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 مجع وترتقب

 حمؿد بن أمحد بن حمؿود آل رحاب

 ؽػر اهلل فه وفوافديه ودشاخيه وفؾؿسؾؿغ
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 بسم اهلل افرمحن افرحقم

وبث مـفام رجآ ـثرا  كػٍس واحدة وخؾق مـفا زوجفااحلؿد هلل افذي خؾؼـا من 

 فصالة وافسالم ظذ كبقـا حمؿد وآفه وصحبه صالة دائؿة صباحا ومساءا,وكساءا, وا

 وبعد

ؾفذا جزء فطقٌف, يف بابه ضريف, مجعُت ؾقه األشامء ادشسـة بغ افرجال وافـساء من 

 رواة افؽتب افستة:

)صحقح افبخاري, وصحقح مسؾم, وشـن أيب داود, وشـن افسمذي, وشـن 

 افـسائي, وشـن ابن ماجه(

يف ممفف مستؼل,  -ب ظؾؿيحَس -ن أؾرده بافتصـقف مجعي فه أين مل أجد مَ  وشبب

وإكام تعرض فه بعض افعؾامء يف ـتبفم ـام شقليت دون اشتؼصاء أو اؿتصار ظذ رواة 

 ـتاب معغ.

أين وجدت اشتعجابا بل واشتغرابا من بعض افذين ؿابؾتفم ِمن اشم جد  وأيضا

 ت أؿول هلم: , ؾؽـ-اهلل اجلؿقع رحم– "رحاب"جدي: 

وإن ـان اشتعامفه فؾـساء أـثر يف -إن هذا من األشامء ادشسـة بغ افرجال وافـساء

وُأَمثِّل هلم ببعض أشامء افرواة افشفرة ـفـد بن أيب هافة وأشامء بن خارجة  -بؾدكا
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وؽرمها, ألجل هذا وؽره جاءت ؾؽرة تلفقف هذا اجلزء, وأشلل اهلل أن يؽون شببا 

 يل وافذـر اجلؿقل, واهلل حسبـا وكعم افوـقل, فألجر اجلز

هذا وؿد رتبت األشامء وؾق ترتقب حروف ادعجم, فؽوكه أشفل يف افؽشف وأؿوم, 

قات بآشم يف راويات افؽتب افستة سؿ  مع ذـر ظدد ادُ  -ؽافبا فؼؾتفن-مؼدما افـساء

تة أيضا, من واؾق اشؿه اشؿفا من افرجال يف رواة افؽتب افس ِذـرثم أتبعفا ب

 ؿديت يف ـل ذفك:وظُ 

 )تؼريب افتفذيب(

 , -رمحه اهلل وضقب ثراه–فؾحاؾظ افعالمة ابن حجر افعسؼالين 

 وأؿدم ؿبل هذا ظدة ؾصول كاؾعة متعؾؼة هبذا افباب توضئة ومدخال بغ يديه.

 

 

 

 

 

 

*** 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ؾصل

 :1ؿال افعالمة ابن اجلوزي يف )ادجتبى من ادجتـى(

 ؾصل

 فا افرجال وافـساءذـر أشامء تساوى ؾق

 ؾِؿن ذفك:

 ما تساوى ؾقه آشم وافـسب:

افصؾت يليت ذـره يف احلديث, ؿال افـبي صّذ اهلل ظؾقه وشؾم ؾقه:  أيبأمقة بن  -1

 «.ـاد أن يسؾم»

 افصؾت, روى حديثفا: ابن إشحاق. أيبأمقة بـت 

 أمقة بن ظبد اهلل, حّدث ظن: ابن ظؿر.-2

 شة.أمقة بـت ظبد اهلل, تروى ظن: ظائ

 ظامرة بن محزة, من وفد ظؽرمة.-3

, اكػرد وزيدظّع بن وجعػر  ؾقفاظامرة بـت محزة بن ظبد ادطؾب, وهي افتي اختصم 

 افواؿدي بتسؿقتفا ظامرة, وؽره يؼول: أمامة.

 بؽر بن ظقاش. أيبؾضافة بن افػضل, حّدث ظن: -4
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 ؾضافة بـت افػضل, وروى ظـفا: ظبد افرمحن بن جبؾة.

 , وروى ظن: افؼاشم بن حمؿد.ادكيشعقد  أيبضؾحة بن -5

 شعقد, روى ظـفا: ظبد افرمحن بن جبؾة. أيبضؾحة بـت 

 هـد بن ادفؾب, روى ظـه: حمؿد بن افّزبرؿان. -6

 صػرة, حدثت ظن: أبقفا, وـاكت زوجة احلجاج بن يوشف. أيبهـد بـت ادفؾب بن 

 هبة اهلل بن أمحد, صقخ متلخر ظن ادخؾص. -7

 .افؼايض بـت أمحد األهوازية, حدثت ظن: أمحد بن حمؿود هبة اهلل

 ؾصل

 ومن ذفك:

 ما يتشابه يف اخلط ويتباين يف افؾػظ مع تساوي افـسب

 صحابقة. ,برسة بـت صػوان -1

 برسة بن صػوان, حّدث ظن: إبراهقم بن شعد افزهري.

