
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حامد محمد بن شهاب الدين د.علوي

 

 

 

 

 

 

ف وعلىمه بجامعت حضشمىث  ألاظتار اإلاشاسك في علم الحذًث الشٍش

 

 

 أحاديث تخضيب الشعر ةالسواد 
 والحكم عليها 

 

181 



 
 

 
 
 

182  
  نهعهىو اإلَساَيت واالجتًاعيت

 ISSN : 2410-1818 د.علوي حامد محمد بن شهاب الدين|      أحاديث تخضيب الشعر ةالسواد والحكم عليها 

 و2015  يىنيى ( 11( انًجهذ )7انعذد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AUST) 



 
 

 
 
 

183  
  نهعهىو اإلَساَيت واالجتًاعيت

 ISSN : 2410-1818 د.علوي حامد محمد بن شهاب الدين|      أحاديث تخضيب الشعر ةالسواد والحكم عليها 

 و2015  يىنيى ( 11( انًجهذ )7انعذد )

 أحاديث تخضيب الشعر ةالسواد والحكم عليها 
 

 :ًهخص ان

باغِ اهلل، ٚاذتُس هلل، ٚايكال٠ 

ََ ٔ ٚايػالّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل، ٚع٢ً آي٘ ٚ

ُػأي١ ايتدهٝب يؿٝب ؾعط ٚبعس .. فٚاالٙ; 

ايطأؽ ٚايًش١ٝ بايػٛاز َػأي١ ١َُٗ; ذتاد١ 

ايٓاؽ إيٝٗا; ٚيصيو نتبت ٖصا ايبشح 

ٚأمسٝت٘ )أسازٜح ختهٝب ايؿعط بايػٛاز 

ٚاذتهِ عًٝٗا( ٚميهٔ تًدٝك٘ يف 

 ايٓكاط اآلت١ٝ:

  ;أقٌ ايػ١ُّٓ ايجابت١ ختهٝب ايؿٝب

َُـدايف١ يًٝٗٛز ايصٜٔ ال ُٜـدهِّبٕٛ 

 ايؿٝب.

  ضغٛيٓا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مل

ُٜـدهب ؾٝب٘; يكًت٘ ٚعسّ سادت٘ 

 يًتدهٝب.

  ٔاألسازٜح ايٛاضز٠ يف ايٓٗٞ ع

ِْ فٝٗا. َُتهً  ايتدهٝب بايػٛاز 

  تطى ايتدهٝب يًؿٝب َٔ نباض

ايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ ستٍُٛ ع٢ً 

أْ٘ ايال٥ل بؿٝبِٗ; مبع٢ٓ عسّ سادتِٗ 

 إيٝ٘; يعسّ اغتبؿاع ؾٝبِٗ نُا مل

ُٜـدهِّب ضغٛيٓا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 ٚغًِ; يعسّ اذتاد١.

   ضاٟٚ  –ايتابعٞ عبس املًو بٔ دطٜر

بؿ٤ٞ ٚادتٓبٛا  ٖصا )غِّطٚاسسٜح 

نإ ُٜدهِّب بايػَّٛاز; مما  - ايػٛاز(

ٜؤنس ايفِٗ ايكشٝض يًشسٜح، ٚعسّ 

نطا١ٖ ايتدهٝب بايػٛاز. ٚنصيو 

أبٛ ايعبري ايصٟ ٜطٟٚ اذتسٜح عٔ دابط 

( دٓبٛٙ ايػٛازٓهط ضٚاٜت٘ يًفع١ )ٜ

 نُا ٜٓكٌ شيو اإلَاّ أمحس ابٔ سٓبٌ.

  فعٌ بعض ايكشاب١ ٚايتابعني ٚأ١ُ٥

ايػًف يتدهٝب ؾعطِٖ بايػٛاز 

ٜؤنس عًُِٗ بايػ١ٓ، ٚفُِٗٗ يعسّ 

نطاٖت٘ ْاٖٝو عٔ سطَت٘، ٚنف٢ 

 بِٗ أغ٠ٛ.

  ٖٔٓاى مج١ً َٔ األسازٜح يف ايٓٗٞ ع

١، ايتدهٝب بايػٛاز َععُٗا نعٝف

ٚق٢ً ٚقس أدبٓا عٓٗا يف ٖصا ايبشح، 

اهلل ع٢ً ْبٝٓا ستُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ 

 أمجعني، ٚاذتُس هلل ضب ايعاملني .
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 : انًقذيت

ََٔ بعج٘ اذتُس هلل ضب ايعاملني، ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً غٝس املطغًني ٚخامت ايٓبٝني  ;

اهلل ضمح١ ٚقس٠ٚ يًُؤَٓني، ْبٝٓا ستُس ٚع٢ً آي٘ ايطٝبني ايطاٖطٜٔ، ٚاضض ايًِٗ عٔ 

 قشابت٘ أمجعني، ٚايتابعني هلِ بإسػإ إىل ّٜٛ ايسٜٔ.

 ٚبعس ...

َّ فٝٗا عًُـا٤ُ  فُػأي١ خهاب ايؿٝب َٔ ؾعط ايطأؽ ٚايًش١ٝ قس تـذاشب ايهال

ِٕ أدـُع األسازٜح ايٛاضز٠ يف ٖصٙ ايػًف ايكاحل ضنٞ اهلل تعاىل عِٓٗ، فأس ببت أ

املػأي١; ذتاد١ ايٓاؽ إيٝٗا ايّٝٛ برتتٝب ٜػٌٗ ع٢ً طايب ايعًِ فِٗ أقٌ املػأي١ 

 ٚسهُٗا، ٚقس دا٤ ٖصا ايبشح ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 : األسازٜح ايٛاضز٠ يف ُغ١َّٓ أقٌ ايتدهٝب يًؿعط.أٚاّل

ّٝـا: زافع ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ٚغًِ يألَط بتدهٝب ايؿعط. ثاْ

 ثايّجـا: ٌٖ خهَّب ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾعط ضأغ٘ ٚذتٝت٘ ؟

 ضابّعا: األسازٜح ايهعٝف١ يف ْكط٠ ايتدهٝب بايػٛاز.

 خاَّػا: األسازٜح اييت تـُٓع ايتدهٝب بايػٛاز َٚٛقف ايعًُـا٤ َٓٗا.

 يػًف ممٔ رنهِّبٕٛ بايػٛاز.غازّغا: شنط مجاع١ َٔ ايكشاب١ ٚايتابعني ٚعًُـا٤ ا

ِٕ أٚفل يًكٛاب فأقٍٛ َتٛناّل عًٝ٘  ٚاهلل أغأٍ أ

 ىاردة في ُسُيت أصم انتخضيب نهشعراألحاديث ان : أواًل

َّ ٖطٜط٠ أبٞ َٔ سسٜح (1)ض٣ٚ ايؿٝدإ (1 ٚآي٘  عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ضنٞ اهلل عٓ٘ أ

َّ قاٍ: ٚغًِ  فدايفِٖٛ(. ٜكبػٕٛ ال ٚايٓكاض٣ ايٝٗٛز )إ

َٔ سسٜح دابط بٔ عبس اهلل األْكاضٟ ضنٞ اهلل عُٓٗـا  (2)ض٣ٚ َػًِ يف قشٝش٘ (2

َٞ قاٍ:  ضغٍٛ فكاٍ ،بٝاّنا (3)نايجػا١َ ٚذتٝت٘ ٚضأغ٘ َه١ فتض ّٜٛ قشاف١ بأبٞ ُأِتـ

                                                             
  (

1
[ 3731[ وظنن اليعائي بشقم ]3715والحذًث في العنن أًًضا؛ اهظش ظنن أبي داود بشقم ] [7115[ وصحيح معلم بشقم ]5723بشقم ]( صحيح البخاسي 

 [.5271وظنن ابً ماجه بشقم ]

  (
7

  .[7117( صحيح معلم بشقم ]

  (
5

 (.11/533) : هباث شذًذ البياض صهشه وثمشه. فتح الباسي -بضم اإلاثلثت وجخفيف اإلاعجمت  -( الثغامت 
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بؿ٤ٞ(، ٖٚصا ايًفغ أخطد٘ أقشاب ايػٓٔ  ٖصا )غِّطٚا :ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل

 .(4)إال ايرتَصٟ

َّ (7)ٚايٓػا٥ٞ (6)ٚايرتَصٟ (5)ض٣ٚ أسـُس (3 قاٍ:  ٚآي٘ غًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ أ

 قاٍ ايرتَصٟ: سػٔ قشٝض.بايٝٗٛز(  تؿبٗٛا ٚال ;ايؿٝب )غريٚا

ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ:  عبس بٔ عتب١ سسٜح َٔ (8)ايهبري املعذِ يف ايطرباْٞ ٚأخطز (4

