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احلَذ هلل ًاىصالة ًاىسالً عيى رسٌه اهلل ًعيى آىو ًصحبو ًٍِ ًااله 

:  أٍا بعذ 

فهذا ٚتع جديد آلثار عبد اهلل بن مسعود ، يتميز عن اٞتمع القدمي أنو مادتو مضاعفة ثالثة 

أضعاؼ ، كأنو مرتب على األبواب مع مقدمة ضافية فيها أجوبة على انتقادات توجو لبعض 

. أشهر األسانيد اليت اعتمدنا عليها 

 كمعظم ىذا من جهد أخي عبد اهلل التميمي حيث أنو نظر يف ٚتعي القدمي كالذم كاف قد 

راجعو آنفان ، فأخذ يستدرؾ عليو كل ما كقف عليو من اآلثار الثابتة اليت على الشرط مث رتبها 

. موضوعيان بعد دمج االستدراؾ مع اٞتمع القدمي   

 كال أطالب القارمء بأكثر من أف ينظر يف ىذا اٞتمع لَتل عظيم فائدتو فإنو ٚتع آلثار رجل 

. من كبار فقهاء الصحابة 
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 كال شك أف كل قارمء قد ٯتر عليو يف يـو من األياـ شيء من آثار ىذا الرجل اليت كقعت من 

قلبو موقعان كاليـو ىا ىي اآلثار الصحيحة بُت يديك أكثر من أربعمائة أثر ثابت يف أبواب الزىد 

كالرقائق كاألدب كالفنت  

 

  سبحانك اللهم كْتمدؾ أشهد أف ال إلو إال أنت أستغفرؾ كأتوب إليك

 

 عبذ اهلل بِ فيذ اخلييفي: مخبو 
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 :  اجلٌاب عِ حضعيف رًايت أبي عبيذة بِ عبذ اهلل بِ ٍسعٌد عِ أبيو ىالّقطاع *

 . كىو حديث ثبت،  ىو منقطع:  قاؿ ابن ا١تديٍت يف حديث يركيو أيب عبيدة عن أبيو -1

يعٍت يف  - إ٪تا استجاز أصحابنا أف يدخلوا حديث أيب عبيدة عن أبيو يف ا١تسند  :كقاؿ يعقوب بن شيبة -2

–ذكره ابن رجب  ] اىػ. كأنو مل يأت فيها ْتديث منكر، ١تعرفة أيب عبيدة ْتديث أبيو كصحتها - اٟتديث ا١تتصل

 . [1/544- يف شرح العلل - رٛتو اهلل

 .أبو عبيدة مل يسمع من أبيو كاٟتديث جيد :من الكربل  (967)عند اٟتديث رقم - رٛتو اهلل–كقاؿ النسائي  -3

ا حىًديثه ضىًعيفه غىيػٍري ثىاًبتو ًعٍندى أىٍىًل اٍلمىٍعرًفىًة  [364]كقاؿ اٟتافظ الدارقطٍت يف السنن عند اٟتديث رقم  -4 ىىذى

 : ًمٍن كيجيوهو ًعدَّةو أىحىديىىا، بًاٟتٍىًديًث 

ةى ٍبني عىٍبًد اللًَّو ٍبًن مىٍسعيودو  ٍنًد الصًَّحيًح عىٍنوي الًَّذم الى مىٍطعىنى ًفيًو ، عىٍن أىبًيًو ،  أىنَّوي ٥تيىاًلفه لىمَّا رىكىاهي أىبيو عيبػىٍيدى كىالى ، بًالسِّ

يىاهي ًمٍن ًخٍشًف ٍبًن مىاًلكو كىنيظىرىائًوً ، تىٍأًكيلى عىلىٍيًو  ًبًو كىفػيتػٍ ةى أىٍعلىمي ًْتىًديًث أىبًيًو كىٔتىٍذىى  . كىأىبيو عيبػىٍيدى

كيقاؿ إف أبا عبيدة مل يسمع من أبيو؛ لكن ىو عامل ْتاؿ أبيو متلق آلثاره من  - :رٛتو اهلل–كقاؿ ابن تيمية  -5

 .أكابر أصحاب أبيو
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فتكوف مشهورة عند أصحابو فيكثر ا١تتحدث هبا كمل يكن يف - رضي اهلل عنو - كىذه حاؿ متكررة من عبد اهلل 

أصحاب عبد اهلل من يتهم عليو حىت ٮتاؼ أف يكوف ىو الواسطة فلهذا صار الناس ٭تتجوف بركاية ابنو عنو كإف قيل 

  [6/404- ٣تموع الفتاكل  ] .إنو مل يسمع من أبيو 

كأبو عبيدة ، مل يسمع من أبيو ، لكن ركاياتو عنو   : [ 6/24- فتح البارم ] يف - رٛتو اهلل–كقاؿ ابن رجب -6

 .صحيحة 

كأبو عبيدة ، كإف مل يسمع من أبيو ، إال أف أحاديثو عنو صحيحة ،   : [ 6/81الفتح  ] أيضا  ابن رجب قاؿ -7

  .قالو ابن ا١تديٍت كغَته- : تلقاىا عن أىل بيتو الثقات العارفُت ْتديث أبيو 

كأبو عبيدة ، مل يسمع من أبيو ، لكن ركاياتو عنو أخذىا عن أىل بيتو ، فهي صحيحة  ( :7/4)كقاؿ أيضا  -8

 .عندىم 

فإف قاؿ قائل اآلثار األكؿ أكىل من ىذا ألهنا متصلة   : [ 1/95- شرح معاين اآلثار ] كقاؿ الطحاكم يف  -9

كىذا منقطع ألف أبا عبيدة مل يسمع من أبيو شيئا قيل لو ليس من ىذه اٞتهة احتججنا بكالـ أيب عبيدة إ٪تا 

احتججنا بو ألف مثلو على تقدمو يف العلم كموضعو من عبد اهلل كخلطتو ٠تاصتو من بعده ال ٮتفي عليو مثل ىذا من 

. أموره فجعلنا قولو ذلك حجة
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كأنت ترل كبار اٟتفاظ ،   فالبحث ىنا يف قبوؿ الركاية أك عدمها ال يف البحث أهنا متصلة أك منقطعة فتنبو :أقٌه 

: على قبو٢تا كىم يعلموف جزما بل صرح غالبهم أنو مل يسمع كلكنهم قبلوىا للقرائن التالية 

  أنو أخذىا عن أىل بيتو ، ككبار أصحاب أبيو  

 .بل حديثو حديث أىل الصدؽ كال شك ،  كأنو مل يأت بشيء منكر ال ٭تتمل 

 فائذة يف قبٌه ٍزاسيو إبزاىيٌ اىنخعي عِ عبذ اهلل بِ ٍسعٌد* 

نا [  10319 ]: قاؿ ابن سعد يف الطبقات  ثىنا: قاؿى  قىطىنو، أىبو ا٢تىيثىم بن عىمرك أىخربى : قاؿى  األىعمىًش، عىن شيعبىةي، حىدَّ

  فىأىسًند اهلل، عىبد عىن حىدَّثتىٍت ًإذا: ً براىيمى  قيلتي 

عتيوي  فػىقىد اهلل عىبدي  قاؿى : قيلتي  ًإذا: قاؿى   . أىصحاًبو ًمن كاًحدو  غىَت ًمن ٝتًى

.  فيالىفه  فىحىدثىٍت فيالىفه  حىدثىٍت: قيلتي  كًإذا
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 إذا كاف أنو ]  : النخعي إبراىيم كالـ كذكر ، العلم أىل بعض عن الًتمذم كحكاه: قاؿ ابن رجب يف شرح العلل 

 ا١تسند على ا١ترسل ترجيح يقتضي كىذا  .[  ٝتاه عمن إال عنده يكن مل أسند كإف ، كاحد غَت بو حدثو فقد أرسل

 انتهى  . خاصة مسعود ابن عن أرسلو فيما خاصة النخعي عن لكن ،

 ابن عن أرسلو ٔتا ذلك البيهقي كخص ، مراسيلو صححوا األئمة من كٚتاعة ، ا رساؿ من مكثر ىو : كقاؿ العالئي

 انتهى  . مسعود

 عند ٚتع اآلثار كْتثها كمراجعتها تبُت لنا ذلك جليان فعامة ما ركاه إبراىيم عن عبد اهلل لو طرؽ أخرل عنو :أقٌه 

 كركاه عنو أصحابو 

 .ك٢تذا اعتمدنا ىنا ركايات أيب عبيدة عن أبيو كركايات النخعي عن ابن مسعود 

 . كاهلل تعاىل أعلى كأعلم 
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  : يف فضيو رضي اهلل عنو:   باب -1

 [: 3991 ]قاؿ ا ماـ أٛتد يف ا١تسند  -1

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاالى  ، ميوسىى ٍبني  كىحىسىني  ، الصَّمىدً  عىٍبدي  حىدَّ  : مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً  ، حيبػىٍيشو  ٍبنً  زًرِّ  عىنٍ  ، عىاًصمو  عىنٍ  ، ٛتىَّاده  حىدَّ

 . ًمٍنوي  اٍلقىٍوـي  فىضىًحكى  ، تىٍكفى يهي  الرِّيحي  فىجىعىلىتً  ، السَّاقػىٍُتً  دىًقيقى  كىكىافى  ، األىرىاؾً  ًمنى  ًسوىاكنا ٬تىٍتىًٍت  كىافى  أىنَّوي  

 ؟ تىٍضحىكيوفى  ًممَّ  : كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  

 . سىاقػىٍيوً  ًدقَّةً  ًمنٍ  ، اهللً  نىً َّ  يىا : قىاليوا 

. أيحيدو  ًمنٍ  اٍلًميزىافً  يف  أىثٍػقىلي  ٢تىيمىا ، بًيىًدهً  نػىٍفًسي كىالًَّذم : فػىقىاؿى  

 .  مثل ىذا ا سناد ٭تتمل إذا مل ٮتالف كمل يأت ٔتنكر :أقٌه 
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  [ : 6412 ] مسلم ا ماـ  قاؿ-2

ثػىنىا  ثػىنىا ، اٍلعىالىءً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  كيرىٍيبو  أىبيو حىدَّ ـى  ٍبني  ٭تىٍِتى  حىدَّ ثػىنىا ، آدى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، اٍلعىزًيزً  عىٍبدً  اٍبني  ىيوى  قيٍطبىةي  حىدَّ

 :  قىاؿى  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، اٟتٍىاًرثً  ٍبنً  مىاًلكً 

ـى  ، ميٍصحىفو  يف  يػىٍنظيريكفى  كىىيمٍ  ، اهللً  عىٍبدً  أىٍصحىابً  ًمنٍ  نػىفىرو  مىعى  ميوسىى أىيب  دىارً  يف  كينَّا  . اهللً  عىٍبدي  فػىقىا

هي  تػىرىؾى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿى  أىٍعلىمي  مىا : مىٍسعيودو  أىبيو فػىقىاؿي   ا ًمنٍ  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  ٔتىا أىٍعلىمى  بػىٍعدى  . اٍلقىاًئمً  ىىذى

نىا ًإذىا يىٍشهىدي  كىافى  لىقىدٍ  ، ذىاؾى  قػيٍلتى  لىًئنٍ  أىمىا : ميوسىى أىبيو فػىقىاؿى   نىا ًإذىا لىوي  كىيػيٍ ذىفي  ، ًغبػٍ  .حيًجبػٍ

ثػىنىا[ :6411 ] مسلم ا ماـ  قاؿ* ثػىنىا : قىاالى  ، اٍلميثػىٌتَّ  اًلٍبنً  كىاللٍَّفظي  ، بىشَّارو  كىاٍبني  ، اٍلميثػىٌتَّ  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  ٤تيىمَّدي  حىدَّ

ثػىنىا ، جىٍعفىرو  ٍبني  ٍعتي  : قىاؿى  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، شيٍعبىةي  حىدَّ  : قىاؿى  ، األىٍحوىصً  أىبىا ٝتًى

 . مىٍسعيودو  اٍبني  مىاتى  ًحُتى  ، مىٍسعيودو  كىأىبىا ميوسىى أىبىا شىًهٍدتي  

هي  تػىرىؾى  أىتػيرىاهي  : ًلصىاًحًبوً  أىحىدي٫تيىا فػىقىاؿى    ؟ ًمثٍػلىوي  بػىٍعدى

نىا ًإذىا لىوي  لىيػيٍ ذىفي  كىافى  ًإفٍ  ، ذىاؾى  قػيٍلتى  ًإفٍ  : فػىقىاؿى   نىا ًإذىا كىيىٍشهىدي  ، حيًجبػٍ .  ًغبػٍ
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 [:  3763] قاؿ ا ماـ البخارم -3

ءً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّثىًٍت   ثػىنىا اٍلعىالى ثىًٍت  قىاؿى  ًإٍسحىاؽى  أىيب  ٍبنً  ييوسيفى  ٍبني  ًإبٍػرىاًىيمي  حىدَّ ثىًٍت  قىاؿى  ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  أىيب  حىدَّ  حىدَّ

ٍعتي  قىاؿى  يىزًيدى  ٍبني  اأٍلىٍسوىدي   : يػىقيوؿي  عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  اأٍلىٍشعىرًمَّ  ميوسىى أىبىا ٝتًى

 اللَّوي  صىلَّى النًَّ ِّ  بػىٍيتً  أىٍىلً  ًمنٍ  رىجيله  مىٍسعيودو  ٍبنى  اللَّوً  عىٍبدى  أىفَّ  ًإالَّ  نػيرىل مىا ًحيننا فىمىكيثٍػنىا،  اٍليىمىنً  ًمنٍ  كىأىًخي أىنىا قىًدٍمتي  

  . كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النًَّ ِّ  عىلىى أيمِّوً  كىديخيوؿً  ديخيولًوً  ًمنٍ  نػىرىل ًلمىا كىسىلَّمى  عىلىٍيوً 

 [: 4384] قاؿ ا ماـ البخارم *

ثػىنىا قىاالى  نىٍصرو  ٍبني  كىًإٍسحىاؽي  ٤تيىمَّدو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  حىدَّثىًٍت   ـى  ٍبني  ٭تىٍِتى  حىدَّ ثػىنىا آدى ةى  أىيب  اٍبني  حىدَّ  ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  أىبًيوً  عىنٍ  زىاًئدى

 : قىاؿى  عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  ميوسىى أىيب  عىنٍ  يىزًيدى  ٍبنً  اأٍلىٍسوىدً  عىنٍ 

ثٍػنىا اٍليىمىنً  ًمنٍ  كىأىًخي أىنىا قىًدٍمتي   ثٍػرىةً  ًمنٍ  اٍلبػىٍيتً  أىٍىلً  ًمنٍ  ًإالَّ  كىأيمَّوي  مىٍسعيودو  اٍبنى  نػيرىل مىا ًحيننا فىمىكى   .لىوي  كىليزيكًمًهمٍ  ديخيو٢تًًمٍ  كى
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 [ :   5000]ا ماـ البخارم يف صحيحو  :قاؿ   -3

ثػىنىا شىًقيقي ٍبني سىلىمىةى قىاؿى خىطىبػىنىا عىٍبدي اللًَّو ٍبني مىٍسعيودو فػىقىاؿى  ثػىنىا اأٍلىٍعمىشي حىدَّ ثػىنىا أىيب حىدَّ ثػىنىا عيمىري ٍبني حىٍفصو حىدَّ :  حىدَّ

 .كىاللًَّو لىقىٍد أىخىٍذتي ًمٍن يف رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًبٍضعنا كىسىٍبًعُتى سيورىةن 

كىاللًَّو لىقىٍد عىًلمى أىٍصحىابي النًَّ ِّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىينِّ ًمٍن أىٍعلىًمًهٍم ًبًكتىاًب اللًَّو كىمىا أىنىا ًٓتىٍَتًًىٍم 

ٍعتي رىادًّدا يػىقيوؿي غىيػٍرى ذىًلكى    .  قىاؿى شىًقيقه فىجىلىٍستي يف اٍٟتًلىًق أىٍٝتىعي مىا يػىقيوليوفى فىمىا ٝتًى

 

 [ :   3742 ]قاؿ ا ماـ البخارم - 4

ثػىنىا ًإٍسرىائًيلي عىٍن اٍلميًغَتىًة عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى عىٍن عىٍلقىمىةى قىاؿى  ثػىنىا مىاًلكي ٍبني ًإٍٝتىاًعيلى حىدَّ :  حىدَّ

ـى فىصىلٍَّيتي رىٍكعىتػىٍُتً مثيَّ قػيٍلتي اللَّهيمَّ يىسٍِّر ِل جىًليسنا صىاٟتًنا فىأىتػىٍيتي قػىٍومنا فىجىلىٍستي إًلىٍيًهٍم فىًإذىا شىٍيخه قىٍد جىاءى  قىًدٍمتي الشٍَّأ

ٍنً  قػيٍلتي  ا قىاليوا أىبيو الدٍَّردىاًء :  حىىتَّ جىلىسى ًإىلى جى . مىٍن ىىذى
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أىكىلىٍيسى :  ٦تٍَّن أىٍنتى قػيٍلتي ًمٍن أىٍىًل اٍلكيوفىًة قىاؿى : قىاؿى ، ًإينِّ دىعىٍوتي اللَّوى أىٍف يػييىسِّرى ِل جىًليسنا صىاٟتًنا فػىيىسَّرىؾى ِل : فػىقيٍلتي 

ًعٍندىكيٍم اٍبني أيِـّ عىٍبدو صىاًحبي النػٍَّعلىٍُتً كىاٍلًوسىاًد كىاٍلًمٍطهىرىًة  ؟  

كىًفيكيٍم الًَّذم أىجىارىهي اللَّوي ًمٍن الشٍَّيطىاًف يػىٍعًٍت عىلىى ًلسىاًف نىًبيًِّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  ؟  

أىكىلىٍيسى ًفيكيٍم صىاًحبي ًسرِّ النًَّ ِّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى الًَّذم الى يػىٍعلىميوي أىحىده غىيػٍريهي ؟ 

 ؟{ كىاللٍَّيًل ًإذىا يػىٍغشىى } مثيَّ قىاؿى كىٍيفى يػىٍقرىأي عىٍبدي اللًَّو 

اًر ًإذىا ٕتىىلَّى } فػىقىرىٍأتي عىلىٍيًو   كىالذَّكىًر كىاأٍلينٍػثىى  { كىاللٍَّيًل ًإذىا يػىٍغشىى كىالنػَّهى

.  كىاللًَّو لىقىٍد أىقػٍرىأىنًيهىا رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًمٍن ًفيًو ًإىلى يفَّ : قىاؿى  
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 [:  3758  ] قاؿ ا ماـ البخارم - 5

ثػىنىا  ثػىنىا حىٍربو  ٍبني  سيلىٍيمىافي  حىدَّ  : قىاؿى  مىٍسريكؽو  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ميرَّةى  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  شيٍعبىةي  حىدَّ

ٍعتي  مىا بػىٍعدى  أيًحبُّبوي  أىزىاؿي  الى  رىجيله  ذىاؾى  فػىقىاؿى  عىٍمروك ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  ًعٍندى  اللَّوً  عىٍبدي  ذيًكرى    كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  ٝتًى

أى  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  ًمنٍ  أىٍربػىعىةو  ًمنٍ  اٍلقيٍرآفى  اٍستػىٍقرًئيوا يػىقيوؿي  يٍػفىةى  أىيب  مىٍوىلى  كىسىاملًو ،  ًبوً  فػىبىدى  ٍبنً  كىميعىاذً  كىٍعبو  ٍبنً  كىأييبىِّ  حيذى

أى  أىٍدرًم الى  قىاؿى  جىبىلو   .جىبىلو  ٍبنً  ٔتيعىاذً  أىكٍ  بًأييبى   بىدى

  [ :4165] قاؿ ا ماـ أٛتد يف ا١تسند - 6

ثػىنىا   ثػىنىا ، جىٍعفىرو  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ ةى  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، شيٍعبىةي  حىدَّ  : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، عيبػىٍيدى

 . عىٍبدو  أيِـّ  اٍبنى  يىا تػيٍعطىوٍ  سىلٍ  : فػىقىاؿى  ، أيصىلِّي كىأىنىا اهللً  رىسيوؿي  يب  مىرَّ  

بػىقىًٍت  ، بىٍكرو  كىأىبيو أىنىا فىابٍػتىدىٍرتي  : عيمىري  فػىقىاؿى  بػىقىًٍت  ًإالَّ  ، خىٍَتو  ًإىلى  اٍستىبػىٍقنىا كىمىا ، بىٍكرو  أىبيو إًلىٍيوً  فىسى  . بىٍكرو  أىبيو إًلىٍيوً  سى

ا أىٍسأىليكى  ًإينِّ  اللَّهيمَّ  : أىدىعى  أىفٍ  أىكىادي  الى  الًَّذم ديعىاًئي ًمنٍ  ًإفَّ  : فػىقىاؿى  .  تػىنػٍفىدي  الى  عىٍُتو  كىقػيرَّةى  ، يىًبيدي  الى  نىًعيمن

نَّةً  اٞتٍىنَّةً  أىٍعلىى يف  ٤تيىمَّدو  النًَّ ِّ  كىميرىافػىقىةى   . ا٠ٍتيٍلدً  جى
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 [: 30146]قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف * 

ثػىنىا  ةى  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ  : قىاؿى  ، عيبػىٍيدى

لىةى  ًبوً  دىعىٍوت الًَّذم الدُّبعىاءي  مىا:  اهللً  عىٍبدي  سيًئلى    ؟ تػيٍعطىوي  سىلٍ :  كسلم عليو اهلل صلى اهللً  رىسيوؿي  لىكى  قىاؿى  ، لىيػٍ

 . يػىنػٍفىدي  الى  كىنىًعيمنا ، يػىٍرتىدي  الى  إٯتىاننا أىٍسأىليك إينِّ  اللَّهيمَّ  قػيٍلتي  : قىاؿى  

نَّةً  اٞتٍىنَّةً  دىرىجىةً  أىٍعلىى يف  كسلم عليو اهلل صلى ٤تيىمَّدو  نىًبيِّكى  كىميرىافػىقىةى   .  ا٠ٍتيٍلدً  جى

 [ :  23342 ]قاؿ ا ماـ أٛتد يف ا١تسند - 7

ةي، عىًن اأٍلىٍعمىشً  ثػىنىا زىاًئدى ثػىنىا ميعىاًكيىةي  ، حىدَّ يٍػفىةى فىأىقػٍبىلى عىٍبدي اهلًل ٍبني مىٍسعيودو، :  ، عىٍن شىًقيقو قىاؿى   حىدَّ ا مىعى حيذى كيٍنتي قىاًعدن

يٍػفىةي  : فػىقىاؿى حيذى

ٍدينا كىدىالًّد ًبرىسيوًؿ اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًمٍن ًحًُت ٮتىٍريجي ًمٍن بػىٍيًتًو، حىىتَّ يػىٍرًجعى فىالى أىٍدرًم مىا يىٍصنىعي يف   ًإفَّ أىٍشبىوى النَّاًس ىى

 .أىٍىًلًو لىعىٍبدي اهلًل  ٍبًن مىٍسعيودو 

   كىاهلًل لىقىٍد عىًلمى اٍلمىٍحفيوويوفى ًمٍن أىٍصحىاًب ٤تيىمَّدو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىفَّ عىٍبدى اهلًل ًمٍن أىقػٍرىهًبًٍم ًعٍندى اهلًل كىًسيلىةن يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً 
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 [  :  6736] قاؿ ا ماـ البخارم - 8

ٍعتي ىيزىٍيلى ٍبنى شيرىٍحًبيلى قىاؿى  ثػىنىا أىبيو قػىٍيسو ٝتًى ثػىنىا شيٍعبىةي حىدَّ ـي حىدَّ ثػىنىا آدى : حىدَّ

كىٍأًت اٍبنى مىٍسعيودو فىسىييتىاًبعيًٍت ، سيًئلى أىبيو ميوسىى عىٍن بًٍنتو كىابٍػنىًة اٍبنو كىأيٍختو فػىقىاؿى لًٍلًبٍنًت النٍِّصفي كىًلٍْليٍخًت النٍِّصفي   

 فىسيًئلى اٍبني مىٍسعيودو كىأيٍخربى ًبقىٍوًؿ أىيب ميوسىى فػىقىاؿى لىقىٍد ضىلىٍلتي ًإذنا كىمىا أىنىا ًمٍن اٍلميٍهتىًدينى 

 أىٍقًضي ًفيهىا ٔتىا قىضىى النًَّ ُّب صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًلاٍلبٍػنىًة النٍِّصفي كىاًلبٍػنىًة اٍبنو السُّبديسي تىٍكًملىةى الثػُّبليثػىٍُتً كىمىا بىًقيى فىًلٍْليٍخًت 

ا اٟتٍىبػٍري ًفيكيٍم  ـى ىىذى نىا أىبىا ميوسىى فىأىٍخبػىٍرنىاهي ًبقىٍوًؿ اٍبًن مىٍسعيودو فػىقىاؿى الى تىٍسأىليوين مىا دىا  .فىأىتػىيػٍ

 [:1417 ]الصحابة معجم يف البغوم  قاؿ-9

 :كائل أيب عن سيار أخربنا ىشيم نا أيوب بن زياد حدثٍت

 .ًإزىارىؾى  فىاٍرفىعٍ  مىٍسعيٍودو  يا ابن كأٍنتى : فقاؿ ، إزارؾ ارفع: فقاؿ أىٍسبىلى  قىدٍ  رىجيالن  رىأىل مىٍسعيٍودو  اٍبنى  أىفَّ 

ُّـب  كىأىنىا ٛتييٍوشىةن  ًبسىاقىيَّ  ًإفٌ : مثلك لست إين: اهلل عبد فقاؿ  .النَّاسى  أىؤي

 !؟مىٍسعيٍودو  اٍبنً  عىلىى أىتػىريدُّب : كىيػىقيٍوؿي  الرَّجيلى  يىٍضًربي  فىجىعىلى  عيمىرى  ذىًلكى  فػىبػىلى ى 

 قدره، كمعرفة العامل توقَت ا٠ترب كيف ، ا١تسبل على ا نكار ا٠ترب كيف دقتهما، ىي الساقُت ٛتوشة ك :أقٌه
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 ا١تسبل غَت شرط من فليس أصالن  مسبالن  ليس مسعود ابن كوف مع[ إزارؾ ارفع ]مسعود البن قاؿ الرجل أف كالظاىر

 .غَته دكف دقة ساقيو يف كاف ١تن[ مسعود ابن فقو يف ]الرخصة يف ا٠ترب يكوف أف ساقيو، يظهر أف

 :ا زار رفع على عيب ساقيو يف كاف ١تن اٟتض كسلم عليو اهلل صلى الن  كرد عن كقد

 عاصم بن يعقوب أك الشريد بن عمرك عن ميسرة بن إبراىيم ثنا قاؿ سفياف ثنا[:810 ]مسنده يف اٟتميدم قاؿ

: قاؿ الشريد عن فيو سفياف يشك كاف كذلك

 يا الرجل فقاؿ إزارؾ ارفع سلم ك عليو اهلل صلى الن  لو فقاؿ إزاره أسبل قد رجال سلم ك عليو اهلل صلى الن  أبصر 

 ذلك رئي فما حسن اهلل خلق فكل أزارؾ ارفع سلم ك عليو اهلل صلى الن  فقاؿ ركبتام يصطك أحنف إين اهلل رسوؿ

 .ساقيو أنصاؼ إىل كإزاره إال بعد الرجل

 لبعض حصل كما الضحك فأصاهبم ساقية بدقة الناس افتنت فرٔتا مركبة، فالعلة الناس، يـ  بأنو علل مسعود كابن

. أعلم كاهلل األثر هبذا االحتجاج لو يكن مل الناس يـ  كال الساقُت دقيق كاف فمن الصحابة،
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 [:32903 ]ا١تصنف يف شيبة أيب ابن قاؿ- 10

ثػىنىا  :قىاؿى  ، ميضىرِّبو  ٍبنً  حىارًثىةى  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ

نىا قرًئى  : عيمىرى  ًكتىابي  عىلىيػٍ

 .كىكىزًيرنا مي ىدِّبنا مىٍسعيودو  ٍبنى  اهللً  كىعىٍبدى  ، أىًمَتنا يىاًسرو  ٍبنى  عىمَّارى  إلىٍيكيمٍ  بػىعىٍثت قىدٍ  فإين بػىٍعدي  أىمَّا 

بىاءً  ًمنى  كى٫تيىا  .نػىٍفًسي عىلىى عىٍبدو  أيِـّ  بًاٍبنً  كىآثػىٍرتيكيمٍ  ، كسلم عليو اهلل صلى ٤تيىمَّدو  أىٍصحىابً  ًمنٍ  النُّبجى

ثػىنىا[:1547 ]الصحابة فضائل يف أٛتد قاؿ ا ماـ *  أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافى، عىنٍ  كىًكيعه، قثنا أىيب، قثنا اللًَّو، عىٍبدي  حىدَّ

، نىا قيرًئى : قىاؿى  ميضىرِّبو  ٍبنً  حىارًثىةى  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى  : ىىهينىا عيمىرى  ًكتىابي  عىلىيػٍ

بىاءً  ًمنى  كى٫تيىا  ،كىكىزًيرنا ميعىلِّمنا مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  كىًبعىٍبدً  أىًمَتنا ، عىمَّارنا إًلىٍيكيمٍ  بيًعٍثتي  ًإينِّ   بىٍدرو  أىٍىلً  ًمنٍ  ٤تيىمَّدو  أىٍصحىابً  ًمنٍ  النُّبجى

 .كىأىًطيعيوا ٢تىيمىا فىاٍٝتىعيوا

يٍػفىةى، كىبػىعىثى  شىاةه ، يػىٍوـو  كيلَّ  كىرًٍزقػيهيمٍ  ،مىاًلكيٍم  بػىٍيتً  عىلىى كىجىعىٍلتيوي  ،نػىٍفًسي  عىلىى عىٍبدو  أيِـّ  بًاٍبنً  كىآثػىٍرتيكيمٍ   حينػىٍيفو  كىاٍبنى  حيذى

ا لًعىمَّارو  فىجىعىلى  السَّوىاًد، عىلىى ءً  بػىٍُتى  اٍلبىاًقي الشٍَّطرى  كىجىعىلى  كىبىٍطنػىهىا شىٍطرىىى ثىةً  ىى يالى  .الثَّالى
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 .بو إسحاؽ أيب عن شعبة من طريق[ 88/ 6 ]الطبقات يف سعد ابن كأخرجو *

.  منو  إسحاؽ أيب ٝتاع صحة على كالنص لو األئمة فتوثيق إسحاؽ، أيب غَت عنو يرك مل مضرب بن حارثة :أقٌه

 

 [:1550 ]الصحابة فضائل يف أٛتد  قاؿ-11

، قثنا ، كىًكيعه  قثنا  :قىاؿى  كىٍىبو  ٍبنً  زىٍيدً  عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي

نىا اللَّوً  عىٍبدي  فىأىقػٍبىلى  عيمىرى  ًعٍندى  جىاًلسنا كيٍنتي   .فىكىلَّمىوي  ،عىلىٍيوً  فىأىكىبَّ  ًمٍنوي  فىدى

 .ًعٍلمنا  ميًل ى  كينػىٍيفه : عيمىري  قىاؿى  اٍنصىرىؼى  فػىلىمَّا 

 

[:  32902 ]شيبة أيب ابن كقاؿ *

ثػىنىا  :قىاؿى  ، كىٍىبو  ٍبنً  زىٍيدً  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

. ًفٍقهنا ميًليء كىًنيفه : فػىقىاؿى  ، جىاًلسه  كىعيمىري  ، يػىٍوـو  ذىاتى  اهللً  عىٍبدي  أىقػٍبىلى 
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 [:  8493] قاؿ الطرباين يف الكبَت -12

ثػىنىا  ةي ، ثنا عىٍمروك ، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب ، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ : ًإبٍػرىاًىيمي  قىاؿى : قىاؿى  ميًغَتىةى ، عىنٍ  زىاًئدى

هي  فػىتىحىدَّثى  ميوسىى أىبىا اهللً  عىٍبدي  أىتىى  ةي  فىحىضىرىتً   ،ًعٍندى  .ميوسىى أىبيو فػىتىأىخَّرى  أيًقيمىتٍ  فػىلىمَّا  ،الصَّالى

ـى  أىفٍ  السُّبنَّةً  ًمنى  أىفَّ  عىًلٍمتى  لىقىدٍ  :  اهللً  عىٍبدي  لىوي  فػىقىاؿى    .اٍلبػىٍيتً  صىاًحبي  يػىتػىقىدَّ

ـى  حىىتَّ  ، ميوسىى أىبيو فىأى ى     . أًلىحىًد٫ًتىا مىٍوىلن  تػىقىدَّ

.  كرفض أيب موسى التقدـ على ابن مسعود ألنو كاف يراه أقرأ منو للقرآف كأعلم بو منو :أقٌه 

 

  [: 47 ]  العلم يف زىَت   قاؿ-13

، ٍبني  ٭تىٍِتى  ثنا ، ثنا ٯتىىافو  : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى، عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي

. فىًطننا لىًطيفنا اللَّوً  عىٍبدي  كافى 

  إبراىيم ىو النخعي ككاف من أعلم الناس بعبد اهلل بن مسعود ، لتتلمذه على أعياف تالميذه  :أقٌه 
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 [: 32908] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -14

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاؿى  ، يػىٍعلىى حىدَّ ةى  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، األىٍعمىشي  حدَّ  : قىاؿى  ، عيبػىٍيدى

ٍعتي   . سىنىةو  عىمىلً  ًمنٍ  أىٍكثىقي  اهللً  عىٍبدى  أيجىاًلسيوي  كيٍنتي  لىمىٍجًلسه   :يػىقيوؿي  ميوسىى أىبىا ٝتًى

 . كفضائل عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو كثَتة جدان كقد ترؾ علمان كثَتان رضي اهلل عنو:أقٌه 

  كمن فضائلو ما سًتاه من آثاره الكثَتة النافعة 

 : كمن فضائلو أف أصحابو كلهم ثقات زىاد معركفوف بالفضل كالعلم 

 :ككما قيل من ٙتارىم تعرفوهنم 

 [ : 272 : ] ا١تعرفة يف سفياف بن يعقوب  قاؿ- 15

ٍعتي :قىاؿى  عياش بن بكر أبو حدثنا إسحاؽ حدثٍت    : يػىقيوؿي   كىىيوى  اٍلميًغَتىةى   ٝتًى

.  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  أىٍصحىابً  ًمنٍ  ًإالَّ  عىٍنوي  اٟتٍىًديثً  يف  -  طالب أيب ابن يعٍت - عىًلي   عىلىى يىٍصديؽي  يىكينٍ  ملىٍ  
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 [ : 553 / 2 ] سفياف بن يعقوب  قاؿ- 16

ثػىنىا سيلىٍيمىافى  ٍبني  ٭تي سعيد أبو حدثنا     :قىاؿى    ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ   مىٍنصيورو  عىنٍ  سيٍفيىافى  عىنٍ  كىًكيعه  حىدَّ

انيوا الًَّذينى  فػىهيمي  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  أىٍصحىابً  ًمنٍ  ستة إىل الكوفة أىٍىلً  ًعٍلمي  انٍػتػىهىى   كىيػيعىلِّميونػىهيمٍ  النَّاسى  يػيٍفتيوفى  كى

. مث ذكرىم  ، كىيػيٍفتيونػىهيمٍ 

 

  [ : 559 / 2 ]قاؿ يعقوب يف ا١تعرفة -  17

ثػىنىا ثػىنىا ا٠ٍتىًليلً  ٍبني  أىٍٛتىدي  حىدَّ ٍعتي : قىاؿى   سيٍفيىافي  ثػىنىا: قىاؿى   الزُّببػىٍَتًمُّب  أىٍٛتىدى  أىبيو حىدَّ ٍعتي : يػىقيوؿي   زيبػىيػٍرنا ٝتًى  جيبػىٍَتو  ٍبنى  سىًعيدى  ٝتًى

: يػىقيوؿي 

.  اأٍليمَّةً  ىىًذهً  شيييوخى  اللَّوً  عىٍبدً  أىٍصحىابي  كىافى  

 

 :  كىذه ىي آثار ىذا ا١تعلم العظيم كالرجل اٞتليل نسأؿ اهلل أف ينفعنا كإياكم هبا :أقٌه 



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

22 
 

 : اىعقيذة  :   باب -2

[ :  913 ] قاؿ ا ماـ أٛتد يف الزىد -1

ٍيمو قىاؿى  ثػىنىا أىبيو عىوىانىةى ، عىٍن ًىالىؿو اٍلوىزَّاًف ، عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيكى ثػىنىا عىٍبدي الرٍَّٛتىًن ، حىدَّ :  حىدَّ

ثػىنىا فػىقىاؿى   أى بًاٍليىًمًُت قػىٍبلى أىٍف ٭تيىدِّ ا اٍلمىٍسًجًد بىدى ٍعتي عىٍبدى اللًَّو ٍبنى مىٍسعيودو ، يف ىىذى : ٝتًى

لىةى اٍلبىٍدًر  ًر لىيػٍ  . كىاللًَّو مىا ًمٍنكيٍم ًمٍن أىحىدو ًإالَّ سىيىٍخليو ًبًو رىبُّبوي كىمىا ٮتىٍليو أىحىديكيٍم بًاٍلقىمى

ـى  ـى ؟ مىاذىا عىًمٍلتى ًفيمىا عىًلٍمتى :  فػىيػىقيوؿي اٍبنى آدى ـى ؟ مىاذىا أىجىٍبتى اٍلميٍرسىًلُتى يىا اٍبنى آدى   . مىاذىا غىرَّؾى يىا اٍبنى آدى

  . [745 ]كركاه  ا١تركزم يف تعظيم قدر الصالة 

كفيو إخبار بالغيب كا٠ترب لو حكم الرفع بال شك كما ىو اٟتاؿ يف ،  فيو إثبات الكالـ كالرؤية هلل عزكجل :أقٌه 

 .عامة أخبار ىذا الباب  
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 [ :  388  ]قاؿ ابن ا١تبارؾ يف الزىد  -2

:   أنا ٛتاد بن سلمة عن عاصم عن أيب كائل عن عبد اهلل قاؿ 

.  إف اهلل ٬تمع الناس يف صعيد كاحد بأرض بيضاء كأهنا سبيكة فضة مل يعص اهلل فيها قط كمل ٮتطأ فيها 

فأكؿ ما يتكلم بو أف ينادل ١تن ا١تلك اليـو ؟ 

 . هلل الواحد القهار اليـو ٕتزل كل نفس ٔتا كسبت ال ولم اليـو إف اهلل سريع اٟتساب 

مل قتلت فالف ؟ : مث يكوف أكؿ ما يبدؤف من ا٠تصومات يف الدنيا في تى بالقاتل كا١تقتوؿ فيقاؿ لو 

 .قتلتو لتكوف العزة لفالف: فاف قاؿ ، فإهنا ِل :   قاؿ قتلتو لتكوف العزة هلل قاؿ  

. فإهنا ليست لو فيبوء بإٙتو فيقتلو ٔتن كاف قتل بالغُت ما بلغوا كيذكؽ ا١توت عدة ما ذاقوا:   قاؿ 

 عاصم بن هبدلة مضطرب الركاية عن أيب كائل تارةن يركم كأخرل عن زر بن حبيش ككال٫تا ثقة فال يضر ىذا :أقٌه 

. االضطراب 
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 [ : 1416 ] الزىد زكائد يف ا١تركزم اٟتسُت  قاؿ-3

، ٍبني  ًعيسىى أىٍخبػىرىنىا   : قىاؿى  عيمىرى  أىبيو زىاذىافي  أىٍخبػىرىنىا السَّاًئًب، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  عىٍنتػىرىةى، ٍبنً  ىىاريكفى  عىنٍ  ييونيسى

بػىقيوا قىدٍ  كىا٠ٍتىزِّ  اٍلييٍمنىةً  أىٍصحىابى  فػىوىجىٍدتي  ،مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىلىى دىخىٍلتي   اًلًس  ًإىلى  سى  اللَّوً  عىٍبدى  يىا:  فػىنىادىيٍػتيوي  ،اٍلمىجى

ًء  أىٍدنػىٍيتى  أىٍعمىى رىجيله  أىينِّ  أىٍجلً  ًمنٍ  ،مىٍسعيودو  ٍبنى    ؟كىأىٍقصىٍيتىًٍت  ،ىى يالى

نػىٍوتي   ، اٍدنيوٍ : قىاؿى   نىوي  بػىٍيًٍت  كىافى  مىا حىىتَّ  فىدى :   يػىقيوؿي  فىسىًمٍعتيوي  ،جىًليسه  كىبػىيػٍ

  .كىاآٍلًخرًينى  اأٍلىكًَّلُتى  ريءيكسً  عىلىى فػىيػيٍنصىبىافً  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  كىاأٍلىمىةً  اٍلعىٍبدً  بًيىدً  يػيٍ خىذي 

ا مينىادو  يػينىاًدم مثيَّ   في  ىىذى فو  اٍبني  فيالى ٍرأىةي  فػىتػىٍفرىحي   ،حىقِّوً  ًإىلى  فػىٍليىٍأتً  حىقٌّق  ًقبػىلىوي  لىوي  كىافى  فىمىنٍ   ،فيالى  زىٍكًجهىا عىلىى ٢تىىا يىديكرى  أىفٍ  اٍلمى

نػىهيمٍ  أىٍنسىابى  فىالى }: اللًَّو  عىٍبدي  قػىرىأى  مثيَّ  ،. أيٍخًتهىا عىلىى أىكٍ   ،اٍبًنهىا عىلىى أىكٍ   ،اٟتٍىقُّب   . {يػىتىسىاءىليوفى  كىالى  يػىٍومىًئذو  بػىيػٍ

ءً  اٍئتً :  لًٍلعىٍبدً  الرَّبُّب  فػىيػىقيوؿي     ؟حيقيوقػىهيمٍ  آتًيًهمٍ  أىٍينى  ًمنٍ   ،رىبِّ  أىمٍ :  فػىيػىقيوؿي   ،حيقيوقػىهيمٍ  ىى يالى

ًئكىةً  فػىيػىقيوؿي   الًوً  ًمنٍ  خيذيكا:  لًٍلمىالى  .ًطٍلبىًتوً  ًبقىٍدرً  ًإٍنسىافو  كيلَّ  فىأىٍعطيوا الصَّاٟتًىةً   أىٍعمى
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بَّةو  ًمثٍػقىاؿي  لىوي  فىضىلىتٍ  لًلَّوً  كىلًيًّدا كىافى  يىكينٍ  فىًإفٍ   : اللَّوً  عىٍبدي  قػىرىأى  مثيَّ  ، اٞتٍىنَّةى  ًبوً  ييٍدًخلىوي  حىىتَّ  لىوي  اللَّوي  ييضىاًعفيوي  خىٍردىؿو  ًمنٍ  حى

 . {عىًظيمنا أىٍجرنا لىديٍنوي  ًمنٍ  كىيػيٍ تً }

ا كىافى  كىًإفٍ   ًئكىةي  قىالىتً  شىًقيًّدا عىٍبدن   ؟كىًثَته  طىالًبيوفى  كىبىًقيى   ،حىسىنىاتيوي  فىًنيىتٍ  رىبػَّنىا يىا: اٍلمىالى

ًلوً  ًإىلى  فىأىًضيفيوىىا السَّيِّئىةً  أىٍعمىا٢تًًمي  ًمنٍ  خيذيكا:  فػىيػىقيوؿي    . صىكًّدا النَّارً  ًإىلى  ًبوً  صيكُّبوا مثيَّ   ، السَّيِّ ً  عىمى

كا٠ترب لو حكم الرفع ،  عيسى بن يونس ىو ابن أيب إسحاؽ السبيعي كليس الفاخورم  : تنبيو*

 [ :  1626 ]قاؿ ابن ا١تبارؾ يف الزىد  -4

 أخربنا خالد اٟتذاء عن أيب عثماف النهدم أف ستة نفر من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم منهم عبد اهلل 

:  بن مسعود كحذيفة كسلماف قالوا 

إف العبد ليعطى كتابو فَتل حسناتو يف صدر كتابو فيطمع فال يزاؿ مظامل العباد حىت ال يبقى لو حسنة مث ي خذ من 

 . سيئات الناس فركبت يف سيئاتو
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 [: 10926] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -5

ثػىنىا   : قىاؿى  ، شيرىٍحًبيلى  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  ، عىمَّار أىيب  عىنٍ  ، عيمىارىةى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

.  ا٠ٍتىطىايىا ًبوً  تيكىفَّري  كىلىًكنٍ  األىٍجري  ًبوً  ييٍكتىبي  الى  اٍلوىجىعى  إفَّ  اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  

 . بو حدثنا أبو خليفة ثنا ٤تمد بن كثَت ثنا سفياف عن األعمش   [  : 8922 ] الطرباين يف الكبَت   كركاه*

 [ :  8506] كقاؿ الطرباين يف الكبَت *

ثػىنىا  ًيمً  عىنٍ  شىدَّادو  ٍبنً  جىاًمعً  عىنٍ  اٍلمىٍسعيوًدمُّب ، ثنا عىًلي  ، ٍبني  عىاًصمي  ثنا السَّديكًسيُّب ، حىٍفصو  ٍبني  عيمىري  حىدَّ سىلىمىةى  ٍبنً  ٘تى

: قىاؿى  مىٍعمىرو ، أىيب  عىنٍ  ،

ٍعنىا ًإذىا كينَّا  ٍيئنا  ،مىٍسعيودو  ٍبنً  اهللً  عىٍبدً  ًمنٍ  ٝتًى نىا نىٍكرىىيوي  شى تػٍ  .لىنىا يػيفىسِّرىهي  حىىتَّ  سىكى

بػيرى  ذىًلكى  فىسىاءىنىا أىٍجره  ًلصىاًحًبوً  ييٍكتىبي  الى  السَّقىمى  ًإفَّ  :  يػىٍوـو  ذىاتى  اهللً  عىٍبدي  لىنىا فػىقىاؿى   نىا كىكى  .عىلىيػٍ

  .ا٠ٍتىطىايىا ًبوً  ييكىفِّري  كىجىلَّ  عىزَّ  اهللى  كىلىًكنَّ : فػىقىاؿى  
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 [  :  8970 ]قاؿ الطرباين يف الكبَت  -6

حدثنا ٤تمد بن علي الصائ  ا١تكي ثنا سعيد بن منصور ثنا مركاف بن معاكية ثنا اٟتسن بن عمرك الفقيمي عن ٭تِت 

: بن ىاين ا١ترادم عن اٟتارث بن قيس قاؿ 

يا حارث بن قيس أليس يسرؾ أف تسكن كسط اٞتنة ؟  :  قاؿ ِل عبد اهلل بن مسعود  

 .   ٚتاعة الناسفألـز:  قاؿ .  بلى :   قلت 

 

  [: 22444  ]ا١تصنف  يف شيبة أيب ابن  قاؿ-7

ثػىنىا   : قىاؿى  ،  [النخعي  ] يىزًيدى  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ، عيمىارىةى  عىنٍ  ، األىٍعمىش عىنً  ، فيضىٍيلو  اٍبني  حىدَّ

بػٍعيوفى  ًبٍضعه  الرِّبىا : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى   .  ذىًلكى  ًمٍثلي  كىالشٍِّرؾي  ، بىابنا كىسى
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 [:  64  ]ا ٯتاف  يف العدين  قاؿ-8

 :  يقوؿ ، مسعود ابن ٝتعت : قاؿ ، كائل أيب عن ، األعمش عن ، سفياف حدثنا 

  ؟ ا سالـ ينقص كيف يدرل ىل 

  ؟ كيف : قالوا 

 كقد ، ا٠تبو طوؿ عن الدرىم يقسو ككما ، اللبس طوؿ عن الثوب ينقص ككما ، ٝتنها الدابة تنقص كما : قاؿ

 . كلو علمهم فيذىب اآلخر كٯتوت ، علمو نصف فيذىب أحد٫تا فيموت ، عا١تاف القبيلة يف يكوف

  [: 8991 ]  الكبَت يف الطرباين كقاؿ *

ثػىنىا   : قىاؿى  كىاًئلو  أىيب  عىنٍ  ، عىاًصمو  عىنٍ  ، زىٍيدو  ٍبني  ٛتىَّادي  ثنا ، النػُّبٍعمىافً  أىبيو عىاًرـه  ثنا ، اٍلعىزًيزً  عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

ـي  يػىنػٍقيصي  كىٍيفى  تىٍدريكفى  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى   ٍسالى    ؟اٍ ً

ابَّةً  ًمنى  يػىنػٍقيصي  كىكىمىا ، الثػٍَّوبً  ًصٍب ي  يػىنػٍقيصي  كىمىا: قىاليوا  ٍرىىمي  يػىٍقسيو كىكىمىا ، الدَّ   .اٟتٍىٍ ً  طيوؿً  عىنٍ  الدِّ

 . اٍلعيلىمىاءً  ذىىىابي  أىكٍ  مىٍوتي  ذىًلكى  ًمنٍ  كىأىٍكثػىري  ، لىًمٍنوي  ذىًلكى  ًإفَّ  :  قىاؿى  
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 : تفسَته يف الرزاؽ عبد  قاؿ-9

  : مسعود ابن قاؿ : قاؿ قيس عن خالد أيب بن إٝتاعيل عن عيينة ابن عن 

 .قبض أثره أقصى بل  فإذا حاجة إليها لو أتيت بأرض الرجل أجل كاف إذا 

  . استودعتٍت ما ىذا  : القيامة يـو األرض فتقوؿ 

  [ : 869]   للدارقطٍت  جاء يف العلل-10

: الن  صلى اهلل عليو كسلم  عن مسعود، اٍبنً  عىنً  ا٢ٍتىٍمدىاينِّ، ميرَّةى  حىًديثً  عىنٍ  كىسيًئلى   

تًًو  ًإىلى  كىٟتًىاًفوً  ًكطىائًوً  عىنٍ  ثىارى  رىجيله : رىجيلىٍُتً  ًمنٍ  رىبػُّبنىا عىًجبى    حىىتَّ  كىرىجىعى  النَّاسي  فىانٍػهىزىـى  اللَّوً  سىًبيلً  يف  غىزىا كىرىجيله  ،صىالى

 .اٟتٍىًديثى  ... ....دىميوي  أيٍىرًيقى 

 عىٍنوي؛ كىاٍختيًلفى  ميرَّةى، عىنٍ  السَّاًئًب، ٍبني  عىطىاءي  يػىٍرًكيوً : فػىقىاؿى 

 .السَّاًئبً  ٍبنً  عىطىاءً  عىنٍ  سىلىمىةى، ٍبني  ٛتىَّادي  فػىرىفػىعىوي 

اًلدي  كىكىقػىفىوي   .عىطىاءو  عىنٍ  اللًَّو، عىٍبدً  ٍبني  خى

ا كىرىكىل ، أىيب  عىنٍ  الرَّبًيًع، ٍبني  قػىٍيسي  اٟتٍىًديثى  ىىذى  .مىٍرفيوعنا اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ميرَّةى، عىنٍ  ًإٍسحىاؽى
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 .قػىٍيسو  عىنٍ  اٟتًٍمَّاينُّب، ٭تىٍِتى  ًبوً  تػىفىرَّدى 

 عىٍنوي؛ كىاٍختيًلفى  ًإٍسرىائًيلي  كىرىكىاهي 

 .مىٍوقيوفنا اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  اٍلكىنيوًد، كىأىيب  األحوص، أيب عن إسحاؽ، أيب عن إسرائيل، عىنٍ  ييونيسى  ٍبني  أىٍٛتىدي  فػىقىاؿى 

ـى  ٍبني  ٭تىٍِتى  كىقىاؿى  ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسرىائًيلى، عىنٍ : آدى ةى، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى  .مىٍوقيوفنا اٍلكىنيودً  كىأىيب  عيبػىٍيدى

 انتهى. اْل َو ْل ُح وُح   ُح َو   َو الَّص ِح يُح 

.   فيو إثبات صفة العجب هلل عزكجل :أقٌه 

 

 [:  243 ]  الزىد يف ىناد  قاؿ-11

ثػىنىا  : قىاؿى  عيٍقبىةى  ٍبنً  حيصىٍُتً  عىنٍ  ، خىبَّابو  ٍبنً  صىاًلحً  عىنٍ  ، اأٍلىٍعمىشً  عىنً  ، عيبػىٍيدو  ابٍػنىا كى٤تيىمَّده  ، كىيػىٍعلىى ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

:  اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى 

  .كىرىاءىهي  مىا كىاقىعى  اٟتًٍجىابى  اطَّلىعى  فىمىنً  بًالشَّهىوىاتً  حيفَّتٍ  النَّارى  كىًإفَّ  بًاٍلمىكىارًهً  حيفَّتٍ  اٞتٍىنَّةى  ًإفَّ 
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 [:  284 ]  الزىد يف ككيع  قاؿ-12

ثػىنىا  :  اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  اٍلفىزىارًمِّ  عيٍقبىةى  ٍبنً  حيصىٍُتً  عىنٍ  خىبَّابو ، ٍبنً  صىاًلحً  عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي ، حىدَّ

  .اٍلبىاًطلً  يف  خىٍوضنا أىٍكثػىريىيمٍ  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  ذينيوبنا النَّاسً  أىٍكثػىري 

 

 [:  92 ]  الزىد يف ككيع  قاؿ-13

ثػىنىا  : اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  عىٍلقىمىةى ، عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي ، حىدَّ

  .هًبىا لًيىكيوفى  مىٍوتًوً  ًعٍندى  هًبىا عىلىٍيوً  فػىييشىدَّدي  السَّيِّئىةى  لىيػىٍعمىلي  اٍلميٍ ًمنى  ًإفَّ  

 . هًبىا لًيىكيوفى  مىٍوتًوً  ًعٍندى  عىلىٍيوً  هًبىا فػىييخىفَّفي   ،اٟتٍىسىنىةى  لىيػىٍعمىلي  اٍلفىاًجرى  كىًإفَّ  

 [:  203 ]  الزىد يف ككيع  قاؿ-14

ثػىنىا  ، حىدَّ يىافى، أىيب  عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي : قىاؿى  عىٍلقىمىةى  عىنٍ  وىبػٍ

ٯتىافً  ًنٍصفي  الصَّبػٍري  : اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى   ٯتىافي  كىاٍليىًقُتي   ،اٍ ً   .كيلُّبوي  اٍ ً
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 [:  216  ]  الزىد يف ككيع  قاؿ-15

ثػىنىا  :  اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  كىاًئلو ، أىيب  عىنٍ  النَّجيوًد ، أىيب  ٍبنً  عىاًصمً  عىنٍ  اٍلمىٍسعيوًدمُّب ، حىدَّ

  .اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  اللَّوي  كىضىعىوي   ،تػىعىظُّبمنا تىطىاكىؿى  كىمىنٍ   ،اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  اللَّوي  رىفػىعىوي   ،ٗتىىشُّبعنا لًلَّوً  تػىوىاضىعى  مىنٍ 

 

 [:  127 ]  الزىد يف داكد أبو  قاؿ-16

ٍيبىةى، أىيب  ٍبني  عيٍثمىافي  نا   ، نا: قىاؿى  شى ، اٍبنً  عىنً  اأٍلىٍعمىًش، عىنً  جىرًيره ، ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ميٍدرًؾو : اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  يىزًيدى

ثه   ٍيئنا ًبوً  ييٍشرًؾي  الى  عىٍبده  يىٍأتًيوً :  بًاٍلعىٍبدً  يػىٍفعىلىهينَّ  أىفٍ  اللَّوً  عىلىى حىقًّدا ثىالى  . غىٍَتًهً  ًإىلى  يىًكليوي  شى

ـً  يف  سىٍهمه  لىوي  مىنٍ  ٬تىٍعىلي  كىالى     .لىوي  سىٍهمى  الى  كىمىنٍ  اٍ ًٍسالى

بُّب  كىالى   . مىعىهيمٍ  اللَّوي  حىشىرىهي  ًإالَّ  قػىٍومنا رىجيله  ٭تًي

نٍػيىا يف  رىجيالن  اللَّوي  يىٍستػيري  الى : حىقًّدا تىكيوفى  أىفٍ  أىٍرجيو كىالرَّاًبعىةي   تػىرىهي  ًإالَّ  الدُّب .  اآٍلًخرىةً  يف  سى
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 [:  128]  الزىد يف داكد أبو  قاؿ-17

نَّادي  نا   ، ٍبنً  ٭تىٍِتى  عىنٍ  حيصىٍُتو ، أىيب  عىنٍ  بىٍكرو ، أىبيو نا: قىاؿى  السَّرًمِّ، ٍبني  ىى :  اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  مىٍسريكؽو ، عىنٍ  كىثَّابو

ىفٍ  . يىكيٍن  ملىٍ  لىٍيتىوي :  اللَّوي  قىضىاهي  قىدٍ  ًلشىٍيءو  أىقيوؿى  أىفٍ  ًمنٍ  ًإِلىَّ  أىحىبُّب  تػىبػٍريدى  حىىتَّ  ٚتىٍرىةو  عىلىى أىعيضَّ  ألى

 [ : 35709 ] شيبة أيب ابن  قاؿ*

ثػىنىا  ـً  ٍبني  عىبَّادي  حىدَّ   :قىاؿى  ، مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً  ، كىاًئلو  أىيب  عىنٍ  ، اٟتٍىكىمً  أىيب  عىنٍ  ، حيسىٍُتو  ٍبنً  سيٍفيىافى  عىنٍ  ، اٍلعىوَّا

نٍػيىا يف  يىٍأكيلي  كىافى  أىنَّوي  يػىتىمىٌتَّ  ًإالَّ  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  النَّاسً  ًمنى  أىحىده  مىا    .قيوتنا الدُّب

نٍػيىا ًمنى  كىأىٍصبىحى  أىٍمسىى حىاؿو  أىمِّ  عىلىى أىحىديكيمٍ  يىضيرُّب  كىمىا    .حىزىازىةه  النػٍَّفسً  يف  تىكيوفى  الى  أىفٍ  الدُّب

يػٍره  تيٍطفىأى  حىىتَّ  ٚتىٍرىةو  عىلىى أىحىديكيمٍ  يػىعىضَّ  كىألفٍ   ا لىٍيتى  : اللَّوي  قىضىاهي  ألىٍمرو  يػىقيوؿى  أىفٍ  ًمنٍ  خى   .يىكينٍ  ملىٍ  ىىذى

 .كركم بعضو مرفوعان  ، كفيو إثبات القدر  [  845] ركاه ا ماـ أٛتد يف الزىد :أقٌه 
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 [:  796 ]  التوحيد يف خزٯتة ابن  قاؿ-18

ثػىنىا  ثػىنىا: قىاؿى  شىًبيبو ، ٍبني  سىلىمىةي  حىدَّ ثػىنىا: قىاؿى  الطَّيىاًلًسيُّب ، دىاكيدى  أىبيو حىدَّ  ٍبني  اٍلًمنػٍهىاؿي  حىدَّثىًٍت : قىاؿى  اٍلمىٍسعيوًدمُّب ، حىدَّ

ةى ، أىيب  عىنٍ  عىٍمروك، : اهلًل  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  عيبػىٍيدى

ًثيبو  يف  ٚتييعىةو  كيلِّ  يف  اٞتٍىنَّةً  ألىٍىلً  يػىبػٍريزى  كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوى  فىًإفَّ   ، اٞتٍيمىعً  ًإىلى  سىارًعيوا   يف  ًمٍنوي  يكونوف ،أىبٍػيىضى  كىافيورو  ًمنٍ  كى

ٍيئنا اٍلكىرىامىةً  ًمنى  ٢تىيمٍ  فػىييٍحًدثي   ،اٞتٍيميعىةً  ًإىلى  تسارعهم قىٍدرً  عىلىى اٍلًقرىبً   ًإىلى  يػىٍرًجعيوا مثيَّ   ، ذىًلكى  قػىٍبلى  رىأىٍكهي  يىكيونيوا ملىٍ  شى

 . ٢تىيمٍ  اللَّوي  أىحىدىثى  كىقىدٍ  أىٍىًليًهمٍ 

بػىقىاهي  قىدٍ  رىجيالىفً  فىًإذىا: اٞتٍيميعىةً  يػىٍوـى  اٍلمىٍسًجدى  ييرًيدي  مىٍسعيودو  ٍبني  اهللً  عىٍبدي  كىخىرىجى    .اٍلمىٍسًجدً  ًإىلى  سى

 . الثَّاًلثً  يف  يػيبىارىؾي  اللَّوي  شىاءى  ًإفٍ  الثَّاًلثي  كىأىنىا رىجيالىفً : اهللً  عىٍبدي  فػىقىاؿى  

 عامة كذكره كثَت كغَتىم كثَت أيب بن ك٭تِت ا١تبارؾ كابن نعيم كأبو ككيع ا١تسعودم عن ركاه ا٠ترب  ىذا:أقٌه 

 .كغَتىم  بطة كابن خزٯتة  كابن أٛتد ا ماـ بن اهلل  منهم عبد العقيدة يف ا١تصنفُت
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 :   [ 1525 ]ا١تبارؾ  البن الزىد زكائد يف اٟتسُت  قاؿ-19

ثػىنىا مىٍهًدم ، ٍبني  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدي  أىٍخبػىرىنىا  ، أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافي، حىدَّ :  قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  عىٍلقىمىةى، عىنٍ  ًإٍسحىاؽى

.  بػىٍردى  كىالى  ًفيهىا حىرَّ  الى  سىٍجسىجه  اٞتٍىنَّةي 

 

 [:  66 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-20

ثػىنىا  :  قىاؿى  يىزًيدى ، ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  عيمىٍَتو ، ٍبنً  عيمىارىةى  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو ثنا ًسنىافو ، ٍبني  أىٍٛتىدي  حىدَّ

 .اللَّوً  عىٍبدً  ًعٍندى  كىًإٯتىانػىهيمٍ  ٤تيىمَّدو  أىٍصحىابى  ذىكىريكا

 مثيَّ   ،ًبغىٍيبو  ًإٯتىافو  ًمنٍ  أىٍفضىلى  ميٍ ًمنه  آمىنى  مىا  ،غىيػٍريهي  إًلىوى  الى  كىالًَّذم  ،رىآهي  ًلمىنٍ  بػىيػِّننا كىافى  ٤تيىمَّدو  أىٍمرى  ًإفَّ   :  اللَّوً  عىٍبدي  فػىقىاؿى  

  .{يػيٍنًفقيوفى }:  قػىٍولًوً  ًإىلى  {بًاٍلغىٍيبً  يػيٍ ًمنيوفى  الًَّذينى }:  قػىرىأى 
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 [:  11222 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-21

ثػىنىا  اًلدو ، أىبيو ثنا اأٍلىشىجُّب ، سىًعيدو  أىبيو حىدَّ ٍعتي : قىاؿى  سىلىمىةى  ٍبنً  شىًقيقً  عىنٍ  عىٍوفو ، اٍبنً  عىنً  خى  مىٍسعيودو  ٍبنى  اللَّوً  عىٍبدى  ٝتًى

:  يػىقيوؿي  عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى 

 أيمِّوً  بىٍطنً  يف  شىًقيى  مىنٍ :  كىالشًَّقيُّب   ،اٍلبىصىري  كىيػىنػٍفيذيكيمي  الدَّاًعي ييٍسمىعيكيمي  كىاًحدو  صىًعيدو  يف  ٣تىٍميوعيوفى   ًإنَّكيمٍ   ،النَّاسي  أىيػُّبهىا 

 . ًبغىٍَتًهً  كيًعظى  مىنٍ :  كىالسًَّعيدي  ،

 

 :   [ 652 / 19 ]تفسَته  يف جرير ابن  قاؿ-22

: قىاؿى  مىٍسريكؽو ، عىنٍ  ميٍسًلمو ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو ثنا: قىاؿى  السَّاًئًب ، أىبيو حىدَّثىًٍت 

بػٍهىةي   كىعىلىٍيوً  ًإالَّ  ًشرٍبو  مىٍوًضعي  ًفيهىا مىا لىسىمىاءن  السَّمىوىاتً  ًمنى  ًإفَّ : اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى     .قىاًئمنا قىدىميوي  أىكٍ  مىلىكو  جى

 . {اٍلميسىبِّحيوفى  لىنىٍحني  كىًإنَّا الصَّافُّبوفى  لىنىٍحني  كىًإنَّا}:  قػىرىأى  مثيَّ :  قىاؿى  
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ثػىنىا :  كقاؿ ابن جرير عقبو *  أىيب  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  سيٍفيىافي ، ثنا: قىاؿى  الرٍَّٛتىًن ، عىٍبدي  ثنا: قىاؿى  بىشَّارو ، اٍبني  حىدَّ

:  قىاؿى  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ  مىٍسريكؽو  عىنٍ  الضُّبحىى

 .قىاًئمه  قىدىمىاهي  أىكٍ  ،سىاًجده  مىلىكه  ًفيوً  ًإالَّ  مىٍوًضعه  ًفيهىا مىا ٝتىىاءن  السَّمىوىاتً  ًمنى  ًإفَّ  

 . {اٍلميسىبِّحيوفى  لىنىٍحني  كىًإنَّا الصَّافُّبوفى  لىنىٍحني  كىًإنَّا}: قػىرىأى  مثيَّ  

 

 :  [ 230 / 23 ]تفسَته  يف جرير ابن  قاؿ-23

ثػىنىا  يَّافى ، ٍبني  سيلىٍيمىافي  ثنا: قىاؿى  يىزًيدي ، ثنا: قىاؿى  ميوسىى ، ٍبني  ٣تيىاًىدي  حىدَّ  عىنٍ  كىاًئلو ، أىيب  عىنٍ  اأٍلىٍصفىًر ، مىٍركىافى  عىنٍ  حى

:  قىاؿى  اللًَّو ، عىٍبدً 

ثى  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  النَّاسي  يػيٍعرىضي   :  عىرىضىاتو  ثىالى

 . اأٍلىٍيًدم  يف  الصُّبحيفي  تىًطَتي  الثَّالًثىةي  كىاٍلعىٍرضىةي   ،كىخيصيومىاته  مىعىاًذيري  عىٍرضىتىافً  

.   يزيد ىو ابن خالد :أقٌه 
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 [: 4118]  الضعفاء كتاب يف العقيلي  قاؿ-24

مد حىدثنا: قاؿ  اٟتىسن ، بن ٤تيىمد بن أىٛتد حىدثناه  ِتى ، بن ٤تي : قاؿ ٔتىكَّة، السَّليوِل ٛتيىيد بن عىلي حىدثنا: قاؿ  ٭تى

: كسىلم عىليو اهلل صىلى النَّ  قاؿ: قاؿ  اهلل ، عىبد عن األىحوص ، أىيب عن ًإسحاؽ ، أىيب عن شيعبة، حىدثنا

ب حىيث ييصىرِّفيو اهلل كلىًكن  ،عاـ ًمن بًأىمطىر عاـ كال  ،أىحىد ًمن بًأىكسىب أىحىد ما  ب مىن ا١تاؿ ييعطي اهلل كًإف  ،٭تًي  ٭تًي

ب ال كمىن ب مىن ًإالَّ  ا ٯتاف ييعطي كال  ،٭تًي ا أىحىب فىًإذا  ،٭تًي  .ا ٯتافى  أىعطاه عىبدن

مد ، بن ًإبراىيم حىدثنا:  [ 4119 ]  قاؿ العقيلي مث  عن شيعبة ، حىدثنا: قاؿ  مىرزيكؽ ، بن عىمرك حىدثنا: قاؿ  ٤تي

:  قاؿ  اهلل، عىبد عن األىحوص ، أىيب عن ًإسحاؽ ، أىيب

وه كذىكىر  ،عاـ ًمن بًأىمطىر عاـ كال ،أىحىد ًمن بًأىكسىب أىحىد ما   انتهى كالمو .أىكىلى   كىو.مىوقيوفنا ٨تى

 ا١تطر شواىد  كلفقرة ،  جيد إسناده ا١توقوؼ  كا٠ترب:أقٌه 

ثػىنىا : جرير يف تفسَته  ابن  قاؿ*  ٍبني  عىًليُّب  ثنا: قىاؿى  اٍلًمصِّيًصيُّب  مىٍهًدم   ٍبني  ًإبٍػرىاًىيمي  ثنا: قىاؿى  ٤تيىمَّدو  ٍبني  اٟتٍىسىني  حىدَّ

يػٍفىةى، أىيب  عىنٍ  زًيىادو، أىيب  ٍبنً  يىزًيدى  عىنٍ  ميٍسًهرو، :  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  جيحى
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 .ىىهينىا  كىعىامنا ىىهينىا عىامنا ،شىاءى  حىٍيثي  يػىٍقًسميوي  اللَّوى  كىلىًكنَّ   ،عىاـو  ًمنٍ  بًأىٍمطىرى  عىاـو  ًمنٍ  مىا 

نىا ًإالَّ  شىٍيءو  ًمنٍ  كىًإفٍ }: قػىرىأى  مثيَّ     { مىٍعليوـو  ًبقىدىرو  ًإالَّ  نػينػىزِّليوي  كىمىا خىزىائًنيوي ، ًعٍندى

ثػىنىا :  كقاؿ* نىةى ، ٍبني  سيٍفيىافي  ثنا: قىاؿى  الرَّازًمُّب ، الرَّبًيعً  ٍبني  سىًعيدي  حىدَّ عى  أىنَّوي  زًيىادو ، أىيب  ٍبنً  يىزًيدى  عىنٍ  عييػىيػٍ يػٍفىةى ، أىبىا ٝتًى  جيحى

ٍعتي : يػىقيوؿي   فذكره : يػىقيوؿي  مىٍسعيودو ، ٍبنى  اللَّوً  عىٍبدى  ٝتًى

 .ا١تنت عن ابن عباس كأكدعناه الصحيح ا١تسند من آثار ابن عباس رضي اهلل عنو  صح كقد ضعيف  يزيد:أقٌه 

 

 [:  281 ]  الصالة قدر تعظيم يف ا١تركزم  قاؿ-25

ثػىنىا  ةى  كىأىبيو السَّكىًن ، ٍبني  قػىٍيسي  ثنا عىٍمروك ، ٍبنً  اٍلًمنػٍهىاؿً  عىنً  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  جىرًيره ، أىنىا ًإبٍػرىاًىيمى ، ٍبني  ًإٍسحىاؽي  حىدَّ  عيبػىٍيدى

ا ا٠ٍتىطَّاًب ، ٍبنى  عيمىرى  حىدَّثى  اللًَّو ، عىٍبدى  أىفَّ  اللًَّو ، عىٍبدً  ٍبني  :  قىاؿى  اٟتٍىًديثى  ىىذى

 يػىٍنتىًظريكفى   ،السَّمىاءً  ًإىلى  أىٍبصىاريىيمٍ  شىاًخصىةه  ،الشٍَّمسي  ريءيكًسًهمي  عىلىى عىامنا أىٍربىًعُتى  قىاميوا اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  النَّاسي  حيًشرى  ًإذىا 

 .بىشىره  ًمنػٍهيمٍ  يػىتىكىلَّمي  الى  ،كىفىاًجرو  ًمنػٍهيمٍ  بػىر   كيلُّب  ،اٍلفىٍضلى 
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 كيلَّ  يػيوىِلِّى  أىفٍ  غىيػٍرىهي  عىبىٍدمتيٍ  مثيَّ   ،رىزىقىكيمٍ  مثيَّ   ،كىصىوَّرىكيمٍ  خىلىقىكيمٍ  الًَّذم رىبِّكيمي  ًمنٍ  عىٍدالن  أىلىٍيسى :  السَّمىاءً  ًمنى  مينىادو  يػينىاًدم مثيَّ  

  ؟تػىوىلٍَّوا مىا قػىٍوـو 

  .بػىلىى:  فػىيػىقيوليوفى  

ثنا مىلىكه  ًبذىًلكى  فػىيػينىاًدم:  قىاؿى   انيوا الَّيًت  آ٢ًتىتػيهيمي  قػىٍوـو  ًلكيلِّ  ٘تىىثَّلى  مثيَّ   ،ثىالى  .يػىٍعبيديكفى  كى

 .النَّارى  تيورًدىىيمي  حىىتَّ  فػىيىٍتبػىعيونػىهىا قىاؿى  

:  فػىيػىقيوليوفى :  قىاؿى  ؟كىبىًقيتيٍم  النَّاسي  ذىىىبى  قىدٍ  ،شىٍأنيكيٍم  مىا: ٢تىيٍم  فػىيػيقىاؿي : قىاؿى  ،كىاٍلمينىاًفقيوفى  اٍلميٍسًلميوفى  كىيػىبػٍقىى: قىاؿى  

ا انػينىا ىىذى  .رىبػُّبنىا يىٍأتًيػىنىا حىىتَّ  مىكى

 ؟رىأىيٍػتيميوهي  ًإذىا تػىٍعرًفيونىوي  ىىلٍ : ٢تىيٍم  فػىيػيقىاؿي :  قىاؿى  

نىا تػىعىرَّؼى  ًإذىا:  فػىيػىقيوليوفى :  قىاؿى   ا اٍلميٍ ًمنيوفى  فػىيىًخرُّب :  قىاؿى   ،سىاؽو  عىنٍ  فػىييٍكشىفي :  قىاؿى   ،عىرىفػٍنىاهي  إًلىيػٍ  .سيجَّدن

بي  كىييٍدمىجي :  قىاؿى   ا فػىتىكيوفي   ،اٍلمينىاًفًقُتى  أىٍصالى ا عىٍظمن أىنػَّهىا  ،كىاًحدن  .اٍلبػىقىرىةً  صىيىاًصيُّب  كى

 .أىٍعمىاًلكيمٍ  ًبقىٍدرً  نيورًكيمٍ  ًإىلى  ريءيكسىكيمٍ  اٍرفػىعيوا:  يػيقىاؿي  مثيَّ  
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ٍيوً  بػىٍُتى  كىنيوريهي  رىٍأسىوي  الرَّجيلي  فػىيػىٍرفىعي  : قىاؿى   ٍيوً  بػىٍُتى  كىنيوريهي  رىٍأسىوي  الرَّجيلي  كىيػىٍرفىعي   ،اٞتٍىبىلً  ًمٍثلي  يىدى  الرَّجيلي  كىيػىٍرفىعي   ،اٍلقىٍصرً  ًمٍثلي  يىدى