 محزة بن ظبد اهلل؛ مجاظة,-2

 محزة بـت ظبد اهلل, هلا صحبة.

 بد افرمحن, وروى ظن: ابن ظؿر.خقثؿة بن ظ-3

 حـتؿة بـت ظبد افرمحن, أخت أيب بؽر بن ظبد افرمحن افػؼقه.

 ظاصم بن ضؿرة. حّبة, حّدث ظن: حّبة بن أيب -4
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 حقة روت ظن: أيب بؽر افصديق, حقة بـت أيب

 بكة بن أيب بكة, فه صحبة.-5

 حديث فزوجفا شعد بن أوس. يفكرضة, ذـرت  أيبكرضة بـت 

 ؾصل

 األشامء افتي تساوى ؾقفا افرجال وافـساء دون أكساهبم ومن

 صّذ اهلل ظؾقه وشؾم. يافـببرـة أم أيؿن, موٓة -1

 برـة أم ظطاّء أبى رباح.

 ومن افرجال:

 برـة أبو افوفقد, روى ظن, ابن ظباس.

 صقبة. أيبظن: ظثامن بن  يوبرـة بن كشقط, يرو

 أشامء بن حارثة,-2

 أشامء بن رباب؛ صحابقان.

 بؽر, أيبأشامء بـت 

 وأشامء بـت ظؿقس؛ صحابقتان.

 ,صحايبرجاء بن اجلالس؛ -3

 رجاء بن حمؿد, روى ظن: افربقع بن شؾقامن.

 ورجاء, امرأة هلا صحبة.

 افرجال ـثر. يفزيد, -4

 وزيد, اشم امرأة, وهي بـت مافك بن ظؿقت.
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 محقضة بن رؿقم, صحايب,-5

 ومحقضة بن افشؿردل؛ تابعي,

 ؿقس, صاظر. ومحقضة بن

 ومحقضة بـت يارس, روت ظن جدهتا يسرة, ظن افـبي صّذ اهلل ظؾقه وشؾم.

 ـثر, روت ظن: أمفا, ظن: أم شؾؿة. أيبمحقضة بـت 

 جويرية بن مسفر, روى ظن: ظّع.-6

 وجويرية بن بؼ, روى ظن احلسن.

 وجويرية بن أشامء, روى ظن: كاؾع,

 ريز.وجويرية بن ظبد افرمحن, روى ظن: أيب ح

 وجويرية بن احلجاج؛ صاظر.

 ومن افـساء:

 جويرية أم ادممـغ.

 وجويرية بـت زياد بن أيب شػقان.

 جويرية بـت ظؾؼؿة, ـاكت ظـد ظتاب بن أشقد.

 جويرية بـت جابر من بـي حـقػة.

 خبقئة بن ــّان, ـان ظذ األبّؾة, ؾؼال ظؿر: ٓ حاجة فـا ؾقه, وخيبل وأبوه يؽـز.-7

 صد.ة بن رائقوخب

 ة بن أثر.ئقوخب

 ومن افـساء:
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 خبقئة بـت ظك.

 وخبقئة بـت رباح.

 افرباب بـت افزاء بن معرور. -8

 افرباب بـت ـعب, أم حذيػة بن افقامن.

 افرباب بـت افـعامن, ظؿة شعد بن معاذ.

 افرباب بـت امرئ افؼقس افؽؾبقة, زوجة احلسغ بن ظع.

 افرجال: ويف

 بن ظباس.تابعي يؼال فه: رباب, شؿع ا

 ظتقبة بن افـّفاد, ـان مع خافد بن افوفقد بافقاممة. -9

 ومن افـساء:

 ظتقبة, ظؿة ظبد افرمحن بن ظقاض.

 ظؾّقة بن زيد؛ صحايب. -11

 ومن افـساء:

 , أم افسائب بن أخت كؿر.ياحلرضمظؾّقة بـت ذيح 

 , أخت افرصقد, وـاكت صاظرة.يادفدوظؾّقة بـت 

 افبكة فعؿر بن اخلطاب, ظؿرة بن يثريب ؿايض -11

 ظن: ظّع. ييروظؿرة بن شعد, 

 ظؿرة بن زياد, يروي ظن ابن مسعود.

 ومن افـساء:
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 ظؿرة بـت شفل.

 وظؿرة بـت طفر.

 وظؿرة بـت ثابت؛ صحابقات.

 .صحايببريدة األشؾؿي؛  -12

 وبريدة بـت برس؛ صحابقة.

