ ْب ِـ إِ ْب َراه َ
ِ
َظ ِ ِّع ْب ِـ َأ ِيب َضوف ِ ٍ
قشكَ ،ظ ْـ َأبِ ِقفَ ،ظ ْـ َجدِّ ِه
احل ًَ ْ ُ
غ ْب ُـ ُم َ
ىَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـل َظ ُّؿ َأ ِيب ْ ُ
ِ
ِ
ٍ
احل ًَ ْ ِ
غَ ،ظ ْـ َظ ِ ٍّع َؿ َولَ :ؿ َول َر ُش ُ
قل اهللَِّ َص َّذ
َج ْع َػ ِر ْب ِـ ُحم َ َّؿدَ ،ظ ْـ َأبِقفَ ،ظ ْـ َظ ِّع ْب ِـ ْ ُ
مجع ٍي ِمـ َأو ِل اف َّؾق ِؾ إِ َػ ِ
ِ
ِ
آخ ِر ِه،
ْ
اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ« :إِ َّن اهللََّ َظ َّز َو َج َّؾ َيـ ِْز ُل ِذم ُـ ِّؾ َف ْق َؾي ُ ُ َ ْ َّ
ٌ ْأ ِخ ِر ِمـ اف َّؾق ِؾَ ،ؾق ْلمر م َؾؽًو يـ ِ
افًامء افدُّ ْكقو ،و ِذم ش ِوئ ِر اف َّؾق ِويل ِذم اف ُّث ُؾ ِ
َودي َه ْؾ ِم ْـ
َ ُُ َ ُ
َ ْ
َ
َ َ َ
َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َش ِوئ ٍؾ َؾ ُل ْظ ِط َق ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ ت َِوئ ٍ
ى
ُقب َظ َؾ ْقفَ ،ه ْؾ م ْـ ُم ًْ َت ْغػ ٍر َؾ َل ْؽػ َر َف ُفَ ،يو َضوف َ
ى َؾ َلت َ
ِ
ِ
ْ
ك2ش
اخلَ ْ ِر َأ ْؿٌِ ْؾَ ،و َيو َضوف َ
افؼ َأ ْؿ ْ
ى َّ ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـ بزيع ؿول أبق زرظي :صدوق ـام ذم اجلرح وافتعديؾ ( )8/0/2وابـ إشحوق ومـ بعده تؼدمقا ذم
اإلشـود افذي ؿٌؾ هذا وأخرجف أبقيعذ ( )6376واخلطقى ذم توريخ بغداد ( )233/4مـ ضريؼ ابـ
إشحوق ؿول حدثـل ظؿل ظٌد افرمحـ بـ يًور ظـ ظٌقد اهلل بـ أيب راؾع ظـ ظع بـ أيب ضوفى مرؾقظو.
 0إشـوده حًـ حموِض بـ ادقرع مسجؿ ذم افتفذيى وهق حًـ احلديٌ وإظؿش هقشؾقامن بـ
مفران إموم معروف وأبق شػقون هق ضؾحي بـ كوؾع صدوق ـام ذم افتؼريى وأخرجف ابـ خزيؿي ذم
"افتقحقد" ( )090وافالفؽوئل ذم ذح أصقل آظتؼود ()735مـ ضريؼغ ظـ حموِض بـ ادقرع بف إٓ أكف
وؿع ذم مطٌقع افالفؽوئل بدل أيب شػقون أبق إشحوق وهق خطل واهلل أظؾؿ .
 2إشـوده وعقػ جلفوفي احلًغ بـ مقشك ومـ أجؾ آكؼطوع بغ ظع بـ احلًغ وجده ظع بـ أيب
ضوفى ريض اهلل ظـف ؾنكف مل يد رـف ؿوفف أبق زرظي ـام ذم حتػي افتحصقؾ وظع بـ ظٌداهلل بـ افػضؾ هق ابـ
افعٌوس أبق احلًغ افٌغدادي وثؼف اخلطقى ذم توريخ بغداد ( )6/02وحمؿد بـ وـقع هق حمؿد بـ خؾػ بـ
حقون بـ صدؿي ادعروف بقـقع مسجؿ ذم توريخ بغداد ()256/3ؿول ظـف اخلطقى :ـون ظودو ؾووال ظورؾو

بوفًر وأيوم افـوس وأخٌورهؿ وفف مصـػوت ـثرة ثؿ كؼؾ ظـ افدار ؿطـل أكف ؿول :ـون ؾووال كٌقال ؾصقحو =
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ِ
ِ
الر َوا َي ِة َع ْن ُج َب ْ ِ
اهلل َع َلوْ ِه َو َس هل َم ِِف َذل ِ َك
ذك ُْر ِّ
ر ْب ِن ُم ْطع ٍم َع ِن النهبِ ِّي َص هذ ُ

 - 4حدَّ َثـَو َأبق ُظٌق ٍد ا ْف َؼ ِ
افض ٌِّ ُّل َؿ َول :ثـو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ إِ ْشؽ ٍ
َوب،
وش ُؿ ْب ُـ إِ ْش َام ِظ َقؾ َّ
ُ َْ
َ
َؿ َول :ثـو ُيقك ُُس ْب ُـ ُحم َ َّؿ ٍدَ ،و َظ َّػ ُ
محو ُد ْب ُـ َش َؾ َؿ َيَ ،ظ ْـ َظ ْؿ ِرو ْب ِـ
ون ْب ُـ ُم ًْؾِ ٍؿ َؿ َوٓ :ثـو َ َّ

ِديـ ٍَورَ ،ظ ْـ كَوؾِ ِع ْب ِـ ُج ٌَ ْ ِر ْب ِـ ُم ْط ِع ٍؿَ ،ظ ْـ َأبِ ِقفَ ،أ َّن َر ُش َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ
ٍ
افً َام ِء افدُّ ْك َقوَ ،ؾ َق ُؼ ُ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ
َؿ َولَ " :يـ ِْز ُل َر ُّبـَو َت ٌَ َور َك َو َت َع َوػ ِذم ـ ُِّؾ َف ْق َؾي إِ َػ َّ
َؾ ُل ْظطِ َق ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،حتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُر" 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـ أهؾ افؼرآن وافػؼف وافـحق اهـ وحمؿد بـ إشامظقؾ بـ إبراهقؿ مسجؿ أيضو ذم توريخ بغداد( )57/2ومل
يذـر ؾقف جرحو وٓ تعديال وظؿ أبقف احلًغ بـ مقشك مل أظرؾف ؽر أن اخلطقى ذـره ذم توريخ بغداد
( ) 58-57/2ذم تر مجي حمؿد بـ إشامظقؾ أكف مـ مشوخيف فؽـف ذـره بوشؿ احلًـ بـ مقشك بـ جعػر
واهلل أظؾؿ ومقشك بـ جعػر وثؼف أبق حوتؿ ـام ذم افتفذيى وجعػر بـ حمؿد بـ ظع حًـ احلديٌ وؿول
ابـ حٌون :حيتٍ بحديثف مـ ؽر روايي أوٓده ظـف اهـ مـ افتفذيى وحمؿد بـ ظع بـ احلًغ بـ ظع بـ أيب
ضوفى وثؼف ابـ شعد وؽره ـام ذم افتفذيى وظع بـ احلًغ هق ابـ ظع بـ أيب ضوفى وثؼف ابـ شعد
وؽره ـام ذم افتفذيى واحلديٌ ذـره ظالء افديـ اهلـدي ذم ــز افعامل ( )078/04ومل يعزه إٓ إػ هذا
افؽتوب.
 0حديٌ صحقح وهذا إشـود حًـ افؼوشؿ ابـ إشامظقؾ هق ابـ حمؿد بـ أبون ترمجف اخلطقى ذم
توريخ بغداد ( )447/02روى ظـف مجوظي وحمؿد بـ إشؽوب ويؼول إصؽوب هق حمؿد بـ احلًغ بـ
إبراهقؿ وثؼف ابـ أيب حوتؿ ومًؾؿي واخلطقى ـام ذم افتفذيى ويقكس بـ حمؿد هق ابـ مًؾؿ افٌغدادي

وثؼف ابـ معغ ويعؼقب بـ صقٌف ـام ذم افتفذيى وظػون بـ مًؾؿ هق افصػور ثؼي ثًٌ ـامذم افتؼريى ومحود =
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـ شؾؿي ثؼي ظوبد ـام ذم افتؼريى وظؿرو بـ ديـور هق اجلؿحل ثؼي ثًٌ ـام ذم افتؼريى وكوؾع بـ جٌر بـ
مطعؿ وثؼف أبق زرظي وؽره ـام ذم افتفذيى وأخرجف أمحد ( )80/4وابـ أيب ظوصؿ ذم افًـي ()317
وأجري ذم افؼيعي (703و )706وابـ خزيؿي ذم افتقحقد( )506-503/0وافالفؽوئل ذم ذح أصقل
آظتؼود ( )739مـ ضرق ظـ محود بـ شؾؿي بف وأخرجف ابـ خزيؿي ( )507-506/0مـ ضريؼ شػقون
وهق ابـ ظققـي ظـ ظؿرو وهق ابـ ديـورظـ كوؾع بـ جٌر ظـ رجؾ مـ أصحوب افـٌل صذ اهلل ظؾقف وآفف
وشؾؿ ؿول ادزي ذم"حتػي إذاف ( )408/2ؿول محزة بـ حمؿد افؽـوين احلوؾظ مل يؼؾ ؾقف أحد ظـ ظؿرو
بـ ديـور ظـ كوؾع بـ جٌر ظـ أبقف ؽر محود بـ شؾؿي ورواه ابـ ظققـي ظـ ظؿرو بـ ديـور ظـ كوؾع بـ
جٌر ظـ رجؾ مـ أصحوب افـٌل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ وهق أصٌف بوفصقاب واهلل أظؾؿ
ؿؾً :وهذا ٓ يي ذم صحي احلديٌ إذ افصحوبف ـؾفؿ ظدول وٓ موكع أن يؽقن هذا افرجؾ مـ
افصحوبف هق جٌر بـ مطعؿ ؿول ابـ خزيؿي رمحف اهلل ظؼى هذا احلديٌ :فقس روايي شػقون بـ ظققـي ممو
تقهـ روايي محود بـ شؾؿيٕ ،ن جٌر بـ مطعؿ هق رجؾ مـ أصحوب افـٌل صذ اهلل ظؾقف ،وآفف وشؾؿ ،وؿد
يشؽ ادحدث ذم بعض إوؿوت ذم بعض رواة اخلز ،ويًتقؼـ ذم بعض إوؿوت ،وربام صؽ شومع اخلز
مـ ادحدث ذم اشؿ بعض افرواة ،ؾال يؽقن صؽ مـ صؽ ذم اشؿ بعض افرواة ،ممو يقهـ مـ حػظ اشؿ
افراوي محود بـ شؾؿي رمحف اهلل ؿد حػظ اشؿ جٌر بـ مطعؿ ذم هذا اإلشـود وإن ـون ابـ ظققـي صؽ ذم
اشؿف ،ؾؼول ظـ رجؾ مـ أصحوب افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وخز افؼوشؿ بـ ظٌوس إشـود آخر :كوؾع بـ
جٌر ،ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف وؽر مًتـؽر فـوؾع بـ جٌر مع جالفتف ،ومؽوكف مـ افعؾؿ أن يروي خزا
ظـ صحويب ظـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،وظـ مجوظي مـ أصحوب افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أيضو اهـ
وأخر جف ابـ خزيؿي ذم افتق حقد ()501/0مـ ضريؼ افؼوشؿ بـ ظٌوس ظـ كوؾع بـ جٌر وهق ابـ مطعؿ
ظـ أيب هريره ريض اهلل ظـف مرؾقظو ؾجعؾف افؼوشؿ بـ ظٌوس مـ مًـد أيب هريرة وافؼوشؿ وثؼف ابـ معغ
وؿول أبق حوتؿٓ :بلس وظؿرو بـ ديـور أرجح مـف ؾوفصقاب ؿقفف  -واهلل أظؾؿ . -ثؿ إن ذم روايي افؼوشؿ
زيودة وهل "حتك ترجؾ افشؿس" وؿد حؽؿ ظؾقفو إئؿي بوفشذوذ ؿول احلوؾظ ذم افػتح ( )58/5وـذا
اتػؼ معظؿ افرواة ظذ ذفؽ أي ظذ روايي حتك يطؾع افػجر إٓ أن ذم روايي كوؾع بـ جٌر

ظـ أيب هريرة =
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ُقح ،ثـو َأ ْمحَدُ بـ ُحمَؿ ِد ب ِـ َحيقك ب ِـ ش ِع ٍ
قد ،ثـو َظ َّػ ُ
َ - 3حدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ك ٍ
ون ،ثـو
ْ ُ َّ ْ ْ َ ْ َ
محود بـ ش َؾؿ َي بِنِشـ ِ
َود ِه ِم ْث َؾ ُفَ .0ؿ َول ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َش ْعدُ َ
ونَ :ك َؼ ْؾ ًُ ِر َوا َي َي ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ ُكقحٍ
َ َّ ُ ْ ُ َ َ ْ
َه ِذ ِه ِم ْـ َخ ِّط افدَّ َار ُؿ ْطـ ِ ِّل
ِذكْر الرواي ِة عن جابِ ِر ب ِن عب ِد ِ
اهلل َع َلوْ ِه َو َس هل َم ِِف َذل ِ َك
ُ ِّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ه
اَّلل َع ِن النهبِ ِّي َص هذ ُ

ب ْ ِ
ِ
ُقح ْ ِ
يًو ُب ِ
يًو ُب ِ
قر ُّي،
اجلـْد َ
قر ُّي ،ثـو َظ ُّع ْب ُـ َح ْر ٍ ُ
اجلـْد َ
َ - 6حدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ك ٍ ُ
ِ
ِ ٍ
ِ
غ ْب ُـ إِ ْش َام ِظ َقؾ َؿ َول :ثـو
احل ًَ ْ ُ
َو َأ ْمحَدُ ْب ُـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ َ ْ
حي َقك ْب ِـ َشعقدَ ،و َحدَّ َثـَو ا ْف َؼويض ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ًَ ْ ِ
غ
احل ًَ ْ ُ
قؿ ْب ِـ ْ ُ
غ ْب ُـ إِ ْب َراه َ
َظ ُّع ْب ُـ ُم ًْؾ ٍؿَ ،و َظ ٌْدُ ْإَ ْظ َذ ْب ُـ َواص ٍؾَ ،و َحدَّ َثـَو ْ ُ
اش ٍ
اخل َّال ُل بِق ِ
ف َ ،و َحدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
وق ْب ُـ َو ْه ٍ
ط َؿ َول :ثـو إِ ْش َح ُ
قر ُّي،
ى ا ْف َع َّال ُ
َ
َْ
ِ
ٍ
وِض ْب ُـ ادُْ َق ِّرعَِ ،ظ ِـ ْإَ ْظ َؿ ِ
آخ ُر َ
َو َ
شَ ،ظ ْـ
ون َؿو ُفقا :ثـو َظ ٌَّ ُ
وس ْب ُـ ُحم َ َّؿد َؿ َول :ثـو ُحم َ ُ
َأ ِيب صوف ِ ٍحَ ،ذـَره َظـ َأ ِيب ش ِع ٍ
قدَ ،أ ْو َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،و َأ ُبق إِ ْش َح َ
قىَ ،ظ ِـ
وق َو َحٌِ ٌ
َُ ْ
َ
َ
ْإَ َؽ ِّرَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؿ َولَ :ؿ َول َر ُش ُ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ " :إِ َّن اهللََّ َظ َّز َو َج َّؾ
ِ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ
ُي ْؿ ِف ُؾ ِح َ
غ َي ْذ َه ُ
ى ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْإَ َّولُ ،ث َّؿ َيـ ِْز ُل إِ َػ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظـد افـًوئل حتك ترجؾ افشؿس وهل صوذة ا.هـ ؾوخلالصي أن احلديٌ صحقح مـ حديٌ جٌر بـ مطعؿ
وؿد صححف حمدث افعك افعالمي إفٌوين رمحف اهلل ذم طالل اجلـي()222-220/0
 0إشـوده صحقح حمؿد بـ كقح هق أبق احلًـ اجلـدكقًوبقري ؿول افدارؿطـل :ثؼي ملمقن ـام ذم توريخ
بغداد ( )524/5وأمحد بـ حمؿد بـ حيقك بـ شعقد هق افؼطون ؿول ابـ أيب حوتؿ :ـون صدوؿو وؿول ابـ
حٌون :ـون متؼـو اهـ مـ افتفذيى وظػون ومحود تؼدمو ذم اإلشـود افذي ؿٌؾ هذا
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ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ َؾ ُل ْظ ِط َق ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ ت َِوئ ٍ
ُقب َظ َؾ ْق ِفَ ،حتَّك َيـْ َػ ِج َر
ى َؾ َلت َ
ِ
0
وِض ْب ُـ ا ُْد َق ِّر ِع َؿ َولَ :ؿ َول ْإَ ْظ َؿ ُش َو َأ َرى َأ َبو ُش ْػ َق َ
ون
ا ْف َػ ْج ُر " َؿو ُفقاَ :و َحدَّ َثـَو ُحم َ ُ
ٍ2
َذـ ََر ُهَ ،ظ ْـ َجوبِ ٍر َأ َّك ُف َؿ َولَ :ذف ِ َؽ ِذم ـ ُِّؾ َف ْق َؾي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ صحقح وهذا إشـود حًـ مـ أجؾ حموِض ؾنكف حًـ احلديٌ وحمؿد بـ كقح تؼدم ذم
اإلشـود افذي ؿٌؾ هذا وظع بـ حرب اجلـديًوبقري ؿول اخلطقى :ـون ثؼي كٌقال ـام ذم افتفذيى .وأمحد
بـ حمؿد بـ حيقك بـ شعقد تؼدم ذم افًـد افًوبؼ و احلًغ بـ إشامظقؾ هق ابـ حمؿد بـ إشامظقؾ ادحومع
افضٌل افؼويض ذـره افذهٌل ذم افًر ( )238/03وؿول :اإلموم افعالمي ادحدث افثؼي اهـ وظع بـ مًؾؿ
هق افطقد وثؼف افدارؿطـل ـام ذم افتفذيى وظٌدإظذ بـ واصؾ هق إشدي وثؼف افـًوئل وافدارؿطـل
ـام ذم افتفذيى ،واحلًغ بـ إبراهقؿ بـ احلًغ اخلالل مل أجده فؽـف ٓ يي ٕكف متوبع وإشحوق بـ وهى
هق ابـ زيود افعالف ؿول أبق حوتؿ :صدوق ـام ذم افتفذيى وأبق بؽر افـقًوبقري هق ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ
زيود تؼدم برؿؿ ( )0وظٌوس بـ حمؿد هق افدوري وثؼف افـًوئل ومًؾؿي وؽرمهو ـام ذم افتفذيى وحموِض بـ
ادقرع تؼدم برؿؿ ( )5وـذفؽ إظؿش وأبق صوفح هق ذـقان افًامن ثؼي ثًٌ ـام ذم افتؼريى وأبق إشحوق
هق ظؿرو بـ ظٌداهلل افًٌقعل ثؼي مؽثر ظوبد ـام ذم افتؼريى وحٌقى هق ابـ أيب ثوبً ثؼي ؾؼقف جؾقؾ وـون
ـثر اإلرشول وافتدفقس ؿؾً :هق هـو ؿد ظـعـ وهذا ٓ يي ٕكف متوبع وإؽر هق أبق مًؾؿ اددين وثؼف
افٌزار وؽره وهق مـ رجول مًؾؿ وأخرجف ابـ خزيؿي ذم افتق حقد ( )293/0مـ ضريؼ حموِض بـ ا دقرع
بف وأخرجف مًؾؿ ( )072()738وأمحد ( )585/2وابـ أيب ظوصؿ ذم افًـي ( )311وافـًوئل ذم ظؿؾ
افققم وافؾقؾي ()480و( )482وابـ خزيؿي ذم افتقحقد ( )294-295/0مـ ضريؼ أيب إشحوق افًٌقعل ظـ
إؽر أيب مًؾؿ ؿول أصفد ظذ أيب هريرة و أيب شعقد أهنام صفدا ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أكف
ؿول ...ؾذـره.
 2إشـوده حًـ وؿد تؼدم برؿؿ ()5
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ِ
احل ًَ ِـ ْب ِـ َأ ْمحَدَ
افر ْ َ
مح ِـ ْب ُـ ْ َ
َ - 7حدَّ َثـَو َأ ْمحَدُ ْب ُـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ َم ًْ َعدَ ةََ ،و َظ ٌْدُ َّ
ِ
ِ
ِ
قؿ ْب ُـ ْ ُ ِ
اينَ ،ؿ َول :ثـو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ إِ ْش َام ِظ َقؾ
اينَ ،ؿ َوٓ :ثـو إِ ْب َراه ُ
احل ًَ ْغ ْاهل َ ْؿدَ ُّ
ْاهل َ ْؿدَ ُّ
ِ
ِ
ِ
مح ِـ
افر ْ َ
اجل ْع َػ ِر ُّي ،ثـو َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ َم ًْ َؾ َؿ َي ْب ِـ َأ ْش َؾ َؿَ ،ظ ْـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ َظ ٌْد اهللَِّ ْب ِـ َظ ٌْد َّ
َْ
ِ
ى ْب ِـ َموف ِ ٍؽَ ،ظ ْـ َجوبِ ِر ْب ِـ َظ ٌْ ِد اهللَِّ ْإَك َْص ِ
مح ِـ ْب ِـ َـ ْع ِ
ور ِّيَ ،أ َّن َر ُش َ
قل اهللَِّ
افر ْ َ
ْب ِـ َظ ٌْد َّ

هلل يـ ِْز ُل ـ َُّؾ َفق َؾ ٍي إِ َػ افًام ِء افدُّ ْكقو ف ِ ُث ُؾ ِ
ِ
ٌ اف َّؾ ْق ِؾ
َ
ْ
َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول " :إِ َّن ا ََّ َ
َّ َ
قلَ « :أ َٓ َظٌدٌ ِم ِـ ِظٌ ِ
ِ
قين َؾ َلشت ِ
ومل فِـَ ْػ ًِ ِف َيدْ ُظ ِ
ودي َيدْ ُظ ِ
َ
َؾ َق ُؼ ُ
قين َؾ َل ْؽ ِػ َر
َج َ
َ
ْ
ْ
قى َف ُف ،أ ْو َط ٌ
َففَ ،أ َٓ م َؼ َّس َظ َؾق ِف َؾ َلر ُز َؿفَ ،0أ َٓ م ْظ ُؾقم يً َتـ ِْك َؾ َلكْكهَ ،أ َٓ َظ ٍ
ونَ 2يدْ ُظ ِ
قين َؾ َل ُؾ َّؽ
ُ َ ُ
ُ ٌ ْ ْ ُ
ُ
ٌ َْ
َ
ُ
َظـْفَ ،ؾقؽ ُ ِ
افً َام ِء ا ْف ُع ْؾ َقو
ُ َ
ُقن َذف َؽ َمؽَو َك ُف َحتَّك ُي َص َّذ ا ْف َػ ْج ُرُ ،ث َّؿ َي ْع ُؾق َر ُّبـَو َظ َّز َو َج َّؾ إِ َػ َّ

َظ َذ ـ ُْر ِش ِّق ِف5ش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0اإلؿتور :افتضققؼ ظذ اإلكًون ذم افرزق يؼول أؿس اهلل رزؿف أي :وقؼف وؿؾؾف اهـ مـ افـفويي.
 2افعوين هق إشر "افػتح "()095/6
 5إشـوده وعقػ جدً ا أمحد بـ حمؿد بـ مًعدة مل أجده وظٌد افرمحـ بـ احلًـ بـ أمحد اهلؿداين ؿول
صوفح بـ أمحد احلوؾظ :وعقػ ثؿ ؿول :وشؿعً افؼوشؿ أي :ابـ أيب صوفح يؽذبف اهـ مـ افًر ()03/06
وإبراهقؿ بـ احلًغ هق ابـ ظع أبق إشحوق اهلؿداين افؽًوئل وثؼف احلوـؿ وابـ ظًوـر وافذهٌل
بتوريخ ابـ ظًوـر ( ) 587 /6وافًر ( ) 084/05وحمؿد بـ إشامظقؾ اجلعػري هق ابـ جعػر بـ إبرهقؿ
بـ حمؿد بـ ظع بـ ظٌد اهلل بـ جعػر بـ أيب ضوفى :مـؽر احلديٌ يتؽؾؿقن ؾقف ؿوفف أبق حوتؿ ـام ذم
اجلرح وافتعديؾ (ٓ )089/2/5بـف وؿول أبق كعقؿ إصٌفوين :مسوك اهـ مـ افؾًون فؾحوؾظ ابـ حجر
رمحف اهلل وظٌد اهلل بـ مًؾؿي بـ أشؾؿ صقابف بـ شؾؿي بـ أشؾؿ ؿول افذهٌل ذم ادقزان :وعػف افدارؿطـل
وؽره وؿول أبق كعقؿ :مسوك
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ِذ ْكر الرواي ِة عن عب ِد ِ
ٍ
اهلل َع َل ْو ِه َو َس هل َم ِِف َذل ِ َك
ُ ِّ َ َ َ ْ َ ْ ه
اَّلل ْب ِن َم ْس ُعود َع ِن النهبِ ِّي َص هذ ُ

هلل بـ ُحمَؿ ِد ب ِـ ِزي ٍ
ود ا ْف َػ ِؼق ُفَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل َأ ُبق ُأ َم َّق َي
َ
َ - 8حدَّ َثـَو َظ ٌْدُ ا َِّ ْ ُ َّ ْ
ِ
ِ
ِ
قدَ ،ؿ َول :ثـو ُم َع ِ
قؿ ْاهل َ َج ِر ُّي،
وو َي ُي ْب ُـ َظ ْؿ ٍروَ ،ؿ َول :ثـو َزائدَ ةَُ ،ؿ َول :ثـو إِ ْب َراه ُ
اف َّط َر ُش ُّ
َظ ْـ َأ ِيب ْإَ ْح َق ِ
هللَِ ،ظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول " :إِ َّن اهللََّ َظ َّز
صَ ،ظ ْـ َظ ٌْ ِد ا َّ
افً َام ِءُ ،ث َّؿ َ ْهيٌِ ُط إِ َػ اف ًَّ َام ِء افدُّ ْك َقوُ ،ث َّؿ َي ٌْ ًُ ُط َيدَ ُه َؾ َق ُؼ ُ
قلَ :أ َٓ َظ ٌْدٌ
َو َج َّؾ َي ْػت َُح َأ ْب َق َ
اب َّ
َي ًْ َل ُفـِل َؾ ُل ْظ ِط َق ُف َحتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُر" 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ صحقح وهذا إشـود وعقػ فضعػ اهلجري وهق إبراهقؿ بـ مًؾؿ ؾؼد وعػف ؽر واحد
ـام ذم افتفذيى ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ زيود تؼدم برؿؿ ( )0وأبق أمقي افطرشقد هق حمؿد بـ إبراهقؿ بـ
مًؾؿ اخلزاظل حًـ احلديٌ مسجؿ ذم افتفذيى ومعوويي بـ ظؿرو هقابـ ادفؾى افٌغدادي وثؼف أمحد
وأبق حوتؿ ـام ذم افتفذيى  .وزائدة هق ابـ ؿدامي افثؼػل ثؼي ثًٌ صوحى شـي ـام ذم افتؼريى وإبراهقؿ
هق ابـ مًؾؿ اهلجري وعػف ؽر واحد ـام ذم افتفذيى وأبق إحقص هق ظقف بـ موفؽ بـ كضؾي
اجلشؿل وثؼف ابـ معغ وافـًوئل ـام ذم افتفذيى .
وأخرجف أمحد ( )4268وأ جري ذم افؼيعي ( )705مـ ضريؼ معوويي بـ ظؿرو بف وأخرجف أ
جري ذم افؼيعي ( )705وابـ خزيؿي ذم افتقحقد( )509/0مـ ضريؼ حمؿد بـ ؾضقؾ ظـ إبراهقؿ اهلجري
بف وأخرجف افدارمل ذم افرد ظذ اجلفؿقي ( )051مـ ضريؼ خوفد بـ ظٌد اهلل اهلجري بف وأخرجف ابـ خزيؿي
ذم افتقحقد ()509/0مـ ضريؼ جرير ظـ إبراهقؿ بف وأخرجف افالفؽوئل ذم ذح أصقل آظتؼود()737
مـ ضريؼ ذيؽ ظـ اهلجري بف وفف ضريؼ أخرى ظـد أمحد ( )588/0وأيب يعذ( )3509مـ ضريؼ ظٌد
افعزيز بـ مًؾؿ وهق افؼًؿع حدثـو أبقإشحوق اهلؿداين ظـ أيب إحقص بف وهذا إشـود صحقح
وفؾحديٌ ضريؼ أخرى شتليت إن صوء اهلل تعوػ برؿؿ ( )05وهل تصؾح ذم افشقاهد وادتوبعوت.
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قري ،ثـو َأ ْمحَدُ بـ ُحمَؿ ِد ب ِـ َحيقك ب ِـ ش ِع ٍ
ُقح ْ ِ
قد،
يًو ُب ِ ُّ
ْ ُ َّ ْ ْ َ ْ َ
اجلـْد َ
َ - 9حدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ك ٍ ُ
ِ
ِ
ِ
اب
ثـو ُح ًَ ْ ُ
قؿ ْاهل َ َج ِر ِّي ِ َهب َذاَ ،و َؿ َولَ « :ي ْػت َُح َأ ْب َق َ
غ َأ ُبق َظ ٍّعَ ،ظ ْـ َزائدَ ةََ ،ظ ْـ إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
0
افً َام ِء افدُّ ْك َقوش ُث َّؿ َذـ ََر ِم ْث َؾ ُف
افً َامء ُث ُؾ ٌَ اف َّؾ ْق ِؾ ا ْف ٌَوؿلُ ،ث َّؿ َ ْهيٌِ ُط إِ َػ َّ
َّ
هلل بـ ُحمَؿ ِد ب ِـ ِزي ٍ
ودَ ،حدَّ َثـِل َأ ُبق ُأ َم َّق َيَ ،و ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ٌْ ِد ادَْؾِ ِؽ،
َ - 01حدَّ َثـَو َظ ٌْدُ ا َِّ ْ ُ َّ ْ َ
ٍ
ِ
قؿ ْاهل َ َج ِر ُّيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ْإَ ْح َق ِ
صَ ،ظ ْـ َظ ٌْ ِد اهللَِّ َؿ َول:
َؿ َول :ثـو َج ْع َػ ُر ْب ُـ َظ ْقن ،أكو إِ ْب َراه ُ
ِ
ِ
ِ
افً َام ِء
" إِ َّن اهللََّ َظ َّز َو َج َّؾ َي ْػت َُح َأ ْب َق َ
افً َامء ِذم ُث ُؾٌ اف َّؾ ْق ِؾ ا ْف ٌَوؿلُ ،ث َّؿ َ ْهيٌِ ُط إِ َػ َّ
اب َّ
افدُّ ْك َقوَ ،ؾ َق ٌْ ًُ ُط َيدَ ُهَ ،ؾ َق ُؼ ُ
قلَ :أ َٓ َظ ٌْدٌ َي ًْ َل ُفـِل َؾ ُل ْظ ِط َق ُفَ ،ؾ َام َي َز ُال ـ ََذف ِ َؽ َحتَّك َي ًْ َط َع
ا ْف َػ ْج ُر َمل ْ َي ْر َؾ ْع ُف َج ْع َػ ٌر

2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده وعقػ ـًوبؼف حمؿد بـ كقح وأمحد بـ حمؿد تؼدمو برؿؿ ( )6وحًغ بـ ظع هق اجلعػل ثؼي
ظوبد ـامذم افتؼريى وزائدة هق ابـ ؿدامي تؼدم ذم افًـد افًوبؼ واكظر افذي ؿٌؾف
 2إشـوده وعقػ ـًوبؼف ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ زيود تؼدم برؿؿ ( )0وأبق أمقي تؼدم برؿؿ ( )9وحمؿد بـ
ظٌد ادؾؽ هق ابـ زكجقيف افٌغدادي وثؼف افـًوئل ومًؾؿي ـام ذم افتفذيى وجعػر بـ ظقن هق أبق ظقن
افؽقذم وثؼف ابـ معغ وابـ ؿوكع ـام ذم افتفذيى وأخرجف افالفؽوئل ذم ذح أصقل آظتؼود ( )763مـ
ضريؼ ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ زيود ؿول :ثـو حمؿد بـ ظٌد ادؾؽ بف ؾخوفػ جعػر بـ ظقن مجوظي مـفؿ زائدة
وحمؿد بـ ؾضقؾ وجرير وخوفد بـ ظٌد اهلل وذيؽ رووه ظـ اهلجري مرؾقظو وهق أوؿػف وٓ صؽ أن
روايتفؿ أرجح وإن ـوكً وعقػي فضعػ اهلجري فؽـف متوبع ـام شٌؼ بقوكف حتً حديٌ رؿؿ ( )9وؿد
اوطرب ؾقف جعػر بـ ظقن ؾتورة أوؿػف ـام ترى وتورة جعؾف مـ مرشؾ أيب إحقص ؾؼد رواه ابـ خزيؿي
ذم افتقحقد ( )521-509/0مـ ضريؼف ؿول :أخزكو إبراهقؿ ظـ أيب إحقص رؾعف.
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ِ
ِ
ِ
حي َقك
احل ًَ ِـ َظ ُّع ْب ُـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ َأ ْمحَدَ ادُْ ْؼ ِر ُئَ ،ؿ َول :ثـو َموف ُؽ ْب ُـ َ ْ
َ - 00حدَّ َثـَو َأ ُبق ْ َ
ِ
ِ
ِ
َأ ُبق َؽ ًَّ َ
قؿ ْب ُـ ُم ًْؾِ ٍؿ ْاهل َ َج ِر ُّيَ ،ظ ْـ َأ ِيب
ونَ ،ؿ َول :ثـو َظ ُّع ْب ُـ َظوص ٍؿ ،ثـو إِ ْب َراه ُ
صَ ،ظـ َظٌ ِد اهللَِّ ب ِـ مًع ٍ
قد ؿولَ :ؿ َول َر ُش ُ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ " :إِ َذا
ْ َ ْ ُ
ْإَ ْح َق ِ ْ ْ
ِ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ٌْ ًُ ُط َيدَ ُه َي ُؼ ُ
ـ َ
قلَ :أ َٓ َدا ٍع
َون ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ا ْف ٌَوؿل َه ٌَ َط اهللَُّ َظ َّز َو َج َّؾ إِ َػ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
قين َؾ َلشت ِ
َيدْ ُظ ِ
ُقب َظ َؾ ْق ِف" 0
ى َؾ َلت َ
قى َف ُفَ ،أ َٓ ُم ًْ َت ْغػ ٌر َي ًْ َت ْغػ ُر ِين َؾ َل ْؽػ َر َف ُفَ ،أ َٓ تَوئ ٌ
َج َ
ْ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ٍ
ك َؿ َول :ثـو َأ ُبق َبؽ ٍْر
َ - 02حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽْر افـَّ ْق ًَو ُبقر ُّي ،ثـو َيزيدُ ْب ُـ شـَون ،بِؿ ْ َ
احلـ َِػل ،ثـو َظٌدُ ْ ِ ِ
هلل ْب ِـ
ز ِين ادَْ ْؼ ُ ِز ُّيَ ،ظ ْـ َظ ْق ِن ْب ِـ َظ ٌْ ِد ا َِّ
احلؿقد ْب ُـ َج ْع َػ ٍرَ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َ
ْ َ
ْ َ ُّ

ٍ
قس م َع رش ِ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ
ُظ ْت ٌَ َيَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ َم ًْ ُعقد َؿ َولَ :ب ْقـ ََام ك َْح ُـ ُج ُؾ ٌ َ َ ُ
َون تَو َب َع َر ُش َ
ِذم ادَْ ًْ ِج ِد ،إِ ْذ َجو َء َر ُج ٌؾ ِم ْـ َبـِل ُش َؾ ْق ٍؿ ُي َؼ ُول َف ُف َظ ْؿ ُرو ْب ُـ ُظ ْت ٌَ َيَ ،وـ َ
قل
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َظ َذ ْ ِ
اإل ْش َال ِمَ ،و ُه َق بِ َؿ َّؽ َيُ ،ث َّؿ َمل ْ َي َر َر ُشقل اهللَِّ َص َّذ اهللُ
اهللَِّ َص َّذ ا ُ
ًْ بِ ِف َظ ِ
َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َحتَّك َؿ ِد َم ادَْ ِديـَ َيَ ،ؾ َجو َء ُه َؾ َؼ َولَ :يو َر ُش َ
وملٌ،
قل اهللََِّ ،ظ ِّؾ ْؿـِل ِممَّو َأك َ
و َأكَو بِ ِف ج ِ
وه ٌؾ ،و ْأتِـِل بِام يـْ َػعـِل ،و َٓ ُت َطق ْلَ :ؾ َلي ص َال ِة اف َّؾق ِؾ وافـَّف ِ ِ
قؿ ٌي؟
ْ َ َ
ُّ َ
ِّ
َ
َ َ ُ
َ
َ
َ
ور َشؾ َ
يٌ ،و َؿ َول ِذم ِ
َؾ َذـَر ْ ِ
ى
غ َأ ْؾ َض ُؾ؟ َؿ َولِ " :ح َ
آخ ِر ِهَ :أ ُّي َص َال ِة ادُْ َت َط ِّق ِظ َ
غ َي ْذ َه ُ
احلد َ َ
َ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده وعقػ فضعػ إبراهقؿ بـ مًؾؿ اهلجري وظع بـ ظوصؿ.
أبق احلًـ ظع بـ حمؿد بـ أمحد ادؼرئ هق افقاظظ ادعروف بودكي ذـر اخلطقى ذم توريخ بغداد
( )73/02أكف روى ظـ موفؽ بـ حيقك بـ موفؽ وظـف افدار ؿطـل وؿول ؾقف :ـون ثؼي أمقـو ظورؾو اهـ
وموفؽ بـ حيقك أبق ؽًون هق افًقد ذـره ابـ حٌون ذم افثؼوت ( )066/9وؿول :مًتؼقؿ احلديٌ وظع
بـ ظوصؿ هق افقاشطل شقئ احلػظ ـثر اخلطل ـام ذم افتفذيى .
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ِ
ػ اف َّؾق ُؾَ ،ؾتِ ْؾ َؽ افً َ ِ
ُث ُؾ ٌُ اف َّؾق ِؾَ ،أو َؿ َولِ :ح َ ِ
مح ُـ َظ َّز
افر ْ َ
غ َيـْتَص ُ ْ
ْ
ْ
وظ ُي ا َّفتل َيـ ِْز ُل ؾ َقفو َّ
َّ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ ُم ْذكِ ٍ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
ى َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ
َو َج َّؾ إِ َػ َّ
ير َؽى إِ َيل َؾ ُل ْظطِقف ش ْم َففَ ،أم ه ْؾ ِمـ َظ ٍ
ون َي ْر َظ ُـ إِ َ َّيل َؾ َل ُؾ َّؽ َظو َك ُفَ ،حتَّك إِ َذا َؾ َر َق
َُ ُ ُ ْ َ
ْ
َ ْ ُ َّ
ِ
مح ُـ َظ َّز َو َج َّؾ ا ْف َع ِ ُّع ْإَ ْظ َذ" 0
افر ْ َ
ا ْف َػ ْج ُر َصعدَ َّ
ِ
ِ
اهلل َع َلوْ ِه َو َس هل َم ِِف َذل ِ َك
ذك ُْر ِّ
الر َوا َية َع ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َع ِن النهبِ ِّي َص هذ ُ