ٍيوً  بػىٍُتى  كىنيوريهي  رىٍأسىوي    .اٍلبػىٍيتً  ًمٍثلي  يىدى

  .الشَّجىرىةً  ًمٍثلي :  ذىكىرى  حىىتَّ  

اٍلبػىٍرؽً  الصِّرىاطً  عىلىى ٯتىٍضيوفى  مثيَّ   الرِّيًح  كى ادً   ،اٍلفىرىسً  كىكىحيٍضرً  ،كىكى اٍشًتدى  عىلىى نيوريهي  النَّاسً  آًخري  يػىبػٍقىى حىىتَّ   ،الرَّجيلً  كىكى

اـً    .النَّاري  ًمٍنوي  فػىيىٍشعىثي  عىلىٍيوً  ٮتىٍفىى كىأىٍحيىاننا  ،فػىيىٍمًشي لىوي  ييًض ي  فىأىٍحيىاننا  ،السَّرَّاجً  ًمٍثلي  رًٍجًلوً  ًإبٍػهى

 أىصىابىًٍت  ًإ٪تَّىا  ،أىصىٍبتي  مىا ًمٍثلى  أىحىده  أىصىابى  كىالى   ،غىٍَتًم ًمٍنوي  ٧تىَّى مىا أىحىده  يىٍدرًم مىا:  فػىيػىقيوؿي  ٮتىٍريجى  حىىتَّ  كىذىًلكى  يػىزىاؿي  فىالى  

  .ًمنػٍهىا كى٧تىىٍوتي   ،حىرُّبىىا

ا أىٍدًخٍلًٍت  رىبِّ  يىا:  فػىيػىقيوؿي   ،اٞتٍىنَّةً  ًمنى  بىابه  لىوي  يػيٍفتىحي  مثيَّ   ٍلتيكى  ًإفٍ  لىعىلَّكى :  فػىيػىقيوؿي   ،ىىذى :  كىيػىقيوؿي :  قىاؿى  ،غىيػٍرىهي  تىٍسأىليًٍت  أىٍدخى

ٍلتىًٍت  لىًئنٍ  كىًعزًَّتكى  ا أىٍسأىليكي  الى  أىٍدخى   .غىيػٍرىىى

نىمىا  ،فػىيىٍدخيليوي :  قىاؿى   :  فػىيػىقيوؿي   ،ًفيوً  ىيوى  الًَّذم عىٍيًنوً  يف  فػىيػىٍنحىًقري   ،آخىري  بىابه  لىوي  فيًتحى  ًإذٍ  ًفيوً  ىيوى  ٔتىا ميٍعجىبه  ىيوى  فػىبػىيػٍ

ا يف  أىٍدًخٍلًٍت  ًبًعزًَّتكى    ؟غىيػٍرىهي  تىٍسأىليًٍت  الى  أىنَّكى  تػىٍزعيمٍ  أىكىملىٍ :  فػىيػىقيوؿي  ،ىىذى

ٍلًتًنيوً  لىًئنٍ  كىًعزًَّتكى :  يػىقيوؿي :  قىاؿى     .يىٍسأى٢تيىا كيلَّهىا ،أىبٍػوىابو  أىٍربػىعىةى  يىٍدخيلى  حىىتَّ  فػىيىٍدخيليوي : قىاؿى   ،غىيػٍرىهي  أىٍسأىليكي  الى  أىٍدخى
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  ؟شىٍأنيكى  مىا:  يػىقيوؿي :  قىاؿى   ،لىوي  لًيىٍسجيدى  ىىوىل رىآهي  ىيوى  فىًإذىا  ،النُّبوري  عىلىٍيوً  رىجيله  يىٍستػىٍقًبليوي  مثيَّ  قىاؿى  

  ؟رىيبِّ  أىلىٍستى :  يػىقيوؿي :  قىاؿى  

ا يػيرىل  ،قىٍصرو  أىٍلفً  عىلىى قػىٍهرىمىافو  أىٍلفً  يف  لىكى  قػىٍهرىمىافه  أىنىا: يػىقيوؿي :  قىاؿى   ا يػيرىل كىمىا أىٍقصىاىى  .أىٍدنىاىى

بػٍعيوفى  ًفيهىا ،خىٍضرىاءى  زيميرُّبدىةو  ًمنٍ  بىابه  لىوي  يػيٍفتىحي   مثيَّ  : قىاؿى     .كىمىنىاًصفي  ،كىسيريره  أىٍزكىاجه  ًمنػٍهىا بىابو  كيلِّ  يف  ،بىابنا سى

ًتوً  مىعى  فػىيػىٍقعيدي :  قىاؿى   ىٍنتً :  فػىيػىقيوؿي  اٍلكىٍأسى  فػىتػينىاًكليوي :  قىاؿى   ،زىٍكجى  سىٍبًعُتى  ذىًلكى  قػىٍبلى  ًمٍنكً  أىٍحسىني  اٍلكىٍأسى  نىاكىٍلتيكى  ميٍنذي  ألى

  .ًضٍعفنا

 .ًضٍعفنا سىٍبًعُتى  ذىًلكى  قػىٍبلى  ًمٍنكى  أىٍحسىني  اٍلكىٍأسى  نىاكىٍلتىًٍت  ميٍنذي  كىأىٍنتى :  كىتػىقيوؿي :  قىاؿى  

بػٍعيوفى  كىعىلىيػٍهىا:  قىاؿى   ا يػيرىل ،شىىتَّ  أىٍلوىانػيهىا حيلَّةن  سى ًبًدىىا عىلىى ثًيىابىوي  كىيػىٍلبىسي : قىاؿى  ،سىاقػيهىا  ًمنػٍهى ًبديىىا ،كى  . ًمٍرآتيوي  كىكى

كذكر ابن حجر يف . يف غالب ا١تصادر يرككنو ٥تتصران كمل أقف عليو هبذا السياؽ الطويل إال عند ا١تركزم :أقٌه 

 . ا١تطالب أنو يف مسند إسحاؽ كمل أجده يف ا١تطبوع منو 

 



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

43 
 

  [ :235 ] الزىد يف ىناد  قاؿ-26

 : قاؿ  مسعود بن اهلل عبد عن كىب بن زيد عن األعمش عن ككيع حدثنا 

. هبا انتفعتم ما ذلك كلوال ففًتت مرتُت البحر هبا ضرب ىذه ناركم إف  

  .جهنم نار من جزءا سبعُت من جزء كىي 

 

 [ :  254]قاؿ ابن أيب حامت يف تفسَته   -27

: عبد اهلل : قاؿ : حدثنا أبو سعيد األشج ثنا ككيع عن األعمش عن عبد اهلل بن مرة عن مسركؽ قاؿ 

 . أهنار اٞتنة تفجر من جبل ا١تسك 

 .  من طريق ككيع كأبو معاكية  عن األعمش بو [ 35090 ]كركاه ابن أيب شيبة يف ا١تصنف  *
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 [: 27001 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-28

ثػىنىا   : قىاؿى  اهللً  عىٍبدى  أىفَّ  ، شيرىٍحًبيلى  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  ، اٟتٍىاًرثً  ٍبنً  مىاًلكً  عىن ، مىٍنصيورو  عىن ، شيٍعبىةى  عىن ، غيٍندىره  حىدَّ

بُّب  اللَّوى  إفَّ   بُّب  كىمىا ريخىصيوي  تػيٍقبىلى  أىفٍ  ٭تًي .  عىزىاًئميوي  تػيٍ تىى أىفٍ  ٭تًي

 مالك بن اٟتارث ىو السلمي الرقي ثقة  كىو الذم يركم بالعادة عن أصحاب ابن مسعود كليس باألشًت :أقٌه 

 . كفيو إثبات صفة احملبة هلل عزكجل ، ا٢تالك 

    [ :8914 : ]الكبَت يف الطرباين  قاؿ-29

ثػىنىا يَّافى  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ ، ٍبني  عىٍمريك ثنا اٍلمىاًزينُّب، حى ، أىيب  عىنٍ  شيٍعبىةي، أىنىا مىٍرزيكؽو  اهلًل ، عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى

ٍرأىةى  كىًإفَّ  ،عىٍورىةه  النِّسىاءي  ًإ٪تَّىا:  قىاؿى   .الشٍَّيطىافي  ٢تىىا فػىيىٍستىٍشًرؼي  بىٍأسو  ًمنٍ  هًبىا كىمىا ،بػىٍيًتهىا  ًمنٍ  لىتىٍخريجي  اٍلمى

ٍبًتوً  ًإالَّ  بًأىحىدو  ٘تىيرِّينى  الى  ًإنَّكً :  فػىيػىقيوؿي   ٍرأىةى  كىًإفَّ   ،أىٍعجى ا لىتػىٍلبىسي  اٍلمى    ؟تيرًيًدينى  أىٍينى :  فػىيػيقىاؿي   ،ثًيىابػىهى

 .مىٍسًجدو  يف  أيصىلِّي أىكٍ  ،ًجنىازىةن  أىٍشهىدي  أىكٍ  ،مىرًيضنا  أىعيودي : فػىتػىقيوؿي 

ا اٍمرىأىةه  عىبىدىتً  كىمىا  هي  أىفٍ  ًمٍثلى  رىبػَّهى  . بػىٍيًتهىا يف  تػىٍعبيدى

 . أثبتو ىنا ١تا فيو من إخبار بالغيب ككيفية كسوسة الشيطاف لبٍت آدـ :أقٌه 
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  [ : 862 ]  الزىد يف أٛتد  قاؿ ا ماـ-30

 بن اهلل عبد ٝتعت : قاؿ البجلي إياس أبو حدثٍت ، رافع بن ا١تسيب عن ، مسركؽ بن سعيد عن ، إسرائيل حدثنا 

 : يقوؿ ، مسعود

 . كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوي  رىفػىعىوي  ٗتىىشُّبعنا لًلَّوً  تػىوىاضىعى  كىمىنٍ  ، كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوي  خىفىضىوي  تعظيما تىطىاكىؿى  مىنٍ  

 . ليمَّةن  كىلًلشٍَّيطىافً  ليمَّةن  لًٍلمىًلكً  كىًإفَّ  

 . كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوى  فىاٍٛتىديكا ذىًلكى  رىأىيٍػتيمٍ  فىًإذىا ، بًاٟتٍىقِّ  كىتىٍصًديقه  بًا٠ٍتىٍَتً  ًإيعىاده  اٍلمىًلكً  فػىليمَّةي  

 . كىجىلَّ  عىزَّ  بًاللَّوً  فػىتػىعىوَّذيكا ذىًلكى  رىأىيٍػتيمٍ  فىًإذىا ، بًاٟتٍىقِّ  كىتىٍكًذيبه  بًالشَّرِّ  ًإيعىاده  الشٍَّيطىافً  كىليمَّةي  

 [:  1435  ]الزىد  يف ا١تبارؾ ابن قاؿ* 

ةى ، ٍبنً  عىاًمرً  عىنٍ  رىاًفعو ، ٍبنً  اٍلميسىيَّبً  عىنً  ًفٍطره ، أىٍخبػىرىنىا  :  قىاؿى  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  عىٍبدى

ـى  اًلٍبنً     :الشٍَّيطىافً  ًمنى  كىلىمَّةه   ،اٍلمىلىكً  ًمنى  لىمَّةه :  لىمَّتىافً  آدى

 .بًالنػٍَّفسً  كىتىٍطًييبه   ،بًاٟتٍىقِّ  كىتىٍصًديقه   ،بًا٠ٍتىٍَتً  فىًإيعىاده  اٍلمىلىكً  لىمَّةي  فىأىمَّا 
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 . بًالنػٍَّفسً  كىٗتىًٍبيثه   ،بًاٟتٍىقِّ  كىتىٍكًذيبه   ،بًالشَّرِّ  فىًإيعىاده   ،الشٍَّيطىافً  لىمَّةي  كىأىمَّا 

: قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  عىٍوفو ، اٍبني  أىٍخبػىرىنىا :  عقبو كقاؿ

 .كىاٍشكيٍرهي  اللَّوى  فىاٍٛتىدً  اٍلمىلىكً  لىمَّةي  كىافى  فىًإذىا الشٍَّيطىاًف ، ًمنى  كىلىمَّةه  اٍلمىلىًك ، ًمنى  لىمَّةه : لىمَّتىاًف  ٫تيىا 

 . فػىتػىعىوَّذٍ  ، الشٍَّيطىافً  لىمَّةي  كىافى  كىًإذىا 

 . [اٞترح كالتعديل البن أيب حامت  ] أبو إياس عامر بن عبدة البجلي كثقو ابن معُت :أقٌه 

 

  [ :31 ] التوبة يف الدنيا أيب ابن  قاؿ-31

  :قاؿ ، الطفيل أيب عن ، كبرة عن ، األعمش عن ، معاكية أبو ثنا ، إٝتاعيل بن إسحاؽ حدثنا 

 : مسعود ابن قاؿ 

  .اهلل ركح من كاليأس ، اهلل ١تكر كاألمن ، اهلل رٛتة من كالقنوط ، باهلل الشرؾ : الكبائر أكرب 

 [ . 937  س ] العلل يف الدارقطٍت اٟتافظ رجحو ما كىذا  ، أصح كا١توقوؼ مرفوعان  ركم  :أقٌه
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  [ :901  ]  الزىد يف أٛتد ا ماـ  قاؿ-32

ثػىنىا   : اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، كىًكيعه  حىدَّ

.  بًاٍلقىٍوؿً  ميوىكَّله  اٍلبىالىءي  

ثػىنىا[: 26060 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن قاؿ*   اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، إبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

 .بًاٍلقىٍوؿً  ميوىكَّله  اٍلبىالىءي : 

كلو سخرت من كلب ٠تشيت :  مراده كاهلل أعلم أف ا نساف إذا عاب الناس ابتلي كيف بعض طرقو كما سيأيت:أقٌه 

.  ككذلك أكرده ا١تصنفوف يف الزىد كغَتىم يف ىذه األبواب  ، أف أكوف كلبان 

 

 [: 23992  ]ا١تصنف  يف شيبة أيب ابن  قاؿ-33

ثػىنىا   : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، مىٍسريكؽو  عىنٍ  ، ميٍسًلمو  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

يػٍره  ًمُتو  لىًدٍرىىمي   .  اٍلعىرَّاؼى  يىٍأيت  رىجيلو  قػىٍلبً  ًمنٍ  خى
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 [: 26926 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-34

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  إبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

 . تىطىيػَّرى  مىنٍ  إالَّ  الطِّيػىرىةي  تىضير الى  

 

  [ : 23924]قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف - 35

ثػىنىا ثػىنىا : قىاؿى  ، كىًكيعه   حىدَّ ةى  أىيب  عىنٍ  ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  حىدَّ  : قىاؿى  ، عيبػىٍيدى

ا مىا : فػىقىاؿى  ، ميعىلَّقه  خىٍيطه  عينيًقهىا يف  فىًإذىا ، مىرًيضىةه  كىًىيى  اٍمرىأىتًوً  عىلىى اهللً  عىٍبدي  دىخىلى     ؟ ىىذى

.  الشٍِّرؾً  عىنً  أىٍغًنيىاءي  ًإبٍػرىاًىيمى  آؿى  ًإفَّ  : كىقىاؿى  فػىقىطىعىوي  ، اٟتٍيمَّى ًمنى  ًفيوً  ِل  ريًقيى  شىٍيءه  : فػىقىالىتٍ 

 .كقولو ىنا آؿ إبراىيم لعلو خطأ يف الطباعة أك تصحيف ،  ىذا ا٠ترب لو طرؽ عن عبد اهلل :أقٌه 

ثػىنىا [:23925] كقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف *   :قىاؿى  ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، ميًغَتىةى  عىنٍ  ، ىيشىيمه  حىدَّ
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ٍيئنا أىٍىًلوً  بػىٍعضً  عىلىى مىٍسعيودو  اٍبني  رىأىل   . عىًنيفنا نػىٍزعنا ًمٍنوي  فػىنػىزىعىوي  ، تػىعىلَّقىوي  قىدٍ  شى

  .الشٍِّرؾً  عىنً  أىٍغًنيىاءي  مىٍسعيودو  اٍبنً  آؿى  ًإفَّ  : كىقىاؿى  

كركاه الطرباين كغَته مطوال كفيو قصة طويلة ما اطمئن القلب ،  [آؿ عبد اهلل  ] ككذا ىو يف عامة ا١تصادر :أقٌه 

. كاهلل ا١توفق ،  ثباهتا ىاىنا 

 

  [  : 35675 ] شيبة أيب ابن  قاؿ-36

ثػىنىا  : قىاؿى  ، سيوىٍيد ٍبنً  اٟتٍىاًرثً  عىنً  ، التػٍَّيًميِّ  إبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

 : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  

يػٍرنا ًبوً  اللَّوي  يػيٍعًطيػىهيمى  أىفٍ  يػىٍرجيوفى  شىٍيءه  اهللً  عىٍبدً  آؿً  ًعٍندى  أىٍصبىحى  مىا ، غىيػٍريهي  إلىوى  الى  كىالًَّذم    ًإالَّ  سيوءنا  ًبوً  عىنػٍهيمٍ  يىٍدفىعى  أىكٍ  ، خى

ٍيئنا ًبوً  ييٍشرًؾي  الى  اهللً  عىٍبدى  أىفَّ  عىًلمى  قىدٍ  اللَّوى  أىفَّ    .شى
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  [: 995 ] اآلثار هتذيب يف الطربم  قاؿ-37

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاؿى  ، اٍلميثػىٌتَّ  اٍبني  حىدَّ   :كىاًئلو  أىيب  عىنٍ  ، سيلىٍيمىافى  عىنٍ  ، شيٍعبىةى  عىنٍ  ، عىًدم   أىيب  اٍبني  حىدَّ

 .اٍلميٍ ًمنيوفى  ٨تىٍني : قىاليوا   ؟ أىنٍػتيمٍ  مىا:  فػىقىاؿى  ، رىٍكبه  ًبوً  فىمىرَّ  سىفىرو  يف  كىافى  ، اللَّوً  عىٍبدى  أىفَّ  

  !اٞتٍىنَّةً  يف  ًإنَّا:  قيوليوا: قىاؿى  

ثػىنىا [: 993 ] اآلثار هتذيب يف الطربم كقاؿ * ءً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  كيرىٍيبو  أىبيو حىدَّ ثػىنىا : قىاؿى  ، اٍلعىالى ـي  حىدَّ  عىنً  ، عىًلي   ٍبني  عىثَّا

  .اٍلميٍ ًمنيوفى  ٨تىٍني  : فػىقىاليوا ؟ اٍلقىٍوـي  مىنً  : فػىقىاؿى   رىٍكبنا لىًقيتي :  فػىقىاؿى  ،رىجيله  اللَّوً  عىٍبدى  أىتىى  :قىاؿى  ، شىًقيقو  عىنٍ  ، اأٍلىٍعمىشً 

 ؟ اٞتٍىنَّةً  أىٍىلي  ٨تىٍني  : قىاليوا أىفىالى  : فػىقىاؿى  

  .اٞتٍىنَّةً  يف  ًإنػَّهيمٍ :  لىقيٍلتي  ،  ميٍ ًمنيوفى  ًإنػَّهيمٍ :   قػيٍلتى  لىوٍ  

  [ 10 ] ا ٯتاف كتاب يف عبيد أبو أخرجو أيضان  األعمش عن سفياف كركاه *

ٖتقيق ما كرد عن ابن مسعود يف الرجوع عن االستثناء  ] كراجع ما كتبتو يف مدكنيت بعنواف :قاه أبٌ جعفز اخلييفي 

  .[يف ا ٯتاف 
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 [ : 11 ] ا ٯتاف كتاب يف عبيد أبو قاؿ- 38

ثػىنىا  ٫تيىا جىٍعفىرو  ٍبني  كى٤تيىمَّدي  ، سىًعيدو  ٍبني  ٭تىٍِتى  حىدَّ   :قىاؿى  عىٍلقىمىةى  عىنٍ  ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، كيهىيل ٍبنً  سلىمة عىنٍ  ، شيٍعبىةى  عىنٍ  ًكالى

 !  ميٍ ًمنه  أىنىا : اللَّوً  عىٍبدً  ًعٍندى  رىجيله  قىاؿى 

ًتوً  بًاللَّوً  آمىنَّا كىلىًكنٍ  ! اٞتٍىنَّةً  يف  ًإينِّ : فػىقيلٍ  :  اللَّوً  عىٍبدي  فػىقىاؿى  ًئكى  . كىريسيًلوً  كىكيتيًبوً  كىمىالى

 

 [ : 1205 ] للخالؿ السنة يف كما أٛتد ا ماـ  قاؿ-39

، أىبيو ثنا  يػٍره ، ثنا: قىاالى  سىًعيدو ، ٍبني  كى٭تىٍِتى  كىاًملو  : اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىبيو ثنا: قىاؿى  زيىى

ٯتىافى  ًإفَّ  بَّ  أىفٍ  اٍ ً نػىهيمىا لىٍيسى  الرَّجيلى  الرَّجيلي  ٭تًي بُّبوي  الى   ،ًإيَّاهي  أىٍعطىاهي  مىاؿه  كىالى   ،قىرًيبه  نىسىبه  بػىيػٍ   .لًلَّوً  ًإالَّ  ٭تًي

 : قىاؿى  مىٍسعيودو، اٍبنً  عىنً  ، اأٍلىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  [ :937 ] جامعو يف معمر كقاؿ *

ٯتىافً  ًمنى  ًإفَّ    بَّ  أىفٍ  اٍ ً بُّبوي  الى  أىخىاهي  الرَّجيلي  ٭تًي   .كىًفيوً  لًلَّوً  ًإالَّ  ٭تًي

 .فاحتملتو  ا١ترفوع يف أصل كلو ، عليو كقفت فيما الكبار إسحاؽ أيب أصحاب يركه مل كا٠ترب  :أقٌه
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 [: 12137] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -40

ثػىنىا   : عىٍلقىمىةى  عىن ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حدَّ

ًبينىوي  فىمىسىحى  ، يػىعيوديهي  النَّخىعً  ًمنى  لىوي  صىًديقو  عىلىى دىخىلى  أىنَّوي   هي  جى  . فىضىًحكى  يػىٍرشىحي  فػىوىجىدى

 ؟ ًشٍبلو  أىبىا يىا يىٍضحىكيك مىا : اٍلقىٍوـً  بػىٍعضي  لىوي  فػىقىاؿى  

 ًعٍندى  عىلىٍيوً  فػىييشىدَّدي  السَّيِّئىةى  عىًملى  قىدٍ  يىكيوفي  كىًإنَّوي  ، رىٍشحنا ٗتىٍريجي  اٍلميٍ ًمنً  نػىٍفسى  إفَّ  : اهللً  عىٍبدً  قػىٍوؿً  ًمنٍ  ضىًحٍكت : قىاؿى  

 . هًبىا لًيىكيوفى  اٍلمىٍوتً 

اًفرً  نػىٍفسى  كىًإفَّ    ًعٍندى  عىلىٍيوً  فػىيػيهىوَّفي  اٟتٍىسىنىةى  عىًملى  قىدٍ  يىكيوفي  كىًإنَّوي  ، اٟتًٍمىارً  نػىٍفسي  ٮتىٍريجي  كىمىا ًشٍدًقوً  ًمنٍ  لىتىٍخريجي  اٍلفىاًجرً  أكً  اٍلكى

. هًبىا لًيىكيوفى  اٍلمىٍوتً 

 [:  8866] كقاؿ الطرباين يف الكبَت *

ثػىنىا   :كىاًئلو  أىيب  عىنٍ  عىاًصمو ، عىنٍ  زىٍيدو ، ٍبني  ٛتىَّادي  ثنا النػُّبٍعمىاًف ، أىبيو عىاًرـه  ثنا اٍلعىزًيًز ، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

ا نػىٍفسيوي  ٮتىٍريجي  اٍلميٍ ًمنى  ًإفَّ  : قىاؿى  اهلًل ، عىٍبدً  عىنٍ   اًفرى  كىًإفَّ   ،رىٍشحن  .اٟتًٍمىارً  نػىفىسي  ٮتىٍريجي  كىمىا ًشٍدًقوً  يف  نػىٍفسيوي  ٮتىٍريجي  اٍلكى
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  [ : 422 ص ] ا١تريسي على نقضو يف الدارمي  قاؿ-41

ثػىنىا   عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى   مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً  ، زًر   عىنٍ  ، عىاًصمو  عىنٍ  - سىلىمىةى  اٍبني  كىىيوى  -ٛتىَّادي  ثػىنىا ، ًإٍٝتىاًعيلى  ٍبني  ميوسىى حىدَّ

: قىاؿى  

 كىاللَّوي  ،اٍلمىاءً  عىلىى كىاٍلعىٍرشي  ، عىاـو  ٜتىٍسًمائىة اٍلمىاءً  ًإىلى  اٍلكيٍرًسيِّ  كىبػىٍُتى  ، عىاـو  ٜتىٍسًمائىة اٍلكيٍرًسيِّ  كىبػىٍُتى  السَّاًبعىةً  السَّمىاءً  بػىٍُتى  

 . عىلىٍيوً  أىنٍػتيم مىا يػىٍعلىمي  كىىيوى  اٍلعىٍرشً  فػىٍوؽى 

ثػىنىا : أيضان  الدارمي  كقاؿ* ، عىنٍ  سىلىمىةى، ٍبني  ٛتىَّادي  ثػىنىا ًإٍٝتىاًعيلى، ٍبني  ميوسىى حىدَّ ، عىنٍ  عىاًصمو  رىًضيى  مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً  زًر 

 : قىاؿى   عىٍنوي  اللَّوي 

نٍػيىا السَّمىاءً  بػىٍُتى  مىا  .عىاـ ٜتىٍسًمائىة مسَتىة ٝتائُت كل كىبىُت  ،عىاـ ٜتىٍسًمائىة مسَتىة تىًليهىا كىالَّيًت  الدُّب

 .عىاـو  ٜتىٍسًمائىة مسَتىة اٍلمىاءً  ًإىلى  اٍلكيٍرًسيِّ  كىبػىٍُتى   ،عىاـو  ٜتىٍسًمائىة مسَتىة اٍلكيٍرًسيٌ  كىبىُت السَّاًبعىة السَّمىاء كىبىُت 

  .عىلىٍيوً  أىنٍػتيمٍ  مىا يػىٍعلىمي  كىىيوى  اٍلعىٍرًش، فػىٍوؽى  كىاللَّوي  اٍلمىاءً  عىلىى كىاٍلعىٍرشي  
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 [:  8988] قاؿ الطرباين يف الكبَت -42

ثػىنىا  ، ٭تىٍِتى  ٍبني  زىكىرًيَّا حىدَّ اًلدو، ٍبني  ىيٍدبىةي  ثنا السَّاًجيُّب ، عىنٍ  سىلىمىةى، ٍبني  ٛتىَّادي  ثنا خى ، عىنٍ  عىاًصمو : قىاؿى  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  زًر 

 ًمنٍ  بىابه  فيًتحى  ًإالَّ  قىٍضمىةن  السَّمىاءً  يف  تػىٍرتىًفعي  فىمىا  ،شىٍيطىافو  قػىٍرين  كىبػىٍُتى   ،شىٍيطىافو  قػىٍرفً  يف  جىهىنَّمى  ًمنٍ  الشٍَّمسي  تىٍطليعي   

ا أىبٍػوىابػيهىا فيًتحىتٍ  اٟتٍىرُّب  اٍشتىدَّ  فىًإذىا ،النَّارً  أىبٍػوىابً   .كيلُّبهى

ثػىنىا: [ 9280] كقاؿ الطرباين يف الكبَت * ةي، ثنا عىٍمروك، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ ، عىنٍ  زىاًئدى  عىاًصمو

، عىنٍ   .جىهىنَّمى  أىبٍػوىابً  ًمنٍ  بىابه  ٢تىىا فيًتحى  ًإالَّ  قىصىبىةه  تػىٍرتىًفعي  فىالى  شىٍيطىافو  قػىٍرينىٍ  بػىٍُتى  تىٍطليعي  ًإفَّ الشٍَّمسى  :قىاؿى  اهلًل، عىٍبدً  عىنٍ  زًر 

 . جىهىنَّمى  أىبٍػوىابي  ٢تىىا فيًتحىتٍ  النػَّهىاري  انٍػتىصىفى  كىًإذىا 

انىا  اهللً  عىٍبدي  فىكىافى : قىاؿى   تػىٍُتً  عىنٍ  يػىنػٍهى اتػىٍُتً  يف  صىالى  . النػَّهىارً  كىًنٍصفى  ،تػىٍرتىًفعى  حىىتَّ  تىٍطليعي  ًحُتى :  السَّاعىتػىٍُتً  ىى

 من الشٍَّمس تطلع :قىاؿى  مىٍسعيود اٍبن عىن كىالطَّبػىرىاينٌ  مىٍنصيور بن سعيد كىأخرج :  [ 82 / 5 ]ا١تنثور  الدرر يف كقاؿ *

 فتحت الظهَتة كىانىت ًإذا حىىتَّ  النَّار أىبٍػوىاب من بىاب ٢تىىا فتح ًإالَّ  قصَّة السَّمىاء من تًتفع فىمىا شىٍيطىاف قػىٍرين بىُت جىهىنَّم

ا النَّار أىبٍػوىاب   .كلهى

 . كلعلها ٦تا فقد من كتبو ،  ركاية سعيد ىذه مل أقف عليها :أقٌه 
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 [:  8992] قاؿ الطرباين يف الكبَت -43

ثػىنىا   ٍبنً  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  زًر  ، عىنٍ  عىاًصمو ، عىنٍ  زىٍيدو ، ٍبني  ٛتىَّادي  ثنا النػُّبٍعمىاًف ، أىبيو عىاًرـه  ثنا اٍلعىزًيًز ، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

:  قىاؿى  مىٍسعيودو ،

  .مىزًلَّةه  مىٍدحىضىةه   ،اٍلميٍرىىفً  السٍَّيفً  حىدِّ  ًمٍثلى  جىهىنَّمى  سىوىاءً  عىلىى الصِّرىاطي  ييوضىعي  

لًيبه  عىلىٍيوً   ا يػىٍهًوم فىميٍمسىكه  هًبىا ٮتيٍتىطىفي  نىارو  ًمنٍ  كىالى  .كىمىٍصريكعه   ،ًفيهى

اٍلبػىٍرؽً  ٯتىيرُّب  مىنٍ  كىًمنػٍهيمٍ    .اٍلفىرىسً  كىجىٍرمً  مثيَّ   ،يػىٍنجيوى  أىفٍ  ذىاؾى  يػىٍنشىبي  كىالى  كىالرِّيحً  مثيَّ   ،يػىٍنجيوى  أىفٍ  ذىاؾى  يػىٍنشىبي  فىالى  كى

 .الرَّجيًل  كىمىٍشيً  مثيَّ   ،الرَّجيلً  كىرىمىلً  مثيَّ  ،الرَّجيلً  كىسىٍعيً  مثيَّ  

ٍتوي  قىدٍ  رىجيله  ًإٍنسىاننا آًخرىىيمٍ  يىكيوفى  حىىتَّ    .رىٍٛتىًتوً  ًبفىٍضلً  اٞتٍىنَّةى  اهللي  ييٍدًخلىوي  حىىتَّ  شىرًّدا ًفيهىا كىلىًقيى  النَّاري  لىوَّحى

 .كىسىٍل  ٘تىىنَّ : لىوي  فػىيػيقىاؿي  ،اٍلًعزًَّة  رىبُّب  كىأىٍنتى  ،ًمٍتِّ  أىتػىٍهزىأي  رىبِّ  أىمٍ :  فػىيػىقيوؿي  ،كىسىٍل  ٘تىىنَّ : لىوي  فػىيػيقىاؿي  

 . مىعىوي  ًمثٍػلىوي  سىأىٍلتى  مىا لىكى : قىاؿى  اأٍلىمىاينُّب  انٍػقىطىعىتً  ًإذىا حىىتَّ : قىاؿى  

. مىعىوي  أىٍمثىالًوً  كىعىشىرىةي : قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى ، أىيب  عىنٍ  صىاًلحو ، أىبيو كىحىدَّثىًٍت : قىاؿى  
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 : أخبار األٌٍ اىسابقت  :   باب -3

 [ :  78  ]قاؿ ابن أيب الدنيا يف األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر  -1

حدثنا األعمش ، عن عمارة بن عمَت ، : حدثنا سفياف ، قاؿ :  حدثنا إٝتاعيل بن عبد اهلل بن زرارة الرقي ، قاؿ 

:  عن الربيع بن عميلة ، عن ابن مسعود ، قاؿ 

 إف بٍت إسرائيل ١تا طاؿ عليهم األمد  قست قلوهبم ، فاخًتعوا كتابا من قبل أنفسهم فاستهوتو قلوهبم ، فاستحلتو 

. ألسنتهم 

انظركا فالنا ، فإف : تعالوا حىت ندعو الناس إىل كتابنا ىذا ، فمن تابعنا تركناه ، كمن خالفنا قتلناه ، فقالوا :  فقالوا 

. تابعكم فلن يتخلف عنكم أحد ، كإف خالفكم فاقتلوه 

 فبعثوا إليو فدخل منزلو ، فأخذ كتابا من كتب اهلل فجعلو يف قرف ، مث تقلده ٖتت ثيابو ، فأتاىم فقرءكا عليو كتاهبم 

ت من ٔتا يف ىذا الكتاب ؟ : ، فقالوا 

. كما ِل ال أؤمن هبذا الكتاب ، كأشار إىل صدره ، فرجع إىل منزلو ، فلم يلبث إال يسَتا حىت مات :  فقاؿ 
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. كاف إٯتانو يف ىذا الكتاب :  فجاء إخواف من إخوانو فنبشوه فوجدكا ذلك الكتاب يف ذلك القرف ، فقالوا 

 .فتفرقت النصارل على سبعُت فرقة ، فأىداىم فرقة أصحاب ذم القرف : قاؿ ابن مسعود 

 .يوشك من عاش منكم أف يرل منكرا ال يستطيع فيو غَت أف يعلم اهلل من قلبو أنو لو كاره :  فقاؿ ابن مسعود 

 

 [ :  9485 ]قاؿ الطرباين يف الكبَت  -2

:   حدثنا ٤تمد بن النضر األزدم ثنا معاكية بن عمرك ثنا زائدة عن األعمش عن إبراىيم عن عبد اهلل قاؿ 

. كانت ا١ترأة من بٍت إسرائيل تلبس القالبُت فتقـو عليها فتواعد خليلها فألقي عليهن اٟتيض  

 .  أخركىن حيث أخرىن اهلل: ككاف عبد اهلل يقوؿ 

  [ .5115 ]كركاه عبد الرزاؽ يف ا١تصنف  *
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 [:  440  ]  الزىد يف ىناد  قاؿ-3

ثػىنىا  :  قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، اأٍلىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

ءو  ًبًعبىادً  فػىلىٍستيمٍ  اٍلعىاًفيىةى  اللَّوى  سىليوا :  اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى   .بىالى

ا اٍلكىًلمىةى  لىييٍسأىؿى  قػىٍبًلكيمٍ  ًمنٍ  الرَّجيلي  كىافى  ًإفٍ    . يػيٍعًطيهىا كىمىا بًًنٍصفىٍُتً  فػىييشىقُّب  ،رىٍأًسوً  عىلىى اٍلًمٍنشىاري  ييوضىعى  حىىتَّ  فػىيىٍأبىاىى

 

:  [  1057  ]الزىد  زكائد يف ا١تركزم اٟتسُت  قاؿ-4

ٍعتي : قىاؿى  سيلىٍيمىافى  ٍبني  اٍلميٍعتىًمري  أىٍخبػىرىنىا اًلدو ، أىيب  ٍبنى  ًإٍٝتىاًعيلى  ٝتًى ٍعتي : قىاؿى  حىازًـو  أىيب  ٍبنً  قػىٍيسً  عىنٍ  ٭تيىدِّثي  خى  عىٍبدى  ٝتًى

:  يػىقيوؿي  مىٍسعيودو  ٍبنى  اللَّوً 

نىمىا    .صىاًٟتيوفى  قػىٍوـه  يىًليًهمٍ  ًفيمىا كىكىافى   ، كيفَّارو  قػىٍوـو  يف  قػىبػٍلىكيمٍ  كىافى  ًفيمىنٍ  رىجيله  بػىيػٍ

َّ  كىاللَّوً   ،كيٍفرًم يف  كيٍنتي  طىالىمىا:  الرَّجيلي  فػىقىاؿى   ًتُتى   ،فىاٍنطىلىقى  ،ًمنػٍهيمٍ  رىجيالن  فىأىكيونىنَّ  - الصَّاٟتًىةى  يػىٍعًٍت  - اٍلقىٍريىةى  ىىًذهً  آلى

  .أىجىليوي  فىأىٍدرىكىوي 

ا قىاؿى   ،كىالشٍَّيطىافي  اٍلمىلىكي  ًفيوً  كىاٍحتىجَّ   ا كىقىاؿى   ،ًبوً  أىٍكىلى  أىنىا:  ىىذى   .ًبوً  أىٍكىلى  أىنىا:  ىىذى
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ا تػىعىاىلى  اللَّوي  فػىقىيَّضى     ،أىٍىًلهىا ًمنٍ  فػىهيوى   ،أىقػٍرىبى  كىافى  أىيًَّتًهمىا فىًإىلى  ،اٍلقىٍريػىتػىٍُتً  بػىٍُتى  مىا ًقيسيوا: فػىقىاؿى  ،جينيوًدًه  بػىٍعضى  ٢تىيمى

نػىهيمىا مىا فػىقىاسيوا  . ًمنػٍهيمٍ  فىكىافى   ،ًبًشرٍبو  الصَّاٟتًىةً  اٍلقىٍريىةً  ًإىلى  أىقػٍرىبى  فىكىافى   ،بػىيػٍ

 .  لو أصل يف ا١ترفوع :أقٌه 

 

 [: 17882 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-5

ثػىنىا   : قىاؿى  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ

.  اٟتٍيٍسنً  ثػيليثى  كىأيمُّبوي  ييوسيفي  أٍعًطيى  

 [: 11561 ]  حامت يف تفسَته أيب ابن  قاؿ*

يػٍره ، ثنا النػٍَّهًدمُّب ، غىسَّافى  أىبيو ثنا أىيب ، حىدَّثىًٍت    :  قىاؿى  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىبيو ثنا زيىى

  .ذىًلكى  كىغىٍَتً   ،كىاٍلبػىيىاضً  اٍلوىٍجوً  يف   ،النَّاسً  خىٍلقً  حيٍسنً  ثػيليثى  كىأيمُّبوي  ييوسيفي  أييتى  

ٍرأىةي  فىكىانىتً : قىاؿى   ى  أىفٍ  ٥تىىافىةى  كىٍجهىوي  غىطَّى أىتػىٍتوي  ًإذىا اٍلمى  . ًبوً  تػيٍفتىنتى
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بنفس ٥تارج ىذه األثار كالنسخة رديئة لذا اعتمدنا نسخة  [ثلثي اٟتسن  ] يف نسخة ا١تعجم الكبَت للطرباين :أقٌه 

   [ثلث  ]ا١تصنف كالتفسَت ككذلك ىو يف تفسَت الطربم كعامة ا١تصادر 

 

  [ : 12447 ] التفسَت يف حامت أيب ابن  قاؿ-6

 : يقوؿ ، األحوص أبا ٝتع ، إسحاؽ أيب عن ، شعبة ثنا ، الطيالسي داكد أبو ثنا ، حبيب بن يونس حدثنا 

 . الكراـ األشياخ ابن أنا : فقاؿ رجال الفزارم خارجة بن أٝتاء فاخر 

  . اهلل خليل إبراىيم بن اهلل ذبيح إسحاؽ بن يعقوب بن يوسف ذاؾ : مسعود بن اهلل عبد فقاؿ 

  .الطيالسي توبع قد  :أقٌه

  [ :8916 ]الكبَت يف الطرباين  قاؿ*

 بن عمرك ثنا ا١تازين حياف بن ٤تمد كحدثنا - ح - شعبة ثنا قاال كثَت بن ٤تمد ك الوليد أبو ثنا خليفة أبو حدثنا

 : قاؿ األحوص أيب عن إسحاؽ أيب عن شعبة أنا مرزكؽ
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 . الكراـ األشياخ ابن أنا : فقاؿ رجال خارجة بن أٝتاء فاخر 

  .اهلل خليل إبراىيم بن اهلل ذبيح إسحاؽ بن يعقوب بن يوسف ذاؾ : اهلل عبد فقاؿ

. ، كقد اختلفت الركاية عن ابن عباس يف تعيُت الذبيح إسحاؽ ىو الذبيح أف مسعود ابن ترجيح ىذا كيف  :أقٌه

 

 [:  632 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-7

ثػىنىا  ًبيبو ، ٍبني  ييونيسي  حىدَّ  عىٍبدً  عىنً  اأٍلىٍزًدمِّ ، مىٍعمىرو  أىيب  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  شيٍعبىةي ، ثنا دىاكيدى ، أىبيو ثنا حى

:  قىاؿى  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً 

ًائىةً  تػىٍقتيلي  اٍليػىٍوـً  يف  ًإٍسرىائًيلى  بػىنيو كىانىتٍ  ٙتى   .النػَّهىارً  آًخرً  ًمنٍ  بػىٍقًلًهمٍ  سيوؽي  تػىقيوـي  مثيَّ  نىً    ثىالى
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 [:  15 ]  ا٢تواتف يف الدنيا أيب ابن  قاؿ-8

ثػىنىا  :  اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  مىٍسريكؽو ، عىنٍ  شىًقيقو ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو أىٍخبػىرىنىا اٞتٍىٍعًد ، ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

نىا فو  أىٍرضً  ًإىلى  اٍذىىً  :  صىٍوتنا ًفيهىا فىسىًمعى  عيثىانىةه  ًبوً  مىرَّتٍ  ًإذٍ  يىشيقُّبهىا أىٍرضو  يف  قػىبػٍلىكيمٍ  كىافى  ٦تَّنٍ  رىجيله  بػىيػٍ  . فىاٍسًقيوً  فيالى

ا اٍلمىاءى  يىًسيلي  قىاًئمه  كىىيوى  نػىوىاًحيهىا يف  تػىفىقَّأىتٍ  كىقىدٍ  الرَّجيلً  أىٍرضً  ًإىلى  انٍػتػىهىى حىىتَّ  ًولِّهىا يف  ٯتىًٍشي الرَّجيلي  فىخىرىجى   . ًفيهى

  ؟أىٍرًضكى  يف  تىٍصنىعي  شىٍيءو  أىمُّب :  لىوي  فػىقىاؿى 

ثىةى  قىسىٍمتيوي  الزَّرٍعي  أىٍدرىؾى  ًإذىا:  قىاؿى   ثو  ثىالى  .ثػيليثنا  لًًعيىاِل  كىحىبىٍستي  بًثػيليثو  كىتىصىدٍَّقتي  ثػيليثنا اأٍلىٍرضً  يف  فػىرىدىٍدتي  أىٍثالى

ا ًمٍثلى  ًفيهىا فىأىٍصنىعي  ًبرىاذىافى  عىاـو  كيلَّ  أىٍرًضوً  عىلىى يػيٍرًسليًٍت  اللَّوً  عىٍبدي  فىكىافى : مىٍسريكؽه  قىاؿى     . ىىذى

 

  [ : 475 / 7]  تفسَته يف جرير ابن  قاؿ-9

: اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  ، كىاًئلو  أىيب  عىنٍ  ، عىاًصمو  عىنٍ  ، شيٍعبىةى  عىنٍ  ، عىًدم   أىيب  اٍبني  ثنا: قىاؿى  ، اٍلميثػىٌتَّ  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّثىًٍت  

.  بىاًبوً  عىلىى الذٍَّنبً  ذىًلكى  كىفَّارىةي  كيًتبى  قىدٍ  أىٍصبىحى  ذىنٍػبنا أىحىديىيمٍ  أىصىابى  ًإذىا ًإٍسرىائًيلى  بػىنيو كىانىتٍ  
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ٍيئنا اٍلبػىٍوؿي  أىصىابى  كىًإذىا  .  بًاٍلًمٍقرىاضً  قػىرىضىوي  ًمٍنوي  شى

يػٍرنا  ًإٍسرىائًيلى  بىًٍت  اللَّوي  أىتىى لىقىدٍ : رىجيله  فػىقىاؿى   . خى

يػٍرنا اللَّوي  آتىاكيمي  مىا: اللًَّو  عىٍبدي  فػىقىاؿى   :  آتىاىيمٍ  ٦تَّا خى

  {ًلذينيوهًبًمٍ  فىاٍستػىٍغفىريكا اللَّوى  ذىكىريكا  أىنٍػفيسىهيمٍ  وىلىميوا أىكٍ  فىاًحشىةن  فػىعىليوا ًإذىا كىالًَّذينى }: كىقىاؿى  ، طىهيورنا لىكيمٍ  اٍلمىاءى  اللَّوي  جىعىلى  

دً  اللَّوى  يىٍستػىٍغًفرً  مثيَّ  نػىٍفسىوي  يىٍظًلمٍ  أىكٍ  سيوءنا يػىٍعمىلٍ  كىمىنٍ }: كىقىاؿى   . {رىًحيمنا غىفيورنا اللَّوى  ٬تًى

 

 [: 30356 ] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -10

ثػىنىا  ةى  أىيب  عىنٍ  ، ميرَّةى  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ  : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، عيبػىٍيدى

 ؟ أىقيوؿي  شىٍيءو  أىمَّ  رىبِّ  : قىاؿى  ، ًفٍرعىٍوفى  ًإىلى  ميوسىى بيًعثى  لىمَّا 

يَّا : قيلٍ   :قىاؿى   يَّا شىرًّدا ىى  . ىى

  .شىٍيءو  كيلِّ  بػىٍعدى  كىاٟتٍىيُّب  ، شىٍيءو  كيلِّ  قػىٍبلى  اٟتٍىيُّب  : ذىًلكى  تػىٍفًسَتي  : األىٍعمىشي  قىاؿى  
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 [: 337 ]  الزىد يف أٛتد ا ماـ  قاؿ-11

ثػىنىا  ةى  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، مىٍهًدم   ٍبني  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدي  حىدَّ  : عيبػىٍيدى

 .الصُّبوؼى  كىيػىٍلبىسيوفى  ، اٟتٍيميرى  كىيػىرٍكىبيوفى  ، الشَّاةى  ٭تىٍليبيوفى  األىٍنًبيىاءي  كىانىتً  : قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  

 .فذكره   [ ، أف يستحوف ال]  : بلفظ الزىد يف ككيع  كركاه*

 [:  9758] قاؿ الطرباين يف الكبَت -12

ثػىنىا   :اهلًل  عىٍبدً  عىنٍ  الزٍَّعرىاًء ، أىيب  عىنٍ  كيهىٍيلو ، ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  شيٍعبىةي ، أنا مىٍرزيكؽو ، ٍبني  عىٍمريك ثنا اٍلقىاًضي ، ييوسيفي  حىدَّ

يػٍرنا ًفيوً  يػىٍعمىلٍ  ملىٍ  مىاؿه  لىوي  كىافى  رىجيالن  أىفَّ    اٍسحىقيوين  مثيَّ   ،فىاٍحرًقيوين  ميتُّب  أىنىا ًإذىا:  أًلىٍىًلوً  قىاؿى  اٍلمىٍوتي  ًبوً  نػىزىؿى  فػىلىمَّا  ،قىطُّب  خى

 .ًبوً  ذىًلكى  فػىفيًعلى   ،الرِّيحً  يف  اٍذريكين  مثيَّ 

 . اهللً  رىٍٛتىةي  فػىنىالىٍتوي  ٥تىىافىًتكى  أىٍجلً  ًمنٍ :  قىاؿى   ؟صىنػىٍعتى  مىا عىلىى ٛتىىلىكى  مىا: فػىقىاؿى  اهللي  فىجىمىعىوي  
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 [:  9759  ] قاؿ الطرباين يف الكبَت -13

ثػىنىا   عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  الزٍَّعرىاًء ، أىيب  عىنٍ  كيهىٍيلو ، ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  شيٍعبىةي ، أنا مىٍرزيكؽو ، ٍبني  عىٍمريك ثنا اٍلقىاًضي ، ييوسيفي  حىدَّ

:  اهلًل 

  .أىنٍػفيسىهيمٍ  أىضىلُّبوا كىقىدٍ  يػىٍهديككيمٍ  لىنٍ  فىًإنػَّهيمٍ   ،شىٍيءو  عىنٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىلى  تىٍسأىليوا الى 

ثيونىكيمٍ  ًإمَّا  بيونػىهيمٍ  ًبًصٍدؽو  ٭تيىدِّ  . فػىتيصىدِّقيونػىهيمٍ  بًبىاًطلو  أىكٍ   ،فػىتيكىذِّ
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 : أشزاط اىساعت ًاىفنت ًأخبار آخز اىشٍاُ  :   باب -4

 [ :  185  ]قاؿ الدارمي يف مسنده  -1

: قاؿ عبد اهلل :  أخربنا يعلى ثنا األعمش عن شقيق قاؿ  

ا النَّاسي سينَّةن فىًإذىا غييػِّرىٍت ، قىاليوا   ا اٍلكىًبَتي ، كىيػىٍربيو ًفيهىا الصًَّغَتي ، كىيػىتًَّخذيىى ـي ًفيهى نىةه يػىٍهرى غييػِّرىًت : كىٍيفى أىنٍػتيٍم ًإذىا لىًبسىٍتكيٍم ًفتػٍ

السُّبنَّةي ؟  

مىىتى ذىًلكى يىا أىبىا عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ؟ :  ًقيله 

نٍػيىا ًبعىمىًل اآٍلًخرىةً :  قىاؿى  ثػيرىٍت أىٍموىاليكيٍم ، كىقػىلٍَّت أيمىنىاؤيكيٍم ، كىاٍلتيًمسىًت الدُّب ثػيرىٍت قػيرَّاؤيكيٍم ، كىقػىلٍَّت فػيقىهىاؤيكيٍم ، كىكى . ًإذىا كى

 

 [ :  8880   ]قاؿ الطرباين يف الكبَت  -2

:  حدثنا أبو خليفة ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن أيب إسحاؽ عن األسود قاؿ ٝتعت عبد اهلل بن مسعود يقوؿ 

 .  يذىب الصاٟتوف أسالفا كيبقى أىل الريب من ال يعرؼ معركفا كال ينكر منكرا 
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 [: 1511  ]الزىد  يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ*

: قىاؿى  مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً  يىزًيدى ، ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  شىدَّادو ، ٍبنً  جىاًمعً  عىنٍ  طىٍلحىةى ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  أىٍخبػىرىنىا 

 .الرٍَّيبً  أىٍىلي  كىيػىبػٍقىى الصَّاًٟتيوفى  يىٍذىىبي  

  ؟الرٍَّيبً  أىٍىلي  كىمىنٍ  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  أىبىا يىا: قىاليوا 

  .اٍلميٍنكىرً  عىنً  يػىنػٍهىٍوفى  كىالى  ، بًاٍلمىٍعريكؼً  يىٍأميريكفى  الى  قػىٍوـه  : قىاؿى  

  .  كرد مرفوعان يف صحيح البخارم  [ يذىب الصاٟتوف ]قولو  :أقوؿ 

 

 [ :  884 ]قاؿ أٛتد يف الزىد  -3

ةى قىاؿى  :  عىٍن أىيب ميعىاًكيىةى ، عىًن األىٍعمىًش ، عىٍن عىٍمرًك ٍبًن ميرَّةى ، عىٍن أىيب عيبػىٍيدى

خىفٍِّف فىًإفَّ النَّاسى : فػىقىاؿى - دىخىلى عىٍبدي اللًَّو عىلىى ٣تيىمًِّع ٍبًن حىارًثىةى يػىعيوديهي ، فػىرىأىل يف بػىٍيًتًو أىٍبًنيىةن كىسىوىادنا يػىٍعًٍت اٍلمىتىاعى  

 ..ييوًشكي أىٍف يىكيونيوا أيىل يػىٍعًٍت يػىٍرًجعيوفى ًإىلى اً ًبلً 
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 [ :  318 ]قاؿ ابن أيب الدنيا يف العقوبات  -4

ٝتعت ىزيل بن شرحبيل ٭تدث عن عبد اهلل ابن : حدثنا شعبة ، عن أيب قيس ، قاؿ : حدثنا علي بن اٞتعد ، قاؿ 

: مسعود  قاؿ 

 .من ال يعرؼ معركفا ، كال ينكر منكرا : ال تقـو الساعة إال على شرار الناس  

 . يتهارجوف كما يتهارج البهائم يف الطريق ، ٘تر ا١ترأة بالرجل يف الطريق ، فيقضي حاجتو منها 

 . مث يرجع إىل أصحابو ، فيضحك إليهم كيضحكوف إليو ، كرجراجة ا١تاء ا٠تبيث الذم ال يطعم

 

[  : 38492 ]قاؿ ابن أيب شيبة  -5

ةى ، قىاؿى  ثػىنىا حيسىٍُتي ٍبني عىًلي  ، عىٍن زىاًئدى ثػىنىا أىبيو حىًصُتو األىسىًدمُّب ، عىٍن عىاًمرو ، عىٍن ثىاًبًت ٍبًن قيٍطبىةى ، عىٍن عىٍبًد :  حىدَّ حدَّ

:  اهلًل ، قىاؿى 

ٍبلي اهلًل الًَّذم أىمىرى ًبًو  ًذًه الطَّاعىةى كىاٞتٍىمىاعىةى ، فىًإنَّوي حى  .اٍلزىميوا ىى

بُّبوفى يف اٍلفيٍرقىًة  يػٍره ٦تَّا ٖتًي  . كىأىفَّ مىا تىٍكرىىيوفى يف اٞتٍىمىاعىًة خى
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ٍيئنا قىطُّب ًإالَّ جىعىلى لىوي ميٍنتػىهنى  .  ًإفَّ اللَّوى ملٍى ٮتىٍليٍق شى

ا الدِّينى قىٍد متىَّ ، كىًإنَّوي صىائًره ًإىلى نػيٍقصىافو ، كىًإفَّ أىمىارىةى ذىًلكى    :  كىًإفَّ ىىذى

ـي ، كىيػيٍ خىذى اٍلمىاؿي ًبغىٍَتً حىقًِّو ، كىتيٍسفىكى الدِّمىاءي كىيىٍشتىًكي ذيك اٍلقىرىابىًة قػىرىابػىتىوي الى يػىعيودي عىلىٍيًو ًبشىٍيءو ،  ا  أىٍف تػىنػٍقىًطعى األىٍرحى

 .كىيىطيوؼي السَّاًئلي بػىٍُتى ٚتييعىتػىٍُتً الى ييوضىعي يف يىًدًه شىٍيءه 

ا النَّاسي كىذىًلكى إٍذ  نىمى نىمىا ىيٍم كىذىًلكى إٍذ خىارىًت األىٍرضي خيوىارى اٍلبػىقىرىًة ٭تىًٍسبي كيلُّب أينىاسو ، أىنػَّهىا خىارىٍت ًمٍن ًقبىًلًهٍم ، فػىبػىيػٍ  فػىبػىيػٍ

ًبًدىىا ًمنى الذَّىىًب كىاٍلًفضًَّة ، الى يػىنػٍفىعي بػىٍعدي شىٍيءه ًمٍنوي ذىىىبه كىالى ًفضَّةه  . قىذىفىًت األىٍرضي بًأىٍفالىًذ كى

ك ،  ثابت بن قطبة ركل عنو الشع  كأبو إسحاؽ السبيعي كالشع  ال يركم إال عن ثقة ، كقد كثقو العجلي :أقٌه 

. كابن حباف ،  ابن سعد 

 

[ :  38346 ]قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف  -6

ثػىنىا أىبيو ميعىاًكيىةى ، عىًن األىٍعمىًش ، عىٍن زىٍيًد ٍبًن كىٍىبو ، عىٍن عىٍبًد اهلًل ، قىاؿى  :  حىدَّ

ًدينىًة اٍجتىمىعى النَّاسي إلىٍيًو ، فػىقىاليوا لىوي    .أىًقٍم الى ٗتىٍريٍج : لىمَّا بػىعىثى عيٍثمىافي إلىٍيًو يىٍأميريهي بًا٠ٍتيريكًج ًإىلى اٍلمى
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ٍنػىعيك ، الى يىًصلي إلىٍيك ًمٍنوي شىٍيءه تىٍكرىىيوي   . فػىنىٍحني ٪تى

ه ، الى أيًحبُّب أىٍف أىكيوفى أىنىا أىكَّؿى مىٍن فػىتىحىهىا :  فػىقىاؿى عىٍبدي اهلًل   .كىلىوي عىلىيَّ طىاعىةه ، ًإنػَّهىا سىتىكيوفي أيميوره كىًفنتى

. فػىرىدَّ النَّاسى كىخىرىجى إلىٍيوً :  قىاؿى 

 

[ :  38580  ]قاؿ ابن أيب شيبة  -7

ثػىنىا كىًكيعه ، قىاؿى  ثػىنىا األىٍعمىشي ، عىٍن أىيب كىاًئلو ، قىاؿى :  حىدَّ : قىاؿى عىٍبدي اهلًل : حدَّ

 . كىاهلًل ألىٍف أيزىاًكؿى جىبىالن رىاًسينا أىحىبُّب إِلىَّ ًمٍن أىٍف أيزىاًكؿى مىًلكنا مي ىجَّالن  

، كحقان إزالة  [أيزيل  ]يعٍت  [أزاكؿ  ]، كقولو   [من كره ا٠تركج يف الفتنة  ] أكرده ابن أيب شيبة ٖتت باب :أقٌه 

اٞتباؿ أىوف على ا١تسلم من إزالة ا١تلوؾ ١تا يف ذلك من سفك الدماء لذا اشًتطوا للخركج على اٟتاكم الكافر القدرة  
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 [ :  642  ]قاؿ سعيد بن منصور يف سننو  -8

: قاؿ عبد اهلل : نا جرير ، عن األعمش ، عن إبراىيم قاؿ 

  .ال يزاؿ الرجل يف فسحة  من دينو ما مل يسفك  دما حراما ، فإذا سفك دما حراما نزع منو اٟتياء 

 [: 28313 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ*

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاؿى  ، كىًكيعه  حىدَّ  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشي  حدَّ

ـً  ًمنى  كىفُّبوي  نىًقيىتٍ  مىا ًديًنوً  ًمنٍ  فيٍسحىةو  يف  الرَّجيلي  يػىزىاؿي  الى   هي  غىمىسى  فىًإذىا ، الدَّ يىاؤيهي  نيزًعى  حىرىاـو  دىـو  يف  يىدى . حى

 

 [: 8536 ]  ا١تستدرؾ يف اٟتاكم  قاؿ-9

ثػىنىا ، ًعيسىى ٍبني  عىًليُّب  حىدَّثىًٍت   ثػىنىا ، طىاًلبو  أىيب  ٍبني  ًإبٍػرىاًىيمي  حىدَّ ثػىنىا ، عىٍمروك أىيب  اٍبني  حىدَّ  عىنٍ  ، جىاًمعو  عىنٍ  ، سيٍفيىافي  حىدَّ

 : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، كىاًئلو  أىيب 

سى  ًإذىا  ثػيرى  كىًإذىا ، اٍلقىٍطري  حيًبسى  اٍلًميزىافي  ٓتًي ثػيرى  الزِّنىا كى ثػيرى  كىًإذىا ، الطَّاعيوفي  كىكىقىعى  اٍلقىٍتلي  كى ثػيرى  اٍلكىًذبي  كى . ا٢ٍتىرٍجي  كى
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  [ : 169 ]  القلوب اعتالؿ يف ا٠ترائطي  كقاؿ*

 عبد عن ، كائل أيب عن ، شداد ابن يعٍت ، جامع عن ، عيينة بن سفياف حدثنا : قاؿ الواسطي مطر بن بشر حدثنا

 :  قاؿ اهلل

 كثر كإذا ، الطاعوف كقع الزنا وهر كإذا - الناس تظامل إذا يعٍت : سفياف قاؿ -  القطر حبس ا١تكياؿ ٧تس إذا 

 .  ا٢ترج كثر الكذب

 

 [:  13 ]  الزىد يف عمراف بن ا١تعاىف ا ماـ  قاؿ-10

، عىنٍ   ، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  شىرًيكو ٍيلً  عىنٍ  يىزًيدى ، زًيىادو  ٍبنً  كيمى ٍعتي : قىاؿى  النَّخىًعيِّ :  يػىقيوؿي  مىٍسعيودو، اٍبنى  ٝتًى

ٍشتػىرىاهي  بًثىمىنو  يػيبىاعي  اٍلمىٍوتى  أىحىديكيمي  ًفيوً  كىجىدى  لىوٍ  زىمىافه  عىلىٍيكيمٍ  سىيىٍأيت  ًإنَّوي    الرَّجيلي  ًفيوً  يػيٍغبىطي  زىمىافه  عىلىٍيكيمٍ  سىيىٍأيت  كىًإنَّوي   ،الى

ثٍػرىةً  اٍليػىٍوـى  ًفيوً  يػيٍغبىطي  كىمىا  ،اٟتٍىاؿً  ًٓتًفَّةً  .  كىاٍلوىلىدً  اٍلمىاؿً  ًبكى

 .  كميل بن زياد قد ٭تتمل يف مثل ىذا ا٠ترب :أقٌه 
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 [: 14 ] قاؿ ا ماـ ا١تعاىف بن عمراف يف كتاب الزىد  -11

، عىٍن أىيب الزٍَّعرىاءً  ثػىنىا سيٍفيىافي، عىٍن سىلىمىةى ٍبًن كيهىٍيلو :   ، قىاؿى  ، عىًن اٍبًن مىٍسعيودو   حىدَّ

الًوً  ا يػيٍغبىطي اٍليػىٍوـى بًاٍلمىاًؿ كىاٍلوىلىدً ، يىٍأيت زىمىافه يػيٍغبىطي ًفيًو الرَّجيلي ًٓتًفًَّة حى  .كىمى

يػٍره : فىًقيلى لىوي   اًؿ يػىٍومىًئذو خى ؟  فىأىمُّب اٍلمى

حه صىاًلحه ،  فػىرىسه صىاًلحه  : قىاؿى   .يػىزيكؿي عىلىٍيًو اٍلعىٍبدي أىيٍػنىمىا كىافى ،  كىًسالى

ىو عبد اهلل بن ىاينء الكندم كثقو ابن سعد كالعجلي كعامة ركايتو عن ابن مسعود كمل يرك :  أبو الزعراء ىنا :أقٌه 

 كاستنكر عليو ا ماـ البخارم خربان ،  عنو إال سلمة كىو ابن أختو 

 كقد ٭تتمل مثل ىذا كاهلل أعلم  ما مل يأت ٔتا يستنكر أك ٮتالف من ىو أكثق منو لذا قبلنا بعض أخباره كأثبتناىا 

 .كاهلل ا١توفق للصواب 
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 [:14230 ] تفسَته يف جرير ابن  قاؿ-12

ثػىنىا : قىاؿى  مىٍسريكؽو  عىنٍ  الضُّبحىى ، أىيب  عىنٍ  سيلىٍيمىافى ، عىنٍ  شيٍعبىةى ، عىنٍ  عىًدم  ، أىيب  اٍبني  ثنا: قىاؿى  بىشَّارو  اٍبني  حىدَّ

ا نػىٍفسنا يػىنػٍفىعي  الى  رىبِّكى  آيىاتً  بػىٍعضي  يىٍأيت  يػىٍوـى }: اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى    ،اٍلقىمىرً  مىعى  مىٍغرهًًبىا ًمنٍ  الشٍَّمسً  طيليوعي :  قىاؿى {ًإٯتىانػيهى

أىنػَّهيمىا  .مىٍقريكنىافً  بىًعَتىافً  كى

 من : عقدية فائدة] :ىذه فائدة عقدية عزيزة ك١تزيد فائدة حوؿ ىذا األثر انظر  ا١تقاؿ ا١توسـو بػ  :قاه عبذ اهلل اىخَيَي 

 [ ALTAMEME1.BLOGSPOT.COM:] يف مدكنيت [ ا١تغرب من ( كالقمر ) الشمس خركج الساعة عالمات

 

 :  [ 450 / 18 ] قاؿ ابن جرير يف تفسَته -13

ثىًٍت أىبيو السَّاًئًب، قىاؿى  ، قىاؿى :  حىدَّ ، عىٍن مىٍسريكؽو : ثنا أىبيو ميعىاًكيىةى، عىًن اأٍلىٍعمىًش، عىٍن ميٍسًلمو

ـي ،   الدُّبخىافي : ٜتىٍسه قىٍد مىضىٍُتى   :  قىاؿى عىٍبدي اللَّوً   . كىالرُّبكـي ،  كىاٍلقىمىري ،  كىاٍلبىٍطشىةي ،  كىاللِّزىا
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 [: 38438 ] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -14

ثػىنىا  ةى  أىيب  عىنٍ  ًسَتًينى  اٍبن عىنً  ، عىٍوؼو  عىنٍ  ، أيسىامىةى  أىبيو حىدَّ  : قىاؿى  ، أىبًيوً  عىنٍ  ، اهللً  عىٍبدً  ٍبنً  عيبػىٍيدى

 ، كىمىٍأجيوجى  يىٍأجيوجى  كىخيريكجي  األىٍرضً  كىدىابَّةي  كىالدَّجَّاؿي  مىٍغرهًًبىا ًمنٍ  الشٍَّمسً  طيليوعي  : أىٍربىعه  ًإالَّ  مىضىى فػىقىدٍ  اآليىاتً  ًمنى  ذيًكرى  مىا 

 بػىٍعضي  يىٍأيت  يػىٍوـى } : كجل عز اهللً  قػىٍوؿً  ًإىلى  تىٍسمىعٍ  أىملىٍ  ، مىٍغرهًًبىا ًمنٍ  الشٍَّمسً  طيليوعي  األىٍعمىاؿي  هًبىا ٗتيٍتىتمي  الَّيًت  كىاآليىةي  : قىاؿى 

ا نػىٍفسنا يػىنػٍفىعي  الى  رىبِّكى  آيىاتً  .  اآليىةى  {قػىٍبلي  ًمنٍ  آمىنىتٍ  تىكينٍ  ملىٍ  إٯتىانػيهى

 

  [ : 38671] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -15

ثػىنىا   : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، ًىالىؿو  ٍبنً  األىٍسوىدً  عىنً  ، شىدَّادو  ٍبنً  جىاًمعً  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

ا أىٍربىًعُتى  األىٍرضً  يف  فػىيىٍمكيثي  الدَّجَّاؿي  ٮتىٍريجي   ا يػىبػٍلي ي  صىبىاحن ا اٍليػىٍوـي  مىنػٍهىلو  كيلَّ  ًمنػٍهى  كىالشٍَّهرً  كىاٞتٍيميعىةي  ، كىاٞتٍيميعىةً  ًمنػٍهى

 . كىالسَّنىةً  كىالشٍَّهري 

  .ًومىاءه  كىأىنٍػتيمٍ  رًكىاءه  كىىيمٍ  ، ًجيىاعه  كىأىنٍػتيمٍ  ًشبىاعه  كىىيمٍ  ، رًيحو  يف  كىأىنٍػتيمٍ  ًضحو  يف  كىقػىٍوـه  أىنٍػتيمٍ  كىٍيفى  : قىاؿى  مثيَّ  
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 :  [ 664 ]الزىد  يف ىناد  قاؿ-16

ثػىنىا  ، أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافى، عىنٍ  قىًبيصىةي، حىدَّ :  قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  شيرىٍحًبيلى، ٍبنً  ا٢ٍتيزىٍيلً  عىنً  قػىٍيسو

نٍػيىا  أىضىرَّ  اآٍلًخرىةى  أىرىادى  مىنٍ   نٍػيىا أىرىادى  كىمىنٍ  ،بًالدُّب  .لًٍلبىاًقي بًاٍلفىاين  فىأىًضرُّبكا  قػىٍوـً  يىا ،بًاآٍلًخرىًة  أىضىرَّ  الدُّب

  .سي َّاليوي  قىًليله   ،ميٍعطيوهي  كىًثَته   ،خيطىبىاؤيهي  قىًليله  ،عيلىمىاؤيهي  كىًثَته  زىمىافو  يف  ًإنَّكيمٍ  

  .قىًصَتىةه  ًفيوً  كىا٠ٍتيٍطبىةي   ،طىوًيلىةه  ًفيوً  الصَّلىوىاتي  

ةي  ،ميٍعطيوهي  قىًليله  ،سيٌ اليوي  كىًثَته   ،عيلىمىاؤيهي  قىًليله   ،خيطىبىاؤيهي  كىًثَته  زىمىاننا كىرىاًئكيمٍ  ًمنٍ  كىًإفَّ    ًفيوً  كىا٠ٍتيٍطبىةي   ،قىًصَتىةه  ًفيوً  الصَّالى

ةى  فىأىًطيليوا،  طىوًيلىةه   .ًسٍحرنا  اٍلبػىيىافً  ًمنى  ًإفَّ  ،ا٠ٍتيطىبى  كىأىٍقًصريكا ،الصَّالى

 

  :  اهلل عبد قاؿ :  قاؿ كائل أيب عن األعمش عن معاكية أبو حدثنا [ : 34576 ]  ابن أيب شيبة   قاؿ-17

 . كدره كبقي صفوه شرب بثغب إال الدنيا من غرب ما شبهت ما

 . منو فشفاه رجال أيت شيء صدره يف حاؾ كإذا اهلل اتقى ما ٓتَت أحدكم يزاؿ كال

  . ٕتدكه ال أف ألكشك اهلل أمي ك



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

77 
 

 . بو مسعود ابن عن  كائل أيب عن منصور عن جرير  طريق من [  2964 : ] الصحيح يف البخارم ا ماـ ركاه*

 كىاًئلو ، أىيب  عىنٍ  عىاًصمه ، أنا: قىاؿى  ٛتىَّاده ، نا: قىاؿى  ًإٍٝتىاًعيلى ، ٍبني  ميوسىى نا  [:  129]  الزىد يف داكد أبو كقاؿ* 

:  قىاؿى  مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً 

.  كىدىريهي  كىبىًقيى  صىٍفويهي  شيًربى  الثػٍَّغبً  ًمٍثلي  ًمنػٍهىا بىًقيى  مىا كىمىثىلي   ،قىًليلو  ًمنٍ  قىًليله  ًمنػٍهىا بىًقيى  كىمىا  ،قىًليالن  كيلَّهىا جىعىلى  اللَّوى  ًإفَّ  

. الدُّبٍعميوصي  ًبوً  مىرَّ  ًإذىا الصَّايف  الرًَّقيقي  اٍلمىاءي  ًفيوً  يىكيوفي  اٍلغىًديري : قىاؿى  الثػٍَّغبي ؟ كىمىا: لًعىاًصمو  فػىقيٍلتي 

 

 [:  9067] قاؿ الطرباين يف الكبَت – 18

ثػىنىا  :  قىاؿى  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  كيهىٍيلو ، ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  شيٍعبىةي ، أىنىا مىٍرزيكؽو ، ٍبني  عىٍمريك ثنا اٍلقىاًضي ، ييوسيفي  حىدَّ

  .ا٢ٍتىرٍجي  السَّاعىةً  يىدىمً  بػىٍُتى  ًإفَّ  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى 

 . اٍلقىٍتلي : ا٢ٍتىرٍجي : اأٍلىٍحوىًص  أىبيو قىاؿى  
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 [:  135 ]  الزىد يف داكد أبو  قاؿ-19

: قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  شيٍعبىةي ، نا: قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى ، ٍبني  ميٍسًلمي  نا 

ءي  اٍشتىدَّ  ًإذىا  .  أيٍسوىةه  بًالنَّاسي  ِل :  أىحىديكيمٍ  يػىقيولىنَّ  فىالى  اٍلبىالى

 [: 8640] كقاؿ الطرباين يف الكبَت *

ثػىنىا   يَّافى  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ ، ٍبني  عىٍمريك ثنا اٍلمىاًزينُّب، حى ، أىيب  عىنٍ  شيٍعبىةي، أىنىا مىٍرزيكؽو ٍعتي : قىاؿى  ًإٍسحىاؽى  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص، أىبىا ٝتًى

  .بًالشَّرِّ  ِل  أيٍسوىةى  الى   : فػىقيلٍ ،  الشَّرِّ  يف  النَّاسي  كىقىعى  ًإذىا: قىاؿى  اهلًل، عىٍبدً 

 

 [:  8765]قاؿ الطرباين يف الكبَت - 20

ثػىنىا  ، حىٍفصو  ٍبني  عيمىري  حىدَّ ، ٍبني  عىاًصمي  ثنا السَّديكًسيُّب ، ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  اٍلمىٍسعيوًدمُّب، ثنا عىًلي   ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  كيهىٍيلو

، :  اهللً  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  يىزًيدى

مَّعىةي  كىمىا:  قىاليوا ، ًإمَّعىةن  أىحىديكيمٍ  يىكيوفي  الى   ،اٍىتىدىٍيتي  اٍىتىدىكيا ًإفً  النَّاسً  مىعى  أىنىا ًإ٪تَّىا : يػىقيوؿي :  قىاؿى  ؟الرٍَّٛتىًن  عىٍبدً  أىبىا يىا اٍ ً

 .يىٍكفيرى  الى  أىفٍ  النَّاسي  كىفىرى  ًإفٍ  عىلىى نػىٍفسىوي  أىحىديكيمٍ  لىيػيوىطِّني  أىالى  ،ضىلىٍلتي  ضىلُّبوا كىًإفٍ 
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 [:  1015] قاؿ ا١تركزم يف تعظيم قدر الصالة -21

ثػىنىا  ، حىدَّ : قىاؿى  اأٍلىٍسوىًد ، عىنً  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ييونيسى ، ٍبني  ًعيسىى أىٍخبػىرىنىا: قىاؿى  ًإٍسحىاؽي

ء أىصىلَّى:  فػىقىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىلىى  ،كىعىٍلقىمىةي  أىنىا دىخىٍلتي    .الى : قػيٍلنىا  ؟ ىى يالى

 .ًإقىامىةو  كىالى  أىذىافو  ًبغىٍَتً  بًنىا فىصىلَّى فىصىلُّبوا قيوميوا:  قىاؿى  

ا: قىاؿى  صىلَّى فػىلىمَّا   .فػىعىلى  اللَّوً  رىسيوؿى  رىأىٍيتي  ىىكىذى

ًيتيوفى  أيمىرىاءي  عىلىٍيكيمٍ  سىتىكيوفي  ًإنػَّهىا : قىاؿى  مثيَّ   ةى  ٯتي ٍوتىى شىرىؽً  ًإىلى  ٮتىٍنػيقيونػىهىا الصَّالى ةى  فػىٍلييصىلِّ  ًمٍنكيمٍ  ذىًلكى  أىٍدرىؾى  فىمىنٍ  اٍلمى  الصَّالى

