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 :ملخص حبث
 دراسة وحتقيق ادلنتقى من كتاب الوسوسة البن أيب داود السجستاين

 يقامل دحمم بن كمال .د
 الجوف جامعة في عدالمسا األستاذ

 السعودية بالمملكة العربية

ىػ( من ُّٔ -َِّ) رٛتو هللا أليب بكر بن أيب داكد السجستانٌ ة" سى وى سٍ "الوى  كتابي   يعد  
عٌمت  ىامان فيو مؤلفو موضوعان  طرحة ُب مطلع القرف الرابع ا٢تجرم، ة اإلسالميٌ األمٌ  تراثنوادر 
أال كىو داء الوسوسة الذم يعترب من األمراض النفسٌية ا١تعضلة  ،اٟتاجةإليو لبلول، كمٌست بو ا

كٖتذير ا١توسًوسُت من  ،الوسوسة أكرد فيو أحاديث كآاثران ُب ذًـٌ ، حيث ُب القدمي كاٟتديث
 .كالوقاية منهاعالجها طرؽ ، ك أضرارىا الدينٌية كالصٌحية كاالجتماعٌية

، ككاد أف يكوف من ٚتلة ما اندثر ىذا ا١توضوعُب فرد أي ا١تسندة اليت الكتب من أكائل ىو ك 
ُب ىذا اٞتزء الذم حافظان من حفاظ اٟتديث قاـ ابنتقائو لو  ًتاث لوال أٌف هللا قٌيضالكضاع من

سيكوف موضع ىذه الدراسة إف شاء هللا ، كالذم نسخة فريدة كحيدةكصل إلينا عن طريق 
 تعاذل.

كركاية كقراءةن ك٭تظى بعناية أىل العلم بو نسخان  "ا١تنتقى"ىذا اٞتزء فشاء هللا أف يبقى 
، اف سببان ُب ٖتقيقو كنشرهكمن  كل ك مؤلفو كمنتقيو كانسخو  خَتان  ككقفان، أسأؿ هللا أف ٬تزم

 .كآخر دعواان أف اٟتمد هلل رب العا١تُت

 اس.، اآلبنوسي، الشيطاف، الوسواس، ا٠تنٌ أبو نصر الساجي كلمات مفتاحية:
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The selected From the Book of Al-Waswasah, 

Suspiciousness, by Ibn Abi Dawood Al-Sijistani: Study 

and editing 

Dr. Kamal Bin Mohammed Qalami 

Associate Professor at Al-Jouf 

University, Saudi Arabia 
The book of Al-Waswasah, Suspiciousness by Abu Bakr bin Abi 

Dawood Al-Sijistani (may Allah have mercy on him) (230- 316 

AH) is one of the rare Islamic nation's heritage at the beginning of 

the fourth century AH. The author presented an important subject, 

which is badly needed, which is the disease of suspiciousness. It is 

one of the problematic psychological diseases in the past and 

present. The author reported Hadiths and early narrations against 

suspiciousness, warning the suspicious of its religious, health and 

social harms, and presented methods of treatment and prevention. 

 It is one of the first books, addressing this subject, which 

has become one of the lost topics of heritage. However, Allah 

caused a keeper of the Hadith to select and put it in this volume, 

which came to us through a single unique copy, which will be the 

subject of this study, Allah willing. 

 It is Allah’s will to keep this "selected" volume, which the 

scholars took care of it through copying, reading and narrating it. I 

ask Allah to reward its author, selector and copier and everyone 

who played a role in editing and publishing it. 
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 ادلقدمة:
)ًإفَّ الشٍَّيطىافى ًلٍْلًٍنسىاًف عىديكٌّ ائل ُب ٤تكم تنزيلو: القرٌب العا١تُت اٟتمد هلل 

د القائل الـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت نبٌينا ٤تمٌ الة كالسٌ ، كالصٌ [ٓ: يوسف]ميًبُته(
ـً ))تو:ُب صحيح سنٌ  كعلى ، (ُ)]متفق عليو[ ((ًإفَّ الشٍَّيطىافى ٬تىٍرًم ًمنى اإًلٍنسىاًف ٣تىٍرىل الدَّ

 آلو كصحبو أٚتعُت.

فإف عدكَّ هللا إبليس منذ أف خلق هللا آدـ عليو السالـ بيده كنفخ فيو من  كبعد،
ا  -، كىو يكيد لو ركحو كأسجد لو مالئكتو، كأسكنو جنتو ا كحقدن كيزيٌن  -حسدن

 عداكتو أظهره لو كلزكجو ا١تعصٌية حىت أيخرجا من اٞتٌنة، كبعد لعنة هللا عليو كطرد
كقعد ٢تم ُب كلًٌ طريق ، لكالتضلي دىم ٚتيعنا ابلغوايةكتوعٌ ذريتو،  كأعلن اٟترب على

أف يرث إذل ، مواصل ا١تعركة ال ييأس كال ٯتل،يكلٌ يفًت كال ال دائم اٟتركة ، كسبيل
 هللا األرض كمىٍن عليها.

: )ًإفَّ ًعبىاًدم كمن رٛتة هللا بعباده ا١تؤمنُت أنو دل ٬تعل للشيطاف عليهم سبيالن 
سبحانو د كأكٌ ،  [ِْ]اًٟتٍجر:لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه إال مىًن اتػَّبػىعىكى ًمنى اٍلغىاًكينى( 

يٍ هكيدضعف    . [ٕٔ]النساء: ( دى الشٍَّيطىاًف كىافى ضىًعيفنا، فقاؿ جٌل كعال: )ًإفَّ كى

، فقاؿ: ال يتعداىا سةو سٍ كأخرب عليو الٌصالة كالٌسالـ أٌف كيده انتهى إذل الوى 
((اٟتمدي هلل الذم ردَّ كيده إذل الوىٍسوسىة))

(ِ). 

                                       
 ( من حديث صفٌية بنت حيي اهنع هللا يضر.ُِٕٓ(، كصحيح مسلم رقم )ُِّٖ( صحيح البخارم رقم )ُ)
(، كالنسػائي َِٕٗ( رقػم )َُ/ْ(، كاإلمػاـ أٛتػد ُب "مسػنده" )ُُِٓرقػم ) ( أخرجو أبو داكد ُب "سننو"ِ)

( مػػػػػن حػػػػػديث ابػػػػػن عبػػػػػاس رضػػػػػي هللا عنهمػػػػػا  سػػػػػناد ََُٓٓ، ََُْٓرقػػػػػم )ُُٕ/ُٔب "سػػػػػنن الكػػػػػربل" 
 صحيح.
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إٌف ىذا اٟتديث يدؿ  أبلغ داللة على أٌف الٌشيطاف ال ))قاؿ اإلماـ الشوكاٌن: 
يقدري على ا١تؤمن إاٌل ٣تٌرد الوسوسة، كذلك من النًٌعم العظيمة؛ ألٌف كيد الٌلعُت كيده 

ه إذل ٤تض الوى  عظيم، كتسل طو على بٍت آدـ ة وسى سٍ تسل ط شديد؛ فإذا ردَّ هللاي كيدى
((فقد سلم ا١تؤمني منو ك٧تا

(ُ). 

كساكسو ُب قلوب ا١تؤمنُت إلاثرة لقاء جاىدان   الٌلعُت عدك  الكمع ذلك يسعى 
الشكوؾ كاألكىاـ ُب عباداهتم كمعاملتهم بقصد إضعافهم كالتشويش عليهم، فمن 

ه كشره، كمن أطاعو كانقاد ٠تواطره كاستسلم كيدأعرض عنها سلم ك٧تا من  
كجعلو من حزبو ، شريعة ربًٌو كىدم نبيٌوو أخرجو عن لو ك ئُب حبا وكقعألوىساكسو 

م أجابوه إذل ما يشبو اٞتنوف بلغ من استيالء إبليس عليهم أنٌ )) الذين "ا١توىٍسًوسُت"
((ا١توجودات ة الذين ينكركف حقائقى وفسطائيٌ ىب الس  اكيقارب مذ

حكى كما ،  (ِ)
اإلماـ أبو الفىرىج ابن اٞتوزم رٛتو هللا ُب كتابو "تلبيس إبليس"
عن بعض  (ّ)

إن  :لقيو فقاؿ رجالن  أفٌ ))للفقيو ابن عقيل، كىي:  عجيبة كقعتٍ  أشياخو حكايةن 
 دعٍ  :فقاؿ لو ابن عقيل !تٌ ما كربٌ  : كأقوؿكأكربًٌ  !ما غسلتو :ضو كأقوؿأغسل العي 

 :فقاؿ ٢تم ؟كيف تقوؿ ىذا  :فقاؿ قـو البن عقيل !!عليك ٕتبي  نا ماإالة فالصٌ 

                                       
ُب ضػمن كتػاب "الفػتح  -ُِٕٕ( ُب رسالتو ا١تسماة "رفع البأس عن حديث النفس كا٢تػم كالوسػواس" )صُ)

 الشوكان". الرابن من فتاكل
 (.َُمقتبس من كالـ ا١توفق ابن قدامة ُب كتابو "ذـ ا١توسوسُت" )ص ( ِ)
 (.َُِ)ص ( ّ)
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((يقف   ُ  حَّت  عن اجملنون   م  ل  فع الق  ر  )):قاؿ النب  
 !تما كربٌ  : كيقوؿكربًٌ يي  نٍ كمى ، (ُ)

 .((الةفليس بعاقل كاجملنوف ال ٕتب عليو الصٌ 

ري ييتندٌ  كميلحان  طرائفى  ىمم كأخباري أحوا٢تي  صارتٍ حىت "ا١توىٍسًوًسُت"  أمري  ىكذا آؿى 
 .كهللا ا١تستعافهبا، 

إذل  ُتشفقاء القلوب ا١ت، كأطبَّ ُتاصحعلماء الشريعة النٌ األمر الذم دفع ب
 ةحيٌ صٌ الك  ةدينيٌ ال ئةآاثره السيٌ بياف ك  فسي العضاؿأضرار ىذا ا١ترض النٌ  التحذير من

ـٌ الوساكس،  ،وضعوا ُب ذلك كتبان انفعةف، ةجتماعيٌ االك  كسبل الوقاية بٌينوا فيها ذ
 ص منها.منها، كطرؽ عالجها كالتخلٌ 

اإلماـ اٟتافظ أبو بكر بن أيب داكد رٛتهما هللا  كمن أكلئك األعالـ: اٟتافظ ابني 
فأٌلف ُب موضوع الوسوسة كتاابن مسندان، كلكن لألسف دل يصل إلينا منو إال منتقاه 

 راسة.ىذه الدٌ  الذم ىو ٤تل  

 :قسمُت إذل –قدمة بعد ىذه ا١ت - اًب تقسيميه كقد

 .راسةالد   : األول القسم
 :فصالفكفيو 

كفيو  .كتاب "األصل" كدراسة كتابوالالتعريف ٔتؤلف : ُب فصل األكؿال
 مبحثاف:

                                       
(، كابػػن ماجػػو ُب ُٔٓ/ٔ(، كالنسػػائي ُب "سػػننو" )ّْٖٗحػػديث صػػحيح أخرجػػو أبػػو داكد ُب "سػػننو" ) (ُ)

"مسػػػػػتدركو" (، كاٟتػػػػػاكم ُب ِْْٗٔ( رقػػػػػم )ِِْ/ُْ(، كاإلمػػػػػاـ أٛتػػػػػد ُب "مسػػػػػنده" )َُِْ"سػػػػػننو" رقػػػػػم )
 (  من حديث عائشة هنع هللا يضر، كصحح اٟتاكم على شرط مسلم ككافقو الذىب.ٗٓ/ِ)
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 ."األصل"األكؿ: ترٚتة موجزة لصاحب الكتاب  ا١تبحث

 كٖتتو ثالثة مطالب: كتاب "األصل".الا١تبحث الثان: دراسة 

 .ا١تطلب األكؿ: اسم الكتاب

 إذل مؤلفو. ة الكتاب: توثيق نسبانا١تطلب الث

 .الكتابموضوع  ا١تطلب الثالث:

نسختو  توصيفأ٫تية جزئو، ك ك  ،التعريف بصاحب "ا١تنتقى": ُب فصل الثانال
 .ا٠تطٌية

 :ثالثة مباحثكفيو 

 ."ا١تنتقى": ترٚتة موجزة لصاحب ٌكؿاأل بحثا١ت

 ".ا١تنتقى"زء اٞت: أ٫تية بحث الثانا١ت

 مطالب: ثالثة كٖتتو ة.ا٠تطيٌ  النسخة ث الثالث: توصيفا١تبح

 .ية ا١تعتمدة ُب التحقيقكصف النسخة ا٠تطا١تطلب األكؿ: 

 .تراجم إسناد اٞتزءا١تطلب الثان: 

 .ات، كصور من ا١تخطوطماعالسٌ  ا١تطلب الثالث:

 ق.ق  احمل الن صالثاين:  قسمال
 :آلٌبو، فتمٌثل ُب اٖتقيقك  خدمة الٌنص كأٌما منهجي ُب

 نسخ ا١تخطوط كفقنا لقواعد اإلمالء اٟتديثة، كمقابلتو. -
 خطٌو مائل عند ناية كٌل كجو. جعل -
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 التنبيو على بعض الفركقات بينو كبُت بعض ا١تصادر اليت اقتبست منو. -
 ترقيم أحاديثو كآاثره ترقيمان متسلسالن. -
ا كتعق الغرض ا١تقصود ترٚتة ركاة األسانيد ابختصار ٔتا ٭تقًٌ  -  .ديالن جرحن
 ٗتريج أحاديثو كآاثره ابختصار مع بياف درجتها صحة كضعفان. -
 ا.عزك اآلايت إذل سورىا كأرقامه -
 شرح بعض ا١تفردات الغريبة كبياف معناىا. -
 التعليق على مواضع يسَتة عند اٟتاجة. -
 فهرس للمصادر كا١تراجع.كُب آخره  -

ى نبٌينا ٤تٌمد كعلى م على هللا كسلٌ كاٟتمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاٟتات كصلٌ 
 آلو كصحبو أٚتعُت.
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 األول: قسم الد راسة قسمال
ف دبؤل  ف الكتاب "األصل" و األول:  الفصل  كتابو.دراسة  يف التعُر

 كفيو مبحثاف:

 األول بحثادل

 .(ُ)"األصل"ترمجة موجزة لصاحب الكتاب  

 امسو ونسبو: 
شداد بن عمرك ىو عبد هللا بن سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن 

جساٌن.  بن عمراف أبو بكر بن أيب داكد األزدٌم السًٌ

 مولده ونشأتو: 
 ىػ(.َِّتاف سنة ثالثُت كمائتُت )سٍ جً كلد بسً 

كنشأ ببغداد ُب بيت علم كدين ٖتت رعاية كتربية كالده اإلماـ أيب داكد 
نذ السجستان صاحب "السنن" اثلث الكتب الستة، كٝتٌعو اٟتديث كحٌببو إليو م

نعومة طفولتو من علماء سجستاف، ٍب رحل بو كطوَّؼ بو بالد اإلسالـ شرقنا 
، كٝتَّعو من علماء ذلك الوقت ُب عواصم ا٠تالفة اإلسالمية كخراساف،  كغرابن

                                       
(، أخبػػار أصػػبهاف أليب نعػػيم ْٕٓ -ِْٕ/ّ( مػػن مصػػادر ترٚتتػػو: طبقػػات ااػػدثُت لصػػهاف أليب الشػػيخ )ُ)
(، اتريػخ ّٓ – ُٓ/ِ(، طبقات اٟتنابلػة البػن أيب يعلػى )ْٖٔ – ْْٔ/ٗ(، اتريخ بغداد )ٕٔ – ٔٔ/ ِ)

-ُِِ/ُّ(، سػػَت أعػػالـ النػػبالء )ُِٗ – ُِٖ/ ٔا١تنػػتظم البػػن اٞتػػوزم )-(، ُٗ-ٕٕ/ِٗابػػن عسػػاكر )
(، لسػاف ّٕٕ/ُ(، غايػة النهايػة ُب طبقػات القػراء البػن اٞتػزرم )ّْٔ – ّّْ/ ِ(، ميزاف االعتػداؿ )ِّٕ

 (.ْٓٗ-ُْٗ/ ْا١تيزاف: )



 

 

 

0101 

كأصبهاف، كفارس، كالبصرة كبغداد، كالكوفة، كا١تدينة، كمكة، كالٌشاـ، كمصر، 
 كاٞتزيرة، كغَتىا.

 أشهر شيوخو وتالميذه:

و، كعيسى بن ٛتاد زغبة، كأٛتد بن (ُ)ؿ الذىبٌ قا : ركل عن: أبيو، كعمًٌ
صاحل، كدمحم بن ٭تِت الٌزمان، كأيب الطاىر بن السرح، كعلي بن خشـر ا١تركزٌم، 
كدمحم بن بشار، كنصر بن علي، كعمرك بن عثماف اٟتمصي، ككثَت بن عبيد، 

ا١ترادم، كىاركف بن  كموسى بن عامر ا١ترم، ك٤تمود بن خالد، كدمحم بن سلمة
إسحاؽ، كدمحم بن معمر البحران، كأيب سعيد األشٌج، كىاركف بن سعيد األيلٌي، 
كدمحم بن مصفى، كإسحاؽ بن منصور الكوسج، كاٟتسن ابن أٛتد بن أيب شعيب، 
كعمرك بن علي الفالس، كىشاـ بن خالد الدمشقي، كاٟتسن بن دمحم الزعفران، 

عرفة، كدمحم بن ٭تِت الذىلي، كإسحاؽ بن إبراىيم كزايد بن أيوب، كاٟتسن بن 
شاذاف، كيوسف بن موسى القطاف، كعباد بن يعقوب الركاجٍت، كخلق كثَت 

 ٓتراساف، كاٟتجاز كالعراؽ، كمصر كالشاـ، كأصبهاف كفارس.

كحدَّث عنو خلقه كثَته، منهم: ابن حباف، كأبو أٛتد اٟتاكم، كأبو عمر بن 
و حفص بن شاىُت، كأبو اٟتسن الدارقطٍت، كعيسى بن حيويو، كابن ا١تظفر، كأب

علي الوزير، كابن ا١تقرئ، كأبو القاسم بن حبابة، كأبو طاىر ا١تخلص، كدمحم بن 
 عمر بن زنبور الوراؽ، كأبو مسلم دمحم بن أٛتد الكاتب، كآخركف.

  

                                       
 (.ِِّ-ِِِ/ُّ( سَت أعالـ النبالء )ُ)
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 : ثناء العلماء عليو
ا ابألنساب كاألخب))قاؿ أبو الشيخ األصبهان: 

ن
ار كالعلل كا١تغازم ، كاف عا١ت

((قد عمل ُب كلًٌ فنٌو من العلـو
(ُ). 

أبو بكر عبد هللا بن سليماف إماـ ))كقاؿ أبو الفضل صاحل بن أٛتد اٟتافظ: 
العراؽ كعلم العلم ُب األمصار نصب لو السلطاف ا١تنرب فحدَّث عليو لفضلو 

((كمعرفتو
(ِ). 

ج بو من صنف الصحيح أبو كقاؿ ا٠تليلي حافظ إماـ كقتو عادل متفق عليو احت
علي النيسابورم كابن ٛتزة األصبهان ككاف يقاؿ أئمة ثالثة ُب زمن كاحد بن أيب 

 (.ّْٗ/ْداكد كابن خزٯتة كابن أيب حاًب رٛتهم هللا تعاذل. لساف ا١تيزاف )

اٟتافظ اإلماـ ببغداد ُب كقتو عادل ))قاؿ اٟتافظ أبو يعلى ا٠تليلي ُب ترٚتتو: 
ـ ابن إماـ... أدركتي من أصحابو ٚتاعةن، كاحتجَّ بو من صنَّف متفق عليو إما

الٌصحيح أبو علي اٟتافظ النيسابورٌم، كابني ٛتزة األصبهان ، ككاف يقاؿ: أئمة 
ثالثة ُب زماف كاحد: ابن أيب داكد ببغداد، كابن خزٯتة بنيسابور، كابن ايب حاًب 

((ابلرَّم
(ّ) . 

                                       
 (.ِْٕ/ّاادثُت لصبهاف )( طبقات ُ)
 (.ْٓٔ/ٗ( اتريخ بغداد )ِ)
 (.ُُٔ-َُٔ/ِ( اإلرشاد ُب معرفة علماء اٟتديث )ّ)
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اكد يقعد على ا١تنرب بعد ما عمي ككاف ابنو كاف ابن أيب د))قاؿ ابن شاىُت: 
أبو معمر يقعد ٖتتو بدرجة كبيده كتاب يقوؿ لو حديث كذا فيقوؿ من حفظو 

((حىت أيٌب على اجمللس
(ُ). 