 ظصقؿة, حؾقف فألكصار من بـي أشد. -13

 م, من أصجع, ـالمها صفدا بدرا.وظصقؿة حؾقف هل

 ومن افـساء:

 ظصقؿة بـت جّبار بن صخر.

 مبايعتان. األؿؾح ة بـت أيبؿقوظص
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 ؾصل

 2:(تدريب افراوي يف ذح تؼريب اإلمام افـواوي)ؿال افعالمة افسقوضي يف 

 :ُع افث اِمُن َوافث اَمُكوَن()افـ وْ 

تِي يَ    اف 
ِ
َجاُل َوافـَِّساُء:َمْعِرَؾُة اأْلَْشاَمء ُك ؾِقَفا افرِّ

 ْشَسِ

 :َوُهَو ِؿْساَمنِ  

ـَ  ْشِم َؾَؼْط,  ِٓ ا يِف ا ـَ ا: َأْن َيْشَسِ  ـ:َأَحُدمُهَ

 ْبِن َرَباٍب, َصَحابِق اِن, -1
ِ
 ْبِن َحاِرَثَة, َوَأْشاَمء

ِ
 َأْشاَمء

 ق َتاِن, َوَأْشاَمَء بِـِْت َأيِب َبْؽٍر, َوَأْشاَمَء بِـِْت ُظَؿْقٍس, َصَحابِ 

2- ,  َوُبَرْيَدَة ْبِن احْلَِصقِب َصَحايِبٌّ

 َوُبَرْيَدَة بِـِْت بِْؼٍ َصَحابِق ٌة, 

َة ُأمِّ َأْيَؿَن َصَحابِق ٌة, -3 ـَ  َوَبَر

َة ْبِن اْفُعْرَياِن, َظِن اْبِن ُظَؿَر َواْبِن َظب اٍس,  ـَ  َوَبَر

, َظْن ظَ -4 ,َوُهـَْقَدَة ْبِن َخافٍِد اخْلَُزاِظيِّ  ِعٍّ

يٍك َظْن َظاِئَشَة,    َوُهـَْقَدَة بِـِْت َذِ

 َوُجَوْيِرَيَة ُأمِّ اْدُْمِمـَِغ, -5
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َبِعيِّ   .َوُجَوْيِرَيَة ْبِن َأْشاَمَء افضُّ

ـَ  ْشِم َواْشِم اأْلَِب,  ِٓ ا يِف ا ـَ  ـ:َوافث ايِن: َأْن َيْشَسِ

َث َظْن إِْبَراِهقَم -1 َة ْبِن َصْػَواَن, َحد   ْبِن َشْعٍد,ُبرْسَ

َة بِـِْت َصْػَواَن َصَحابِق ٌة,  َوُبرْسَ

ْبِرَؿاِن, ;َوِهـِْد ْبِن ُمَفؾ ٍب -2 ُد ْبُن افزِّ  َرَوى َظـُْه حُمَؿ 

َثْت َظْن َأبِقَفا,  َوِهـَْد بِـِْت اْدَُفؾ ِب, َحد 

, َظِن اْبِن ُظَؿَر,-3  َوُأَمق َة ْبِن َظْبِد اهلل ِ اأْلَُمِويِّ

. .َة بِـِْت َظْبِد اهلل ِ َظْن َظاِئَشَة, َوَظـَْفا َظِعُّ ْبُن َزْيِد ْبِن ُجْدَظانَ َوُأَمق   ِمِذيُّ ْ  َأْخَرَج هَلَا افسِّ

 اكتفى.

 

 

 

 

 

 

*** 
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 ؾصل

األشامء ادشسـة بغ افرجال وافـساء يف رواة افؽتب افستة, مرتبغ ظذ وؾق ترتقب 

 :3اوية أو افراوي يف افتؼريبحروف ادعجم أوٓ ؾلوٓ, مع ذـر رؿم افر

*** 

 حرف األفف

 (  أمقة-, وهي: أشامء 2) ظدد األشامء إمجآ:

ُر َمن اشؿفا أشامء ِمن راويات افؽتب افستة ـْ  ِذ

 راويات( 9)

بن افعوام من ـبار صديق =ذات افـطاؿغ> زوج افزبر أشامء بـت أيب بؽر اف -8525

 أو أربع وشبعغ ع ظاصت مائة شـة وماتت شـة ثالث ,افصحابة

 وماتت ؿبل ابن ظؿر د ,هلا صحبة :أشامء بـت زيد بن اخلطاب افعدوية يؼال -8526

وشامها  ,مل تسم يف افؽتابغ ,أشامء بـت شعقد ابن زيد ابن ظؿرو ابن كػقل -8527

 إن هلا صحبة ت ق :ويؼال ,افبقفؼي

بن افسؽن د إهنا بـت يزي :ويؼال ,أشامء بـت صؽل األكصارية صحابقة -8528

 وصحف اشؿه م ,كسبت جلدها

 ٓ يعرف حاهلا من افسادشة ق ,بن ربقعةأشامء بـت ظابس  -8529
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 مؼبوفة من افثافثة خد ,أشامء بـت ظبد افرمحن ابن أيب بؽر افصديق -8531