تىوي  كى٬تىٍعىلٍ  ًلوىٍقًتهىا  .سيٍبحىةن  مىعىهيمٍ  صىالى

ثػىنىا [:  9495] كقاؿ الطرباين يف الكبَت * ةي ، ثنا عىٍمروك ، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب ، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  عىنٍ  زىاًئدى

:  قىاؿى  اهلًل ، عىٍبدً  عىنٍ  شىًقيقو ، عىنٍ  عىاًصمو ،

ًيتيوفى  أىًئمَّةه  عىلىٍيكيمٍ  سىتىكيوفي  ًإنػَّهىا ةى  ٯتي ا ًمٍنكيمٍ  ذىًلكى  أىٍدرىؾى  فىمىنٍ   ،الصَّالى ا فػىٍلييصىلِّهى تىوي  كىٍليىٍجعىلٍ   ،ًلوىٍقًتهى   .سيٍبحىةن  مىعىهيمٍ  صىالى

 .كلو عن ابن مسعود طرؽ ،  ركاه ابن أيب شيبة من طريق ابن فضيل عن األعمش بسياؽ أطوؿ من ىذا :أقٌه 
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 [:  9749] قاؿ الطرباين يف الكبَت -22

ثػىنىا   :اهلًل  عىٍبدً  عىنٍ  الزٍَّعرىاًء ، أىيب  عىنٍ  كيهىٍيلو ، ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  سيٍفيىافي ، ثنا نػيعىٍيمو ، أىبيو ثنا اٍلعىزًيًز ، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

 .صىاًحًبوً  مىكىافى  لىٍيتىًٍت  يىا: فػىيػىقيوؿي  اٍلقىبػٍرى  الرَّجيلي  يىٍأيت  زىمىافه  النَّاسً  عىلىى يىٍأيت :  قىاؿى  

ءً  ًمنى  يػىرىاهي  ٦تَّا كىلىًكنٍ  اهللً  لًقىاءً  حيبُّب  ًبوً  مىا   .اٍلبىالى

 ركاه اٟتاكم يف ا١تستدرؾ  كنعيم يف الفنت من طريق األعمش عن إبراىيم عن عبد اهلل  ، كىذا ا٠ترب كالشرح :أقٌه 

للخرب ا١ترفوع  

 

 [: 36984  ]ا١تصنف  يف شيبة أيب ابن  قاؿ-23

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، مىٍعًقلو  ٍبنً  شىدَّادً  عىنٍ  ، ريفػىٍيعو  ٍبنً  اٍلعىزًيزً  عىٍبدً  عىنٍ  ، األىٍحوىًص ً  أىبيو حىدَّ

 . الصَّالىةى  ًمٍنوي  تػىٍفًقديكفى  مىا كىآًخري  ، األىمىانىةى  ًديًنكيمى  ًمنٍ  تػىٍفًقديكفى  مىا أىكَّؿي  
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 [:  9754] كقاؿ الطرباين يف الكبَت *

ثػىنىا   اهلًل ، عىٍبدً  عىنٍ  الزٍَّعرىاًء ، أىيب  عىنٍ  كيهىٍيلو ، ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  شيٍعبىةي ، أنا مىٍرزيكؽه ، ٍبني  عىٍمريك ثنا اٍلقىاًضي ، ييوسيفي  حىدَّ

ةي  ًديًنكيمي  ًمنٍ  تػىٍفًقديكفى  مىا كىآًخري   ،اأٍلىمىانىةي  ًديًنكيمي  ًمنٍ  تػىٍفًقديكفى  مىا أىكَّؿي  : قىاؿى  . الصَّالى

 استدؿ ا ماـ أٛتد با١ترفوع من ىذا ا٠ترب على كفر تارؾ الصالة إذ أف ما ذىب آخره مل يبق منو شيء  :أقٌه 

 

 [:  4540] قاؿ مسدد كما يف ا١تطالب العالية -24

:  قىاؿى  عىٍنو اهلل رىًضيى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  الزٍَّعرىاًء ، أىيب  عىنٍ  سىلىمىةى ، عىنٍ  شيٍعبىةى ، عىنٍ  ٭تىٍِتى ، حدثٍت 

ٍيئىةً  الصُّبوري     .فيو ينفخ اٍلقىٍرفً  كىهى
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 [: 885 ] الزىد يف أٛتد ا ماـ قاؿ  -25

  :قىاؿى  األىٍزمىعً  ٍبنً  اٟتٍىاًرثً  عىنً  ، عىٍمروك عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  معاكية أبو 

يػٍره  أىٍمسً  : اللَّوً  عىٍبدً  قػىٍوؿً  ًمنٍ  يػىٍعجىبي  شيٍعبىةى  ٍبني  اٍلميًغَتىةي  قىاؿى   يػٍره  كىاٍليػىٍوـي  ، اٍليػىٍوـً  ًمنى  خى يػٍره  كىغىده  ، غىدو  ًمنٍ  خى  بػىٍعدً  ًمنٍ  خى

 . اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـً  ًإىلى  كىكىذىًلكى  ، اٍلغىدً 

ـى  كى٨تىٍني   ـى  ًمنَّا أىٍخصىبي  اٍلعىا   .أىكَّؿً  عىا

نٍػيىا اٍعتىبػىرى  اٍلميًغَتىةى  كىًإفَّ  ، بًاآلًخرىةً  اٍعتىبػىرى  اللَّوً  عىٍبدى  ًإفَّ  ، ًمٍنوي  أىٍعلىمي  اللَّوً  عىٍبدي  : مىٍسريكؽه  فػىقىاؿى  ، ًلمىٍسريكؽو  فىذيًكرىت   .بًالدُّب
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 : يف اىسنت ًاىخَسل هبا ًحزك اىبذع ًاحملذثاث  :   باب -5

 [ :  876 ]قاؿ ا ماـ أٛتد يف الزىد  -1

ثػىنىا األىٍعمىشي ، عىٍن مىاًلًك ٍبًن اٟتٍىاًرًث ، كىعىٍن ًعمىارىةى ، ًكالى٫تيىا ، عىٍن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن يىزًيدى قىاؿى  ثػىنىا أىبيو ميعىاًكيىةى ، حىدَّ  حىدَّ

: قىاؿى عىٍبدي اللًَّو : 

يػٍره ًمنى ااًلٍجًتهىاًد يف اٍلًبٍدعىةً   . ااًلٍقًتصىادي يف السُّبنًَّة خى

.   أثر منهجي عظيم بإسناد كالطود ثبوتان :أقوؿ 

 

 [ : 309 ]قاؿ ككيع يف الزىد  -2

: قاؿ عبد اهلل :  حدثنا األعمش ، عن حبيب بن أيب ثابت ، عن أيب عبد الرٛتن السلمي قاؿ 

 . اتًَّبعيوا كىالى تػىٍبتىًدعيوا فػىقىٍد كيًفيتيٍم ، كيلُّب ًبٍدعىةو ضىالىلىةه  

 [ 902]كمن طريق ككيع ركاه ا ماـ أٛتد يف الزىد *



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

84 
 

.  قد تكلم عامة النقاد يف ٝتاع السلمي من عبد اهلل كأثبتو ا ماـ البخارم  :أقٌه 

  :كلكن

: قاؿ عبد اهلل : ثنا جرير عن العالء عن ٛتاد عن إبراىيم قاؿ  : [ 54 ]قاؿ أبو خيثمة يف كتاب العلم  *

. اتًَّبعيوا كىالى تػىٍبتىًدعيوا فػىقىٍد كيًفيتيٍم ، كيلُّب ًبٍدعىةو ضىالىلىةه  

البصرم ، حدثنا - موىل بٍت ىاشم - حدثنا الفضل بن موسى   [ :383  ]كقاؿ ا٠ترائطي يف مكاـر األخالؽ  *

: قاؿ عبد اهلل بن مسعود : عبد الرٛتن بن مهدم ، حدثنا سفياف الثورم ، عن ٛتاد ، عن إبراىيم ، قاؿ 

 .ال تستشرفوا البلية ؛ فإهنا مولعة ٔتن تشرؼ ٢تا ، إف البالء مولع بالكلم  

  فاتًَّبعيوا كىالى تػىٍبتىًدعيوا فػىقىٍد كيًفيتيٍم 

 [ :  37 ]قاؿ ابن ا١تبارؾ يف الزىد  -3

:  أنا سفياف عن سليماف عن أيب الضحى عن مسركؽ عن ابن مسعود قاؿ 

. إال أبدلكم اهلل أشد هبا عليكم منها،  ال تًتكوف خصلة ٦تا ت موف بو   
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 [ :  5413 ]قاؿ النسائي يف الكربل  -4

ثػىنىا سيٍفيىافي عىٍن اأٍلىٍعمىًش عىٍن عيمىارىةى ٍبًن عيمىٍَتو عىٍن حيرىٍيًث  ثػىنىا اٍلًفٍريىايبُّب قىاؿى حىدَّ  أىٍخبػىرىين ٤تيىمَّدي ٍبني عىًليِّ ٍبًن مىٍيميوفو قىاؿى حىدَّ

  :  ٍبًن ويهىٍَتو عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن مىٍسعيودو قىاؿى 

نىا ًحُته كىلىٍسنىا نػىٍقًضي كىلىٍسنىا ىينىاًلكى كىًإفَّ اللَّوى عىزَّ كىجىلَّ قىدَّرى أىٍف بػىلىٍغنىا مىا تػىرىٍكفى فىمىٍن عىرىضى لىوي قىضىاءه بػىٍعدى اٍليػىٍوـً   أىتىى عىلىيػٍ

 .فػىٍليػىٍقًض ًفيًو ٔتىا يف ًكتىاًب اللًَّو 

فىًإٍف جىاءى أىٍمره لىٍيسى يف ًكتىاًب اللًَّو فػىٍليػىٍقًض ٔتىا قىضىى ًبًو نىًبيُّبوي فىًإٍف جىاءى أىٍمره لىٍيسى يف ًكتىاًب اللًَّو كىملٍى يػىٍقًض ًبًو نىًبيُّبوي صىلَّى اللَّوي 

ه ، عىلىٍيًو كىسىلَّمى فػىٍليػىٍقًض ٔتىا قىضىى ًبًو الصَّاًٟتيوفى  ـى بػىُتِّ ؿى بػىُتِّه كىاٟتٍىرىا كىالى يػىقيوؿي أىحىديكيٍم ًإينِّ أىخىاؼي كىًإينِّ أىخىاؼي فىًإفَّ اٟتٍىالى

 . كىبػىٍُتى ذىًلكى أيميوره ميٍشتىًبهىةه فىدىٍع مىا يىرًيبيكى ًإىلى مىا الى يىرًيبيكى 

 [   8920 ]كركاه الطرباين يف الكبَت *  

ز لو االجتهاد حىت ينظر يف ، - رضي اهلل عنهم – يعٍت بو الصحابة   [قضى بو الصاٟتوف  ] قولو :أقٌه  فلم ٬تي

 .  كىذا ىو الواجب ٕتاه ا١تفيت أف يعرؼ أقاكيل الصحابة كالتابعُت يف الباب أقاكيل الصحابة كأقضيتهم
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 [ :  8589  ]قاؿ الطرباين يف الكبَت  -5

:  حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفياف عن أيب إسحاؽ عن سعيد بن كىب عن عبد اهلل 

 .ال يزاؿ الناس ٓتَت ما أتاىم العلم من أصحاب ٤تمد صلى اهلل عليو ك سلم كمن أكابرىم  

. فإذا جاء العلم من قبل أصاغرىم فذاؾ حُت ىلكوا

 . صحيح كقد تابع سفياف عليو شعبة :أقٌه 

 . كالصغَت الذم يركم عن الصحابة كىم األكابر فهو كبَت 

  .   كإذا رأيت الرجل يكثر النقل عن الصحابة كالسلف األكائل  ك٭تث على علمهم ككتبهم فارجو خَته 

 

 [:  498 ] الزىد يف ىناد  قاؿ-6

ثػىنىا  ؿو  ٍبنً  اأٍلىٍسوىدً  عىنً  ، شىدَّادو  ٍبنً  جىاًمعً  عىنٍ  ، اأٍلىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ :  اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى  ًىالى

ـً  كىأىٍحسىنى  ، ٤تيىمَّدو  ىىٍدمى  ا٢ٍتىٍدمً  أىٍحسىنى  ًإفَّ  ـي  اٍلكىالى ثيوفى  كىًإنَّكيمٍ  ، اللَّوً  كىالى  . لىكيمٍ  كى٭تيىدَّثي  سىتيحىدِّ

ثىةو  كىكيلُّب   لىةه  ًبٍدعىةو  كىكيلُّب  ، ًبٍدعىةه  ٤تيٍدى   . ضىالى
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 [:  130]  الزىد يف داكد أبو  قاؿ-7

: قىاؿى  شىًقيقو ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  أىيب ، نا: قىاؿى  ميعىاًكيىةى ، أىيب  ٍبني  ًإبٍػرىاًىيمي  نا  

اًدًىمٍ  ًمنى  بػىلى ى  أينىاسنا أىفَّ  اللَّوً  عىٍبدى  بػىلى ى    نيكىلِّمي  كىالى : قىاليوا  ،ًفيهىا يىكيونيوفى  قػىرىاًميصى  فىحىفىريكا اٍٞتًبىانىةً  ًإىلى  خىرىجيوا أىفٍ  اٍجًتهى

  .٩تيىاًلطيهيمٍ  كىالى   ،النَّاسى 

  ؟ٖتىًٍتوً  ًمنٍ  أىحىديىيمٍ  يىٍأكيلي  ،اٍلقىرىاًميصى  ىىًذهً  اٗتَّىذيكا أىقػٍوىاـو  بىاؿي  مىا: اللَّوً  عىٍبدي  فػىقىاؿى  

ٍلتيمٍ  نػىٍعلىمي  مىا اللَّوً  ًمنى  تػىٍعلىميوفى  لىوٍ  كىاللَّوً   تَّكى  . الى

   .سنة صاحب صدكؽ:  زرعة أبو قاؿ : إبراىيم بن أيب معاكية :أقٌه 

  [ :   5408] قاؿ عبد الرزاؽ يف مصنفو -8

نىةى ، اٍبنً  عىنً  : قىاؿى  حىازًـو  أىيب  ٍبنً  قػىٍيسً  عىنٍ  بػىيىافو ، عىنٍ  عييػىيػٍ

ا: قيوليوا:  لًلنَّاسً  كىيػىقيوؿي  بًاللٍَّيلً  ٬تىًٍلسي  قىاصٌّق  مىٍسعيودو  اًلٍبنً  ذيًكرى   ا:  قيوليوا  ،كىذى  .كىذى

 . فىأىٍخبػىريكهي  ،فىأىٍخربيكين  رىأىيٍػتيميوهي  ًإذىا : فػىقىاؿى  
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 . مىٍسعيودو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  فىأىنىا يػىٍعرًٍفًٍت  ملىٍ  كىمىنٍ   ،عىرىفىًٍت  فػىقىدٍ  عىرىفىًٍت  مىنٍ  :  فػىقىاؿى   ،ميتػىقًَّنعنا اللَّوً  عىٍبدي  فىجىاءى :  قىاؿى  

ىٍىدىل أىنَّكيمٍ  تػىٍعلىميوفى   اًبوً  ٤تيىمَّدو  ًمنٍ  ألى نىبً  لىميتػىعىلِّقيوفى  كىًإنَّكيمٍ   ،كىأىٍصحى لىةو  ًبذى   .ضىالى

  [ : 210] قاؿ الدارمي يف مسنده *

ٍعتي : قىاؿى  ٭تىٍِتى ، ٍبني  عىٍمريك أىنبىأىنىا اٍلميبىارىًؾ ، ٍبني  اٟتٍىكىمي  أىٍخبػىرىنىا : قىاؿى  أىبًيوً  عىنٍ  ٭تيىدِّثي ، أىيب، ٝتًى

ةً  قػىٍبلى   ،عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  بىابً  عىلىى ٧تىًٍلسي  كينَّا  اةً  صىالى نىا  ،خىرىجى  فىًإذىا  ،اٍلغىدى يػٍ  .اٍلمىٍسًجدً  ًإىلى  مىعىوي  مىشى

. بػىٍعدي  ،الى  : قػيٍلنىا؟  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  أىبيو إًلىٍيكيمٍ  أىخىرىجى :  فػىقىاؿى  عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  اأٍلىٍشعىرًمُّب  ميوسىى أىبيو فىجىاءىنىا 

يعنا إًلىٍيوً  قيٍمنىا  ،خىرىجى  فػىلىمَّا  ،خىرىجى  حىىتَّ  مىعىنىا فىجىلىسى    .ٚتًى

ٍرتيوي  أىٍمرنا آنًفنا اٍلمىٍسًجدً  يف  رىأىٍيتي  ًإينِّ   ،الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  أىبىا يىا:  ميوسىى أىبيو لىوي  فػىقىاؿى   يػٍرنا ًإالَّ  - لًلَّوً  كىاٟتٍىٍمدي  - أىرى  كىملىٍ  أىٍنكى .  خى

  ؟ىيوى  فىمىا:  قىاؿى  

تػىرىاهي  ًعٍشتى  ًإفٍ :  فػىقىاؿى   ةى  يػىٍنتىًظريكفى  جيليوسنا ًحلىقنا قػىٍومنا اٍلمىٍسًجدً  يف  رىأىٍيتي :  قىاؿى   ،فىسى  .رىجيله  حىٍلقىةو  كيلِّ  يف  الصَّالى
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بػِّريكا:  فػىيػىقيوؿي  ،حصنا  أىٍيًديًهمٍ  كىيف   بػِّريكفى  ،ًمائىةن  كى  سىبِّحيوا:  كىيػىقيوؿي  ،ًمائىةن  فػىيػيهىلِّليوفى  ،ًمائىةن  ىىلِّليوا:  فػىيػىقيوؿي  ،ًمائىةن  فػىييكى

 .ًمائىةن  فػىييسىبِّحيوفى   ،ًمائىةن 

ٍيئنا ٢تىيمٍ  قػيٍلتي  مىا:  قىاؿى   ؟٢تىيمٍ  قػيٍلتى  فىمىاذىا:  قىاؿى   . أىٍمرًؾى  اٍنتظارى  -أىًك -  رىٍأًيكى  اٍنًتظىارى  شى

نىا مىضىى مثيَّ   ،حىسىنىاهًتًمٍ  ًمنٍ  يىًضيعى  الى  أىفٍ  ٢تىيمٍ  كىضىًمٍنتى   ،سىيِّئىاهًتًمٍ  يػىعيدُّبكا أىفٍ  أىمىٍرتػىهيمٍ  أىفىالى  :  قىاؿى    أىتىى حىىتَّ  مىعىوي  كىمىضىيػٍ

ٍلقىةن  ا مىا : فػىقىاؿى   ،عىلىٍيًهمٍ  فػىوىقىفى   ،اٍٟتًلىقً  تًٍلكى  ًمنٍ  حى  ؟ تىٍصنػىعيوفى  أىرىاكيمٍ  الًَّذم ىىذى

. كىالتٍَّسًبيحى  كىالتػٍَّهًليلى  التٍَّكًبَتى  ًبوً  نػىعيدُّب  حصنا الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  أىبىا يىا: قىاليوا 

 ىىلىكىتىكيمٍ  أىٍسرىعى  مىا  ،٤تيىمَّدو  أيمَّةى  يىا كى٭ٍتىكيمٍ  شىٍيءه  حىسىنىاًتكيمٍ  ًمنٍ  يىًضيعى  الى  أىفٍ  ضىاًمنه  فىأىنىا  ،سىيِّئىاًتكيمٍ  فػىعيدُّبكا :  قىاؿى  

ءً  ابىةي  ىى يالى   .تيٍكسىرٍ  ملىٍ  كىآنًيىتيوي   ،تػىٍبلى  ملىٍ  ثًيىابيوي  كىىىًذهً   ،ميتػىوىاًفريكفى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى نىًبيِّكيمٍ  صىحى

لىةو  بىابً  ميٍفتىًتحيو أكٍ  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى ٤تيىمَّدو  ًملَّةً  ًمنٍ  أىٍىدىل ًىيى  ًملَّةو  لىعىلىى ًإنَّكيمٍ   ،بًيىًدهً  نػىٍفًسي كىالًَّذم   .ضىالى

. ا٠ٍتىيػٍرى  ًإالَّ  أىرىٍدنىا مىا ،الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  أىبىا يىا كىاللَّوً : قىاليوا 

  .ييًصيبىوي  لىنٍ  لًٍلخىٍَتً  ميرًيدو  ًمنٍ  كىكىمٍ  : قىاؿى  

ثػىنىا كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  ًإفَّ    . تػىرىاًقيػىهيمٍ  ٬تيىاًكزي  الى  اٍلقيٍرآفى  يػىٍقرىءيكفى  قػىٍومنا أىفَّ  حىدَّ
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. عىنػٍهيمٍ  تػىوىىلَّ  مثيَّ   ،ًمٍنكيمٍ  أىٍكثػىرىىيمٍ  لىعىلَّ  أىٍدرًم مىا اللَّوً  كىامٍيي  

 . ا٠ٍتىوىارًًج  مىعى  النػٍَّهرىكىافً  يػىٍوـى  ييطىاًعنيونىا اٍٟتًلىقً  أيكلىًئكى  عىامَّةى  رىأىيٍػنىا: سىلىمىةى  ٍبني  عىٍمريك فػىقىاؿى  

 [: 8628] كقاؿ الطرباين يف الكبَت *

ثػىنىا  : قىاؿى  الزٍَّعرىاًء ، أىيب  عىنٍ  كيهىٍيلو ، ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  سيٍفيىافي ، ثنا نػيعىٍيمو ، أىبيو ثنا اٍلعىزًيز ، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

ا سىبَّحى  مىنٍ :  يػىقيوليوفى  بًاٍلمىٍسًجدً  قػىٍومنا تػىرىٍكتي  ًإينِّ :  فػىقىاؿى   ،اهللً  عىٍبدً  ًإىلى  ٧تىىبىةى  ٍبني  اٍلميسىيِّبي  جىاءى   ا كىذى ا فػىلىوي  كىكىذى ا كىذى  ،كىكىذى

عىهيمٍ  فػىلىمَّا ،اٍلقىٍوـً  أىٍبصىارى  عىٍتِّ  اٍشغىلٍ  عىٍلقىمىةي  يىا:  قىاؿى   ،رىآىيمٍ  فػىلىمَّا عىٍلقىمىةي  يىا قيمٍ :  قىاؿى   .يػىقيوليوفى  كىمىا ٝتًى

نىبً  لىميتىمىسِّكيوفى   ًإنَّكيمٍ :  قىاؿى   لىةو  ًبذى ىٍىدىل ًإنَّكيمٍ  أىكى   ،ضىالى   .كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى ٤تيىمَّدو  أىٍصحىابً  ًمنٍ  ألى

 أبو الزعراء تقدـ الكالـ عليو كلعلو كىم يف الذم أخرب عبد اهلل باألمر كا١تشهور أنو أبو موسى األشعرم :أقٌه 

. رضي اهلل عنو 

 . اكتفينا منها ٔتا ذكرناه ىنا،  ك٢تذا ا٠ترب طرؽ أخرل ذكرىا الطرباين يف معجمو الكبَت كغَته 

 



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

91 
 

  [ : 8764 ]   الكبَت يف الطرباين  قاؿ-9

 عن األحوص أيب عن كهيل بن سلمة عن األعمش عن زائدة ثنا عمرك بن معاكية ثنا األزدم النضر بن ٤تمد حدثنا 

  :قاؿ اهلل عبد

 . كفر،  كفر كإف  ، آمن،   آمن فإف رجال دينو أحدكم يقلدف ال  

  .الفتنة عليو ي من ال اٟتي فإف،  با١تيت فاقتدكا مقتدين بد ال كنتم كإف 

  .مسلم صحيح يف ٥ترجة سلمة عن األعمش كركاية ، ثقة الطرباين شيخ األزدم النضر بن أٛتد بن ٤تمد  :أقٌه

 األعمش عن ، الفزارم إسحاؽ أبو نا : قاؿ ، األنطاكي صاحل أبو نا : قاؿ [ :  132 ] الزىد يف داكد قاؿ أبو *

 ، آخره إىل ي كؿ األمر إف : يقوؿ ، مسعود بن اهلل عبد ٝتعت : قاؿ ، األحوص أيب عن ، كهيل بن سلمة عن ،

 كإف ، آمن آمن إف رجال دينو منكم رجل يقلدف فال أال ، األعماؿ خوامت يف كإنكم ، خوا٘تو بو األعماؿ أملك كإف

  . الفتنة عليو ت من ال اٟتي فإف ، مات قد من فببعض فاعلُت البد كنتم فإف ، كفر كفر

 عبد عن ، األحوص أيب عن ، عمارة بن كشعبة ، شيباف كركاه ، الوليد بن كشجاع ، معاكية أبو ركاه : داكد أبو قاؿ

 . اهلل
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   يف فضو مخاب اهلل عشًجو ًاحلث عييو ًفضائو اىسٌر:باب  -6

  [ :  900 ] الزىد يف أٛتد  قاؿ-1

 قاؿ  اهلل عبد عن ، أبيو عن ، األسود بن الرٛتن عبد عن - عنًتة ابن يعٍت  - ىاركف حدثنا ، عبيد بن ٤تمد حدثنا

ا أىٍكًعيىةه  اٍلقيليوبى  ىىًذهً  ًإفَّ   : .  ًبغىٍَتًهً  تيٍشًغليوىىا كىالى  بًاٍلقيٍرآفً  فىاٍشًغليوىى

 

  [ : 3100 ] العالية ا١تطالب يف حجر ابن  قاؿ-2

ثنا : ميسىدَّده  قىاؿى     :اهلل عبد قاؿ : قاؿ مرة عن ، إسحاؽ أبو ثنا ، شيعبة عن ، ٭تِت حدَّ

 . كىاآلًخرًينى  األىكًَّلُتى  ًعٍلمى  ًفيوً  فىًإفَّ  ؛ اٍلقيٍرآفى  فػىٍلييثػىوِّرً  اٍلًعٍلمى  أىرىادى  مىنٍ  

   :  [ 774 ]الزىد  يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-3

ثػىنىا   : قاؿ اهلل عبد عن ، األحوص أيب عن ، ميسرة بن ا١تلك عبد عن ، شعبة أخربنا حىدَّ

ا ًإفَّ   . آًمنه  فػىهيوى  ًفيوً  دىخىلى  فىمىنٍ  اللَّوً  مىٍأديبىةي  اٍلقيٍرآفى  ىىذى
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 [ : 8646 ]  ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-4

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاؿى  ، كىًكيعه  حىدَّ   :قىاؿى  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، زًر   عىنٍ  ، عىاًصمو  عىنٍ  ، سيٍفيىافي  حدَّ

. اٍلميٍصحىًف  يف  ألنَّظىرى  أىًدٯتيوا 

 

  [  : 493 ] سننو يف منصور بن سعيد  قاؿ-5

  :اهلل عبد عن كائل أيب عن راشد أيب بن جامع عن سفياف ثنا

 . القرآف  : اهلل حبل : قاؿ { ٚتيعا اهلل ْتبل كاعتصموا } قولو يف 

ثػىنىا قىاؿى  :   [ 35 ]القرآف  فضائل يف عيبػىٍيدو  أىبيو  قاؿ* ، حىدَّ ، أىيب  عىنٍ  مىٍنصيورو، عىنٍ  جىرًيره :  قىاؿى  اللًَّو، عىٍبدً  عىنٍ  كىاًئلو

ا ًإفَّ    اللَّوً  ًبًكتىابً  فػىعىلىٍيكيمٍ  ،اللَّوً  سىًبيلً  عىنٍ  لًيىصيدُّبكا ؛اللَّوً  عىٍبدى  يىا ىىليمَّ :  يػىقيوليوفى   ،الشَّيىاًطُتى  ٖتىٍضيريهي   ،٤تيٍتىضىره  الصِّرىاطى  ىىذى

 . اللَّوً  حىبىلي  فىًإنَّوي 

يعنا اللَّوً  ًْتىٍبلً  كىاٍعتىًصميوا }: كىتػىعىاىلى  تػىبىارىؾى  اللَّوً  قػىٍوؿى  اللَّوً  حىبىلي  فىًإنَّوي : ًبقىٍولًوً  اللَّوً  عىٍبدي  أىرىادى : عيبػىٍيدو  أىبيو قىاؿى    { ٚتًى
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  [  : 6010 ] ا١تصنف يف الرزاؽ عبد  قاؿ-6

 :اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  يىزًيدى  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  كىغىٍَتًًه ، ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  الثػٍَّورًمِّ ، عىنً  

.  النَّارً  ًإىلى  سىاقىوي  خىٍلفىوي  جىعىلىوي  كىمىنٍ   ،اٞتٍىنَّةً  ًإىلى  قىادىهي  أىمىامىوي  جىعىلىوي  فىمىنٍ   ،ميصىدَّؽه  مىاًحله  كى   ،كىميشىفَّعه  شىاًفعه  اٍلقيٍرآفى  ًإفَّ  

 سليماف عن ، عياض بن الفضيل نا ، الطالقاين أيوب بن ا٢تيثم حدثنا [ : 20 ]القرآف فضائل يف الفريايب  كقاؿ*

  :قاؿ مسعود بن اهلل عبد عن ، يزيد بن الرٛتن عبد بن ٤تمد عن ، األعمش

  .النار إىل ساقو خلفو جعلو كمن ، اٞتنة إىل قاده أمامو جعلو من ، مصدؽ ك ماحل ، مشفع شافع القرآف ىذا إف 

  مسعود ابن يدرؾ مل الرٛتن عبد منقطع  ىذا:أقٌه 

  [ : 94 ]القرآف فضائل يف الضريس ابن  قاؿ*

 أبيو عن ، يزيد بن الرٛتن عبد بن ٤تمد عن ، الكندم ا١تعلى عن ، األعمش عن ، جرير حدثنا ، غساف أبو أخربنا

  :اهلل عبد قاؿ : قاؿ ،

 . النار إىل ساقو قخلف جعلو كمن ، اٞتنة إىل قاده يديو بُت جعلو فمن ، مصدؽ كماحل مشفع شافع القرآف إف 
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 ذكر بدكف الفضيل كركاية ألٛتد الزىد يف كما سفياف ركاه كقد السند يف أبيو ذكر فزاد  :قاه أبٌ جعفز اخلييفي

  . الفضيل ك سفياف ركاية فرجح حامت أبو كأما ، جرير ركاية الدارقطٍت كقول األب

 أبيو عن يزيد بن الرٛتن عبد بن ٤تمد عن الكندم معلى عن كالصحيح [ : 748 : ]العلل يف الدارقطٍت اٟتافظ قاؿ

 انتهى . اهلل عبد عىن ،

[ 748 س ]العلل يف كالدارقطٍت[ ، 1681 ]العلل يف حامت أبو رجحو كما كقفو كالصواب أيضان  مرفوعان  ركم كقد

 .كاهلل أعلم 

 

 [ : 30862 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-7

ثػىنىا    :قىاؿى  ، كىاًئلو  أىيب  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

.  اٟتٍىقِّ  يف ًتالكىتيوي  اٍلميٍصحىفي  ًبوً  زييِّنى  مىا أىٍحسىنى  إفَّ   :اهللً  عىٍبدي  فػىقىاؿى ،  بًالذَّىىبً  زييِّنى  قىدٍ  ٔتيٍصحىفو  اهللً  عىٍبدي  أييتى  
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  [ : 30642  ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-8

ثػىنىا  ٍيثىمىةى  عىن ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، األىٍسوىدً  عىنً  ، خى

 .كىاٍلعىسىلً  اٍلقيٍرآفً  : بًالشِّفىاءىٍينً  عىلىٍيكيمٍ  

ثػىنىا[: 30643 ] شيبة أيب ابن  قاؿ*  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، األحوص أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىن ، كىًكيعه  حىدَّ

. الصُّبديكرً  يف  ًلمىا ًشفىاءه  كىاٍلقيٍرآفي  ، دىاءو  كيلِّ  ًمنٍ  ًشفىاءه  اٍلعىسىلي  : قىاؿى  ،

ثػىنىا: [ 8910] قاؿ الطرباين يف الكبَت * ًليفىةى ، أىبيو حىدَّ  ثنا: قىاالى  كىًثَتو ، ٍبني  كى٤تيىمَّدي  الطَّيىاًلًسيُّب ، اٍلوىلًيدً  أىبيو ثنا خى

 كىًإنَّوي  بىٍطنىوي  اٍشتىكىى مىرًيضه  أىًخي ًإفَّ :  فػىقىاؿى   ،اهللً  عىٍبدى  أىتىى رىجيالن  أىفَّ  :اأٍلىٍحوىًص  أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  شيٍعبىةي ،

 . رًٍجسو  يف  ًشفىاءن  اهللي  جىعىلى  مىا  ،اهللً  سيٍبحىافى : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى    ؟أىفىأىٍسًقيوً  ا٠ٍتىٍمري  لىوي  نيًعتى 

ٍيئػىٍُتً  يف  الشِّفىاءي  ًإ٪تَّىا   . الصُّبديكرً  يف  ًلمىا ًشفىاءه  كىاٍلقيٍرآفي   ،لًلنَّاسً  ًشفىاءه  اٍلعىسىلي :  شى
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[ : 30647 : ]شيبة يف ا١تصنف  أيب ابن  قاؿ-9

ثػىنىا ةي  حىدَّ ٍعتي  : قىاؿى  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، الزٍَّعرىاءً  أىيب  عىنٍ  ، عىًبٍيدى  : يػىقيوؿي  مىٍسعيودو  اٍبنى  ٝتًى

  . اهللً  ًكتىابً  ًمنٍ  صىًفرى  الًَّذم البيت اٍلبػيييوتً  أىٍصفىرى  إفَّ  

 

 [:  6 ]  القرآف فضائل يف الفريايب  قاؿ-10

ثػىنىا  ، ٍبني  عيمىري  حىدَّ ، أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافى، عىنٍ  سىًعيدو، ٍبني  ٭تىٍِتى  نا. . .  عىًلي  :  قىاؿى  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى

بُّب   كىافى  فىًإفٍ  ،اٍلقيٍرآفى  ًإالَّ  ،نػىٍفًسًو  عىنٍ  أىحىده  يىٍسأىؿي  الى   بُّب  فىًإنَّوي  ،اٍلقيٍرآفى  ٭تًي  . كىرىسيولىوي  اللَّوى  ٭تًي

ثػىنىا  [ : 7 ] كقاؿ  * ، أىيب  عىنٍ   سيٍفيىافي، نا مىٍهًدم ، ٍبني  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدي  نا بىشَّارو، ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى

، ٍبنً   . ًمثٍػلىوي  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  يىزًيدى

 شعبة منهم ٚتاعة إسحاؽ أيب عن ذكره فقد الصواب ىو ا سناد يف النخعي يزيد بن الرٛتن عبد  ذكر:أقٌه 

 . كغَتىم كزىَت كإسرائيل
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ثػىنىا [:  408657] قاؿ الطرباين يف الكبَت * يَّافى  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  عىنٍ  شيٍعبىةي ، أىنىا مىٍرزيكؽو ، ٍبني  عىٍمريك ثنا اٍلمىاًزينُّب ، حى

:  قىاؿى  اهلًل ، عىٍبدً  عىنٍ  يىزًيدى ، ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب 

بُّب  أىنَّوي  يػىٍعلىمى  أىفٍ  أىحىبَّ  مىنٍ  بُّب  كىافى  فىًإفٍ  فػىٍليػىٍنظيرٍ  كىرىسيولىوي، اهللى  ٭تًي بُّب  فػىهيوى  اٍلقيٍرآفى  ٭تًي   .كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى كىرىسيولىوي  اهللى  ٭تًي

 

 :  [ 37 ]القرآف  فضائل يف سالـ بن القاسم عبيد أبو  قاؿ-11

ثػىنىا  ، ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  شيٍعبىةى، عىنٍ  جىٍعفىرو، ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ : قىاؿى  اللًَّو، عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص، أىيب  عىنٍ  كيهىٍيلو

  . اٍلبػىقىرىةً  سيورىةي  ًفيوً  ييٍسمىعي  اٍلبػىٍيتً  ًمنى  يىًفرُّب  الشٍَّيطىافى  فىًإفَّ   ،كىًبَتيكيمٍ  عىٍنوي  يػىٍنأىل كىالى   ،صىًغَتيكيمٍ  ًفيوً  لًيػىٍربػيوى  اٍلقيٍرآفى  جىرِّديكا 

  [ :732 ] كقاؿ أبو عبيد أيضان *

ثػىنىا : قىاؿى  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ  الزٍَّعرىاًء ، أىيب  عىنٍ  كيهىٍيلو ، ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  سيٍفيىافى ، عىنٍ  اأٍلىٍزرىؽي ، ًإٍسحىاؽي   حىدَّ

  . ًبشىٍيءو  ٗتىًٍلطيوهي  كىالى   ،اٍلقيٍرآفى  جىرِّديكا 
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 [:  62 ]  القرآف فضائل يف الفريايب  قاؿ-12

ثػىنىا  ، ٍبني  اٍلفىٍضيلي  نا قػيتػىٍيبىةي، حىدَّ ةى ، أىيب  عىنٍ  السَّكىًن، ٍبنً  قػىٍيسً  عىنٍ  عىٍمروك، ٍبنً  اٍلًمنػٍهىاؿً  عىنً  اأٍلىٍعمىًش، عىنً  ًعيىاضو  عيبػىٍيدى

:  قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ 

ٍرفنا يػىٍقرىأي  ميٍسًلمو  ًمنٍ  مىا  . حىسىنىاتو  عىشىري  لىوي  كيًتبى  ًإالَّ  اٍلقيٍرآفً  ًمنى  حى

 

 [:  130 ]  القرآف فضائل يف الفريايب  قاؿ-13

ثػىنىا  ثػىنىا: قىاؿى  ميعىاذو  ٍبني  اللَّوً  عيبػىٍيدي  حىدَّ ثػىنىا: قىاؿى  أىيب  حىدَّ  أىيب  عىنٍ  عيمىٍَتو، ٍبنً  عيمىارىةى  عىنٍ  سيلىٍيمىافى   عىنٍ  شيٍعبىةي ، حىدَّ

:  قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص ،

، كيلِّ  يف  اٍلقيٍرآفى  اقػٍرىءيكا لىًتوً  يػىٍوًموً  يف  ًحٍزًبوً  عىلىى أىحىديكيمٍ  كىٍلييحىاًفظٍ  سىٍبعو   . كىلىيػٍ

ثػىنىا* اًلدي  نا اأٍلىٍعلىى، عىٍبدً  ٍبني  ٤تيىمَّدي   حىدَّ ٍعتي : قىاؿى  سيلىٍيمىافى  عىنٍ  شيٍعبىةي، نا اٟتٍىاًرًث، ٍبني  خى  اأٍلىٍحوىصً  أىيب  عىنً  عيمىارىةى، ٝتًى

  .ًمثٍػلىوي  فىذىكىرى   ،سىٍبعو  كيلِّ  يف  اٍلقيٍرآفى  اقػٍرىءيكا:  يػىقيوؿي  اللَّوً  عىٍبدي  كىافى : قىاؿى 
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ثػىنىا [:  8707] كقاؿ الطرباين يف الكبَت *  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  الثػٍَّورًمِّ ، عىنً  الرٍَّٛتىًن ، عىٍبدً  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، ٍبني  ًإٍسحىاؽي  حىدَّ

:  اهلًل  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  عيمىٍَتو ، ٍبنً  عيمىارىةى  عىنٍ 

ثو  ًمنٍ  أىقىلَّ  يف  اٍلقيٍرآفي  يػيٍقرىأي  الى  لىةو  يػىٍوـو  كيلَّ  الرَّجيلي  كى٭تيىاًفظي   ،سىٍبعو  يف  اقػٍرىءيكهي  ،ثىالى  .جيٍزئًًو  عىلىى كىلىيػٍ

ثػىنىا * ةي ، ثنا عىٍمروك ، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب ، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ اأٍلىٍحوىًص  أىيب  عىنٍ  عيمىارىةى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  زىاًئدى

 . ًمثٍػلىوي  اهلًل ، عىٍبدً  عىنٍ  ،

 

 [: 8662 ]  ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-13

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاؿى  كىًكيعه  حىدَّ ةى  أىيب  عىنٍ  ، بىًذٯتىةى  ٍبنً  عىًليِّ  عىنٍ  ، كىسيٍفيىافي  ًمٍسعىره  حدَّ  : قىاؿى  ، عيبػىٍيدى

 . رىاًجزه  فػىهيوى  ثىالىثو  ًمنٍ  أىقىلَّ  يف  اٍلقيٍرآفى  قػىرىأى  مىنٍ  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  

ثػىنىا: [147]  التفسَت يف منصور بن سعيد  قاؿ* ةى  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىبيو حىدَّ  : قىاؿى  عيبػىٍيدى

نىٍثرً  كىنػىثٍػرنا ، الشٍِّعرً  كىهىذِّ  ىىذًّدا ، رىاًجزه  فػىهيوى  ثىالىثو  ًمنٍ  أىقىلَّ  يف  اٍلقيٍرآفى  قػىرىأى  مىنٍ  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى   . الدَّقىلً  كى
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 [:  775 ]  صحيحو يف البخارم  قاؿ*

ثػىنىا  ـي  حىدَّ ثػىنىا قىاؿى  آدى ٍعتي  قىاؿى  ميرَّةى  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  شيٍعبىةي  حىدَّ  : قىاؿى  كىاًئلو  أىبىا ٝتًى

لىةى  اٍلميفىصَّلى  قػىرىٍأتي  فػىقىاؿى  مىٍسعيودو  اٍبنً  ًإىلى  رىجيله  جىاءى    . رىٍكعىةو  يف  اللَّيػٍ

ا :فػىقىاؿى  نػىهينَّ  يػىٍقريفي  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النًَّ ُّب  كىافى  الَّيًت  النَّظىائًرى  عىرىٍفتي  لىقىدٍ  !الشٍِّعًر  كىهىذِّ  ىىذًّد  . بػىيػٍ

  .رىٍكعىةو  كيلِّ  يف  سيورىتػىٍُتً  اٍلميفىصَّلً  ًمنٍ  سيورىةن  ًعٍشرًينى  فىذىكىرى 

 

:  [  9  ]القرآف  فضائل يف سالـ بن القاسم  قاؿ أبو عبيد-14

ثػىنىا ةى ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسرىائًيلى ، عىنٍ  حىجَّاجه ، حىدَّ  :اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  عيبػىٍيدى

يػٍره  ٢تًىيى  فػىوىاللَّوً  ،خيٍذىىا  : لًلرَّجيًل  فػىيػىقيوؿي   ،بًاآٍليىةً  فػىيىميرُّب  ،اٍلقيٍرآفى  يػىٍقرىأي  كىافى  أىنَّوي     .شىٍيءو  ًمنٍ  اأٍلىٍرضً  عىلىى ٦تَّا خى
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 :  [ 22 ]القرآف  فضائل يف عيبػىٍيدو  أىبيو  قاؿ-15

ثػىنىا : قىاؿى  كىاًئلو ، أىيب  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو حىدَّ

  ؟الصٍَّوـى  لىتيًقلُّب  ًإنَّكى :  اللَّوً  لًعىٍبدً  ًقيلى  

 . ًمٍنوي  ًإِلىَّ  أىحىبُّب  اٍلقيٍرآفً  كىًقرىاءىةي  ،اٍلقيٍرآًف  ًقرىاءىةً  عىنٍ  ييٍضًعفيًٍت  ًإنَّوي : قىاؿى  

 شعبة ثنا قاال كثَت بن ٤تمد ك الطيالسي الوليد أبو ثنا خليفة أبو حدثنا [ :  8869 ] الكبَت يف الطرباين  قاؿ*

 : اهلل عبد عن يزيد بن الرٛتن عبد عن إسحاؽ أيب عن

  الصياـ من إِل أحب كالصالة الصالة عن ضعفت صمت إذا إين:  فقاؿ يصـو أف يكاد ال كاف أنو  

 . الشهر من ثالثا صاـ ، صاـ فإف : قاؿ

[ .   814 ]اآلثار هتذيب يف جرير ابن ركاه  ككذا*
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 :  [ 66 ]القرآف  فضائل يف عيبػىٍيدو  أىبيو  قاؿ-16

ثػىنىا   ٍعتي : قىاؿى  ميرَّةى ، ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  شيٍعبىةى ، عىنٍ  جىٍعفىرو ، ٍبني  كى٤تيىمَّدي  حىجَّاجه ، حىدَّ اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  ٭تيىدِّثي  ا٢ٍتىٍمدىاينَّ  ميرَّةى  ٝتًى

:  قىاؿى  أىنَّوي  ،

يػىٍعمىليوفى  قػىٍوـه  ٢تىىا أىكٍ  ،قػىٍوـه  هًبىا عىًملى  كىقىدٍ  ًإالَّ  آيىةو  أىكٍ  حىٍرؼو  ًمنٍ  مىا   .هًبىا سى

 :  [ 81 ]القرآف  فضائل يف عبيد أبو  قاؿ-17

ثػىنىا   :مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  لىيػٍلىى، أىيب  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  اٍلبػينىاينِّ، ثىاًبتو  عىنٍ  سىلىمىةى، ٍبنً  ٛتىَّادً  عىنٍ  حىجَّاجه، حىدَّ

  . ٢تىيمٍ  كىفىسَّرى   ،فػىقىرىءيكا اٍلميٍصحىفى  نىشىريكا ًإٍخوىانيوي  إًلىٍيوً  اٍجتىمىعى  ًإذىا كىافى  أىنَّوي  

إال أين مل أقف على ،  عبد الرٛتن مل أجد ما يدفع ٝتاعو من ابن مسعود كقد أدرؾ عمر :قاه عبذ اهلل  اىخَيَي 

 . ركاية لو عن ابن مسعود غَت ىذه فاهلل أعلم كمثل ىذه األخبار يتسامح فيها  
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 [:  617 ]  القرآف فضائل يف عبيد أبو  قاؿ-18

 : اهلل عبد قاؿ : قاؿ ، كائل أيب عن ، األعمش عن ، معاكية أبو حدثنا 

 . علمتم كما فاقرءكا ، متقاربُت فوجدهتم القراء ٝتعت قد إين 

  .كتعاؿ ، ىلم : أحدكم  كقوؿ ىو فإ٪تا

 : قاؿ ، اهلل عبد عن ، كائل أيب عن ، األعمش عن ، معاكية أبو حدثنا [:  650]   كقاؿ*

 . كالتنطع كاالختالؼ كإياكم ، علمتم كما فاقرءكا ، متقاربُت فوجدهتم ، القرأة ٝتعت قد إين 

 . كتعاؿ  ىلم:  أحدكم كقوؿ ىو فإ٪تا 

 

 [:  737]  القرآف فضائل يف عبيد أبو  قاؿ-19

 : اهلل عبد عن ، مسركؽ عن ، كثاب بن ٭تِت عن ، حصُت أبو حدثنا : قاؿ ، عياش بن بكر أبو حدثنا 

  .ا١تصحف يف التعشَت يكره كاف أنو 
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 بن ٭تِت عن ، حصُت أيب عن ، قدامة بن زائدة عن ، مهدم بن الرٛتن عبد حدثنا : [ 738 ] كقاؿ أبو عبيد *

  .ا١تصحف من التعشَت ٭تك كاف أنو : اهلل عبد عن ، مسركؽ عن ، كثاب

 [  280انظر العُت للفراىيدم ص  ] تعشَت ا١تصحف تقطيعو إىل أجزاء ككضع العالمات عليو  *

 

[:    5738 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-20

ثػىنىا  نىاسه  حىدَّثىًٍت  عىاًبسو ، ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  سيٍفيىافى ، عىنٍ  مىٍهًدم  ، ٍبني  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدي  ثنا اٍلوىاًسًطيُّب ، ًسنىافو  ٍبني  أىٍٛتىدي  حىدَّ

 :يػىقيوؿي  كىافى  أىنَّوي  مىٍسعيودو ، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  اللًَّو ، عىٍبدً  أىٍصحىابً  ًمنٍ 

ا اٍلقىصىصً  أىٍحسىنى  أىفَّ     . اٍلقيٍرآفي  ىىذى

كمثل ىذه األخبار قد ،  ابن عابس مل أجده يركم عن أحد من أصحاب ابن مسعود كال يبعد ٝتاعو منهم :أقٌه 

. ٖتتمل 
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 [ : 35715 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-21

ثػىنىا   ثػىنىا : قىاؿى  ، سىوَّارو  ٍبني  شىبىابىةي  حىدَّ  : كىنىفو  أىيب  عىنٍ  ، ميرَّةى  ٍبنً  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، شيٍعبىةي  حدَّ

ُته  كىىيوى  مىٍسعيودو  اٍبنً  عىلىى يػىقيصُّبهىا فىجىعىلى  ريٍؤيىا رىأىل رىجيالن  أىفَّ    . ٝتًى

يننا اٍلقىارًئي  يىكيوفى  أىفٍ  ألىٍكرىهي  إينِّ  : مىٍسعيودو  اٍبني  فػىقىاؿى    . ٝتًى

ُته  : فػىقىاؿى  ، ً بٍػرىاًىيمى  ذىًلكى  فىذىكىٍرت : األىٍعمىشي  قىاؿى     . لًٍلقيٍرآفً  نىًسيٌّق  ٝتًى

 ال كالشع  الشع  عنو كركل مسعود ابن ٝتع أنو كذكر كالتعديل اٞترح يف حامت أيب ابن لو ترجم كنف أبو  :أقٌه

 اهلل عبد عن كمراسيلو ركايتو كأكمل النخعي عضده كقد ،  بكنيتو مشهور كىو معُت ابن قاؿ كما ثقة عن إال يركم

  كما تقدـ  قوية

ثػىنىا : القرآف فضائل يف عبيد أبو  كقاؿ* : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو حىدَّ

ىٍمقيتي  ًإينِّ  : اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى   يننا أيرىاهي  أىفٍ  اٍلقىارًئى  ألى  . لًٍلقيٍرآفً  نىًسيًّدا ٝتًى
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 [: 30925  ]ا١تصنف  يف شيبة أيب ابن  قاؿ-22

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاؿى  ، عىفَّافي  حىدَّ  : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، عىاًصمو  عىنٍ  ، سىلىمىةى  ٍبني  ٛتىَّادي  حدَّ

.  اٍلميفىصَّلي  اٍلقيٍرآفً  ليبىابى  كىًإفَّ  ليبىابه  شىٍيءو  ًلكيلِّ  

 

 :  [ 108 ]القرآف  فضائل يف عيبػىٍيدو  أىبيو  قىاؿى -23

ثػىنىا  : قىاؿى  كىاًئلو ، أىيب  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى ، كىأىبيو كىًكيعي  حىدَّ

ننا ًإفَّ :  اللَّوي  رىًٛتىوي  اللَّوً  لًعىٍبدً  ًقيلى     ؟ مىٍنكيوسنا اٍلقيٍرآفى  يػىٍقرىأي  فيالى

 . اٍلقىٍلبً  مىٍنكيوسي  ذىاؾى  :قىاؿى  
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 :  [ 214 ]القرآف  فضائل يف عبيد أبو  قاؿ-24

ثػىنىا  : قىاؿى  عىٍلقىمىةى ، عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةي ، أىبيو حىدَّ

لىةو  ذىاتى  اللَّوً  عىٍبدً  ًعٍندى  ًبتُّب     ؟ًقرىاءىتيوي  كىانىتٍ  كىٍيفى :  فػىقىاليوا  ،لىيػٍ

  .الدَّارً  أىٍىلى  ييٍسًمعي  كىافى  : فػىقىاؿى  

: عىٍلقىمىةى  سىأىٍلنىا: قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  مىٍنصيورو ، عىنٍ  [:  4212] قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف *

هي  يىًبيتي  كىكىافى  ؟بًاللٍَّيلً  اللَّوً  عىٍبدً  ًقرىاءىةي  كىانىتٍ  كىٍيفى    . ًعٍندى

ٍيوً  بػىٍُتى  حيٍجرىةو  يف  كىىيمٍ  ،أىًخيوً  عيٍتبىةى  آؿى  ييٍسًمعي  كىافى  : قىاؿى   .يىدى
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 [:  75 ]  العلم تقييد يف ا٠تطيب  قاؿ-25

 األعمش عن ، جرير حدثنا ، شيبة أيب بن عثماف حدثنا ، الفريايب جعفر حدثنا ، مالك ابن أخربنا ، الناقد كأخربنا 

 : قاؿ ، أسود بن سليم الشعثاء أيب عن ، شداد بن جامع عن ،

 . النخع من رجل مع كقرآف قصص فيها صحيفة فرأينا ، مرداس بن اهلل كعبد أنا كنت 

 صاحبنا ننتظر ا١تسجد يف لقعود إنا ، بدرىم صحفا اشًتم ، مرداس بن اهلل عبد فقاؿ : قاؿ ا١تسجد فواعدنا : قاؿ 

 . يدعوكم اهلل عبد أجيبوا : فقاؿ رجل إذا ،

.  يده يف الصحيفة فإذا ، مسعود بن اهلل عبد إىل فانتهينا ، اٟتلقة فتقوضت:  قاؿ 

 ٤تدثاهتا األمور شر كإف ، اهلل كتاب اٟتديث أحسن كإف ، عليو اهلل صلى ، ٤تمد ىدم  ا٢تدم أحسن إف :  فقاؿ 

 .األكؿ  با٢تدل فعليكم ٤تدثة رأيتم فإذا ، لكم ك٭تدث ٖتدثوف كإنكم ،

 خلف اهلل كتاب جعلوا حىت ، قرف بعد قرنا توارثوىا كأشباىها الصحيفة ىذه مثلي  قبلكم الكتابُت أىل أىلك فإ٪تا 

 . يعلموف ال كأهنم وهورىم

 . إليها النتقلت ىند بدير علمتها لو فواهلل ، أتاين إال صحيفة مكاف علم رجال اهلل فأنشد 
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 :  [ 349 ]القرآف  فضائل يف القاسم عبيد أبو  قاؿ-26

ثػىنىا  :  قىاؿى  مىٍسعيودو ، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  شىرىاًحيلى ، ٍبنً  ميرَّةى  عىنٍ  اٍليىاًميِّ ، زيبػىٍيدو  عىنٍ  سيٍفيىافى ، عىنٍ  الرٍَّٛتىًن ، عىٍبدي  حىدَّ

ٍنزو  ًلًمنٍ  ًإنػَّهينَّ  اٍلبػىقىرىةً  سيورىةً  ًمنٍ  اأٍلىكىاًخري  اآٍليىاتي    .اٍلعىٍرشً  ٖتىٍتى  كى

 

 :  [ 362 ]القرآف  فضائل يف عبيد أبو  قاؿ-27

ثػىنىا  ٍنظىلىةى ، ٍبنً  سيلىٍيمً  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافى ، عىنٍ  الرٍَّٛتىًن ، عىٍبدي  حىدَّ :   قىاؿى  مىٍسعيودو ، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  حى

  .غىًٍتٌّق  فػىهيوى  ًعٍمرىافى  آؿً  سيورىةى  قػىرىأى  مىنٍ 

كذكره ابن أيب حامت كالبخارم كركل عنو ثالثة كقد قرأ على ابن مسعود ،  سليم كثقو ابن حباف كالعجلي :أقٌه 

 .كاهلل أعلم ، نصوا على ترٚتتو فلعل مثل ىذا ا٠ترب ٭تتمل 
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ثػىنىا  :  [ 449 ]القرآف  فضائل يف عبيد أبو  قاؿ-28 نىةى ، ٍبنً  سيٍفيىافى  عىنٍ  اللًَّو، عىٍبدً  ٍبني  حىسَّافي  حىدَّ  ًمٍسعىرً  عىنٍ  عييػىيػٍ

اـو ، ٍبنً  :  مىٍسعيودو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  أىبًيًو ، عىنٍ  الرٍَّٛتىًن ، عىٍبدً  ٍبنً  مىٍعنً  عىنٍ  ًكدى

نٍػيىا هًبىا ِل  أىفَّ  يىسيرُّبين  مىا ،آيىاتو  ٜتىٍسي  النِّسىاءً  يف  ًإفَّ    .ًفيهىا كىمىا الدُّب

  :يػىٍعرًفيونػىهىا هًبىا مىرُّبكا ًإذىا اٍلعيلىمىاءى  أىفَّ  عىًلٍمتي  كىلىقىدٍ  

بىائًرى   ٕتىٍتىًنبيوا ًإفٍ }:  كىجىلَّ  عىزَّ  قػىٍوليوي    . {كىرٯتنا ميٍدخىالن  كىنيٍدًخٍلكيمٍ  سىيِّئىاًتكيمٍ  عىٍنكيمٍ  نيكىفِّرٍ  عىٍنوي  تػينػٍهىٍوفى  مىا كى

 . {عىًظيمنا أىٍجرنا لىديٍنوي  ًمنٍ  كىيػيٍ تً  ييضىاًعفيهىا حىسىنىةن  تىكي  كىًإفٍ  ذىرَّةو  ًمثٍػقىاؿى  يىٍظًلمي  الى  اللَّوى  ًإفَّ }:  كىقػىٍوليوي 

 . {يىشىاءي  ًلمىنٍ  ذىًلكى  ديكفى  مىا كىيػىٍغًفري  ًبوً  ييٍشرىؾى  أىفٍ  يػىٍغًفري  الى  اللَّوى  ًإفَّ }:  كىقػىٍوليوي 

ا تػىوَّابنا اللَّوى  لىوىجىديكا الرَّسيوؿي  ٢تىيمي  كىاٍستػىٍغفىرى  اللَّوى  فىاٍستػىٍغفىريكا جىاءيكؾى  أىنٍػفيسىهيمٍ  وىلىميوا ًإذٍ  أىنػَّهيمٍ  كىلىوٍ }:  كىقػىٍوليوي    . {رىًحيمن

دً  اللَّوى  يىٍستػىٍغًفرً  مثيَّ  نػىٍفسىوي  يىٍظًلمٍ  أىكٍ  سيوءنا يػىٍعمىلٍ  كىمىنٍ }:  كىقػىٍولًوً     {رىًحيمنا غىفيورنا اللَّوى  ٬تًى

نٍػيىا هًبىا ِل  أىفَّ  يىسيرُّبين  مىا: اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى    . ًفيهىا كىمىا الدُّب
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 :  [ 385 ]القرآف  فضائل يف عبيد أبو  قاؿ-29

ثػىنىا  ةى ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  اٍلمىٍسعيوًدمِّ ، عىنً  حىجَّاجه ، حىدَّ :  اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  عيبػىٍيدى

ًدم ًمنٍ ،   كىطو، كىمىٍرميىى ،  كىاٍلكىٍهفى ،  ًإٍسرىائًيلى  بىًٍت  ًإفَّ    . اأٍلىكَّؿً  اٍلًعتىاؽً  ًمنى  كىىينَّ ،  ًتالى

ٍسنىاًد ، يف  ٮتيىالًفيوي  شيٍعبىةي  كىكىافى : عيبػىٍيدو  أىبيو قىاؿى  ثيوي  اٍ ً  . اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  يىزًيدى ، ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  ٭تيىدِّ

ًدم ًمنٍ ] : قػىٍوليوي : عيبػىٍيدو  أىبيو قىاؿى  ٔتىكَّةى  نػىزىلىتٍ  السُّبوىرً  ىىًذهً  أىفَّ  كىذىًلكى  اٍلقيٍرآًف، ًمنى  أىخىٍذتى  مىا قىًدميً  ًمنٍ  : يػىٍعًٍت   [ ًتالى

 انتهى .

  [ .4708 ]كقد خرج ركايتو ا ماـ البخارم يف صحيحو ، كالصواب يف ا سناد ما قاؿ شعبة  :أقٌه 

 أيب عن ، إسحاؽ أيب عن ، ا١تسعودم عن ، حجاج حدثنا :  [ 407 ]القرآف  فضائل يف عبيد أبو  قاؿ-30

 :  اهلل عبد قاؿ : قاؿ ، عبيدة

 . فيهن أتأنق دمثات ركضات يف كقعت حم آؿ يف كقعت إذا 

كلكن يعضده مرسل معن بن عبد الرٛتن ،  حجاج بن ٤تمد ما أدرم ٝتع من ا١تسعودم قبل االختالط أـ ال :أقٌه 

 .بن عبد اهلل بن مسعود عن جده 
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  [ :  30915] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف *

ثػىنىا  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  ٍبنً  مىٍعنً  عىن ، ًمٍسعىرو  عىن ، كىكىًكيعه  ، ًبٍشرو  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ

.  ًفيًهنَّ  أىتىأىنَّقي  دىًمثىاتو  رىٍكضىاتو  يف  كىقػىٍعتي  { حم } آؿٍ  يف  كىقػىعىتٍ  إذىا 

.  كمثل ىذه األخبار قد ٘تشى كٖتتمل :أقٌه 

 

 [:  446  ]  القرآف فضائل يف عبيد أبو  قاؿ-33

 :  قاؿ ، الشع  عن ، ا١تعتمر بن منصور عن ، الرٛتن عبد بن عمر حدثنا : قاؿ عبيد أبو حدثنا 

 . شكل بن كشتَت ، األجدع بن مسركؽ التقى

 حدث : مسركؽ فقاؿ . كتصدقٍت أحدثك أف كإما ، كأصدقك اهلل عبد عن ٖتدث أف إما : ١تسركؽ شتَت فقاؿ 

  : يقوؿ اهلل عبد ٝتعت : شتَت فقاؿ . كأصدقك
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 القيـو اٟتي ىو إال إلو ال اهلل } البقرة سورة يف آية من أعظم ، نار كال جنة كال ، أرض كال ٝتاء من اهلل خلق ما 

 .  صدقت : مسركؽ قاؿ . أ٘تها حىت قرأىا مث  {

 بالعدؿ يأمر اهلل إف } النحل سورة يف آية من لشر كال ٠تَت أٚتع القرآف يف ما : يقوؿ اهلل عبد كٝتعت : قاؿ

 . صدقت : قاؿ  { تذكركف لعلكم يعظكم كالبغي كا١تنكر الفحشاء عن كينهى القر  ذم كإيتاء كا حساف

 على أسرفوا الذين عبادم يا}  الغرؼ سورة يف آية من فرجا أعظم آية القرآف يف ما : يقوؿ اهلل عبد كٝتعت : قاؿ 

 . صدقت : قاؿ  { الرحيم الغفور ىو إنو ٚتيعا الذنوب يغفر اهلل إف اهلل رٛتة من تقنطوا ال أنفسهم

 على يتوكل كمن } القصرل النساء سورة يف آية من تفويضا أكثر آية القرآف يف ما : يقوؿ اهلل عبد كٝتعت : قاؿ 

 .صدقت : قاؿ  { قدرا شيء لكل اهلل جعل قد أمره بال  اهلل إف حسبو فهو اهلل

 . سورة النساء القصرل ىي سورة الطالؽ :أقٌه  
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 [:  29]  القرآف فضائل يف الفريايب  قاؿ-32

ثػىنىا   : زًر   عىنٍ  عىاًصمه ، نا زىٍيدو ، ٍبني  ٛتىَّادي  نا ًحسىابو ، ٍبنً  عيبػىٍيدً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ

:   قىاؿى { اٍلميٍلكي  بًيىًدهً  الًَّذم تػىبىارىؾى  }: ذىكىرى  مىٍسعيودو  اٍبنى  أىفَّ  

انًعىةي  ًىيى   ٍنىعي  اٍلمى  .رًٍجلىٍيوً  ًقبىلً  ًمنٍ  فػىيػيٍ تىى الرَّجيلى  كىتيوًقي ،اٍلقىرٍبً  عىذىابً  ًمنٍ  ٘تى

هي  فػىتػىقيوؿي    .اٍلميٍلًك  سيورىةى  عىلىيَّ  يػىٍقرىأي  كىافى  أىنَّوي  ، ًقبىًلي مىا عىلىى لىكيمٍ  سىًبيلى  الى : رًٍجالى

 .اٍلميٍلكً  سيورىةى  يفَّ  كىًعيى  قىدٍ  أىنَّوي  ،ًقبىًلي  مىا عىلىى لىكيمٍ  سىًبيلى  الى :  بىٍطنيوي  فػىتػىقيوؿي   ،بىٍطًنوً  ًقبىلً  ًمنٍ  كىيػيٍ تىى 

  .اٍلميٍلكً  سيورىةى  يفَّ  يػىٍقرىأي  كىافى  ًإنَّوي   ،عىلىيَّ  لىكيمٍ  سىًبيلى  الى :  رىٍأسيوي  فػىيػىقيوؿي   ،رىٍأًسوً  ًقبىلً  ًمنٍ  كىيػيٍ تىى 

ثيوفى  التػٍَّورىاةً  يف  كىًىيى :  قىاؿى    . آيىةن  ثىالى

لىةو  يف  قػىرىأىىىا مىنٍ  اٍلميٍلكً  سيورىةي    . كىأىٍطيىبى  أىٍكثػىرى  فػىقىدٍ  لىيػٍ
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  [  :20 ]  التوبة كتاب يف الدنيا أيب ابن  قاؿ-33

 ، إبراىيم عن ، ىند أيب بن نعيم عن ، شيباف ثنا ، ٤تمد بن حسُت ثنا ، الرٛتن عبد بن إبراىيم بن إسحاؽ حدثنا

  : قاؿ ، اهلل عبد عن ، علقمة ك ، األسود عن

ىٍعلىمي  ًإينِّ   . لىوي  غيًفرى  ًإالَّ  ًمٍنوي  اهللى  يىٍستػىٍغًفري  مثيَّ  ييًصيبيوي  ذىٍنبو  ًعٍندى  عىٍبده  يػىٍقرىأي٫تيىا الى  كىجىلَّ، عىزَّ  اهللً  ًكتىابً  يف  آيػىتػىٍُتً  ألى

 .ٮٍتربٍنىا فػىلىمٍ  ؟  اهللً  ًكتىابً  يف  شىٍيءو  أىمُّب : قػيٍلنىا 

ٍيئنا نيًصبٍ  فػىلىمٍ  اٍلبػىقىرىةى  فػىقىرىٍأنىا اٍلميٍصحىفى  فػىفىتىٍحنىا  نىا ًإٍثرًىىا عىلىى اهللً  عىٍبدً  تىٍألًيفً  يف  كىىيوى  النِّسىاءى  قػىرىٍأنىا مثيَّ  ،شى يػٍ  ىىًذهً  ًإىلى  فىانٍػتػىهى

دً  اهللى  يىٍستػىٍغًفرً  مثيَّ  نػىٍفسىوي  يىٍظًلمٍ  أىكٍ  سيوءنا يػىٍعمىلٍ  كىمىنٍ  } اآٍليىةً    .ىىًذهً  أىٍمًسكٍ :  قػيٍلتي   { رىًحيمنا غىفيورنا اهللى  ٬تًى

نىا مثيَّ   يػٍ  فىأىٍطبػىٍقنىا ، { يػىٍعلىميوفى  كىىيمٍ  فػىعىليوا مىا عىلىى ييًصرُّبكا كىملىٍ  } ًفيهىا ييٍذكىري  الَّيًت  اآٍليىةً  ىىًذهً  ًإىلى  النِّسىاءً  ًإىلى  انٍػتػىهى

اتىافً  ٫تيىا : فػىقىاؿى  اهللً  عىٍبدى  هًبىا فىأىٍخبػىٍرنىا،  اٍلميٍصحىفى    .ىى

 . ترتيبو يعٍت اهلل عبد تأليف  :أقٌه
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 [: 12362 ]  شيبة أيب ابن قاؿ-  34

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، إبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حدَّ

ُته  آيىةو  ًبكيلِّ  فػىعىلىٍيوً  بًاٍلقيٍرآفً  حىلىفى  مىنٍ    . ٯتًى

 [: 142 ]  التفسَت يف منصور بن سعيد قاؿ* 

ثػىنىا   ثػىنىا : قىاؿى  ، سعيد حىدَّ  : قىاؿى  ، ًكٍنفو  أىيب  عىنٍ  ، ميرَّةى  ٍبنً  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، زىكىرًيَّا ٍبني  ًإٍٝتىاًعيلي  حىدَّ

نىا  عى  ًإذٍ  ، الرًَّقيقً  سيوؽً  يف  مىٍسعيودو  اٍبنً  مىعى  أىٍمًشي أىنىا بػىيػٍ  . اٍلقيٍرآفً  ًمنى  ًبسيورىةو  ٭تىًٍلفي  رىجيالن  ٝتًى

ًيننا ًمنػٍهىا آيىةو  ًلكيلِّ  عىلىٍيوً  ًإفَّ  : مىٍسعيودو  اٍبني  فػىقىاؿى   . ٯتى

بٍػرىاًىيمى  ذىًلكى  فىذىكىٍرتي  : األىٍعمىشي  قىاؿى    :  اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : فػىقىاؿى  ، ً ً

ُته  آيىةو  ًبكيلِّ  فػىعىلىٍيوً  بًاٍلقيٍرآفً  حىلىفى  مىنٍ  . كيلِّوً  ًبوً  كىفىرى  فػىقىدٍ  اٍلقيٍرآفً  ًمنى  بً يىةو  كىفىرى  كىمىنٍ  ، ٯتًى

.  ىذا من أدلة أىل السنة على أف القرآف غَت ٥تلوؽ إذ أف اليمُت ال تنعقد ٔتخلوؽ :أقٌه 
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 [:  8732  ] الكبَت يف الطرباين  قاؿ-35

 : قاؿ  إبراىيم عن مغَتة عن زائدة ثنا عمرك بن معاكية ثنا األزدم النضر بن ٤تمد حدثنا 

 بإسم اقرأ } أك إسرائيل بٍت أك { انشقت السماء إذا  } أك النجم أك األعراؼ سورة قرأ من : اهلل عبد قاؿ 

 .  سورة إليها فليضف سجد كإف،  الركوع سجود أجزاء ركع ب خرىن يركع أف فشاء { خلق الذم ربك

 

 [ :  8667] قاؿ الطرباين يف الكبَت -36

ثػىنىا  اهلًل  عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  كيهىٍيلو ، ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  شيٍعبىةي ، أىنىا مىٍرزيكؽو ، ٍبني  عىٍمريك ثنا اٍلقىاًضي ، ييوسيفي  حىدَّ

  .ميطَّلىعه  حىد   كىًلكيلِّ  ،حىدٌّق  حىٍرؼو  ًلكيلِّ  : قىاؿى 

موالىم ثقة من بيت  األزدم درىم بن زيد بن ٛتٌاد ٍبن إٝتاعيل ٍبن يعقوب ٍبن يوسف:  يوسف القاضي ىو :أقٌه 

 .علم 
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 حدٌ  ًمٍنوي  حرؼ لكلٌ : اٍلقيٍرآف ذكر يف  اهلل عبد حىًديث كىًمٍنو [ : 12 / 2 ] الغريب كتاب يف القاسم عبيد أبو  قاؿ*

:  ا٠تطفي اٍبن جرير قىوؿ كىًمٍنو علمو معرفىة يف  يػىٍعًٍت  إًلىٍيوً  يصعد مىٍصعىد حدٌ  لكل مىٍعنىاهي : قيل. ميطَّلىع حدٌ  كلكلٌ 

 كيعيورا اٞتًباؿً  ميطَّلىع القيتي  ... ٌٖتىدَّبىتٍ  عليٌ  ميضىره  ًإذا ًإينِّ 

: يػيقىاؿ األكؿ باٍلقىٍوؿ اٍلمىٍعٌت شىبيو كىىيوى  ًمٍنوي  يػيٍ تى مأيتن : يػىقيوؿ ميطَّلىع حدٌ  لكل: قػىٍولو: عىٍمرك أىبيو كىقىاؿى . مىٍصعدىا يػىٍعًٍت 

ا ميطَّلع  انتهى.كمأتاه مصعده أىم كذا ككذا مىكىاف من اٞتٍىبىل ىىذى

 [ :  10441] قاؿ النسائي يف الكربل -37

ثػىنىا: قىاؿى  سىًعيدو ، ٍبني  قػيتػىٍيبىةي  أىٍخبػىرىنىا  : قىاؿى  مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً  زًر  ، عىنٍ  عىاًصمو ، عىنٍ  ٛتىَّاده ، حىدَّ

 . اٍلقيٍرآفً  ثػيليثى  تػىٍعًدؿي   {أىحىده  اهللي  ىيوى  قيلٍ } 

ثػىنىا [ :  8588] كقاؿ الطرباين يف الكرب * ثػىنىا األىٍزًدمُّب ، النٍَّضرً  بن ٤تيىمَّدي  حىدَّ ثػىنىا عىٍمروك ، بن ميعىاًكيىةي  حىدَّ ةي ، حىدَّ  زىاًئدى

  .اٍلقيٍرآىفً  ثػيليثى  قػىرىأى  فىكىأى٪تَّىا { أىحىده  اللَّوي  ىيوى  قيلٍ  } قػىرىأى  مىنٍ  :قىاؿى  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ  زًر  ، عىنٍ  عىاًصمو ، عىنٍ 

 . ركاه ٚتاعة عن عاصم :أقٌه 
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: [ 8816 : ] شيبة أيب ابن  قاؿ-38

ثػىنىا  : قىاؿى  ، عىٍلقىمىةى  عىن ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، ميًغَتىةى  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىبيو حىدَّ

 . اٍلقيٍرآفً  زىٍيني  فىًإنَّوي  ، كىأيمِّي أىيب  ًفدىاؾى  رىتِّلٍ  : فػىقىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىلىى قرىٍأتي  

نا [ 9590 ] الطبقات يف سعد ابن  كقاؿ* ثىنا: قاؿى  ديكىُتو ، بن الفىضلي  أىخربى  عىن ميغَتىةى ، عىن األىحوىًص ، أىبو حىدَّ

 . القيرآفً  زىيني  فىًإنَّوي ،  كأيٌمي أىيب ًفداؾى   ،رىتِّل : فىقاؿى ،  اهلل عىبد عىلىى قػىرىأى  عىلقىمىةى  أىفَّ  :ًإبراىيمى 

ثػىنىا : القرآف فضائل يف القاسم عبيد أبو  قاؿ* ، حىدَّ  :قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى، عىنٍ  ميًغَتىةى، عىنٍ  جىرًيره

