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 اإلسالميةبكمية أصول الدين والدعوة مدجخ الحديث وعمومه 
 فيةلسشو فرع ابجامعة األحهر،  
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 َأُبو الَوَفاِء َنْرُر الُهوِجيِشي َوَمْشهُجُه ِفي ِكَتاِبِه الُسْؤَتِمِف َوالُسْخَتِمِف ِفي
ِحيَحْيِن   َمَع ِتَجاَسِتِه َوَتْحِقيِقهِ الرَّ

 .عرام أبو اليزيد دمحم عبد هللا
الحجيث وعمػمو ،كمية أصػؿ الجيغ والجعػة اإلسالمية ،جامعة األزىخ،  قدع

 .العخبية مرخجسيػرية فخع السشػفية، 
 essam.22@azhar.edu.eg :البخيج اإللكتخوني 

 : السمخص
إف الرحيحيغ )البخارؼ ومدمع( مغ أجل وأعطع السرشفات الحجيثية، وىسا 
مغ أصح الكتب بعج كتاب هللا عد وجل.وقج اىتع العمساء بيسا مغ حيث 

وبياف ما فييسا، ومغ ىؤالء العمساء العالع الجميل نرخ اليػريشي، شخحيسا، 
حيث قاـ بجسع أسساء الخواة السؤتمفة والسختمفة في الرحيحيغ مغ شخح 
الشػوؼ عمى مدمع ومغ القامػس السحيط وغيخىسا مغ الكتب و في كتاب 

ترحيف واحج؛ خجمة لمدشة الشبػية؛ وتيديخًا لصمبة العمع، وتجشبًا لمػقػع في ال
وقج مغَّ هللا عميَّ بالػقػؼ عمى ندختيغ خصيتيغ  والتحخيف في أسساء الخواة.

لمعالع الجميل نرخ « السؤتمف والسختمف في الرحيحيغ»لسخصػط 
اليػريشي، فقست بتحكيقو وفق السشيج العمسي الحؼ قعجه أئسة التحقيق 

ى .وقج قدست ىحا العسل إلوبيشت مشيج السؤلف في مخصػشو وجيابحتو
الػقػؼ عمى  والهدف من هذا البحث:ة. مقجمة وتسييج وفرميغ وخاتس

السؤتمف والسختمف مغ أسساء الخواة في الرحيحيغ لتسييد كل راٍو عغ 
اىتساـ العمساء قجيسًا وحجيثًا  الشتائج التي توصل إليها البحث :من و اآلخخ.

بخجمة الرحيحيغ في شتى السػضػعات العمسية السختمفة؛ ألف الرحيحيغ 
أف الغػص في أعساؽ تخاثشا  ىسا أصح كتابيغ بعج كتاب هللا عد وجل كسا

اإلسالمي والعخبي يؤدؼ بشا لمػقػؼ عمى الشفائذ والجػاىخ التخاثية التي 

mailto:essam.22@azhar.edu.eg
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رًا تتعمق بالدشة الشبػية فيديع ذلظ في فيع تعالج لشا قزايا وتذخح لشا أمػ 
 .الدشة الشبػية والجفاع عغ حياضيا

ساء الخواة السؤتمفة أس ،الرحيحيغ ، السؤتمف والسختمف :الكمسات السفتاحية
 اليػريشي. ،مؤلفات نرخاليػريشي، السختمفةو 



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

888 

The Approach of Abu-l-Wafaa Nasr Al-Hourini in His Book 

“Al-Mu‟talif w-al-Mukhtalif fi-Saheehayn” [Homograhic and 

similar names of narrators in the two Sahihs] with examination 

and „tahqeeq‟1 

Essam Abu El-Yazeed Mohamed Abdullah 

The department of Hadith and its Sciences, Faculty of 

Fundamentals of Religion and Islamic Da`wah, Menoufia, Al-Azhar 

University, Egypt.  

Email: essam.22@azhar.edu.com  

Abstract: 

The two Sahihs (Bukhari and Muslim) are among the most 

significant and honorable hadith literature. They are second to 

Allah‟s Holy book (the Qur‟an) in terms of authenticity. Scholars 

have been interested in explaining and interpreting these two books. 

Among these scholars is the great scholar Nasr Al-Hourini. He 

collected in one book the homographic names of narrators and the 

names of narrators whose spelling is similar but not identical in the 

two Sahihs from “the Explanation of Al-Nawawi Ali Muslim”, “Al-

Qamoos ul-Muheet", and other books. It is a great endeavor to serve 

Sunnah, simplify matters for seekers of knowledge, and to avoid 

modification and fabrication in the names of narrators. Allah has 

helped me to find two handwritten manuscripts of “Al-Mu‟talif w-

al-Mukhtalif fi-Saheehayn” [Homograhic and similar names of 

narrators in the two Sahihs], written by the great scholar Nasr Al-

Hourini. I conducted a 'tahqeeq' following the methodology set by 

pioneers and authorities of 'tahqeeq' and explained the approach 

adopted by the author in his manuscript. The present study is 

divided into a preface, an introduction, two chapters, and a 

conclusion. The objective of the study is to investigate the 

homographic names of narrators and the names of narrators which 

are similar but not identical with the aim of identifying each name. 

The conclusions of the study show the deep interest of our ancient 

and contemporary scholars to serve the two Sahihs in all the various 

related aspects because the two Sahihs are the two most authentic 

                                                 
1
 It is an examination of the two manuscripts through comparing them in order 

to clear ambiguities and add details mentioned in one of them 
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books after the Allah„s Holy Book. Intense examination of our Arab 

and Islamic heritage leads to discovering significant facts that solve 

issues and explain other issues related to Suunah. This in turn leads 

to more understanding of Sunnah to defend it. 

Keywords: Al-Mu‟talif and Al-Mukhtalif, the two Sahihs,  

Homograhic and similar names of narrators in the two Sahihs, Al-

Hourini‟s books, Al-Hourini. 
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 سم ميحرلا نمحرلا هللاب

 املكدم٘ 

إف الحسػج ،، نحسػػجه وندػػتعيشو وندػػتغفخه وندػتيجيو، ونعػػػذ بػػا  مػػغ شػػخور 
أنفدشا ومغ سيئات أعسالشا، مغ ييجه هللا فػال مزػل لػو، ومػغ يزػمل فػال ىػادؼ 

 لو.
 .وأشيج أف ال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو
و وسمع قو وحبيبو، صمى هللا عميوأف دمحمًا عبجه ورسػلو، وصفيو مغ خم

 .يع بإحداف إلى يـػ الجيغوعمى آلو وأصحابو ومغ تبع

 أما بعد

فإف الرحيحيغ )البخارؼ ومدمع( مغ أجل وأعطع السرشفات الحجيثية، 
 وىسا مغ أصح الكتب بعج كتاب هللا عد وجل.

وقج اىتع العمساء بيسا مغ حيث شخحيسا، وبياف ما فييسا، ومغ ىؤالء 
أسساء الخواة السؤتمفة  اء العالع الجميل نرخ اليػريشي، حيث قاـ بجسعالعمس

والسختمفة في الرحيحيغ مغ شخح الشػوؼ عمى مدمع ومغ القامػس السحيط 
 وتيديخاً  ؛خجمة لمدشة الشبػية ؛وغيخىسا مغ الكتب والسرشفات في كتاب واحج

 واة.الخ  لمػقػع في الترحيف والتحخيف في أسساء وتجشباً العمع، لصمبة 
السؤتمف »بالػقػؼ عمى ندختيغ خصيتيغ لسخصػط وقج َمغَّ هللا عميَّ 
لمعالع الجميل نرخ اليػريشي، فقست بتحكيقو وفق  «والسختمف في الرحيحيغ

 السشيج العمسي الحؼ قعجه أئسة التحقيق وجيابحتو.

 وفرميغ وخاتسة.وتسييج  وقج قدست ىحا العسل إلى مقجمة

 عمى أىسية السػضػع وبياف مشيجي في البحث. فتذتسل أما السقدمة:
 فيذتسل عمى تسييج فى السؤتمف والسختمف . وأما التسهيد :
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السؤتمف والسختمف في »الذيخ نرخ اليػريشي وكتابو  وأما الفرل األول:
 يذتسل عمى مبحثيغ:، و «الرحيحيغ

 وفيو دراسة السؤلف، ويذتسل عمى ثالث مصالب: السبحث األول:

 .اسسو وندبو ولكبو وكشيتو ول:السطمب األ 
 .نذأتو ومكانتو العمسية السطمب الثاني:
 .آثاره ومؤلفاتو السطمب الثالث:
 وفيو دراسة السخصػط، ويذتسل عمى خسدة مصالب: والسبحث الثاني:

 .تحقيق اسع السخصػط وتػثيق ندبتو إلى السؤلف السطمب األول:
 .سبب تأليفو وقيستو العمسية السطمب الثاني:
 .مػارد ومرادر السؤلف السطمب الثالث:
 .مادة السخصػط ومشيج السؤلف فيو السطمب الرابع:

 .وصف الشدخ الخصية وذكخ نساذج مشيا السطمب الخامس :
الشز السحقق ومشيجي فى التحقيق ما  فيذتسل عمى وأما الفرل الثاني:

 : يمي
مالء ( ندخُت الشدخة الخصية التي جعمتيا أصاًل وفق قػاعج اإلٔ) 

 السعخوفة .
الخصية األخخػ، وأثبتُّ الفخوؽ  ة( قابمُت بيغ الشدخة األصل والشدخٕ) 

 .في الحاشية
 ( حققت الشز وفق السشيج العمسي الحؼ قعجه أئسة التحقيق.ٖ)
( ضبصُت ما يحتاج إلى ضبط، ووضعت عالمات التخقيع، وحجدت ٗ)

 بجاية األسصخ ونيايتيا، ونياية الجسل.
 ع ترحيف أو تحخيف في  بعس األلفاظ في السخصػط (  إذا وق٘)

فإني أثبت المفع الرػاب في صمب السخصػط بيغ معكػفتيغ وأضع المفع 
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السرحف أو السحخؼ في الحاشية، مع ذكخ ما استشجت إليو في الترػيب 
 مغ السرادر والسخاجع إذا احتاج األمخ إلى ذلظ.

لى مرادرىا الشرػص السحكػرة في صمب السخصػط إ ( عدوتُ ٙ)
 األصيمة.
لسرادر التخاجع  ألعالـ والخواة الػارد ذكخىع في السخصػط ا عدوتُ  (ٚ)

   .األصيمة
 

 خر تعوانا أن الحسد هلل جب العالسينآو 
 

 كتبه عرام أبواليزيد دمحم عبد هللا
 اإلسالمية   مدجخ الحديث وعمومه بكمية أصول الدين والدعوة 

 شوفيةبجامعة األحهر ـ فرع الس      
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 التنَٔد
 ّٓػتنل علٕ  

 أّاّل : تعسٓف املؤتلف ّاملدتلف:

ـــف ل ـــة:  ـــف والسختم بسعشػػػى  «االئػػػتالؼ»السؤتمػػػف اسػػػع فاعػػػل مػػػغ السؤتم
 االجتساع والتالقي، وىػ ضج الشفخة.

 ضج االتفاؽ. «االختالؼ»والسختمف اسع فاعل مغ 

 وندػػتخمز مػػغ ذلػػظ أف السؤتمػػف يػػجؿ عمػػى االتفػػاؽ، والسختمػػف يػػجؿ عمػػى
 (1) االختالؼ.

 السؤتمف والسختمف اصطالحًا: 

فػي الخػط صػػرتو، وتختمػف  ػأؼ تتفػق  ػمػا يػأتمف  :ىػػ ابػغ الرػالح قػاؿ
 (2)، فاألوؿ بالحاء، والثاني بالجيع. الحساؿ والجساؿكفي المفع صيغتو 

 ، مثػػل حػػداـ وحػػخاـ، فيػػيمػػا يتفػػق فػػي الخػػط دوف المفػػع وقػػاؿ الشػػػوؼ: ىػػػ
 (3) .ء في األنراربالداؼ في قخير وبالخا

أف يذػػتخؾ اسػػساف فػػي صػػػرة الخػػط ويختمفػػا فػػي وقػػاؿ ابػػغ دقيػػق العيػػج: ىػػػ 
األوؿ فػػ ،وكبذػػيخ وبذػػيخ ،األوؿ باليػػاء والثػػاني بالبػػاءفػػ ،كحيػػاف وحبػػاف ،الشصػػق

 (4). بفتح الباء والثاني بزسيا

                                                 

، وتيدػيخ مرػصمح الحػجيث ػ د/محسػػد ٛٚٔ، ٛٔ/ٔيشطخ: السرباح السشيخ لمفيػمي  (ٔ)
، والسقتصفات الرالحية مغ السرصمحات الحجيثية ػ د/صالح عبػج ٕٗ٘الصحاف ص 

 .ٕٕالػىاب الفقي ص 
 .ٓ٘ٗمعخفة عمـػ الحجيث البغ الرالح ص (ٕ)
 .ٙٓٔالتقخيب والتيديخ لمشػوؼ ص (ٖ)
 .ٓ٘االقتخاح في بياف االصصالح البغ دقيق العيج ص (ٗ)
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 (1).ما يتفق في الخط دوف المفعوقاؿ الصيبي: ىػ 

مػػػغ األسػػػساء واأللقػػػاب  والسختمػػػف لفطػػػاً  اً السؤتمػػػف خصػػػوقػػػاؿ العخاقػػػي: ىػػػػ 
 (2).واألنداب ونحػىا

سػاء كاف مخجػع  نصقاً  تختمفو  األسساء خصاً  تتفق وقاؿ ابغ حجخ: ىػ أف
 (3)أـ الذكل.  االختالؼ الشقط

 وبسثل ما سبق قاؿ الدخاوؼ والديػشي.
 ثاىّٔا: أٍنٔتُ ّفْائدِ:

يشبغػػي االعتشػػاء بػػو بػػيغ السؤتمػػف والسختمػػف مػػغ الفشػػػف الحجيثيػػة السيسػػة، ف
 أىل العمع وال سيسا أىل الحجيث، وإال كثخ الخصأ ووقع الترحيف.

ىػحا فػغ جميػل، مػغ لػع يعخفػو مػغ السحػجثيغ َكثُػَخ »ولحلظ قاؿ ابغ الرالح: 
الً  ـْ ُمَخجِّ  (4)«.عَثاُرُه، َوَلْع َيْعَج

 ،فغ جميل يكػبح جيمػو بأىػل العمػع ال سػيسا أىػل الحػجيث ىػ»وقاؿ الشػوؼ: 
 (5). «ومغ لع يعخفو يكثخ خصؤه

فيػ فغ واسع مغ فشػف الحجيث السيسة، الحؼ يحتاج إليػو »وقاؿ الدخاوؼ: 
ـْ َمْخَجػالً  في دفع معخة الترحيف، ويفتزح العاشل مشػو؛ حيػث لػع ، َوَيْكثُػُخ َيْعػَج

                                                 

 .ٙ٘ٔالخالصة في معخفة الحجيث لمصيبي ص (ٔ)
 .ٕٙٔ/ ٕة والتحكخة لمعخاقي شخح التبرخ  (ٕ)
 .ٖٓٔ -ٜٕٔندىة الشطخ في تػضيح نخبة الفكخ البغ حجخ ص (ٖ)
 .ٓ٘ٗمعخفة عمـػ الحجيث البغ الرالح ص (ٗ)
 .ٙٓٔالتقخيب والتيديخ لمشػوؼ ص  (٘)
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ِعثَػػػػػػاُرُه، ومػػػػػػغ ثػػػػػػع قػػػػػػاؿ عمػػػػػػي بػػػػػػغ السػػػػػػجيشي: أشػػػػػػج الترػػػػػػحيف مػػػػػػا يقػػػػػػع فػػػػػػي 
 (1)«.األسساء

 فْائدِ:
 ػ بو يحتخز عغ الػقػع في الترحيف أو التحخيف. ٔ
 .ػ بو يدمع اإلنداف مغ التجخيح الفاضح ٕ
، بحيػػػث يكػػػػف ػػػ تعيػػػيغ الػػخواة بحيػػػث ال يطػػػغ أف الػػخاوييغ شػػػخز واحػػج ٖ

 (2)أحجىسا ثقة واآلخخ ضعيفاً . 

 ثالجّا: كٔفٔ٘ ضبط املؤتلف ّاملدتلف:

بعػػج األخػػح لػػو مػػغ أفػػػاه ال يزػػبط السؤتمػػف والسختمػػف إال بػػالحفع تفرػػياًل 
الحفػػػػاظ السبػػػػخزيغ، أو الزػػػػبط والتػثػػػػق فػػػػي الشقػػػػل، إذ ال يعػػػػخؼ الرػػػػػاب فيػػػػو 

 (3)بالكياس وال بالشطخ. 

إنسػػا يعػػخؼ بالشقػل والخوايػػة، إذ ىػػ شػػيء ال يجخمػػو » ولػحلظ قػػاؿ التخمدػي: 
الكياس وال قبمو شيء يجؿ عميو وال بعجه، فيكػف أشج أنػاع الترحيف؛ حيث ال 

مشو بالعقل، ومغ ثع َوِىػع كثيػخ مػغ الشػاس فػي األسػساء ألجػل الكيػاس، تخميز 

                                                 

 .ٜٕٕ/ٗفتح السغيث لمدخاوؼ  (ٔ)
بػػغ ، واالقتػػخاح فػػي بيػػاف االصػػصالح الٕٕٔيشطػػخ: معخفػػة عمػػـػ الحػػجيث لمحػػاكع ص  (ٕ)

، ٘ٚٔ، ورسػػػػػـػ التحػػػػػجيث فػػػػػي عمػػػػػـػ الحػػػػػجيث لمجعبػػػػػخؼ ص ٓ٘دقيػػػػػق العيػػػػػج ص 
 .ٜٜوالتػضيح األبيخ لتحكخة ابغ السمقغ لمدخاوؼ ص 

، والسقشع في عمـػ الحجيث البػغ ٓ٘ٗيشطخ: معخفة عمـػ الحجيث البغ الرالح ص  (ٖ)
 .ٜٕٕ/ٗ، وفتح السغيث لمدخاوؼ ص ٕٜ٘/ٕالسمقغ
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بخالؼ الترحيف الحؼ يػجج في متغ الحجيث، فإف الػحوؽ السعشػػؼ يػجؿ عميػو 
 (1) «.وكحا الدياؽ قج يذيخ إليو...

 : أقطاو املؤتلف ّاملدتلف:زابعّا

 يشقدع السؤتمف والسختمف إلى قدسيغ: 
وإنسػػػػا يعػػػػخؼ بالشقػػػػل  ،يخجػػػػع إليػػػػو لكثختػػػػو مػػػػا ال ضػػػػابط لػػػػوالقدــــو األول: 

 وَكِحبَّاَف َوَحبَّاَف َوَحيَّاَف.  ،َكُأَسْيٍج َوَأِسيجٍ  ،والحفع
 ثع ىحا القدع عمى قدسيغ: ،ما يجخل تحت الزبط لقمتوالقدو الثاني: 

أحػػجىسا: مػػا يػػجخل تحػػت الزػػبط عمػػى العسػػـػ مػػغ غيػػخ اخترػػاص بكتػػاب 
فجسيػػػع مػػػا يػػػخد مػػػغ ذلػػػظ فيػػػػ بتذػػػجيج الػػػالـ إال  ، ـٌ  ـٌ وَسػػػاَل َسػػػالَّ  :ومثالػػػو ،معػػػيغ

 ـٌ والػُج دمحم  ـٌ والُج عبِج هللِا بغ سالـ اإلسػخائيمي الرػحابي، وَسػاَل خسدة وىع: َساَل 
 ،السقجسػي ـُ بغ دمحم بػغ نػاىسوَساَل ، البخارؼ شيُخ البخارؼ  بغ سالـ الِبيَكْشجؼِّ 

، وَسػػػاَل  ـ الُسػػػَتَكمِّعِ  ـٌ جػػػجُّ دمحم بػػػغ عبػػػج الػىػػػاب بػػػغ سػػػاَل وَسػػػاَل  ـَ بػػػُغ أبػػػي الُجبَّػػػائيِّ
 الُحَقيِق. 
والثاني مغ القدع الثاني:ما يجخل تحت الزبط عمى الخرػػص بػأف يقيػج  

كقػػػػليع كػػػل مػػػا وقػػػع فػػػي  ،كالتخرػػػيز بالرػػػحيحيغ ،بكتػػػاب أو كتػػػب معيشػػػة
وىػػػػ أبػػػػػ  ،الرػػػحيحيغ والسػشػػػأ فيػػػػ َحػػػاِزـ ِباْلَحػػػاء الُسْيسَمػػػة إال دمحم بػػػغ خػػػاـز

ػػػػخِ  يخ، فيػػػػػ بالسعجسػػػػة، وكػػػػل مػػػػا وقػػػػع فػػػػي الرػػػػحيحيغ أو السػشػػػػأ معاويػػػػة الزَّ
اٍر فبالسػحجة والسعجسة «َيَدار ٌ »  (2). كمو بالسثشاة ثِع السيسمة إال دمحم بغ َبذَّ

                                                 

 .ٖ٘ٔص  مشيج ذوؼ الشطخ لمتخمدي (ٔ)
، والتقخيػػػػب والتيدػػػػيخ ٕٙٗ-ٔ٘ٗيشطػػػػخ: معخفػػػػة عمػػػػـػ الحػػػػجيث البػػػػغ الرػػػػالح ص  (ٕ)

، ٕٚ٘ -ٕٚٔ/ٕ، وشػػػػخح التبرػػػػخة والتػػػػحكخة لمعخاقػػػػي ص ٓٔٔ -ٙٓٔلمشػػػػػوؼ ص 
== 
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 خامطّا: املؤلفات يف املؤتلف ّاملدتلف:

 كثيخ مغ األئسة مغ أشيخىع: «السؤتمف والسختمف»قج ألف في ل
الستػػػػفى سػػػشة خسػػػذ وثسػػػانيغ  ،ارقصشياإلمػػػاـ الحػػػافع أبػػػػ الحدػػػغ الػػػج -ٔ

 ، وىػ كتاب حافل.«السختمف والسؤتمف»واسسو: ىػ(، ٖ٘ٛ)وثالثسائة 
 ،اإلمػػاـ الحػػافع عبػػج الغشػػي بػػغ سػػعيج األزدؼ السرػػخؼ الشدػػابة الستفػػشغ -ٕ

 ، ولو فيو كتاباف:ىػ(ٜٓٗ) الستػفى سشة تدع وأربعسائة
 .صبػعوكالىسا م ،«مذتبو الشدبة»و ،«السؤتمف والسختمف»
الستػػػػػػفى سػػػػػشة سػػػػػتيغ  ،ثػػػػػع جػػػػػاء اإلمػػػػػاـ الحػػػػػافع الخصيػػػػػب البغػػػػػجادؼ -ٖ

فجسػػع بػػيغ كتػػابي الػػجارقصشي وعبػػج الغشػػي بػػغ سػػعيج، وزاد ىػػػ(، ٖٓٙ)وثالثسائػػة 
 .«السؤتمف تكسمة السختمف»سساه  مدتقالً  عمييسا، وجعمو كتاباً 

 ثػع جػاء األميػخ الحػافع أبػػ نرػخ عمػي بػغ الػػزيخ أبػي القاسػع لبػة هللا -ٗ
، قتمػو بغ عمي بغ جعفخ البغجادؼ العجمي السعخوؼ بابغ ماكػال، الستػفى قتػيالً 

، ىػػػ(٘ٚٗ) وأربعسائػة مساليكػو األتػخاؾ بكخمػػاف وأخػحوا مالػػو سػشة خسػذ وسػػبعيغ
وقيػػل سػػشة سػػت أو سػػبع أو تدػػع وثسػػانيغ، فػػداد عمػػى ىػػحه التكسمػػة وضػػع إلييػػا 

اإلكسػاؿ فػي رفػع »، وسػساه مدػتقالً  كتابػاً  األسساء التػي وقعػت لػو، وجعمػو أيزػاً 
، وىػػػػ فػػػي «االرتيػػػاب عػػػغ السؤتمػػػف والسختمػػػف مػػػغ األسػػػساء والكشػػػى واأللقػػػاب

مجمجيغ في غاية اإلفادة وعميو اعتسػاد السحػجثيغ، ومػا يحتػاج األميػخ أبػػ نرػخ 
معػػو إلػػى فزػػيمة أخػػخػ، أقػػػؿ: ومػػغ مفػػاخخ اإلسػػالـ اشػػتغاؿ الػػػزراء واألمػػخاء 

 بالعمع.

                                                                                                                                    
== 

 .ٕٓٛ -ٜٓٚ/ٕ، وتجريب الخاوؼ لمديػشي ٕٙٙ -ٖٕٓ/ٗوفتح السغيث لمدخاوؼ 
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بػػػ بكػػخ دمحم بػػغ عبػػج الغشػػي بػػغ أبػػي بكػػخ بػػغ شػػجاع ثػػع جػػاء الحػػافع أ -٘
الستػػفى ببغػجاد سػشة تدػع وعذػخيغ وسػتسائة  ،«ابػغ نقصػة»ػالبغجادؼ السعخوؼ ب

 .فديمو بسا فاتو أو تججد بعجه، وىػ ذيل مفيج في قجر ثمثي األصلىػ(، ٜٕٙ)
ابػغ »ػوقج ذيل عميو كل مغ الحافع أبي حامج دمحم بغ عمي السعػخوؼ بػ -ٙ

 .ىػ(ٛٓٙ) الستػفى سشة ثسانية وستسائة ،الجمذقي «الرابػني
ػ  بفػػتح الدػػيغػ والحػػافع وجيػػو الػػجيغ أبػػػ السطفػػخ مشرػػػر بػػغ سػػميع  -ٚ

ىػػ(، ٖٚٙ)أو أربػع وسػبعيغ وسػتسائة  الستػػفى سػشة ثػالث ،إلسػكشجرؼ الذػافعيا
 وتػاردا في بعس ما ذكخاه. ،وثانييسا أكبخىسا

الحشفػػي التخكػػي  جالػػجيغ بػػغ قمػػي وكػػحلظ ذيػػل عميػػو اإلمػػاـ الحػػافع عػػالء -ٛ
، «مغمصػػػاؼ»ػالسرػػػخؼ صػػػاحب السؤلفػػػات التػػػي زادت عمػػػى السائػػػة السعػػػخوؼ بػػػ

، وقج جسع بيغ الحيميغ الدػابقيغ ىػ(ٕٙٚ) الستػفى سشة اثشتيغ وستيغ وسبعسائة
مػػػع زيػػػادات مػػػغ أسػػػساء الذػػػعخاء وأندػػػاب العػػػخب، وغيػػػخ ذلػػػظ، ولػػػو فيػػػو أوىػػػاـ 

 وتكخيخ.
أبػػ عبػػج هللا دمحم بػغ محسػػػد  يػخ ابػغ مػػاكػال أيزػاً ومسػغ ذيػل عمػػى األم -ٜ

 .البخارؼ البغجادؼ الحافع
ولمحػػافع أبػػي الػليػػج عبػػج هللا بػػغ يػسػػف بػػغ نرػػخ األزدؼ القخشبػػي  -ٓٔ

الػحؼ ذيػل  ،«تاريخ عمسػاء األنػجلذ»األنجلدي السعخوؼ بابغ الفخضي صاحب 
 ،يػـػ فػتح قخشبػة الستػفى شػييجاً  ،«الرمة»عميو ابغ بذكػاؿ بكتابو الحؼ سساه 

السؤتمػف، »، كتاب حدغ في ىػ(ٖٓٗ) قتمو البخبخ في داره سشة ثالث وأربعسائة
 .«والسختمف وفي مذتبو الشدبة

ولإلمػػػػػاـ الحػػػػػافع الػػػػػحىبي الستػػػػػػفى سػػػػػشة ثسػػػػػاف وأربعػػػػػيغ وسػػػػػبعسائة  -ٔٔ
لخرػػو مػػغ  ،«مذػػتبو األسػػساء والشدػػبة»كتػػاب مخترػػخ جػػامع فػػي ىػػػ(، ٛٗٚ)

يج، وابػػػغ مػػاكػال، وابػػغ نقصػػػة وأبػػي الػليػػج الفخضػػػي، تػػيليف عبػػج الغشػػػي بػػغ سػػع
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 فرػػار بػػحلظ كتابػػو مبايشػػاً  ،واكتفػػى بزػػبط القمػػع ،ولكشػػو أجحػػف فػػي االخترػػار
 وفاتو مغ أصػلو أشياء. ،لسػضػعو لعجـ األمغ مغ الترحيف فيو

فزػػػػبصو بػػػػالحخوؼ عمػػػػى  ،وقػػػػج اخترػػػػخه اإلمػػػػاـ الحػػػػافع ابػػػػغ حجػػػػخ -ٕٔ
مغ كثختو مع شجة تحخيخه واختراره، فإنو في  الصخيقة السخضية، زاد ما يتعجب

، وىػ أجػل كتػب ىػحا الشػػع «تبريخ السشتبو في تحخيخ السذتبو»مجمج، وسساه: 
 .وأتسيا وأوفاىا وأكثخىا تحكيقاً 

 (1) إلى غيخ ذلظ مغ الكتب السؤلفة في ىحا الشػع.

                                                 

وفػػػػتح السغيػػػػث لمدػػػػخاوؼ  ،ٕٚٔ -ٕٙٔ/ٕيشطػػػػخ: شػػػػخح التبرػػػػخة والتػػػػحكخة لمعخاقػػػػي  (ٔ)
-ٗٓٙ، والػسيط في عمـػ ومرصمح الحجيث ػ د/دمحم أبػػ شػيبة صٖٕٓ -ٜٕٕ/ٗ

، والسقتصفػػات الرػػالحية مػػغ السرػػصمحات الحجيثيػػة ػ د/صػػالح عبػػج الػىػػاب ٙٓٙ
 .ٖٗ-ٕٖالفقي ص 
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 املبخح األّل: تسمج٘ الػٔذ ىضس اهلْزٓين 

 «املؤتلف ّاملدتلف يف الضخٔخني»املبخح الجاىٕ: خمطْط 
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 بخح األّلامل
 تسمج٘ الػٔذ ىضس اهلْزٓين 

 املطلب األّل: امسُ ّىطبُ ّلكبُ ّكئتُ:

رػػػخ )أبػػػػػ الػفػػػػاء( ابػػػػغ الذػػػيخ نرػػػػخ يػػػػػنذ الػفػػػػائي ىػػػػ العػػػػالع الجميػػػػل ن
األديػػػػػػب المغػػػػػػػؼ  حسػػػػػػجؼ األزىػػػػػػخؼ األشػػػػػػعخؼ الحشفػػػػػػي الذػػػػػػافعياليػػػػػػػريشي األ

 (1)السفدخ.