ِ
مح ِـَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةَ.
افر ْ َ
َحدَّ َثـَو َأ ُبق َش َؾ َؿ َي ْب ُـ َظ ٌْد َّ
ُ - 05ؿ ِر َئ َظ َذ َأ ِيب ُحمَؿ ٍد َحيقك ب ِـ ُحمَؿ ِد ب ِـ ص ِ
وظ ٍدَ ،و َأكَو َأ ْش َؿ ُعِ ،ذم َشـ َِي َش ٌْ َع
َّ ْ َ
َّ ْ َ ْ
اخل َز ِ
ِ ٍ
اظ ِّلَ ،ؿ َول :ثـو ُش َؾ ْق َام ُن ْب ُـ بِ َال ٍل،
حي َقك ْب ُـ ُش َؾ ْق َام َن ْب ِـ ْ ُ
ؼ َة َو َث َالث ِامئَي َؿ َول :ثـو َ ْ
َظ ْ َ
َظ ْـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ َظ ْؿ ِرو ْب ِـ َظ ْؾ َؼ َؿ َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َأ َّن َر ُش َ
قل اهللَِّ َص َّذ
اهللُ َظ َؾق ِف وش َّؾؿ َؿ َول " :يـ ِْز ُل اهللَُّ َظ َّز وج َّؾ ـ َُّؾ َفق َؾ ٍي إِ َػ شام ِء افدُّ ْكقو فِـِص ِ
ػ اف َّؾ ْق ِؾ
َ ْ
ْ
َ َ
َ
ََ
ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
قين َؾ َلشت ِ
قل :م ْـ َذا ا َّف ِذي َيدْ ُظ ِ
قى َف ُفَ ،م ْـ َذا ا َّف ِذي
َج َ
ْ
ْأخ ِرَ ،أ ِو اف ُّث ُؾٌ ْأخ ِر َؾ َق ُؼ ُ َ
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 0إشـوده وعقػ ٓكؼطوظف بغ ظقن وابـ مًعقد وبوؿل رجوفف ثؼوت أبق بؽر افـقًوبقري تؼدم برؿؿ
( )0ويزيد بـ شـون هق ابـ يزيد إمقي وثؼف افـًوئل وابـ أيب حوتؿ ـام ذم افتفذيى وأبق بؽر احلـػل هق
ظٌد افؽٌر بـ ظٌد ادجقد وثؼف أمحد وأبق زرظي وابـ شعد ـام ذم افتفذيى وظٌد احلؿقد بـ جعػر هق
إكصوري وثؼف أمحد وابـ معغ وحيقك بـ شعقد ـام ذم افتفذيى وادؼزي هق شعقد بـ أيب شعقد ادؼزي
وثؼف ابـ ادديـل ومجوظي ـام ذم افتفذيى وظقن بـ ظٌد اهلل بـ ظتٌي هق ابـ مًعقد اهلذيل وثؼف أمحد وابـ
معغ وؽرمهو وفؽـ ذـر افدارؿطـل أن روايتف ظـ ابـ مًعقد مر شؾي ـام ذم افتفذيى
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َي ًْ َل ُفـِل َؾ ُل ْظطِ َق ُفَ ،م ْـ َذا ا َّف ِذي َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُف َحتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُرَ ،أ ْو َيـ َ ِ
ف
ْك َ
ِ
ا ْف َؼ ِ ِ
افص ٌْ ِح" 0
ور ُئ م ْـ َص َالة ُّ
و ُؿ ِر َئ َظ َذ ُحمَؿ ِد ب ِـ ص ِ
وظ ٍدَ ،و َأكَو َأ ْش َؿ ُعَ ،حدَّ َثؽ ُْؿ ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ُز ْك ٌُ ٍ
قر ادَْؽ ُِّّلَ ،ؿ َول:
َّ ْ َ
َ
ثـو إِ ْش َام ِظ ُقؾ ْب ُـ َج ْع َػ ٍرَ ،ؿ َول :ثـو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ْؿ ٍروَ ،ظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،أ َّن
ِ
ٍ
ِ
َر ُش َ
غ
افً َامء افدُّ ْك َقو ِح َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ " :يـ ِْز ُل َر ُّبـَو ِذم ـ ُِّؾ َف ْق َؾي إِ َػ َّ
ِ
قل :م ْـ َذا ا َّف ِذي َيدْ ُظ ِ
قين
َي ٌْ َؼك كِ ْص ُ
ػ اف َّؾ ْق ِؾ ْأ َخ ِر َأ ْو ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْأخ ِرَ ،ؾ َق ُؼ ُ َ
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 0حديٌ صحقح دون ؿقفف أو يـكف افؼورئ ....افخ ؾنكف صؽ مـ حمؿد بـ ظؿرو أوأيب شؾؿي ومل
يرد ذم رء مـ ضرق هذا احلديٌ إٓ ذم هذه افطريؼ واهلل أظؾؿ وهذا إشـود وعقػ فضعػ حيقك بـ
شؾقامن.
حيقك بـ حمؿد بـ صوظد ترمجف اخلطقى افٌغدادي ذم "تورخيف "( )250/04وؿول  :ـون أحد حػوظ
احلديٌ ومـ ظـك بف وكؼؾ ظـ إبراهقؿ احلريب أكف ؿول :بـق صوظد ثالثي أوثؼفؿ حيقك ثؿ كؼؾ كحقه ظـ
افدارؿطـل وحيقك بـ شؾقامن هق ابـ كضؾي اخلزاظل ذـره احلوؾظ ذم افؾًون وكؼؾ ظـ أيب حوتؿ أكف ؿول:
صقخ وؿول ابـ حٌون :خيطئ وهيؿ وؿول ابـ خراش ٓ :يًقى صقئو وشؾقامن بـ بالل هق افتقؿل ثؼي ـام ذم
افتؼريى وحمؿد بـ ظؿرو بـ ظؾؼؿي هق ابـ وؿوص افؾقثل حًـ احلديٌ مس جؿ ذم افتفذيى وأبق شؾؿي
هق ابـ ظٌد افرمحـ بـ ظقف افزهري ثؼي مؽثر ـام ذم افتؼريى.
وأخر جف أمحد ()314/2وافدارمل ( )0309مـ ضريؼ يزيد بـ هورون وأبق يعذ ( )3957مـ
ضريؼ حػص وابـ خزيؿي ()515-512/0مـ ضريؼ ادعتؿر وظٌد افقهوب وظٌد إظذ وابـ أيب ظوصؿ
ذم "افًـي"( 493و )496مـ ضريؼ حمؿد بـ بؼ افعٌدي وابـ ظدي وهـود بـ افني ذم" افزهد"()884
مـ ضريؼ ظٌدة ثامكقتفؿ ظـ حمؿد بـ ظؿرو بـ ظؾؼؿي بف وهذا إشـود حًـ مـ أجؾ حمؿد بـ ظؿرو ؾنكف
حًـ احلديٌ واهلل أظؾؿ .
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َؾ َلشت ِ
قى َف ُفَ ،م ْـ َذا ا َّف ِذي َي ًْ َل ُفـِل َؾ ُل ْظ ِط َق ُفَ ،م ْـ َذا ا َّف ِذي َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُف َحتَّك
َج َ
ْ
ِ
ف ا ْف َؼ ِ ِ
َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُرَ ،أ ْو َيـ َ ِ
افص ٌْ ِح" 0
ْك َ
ور ُئ م ْـ َص َالة ُّ
ٍِ
ِ
ِ
قؿ ْب ُـ َش َّال ٍم
َ - 03و ُؿ ِر َئ َظ َذ َأ ِيب ُحم َ َّؿد ْب ِـ َصوظدَ ،و َأكَو َأ ْش َؿ ُعَ ،حدَّ َثؽ ُْؿ إِ ْب َراه ُ
ادَْؽ ُِّّلَ ،ؿ َول :ثـو َظ ٌْدُ ا ْف َع ِز ِيز ْب ُـ ُحم َ َّؿ ٍد افدَّ َر َاو ْر ِد ُّيَ ،ظ ْـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ َظ ْؿ ٍروَ ،ظ ْـ َأ ِيب
َش َؾ َؿ َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َأ َّن َر ُش َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ " :يـ ِْز ُل اهللَُّ َظ َّز َو َج َّؾ
ػ اف َّؾق ِؾ ْأ َخ ِر َأو ف ِ ُث ُؾ ِ
ِذم ـ ُِّؾ َفق َؾ ٍي إِ َػ افًام ِء افدُّ ْكقو فِـِص ِ
ٌ اف َّؾ ْق ِؾ َؾ َق ُؼ ُ
قلَ :م ْـ َذا ا َّف ِذي
ْ
ْ
َ ْ
ْ
َّ َ
قين َؾ َلشت ِ
َيدْ ُظ ِ
قى َف ُفُ ،ث َّؿ َذـ ََر ك َْح َق ُه." 2
َج َ
ْ
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 0إشـوده حًـ دون ؿقفف " أو يـكف افؼورئ "....افخ حمؿد بـ صوظد هق أبق كك إدعل ذـره
افػورد ذم ادـتخى مـ افًقوق فتوريخ كقًوبقر"( )075وؿول :إديى افػووؾ مـ أصحوب أيب ظٌد اهلل
رجؾ مشفقر .
وحمؿد بـ زكٌقر ادؽل هق أبق صوفح حًـ احلديٌ ـام ذم افتفذيى وإشامظقؾ بـ جعػر هق ابـ أيب
ـثر إكصوري وثؼف أمحد وابـ معغ وؽرمهو ـام ذم افتفذيى .واكظر مو ؿٌؾف
 2إشـوده وعقػ إبراهقؿ بـ شالم ؿول ؾقف احلوـؿ أبق أمحد :ربام روى موٓ أصؾ فف ووعػف افدارؿطـل
ذم ؽرائى موفؽ وذم إؾراد اهـ مـ افؾًون وظٌد افعزيز بـ حمؿد افدراوردي :صدوق ـون حيدث مـ ـتى
ؽره ؾقخطئ ؿول افـًوئل :حديثف ظـ ظٌقد اهلل افعؿري مـؽر اهـ مـ افتؼريى
واكظر موتؼدم برؿؿ ()04
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ُ - 06ؿ ِر َئ َظ َذ َأ ِيب ُحمَؿ ِد ب ِـ ص ِ
وظ ٍدَ ،و َأكَو َأ ْش َؿ ُعَ ،حدَّ َثؽ ُْؿ َأ ُبق ِه َشو ٍم ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ
َّ ْ َ
وظل ،ثـو ح ْػص بـ ِؽق ٍ
ِ
وث ،ثـو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ْؿ ٍروَ ،ظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب
َ ُ ْ ُ َ
افر َؾ ُّ
َي ِزيدَ ِّ
ُهر ْير َة َظ ْـ رش ِ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ك َْح َق ُه.0
َ ُ
َ َ
ٍِ
ِ
اين،
احل ًَ ُـ ْب ُـ ُحم َ َّؿ ٍد َّ
َ - 07و ُؿ ِر َئ َظ َذ ا ْب ِـ َصوظد َو َأكَو َأ ْش َؿ ُعَ ،حدَّ َثؽ ُُؿ ْ َ
افز ْظ َػ َر ُّ
َو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ٌْ ِد ادَْؾِ ِؽ افدَّ ِؿ ِقؼ ُّلَ ،ؿ َوٓ :ثـو َي ِزيدُ ْب ُـ َه ُور َ
ونَ ،أ ْك ٌَ َل ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ْؿ ٍروَ ،ظ ْـ
َأ ِيب َش َؾ َؿ َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،ظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ك َْح َق ُه.2
ون ،و ُؿ ِر َئَ ،ظ َذ اب ِـ ص ِ
ٍ
ِ
وظ ٍد َو َأكَو
ْ َ
َ - 08حدَّ َثـَو َأ ْمحَدُ ْب ُـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ ِز َيود ا ْف َؼ َّط ُ َ
وب بـ ظ َط ٍ
َأ ْش َؿ ُعَ ،حدَّ َثؽ ُْؿ َأ ْمحَدُ ْب ُـ َمـ ُْص ٍ
وءَ ،ؿ َول :ثـو ُحم َ َّؿدُ
قرَ ،ؿ َول :ثـو َظ ٌْدُ ا ْف َق َّه ِ ْ ُ َ
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ك َْح َق ُه.5
ْب ُـ َظ ْؿ ٍروَ ،ظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،ظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ ا ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده وعقػ أبق هشوم حمؿد بـ يزيد افرؾوظل ؿول افٌخوري :رأيتفؿ جمتؿعغ ظذ وعػف اهـ مـ
افتفذيى وأمو حػص بـ ؽقوث ؾفق ثؼي ؾؼقف تغر حػظف ؿؾقال ذم أخر اهـ مـ افتؼريى واكظر موتؼدم برؿؿ
()04
 2إشـوده حًـ احلًـ بـ حمؿد هق ابـ افصٌوح افزظػراين وثؼف افـًوئل وابـ أيب حوتؿ وؽرمهو ـام ذم
افتفذيى وحمؿد بـ ظٌد ادؾؽ افدؿقؼل وثؼف افدارؿطـل وؽره ـام ذم افتفذيى ويزيد بـ هورون هق أبق
خوفد افقاشطل ثؼي متؼـ ظوبد ـام ذم افتؼريى واكظر موتؼدم برؿؿ ()04
 5إشـوده حًـ أمحد بـ حمؿد بـ زيود تؼدم برؿؿ ( )2وابـ صوظد تؼدم برؿؿ ( )04وأمحد بـ مـصقر
تؼدم برؿؿ ( )0وظٌد افقهوب بـ ظطوء هق اخلػوف حًـ احلديٌ مسجؿ ذم افتفذيى واكظر موتؼدم برؿؿ
()04
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َ - 09حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قر ُّيَ ،ؿ َول :ثـو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َش ْف ِؾ ْب ِـ ا ْف ُػ َض ْق ِؾ ،ثـو
محقدُ بـ افربِقعِ ،ثـو َخوفِدُ بـ َخم ْ َؾ ٍد ،ثـو ُحمَؿدُ بـ جع َػ ٍرَ ،ظـ ُحمَؿ ِد ب ِـ َظؿ ٍرو بِنِشـ ِ
َود ِه
ْ َّ ْ
َّ ْ ُ َ ْ
ْ ُ
ْ
ْ
ُ َ ْ ْ ُ َّ
ك َْح َق ُه

0

 - 21حدَّ َثـَو َأ ْمحَدُ بـ ُحمَؿ ِد ب ِـ َظٌ ِد اهللَِّ ب ِـ ِزي ٍ
ودَ ،ؿ َول :ثـو إِ ْش َام ِظ ُقؾ ْب ُـ إِ ْش َح َ
وق،
ْ َ
ْ ُ َّ ْ ْ
َ
ول ،و ُؿ ِر َئ َظ َذ اب ِـ ص ِ
ِ
وظ ٍدَ ،حدَّ َثؽ ُْؿ َأ ْمحَدُ ْب ُـ َمـ ُْص ٍ
قرَ ،ؿ َول:
ْ َ
وج ْب ُـ مـ َْف ٍ َ
َؿ َول :ثـو َح َّج ُ
محو ُد ْب ُـ َش َؾ َؿ َيَ ،ظ ْـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ َظ ْؿ ٍروَ ،ظ ْـ َأ ِيب
ثـو ِه َشو ُم ْب ُـ َظ ٌْ ِد ادَْؾِ ِؽَ ،ؿ َول :ثـو َ َّ
ش َؾؿ َيَ ،ظـ َأ ِيب هرير َة َؿ َول ابـ ص ِ
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿَ .و َؿ َول
وظ ٍدَ :ظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ ا ُ
ْ ُ َ
ْ
ُ ََْ
َ َ

إِشام ِظ ُقؾ ا ْف َؼ ِ
ويض ِذم َح ِديثِ ِفَ :ؿ َولَ :ؿ َول َر ُش ُ
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ " :إِ َذا ـ َ
َون
قل اهللَِّ َص َّذ ا ُ
َْ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ َدا ٍع َؾ َلشت ِ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قى َف ُفَ ،ه ْؾ
َج َ
ْ
َص ْط ُر اف َّؾ ْق ِؾ ك ََز َل اهللَُّ َت َع َوػ إِ َػ َّ
ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ َؾ ُل ْظ ِط َق ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،حتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُر" 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده وعقػ جدا أبق بؽر افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ( )0وحمؿد بـ شفؾ بـ افػضقؾ هق أبق ظٌد
اهلل افؽوتى وثؼف اخلطقى ذم "تورخيف" ( )506/3ومحقد بـ افربقع هق أبق احلًـ افؾخؿل اخلزاز ـذبف ابـ
معغ ووعػف افـًوئل ومًؾؿي وؿول ابـ ظدي :ينق احلديٌ ويرؾع ادقؿقف اهـ مـ افؾًون وخوفد بـ
خمؾد هق افؼطقاين صدوق يتشقع ـام ذم افتؼريى  .وحمؿد بـ جعػر هق ابـ أيب ـثر إكصوري وثؼف ابـ
معغ ـام ذم افتفذيى واكظر موتؼدم برؿؿ()04
 2إشـوده حًـ أمحد بـ حمؿد بـ ظٌد اهلل بـ زيود وإشامظقؾ بـ إشحوق تؼدمو برؿؿ ( )2وحجوج بـ
مـفول هق إكامضل وثؼف أمحد وافـًوئل وأبق حوتؿ ـام ذم افتفذيى .
وابـ صوظد تؼدم برؿؿ ( )04وأمحد بـ مـصقر تؼدم برؿؿ ( )0وهشوم بـ ظٌد ادؾؽ هق أبق افقفقد

افطقوفز ؿول أمحد :أبق افقفقد صقخ اإلشالم مو أؿدم افققم ظؾقف أحد مـ ادحدثغ  .ومحود بـ شؾؿي هق ابـ =
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قر ب ِـ ر ِ
َ - 20حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
اص ٍدَ ،ؿ َول :ثـو
قر ُّيَ ،ؿ َول :ثـو َأ ْمحَدُ ْب ُـ َمـ ُْص ِ ْ َ
َّي ْب ُـ ُص َؿ ْق ٍؾَ ،ؿ َولَ :أ ْك ٌَ َل ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ْؿ ٍروَ ،ظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؿ َول :
افـ ْ ُ
َؿ َول َر ُش ُ
هلل َظ َّز َو َج َّؾ ـ َُّؾ َف ْق َؾ ٍي إِ َػ َش َام ِء افدُّ ْك َقو
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿَ " :يـ ِْز ُل ا َُّ
ِ ِ
ِِ ِ
قين َؾ َلشت ِ
قل :م ْـ َذا ا َّف ِذي َيدْ ُظ ِ
قى َف ُفَ ،م ْـ َذا
َج َ
ْ
فـ ْصػ اف َّؾ ْق ِؾَ ،أ ْو ف ُث ُؾٌ اف َّؾ ْق ِؾَ ،ؾ َق ُؼ ُ َ
ا َّف ِذي َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،م ْـ َذا ا َّف ِذي َي ًْ َل ُفـِل َؾ ُل ْظ ِط َق ُفَ ،ؾ َال َي َز ُال ـ ََذف ِ َؽ َحتَّك َي ْط ُؾ َع
ف ا ْف َؼ ِ
ا ْف َػ ْج ُرَ ،أ ْو َيـ َ ِ
ور ُئ ِم ْـ َص َال ِة ا ْف َػ ْج ِر" 0
ْك َ
َ - 22حدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ إِ ْش َام ِظ َقؾ ا ْف َؼ ِ
ور ُئَ ،ؿ َول :ثـو َأ ْمحَدُ ْب ُـ َظ ٌْ ِد ا ْف َق َّه ِ
وب ْب ِـ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
حي َقك ،ثـو َأ ُبق
ُحم َ َّؿدَ ،ؿ َول :ثـو َأ ُبق ادُْغ َرة َؿ َولَ :حدَّ َثـل ْإَ ْو َزاظ ُّلَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـل َ ْ
َش َؾ َؿ َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؿ َولَ :ؿ َول َر ُش ُ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ " :إِ َذا َم َه َص ْط ُر
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ ُي ْع َطكَ ،ه ْؾ ِم ْـ َدا ٍع
اف َّؾ ْق ِؾ َأ ْو ُث ُؾ َثو ُهَ ،يـ ِْز ُل اهللَُّ إِ َػ َّ
وب َف ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر ُي ْغ َػ ُر َف ُفَ ،حتَّك َيـْ َػ ِج َر ا ْف َػ ْج ُرَ ." 2ؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـ ِ ُّل:
ُي ًْت ََج ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديـور افٌكي ثؼي ظوبد أثًٌ افـوس ذم ثوبً وتغر حػظف بلخرة اهـ مـ افتؼريى واكظر مو تؼدم برؿؿ
( )04وافشطر :افـصػ .
 0إشـوده حًـ دون ؿقفف أو يـكف افؼورئ ......افخ أبق بؽر افـقًوبقري وأمحد بـ مـصقر تؼدمو
برؿؿ()0وافـي بـ صؿقؾ هق أبق احلًـ افـحقي وثؼف ابـ معغ وأبق حوتؿ وافـًوئل ـام ذم افتفذيى
واكظر موتؼدم برؿؿ ()04
 2حديٌ صحقح وهذا إشـود وعقػ جلفوفي أمحد بـ ظٌد افقهوب .
حمؿد بـ إشامظقؾ هق ابـ إشحوق افػورد ؿول اخلطقى :ـون ثؼي ثٌتو ؾوو ً
ال اهـ مـ توريخ بغداد
( )31/2وأمحد بـ ظٌد افقهوب بـ حمؿد هق أبق بؽر افؾفٌل افصوبقين ترمجف ابـ ظًوـر

ذم توريخ دمشؼ =

النزول للدارقطني
النزول للدارقطني
41
ِ
احل ِد َ
مح ِـَ ،و َأ ِيب َظ ٌْ ِد اهللَِّ ْإَ َؽ ِّر،
افر ْ َ
يٌ ُّ
افز ْه ِر ُّيَ ،ظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َي ْب ِـ َظ ٌْد َّ
َو َر َوى َه َذا ْ َ
َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة

ُ - 25ؿ ِر َئ َظ َذ َأ ِيب ُحمَؿ ِد ب ِـ ص ِ
وظ ٍدَ ،و َأكَو َأ ْش َؿ ُع َحدَّ َثؽ ُْؿ َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ َظ ْؿ ٍرو
َّ ْ َ
اهقؿ بـ شع ٍدَ ،ؿ َول ابـ ص ِ
ِ
ِ
ِ
وظ ٍدَ :و َثـَو ُظ ٌَ ْقدُ اهللَِّ
ْ ُ َ
ا ْف َعوبِد ُّي ادَْ ْخ ُزوم ُّل بِ َؿ َّؽ َي َؿ َول :ثـو إِ ْب َر ُ ْ ُ َ ْ
افز ْه ِر ُّي ،ثـو َظ ِّؿل ،ثـو َأ ِيبَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍ
وبَ ،ظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َي ْب ِـ َظ ٌْ ِد
ْب ُـ َش ْع ٍد ُّ
هلل ا َْٕ َؽر ص ِ
وح ِ
ز ُه َأ َّن َر ُش َ
قل
مح ِـَ ،و َأ ِيب َظ ٌْ ِد ا َِّ
افر ْ َ
ِّ َ
ى َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َأ َّك ُف َأ ْخ َ َ
َّ
غ َي ٌْ َؼك ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ " :يـ ِْز ُل ا َُّ
اهللَِّ َص َّذ ا ُ
هلل َظ َّز َو َج َّؾ ـ َُّؾ َف ْق َؾ ٍي ِح َ
ِ
قين َؾ َلشت ِ
قل :م ْـ َيدْ ُظ ِ
قى َف ُفَ :م ْـ َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،م ْـ َي ًْ َل ُفـِل
َج َ
ْ
ْأخ ُرَ ،ؾ َق ُؼ ُ َ
َؾ ُل ْظطِقف ،حتَّك ي ْط ُؾع ا ْف َػجرَ " .ؿ َولَ :ؾؾِ َذف ِ َؽ اشتَحٌقا ص َال َة ِ
آخ ِر اف َّؾ ْق ِؾ َظ َذ َأ َّوف ِ ِف.0
ْ َ ُّ َ
َُ َ َ َ ُْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )287/70ومل يذـر ؾقف جرح ًو وٓ تعديال  .وأبق ادغرة هق ظٌد افؼدوس بـ احلجوج اخلقٓين ثؼي مـ
رجول اجلامظي ـام ذم افتؼريى  .وإوزاظل هق ظٌد افرمحـ بـ ظؿرو أبق ظؿرو ثؼي جؾقؾ ـام ذم افتؼريى .
وحيقك هق ابـ أيب ـثر افقاممل ؿول احلوؾظ ذم افتػريى :ثؼي ثًٌ فؽـف يدفس ويرشؾ .
ؿؾً :هقؿد سح هوهـو بوفتحديٌ وأبق شؾؿي بـ ظٌد افرمحـ تؼدم برؿؿ ( )04وأخرجف
مًؾؿ( )071 ()738وافـًوئل ذم "ظؿؾ افققم وافؾقؾي"()478وابـ خزيؿي ذم" افتقحقد"()095مـ ضريؼ
أيب ادغرة بف .
 0إشـوده صحقح أبق حمؿد بـ صوظد تؼدم برؿؿ ( )04وظٌد اهلل بـ ظؿرو افعوبدي ادخزومل ذـره
احلوؾظ ابـ حجر ذم هتذيى افتفذيى ومل يذـر ؾقف جرحو وٓ تعدي ً
ال وإبراهقؿ بـ شعد هق ابـ إبراهقؿ بـ
ظٌد افرمحـ بـ ظقف افزهري وثؼف أمحد وابـ معغ ـام ذم افتفذيى  .وظٌقد اهلل بـ شعد هق ابـ إبراهقؿ بـ
شعد بـ إبراهقؿ بـ ظٌد افرمحـ بـ ظقف افزهري وثؼف افدارؿطـل ـام ذم افتفذيى وظؿف هق يعؼقب

بـ =
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َ - 24حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قر ُّيَ ،ؿ َول :ثـو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ٌْ ِد ادَْؾِ ِؽَ ،ؿ َول :ثـو
ِ
قؿ ْب ِـ َش ْع ٍدَ ،ؿ َول :ثـو َأ ِيبَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍ
وبَ ،ظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َي ْب ِـ َظ ٌْ ِد
َي ْع ُؼ ُ
قب ْب ُـ إِ ْب َراه َ
0
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ك َْح َق ُه
مح ِـَ ،و َأ ِيب َظ ٌْ ِد اهللَِّ ْإَ َؽ ِّرَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ ا ُ
افر ْ َ
َّ
 - 23حدَّ َثـَو َأبق شف ٍؾ َأ ْمحَدُ بـ ُحمَؿ ِد ب ِـ ِزي ٍ
ود ،ثـو إِ ْش َام ِظ ُقؾ ْب ُـ إِ ْش َح َ
وق ،ثـو
ْ ُ َّ ْ َ
ُ َ ْ
َ
ِ
ِ
قؿ ْب ُـ َش ْع ٍدَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍ
وبَ ،ظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َيَ ،و َأ ِيب َظ ٌْ ِد
قؿ ْب ُـ َ ْ
مح َزةَ ،ثـو إِ ْب َراه ُ
إِ ْب َراه ُ
اهللَِّ ْإَ َؽ ِّرَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َأ َّن َر ُش َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ " :يـ ِْز ُل َر ُّبـَو َظ َّز
ِ
ِ
ٍ
قل :م ْـ َيدْ ُظ ِ
قين
افً َامء افدُّ ْك َقو ِح َ
غ َي ٌْ َؼك ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْأخ ُر َؾ َق ُؼ ُ َ
َو َج َّؾ ِذم ـ ُِّؾ َف ْق َؾي إِ َػ َّ
َؾ َلشت ِ
قى َف ُفَ ،م ْـ َي ًْ َل ُفـِل َؾ ُل ْظطِ َق ُفَ ،م ْـ َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ .2ؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـِ ُّلَ :ر َوا ُه
َج َ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إبراهقؿ بـ شعد افزهري وثؼف ابـ معغ وؽره ـام ذم افتفذيى  .وأبقه هق إبراهقؿ بـ شعد بـ إبراهقؿ بـ
ظٌد افرمحـ بـ ظقف افزهري وؿد تؼدم ؿٌؾ أشطر .
وابـ صفوب هق حمؿد بـ مًؾؿ بـ ظٌقد اهلل بـ ظٌد اهلل افزهري ؿول احلوؾظ ذم افتؼريى  :افػؼقف
احلوؾظ متػؼ ظذ جالفتف وإتؼوكف .اهـ وأبق شؾؿي بـ ظٌد افرمحـ تؼدم برؿؿ ( )04وأبق ظٌد اهلل إؽر اشؿف
شؾامن وثؼف افذهع ابـ ظٌد افز ـام ذم افتفذيى وأخرجف أمحد ( )7392وابـ موجف ( )0566وافـًوئل
ذم" ظؿؾ افققم وافقؾي "()481وابـ أيب ظوصؿ ذم "افًـي" ( )495وابـ خزيؿي ذم "افتق حقد "(-299/0
 )511مـ ضرق ظـ إبراهقؿ بـ شعد بف
 0إشـوده صحقح رجوفف ـؾفؿ ثؼوت أبق بؽر افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ( )0وحمؿد بـ ظٌد ادؾؽ تؼدم برؿؿ
( )08وبؼقي رجول افًـد تؼدمق ذم افًـد افًوبؼ واكظر مو ؿٌؾف.
 2إشـوده صحقح رجوفف ـؾفؿ ثؼوت .
أبق شفؾ أمحد بـ حمؿد وإشامظقؾ ابـ إشحوق تؼدمو برؿؿ ( )2وإبراهقؿ بـ محزة هق اددين أبق إشحوق
وثؼف ابـ شعد وؿول أبق حوتؿ :صدوق .اهـ مـ افتفذيى وبؼقي رجول افًـد تؼدمقا برؿؿ (.)25
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ِِ
ِ
افز ْه ِر ِّيَ ،ظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َيَ ،و ْإَ ْظ َرجِ
قؿ ْب ِـ َش ْع ٍدَ ،ظ ِـ ُّ
زَ ،ظ ْـ إِ ْب َراه َ
َأ ُبق َد ُاو َد اف َّط َقوف ُّ
َو َي ْذـ ُُر ُه َب ْعدَ َه َذاَ .و َر َوا ُه َموف ِ ُؽ ْب ُـ َأك ٍ
افز ْه ِر ِّي
َسَ ،ظ ِـ ُّ
َ - 26حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قر ُّيَ ،ؿ َول :ثـو ُيقك ُُس ْب ُـ َظ ٌْ ِد ْإَ ْظ َذَ ،ؿ َول :ثـو
ز ِين َموف ِ ٌؽَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍ
َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ َو ْه ٍ
وبَ ،و َحدَّ َثـَو َأ ُبق َر ْو ٍق َأ ْمحَدُ ْب ُـ
ىَ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َ
ِ
ٍ
ِ
ُحم َؿ ِد ب ِـ بؽ ٍْر بِو ْفٌ ِ
قًك،
َّ ْ َ
كةَ ،ؿ َول :ثـو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ َخ َّالدَ ،ؿ َول :ثـو َم ْع ُـ ْب ُـ ظ َ
َ ْ َ
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ٍِ
ِ
ِ
حي َقك ْب ُـ
قشك ْب ِـ َأ ِيب ُخ َز ْي َؿ َي ،ثـو َ ْ
زكَو َأ ُبق ُحم َ َّؿد ْب ُـ َصوظدَ ،ظ ْـ ُم َ
ثـو َموف ٌؽَ ،و َأ ْخ َ َ
حي َقكَ ،ؿ َولَ :ؿ َر ْأ ُت َظ َذ َموف ِ ٍؽَ ،و َحدَّ َثـَو َأ ْمحَدُ ْب ُـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ َج ْع َػ ٍر ْ
اجلَ ْق ِز ُّيَ ،ؿ َول
َْ
ِ
ِ
قؿ ْب ُـ إِ ْش َح َ
افص َؿ ِد ْب ِـ ادُْ ْفت َِد ِّي
اجَ ،و َحدَّ َثـَو ُظ ٌَ ْقدُ ا َِّ
هلل ْب ُـ َظ ٌْد َّ
افن ُ
َحدَّ َثـَو إِ ْب َراه ُ
وق َّ َّ
ِ
احل ًَ ْ ِ
ان افـَّ ْق ًَو ُب ِ
غ ْب ِـ ِم ْف َر َ
حي َقك،
حي َقك ْب ُـ َ ْ
قر ُّيَ ،ؿ َول :ثـو َ ْ
بِوهللََِّ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َظ ُّع ْب ُـ ْ ُ

َؿ َولَ :ؿر ْأ ُت َظ َذ موف ِ ٍؽ  ،و َأ ْخزكَو َأبق ُحمَؿ ِد بـ ص ِ
وظ ٍد ،ثـو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ٌْ ِد ادَْؾِ ِؽ ْب ِـ
َّ ْ ُ َ
َ ََ ُ
َ
َ
َزك ُْج َق ْي ِفَ ،و َأ ْمحَدُ ْب ُـ َمـ ُْص ٍ
قرَ ،ؿ َوٓ :ثـو ا ْف َؼ ْعـٌَِ ُّلَ ،ظ ْـ َموف ِ ٍؽَ ،و َحدَّ َثـَو ُظ ْث َام ُن ْب ُـ َأ ْمحَدَ
وق ،و َأ ْمحَدُ بـ ُحمَؿ ِد ب ِـ ِزي ٍ
ودَ ،ؿ َوٓ :ثـو إِ ْش َام ِظ ُقؾ ْب ُـ إِ ْش َح َ
هلل ْب ُـ
وق ،ثـو َظ ٌْدُ ا َِّ
ْ ُ َّ ْ َ
افدَّ َّؿ ُ َ
هلل ْب ُـ ُحم َ َّؿ ِد
َم ًْ َؾ َؿ َيَ ،ظ ْـ َموف ِ ٍؽَ ،و َحدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ِ ِّع ْب ِـ إِ ْش َام ِظ َقؾ ْإَ ْي ِ ُّع ،ثـو ُظ ٌَ ْقدُ ا َِّ
ِ
اهقؿ َّ ِ
حي َقك ْب ُـ َموف ِ ِؽ ْب ِـ َأك ٍ
َس،
وينَ ،ؿ َولَ :أ ْك ٌَ َل ا ْب ُـ َم ًْ َؾ َؿ َي َأ ُبق ُؿدَ ا َم َي ،ثـو َ ْ
ْب ِـ إِ ْب َر َ
افصـْ َع ُّ
ٍ ِ
َؿ َولَ :أ ْخ ِ
ك ،ثـو َأ ْمحَدُ ْب ُـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ َظ ٌْ ِد
زين َأ ِيبَ ،و َحدَّ َثـَو ْ َ
ََ
احل ًَ ُـ ْب ُـ رصقؼ بِؿ ْ َ
ِ
حي َقك ْب ُـ ُبؽ ْ ٍ
احل ًَ ُـ ْب ُـ َظ ِ ِّع ْب ِـ َد ُاو َد اف َّط َّر ُاز،
ا ْف َع ِز ِيز ،ثـو َ ْ
َر ،ثـو َموف ٌؽَ ،و َحدَّ َثـَو ْ َ
ِ
ث ْب ُـ ِم ًْؽِ ٍ
احل ِ
ور ُ
مح ِـ ْب ُـ
افر ْ َ
ك ،ثـو َأ ْمحَدُ ْب ُـ َ ْ
غ ،ثـو َظ ٌْدُ َّ
حي َقك ْب ِـ َج ِر ٍيرَ ،ؿ َول :ثـو ْ َ
بِؿ ْ َ

ا ْف َؼ ِ
وش ِؿ ،ثـو َموف ِ ٌؽُ ،ث َّؿ َؿو ُفقاَ :ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍ
وبَ ،ظ ْـ َأ ِيب َظ ٌْ ِد اهللَِّ ْإَ َؽ ِّرَ ،و َظ ْـ َأ ِيب
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حي َقك ْب ُـ َموف ِ ِؽ ْب ِـ َأك ٍ
َسَ ،ظ ْـ
َش َؾ َؿ َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ ،و َؿ َول ا ْب ُـ اف َّط ٌَّوعَِ ،وا ْف َؼ ْعـٌَِ ُّلَ ،و َ ْ
َموف ِ ٍؽَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍ
وبَ ،ظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َيَ ،و َأ ِيب َظ ٌْ ِد اهللَِّ ْإَ َؽ ِّرَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َأ َّن
ٍ
ِ
َر ُش َ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ " :يـ ِْز ُل َر ُّبـَو َظ َّز َو َج َّؾ ـ َُّؾ َف ْق َؾي إِ َػ َّ
ِ
قين َؾ َلشت ِ
قل :م ْـ َيدْ ُظ ِ
قىَ ،و َم ْـ َي ًْ َل ُفـِل َؾ ُل ْظطِ َق ُف،
ِح َ
َج َ
ْ
غ َي ٌْ َؼك ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْأخ ُر َؾ َق ُؼ ُ َ
َو َم ْـ َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ." 0ه َذا َف ْػ ُظ ا ْب ُـ َو ْه ٍ
ىَ .و َؿ َول ا ْف ٌَو ُؿ َ
قنَ :م ْـَ .م ْـ بِ َغ ْ ِر َو ٍاو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده صحقح أبق بؽر افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ( )0ويقكس بـ ظٌد إظذ هق افصدذم وثؼف افـًوئل
وؽره ـام ذم افتفذيى وظٌد اهلل بـ وهى هق ادكي ثؼي حوؾظ ظوبد ـام ذم افتؼريى وموفؽ هق ابـ أكس
إصٌحل افػؼقف إموم دار اهلجرة رأس ادتؼـغ وـٌر ادتثٌتغ اهـ مـ افتؼريى وأبق روق أمحد بـ حمؿد بـ
بؽر هق اهلزاين وثؼف ابـ إظرايب ـام "فًون ادقزان " وحمؿد بـ حمؿد بـ خالد هق افٌوهع وثؼف مًؾؿي ـام ذم
افتفذيى .
ومعـ بـ ظقًك هق افؼزاز ؿول أبق حوتؿ :أثًٌ أصحوب موفؽ وأتؼـفؿ معـ بـ ظقًك وهق أحى
إيل مـ ابـ وهى وأبق حمؿد بـ صوظد تؼدم برؿؿ ( )04ومقشك بـ أيب خزيؿي مل أظرؾف فؽـف ٓ يي ٕكف
متوبع وحيقك بـ حيقك هق افتؿقؿل افـقًوبقري ثؼي ثًٌ إموم ـام ذم افتؼريى .
وأمحد بـ حمؿد بـ جعػر اجلقزي هق ادعروف بوبـ مشؽون وثؼف اخلطقى ذم تو ريخ بغداد ()417/4
وإبراهقؿ بـ إشحوق افناج وثؼف افدارؿطـل ـام ذم توريخ بغداد( )26/6وظٌقد اهلل بـ ظٌد افصؿد ادفتدي
بوهلل هقأبق ظٌداهلل اهلوصؿل وثؼف اخلطقى ذم "توريخ بغداد"(530/01ــ )532وافؼعـٌل هق ظٌد اهلل بـ
مًؾؿي بـ ؿعـى ثؼي ظوبد ـون ابـ معغ وابـ ادديـل ٓيؼدمون ظؾقف ذم ادقضل أحدا ـام ذم افتؼريى .
وظثامن بـ أمحد افدؿوق وثؼف افدارؿطـل ـام ذم توريخ بغداد (512/00ـــ )515وحمؿد بـ ظع بـ
إشامظقؾ إيع وثؼف اخلطقى ذم تورخيف (77/5ــ )78وظٌقد اهلل بـ حمؿد بـ إبراهقؿ افصـعوين ترمجف
افًؿعوين ذم مودة افؽشقري مـ إكًوب ومل يذـر ؾقف جرح ًو وٓ تعديال وذـره احلوؾظ ذم افؾًون ذم تر مجي
صقخف حمؿد بـ ظؿر بـ أيب مًؾؿ افصـعوين وكؼؾ ظـ ابـ افؼطون أكف ؿول :جمفقل .
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ِ
ِ
ِّقزَ ،ظ ْـ َموف ِ ٍؽَ ،ظ ِـ
قش َ
ؼ ْب ُـ ُظ َؿ َرَ ،و َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ ُي ُ
ػ اف ِّتـ ُّ
َؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـ ُّلَ :و َر َوا ُه بِ ْ ُ
افزه ِريَ ،ظ ِـ ْإَ َؽر وحدَ هَ ،ظـ َأ ِيب هريرةَ .ورواه َظٌدُ ادَْؾِ ِؽ بـ ِزي ٍ
ود افـ َِّصقٌِ ُّلَ ،ظ ْـ
ْ ُ َ
ُ ََْ َ َ َ ُ ْ
ِّ َ ْ ُ ْ
ُّ ْ ِّ
يٌ بِ ْ ِ
افز ْه ِر ِّيَ ،ظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َي َو ْحدَ ُهَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؾ َل َّمو َح ِد ُ
ؼ ْب ِـ ُظ َؿ َر
َموف ِ ٍؽَ ،ظ ِـ ُّ
َظ ْـ َموف ِ ٍؽ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وابـ مًؾؿي ذـره افًؿعوين ذم "إكًوب "مودة افؽشقري مـ مشويخ ظٌقد اهلل افصـعوين وشامه
هشوم بـ مًؾؿي بـ مًؾؿي ادـٌفل فؽـل مل أجد فف ترمجي وٓ يي هذا هـو ٕكف متوبع وحيقك ابـ موفؽ بـ
أكس هق إصٌحل ؿول افعؼقع :حدث ظـ أبقف بؿـوـر وؿول مًؾؿي بـ ؿوشؿ يضعػ وذـره ابـ حٌون
ذم افثؼوت وؿول :مًتؼقؿ احلديٌ اهـ مـ افؾًون بوختصور واحلًـ بـ رصقؼ هق افعًؽري ادكي وثؼف
افدارؿطـل وؽره ـام ذم "افؾًون " وأمحد بـ حمؿد بـ ظٌد افعزيز هق افقصوء ؿول افذهٌل ذم افًر
( )048/04افشقخ افثؼي افعومل وؿول افدارؿطـل ٓ :بلس بف اهـ وحيقك بـ بؽر هق حيقك بـ ظٌد اهلل بـ
بؽرؿول احلوؾظ ذم افتؼريى :ثؼي ذم افؾقٌ وتؽؾؿق ذم شامظف مـ موفؽ واحلًـ بـ ظع بـ داود افطراز
ويؼول ادطرز وثؼف اخلطقى ذم توريخ "بغداد"( )588/7واحلورث بـ مًؽغ هق ادكي وثؼف افـًوئل
وؽره ـام ذم افتفذيى وظٌد افرمحـ بـ افؼوشؿ هق ادكي وثؼف افـًوئل وأبق زرظي وابـ معغ ـام ذم
افتفذيى  .وابـ افطٌوع اثـون إشحوق بـ ظقًك بـ كجقح وأخقه حمؿد بـ ظقًك بـ كجقح وـالمهو ثؼي ـام
ذم افتفذيى .
وأخرجف افٌخوري ( )0043ومًؾؿ( )068( )738وأبق داود ( )0503وافسمذي ( )5498وابـ
أيب ظوصؿ ذم "افًـي"( )492وافـًوئل ذم "افؽزى"( )7768وابـ حٌون( )921وافٌقفؼل ذم افًــ
افؽزى ( )2/5وافٌغقي ذم ذح افًـي ( )948وافالفؽوئل ذم ذح أصقل آظتؼود(742و)745
وأجري ذم افؼيعي (ص )518 :وابـ خزيؿي ذم افتقحقد ( )297/0مـ ضريؼ موفؽ ظـ ابـ صفوب ظـ
أيب شؾؿي بـ ظٌدافرمحـ وأيب ظٌد اهلل إؽر ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف
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ِ
ِ ِ
ِ
ك ِة َؿ َول :ثـو
َ - 27ؾ َحدَّ َثـَو َأ ُبق َظ ٍّع ا َْدوفؽ ُّل ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ُش َؾ ْق َام َن ا ْف َؼويض بِو ْف ٌَ ْ َ
محدُ بـ ـ ِ
ُبـْدَ ٌارَ ،و َثـًو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
َوم ٍؾ ،ثـو َأ ُبق
حي َقكَ ،و َثـًو َأ ْ َ ْ ُ
قر ُّي ،ثـو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َ ْ
ِ
ِ
ِ
افص َؿ ِد ْب ِـ
ؼ ْب ُـ ُظ َؿ َر ،ثـو َموف ٌؽَ ،و َحدَّ َثـَو ُظ ٌَ ْقدُ اهللَِّ ْب ُـ َظ ٌْد َّ
ؿ َال َب َيَ ،ؿو ُفقا :ثـو بِ ْ ُ
ِ
ػَ ،ؿ َولَ :أ ْك ٌَ َل
قش َ
ادُْ ْفتَديَ ،و ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َبدْ ٍرَ ،ؿ َوٓ :ثـو َبؽ ُْر ْب ُـ َش ْف ٍؾ ،ثـو َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ ُي ُ
َموف ِ ٌؽَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍ
وبَ ،ظ ْـ َأ ِيب َظ ٌْ ِد اهللَِّ ْإَ َؽ ِّرَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َأ َّن َر ُش َ
قل اهللَِّ َص َّذ
ِ
ِ
غ َي ٌْ َؼك ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ
افً َامء افدُّ ْك َقو ِح َ
اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ « :يـ ِْز ُل اهللَُّ َظ َّز َو َج َّؾ إِ َػ َّ
0
ْأ ِخ ُر. . .ش ُ ،ث َّؿ َذـ ََر ك َْح َق ُه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده صحقح حمؿد بـ شؾقامن افؼويض أبق ظع ادوفؽل ؿول افذهٌل ذم ادقزان :رحؾ إفقف
افدارؿطـل وٓ بلس بف إن صوء اهلل .
وبـدار هق حمؿد بـ بشور افعٌدي ثؼي ـام ذم افتؼريى  .وأبق بؽر افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ( )0وحمؿد
بـ حيقك هق افذهع ثؼي حوؾظ جؾقؾ ـام ذم افتؼريى  .وأمحد بـ ـومؾ هق ابـ صجرة افؼويض ؿول افذهٌل ذم
ادقزان :فقـف افدار ؿطـل.
وأبق ؿالبي هق ظٌد ادؾؽ بـ حمؿد افرؿور حًـ احلديٌ مسجؿ ذم افتفذيى
وبؼ بـ ظؿرو هق افزهراين وثؼف احلو ـؿ وؿول أبق حوتؿ :صدوق اهـ مـ افتفذيى وظٌقداهلل بـ
ظٌد افصؿد تؼدم برؿؿ ( )27وحمؿد بـ بدر هق احلاممل إمر وثؼف ابـ أيب افػقارس وأبق كعقؿ وابـ
افػرات ـام ذم افؾًون وبؽر بـ شفؾ هق افدمقوضل وعػف افـًوئل ـام ذم افؾًون  .وظٌد اهلل بـ يقشػ
هق افتـقز افدمشؼل ثؼي متؼـ مـ أثًٌ افـوس ذم ادقضل اهـ مـ افتؼريى وأبق ظٌد اهلل إؽر تؼدم برؿؿ
( )24وأخرجف افٌخوري ( )7494مـ ضريؼ إشامظقؾ بـ أيب أويس وأمحد ( )01505مـ ضريؼ ظٌد
افرمحـ بـ مفدي وإشحوق بـ ظقًك بـ افطٌوع وافالفؽوئل ذم ذح أصقل آظتؼود ()744
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يٌ َظٌ ِد ادَْؾِ ِؽ بـ ِزي ٍ
ِ
ود َظ ْـ َموف ِ ٍؽ:
ْ ُ َ
َو َأ َّمو َحد ُ ْ