 . اٍلقيٍرآفً  زىٍيني  فىًإنَّوي   ،رىتِّلٍ  كىأيمِّي أىيب  ًفدىاؾى : اللَّوً  عىٍبدي  فػىقىاؿى   ،عىًجلى  فىكىأىنَّوي   ،اللَّوً  عىٍبدً  عىلىى عىٍلقىمىةي  قػىرىأى  

 . بًاٍلقيٍرآفً  الصٍَّوتً  حىسىنى  عىٍلقىمىةي  كىكىافى : قىاؿى 

 .كال يصح رفعو ٔترة ،  أخطأ بعض الضعفاء فرفع ا٠ترب :أقٌه 
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 [: 30709] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -39

ثػىنىا   : قىاؿى  ، اهللً  عٍبدً  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، ًفٍطرو  عىن ، ديكىٍُتو  ٍبني  اٍلفىٍضلي  حىدَّ

لىةو  يف  قػىرىأى  مىنٍ    آيىةو  ًمئىة ثىالثي  قػىرىأى  كىمىنٍ  ، اٍلقىانًًتُتى  ًمنى  كيًتبى  آيىةو  ًمئىة قػىرىأى  كىمىنٍ  ، اٍلغىاًفًلُتى  ًمنى  ييٍكتىبٍ  ملىٍ  آيىةن  ٜتىًٍسُتى  لىيػٍ

.  لىوي  فيًتحى  آيىةو  ًمئىةً  ًتٍسعى  قػىرىأى  كىمىنٍ  ، ًقٍنطىاره  لىوي  كيًتبى 

 

  [: 5988 ]  مصنفو يف الرزاؽ عبد  قاؿ-40

 : مسعود ابن قاؿ :قاؿ  إبراىيم عن األعمش عن عيينة بن عن 

  .قبلها عما فليسألو ككذا كذا آية يقرا كيف صاحبو أحدكم سأؿ إذا 

  [: 8694 ] الكبَت يف الطرباين كقاؿ *

  :اهلل عبد قاؿ : قاؿ  إبراىيم عن األعمش عن زائدة ثنا عمرك بن معاكية ثنا األزدم النضر بن ٤تمد حدثنا 

 .حاجتو  كبُت بينو ليحل مث قبلها ما ليقرأ كلكن عليو فليس ككذا كذا يقوؿ فال اآلية عن أخاه أحدكم سأؿ إذا 
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  يف حفسري بعض اآلياث ًاىنيَاث ٍِ مخاب اهلل حعاىل : باب -7

 [ : 35702 ] شيبة أيب ابن  قاؿ-1

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ

ا تػىٍوبىةن  اهللً  ًإىلى  تيوبيوا } : قػىٍولًوً  يف  .  يػىعيودي  الى  مثيَّ  ، يػىتيوبى  أىفٍ  النَّصيوحي  التػٍَّوبىةي  : قىاؿى  { نىصيوحن

 

[ : 35700 ] ابن أيب شيبة   قاؿ-2

ثػىنىا    اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، سىكىنو  ٍبنً  قػىٍيسً  عىنٍ  ، عىٍمروك ٍبنً  اٍلًمنػٍهىاؿً  عىنً  ، أىبًيوً  عىنٍ  ، إٍدرًيسى  ٍبني  اهللً  عىٍبدي  حىدَّ

  { أىٍيًديًهمٍ  بػىٍُتى  نيوريىيمٍ  يىٍسعىى } : تعاىل قػىٍولًوً  يف 

اًموً  عىلىى نيوريهي  مىنٍ  نيورنا كىأىٍدنىاىيمٍ  ، اٞتٍىبىلً  ًمٍثلي  نيوريه مىنٍ  ًمنػٍهيمٍ  ، أىٍعمىا٢تًًمٍ  قىٍدرً  عىلىى نيورىىيمٍ  يػيٍ تػىٍوفى  : قىاؿى    مىرَّةن  ييٍطفىأي  إبٍػهى

. أيٍخرىل  كىيىتًقدي 
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  [ : 143 ]  الزىد يف داكد أبو  قاؿ-3

 : اهلل عبد عن ، ا٢تمداين مرة عن ، زبيد عن ، شعبة نا : قاؿ ، عمر بن حفص نا 

  {حبو على ا١تاؿ كآتى} :اآلية ىذه يف 

 . اٍلفىٍقرى  كىٗتىٍشى اٍلعىٍيشى  تىٍأمىلي  شىًحيحه  صىًحيحه  كأىنتى  : قاؿ

  [ .1546انظر تفسَت ابن أيب حامت  ] كركاه األعمش كسفياف عن زبيد بو  *

 

  [ :868 ] الزىد زكائد يف اهلل بن أٛتد عبد  قاؿ-4

 عبد عن ، شقيق عن ، خالد بن العالء عن ، الفزارم مركاف حدثنا ، شبيبة أيب بن بكر أبو ٤تمد بن اهلل عبد حدثنا

 .{ ّتهنم يومئذ كجيء } : كجل عز قولو يف: اهلل

بػٍعيوفى  زًمىاـو  كيلِّ  مىعى  ، زًمىاـو  أىٍلفى  ًبسىٍبًعُتى  تػيقىادي  هًبىا ًجيءى  : قاؿ  .  ٬تىيرُّبكنػىهىا مىلىكو  أىٍلفً  سى

[ 35254 ]مصنف ابن أيب شيبة  يف  كىو*
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  [ : 307  ]  قاؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ يف الزىد -5

 : قاؿ مسعود بن اهلل عبد عن ميموف بن عمرك عن سابط ابن عن ميسرة بن ا١تلك عبد عن مسعر أنا

ا اٍلقيٍرآفً  يف  اللَّوي  ٝتىَّى الَّيًت  اٟتًٍجىارىةى  ًإفَّ   هي  تػىعىاىلى  اللَّوي  خىلىقىهىا ، ًكرٍبًيتو  ًمنٍ  ًحجىارىةه  ، كىاٟتًٍجىارىةي  النَّاسي  كىقيوديىى  كىٍيفى  ًعٍندى

.  شىاءى  كىمىا أكٍ  شىاءى 

 [:  263  ]  الزىد يف ىناد  قاؿ*

ثػىنىا  :  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ، مىٍيميوفو  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  ، سىاًبطو  اٍبنً  عىنً  ، مىٍيسىرىةى  ٍبنً  اٍلمىًلكً  عىٍبدً  عىنٍ  ، ًمٍسعىرو  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ

ا } هي  كىتػىعىاىلى  تػىبىارىؾى  اللَّوي  خىلىقىهىا ًكرٍبًيتو  ًمنٍ  ًحجىارىةه  : قىاؿى   { كىاٟتًٍجىارىةي  النَّاسي  كىقيوديىى   .ًعٍندى

  .شىاءى  كىمىا أىكٍ  شىاءى  كىٍيفى : ًمٍسعىره  قىاؿى  
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  [ :277 ]  الزىد يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-6

:  قاؿ مسعود ابن عن قيس بن علقمة عن معاكية بن زيد عن الشعثاء أيب بن أشعث عن سفياف أنا 

.  ٮتىًٍتمي  ًٓتىامتىو  كىلىٍيسى  خىٍلطهة  : قاؿ  {مسك ختامو}

ثػىنىا : [ 64] كقاؿ ىناد يف الزىد *  ، اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ، مىٍسريكؽو  عىنٍ  ، ميرَّةى  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ، اأٍلىٍعمىشً  عىنً  ، كىًكيعه  حىدَّ

  .كىر٭تيوي  طىٍعميوي  : قىاؿى  {ًمٍسكه  ًختىاميوي } ،  اٍلمىٍمزيكجي : قىاؿى  اٍلمىٍختيوـي  ، ا٠ٍتىٍمري :  الرًَّحيقي  : قىاؿى 

ثػىنىا [ : 64 ]  الزىد يف  كقاؿ ىناد*  عىنٍ  ، مىٍسريكؽو  عىنٍ  ، ميرَّةى  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ، اأٍلىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

ديكفى  كىاٍلمىٍختيوـي   ،ا٠ٍتىٍمري  :الرًَّحيقي   : قىاؿى   { ٥تىٍتيوـو  رىًحيقو  ًمنٍ  ييٍسقيوفى  }: قػىٍولًوً  يف :  اللَّوً  عىٍبدً    اٍلًمٍسكً  طىٍعمى  عىاًقبىتػىهىا ٬تًى

  [ : 352 ]  الزىد يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-7

 : مسعود ابن عن مرة عن فركة أيب عن سفياف أنا 

 [ السماء يعٍت .  ] كاىية كمرة  ، تشقق مرة :  قاؿ،  حاؿ بعد حاؿ :  قاؿ  {طبق عن طبقا لًتكنب } 
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  [ : 9065 : ] الكبَت يف الطرباين  قاؿ*

 :  اهلل عبد عن مرة عن فركة أيب عن سفياف ثنا نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن علي حدثنا 

  .السماء : قاؿ { طبق عن طبقا لًتكنب }

ثػىنىا : تفسَته يف جرير ابن  ك قاؿ*  عىٍبدً  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو ثٍت: قىاؿى  السَّاًئًب ، أىبيو حىدَّ

َّ }: قػىٍولًوً  يف  :اللًَّو   . تػىنػٍفىًطري  مثيَّ   ،ٖتىٍمىرُّب  مثيَّ   ،تىشىقَّقي  السَّمىاءي  ًىيى : قىاؿى   {طىبىقو  عىنٍ  طىبػىقنا لىتػىرٍكىنبى

 .كىذه فائدة من فوائد ٚتعها كالنظر فيها ،  كىذه اآلثار يشرح بعضها بعضان كما ترل :أقٌه 

 

  [ : 425 ]  الزىد يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-8

 : قاؿ مسعود ابن عن مسركؽ عن الضحى أيب عن منصور عن سفياف أنا قاؿ 

 .اٞتنة  سرة:  يعٍت،   اٞتنة بطناف { عدف جنات }  
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 مسعود بن اهلل عبد عن مسركؽ عن مرة بن اهلل عبد عن األعمش عن عيينة ابن عن : تفسَته يف الرزاؽ عبد  كقاؿ*

  . بطنها يعٍت ، اٞتنة بطناف  { عدف جنات } :  قاؿ

  [ : 399 ]  اٞتنة صفة يف نعيم أبو  قاؿ-9

 ثنا : قاال ، ٛتيد بن ك٤تمد ، الزىراين الربيع أبو ثنا ، حنبل بن أٛتد بن اهلل عبد ثنا ، مالك بن بكر أبو حدثنا 

 . عطية بن مشر عن ، ٛتيد بن حفص ثنا ، اهلل عبد بن يعقوب

 ثنا ، الصيٍت إسحاؽ بن إبراىيم ثنا ، اٟتضرمي اهلل عبد بن ٤تمد ثنا ، الغوثي ٤تمد بن أٛتد ا٢تيثم أبو كحدثنا ، ح 

  :مسعود بن اهلل عبد عن ، سلمة بن شقيق عن ، عطية بن مشر عن ، ٛتيد بن حفص عن ، يعقوب

 . العذارل افتضاضي  شغلهم : قاؿ .{ فاكهوف شغل يف اليـو اٞتنة أصحاب إف  }:  تعاىل قولو يف 

  سواء مثلو القمي يعقوب ثنا ، الزىراين الربيع أبو ثنا ، اٟتلواين ٭تِت بن أٛتد ثنا ، حبيش بن علي بن ٤تمد  حدثنا*

 عن التفسَت ىذا صح كقد ، كاحد مكاف يف الطرؽ ٚتع ألنو ذكره آثرت كلكٍت نعيم أيب من أعلى ٚتع ركاه  :أقٌه

 . السلف من كاحدو  غَت
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  [ : 312 ] اٞتنة صفة يف الدنيا أيب ابن  قاؿ-10

 بن اهلل عبد عن ٭تدث ، األحوص أبا ٝتعت : قاؿ ، ميسرة بن ا١تلك عبد عن ، شعبة أنا ، اٞتعد بن علي حدثنا 

 : مسعود

  .٣تيىوَّؼه  ديرٌّق  : قاؿ   { ا٠تياـ يف مقصورات حور } : كجل عز قولو يف 

  :[ 35196 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ*

ثػىنىا   . ٣تيىوَّؼه  ديرٌّق  : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، مىٍيسىرىةى  ٍبنً  اٍلمىًلكً  عىٍبدً  عىنٍ  ، شيٍعبىةى  عىنٍ  ، غيٍندىره  حىدَّ

 

  [ : 1522 ]  الزىد يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-11

 : مسعود بن اهلل عبد عن مسركؽ عن مرة بن اهلل عبد عن األعمش حدثنا ككيع أخربنا 

ٍزىجي  ك،  ًصٍرفنا اٍلميقىرَّبيوفى  يىٍشرىبػيهىا،  اٞتٍىنَّةً  يف  عىٍُته  تىٍسًنيم :  قاؿ { تىٍسًنيمو  ًمنٍ  كىًمزىاجيوي  }:  قولو يف  اٍليىًمُتً  أًلىٍصحىابً  ٘تي
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ثػىنىا  : [ 63 ] كقاؿ ىناد يف الزىد *  عىنٍ  ، مىٍسريكؽو  عىنٍ  ، ميرَّةى  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ، اأٍلىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

ٍزىجي   :  قىاؿى  :   {تىٍسًنيمو  ًمنٍ  كىًمزىاجيوي } :قػىٍولًوً  يف :اللَّوً  عىٍبدً  .   اٍليىًمُتً  أًلىٍصحىابً  ٯتي

 .ًصٍرفنا اٍلميتػَّقيوفى  اٍلميقىرَّبيوفى  كىيىٍشرىبػيهىا  :  {اٍلميقىرَّبيوفى  هًبىا يىٍشرىبي }

 .اٞتٍىنَّةً  يف  عىٍُته : قىاؿى   {تىٍسًنيمو } :  كبنفس ا سناد   * 

ٍزىجي  ،  ًصٍرفنا  {اٍلميقىرَّبيوفى  هًبىا يىٍشرىبي }   . اٍليىًمُتً  أًلىٍصحىابً  كىٯتي

 

  [  : 8907  ] الكبَت يف الطرباين  قاؿ-12

  : قاؿ مسركؽ عن الضحى أيب عن منصور عن سفياف ثنا نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن علي حدثنا

  .حرمتو إين :فقاؿ ،  رجل فتنحى بضرع اهلل عبد أيت 

  .ككفر أطعم { لكم اهلل أحل ما طيبات ٖترموا ال آمنوا الذين أيها يا }:  اهلل عبد فقاؿ 



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

130 
 

  : [ 16042 ] ا١تصنف يف الرزاؽ عبد  كقاؿ*

: قىاؿى  مىٍسريكؽو  عىنٍ  الضُّبحىى ، أىيب  عىنٍ  مىٍنصيورو ، عىنٍ  الثػٍَّورًمِّ ، عىنً  

 .رىجيله  فػىتػىنىحَّى ًبضىرٍعو  فىأييت  ،مىٍسعيودو  اٍبنً  ًعٍندى  كينَّا 

  .اٍدفي :  اللَّوً  عىٍبدي  فػىقىاؿى  

 .الضَّرٍعى  حىرٍَّمتي  ًإينِّ : فػىقىاؿى  

ا يىا} فػىتىالى : قىاؿى    .كىكىفَّرٍ  ،كيلٍ  {لىكيمٍ  اللَّوي  أىحىلَّ  مىا طىيِّبىاتً  ٖتيىرِّميوا الى  آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّبهى

ثػىنىا [: 772 ]  التفسَت يف منصور بن سعيد  قاؿ*  عىنٍ  ، الضُّبحىى أىيب  عىنٍ  ، مىٍنصيورو  عىنٍ  ، اٟتٍىًميدً  عىٍبدً  ٍبني  جىرًيري  حىدَّ

نىا ، اٍدنػيوىا:  لًٍلقىٍوـً  فػىقىاؿى  ، ًمٍنوي  يىٍأكيلي  فىأىخىذى  ، ًبضىرٍعو  اهللً  عىٍبدي  أييتى   :قىاؿى  مىٍسريكؽو   لىوي  فػىقىاؿى  ، ًمنػٍهيمٍ  رىجيله  كىتػىنىحَّى اٍلقىٍوـي  فىدى

 .الضَّرٍعى  حىرٍَّمتي  ًإينِّ :  قىاؿى  ؟  شىٍأنيكى  مىا:  اهللً  عىٍبدي 

ا:  قىاؿى   ًيًنكى  عىنٍ  كىكىفِّرٍ  ، كىكيلٍ  اٍدفي  ، الشٍَّيطىافً  خيطيوىاتً  ًمنٍ  ىىذى ا يىا}:  تىالى  مثيَّ  ، ٯتى  مىا طىيِّبىاتً  ٖتيىرِّميوا الى  آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّبهى

 .{اٍلميٍعتىًدينى } قػىٍولًوً  ًإىلى  {لىكيمٍ  اللَّوي  أىحىلَّ 
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، حىدَّثىًٍت  : تفسَته يف جرير ابن  قاؿ* ، ٍبني  جىرًيري  ثٍت: قىاؿى  كىٍىبو  اٍبني  أىٍخبػىرىنىا ييونيسي ثىوي، اأٍلىٍعمىشى  سيلىٍيمىافى  أىفَّ  حىازًـو  حىدَّ

، يىزًيدى  ٍبنً  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ   حىلىٍفتي  ًإينِّ : فػىقىاؿى  مىٍسعيودو  ٍبنى  اللَّوً  عىٍبدى  سىأىؿى  ميقىرِّفو  ٍبنى  نػيٍعمىافى  أىفَّ  :اٟتٍىاًرثً  ٍبنً  ٫تىَّاـً  عىنٍ  النَّخىًعيِّ

ـى  الى  أىفٍ  ا يىا}: مىٍسعيودو  اٍبني  فػىقىاؿى  ،سىنىةن  ًفرىاًشي عىلىى أىنىا  كىفِّرٍ  ،  {لىكيمٍ  اللَّوي  أىحىلَّ  مىا طىيِّبىاتً  ٖتيىرِّميوا الى  آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّبهى

ًيًنكى  عىنٍ    .ًفرىاًشكى  عىلىى كى ىٍ  ٯتى

ًيًٍت  عىنٍ  أيكىفِّري  ً ى : قىاؿى    . ميوًسره  فىًإنَّكى  رىقػىبىةن  أىٍعًتقٍ  : قىاؿى  ، ؟ ٯتى

 

  [ :35707 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-13

ثػىنىا  : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ

ـى  اٍبنً  ًبذىٍنبً  جيٍحرًهً  يف  يػيعىذَّبى  أىفٍ  اٞتٍيٍعلي  كىادى    وهرىا على ترؾ ما كىسىبيوا ٔتىا النَّاسى  اللَّوي  يػي ىاًخذي  كىلىوٍ } : قػىرىأى  مثيَّ  ، آدى

 .{ ي خرىم لكن ك دابة من
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ثػىنىا [:  273 ]  العقوبات يف الدنيا أيب ابن  قاؿ* ثػىنىا: قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدي  حىدَّ ثػىنىا: قىاؿى  ًإٍٝتىاًعيلى ، ٍبني  ًإٍسحىاؽي  حىدَّ  حىدَّ

ةى  أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ،  عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو :  قىاؿى  اللًَّو ، عىٍبدً  ٍبنً  عيبػىٍيدى

ـى  اٍبنً  خىًطيئىةً  ًمنٍ  جيٍحرًهً  يف  يػىٍهًلكى  أىفٍ  اٞتٍيعىلي  كىادى   . آدى

 

 [ : 35094 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-14

ثػىنىا  ٍيلو  ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ  : اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، شيرىٍحًبيلى  ٍبنً  ىيزىيلً  عىنٍ  ، اٍلعيرىينِّ  اٟتٍىسىنً  عىنً  ، كيهى

ا يػىٍعًٍت  ، اٞتٍىنَّةً  صىبػٍري :  قىاؿى  ، {اٍلميٍنتػىهىى ًسٍدرىةً }:  قػىٍولًوً  يف    .كىاً ٍستىبػٍرىًؽ  السُّبٍنديسً  فيضيوؿي  عىلىيػٍهىا ، كىسىطىهى
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  [ : 3872 ] ا١تستدرؾ يف اٟتاكم  قاؿ-15

ثػىنىا   اأٍلىٍسوىدً  عىنً  ، شىدَّادو  ٍبنً  جىاًمعً  عىنٍ  ، سيٍفيىافي  ثنا ، كىًثَتو  ٍبني  ٤تيىمَّدي  ثنا ، اٍلميثػىٌتَّ  أىبيو ثنا ، اٍلعىٍدؿي  ٛتىٍشىاذى  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

ؿو  ٍبنً  : قىاؿى  ، ًىالى

 ىيمي  فىأيكلىًئكى  نػىٍفًسوً  شيحَّ  ييوؽى  كىمىنٍ  } اآٍليىةً  ىىًذهً  عىنٍ  فىسىأىلىوي  ، عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  ًإىلى  رىجيله  جىاءى  

 ؟ اآٍليىةي  ىىًذهً  أىصىابىًٍت  قىدٍ  يىكيوفى  أىفٍ  خىًشيتي  كىقىدٍ  ، شىٍيءه  يىدىمَّ  ًمنٍ  ٮتىٍريجي  كىالى  ، قىدىٍرتي  مىا اٍمريؤه  كىًإينِّ  { اٍلميٍفًلحيوفى 

ا فػىلىٍيسى  اٍلقيٍرآفً  يف  اللَّوي  ذىكىرى  مىا كىأىمَّا ، اٍلبيٍخلي  الشٍَّيءي  كىبًٍئسى  ، اٍلبيٍخلى  ذىكىٍرتى : اللَّوً  عىٍبدي  فػىقىاؿى   تػىٍعًمدى  أىفٍ  ذىًلكى  ، قػيٍلتى  كىمى

  .فػىتىٍأكيلىوي  أىًخيكى  مىاؿً  أىكٍ  غىٍَتًؾى  مىاؿً  ًإىلى 

ثػىنىا[ :  27143 ] شيبة أيب ابن  قاؿ*  ٍبنً  األىٍسوىدً  عىنً  ، شىدَّادو  ٍبنً  جىاًمعً  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

 مىا ، اآليىةى  {نػىٍفًسوً  شيحَّ  ييوؽى  كىمىنٍ } اآليىةي  ىىًذهً  تيًصيبىًٍت  أىفٍ  خىًشيىتٍ :  فػىقىاؿى  اهللً  عىٍبدً  إىلى  رىجيله  جىاءى  : قىاؿى  ًىالىؿو 

ٍيئنا أيٍعًطيى  أىفٍ  أىٍستىًطيعي   . مىنػٍعىوي  أيًطيقي  شى

 . اٍلبيٍخلي  الشٍَّيءي  كىبًٍئسى  ، اٍلبيٍخلي  ذىاؾى :  اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  
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  [ : 341] قاؿ الطربم يف هتذيب اآلثار *

 عن ، شداد بن جامع عن ، األعمش عن ، جده عن ، أبيو عن ، أيب حدثٍت ، ا١تسعودم إبراىيم بن ٭تِت حدثٍت 

 : قاؿ ، ىالؿ بن األسود

 : فقاؿ ، مسعود بن اهلل عبد إىل رجل جاء 

 ، {ا١تفلحوف ىم نػىٍفًسًو فأكلئك شيحَّ  ييوؽى  كىمىنٍ } : اآلية ىذه أصابتٍت تكوف ال أف أخشى إين ، الرٛتن عبد أبا يا 

 . منعو أستطيع شيئا أعطي ما كاهلل

.  البخل الشيء كبئس ، البخل ذلك كلكن ، حقو بغَت أخيك ماؿ تأكل أف الشح إ٪تا ،  بالشح ذلك ليس :  قاؿ 

 

  [ : 260  ] الزىد يف ىناد  قاؿ-16

 :اهلل عبد عن مسركؽ عن مرة بن اهلل عبد عن األعمش عن ككيع ك معاكية أبو حدثنا 

  .الطواؿ كالنخل أنياب ٢تا عقارب :  قاؿ { العذاب فوؽ عذابا زدناىم } : تعاىل اهلل قوؿ يف 
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 من عدد من تصحيحان  ، أثبتو ما كالصواب [ ، أعناؽ  ] إىل الزىد نسخة يف [  أنياب ] تصحفت : تنبيو *

 . ا١تسندة الكتب

  [  : 31 ] الصالة قدر تعظيم يف ا١تركزم  قاؿ-17

 : اهلل عبد عن ، عبيدة أيب عن ، إسحاؽ أيب عن ، شعبة ثنا ، جعفر بن ٤تمد ثنا ، بشار بن ٤تمد حدثٍت

. القعر بعيد ، الطعم خبيث جهنم يف هنر : قاؿ { غيا يلقوف فسوؼ } اآلية ىذه يف 

   [ : 9108 ] الكبَت يف الطرباين كقاؿ *

ثػىنىا  ةى  أىيب  عىنٍ   ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، اأٍلىٍحوىصً  أىبيو ثنا ، ميوسىى ٍبني  أىسىدي  ثنا ، اٍلقىرىاًطيًسيُّب  يىزًيدى  أىبيو حىدَّ  ، أىبًيوً  عىنٍ  ، عيبػىٍيدى

  .الشَّهىوىاتً  اتًَّبعيوا الًَّذينى  ًفيوً  يػيٍقذىؼي  جىهىنَّمى  يف  نػىٍهره  اٍلغىيُّب   : قىاؿى 

ثػىنىا [:  9112 ] الكبَت يف الطرباين كقاؿ * ، يىزًيدى  أىبيو حىدَّ  عىنً  ميعىاًكيىةى، ٍبني  مىٍركىافي  ثنا ميوسىى، ٍبني  أىسىدي  ثنا اٍلقىرىاًطيًسيُّب

ءً  ةى، أىيب  عىنٍ  اٍلميسىيًَّب، ٍبنً  اٍلعىالى   .غىيٌّق  لىوي  النَّارً  يف  نػىٍهره  ىيوى  : قىاؿى  اهلًل، عىٍبدً  عىنٍ  عيبػىٍيدى
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 بو شعبة عن الضبعي سعيد عن ا١تنذر بن ٭تِت بن ٤تمد شيخو طريق من[ 9111 ]الكبَت يف الطرباين كركاه  :أقٌه

] كمل يقل  [ كاد يف جهنم ] لكن قاؿ [194 ]اٟتاكم س االت يف كما ، بو بأس ال : الدارقطٍت قاؿ ا١تنذر كابن ،

 مث كجدت سفياف قد تابعو على قولو كاد  [هنر  

 [  :18/219  ] قاؿ ابن جرير يف تفسَته *

 اهلل عبد عن عبيدة ، أيب عن إسحاؽ ، أيب عن سفياف ، ثنا: قاؿ  الرٛتن ، عبد ثنا: قاؿ  بشار ، بن ٤تمد حدثنا

 .النار يف كادينا : قاؿ ؛{غىيًّدا يػىٍلقىٍوفى  فىسىٍوؼى }

 كاهلل أعلم ،  القلب أميل لركاية الوادم كإف كاف اٞتمع ٦تكنان فيكوف كاديا قد ساؿ بو مثل النهر :أقٌه 

 

 [ : 20594 ] تفسَته يف الطربم  قاؿ-18

 أيب عن ، إسحاؽ أيب عن ، سفياف حدثنا قاؿ ، الرٛتن عبد حدثنا قاال ، ا١تثٌت بن ك٤تمد بشار بن ٤تمد حدثنا 

.  تغيُّبظنا عليها عضوا: قاؿ ، { أفواىهم يف أيديهم فردكا } :اهلل عبد عن ، األحوص
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 [ : 27131  ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-19

ثػىنىا  ٍينً  أىيب  عىنٍ  ، اٞتٍىزَّارً  ٍبنً  ٭تىٍِتى  عىن ، اٟتٍىكىمً  عىنً  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، إٍدرًيسى  اٍبني  حىدَّ  : اٍلعيبػىٍيدى

 . حىقِّوً  غىٍَتً  يف  اٍلمىاؿً  إنٍػفىاؽي  : فػىقىاؿى  التٍَّبًذيرً  عىنً  مىٍسعيودو  اٍبنى  سىأىؿى  أىنَّوي  

 مسلم عن سلمة عن سفياف ثنا نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن علي حدثنا [  : 9008 ] الكبَت يف الطرباين قاؿ* 

  . حق غَت يف ا نفاؽ :  فقاؿ التبذير عن اهلل عبد سئل:  قاؿ العبيدين أيب عن البطُت

: قاؿ الرٛتن، عبد ثنا: قاؿ بشار، ابن حدثنا.{تبذيرا تبذر كال } تعاىل اهلل قوؿ عند تفسَته يف جرير ابن قاؿ* 

: قاؿ العبيدين، أيب عن البطُت، مسلم عن سلمة، عن سفياف، ثنا

 .حقٌ  غَت يف ا نفاؽ: فقاؿ ا١تبٌذر عن اهلل عبد سيئل 

 ٭تِت ٝتعت: قاؿ اٟتكم، عن شعبة، ثنا: قاؿ جعفر، بن ٤تمد ثنا: قاؿ ا١تثٌت، بن ٤تمد حدثنا: كقاؿ ابن جرير  * 

 :البصر ضرير  العيبيدين أيب عن ٭تٌدث اٞتزار بن

. حقو غَت يف ا١تاؿ إنفاؽ: قاؿ { تػىٍبًذيرنا تػيبىذِّرٍ  كال} اآلية ىذه عن مسعود بن اهلل عبد سأؿ أنو 
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 [ : 35714 ]شيبة أيب ابن قاؿ -20

ثػىنىا  ٍيثىمىة عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، األىٍسوىدً  عىنً  ، خى

يػٍره  اٍلمىٍوتى  كىًإفَّ  ًإالَّ  فىاًجرىةو  كىالى  ، بػىرَّةو  نػىٍفسو  ًمنٍ  مىا   . اٟتٍىيىاةً  ًمنى  ٢تىىا خى

يػٍره  اهللً  ًعٍندى  كىمىا}:  اللَّوي  قىاؿى  لىقىدٍ  بػىرًّدا كىافى  لىًئنٍ    . {ًلْلىبٍػرىارً  خى

َّ  كىالى }:  اللَّوي  قىاؿى  لىقىدٍ  فىاًجرنا كىافى  كىلىًئنٍ  ًٍلي أى٪تىَّا كىفىريكا الًَّذينى  ٭تىٍسىنبى يػٍره  ٢تىيمٍ  ٪تي ًٍلي إ٪تَّىا ألىنٍػفيًسًهمٍ  خى  كى٢تىيمٍ  ًإٍٙتنا لًيػىٍزدىاديكا ٢تىيمٍ  ٪تي

 .{ميًهُته  عىذىابه 

 ؟ يقبل مل أك قبل عملو كاف إف يدرم ال كالصاحل  :أقٌه

ثػىنىا [ 5671 ] البخارم ا ماـ  قاؿ* ـي  حىدَّ ثػىنىا آدى ثػىنىا شيٍعبىةي  حىدَّ  عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  مىاًلكو  ٍبنً  أىنىسً  عىنٍ  اٍلبػينىاينُّب  ثىاًبته  حىدَّ

  : كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النًَّ ُّب  قىاؿى 

َّ  الى  نػَُّتى يػٍرنا اٟتٍىيىاةي  كىانىتٍ  مىا أىٍحًيًٍت  اللَّهيمَّ  فػىٍليػىقيلٍ  فىاًعالن  بيدَّ  الى  كىافى  فىًإفٍ  أىصىابىوي  ضير   ًمنٍ  اٍلمىٍوتى  أىحىديكيمٍ  يػىتىمى  كىتػىوىفًٍَّت  ِل  خى

يػٍرنا اٍلوىفىاةي  كىانىتٍ  ًإذىا   . ِل  خى
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  [ : 7235 ] أيضان   كقاؿ*

ثػىنىا  ثػىنىا ٤تيىمَّدو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  حىدَّ ـي  حىدَّ  مىٍوىلى  عيبػىٍيدو  ٍبني  سىٍعدي  اٍٝتيوي  عيبػىٍيدو  أىيب  عىنٍ  الزُّبٍىرًمِّ  عىنٍ  مىٍعمىره  أىٍخبػىرىنىا ييوسيفى  ٍبني  ًىشىا

 ٤تيًٍسننا ًإمَّا اٍلمىٍوتى  أىحىديكيمٍ  يػىتىمىٌتَّ  الى  :  قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  أىفَّ  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  عىنٍ  أىٍزىىرى  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً 

 . يىٍستػىٍعًتبي  فػىلىعىلَّوي  ميًسيئنا كىًإمَّا يػىٍزدىادي  فػىلىعىلَّوي 

 

 [:  10 ] قاؿ ىناد يف الزىد  -21

ثػىنىا أىبيو اأٍلىٍحوىًص  : قىاؿى عىٍبدي اللَّوً : قىاؿى ، عىٍن عىٍمرًك ٍبًن مىٍيميوفو ، عىٍن عىطىاًء ٍبًن السَّاًئًب ،  حىدَّ

بػٍعيوفى حيلَّةن فػىيػيرىل سىاقػيهىا كىميخُّب سىاًقهىا ًمٍن كىرىاًء اٟتٍيلىلً  ٍرأىةى ًمٍن أىٍىًل اٞتٍىنًَّة لىيىكيوفي عىلىيػٍهىا سى .  ًإفَّ اٍلمى

أىنػَّهينَّ اٍليىاقيوتي كىاٍلمىٍرجىافي }بًأىفَّ اللَّوى تػىبىارىؾى كىتػىعىاىلى قىاؿى :  قىاؿى  ٍيطنا لىرىأىيٍػتىوي ًمٍن فػىٍوًؽ   {كى كىاٍليىاقيوتي حىجىره فػىلىٍو أىٍدخىٍلتى خى

 . اٟتٍيلىلً 
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 [ : 232   ]الزىد  يف ىناد  قاؿ-22

ثػىنىا   :اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ، اأٍلىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسرىائًيلى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ

 .الصِّرىاطي  : قىاؿى  

ٍتمنا رىبِّكى  عىلىى كىافى  كىارًديىىا ًإالَّ  ًمٍنكيمٍ  كىًإفٍ } عزكجل اهلل قوؿ تفسَت يف  ىذا*  .{مىٍقًضيًّدا حى

ثػىنىا [:  303 ]  الزىد يف ىناد  قاؿ-23  عىٍبدً  عىنٍ  ، اأٍلىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسرىائًيلى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ

  .النًَّضيجً  الرٍَّأسً  ًمٍثلي  : قىاؿى   {كىاًٟتيوفى  ًفيهىا كىىيمٍ }: اللَّوً 

ثػىنىا : كقاؿ : اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  ، اأٍلىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، قىًبيصىةي  حىدَّ

  .ًشفىاىيهيمٍ  كىتػىقىلَّصىتٍ  أىٍسنىانػيهيمٍ  بىدىتٍ  كىقىدٍ  بًالنَّارً  اٍلمىًشيطً  الرٍَّأسً  كيليوحي  : قىاؿى   {كىاًٟتيوفى  ًفيهىا كىىيمٍ } 

فال أدرم أىي ، مسعود مباشرة  ابن عن إسحاؽ أيب عن سفياف عن : نعيم بركاية الزىد يف ا١تبارؾ ابن  عند:أقٌه 

. علة للخرب أـ سقط ذكر أبو األحوص من ا سناد 

 :كقد ركاه شعبة عن أيب إسحاؽ 
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 [:  9121] قاؿ الطرباين يف الكبَت *

ثػىنىا  ةى  أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  شيٍعبىةي ، ثنا عىاًمرو ، ٍبني  سىًعيدي  ثنا اٍلقىزَّازي ، اٍلميٍنًذرً  ٍبني  ٭تىٍِتى  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  :عيبػىٍيدى

 .ميتىشىيِّطىةه  الرُّبءيكسً  ًإىلى  تػىٍنظيرٍ  أىملىٍ  : قىاؿى   {كىاًٟتيوفى  ًفيهىا كىىيمٍ  النَّاري  كيجيوىىهيمي  تػىٍلفىحي }: قػىٍولًوً  يف  ،اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  

 . ًشفىاىيهيمٍ  كىقػىلىصىتٍ  أىٍسنىانػيهيٍم، بىدىتٍ  قىدٍ  

 

 السَّاًئًب ، ٍبنً  عىطىاءً  عىنٍ  أىبًيًو ، عىنٍ  اٍلميٍعتىًمري ، نا: قىاؿى  عىًلي  ، ٍبني  نىٍصري  نا [:  163 ]  الزىد يف داكد أبو  قاؿ-24

نٍػيىا اٟتٍىيىاةى  تػيٍ ثًريكفى  بىلٍ } بػىلى ى  فػىلىمَّا ،اأٍلىٍعلىى رىبِّكى  اٍسمى  سىبِّحً : مىٍسعيودو  اٍبنى  اٍستػىٍقرىٍأتي : قىاؿى  عىٍرفىجىةى ، عىنٍ   تػىرىؾى  {الدُّب

اًبوً  عىلىى كىأىقػٍبىلى   ،اٍلًقرىاءىةى  نٍػيىا اٟتٍىيىاةى   آثػىٍرنىا:  فػىقىاؿى  ،أىٍصحى  .كىشىرىابػىهىا كىطىعىامىهىا كىزًينىتػىهىا زىٍىرىتػىهىا رىأىيٍػنىا أًلىنَّا اآٍلًخرىةً  عىلىى الدُّب

 .بًاٍليىاءً (  يػيٍ ثًريكفى  بىلٍ  : )كىقػىرىأى ،  اآٍلًجلً  عىلىى اٍلعىاًجلي  فىاٍختػىٍرنىا اآٍلًخرىةي  عىنَّا كىزيكِّيىتٍ  

كىذا أثر جليل فيو ٤تاسبة ، ا١تعتمر كىو ال يركم إال عن ثقة  بن منصور عنو ٚتاعة منهم ركل  عرفجة:أقٌه 

 . للنفس كيصلح يف عدة أبواب من أبواب العلم 



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

142 
 

 [: 10721 ]  ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-25

ثػىنىا  ٍينً  أىيب  عىنٍ  ، اٞتٍىزَّارً  ٍبنً  ٭تىٍِتى  عىنٍ  ، اٟتٍىكىمً  عىنً  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، إٍدرًيسى  اٍبني  حىدَّ  : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، اٍلعيبػىٍيدى

نػىهيٍم  النَّاسي  تػىعىاكىر مىا ىيوى   . بػىيػٍ

  { كٯتنعوف ا١تاعوف } ىذا يف قولو تعاىل *

: قاؿ  ا١تسعودم، أخربنا: قاؿ  النضر ، أخربنا: قاؿ  خالد ، حدثنا  : [ 673 / 24 ]كقاؿ الطربم يف تفسَته * 

، بن سلمة أخربنا  :العبيدين  أيب عن كيهىٍيلو

:  فقاؿ  ،ذلك لو يعرؼ اهلل عبد ككاف  ،زمانة بو ككانت 

  ؟ا١تاعوف ما الرٛتن عبد أبا يا 

 .ذلك كأشباه كالدلو كالقدر الفأس من بينهم الناس يتعاطى ما: قاؿ 

  بو العبيدين أيب عن طرؽ عدة من أسنده الطربم  مث*
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 سويد، بن اٟتارث عن إبراىيم، عن األعمش، عن معاكية، أبو ثنا: قاؿ السائب، أبو حدثنا : كقاؿ الطربم عقبو * 

 :اهلل عبد عن

 . كشبهو كالدلو الفأس:  بينهم الناس يتعاكره ما:  قاؿ  ،ا١تاعوف عن سيئل أنو 

 

  [ :212 / 23 ] قاؿ ابن جرير يف تفسَته -26

 :معمر أيب عن ٣تاىد، عن منصور، عن سفياف ، ثنا: قاؿ  الرٛتن ، عبد ثنا: قاؿ  بشار ، ابن  حدثنا

. تباعا: قاؿ { حيسيومنا } اهلل عبد عن 

 . كا١تعٌت كاحد   [ متتابعات ] ركاه غَته :أقٌه 
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 [:  9007 ]  الكبَت يف الطرباين  قاؿ-27

ثػىنىا  ، جىٍعفىرو  ٍبني  اٟتٍيسىٍُتي  حىدَّ  أىيب  عىنٍ  اٟتٍىكىًم، عىنً  اأٍلىٍعمىًش، عىنً  ميٍسًهرو، ٍبني  عىًليُّب  ثنا اٟتٍىاًرًث، ٍبني  ًمٍنجىابي  ثنا اٍلقىتَّاتي

ٍينً   . اٍلعىاًمرًمِّ، اٍلعيبػىٍيدى

  .اهللً  عىٍبدي  لىوي  فػىرىؽَّ   ؟نىٍسأىٍلكى  ملىٍ  ًإفٍ  نىٍسأىؿي  مىنٍ : اهللً  لًعىٍبدً  فػىقىاؿى  : يىًدينيوي  مىٍسعيودو  ٍبني  اهللً  عىٍبدي  كىكىافى   ، اٍلبىصىرً  ضىرًيرى  كىكىافى  

 .الرًَّحيمي  : قىاؿى   ؟  اأٍلىكَّاهي  مىا: فػىقىاؿى  

 .ا٠ٍتىيػٍرى  يػىٍعلىمي  الًَّذم : قىاؿى   ؟اأٍليمَّةي  فىمىا: قىاؿى  

 .اٍلميًطيعي  : قىاؿى   ؟اٍلقىاًنتي  فىمىا: قىاؿى  

نػىهيمٍ  النَّاسي  يػىتػىعىاكىفي  مىا : قىاؿى   ؟اٍلمىاعيوفي  فىمىا: قىاؿى    .بػىيػٍ

 .حىقِّوً  غىٍَتً  يف  اٍلمىاؿً  ًإنٍػفىاؽي  : قىاؿى   ؟التٍَّبًذيري  فىمىا: قىاؿى  

 .  أكردنا بعضو مقطعان كىذه الركاية أمت فأثبتناىا ىنا :أقٌه 
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 :  [ 581 / 23 ]تفسَته  يف الطربم  قاؿ-28

 اهلل عبد سألت: قاؿ  العيبيدين ، أيب عن البطُت ، مسلم عن كهيل ، بن سىلىمة عن سفياف ، عن ككيع ، ثنا: قاؿ  

يٍرسىالتً  } عن
.  الريح:  قاؿ { عيٍرفا ا١ت

 عن كهيل ، بن سلمة عن سفياف ، عن ككيع ، ثنا: قاؿ  كيريب، أبو حدثنا  : [ 583 / 23 ] كقاؿ الطربم *

 .مثلو فذكر اهلل ، عبد سألت: قاؿ  العيبيدين ، أيب عن البطُت ، مسلم

. أكجو  عدة  قبلو من أسنده كقد [  الريح: قاؿ  ؟عصفا العاصفات ما ]  :قولو  يريد

 

 [:  363  ]الزىد  يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-29

:  قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاًؽ ، أىيب  عىنٍ  غىٍزكىافى ، ٍبني  فيضىٍيلي  أىٍخبػىرىنىا  

  .كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوً  يف  اٍلميتىحىابُّبوفى  ىيمي 

يعنا اأٍلىٍرضً  يف  مىا أىنٍػفىٍقتى  لىوٍ } تعاىل اهلل قوؿ يف  ىذا* نػىهيمٍ  أىلَّفى  اللَّوى  كىلىًكنَّ  قػيليوهًبًمٍ  بػىٍُتى  أىلٍَّفتى  مىا ٚتًى   .{بػىيػٍ
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 [:  1067  ]الزىد  زكائد يف ا١تركزم اٟتسُت  قاؿ-30

ثػىنىا: قىاؿى  كىًكيعه  أىٍخبػىرىنىا  ، حىدَّ :  اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  يىزًيدى  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  عيمىٍَتو، ٍبنً  عيمىارىةى  عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي

ثو  اٍلمينىاًفقى  اٍعتىربيكا    .خىافى  ائٍػتيًمنى  كىًإذىا  ،أىٍخلىفى  كىعىدى  كىًإذىا  ،كىذىبى  حىدَّثى  ًإذىا:  بًثىالى

 فىٍضًلوً  ًمنٍ  أىتىاىيمٍ  فػىلىمَّا الصَّاًٟتًُتى  ًمنى  كىلىنىكيونىنَّ  لىنىصىدَّقىنَّ  فىٍضًلوً  ًمنٍ  آتىانىا لىًئنٍ  اللَّوى  عىاىىدى  مىنٍ  كىًمنػٍهيمٍ }:  اللَّوً  عىٍبدي  قػىرىأى  مثيَّ  

ليوا انيوا كىٔتىا كىعىديكهي  مىا اللَّوى  أىٍخلىفيوا ٔتىا يػىٍلقىٍونىوي  يػىٍوـً  ًإىلى  قػيليوهًبًمٍ  يف  نًفىاقنا فىأىٍعقىبػىهيمٍ  ميٍعًرضيوفى  كىىيمٍ  كىتػىوىلٍَّوا ًبوً  ٓتًى   { يىٍكًذبيوفى  كى

 .  ىذا استنباط دقيق من ىذا اٟترب رضي اهلل عنو :أقٌه 

 [:  300 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-31

ثػىنىا   عىٍبدً  عىنٍ  األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ   سيٍفيىافى  عىنٍ - مىٍهًدم   اٍبنى  يػىٍعًٍت - الرٍَّٛتىنً  عىٍبدي  ثنا ًسنىافو  ٍبني  أىٍٛتىدي  حىدَّ

: اللَّوً 

:  {اثٍػنىتػىٍُتً  كىأىٍحيػىٍيتػىنىا اثٍػنىتػىٍُتً  أىمىتػَّنىا رىبػَّنىا }:  قىاليوا 

ًيتيكيمٍ  مثيَّ  فىأىٍحيىاكيمٍ  أىٍموىاتنا كيٍنتيمٍ : اٍلبػىقىرىًة  يف  الَّيًت  ًىيى : قىاؿى    . ٭تييكم مث ٯتي
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 [:  4054 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-32

ثػىنىا  : اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافي ، ثنا كىًكيعه ، ثنا ٤تيىمَّدو ، ٍبني  ميقىاًتلي  ثنا أىيب ، حىدَّ

 . أىصىاًبًعًهمٍ  أىٍطرىاؼً  عىلىى عىضُّبوا: قىاؿى   {اٍلغىٍيظً  ًمنى  اأٍلىنىاًملى  عىلىٍيكيمي  عىضُّبوا خىلىٍوا كىًإذىا} 

 

 [:  4581 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-33

ثػىنىا    :اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  كىاًئلو ، أىيب  عىنٍ  عىاًصمو ، عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص ، أىبيو ثنا الرَّبًيًع ، ٍبني  اٟتٍيسىٍُتي  ثنا أىيب ، حىدَّ

ليوا مىا سىييطىوَّقيوفى }   . رىٍأسىوي  يػىنػٍقيري  زىبًيبىتىافً  لىوي  أىقػٍرىعى  شيجىاعنا ييطىوَّؽي : قىاؿى   {اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  ًبوً  ٓتًى

ٍلتى  الًَّذم مىاليكى  أىنىا:  قىاؿى   ؟كىلىكى  مىاِل :  يػىقيوؿي :  قىاؿى    .ٓتًى

. ىريرة مرفوعان  أيب حديث  ٨توه من الصحيح  يف:أقٌه 
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 [:  3808 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-34

ٍيبىافي ، أىٍخبػىرىين  شيعىٍيبو ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  أىٍخبػىرىين  ًقرىاءىةن ، مىٍزيىدو ، ٍبنً  اٍلوىلًيدً  ٍبني  اٍلعىبَّاسي  أىٍخبػىرىنىا  ، إٍسحىاؽي  حىدَّثىًٍت  شى  عىنٍ  السًَّبيًعيُّب

ةى، أىيب  عىنٍ  أىبًيًو،  :اللًَّو  عىٍبدً  أىبًيوً  عىنٍ  عيبػىٍيدى

  .اٞتٍىنَّةي : اٍلربُّب : قىاؿى   { اٍلربَّ  تػىنىاليوا لىنٍ  } 

ثػىنىا  [  :  3809] كقاؿ ابن أيب حامت * ٍيمه ، ثنا أىيب، حىدَّ ٍيبىافى ، عىنٍ  اٍلوىلًيدي ، ثنا ديحى  عىنٍ  زًر  ، عىنٍ  عىاًصمو ، عىنٍ  شى

.  ًمثٍػلىوي  فىذىكىرى  اللًَّو ، عىٍبدً 

 

 [:  14438 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-35

ثػىنىا  : اأٍلىٍحوىًص  أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  كىشىرًيكه ، اأٍلىٍحوىًص ، أىبيو ثنا الطَّيىاًلًسيُّب ، اٍلوىلًيدً  أىبيو ثنا أىيب ، حىدَّ

  .ا٠ٍتىٍلخىاؿي  : { زًينىًتًهنَّ  ًمنٍ  ٮتيًٍفُتى  مىا لًيػيٍعلىمى  }: اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  
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 [:  4491 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-36

ثػىنىا   عىنٍ  مىٍسريكؽو ، عىنٍ  ميرَّةى ، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  سيٍفيىافي ، ثنا اٍلميٍقرًئي ، يىزًيدى  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ

: قىاؿى  اللًَّو  عىٍبدً 

َّ  كىالى }: قػىرىأى   مٍ  ًعٍندى  أىٍحيىاءه  بىلٍ  أىٍموىاتنا اللَّوً  سىًبيلً  يف  قيًتليوا الًَّذينى  ٖتىٍسىنبى   ،ذىًلكى  عىنٍ  سىأىٍلنىاهي  قىدٍ  أىمىا:  فػىقىاؿى   {يػيٍرزىقيوفى  رىهبًِّ

  : فىأىٍخبػىرىنىا

 فىاطَّلىعى :  قىاؿى   ،شىاءىتٍ  اٞتٍىنَّةً  أىمِّ  يف  فػىتىٍسرىحي   ،بًاٍلعىٍرشً  ميعىلَّقىةو  قػىنىاًديلى  ًإىلى  تىٍأًكم  ،خىٍضرو  طىٍَتو  يف  جيًعلىتٍ  اأٍلىٍركىاحى  أىفَّ   

عىةن  رىبُّبكى  إًلىٍيًهمٍ    ؟فىأىزًيديكيمٍ  تىٍستىزًيديكين  ىىلٍ :  فػىقىاؿى  اطِّالى

نىا حىٍيثي  اٞتٍىنَّةً  يف  نىٍسرىحي  أىلىٍسنىا:  قىاليوا     ؟ًشئػٍ

عىةن  رىبُّبكى  إًلىٍيًهمٍ  اطَّلىعى  مثيَّ : قىاؿى    ؟فىأىزًيديكيٍم  تىٍستىزًيديكين  ىىلٍ : فػىقىاؿى   ،اطِّالى

نىا تػىريدُّب :  قىاليوا يػىتػٍريكيوفى  الى  أىنػَّهيمٍ  رىأىٍكا فػىلىمَّا ًبيًلكً  يف  نػيٍقتىلى  حىىتَّ   ،أىٍجسىاًدنىا يف  أىٍركىاحى  .  أيٍخرىل مىرَّةن  سى

ةى ، أىيب  عىنٍ  السَّاًئبً  ٍبني  عىطىاءي  كىزىادى : سيٍفيىافي  قىاؿى  : قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  عيبػىٍيدى

ـى  ًمنَّا نىًبيػِّنىا تػيٍقرًئي   نىا كىتػىريدُّب   ،عىنَّا كىريًضيى  رىًضينىا قىدٍ  أىفٍ  كىٗتيٍربيهي   ،السَّالى ًبيًلكً  يف  تػيٍقتىلى  حىىتَّ  أىٍركىاحى   .أيٍخرىل مىرَّةن  سى
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:  قاؿ ابن أيب حامت يف تفسَته  -37

ثػىنىا أىيب  ةى  ، عىٍن أىيب ًإٍسحىاؽى  ، أىنٍػبىأى شىرًيكه  ، ثنا عىٍمريك ٍبني عىٍوفو  حىدَّ   :، عىٍن عىٍبًد اللَّوً  ، عىٍن أىيب عيبػىٍيدى

ٍذنىا آؿى ًفٍرعىٍوفى بًالسًِّنُتى }: يف قػىٍولًوً    . ًسًنُتى اٞتٍيوعً : قىاؿى   ، {كىلىقىٍد أىخى

 . شريك ركايتو عن أيب إسحاؽ قوية :أقٌه 

 [: 17282 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-38

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ

 .الثػِّيىابي  : قىاؿى  {ًمنػٍهىا وىهىرى  مىا إالَّ  زًينىتػىهينَّ  يػيٍبًدينى  كىالى } 

  [ 17293مصنف ابن أيب شيبة  ] األحوص أيب كالـ من فجعلو إسحاؽ أيب عن مسعر ركاه* 

 3556]كشريك عند اٟتاكم  [ 14394 ]كلعل ركاية سفياف أرجح فقد تابعو حجاج بن أرطأة  عند ابن أيب حامت 

 .كمعمر أيضان يف تفسَت عبد الرزاؽ  [ 7213] كزىَت يف معاين اآلثار  [
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 [:  14394 ]  حامت أيب ابن  كقاؿ*

ثػىنىا  اًلدو ، أىبيو ثنا اأٍلىشىجُّب ، سىًعيدو  أىبيو حىدَّ :  قىاؿى  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  حىجَّاجو ، عىنٍ  خى

 . الثػِّيىابي :  كىالظَّاًىرىةي   ،كىالسِّوىاري  ا٠ٍتىامتىي :  الزٍَّكجي  ًإالَّ  يػىرىاىىا الى  بىاًطنىةه  زًينىةه :  زًينىتىافً  الزِّينىةي  

 : كلو كجو آخر ، حجاج هبذا السياؽ كىو أمت   تفرد

ثػىنىا [:  14399 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ*  عىنٍ  ، اأٍلىٍعمىشً  عىنً  ، فيضىٍيلو  اٍبني  ثنا ، اأٍلىشىجُّب  سىًعيدو  أىبيو حىدَّ

  الرِّدىاءى :  قىاؿى   {ًمنػٍهىا وىهىرى  مىا ًإالَّ  زًينىتػىهينَّ  يػيٍبًدينى  كىالى }   :اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ، يىزًيدى  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ، اٟتٍىاًرثً  ٍبنً  مىاًلكً 

ثػىنىا:  [ 14839 ]   حامت أيب ابن كقاؿ*   عىنً  الثػٍَّورًمُّب ، ثنا الرَّزَّاًؽ ، عىٍبدي  ثنا زى٧ٍتيوىٍيًو ، ٍبنً  اٍلمىًلكً  عىٍبدً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ

: قىاؿى   {ثًيىابػىهينَّ  يىضىٍعنى  أىفٍ }: قػىٍوليوي   :مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً  يىزًيدى ، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  اٟتٍىاًرًث ، ٍبنً  مىاًلكً  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ،

 . الرِّدىاءي  ىيوى 

 .اآليتُت كلعل الركاية األكىل أرجح  بُت كفرؽ  :أقٌه
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 [:  11631 ]  حامت أيب ابن  قاؿ-39

ثػىنىا  ٍيبىافي  ثنا اٍلوىلًيدي ، ثنا صىٍفوىافي ، ثنا زيٍرعىةى ، أىبيو حىدَّ  أىيب  عىنٍ  ميرَّةى ، ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي ، ثنا الرٍَّٛتىًن ، عىٍبدً  ٍبني  شى

ةى ، :  قىاؿى  مىٍسعيودو ، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  عيبػىٍيدى

ٍيئنا  نػىرى  ملىٍ  ًإنَّا: قىاالى  فىأىٍخبػىرى٫تيىا ،ييوسيفى  عىلىى قىصَّا لىمَّا   .شى

 . اٍلًعبىارىةي  كىقػىعىتً : يػىقيوؿي  {تىٍستػىٍفًتيىافً  ًفيوً  الًَّذم اأٍلىٍمري  قيًضيى }: قىاؿى  

ثػىنىا : جرير يف تفسَته  ابن كقاؿ*   .كىًكيعه  ثػىنىا: قىاؿى  كيرىٍيبو ، أىبيو حىدَّ

ثػىنىا  ، اٍبني  كحىدَّ :  اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اٍلقىٍعقىاًع ، ٍبنً  عيمىارىةى  عىنٍ  سيٍفيىافى ، عىنٍ  أىيب ، ثػىنىا: قىاؿى  كىًكيعو

  .أىٍخبػىرى٫تيىا ،قىاالى  مىا قىاالى  لىمَّا:  قىاؿى   {تىٍستػىٍفًتيىافً  ًفيوً  الًَّذم اأٍلىٍمري  قيًضيى } 

ٍيئنا رىأىيٍػنىا مىا: فػىقىاالى     .{تىٍستػىٍفًتيىافً  ًفيوً  الًَّذم اأٍلىٍمري  قيًضيى }: فػىقىاؿى  شى
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 [:  3357 ] قاؿ ابن أيب حامت يف تفسَته  -40

ثػىنىا أىبيو سىًعيدو اأٍلىشىجُّب    :، عىٍن عىٍبًد اللَّوً  ، عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى  ، عىًن اأٍلىٍعمىشً  ، ثنا سىلىمىةي ٍبني رىجىاءو   حىدَّ

اًر كىتيوًلجي النػَّهىارى يف اللٍَّيلً }:  يف قػىٍولًوً    {تيوًلجي اللٍَّيلى يف النػَّهى

.  يىٍأخيذي الصٍَّيفى ًمنى الشِّتىاًء كىيىٍأخيذي الشِّتىاءى ًمنى الصٍَّيفً :   قىاؿى 

 

 [:  3364 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-41

ثػىنىا   :اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  رىجىاءو ، ٍبني  سىلىمىةي  ثنا اأٍلىشىجُّب ، سىًعيدو  أىبيو حىدَّ

ٍيتىةً  النُّبٍطفىةً  ًمنى  اٟتٍىيَّ  الرَّجيلى  ٮتيٍرًجي :  قىاؿى  {اٍلمىيِّتً  ًمنى  اٟتٍىيَّ  ٗتيٍرًجي }:  قػىٍولًوً  يف    . اٍلمى
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ثػىنىا أىبيو سىًعيدو اأٍلىشىجُّب، ثنا سىلىمىةي ٍبني رىجىاءو [:  3368 ] قاؿ ابن أيب حامت يف تفسَته *  ، عىٍن  ، عىًن اأٍلىٍعمىشً  حىدَّ

ٍيتىةى ًمنى الرَّجيًل اٟتٍىيِّ :   قىاؿى  {كىٗتيٍرًجي اٍلمىيِّتى ًمنى اٟتٍىيِّ  }:  يف قػىٍولًوً   :، عىٍن عىٍبًد اللَّوً  ًإبٍػرىاًىيمى    .ٮتيٍرًجي النُّبٍطفىةى اٍلمى

 

 [:  5214 ]  حامت يف تفسَته أيب ابن  قاؿ-42

ثػىنىا   :اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  عىٍلقىمىةى ، عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي ، ثنا كىًكيعه ، ثنا اأٍلىشىجُّب ، سىًعيدو  أىبيو حىدَّ

بىائًري :  قىاؿى   بىائًرى  ٕتىٍتىًنبيوا ًإفٍ }:  قػىٍولًوً  ًإىلى  النِّسىاءً  سيورىةً  أىكَّؿً  ًمنٍ  اٍلكى  . {عىٍنوي  تػينػٍهىٍوفى  مىا كى

 

 [:  8136 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-43

ثػىنىا  ٍيبىةى ، أىيب  ٍبني  بىٍكرً  أىبيو ثنا اٟتٍيسىٍُتً ، ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ ، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا: قىاالى  كىعيٍثمىافي ، شى  عىنً  الثػٍَّورًمُّب ، سيٍفيىافي  ثنا ًىشىاـو

، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش، :  اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  مىٍسريكؽو ، عىنٍ  ميٍسًلمو

ًئكىةي  تىٍأتًيػىهيمي  أىفٍ  ًإالَّ  يػىٍنظيريكفى  ىىلٍ }    .اٍلمىٍوتً  ًعٍندى  :  قىاؿى  ،  {اٍلمىالى



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

155 
 

 :  [  10092 ]حامت يف تفسَته  أيب ابن  قاؿ-44

ثػىنىا   :قىاؿى  مىٍسريكؽو  عىنٍ  ميرَّةى  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍعمىشً  عىنً  سيٍفيىافى  عىنٍ  ٭تىٍِتى  ثنا ميسىدَّده  ثنا اٟتٍىسىنً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

ٍنزًهً  يىٍكًنزي  رىجيله  يػيعىذَّبي  الى  : قىاؿى   {ًجبىاىيهيمٍ  هًبىا فػىتيٍكوىل جىهىنَّمى  نىارً  يف  عىلىيػٍهىا ٭تيٍمىى يػىٍوـى }: اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى    أىفٍ  يف  ًبكى

  .ًدينىارنا ًدينىاره  كىالى  ًدٍر٫تىنا ًدٍرىىمه  ٯتىىسُّب  كىالى  ًجٍلديهي  يػيوىسَّعي  كىلىًكنٍ ،  ًدينىارنا ًدينىاره  كىالى  ًدٍر٫تىنا ًدٍرىىمه  ٯتىىسَّ 

 

 [:  1701 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-45

ثػىنىا  :  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  عىٍلقىمىةى ، عىنٍ  عىاًمرو ، عىنٍ  اأٍلىٍكًدمِّ ، دىاكيدى  عىنٍ  فيضىٍيلو ، اٍبني  ثنا اٍلميٍنًذًر، ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

نىكيمٍ  أىٍموىالىكيمٍ  تىٍأكيليوا كىالى }   .اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـً  ًإىلى  تػيٍنسىخي  كىالى  نيًسخىتٍ  مىا لىميٍحكىمىةه  ًإنػَّهىا :قىاؿى   {بًاٍلبىاًطلً  بػىيػٍ

 .كاهلل أعلم ،  داكد ىذا ىو ابن عبد اهلل الزعافرم كليس ابن يزيد ا١تًتكؾ :أقٌه 

كلكن ذكر األئمة أىل النقد ٢تذه اآلثار ترجح كاهلل أعلم انو ،  كقد ركل ابن فضيل عن االثنُت ككال٫تا ٝتع الشع  

 ليس بابن يزيد ا١تًتكؾ الذم اهتمو بعضهم 
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ثػىنىا: [ 1898 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-46  عىٍبدي  ثنا الصَّفَّاري ، ًإٍشكىابى  ٍبنً  مىٍعمىرً  ٍبني  أىٍٛتىدي  ثنا أىيب ، حىدَّ

 مىٍسعيودو ، اٍبنً  عىنً  عىٍلقىمىةى ، عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  ٛتىَّادو ، عىنٍ  أىٍّتىرى ، ٍبنً  سىًعيدً  ٍبنً  اٍلمىًلكً  عىٍبدً  عىنٍ  سيلىٍيمىافى ، ٍبني  الرًَّحيمً 

: قىاؿى  أىنَّوي 

 . ذينيوبيوي  لىوي  غيًفرىتٍ  قىدٍ   { عىلىٍيوً  ًإمٍثى  فىالى  يػىٍومىٍُتً  يف  تػىعىجَّلى  فىمىنٍ  } 

، بًًإٍسنىادو  عىًلي   عىنٍ  كىريًكمى : قاؿ ابن أيب حامت   ، كىاٍبنً  ميٍرسىلو كى٣تيىاًىدو  اٍلعىالًيىًة ، كىأىيب  اللًَّو ، عىٍبدً  ٍبنً  كىسىاملًً  ذىر  ، كىأىيب  عيمىرى

 سيلىٍيمىافى ، أىيب  ٍبنً  كىٛتىَّادً  مىاًلكو ، كىأىيب  الشِّخًَِّت ، ٍبنً  كىميطىرِّؼً  كىالضَّحَّاًؾ ، كىًإبٍػرىاًىيمى ، قػيرَّةى ، ٍبنً  كىميعىاًكيىةى  كىالشٍَّعً ِّ ، ،

  .ذىًلكى  ٨تىٍوي  كىالسُّبدِّمِّ ، أىنىسو ، ٍبنً  كىالرَّبًيعً 

ثػىنىا: [ 1903 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  كقاؿ* ، اٍلكيويفُّب، الصَّفَّاري  ًإٍشكىابى  ٍبنً  مىٍعمىرً  ٍبني  أىٍٛتىدي  ثنا أىيب، حىدَّ  ثنا ٔتًٍصرى

مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً  عىٍلقىمىةى ، عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  ٛتىَّادو ، عىنٍ  أىٍّتىرى ، ٍبنً  سىًعيدً  ٍبنً  اٍلمىًلكً  عىٍبدً  عىنٍ  سيلىٍيمىافى، ٍبني  الرًَّحيمً  عىٍبدي 

، اٍبنً  عىنً  كىريًكمى  . ذينيوبىوي  لىوي  اللَّوي  غىفىرى  قىدٍ : قىاؿى   {عىلىٍيًو  ًإمٍثى  فىالى  تىأىخَّرى  كىمىنٍ  }:  قىاؿى  أىنَّوي  ، ، كىأىيب  عيمىرى  كى٣تيىاًىدو، ذىر 

  .ذىًلكى  ٨تىٍوي  سيلىٍيمىافى، أىيب  ٍبنً  كىٛتىَّادً  الشِّخًَِّت، ٍبنً  كىميطىرِّؼً  كىًإبٍػرىاًىيمى، قػيرَّةى، ٍبنً  كىميعىاًكيىةى  كىالشٍَّعً ِّ،

 .كما قد يفهم بعض الناس  [ال حرج عليو  ] فيكوف معٌت اآلية كما قاؿ ابن مسعود كليس معناىا :أقٌه 
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 [:  8056 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-47

ثػىنىا  : عىٍلقىمىةى  عىنٍ  عىاًمرو ، عىنٍ  اأٍلىٍكًدمِّ ، دىاكيدى  عىنٍ  فيضىٍيلو ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  ثنا اٍلعىٍبًدمُّب ، عىرىفىةى  ٍبني  اٟتٍىسىني  حىدَّ

ا الَّيًت  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  كىًصيَّةً  ًإىلى  يػىٍنظيرى  أىفٍ  سىرَّهي  مىنٍ :  قىاؿى  أىنَّوي  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ   : فػىٍليػىٍقرىأٍ  ،خىا٘تىيوي  عىلىيػٍهى

 . {تػىتػَّقيوفى  لىعىلَّكيمٍ }: قػىٍولًوً  ًإىلى   {عىلىٍيكيمٍ  رىبُّبكيمٍ  حىرَّـى  مىا أىٍتلي  تػىعىالىٍوا قيلٍ }

 

ثػىنىا: [ 8165 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-48 اللًَّو  عيبػىٍيدً  ٍبنً  اٟتٍىسىنً  عىنً  فيضىٍيلو ، اٍبني  ثنا اأٍلىشىجُّب ، سىًعيدو  أىبيو حىدَّ

ؿو ، ٍبنً  اأٍلىٍسوىدً  عىنً  شىدَّادو ، ٍبنً  جىاًمعً  عىنٍ  ،  :قىاؿى  ، {بًاٟتٍىسىنىةً  جىاءى  مىنٍ }: قػىٍولًوً  يف  : مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ًىالى

 . اللَّوي  ًإالَّ  إًلىوى  الى 

 كىعىطىاءو ، كىاٟتٍىسىًن ، جيبػىٍَتو ، ٍبنً  كىسىًعيدً  اٟتٍيسىٍُتً ، ٍبنً  كىعىًليِّ  ىيرىيٍػرىةى ، كىأىيب  عىبَّاسو ، اٍبنً  عىنً  كىريًكمى  : قاؿ ابن أيب حامت 

أىٍسلىمى  ٍبنً  كىزىٍيدً  كىًعٍكرًمىةى ، كىالزُّبٍىرًمِّ ، كىالضَّحَّاًؾ ، كىالنَّخىًعيِّ ، اٍلقيرىًويِّ ، كىٍعبو  ٍبنً  كى٤تيىمَّدً  ذىٍكوىافى ، صىاًلحو  كىأىيب  كى٣تيىاًىدو ،

 .ذىًلكى  ٨تىٍوي  ، كىقػىتىادىةى  ،
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 :  [ 9049 ]تفسَته  يف حامت أيب ابن  قاؿ-49

ثػىنىا   عىٍبدً  عىنٍ  عىٍلقىمىةى ، عىنٍ  اٍلعيرىينُّب ، اٟتٍىسىنً  عىنً  عىٍزرىةى ، عىنٍ  قػىتىادىةي ، أىنٍػبىأى  أىبىافي ، ثنا ًإبٍػرىاًىيمى ، ٍبني  ميٍسًلمي  ثنا أىيب ، حىدَّ

 :مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً 

ٍرأىةً  يػىٍزين  الرَّجيلى  يػىٍعًٍت  : ذىًلكى  عىنٍ   :سيًئلى  أىنَّوي    ؟ يػىتػىزىكَّجيهىا مثيَّ  بًاٍلمى

ىىا  {رىًحيمه  لىغىفيوره  بػىٍعًدىىا ًمنٍ  رىبَّكى  ًإفَّ  كىآمىنيوا بػىٍعًدىىا ًمنٍ  تىابيوا مثيَّ  السَّيِّئىاتً  عىًمليوا كىالًَّذينى }: اآٍليىةى  ىىًذهً  فػىتىالى   عىٍبدي  فػىتىالى

ا يػىنػٍهىهيمٍ  كىملىٍ  يىٍأميٍرىيمٍ  فػىلىمٍ   ،مىرَّاتو  عىشىرى  اللَّوً   . عىنػٍهى

 الذم عليو عامة الصحابة كالتابعُت أنو ال ٬توز ف يتزكجها إال بعد التوبة كإف فعال ذلك قبل التوبة فإهنما :أقٌه 

. زانياف ما اجتمعا  
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 [:  4277 ]  حامت أيب ابن  قاؿ-50

ثػىنىا  : اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  زًر  ، عىنٍ  عىاًصمو ، عىنٍ  سيٍفيىافى ، عىنٍ  نػيعىٍيمو ، أىبيو ثنا اأٍلىشىجُّب ، سىًعيدو  أىبيو حىدَّ

 . أيليوؼه : قىاؿى   {كىًثَته  رًبػِّيُّبوفى  مىعىوي  قىاتىلى  نىً    ًمنٍ  كىكىأىيِّنٍ  } 

 

 [:  6381 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-51

ثػىنىا   : اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ، زًر   عىنٍ  ، عىاًصمو  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، نػيعىٍيمو  أىبيو ثنا ، اأٍلىشىجُّب  سىًعيدو  أىبيو حىدَّ

  .الدِّينً  يف  الرٍِّشوىةي :  السُّبٍحتي  :قىاؿى  

 

 :  [ 10028 ]تفسَته  يف حامت أيب ابن  قاؿ-52

ثػىنىا   :زًر   عىنٍ  عىاًصمو ، عىنٍ  سيٍفيىافى ، عىنٍ  مىٍهًدم  ، ٍبني  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدي  ثنا ًسنىافو ، ٍبني  أىٍٛتىدي  حىدَّ

  .الصَّاًئميوفى  : {السَّاًئحيوفى } :عىٍبًد اللًَّو  عىنٍ  



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

160 
 

 [:  10680 ]  حامت أيب ابن  قاؿ-53

ثػىنىا  نىةى ، اٍبني  ثنا الرَّزَّاًؽ ، عىٍبدي  أىنٍػبىأى  الرَّبًيًع ، أىيب  ٍبني  اٟتٍىسىني  حىدَّ اًلدو ، أىيب  ٍبنً  ًإٍٝتىاًعيلى  عىنٍ  عييػىيػٍ  :ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  خى

ا }: اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى    نٍػيىا يف  { ميٍستػىقىرُّبىى  .الدُّب

اًلدو، أىيب  عىنٍ  الثػِّقىاتي  رىكىاهي : -   ىو عبد الرٛتن بن أيب حامت –٤تيىمَّدو  أىبيو: قىاؿى  *  :مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً  النَّخىًعيِّ  عىنً  خى

ا }: قىاؿى     .الرًَّحمً  يف   { ميٍستػىقىرُّبىى

ثػىنىا  كقاؿ* نىةى، اٍبني  ثنا الرَّزَّاًؽ، عىٍبدي  ثنا الرَّبًيًع، أىيب  ٍبني  اٟتٍىسىني  حىدَّ اًلدو، أىيب  ٍبنً  ًإٍٝتىاًعيلى  عىنٍ  عييػىيػٍ : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  خى

ا}:  اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى     .اآٍلًخرىةً  يف  {كىميٍستػىٍودىعىهى
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 [:  14313 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-54

ثػىنىا  ـً  عىٍبدي  ثنا نػيعىٍيمو ، أىبيو ثنا ميٍسًلمو ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  ٭تىٍِتى  عىنٍ  اٟتٍىكىًم ، عىنً  الرٍَّٛتىًن ، عىٍبدً  ٍبنً  يىزًيدى  عىنٍ  حىٍربو ، ٍبني  السَّالى

: قىاؿى  اٞتٍىزَّاًر ، ٍبنً 

اًبرو  ٍبني  أىًسَتي  جىاءى   ٍعتي  لىقىدٍ :  فػىقىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  ًإىلى  جى ـو  تىكىلَّمى  ،اٍليػىٍوـى  عيٍقبىةى  ٍبنى  اٍلوىلًيدى  ٝتًى بىًٍت  ًبكىالى  .أىٍعجى

  ،رىجيله  فػىيىٍسمىعىهىا ،ٮتيٍرًجىهىا  حىىتَّ  صىٍدرًهً  يف  تػىتىجىٍلجىلي  الطَّيِّبىةي  اٍلكىًلمىةي  قػىٍلًبوً  يف  تىكيوفي  اٍلميٍ ًمنى  الرَّجيلى  ًإفَّ :  اللَّوً  عىٍبدي  فػىقىاؿى  

هي  ا ًعٍندى   .إًلىٍيوً  فػىيىضيمَّهىا  ،ًمثٍػليهى

 .يًٍلًفظىهىا حىىتَّ  يىٍستىًقرُّب  مىا قػىٍلًبوً  يف  تػىتىجىٍلجىلي  الطَّيِّبىةً  غىيػٍري  اٍلكىًلمىةي  قػىٍلًبوً  يف  لىيىكيوفي  اٍلفىاًجرى  الرَّجيلى  كىًإفَّ  

هي  الًَّذم  ،الرَّجيلي  فػىيىٍسمىعىهىا  ا ًعٍندى ا فػىيىضيمَّهىا  ،ًمثٍػليهى  .إًلىيػٍهى

ًبيًثُتى  ا٠ٍتىًبيثىاتي }: اللَّوً  عىٍبدي  قػىرىأى  مثيَّ   ًبيثىاًت، كىا٠ٍتىًبيثيوفى  لًٍلخى   {لًلطَّيِّبىاتً  كىالطَّيِّبيوفى  لًلطَّيًِّبُتى  كىالطَّيِّبىاتي  لًٍلخى