 املطلب الجاىٕ: ىػأتُ ّمكاىتُ العلنٔ٘:

 ببمجة ىػػريغ، مػغ أعسػاؿ مخكػد الدػشصة، العالع الجميل نرخ اليػريشي نذأ 
وتػػػػفخ عمػػػى العمػػػـػ  ،الغخبيػػػة، وتمقػػػى العمػػػع فػػػي األزىػػػخ بجػػػج ومثػػػابخة بسحافطػػػة

مغ أعػالـ األزىػخ الشػابغيغ، الػحيغ ليػع شػيخة بالتزػمع  عمساً  صارالعخبية، حتى 
بعػػج  جرايػػة بأسػػخارىا ودقائقيػػا، ثػػع تػػػلَّىالتسكغ فييػػا و الػػفػػي عمػػـػ المغػػة العخبيػػة و 

التػػػجريذ فػػػي األزىػػػخ، وكػػػاف قمػػػع التخجسػػػة الػػػحؼ يقػػػـػ عميػػػو رفاعػػػة رافػػػع  ذلػػػظ
َغ متخجسػػػػًة تحتػػػػاج إلػػػػى ترػػػػحيح وتػػػػحىيب، فُعػػػػيِّ  بسجرسػػػػة األلدػػػػغ، يخػػػػخج كتبػػػػاً 

 ف إمامػػػاً ػ ليكػػ دمحم عمػػي باشػػػا لسغفػػػػر لػػوا، ثػػع اختػػاره سجرسػػة األلدػػػغب مرػػححاً 
ـ، وعيػػج إليػػو ٗٗٛٔ/ىػػػٕٓٙٔأنجالػػو إلػػى فخندػػا، سػػشة  االػػحؼ أرسػػل فييػػ ةلمبعثػػ

، ومػػع أنػػو لػػع يكػػغ مػػغ تالميػػح ىػػحا ا، والخقابػػة عمػػى أعزػػائيةبتعمػػيع ىػػحا البعثػػ
فػػػي تعمػػػع المغػػػة  كبيػػػخاً  ؿ جيػػػجاً بػػػح فقػػػج ،ا، ولػػػع يػفػػػج لمػػػتعمع بػػػيغ أعزػػػائيةالبعثػػػ

ولسػا عػاد مػغ فخندػا رجػع  ،الفخندية حتػى أجادىػا، وأحدػغ التحػجث والقػخاءة بيػا
إلػػػى التػػػجريذ بػػػاألزىخ، ثػػػع ألحػػػق بالسصبعػػػة األميخيػػػة، فكػػػاف أشػػػيخ مرػػػححييا 

                                                 

أ/عػادؿ   يغ معجػع السفدػخ و  ،ٕٜٗ/ٕإلسساعيل باشا البغػجادؼ  ىجية العارفيغ يشطخ: (ٔ)
 .ٖٜ/ٖٔ، ومعجع السؤلفيغ لعسخ كحالة ٜٕ/ٛ، واألعالـ لمدركمي ٔٓٚ/ ٕنػييس 
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وأكفأىع، وُعِيَج إليو بترحيح الكتب التي كانت تؤلَّف أو ُتَتخَجع بسجرسة الدراعة 
 (1) أيًزا.

 :آثازِ ّمؤلفاتُملطلب الجالح: ا

فػػػػي ترػػػػحيح الكتػػػػب  شػػػػاقاً  مجيػػػػػداً  العػػػػالع الجميػػػػل نرػػػػخ اليػػػػػريشي بػػػػحؿ
فػػػػي سػػػػبيل تخمػػػػيز ىػػػػحه الكتػػػػب مػػػػغ  الستخجسػػػػة والسؤلفػػػػة، ولقػػػػي عشػػػػاًء شػػػػجيجاً 

ولػػع  ، أو تػػأخيخ، أو تقػػجيع األخصػػاء، ومػػا وقػػع فييػػا مػػغ تحخيػػف، أو ترػػحيف،
ب السرػػححة والتخجسػػة لسؤلفييػػا، وقػػج يكتػػف بػػحلظ بػػل قػػاـ بكتابػػة مقػػجمات الكتػػ

  اشتسمت تمظ السقجمات والتخجسات عمى فػائج جميمة وعطيسة.
مرػصمحات القػامػس، حيث بيَّغ فييا  ،«ديباجة القامػس»شخحو  ذلظ فسغ

 وتخجع فييا لعمساء المغة الستقجميغ عمى صاحب القػامػس؛ مػغ أمثػاؿ الجػػىخؼ 
 .«القامػس»، و«الرحاح»، و«دافالم»والسعاصخيغ لو، وأحرى مػاد  وغيخه

وكتب مقجمًة لمرحاح، اشػتسمت عمػى تػاريخ ترػشيف السعػاجع، وعمػى ميػدة 
بكدػػخ الرػػاد أو فتحيػػا،  «الرػػحاح»وعمػػى ضػػبط اسػػع السعجػػع  ،«الرػػحاح»

، أو تخجسة، إلى لغة أخخػ، أو اخترػخه، وعمى مغ كتب عميو حػاشي، أو نقجاً 
فرػػػػؿ الدػػػاقصة مػػػغ كػػػل بػػػاب، وعمػػػى قػاعػػػج السؤلػػػف فػػػي الكتػػػاب، وضػػػبط ال

يزػبط فييػا  ، ثع ىػ بعج ذلظ يكتب عمى الشدخة السصبػعة:وصشع لحلظ ججوالً 
كمسػػػة أىسػػػل الجػػػػىخؼ ضػػػبصيا، أو يشبػػػو عمػػػى سػػػيٍػ وقػػػع فيػػػو، أو تقرػػػيخ فػػػي 

                                                 

، وتػاريخ ٕٚٔ/ٔيشطخ: األزىخ وأثخه فػي الشيزػة األدبيػة الحجيثػة ػ أ/دمحم كامػل الفقػي  (ٔ)
، والسػسػػعة العخبيػة ٕٛٔ -ٔٛٔالتخجسة والحخكة الثقافية في عرػخ دمحم عمػي ص 

 .ٖٖٖ٘/ٚالسيدخة 
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إال  الذخح، وَقمََّسا خمت صفحة مغ الكتاب مػغ شػيء مػغ ذلػظ، غيػخ أنػو لػع ُيػِتعَّ 
 جدء الثاني الذيخ: دمحم الرباغ.الجدء األوؿ، وقاـ بترحيح ال

عػػػػجا  لجػػػػالؿ الػػػػجيغ الدػػػػيػشي، مػػػػا «السدىػػػػخ»وؿ مػػػػغ وصػػػػحح الجػػػػدء األ
َح فػي الجػدء  الخسذ والخسديغ صفحة األولى، فإنيا مػغ ترػحيح غيػخه، وصػحَّ

 الثاني، مغ الرفحة الحادية واألربعيغ إلى آخخه.
فػي الفقػو،  البغ عابػجيغ «الفتاوػ الحامجية»صححو الجدء الثاني مغ  ومسا

وديػاف ابغ ىانئ األنجلدي، وأتع ترحيحو ببػالؽ في آخخ جسادػ األولى سشة 
َح  ،ىػٕٗٚٔ ولػو عمييػا ىػػامر فػي تفدػيخ بعػس  ،«مقجمة ابغ خمػجوف »وصحَّ

وانتيػى مػغ  ،«تػاريخ ابػغ خمػجوف »الكمسات، كسا صحح الجدء الثاني مغ كتػاب 
 .اليجخةترحيحو في ذؼ الحجة، سشة أربع وثسانيغ وألف مغ 

 :ومن مؤلفاته
 «.محل الجراسة والتحقيق » في الرحيحين السؤتمف والسختمف -ٔ
وىػي رسػالة  الخطية، السطالع الشررية لمسطابع السررية في األصول -ٕ

، وشبعػػػت بتحقيػػػق د/ شػػػو عبػػػج السقرػػػػد فػػػي  قيسػػػة فػػػي قػاعػػػج رسػػػع الحػػػخوؼ
 ـ .ٕ٘ٓٓمكتبة الدشة 

محفػضػة فػي السكتبػة  ومشو ندػخة ،تدمية السراب عمى فراق األحباب -ٖ
 .الخجيػية
ــــاموخ -ٗ شبػػػػع مػػػػع فػائػػػػج شػػػػخيفة فػػػػي معخفػػػػة وقػػػػج  ،شــــرب تيبالــــة الق

 .بادؼآفي مقجمة القامػس لمفيخوز  اصصالحات القامػس
 .مخترر جوض الرياحين لميافعي -٘
 ومشو ندخة بجار الكتب السرخية  تفدير سوجة السمك -ٙ
 .التوصل لحل مذاكل التوسل -ٚ
 .شرب التوصل -ٛ



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

888 

ــي شــ -ٜ ــين ف ــينالشــرب رب العيش ــهفــي  عش ومشػػو ندػػخة بػػجار الكتػػب  الفق
 .السرخية 
 .حاشية عمى بدسمة األحراح في أنواع السجاح في البالغة -ٓٔ
، ومشػو  فـي البالغـة تقييدات عمى جسالة اليوسي في السجاح -ٔٔ

  .(ٙ٘ٗٔندخة بسخكد فيرل بخقع )
ومشػػو ندػػخة بسكتبػػة الخبػػاط بػػخقع فوائــد شــريفة ودواعــد لطيفــة  -ٕٔ

(ٕٛٔ   ) 

ومشػو  ي جسو العاص فـي مثـل معسـرو بـن العـاص  جسالة ف -ٖٔ
 ( دمياط .   ٕٖٛٛٙٔ( صخؼ ،)ٖٙٙٔندخة بالسكتبة األزىخية بخقع )

ومشػػػػو ندػػػػخة بالسكتبػػػػة األزىخيػػػػة بػػػػخقع  جســــالة فــــي األندــــاب -ٗٔ
ػ رسػالة فػي أوالد أبػي سػفياف بػغ  ٙٔ( دميػاط  ٕٖٛٛٙٔ( صػخؼ ، )ٖٙٙٔ)

( ٕٖٛٚ( مجػػػػاميع ، )٘ٛٔٔصػػػػخخ ومشػػػػو ندػػػػخة بالسكتبػػػػة األزىخيػػػػة  بػػػػخقع )
 أباضة    

ومشػػو ندػػخة فػػي بالسكتبػػة األزىخيػػة بػػخقع  نبــذة فــي عمــو الشحــو -٘ٔ
 ( لغة  ٖٖٚ)

وىػػػػي  التحريــــرات الشرــــرية عمــــى شــــرب الرســــالة الزيدونيــــة -61
ومشػػػو ندػػػخة بػػػجار الكتػػػب  لخسػػػالة ابػػػغ زيػػػجوف  تعميقػػػات عمػػػى شػػػخح ابػػػغ نباتػػػة

 (1). ( آداب تيسػرٕٜٛٔالسرخية بخقع )

                                                 

، وىجيػػػػػة ٖٜ/ٖٔ، ومعجػػػػػع السػػػػػؤلفيغ لعسػػػػخ كحالػػػػػة ٜٕ/ٛيشطػػػػخ: األعػػػػػالـ لمدركمػػػػي  (ٔ)
وكالىسا إلسساعيل  ٜٛٗ/ٗ، ٕٔ/ٗ، ٕٚٛ/ٕ، و إيزاح السكشػف ٕٜٗ/ٕالعارفيغ 
والبعثػات العمسيػة فػي  ،ٜ٘ٗٔ/ٗوتاريخ آداب المغة العخبية لجخجي زيػجاف  البغجادؼ،

، وتػػػاريخ التخجسػػػة والحخكػػػة ٘ٚٔ -ٗٚٔعيػػػج دمحم عمػػػي لمميػػػخ عسػػػخ شػسػػػػف ص 
== 
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 املبخح الجاىٕ
 «املؤتلف ّاملدتلف يف الضخٔخني»خمطْط 

 املطلب األّل: حتكٔل اضه املدطْط ّتْثٔل ىطبتُ إىل املؤلف:

 «.السؤتمف والسختمف في الرحيحيغ»أواًل: اسو السخطوط: 

ال يختػػػاب أحػػػج وال يذػػػظ فػػػي ندػػػبة ثانيـــًا: توثيـــه ندـــبته إلـــى السؤلـــف: 
يػػل نرػخ اليػػػريشي، لمعػالع الجم« السؤتمػف والسختمػػف فػي الرػػحيحيغ»مخصػػط 

 ويؤكج ذلظ ما يمي: 

، وعسػػخ كحالػػة  فػػي معجػػع السػػؤلفيغ ٜٕ/ٛػ أف الدركمػػي فػػي األعػػالـ  ٔ
إلػػى العػػالع الجميػػل نرػػخ  «السؤتمػػف والسختمػػف فػػي الرػػحيحيغ»ندػػب  ٖٜ/ٖٔ

 اليػريشي.

السؤتمػف والسختمػف »ػ يػجػج عػجد مػغ الشدػخ الخصيػة الستفقػة عمػى ندػبة  ٕ
 ، وىػ العالع الجميل نرخ اليػريشي.إلى مؤلفو «في الرحيحيغ

 املطلب الجاىٕ: ضبب تألٔفُ ّقٔنتُ العلنٔ٘:

إف سػػبب تػػأليف اإلمػػاـ العػػالع الجميػػل نرػػخ اليػػػريشي  أواًل: ســبب تيليفــه:
ىػ أنو أراد أف يجسع أسساء الػخواة  «السؤتمف والسختمف في الرحيحيغ»لكتابو 

ؼ عمػػى مدػػمع ومػػغ القػػامػس السؤتمفػػة والسختمفػػة فػػي الرػػحيحيغ مػػغ شػػخح الشػػػو 
السحػػيط وغيخىسػػا مػػغ الكتػػب والسرػػشفات فػػي كتػػاب واحػػج خجمػػة لمدػػشة الشبػيػػة 

 وتيديخًا لمصمبة، وتجشبًا لمػقػع في الترحيف والتحخيف في أسساء الخواة.

                                                                                                                                    
== 

واألزىػػخ ، ٕٛٔ -ٔٛٔثقافيػػة فػػي عرػػخ دمحم عمػػي ػ د/ جسػػاؿ الػػجيغ الذػػياؿ ص ال
 .ٖٓٔ -ٕٚٔ/ٔدمحم كامل الفقي ػ أ/وأثخه في الشيزة األدبية الحجيثة 
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تبػػخز الكيسػػة العمسيػػة ليػػحا السخصػػػط مػػغ كػنػػو يعػػج  ثانيــًا: ميستــه العمسيــة:
اشػػػػتسمت عمػػػػى أسػػػػساء الػػػػخواة  السؤتمفػػػػة  مرػػػػشفًا مػػػػغ السرػػػػشفات الكيسػػػػة التػػػػي

بحيػػػث تزػػػبط أسػػػساء  ؛فػػػي الرػػػحيحيغ لالسػػػتفادة مشػػػو واالنتفػػػاع بػػػو والسختمفػػػة
 .بال تحخيف وال ترحيف صحيحاً  الخواة ضبصاً 

 املطلب الجالح: مْازد ّمضادز املؤلف:

السؤتمػػػػػف »لقػػػػػج اعتسػػػػػج العػػػػػالع الجميػػػػػل نرػػػػػخ اليػػػػػػريشي فػػػػػي تأليفػػػػػو لكتابػػػػػو 
عمػػػػػى الشقػػػػػػل مػػػػػغ السرػػػػػادر الحجيثيػػػػػة وغيخىػػػػػػا  «حيحيغوالسختمػػػػػف فػػػػػي الرػػػػػ

 كالقامػس السحيط، وىحه  السرادر أذكخىا فيسا يمي: 

 ػ مصالع األنػار عمى صحاح اآلثار البغ قخقػؿ. ٔ
 ػ شخح الشػوؼ عمى مدمع.ٕ
 ػ التػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقغ. ٖ
 ػػ عسجة القارؼ لمعيشي. ٗ
 وزآبادؼ.ػ القامػس السحيط لمفيخ  ٘
 ػ الجامع الرغيخ لمديػشي.ٙ
 ػ األنداب لمدسعاني. ٚ
 ػ الجيباج عمى صحيح مدمع بغ الحجاج لمديػشي. ٛ
 ػ اإلكساؿ البغ ماكػال. ٜ
 ػ السؤتمف والسختمف لمجارقصشي.ٓٔ
 ػ تاج العخوس لمدبيجؼ. ٔٔ
 ػػ فتح البارؼ البغ حجخ. ٕٔ
 ػ والمباب في تيحيب األنداب البغ األثيخ. ٖٔ
 ػ معخفة عمـػ الحجيث البغ الرالح. ٗٔ
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 ػ التقخيب والتيديخ لمشػوؼ. ٘ٔ
 ػ السقشع في عمـػ الحجيث البغ السمقغ. ٙٔ
 ػ فتح السغيث لمدخاوؼ. ٚٔ
 ػ السؤتمف والسختمف لعبج الغشي األزدؼ. ٛٔ
 ػ البمجاف لميعقػبي. ٜٔ
 ػػ معجع البمجاف لياقػت الحسػؼ. ٕٓ

 :ميَج املؤلف فُّٔ املدطْطمادٗ املطلب السابع: 

أسػػساء الػػػخواة السؤتمفػػة والسختمفػػة فػػي الرػػػحيحيغ  ىػػي  السخصػػػط مػػادة إف
وأمػػا مػػشيج  ، وضػػبصيا ضػػبصًا دقيقػػًا تجشبػػًا لمػقػػػع فػػي الترػػحيف أو التحخيػػف

 السؤلف في السخصػط فيشحرخ في عجة نقاط:
َبِذػػػػيخ: كمػػػػو بسػحػػػػجة مفتػحػػػػة بػػػػالحخوؼ كقػلػػػػو  أسػػػػساء الػػػػخواة ػػػػػ ضػػػػبط ٔ  

 .مكدػرة، إال اثشيغ فبالزع وفتح الذيغ مرغخافومعجسة 
فابتػػػجأ بحػػػخؼ األلػػػف وانتيػػػى  السعجػػػع عمػػػى حػػػخوؼ أسػػػساء الػػػخواة ػػػػ رتػػػب ٕ

    .بحخؼ الياء
ػػػ أحيانػػا يدػػتجرؾ عمػػى غيػػخه كقػلػػو قمػػت : وفػػي الجػػامع الرػػغيخ بدػػخ بػػغ ٖ

 أرشأة فيكػف خامدا .
البرػخؼ: كمػو كقػلػو  التي إلييا يشتدب الخواة  الكبائلػ ييتع بحكخ البمجاف و  ٗ

بزػػع الجػػيع  وقػلػػو الجخيػػخؼ :بالسػحػػجة مفتػحػػة أو مكدػػػرة ندػػبة إلػػى البرػػخة، 
وفتح الخاء، وىػ سعيج الُجَخيخؼ، ندبة إلى ُجخيخ مرغخًا، وىػ ُجخيخ بػغ ببػاد، 

 بصغ مغ بكخ بغ وائل، وىػ سعيج بغ إياس أبػ مدعػد البرخؼ 
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 اذج ميَا:املطلب اخلامظ: ّصف اليطذ اخلطٔ٘ ّذكس من

 اعتسجت في تحقيق ىحا السخصػط عمى ندختيغ خصيتيغ: 

الشدخة األولى: وىي تمظ الشدخة الخصية التػي جعمتيػا األصػل ورمػدت ليػا 
بالخمد )أ(، وىي الشدػخة السػدعػة فػي السكتبػة األزىخيػة، فػي مجسػػع تحػت رقػع 

(، وتدػػػػػتقل ىػػػػػحه الشدػػػػػخة فػػػػػي ٕٖٛٚ( مجػػػػػاميع، ورقػػػػػع عػػػػػاـ )٘ٛٔٔخػػػػػاص )
( ثسانيػة ورقػات، ٛ( وقج كتبت بخػط الشدػخ وعػجد أوراقيػا )ٛ -ٔمغ ) السجسػع
، وتػػػػاريخ ندػػػػخيا ٕٔسػػػػع، ومدػػػػصختيا ٙٔ. ٘سػػػػع، وعخضػػػػيا ٖٕ. ٘وشػليػػػػا 
 ىػ.ٕٗٛٔ

الشدخة الثانية: وىي تمظ الشدخة التي رمدت ليا بالخمد)ب(، وىػي الشدػخة 
( مرػػػصمح حػػػجيث ٕٕٔالسػدعػػػة  فػػػي دار الكتػػػب السرػػػخية تحػػػت رقػػػع حفػػػع )

( تدػػػػعة ورقػػػػات، ٜ(، وعػػػػجد أوراقيػػػػا )ٖٓٔٙت عخبػػػػي، ورقػػػػع ميكػػػػخوفيمع )شمعػػػػ
 .ٕٔسع، ومدصختيا ٚٔسع، وعخضيا  ٖٕ. ٘وشػليا 
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 صْز املدطْطات

مغ  « في الرحيحيغالسؤتمف والسختمف »  مخصػط الغالؼ مغ
 "أ" الشدخة
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مغ  «في الرحيحيغ السؤتمف والسختمف » مخصػط  المػحة األولى مغ
 "أ"الشدخة
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مغ  «في الرحيحيغالسؤتمف والسختمف »  مخصػطالمػحة األخيخة مغ 
 "أ"الشدخة 
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مغ  « في الرحيحيغالسؤتمف والسختمف » الغالؼ مغ مخصػط 
  "ب"الشدخة
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مغ  «في الرحيحيغ السؤتمف والسختمف » المػحة األولى مغ مخصػط 
 الشدخة "ب"
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مغ  «الرحيحيغ فيالسؤتمف والسختمف » المػحة األخيخة مغ مخصػط 
 "ب"الشدخة 
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 الفضل الجاىٕ
 اليط احملكل 

 ّميَجٕ فٙ التخكٔل ما ٓلٕ :

( ندخُت الشدخة الخصية التي جعمتيا أصاًل وفق قػاعج اإلمالء ٔ)
                                   السعخوفة .                                                                                                         

الخصية األخخػ، وأثبتُّ الفخوؽ  ة( قابمُت بيغ الشدخة األصل والشدخٕ)
 .في الحاشية

 ( حققت الشز وفق السشيج العمسي الحؼ قعجه أئسة التحقيق.ٖ)
( ضبصُت ما يحتاج إلى ضبط، ووضعت عالمات التخقيع، وحجدت ٗ)

 لجسل.بجاية األسصخ ونيايتيا، ونياية ا
 (  إذا وقع ترحيف أو تحخيف في  بعس األلفاظ في السخصػط ٘)

فإني أثبت المفع الرػاب في صمب السخصػط بيغ معكػفتيغ وأضع المفع 
السرحف أو السحخؼ في الحاشية، مع ذكخ ما استشجت إليو في الترػيب 

 مغ السرادر والسخاجع إذا احتاج األمخ إلى ذلظ.
في صمب السخصػط إلى مرادرىا ( عدوت الشرػص السحكػرة ٙ)

 األصيمة.
( عمقت عمى ما يحتاج إلى تعميق، وعقبت عمى ما يحتاج إلى ٚ)

 تعقيب.
لسرادر التخاجع  ألعالـ والخواة الػارد ذكخىع في السخصػط عدوت ا (ٛ)

 األصيمة  
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( خخجت األحاديث مغ مرادرىا األصمية، فسا كاف مشيا في ٜ)
، وما كاف في غيخىا بيشت درجتو والحكع الرحيحيغ أو أحجىسا خخجتو فقط

 عميو بعج دراسة أسانيجه.
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 بطه اهلل السمحً السحٔه

 .رب العالسيغالحسج ، 
 .أجسعيغو وصحب وآلوعمى عمى سيجنا دمحم ى هللا وصم

 ّبعد
نرخ اليػريشي مغ شخح اإلماـ الشػوؼ عمى الفقيخ يحا فرل جسعو ف

 سذتبية الستكخرة في صحيحياألسساء المدمع في ضبط جسمة مغ  صحيح
حخوؼ السعجع، وأضاؼ إليو زيادة أخحىا مغ ورتبتو عمى  البخارؼ ومدمع،

 .الذخح السحكػر، ومغ القامػس وغيخىساتزابيف 
 :حسف األلف

، فإنو بسج اليسدة (1) كمو بزع اليسدة وفتح الباء، إال آبي المحع :أبٕ
ما ذبح عمى الشُُّرب  الباء، كاف ال يأكل المحع مصمقًا، أو خرػص وكدخ

                                                 

بػغ عبػج  صحابي مذػيػر، اسػسو عبػج هللا، آبي المحع الغفارؼ  ىػ آبي المحو ال فاجي: (ٔ)
 بػغ عبػج هللا عبػج هللا :ليػمػظ، وق: خمف بغ عبج السوقيلبغ غفار،  السمظ بغ عبج هللا

كػاف و بػغ عبػج ممػظ،  ل: عبج هللايبغ خمف، وق وقيل: الحػيخث بغ عبج هللا ،بغ مالظ
، شػػػػيج حشيشػػػػاً ال خػػػػالؼ أنػػػػو و  ،شػػػػخيفاً  شػػػػاعخاً مػػػػغ قػػػػجماء الرػػػػحابة وكبػػػػارىع، وكػػػػاف 

 بحلظ ألنو كاف ال يأكػل المحػع، وقيػل: آبي المحع، وقاؿ الديػشي: ُلقِّب واستذيج بيا 
ألنػػو مػػا كػػاف يأكػػل مػػا ذبػػح عمػػى األصػػشاـ، وقيػػل: لسػػا ضػػخب عبػػجه عمػػى دفػػع المحػػع 

 سسي بحلظ.
رقػػع  ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔتشطػػخ تخجستػػو فػػي: االسػػتيعاب فػػي معخفػػة األصػػحاب البػػغ عبػػج البػػخ 

،     و شػخح ٔرقػع  ٛٙٔ-ٚٙٔ/ٔالبغ حجػخ اإلصابة في تسييد الرحابة ، و ٖٚٔ
 .ٔٓٔ/ٖالديػشي عمى مدمع 
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لع يكغ لمخاوؼ أب ٌ محجث، وإال فيكػف أبي بفتح ، وىحا ما (3)(2)(1)لمزالـ
اليسدة وكدخ الباء مزافًا إلى ياء الستكمع، مثل أبي معاذ، ونرخ بغ عمي 

 .حجثشي أبي :الجيزسي وغيخىسا، فيقػؿ كل مشيع
، قج يذتبو بأبي مدعػد (4) اسسو عبج هللا :ابً مطعْد

، مغ البجرييغ، والسسيد بيشيسا (5)، واسسو عكبة بغ عسخو نرارؼ األ
، كسا (6)خيخؼ جالػصف باألنرارؼ، وأما أبػ مدعػد البرخؼ فيػ سعيج ال

  .يأتي في حخؼ الجيع
                                                 

 صشاـفي ب لم ( (ٔ

، وشػػخح الشػػػوؼ عمػػى مدػػمع ٖ٘ٚ/ٔيشطػػخ: مصػػالع األنػػػار عمػػى صػػحاح اآلثػػار البػػغ قخقػػػؿ  (ٕ)
 .ٛ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٗٓٔ/ٕ، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقغ ٜٖ/ٔ

، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٜٖ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٖ)
 .ٛ/ٔرؼ لمعيشي ، وعسجة القاٗٓٔ/ٕ

 ٜٜٗ-ٜٚٛ/ٖتشطػػخ تخجستػػو فػػي: االسػػتيعاب فػػي معخفػػة األصػػحاب البػػغ عبػػج البػػخ  (ٗ)
اإلصػػػابة فػػػي ، و ٕٖٛٔرقػػػع  ٖٚٛ-ٖٔٛ/ٖ، وأسػػػج الغابػػػة ال بػػػغ األثيػػػخ ٜ٘ٙٔرقػػػع 

 .ٜٓٚٗرقع ٕٔٓ-ٜٛٔ/ٗالبغ حجخ تسييد الرحابة 
-ٗٚٓٔ/ٖتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: االسػػػتيعاب فػػػي معخفػػػة األصػػػحاب البػػػغ عبػػػج البػػػخ  (٘)

اإلصػػػػابة فػػػػي ، و ٖٚٔٚرقػػػػع  ٘٘/ٗ، وأسػػػػج الغابػػػػة ال بػػػػغ األثيػػػػخ ٕٚٛٔرقػػػػع ٘ٚٓٔ
 .ٕٕٙ٘رقع  ٖٖٗ/ٗالبغ حجخ تسييد الرحابة 

، والجػػػػخح ٕٓ٘ٔرقػػػػع  ٚ٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٖتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: التػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ  (ٙ)
، ورجػػػػاؿ ٖٔ٘/ٙ، والثقػػػػات البػػػػغ حبػػػػاف ٔرقػػػػع  ٕ-ٔ/ٗوالتعػػػػجيل البػػػػغ أبػػػػي حػػػػاتع 

، ورجػػاؿ صػػحيح ٖ٘ٛرقػػع  ٕٕٛ-ٕٔٛ/ٔبخػػارؼ ألبػػي نرػػخ الكالبػػاذؼ صػػحيح ال
-ٖٖٛ/ٓٔ، وتيػػػحيب الكسػػػاؿ لمسػػػدؼ ٜٔ٘رقػػػع  ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٔمدػػػمع البػػػغ مشجػيػػػو 

 ٚ-٘/ٗ، وتيحيب التيحيب ٘٘ٛٔرقع  ٕٖٗ/ٔ، والكاشف لمحىبي ٕٕٓٗرقع  ٖٔٗ
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٖٕٕٚرقع  ٖٖٕ، وتقخيب التيحيب ص ٛرقع 
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، (1)ابغ أخي صفػاف بغ محخزخالج ج فيػ أما األثب :ج واألشجاألثب
الكاىل والطيخ، وأما  ج ما بيغثبج، والناتئ الثب :بج، وقيلثواألثبج عخيس ال

ىػ سبع وخسديغ  ٕٚ٘األشج فيػ عبج هللا بغ سعيج بغ حريغ تػفي سشة 
 (ىػٕٔٙ)سشة  يتػف ألف مدمسًا ؛(3)، قبل مدمع بأربع سشيغ(2) ومائتيغ

عذية األحج، ودفغ يػـ االثشيغ لخسذ بقيغ مغ رجب وعسخه خسذ وخسدػف 
ه سشة مائة وأربع وتدعيغ ػلجدابػر، وأما اإلماـ البخارؼ فسسشة، ومجفشو بشي

ولج  :ليمة عيج الفصخ؛ ولحا قيل (ىػ ٕٙ٘)في شػاؿ، ووفاتو سشة ىػ( ٜٗٔ)
 .في صجؽ ومات في نػر، وُدفغ بَخْخَتْشظ مغ قخػ سسخقشج

ِٓلٕ وخ كمو بفتح اليسدة وإسكاف السثشاة، وال يخد عميشا شيباف  :اأَل بغ َفخُّ
؛ ألنو لع يقع في صحيح مدمع (4)مي بزع اليسدة وبالسػحجة شيخ مدمعاألُب

                                                 

، والجػػخح والتعػػجيل البػػغ ٔ٘٘رقػػع ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٖفػػي: التػػاريخ الكبيػػخ لمبخػػارؼ تشطػػخ تخجستػػو  (ٔ)
، والكاشػف ٕٙٙٔرقػع ٚٓٔ-ٗٓٔ/ٛ، وتيحيب الكساؿ لمسػدؼ ٖٔ٘ٔرقع  ٜٖٖ/ٖأبي حاتع 
 .ٛٗٙٔرقع  ٜٛٔ، وتقخيب التيحيب البغ حجخ ص ٖٖٗٔرقع  ٖٙٙ/ٔلمحىبي 

، والثقػػات البػػغ ٕٖٗقػػع ر  ٖٚ/٘تشطػػخ تخجستػػو فػػي: الجػػخح والتعػػجيل البػػغ أبػػي حػػاتع  (ٕ)
، ٖٛ٘رقػػع  ٜٓٗ/ٔ، ورجػػاؿ صػػحيح البخػػارؼ ألبػػي نرػػخ الكالبػػاذؼ ٖ٘ٙ/ٛحبػػاف 

، وتيػػػػحيب الكسػػػػاؿ لمسػػػػدؼ ٕٜٚرقػػػػع  ٖ٘ٙ/ٔورجػػػػاؿ صػػػػحيح مدػػػػمع البػػػػغ مشجػيػػػػو 
، وتقخيػػػػػب ٔٔٗرقػػػػػع  ٖٕٚ-ٖٕٙ/٘، وتيػػػػػحيب التيػػػػػحيب ٖٖٖٓرقػػػػػع  ٖٓ-ٕٚ/٘ٔ

 ، وكالىسا البغ حجخ.ٖٖٗ٘رقع  ٖ٘ٓالتيحيب ص 
، وشػخح الشػػوؼ عمػػى ٕٖٛ/ٔشطػخ: مصػالع األنػػار عمػى صػحاح اآلثػار البػغ قخقػػؿ ي (ٖ)

 .ٜٔٔ، ٖٓٔ/ٕمدمع 
، ورجػػػاؿ ٕٙ٘ٔرقػػػع  ٖٚ٘/ٗتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: الجػػػخح والتعػػػجيل البػػػغ أبػػػي حػػػاتع  (ٗ)

-ٜٛ٘/ٕٔ، وتيػػحيب الكسػػاؿ لمسػػدؼ ٛ٘ٙرقػػع  ٖ٘ٓ/ٔصػػحيح مدػػمع البػػغ مشجػيػػو 
، وتقخيػػػب التيػػػحيب البػػػغ ٖٕٚٔرقػػػع  ٜٔٗ/ٔ، والكاشػػػف لمػػػحىبي ٕ٘ٛٚرقػػػع  ٔٓٙ

== 
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وخ، وكشيتو أبػ شيبة، (1)مشدػباً  ، وُيقاؿ لو شيباف بغ أبي شيبة، فاسع أبيو َفخُّ
مي فيػ ىاروف بغ يْ وىحا االسع أعجسي مسشػع مغ الرخؼ، وأما األَ 

 (3) .ميكاألَيْ  ، مغ شيػخ مدمع أيزاً (2)سعيج
عبج هللا بغ أبي  ، غيخ أبي أوفى والج(4) أبػ زرارة بغ أوفى :أّفٙ

 أوفى.