يألعادِ.  َُـدايف١ ;ايؿعط بتػٝري ٜأَط ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ نإ

 .(9)ٚاذتسٜح سػٓ٘ ايػٝٛطٞ

 نألير بتخضيب انشعر دافع انرسىل صهى اهلل عهيه وآنه وسهى : ثاَيًا

َّ زافع أَط ايطغٍٛ ق٢ً يًُػًُني بتدهٝب ايؿٝب َٔ  ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل إ

ْٔ يف ْل اذتسٜح ايصٟ أخطد٘ ايؿٝدإ َّـ َُب ضنٞ اهلل  ٖطٜط٠ أبٞ َٔ سسٜح (10)ايؿعط 

َّ َّ قاٍ: ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٓ٘ أ  ٜكبػٕٛ ال ٚايٓكاض٣ ايٝٗٛز )إ

فدايفِٖٛ( فتػٝري ايؿٝب غاٜت٘ َـدايف١ أٌٖ ايهتاب; قاٍ اذتافغ ابٔ سذط 

َّايعػكالْٞ: )  ;ايكبؼ َؿطٚع١ٝ ٜكتهٞ ;فدايفِٖٛ  ٜكبػٕٛ ال ٚايٓكاض٣ ايٝٗٛز إ

 ;(11) ايؿٝب إظاي١ عٔ ايٓٗٞ َٔ ٚضز َا ٜعاضن٘ ٚال ٚايطأؽ ايًش١ٝ ؾٝب قبؼ ب٘ ٚاملطاز

َّ َّ ثِ ،اإلظاي١ ٜكتهٞ ال ايكبؼ أل  دابط سسٜح َٔ َػًِ أخطد٘ ملا َُكٝس فٝ٘ املأشٕٚ إ

 .(12) غريٚٙ...( :قاٍ ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً أْ٘

َُـدايف١ أٌٖ ايهتاب َا أخطد٘ اإلَاّ أمحس ابٔ سٓبٌ يف َػٓسٙ  َٔ (13)ٚقس أنس 

 )غريٚا: ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ :ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ ٖطٜط٠ سسٜح أبٞ

                                                             
  (

3
[ جحت عىىان ]باب الىهي عً الخضاب بالعىاد[ وظنن ابً 3122[ جحت عىىان ]باب في الخضاب[ وظنن اليعائي بشقم ]3713( اهظش ظنن أبي داود بشقم ]

 .[ جحت عىىان ]باب الخضاب بالعىاد[5273ماجه بشقم ]

  (
3

  ام هنع هللا يضر.مً حذًث الضبير بً العى  [1313( معىذ أحـمذ ابً حىبل بشقم ]

  (
2

شة هنع هللا يضر. [1237( جامع الترمزي بشقم ]   مً حذًث أبي هٍش

  (
2

  مً حذًث عبذ هللا بً عمش سض ي هللا عنهمـا. [3127( ظنن اليعائي بشقم ]

  (
8

 [.512( اإلاعجم الكبير بشقم ]

  (
9

 [.387( الجامع الصغير بشقم ]

  (
11

ٍـجه. [7115معلم بشقم ][ وصحيح 5723( صحيح البخاسي بشقم ]  وقذ جقذم جـخش

  (
11

بً عمشو بً  [ مً حذًث عبذ هللا5271[ وابً ماجه بشقم ]3128[ واليعائي بشقم ]7871[ والترمزي بشقم ]3717( ٌشير إلى ما أخشجه أبي داود بشقم ]

 حذًث حعىه الترمزي.)ههى سظىل هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عً هتف الشيب( وال العاص سض ي هللا عنهمـا قال:

  (
17

  .(2/399( فتح الباسي )

  (
15

 .[11322( معىذ ؤلامام أحـمذ ابً حىبل بشقم ]
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بايٓكاض٣( َٚٔ أدٌ شيو دا٤ األَط َٔ ايطغٍٛ  ٚال بايٝٗٛز تؿبٗٛا ٚال ;ايؿٝب  ٖصا

ُ٘ املػًِ; فكس دا٤ يف ايػٓٔ  ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً بتػٝري ايؿٝب بأٟ األيٛإ أسبَّ

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ :ايػفاضٟ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ شض َٔ سسٜح أبٞ (14)األضبع١

َّ :ٚآي٘ ٚغًِ ٚايهتِ( قاٍ ايرتَصٟ: سػٔ  اذتٓا٤ ;ايؿٝب ٖصا َا غَّطمت ب٘ أسػٔ )إ

 قشٝض.

ِٔ َُ ١َّٝ تػٝري ايؿٝب اذتافغ ابٔ سذط ايعػكالْٞ فكاٍ: )ف  يف نإ ٚقس أنس ع٢ً ُغٓ

ِٔ ،ألسٍس ايػطٚض ب٘ ذنكٌ ال ألْ٘ ;ارتهاب ي٘ اغتشب قشاف١ أبٞ ساٍ َجٌ ََ  نإ ٚ

 يف األَط اَتجاٍ فٝ٘ ألْ٘ ;أٚىل َطًّكا ارتهاب ٚيهٔ ،سك٘ يف ُٜػتشب فال خبالف٘

 .(15)ايهتاب( أٌٖ َـدايف١

 ؟وآنه وسهى شعر رأسه ونحيته  هم خضب انرسىل صهى اهلل عهيه :اثانًث

َّ ايػؤاٍ عٔ َػأي١ ثبٛت تـدهٝب ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘  ٚآي٘ ٚغًِ يؿعط ضأغ٘ إ

ٚذتٝت٘ يٝؼ غؤاّيا دسّٜسا ُٜططح يف ظَٓٓا، بٌ غأي٘ اإلَاّ ايعازٍ عُط بٔ عبس ايععٜع 

يكاسب ٚخازّ ضغٛيٓا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، فًكس ض٣ٚ  -ضمح٘ اهلل  -

َّ ايكشابٞ (16)اذتانِ يف َػتسضن٘ املس١ٜٓ ٚعُط ضنٞ اهلل عٓ٘ قسّ أْؼ بٔ َايو  أ

ٍٍبٔ عبس ايععٜ ب ضغٍٛ اهلل ٌٖ خهَّ ًُِ٘عًٝٗا، فبعح إيٝ٘ عُط، ٚقاٍ يًطغٍٛ: َغ ع ٚا

َِّطـفإْٞ ضأٜت ؾع ؟ غًِآي٘ ٚق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ضنٞ اهلل ٕ، فكاٍ أْؼ ِّٛس ُيـؾعطٙ ق ِٔا 

َّ) عٓ٘: َُ إ َا أقبٌ  زُتَس، ٚيٛ َعاِزَٛبايػَّ َعتِّـضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  نإ قس 

َّ َِ٘ؾ َِِٔ عً ا ٖصا ـٝب١، ٚإمنع٢ً إسس٣ عؿط٠ َؾ َُّٖٔيف ضأغ٘ ٚذتٝت٘ َا نٓت أظُٜس ٝب

َِِّٛايصٟ ُي غًِ، آي٘ ٚط ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚـب ب٘ ؾعَّٝـَطايطٝب ايصٟ نإ ُٜ ِٕٔ 

 .(ط يْٖٛ٘ٛ ايصٟ غَّ

َّ ضغٛيٓا  ٍٕ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚال بس إٔ ْعطف بأ ِّ يٛ  مل ُٜـدهِّب ؾـعطٙ بأ

ٚذتٝت٘ مل  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِنإ; يعسّ سادت٘ يصيو أقًّا; فإٕ ضأؽ ضغٛيٓا 

                                                             
  (

13
 [.5277[ وظنن ابً ماجه بشقم ]3128[ وظنن اليعائي بشقم ]1235وجامع الترمزي بشقم ] [3713( ظنن أبي داود بشقم ]

  (
13

 .(11/533( فتح الباسي )

  (
12

 [.3711بشقم ] اإلاعتذسك على الصحيحين( 



 
 

 
 
 

187  
  نهعهىو اإلَساَيت واالجتًاعيت

 ISSN : 2410-1818 د.علوي حامد محمد بن شهاب الدين|      أحاديث تخضيب الشعر ةالسواد والحكم عليها 

 و2015  يىنيى ( 11( انًجهذ )7انعذد )

ُـا ْط٣ ساٍ بعض ؾباب ٚؾابات املػًُني ايّٝٛ، ٚإيٝو ايٓكٛم اييت  تؿتعٌ ؾّٝبا ن

 تجبت شيو:

َّ (17)أخطز ايبداضٟ يف قشٝش٘   خهَّب ضنٞ اهلل عٓ٘ ٌٖ أّْػا غأيت: قاٍ قتاز٠ أ

ِ٘. يف ؾ٤ْٞ نإ إمنـا ;ال :قاٍ ؟ ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً  ايٓيب  ِقسَغٝ

َّ (18)أخطز َػًِ يف قشٝش٘ (1 ضنٞ اهلل  َايو بٔ أْؼ غأيت: قاٍ غرئٜ ابٔ أ

 ٜبًؼ مل :؟ فكاٍ خهَّب ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ نإ عٓ٘ ٌٖ

 ؾعطات. يـشٝت٘ يف نإ ;ارتهاب

َّ (19)أخطز َػًِ يف قشٝش٘ (2 ضنٞ  َايو بٔ أْؼ غأيت :قاٍ غرئٜ بٔ ستُس أ

ٍُ اهلل عٓ٘ أخهََّب  ايؿِٝب َٔ ََٜط مل إْ٘: قاٍ ؟ ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٛ

 قًًّٝا. إال

 ضنٞ اهلل عٓ٘ عٔ َايو بٔ أْؼ غ٦ٌ :قاٍ عٔ ثابت (20)أخطز َػًِ يف قشٝش٘ (3

ِٕ ؾ٦ت يٛ :فكاٍ ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب خهاب َّ مشطاٍت أعس أ  يف ُن

 ٜـدتِهب. مل :ٚقاٍ ،فعًُت ضأغ٘

ِٕ ٜهطٙ :ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ َايو بٔ أْؼ عٔ (21)أخطز َػًِ يف قشٝش٘ (4  ٜٓتف أ

 اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ُٜـدتِهب ٚمل: قاٍ ،ٚذتٝت٘ ضأغ٘ َٔ ايبٝها٤ ايؿعط٠ ايطدٌ

 ُْبْص. ايطأؽ ٚيف ايكسغني ٚيف عٓفكت٘ يف ايبٝاُض نإ إمنـا ٚآي٘ ٚغًِ; عًٝ٘

     ٍ ُـا فُٗ٘ اذتافغ ابٔـ سذـط ايعػـكالْٞ سٝـح قـا ٔ  :ٚإيٝو خالق١ املٛنٛع ن  أْـؼ  )عـ

٘  اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ُٜـدهِّب   مل :ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ ِ   عًٝـ ٕ  ٚإمنــا ; ٚآي٘ـ ٚغًـ  ايبٝـاض  نـا

ِٔ ُٚعِطَف - َتفطم :أٟ - ْبْص ايطأؽ ٚيف ايكسغني ٚيف عٓفكت٘ يف َّ شيو َـذُٛع َِ ٟ  أ  ايـص

ِٔ ؾاب َّـا أنجط عٓفكت٘ َِ ِٔ ؾاب َـ ٘  أْـؼ  َٚـطاز  ،غريٖـا  َِ ٔ  مل أْـ ــشتاز  َـا  ؾـعطٙ  يف ٜهـ ٜ 

 .(22)ارتهاب( إىل

                                                             
  (

12
 [.5532صحيح البخاسي بشقم ]( 

  (
18

 [.7531صحيح معلم بشقم ]( 

  (
19

 [.7531صحيح معلم بشقم ]( 

  (
71

 [.7531صحيح معلم بشقم ]( 

  (
71

 [.7531صحيح معلم بشقم ]( 

  (
77
 (.2/327فتح الباسي ) (
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: يكس اختًف غًفٓا ايكاحل يف ختهٝب ايؿٝب; فبعهِٗ خهَّب ؾٝب٘ تٓبٝ٘ َِٗ

ٜـُدهِّب ؾٝب٘; ٚشيو تبّعا يهجطت٘ ٚقًت٘; قاٍ اذتافغ ابٔ سذط  ٚبعهِٗ مل 

 نُـا ٚغريُٖا ٚعُط بهط أبٛ فدهَّب ;ٚتطن٘ ارتهب يف اختًف ايعػكالْٞ: )ٚقس

 ٚمجع ،ٚدـُـاع١ ٚأْؼ األنٛع بٔ ٚغ١ًُ نعب بٔ ٚأبٞ عًٞ ارتهاب ٚتطى ،تكسَّّ

َّ ايطربٟ ِٔ بأ ِٔ ;ب٘ ايال٥ل نإ َِٓٗ قبؼ ََ َُ ِٔ ،َؾٝب٘ ُٜػتؿٓع ن ََ  نإ تطَى ٚ

 .(23) َؾٝب٘( ُٜػتؿٓع ال نُٔ ;ب٘ ايال٥ل

 َصرة انتخضيب بانسىاد األحاديث انضعيفت في : ًارابع

ٖٓاى ُدـ١ًُ َٔ األسازٜح ايهعٝف١ اييت ُٜػتسٍ بٗا يف ْكط٠ ايتدهٝب بايػٛاز; مما 

 ال دنٛظ االستذاز بٗا; فُٔ تًو األسازٜح:

 ضنـٞ عا٥ـؿ١ َٔ سسٜح  (26)ٚابٔ ؾاٖني  (25)ٚايسًُٜٞ (24)ض٣ٚ ايبٝٗكٞ :اذتسٜح األٍٚ

ا اهلل  ٚقس اَطأ٠ أسسنِ خطب )إشا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: اهلل ضغٍٛ قاٍ :قايت عٓٗـ

 َٜػطَّٖا(.  ٚال فًٝدربٖا ، بايػٛاز خهَّب

قاٍ ابٔ ( ٚعٝػ٢ بٔ َُٕٝٛ نعٝفنعف٘ ايبٝٗكٞ بكٛي٘: ) اذتهِ ع٢ً اذتسٜح:

. ٚقـٍا  (27) (عٝػ٢ بٔ َُٕٝٛ نعٝف دسا ال ًٜتفت إىل َا ض٣ٟٚ يف ايعًٌ املتٓا١ٖٝ: )ادتٛظ

   (28) َُٕٝٛ(. بٔ عٝػ٢ يهعف ;)نعٝف املباضنفٛضٟ:

 َٔ سسٜح قٗٝب ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: قاٍ (30)ٚايبعاض (29)ض٣ٚ ابٔ َاد٘ :اذتسٜح ايجاْٞ

َّق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: ) اهلل ضغٍٛ أضغب  أسػٔ َا اختهبتِ ب٘ ٖصا ايػٛاز; إ

 (.ٚأٖٝب يهِ يف قسٚض أعسا٥هِ يٓػا٥هِ،

ق٢ً  اهلل ضغٍٛ عٔ ٜط٣ٚ ْعًُ٘ ال اذتسٜح )ٖٚصا قاٍ ايبعاض: اذتهِ ع٢ً اذتسٜح:

ِٔ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إال يف غٓسٙ ٚقاٍ ايؿٝذ عبس اذتٞ ايًهٟٓٛ: ) (31)ايٛد٘( ٖصا َِ

                                                             
  (

75
 (.11/533فتح الباسي ) (

  (
73

 .ل: عيس ى بً ميمىن ضعيف[ وقا13322( ظنن البيهقي الكبري بشقم ]

  (
73

 .[1125( الفشدوط بمأثىس الخطاب بشقم ]

  (
72

 .[212( هاسخ الحذًث وميعىخه البً شاهين بشقم ]

  (
72

 .(1153( العلل اإلاتىاهيت )

  (
78

 .(3/532( جحفت ألاحىري )

  (
79

 . [5273( ظنن ابً ماجه بشقم ]

  (
51

 [.7192معىذ البزاس بشقم ]( 
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    (32) (ٚأخص َٓ٘ بعض ايفكٗا٤ دٛاظٙ يف ادتٗاز عاضض ايطٚاٜات ايكشٝش١،ـنعفا٤ فال ُٜ

  . (33) (ضاٜٚإ نعٝفإنعٝف ايػٓس فٝ٘ ٚقاٍ ايؿٝذ األيباْٞ: )

 خضيب بانسىاد وحكى انعهًاء عهيهاانت األحاديث انتي تًُع :خايًسا

َّ َػأي١ ايتدهٝب بايػٛاز شتتًف فٝٗا بني فكٗا٤ األ١َ اإلغال١َٝ; بٓا٤ ع٢ً ثبٛت  إ

 أزي١ املػأي١ عٓس ايفكٗا٤، ٚغٝهٕٛ ايهالّ عًٝٗا ع٢ً دعأٜٔ:

 الكالم على زيادة )واجتهبىا السىاد( يف احلديث :أوال

يهٞ ْفِٗ ظٜاز٠ مج١ً )ٚادتٓبٛا ايػٛاز( يف اذتسٜح ال بس َٔ ٚقف١ داز٠ َعٗا، 

ٜٚتذ٢َّ شيو َٔ خالٍ َعطف١ َهإ ٚضٚزٖا، ٚزضاغ١ ضٚاتٗا َٚٛقفِٗ َٔ ايتدهٝب 

 بايػٛاز فٓكٍٛ:

ح دابط بٔ عبس اهلل األْكاضٟ ٚضزت ظٜاز٠: )ٚادتٓبٛا ايػٛاز( يف سسٜ َهإ ٚضٚزٖا:

، يهٔ اإلَاّ َػًِ قس قسَّض ايباب (34)ضنٞ اهلل عُٓٗا املطٟٚ يف قشٝض َػًِ

حبسٜح َٔ ضٚا١ٜ دابط بٔ عبس اهلل ضنٞ اهلل عُٓٗـا َٔ غري تًو ايعٜاز٠ بطقِ 

ص، مما ٜؤنس أْ٘ ال ٜط٣ قٛتٗا ٚثبٛتٗا ٚإال قسَّض بٗا ايباب; يكٛي٘ يف َكس١َ 78/2102ط

 َٔ ايعٝٛب َٔ أغًِ ٖٞ اييت األخباض ْكسَّّ إٔ ْتٛخ٢ فإْا ;األٍٚ ايكػِ )فأَا ٘:قشٝش

 ٜٛدس مل ،ْكًٛا ملا ٚإتكإ اذتسٜح يف اغتكا١َ أٌٖ ْاقًٖٛا ٜهٕٛ إٔ َٔ ٚأْك٢ غريٖا

 احملسثني َٔ نجري ع٢ً فٝ٘ عجط قس نُا فاسـ ختًٝط ٚال ؾسٜس اختالف ضٚاٜتِٗ يف

 أخباّضا أتبعٓاٖا ايٓاؽ َٔ ايكٓف ٖصا أخباض تككَّٓا حنٔ فإشا ،سسٜجِٗ يف شيو ٚبإ

 قبًِٗ ...( املكسّ نايكٓف ٚاإلتكإ باذتفغ باملٛقٛف يٝؼ َٔ بعض أغاْٝسٖا يف ٜكع

(35). 

                                                                                                                                               
  (

51
  [.7192بشقم ]معىذ البزاس ( 

  (
57

ذ ) [.7192معىذ البزاس بشقم ](  َمجَّ
ُ
 .(5/351التعليق اإلا

  (
55

 .(82جمام اإلاىت في التعليق على فقه العىت )( 

  (
53

 [.29/7117صحيح معلم بشقم ]( 

  (
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 (.1/3مقذمت صحيح معلم )( 
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 :(جهبىه السىادمىقف رواة احلديث مو التخضًب بالسىاد ومدى قبىهلم لسيادة )

ٚسسثين أبٛ  :(36)قاٍ َػًِيهٞ ٜفِٗ غٓس ٖصٙ ايطا١ٜٚ ْٓكٌ غٓسٖا ناًَّا; فكس 

عٔ دابط بٔ عبس  عٔ أبٞ ايعبري، عٔ ابٔ دطٜر، أخربْا عبس اهلل بٔ ٖٚب، ايطاٖط،

فكاٍ ضغٍٛ  ا،أتٞ بأبٞ قشاف١ ّٜٛ فتض َه١ ٚضأغ٘ ٚذتٝت٘ نايجػا١َ بٝاّن: اهلل قاٍ

 :( ٚإىل َٛقف ايطٚا٠ٚادتٓبٛا ايػٛاز غريٚا ٖصا بؿ٤ٞ،) غًِ:آي٘ ٚاهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ

فكس أخطز اإلَاّ أمحس ابٔ سٓبٌ يف  (:دٓبٛٙ ايػٛازأبٛ ايعبري ٜٓهط ضٚاٜت٘ يعٜاز٠ ) (1

عٔ  عٔ أبٞ ايعبري، ثٓا ظٖري، ثٓا سػٔ ٚأمحس بٔ عبس املًو قاال:قاٍ:  (37)َػٓسٙ

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل  ٞتُأ  :ثٓا أبٛ ايعبري عٔ دابط قاٍ دابط قاٍ أمحس يف سسٜج٘:

أٚ دا٤ عاّ ايفتض ٚضأغ٘ ٚذتٝت٘ َجٌ ايجػاّ أٚ َجٌ  قشاف١،غًِ بأبٞ آي٘ ٚعًٝ٘ ٚ

قاٍ  قاٍ سػٔ:( غريٚا ٖصا ايؿٝب) قاٍ: فأَط ب٘ إىل ْػا٥٘، سػٔ: قاٍ ايجػا١َ،

 . ال قاٍ: (؟ دٓبٛٙ ايػٛاز) أقاٍ: قًت ألبٞ ايعبري: ظٖري:

َُدايّفا يعٜاز٠ ) -أسس ضٚا٠ سسٜح َػًِ  –ابٔ دطٜر  (2 بٛٙ دِّرنهِّب بايػٛاز 

يكس خهَّب بايػٛاز ايتابعٞ عبس املًو بٔ دطٜر; فكس شنط ارتطٝب  (:ٛازايػَّ

عبس املًو بٔ عبس ايععٜع بٔ دطٜر اذتافغ، ؾٝذ اذتطّ ايبػسازٟ شيو فكاٍ: )

َّٕ ايػ١ُّٓ املطٗط٠ مبه١:  ايكطؾٞ األَٟٛ املهٞ، ِٔ ز ََ نإ  :قاٍ عبس ايطظامٚأٍٚ 

   (38) .(ب  بايػٛازدهِّـابٔ دطٜر ُٜ

ًًا  واحلكم علًها: ذكر مجلة مو األحاديث اليت فًها مهع التخضًب بالسىاد :ثان

ِٔ ضنٞ اهلل عٓ٘ َطفّٛعا ايسضزا٤ ض٣ٚ ايطرباْٞ َٔ سسٜح أبٞ اذتسٜح األٍٚ: ََ  َخهَّب )

ََّز َٛاز، َغ  ايكٝا١َ(. ّٜٛ ٚدٗ٘ اهلل بايػَّ

ٚقس شنطٙ ايػٝٛطٞ يف  (39)َٛنٛع سسٜح ٖصا :سامت أبٛ قاٍ :اذتهِ ع٢ً اذتسٜح

 .(41) (ٔـغٓسٙ يِّقاٍ ابٔ سذط ايعػكالْٞ: )ٚ، (40)داَع٘ ٚسهِ عًٝ٘ بايهعف
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 [.29/7117صحيح معلم بشقم ]( 

  (
52

 [.13287معىذ أحـمذ ابً حىبل بشقم ]( 

  (
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خ بغذاد )  (.11/111( جاٍس

  (
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 (.5/173( وميزان الاعتذال )7/799( علل ابً أبي حاجم )
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ضنٞ اهلل  عباؽ َٔ سسٜح عبس اهلل بٔ (43)ٚايٓػا٥ٞ (42)ض٣ٚ أبٛ زاٚٚز: اذتسٜح ايجاْٞ

 آخط يف ُٜـدهِّبٕٛ قّٛ )ٜهٕٛ: ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً  اهلل ضغٍٛ قاٍ :عُٓٗـا قاٍ

ُـاّ نشٛاقٌ، بايػٛاز ايعَإ  ادت١ٓ(. ضا٥ش١ ٜطذنٕٛ ال ،اذت

ِٔ شنطٙ املٓصضٟ حتت عٓٛإ )ايرتٖٝب :اذتهِ ع٢ً اذتسٜح  بايػٛاز( ايًش١ٝ خهب َِ

 بعهِٗ فصٖب ،ايهطِٜ عبس عٔ ايطقٞ عُطٚ بٔ اهلل عبٝس ضٚا١ٜ َٔ نًِٗ ضٚٚٙ ثِ قاٍ:

َّ إىل  عبس أْ٘ ٚايكٛاب ،بػبب٘ اذتسٜح ٚنعف ،املداضم أبٞ ابٔ ٖٛ ٖصا عبس ايهطِٜ أ

     (44) أعًِ. ٚاهلل ٚغريُٖا ايؿٝدإ ب٘ استر ثك١ ٖٚٛ ادتعضٟ َايو بٔ ايهطِٜ

َّ قاٍ أبٛ احملاغٔ اذتٓفٞ: )فعًِ  قّٛ أفعاٍ َٔ ألْ٘ نإ إمنَّـا فٝ٘ ايهطا١ٖ أ

  ٜٚكٍٛ: ايكشابٞ عاَط بٔ عكب١ بايػٛاز خهب ٚقس ،سطاّ ْفػ٘ يف أْ٘ ال ،َصََٛني

ُِّز َٖــــــــــا َُْػــــــــــ ـــا ََٚتــــــــــأَب٢ أعال َٗــــــــ  ُأُقُٛيـ