 .الداالين  خالد أبو ىو الرٛتن عبد بن كيزيد،  آخر مصدر يف أجده مل  نفيس جدان :أقٌه 
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 [:  16705 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-55

ثػىنىا   مىٍيميوفو ، ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  أىبًيًو ، عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  ٍبني  ييونيسي  ثنا قىطىنو ، أىبيو ثنا الصَّبَّاًح ، ٍبنً  ٤تيىمَّدً  ٍبني  اٟتٍىسىني  حىدَّ

 :  عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  مىٍسعيودو ، اٍبنً  عىنً 

نٍػيىا أىٍمرً  ًمنٍ  شىٍيءو  كيلِّ  ذًٍكرً  ًمنٍ  فػىرىغى  : قىاؿى   {فىارًغنا ميوسىى أيِـّ  فػي ىادي  كىأىٍصبىحى }: قػىٍولًًو  يف    .ميوسىى ذًٍكرً  ًمنٍ  ًإالَّ  الدُّب

 

 :   [ 17 / 22 ]تفسَته  يف جرير ابن  قاؿ-56

ثػىنىا  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  حيبػىٍيشو ، ٍبنً  زًرِّ  عىنٍ  الشٍَّيبىاينِّ ، عىنً  اأٍلىسىًدمُّب ، لىٍيثو  ٍبني  قىًبيصىةي  ثػىنىا: قىاؿى  عيبػىٍيدو  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ

 :  مىٍسعيودو 

ـي  عىلىٍيوً  ًجرٍبًيلى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النًَّ ُّب  رىأىل: قىاؿى   {أىٍد ى  أىكٍ  قػىٍوسىٍُتً  قىابى  فىكىافى }  .جىنىاحو  ًمئىةً  ًستُّب  لىوي  السَّالى
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ثػىنىا : [ 45 / 22 ]تفسَته  يف جرير ابن  كقاؿ قاؿ- 57  ثػىنىا: قىاؿى  ميعىاًكيىةى  أىبيو ثػىنىا: قىاؿى  الرِّفىاًعيُّب  ًىشىاـو  أىبيو حىدَّ

 : اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  عىٍلقىمىةى ، عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي ،

  .اأٍليفيقى  سىدَّ  قىدٍ  اٞتٍىنَّةً  ًمنى  أىٍخضىرى  رىفػٍرىفنا : قىاؿى   { اٍلكيبػٍرىل رىبِّوً  آيىاتً  ًمنٍ  رىأىل لىقىدٍ  } 

.  ًمثٍػلىوي  فىذىكىرى  :اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو ثػىنىا: قىاؿى  السَّاًئبً  أىبيو  حىدَّثىًٍت * 

 .كذكر علقمة خطأ كاهلل أعلم  ،   أبو ىشاـ الرفاعي ضعيف كالطريق الثاين ىو ا١تعتمد :أقٌه 

 

 [:  8352 ]  تفسَته يف جرير ابن  قاؿ-58

 عبيدة أيب عن مرة ، بن عمرك عن األعمش ، عن سفياف ، حدثنا قاؿ ، الرٛتن عبد حدثنا قاؿ ، بشار ابن حدثنا 

 ٖتسنب ال} : فيكم تنزؿ مل اآلية ىذه إف:  كيقوؿ السالـ عليك يقرأ كعبنا إف:  فقاؿ اهلل عبد إىل رجل جاء:قاؿ 

 . يهودم كىو نزلت أهنا أخربكه: قاؿ  ؟ {يفعلوا مل ٔتا ٭تمدكا أف ك٭تبوف أتوا ٔتا يفرحوف الذين
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 :   [ 627 / 14 ]تفسَته  يف جرير ابن  قاؿ-59

 :اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو ثنا: قىاؿى  السَّاًئًب ، أىبيو حىدَّثىًٍت 

مي  ًإىلى  يػىٍبتػىغيوفى  يىٍدعيوفى  الًَّذينى  أيكلىًئكى }: قػىٍولًًو  يف   ٍنسً  ًمنى  نىاسه  كىافى :   قىاؿى   {اٍلوىًسيلىةى  رىهبًِّ  ،اٞتًٍنِّ  ًمنى  قػىٍومنا يػىٍعبيديكفى  اٍ ً

ٍنسي  كىبىًقيى  اٞتًٍنُّب  فىأىٍسلىمى   .كيٍفرًًىمٍ  عىلىى اٍ ً

مي  ًإىلى  يػىٍبتػىغيوفى  يىٍدعيوفى  الًَّذينى  أيكلىًئكى } تػىعىاىلى  اللَّوي  فىأىنٍػزىؿى     .اٞتًٍنَّ  يػىٍعًٍت   {اٍلوىًسيلىةى  رىهبًِّ

ثػىنىا :  كقاؿ ابن جرير *  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش، عىنً  سيٍفيىافي، ثنا: قىاؿى  الرٍَّٛتىًن، عىٍبدي  ثنا: قىاؿى  بىشَّارو، ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ

 : اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  مىٍعمىرو، أىيب 

مي  ًإىلى  يػىٍبتػىغيوفى  يىٍدعيوفى  الًَّذينى  أيكلىًئكى } ٍنسً  ًمنى  نػىفىره  كىافى : قىاؿى   {اٍلوىًسيلىةى  رىهبًِّ  النػَّفىري  فىأىٍسلىمى  ،اٞتًٍنِّ  ًمنى  نػىفىرنا يػىٍعبيديكفى  اٍ ً

ٍنسي  كىاٍستىٍمسىكى  اٞتًٍنِّ  ًمنى  مي  ًإىلى  يػىٍبتػىغيوفى  يىٍدعيوفى  الًَّذينى  أيكلىًئكى } فػىقىاؿى  ،ًبًعبىادىهًتًمٍ  اٍ ً  {اٍلوىًسيلىةى  رىهبًِّ
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 :  [ 25 / 15 ]تفسَته  يف جرير ابن  قاؿ-60

ثػىنىا    عىٍبدً  عىنٍ  عيمىٍَتو ، ٍبنً  عيمىارىةى  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  سيٍفيىافي ، ثنا: قىاؿى  الرٍَّٛتىًن ، عىٍبدي  ثنا: قىاؿى  بىشَّارو ، اٍبني  حىدَّ

: قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  يىزًيدى ، ٍبنً  الرٍَّٛتىنً 

. الشٍَّمسي  يػىٍعًٍت   ،مىيػٍليهىا:  ديليوكيهىا 

ثػىنىا:  جرير ابن  كقاؿ*  كىاًئلو ، أىيب  عىنٍ  عىاًصمو ، عىنٍ  شيٍعبىةى ، عىنٍ  عىًدم  ، أىيب  اٍبني  ثنا: قىاؿى  اٍلميثػىٌتَّ ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ

ا: قىاؿى  : اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  ا ،الشٍَّمًس  ديليوؾي  ىىذى . كىاٍلمىٍغًرًب  اٍلمىٍشرًؽً  ًإىلى  كىأىشىارى  ،اللٍَّيلً  غىسىقي  كىىىذى

 

 [:  2589 ]  تفسَته يف الرزاؽ عبد  قاؿ-61

: قىاؿى  ، مىٍسريكؽو  عىنٍ  ، ميٍسًلمو  عىنٍ  ، اأٍلىٍعمىشً  عىنً  ، الثػٍَّورًمِّ  عىنً  

ا}:  قىاؿى  أىفٍ  عىلىى دىاكيدي  زىادى  مىا:  اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى    . عىنػٍهىا ِل  اٍنزًؿٍ  :أىًم   {أىٍكًفٍلًنيهى
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 : تفسَته يف جرير ابن  قاؿ-62

 :اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو ثنا: قىاؿى  السَّاًئًب ، أىبيو حىدَّثىًٍت  

ًبلي  ًىيى :   قىاؿى  {ضىٍبحنا كىاٍلعىاًديىاتً }    . اٍ ً

ثػىنىا*   .ًمثٍػلىوي  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  كىًكيعه ، ثنا: قىاؿى  كيرىٍيبو ، أىبيو  حىدَّ

 :  [ 54 / 7 ]تفسَته  يف جرير ابن  قاؿ-63

ةى  أىيب  عىنٍ  ، اٞتٍىزىرًمِّ  اٍلكىرميً  عىٍبدً  عىنٍ  ، مىٍعمىره  أىٍخبػىرىنىا: قىاؿى  ، الرَّزَّاؽً  عىٍبدي  أىٍخبػىرىنىا: قىاؿى  ، ٭تىٍِتى  ٍبني  اٟتٍىسىني    عىٍبدً  ٍبنً  عيبػىٍيدى

 : أىبًيوً  عىنٍ  ، اللَّوً 

  .اٍلمىٍسًجدً  يف  اٍلمىمىرُّب  ىيوى  : قىاؿى  سىًبيلو  عىاًبرًم ًإالَّ   { جينيبنا كىالى }: قػىٍولًوً  يف  
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  [ :34 / 12 ] قاؿ ابن جرير يف تفسَت -64

ثػىنىا :  قىاؿى  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ  زًر  ، عىنٍ  عىاًصمو ، عىنٍ  سيٍفيىافي ، ثػىنىا: قىاؿى  الرٍَّٛتىًن ، عىٍبدي  ثػىنىا: قىاؿى  بىشَّارو ، اٍبني   حىدَّ

 . الدعاءي :  اأٍلىكَّاهي  

ةى ، أىيب  عىنٍ  اٍلكىرمًًي ، عىٍبدً  عىنٍ  سيٍفيىافى ، عىنٍ  قىًبيصىةي ، ثػىنىا: قىاؿى  : تفسَته يف جرير ابن  قاؿ* قىاؿى  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ  عيبػىٍيدى

  .الدعاءي : اأٍلىكَّاهي :  

 . ًمثٍػلىوي  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ  زًر  ، عىنٍ  عىاًصمو ، عىنٍ  سيٍفيىافى ، عىنٍ  أىيب ، ثػىنىا: قىاؿى  *

 .ًمثٍػلىوي  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ  زًر  ، عىنٍ  عىاًصمو ، عىنٍ  كىًإٍسرىائًيلي ، سيٍفيىافي ، ثػىنىا: قىاؿى  أىٍٛتىدى ، أىبيو ثػىنىا:  قىاؿى *

 . كاهلل أعلم ، الرحيم كقد ٭تتمل أف يكوف الرحيم الدعاء  أنو العبيدين أيب من طريق  تقدـ:أقٌه 
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 [: 35137 ]  ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-65

ثػىنىا  ةى  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىبيو حىدَّ  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، عيبػىٍيدى

 كىملىٍ  ، أيذيفه  تىٍسمىعٍ  كىملىٍ  ، عىٍُته  تػىرى  ملىٍ  مىا اٍلمىضىاًجعً  عىنً  جينيوبػيهيمٍ  تػىتىجىاىفى  لًلًَّذينى  اللَّوي  أىعىدَّ  لىقىدٍ  : التػٍَّورىاةً  يف  لىمىٍكتيوبه  ًإنَّوي  

 . ميٍرسىله  كىالى  ، مىلىكه  يػىٍعلىميوي  الى  كىمىا ، بىشىرو  قػىٍلبً  عىلىى ٮتىٍطيرٍ 

و  قػيرَّةً  ًمنٍ  ٢تىيمٍ  أيٍخًفيى  مىا نػىٍفسه  تػىٍعلىمي  فىالى } : نػىٍقرىؤيىىا كى٨تىٍني  : قىاؿى   .  اآليىةً  آًخرً  ًإىلى  {أىٍعُتي

ثػىنىا : تفسَته يف جرير ابن  قاؿ*  أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافي ، ثنا: قىاؿى  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدي  ثنا: قىاؿى  بىشَّارو  اٍبني  حىدَّ

ةى ، :  قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  عيبػىٍيدى

عىتٍ  أيذيفه  كىالى   ،رىأىتٍ  عىٍُته  الى  مىا ٢تىيمٍ  خيبِّ ى   .  ًبٍشرو  قػىٍلبً  عىلىى خىطىرى  كىالى   ،ٝتًى

- . الشَّكِّ  كىٍجوً  غىٍَتً  عىلىى-  عىًلٍمتي  ًفيمىا: سيٍفيىافي  قىاؿى  
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   :تفسَته يف جرير ابن  كقاؿ*

ثػىنىا  ٍعتي : قىاؿى  ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  شيٍعبىةي، ثنا: قىاؿى  جىٍعفىرو  ٍبني  ٤تيىمَّدي  ثنا: قىاؿى  اٍلميثػىٌتَّ  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ ةى  أىبىا ٝتًى  قىاؿى : قىاؿى  عيبػىٍيدى

: اللًَّو  عىٍبدي 

  نىاًورو  قػىٍلبً  عىلىى ٮتىًٍطرٍ  كىملىٍ  ،أيذيفه  تىٍسمىعٍ  كىملىٍ  ،عىٍُته  تػىرى  ملىٍ  مىا الصَّاًٟتًُتى  لًًعبىاًدمى  أىٍعدىٍدتي :  - اللَّوى تعاىل يػىٍعًٍت  - قىاؿى  

و  قػيرَّةً  ًمنٍ  ٢تىيمٍ  أيٍخًفيى  مىا نػىٍفسه  تػىٍعلىمي  فىالى } انيوا ٔتىا جىزىاءن  أىٍعُتي  .{يػىٍعمىليوفى  كى

 

 [:  8541 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-66

ثػىنىا   : اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  مىٍسريكؽو ، عىنٍ  الضُّبحىى ، أىيب  عىنٍ  مىٍنصيورو ، عىنٍ  سيٍفيىافي  عىنٍ  الرٍَّٛتىًن ، عىٍبدي  ثنا ًسنىافو ، ٍبني  أىٍٛتىدي  حىدَّ

نىاهي  الًَّذم  } .  اٍليىمىنً  ًمنى  رىجيله  أىبػىرِّ  اٍبنى  يػىٍعًٍت  بػىٍلعىمي  يف  نػىزىلىتٍ :  قىاؿى {  ًمنػٍهىا فىاٍنسىلىخى  آيىاتًنىا آتػىيػٍ
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  [ : 616 / 17 ]تفسَته   يف جرير ابن  قاؿ-67

 :اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  عىٍلقىمىةى ، عىنٍ  الشٍَّعً ِّ ، عىنً  دىاكيدي ،  أىٍخبػىرىنىا: قىاؿى  ىىاريكفى ، ٍبني  يىزًيدي  ثنا قىاؿى  

ا ًإفٍ } : يػىٍقرىأي  كىافى  أىنَّوي    . اٍختػىلىقيوهي  شىٍيءه  كىيػىقيوؿي   {اأٍلىكًَّلُتى  خيليقي  ًإالَّ  ىىذى

  : كقاؿ ابن جرير*

ثػىنىا   ًإفٍ  }:  مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً  عىٍلقىمىةى ، عىنٍ  عىاًمرو ، عىنٍ  دىاكيدي ، ثنا: قىاؿى  اأٍلىٍعلىى ، عىٍبدي  ثنا: قىاؿى  اٍلميثػىٌتَّ ، اٍبني  حىدَّ

ا ا ًإفٍ :  يػىقيوؿي  { اأٍلىكًَّلُتى  خيليقي  ًإالَّ  ىىذى ؽه  ًإالَّ  ىىذى   .اأٍلىكًَّلُتى  اٍخًتالى

 

 :  [ 42 / 14 ]جرير يف تفسَته  ابن  قاؿ-68

 :  اهلل عبد عن سكن ، بن قيس عن ا١تنهاؿ ، عن األعمش ، عن معاكية ، أبو ثنا: قاؿ  السائب ، أبو حدثٍت 

.  ٘تطر مث  ،اللقحة تدر كما فتدر ٘تريو مث  ،السحاب فتلقح الريح اهلل يبعث:  قاؿ  { لىوىاًقحى  الرِّيىاحى  كىأىٍرسىٍلنىا }
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ثػىنىا-69 نىةى ، اٍبني  أىٍخبػىرىنىا: قىاؿى  الرَّزَّاًؽ ، عىٍبدي  أىٍخبػىرىنىا: قىاؿى  ٭تىٍِتى ، ٍبني  اٟتٍىسىني   حىدَّ  عىنٍ  النَّجيوًد ، أىيب  ٍبنً  عىاًصمً  عىنٍ  عييػىيػٍ

:  مىٍسعيودو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  ِل  قىاؿى : قىاؿى  حيبػىٍيشو ، ٍبنً  زًرِّ 

ةي  مىا   .  اأٍلىٍصهىاري  ىيمي   ، الى :  قىاؿى   .كىلىًدهً  كىكىلىدً  كىلىًدهً  ًمنٍ  الرَّجيلً  أىٍحفىادي  ىيمٍ :  قػيٍلتي :  قىاؿى   ؟زًرُّب  يىا اٟتٍىفىدى

.   ىذا ا٠ترب لو طرؽ عن ابن مسعود ذكرىا الطرباين يف الكبَت كغَته :أقٌه 

 

 :   [ 534 / 18 ]تفسَته  يف جرير ابن  قاؿ-70

 أىيب  عىنٍ  صىٍخرو ، أىيب  عىنٍ  ييونيسى ، ٍبني  يىزًيدي  أىٍخبػىرىين : قىاؿى  كىٍىبو ، اٍبني  أىٍخبػىرىنىا: قىاؿى  اأٍلىٍعلىى ، عىٍبدً  ٍبني  ييونيسي  حىدَّثىًٍت 

 :اٍلبىٍكرًمِّ  الصٍَّهبىاءً  أىيب  عىنٍ  جيبػىٍَتو ، ٍبنً  سىًعيدً  عىنٍ  اٍلبىجىًليِّ ، ميعىاًكيىةى 

عى  أىنَّوي    :مىٍسعيودو  ٍبنى  اللَّوً  عىٍبدى  ٝتًى

ٍوى  يىٍشًتىًم مىنٍ  النَّاسً  كىًمنى } اآٍليىةً  ىىًذهً  عىنٍ  يىٍسأىؿي  كىىيوى   :   اللَّوً  عىٍبدي  فػىقىاؿى   {ًعٍلمو  ًبغىٍَتً  اللَّوً  سىًبيلً  عىنٍ  لًييًضلَّ  اٟتٍىًديثً  ٢تى

ثى  يػيرىدِّديىىا  ،ىيوى  ًإالَّ  إًلىوى  الى  كىالًَّذم  ،اٍلًغنىاءي   . مىرَّاتو  ثىالى
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 [: 21537 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ*

ثػىنىا   عىنٍ  ، الصٍَّهبىاءً  أىيب  عىنٍ  ، جيبػىٍَتو  ٍبنً  سىًعيدً  عىنٍ  ، الدُّبٍىًٍتِّ  عىمَّارو  عىنٍ  ، صىٍخرو  ٍبنً  ٛتيىٍيدً  عىنٍ  ، إٍٝتىاًعيلى  ٍبني  حىامًتي  حىدَّ

 .ىيوى  إالَّ  إلىوى  الى  كىالًَّذم ، اٍلًغنىاءي   :فػىقىاؿى  ؟عىنػٍهىا  سيًئلى  أىنَّوي  : مىٍسعيودو  ٍبنً  اهللً  عىٍبدً 

  [ : 30 ]  ا١تالىي ذـ يف الدنيا أيب ابن  كقاؿ*

 بن الرٛتن عبد بن ٤تمد عن ، ا١ترادم كعب بن سعيد عن ، طلحة بن ٤تمد أخربنا : قاؿ ، اٞتعد بن علي حدثنا

 : قاؿ ، مسعود ابن عن ، يزيد

  .الزرع ا١تاء ينبت كما القلب يف ا ٯتاف ينبت كالذكر ، الزرع ا١تاء ينبت كما اٍلقىٍلبً  يف  النػِّفىاؽى  يػيٍنًبتي  اٍلًغنىاءي  

  [ : 1670 ] أٛتد لإلماـ ا ٯتاف كتاب ٭تكي كىو السنة يف ا٠تالؿ كقاؿ*  

 عبد بن ٤تمد عن ، ا١ترادم كعب بن سعيد عن ، طلحة بن ٤تمد عن ، الرٛتن عبد ثنا : قاؿ ، اهلل عبد أبو حدثنا 

 : قاؿ ، مسعود ابن عن ، يزيد بن الرٛتن

  .الزرع ا١تاء ينبت كما القلب يف ا ٯتاف ينبت  الذكر كإف ، الزرع ا١تاء ينبت كما اٍلقىٍلبً  يف  النػِّفىاؽى  يػيٍنًبتي  اٍلًغنىاءي  
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 ] يزيد بن الرٛتن عبد بن ٤تمد عن : كقاؿ [ 1694 ]الكبَت يف البخارم لو ترجم ٣تهوؿ كعب بن كسعيد  :أقٌه

 . مسعود ابن يسمع مل الرٛتن عبد بن ك٤تمد اىػ   . طلحة بن ٤تمد كعنو [ مرسل

  . الغناء ٖترمي على أٛتد بو احتج لذا اهلل عبد عن إبراىيم عن أخرل طريقو  من ركم ا٠ترب كلكن

  [  : 1597 ] العلل يف أٛتد بن اهلل عبد قاؿ* 

 ؟ الغناء عن أيب سألت

 اىػ. كالزرع البقل ا١تاء ينبت كما القلب يف النفاؽ ينبت الغناء:   اهلل عبد قاؿ :  فقاؿ  

  [  : 31 ]  ا١تالىي ذـ يف الدنيا أيب ابن  قاؿ*

 ، إبراىيم عن ، ٛتاد عن ، اٟتكم عن ، شعبة عن ، غندر حدثنا : قاال ، عمر بن اهلل كعبيد ، خيثمة أبو حدثنا

.  اٍلقىٍلبً  يف  النػِّفىاؽى  يػيٍنًبتي  اٍلًغنىاءي  : مسعود بن اهلل عبد قاؿ : قاؿ
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 [:  4692 ]  صحيحو يف البخارم  قاؿ-71

ثػىنىا سىًعيدو  ٍبني  أىٍٛتىدي  حىدَّثىًٍت   ثػىنىا عيمىرى  ٍبني  ًبٍشري  حىدَّ  :كىاًئلو  أىيب  عىنٍ  سيلىٍيمىافى  عىنٍ  شيٍعبىةي  حىدَّ

ا نػىٍقرىؤيىىا كىًإ٪تَّىا قىاؿى  { لىكى  ىىٍيتى  }:  قىاؿى  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ     .عيلٍِّمنىاىىا كىمى

 

 [:  4774 ]  صحيحو يف البخارم  قاؿ-72

ثػىنىا  ثػىنىا كىًثَتو  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ ثػىنىا سيٍفيىافي  حىدَّ  :قىاؿى  مىٍسريكؽو  عىنٍ  الضُّبحىى أىيب  عىنٍ  كىاأٍلىٍعمىشي  مىٍنصيوره  حىدَّ

نىمىا  ةى  يف  ٭تيىدِّثي  رىجيله  بػىيػٍ يءي  فػىقىاؿى  ًكٍندى ٍيئىةً  اٍلميٍ ًمنى  يىٍأخيذي  كىأىٍبصىارًًىمٍ  اٍلمينىاًفًقُتى  بًأىٍٝتىاعً  فػىيىٍأخيذي  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  ديخىافه  ٬تًى  كىهى

اـً    .فػىفىزًٍعنىا،  الزُّبكى

  : فػىقىاؿى  فىجىلىسى  فػىغىًضبى  ميتًَّكئنا كىكىافى  مىٍسعيودو  اٍبنى  فىأىتػىٍيتي  

ا يػىقيوؿى  أىفٍ  اٍلًعٍلمً  ًمنٍ  فىًإفَّ  أىٍعلىمي  اللَّوي  فػىٍليػىقيلٍ  يػىٍعلىمٍ  ملىٍ  كىمىنٍ  فػىٍليػىقيلٍ  عىًلمى  مىنٍ    صىلَّى لًنىًبيِّوً  قىاؿى  اللَّوى  فىًإفَّ  أىٍعلىمي  الى  يػىٍعلىمي  الى  ًلمى

 . { اٍلميتىكىلًِّفُتى  ًمنٍ  أىنىا كىمىا أىٍجرو  ًمنٍ  عىلىٍيوً  أىٍسأىليكيمٍ  مىا قيلٍ  } كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي 
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ـً  عىنٍ  أىٍبطىئيوا قػيرىٍيشنا كىًإفَّ  ٍسالى  . ييوسيفى  كىسىٍبعً  ًبسىٍبعو  عىلىٍيًهمٍ  أىًعٍتِّ  اللَّهيمَّ  فػىقىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النًَّ ُّب  عىلىٍيًهمٍ  فىدىعىا اٍ ً

تٍػهيمٍ  ٍيتىةى  كىأىكىليوا ًفيهىا ىىلىكيوا حىىتَّ  سىنىةه  فىأىخىذى ـى  اٍلمى ٍيئىةً  كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاءً  بػىٍُتى  مىا الرَّجيلي  كىيػىرىل كىاٍلًعظىا  . الدُّبخىافً  كىهى

 .اللَّوى  فىادٍعي  ىىلىكيوا قىدٍ  قػىٍومىكى  كىًإفَّ  الرًَّحمً  ًبًصلىةً  تىٍأميرينىا ًجٍئتى  ٤تيىمَّدي  يىا فػىقىاؿى  سيٍفيىافى  أىبيو فىجىاءىهي 

 ؟   جىاءى  ًإذىا اآٍلًخرىةً  عىذىابي  عىنػٍهيمٍ  أىفػىييٍكشىفي  { عىاًئديكفى  قػىٍولًوً  ًإىلى  ميًبُتو  ًبديخىافو  السَّمىاءي  تىٍأيت  يػىٍوـى  فىاٍرتىًقبٍ  } فػىقىرىأى  

 امل } بىٍدرو  يػىٍوـى  { لًزىامنا } كى  بىٍدرو  يػىٍوـى {  اٍلكيبػٍرىل اٍلبىٍطشىةى  نػىٍبًطشي  يػىٍوـى  } تػىعىاىلى  قػىٍوليوي  فىذىًلكى  كيٍفرًًىمٍ  ًإىلى  عىاديكا مثيَّ 

يػىٍغًلبيوفى  ًإىلى  الرُّبكـي  غيًلبىتٍ   . مىضىى قىدٍ  كىالرُّبكـي  { سى

 

 [ : 145 ] الزىد يف داكد أبو  قاؿ-73

  :اهلل عبد عن ، مرة عن ، زبيد عن ، حاـز ابن يعٍت جرير نا : قاؿ ، إٝتاعيل بن موسى نا 

 .ييٍكفىري  فىالى  ييٍشكىرى  كىأىفٍ  يػيٍنسىى فىالى  كىييٍذكىرى  يػيٍعصىى فىالى  ييطىاعى  أىفٍ   : {تقاتو حق} 
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 [:  6382 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-74

ثػىنىا   عيبػىٍيدً  عىنٍ  ، مىٍرزيكؽو  ٍبنً  بيكىٍَتً  عىنٍ  ، أينػىٍيسىةى  أىيب  ٍبنً  زىٍيدً  عىنٍ  ، عىٍمروك ٍبني  اللَّوً  عيبػىٍيدي  ثنا ، الرَّقِّيُّب  جىٍعفىرو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  حىدَّ

: قىاؿى  ، مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ، مىٍسريكؽو  عىنٍ  ، اٞتٍىٍعدً  أىيب  ٍبنً 

. السُّبٍحتي  فىذىًلكى   ،فػىقىًبلىهىا ىىًديَّةن  لىوي  فىأىٍىدىل  ،حىقًّدا عىلىٍيوً  يػىريدَّ  أىكٍ  مىٍظًلمىةن  عىٍنوي  لًيىٍدفىعى  لًرىجيلو  شىفىعى  مىنٍ  

  ؟اٟتٍيٍكمً  يف  الرٍِّشوىةى  السُّبٍحتى  نػىعيدُّب  كينَّا ًإنَّا ، الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  أىبىا يىا: فػىقيٍلنىا 

اًفريكفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  ٔتىا ٭تىٍكيمٍ  ملىٍ  كىمىنٍ }:  اللَّوً  عىٍبدي  فػىقىاؿى    .{اٍلكى

ثػىنىا: [ 730 / 13 ]جرير يف تفسَته  ابن   قاؿ-75  ثنا: قىاؿى  عىبَّادو ، ٍبني  ٭تىٍِتى  ثنا: قىاؿى  ٤تيىمَّدو ، ٍبني  اٟتٍىسىني  حىدَّ

لىةى ، ٍبني  عىاًصمي  أىٍخبػىرىنىا: قىاؿى  زىٍيدو ، ٍبني  ٛتىَّادي   اآٍليىةى  ىىًذهً  تىالى  أىنَّوي   ،مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ : حيبػىٍيشو  ٍبنً  زًرِّ  عىنٍ  بػىٍهدى

ا بػىٍيضىاءى  بًأىٍرضو  ٬تيىاءي  : قىاؿى   {اٍلقىهَّارً  اٍلوىاًحدً  للَّوً  كىبػىرىزيكا كىالسَّمىوىاتي  اأٍلىٍرضً  غىيػٍرى  اأٍلىٍرضي  تػيبىدَّؿي  يػىٍوـى }: أىنػَّهى  سىًبيكىةي  كى

ـه  ًفيهىا ييٍسفىكٍ  ملىٍ   ،ًفضَّةو  ا يػيٍعمىلٍ  كىملىٍ   ،دى  . الدِّمىاءً  يف  ًفيوً  النَّاسً  بػىٍُتى  ٭تيٍكىمي  مىا فىأىكَّؿي :  قىاؿى  ، خىًطيئىةه  عىلىيػٍهى

 العقيدة : تقدـ مطوال يف باب   :أقٌه 
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 [:9001 ]الكبَت يف الطرباين كقاؿ *

ثػىنىا ، عىنٍ  زىٍيدو، ٍبني  ٛتىَّادي  ثنا النػُّبٍعمىاًف، أىبيو عىاًرـه  ثنا اٍلعىزًيًز، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ ، عىنٍ  عىاًصمو  :قىاؿى  زًر 

 بًأىٍرضو  ٬تيىاءي : قىاؿى  ،{اٍلقىهَّارً  اٍلوىاًحدً  لًلَّوً  كىبػىرىزيكا كىالسَّمىاكىاتي  اأٍلىٍرًض، غىيػٍرى  اأٍلىٍرضي  تػيبىدَّؿي  يػىٍوـى }: اآٍليىةى  ىىًذهً  اهللً  عىٍبدي  تىالى 

ا أىنػَّهى ـه  عىلىيػٍهىا ييٍسفىكٍ  ملىٍ  ًفضَّةو  سىًبيكىةي  كى ا تػيٍعمىلٍ  كىملىٍ  ،دى   .الدِّمىاءً  يف  ًفيوً  النَّاسً  بػىٍُتى  ٭تيٍكىمي  مىا فىأىكَّؿي  ،خىًطيئىةه  عىلىيػٍهى

 

 [: 14052 ]  تفسَته يف جرير ابن قاؿ- 76

 :األحوص  أيب عن إسحاؽ ، أيب عن سفياف ، حدثنا قاؿ ، الرٛتن عبد حدثنا قاؿ ، بشار بن ٤تمد حدثنا 

 .الصغار :ك الفرش ،الكبار :اٟتمولة :قاؿ ، {كفرشنا  ٛتولة }: قولو يف اهلل عبد عن 

 :األحوص أيب عن إسحاؽ، أيب عن سفياف، حدثنا قاؿ، كىب ابن أخربنا قاؿ، يونس حدثٍت :  كقاؿ الطربم *

. الصغار  ىنٌ  :ك الفرش ،ا بل من ٛتل ما :اٟتمولة  {كفرشنا  ٛتولة }: قولو يف مسعود ابن عن 
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 ، اأٍلىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو ثنا : قىاؿى  ، جينىادىةى  ٍبني  سىٍلمي  حىدَّثىًٍت  [ : 492 / 19 ] تفسَته يف جرير ابن  قاؿ-77

ًئكىةي   ًىيى : الصَّافَّاتً  يف  يػىقيوؿي  مىٍسريكؽه   كىافى  :قىاؿى  ، ميٍسًلمو  عىنٍ   .اٍلمىالى

ثػىنىا*    : قىاؿى   سيلىٍيمىافى، عىنٍ  ، شيٍعبىةي  أىٍخبػىرىنىا : قىاؿى  ، مشيىٍيلو  ٍبني  النٍَّضري  أىٍخبػىرىنىا : قىاؿى  ، ًإٍسرىائًيلى  أىيب  ٍبني  ًإٍسحىاؽي  حىدَّ

ٍعتي    .ٔتًٍثًلوً  ، اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ، مىٍسريكؽو  عىنٍ  ، الضُّبحىى أىبىا ٝتًى

 يف كما ك معمر [  3607مستدرؾ اٟتاكم  ] تابع شعبة على ذكر عبد اهلل  سفياف من ركاية قبيصة عنو   :أقٌه

 كذكر يف الدر ا١تنثور أف ابن أيب حامت كغَته رككه من طرؽ عن ابن مسعود  كىو يف  [2503 ] الرزاؽ عبد تفسَت

 . اٞتزء ا١تفقود منو 

 

 [:  8999] قاؿ الطرباين يف الكبَت -78

ثػىنىا  ثػىنىا اٍلعىزًيًز ، عىٍبدً  بن عىًليُّب  حىدَّ ثػىنىا نػيعىٍيمو ، أىبيو حىدَّ :  اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  زًر  ، عىنٍ  عىاًصمو ، عىنٍ  سيٍفيىافي ، حىدَّ

يٍػنىاهي  } ٍينً  كىىىدى .  كىالشَّرِّ   ،ا٠ٍتىٍَتً  سىًبيلي  :قىاؿى   {النٍَّجدى
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 يف  اىعيٌ:   باب -8

  [ :815 ] قاؿ ابن ا١تبارؾ يف الزىد -1

، أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافي،  أىٍخبػىرىنىا ، ٍبنً  سىًعيدً  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى :  قىاؿى  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  كىٍىبو

اًبرًًىمٍ  ،كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى ٤تيىمَّدو  أىٍصحىابً  ًقبىلً  ًمنٍ  اٍلًعٍلمي  أىتىاىيمي  مىا ًٓتىٍَتو  النَّاسي  يػىزىاؿي  الى    .كىأىكى

 . ىىلىكيو ًحُتى  فىذىًلكى   ،أىصىاًغرًًىمٍ  ًقبىلً  ًمنٍ  اٍلًعٍلمي  أىتىاىيمي  فىًإذىا 

 

ثػىنىا[:  8540] قاؿ الطرباين يف الكبَت - 2  عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو ثنا مىٍنصيورو ، ٍبني  سىًعيدي  ثنا الصَّاًئ ي ، عىًلي   ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ

:  قىاؿى  شىًقيقو ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ،

ٍيئنا يػىٍبتىًغي ىىاجىرى  مىنٍ  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى   .لىوي  فػىهيوى  شى

 . قػىٍيسو  أيِـّ  ميهىاًجرى  ييسىمَّى كىكىافى   ،قػىٍيسو  أيُّـب : ٢تىىا يػيقىاؿي  اٍمرىأىةن  لًيىتػىزىكَّجى  رىجيله  ىىاجىرى : قىاؿى  

 كأثبتو ىنا ألف العلم ال يعدلو شيء ١تن صلحت نيتو ،  كىذا أحسب أنو ٦تا فقد من سنن سعيد بن منصور :أقٌه 
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  [ : 10 ] العلم كتاب يف حرب بن زىَت   قاؿ-3

 : اهلل عبد عن ، شقيق عن ، األعمش ثنا ، خاـز بن ٤تمد ثنا

 . جملنوف يسألونو ما كل يف الناس يفيت الذم إف كاهلل  

 كنت ٦تا كثَت يف أفيت كنت ما اليـو قبل منك اٟتديث هبذا ٝتعت كنت لو : اٟتكم ِل فقاؿ : األعمش قاؿ *

 . أفيت

 [: 905]  الزىد يف أٛتد ا ماـ  قاؿ-4

ثػىنىا   ثػىنىا ، كىًكيعه  حىدَّ ثػىنىا ، سيٍفيىافي  حىدَّ  :  قىاؿى  األىٍحوىصً  أىيب  عىمِّوً  عىنٍ  ، الزٍَّعرىاءً  أىبيو عىٍمروك ٍبني  عىٍمريك حىدَّ

ا ًإفَّ  : اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى  ا يػيوىلىدي  الى  أىحىدن .  بًالتػَّعىلُّبمً  اٍلًعٍلمي  كىًإ٪تَّىا ، عىاًلمن

: اأٍلىٍحوىًص  أىيب  عىنٍ  الزٍَّعراًء ، أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافى ، عىنٍ  كىًكيعه ، ثنا [:  115 ]  العلم يف خيثمة أبو  قاؿ*

ا إفَّ  : قىاؿى  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ     .بًالتػَّعىلُّبمً  كىاٍلًعٍلمي ،  عىاًلمنا ييولىدي  الى  أىحىدن
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 [:  516  ]الزىد  يف ككيع  قاؿ-5

ثػىنىا  ًيمً  عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي ، حىدَّ ةى  أىيب  عىنٍ  سىلىمىةى ، ٍبنً  ٘تى :  اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  عيبػىٍيدى

  .ذىًلكى  بػىٍُتى  تػىٍغدي  كىالى   ،ميتػىعىلِّمنا أىكٍ  عىاًلمنا اٍغدي 

كقد افتتح أبو خيثمة زىَت بن حرب رٛتو اهلل كتاب العلم هبذا ا٠ترب ، !   ما بُت العامل كا١تتعلم إال اٞتاىل :أقٌه 

 . فأحسن 

ثػىنىا : [ 140] قاؿ سعداف بن نصر يف جزئو * : اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  زًر  ، عىنٍ  عىاًصمو ، عىنٍ  سيٍفيىافي ، حىدَّ

. ذىًلكى  بػىٍُتى  ًإمَّعىةن  تػىٍغدي  كىالى   ،ميتػىعىلِّمنا أىكٍ  عىاًلمنا اٍغدي  

: اللًَّو   عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  الزٍَّعرىاًء، أىبيو قىاؿى : سيٍفيىافي  قىاؿى  

مَّعىةى  نىٍدعيو كينَّا  .  ييدٍعى  ملىٍ  مىعىوي  بً خىرى  فػىيىٍذىىبي  الطَّعىاـً  ًإىلى  ييٍدعىى الرَّجيلى : اٞتٍىاًىًليَّةً  يف  اٍ ً

. كإف ا معة فيكم احملقب دينو :  ركاه غَت سعداف فزاد فيو :أقٌه 
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 [ : 50 / 4 ] قاؿ أبو عبيد يف الغريب *

 .النَّاس مىعى  أىنا: يػىقيوؿ الىذم: قىاؿى  ا معة كىمىا: قيل إمَّعىة أحدكيم يكونىنَّ  الى [ اهلل  رىٛتىو ]اهلل عبد حىًديث  يف 

ا من اهلل عبد يكره مل: عبيد أىبيو قىاؿى  .  اٞتٍىمىاعىة مىعى  الكينونة ىىذى

 . شىٍيء على يثبت كىالى  رىٍأيو على أحد كل يػيتىابع فػىهيوى  عـز كىالى  لىوي  رىٍأم الى  الًَّذم الرجل ىيوى  : ا معة  أصل كىلىًكن

. كيلو أمره من ييرًيد مىا على ًإٍنسىاف كل يػيوىافق الًَّذم ىيوى  ا مَّرة الرجل كىكىذىًلكى 

 ا مَّعىة كىًإف ييٍدعي أىف غَت من الطَّعىاـ ًإىلى  الناسى  يتبىع الًَّذم اٞتٍىاًىًليَّة يف  ا مَّعىة نػىعيدُّب  كينَّا: قىاؿى  أىنو اهلل عبد عىن كيركل 

ٍحًقب اٍليػىٍوـ ًفيكيم
ي
ا ًإىلى  يرجع األكؿ كىاٍلمٍعٌتى  ًدينىو النَّاس ا١ت انتهى  .ىىذى

 

 انتهى  . [جامع بياف العلم كفضلو  ]أىل الرأم : ا معة : قاؿ أىل العلم :  كقاؿ يعقوب بن سفياف الفسوم *
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 [:  166 ]  الزىد يف داكد أبو  قاؿ-6

ًيمً  عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي ، ين: قىاؿى  سيٍفيىافي ، نا: قىاؿى  كىًثَتو ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  نا  ةى  أىيب  عىنٍ  سىلىمىةى ، ٍبنً  ٘تى : عيبػىٍيدى

 . فػىٍليػىٍعمىلٍ  عىًلمى  فىمىنٍ   ،تػىعىلَّميوا النَّاسي  أىيػُّبهىا: قىاؿى  مىٍسعيودو، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  

 

 [:  870 ]  الزىد يف أٛتد ا ماـ  قاؿ-7

ثػىنىا  ًيمً  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش، عىنً  عىوىانىةى، أىيب  عىنٍ  الرٍَّٛتىًن، عىٍبدي  حىدَّ ةى  أىيب  عىنٍ  سىلىمىةى، ٍبنً  ٘تى  :عيبػىٍيدى

يػٍرنا ًبوً  اللَّوي  ييرًدً  مىنٍ :  قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ    . الدِّينً  يف  يػيفىقٍِّهوي  خى

 [:  8   ]العلم  يف حرب بن زىَت  قاؿ-8

:  قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  شىًقيقو ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي ، ثنا خىازًـو ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  ثنا  

  .إًلىٍيوً  ٮتىٍتىلُّب  مىىتى  يىٍدرًم الى  أىحىدىكيمٍ  فىًإفَّ  تػىعىلَّميوا

 . يعٍت يأتونو الناس يسألونو :  ٮتتل إليو *
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 [:  49  ]العلم  يف خيثمة أبو  قاؿ-9

، عىٍن، اأٍلىٍعمىًش، عىنً  عيبػىٍيدو، ٍبني  ٤تيىمَّدي  ثنا  ، عىٍن، ميٍسًلمو : قىاؿى  مىٍسريكؽو

 . أىٍعلىمي  اللَّوي :  يػىٍعلىمي  الى  الًَّذم يػىقيوؿى  أفٍ  اٍلًعٍلمً  ًمنى  إفَّ   : اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى  

 

، عىنٍ  الضُّبحىى ، أىيب  عىنٍ  مىٍنصيورو  عىنٍ  جىرًيره ، ثنا [:  67 ]  العلم يف خيثمة أبو  قاؿ-10 :  قىاؿى  مىٍسريكؽو

نػىنىا ميٍضطىًجعه  كىىيوى  جيليوسنا اللَّوً  عىٍبدً  ًعٍندى  كينَّا    : الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  أىبىا يىا: فػىقىاؿى  رىجيله  فىأىتىاهي  نىراهي  بػىيػٍ

ةى  أىبٍػوىابً  ًعٍندى  قىاصًّدا ًإفَّ   يءي  الدُّبخىافً  آيىةى  أفَّ  يػىٍزعيمي  ًكٍندى ٍيئىةً  ًمٍنوي  اٍلميٍ ًمًنُتى  كىيٍأخيذي  اٍلكيفَّارً  بأىٍنفاسً  فىتٍأخيذي  ٕتًى اـً  كىهى  ؟  الزُّبكى

ٍيئنا ًمٍنكيمٍ  عىًلمى  فىمىنٍ   ،اللَّوى  اتػَّقيوا ،النَّاسي  أىيػُّبهىا يىا : غىٍضبىافي  كىىيوى  كىجىلسى :  اللَّوً  عىٍبدي  فقىاؿى   الى  كىمىنٍ   ،يػىٍعلىمي  ٔتىا فػىٍليػىقيلٍ  شى

ا يػىقيوؿى  أفٍ  أًلىحىدًكيمٍ  أىٍعلىمي  فىًإنَّوي   ،أىٍعلىمي  اللَّوي :  فػىٍليػىقيلٍ  يػىٍعلىمي   .أىٍعلىمي  اللَّوي : يػىٍعلىمي  الى  ًلمى

ـي  عىلىٍيوً  لًنىًبيِّوً  قىاؿى  تػىعىاىل اللَّوى  فىإفَّ    .{اٍلميتىكىلًِّفُتى  ًمنى  أىنىا كىمىا أىٍجرو  ًمنٍ  عىلىٍيوً  أىٍسأىليكيمٍ  مىا قيلٍ } السَّالى

 . تقدـ مطوالن :أقٌه 
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 [:  99 ]  العلم يف خيثمة أبو  قاؿ-11

ثػىنىا  ٍيثىمىةى  أىبيو حىدَّ ، أىيب  عىنٍ  شيٍعبىةى، عىنٍ  الرٍَّٛتىًن، عىٍبدي  ثنا خى ٍعتي : قىاؿى  ًإٍسحىاؽى : يػىقيوؿي  اأٍلىٍحوىًص، أىبىا ٝتًى

ًلُّبوا الى  :  يػىقيوؿي  اللًَّو  عىٍبدي  كىافى      .النَّاسى  ٘تي

 [ :  8634] كقاؿ الطرباين يف الكبَت *

ثػىنىا  يػٍره ، ثنا عىٍمروك ، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب ، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  :اأٍلىٍحوىًص  أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  زيىى

 .الذٍِّكرى  فػىيىمىلُّبوا،  النَّاسى  ٘تىىلُّبوا الى  : قىاؿى  اهلًل ، عىٍبدً  عىنٍ  

 

 [:  155 ]  العلم يف خيثمة أبو  قاؿ-12

:  اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  ميًغَتىةى ، عىنٍ  جىرًيره ، ثنا 

ـى  مىا ًٓتىٍَتو  تػىزىاليوا لىنٍ  إنَّكيمٍ   . أىٍسنىاًنكيمٍ  ذىًكم يف  اٍلًعٍلمي  دىا

  .الشَّبىابً  ًمنى  يػىتػىعىلَّمى  أفٍ  السِّنً  ذيك أىًنفى  الشَّبىابً  يف  اٍلًعٍلمي  كىافى  فىًإذىا
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 [ : 2/277 ]كالتاريخ ا١تعرفة يف سفياف بن يعقوب  قاؿ-13

 : قاؿ سويد بن اٟتارث عن التيمي إبراىيم عن األعمش حدثنا معاكية أبو ثنا سعيد حدثنا 

  : فقاؿ يـو ذات اهلل عبد على أكثركا  

 .رىٍأًسي عىلىى التػُّبرىابى  ٟتىىثػىٍيتيمي  ًعٍلًمي تػىٍعلىميٍوفى  لىوٍ  غىيػٍريهي  إًلىوى  الى  الًَّذم كى 

 إبراىيم بو عن األعمش عن شعبة طريق من اٟتلية يف نعيم أبو كركاه  :أقٌه

  [ : 8639 ]  الكبَت يف الطرباين  قاؿ-14

 بن األسود عن الشعثاء أيب بن أشعث عن إسرائيل ثنا إٝتاعيل بن مالك غساف أبو ثنا العزيز عبد بن علي حدثنا 

 . ككذا كذا اهلل سبحاف : يقوؿ فسمعتو القـو يف فجلس فجاء يقص رجال لو ذكركا : قاؿ  اهلل عبد عن ىالؿ

  ؟  تسمعوا أال : فقاؿ قاـ ذلك ٝتع فلما

  .ضاللة بطرؼ ١تتمسكوف إنكم ،؟  كأصحابو سلم ك عليو اهلل صلى ٤تمد من ىدل ال إنكم : قاؿ إليو نظركا فلما

 . كأثبتنا ىذا ىنا لدخولو يف باب العلم ، كقد تقدـ بعضها ،  ىذا من طرؽ خرب أصحاب اٟتلق :أقٌه 
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  [ : 904 ]  الزىد يف أٛتد ا ماـ  قاؿ-15

ثػىنىا  ثػىنىا ، الرٍَّٛتىنً  عىٍبدي  حىدَّ  : اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، كىكىًكيعه  ، سيٍفيىافي  حىدَّ

عى  مىا ًبكيلِّ  ٭تيىدِّثى  أىفٍ  اٍلكىًذبً  ًمنى  اٍلمىٍرءً  ًْتىٍسبً  : قىاؿى   . ٝتًى

 . بو  الرٛتن عبد عن ا١تثٌت بن ٤تمد [ 12 ] ا١تقدمة يف مسلم كركاه

 

 [: 31679] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -16

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىبيو حىدَّ

 . نػىعىمٍ   :فػىيػىقيوؿي  ، اهللً  عىٍبدى  يىا أىٍنتى  أىميهىاًجره  : لىوي  فػىقىاؿى  أىٍعرىايبٌّق  لىًقيىوي  كىرىجيلو  يىكينٍ  كىالى  ، اٍلفىرىاًئضى  فػىٍليىتػىعىلَّمى  اٍلقيٍرآفى  تػىعىلَّمى  مىنٍ  

ا كىتػىرىؾى  مىاتى  أىٍىًلي بػىٍعضى  إفَّ  : فػىيػىقيوؿي   ا كىذى  . ًإيَّاهي  اللَّوي  آتىاهي  فىًعٍلمه  عىًلمىوي  ىيوى  فىًإفٍ  ، كىكىذى

  ؟اٍلميهىاًجرًينى  مىٍعشىرى  يىا تػىٍفضيليونىا فىًبمى  : فػىيػىقيوؿي  ٭تيًٍسني  الى  كىافى  كىًإفٍ  

ثػىنىا ثػىنىا : قىاؿى  ، كىًكيعه  حىدَّ . بًنىٍحوًهً  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافي  حدَّ



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

188 
 

ثػىنىا [:  8743 ]  الكبَت يف الطرباين كقاؿ * ًليفىةى  أىبيو حىدَّ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافي  ثنا ، كىًثَتو  ٍبني  ٤تيىمَّدي  ثنا ، خى

ةى  أىيب  عىنٍ    .اٍلفىرىاًئضى  فػىٍليىتػىعىلَّمً  اٍلقيٍرآفى  ًمٍنكيمي  قػىرىأى  مىنٍ   : قىاؿى  ، مىٍسعيودو  ٍبنً  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، عيبػىٍيدى

 .أىقػٍرىأي  كىأىنىا : اأٍلىٍعرىايبُّب  فػىيػىقيوؿي   ،نػىعىمٍ   :فػىيػىقيوؿي  ؟ اٍلقيٍرآفى  أىتػىٍقرىأي  ميهىاًجري  يىا:  فػىقىاؿى   ،أىٍعرىايبٌّق  لىًقيىوي  فىًإفٍ 

يػٍره  زًيىادىةه  : قىاؿى   ،نػىعىمٍ  : قىاؿى  فىًإذىا ؟ ميهىاًجري  يىا أىتػىٍفًرضي  : اأٍلىٍعرىايبُّب  فػىيػىقيوؿي    .كىخى

 ؟ ميهىاًجري  يىا عىلىيَّ  فىٍضليكى  فىمىا : قىاؿى  ، أيٍحًسنيوي  الى  : قىاؿى  كىًإفٍ  

 

 [ : 548 / 2 ] كالتاريخ ا١تعرفة يف سفياف بن يعقوب  قاؿ-17

ثػىنىا:   ٪تَت ابن  ـي   نػيعىٍيمو  أىبيو حىدَّ : قىاؿى  مىٍيميوفو  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  اٍلبىًطُتي  مسلم حدثٍت  ا١تسعودم ثػىنىا: قىاال   كىآدى

ـي  قىاؿى - مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  ًإىلى  اٍختػىلىٍفتي   ٍعتيوي  مىا-  سىنىةن : آدى  .كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  ًفيهىا ٭تيىدِّثي  ٝتًى

 رأيت حىت  الكرب فعاله  ،كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  ًلسىانًوً  عىلىى فىجىرىل يػىٍومنا ًْتىًديثو  حىدَّثى  أىنَّوي  ًإالَّ  

  .ذىا ديكفى  كىًإمَّا ذىا ًمنٍ  قىرًيبه  كىًإمَّا ذىا فػىٍوؽى  ًإمَّا اللَّوي  شىاءى  ًإفٍ  : قىاؿى  مثيَّ   ،عىلىٍيوً  يتحدر العرؽ
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ثػىنىا ٪تَت ابن [ : 548 / 2 ] ا١تعرفة يف سفياف بن يعقوب  قاؿ*  عىمَّارو  عىنٍ  سيٍفيىافي  حىدَّثىًٍت  مىٍسلىمىةى  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  حىدَّ

: قىاؿى  مىٍيميوفو  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  اٍلبىًطُتً  ميٍسًلمو  عىنٍ  الدُّبٍىًٍتِّ 

ٍعتيوي  فىمىا شىٍهرنا عىٍشرى  ٙتىىانًيىةى  اللَّوً  عىٍبدى  صىًحٍبتي   ًديثنا ًإالَّ  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رسوؿ عن ٭تدث ٝتًى ا حى  .كىاًحدن

  .ًشبػٍهىوي  أىكٍ  ٨تىٍوىهي  قىاؿى  مثيَّ  بػيٍهره  غىًشيىوي  مثيَّ   ،يػىٍعرىؽي  فػىرىأىيٍػتيوي  

ثػىنىا [:  4321] قاؿ ا ماـ أٛتد يف مسنده * ثػىنىا ميعىاذه، حىدَّ  حىدَّثىًٍت  عىٍوفو ، اٍبنً  عىنٍ  عىًدم  ، أىيب  كىاٍبني  عىٍوفو ، اٍبني  حىدَّ

: قىاؿى  مىٍيميوفو ، ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  أىبًيًو ، عىنٍ  التػٍَّيًميِّ ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  اٍلبىًطُتي ، ميٍسًلمه 

يسنا مىٍسعيودو  اٍبني  أىٍخطىأىين  قػىلَّمىا أىكٍ  ،أىٍخطىأىين  مىا  يسو  عىًشيَّةى : عىًدم   أىيب  اٍبني  قىاؿى -  ٜتًى  .أىتػىٍيتيوي  ًإالَّ -  ٜتًى

ٍعتيوي  فىمىا: " قىاؿى    .كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى : يػىقيوؿي  قىطُّب  ًلشىٍيءو  ٝتًى

ٍعتي  قىاؿى  :عىًدم   أىيب  اٍبني  قىاؿى : - كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،عىًشيَّةو  ذىاتى  كىافى  فػىلىمَّا   اللَّوً  رىسيوؿى  ٝتًى

نىاهي  اٍغرىٍكرىقىتٍ  قىدً   ،قىًميًصوً  أىٍزرىاري  ٤تىٍليوؿه  قىاًئمه  كىىيوى   ،إًلىٍيوً  فػىنىظىٍرتي : قىاؿى   .فػىنىكىسى   ، يػىقيوؿي   كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى   ،عىيػٍ

ًبيهنا أىكٍ   ،ذىاؾى  ًمنٍ  قىرًيبنا أىكٍ   ،ذىاؾى   فػىٍوؽى  أىكٍ   ،ذىاؾى  ديكفى  أىكٍ :  فػىقىاؿى   ، أىٍكدىاجيوي  كىانٍػتػىفىخىتٍ   . ًبذىاؾى  شى
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ثػىنىا: قاؿ  نػيعىٍيمو  أىبيو حدثنا: قاؿ  زرعة أبو حدثنا: كقاؿ الربذعي يف س االتو *   ٍعتي : قاؿ  ًمٍغوىؿو  ٍبني  مىاًلكي  حىدَّ  ٝتًى

: مىٍسعيودو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى : يػىقيوؿي  الشٍَّعً َّ 

ا قىاؿى  ،اٍرتػىعىدى  أىكً  فىأيٍرًعدى  ،كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى   ا ًمنٍ  قىرًيبه  أىكٍ  ،ىىكىذى . ذىا ديكفى  أىكٍ  ذىا، فػىٍوؽى  أىكٍ  ،ىىذى

ككأف ىذا أصح فيما ،  كبعضهم جعلو مسركؽ ،  ركاه غَت أبو نعيم فجعل بُت الشع  كابن مسعود علقمة :أقٌه 

 . كىو يعضد ما تقدـ على كل حاؿ . يظهر 

 [:  8626] قاؿ الطرباين يف الكبَت *

ثػىنىا  يَّافى  ٍبني  ًإٍٝتىاًعيلي  ثنا التُّبٍسًتىًمُّب ، زيىىٍَتو  ٍبني  أىٍٛتىدي  حىدَّ  عىنً  ًغيىاثو ، ٍبني  حىٍفصي  ثنا عىًدم  ، ٍبني  زىكىرًيَّا ثنا اٍلوىاًسًطيُّب ، حى

: قىاؿى  يىزًيدى ، ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ،

 عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  قىاؿى  :  قىاؿى  كىًإذىا ،كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  قىاؿى :  يػىقيوؿي  الى  سىنىةن  ٯتىٍكيثي  اهللً  عىٍبدي  كىافى  

ٍتوي  كىسىلَّمى  ةي  أىخىذى ا:  قىاؿى   ،كىٍجهيوي  كىتػىغىيػَّرى   ،رًٍعدى ا أىكٍ   ،كىذى ا أىكٍ   ،كىذى   .كىذى
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 كقد أثبت ىذه اآلثار ىنا ألف التحديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم شديد كالركاية عن اهلل عزكجل :أقٌه 

 .أشد كركاية التفسَت كمعاين اآليات 

كقد استسهل ذلك قـو من أىل زماننا ك٦تن جاء قبلهم أيضان فهجموا على األحاديث تصحيحان كتضعيفان بدكف نظر 

 .يف كالـ األئمة كطريقتهم 

 كالعجب أهنم صاركا على نقيض حاؿ السلف ٘تامان يصححوف األخبار ا١تناكَت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

 .كيضعفوف اآلثار الواردة عن السلف بتعنت كتشدد يف غَت ٤تلو ، 

 . كالواجب الرجوع للطريقة السلفية يف كل شيء كيف كل األبواب 

كاٟتديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم شديد ،  كما قبلو الصاٟتوف قبلنها كما ردكه فهو مردكد إىل يـو القيامة  

 .كاألمر يطوؿ كليس ىذا ٤تالن لبسطو كإ٪تا تكفي اللبيب ا شارة 

.   كاهلل ا١توفق  
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 . يف اىصالة ًفضييا ًآداهبا   : باب -9

  [ : 8355 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-1

   :اهلل عبد قاؿ :  قاؿ مرة عن زبيد عن كسفياف األعمش عن ككيع حدثنا 

 . لىوي  يػيٍفتىحى  أىفٍ  ييوًشكي  اٍلمىًلكً  بىابً  قػىرٍعى  ييٍكًثري  كىمىنٍ  اٍلمىًلكً  بىابى  تػىٍقرىعي  صىالىةو  يف  ديٍمت مىا إنَّك 

 

 [ : 35696 ]  ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-2

ثػىنىا ةى  عىنٍ  ، عىًلي   ٍبني  حيسىٍُتي  حىدَّ   :قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، شىًقيقو  عىنٍ  ، عىاًصمو  عىنٍ  ، زىاًئدى

 { أىٍكبػىري  اهللً  كىلىذًٍكري  كىاٍلميٍنكىرً  اٍلفىٍحشىاءً  عىنً  تػىنػٍهىى الصَّالىةى  إفَّ } : اهللً  عىٍبدي  قػىرىأى  مثيَّ  ، أىطىاعىهىا مىنٍ  ًإالَّ  الصَّالىةي  تػىنػٍفىعي  الى  

. لًرىبِّوً  اٍلعىٍبدً  ذًٍكرً  ًمنٍ  أىٍكبػىري  اٍلعىٍبدى  اهللً  ذًٍكري  : اهللً  عىٍبدي  فػىقىاؿى 
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  [ : 881 ] الزىد يف ا ماـ أٛتد  قاؿ-3

  :قاؿ اهلل عبد عن ، يزيد بن الرٛتن عبد عن ، اٟتارث بن مالك عن ، األعمش حدثنا ، معاكية أبو حدثنا 

تيوي  تىٍأميٍرهي  ملىٍ  منٍ   ا  ًإالَّ  اهللً  ًمنى  يػىٍزدىدٍ  ملىٍ  ،اٍلميٍنكىًر  عىنً  تػىنػٍهىوي  كىملىٍ  ،بًاٍلمىٍعريكًؼ  صىالى . بػيٍعدن

 الشريعة قواعد ٮتالف أنو زاعمان  ا٠ترب ىذا الناس بعض استنكر كقد ، يصح كال مرفوعان  ا٠ترب ىذا ركم كقد  :أقٌه

  .كقواعدىا بالشريعة منا أعلم فهم الشريعة قواعد ٗتالف أهنا بدعول الصحابة أخبار استنكار عدـ كالواجب ، العامة

  : قاؿ حيث لو [  29 ص ] ا ٯتاف كتاب يف تيمية ابن ا سالـ شيخ كجهو كقد

 أكثر الٌلو من األكثر الواجب ترؾ أبعده فعلو، ٦تا أعظم منها الواجب من ترؾ ما كاف إذا ، بػيٍعدان  إال يزدد مل : كقولو

 ا١تنافق ، صالة تلك : قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى الن  عن الصحيح يف كما كىذا األقل ، الواجب فعل قربو ٦تا

 الٌلو يذكر ال أربعان  فنقر قاـ شيطاف، قػىٍرينى  بُت كانت إذا حىت الشمس يػىٍرقيبي  ا١تنافق ، صالة تلك ا١تنافق ، صالة تلك

 كيسىاىلى  قىاميواٍ  الصَّالىةً  ًإىلى  قىاميواٍ  كىًإذىا خىاًدعيهيمٍ  كىىيوى  الٌلوى  ٮتيىاًدعيوفى  اٍلمينىاًفًقُتى  ًإفَّ  } : تعاىل قاؿ كقد،   قليالن  إال فيها

 انتهى . { قىًليالن  ًإالَّ  الٌلوى  يىٍذكيريكفى  كىالى  النَّاسى  يػيرىآؤيكفى 
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 [ :6672] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-4

ثػىنىا  ةي  حىدَّ  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، ميرَّةى  عىنٍ  ، زيبػىٍيدو  عىنٍ  ، ًمٍسعىرو  عىنٍ  ، عىٍبدى

قىةً  كىفىٍضلً  ، النػَّهىارً  صىالىةً  عىلىى اللٍَّيلً  صىالىةً  فىٍضلي   قىةً  عىلىى السِّرِّ  صىدى .  اٍلعىالىنًيىةً  صىدى

 

  [ : 8941 ] الكبَت يف الطرباين  قاؿ-5

 : قاؿ اهلل عبد عن زر عن عاصم عن سفياف ثنا نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن علي حدثنا

  . لىوي  ًدينى  فىالى  ييصىلِّ  ملىٍ  مىنٍ   

 [ : 31036 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ*

ثػىنىا  : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، زًر   عىنٍ  ، عىاًصمو  عىنٍ  ، شىرًيكه  حىدَّ

 .  لىوي  ًدينى  فىال ييصىلِّ  ملىٍ  مىنٍ  

.  ىذا تكفَت لتارؾ الصالة :أقٌه 
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 [ :  1654 ]  ا١تصنف يف الرزاؽ عبد  قاؿ-5

نىةى ، اٍبنً  عىنً  اًلدو  أىيب  ٍبنً  ًإٍٝتىاًعيلى  عىنٍ  عييػىيػٍ ٍعتي : قىاؿى  خى : يػىقيوؿي  الشٍَّيبىاينَّ  عىٍمروك أىبىا ٝتًى

 .  ميصىلِّينا رىجيالن  ًإالَّ  أىٍخرىجىوي  ًإالَّ  سىوىادنا يىدىعي  فىالى  اٍلمىٍسًجدى  يػىعيسُّب  مىٍسعيودو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  كىافى  

ثػىنىا[ :  4956 ] شيبة أيب ابن ركاه * ثػىنىا : قىاؿى  ، كىًكيعه  حىدَّ اًلدو  أىيب  ٍبني  إٍٝتىاًعيلي  حدَّ  ، الشٍَّيبىاينِّ  عىٍمروك أىيب  عىنٍ  ، خى

 . فذكره

  [  : 9332 ] الكبَت يف الطرباين  قاؿ-6

 : قاؿ زيد عن األعمش عن زائدة ثنا عمرك بن معاكية ثنا األزدم النضر بن ٤تمد حدثنا

 . صلى حىت انتظر مث فأرسلها عقيصتو فحل رأسو عقص قد ساجد رجل على اهلل عبد مر  

 .  أجرا منو شعرة بكل لك فإف تعقصو فال معك يسجد شعرؾ إف :  اهلل عبد فقاؿ 

  .لك خَت يتًتب إف :  اهلل عبد فقاؿ ،   يتًتب أف خفت إين :  الرجل فقاؿ 

  .مثلو اهلل عبد عن كىب بن زيد عن األعمش عن شعبة من طريق [ 9333 ] كركاه
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  [ : 9462 ]   الكبَت يف الطرباين  قاؿ-7

 : قاؿ مسركؽ عن مسلم عن األعمش عن زائدة ثنا عمرك بن معاكية ثنا األزدم النضر بن ٤تمد حدثنا 

 . صلينا قمنا فإذا ،  القراءة يف الناس فنثبت بعده ٧تلس اهلل عبد قاـ إذا كنا 

  . سنة أهنا فيحسبوف يركنكم ٭تملوا ال ما الناس أٖتملوف : فقاؿ عليو فدخلنا ذلك فبلغو

  . بيوتكم ففي فاعلُت بد ال كنتم إف 

  .اهلل عبد عن عبيدة أيب عن مرة بن عمرك أيضا حدثنا -  : األعمش يعٍت - سليماف قاؿ 

  اليـو الكثَت ٮتالفو األدب كىذا، ضعيفة أخرل ركاية يف بو مصرحان  جاء كما الواجب [ سنة ] بقولو أراد لعلو  :أقٌه

  [ : 9474 ] الكبَت يف الطرباين  كقاؿ-8

 : قاؿ  الشيباين عمرك أيب عن مسركؽ بن سعيد ثنا زائدة ثنا عمرك بن معاكية ثنا األزدم النضر بن ٤تمد حدثنا

  .عمرة أك حج يف إال بيتها من خَت المرأة مصلى من ما : اليمُت يف فبال  اهلل عبد حلف 

.  منقليها يف فهي البعولة من يئست قد امرأة إال 
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 [:  9483] كقاؿ الطرباين يف الكبَت *

ثػىنىا  ةي ، ثنا عىٍمروك ، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب ، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  :اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  زىاًئدى

ةي  : قىاؿى   ٍرأىةً  صىالى يػٍره  اٍلبػىٍيتً  يف  اٍلمى هًتىا ًمنٍ  خى تػيهىا ،الدَّارً  يف  صىالى يػٍره  الدَّارً  يف  كىصىالى هًتىا ًمنٍ  خى  .خىارًجىوي  صىالى

 

  [ : 9476 ] الطرباين  قاؿ-9

 : قاؿ الشيباين عمرك أبو أخربين إسحاؽ أبو أخربين شعبة ثنا ا١تنهاؿ بن حجاج ثنا العزيز عبد بن علي حدثنا 

 .  اٞتٍيميعىةً  يػىٍوـى  اٍلمىٍسًجدً  ًمنى  النِّسىاءى  يىطرًدي  مىٍسعيودو  اٍبنى  رىأىٍيتي  

ثػىنىا[ : 7699 ] شيبة أيب ابن قاؿ * ثػىنىا ، كىًكيعه  حىدَّ  ، الشٍَّيبىاينِّ  عىٍمروك أىيب  عىنٍ  ، ا٢ٍتىٍمدىاينِّ  فػىٍركىةى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافي  حىدَّ

.  اٞتٍيميعىةً  يػىٍوـى  اٍلمىٍسًجدً  ًمنى  ٮتيٍرًجيهينَّ  النِّسىاءى  ٭تىًٍصبي  مىٍسعيودو  اٍبنى  رىأىٍيتي    :قىاؿى 

  [صلُت يف بيوتكن ]: كيقوؿ : زاد ك [ 9477] ركاه الطرباين يف الكبَت *
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 [ : 35708 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-10

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ

ا تػيغىالًبيوا الى   .  أىٍسلىمي  فىًإنَّوي  ًفرىاًشوً  عىلىى فػىٍليػىنىمٍ  أىحىديكيمٍ  نػىعىسى  فىًإذىا ، تيًطيقيونىوي  الى  فىًإنَّكيمٍ  اللٍَّيلى  ىىذى

 . كيف الباب أخبار مرفوعة :أقٌه 

: [  120  ]الزىد  يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-11

ةى ، أىيب  عىنٍ  ٣ًتٍلىزو ، أىيب  عىنٍ  قػىتىادىةى ، عىنٍ  اٍلمىٍسعيوًدمُّب ، أىٍخبػىرىنىا    :اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  عيبػىٍيدى

ـى  ًإذىا كىافى  أىنَّوي  ةً  ًإىلى  قىا هي   ،كىصىٍوتىوي   ،بىصىرىهي  يػىغيضُّب  الصَّالى   .كىيىدى

 [:  8981] كقاؿ الطرباين يف الكبَت *

ثػىنىا  ، أىبيو ثنا اٍلعىزًيًز، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ ةى، أىيب  عىنٍ  ٣ًتٍلىزو، أىيب  عىنٍ  قػىتىادىةى، عىنٍ  اٍلمىٍسعيوًدمُّب، ثنا نػيعىٍيمو   عيبػىٍيدى

ـى  ًإذىا كىافى  اهللً  عىٍبدى  أىفَّ  ةً  يف  قىا هي  ،صىٍوتىوي  ًفيهىا خىفىضى  الصَّالى  .كىبىصىرىهي  ،كىيىدى

 كىذا خشوع شديد منو رضي اهلل عنو ، كمثل ىذه األخبار ٖتتمل أصالن ، مسلم  يف ٣تلز أيب عن  قتادة:أقٌه 
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 [:  1150 ]  الزىد يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-12

 :مىٍسريكؽو  عىنٍ  الضُّبحىى، أىيب  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش، سيلىٍيمىافى  عىنٍ  أىٍيضنا سيٍفيىافي  أىٍخبػىرىنىا 

ةى  قىارُّبكا : قىاؿى  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ    .الصَّالى

 [:  9343] كقاؿ الطرباين يف الكبَت *

ثػىنىا  ةي ، ثنا عىٍمروك ، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب ، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  مىٍسريكؽو  عىنٍ  الضُّبحىى ، أىيب  عىنٍ  مىٍنصيورو، عىنٍ  زىاًئدى

ةى  قىارُّبكا : قىاؿى  اهلًل  عىٍبدً  عىنٍ    .الصَّالى

تًوً  يف   لًيىتىمىكَّنى : فػىقىاؿى  ًبذىًلكى ؟ يػىٍعًٍت  مىا: مىٍنصيوره  فىسيًئلى    .سىجىدى  كىًإذىا رىكىعً  ًإذىا صىالى

ة قارُّبكا]   اهلل عبد حىًديث يف  : الغريب كتاب يف عبيد أبو قاؿ*  ة قارُّبكا] : قػىٍولو .  [ الصَّالى  بعض كىافى  [ الصَّالى

ف قػىرَّ  قد: كىقىٍوًلك  اٍلقىرار من كىلكنو قاٌركا اٍلوىقار من يكوف كىالى  الوىقار ًإىلى   ًبوً  يذىب النَّاس  . كقيركرا قىرارا يىًقرٌ  فالى

ة يف  كىاٟتٍىرىكىة اٍلعىبىث اهلل عبد كره كىًإ٪تَّىا الٌسكيوف كىمىٍعنىاهي   . الصَّالى

ا  انتهى[ . شىٍيء ًمٍنوي  يتحٌرؾ كىمل يىٍطًرؼ مل صٌلى ًإذا كىافى  أىنو  ] :اآلخر كحديثو كىىىذى
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: [  1286  ] قاؿ ابن ا١تبارؾ يف الزىد -13

ثػىنىا أىبيو ًإٍسحىاؽى    أىٍخبػىرىنىا مىٍعمىره  ةى  ، قىاؿى حىدَّ :  ، عىًن اٍبًن مىٍسعيودو قىاؿى  ، عىٍن أىيب عيبػىٍيدى

ا صىاحى كىرىفَّ  ـى سىاًجدن ـى بًالسُّبجيوًد فىأىطىاعى ،  لىوي اٍلوىٍيلي :  كىقىاؿى ،   ًإفَّ الشٍَّيطىافى ًإذىا رىأىل اٍبنى آدى ،  فػىلىوي اٞتٍىنَّةي ،  أيًمرى اٍبني آدى

  .فىًليى النَّاري ،  كىأيًمٍرتي بًالسُّبجيوًد فػىعىصىٍيتي 

 

 [:  5938 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-14

ثػىنىا   أىيب  عىنٍ  ، شىرًيكو  عىنٍ  ، اأٍلىٍزرىؽي  ًإٍسحىاؽي  ثنا ، اأٍلىٍذرىًميُّب  ًإٍسحىاؽى  ٍبنً  ٤تيىمَّدً  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  ثنا ، اٟتٍيسىٍُتً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

: قىاؿى  ، اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ، اأٍلىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  السًَّبيًعيُّب  كىىيوى  ، ًإٍسحىاؽى 

ةن  صىلَّى مىنٍ   انىةه  فىًهيى  ، خىالى  ًإذىا ًمثٍػلىهىا ييصىلِّي الى  النَّاسً  ًعٍندى  صىالى  . كىًبوً  هًبىا اٍستػىهىافى  ، اٍسًتهى

 كىكىافى  اٍلقىٍوؿً  ًمنى  يػىٍرضىى الى  مىا يػيبػىيَّتيوفى  ًإذٍ  مىعىهيمٍ  كىىيوى  اللَّوً  ًمنى  يىٍستىٍخفيوفى  كىالى  النَّاسً  ًمنى  يىٍستىٍخفيوفى }: اآٍليىةى  ىىًذهً  تىالى  مثيَّ  

يطنا يػىٍعمىليوفى  ٔتىا اللَّوي   {٤تًي
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ثػىنىا: [ 8490]:  قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف *  عىنٍ  ، األىٍحوىص أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىبيو حىدَّ

 : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً 

انىةه  ًىيى  فىًإ٪تَّىا كىإال ًمثٍػلىهىا خىالى  إذىا فػىٍلييصىلِّ  يػىرىٍكنىوي  كىالنَّاسي  صىالىةن  صىلَّى مىنٍ    .رىبَّوي  هًبىا يىٍستىًهُتي  اٍسًتهى

 :  مث قاؿ ابن أيب شيبة عقبو *

ثػىنىا  يٍػفىةى  عىنٍ  ، رىجيلو  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىبيو حىدَّ  انتهى.ًمثٍػلىوي  حيذى