                                                                                                                                    
== 

 .ٖٕٗٛرقع  ٜٕٙحجخ ص 
، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٔٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٔ)

 .ٓٔ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٜٓٔ/ٕ
، والثقػػات البػػغ ٖٚٚرقػػع  ٜٔ/ٜتشطػػخ تخجستػػو فػػي: الجػػخح والتعػػجيل البػػغ أبػػي حػػاتع  (ٕ)

، وتيػػػحيب ٜٔٚٔرقػػػع  ٖٕٖ/ٕح مدػػػمع البػػػغ مشجػيػػو ، ورجػػػاؿ صػػحيٕٓٗ/ٜحبػػاف 
، ٜٜٓ٘رقػػػػع  ٜٕٖ/ٕ، والكاشػػػف لمػػػػحىبي ٘ٔ٘ٙرقػػػػع  ٕٜ-ٜٓ/ٖٓالكسػػػاؿ لمسػػػػدؼ 

 .ٖٕٓٚرقع  ٛٙ٘وتقخيب التيحيب البغ حجخ ص 
 .ٗٔٗ/ٔيشطخ: مصالع األنػار عمى صحاح اآلثار البغ قخقػؿ  (ٖ)
، والجػػػػخح ٔٙٗٔرقػػػػع  ٜٖٗ-ٖٛٗ/ٖتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: التػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ  (ٗ)

رقػػػػع  ٕٙٙ/ٗ، والثقػػػات البػػػػغ حبػػػاف ٕٕٚٚرقػػػػع  ٖٓٙ/ٖوالتعػػػجيل البػػػغ أبػػػػي حػػػاتع 
، وتيػحيب ٖٙٚرقػع  ٕ٘ٚ/ٔ، ورجاؿ صحيح البخارؼ ألبي نرػخ الكالبػاذؼ ٕٓ٘ٛ

رقػػػػع  ٖٓٗ-ٕٓٗ/ٔ، والكاشػػػػف لمػػػػحىبي ٜٚٚٔرقػػػػع  ٖٔٗ-ٜٖٖ/ٜالكسػػػػاؿ لمسػػػػدؼ 
رقع  ٕ٘ٔيب التيحيب ص ، وتقخ ٜٛ٘رقع  ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٖ، وتيحيب التيحيب ٖٔٙٔ
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٜٕٓٓ
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 :اءالباء ّالجحسف 
كيخ بغ كمو بزع الباء، وأضغ أف فتحيا مغ كالـ األتخاؾ، وبُ  :ُبكري
السكشى بأبي رشجيغ  يخوؼ عغ كخيب مػلى ابغ بباس ، (1)األشج 
 .اسع ابشو

بفتح السػحجة والسثشاة  ،(3)، وابغ عبيج(2)بي البختخؼ أبغ  :الَبِدَتسٖ
، بخالؼ (4)مغ البختخة، أؼ التبختخ، كسا في القامػس بيشيسا خاء معجسة

                                                 

، والجػػػخح والتعػػػجيل ٙٚٛٔرقػػػع  ٖٔٔ/ٕتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (ٔ)
، ورجػػػاؿ ٙٓٔ/ٙ، والثقػػػات البػػػغ حبػػػاف ٘ٛ٘ٔرقػػػع ٗٓٗ-ٖٓٗ/ٕالبػػػغ أبػػػي حػػػاتع 

، ورجػػػاؿ صػػػحيح ٕ٘ٔرقػػػع ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٔصػػػحيح البخػػػارؼ ألبػػػي نرػػػخ الكالبػػػاذؼ 
 ٕٙٗ-ٕٕٗ/ٗ، وتيػػػحيب الكسػػػاؿ لمسػػػدؼ ٘٘ٔرقػػػع  ٖٜ-ٕٜ/ٔشجػيػػػو مدػػػمع البػػػغ م

 ٖٜٗ-ٜٔٗ/ٔ، وتيػػحيب التيػػػحيب ٗٗٙرقػػع  ٕ٘ٚ/ٔ، والكاشػػف لمػػػحىبي ٘ٙٚرقػػع 
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٓٙٚرقع  ٕٛٔ، وتقخيب التيحيب ص ٜٛٓرقع 

، والثقػات البػغ حبػػاف ٜٓٙٔرقػع  ٖٚٔ/ٕتشطػخ تخجستػو فػي: التػاريخ الكبيػػخ لمبخػارؼ  (ٕ)
رقع  ٕٗٙ/ٔ، والكاشف لمحىبي ٖٗٙرقع  ٕٗ-ٕٕ/ٗوتيحيب الكساؿ لمسدؼ  ،ٛٚ/ٗ

رقػػع  ٕٓٔ، وتقخيػػب التيػػحيب ص ٛٚٚرقػػع  ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٔ، وتيػػحيب التيػػحيب ٓٗ٘
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٔٗٙ

، والسجػخوحيغ ٓٓٚٔرقػع  ٕٚٗ/ٕتشطخ تخجستو في: الجخح والتعجيل البغ أبػي حػاتع  (ٖ)
، والكاشػف ٗٗٙرقػع  ٕٙ-ٕٗ/ٗكساؿ لمسدؼ ، وتيحيب الٖٕٓ-ٕٕٓ/ٔالبغ حباف 
، وتقخيػػػػب ٜٚٚرقػػػػع  ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٔ، وتيػػػػحيب التيػػػػحيب ٔٗ٘رقػػػػع  ٕٗٙ/ٔلمػػػػحىبي 

 ، وكالىسا البغ حجخ.ٕٗٙرقع  ٕٓٔالتيحيب ص 
 .ٖٚٗيشطخ: القامػس السحيط لمفيخوزآبادؼ ص  (ٗ)
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، ندبة إلى ميسمةفإنو بزع السػحجة والسثشاة بيشيسا ، (1)تخؼ الذاعخ ُبحال
 .ججه مغ بشي شيء

، بفتح الباء والداؼ،  (2)األسمسي، اسسو نزمة بغ عبيج :أبْ َبِسَشٗ
ودالو  ، فإنو بزع الباء(3) بخالؼ أبػ ُبخدة األشعخؼ بغ أبي مػسى

 (4) .ميسمة، وكحا أبػ ُبخدة األنرارؼ 
 ، (5)أبػػػػػػػا معذػػػػػػػخ البػػػػػػػخَّاء :كمػػػػػػػو مخفػػػػػػػف الػػػػػػػخاء، إال اثشػػػػػػػيغ :الَبرررررررَساء

 
                                                 

، وتػػػػاريخ بغػػػػجاد لمخصيػػػػب ٕٓ٘تشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: معجػػػػع الذػػػػعخاء لمسخزبػػػػاني ص  (ٔ)
 .ٕٛٗٚرقع  ٖٖٚ/ٙٔلبغجادؼ ا

رقػػع  ٜ٘ٗٔ/ٗتشطػػخ تخجستػػو فػػي: االسػػتيعاب فػػي معخفػػة األصػػحاب البػػغ عبػػج البػػخ  (ٕ)
اإلصػػػابة فػػػي تسييػػػد ، و ٕٙٚ٘رقػػػع  ٜٕ-ٕٛ/ٙ، وأسػػػج الغابػػػة ال بػػػغ األثيػػػخ ٜٕٓٙ

 .ٖٚٚٛرقع  ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٙالبغ حجخ الرحابة 
رقػػػع ٛٓٙٔ/ٗالبػػػخ  تشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: االسػػػتيعاب فػػػي معخفػػػة األصػػػحاب البػػػغ عبػػػج (ٖ)

اإلصػػػػػابة فػػػػػي تسييػػػػػد ، و ٕٕ٘ٚرقػػػػػع  ٖ٘ٔ/ٖ، وأسػػػػػج الغابػػػػػة ال بػػػػػغ األثيػػػػػخ ٕٛٙٛ
 .ٛٔٛٚرقع  ٕٙ/ٙالبغ حجخ الرحابة 

رقػػع  ٖ٘٘ٔ/ٗتشطػػخ تخجستػػو فػػي: االسػػتيعاب فػػي معخفػػة األصػػحاب البػػغ عبػػج البػػخ  (ٗ)
اإلصػػػػػابة فػػػػػي تسييػػػػػد ، و ٜٖٖ٘رقػػػػػع  ٖٛ٘/٘، وأسػػػػػج الغابػػػػػة ال بػػػػػغ األثيػػػػػخ ٕٓٚٙ
 .ٕٜٔٙرقع  ٕٖ-ٖٔ/ٚالبغ حجخ ة الرحاب

، والجػػػخح والتعػػػجيل ٕٖٔٗرقػػػع  ٖ٘ٛ/ٛتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (٘)
، ٖٛٙ-ٖٚٙ/ٚ، والثقػػػػات البػػػػغ حبػػػػاف ٜٙٛرقػػػػع  ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٜالبػػػػغ أبػػػػي حػػػػاتع 

، ورجػاؿ صػحيح ٕٖٚٔرقػع  ٗٔٛ/ٕورجاؿ صحيح البخارؼ ألبػي نرػخ الكالبػاذؼ 
 ٜٚٗ-ٚٚٗ/ٕٖ، وتيػػػحيب الكسػػػاؿ لمسػػػدؼ ٜٚٔٔع رقػػػ ٖٙٚ/ٕمدػػػمع البػػػغ مشجػيػػػو 

-ٜٕٗ/ٔٔ، وتيػػحيب التيػػػحيب ٛ٘ٗٙرقػػع  ٔٓٗ/ٕ، والكاشػػف لمػػػحىبي ٘ٙٔٚرقػػع 
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٜٗٛٚرقع  ٕٔٙ، وتقخيب التيحيب ص ٖٙٛرقع  ٖٓٗ
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 (2) .، فبالتذجيج، وكمو مسجود(1)وأبا العالية البخَّاء
كمػػو بسػحػػجة مكدػػػرة وشػػيغ معجسػػة، إال أربعػػة فبالزػػع والسيسمػػة،  :ِبِػررس

 ، (4)، وُبدػػػػػػػخ بػػػػػػػغ سػػػػػػػعيج(3) عبػػػػػػػج هللا بػػػػػػػغ ُبْدػػػػػػػخ، الرػػػػػػػحابي :وىػػػػػػػع
 
 

                                                 

، والجػػػػخح ٕٔٗٔرقػػػػع  ٖٙٙ-ٖ٘ٙ/ٖتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: التػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ  (ٔ)
، ورجػػاؿ صػػحيح البخػػارؼ ألبػػي ٕٙٗٗرقػػع  ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٖ والتعػػجيل البػػغ أبػػي حػػاتع

رقػع  ٕٕٔ/ٔ، ورجاؿ صحيح مدمع البغ مشجػيو ٖٓٙرقع  ٕ٘ٙ/ٔنرخ الكالباذؼ 
، وتيػػػػػػػػحيب التيػػػػػػػػحيب ٕٙٗٚرقػػػػػػػػع  ٕٔ-ٔٔ/ٖٗ، وتيػػػػػػػػحيب الكسػػػػػػػػاؿ لمسػػػػػػػػدؼ ٘ٚٗ
، وكالىسػا البػغ ٜٚٔٛرقػع  ٖ٘ٙ، وتقخيب التيػحيب ص ٗٛٙرقع  ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٕٔ

 حجخ.
، وشػخح الشػػوؼ ٖٚ٘/ٔمصالع األنػار عمى صحاح اآلثار البغ قخقػػؿ يشطخ: يشطخ:  (ٕ)

، وعسػػجة ٗٓٔ/ٕ، والتػضػػيح لذػػخح الجػػامع الرػػحيح البػػغ السمقػػغ ٜٖ/ٔعمػػى مدػػمع 
 .ٛ/ٔالقارؼ لمعيشي 

رقػػػع  ٗٚٛ/ٖتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: االسػػػتيعاب فػػػي معخفػػػة األصػػػحاب البػػػغ عبػػػج البػػػخ  (ٖ)
اإلصػػابة فػػي تسييػػد ، و ٕٓٗٛرقػػع  ٚٛٔ-ٙٛٔ/ٖ، وأسػػج الغابػػة البػػغ األثيػػخ ٖٛٗٔ

 .ٖٛ٘ٗرقع  ٕٕ/ٗالبغ حجخ الرحابة 
، ومعخفػػػػة ٜٗٔٔرقػػػػع  ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٕتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: التػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ  (ٗ)

رقػػػع  ٖٕٗ/ٕ، والجػػػخح والتعػػػجيل البػػػغ أبػػػي حػػػاتع ٓ٘ٔرقػػػع  ٕ٘ٗ/ٔالثقػػػات لمعجمػػػي 
 ٜٙ/ٔشجػيػو ، ورجػاؿ صػحيح مدػمع البػغ مٜٚ-ٛٚ/ٗ، والثقات البغ حباف ٓٛٙٔ
، وتيػػػػػػػحيب التيػػػػػػػحيب ٛٙٙرقػػػػػػػع  ٘ٚ-ٕٚ/ٗ، وتيػػػػػػػحيب الكسػػػػػػػاؿ لمسػػػػػػػدؼ ٖٙٔرقػػػػػػػع 
، وكالىسػػػػا البػػػػغ ٙٙٙرقػػػػع  ٕٕٔ، وتقخيػػػػب التيػػػػحيب ص ٗٓٛرقػػػػع  ٖٛٗ-ٖٚٗ/ٔ

 حجخ.
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ىػػػػػػػحا األخيػػػػػػػخ  :، وقيػػػػػػػل(2)، وُبدػػػػػػػخ بػػػػػػػغ مْحَجػػػػػػػغ(1)وُبدػػػػػػػخ بػػػػػػػغ عبيػػػػػػػج هللا
، فيكػػػػػػف (4)وفػػػػػي الجػػػػامع الرػػػػغيخ ُبدػػػػػخ بػػػػغ أرشػػػػأة :، قمػػػػت(3)بالسعجسػػػػة

(5) 
كمػػو بسػحػػجة مفتػحػػة ومعجسػػة مكدػػػرة، إال اثشػػيغ فبالزػػع وفػػتح  :َبِػررري

 ، (6)ُبَذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيخ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب :الذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ مرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغخًاف وىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

                                                 

، ومعخفػػػػة الثقػػػػات ٜٙٔٔرقػػػػع  ٕٗٔ/ٕتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: التػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ  (ٔ)
، ٔٛٙٔرقػػع  ٖٕٗ/ٕبػػي حػػاتع ، والجػػخح والتعػػجيل البػػغ أٔ٘ٔرقػػع  ٕ٘ٗ/ٔلمعجمػػي 

، وتقخيػب ٜٙٙرقػع  ٚٚ-٘ٚ/ٗ، وتيػحيب الكسػاؿ لمسػدؼ ٜٓٔ/ٙوالثقات البغ حباف 
 .ٚٙٙرقع  ٕٕٔالتيحيب البغ حجخ ص 

، والجػػػخح والتعػػػجيل ٜ٘ٔٔرقػػػع  ٕٗٔ/ٕتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (ٕ)
، والكاشػػف ٜٚ/ٗ، والثقػػات البػػغ حبػػاف ٕٛٙٔرقػػع  ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٕالبػػغ أبػػي حػػاتع 

، وتقخيػػػػب ٙٓٛرقػػػػع  ٜٖٗ-ٖٛٗ/ٔ، وتيػػػػحيب التيػػػػحيب ٖٙ٘رقػػػػع  ٕٙٙ/ٔلمػػػػحىبي 
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٛٙٙرقع  ٕٕٔالتيحيب ص 

، والتػضػيح لذػخح الجػامع الرػحيح البػغ ٓٗ-ٜٖ/ٔيشطخ: شػخح الشػػوؼ عمػى مدػمع  (ٖ)
 .٘ٓٔ/ٕالسمقغ 

 ٙٙٔ-ٚ٘ٔ/ٔالبػػخ تشطػػخ تخجستػػو فػػي: االسػػتيعاب فػػي معخفػػة األصػػحاب البػػغ عبػػج  (ٗ)
اإلصػػابة فػػي تسييػػد ، و ٙٓٗرقػػع  ٕ٘ٚ-ٖٕٚ/ٔ، وأسػػج الغابػػة البػػغ األثيػػخ ٗٚٔرقػػع 

 .ٕٗٙرقع  ٕٕٗ -ٕٔٗ/ٔالبغ حجخ الرحابة 
 .ٙ٘ٗٔرقع  ٜٛغيخ لمديػشي ص ريشطخ: الجامع ال (٘)
، ومعخفػػػػة الثقػػػػات ٜٗٗٔرقػػػػع  ٕٖٔ/ٕتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: التػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ  (ٙ)

، ٔٗ٘ٔرقػػع  ٜٖ٘/ٕ، والجػػخح والتعػػجيل البػػغ أبػػي حػػاتع ٙٙٔقػػع ر  ٕٓ٘/ٔلمعجمػػي 
 ٚٔٔ/ٔ، ورجػاؿ صػػحيح البخػػارؼ ألبػي نرػػخ الكالبػػاذؼ ٖٚ/ٗوالثقػات البػػغ حبػػاف 

 ٕٚٗ-ٔٚٗ/ٔ، وتيػحيب التيػحيب ٚٛٔ-ٗٛٔ/ٗ، وتيحيب الكسػاؿ لمسػدؼ ٔٗٔرقع 
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٜٕٚرقع  ٕٙٔ، وتقخيب التيحيب ص ٖٚٛرقع 
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، وإال ثالثػًا فبسثشػاة مزػسػمة وسػيغ ميسمػة مفتػحػة، وىػػ (1)وُبَذْيخ بغ يدػار
ُنَدْيخ بزػع الشػػف  غ بغصَ ُأسيخ، وإال رابعًا وىػ قَ  :اؿ، وُيق(2)ُيَديخ بغ عسخو
 (4) ، والقاؼ والصاء مفتػحتاف.(3)وفتح السيسمة

 كمػػػػػو بالسػحػػػػػجة مفتػحػػػػػة أو مكدػػػػػػرة ندػػػػػبة إلػػػػػى البرػػػػػخة،  :البضرررررسٖ
 

                                                 

، والثقػات البػغ ٜ٘ٗٔرقػع  ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕستو في: التػاريخ الكبيػخ لمبخػارؼ تشطخ تخج (ٔ)
، ٕٗٔرقػػػع  ٚٔٔ/ٔ، ورجػػػاؿ صػػػحيح البخػػػارؼ ألبػػػي نرػػػخ الكالبػػػاذؼ ٖٚ/ٗحبػػػاف 

، وتيػػػػػحيب الكسػػػػػاؿ لمسػػػػػدؼ ٚٗٔرقػػػػػع  ٜٛ/ٔورجػػػػػاؿ صػػػػػحيح مدػػػػػمع البػػػػػغ مشجػيػػػػػو 
، وتقخيػػػب التيػػػحيب ٗٚٛرقػػػع  ٕٚٗ/ٔ، وتيػػػحيب التيػػػحيب ٖٗٚرقػػػع  ٛٛٔ-ٚٛٔ/ٗ

 ، وكالىسا البغ حجخ.ٖٓٚرقع  ٕٙٔص 
، والجػػػخح والتعػػػجيل ٖ٘ٙ٘رقػػػع  ٕٕٗ/ٛتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (ٕ)

، ورجػػاؿ صػػحيح ٚ٘٘/٘، والثقػػات البػػغ حبػػاف ٕٖٚٔرقػػع  ٖٛٓ/ٜالبػػغ أبػػي حػػاتع 
، ورجػػػاؿ صػػػحيح مدػػػمع البػػػغ ٜٖٗٔرقػػػع  ٕٗٛ/ٕالبخػػػارؼ ألبػػػي نرػػػخ الكالبػػػاذؼ 

، ٜٚٓٚرقػػػػع  ٖ٘ٓ-ٕٖٓ/ٕٖوتيػػػػحيب الكسػػػػاؿ لمسػػػػدؼ  ،ٖٔٔرقػػػػع  ٙٚ/ٔمشجػيػػػػو 
رقػػػػػػع  ٚٓٙ، وتقخيػػػػػػب التيػػػػػػحيب ص ٖٛٚرقػػػػػػع  ٜٖٚ-ٖٛٚ/ٔٔوتيػػػػػػحيب التيػػػػػػحيب 

 ، وكالىسا البغ حجخ.ٛٓٛٚ
، والثقػات البػغ ٚٚٚرقػع  ٖٛٔ/ٚتشطخ تخجستو فػي: الجػخح والتعػجيل البػغ أبػي حػاتع  (ٖ)

، ٖٓٗٔرقػػع  ٕٔٔ، وتدػػسية مػػغ أخػػخجيع البخػػارؼ ومدػػمع لمحػػاكع ص ٕٕ/ٜحبػػاف 
رقػع  ٖٛٔ/ٕ، والكاشػف لمػحىبي ٙٛٛٗرقػع  ٕٔٙ-ٚٔٙ/ٖٕوتيحيب الكساؿ لمسػدؼ 

رقع  ٙ٘ٗ، وتقخيب التيحيب ص ٜٚٙرقع  ٖٖٛ-ٕٖٛ/ٛ، وتيحيب التيحيب ٚٛ٘ٗ
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٙ٘٘٘

، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٓٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٗ)
 .ٜ/ٔالقارؼ لمعيشي ، وعسجة ٘ٓٔ/ٕالسمقغ 
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، (2)، وعبػػػػج الػاحػػػػج الشرػػػػخؼ (1)بػػػػغ أوس بػػػػغ الحػػػػجثاف الشرػػػػخؼ  إال مالػػػػظ
 (4) .فبالشػف ، (3)وسالسًا مػلى الشرخييغ

، فبالسثشػاة (5)كمو بالسثمثػة إال أبػا يعمػي دمحم بػغ الرػمت التَّػػَّزؼ  :زِْٖالجَّ
ز أو تػَّج بمج بفػارس، ،(6)والػاو مذجدتيغ وبالداؼ  وُيقاؿ فيو َتػَّجي ندبة إلى تػَّ

 بفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارس، 

                                                 

 - ٖٙٗٔ/ٖتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: االسػػػتيعاب فػػػي معخفػػػة األصػػػحاب البػػػغ عبػػػج البػػػخ  (ٔ)
رقػع  ٕٙ٘ - ٕ٘٘/٘، واإلصابة في تسييد الرحابة البغ حجػخ ٖٕٕ٘رقع  ٖٚٗٔ
ٚٙٔٔ. 

، والثقػػات البػػغ ٘ٔٔرقػػع  ٕٕ/ٙتشطػػخ تخجستػػو فػػي: الجػػخح والتعػػجيل البػػغ أبػػي حػػاتع  (ٕ)
 .ٖٖٚٛرقع  ٔٔٗ/ٕسغشي في الزعفاء لمحىبي ، والٕٛٔ-ٕٚٔ/٘حباف 

-ٜٓٔ/ٗالتاريخ الكبيخ لمبخارؼ تشطخ تخجستو في: ، سالع بغ سبالف بغ عبج هللاىػ  (ٖ)
، والجػػخح والتعػػجيل البػػغ أبػػي ٘ٗ٘رقػػع  ٕٖٛ/ٔ، والثقػػات لمعجمػػي ٖٕٙٔرقػػع  ٓٔٔ
، وتيحيب الكساؿ لمسػدؼ ٖٛٓ-ٖٚٓ/ٗ، والثقات البغ حباف ٜٛٚرقع  ٗٛٔ/ٗحاتع 
، وتقخيػػب ٛٓٛرقػػع  ٜٖٗ-ٖٛٗ/ٖ، وتيػػحيب التيػػحيب ٕٓ٘ٔرقػػع  ٙ٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٓٔ

 وكالىسا البغ حجخ. ٕٚٚٔرقع  ٕٕٙالتيحيب ص 
، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٔٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٗ)

 .ٓٔ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٓٔٔ/ٕ
، والجػخح والتعػجيل البػغ ٖٙٗرقػع  ٛٔٔ/ٔتشطخ تخجستو في: التاريخ الكبيػخ لمبخػارؼ  (٘)

، ورجػاؿ صػحيح البخػارؼ ٕٛ/ٜ، والثقػات البػغ حبػاف ٛٙ٘ٔرقع  ٜٕٛ/ٚأبي حاتع 
 ٕٓٗ-ٓٓٗ/ٕ٘، وتيحيب الكسػاؿ لمسػدؼ ٓ٘ٓٔرقع  ٗ٘ٙ/ٕألبي نرخ الكالباذؼ 

-ٖٖٕ/ٜ، وتيػػػػحيب التيػػػػحيب ٜ٘ٔٗرقػػػػع  ٕٛٔ/ٕ، والكاشػػػػف لمػػػػحىبي ٖٖٓ٘رقػػػػع 
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٜٔٚ٘رقع  ٗٛٗيب ص ، وتقخيب التيحٖٓٚرقع  ٖٕٗ

، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٔٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٙ)
 .ٓٔ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٓٔٔ/ٕالسمقغ 
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 (2) .، وفي تقػيع البالد(1)ه في األندابكسا ذكخ 

 :حسف اجلٔه ّاحلاء ّاخلاء
بزع الجيع وفتح الخاء، وىػ سعيج الُجَخيخؼ، ندبة إلى ُجخيخ  :اجُلسٓسٖ

مرغخًا، وىػ ُجخيخ بغ بباد، بصغ مغ بكخ بغ وائل، وىػ سعيج بغ إياس 
بة، ، مسغ يخوؼ عشو شع(4)الُجَخيخؼ بباس ، وكحا (3)أبػ مدعػد البرخؼ 

 (6) .، شيخ الذيخيغ، فبالحاء السيسمة(5)وأما يحيى بغ بذخ الحخيخؼ 
، وأبا َحِخيد بغ (7)كمو بالجيع والخاء السكخرة، إال َحِخيد بغ عثساف :جسٓس

بغ عبج هللا بغ الحديغ الخاوؼ عػغ عكخمػة، فبالحػاء السيسمػة السفتػحػة والػداؼ 

                                                 

 .ٗٓٔ/ٖيشطخ: األنداب لمدسعاني  (ٔ)
 .ٛ٘/ٕيشطخ: معجع البمجاف لمحسػؼ  (ٕ)
  حخؼ األلف :يشطخ (ٖ)
، والجػػخح والتعػػجيل البػػغ أبػػي ٜرقػػع  ٗ/ٚالتػػاريخ الكبيػػخ لمبخػػارؼ  تشطػػخ تخجستػػو فػػي: (ٗ)

، ورجاؿ صحيح مدمع ٕ٘ٚ/ٚ، والثقات البغ حباف ٕٙٔٔرقع  ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٙحاتع 
رقػػػػػع  ٜٖٕ-ٖٕٛ/ٗٔ، وتيػػػػػحيب الكسػػػػػاؿ لمسػػػػػدؼ ٗ٘ٔٔرقػػػػػع  ٔٙ/ٕالبػػػػػغ مشجػيػػػػػو 

رقػػػػػع  ٕ٘ٔ/٘، وتيػػػػػحيب التيػػػػػحيب ٕٚٓٙرقػػػػػع  ٖٙ٘/ٔ، والكاشػػػػػف لمػػػػػحىبي ٖٖٗٔ
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٕٖٛٔرقع  ٖٜٕتقخيب التيحيب ص ، و ٜٕٔ

، والثقػات البػغ ٗ٘٘رقػع  ٖٔٔ/ٜتشطخ تخجستو فػي: الجػخح والتعػجيل البػغ أبػي حػاتع  (٘)
، والكاشػػػػػف ٜٗٚٙرقػػػػػع  ٕٗٗ-ٕٕٗ/ٖٔ، وتيػػػػػحيب الكسػػػػػاؿ لمسػػػػػدؼ ٜٕ٘/ٜحبػػػػػاف 
، وتقخيػػػػػػب ٖٚٔرقػػػػػػع  ٜٛٔ/ٔٔ، وتيػػػػػػحيب التيػػػػػػحيب ٜٖٔٙرقػػػػػػع  ٕٖٙ/ٕلمػػػػػػحىبي 

 ، وكالىسا البغ حجخ.ٖٔ٘ٚرقع  ٛٛ٘ التيحيب ص
 .ٔٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٙ)
، والجخح والتعجيل ٖٙ٘رقع  ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٖتشطخ تخجستو في: التاريخ الكبيخ لمبخارؼ  (ٚ)

== 
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غ حػػػجيخ، ووالػػػج زيػػػج عسػػػخاف بػػػفػػػي أخػػػخه، ويقاربػػػو حػػػجيخ بالحػػػاء والػػػجاؿ، والػػػج 
 (1).وزياد

ليذ في الرحيحيغ جسخة، وأبػ جسخة بالجيع والخاء، إال  :أبْ مجسٗ
، ويخوؼ عغ ابغ بباس (2)نرخ بغ عسخاف بغ عاصع الزبعي البرخؼ 

وفييسا أبػ حسدة بالحاء والداؼ، واسسو عسخاف بغ أبي عصا القراب، ، 
يثًا واحجًا ذكخ فيو حجأؼ بياع القرب، الػاسصي، روػ عغ ابغ بباس 

 إليو ابغ بباس  ، وإرساؿ الشبي معاوية بغ أبي سفياف 
وتأخخه واعتحاره، وىشاؾ رواة آخخوف يقاؿ ليع أبػ حسدة، فإف شعبة روػ عغ 

أبػ حسدة، بالحاء  :ع، وكميع ُيقاؿ ليسبعة كميع يخووف عغ ابغ بباس 
خؽ بيشيع ُيجرؾ بأف شعبة والداؼ، إال أبا جسخة نرخ بغ عسخاف، فبالجيع، والف