بن أيب ضافب ثم أبو صحابقة تزوجفا جعػر  , أشامء بـت ظؿقس اخلثعؿقة -8531

ماتت  ,أخت مقؿوكة بـت احلارث أم ادممـغ ألمفا يهووفدت هلم و ,بؽر ثم ظع

 4بعد ظع خ 

 ,أم ظامر :ويؼال ,أم شؾؿة :تؽـى ,بن افسؽن األكصاريةأشامء بـت يزيد  -8532

 4صحابقة هلا أحاديث بخ 

 مؼبوفة من افسادشة س ,أشامء بـت يزيد افؼقسقة افبكية -8533

*** 

ُر َمن اشؿه أشامء ِمن ُرواة افؽتب  ـْ  افستةِذ

 )راويان ؾؼط(

افسؾؿي أبو حسان افؽويف صدوق من  :وؿقل ,بن احلؽم افػزاريأشامء  -418

 4افثافثة 

ثؼة من  ,بن خمارق افضبعي أبو ادػضل افبكي وافد جويريةأشامء بن ظبقد  -419

 مات شـة إحدى وأربعغ بخ م س ,افسادشة

 

 

*** 
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ُر َمن اشؿفا أمقة ِمن راويات افؽتب افستة ـْ  ِذ

 راويات ؾؼط( 3)

 ٓ يعرف حاهلا من افثافثة د ,أمقة بـت أيب افصؾت ويؼال: آمـة بؿد وكون -8538

بن بن زيد أمقـة وهي أم حمؿد امرأة وافد ظع  :ويؼال ,أمقة بـت ظبد اهلل -8539

 وفقست بلمه من افثافثة ت ,جدظان

 4ٓ تعرف ,روت ظـفا أم هنار ,أمقة بـت ظبد اهلل ظن ظائشة يف افواصؿة -8541

بضم أوفه وؾتح ادقم  :بادد وكون وؿقل :واختؾف يف ضبطفا ؿقل ,من افثافثة

 .وتشديد افتحتاكقة ت

*** 

ُر َمن اشؿه أمقة ِمن ُرواة افؽتب افستة ـْ  ِذ

 رواة( 11)

صدوق  ,أبا بؽر :يؽـى ,بن بسطام افعقق بافقاء وافشغ ادعجؿة بكيأمقة  -552

 خ م سمات شـة إحدى وثالثغ  ,من افعاذة

 ,وهو افؽبر ,بن األشود افؼقز أبو ظبد اهلل افبكي أخو هدبةبن خافد  أمقة -553

 مات شـة مائتغ أو إحدى م ت س ,صدوق من افتاشعة

 مؼبول من افسابعة خد ,أمقة بن زيد األزدي افبكي -554

                                                           

4
.ٓ يعرف حاهلافي ن:    
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بن خؾف اجلؿحي ادؽي مؼبول من افرابعة بخ د ت بن أمقة أمقة بن صػوان  -555

 س

بن أمقة اجلؿحي ادؽي مؼبول أيضا ػوان بن ظبد اهلل بن صػوان أمقة بن ص -556

 من افسادشة م س ق

بن أشقد بػتح اهلؿزة ابن أيب افعقص بؽرس بن خافد أمقة بن ظبد اهلل  -557

 ثؼة من افثافثة مات شـة شبع وثامكغ س ق ,ادفؿؾة ادؽي أخو خافد

بن أمقة األموي وفد قد بن افعاص بن شعبن افعاص بن شعقد أمقة بن ظؿرو  -558

 األصدق صدوق من افسادشة خد

 افؼاشم ابن أمقة ;أمقة ابن افؼاشم يف 

بن خمق بػتح ادقم وشؽون ادعجؿة وـرس افشغ ادعجؿة بعدها ياء أمقة  -559

 أبا ظبد اهلل د س :صحايب يؽـى ,ـقاء افـسب

 ,بن حـقفبن شفل بن شعد هـد  إكه ابن :ويؼال ,أمقة بن هـد ادزين حجازي -561

 مؼبول من اخلامسة س ق

 أمقة ظن أيب جمؾز جمفول من افسادشة د -561
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 قمحرف اجل

 ( جويرية-, وهي: َجَبؾة 2) ظدد األشامء إمجآ:  

ُر َمن اشؿفا َجَبؾة  ِمن راويات افؽتب افستة ـْ  ِذ

 راوية واحدة(1) 

مؼبوفة   ,افعامرية ,بادوحدة بدل افػاء :ويؼال ,جبؾة بػتحتغ بـت مصػح -8549

 إن هلا إدراـا ظس :ويؼال ,من افثافثة

*** 

ُر َمن اشؿه َجَبؾة  ِمن ُرواة افؽتب افستة ـْ  ِذ

 رواة( 3)