لكن الذم يظهر ِل كاهلل أعلم  أف أبا إسحاؽ كاف عنده إسنادين يف ،  ىذا خالؼ يف ا سناد يف الظاىر :أقٌه 

 .ا٠ترب كحافظ مثلو قد ٭تتمل منو ذلك كقد ركاه إسرائيل عنو  على الوجهُت أيضان  

 :  [ 24 / 15 ]تفسَته  يف جرير ابن  قاؿ-15

نىةى ، ٍبني  سيٍفيىافي  ثنا: قىاؿى  الرَّبًيًع ، ٍبني  سىًعيدي  حىدَّثىًٍت   عى  عييػىيػٍ ةى  أىبىا ًدينىارو  ٍبنى  عىٍمرىك ٝتًى : يػىقيوؿي  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  ٍبنى  عيبػىٍيدى

 أىًقمً } اللَّوي  قىاؿى  الًَّذم اٍلوىٍقتي  أىنَّوي  كى٭تىًٍلفي   ،الشٍَّمسً  حىاًجبي  يػىٍغريبي  ًحُتى  اٍلمىٍغًربى  ييصىلِّي مىٍسعيودو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  كىافى  

ةى   {اللٍَّيلً  غىسىقً  ًإىلى  الشٍَّمسً  ًلديليوؾً  الصَّالى
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 :  [ 521 / 17 ]تفسَته  يف الطربم  قاؿ-16

ثػىنىا  ةى  أىبيو قىاؿى : قىاؿى  اٍلغىاًفًر، عىٍبدً  ٍبنً  عيٍقبىةى  عىنٍ  قػىتىادىةى، عىنٍ  سىًعيدو، عىنٍ  عىًدم ، أىيب  اٍبني  ثنا: قىاؿى  بىشَّارو، اٍبني  حىدَّ  ٍبني  عيبػىٍيدى

: اللَّوً  عىٍبدً 

ةى  أىفَّ  ٭تيىدِّثي  اللَّوً  عىٍبدي  كىافى   ا اٍلفىٍجرً  صىالى ًئكىةً  ًمنٍ  اٟتٍىرىسىافً  ٬تىٍتىًمعي  ًعٍندىىى   .اللَّوً  مىالى

 .{مىٍشهيودنا كىافى  اٍلفىٍجرً  قػيٍرآفى  ًإفَّ   اٍلفىٍجرً  كىقػيٍرآفى }: اآٍليىةى  ىىًذهً  كىيػىٍقرىأي  

  : [ 35 / 15 ]تفسَته  يف جرير ابن  كقاؿ*

ثػىنىا ةى  أىيب  عىنٍ  ميرَّةى ، ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  شيٍعبىةي ، ثنا: قىاؿى  جىٍعفىرو ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  ثنا: قىاؿى  اٍلميثػىٌتَّ ، اٍبني  حىدَّ : عيبػىٍيدى

  {مىٍشهيودنا كىافى  اٍلفىٍجرً  قػيٍرآفى  ًإفَّ  اٍلفىٍجرً  كىقػيٍرآفى }:  اآٍليىةً  ىىًذهً  يف  قىاؿى  أىنَّوي  :اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  

ًئكىةي  تػىٍنزًؿي : قىاؿى   ًئكىةي  كىتىٍصعىدي  النػَّهىارً  مىالى   .اللٍَّيلً  مىالى
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 [: 4735 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-17

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، إبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، ميطىرِّؼو  عىنٍ  ، إٍدرًيسى  ٍبني  اهللً  عىٍبدي  حىدَّ

ا يػىقيوـي  الى  إبٍػرىاًىيمي  كىكىافى  ، اٍلمىحىارًيبى  ىىًذهً  اتػَّقيوا  . ًفيهى

 

  [: 6449 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-18

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاؿى  ، كىًكيعه  حىدَّ  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، ٛتىَّادو  عىنٍ  ، سيٍفيىافي  حدَّ

ا يػىتىمىعَّكي  الرٍَّكعىتػىٍُتً  صىلَّى ًإذىا الرَّجيلً  بىاؿي  مىا  ابَّةي  تػىتىمىعَّكي  كىمى .  فىصىلى  فػىٍقدى  سىلَّمى  ًإذىا ؟ كىاٟتًٍمىاري  الدَّ

 

 [:  537   ]  ا١تصنف يف الرزاؽ عبد  قاؿ-19

 : اهلل  عبد قاؿ :قاؿ  إبراىيم عن ٛتاد عن الثورم  

 .  ر٭تا ٬تد أك صوتا يسمع حىت ينصرؼ فال ذلك أحدكم أحس فإذا الرجل دبر يف لينفخ الشيطاف إف 
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 [:  3954  ]  الرزاؽ يف مصنفو   قاؿ عبد-20

 : اهلل  عبد قاؿ :قاؿ إبراىيم عن ٛتاد عن الثورم عن الرزاؽ عبد 

  .٩تلة قيد ترتفع حىت  ، بفلسُت - تصفر :قاؿ  أك-  الشمس ٖتمر حُت رجل صالة أف أحب ما 

 

  [: 8488] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -21

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، األىٍحوىص أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىبيو حىدَّ

هي  صىالىتًوً  عىلىى ٚتىىاعىةو  يف  الرَّجيلً  صىالىةي  تىزًيدي   . دىرىجىةن  كىًعٍشرًينى  ٜتىٍسنا أىكٍ  ، دىرىجىةن  كىًعٍشرًينى  أىٍربػىعنا كىٍحدى

 

 [ : 7482] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف - 22

ثػىنىا   ثػىنىا : قىاؿى  ، كىًكيعه  حىدَّ ةى  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافي  حدَّ  : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، عيبػىٍيدى

 . اللَّوى  كىاذٍكيريكا ا٠ٍتيطىا بػىٍُتى  كىقىارًبيوا الصَّالىة إىلى  اٍمشيوا 
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   [ : 7483] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف *

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاؿى  ، كىًكيعه  حىدَّ  : قىاؿى  ، األىٍحوىص أىيب  عىنٍ  ، األىٍقمىرً  ٍبنً  عىًليِّ  عىنٍ  ، اٍلمىٍسعيوًدمُّب  حدَّ

. الصَّالىة إىلى  ا٠ٍتيطىا بػىٍُتى  لىنػيقىاًربي  كىًإنَّا رىأىيٍػتػينىا لىقىدٍ    :اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  

 

 [: 6022]قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -  23

ثػىنىا  ةى  أىيب  عىنٍ  ، ميرَّةى  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  ، ًمٍسعىرو  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ  : قىاؿى  ، عيبػىٍيدى

 كىرىٍكعىتػىٍُتً  ، اٍلمىٍغًربً  بػىٍعدى  كىرىٍكعىتػىٍُتً  ، بػىٍعدىىىا كىرىٍكعىتػىٍُتً  ، الظُّبٍهرً  قػىٍبلى  أىٍربػىعنا ؛ التَّطىوُّبعً  ًمنى  يىدٍعي  الى  الَّيًت  اهللً  عىٍبدً  صىالىةي  كىانىتٍ  

.  اٍلفىٍجرً  قػىٍبلى  كىرىٍكعىتػىٍُتً  ، اٍلًعشىاءً  بػىٍعدى 

 .  كركاه أبو معاكية عن األعمش عن عمرك عن أيب عبيدة بو :أقٌه 
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  [ :6463]قاؿ ابن أيب شيبة -  24 

ثػىنىا   ةى  أىيب  عىنٍ  ، ميرَّةى  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  ، حىجَّاجو  عىنٍ  ، ٪تيىٍَتو  ٍبني  اهللً  عىٍبدي  حىدَّ  : قىاؿى  ، عيبػىٍيدى

اةى  ييصىلِّيى  حىىتَّ  اٍلفىٍجرً  رىٍكعىيتىى  بػىٍعدى  اٍلكىالىـى  إًلىٍيوً  أىٍكرىهي  أىحىدو  ًمنٍ  مىا  .  مىٍسعيودو  اٍبنً  ًمنى  اٍلغىدى

ثػىنىا [: 6464]كقاؿ ابن أيب شيبة *  ثػىنىا : قىاؿى  ، كىًكيعه  حىدَّ ةى  أىيب  عىنٍ  ، ميرَّةى  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  ، اٍلمىٍسعيوًدمُّب  حدَّ  ، عيبػىٍيدى

 حىىتَّ  ، اهللً  ًبذًٍكرً  أىكٍ  ، بًاٍلقيٍرآفً  ًإالَّ  ، الرٍَّكعىتػىٍُتً  بػىٍعدى  يػىٍعًٍت  ، اٍلفىٍجرً  بػىٍعدى  ميتىكىلِّمه  ييٍسمىعى  أىفٍ  عىلىٍيوً  يىًعزُّب  اهللً  عىٍبدي  كىافى  : قىاؿى 

 .ييصىلِّيى 

 

 [: 6915]قاؿ ابن أيب شيبة - 25

ثػىنىا  ة أىيب  عىنٍ  ، ميرىة ٍبنً  عيمىر عىنٍ  ، كىشيٍعبىةى  ، ًمٍسعىرو  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ  : اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، عيبػىٍيدى

ا ، اللٍَّيلً  آًخرً  ًمنٍ  بًثىالىثو  ييوتًري  كىافى  أىنَّو  .  قىاًعدن
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 [: 7134]قاؿ ابن أيب شيبة -  26

ثػىنىا  ةى  أىيب  عىنٍ  ، اٍلًمنػٍهىاؿً  عىنً  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ًغيىاثو  ٍبني  حىٍفصي  حىدَّ  : قىاؿى  عيبػىٍيدى

ا رىاكىحى  لىوٍ  : فػىقىاؿى  ، قىدىمىٍيوً  بػىٍُتى  صىافًّدا ييصىلِّي رىجيالن  اهللً  عىٍبدي  رىأىل  .  أىٍفضىلى  كىافى  قىدىمىٍيوً  بػىٍُتى  ىىذى

 [: 7135]قاؿ ابن أيب شيبة * 

ثػىنىا  ةى  أىيب  عىنٍ  ، اٍلًمنػٍهىاؿً  عىنً  ، النػٍَّهًدمِّ  مىٍيسىرىةى  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ  : قىاؿى  ، عيبػىٍيدى

 . قىدىمىٍيوً  بػىٍُتى  صىافًّدا ييصىلِّي رىجيله  فىًإذىا ، اٍلمىٍسًجدً  إىلى  دىارًهً  ًمنٍ  اهللً  عىٍبدي  خىرىجى 

ا أىمَّا اهللً  عىٍبدي  فػىقىاؿى   .  إِلىَّ  أىحىبَّ  كىافى  قىدىمىٍيوً  بػىٍُتى  رىاكىحى  كىلىوٍ  السُّبنَّةى  أىٍخطىأى  فػىقىدٍ  ىىذى
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 [: 1432] قاؿ ا ماـ مسلم يف صحيحو -27

ثػىنىا  ٍيبىةى  أىيب  ٍبني  بىٍكرً  أىبيو حىدَّ ثػىنىا ، شى  األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، األىٍقمىرً  ٍبنً  عىًليِّ  عىنٍ  ، اٍلعيمىٍيسً  أىيب  عىنٍ  ، ديكىٍُتو  ٍبني  اٍلفىٍضلي  حىدَّ

 : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ،

ا اللَّوى  يػىٍلقىى أىفٍ  سىرَّهي  مىنٍ    . هًبًنَّ  يػينىادىل حىٍيثي  الصَّلىوىاتً  ىى يالىءً  عىلىى فػىٍلييحىاًفظٍ  ، ميٍسًلمنا غىدن

 . ا٢ٍتيدىل سينىنى  مىنٍ  كىًإنػَّهينَّ  ، ا٢ٍتيدىل سينىنى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى لًنىًبيِّكيمٍ  شىرىعى  اللَّوى  فىًإفَّ  

ا بػيييوًتكيمٍ  يف  صىلٍَّيتيمٍ  أىنَّكيمٍ  كىلىوٍ   ا ييصىلِّي كىمى  . نىًبيِّكيمٍ  سينَّةى  لىتػىرىٍكتيمٍ  ، بػىٍيًتوً  يف  اٍلميتىخىلِّفي  ىىذى

 . لىضىلىٍلتيمٍ  نىًبيِّكيمٍ  سينَّةى  تػىرىٍكتيمٍ  كىلىوٍ  

 خىٍطوىةو  ًبكيلِّ  لىوي  اللَّوي  كىتىبى  ًإالَّ  ، اٍلمىسىاًجدً  ىىًذهً  ًمنٍ  مىٍسًجدو  ًإىلى  يػىٍعًمدي  مثيَّ  ، الطُّبهيورى  فػىييٍحًسني  يػىتىطىهَّري  رىجيلو  ًمنٍ  كىمىا 

 . سىيِّئىةن  هًبىا عىٍنوي  كى٭تىيطُّب  ، دىرىجىةن  هًبىا كىيػىٍرفػىعيوي  ، حىسىنىةن  ٮتىٍطيوىىا

ا يػىتىخىلَّفي  كىمىا رىأىيٍػتػينىا كىلىقىدٍ    . النػِّفىاؽً  مىٍعليوـي  مينىاًفقه  ًإالَّ  عىنػٍهى

ـى  حىىتَّ  الرَّجيلىٍُتً  بػىٍُتى  يػيهىادىل ًبوً  يػيٍ تىى الرَّجيلي  كىافى  كىلىقىدٍ   .  الصَّفِّ  يف  يػيقىا
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 [: 7726] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -28

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  كىاًئلو  أىيب  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ك كىًكيعه  ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

نػىهينَّ  ًلمىا كىفَّارىاته  اٟتٍىقىاًئقي  الصَّلىوىاتي   بىائًري  ايٍجتيًنبىتً  مىا بػىيػٍ .  اٍلكى

 [: 7410] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -29

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، شىًقيقو  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ككىًكيعه  ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

. عيمىري  كىرًهى  مىا أىٍكرىهي  كىًإينِّ  اٍلعىٍصرً  بػىٍعدى  الصَّالىة كىرًهى  عيمىرى  أىفَّ  

 [: 6498] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -30

ثػىنىا   : قىاؿى  ، أىبًيوً  عىنٍ  ، اٍلقىاًسمً  عىنً  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

لىةً  ًإىلى  ويهيورىىيمٍ  أىٍسنىديكا قىدٍ  قػىٍوـه  فىًإذىا ، اٍلفىٍجرً  ًلصىالىةً  اٍلمىٍسًجدى  اهللً  عىٍبدي  دىخىلى    . اٍلًقبػٍ

لىةً  عىنً  تػىنىحٍَّوا : فػىقىاؿى   اتػىٍُتً  كىًإفَّ  ، صىالىهًتىا كىبػىٍُتى  اٍلمىالىًئكىةً  بػىٍُتى  ٖتىيوليوا الى  ، اٍلًقبػٍ  .اٍلمىالىًئكىةً  صىالىةي  الرٍَّكعىتػىٍُتً  ىى
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 [:  8945]كقاؿ الطرباين يف الكبَت * 

ثػىنىا   :الرٍَّٛتىًن  عىٍبدً  ٍبنً  اٍلقىاًسمً  عىنً  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  كىمىٍعمىرو، الثػٍَّورًمِّ ، عىنً  الرَّزَّاًؽ ، عىٍبدً  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى، ٍبني  ًإٍسحىاؽي  حىدَّ

: قىاؿى  أىبًيًو ، عىنٍ  

لىةً  ًإىلى  ويهيورىىيمٍ  ميٍسًنديكفى  كىقػىٍوـه   ،اٍلفىٍجرً  ًعٍندى  اهللً  عىٍبدي  جىاءى    .اٍلًقبػٍ

لىةً  عىنً  تىأىخَّريكا : فػىقىاؿى   ًئكىةً  بػىٍُتى  ٖتىيوليوا الى  اٍلًقبػٍ لىةً  كىبػىٍُتى   ،اٍلمىالى ةي  فىًإنػَّهىا  ،اٍلًقبػٍ ًئكىةً  صىالى   .اٍلمىالى

  [ :  8946] كقاؿ الطرباين يف الكبَت *

ثػىنىا ةي ، ثنا عىٍمروك ، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب ، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  عىنٍ  الرٍَّٛتىًن ، عىٍبدً  ٍبنً  اٍلقىاًسمً  عىنً  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  زىاًئدى

: قىاؿى  أىبًيًو ،

لىةً  ٨تىٍوى  ويهيورىىيمٍ  ميٍسًنديك كىقػىٍوـه  اهللً  عىٍبدي  جىاءى   . كىمىٍعمىرو  الثػٍَّورًمِّ ، حىًديثً  ًمٍثلى  فىذىكىرى   .اٍلًقبػٍ
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 [:  10082] قاؿ ابن سعد يف الطبقات -31

نا  ثىنا: قاؿى  الطَّناًفسيُّب ، عيبىيدو  بن ٤تيىمد أىخربى : قاؿى  مىرميىى ، أىيب عىن الشَّعثاًء ، أىيب بن أىشعىثى  عىن ًمسعىره ، حىدَّ

عتي   .  بًاهلل ًإالَّ  قوَّةى  كالى  حىوؿى  الى :  راًكعه  كىوى  يىقوؿ اهلل عىبدى  ٝتًى

 . أبو مرمي ىو عبد اهلل بن زياد األسدم :أقٌه 

 [:  9271] قاؿ الطرباين يف التكبَت -32

ثػىنىا  ةي، ثنا عىٍمروك، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ ، أىيب  عىنٍ  زىاًئدى  اهلًل ، عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى

:  قىاؿى 

ةً  ٖتىٍرميي   .ًبوىٍجًهوً  يػيٍقًبلى  أىفٍ  قػىٍبلى  فىاٍنطىًلقٍ  حىاجىةه  ًبكى  فػىعىجىلىتٍ  سىلٍَّمتى  كىًإذىا  ،التٍَّسًليمي  كىٖتىًٍليليهىا  ،التٍَّكًبَتي  الصَّالى

  [ :2932] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -33

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، األىٍسوىدً  عىنً  ، عيمىٍَتو  ٍبنً  عيمىارىةى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

ٍيوً  بػىٍُتى  ٯتىيرَّ  الى  أىفٍ  ًمٍنكيمٍ  اٍستىطىاعى  مىنً   . عىلىٍيوً  اٍلميمىرِّ  ًمنى  أىنٍػقىصي  اٍلميصىلِّي يىدىمى  بػىٍُتى  اٍلمىارَّ  فىًإفَّ  ، فػىٍليػىٍفعىلٍ  ييصىلِّي كىىيوى  يىدى
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ثػىنىا: [ 9288  ] كقاؿ الطرباين يف الكبَت * ةي ، ثنا عىٍمروك، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب ، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  عىنً  زىاًئدى

: قىاؿى  اهلًل ، عىٍبدً  عىنٍ :اأٍلىٍسوىًد  عىنً  عيمىارىةى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ،

ٍيوً  بػىٍُتى  ٯتىيرَّ  الى  أىفٍ  أىحىديكيمٍ  اٍستىطىاعى  ًإفً   . عىلىٍيوً  اٍلميمىرِّ  ًمنى  أىٍجرنا أىنٍػقىصي  اٍلميصىلَّى عىلىى اٍلمىارَّ  فىًإفَّ  فػىٍليػىٍفعىلٍ  أىحىده  يىدى

 

 [: 3629] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -34

ثػىنىا   : قىاؿى  ، يىزًيدى  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىبيو حىدَّ

 {النًَّصَتي  كىنًٍعمى  اٍلمىٍوىلى  نًٍعمى  مىٍوالىكيمٍ  اللَّوى  أىفَّ  فىاٍعلىميوا}:  بػىلى ى  حىىتَّ  األىنٍػفىاؿى  فىافػٍتىتىحى  ، اآلًخرىةً  اٍلًعشىاءً  يف  اهللً  عىٍبدي  أىمَّنىا 

ـى  مثيَّ  ، كىعى رى   .ًبسيورىةو  الثَّانًيىةً  يف  فػىقىرىأى  قىا

  [ : 3630] قاؿ ابن أيب شيبة *

ثػىنىا   .ًمثٍػلىوي  ؛ اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، يىزًيدى  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ
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ةي ، ثنا عىٍمروك ، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب ، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  : [  9309] كقاؿ الطرباين يف الكبَت * : قىاؿى  زىاًئدى

:  رىٍكعىةو  أىكَّؿً  يف  اآٍلًخرىةً  اٍلًعشىاءً  يف  قػىرىأى   ،اهللً  عىٍبدى  أىفَّ   :يىزًيدى  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  أىذىكىٍرتى : ًإٍسحىاؽى  أىبيو سيًئلى  

   ؟اٍلميفىصَّلً  ًمنى  ًبسيورىةو  الثَّانًيىةً  يف  قػىرىأى  مثيَّ  ،رىكىعى  مثيَّ   {النًَّصَتي  كىنًٍعمى  اٍلمىٍوىلى  نًٍعمى }: بػىلى ى  حىىتَّ  {اأٍلىنٍػفىاؿً  عىنً  يىٍسأىليونىكى }

 . نػىعىمٍ : قىاؿى 

 

 [: 1419]   قاؿ ابن ا١تنذر يف األكسط -35

ثنا   ،اأٍلىٍحوىًص  أىيب  عىنٍ  كيهىٍيلو ، ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  سيٍفيىافى ، عىنٍ  اهلًل ، عىٍبدي  ثنا: قىاؿى  اٟتٍىسىًن، ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

:  قىاؿى  مىٍسعيودو ، ٍبنً  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  

ـي  قىاؿى  ًإذىا  مىا عى :  اٍ ً هي  ًلمىنٍ  اهللي  ٝتًى دى  . اٟتٍىٍمدي  لىكى  رىبػَّنىا اللهيمَّ :  خىٍلفىوي  مىنٍ  فػىٍليػىقيلٍ   ،ٛتًى

 .ككذا ركاه عبد الرزاؽ كأبو نعيم عن سفياف بنفس لفظ شعبة ،  [ ربنا لك اٟتمد ] ركاه شعبة فقاؿ :أقٌه 
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 [:  2942] قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف -36

:  اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  كىاًئلو  أىيب  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  الثػٍَّورًمِّ ، عىنً  

 .كيلُّبهىا ًعظىاميوي  سىجىدىتٍ  السُّبجيودى  أىٍحسىنى  ًإذىا فىًإنَّوي   ،ميٍضطىًجعنا كىالى  ميتػىوىرِّكنا يىٍسجيدٍ  فىالى  أىحىديكيمٍ  سىجىدى  ًإذىا

 [:  9326] كقاؿ الطرباين يف الكبَت *

ثػىنىا  ةي ، ثنا عىٍمروك ، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب ، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  :اهلًل  عىٍبدً  عىنٍ  كىاًئلو ، أىيب  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  زىاًئدى

. ًمٍنوي  عيٍضوو  كيلُّب  سىجىدى  السُّبجيودى  أىٍحسىنى  ًإذىا فىًإنَّوي  ميتػىوىرِّكنا كىالى  ،ميٍضطىًجعنا يىٍسجيدي  فىالى  أىحىديكيمٍ  سىجىدى  ًإذىا : قىاؿى  

 

  [: 9349 ] الكبَت يف الطرباين  قاؿ-37

ثػىنىا    ح الثػٍَّورًمِّ، عىنً  الرَّزَّاًؽ، عىٍبدً  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى، ٍبني  ًإٍسحىاؽي  حىدَّ

ثػىنىا : اأٍلىٍحوىًص  أىيب  عىنٍ  كيهىٍيلو ، ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  سيٍفيىافي ، ثنا نػيعىٍيمو ، أىبيو ثنا اٍلعىزًيًز ، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  كىحىدَّ

ةى  أىٍدرىؾى  فػىقىدٍ  الرٍَّكعىةى  أىٍدرىؾى  مىنٍ : قىاؿى  مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً    .الصَّالى
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  [:9350 ] الكبَت الطرباين كقاؿ *

ثػىنىا   :اأٍلىٍحوىًص  أىيب  عىنٍ  كيهىٍيلو ، ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  شيٍعبىةي ، أنا مىٍرزيكؽو ، ٍبني  عىٍمريك ثنا اٍلقىاًضي ، ييوسيفي  حىدَّ

 .أىٍدرىؾى  فػىقىدٍ  الرٍَّكعىةى  أىٍدرىؾى  ًمنٍ : قىاؿى  مىٍسعيودو، اٍبنً  عىنً  

 

  [ :9359 ] الكبَت يف الطرباين كقاؿ *

ثػىنىا  ةي  ثنا عىٍمروك، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا ، اأٍلىٍزًدمُّب  النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ   :قىاؿى  ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، ميًغَتىةى  عىنٍ  ، زىاًئدى

ـي  فػىرىكىعى  مىعىوي  كىدىخىلى  ، اٍلمىٍسًجدى  اهللً  عىٍبدي  دىخىلى   مىا ٍعنىا اٍ ً نىا أىفً  قػىٍبلى  فػىرىكى يػٍ  . الصَّفِّ  ًإىلى  انٍػتػىهى

نىا مثيَّ   يػٍ ـي  قىاؿى  ًحُتى  الصَّفِّ  ًإىلى  انٍػتػىهى مىا عى  : اٍ ً هي  ًلمىنٍ  اهللي  ٝتًى دى .  ٛتًى

ـي  سىلَّمى  فػىلىمَّا  مىا ـى  اٍ ً  .لًيػىٍقًضيى  اهللً  عىٍبدً  صىاًحبي  قىا

ةى  أىٍدرىٍكتى  فػىقىدٍ  اٍجًلسٍ :  فػىقىاؿى   ،بًثػىٍوًبوً  اهللً  عىٍبدي  فىأىخىذى    .الصَّالى
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  [ : 9355  ] الطرباين يف الكبَت كقاؿ *

ثػىنىا    :قىاؿى  ، كىٍىبو  ٍبنً  زىٍيدً  عىنٍ  ، مىٍنصيورو  عىنٍ  ، عىوىانىةى  أىبيو ثنا ، اٍلًمنػٍهىاؿً  ٍبني  حىجَّاجي  ثنا ، اٍلعىزًيزً  عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

نىا  ،مىعىوي  كىرىكىعىتي  ،فػىرىكىعى  ريكيوعه  كىالنَّاسي   ،مىٍسعيودو  اٍبنً  مىعى  اٍلمىٍسًجدى  دىخىٍلتي   يػٍ نىا رىاًكًعُتى  كىمىشى يػٍ  .الصَّفِّ  ًإىلى  فىانٍػتػىهى

نىا ريءيكسىهيمٍ  فػىرىفػىعيوا  تػىنىا فىصىلَّيػٍ ـي  سىلَّمى  فػىلىمَّا  ،صىالى مىا بىًٍت  ،أًلىٍقًضيى  فػىقيٍمتي  فىاتػىٍتًٍت  قىدٍ  أىفٍ  وىنػىٍنتي  اٍ ً  .مىٍسعيودو  اٍبني  فىجىذى

. أىٍدرىٍكتى  قىدٍ  ًإنَّكى : كىقىاؿى  

 [:  9367  ] قاؿ الطرباين يف الكبَت -38

ثػىنىا  : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  ٛتىَّاده ، أنا ٛتىَّاده ، ثنا اٍلًمنػٍهىاًؿ ، ٍبني  اٟتٍىجَّاجي  ثنا اٍلعىزًيًز ، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

نىا  اًبوً  مىعى  جىاًلسه  مىٍسعيودو  اٍبني  بػىيػٍ فً  دىخىلى  ًإذٍ   ،اٍلمىٍسًجدً  يف  أىٍصحى  أىٍسبىلى  قىدٍ  أىحىدي٫تيىا فىصىلَّى ،سىارًيػىتػىٍُتً  خىٍلفى  فػىقىامىا رىجيالى

ا يػىٍنظيري  مىٍسعيودو  اٍبني  فىجىعىلى   ،سيجيودىهي  كىالى   ،ريكيوعىوي  ييًتمُّب  الى  كىاآٍلخىري  ،زىارىهي إً   .إًلىٍيًهمى

افً  شىغىلىكى  لىقىدٍ : جيلىسىاؤيهي  فػىقىاؿى   ا أىمَّا أىجىلٍ  :  قىاؿى   ؟عىنَّا ىىذى  . ًإزىارىهي  اٍلميٍسًبلى  يػىٍعًٍت -  إًلىٍيوً  اهللي  يػىٍنظيري  فىالى  ىىذى

ا كىأىمَّا  .  سيجيودىهي  كىالى   ،ريكيوعىوي  ييًتمُّب  الى  الًَّذم يػىٍعًٍت  - ًمٍنوي  اهللي  يػىٍقبىلي  فىالى  ىىذى
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 [:  9374  ] قاؿ الطرباين يف الكبَت -39

ثػىنىا  ًليفىةى، أىبيو حىدَّ ، اٍلوىلًيدً  أىبيو ثنا خى  :ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش، سيلىٍيمىافى  عىنٍ  شيٍعبىةي، ثنا الطَّيىاًلًسيُّب

بنا ،مىٍسريكقنا أىفَّ   يىا كىجيٍندى مىاـً  ًإىلى  انٍػتػىهى  .جيٍنديبه  كىقػىرىأى  مىٍسريكؽه  يػىٍقرىأٍ  فػىلىمٍ   ،ًبرىٍكعىةو  سيًبقىا كىقىدٍ  اٍ ً

كيمىا:  فػىقىاؿى   ،اهللً  لًعىٍبدً  ذىًلكى  فىذىكىريكا   . مىٍسريكؽه  صىنىعى  مىا كىاٍلقىٍوؿي   ،اأٍلىٍمرً  عىنً  يىٍأؿي  ملىٍ  ًكالى

 

 [: 3555 ] شيبة أيب ابن  قاؿ-40

ثػىنىا  ٍيلو  ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  ، شيٍعبىةى  عىنٍ  ، الطَّيىاًلًسيُّب  دىاكيدى  أىبيو حىدَّ   :قىاؿى  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، كيهى

 .صيفيوفىكيمٍ  سىوُّبكا : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  

ثػىنىا [: 9376 ] الكبَت يف الطرباين كقاؿ *  ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  شيٍعبىةي ، أنا مىٍرزيكؽو ، ٍبني  عىٍمريك ثنا اٍلقىاًضي ، ييوسيفي  حىدَّ

،  : قىاؿى  اهلًل ، عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  كيهىٍيلو

دً  -أىٍك  - كىا٠ٍتىٍذؼً  يػىتىخىلَّليهىا الشٍَّيطىافى  فىًإفَّ  صيفيوفىكيمٍ  سىوُّبكا  . ا٠ٍتىٍذؼً  كىأىٍكالى
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 [: 2852  ]قاؿ ابن أيب شيبة - 41

ثػىنىا   : قىاؿى  ، مىٍسريكؽو  عىنٍ  ، ميٍسًلمو  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ٪تيىٍَتو  اٍبني  حىدَّ

. رىٍأسيك  يػىبػٍلي ي  مىا حىٍيثي  إٯتىاءن  أىٍكًم ٍ  : كىقىاؿى  ، ًبوً  كىرىمىى فىانٍػتػىزىعىوي  عيودو  عىلىى ييصىلِّي فػىرىآهي  ، أىًخيوً  عىلىى اهللً  عىٍبدي  دىخىلى  

ثػىنىا [:  9395] قاؿ الطرباين يف الكبَت * ةي ، ثنا عىٍمروك ، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب ، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  عىنٍ  زىاًئدى

  .أيٍقًعدىتٍ  اأٍلىٍسوىدً  أيَـّ  ًإفَّ :  فػىقىاالى  ،اهللً  عىٍبدً  عىلىى كىاأٍلىٍسوىدي   ،عىٍلقىمىةي  دىخىلى  :قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  مىٍنصيورو ،

 ؟تػىرىل فىمىا عىلىٍيوً  تيصىلِّي اٍلًمٍركىحىةً  عيودى  ٢تىىا يػىرٍكيزي  كىًإنَّوي  

ىرىل ًإينِّ  : قىاؿى     .ًإٯتىاءن  تيوًم ٍ  كىًإالَّ   ، اٍستىطىاعىتٍ  ًإفً  اأٍلىٍرضً  عىلىى لًتىٍسجيدٍ ،  بًاٍلعيودً  يػىٍعًرضي  الشٍَّيطىافى  ألى

 

  [: 9492 ]  الكبَت يف الطرباين  قاؿ-42

ثػىنىا  ةي  ثنا ، عىٍمروك ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا ، اأٍلىٍزًدمُّب  النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ اًلدو  أىيب  ٍبني  ًإٍٝتىاًعيلي  ثنا ، زىاًئدى  : قىاؿى  ، قػىٍيسو  عىنٍ  ، خى

ةى  ىىًذهً  أىٍحًسنيوا:  يػىقيوؿي  اهللً  عىٍبدي  كىافى   .ا٠ٍتيطىبى  ىىًذهً  كىاٍقصيريكا ،الصَّالى
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   [ : 9493 ] الكبَت يف الطرباين كقاؿ *

ثػىنىا  ًليفىةى  أىبيو حىدَّ  ، شيرىٍحًبيلى  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  ، كىاًئلو  أىيب  عىنٍ  ، اأٍلىٍعمىشً  عىنً  ، سيٍفيىافي  ثنا ، كىًثَتو  ٍبني  ٤تيىمَّدي  ثنا ، خى

ةً  طيوؿي :   قىاؿى  :اهلًل  عىٍبدً  عىنٍ    .الرَّجيلً  ًفٍقوً  ًمنٍ  مىًئنَّةه  ا٠ٍتيٍطبىةً  كىًقصىري  ، الصَّالى

 

   [ : 9494 ] الكبَت يف الطرباين كقاؿ *

ثػىنىا ةي  ثنا ، عىٍمروك ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا ، اأٍلىٍزًدمُّب  النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  ، شىًقيقو  عىنٍ  ، اأٍلىٍعمىشً  عىنً  ، زىاًئدى

 : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، شيرىٍحًبيلى 

ةً  طيوؿي    . الرَّجيلً  ًفٍقوً  ًمنٍ  مىًئنَّةه  ا٠ٍتيٍطبىةً  كىًقصىري  ، الصَّالى
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  [: 2242 ] مصنف يف الرزاؽ عبد  قاؿ-43

نىةى  اٍبنً  عىنً  ءً  ٍبنً  كى٭تىٍِتى  ، عييػىيػٍ   :قىاؿى  كىٍىبو  ٍبنً  زىٍيدً  عىنٍ  ، اأٍلىٍعمىشً  عىنً  ، اٍلعىالى

ةً  عىنٍ  ٪تٍتي  ًإينِّ  : فػىقىاؿى  ، مىٍسعيودو  اٍبنى  رىجيله  أىتىى    ؟  الشٍَّمسي  طىلىعىتً  حىىتَّ  الصُّبٍبحً  صىالى

 .ميصىلِّينا كيٍنتى  مىا كىأىٍحسىنً  كىصىلِّ  ، ميتػىوىضِّئنا كىٍنتى  مىا كىأىٍحسىنً  ، فػىتػىوىضَّأٍ  اٍذىىبٍ  :  اللَّوً  عىٍبدي  فػىقىاؿى 

  .ذىًلكى  ًمٍثلى  لىوي  فػىقىاؿى  ، اٍلقىٍوؿى  عىلىٍيوً  أىعىادى  مثيَّ  

ٍعوي  فػىلىمٍ    فىأىعىادى  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  أىبىا يىا : فػىقىاؿى  ، ًعٍنًدهً  ًمنٍ  خىفَّ  ًحُتى  اللَّوى  أىٍعبيدى  حىىتَّ  نػىٍفًسوً  يف  خىًطيئىًتوً  ًعظىمً  ًمنٍ  نػىٍفسيوي  تىدى

  ؟ اٍلقىٍوؿى  عىلىٍيوً 

 .ميتػىوىضِّئنا  كيٍنتى  مىا كىأىٍحسىنً  فػىتػىوىضَّأٍ  اٍذىىبٍ  ،لًتػىٍفعىلى  لىكى  يػيقىاؿي  ًإ٪تَّىا:   كىقىاؿى  بًيىًدهً  اللَّوً  عىٍبدي  فىأىخىذى : قىاؿى 

 . ميصىلِّينا كيٍنتى  مىا كىأىٍحسىنً  كىصىلِّ  

  . من طريق زائدة عن األعمش بو  [:9504 ] الكبَت يف ركاه الطرباين *
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 [:  9543] قاؿ الطرباين يف الكبَت -44

ثػىنىا  ةي ، ثنا عىٍمروك ، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب ، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ : أىبًيًو  عىنٍ  اٍلفىزىارًمِّ ، الرَّبًيعً  ٍبني  الرُّبكىٍُتي  ثنا زىاًئدى

ـي  خىرىجى  ًإذىا  ،أىٍنًصتٍ : ًلصىاًحًبكى  تػىقيوؿى  أىفٍ  لىٍغونا كىفىى:  قىاؿى  اهلًل ، عىٍبدً  عىنٍ   مىا  . اٞتٍيميعىةً  يف  اٍ ً

.   الركُت مل أقف على توثيق صريح لو لكن ركل عنو ٚتاعة منهم زائدة كىو ال يركم إال عن ثقة :أقٌه 

 

 [: 7782 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-45

ثػىنىا    : قىاؿى  ، كىٍىبو  ٍبنً  زىٍيدً  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

 .لىٍيله  كىعىلىٍيوً  كىيػىٍنصىًرؼي ،  رىمىضىافى  يف  يػى يمُّبنىا اهللً  عىٍبدي  كىافى 

بو  األعمش عن الثورم عن الرزاؽ عبد ركاه *
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 . ٍا جاء يف باقي اىعباداث ًأعَاه اىرب:  باب -10

  [  : 870 ]  الزىد يف أٛتد  كقاؿ-1

ثػىنىا  ثػىنىا ، كىًكيعه  حىدَّ  : اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  مىٍسريكؽو  عىنٍ  ، ٭تىٍِتى  عىنٍ  ، حيصىٍُتو  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافي  حىدَّ

 . ميتىدىىًِّنُتى  فىأىٍصًبحيوا ًصيىامنا أىٍصبىٍحتيمٍ  ًإذىا 

 . الصياـ إخفاء يريد  :أقٌه

  [ : 9158 ]  الكبَت يف الطرباين  قاؿ-2

 أنو أبيو عن سلمة بن عمرك بن ٭تِت أخربين شعبة ثنا الطيالسي الوليد أبو ثنا اٟتباب بن الفضل خليفة أبو حدثنا

 : يقوؿ اهلل عبد ٝتع

  . ا سالـ حجة بعد حجة من إِل أحب اهلل سبيل يف سوطا أجهز ألف 

  . [19734 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  ركاه*
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ثػىنىا :  [ 1063 ]الزىد  يف ىناد  قاؿ-3  :قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش، عىنً  ميعىاًكيىةى، أىبيو حىدَّ

قىةه  مىٍعريكؼو  كيلُّب : اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى     . صىدى

  . [25936 ] شيبة أيب ابن  كركاه*

 :  [ 1192 ]الزىد  يف ىناد  قاؿ-4

ثػىنىا  : اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  سيوىٍيدو  ٍبنً  اٟتٍىاًرثً  عىنً  التػٍَّيًميِّ ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو حىدَّ

ىفٍ    ًبيثىةو  كىًلمىةو  ًمنٍ  أىتػىوىضَّأى  ألى  .طىيِّبو  طىعىاـو  ًمنٍ  أىتػىوىضَّأى  أىفٍ  ًمنٍ  ًإِلىَّ  أىحىبُّب  خى

 :    [ 647 ]الزىد  يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-5

: قىاؿى   اٍلميحىاًريبِّ  قػىتىادىةى  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  السَّاًئًب ، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  سيٍفيىافي ، أىٍخبػىرىنىا

ٍعتي   : يػىقيوؿي  مىٍسعيودو  ٍبنى  اللَّوً  عىٍبدى  ٝتًى

قىةو  رىجيله  تىصىدَّؽى  مىا   :  قىاؿى   ،السَّاًئلً  يىدً  يف  يىضىعيهىا كىىيوى  ،السَّاًئًل  يىدً  يف  تػىقىعى  أىفٍ  قػىٍبلى  الرَّبِّ  يىدً  يف  كىقػىعىتٍ  ًإالَّ  ،ًبصىدى

 { الصَّدىقىاتً  كىيىٍأخيذي  ًعبىاًدهً  عىنٍ  التػٍَّوبىةى  يػىٍقبىلي  ىيوى  اللَّوى  أىفَّ  يػىٍعلىميوا  أىملىٍ }:  اللَّوً  عىٍبدي  فػىقىرىأى   ،اٍلقيٍرآفً  يف  كىىيوى 



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

224 
 

كخربه ىذا ذكره أىل العلم يف كتب العقيدة كالتفسَت كمل يستنكره ،  عبد اهلل بن قتادة ليس لو كبَت حديث  :أقٌه

 . كفيو إثبات اليد هلل عزكجل  ، أحد كمثل ىذه األخبار ٖتتمل كاهلل أعلم 

 كركم مرفوعان ٨توه، كقد صح عن غَته أيضان 

 

 [: 9919 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-6

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىبيو حىدَّ

 .لىوي  صىالىةى  فىالى  ، الزَّكىاةى  يػي ىدِّ  ملىٍ  مىنٍ  

 [:9921 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ*

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، ميطىرِّؼو  عىنٍ  ، إٍدرًيسى  اٍبني  حىدَّ

 . ٔتيٍسًلمو  الزَّكىاةً  مىاًنعي  مىا 
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 [: 1502 ]   ا١تركذم عن أٛتد لإلماـ ا ٯتاف كتاب يركم كىو السنة يف ا٠تالؿ  قاؿ*

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاؿى  ، اللَّوً  عىٍبدً  أىبيو حىدَّ ثػىنىا : قىاؿى  ، كىًكيعه  حىدَّ  قىاؿى  : قىاؿى  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسرىائًيلي  حىدَّ

 : اللَّوً  عىٍبدي 

ـى  مىنٍ    . لىوي  صىالىةى  فىالى  ، الزَّكىاةى  يػيٍ تً  كىملىٍ  الصَّالىةى  أىقىا

أسد -  كىذا األثر احتج بو ا ماـ أٛتد كما ترل كذكر شيخ ا سالـ يف ا ٯتاف أف ا ماـ أسد بن موسى :أقٌه 

 .  ذكره أيضان كمن طريقو ركاه الطرباين يف الكبَت - السنة 

 [:  1424  ] كقاؿ ا٠تالؿ يف أحكاـ أىل ا١تلل كالردة *

: قىاؿى  اهلل عبد أبا أف حدثهم، صقر أبا أف ىاركف، أيب بن ٤تمد أىٍخبػىرىين  

. كذكر ركايات أخرل يف الباب ، انتهى . ٔتسلم الزكاة تارؾ ما  :مسعود ابن قىاؿى  ىكذا ٔتسلم ، ليس الزكاة ترؾ من 
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 : تفسَته يف الطربم  قاؿ-7

، ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ًعمىارىةى، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش، عىنً  ميعىاًكيىةى، أىبيو ثنا: قىاؿى  السَّاًئًب، أىبيو حىدَّثىًٍت   :  قىاؿى  يىزًيدى

 . ًبوً  نىٍصنىعي  عىمَّا نىٍسأىؿي  لًلطَّرًيقً  فىاٍعتػىرىضىنىا  ،لىنىا صىاًحبه  ليدًغى  الشُّبقيوؽً  ًبذىاتً  كينَّا فػىلىمَّا  ،عيمَّارنا خىرىٍجنىا 

  ؟ لىنىا صىاًحبه  ليدًغى :  لىوي  فػىقيٍلنىا  ،رىٍكبو  يف   ،مىٍسعيودو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  فىًإذىا 

نىكيمٍ  اٍجعىليوا: فػىقىاؿى    . اٍلعيٍمرىةي  عىلىٍيوً  مثيَّ   ،فػىٍلييحىلِّلٍ  ا٢ٍتىٍدمى  ٨تىىرى  فىًإذىا  ،بًا٢ٍتىٍدمً  كىٍليػيٍرًسلٍ   ،يػىٍومنا صىاًحًبكيمٍ  كىبػىٍُتى  بػىيػٍ

 

ثػىنىا [: 781 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-8  : اهلًل  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، إبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، حىٍفصه  حىدَّ

 . ذىًلكى  أىٍجزىأىهي  بًا٠تًٍٍطًميِّ  رىٍأسىوي  اٞتٍينيبي  غىسىلى  إذىا 

ثػىنىا [: 11397]  قاؿ ابن أيب شيبة -9  :  قىاؿى  ، ًنٍسطىاسو  ٍبنً  عيبػىٍيدً  عىنٍ  ، مىٍنصيورو  عىنٍ  ، اٟتٍىًميدً  عىٍبدً  ٍبني  جىرًيري  حىدَّ

ةى  أىيب  مىعى  كينَّا  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : فػىقىاؿى  ، ًجنىازىةو  يف  اهللً  عىٍبدً  ٍبنً  عيبػىٍيدى

.  لًيىدىعى  أىك ، لًيىتىطىوَّعى  مث ، السُّبنَّةً  ًمنى  فىًإنَّوي  ، كيلِّوً  السَّرًيرً  ًّتىوىاًنبً  فػىٍليىٍحًملٍ  ًجنىازىةو  يف  أىحىديكيمٍ  كىافى  إذىا 
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 [: 12274] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -10

ثػىنىا  ةى  أىيب  عىنٍ  ، ريفػىٍيعو  ٍبنً  زىٍيدً  عىنٍ  ، مىٍعمىرو  عىنٍ  ، ميبىارىؾو  ٍبني  اهللً  عىٍبدي  حدَّ  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، عيبػىٍيدى

ـي  الى  النٍَّذرى  إفَّ   ٍيئنا يػيقىدِّ . مىٍعًصيىةو  يف  بًالنٍَّذرً  كىفىاءى  فىالى  ، اٍلبىًخيلً  ًمنى  ًبوً  يىٍستىٍخرًجي  اللَّوى  كىلىًكنَّ  ، يػي ىخِّريهي  كىالى  ، شى

 

  [ : 12288] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -11

ثػىنىا  ةى  أىيب  عىنٍ  ، ريفػىٍيعو  ٍبنً  زىٍيدً  عىنٍ  ، مىٍعمىرو  عىنٍ  ، ميبىارىؾو  اٍبني  حدَّ  : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، عيبػىٍيدى

ُتو  كىفَّارىةي  كىكىفَّارىتيوي  ، اهللً  مىٍعًصيىةً  يف  لًنىٍذرو  كىفىاءى  الى     . ٯتًى

 

 [:  153 ]  الزىد يف داكد أبو  قاؿ-12

  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ :أىبًيًو  عىنٍ  اٍلقىاًسًم ، عىنً  الرٍَّٛتىًن ، عىٍبدً  ٍبنً  مىٍعنً  عىنٍ  سيٍفيىافي ، أنا: قىاؿى  كىًثَتو ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  نا  

قىةي . . . . مىٍغرىـه  كىتػىرٍكيهىا مىٍغنىمه  السًَّكينىةي  :قىاؿى  ـي   ،بػيٍرىىافه  كىالصَّدى  نػىٍفسىوي  فػىبىاًئعه  غىاًديىافً  كىالنَّاسي   ،حىًصينىةه  جينَّةه  كىالصِّيىا

ا . فىميٍعًتقيهىا كىميفىاًديهىا ،فىميوًبقيهى
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ثػىنىا: قىاؿى  ميٍسًلمو  ٍبني  عىفَّافي  أىٍخبػىرىنىا : قاؿ ابن سعد يف الطبقات * ٍعتي : قىاؿى  ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  شيٍعبىةي  حىدَّ قىاؿى  ىيبػىيػٍرىةى  ٝتًى

ٍعتي :    .النَّارً  ًمنى  جينَّةه  الصٍَّوـي :  يػىقيوؿي  اللَّوً  عىٍبدى  ٝتًى

 

 [: 9532 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-13

ثػىنىا    :قىاؿى  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىبيو حىدَّ

 . أيرًيدي  الى  : فػىقيٍلتي  ، اٍشرىبٍ  : فػىقىاؿى  ، ًبشىرىابو  ِل  فىدىعىا حىازًـو  أىيب  ٍبنً  قػىٍيسً  عىلىى دىخىٍلتي  

  .نػىعىمٍ  : قػيٍلتي  ؟ أىٍنتى  صىاًئمه  : قىاؿى  

ٍعتي  فىًإينِّ  : قىاؿى   ـه  أىحىدًكيمٍ  عىلىى عيًرضى  إذىا : يػىقيوؿي  اهللً  عىٍبدى  ٝتًى  .صىاًئمه  إينِّ  : فػىٍليػىقيلٍ  ، صىاًئمه  كىىيوى  شىرىابه  أىكٍ  ، طىعىا

 [: 9535 ] شيبة أيب ابن كقاؿ *

ثػىنىا    :قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، حىازًـو  أىيب  ٍبنً  قػىٍيسً  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، ًمٍسعىرو  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ

ـه  أىحىدًكيمٍ  عىلىى عيًرضى  إذىا   .صىاًئمه  إينِّ  : فػىٍليػىقيلٍ  صىاًئمه  كىىيوى  شىرىابه  أىكٍ  ، طىعىا
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 . يف  اىذمز ًاىذعاء:   باب -11

  [ : 34578 ] شيبة أيب ابن  قاؿ-1

  :قاؿ اهلل عبد عن مرة عن زبيد عن سفياف عن ككيع حدثنا 

نٍػيىا يػيٍعًطي اللَّوى  إفَّ    بُّب  مىنٍ  الدُّب بُّب  الى  كىمىنٍ  ٭تًي بُّب  مىنٍ  ًإالَّ  اً ٯتىافى  يػيٍعًطي كىالى  ، ٭تًي  . ٭تًي

ا اللَّوي  أىحىبَّ  فىًإذىا   . اً ٯتىافى  أىٍعطىاهي  عىٍبدن

ى  فىمىنٍ   هي  أىفٍ  اللٍَّيلً  عىنً  ًمٍنكيمٍ  جىنبي اًبدى هي  أىفٍ  كىاٍلعىديكِّ  ، ييكى  : يػيٍنًفقىوي  أىفٍ  بًاٍلمىاؿً  كىضىنَّ  ، ٬تيىاًىدى

.  أىٍكبػىري  كىاللَّوي   ،اللَّوي  ًإالَّ  إلىوى  كىالى  ، لًلَّوً  كىاٟتٍىٍمدي  اهللً  سيٍبحىافى  ًمنٍ  فػىٍلييٍكًثرٍ  

  [:  147 ]  الزىد يف داكد أبو قاؿ *

 .حى . زيبػىٍيدو  عىنٍ  سيٍفيىافي ، أنا: قىاؿى  كىًثَتو ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  نا

يػٍره ، نا: قىاؿى  ييونيسى ، ٍبني  أىٍٛتىدي  كىنا : قىاؿى  مىٍسعيودو ، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ميرَّةى ، عىنٍ  زيبػىٍيده ، نا: قىاؿى  زيىى
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نىكيمٍ  قىسىمى  اللَّوى  ًإفَّ   قىكيمٍ  بػىيػٍ نىكيمٍ  قىسىمى  كىمىا أىٍخالى يػٍره  قىاؿى  - بػىيػٍ . كىأىٍرزىاقىكيمٍ  أىٍموىالىكيمٍ : قىاؿى  حىًسٍبتي : زيىى

نىكيمٍ  قىسَّمى  كىمىا -:كىًثَتو  اٍبني  قىاؿى   بُّب  مىنٍ  اٍلمىاؿى  يػيٍعًطي اللَّوى  كىًإفَّ  - أىٍرزىاقىكيمٍ  بػىيػٍ بُّب  الى  كىمىنٍ  ٭تًي  .٭تًي

ٯتىافى  يػيٍعًطي كىالى   بُّب  مىنٍ  ًإالَّ  اٍ ً .  ٭تًي

هي  أىفٍ  اٍلعىديكَّ  كىخىاؼى  ،يػيٍنًفقىوي  أىفٍ  بًاٍلمىاؿً  ًمٍنكيمٍ  ضىنَّ  فىمىنٍ   هي  أىفٍ  اللٍَّيلى  كىخىاؼى  ،٬تيىاًىدى اًبدى  :ييكى

. أىٍكبػىري  كىاللَّوي  ،لًلًَّو  كىاٟتٍىٍمدي  ،اللَّوي  كىسيٍبحىافى  ،اللَّوي  ًإالَّ  إًلىوى  الى : قػىٍوًؿ  ًمنٍ  فػىٍلييٍكًثرٍ  

 

 [ : 35697 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-2

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، قػىٍيسو  عىنٍ  ، إٍٝتىاًعيلى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ

. اللَّوى  يىٍذكيرً  كىملىٍ  فػىييٍصًبحي  أيذينًوً  يف  الشٍَّيطىافي  بىاؿى  كىقىدٍ  يىًبيتى  أىفٍ  ا٠ٍتىٍيبىةً  ًمنى  أىكٍ  ، الشَّقىاءً  ًمنى  بًاٍلمىٍرءً  كىفىى

ثػىنىا  [ :883 ]الزىد يف أٛتد ا ماـ قاؿ * ثػىنىا ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ  يىزًيدى  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ، عيمىارىةى  عىنٍ  ، األىٍعمىشي  حىدَّ

ـي  رىجيلو  ًمنٍ  مىا  : قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ،  فػىعىلى  لىقىدٍ  اللَّوً  كىأمٍيي  ، أيذينًوً  يف  الشٍَّيطىافي  بىاؿى  ًإالَّ  كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوى  يىٍذكيري  الى  يػىنىا

لىةى  ًبصىاًحًبكيمي   -نػىٍفسىوي  يػىٍعًٍت  - اللَّيػٍ
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  [  :8901 ] الكبَت يف الطرباين  قاؿ-3

   : قاؿ كائل أيب عن األحدب كاصل عن ميموف بن مهدم ثنا السيلحيٍت إسحاؽ بن ٭تِت ثنا موسى بن بشر حدثنا 

 . ادخلوا :  قاؿ ، عليو فاستأذنا الغداة صالة من انصرفنا بعدما يـو ذات مسعود ابن سألت

 . حاجة لو الدار أىل بعض لعل ىنية ننتظر :  فقلنا 

 .  غفلة اهلل عبد ب ؿ وننتم لقد :  فقاؿ يسبح فأقبل 

 .  ال : قالت  ؟ الشمس طلعت ىل انظرم جارية يا :  قاؿ مث 

 .  ال : قالت ؟   الشمس طلعت ىل انظرم الثانية ٢تا  : قاؿ مث 

 . نعم  :قالت ؟  الشمس طلعت ىل انظرم :  الثالثة ٢تا قاؿ مث  

 . بالنار يعذبنا كمل - : قاؿ  كأحسبو-  عثراتنا فيو كأقالنا اليـو ىذا لنا كىب الذم هلل اٟتمد :  قاؿ  
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  [ : 8917 ] الكبَت يف الطرباين  قاؿ-4

 عبد ٝتعت يقوؿ األحوص أبا ٝتعت قاؿ إسحاؽ أبو أنبأنا قاؿ شعبة ثنا الطيالسي الوليد أبو ثنا خليفة أبو حدثنا

 : الدعاء هبذا يدعو اهلل

 أىفٍ  عىلىيَّ  أىٍفضىٍلتى  الًَّذم كىبفىٍضًلكى  ، أىٍبتلىٍيتىًٍت  الًَّذم كىبىالًئكى  ، عىلىيَّ  هًبا أىنٍػعىٍمتى  الَّيًت  السَّاًبغىةً  بًًنٍعمىًتكى  أىٍسأىليكى  ًإينِّ  اللهيمَّ   

 . كىرىٍٛتىًتكى  ٔتىنِّكى  ك بفىٍضًلكى  اٞتٍىنَّةى  أىٍدًخٍلًٍت  اللهيمَّ  . اٞتٍىنَّةى  تيٍدًخلىًٍت 

.  [ إنعامك ] يعٍت [ نعمتك ] بػ فقولو فيو إشكاؿ فال كجل عز اهلل بأفعاؿ توسل ىذا  :أقٌه

 .  {عىلىيَّ  أىنٍػعىٍمتى  الَّيًت  نًٍعمىتىكى  أىٍشكيرى  أىفٍ  أىٍكزًٍعًٍت  رىبِّ  } :  تعاىل كقولو 

 السائلُت حق أف – صحتو فرض على – السائلُت ْتق أسألك إين اللهم :  حديث ا سالـ شيخ كجو ىذا كٔتثل 

 [ كالوسيلة التوسل يف جليلة قاعدة انظر ]  كجل عز اهلل بصفات توسالن  كونو إىل فعاد ، ٢تم اهلل إجابة
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 [: 30144]قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف  *

ثػىنىا  ةى  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىن ، كىًكيعه  حىدَّ  : قىاؿى  ، عيبػىٍيدى

 الًَّذم اٟتٍىسىنً  كىبىالًئكى  ، عىلىي أىفىضىٍلت الًَّذم فىٍضًلكى  ًمنٍ  أىٍسأىليك إينِّ  اللَّهيمَّ :  قىاؿى  الدُّبعىاءً  يف  اٍجتػىهىدى  إذىا اهللً  عىٍبدي  كىافى  

. كىفىٍضًلك كىمىٍغًفرىًتكى  ًبرىٍٛتىًتكى  اٞتٍىنَّةى  أىٍدًخٍلًٍت  اللَّهيمَّ  ، اٞتٍىنَّةى  تيٍدًخلىًٍت  أىفٍ  عىلىيَّ  أىنٍػعىٍمت الَّيًت  كىنػىٍعمىاًئكى  ، ابٍػتػىلىٍيتًٍت 

 

  [ : 707 ]  ا١تفرد األدب يف البخارم  قاؿ-5

ٍعتي : قىاؿى  عيٍقبىةى  ٍبني  ٙتيىامىةي  حىدثنا: قىاؿى  األىٍعمىًش ، عىنً  ييونيسى ، ٍبني  ًعيسىى حىدثنا: قىاؿى  عيبػىٍيدو ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدثنا   ٝتًى

: مىٍسعيودو  ٍبني  اهللً  عىٍبدي  قىاؿى : يػىقيوؿي  سيوىٍيدو  ٍبنى  اٟتٍىاًرثى 

ـه  أىحىدًكيمٍ  عىلىى كىافى  ًإذىا  :  فػىٍليػىقيلً   ،ويٍلمىوي  أىكٍ  تػىغىٍطريسىوي  ٮتىىاؼي  ًإمىا

 أىفٍ   ،خىالىئًًقكى  ًمنٍ  كىأىٍحزىاًبوً  فيالىفو  ٍبنً  فيالىفً  ًمنٍ  جىارنا ِل  كينٍ   ،اٍلعىًظيمً  اٍلعىٍرشً  كىرىبَّ   ،السٍَّبعً  السَّمىاكىاتً  رىبَّ  اللَّهيمَّ  

 . أىٍنتى  ًإال إًلىوى  كىال  ،ثػىنىاؤيؾى  كىجىلَّ   ،جىاريؾى  عىزَّ   ،يىٍطغىى أىكٍ  ًمنػٍهيمٍ  أىحىده  عىلىيَّ  يػىٍفريطى 
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ثػىنىا[ :  29786 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  كقاؿ*  عيٍقبىةى  ٍبنً  ٙتيىامىةى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، كىكىًكيعه  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

ـه  أىحىدًكيمٍ  عىلىى كىافى  إذىا  :اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  سيوىٍيد ٍبنً  اٟتٍىاًرثً  عىنً  ، اٍلميحىلًِّميِّ   :  فػىٍليػىقيلً  كىويٍلمىوي  تػىغىٍطريسىوي  ٮتىىاؼي  إمىا

 . عىلىيَّ  يػىٍفريطيوا أىفٍ  كىأىٍشيىاًعوً  كىأىٍحزىاًبوً  فيالفو  ًمنٍ  جىارنا ِل  كينٍ  ، اٍلعىًظيمً  اٍلعىٍرشً  كىرىبَّ  السبع السَّمىاكىاتً  رىبَّ  اللَّهيمَّ 

   .غىيػٍريؾ إلىوى  كىال ، ثػىنىاؤيؾ كىجىلَّ  جىاريؾ عىزَّ  ، يىٍطغىٍوا أىفٍ  أىكٍ  

ٍرتو : األىٍعمىشي  قىاؿى  : ًفيوً  زىادى  ميعىاًكيىةى  أىبىا أىفَّ  ًإالَّ    اٞتًٍنِّ  شىرِّ  ًمنٍ  : ًفيوً  كىزىادى  ، ٔتًٍثًلوً  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  فىحىدَّثى  ً بٍػرىاًىيمى  فىذىكى

  . كىاً ٍنسً 

  [ : 877 ] الزىد يف أٛتد  قاؿ ا ماـ-6

ثػىنىا ثػىنىا ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ  إًلىٍيوً  فػىيىتىحىدَّثي  ، اٞتٍيٍمعىةً  يػىٍوـى  عىٍلقىمىةى  يىٍأيت  خيثػىٍيمو  ٍبني  الرَّبًيعي  كىافى  : قىاؿى  مىاًلكو  عىنٍ  ، األىٍعمىشي  حىدَّ

ثٍػرىةً  ًإىلى  تػىرىل أىالى  : فػىقىاؿى  اٍلًكتىابً  أىٍىلً  ًمنٍ  رىجيله  عىلىيَّ  دىخىلى  تػىٍعجىبي  أىالى  : فػىقىاؿى  يػىٍوـو  ذىاتى  فىأىتىاهي  ،  كىًقلَّةً  النَّاسً  ديعىاءً  كى

ابىةً   . الدُّبعىاءً  ًمنى  اٍلفىاًضلى  ًإالَّ  يػىٍقبىلي  الى  كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوى  أىفَّ  ًإالَّ  ذىاؾى  كىمىا  ؟ ذىًلكى  ًممَّ  يىٍدريكفى  كىىىلٍ  ؟ ٢تىيمٍ  اً جى

 : اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى  لىقىدٍ  ذىاؾى  قىاؿى  لىًئنٍ  - مىعىهيمٍ  جىاًلسنا كىكىافى  - يىزًيدى  ٍبني  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدي  فػىقىاؿى  

.. قػىٍلًبوً  ًمنٍ  ثػىٍبتنا ديعىاءن  دىاعو  ًإالَّ  دىاعو  ًمنٍ  كىالى  الىًعبو  ًمنٍ  كىالى  ميرىاءو  ًمنٍ  كىالى  ميسىمِّعو  ًمنٍ  يىٍسمىعي  الى  اللَّوى  ًإفَّ  
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 [: 2418  ]ا١تصنف  يف شيبة أيب ابن  قاؿ-7

ثػىنىا   : قىاؿى  ، سيوىٍيد ٍبنً  اٟتٍىاًرثً  عىنً  ، التػٍَّيًميِّ  إبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  كىأىبيو ، فيضىٍيلو  اٍبني  حىدَّ

 : مىٍسعيودو  اٍبني  قىاؿى  

 إلىوى  كىالى  ، جىدُّبؾ كىتػىعىاىلى  اٍٝتيك كىتػىبىارىؾى  ، كىًْتىٍمًدؾى  اللَّهيمَّ  سيٍبحىانىك : الرَّجيلي  يػىقيوؿى  أىفٍ  اهللً  إىلى  اٍلكىالىـً  أىحىبِّ  ًمنٍ  إفَّ  

. أىٍنتى  ًإالَّ  الذُّبنيوبى  يػىٍغًفري  الى  ًإنَّوي  ، ذنويب ِل  فىاٍغًفرٍ  نػىٍفًسي وىلىٍمت إينِّ  رىبِّ  ، غىيػٍريؾ

 [ :  292 ]  الزىد يف ككيع  قاؿ*

ثػىنىا  :  اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  سيوىٍيدو  ٍبنً  اٟتٍىاًرثً  عىنً  التػٍَّيًميِّ ، جىوَّابو  عىنٍ  ًمٍسعىره ، حىدَّ

ـً  أىحىبِّ  ًمنٍ  ًإفَّ    الذُّبنيوبى  يػىٍغًفري  الى  ًإنَّوي   ِل  فىاٍغًفرٍ  بًالنػٍِّعمىةً  كىأىبيوءي   ،بًالذٍَّنبً  أىٍعًتىًؼي   اللَّهيمَّ :  اٍلعىٍبدي  يػىقيوؿى  أىفٍ  اللَّوً  ًإىلى  اٍلكىالى

 . أىٍنتى  ًإالَّ 
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 [: 20484  ]تفسَته  يف الطربم  قاؿ-8

ٍيم ، بن اهلل عبد عن ٛتيد ، بن ىالؿ عن شريك ، حدثنا: قاؿ  أٛتد أبو حدثنا: قاؿ  أٛتد حدثنا   عبد عن عيكى

: يقوؿ  كاف أنو اهلل ،

 .الكتاب أـ كعندؾ ،كتثبت تشاء ما ٘تحو فإنك ،السعداء يف فأثبتٍت السعداء يف كتبتٍت كيٍنت إف اللهم 

 بعضهم كٝتاه ٛتيد أيب ابن ىو كىالؿ الزبَتم ىو أٛتد كأبو منيع بن أٛتد ىو كأٛتد حسن إسناده ىذا  :قيج

 .كقد صح ىذا الدعاء عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ،  ٛتيد بن ىالؿ

 

 [:  2323 ]  الزىد  زكائد يف أٛتد بن اهلل عبد  قاؿ-9

ثػىنىا  اًلده ، أىنٍػبىأىنىا بىًقيَّةى ، ٍبني  كىٍىبي  حىدَّ ةى  أىيب  عىنٍ  ًسنىافو ، أىيب  عىنٍ  خى :  قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  ٍبنً  عيبػىٍيدى

 . دىنىاًنَتى  أىٍعطىاهي  ًإالَّ  ًإٍنسىافه  ٯتىيرُّب  الى  دىنىاًنَتي  ًفيهىا ًخٍرقىةه  كىمىعىوي  الطَّرًيقً  وىهىرً  عىلىى جىلىسى  ،رىجيالن  أىفَّ  لىوٍ 

انًًبوً  ًإىلى  كىآخىري  بػِّري  جى   .أىٍجرنا أىٍعظىمى  التٍَّكًبَتً  صىاًحبي  لىكىافى  ييكى
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 [ :  1156  ]ا١تبارؾ  البن الزىد زكائد يف اٟتسُت  قاؿ-10

ثػىنىا: قىاؿى  اٟتٍىًميدً  عىٍبدً  ٍبني  جىرًيري  أىٍخبػىرىنىا  ؿً  عىنٍ  مىٍنصيوره ، حىدَّ ةى  أىيب  عىنٍ  يىسىاؼو ، ٍبنً  ًىالى :  قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  ٍبنً  عيبػىٍيدى

ًدىىا  ًمنٍ  ًإِلىَّ  أىحىبُّب   ،أىٍكبػىري  كىاللَّوي   ،اللَّوي  ًإالَّ  إًلىوى  كىالى   ،لًلَّوً  كىاٟتٍىٍمدي  ،اللًَّو  سيٍبحىافى    كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوً  سىًبيلً  يف  أيٍنًفقيهىا دىنىاًنَتى  عىدى

ثػىنىا: [30034]  كقاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف *  ، يىسىاؼو  ٍبنً  ًىالؿً  عىن ، مىٍنصيورو  عىن ، شيٍعبىةى  عىن ، غيٍندىره  حىدَّ

ةى  أىيب  عىنٍ   أىفٍ  ًمنٍ  إِلىَّ  أىحىبُّب  أىٍكبػىري  كىاللَّوي  اللَّوي  ًإالَّ  إلىوى  كىال ، لًلَّوً  كىاٟتٍىٍمدي  اهللً  سيٍبحىافى  : أىقيوؿى  ألىفٍ   :قىاؿى  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، عيبػىٍيدى

ًدىىا أىتىصىدَّؽى  . دىنىاًنَتى  ًبعىدى

 

ثػىنىا [:  40 ]  ا١تالىي ذـ يف الدنيا أيب ابن  قاؿ-11 ٍيثىمىةى  أىبيو حىدَّ ثػىنىا: قىاؿى  ، خى  عىنٍ  ، مىٍنصيورو  عىنٍ  ، جىرًيره  حىدَّ

ابَّةى  الرَّجيلي  رىًكبى  ًإذىا:  قىاؿى   اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ، مىٍعمىرو  أى ى   عىنٍ  ، ٣تيىاًىدو   فىًإفٍ  ، تػىغىنَّوٍ : فػىقىاؿى  ، شىٍيطىافه  رىدىفىوي  ، ييسىمِّ  كىملىٍ  ، الدَّ

 . ٘تىىنَّوٍ : لىوي  قىاؿى  ، ٭تيًٍسني  الى  كىافى 

كفيو أف الشيطاف إذا عجز عن إيقاع ا١تسلم ،  فيو التسمية عند ركوب الدابة أك ما كاف يف حكمها كالسيارات:أقٌه 

 كاهلل أعلم ، با١تعصية أخذه ألمر آخر من أمر الدنيا ليشغلو عن ذكر اهلل فهنا قاؿ لو ٘تنو أم فكر بالدنيا ك٘تٌت منها 
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 :  [ 173 / 15 ]تفسَته  يف جرير ابن  قاؿ-12

 اأٍلىٍسوىدً  عىنً  سيلىٍيمو ، ٍبنً  اأٍلىٍشعىثً  عىنً  شيٍعبىةي ، ثنا: قىاالى  جىرًيرو ، ٍبني  كىكىٍىبي  قػيتػىٍيبىةي ، ثنا: قىاؿى  ٤تيىمَّدو ، ٍبني  مىطىري  حىدَّثىًٍت  

ؿو ، ٍبنً    .أيذينػىٍيوً  أىٍٝتىعى  مىنٍ  ٮتيىاًفتٍ  ملىٍ : اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  ًىالى

ثػىنىا* ، ٍبنً  اأٍلىٍسوىدً  عىنً  اأٍلىٍشعىًث، عىنً  شيٍعبىةي، ثنا: قىاؿى  الرٍَّٛتىًن، عىٍبدي  ثنا: قىاؿى  بىشَّارو، اٍبني   حىدَّ ؿو  ًمثٍػلىوي  اللًَّو، عىٍبدً  عىنٍ  ًىالى

ًتكى  ٕتىٍهىرٍ   كىالى }:  ىذا يف قوؿ اهلل تعاىل :أقٌه    كاألكثر على أف ا١تراد هبا الدعاء{هًبىا  ٗتيىاًفتٍ  كىالى  ًبصىالى

 [: 30015 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-13

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  إبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

 .ًبقيٍدرىًتكى  كىأىٍستػىٍقًدريؾ ًبًعٍلًمكى  أىٍستىًخَتيؾ إينِّ  اللَّهيمَّ  : فػىٍليػىقيلً  اٟتٍىاجىةى  أىحىديكيمٍ  أىرىادى  إذىا 

 . اٍلغيييوبً  عىالَّـي  كىأىٍنتى  أىٍعلىمي  كىال ، كىتػىٍعلىمي  أىٍقًدري  كىال ، تػىٍقًدري  فىًإنَّك فىٍضًلكى  ًمنٍ  كىأىٍسأىليك 

ا كىافى  ًإفٍ  اللَّهيمَّ   يػٍرنا أىرىٍدتو الًَّذم األىٍمرى  ىىذى  . ًفيوً  ِل  كىبىارًؾٍ  ِل  فػىيىسٍِّرهي  عىاًقبىيًت  كىخىٍَتً  كىمىًعيشىيًت  ًديًٍت  يف  ِل  خى

يػٍرنا ذىًلكى  غىيػٍري  كىافى  كىًإفٍ   ا ا٠ٍتىيػٍرى  ِل  فػىقىدِّرٍ  خى ٍيثيمى . قىضىٍيت  ٔتىا رىضًٍِّت  مثيَّ  ، كىافى  حى
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 [:  159 ]  الدعاء يف فضيل  قاؿ ٤تمد بن-14

 :  اهلل عبد قاؿ ، خثيم بن الربيع عن ، يساؼ بن ىالؿ عن ، الرٛتن عبد بن حصُت حدثنا ، فضيل ابن حدثنا 

 عشر - قدير شيء كل على كىو ، اٟتمد كلو ا١تلك لو ، لو شريك ال كحده ، اهلل إال إلو ال : النهار أكؿ قاؿ من 

 . إٝتاعيل كلد من  ٤تررين كعدؿ كن - مرات

 . ا٠تَت بيده : فيو فزاد ،  براىيم ذلك فذكرت : قاؿ 

 [: 0063] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -15

ثػىنىا   :  قىاؿى  ، مىٍسعيودو  ٍبنً  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًسنىافو  أىيب  عىنٍ  ، إٍسرىائًيلى  عىنٍ  ، ٪تيىٍَتو  اٍبني  حىدَّ

. الزٍَّحفً  ًمنى  فػىرَّ  كىافى  كىًإفٍ  ، لىوي  غيًفرى  ثىالثنا إلىٍيوً  كىأىتيوبي  اٍلقىيُّبوـي  اٟتٍىيُّب  ىيوى  ًإالَّ  إلىوى  الى  الًَّذم اللَّوى  أىٍستػىٍغًفري  قىاؿى  مىنٍ 

ثػىنىا [:  8541] قاؿ الطرباين يف الكبَت * ٍيجي  ثنا مىٍنصيورو ، ٍبني  سىًعيدي  ثنا الصَّاًئً  ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  عىنٍ  ميعىاًكيىةى، ٍبني  حيدى

:  قىاؿى  مىٍسعيودو، ٍبنً  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  اهلًل، عىٍبدً  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب 

ثى  إًلىٍيوً  كىأىتيوبي  اٍلقىيُّبوـي  اٟتٍىيُّب  ىيوى  ًإالَّ  إًلىوى  الى  الًَّذم اهللى  أىٍستػىٍغًفري  رىجيله  يػىقيوؿي  الى   ًمنى  فػىرَّ  كىافى  كىًإفٍ  لىوي  غيًفرى  ًإالَّ ، مىرَّاتو  ثىالى

 . الزٍَّحفً 
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 [:  8549] قاؿ الطرباين يف الكبَت -16

ثػىنىا  ؿو  عىنٍ  شىرًيكه ، ثنا مىٍنصيورو ، ٍبني  سىًعيدي  ثنا اٍلمىكِّيُّب ، الصَّاًئ ي  عىًلي   ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  ٍبنً  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  اٍلوىرَّاًؽ ، ًىالى

ٍيمو ، :  يىٍدعيو  كىافى  مىٍسعيودو  اٍبنى  أىفَّ  عيكى

 . كىًعٍلمنا: - قىاؿى  أىكٍ  - كىفػىٍهمنا كىيىًقيننا ًإٯتىاننا زًٍدين  اللهيمَّ  

كالتصحيفات يف نسخة ا١تعجم ،  ىالؿ ىو الوزاف كالوراؽ تصحيف كىو على الصواب يف شعب البيهقي :أقٌه 