، فيػ بالجيع، وىػ عغ أبي جسخة عغ ابغ بباس  :إذا أشمق وقاؿ

                                                                                                                                    
== 

 ٔٛ٘-ٛٙ٘/٘، وتيحيب الكساؿ لمسػدؼ ٕٛٛٔرقع  ٜٕٛ/ٖوالتعجيل البغ أبي حاتع 
 ٕٔٗ-ٖٕٚ/ٕتيػحيب ، وتيػحيب الٜٙٛرقػع  ٜٖٔ/ٔ، والكاشف لمػحىبي ٘ٚٔٔرقع 
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٗٛٔٔرقع  ٙ٘ٔ، وتقخيب التيحيب ص ٖٙٗرقع 

، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٓٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٔ)
 .ٜ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٘ٓٔ/ٕ

 ، والجػػػخح والتعػػػجيلٖٕ٘ٛرقػػػع  ٚٔٗ/ٙتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (ٕ)
، ورجػػاؿ صػػحيح ٙٚٗ/٘، والثقػػات البػػغ حبػػاف ٖٕٓٔرقػػع  ٘ٙٗ/ٛالبػػغ أبػػي حػػاتع 

، ورجػػػاؿ صػػػحيح مدػػػمع ٕ٘٘ٔرقػػػع  ٓ٘ٚ-ٜٗٚ/ٕالبخػػػارؼ ألبػػػي نرػػػخ الكالبػػػاذؼ 
رقػػػػع  ٖ٘ٙ-ٕٖٙ/ٜٕ، وتيػػػػحيب الكسػػػػاؿ لمسػػػػدؼ ٘ٓٚٔرقػػػػع  ٕ٘ٛ/ٕالبػػػػغ مشجػيػػػػو 

، وتقخيػػػب التيػػػحيب البػػػغ حجػػػخ ص ٕٔٛ٘رقػػػع  ٜٖٔ/ٕ، والكاشػػػف لمػػػحىبي ٛٓٗٙ
 .ٕٕٔٚرقع  ٔٙ٘
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قالو الشػوؼ رحسو هللا ذا روػ عغ غيخه ذكخ اسسو وندبو، إنرخ السحكػر، و 
 (1) .تعالى

وججَت أبا ُحخة فتطغ أنو ترحيف أبي جسخة، وليذ كحلظ، فإف وربسا ]
اسسو واصل بغ عبج الخحسغ البرخؼ، أبا ُحخة بالحاء السيسمة السزسػمة 

يخوؼ عغ الحدغ وابغ سيخيغ وغيخىسا، كسا نقمو الديػشي في شخحو عمى 
     (4)(3) .[عغ كتاب اإلكساؿ البغ ماكػال ،(2)مدمع

بالجيع والخاء مرغخًا، اسسو عبج السمظ بغ عبج العديد بغ  :ابً ُجسٓج
، عبج العديد  ، أوؿ َمْغ صشَّف في الحجيث بأمخ عسخ بغ(5)ُجخيج

والجاؿ ميسمة  فبالحاء السعجسة مفتػحة ،(6)وأما َخجيج والج رافع بغ َخجيج

                                                 

 .ٔٛٔ-ٓٛٔ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٔ)
 .ٖٖٚ/ٕيشطخ: الجيباج عمى صحيح مدمع بغ الحجاج لمديػشي  (ٕ)
 .ٖٗٗ/ٕيشطخ: اإلكساؿ البغ ماكػال  (ٖ)
  ( ما بيغ السعقػفتيغ ساقط مغ ب .(ٗ

، والجػػػػخح ٖٖٚٔرقػػػػع  ٖٕٗ-ٕٕٗ/٘التػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ تخجستػػػػو فػػػػي:  ختشطػػػػ (٘)
-ٖٜ/ٚ، والثقػػات البػػغ حبػػاف ٚٛٙٔرقػػع  ٖٛ٘-ٖٙ٘/٘لتعػػجيل البػػغ أبػػي حػػاتع وا
، ٖٓٚرقػػػػع  ٓٛٗ-ٜٚٗ/ٕ، ورجػػػػاؿ صػػػػحيح البخػػػػارؼ ألبػػػػي نرػػػػخ الكالبػػػػاذؼ ٜٗ

تيػحيب الكسػاؿ لمسػدؼ ، و ٕٜٛرقع  ٖٛٗ-ٖٚٗ/ٔورجاؿ صحيح مدمع البغ مشجػيو 
، وتيػػػػػػحيب ٖٔٙٗرقػػػػػػع  ٙٙٙ/ٔوالكاشػػػػػػف لمػػػػػػحىبي ، ٜٖٖ٘رقػػػػػػع  ٖٗ٘-ٖٖٛ/ٛٔ

، ٖٜٔٗرقػػػػػػػػع  ٖٖٙوتقخيػػػػػػػػب التيػػػػػػػػحيب ص ، ٛ٘ٚرقػػػػػػػػع  ٙٓٗ-ٕٓٗ/ٙيب التيػػػػػػػػح
 .وكالىسا البغ حجخ

 ٓٛٗ-ٜٚٗ/ٕتشطػػخ تخجستػػو فػػي: االسػػتيعاب فػػي معخفػػة األصػػحاب البػػغ عبػػج البػػخ  (ٙ)
  .ٕٖٕ٘رقع  ٖٗٙ-ٕٖٙ/ٕ، واإلصابة في تسييد الرحابة البغ حجخ ٕٚٚرقع 
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فبالسيسمة مرغخًا، وكحا  (1)والج معاوية بغ ُحجيج  ،مكدػرة، بخالؼ ُحجيج
خالؼ َخجيج بغ ب، فيػ بالسيسمة، (2)الرحابيشباث ُحجيج بغ سالمة أبػ 

، ولع يذيج بجرًا، فإنو بالسعجسة ، وىػ مسغ شيج العكبة(3)سالمة الَبَمػؼ 
ميخ، الجج األعمى لدسخة بغ أمفتػحة، وىشاؾ اسع رابع، وىػ َحِخيج بػزف 

 (5) .، فإنو بالحاء والخاء السيسمتيغ(4)ُجشجب
 .كمو بزع الجيع وسكػف العيغ :اجُلِعفٕ

، قخشػي عػجوؼ، وأمػا (6)بفتح الجيع، اسسو عامخ بػغ ححيفػة :أبْ اجَلَه
، فيػػػػ (7)رػػغخًا، واسػػػسو عبػػج هللا بػػػغ الحػػارث بػػػغ الرػػسةع ميوأمػػا أبػػػ اُلجيػػػ

                                                 

  ٗٔٗٔ-ٖٔٗٔ/ٖبغ عبج البخ تشطخ تخجستو في: االستيعاب في معخفة األصحاب ال (ٔ)
 .ٜٓٛٗرقع  ٜٛٔ/٘أسج الغابة بغ األثيخ ، و ٕٖٕٗرقع 

 .ٚٓٚ-ٙٓٚ/ٕاالستيعاب في معخفة األصحاب البغ عبج البخ تشطخ تخجستو في:  (ٕ)
 ٓٙٗ-ٜ٘ٗ/ٕاالسػػتيعاب فػػي معخفػػة األصػػحاب البػػغ عبػػج البػػخ تشطػػخ تخجستػػو فػػي:  (ٖ)

واإلصػػػػابة فػػػػي تسييػػػػد ، ٕٙٗٔع رقػػػػ ٜ٘ٔ/ٕوأسػػػػج الغابػػػػة البػػػػغ األثيػػػػخ ، ٜ٘ٙرقػػػػع 
 .ٖٕٕٙرقع  ٖٕٓ/ٕالرحابة البغ حجخ 

اإلصػابة فػي تسييػد ، و ٕٕٕٗرقػع  ٗ٘٘/ٕتشطخ تخجستو في: أسج الغابػة البػغ األثيػخ  (ٗ)
 .ٖٛٛٗرقع  ٓ٘ٔ/ٖالبغ حجخ الرحابة 

 .ٓٓٗ-ٜٖٙ/ٕ، واإلكساؿ البغ ماكػال ٛٔٙ/ٕيشطخ: السؤتمف والسختمف لمجارقصشي  (٘)
ٗٓٓ. 

 ٕٗٙٔ-ٖٕٙٔ/ٗجستو في: االستيعاب في معخفة األصحاب البغ عبج البخ تشطخ تخ  (ٙ)
اإلصػػػابة فػػػي ، و ٜٕٔٙرقػػػع  ٚٔٔ/ٖ، وأسػػػج الغابػػػة البػػػغ األثيػػػخ ٜٜٕٛرقػػػع  ٕٗٙٔ

 .ٜٖٙٗرقع  ٛٙٗ/ٖالبغ حجخ تسييد الرحابة 
 ٕ٘ٙٔ-ٕٗٙٔ/ٗتشطخ تخجستو في: االستيعاب في معخفة األصحاب البغ عبج البخ  (ٚ)

اإلصػػػػابة فػػػػي ، و ٕٛٚ٘رقػػػػع  ٛ٘/ٙة البػػػػغ األثيػػػػخ ، وأسػػػػج الغابػػػػٜٕٓٓرقػػػػع  ٕ٘ٙٔ
== 
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]أبػػػػحخة : بزػػػع الحػػػاء السيسمػػػة وتذػػػجيج الػػػخاء اسػػػسو  .نجػػػارؼ، مػػػغ األنرػػػار
 [.واصػػل بػػغ عبػػج الػػخحسغ البرػػخؼ  يػػخوؼ عػػغ الحدػػغ وابػػغ سػػيخيغ وغيخىسػػا

(1()2)  
، وُخبيب بغ عبج (3)كمو بالسيسمة إال ُخبيب بغ عجؼ :حبٔب

كشية  اً يب غيخ مشدػب، عغ حفز بغ عاصع، وُخبيب، وىػ ُخب(4)الخحسغ
ابغ الدبيخ، فالثالثة بزع السعجسة، وكانت والجة دمحم بغ خبيب المغػؼ اسسيا 

                                                                                                                                    
== 

 .ٜٗٓٚرقع  ٖٙ-ٕٙ/ٚالبغ حجخ تسييد الرحابة 
 ( ما بيغ السعقػفتيغ أثبتو مغ ب(ٔ

، والجػػخح والتعػػجيل ٕ٘ٛ٘رقػػع ٔٚٔػػػٓٚٔ/ٛتخجستػػو فػػي :التػػاريخ الكبيخلمبخػػارؼ  ( تشطػػخ(ٕ
بػغ ،ورجاؿ صحيح مدػمع الٜ٘٘/ٚ، والثقات البغ حبافٔٗٔرقعٖٔ/ٜالبغ أبي حاتع

،والكاشػف ٘ٙٙٙرقػعٛٓٗػػػٙٓٗ/ٖٓ،وتيػحيب الكسػاؿ لمسػدؼ ٙ٘ٚٔرقعٖ٘ٓ/َٕمْشُجػَيو
،وتقخيب التيحيب ٓٛٔرقع٘ٓٔػ ٗٓٔ/ٔٔ،وتيحيب التيحيبٖٓٓٙرقع ٖٙٗ/ٕلمحىبي
  .وكالىسا البغ حجخ ٖ٘ٛٚرقعٜٚ٘ص

 ٕٗٗ-ٓٗٗ/ٕتشطػػخ تخجستػػو فػػي: االسػػتيعاب فػػي معخفػػة األصػػحاب البػػغ عبػػج البػػخ  (ٖ)
، واإلصػػػػابة فػػػػي تسييػػػػد ٚٔٗٔرقػػػػع  ٗ٘ٔ/ٕلغابػػػػة البػػػػغ األثيػػػػخ ، وأسػػػػج إٖٙرقػػػػع 

 .ٕٕٕٚرقع  ٕٕٚ-ٕٕ٘/ٕالرحابة البغ حجخ 
، والجػخح والتعػجيل البػغ ٙٔٚرقػع  ٜٕٓ/ٖتشطخ تخجستو في: التاريخ الكبيػخ لمبخػارؼ  (ٗ)

، ورجػػػػػاؿ صػػػػػحيح ٕٗٚ/ٙ، والثقػػػػػات البػػػػػغ حبػػػػػاف ٘ٚٚٔرقػػػػػع  ٖٚٛ/ٖأبػػػػػي حػػػػػاتع 
، ورجاؿ صحيح مدػمع البػغ ٖ٘ٔرقع  ٖٕٚ-ٖٕٙ/ٔالبخارؼ ألبي نرخ الكالباذؼ 

، ٛٚٙٔرقػػػػع  ٕٕٛ-ٕٕٚ/ٛتيػػػػحيب الكسػػػػاؿ لمسػػػػدؼ ، و ٗٓٗرقػػػػع  ٕٜٔ/ٔمشجػيػػػػو 
وتقخيب ، ٕٛ٘رقع  ٖٙٔ/ٖ، وتيحيب التيحيب ٖٚٚٔرقع  ٖٔٚ/ٔوالكاشف لمحىبي 
 .، وكالىسا البغ حجخٕٓٚٔرقع  ٕٜٔالتيحيب ص 
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خبيب بغيخ ىاء، فيقخأ غيخ مرخوؼ؛ ألنو عمع عمى مؤنث، قاؿ في 
 .وال ُيعخؼ لو أب :السدىخ

َّاٌ بغ  والج واسع، (1)شِقحكمو بفتح الحاء والسثشاة، إال َحباف بغ م :َح
َحباف، وإال َحباف جج دمحم بغ يحيى بغ حباف، وجج حباف بغ واسع بغ حباف، 

مشدػبًا وغيخ مشدػب، عغ شعبة ووىيب وىساـ  ،وإال َحباف بغ ىالؿ
قة، وِحباف بغ خِ وغيخىع، فيؤالء الثالثة بالسػحجة وفتح الحاء، وإال ِحباف بغ العَ 

ىػ ابغ السبارؾ، دػب عغ عبج هللا عصية، وِحباف بغ مػسى مشدػبًا وغيخ مش
وعبج هللا بغ َخبَّاب،  ،، وأما َخبَّاب(2)فكل ىؤالء بكدخ الحاء والسػحجة

 .فبالخاء السعجسة وبالسػحجة السذجدة وأخخه مػحجة أيزاً 
بغ ربيعة، وابغ عجؼ، وابغ الشعساف، وابغ يديج، الرحابيػف،  :ُحِجس

كحا عمي بغ ُحجخ الدعجؼ وابغ العشبذ التابعي، كميع بزع الحاء، و 
السحجث، وأما َحَجخ والج أوس الرحابي، ووالج أنذ السحجث، فيػ بفتح 

ما عبج الخحسغ بغ سمساف وأ :، قاؿ الشػوؼ (3)كحا في القامػسالحاء والجيع، 
 (4) .الجيع، ندبة إلى َحْجخ ُرعيغ قبيمة معخوفة الَحْجخؼ، فبالفتح وسكػف 

                                                 

واإلصػابة فػي تسييػد  ،ٕ٘ٓٔرقػع  ٙٙٙ/ٔتشطخ تخجستو في: أسج الغابػة البػغ األثيػخ  (ٔ)
 .ٜ٘٘ٔرقع ٔٔ-ٓٔ/ٕالرحابة البغ حجخ 

، وعسػجة القػارؼ لمعيشػي ٙٓٔ/ٕيشطخ: التػضػيح لذػخح الجػامع الرػحيح البػغ السمقػغ  (ٕ)
ٔ/ٜ. 

، ٔ٘ٔ/ٔ، وتػػػاج العػػػخوس لمدبيػػػجؼ ٚ٘ٚيشطػػػخ: القػػػامػس السحػػػيط لمفيخوزآبػػػادؼ ص  (ٖ)
 .ٕٕ/ٕػ ٛٗٗ، ص ٖٔٗ، ص ٕٖٚ، ص ٘ٙٔص 

 .ٓ٘/ٙيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٗ)
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ويقاربو سعيج الجاِرؼُّ بالجيع وبعج الخاء ياء بالسيسمة والسثمثة،  :احلازثٕ
 (1) .مذجدة

، فبالجيع والسثشاة، (2)كمو بالحاء والسثمثة، إال جارية بغ قجامة :حازث٘
فبالجيع والسثشاة أيزًا، وىسدة َأسيج مفتػحة، وكحا يديج  ،(3)وَأِسيج بغ جارية

 (5()4) .بغ جارية األنرارؼ 
 .، فإنو بالسعجسة(6)بغ خاـز بالسيسمة، إال أبا معاوية :حاشو

                                                 

، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٔٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٔ)
 .ٓٔ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٔٔٔ/ٕ

، واالسػػػػتيعاب فػػػي معخفػػػػة ٚٓٙ/ٕتشطػػػخ تخجستػػػػو فػػػي: معخفػػػػة الرػػػحابة ألبػػػػي نعػػػيع  (ٕ)
اإلصػابة فػي تسييػد الرػػحابة ، و ٕٖٓرقػع  ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٔاألصػحاب البػغ عبػج البػخ 

 .ٕ٘ٓٔرقع  ٙ٘٘-٘٘٘/ٔالبغ حجخ 
، ٕٙرقػع  ٜٛ/ٔتشطخ تخجستػو فػي: االسػتيعاب فػي معخفػة األصػحاب البػغ عبػج البػخ  (ٖ)

البػػػغ اإلصػػػابة فػػػي تسييػػػد الرػػػحابة ، و ٕٙٔرقػػػع  ٖٕٚ/ٔوأسػػػج الغابػػػة البػػػغ األثيػػػخ 
 .ٙٚٔرقع  ٖٕٔ/ٔحجخ 

اإلصػابة فػي ، و ٖٚ٘٘رقػع  ٛٗٗ-ٚٗٗ/٘ثيػخ تشطخ تخجستو في: أسج الغابة البغ األ (ٗ)
 .ٕٜٔٙرقع  ٔٔ٘-ٓٔ٘/ٔالبغ حجخ تسييد الرحابة 

، وشػخح الشػػوؼ عمػػى ٜٛٔ/ٔيشطػخ: مصػالع األنػػار عمػى صػحاح اآلثػار البػغ قخقػػؿ  (٘)
، وعسػجة القػارؼ ٘ٓٔ/ٕ، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٓٗ/ٔمدمع 
 .ٜ/ٔلمعيشي 

، ومعخفػػػة الثقػػػات ٜٔٔرقػػػع ٘ٚ-ٗٚ/ٔالتػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ تشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي:  (ٙ)
رقػػػع  ٕٛٗ-ٕٙٗ/ٚ،والجػػػخح والتعػػػجيل البػػػغ أبػػػي حػػػاتع ٜٛ٘ٔرقػػػع  ٖٕٙ/ٕلمعجمػػػي 
، والسؤتمػػػػػػػف والسختمػػػػػػػف لمػػػػػػػجارقصشي ٕٗٗ-ٔٗٗ/ٚ، والثقػػػػػػػات البػػػػػػػغ حبػػػػػػػاف ٖٓٙٔ

، وتقخيػػب التيػػحيب البػػغ حجػػخ ص ٙٔٛٗرقػػع  ٚٙٔ/ٕ، والكاشػػف لمػػحىبي ٗ٘ٙ/ٕ
 .ٔٗٛ٘رقع  ٘ٚٗ
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 :كمو بالداؼ، وقػلو في صحيح مدمع في حجيث أبي اليدخ :احلصامٕ
ء، وقيل بالجيع والحاؿ ا، قيل بالداؼ، وقيل بالخ (1)كاف لي عمى فالف الحدامي

 (2) .السعجسة
 (3) .وفي األنرار بالخاء وفتح الحاء في قخير بالداؼ، :صاوِح

الراد السيسمتيغ، إال أبا َحريغ عثساف  كمو بزع الحاء وفتح :ُحضني
، فبالزع (5)، فبالفتح، وإال أبا ساساف ُحزيغ بغ السشحر(4)بغ عاصع

                                                 

أخخجو مدمع في صحيحو كتاب الدىج والخقائق باب حػجيث جػابخ الصػيػل وقرػة أبػي  (ٔ)
 .ٖٙٓٓرقع  ٕٖٕٓ-ٖٕٔٓ/ٗاليدخ 

، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٔٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٕ)
 .ٓٔ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٔٔٔ/ٕ

، وشػخح الشػػوؼ عمػػى ٜٖٓ/ٔبػغ قخقػػؿ يشطػخ: مصػالع األنػػار عمػى صػحاح اآلثػار ال (ٖ)
 .ٙٓٔ/ٕ، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقغ ٓٗ/ٔمدمع 

، والجػػػػخح ٕٕٚٚرقػػػػع  ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٙتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: التػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ  (ٗ)
-ٕٓٓ/ٚ، والثقػػات البػػغ حبػػاف ٖٛٛرقػػع  ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٙوالتعػػجيل البػػغ أبػػي حػػاتع 

، ورجػػػاؿ ٘ٓٛرقػػػع  ٕٔ٘/ٕنرػػػخ الكالبػػػاذؼ ، ورجػػػاؿ صػػػحيح البخػػػارؼ ألبػػػي ٕٔٓ
-ٔٓٗ/ٜٔ، وتيػػحيب الكسػػاؿ لمسػػدؼ ٜٔٔٔرقػػع  ٚٗ/ٕصػػحيح مدػػمع البػػغ مشجػيػػو 

-ٕٙٔ/ٚ، وتيػػحيب التيػػحيب ٖٛٓٚرقػػع  ٛ/ٕ، والكاشػػف لمػػحىبي ٕٖٛٛرقػػع  ٛٓٗ
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٗٛٗٗرقع  ٖٗٛ، وتقخيب التيحيب ص ٜٕٙرقع ٕٛٔ

، والجػخح والتعػجيل ٖٔٗرقػع ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٖيخ لمبخػارؼ تشطخ تخجستو في: التاريخ الكب (٘)
، ٜٔٔ/ٗ، والثقػػات البػػغ حبػػاف ٖ٘ٛٔرقػػع  ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٖوالتعػػجيل البػػغ أبػػي حػػاتع 
رقػػع  ٖٓٗ/ٔ، والكاشػػف لمػػحىبي ٕٖٛٔرقػػع  ٓٙ٘-٘٘٘/ٙوتيػػحيب الكسػػاؿ لمسػػدؼ 

رقػػػػػع  ٔٚٔ، وتقخيػػػػػب التيػػػػػحيب ص ٜٓٙرقػػػػػع  ٜٖ٘/ٕ، وتيػػػػػحيب التيػػػػػحيب ٓٗٔٔ
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٜٖٚٔ
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، وال يمتبذ عميظ بُحَزيخ مرغخًا، والج ُأسيج بغ (1)والزاد معجسة فيو
 .حزيخ، فإف ذلظ أخخه راء، وىسدة ُأسيج مزسػمة ىشا

، وزريق (2)َكيع بغ عبج هللاكمو بفتح الحاء وكدخ الكاؼ، إال حُ  :َحِكٔه
 (4) .، فبالزع وفتح الكاؼ(3)بغ ُحَكيع

 ، (5)كمو بالحاء السعجسة مكدػرة، إال ِحخاش والج ربعي بغ ِحخاش:ِخساش
 ، (5)ِحخاش

                                                 

، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٓٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٔ)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٕ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٕٔٔ/ٔ، وفتح البارؼ البغ حجخ ٚٓٔ/ٕ

، والجخح والتعجيل البغ أبي ٜٕٖرقع  ٜٖٗتشطخ تخجستو في: التاريخ الكبيخ لمبخارؼ  (ٕ)
، ورجاؿ صحيح مدمع ٕٛٔ/ٗبغ حباف ، والثقات الٕٓٛٔرقع  ٕٚٛ-ٕٙٛ/ٖحاتع 

، ٛٙٗٔرقع  ٕٗٔ-ٕٔٔ/ٚ، وتيحيب الكساؿ لمسدؼ ٜٕٚرقع  ٖٗٔ/ٔالبغ مشجػيو 
، وتقخيب ٜٓٚرقع  ٖ٘ٗ/ٕ، وتيحيب التيحيب ٕٔٔٔرقع  ٖٛٗ/ٔوالكاشف لمحىبي 
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٗٛٗٔرقع  ٚٚٔالتيحيب ص 

، والجػػػػخح ٘ٛٓٔرقػػػػع  ٜٖٔ-ٖٛٔ/ٖتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: التػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ  (ٖ)
 ٔٛٔ-ٜٚٔ/ٜ، وتيحيب الكساؿ لمسػدؼ ٕٕ٘ٛرقع  ٗٓ٘/ٖوالتعجيل البغ أبي حاتع 

رقػػع  ٖٕٚ/ٖ، وتيػػحيب التيػػحيب ٜٙ٘ٔرقػػع  ٜٖٙ/ٔ، والكاشػػف لمػػحىبي ٜٗٓٔرقػػع 
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٖٜ٘ٔرقع  ٜٕٓ، وتقخيب التيحيب ص ٘ٔ٘

لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ، والتػضيح ٓٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٗ)
 .ٜ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٚٓٔ/ٕ

، والجػػػػخح ٚٓٔٔرقػػػػع  ٕٖٛ-ٕٖٚ/ٖتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: التػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ  (٘)
، ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٗ، والثقػػات البػػغ حبػػاف ٖٕٚٓرقػػع  ٜٓ٘/ٖوالتعػػجيل البػػغ أبػػي حػػاتع 

، وتيػػحيب ٜٖٖرقػػع  ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٔورجػػاؿ صػػحيح البخػػارؼ ألبػػي نرػػخ الكالبػػاذؼ 
، ٕٔ٘ٔرقػػػػػع  ٜٖٓ/ٔ، والكاشػػػػػف لمػػػػػحىبي ٓ٘ٛٔرقػػػػػع  ٚ٘-ٗ٘/ٜالكسػػػػػاؿ لمسػػػػػدؼ 
، ٜٚٛٔرقع  ٕ٘ٓ، وتقخيب التيحيب ص ٛ٘ٗرقع  ٖٕٚ-ٖٕٙ/ٖوتيحيب التيحيب 

== 
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 .(2)، وَخخشة بفتح الحاء السعجسة والخاء (1)فبالسيسمة
َِٔجن٘ ، شيخ مدمع، وشيخ أشياخو، وأما  (3)ىػ زىيخ بغ حخب :أبْ َخ

، (4)فيػ بالحاء السيسمة وسكػف السثمثة، والج سيل بغ أبي َحْثسة أبػ َحْثسة،
                                                                                                                                    

== 

 وكالىسا البغ حجخ.
، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٓٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٔ)

 .ٜ/ٔ ، وعسجة القارؼ لمعيشيٙٓٔ/ٕ
، والجخح والتعجيل ٕٙٚرقع  ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٖتشطخ تخجستو في: التاريخ الكبيخ لمبخارؼ  (ٕ)

، ورجػػاؿ صػػحيح ٕٕٔ/ٗ، والثقػػات البػػغ حبػػاف ٘ٛٚٔرقػػع  ٜٖٛ/ٖالبػػغ أبػػي حػػاتع 
، ورجػػػػاؿ صػػػػحيح مدػػػػمع البػػػػغ ٕٗٔرقػػػػع  ٖٕٙ/ٔالبخػػػػارؼ ألبػػػػي نرػػػػخ الكالبػػػػاذؼ 

، ٕٛٙٔرقػػػػع  ٖٕٛ-ٖٕٚ/ٛ، وتيػػػػحيب الكسػػػػاؿ لمسػػػػدؼ ٛٓٗرقػػػػع  ٖٜٔ/ٔمشجػيػػػػو 
، ٕٗٙرقػع  ٜٖٔ-ٖٛٔ/ٖ، وتيػحيب التيػحيب ٖٔٛٔرقػع  ٕٖٚ/ٔوالكاشف لمحىبي 

 ، وكالىسا البغ حجخ.ٚٓٚٔرقع  ٖٜٔوتقخيب التيحيب ص 
، والجػػػخح والتعػػػجيل ٕٚٗٔرقػػػع  ٜٕٗ/ٖتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (ٖ)

، ورجػػػػاؿ ٕٚ٘-ٕٙ٘/ٛ، والثقػػػػات البػػػػغ حبػػػػاف ٕٛٙرقػػػػع  ٜٔ٘/ٖالبػػػػغ أبػػػػي حػػػػاتع 
، ورجػػاؿ صػػحيح ٖٖٚرقػػع  ٕٗٚ-ٖٕٚ/ٔصػػحيح البخػػارؼ ألبػػي نرػػخ الكالبػػاذؼ 

 ٙٓٗ-ٕٓٗ/ٜ، وتيحيب الكساؿ لمسدؼ ٖٛٗرقع  ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٔمدمع البغ مشجػيو 
-ٕٖٗ/ٖ، وتيػػػػحيب التيػػػػحيب ٓٙٙٔرقػػػػع  ٚٓٗ/ٔ، والكاشػػػػف لمػػػػحىبي ٕٓٔٓرقػػػػع 
 ا البغ حجخ.، وكالىسٕٕٗٓرقع  ٕٚٔ، وتقخيب التيحيب ص ٖٚٙرقع  ٖٗٗ

، والثقػات البػغ ٗٙٛرقػع  ٕٓٓ/ٗتشطخ تخجستو فػي: الجػخح والتعػجيل البػغ أبػي حػاتع  (ٗ)
 ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٔ، ورجاؿ صحيح البخارؼ ألبي نرخ الكالباذؼ ٕٜٕ-ٜٕٔ/ٖحباف 
، وتيػػحيب التيػػػحيب ٕٚٓٙرقػػع  ٜٚٔ-ٚٚٔ/ٕٔ، وتيػػحيب الكسػػاؿ لمسػػدؼ ٕ٘ٗرقػػع 
، وكالىسػػا البػػػغ ٖٕ٘ٙرقػػع  ٕٚ٘، وتقخيػػب التيػػػحيب ص ٖٙٗرقػػع  ٜٕٗ-ٕٛٗ/ٗ

 حجخ.
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، مسغ روػ عغ أنذ بغ مالظ (1)وليع أيزًا خيثسة البرخؼ اسع أبي نرخ
  .كسا في شخح البصميػسي عمى أدب الكاتب، 

 :حسف الدال ّالرال
َّادأحسج بغ أبي  : مغ قزاة السعترع بغ الخشيج، يذتبو بأبي (2) ُد

 .لخاوؼ صاحب الدشغ أو غيخها (3)داود 
 (5) .، فبالداؼ مكدػرة(4)بسعجسة مفتػحة، وأما ِزرُّ بغ حبير :َذز

                                                 

، والجػخح والتعػجيل البػغ ٖٖٚرقػع  ٕٙٔ/ٖتشطخ تخجستو في: التاريخ الكبيػخ لمبخػارؼ  (ٔ)
، وتيػحيب الكسػاؿ لمسػدؼ ٕٗٔ/ٗ، والثقات البغ حبػاف ٜٓٛٔرقع  ٜٖٗ/ٖأبي حاتع 

، وتيػػػػػػػػحيب ٕٚٗٔرقػػػػػػػع  ٖٚٚ/ٔ، والكاشػػػػػػػف لمػػػػػػػحىبي ٙٗٚٔرقػػػػػػػع  ٖٓٚ-ٜٖٙ/ٛ
، وكالىسػا البػغ ٕٚٚٔرقػع  ٜٚٔ، وتقخيب التيػحيب ص ٖٖٚرقع  ٛٚٔ/ٖالتيحيب 
 حجخ.