 

ٌُ َفػَـَس إشا األع٢ً يف َخري ٚال     ((45)اأَلق

َّ عبس (46)ض٣ٚ اذتانِ يف َػتسضن٘ :اذتسٜح ايجايح بٔ ارتطاب ضنٞ  عُط بٔ اهلل أ

َّز بٔ ايعام ضنٞ اهلل عُٓٗا ٚقس عُطٚ بٔ اهلل عبس اهلل عُٓٗـا زخٌ ع٢ً  ذتٝت٘ غ

 ٜا تعطفين أَا :عُطٚ ابٔ ي٘ فكاٍ ،ايؿٜٛب أٜٗا عًٝو ايػالّ :عُط بٔ اهلل عبس فكاٍ

 اهلل ضغٍٛ مسعت إْٞ ؾاْب; ايّٝٛ فأْت ؾّٝدا أعطفو ،ب٢ً :؟ قاٍ ايطمحٔ عبس أبا

، املػًِ خهاب ٚاذتُط٠ ،املؤَٔ خهاب )ايكفط٠ :ٜكٍٛ ٚآي٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

 ايهافط(. خهاب ٚايػٛاز

  .(47) املٛنٛع( ؾب٘ َٓهط سسٜح قاٍ ابٔ أبٞ سامت: )ٖٚٛ اذتهِ ع٢ً اذتسٜح:

َّ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٜطفع٘ ٖطٜط٠ أبٞ َٔ سسٜح ايسًُٜٞ ض٣ٚ اذتسٜح ايطابع:  ٜبػض اهلل )إ

 ايصٟ :ٚقٌٝ غطابٝب ٚدـُع٘ ٜؿٝب ال ايصٟ - املعذ١ُ ايػني بهػط - ايِػطبٝب( ايؿٝذ

ِّز  (48)بايػٛاز. ٜكبػ٘ ;ؾعطٙ ُٜػ

                                                             
  (

37
 .[7317( ظنن أبي داود بشقم ]

  (
35

 [.3123ظنن اليعائي بشقم ]( 

  (
33

 (.5/82الترغيب والترهيب )( 

  (
33

 (.7/772ملختصش مً مشكل آلاثاس )اإلاعتصش مً ا( 

  (
32

 [.2759اإلاعتذسك على الصحيحين بشقم ]( 

  (
32

 ( في جشجمت ظالم بً عبذ هللا الكالعي.3/183الجشح والتعذًل )( 

  (
38

 (.7/553( لشف الخفاء )
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 نعف٘ فكس غعس ابٔ نإ فإٕ ;ضؾسٜٔ : قاٍ املٓاٟٚ: )ٚفٝ٘اذتسٜحاذتهِ ع٢ً 

 (49) ظضع١(. أبٛ فهعف٘ نطٜب ابٔ أٚ ،ايساضقطين

ط ايبٝاض َّٝـَغ ََِٔ)طفع٘ ٜسسٜح عُطٚ بٔ ؾعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ  اذتسٜح ارتاَؼ:

  (50) .شنطٙ اذتافغ يف يػإ املٝعإ (مل ٜٓعط اهلل إيٝ٘ بايػٛاز،

 : نعف٘ ابٔ سذط ايعػكالْٞ يف يػإ املٝعإ.اذتهِ ع٢ً اذتسٜح

 وعهًاء انسهف يًٍ يخضبىٌ بانسىاد يٍ انصحابت وانتابعيٍ ركر جًاعت :سادًسا

ِٔ خهَّب ؾعطٙ بايػٛاز ٖٛ فطعٕٛ ََ َّ أٍٚ  ِٔ تهبُّطٙ ٚتـذربٙ ع٢ً (51)إ َِ ; يـُـا ُعطف 

ِٕ خنهِّب نُـا خهَّب فطعٕٛ َع أخصْا يًكس٠ٚ َٔ  ايبؿط١ٜ دـُّعا، ٚيٝؼ بعٝب أ

َِٔ فطعٕٛ ٚأنطاب٘; فايكشاب١ ضنٛإ  ايكشاب١ ٚايتابعني ٚعًُـا٤ غًفٓا ايكاحل ال 

َّ ضغٍٛ اهلل تعاىل عًِٝٗ ايصٜٔ عاؾٛا َع ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قس قطَّ سٛا بأ

 َِٔ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مل ٜهٔ حباد١ٍ رتهاب ؾعطٙ; ألْ٘ يٝؼ يف ؾعطٙ 

 أْؼ ايؿٝب َا ٜسعٛ يصيو نُـا أٚنش٘ اذتافغ ابٔ سذط ايعػكالْٞ بكٛي٘: )َٚطاز

 إىل ٜـشتاز َؾَعط ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َا يف ٜهٔ مل ضنٞ اهلل عٓ٘ أْ٘

  (52)ارتهاب(.

ايتدهٝب بايػٛاز فعً٘ دـُـاع١ َٔ غًفٓا ايكاحل، ٚناْٛا ال ٜطٕٚ بصيو بأّغا، ٚ

ِٔ أٚي٦و: ُِ  ٚمل ٜٓهط عًِٝٗ أسـْس; ف

َّف ايكشابٞ عجُـإ بٔ عفإ ضنٞ اهلل عٓ٘: (1 إ بٔ عفإ ـعجُ عٔ ابٔ أبٞ ًَٝه١ أ

 (53).دهب بايػٛازـنإ ُٜ

نإ أبٞ  بٓت غعس:قايت عا٥ؿ١  ضنٞ اهلل عٓ٘:غعس بٔ أبٞ ٚقام ايكشابٞ  (2

 (54)ب  بايػٛاز.دهِّـؾعط ُٜأ ؾجٔ األقابع، شا ٖا١َ، ا،ا غًّٝعا زسساّسا قكرّيضدًّ

                                                             
  (

39
 (.7/783( فيض القذًش )

  (
31

 ي.( في جشجـمت دمحم بً معلم العىبري مؤرن اإلاهذ3/581( لعان اإلايزان )

خ بغذاد )53818مصىف ابً أبي شيبت بشقم ]( 31)    (.2/591[ وهى مً قىل مكحىل، واهظش جاٍس

  (
37
 (.2/327فتح الباسي ) (

 (
35

 [.712(  معشفت الصحابت ألبي وعيم ألاصبهاوي بشقم ]

 (
33

 (.1/92[ وظير أعالم الىبالء )2199بشقم ][ واإلاعتذسك على الصحيحين 793( ومعجم الطبراوي الكبير بشقم ]5/135( طبقاث ابً ظعذ الكبري )
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 :قاٍ قٝؼ َٛىل خبابضنٞ اهلل عُٓٗا: اذتػٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ايكشابٞ  (3

اذتػٔ بٔ عًٞ  ٚقاٍ َػًِ بٔ أبٞ َطِٜ: ضأُٜت .ب  بايػٛازدهِّـاذتػٔ ُٜ ضأُٜت

ب اذتػٔ بٔ عًٞ قس خهَّ ٚقاٍ عبٝساهلل بٔ أبٞ ٜعٜس: ضأُٜت ب بايػٛاز.دهِّـُٜ

 (55)بايػٛاز.

: خباب َٛىل قٝؼقاٍ ضنٞ اهلل عُٓٗا:  بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب نياذتػايكشابٞ  (4

 بٔ عبس ايطمحٔ ٚعٔ (56) بايػٛاز. رنهبإ ُٖٚا ٚاذتػني اذتػٔ ع٢ً زخًت

 رنهبإ فهاْا عُٓٗا اهلل ضنٞ ٚاذتػني اذتػٔ َع أْا نٓت: قاٍ فطٚر

َّ إال، بايػٛاز َّ :ايؿٝباْٞ أبٛ إغشام ٚقاٍ (57) بٝها٤. عٓفكت٘ ٜرتى اذتػٔ أ  إ

 ،(58) خهاب٘ ْكٌ ٚقس ،خع دب١ ٚعًٝ٘ ُقتٌ عًٝ٘ اهلل ضنٛإ عًٞ بٔ اذتػني

 (59) بايػٛاز. ُٜـدهِّب ٚنإ

ض َكط ـؾٗس فت قاٍ ابٔ ْٜٛؼ:ضنٞ اهلل عٓ٘:  كب١ بٔ عاَط ادتٗينُعايكشابٞ  (5

، ٚأغعاٙ ايبشط ثِ ععي٘ بعس ثالخ غٓني، ٚٚيٞ ادتٓس مبكط ملعا١ٜٚ، ٚاختط بٗا،

  :ٜكٍٛ عاَط بٔ ٚنإ عكب١ (60) ب بايػٛاز.دهِّـٚنإ ُٜ

ُِّز ــ ــا َُْػــــ َٖــــ ــأَب٢ أعال ـــا ََٚتــــ َٗــــ  ُأُقُٛيـ

 