اإلماـ العالمة اٟتافظ شيخ بغداد، صاحب التصانيف...ككاف ))قاؿ الذىب: 
((من ْتور العلم، ْتيث إف بعضهم فضلو على أبيو

(ِ). 

 تو: مؤلفا
كجٌلها ُب عداد ا١تفقود، صٌنف أبو بكر بن أيب داكد العديد من ا١تصنفات، 

 :كىذه عناكين بعضها

 كتاب البعث. (ُ
 مطبوعاف. ذافكتاب ا١تصاحف. كى (ِ
 د.ا١تسن (ّ
 .السنن (ْ
 .التفسَت (ٓ
 .تءاالقرا (ٔ
كغَت )). كىذه الكتب ذكرىا ا٠تطيب البغدادم كقاؿ:الناسخ كا١تنسوخ (ٕ

((ذلك
(ّ) . 

 كتاب الطهارة. (ٖ

                                       
 (.ّٖ/ِٗ( اتريخ دمشق )ُ)
 (.ِِّ-ُِِ/ُّ( سَت أعالـ النبالء )ِ)
 .كينظر أيضا "ا١تعجم ا١تفهرس" البن حجر برقم ) (ْْٔ/ٗ( اتريخ بغداد )ّ)
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 تاب شريعة ا١تغازم.ك (ٗ
 مسند عائشة.  (َُ
قصيدة ُب االعتقاد. كىذه الكتب ىي من مركايت اٟتافظ ابن  (ُُ

 .(ُ)حجر ُب كتابو "ا١تعجم ا١تفهرس"
موضوع ىذه الدراسة، كسيأٌب الكالـ كتاب الوسوسة. كىو  (ُِ

 .عليو ُب ا١تبحث الثان: دراسة الكتاب

ف عشرة خلت من ذم اٟتجة، ليلة االثنُت لثما –رٛتو هللا تعاذل  –توُب وفاتو:
 ىػ(.ُّٔمن سنة ست عشرة كثالٙتائة )

  

                                       
 (.َُٕٖ، ِْٓ، ُُْ، ٕٗتيب )كىذه أرقامها فيو على الًت ( ُ)
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 ادلبحث الثاين
 دراسة الكتاب "األصل"

 كفيو ثالثة مطالب:

 اسم الكتاب: ادلطلب األول:
 كرد اٝتو ُب ا١تخطوط: منتقى من "كتاب الوسوسة" البن أيب داكد.

بلٌي ُب كتابو "آكاـ ا١ترجاف  .(ُ)"ككذلك ٝتٌاه أبو عبد هللا الشًٌ

ـٌ الوسوسة"  .(ِ)كأطلق عليو اٟتافظ السيوطٌي ُب بعض مؤلفاتو: كتاب "ذ

 ادلطلب الثاين: توثيق نسبة الكتاب إىل مؤل  فو:
 كأٌما صحة نسبتو البن أيب داكد، فليس ٙتة أدىن أشك أك ريب؛ كذلك ألمور:

 تسمية أىل العلم كنسبتهم إليو كما مٌر ُب ا١تطلب السابق. -ُ
لم منو كتصر٭تهم ابسم مؤلًفو، كما فعل أبو عبد هللا نقوالت أىل الع -ِ

الشبلي، فقد اقتبس منو أحد عشر نصان ُب كتابو "آكاـ ا١ترجاف ُب 
( على ُٓ( إذل )ٓأحكاـ اٞتاف"، كأرقامها ُب ىذا "ا١تنتقى" من )

 التوارل.

                                       
 (.ُْٕ( )صُ)
 (.ّٔٗ/ْ(، ك"ٚتع اٞتوامع" ا١تعركؼ ابٞتامع الكبَت )َٕٖ/ُٓ( ينظر: "الدر ا١تنثور" )ِ)



 

 

0110 

شيوخ ابن أيب داكد ُب ىذا اٞتزء الذين بُت أيدينا ىم أنفسهم شيوخو  -ّ
هم ُب مصنفاتو األخرل ككتاب "ا١تصاحف"، ككتاب الذين ركل عن

 "البعث".

ستأٌب تراٚتهم ُب الفصل اتصاؿ سند النسخة ٔتؤلف األصل ابن أيب داكد، ك 
 الثان عند دراسة اٞتزء "ا١تنتقى".

 الثالث: موضوع الكتاب. ادلطلب
 فقد تناكؿ فيو اإلماـ أبو بكر بن أيب داكد رٛتو هللا و،كاضح من عنوان وموضوع

موضوع "الوسوسة" حيث أسند فيو ٚتلة من األحاديث كاآلاثر انتخب منها 
صاحب "ا١تنتقى" ستة عشر نصان كلها تدكر حوؿ ما ييوٍسًوسي بو الشيطاف ا٠تٌناس 
ُب صدكر الناس من أجل إغوائهم كتشكيكهم ُب خالقهم سبحانو كتعاذل، 

أسرارىم كغَت  كتشكيكهم ُب طهارهتم كصحة كضوئهم، كطالؽ نسائهم، كإفشاء
 ذلك.

 فس، فيقاؿغة تطلق على الٌصوت ا٠تفٌي، كعلى حديث النٌ كالوىٍسوىسةي ُب اللٌ 
 :غواء الٌشيطاف ابنى آدـإلك  ،كىسواسه  :الصَّائًد ٢تىٍمسك  ،لصوت اٟتىٍلي: كىٍسوىاسه 

 .واسسٍ كى 

: االسم، مثل: الزًٌلزاؿ -كبفتحها  –بكسر الواك: مصدر،  -كالًوٍسوىاس
 .(ُ)كالزٍَّلزاؿ

                                       
(، لسػػػػػػػاف العػػػػػػػرب ٕٔ/ٔ(، ك"مقػػػػػػػاييس اللغػػػػػػة" البػػػػػػػن فػػػػػػارس )ٖٖٗ/ِ( ينظػػػػػػر: "الصػػػػػػػحاح" للجػػػػػػوىرم )ُ)
 ( مادة )ك س س(.ِْٓ/ٔ)
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ن، كإ٪ٌتا قيل  -بكسر الواك  -كرجله ميوىٍسًوس ))قاؿ ابن القٌيم:  كال يفتح فإنو ٟتٍى
لو: ميوىٍسًوس؛ ألٌف نفسو توسوسي إليو، قاؿ تعاذل: )كىنػىٍعلىمي مىا تػيوىٍسًوسي بًًو نػىٍفسيوي( 

 .(ُ)(([ُٔ]ؽ: 
يلقيو ك١تا كانت الوسوسة كالما يكرره ا١توسوس كيؤكد عند من ))كقاؿ أيضان: 

رير اللفظ ليفهم إليو كرركا لفظها  زاء تكرير معناىا فقالوا كسوس كسوسة فراعوا تك
لزلة الزٌ  ألفَّ  ؛يءالشٌ  بى كى بٍ ككى  لى قى لٍ كقػى  ؾى دى كٍ كدى  زؿى لٍ كنظَت ذلك زى . منو تكرير مسماه

و ُب مكاف بَّ إذا كى  ءى يٍ الشَّ  بى كى بٍ ككذلك كى  ،ةلى قى لٍ كة كالقى دى كٍ ككذلك الدَّ  ،رةه تكرًٌ مي  حركةه 
 .(ِ)((بٌو ا بعد كى ب  فيو كى  ب  كى عيد فهو يي بى 

كنظران ٠تطورة "الوسوسة" على دين ا١ترء كصحتو النفسٌية كالعقلٌية كعمـو البلول 
إذل التأليف فيها كبياف أضرارىا  –من كقت مبكًٌر  -هبا اضطرَّ أىلي العلم 

 ُب ذلك:بعضى العناكين  -أخي القارئ  –كمفاسدىا الكثَتة، كإليك 
كتاب "الوىٍسوسىة"، أتليف: أيب زكراي ٭تِت بن عمر بن يوسف الكناٌن   -ُ

. كلعٌلو ًمٍن أكائل مىٍن أفرد كتاابن ُب (ّ)ىػ(ِٖٗاٞتٌيان األندلسٌي، ا١تتوَب سنة )
 الوىٍسوسة.

"رد ا٠تاطر من الوسواس"، أتليف: أيب دمحم عبد هللا بن أيب زيد عبد الرٛتن  -ِ
 . (ْ)ق(ّٖٔيب زيد القَتكان، الفقيو ا١تالكي ا١تتوَب سنة )الشهَت اببن أ

                                       
 (.ُٓٗ/ُ( إغاثة اللهفاف )ُ)
 (.ْٖٕ/ِائع الفوائد )بد( ِ)
 (.َُٔ/ٖ(، كالزركلي ُب "األعالـ" )ّٓٓ/ِ( ذكره ابن فرحوف ُب ترٚتتو من كتابو "الديباج ا١تذىب" )ّ)
( كٝتػاه "كتػاب الوسػاكس"، كالبغػدادم َّْ/ُ( ذكره ابن فرحوف ُب ترٚتتػو مػن كتابػو "الػديباج ا١تػذىب" )ْ)

 (.ِّّ/ُُب "ىدية العارفُت" )
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"التبصرة ُب الوسوسة"، أتليف: أيب دمحم عبدهللا بن يوسف بن دمحم بن  -ّ
 .(ُ)ىػ(ّْٖحيويو اٞتويٌٍت، كالد إماـ اٟترمُت )ت

ـٌ ا١توسوًسُت"، أتليف: أيب دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٛتد   -ْ كتاب "ذ
 ىػ( كىو مطبوع.َّٔامة ا١تقدسٌي )تالشهَت اببن قد

"رفع اإللباس عن كىم الوىٍسواس"، أتليف: شهاب الدين أٛتد بن عماد  -ٓ
 .(ِ)ىػ(َٖٖبن يوسف األقفهسي ا١تصرم الشافعي )ت

رسالة ُب "الوىٍسوىسىة"، أتليف: علٌي بن عطية بن اٟتسن ا٢تييٌت ٍب اٟتموٌم،  -ٔ
 .(ّ)ىػ(ّٔٗا١تلقب بعلواف، )ت

ة الوىم كااللتباس كإزاحة الوسواس عن بعض الناس"، أتليف: "إزال -ٕ
يٌ  الشٍَّهرىزيكرٌم  الربز٧تي: السيد حسن بن دمحم بن علي بن اباب رسوؿ اٟتسيٌٍت البػىٍرزى٧تًٍ

 .(ْ)ق(ُُِٕالشافعٌي )ت

كما ٧تد من أىل العلم من تعرَّض ١توضوع مكائد الشيطاف كمصايده 
هللا بن دمحم بن عبيد  مثل: أيب بكر عبد ككسوستو ُب فصوؿ متفرقة من كتبو،
ىػ( ُب كتابو "مكائد الشيطاف"، كأيب ُِٖالقرشي ا١تعركؼ اببن أيب الدنيا )ت

                                       
، ك توجػػػد منػػػػو ((ىػػػو ُب ٣تلػػػد، غالبػػػو ُب العبػػػادات))كقػػػاؿ:  (ّّٗ/ُف الظنػػػوف" )( ذكػػػره صػػػاحب "كشػػػُ)

(، كنسخة ٔتكتبػة عػارؼ حكمػت اب١تدينػة ا١تنػورة ٖتػت ُِٕٖنسخة خطية ٔتكتبة جامعة أـ القرل ٖتت رقم )
 فح(. -ُِْٗفقو شافعي(، كنسخة ٔتركز ا١تلك فيصل ابلرايض ٖتت رقم )-ّرقم )

 (.ّٔ/ُ(، كصاحب "ىدية العارفُت" )ٕٕٓ/ّكنوف" )( ذكره صاحب "إيضاح ا١تِ)
 فوائد(. -ٓ/ِْ( توجد منها نسخة خطية ٔتكتبة اإلسكندريٌة )البلدية( ٔتصر، ٖتت رقم )ّ)
 (.ُٗٓ/ُ(، كصاحب "ىدية العارفُت" )ٓٔ/ّ( ذكره صاحب "إيضاح ا١تكنوف" )ْ)
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ىػ( ُب كتابو "تلبيس ٕٗٓالرٛتن بن علي ا١تعركؼ اببن اٞتوزٌم )ت الفرج عبد
  ىػ( ُبُٕٓإبليس"، كأيب عبد هللا دمحم بن أيب بكر ا١تعركؼ اببن قٌيم اٞتوزيٌة )ت

كتابو "إغاثة اللهفاف ُب مصايد الشيطاف" كما ضٌمنو جلَّ رسالة ابن قدامة ا١تشار 
هللا الًشبلٌي  ، كمثل أيب عبد هللا دمحم ابن عبد(ُ)إليها سابقان مع تعليقات انفعة

( ُب كتابو "آكاـ ا١ترجاف ُب أحكاـ اٞتاف"، كغَتىم ككتبهم كلها مطبوعة ٕٗٔ)ت
 كمتداكلة كاٟتمد هلل.

لكتب الٌنافعة كا١تفيدة للباحثُت ا١تعاصرين ُب ىذا ا١توضوع أطركحة كمن ا
ا١تاجستَت للباحث/ حامد بن مدَّه ابن ٛتيداف اٞتدعاٌن بعنواف: " الوسوسة 
كأحكامها ُب الفقو االسالمٌي"، كأطركحة الدكتوراه للباحثة/ خلود بنت عبدالرٛتن 

اإلسالمي"، فقد تعرضا ١توضوع  ا١تهيزع بعنواف: "أحكاـ ا١تريض النفسي ُب الفقو
 الوسوسة من الناحية الشرعٌية كمن الناحية الطبٌية أيضان.

  

                                       
 (.ِٗٗ( إذل )صُِّ( كىي تقع من الكتاب من )صُ)
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 فصل الثاينال
ف بصاحب "ادلنتقى"، وأمهية جزئو، وتوصيف نسختو  يف التعُر

 اخلطي ة
 كفيو ثالثة مباحث:

 ادلبحث األو ل:

 .(ُ)"ادلنتقى"ترمجة موجزة لصاحب 
على غالؼ جاء  ىو صاحب االنتقاء، لوال ما نٍ ليس ُب اٞتزء نفسو ما يفيد مى 

ىذا منها اٟتديثية، كاليت  جزاءأٝتاء األة ا١تشتملة على الورقة األكذل من اجملموع
من طرفها األيسر،إال أنو بقي من  تلف جزءه -لألسف –، كإف كانت الورقة زءاٞت

اجي رٛتو هللا، ما يرشد إليو، فهو اٟتافظ أبو نصر ا١تؤ٘تن بن أٛتد السٌ ي قً اسم ا١تنتى 
ىذا اجلزء خبط الشيخ احلافظ أيب نصر ادلؤ... )): نص  العنواف كما ُب ا١تخطوطك 

((انتقى فيو أحادُث عن مجاعة من الـ...
(ِ). 

                                       
"ا١تسػػػتفاد مػػػن ذيػػػل اتريػػػخ بغػػػداد" البػػػن (، َُٖ ُٕٗ/ٗ) " البػػػن اٞتػػػوزما١تنػػػتظم"تػػػو: ( مػػػن مصػػػادر ترٚتُ)

(، "اتريػػػػػػػػخ اإلسػػػػػػػػالـ" لػػػػػػػػو أيضػػػػػػػػا ُُّ-َّٖ/ُٗ(، "سػػػػػػػػَت أعػػػػػػػػالـ النػػػػػػػػبالء" )ُٕٕ-ُٕٔالػػػػػػػػدمياطي )ص
"البدايػػة كالنهايػػػة" (،َّٗ -َّٖ/ٕ) " لتػػػاج الػػدين السػػبكيطبقػػات الشػػافعية الكػػربل" (،ُْٗ-ُُٗ/ّٓ)
 (.َِ/ْ" شذرات الذىب" )(،ُٖٔ-ُْٖ/ٖ) "ف ا١تيزافلسا(، "ِِْ/ُٔ)
ككاتب العنواف ىو نفسو كاتػب األٝتػاء كالسػماع ُب آخػر جػزء مػن حػديث ابػن أيب الصػقر األنبػارم )كىػو ( ِ)

اٞتزء الثان من اجملموعة( كاٝتو: عيسى بن عبد هللا بػن أٛتػد بػن دمحم بػن قدامػة ا١تقدسػٌي، ا١تلقػب ٔتجػد الػدين، 
كاف فقيها، إمامان، خطيبان، ))( كفيو قوؿ الضياء ا١تقدسٌي عنو: ِْٓ/ْْ"اتريخ اإلسالـ" للذىب )لو ترٚتة ُب 

ىػ( ككفاتػو ٖٕٓمولده ُب سنة ) ((عفيفان، متوٌرًعان، ٤تبوابن إذل الناس، ذا بشاشة كحيسن خلق، ككاف مليح الكتابة
 ق(.ُُٓٔب سنة )
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 كىذه ترٚتة موجزة لو:

ن بن أٛتد بن علي بن اٟتسُت بن عبيد هللا أبو نصر بن أيب ٘تى ؤٍ ا١ت امسو ونسبو:
 اجيٌ ا١تعركؼ ابلسَّ  ،ٍب البغدادمٌ  عيٌ بٍ منصور الرَّ 

 .ق(ْْٓ) ُب صفر سنة ٜتس كأربعُت كأربع مئة ابن انصر: كلدتي قاؿ مولده:
 شيوخو والر واة عنو:

علي بن  قور، كأاب القاسم، كأاب اٟتسُت بن النٌ ٪تاطيٌ ٝتع عبد العزيز بن علي األ
ر رم، كعبد هللا بن اٟتسن ا٠تالؿ، كإٝتاعيل بن مسعدة، كأاب نصسٍ بن البي أٛتدا

بن منده، اكأاب عمرك عبد الوىاب  ،-لقيو ابلقدس  -الزينب، كأاب عثماف بن كرقاء 
ازم، كأاب علي التسًتم، كشيخ كأاب منصور بن شكركيو، كأاب بكر بن خلف الشَت 

زدم، كأ٦تا سواىم، كأقدـ نصارم، كالقاضي أاب عامر األاأل أاب إٝتاعيل سالـاإل
 .(ُ)ورصي شيخ لو أبو بكر ا٠تطيب، ٝتع منو ب

، كأبو ا١تعمر ندلسيٌ ، كسعد ا٠تَت األظأبو الفضل بن انصر اٟتافث عنو: حدٌ ك 
، لفيٌ ، كأبو طاىر السًٌ جي، كأبو سعد البغدادمٌ نٍ ، كدمحم بن أيب بكر السًٌ نصارمٌ األ

 .(ِ)ةمعان، كعدَّ كدمحم بن علي بن فوالذ، كأبو بكر السٌ 

 توثيقو وثناء العلماء عليو:

((ناديٌ  ثقةن  متقنان  كاف حافظان ))قاؿ ابن عساكر: 
(ّ). 

                                       
 .(َّٖ/ُٗسَت أعالـ النبالء )ينظر:  (ُ)
 و.نفس(ِ)
 (.ّّٖ/َٔاتريخ دمشق ) (ّ)
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كاف اإلماـ عبد هللا   :ؿ بن عيسى يقوؿٝتعت أاب الوقت عبد األكٌ : أيضان  قاؿك 
ما  أف يكذب على رسوؿ هللا  ال ٯتكن أحده )):إذا رأل مؤ٘تنا يقوؿ األنصارمٌ 

 .(ُ)((اداـ ىذا حي  

لفظا  -رٛتو هللا  -هللا بن اٟتسن الفقيو  ثٍت أخي أبو اٟتسُت ىبةي حدٌ قاؿ: ك 
يب نصر ا١تؤ٘تن بن أٛتد بن علي ألفي عن سألت أاب طاىر أٛتد بن دمحم السٌ  :قاؿ
((منو للحديث أحسن قراءةن  حافظ متقن دل أرى )):اجي فقاؿالسٌ 

(ِ). 

ابلعراؽ من يفهم اٟتديث  ما رأيتي ))معان: كقاؿ أبو بكر دمحم بن منصور السٌ 
((صبهافل داد، كإٝتاعيل بن دمحم التيميٌ ببغ اجيٌ غَت رجلُت: ا١تؤ٘تن السٌ 

(ّ). 

 ،ا١تتوف دة خصوصان ابٟتديث معرفة جيٌ  عارفان  ككاف حافظان ))كقاؿ ابني اٞتوزٌم: 
 ،...ف ماتأذل إكمازاؿ يسمع كيستفيد  ،قلالنٌ  صحيحى  ،القراءة كا٠تطٌ  ككاف حسنى 

((ة كالورعقهم كصفو ابلثٌ نا ككل  شياخي أثنا عنو حدٌ 
(ْ). 

وصف  ككتب ما ال يي ... فيد اٞتماعةد، مي اٟتافظ االماـ اجملوٌ ))ىب: كقاؿ الذ
(( أاته اليقُتحىٌت  هللاى  ، ٍب أقبل على شأنو، كعبدى كثرةن 

(ٓ). 
  