 .ٖٔٔرقع  ٖٖٔ-ٜٕٔ/ٕتشطخ تخجستو في: تاريخ بغجاد لمخصيب البغجادؼ  (ٕ)
 أؼ اإلماـ أبػ داود صاحب سشغ أبي داود. (ٖ)
، والجػػػخح والتعػػػجيل ٜ٘ٗٔرقػػػع  ٚٗٗ/ٖتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (ٗ)

، ورجػػاؿ ٜٕٙ/ٗ، والثقػػات البػػغ حبػػاف ٕٚٔٛرقػػع  ٖٕٕٙ-ٕٕٙ/ٖالبػػغ أبػػي حػػاتع 
، ورجػػاؿ صػػحيح ٖ٘ٚرقػػع  ٕ٘ٚ-ٕٗٚ/ٔصػػحيح البخػػارؼ ألبػػي نرػػخ الكالبػػاذؼ 

 ٜٖٖ-ٖٖ٘/ٜ، وتيحيب الكساؿ لمسدؼ ٕٜٗرقع  ٜٕٕ-ٕٕٛ/ٔمدمع البغ مشجػيو 
-ٕٖٔ/ٖ، وتيػػػػحيب التيػػػػحيب ٖٓٙٔرقػػػػع  ٕٓٗ/ٔ، والكاشػػػػف لمػػػػحىبي ٜٙٚٔرقػػػػع 
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٕٛٓٓرقع  ٕ٘ٔالتيحيب ص  ، وتقخيبٜٚ٘رقع  ٕٕٖ

 .٘ٙ/ٕيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (٘)
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 :حسف الساء ّالصاٖ
في  عغ أبي ىخيخة  ،(1)كمو بالسػحجة، إال زياد بغ رياح :َزباح

، فبالسثشاة عشج األكثخيغ، وقالو البخارؼ بالػجييغ بالسثشاة (2)أشخاط الداعة
 (3).وبالسػحجة

، ليذ في (4)بزع الداؼ وفتح السػحجة، وىػ زبيج بغ الحارث :َبيجزُ 
َبيجؼ مشدػبًا إلى ججه، بخالؼ الحؼ اخترخ  الرحيحيغ غيخه، وكحا الدُّ

 ِِ بيج بزع الداؼ وكدخىا وبسثشاة البخارؼ، فإنو بالفتح مشدػبًا إلى بمجه، وأما ُز
 (5) .لسػشأمكخرة، فيػ ابغ الرمت، فميذ لو ذكخ فييسا، وإنسا ىػ في ا

                                                 

، والجػػػػخح ٜٓٔٔرقػػػػع  ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٖتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: التػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ  (ٔ)
، وتيػحيب ٕٗ٘/ٗ، والثقات البػغ حبػاف ٜٖٕٛرقع  ٖٔ٘/ٖوالتعجيل البغ أبي حاتع 

، ٚٛٙٔرقػػع  ٓٔٗ/ٔكاشػػف لمػػحىبي ، والٕٕٗٓرقػػع  ٗٙٗ-ٕٙٗ/ٜالكسػػاؿ لمسػػدؼ 
 .ٕٚٙرقع  ٖٚٙ-ٖٙٙ/ٖوتيحيب التيحيب البغ حجخ 

 .ٜٕٚٗرقع  ٕٕٚٙ/ٗيشطخ: صحيح مدمع  (ٕ)
، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٓٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٖ)

 .ٜ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٚٓٔ/ٕ
، ورجػػػاؿ ٔٔٔ٘رقػػػع  ٖٕٙ/ٖأبػػػي حػػػاتع تشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: الجػػػخح والتعػػػجيل البػػػغ  (ٗ)

، ورجػػاؿ صػػحيح ٜٖٚرقػػع  ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٔصػػحيح البخػػارؼ ألبػػي نرػػخ الكالبػػاذؼ 
رقػػع  ٕٜٕ-ٜٕٛ/ٜ، وتيػػحيب الكسػػاؿ لمسػػدؼ ٜ٘ٗرقػػع  ٖٕٓ/ٔمدػػمع البػػغ مشجػيػػو 

 ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٖ، وتيػػػحيب التيػػػحيب ٗٔٙٔرقػػػع  ٔٓٗ/ٔ، والكاشػػػف لمػػػحىبي ٜٚ٘ٔ
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٜٜٛٔرقع  ٖٕٔ، وتقخيب التيحيب ص ٛٚ٘رقع 

 .ٓٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (٘)
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الحؼ تدوج امخأة  ،(1)كمو بزع الداؼ، إال عبج الخحسغ بغ الدَّبيخ :الصُّبري
  (2) .رفاعة، فيػ بالفتح

 (4) .، فإنو بالشػف (3)كمو بالياء، إال أبا الدناد :شٓاد
 :حسف الطني ّالػني

 (6) .، إال الثػرؼ (5)، فيػ ابغ عييشةضفٔاٌمتى ُأشمق 
                                                 

رقػػػع  ٖٖٛ/ٕتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: االسػػػتيعاب فػػػي معخفػػػة األصػػػحاب البػػػغ عبػػػج البػػػخ  (ٔ)
اإلصػػابة فػػي تسييػػد ، و ٜٖٖٓرقػػع  ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٖ، وأسػػج الغابػػة البػػغ األثيػػخ ٕٔٗٔ

 .ٖٚٔ٘رقع  ٜٕ٘-ٕٛ٘/ٗالبغ حجخ الرحابة 
، والتػضػيح لذػخح الجػامع الرػحيح البػغ السمقػغ ٓٗ/ٔمى مدمع يشطخ: شخح الشػوؼ ع(ٕ)

 .ٜ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٛٓٔ-ٚٓٔ/ٕ
 أبػ الدناد ىػ: عبج هللا بغ ذكػاف. (ٖ)

، والجػػػخح والتعػػػجيل البػػػغ أبػػػي حػػػاتع ٕٕٛرقػػػع  ٖٛ/٘تشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ 
اؿ صػػػحيح مدػػػمع البػػػغ مشجػيػػػو ، ورجػػػٚ-ٙ/ٚ، والثقػػػات البػػػغ حبػػػاف ٕٕٚرقػػػع  ٓ٘-ٜٗ/٘
، والكاشػػف لمػػحىبي ٖٕٖ٘رقػػع  ٖٛٗ-ٙٚٗ/ٗٔ، وتيػػحيب الكسػػاؿ لمسػػدؼ ٔٛٚرقػػع  ٖٔٙ/ٔ
، وتقخيػػػػب التيػػػػحيب ص ٖٔ٘رقػػػػع  ٕ٘ٓ-ٖٕٓ/٘، وتيػػػػحيب التيػػػػحيب ٕٓٔٚرقػػػػع  ٜٗ٘/ٔ

 ، وكالىسا البغ حجخ.ٕٖٖٓرقع  ٕٖٓ
يح البغ السمقػغ ، والتػضيح لذخح الجامع الرحٓٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٗ)

 .ٜ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٛٓٔ/ٕ
، والجػػخح والتعػػجيل البػػغ ٕٓ٘ٔرقػػع  ٜ٘-ٜٗ/ٗتشطػػخ تخجستػػو فػػي: التػػاريخ الكبيػػخ لمبخػػارؼ  (٘)

، ورجػػػاؿ صػػػحيح ٗٓٗ-ٖٓٗ/ٙ، والثقػػػات البػػػغ حبػػػاف ٖٜٚرقػػػع  ٕٕٚ-ٕٕ٘/ٗأبػػػي حػػػاتع 
مع البغ مشجػيػو ، ورجاؿ صحيح مدٖٙٗرقع  ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٔالبخارؼ ألبي نرخ الكالباذؼ 

، والكاشػػف ٖٕٔٗرقػػع  ٜٙٔ-ٚٚٔ/ٔٔ، وتيػػحيب الكسػػاؿ لمسػػدؼ ٙٔٙرقػػع  ٕٚٛ-ٕ٘ٛ/ٔ
، وتقخيػػب التيػػحيب ٕٙٓرقػػع  ٕٕٔ-ٚٔٔ/ٗ، وتيػػحيب التيػػحيب ٕٕٓٓرقػػع  ٜٗٗ/ٔلمػػحىبي 
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٕٔ٘ٗرقع  ٕ٘ٗص 

والتعػػجيل البػػغ  ، والجػػخحٕٚٚٓرقػػع  ٖٜ-ٕٜ/ٗتشطػػخ تخجستػػو فػػي: التػػاريخ الكبيػػخ لمبخػػارؼ  (ٙ)
== 
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، ال سعج (1) سعج بغ أبي وقاص، فيػ ضعد بً مالكوإذا قيل 
، فإنو اسسو أيزًا (2)  بغ مالظ الثاني، الحؼ ىػ أبػ سعيج الخجرؼ 

 .سعج بغ مالظ
بذيخ، تابعي محجث، وأبػ الدفخ ػ محخَّكة ػ  بغ َضِفسقاؿ في القامػس 

سعيج بغ َيْحسج في التابعيغ، وعبج هللا بغ أبي الدفخ، مغ أتباعيع، والحاصل 
ألسساء سفخ فيػ بدكػف الفاء، وما جاء في الكشى فيػ أف ما جاء مغ ا

 (3) .بفتحتيغ

                                                                                                                                    
== 

، ورجػػػاؿ صػػػحيح ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٙ، والثقػػػات البػػػغ حبػػػاف ٕٜٚرقػػػع  ٕٕ٘-ٕٕٕ/ٗأبػػػي حػػػاتع 
، ورجاؿ صحيح مدمع البغ مشجػيػو ٕٙٗرقع  ٖٖٓ-ٜٕٖ/ٔالبخارؼ ألبي نرخ الكالباذؼ 

، والكاشػػف ٕٚٓٗرقػػع  ٜٙٔ-ٗ٘ٔ/ٔٔ، وتيػػحيب الكسػػاؿ لمسػػدؼ ٗٔٙرقػػع  ٕٗٛ-ٕٕٛ/ٔ
، وتقخيػػب التيػػحيب ٕٓٓرقػػع  ٘ٔٔ-ٔٔٔ/ٗلتيػػحيب ، وتيػػحيب اٜٜٙٔرقػػع  ٜٗٗ/ٔلمػػحىبي 
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٕ٘ٗٗرقع  ٕٗٗص 

 ٓٔٙ-ٙٓٙ/ٕتشطػػخ تخجستػػو فػػي: االسػػتيعاب فػػي معخفػػة األصػػحاب البػػغ عبػػج البػػخ  (ٔ)
اإلصابة فػي تسييػد ، و ٖٕٛٓرقع  ٚ٘ٗ-ٕ٘ٗ/ٕ، وأسج الغابة البغ األثيخ ٖٜٙرقع 

 .ٕٕٖٓرقع  ٘ٙ-ٔٙ/ٖالبغ حجخ الرحابة 
رقػػػع  ٕٓٙ/ٕتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: االسػػػتيعاب فػػػي معخفػػػة األصػػػحاب البػػػغ عبػػػج البػػػخ  (ٕ)

اإلصػػػابة فػػػي تسييػػػد ، و ٖٕٙٓرقػػػع  ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٕ، وأسػػػج الغابػػػة البػػػغ األثيػػػخ ٜٗ٘
 .ٕٖٗٓرقع  ٚٙ-٘ٙ/ٖالبغ حجخ الرحابة 

 .ٛٓٗيشطخ: القامػس السحيط لمفيخوزآبادؼ ص  (ٖ)
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، وَسػػْمع بػػغ (1)كمػػو بػػاأللف، ويقاربػػو َسػػْمع بػػغ َزريػػخ بفػػتح الػػداؼ :ضررام
 ، (4)، وَسػػػػػػػػْمع بػػػػػػػػغ عبػػػػػػػػج الػػػػػػػػخحسغ(3)، وَسػػػػػػػػْمع بػػػػػػػػغ أبػػػػػػػػي الػػػػػػػػحياؿ(2)قتيبػػػػػػػػة

                                                 

، والجػخح والتعػجيل البػغ ٖٕٙٔرقع ٛ٘ٔ/ٗ تشطخ تخجستو في: التاريخ الكبيخ لمبخارؼ  (ٔ)
، والسؤتمػػف والسختمػػف ٕٔٗ/ٙ، والثقػػات البػػغ حبػػاف ٕٗٔٔرقػػع  ٕٗٙ/ٗأبػػي حػػاتع 
ورجػػػػاؿ صػػػػحيح البخػػػػارؼ ألبػػػػي نرػػػػخ الكالبػػػػاذؼ  ٖٕٚٗ/ٗ، ٜٙٓٔ/ٕلمػػػػجارقصشي 

، وتيػػػحيب الكسػػػاؿ ٛٓٙرقػػػع  ٕٓٛ/ٔ، ورجػػػاؿ صػػػحيح مدػػػمع البػػػغ مشجػيػػػو ٖٕٗ/ٔ
، وتيحيب ٕٕٔٓرقع  ٓ٘ٗ/ٔ، والكاشف لمحىبي ٕٕٛٗرقع  ٕٕٙ-ٕٕٕ/ٔٔلمسدؼ 

، وكالىسػا ٕٙٙٗرقػع  ٕ٘ٗ، وتقخيب التيحيب ص ٕٕٓرقع ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٗالتيحيب 
 البغ حجخ.

، والجػػػخح والتعػػػجيل ٕٖٕٓرقػػػع  ٜ٘ٔ/ٗتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (ٕ)
 ، ورجػػاؿ صػػحيحٜٕٚ/ٛ، والثقػػات البػػغ حبػػاف ٛٗٔٔرقػػع  ٕٙٙ/ٗالبػػغ أبػػي حػػاتع 

، وتيػػػحيب الكسػػػاؿ لمسػػػدؼ ٜٙٗرقػػػع  ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٔالبخػػػارؼ ألبػػػي نرػػػخ الكالبػػػاذؼ 
، وتيػػػػػػحيب ٕ٘ٔٓرقػػػػػػع  ٔ٘ٗ/ٔ، والكاشػػػػػػف لمػػػػػػحىبي ٖٖٕٗرقػػػػػػع  ٖٕ٘-ٕٖٕ/ٔٔ

، ٕٔٚٗرقػػػػػػػػع  ٕٙٗ، وتقخيػػػػػػػػب التيػػػػػػػػحيب ص ٕٕ٘رقػػػػػػػػع  ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٗالتيػػػػػػػػحيب 
 وكالىسا البغ حجخ.

، والجػػػخح والتعػػػجيل ٖٕٖٕرقػػػع  ٜ٘ٔ/ٗتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (ٖ)
، ٕٓٗ-ٜٔٗ/ٙ، والثقػػػات البػػػغ حبػػػاف ٘ٗٔٔرقػػػع  ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٗالبػػػغ أبػػػي حػػػاتع 

، وتيػػػػحيب الكسػػػػاؿ لمسػػػػدؼ ٜٓٙرقػػػػع  ٕٓٛ/ٔورجػػػػاؿ صػػػػحيح مدػػػػمع البػػػػغ مشجػيػػػػو 
، وتيػػػػػػحيب ٕٔٔٓرقػػػػػػع  ٓ٘ٗ/ٔ، والكاشػػػػػػف لمػػػػػػحىبي ٕٕٚٗرقػػػػػػع  ٕٕٕ-ٕٕٓ/ٔٔ

، ٕ٘ٙٗع رقػػػػػػػػ ٕ٘ٗ، وتقخيػػػػػػػػب التيػػػػػػػػحيب ص ٜٕٔرقػػػػػػػػع  ٖٓٔ-ٜٕٔ/ٗالتيػػػػػػػػحيب 
 وكالىسا البغ حجخ.

، والجػػػخح والتعػػػجيل ٖٕٓٔرقػػػع  ٙ٘ٔ/ٗتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (ٗ)
، ورجػػػاؿ ٜٔٗ/ٙ، والثقػػػات البػػػغ حبػػػاف ٔٗٔٔرقػػػع  ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٗالبػػػغ أبػػػي حػػػاتع 

-ٕٕٚ/ٔٔ، وتيػػحيب الكسػػاؿ لمسػػدؼ ٔٓٙرقػػع  ٕٔٛ/ٔصػػحيح مدػػمع البػػغ مشجػيػػو 
، وتيػػػػػػػحيب التيػػػػػػػحيب ٖٕٔٓرقػػػػػػػع  ٓ٘ٗ/ٔبي ، والكاشػػػػػػػف لمػػػػػػػحىٖٕٓٗرقػػػػػػػع  ٕٕٛ

== 
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 (1) .فيؤالء األربعة بححؼ األلف وسكػف الالـ
، إماـ قػمو، وبشي َسِمسة (2)َسِمسةإال عسخو بغ كمو بفتح الالـ،  :َضَلن٘

 (3) .القبيمة فبكدخىا، وفي بشي عبج الخالق بغ َسمسة الػجياف
 .(5)فبالفتح  ،(4)كمو بالزع، إال َسميع بغ حياف :ُضَلٔه

 (6) .في األنرار بفتح الديغ، وفي بشي سميع بزسيا :الطَّلنٕ
                                                                                                                                    

== 

، وكالىسػػا البػػػغ ٕٛٙٗرقػػع  ٕٙٗ، وتقخيػػب التيػػػحيب ص ٕٕٕرقػػع  ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٗ
 حجخ.

، وشػخح الشػػوؼ عمػػى ٖ٘ٚ/٘يشطػخ: مصػالع األنػػار عمػى صػحاح اآلثػار البػغ قخقػػؿ  (ٔ)
، وعسػجة القػارؼ ٛٓٔ/ٕ، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٓٗ/ٔمدمع 
 .ٜ/ٔلمعيشي 

رقػػع  ٜٚٔٔ/ٖتشطػػخ تخجستػػو فػػي: االسػػتيعاب فػػي معخفػػة األصػػحاب البػػغ عبػػج البػػخ  (ٕ)
اإلصػػابة فػػي تسييػػد ، و ٜٖٔ٘رقػػع  ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٗ، وأسػػج الغابػػة البػػغ األثيػػخ ٕٕٜٔ

 .ٕٚٛ٘رقع  ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٗالبغ حجخ الرحابة 
 .ٜ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٔٗ-ٓٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٖ)
، والجػػػخح والتعػػػجيل ٜٖٕ٘رقػػػع  ٖٕٔ/ٗستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ تشطػػػخ تخج (ٗ)

، والسؤتمػػػػػف ٖ٘ٗ/ٙ، والثقػػػػػات البػػػػػغ حبػػػػػاف ٖٚٙٔرقػػػػػع  ٖٗٔ/ٗالبػػػػػغ أبػػػػػي حػػػػػاتع 
، ورجػػػاؿ صػػػحيح البخػػػارؼ ألبػػػي نرػػػخ الكالبػػػاذؼ ٜٔٔٔ/ٖوالسختمػػػف لمػػػجارقصشي  

ب ، وتيػحيٗٗٙرقػع  ٜٕٙ/ٔ، ورجاؿ صحيح مدػمع البػغ مشجػيػو ٗٛٗرقع  ٖٗٗ/ٔ
، ٕٚٙٓرقػع  ٙ٘ٗ/ٔ، والكاشػف لمػحىبي ٜٕٓٗرقع  ٖٓ٘-ٖٛٗ/ٔٔالكساؿ لمسدؼ 

، ٖٕٔ٘رقػػػػػع  ٜٕٗ، وتقخيػػػػػب التيػػػػػحيب ص ٜٕٙرقػػػػػع  ٛٙٔ/ٗوتيػػػػػحيب التيػػػػػحيب 
 وكالىسا البغ حجخ.

 .ٔٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (٘)
، وشػخح الشػػوؼ عمػػى ٕٛ٘/٘يشطػخ: مصػالع األنػػار عمػى صػحاح اآلثػار البػغ قخقػػؿ  (ٙ)

، وعسػجة القػارؼ ٘ٓٔ/ٕ، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٔٗ/ٔمدمع 
== 
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، ودمحم (1)ـ الرحابي كمو بالتذجيج، إال عبج هللا بغ ساَل  :َضالو
د جساعة شيخ البخارؼ،  ،(2)بغ ساَلـ شيخ البخارؼ، فإنيسا بالتخفيف، وشجَّ

 (3) .والسختار التخفيف
  ،(5)وسمساف بغ عامخ،(4) إال سمساف الفارسيكمو بالياء،:ُضلٔناٌ

 

                                                                                                                                    
== 

 .ٓٔ/ٔلمعيشي 
رقػػػع  ٕٛٚ/ٖتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: االسػػػتيعاب فػػػي معخفػػػة األصػػػحاب البػػػغ عبػػػج البػػػخ  (ٔ)

اإلصػػػابة فػػػي تسييػػػد ، و ٜٕٙٛرقػػػع ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٖ، وأسػػػج الغابػػػة البػػػغ األثيػػػخ ٛٓ٘ٔ
 .ٖٗٚٗرقع ٗٓٔ-ٕٓٔ/ٗالبغ حجخ الرحابة 

، والثقػات البػغ ٛ٘ٔرقػع  ٕٛٚ/ٚتشطخ تخجستو فػي: الجػخح والتعػجيل البػغ أبػي حػاتع  (ٕ)
، ٚٗٓٔرقػػع  ٖ٘ٙ/ٕ، ورجػػاؿ صػػحيح البخػػارؼ ألبػػي نرػػخ الكالبػػاذؼ ٘ٚ/ٜحبػػاف 

رقػع  ٚٚٔ/ٕ، والكاشػف لمػحىبي ٕٛٚ٘رقػع  ٖٗٗ-ٖٓٗ/ٕ٘وتيحيب الكساؿ لمسػدؼ 
رقع  ٕٛٗالتيحيب ص  ، وتقخيبٖٖ٘رقع  ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٜ، وتيحيب التيحيب ٜٚٛٗ
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٜ٘ٗ٘

، وشػخح الشػػوؼ عمػػى ٛ٘٘/٘يشطػخ: مصػالع األنػػار عمػى صػحاح اآلثػار البػغ قخقػػؿ  (ٖ)
، وعسػجة القػارؼ ٛٓٔ/ٕ، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٔٗ/ٔمدمع 
 .ٓٔ-ٜ/ٔلمعيشي 

، ٗٔٓٔرقػػػع  ٖٛٙ-ٖٗٙ/ٕتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: االسػػػتيعاب فػػػي معخفػػػة األصػػػحاب  (ٗ)
، واإلصػػابة فػػي تسييػػد الرػػحابة البػػغ ٕٓ٘ٔرقػػع  ٓٔ٘/ٕوأسػػج الغابػػة البػػغ األثيػػخ 

 .ٜٖٖٙرقع  ٕٓٔ-ٛٔٔ/ٖحجخ 
، وأسج الغابة ٖٔٓٔرقع  ٖٖٙ/ٕاالستيعاب في معخفة األصحاب تشطخ تخجستو في:  (٘)

 ٛٔٔ/ٖ، واإلصابة في تسييد الرػحابة البػغ حجػخ ٜٕٗٔرقع  ٜٓ٘/ٕالبغ األثيخ 
 .ٖٖٛٙ رقع
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، وىػ أبػ حاـز سمساف األغخ مػلى عدة، وعبج الخحسغ بغ (1)وسمساف األغخ
  (3) .، فيؤالء األربعة بححؼ الياء(2)سمساف الحجخؼ 
َبعي :ابً مسسٗ ، بكدخ (4)بفتح السيسمة، قج يترحف بأبي َشْسخ الزُّ

 .السعجسة

                                                 

،والجػػػخح والتعػػػجيل البػػػغ ٕٕٓٗرقػػػعٖٚٔ/ٗالتػػػاريخ الكبيخلمبخػػػارؼ  تشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: (ٔ)
 ، ورجػاؿ صػحيح البخػارؼ  ٖٖٖ/ٗ،والثقػات البػغ حبػافٖٜٕٔرقػعٜٕٛػ ٜٕٚ/ٗحاتع

 ، ورجػاؿ صػػحيح مدػمع البػغ مشجػيػػوٜ٘ٗ رقػعٕٖٛ ػػػػٕٖٚ/ٔألبػي نرػخ الكالبػاذؼ 
،والكاشػػػػف ٕٓٗٗرقػػػػعٕٓٙػػػػػٜٕ٘ /ٔٔ، وتيػػػػحيب الكسػػػػاؿ لمسػػػػدؼ ٕٜ٘ رقػػػػعٕٗٚ /ٔ

 ص ،وتقخيػب التيػحيبٖٕ٘ رقعٓٗٔ /ٗ وتيحيب التيحيب ،ٕٕٔٓرقعٕ٘ٗ/ٔلمحىبي
   وكالىسا البغ حجخٜٕٚٗ رقعٕٙٗ

، والجػخح والتعػجيل البػغ ٜٚ٘رقػع  ٜٕٗ/٘تشطخ تخجستو في: التاريخ الكبيػخ لمبخػارؼ  (ٕ)
لمحػػاكع  ، وتدػػسية مػػغ أخػػخجيع البخػػارؼ ومدػػمعٚٗٔٔرقػػع  ٕٕٗ-ٕٔٗ/٘أبػػي حػػاتع 

والكاشف ، ٖٖٚٛرقع  ٓ٘ٔ-ٛٗٔ/ٚٔتيحيب الكساؿ لمسدؼ ، و ٖٜٜرقع  ٚٙٔص 
وتقخيػػب ، ٖٔٛرقػػع  ٛٛٔ-ٚٛٔ/ٙ، وتيػػحيب التيػػحيب ٕٖٓٔرقػػع  ٜٕٙ/ٔلمػػحىبي 

 .، وكالىسا البغ حجخٕٖٛٛرقع  ٖٔٗالتيحيب ص 
، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٔٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٖ)

 .ٜ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٛٓٔ/ٕ
، والثقػات البػغ ٚٗٛٔرقع  ٜٖٔ/ٜتشطخ تخجستو في: الجخح والتعجيل البغ أبي حاتع  (ٗ)

والكاشػػػػػف ، ٕٛٗٚرقػػػػػع  ٘ٓٗ-ٗٓٗ/ٖٖتيػػػػػحيب الكسػػػػػاؿ لمسػػػػػدؼ ، و ٜٙ٘/٘حبػػػػػاف 
وتقخيػػب ، ٜٓ٘رقػػع ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٕٔ، وتيػػحيب التيػػحيب ٛٚٙٙرقػػع  ٕٖٗ/ٕلمػػحىبي 

 .وكالىسا البغ حجخ ،ٕٙٔٛرقع  ٛٗٙالتيحيب ص 
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، وسشاف بغ (1)بالذيغ السعجسة، ويقاربو سشاف بغ أبي سشاف :غٔباٌ
، (5)، وأبػ سشاف ضخار(4)، وأحسج بغ سشاف(3)، وسشاف بغ سمسة(2)ربيعة

                                                 

، والثقػػػػات ٖٖٕٛرقػػػػع  ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٗتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: التػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ  (ٔ)
، والثقػػػات ٜٛٓٔرقػػػع  ٕٕ٘/ٗ، والجػػػخح والتعػػػجيل البػػػغ أبػػػي حػػػاتع ٖٛٗ/ٔلمعجمػػػي 

رقػػػع  ٖٖٗ/ٔ، ورجػػػاؿ صػػػحيح البخػػػارؼ ألبػػػي نرػػػخ الكالبػػػاذؼ ٛٚٔ/ٖالبػػػغ حبػػػاف 
تيحيب الكساؿ لمسػدؼ ، و ٖٗٙرقع  ٖٜٕ/ٔ، ورجاؿ صحيح مدمع البغ مشجػيو ٖٛٗ
، وتيػػػػػػحيب ٕٙ٘ٔرقػػػػػػع  ٛٙٗ/ٔوالكاشػػػػػػف لمػػػػػػحىبي ، ٜٕ٘٘رقػػػػػػع  ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٕٔ

، وكالىسػا البػغ ٕٔٗٙرقػع  ٕٙ٘وتقخيب التيػحيب ص ، ٖٕٗرقع  ٕٕٗ/ٗالتيحيب 
 .حجخ

، والجػػػخح والتعػػػجيل ٖٕٔٗرقػػػع  ٗٙٔ/ٗتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (ٕ)
تيػػحيب ، و ٖٖٚ/ٗ، والثقػػات البػػغ حبػػاف ٙٛٓٔرقػػع  ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٗالبػػغ أبػػي حػػاتع 
، ٕٗ٘ٔرقػع  ٚٙٗ/ٔوالكاشػف لمػحىبي ، ٖٜٕ٘رقع  ٜٗٔ-ٚٗٔ/ٕٔالكساؿ لمسدؼ 

، ٜٖٕٙرقع  ٕٙ٘وتقخيب التيحيب ص ، ٕٓٗرقع  ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٗوتيحيب التيحيب 
 .وكالىسا البغ حجخ

، ٔٚٓٔرقػػػع  ٛ٘ٙ-ٚ٘ٙ/ٕاالسػػػتيعاب فػػػي معخفػػػة األصػػػحاب تشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي:  (ٖ)
، واإلصػػابة فػػي تسييػػد الرػػحابة البػػغ ٕٕٔٙرقػػع  ٓٙ٘/ٕوأسػػج الغابػػة البػػغ األثيػػخ 

 .ٜٖٖٙرقع ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٖحجخ 
، والثقػػػات البػػػغ ٓٙرقػػػع  ٖ٘/ٕتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: الجػػػخح والتعػػػجيل البػػػغ أبػػػي حػػػاتع  (ٗ)

، ورجػاؿ ٔٔرقع  ٖٖ/ٔ، ورجاؿ صحيح البخارؼ ألبي نرخ الكالباذؼ ٖٖ/ٛحباف 
 ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٔتيػػحيب الكسػػاؿ لمسػػدؼ ، و ٖٔرقػػع  ٖٗ/ٔالبػػغ مشجػيػػو  صػػحيح مدػػمع

، ٕٙرقع  ٖ٘-ٖٗ/ٔ، وتيحيب التيحيب ٖٙرقع  ٜٗٔ/ٔوالكاشف لمحىبي ، ٘ٗرقع 
 .وكالىسا البغ حجخ ،ٗٗرقع  ٓٛوتقخيب التيحيب ص 

، والثقػػػات لمعجمػػػي ٕٖ٘ٓرقػػػع  ٜٖٖ/ٗتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (٘)
، والثقػػات ٕٗٗٓرقػػع  ٘ٙٗ/ٗ، والجػػخح والتعػػجيل البػػغ أبػػي حػػاتع ٜٚٚرقػػع  ٖٚٗ/ٔ

رقػػػع  ٖٗٔ، وتدػػػسية مػػػغ أخػػػخجيع البخػػػارؼ ومدػػػمع لمحػػػاكع ص ٗٛٗ/ٙالبػػػغ حبػػػاف 
== 
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، والذيباني مذيػر بالسعجسة، (2)سيسمة بعجىا نػف ، فكميع بال(1)وأـ سشاف
ْيَبانيأو  بالسيسمة، فيػ ندبة إلى سيباف بغ الغػث، وىػ أبػ قبيمة مغ  ما الدَّ

بغ أبي عسخو، مغ  ، مشيع أبػ العجساء عسخ بغ عبج هللا، ويحيى(3)األزد
 .رواة أبي داود

وابغ  ،(4)نذبالذيغ السعجسة والحاء السيسمة، إال ُسخيج بغ يػ  :حَِٓسُغ
 .، فيع بالسيسمة والجيع(6)، وأحسج بغ أبي ُسخيج(5)الشعساف ُسخيج

                                                                                                                                    
== 

والكاشػػػػػػف لمػػػػػػحىبي ، ٖٖٜٕرقػػػػػػع  ٜٖٓ-ٖٙٓ/ٖٔتيػػػػػػحيب الكسػػػػػػاؿ لمسػػػػػػدؼ ، و ٔٗٚ
وتقخيػػػب التيػػػحيب ص ، ٜٜٚرقػػػع  ٚ٘ٗ/ٗ، وتيػػػحيب التيػػػحيب ٕٓٗٗرقػػػع  ٜٓ٘/ٔ

 .، وكالىسا البغ حجخٖٜٕٛرقع  ٕٓٛ
، وأسػػػج ٙٙٔٗرقػػػع  ٜٔٗٔ/ٗاالسػػػتيعاب فػػػي معخفػػػة األصػػػحاب  تشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: (ٔ)

، واإلصػػابة فػػي تسييػػد الرػػحابة البػػغ حجػػخ ٖٛٗٚرقػػع  ٖٖ٘/ٚالغابػػة البػػغ األثيػػخ 
 .ٖٕٛٓٔرقع  ٕٔٗ-ٔٔٗ/ٛ

غ ، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػٔٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٕ)
 . ٓٔ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٛٓٔ/ٕ

، والمبػاب فػػي تيػحيب األندػػاب البػغ األثيػػخ ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٚيشطػخ: األندػاب لمدػػسعاني  (ٖ)
ٕ/ٖٔٙ-ٔٙٗ. 