 صحايب ت س ,بن حارثة افؽؾبي أخو زيدجبؾة  -896

جبؾة بن شحقم بؿفؿؾتغ مصغر ـويف ثؼة من افثافثة مات شـة مخس  -897

 وظؼين ع

 بن ظطقة افػؾسطقـي ثؼة من افسادشة سؾة جب -898

 

 

 

*** 
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ُر َمن اشؿفا ُجويرية  ِمن راويات افؽتب افستة ـْ  ِذ

 راوية واحدة(1) 

بن أيب رضار اخلزاظقة من بـي ادصطؾق أم ادممـغ جويرية بـت احلارث  -8554

ـان اشؿفا برة ؾغرها افـبي َصذ  اهلُل َظَؾْقِه َوَشؾ َم وشباها يف ؽزوة ادريسقع ثم 

 وماتت شـة مخسغ ظذ افصحقح ع ,تزوجفا

*** 

ُر َمن اشؿه ُجويرية  ِمن ُرواة افؽتب افستة ـْ  ِذ

 ؾؼط( راويان 2)

تح ادوحدة ؾبن ظبقد افضبعي بضم ادعجؿة وجويرية تصغر جارية بن أشامء  -988

 صدوق من افسابعة مات شـة ثالث وشبعغ خ م د س ق ,افبكي

بن هو جارية  :وؿقل ,ثؼة من افثاكقة خمرضم ,بن ؿدامة افتؿقؿيجويرية  -989

 .ؿدامة افذي تؼدم خ
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 حرف احلاء

 : مُحقضة(اشم واحد)

ُر َمن اشؿفا مُحقضة ِمن راويات افؽتب افستة ـْ  ِذ

 (راويتان ظذ خالف يف افثاكقة 2) 

 محقضة بـت يارس مؼبوفة من افرابعة د ت -8571

محقضة بن  :محقضة بـت افشؿردل ادذـورة يف افرجال ظذ أهنا مـفم, وأن آشم

 ٓ بـت ـام شقليت .

*** 

ُر َمن اشؿ ـْ  ه مُحقضة ِمن ُرواة افؽتب افستةِذ

 راو واحد ؾؼط ظذ خالف( 1)

محقضة بافضاد ادعجؿة مصغر ابن افشؿردل بؿعجؿة ثم مقم مػتوحتغ  -1571

محقضة بـت  ه:ووؿع ظـد ابن ماج ,مؼبول من افثافثة ,وزن شػرجل األشدي افؽويف

 افشؿردل د ق.

 

 

 

*** 
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 حرف افسغ

 (شالمة-بقعةش, وهي:  2) ظدد األشامء إمجآ:  

ُر َمن اشؿفا مُحقضة ِمن راويات افؽتب افستة ـْ  ِذ

 راويتان ظذ خالف يف افثاكقة( 2) 

بن خوفة هلا صحبة وحديث يف عة بـت احلارث األشؾؿقة زوج شعد شبق -8614

شبقعة افتي روى ظـفا ابن ظؿر حديثا يف  يادتوىف ظـفا زوجفا ويؼال إهنا هظدة 

 بقـفام افعؼقع خ م د س قوؾرق  ,ؾضل ادديـة

*** 

ُر َمن اشؿه شبقعة ِمن ُرواة افؽتب افستة ـْ  ِذ

 راو واحد ؾؼط ظذ خالف( 1)

شبقعة  :وؿقل ,بن أيب ُشَبْقعة أو ابن ُشَبْقعة بؿفؿؾة وموحدة مصغراحبقب  -1193

 من افثافثة س ,أخطل من زظم أن فه صحبة ,تابعي ثؼة ,ابن حبقب افضبعي
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ُر َمن ـْ  اشؿفا شالمة ِمن راويات افؽتب افستة ِذ

 راويتان ( 2) 

 شالمة بـت احلر افػزارية صحابقة هلا حديث د ق -8614

 شالمة بـت معؼل افؼقسقة, ويؼال: األكصارية صحابقة هلا حديث د -8615

*** 

ُر َمن اشؿه شالمة ِمن ُرواة افؽتب افستة ـْ  ِذ

 رواة ظذ خالف يف اشم افثافث( 3)

بن بديل افعذري بضم ادفؿؾة تخػقف افالم وزيادة هاء ابن بؼ ة بشالم -2712

 وشؽون ادعجؿة أبو ـؾثم بادثؾثة افدمشؼي صدوق من افعاذة ـن

ؿزة بعدها حتتاكقة ابن بن خافد أبو روح األيع بػتح اهلبن روح شالمة  -2713

ا موحدة أبا خربق بػتح ادعجؿة وشؽون افراء بعده :بن خافد يؽـىأخي ظؼقل 

مل يسؿع من ظؿه وإكام  :بصقغة افتصغر صدوق فه أوهام وؿقل :وؿقل ,مػتوحة

 حيدث من ـتبه من افتاشعة مات شـة شبع أو ثامن وتسعغ =ومائة> خت س ق

وؿقل: شالمة  ,أبو حدرد األشؾؿي اددين ؿقل: اشؿه ظبد, وؿقل: ظبقد -8141

مات ظبد اهلل  ,رد افصحايببن أيب حدهو وافد ظبد اهلل  :ويؼال ,ابن ظؿر صحايب

 شـة إحدى وشبعغ ؾوهم من أرخ أبا حدرد ؾقفا بخ.

