
 

 

 

 اعتنى بها

 هـــــوالديـول له ر هللاــفـغ

 

 



 

 

 

 

 

  .ه ورسىله صلى اهلل عليه وسلمدا عبأن حممدً وأشهد ،شريك لهأن ال إله إال اهلل وحده ال  وأشهد ،هللاحلمد 

 بعد.أما 
تؼريب "    احلافظ ابه حجر  بؽتال ادشتغؾني بعؾم احلديث ماه وصالبفؿعؾوم عـد أهل العؾم 

صبؼاهتم يف اثـتي  عرشة حرص قد و ،البالغة يف ذكر تراجم رجال الؽتب الستةمن إمهقة   " التفذيب

حيػظ صبؼة الراوي عـد بل ويعد الذي  عـد أهل احلديث معرفة  صبؼة الراوي  فؽان من ادفم جدا  ، صبؼة 

 .ن فتح اهلل عؾقه يف هذا الػن ويغبط عؾقه ذكر اسؿه مم 

سجد فؼد حرضت له وهو باد حفظه اهلل العبادعبد احملسه الشيخ  يف هذا الباب ما رأيتومن أحسن  

فؽان   [من سورة الؽفف  إىل سورة الرمحن(( كتاب التػسري))جامع اإلمام الرتمذي الـبوي دورسا  من

الشيخ حييى   وكذلك، من أخرج له من أصحاب الؽتب الستةيذكر الراوي وحاله وصبؼته و  حفظه اهلل
صحقح البخاري  وصحقح اإلمام مسؾم واجلامع الصحقح ) :من ةسه اداتعويف در حفظه اهلل احلجىري

الراوي وصبؼته ومن يف صبؼته  حفظه اهللفقذكر ، وغرها من دروسه الـافعة ادباركة  مام الواعيي إلل

 .وبسائر عؾامء السـة متعـا اهلل به و حفظه اهلل افـستػقد مـه كثر  ، من يشبفه يف كـقته أو يف اسؿه 

يىسف به عيد  أبو حاتم  الػاضل الدايي إىل اهللأخوكا ن ساهم يف تسفقل حػظ هذه الطبؼات كان مم و
قد قراها عذ إخواكه بدار  حفظه اهللوكان ، ا بقت   ةبـظم مجقل وسفل يف اثـتي عرش حفظه اهلل اجلزائري

ثم دا أردا الذهاب إىل بالده اجلزائر ، هـ7241بني مغرب وعشاء عام  احلديث بدماج يف درس شقخـا

لؾدعوة وزيارة والديه ترك عـدي بعض كتبه وأمتعته فوجدت هذا الـظم ومازال خمطوصا بخط يده 

: ْبِن َعْؿٍرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللمِ  هللاَعْن َعْبِد ويف احلديث ، كػعفا وآستػادة مـفا لقعم  فلحببت كرشها 

اِرهِ  َخرْيُ » ُهْم جِلَ ُهْم لَِصاِحبِِه، َوَخرْيُ اجِلرَياِن ِيـَْد اهللهِ َخرْيُ  .«األَْصَحاِب ِيـَْد اهللهِ َخرْيُ

   



 

 

 

 

 

 صورة ادخطوصة

 

 

  



 

 

 

 وظم للطّبقات الَّيت ذكرها احلافظ يف مقدَّمة التَّقريب

ُلـُفـــ -1  ـْب ــــــٌة َذُووا ُرَتــــْم َصَحاَبـــــَأوه

 ْب ــــََل َكَصـــــــُزوا فَ ــــــْد ُمـقِّـــُرَواُتـُفــْم قَ                                       

ُمــــــوهُ ــَيْتـؾُ  -2  ـعْ ــــوَن َوالتهبَ ـــُم ادْـَُخْْضَ

 ـَوِرعْ ـــٍد اْلــــــــُل َسـِعقــــْم ِمـثْ ــــاُرُهـــكَِبـ                                      

 ـــاعِ ـــْوٌم ِمـْن األَْتَبــــــــا َقــــــَثـالُِثـَفـ -3

 ِي ــــــايـــا َســِن يَ ـــْم َكاْلـحـََســـــَأْوَسـطِِفـ                                      

ْهـــــَيؾِقفِ  -4  ـعْ ـــــذِي ََجَـــاله ِريِّ ـــُم ُكالـزُّ

 عْ ــــــا َسِؿــاِق ُجلُّ مَ ـــــي ِذي الطَِّبــــَِيْن َثاك                                     

غَ ـثُ  -5 ْن َشِفــــاُر ِمـْفُ ــــــمه الصِّ  ْد ــــٌم ِمـؿه

َح ـَبعْ                                      ْد ـــــؿَ ـْعتَ ـٍع يُ ـــــاِب ُعوَن َسؿْ ـــَض الصِّ

 نَ ـــوُهُم الهـِذيــــــــَيْتؾُ  (1)مْ ـفِ ــِض ـعْ ـلِبَ  -6

َح ـــْدِرُكـــَلـْم يُ                                      يَ ــِعـــــؿَ ـاَب َأْج ـــــوا الصِّ

 ــاعِ ــــِع اأْلَْتَبـــــــابِــٌع لِتَ ــــابِ ــَوَس  -7

 (2)ــَراعِ ــــــالٍِك َفــــــــْم َكَؿــــَبــاِرِهــــــكِ                                    

  

                                      
 كإعؿش . (7)

 هذا الرتتقب . (4)



 

 

 

 

 ىــــَمَض  ()ِط الهِذيــــٌن ألَْوِس ــامِ ـَوثَ  -8

مَ ــــِن ُيَقْقـَ ـــَكابْ                                      ـىـــــَضـــاِم ادْـُـْرتَ ـــــَة اإْلِ

غَ ـثُ  -9  سِ ـــْلَتــتَ ـُم َفؾْ ــــُار ِمـْفُ ــــمه الصِّ

اٍق كَ ـــــبْ ــعَ ـكَ                                      ـِي ـــــالِســـقَ ـطه ـَذا الـــــِد َرزه

 اعِ ـــــِع اأْلَْتَبـــٌذ َيْن َتبَ ــــــَفـآِخ  -11

(2)ارُ ـــبَ ــٍد كِ ـــؿَ ـَكـَلْح                                   
 

ـــَؿــَذا ال  اعِ ــــــــسه

 (3)طَ ـــْن َتَوسه ـَت مَ ــِديـْن هُ ــَوَأْتبِعَ  -11

رَتَطَ ـــــــِح . ُثمه اْش ــــِحقـاِحِب الصه ـــَكَص                                  
(4) 

مِ -12 ْ  (5)ِذيـفِقَؿْن َيؾــِي ِصَغاَرُهْم َكالرتِّ

 . ِذيــــــَتــْح ــًة لِْؾؿُ ـــقَ ـغْ ـاُم بُ ـــظَ ـــَثــمه الـِّ                                 

 

                                      
 أي الطبؼة الوسطى من اتباع التابعني. (7)

 اعـي كبار هذه الطبؼة أخذين عن تبع إتباع.  (4)

 من هذه الطبؼة .  (3)

 احلافظ يف الطبؼة الثاكقة عرش.  (2)

 وَأحلق هبذه الطمبؼة باقي شقوخ إَئّؿة الّسّتة الذين تلّخرت وفاهُتم قؾقال كبعض شقوخ الـسائي .(5)