                                       
 (.ّْٖ/َٔنفسو )(ُ)
 نفسو.(ِ)
 (.َُّ/ُٗ(، كسَت أعالـ النبالء )ُّٗ/ّٓاتريخ اإلسالـ )(ّ)
 (.َُٖ/ٗا١تنتظم ) (ْ)
 (.َّٗ-َّٖ/ُٗسَت أعالـ النبالء ) (ٓ)
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حلة،  الرٌ  ثقة، كاسعي  ةه جٌ حي  نكبَت، متقً   حافظه  ،يثأحد أعالـ اٟتد))كقاؿ أيضان: 
((زاىد الكتابة، كرع كثَتي 

(ُ). 

حلة، كثَت فظ، كامل، ثقة، نبيل، ٣تيد، كاسع الرٌ حا))كقاؿ ابن الدمياطي: 
 .(ِ)((ةجٌ د الضبط، حي الكتابة، صحيح النقل، جيٌ 

ٝتع اٟتديث الكثَت، كخرج ككاف صحيح النقل، حسن اٟتظ، ))كقاؿ ابن كثَت: 
مشكور السَتة لطيفا، اشتغل ُب الفقو على الشيخ أيب إسحاؽ الشَتازم مدة، 

((معدكد من ٚتلة اٟتفاظ، ال سيما للمتوفكرحل إذل أصبهاف كغَتىا، كىو 
(ّ). 

  ىػ(.َٕٓ) ُب الثان عشر من صفر سنة سبع كٜتسمائة  كانت كفاتو:وفاتو

                                       
 (.ُُٗ/ّٓاتريخ اإلسالـ )(ُ)
 (.ُٕٔا١تستفاد من ذيل اتريخ بغداد )ص (ِ)
 (.ِِْ/ُٔ)البداية كالنهاية  (ّ)
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 بحث الثاينادل
 زء "ادلنتقى"اجلأمهية 

ة، كقيمتو ا١تعرفٌية من الكتاب ا١تختصر يكسب مكانتو العلميٌ  من ا١تعلـو أفٌ 
تاب "األصل" إال كللمختصر نصيب ا١تطوؿ، فما من مزااي أك فضائل ُب ك أصلو

منها، بل إٌف بعض ا١تختصرات تكوف ٤تل رضا كعناية عند أىل العلم أكثر من 
١تكانة صاحب االختصار أك االنتخاب كاالنتقاء،  -غالبا  –أصو٢تا، كذلك راجع 

لوف ُب ٗتريج اٟتديث على "التلخيص فمثالن كثَت من أىل العلم كالباحثُت يعوًٌ 
فظ ابن حجر أكثر من استفادهتم من أصلو الذم ىو "البدر ا١تنَت ُب اٟتبَت" للحا

 ٗتريج األحاديث كاآلاثر الواقعة ُب الشرح الكبَت" للحافظ ابن ا١تلقن.

كتزداد قيمة ا١تختصىر عند ضياع أصلو كليةن أك فقد جزء كبَت منو، كما ىو شأف 
ة"، الذم حافظ ىذا اٞتزء الذم بُت أيدينا أعٍت ا١تنتقى من كتاب "الوسوس

على صغره كقلو  -أيضان –على أسانيده كدل ٭تذفها كما يفعل بعضهم، كىو  وصاحب
، ككذا اٟتديث (ُُ، َُ، ٗ، ٖ، ٔ، ٓرقم )ل اآلتية اثرتفٌرد ببعض اآلنصوصو 

دل أجده مسندان عند غَت ابن أيب داكد حىٌت إٌف اٟتافظ  (ُِبرقم )ا١ترفوع اآلٌب 
عة اطالعو ككفرة مصادره دل يعزه إال البن أيب داكد ُب  السيوطٌي رٛتو هللا على س

 كتابو "ذـ الوسوسة".

نتًقي انتقى لنا أىٌم األحاديث كاآلاثر، كترؾ ما كاف مشهوران 
ي
٦تا يدؿ  على أٌف ا١ت

 شران.تكمن

كىذا من ٚتلة فوائد االنتقاء كاالنتخاب عند اادثُت، كىو أف ينتقي اادًٌث 
كجود لطائف  أك وخو ما يظن غرابتو أك عدـ شهرتومن أصولو أك أصوؿ شي

هل؛ ، كال شك أف ذلك ليس ابألمر السَّ ذلك من الفوائد ك٨تو إسناديٌة أك متنٌية
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ل لالنتخاب كاالنتقاء أف يكوف ذا كفاءة عالية كمعرفة كلذلك اشًتطوا ١تن يتصدَّ 
و هللا: اتمة ابٟتديث كعلومو، كُب ىذا ا١تعٌت يقوؿ اٟتافظ ابن الصالح رٛت

كليكتٍب كليسمع ما يقع إليو من كتاب أك جزء على التماـ، كال ينتخب... فإف ))
 ذلك بنفسو ضاقٍت بو اٟتاؿي عن االستيعاب، كأيحوج إذل االنتقاء كاالنتخاب، توذٌل 

إف كاف أىالن ٦تيزان عارفان ٔتا يصلح لالنتقاء كاالختيار. كإف كاف قاصران عن ذلك 
ينتخب لو. كقد كاف ٚتاعةه من اٟتٌفاظ متصدين لالنتقاء استعاف ببعض اٟتفاظ ل

 بعضى اٟتٌفاظ. ٝتَّىٍب  ((على الشيوخ كالطلبة تسمع كتكتب ابنتخاىم

 كٯتكن تلخيص أ٫تٌية اٞتزء "ا١تنتقى" الذم بُت أيدينا ُب النقاط التالية:

 ُب حكم ا١تفقود.من كتاب ىو  كمنتخب أنٌو منتقى -ُ
ءىه حافظ من اٟتفاظ الكبار ُب القرف أٌف الذم توذٌل نسخو كانتقا -ِ

 ا٠تامس ا٢تجرم.
 كأيضان توذٌل ٝتاعو كركايتو ٩تبة من اادثُت. -ّ
أف األحاديث كاآلاثر مركية فيو ابألسانيد، كىذه كحدىا ٢تا قيمة كبَتة  -ْ

 عند اادثُت.
أنو اشتمل على أحاديث كآاثر عزيزة انفرد هبا أبو بكر بن أيب داكد  -ٓ

 رٛتو هللا.
موضوعان ُب غاية األ٫تٌية، أال كىو مرض  –تبعان ألصلو  –اكؿ أنو تن -ٔ

 الوسوسة.

 لو.١تن طالعو كأتمٌ  لك من الفوائد كالفرائد اليت احتواىاإذل غَت ذ
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 ادلبحث الثالث
 النسخة اخلطي ة توصيف

 مطالب:ثالثة كفيو 

 .حقيقالنسخة اخلطي ة ادلعتمدة يف الت   وصف ادلطلب األول:
على  ارس ا١تخطوطات كسؤاؿ أىل االختصاص دل أظفر إالبعد البحث ُب فه

ة األسد بدمشق )دار بمكتُب  ةفوظمصورة عن النسخة األصلٌية اا نسخة فريدة
 الكتب الظاىرية سابقان( كىذا كصفها  ٬تاز:

[ يشتمل على ٙتاف ُْعاـ( ]٣تاميع  ّٖٕٕتقع ُب ضمن ٣تموع برقم ) (ُ
تنا خامسها ُب الًتتيب، عشرة رسالة ُب موضوعات ٥تتلفة، كنسخ

ة، ككقف ا١تدرسة كاجملموع كقف اٟتافظ ضياء الدين ا١تقدسي ابلضيائيٌ 
العيمىرية
(ُ). 

 (.ٓ/ُٓٔكتوجد صورة منو ٤تفوظة ُب ا١تكتبة ا١تركزية ٔتكة ا١تكرمة برقم )

 (.ُٗ( كتنتهي بػ )ب/ُٕعدد أكراقها: ثالث كرقات تبدأ من ) (ِ
 .( سطران ِْ( ك)ُٗعدد أسطرىا: بُت ) (ّ
قليلة اإلعجاـ، مصحَّحة كمقابلة كما يتضح من  ها نسخيخط   (ْ

 االستدراكات اليت ُب حواشيها.
اسخ من خالؿ غالؼ الورقة األكذل من اجملموع ًب معرفة النٌ اسم الناسخ:  (ٓ

نصر  اليت سبق ذكرىا عند التعريف بصاحب "ا١تنقى" أعٍت اٟتافظ أاب

                                       
 (.ُِٕ-ُِٔ( ينظر: فهرس ٣تاميع ا١تدرسة العيمرية ُب دار الكتب الظاىرية بدمشق )صُ)
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لنو كثَت  –ا سبق  ُب ترٚتتو كم  –كيصف رٛتو هللا ا١تؤ٘تن الٌساجٌي، كقد
 الكتابة، صحيح الٌنقل، حسن ا٠تٌط.

ُب أكاخر القرف ٖتديدان غَت أنو  د ُب آخر اٞتزءقيَّ دل يي اتريخ الٌنسخ  (ٔ
 ق(.َٕٓا٠تامس، فإٌف كفاة الناسخ أيب نصر الٌساجي كانت ُب سنة )

 عمائة(ُب ذم القعدة من سنة أربع كتسعُت )أم كأربكما قػييًٌد ُب آخره ٝتاعه 
 .ق(ْْٗ)

 تراجم إسناد اجلزء. :الثاين ادلطلب

دمحم  أيب، عن اآلبػىنيوًسيٌ أبو دمحم عبد هللا بن علي بن عبد هللا  ركل ىذا اٞتزء
القاسم طلحة بن دمحم بن  أيب، عن اٟتسن بن علي بن دمحم بن اٟتسن اٞتوىرمٌ 

 داكد سليماف بن ا١تعركؼ بغالـ ابن ٣تاىد، أيب بكر عبد هللا بن أيب جعفر الٌشاىد
 األشعث السجستاٌن.

 كإليك تراٚتهم ابختصار:

  ٌأبو دمحم عبد هللا بني علٌي بًن عبد هللا اآلبػىنيوًسي(ُ). 

البغدادٌم ا١تعركؼ ابلوكيل، كىو أخو الفقيو أٛتد بن علي، ككالد الفقيو أيب 
 هللا. اٟتسن أٛتد بن عبد

                                       
(، "سػػػَت أعػػػالـ َُٗ-َُٖ( مػػػن مصػػػادر ترٚتتػػػو: "ا١تسػػػتفاد مػػػن ذيػػػل اتريػػػخ بغػػػداد" البػػػن الػػػدمياطي )صُ)

فدم (، "الػػػػػػػػواُب ابلوفيػػػػػػػػات" للصػػػػػػػػَُٕ/ّٓ(، "اتريػػػػػػػػخ اإلسػػػػػػػػالـ" لػػػػػػػػو أيضػػػػػػػػا )ِٖٕ -ِٕٕ/ُٗالنػػػػػػػػبالء" )
 (.َُ/ْ(، " شذرات الذىب" )ُٕٗ/ُٕ)
لف كفتح الباء أك سػكونا كضػم النػوف كُب آخرىػا السػُت ا١تهملػة بعػد الػواك، ىػذه النسػبة إذل اآلبػىنيوًسي: ٔتد األك 
 (.ٖٓ/ُوس كىو نوع من ا٠تشب البحرم يعمل منو أشياء. "األنساب" البن السمعان )ني آبػى 
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اب دمحم اٟتسن بن علي اٞتوىرٌم، ٝتع أاب القاسم عليَّ بنى ااسن التنوخٌي، كأ
 كأاب طالب دمحم بن علي العيشارم كأاب الطٌيب طاىر بن عبد هللا الطربم، كغَتىم. 

 كٝتع اتريخ بغداد من مصنًٌفو أيب بكر ا٠تطيب كركاه عنو.

ٍنجٌي، كعبد هللا اٟتيٍلواٌن، كأبو طاىر أٛتد بن دمحم بن  ركل عنو دمحم بن دمحم السًٌ
لى  في األصبهاٌن، كأبو الفضل دمحم بن انصر، كدمحم بن عبد الباقي بن أٛتد السًٌ

 البطي ُب آخرين.

لفي:  أبو دمحم اآلبػىنيوسٌي كاف من أىل ا١تعرفة ابٟتديث ))قاؿ أبو طاىر السًٌ
كقوانينو اليت ال يعرفها إال من طاؿ اشتغاليو هبا، كُب شيوخو كٝتاعاتو كثرة، ككاف 

نىا عنو ابنتقاء  ((أيب علي البػىرىداًنٌ اٟتافظ، ككاف شافعيَّ ا١تذىبثقة، كتبػٍ
(ُ) . 

((كاف أبو دمحم ثقة مستورنا، لو معرفة ابٟتديث))كقاؿ أبو الفضل بن انصر: 
(ِ). 

 .((اإلماـ اادًٌث الٌصادؽ))كقاؿ الذىب ُب "السَت": 

لفٌي عنو، ٚتعو لو أبو علي  لو جزء " فوائد عن شيوخو" بركاية أيب طاىر السًٌ
البػيٍرداٌن انتقاء من أصولو
(ّ). 

ُب يـو ،ككفاتو ىػ(ِْٖة ٙتاف كعشرين كأربعمائة )كاف مولده ُب شواؿ سن
 ق(.َٓٓالثالاثء السادس عشر من ٚتادل األكذل سنة ٜتس كٜتسمائة )

                                       
 (.ٗٗ( ذيل اتريخ بغداد )صُ)
 (.ِٖٕ/ُٗأعالـ النبالء ) ( سَتِ)
حجػػػػر ُب كتابػػػػو "ا١تعجػػػػم ا١تفهػػػػرس" كىػػػػو مػػػػن مػػػػركايت اٟتػػػػافظ ابػػػػن (، ٖٗينظػػػػر: ذيػػػػل اتريػػػػخ بغػػػػداد )ص( 3)

 (.ٖٓٗ( رقم )ِِِ)ص
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  ٌأبو دمحم اٟتسن بن علي بن دمحم بن اٟتسن اٞتوىرم(ُ): 

يقىنًَّعي 
ألنو كاف يلف عمامتو من ٖتت  -الشَتازم ٍب البغدادٌم، كيعرؼي اب١ت
، كاٟتسُت بن -كىو آخر من حدث عنو -حنكو، ٝتع أاب بكر بن مالك القطيعي

 كغَتىم.  -شيخو اآلٌب–دمحم بن عبيد العسكرٌم، كطلحة الٌشاىد 

ىرىٍستىاف أبو بكر 
كحٌدث عنو: أبو نصر بن ماكوال، كأبو علي البػىرىداًنٌ، كقىاًضي ا١ت

 كغَتىم. -من ٝتع منوكىو آخر  –األنصارٌم 

 .((كتبنا عنو ككاف ثقةن أميننا كثَتى السَّماع))قاؿ ا٠تطيب البغدادٌم: 

كقاؿ ابن السمعان: ذكره أبو دمحم عبد العزيز بن دمحم بن دمحم النخشب اٟتافظ 
أبو دمحم اٞتوىرٌم الفارسي ا١تقنعي...، شيخ ثقة كثَت ))ُب "معجم شيوخو" كقاؿ: 

ؿ، كم من كتاب كاف عنده بو نسختاف! كثبَّت ُب كلًٌها اٟتديث صحيح األصو 
 .((ٝتاعىو، يغلب عليو األدب كالٌشعر كمذاكرة ا١تلوؾ كمنادمتهم

 .((اإلماـ اادًٌث الصَّدكؽ، ميٍسًندي اآلفاؽ))كقاؿ الذىب: 

انتهى إليو علو الٌركاية ُب الٌدنيا، كأملى ٣تالس كثَتة، ))كقاؿ ابن العماد اٟتنبلي: 
 .((ف صاحبى حديثككا

ىػ(، كمات ُب ليلة الثالاثء ّّٔكلد ُب شعباف سنة ثالث كستُت كثالٙتائة )
ىػ(، كعاش نيفا كتسعُت ْْٓالسابع من ذم القىٍعدة سنة أربع كٜتسُت كأربعمائة )

 سنة.

                                       
(، "ا١تنػػتظم" البػػن ُِٔ-ُِٓ/ِ(، "األنسػػاب" البػػن السػػمعان )ّّٗ/ ٕاتريػػخ بغػػداد: )لػػو ترٚتػػة ُب:  (ُ)

 (.ِِٗ/  ّ(، "شذرات الذىب" )َٕ-ٖٔ/ُٖالء" )(، "سَت  أعالـ النبِِٕ/ٖاٞتوزٌم )
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 أبو القاسم طلحة بن دمحم بن جعفر الٌشاىد(ُ): 

ٍقرئ، كيعرؼ بصاحب ابن ٣تاىد، كبغال
ي
 -ـ ابن ٣تاىد ككرٌاقو البغدادٌم ا١ت

 .-١تالزمتو لو 

حٌدث عن أىب القاسم البغوٌم، كأىب بكر بن أىب داكد، كأىب بكر بن ٣تاىد 
 ا١تقرئ كغَتىم.

كركل عنو: عبيدهللا بن أٛتد األزىرٌم، كأبو دمحم ا٠تالؿ، كأبو دمحم اٞتوىرم، 
 كآخركف.

كاف طلحةي سيءى ))ركل ا٠تطيب البغدادم عن دمحم بن أىب الفوارس أنو قاؿ: 
 .((اٟتاؿ ُب اٟتديث ككاف يذىب إذل االعتزاؿ كيدعو إليو

كاف ))فقاؿ:  –كذكر طلحةى بن دمحم  -كقاؿ: ٝتعت اٟتسن بن دمحم ا٠تالؿ 
 .((معتزلي ا داعيةن ٬تب أف ال ييركل عنو

ضعيف ُب ))فقاؿ:  -ذكر طلحةى صاحب ابن ٣تاىد -كقاؿ: ٝتعت األزىرمَّ 
 .((ركايتو كَب مذىبو

ؤرًٌخ))كقاؿ الذىب ُب "السَت": 
ي
 .((الشيخ العادل األٍخبارٌم ا١ت

 .((بغدادمٌّ مشهوره ُب زمن الدارقطٍت، صحيح السَّماع))كقاؿ ُب "ا١تيزاف": 

ككاف يذىب إذل االعتزاؿ، كدل يكن ٔتيٍتًقن إال أنٌو صحيحي ))كقاؿ ابن اٞتزرٌم: 
 .((القراءة

                                       
(، "ميػػػػزاف االعتػػػػداؿ" ّٕٗ-ّٔٗ/ُٔ(، "سػػػػَت أعػػػػالـ النػػػػبالء" )ُّٓ/ٗاتريػػػػخ بغػػػػداد: )لػػػػو ترٚتػػػػة ُب:  (ُ)
 (.ٕٗ/ّ( ، "شذرات الذىب" )ُِِ/ّ، "لساف ا١تيزاف" )ِّْ/  ُ(، غاية النهاية: ِّْ/ِ)
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 صنَّف كتاب " أخبار القضاة ".

ىػ(، كتوُب ليلة اٞتمعة ُِٗاف مولده ُب أٌكؿ سنة إحدل كتسعُت كمائتُت )ك
 ىػ(.َّٖإلحدل عشرة بقيت من شواؿ ُب سنة ٙتانُت كثالٙتائة )

قلت: كسيوء مذىبو ُب العقيدة، كضىٍعفي ركايتو ال يقدح ُب صحة ٝتاعو ٢تذا 
 الكتاب أك غَته؛ لوجوه:

 الر كاة ا١تتأخرين مثل ما يشًتط ُب الٌركاة أكالن: ألنو ال ييشًتط الضبط كاإلتقاف ُب
ىو رأس سنة  - (ُ)كما قاؿ اٟتافظ الذىبٌ   -ا١تتقدمُت، كاٟتد الفاصل ُب ذلك 

كما قاؿ اٟتافظ ابني الصَّالح  -ثالٙتائة، بل ا١تعٌوؿي عليو ُب األعصار ا١تتأخرة 
(ِ) - 

ا ابلغنا عاقال غَتى متظاىر اب لًفٍسًق كالس ٍخًف، كُب ىو أىليةي الشيخ بكونو مسلمن
اًعو ميٍثبتنا ٓتطًٌ غًَت ميتَّهم، كبركايًتو من أىٍصلو موافقو ألصًل شىٍيخو.  ضىٍبطو بوجود ٝتى

 :كطلحة الٌشاىد شهد لو الذىب  لنٌو صحيحي السَّماع.كيؤيده الوجو

: كىو أنو دل ينفرد ابلٌركاية عن ابن أيب داكد، بل توبع على ذلك، كما ُب ااثني
؛ ك٦تن اتبعو عليو أبو عمر دمحم بن العباس (ّ)ٟتديث األخَت من ىذه النسخة مثالن ا

 .(ْ)ىػ( كىو أحد الثقات ا١تتثبتُتِّٖا٠تزٌاز ا١تعركؼ اببن حي ويو )ت

                                       
 (.ْ/ُ( "ميزاف االعتداؿ" )ُ)
 (.َّٕ)ص ( "علـو اٟتديث"ِ)
 (.ُٔ( كسيأٌب ٗتر٬تو برقم )ّ)
 .(ُْٗ-َْٗ/ُٔ(، ك"سَت أعالـ النبالء" )ُِِ-ُُِ/ّ( لو ترٚتة ُب "اتريخ بغداد )ْ)
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اثلثان: أف العربة ُب قبوؿ ركاية ا١تبتدع كونو ضابطان ٟتديثو أك ألصولو صادؽى 
ًشيعيٌّ جىٍلده، ))ٚتة أابًف بن تػىٍغًلب الكوٌُب: الٌلهجة؛ كلذلك قاؿ اٟتافظ الذىب ُب تر 

((لكٌنو صدكؽ، فلنا ًصٍدقيو كعليو ًبدعتيو
(ُ). 