ِ
احل ًَ ِـ ْب ِـ ـ َْق َث ٍرَ ،أ ْك ٌَ َل َأ ُبق َظ ِؼ ٍ
قؿ ْب ُـ َظ ِ ٍّع ثـو َظ ٌْدُ
قؾ إِ ْب َراه ُ
َ - 28ؾ َحدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ْ َ
ادَْؾِ ِؽ بـ ِزي ٍ
افز ْه ِر ِّيَ ،ظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َأ َّن
ود افـ َِّصقٌِ ُّل ،ثـو َموف ِ ٌؽَ ،ظ ِـ ُّ
ْ ُ َ
َر ُش َ
هلل َظ َّز
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول " :إِ َذا َمل ْ َي ٌْ َؼ ِم َـ اف َّؾ ْق ِؾ إِ َّٓ اف ُّث ُؾ ٌَُ ،ؿ َول ا َُّ
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا َِّ
ِ ِ َ ِ
َ ِ ُ ِ
قين َؾ َلشت ِ
َو َج َّؾ :م ْـ َيدْ ُظ ِ
0
َج َ
ْ
َ
قى َف ُفَ ،م ْـ َي ًْل ُفـل َؾل ْظط َق ُفَ ،م ْـ َي ًْ َت ْغػ ُرين َؾل ْؽػ َر َف ُف " َمل ْ
َود ِهَ .ؿ َول افدَّ ار ُؿ ْطـِل :ورواه معؿر بـ ر ِ
ي ْذـ ُِر ْإَ َؽر ِذم إِشـ ِ
افز ْه ِر ِّي
اص ٍدَ ،ظ ِـ ُّ
َ
ُّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ
َ
ْ
َّ
ُ - 29ؿ ِر َئ َظ َذ َأ ِيب ُحمَؿ ِد ب ِـ ص ِ
وظ ٍد َو َأكَو َأ ْش َؿ ُعَ ،حدَّ َثـِل ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َش ْف ٍؾَ ،ظ ْـ
َّ ْ َ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َظ ًْؽ ٍَر ا ْف ٌُ َخ ِ
احل ًَ ِـ ْب ِـ
ور ِّيَ ،و ُحم َ َّؿد ْب ِـ َظ ٌْد ادَْؾؽ ْب ِـ َزك ُْج َق ْيفَ ،و ُز َه ْ ِر ْب ِـ ُحم َ َّؿدَ ،و ْ َ
قرَ ،واف َّؾ ْػ ُظ َف ُفَ ،و َحدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
افربِقعَِ ،و َأ ْمحَدَ ْب ِـ َمـ ُْص ٍ
قر ُّي ،ثـو ُحم َ َّؿدُ
َأ ِيب َّ
ِ
حي َقكَ ،و َأ ْمحَدُ ْب ُـ َمـ ُْص ٍ
مهو ٍم ،ثـو َم ْع َؿ ٌرَ ،ظ ِـ
ْب ُـ َ ْ
افر َّزاق ْب ُـ َ َّ
قرَ ،ؿو ُفقا :ثـو َظ ٌْدُ َّ
ِ
ِ
ِ
افز ْه ِر ِّيَ ،ؿ َولَ :أ ْخ ِ
ى َأ ِيب
افر ْ َ
ُّ
مح ِـَ ،و ْإَ َؽ ُّر َأ ُبق َظ ٌْد اهللَِّ َصوح ُ
زين َأ ُبق َش َؾ َؿ َي ْب ُـ َظ ٌْد َّ
ََ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بؼ بـ ظؿر ويعؼقب بـ شػقون ذم "ادعرؾي وافتوريخ ( )404/0مـ ضريؼ ابـ ؿعـى وابـ بؽر شتتفؿ
ظـ موفؽ بف
 0حديٌ صحقح وهذا إشـود مقوقع حمؿد بـ احلًـ بـ ـقثر ـذبف افزؿوين ـام ذم توريخ
بغداد(219/2ـ )201وظٌد ادؾؽ بـ زيود افـصقٌل ؿول إزدي :ؽر ثؼي ذـره ابـ حٌون ذم افثؼوت
وؿول :مًتؼقؿ احلديٌ يغرب ظـ موفؽ اهـ مـ افؾًون وبؼقي رجوفف ثؼوت ؿد تؼدمقا وأخرجف ابـ خزيؿي
ذم افتقحقد ( )514/0مـ ضريؼ افـعامن بـ راصد وأجري ذم افؼيعي( )710مـ ضريؼ إبراهقؿ بـ شعد
ـال مهو ظـ افزهري بف.
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ُهر ْيرةََ ،أ َّن َأ َبو ُهر ْير َة َأ ْخز ُمهو َظ ْـ رش ِ
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ " :يـ ِْز ُل َر ُّبـَو
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا َِّ
َ ُ
ََ َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
قل :م ْـ َيدْ ُظ ِ
قين
َظ َّز َو َج َّؾ ـ َُّؾ َف ْق َؾ ٍي ِح َ
افً َامء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ َ
غ َي ٌْ َؼك ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْأخ ِر إِ َػ َّ
َؾ َلشت ِ
قى َف ُفَ ،م ْـ َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،م ْـ َي ًْ َل ُفـِل َؾ ُل ْظطِ َق ُفَ " 0ؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـِ ُّل:
َج َ
ْ
افز ْه ِر ِّي
َو َر َوا ُه ُيقك ُُس ْب ُـ َي ِزيدَ ْإَ ْي ِ ُّع َظ ِـ ُّ
َ - 51حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
ى ْب ُـ َي ِزيدَ ْب ِـ َخوف ِ ٍدَ ،ؿ َول :ثـو
قر ُّيَ ،ؿ َول :ثـو َو ْه ُ
ز ِين ُيقك ُُسَ ،و َموف ِ ٌؽ َحدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ َو ْه ٍ
قر ُّي َأ ْي ًضو ،ثـو
ىَ ،أ ْخ َ َ
ِ
مح ِـ ْب ِـ َو ْه ٍ
افز ْه ِر ِّي،
ىَ ،ؿ َول :ثـو َظ ِّؿلَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل ُيقك ُُسَ ،ظ ِـ ُّ
افر ْ َ
َأ ْمحَدُ ْب ُـ َظ ٌْد َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده صحقح ابـ صوظد تؼدم برؿؿ ( )04وحمؿد بـ شفؾ بـ ظًؽر افٌخوري وثؼف افـًوئل وابـ
ظدي ـام ذم افتفذيى .
وحمؿد بـ ظٌد ادؾؽ بـ زكجقيف تؼدم برؿؿ ( )00وزهر بـ حمؿد هق ابـ ؿؿر ادروزي وثؼف افناج
واخلطقى ـام ذم افتفذيى .
واحلًـ بـ أيب افربقع هق احلًـ بـ حيقك بـ اجلعد افعٌدي ؿول ابـ أيب حوتؿ :صدوق ـام ذم
افتفذيى .
وأبق بؽر افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ( )0وـذفؽ أمحد بـ مـصقر وأمو حمؿد بـ حيقك ؾفق افذهع اإلموم
وؿد تؼدم وظٌد افرزاق بـ مهوم افصـعوين ثؼي حوؾظ مصـػ صفر ظؿل ذم آخر ظؿره ؾتغر وـون يتشقع
اهـ مـ افتؼريى .
ومعؿر هق ابـ راصد افٌكي ثؼي ثًٌ ؾووؾ إٓ أن ذم روايتف ظـ ثوبً وإظؿش وهشوم بـ
ظروة صقئو وـذا ؾقام حدث بف بوفٌكة اهـ مـ افتؼريى .
وأخرجف أمحد( )7622وابـ أيب ظوصؿ ذم افًـي( )494وأجري ذم افؼيعي ()711وافالفؽوئل ذم
ذح أصقل آظتؼود ( )743مـ ضريؼ ظٌد افرزاق بف.
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قلَ :ؿ َول َر ُش ُ
َظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َيَ ،و ْإَ َؽ ِّر َأ َّهنُ َام َش ِؿ َعو َأ َبو ُه َر ْي َر َة َي ُؼ ُ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف
غ َي ٌْ َؼك ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْأ ِخ ُر إِ َػ َش َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قل:
َو َش َّؾ َؿَ " :يـ ِْز ُل َر ُّبـَو َظ َّز َو َج َّؾ ِح َ
قين َؾ َلشت ِ
م ْـ َيً َل ُفـِل َؾ ُل ْظ ِط َق ُف ،م ْـ َيدْ ُظ ِ
قى َف ُفَ ،م ْـ َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ " 0ؿ َول
َج َ
ْ
َ
َ ْ
افدَّ َار ُؿ ْطـ ِ ُّلَ :وـ ََذف ِ َؽ َر َوا ُه اف َّؾ ْق ٌُ ْب ُـ َش ْع ٍد َظ ْـ ُيقك َُس
َؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـِ ُّل:
ُ - 50ؿ ِر َئ َظ َذ َأ ِيب ُحمَؿ ِد ب ِـ ص ِ
وظ ٍدَ ،و َأكَو َأ ْش َؿ ُعَ ،حدَّ َثؽ ُْؿ ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ٌْ ِد اهللَِّ ْب ِـ
َّ ْ َ
كي و َأكَو َأشؿع ،حدَّ َثؽُؿ ه ِ
ٍ
ِ
ِ
وص ُؿ ْب ُـ ُيقك َُس،
ْ َ
ْ َ ُ َ
َزك ُْج َق ْيفُ ،ؿ ِر َئ َظ َذ َظ ِّع ْب ِـ ُحم َ َّؿد ا ْف ٌَ ْ ِ ِّ َ
َؿ َوَٓ :أ ْك ٌَ َل َأ ُبق َصوف ِ ٍح َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ َصوف ِ ٍحَ ،حدَّ َثـِل اف َّؾ ْق ٌُ ْب ُـ َش ْع ٍدَ ،ظ ْـ ُيقك َُسَ ،ظ ِـ
ا ْب ِـ ِص َف ٍ
هلل ْإَ َؽ ُّرَ ،أ َّهن ُ َام َش ِؿ َعو َأ َبو ُه َر ْي َر َة
ز ِين َأ ُبق َش َؾ َؿ َيَ ،و َأ ُبق َظ ٌْ ِد ا َِّ
وبَ ،أ َّك ُف َؿ َولَ :أ ْخ َ َ
قلَ :ؿ َول َر ُش ُ
َي ُؼ ُ
غ َي ٌْ َؼك ُث ُؾ ٌُ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿَ " :يـ ِْز ُل َر ُّبـَو َظ َّز َو َج َّؾ ِح َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده صحقح فغره
أبق بؽر افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ( )0ووهى بـ يزيد بـ خوفد صقابف مقهى ؿول ابـ أيب حوتؿ ذم اجلرح
وافتعديؾ ( )403/0/4ـتٌـو ظـف بوفرمؾي وهق صدوق .
وظٌد اهلل بـ وهى تؼدم برؿؿ ( )27ويقكس هق ابـ يزيد إيع وثؼف ابـ معغ وافـًوئل وؿول ابـ
معغ :أثًٌ افـوس ذم افزهري مجوظي وذـر مـفؿ يقكس  .وأمحد بـ ظٌد افرمحـ بـ وهى حًـ احلديٌ
مسجؿ ذم افتفذيى وظؿف هق ظٌد اهلل بـ وهى تؼدم وتؼدم أيض ًو بؼقي رجول افًـد وهؿ ثؼوت وأخرجف ابـ
خزيؿي ذم افتقحقد ( )298/0مـ ضريؼ أمحد بـ ظٌد افرمحـ بـ وهى بف وأخرجف افالفؽوئل ذم ذح أصقل
آظتؼود ( )745مـ ضريؼ ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ زيود وهق أبق بؽر افـقًوبقري بف .
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ِ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قلَ :م ْـ َي ًْ َل ُفـِل َؾ ُل ْظطِ َق ُفَ ،م ْـ َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِينَ " 0ؿ َول
ْأخ ُر ،إِ َػ َّ
ِ
افز ْه ِر ِّي
مح َزةََ ،ظ ِـ ُّ
ى ْب ُـ َأ ِيب َ ْ
افدَّ َار ُؿ ْطـ ُّلَ :و َر َوا ُه ُص َع ْق ُ
ُ - 52ؿ ِر َئ َظ َذ َأ ِيب ُحمَؿ ِد ب ِـ ص ِ
وظ ٍد َو َأكَو َأ ْش َؿ ُعَ ،حدَّ َثؽ ُْؿ ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َخوف ِ ِد ْب ِـ
َّ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ؼ ْب ُـ ُص َع ْق ِ
افز ْه ِر ِّي،
مح َزةََ ،ظ ْـ َأبِ ِقفَ ،ظ ِـ ُّ
ى ْب ِـ َأ ِيب َ ْ
َظ ٍّع ا ْفؽ ََالظ ُّل بِح ْؿ َ
ص ،ثـو بِ ْ ُ
وظ ٍد حدَّ َثؽُؿ ُحمَؿدُ بـ َظٌ ِد ادَْؾِ ِؽ ب ِـ َزكْجقي ِف ،و ُحمَؿدُ بـ َظق ِ
و ُؿ ِر َئ َظ َذ اب ِـ ص ِ
ف
ُ َ ْ َ َّ ْ ُ ْ
ْ
ْ َّ ْ ُ ْ
َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ونَ ،و َحدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
ْب ِـ ُش ْػ َق َ
قؿ
قش َ
افً َؾؿ ُّلَ ،وإِ ْب َراه ُ
ػ ُّ
قر ُّي ،ثـو َأ ْمحَدُ ْب ُـ ُي ُ
ِ
ِ
ز ِين َأ ُبق
ىَ ،ظ ِـ ُّ
زكَو ُص َع ْق ٌ
افز ْه ِر ِّيَ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َ
ْب ُـ َهوك ٍئَ ،ؿو ُفقاَ :أ ْك ٌَ َل َأ ُبق ا ْف َق َامنَ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َ

ِ
ِ
ِ
ز ُه
افر ْ َ
مح ِـَ ،و َأ ُبق َظ ٌْد اهللَِّ ْإَ َؽ ُّر َصوح ُ
ى َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،أ َّن َأ َبو ُه َر ْي َر َة َأ ْخ َ َ
َش َؾ َؿ َي ْب ُـ َظ ٌْد َّ
َأ َّن َر ُش َ
غ َي ٌْ َؼك
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ " :يـ ِْز ُل ا َُّ
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا َِّ
هلل َظ َّز َو َج َّؾ ـ َُّؾ َف ْق َؾ ٍي ِح َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ صحقح وهذا إشـود وعقػ
أبق حمؿد بـ صوظد تؼدم برؿؿ( )04وحمؿد بـ ظٌد اهلل بـ زكجقيف تر مجف ابـ ظًوـر ذم توريخ دمشؼ
( )547/35ومل يذـر ؾقف جرح ًو وٓ تعديال وظع بـ حمؿد هق ابـ أمحد افقاظظ ادكي ترمجف اخلطقى ذم
توريخ بغداد ( )73/02وؿول :ـون ثؼي أمقـ ًو ظورؾ ًو اهـ
وهوصؿ بـ يقكس هق افعصور فف ترمجي ذم اإلـامل ٓبـ موـقٓ( )588/6وإكًوب فؾًؿعوين مودة
افعصور ومل يذـرا ؾقف جرح ًو وٓ تعدي ً
ال
وأبق صوفح ظٌد اهلل بـ صوفح هق ـوتى افؾقٌ وعقػ ذم حػظف ثًٌ ذم ـتوبف مس جؿ ذم افتفذيى.
وافؾقٌ بـ شعد هق أبق احلورث افػفؿل ادكي ثؼي ثًٌ ؾؼقف إموم مشفقر ـام ذم افتؼريى
وبؼقي رجوفف ثؼوت ؿد تؼدمقا.
واكظر مو ؿٌؾف
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ِ
ِ
قين َؾ َلشت ِ
قل :م ْـ َيدْ ُظ ِ
قى َف ُفَ ،م ْـ
َج َ
ْ
افً َامء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ َ
ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْأخ ُر ،إِ َػ َّ
َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،م ْـ َي ًْ َل ُفـِل َؾ ُل ْظ ِط َق ُفَ " 0ؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـ ِ ُّلَ :و َر َوا ُه ُظ ٌَ ْقدُ اهللَِّ ْب ُـ َأ ِيب
ٍ
افز ْه ِر ِّي
وذم َظ ِـ ُّ
افر َص ِ ُّ
ِز َيود ُّ
ٍ
احلوؾِ ُظ َأ ْمحَدُ ْب ُـ ك ْ ٍ
َ - 55حدَّ َثـَو َأ ُبق َضوف ِ ٍ
احل َّذا،
َكَ ،ؿ َول :ثـو َأ ْمحَدُ ْب ُـ ِز َيود ْ َ
ى َْ
احل َؾٌِل ،و َأ ْكٌ َل َأبق ُحمَؿ ِد بـ ص ِ
وظ ٍدَ ،و َأ ُبق َظ ٌْ ِد اهللَِّ ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ إِ ْش َام ِظ َقؾ
َّ ْ ُ َ
َ ُ
َو َأ ُبق ُأ َشو َم َي ْ َ ُّ
ِ
ِ ِ
احل َؾٌِ ُّلَ ،ؿ َول :ثـو
دَ ،ؿ َوٓ :ثـو َأ ُبق ُأ َشو َم َي َظ ٌْدُ ا َِّ
هلل ْب ُـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ َأ ِيب ُأ َشو َم َي ْ َ
ا ْف َػور ُّ
حجوج بـ َأ ِيب مـِق ٍع افرص ِوذمَ ،ؿ َول :حدَّ َثـِل جدِّ ي َظٌدُ اهللَِّ بـ َأ ِيب ِزي ٍ
ودَ ،ظ ِـ
َ
ْ ُ
ْ
َ
َ
َ َّ ُ ْ ُ
ُّ َ ُّ
َ
ِ
ِ
افز ْه ِر ُّيَ ،و َأ ُبق َظ ٌْ ِد اهللَِّ
مح ِـ ْب ِـ َظ ْق ٍف ُّ
افر ْ َ
ُّ
افز ْه ِر ِّيَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـل َأ ُبق َش َؾ َؿ َي ْب ُـ َظ ٌْد َّ
ِ
ز ُه َأ َّن َر ُش َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ
ْإَ َؽ ُّر َصوح ُ
ى َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،أ َّن َأ َبو ُه َر ْي َر َة َأ ْخ َ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده صحقح
ابـ صوظد تؼدم برؿؿ ( )04وحمؿد بـ خوفد بـ ظع افؽالظل احلؿيص وثؼف افـًوئل ـام ذم افتفذيى
وبؼ بـ صعقى بـ أيب محزة ثؼي ـام ذم افتؼريى وابـ زكجقيف تؼدم برؿؿ ( )00وحمؿد بـ ظقف بـ شػقون هق
افطوئل وثؼف افـًوئل ومًؾؿي ـام ذم افتفذيى .
وأبق بؽر افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ( )0وأمحد بـ يقشػ افًؾؿل وثؼف افدارؿطـل واخلؾقع ـام ذم
افتفذيى  .وإبراهقؿ بـ هوكئ هق أبق إشحوق افـقًوبقري وثؼف أمحد وافدارؿطـل ـام ذم توريخ بغداد
(214/6ــ)216
وأبق افقامن هق احلؽؿ بـ كوؾع افٌفراين ثؼي ثًٌ ـام ذم افتؼريى وصعقى بـ أيب محزة واشؿ أبقف ديـور ثؼي
ظوبد ـام ذم افتؼريى  .وأخرجف افدارمل ذم افًــ( )0487وابـ خزيؿي ذم افتقحقد ( )510/0مـ ضريؼ أيب
افقامن احلؽؿ بـ كوؾع بف .
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غ َي ٌْ َؼك ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْأ ِخ ُر إِ َػ َش َام ِء افدُّ ْك َقو،
َؿ َولَ " :يـ ِْز ُل َر ُّبـَو َظ َّز َو َج َّؾ ـ َُّؾ َف ْق َؾ ٍي ِح َ
قين َؾ َلشت ِ
قل :م ْـ َيدْ ُظ ِ
قى َف ُفَ ،م ْـ َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،م ْـ َي ًْ َل ُفـِل َؾ ُل ْظطِ َق ُف
َج َ
ْ
َؾ َق ُؼ ُ َ
َحتَّك ا ْف َػ ْج ِرَ " 0ؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـِ ُّلَ :و َر َوا ُه ُم َع ِ
افز ْه ِر ِّي
افصدَ ِ ُّذمَ ،ظ ِـ ُّ
حي َقك َّ
وو َي ُي ْب ُـ َ ْ
َ - 54أ ْخزكَو َأبق ُحمَؿ ِد بـ ص ِ
وظ ٍدَ ،ؿ َول :ثـو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ إِ ْش َح َ
وقَ ،ؿ َول :ثـو َظ ٌْدُ اهللَِّ
َّ ْ ُ َ
ََ ُ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
افصدَ ِ ِّذمَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل
ْب ُـ َصوف ٍح َأ ُبق َصوف ٍحَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـل ْاهل ْؼ ُؾ ْب ُـ ِز َيودَ ،ظ ِـ َّ
مح ِـ ب ِـ َظق ٍ
ِ
ِ
فَ ،و َأ ُبق َظ ٌْ ِد اهللَِّ ْإَ َؽ ُّر
ُّ
ْ
افر ْ َ ْ
افز ْه ِر ُّي َؿ َولَ :حدَّ َثـل َأ ُبق َش َؾ َؿ َي ْب ُـ َظ ٌْد َّ
ِ
ز ُه َأ َّن َر ُش َ
هلل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول" :
قل ا َِّ
َصوح ُ
ى َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،أ َّن َأ َبو ُه َر ْي َر َة َأ ْخ َ َ
ِ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قل:
َيـ ِْز ُل َر ُّبـَو َظ َّز َو َج َّؾ ـ َُّؾ َف ْق َؾ ٍي ِح َ
غ َي ٌْ َؼك ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْأخ ُر إِ َػ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

إشـوده صحقح .

أبق ضوفى احلوؾظ أمحد بـ كك هق ابـ ضوفى ؿول اخلطقى ذم توريخ بغداد (082/3ــ )085وـون ثؼي
ثٌت ًو  .وأمحد بـ زيود احلذاء هق افرؿل مسجؿ ذم توريخ اإلشالم (حقادث واؾقوت 280ــ291هـ) ومل يذـر
ؾقف افذهٌل جرح ًو وٓ تعدي ً
ال .
وأبق أشومي احلؾٌل هق ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ أيب أشومي ترمجف اخلؾقع ذم اإلرصود ( )481/2وؿول:
صوحى ؽرائى وهق ثؼي اهـ وفف ترمجي ذم توريخ اإلشالم (280ــ291هـ) (ص)219
وأبق حمؿد بـ صوظد تؼدم برؿؿ ()04
وحمؿد بـ إشامظقؾ افػورد تؼدم برؿؿ ()25
وحجوج بـ أيب مـقع هق ابـ يقشػ بـ أيب مـقع افرصوذم ثؼي ـام ذم افتؼريى .
وجده ظٌد اهلل بـ أيب زيود صقابف ظٌقد اهلل بـ أيب زيود ـام ذم افتفذيى وهق افرصوذم ظده افدارؿطـل مـ
ثؼوت أصحوب افزهري.
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قين َؾ َلشت ِ
م ْـ َيدْ ُظ ِ
قى َف ُفَ ،م ْـ َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،م ْـ َي ًْ َل ُفـِل َؾ ُل ْظ ِط َق ُفَ ،حتَّك
َج َ
ْ
َ
يـْ َػ ِجر ا ْف َػجرَ ." 0ؿ َول افدَّ ار ُؿ ْطـِل :ورواه َظٌدُ اهللَِّ بـ ِزي ِ
ود ْب ِـ َش ْؿ َع َ
افز ْه ِر ِّي
ونَ ،ظ ِـ ُّ
ْ ُ َ
ُّ َ َ َ ُ ْ
َ
ُْ
َ َ
َظ ِـ ْإَ َؽ ِّر َو ْحدَ ُهَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ٍِ
ِ
ػَ ،ؿ َول :كو َص ْػ َق ُ
ان ْب ُـ َصوف ِ ٍح،
قش ُ
زكَو َأ ُبق ُحم َ َّؿد ْب ُـ َصوظدَ ،ؿ َول :كو ُي ُ
َ - 53أ ْخ َ َ
َؿ َول :كو ا ْف َقفِقدُ ْب ُـ ُم ًْؾِ ٍؿَ ،ؿ َول :كو ا ْب ُـ َش ْؿ َع َ
افز ْه ِر ُّيَ ،ظ ِـ ْإَ َؽ ِّر،
ز ِين ُّ
ونَ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َ
ِ
ِ
ِ
اجل ٌَّ ِ
ور َج َّؾ َو َظ َّز ِذم
َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َظ ْـ َر ُشقل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿِ « ،ذم ك ُُزول ْ َ
ُث ُؾ ِ
وب رش ِ
هلل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ُي َػ ِّض ُؾ َ
ٌ اف َّؾ ْق ِؾ ْأ ِخ ِرَ ،ؾؽ ََذف ِ َؽ ـ َ
قن
قل ا َِّ
َون َأ ْص َح ُ َ ُ
ص َال َة ِ
آخ ِر اف َّؾ ْق ِؾ َظ َذ َأ َّوف ِ ِف2ش َؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـ ِ ُّلَ :و َر َوا ُه َصوف ِ ُح ْب ُـ َأ ِيب ْإَ ْخ َ ِ
ي َظ ِـ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ صحقح وهذا إشـود وعقػ
فضعػ معوويي بـ حيقك افصدذم وأيب صوفح وهق ـوتى افؾقٌ.
حمؿد بـ إشحوق هق افصوؽوين وثؼف افـًوئل وافدارؿطـل ـام ذم افتفذيى .
واهلؼؾ بـ زيود هق افًؽًؽل ـوتى إوزاظل وثؼف أبق زرظي وافـًوئل وابـ معغ ـام ذم افتفذيى .
 2حديٌ صحقح وهذا إشـود مقوقع.
يقشػ هق ابـ مقشك افؼطون وثؼف مًؾؿي ـام ذم افتفذيى وصػقان بـ صوفح هق افثؼػل وثؼف
افسمذي ومًؾؿي واجلقوين ـام ذم افتفذيى  .وافقفقد بـ مًؾؿ هق افدمشؼل ؿول احلوؾظ :ثؼي فؽـف ـثر
افتدفقس وافتًقيي
ؿؾً :هق هـو ؿد سح بوفتحديٌ ذم صقخف وصقخ صقخف ؾال ييهـو تدفقًف وابـ شؿعون هق ظٌد اهلل
بـ زيود بـ شؾقامن بـ شؿعون ادخزومل ـذبف موفؽ وإبراهقؿ بـ شعد وابـ معغ وأبق داود واجلقزجوين ـام
ذم افتفذيى .
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افزه ِري ،ظـ ظ َط ِ
وء ْب ِـ َي ِزيدَ اف َّؾ ْقثِ ِّلَ ،و َأ ِيب َظ ٌْ ِد اهللَِّ ا َْٕ َؽ ِّرَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،و َمل ْ ُيتَو َب ْع
ُّ ْ ِّ َ ْ َ
َظ َذ َذف ِ َؽ
ِ
ٍِ
ِ
احل ًَ ِـ ْب ِـ َص ِؼ ٍقؼ،
زكَو َأ ُبق ُحم َ َّؿد ْب ُـ َصوظدَ ،ؿ َول :أكو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ِّع ْب ِـ ْ َ
َ - 56أ ْخ َ َ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
َّي ْب ُـ ُص َؿ ْق ٍؾَ ،ؿ َول :أكو
َو َأ ْمحَدُ ْب ُـ َمـ ُْصقر ْب ِـ َراصد َأ ُبق ُص ٌْ ٍح ادَْ ْر َوز َّيونَ ،ؿ َوٓ :أكو افـ ْ ُ
وب ،ظـ ظ َط ِ
وء ْب ِـ َي ِزيدَ اف َّؾ ْقثِ ِّلَ ،و َأ ِيب َظ ٌْ ِد اهللَِّ ْإَ َؽ ِّرَ ،ظ ْـ َأ ِيب
َصوف ِ ٌحَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍ َ ْ َ

ُهر ْير َة َظ ْـ رش ِ
هلل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول " :إِ َّن اهللََّ َظ َّز َو َج َّؾ َيـْ ِز ُل ـ َُّؾ َف ْق َؾ ٍي إِ َذا
قل ا َِّ
َ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
قين َؾ َلشت ِ
قل :م ْـ َيدْ ُظ ِ
قى َف ُفَ ،م ْـ
َج َ
ْ
افً َامء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ َ
َبؼ َل ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْأخ ُر إِ َػ َّ
َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،حتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُرَ " .0ؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـِ ُّلَ :و َر َوا ُه َأ ُبق َد ُاو َد
ِِ
ِ
افز ْه ِر ِّيَ ،ظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َي َو ْإَ َؽ ِّرَ ،و َؿدْ َت َؼدَّ َم
قؿ ْب ِـ َش ْع ٍدَ ،ظ ِـ ُّ
زَ ،ظ ْـ إِ ْب َراه َ
اف َّط َقوف ُّ
ِ
افش َر ِاز ُّيَ ،ؿ َول :كو إِ ْش َح ُ
َك ْب ُـ َب ٌْ َز َو ْي ِف ِّ
وق ْب ُـ
َ - 57حدَّ َثـَو َأ ُبق ا ْف َؼوش ِؿ ك ْ ُ
ِ
ِ
قؿ َصو َذ ُ
افز ْه ِر ِّيَ ،ظ ْـ َأ ِيب َش َؾ َؿ َي
قؿ ْب ُـ َش ْع ٍدَ ،ظ ِـ ُّ
ان َؿ َول :أكو َأ ُبق َد ُاو َد ،أكو إِ ْب َراه ُ
إِ ْب َراه َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ صحقح وهذا إشـود وعقػ
حمؿد بـ ظع بـ حًـ بـ صؼقؼ وثؼف افـًوئل وؽره ـام ذم افتفذيى وأمحد بـ مـصقر تؼدم برؿؿ ()0
وافـي بـ صؿقؾ وثؼف ابـ معغ وافـًوئل وأبق حوتؿ ـام ذم افتفذيى وصوفح هق ابـ أيب إخي
وعػف افٌخوري وافـًوئل وافؼطون وؽرهؿ ـام ذم افتفذيى .
وظطوء بـ يزيد افؾقثل وثؼف ابـ ادديـل وافـًوئل ـام ذم افتفذيى وؿد ذـرافدارؿطـل رمحف اهلل ذم افعؾؾ
( )257/9أن ذـره وهؿ مـ صوفح بـ أيب إخي ثؿ ؿول :وافصحقح ظـ افزهري ظـ أيب شؾؿي و إؽر
ظـ أيب هريرة .
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ِ
ز ُه َأ َّن َر ُش َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف
افر ْ َ
مح ِـَ ،و ْإَ ْظ َر ِجَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َأ َّك ُف َأ ْخ َ َ
ْب ِـ َظ ٌْد َّ
غ َي ٌْ َؼك ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْأ ِخ ِرَ ،ؾ َق ُؼ ُ
قلَ :م ْـ َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين
َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ " :يـ ِْز ُل َر ُّبـَو َت َع َوػ ِح َ
قين َأشت ِ
َؾ َل ْؽ ِػر َف ُف ،م ْـ َيً َل ُفـِل ُأ ْظ ِط ِقف ،م ْـ َيدْ ُظ ِ
قى َف ُفَ " 0ؿ َول افدَّ َرا ُؿ ْطـ ِ ُّلَ :و َر َوى
َج ُ
ْ
َ
َ ْ
َ
قعل ،وحٌِقى بـ َأ ِيب َثوبِ ٍ
ِ
يٌ َأ ُبق إِ ْش َح َ
احل ِد َ
ًَ ،ظ ِـ ْإَ َؽ ِّرَ ،ظ ْـ َأ ِيب
افًٌِ ُّ َ َ ُ ْ ُ
وق َّ
َه َذا ْ َ

ِ ٍ
ِ ِ
ِ
هريرةَ ،و َأ ِيب ش ِع ٍ
قد ْ
اخلدْ ِر ِّي َب ْعدَ
ُى َأ َحودي َث ُف ْؿ ِذم َحديٌ َأ ِيب َشعقد ْ ُ
اخلُدْ ِر ِّي َو َك ْؽت ُ
ُ ََْ َ
َ
يٌ ش ِعقدُ بـ َأ ِيب ش ِع ٍ
يٌ َأ ِيب هريرةَ .وروى ه َذا ْ ِ
اؽـَو ِمـ ح ِد ِ
َؾر ِ
قد ادَْ ْؼ ُ ِز ُّي،
ُ ََْ َ َ َ َ
ْ ُ
ْ َ
َ
احلد َ َ
َ
َ

ػ َظـْفَ :ؾ َؼ َول ُظٌقدُ اهللَِّ بـ ُظؿر َظـ ش ِع ٍ
َو ْ
ػ
قد ادَْ ْؼ ُ ِز ِّيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ .و َخو َف َ
َْ
اخ َت َؾ َ ُ
ْ ُ ََ ْ َ
قد ادَْ ْؼ ِزي ،ظـ ظ َط ٍ
وقَ ،ؾرواه َظـ ش ِع ٍ
وء َم ْق َػ ُأ ِّم ُص ٌَ َّق َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب
ُ ِّ َ ْ َ
ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ إِ ْش َح َ َ َ ُ ْ َ
ُه َر ْي َر َة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ صحقح وهذا إشـود حًـ .
أبق افؼوشؿ ككبـ بٌزويف افشرازي ؿول افدارؿطـل :ثؼي ملمقن ـام ذم توريخ بغداد ()296/05
وإشحوق بـ إبراهقؿ صوذان ؿول ابـ أيب حوتؿ ذم اجلرح وافتعديؾ ( :)200/2صدوق
وأبق داود هق شؾقامن بـ داود افطقوفز ثؼي حوؾظ ؽؾط ذم أحوديٌ اهـ مـ افتؼريى
وإبراهقؿ بـ شعد بـ إبراهقؿ افزهري وثؼف أمحد وابـ معغ ـام ذم افتفذيى
وأخرجف أمحد ( )7392وابـ موجف ()0566وافـًوئل ذم ظؿؾ افققم وافؾقؾي ( )481وابـ أيب ظوصؿ
ذم افًـي( )495وابـ خزيؿي ذم افتقحقد (299/0ــ )511مـ ضرق ظـ إبراهقؿ بـ شعد بف .
وأخرجف افـًوئل ذم ظؿؾ افققم وافؾقؾي ( )479وأجري ذم افؼيعي ( )710مـ ضريؼ حمؿد بـ
شؾقامن فقيـ ظـ إبراهقؿ بـ شعد بف ومل يذـر ؾقف إؽر وأخرجف ابـ خزيؿي ذم افتقحقد ( )511/0مـ
ضريؼ يعؼقب بـ إبراهقؿ ظـ إبراهقؿ بـ شعد بف ومل يذـر ؾقف أبو شؾؿي.
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َؾ َل َّمو َح ِد ُ
يٌ ُظ ٌَ ْق ِد اهللَِّ ْب ِـ ُظ َؿ َر ا َّف ِذي َر َوا ُه َظ ِـ ادَْ ْؼ ُ ِز ِّيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةَ:
َ - 58ؾحدَّ َثـَو َأبق بؽ ٍْر َظٌدُ اهللَِّ بـ ُحمَؿ ِد ب ِـ ِزي ٍ
ود افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قر ُّيَ ،ؿ َول :ثـو َظ ٌْدُ
ْ ُ َّ ْ َ
ْ
ُ َ
َ
ِ
اهقؿ بـ َ َّ ٍ
ِ
مح ِـ ْب ُـ بِ ْ ِ
قشك،
افر ْ َ
احل َؽ ِؿَ ،و َحدَّ َثـَو إِ ْب َر ُ ْ ُ
محودَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـل َأ ُبق ُم َ
ؼ ْب ِـ ْ َ
َّ
ِ
قؿ افـ َِّجو ُدَ ،ؿ َول :أكو ُظ َؿ ُر ْب ُـ َص ٌَّ َيَ ،و َحدَّ َثـَو َأ ُبق ُظ ٌَ ْق ِد ْب ُـ
َو َحدَّ َثـَو َي ْع ُؼ ُ
قب ْب ُـ إِ ْب َراه َ
وب افدُّ ِ
هلل ْب ِـ ُم ٌَ ِّ ٍ
قب ْب ُـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ َظ ٌْ ِد ا ْف َق َّه ِ
ور ُّي،
ادُْ َح ِوي ِؾَ ،و َظ ِ ُّع ْب ُـ َظ ٌْ ِد ا َِّ
ؼَ ،و َي ْع ُؼ ُ
َؿو ُفقا :أكو ح ْػص بـ ُظؿر ،و َؿو ُفقا :،كو َحيقك بـ ش ِع ٍ
قد ا ْف َؼ َّط ُ
ون ،أكو ُظ ٌَ ْقدُ اهللََِّ ،ؿ َول:
َ ُ ْ ُ ََ َ
َْ ْ ُ َ
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول " :إِ َذا َم َه ُث ُؾ ٌُ
َحدَّ َثـِل َش ِعقدٌ َ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َأ َّن افـٌَِّ َّل َص َّذ ا ُ