ٌُ َفػَـَس إشا األع٢ً يف َخري ٚال  (61)اأَلق

    

 

 (62) بايػٛاز.   ٜكبؼ نإ ايطَا٠ َٔ نإ :ايكشاب١ يف سبإ ابٔ ٚقاٍ (6

 بهط بٔ ايربقٞ: قاٍ أبٛضنٞ اهلل عٓ٘: عُطٚ بٔ ايعام ايػُٗٞ ايكشابٞ  (7

 (63) ب بايػٛاز.دهِّـا ُٜنإ عُطٚ قكرّي

 بٔ دطٜط اهلصٌٜ: ضأٜت أبٛ ايكشابٞ دطٜط بٔ عبس اهلل ضنٞ اهلل عٓ٘: قاٍ غًِٝ (8

   (64) بايػٛاز.  ٚذتٝت٘ ضأغ٘ ُٜـدهِّب عبس اهلل

                                                             
  (

33
 [.7357( ومعجم الطبراوي الكبير بشقم ]5/728( الىصىص الثالثت في ظير أعالم الىبالء )

 (
32

خ الكبير )73112( مصىف ابً أبي شيبت بشقم ]  (.5/29( ولتاب الثقاث )2/131[ والتاٍس

 (
32

 [.7282ير بشقم ][ ومعجم الطبراوي الكب317( آلاحاد واإلاثاوي بشقم ]

 (
38

 ( هصل خضابه: صال عىه الخضاب.

 (
39

خ واظط )   (.113( جاٍس

 (
21

 (.7/328( وظير أعالم الىبالء )5/781( ولتاب الثقاث )7/112( وسجال صحيح معلم )3/535( طبقاث ابً ظعذ )

 (
21

 (. 2/398[ وطبقاث ابً ظعذ الكبري )253( معجم الطبراوي الكبير بشقم ]

 (
27

 (. 712/ 2( تهزًب التهزًب )

 (
25

 [.2758( اإلاعتذسك على الصحيحين بشقم ]

  (
23

 [.7719( معجم الطبراوي الكبير بشقم ]
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 مخؼ ضنٞ اهلل عُٓٗـا: تٛيف غ١ٓ ايعام بٔ عُطٚ بٔ عبس اهللايكشابٞ  (9

   (65)بايػٛاز. رنهِّب ٚنإ ،ٚغتني

َّـاز بٔ أبٞ غًُٝـإ: قاٍ (10 َّـاز عًٝٓا قسّ :ايطقٞ املًٝض أبٛ ايتابعٞ سـ  فدطدت سـ

     (66) بايػٛاز. خهَّب ٚقس َعكفط٠ْ ًَشف١ْ عًٝ٘ فإشا إيٝ٘

نإ أبٛ غ١ًُ  قاٍ غعس بٔ إبطاِٖٝ:: بٔ عٛف ايتابعٞ أبٛ غ١ًُ بٔ عبس ايطمحٔ (11

 (67)ب بايػٛاز.دهِّـُٜ

 عًٞ عٔ بهط أبٞ بٔ ؾطٜو ايتابعٞ عًٞ ظٜٔ ايعابسٜٔ ابٔ اذتػني بٔ عًٞ: عٔ (12

   (68) بايػٛاز. ٜكبؼ نإ أْ٘ سػني بٔ

 أبٞ عٔ ايكٗبا٤ أبٞ بٔ ادتطَٞ: عٔ عكب١ ظٜس بٔ عبس اهلل قالب١ ايتابعٞ أبٛ (13

   (69) بايػٛاز. ُٜـدهِّب نإ أْ٘ قالب١

َُـشاضب (14  ُٜـدهِّب زثاض بٔ َُـشاضب ضأٜت: إبطاِٖٝ بٔ قاٍ سػإ :زثاض بٔ ايتابعٞ 

   (70)بايػٛاز.

 غ١ًُ أبٛ نإ إبطاِٖٝ بٔ غعس عٛف: قاٍ ايطمحٔ بٔ عبس بٔ غ١ًُ أبٛ ايتابعٞ (15

    (71) بايػٛاز. ُٜـدهِّب

قاٍ ابٔ َٖٛب: ضأٜت : ايكطؾٞ ايتُٝٞ املسْٞ َٛغ٢ بٔ طًش١ بٔ عبٝساهللايتابعٞ  (16

   (72) ب  بايػٛاز.دهِّـَٛغ٢ بٔ طًش١ ُٜ

 بٔ عًٞ ضأٜت: ايٛابكٞ خايس بٔ قاٍ عطاف :عباؽ بٔ عبس اهلل بٔ ايتابعٞ عًٞ (17

   (73) بايػٛاز. ٜكبؼ عباؽ ابٔ عبس اهلل

 ُدَبري بٔ ْافع ضأٜت: َٖٛب بٔ عبس ايطمحٔ بٔ ايتابعٞ ْافع بٔ ُدَبري: قاٍ عبٝساهلل (18

   (74) بايػٛاز. ُٜـدهِّب

                                                             
 (

23
 (.5/32[ وظير أعالم الىبالء )3913( اإلاعتذسك على الصحيحين بشقم ]

 (
22

 (.7/523( ميزان الاعتذال )

 (
22

 (.3/522)( وظير أعالم الىبالء 3/132( طبقاث ابً ظعذ الكبري )

  (
28

 (.3/712( طبقاث ابً ظعذ الكبري )

  (
29

 (.2/183( طبقاث ابً ظعذ الكبري )

  (
21

 [.273( معىذ ابً الجعذ بشقم ]

  (
21

 (.3/788( ظير أعالم الىبالء )

  (
27

 (.3/788( وظير أعالم الىبالء )5/729( والعلل ومعشفت الشجال )3/125( طبقاث ابً ظعذ الكبري )

  (
25

 (.3/515عذ الكبري )( طبقاث ابً ظ

  (
23

 (.3/712( طبقاث ابً ظعذ الكبري )
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سذاز بٔ أضطا٠ بٔ ثٛض بٔ ٖبري٠، َفيت ايهٛف١: قاٍ ابٔ محٝس ايطاظٟ ايتابعٞ  (19

ُٜ عٔ دطٜط:    (75) ب بايػٛاز.دهِّـضأٜت اذتذاز 

ايٛيٝس ايطٝايػٞ:  قاٍ أبٛ: بهط بٔ عبس اهلل بٔ عُطٚ املعْٞ ايبكطٟايتابعٞ  (20

   (76) ب بايػٛاز.دهِّـضأٜت بهط بٔ عبس اهلل ُٜ :بٔ أبٞ َػًِ قاٍاسسثٓا ظٜاز 

ستُس بٔ عبس ايطمحٔ ابٔ أبٞ ي٢ًٝ، َفيت ايهٛف١ ٚقانٝٗا األْكاضٟ ايتابعٞ  (21

   (77) ب  بايػٛاز.دهِّـقاٍ دطٜط بٔ عبس اذتُٝس: ضأٜت ابٔ أبٞ ي٢ًٝ ُٜ: ايهٛيف

   (78)بايػٛاز. ُٜـدهِّب ِعالق١ بٔ ظٜاز ضأٜت :ايتابعٞ ظٜاز بٔ ِعالق١: قاٍ دطٜط (22

 ،(79)بايػٛاز ُٜـدهِّب ايعٖطٟ ٚنإ :َعُط ايتابعٞ ستُس بٔ ؾٗاب ايعٖطٟ: قاٍ (23

ايطاظٟ عٝػ٢ بٔ هٞ: مسعت أبا دعفط ـقاٍ عبس ايطمحٔ بٔ عبس اهلل ايسؾتٚ

   (80) ب  بايػٛاز.دهِّـٜكٍٛ: مل أنتب عٔ ايعٖطٟ; ألْ٘ نإ َُٜاٖإ 

ستُس بٔ إغشام بٔ ٜػاض بٔ خٝاض اذتافغ األخباضٟ ايكطؾٞ املطًيب ايتابعٞ  (24

ب دهِّـدطٜط: ضأٜت ابٔ إغشام ُٜ: قاٍ َٛالِٖ املسْٞ قاسب ايػري٠ ايٓب١ٜٛ

   (81) بايػٛاز.