قلتي ليحِت بن معُت: أرأيتى من ييرمىى ))كنقل عن اٟتافظ دمحم بن البػىٍرقٌي قولو: 
ٍستىواًئٌي، كسعيد بن ايب  ابلقدر يكتب حديثو؟ قاؿ: نعم، قد كاف قتادة، كىشاـ الدَّ

يقولوف ابلقدر، كىم ثقات، يكتب  -كذكر ٚتاعة  -كعبد الوارث  عركبة،
 حديثهم ما دل يدعوا إذل شئ.

يٍعتىزرلٌ 
كالرَّافضي، إذا  كاٞتىٍهميٌ  قاؿ الذىب: ىذه مسألة كبَتة، كىي: القىدىرٌم كا١ت

عيلمى صٍدقيو ُب اٟتديث كتقواه، كدل يكن داعيان إذل بدعتو، فالذم عليو أكثري العلماء 
ركايتو، كالعمل ْتديثو، كترٌددكا ُب الٌداعية، ىل يؤخذ عنو؟ فذىب كثَته من  قبوؿ

اٟتفاظ إذل ٕتنب حديثو، كىجرانو، كقاؿ بعضهم: إذا علمنا صدقو، ككاف داعية، 
ككجدان عنده سيٌنةن تفٌرد هبا، فكيف يسوغ لنا ترؾي تلك الٌسنة!؟ فجميع تصرفاًت 

ا دل تيًبٍح بدعتيو خركجىو من دائرة االسالـ، كدل تيًبٍح أئٌمة اٟتديث تيؤذف لٌف ا١تبتدعى إذ
 دىمىو، فإٌف قبوؿ ما ركاه سائغ.

كىذه ا١تسألة دل تىتربٍىىن رل كما ينبغي، كالذم اتضح رل منها أٌف من دخل ُب 
بدعة، كدل يعد من رؤكسها، كال أمعن فيها، ييقبلي حديثيو كما مثَّل اٟتافظ أبو زكراي 

((، كحديثهم ُب كتب االسالـ لصدقهم كحفظهملكلئك ا١تذكورين
(ِ). 

                                       
 (.ٓ/ُ( "ميزاف االعتداؿ" )ُ)
 (.ُْٓ-ُّٓ/ٕ( "سَت أعالـ النبالء" )ِ)
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قلت: كعلى التَّسليم برد ركايًة ا١تبتدع الٌداعية مطلقان فإ٪ٌتا ذلك ٤تموؿ على 
بعد تدكين  -مُت؛ من أجل حفظ الشريعة كصيانتها، كأٌما ا١تتأخركف الٌركاة ا١تتقدٌ 

ـى البيهقيَّ فال يكاد ينفردكف ْتديث؛ لذلك ٧تد ا -اٟتديث كٚتعو ُب الكتب  إلما
يذكر ىذا ا١تعٌت ُب شأف مىٍن توٌسع ُب الٌسماع من بعض ٤تدثي زمانًو الذين ال 
٭تفظوف حديثهم كال ٭تسنوف قراءىتو من كتبهم، كال يعرفوف ما ييقرأ عليهم بعد أف 

فمن جاء اليـو ْتديث ال يوجد ))يكوفى القراءةي عليهم من أصًل ٝتاعهم، فيقوؿ: 
قبٍل منو، كمن جاء ْتديث معركؼ عندىم، فالذم يركيو ال ينفردي عند ٚتيعهم دل ي

بركايتو، كاٟتٌجة قائمةه ْتديثو بركاية غَته. كالقصد من ركايتو كالٌسماع منو أٍف يصَتى 
اٟتديثي ميسلسال بػ"حٌدثنا" ك"أخربان" كتبقى ىذه الكرامة اليت خيصَّت هبا ىذه 

((ليو كعلى آلو كسلماألٌمة شرفنا لنبينا ا١تصطفى صلى هللا ع
(ُ). 

 .وصور من ادلخطوط : الس ماعاتالثالث ادلطلب
 :صورتوما ٓتٌط الناسخ نفسو جاء ُب آخر اٞتزء 

  (ِ)أيب داكد بقراءٌب إذل آخر ا١تنتقى، كمن أٌكؿ ىذه القٌصة بلغتي من أٌكؿ حديث ابنً 
 

                                       
 (.َّٕ( ينظر:  "علـو اٟتديث" البن الصالح )صُ)
هللا ا٠تتلػػػي اٟتػػػافظ ٚتػػػع حػػػديث عمػػػرك بػػػن  ايػػػة اٞتػػػزء كمفادىػػػا أف أاب عبػػػد( يشػػػَت إذل القصػػػة الػػػواردة ُب نِ)

ْترؽ حديث عمرك بن شعيب، كزعم أف سبب ذلػك أف فيها  تو أيمرشعيب عن أبيو عن جده ٍب رأل رؤية أفزع
ى حكايػة ركاىػا لػو شػيخ عمرك بن شعيب كاف زمن عمر بن عبدالعزيز ٭تٌرض على لعن علي رضي هللا. بناء عل

صحاب اٟتػديث كػاف أينػس بػو، قػاؿ لػو: حػدثٍت فػالف عػن فػالف، فػذكر لػو إسػنادان قػاؿ: لسػتي أقػـو علػى أمن 
 .حفظو، كال كتبتو عنو ُب اٟتاؿ.. إخل

عمػػرك بػػن حكايتهػػا يغػػٍت االشػػتغاؿ ابلػػرد عليهػػا؛ ألنػػا رؤاي مناميػػة كمػػدارىا علػػى شػػيوخ ٣تاىيػػل، ك ذه القصػػة كىػػ
 جل ركايتػو صػحيفة ألم فيو فكلَّ تى  نٍ كإ٪تا مى  ،على عدالتو كصدقو ح كالتعديلرٛتو هللا دل ٮتتلف علماء اٞتر  شعيب

== 
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، (ّ)علي ا٢تمدانٌ ، كمهلهل بن (ِ). كصدقة بن دمحم بن ا٠تليل الرٌامهرمزمٌ (ُ)من لفظو
 .(ٓ)، كىزارسب بن عوض ا٢تركمٌ (ْ)كاندر األرمٌٍت عتيق ابن ٝتحة اليهودمٌ 

ُب ذم  (ٔ)ابن أيب داكد أٛتد بن دمحم بن دمحم ابن السالؿ الورٌاؽ كٝتع حديثى 
 .(ٕ)القىٍعدة من سنة أربعُت كتسعُت

                                                                                                           
== 

عبػػد هللا بػػن عمػػرك بػػن العػػاص رضػػي هللا عنهمػػا مػػن غػػَت ٝتػػاع ٢تػػا، كدل أقػػف ُب كتػػب اٞتػػرح كالتعػػديل مػػا جػػده 
-ْٔ/ِِ" )َتاجػػع مػثال "هتػذيب الكمػػاؿمػن شػاء فل. ك ك٨تػو ذلػػك يشػَت إذل اهتامػو ابلنصػب كبغػػض علػي هنع هللا يضر

 ( كغَت٫تا.َِٕ-ُّٗ/ٗ(، ك"سَت أعالـ النبالء" )ٕٔ
 أم من لفظ أيب دمحم اآلبنوسي.( ُ)
 ( دل أعثر لو على ترٚتة.ِ)
 ( دل أعثر لو على ترٚتة.ّ)
 ( دل أعثر لو على ترٚتة.ْ)
 ىػ(. ُٓٓ( أبو ا٠تَت ا٢تركم ٍب البغدادم، توُب ُب شهر ربيع األكؿ من سنة )ٓ)

ا١تفيد، اادث، نزيل بغداد. أحد مػن عػٍت هبػذا ))( بقولو: ّٔٗ/ّٓذىب ُب "اتريخ اإلسالـ" )ترٚتو اٟتافظ ال
الشػأف كتعػػب عليػػو. ككػػاف ٭تػػرض النػػاس علػػى السػػماع، كيفيػػدىم كيبػػالغ. كحصػػل أصػػوالن كثػػَتة. كتػػوُب قبػػل أكاف 

شػاذاف. إذل أف ٝتػع مػن الركاية. ٝتع: طػراد الػزينب، كأٛتػد بػن عبػد القػادر بػن يوسػف، كأصػحاب أيب علػي بػن 
أصحاب أيب اٟتسُت بن النقور. كتوُب ُب ربيػع األكؿ، كخطػو دقيػق ملػيح. ركل عنػو: ابػن أٛتػد البػزدم، كذاكػر 

( كٖتػرؼ فيػو اٝتػو ْٖ/ْ(، كشػذرات الػذىب )ُِّ/ٗ. كمًتجم أيضان ُب: "ا١تنتظم" البػن اٞتػوزم )((بن كامل
 إذل )ىزاراست(.

أحػػػد شػػػيوخ ابػػػن كىػػػو ، ىػػػػ(ُْٓا١تتػػػوَب سػػػنة ) و كلػػػد دمحم بػػػن دمحم ابػػػن السػػالؿ( دل أعثػػر لػػػو علػػػى ترٚتػػػة كلعلػػػٔ)
(،  كأحػػد شػػيوخ ابػػن ّْٗ-ّْٖ/ّ(، )ُٔٔ/ِ(، )ُِٔ/ِالسػػمعان ا١تػػًتجم عنػػده ُب كتابػػو "األنسػػاب" )

 (.ُِّ/َُاٞتوزم ا١تًتجم عنده ُب "ا١تنتظم" )
 كغَت٫تا. ( ٕٖ-ٖٔ/ّٕالـ )اتريخ اإلس،ك (ٕٔ-ٕٓ/َِ) أعالـ النبالء" سَت"ُب  مًتجم أيضان ك 
 ( يعٍت كأربعمائة.ٕ)
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 صورة من الوجو األول من ادلخطوط
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 خطوطصورة من الوجو األخري من ادل
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ظهر عليها يف آخرىا وقف احلافظ ضياء  صورة الورقة األوىل من اجملموع ُو
ةال درسةالدُن ادلقدسي وختم ادل ة بدار الكتب الظاىُر  عمُر
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 القسم الثاين
 الَنص احملَقق

 منتقى من كتاب الوسوسة البن أيب داود
 وُب جزء كقرأتو ٚتيعى 

[ أىرىانى ُ] 
 بني علٌي بًن عبد هللا اآلبػىنيوًسيٌ الشيخي أبو دمحم عبد هللا (ُ)

، أران أبو (ِ)
بقراءٌب عليو ُب مسجده  –(ّ)دمحم اٟتسن بن علي بن دمحم بن اٟتسن اٞتوىرمٌ 

بدرب الزعفران، ان أبو القاسم طلحة بن دمحم بن جعفر الشاىد ا١تعركؼ بغالـ ابن 
ًجٍستاٌن أبو ، حٌدثنا عبد هللا بن أيب داكد سليماف بن األشعث السًٌ (ْ)٣تاىد
 ، قاؿ:(ٓ)بكر

  

                                       
(، ُِْ/ِ. ينظػػػر: فػػػتح ا١تغيػػػث )((أخػػػربان))ىػػػذا اللفػػػظ ىػػػو اصػػػطالح لػػػبعض ااػػػدثُت اختصػػػارا لقػػػو٢تم:  (ُ)

 (.ُٖٕ/ِكتوجيو النظر إذل أصوؿ األثر )
 ( تقدمت ترٚتتو ُب قسم الدراسة.ِ)
 ( تقدمت ترٚتتو ُب قسم الدراسة.ّ)
 ُب قسم الدراسة. ( تقدمت ترٚتتوْ)
 ( تقدمت ترٚتتو ُب قسم الدراسة.ٓ)
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ح اإلميان)): (ِ)يقوؿ: قوؿ النٌب صٌلى هللا عليو (ُ)ٝتعتي أيب ((ذاك صُر
(ّ) 

 .(ْ)يعٍت أٌف كراىيةى الرَّجل لذلك صريح اإلٯتاف
  

                                       
ىػ(. ينظر: سػَت ِٕٓىو اإلماـ أبو داكد سليماف بن األشعث السجستان صاحب "السنن" ا١تتوَب سنة ) (ُ)

 ( كما بعدىا.َِّ/ُّأعالـ النبالء )
دثُت كلكنػو مرجػوح كذا كقع ُب ىذا ا١توضع من النسخة ا٠تطية من غَت ذكر التسليم كىو صنيع لبعض اا(ِ)

 (.ّٕٓ-ِّٕكاألكمل أف أيٌب ابلصالة كالتسليم معنا. كللمزيد ينظر كتاب "مقدمة ابن الصالح" )ص
( من ُّّ( من حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر، كركاه برقم )ُِّركاه مسلم ُب "صحيحو" ُب كتاب اإلٯتاف رقم ) (ّ)

 .((تلك ٤تضي اإلٯتاف))عن الوسوسة؟ قاؿ:  ب حديث عبدهللا بن مسعود هنع هللا يضر قاؿ: سئل الن
قػػاؿ أبػػو  العبػػاس  ((ذاؾ صػػريح اإلٯتػػاف))كبنحػػوه فٌسػػر شػػرٌاح اٟتػػديث كأصػػحاب "غريػػب اٟتػػديث" قولػػو:  (ْ)

كمعػػٌت ىػػذا اٟتػػديًث : أفَّ ىػػذه ))(: َُٗ/ِالقػػرطب ُب كتابػػو "ا١تفهػػم ١تػػا أشػػكل مػػن تلخػػيص كتػػاب مسػػلم" )
ػػػا  اإللقػػػاءاًت كالوسػػػاكسى الػػػيت يػيٍلقيهػػػا الشػػػيطافي ُب صػػػدكر ا١تػػػؤمنُت، تػىٍنًفػػػري منهػػػا قلػػػوبػيهيٍم ، كيػىٍعظيػػػمي علػػػيهم كقوعيهى

ػا ابطلػة ، كمػن إلقػاءاًت الشػيطاف ، كلػوال ذلػك،  ًة إٯتانم كيقيًنًهٍم كمعػرفًتًهٍم لنَّ عندىم ، كذلك دليله على ًصحَّ
 .((ٍوىىا كسوسةن لركنوا إليها ، كىلىقىًبلوىا ، كدل تػىٍعظيٍم عندىم ، كال ٝتىَّ 

كىنػػػػػاؾ معػػػػػٌت آخػػػػػر ذكػػػػػره اإلمػػػػػاـ الشػػػػػوكان ُب رسػػػػػالتو "رفػػػػػع البػػػػػأس عػػػػػن حػػػػػديث الػػػػػنفس كا٢تػػػػػٌم كالوسػػػػػواس" 
كإ٪ٌتػػا ٝتٌاىػػا "٤تػض اإلٯتػػاف" ك"صػػريح اإلٯتػاف"؛ ألٌف الشػػيطاف دل يقػػدر ))ُب ضػمن الفػػتح الػرابن(:  -َُٕٕ)ص

، متجاكز عنػ و، كدل يطمػٍع فيػو لف يىقبػل مػا يوسػوس بػو إليػو أك يتػأثٌر من ا١تؤمن إال على ذلك، كىو شيءه مغفوره
لػػو، أك يقػػدح بػػو ُب دينػػو. كػػال، كمىػػٍن دل يكػػٍن اثبػػتى اإلٯتػػاف؛ فػػإٌف الشػػيطاف اللعػػُت ينقليػػو مػػن رتبػػة إذل رتبػػة، كًمػػٍن 

 اىػ. ((درجة إذل درجة حىت يزيغ عن الدًٌين، كيدخل ُب سبيل ا١تلحدين
-ُْٓ/ِ(، كشػػرح النػػوكم علػػى صػػحيح مسػػػلم )ْٔٔ/ُٟتػػديث للخطػػػايب )كللمزيػػد يراجػػع أيضػػان: غريػػب ا 

 (.ِّٕ/ُّ(، كفتح البارم البن حجر العسقالن )ُٓٓ
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، أران جعفر بن (ِ)، ان الفضل بن موسى(ُ)[ حدثنا ٤تمود بن آدـِ]
مرَّ رجله ّتيٍمجيمةو ))هللا، قاؿ: ، عن جابر بن عبد (ْ)، عن دمحم ا١تنكدر(ّ)سليماف

، فحٌدث نفسىو بشيء! فخرَّ ساجدان اتئبان، فقيل لو: ارفٍع رٍأسىك  أك عىٍظمو حىاًئلو
]  .((، كأان أان(ٓ)فإنَّكى أنتى ]أنتى

                                       
قػػػاؿ اٟتػػػافظ أبػػػو يعلػػػى صػػػدكؽ مػػػن شػػػيوخ اإلمػػػاـ البخػػػارم، قػػػاؿ ابػػػن حجػػػر : ا١تػػػركزم، ٤تمػػػود بػػػن آدـ  (ُ)

تػػوُب سػػنة  و دمحم بػػن ٛتدكيػػو ا١تػػركزم.ا٠تليلػػي: ٝتػػع منػػو أبػػو داكد السجسػػتان كابنػػو عبػػدهللا كآخػػر مػػن ركل عنػػ
 (.َٗٓٔ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )ِٓٗ/ِٕق(ػ. لو ترٚتة ُب "هتذيب الكماؿ" )ِٖٓ)
ق(ػػ أخػرج لػو ُِٗثقػة ثبػت رٔتػا أغػرب، تػوُب سػنة ) قػاؿ ابػن حجػر : السػيناٌن ا١تػركزم،الفضل بػن موسػى (ِ)

 (.ُْٗٓريب التهذيب" ترٚتة )(، ك"تقِْٓ/ِّاٞتماعة. لو ترٚتة ُب "هتذيب الكماؿ" )
صػػدكؽ زاىػػد لكنػػو كػػاف يتشػػٌيع، تػػوُب قػػاؿ ابػػن حجػػر :الض ػػبعٌي أبػػو سػػليماف البصػػرٌم، جعفػػر بػػن سػػليماف  (ّ)

ىػػػػ( أخػػػرج لػػػو البخػػػارم ُب األدب ا١تفػػػرد كمسػػػلم كأصػػػحاب السػػػنن األربعػػػة. لػػػو ترٚتػػػة ُب "هتػػػذيب ُٖٕسػػػنة )
 .(ِْٗ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )ّْ/ٓالكماؿ" )

ىػػػػ( كقيػػػل بعػػػدىا. أخػػػرج لػػػو َُّثقػػػة فاضػػػل، تػػػوُب سػػػنة )قػػػاؿ ابػػػن حجػػػر :التيمػػػي ا١تػػػدن، دمحم ا١تنكػػػدر  (ْ)
 (.ِّٕٔ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )َّٓ/ِٔاٞتماعة. لو ترٚتة ُب "هتذيب الكماؿ" )

( فقػد ّْٕ/ُّىذه اللفظة الظاىر أنا سقطت سهوان من الناسخ، كىي مثبتة ُب مصنف ابن أيب شػيبة ) (ٓ)
 ركل ىذا األثر عن عفاف، عن جعفر بن سليماف، بو. كإسناده ال لس بو، كيركل مرفوعان كال يصح.

( مػن طريػق سػيار بػن حػاًب حػدثنا جعفػر بػن سػليماف الضػبعي ِٗ/ٗفقد ركاه ا٠تطيب البغػدادم ُب "اترٮتػو" )
مػػر رجػػل ٦تػػن كػػاف ))يػػو ك سػػلم: قػػاؿ ٝتعػػت دمحم بػػن ا١تنكػػدر ٭تػػدث عػػن جػػابر قػػاؿ قػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عل

قبلكم ّتمجمة، فنظر إليها فحدث نفسػو بشػيء ٍب قػاؿ: اي رب أنػت أنػت! كأان أان! أنػت العػواد اب١تغفػرة، كأان 
.قػاؿ ا٠تطيػب ((العواد ابلذنوب كخر هلل ساجدا. فقيل لو: ارفع رأسك فأنت العواد ابلػذنوب كأان العػواد اب١تغفػرة

وعػػا سػػيار بػػن حػػاًب عػػن جعفػػر بػػن سػػليماف كركاه العبػػاس بػػن الوليػػد النرسػػي عػػن عقبػػو: تفػػرد بركايتػػو ىكػػذا مرف
جعفر عن بن ا١تنكدر عػن جػابر موقوفػا مػن قولػو كذاؾ أصػح. كمػن طريػق سػيار ركاه ابػن عػدم ُب "الكامػل ُب 

 ( ُب ترٚتة )سيار بن حاًب( كأعلو بتفرده برفعو.ُْٕ/ِالضعفاء" )
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ًجٍستانٌ ّ] ، حدثٍت (ِ)، ان األىٍصمعيٌ (ُ)[ حٌدثنا سهل بن دمحم أبو حاًب السًٌ
قاؿ: كنت أجد من الوسواس شيئنا، فسألت ، (ْ)، عن أبيو(ّ)جرير ابن عبيدة
اي ابنى أخي، إ٪تا مثلي ذلك مىثىلي الل صوًص ٯتر كف ))، فقاؿ: (ٓ)العالء بن زايد

((ابلبيت، فإٍف كاف فيو خَته أانلوه، كإف دل يكٍن فيو خَت طوكا عنو
(ٔ). 