افً َام ِء افدُّ ْك َقوَ ،ؾ َؼ َولَ :ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ
اف َّؾ ْق ِؾ َأ ْو كِ ْص ُ
ػ اف َّؾ ْق ِؾ ك ََز َل اهللَُّ َظ َّز َو َج َّؾ إِ َػ َّ
َؾ ُل ْظطِ َق ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ ت َِوئ ٍ
ُقب َظ َؾ ْق ِفَ ،ه ْؾ ِم ْـ َدا ٍع
ى َؾ َلت َ
َؾ ُل ِجق ٌَ ُف " َه َذا َف ْػ ُظ افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قر ِّي َو َؿ َول ا ْف ٌَو ُؿ َ
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول:
قنَ :ظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ ا ُ
قء ،و ََٕ َّخرت ص َال َة ا ْف ِع َش ِ
اك مع ا ْفقو ِ
ِ
وء
وفً َق ِ َ َ ُ ُ
ْ ُ َ
َ
" َف ْق َٓ َأ ْن َأ ُص َّؼ َظ َذ ُأ َّمتل ََٕ َم ْر ُ ُهت ْؿ بِ ِّ
ٌ َأو كِص ِ
ِ
ػ اف َّؾ ْق ِؾَ ،ؾنِ َّك ُف إِ َذا َم َه ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ َأ ْو َص ْط ُر اف َّؾ ْق ِؾ ك ََز َل اهللَُّ َظ َّز َو َج َّؾ
إِ َػ ُث ُؾ ْ ْ
ُقب َظ َؾ ْق ِفَ ،ه ْؾ ِم ْـ َدا ٍع َؾ َلشت ِ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ ت َِوئ ٍ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قى َف ُفَ ،ه ْؾ
َج َ
ى َؾ َلت َ
ْ
إِ َػ َّ
ِ
ِ
ِ
قشكَ :أ ْو َص ْط ُر
م ْـ ُم ًْ َت ْغػ ٍر َؾ َل ْؽػ َر َف ُفَ ،حتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُر " َو َؿ َول ا ْب ُـ َص ٌَّ َي َو َأ ُبق ُم َ
اف َّؾ ْق ِؾ

0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده صحقح أبق بؽر افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ( )0وظٌد افرمحـ بـ بؼ بـ احلؽؿ ؿول ابـ أيب حوتؿ:
وـون صدوؿ ًو ثؼي ـام ذم افتفذيى .
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غ ْب ُـ إِ ْش َام ِظ َقؾ ،ثـو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َي ِزيدَ َأ ُخق ـ َْر َخ َق ْي ِفَ ،و َحدَّ َثـَو َأ ُبق
احل ًَ ْ ُ
َ - 59حدَّ َثـَو ْ ُ
َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
ان ْب ُـ ك ْ ٍ
َكَ ،ؿ َوٓ :ثـو إِ ْش َح ُ
قر ُّي ،ثـو َش ْعدَ ُ
وق ْإَ ْز َر ُق ،ثـو ُظ ٌَ ْقدُ اهللََِّ ،ظ ْـ
قد ب ِـ َأ ِيب ش ِع ٍ
ِ ِ
قد ادَْ ْؼ ُ ِز ِّيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؿ َولَ :ؿ َول َر ُش ُ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف
َشع ْ
َ
اك مع ا ْفقو ِ
ِ
قءَ ،و ََٕ َم ْر ُ ُهت ْؿ َأ ْن
وفً َق ِ َ َ ُ ُ
َو َش َّؾ َؿَ " :ف ْق َٓ َأ ْن َأ ُص َّؼ َظ َذ ُأ َّمتل ََٕ َم ْر ُ ُهت ْؿ بِ ِّ
يم ِّخروا ص َال َة ا ْف ِع َش ِ
ػ اف َّؾق ِؾَ ،أو إِ َػ ُث ُؾ ِ
وء إِ َػ كِص ِ
هلل َظ َّز َو َج َّؾ َيدْ كُق إِ َػ
ٌ اف َّؾ ْق ِؾ ،إِ َّن ا ََّ
ْ
ْ
ْ
َُ ُ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإبراهقؿ بـ محود هق أبق إشحوق إزدي ؿول افدارؿطـل :ثؼي ؾووؾ اهـ مـ توريخ بغداد ()60/6
ويعؼقب بـ إبراهقؿ هق ابـ أمحد افٌزار يعرف بوجلراب ؿول افدارؿطـل :ـتٌـو ظـف ـون ثؼي ملمقكو مؽثر ًا
وؿول ظٌد افغـل بـ شعقد :ثؼي اهـ مـ توريخ بغداد (295/04ــ)294
وظؿر بـ صٌي وثؼف افدارؿطـل وؽره ـام ذم افتفذيى وظع بـ ظٌد اهلل بـ مٌؼ هق افقاشطل ؿول
افذهٌل ذم افًر ( :)23/03اإلموم افثؼي ادحدث اهـ
ويعؼقب بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب افدوري ؿول اخلطقى ذم توريخ بغداد ( :)293/04ـون صدوؿ ًو.
وحػص بـ ظؿر هق ابـ ظٌد افرمحـ افرازي وثؼف مًؾؿي ـام ذم افتفذيى .
وحيقك بـ شعقد افؼطون إموم معروف.
وظٌقد اهلل بـ ظؿر هق افعؿري ؿول افـًوئل :ثؼي ثًٌ وشعقد هق بـ أيب شعقد ادؼزي وؿد تؼدم برؿؿ
()05
وأخرج افشطر إول مـف -وهق افذي ؿول إكف فػظ افـقًوبقري -افـًوئل ذم ظؿؾ افققم وافؾقؾي ()485
وابـ أيب ظوصؿ ذم افًـي ( )498وابـ خزيؿي ذم افتقحقد ( )516/0مـ ضريؼغ ظـ ظٌقداهلل بـ ظؿر بف وؿد
توبع ظٌقدَ اهلل هشو ٌم بـ حًون ظـد ابـ خزيؿي ( )516/0وأمو روايي افٌوؿغ ؾلخرجفو أمحد ( )9390مـ
ضريؼ حيقك بـ شعقد افؼطون بف .
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افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ َدا ٍع َؾ ُل ِجق ٌَ ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ َؾ ُل ْظ ِط َق ُفَ ،حتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُر
َّ

0

"

َ - 40حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
افً َؾ ِؿ ُّلَ ،ؿ َول :أكو
قش َ
ػ ُّ
قر ُّيَ ،ؿ َول :كو َأ ْمحَدُ ْب ُـ ُي ُ
قد ب ِـ َأ ِيب ش ِع ٍ
ِ ِ
ِ
قد
وجَ ،ؿ َول :أكو َ َّ
محو ُد ْب ُـ َش َؾ َؿ َيَ ،ظ ْـ ُظ ٌَ ْقد اهللَِّ ْب ِـ ُظ َؿ َرَ ،ظ ْـ َشع ْ
َح َّج ُ
َ
ادَْ ْؼ ُ ِز ِّيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َأ َّن َر ُش َ
هلل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول " :إِ َذا ـ َ
َون ُث ُؾ ٌُ
قل ا َِّ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ َدا ٍع َؾ َلشت ِ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قى
َج َ
ْ
اف َّؾ ْق ِؾ َأ ْو َص ْط ُر ُه ،ك ََز َل اهللَُّ َظ َّز َو َج َّؾ إِ َػ َّ
2
َف ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ َؾ ُل ْظطِ َق ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،حتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُر "
ػَ ،ؿ َول :كو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ٌْ ِد
قش َ
قش ُ
ػ ْب ُـ َي ْع ُؼ َ
قب ْب ِـ ُي ُ
َ - 42حدَّ َثـَو َأ ُبق َظ ْؿ ٍرو ُي ُ
قد ب ِـ َأ ِيب ش ِع ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
قد،
ْإَ ْظ َذَ ،ؿ َول :ثـو ُم ْعتَؿ ٌرَ ،ؿ َولَ :شؿ ْع ًُ ُظ ٌَ ْقدَ اهللَِّ ْب َـ ُظ َؿ َرَ ،ظ ْـ َشع ْ
َ
َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ " :ف ْق َٓ َأ ْن َأ ُص َّؼ َظ َذ ُأ َّمتِل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده صحقح
احلًغ تؼدم برؿؿ ( )7وحمؿد بـ يزيد أخق ـرخقيف وثؼف اخلطقى ذم تورخيف ( )574/5وشعدان بـ
كك هق افٌغدادي وثؼف افدارؿطـل ـام ذم توريخ بغداد ( )213/9وؿول أبق حوتؿ وابـف ـام ذم اجلرح
وافتعديؾ ( :)291/4صدوق .وإشحوق هق ابـ يقشػ إزرق وثؼف أمحد وابـ معغ ـام ذم افتفذيى .
وبوؿل رجوفف ثؼوت .
 2إشـوده صحقح
أبق بؽر افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ( )0وأمحد بـ يقشػ افًؾؿل تؼدم برؿؿ ( )55وحجوج هق ابـ مـفول
وثؼف أمحد وأبق حوتؿ وافـًوئل ـام ذم افتفذيى وبؼقي رجوفف ثؼوت وأخرجف ابـ أيب ظوصؿ ذم افًـي ()499
مـ ضريؼ محود بـ شؾؿي بف .
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قء ،و ََٕ َّخرت ص َال َة ا ْف ِع َش ِ
اك مع ا ْفقو ِ
وء إِ َػ ُث ُؾ ِ
ٌ اف َّؾ ْق ِؾَ ،أ ْو َؿ َول:
وفً َق ِ َ َ ُ ُ
ْ ُ َ
َ
ََٕ َم ْر ُ ُهت ْؿ بِ ِّ
ِ
كِص ِ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ
ػ اف َّؾ ْق ِؾَ ،ؾنِ َّن ا ََّ
افً َ
ْ
وظ َي إِ َػ َّ
هلل َظ َّز َو َج َّؾ َيـ ِْز ُل ت ْؾ َؽ َّ
َدا ٍع َؾ ُل ِجق ٌَ ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ َؾ ُل ْظطِ َق ُف ُش ْم َف ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُف "0
افص َؿ ِد ْب ُـ َظ ِ ٍّع ،ثـو ا ْف َػ ْض ُؾ ْب ُـ ا ْف َع ٌَّ ِ
حي َقك
َ - 45حدَّ َثـَو َظ ٌْدُ َّ
وس افت ًُّْ َ ِس ُّي ،ثـو َ ْ
بـ َؽق َال َن ،ثـو َظٌدُ اهللَِّ بـ ب ِزيعٍ ،ثـو روح بـ ا ْف َؼ ِ
وش ِؿَ ،ظ ْـ ُظ ٌَ ْق ِد اهللَِّ ْب ِـ ُظ َؿ َرَ ،ظ ْـ
َ ْ ُ ْ ُ
ْ ُ َ
ْ
ْ ُ ْ

ش ِع ٍ
قد ادَْ ْؼ ُ ِز ِّيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ « :ف ْق َٓ َأ ْن َأ ُص َّؼ
َ
اك مع ا ْفقو ِ
ِ
قءش ُ ،ث َّؿ َذـ ََر ُه بِ ُطقف ِ ِفَ 2 .ؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـ ِ ُّل:
وفً َق ِ َ َ ُ ُ
َظ َذ ُأ َّمتل ََٕ َم ْر ُ ُهت ْؿ بِ ِّ
َو َر َوا ُه َب ِؼ َّق ُيَ ،ظ ْـ ُظ ٌَ ْق ِد اهللََِّ ،ظ ِـ ادَْ ْؼ ُ ِز ِّيَ ،ظ ْـ َأبِ ِقفَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

إشـوده وعقػ واحلديٌ صحقح

أبق ظؿرو يقشػ بـ يعؼقب بـ يقشػ هق افـقًوبقري وعػف اخلطقى ذم تورخيف ( )521/04وحمؿد
بـ ظٌد إظذ هق افصـعوين افؼقز وثؼف أبق زرظي وأبق حوتؿ ـام ذم افتفذيى .
ومعتؿر هق ابـ شؾقامن افتقؿل ثؼي ـام ذم افتؼريى ،
 2حديٌ صحقح وهذا إشـود وعقػ
ظٌد افصؿد بـ ظع افظوهر أكف افطًتل وؿد وثؼف اخلطقى ذم تورخيف ( )40/00وافػضؾ بـ افعٌوس
افتًسي مل أظرؾف وحيقك بـ ؽقالن هق ابـ ظقام افتًسي ذـره ابـ حٌون ذم افثؼوت وؿول :مًتؼقؿ احلديٌ .
وظٌد اهلل بـ بزيع هق إكصوري ؿول افدارؿطـل :فغ فقس بؿسوك وؿول ابـ ظدي :فقس بحجي ظومي
أحوديثف فقًً بحجي وؿول افًوجل :فقس بحجي روى ظـف حيقك بـ ؽقالن مـوـر اهـ مـ افؾًون وروح بـ
افؼوشؿ هق افتؿقؿل وثؼف ابـ معغ وأبق حوتؿ وأبق زرظي ـام ذم افتفذيى .
واكظر مو تؼدم برؿؿ ()59
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 - 44حدَّ َثـَو َأبق ُحمَؿ ِد بـ ص ِ
وظ ٍدَ ،و ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ُش َؾ ْق َام َن افـُّ ْع َام ِ ُّينَ ،ؿ َوٓ :ثـو ُحم َ َّؿدُ
َّ ْ ُ َ
ُ
َ
قد ،ثـو ُظٌقدُ اهللَِّ بـ ُظؿرَ ،ظـ ش ِع ِ
َونَ ،ؿ َول :ثـو ب ِؼق ُي بـ ا ْفقف ِ ِ
بـ َظؿ ِرو ب ِـ حـ ٍ
قد ْب ِـ َأ ِيب
َْ
َ َّ ْ ُ َ
ْ ُ ْ ْ َ
ْ َ
ْ ُ ََ
ش ِع ٍ
قد ادَْ ْؼ ُ ِز ِّيَ ،ظ ْـ َأبِ ِقفَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َأ َّن افـٌَِّ َّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ « :ف ْق َٓ
َ
اك مع ا ْفقو ِ
ِ
قءَ ،و َأ ْن ُي َم ِّخ ُروا َص َال َة
افً َق َ َ َ ُ ُ
س ْو ًُ َظ َؾ ْق ِف ُؿ ِّ
َأ ْن َأ ُص َّؼ َظ َذ ُأ َّمتل َٓ ْؾ َ َ

ا ْف ِع َش ِ
ٌ اف َّؾق ِؾَ ،أو كِص ِ
وء إػ ُث ُؾ ِ
ػ اف َّؾ ْق ِؾَ ،ؾنِ َّن اهللََّ َظ َّز َو َج َّؾ َيـ ِْز ُل إِ َػ َش َام ِء افدُّ ْك َقو
ْ ْ
ْ
ِ
ِ
وب َف ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر َؾ ُق ْغ َػ َر َف ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ ت َِوئ ٍ
َوب
ى ُيت ُ
َؾ ُقـَودي َه ْؾ م ْـ َدا ٍع َؾ ُق ًْت ََج ُ
0
َظ َؾ ْق ِف إِ َػ َأ ْن َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُرش
قد ادَْ ْؼ ِزي ،ظـ ظ َط ٍ
يٌ ا ْب ِـ إِ ْش َح َ
َو َأ َّمو َح ِد ُ
وء َم ْق َػ ُأ ِّم
وق ا َّف ِذي َر َوا ُه َظ ْـ َش ِع ٍ ُ ِّ َ ْ َ

ُص ٌَ َّق َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةَ:

َ - 43ؾ َحدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قر ُّيَ ،ؿ َول :ثـو َأ ْمحَدُ ْب ُـ َخوف ِ ٍد ا ْف َق ْهٌِ ُّلَ ،ؿ َول :ثـو
قد ادَْ ْؼ ِزي ،ظـ ظ َط ٍ
وقَ ،ظـ ش ِع ِ
ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ إِ ْش َح َ
وء َم ْق َػ ُأ ِّم ُص ٌَ َّق َيَ ،ظ ْـ
قد ْب ِـ َأ ِيب َش ِع ٍ ُ ِّ َ ْ َ
ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 0حديٌ صحقح وهذا إشـود حًـ .
ابـ صوظد تؼدم برؿؿ ( )04وحمؿد بـ شؾقامن افـعامين ؿول افدارؿطـل  :ـون مـ افثؼوت اهـ مـ توريخ
بغداد ( )512/3وحمؿد بـ ظؿرو بـ حـون وثؼف اخلطقى ـام ذم افتفذيى .
وبؼقي بـ افقفقد حًـ احلديٌ إذا سح بوفتحديٌ وهـو ؿد سح وهلل احلؿد وأبق شعقد ادؼزي هق
ـقًون ؿول افـًوئلٓ :بلس بف ـام ذم افتفذيى وأخرجف افـًوئل ذم ظؿؾ افققم وافؾقؾي ( )484مـ ضريؼ بؼقي
بـ افقفقد وابـ أيب ظوصؿ ذم افًـي ( )498مـ ضريؼ حيقك بـ شعقد وابـ خزيؿي ذم افتقحقد ( )513/0مـ
ضريؼ معتؿر ثالثتفؿ مـ ضريؼ ظٌقد اهلل بـ ظؿر بف إٓ أن همٓء مجقع ًو اؿتكوا ظذ ذـر افـزول .
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قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َي ُؼ ُ
َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ َر ُش َ
قلَ " :ف ْق َٓ َأ ِّين َأـ َْر ُه َأ ْن
اك ِظـْدَ ـ ُِّؾ ص َال ٍة ،و ََٕ َّخرت ص َال َة ا ْف ِع َش ِ
وء إِ َػ ُث ُؾ ِ
َأ ُص َّؼ َظ َذ ُأمتِل ََٕمر ُهتؿ بِوفًق ِ
ٌ
ْ ُ َ
َ
َ
َ ْ ُ ْ ِّ َ
َّ
افً َام ِء افدُّ ْك َقوَ ،ؾ َؾ ْؿ َي َز ْل ُهـ َ
َوك َحتَّك َي ْط ُؾ َع
اف َّؾ ْق ِؾَ ،ؾنِ َذا َم َه ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ َه ٌَ َط اهللَُّ إِ َػ َّ
ِ
ِ
ا ْف َػ ْج ُرَ ،ي ُؼ ُ
قؿ ُي ْش َػكَ ،حتَّك َي ْط ُؾ َع
جي ُ
قلَ :أ َٓ َدا ٍع ُ َ
وبَ ،أ َٓ َشوئ ٌؾ ُي ْع َطكَ ،أ َٓ َشؼ ٌ
ِ
0
ى َي ًْ َت ْغ ِػ ُر َؾ ُق ْغ َػ ُر َف ُف "
ا ْف َػ ْج ُرَ ،ف ْػ ُظ ُف َام َش َقا ٌء َؾ ُق ْش َػكَ ،أ َٓ ُم ْذك ٌ

ِ
َ - 46حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قؿ
حي َقك ،ثـو َي ْع ُؼ ُ
قر ُّي ،ثـو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َ ْ
قب ْب ُـ إِ ْب َراه َ
وقَ ،ؿ َول :حدَّ َثـِل ش ِعقدُ بـ َأ ِيب ش ِع ٍ
ْب ِـ َش ْع ٍدَ ،ؿ َول :ثـو َأ ِيبَ ،ظ ْـ َأ ِيب إِ ْش َح َ
قد ادَْ ْؼ ُ ِز ُّي،
ْ ُ
َ
َ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ صحقح وهذا إشـود وعقػ
أمحد بـ خوفد افقهٌل ؿول افدارؿطـلٓ :بلس بف وحمؿد بـ إشحوق حًـ احلديٌ إذا سح بوفتحديٌ
وؿد سح ذم اإلشـود افذي بعد هذا
وشعقد ؿد تؼدم برؿؿ (: )05
وظطوء مقػ أم صٌقي ؿول افذهٌل ذم ادقزان ٓ :يعرف .
وأخرجف أمحد ()319/2وافدارمل ( )0484مـ ضريؼ حمؿد بـ إشحوق بف .
وفؼصي افًقاك وتلخر افعشوء صوهد ظـد أمحد ( )7559واحلؿقدي ( )963وأبق داود ( )46وابـ
موجف ( )691وافـًوئل (266/0ــ )267مـ ضريؼ شػقون بـ ظققـي ظـ أيب افزكود ظـ إظرج ظـ أيب
هريرة مرؾقظ ًو وهذا شـد صحقح  .وفؼصي افًقاك وحدهو صوهد ظـد افٌخوري ( )887ومًؾؿ ( )232مـ
ضريؼ أيب افزكود ظـ إظرج ظـ أيب هريرة مرؾقظو وفؼصي افـزول ضرق أخرى إػ إيب هريرة شٌؼ بعضفو
وشقليت افٌعض أخر إن صوء اهلل
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ظـ ظ َط ٍ
وء َم ْق َػ ُأ ِّم ُص ٌَ َّق َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،ؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ َر ُش َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف
َ ْ َ
0
وق ْ
َو َش َّؾ َؿ َي ُؼ ُ
احلَ ِد َ
قلَ :و َش َ
يٌ ك َْح َق ُه َو َمل ْ َي ْذـ ُْر َحتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُر
ِ
قر ُّي ،ثـو َأ ْمحَدُ ْب ُـ َمـ ُْص ٍ
َ - 47حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قؿ
قر ،ثـو َي ْع ُؼ ُ
قب ْب ُـ إِ ْب َراه َ
وق ،حدَّ َثـِل ش ِعقدُ بـ َأ ِيب ش ِع ٍ
ِ
ٍ
قد ادَْ ْؼ ُ ِز ُّي،
ْ ُ
ْب ِـ َش ْعدَ ،ؿ َول :ثـو َأ ِيبَ ،ظ ْـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ إِ ْش َح َ َ
َ
َ
ظـ ظ َط ٍ
وء َم ْق َػ ُأ ِّم ُص ٌَ َّق َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ َر ُش َ
هلل َظ َؾ ْق ِف
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا َِّ
َ ْ َ
قلَ " :فق َٓ َأ ْن َأ ُص َّؼ َظ َذ ُأمتِل ََٕمر ُهتؿ بِوفًق ِ
َو َش َّؾ َؿ َي ُؼ ُ
اك ِظـْدَ ـ ُِّؾ َص َال ٍة،
ِّ َ
ْ
َْ ُ ْ
َّ
و ََٕ َّخر ُت ا ْف ِع َشوء إِ َػ ُث ُؾ ِ
ٌ اف َّؾ ْق ِؾ ْإَ َّو ِلَ ،ؾنِ َّك ُف إِ َذا َم َه ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْإَ َّو ُل َه ٌَ َط اهللَُّ
َ
َ
ْ

افً َام ِء افدُّ ْك َقوَ ،ؾ َؾ ْؿ َي َز ْل ُهـَوف ِ َؽ َحتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُرَ ،ي ُؼ ُ
قلَ :أ َٓ َش ِوئ ٌؾ
َظ َّز َو َج َّؾ إِ َػ َّ
ِ
ِ
2
ى َي ًْ َت ْغ ِػ ُر َؾ ُق ْغ َػ َر َف ُف "
قؿ ُي ْش َػكَ ،أ َٓ ُم ْذك ٌ
جي ُ
ُي ْع َطكَ ،أ َٓ َدا ٍع ُ َ
وبَ ،أ َٓ َشؼ ٌ
ٍ
ِ
َ - 48حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قب
قر ُّي ،ثـو َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ ِز َيود ،ثـو َي ْع ُؼ ُ
ِ
ون ،ثـو ُم ًَدَّ ٌدَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ إِ ْش َح َ
حي َقك ْب ِـ َز َّب َ
ْب ُـ إِ ْش َح َ
وقَ ،ظ ْـ
قد ،ثـو َبؽ ُْر ْب ُـ َ ْ
وق ا ْف ُػ ُؾ ُّ
قد ادَْ ْؼ ِزي ،ظـ ظ َط ٍ
وءَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؿ َولَ :ؿ َول َر ُش ُ
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ:
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا َِّ
َش ِع ٍ ُ ِّ َ ْ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ صحقح وهذا إشـود وعقػ ـًوبؼف
أبق بؽر افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ( )0وحمؿد بـ حيقك هق افذهع وؿد تؼدم برؿؿ ( )28ويعؼقب بـ
إبراهقؿ وأبقه ؿد تؼدمو برؿؿ ()24
 ) 2إشـوده وعقػ ـًوبؼف
أبق بؽر وافذيـ بعده إػ ابـ إشحوق تؼدمقا برؿؿ ()0
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افً َام ِء افدُّ ْك َقوش ُ .0ث َّؿ َذـ ََر ك َْح َق ُه.
«إِ َذا َم َه َص ْط ُر اف َّؾ ْق ِؾ ْإَ َّو ُل َه ٌَ َط اهللَُّ َظ َّز َو َج َّؾ إِ َػ َّ
َؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـ ِ ُّلَ :و َر َوا ُه ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َأ ِيب َبؽ ِْر ْب ِـ َظ ِد ٍّيَ ،ظ ْـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ إِ ْش َح َ
وقَ ،ظ ْـ
قد ادَْ ْؼ ِزي َؾ َؼ َول :ظـ ظ َط ٍ
ش ِع ٍ
ػ ِذم َذف ِ َؽ،
وء َم ْق َػ ُأ ِّم َص ِػ َّق َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،و َص َّح َ
َ ْ َ
ُ ِّ
َ
حي َقك ْب ُـ َأ ِيب ـَثِ ٍرَ ،ظ ْـ َأ ِيب َج ْع َػ ٍرَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
افص َق ُ
َو َّ
اب َم ْق َػ ُأ ِّم ُص ٌَ َّق َيَ 2.و َر َوا ُه َ ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ صحقح وهذا إشـود وعقػ .
أبق بؽر تؼدم برؿؿ ( )0ويعؼقب بـ إشحوق افػؾقد ويؼول افؼؾقد ذـره ابـ حٌون ذم افثؼوت (/9
 )286بؾؼى افػؾقد وذـره اخلطقى ذم توريخ بغداد( )283 /04بؾؼى افؼؾقد وؿول :ـون حوؾظ ًو ثؼي
ووبط ًو وبؽر بـ حيقك بـ زبون هق افعٌدي ؿول احلوؾظ ابـ حجر رمحف اهلل ذم افتؼريى مؼٌقل يعـل إن تقبع
وإٓ ؾؾغ .
ومًدد هق ابـ منهد افٌكي ثؼي حوؾظ ـام ذم افتؼريى .
واكظر مو شؾػ برؿؿ ()43
 2إشـوده وعقػ جلفوفي ظطوء مقػ أم صٌقي ـام شٌؼ
أخرجف أمحد ( )319 /2مـ ضريؼ ابـ أيب ظدي ظـ حمؿد بـ إشحوق ظـ شعقد بـ أيب شعقد ادؼزي
ظـ ظطوء مقػ أم صػقي وؿول يعؼقب :صٌقي وهق افصقاب ظـ أيب هريرة مرؾقظ ًو .
وأخرجف ابـ خزيؿي ذم افتقحقد ( )517/0مـ ضريؼ ابـ أيب ظدي بف ومل يذـر مقػ أم صػقي وٓ
مقػ أم صٌقي .
وؿول افدارؿطـل ذم افعؾؾ ()534/01
وؿول ابـ أيب ظدي ظـ ابـ إشحوق ظـ ادؼزي ظـ ظطوء مقػ أم صػقي وصحػ وافصحقح ظـ ظطوء
مقػ أم صٌقي ظـ أيب هريرة وهل خقفي بـً ؿقس هلو صحٌي وروايي ظـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ
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ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ،
احل ًَ ْ ُ
غ ْب ُـ إِ ْش َامظ َقؾ ،ثـو َي ْع ُؼ ُ
قب ْب ُـ إِ ْب َراه َ
َ - 49حدَّ َثـَو ا ْف َؼويض َأ ُبق َظ ٌْد اهللَِّ ْ ُ
افً ْف ِؿ ُّلَ ،و َثـًو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قر ُّي ،ثـو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ٌْ ِد
َؿ َول :ثـو َظ ٌْدُ ا َِّ
هلل ْب ُـ َبؽ ٍْر َّ
ادَْؾِ ِؽَ ،ؿ َول :ثـو َي ِزيدُ ْب ُـ َه ُور َ
ونَ ،ؿ َوٓ :ثـو ِه َشو ُم ْب ُـ َأ ِيب َظ ٌْ ِد اهللَِّ افدَّ ْشت َُق ِائ ُّلَ ،ظ ْـ
قلَ :ؿ َول َر ُش ُ
حي َقك ْب ِـ َأ ِيب ـَثِ ٍرَ ،ظ ْـ َأ ِيب َج ْع َػ ٍر َأ َّك ُف َش ِؿ َع َأ َبو ُه َر ْي َر َة َي ُؼ ُ
هلل
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا َِّ
َْ
َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ " :إِ َذا َب ِؼ َل ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾَ ،زا َد َي ِزيدُ ْ :أ ِخ ُرَ ،ؿ َوٓ َمجِق ًعو :ك ََز َل اهللَُّ َظ َّز َو َج َّؾ
َحتَّك ُي ِيض َء ا ْف َػ ْج ُر" 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ صحقح وهذا إشـود وعقػ
احلًغ بـ إشامظقؾ ادحومع تؼدم برؿؿ ( )7ويعؼقب بـ إبراهقؿ هق ابـ ـثر افدورؿل وثؼف افـًوئل
واخلطقى ومًؾؿي ـام ذم افتفذيى وظٌد اهلل بـ بؽر افًفؿل وثؼف أمحد وابـ معغ وابـ شعد ـام ذم افتفذيى
.
وحمؿد بـ ظٌد ادؾؽ هق ابـ زكجقيف تؼدم برؿؿ ( )00ويزيد بـ هورون هق أبق خوفد افقاشطل ثؼي
متؼـ ظوبد ـام ذم افتؼريى .
وهشوم بـ أيب ظٌد اهلل افدشتقائل اشؿ أبقف شـز ثؼي ثًٌ وؿد رمل بوفؼدر ـام ذم افتؼريى وحيقك بـ أيب
ـثر إموم معروف
وأبق جعػر هق إكصوري ادمذن ؿول ابـ افؼطون :إكف جمفقل .
ؿؾً :مل يذـر احلوؾظ ذم افتفذيى راوي ًو ظـف شقى حيقك بـ أيب ـثر .
وأخرجف أمحد ( )7319وافطقوفز ( )2306وافـًوئل ذم ظؿؾ افققم وافؾقؾي ( )476وافدارمل ذم افرد
ظذ اجلفؿقي ( )029وابـ خزيؿي ذم افتقحقد (517/0ــ )518مـ ضرق ظـ هشوم افدشتقائل بف .

=
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ِ
ىَ ،و ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ٌْ ِد اهللَِّ ْب ِـ
َ - 31حدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َش ْف ِؾ ْب ِـ ا ْف َػ ْض ِؾ ا ْفؽَوت ُ
احل ًَ ْ ِ
افربِقعَِ ،ؿ َول :أكو َخوفِدُ ْب ُـ َخم ْ َؾ ٍدَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل
غ ا ْف َع َّال ُ
فَ ،ؿ َوٓ :ثـو ُ َ
مح ْقدُ ْب ُـ َّ
ُْ
ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َج ْع َػ ِر ْب ِـ َأ ِيب ـَثِ ٍرَ ،حدَّ َثـِل ُش َف ْق ٌؾَ ،ظ ْـ َأبِ ِقفَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؿ َولَ :ؿ َول
ٍ
ِ
َر ُش ُ
ى ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ َأ ْو
اجل ٌَّ ُور ـ َُّؾ َف ْق َؾي إِ َذا َذ َه َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿَ " :يـ ِْز ُل ْ َ
ِ
ِ
ِ
كِ ْص ُػ ُف َؾ َق ُؼ ُ
ى َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُف َحتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُر
قلَ :أ َٓ َشوئ ٌؾ َؾ ُل ْظط َق ُفَ ،أ َٓ ُم ْذك ٌ

0

"

ػ ْب ِـ َش ْع ٍد َؿ َول :ثـو ُأ َش ْقدُ ْب ُـ
قش َ
َ - 30حدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َش ْف ٍؾ ،أكو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ُي ُ
هلل افت َِّؿ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ ُّل،
قب ْب ُـ َظ ٌْ ِد ا َِّ
وينَ ،ؿ َول :كو َي ْع ُؼ ُ
َظوص ٍؿَ ،ؿ َول :أكو َظوم ُر ْب ُـ إِ ْب َراه َ
قؿ ْإَ ْص ٌَ َف ُّ
َظ ْـ َأ ِيب ِر ْب ِع ٍّلَ ،ظ ِـ ْإَ ْظ َؿ ِ
شَ ،ظ ْـ َأ ِيب َصوف ِ ٍحَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؿ َولَ " :يـ ِْز ُل اهللَُّ َظ َّز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخرجف افـًوئل ذم ظؿؾ افققم وافؾقؾي ( )477مـ ضريؼ إوزاظل ظـ حيقك بـ أيب ـثر بف وأخرجف

مًؾؿ ( )071( )738وافـًوئل ذم ظؿؾ افققم وافؾقؾي ( )478وابـ خزيؿي ذم افتقحقد ( )095وادصـػ ؾقام
شٌؼ برؿؿ ()25
مـ ضريؼ أيب ادغرة ؿول حدثـل إوزاظل .
ؿول حدثـل حيقك بـ أيب ـثر ثـو أبق شؾؿي ظـ أيب هريرة مرؾقظ ًو وهذا إشـود صحقح .
0

حديٌ صحقح وهذا إشـود وعقػ جد ًا مـ أجؾ محقد بـ افربقع حمؿد بـ شفؾ تؼدم برؿؿ ()21

وحمؿد بـ ظٌد اهلل بـ احلًغ افعالف هق أبق بؽر وثؼف اخلطقى ذم توريخ بغداد ( )447/3ومحقد بـ افربقع
وخوفد بـ خمؾد وحمؿد بـ جعػر تؼدمقا برؿؿ ( )21وشفقؾ هق ابـ أيب صوفح حًـ احلديٌ مس جؿ ذم
افتفذيى وأبقه أبق صوفح اشؿف ذـقان افًامن ثؼي ثًٌ ـام ذم افتؼريى .
وأخرجف مًؾؿ ( )069( )738وأمحد ( )282/2وافسمذي ( )446وأبق ظقاكي ( )503/2وابـ
خزيؿي ذم افتقحقد (514 /0ــ )513مـ ضرق ظـ شفقؾ بف .
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ٌ ا ْفٌ ِ
وج َّؾ ـ َُّؾ َفق َؾ ٍي إِ َػ افًام ِء افدُّ ْكقو ِذم اف ُّث ُؾ ِ
وؿل ِم َـ اف َّؾ ْق ِؾَ ،ؾ َق ُؼ ُ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر
َ
َ
ْ
َ َ
َّ َ
َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ َؾ ُل ْظطِ َق ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ َم ِر ٍ
يض َؾ َل ْص ِػ َق ُف "0

يث َع ِن ْاْلَ َغر َعن َأ ِِب هريرةَ ،و َأ ِِب س ِع ٍ
اد ِ
ِذكْر َأح ِ
اْلَ ِد َ
ود ْ
يث َم ْن َر َوى َه َذا ْ
اْلُدْ ِر ِّي ََجِو ًعا
ِّ ْ
ُ َ
ُ َ َْ َ َ

ِ
ِ
ِ
ػ ْب ُـ
قش ُ
احل ًَ ْ ُ
غ ْب ُـ إِ ْش َامظ َقؾَ ،ؿ َول :ثـو ُي ُ
َ - 32حدَّ َثـَو ا ْف َؼويض َأ ُبق َظ ٌْد اهللَِّ ْ ُ
قشك ،أكو َج ِر ٌيرَ ،ظ ْـ َمـ ُْص ٍ
قرَ ،ظ ْـ َأ ِيب إِ ْش َح َ
وقَ ،ظ ِـ ْإَ َؽ ِّر َأ ِيب ُم ًْ ِؾ ٍؿَ ،ظ ْـ َأ ِيب
ُم َ

ش ِع ٍ
قدَ ،و َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؿ َوَٓ :ؿ َول َر ُش ُ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ " :إِ َّن اهللََّ َت ٌَ َور َك
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

حديٌ صحقح

حمؿد بـ شفؾ تؼدم برؿؿ ( )21وحمؿد بـ يقشػ بـ شعد مل أظرؾف وأشقد بـ ظوصؿ هق افثؼػل ؿول
ابـ أيب حوتؿ ذم اجلرح وافتعديؾ ( :)508/2ثؼي رى وظومر بـ إبراهقؿ إصٌفوين وثؼف أبق داود
افطقوفز وظؿرو بـ ظع ـام ذم افتفذيى ويعؼقب بـ ظٌد اهلل هق افؼؿل حًـ احلديٌ مسجؿ ذم افتفذيى
وأبق ربعل مل أظرؾف وبؼقي رجوفف ثؼوت.
وأخرجف ابـ خزيؿي ذم افتقحقد ( )296/0مـ ضريؼ حموِض بـ ادقرع وأجري ذم افؼيعي ()715
مـ ضريؼ موفؽ بـ شعر ـالمهو ظـ إظؿش ظـ أيب صوفح ظـ أيب هريرة وأيب شعقد وأخرجف ابـ خزيؿي
( )293/0مـ ضريؼ حموِض بـ ادقرع ؿول ثـو إظؿش ظـ أيب صوفح ؿول ذـر ظـ أيب شعقد أو ظـ أيب
هريرة وأخرجف ابـ أيب ظوصؿ ذم افًـي ( )311مـ ضريؼ موفؽ بـ شعر ثـو إظؿش ظـ أيب صوفح ظـ أيب
شعقد.
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افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ
َو َت َع َوػ ُي ْؿ ِف ُؾ َحتَّك إِ َذا َذ َه َ
ى ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْإَ َّو ُل ك ََز َل إِ َػ َّ
ت َِوئ ٍ
ىَ ،ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍرَ ،ه ْؾ ِم ْـ َدا ٍع َحتَّك َيـْ َػ ِج َر ا ْف َػ ْج ُر "0
ِ
ُقح ْ ِ
يًو ُب ِ
حي َقك ْب ِـ
قر ُّي ،أكو َأ ْمحَدُ ْب ُـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ َ ْ
اجلـْد َ
َ - 35حدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ك ٍ ُ
ِ
ِ
ش ِع ٍ
غ ْب ُـ إِ ْش َام ِظ َقؾ ،أكو َظ ٌْدُ
احل ًَ ْ ُ
قد ،أكو ُح ًَ ْ ُ
غ ْب ُـ َظ ٍّعَ ،ظ ْـ ُؾ َض ْق ٍؾ ،وأكو ا ْف َؼويض ْ ُ
َ
ِ
اهللَِّ بـ ُحمَؿ ِد ب ِـ َصوـِ ٍرَ ،ؿ َول :أكو حً ٌ ِ
اجل ْع ِػ َّل ،كو ُؾ َض ْق ُؾ ْب ُـ ِظ َق ٍ
وض،
ْ ُ َّ ْ
غ َي ْعـل ا ْب َـ َظ ٍّع ْ ُ
ُ َ ْ
َظ ْـ َمـ ُْص ٍ
قرَ ،ظ ْـ َأ ِيب إِ ْش َح َ
وقَ ،ظ ِـ ْإَ َؽ ِّر َأ ِيب ُم ًْ ِؾ ٍؿَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُم ًْؾِ ٍؿَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةَ،
ِ ٍ
اخلدْ ِر ِّي َؿ َولَ :ص ِفدَ ا بِ ِف َظ َذ رش ِ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿَ ،و َأكَو
َو َظ ْـ َأ ِيب َشعقد ْ ُ
َ ُ

ى ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْإَ َّو ُلُ ،ث َّؿ َ ْهيٌِ ُط إِ َػ
َأ ْص َفدُ َظ َؾ ْق ِف َامَ ،أ َّن ا ََّ
هلل َظ َّز َو َج َّؾ ُي ْؿ ِف ُؾ َحتَّك َي ْذ َه َ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍرَ ،ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾَ ،ه ْؾ ِم ْـ ت َِوئ ٍ
افً َام ِء افدُّ ْك َقوَ ،ي ُؼ ُ
ىَ ،ه ْؾ ِم ْـ َدا ٍع
َّ
َحتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُر" 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده صحقح رجوفف ـؾفؿ ثؼوت
احلًغ بـ إشامظقؾ تؼدم برؿؿ ()7ويقشػ بـ مقشك تؼدم برؿؿ ( )56وبؼقي رجوفف ثؼوت معروؾقن
وأخرجف مًؾؿ ( )072( )738وافـًوئل ذم "ظؿؾ افققم وافؾقؾي" ()480وأبق ظقاكي ( )504/2وأبق
يعذ ()0081وابـ خزيؿي ذم "افتقحقد"()294/0وابـ حٌون()920مـ ضريؼ مـصقر بف .
ؾوئدة :ؿول ابـ حٌون ظؼٌف :ذم خز موفؽ ،ظـ افزهري افذي ذـركوه ،أن اهلل يـزل حتك يٌؼك ثؾٌ افؾقؾ
أخر ،وذم خز أيب إشحوق ،ظـ إؽر أكف يـزل حتك يذهى ثؾٌ افؾقؾ إول ،وحيتؿؾ أن يؽقن كزوفف ذم
بعض افؾقويل حتك يٌؼك ثؾٌ افؾقؾ أخر ،وذم بعضفو حتك يذهى ثؾٌ افؾقؾ إول ،حتك ٓ يؽقن بغ
اخلزيـ هتوتر وٓ تضود.
 2إشـوده صحقح رجوفف ـؾفؿ ثؼوت .