، والثقػات البػغ ٕٖٛٔرقع  ٖ٘ٓ/ٗتشطخ تخجستو في: الجخح والتعجيل البغ أبي حاتع  (ٗ)
كاشػػػػػف ، والٜٕٔٔرقػػػػػع  ٕٕٙ-ٕٕٔ/ٓٔ، وتيػػػػػحيب الكسػػػػػاؿ لمسػػػػػدؼ ٖٚٓ/ٛحبػػػػػاف 
 .ٜٕٕٔرقع  ٜٕٕ، وتقخيب التيحيب البغ حجخ ص ٓٔٛٔرقع  ٕٙٗ/ٔلمحىبي 

، ٕٖٙٔرقػػػػع  ٖ٘ٓ-ٖٗٓ/ٗتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: الجػػػػخح والتعػػػػجيل البػػػػغ أبػػػػي حػػػػاتع  (٘)
رقػع  ٕٙٗ/ٔ، والكاشػف لمػحىبي ٜٕٓٔرقػع  ٕٕٓ-ٕٛٔ/ٓٔوتيحيب الكساؿ لمسػدؼ 

 .ٕٕٛٔرقع  ٜٕٕ، وتقخيب التيحيب البغ حجخ ص ٜٓٛٔ
، وتيػػحيب الكسػػاؿ ٘ٚرقػػع  ٙ٘/ٕخ تخجستػػو فػػي: الجػػخح والتعػػجيل البػػغ أبػػي حػػاتع تشطػػ (ٙ)

، وتقخيب التيحيب ٕٗرقع  ٜٙٔ/ٔ، والكاشف لمحىبي ٔ٘رقع  ٖٚ٘-ٖ٘٘/ٔلمسدؼ 
== 
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، بالتخفيف، وأما عسخ بغ َسػَّاد العامخؼ، أحج (1)بغ عسخو :ادََْض
، بتذجيج الػاو وأخخه راء (2)مذايخ مدمع، فيػ بتذجيج الػاو، وشبابة بغ َسػَّار

 .ميسمة، مغ شيػخ أشياخو
 .(5)، بتقجيع الديغ (4)وابغ أبي سيار ،(3)بغ سالمة :ازََّٔض

                                                                                                                                    
== 

 .ٓ٘رقع  ٓٛالبغ حجخ ص 
 ٖٚٙ/ٕتشطػػػػػخ تخجستػػػػػو فػػػػػي: االسػػػػػتيعاب فػػػػػي معخفػػػػػة األصػػػػػحاب البػػػػػغ عبػػػػػج البػػػػػخ  (ٔ)

اإلصػػػػابة فػػػػي تسييػػػػد ، و ٕٖٖٕرقػػػػع  ٜٛ٘/ٕيػػػػخ ، وأسػػػػج الغابػػػػة البػػػػغ األثٚٓٔٔرقػػػػع
 .ٜٖٗ٘رقع  ٓٛٔ/ٖالبغ حجخ الرحابة 

، وتيػػػحيب ٘ٔٚٔرقػػػع  ٕٜٖ/ٗتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: الجػػػخح والتعػػػجيل البػػػغ أبػػػي حػػػاتع  (ٕ)
، ٜٕٕٕرقػع  ٚٚٗ/ٔ، والكاشػف لمػحىبي ٕٗٛٙرقع  ٜٖٗ-ٖٖٗ/ٕٔالكساؿ لمسدؼ 

 .ٖٖٕٚرقع  ٖٕٙوتقخيب التيحيب البغ حجخ ص 
، وتيػػػحيب ٔٓٔٔرقػػػع  ٕٗ٘/ٗتخجستػػػو فػػػي: الجػػػخح والتعػػػجيل البػػػغ أبػػػي حػػػاتع تشطػػػخ  (ٖ)

، ٕٕ٘ٔرقػع  ٘ٚٗ/ٔ، والكاشػف لمػحىبي ٕٚٙٙرقع  ٖٓٔ-ٖٛٓ/ٕٔالكساؿ لمسدؼ 
 .ٕ٘ٔٚرقع  ٕٔٙوتقخيب التيحيب البغ حجخ ص 

، ٖٓٔٔرقػػػػع  ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٗتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: الجػػػػخح والتعػػػػجيل البػػػػغ أبػػػػي حػػػػاتع  (ٗ)
، وتقخيػػب التيػػحيب البػػغ حجػػخ ٕٓٚٙرقػػع  ٖ٘ٔ-ٖٖٔ/ٕٔ وتيػػحيب الكسػػاؿ لمسػػدؼ 

 .ٕٛٔٚرقع  ٕٕٙص 
، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٜٖ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (٘)

 .ٜ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٘ٓٔ/ٕ
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 :حسف العني
، وأما غيخه (1)متى ُأشمق في الرحيح عبج هللا، فيػ ابغ مدعػد :فائدٗ

 :مغ العبادلة، فُيقاؿ فيو ابغ فالف، وقج نطع العبادلة بعزيع في قػلو
  الُ َرجْ ُثوَّ الزَُّبْيِر ُهْو الَعَباِتَلُة  َأْبَشاُء َعبَّاٍخ َوَعْسُرٍو َوُعَسرْ 

، فبالزع (2)كمو بالفتح والتذجيج، إال قيذ بغ ُبَباد :َعبَّاد
 . (3)والتخفيف

 .(5)، شيخ البخارؼ، فبالفتح (4)كمو بالزع، إال دمحم بغ َببادة :ُعبادٗ
(5). 

                                                 

 ٜٜٗ-ٜٚٛ/ٖاالسػػتيعاب فػػي معخفػػة األصػػحاب البػػغ عبػػج البػػخ تشطػػخ تخجستػػو فػػي:  (ٔ)
، واإلصػػػابة فػػػي تسييػػػد ٕٖٛٔرقػػػع  ٖٔٛ/ٖالغابػػػة البػػػغ األثيػػػخ  ُأسػػػج، و ٜ٘ٙٔرقػػػع 

 .ٜٓٚٗرقع  ٕٔٓ-ٜٛٔ/ٗالرحابة البغ حجخ 
، ورجاؿ صػحيح ٚٚ٘رقع  ٔٓٔ/ٚتشطخ تخجستو في: الجخح والتعجيل البغ أبي حاتع  (ٕ)

، ورجػػػػاؿ صػػػػحيح مدػػػػمع البػػػػغ ٜٗٚرقػػػػع  ٗٔٙ/ٕالبخػػػػارؼ ألبػػػػي نرػػػػخ الكالبػػػػاذؼ 
، ٕٜٔٗرقػػػػع  ٓٚ-ٗٙ/ٕٗيب الكسػػػػاؿ لمسػػػػدؼ تيػػػػح، و ٖٚٙٔرقػػػػع  ٘ٗٔ/ٕمشجػيػػػػو 

وتقخيب ، ٖٔٚرقع  ٓٓٗ/ٛ، وتيحيب التيحيب ٛٓٙٗرقع  ٔٗٔ/ٕوالكاشف لمحىبي 
 .، وكالىسا البغ حجخٕٛ٘٘رقع  ٚ٘ٗالتيحيب ص 

، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٔٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٖ)
 .ٓٔ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٛٓٔ/ٕ

، والكاشػف لمػحىبي ٙٚرقػع  ٚٔ/ٛتشطخ تخجستو في: الجخح والتعػجيل البػغ أبػي حػاتع  (ٗ)
، وتقخيػػب التيػػحيب ٓٓٗرقػػع  ٕٚٗ-ٕٙٗ/ٜ، وتيػػحيب التيػػحيب ٖٜ٘ٗرقػػع  ٗٛٔ/ٕ

 ، وكالىسا البغ حجخ.ٜٜٚ٘رقع  ٙٛٗص 
، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٔٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (٘)

 .ٔ/ٔوعسجة القارؼ لمعيشي  ،ٛٓٔ/ٕالسمقغ 
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، (2)، وبجالة بغ عبجة(1)كمو بإسكاف الباء، إال عامخ بغ عبجة :َعِبدٗ
َعَبجة بغ الصيب،  :وفي القامػس ،(3)ففييسا الفتح واإلسكاف، والفتح أشيخ
 (4) .بالفتح، وعمقسة بغ َعَبجة، بالتحخيظ

 كمػػػػػو بزػػػػػع العػػػػػيغ، وُعبيػػػػػجة كمػػػػػو بالزػػػػػع أيزػػػػػًا، إال َعِبيػػػػػجة :َدِٔرررررُعَب
 ، (6)، وَعِبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفياف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارث(5)الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمساني

                                                 

، وتيػػػحيب ٛٔٛٔرقػػػع  ٖٕٚ/ٙتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: الجػػػخح والتعػػػجيل البػػػغ أبػػػي حػػػاتع  (ٔ)
، ٖٕ٘ٔرقػع  ٜٚ-ٛٚ/٘، وتيػحيب التيػحيب ٖٙ٘ٓرقػع  ٜٙ-ٛٙ/ٗٔالكساؿ لمسدؼ 

 ، وكالىسا البغ حجخ.ٖٗٓٔرقع  ٕٛٛوتقخيب التيحيب ص 
، وتيػػػحيب ٖٚٚٔرقػػػع  ٖٚٗ/ٕحػػػاتع تشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: الجػػػخح والتعػػػجيل البػػػغ أبػػػي  (ٕ)

 .ٖ٘ٙرقع  ٕٓٔ، وتقخيب التيحيب البغ حجخ ص ٖٚٙرقع  ٜ-ٛ/ٗالكساؿ لمسدؼ 
، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٔٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٖ)

 .ٓٔ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٜٓٔ/ٕ
 .ٜٕٚيشطخ: القامػس السحيط لمفيخوزآبادؼ ص  (ٗ)
، والثقػػػػات لمعجمػػػػي ٚٚٚٔرقػػػػع  ٕٛ/ٙالتػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ خ تخجستػػػػو فػػػػي: تشطػػػػ (٘)

، والثقػػػات ٙٙٗرقػػػع  ٜٔ/ٙ، والجػػػخح والتعػػػجيل البػػػغ أبػػػي حػػػاتع ٜٚٔٔرقػػػع  ٕٗٔ/ٕ
 ٘ٓ٘-ٗٓ٘/ٕ، ورجػاؿ صػحيح البخػارؼ ألبػي نرػخ الكالبػاذؼ ٜٖٔ/٘البغ حبػاف 

يػػػحيب ت، و ٛٚٓٔرقػػػع  ٜٕ-ٕٛ/ٕ، ورجػػػاؿ صػػػحيح مدػػػمع البػػػغ مشجػيػػػو ٛٚٚرقػػػع 
رقػػػػػع  ٘ٛ-ٗٛ/ٚوتيػػػػػحيب التيػػػػػحيب ، ٖٙ٘ٚرقػػػػػع  ٕٛٙ-ٕٙٙ/ٜٔالكسػػػػػاؿ لمسػػػػػدؼ 

 .وكالىسا البغ حجخ ٕٔٗٗرقع  ٜٖٚوتقخيب التيحيب ص ، ٘ٛٔ
، والثقػػػػات لمعجمػػػػي ٛٚٚٔرقػػػػع  ٕٛ/ٙالتػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ تشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي:  (ٙ)

قػػػات ، والثٚٙٗرقػػػع  ٜٔ/ٙ، والجػػػخح والتعػػػجيل البػػػغ أبػػػي حػػػاتع ٜٙٔٔرقػػػع  ٖٕٔ/ٕ
تيحيب ، و ٜٙٓٔرقع  ٜٕ/ٕ، ورجاؿ صحيح مدمع البغ مشجػيو ٓٗٔ/٘البغ حباف 

، ٖٙٗٙرقػع  ٜٗٙ/ٔوالكاشػف لمػحىبي ، ٖ٘٘ٚرقع  ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٜٔالكساؿ لمسدؼ 
 ٔٔٗٗرقػػع  ٜٖٚ، وتقخيػػب التيػػحيب ص ٗٛٔرقػػع  ٗٛٔ -ٖٛ/ٚوتيػػحيب التيػػحيب 

== 
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، فبفػػػػػػػتح العػػػػػػػػيغ وكدػػػػػػػػخ (2)، وعػػػػػػػامخ بػػػػػػػػغ َعِبيػػػػػػػػجة(1)وَعِبيػػػػػػػجة بػػػػػػػػغ ُحسيػػػػػػػػج
 (3) .السػحجة

، روػ عشػػػػو الذػػػػيخاف، وىػػػػػ (4)بػػػػغ الػليػػػػج الشخسػػػػي البرػػػػخؼ  :اعبَّررررَع
بالبػػػػػػػػػػاء السػحػػػػػػػػػػجة والدػػػػػػػػػػيغ السيسمػػػػػػػػػػة، وأمػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػاش بػػػػػػػػػػغ الػليػػػػػػػػػػج الخقػػػػػػػػػػاـ 
                                                                                                                                    

== 

 وكالىسا البغ حجخ.
، والثقػػػػات لمعجمػػػػي ٛٛٚٔرقػػػػع  ٙٛ/ٙخػػػػارؼ التػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي:  (ٔ)

، ٜٚٗرقػػػػػع  ٖٜ-ٕٜ/ٙ، والجػػػػػخح والتعػػػػػجيل البػػػػػغ أبػػػػػي حػػػػػاتع ٜٗٔٔرقػػػػػع  ٖٕٔ/ٕ
، ٔٔ٘ٔ/ٖ، والسؤتمػػػػػف والسختمػػػػػف لمػػػػػجارقصشي ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٚوالثقػػػػػات البػػػػػغ حبػػػػػاف 

تيػػحيب ، و ٜٚٚرقػػع  ٙٓ٘-٘ٓ٘/ٕورجػػاؿ صػػحيح البخػػارؼ ألبػػي نرػػخ الكالبػػاذؼ 
، ٖٗٗٙرقػع  ٜٗٙ/ٔوالكاشػف لمػحىبي ، ٕٖ٘ٚرقع  ٕٕٙ-ٕٚ٘/ٜٔالكساؿ لمسدؼ 

 ٛٓٗٗرقػػػع  ٜٖٚ، وتقخيػػػب التيػػػحيب ص ٓٛٔرقػػػع  ٕٛ -ٔٛ/ٚوتيػػػحيب التيػػػحيب 
 وكالىسا البغ حجخ.

، والجػػػخح والتعػػػجيل ٜٕٗٙرقػػػع  ٕ٘ٗ/ٙالتػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ تشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي:  (ٕ)
كسػػاؿ تيػػحيب ال، و ٕٜٔ/٘، والثقػػات البػػغ حبػػاف ٜٔٛٔرقػػع  ٕٖٚ/ٙالبػػغ أبػػي حػػاتع 

، وتقخيػػػػػػب ٕٙٔرقػػػػػػع  ٜٚ/٘، وتيػػػػػػحيب التيػػػػػػحيب ٖٚ٘ٓرقػػػػػػع  ٓٚ-ٜٙ/ٗٔلمسػػػػػػدؼ 
 وكالىسا البغ حجخ. ٖ٘ٓٔرقع  ٕٛٛالتيحيب ص 

، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٔٗ/ٔيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٖ)
 .ٔ/ٔ، وعسجة القارؼ لمعيشي ٜٓٔ/ٕ

، والجػخح والتعػجيل البػغ أبػي ٕٕرقػع  ٙ/ٚؼ تشطخ تخجستػو فػي: التػاريخ الكبيػخ لمبخػار  (ٗ)
، ٔٛٔرقػػع  ٖٙ، وأسػػامي مذػػايخ البخػػارؼ البػػغ مشػػجه ص ٚٚٔٔرقػػع  ٕٗٔ/ٙحػػاتع 

، وتمخػيز الستذػابو فػي الخسػع ٘٘ٔٔرقػع  ٕٙ/ٕورجاؿ صحيح مدمع البغ مشجػيو 
-ٕ٘ٗ، والسعمع بذيػخ البخػارؼ ومدػمع البػغ خمفػػف ص ٖٓ٘/ٔلمخصيب البغجادؼ 

، والكاشػػػػف ٖ٘ٗٔرقػػػػع  ٕٔٙ-ٜٕ٘/ٗٔيػػػػحيب الكسػػػػاؿ لمسػػػػدؼ ، وتٖٖٙرقػػػػع  ٕٙٗ
رقػػع  ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٚ، وإكسػػاؿ تيػػحيب الكسػػاؿ لسغمصػػاؼ ٖٕٔٙرقػػع  ٖٚ٘/ٔلمػػحىبي 

== 
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، فمػػػػػع يػػػػػخو عشػػػػػو مدػػػػػمع شػػػػػيئًا، وأمػػػػػا البخػػػػػارؼ فقػػػػػج روػ عشػػػػػو، (1)البرػػػػػخؼ 
وىػػػػػػ باليػػػػػاء التحتيػػػػػة والذػػػػػيغ السعجسػػػػػة، وكانػػػػػا فػػػػػي عرػػػػػخ واحػػػػػج مػػػػػغ بمػػػػػج 

 .واحج
س، أما أبػ بياش فيػ الدرقي األنرارؼ وابغ ببا :أبْ عٔاش

زيج بغ الرامت، وقيل غيخ  :الرحابي السعخوؼ، وفي اسسو خالؼ، قيل
، والخواية عغ والجه الشعساف بغ أبي بياش، وأما الحبخ بغ بباس (2)ذلظ

 (3) .فيػ معمػـ

                                                                                                                                    
== 

رقع  ٜٕٗ، وتقخيب التيحيب ص ٖٕٔرقع  ٖٗٔ-ٖٖٔ/٘، وتيحيب التيحيب ٕٕٚٚ
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٖٜٖٔ

، والجػػخح والتعػػجيل البػػغ ٕٙٔرقػػع  ٛٗ/ٚتشطػػخ تخجستػػو فػػي: التػػاريخ الكبيػػخ لمبخػػارؼ  (ٔ)
، ومػغ روػ عػشيع البخػارؼ فػي ٜٓ٘/ٛ، والثقػات البػغ حبػاف ٖٓرقع  ٙ/ٚأبي حاتع 

، وأسػػامي مذػػايخ البخػػارؼ البػػغ مشػػجه ص ٘ٚٔرقػػع  ٛٙٔالرػػحيح البػػغ عػػجؼ ص 
رقػػع  ٔٓٙ-ٓٓٙ/ٕ، ورجػػاؿ صػػحيح البخػػارؼ ألبػػي نرػػخ الكالبػػاذؼ ٘ٛٔرقػػع  ٗٙ
، والسعمػػػػع ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٔب البغػػػػجادؼ ، وتمخػػػػيز الستذػػػػابو فػػػػي الخسػػػػع لمخصيػػػػٜٙ٘

، وتيػػػحيب الكسػػػاؿ لمسػػػدؼ ٓٔٗرقػػػع  ٕٜٗبذػػػيػخ البخػػػارؼ ومدػػػمع البػػػغ خمفػػػػف ص 
، وتيػػػػػػحيب ٖٙ٘ٗرقػػػػػػع  ٚٓٔ/ٕ، والكاشػػػػػػف لمػػػػػػحىبي ٖٓٙٗرقػػػػػػع  ٗٙ٘-ٕٙ٘/ٕٕ

، وكالىسػا البػغ ٕٕٚ٘رقػع  ٖٚٗ، وتقخيب التيػحيب ص ٖ٘ٙرقع  ٜٜٔ/ٛالتيحيب 
 حجخ.

رقػػػع  ٘٘٘/ٕفػػػي معخفػػػة األصػػػحاب البػػػغ عبػػػج البػػػخ  تشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: االسػػػتيعاب (ٕ)
اإلصػابة فػي تسييػد الرػحابة ، و ٙٗٛٔرقػع  ٖٖٙ/ٕ، وأسج الغابػة البػغ األثيػخ ٔ٘ٛ

 .ٖ٘ٔٓٔرقع ٕ٘ٗ/ٚالبغ حجخ 
 ٜٖٜ-ٖٖٜ/ٖتشطػػخ تخجستػػو فػػي: االسػػتيعاب فػػي معخفػػة األصػػحاب البػػغ عبػػج البػػخ  (ٖ)

اإلصػػػابة فػػػي ، و ٖٖٚٓ رقػػػع ٜٕ٘-ٜٕٔ/ٖ، وأسػػػج الغابػػػة البػػػغ األثيػػػخ ٛٛ٘ٔرقػػػع 
== 
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، ويأتي كثيخًا عغ الدىخؼ (1)كمو بفتح العيغ، إال ُعقيل بغ خالج :َعِكٔل
 .قيل، فبالزع، وبشي عُ (2)قيل، وإال يحيى بغ عُ غيخ مشدػب

ُّ وولجه مػسى  ، ، بزع العيغ وفتح الالـ وتذجيج الياء(3)بغ رباح :ُعَل
 (4) .بغ ُعَميٍّ 

                                                                                                                                    
== 

 .ٜٜٚٗرقع  ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٗالبغ حجخ تسييد الرحابة 
، والجػػخح والتعػػجيل البػػغ ٜٔٗرقػػع  ٜٗ/ٚتشطػػخ تخجستػػو فػػي: التػػاريخ الكبيػػخ لمبخػػارؼ  (ٔ)

، والسؤتمػػػػف والسختمػػػػف ٖ٘ٓ/ٚ، والثقػػػػات البػػػػغ حبػػػػاف ٖٕٗرقػػػػع  ٖٗ/ٚأبػػػػي حػػػػاتع 
رقػػع  ٜٙ٘/ٕبػػاذؼ ، ورجػػاؿ صػػحيح البخػػارؼ ألبػػي نرػػخ الكالٗٛ٘ٔ/ٖلمػػجارقصشي 

، واإلكسػػػػاؿ البػػػػغ ٖٙٔٔرقػػػػع  ٕ٘ٔ/ٕ، ورجػػػػاؿ صػػػػحيح مدػػػػمع البػػػػغ مشجػيػػػػو ٜٛٗ
، والكاشػػػػف ٔٓٓٗرقػػػػع  ٕ٘ٗ-ٕٕٗ/ٕٓ، وتيػػػػحيب الكسػػػػاؿ لمسػػػػدؼ ٕٔٗ/ٙمػػػػاكػال 
 .٘ٙٙٗرقع  ٜٖٙ، وتقخيب التيحيب البغ حجخ ص ٖٓٙٛرقع  ٕٖ/ٕلمحىبي 

، والثقػات البػغ ٜٕٚرقػع  ٙٚٔ/ٜتشطخ تخجستو فػي: الجػخح والتعػجيل البػغ أبػي حػاتع  (ٕ)
، ورجػػػػاؿ صػػػػحيح مدػػػػمع ٗٛ٘ٔ/ٖ، والسؤتمػػػػف والسختمػػػػف لمػػػػجارقصشي ٕٛ٘/٘حبػػػػاف 

، وتيػػحيب ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٙ، واإلكسػػاؿ البػػغ مػػاكػال ٛٗٛٔرقػػع  ٖٛٗ/ٕالبػػغ مشجػيػػو 
، ٕٙٔٙرقػع  ٕٖٚ/ٕ، والكاشػف لمػحىبي ٚٛٛٙرقع  ٗٚٗ-ٖٚٗ/ٖٔالكساؿ لمسدؼ 

 .ٓٔٙٚرقع  ٜٗ٘وتقخيب التيحيب البغ حجخ ص 
، ومعخفػػػػة الثقػػػػات ٖٕٚٛرقػػػػع  ٕٗٚ/ٙتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: التػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ  (ٖ)

، والجػػخح ٖٛٔٔرقػػع  ٙٙٚ/ٕ، والكشػػى واألسػػساء لسدػػمع ٜٕٙٔرقػػع  ٖ٘ٔ/ٕلمعجمػي 
، ٔٙٔ/٘، والثقػػػػػػات البػػػػػػغ حبػػػػػػاف ٕٓٓٔرقػػػػػع  ٙٛٔ/ٙوالتعػػػػػجيل البػػػػػػغ أبػػػػػػي حػػػػػػاتع 

 ٘٘/ٕمدمع البػغ مشجػيػو  ، ورجاؿ صحيحٖ٘ٓٔ/ٕوالسؤتمف والسختمف لمجارقصشي 
، والكاشػف لمػحىبي ٚٙٓٗرقػع  ٖٔٗ-ٕٙٗ/ٕٓ، وتيحيب الكسػاؿ لمسػدؼ ٖٚٔٔرقع 
 .ٕٖٚٗرقع  ٔٓٗ، وتقخيب التيحيب البغ حجخ ص ٜٖٗٔرقع  ٜٖ/ٕ

، ومعخفػػػػة الثقػػػػات ٖٕ٘ٔرقػػػػع  ٜٕٛ/ٚتشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي: التػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ  (ٗ)
رقػػع  ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٛالبػػغ أبػػي حػػاتع ، والجػػخح والتعػػجيل ٕٔٛٔرقػػع  ٖ٘ٓ/ٕلمعجمػػي 

== 
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 .كمو بزع العيغ :ُعنازٗ
، ربسا صحف بابغ عييشة سفياف، وىػ غيخ (1)بغ أبي سفياف :َعِيَبَط٘

 .ليع عسخو بغ َبَبدةابغ َغِشية بالسعجسة السفتػحة بعجىا نػف، و 
، وكاف (2)ندبة إلى بشي عاير بغ مالظ بغ تيع هللا بغ ثعمبة :ِٕػِٔالَع

العيذيػف بالذيغ  :أصمو العايذي، فخففػه، قاؿ الحاكع والخصيب البغجادؼ
السعجسة برخيػف، والعبديػف بالسيسمة كػفيػف، والعشديػف بالشػف والسيسمة 

 (3) .شاميػف، وىحا الحؼ قااله ىػ الغالب

                                                                                                                                    
== 

، وتمخػػيز الستذػػابو ٛٗٙٔرقػػع  ٕٕٙ/ٕ، ورجػػاؿ صػػحيح مدػػمع البػػغ مشجػيػػو ٜٔٙ
 ٕٙٔ-ٕٕٔ/ٜٕ، وتيػػحيب الكسػػاؿ لمسػػدؼ ٖ٘-ٕ٘/ٔفػػي الخسػػع لمخصيػػب البغػػجادؼ 

، وتقخيػػػب التيػػػحيب البػػػغ حجػػػخ ٜٔٚ٘رقػػػع  ٖٙٓ/ٕ، والكاشػػػف لمػػػحىبي ٕ٘ٛٙرقػػػع 
 .ٜٜٗٙرقع  ٖ٘٘ص 

، والجػػخح والتعػػجيل ٓٙٔرقػػع  ٖٛ-ٖٙ/ٚي: التػػاريخ الكبيػػخ لمبخػػارؼ تشطػػخ تخجستػػو فػػ (ٔ)
، ٜٕٙ-ٕٛٙ/٘، والثقػػػات البػػػغ حبػػػاف ٖٕٕٛرقػػػع  ٔٓٗ-ٓٓٗ/ٙالبػػػغ أبػػػي حػػػاتع 

، وتيػػػحيب الكسػػػاؿ لمسػػػدؼ ٕٚٚٔرقػػػع  ٔٔٔ/ٕورجػػػاؿ صػػػحيح مدػػػمع البػػػغ مشجػيػػػو 
، وتقخيػػػػػػب ٕٖٓٗرقػػػػػػع  ٓٓٔ/ٕ، والكاشػػػػػػف لمػػػػػػحىبي ٖ٘٘ٗرقػػػػػػع  ٙٔٗ-ٗٔٗ/ٕٕ

 .ٕ٘ٓ٘رقع  ٖٔٗغ حجخ ص التيحيب الب
، والمبػاب فػػي تيػحيب األندػػاب البػغ األثيػػخ ٛٓٔ-ٙٓٔ/ٜيشطػخ: األندػاب لمدػػسعاني  (ٕ)

ٕ/ٖٙٛ-ٖٜٙ. 
، والتقخيػػػب ٕ٘ٗيشطػػػخ: معخفػػػة عمػػػـػ الحػػػجيث السعػػػخوؼ بسقجمػػػة ابػػػغ الرػػػالح ص  (ٖ)

، وكالىسا لمشػوؼ، والسقشع فػي ٛٛٔ/ٕ، وشخح الشػوؼ عمى مدمع ٙٓٔوالتيديخ ص 
 .ٖٕٛ/ٗ، وفتح السغيث لمدخاوؼ ٜٚ٘/ٕحجيث البغ السمقغ عمـػ ال
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َْقٕ ج بفتح الػاو، ندبة إلى الَعَػقة، بفتحات، بصغ مغ عب :الَع
 (1).الكيذ

 .كمو بكدخ العيغ :الِعجلٕ
بالفاء أخخه، غيخ ابغ عػف بالشػف، فكالىسا مغ أصحاب ابغ  :فَِْع
 .سيخيغ

، مغ (2)هللا بغ معاذبالعيغ والشػف الداكشة، اسسو ُعَبيج  :الَعِيربٖ
، بالسعجسة السزسػمة (3)الغبخؼ دمحم بغ ُعبيج  شيػخ مدمع، ومشيع أيزاً 
َعَشِدؼ، بالسيسمة والشػف مفتػحتيغ والداؼ مكدػرة، والسػحجة السفتػحة، وأما ال

                                                 

، مصػػػالع األنػػػػار عمػػػى صػػػحاح اآلثػػػار البػػػغ ٕٜ-ٜٔ/ٜيشطػػػخ: األندػػػاب لمدػػػسعاني  (ٔ)
، معخفػػػة ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٕ، والمبػػػاب فػػػي تيػػػحيب األندػػػاب البػػػغ األثيػػػخ ٜٔٔ/٘قخقػػػػؿ 

، والتقخيػػػب والتيدػػػيخ ص ٛٚٗعمػػػـػ الحػػػجيث السعػػػخوؼ بسقجمػػػة ابػػػغ الرػػػالح ص 
 ، وكالىسا لمشػوؼ.ٜٔٔ/ٔ، وشخح الشػوؼ عمى مدمع ٘ٔٔ

، والجػػػخح والتعػػػجيل ٜٕٗٔرقػػػع  ٔٓٗ/٘تشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (ٕ)
، ورجػػاؿ صػػحيح ٙٓٗ/ٛ، والثقػػات البػػغ حبػػاف ٗٛ٘ٔرقػػع  ٖٖ٘/٘البػػغ أبػػي حػػاتع 

، ورجاؿ صحيح مدػمع البػغ ٔٔٚرقع  ٓٚٗ-ٜٙٗ/ٔالبخارؼ ألبي نرخ الكالباذؼ 
، ٖ٘ٛٙرقػػػع  ٓٙٔ-ٛ٘ٔ/ٜٔ، وتيػػػحيب الكسػػػاؿ لمسػػػدؼ ٖٚٓٔرقػػػع  ٚٔ/ٕشجػيػػػو م

رقػػػػع  ٜٗ-ٛٗ/ٚ، وتيػػػػحيب التيػػػػحيب ٜٖٛ٘رقػػػػع  ٚٛٙ-ٙٛٙ/ٔوالكاشػػػػف لمػػػػحىبي 
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٖٔٗٗرقع  ٖٗٚ، وتقخيب التيحيب ص ٕٜ

، والثقػػػات البػػػغ ٔٗرقػػػع  ٔٔ/ٛتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: الجػػػخح والتعػػػجيل البػػػغ أبػػػي حػػػاتع  (ٖ)
، وتيػػػػحيب ٘ٚٗٔرقػػػع  ٕٜٔ/ٕ، ورجػػػاؿ صػػػحيح مدػػػػمع البػػػغ مشجػيػػػو ٜٛ/ٜ حبػػػاف

، ٜٕٓ٘رقػػػػع  ٜٛٔ/ٕ، والكاشػػػف لمػػػػحىبي ٔٗٗ٘رقػػػػع  ٕٙ-ٓٙ/ٕٙالكسػػػاؿ لمسػػػػدؼ 
، ٘ٔٔٙرقع  ٜ٘ٗ، وتقخيب التيحيب ص ٕٗ٘رقع  ٖٖٓ-ٜٕٖ/ٜوتيحيب التيحيب 

 وكالىسا البغ حجخ.
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، مغ شيػخ مدمع، ومشيع أيزًا َعْبَثخ بسػحجة (1)ؼ فيػ دمحم بغ السثشى الَعَشدِ 
مغ مثة، ، بالسيسمة والسث(2)ساكشة بعج العيغ ثع مثمثة، وعمي بغ عثاـ

 . شيػخو، وىػ غيخ ابغ غشاـ
 :حسف الكاف

، فيػ مغ (3)بفتح القاؼ، مغ التابعيغ، وأما أبػ قتادة األنرارؼ  :قتادٗ
 (4) .وفخسانو، كسا في صحيح البخارؼ  أصحاب الشبي 

 .بفتح القاؼ :َقصع٘

                                                 

، والثقػػات البػػغ ٓٔٗرقػػع  ٜ٘/ٛتشطػػخ تخجستػػو فػػي: الجػػخح والتعػػجيل البػػغ أبػػي حػػاتع  (ٔ)
، ٚٓٔٔرقػع  ٕٛٙ/ٕ، ورجاؿ صحيح البخارؼ ألبي نرػخ الكالبػاذؼ ٔٔٔ/ٜحباف 

، وتيػػػحيب الكسػػػاؿ لمسػػػدؼ ٗٔ٘ٔرقػػػع  ٜٕٓ/ٕورجػػػاؿ صػػػحيح مدػػػمع البػػػغ مشجػيػػػو 
، وتيػػػػػػحيب ٖٗٔ٘رقػػػػػػع  ٕٗٔ/ٕ، والكاشػػػػػػف لمػػػػػػحىبي ٜٚ٘٘رقػػػػػػع  ٖ٘ٙ-ٜٖ٘/ٕٙ

، ٕٗٙٙرقػػػػػػػػع  ٘ٓ٘ ، وتقخيػػػػػػػػب التيػػػػػػػػحيب صٜٛٙرقػػػػػػػػع  ٕٚٗ-ٕ٘ٗ/ٜالتيػػػػػػػػحيب 
 وكالىسا البغ حجخ.