                                       
صدكؽ، قػاؿ أبػو سىػًعيد السػَتاُب: كػاف كثػَت الركايػة قاؿ ابن حجر :رٌم، النحوم ا١تقرئ البصسهل بن دمحم  (ُ)

ًعٌي ، عا١تػا ابللغػة كالشػعر، تػوُب سػنة )عىن أيب زيد ، كأيب عيبىيػدة ،  أخػرج لػو أبػو داكد كالنسػائي. لػو ترٚتػة  ىػػ(ِٓٓكاألىٍصػمى
 (.ِٔٔٔ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )َُِ/ُُِب "هتذيب الكماؿ" )

ا١تلػػػك بػػػن قػيرىيٍػػػب بػػػن عبػػػدا١تلك بػػػن علػػػي بػػػن أصػػػمع البصػػػرم صػػػاحب اللغػػػة كالنحػػػو  ىػػػو عبػػػداألصػػػمعي  (ِ)
صػػدكؽ ُب اٟتػػديث. أخػػرج لػػو البخػػارم تعليقػػا كمسػػلم ُب قػػاؿ ابػػن حجػػر :كالغريػػب كاالخبػػار كا١تلػػح كالنػػوادر، 

ة (، ك"تقريػػػػػػب التهػػػػػػذيب" ترٚتػػػػػػِّٖ/ُٖا١تقدمػػػػػػة كأبػػػػػػو داكد كالًتمػػػػػػذم. لػػػػػػو ترٚتػػػػػػة ُب "هتػػػػػػذيب الكمػػػػػػاؿ" )
(َِْٓ.) 
( َٕٓ/ِأبو عبيدة العدكم البصػرم، تػرجم لػو ابػن أيب حػاًب ُب كتابػو "اٞتػرح كالتعػديل" )جرير بن عبيدة  (ّ)

ركل عػػػن ابيػػػو كعمػػػرك بػػػن القاسػػػم ركل عنػػػو أبػػػو سػػػلمة ٝتعػػػت ايب يقػػػوؿ ذلػػػك. كدل يػػػتكلم فيػػػو ّتػػػرح أك بقولػػػو: 
ابٟتاء ا١تهملة كالػزام ُب  –( لكنو ٝتاه حىريزان َُْ/ّتعديل. كما ترجم لو اإلماـ البخارم ُب "اترٮتو الكبَت" )

( ٔتػػػا ذكػػػره ابػػػن أيب ّٖٓ/ُكىػػػو تصػػػحيف. لػػػذلك تعقبػػػو اإلمػػػاـ الػػػدارقطٍت ُب "ا١تؤتلػػػف كا١تختلػػػف" ) -آخػػػره
 حاًب أنو سأؿ أابه كأاب زرعة عنو، فقاال: إ٪تا ىو جىرًير بن عىًبيدة. قاؿ الدارقطٍت: كىو عندم كما قاال.

(، كابػن أيب حػاًب ُب كتابػو "اٞتػرح ُِٖ/ٔلعدكم البصرم، ترجم لو البخارم ُب "التاريخ الكبَت" )عبيدة ا (ْ)
 ( كدل يزيدا على أنو ٝتع حيَّاف بن ضمرة.ٓٗ/ٔكالتعديل" )

ثقػػة مػن عبػػاد أىػػل البصػرة كقػػرٌائهم، تػػوُب سػػنة قػاؿ ابػػن حجػػر :العػػدكٌم أبػو نصػػر البصػػرم، العػالء بػػن زايد  (ٓ)
(، كتقريػػػب التهػػػذيب ترٚتػػػة ْٕٗ/ِِالنسػػػائي كابػػػن ماجػػػو. لػػػو ترٚتػػػة ُب هتػػػذيب الكمػػػاؿ )ق( أخػػػرج لػػػو ْٗ)
(ِّٖٓ.) 
انتقػاء اٟتػافظ ضػياء الػدين دمحم بػن  –( ٗٓركاه القاضي ابن زبر الربعي ُب كتاب "أخبار األصمعي" رقػم ) (ٔ)

: قػاؿ رل أيب: قػاؿ –رجػل مػن بػٍت عػدم  –بن عبدالواحد ا١تقدسي من طريق األصمعي، عن جريػر بػن عبيػدة 
 أتيت العالء بن زايد )فذكره بنحوه(.
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بن ، أران دمحم (ِ)، ان يزيد بن ىاركف(ُ)ثنا عبد هللا بن دمحم بن خالد[ حدٌ ْ]
: ، عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا (ٓ)، عن عطاء(ْ)، عن أبيو(ّ)الفضل

(ٔ)وءض  الو   ة  س  و  س  و   ن  م   وا ابلل  تعو ذ  ))
))
(ٕ). 

                                       
يػػركل عػػن  ( فقػػاؿ:ّٖٔ/ٖ"الثقػػات" )الواسػػطي، ذكػػره ابػػن حبػػاف ُبأبػػو أميػػة عبػػد هللا بػػن دمحم بػػن خػػالد  (ُ)

 يزيد بن ىاركف ثنا عنو دمحم بن ٭تِت بن لؤم بفم الصلح.
ىػػػ(. أخػػرج لػػػو َِٔبػػد، تػػوُب سػػػنة )ثقػػة مػػػتقن عاقػػػاؿ ابػػن حجػػر :أبػػػو خالػػد الواسػػطي، يزيػػد بػػن ىػػاركف  (ِ)

 (.ٖٕٕٗ(، كتقريب التهذيب ترٚتة )ُِٔ/ِّاٞتماعة. لو ترٚتة ُب هتذيب الكماؿ )
ابػػن عطيػػة العبسػػي مػػوالىم الكػػوُب نزيػػل ٓتػػارل، كػػذبوه، قػػاؿ اإلمػػاـ أٛتػػد: لػػيس بشػػيءو، دمحم بػػن الفضػػل  (ّ)

بػن ماجػو. لػو ترٚتػة ُب هتػذيب الكمػاؿ ىػ(. أخػرج لػو الًتمػذم كاَُٖحديثو حديث أىل الكذب. توُب سنة )
 (.ِِٓٔ(، كتقريب التهذيب ترٚتة )َِٖ/ِٔ)
ىػػ(. أخػرج لػو النسػائي كابػن َُٖبن عطية العبسي موالىم ا١تركزم، صػدكؽ رٔتػا كىػم، تػوُب سػنة ) ( الفضلْ)

 (.َْٗٓ(، كتقريب التهذيب ترٚتة )ِّٓ/ِّماجو. لو ترٚتة ُب هتذيب الكماؿ )
ثقػة فاضػل لكنػو كثػَت اإلرسػاؿ، تػوُب سػنة قػاؿ ابػن حجػر :رابح القرشػي مػوالىم ا١تكػي،  ( ىو عطاء بن أيبٓ)
 (.ُْٗٓ(، كتقريب التهذيب ترٚتة )ٗٔ/َِىػ(. أخرج لو اٞتماعة. لو ترٚتة ُب هتذيب الكماؿ )ُُْ)
أك  نول أك ما نول، كىػل ا١تػاء طػاىر أك ٧تػس، كىػل كصػل ا١تػاء إذل أعضػاء الوضػوءأم التشكيك فيو ىل  (ٔ)

أك دل يصػػل، كىػػل غسػػل مػػرة أك أكثػػر، كغػػَت ذلػػك مػػن الشػػكوؾ كاألكىػػاـ الػػيت يوسػػوس هبػػا الشػػيطاف ُب قلػػب 
ا١توسوىس كيلبس عليو عبادتو كيلحق ا١تشقة بو بقصػد صػده عػن ذكػر هللا كعػن الصػالة كىػذا مػا يؤملػو عػدك هللا 

ٌف أكَّؿى مػػػا يبػػػدأ الوسػػػواسي مػػػن قبػػػل إ» كيرجػػػوه. فقػػػد صػػػح عػػػن إبػػػراىيم التيمػػػٌي رٛتػػػو هللا أنػػػو قػػػاؿ: كػػػاف يقػػػاؿ : 
-كاللفظ لػو –( ُِْ(، كأبو عبيد ُب كتابو "الطهور" رقم )ٔٔ/ُركاه ابن أيب شيبة ُب "مصنفو" )«. الط هور 

. 
( البػػن ُِٕٔٗ( رقػػم )ّٔٗ/ْ( عػزاه اٟتػػافظ السػػيوطي ُب كتابػػو "ٚتػػع اٞتوامػػع" ا١تعػػركؼ ابٞتػػامع الكبػػَت )ٕ)

 أيب داكد ُب "ذـ الوسوسة".
( مػػػن ُّٔ/ٕكاٟتػػديث ركاه ابػػػن عػػػدم ُب كتابػػػو "الكامػػل ُب ضػػػعفاء الرجػػػاؿ" عنػػػد ترٚتػػة )دمحم بػػػن الفضػػػل( )

كامػػد بػػن الفضػػل غػػَت مػػا ذكػػرت مػػن اٟتػػديث ))طريػػق بقيػػة عػػن دمحم بػػن الفضػػل، بػػو. ٍب قػػاؿ ُب آخػػر الًتٚتػػة: 
 .((كعامة حديثو ما ال يتابعو الثقات عليو

== 
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، (ّ)، عن سعيد(ِ)، حدثنا عبد الوىاب(ُ)[ حٌدثنا أٛتد بن ٭تِت بن مالكٓ]
دَّثي أفَّ ))، قاؿ: (ٓ)، عن سعيد بن أيب اٟتسن(ْ)عن قتادة  مٍعتػىرى ٍسواسى يػى الوً  كٌنا ٨تي

((منو جي هيمنو، أك قاؿ: يى 
(ٔ). 

  

                                                                                                           
== 

ن الفضل ىذا فإنم متهم ابلكذب كما سبق؛ لذلك قاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب كإسناده ضعيف جدان علتو دمحم ب
 .((إسناده كاهو ))(: ّٕٖ/ُ"التلخيص اٟتبَت" )

السوسٌي سكن بغداد، قاؿ أبو حاًب الرازٌم: كتبنا عنػو، صػدكؽ، كذكػره ابػن حبػاف أٛتد بن ٭تِت بن مالك (ُ)
(، ككتػػػاب "الثقػػػات" البػػػن حبػػػاف ِٖ/ِن أيب حػػػاًب )ُب "الثقػػػات". لػػػو ترٚتػػػة ُب كتػػػاب "اٞتػػػرح كالتعػػػديل" البػػػ

(ٖ/ّْ.) 
ىو عبدالوىاب بن عطاء ا٠تفاؼ البصرم نزيل بغداد، صدكؽ حسػن اٟتػديث كىػو ثقػة ُب سػعيد بػن أيب  (ِ)

ىػػػػ( كقيػػػل بعػػػدىا. أخػػػرج لػػػو مسػػػلم كأصػػػحاب السػػػنن. لػػػو ترٚتػػػة ُب هتػػػذيب الكمػػػاؿ َِْعركبػػػة، تػػػوُب سػػػنة )
 (.ِِْٔترٚتة )(، كتقريب التهذيبب َٗٓ/ُٖ)
ثقػة حػافظ لػو تصػانيف، كاخػتلط لخػرة، كىػو قػاؿ ابػن حجػر : ابػن أيب عركبػة أبػو النضػر البصػرم، سعيد  (ّ)

(، ٓ/ُُىػػ(. كأخػرج لػو اٞتماعػة. لػو ترٚتػة ُب "هتػذيب الكمػاؿ" )ُٔٓمن أثبػت النػاس ُب قتػادة، تػوُب سػنة )
 (.ِّٓٔكتقريب التهذيب ترٚتة )

ثقة ثبت، توُب سنة بضػع عشػرة كمائػة. قاؿ ابن حجر :دكسٌي أبو ا٠تطٌاب البصرٌم، ابن ًدعامة السَّ قتادة  (ْ)
 (.ُٖٓٓ(، كتقريب التهذيب ترٚتة )ْٖٗ/ِّ)أخرج لو اٞتماعة. لو ترٚتة ُب "هتذيب الكماؿ" 

ثقػة، مػن قػرٌاء أىػل البصػرة، تػوُب سػنة قػاؿ ابػن حجػر :البصرم أخػو اٟتسػن البصػرٌم، سعيد بن أيب اٟتسن (ٓ)
(، ك"تقريػػػب التهػػػذيب" ترٚتػػػة ّٖٓ/َُىػػػػ(. أخػػػرج حديثػػػو اٞتماعػػػة. لػػػو ترٚتػػػة ُب "هتػػػذيب الكمػػػاؿ" )ََُ)
(ِِْٖ.) 
(. ُُٔ( األثر نقلو عن ابػن أيب دكاد بسػنده كلفظػو الشػبلي ُب كتابػو "آكػاـ ا١ترجػاف ُب أحكػاـ اٞتػاف" )صٔ)

 كإسناده صحيح.
ب النػػاس ٔتػػرض الوسػػواس بسػػبب تعمقهػػم كتػػنطعهم ُب أكثػػر مػػا يصػػا يعػػٍت ((منػػو مواس يعػػًت ٍسػػإٌف الوً ))كقولػػو: 

 – َِالوضػػوء كالطهػػارة. راجػػع الفصػػل الثالػػث كالرابػػع كا٠تػػامس مػػن كتػػاب "ذـ ا١توسوسػػُت" البػػن قدامػػة )ص
ِٖ.) 
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كال أىرل لسان أٍف يبوؿى عند مىثٍػعىًبو)): (ُ)قاؿ سعيد
(ِ)

)). 

[ حٌدثنا أبو عبد الرٛتن األىٍذرىًميٌ ٔ]
، عن ميًغَتىة(ْ)، ان ىيشىٍيم(ّ)

، عن (ٓ)
ال يبوؿي ُب فىًم البىاليوعىةً ))، قاؿ: (ٔ)إبراىيم

ضى مٍنوي شىٍيءه كىافى أشدَّ ؛ ألنٌو إٍف عىرى (ٕ)
((لًعالًجو

(ٖ). 

                                       
 ابن أيب عركبة كقد تقدمت ترٚتتو قريبان. ىوسعيد ك ( ُ)
 .(َْٓ/ِفتح البارم ). مسيل ا١تاء: -اب١تثلثة كآخره موحدة  -ثٍػعىبا١ت (ِ)

مػادة  (ّّْ-ّّّ/ِهتػذيب اللغػة ) اٟتوض : صينػٍبيوره كىو ثػىٍقبو الذم ٮترج منو ا١تػاء .األزىرم: مىٍثعب كقاؿ 
 .)ثعب(

، ٓتػػالؼ مػػا إذا كػػاف راكػػدان، فقػػد جػػاء النهػػي عػػن ذلػػك ١تػػػا ركاه ٬تػػرم فيػػوبػػذلك لسػػان ألف ا١تػػاء سػػعيد  دل يػػرى ك 
( عػن أيب ىريػرة هنع هللا يضر قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ ِِٖحيحو" بػرقم )(، كمسلم ُب "صػِّٗالبخارم ُب "صحيحو" برقم )

ل  ف يو  )): هللا ُـ غ ت س   َ  . ((ال  ُـ ب ول َن أ ح د ك م  يف  ال م اء  الَدائ م  اَلذ ي ال  َي  ر ي ُث 
خػرج لػو ثقػة. أ قػاؿ ابػن حجػر  ىو عبد هللا بػن دمحم بػن إسػحاؽ اٞتػزرٌم ا١توصػلٌي،أبو عبد الرٛتن األذرمي ( ّ)

 (.ّٕٔٓ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )ِْ/ُٔأبو داكد كالنسائي. لو ترٚتة ُب "هتذيب الكماؿ" )
ثقػة قػاؿ ابػن حجػر :ابن بىشػَت بػن القاسػم بػن دينػار الس ػلمٌي الواسػطي، كيقػاؿ: إنػو ٓتػارم األصػل، ىشيم ( ْ)

ٚتػػػػػة ُب "هتػػػػػذيب الكمػػػػػاؿ" ىػػػػػػ(، أخػػػػػرج لػػػػػو اٞتماعػػػػػة. لػػػػػو تر ُّٖثبػػػػػت، كثػػػػػَت اإلرسػػػػػاؿ ا٠تفػػػػػي، تػػػػػوُب سػػػػػنة )
 (.ُِّٕ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )ِِٕ/َّ)
ثقػة مػتقن إال أنػو يػدلس، ككػاف فقيهػان قاؿ ابػن حجػر :ابن ًمٍقسىم الضٌَّب موالىم، أبو ىشاـ الكوٌُب، مغَتة ( ٓ)

ىػػػػػػ(. أخػػػػػرج لػػػػػو اٞتماعػػػػػة. لػػػػػو ترٚتػػػػػة ُب "هتػػػػػذيب الكمػػػػػاؿ" ُّٔصػػػػػاحب سػػػػػنة، ككػػػػػاف أعمػػػػػى، تػػػػػوُب سػػػػػنة )
 (.ُٖٓٔ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )ّٕٗ/ِٖ)
ثقػة إال أنػو يرسػل  قاؿ ابن حجر :ابن يزيد بن قيس بن األسود النخعٌي أبو عمراف الكوٌُب، الفقيو، إبراىيم ( ٔ)

(، ك"تقريػػػػب التهػػػػذيب" ترٚتػػػػة ّٕٗ/ِٖىػػػػػ(. لػػػػو ترٚتػػػػة ُب "هتػػػػذيب الكمػػػػاؿ" )ٔٗيرسػػػػل كثػػػػَتا، تػػػػوُب سػػػػنة )
(َِٕ.) 
تػػػػاف كىػػػػي بئػػػػر ٖتفػػػػر ُب كسػػػػط الػػػػدار كييضىػػػػيَّقي رٍأسػػػػها ٬تػػػػرم فيهػػػػا ا١تطػػػػر. لسػػػػاف العػػػػرب ( كيقػػػاؿ: البػىل وعىػػػػةي لغٕ)
 ( مادة )بلع(.َِ/ٖ)
 ( عن ابن أيب داكد سنده كلفظو.ِٔ( األثر أكرده صاحب "آكاـ ا١ترجاف ُب أحكاـ اٞتاف" )صٖ)
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ف(ِ)، ان أبو داكد(ُ)[ حٌدثنا يونس بن حىبيبٕ] يٍستىًمر بني الرَّايَّ
، عن (ّ)، ان ا١ت

عن أيب اٞتىٍوزىاء
، قاؿ: طلَّقتي اٍمرأىٌب يـو اٞتمعة، كحٌدثتي نفسي أٍف أيراًجعىها يـو (ْ)

ٍمرأىٌب: أنتى تريدي أٍف تػيرىاًجعىٍت يـو اٞتيمعة األخرل، كدل أيخرٍب بذلك أحدان، فقالت ا
: إفَّ ىذا لشيءه ما حٌدثتي بو أحدان! حىٌت ذكرتي قوؿى ابًن  يوـى اٞتيمعة، فقلتي

((إفَّ كىٍسواسى الرَّجيًل ٮتيٍربي كىٍسواسى الٌرجيل، فىمىٍن ٍبَّ يفشيو اٟتىديثي ))عٌباس: 
(ٓ). 