=
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َ - 34حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
افً َؾ ِؿ ُّل ،كو ُم ًْؾِ ُؿ ْب ُـ
قش َ
ػ ُّ
قر ُّي ،كو َأ ْمحَدُ ْب ُـ ُي ُ
ِ
قؿ ،أكو ُص ْع ٌَ ُيَ ،ظ ْـ َأ ِيب إِ ْش َح َ
وقَ ،ظ ِـ ْإَ َؽ ِّر َؿ َولَ :أ ْص َفدُ َظ َذ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،و َأ ِيب
إِ ْب َراه َ
ِ
ِ ٍ
ِ
افر َّب َظ َّز َو َج َّؾ
َشعقد َأ َّهن ُ َام َص ِفدَ ا َظ َذ َر ُشقل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿَ ،ؿ َول« :إِ َّن َّ
َودي مـ ٍ
يـ ِْز ُل إِ َػ افًام ِء افدُّ ْكقو ـ َُّؾ َفق َؾ ٍي ُث ُؾ ٌَ اف َّؾق ِؾُ ،ثؿ يـ ِ
َودَ ،أ َمو ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر َؾ ُق ْغ َػ َر
َّ ُ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َّ َ
ِ
ِ
ِ
وب َف ُف0ش
َف ُفَ ،أ َمو م ْـ َشوئ ٍؾ َؾ ُق ْع َطكَ ،أ َمو م ْـ َدا ٍع َؾ ُق ًْت ََج َ
ٍ ِ
ِ
وس ْب ُـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ
َ - 33حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ ِز َيود ا ْف َػؼق ُف ،كو َظ ٌَّ ُ
َحوتِ ِؿ ْب ِـ َص ٌَو َب َي ،كو ُيقك ُُس ْب ُـ َأ ِيب إِ ْش َح َ
وقَ ،ظ ْـ َأبِ ِقفَ ،ظ ِـ ْإَ َؽ ِّر َأ ِيب ُم ًْؾِ ٍؿَ ،ؿ َول:
َأ ْصفدُ َظ َذ َأ ِيب هريرةَ ،و َأ ِيب ش ِع ٍ
قد ْ
اخلُدْ ِر ِّي َأ َّهن ُ َام َص ِفدَ ا َظ َذ افـٌَِّ ِّل َص َّذ اهللَُّ َظ َؾ ْق ِف
ُ ََْ َ
َ
َ
ى ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ َ ْهيٌِ ُط إِ َػ َه ِذ ِه
وشؾؿ َأ َّك ُف َؿ َول " :إِ َّن اهللََّ َظ َّز َو َج َّؾ ُي ْؿ ِف ُؾ َحتَّك إِ َذا َذ َه َ
افً َام ِءُ ،ث َّؿ َأ َم َر بِ َل ْب َق ِ
افً َام ِء َؾ ُػتِ َح ًْ َؾ ُػتِ َح ًُْ ،ث َّؿ َؿ َولَ :ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ َؾ ُل ْظ ِط َق ُف،
اب َّ
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمؿد بـ كقح وأمحد بـ حمؿد تؼدمو برؿؿ ( )6وحًغ بـ ظع هق اجلعػل تؼدم برؿؿ ( )01وؾضقؾ هق
ابـ ظقوض افتؿقؿل افزاهد ادشفقر ثؼي ظوبد إموم ـام ذم افتؼريى واحلًغ بـ إشامظقؾ هق ادحومع تؼدم
برؿؿ ( )7وظٌداهلل بـ حمؿد بـ صوـر هق أبق افٌخسي وثؼف افدارؿطـل وافذهٌل ـام ذم افًر
(55/05ــ)54وبوؿل رجوفف ثؼوت معرؾقن وأخرجف أبق ظقاكي ()504/2مـ ضريؼ ابـ صوـر بف .
 0إشـوده صحقح رجوفف ـؾفؿ ثؼوت .
أبق بؽر تؼدم برؿؿ ()0وأمحد بـ يقشػ افًؾؿل تؼدم برؿؿ ( )55ومًؾؿ بـ إبراهقؿ هق افػراهقدي
وثؼف ابـ معغ وأبق حوتؿ وابـ شعد ـام ذم افتفذيى وبوؿل رجوفف ثؼوت معروؾقن
وأخرجف مًؾؿ ()738وأبق داود افطقوفز ( )0262ومـ ضريؼف أبق ظقاكي ()504/2وأجري
( )713وابـ خزيؿي ذم افتقحقد (292/0ـــ)295مـ ضريؼ صعٌي بف .
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ه ْؾ ِمـ دا ٍع َؾ ُل ِجقٌف ،ه ْؾ ِمـ مً َت ْغ ِػ ٍر َؾ َل ْؽ ِػر َفف ،ه ْؾ ِمـ مًت َِغ ٍ
قٌ ُأ ِؽق ُث ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ
َ ُ َ
َُ َ
َ
ْ َ
ْ ُ ْ
ْ ُ ْ
ِض ُهَ ،ؾ َال َي َز ُال ـ ََذف ِ َؽَ ،حتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُر ِذم ـ ُِّؾ َف ْق َؾ ٍي ِم َـ
ُم ْض َط ٍّر َأـ ِْش ُ
ػ َظـْ ُف ُ َّ
2
افً َام ِءَ " 0زا َد ؾِ ِقف ُيقك ُُس ْب ُـ َأ ِيب إِ ْش َح َ
وق ِز َيو َد ًة َح ًَـَ ًي
افدُّ ْك َقوُ ،ث َّؿ َي ْص َعدُ إِ َػ َّ
غ بـ إِشام ِظ َقؾ ا ْف َؼ ِ
ويض ،كو َأ ْمحَدُ ْب ُـ َمـ ُْص ٍ
افر َّز ِاق،
قر ،كو َظ ٌْدُ َّ
احل ًَ ْ ُ ْ ُ ْ َ
َ - 36حدَّ َثـَو ْ ُ
كو َم ْع َؿ ٌرَ ،ظ ْـ َأ ِيب إِ ْش َح َ
وقَ ،ظ ِـ ْإَ َؽ ِّر َأ ِيب ُم ًْؾِ ٍؿ ـ ََذا َؿ َولَ :ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،و َأ ِيب
ِ ٍ
اخلدْ ِر ِّيَ ،ظ ْـ رش ِ
هلل َظ َّز َو َج َّؾ ُي ْؿ ِف ُؾ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول " :إِ َّن ا ََّ
َشعقد ْ ُ
َ ُ
ِ ِ
ِ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ ت َِوئ ٍ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
َحتَّك إِ َذا ـ َ
ى
َون ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْأخ ُر ،ك ََز َل إِ َػ َهذه َّ
َوب َظ َؾ ْق ِفَ ،ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍرَ ،ه ْؾ ِم ْـ َداعٍَ ،ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ إِ َػ ا ْف َػ ْج ِر" 5
ُيت ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده حًـ .
أبق بؽر تؼدم برؿؿ ( )0وظٌوس بـ حمؿد بـ حوتؿ هق افدوري وثؼف افـًوئل ومًؾؿي ـام ذم افتفذيى
وصٌوبي هقابـ شقار افػزاري وثؼف ابـ معغ وابـ شعد ـام ذم افتفذيى .
ويقكس بـ أيب إشحوق صدوق هيؿ ؿؾقال ـام ذم افتؼريى .
 2فؽـفو صوذة ؾنن يقكس خوفػ مـصقرا وصعٌي ومعؿر ًا وأبو ظقاكي وؽرهؿ مل يزيدوهو ذم حديٌ أيب
إشحوق وهؿ أوثؼ مـف وهق إكام هق صدوق  .وافزيودات افتل زادهو هل "ثؿ أمر بلبقاب افًامء ؾػتحً
"وؿقفف "ثؿ يصعد اػ افًامء "
 5إشـوده صحقح رجوفف ـؾفؿ ثؼوت.
احلًغ بـ إشامظقؾ تؼدم برؿؿ ( )7وأمحد برؿؿ ( )0وبوؿل رجوفف ثؼوت معروؾقن وأخرجف ظٌد
افرزاق ذم مصـػف () 09634ومـ ضريؼف أمحد ذم مًـده ( )94/5وافطزاين ذم افدظوء ( )040وأجري ذم
افؼيعي ()717ؿول :أخزكو معؿر بف.
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ِ ِ
ِ
ٍ
ه ْي ٍُ ْب ُـ
احل ًَ ْ ُ
َ - 37حدَّ َثـَو ا ْف َؼويض ْ ُ
غ ْب ُـ إ ْش َامظ َقؾ ،كو َأ ْمحَدُ ْب ُـ َمـ ُْصقر ،كو ُ َ
افـُّ ْع َام ِن ،كو َأ ُبق َظ َقا َك َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب إِ ْش َح َ
وقَ ،ظ ِـ ْإَ َؽ ِّر َأ ِيب ُم ًْؾِ ٍؿَ ،ؿ َولَ :أ ْص َفدُ َظ َذ َأ ِيب
ش ِع ٍ
قدَ ،و َأ ِيب ُهر ْير َة َأهنام َص ِفدَ ا َظ َذ رش ِ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َأ َّك ُف َؿ َول " :إِ َّن
َ ُ
َ َ َّ ُ َ
َ
اهللََّ َظ َّز َو َج َّؾ ُي ْؿ ِف ُؾ َحتَّك إِ َذا ـ َ
َون ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ َه ٌَ َط َؾ َؼ َولَ :ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ َؾ ُق ْع َطكَ ،ه ْؾ

ِ
ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر ِم ْـ َذك ٍ
وب َف ُف" 0
ْىَ ،ه ْؾ م ْـ َدا ٍع َؾ ُق ًْت ََج َ
 - 38حدَّ َثـَو َأ ْمحَدُ بـ ُحمَؿدُ بـ ِزي ٍ
ود ،كو إِ ْش َام ِظ ُقؾ ْب ُـ إِ ْش َح َ
وق ،كو ُم ًَدَّ ٌد ،كو َأ ُبق
ْ ُ َّ ْ ُ َ
َ
وق ْاهلؿدَ ِاينَ ،ظ ِـ ْإَ َؽر َأ ِيب مً ِؾ ٍؿَ ،ؿ َولَ :أ ْصفدُ َظ َذ َأ ِيب ش ِع ٍ
ِ
قد،
َ
َ
ُ ْ
ِّ
َظ َقا َك َيَ ،ظ ْـ َأ ِيب إ ْش َح َ َ ْ ِّ
َو َأ ِيب ُهر ْير َة َأهنام َص ِفدَ ا َظ َذ رش ِ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َأ َّك ُف َؿ َول " :إِ َّن اهللََّ َظ َّز
َ ُ
َ َ َّ ُ َ
ِ
ِ
وب
ىَ ،أ ْو َبؼ َل ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ َه ٌَ َط َؾ َؼ َولَ :ه ْؾ م ْـ َدا ٍع َؾ ُق ًْت ََج َ
َو َج َّؾ ُي ْؿ ِف ُؾ َحتَّك إِ َذا َذ َه َ
َف ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ َؾ ُق ْع َطكَ ،ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر ِم ْـ َذك ٍ
ْى" 2
وري ا ْف َؼ ِ
ِ
قشك ْب ِـ إِ ْش َح َ
ويض،
وق ْإَك َْص ِ ُّ
َ - 39حدَّ َثـَو َأ ُبق ْإَ ْش َقد ُظ ٌَ ْقدُ اهللَِّ ْب ُـ ُم َ
َوم ٍؾ ا ْف َؼ ِ
و َأ ْمحَدُ بـ ـ ِ
ويض َأ ْي ًضوَ ،ؿ َوٓ :كو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َش ْع ٍد ا ْف َع ْق ِ ُّذم ،كو َأ ِيب ،كو ُش َؾ ْق َام ُن ْب ُـ
ْ ُ
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده صحقح رجوفف ثؼوت .
هيٍ بـ افـعامن هق اجلقهري وثؼف ابـ معغ وأبق داود وافدارؿطـل وؽرهؿ ـام ذم افتفذيى وأبق
ظقاكي هق افقووح بـ ظٌد اهلل افقشؽري ثؼي ثًٌ ـام ذم افتؼريى .
وأخرجف أمحد ()585/2مـ ضريؼ ظػون ؿول حدثـو أبق ظقاكي بف .
 2إشـوده صحقح رجوفف ثؼوت .
أمحد بـ حمؿد وإشامظقؾ بـ إشحوق تؼدمو برؿؿ ( )2وبوؿل رجوفف ثؼوت واكظر مو ؿٌؾف.
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وقَ ،ظـ َأ ِيب مًؾِ ٍؿ ْإَ َؽرَ ،ظـ َأ ِيب ش ِع ٍ
قد ْ
َؿ ْر ٍمَ ،ظ ْـ َأ ِيب إِ ْش َح َ
اخلُدْ ِر ِّيَ ،و َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ْ
ْ
َ
ِّ
ُ ْ
ي ْشفدَ ِ
ان َظ َذ رش ِ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿَ ،و َأكَو َأ ْص َفدُ َظ َؾ ْق ِف َام َأ َّهن ُ َام َؿ َوَٓ :ش ِؿ ْعـَو ُه
َ َ
َ ُ
َي ُؼ ُ
افً َام ِء
قلُ " :ي ْؿ ِف ُؾ َر ُّبؽ ُْؿ َظ َّز َو َج َّؾ َحتَّك إِ َذا َذ َه َ
ى ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْإَ َّو ُل َه ٌَ َط إِ َػ َّ
افدُّ ْك َقو َؾ َؼ َولَ :ه ْؾ ِم ْـ ُم ْذكِ ٍ
ُقبَ ،ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾَ ،ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍرَ ،ه ْؾ ِم ْـ َدا ٍع" 0
ى َيت ُ
ِ
قًك ْب ِـ َح ٌَّ َ
ون ،كو
قشك ْب ُـ َج ْع َػ ِر ْب ِـ َؿ َرىَ ،ؿ َول :كو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ظ َ
َ - 61حدَّ َثـَو ُم َ
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ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ا ْف َػ ْض ِؾ ْب ِـ َظطِ َّق َي ،كو َأ ُبق إِ ْش َح َ
وقَ ،ظ ِـ ْإَ َؽ ِّر َأ ِيب ُم ًْؾِ ٍؿَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةَ،
ِ
ِ
ِ ٍ
ى
َو َأ ِيب َشعقد َظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ " :إِ َّن اهللََّ ُي ْؿ ِف ُؾ ا ْفع ٌَو َد َحتَّك إِ َذا َذ َه َ
ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾَ ،و َب ِؼ َل ُث ُؾ َثو ُهَ ،ؿ َولَ :ه ْؾ ِم ْـ َداعٍَ ،ه ْؾ ِم ْـ ت َِوئ ٍ
ىَ ،ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾَ ،ه ْؾ ِم ْـ
ِ
ِ
حي َقك ْ
ي ِم ُّلَ ،ظ ْـ َأ ِيب إِ ْش َح َ
وق
ُم ًْ َت ْغػ ٍرَ " 2ؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـ ُّلَ :ر َوا ُه َجوبِ ُر ْب ُـ َ ْ
احلَ ْ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ صحقح وهذا إشـود وعقػ.
أبق إشقد ظٌقد اهلل بـ مقشك بـ إشحوق إكصوري افؼويض وثؼف اخلطقى ذم تورخيف
(532/01ـــ)535وأمحد بـ ـومؾ تؼدم برؿؿ ()28
وحمؿد بـ شعد هق ابـ حمؿد بـ احلًـ بـ ظطقي افعقذم ؿول اخلطقى :ـون فقـ ًو ذم احلديٌ وؿول افدارؿطـل:
ٓبلس بف اهـ مـ ادقزان.
ؿؾً :ؾفق حًـ احلديٌ إن صوء اهلل وأمو أبقه ؾفق شعد بـ حمؿد بـ احلًـ بـ ظطقي بـ شعد افعقذم ؿول
أمحد :ذفؽ جفؿل ومل يؽـ ممـ يًتلهؾ أن يؽتى ظـف وٓ ـون مقوع ًو فذفؽ اهـ مـ توريخ بغداد
()026/9وشؾقامن بـ ؿرم هق ابـ معوذ افضٌل وعػف ابـ معغ وافـًوئل وؽرمهو ـام ذم افتفذيى.
 2إشـوده مقوقع.

=
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اخلَؾِ ِ
افص َؿ ِد ْب ُـ َظ ِ ٍّع ،كو َج ْع َػ ُر ْب ُـ َأ ْمحَدَ ْب ِـ ْ
افً َال ِم
َ - 60حدَّ َثـَو َظ ٌْدُ َّ
قؾ ،كو َظ ٌْدُ َّ
ِ
حي َقك ْ
ي ِم ُّلَ ،ظ ْـ َأ ِيب إِ ْش َح َ
وقَ ،ظ ِـ ْإَ َؽ ِّر،
ْب ُـ َظوص ٍؿ ،كو َأ ُبق ُز َه ْ ٍر ،كو َجوبِ ُر ْب ُـ َ ْ
احلَ ْ َ
ِ ٍ
اخلدْ ِري َؿ َولَ :أ ْصفدُ بِ ِف َظ َؾق ِفام و ُمهو ي ْشفدَ ِ
ان َظ َذ رش ِ
قل
ْ َ َ َ َ َ
َ
َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،و َأ ِيب َشعقد ْ ُ ِّ
َ ُ
اهللَِّ ص َّذ ا ُ ِ
ى ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ ْإَ َّو ُل َه ٌَ َط
هلل َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول« :إِ َّن اهللََّ ُي ْؿ ِف ُؾ َحتَّك إِ َذا َذ َه َ
َ
إِ َػ شام ِء افدُّ ْكقوُ ،ثؿ يـَ ِ
ودي َه ْؾ ِم ْـ ُم ْذكِ ٍ
ىَ ،ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍرَ ،ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾَ ،ه ْؾ ِم ْـ
َ َّ ُ
ََ
َدا ٍعش

َو َؿ َول َر ُش ُ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿَ « :مو َج َؾ َس َؿ ْق ٌم َي ْذـ ُُر َ
ون اهللََّ َظ َّز َو َج َّؾ
ِ
ِ
ِ
مح ُيَ ،و َذـ ََر ُه ُؿ اهللَُّ
افر ْ َ
إِ َّٓ َو َح َّػت ُْف ُؿ ادَْ َالئ َؽ ُيَ ،وك ََز َف ًْ َظ َؾ ْق ِف ُؿ اف ًَّؽقـَ ُيَ ،و َؽش َقت ُْف ُؿ َّ
ِ
وقَ ،و َحٌِ ِ
قؿ ْـ ِظـْدَ ُه0ش َؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـِ ُّلَ :و َر َوا ُه ْإَ ْظ َؿ ُشَ ،ظ ْـ َأ ِيب إِ ْش َح َ
قى ْب ِـ َأ ِيب
ؾ َ
َثوبِ ٍ
ًَ ،ظ ِـ ْإَ َؽ ِّرَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقشك بـ جعػر بـ ؿرى صقابف ؿريـ وهق مقشك بـ جعػر بـ حمؿد بـ ؿريـ وثؼف اخلطقى ذم
"تورخيف" ()61/05وحمؿد بـ ظقًك بـ حٌون صقابف حقون ـام ذم ترمجتف وهق أبق ظٌداهلل اددائـل وعػف
افدارؿطـل وؽره ـام ذم "توريخ بغداد"()598/2وحمؿد بـ افػضؾ بـ ظطقي ـذبف ابـ معغ وافـًوئل
وظؿرو بـ ظع وؽرهؿ ـام ذم افتفذيى .
 0حديٌ صحقح وهذا إشـود وعقػ.
ظٌد افصؿد بـ ظع تؼدم برؿؿ ( )45وجعػر بـ أمحد بـ اخلؾقؾ هق أبق افعٌوس افعطور ذـره اخلطقى ذم
"توريخ بغداد"()094/7ومل يذـر ؾقف جرح ًو وٓ تعديالً.
وظٌد افًالم بـ ظوصؿ هق اجلعػل ؿول أبق حوتؿ :صقخ ـام ذم افتفذيى وؿول احلوؾظ ذم افتؼريى :مؼٌقل
يعـل إن تقبع وإٓ ؾؾغ .

=

النزول للدارقطني
النزول للدارقطني
72
ِ
ِ
غ بـ إِشام ِظ َقؾ ،كو َظٌدُ ْإَ ْظ َذ بـ و ِ
اص ٍؾَ ،و َظ ِ ُّع
ْ ُ َ
ْ
احل ًَ ْ ُ ْ ُ ْ َ
َ - 62حدَّ َثـَو بِف ا ْف َؼويض ْ ُ
قري ،كو َأ ْمحَدُ بـ ُحمَؿ ِد ب ِـ َحيقك ب ِـ ش ِع ٍ
بـ مًؾِ ٍؿ ،وكَو ُحمَؿدُ بـ ْ ِ
قدَ ،وكَو َأ ُبق
يًو ُب ِ ُّ
َ
ْ ُ َّ ْ ْ َ ْ َ
اجلـْد َ
َّ ْ ُ ُ
ْ ُ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
آخ ُر َ
قر ُّيَ ،و َ
وِض
ونَ ،ؿو ُفقا :أكو ا ْف َع ٌَّو ُس ْب ُـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ َحوت ٍؿ َؿ َول :وأكو ُحم َ ُ
بـ ادُْقرعَِ ،ؿ َول :كو ْإَ ْظؿ ُشَ ،ظـ َأ ِيب صوف ِ ٍح َذـَرهَ ،ظـ َأ ِيب ش ِع ٍ
قد َأ ْو َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةَ،
َُ ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ ُ َ ِّ
وق ،وحٌِقى بـ َأ ِيب َثوبِ ٍ
ً َظ ِـ ْإَ َؽ ِّرَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؿ َولَ :ؿ َول َر ُش ُ
قل اهللَِّ
َو َأ ُبق إِ ْش َح َ َ َ ُ ْ ُ
ى َص ْط ُر اف َّؾ ْق ِؾ ْإَ َّو ُلُ ،ث َّؿ
َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ " :إِ َّن ا ََّ
هلل َظ َّز َو َج َّؾ ُي ْؿ ِف ُؾ َحتَّك َي ْذ َه َ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ َؾ ُل ْظطِ َق ُف،
َيـ ِْز ُل إِ َػ َّ
ى َؾ َلتُقب َظ َؾق ِف ،حتَّك يـ َْش َّؼ ا ْف َػجر " و َؿ َول ابـ و ِ
َه ْؾ ِم ْـ ت َِوئ ٍ
اص ٍؾَ :ه ْؾ ِم ْـ
ْ ُ َ
َ
َ
ْ َ
َ
ُْ
ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ َؾ ُل ْظطِ َق ُفَ ،مل ْ َي ِز ْد َظ َذ َه َذا َص ْق ًئو.0
غ بـ إِشام ِظ َقؾ ،كو َظٌدُ ْإَ ْظ َذ بـ و ِ
اص ٍؾَ ،و َظ ِ ُّع ْب ُـ ُم ًْؾِ ٍؿ،
ْ ُ َ
ْ
احل ًَ ْ ُ ْ ُ ْ َ
َ - 65حدَّ َثـَو ْ ُ
ُقح ،كو َأ ْمحَدُ بـ ُحمَؿ ِد ب ِـ َحيقك ب ِـ ش ِع ٍ
قد ،وأكو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
وأكو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ك ٍ
قر ُّي،
ْ ُ َّ ْ ْ َ ْ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأبق زهر هق ظٌد افرمحـ بـ مغراء افدود صدوق تؽؾؿ ذم حديثف ظـ إظؿش ـام ذم افتؼريى وجوبر بـ
حيقك احليمل مل أجده .
وافشطر إول فف ضرق ـثرة تؼدم ذـرهو وافشطر افثوين أخرجف مًؾؿ ( )2711مـ ضريؼ صعٌي شؿعً أبو
إشحوق بف.
0

حديٌ صحقح وهذا إشـود حًـ .
وؿد تؼدم برؿؿ ()7
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ِ
ٍ
وِض ،كو ْإَ ْظ َؿ ُشَ ،ؿ َولَ :أ َرى َأ َبو
َو َؽ ْ ُر ُهَ ،ؿو ُفقا :أكو َظ ٌَّ ُ
وس ْب ُـ ُحم َ َّؿدَ ،ؿ َول :أكو ُحم َ ُ
ٍ0
ون َذـ ََر ُهَ ،ظ ْـ َجوبِ ٍر َؿ َولَ :ذ َ
ُش ْػ َق َ
اك ِذم ـ ُِّؾ َف ْق َؾي
وس ب ِـ ُحمَؿ ٍد ،أكو ُحمَؿدُ بـ َأ ِيب بؽ ٍْر ا ْفق ِ
اشطِ ُّل ،أكو
َ
َ
َّ ْ ُ
َ - 64حدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ا ْف َع ٌَّ ِ ْ
َّ
ِ ِ
ِ
دَ ،ؿ َول :أكو َموف ِ ُؽ ْب ُـ شعر ،أكو ْإَ ْظ َؿ ُشَ ،ظ ْـ َأ ِيب َصوف ِ ٍح،
ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ٌْد اهللَِّ ادَْ ْؼد ُّ
َظـ َأ ِيب هريرةَ ،و َأ ِيب ش ِع ٍ
قدَ ،و َظ ْـ َأ ِيب إِ ْش َح َ
وقَ ،ظ ِـ ْإَ َؽ ِّرَ ،ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،و َأ ِيب
ُ ََْ َ
ْ
َ
ًَ ،ظ ِـ ْإَ َؽرَ ،ظـ َأ ِيب هريرةَ ،و َأ ِيب ش ِع ٍ
قى ب ِـ َأ ِيب َثوبِ ٍ
ِ ٍ
قد َؿ َوَٓ :ؿ َول
ْ
َشعقدَ ،و َظ ْـ َحٌِ ِ ْ
ُ ََْ َ َ
ِّ
َر ُش ُ
ى َص ْط ُر
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ " :إِ َّن ا ََّ
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا َِّ
هلل َظ َّز َو َج َّؾ ُي ْؿ ِف ُؾ َحتَّك إِ َذا َذ َه َ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ َدا ٍع
اف َّؾ ْق ِؾ ك ََز َل إِ َػ َّ
وب َف ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ ت َِوئ ٍ
ُقب َظ َؾ ْق ِفَ ،حتَّك َيـ َْش َّؼ ا ْف َػ ْج ُر َأ ْو َي ْرت َِػ َع" 2
ى َؾ َلت َ
َؾ ُق ًْت ََج َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده حًـ وؿد تؼدم برؿؿ ()5
 2حديٌ صحقح .
حمؿد بـ افعٌوس بـ حمؿد افظوهر أكف اخلزاز ادعروف بوبـ حققيي وثؼف اخلطقى ذم تورخيف ( )020/5وحمؿد
بـ أيب بؽر افقاشطل مل أظرؾف وحمؿد بـ ظٌد اهلل ادؼدد هقابـ بؽر اخلزاظل ؿول افـًوئل وابـ أيب حوتؿ:
صدوق وموفؽ بـ شعر هق ابـ اخلؿس افتؿقؿل ؿول احلوؾظ ذم افتؼريىٓ :بلس بف وبوؿل رجوفف ثؼوت ؿد
تؼدمً ترامجفؿ.
وأخرجف أجري ذم "افؼيعي" ( )715وابـ أيب ظوصؿ ذم افًـي (311و)310مـ ضريؼ موفؽ بـ شعر
بف إٓ أن ابـ أيب ظوصؿ ذـره ذم ادقوع إول ظـ أيب شعقد وحده ؽر مؼرون بليب هريرة وأخرجف افـًوئل
ذم ظؿؾ افققم وافؾقؾي ( )482وأبق يعذ ()3956مـ ضريؼ إظؿش حدثـو أبق إشحوق حدثـو أبق مًؾؿ
إؽر شؿعً أبو هريرة وأبو شعقد مرؾقظ ًو.

=
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ِ
ِ
ِ
اهلل َع َل ْو ِه َو َس هل َم ِِف َذل ِ َك َوفِ ِوه َى َظ ٌر
ذك ُْر ِّ
الر َوا َية َع ْن ُع ْق َب َة ْب ِن َعام ٍر َع ِن النهبِ ِّي َص هذ ُ

قري ،كو ُحمَؿدُ بـ َظٌ ِد ادَْؾِ ِؽ ا ْفق ِ
اشطِ ُّل ،كو َأ ُبق
َ
َّ ْ ُ ْ
َ - 63حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ ُّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
احل ًَ ْ ِ
ون ْ
غ َه ُور ُ
حي َقك ْب ُـ َأ ِيب ـَثِ ٍر،
اخلَ َّز ُاز إِ ْم َال ًء َظ َؾ ْقـَو م ْـ ـتَوبِف ،كو َظ ُّع ْب ُـ ادُْ ٌَ َورك ،كو َ ْ
ُْ
َؿ َولَ :حدَّ َثـِل ِه َال ُل ْب ُـ َأ ِيب َم ْق ُؿق َك َيَ ،أ َّن َظ َطو َء ْب َـ َي ًَ ٍ
ور َحدَّ َث ُف َأ َّن ُظ ْؼ ٌَ َي ْب َـ َظ ِوم ٍر
َحدَّ َث ُف َؿ َولَ :أ ْؿ ٌَ ْؾـَو م َع رش ِ
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿَ ،ؾ َؼ َول " :إِ َذا َم َه ُث ُؾ ٌُ
قل اهللَِّ َص َّذ ا ُ
َ َ ُ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قلَ َٓ :أ ْش َل ُل
ػ اف َّؾ ْق ِؾ َيـ ِْز ُل ا َُّ
اف َّؾ ْق ِؾَ ،أ ْو َؿ َول :كِ ْص ُ
هلل َظ َّز َو َج َّؾ إِ َػ َّ
َظـ ِظٌ ِ
ودي َأ َحدً ا َؽ ِري ،م ْـ َذا ا َّف ِذي َيً َت ْغ ِػر ِين َأ ْؽ ِػر َف ُف ،م ْـ َذا ا َّف ِذي َيدْ ُظ ِ
قين
ْ َ
َ
ْ
ْ ُ
َ
ْ
ِِ
ِ
ِ
َأشت ِ
افص ٌْ ُح َ "0ؿ َول َأ ُبق َج ْع َػ ٍر:
ى َف ُفَ ،م ْـ َذا ا َّفذي َي ًْ َل ُفـل ُأ ْظطفَ ،حتَّك َيـْ َػ ِج َر ُّ
َج ْ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخرجف ابـ أيب ظوصؿ ()312وابـ خزيؿي ذم افتقحقد ()293/0مـ ضريؼ حموِض بـ ادقرع ؿول ثـو
إظؿش ظـ أيب إشحوق وحٌقى ظـ إؽر ظـ أيب هريرة وحده وأخرجف أبق ظقاكي ()504/2مـ ضريؼ
حموِض وؿول ثـو إظؿش ظـ أيب إشحوق ظـ إؽر ظـ أيب هريرة وحده .
 0حديٌ صحقح .
ظـ رؾوظي بـ ظرابي صوذ ظـ ظؼٌي بـ ظومرـام شقليت بقوكف إن صوء اهلل.
أبقبؽر افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ()0وافذي بعده برؿؿ ( )08وهورون هق ابـ إشامظقؾ اخلزاز أبق احلًـ
افٌكي ثؼي ـام ذم افتؼريى .
وظع بـ ادٌورك هق اهلـوئل افٌكي ؿول احلوؾظ ذم افتؼريى :ثؼي ـون فف ظـ حيقك بـ أيب ـثر ـتوبون
أحدمهو شامع وأخر إرشول ؾحديٌ افؽقؾقغ ظـف ؾقف رء ؿؾً :وهذا فقس مـ حديٌ افؽقؾقغ ظـف
وحيقك بـ أيب ـثر إموم معروف وؿد تؼدم وهالل بـ أيب مقؿقكي هق هالل بـ ظع بـ أشومي وثؼف افدارؿطـل
ومًؾؿي ـام ذم افتفذيى وظطوء بـ يًور ثؼي ؾووؾ ـام ذم افتؼريى
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َهؽ ََذا َأ ْم َال ُه َظ َؾ ْقـَو َه ُور ُ
ون ِم ْـ ـِتَوبِ ِفَ ،و َؿ َول ُظ ْؼ ٌَ ُي ْب ُـ َظ ِوم ٍرَ .ؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـ ِ ُّلَ :و َر َوى
مح ِـ ْإَو َز ِ
ِ
مج َ ِ
ِ
اظ ُّلَ 2،و َأ َب ُ
احل ِد َ
ون
افر ْ َ
يٌ َ َ
ْ
وظ ٌي مـ ُْف ْؿ ه َشو ٌم افدَّ ْشت َُقائ ُّلَ 0 ،و َظ ٌْدُ َّ
َه َذا ْ َ
ا ْفع َّطور ،5ظـ حيقك ب ِـ َأ ِيب ـَثِ ٍر ،ظـ ِه َال ِل ب ِـ َأ ِيب مقؿق َك َي ،ظـ ظ َط ِ
وء ْب ِـ َي ًَ ٍ
ورَ ،ظ ْـ
َ ْ َ
ْ
َ ْ
َ ُ َ ْ ََْ ْ
َُْ
اجل َفـِ ِّل َظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َو ُه َق ادَْ ْح ُػ ُ
قظ
ِر َؾو َظ َي ْب ِـ َظ َرا َب َي ْ ُ
ِ
الر َوا َي ِة َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َع َب َس َة ِِف َذل ِ َك
ذك ُْر ِّ

قر ُّي ،كو َأ ْمحَدُ ْب ُـ َمـ ُْص ٍ
َ - 66حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قر ،كو َي ِزيدُ ْب ُـ َه ُور َ
ون،
حي َقك ْب ُـ َأ ِيب ُبؽ ْ ٍ
افص َؿ ِد ْب ُـ افـُّ ْع َام َنَ ،واف َّؾ ْػ ُظ ف ِ َق ِزيدَ  ،أكو َج ِر ُير ْب ُـ ُظ ْث َام َن ،كو
َرَ ،و َظ ٌْدُ َّ
َو َ ْ
ُش َؾ ْق َام ُن ْب ُـ َظ ِوم ٍرَ ،ظ ْـ َظ ْؿ ِرو ْب ِـ َظ ٌَ ًَ َي َؿ َولَ :أ َت ْق ًُ َر ُش َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ
ِ
قل اهللََِّ :ج َع َؾـِل اهللَُّ ؾِدَ َ
َؾ ُؼ ْؾ ًَُ :يو َر ُش َ
ي َكَ :مو
اك َص ْق ًئو َت ْع َؾ ُؿ ُف َو َأ ْج َف ُؾ ُف َيـْ َػ ُعـل َو َٓ َي ُ ُّ
ِ
ِ
ر ٍء َمو
َشو َظ ٌي َأ ْؿ َر ُب م ْـ َشو َظ َي ُي َّت َؼك ؾ َقفوَ .ؿ َولَ " :يو َظ ْؿ ُرو ْب َـ َظ ٌَ ًَ َي َف َؼدْ َش َل ْف ًَ َظ ْـ َ ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؾظوهر اإلشـود افصحي فؽـ رجح افدارؿطـل أن ادحػقظ إكام هق ظـ رؾوظي بـ ظرابي ٓظـ ظؼٌي بـ
ظومر وـذفؽ أيض ًو رجح هذا افالفؽوئل ظؼى إخراجف هذا احلديٌ ذم ذح أصقل آظتؼود ()762مـ
ضريؼ ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ زيود وهق أبق بؽر افـقًوبقري بف .
 0شتليت روايتف إن صوء اهلل برؿؿ ()69
2

شتليت روايتف إن صوء اهلل برؿؿ()71

 5شتليت روايتف إن صوء اهلل برؿؿ ()72
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ِ
افر َّب َيـ ِْز ُل ِم ْـ
َش َل َفـل َظـْ ُف َأ َحدٌ َؿ ٌْ َؾ َؽ :إِ َّن َّ
ِّ ِ
افص َال ُة َم ْش ُفق َد ٌة َحتَّك َت ْط ُؾ َع َّ
افش ْؿ ُس "0
افؼكَ .و َّ
ْ
ؼ ،كو َأ ْمحَدُ بـ ِشـ ٍ
َ - 67حدَّ َثـَو َظ ِ ُّع ْب ُـ َظ ٌْ ِد اهللَِّ ْب ِـ ُم ٌَ ِّ ٍ
َون ،كو َي ِزيدُ ْب ُـ َه ُور َ
ون،
ْ ُ
أكو َج ِر ُير ْب ُـ ُظ ْث َام َن ،كو ُش َؾ ْق َام ُن ْب ُـ َظ ِوم ٍرَ ،ظ ْـ َظ ْؿ ِرو ْب ِـ َظ ٌَ ًَ َي َؿ َولَ :أ َت ْق ًُ افـٌَِّ َّل َص َّذ
اهللُ َظ َؾق ِف وش َّؾؿ وهق بِعؽ ٍ
َوظ َؾ ُؼ ْؾ ًَُ :م ْـ تٌَِ َع َؽ ِذم َه َذا ْإَ ْم ِر؟ َؿ َولُ " :ح ٌّر َو َظ ٌْدٌ ،
ْ َ َ َ َ ُ َ ُ
ِ
هلل ف ِ َر ُشقف ِ ِف "ُ ،ث َّؿ ا َّك ُف
ِّـ ا َُّ
َو َف ْق َس َأ َحدٌ إِ َّٓ َأ ُبق َبؽ ٍْرَ ،وبِ َال ٌلُ .ث َّؿ َؿ َول :ا ْك َطؾ ْؼ َحتَّك ُي َؿؽ َ
َجو َء ُه َب ْعدُ َؾ َؼ َولَ :يو كٌَِ َّل اهللَِّ َج َع َؾـِل اهللَُّ ؾِدَ َ
اك َص ْق ًئو َت ْع َؾ ُؿ ُف َو َأ ْج َف ُؾ ُف َيـْ َػ ُعـِل َو َٓ
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جق ِ
ف اف َّؾ ْق ِؾ َؾ َق ْغ ِػ ُر إِ َّٓ َمو ـ َ
َون ِم َـ
َ ْ

ِ
ِ
ٍ
ِ
ي ُي َك ،ه ْؾ ِمـ ش َ ٍ
افص َال َة
َ
وظي َأ ْؿ َر ُب إِ َػ اهللَِّ َظ َّز َو َج َّؾ م ْـ َشو َظي ُي َّت َؼك ؾ َقفو َي ْعـل َّ
ْ َ
َ ُّ
ِ
ر ٍء َمو َش َل َفـِل َظـْ ُف َأ َحدٌ َؿ ٌْ َؾ َؽ ،إِ َّن اهللََّ
َؿ َولَ « :يو َظ ْؿ ُرو ْب َـ َظ ٌَ ًَ َي َف َؼدْ َش َل ْفتَـل َظ ْـ َ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده وعقػ فالكؼطوع بغ شؾقؿ وظؿرو بـ ظًٌي ؾنكف مل يدرـف ؿوفف أبق حوتؿ ـام ذم حتػي افتحصقؾ.
أبق بؽر افـقًوبقري وأمحد بـ مـصقر تؼدمو برؿؿ ()0ويزيد بـ هورون تؼدم برؿؿ(.)49
وحيقك بـ أيب بؽر هق إشدي وثؼف ابـ معغ وابـ ادديـل ـام ذم افتفذيى .
وظٌد افصؿد بـ افـعامن هق افٌغدادي افٌزار وثؼف ابـ معغ وؽره وؿول افدارؿطـل :فقس بوفؼقي وـذا
ؿول افـًوئل اهـ مـ ادقزان .
ؿؾً :وؿول أبقحوتؿ :صوفح احلديٌ صدوق اهـ مـ اجلرح وافتعديؾ (30/6ـــ)32وجرير بـ ظثامن
صقابف حريز بـ ظثامن افرحٌل وثؼف أمحد وأبق حوتؿ ـام ذم افتفذيى .
وشؾقامن بـ ظومر صقابف شؾقؿ وهق اخلٌوئري وثؼف افـًوئل وؽره ـام ذم افتفذيى .
وأخرجف افالفؽوئل ذم "ذح أصقل آظتؼود" ()760مـ ضريؼ ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ زيود وهق أبق بؽر
افـقًوبقري بف واكظر مو بعده.
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َون ِمـ ِّ ِ
ِ
ِ
ِ
افص َال ُة
افؼك َوا ْف ٌَ ْغ ِلَ .و َّ
َيتَدَ َّػ م ْـ َج ْقف اف َّؾ ْق ِؾ ْأ َخ ِر َؾ َق ْغػ ُر إِ َّٓ َمو ـ َ َ
ْ
غ َؿر َين َصق َط ٍ
َم ْؽتُق َب ٌي َم ْش ُفق َد ٌة َحتَّك َت ْط ُؾ َع َّ
ونَ ،و ِه َل َص َال ُة
افش ْؿ ُسَ ،ؾنِ َّهنَو َت ْط ُؾ ُع َب ْ َ ْ ْ ْ
افشؿسَ ،ؾنِ َذا اش َت َؼ َّؾ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً َّ
وفص َال ُة
افش ْؿ ُس َؾ َّ
افص َالة َحتَّك ت َْرتَػ َع َّ ْ ُ
ك َظ ِـ َّ
ْ
ا ْف ُؽ َّػورَ ،ؾ َل ْؿ ْ
ِ
ٍ
وبَ ،ؾنِ َّهنو ت َِغ ُ ِ
َم ْش ُفق َد ٌة َحتَّك تَدَ َّػ ف ِ ْؾ ُغ ُر ٍ
افص َال َة َحتَّك
ك َظ ِـ َّ
قى ذم َؿ ْر َ ْين َص ْق َطونَ ،ؾ َل ْؿ ْ
َ