، والثقػات البػغ ٜٗٓٔرقع  ٜٜٔ/ٙتشطخ تخجستو في: الجخح والتعجيل البغ أبي حاتع  (ٕ)
، وتيػػػػحيب ٔٗٔٔرقػػػع  ٚ٘/ٕ، ورجػػػاؿ صػػػحيح مدػػػػمع البػػػغ مشجػيػػػو ٗٙٗ/ٛحبػػػاف 

، ٜٖٗٗرقػػػػػع  ٗٗ/ٕ، والكاشػػػػػف لمػػػػػحىبي ٘ٓٔٗرقػػػػػع  ٙٙ-ٚ٘/ٕٔالكسػػػػػاؿ لمسػػػػػدؼ 
، ٛٙٚٗرقع  ٖٓٗ، وتقخيب التيحيب ص ٙٛ٘رقع  ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٚوتيحيب التيحيب 

 وكالىسا البغ حجخ.
رقػػػع  ٜٕٛ/ٔتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: االسػػػتيعاب فػػػي معخفػػػة األصػػػحاب البػػػغ عبػػػج البػػػخ  (ٖ)

اإلصػػػابة فػػػي تسييػػػد ، و ٖٚٔٙرقػػػع  ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٙ، وأسػػػج الغابػػػة البػػػغ األثيػػػخ ٕٓٗ
 .ٔٔٗٓٔرقع  ٕٗٚ-ٕٕٚ/ٚالبغ حجخ الرحابة 

 .ٕٗ٘ٛرقع  ٜٕ-ٕٛ/ٗخارؼ يشطخ: صحيح الب (ٗ)
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 :حسف املٔه
، (2)، باليسد، روػ عغ ميسػنة أـ السؤمشيغ (1)القارغ  :ُمْضٙ

، ، وأما يعقػب القارؼ (3)لوستختو، فاغتد لمخسػؿ  أنيا وضعت ماءً 
، فيػ بالياء السذجدة، ندبة إلى (4)وىػ ابغ عبج الخحسغ بغ عبج القارؼِّ 

 (5) .القارة، حي مغ العخب

                                                 

، والكاشػػػف ٜٕٛٙرقػػػع  ٕٖٔ-ٖٓٔ/ٜٕتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: تيػػػحيب الكسػػػاؿ لمسػػػدؼ  (ٔ)
، وتقخيػػػػػػب ٙٗٙرقػػػػػػع  ٖ٘ٙ/ٓٔ، وتيػػػػػػحيب التيػػػػػػحيب ٕٕٚ٘رقػػػػػػع  ٖٚٓ/ٕلمػػػػػػحىبي 

 ، وكالىسا البغ حجخ.ٜٜٜٙرقع  ٖ٘٘التيحيب ص 
-ٜٗٔٔ/ٗتشطػػػخ تخجستيػػػا فػػػي: االسػػػتيعاب فػػػي معخفػػػة األصػػػحاب البػػػغ عبػػػج البػػػخ  (ٕ)

اإلصػابة ، و ٖ٘ٓٚرقػع  ٕٗٙ-ٕٕٙ/ٚ، وأسج الغابة البػغ األثيػخ ٜٜٓٗرقع  ٜٛٔٔ
 .ٖٛٚٔٔرقع  ٕٖٗ-ٕٕٖ/ٛالبغ حجخ في تسييد الرحابة 

أخخجػػػو البخػػػارؼ فػػػي صػػػحيحو كتػػػاب الغدػػػل بػػػاب مػػػغ أفػػػخغ بيسيشػػػو عمػػػى شػػػسالو فػػػي  (ٖ)
، ومدػػمع فػػي صػػحيحو كتػػاب الحػػيس بػػاب تدػػتخ السغتدػػل ٕٙٙرقػػع  ٖٙ/ٔالغدػػل 

 .ٖٖٚرقع  ٕٙٙ/ٔثػب ونحػه ب
، والجػػػخح والتعػػػجيل ٖٔٚٗرقػػػع  ٜٖٛ/ٛتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (ٗ)

، ورجػػػػاؿ ٘ٗٙ-ٗٗٙ/ٚ، والثقػػػػات البػػػػغ حبػػػػاف ٚٚٛرقػػػػع  ٕٓٔ/ٜالبػػػػغ أبػػػػي حػػػػاتع 
، ورجػػاؿ صػػحيح مدػػمع ٜٖٓٔرقػػع  ٕٕٛ/ٕصػػحيح البخػػارؼ ألبػػي نرػػخ الكالبػػاذؼ 

رقػػػػع  ٖٓ٘-ٖٛٗ/ٕٖوتيػػػػحيب الكسػػػػاؿ لمسػػػػدؼ ، ٜٙٓٔرقػػػػع  ٕٖٚ/ٕالبػػػػغ مشجػيػػػػو 
 ٕٜٖ-ٜٖٔ/ٔٔ، وتيػػحيب التيػػحيب ٜٖ٘ٙرقػػع  ٜٖ٘/ٕ، والكاشػػف لمػػحىبي ٜ٘ٓٚ
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٕٗٛٚرقع  ٛٓٙ، وتقخيب التيحيب ص ٗ٘ٚرقع 

 .٘ٔ/ٓٔيشطخ: األنداب لمدسعاني  (٘)
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فل غَ ، بالقاؼ بعج العيغ السيسمة، وأما عبج هللا بغ مُ (1)بغ يدار :َمعكل
 .، فيػ بزع السيع وفتح العيغ السعجسة(2)السدني

، تارة تصمق ، راوية عغ عائذة (3)بشت عبج هللا العجوية :ُمعاذٗ
 .فيتػىع الشاسخ أنو معاذ، فيححؼ التاء

، بالداؼ والحاء السيسمة، وأما الَعػَّاـ (4)مداحع والج مشرػر :أبْ مصاحه
 (6) .، فيػ بالخاء والجيع(5)بغ ُمخاجع

                                                 

 ٖٖٗٔ-ٕٖٗٔ/ٖتشطخ تخجستو في: االستيعاب في معخفة األصحاب البغ عبج البخ  (ٔ)
اإلصػػػابة فػػػي ، و ٖٛٓ٘رقػػػع  ٕٕ٘-ٕٕٗ/٘، وأسػػػج الغابػػػة البػػػغ األثيػػػخ ٕٗٙٗرقػػػع 

 .ٓٙٔٛرقع  ٚٗٔ-ٙٗٔ/ٙالبغ حجخ تسييد الرحابة 
 ٜٜٚ-ٜٜٙ/ٖتشطػػخ تخجستػػو فػػي: االسػػتيعاب فػػي معخفػػة األصػػحاب البػػغ عبػػج البػػخ  (ٕ)

اإلصػػػابة فػػػي ، و ٕٕٖٓرقػػػع  ٜٖٙ-ٜٖ٘/ٖ، وأسػػػج الغابػػػة البػػػغ األثيػػػخ ٚٙٙٔرقػػػع 
 .ٜٛٛٗرقع  ٕٚٓ-ٕٙٓ/ٗالبغ حجخ يد الرحابة تسي

-ٖٛٓ/ٖ٘، وتيػػحيب الكسػػاؿ لمسػػدؼ ٙٙٗ/٘تشطػػخ تخجستيػػا فػػي: الثقػػات البػػغ حبػػاف  (ٖ)
، وتقخيػػػب التيػػػحيب ص ٜٕ٘ٛرقػػػع  ٕ٘ٗ/ٕٔ، وتيػػػحيب التيػػػحيب ٕٖٓٚرقػػػع  ٜٖٓ
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٗٛٙٛرقع  ٖ٘ٚ

، والتػػػاريخ الكبيػػػخ ٕٛٔي ص روايػػػة الػػػجارم –تشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: تػػػاريخ ابػػػغ معػػػيغ  (ٗ)
، ٙ٘ٚرقػػع  ٓٚٔ/ٛ، والجػػخح والتعػػجيل البػػغ أبػػي حػػاتع ٙٓ٘ٔرقػػع  ٜٖٗ/ٚلمبخػػارؼ 

رقػػػػع  ٕٙ٘/ٕ، ورجػػػػاؿ صػػػػحيح مدػػػػمع البػػػػغ مشجػيػػػػو ٖٚٔ/ٜوالثقػػػػات البػػػػغ حبػػػػاف 
، والكاشػػػػف لمػػػػحىبي ٕٓٓٙرقػػػػع  ٙٗ٘-ٕٗ٘/ٕٛ، وتيػػػػحيب الكسػػػػاؿ لمسػػػػدؼ ٖٓٙٔ

، وتقخيب التيحيب ٘ٗ٘رقع  ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٓٔ، وتيحيب التيحيب ٙٗٙ٘رقع  ٜٕٚ/ٕ
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٜٚٓٙرقع  ٚٗ٘ص 

، والجػػخح والتعػػجيل ٖٚٓرقػػع  ٚٙ-ٙٙ/ٚتشطػػخ تخجستػػو فػػي: التػػاريخ الكبيػػخ لمبخػػارؼ  (٘)
 .ٜٜٕ-ٜٕٛ/ٚ، والثقات البغ حباف ٙٔٔرقع  ٕٕ/ٚالبغ أبي حاتع 

 .ٙٚ/ٕيشطخ: شخح الشػوؼ عمى مدمع  (ٙ)
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َِس] أولو وفتح  ، بكدخ(2)، وِمدَعخ(1) : بزع أولو وكدخ الياءُمِط
      (3)[ .العيغ

 :حسف اليٌْ
مػلى ابغ بباس  ،(4)بالفاء والحاؿ السعجسة، اسع أبي سعيج :ىافر

، وأما الشاقج بالقاؼ السيسمة، فيػ شيخ مدمع، وىػ عسخو بغ دمحم بغ 
  (5) .بكيخ بغ دمحم الشاقج

                                                 

، والسؤتمػػػػػف والسختمػػػػػف لعبػػػػػج الغشػػػػػي األزدؼ ٜٛٔ/ٚمػػػػػاكػال يشطػػػػػخ:  اإلكسػػػػػاؿ البػػػػػغ  (ٔ)
ٕ/ٙٚ٘. 

، والثقػػػػات لمعجمػػػػي ٜٔٚٔرقػػػػع  ٖٔ/ٛالتػػػػاريخ الكبيػػػػخ لمبخػػػػارؼ تشطػػػػخ تخجستػػػػو فػػػػي:  (ٕ)
، ٘ٛٙٔرقػػع  ٜٖٙ-ٖٛٙ/ٛ، والجػػخح والتعػػجيل البػػغ أبػػي حػػاتع ٓٔٚٔرقػػع  ٕٗٚ/ٕ

لمحػاكع ص ، وتدسية مغ أخخجيع البخارؼ ومدػمع ٛٓ٘-ٚٓ٘/ٚوالثقات البغ حباف 
والكاشػف ، ٜٙٓ٘رقػع  ٜٙٗ - ٔٙٗ/ٕٚتيحيب الكساؿ لمسدؼ ، و ٜٚٙٔرقع  ٖٕ٘

، ٜٕٓرقػػػػػػػع  ٘ٔٔ - ٖٔٔ/ٓٔوتيػػػػػػػحيب التيػػػػػػحيب ، ٜٖ٘٘رقػػػػػػع  ٕٙ٘/ٕلمػػػػػػحىبي 
 وكالىسا البغ حجخ. ٘ٓٙٙرقع  ٕٛ٘وتقخيب التيحيب ص 

 ما بيغ السعقػفتيغ ساقط مغ ب ((ٖ
 

، والجػػػخح والتعػػػجيل ٕ٘٘ٗرقػػػع  ٕٖٔ/ٛؼ تشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػار  (ٗ)
، ورجػػػاؿ ٗٛٗ/٘، والثقػػػات البػػػغ حبػػػاف ٕٖٕٔرقػػػع  ٛٓ٘-ٚٓ٘/ٛالبػػػغ أبػػػي حػػػاتع 

، وتيػحيب الكسػاؿ لمسػدؼ ٕٙٙٔرقػع  ٘٘ٚ/ٕصحيح البخارؼ ألبػي نرػخ الكالبػاذؼ 
، وتيػػػػػػحيب ٚٚٚ٘رقػػػػػػع  ٖٗٔ/ٕ، والكاشػػػػػػف لمػػػػػػحىبي ٖٛ٘ٙرقػػػػػػع  ٕٔٚ-ٕٛٙ/ٜٕ

، وكالىسػػػػا ٔٚٓٚرقػػػػع  ٛ٘٘التيػػػػحيب ص  ، وتقخيػػػػبٕ٘ٚرقػػػػع  ٗٓٗ/ٓٔالتيػػػػحيب 
 البغ حجخ.

، والجػػػخح والتعػػػجيل ٕٕٛٙرقػػػع  ٖ٘ٚ/ٙتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (٘)
== 
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خؼ ح الستقجـ ذكخه في قيبالشػف والزاد السعجسة، وىػ الَعػَ  :سٗأبْ َىِض
، فيػ بالسػحجة ثع السيسمة، وليذ (1)  ارؼ فَ خة الغِ ْر العيغ، وأما أبػ بَ 

 .ليع أبػ نرخة بالراد
 :حسف الْاّ

 (2) .كمو بالقاؼ، وليذ في الرحيحيغ وافج بالفاء :ّاقد
 :حسف الٔاء

 ، (3)يج بغ عبج هللا بغ أبي ُبْخَدةكمو بالسثشاة التحتية والداؼ، إال ُبخِ  :ٓصٓد
 

                                                                                                                                    
== 

، ورجػاؿ صػحيح البخػارؼ ألبػي نرػخ الكالبػاذؼ ٔ٘ٗٔرقػع  ٕٕٙ/ٙالبغ أبي حاتع 
، ٜٚٔٔرقػػػع  ٛٚ-ٚٚ/ٕ، ورجػػػاؿ صػػػحيح مدػػػمع البػػػغ مشجػيػػػو ٗٙٛرقػػػع  ٜٗ٘/ٕ

رقػػع  ٚٛ/ٕ، والكاشػػف لمػػحىبي ٕٗٗٗرقػػع  ٕٛٔ-ٖٕٔ/ٕٕكسػػاؿ لمسػػدؼ وتيػػحيب ال
رقػػػع  ٕٙٗ، وتقخيػػػب التيػػػحيب ص ٙ٘ٔرقػػػع  ٜٚ-ٜٙ/ٛ، وتيػػػحيب التيػػػحيب ٕٕٗٗ
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٙٓٔ٘

 ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٔتشطػػخ تخجستػػو فػػي: االسػػتيعاب فػػي معخفػػة األصػػحاب البػػغ عبػػج البػػخ  (ٔ)
اإلصػػابة فػػي تسييػػد ، و ٕٔٚٔقػػع ر  ٓٛ-ٜٚ/ٕ، وأسػػج الغابػػة البػػغ األثيػػخ ٜٙ٘رقػػع 

 .ٗ٘ٛٔرقع  ٗٔٔ-ٖٔٔ/ٕالبغ حجخ الرحابة 
، وشػخح الشػػوؼ عمػػى ٜٕٙ/ٙيشطػخ: مصػالع األنػػار عمػى صػحاح اآلثػار البػغ قخقػػؿ  (ٕ)

، وعسػجة القػارؼ ٜٓٔ/ٕ، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٔٗ/ٔمدمع 
 .ٓٔ/ٔلمعيشي 

، والجػػػخح والتعػػػجيل ٜٙٚٔرقػػػع  ٓٗٔ/ٕلمبخػػػارؼ  تشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ (ٖ)
، ورجػاؿ صػحيح البخػارؼ ألبػي نرػخ الكالبػاذؼ ٜٗٙٔرقػع  ٕٙٗ/ٕالبغ أبي حاتع 

، ٙٙٔرقػػػع  ٜٚ/ٔ، ورجػػػاؿ صػػػحيح مدػػػمع البػػػغ مشجػيػػػو ٖ٘ٔرقػػػع  ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٔ
، ٕ٘٘رقػع  ٕ٘ٙ/ٔ، والكاشػف لمػحىبي ٜ٘ٙرقػع  ٕ٘-ٓ٘/ٗوتيحيب الكساؿ لمسدؼ 

== 
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بسػحجة وراء مكدػرتيغ، وقيل بفتحيسا، ثع نػف،  ،(1)خعخة الِبخنجودمحم بغ ع
بسػحجة مفتػحة وراء مكدػرة ثع مثشاة  ،(2)وكحلظ عمي بغ ىاشع الَبِخيج

 (3) .تحتية

                                                                                                                                    
== 

، ٛ٘ٙرقػػع  ٕٔٔ، وتقخيػػب التيػػحيب ص ٜ٘ٚرقػػع  ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٔوتيػػحيب التيػػحيب 
 وكالىسا البغ حجخ.

، والجػخح والتعػجيل البػغ ٕٛٙرقػع  ٖٕٓ/ٔتشطخ تخجستو في: التاريخ الكبيػخ لمبخػارؼ  (ٔ)
، ورجػػػػػاؿ صػػػػػحيح ٜٙ/ٜ، والثقػػػػػات البػػػػػغ حبػػػػػاف ٖٕٓرقػػػػػع  ٔ٘-ٓ٘/ٛأبػػػػػي حػػػػػاتع 

مدػػػمع البػػػغ  ، ورجػػػاؿ صػػػحيحٗٛٓٔرقػػػع  ٖٚٙ/ٕالبخػػػارؼ ألبػػػي نرػػػخ الكالبػػػاذؼ 
، ٖٙٗ٘رقػػع  ٓٔٔ-ٛٓٔ/ٕٙ، وتيػػحيب الكسػػاؿ لمسػػدؼ ٜٚٗٔرقػػع  ٕٓٓ/ٕمشجػيػػو 

، وتقخيب ٚٙ٘رقع  ٖٖٗ/ٜ، وتيحيب التيحيب ٚٗٓ٘رقع  ٕٔٓ/ٕوالكاشف لمحىبي 
 ، وكالىسا البغ حجخ.ٖٚٔٙرقع  ٜٙٗالتيحيب ص 

جيل ، والجػػػخح والتعػػػٕ٘ٙٗرقػػػع  ٖٓٓ/ٙتشطػػػخ تخجستػػػو فػػػي: التػػػاريخ الكبيػػػخ لمبخػػػارؼ  (ٕ)
، ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٚ، والثقػػػات البػػػغ حبػػػاف ٖٚٔٔرقػػػع  ٕٛٓ-ٕٚٓ/ٙالبػػػغ أبػػػي حػػػاتع 

، وتيػػػػحيب الكسػػػػاؿ لمسػػػػدؼ ٓ٘ٔٔرقػػػػع  ٓٙ/ٕورجػػػػاؿ صػػػػحيح مدػػػػمع البػػػػغ مشجػيػػػػو 
، وتيػػػػػػػػحيب ٜٖٚٚرقػػػػػػػع  ٛٗ/ٕ، والكاشػػػػػػػف لمػػػػػػػحىبي ٚٗٔٗرقػػػػػػػع  ٓٚٔ-ٖٙٔ/ٕٔ

، ٓٔٛٗرقػػػػػػػػع  ٙٓٗ، وتقخيػػػػػػػػب التيػػػػػػػػحيب ص ٖٖٙرقػػػػػػػػع  ٖٜٖ-ٕٜٖ/ٚالتيػػػػػػػػحيب 
 بغ حجخ.وكالىسا ال

، وشػخح الشػػوؼ عمػػى ٕٚ٘/ٔيشطػخ: مصػالع األنػػار عمػى صػحاح اآلثػار البػغ قخقػػؿ  (ٖ)
، وعسػجة القػارؼ ٗٓٔ/ٕ، والتػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقػغ ٜٖ/ٔمدمع 
 .ٜ-ٛ/ٔلمعيشي 
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األوؿ ندبة إلى ياـ بصغ مغ ىسجاف، كسا في  :الٔامٕ، ّالٔنامٕ
يسامي، ، وأما ال(2)، وقج روػ عشو مدمع(1)حاشية القامػس، في باب الجاؿ

 (3) .فيػ ندبة إلى اليسامة، البادية السعخوفة بالحجاز، وأكثخىا بشػ حشيفة
ار :ٓطاز ، شيخ (4)كمو بالسثشاة التحتية والديغ السيسمة، إال دمحم بغ بذَّ

، وفي الرحيحيغ سيَّار أيزًا، وىػ البخارؼ ومدمع، فبالباء والذيغ السذجدة
السشياؿ، وابغ أبي سيَّار، بتقجيع ابغ سالمة الخياحي، الحؼ ُيقاؿ لو أبػ 

 (5) .الديغ، وتقجـ ذكخىسا في حخؼ الديغ
كمو بإسكاف السيع وبالجاؿ السيسمة، ندبة إلى ىْسجاف قبيمة  :اهلِنداىٕ

مغ عطيسة ، وأما ىَسحاف بالسعجسة وفتح السيع، فيي مجيشة (6)مغ العخب

                                                 

 .ٕٚٗ/ٗيشطخ: تاج العخوس لمدبيجؼ  (ٔ)
 .ٕٚٔٔرقع  ٜٗٚ، ٜٚٚرقع  ٕٚٙ/ٕيشطخ: صحيح مدمع  (ٕ)
، والمبػػػػاب فػػػػي تيػػػػحيب األندػػػػاب البػػػػغ األثيػػػػخ ٕٕ٘/ٖٔيشطػػػػخ: األندػػػػاب لمدػػػػسعاني  (ٖ)

ٖ/ٗٔٚ. 
، والجخح والتعجيل البػغ أبػي ٜٛرقع  ٜٗ/ٔتشطخ تخجستو في: التاريخ الكبيخ لمبخارؼ  (ٗ)

، ورجػػػاؿ صػػػحيح البخػػػارؼ ٔٔٔ/ٜ، والثقػػػات البػػػغ حبػػػاف ٚٛٔٔرقػػػع  ٕٗٔ/ٚحػػػاتع 
ورجػػػػاؿ صػػػحيح مدػػػػمع البػػػغ مشجػيػػػػو ، ٜٙٔٔرقػػػع  ٓٗٙ/ٕألبػػػي نرػػػخ الكالبػػػػاذؼ 

، ٙٛٓ٘رقػػػع  ٛٔ٘-ٔٔ٘/ٕٗ، وتيػػػحيب الكسػػػاؿ لمسػػػدؼ ٖٔٗٔرقػػػع  ٛٙٔ-ٚٙٔ/ٕ
، ٚٛرقػػػػػع  ٖٚ-ٓٚ/ٜ، وتيػػػػػحيب التيػػػػػحيب ٓٗٚ٘رقػػػػػع  ٜ٘ٔ/ٕوالكاشػػػػػف لمػػػػػحىبي 
 ، وكالىسا البغ حجخ.٘ٗٚ٘رقع  ٜٙٗوتقخيب التيحيب ص 

 حخؼ الديغ :يشطخ (٘)
المبػػػػاب فػػػػي تيػػػػحيب األندػػػػاب البػػػػغ األثيػػػػخ ، و ٜٔٗ/ٖٔيشطػػػػخ: األندػػػػاب لمدػػػػسعاني  (ٙ)

ٖ/ٖٜٔ. 
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ي الكتب الدتة، ، وليذ مشيا صحابي،  وال تابعي، وال راو ف(1)بالد العجع
وال مغ عاصخىع، كسدشج الجارمي، ومدشج أحسج، وال مغ قبميع، كسا في 

 .، وهللا أعمع(2)حاشية الصيب السغخبي عمى القامػس
ىػ ٜٕٙٔوىحا أخخ ما جسعو العالمة الذيخ نرخ اليػريشي في ربيع سشة 

 .تدعة وستيغ ومائتيغ وألف مغ ىجخة مغ لو مديج العد والذخؼ 
ـ كتابة ىحه الشدخة يـػ األربعاء السبارؾ السػافق لثامغ عذخيغ وكاف تسا]

 (3)[.ومائتيغ وألف مغ ىجختو ىػ أربع وثسانيغ  ٕٗٛٔمغ شعباف سشة 

 

                                                 

 .ٚٔٗ-ٓٔٗ/٘، ومعجع البمجاف لياقػت الحسػؼ ٕٛيشطخ: البمجاف لميعقػبي ص  (ٔ)
 لع أقف عمى ىحا الكتاب. (ٕ)
 ما بيغ السعقػفتيغ ساقط مغ ب . ((ٖ
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 اخلامت٘

 .الحسج ، الحؼ ىجانا ليحا وما كشا لشيتجؼ لػال أف ىجانا هللا
ع ، سيج األوليغ واآلخخيغ، وخاتملسو هيلع هللا ىلصوالرالة والدالـ عمي سيجنا دمحم 

األنبياء والسخسميغ وعمى آلو وأصحابو الصيبيغ الصاىخيغ ومغ واالىع بإحداف 
 إلى يـػ الجيغ .

 ّبعد

 مغ خاللو ، أدركتبحث في السؤتمف والسختمف في الرحيحيغ  فيحا
 الرحيحيغ )البخارؼ ومدمع(،مجػ الجيج الحؼ بحلو عمساؤنا األولػف لخجمة 

خجمة الرحيحيغ بذخحيسا مغ أجل  حيث بحؿ ىؤالء العمساء الغالي والشفيذ
محفػرة ومحفػضة  الشبػية الدشة وبياف ما فييسا، وكل ذلظ مغ أجل أف تطل

في الرجور والدصػر، فجدػ هللا ىؤالء العمساء األتكياء خيخ الجداء، وأجدؿ 
 ليع العصاء والثػاب.

 اليتائج ّالتْصٔات:

 أواًل : الشتائج 
بعس الشتائج والتػصيات بحث عسمي ليحا اللقج تكذف لي مغ خالؿ  

 التي يسكغ إجساليا فيسا يأتي :
أف ىحا السخصػط الشفيذ مخصػط لو قيستو العمسية؛ ألنو يعالج  - ٔ

السؤتمف والسختمف في مػضػعًا مغ السػضػعات اليامة، وىػ بياف 
 الرحيحيغ.

التي تيتع بخجمة الرحيحيغ في العشاية بالجراسات والبحػث  - ٕ
 مختمفة . مػضػعات عمسية
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أف الغػص في أعساؽ تخاثشا اإلسالمي والعخبي يؤدؼ بشا لمػقػؼ  - ٖ
تتعمق  وتذخح لشا أمػراً قزايا  لشا عمى الشفائذ والجػاىخ التخاثية التي تعالج

 بالدشة الشبػية فيديع ذلظ في فيع الدشة الشبػية والجفاع عغ حياضيا.
حيغ في شتى اىتساـ العمساء قجيسًا وحجيثًا بخجمة الرحي - ٗ

السػضػعات العمسية السختمفة؛ ألف الرحيحيغ ىسا أصح كتابيغ بعج كتاب 
 هللا عد وجل.

ىحا ما وقفت عميو مغ نتائج وتػصيات، فالحسج ، الحؼ وفقشي ليحا، وما 
  تػفيقي إال با  عميو تػكمت وإليو السخجع والسريخ.

                                                                                                     : التوصيات  ثانياً 
سيػػػػػة تػػػػػجور مباحثيػػػػػا حػػػػػػؿ الرػػػػػحيحيغ ػػػػػػ أوصػػػػػي بعسػػػػػل مػسػػػػػػعة عم ٔ

البخارؼ ومدمع( لبياف وتػضيح كل ما يتعمق بالرحيحيغ بحيػث تكػػف ىػحه )
 .  بالرحيحيغالسػسػعة العمسية بسثابة وثيقة عمسية لمخد عمى كل ما يتعمق 

ػ أوصػي البػاحثيغ فػي الدػشة الشبػيػة بعسػل السديػج مػغ األبحػاث العمسيػة  ٕ
حػػؿ الرػػحيحيغ ) البخػػارؼ ومدػػمع ( وتشػػاوؿ كػػل مػػا يػػجور حػػػؿ الرػػحيحيغ 

 مغ شبيات والخد عمييا . 
أوصي بالبحث عغ السخصػشات الستعمقة بالرحيحيغ شػخحا وبيانػا  - ٖ

الفائػػػػػجة العمسيػػػػػة مػػػػػغ تمػػػػػظ  وتػضػػػػػيحا والكيػػػػػاـ عمػػػػػى تحكيقيػػػػػا ونذػػػػػخىا لبيػػػػػاف
 السخصػشات وإلبخاز مكانة الرحيحيغ .  

وإني ألرجػ أف يكػف التػفيق قج حالف قػلي وعسمي، فإف كاف كحلظ هللف 
 الحسج والسشة، وإال فالكساؿ ، وحجه .