*** 
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 حرف افطاء

 )اشم واحد: ضؾحة(

ُر َمن اشؿفا ضؾحة ِمن راويات افؽتب افستة  ـْ  ِذ

 ) راوية واحدة ( 

 ضؾحة أم ؽراب, ٓ يعرف حاهلا من اخلامسة د ق -8631

*** 

ُر َمن اشؿه ضؾحة ِمن ُرواة افؽتب افستة ـْ  ِذ

 خالف يف اشم األخر( راٍو ظذ 22)

بن ظبد افرمحن األكصاري اددين صدوق من بن خراش بؿعجؿتغ ضؾحة  -3119

 افرابعة ت س ق

بن زيد افؼرر أبو مسؽغ أو أبو حمؿد افرؿي أصؾه دمشؼي مسوك ضؾحة  -3121

 ـان يضع =احلديث> من افثامـة ق :ؿال أمحد وظع وأبو داود

شؽـدراين أبو ظبد ادؾك افؼرر أصؾه مدين ثؼة مؼل بن أيب شعقد اإلضؾحة  -3121

 من افسابعة مات شـة شبع ومخسغ خ س

بن ظامر اخلزاظي ادعروف بطؾحة بن أشعد بن خؾف بن ظبد اهلل ضؾحة  -3122

مل يثبت أن أبا  , افطؾحات أبو ادطرف افبكي أحد األجواد أمر شجستان من افثافثة

 داود روى فه د
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ن أيب بؽر افصديق افتقؿي اددين مؼبول بن ظبد افرمحن ابن ظبد اهلل ضؾحة  -3123

 من افثافثة ؿد س ق

بن معؿر افتقؿي اددين ثؼة من افثافثة بن ظبقد اهلل بن ظثامن بن ظبد اهلل ضؾحة  -3124