ى َّ
افش ْؿ ُس0ش
َ ْحت َت ِج َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده وعقػ ـًوبؼف
ظع بـ ظٌداهلل بـ مٌؼ تؼدم برؿؿ ()59
وأمحد بـ شـون هق افؼطون وثؼف افـًوئل وؽره ـام ذم افتفذيى وبوؿل رجوفف ثؼوت تؼدمقا .
وأخرجف أمحد ()583/4وظٌد بـ محقد ()297مـ ضريؼ يزيد بـ هورون بف .
وتوبع أمحد وظٌد بـ محقد أمحد بـ شـون افؼطون وأمحد بـ مـصقر ؾرووه ظـ يزيد بـ هورون بوإلشـود
ادـؼطع وخوفػفؿ إبراهقؿ بـ خوفد افؽؾٌل ؾؼول حدثـو يزيد بـ هورون ؿول أخزكو حريز بـ ظثامن -وذم
إصؾ جرير وهق خطل _
ؿول حدثـو شؾقؿ بـ ظومر ظـ أيب أمومي ظـ ظؿرو بـ ظًٌي بف أخرجف ابـ ظٌد افز ذم
افتؿفقد(04/4ــ)03ؾزاد أبو أمومي بغ شؾقؿ وظؿرو ؾوتصؾ افًـد فؽـ روايتف هذه صوذة وبال صؽ إذ أن
إبراهقؿ بـ خوفد افؽؾٌل ادشفقر بليب ثقر وإن ـون ثؼي إٓ أكف هـو خوفػ مـ هق أوثؼ مـف بؽثر مع أن
ظددهؿ ـثر ومع أكف ؿد توبع يزيد بـ هورون ظذ روايتف افراجحي افتل رواهو ظـف اجلامظي حيقك بـ أيب بؽر
وظٌد افصؿد بـ افـعامن ـام ذم اإلشـود افًوبؼ ؾرويوهو بوإلشـود ادـؼطع ؾعؾؿ أن روايي افقصؾ صوذة وروايي
آكؼطوع هل افصحقحي ؾقؽقن احلديٌ ظذ هذا وعقػ ًو واهلل ادًتعون فؽـ أصؾ احلديٌ بدون ذـر افتديل
وافـزول ذم جقف افؾقؾ وـذفؽ ادغػرة ذم صحقح مًؾؿ ( )852مـ ضريؼ ظؽرمي بـ ظامر حدثـو صداد بـ
ظٌد اهلل أبق ظامر وحيقك بـ أيب ـثر ظـ أيب أمومي ؿول ظؿرو بـ ظًٌي ؾذـر كحقه .
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ِذكْر الرواي ِة َعن ِر َفا َع َة ب ِن َعرا ب َة ْ ِ
اهلل َع َلوْ ِه َو َس هل َم ِِف َذل ِ َك
ُ ِّ َ َ ْ
ْ َ َ
اجلُ َهن ِّي َع ِن النهبِ ِّي َص هذ ُ

ٍ ِ
ى ْب ُـ
حي َقك ،أكو َو ْه ُ
َ - 68حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ ِز َيود ا ْف َػؼق ُف ،أكو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َ ْ
ِ
ِ
ِ
حي َقك ْب ِـ َأ ِيب ـَثِ ٍرَ ،ظ ْـ ِه َال ِل ْب ِـ َأ ِيب
َج ِر ٍير ،أكو ه َشو ٌم َصوح ُ
ى افدَّ ْشت َُقائ ُّلَ ،ظ ْـ َ ْ
مقؿق َك َي ،ظـ ظ َط ِ
اجل َفـِل َحدَّ َث ُف َؿ َولَ :أ ْؿ ٌَ ْؾـَو م َع رش ِ
وء ْب ِـ َي ًَ ٍ
قل اهللَِّ
َ ْ َ
َ َ ُ
ورَ ،أ َّن ِر َؾو َظ َي ْ ُ َّ
َُْ

ٍ
ِ ِ
ِ
َّوس َي ًْ َت ْل ِذك َ
ُقن
َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿَ .حتَّك إِ َذا ُــَّو بِو ْفؽَديد َأ ْو َؿ َول بِ ُؼدَ ْيد َج َع َؾ افـ ُ
َر ُش َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ إِ َػ َأ ْهؾِ ِقف ْؿ َؾ َق ْل َذ ُن َهل ُ ْؿَ ،ؾ َح ِؿدَ اهللََّ َو َؿ َول َخ ْ ًراُ ،ث َّؿ
افش َج َر ِة ا َّفتِل ت َِع َر ُش َ
َؿ َولَ « :مو ِيل َيؽ ُ
ُقن ِص ُّؼ َّ
هلل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َأ ْب َغ َض
قل ا َِّ
افش ِّؼ ْأ َخ ِرش َؾ َؾؿ َأر ِمـ ا ْف َؼق ِم ِظـْدَ َذف ِ َؽ إِ َّٓ ب ِ
وـ ًقوَ ،ؾ َؼ َول َر ُج ٌؾَ :يو َر ُش َ
إِ َف ْقؽ ُْؿ ِم َـ ِّ
قل
َ
ْ َ َ ْ
اهللَِّ ،ا َّف ِذي َي ًْ َت ْل ِذك َُؽ َب ْعدَ َهو َف ًَ ِػق ٌفَ .ؾ َح ِؿدَ اهللََّ َو َؿ َول َخ ْ ًراُ ،ث َّؿ َؿ َولَ " :أ ْص َفدُ ِظـْدَ

هللَُ ،و َأ َّن ُحم َ َّؿدً ا َر ُش ُ
هلل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف
قل ا َِّ
اهللََِّ َٓ ،ي ُؿقت ََّـ َظ ٌْدٌ َي ْش َفدُ َأ ْن َٓ إِ َف َف إِ َّٓ ا َّ
ِ
ِ ِ
ِ
اجلـ َِّيَ ،ؿ َولَ :و َؿدْ َوظَدَ ِين َأ ْن ُيدْ ِخ َؾ
َو َش َّؾ َؿ َصود ًؿو م ْـ َؿ ْؾٌِفُ ،ث َّؿ ُي ًَدِّ ُد إِ َّٓ ُشؾ َؽ ِذم ْ َ
ِ
ابَ ،وإِ ِّين َأ ْر ُجق َأ ْن َٓ
اجلـَّ َي ِم ْـ ُأ َّمتِل َش ٌْ ِع َ
وب َظ َؾ ْق ِف ْؿ َو َٓ َظ َذ َ
غ َأ ْف ًػو َٓ ح ًَ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلـ َِّي.
َيدْ ُخ ُؾ َ
قهو َحتَّك َت َت ٌَ َّق ُءوا َأ ْكت ُْؿ َو َم ْـ َص َؾ َح م ْـ َأ ْز َواجؽ ُْؿ َو ُذ ِّر َّيوتؽ ُْؿ َم ًَوـ َـ ِذم ْ َ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قلَٓ :
َو َؿ َول :إِ َذا َم َه َص ْط ُر اف َّؾ ْق ِؾ َأ ْو ُث ُؾ َثو ُهَ ،يـ ِْز ُل اهللَُّ َظ َّز َو َج َّؾ إِ َػ َّ

َأش َل ُل َظـ ِظٌ ِ
قين َأشت ِ
ودي َأ َحدً ا َؽ ِري ،م ْـ َذا ا َّف ِذي َيدْ ُظ ِ
ى َف ُفَ ،م ْـ َذا ا َّف ِذي
َج ْ
ْ َ
ْ
َ
ْ
ْ
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َي ًْ َت ْغ ِػ ُر ِين َأ ْؽ ِػ ْر َف ُفَ ،م ْـ َذا ا َّف ِذي َي ًْ َل ُفـِل ُأ ْظطِ ِفَ ،حتَّك َيـْ َػ ِج َر ا ْف َػ ْج ُر َ "0ؿ َول
ِ
ِ
حي َقك ْب ِـ َأ ِيب ـَثِ ٍر
افدَّ َرا ُؿ ْطـ ُّلَ :و َر َوا ُه ْإَ ْو َزاظ ُّل َظ ْـ َ ْ
قري ،أكو ا ْفعٌوس بـ ا ْفقف ِ ِ
ٍ
ِ
قد ْب ِـ
َ َّ ُ ْ ُ َ
َ - 69حدَّ َثـَو َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ ِز َيود افـَّ ْق ًَو ُب ِ ُّ
ِ
ِ
ِ
م ْز َيدَ َ ،أ ْخ ِ
حي َقك ْب ُـ َأ ِيب ـَثِ ٍر َؿ َول:
زين َأ ِيب َؿ َولَ :شؿ ْع ًُ ْإَ ْو َزاظ ِّل َؿ َولَ :حدَّ َثـل َ ْ
ََ
َ
َحدَّ َثـِل ِه َال ُل ْب ُـ َأ ِيب َم ْق ُؿق َك َيَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل َظ َطو ُء ْب ُـ َي ًَ ٍ
وظ ُي ْب ُـ
ورَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل ِر َؾ َ
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 0إشـوده صحقح رجوفف ـؾفؿ ثؼوت.
أبق بؽر هق افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ( )0وحمؿد بـ حيقك هق افذهع تؼدم برؿؿ()28ووهى بـ جرير
وثؼف ابـ شعد وؽره ـام ذم افتفذيى .
وافدشتقائل تؼدم برؿؿ( )49وحيقك بـ أيب ـثر تؼدم برؿؿ ()25وهالل بـ أيب مقؿقكي وظطوء بـ يًور
تؼدمو برؿؿ ()66وأخرجف مطقًٓ وخمتك ًا أمحد ( )06/4وافطقوفز ()0290و( )0292وافدارمل
( )548/0وابـ خزيؿي ذم افتقحقد ()502/0وافطزاين ذم افؽٌر ()4339وأبق كعقؿ ذم احلؾقي
()286/6وافالفؽوئل ()734وأجري ( )700مـ ضريؼ هشوم افدشتقائل بف ؿول صقخـو افعالمي افقادظل
رمحف اهلل ذم افصحقح ادًـد ()554هذا حديٌ صحقح رجوفف رجول افصحقح وحيقك بـ أيب ـثر وإن ـون
مدفً ًو ومل يكح بوفتحديٌ ذم هذا افًـد ؾؼد سح ذم شـد بعده يعـل ذم "مًـد أمحد" ()06/4وـذا
سح بوفتحديٌ ظـد ابـ خزيؿي(ص)052مـ افتقحقد اهـ
ؿؾً :وـذا سح بوفتحديٌ ذم اإلشـود افذي بعد هذا .
ؿقفف :صؼ افشجرة أي :جوكى افشجرة.
"ثؿ يًدد" مـ افتًديد أي  :يليت بوٓشتؼومي ذم إظامل افصوحلي أويداوم ظذ ذفؽ .
"إٓ شؾؽ "أي :دخؾ اهـ،ـ مـ حوصقي مًـد أمحد ( )034/26كؼ ً
ال ظـ افًـدي رمحف اهلل
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اجل َفـِل َؿ َولَ :صدَ ركَو 0م َع رش ِ
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ِم ْـ َم َّؽ َيَ ،ؾ َج َع َؾ
قل اهللَِّ َص َّذ ا ُ
ْ َ َ ُ
َظ َرا َب َي ْ ُ ُّ
ُقن َر ُش َ
َوس َي ًْ َت ْل ِذك َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ إِ َػ َأ ْهؾِ ِقف ْؿ َؾ َق ْل َذ ُن َهل ُ ْؿَ ،ؾ َح ِؿدَ اهللََّ
ك ٌ
افش َج َر ِة ا َّفتِل ت َِع َر ُش َ
َو َؿ َول َخ ْ ًراُ ،ث َّؿ َؿ َولَ " :مو ِيل َيؽ ُ
ُقن ِص ُّؼ َّ
هلل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف
قل ا َِّ
افش ِّؼ ْأ َخ ِرَ ،ؿ َولَ :ؾ َال تَرى ِمـ ا ْف َؼق ِم إِ َّٓ ب ِ
وـ ًقوَ ،ؿ َولَ :ي ُؼ ُ
َو َش َّؾ َؿ َأ ْب َغ َض إِ َف ْقؽ ُْؿ ِم َـ ِّ
قل
َ
َ ْ
َ
ِ ِ
ِ ِ
ر ٍء َب ْعدَ َهو َش ِػق ٌفَ .ؿ َولَ :ؾ َؼو َم َر ُش ُ
هلل
قل ا َِّ
َأ ُبق َبؽ ٍْر ِّ
افصدِّ ُيؼ :إ َّن ا َّفذي َي ًْ َت ْلذك َُؽ ذم َ ْ
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿَ ،ؾ َح ِؿدَ اهللََّ َو َأ ْثـَك َظ َؾ ْق ِف َو َؿ َولَ " :أ ْص َفدُ ِظـْدَ اهللََِّ ،وـ َ
َون إِ َذا
َص َّذ ا ُ
ػ َؿ َولَ :وا َّف ِذي َك ْػ ِز بِ َق ِد ِه َمو ِمـْؽ ُْؿ ِم ْـ َأ َح ٍد ُي ْم ِم ُـ بِوهللَُِّ ،ث َّؿ ُي ًَدِّ ُدَ ،أ َٓ ُشؾِ َؽ بِ ِف
َح َؾ َ
ِ
ِ ِ
ِذم ْ ِ
ِ
غ َأ ْف ًػو َٓ
اجلـَّ َي َش ٌْ ِع َ
اجلـَّيَ ،ؾ َؾ َؼدْ َوظَدَ ين َر ِّيب َظ َّز َو َج َّؾ َأ ْن ُيدْ خ َؾ م ْـ ُأ َّمتل ْ َ
َ
ِ
قهو َحتَّك َت ٌْـُقا َو َم ْـ َص َؾ َح
ابَ ،وإِ ِّين ََٕ ْر ُجق َأ ْن َٓ َيدْ ُخ ُؾ َ
وب َظ َؾ ْق ِف ْؿَ ،و َٓ َظ َذ َ
ح ًَ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
اجلـ َِّيُ .ث َّؿ َؿ َول :إِ َذا َم َه َص ْط ُر اف َّؾ ْق ِؾَ ،أ ْو َؿ َول
م ْـ َأ ْز َواجؽ ُْؿ َو ُذ ِّر َّيوتؽ ُْؿ َم ًَوـ َـ ِذم ْ َ
قلَ َٓ :أش َل ُل َظـ ِظٌ ِ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
ودي َؽ ْ ِريَ ،م ْـ َذا
ْ َ
ْ
ُث ُؾ َثو ُهَ ،يـ ِْز ُل اهللَُّ َظ َّز َو َج َّؾ إِ َػ َّ
قين َأشت ِ
ا َّف ِذي َيً َل ُفـِل ُأ ْظطِ ِف ،م ْـ َذا ا َّف ِذي َيدْ ُظ ِ
ىَ ،م ْـ َذا ا َّف ِذي َي ًْ َت ْغ ِػ ُر َأ ْؽ ِػ ْر َف ُف،
َج ْ
ْ
َ
ْ
ٍ
ِ
ِ
حي َقك
َحتَّك َيـْ َػ ِج َرُّ 2
افص ٌْ ُحَ .5ؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـ ُّلَ :وـ ََذف َؽ َر َوا ُه َح ْر ُب ْب ُـ َصدَّ ادَ ،ظ ْـ َ ْ
ْب ِـ َأ ِيب ـَثِ ٍر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0
افصدَ ر بوفتحريؽ رجقع ادًوؾر مـ مؼصده .
ؿول ذم افـفويي مودة صدر ًّ

 2أي :ييضء افصٌح .
5

إشـوده صحقح رجوفف ـؾفؿ ثؼوت .

ظٌداهلل تؼدم برؿؿ ( )0وافعٌوس بـ افقفقد بـ مزيد وثؼف افـًوئل ومًؾؿي ـام ذم افتفذيى .
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َ - 71حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
وس ْب ُـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ َحوتِ ٍؿَ ،ؿ َول :ثـو
قر ُّيَ ،ؿ َول :كو ا ْف َع ٌَّ ُ
ٍ
ِ
حي َقك ْب ُـ َأ ِيب ـَثِ ٍرَ ،ؿ َول:
ُم َعو ُذ ْب ُـ َهوك ٍئ ا ْف َق ْشؽ ُِر ُّيَ ،ؿ َول :كو َح ْر ُب ْب ُـ َصدَّ ادَ ،ؿ َول :ثـو َ ْ
َحدَّ َثـِل ِه َال ُل ْب ُـ َأ ِيب َم ْق ُؿق َك َيَ ،أ َّن َظ َطو َء ْب َـ َي ًَ ٍ
اجل َفـِ َّل
ور َحدَّ َث ُف َأ َّن ِر َؾ َ
وظ َي ْب َـ َظ َرا َب َي ْ ُ
ِ
ِ
احل ِد َ
يٌ ك َْح َق ُهَ ،و َؿ َول
َحدَّ َث ُف َؿ َولَ :أ ْؿ ٌَ ْؾـَو َم َع َر ُشقل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿَ ،ؾ َذـ ََر ْ َ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
قل:
ػ اف َّؾ ْق ِؾ ك ََز َل ا َُّ
ؾِ ِقف :إِ َذا َم َه ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ َأ ْو كِ ْص ُ
هلل َظ َّز َو َج َّؾ إِ َػ َّ
َٓ َأش َل ُل َظـ ِظٌ ِ
ودي َأ َحدً ا َؽ ْ ِريَ ،م ْـ َذا ا َّف ِذي َي ًْ َت ْغ ِػ ُر َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،م ْـ َذا ا َّف ِذي
ْ َ
ْ

ِ
ِ
ِ
قين َؾ َلشت ِ
َيدْ ُظ ِ
افص ٌْ ُح َ ."0وـ ََذا
قى َف ُفَ ،م ْـ َذا ا َّفذي َي ًْ َل ُفـل َؾ ُل ْظط َق ُفَ ،حتَّك َيـْ َػ ِج َر ُّ
َج َ
ْ
َر َوا ُه َأ َب ُ
حي َقك ْب ِـ َأ ِيب ـَثِ ٍر
ون ْب ُـ َي ِزيدَ ا ْف َع َّط ُورَ ،ظ ْـ َ ْ
 - 70حدَّ َثـَو َظٌدُ اهللَِّ بـ ُحمَؿ ِد ب ِـ ِزي ٍ
ود ،كو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َؽوف ِ ٍ
قشك ْب ُـ
ْ ُ َّ ْ َ
ْ
َ
ىَ ،ؿ َول :كو ُم َ
إِشام ِظق َؾ ،وكَو َأبق شف ٍؾ َأ ْمحَدُ بـ َظٌ ِد اهللَِّ ب ِـ ِزي ٍ
ود ،كو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َؽوف ِ ٍ
قشك
ْ َ
ْ ُ ْ
َ ُ َ ْ
ىَ ،ؿ َول :كو ُم َ
َْ
ْب ُـ إِ ْش َام ِظ َقؾ َأ ُبق َش َؾ َؿ َي ،كو َأ َب ُ
حي َقك ْب ُـ َأ ِيب ـَثِ ٍرَ ،أ َّن ِه َال َل ْب َـ َأ ِيب
ون ْب ُـ َي ِزيدَ  ،أكو َ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأبقه افقفقد وثؼف دحقؿ وأبق داود وافدارؿطـل ـام ذم افتفذيى وبوؿل رجوفف ثؼوت تؼدمقا .
وأخرجف أمحد ( )06/4وافدارمل ( )547/0وافطزاين ذم افؽٌر ( )4336وابـ خزيؿي ذم افتقحقد
(502/0ــ)505وابـ حٌون ( )202وافالفؽوئل ( )733وأجري ()719مـ ضريؼ إوزاظل بف.
 0إشـوده صحقح رجوفف ثؼوت .
افعٌوس بـ حمؿد بـ حوتؿ تؼدم برؿؿ ( )33ومعوذ بـ هوكئ افقشؽري وثؼف افـًوئل ـام ذم افتفذيى وحرب
بـ صداد هق افقشؽري وثؼف ظٌدافصؿد بـ ظٌد افقارث وؿول أمحد :ثًٌ ذم ـؾ ادشويخ اهـ مـ افتفذيى
وبوؿل رجوفف معروؾقن وأخرجف افطزاين ذم افؽٌر ( )4338مـ ضريؼ حرب بـ صداد بف .
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َم ْق ُؿق َك َي َحدَّ َث ُف َأ َّن َظ َطو َء ْب َـ َي ًَ ٍ
اجل َفـِ َّل َحدَّ َث ُف َؿ َولَ :ؿ َول
ور َحدَّ َث ُفَ ،أ َّن ِر َؾو َظ َي ْب َـ َظ َرا َب َي ْ ُ
َر ُش ُ
ػ اف َّؾ ْق ِؾ َيـ ِْز ُل اهللَُّ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ " :إِ َذا َم َه ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾَ ،أ ْو كِ ْص ُ
قلَ َٓ :أش َل ُل َظـ ِظٌ ِ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ُؼ ُ
ودي َأ َحدً ا َؽ ْ ِريَ ،م ْـ َذا ا َّف ِذي
ْ َ
ْ
َظ َّز َو َج َّؾ إِ َػ َّ
قين َأشت ِ
َيً َت ْغ ِػر ِين َأ ْؽ ِػر َف ُف ،م ْـ َذا َيدْ ُظ ِ
ى َف ُفَ ،م ْـ َذا َي ًْ َل ُفـِل ُأ ْظطِ ِفَ ،حتَّك َيـْ َػ ِج َر
َج ْ
ْ
َ
ْ
ْ ُ
قري ِذم ح ِد ِ
ِ
يٌ ِه َشو ٍم،
َ
افص ٌْ ُح َ "0ؿ َول افدَّ َرا ُؿ ْطـ ُّلَ :ؿ َول َفـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ ُّ
ُّ
ػ اف َّؾق ِؾَ ،أو ُث ُؾ ٌُ اف َّؾق ِؾش و ِذم ح ِد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يٌ
ْ َ َ
ْ
َو ْإَ ْو َزاظ ِّل َو َظ ِّع ْب ُـ ادُْ ٌَ َورك« :إِ َذا َم َه ك ْص ُ ْ
ب ب ِـ َصدَّ ٍ
ادَ ،و َأ َب َ
ػ اف َّؾ ْق ِؾش
ون« :إِ َذا َم َه ُث ُؾ ٌُ اف َّؾ ْق ِؾ َأ ْو كِ ْص ُ
َح ْر ِ ْ
ول ِ
ِ
ِ
الر َوا َي ِة َع ْن ُع ْث َام َن ْب ِن َأ ِِب ا ْل َع ِ
اهلل َع َلوْ ِه َو َس هل َم ِِف َذل ِ َك
اص ال هث َقف ِّي َع ْن َر ُس ِ ه
ذك ُْر ِّ
اَّلل َص هذ ُ

َ - 72حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
افً َؾ ِؿ ُّلَ ،ؿ َول :أكو
قش َ
ػ ُّ
قر ُّيَ ،ؿ َول :أكو َأ ْمحَدُ ْب ُـ ُي ُ
ٍ
ِ
احل ًَ ِـَ ،ظ ْـ ُظ ْث َام َن ْب ِـ َأ ِيب ا ْف َع ِ
وص َظ ِـ
وجَ ،ؿ َول :أكو َ َّ
َح َّج ٌ
محو ٌدَ ،ظ ْـ َظ ِّع ْب ِـ َز ْيدَ ،ظ ِـ ْ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده صحقح رجوفف ـؾفؿ ثؼوت ظٌداهلل بـ حمؿد تؼدم برؿؿ ( )0وحمؿد بـ ؽوفى هق ابـ حرب
ادعروف بوفتؿتوم وثؼف افدارؿطـل ـام ذم توريخ بغداد(045/5ــ. )046
ومقشك بـ إشامظقؾ أبق شؾؿي هق افتٌقذـل ادـؼري ثؼي ثًٌ ـام ذم افتؼريى .
وأبق شفؾ أمحد بـ ظٌد اهلل بـ زيود تؼدم برؿؿ ( )2وأبون بـ يزيد هق افعطور وثؼف ابـ معغ وافـًوئل
وابـ ادديـل ـام ذم افتفذيى .
وأخرجف افطزاين ذم افؽٌر ( )4337مـ ضريؼ أبون بـ يزيد بف.
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َودي ـ َُّؾ َفق َؾ ٍي مـ ٍ
افـٌَِّل ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِف وش َّؾؿ َؿ َول« :يـ ِ
َودَ ،ه ْؾ ِم ْـ َدا ٍع َؾ َلشت ِ
قى َف ُف،
َج َ
ُ
ِّ َ
ْ
ْ ُ
ْ َ َ َ
َه ْؾ ِم ْـ َش ِوئ ٍؾ َؾ ُل ْظ ِط َق ُفَ ،ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُف0ش
ِ
ِ
ِ
اهلل َع َلوْ ِه َو َس هل َم ِِف َذل ِ َك
ذك ُْر ِّ
الر َوا َية َع ْن َأ ِِب الده ْر َداء َع ِن النهبِ ِّي َص هذ ُ

احل ًَ ِـ َظ ِ ُّع ْب ُـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ َأ ْمحَدَ ا ْدِ ْ ِ
ك ُّيَ ،ؿ َول :أكو َر ْو ُح ْب ُـ
َ - 75حدَّ َثـَو َأ ُبق ْ َ
حي َقك ْب ُـ ُبؽ ْ ٍ
َرَ ،ؿ َول :كو اف َّؾ ْق ٌُ ْب ُـ َش ْع ٍدَ ،ؿ َولَ ،حدَّ َثـِل
ا ْف َػ َر ِج َأ ُبق ِّ
افز ْك ٌَوعَِ ،ؿ َول :كو َ ْ
ى ا ْف ُؼ َر ِط ِّلَ ،ظ ْـ َؾ َضو َف َي ْب ِـ ُظ ٌَ ْق ِد ْإَك َْص ِ
ِز َيو ُد ْب ُـ ُحم َ َّؿ ٍدَ ،ظ ْـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ َـ ْع ٍ
ور ِّيَ ،ظ ْـ
َأ ِيب افدَّ ر َد ِاء َظ ْـ رش ِ
هلل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول " :إِ َّن اهللََّ َظ َّز َو َج َّؾ َيـ ِْز ُل ِذم
قل ا َِّ
َ ُ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ صحقح فغره وهذا إشـود وعقػ
أبق بؽر افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ( )0وأمحد بـ يقشػ افًؾؿل برؿؿ ( )55ومحود هق ابـ شؾؿي وظع بـ
زيد هق ابـ جدظون وعقػ ـام ذم افتؼريى واحلًـ هق افٌكي مل يًؿع مـ ظثامن بـ أيب افعوص ـام ذم
افتفذيى .
وأخرجف أمحد ()22/4وابـ أيب ظوصؿ ذم افًـي ( )318وافٌزار ـام ذم ـشػ إشتور ( )5033مـ
ضرق ظـ محود بـ شؾؿي بف .
وفف ضريؼ أخرى ظـد افطزاين ذم افؽٌر ( )8590ؾؼول :حدثـو إبراهقؿ بـ هوصؿ افٌغقي ثـو ظٌد
افرمحـ بـ شالم اجلؿحل ثـو داود بـ ظٌد افرمحـ افعطور ظـ هشوم بـ حًون ظـ حمؿد بـ شريـ ظـ ظثامن
بـ أيب افعوص افثؼػل ظـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ؿول " :تػتح أبقاب افًامء كصػ افؾقؾ ؾقـودي
مـود :هؾ مـ داع ؾقًتجوب فف؟ هؾ مـ شوئؾ ؾقعطك؟ هؾ مـ مؽروب ؾقػرج ظـف؟ ،ؾال يٌؼك مًؾؿ يدظق
بدظقة إٓ اشتجوب اهلل فف إٓ زاكقي تًعك بػرجفو أو ظشور " وهذا إشـود صحقح ويشفد فف إحوديٌ
ادتؼدمي .
وؿد صححف افعالمي إفٌوين رمحف اهلل ذم طالل اجلـي ()222/0
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وظ ٍ
ُث ُؾ ِ
غ ِم َـ اف َّؾ ْق ِؾ َؾ َق ْػت َُح ِّ
افًو َظ ِي ْإُ َ
وػ ا َّف ِذي َمل ْ َي َر ُه َؽ ْ ُر ُه
وت َي ٌْ َؼ ْ َ
ٌ َش َ
افذـ َْر ِذم َّ
وظ ِي اف َّثوكِ َق ِي إِ َػ َجـ َِّي ظَدْ ٍن َو ِه َل
افً َ
َؾ َق ْؿ ُحق اهللَُّ َمو َي َشو ُء َو ُي ْثٌِ ًُ َمو َي َشو ُءُ ،ث َّؿ َيـ ِْز ُل ِذم َّ
ِ
ى َب َ ٍ
غ َو َمل َختْطِ ْر َظ َذ َؿ ْؾ ِ
ؼَ ،و ِه َل َم ًْ َؽـُ ُف َٓ َي ًْ ُؽـ َُفو َم َع ُف ِم ْـ َبـِل
َد ُار ُه ا َّفتل َمل ْ ت ََر َهو َظ ْ ٌ ْ
افش َفدَ ا ُءُ ،ث َّؿ َي ُؼ ُ
افصدِّ ي ُؼ َ
آ َد َم َؽ ْ ُر َث َال َث ٍي َو ُه ُؿ :افـٌَِّ ُّق َ
قنَ ،و ُّ
قلُ :ضق َبك َدِ ْـ
قنَ ،و ِّ
د َخ َؾ ِؽُ ،ثؿ يـ ِْز ُل ِذم افًو َظ ِي اف َّثوف ِ َث ِي إِ َػ افًام ِء افدُّ ْكقو بِر ِ
وح ِف َو َم َال ِئؽَتِ ِف َؾ َتـْت َِػ ُض
َّ َ
َ
َ ُ
َّ َ
َّ

قل َؿق ِمل بِ ِع َّز ِيتُ ،ثؿ ي ْط ُؾع َظ َذ ِظٌ ِ
ود ِه َؾ َق ُؼ ُ
قلَ :ه ْؾ ِم ْـ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٍر َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،أ َٓ ِم ْـ
َ
َّ َ ُ
َؾ َق ُؼ ُ ْ
ش ِوئ ٍؾ َيً َل ُفـِل َؾ ُل ْظطِ َق ُفَ ،أ َٓ ِم ْـ َدا ٍع َيدْ ُظ ِ
قين َؾ ُل ِجق ٌَ ُفَ ،حتَّك َتؽ َ
ُقن َص َال ُة ا ْف َػ ْج ِر،
ْ
َ
َوف ِ َذف ِ َؽ َي ُؼ ُ
آن ا ْف َػ ْج ِر ـ َ
آن ا ْف َػ ْج ِر إِ َّن ُؿ ْر َ
قل اهللَُّ َت َع َوػَ { :و ُؿ ْر َ
َون َم ْش ُفق ًدا} [اإلهاء:
ُ ]78ي ْش ِفدُ ُه اهللَُّ َو َم َال ِئ َؽ ُت ُفَ ،م َال ِئ َؽ ُي اف َّؾ ْق ِؾ َوافـ ََّف ِ
ور" 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ مـؽر.
أبق احلًـ ظع بـ حمؿد بـ أمحد ادكي تؼدم برؿؿ ( )02وروح بـ افػرج أبق افزكٌوع وثؼف اخلطقى
ـام ذم افتفذيى وحيقك تؼدم برؿؿ ( )27وافؾقٌ برؿؿ ()52وزيودة بـ حمؿد هق إكصوري ؿول افٌخوري
وافـًوئل وأبق حوتؿ :مـؽر احلديٌ اهـ مـ افتفذيى .
وحمؿد بـ ـعى افؼرطل وثؼف ابـ ادديـل و أبقزرظي ـام ذم افتفذيى وؾضوفي بـ ظٌقد إكصوري
صحويب جؾقؾ .
وأخرجف ابـ جرير ذم تػًره ( )059/03وافٌزار ـام ذم ـشػ إشتور ( )5306وابـ خزيؿي ذم
افتقحقد ()089وافعؼقع ذم افضعػوء ( )332وابـ أيب صقٌي ذم افعرش (ص )86وافطزاين ذم إوشط
( )8653وابـ اجلقزي ذم افعؾؾ ادتـوهقي ( )20مـ ضرق ظـ افؾقٌ بـ شعد بف .
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اْل ِم ِ
ِ
ِ
ِ
ود ْب ِن َي ِزيدَ ْب ِن َس َل َم َة
الر َوا َية َع ْن َس َل َم َة َجدِّ َع ْبد ْ َ
ذك ُْر ِّ

ِ
احل ًَ ِـ َظ ِ ُّع ْب ُـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ َأ ْمحَدَ ادْ ِ ْ ِ
حي َقك
ك ُّيَ ،ؿ َول :كو َموف ُؽ ْب ُـ َ ْ
َ - 74حدَّ َثـَو َأ ُبق ْ َ
احل ِؿ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
قدَ ،ظ ْـ
دَ ،ؿ َول :كو َظ ُّع ْب ُـ َظوص ٍؿ ،أكو ُظ ْث َام ُن ا ْف ٌَت ُِّّلَ ،ظ ْـ َظ ٌْد ْ َ
ْب ِـ َموفؽ ُّ
افًق َد ُّ
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َي ُؼ ُ
َأبِ ِقفَ ،ظ ْـ َجدِّ ِهَ ،ؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ َر ُش َ
هلل َظ َّز
قلْ َ « :هيٌِ ُط ا َُّ
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا َِّ

ِ
قين َؾ َلشت ِ
َو َج َّؾ ُث ُؾ ٌَ اف َّؾ ْق ِؾ إِ َػ شام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ًٌْ ُط َيدَ ُه َأ َٓ َدا ٍع َيدْ ُظ ِ
ى
قى َف ُفَ ،أ َٓ تَوئ ٌ
َج َ
ْ
ُ
ََ
ُقب َظ َؾ ْق ِفَ ،أ َٓ ُم ًْ َت ْغ ِػ ٌر َؾ َل ْؽ ِػ َر َف ُفَ ،حتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْف َػ ْج ُرَ ،ؾنِ َذا َض َؾ َع ا ْف َػ ْج ُر
ُقب َؾ َلت َ
َيت ُ
َص ِعدَ 0ش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وؿول افعؼقع  :واحلديٌ ذم كزول اهلل ظز وجؾ إػ افًامء افدكقو ثوبً ؾقف أحوديٌ صحوح إٓ أن زيودة
هذا جوء ذم حديثف بلفػوظ مل يلت هبو افـوس وٓ يتوبعف ظؾقفو مـفؿ أحد .اهـ وؿول ابـ اجلقزي ظؼٌف :هذا
احلديٌ مـ ظؿؾ زيودة بـ حمؿد مل يتوبعف ظؾقف أحد ؿول افٌخوري  :وهق مـؽر احلديٌ وؿول ابـ حٌون :هق
مـؽر احلديٌ جد ًا يروي ادـوـر ظـ ادشوهر ؾوشتحؼ افسك اهـ
احلديٌ أورده اهلقثؿل ذم ادجؿع ( )402/01وؿول :رواه افٌزار وؾقف زيودة بـ حمؿد وهق وعقػ.
 0إشـوده وعقػ فضعػ ظع بـ ظوصؿ وجفوفي ظٌد احلؿقد وأبقف وجده.
أبقاحلًـ ظع بـ حمؿد بـ أمحد ادكي وموفؽ بـ حيقك وظع بـ ظوصؿ تؼدمً ترامجفؿ برؿؿ ()02
وظثامن افٌتل هق ابـ مًؾؿ أبق ظؿرو افٌكي وثؼف أمحد وابـ معغ وافدارؿطـل ـام ذم افتفذيى وظٌد
احلؿقد بـ يزيد بـ شؾؿي ويؼول ظٌد احلؿقد بـ شؾؿي إكصوري
روى افدارؿطـل حديث ًو مـ ضريؼف وؿول :ظٌد احلؿقد بـ شؾؿي وأبقه وجده ٓ يعرؾقن ؿول ويؼول ظٌد
احلؿقد بـ يزيد بـ شؾؿي اهـ مـ افتفذيى
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ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اَّلل َع هز َو َج هل َين ِْز ُل ِِف
ذك ُْر َحديث َم ْن َر َوى َع ِن النهبِ ِّي َص هذ ُ
اهلل َع َل ْوه َو َس هل َم ِف َذل َك« :إِ هن ه َ
َلو َل ِة النِّص ِ
ف ِم ْن َش ْع َب َ
ان»
ْ
ْ

ِ ِ
يض اهللَُّ َظـْ ُف ِذم َذف ِ َؽ
افر َوا َي ُي َظ ْـ َأ ِيب َبؽ ٍْر ِّ
ِّ
افصدِّ يؼ َر َ