وال يدعشي في ىحا السقاـ إال أف أناجي ربي ومػالؼ وأدعػه بخيخ كالـ 
ەئ وئ وئ ۇئ  ې ې ې ى ى ائ ائەئ)وأصجؽ حجيث: 
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ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ 

 ]البقخة[.( يئ جب حبخب مب ىب يب جت حت خت مت
الميع وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمع تدميسًا  وصل

 كثيخًا.
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 فورس املصادر واملراجع 

 بػغ بكػخ أبى بغ دمحم بغ ػ أحسجالبخاجي  صحيح لذرب الداجي  إجشات (ٔ)
 (ىػػٖٕٜ) الػجيغ شػياب، العباس أبػ، السرخؼ  تيبيالق القدصالني السمظ عبج

 ىػ. ٖٕٖٔمرخ  األميخية ػ الكبخػ  ػ السصبعة

ػ ػػػ أ/دمحم كامػػل الفقػػي األحهــر وأثــر  فــي الشهزــة األتبيــة الحديثــة  (ٕ)
 ـ.ٜٙ٘ٔىػ/ٖ٘ٚٔالسصبعة السشيخية باألزىخ الذخيف 

أبػػ عبػج هللا دمحم بػغ إسػحاؽ بػغ دمحم ػػ  أسامي مذايخ اإلمام البخـاجي  (ٖ)
مكتبػػة ػ  نطػػخ دمحم الفاريػػابيأ/ق يػػحقػ ت ىػػػ(ٜٖ٘بػغ يحيػػى بػػغ مشػػجه العبػػجؼ )

 .ـ ٜٜٔٔ /ىػ ٕٔٗٔ الكػثخ
ػػػ أبػػ عسػػخ يػسػف بػػغ عبػج هللا بػػغ االسـتيعاب فــي معرفــة األصـحاب  (ٗ)

عمػي دمحم البجػاوؼ ػ دار الجيػل ػ أ/دمحم بػغ عبػج البػخ الشسػخؼ القخشبػي ػ تحقيػق 
 ـ.ٕٜٜٔىػ/ ٕٔٗٔبيخوت 

أبػػػ الحدػػغ عمػػي بػػغ أبػػي الكػػـخ دمحم بػػغ دمحم بػػغ عبػػج  ػػػُأســد ال ابــة  (٘)
عمػي دمحم معػػض أ/ عػد الػجيغ ابػغ األثيػخ ػ تحقيػق  الَجػَدِرؼُّ الكػخيع الذػيباني 

 ـ.ٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔوعادؿ أحسج عبج السػجػد ػ دار الكتب العمسية ػ بيخوت 

ػ أبػ الفزػل أحسػج بػغ عمػي بػغ دمحم بػغ اإلصابة في تسييز الرحابة  (ٙ)
عػادؿ أحسػج عبػج السػجػػد وعمػي دمحم معػػض ػ أ/ ني ػ تحقيػق حجػخ العدػقال

 ىػ.٘ٔٗٔدار الكتب العمسية ػ بيخوت 

ػػػػ خيػػػخ الػػػجيغ بػػػغ محسػػػػد بػػػغ دمحم بػػػغ عمػػػي فػػػارس الدركمػػػي األعـــالم  (ٚ)
 ـ.ٕٕٓٓالجمذقي ػ الصبعة الخامدة عذخ ػ دار العمع لمسالييغ ػ بيخوت 
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ح دمحم بػغ عمػي بػغ ػػ تقػي الػجيغ أبػػ الفػتاالدتراب في بيان االصطالب  (ٛ)
وىػػب بػػغ مصيػػع القذػػيخؼ السعػػخوؼ بػػابغ دقيػػق العيػػج ػ دار الكتػػب العمسيػػة ػ 

 بيخوت.

مغمصػاؼ بػغ قمػيج بػغ عبػج ػػ  إكسال تهذيب الكسال في أسساء الرلـال (ٜ)
ػ  ىػػ(ٕٙٚهللا البكجخؼ السرخؼ الحكخؼ الحشفي، أبػ عبج هللا، عػالء الػجيغ ) 

الفػاروؽ ػ  أبػػ دمحم أسػامة بػغ إبػخاليع ،أبػػ عبػج الػخحسغ عػادؿ بػغ دمحم :قيػحقت
  .ـٕٔٓٓ/ىػٕٕٗٔػ القاىخة  الحجيثة لمصباعة والشذخ

ػػ سػعج السمػظ أبػػ نرػخ عمػي بػغ لبػة هللا بػغ جعفػخ اإلكسال  (ٓٔ)
 ـ .ٜٜٓٔىػ /ٔٔٗٔبغ ماكػال ػ دار الكتب العمسية ػ بيخوت 

ػ عبج الكخيع بغ دمحم بغ مشرػر التسيسػي الدػسعاني األنداب  (ٔٔ)
عبج الخحسغ بغ يحيى السعمسػي اليسػاني ػ مجمػذ د/سعج ػ تحقيق  السخوزؼ أبػ

  ـ .ٕٜٙٔىػ /ٕٖٛٔدائخة السعارؼ العثسانية ػ حيجرآباد 

إسساعيل ػ  إيزاب السكشون في الذيل عمى كذف الظشون  (ٕٔ)
عشى بترحيحو ػ  ىػ(ٜٜٖٔبغ دمحم أميغ بغ ميخ سميع الباباني البغجادؼ )

لجيغ بالتقايا رئيذ أمػر الجيغ، وشبعو عمى ندخة السؤلف: دمحم شخؼ ا
 .بيخوت ػ دار إحياء التخاث العخبيي ػ والسعمع رفعت بيمكو الكميد

 ػػػػػ ألميػػخ عسػػػخ شػسػػػػف ا ػػػػػ البعثـــات العمسيـــة فـــي عهـــد دمحم عمـــي  35م
   ـٖٜٗٔػػىػ ٖٖ٘ٔمصبعة صالح الجيغ ػػ اإلسكشجرية 
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أحسج بغ إسػحاؽ )أبػي يعقػػب( بػغ جعفػخ بػغ وىػب بػغ   ػػ البمدان (ٗٔ)
 دار الكتػب العمسيػة الصبعة األولى ػػػ ( ػػىػٕٜٕح اليعقػبي )الستػفى: بعج واض
 ىػ ٕٕٗٔػػ  بيخوت ػػ

ػػػ دمحم بػػغ دمحم بػػغ عبػػج الػػخزاؽ مــن لــواهر القــاموخ  تــاا العــروخ (٘ٔ)
تحقيػق د/ عبػج الدػتار أحسػج بيػجؼ ػ الحديشي أبػ الفيس السمقػب بسختزػى الدَّ 

 .ـ ٜ٘ٙٔىػ/ ٖ٘ٛٔالكػيت إلرشاد واألنباء ػ افخاج وآخخيغ ػ وزارة 
ػػ أبػػ زكخيػا يحيػى بػغ معػيغ بػغ تاجيخ ابن معـين ـ جوايـة الـداجمي  (ٙٔ)

عػف بغ زياد البغجادؼ ػ تحقيق د/أحسج دمحم نػر سيف ػ دار السػأمػف لمتػخاث ػ 
 دمذق .

 ػػ جخجي زيجاف ػػػ مؤسدػة ىشػجاوؼ لمتعمػيعتاجيخ آتاب الم ة العربية  (ٚٔ)
  ـٕٕٔٓالقاىخة  والثقافة ػػ
ػػػ د/ جسػػاؿ يخ الترلســة والحركــة الثقافيــة فــي عرــر دمحم عمــي تــاج   31م

  ـ ٜٔ٘ٔػ دار الفكخ العخبي ػػ القاىخة الجيغ الذياؿ

دمحم بغ جخيخ بػغ يديػج بػغ ػ  تاجيخ الطبري = تاجيخ الرسل والسموك (ٜٔ)
 ػدار التػػػخاث ػ  ىػػػػ(ٖٓٔكثيػػػخ بػػػغ غالػػػب اآلممػػػي، أبػػػػ جعفػػػخ الصبػػػخؼ )

 .ىػ ٖٚٛٔبيخوت

دمحم بػغ إسػساعيل بػغ إبػخاليع بػغ السغيػخة البخػارؼ  ػ التـاجيخ الكبيـر  42م
دمحم عبػػج السعيػػج الخػػاف ػ دائػػخة السعػػارؼ العثسانيػػة ػ د/أبػػػ عبػػج هللا ػ تحقيػػق 

 .ػ اليشج حيجرآباد 
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تاريخ بغجاد ػ أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابػت بػغ أحسػج بػغ ميػجؼ   43م
المي ػ الخصيػب البغػجادؼ ػ تحقيػق د/ بذػار عػػاد معػخوؼ ػ دار الغػخب اإلسػ

 ـ .ٕٕٓٓ ىػ / ٕٕٗٔبيخوت 

ػػ  تدسية من أخرلهو البخاجي ومدـمو ومـا انفـرت كـل واحـد مشهسـا (ٕٕ)
أبػػػ عبػػج هللا الحػػاكع دمحم بػػغ عبػػج هللا بػػغ دمحم بػػغ حسجويػػو بػػغ ُنعػػيع بػػغ الحكػػع 

كسػاؿ أ/ق يػحقػ ت ىػػ(٘ٓٗالزبي الصيساني الشيدابػرؼ السعخوؼ بػابغ البيػع )
  ىػ.ٚٓٗٔ بيخوت ػقافية، دار الجشاف مؤسدة الكتب الثػ  يػسف الحػت

ػػ أبػػ الفزػل أحسػج بػغ عمػي بػغ دمحم بػغ أحسػج بػغ تقريب التهـذيب  (ٖٕ)
 ىػػ/ٙٓٗٔدمحم عػامػة ػ دار الخشػيج ػ سػػريا الذػيخ حجػخ العدػقالني ػ تحقيػق 

 ـ.ٜٙٛٔ

ػ أبػ زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ الشػوؼ ػ التقريب والتيدير  (ٕٗ)
 ىػػػ/٘ٓٗٔػ دار الكتػاب العخبػػي ػ بيػػخوت  دمحم عثسػػاف الخذػتالذػػيخ تحقيػق 
 ـ.ٜ٘ٛٔ

أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بػغ ػ  تمخيص الستذابه في الرسو (ٕ٘)
ػ  سػػكيشة الذػػيابيد/تحقيػػق ػ  ىػػػ(ٖٙٗأحسػػج بػػغ ميػػجؼ الخصيػػب البغػػجادؼ )

 .ـٜ٘ٛٔ دمذق ػ شالس لمجراسات والتخجسة والشذخ
عسػخ يػسػف  ػػ أبػػالتسهيد لسا في السوطـي مـن السعـاني واألسـانيد  (ٕٙ)

بػػػغ عبػػػج هللا بػػػغ دمحم بػػػغ عبػػػج البػػػخ بػػػغ عاصػػػع الشسػػػخؼ القخشبػػػي ػ تحقيػػػق 
دمحم عبػػػج الكبيػػػخ البكػػػخؼ ػ وزارة األوقػػػاؼ أ/مرػػػصفى بػػػغ أحسػػػج العمػػػػؼ و أ/

 ىػ.ٖٚٛٔوالذئػف اإلسالمية ػ السغخب 



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

888 

ػػ أبػػ الفزػل أحسػج بػغ عمػي بػغ دمحم بػغ أحسػج بػغ تهذيب التهذيب  (ٕٚ)
 ىػ.ٕٖٙٔة السعارؼ الشطامية ػ اليشج حجخ العدقالني ػ مصبعة دائخ 

ػػػ يػسػػف بػػغ عبػػج الػػخحسغ بػػغ يػسػػف أبػػػ الحجػػاج تهــذيب الكســال  (ٕٛ)
بذػػار عػػػاد د/ جسػػاؿ الػػجيغ بػػغ الدكػػي أبػػي دمحم القزػػاعي السػػدؼ ػ تحقيػػق 

 ـ.ٜٓٛٔ/ ىػٓٓٗٔمعخوؼ ػ مؤسدة الخسالة ػ بيخوت 

ػػ شػسذ الػجيغ التوضيح األبهر لتـذكرة ابـن السمقـن فـي عمـو األثـر  (ٜٕ)
بػػػ الخيػػخ دمحم بػػغ عبػػج الػػخحسغ بػػغ دمحم بػػغ أبػػي بكػػخ بػػغ عثسػػاف الدػػخاوؼ ػ أ

 ـ .ٜٜٛٔ / ىػٛٔٗٔالخياض أضػاء الدمف ػ 

سػػخاج الػػجيغ أبػػػ حفػػز عسػػخ ػػػ  التوضــيح لذــرب الجــامع الرــحيح (ٖٓ)
ق دار يػػحقػ ت ىػػػ(ٗٓٛابػػغ السمقػػغ ) ،بػػغ عمػػي بػػغ أحسػػج الذػػافعي السرػػخؼ 
 /ىػػػ ٜٕٗٔدمذػػق  ػ ر الشػػػادرداػ  الفػػالح لمبحػػث العمسػػي وتحقيػػق التػػخاث

 .ـٕٛٓٓ

محسػػػػد أحسػػػج محسػػػػد الصحػػػاف ػ د/ ػػػػ تيدـــير مرـــطمح الحـــديث  (ٖٔ)
 ـ.ٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔػ الخياض الصبعة العاشخة ػ مكتبة السعارؼ 

ػػػ دمحم بػػغ حبػػاف بػػغ أحسػػج بػػغ حبػػاف بػػغ معػػاذ التسيسػػي أبػػػ الثقــات  (ٕٖ)
ثسانيػػة ػ حػػاتع البدػػتي ػ تحقيػػق د/دمحم عبػػج السعيػػج خػػاف ػ دائػػخة السعػػارؼ الع

 ـ .ٖٜٚٔ/  ىػٖٜٖٔػ اليشج حيجرآباد 

ػػػػ أبػػػػ دمحم عبػػػج الػػػخحسغ بػػػغ دمحم بػػػغ إدريػػػذ بػػػغ الجـــرب والتعـــديل   (ٖٖ)
السشػػحر التسيسػػي الػػخازؼ ابػػغ أبػػي حػػاتع ػ دار إحيػػاء التػػخاث العخبػػي ػ بيػػخوت 

 ـ.ٕٜ٘ٔىػ/ٕٔٚٔ
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عمػي بػغ أبػي الفػخج بػغ الحدػغ، صػجر الػجيغ، ػ  الحساسة البررية (ٖٗ)
 ػعػالع الكتػب ػ  مختػار الػجيغ أحسػجأ/ق يػحقػ ت ىػػ(ٜ٘ٙ) أبػػ الحدػغ البرػخؼ 

 .بيخوت

الحدػيغ بػغ دمحم بػغ عبػج هللا، شػخؼ ػ  الخالصة في معرفة الحـديث (ٖ٘)
السكتبػػة ػ  أبػػػ عاصػػع الذػػػامي األثػػخؼ أ/ق يػػحقػ ت ىػػػ( ٖٗٚالػػجيغ الصيبػػي )

 . ـ ٜٕٓٓ - /ىػ ٖٓٗٔػ  الخواد لإلعالـ والشذخ ،اإلسالمية لمشذخ والتػزيع
 ،عبجالخحسغ بغ أبي بكػخػ بن الحجاا  باا عمى صحيح مدموالدي (ٖٙ)

ػ  أبػ إسحاؽ الحػيشي األثخؼ الذيخ  مخاجعة ىػ( ػ ٜٔٔ)الديػشي جالؿ الجيغ
  .ـٜٜٙٔ/ىػٙٔٗٔ الدعػديةػ  الخبخػ  دار ابغ عفاف

الهدايــة واإلجشــات فــي معرفــة أهــل الثقــة = جلــال صــحيح البخــاجي  (ٖٚ)
بغ الحدػغ، أبػػ نرػخ البخػارؼ الكالبػاذؼ أحسج بغ دمحم بغ الحديغ ػ  والددات

  ىػ.ٚٓٗٔ بيخوتػ دار السعخفة ػ  عبج هللا الميثيأ/ق يحقػ ت ىػ(ٜٖٛ)
أحسػج بػغ عمػي بػغ دمحم بػغ إبػخاليع، أبػػ بكػخ ػػ جلال صحيح مدـمو  (ٖٛ)

 ػدار السعخفػػة ػ  عبػػج هللا الميثػػيأ/ق يػػحقػ ت ىػػػ(ٕٛٗابػػغ َمْشُجػَيػػو )الستػػػفى: 
 ىػ. ٚٓٗٔ بيخوت
ػ بخىاف الجيغ أبػ إسحاؽ إبػخاليع ديث في عموم الحديث جسوم التح (ٜٖ)

إبػخاليع بػغ شػخيف السيمػي ػ دار ابػغ د/ بغ إبخاليع الجعبخؼ ػ تحقيق ابغ عسخ 
  ـ .ٕٓٓٓ/ ىػٕٔٗٔحـد ػ بيخوت 

ػػػ أبػػػ الفزػػل زيػػغ الػػجيغ عبػػج الػػخحيع بػػغ شــرب التبرــرة والتــذكرة  (ٓٗ)
عبػػج د/قػػي ػ تحقيػػق الحدػػيغ بػػغ عبػػج الػػخحسغ بػػغ أبػػي بكػػخ بػػغ إبػػخاليع العخا
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مػػػاىخ ياسػػػيغ الفحػػػل ػ دار الكتػػػب العمسيػػػة ػ بيػػػخوت ود/المصيػػػف اليسػػػيع 
 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ

ػ أبػ زكخيػا محيػي الػجيغ يحيػى بػغ شػخؼ شرب الشووي عمى مدمو  (ٔٗ)
 ىػ . ٕٜٖٔالشػوؼ ػ الصبعة الثانية ػ دار إحياء التخاث العخبي ػ بيخوت 

بػػغ سػػالمة بػػغ عبػػج أبػػػ جعفػػخ أحسػػج بػػغ دمحم ػػػ  شــرب مذــكل ا ثــاج (ٕٗ)
شػعيب الذػيخ السمظ بػغ سػمسة األزدؼ السرػخؼ السعػخوؼ بالصحػاوؼ ػ تحقيػق 

 ـ .ٜٜٗٔىػ / ٘ٔٗٔاألرناؤوط ػ مؤسدة الخسالة ػ بيخوت 

ػػ دمحم بػغ إسػساعيل أبػػ عبػج هللا البخػارؼ الجعفػي ػ صحيح البخاجي  (ٖٗ)
 .ىػٕٕٗٔػ بيخوت دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ ػ دار شػؽ الشجاة د/تحقيق 
ػ مدمع بغ الحجاج أبػ الحدػغ القذػيخؼ الشيدػابػرؼ ػ صحيح مدمو  (ٗٗ)

 دمحم فؤاد عبج الباقي ػ دار إحياء التخاث العخبي ػ بيخوت.أ/تحقيق 

ػػ أبػػ دمحم محسػػد بػغ أحسػج بػغ عسدة القاجي شرب صحيح البخاجي  (٘ٗ)
ػػػػ  دار إحيػػػاء التػػػخاث العخبػػػيػػػػ  بػػػغ أحسػػػج الحشفػػػي بػػػجر الػػػجيغ العيشػػػيمػسػػػى 
 .بيخوت
ػ شػسذ الػجيغ أبػػ الخيػخ دمحم بػغ ح الس يث بذرب ألفية الحديث فت (ٙٗ)

عمػي حدػيغ د/عبج الخحسغ بغ دمحم بغ أبي بكخ بغ عثساف الدػخاوؼ ػ تحقيػق 
د/ عبج الكػخيع تحقيق ، وشبعة بـٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔ القاىخةعمي ػ مكتبة الدشة ػ 

اض الخيػػػ  دار السشيػػاجػ بػػغ عبػػج الخزػػيخ، ود/دمحم بػػغ عبػػج هللا ابػػغ فييػػج 
 ..ىػٕٙٗٔ
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ػ عبػج الػخحسغ بػغ أبػي بكػخ في شرب تقريب الشواوي تدجيب الراوي  (ٚٗ)
مكتبػة الكػػثخ دمحم الفاريػابي ػ نطػخ أبػ قتيبة  أ/ جالؿ الجيغ الديػشي ػ تحقيق

 .ىػ ٘ٔٗٔػ الخياض 

ػػػػػػػ مجػػػػػػج الػػػػػجيغ أبػػػػػػػ شػػػػػاىخ دمحم بػػػػػػغ يعػػػػػػػب القـــــاموخ السحــــــي   (ٛٗ)
دمحم أ/ دة الخسػالة بإشػخاؼ الفيخوزآبادؼ ػ تحقيق مكتب تحقيق التخاث في مؤس

 ـ.ٕ٘ٓٓ ىػ/ٕٙٗٔالعخقدػسي ػ الصبعة الثامشة ػ مؤسدة الخسالة ػ بيخوت 

ػػػ شػػسذ الػػجيغ أبػػػ عبػػج هللا دمحم بػػغ أحسػػج بػػغ عثسػػاف بػػغ الكاشــف  (ٜٗ)
أحسػػج دمحم الخصيػػب ػ دار الذػػيخ دمحم عػامػػة و الذػػيخ قايسػػاز الػػحىبي ػ تحقيػػق 

 ـ.ٕٜٜٔ/ىػ ٖٔٗٔالقبمة لمثقافة اإلسالمية ػ ججة 

ػػػ أبػػػ الحدػغ عمػػي بػغ أبػػي الكػػـخ دمحم المبـاب فــي تهــذيب األندــاب  (ٓ٘)
عد الجيغ ابػغ األثيػخ  الَجَدِرؼُّ بغ عبج الػاحج الذيباني ابغ دمحم بغ عبج الكخيع 
 ػ دار صادر ػ بيخوت .

ػػػػ أحسػػػج بػػػغ دمحم بػػػغ عمػػػي الفيػػػػمي الحسػػػػؼ أبػػػػ السرـــباب السشيـــر  (ٔ٘)
 العباس ػ السكتبة العمسية ػ بيخوت.

ػ أبػػ إسػحاؽ إبػخاليع بػغ يػسػف طالع األنواج عمى صحاب ا ثاج م (ٕ٘)
بػػغ إبػػخاليع الحسػػدؼ الػػػىخاني ابػػغ قخقػػػؿ ػ تحقيػػق دار الفػػالح لمبحػػث العمسػػي 

 ـ .ٕٕٔٓىػ / ٖٖٗٔوتحقيق التخاث ػ وزارة األوقاؼ القصخية 

ػػػػ شػػػياب الػػػجيغ أبػػػػ عبػػػج هللا يػػػاقػت بػػػغ عبػػػج هللا معجـــو البمـــدان  (ٖ٘)
 ـ .ٜٜ٘ٔصبعة الثانية ػ دار صادر ػ بيخوت الخومي الحسػؼ ػ ال
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ػ  ىػػ( ٖٗٛعبيج هللا دمحم بغ عسخاف السخزباني ) ػأبػ معجو الذعراء  (ٗ٘)
ػ بيػخوت  ػ مكتبة القجسي، دار الكتػب العمسيػةػ  ؼ . كخنكػد/ترحيح وتعميق 
  .ـٕٜٛٔ/ ىػٕٓٗٔالصبعة الثانية 

ػػػ  «مــن صــدج اإلســالم وحتــى العرــر الحاضــر»معجــو السفدــرين  (٘٘)
ػ بيخوت  ػ مؤسدة نػييس الثقافية لمتأليف والتخجسة والشذخػ  عادؿ نػييس/أ

 .ـٜٛٛٔ/ىػٜٓٗٔ الصبعة الثالثة
ػػػػ عسػػػخ بػػػغ رضػػػا بػػػغ دمحم راغػػػب بػػػغ عبػػػج الغشػػػي معجـــو الســـؤلفين  (ٙ٘)
الة   ػ مكتبة السثشى ػ بيخوت.َكحَّ

معرفـــة الثقـــات مـــن أهـــل العمـــو والحـــديث ومـــن الزـــعفاء وثكـــر  (ٚ٘)
ػ الحدغ أحسج بغ عبج هللا بػغ صػالح العجمػي الكػػفي ػ ػ أبمذاهبهو وأخباجهو 

/ ىػ٘ٓٗٔعبج العميع عبج العطيع البدتػؼ ػ مكتبة الجار ػ السجيشة السشػرة د/ تح
 ـ.ٜ٘ٛٔ
ػ أبػ نعيع أحسج بػغ عبػج هللا بػغ أحسػج بػغ إسػحاؽ معرفة الرحابة  (ٛ٘)

 عادؿ يػسف العدازؼ ػ دار الػػشغ ػ الخيػاضأ/بغ مػسى األصبياني ػ تحقيق 
 ـ .ٜٜٛٔىػ / ٜٔٗٔ

ػػ أبػػ عبػج هللا الحػاكع دمحم بػغ عبػج هللا بػغ دمحم معرفة عموم الحديث  (ٜ٘)
بػػغ الحكػػع الزػػبي الشيدػػابػرؼ السعػػخوؼ بػػابغ البيػػع ػ ابػػغ حسجويػػو بػػغ نعػػيع 

ىػػػػ / ٜٖٚٔالدػػػيج معطػػػع حدػػػيغ ػ دار الكتػػػب العمسيػػػة ػ بيػػػخوت أ/تحقيػػػق 
 ـ.ٜٚٚٔ
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عثسػػاف بػػغ عبػػج  ػػػعمــوم الحــديث السعــروف بسقدمــة ابــن الرــالب  (ٓٙ)
نػػر الػجيغ د/ الخحسغ أبػ عسخو تقػي الػجيغ السعػخوؼ بػابغ الرػالح ػ تحقيػق 

 ـ .ٜٙٛٔىػ /ٙٓٗٔعتخ ػ دار الفكخ ػ دمذق 

أبػػػ بكػػخ دمحم بػػغ إسػػساعيل بػػغ ػػػ السعمــو بذــيوة البخــاجي ومدــمو  (ٔٙ)
دار الكتب العمسية ػ  ق أبػ عبج الخحسغ عادؿ بغ سعجيحقػ ت ىػ(ٖٙٙخمفػف )

 .بيخوت ػ
ػ شػػػسذ الػػػجيغ دمحم بػػػغ أحسػػػج بػػػغ عثسػػػاف  س شـــي فـــي الزـــعفاءال  24م

 دارة إحياء التخاث اإلسالمي ػ قصخ .إد/نػر الجيغ عتخ ػ  قيقالحىبي ػ تح

ػػػ د/صػػالح عبػػج السقتطفــات الرــالحية مــن السرــطمحات الحديثيــة  (ٖٙ)
  بجوف شبعة  الفقي الػىاب
ػػ سػخاج الػجيغ أبػػ حفػز عسػخ بػغ عمػي السقشع في عموم الحـديث  (ٗٙ)
عبج هللا بغ يػسف الجػجيع ػ د/حسج الذافعي السرخؼ ابغ السمقغ ػ تحقيق بغ أ

 ىػ.ٖٔٗٔدار فػاز ػ الدعػدية 

أبػ أحسج عبج هللا بغ عجؼ ػػ  من جوى عشهو البخاجي في الرحيح  26م
دار ػػػػ الصبعػػة األولػػى ػػػػ بػػغ عبػػج هللا بػػغ دمحم ابػػغ مبػػارؾ بػػغ القصػػاف الجخجػػاني 

  ىػٗٔٗٔبيخوت –البذائخ اإلسالمية 
أســامي مــن جوى عــشهو دمحم بــن إســساعيل البخــاجي مــن مذــايخه  (ٙٙ)

أبػػ أحسػج عبػج هللا بػغ عػجؼ بػغ عبػج هللا بػغ دمحم ابػغ ػػ  مفي لامعه الرحيح 
دار ػ  عػامخ حدػغ صػبخؼ /د قيػحقػ ت ىػػ(ٖ٘ٙمبػارؾ بػغ القصػاف الجخجػاني )

 ىػ.ٗٔٗٔ بيخوت ػالبذائخ اإلسالمية 
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 التخمدػػػي ػػػػػ الصبعػػػة ػػػػػ دمحم محفػػػػظ بػػػغ عبػػػج هللامـــشهج ثوي الشظـــر  26م
 ـٜ٘ٛٔػػ  ىػٙٓٗٔالخابعة ػػ مكتبة الحمبي ػػ مرخ ػػ 

ػػػػػ  ىػػػػ( ٜٓٗعبػػػج الغشػػػي بػػغ سػػػعيج األزدؼ )ػػػػ  السؤتمـــف والسختمـــف  21م
 الصبعة األولى ػػ قيذ عبج إسساعيل التسيسي ػػمثشى دمحم حسيج الذسخؼ  تحقيق

   ـ ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔػػ بيخوت  دار الغخب اإلسالميػػ 

ؤتمف والسختمف ػ أبػ الحدغ عمي بغ عسخ بغ أحسج بػغ ميػجؼ الس  26م
بغ مدعػد البغجادؼ الجارقصشي ػ تحقيق د/ مػفق بغ عبج هللا بغ عبج القػادر ػ 

 ـ . ٜٙٛٔىػ / ٙٓٗٔدار الغخب اإلسالمي ػ بيخوت 
   . بجوف شبعة السوسوعة العربية السيدرة  62م

أحسػج بػغ عمػي ػػ أبػػ الفزػل نزهة الشظر فـي توضـيح نخبـة الفكـر  (ٔٚ)
عبػػج هللا بػػغ ضػػيف هللا د/ بػػغ حجػػخ العدػػقالني ػ تحقيػػق ابػػغ دمحم بػػغ أحسػػج 

 ىػ.ٕٕٗٔالخحيمي ػ مصبعة سفيخ ػ الخياض 

ػ إسػساعيل بػغ دمحم أمػيغ بػغ ميػخ سػميع البغػجادؼ ػ  هديـة العـاجفين  64م
 دار إحياء التخاث العخبي ػ بيخوت .

ــوم ومرــطمح الحــديث  (ٖٚ) ــي عم ػ شػػيبة ػ دمحم دمحم أبػػد/ ػػػ الوســي  ف
 ـ.ٕٙٓٓىػ / ٕٚٗٔمكتبة الدشة ػ القاىخة 
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  فَسع املْضْعات

 املْضْع

 مقجمة السحقق

 التنَٔد

 تعسٓف املؤتلف ّاملدتلف

 أٍنٔتُ ّفْائدِ:

 كٔفٔ٘ ضبط املؤتلف ّاملدتلف

 أقطاو املؤتلف ّاملدتلف

 املؤلفات يف املؤتلف ّاملدتلف

السؤتمف والسختمف في »ول: الذيخ نرر الهوجيشي وكتابه الفرل األ 
 «:الرحيحين

 السبحث األوؿ: تخجسة الذيخ نرخ اليػريشي

 السصمب األوؿ: اسسو وندبو ولكبو وكشيتو

 السصمب الثاني: نذأتو ومكانتو العمسية

 السصمب الثالث: آثاره ومؤلفاتو
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 املْضْع

 «والسختمف في الرحيحيغالسؤتمف »السبحث الثاني: مخصػط 

 السصمب األوؿ: تحقيق اسع السخصػط وتػثيق ندبتو إلى السؤلف

 السصمب الثاني: سبب تأليفو وقيستو العمسية

 السصمب الثالث: مػارد ومرادر السؤلف

 السؤلف فيو مادة السخصػط ومشيجالسصمب الخابع: 

 نساذج مشياالسصمب الخامذ: وصف الشدخ الخصية وذكخ 

 صػر السخصػشات

السؤتمــف »الفرــل الثــاني: فــي السؤتمــف والسختمــف وتحقيــه مخطــوط 
 لمهوجيشي:« والسختمف

 الخاتسة

 فيخس السرادر والسخاجع

 فيخس السػضػعات
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