أيٌب برجل ريمي  سناد ذكره أٌف اٟتٌجاج بن يوسف  (ٔ)[ حٌدثٍت أيبٖ]
حر، فقاؿ لو:  أساحره أنت؟ قاؿ: ال. فأخذ اٟتٌجاج كف ا ًمٍن حىصىى، فعدَّه ))ابلسًٌ

ٍم ُب يدم من اٟتىصىى؟ قاؿ: كذاكذا! فطرحى اٟتٌجاجي اٟتصى، ٍب أخذ   ٍب قاؿ لو: كى

                                       
كىػو ثقػة. تػوُب سػنة  العجلي أبو بشر األصبهان قاؿ ابن أيب حاًب: كتبت عنػو لصػبهافيونس بن حبيب ( ُ)
(، ك"سػػػػَت أعػػػػالـ َِٗ/ٗ(، ك"الثقػػػػات" البػػػػن حبػػػػاف )ِّٕ/ٗىػػػػػ(. لػػػػو ترٚتػػػػة ُب "اٞتػػػػرح كالتعػػػػديل" )ِٕٔ)

 (.َُُ/ِْالنبالء" )
قػػاؿ ابػػن حجػػر ىػػو سػػليماف بػػن داكد بػػن اٞتػػاركد أبػػو داكد الطيالسػػي البصػػرم صػػاحب ا١تسػػند، أبػػو داكد ( ِ)
لو ترٚتػة ىػ(. أخرج لو البخارم تعليقا كمسلم كأصحاب السنن. َِْثقة حافظ غلط ُب أحاديث، توُب سنة ):

 (.َِٓٓ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )َُْ/ُُُب "هتذيب الكماؿ" )
ثقػػة عابػػد. أخػػرج لػػو مسػػلم كأصػػحاب قػػاؿ ابػػن حجػػر :الزَّىػػران أبػػو عبػػدهللا البصػػرٌم، ا١تسػػتمر بػػن الػػرايف ( ّ)

 (.ُٗٓٔ، ك" تقريب التهذيب" ترٚتة )(ِّْ/ِٕالسنن إال ابن ماجو. "هتذيب الكماؿ" )
ثقػػة يرسػػػل كثػػػَتان، تػػػوُب سػػػنة قػػػاؿ ابػػػن حجػػػر :ىػػػو أىٍكس بػػػن عبػػدهللا الرَّبىعػػػٌي، مػػػن أىػػػل البصػػرة، أبػػو اٞتػػػوزاء ( ْ)
 (.ٕٕٓ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )ِّٗ/ّىػ(. أخرج لو اٞتماعة. "هتذيب الكماؿ" )ّٖ)
( عػن ُِٔ-ُُٔ، كقػد نقلػو صػاحب "آكػاـ ا١ترجػاف" )ص( األثر صحيح عن ابن عبػاس رضػي هللا عنهمػآ)

 ابن أيب داكد بسنده كلفظو.
( ُب ضػمن قصػة مػن طريػق الفضػل بػن دكػُت، عػن َُِٔ/ٓكأكرده أيضان ايقػوت اٟتمػوم ُب "معجػم األدابء" )

 .((رعلمت أفَّ كسواسى الٌرجًل ٤تيًٌدثي كٍسوىاًس الٌرجل، فًمٍن ىهنا يىفشيو السًٌ ))ا١تستمر، بو، بلفظ: 
( ىػػػو أبػػػو داكد سػػػليماف بػػػن األشػػػعث بػػػن إسػػػحاؽ بػػػن بشػػػَت بػػػن شػػػداد األزدم السجسػػػتان اإلمػػػاـ اٟتػػػافظ ٔ)

 (.ّٓٓ/ُُىػ(. لو ترٚتة ُب "هتذيب الكماؿ" )ِٕٓصاحب "السنن" ، ا١تتوَب سنة )
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كف ا آخرى كدل يعدَّه، ٍب قاؿ لو: كٍم ُب يدم؟ قاؿ: ال أدرم! قاؿ اٟتٌجاج: كيف 
، فأخربى دريتى ا ألكَّؿ كدل تىٍدًر الثان؟! قاؿ: إٌف ذاؾ عرفتىو أٍنتى فعرفىوي كىٍسواسيكى

كىٍسواسيكى كىسىواًسي، فأخربن كىٍسواًسي، كىذا دل تػىٍعرفيو أنتى فلم يعرًٍفو كىٍسواسيك، 
((فلم ٮترٍب بو كىٍسواًسي، فلم ٮترٍبن كىٍسواًسي فلٍم أىٍعرًٍفو

(ُ). 

، حدثٍت ابن أيب (ّ)، حدثٍت ىاركف بن عبد هللا(ِ)ة[ حٌدثنا عمر بن شىبَّ ٗ]
! إٌف الشيطاف أيتيٍت ))، قاؿ: (ٓ)، عن أبيو(ْ)حاـز أاته رجله، فقاؿ: اي أاب حاـز

فييوٍسًوسي إرلَّ كأشٌد عندم أنو أيتيٍت فيقوؿ: إٌنك قد طٌلقتى امرأتىك؟! فقاؿ لو أبو 
: أكدٍل أتًتٍت فتيطًلٍقها عندم؟! قاؿ: كهللاً  ما طلقتيها عندؾ قٌط. قاؿ: فاحلٍف  حاـز

((للشيطاف كما حلفتى رل
(ٔ). 

                                       
 ( عن ابن أيب داكد، ٔتثلو.ُِٔ( نقلو صاحب "آكاـ ا١ترجاف" )صُ)
ػػٍَتٌم أعمػػر بػػن شػػبة ( ِ) بػػو زيػػد البصػػرٌم، نزيػػل بغػػداد، النحػػوم األخبػػارٌم، ذكػػره ابػػني ًحبَّػػاف ُب "الثقػػات" الن مى

ىػ(. أخػرج لػو ِِٔكىقىاؿ: مستقيم اٟتديث ، ككاف صاحب أدب كشعر كأخبار كمعرفة لايـ الناس. توُب سنة )
قريػػب (، ك"تّٖٔ/ُِ(، ك"هتػػذيب الكمػػاؿ" )ْْٔ/ٖابػػن ماجػػو كحػػده. لػػو ترٚتػػة ُب "الثقػػات" البػػن حبػػاف )

 (.ُْٖٗالتهذيب" )
أبػػو ٭تػػِت الزىػػرم العػػوُب، أثػػٌت عليػػو ابػػن يػػونس ُب عفتػػو كعدلػػو ُب األحكػػاـ ككػػاف كرل ىػػاركف بػػن عبػػد هللا ( ّ)

(، ك"لسػاف ِٗ/ٗقضاء مصػر، كتفقػو علػى أصػحاب مالػك كركل عنػو. لػو ترٚتػة ُب كتػاب "اٞتػرح كالتعػديل" )
 (.َّٕ/ٖا١تيزاف" )

صػػدكؽ فقيػػو قػػاؿ ابػػن حجػػر :يز بػػن أيب حػػاـز سػػلمة بػػن دينػػار أبػػو ٘تػػاـ ا١تػػدن، ىػػو عبػػدالعز ابػػن أيب حػػاـز ( ْ)
(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة َُِ/ُٖىػ(. أخرج لو اٞتماعة. لو ترٚتة ُب "هتذيب الكماؿ" )ُْٖتوُب سنة )

(َْٖٖ.) 
ىػ( كقيل قبلهػا، ُْْ( ىو سلمة بن دينار أبو حاـز األعرج ا١تدن، القاٌص الزاىد اٟتكيم، ثقة ، توُب سنة )ٓ)

 (.ِْٖٗ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )ِِٕ/ُُقبلها، أخرج لو اٞتماعة. لو ترٚتة ُب "هتذيب الكماؿ" )
 ( عن ابن أيب داكد بسنده كلفظو سواء.ُُٔ( األثر نقلو صاحب "آكاـ ا١ترجاف" )صٔ)
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، حدثٍت اثبت بن (ِ)، ان عثماف بن عبد الرٛتن(ُ)[ ان دمحم بن مصٌفىَُ]
أنو أمر كاتبىو أف يكتب  ))، عن جدًٌه، عن معاكيةى بًن أيب سفياف، (ّ)رمادة الٌلخميٌ 

ر، فبينما ىو يكتبي إٍذ كقعى ذاببه  على حرؼو من الكتاب، فضربىو  كتاابن ُب السًٌ
الكاتبي بقرطاًس القىلىم، فقطع بعضى قوائًمو، فخرج الكاتبي فاستقبلو الٌناسي على 
ابب القصر، فقالوا: كتب أمَتي ا١تؤمنُت بكذا ككذا! قاؿ: كما ًعٍلميكم؟! قالوا: 
َتى حىبشيٌّ أىٍقطعي خرجى علينا فأخربىان!. فرجع الكاتبي إذل معاكية، فقاؿ: اي أم

ا١تؤمنُت! الذم أمرتىًٍت أٍف أكتبىو سر ا اٍستقبلىًٍت بو الٌناس! قاؿ: كمىا ًعٍلميهم؟ قاؿ: 
 -كالذم نفسي بيده  –ذىكريكا أٌف حبشي ا أقطعى خرجى عليهم كأخربىم! قاؿ: ىو 

((الشيطافي، ىو الذ اببي الذم ضىربتى ابلقلم
(ْ). 

                                       
ىػػػ(، ِْٔ سػػنة )صػػدكؽ لػػو أكىػػاـ، تػػوُبقػػاؿ ابػػن حجػػر :القرشػػٌي أبػػو عبػػدهللا اٟتمصػػٌي، دمحم بػػن مصػػفى ( ُ)

(، ك"تقريػب التهػذيب" ترٚتػة ْٓٔ/ِٔأخرج لو أصحاب السنن إال الًتمذم. لو ترٚتة ُب "هتذيب الكمػاؿ" )
(َّْٔ.) 
أخػرج لػو ابػن ماجػو حػديثا كاحػدا ُب اٟتجامػة فػًتجم لػو اٟتػافظ  ا١تػزم ُب "هتػذيب عثماف بػن عبػد الػرٛتن ( ِ)

مصػػػفى اٟتمصػػػي، كدل ينسػػػبو لكثػػػر مػػػن ىػػػذا فػػػإف دل يكػػػن  ( فقػػػاؿ: رىكىل عىنػػػو : دمحم بػػػنّْْ/ُٗالكمػػػاؿ" )
 الطرائفي فال أدرم من ىو!

 .((٭تتمل أف يكوف الطرائفي، كإال فمجهوؿ))(: ْْٕٗكقاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب "تقريب التهذيب" ترٚتة )
ايػػة عػػن صػػدكؽ أكثػػر الرك ))كالطرائفػي ىػػو عثمػػاف بػػن عبػدالرٛتن بػػن مسػػلم اٟتػػران، قػاؿ فيػػو اٟتػػافظ ابػػن حجػر: 

ػػػػَت إذل الكػػػػذب، كقػػػد كثقػػػػو ابػػػػن معػػػػُت. "تقريػػػػب  الضػػػعفاء كاجملاىيػػػػل فضيػػػػعًٌف بسػػػػبب ذلػػػػك حػػػىت نسػػػػبو ابػػػػن ٪تي
 (.ْْْٗالتهذيب" ترٚتة )

 ( دل أقف لو على ترٚتة كال على جده.ّ)
( عػػن ابػػن أيب داكد بتمامهػػا ُِٔ( ىػػذه القصػػة نقلهػػا الشػػبلي ُب كتابػػو "آكػػاـ ا١ترجػػاف ُب أحكػػاـ اٞتػػاف" )ْ)
 دان كلفظان كىي دل تصح ألف ُب سندىا ٣تاىيل.سن
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، عن (ّ)، ان كثَت بن زيد(ِ)مر، ان أبو عا(ُ)[ حٌدثنا ىاركف بن سليمافُُ]
أٌف عمر بن ا٠تطاب ذكر امرأةن ُب نفسو، كدل )): (ْ)ا١تطلب بن عبد هللا بن حنطب

يػىبيٍح هبا ألحد، فأاته رجل، فقاؿ: ذكرتى فالنة! إٌنا ٟتسيبة
شريفة ُب بيت  (ٓ)

                                       
( بقولػو: ىػاركف بػن سػليماف اٟتػزاف، يػركل عػن ُِْ/ٗترجم لو ابن حباف ُب الثقات )ىاركف بن سليماف ( ُ)

 أىب عاصم كالبصريُت ثنا عنو ابن أىب داكد السجستان.
ا٠تػػزاز( كاألشػػبو أنػػو ىػػاركف بػػن كقولػػو: اٟتػػزاف كػػذا ُب طبعػػة "الثقػػات" كيشػػبو أف يكػػوف تصػػحف عػػن )ا٠تػػزار أك 

سليماف بن داكد بن هبراـ بن بطة بن حريث بن جوف الس لمي أبو اٟتسن ا٠تراز، كذا نسبو ابن انصر الدين ُب 
"توضيح ا١تشتبو" كمثلو ُب "تكملة اإلكماؿ" البن نقطة إال أنو كقع ُب طبعتو )ا٠تزاز( بزايُت، كزاد: حدث عػن 

الرٛتن بن مهدم كمعاذ بن ىشاـ كىو أحد الثقات ذكره أبو نعػيم ُب اترٮتػو كقػاؿ ٭تِت بن سعيد القطاف كعبد 
تػػػػوُب سػػػػنة ٜتػػػػس كقيػػػػل سػػػػنة ثػػػػالث كسػػػػتُت يعػػػػٍت كمػػػػائتُت. ينظػػػػر: "طبقػػػػات ااػػػػدثُت لصػػػػبهاف" أليب الشػػػػيخ 

(، ك"توضػيح ْٖ/ِ(، ك"تكلمة اإلكماؿ" البن نقطػة )ُّّ/ِ(، ك"اتريخ أصبهاف" أليب نعيم )ُٓ-ُْ/ّ)
 ( البن انصر الدين الدمشقي. ِْٖ/ُبو" )ا١تشت
ركل عنو ابن أيب داكد ُب كتاب "ا١تصاحف" لو عن عبدالرٛتن بن مهػدم، كأيب عاصػم الضػحاؾ بػن ٥تلػد  كقد

 كغَت٫تا من البصريُت.
ىػػػ(. َِْثقػػة، تػػوُب سػػنة )قػػاؿ ابػػن حجػػر :ىػػو عبػػدا١تلك بػػن عمػػرك القيسػػٌي العىقىػػدٌم البصػػرٌم، أبػػو عػػامر ( ِ)

 (.ُْٗٗ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )ّْٔ/ُٖاٞتماعة. لو ترٚتة ُب "هتذيب الكماؿ" )أخرج لو 
ىػػػ(. أخػػرج لػػو ُٖٓصػػدكؽ ٮتطػػئ، تػػوُب سػػنة )قػػاؿ ابػػن حجػػر :ألسػػلمٌي أبػػو دمحم ا١تػػدٌن، كثػػَت بػػن يزيػػد ا( ّ)

(، ك"تقريػػػػػب التهػػػػػذيب" ترٚتػػػػػػة ُُّ/ِْأصػػػػػحاب السػػػػػنن إال النسػػػػػائي. لػػػػػػو ترٚتػػػػػة ُب "هتػػػػػذيب الكمػػػػػػاؿ" )
(ُُٓٔ.) 
صدكؽ كثػَت اإلرسػاؿ. أخػرج لػو قاؿ ابن حجر :القرشي ا١تخزكمي ا١تدٌن، ا١تطلب بن عبد هللا بن حنطب ( ْ)

 (.َُٕٔ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )ُٖ/ِٖاألربعة. ينظر: "هتذيب الكماؿ" )
كاألظهػر مػا أثبتػو   ((ٟتسػنة))( كذا صػورة الكلمػة ُب النسػخة ا٠تطيػة غػَت منقوطػة، كجػاء ُب "آكػاـ ا١ترجػاف": ٓ)

ئًػػػػو،  ػػػػني لػػػػو كآلابى ػػػػب كنسػػػػب، كاٟتسػػػػب يطلػػػػق علػػػػى الفىعىػػػػاؿي اٟتىسى كمػػػػا يػػػػدؿ عليػػػػو السػػػػياؽ، أم أنػػػػا ذات حىسى
: األىٍصلي اٟتىسىني ًمٍثلي اٞتيوًد كالشَّجىاعىًة كحيٍسًن ا٠تيليًق كالوىفىاء. "اتج العركس" )  (.َِٕ/ِكالنَّسىبي
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تي هب ا صدؽ. قاؿ: مٍن حٌدثك ىذا؟! قاؿ: الٌناسي يتحٌدثوف بو، قاؿ: فوهللًا ما ْتي
((ألحد، فمن أين؟! ٍب قاؿ: بلى قد عرفتي خرج بو ا٠تٌناس!!

(ُ). 

، ان فػىرىج(ّ)، ان أبو داكد(ِ)[ حٌدثنا إسحاؽ بن إبراىيم بن زيدُِ]
، عن (ْ)

اللهم  اع م ر )): ، قاؿ: كاف من ديعاء النٌب - (ٓ)يعٍت ابن أيب طلحة –معاكية 
((الش يطان اوس  س  قليب من و س اوس  ذكر ك، واط ر د  عّن  و  

(ٔ). 
  

                                       
 ( عن ابن أيب داكد بسنده كلفظو.ُُٔ)ص ( األثر أكرده صاحب "آكاـ ا١ترجاف"ُ)
ترجم لو ابػن أيب حػاًب بقولػو: إسػحاؽ بػن إبػراىيم بػن دمحم بػن عبػد هللا بػن عمػر إسحاؽ بن إبراىيم بن زيد ( ِ)

بػػن زيػػد النهشػػلي ا١تعػػركؼ بشػػاذاف الفارسػػي ابػػن ابنػػة سػػعد بػػن الصػػلت قاضػػي فػػارس، ركل عػػن جػػده أىب أٌمػػو 
السي، كاألسػود بػن عػامر، كتػب إذل أيب كإرل كىػو صػدكؽ. "اٞتػرح كالتعػديل" سعد بن الصلت، كأيب داكد الطي

(ِ/ُُِ.) 
 (.ٕىو الطيالسي صاحب "ا١تسند"، تقدمت ترٚتتو عند النص رقم )أبو داكد ( ّ)
ضعيف، توُب سػنة قاؿ ابن حجر :بن فىضىالة بن النيعماف التن وخي أبو فضالة الشامٌي اٟتمصٌي، كىو افػىرىج ( ْ)
(، ُٔٓ/ِّ(. أخػػػػرج لػػػػو أصػػػػحاب السػػػػنن األربعػػػػة إال النسػػػػائي. لػػػػو ترٚتػػػػة ُب "هتػػػػذيب الكمػػػػاؿ" )ىػػػػػُٕٕ)

 (.ّّٖٓك"تقريب التهذيب" ترٚتة )
دل أقػػف لػو علػى ترٚتػة، بػػل كال علػى ذكػر لػو ُب كتػػب اٟتػديث كالرجػاؿ بعػد البحػػث معاكيػة بػن أيب طلحػة ( ٓ)

 كاالستعانة اب١تكتبة الرقمية.
د غػػَت ابػػن أيب داكد، كقػػد أكرده عنػػو أبػػو عبػػدهللا الشػػبلي ُب "آكػػاـ ا١ترجػػاف ُب أحكػػاـ ( اٟتػػديث دل أجػػده عنػػٔ)

( بسػػنده كمتنػػو، كمػػا عػػزاه إليػػو اٟتػػافظ السػػيوطي ُب كتابػػو "الػػدر ا١تنثػػور ُب التفسػػَت اب١تػػأثور" ُٗٓاٞتػػاف" )ص
(ُٓ/َٖٕ.) 

كالتعػػديل بكػػالـ شػػديد، كأيضػػان  كسػػنده ضػػعيف جػػدان؛ فيػػو فػػرج بػػن فىضػػالة، فقػػد تكلػػم فيػػو كثػػَت مػػن أئمػػة اٞتػػرح
 معاكية بن أيب طلحة ُب حكم اجملهوؿ.
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يسىٌيب(ِ)، ان يزيد(ُ)[ حٌدثنا دمحم بن عبد ا١تلكُّ]
، ان (ّ)، أران ركح بن ا١ت

، عن أيب اٞتىٍوزىاء(ْ)عمرك بن مالك
م ن  ش ر   ال و س و اس  )، عن ابن عٌباس ُب قولو:(ٓ)

ثًل ابًن ًعٍرسو ))ى قاؿ:    [ٓ – ْ]الناس: (ال و س و اس  اخل  َناس   مثىلي الٌشيطاًف كىمى
ضعه ؛ كا(ٔ)

، كإٍف سكتى عىادى، فهو  فمىوي على فىًم القىٍلًب فيػيوىٍسوسي إليو، فإذىا ذكرى هللاى خىنسى
((الوىٍسواسي ا٠تٌناس

(ٕ). 