 خ د س

بن ظوف افزهري اددين افؼايض ابن أخي ظبد افرمحن بن ظبد اهلل ضؾحة  -3125

ة افـدى ثؼة مؽثر ؾؼقه من افثافثة مات =دون ادائة> شـة شبع وتسعغ وهو يؾؼب ضؾح

 4ابن اثـتغ وشبعغ خ 

بن ظبد ادؾك األيع بػتح اهلؿزة بعدها ياء شاــة ثؼة من افسادشة خ ضؾحة  -3126

4 

بن مرة بن تقم بن شعد بن ـعب بن ظؿرو بن ظثامن بن ظبقد اهلل ضؾحة  -3127

حمؿد اددين =وهو ادسؿى: ضؾحة افػقاض> أحد افعؼة مشفور  افتقؿي أبو

 اشتشفد يوم اجلؿل شـة شت وثالثغ وهو ابن ثالث وشتغ ع

 بن ـريز بػتح أوفه اخلزاظي أبو ادطرف ثؼة من افثافثة م دبن ظبقد اهلل ضؾحة  -3128

 بن ظبقد اهلل افعؼقع جمفول من افرابعة متققزضؾحة  -3129

بن ظثامن احلرضمي ادؽي مسوك من افسابعة مات شـة بن ظؿرو ة ضؾح -3131

 اثـتغ ومخسغ ق

 بن افعالء األمحز أبو افعالء افؽويف مؼبول من افثافثة ؾقضؾحة  -3131

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





بن أيب ؿـان بػتح افؼاف وافـون افعبدري موٓهم أبو ؿـان افدمشؼي ضؾحة  -3132

 جمفول أرشل حديثا من افثافثة مد

 بن مافك اخلزاظي أو افسؾؿي صحايب كزل افبكة فه حديث تؾحة ض -3133

ء يبن ـعب افقامي بافتحتاكقة افؽويف ثؼة ؿاربن ظؿرو بن مكف ضؾحة  -3134

 ؾاضل من اخلامسة مات شـة اثـتي ظؼة أو بعدها ع

بن كاؾع افواشطي أبو شػقان اإلشؽاف كزل مؽة صدوق من افرابعة ضؾحة  -3135

 ع

قؿي اددين كزيل افؽوؾة صدوق بن ضؾحة ابن ظبقد اهلل افتبن حيقى حة ضؾ -3136

 4ء من افسادشة مات شـة ثامن وأربعغ م يخيط

بن أيب ظقاش افزرؿي األكصاري اددين كزيل بغداد بن افـعامن بن حيقى ضؾحة  -3137

 صدوق هيم من افسابعة خ م د س ق

شؽون افقاء أبو محزة موػ األكصار كزل ضؾحة بن يزيد األيع بػتح اهلؿزة و -3138

 4افؽوؾة وثؼه افـسائي من افثافثة خ 

ضؾحة ظن أبقه ظن جده يف مسح افرأس, ؿقل: هو ابن مكف وإٓ  -3139

 ؾؿجفول من افسادشة د

ويؼال: ضؾحة موػ شعد جمفول من افرابعة  ,شعد أو شعقد موػ ضؾحة -2263

 ت

*** 
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 حرف افعغ

 تـبقه

ُظبقدة بافضم, ويف افرجال: َظبقدة بافػتح, ظذ حسب ضبط  شامء افـساءأيف 

 احلاؾظ, ؾال يؽون اشام مشسـا بقـفام حقـئذ ؾقام خيص رواة افؽتب افستة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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 ادقم حرف

 غرة(: مُ )اشم واحد

ُر َمن اشؿفا مغرة ِمن راويات افؽتب افستة  ـْ  ِذ

 ) راوية واحدة ( 

من مستغربات وهي مغرة بـت حقان =حسان> افتؿقؿقة مؼبوفة من اخلامسة  -8685

 داألشامء يف افـساء 

*** 

ُر َمن اشؿه ادغرة ِمن ُرواة افؽتب افستة ـْ  ِذ

 راٍو ظذ خالف يف اشم األخر( 26)

بن أيب بردة ويؼال ابن ظبد اهلل ابن أيب بردة وؿؾبه بعضفم وثؼه ادغرة  -6829

 4افـسائي وؿد ويل إمرة افغزو بادغرب من افثافثة مات بعد ادائة 

 بن أيب بردة جمفول من افثافثة أيضا متققزادغرة  -6831

 بن أيب برزة بػتح ادوحدة وبزاي األشؾؿي مؼبول من افثافثة متققزادغرة  -6831

بن أيب احلر بضم ادفؿؾة ثم راء افؽـدي افؽويف صدوق ربام وهم من ادغرة  -6832

 افسادشة س ق

 افرابعة خت م ت س بن حؽقم افصـعاين ثؼة منادغرة  -6833
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بن زياد افبجع أبو هشام أو هاصم ادوصع صدوق فه أوهام من ادغرة  -6834

 4افسادشة مات شـة اثـتغ ومخسغ 

 بن شبقع بؿفؿؾة وموحدة مصغر افعجع ثؼة من اخلامسة ت س قادغرة  -6835

خؾطه  ووهم من ,بن األخرم افطائي مؼبول من اخلامسةبن شعد ادغرة  -6836

 بافذي ؿبؾه ت

 بن شؾامن اخلزاظي مؼبول من افرابعة سادغرة  -6837

بن شؾؿة ادخزومي أبو هشام افبكي ثؼة ثبت من صغار افتاشعة ادغرة  -6838

 مات شـة مائتغ خت م د س ق

بن صبل بؽرس ادعجؿة وشؽون ادوحدة ويؼال بافتصغر افبجع ادغرة  -6839

 4ل افؽويف ثؼة من افرابعة األمحز أبو افطػق

بن معتب افثؼػي صحايب مشفور أشؾم ؿبل بن مسعود بن صعبة ادغرة  -6841

 احلديبقة وويل إمرة افبكة ثم افؽوؾة مات شـة مخسغ ظذ افصحقح ع

بن ظبد اهلل افؼرر األشدي اددين مؼبول من افسادشة د افضحاك بن ادغرة  -6841

 س

بن أيب ظؼقل افقشؽري بػتح افتحتاكقة وشؽون ادعجؿة ظبد اهلل  بنادغرة  -6842

 وضم افؽاف افؽويف ثؼة من افرابعة م د تم س

بن ظقاش بتحتاكقة ومعجؿة بن ظبد اهلل بن احلارث بن ظبد افرمحن ادغرة  -6843

ابن أيب ربقعة ادخزومي أبو هاصم أو هشام اددين صدوق ؾؼقه ـان هيم من افثامـة 

 ات شـة شت أو ثامن وثامكغ خ د س قم
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بن هشام ادخزومي أبو هاصم أو هشام بن احلارث بن ظبد افرمحن ادغرة  -6844