 ٚقس أغٛز، ٚضزا٤ أغٛز قُٝل عًٝ٘ أضطا٠ بٔ اذتذاز ضأٜت :ٖاضٕٚ بٔ ٚقاٍ ٜعٜس (25

 (82) بايػٛاز. خهَّب

ب  دهِّـُٜ :دعفط عبس اهلل بٔ ستُس بٔ عًٞ اهلامشٞ املٓكٛضارتًٝف١ ايعباغٞ أبٛ  (26

 (83) بايػٛاز.

 عًٞ بٔ قاٍ إمسـاعٌٝ :باهلل املعتع بٔ عبس اهلل ايعباؽ أبٛارتًٝف١ ايعباغٞ  (27

   (84) بايػٛاز. ُٜـدهِّب ٚنإ ،ايؿعط نجري األزب ارتطيب: نإ غعٜط

                                                             
  (

23
 (.2/29( وظير أعالم الىبالء )9/757( الجشح والتعذًل )

  (
22

 (.3/353( ظير أعالم الىبالء )

  (
22

خ بغذاد )  (.2/517( وظير أعالم الىبالء )733/ 2( جاٍس

  (
28

 (.2/555( وظير أعالم الىبالء )9/399( تهزًب الكمـال )

  (
29

 [.8129( معىذ أحـمذ ابً حىبل بشقم ]

  (
81

خ بغذاد )  (.2/532( وظير أعالم الىبالء )11/133( جاٍس

  (
81

خ بغذاد )  (.73/311( وتهزًب الكمـال )2/53( وظير أعالم الىبالء )1/772( جاٍس

  (
87

 (.1/781( ضعفاء العقيلي )

  (
85

خ بغذاد )  (.2/85( وظير أعالم الىبالء )1/23( جاٍس

  (
83
خ بغذاد ) (  (.5/81( وأبجذ العلىم )2/733جاٍس
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 املعتكِ ابٔ دعفط املتٛنٌ ابٔ ستُس باهلل املعتع بٔ عبس اهللارتًٝف١ ايعباغٞ  (28

   (85) .بايػٛاز ُٜـدهِّب ايٛد٘ َػٕٓٛ ايػُط٠ ؾسٜس ايطؾٝس: نإ بٔ ستُس

املؿٗٛض  عًٞ بٔ سػٔ بٔ عُط ارتطاب أبٛ ايسٜٔ زتس املتفٓٔ ايطساٍ ايـُشسِّخ (29

   (86)بايػٛاز. ُٜـدهِّب نإ زس١ٝ: بابٔ

 قاٍ ايػُعاْٞ: يكٝت٘ :ايطاظٟ املؿاط ستُٛز بٔ ستُس بٔ غعس ايفها٥ٌ أبٛ (30

َّا بايطٟ  (87) بايػٛاز. ُٜـدهِّب ٚنإ ،ايططٜل يف ٜٛ

 يف ايكطٝعٞ: ٚيس املػتٓكط١ٜ ؾٝذ ايعطام َػٓس املعُط املؤضر املفٝس ايـُشسِّخ (31

 ،شنطٙ ٚاؾتٗط ،غٓسٙ ٚعال ،عُطٙ ٚمخؼ ١٦َ، طاٍ ٚأضبعني غت غ١ٓ ضدب

 (88) بايػٛاز. ُٜـدهِّب ٚنإ ،املػتٓكط١ٜ َؿٝد١ فأعطٞ

 

 انًراجع :

ٖـ( 287  بهط )ت ايؿٝباْٞ، أبٛ ايهشاى بٔ عُطٚ بٔ أمحسٚاملجاْٞ /  اآلساز (1

 فٝكٌ باغِ. ايسنتٛض: ، حتكٝل1ّ، ط1991 –  ٖـ1411ايطا١ٜ، ايطٜاض،  زاض

 . ادتٛابط٠ أمحس

ايكٓـٛدٞ  سػـٔ بٔ / قسٜـل ايعًّٛ أسـٛاٍ بٝـإ يف ايـُطقّٛ ايٛؾٞ ايعًّٛ أبـذس (2

 ظناض. عبس ادتباض: ّ، حتكٝل1978ايع١ًُٝ، بريٚت،  ايهتب زاضٖـ( 1307)ت 

زاض  ٖـ(463)ت  أبٛبهط ،أمحس بٔ عًٞ بٔ ثابت ارتطٝب ايبػسازٟ /تاضٜذ بػساز  (3

 بريٚت. ،ايهتب ايع١ًُٝ

عبس  ادتـعفٞ، أبٛ ايبـداضٟ إبطاِٖٝ بٔ إمسـاعٌٝ بٔ / َـشُس ايهبـري ايتـاضٜذ (4

 ايٓسٟٚ. ٖاؾِ ايػٝس: ايفهط، حتكٝل ٖـ( زاض256اهلل )ت 

ايهتب، بريٚت،  ٖـ( عامل292ايٛاغطٞ )ت  ايطظاظ غٌٗ بٔ / أغًِ ٚاغط تاضٜذ (5

 عٛاز. نٛضنٝؼ: ، حتكٝل1ٖـ، ط1406

                                                             
  (

83
 (.13/35( ظير أعالم الىبالء )

  (
82

 (.77/593( ظير أعالم الىبالء )

  (
82

 (.1/793( التحبير في اإلاعجم الكبير )

  (
88

 (.75/9( ظير أعالم الىبالء )
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 ايػُعاْٞ، أبٛ َٓكٛض بٔ ستُس بٔ / عبس ايهطِٜ ايهبري املعذِ يف ايتشبري (6

 غامل. ْادٞ َٓري٠: ٖـ( حتكٝل562 غعس )ت

 ايطسِٝ عبس بٔ ايطمحٔ عبس / ستُسايرتَصٟ داَع بؿطح األسٛشٟ تـشف١ (7

 ايع١ًُٝ، بريٚت. ايهتب زاض ٖـ(1353ايعال )ت  أبٛ ،املباضنفٛضٟ

ٖـ( 656ستُس )ت  أبٛ ،املٓصضٟ ايكٟٛ عبس بٔ ايععِٝ / عبس ٚايرتٖٝب ايرتغٝب (8

 ايسٜٔ. مشؼ إبطاِٖٝ: ، حتكٝل1ٖـ، ط1417 ايع١ًُٝ، بريٚت،  ايهتب زاض

 ٖـ(1420)ت  ستُس ْاقط ايسٜٔ األيباْٞ/  ايتعًٝل ع٢ً فك٘ ايػ١ٓاّ امل١ٓ يف ـُـت (9

 ٖـ.1409 ، 3، طاملهتب١ اإلغال١َٝ، زاض ايطا١ٜ يًٓؿط

 ٖـ( زاض852 )ت ايفهٌ أبٛ ،ايعػكالْٞ سذط ابٔ عًٞ بٔ / أمحس ايتٗصٜب تـٗصٜب (10

 .1ّ، ط1984 – ٖـ1404ايفهط، بريٚت، 

ٖـ( 742 اذتذاز )ت املعٟ، أبٛ عبس ايطمحٔ ايعنٞ بٔ / ٜٛغف ايهُاٍ تٗصٜب (11

 عٛاز بؿاض ايسنتٛض: ، حتكٝل1ّ، ط1980 – ٖـ1400ايطغاي١، بريٚت،  َؤغػ١

 َعطٚف.

ايفهط،  زاض ٖـ(354 سامت )ت ايبػيت، أبٛ أمحس بٔ سبإ بٔ / ستُس ايجكات (12

 أمحس. ايسٜٔ ؾطف ايػٝس: ، حتكٝل1ّ، ط1975 – ٖـ1395

 ٖـ( زاض279عٝػ٢ )ت  ايػًُٞ، أبٛ ايرتَصٟ عٝػ٢ بٔ ستُسايرتَصٟ /  داَع (13

 ٚآخطٕٚ. ؾانط ستُس أمحس: ايعطبٞ، بريٚت، حتكٝل ايرتاخ إسٝا٤

 ٖـ( زاض911)ت  ايػٝٛطٞ َـشُس بٔ بهط أبٞ بٔ / عبس ايطمحٔ ادتاَع ايكػري (14

 املٓاٟٚ. تاز ايعاضفني بٔ عبس ايط٤ٚف ستُس ايعًِ، دس٠، حتكٝل: طا٥ط

 أبٛ ،ايطاظٟ إزضٜؼ بٔ َـشُس سامت أبٞ ابٔ ايطمحٔ / عبس ٚايتعسٌٜ ادتطح (15

 ّ.1952ايعطبٞ، بريٚت،  ايرتاخ إسٝا٤ ٖـ( زاض327 َـشُس )ت

بهط )ت  أبٛ ،األقبٗاْٞ َٓذٜٛ٘ بٔ عًٞ بٔ / أمحس َػًِ قشٝض ضداٍ (16

 ايًٝجٞ. اهلل عبس: ، حتكٝل1ٖـ، ط1407املعطف١، بريٚت،  ٖـ( زاض428

ٖـ( زاض 275)ت  أبٛ عبس اهلل ،شُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚينـَغٓٔ ابٔ َاد٘ /  (17

 ستُس فؤاز عبس ايباقٞ. :حتكٝل، طٚتـبٝ ،ايفهط
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ٖـ( زاض 275)ت  أبٛ زاٚز ،إ بٔ األؾعح ايػذػتاْٞـُـغًٝ / غٓٔ أبٞ زاٚز (18

 ستُس ستٝٞ ايسٜٔ عبس اذتُٝس. :شكٝلـت، ايفهط

 ٖـ( َهتب303 ايطمحٔ )ت  عبس ايٓػا٥ٞ، أبٛ ؾعٝب بٔ أمحسغٓٔ ايٓػا٥ٞ /  (19

 أبٛ عبس ايفتاح: ، حتكٝل2ّ، ط1986 – ٖـ1406اإلغال١َٝ، سًب،  املطبٛعات

  غس٠.