 . كعبد اهلل بن عكيم ٥تضـر أدرؾ الن  صلى اهلل عليو كسلم كمل يره ، الكبَت كثَتة جدان فلينتبو ٢تذا 

 

 [: 3043] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -17

ثػىنىا  ةى  كىأىيب  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، األىٍحوىصً  أىبيو حىدَّ  : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، عيبػىٍيدى

. لًنػىٍفًسوً  يىٍدعيو مثيَّ  ، كسلم عليو اهلل صلى النًَّ ِّ  عىلىى ييصىلِّي مثيَّ  ، الرَّجيلي  يػىتىشىهَّدي  

 - .  يف الصالة – جعلو ابن أيب شيبة يف باب ما يقاؿ بعد التشهد ٦تا رخص فيو :أقٌه 
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  [ : 29734 ]  ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-18

 قيس، بن علقمة أخي ابن عن السائب ، بن عطاء عن سلمة ، بن ٛتاد حدثنا: قاؿ  موسى ، بن اٟتسن حدثنا

 :علقمة  عن

  .نصيبان  رزقتنا فيما للشيطاف ٕتعل ال اللهم:   فقاؿ  ،فأنزؿ أىلو غشي إذا كاف مسعود ابن أف 

 قيس بن يزيد بن الرٛتن عبد أك النخعي قيس بن يزيد بن األسود يكوف أف إما: قيس بن علقمة أخي ابن  :أقٌه

 .علقمة عمو من أسن كاألكؿ الثقات مسعود ابن أصحاب من ككال٫تا النخعي
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 . يف ثناءه عيى إخٌاّو ٍِ اىصحابت :   باب -12

  [ : 802 ]قاؿ ابن ا١تبارؾ يف الزىد   -1

، أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافي، أىٍخبػىرىنىا ، ٍبنً  سىًعيدً  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى :  قىاؿى  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  كىٍىبو

اًبرًًىمٍ  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى ٤تيىمَّدو  أىٍصحىابً  ًقبىلً  ًمنٍ  اٍلًعٍلمي  أىتىاىيمي  مىا ًٓتىٍَتو  النَّاسي  يػىزىاؿي  الى   ًقبىلً  ًمنٍ  اٍلًعٍلمي  أىتىاىيمي  فىًإذىا  ،كىأىكى

  . ىىلىكيو ًحُتى  فىذىًلكى  أىصىاًغرًًىٍم،

.  تقدـ األثر كاعدتو ىنا أل٫تيتو :أقٌه 

 .  كركاه شعبة فجعلو عن زيد بن كىب كىذا االختالؼ ال يضر إف شاء اهلل كال٫تا ثقة ٝتع ابن مسعود
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 [: 3600 ] ا١تسند يف أٛتد ا ماـ  قاؿ-2

ثػىنىا  ثػىنىا ، بىٍكرو  أىبيو حىدَّ   :قىاؿى  ، مىٍسعيودو  ٍبنً  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، حيبػىٍيشو  ٍبنً  زًرِّ  عىنٍ  ، عىاًصمه  حىدَّ

يػٍرى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى ٤تيىمَّدو  قػىٍلبى  فػىوىجىدى  ، اٍلًعبىادً  قػيليوبً  يف  نىظىرى  اللَّوى  ًإفَّ    ، لًنػىٍفًسوً  فىاٍصطىفىاهي  ، اٍلًعبىادً  قػيليوبً  خى

  .ًبرًسىالىًتوً  فىابٍػتػىعىثىوي 

اًبوً  قػيليوبى  فػىوىجىدى  ، ٤تيىمَّدو  قػىٍلبً  بػىٍعدى  اٍلًعبىادً  قػيليوبً  يف  نىظىرى  مثيَّ   يػٍرى  أىٍصحى  يػيقىاتًليوفى  ، نىًبيِّوً  كيزىرىاءى  فىجىعىلىهيمٍ  ، اٍلًعبىادً  قػيليوبً  خى

 . ًديًنوً  عىلىى

 .سىيِّ ه  اهللً  ًعٍندى  فػىهيوى  سىيِّئنا رىأىٍكا كىمىا ، حىسىنه  اهللً  ًعٍندى  فػىهيوى  ، حىسىننا اٍلميٍسًلميوفى  رىأىل فىمىا 

. ركاه غَته فجلعو عن عاصم عن أيب كائل كىذا االضطراب ال يضر إف شاء اهلل تعاىل : أقٌه 
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 [ : 35692]ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-3

ثػىنىا    :قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، يىزًيدى  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ، عيمىارىةى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

انيوا كىىيمٍ  كسلم عليو اهلل صلى اهللً  رىسيوؿً  أىٍصحىابً  ًمنٍ  ًجهىادنا كىأىٍكثػىري  صىالىةن  كىأىٍكثػىري  ًصيىامنا أىٍكثػىري  أىنٍػتيمٍ   يػٍرنا كى  . ًمٍنكيمٍ  خى

انيوا : قىاؿى  ؟ الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  أىبىا يىا مًلى  : قىاليوا  نٍػيىا يف  أىٍزىىدى  كى  . اآلًخرىةً  يف  كىأىٍرغىبى  الدُّب

 . الصحيحُت يف ٥ترجة عمارة عن األعمش ،  صحيح ا٠ترب كإسناد عمَت ابن ىو عمارة  :أقٌه

 [: 32670] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -4

ثػىنىا   : قىاؿى  ، كىٍىبو  ٍبنً  زىٍيدً  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

 . اآليىةى  ىىًذهً  تػىٍقرىأي  كىٍيفى  ، الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  أىبىا يىا : أىحىدي٫تيىا فػىقىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  ًإىلى  رىجيالفً  جىاءى  

 . عيمىري  أىقػٍرىأىين  : قىاؿى  ؟ أىقػٍرىأىؾ مىنٍ  : ًل خىرً  كىقىاؿى  ، اٍلميزىينٌ  حىًكيمو  أىبيو : قىاؿى  ؟ أىقػٍرىأىؾ مىنٍ  اهللً  عىٍبدي  لىوي  فػىقىاؿى  

ا اقػٍرىأٍ  : قىاؿى    عىلىى حىًصيننا ًحٍصننا كىافى  عيمىرى  إفَّ  : قىاؿى  مثيَّ  ، اٟتٍىصىا يف  ديميوعيوي  سىقىطىتٍ  حىىتَّ  بىكىى مثيَّ  ، عيمىري  أىقػٍرىأىؾ كىمى

. ًفيوً  يىٍدخيلي  كىال ًمٍنوي  ٮتىٍريجي  فػىهيوى  اٟتًٍٍصني  انٍػثػىلىمى  عيمىري  مىاتى  فػىلىمَّا ، ًمٍنوي  ٮتىٍريجي  كىال ، ًفيوً  يىٍدخيلي  ، ا ٍسالـً 
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  [ 8801الطرباين يف الكبَت  ] كركاه شعبة عن األعمش *

 عن ، عوف ابن قثنا كىيب قثنا ٛتاد بن األعلى عبد حدثٍت [:  336  ]الصحابة  فضائل زكائد يف اهلل عبد  قاؿ*

 حائطا كاف عمر إف ، حبو يف اهلل خفت قد حبا الرجل ىذا أحببت لقد :مسعود بن اهلل عبد قاؿ : قاؿ إبراىيم

 . بعمر ىال فحي الصاٟتوف ذكر إذا ، اٟتائط انثلم عمر قتل فلما ، منو ٮترج كال ا سالـ يدخلو ، حصينا

 [:  8817  ]  الكبَت يف الطرباين  كقاؿ*

 :قاؿ  إبراىيم عن األعمش عن معاكية أبو ثنا موسى بن أسد ثنا القراطيسي يزيد أبو حدثنا 

  .بعمر ىال فحي الصاٟتوف ذكر إذا : اهلل عبد قاؿ 

 

 [:  1504  ]الصحابة  فضائل يف أٛتد  قاؿ-5

 : اهلل عبد قاؿ : قاؿ عبيدة أيب عن ، إسحاؽ أيب عن ، سفياف عن ، ككيع قثنا 

 . اٞتراح بن عبيدة كأبو ، كعمر ، بكر أبو األمة ىذه من أخالئي 
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 [: 2529  ]الطبقات  يف سعد ابن  قاؿ-6

 عىٍبدً  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، شيٍعبىةي  أىٍخبػىرىنىا : قىاالى  ، قىطىنو  أىبيو ا٢ٍتىٍيثىمً  ٍبني  كىعىٍمريك ، حىازًـو  ٍبنً  جىرًيرً  ٍبني  كىٍىبي  أىٍخبػىرىنىا 

 : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، عىٍلقىمىةى  عىنٍ  ، يىزًيدى  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً 

ًدينىةً  أىٍىلً  أىٍقضىى ًمنٍ  أىفَّ  نػىتىحىدَّثي  كينَّا  .  طىاًلبو  أىيب  اٍبنى  اٍلمى

 

 [:  16838 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-7

ثػىنىا  ةى ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافي ، ثنا مىٍهًدم  ، ٍبني  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدي  ثنا ًسنىافو ، ٍبني  أىٍٛتىدي  حىدَّ  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ  عيبػىٍيدى

:  قىاؿى 

ثىةه  النَّاسً  أىفػٍرىسي    ميوسىى كىصىاًحبىةي  ،مىثٍػوىاهي  أىٍكرًًمي: قىاؿى  ًحُتى  ييوسيفى  كىصىاًحبي  ،عىٍمروك  يف  تػىفىرَّسى  ًحُتى  بىٍكرو  أىبيو: ثىالى

يػٍرى  ًإفَّ  اٍستىٍأًجٍرهي  أىبىتً  يىا}:  قىالىتٍ  ًحُتى   .{اأٍلىًمُتي  اٍلقىًومُّب  اٍستىٍأجىٍرتى  مىنً  خى

 .ال يعرؼ الفضل إال أىل الفضل  : ككما قيل ،   كىذا ثناء على الشيخُت أيب بكر كعمر رضي اهلل عنهما :أقٌه 



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

247 
 

 [:  48 ]  العلم يف خيثمة أبو  قاؿ-8

:  اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  مىٍسريكؽو ، عىٍن، صيبػىٍيحو ، ٍبنً  ميٍسًلمً  عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي ، نىا عىٍوفو ، ٍبني  جىٍعفىري  ثنا  

 .أىحىده  ًمنَّا عىاشىرىهي  مىا أىٍسنىانػىنىا أٍدرىؾى  عىبَّاسو  اٍبنى  أىفَّ  لىوٍ 

 .عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  عىبَّاسو  اٍبني  اٍلقيٍرآفً  تػيٍرٚتيىافي  نًٍعمى : يػىقيوؿي  كىكىافى : قىاؿى  

 

 [:  60 ]  العلم يف خيثمة أبو  قاؿ-9

، ثنا  ، أىيب  عىٍن  اأٍلىٍعمىًش ، عىٍن ، جىرًيره :  اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  كىاًئلو

 عيمىرى  ًعٍلمي  لىرىجىحى  ًكفَّةو  يف  اأٍلىٍرضً  أىٍىلً  ًعٍلمي  كىكيًضعى  اٍلًميزىافً  ًكفَّةً  يف  كيًضعى  عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  ا٠ٍتىطَّابً  ٍبنى  عيمىرى  ًعٍلمى  أفَّ  لىوٍ 

 .عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  ا٠ٍتىطَّابً  ٍبنً 
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 [:  61 ]  العلم يف خيثمة أبو  قاؿ-10

 :اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ،اأٍلىٍعمىًش  عىنٍ  ثنا جىرًيره ،

ىٍحسىبي  ًإينِّ     .اٍلًعٍلم أٍعشىارً  بًًتٍسعىةً  ذىىىبى  قىدٍ  عيمىرى  ألى

 

  [  : 394 / 14 ] قاؿ ابن جرير يف تفسَته -11

ثػىنىا ٍعتي : قىاؿى  شيٍعبىةي  ثنا: قىاؿى  جىٍعفىرو  ٍبني  ٤تيىمَّدي  ثنا: قىاؿى  اٍلميثػىٌتَّ  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  عىنٍ  الشٍَّعً ِّ ، عىنً  ٭تيىدِّثي ، ًفرىاسنا ٝتًى

 . للَّوً  قىانًتنا أيمَّةن  كىافى  ميعىاذنا ًإفَّ :  قىاؿى  أىنَّوي ، مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  مىٍسريكؽو ،

  !ًإبٍػرىاًىيمي  ذىاؾى  ًإ٪تَّىا  ،نىًسيى  :نػىٍوفىلو  ٍبني  فػىٍركىةي  لىوي  يػيقىاؿي  أىٍشجىعى  ًمنٍ  رىجيله  فػىقىاؿى : قىاؿى  

 .بًًإبٍػرىاًىيمى  نيشىبػِّهيوي  كينَّا ًإ٪تَّىا ؟نىًسيى  مىنٍ : اللًَّو  عىٍبدي  فػىقىاؿى : قىاؿى  

 . كىرىسيولًوً  للَّوً  اٍلميًطيعي :  اٍلقىاًنتي كى   ،ا٠ٍتىٍَتً  ميعىلِّمي : فػىقىاؿى  ، ؟ اأٍليمًَّة  عىنً  اللَّوً  عىٍبدي  كىسيًئلى : قىاؿى  

كبعضهم الشع  عن فركة بن ،  ىذا األثر اختلف يف إسناده فبعضهم جعلو الشع  عن ابن مسعود مباشرة :أقٌه 

 .نوفل عن ابن مسعود كلعل ركاية شعبة أرجح كاهلل أعلم 
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 [:  3863 ]  صحيحو يف البخارم  قاؿ-12

اًلدو  أىيب  ٍبنً  ًإٍٝتىاًعيلى  عىنٍ  سيٍفيىافي  أىٍخبػىرىنىا كىًثَتو  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّثىًٍت    رىًضيى  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  حىازًـو  أىيب  ٍبنً  قػىٍيسً  عىنٍ  خى

  .عيمىري  أىٍسلىمى  ميٍنذي  أىًعزَّةن  زًٍلنىا مىا : قىاؿى  عىٍنوي  اللَّوي 

 [  : 7 ] منصور بن سعيد  قاؿ-13

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاؿى  ، األىٍعمىشي  أىٍخبػىرىنىا : قىاؿى  ، ىيشىٍيمه  حىدَّ  : مىٍسعيودو  ٍبني  اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، ًإبٍػرىاًىيمي  حىدَّ

ٍدنىاهي  فىسىلىٍكنىاهي  طىرًيقنا بًنىا أىخىذى  ًإذىا كىافى  عيمىرى  ًإفَّ    ، أىٍسهيمو  أىٍربػىعىةً  ًمنٍ  فىجىعىلىهيمىا ، كىأىبػىوىٍينً  اٍمرىأىةو  يف  أييتى  كىًإنَّوي  ، سىٍهالن  كىجى

ٍرأىةً  . سىٍهمىافً  كىىيوى  ، بىًقيى  مىا كىًلْلىبً  ، بىًقيى  مىا ثػيليثي  كىًلْليِـّ  ، الرُّببيعي  لًٍلمى

 

 [: 32997  ] قاؿ ابن أيب شيبة -14

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، إبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، عىٍوفو  اٍبنً  عىنً  ، ميعىاذو  ٍبني  ميعىاذي  حىدَّ

 . عيمىرى  ٍبنً  اهللً  عىٍبدً  ًمنٍ  لًنػىٍفًسوً  أىٍملىكي  أىحىده  ًفينىا كىمىا ، لىميتػىوىاًفريكفى  كىًإنَّا رىأىٍيتنىا لىقىدٍ  
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نا [: 5060 ]  سعد ابن  قاؿ* ثىنا: قالوا ، عيبىيدو  ابنا ك٤تيىمده ، كيىعلىى ، الضَّريري ، ميعاكيىةى  أىبو أىخربى  األىعمىشي ، حىدَّ

نيا عىن لًنىفًسو قػيرىيشو  شىباب أىملىكى  ًإفَّ : اهلل  عىبدي  قاؿى : قاؿى  ًإبراىيمى ، عىن  .عيمىر ابن الدُّب

 

 [: 3232 ]  الطبقات يف سعد ابن  قاؿ-15

نا  نا: قاؿى  الضَّريري ، ميعاكيىةى  أىبو أىخربى : اهلل  عىبدي  قاؿى : قاؿى  ًإبراىيمى  عىن األىعمىشي ، أىخربى

ا رىأىيتي  لىقىد  .  الرِّجاؿً  يف الفاًرس ًقتاؿى  بىدرو  يىوـى  ييقاًتلي  سىعدن

 [:  20406] قاؿ معمر يف جامعو -16

ةى ، أىيب  عىنٍ  اٞتٍىزىرًمِّ ، اٍلكىرميً  عىٍبدً  عىنٍ  مىٍعمىرو ، عىنٍ  الرَّزَّاًؽ ، عىٍبدي  أىٍخبػىرىنىا  : مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً  عيبػىٍيدى

  ؟ىيوى  فىأىٍينى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  قيًبضى  قىدٍ   ،الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  أىبىا يىا:  لىوي  قىاؿى  زىٍيدو  ٍبنى  سىًعيدى  أىفَّ  

 .يػيبػٍغىى خىٍَتو  كيلِّ  ًعٍندى  اأٍلىكَّاهي  ذىاؾى  :  قىاؿى   ؟ىيوى  فىأىٍينى  بىٍكرو  أىبيو تػيوييفِّى :  قىاؿى  ،   ىيوى  اٞتٍىنَّةً  يف  :  قىاؿى  

يػَّهىالن  الصَّاًٟتيوفى  ذيًكرى  ًإذىا :  قىاؿى   ؟ىيوى  فىأىٍينى  عيمىري  تػيوييفِّى :  قىاؿى     .ًبعيمىرى  فىحى
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 [:7410] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -17

ثػىنىا  : اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، شىًقيقو  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ككىًكيعه  ميعىاًكيىةى  أىبيو  حىدَّ

. عيمىري  كىرًهى  مىا أىٍكرىهي  كىًإينِّ  اٍلعىٍصرً  بػىٍعدى  الصَّالىة كىرًهى  عيمىرى  أىفَّ   

 . تقدـ األثر كأثبتو ىنا أل٫تيتو يف اتباع كبار الصحابة كاتباع الصحابة للصحابة :أقٌه 

 

 [:  8835  ] قاؿ الطرباين يف الكبَت -18

ثػىنىا  ةي ، ثنا عىٍمروك ، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب ، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ : قىاؿى  شىًقيقو ، عىنٍ  النَّجيوًد ، أىيب  ٍبني  عىاًصمي  ثنا زىاًئدى

نىا سىارى  عيمىري  قيًتلى  لىمَّا  بػٍعنا مىٍسعيودو  ٍبني  اهللً  عىٍبدي  إًلىيػٍ :   فػىقىاؿى   ،فىخىطىبػىنىا سى

ـي  ليٍ لي ىةى  أىبيو أىصىابىوي  عيمىرى  اٍلميٍ ًمًنُتى  أىًمَتى  ًإفَّ   ةً  يف  كىىيوى   ،شيٍعبىةى  ٍبنً  اٍلميًغَتىةً  غيالى  .النَّاسي  كىبىكىى  ،فػىبىكىى فػىقىتػىلىوي  اٍلفىٍجرً  صىالى

ٍعنىا ًإنَّا: قىاؿى  مثيَّ   يػٍرىنىا فىأىمٍَّرنىا ٤تيىمَّدو  أىٍصحىابى  اٍجتىمى  . فيوؽو  ذىا خى

 



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

252 
 

  [ : 761 / 2 ] قاؿ يعقوب بن سفياف يف ا١تعرفة *

ثػىنىا : جىارًيىةو  قىاؿى  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ًإٍسرىائًيلى  عىنٍ  ميوسىى ٍبني  اللَّوً  عيبػىٍيدي  حىدَّ

ٍعتي   دى :  عيٍثمىافي  بيعة علينا قدـ حُت يقوؿ مسعود ابن ٝتًى . عىلىٍيوً  كىأىثٍػٌتى  اللَّوى  ٛتًى

 .بىايػىٍعنىاهي  ًإفٍ  فػىٍوؽى  ىىًذم أىٍعلىى عىنٍ  آلىٍونىا مىا:  قىاؿى  مثيَّ  

ثػىنىا:   قاؿ يعقوب عقبو * لىةى  ٍبنً  عىاًصمً  عىنٍ  سىلىمىةى  ٍبني  ٛتىَّادي  ثنا اٟتٍىجَّاجي  حىدَّ  : كىاًئلو  أىيب  عىنٍ  بػىٍهدى

ًدينىةً  ًمنى  سىارى  مىٍسعيودو  اٍبنى  أىفَّ   :  قاؿ  مث عليو كأثٌت اهلل فىحىًمدى  عيمىري ، قيًتلى  ًحُتى  لىيىاؿو  ٙتىىافى  اٍلكيوفىةً  ًإىلى  اٍلمى

ا أىٍكثػىرى  يػىٍومنا يػيرى  فػىلىمٍ  ا٠تطاب ٍبني  عيمىري  مىاتى  قىدٍ  اٍلميٍ ًمًنُتى  أىًمَتى  فىًإفَّ :  بعد أما   .يػىٍوًمًئذو  ًمنٍ  نىًشيجن

ٍعنىا ًإنَّا   . فػىبىايػىعيوهي ،  عىفَّافى  ٍبنً  عيٍثمىافى  فػىٍوؽى  ًذم خىٍَتًنىا ًمنٍ  نىٍأؿي  فػىلىمٍ  ٤تيىمَّدو  أىٍصحىابى  اٍجتىمى
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 [  : 82 / 4 ] قاؿ أبو عبيد يف كتاب الغريب *

ًدينىة من سبعا سىار أىنو  ]  –اهلل رىٛتىو-  اهلل عبد حىًديث يف   اٍلًمٍنربى  فىصىعدى  عىنوي  اهلل رىًضي عمر مقتل يف  اٍلكيوفىة ًإىلى  اٍلمى

 نأؿ كىمل عيٍثمىاف كأمَّرنا اٍجتىمىعنىا ٤تيىمَّد أىٍصحىاب ًإنَّا: فػىقىاؿى  النَّاس فىبكى قىاؿى  عمر اٍلمي مًنُتى  أىًمَت قتل ل ل ة أىبىا ًإف: فػىقىاؿى 

.   [ فيوؽ ذىا خَتنا عىن

.         فيوؽ ذىا خَتنا: قىاؿى  نرىاهي  كىًإ٪تَّىا الوىتىر مىوًضع كىىيوى  فيوؽ لىوي  الًَّذم السٍهم يػىٍعًٍت  : [ فىوؽ ذىا  ] قػىٍولو  : اأٍلىٍصمىًعي  قىاؿى 

 كىاًمل بتاـٌ  كىلىٍيسى  سهم فػىهيوى  عمليو أحكم كىالى  فيوقو أصًلح يكن مل كىًإف سهم لىوي  يػيقىاؿ قد أًلىنَّوي  سىٍهما يقل خَتنا كىمل

.  فيوؽ ذيك سهم ًحينىًئذو  فػىهيوى  كاستحكم عملو أصلح ًإذا حىىتَّ 

ـ يف  تىاما سىٍهما خَتنا ًإنَّو: يػىقيوؿ  عىنوي  اهلل رىًضي لعيٍثمىاف مثال اهلل عبد  فىجعلو .  كىاٍلفضل كالسابقة اٍ ًٍسالى

ا  انتهى .الفيوؽ  ذىا خص  فىلهىذى

 عبيد اهلل بن موسى شيعي غاؿ كمع ذلك ركل ىذا ا٠ترب ككذا ركل ككيع ٨توه كىو متشيع أيضان  :أقٌه 
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  .يف ًصفو ًأخباره:  باب -13

ثػىنىا  [ :  8409] قاؿ الطرباين يف الكبَت -1  عىًلي  ، ٍبني  عىٍمريك حىٍفصو  أىبيو ثنا النػٍَّرًسيُّب ، اٍلوىلًيدً  ٍبنً  صىاًلحً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ

 : مىٍعمىرو  أىيب  عىنٍ  ٣تيىاًىدو ، عىنٍ  ذيبىابو ، أىيب  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  ٍبنً  اٟتٍىاًرثً  عىنً  ًعيسىى ، ٍبني  صىٍفوىافي  ثنا

  .السَّاقػىٍُتً  دىًقيقى  كىكىافى   ،اٞتٍىاًىًليَّةً  أىٍىلً  ًمٍسحىةي  عىلىٍيوً   ،ضىًفَتىتىافً  لىوي  كىافى  عىٍنوي  اهللي  رىًضي مىٍسعيودو  ٍبنى  اهللً  عىٍبدى  أىفَّ 

 . كخرب مرفوع ،  ركاه غَته كفيو زيادات :أقٌه 

[:  7653] قاؿ مسلم يف صحيحو -2

 أىيب  ٍبنً  سىًعيدً  عىنٍ  ، اٟتٍىاًرثً  ٍبني  عىٍمريك أىٍخبػىرىين  ، كىٍىبو  ٍبني  اهللً  عىٍبدي  أىٍخبػىرىنىا ، الصَّدىيفُّب  األىٍعلىى عىٍبدً  ٍبني  ييونيسي  حىدَّثىًٍت  

  :قىاؿى  ، مىٍسعيودو  اٍبنى  أىفَّ  ، أىبًيوً  عىنٍ  ، اهللً  عىٍبدً  ٍبنً  عىٍوفً  عىنٍ  ، ًىالىؿو 

 أىٍربىعي  ًإالَّ  {اللَّوً  ًلذًٍكرً  قػيليوبػيهيمٍ  ٗتىٍشىعى  أىفٍ  آمىنيوا لًلًَّذينى  يىٍأفً  أىملىٍ }:  اآليىةً  هًبىًذهً  اللَّوي  عىاتػىبػىنىا أىفٍ  كىبػىٍُتى  ًإٍسالىًمنىا بػىٍُتى  كىافى  مىا 

. ًسًنُتى 
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 [:  8408] قاؿ الطرباين يف الكبَت -3

ثػىنىا  ٍيبىةى، أىيب  ٍبنً  عيٍثمىافى  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ اًلدو، أىيب  ٍبنً  ًإٍٝتىاًعيلى  عىنٍ  أيسىامىةى، أىبيو ثنا أىيب، حىدَّثىًٍت  شى ، أىيب  ٍبنً  قػىٍيسً  عىنٍ  خى  حىازًـو

 . قىصىفنا مىٍسعيودو  ٍبنى  اهللً  عىٍبدى  رىأىٍيتي  : قىاؿى 

. انتهى . النصف  من ثنيتو انكسرت الذم: األىٍقصىفي :  قاؿ يف العُت *

 

  [ : 32898] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -4

ثػىنىا  ةى  أىيب  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  : قىاؿى  ، أىبًيوً  عىنٍ  ، الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  ٍبنً  اٍلقىاًسمً  عىنً  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، أىيب  حدَّثىًٍت  : قىاؿى  ، عيبػىٍيدى

.  غىيػٍرينىا ميٍسًلمه  األىٍرضً  وىٍهرً  عىلىى مىا ًستَّةو  سىاًدسى  رىأىيٍػتيًٍت  لىقىدٍ  ، مىٍسعيودو  ٍبني  اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  
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 [ :  35671 ] ابن أيب شيبة   قاؿ-5

ثػىنىا   :قىاؿى  ، عىٍلقىمىةى  عىن ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

ا مىرىًضكى  يف  جىزعت مىا مىرىضو  يف  جىزًٍعت رىأىيٍػنىاؾ مىا:  فػىقيٍلنىا ًفيوً  فىجىزىع مىرىضنا اهللً  عىٍبدي  مىًرضى   ؟  ىىذى

. اٍلغىٍفلىةً  ًمنى  يب  كىقػىرَّبى  أخذين ًإنَّوي :  قىاؿى  

 

  [ : 34575 ] شيبة يف ا١تصنف  أيب ابن  قاؿ-6

ثػىنىا    :قىاؿى  ، مىٍسريكؽو  عىنٍ  ، الضُّبحىى أىيب  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ًغيىاثو  ٍبني  حىٍفصي  حىدَّ

 . صىاًئمه  إينِّ  : قىاؿى  ، عىٍلقىمىةى  أىٍعًطوً  : فػىقىاؿى  ، ًبشىرىابو  اهللً  عىٍبدي  أييتى  

 . ًبكيلًِّهمٍ  مىرَّ  حىىتَّ  ، صىاًئمه  إينِّ  : فػىقىاؿى  ، األىٍسوىدى  أٍعًطو : قىاؿى  مثيَّ  

هي  مثيَّ    .{كىاألىٍبصىاري  اٍلقيليوبي  ًفيوً  تػىتػىقىلَّبي  يػىٍومنا ٮتىىافيوفى } : اآليىةى  ىىًذهً  تىالى  مثيَّ  ، فىشىرًبىوي  أىخىذى
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  [ : 20 ] الزىد يف ككيع  قاؿ-7

 : قاؿ كىب بن زيد عن ، األعمش حدثنا 

 اٟتصى يف دموعو رأيت حىت بكى مسعود ابن رأيت 

 

  [ : 192 ] ا١تاؿ إصالح يف الدنيا أيب ابن  قاؿ-8

  :قاؿ ، قيس عن ، خالد أيب بن إٝتاعيل عن ، معاكية أبو حدثنا ، إٝتاعيل بن إسحاؽ حدثنا 

 ؟ جلبابا اكسٍت : مسعود بن اهلل عبد امرأة قالت 

  .بيتك : كجل عز اهلل جلببك الذم اٞتلباب كفاؾ : قاؿ 
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  : قاؿ العنزم ا٢تذيل أيب بن اهلل عبد عن األجلح عن أسامة أبو حدثنا [ : 1421 ] الزىد يف ىناد  قاؿ-9

 تفقأ ألف:  مسعود ابن لو فقاؿ  ،البيت يف امرأة إىل ينظر الرجل فجعل،  رجل بيت مسعود ابن مع رجل دخل 

 . تصنع أراؾ ٦تا لك خَت عيناؾ

 . بو األجلح عن مسهر بن علي عن حجر بن علي طريق من [ 531 ] األدب يف البخارم كركاه

 . األجلح فيو خالؼ شديد أحتملو يف مثل ىذا كاهلل أعلم :أقٌه 

 :  [ 1265 ]الزىد  يف ىناد  قاؿ-10

ثػىنىا  :  قىاؿى  رىبًيعىةى  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  لىيػٍلىى ، أىيب  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ميرَّةى ، ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو حىدَّ

                                                       : اللَّوً  عىٍبدي  فػىقىاؿى   ،خيليًقوً  ًمنٍ  كىذىكىريكا رىجيالن  اللَّوً  عىٍبدً  ًعٍندى  ذىكىريكا

. الى :  قىاليوا   ؟رىٍأسنا لىوي  ٕتىٍعىليوا أىفٍ  تىٍستىًطيعيوفى  أىكيٍنتيمٍ  رىٍأسىوي  قىطىٍعتيمٍ  لىوٍ  أىرىأىيٍػتيمٍ 

هي  قىطىٍعتيمٍ  لىوٍ  أىفػىرىأىيٍػتيمٍ :  قىاؿى   ا  لىوي  ٕتىٍعىليوا أىفٍ  تىٍستىًطيعيوفى  أىكيٍنتيمٍ  يىدى . الى : قىاليوا  ؟ يىدن

 . الى  :قىاليوا  ؟رًٍجالن  لىوي  ٕتىٍعىليوا أىفٍ  تىٍستىًطيعيوفى  أىكيٍنتيمٍ  رًٍجلىوي  قىطىٍعتيمٍ  لىوٍ  أىرىأىيٍػتيمٍ : قىاؿى  

ٍلقىوي  تػيغىيػِّريكا حىىتَّ  خيليقىوي  تػيغىيػِّريكا أىفٍ  تىٍستىًطيعيوا لىنٍ  فىًإنَّكيمٍ : قىاؿى    . خى
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.  صحبتو يف ٥تتلف ربيعة بن اهلل  عبد:أقٌه 

من طريق أيب نعيم عن األعمش عن مالك بن اٟتارث عن عبد اهلل بن ربيعة بو  [ 8884 ] كركاه الطرباين يف الكبَت 

 كاهلل أعلم ،  كاألعمش ٭تتمل منو تعدد األسانيد خصوصان يف غَت ا١ترفوع ، 

 

 :  [ 1619 ]الزىد  يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-11

: قىاؿى  الطَّاًئيِّ  عىدىسىةى  عىنٍ  اٍلبىًطًُت ، ميٍسًلمو  عىنٍ  سيلىٍيمىافى ، عىنٍ  سيٍفيىافي ، أنا

نىا ًبزيبىالىةو  كى٨تىٍني  مىٍسعيودو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  بًنىا مىرَّ   ا أيًصيبى  أىٍينى  ًمنٍ  أىكٍ  ؟ًصيدى  أىٍينى  ًمنٍ : فػىقىاؿى  ًبطىٍَتو  أىتػىيػٍ   ؟الطَّيػٍري  ىىذى

ثو  مىًسَتىةً  ًمنٍ : فػىقيٍلنىا   ا أيًصيبى  حىٍيثي  أىينِّ  لىوىًدٍدتي : فػىقىاؿى  .ثىالى   .أيكىلِّميوي  كىالى  بىشىره  ييكىلِّميًٍت  الى  الطَّيػٍري  ىىذى

 بن سلمة،  مسلم مع ركل عنو كقد العجلي ككثقو التاريخ يف البخارم كذكره  ثالثو أك خربين لو ليس  عدسة:أقٌه 

.  كاهلل أعلم ، ك٭تتمل منو ىذا ا٠ترب  كهيل
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 :  [ 1400 ]الزىد  يف ىناد  قاؿ-12

ثػىنىا  : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو حىدَّ

اًبوً  قىاؿى  اٍلعىديكُّب  حىضىرى  فػىلىمَّا  جىًليسه  رىجيله  خىرىجى   ا أىصىابى  ًمٍنكيمٍ  كىافى  مىنٍ  : أًلىٍصحى  نػىٍلقىى أىفٍ  قػىٍبلى  نيطىهِّرىهي  حىىتَّ  فػىٍليػىقيمٍ  حىدن

 . يػيغىيػَّري  كىالى  يػيغىيػِّري  اللَّوى  كىًإفَّ  ،يػيغىيػِّريكفى  كىالى  يػيغىيػَّريكفى  النَّاسى  ًإفَّ  : فػىقىاؿى ،  اللَّوً  عىٍبدى  ذىًلكى  فػىبػىلى ى : قىاؿى  ، عىديكَّنىا

ا فػىٍليىٍستػيرٍ  حىدًّدا أىصىابى  ًمٍنكيمٍ  كىافى  فىمىنٍ   تػىرىهي  كىمى . اللَّوي  سى

 

 [:  175 ]  الزىد يف داكد أبو  قاؿ-13

ثػىنىا   ـى ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  حىٍفصه ، نىا: قىاؿى  آدى

هي  اللَّوً  عىٍبدً  طىلىبً  ًمنٍ  حدثًٍت    . رىاًكعه  كىىيوى  اٍلمىٍسًجدً  يف  فػىوىجىدى

 .رىاًكعه  كىىيوى  اٍلغيرىؼى  فػىقىرىٍأتي  خىٍلفىوي  فىصىلٍَّيتي : قىاؿى 
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  : [ 1201 ]الزىد  يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ*

، أىتػىٍيتي : قىاؿى  :اللًَّو  عىٍبدً  أىٍصحىابً  بػىٍعضً  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى، عىنٍ  سيلىٍيمىافى، عىنٍ  سيٍفيىافي، أىٍخبػىرىنىا   اللَّوً  ًبعىٍبدً  أىنىا فىًإذىا اٍلمىٍسًجدى

  .يػىٍرفىعٍ  كىملىٍ  فػىرىفػىٍعتي : قىاؿى  أىكٍ   ،فػىرىٍغتي  حىىتَّ  رىاًكعنا زىاؿى  فىمىا  ،اٍلغيرىؼى  فىافػٍتىتىٍحتي   ،رىاًكعنا مىٍسعيودو  ٍبنً 

.  الغرؼ ىي سورة الزمر:أقٌه 

 

 :   [ 156 ]القرآف  فضائل يف عيبػىٍيدو  أىبيو  قىاؿى -14

ثػىنىا  اًلدي  حىدَّ : قىاؿى  عىٍلقىمىةى، عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى، عىنٍ  مىٍنصيورو، عىنٍ  ًإٍسرىائًيلى، عىنٍ  عىٍمروك، ٍبني  خى

ةً  يف  اللَّوً  عىٍبدً  خىٍلفى  قيٍمتي     .طو سيورىةً  ًمنٍ  يػىٍقرىأي  أىنَّوي  فػىعىًلٍمتي   {ًعٍلمنا زًٍدين  رىبِّ }:  يػىقيوؿي  فىسىًمٍعتيوي   ،النػَّهىارً  صىالى
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 [:  690  ]الزىد  يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-15

:  قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  عىٍلقىمىةى ، عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  سيلىٍيمىافى ، عىنٍ  سيٍفيىافي ، أىٍخبػىرىنىا 

ننا ًإفَّ :  فػىقىاؿى  رىجيله  جىاءى   ا:  أًليمِّي قىاؿى  - جيالن رى :  قىاؿى  أىكٍ  - فيالى ا كىذى   ،عىٍنوي  فىسىكىتُّب  -  يعٍت يسبها أك يقذفها – كىكىذى

ا:  أًليمِّي قىاؿى  ًإنَّوي :  الرَّجيلي  قىاؿى  مثيَّ  ا كىذى   .كىكىذى

 ! مىرَّتػىٍُتً  قػيٍلتىوي  قىدٍ  كىأىٍنتى :  اللَّوً  عىٍبدي  فػىقىاؿى  

 

: [  9877 ]تفسَته  يف حامت أيب ابن  قاؿ-16

ثػىنىا  ، ٍبني  أىٍٛتىدي  حىدَّ ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسرىائًيلي، ثنا الزُّببػىٍَتًمُّب، أىٍٛتىدى  أىبيو ثنا ًسنىافو ةى، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى :  قىاؿى  اللًَّو، عىٍبدً  عىنٍ  عيبػىٍيدى

ٍنً   ًإىلى  لًرىجيلو  قػيٍلتي  حىىتَّ  بىٍدرو  يػىٍوـى  أىٍعييًننىا يف  قػيلِّليوا لىقىدٍ     .ًمائىةه  ىيمٍ  بىلٍ  ،الى : قىاؿى   ؟سىٍبًعُتى  تػيرىاىيمٍ :  جى

 . أىٍلفنا كينَّا: قىاؿى   ،فىسىأىٍلنىاهي  ًمنػٍهيمٍ  رىجيالن  أىخىٍذنىا حىىتَّ  
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 [:  14343 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-17

ثػىنىا  ثػىنىا اٍلوىاًسًطيُّب ، ًسنىافو  ٍبني  أىٍٛتىدي  حىدَّ ةى ، أىيب  عىنٍ  ميرَّةى ، ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي ، ثنا ٪تيىٍَتو، ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  حىدَّ : قىاؿى  عيبػىٍيدى

  . صىٍوتىوي  كىرىفىعى  سىلَّمى  اٍستىٍأنىسى  الدَّارى  دىخىلى  ًإذىا اللَّوً  عىٍبدي  كىافى  

ثػىنىا :  [ 245 / 17 ]جرير  ابن  قاؿ*  ميرَّةى، ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  خىازًـو ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  ثنا: قىاؿى  اٟتٍيسىٍُتي، حىدَّ

، عىنٍ  مىٍسعيودو، اٍبنً  اٍمرىأىةً  زىيٍػنىبى  أىًخي اٍبنً  عىنً  اٞتٍىزَّاًر، ٍبنً  ٭تىٍِتى  عىنٍ   حىاجىةو  ًمنٍ  جىاءى  ًإذىا اللَّوً  عىٍبدي  كىافى  : قىالىتٍ  زىيٍػنىبو

  .يىٍكرىىيوي  أىٍمرو  عىلىى ًمنَّا يػىٍهجيمى  أىفٍ  كىرىاىىةى   ،كىبػىزىؽى  تػىنىٍحنىحى  ،اٍلبىابً  ًإىلى  فىانٍػتػىهىى

كاهلل ، كىذا ا٠تالؼ ال يضر إف شاء اهلل كركاية أبو معاكية أقول ،  ثقة اٟتارث بن عمرك اٝتو زينب أخي  ابن:أقٌه 

 أعلم

ثػىنىا: [   234 / 18 ]تفسَته  يف جرير ابن  قاؿ-18  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى، أىبيو ثنا: قىاؿى  كىًكيعو ، اٍبني  حىدَّ

ةى ، أىيب  عىنٍ  ميرَّةى ، ٍبنً  عىٍمرًك :  قىاؿى  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ  عيبػىٍيدى

ـي  عىلىٍيوً  ميوسىى ًمنػٍهىا نيوًدمى  الَّيًت  الشَّجىرىةى  رىأىٍيتي   .تىًرؼُّب  خىٍضرىاءي  ٝتىٍرىاءي  شىجىرىةه  ،السَّالى

 كاهلل أعلم ، كلكن مثل ىذه األخبار ٖتتمل ،  مل أجد متابعان لسفياف ابن ككيع :أقٌه 
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 [:  7389 ]  تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-19

: قىاؿى  ، قػىٍيسو  عىنٍ  ، ًإٍٝتىاًعيلي  أنا ، ىىاريكفى  ٍبني  يىزًيدي  ثنا ، ٪تيىٍَتو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  ٍبنً  ٤تيىمَّدً  عىنٍ  ذيًكرى  

ديؾى  كىٍيفى  فػىقىاؿى  ، مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىلىى عىفَّافى  ٍبني  عيٍثمىافي  دىخىلى    ؟ٕتًى

مى  ًإىلى  مىٍرديكدنا:  قىاؿى   . اٟتٍىقِّ  مىٍوالى

 -يىزًيدي  شىكَّ -  طييٍِّبتى  : أىٍك ،  ًطٍبتى :  فػىقىاؿى  

 

 [:  4139 ] ا١تسند يف أٛتد ا ماـ  قاؿ-20

: قاؿ  اهلل عبد عن األحوص أيب عن ميرَّة ابن اهلل عبد عن األعمش عن سفياف عن الرٛتن عبد حدثنا 

 .يػيٍقتل مل أنو كاحدةن  أحلفى  أف من إِلٌ  أحبُّب  قتالن  قيتل- كسلم عليو اهلل صلي-اهلل رسوؿ أف تسعان  أىحلفى  ألفٍ  

  .شهيدان  كاٗتذه نبيان  جعلو كجلى  عز اهلل أف كذلك 

. بكرو  كأبا ٝتىُّبوه اليهودى  إف: كيقولوف  يػيرىٍكف كانوا:  براىيم ؟ فقاؿ ذلك فذكرتي : قاؿ  
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 [: 26866 ] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -21

ثػىنىا  ةى  أىيب  عىنٍ  ، بػىزَّةى  أىيب  بن اٍلقىاًسمً  عىنً  ، اٍلعيمىٍيسً  أىيب  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ  : مىٍسعيودو  ٍبنً  اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، عيبػىٍيدى

لىةى  تًٍلكى  ٗتىٍريجى  أىالى  عىلىيػٍهىا فىأىٍقسىمى  ، ٔتىكَّةى  كىًىيى  ٣ًتٍمىرو  رًيحى  اٍمرىأىتًوً  ًمنى  كىجىدى  أىنَّوي   . اللَّيػٍ

 ا٢تذِل كثقو ا ماـ أٛتد كابن معُت مسعود بن اهلل عبد بن عتبة بن اهلل عبد بن عتبة:  أبو العميس ىو :أقٌه 

 

 [: 36659] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -22

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاؿى  ، عىفَّافي  حىدَّ ثػىنىا : قىاؿى  ، زًيىادو  ٍبنً  اٍلوىاًحدً  عىٍبدً  عىنٍ  ، الرٍَّٛتىنً  عىٍبدي  حدَّ  قىاؿى  خيثػىٍيمو  ٍبنً  الرَّبًيعً  ٍبني  اهللً  عىٍبدي  حىدَّ

ثػىنىا:  ةى  أىبيو حىدَّ  : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  ٍبني  عيبػىٍيدى

 . صىاًحًبوً  ًمنٍ  ًمنػٍهيمىا كىاًحدو  كيلُّب  يػىٍفريغى  حىىتَّ  إٍذفه  يػىٍومىًئذو  عىلىٍيوً  يىكينٍ  ملىٍ  اهللً  عىٍبدً  عىلىى دىخىلى  إذىا خيثػىٍيمو  ٍبني  الرَّبًيعي  كىافى  

 . أىحىبَّك رىآؾ لىوٍ  كسلم عليو اهلل صلى اهللً  رىسيوؿى  إفَّ  ، يىزًيدى  أىبىا يىا اهللً  عىٍبدي  لىوي  كىقىاؿى  : قىاؿى  

. اٍلميٍخًبًتُتى  ذىكىٍرت ًإالَّ  رىأىيٍػتيك كىمىا 
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 [:  8559] قاؿ الطرباين يف الكبَت -23

ثػىنىا  :  قىاؿى  اهلًل ، عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافي ، ثنا نػيعىٍيمو ، أىبيو ثنا اٍلعىزًيًز ، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

 .لىوي  أىًذٍنتى  فػىقىدٍ  الرَّجيلى  دىعىٍوتى  ًإذىا

  [ : 846 ]  الزىد يف ىناد  قاؿ-24

 : قاؿ عثماف أيب عن األحوؿ عاصم عن معاكية أبو حدثنا 

 باألخرل  كارتدل ٬ترىا كىو بإحدا٫تا اتزر قد عباءتاف عليو رجال مسعود ابن رأل  

 . حراـ كال حل يف اهلل من فليس ا٠تيالء من إال ٬تره ال إزاره جر من:  فقاؿ 

ثػىنىا : [ 676]الزىد  يف ىناد  قاؿ-25  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  عيمىٍَتو ، ٍبنً  عيمىارىةى  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو حىدَّ

: قىاؿى  يىزًيدى 

 . أىٍلفىافً  عىطىاؤيهي  رىجيله  فىجىاءى  ،أيٍعًطيىاهًتًٍم  النَّاسى  يػيٍعًطي اٍلمىاؿً  بػىٍيتً  يف  اللَّوً  عىٍبدي  كىافى  

ا أيٍىًلكىتٍ  عىادنا ًإفَّ  : اللًَّو  عىٍبدي  فػىقىاؿى   ا ًبكىذى ا أيٍىًلكىتٍ  ٙتىيودنا كىًإفَّ  ، كىكىذى ا ًبكىذى  .كىكىذى

كىكيمٍ  ًإفَّ   ا يف  أىنٍػتيمٍ  ىىالى   .عىطىاءىهي  لىوي  كىزىفى  مثيَّ  -  اٍلمىاؿى  يػىٍعًٍت   -ىىذى
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 [: 33412] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -25

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاؿى  ، كىًكيعه  حىدَّ اًلدو  أىيب  ٍبني  إٍٝتىاًعيلي  حدَّ  : قىاؿى  ، قػىٍيسو  عىنٍ  ، خى

ًنيفىةى  بىًٍت  ٔتىٍسًجدً  مىرىٍرت إينِّ  : فػىقىاؿى  ، مىٍسعيودو  اٍبنً  إىلى  رىجيله  جىاءى    عىلىى اللَّوي  أىنٍػزى٢تىىا مىا ًبًقرىاءىةو  يػىٍقرىأي  إمىامىهيمٍ  فىسىًمٍعت حى

 . كسلم عليو اهلل صلى ٤تيىمَّدو 

بػٍزنا فىا٠ٍتىاًبزىاتي  عىٍجننا فىاٍلعىاًجنىاتي  طىٍحننا الطَّاًحنىاتي  : يػىقيوؿي  فىسىًمٍعتو   !لىٍقمنا فىالالىًقمىاتي  ثػىٍردنا فىالثَّارًدىاتي  خى

ٍيًلمىةى  ًدينً  عىلىى رىجيلو  كىًمئىةى  سىٍبًعُتى  هًبًمٍ  فىأىتىى اهللً  عىٍبدي  فىأىٍرسىلى  : قىاؿى    ، فػىقيًتلى  ًبوً  فىأىمىرى  ، النػَّوَّاحىةً  اٍبنً  اهللً  عٍبدي  إمىاميهيمٍ  ميسى

 . اٍليػىٍوـً  سىائًري  ىى يالىءً  الشٍَّيطىافً  ٔتيٍجزًرًم ٨تىٍني  مىا : فػىقىاؿى  ، بىًقيًَّتًهمٍ  إىلى  نىظىرى  مثيَّ 

. بًالطَّاعيوفً  يفنيهم أىفٍ  اللَّوى  لىعىلَّ  الشَّاـً  إىلى  رىحِّليوىيمٍ 

 [ . 18708مصنف عبد الرزاؽ  ] ركاه ابن عيينة عن إٝتاعيل *
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ثػىنىا: [ 2764] كقاؿ أبو داكد يف سننو *  :ميضىرِّبو  ٍبنً  حىارًثىةى  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى  أىً   عىنٍ  سيٍفيىافي  أىٍخبػىرىنىا كىًثَتو  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ

ًنيفىةى  لًبىًٌت  ٔتىٍسًجدو  مىرىٍرتي  كىًإينِّ ،  ًحنىةه  اٍلعىرىبً  ًمنى  أىحىدو  كىبػىٍُتى  بػىٍيًٌت  مىا  : فػىقىاؿى  اللَّوً  عىٍبدى  أىتىى أىنَّوي    يػيٍ ًمنيوفى  ىيمٍ  فىًإذىا حى

ٍيًلمىةى  ٍعتي  لىوي  قىاؿى  النػَّوَّاحىةً  اٍبنً  غىيػٍرى ،  فىاٍستىتىابػىهيمٍ  هًبًمٍ  فىًجيءى  اللَّوً  عىٍبدي  إًلىٍيًهمٍ  فىأىٍرسىلى . ٔتيسى  عليو اهلل صلى -اللَّوً  رىسيوؿى  ٝتًى

.   عينػيقىكى  لىضىرىٍبتي  رىسيوؿه  أىنَّكى  لىٍوالى    يػىقيوؿي - كسلم

 .السُّبوؽً  يف  عينػيقىوي  فىضىرىبى  كىٍعبو  ٍبنى  قػىرىوىةى  فىأىمىرى  ًبرىسيوؿو  لىٍستى  اٍليػىٍوـى  فىأىٍنتى  

.  بًالسُّبوؽً  قىًتيالن  النػَّوَّاحىةً  اٍبنً  ًإىلى  يػىٍنظيرى  أىفٍ  أىرىادى  مىنٍ  قىاؿى  مثيَّ  

 

  [ : 460 ]اٞتعد ابن مسند  يف-26

بػٍرىةى  ٍبنً  النػَّزَّاؿً  عىنً  مىٍيسىرىةى ، ٍبنً  اٍلمىًلكً  عىٍبدً  عىنٍ  شيٍعبىةي ، أنا   : قىاؿى  سى

ى  قىدٍ  كىتػىعىاىلى  تػىبىارىؾى  اللَّوى  ًإفَّ :   فػىقىاؿى   ،ٖتىٍرميو  يف  كىاٍمرىأىةه  رىجيله  أىتىاهي  اللَّوً  عىٍبدى  شىًهٍدتي   كىٍجًهوً  ًقبىلً  ًمنٍ  اأٍلىٍمرى  أىتىى فىمىنٍ   ،بػىُتَّ

ى  فػىقىدٍ  ًفكيمٍ  كيلَّ  نيًطيقي  مىا فػىوىاللَّوً  خىالىفى  كىمىنٍ   ،لىوي  بػيُتِّ  . ًخالى
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  [: 8982 ] الكبَت يف الطرباين كقاؿ *

ثػىنىا  بػٍرىةى  ٍبنً  النػَّزَّاؿً  عىنً  ، مىٍيسىرىةى  ٍبنً  اٍلمىًلكً  عىٍبدً  عىنٍ  ، اٍلمىٍسعيوًدمِّ  عىنً  ، نػيعىٍيمو  أىبيو ثنا ، اٍلعىزًيزً  عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ  : سى

 . ذىًلكى  كىأىٍشبىاهى  ٙتىىانًينا ييطىلِّقي  الرَّجيلً  عىنً  كىسيًئلى   يػىٍومنا فىسىًمٍعتيوي  شىًهٍدتػيهىا ًإالَّ  خيٍطبىةن  بًاٍلكيوفىةً  اهللً  عىٍبدي  خىطىبى  مىا  :قىاؿى  

 . قىاؿى  كىمىا ىيوى  : فػىقىاؿى  

ى  ًكتىابىوي  أىنٍػزىؿى  كىجىلَّ  عىزَّ  اهللى  ًإفَّ :   قىاؿى  مثيَّ   ى  فػىقىدٍ  كىٍجًهوً  ًقبىلً  ًمنٍ  اأٍلىٍمرى  أىتىى فىمىنٍ  ، بػىيىانىوي  كىبػىُتَّ  . لىوي  بػىُتَّ

ًفكيمٍ  كيلَّ  نيًطيقي  مىا فػىوىاهللً  خىالىفى  كىمىنٍ    . ًخالى

 

 [: 24123] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -27

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاؿى  ، اٍلفىٍضلي  حىدَّ  : قىاؿى  ، ًشهىابو  ٍبنً  طىارًؽً  عىنٍ  ، ميٍسًلمو  ٍبنً  قػىٍيسً  عىنٍ  ، سيٍفيىافي  حدَّ

نىازًيره  ًبوً  رىجيله  كىافى    . فػىيىٍأ ى  يىٍسأىليونىوي  النَّاسي  فىأىخىذى  ، كىاألىرىاؾي  اً ًبلً  أىبٍػوىاؿي  تيٍطبىخي  ، كىاألىرىاؾً  اً ًبلً  بًأىبٍػوىاؿً  فػىتىدىاكل ، خى

. ًبوً  النَّاسى  أىٍخربى  : فػىقىاؿى  مىٍسعيودو  اٍبنى  فػىلىًقيى  
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  [ : 9153]كقاؿ الطرباين يف الكبَت * 

ثػىنىا ، حىٍفصو  ٍبني  عيمىري  حىدَّ ، ٍبني  عىاًصمي  ثنا السَّديكًسيُّب ، ٍبني  قػىٍيسي  ثنا اٍلمىٍسعيوًدمُّب، ثنا عىًلي   :ًشهىابو  ٍبنً  طىارًؽً  عىنٍ  ميٍسًلمو

نىازًيري  ًبوً  رىجيالن  لىًقيى  رىجيالن  أىفَّ   ثٍػتيكى  عىلىيَّ  أيًخذى  قىدٍ  أىنَّوي  لىٍوالى :  فػىقىاؿى  ،خى   .ٟتىىدَّ

 .حىدِّثٍ :  فػىقىاؿى  فػىلىًقيىوي   ،مىٍسعيودو  ٍبنى  اهللً  عىٍبدى  ذىًلكى  فػىبػىلى ى  

ا ًبوً  أيحىدِّثى  الى  أىفٍ  عىلىيَّ  أيًخذى  قىدٍ  ًإنَّوي : فػىقىاؿى    .أىحىدن

ًيًنكى  ًمنٍ  كىفِّرٍ  ،عىلىٍيكى  يىأىٍخذى  أىفٍ  يػىٍنبىًغي يىكينٍ  ملىٍ  ًإنَّوي  : اهللً  عىٍبدي  لىوي  فػىقىاؿى    .ًبوً  كىحىدِّثٍ  ٯتى

 كىذيرَّهي  فىديقَّوي  اأٍلىرىاؾً  كىرىؽى  كىخيذٍ  اٍشرىٍبوي  مثيَّ  ،يػىنػٍعىًقدى  حىىتَّ  فىاٍطبيٍخوي -  اأٍلىرىاؾى  تىٍأكيلي  يػىٍعًٍت -  أىرىاؾو  ًإًبلً  أىبٍػوىاؿً  ًإىلى  اٍعًمدٍ : قىاؿى  

 . فػىبػىرىأى  فػىفىعىلى :  قىاؿى  ،عىلىٍيًو 

 انتهى.يتقرَّح  كقد كغَتىا، الرقبة يف ٭تدث صلب كـر: ا٠تنازير :   جاء يف بعض ا١تعاجم ا١تعاصرة :فائذة  *

 

 



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

271 
 

 [:  872] قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف -28

 :عىٍلقىمىةى  عىنٍ  النَّخىًعيِّ ، عىنً  أىبىافي ، أىٍخبػىرىين : قىاؿى  جيرىٍيجو  اٍبنً  عىنً  

 .بًالتػُّبرىابً  فػىتىمىسَّحى  تػىٍورو  أىكٍ  طىٍستو  يف  تػيرىابه  لىوي  فػىقيرِّبى  مىٍسعيودو  اٍبني  فىأىمىرىهي   ،جيدىرًمٌّق  ًبوً  كىافى  رىجيالن  أىفَّ 

.  أباف ىو ابن صاحل :أقٌه 

 

 [: 5170] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف -29

ثػىنىا   : قىاؿى  ، كىٍىبو  ٍبنً  زىٍيدً  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

 .فػىنىًقيلي  نػىٍرًجعي  مثيَّ  ، اٞتٍيميعىةى  اهللً  عىٍبدً  مىعى  نيصىلِّي كينَّا 
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 [: 1640 ] سننو يف منصور بن سعيد  قاؿ-30

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاؿى  ، اٍلعىمِّيُّب  الصَّمىدً  عىٍبدً  ٍبني  اٍلعىزًيزً  عىٍبدي  حىدَّ   :األىٍسوىدً  عىنً  ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، مىٍنصيوره  حىدَّ

 . أىٍصنىعي  مىا لىعىًلٍمتي  بًيىًدم بًيىًدؾى  الًَّذمى  أىفَّ  لىوٍ  : لًزىٍكًجهىا قىالىتٍ  اٍمرىأىةن  أىفَّ  

 . بًيىًدؾً  أىٍمرًؾً  ًمنٍ  بًيىًدم مىا فىًإفَّ  : قىاؿى 

  .ثىالىثنا طىلٍَّقتيكى  قىدٍ  : فػىقىالىتٍ 

 ، غىيػٍرىىيمٍ  فػىوىلٍَّوهي  أىٍيًديًهمٍ  يف  اللَّوي  جىعىلىوي  شىٍيءو  ًإىلى  عىمىديكا بًالرِّجىاؿً  اللَّوي  فػىعىلى  : اهللً  عىٍبدي  فػىقىاؿى  ، فىسىأىليوهي  مىٍسعيودو  اٍبنى  فىأىتػىوىا 

ةه  فىًهيى    .كىاًحدى

  .مىرَّاتو  ثىالىثى  ، التػُّبرىابي  ًفيهىا يف  : عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  عيمىري  فػىقىاؿى  ، فىسىأىلىوي  اٍلميٍ ًمًنُتى  أىًمَتى  كىسىأىٍسأىؿي 

ا قػيٍلتى  مىا : مىٍسعيودو  اًلٍبنً  قىاؿى  مثيَّ   ةه  : قػيٍلتي  : قىاؿى  ؟ ًفيهى  . كىاًحدى

  .نػىعىمٍ   :قىاؿى  ؟ رىٍأييكى  ذىاؾى  : قىاؿى 

 .تيًصبٍ  ملىٍ  ذىًلكى  غىيػٍرى  رىأىٍيتى  كىلىوٍ  ، رىٍأًيي ككىذىًلكى  : قىاؿى 
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كلو طرؽ ،   [ كاحدة كىو أحق هبا ]بو كزاد  الثورم عن  [ 11914 ] ا١تصنف يف الرزاؽ عبد ركاه   :أقٌه

. استوعبها الطرباين يف الكبَت

.  للرجل بالنسبة األمر ىذا غلظ كفيو 

 . يفيت ما بعد حىت ، منو أعلم يظنو من الرجل استشارة كفيو 

  [: 13639 ] ا١تصنف يف الرزاؽ عبد  قاؿ-31

نىةى ، اٍبنً  عىنً    :قىاؿى  أىبًيوً  عىنٍ  الرٍَّٛتىًن ، عىٍبدً  ٍبنً  اٍلقىاًسمً  عىنً  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  عييػىيػٍ

 .لًلنَّاًس  كىأىقىامىهيمىا ،سىٍوطنا  أىٍربىًعُتى  ًمنػٍهيمىا كىاًحدو  كيلَّ  فىضىرىبى  ،ٟتًىاؼو  يف  اٍمرىأىةو  مىعى  كيًجدى  ًبرىجيلو  مىٍسعيودو  اٍبني  أييتى  

ٍرأىةً  أىٍىلي  فىذىىىبى   ٍوا ،الرَّجيًل  كىأىٍىلي  اٍلمى  .ا٠ٍتىطَّابً  ٍبنً  عيمىرى  ًإىلى  ذىًلكى  فىشىكى

ءً  يػىقيوؿي  مىا:  مىٍسعيودو  اًلٍبنً  عيمىري  فػىقىاؿى    . ذىًلكى  فػىعىٍلتى  قىدٍ :  قىاؿى  ؟ ىى يالى

 . رىأىٍيتى  مىا نًًعمَّا:   قىاؿى ،  نػىعىمٍ :  قىاؿى   ؟ذىًلكى  رىأىٍيتى  أىكى :   قىاؿى 

نىاهي :  فػىقىاليوا  .يىٍسأىليوي  ىيوى  فىًإذىا  ،نىٍستىٍأًديوً  أىتػىيػٍ
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 [:  5001 ]  صحيحو يف البخارم  قاؿ-32

 :قىاؿى  عىٍلقىمىةى  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  اأٍلىٍعمىشً  عىنٍ  سيٍفيىافي  أىٍخبػىرىنىا كىًثَتو  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّثىًٍت  

ا مىا رىجيله  فػىقىاؿى  ييوسيفى  سيورىةى  مىٍسعيودو  اٍبني  فػىقىرىأى  ًْتًٍمصى  كينَّا   عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّو رىسيوؿً  عىلىى قػىرىٍأتي  قىاؿى  أيٍنزًلىتٍ  ىىكىذى

 . اٟتٍىدَّ  فىضىرىبىوي  ا٠ٍتىٍمرى  كىتىٍشرىبى  اللَّوً  ًبًكتىابً  تيكىذِّبى  أىفٍ  أىٕتىٍمىعي  فػىقىاؿى  ا٠ٍتىٍمرً  رًيحى  ًمٍنوي  كىكىجىدى  أىٍحسىٍنتى  فػىقىاؿى  كىسىلَّمى 

 

 [:  16860] قاؿ عبد الرزاؽ يف ا١تصنف -33

: قىاؿى  عىٍلقىمىةى  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى، عىنٍ  كىاأٍلىٍعمىًش، مىٍنصيورو، عىنٍ  الثػٍَّورًمِّ، عىنً  

 . أىبًيعىهىا أىفٍ  أيرًيدي  كىًإينِّ  ِل  ابٍػننا أىٍرضىعىتً  ِل  جىارًيىةن  ًإفَّ :  فػىقىاؿى  مىٍسعيودو  اٍبنً  ًإىلى  رىجيله  جىاءى  

نػىعيوي ) :  قىاؿى   ! ؟كىلىًدم أيَـّ  أىبًيعيوي  مىنٍ :  يػينىاًدم لىٍيتىوي : كىقىاؿى  مىٍسعيودو  اٍبني (  فىمى

، ككذا ىو عند الطرباين يف الكبَت من طريق عبد الرزاؽ  [ فمقتو ابن مسعود ] يف أغلب ا١تصادر يعزكنو بلفظ :أقٌه 

 .كبالكراىة يفيت أٛتد كإسحاؽ كرخص بو بعض الناس 
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 يف حنَو ًسىذه ًًصاياه ًأٌٍر ٍخفزقاث:  باب -14

 [ : 35660 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-1

ثػىنىا  ٍيلو  عىنٍ  ، قػىٍيسو  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ   : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، ىيذى

نٍػيىا أىضىرَّ  اآلًخرىةى  أىرىٍادى  مىنٍ  نٍػيىا أىرىٍادى  كىمىنٍ  بًالدُّب  .لًٍلبىاًقي بًاٍلفىاين  فىأىًضرُّبكا قػىٍوـً  يىا ، بًاآلًخرىةً  أىضىرَّ  الدُّب

ثػىنىا :  [ 657 ]الزىد  يف ىناد  قاؿ* : اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش، عىنً  ميعىاًكيىةى، أىبيو حىدَّ

نٍػيىا اٍجتػىهىدى  مىنً  ًإنَّوي   نٍػيىا أىضىرَّ  ًلٍ ًخرىةً  اٍجتػىهىدى  كىمىنً  ، بًاآٍلًخرىةً  أىضىرَّ  لًلدُّب  . بًالدُّب

ثػىنىا [: 35703] قاؿ ابن أيب شيبة يف ا١تصنف *  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، إبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، كىًكيعه  حىدَّ

نٍػيىا أىرىٍادى  مىنٍ   نٍػيىا أىضىرَّ  اآلًخرىةى  أىرىٍادى  كىمىنٍ  ، بًاآلًخرىةً  أىضىرَّ  الدُّب  . بًالدُّب
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 [ : 35663 ] شيبة أيب ابن  قاؿ-2

ثػىنىا    :اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، سيوىٍيد ٍبنً  اٟتٍىاًرثً  عىنً  ، التػٍَّيًميِّ  إبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، كىكىًكيع ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

ا فػىنيًسٍبت عىٍتِّ  انٍػفىلقىتٍ  رىٍكثىةن  أىفَّ  لىوىًدٍدتي   ا ذىنٍػبنا ِل  غىفىرى  اللَّوى  كىأىفَّ  ، رىٍكثىةى  ٍبنى  اهللً  عىٍبدى  فىسيمِّيت إلىيػٍهى  . كىاًحدن

 .ًمثٍػلىوي  ذىكىرى  مثيَّ  ، ِل  غىفىرى  اللَّوى  أىفَّ  عىًلٍمت أىينِّ  لىوىًدٍدت : قىاؿى  ، ميعىاًكيىةى  أىبىا أىفَّ  ًإالَّ  

 . بالعنعنة الصحيح يف التيمي عن األعمش  ركاية  :أقٌه

 : [ 863  ]الزىد قاؿ ا ماـ أٛتد يف * 

ثػىنىا ثػىنىا ، ًإٍٝتىاًعيلي  حىدَّ  : مىٍسعيودو  اٍبني  قىاؿى  : قىاؿى  ًىالىؿو  ٍبنً  ٛتيىٍيدً  عىنٍ  ، ييونيسي  حىدَّ

 كىتػىعىاىلى  تػىبىارىؾى  اللَّوى  أىفَّ  أىٍعلىمي  كىًإينِّ  ، رىٍكثىةى  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  : كىيػيقىاؿى  ، إًلىيػٍهىا ًإالَّ  أيٍنسىبي  الى  ًٛتىارو  رىٍكثىةً  عىنٍ  ٗتىىلٍَّقتي  أىينِّ  لىوىًدٍدتي  

ا ذىنٍػبنا ِل  غىفىرى   . كىاًحدن

 .  قبلو ٔتا يتقول كلكنو ، مسعود ابن يدرؾ مل ىالؿ بن ٛتيد  :أقٌه
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[ :  864 ]يف الزىد أٛتد ا ماـ قاؿ*  

ثػىنىا ثػىنىا ، الرٍَّٛتىنً  عىٍبدي  حىدَّ ثػىنىا ، شيٍعبىةي  حىدَّ ٍعتي  : قىاؿى  سىيَّاره  حىدَّ ٍعتي  : يػىقيوؿي  ، كىاًئلو  أىبىا ٝتًى  : يػىقيوؿي  ، اللَّوً  عىٍبدى  ٝتًى

  .نىسىبنا ِلى  أىٍعًرؼي  الى  كىًإينِّ   ، خىطىايىامى  ًمنٍ  خىًطيئىةن  أىكٍ  ذينيويب  ًمنٍ  ذىنٍػبنا ِلى  غىفىرى  اللَّوى  أىفَّ  كىدىٍدتي  

 [ :35667 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن قاؿ* 

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، قػىٍيسو  عىنٍ  ، بػىيىافو  عىنٍ  ، فيضىٍيلو  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ

ـى  كىلىدً  أىمَّ  أيبىاِل  الى  كىأىينِّ  ، ذينيويب  ًمنٍ  ذىنٍػبنا ِل  غىفىرى  اللَّوى  أىفَّ  ، أىٍعلىمي  أىينِّ  لىوىًدٍدت  . كىلىدىين  آدى

 

 [ :  35666 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-3

ثػىنىا ةى  عىنٍ  ، عىًلي   ٍبني  حيسىٍُتي  حىدَّ  : اهللً  عىٍبدً  آؿي  أىٍخبػىرىين  : قىاؿى  ، عيمىٍَتو  ٍبنً  اٍلمىًلكً  عىٍبدً  عىنٍ  ، زىاًئدى

  :فػىقىاؿى  ، الرٍَّٛتىن عىٍبدى  ابٍػنىوي  أىٍكصىى اهللً  عىٍبدى  أىفَّ  

. خىًطيئىًتك عىلىى كىاٍبكً  ، ًلسىانىك عىلىٍيك كىاٍمًلكٍ  ، بػىٍيتيك كىٍليىٍسعىك اهللً  بًتػىٍقوىل أيكًصيك 
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 [ : 4024 ] ا١تسند يف أٛتد ا ماـ  قاؿ-4

 عىنٍ  اٞتٍىزَّارً  ٍبنً  ٭تىٍِتى  عىنٍ  اٍلعيرىينِّ  اٟتٍىسىنً  عىنً  عىٍزرىةى  عىنٍ  قػىتىادىةى  عىنٍ  عىريكبىةى  أىيب  ٍبني  سىًعيدي  أىٍخبػىرىنىا عىطىاءو  ٍبني  اٍلوىىَّابً  عىٍبدي  

 ؟  اٍلوىاًصلىةً  عىنً  تػىنػٍهىى أىنَّكى  أيٍنًبٍئتي  فػىقىالىتٍ  مىٍسعيودو  اٍبنً  ًإىلى  جىاءىتٍ  اٍمرىأىةن  أىفَّ  : مىٍسريكؽو 

ديهي  أىشىٍيءه   : فػىقىالىتٍ ،  نػىعىمٍ : قىاؿى  ٍعتىوي  أىـٍ  اهللً  ًكتىابً  يف  ٕتًى  ؟  كسىلم عىليو اهلل صىلى اهللً  رىسيوؿً  ًمنٍ  ٝتًى

.  اهللً  رىسيوؿً  كىعىنٍ  اهللً  ًكتىابً  يف  أىًجديهي   :فػىقىاؿى 

ا اٍلميٍصحىفً  دىفػَّىتىً  بػىٍُتى  مىا تىصىفٍَّحتي  لىقىدٍ  كىاهللً   :فػىقىالىتٍ     ؟ تػىقيوؿي  الًَّذم ًفيوً  كىجىٍدتي  فىمى

 ؟  فىانٍػتػىهيوا عىٍنوي  نػىهىاكيمٍ  كىمىا فىخيذيكهي  الرَّسيوؿي  آتىاكيمي  مىا ًفيوً  كىجىٍدتً  فػىهىلٍ   : قىاؿى  

 .   نػىعىمٍ : قىالىتٍ 

ٍعتي  فىًإينِّ :  قىاؿى   . دىاءو  ًمنٍ  ًإالَّ  كىاٍلوىامًشىةً  كىاٍلوىاًصلىةً  كىاٍلوىاًشرىةً  النَّاًمصىةً  عىنً  نػىهىى كسىلم عىليو اهلل صىلى اهللً  رىسيوؿى  ٝتًى

ٍرأىةي  قىالىتً   . بىٍأسنا رىأىٍيتي  مىا فػىقىالىتٍ  خىرىجىتٍ  مثيَّ   ،فىدىخىلىتٍ ،  اٍدخيًلي ٢تىىا قىاؿى ؟  ًنسىاًئكى  بػىٍعضً  يف  فػىلىعىلَّوي :  اٍلمى

الًفىكيمٍ  أىفٍ  أيرًيدي  كىمىا } الصَّاًلحً  اٍلعىٍبدً  كىًصيَّةى  ًإذنا حىًفٍظتً  مىا:  قىاؿى    .{ عىٍنوي  أىنٍػهىاكيمٍ  مىا ًإىلى  أيخى
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،  ىذا ا٠ترب يصلح يف عدة أبواب من أبواب العلم  كقد أثبتو ىنا ألنو من أخباره كفيو حسن الرد على الس اؿ :أقٌه

 .بسياؽ أطوؿ  [ 9466]كركاه الطرباين يف الكبَت ، كركاه بعضهم كمل يذكر ا١ترفوع عن الن  صلى اهلل عليو كسلم 

 

  [ :167 ] الزىد يف داكد أبو  قاؿ-5

 : قاؿ ، عبيدة أيب عن ، خالد أيب بن أشعث حدثٍت : قاؿ ، إٝتاعيل عن ، أسامة أبو نا : قاؿ ، العالء بن ٤تمد نا

  :اهلل عبد قاؿ

نػٍزىهي  ٬تىٍعىلى  أىفٍ  ًمٍنكيمٍ  اٍستىطىاعى  مىنً     .السُّبوسي  يىٍأكيليوي  كىالى  اللُّبصيوصي  يػىنىاليوي  الى  حىٍيثي  السَّمىاءً  يف  كى

ٍنزًهً  ًعٍندى  اٍمرًئو  كيلِّ  قػىٍلبى  فىًإفَّ    .  كى

  .أمينة كأختهم ، خالد أيب بن إٝتاعيل أخو النعماف ك ، أشعث : داكد أبو قاؿ

 الكالـ تقدـ عبيدة أبو كركاية ، بو بأس ال : أٛتد كقاؿ حباف كابن العجلي كثقو خالد أيب بن األشعث  :أقٌه

 . الصاحل عملك كنزؾ يكوف أف يريد أنو :  أعلم كاهلل األثر كمعٌت، عليها 
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ثػىنىا [ : 6308 ] البخارم ا ماـ  قاؿ-6 ثػىنىا ييونيسى  ٍبني  أىٍٛتىدي  حىدَّ  عيمىٍَتو  ٍبنً  عيمىارىةى  عىنٍ  اأٍلىٍعمىشً  عىنٍ  ًشهىابو  أىبيو حىدَّ

ثػىنىا سيوىٍيدو  ٍبنً  اٟتٍىاًرثً  عىنٍ  ًديثػىٍُتً  مىٍسعيودو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  حىدَّ  نػىٍفًسوً  عىنٍ  كىاآٍلخىري  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النًَّ ِّ  عىنٍ  أىحىدي٫تيىا حى