 - 73حدَّ َثـَو َأبق بؽ ٍْر َظٌدُ اهللَِّ بـ ش َؾقام َن ب ِـ ْإَ ْصع ِ
ٌ َف ْػ ًظو ،أكو َأ ْمحَدُ ْب ُـ
َ
ْ ُ ُ َْ ْ
ْ
ُ َ
َ
ور ِ
احلَ ِ
َصوف ِ ٍحَ ،ظ ْـ َظ ٌْ ِد اهللَِّ ْب ِـ َو ْه ٍ
ز ِين َظ ْؿ ُرو ْب ُـ ْ
ثَ ،ظ ْـ َظ ٌْ ِد ادَْؾِ ِؽ ْب ِـ َظ ٌْ ِد
ىَ ،أ ْخ َ َ
ْىَ ،ظ ِـ ا ْف َؼ ِ
ى ْب ِـ َأ ِيب ِذئ ٍ
ادَْؾِ ِؽَ ،ظ ِـ ادُْ ْص َع ِ
وش ِؿ ْب ِـ ُحم َ َّؿ ٍدَ ،ظ ْـ َأبِ ِقف َأ ْو َظ ِّؿ ِفَ ،ظ ْـ
جدِّ ِهَ ،ظ ِـ افـٌَِّل ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِف وش َّؾؿ َؿ َول «:يـ ِْز ُل اهللَُّ َظ َّز وج َّؾ َفق َؾ َي افـِّص ِ
ػ ِم ْـ
ْ
َ َ ْ
َ
ِّ َ
َ
ْ َ َ َ
ِ 0
ِ
ِ
ون إِ َػ َش َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ْغ ِػ ُر فِؽ ُِّؾ َك ْػ ٍ ِ ِ
َص ْع ٌَ َ
ذ ٌك بِوهللَِّ َظ َّز
س إ َّٓ إك ًَْوكًو ذم َؿ ْؾٌِف َص ْحـَو ُء َأ ْو ْ
َو َج َّؾ2ش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0ؿول ذم افـفويي :صحـوء أي  :ظداوة.
 2إشـوده وعقػ
أبق بؽر ظٌد اهلل بـ شؾقامن بـ إصعٌ ؿول افذهٌل ذم ادقزان :ـون مـ ـٌور احلػوظ وإئؿي إظالم .
وأمحد بـ صوفح هق ادكي ثؼي حوؾظ ـام ذم افتؼريى وظٌد اهلل بـ وهى هق ادكي أيض ًو ثؼي حوؾظ
ظوبد ـام ذم افتؼريى .
وظؿرو بـ احلورث هق ادكي أيض ًو ثؼي ؾؼقف حوؾظ ـام ذم افتؼريى .
وظٌد ادؾؽ بـ ظٌد ادؾؽ ذـره افٌخوري رمحف اهلل ذم افتوريخ افؽٌر ( )424/3وؿول :ؾقف كظر
وادصعى بـ أيب ذئى ذـره ابـ أيب حوتؿ ذم اجلرح وافتعديؾ ( )519/8وكؼؾ ظـ أبقف أكف ؿولٓ :
يعرف .
وافؼوشؿ بـ حمؿد هق ابـ أيب بؽر افصديؼ ثؼي أحد افػؼفوء بودديـي ؿول أيقب :مورأيً أؾضؾ مـف اهـ
مـ افتؼريى .
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َ - 76حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قر ُّي ،أكو ُيقك ُُس ْب ُـ َظ ٌْ ِد ْإَ ْظ َذ ،أكو َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأبقه هق حمؿد بـ أيب بؽر افصديؼ فف رؤيي ـام ذم افتؼريى .
وظؿف هق ظٌد افرمحـ بـ أيب بؽر افصديؼ صحويب جؾقؾ ريض اهلل ظـف .
وأخرجف ابـ ظدي ( )519/3وابـ أيب ظوصؿ ذم افًـي ( )319وافعؼقع ذم افضعػوء ( )5445وابـ
خزيؿي ذم افتقحقد (523/0ــ )527وافدارؿطـل ذم افرؤيي ( )76،73وأبق افشقخ ذم ضٌؼوت ادحدثغ
( )337/2وافػوـفل ذم أخٌور مؽي ( )83/5وابـ اجلقزي ذم افعؾؾ ادتـوهقي ( )337/2مـ ضريؼ ابـ
وهى بف وؿول ابـ ظدي ظؼٌف :حديٌ مـؽر هبذا اإلشـود .
واحلديٌ صححف افعالمي إفٌوين رمحف اهلل ذم طالل اجلـي ()225/0وؿول :بعد أن وعػ إشـود هذا
احلديٌ وإكام صححً احلديٌ ٕكف روي ظـ مجع مـ افصحوبي بؾغ ظددهؿ ظـدي افثامكقي وؿد خرجً
أحوديثفؿ ذم افصحقحي ( .)0044ؿؾً :وروايتفؿ ـؾفؿ بؾػظ آضالع ومل يلت فػظ افـزول ذم فقؾي افـصػ
مـ صعٌون إٓ ظـ اثـغ مـفؿ
إول  :ظـ أيب مقشك أخرجف ابـ أيب ظوصؿ ذم افًـي()301وافالفؽوئل ( )765وافٌقفؼل ذم افشعى
( )582/5مـ ضريؼ ابـ هلقعي ظـ افزبر بـ شؾقؿ ظـ افضحوك بـ ظٌد افرمحـ ظـ أبقف ظـ أيب مقشك
مرؾقظ ًو وإشـوده وعقػ فضعػ ابـ هلقعي وجفوفي افزبر وظٌد افرمحـ بـ ظزرب وافثوين ظـ ظوئشي وهق ٓ
يصؾح فالشتشفود ٕن ؾقف وعػ ًو واكؼطوظ ًو ذم مقوعغ ـام شقليت بقوكف إن صوء اهلل برؿؿ ()91
وؿد كؼؾ افعؼقع ذم افضعػوء افؽٌر ( )495/5ظـ افٌخوري أكف ؿول ذم ظٌد ادؾؽ ادذـقر ذم إشـود هذا
احلديٌ –ذم حديثف كظر.
ثؿ ؿول :وهذ احلديٌ هق ـذا وذـر هذا احلديٌ افذي هق مـ ضريؼ ظٌد ادؾؽ .
ثؿ أظؼٌف بؼقفف وذم افـزول ذم فقؾي افـصػ مـ صعٌون أحوديٌ ؾقفو فغ وافروايي ذم افـزول ذم ـؾ فقؾي
أحوديٌ ثوبتي صحوح ؾؾقؾي افـصػ مـ صعٌون داخؾي ؾقفو إن صوء اهلل اهـ.
ؿؾً :ؾوخلالصي أن هذا احلديٌ وعقػ بؾػظ افـزول ذم فقؾي افـصػ مـ صعٌون وإن صقاهده ٓترؿقف
إػ احلجقي أمو بؾػظ آضالع ؾصحقح فغره ـام شقليت بقوكف إن صوء اهلل برؿؿ (. )78
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ور ِ
ىَ ،أ ْخ ِ
احل ِ
ثَ ،ظ ْـ َظ ٌْ ِد ادَْؾِ ِؽ ْب ِـ َظ ٌْ ِد ادَْؾِ ِؽَ ،ظ ْـ ُم ْص َع ِ
َو ْه ٍ
ى ْب ِـ
زين َظ ْؿ ُرو ْب ُـ ْ َ
ََ
ْىَ ،ظ ِـ ا ْف َؼ ِ
َأ ِيب ِذئ ٍ
وش ِؿ ْب ِـ ُحم َ َّؿ ٍدَ ،ظ ْـ َأبِ ِقف َأ ْو َظ ْـ َظ ِّؿ ِفَ ،ظ ْـ َجدِّ ِه َأ ِيب َبؽ ٍْر َأ َّن افـٌَِّ َّل
ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِف وش َّؾؿ َؿ َول« :إِ َّن اهللََّ َظ َّز وج َّؾ يـ ِْز ُل إِ َػ افًام ِء افدُّ ْكقو َفق َؾ َي افـِّص ِ
ػ ِم ْـ
ْ
َ ْ
َ َ َ
َ
َّ َ
ْ َ َ َ
َص ْع ٌَو َنَ ،ؾ َق ْغ ِػ ُر ؾِ َقفو فِؽ ُِّؾ َب َ ٍ
ؼ َمو َخ َال ـَوؾِ ًرا َأ ْو َر ُج ًال ِذم َؿ ْؾٌِ ِف َص ْحـَو ُء 0ش
ِ
ِ
ِ
اهلل َع َلوْ ِه َو َس هل َم ِِف َذل ِ َك
ذك ُْر ِّ
الر َوا َية َع ْن ُم َعاذ ْب ِن َج َب ٍل َع ِن النهبِ ِّي َص هذ ُ

 - 77حدَّ َثـَو َأبق بؽ ٍْر َظٌدُ اهللَِّ بـ ش َؾقام َن ب ِـ ْإَ ْصع ِ
ٌ َف ْػ ًظو ،أكو ِه َشو ُم ْب ُـ
َ
ْ ُ ُ َْ ْ
ْ
ُ َ
َ
ِ
مح ٍ
ْح ٍ
ود ا ْف َؼ ِ
قلَ ،وا ْب ِـ
َخوف ِ ٍدَ ،ؿ َول :أكو َأ ُبق ُخ َؾ ْق ٍد ُظ ْت ٌَ ُي ْب ُـ َ َّ
ور ُّي َظ ِـ ْإَ ْو َزاظ ِّلَ ،ظ ْـ َمؽ ُ
َومر افًؽًْ ِؽلَ ،ظـ مع ِ
ِ
ِ ِ
ونَ ،ظ ْـ َأبِ ِقفَ ،ظ ْـ مؽ ُ ٍ
َث ْق َب َ
وذ ْب ِـ َج ٌَ ٍؾ
ْ َُ
ْحقلَ ،ظ ْـ َموفؽ ْب ِـ ُخي َ َّ َ ِّ
َ

َظ ِـ افـٌَِّل ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِف وش َّؾؿ َؿ َول« :ي ْط ُؾع اهللَُّ َظ َّز وج َّؾ إِ َػ َخ ْؾ ِؼ ِف َفق َؾ َي افـِّص ِ
ػ ِم ْـ
ْ
ْ
َ َ
َ ُ
ِّ َ
ْ َ َ َ
ؼـًو َأو م َش ِ
ِِ
ون َؾق ْغ ِػر ِ ِ
وحـًو 2ش
جلؿق ِع َخ ْؾؼف إِ َّٓ ُم ْ ِ ْ ُ
َص ْع ٌَ َ َ ُ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده وعقػ ـًوبؼف واكظر مو ؿٌؾف .
 2صحقح فغره وهذ إشـود وعقػ.
ظٌد اهلل بـ شؾقامن تؼدم برؿؿ ( )76وهشوم بـ خوفد هق إزرق وثؼف مًؾؿي ـام ذم افتفذيى وأبق
خؾقد ظتٌي بـ محود افؼوري وثؼف أبق ظع افـقًوبقري واخلطقى ـام ذم افتفذيى .
ومؽحقل هق افشومل ثؼي ؾؼقف ـثر اإلرشول ـام ذم افتؼريى .
وابـ ثقبون هق ظٌد افرمحـ بـ ثوبً بـ ثقبون افعـز حًـ احلديٌ مسجؿ ذم افتفذيى .
وأبقه هق ثوبً بـ ثقبون وثؼف ابـ معغ وأبق حوتؿ ـام ذم افتفذيى .
وموفؽ بـ خيومر افًؽًًؽل وثؼف ابـ شعد ـام ذم افتفذيى .
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ِذكْر الرواي ِة َعن َأ ِِب َثع َلب َة ْ ِ
اهلل َع َل ْو ِه َو َس هل َم ِِف َذل ِ َك
ْ َ
ُ ِّ َ َ ْ
اْلُ َشن ِّي َع ِن النهبِ ِّي َص هذ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخرجف ابـ أيب ظوصؿ ذم افًـي ( )302وافطزاين ذم افؽٌر (018/21ــ )019وابـ حٌون ـام ذم
اإلحًون ( )3663مـ ضريؼ هشوم بـ خوفد بف .وهذا إشـود وعقػ ٓكؼطوظف ؿول افذهٌل :مؽحقل مل يؾؼ
موفؽ بـ خيومر اهـ مـ افصحقحي ( )053/5كؼ ً
ال ظـ ابـ ادحى ذم صػوت رب افعودغ
ؿول افعالمي إفٌوين :وفقٓ ذفؽ فؽون اإلشـود حًـ ًو ؾنن رجوفف مقثقؿقن وؿول اهلقثؿل ذم جمؿع
افزوائد ( :)63/8رواه افطزاين ذم افؽٌر وإوشط ورجوهلام ثؼوت .
ؿؾً :وفف صوهد ظـد أمحد ( )076/2مـ ضريؼ ابـ هلقعي حدثـو حقل بـ ظٌد اهلل ظـ أيب ظٌد افرمحـ
احلٌع ظـ ظٌد اهلل بـ ظؿرو أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ؿول :يطؾع اهلل ظز وجؾ إػ خؾؼف فقؾي
افـصػ مـ صعٌون ؾقغػر فعٌوده إٓ ٓ ثـغ مشوحـ وؿوتؾ كػس .
وهذا إشـود وعقػ فضعػ ابـ هلقعي وحقل بـ ظٌد اهلل ؿول افعالمي إفٌوين رمحف اهلل فؽـ توبعف -أي
ابـ هلقعي  -رصديـ بـ شعد ظـ حقل بف أخرجف ابـ حققيف ذم حديثف ؾوحلديٌ حًـ اهـ مـ افصحقحي
()056/5
ؿؾً :هذا فق ـوكً افعؾي مـحكة ذم ابـ هلقعي فؽـ بؼك حقل بـ ظٌد اهلل ؾوحلديٌ ٓيزال وعقػ ًو فؽـف
يصؾح ذم افشقاهد وفف صوهد مـ حديٌ أيب ثعؾٌي شقليت خترجيف إن صوء اهلل برؿؿ ( )79وفف صوهد ظـد افٌزار
ـام ذم ـشػ إشتور ()2148مـ ضريؼ ابـ هلقعي ظـ ظٌد افرمحـ بـ زيود بـ أكعؿ ظـ ظٌودة بـ كز ظـ
ـثر بـ مرة ظـ ظقف بـ موفؽ ؿول :ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ "يطؾع اهلل تبمرك وتعمىل عذ خؾؼه
لقؾة الـصف امن شعبمن فقغػر هلم كؾفم إال درشك أو امشمحن" وهذا إشـود وعقػ مـ أجؾ ظٌد افرمحـ
وابـ هلقعي ؾنهنام وعقػون .
ؿول اهلقثؿل ذم "ادجؿع" ( )63/8رواه افٌزار وؾقف ظٌد افرمحـ بـ زيود بـ أكعؿ وثؼف أمحد بـ صوفح
ووعػف مجفقر إئؿي وابـ هلقعي فغ وبؼقي رجوفف ثؼوت .
ؿؾً ؾفذه ثالثي صقاهد يصح هبو احلديٌ ويؼقى فؽـ بؾػظ آضالع أمو بوفػظ افـزول ذم فقؾي افـصػ
مـ صعٌون ؾال يصح ـام شٌؼ بقوكف ذم احلديٌ افًوبؼ برؿؿ (. )76
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هلل
َ - 78حدَّ َثـَو َأ ُبق َج ْع َػ ٍر ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ُش َؾ ْق َام َن ْب ِـ ُحم َ َّؿ ٍد افـُّ ْع َام ِ ُّينَ ،و َأ ْمحَدُ ْب ُـ َظ ٌْ ِد ا َِّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
افص َؿ ِد ْب ِـ َأ ِيب ِخدَ ٍ
قًك
ْب ِـ ُحم َ َّؿد ا ْف َقـ ُقؾَ ،ؿ َوٓ :أكو َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ َظ ٌْد َّ
اشَ ،ؿ َول :أكو ظ َ
قى ْب ِـ ُص َف ْق ٍ
ص ْب ِـ َح ِؽق ٍؿَ ،ظ ْـ َحٌِ ِ
ْب ُـ ُيقك َُسَ ،ظ ِـ ْإَ ْح َق ِ
اخل َشـِ ِّل
ىَ ،ظ ْـ َأ ِيب َث ْع َؾ ٌَ َي ْ ُ
قل اهللَِّ ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِف وش َّؾؿ« :إِ َّن اهللََّ َظ َّز وج َّؾ ي ْط ُؾع َظ َذ ِظٌ ِ
َؿ َولَ :ؿ َول َر ُش ُ
ود ِه ِذم ـ ُِّؾ
َ
َ َ َ ُ
َ
ْ َ َ َ
غ ،ويؿ ِع ا ْفؽَوؾِ ِريـ ،ويدَ ع َأه َؾ ِْ
ِ ِ ِِ
َفق َؾ ِي افـِّص ِ
ػ ِم ْـ َص ْع ٌَ َ
احل ْؼ ِد
َ ََ ُ ْ
ْ
ْ
ونَ ،ؾ َق ْغػ ُر ف ْؾ ُؿ ْممـ َ َ ُ ْ
بِ ِح ْؼ ِد ِه ْؿ َحتَّك َيدَ ُظق ُه 0ش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ صحقح فغره وهذا إشـود وعقػ .
حمؿد بـ شؾقامن افـعامين تؼدم برؿؿ (. )44
وأمحد بـ ظٌد اهلل بـ حمؿد افقـقؾ ذـره اخلطقى ذم توريخ بغداد ( )229/4وذـر أن أبو افػتح افؼقاس
ذـره ذم مجؾي صققخف افثؼوت .
وظٌد اهلل بـ ظٌد افصؿد بـ أيب خداش ؿول افـًوئلٓ :بلس بف اهـ مـ افتفذيى وظقًك بـ يقكس
هق ابـ أيب إشحوق افًٌقعل أخق إهائقؾ ثؼي ملمقن ـام ذم افتؼريى .
وإحقص بـ حؽقؿ هق ابـ ظؿر افعـز وعقػ احلػظ ـام ذم افتؼريى .
وحٌقى بـ صفقى مل أجد ترمجتف .
وفؽـ ذـره ادزي رمحف اهلل مـ مجؾي صققخ إحقص بـ حؽقؿ وؿول :إن ـون حمػقطو
ؿؾً :هذا إصورة مـف أكف ؽر حمػقظ وهق ـذفؽ ؾنن ظقًك بـ يقكس ؿد خوفػف حمؿد بـ حرب ـام
شقليت ؾرواه ظـ إحقص بـ حؽقؿ ظـ ادفوس بـ حٌقى ظـ أيب ثعؾٌي وخوفػف ظٌد افرمحـ بـ حمؿد
ادحوريب ظـ إحقص بـ حؽقؿ ظـ ادفوس بـ حٌقى ظـ مؽحقل ظـ أيب ثعؾٌف .
وؿد أصور إػ هذا آختال ف ادصـػ رمحف اهلل ؾقام يليت ؿريٌو إن صوء اهلل .
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َ - 79حدَّ َثـَو َأ ُبق َص ْق ٌَ َي َظ ٌْدُ ا ْف َع ِز ِيز ْب ُـ َج ْع َػ ٍر ْ
اخلُ َق ِار ْز ِم ُّلَ ،ؿ َول :أكو َج ْع َػ ُر ْب ُـ
ِ
ِ
ٍ
قًك ْب ِـ ُيقك َُسَ ،ظ ْـ َأبِ ِقفَ ،ظ ِـ ْإَ ْح َق ِ
ص ْب ِـ َح ِؽق ٍؿ
ُحم َ َّؿد َّ
افصوئ ُغ ،أكو َظ ْؿ ُرو ْب ُـ ظ َ
اإلشـ ِ
َود ك َْح َق ُه َ .0ؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـ ِ ُّلَ :خو َف َػ ُف ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َح ْر ٍ
ب ْ
اخلَ ْق َٓ ِ ُّين َظ ِـ
ِ َهب َذا ْ ِ ْ

ْإَ ْح َق ِ
ص ْب ِـ َحؽِق ٍؿ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذم افعؾؾ أيض ًو( )525/6ؾؼد شئؾ ظـ حديٌ حٌقى بـ صفقى ظـ أيب ثعؾٌي ؾذـره ؾؼول يرويف
إحقص بـ حؽقؿ واختؾػ ظـف ؾرواه ظقًك بـ يقكس ظـ إحقص ظـ حٌقى بـ صفقى ظـ أيب
ثعؾٌي وخوفػف خمؾد بـ يزيد ؾرواه ظـ إحقص ظـ مفوس بـ حٌقى ظـ أيب ثعؾٌي واحلديٌ مضطرب
ؽر ثوبً اهـ
ؿؾً :وإن ـون احلديٌ حمػقطو ظذ وجف مو ؾنكف ٓيزال وعقػو ٕن مداره ظذ إحقص بـ حؽقؿ
وهق وعقػ فؽـ فف صقاهد يصح هبو اكظرهو ذم احلديٌ افًوبؼ واحلديٌ أخرجف افطزاين ذم افؽٌر
( )224/22مـ ضريؼ ظقًك بـ يقكس بف وأورده ابـ اجلقزي ذم افعؾؾ ادتـوهقي ( )921مـ هذه افطريؼ
ثؿ ؿول :هذا حديٌ ٓ يصح ؿول أمحد بـ حـٌؾ  :إحقص ٓ يروى حديثف وؿول حيقك :فقس بقء وؿول
افدارؿطـل :مـؽر احلديٌ ؿول :واحلديٌ مضطرب ؽر ثوبً اهـ
 0حديٌ صحقح وهذ إشـود وعقػ .
أبق صقٌي ظٌد افعزيز بـ جعػر اخلقارزمل وثؼف اخلطقى ذم توريخ بغداد (434/01ــ )433وجعػر
بـ حمؿد افصوئغ مل أظرؾف .
وظؿرو بـ ظقًك بـ يقكس هقابـ أيب إشحوق افًٌقعل ذـره ابـ حٌون ذم افثؼوت ( )482/8وؿول:
روى ظـف أهؾ اجلزيرة واكظر مو ؿٌؾف
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 - 81حدَّ َثـَو َأ ْمحَدُ بـ ُحمَؿ ِد ب ِـ ِزي ٍ
ود ،أكو َح ًَ ُـ ْب ُـ َظ ِ ِّع ْب ِـ َصٌِ ٍ
قىَ ،ؿ َول:
ْ ُ َّ ْ َ
َ
ص ْب ُـ َح ِؽق ٍؿَ ،ظ ِـ ا ُْد َف ِ
َش ِؿ ْع ًُ َظ ْؿ َرو ْب َـ ُظ ْث َام َن ،أكو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َح ْر ٍ
وج ِر
ب ،أكو ْإَ ْح َق ُ

ْب ِـ َحٌِ ٍ
قىَ ،ظ ْـ َأ ِيب َث ْع َؾ ٌَ َي ْ
اخلُ َشـِ ِّل َظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ بِـ َْح ِق ِه َ .0ؿ َول
ِ
مح ِـ ادُْ َح ِ
يب
افر ْ َ
ور ِ ُّ
افدَّ َار ُؿ ْطـ ُّلَ :خو َف َػ ُف َظ ٌْدُ َّ
 - 80حدَّ َثـَو ُحمَؿدُ بـ ا ْف َؼ ِ
وش ِؿ ْب ِـ َزـ َِر َّيو َء ادُْ َح ِ
يب بِو ْفؽُق َؾ ِي ،أكو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ
ور ِ ُّ
َّ ْ ُ
َ
إِشام ِظ َقؾ ْإَ ْ َ ِ
مح ِـ ادُْ َح ِ
يبَ ،و َحدَّ َثـَو َأ ُبق َش ْف ٍؾ َأ ْمحَدُ ْب ُـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ
افر ْ َ
ور ِ ُّ
ز ،كو َظ ٌْدُ َّ
َْ
مح ُّ
ٍ
احل ًَ ُـ ْب ُـ َصٌِ ٍ
ون َي ُؼ ُ
قىَ :ؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ َظ ٌْدَ اهللَِّ ْب َـ ُظ َؿ َر ْب ِـ َأ َب َ
قل :أكو َظ ٌْدُ
ِز َيود ،أكو ْ َ
مح ِـ ْب ُـ ُحم َ َّؿ ٍد ادُْ َح ِ
ص ْب ِـ َحؽِق ٍؿَ ،ظ ِـ ادُْ َف ِ ِ
وس ْب ِـ َحٌِ ٍ
يبَ ،ظ ِـ ْإَ ْح َق ِ
قىَ ،ظ ْـ
افر ْ َ
ور ِ ُّ
َّ

ْح ٍ
اخل َشـِ ِّل َأ َّن َر ُش َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول« :إِ َّن اهللََّ
قلَ ،ظ ْـ َأ ِيب َث ْع َؾ ٌَ َي ْ ُ
َمؽ ُ
ود ِه َفق َؾ َي افـِّص ِ
َظ َّز وج َّؾ ي ْط ُؾع إِ َػ ِظٌ ِ
ػ ِم ْـ َص ْع ٌَ َ
غَ ،و ُي ْؿ ِع
ون َ ،ؾ َق ْغ ِػ ُر ف ِ ْؾ ُؿ ْم ِمـِ َ
ْ
ْ
َ
َ َ َ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ صحقح وهذ إشـود وعقػ فضعػ إحقص بـ حؽقؿ.
أمحد بـ حمؿد بـ زيود تؼدم برؿؿ ( )2واحلًـ بـ ظع بـ صٌقى هق ادعؿري ؿول افدارؿطـل :صدو ق
حوؾظ وؿول ظٌدان :مورأيً ذم افدكقو صوحى حديٌ مثؾف اهـ مـ ادقزان .
وظؿرو بـ ظثامن هق افؼرر وثؼف افـًوئل وأبق داود ومًؾؿي ـام ذم افتفذيى .
وحمؿد بـ حرب هق اخلقٓين وثؼف ابـ معغ وافـًوئل ـام ذم افتفذيى .
وادفوجر بـ حٌقى صقابف ادفوس ؿول أبق حوتؿ ذم اجلرح وافتعديؾ (ٓ : )459/8بلس بف وأخرجف
ابـ أيب ظوصؿ ذم افًـي ( )300ؾؼول :ثـو ظؿرو بـ ظثامن بف .
وأخرجف افالفؽوئل ذم ذح أصقل آظتؼود ( )761مـ ضريؼ افربقع بـ روح ظـ ابـ حرب يعـل
حمؿد ًا بف .
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ف ِ ْؾؽَوؾِ ِريـ ،ويدَ ع َأه َؾ ِْ
احل ْؼ ِد بِ ِح ْؼ ِد ِه ْؿ َحتَّك َيدَ ُظق ُه0ش َؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـ ِ ُّلْ :
ػ َظ َذ
اختُؾِ َ
َ ََ ُ ْ
ِ
ٍ
َود ه َذا ْ ِ ِ
ِ
ْح ٍ
ْح ٍ
قلَ ،و َظ ِـ
قل ِذم إِ ْشـ َ
احلديٌَ .ؾ َؼو َل َأ ُبق ُخ َؾ ْقد َظ ِـ ْإَ ْو َزاظ ِّلَ ،ظ ْـ َمؽ ُ
َمؽ ُ
َ
َومرَ ،ظـ مع ٍ
ِ
ِ ِ
وذَ ،2و َؿ َول ادُْ َح ِ
يبَ ،ظ ِـ ْإَ ْح َق ِ
ا ْب ِـ َث ْق َب َ
ص ْب ِـ
ور ِ ُّ
ْ َُ
ونَ ،ظ ْـ َموفؽ ْب ِـ ُخي َ
ْح ٍ
َحؽِق ٍؿَ ،ظ ِـ ادُْ َف ِ ِ
وس ْب ِـ َحٌِ ٍ
قل َظ ْـ َأ ِيب َث ْع َؾ ٌَ َي ْ
اخلُ َشـِ ِّلَ .5و َؿ َول
قىَ ،ظ ْـ َمؽ ُ
ْح ٍ
قلَ ،ظ ْـ ـَثِ ِر ْب ِـ ُم َّر َة َظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ.
وج ْب ُـ َأ ْر َضوةََ :ظ ْـ َمؽ ُ
احل َّج ُ
َْ
ِ
ِ
ْح ٍ
قلَ ،ظ ْـ َخوف ِ ِد ْب ِـ َم ْعدَ َ
ويبَ :ظ ْـ َأ ِيب َث ْق َب َ
انَ ،ظ ْـ
ون َظ ْـ َأبِقفَ ،ظ ْـ َمؽ ُ
َو َؿ َول ا ْفػ ْر َي ِ ُّ

ـَثِ ِر ْب ِـ ُم َّر َة ِم ْـ َؿ ْقف ِ ِفَ .و َؿ َول َز ْيدُ ْب ُـ َأ ِيب ُأ َك ْق ًَ َيَ :ظ ْـ ُجـَو َد َة ْب ِـ َأ ِيب َخوف ِ ٍدَ ،ظ ْـ
ْح ٍ
ْح ٍ
اخلَ ْق َٓ ِين َؿ ْق َف ُفَ .و َؿ َول ِه َشو ُم ْب ُـ ا ْف َغ ِ
يس ْ
قلَ ،ظ ْـ
ورَ :ظ ْـ َمؽ ُ
قلَ ،ظ ْـ َأ ِيب إِ ْد ِر َ
َمؽ ُ
ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0حديٌ صحقح وهذا إشـود وعقػ فضعػ إحقص وٓكؼطوظف.
حمؿد بـ افؼوشؿ ابـ زـريو ادحوريب ؿول افًفؿل ذم شمآتف ( )69شلفً أبو احلًـ بـ محود احلوؾظ
افؼرر بوفؽقؾي ظـ حمؿد بـ افؼوشؿ بـ زـريو ادحوريب ؾؼول :فقس بقء اهـ
وؿول افذهٌل ذم ادقزانُ :تؽ ِّؾؿ ؾقف وؿقؾ :ـون يممـ بوفرجعي اهـ
وحمؿد بـ إشامظقؾ إمحز وثؼف افـًوئل ـام ذم افتفذيى .
وظٌد افرمحـ بـ حمؿد ادحوريب وثؼف ابـ معغ وافـًوئل وافدارؿطـل ـام ذم افتفذيى .
وظٌد اهلل بـ ظؿر هق ابـ حمؿد بـ أبون إمقي فؼٌف مشؽداكي وثؼف أمحد ـام ذم افضعػوء فؾعؼقع
()280/2وؿول أبق حوتؿ ـام ذم افتفذيى :صدوق وبؼقي رجوفف تؼدمقا.
وأخرجف افٌقفؼل ذم صعى اإليامن ( )5852مـ ضريؼ حمؿد بـ إشامظقؾ بف وؿول افٌقفؼل :وهق بغ
مؽحقل وأيب ثعؾٌي مرشؾ جقد اهـ
2

اكظر حديٌ رؿؿ ()78

 5اكظر حديٌ رؿؿ ()82

النزول للدارقطني

النزول للدارقطني

94

ِ
ِ
ِ
ْح ٍ
قل ِ َهب َذا
َظوئ َش َي َظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿَ .و َؿ َول ُظ ْت ٌَ ُي ْب ُـ َأ ِيب َحؽق ٍؿَ :ظ ْـ َمؽ ُ
مرش ًال َظ ِـ افـٌَِّل ص َّذ ا ُ ِ
ِ ٍ
ْح ٍ
قل ُأ َرا ُه َظ ْـ
هلل َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿَ .و َؿ َول ُب ْر ُد ْب ُـ شـَونَ :ظ ْـ َمؽ ُ
ِّ َ
ُْ َ
ى ْإَ ْح ٌَ ِ
َـ ْع ِ
ور
ِ ِ
اْل ْ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اهلل َع َل ْو ِه َو َس هل َم ِِف َذل ِ َك
ذك ُْر ِّ
ْضم ِّي َع ْن َى ْفسه َو َع ِن النهبِ ِّي َص هذ ُ
الر َوا َية َع ْن كَثر ْب ِن ُم هر َة ْ َ َ

ْح ٍ
َؿ َول افدَّ َار ُؿ ْطـِ ُّلَ :ؾ َل َّمو َح ِد ُ
احل َّج ِ
قل:
وج ْب ِـ َأ ْر َض َل َة َظ ْـ َمؽ ُ
يٌ ْ َ
َ - 82ؾ َحدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قر ُّي َؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ ُحم َ َّؿدَ ْب َـ َظ ٌْ ِد ادَْؾِ ِؽ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وين،
احل ًَ ُـ ْب ُـ َ ْ
حي َقك ْ ُ
ا ْف َقاشط َّل ،و َأ ْك ٌَ َل ا ْف َؼوش ُؿ ْب ُـ إِ ْش َامظ َقؾ ،أكو َأ ُبق ُظ ٌَ ْقد ،أكو ْ َ
اجل ْر َج ُّ
ِ
وجَ ،ظ ْـ مؽ ُ ٍ
َؿ َوَٓ :أ ْك ٌَ َل َي ِزيدُ ْب ُـ َه ُور َ
ي ِم ِّل
احل َّج ُ
ْحقلَ ،ظ ْـ ـَث ِر ْب ِـ ُم َّر َة ْ َ
َ
ون ،أكو ْ َ
احل ْ َ
َؿو َلَ :ؿ َول َر ُش ُ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َف ْق َؾ َي
هلل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ« :إِ َّن ا ََّ
قل ا َِّ
هلل َيـ ِْز ُل إِ َػ َّ
ؼ ٍكَ ،أو م َش ِ
ِ ِ
افـِّص ِ
اش َت ْغ َػ َر إِ َّٓ دُ ِ ْ ِ
ػ ِم ْـ َص ْع ٌَ َ
وح ٍـش
ْ
ْ ُ
ونَ ،ؾ َق ْغػ ُر دَ ِـ ْ

0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده وعقػ فضعػ احلجوج بـ أرضوة وٕكف مدفس وؿد ظـعـ وٕكف أيضو مرشؾ .
أبقبؽر افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ( )0وحمؿد بـ ظٌد ادؾؽ افقاشطل هق افدؿقؼل تؼدم برؿؿ (.)08
وافؼوشؿ بـ إشامظقؾ هقابـ حمؿد ابـ أبون ادحومع ذـره اخلطقى ذم تورخيف( )447/02وؿول :حدثـل
اخلالل أن يقشػ افؼقاس ذـره ذم مجؾي صققخف افثؼوت .
واحلًـ بـ حيقك اجلرجوين ؿول ابـ أيب حوتؿ ـام ذم افتفذيى :صدوق .
ويزيد بـ هورون تؼدم برؿؿ ( )08واحلجوج بـ أرضوة وعقػ ومدفس مسجؿ ذم افتفذيى .
ومؽحقل تؼدم برؿؿ ()78
وـثر بـ مرة احليمل ؿول احلوؾظ ذم افتؼريى :ثؼي ووهؿ مـ ظده ذم افصحوبي اهـ .

=
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َ - 85أ ْخزكَو َأبق ُظٌق ٍد ا ْف َؼ ِ
ِ
آخ ُر َ
وش ُؿ ْب ُـ إِ ْش َام ِظ َقؾَ ،و َ
قؿ ْب ُـ
ََ ُ َْ
ون َؿو ُفقا :ثـو إِ ْب َراه ُ
ِ
ْح ٍ
ُجم َ ِّ ٍ
احل َّج ِ
قلَ ،ظ ْـ ـَثِ ِر ْب ِـ ُم َّر َة
وجَ ،ظ ْـ َمؽ ُ
ؼَ ،ؿ َول :أكو َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ ادُْ ٌَ َوركَ ،ظ ِـ ْ َ
ؼ ٍك َأو م َش ِ
ُقب إِ َّٓ ُد ِ ْ ِ
افذك ِ
هلل ؾِ ِقف ِم َـ ُّ
وح ٍـ0ش َؿ َول ا ْب ُـ ادُْ ٌَ َور ِكَ :ظ ِـ
َؿ َولَ « :ي ْغ ِػ ُر ا َُّ
ْ ُ
وحـ :ـ ُُّؾ ص ِ
ِ
ِ
احلج ِ ِ
2
وح ِ
ى بِدْ َظ ٍي َؾ َور َق َظ َؾ ْق َفو ُأ َّم َت ُف
َ
ن ا ُْد َش ُ
ْ َ َّ
وج َشؿ ْع ًُ ْإَ ْو َزاظ َّل ُي َػ ِّ ُ
و َأمو ح ِد ُ ِ
ويب َظ ِـ ا ْب ِـ َث ْق َب َ
ون:
يٌ ا ْفػ ْر َي ِ ِّ
َ َّ َ
ٍ
ِ
احل ًَ ُـ ْب ُـ َظ ِ ِّع
قش َ
ػَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ِز َيودَ ،ؿ َول :أكو ْ َ
َ - 84ؾ َحدَّ َثـَو َأ ْمحَدُ ْب ُـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ ُي ُ
قىَ ،ؿ َول :ش ِؿع ًُ ُحمَؿدَ بـ َخ َؾ ٍ
ْب ِـ َصٌِ ٍ
ػ ا ْف َع ًْ َؼ َال ِ َّينَ ،ي ُؼ ُ
ػ،
قش َ
َّ ْ َ
َ ْ
قل :أكو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ُي ُ
ِ
ْح ٍ
قلَ ،ظ ْـ َخوف ِ ِد ْب ِـ َم ْعدَ َ
َظ ِـ ا ْب ِـ َث ْق َب َ
انَ ،ظ ْـ ـَثِ ِر ْب ِـ ُم َّر َة َأ َّك ُف
ونَ ،ظ ْـ َأبِقفَ ،ظ ْـ َمؽ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخرجف ابـ أيب صقٌي ذم ادصـػ ( )458/01مـ ضريؼ أيب خوفد إمحر وافٌقفؼل ذم افشعى
( )5850مـ ضريؼ ظٌد افقاحد ابـ زيود ـالمهو ظـ احلجوج بف وؿول افٌقفؼل ظؼٌف :هذا مرشؾ جقد .
وأخرجف ظٌد افرزاق ذم ادصـػ ( )7924مـ ضريؼ ؿقس بـ شعد ظـ مؽحقل بف.
 0صحقح وهذا إشـود وعقػ جدا.
أبقظٌقد افؼوشؿ بـ إشامظقؾ تؼدم ذم اإلشـود افًوبؼ .
وإبراهقؿ بـ جمؼ هق افٌغدادي ؿول ابـ حٌون ذم افثؼوت :خيطئ وؿول أبق افعٌوس افناج شؿعً
افػضؾ بـ شفؾ يتؽؾؿ ؾقف ويؽذبف وؿول ابـ ظؼدة :ؾقف كظر وؿول أبق أمحد احلوـؿ :شؽتقا ظـف وؿول ابـ
ظدي :وعقػ ينق احلديٌ اهـ مـ فًون ادقزان .
واحلجوج بـ أرضوة تؼدم أكف وعقػ ومدفس وأخرجف ظٌد افرزاق ذم ادصـػ ( )7925مـ ضريؼ
حمؿد بـ راصد ؿول حدثـو مؽحقل ظـ ـثر بـ مرة أن اهلل يطؾع فقؾي افـصػ مـ صعٌون إػ افعٌود ؾقغػر
ٕهؾ إرض إٓ رجؾ مؼك أو مشوحـ .وهذ إشـود صحقح رجوفف ثؼوت وحمؿد بـ راصد هق ادؽحقيل .
 2وعقػ مـ أجؾ احلجوج وهق ابـ أرضوة
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َؿ َول« :ي ْط ُؾع اهللَُّ َظ َّز وج َّؾ ِذم ـ ُِّؾ َفق َؾ ِي افـِّص ِ
ون إِ َػ َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
ػ ِم ْـ َص ْع ٌَ َ
ض َؾ َق ْغ ِػ ُر
ْ
ْ
َ َ
َ ُ
ؼـًو َأو م َش ِ
وحـًو0ش
َهل ُ ْؿ إِ َّٓ ُم ْ ِ ْ ُ
ٍِ
و َأمو ح ِد ُ ِ
ْح ٍ
قل:
يٌ َز ْيد ْب ِـ َأ ِيب ُأ َك ْق ًَ َي َظ ْـ ُجـَو َد َة ْب ِـ َأ ِيب َخوفد َظ ْـ َمؽ ُ
َ َّ َ

ٍ
احل ًَ ُـ ْب ُـ َظ ِ ٍّع ا ْف ُع َؿ ِر ُّيَ ،ؿ َول:
َ - 83ؾ َحدَّ َثـَو َأ ُبق َش ْف ِؾ ْب ُـ ِز َيودَ ،ؿ َول :ثـو ْ َ
ِ
انَ ،ي ُؼ ُ
قب ْب َـ ُحم َ َّؿ ٍد ا ْف َق َّز َ
قل أكو َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ َج ْع َػ ٍر ،أكو ُظ ٌَ ْقدُ اهللَِّ ْب ُـ َظ ْؿ ٍرو،
َشؿ ْع ًُ َأ ُّي َ

ٍِ
ٍ
ْح ٍ
يس ْ
اخلَ ْق َٓ ِ ِّينَ ،ؿ َول:
قلَ ،ظ ْـ َأ ِيب إِ ْد ِر َ
َظ ْـ َز ْيدَ ،ظ ْـ ُجـَو َد َة ْب ِـ َأ ِيب َخوفدَ ،ظ ْـ َمؽ ُ
ِ
افً َام ِء افدُّ ْك َقو َؾ َق ْغ ِػ ُر فِؽ ُِّؾ ُم ًْؾِ ٍؿ إِ َّٓ َر ُج ًال
«إِ َّن ا ََّ
هلل َظ َّز َو َج َّؾ َ ْهيٌِ ُط َف ْق َؾ َي افـ ِّْصػ إِ َػ َّ
ْح ٍ
يٌ ِه َشو ِم ْب ِـ ا ْف َغ ِ
غ َأ ِخ ِقف َص ْحـَو ُء2ش َ .و َأ َّمو َح ِد ُ
قل َؾ َذـ ََر ُه َظ ٌْدُ
َب ْقـَ ُف َو َب ْ َ
ورَ ،ظ ْـ َمؽ ُ
اهللَِّ بـ ش َؾقام َنَ ،ظ ِـ ْإَ ْصع ِ
ٌَ ،و َمل ْ َأ ْش َؿ ْع ُف ِمـْ ُف.
َ
ْ ُ ُ َْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0أمحد بـ حمؿد بـ يقشػ مل أظرؾف ذم هذه افطٌؼي وابـ زيود تؼدم بر ؿؿ ( )2واحلًـ بـ ظع بـ صقى
تؼدم برؿؿ ( )80وحمؿد بـ خؾػ افعًؼالين وثؼف ابـ أيب ظوصؿ ومًؾؿي ـام ذم افتفذيى وحمؿد بـ يقشػ
هق افػريويب وثؼف افـًوئل وؽره ـام ذم افتفذيى .
وظٌد افرمحـ بـ ثوبً بـ ثقبون وأبقه ومؽحقل تؼدمقا برؿؿ ()78
وخوفد بـ معدان ثؼي ظوبد يرشؾ ـثر ًا ـام ذم افتؼريى وـثر بـ مرة توبعل وؿد تؼدم برؿؿ (.)85
 2إشـوده وعقػ جلفوفي جـودة بـ أيب خوفد أبق شفؾ بـ زيود تؼدم برؿؿ ( )2واحلًـ بـ ظع افعؿري
صقابف ادعؿري وؿد تؼدم برؿؿ ( )80وأيقب بـ حمؿد افقزان وثؼف افـًوئل ـام ذم افتفذيى.
وظٌد اهلل بـ جعػر هق افرؿل وثؼف أبق حوتؿ وابـ معغ ـام ذم افتفذيى .
وظٌقد اهلل بـ ظؿرو هق إشدي افرؿل وثؼف ابـ معغ وافـًوئل وابـ شعد ـام ذم افتفذيى .وزيد هق
ابـ أيب أكقًي اجلزري ثؼي فف أؾراد ـام ذم افتؼريى.

=
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أكو َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ ْ ِ
اإل ْص ٌَ ِع ا ْف ٌَ ْع َؾ ٌَؽ ُِّّلَ ،ؿ َول :أكو ا ْف َقفِقدُ ْب ُـ ُم ًْؾِ ٍؿَ ،ظ ْـ ِه َشو ِم ْب ِـ
ْح ٍ
0
ا ْف َغ ِ
قل َظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ بِ َذف ِ َؽ َوؾِ ِقف ُض ٌ
قل
وزَ ،ظ ْـ َمؽ ُ
ِ
ْح ٍ
َو َأ َّمو َح ِد ُ
قل:
يٌ ا ْب ِـ َأ ِيب َحؽق ٍؿَ ،ظ ْـ َمؽ ُ
ٍ
ِ
احل ًَ ُـ ْب ُـ َظ ِ ِّع ْب ِـ َص ٌِ ٍ
قىَ ،ؿ َول:
َ - 87ؾ َحدَّ َثـَو َأ ْمحَدُ ْب ُـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ ِز َيود َؿ َول :أكو ْ َ

َش ِؿ ْع ًُ َظ ْؿ َرو ْب َـ ُظ ْث َام َنَ ،ؿ َول :أكو َب ِؼ َّق ُيَ ،ؿ َول ُظ ْت ٌَ ُي ْب ُـ َأ ِيب َحؽِق ٍؿَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل
قل َؿ َول َر ُش ُ
ْح ٌ
هلل َظ َّز َو َج َّؾ َي ْط ُؾ ُع ِذم ـ ُِّؾ َف ْق َؾ ِي
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ« :إِ َّن ا ََّ
َمؽ ُ
ؼـًو وم َش ِ
ٍ
ِ ِ
افـِّص ِ
ػ ِم ْـ َص ْع ٌَ َ
وحـًو2ش
ْ
ونَ ،ؾ َق ْغػ ُر فؽ ُِّؾ َظ ٌْد َف ُف إِ َّٓ ُم ْ ِ َ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجـودة بـ أيب خوفد ذـره ابـ أيب حوتؿ ذم اجلرح وافتعديؾ ( )303/2ومل يذـر مـ افرواة ظـف شقى
زيد ومل يذـر ؾقف أيض ًو جرح ًو وٓ تعديالً وذم فًون ادقزان فؾحوؾظ ٓ :يعرف ثؿ كؼؾ ظـ ابـ حٌون تقثقؼف
ومعؾقم أن ابـ حٌون متًوهؾ ذم تقثقؼ ادجوهقؾ واهلل أظؾؿ.
وأبق إدريس اخلقٓين هق ظوئذ اهلل بـ ظٌد اهلل ؿول شعقد بـ ظٌد افعزيز  :ـون ظومل افشوم بعد أيب افدرداء
اهـ مـ افتؼريى.
0

إشـوده وعقػ إلرشوفف وفتدفقس افقفقد بـ مًؾؿ.