ٖـ( َؤغػ١ 748)ت  عبس اهلل أبٛ ،ُس ايصٖيبـشُس بٔ أسـَ / غري أعالّ ايٓبال٤ (20

 ؾعٝب األضْاؤٚط ٚستُس ايعطقػٛغٞ. :حتكٝل، ٖـ1413  ،9ط ،بريٚت ،ايطغاي١

)ت  أبٛ عبس اهلل ،ستُس بٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ ادتعفٞ / قشٝض ايبداضٟ (21

َكطف٢ زٜب  :حتكٝل ،ٖـ1407، 3ط ،بريٚت ،ايُٝا١َ –، زاض ابٔ نجري ٖـ(256

 ايبػا.

ٖـ(  261)ت ، أبٛ اذتػني ايٓٝػابٛضَٟػًِ بٔ اذتذاز ايكؿريٟ  / قشٝض َػًِ (22

 ستُس فؤاز عبس ايباقٞ. :حتكٝل، بريٚت ،زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ

عبس املعطٞ  :ٖـ( حتكٝل322ًٝٞ )ت َكستُس بٔ عُط ايُع ايهعفا٤ ايهبري/ (23

 ٖـ.1404، 1ط ،بريٚت ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ ،أَني قًعذٞ

 ، أبٛ عبس اهللستُس بٔ غعس بٔ َٓٝع ايبكطٟ ايعٖطٟ ايطبكات ايهرب٣/ (24

 بريٚت. ،زاض قازض، ٖـ(230)ت           

 ستُس أبٛ ،ايطاظٟ َٗطإ بٔ إزضٜؼ بٔ ستُس بٔ ايطمحٔ / عبس اذتسٜح عًٌ (25

 ارتطٝب. ايسٜٔ َُـشب: ٖـ، تـشكٝل1405املعطف١، بريٚت،  ٖـ( زاض327)ت 

عبس اهلل )ت  ايؿٝباْٞ، أبٛ سٓبٌ بٔ ستُس بٔ / أمحس ايطداٍ َٚعطف١ ايعًٌ (26

 – 1408ايطٜاض،  - ارتاْٞ، بريٚت زاض - اإلغالَٞ املهتب ٖـ(241

 عباؽ. ستُس بٔ اهلل ٚقٞ: ، حتكٝل1ّ، ط1988

 أبٛ ،ايعػكالْٞ سذط ابٔ عًٞ بٔ أمحس ايبداضٟ / قشٝض ؾطح ايباضٟ فتض (27

 عبس ايباقٞ فؤاز ستُس: ٖـ حتكٝل1379املعطف١، بريٚت،  ٖـ( زاض852 )ت ايفهٌ

 ارتطٝب. ايسٜٔ ٚستب
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اهلُصاْٞ،  ايسًُٜٞ ؾريٜٚ٘ بٔ ؾٗط زاض بٔ / ؾريٜٚ٘ ارتطاب مبأثٛض ايفطزٚؽ (28

: ، حتكٝل1ّ، ط1986 ،ايع١ًُٝ، بريٚت ايهتب زاضٖـ( 509ؾذاع )ت  أبٛ

 ظغًٍٛ. بػْٝٛٞ ابٔ ايػعٝس

 ايتذاض١ٜ املٓاٟٚ، املهتب١ / عبس ايط٤ٚف ايكػري ادتاَع ؾطح ايكسٜط فٝض (29

 .1ٖـ، ط1356ايهرب٣، َكط، 

َّـا اإليباؽ َٚعٌٜ ارتفا٤ نؿف (30 /  ايٓاؽ أيػ١ٓ ع٢ً األسازٜح َٔ اؾتٗط ع

ايطغاي١، بريٚت،  ٖـ( َؤغػ1162١ادتطاسٞ )ت  ايعذًْٛٞ ستُس بٔ إمسـاعٌٝ

 ايكالف. أمحس: ، حتكٝل4ٖـ، ط1405

ٖـ( 852)ت  ايفهٌ أبٛ ،ايعػكالْٞ سذط ابٔ عًٞ بٔ / أمحس املٝعإ يػإ (31

 زا٥ط٠: ، حتكٝل3ّ، ط1986 - ٖـ1406يًُطبٛعات، بريٚت،  األعًُٞ َؤغػ١

 باهلٓس. ايٓعا١َٝ املعطف

، أبٛ عبس ستُس بٔ عبس اهلل اذتانِ ايٓٝػابٛضٟ / املػتسضى ع٢ً ايكشٝشني (32

َكطف٢  :حتكٝل، ٖـ1411 ،1ط ،بريٚت ،ٖـ( زاض ايهتب ايع405١ًُٝ)ت  اهلل

 عبس ايكازض عطا.

 اذتػٔ ايبـػسازٟ، أبـٛ ادتٖٛـطٟ عبـٝـس بٔ ادتعس بٔ / عًٞ ايـذعس ابٔ َػٓـس (33

َؤغػ230١)ت  ط: ، ـتشكٝل1ّ، ط1990 - ٖـ1410ْازض، بريٚت،  ٖـ(   سٝسض. أمحس عَا

)ت ، أبٛ عبس اهلل أمحس بٔ ستُس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ/ بٔ سٓبٌاُس ـَػٓس أس (34

 َكط. ،ٖـ( َؤغػ١ قططب241١

ٖـ( 292بهط )ت  ايبعاض، أبٛ ارتايل عبس بٔ عُطٚ بٔ / أمحس َػٓس ايبعاض (35

ٖـ، 1409املس١ٜٓ،  – ٚاذتهِ، بريٚت ايعًّٛ َهتب١ - ايكطإٓ عًّٛ َؤغػ١

 اهلل. ظٜٔ ايطمحٔ ستفٛظ. ايسنتٛض: ، حتكٝل1ط

بهط )ت  ايهٛيف، أبٛ ؾٝب١ أبٞ بٔ ستُس بٔ اهلل / عبس ابٔ أبٞ ؾٝب١ َكٓف (36

 ٜٛغف نُـاٍ: ، حتكٝل1ٖـ، ط1409ايطؾس، ايطٜاض،  ٖـ( َهتب235١

 اذتٛت.

 أبٛ ،اذتٓفٞ َٛغ٢ بٔ / ٜٛغف اآلثاض َؿهٌ َٔ املدتكط َٔ املعتكط (37

 ايكاٖط٠. - املتٓيب، بريٚت َهتب١ - ايهتب احملاغٔ، عامل
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ٖـ( 360ايكاغِ )ت  ايطرباْٞ، أبٛ أٜٛب بٔ أمحس بٔ / غًُٝـإ ايهبري املعذِ (38

 بٔ محسٟ: ، تـشكل2ّ، ط1983 – ٖـ1404ٚاذتهِ، املٛقٌ،  ايعًّٛ َهتب١

 ايػًفٞ. عبس اجملٝس

)ت  أبٛ عبس اهلل ،ستُس بٔ أمحس ايصٖيب / َٝعإ االعتساٍ يف ْكس ايطداٍ (39

زاض ايهتب  ،عًٞ ستُس َعٛض ٚعازٍ أمحس عبس املٛدٛز :حتكٝلٖـ( 748

 ّ.1995، 1ط ،بريٚت ،ايع١ًُٝ

 سفل ؾاٖني، أبٛ بٔ عجُـإ بٔ أسـُس بٔ / عُط َٚٓػٛخ٘ اذتسٜح ْاغذ (40

 مسري: ، حتكٝل1ّ، ط1988 - ٖـ1408املٓاض، ايعضقا٤،  ٖـ( َهتب385١)ت 

 .2009; ايعٖريٟ أَني بٔ