 . عىلىٍيوً  يػىقىعى  أىفٍ  ٮتىىاؼي  جىبىلو  ٖتىٍتى  قىاًعده  كىأىنَّوي  ذينيوبىوي  يػىرىل اٍلميٍ ًمنى  ًإفَّ  : قىاؿى  

ا ًبوً  فػىقىاؿى  أىٍنًفوً  عىلىى مىرَّ  كىذيبىابو  ذينيوبىوي  يػىرىل اٍلفىاًجرى  كىًإفَّ   . ىىكىذى

 .  أىٍنًفوً  فػىٍوؽى  بًيىًدهً  : ًشهىابو  أىبيو قىاؿى 

ـى  رىٍأسىوي  فػىوىضىعى  كىشىرىابيوي  طىعىاميوي  عىلىيػٍهىا رىاًحلىتيوي  كىمىعىوي  مىٍهلىكىةه  كىًبوً  مىٍنزالن  نػىزىؿى  رىجيلو  ًمنٍ  عىٍبًدهً  بًتػىٍوبىةً  أىفػٍرىحي  لىلَّوي  : قىاؿى  مثيَّ   نػىٍومىةن  فػىنىا

 . مىكىاين  ًإىلى  أىٍرًجعي  قىاؿى  اللَّوي  شىاءى  مىا أىكٍ  كىاٍلعىطىشي  اٟتٍىرُّب  عىلىٍيوً  اٍشتىدَّ  ًإذىا حىىتَّ ،  رىاًحلىتيوي  ذىىىبىتٍ  كىقىدٍ  فىاٍستػىيػٍقىظى 

ـى  فػىرىجىعى  هي  رىاًحلىتيوي  فىًإذىا رىٍأسىوي  رىفىعى  مثيَّ  نػىٍومىةن  فػىنىا   .ًعٍندى

ثػىنىا أيسىامىةى  أىبيو كىقىاؿى ،  اأٍلىٍعمىشً  عىنٍ  كىجىرًيره  عىوىانىةى  أىبيو تىابػىعىوي : قاؿ البخارم  ثػىنىا اأٍلىٍعمىشي  حىدَّ ٍعتي  عيمىارىةي  حىدَّ ،  اٟتٍىاًرثى  ٝتًى

،  سيوىٍيدو  ٍبنً  اٟتٍىاًرثً  عىنٍ  التػٍَّيًميِّ  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  اأٍلىٍعمىشً  عىنٍ  اأٍلىٍعمىشً  قىاًئدي  كيويفٌّق  اللَّوً  عيبػىٍيدي  اٍٝتيوي  ميٍسًلمو  كىأىبيو شيٍعبىةي  كىقىاؿى 

ثػىنىا ميعىاًكيىةى  أىبيو كىقىاؿى   عىنٍ  سيوىٍيدو  ٍبنً  اٟتٍىاًرثً  عىنٍ  التػٍَّيًميِّ  ًإبٍػرىاًىيمى  كىعىنٍ  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍسوىدً  عىنٍ  عيمىارىةى  عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي  حىدَّ

 . اللَّوً  عىٍبدً 
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 [ : 35668 ]شيبة أيب ابن  قاؿ-7

ثػىنىا   :اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، عيٍقبىةى  ٍبنً  حيصىٍُتً  عىنٍ  ، خىبَّابو  ٍبنً  صىاًلحً  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

 .                                                      الباطل يف خوضان  أكثرىم القيامة يـو خطأ الناس أكثر من إف 

 ككثقو الثقات من ٚتع عنو ركل عقبة بن كحصُت ، كالتعديل اٞترح يف كما معُت ابن كثقو خباب بن صاحل  :أقٌه

 يف حباف ابن كذكره ،  أكاسطهم ال التابعُت كبار يف ذكره ينبغي كاف لذا مسعود ابن من ٝتع : كقاؿ العجلي

  .األعمش تدليس أمنا إف حسن فخربه ،  الثقات

 . حياف أك حباف بن صاحل إىل ، خباب بن صاحل تصحف ألٛتد كغَته الزىد يف :  تنبيو *

 :  [ 34 ]الزىد  يف ككيع  قاؿ-8

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، األىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، عمَت بن عيمىارىةى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  حىدَّ

 . اٍلعىادىةً  يف  ا٠ٍتىيػٍري  فىًإ٪تَّىا ا٠ٍتىيػٍرى  تػىعىوَّديكا 

 . بو األعمش عن معاكية أيب عن[ : 35713 ]  شيبة أيب ابن كركاه* 
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 [: 9155]كقاؿ الطرباين يف الكبَت * 

ثػىنىا   اهلًل  عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  اأٍلىٍقمىًر ، ٍبنً  عىًليِّ  عىنٍ  اٍلمىٍسعيوًدمُّب ، ثنا نػيعىٍيمو ، أىبيو ثنا اٍلعىزًيًز ، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

ةً  يف  أىبٍػنىاًئكيمٍ  عىلىى حىاًفظيوا: قىاؿى  ،   . عىادىةه  ا٠ٍتىيػٍرى  فىًإفَّ  ا٠ٍتىيػٍرى  كىعىوِّديكىيمي   ،الصَّالى

 [ : 880 ]  الزىد يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-9

  :قاؿ األحوص أبو أخربين يقوؿ اٟتسن ٝتعت قاؿ فضالة بن ا١تبارؾ أخربين 

  . حسنهم من نتعجب فجعلنا حسنا الدنانَت كأهنم غلماف لو بنوف كعنده مسعود بن اهلل عبد على دخلنا 

 ؟  هبم تغبطوف كأنكم:  اهلل عبد فقاؿ

 .  ا١تسلم الرجل هبم يغبط ى الء مثل إف كاهلل:  قلنا

 قد أكوف ألف بيده نفسي كالذم  : فقاؿ،  كباض ا٠تطاؼ فيو عشش قد قصَت لو بيت سقف إىل رأسو فرفع

  .بيضو فينكسر ا٠تطاؼ ىذا عش ٮتر أف من إِل أحب قبورىم تراب عن يدم نفضت

 . فيحتسبو كلد لو ٯتوت ١تن العظيم األجر من كرد ما أجل من ىذا قولو كلعل  :أقٌه
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  [ :3347 ] العالية ا١تطالب يف حجر ابن قاؿ* 

 : قاؿ ، عىٍنو اهلل رىًضيى  مسعود ابن عىنً  ، عيٍثمىافى  أىيب  عىنٍ  ، اٞتٍيرىٍيرًمِّ  عىنً  ًإبٍػرىاًىيمى  ٍبني  ًإٍٝتىاًعيلي  حدثنا : ميسىدَّده  قاؿ 

نىمىا ، بًاٍلكيوفىةً  ٬تيىاًلسيوي  كىافى  أىنَّوي   نىةه  كىٖتىٍتىوي  ، لو صٌفة يف  يػىٍومنا ىيوى  فػىبػىيػٍ نىةه  فيالى  كىلىوي  ، كىٚتىىاؿو  مىٍنًصبو  ذىكىاتىا اٍمرىأىتىافً  ، كىفيالى

 . بًيىًدهً  فنكتو بطنو ذا قىذىؼى  مثيَّ  ، عيٍصفيوره  رىٍأًسوً  عىلىى سقسق ، الولداف كأحسن كىلىده  ًمنػٍهيمىا

ىفٍ  ، بًيىًدهً  اهلل عبد نفس كالذم : قاؿ مثيَّ   ا ٯتىيوتى  أىفٍ  ًمنٍ  ًإِلىَّ  أىحىبُّب  ، أىتٍػبػىعيهيمٍ  مثيَّ  اللَّوً  عىٍبدً  آؿي  ٯتىيوتى  ألى  . اٍلعيٍصفيوري  ىىذى

 مسدد طريق من[148]الزىد  يف داكد أبو كركاه ا ختالط قبل اٞتريرم عن ركل علية ابن  :أقٌه

 

  [ : 27029 : ] شيبة أيب ابن  قاؿ -10

 : اهلل عبد قاؿ عقبة بن عنبس عن حياف بن يزيد عن األعمش عن معاكية أبو حدثنا قاؿ

 . ًلسىافو  ًمنٍ  ًسٍجنو  طيوؿً  إىلى  أىٍحوىجي  شىٍيءه  األىٍرضً  عىلىى مىا ، غىيػٍريهي  إلىوى  الى  كىالًَّذم  
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  [ :900 ] الزىد يف أٛتد  قاؿ* 

ثػىنىا  ثػىنىا ، كىًكيعه  حىدَّ يَّافى  ٍبنً  يىزًيدى  عىنٍ  ، األىٍعمىشي  حىدَّ  :  قىاؿى  عيٍقبىةى  ٍبنً  عنبس عىنٍ  ، التػٍَّيًميِّ  حى

  .ًلسىافو  ًمنٍ  ًسٍجنو  ًلطيوؿً  أىحىقُّب  شىٍيءه  األىٍرضً  وىٍهرً  عىلىى مىا ىيوى  ًإالَّ  إًلىوى  الى  كىالًَّذم : اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى 

  [: 327 ]  اٟتديث أمثاؿ يف األصبهاين الشيخ أبو  قاؿ*

 أيب عن ، هبدلة بن عاصم عن ، سلمة بن ٛتاد ثنا ، ٛتاد بن األعلى عبد ثنا ، اٟتارث بن ٤تمد بن إبراىيم حدثنا  

  . لساف من سجن بطوؿ أحق شيء ما   :قاؿ ، مسعود ابن عن ، كائل

 با١تعركؼ كاألمر مستحب أك كاجب ىو ٔتا الكالـ كأما ، الكالـ كفضوؿ ، الباطل قوؿ عن حبسو أراد  :أقٌه

 . منو االستزادة مطلوبي  فذلك كغَته كالتكبَت كالتهليل كالتسبيح العلم كتعليم ا١تنكر عن كالنهي
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  [  : 124 ]  الزىد يف داكد أبو  قاؿ-11

 : قاؿ  اهلل عبد عن ، أبيو عن ، الرٛتن عبد بن ٤تمد عن ، منصور عن ، جرير نا : قاؿ ، عبادة بن ىاركف نا

ٍعوي  شىٍيءو  ًمنٍ  قػىٍلًبكى  يف  حىزَّ  كىمىا اٍلقيليوبً  حىزىائًزى  كى  ًإيَّاكيمٍ    .فىدى

 . بو جرير عن أٛتد ا ماـ طريق من اٟتلية يف نعيم أبو كركاه

 .يعٍت حاؾ يف قلبك كشككت فيو ،  حز يف قلبك :أقٌه 

 

 [:  136]  الزىد يف داكد أبو قاؿ -12

اأٍلىٍحوىًص  أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  شيٍعبىةي ، أنا: قىاؿى  كىًثَتو، ٍبني  ٤تيىمَّدي  نا  (ح) .شيٍعبىةي  نا: قىاؿى  عيمىرى  ٍبني  حىٍفصي  نا  

 .تػىٍرحىةه  فػىٍرحىةو  كيلِّ  مىعى   :قىاؿى  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ  ،

اًلدو ، ٍبني  ٤تىٍميودي  نا*   ، أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافى، عىنٍ  اٍلًفٍريىايبُّب، نا: قىاؿى  خى  .اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى

ى  أىفٍ  ييوًشكي  ًإالَّ  ًحبػىرىةن  بػىٍيته  ميًل ى  كىمىا: زىادى   ،ٔتىٍعنىاهي    . عىبػٍرىةن  ٯتيٍْلى
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 [:  976  ]ا١تبارؾ  البن الزىد زكائد يف ا١تركزم اٟتسُت قاؿ* 

ثػىنىا: قىاؿى  مىٍهًدم   ٍبني  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدي  أىٍخبػىرىنىا  ، أىيب  عىنٍ  كىشيٍعبىةي، سيٍفيىافي، حىدَّ  : قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى

  .تػىٍرحىةه  فػىٍرحىةو  كيلِّ  مىعى 

 إال عاًمره  كما ... تػىٍرحةن  ستػيٍعًقبي  إالٌ  فػىٍرحةه   كما  :سليماف قاؿ  الفىرىح ًضدُّب : التػَّرىح : ترح  : (العُت  ) قاؿ يف *

 انتهى .سىيىخريبي  كىشيكان 

 [ : 38736]  شيبة أيب ابن  قاؿ-13

ثػىنىا   : قىاؿى  ، ًشهىابو  ٍبنً  طىارًؽً  عىنٍ  ، ميٍسًلمو  ٍبنً  قػىٍيسً  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ

 . اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىيػىٍنوى  بًاٍلمىٍعريكؼً  يىٍأميرٍ  ملىٍ  مىنٍ  ىىلىكى  : اهللً  لًعىٍبدً  ًعًٍتًيسه  قىاؿى  

 .ًبقىٍلًبوً  اٍلميٍنكىرى  كىيػيٍنًكرى  ًبقىٍلًبوً  اٍلمىٍعريكؼى  يػىٍعًرؼى  ملىٍ  مىنٍ  ىىلىكى  بىلٍ  : اهللً  عىٍبدي  فػىقىاؿى  

 فرضه  بالقلب كا١تنكرً  ا١تعركؼً  معرفة أفَّ  إىل  يشَت : كاٟتكم عن ىذا األثر العلـو يف جامع رجب ابن  قاؿ:فائذة  *

ا ، كاليد باللساف ا نكاري  كأمَّا ىىلىكى  يعرفو مل فمن ، أحد عن يسقط ال  انتهى . الطاقةً  ْتسب ٬تبي  فإ٪تَّ
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:  إبراىيم عن ا١تسيب بن العالء عن سفياف أخربنا قاؿ [ :  17 ]  الزىد يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-14

 .  قد فكأف اهلل لقاء يف راحتو كانت كمن جل ك عز اهلل لقاء دكف راحة للم من ليس : مسعود بن اهلل عبد  قاؿ

ثػىنىا  [:850]  الزىد يف أٛتد ا ماـ  كقاؿ*  : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، اٍلميسىيَّبً  ٍبنً  اٍلعىالىءً  عىنً  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ

 . كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوً  لًقىاءً  ديكفى  لًٍلميٍ ًمنً  رىاحىةى  الى  : اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى  

 . لوكيع  الزىد يف  ىو:أقٌه 

قىاؿى  مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً  كىاًئلو ، أىيب  عىنٍ  عىاًصمو ، عىنٍ  اٍلمىٍسعيوًدمُّب ، أنا - : نعيم بركاية - الزىد يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-15

 .اللَّوي  خىفىضىوي   ،تعظُّبمنا تىطىاكىؿى  كىمىنٍ   ،ًبوً  اللَّوي  ييسىمِّعً  ييسىمِّعٍ  كىمىنٍ   ،ًبوً  اللَّوي  يػيرىاًئي يػيرىاًئي مىنٍ  : 

نٍػيىا يف  عىلىٍيوً  كىميوىسَّعه   ،اللَّوي  رىفػىعىوي   ،ٗتىىشُّبعنا تػىوىاضىعى  كىمىنٍ   نٍػيىا يف  عىلىٍيوً  كىمىٍقتيوره   ،اآٍلًخرىةً  يف  عىلىٍيوً  مىٍقتيوره  الدُّب  يف  عىلىٍيوً  ميوىسَّعه  الدُّب

ًيحه   ،اآٍلًخرىةً   .ًمٍنوي  كىميٍستػىرىاحه  كىميٍسًتى

ًيحي  مىا: قىاليوا   .اٍستػىرىاحى  مىاتى  ًإذىا اٍلميٍ ًمني  :  قىاؿى   ؟ اٍلميٍسًتى

نٍػيىا  يف  كىيػىغيشُّبهيمي  النَّاسى  يىٍظًلمي  الًَّذم فػىهيوى  ًمٍنوي  اٍلميٍستػىرىاحي  كىأىمَّا    .ًمٍنوي  اٍلميٍستػىرىاحي  فػىهيوى  مىاتى  فىًإذىا ،الدُّب
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 [ : 26116 ]ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-16

ثػىنىا   اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، يىزًيدى  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ، اٟتٍىاًرثً  ٍبنً  مىاًلكً  عىنٍ  ، مىٍنصيورو  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، سىًعيدو  ٍبني  ٭تىٍِتى  حىدَّ

 : قىاؿى  ،

.  كىاٍلكىًذبً  ا٠ٍتًيىانىةً  غىٍَتً  كيلِّهىا ا٠تًٍالىؿً  عىلىى ييٍطوىل اٍلميٍ ًمني  

 

 [ :  548 ] الصمت يف الدنيا أيب ابن قاؿ* 

 ىل الكذبة يكذب من أرأيت : صبيح بن ٠تالد قلت : قاؿ أشرس بن رافع ٝتعت : قاؿ ا١تركزم صاحل أبو حدثٍت

 :  قاؿ عنو اهلل رضي مسعود ابن عن يزيد بن الرٛتن عبد كحدثٍت،  نعم : قاؿ ؟ فاسقا يسمى

 . كالكذب ا٠تيانة إال ا١ت من عليها يطول ا٠تالؿ كل
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  [ :1145 ] ا١تبارؾ يف الزىد ابن  قاؿ-17

 : يقوؿ مسعود بن اهلل عبد  ٝتعت  : قاؿ قيس عن،  خالد أيب بن إٝتاعيل عن،  عبدة حدثنا 

  .كاألرض السماء بُت ما أبعد ترديو جلساءه هبا ليضحك الرفاىية يف بالكلمة ليتكلم الرجل إف  

 . ٣تالسنا يف األثر ىذا مثل استحضار إىل أحوجنا ما  :أقٌه

  [ :119 ] الناس مداراة يف الدنيا أيب ابن  قاؿ-18

ثػىنىا  يلو ، ٍبني  أىٍٛتىدي  حىدَّ ثػىنىا ٚتًى  عىنً  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافي ، أىٍخبػىرىنىا اٍلميبىارىًؾ ، ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  حىدَّ

:  قىاؿى  مىٍسعيودو ، اٍبنً 

لىةو  يػىٍوـو  كيلُّب   . كىنًٍعمىةه  اللَّوً  ًمنى  كىرىامىةه :  كىمىاًلكى  كىأىٍىًلكى  نػىٍفًسكى  يف  ميعىاىفن  ًبكى  ٘تىيرُّب  كىلىيػٍ

.  ًمٍنوي  بيدَّ  الى  مىا ييًصيبىكى  حىىتَّ  ذىًلكى  حىٍسبي  مىا تىٍدرًم الى 
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  [ : 12  ]األمر قصر يف  الدنيا أيب ابن  قاؿ-19

  :قاؿ ، سويد بن اٟتارث عن ، التيمي إبراىيم عن ، األعمش عن ، جرير حدثنا : قاؿ ، خيثمة أبو حدثنا

 . ا٢تـر كراء كاألملي  ، اٟتتوؼ كراءى  كا٢ترـي  ، إليو شوارعه   حولوي  اٟتتوؼي  كىذه ، ا١ترءي  ىذا : مسعود ابن قاؿ 

 . األمل إىل ينظر كىو ، ا٢تـر قتلو اٟتتوؼ أخطأتو فإف ، أخذه بو أمر فأيها ، إليو شوارع اٟتتوؼ كىذه ، يأمل فهو 

 

 [ : 6/181 ]الطبقات يف سعد ابن  قاؿ-20

 قاؿ اهلل عبد بن الرٛتن عبد عن حرب بن ٝتاؾ عن زائدة أيب بن زكريا حدثنا قاؿ األزرؽ يوسف بن إسحاؽ أخربنا

 :  يقوؿ مسعود بن اهلل عبد ٝتعت

  .اٟتراـ كمستحل اٟتالؿ ٤تـر 
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 [: 30958 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-21

ثػىنىا  ثػىنىا : قىاؿى  ، كىًكيعه  حىدَّ  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، ًشهىابو  ٍبنً  طىارًؽً  عىنٍ  ، مىٍيسىرىةى  ٍبنً  سيلىٍيمىافى  عىنٍ  ، األىٍعمىشي  حدَّ

 الشَّاةً  لىٍوف قػىٍلبيوي  يىًصَتى  حىىتَّ  أيٍخرىل فػىتػيٍنكىتي  الذٍَّنبى  ييٍذًنبي  مثيَّ  ، سىٍودىاءي  نيٍكتىةه  قػىٍلًبوً  يف  فػىيػيٍنكىتي  الذٍَّنبى  لىييٍذًنبي  الرَّجيلى  إفَّ  

اءً  . الرٍَّبدى

 [:  352]  الزىد يف ككيع  قاؿ-22

ةى  أىيب  عىنٍ  ريفػىٍيعو ، ٍبنً  زىٍيدً  عىنٍ  اٍلمىٍسعيوًدمِّ ، حدثنا  :  اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  عيبػىٍيدى

  :اثٍػنىتػىٍُتً  يف  كىا٢ٍتىلىكىةي  ،اثٍػنىتػىٍُتً  يف  النَّجىاةي 

  .كىاٍ ًٍعجىابً  اٍلقينيوطً  يف  كىا٢ٍتىلىكىةي   ،كىالنػُّبهىى النػِّيَّةً  يف  النَّجىاةي  

 .مرفوعة  أخباران  عليو كاستنكركا كالدارقطٍت النسائي كضعفو أمره كقول أٛتد ا ماـ كثقو  زيد:أقٌه 
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ثػىنىا :  [ 928 ]الزىد  يف ىناد  قاؿ-23  عىنٍ  يىزًيدى ، ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  ٍبنً  ٤تيىمَّدً  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  ميعىاًكيىةى ، أىبيو حىدَّ

مٍثي  : اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى   :قىاؿى  اأٍلىٍحوىصً  أىيب    .مىٍطمىعنا ًفيهىا لًلشٍَّيطىافً  فىًإفَّ  نىٍظرىةو  ًمنٍ  كىافى  كىمىا ، اٍلقيليوبً  حىوَّازي  اٍ ً

 

 :  [ 1026 ]الزىد  يف ىناد  قاؿ-24

ثػىنىا  ًء ، عىنً  سيٍفيىافى ، عىنٍ  قىًبيصىةي ، حىدَّ :  قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  كىاًئلو ، أىيب  عىنٍ  اٍلعىالى

 قىسىمى  ٔتىا كىاٍرضى   ،النَّاسً  أىٍكرىعً  ًمنٍ  تىكينٍ  عىلىٍيكى  اللَّوي  حىرَّـى  مىا كىاٍجتىًنبٍ   ،النَّاسً  أىٍعبىدً  ًمنٍ  تىكينٍ  عىلىٍيكى  اللَّوي  افػٍتػىرىضى  مىا أىدِّ  

 . النَّاسً  أىٍغٌتى  ًمنٍ  تىكينٍ  لىكى  اللَّوي 

، ٍبنً  قػىٍيسً  عىنٍ  سيٍفيىافي، أىٍخبػىرىنىا [ : 382 ]  الزىد يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-25 : ًشهىابو  ٍبنً  طىارًؽً  عىنٍ  ميٍسًلمو

ًٍلكي  الى  الرَّجيلى  يىٍأيت   ،شىٍيءه  ًمٍنوي  مىعىوي  كىمىا يػىٍرًجعي  مثيَّ   ،ًدينيوي  كىمىعىوي  بػىٍيًتوً  ًمنٍ  لًيىٍخريجي  الرَّجيلى  ًإفَّ  : قىاؿى  مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً    لىوي  ٯتى

ًتوً  ًمنٍ  حىًليى  كىمىا فػىيػىٍرًجعي   ،كىذىٍيتى  لىذىٍيتى  ًإنَّكى :  لىوي  كىيػىقيوؿي   ،نػىٍفعنا كىالى  ضىرًّدا لًنػىٍفًسوً  كىالى   .ًبشىٍيءو  حىاجى

 . عىلىٍيوً  اللَّوى  أىٍسخىطى  كىقىدٍ  

 . من طريق شعبة عن قيس بو  [ 1550 ] ركاه ا٠تالؿ يف السنة *
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 [: 880 ]  الزىد يف أٛتد ا ماـ  قاؿ-26

ثػىنىا   ثػىنىا ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ ةى  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، األىٍعمىشي  حىدَّ  : اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  عيبػىٍيدى

.  السَّمىاءً  يف  مىنٍ  يػىٍرٛتىٍكى  األىٍرضً  يف  مىنٍ  اٍرحىمٍ  

 

 :  [ 1359 ]الزىد  يف ىناد  قاؿ-27

ثػىنىا : قىاؿى  ا٢ٍتىٍمدىاينِّ  شىرىاًحيلى  ٍبنً  ميرَّةى  عىنٍ  ميرَّةى ، ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  كىًكيعه ، حىدَّ

: اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى  

 .ًفيهىا يىٍستىًقرُّب  ًإبٍػرىةو  مىٍوًضعي  قػىٍلًبوً  يف  لًٍلفيجيورً  يىكيوفى  مىا حىىتَّ  الصٍِّدؽى  كىيػىتىحىرَّل لىيىٍصديؽي  الرَّجيلى  ًإفَّ   

 .ًفيهىا يىٍستىًقرُّب  ًإبٍػرىةو  مىٍوًضعي  قػىٍلًبوً  يف  لًٍلبػىرِّ  يىكيوفى  مىا حىىتَّ  اٍلكىًذبى  كىيػىتىحىرَّل لىيىٍكًذبي  الرَّجيلى  كىًإفَّ  

.  كركاه أبو معاكية عن األعمش :أقٌه 
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 :  [ 1362 ]الزىد  يف ىناد  قاؿ-28

ثػىنىا   أىيب  عىنٍ  ميرَّةى ، ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، كىعىنً   (ح  )اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  كىًكيعه ، حىدَّ

ةى ، :  قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  مىٍعمىرو، أىيب  عىنٍ  ٣تيىاًىدو ، عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، كىعىنً   (ح  ) .اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  عيبػىٍيدى

 . ًجد   كىالى  ىىٍزؿو  يف  اٍلكىًذبي  يىٍصليحي  الى 

ا يىا} اللَّوً  عىٍبدي  قػىرىأى  مثيَّ  ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ : اأٍلىٍعمىشي   قىاؿى    {الصَّاًدًقُتى  مىعى  كىكيونيوا اللَّوى  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّبهى

ٍعتي  قىاؿى  ميرَّةى ، ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  شيٍعبىةي ، أىٍخبػىرىنىا :  [ 1400 ]الزىد  يف ا١تبارؾ ابن  كقاؿ* ةى  أىبىا ٝتًى  :يػىقيوؿي  عيبػىٍيدى

ا يىا}:  اقػٍرىءيكا  ،ىىٍزؿو  كىالى  ًجد   يف  شىٍيءه  ًمٍنوي  يىٍصليحي  الى  اٍلكىًذبي :  اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى    مىعى   كىكيونيوا اللَّوى  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّبهى

  ؟اٍلكىًذبً  يف  ريٍخصىةو  ًمنٍ  تػىرىٍكفى  فػىهىلٍ   {الصَّاًدًقُتى 

ثػىنىا: [ 396]  الزىد يف ككيع  قاؿ* : اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  اأٍلىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  كىًإٍسرىائًيلي ، أىيب، حىدَّ

ٍيئنا صىًبيَّوي  أىحىديكيمٍ  يىًعدى  أىفٍ  كىالى   ،جىد   كىالى  ىىٍزؿو  يف  اٍلكىًذبي  يىٍصليحي  الى    .ًبوً  يػيٍنًجزيهي  الى  مثيَّ  شى
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[:  277 ] الزىد يف ككيع قاؿ -29

ثػىنىا :  اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  اأٍلىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  اأٍلىٍعمىشي ،  حىدَّ

 . كىحىسىنىةن  خىًطيئىاتو  ًتٍسعى  يػىٍوـو  كيلَّ  أىٍعمىلى  أىفٍ  عىلىى صيوًٟتٍتي  أىينِّ  كىًدٍدتي 

 

 [:  121]  الزىد يف داكد أبو قاؿ -30

 عىنٍ  سيلىٍيمىافى ، عىنٍ  عىوىانىةى ، أىبيو نا: قىاؿى  ٛتىَّادو ، ٍبني  ٭تىٍِتى  نا: قىاالى  اٍلمىٍعٌتى  اٍلميثػىٌتَّ  ٍبني  كى٤تيىمَّدي  اٍلعىٍنربىًمُّب ، عىبَّاسه  نا  

ٍيثىمىةى ، . اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍسوىًد ، عىنً  خى

 . بًيىًدهً  كيلَّوي  ا٠ٍتىيػٍرى  أىفَّ  كىذىًلكى   ،ذىًلكى  عىلىى اللَّوي  أىٍعطىاهي  ًإالَّ  قىطُّب  بًاللَّوً  الظَّنَّ  عىٍبده  أىٍحسىنى  مىا: قىاؿى  

 

 أىبيو نا: قىاؿى  ٛتىَّادو ، ٍبني  ٭تىٍِتى  نا: قىاالى  اٍلميثػىٌتَّ ، كىاٍبني  اٍلعىٍنربىًمُّب ، اٍلعىبَّاسي  نا [:  122]  الزىد يف داكد أبو قاؿ -31

ٍيثىمىةى ، عىنٍ  سيلىٍيمىافى ، عىنٍ  عىوىانىةى ، :  اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  اأٍلىٍسوىًد ، عىنً  خى

بُّب  مىا النَّاسً  ًإىلى  فػىٍليىٍأتً ،  نػىٍفًسوً  ًمنٍ  اللَّوى  يػيٍنًصفى  أىفٍ  أىحىبَّ  مىنٍ    . إًلىٍيوً  يػيٍ تىى أىفٍ  ٭تًي
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 [:  137]  الزىد يف داكد أبو قاؿ -32

اًدمُّب ، مىٍنصيورو  ٍبني  أىيُّبوبي  نا    أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىبيو نا: قىاؿى  ًإٍسرىائًيلى ، عىنٍ  حىٍربو  اٍبنى  يػىٍعًٍت  شيعىٍيبه  نا: قىاؿى  اٍلبػىٍغدى

.  اللَّوً  ذًٍكرً  عىلىى أىعىانىكى  مىنٍ  ًإالَّ  تىٍصحىبى  أىفٍ  عىلىٍيكى  الى : مىٍسعيودو  اٍبني  قىاؿى   :قىاؿى  اأٍلىٍحوىًص ،

 

 [:  142   ]الزىد  يف داكد أبو  قاؿ-33

امىةى ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  نا  : اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى . . أىيب  عىنٍ  رىاًفعو ، ٍبنً  اٍلميسىيَّبً  عىنً  مىٍنصيورو ، عىنٍ  جىرًيره ، نا: قىاؿى  قيدى

ًبلً  ًمنى  قػىعيودىهي  الرَّجيلي  ييٍذًللي  كىمىا الشٍَّيطىافي  ييٍذلًٍلوي  مىنٍ  النَّاسً  ًمنى  ًإفَّ    . اٍ ً

 بن عبيدة أيب كاونو شيخو اسم ا١تخطوط أصل من سقط كقد اهلل عبد أصحاب من عدة عن يركم  ا١تسيب:أقٌه 

 . كأكثر  عنو ركل فقد مسعود بن اهلل عبد
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 [:  161]  الزىد يف داكد أبو  قاؿ-34

:  قىاؿى  اللًَّو ، عىٍبدً  عىنٍ  الزٍَّعرىاًء ، أىيب  عىنٍ  سىلىمىةى ، عىنٍ  شيٍعبىةي ، نا: قىاؿى  أىيب  نا: قىاؿى  ميعىاذو ، اٍبني  نا  

اًلطيوا   . بًأىٍعمىاًلكيمٍ :  قىاؿى  أىٍحًسبيوي  كىزىايًليوىيمٍ  النَّاسى  خى

  : مرسل ابن باباه عنو ابن مسعود   كيعضده ،عليو الكالـ تقدـ الزعراء أبو  :أقٌه

يػٍره ، نا: قىاؿى  ييونيسى ، ٍبني  أىٍٛتىدي  نا [:  162 ]  الزىد يف داكد  قاؿ أبو* ًبيبً  عىنٍ  ًمٍسعىره ، نا: قىاؿى  زيىى  أىيب  ٍبنً  حى

 ، يىٍشتػىهيوفى  ٔتىا كىصىاًحبػٍهيمٍ  كىزىايًٍلهيمٍ  النَّاسى  خىاًلطً   :قىاؿى  مىٍسعيودو ، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  بىابىاهي ، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ثىاًبتو ،

نَّوي  الى  كىًدينىكى  .  تػىثٍػلىمى

  [: 146 ]  الزىد يف داكد أبو  قاؿ-35

ءً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  نا   ميرَّةى  عىني  رىكىاهي  ًإالَّ  أىٍعلىميوي  الى  : ًإٍدرًيسى  اٍبني  قىاؿى  -  زيبػىٍيدو  عىنٍ  ، ًإٍٝتىاًعيلى  عىنٍ  ، ًإٍدرًيسى  اٍبني  أنا : قىاؿى  ، اٍلعىالى

  :اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى  ،

يػٍرنا قيوليوا  ايًيعى  عيجيالن  تىكيونيوا كىالى   ،أىٍىًلوً  ًمنٍ  تىكيونيوا ًبوً  كىاٍعمىليوا  ،ًبوً  تػيٍعرىفيوا خى .  بىٍذرنا مىذى



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

298 
 

 [:  114 ]  التوبة يف  الدنيا أيب ابن قاؿ  -36

ٍعتي : قىاؿى  اأٍلىٍشيىبي ، ميوسىى ٍبني  اٟتٍىسىني  ثنا حىامتًو ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّثىًٍت   يػٍرى  ٝتًى ثػىنىا اٞتٍيٍعًفيَّ ، ميعىاًكيىةى  ٍبنى  زيىى  أىيب  عىنٍ  حىدَّ

ةى ، أىيب  عىنٍ  ا٢ٍتىٍمدىاينِّ ، ًإٍسحىاؽى  :  قىاؿى  مىٍسعيودو ، اٍبنً  عىنً  عيبػىٍيدى

 .عىلىٍيوً  يػىتيوبى  كىأىفٍ   ،يػيعىاًفيىوي  أىفٍ  اللَّوى  اٍدعيوا كىلىًكنً   تىسيبُّبوهي  كىالى  عىلىٍيوً  اللَّوى  تىٍدعيوا فىالى  ذىنٍػبنا قىارىؼى  ًمٍنكيمٍ  الرَّجيلى  رىأىيٍػتيمي  ًإذىا

ٍونىا ًٓتىٍَتو  لىوي  خيًتمى  الرَّجيلى  رىأىيٍػنىا ًإذىا كينَّا فىًإنَّا    .عىلىٍيوً  ًخٍفنىا ًبشىر   لىوي  خيًتمى  كىًإذىا  ،لىوي  رىجى

ةى ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  مىٍعمىره ، أىٍخبػىرىنىا [:  896  ]الزىد  يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ*  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  عيبػىٍيدى

  .اٍلعىٍنوي  اللَّهيمَّ   ،أىٍخزًهً  اللَّهيمَّ :  تػىقيوليوا أىفٍ   ،عىلىٍيوً  لًلشٍَّيطىافً  أىٍعوىاننا تىكيونيوا فىالى   ،ذىنٍػبنا قىارىؼى  أىخىاكيمٍ  رىأىيٍػتيمٍ  ًإذىا:  قىاؿى 

  .اٍلعىاًفيىةى  اللَّوى  سىليوا كىلىًكنٍ  

ٍيئنا أىحىدو  يف  نػىقيوؿي  الى  كينَّا كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى ٤تيىمَّدو  أىٍصحىابى  فىًإنَّا   ًٓتىٍَتو  لىوي  خيًتمى  فىًإفٍ  ،ٯتىيوتي  مىا عىلىى نػىٍعلىمى  حىىتَّ   ،شى

ٍونىا: قىاؿى  أىكٍ  - عىًلٍمنىا يػٍرنا أىصىابى  قىدٍ  يىكيوفى  أىفٍ  - رىجى  . عىمىلىوي  عىلىٍيوً  ًخٍفنىا  ،ًبشىر   لىوي  خيًتمى  كىًإفٍ   ، خى
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ثػىنىا : عقبو صاعد ابن  كقاؿ* سي  حىٍفصو  أىبيو عىًلي   ٍبني  عىٍمريك حىدَّ ثػىنىا: قىاؿى  اٍلفىالَّ ثػىنىا: قىاؿى  الثػَّقىًفيُّب  اٍلوىىَّابً  عىٍبدي  حىدَّ  حىدَّ

ـه  ةى  أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  ٛتىَّادو ، عىنٍ  - حىسَّافى  اٍبنى  يػىٍعًٍت  - ًىشىا :  يػىقيوؿي  كىافى  مىٍسعيودو  اٍبنى  أىفَّ  عيبػىٍيدى

 .اٍلعىاًفيىةى  اللَّوى  سىليوا كىلىًكنٍ    ،ًبوً  افػٍعىلٍ  اللَّهيمَّ : تػىقيوليوفى   ،الشٍَّيطىافى  عىلىٍيوً  تيًعينيوا فىالى  ذىنٍػبنا أىحىديكيمٍ  قىارىؼى  ًإذىا 

ٍيئنا أًلىحىدو  نػىقيوؿي  الى  كينَّا ٤تيىمَّدو  أىٍصحىابى  فىًإنَّا  يػٍرنا أىصىابى  ًإنَّوي : قػيٍلنىا ،ًٓتىٍَتو  لىوي  خيًتمى  فىًإفٍ ، ٯتىيوتى  حىىتَّ  شى  ًبشىر   خيًتمى  كىًإفٍ   ،خى

 . عىلىٍيوً  ًخٍفنىا

ثػىنىا : صاعد ابن  كقاؿ* ثػىنىا: قىاؿى  كىرىامىةى  ٍبنً  عيٍثمىافى  ٍبني  ٤تيىمَّدي  كىحىدَّ  أىيب  عىنٍ   ًإٍسرىائًيلى  عىنٍ  ميوسىى ، ٍبني  اللَّوً  عيبػىٍيدي  حىدَّ

، ةى، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ٍيئنا الرَّجيلً  يف  نػىقيوؿي  الى  كينَّا : قىاؿى  - أىٍٛتىدى  أًلىيب  كىاللٍَّفظي  - اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  عيبػىٍيدى  عىلىى مىاتى  فىًإفٍ   ،شى

ٍونىا خىٍَتو    .عىلىٍيوً  ًخٍفنىا ذىًلكى  غىٍَتً  عىلىى مىاتى  كىًإفٍ   ،لىوي  رىجى

، ٍبني  ميعىاذي  ثنا  [ : 35 ] قاؿ الطرباين يف مكاـر األخالؽ *  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  سيٍفيىافي ، ثنا كىًثَتو ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  ثنا اٍلميثػىٌتَّ

ةى ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ   لًلشٍَّيطىافً  أىٍعوىاننا تىكيونيوا فىالى  ذىنٍػبنا قىارىؼى  أىخىاكيمٍ  رىأىيٍػتيمٍ  ًإذىا  : قىاؿى  مىٍسعيودو  أىيب  عىنٍ  عيبػىٍيدى

 . لىوي  غىفىرى  ،عىلىٍيوً  اللَّوي  تىابى : قيوليوا  كىلىًكنٍ  ،اللَّوي  قػىبَّحىوي  ،اللَّوي  أىٍخزىاهي : تػىقيوليوا  ،عىلىٍيًو 
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 [:  706  ]الزىد  يف ا١تبارؾ ابن  قاؿ-37

ـه ، أىٍخبػىرىنىا   :  مىٍسعيودو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ٛتىَّادو ، عىنٍ  ًىشىا

ٍيئنا أىًخيكى  اٍبنً  ًمنً  تىٍذكيرى  أىفٍ  اٍلًغيبىةي  ٍرتىوي  كىًإذىا  ،ًفيوً  تػىٍعلىميوي  شى  .اٍلبػيٍهتىافي  فىذىًلكى  ًفيوً  لىٍيسى  ٔتىا ذىكى

 . كقد تقدـ بعضها ،  لو عن ابن مسعود طرؽ :أقٌه 

  [: 1005 ]  ا١تبارؾ البن الزىد زكائد يف ا١تركزم اٟتسُت  قاؿ-38

ثػىنىا: قىاؿى  عىًدم   أىيب  اٍبني  أىٍخبػىرىنىا   : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  مىٍعشىرو ، أىيب  عىنٍ  اأٍلى٪ٍتىاًط ، صىاًحبي  مىٍيميوفو  ٍبني  جىٍعفىري  حىدَّ

:  مىٍسعيودو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى  

 .أىًصَتي  أىيًَّتًهمىا ًإىلى  أىٍدرًم الى  كىالنَّارً  اٞتٍىنَّةً  بػىٍُتى  كيًقٍفتي  كىلىوٍ   ،ذىرَّةو  ًمثٍػقىاؿى  سىيِّئىايت  فىضيلىتٍ  حىسىنىايت  أىفَّ  كىًدٍدتي 

نػٍَّيتي  ٘تىىنَّوٍ  ِل  ًقيلى  مثيَّ     .تػيرىابنا أىكيوفى  أىفٍ  لىتىمى
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 [:  2053 ] تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-39

ثػىنىا   اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  ا٢ٍتىجىرًمُّب ، كىًإبٍػرىاًىيمي  عيمىٍَتو ،  ٍبنً  اٍلمىًلكً  عىٍبدً  عىنٍ  سيٍفيىافي ، ثنا يىزًيدى ، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ

:  قىاؿى  اللًَّو، عىٍبدً  عىنٍ 

  .اٍلعىجىمً  مىٍيًسري  فىًإنػَّهىا ،اٍلمىٍوسيومىاتي  اٍلًكعىابي  كىىىًذهً  ًإيَّاكيمٍ 

 . ذىًلكى  ٨تىٍوي  كىعىاًئشىةى ، عيمىرى ، كىاٍبنً  عىًلي  ، عىنٍ  كىيػيٍركىل: ٤تيىمَّدو  أىبيو قىاؿى  

  [ 2200ا١تطالب العالية  ]كركاه أبو عوانة عن عبد ا١تلك بو ،  أعلم كاهلل النرد أك الشطرنج ىي الكعبات  :أقٌه

 [:  6144 ] تفسَته يف حامت أيب ابن  قاؿ-40

ثػىنىا  : قىاؿى  ، اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ، اأٍلىٍحوىصً  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسرىائًيلي  أىنٍػبىأى  ، ميوسىى ٍبني  اللَّوً  عيبػىٍيدي  ثنا ، أىيب  حىدَّ

اًفرً  كىاٍلمينىاًفقً  اٍلميٍ ًمنً  مىثىلي   ثىةً  مىثىلي  كىاٍلكى ٍوا نػىفىرو  ثىالى  . فػىعىبػىرى  أىحىديىيمٍ  فػىوىقىعى  كىادو  ًإىلى  انٍػتػىهى

 . ا٢ٍتىلىكىةً  ًإىلى  ؟تىٍذىىبي  أىٍينى  كىيٍػلىكى : اٍلوىاًدم  شىًفَتً  عىلىى الًَّذم نىادىاهي  اٍلوىاًدم ًنٍصفً  عىلىى أىتىى حىىتَّ  اآٍلخىري  كىقىعى  مثيَّ  

 . بىٍدًئكى  عىلىى عىٍودىؾى  اٍرًجعٍ  
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ا ًإىلى  يػىٍنظيري  فىجىعىلى ،  النَّجىاةى  ىىليمَّ : عىبػىرى  الًَّذم كىنىادىاهي   ا كىًإىلى  مىرَّةن  ىىذى  . مىرَّةن  ىىذى

ًبُتى } ، اٍلمينىاًفقي  غىرًؽى  كىالًَّذم اٍلميٍ ًمني  عىبػىرى  كىالًَّذم ، فىأىٍغرىقىوي  سىٍيله  فىجىاءى :  قىاؿى   ٍبذى ءً  ًإىلى  الى  ذىًلكى  بػىٍُتى  ميذى  ًإىلى  كىالى  ىى يالى

ءً  اًفري  مىكىثى  كىالًَّذم  {ىى يالى   .اٍلكى

كلعلو مثل ىذه األخبار ،  إسرائيل عن أيب إسحاؽ قاؿ ا ماـ أٛتد أنو ركل عن جده بعد االختالط كقبلو :أقٌه 

 .كاهلل أعلم، ٖتتمل 

 :  [ 501 / 7 ]جرير  ابن  قاؿ-41

:  اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، اأٍلىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو ثنا: قىاؿى  ، السَّاًئبً  أىبيو حىدَّثىًٍت  

  .اللَّوً   خىٍلقى  اٍلميغىيػِّرىاتً  كىاٍلميٍستػىٍومًشىاتً  كىاٍلميتػىنىمِّصىاتً  اٍلميتػىفىلِّجىاتً  اللَّوي  لىعىنى 

  .مرفوع أصل  لو: أقٌه
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 [: 17515 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-42

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، إبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، مىٍنصيورو  عىنٍ  ، جىرًيره  حىدَّ

.  اٍمرىأىةن  أيزىاًحمى  أىفٍ  ًمنٍ  إِلىَّ  أىحىبُّب  ًبقىًطرىافو  مىٍطًليًّدا بىًعَتنا أيزىاًحمى  ألىفٍ  

 [:  9751] كقاؿ الطرباين يف الكبَت *

ثػىنىا   .اهلًل  عىٍبدً  عىنٍ  الزٍَّعرىاًء ، أىيب  عىنٍ  كيهىٍيلو ، ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ  سيٍفيىافي ، ثنا نػيعىٍيمو ، أىبيو ثنا اٍلعىزًيًز ، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

ىفٍ : قىاؿى     .ًعٍطرًةه  اٍمرىأىةه  تػيزىاًٛتىًٍت  أىفٍ  ًمنٍ  ًإِلىَّ  أىحىبُّب  ًبقىًطرىافو  مىٍطًليٌّق  بىًعَته  يػيزىاًٛتىًٍت  ألى

 

 [:  324 ]  مسنده يف إسحاؽ  قاؿ-42

:  اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى ، عىنٍ  -مىًليكىةى  ًمنٍ  رىجيله  -عىًتيقو  اٍبنً  عىنً  شيٍعبىةي ، نا عيبىادىةى ، ٍبني  رىٍكحي  أىٍخبػىرىنىا 

ٍتىًل ى  أىفٍ  يػٍره  قػىٍيحنا أىحىدًكيمٍ  جىٍوؼي  ٯتى ٍتىًل ى  أىفٍ  ًمنٍ  لىوي  خى   .ًشٍعرنا ٯتى

 .  ابن عتيق ىذا ركل عنو سفياف كمسعر أيضان :أقٌه 
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 [: 20267 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-43

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، إبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

يَّةن  قػىتىلى  مىنٍ   اًفرنا قػىتىلى  حى  . كى

 

 [: 24296 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-44

ثػىنىا   : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  : قىاؿى  ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، ميًغَتىةى  عىنٍ  ، اٟتٍىًميدً  عىٍبدً  ٍبني  جىرًيري  حىدَّ

. ٜتىٍره  السَّكىري   

[:  27202 ]  شيبة أيب ابن  قاؿ-45

ثػىنىا  : قىاؿى  إبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، كىكىًكيعه  ، ٪تيىٍَتو  كىاٍبني  ، حىٍفصه  حىدَّ

ًثَتنا فىًإفَّ  ، كىاٍلمىعىاًذري :  إيَّاكيمٍ  :-  حىٍفصه  كىقىاؿى  - اتػَّقيوا : اهلًل  عىٍبدي  قىاؿى    . كىًذبه  ًمنػٍهىا كى
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ثػىنىا : ا١تعرفة يف يعقوب  قاؿ-46 ثػىنىا: قىاؿى  ٪تيىٍَتو  اٍبني  حىدَّ   ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  اأٍلىٍعمىشً  عىنً  كىًكيعه  حىدَّ

. عىصىبىوي  يىدىعي  كىالى  أىحىديكيمٍ  ٯتىيوتى  أىفٍ  قػىٍوـو  أىٍجدىري  اٍليىمىنً  أىٍىلً  مىٍعشىرى  ًإنَّكيمٍ : اللًَّو  عىٍبدي   قىاؿى :قىاؿى 

عىوي  مىىتى : فػىقىاؿى  لًلشٍَّعً ِّ  ذىًلكى  فىذىكىٍرتي     ًإبٍػرىاًىيمي ؟ ٝتًى

ـه  حىدَّثىًٍت : فقاؿ. لو فقلت إبراىيم فأتيت . اللًَّو  عىٍبدً  عىنٍ  شيرىٍحًبيلى  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ   ٫تىَّا

 

  [: 25835 ]ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-47

ثػىنىا   : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، األىٍحوىص أىيب  عىنٍ  ، ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ، سيٍفيىافى  عىنٍ  ، كىًكيعه  حىدَّ

 . اٍلفيٍحشي  : اٍلميٍ ًمنً  أىٍخالىؽً  أىألىـي  

  [: 8561 ]الكبَت يف الطرباين  كقاؿ*

ثػىنىا  يَّافى  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  :اأٍلىٍحوىًص  أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  شيٍعبىةي ، أىنىا مىٍرزيكؽو ، ٍبني  عىٍمريك ثنا اٍلمىاًزينُّب ، حى

ؽً  أىأٍلىـي  : قىاؿى  اهلًل ، عىٍبدً  عىنٍ     .اٍلفيٍحشي  اٍلميٍ ًمنً  أىٍخالى
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  :  [8587 ]الكبَت يف الطرباين  قاؿ-48

ثػىنىا    :كىٍىبو  ٍبنً  سىٍعدً  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافي ، ثنا نػيعىٍيمو ، أىبيو ثنا اٍلعىزًيًز ، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

:  قىاؿى  اهلًل ، عىٍبدً  عىنٍ  

 . تىٍأميريين  أىٍنتى  نػىٍفسىكى  عىلىٍيكى :  فػىيػىقيوؿي   ،اهللى  اتَّقً :  أًلىًخيوً  الرَّجيلي  يػىقيوؿى  أىفٍ  الذٍَّنبً  أىٍكربىً  ًمنٍ  ًإفَّ  

 الطبقة ىذه كمن جليل كبَت كىب بن سعيد اٝتو راك كىناؾ كىب بن زيد كصوابو تصحيف كىب بن  سعد:أقٌه 

  أيضان  الطرباين ركاه ما كي يده ،  كىب بن زيد أنو الظن على يغلب الذم لكن

 [:  8588 ]الكبَت يف الطرباين  قاؿ*

ثػىنىا  ًليفىةى ، أىبيو حىدَّ :  قىاؿى  اهلًل ، عىٍبدً  عىنٍ  كىٍىبو ، ٍبنً  زىٍيدً  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  شيٍعبىةى ، عىنٍ  كىًثَتو ، ٍبني  ٤تيىمَّدي  ثنا خى

 . غىًضبى  اهللى  اتَّقً :  لىوي  ًقيلى  ًإذىا ًإٍٙتنا بًاٍلمىٍرءً  كىفىى  

 

 



 ....اىصحيح ادلسنذ ٍِ آثار عبذ اهلل بِ ٍسعٌد رضي اهلل عنو  

 

307 
 

ثػىنىا [: 26059 ]  شيبة أيب ابن قاؿ  -49   :قىاؿى  ، إبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

ٍلبنا أىكيوفى  أىفٍ  ٠تىىًشيت كىٍلبو  ًمنٍ  سىًخٍرت لىوٍ  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى    . كى

كمثل ىذه األخبار  ، ا١تبارؾ البن الزىد يف كما مسعود ابن عن أصحابو بعض عن األعمش عن الثورم  كركاه:أقٌه 

 . ٖتتمل 

  [ : 88 ]  للبغوم اٞتعديات يف كما اٞتعد بن علي  قاؿ-50

ٍعتي : قىاؿى  ميرَّةى  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  شيٍعبىةي ، أىٍخبػىرىنىا   : يػىقيوؿي  اللَّوً  عىٍبدي  كىافى : قىاؿى  ا٢ٍتىٍمدىاينَّ  مىرَّةى  ٝتًى

ا اأٍليميورً  كىشىرَّ  ، كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى ٤تيىمَّدو  ىىٍدمي  ا٢ٍتىٍدمً  كىأىٍحسىنى  ، كىعىزَّ  جىلَّ  اللَّوً  ًكتىابي  اٟتٍىًديثً  أىٍصدىؽى  ًإفَّ  ثىاتػيهى  ، ٤تيٍدى

تو  تيوعىديكفى  مىا كىًإفَّ   .ٔتيٍعًجزًينى  أىنٍػتيمٍ  كىمىا ، آلى

ا كىحىدَّثىًٍت : قىاؿى    . اٞتٍىنَّةً  ًإىلى  يػىٍهًدم فىًإنَّوي  ؛ بًالصٍِّدؽً  كىعىلىٍيكيمي  أىالى  ، آتًينا لىٍيسى  مىا اٍلبىًعيدي  ًإ٪تَّىا أىالى   مىرَّةو  غىيػٍرى  أىكٍ  ،مىرَّةن  هًبىذى

يقنا ييٍكتىبى  حىىتَّ  يىٍصديؽي  الرَّجيلي  يػىزىاؿي  كىمىا   .ًفيهىا يىٍستىًقرُّب  ًإبٍػرىةو  مىٍوًضعي  لًٍلفيجيورً  يىكيوفي  فىالى  ، قػىٍلًبوً  يف  اٍلربُّب  كىيػىٍثبيتي  ،ًصدِّ

ابنا ييٍكتىبى  حىىتَّ  يىٍكًذبي  الرَّجيلي  يػىزىاؿي  كىمىا ، النَّارً  ًإىلى  يػىٍهًدم فىًإنَّوي  ؛ كىاٍلكىًذبى  كىًإيَّاكيمٍ    .قػىٍلًبوً  يف  اٍلفيجيوري  كىيػىٍثبيتي  ، كىذَّ

. ًفيهىا يىٍستىًقرُّب  ًإبٍػرىةو  مىٍوًضعي  لًٍلبػىرِّ  يىكيوفي  فىالى  
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  [ 8524الطرباين يف الكبَت  ] ركاه عن شعبة سليماف بن حرب كعمر بن مرزكؽ *

 [ :  497 ]  الزىد يف ىناد  كقاؿ*

ثػىنىا   أىنَّوي  مىٍسعيودو  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ، نىاسه  حىدَّثىًٍت : قىاؿى  عىاًبسو  ٍبني  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدي  ثنا ، سيٍفيىافي  ثنا ، ٪تيىٍَتو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  حىدَّ

:  خيٍطبىًتوً  يف  يػىقيوؿي  كىافى 

ـي  اٟتٍىًديثً  أىٍصدىؽى  ًإفَّ  يػٍرى  ، التػٍَّقوىل كىًلمىةي  اٍلعيرىل كىأىٍكثىقى  ، اللَّوً  كىالى  . كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى ًإبٍػرىاًىيمى  ًملَّةي  اٍلًملىلً  كىخى

ا اٍلقىصىصً  كىأىٍحسىنى    . اللَّوً  ذًٍكري  اٟتٍىًديثً  كىأىٍشرىؼى  ، كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى ٤تيىمَّدو  سينَّةي  السُّبنىنً  كىأىٍحسىنى  ، اٍلقيٍرآفي  ىىذى

يػٍرى   ا اأٍليميورً  كىخى ا اأٍليميورً  كىشىرَّ  ، عىزىاًئميهى ثىاتػيهى اءً  قػىٍتلي  اٍلمىٍوتً  كىأىٍشرىؼى  ، اأٍلىٍنًبيىاءً  ىىٍدمي  ا٢ٍتىٍدمً  كىأىٍحسىنى  ، ٤تيٍدى  ، الشُّبهىدى

لىةً  كىأىٍعمىى لىة بػىٍعدى  الضَّالى  . ا٢ٍتيدىل الضَّالى

يػٍرى   يػٍرى  ، نػىفىعى  مىا اٍلعىمىلً  كىخى  . اٍلقىٍلبً  عىمىى اٍلعىمىى كىشىرَّ  ، اتُّبًبعى  مىا ا٢ٍتىٍدمً  كىخى

يػٍره  اٍلعيٍليىا كىاٍليىدى   يػٍره  كىكىفىى قىلَّ  كىمىا ، السُّبٍفلىى اٍليىدً  ًمنى  خى ثػيرى  ٦تَّا خى يػٍره  تػيٍنًجيهىا كىنػىٍفسن  ، كىأى٢ٍتىى كى  ، ٖتيًٍصيهىا الى  ًإمىارىةو  ًمنٍ  خى

امىةً  كىشىرَّ  ، اٍلمىٍوتً  حىٍضرىةً  ًعٍندى  اٍلمىٍعًذرىةً  كىشىرَّ  امىةي  النَّدى  . اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـً  نىدى
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ةى  يىٍأيت  الى  مىنٍ  النَّاسً  كىًمنى    . ميهىاًجرنا ًإالَّ  اللَّوى  يىٍذكيري  الى  مىنٍ  النَّاسً  كىًمنى  ، ديبػيرنا ًإالَّ  الصَّالى

يػٍرى  ، اٍلكىذيكبي  اللِّسىافي  ا٠ٍتىطىايىا كىأىٍعظىمى   يػٍرى  ، النػٍَّفسً  ًغٌتى  اٍلًغٌتى  كىخى  . اللَّوً  ٥تىىافىةي  اٟتًٍٍكمىةً  كىرىٍأسى  ، التػٍَّقوىل الزَّادً  كىخى

يػٍرى    . جىهىنَّمى  ٚتىٍرً  ًمنٍ  كىاٍلغيليوؿى  ، اٞتٍىاًىًليَّةً  عىمىلً  ًمنٍ  كىالنػٍَّوحى  ، اٍلكيٍفرً  ًمنى  كىالرٍَّيبى  ، اٍليىًقُتي  اٍلقيليوبً  يف  أيٍلًقيى  مىا كىخى

نػٍزى   مثًٍ  ًٚتىاعي  كىا٠ٍتىٍمرى  ، ًإٍبًليسى  مىزىاًمَتي  كىالشٍِّعرى  ، النَّارً  ًمنى  كىيٌّق  كىاٍلكى بىاًئلي  كىالنِّسىاءى  ، اٍ ً  . الشٍَّيطىافً  حى

 . اٍليىًتيمً  مىاؿً  أىكىلي  اٍلمىٍأكىلً  كىشىرَّ  ، الرِّبىا كىٍسبي  اٍلمىكىاًسبً  كىشىرَّ  ، اٞتٍينيوفً  ًمنى  شيٍعبىةه  كىالشَّبىابى  

 . أيمِّوً  بىٍطنً  يف  شىًقيى  مىنٍ  كىالشًَّقيَّ  ، ًبغىٍَتًهً  كيًعظى  مىنٍ  كىالسًَّعيدى  

 خىوىا٘تيوي  ًبوً  اٍلعىمىلً  كىأىٍملىكى  ، بً ًخرًهً  كىاأٍلىٍمرى  ، أىٍذريعو  أىٍربىعً  مىٍوًضعً  ًإىلى  يىًصَتي  كىًإ٪تَّىا ، نػىٍفسيوي  ًبوً  قىًنعىتٍ   مىا أىحىدىكيمٍ  يىٍكًفي كىًإ٪تَّىا 

 . اٍلكىًذبً  رىكىايىا الرَّكىايىا كىشىرَّ ، 

ًموً  كىأىٍكلى  ، كيٍفره  كىًقتىالىوي  ، ًفٍسقه  اٍلميٍ ًمنً  كىًسبىابى  ، قىرًيبه  آتو  ىيوى  مىا كىكيلَّ    . اللَّوً  مىعىاًصي ًمنٍ  ٟتٍى

  .دىًموً  كىحيٍرمىةً  مىالًوً  كىحيٍرمىةى  

ٍبوي  اللَّوً  عىلىى يػىتىأىؿَّ  مىنٍ    ، اللَّوي  يىٍأجيٍرهي  اٍلغىٍيظى  يىٍكًظمً  كىمىنٍ  ، عىٍنوي  اللَّوي  يػىٍعفي  يػىٍعفي  كىمىنٍ  ، لىوي  اللَّوي  يػىٍغًفرً  يػىٍغًفرٍ  كىمىنٍ  ، ييكىذِّ

ءى  يػىٍعًرؼً  كىمىنٍ  ، اللَّوي  يػيٍعًقٍبوي  الرَّزىايىا عىلىى يىٍصربٍ  كىمىنٍ   . يػيٍنًكرٍ  يػىٍعًرؼٍ  الى  كىمىنٍ  ، عىلىٍيوً  يىٍصربٍ  اٍلبىالى
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نٍػيىا يػىٍنوً  كىمىنٍ  ، ًبوً  اللَّوي  ييسىمِّعً  السُّبٍمعىةى  يػىٍبتى ً  كىمىنٍ  ، اللَّوي  كىضىعىوي  يىٍستىٍكربٍ  كىمىنٍ    . يػيٍعًجٍزهي  الدُّب

ٍبوي  اللَّوى  يػىٍعصً  كىمىنٍ  ، اللَّوى  يػىٍعصً  الشٍَّيطىافى  ييًطعً  كىمىنٍ    .يػيعىذِّ

مسعود  ابن أصحاب من أحدان  شيوخو يف أر كمل كغَته عباس ابن أدرؾ تابعي عابس  تقدـ طرؼ منها كابن:أقٌه 

كى الء الناس كثرهتم ٕتربىم إف شاء اهلل كىذه خطبة جليلة عظيمة بعض ما كرد فيها ثبت عن الن  صلى اهلل عليو 

 .كاهلل أعلم ، كبعضها ثبت عن عبد اهلل من طرؽ أخرل كلعل ىذا ٦تا يقوم شأهنا ، كسلم 

 

 [:  17102 ] ا١تصنف يف الرزاؽ عبد  قاؿ-51

  : مىٍسعيودو  اٍبني  قىاؿى  : قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، ٛتىَّادو  عىنٍ  ، الثػٍَّورًمِّ  عىنً  

دىكيمي  تىٍسقيوا الى  دىكيمٍ  فىًإفَّ   ،ا٠ٍتىٍمرى  أىٍكالى  .سىقىاىيمٍ  مىنٍ  عىلىى ًإٍٙتيهيمٍ  ًإ٪تَّىا  ،ًبوً  ٢تىيمٍ  ًعٍلمى  الى  ٦تَّا أىتىٍسقيونػىهيمٍ  اٍلًفٍطرىةً  عىلىى كيًلديكا أىٍكالى

.  عىلىٍيكيمٍ  حىرَّـى  ًفيمىا ًشفىاءىكيمٍ  ٬تىٍعىلٍ  ملىٍ  تػىعىاىلى  اللَّوى  ًإفَّ 

 . كقد تقدـ طرؼ منو ،  ىذا يف شرهبا للعالج :أقٌه
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  [ : 9716 ] الكبَت يف الطرباين  كقاؿ*

ثػىنىا    :قىاؿى  كىاًئلو ، أىيب  عىنٍ  كىعىاًصمو ، مىٍنصيورو ، عىنٍ  سيٍفيىافي ، ثنا نػيعىٍيمو ، أىبيو ثنا اٍلعىزًيًز ، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

نىا ، السُّبٍكري  لىوي  فػىنيًعتى  ًمنَّا رىجيله  اٍشتىكىى   . فىسىأىٍلنىاهي  اهللً  عىٍبدى  فىأىتػىيػٍ

  .عىلىٍيكيمٍ  حىرَّـى  ًفيمىا ًشفىاءىكيمٍ  ٬تىٍعىلٍ  ملىٍ  كىجىلَّ  عىزَّ  اهللى  ًإفَّ  :  فػىقىاؿى  

 

  [ :3435 ] قاؿ مسدد كما يف ا١تطالب العالية -52

،  حدثنا ، أىبيو حىدَّثىًٍت  شيٍعبىةى، عىنٍ  ٭تىٍِتى : عىٍنو اهلل رىًضيى  اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  ميرَّةى، ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  ًإٍسحىاؽى

ةه  جينيوده  اأٍلىٍركىاحي   ا تػىعىارىؼى  فىمىا  ،٣تيىنَّدى ا تػىنىاكىرى  كىمىا  ،ائٍػتػىلىفى  ًمنػٍهى . اٍختػىلىفى  ًمنػٍهى

 . صح مرفوعان من حديث عائشة كأيب ىريرة رضي اهلل عنهما :أقٌه 
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 [:  8915] قاؿ الطرباين يف الكبَت -53

ثػىنىا  يَّافى  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ  عىٍبدً  عىنٍ  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  شيٍعبىةي ، أىنىا مىٍرزيكؽو ، ٍبني  عىٍمريك ثنا اٍلمىاًزينُّب ، حى

  : قىاؿى  اهلًل،

ثىةن  كيٍنتيمٍ  ًإذىا  .صىاًحًبًهمىا ديكفى  اثٍػنىافً  يػىتػىنىاجىى كىالى   ،أىحىدىكيمٍ  عىلىٍيكيمٍ  فىأىمِّريكا سىفىرو  يف  ثىالى

 

 [: 11895 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-54

ثػىنىا  ٍعتي  : قىاؿى  ، اٍلبػىرَّادي  اهللً  عىٍبدً  أىيب  سىاملًً  عىنٍ  ، السَّاًئبً  ٍبنً  عىطىاءً  عىنٍ  ، فيضىٍيلو  اٍبني  حدَّ   : يػىقيوؿي  مىٍسعيودو  اٍبنى  ٝتًى

 .ميٍسًلمو  رىجيلو  قػىرٍب  عىلىى أىطىأى  أىفٍ  ًمنٍ  إِلىَّ  أىحىبُّب  ٚتىٍرىةو  عىلىى أىطىأى  ألىفٍ  

  [: 8966 ] الكبَت يف الطرباين كقاؿ *

ثػىنىا  ، أىبيو ثنا اٍلعىزًيًز، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ ـً  عىٍبدي  ثنا نػيعىٍيمو ، ٍبني  السَّالى  :اٍلبػىرَّادً  اهللً  عىٍبدً  أىيب  عىنٍ  السَّاًئًب، ٍبنً  عىطىاءً  عىنٍ  حىٍربو

ىفٍ :   فػىقىاؿى   ،اهللً  عىٍبدً  مىعى  كيٍنتي : قىاؿى    .ميٍسًلمو  قػىرٍبً  عىلىى أىطىأى  أىفٍ  ًمنٍ  ًإِلىَّ  أىحىبُّب  ٚتىٍرىةو  عىلىى أىطىأى  ألى
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  [: 9605 ] الكبَت يف الطرباين كقاؿ *

ثػىنىا  ةي، ثنا عىٍمروك، ٍبني  ميعىاًكيىةي  ثنا اأٍلىٍزًدمُّب، النٍَّضرً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ ، السَّاًئبً  ٍبني  عىطىاءي  ثنا زىاًئدى  :اٍلبػىرَّادً  سىاملًو  عىنٍ  الثػَّقىًفيُّب

ٍعتي : قىاؿى   ىفٍ  : يػىقيوؿي  مىٍسعيودو، ٍبنى  اهللً  عىٍبدى  ٝتًى . ميٍسًلمو  رىجيلو  قػىرٍبً  عىلىى أىطىأى  أىفٍ  ًمنٍ  ًإِلىَّ  أىحىبُّب  ٚتىٍرىةو  عىلىى أىطىأى  ألى

 . ا١تعٌت صح مرفوعان من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو :أقٌه 

 

  [ : 17441 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-55

ثػىنىا    :قىاؿى  شىًقيقو  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ

  ؟ تػىٍفرىكىًٍت  أىفٍ  أىخىاؼي  كىًإينِّ  شىابَّةن  جىارًيىةن  تػىزىكٍَّجتي  إينِّ  : فػىقىاؿى  ، جىرًيرو  أىبيو لىوي  يػيقىاؿي  اهللً  عىٍبدً  إىلى  رىجيله  جىاءى  

 . لىكيمٍ  اللَّوي  أىحىلَّ  مىا إلىٍيكيمٍ  ييكىرِّهى  أىفٍ  ييرًيدي  ، الشٍَّيطىافً  ًمنى  كىاٍلفىٍرؾى  اهللً  ًمنى  اً ٍلفى  إفَّ  : اهللً  عىٍبدي  فػىقىاؿى  ، قىاؿى 

ا أىتػىٍتك فىًإذىا   . رىٍكعىتػىٍُتً  خلفك فػىٍلتيصىلِّ  فىميٍرىى
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 [:  10460 ]  ا١تصنف يف الرزاؽ عبد كقاؿ *

 :قىاؿى  كىاًئلو  أىيب  عىنٍ  اأٍلىٍعمىًش ، عىنً  الثػٍَّورًمِّ ، عىنً 

يلىةى  ًمنٍ  رىجيله  جىاءى     ؟ تػىٍفرًكىًٍت  أىفٍ  خىًشيتي  قىدٍ  كىًإينِّ   ،ًبٍكرنا جىارًيىةن  تػىزىكٍَّجتي  قىدٍ  ًإينِّ :  فػىقىاؿى   ،اللَّوً  عىٍبدً  ًإىلى  ّتًى

ٍلفى  ًإفَّ :   اللَّوً  عىٍبدي  فػىقىاؿى    .لىوي  اللَّوي  أىحىلَّ  مىا إًلىٍيوً  لًييكىرِّهى   ،الشٍَّيطىافً  ًمنى  اٍلفىٍرؾى  كىًإفَّ   ،اللَّوً  ًمنى  اٍ ً

 . رىٍكعىتػىٍُتً  خىٍلفىكى  فػىٍلتيصىلِّ  فىميٍرىىا عىلىٍيكى  أيٍدًخلىتٍ  فىًإذىا 

ٍرتيوي : اأٍلىٍعمىشي  قىاؿى   بٍػرىاًىيمى  فىذىكى : اللًَّو  عىٍبدي  قىاؿى  : فػىقىاؿى  ، ً ً

 . ًمٍتِّ  كىاٍرزيقػٍهيمٍ  ، ًمنػٍهيمٍ  اٍرزيٍقًٍت  اللَّهيمَّ  ، يفَّ  ٢تىيمٍ  كىبىارًؾٍ  ، أىٍىًلي يف  ِل  بىارًؾٍ  ،اللَّهيمَّ  : كىقيلً  

نػىنىا اٍٚتىعٍ  اللَّهيمَّ   نػىنىا كىفػىرِّؽٍ  ،خىٍَتو  ًإىلى  ٚتىىٍعتى  مىا بػىيػٍ  . خىٍَتو  ًإىلى  فػىرٍَّقتى  ًإذىا بػىيػٍ
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 [: 3365] قاؿ البيهقي يف الشعب -56

نا  نا اٟتٍىاًفظي ، اهللً  عىٍبدً  أىبيو أىخربى افى ، ٍبنً  جىٍعفىرً  ٍبني  أىٍٛتىدي  بىٍكرو  أىبيو أىخربى ثػىنىا ٛتىٍدى ٍنبىلو ، ٍبنً  أىٍٛتىدى  ٍبني  اهللً  عىٍبدي  حىدَّ  حىدَّثىًٍت  حى

ثػىنىا ييونيسى ، ٍبني  سيرىٍيجي  : مىٍسعيودو  اٍبني  قىاؿى : قىاؿى   ، يىرميى  ٍبنً  ىيبػىيػٍرىةى  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  شيٍعبىةى ، عىنٍ  عيلىيَّةى ، اٍبني  حىدَّ

.  اٞتٍيميعىةي  األىيَّاـً  كىسىيِّدي  ،رىمىضىافى  شىٍهري  الشُّبهيورً  سىيِّدي  

  [ .148 ] ركاه يف الغيالنيات عن عبد اهلل بو *

ثػىنىا [:  9000] كقاؿ الطرباين يف الكبَت *  أىيب  عىنٍ  اٍلمىٍسعيوًدمُّب ، ثنا نػيعىٍيمو ، أىبيو ثنا اٍلعىزًيًز ، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّب  حىدَّ

ةى ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ،   .اٞتٍيميعىةً  يػىٍوـي  اأٍلىيَّاـً  كىسىيِّدي   ،رىمىضىافي  الشُّبهيورً  سىيِّدي  : اهللً  عىٍبدي  قىاؿى   :قىاؿى  عيبػىٍيدى

 [:  9165] قاؿ عبد الرزاؽ يف مصنفو -57

: قىاؿى  يىزًيدى ، بن الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  الثػٍَّورًمِّ، عىنً  

ًيًنوً  عىنٍ  كىمىا  ،يػىٍبصيقى  أىفٍ  فىأىرىادى   ،مىٍسعيودو  بن اللَّوً  عىٍبدً  مىعى  كينَّا  ًيًنوً  عىنٍ   ،يػىٍبصيقى  أىفٍ  فىارًغه فىكىرًهى  ٯتى  .ٯتى

.  صىالةو  يف  كىلىٍيسى  
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 اٍبنً  عىنً  اأٍلىٍحوىًص ، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ، أىيب  عىنٍ  الثػٍَّورًمِّ ، عىنً  [:  10929]:  قاؿ عبد الرزاؽ يف مصنفو -58

ا اللَّوي  أىمىرى  كىمىا لًلسُّبنَّةً  ييطىلِّقى  أىفٍ  أىرىادى  مىنٍ  : قىاؿى  مىٍسعيودو   .ًٚتىاعو  غىٍَتً  ًمنٍ  طىاًىرنا فػىٍلييطىلٍِّقهى

 . ركاه ابن ا١تنذر يف األكسط من طريق ابن ا١تبارؾ عن سفياف *

ثػىنىا[:  28507 ] ا١تصنف يف شيبة أيب ابن  قاؿ-59   :عىٍلقىمىةى  عىنٍ  ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، األىٍعمىشً  عىنً  ، حىٍفصه  حىدَّ

ٍيوً  زًيىاده  قىطىعى  كىقىدٍ  ، ميكىٍعربىو  اٍبنً  عىلىى مىرَّ  أىنَّوي   ٍعتي  : فػىقىاؿى  ، كىرًٍجلىٍيوً  يىدى لىةن  النَّاسً  أىعىفَّ  ًإفَّ  : يػىقيوؿي  اهللً  عىٍبدى  ٝتًى  أىٍىلي  ًقتػٍ

 .اً ٯتىافً 

ثػىنىا[: 28511 ] شيبة أيب ابن  كقاؿ* ثػىنىا : قىاؿى  ، كىًكيعه  حىدَّ ٍيلو  ٍبنً  سىلىمىةى  عىن ، اٍلمىٍسعيوًدمُّب  حدَّ  ، ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ، كيهى

لىةن  النَّاسً  أىعىفَّ   : قىاؿى  ، اهللً  عىٍبدً  عىنٍ  ، عىٍلقىمىةى  عىنٍ   .اً ٯتىافً  أىٍىلي  ًقتػٍ

اخلامتت  

ىذا آخر اٞتمع سائلُت ا١توىل عز كجل أف ٬تعلو خالصان لوجهو كأف ينفعنا بو يـو ال ينفع ماؿ كال بنوف إال من أتى 

 اهلل بقلب سليم 