 اددين أخو أيب بؽر ثؼة جواد من اخلامسة مات شـة بضع ومائة مد

بن حزام بؿفؿؾة وزاي احلزامي بن خافد بن ظبد اهلل بن ظبد افرمحن ادغرة  -6845

 ـان ؿد كزل ظسؼالن ع :ؿيص ثؼة فه ؽرائب من افسابعة ؿال أبو داود :فؼبهاددين 

بن حبقب األشدي أشد خزيؿة احلراين أبو بن ظون بن ظبد افرمحن ادغرة  -6846

 أمحد ثؼة من صغار افعاذة مات شـة ثالث وأربعغ س

مؼبول من  بن حقة بؿفؿؾة وحتتاكقة افثؼػيبن جبر بن ظبقد اهلل ادغرة  -6847

 افسابعة س

مشفور  , هبَ ومـفم من ؿؾَ  ,بن ؾروة افثؼػي أبو األزهر افدمشؼيادغرة  -6848

 مؼبول من افثافثة د ,بؽـقته

 بن أيب ؿرة افسدود مستور من اخلامسة ؿد تادغرة  -6849

بن مسؾم =األزدي> افؼسؿع بؼاف ومقم مػتوحتغ بقـفام مفؿؾة ادغرة  -6851

مرو صدوق  :ة =اخلراشاين> افرساج بتشديد افراء اددائـي أصؾه منشاــة أبو شؾؿ

 من افسادشة بخ ت س ق

بن مؼسم بؽرس ادقم افضبي موٓهم أبو هشام افؽويف األظؿى ثؼة ادغرة  -6851

وٓ شقام ظن إبراهقم من افسادشة مات شـة شت وثالثغ  ,متؼن إٓ أكه ـان يدفس

 ظذ افصحقح ع

 افـعامن افـخعي افؽويف ثؼة من افسادشة خ م د ت س بنادغرة  -6852
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بن هنقك احلجري بػتح ادفؿؾة وشؽون اجلقم ادكي جمفول من ادغرة  -6853

 افرابعة ق

 ادغرة أبو افوفقد أو أبو ادغرة افوفقد يف افؽـى

 ادغرة األزدي هو افؼسؿع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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 حرف اهلاء

 هـقدة(-هـد, وهي: 2)ظدد األشامء إمجآ: 

ُر َمن اشؿفا هـد  ِمن  ـْ  راويات افؽتب افستةِذ

 راويات ( 4)  

بن ظؿر ابن خمزوم ادخزومقة أم بن ظبد اهلل بن ادغرة هـد بـت أيب أمقة  -8694

 :وؿقل ,شؾؿة أم ادممـغ تزوجفا افـبي َصذ  اهلُل َظَؾْقِه َوَشؾ َم بعد أيب شؾؿة شـة أربع

 ,شـة إحدى :ثالث وظاصت بعد ذفك شتغ شـة ماتت شـة اثـتغ وشتغ وؿقل

 ؿبل ذفك واألول أصح ع :وؿقل

 :هـد بـت احلارث افػراشقة بؽرس افػاء وختػقف افراء بعدها مفؿؾة ويؼال -8695

 4افؼرصقة ثؼة من افثافثة خ 

 هـد بـت احلارث اخلثعؿقة مؼبوفة من افثافثة أيضا متققز -8696

 هـد بـت ذيك =األزدية> افبكية مؼبوفة من افثافثة س -8697

*** 

ـْ   ِمن ُرواة افؽتب افستة هـدُر َمن اشؿه ِذ

 )راٍو واحد(
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بن أيب هافة, واشؿه: افـباش بـون ثم موحدة ثم معجؿة افتؿقؿي هـد  -7322

ربقب افـبي َصذ  اهلُل َظَؾْقِه َوَشؾ َم أمه خدجية بـت خويؾد ؿقل: اشتشفد يوم اجلؿل 

 مع ظع وؿقل: ظاش بعد ذفك تم

*** 

ُر َمن اشؿف ـْ  ا هـقدة  ِمن راويات افؽتب افستةِذ

 راوية واحدة ( 1)  

 5هـقدة بافتصغر مؼبوفة من افثافثة أيضا, وحيتؿل أن تؽون هي افتي ؿبؾفا -8698

 س

*** 

ُر َمن اشؿه هـقدة ِمن ُرواة افؽتب افستة ـْ  ِذ

 )راٍو واحد(

 هـقدة بـون مصغر ابن خافد اخلزاظي, ويؼال: افـخعي ربقب ظؿر مذـور -7323

 يف افصحابة, وؿقل: من افثاكقة ذـره ابن حبان يف ادوضعغ د س

*** 
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 ؾفرس األشامء إمجآ ظذ حروف ادعجم:

 أشامء .1

   أمقة .2

 َجَبؾة .3

 جويرية .4

 مُحقضة .5

 بقعةش .6

 شالمة .7

 ضؾحة .8

 غرةمُ  .9

 هـد .11

 هـقدة .11

افذي  واحلؿد هلل افذي بـعؿته تتم افصاحلات, وافصالة وافسالم ظذ كبقـا حمؿد

به افـبوات, وظذ آفه وأصحابه افثؼات, وافتابعغ هلم بنحسان إػ ادامت,  ختم اهلل

 وأشتغػر اهلل يل وفوافدي وجلؿقع ادسؾؿغ وادسؾامت.

*** 
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