ظٌد اهلل بـ شؾقامن بـ إصعٌ هق أبق بؽر بـ أيب داود تؼدم برؿؿ ( )78وظٌد اهلل بـ اإلصٌع
افٌعؾٌؽل مل أظرؾف وافقفقد بـ مًؾؿ هق افدمشؼل ثؼي فؽـف ـثر افتدفقس وافتًقيي اهـ مـ افتؼريى
ؿؾً :ومثؾف ٓبد أن يكح بوفتحديٌ ذم صقخف وصقخ صقخف وهق هـو ؿد ظـعـ ذم ادقوعغ .
وهشوم بـ افغوز وثؼف ابـ معغ ودحقؿ وابـ ظامر ـام ذم افتفذيى ومؽحقل ؿد تؼدم .
 2إشـوده وعقػ إلرشوفف ومـ أجؾ بؼقي بـ افقفقد ؾنكف مدفس ومل يكح بوفتحديٌ.

=
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و َأمو ح ِد ُ ِ ِ ٍ
ْح ٍ
قل:
يٌ ُب ْرد ْب ِـ شـَون َظ ْـ َمؽ ُ
َ َّ َ
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َ - 88ؾحدَّ َثـَو َأبق شف ِؾ بـ ِزي ٍ
ود َؿ َول :أكو ا ْف ُع َؿ ِر ُّيَ ،ؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ َظ َّام َر ْب َـ َأ ِيب
ُ َ ْ ْ ُ َ
َ
قل :أكو ج ِريرَ ،ؿ َولُ :أراه َظـ بر ٍد ،و َأ ِيب ا ْفع َال ِء َّ ِ
ْح ٍ
َص ْق ٌَ َي َي ُؼ ُ
قل،
افشوم ِّلُ ،أ َرا ُه َظ ْـ َمؽ ُ
َ
َ ُ ْ ُْ َ
َ ٌ
ى َؿ َول« :إِ َّن اهللََّ َظ َّز وج َّؾ ي ْط ُؾع إِ َػ َخ ْؾ ِؼ ِف ِذم َفق َؾ ِي افـِّص ِ
ُأ َرا ُه َظ ْـ َـ ْع ٍ
ػ ِم ْـ َص ْع ٌَ َ
ون
ْ
ْ
َ َ َ ُ
ؼ ٍك َأو م َش ِ
ِ
ِ
ِ
وح ٍـ0ش
َؾ َق ْغػ ُر َهل ُ ْؿ َمجق ًعو إِ َّٓ ُد ْ ِ ْ ُ

ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اهلل َع َل ْو ِه َو َس هل َم ِِف َذل ِ َك
ذك ُْر ِّ
اَّلل َعن َْها َع ِن النهبِ ِّي َص هذ ُ
ِض ه ُ
الر َوا َية َع ْن َعائ َش َة ُأ ِّم ا ْد ُ ْؤمننيَ َر َ

ون ْ ِ
حي َقك ْب ِـ َه ُور َ
هلل
َوذم ،أكو َظ ٌْدَ ُة ْب ُـ َظ ٌْ ِد ا َِّ
َ - 89حدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َ ْ
اإل ْشؽ ِ ُّ
ِ
غ ْب ُـ إِ ْش َام ِظ َقؾ ،أكو ا ْف َػ ْض ُؾ ْب ُـ َأ ِيب َضوف ِ ٍ
ى ،وأكو ا ْب ُـ ُظ ٌَ ْق ٍد
احل ًَ ْ ُ
َّ
افص َّػ ُور ،وأكو ا ْف َؼويض ْ ُ
ِ
ا ْف َؼ ِ
ِ
حي َقك ْ
وش ُؿ ْب ُـ إِ ْش َام ِظ َقؾ ،أكو ْ
افص ٌَّ ِ
وين،
احلَ ًَ ُـ ْب ُـ ُحم َ َّؿد ْب ِـ َّ
احل ًَ ُـ ْب ُـ َ ْ
وحَ ،و ْ َ
اجلُ ْر َج ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمحد بـ حمؿد بـ زيود تؼدم برؿؿ ( )2واحلًـ بـ ظع بـ صٌقى تؼدم برؿؿ ( )80وظؿرو بـ ظثامن
تؼدم برؿؿ ( )80وبؼقي هق ابـ افقفقد تؼدم برؿؿ ( )44وظتٌي بـ أيب حؽقؿ حًـ احلديٌ مسجؿ ذم
افتفذيى .
0

أبق شفؾ بـ زيود تؼدم برؿؿ ( )2وافعؿري صقابف ادعؿري تؼدم برؿؿ ( )80وبرد بـ شـون هق

افشومل وثؼف ابـ معغ ودحقؿ وافـًوئل ـام ذم افتفذيى وأبق افعالء افشومل هق برد بـ شـون كػًف وـعى
إحٌور هق ابـ موتع ثؼي ـام ذم افتؼريى .
وأخرجف افالفؽوئل ذم ذح أصقل آظتؼود ( )772مـ ضريؼ معتؿر ؿول شؿعً برد ًا حيدث ظـ
مؽحقل بـحقه مـ ؿقفف وأخرجف افٌقفؼل ذم افشعى ( )5851مـ ضريؼ احلًـ بـ احلر حدثـل مؽحقل
بـحقه مـ ؿقفف .
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وأكو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قر ُّي ،أكو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ٌْ ِد ادَْؾِ ِؽَ ،ؿو ُفقا :أكو َي ِزيدُ ْب ُـ َه ُور َ
ون ،أكو
حي َقك ْب ِـ َأ ِيب ـَثِ ٍرَ ،ظ ْـ ُظ ْر َوةََ ،ظ ْـ َظ ِوئ َش َي َؿو َف ًَْ " :ؾ َؼدْ ُت َر ُش َ
ْ
قل اهللَِّ
احلَ َّج ُ
وجَ ،ظ ْـ َ ْ
ِ
ِ
ٍ
افً َام ِء،
َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َذ َ
ات َف ْق َؾيَ ،ؾ َخ َر ْج ًُ َؾنِ َذا ُه َق بِو ْف ٌَؼق ِع َراؾ ٌع َر ْأ َش ُف إِ َػ َّ
َؾ َؼ َول ِيلَ :أ ُــ ِ
قػ اهللَُّ َظ َؾ ْق ِؽ َو َر ُشق ُف ُف؟ " َؿو َف ًُْ :ؿ ْؾ ًَُ :مو َذا َيو َر ُش َ
قل
غ َأ ْن َحيِ َ
ًْ َختَوؾِ َ
ِ ِ
ِ
افً َام ِء
اهللََِّ ،و َفؽ ْـ َطـَـ ًُْ َأك ََّؽ َأ َت ْق ًَ َب ْع َض ك ًَوئ َؽَ ،ؾ َؼ َول :إِ َّن اهللََّ َظ َّز َو َج َّؾ َيـ ِْز ُل إِ َػ َّ
افدُّ ْكقو َفق َؾ َي افـِّص ِ
ون َؾ َق ْغ ِػ ُر َِٕ ْـ َث َر ِم ْـ ظَدَ ِد َص ْع ِر َؽـَ ِؿ َـ ْؾ ٍ
ػ ِم ْـ َص ْع ٌَ َ
ىَ " 0أ ْف َػو ُط ُف ْؿ
ْ
َ ْ
ُم َت َؼ ِ
ور َب ٌي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

إشـوده وعقػ

حمؿد بـ حيقك بـ هورون اإلشؽوذم ؿول افدارؿطـل :ثؼي ملمقن اهـ .مـ توريخ بغداد ()426/5وظٌدة
بـ ظٌد اهلل افصػور وثؼف افـًوئل وافدارؿطـل ـام ذم افتفذيى .
واحلًغ بـ إشامظقؾ هق ادحومع تؼدم برؿؿ ( )7وافػضؾ بـ أيب ضوفى هق افػضؾ بـ جعػر
افٌغدادي وثؼف اخلطقى ـام ذم افتفذيى وأبق ظٌقد افؼوشؿ بـ إشامظقؾ هق ادحومع تؼدم برؿؿ ( )85واحلًـ
بـ حمؿد بـ افصٌوح هق افزظػراين ثؼي ـام ذم افتؼريى واحلًـ بـ حيقك اجلرجوين تؼدم برؿؿ ( )85وأبق بؽر
افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ( )0ويزيد بـ هورون تؼدم برؿؿ ( )08واحلجوج هق ابـ أرضوة وعقػ ومدفس وهق
هـو مل يكح بوفتحديٌ وحيقك بـ أيب ـثر تؼدم برؿؿ (. )25
وظروة هق ابـ افزبر ثؼي ؾؼقف مشفقر ـام ذم افتؼريى .
وأخرجف أمحد ( )258/6وافسمذي ( )759وابـ موجف ( )0589مـ ضريؼ يزيد بـ هورون بف وهذا
إشـود وعقػ ٕن حجوجو وعقػ ومدفس وؿد ظـعـ وٓكؼطوظف ؾؼد ؿول افسمذي شؿعً حمؿد يعـل
افٌخوري يضعػ هذا احلديٌ وؿول :حيقك بـ أيب ـثر مل يًؿع مـ ظروة واحلجوج بـ أرضوة مل يًؿع مـ
حيقك بـ أيب ـثر اهـ

=
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َ - 91حدَّ َثـَو إِ ْش َام ِظ ُقؾ ْب ُـ ا ْف َع ٌَّ ِ
وس ْب ُـ ُحم َ َّؿ ٍد ،أكو ُظ َؿ ُر
وس ا ْف َق َّر ُاق َؿو َل :أكو ا ْف َع ٌَّ ُ
ص ب ِـ ِؽق ٍ
وث ،أكو َأ ِيبَ ،ظ ْـ َح َّج ٍ
حي َقك ْب ِـ َأ ِيب ـَثِ ٍرَ ،ظ ْـ ُظ ْر َوةََ ،ظ ْـ
ْب ُـ َح ْػ ِ ْ َ
وجَ ،ظ ْـ َ ْ
َظ ِوئ َش َي َؿو َف ًَْ :ؿ َول َر ُش ُ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ« :إِ َّن اهللََّ َظ َّز َو َج َّؾ َيـ ِْز ُل َف ْق َؾ َي
افـِّص ِ
ُقب َأ ْـ َث َر ِم ْـ َص ْع ِر َؽـَ ِؿ َـ ْؾ ٍ
افذك ِ
ونَ ،ؾ َق ْغ ِػ ُر ِم َـ ُّ
ػ ِم ْـ َص ْع ٌَ َ
ى0ش ،
ْ
ِ
ِ
ِ
قؿ ْب ُـ ُجم َ ِّ ٍ
ؼ ،أكو
احل ًَ ْ ُ
غَ ،وا ْف َؼوش ُؿ ا ْبـَو إِ ْش َامظ َقؾَ ،ؿ َوٓ :أكو إِ ْب َراه ُ
َ - 90حدَّ َثـَو ْ ُ
َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ ادُْ ٌَ َور ِكَ ،و َحدَّ َثـَو َأ ُبق ُظ ْث َام َن َش ِعقدُ ْب ُـ ُحم َ َّؿ ِد ْب ِـ َأ ْمحَدَ ْ
اخلَ َّق ُ
وطَ ،ؿ َول :أكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثؿ ؾقف ظؾي أخرى وهل أن افراجح ؾقف اإلرشول ؾؼد ؿول ؾقف افٌقفؼل ذم افشعى ظؼى إخراجف فف برؿؿ
( )5824ؿول أبق ظٌد اهلل وهق احلو ـؿ :إكام ادحػقظ هذا احلديٌ مـ حديٌ احلجوج بـ أرضوة ظـ حيقك بـ
أيب ـثر مرش ً
ال ثؿ رواه ـذفؽ .
وؿد ذـره ابـ اجلقزي ذم افعؾؾ ادتـوهقي ظؼى إخراجف فف برؿؿ ( )903ظـ افدارؿطـل أكف ؿول :ؿد
روي مـ وجقه وإشـوده مضطرب ؽر ثوبً اهـ .
وأخرجف ابـ أيب صقٌي ذم ادصـػ ( )458/01مـ ضريؼ أيب خوفد إمحر وإشحوق بـ راهقيف ذم
مًـده ( )0711مـ ضريؼ أيب موفؽ اجلـٌل وافٌقفؼل ذم افشعى ( )5824مـ ضريؼ يعؼقب بـ افؼعؼوع
ثالثتفؿ ظـ احلجوج بف.
 0إشـوده وعقػ ـًوبؼف
إشامظقؾ بـ افعٌوس افقراق وثؼف افدارؿطـل ـام ذم توريخ بغداد ()511/6
وافعٌوس بـ حمؿد افظوهر أكف افدوري ؾنكف ذم هذه افطٌؼي وؿد تؼدم برؿؿ ( )7وظؿر بـ حػص بـ ؽقوث ثؼي
ربام وهؿ ـام ذم افتؼريى وأبقه تؼدم برؿؿ ( )07واكظر مو ؿٌؾف
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010
ِ
قشك ا ْف َؼ َّط ُ
احل َّج ِ
وج ْب ِـ َأ ْر َضوةَ،
قش ُ
افر ْ َ
مح ِـ ْب ُـ َم ْغ َرا َمجق ًعو َظ ِـ ْ َ
ون ،أكو َظ ٌْدُ َّ
ػ ْب ُـ ُم َ
ُي ُ
0
حي َقك ْب ِـ َأ ِيب ـَثِ ٍرَ ،ظ ْـ ُظ ْر َوةََ ،ظ ْـ َظ ِوئ َش َي َظ ِـ افـٌَِّ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ك َْح َق ُه
َظ ْـ َ ْ
هلل ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َظ ِ ِّع ْب ِـ إِ ْش َام ِظ َقؾ ْإَ ْي ِ ُّع أكو ا ْب ُـ َبؽ ِْر ْب ُـ
َ - 92حدَّ َثـَو َأ ُبق َظ ٌْ ِد ا َِّ
ِ
يؿ َيَ ،ظ ْـ ِه َشو ِم ْب ِـ ُظ ْر َوةَ،
َش ْف ٍؾ ،أكو َظ ْؿ ُرو ْب ُـ َهوص ٍؿ ا ْف ٌَ ْ ُر ِ ُّ
ويت ،أكو ُش َؾ ْق َام ُن ْب ُـ َأ ِيب ـ َِر َ
ًَ َفق َؾ ُي افـِّص ِ
ِ
ِ
وت َر ُش ُ
ػ ِم ْـ َص ْع ٌَ َ
قل اهللَِّ
ون َف ْق َؾتِلَ ،و َب َ
ْ
َظ ْـ َأبِقفَ ،ظ ْـ َظوئ َش َي َؿو َف ًْ :ـَوك ْ ْ
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َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ِظـ ِْديَ ،ؾ َؾ َّام ـ َ
َون ِذم َج ْق ِف اف َّؾ ْق ِؾ َؾ َؼدْ ُت ُفَ ،ؾ َل َخ َذ ِين َمو َي ْل ُخ ُذ
افـ ًَِّو َء ِم َـ ا ْف َغ ْ َر ِةَ ،ؾ َت َؾ َّػ ْع ًُ بِ ِؿ ْرضِلَ ،2أ َمو َواهللَِّ َمو ـ َ
َون َخ ًّزاَ ،5و َٓ َؿ ًّزاَ ،4و َٓ َح ِر ًيرا،0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده وعقػ ـًوبؼقف .
احلًغ بـ إشامظقؾ هق ادحومع تؼدم برؿؿ ( )7وأخقه افؼوشؿ تؼدم برؿؿ ( )85وإبراهقؿ بـ جمؼ
تؼدم برؿؿ ( )84وهق وعقػ جد ًا وفؽـف هـو متوبع .
وظٌد اهلل بـ ادٌورك ثؼي ثًٌ ؾؼقف ظومل جقاد جموهد مجعً ؾقف خصول اخلر اهـ مـ افتؼريى.
وأبق ظثامن شعقد بـ حمؿد بـ أمحد اخلقوط ترمجف اخلطقى ذم توريخ بغداد ( )016/9وذـر ظـ يقشػ
افؼقاس أكف ذـره ذم مجؾي صققخف افثؼوت .
ويقشػ بـ مقشك افؼطون تؼدم برؿؿ ( )56وظٌد افرمحـ بـ مغراء تؼدم برؿؿ ( )60وبؼقي رجوفف
تؼدمقا واكظر حديٌ رؿؿ ()91
 2أي :افتػػً بؽًوئل .
وادرط :ـًوء مـ صقف وربام ـون مـ خز أوؽره ـذا ذم افـفويي.
 5اخلز :ثقوب تـًٍ مـ صقف وإبريًؿ وهل مٌوحي وؿد فًٌفو افصحوبي وافتوبعقن اهـ مـ افـفويي .
4

افؼز  :هق احلرير ظذ احلول افتل يؽقن ظؾقفو ظـدمو يًتخرج مـ افصؾجي ودود افؼز دود احلرير اهـ

مـ ادعجؿ افقشقط (صـ. )755
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ِ
َون؟ َؿو َف ًْ :ـ َ
وجوَ ،2و َٓ ُؿ ْطـًوَ ،5و َٓ َـتَّوكًوِ ،4ؿ َقؾَ :و َمو ـ َ
َون ُشدَ ا ُهَ 3ص ْع ًرا
َو َٓ دي ٌَ ً
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
حل َؿ ُت ُفِ 6م ْـ َأ ْو َبورِ ْ 7
ْك ْؾ ًُ إِ َػ
َو ُ ْ
اإلبِ ِؾَ ،و َض َؾ ٌْ ُت ُف ذم ُح َجر ك ًَوئف َؾ َؾ ْؿ َأجدْ ُهَ ،ؾوك َ َ
قل ِذم شج ِ
ِ
ِ
ِ
ضش ِ
وجدً ا َو ُه َق َي ُؼ ُ
قد ِه" :
ُ ُ
افًوؿ ُط َظ َذ َو ْجف ْإَ ْر ِ َ
ُح ْج َر ِيتَ ،ؾنِ َذا بِف اف َّث ْق ُب َّ
ادي 8و َخق ِويل وآمـ بِ َؽ ُؾ َم ِ
شجدَ هللَِّ ِشق ِ
اديَ ،9ه ِذ ِه َي ِدي َو َمو َجـَ ْق ُت ُف ِ َهبو َظ َذ َك ْػ ِز َيو
َ َ َ َ َ
َ
َ َ
ظظِقؿ رج ٍ
ِ
وء فِؽ ُِّؾ َظظِق ٍؿ ،ا ْؽ ِػ ِر َّ
قؿَ ،ش َجدَ َو ْج ِفل ف ِ َّؾ ِذي َخ َؾ َؼ ُف َو َص َّؼ
افذك َ
َ َ َ َ
ْى ا ْف َعظ َ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0

احلرير اخلقط افدؿقؼ تػرزه دودة افؼز اهـ مـ ادعجؿ افقشقط (صـ) 063

 2افديٌوج ِ :ضب مـ افثقوب شداه وحلؿتف حرير( ؾورد معرب) اهـ مـ ادعجؿ افقشقط (صـ )268
.
 5افؼطـ  :جـس كٌوتوت زراظقي فقػقي مشفقرة مـ افػصقؾي اخلٌوزيي ؾقف أكقاع وؾقف أصـوف ـثرة
وإصـوف افتل تزرع ذم مجفقريي مك افعربقي تـًى إػ كقع افؼطـ احلشقق وهق حقيل وثؿرتف وهل مودة
بقضوء وبريي كوظؿي أوبورهو متداخؾي ختتؾػ ذم افطقل وادتوكي وتشتؿؾ ظذ بذور تؾتصؼ هبو حتؾٍ ؾتخؾص
مـ افٌذور وتغزل خققضو تصـع مـفو افثقوب اهـ مـ ادعجؿ افقشقط (صـ)747
4

افؽتون كٌوت زراظل مـ افػصقؾي افؽتوكقي حقيل يزرع ذم ادـوضؼ ادعتدفي وافدؾئي يزيد ارتػوظف ظذ

كصػ مس زهرتف زرؿوء مجقؾي وثؿرتف ظؾقؼي مدورة تعرف بوشؿ بزر افؽتون يعتك مـفو افزيً احلور ويتخذ
مـ أفقوؾف افـًقٍ ادعروف اهـ مـ ادعجؿ افقشقط (صـ)776
 3افًدى مـ افثقب  :خالف افؾحؿي وهق مو يؿد ضقًٓ ذم افـًقٍ افقاحدة شداة مجعف أشداء وأشديف
اهـ مـ ادعجؿ افقشقط (صـ.)424
 6افؾحؿي ذم افثقب خققط افـًٍ افعروقي يؾحؿ هبو افًدى اهـ مـ ادعجؿ افقشقط (صـ)809
 7افقبر :صقف اإلبؾ وإراكى وكحقهو .ادعجؿ افقشقط (صـ)0118
 8شقادي وخقويل أي :صخيص
9

ؾمادي أي :ؿؾٌل .
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شؿ َع ُف َو َبك ُهُ ،ثؿ ر َؾ َع ر ْأش ُف َؾ َعو َد ش ِ
وجدً اَ ،ؾ َؼ َولَ :أ ُظق ُذ بِ ِر َو َ
وك ِم ْـ َش َخطِ َؽ،
َ
َّ َ َ َ
َ ْ
َ َ
ًْ ـ ََام َأ ْثـَ ْق ًَ َظ َذ َك ْػ ًِ َؽَ ،أ ُؿ ُ
قل ـ ََام َؿ َول َأ ِخل
َوبِ َع ْػ ِق َك ِم ْـ ِظ َؼوبِ َؽَ ،وبِ َؽ ِمـ َْؽَ ،أك َ
ِ
افس ِ
اب ف ِ ًَ ِّق ِديَ 0و ُح َّؼ َف ُف َأ ْن َي ًْ ُجدَ ُ ،ث َّؿ َر َؾ َع
افً َال ُم ُأ َظ ِّػ ُر َو ْج ِفل ِذم ُّ َ
َد ُاو ُد َظ َؾ ْقف َّ
ر ْأشف َؾ َؼ َول :اف َّؾفؿ ارز ْؿـِل َؿ ْؾٌو ت َِؼقو ِمـ افً ِ
قء ،ك َِؼ ًّقو َٓ ،ـَوؾِ ًراَ ،و َٓ َص ِؼ ًّقو ُث َّؿ
ُ َّ ْ ُ
َ َ ُ
ً ًّ َ ُّ
فَ ،ؾدَ َخ َؾ م ِعل ِذم ْ ِ ِ
ز ُت ُف.
ْك َ
اخلَؿق َؾيَ ،2و ِيل َك َػ ٌس َت َع َوػَ ،ؾ َؼ َولَ :مو َه َذا افـَّ َػ ُس؟ َؾ َل ْخ َ ْ
َ
اك َ َ
افر ْـ ٌَت ْ ِ
قلَ « :و َف ْق َس َهوت ْ ِ
َؾ َط ِػ َؼ َي ْؿ ًَ ُح بِ َق ِد ِه َظ َذ ُر ْـ ٌَتِلَ ،و َي ُؼ ُ
َغ َمو َف ِؼ َقتَو ِذم َه ِذ ِه
َغ ُّ
هلل َظ َّز وج َّؾ إِ َػ افًام ِء افدُّ ْكقو َؾق ْغ ِػر ف ِ ِعٌ ِ
اف َّؾق َؾ ِي َفق َؾ ِي افـِّص ِ
ػ ِم ْـ َص ْع ٌَ َ
ود ِه إِ َّٓ
َ َ ُ َ
ونَ ،يـ ِْز ُل ا َُّ َ َ
ْ
ْ ْ
َّ َ
ؼ ٍك وم َش ِ
ِ
وح ٍـ5ش .
ُد ْ ِ َ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0يريد بف شجقده ظذ افساب ـذا ذم افـفويي .
 2اخلؿقؾي هل افؼطقػي وهل ـؾ ثقب فف َخؾ مـ أي رء ـون وؿقؾ :اخلؿقؾ إشقد مـ افثقوب اهـ مـ
افـفويي مودة َخؾ .
 5إشـوده وعقػ واحلديٌ مـؽر .
أبق ظٌد اهلل حمؿد بـ ظع بـ إشامظقؾ إيع تؼدم برؿؿ ( )27وبؽر بـ شفؾ هق افدمقوضل وعػف
افـًوئل وؿد تؼدم برؿؿ ( )28وظؿرو بـ هوصؿ افٌرويت ؿول ابـ ظدي :فقس بف بلس اهـ مـ افتفذيى.
وشؾقامن بـ أيب ـريؿي هق افشومل وعػف أبق حوتؿ وؿول ابـ ظدي  :ظومي أحوديثف مـوـر اهـ مـ ادقزان
وأخرجف افطزاين ذم افدظوء ( )616وابـ اجلقزي ذم افعؾؾ ادتـوهقي ( )907مـ ضريؼ بؽر بـ شفؾ بف.
وؿول ابـ اجلقزي ظؼٌف :هذا حديٌ ٓ يصح ؿول ابـ ظدي :أحوديٌ شؾقامن بـ أيب ـريؿي مـوـر .
ثؿ أورد فف ضريؼو أخرى مـ ضريؼ شعقد بـ ظٌد افؽريؿ افقاشطل ظـ أيب كعامن افًعدي ظـ أيب رجوء
افعطوردي ظـ أكس بـ موفؽ ؿول :بعثـل افـٌل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ إػ ظوئشي ؾؼؾً هلو اهظل ؾنين
ترـً رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ حيدث بحديٌ فقؾي افـصػ مـ صعٌون ؾؼوفً :ؾحدثتف بـحقه .
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هلل ا ْف َؼ ِ
هلل
وش ُؿ ْب ُـ إِ ْش َام ِظ َقؾ ،أكو َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ َأ ِيب َظ ٌْ ِد ا َِّ
َ - 95حدَّ َثـَو َأ ُبق ُظ ٌَ ْق ِد ا َِّ
ِ
َّ ِ
وين ،أكو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ُظ ٌَو َدةَ ،أكو َحوتِ ُؿ ْب ُـ إِ ْش َام ِظ َقؾَ ،ظ ْـ ك ْ ِ
حي َقك ْب ِـ
َي ْب ِـ ـَث ٍرَ ،ظ ْـ َ ْ
افش ْق ٌَ ُّ
ًَ َفق َؾ ُي افـِّص ِ
ِ
ِ ٍ
ػ ِم ْـ َص ْع ٌَ َ
ون اك ًَْ َّؾ
ْ
َشعقدَ ،ظ ْـ ُظ ْر َوةََ ،ظ ْـ َظوئ َش َي َؿو َف ًْ :دََّو ـَوك ْ ْ
َر ُش ُ
هلل َمو ـ َ
َون ِم ْر ُض َفو ِم ْـ َخ ٍّز،
هلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ِم ْـ ِم ْرضِلُ ،ث َّؿ َؿو َف ًَْ :وا َِّ
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا َِّ
ِ
ر ٍء ـ َ
َون ـ ُْر ُش ًػوَ ،و َٓ ُصق ًؾوُ ،ؿ ْؾـَو ُش ٌْ َح َ
َو َٓ َؿ ٍّزَ ،و َمو ـ َ
َون؟ َؿو َف ًْ:
ون اهللََِّ ،ؾؿ ْـ َأ ِّي َ ْ
حل َؿ ُت ُف َو َب ًراَ ،ؾ َل ْح ًَ ًْ ًُ َك ْػ ِز َأ ْن َيؽ َ
َون ُشدَ ا ُه دَ ِ ْـ َص ْع ٍرَ ،وإِ ْن ـ َ
إن ـ َ
ْ
ُقن َأتَك َب ْع َض
َون ُ ْ
كِ ًَ ِوئ ِفُ ،ث َّؿ َذـ ََر ُه ك َْح َق ُه

0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثؿ ؿول :وهذ افطريؼ ٓ يصح ؿول أبق افػتح إزدي احلوؾظ :شعقد بـ ظٌد افؽريؿ مسوك.
ؿؾً :وؿد أخرجف افٌقفؼل ذم ؾضوئؾ إوؿوت ( )27مـ ضريؼ شعقد بـ ظٌد افؽريؿ افقاشطل بف .
ثؿ أورد ابـ اجلقزي رمحف اهلل فف ضريؼ ًو أخرى مـ حديٌ ظطوء بـ ظجالن ظـ ظٌد اهلل بـ أيب مؾقؽي
ظـ ظوئشي بف كحقه ثؿ ؿول  :تػرد بف ظطوء بـ ظجالن ؿول حيقك :فقس بقء ـذاب ـون يقوع فف احلديٌ
ؾقحدث بف وؿول افرازي  :مسوك احلديٌ وؿول ابـ حٌون :يروي ادقوقظوت ظـ افثؼوت ٓ حيؾ ـتى
حديثف إٓ ظذ جفي آظتٌوراهـ .
ؿؾً :وممو يمـد كؽورة هذا احلديٌ مو أخرجف مًؾؿ ذم صحقحف ( )486مـ ضريؼ إظرج ظـ أيب
هريرة ظـ ظوئشي ؿوفً :ؾؼدت رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ فقؾي مـ افػراش ؾوفتؿًتف ؾقؿعً يدي
ظذ بطـ ؿدمقف وهق ذم ادًجد ومهو مـصقبتون وهق يؼقل« :افؾفؿ أظقذ برووك مـ شخطؽ ،وبؿعوؾوتؽ
مـ ظؼقبتؽ ،وأظقذ بؽ مـؽ ٓ أحيص ثـوء ظؾقؽ أكً ـام أثـقً ظذ كػًؽش
 0إشـوده وعقػ افؼوشؿ تؼدم برؿؿ ( )85وظٌد اهلل بـ أيب ظٌد اهلل افشقٌوين هق ظٌد اهلل بـ أمحد بـ

حـٌؾ إموم بـ إموم وحمؿد بـ ظٌود هق ادؽل حًـ احلديٌ وحوتؿ بـ إشامظقؾ هق اددين وثؼف ابـ معغ وابـ =
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ِ
ِ
وسى ْاْلَ ْش َع ِر ِّي ِِف َذل ِ َك
الر َوا َية َع ْن َأ ِِب ُم َ
ذك ُْر ِّ

 - 94حدَّ َثـَو َأ ْمحَدُ بـ ُحمَؿ ِد ب ِـ ِزي ٍ
احل ًَ ُـ ْب ُـ َظ ِ ِّع ْب ِـ َصٌِ ٍ
ود ا ْف َؼ َّط ُ
قى،
ْ ُ َّ ْ َ
َ
ون َؿ َول :أكو ْ َ
ِ
قع ْب َـ ُش َؾ ْق َام َن ِْ
اجل ِقز ُّي َي ُؼ ُ
قل :أكو َأ ُبق ْإَ ْش َق ِد َؿ َول :أكو ا ْب ُـ َ ِهلق َع َي،
افربِ َ
َؿ َولَ :شؿ ْع ًُ َّ
ِ
ِ
مح ِـ َو ُه َق ا ْب ُـ َظ ُز ٍ
وبَ ،ظ ْـ َأبِ ِقف َؿ َول:
افر ْ َ
افز َب ْ ِر ْب ِـ ُش َؾ ْق ٍؿَ ،ظ ِـ َّ
َظ ِـ ُّ
افض َّحوك ْب ِـ َظ ٌْد َّ
ِ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َي ُؼ ُ
قلَ :ش ِؿ ْع ًُ َر ُش َ
قشك َي ُؼ ُ
قلَ « :يـ ِْز ُل
َشؿ ْع ًُ َأ َبو ُم َ
ربـَو إِ َػ افًام ِء افدُّ ْكقو َفق َؾ َي افـِّص ِ
ض إِ َّٓ ُم ْ ِ
ون َؾ َق ْغ ِػ ُر َِٕ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
ػ ِم ْـ َص ْع ٌَ َ
ؼـًو َأ ْو
ْ
َ ْ
َ ُّ
َّ َ
م َش ِ
وحـًو0ش
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شعد ـام ذم افتفذيى وكي بـ ـثر هق افًعدي ؿول افٌخوري وأبق حوتؿ وافدارؿطـل :ؾقف كظر وؿول أمحد:
وعقػ احلديٌ وؿول ابـ حٌون :يروي ادقوقظوت ظـ افثؼوت ٓ جيقز آحتجوج بف بحول ووعػف ابـ
اجلـقد وافدوٓيب وافعؼقع ـام ذم افتفذيى وحيقك بـ شعقد هق إكصوري ثؼي ثًٌ ـام ذم افتؼريى وأخرجف
افٌقفؼل ذم ؾضوئؾ إوؿوت ( )26مـ ضريؼ حمؿد بـ ظٌود بف واكظر مو ؿٌؾف.
 0إشـوده وعقػ.
أمحد بـ حمؿد بـ زيود افؼطون تؼدم برؿؿ ( )2واحلًـ بـ ظع بـ صٌقى تؼدم برؿؿ ( )80وافربقع بـ
شؾقامن اجلقزي وثؼف ابـ يقكس واخلطقى ومًؾؿي ـام ذم افتفذيى .
وأبق إشقد هق افـي بـ ظٌد اجلٌور ادرادي ؿول أبق حوتؿ :صدوق ظوبد صٌقف بوفؼعـٌل .
وؿول افـًوئل :فقس بف بلس اهـ مـ افتفذيى .
وابـ هلقعي هق ظٌد اهلل وعقػ وخمتؾط وافزبر بـ شؾقؿ جمفقل ـام ذم افتؼريى وافضحوك بـ ظٌد
افرمحـ بـ ظرزب ثؼي ـام ذم افتؼريى .
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ِ ِ ِ ِ ِ
الس َام ِء الدُّ ْى َوا َي ْو َم َع َر َف َة
اَّلل َع هز َو َج هل َين ِْز ُل إِ َىل ه
ذك ُْر ر َوا َية َحديث َم ْن َق َال :إِ هن ه َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأبقه ظٌد افرمحـ بـ ظرزب جمفقل ـام ذم افتؼريى وؿد ذـر احلوؾظ ذم افتفذيى اختالؾ ًو ؾقف ظذ ابـ
هلقعي ؾرواه أبق إشقد افـي بـ ظٌد اجلٌور ادكي ظـ ابـ هلقعي وتوبعف شعقد بـ ـثر بـ ظػر ظـ ابـ
هلقعي.
وخوفػفام افقفقد بـ مًؾؿ ؾؼول ظـ ابـ هلقعي ظـ افضحوك بـ أيؿـ ظـ افضحوك بـ ظٌد افرمحـ ظـ
أيب مقشك ومل يؼؾ ظـ أبقف وجعؾ افضحوك بـ أيؿـ بدل افزبر بـ شؾقؿ أخرجف ابـ موجف بوٓختالف .اهـ
ؿؾً  :وظذ ـؾ مـ افقجفغ ؾوحلديٌ وعقػ ٕكف ٓيزال يدور ظذ افضعػوء وادجوهقؾ ؾروايي أيب
إشقد وشعقد ؾقفو وعقػ وهق ابـ هلقعي وجمفقٓن ومهو افزبر بـ شؾقؿ وظٌد افرمحـ بـ ظرزب .
وروايي افقفقد ؾقفو ظـعـتف وهق يدفس تدفقس افتًقيي وؿد ظـعـ ذم صقخف وصقخ صقخف وؾقفو ابـ هلقعي
وهق وعقػ وؾقفو افضحوك بـ أيؿـ وهق جمفقل ـام ذم افتؼريى .
واحلديٌ أخرجف ابـ موجف ( )0591وابـ أيب ظوصؿ ذم افًـي ( )301وافٌقفؼل ذم افشعى (/5
 )582مـ ضريؼ أيب إشقد وافالفؽوئل ذم ذح أصقل آظتؼود ( )765مـ ضريؼ مروان بـ حمؿد وادزي
ذم هتذيى افؽامل ( )519/9مـ ضريؼ شعقد بـ ظػر ثالثتفؿ ظـ ابـ هلقعي بف وأخرجف ابـ موجف ()0591
ومـ ضريؼف ابـ اجلقزي ذم افعؾؾ ادتـوهقي( )922مـ ضريؼ افقفقد بـ مًؾؿ ظـ ابـ هلقعي ظـ افضحوك بـ
أيؿـ ظـ افضحوك بـ ظٌد افرمحـ بـ ظرزب ظـ أيب مقشك .
ؿؾًٓ :صؽ أن روايي افثالثي أيب إشقد ومروان وشعقد أرجح مـ روايي افقفقد بـ مًؾؿ ؾعددهؿ
ـثر وهق مدفس وؿد ظـعـ وظذ ترجقحفو ؾوحلديٌ يدور ظذ وعقػ وهق ابـ هلقعي وجمفقفغ ومهو افزبر
بـ شؾقؿ وظٌد افرمحـ بـ ظرزب .
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َ - 93حدَّ َثـَو َأ ُبق َبؽ ٍْر افـَّ ْق ًَو ُب ِ
قر ُّي َؿ َول :أكو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ إِ ْش َح َ
وع ْب ُـ
وق ،أكو ُص َج ُ
ا ْفقف ِ ِ
قد َؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ ُش َؾ ْق َام َن ْب َـ ِم ْف َر َ
انَ ،ظ ْـ َأ ِيب َصوفِ ٍح َؿ َولَ :ؿو َف ًْ ُأ ُّم َش َؾ َؿ َي " :كِ ْع َؿ
َ
ِ ِ
افً َام ِء افدُّ ْك َقوِ ،ؿ َقؾَ :أ ُّي َي ْق ٍم ُه َق؟ َؿو َف ًَْ :ي ْق ُم َظ َر َؾ َي" 0
َي ْق ٌم َيـ ِْز ُل اهللَُّ َظ َّز َو َج َّؾ ؾقف إِ َػ َّ
مح ِـ ا ْفؽَوتِى ،ثـو َأبق ش ِع ٍ
ِ
قد ْإَ َص ٍُّ ،أكو ُظ ْؼ ٌَ ُي ْب ُـ
افر ْ َ
ُ
ُ َ
َ - 96حدَّ َثـَو َيز َدا ُد ْب ُـ َظ ٌْد َّ
َخوف ِ ٍدَ ،ظ ِـ ْإَ ْظ َؿ ِ
شَ ،ظ ْـ َأ ِيب َصوف ِ ٍحَ ،ظ ْـ ُأ ِّم َش َؾ َؿ َي َؿو َف ًْ " :كِ ْع َؿ ا ْف َق ْق ُم َي ْق ُم َيـ ِْز ُل
ِ
ِ ِ
غ َو َأ ُّي َي ْق ٍم ُه َق؟ َؿو َف ًَْ :ي ْق ُم َظ َر َؾ َي "2
افً َامء افدُّ ْك َقوَ .ؿو ُفقاَ :يو ُأ َّم ادُْ ْم ِمـ ِ َ
اهللَُّ ؾقف إِ َػ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0إشـوده صحقح .
أبق بؽر افـقًوبقري تؼدم برؿؿ ( )0وحمؿد بـ إشحوق هق افصوؽوين وؿد تؼدم برؿؿ ( )53وصجوع بـ
افقفقد وثؼف ابـ معغ وابـ كؿر ـام ذم افتفذيى وشؾقامن بـ مفران هق إظؿش وأبق صوفح هق ذـقان
افًامن واكظر مو بعده.
 2إشـوده صحقح .
يزداد بـ ظٌد افرمحـ افؽوتى ذـره اخلطقى ذم توريخ بغداد ( )533/04وذـر أن يقشػ افؼقاس
ذـره ذم مجؾي صققخف افثؼوت وأبق شعقد إصٍ اشؿف ظٌد اهلل بـ شعقد وهق ثؼي ـام ذم افتؼريى وظؼٌي بـ
خوفد هق افًؽقين وثؼف أمحد وظثامن بـ أيب صقٌي ـام ذم افتفذيى وبوؿل رجوفف ثؼوت إظؿش هق شؾقامن بـ
مفران وأبق صوفح هق ذـقان افًامن .
وأخرجف افالفؽوئل ذم ذح أصقل آظتؼود ( )768مـ ضريؼ أيب شعقد إصٍ بف.
وهذا إشـود صحقح .
وفف ضريؼ أخرى ظـد افدارمل ذم افرد ظذ اجلفؿقي ( )057مـ حديٌ ظوصؿ بـ أيب افـجقد ؿول:
ؿوفً أم شؾؿي ....ؾذـره وهذا مـؼطع ؾنن ظوص ًام مل يدرك أم شؾؿي ريض اهلل ظـفو .
وفف ضريؼ أخرى ظـد افصوبقين ذم "ظؼقدة افًؾػ " (صـ )43مـ ضريؼ خمرمي بـ بؽر ظـ أبقف
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