                                       
ىػػ(. ِٔٔصػدكؽ، تػوُب سػنة )قػاؿ ابػن حجػر :دمحم بن عبد ا١تلك بن مركاف أبو جعفر الدقيقي الواسطي، ( ُ)

 (.َُُٔ(، ك"تقريب التهذيب" )ِْ/ِٔأخرج لو أبو داكد كابن ماجو. لو ترٚتة ُب "هتذيب الكماؿ" )
 (.ْىو ابن ىاركف الواسطٌي، تقدمت ترٚتتو عند النص رقم )يزيد ( ِ)
الكلٌب التميمٌي أبو رجاء البصػرم، قػاؿ ابػن معػُت: صػويلح، كقػاؿ أبػو حػاًب: صػاحل لػيس ركح بن ا١تسيب ( ّ)

ابلقػػوم، ككثقػػو العجلػػي كابػػن شػػاىُت، كقػػاؿ ابػػن عػػدم: يػػركم عػػن اثبػػت البنػػان كيزيػػد الرقاشػػي أحاديػػث غػػَت 
(، ك"اجملػػركحُت" البػػن ْٔٗ/ّم فيػػو ابػػن حبػػاف بكػػالـ شػػديد. لػػو ترٚتػػة ُب "اٞتػػرح كالتعػػديل" )٤تفوظػػة، كتكلػػ

(، كمعرفػػة الثقػػات البػػػن ْٖٓ(، كالثقػػات للعجلػػي ترٚتػػػة )ٖٓ/ْ(، ك"الكامػػل" البػػن عػػػدم )ِٗٗ/ُحبػػاف )
 (.ّْٔشاىُت ترٚتة )

ق(. أخػرج ُِٗأكىػاـ، تػوُب سػنة )صػدكؽ لػو قاؿ ابن حجػر :الن ٍكرٌم أبو ٭تِت البصرم، عمرك بن مالك ( ْ)
 (.َُْٓ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )ُُِ/ِِأخرج لو األربعة. لو ترٚتة ُب "هتذيب الكماؿ" )

ق(. ّٖثقػػة يرسػػل كثػػَتان، تػػوُب سػػنة )قػػاؿ ابػػن حجػػر :أكس بػػن عىبػػد هللا الرَّبىعػػي البصػػرٌم،  أبػػو اٞتػػوزاء ىػػو( ٓ)
 (.ٕٕٓ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )ِّٗ/ّأخرج لو اٞتماعة. لو ترٚتة ُب "هتذيب الكماؿ" )

(، كا١تعجػػػم الوسػػػيط ُّْ/ٔ( دابػػػة صػػػغَتة تشػػػبو الفػػػأر ٢تػػػا فػػػأر كٕتمػػػع علػػػى بنػػػات ًعػػػٍرس. لسػػػاف العػػػرب )ٔ)
(ِ/ِٓٗ.) 
( بسػػنده كمتنػو عػن ابػن أيب داكد ،كعػػزاه ُٗٓ( األثػر نقلػو الشػبلي ُب "آكػػاـ ا١ترجػاف ُب أحكػاـ اٞتػاف" )صٕ)

( كُب سػنده ركح بػن ا١تسػٌيب ٥تتلػف فيػو، كلكػن صػح َٕٖ/ُٓ" )كتابػو "الػدر ا١تنثػور  السيوطي ُب إليو اٟتافظ
 من كجو آخر عن ابن عباس رضي هللا عنهما.
(، ْٕٓ، ّٕٓ/ِْ(، كابػػن جريػػر الطػػربم ُب "تفسػػَته" )ْٖٕ/ّفقػػد ركاه عبػػدالرزاؽ الصػػنعان ُب "تفسػػَته" )
 طرؽ عن سعيد بن جبَت، عن ابن عباس، بنحوه.( من ُِْ/ْكالضياء ا١تقدسي ُب "األحاديث ا١تختارة" )
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، ان فػىرىج(ِ)، ان أبو داكد(ُ)[ حٌدثنا إسحاؽ بن إبراىيم بن زيدُْ]
، عن (ّ)

عيٍركةى بن ريكىميٍ 
طاف من ابن / : أٌف عيسى ابن مرمي دعا ربَّو أف يريو موضع الٌشي(ْ)

آدـ، قاؿ: فجلَّى لو، فإذا برأًسو ًمٍثل اٟتىيَّة، كاضعه رأسىو على ٙتىىرىًة القىٍلًب، فإذا ذىكرى 
و اس  ) العبدي هللاى خىنسى برٍأًسو، كإذا ترىؾى الذًٌكرى مىنَّاه كىحدَّثو، قاؿ هللا: م ن  ش ر   ال و س 

(([ ٓ-ْ( ]الناس: َناس  اَلذ ي ُـ و س و س  يف  ص د ور  ال*  اخل  َناس  
(ٓ) . 

 ، (ٖ)، أران سػػػػػػػػػػػػػفياف(ٕ)، ان يزيػػػػػػػػػػػػػد(ٔ)[ حػػػػػػػػػػػػػٌدثنا اٟتسػػػػػػػػػػػػػُت بػػػػػػػػػػػػػن منصػػػػػػػػػػػػػورُٓ]
 

                                       
 (.ُِتقدمت ترٚتتو قريبان عند النص رقم )إسحاؽ بن إبراىيم بن زيد صدكؽ ( ُ)
 (.ٕىو الطيالسي، تقدمت ترٚتتو عند النص رقم )أبو داكد ( ِ)
 (.ُِتقدمت ترٚتتو قريبان عند النص رقم )ضعيف ىو ابن فىضىالة، فرج ( ّ)
صػػػػدكؽ يرسػػػػل كثػػػػَتان، تػػػػوُب سػػػػنة قػػػػاؿ ابػػػػن حجػػػػر :للخمػػػػي أبػػػػو القاسػػػػم الشػػػػامي األردن، اعػػػركة بػػػػن ركمي ( ْ)
(، ك"تقريػب التهػذيب" ترٚتػة ٖ/َِىػ(. أخػرج لػو األربعػة إال الًتمػذم. لػو ترٚتػة ُب "هتػذيب الكمػاؿ" )ُّٓ)
(َْٓٔ.) 
 ( عن ابن أيب داكد بسنده كلفظو.ُٗٓ( أكرده صحاب "آكاـ ا١ترجاف" )صٓ)

( من طريق دمحم بن بكار، عن فرج بن فضالة، بػو، ٔتثلػو. كُب سػنده ُِّ/ٔم ُب "حلية األكلياء" )كركاه أبو نعي
 فرىج كىو ضعيف جدان.

ىػػػ(. أحػػد ِّٖثقػػة فقيػػو، تػوُب سػػنة )قػػاؿ ابػػن حجػر :الس ػلمٌي أبػػو علػػي النيسػابورم، اٟتسػُت بػػن منصػػور ( ٔ)
(، ك"تقريػػػػب التهػػػػذيب" ترٚتػػػػة ُْٖ/ٔاؿ" )شػػػػيوخ اإلمػػػػاـ البخػػػػارم كالنسػػػػائي. لػػػػو ترٚتػػػػة ُب "هتػػػػذيب الكمػػػػ

(ُِّٓ.) 
 (.ْتقدمت ترٚتتو عند النص رقم )ثقة متقن ( ىو يزيد بن ىاركف الواسطي، ٕ)
ىو ابن سعيد بن مسػركؽ الثػورم أبػو عبػدهللا الكػوُب، ثقػة حػافظ فقػو عابػد إمػاـ حجػة، تػوُب سػنة سفياف ( ٖ)
(، ك"تقريػػػػػب التهػػػػػذيب" ترٚتػػػػػة ُْٓ/ُُكمػػػػػاؿ" )ىػػػػػػ(. أخػػػػػرج لػػػػػو اٞتماعػػػػػة. لػػػػػو ترٚتػػػػػة ُب "هتػػػػػذيب الُُٔ)
(ِْْٓ.) 
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إٌف الٌشػػػػػػػيطافى لىيىٍجػػػػػػرًم ُب اإًلٍحًليػػػػػػػل))، قػػػػػػاؿ: (ِ)، عػػػػػػن إبػػػػػػػراىيم(ُ)عػػػػػػن ا١تغػػػػػػػَتة
(ّ) ،

كيػىٍنًبض
((ُب الد بر (ْ)

(ٓ). 

  ،(ٖ)، أران جعفر بن زايد(ٕ)كىَت، ان ٭تِت بن أيب بي (ٔ)[ حٌدثنا إبراىيم بن عٌباد الكرمانٌ ُٔ]
 

                                       
 (.ٔتقدمت ترٚتتو ُب النص رقم )ثقة يتقن مدلس ( ىو ابن ًمٍقسىم، ُ)
 (.ٔتقدمت ترٚتتو ُب النص رقم )ثقة يرسل كثَتا ( ىو ابن يزيد النخعي اإلماـ الفقيو، ِ)
ػًر الرجػل كفػىػرٍج ا١تػرأىة. لسػاف العػرب ( ًإٍحًليل الذَّكىًر ثػىٍقبو الذم ٮترج منو البوؿ كٚتعو األىحاّ) لًيل، كيقع علػى ذىكى

 ( مادة )حلل(.ُّٔ/ُُالعرب )
( يقػػػػػاؿ: نػىػػػػػبىضى ا١تػػػػػاءي نيبوضػػػػػان: غػػػػػار أك سػػػػػاؿى ك العًػػػػػٍرؽي يػىٍنػػػػػًبضي نػىٍبضػػػػػان كنػىبىضػػػػػاانن : ٖتىىػػػػػرَّؾى . القػػػػػاموس ااػػػػػيط ْ)

 (.ْْٖ)ص
ك٬تعلػػو  ريح كيوسػػوس إليػػو لنػػو انػػتقض كضػػوؤهليخيػػل أنػػو خػػرج منػػو الػػ نسػػافالشػػيطاف ٭تػػرؾ ُب دبػػر اإل فٌ أكا١تعنىػػ

 . يصارع نفسو
 .((يعض))تصحف ُب "آكاـ ا١ترجاف" إذل: )يبيض( ككقع ُب مصنف عبدالرزاؽ:  تنبيو:

 ( معزكا البن أيب داكد ُب كتاب "الوسوسة" بسنده كلفظو.ُْٕ( نقلو صاحب "آكاـ ا١ترجاف" )صٓ)
(، كعبػػػد الػػػػرزاؽ ُب "مصػػػػنفو" َّْ/ِ شػػػػيبة ُب "مصػػػػنفو" )كاألثػػػر صػػػػحيح عػػػن إبػػػػراىيم النخعػػػػي ركاه ابػػػن أيب

فػىيػىػرىل الرَّجيػلي أىنَّػوي ))( من طرؽ عن ا١تغػَتة بػو، ٨تػوه كزادكا: ُّٕ(، كأبو عبيد ُب كتاب "الطهور" رقم )ُِْ/ُ)
دى ر٭تنا ، أىكٍ   . ((يػىرىل بػىلىالن  قىٍد أىٍحدىثى ، فىالى يػىٍنصىرًفىنَّ أىحىديكيٍم حىىتَّ يىٍسمىعى صىٍواتن ، أىٍك ٬تًى

 دل أجد لو ترٚتة ُب كتب الرجاؿ.إبراىيم بن عباد الكرمان  ( ٔ)
ق( أخرج لو َِٖثقة، توُب سنة ) قاؿ ابن حجر : الكىٍرمان كوُب األصل ٍب نزؿ بغداد،٭تِت بن أيب بكَت ( ٕ)

 .(ُٕٔٓ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )ِْٓ/ُّلو اٞتماعة. لو ترٚتة ُب "هتذيب الكماؿ" )
ىػػ( أخػرج لػو ُٕٔصػدكؽ يتشػٌيع، تػوُب سػنة )قػاؿ ابػن حجػر :هللا الكػوُب،  األٛتر أبو عبدجعفر بن زايد ( ٖ)

 (.َْٗ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )ُْ-ّٖ/ٓالًتمذم. لو ترٚتة ُب "هتذيب الكماؿ" )
ج، كقػػد ذكػػره اٟتػػافظ كالصػػواب مػػا أثبتػػو كمػػا ُب مصػػادر التخػػري ((زايد))بػػدؿ  ((زيػػد))كقػػع ُب ا١تخطػػوط:  تنبيــو :

 ا١تزم ُب شيوخ ٭تِت بن أيب بكَت، كما ذكر األخَت ُب الركاة عنو.
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، عن أيب كثَت األىسىدمٌ (ُ)عن ًىالؿ الوزَّاف
، عن عبد هللا بن أىٍسعد بن زيرىارة (ِ)

رة )): ، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا (ّ)األنصارمٌ  د  انتهيت  ليلة  أ س ري يب إىل س 
سلمني، وقائد  ادل نتـ ه ى، فأوحي إيَل يف علي ٍّ ثالث: إن و إمام  ادلت قني، وسي  د  ادل

((الغر  احملج لني إىل جن ات الن عيم
(ْ). 

                                       
يد كقيل غَت ذلك، اٞتهػٍت مػوالىم أبػو ىالؿ الوزاف ( ُ) يد، كقيل: ابن ٛتي ٥تتلف ُب اسم أبيو فقيل: ابن أيب ٛتي

لو ترٚتة ُب "هتذيب الكمػاؿ" ن ماجو. ثقة، أخرج لو اٞتماعة سول ابقاؿ ابن حجر :اٞتهم الكوُب الٌصَتٌُب الوزٌاف، 
 (.ّّّٕ(، ك"تقريب التهذيب" ترٚتة )َّّ-ِّٖ/َّ)
كلػػذا  ((عػػن أيب كثػػَت األنصػػارم))ال يػػدرل مػػن ىػػو! ككقػػع ُب بعػػض أسػػانيد ىػػذا اٟتػػديث أبػػو كثػػَت األزدم ( ِ)

ىػالؿ الصػَتُب عػن أيب كفيػو ))( بعد عزكه اٟتديث للبػزار: : ِْٗ/ُقاؿ اٟتافظ ا٢تيثمي ُب ُب "٣تمع الزكائد" )
 .((كثَت األنصارم، كدل أرى مىٍن ذكر٫تا

قلت: أٌما ىالؿ الصَتُب فهو الوزٌاف نفسو كمنهم من فٌرؽ بينهما كاإلماـ البخارم كتعقبو ا٠تطيب البغدادم ُب  
( كرجػػح أنمػػا كاحػػد كأقػػاـ ُِٗ-ُٖٔ/ُكتابػػو "موضػػح أكىػػاـ اٞتمػػع كالتفريػػق" عنػػد الػػوىم الثالػػث كالسػػتُت )

 دلة على ذلك.األ
ذكػره ابػػن ))(: ٔ/٥ْتتلػف ُب صػػحبتو، قػاؿ اٟتػػافظ ابػن حجػر ُب "اإلصػػابة" )عبػد هللا بػن أسػػعد بػن زرارة ( ّ)

ٍب أشػػار إذل  ((أيب حػػاًب كابػػن حبػػاف كغَت٫تػػا ُب الٌصػػحابة، كقػػاؿ البغػػوم ذكػػره البخػػارم ُب الٌصػػحابة كىػػو خطػػأ
 .((فال يبعد الص حبة البنو هد النٌب كأسعد بن زرارة مات ُب ع))حديثو ىذا إذل أف قاؿ: 

ػػػػلفي ُب "الطيػػػػوراٌيت" )ْ) ىغىػػػػاًزرٌل ُب جػػػػزء "مناقػػػػب أمػػػػَت َّٗ( رقػػػػم )ٓٗٗ/ُ( ركاه أبػػػػو طػػػػاىر السًٌ
(، كابػػػػن ا١ت

( مػن طريػق أيب عمػر دمحم بػن العبػاس بػن حي ويػو عػن ابػن أيب داكد، بػو، ُْٕا١تؤمنُت علي بػن أيب طالػب" رقػم )
 .((غَتي ىذا الرجل دل يرًك ىذا اٟتديثى عن رسوؿ هللا )): قاؿ ابني أيب داكد: مثلو. كزادا ُب آخره

(، كأبػػػػػو نعػػػػػيم ُب "معرفػػػػػة ُٔ( رقػػػػػم )ْٗ/ُكمػػػػػا ُب كشػػػػػف األسػػػػػتار )  –كركاه أبػػػػػو بكػػػػػر البػػػػػزار ُب "مسػػػػػنده" 
-ُٖٖ/ُ(، كا٠تطيػػػب البغػػػدادم ُب "موضػػػح أكىػػػاـ اٞتمػػػع كالتفريػػػق" )ََِْ( رقػػػم )ُٕٖٓ/ّالصػػػحابة" )

( مػػػػن طػػػػرؽ عػػػػن جعفػػػػر بػػػػن زايد األٛتػػػػر، عػػػػن ا٢تػػػػالؿ َِّ/ِْكابػػػػن عسػػػػاكر ُب "اتريػػػػخ دمشػػػػق" ) (،ُٖٗ
 )فذكره(. الصَتُب، عن أيب كثَت األنصارم، عن عبدهللا بن أسعد بن زرارة، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

كم ُب ( مػػن طريػػق عيسػػى بػػن سػػوادة الػػرازم، كاٟتػػا َُُِ( رقػػم )ُِٗ/ِكركاه الطػػربان ُب "ا١تعجػػم الصػػغَت" )
( من طريق ٭تِت ابن العالء الرازم كال٫تا عػن ىػالؿ بػن أيب ٛتيػد الػوزاف، عػن عبػدهللا بػن ُْٖ/ّ"ا١تستدرؾ" )

 )فذكره(. عكيم اٞتهٍت، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
== 
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 .(ُ)آخر ا١تنتقى منو، كجعل ىذا اٟتديث آخر كتابو كال أدرم كيف أدخلو فيو
  

                                                                                                           
== 

 فلم يذكر ُب سنده أاب كثَت، كجعلو من مسند عبدهللا بن عكيم.
 .((أحسبو موضوعان ))قاؿ اٟتاكم: صحيح اإلسناد!!، فتعقبو الذىب بقولو: 

(، ُِٗ-ُٖٖ/ُكاٟتػػػػديث ركم علػػػػى كجػػػػوه كثػػػػَتة ٥تتلفػػػػة، كمػػػػا بػػػػُت ذلػػػػك ا٠تطيػػػػب ُب "موضػػػػح األكىػػػػاـ" )
كمعظػم ))( عند ترٚتة )عبدهللا بن أسعد بن زرارة( ٍب ختم الًتٚتة بقولو: ٔ/ْكاٟتافظ ابن حجر ُب "اإلصابة" )

 .((الركاة ُب ىذه األسانيد ضعفاء كا١تنت منكر جدا
ىػػذا حػػديث منكػػر ))( عػػن اٟتػػافظ ابػػن كثػػَت قولػػو: َْٖ/ٔل اٟتػػافظ السػػيوطي ُب كتابػػو "اٞتػػامع الكبػػَت" )كنقػػ

 .((ال صفات عليٌ  جدا، كيشبو أف يكوف موضوعان من بعض الشيعة الغالة، كإ٪تا ىذه صفات رسوؿ هللا 
موضػػوع ابتفػػاؽ أىػػل ( لنػػو كػػذب ّٕٖ-ّٖٔ/ٕكجػػـز شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػة ُب "منهػػاج السػػنة النبويػػة" )

ا١تعرفػػػة ابٟتػػػديث، كأنػػػو دل يػػػركه أحػػػده مػػػن أىػػػل العلػػػم ابٟتػػػديث ُب كتػػػاب يعتمػػػد عليػػػو ال الصػػػحاح كال السػػػنن 
منػٌزه عػن  إٌف ىذا ٦تا ال ٬توز نسبتو إذل النب ملسو هيلع هللا ىلص، فإف قائػل ىػذا كػاذب، كالنػٌب ))كا١تسانيد ا١تقبولة، ٍب قاؿ: 
 . ((ابتفاؽ ا١تسلمُت ا١تسلمُت، كإماـ ا١تتقُت، كقائد الغٌر ااجلُت ىو رسوؿ هللا الكذب، كذلك أف سٌيد 

( رقػػػػػم ُّْ/َُككػػػػذا جػػػػـز أيضػػػػان مػػػػن ا١تعاصػػػػرين العالمػػػػة األلبػػػػان رٛتػػػػو هللا ُب كتابػػػػو "السلسػػػػلة الضػػػػعيفة" )
 ( لنو منكر.َُْٔ( رقم )َِٗ/ُّ( لنو موضوع، كُب موضع آخر )ْٖٖٗ)

ىػذا حػديث غػَت صػحيح كإسػناده مقطػوع، ))ية النسخة تعليق يشبو خط الناسخ ما نٌصو: جاء ُب حاش تنبيو:
 .((كأبو كثَت األسدٌم ٣تهوؿ

ريغػم  –أٌف ابن أيب داكد ختم كتابػو هبػذا اٟتػديث الػذم فيػو فضػل علػي هنع هللا يضر  -كهللا أعلم  –( قلت: ك٭تتمل ُ)
م بو من ا –نكارتو  لٌنصب كبغضه علٌي هنع هللا يضر، قاؿ ا٠تطيب البغدادم ُب ترٚتتو من لبياف موقفو منو، كدفع ما اهتي

كػػاف ابػػن أىب داكد ييػػتهم ابال٨تػػراؼ عػػن علػػيٌو كا١تيػػل عليػػو. فػػأخربن علػػي بػػن أىب ))(: ْٖٔ/ٗ" اتريػػخ بغػػداد" )
:   كىػو يقػوؿ -غػَت مػرة  -علي، حدثنا أبو اٟتسن أٛتػد بػن يوسػف األزرؽ، قػاؿ: ٝتعػت أاب بكػر بػن أىب داكد 

فهػو ُب حػلٌو إال مىػٍن رمػان بػبغض علػي بػن أىب  -أك ذكرىن بشيء شك أبو اٟتسػن  -كل  من بيٍت كبينو شيءه 
 .((طالب
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 فهرس ادلصادر وادلراجع
آكاـ ا١ترجاف ُب أحكاـ اٞتاف،الشبلي، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا، ٖتقيق: أٛتد عبد السالـ، 

 ، بَتكت، )د ت(.دار الكتب العلمية
األحاديث ا١تختارة )ا١تستخرج من األحاديث ا١تختارة ٦تا دل ٮترجو البخارم كمسلم ُب 
صحيحيهما(،ا١تقدسي، ضياء الدين أبو عبد هللا دمحم بن عبد الواحد، ٖتقيق: عبد 
 ُا١تلك بن عبد هللا بن دىيش، مكتبة النهضة اٟتديثة، مكة ا١تكرمة، ط

 ىػ(.َُُْ)
عرفة علماء اٟتديث،ا٠تليلي، أبو يعلى ا٠تليل بن عبد هللا القزكيٍت، دراسة كٖتقيق: اإلرشاد ُب م

 ىػ(.َُْٗ) ُد. دمحم سعيد بن عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرايض، ط
اإلصابة ُب ٘تييز الٌصحابة،العسقالن، أبو الفضل شهاب الدين أٛتد بن علي بن حجر، 

 ىػ(.ُُِْ) ُبَتكت، ط ٖتقيق: علي بن دمحم البجاكم، دار اٞتيل،
األعالـ )قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كا١تستعربُت كا١تستشرقُت(،الزركلي، 

 ىػ(.ُِٗٗ) َُخَت الدين، دار العلم للماليُت، بَتكت، ط
إغاثة اللهفاف ُب مصايد الشيطاف،ابن القيم، أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر، ٖتقيق: دمحم عزير 

 ىػ(.ُِّْ) ُعادل الفوائد، مكة ا١تكرمة، طمشس، دار 
األنساب،ابن السمعان، أبو سعد عبد الكرمي بن دمحم بن منصور، تعليق: عبد هللا عمر 

 ىػ(.َُْٖ) ُالباركدم، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط
إيضاح ا١تكنوف ُب الٌذيل على كشف الظٌنوف،البغدادم، إٝتاعيل ابشا بن دمحم أمُت الباابىن، 

 ىػ(.ُُّْ) ُر الكتب العلمية بَتكت، طدا
، دار عادل ، ٖتقيق: علي بن دمحم العمرافأبو عبد هللا دمحم بن أيب بكربدائع الفوائد، ابن القيم، 

 ىػ(.ُِّْ) ُالفوائد، مكة ا١تكرمة، ط
بد هللا بن عبد ٖتقيق: د. ع ،ابن كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت ،البداية كالنهاية
دار  ،ابلتعاكف مع مركز البحوث كالدراسات اإلسالمية بدار ىجر -سن الًتكٌي اا

 ىػ(.ُُْٕ) ُط ،ىجر
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اتريخ أٝتاء الثقات،ابن شاىُت، أبو حفص عمر بن أٛتد، ٖتقيق: صبحي الٌسامرائي، الدار 
 ىػ(.َُْْ) ُالسلفية، الكويت، ط

كسركم حسن، دار الكتب اتريخ أصبهاف،أبو نعيم، أٛتد بن عبد هللا األصبهان، سيد  
 ـ(.َُٗٗ-قَُُْ) ُالعلمية، بَتكت، ط

اتريخ اإلسالـ ككفيات ا١تشاىَت كاألعالـ،الذىب، أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف، ٖتقيق: 
 ىػ(.َُْٗ) ِد. عمر عبد السالـ تدمرم، دار الكتاب العريب، بَتكت، ط

ٝتاعيل، ٖتقيق: عبد الرٛتن بن ٭تِت ا١تعلمي التاريخ الكبَت،البخارم، أبو عبد هللا ٤تٌمد بن إ
 اليمان، مصورة مؤسسة الكتب الثقافية، بَتكت )د ت(.

اتريخ بغداد،ا٠تطيب، أبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت البغدادم، دار الكتب العلمية، بَتكت، 
 )د ت(.

ٖتقيق: اتريخ مدينة دمشق،ابن عساكر، أبو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة هللا الدمشقي، 
 ىػ(.ُُْٔ) ُعمر بن غرامة العمراكم، دار الفكر، ط

تفسَت القرآف،الصنعان، عبد الرزٌاؽ بن ٫تٌاـ، ٖتقيق: د. مصطفى مسلم دمحم، مكتبة الرشد، 
 ىػ(.َُُْ) ُالرايض، ط

تقريب التهذيب،العسقالن، أبو الفضل شهاب الدين أٛتد بن علي بن حجر، ٖتقيق: سعد 
 –ق ُِّْ) ُبَتكت، ط -سالة انشركف، دمشق ٧تدت عمر، مؤسسة الر 

 ـ(.ََُِ
تكملة اإلكماؿ،ابن نقطة، أبو بكر دمحم بن عبد الغٍت البغدادم، ٖتقيق: د. عبد القيـو عبد 
رب النب، معهد البحوث العلمية كإحياء الًتاث اإلسالمي ّتامعة أـ القرل، مكة 

 ىػ(.َُْٖ) ُا١تكرمة، ط
تعليق: زيد بن دمحم ا١تدخلي، دار الفرىج عبد الرٛتن بن علي،  ابن اٞتوزم، أبوتلبيس إبليس، 

 ـ(. َُِٓ -ىػ ُّْٔ) ِا١تنهاج، القاىرة، ط
التلخيص اٟتبَت ُب ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَت،العسقالن، أبو الفضل أٛتد بن علي بن 

 ىػ(.ُّْٖحجر، بعناية: السيد عبد هللا ىاشم اليمان، ا١تدينة النبوية، سنة )
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ذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ،ا١تزم، أبو اٟتجاج يوسف بن عبدالرٛتن، ٖتقيق: د. بشار هت
 ىػ(.ُُْْ، َُْٖ، َُِْ) ُعواد معركؼ، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط

طبع ا١تؤسسة  ،ٖتقيق: عبد السالـ ىاركف ،األزىرم، أبو منصور دمحم بن أٛتد، هتذيب الٌلغة
 ػ(.ىُّْٖا١تصرية العامة للتأليف، سنة )

توجيو النظر إذل أصوؿ األثر،اٞتزائرم، طاىر بن دمحم صاحل بن أٛتد، ٖتقيق: عبد الفتاح أبو 
 ـ(.ُٓٗٗ –ق ُُْٔ) ُغدة، مكتبة ا١تطبوعات اإلسالمية، حلب، ط

توضيح ا١تشتبو ُب ضبط أٝتاء الركاة كأنساهبم كألقاهبم ككناىم،ابن انصر الدين، دمحم بن عبد 
 ِقيق: دمحم نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بَتكت،  طهللا القيسي الدمشقي، ٖت

 ىػ(.ُُْْ)
الثقات،ابن حباف، أبو حاًب دمحم بن حٌباف البيسيت، ٖتقيق: عبدالرٛتن بن ٭تِت ا١تعلمي، دار 
 ُالفكر، بَتكت )مصورة عن طبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية ْتيدر آابد، ا٢تند(، ط

 ىػ(.ُّٗٗ)
القرآف للطربم،الطربم، أبو جعفر دمحم بن جرير، ٖتقيق: د. عبدهللا بن جامع البياف ُب تفسَت 

عبدااسن الًتكي ابلتعاكف مع مركز البحوث كالدراسات اإلسالمية بدار ىجر، دار 
 ـ(.ََُِ –ق ُِِْ) ُىجر، القاىرة، ط

د اٞتامع الصحيح،مسلم، اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج القشَتم النسابورٌم، ٖتقيق: دمحم فؤاد عب
 الباقي، ا١تكتبة اإلسالمية، استانبوؿ، )ت د(.

اٞترح كالتعديل،ابن أيب حاًب، أبو ٤تٌمد عبد الرٛتن بن دمحم بن إدريس الرازم، ٖتقيق: عبد 
الرٛتن بن ٭تِت ا١تعلمي اليمان، دار الكتب العلمية، بَتكت )مصورة عن طبعة دائرة 

 ىػ(.ُُّٕ) ُا١تعارؼ العثمانية ْتيدر آابد، ا٢تند(، ط
ٚتع اٞتوامع )اٞتامع الكبَت(،السيوطي، عبد الرٛتن بن أيب بكر، اعتناء: علماء األزىر 

 ـ(.ََِٓ –ق ُِْٔ) ُالشريف، دار السعادة للطباعة، القاىرة، ط
حلية األكلياء كطبقات األصفياء،أبو نعيم، أٛتد بن عبد هللا األصبهان، )بدكف ٖتقيق(، دار 

 ىػ(.َُْٕ) ٓالكتاب العريب، بَتكت، ط
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الٌدر ا١تنثور ُب التفسَت اب١تأثور،السيوطي، جالؿ الدين، عبد الرٛتن بن أيب بكر، ٖتقيق: د. 
عبدهللا بن عبدااسن الًتكي ابلتعاكف مع مركز البحوث كالدراسات اإلسالمية بدار 

 ـ(.ََِّ –ق ُِْْ) ُىجر، دار ىجر، القاىرة، ط
ٍذىب ُب معرفة أعياف علماء 

ي
ا١تذىب،ابن فرحوف، أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي، الٌديباج ا١ت

 ٖتقيق: د. دمحم األٛتدم، دار الًتاث، القاىرة، )د ت(.
ذـ ا١توسوسُت، ابن قدامة، موفق الدين أبو دمحم عبدهللا بن أٛتد ا١تقدسي، ٖتقيق: الزىَتم 

 ىػ(.َُْٕ) ُحسن بن أمُت آؿ مندكه، الفاركؽ اٟتديثة، القاىرة، ط
رفع البأس عن حديث النفس كا٢تم كالوسواس )ُب ضمن ٣تموع: الفتح الرابن من فتاكل اإلماـ 
الشوكان(،الشوكان، دمحم بن علي، ٖتقيق: دمحم صبحي حالؽ، مكتبة اٞتيل اٞتديد، 

 ـ(.ََِِ -ىػ ُِّْ) ُاليمن، ط -صنعاء 
بان، دمحم انصر الدين، مكتبة سلسلة األحاديث الضعيفة كا١توضوعة كأثرىا السيء ُب األٌمة،األل

 ىػ(.ُُِْ) ُا١تعارؼ، الرايض، ط
السنن الكربل،النسائي، أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب، ٖتقيق: د. عبد الغٌفار البندارم، 

 ىػ(.ُُُْ) ُكسيد كسركم، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط
عاس، دار اٟتديث، ٛتص، السنن،أبو داكد، سليماف بن األشعث السجستان، ٖتقيق: عزت عبيد الد

 )د ت(.
ا١تكتية ،دمحم فؤاد عبد الباقيٖتقيق كترقيم:  ،عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيٍت ابن ماجو، أبو ،السنن

 .، )د ت(بَتكت ،العلمية
 ُط ،بَتكت، دار ا١تعرفة ، )دكف ٖتقيق(،ئي، أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيبالنسا ،السنن

 ىػ(.ُُُْ)
،الذىب، أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف، ٖتقيق: ٚتاعة من الباحثُت سَت أعالـ النبالء

 ىػ(.ُُِْ) ٖ شراؼ الشيخ شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط
شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب،ابن العماد، أبو الفالح عبد اٟتي بن أٛتد بن دمحم 

مود األرانؤكط، دار ابن كثَت، العكرم اٟتنبلي، ٖتقيق: عبد القادر األرانؤكط، ك٤ت
 ىػ(.َُْٖ) ُبَتكت، ط
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الٌصحاح،اٞتوىرم، إٝتاعيل بن ٛتٌاد، ٖتقيق: أٛتد عبد الغفور عطٌار، دار العلم للماليُت، 
 ىػ(.ُّٗٗ) ِبَتكت، ط
بَتكت )د على، )دكف ٖتقيق(، دار ا١تعرفة، اء، القاضي أبو اٟتسُت دمحم بن أيب يطبقات اٟتنابلة،الفرٌ 
 ت(.

قات اادثُت لصبهاف كالواردين عليها،أبو الشيخ، أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن طب
حياف األصبهان، دراسة كٖتقيق: د. عبد الغفور البلوشي، مؤسسة الرسالة، بَتكت، 

 ـ(.ُِٗٗ -ىػ ُُِْ) ُط
لفي، أبو طاىر أٛتد بن دمحم بن أٛتد األصبهان، ٖتقيق: د. د ٝتاف ٭تِت معارل، الط يوراٌيت،السًٌ
 –ق ُِْٓ) ُد. عباس صخر اٟتسن، مكتبة أضواء السلف، الرايض، ط

 ـ(.ََِْ
علـو اٟتديث )ا١تقدمة(،ابن الصالح، أبو عمرك عثماف بن الصالح الشهرزكرم، ٖتقيق: د. 

 عائشة عبد الرٛتن، دار ا١تعارؼ، القاىرة، )د ت(.
ا٠تَت دمحم بن دمحم بن دمحم الدمشقي، ٖتقيق: ج.  غاية النهاية ُب طبقات القرٌاء،ابن اٞتزرٌم، أبو

 ق(.َُِْ) ّبرجسًتاسر، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط
فتح البارم بشرح صحيح البخارم،العسقالن، أبو الفضل شهاب الدين أٛتد بن علي بن 
حجر، إخراج: ٤تب الدين ا٠تطيب، دار ا١تعرفة، بَتكت )مصورة عن الطبعة 

 السلفية(، )د ت(.
تح ا١تغيث بشرح ألفية اٟتديث،السخاكم، أبو عبد هللا دمحم بن عبد الرٛتن، ٖتقيق: علي ف

 ىػ(.ُُِْ) ِحسُت علي، دار اإلماـ الطربم، ط
 ِالقاموس اايط،الفَتكزابدم، دمحم بن يعقوب، )دكف ٖتقيق(، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط

 ىػ(.َُْٕ)
بد هللا بن عدم اٞترجان، ٖتقيق: د. سهيل الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ،ابن عدم، أبو أٛتد ع

 ىػ(.َُْٓ) ِك٭تِت ٥تتار غزٌاكم، دار الفكر، بَتكت، ط -زٌكار
كتاب الطهور،أبو عبيد، القاسم بن سالـ، ٖتقيق: مشهور حسن سلماف، مكتبة الصحابة، 

 ـ(.ُْٗٗ -ىػ ُُْْ) ُجدة، ط
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ر الدين علي بن أيب بكر، كشف األستار عن زكائد البزار على الكتب الستة،ا٢تيثمي، نو 
 –ق ُّٗٗ) ُٖتقيق: حبيب الرٛتن األعظمي، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط

 ـ(.ُٕٗٗ
كشف الظٌنوف عن أسامي الكتب كالفنوف،حاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا القسطنطيٍت، 

 ىػ(.ُُّْ)دكف ٖتقيق(، دار الكتب العلمية، بَتكت، سنة )
 ـر بن منظور اإلفريقي، دار صادر، بَتكت، )د ت(.لساف العرب،ابن منظور، دمحم بن مك

لساف ا١تيزاف،العسقالن، أبو الفضل أٛتد بن علي بن حجر، ٖتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار 
 ـ(.ََِِ –ق ُِّْ) ُالبشائر اإلسالمية، بَتكت، ط

بن ا١تستدرؾ على الصحيحُت )كبذيلو التلخيص للحافظ الذىب(،اٟتاكم، أبو عبد هللا دمحم 
 عبد هللا النيسابورم، دار ا١تعرفة، بَتكت، )د ت(.

 ، ابن الدمياطي، أبو اٟتسُت أٛتد بن أيبك بن عبد هللاا١تستفاد من ذيل اتريخ بغداد
 ، ٖتقيق : مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بَتكت.البغدادم

ارم، أبو عبد هللا دمحم كسننو كأايمو )اٞتامع الصحيح(،البخ  ا١تسند من حديث رسوؿ هللا 
ترقيم: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  -بن إٝتاعيل، ٖتقيق: ٤تب الدين ا٠تطيب 

 ىػ(.ََُْ) ُالًتاث العريب، بَتكت، ط
 –ا١تسند،اإلماـ أٛتد، أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل الشيبان، ٖتقيق: شعيب األرانؤكط 

 ىػ(.ُُّْ) ُطعادؿ مرشد، مؤسسة الرسالة، بَتكت، 
ا١تصنف،ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن أيب شيبة العبسٌي، ٖتقيق: دمحم عٌوامة، شركة 

 ىػ(.ُِْٕ) ُدار القبلة، جدة، ط
ا١تصٌنف،الصنعان، أبو بكر عبد الرزٌاؽ بن ٫تاـ، ٖتقيق: حبيب الرٛتن األعظمي، ا١تكتب 

 ىػ(.َُّْ) ِاإلسالمي، بَتكت، ط
)دكف ٖتقيق(، دار الكتب ن عبد هللا الركمي، ،اٟتموم، أبو عبد هللا ايقوت بابءمعجم األد

 ىػ(.ُُُْ) ُالعلمية، بَتكت، ط
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العسقالن، أبو الفضل ا١تعجم ا١تفهرس )ٕتريد أسانيد الكتب ا١تشهورة كاألجزاء ا١تنثورة(، 
سالة، ٖتقيق: دمحم شكور ا١تياديٍت، مؤسسة الر  شهاب الدين أٛتد بن علي بن حجر،

 ـ(.ُٖٗٗ-قُُْٖ) ُبَتكت، ط
 ا١تعجم الوسيط،٣تمع اللغة العربية، ا١تكتبة اإلسالمية، استانبوؿ، )د ت(.

معرفة الثقات )بًتتيب ا٢تيثمي، كالسبكي؛ مع زايدات ابن حجر(،العجلي، أبو اٟتسن أٛتد 
، بن عبد هللا بن صاحل الكوُب، دراسة كٖتقيق: عبد العليم عبد العظيم البىٍستىوم

 ىػ(.َُْٓ) ُمكتبة الدار، ا١تدينة ا١تنورة، ط
معرفة الٌصحابة،أبو نعيم، أٛتد بن عبد هللا بن أٛتد األصبهان، ٖتقيق: عادؿ بن يوسف 

 ىػ(.ُُْٗ) ُالعزازٌم، دار الوطن، الرايض، ط
ا١تفهم ١تا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،القرطٌب، أبو العباس أٛتد بن عمر بن إبراىيم، 

 ِبَتكت، ط –يي الدين ديب مستو كآخرين، دار ابن كثَت، دمشق ٖتقيق: ٤ت
 ـ(.ُٗٗٗ -ىػ َُِْ)

مقاييس اللغة،ابن فارس، أبو اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكراي، ٖتقيق: عبدالسالـ دمحم ىاركف، 
 دار الفكر، بَتكت، )د ت(.

 الواسطي، ٖتقيق: مناقب أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب،ابن ا١تغازرل، أبو اٟتسن علي بن دمحم
 ـ(.ََِّ –ق ُِْْ) ُتركي عبدهللا الوادعي، دار اآلاثر، صنعاء، ط

 -ا١تنتظم ُب اتريخ األمم كا١تلوؾ، ابن اٞتوزم، أبو الفرىج عبد الرٛتن بن علي، ٖتقيق: دمحم 
 ىػ(.ُُِْ) ُكمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط

لقاضي ابن زبر الربعٌي،ا١تقدسي، ضياء الدين أبو عبد هللا دمحم بن ا١تنتقى من أخبار األصمعي ل
 ُعبد الواحد، ٖتقيق: عز الدين التنوخي، من منشورات اجملمع العلمي بدمشق، ط

 ق(.ُّْٓ)
منهاج السنة النبوية ُب نقض كالـ الشيعة القدريٌة،ابن تيمية، أبو العباس أٛتد بن عبداٟتليم 

 ـ(. ُٖٔٗ –ق َُْٔ) ُرشاد سادل، بدكف اسم الدار، طاٟتران، ٖتقيق: د. دمحم 
ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج،النوكم، أبو زكراي ٭تِت بن شرؼ، ا١تطبعة ا١تصرية 

 ىػ(.ُّْٕ) ُابألزىر، القاىرة، ط
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ا١تؤتلف كا١تختلف،الدارقطٍت، أبو اٟتسن علي بن عمر البغدادم، دراسة كٖتقيق: د. موفق بن 
 ىػ(.َُْٔ) ُد القادر، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، طعبد هللا بن عب

موضح أكىاـ اٞتمع كالتفريق،ا٠تطيب، أبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت البغدادم، ٖتقيق: عبد 
الرٛتن بن ٭تِت ا١تعلمي اليمان، دار الكتب العلمية، بَتكت )مصورة عن طبع دائرة 

 ا١تعارؼ العثمانية ْتيدر آابد، ا٢تند، )د ت(.
زاف االعتداؿ ُب نقد الرجاؿ،الذىب، أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف، ٖتقيق: علي دمحم مي

 البجاكم، دار ا١تعرفة، بَتكت، )د ت(.
ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآاثر ا١تصٌنفُت من كشف الظٌنوف،البغدادم، إٝتاعيل ابشا بن دمحم 

 ت(. أمُت الباابىن، دار الكتب العلمية، بَتكت )د
تركي  –الواُب ابلوفيات،الصفدم، صالح الدين خليل بن أيبك، ٖتقيق: أٛتد األرانؤكط 

 ـ(.َََِ-قَُِْ) ُمصطفى، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ط


