
َثَـــــــــريِ الْـمُـكْـثِـُروَن          مِن               رَُواةِ             اْل
ِد ـعَـةٍ        فَــقَـــيِـّ قَـدمْ    ُحـِصـُروا       فيِ        تِـسمْ
ا عٌَة       ِممْـهُـممْ        رَ َو ومْ َوفَـومَْق       َألْـٍف      َسـبمـْ
َبــَــــــــــّرمْ مـْـــَرةَ   اْل بـُـــهُــــممْ   :  َأبُـو هُـــــَريـ ل َأوَّ

َوَأنــٌَس            ثَـالِــــثـُــــهُـــــممْ        ،        فَـــأُمُّـــــنَــا
يـِـــٌر َســـاِدُسـهُـممْ َخـامِــُســـهُـــممْ ، فَــَجــاب
ـــانيِ يـِـــيَـّ َلْـــــَف   َصـــَحـــاب َوقَــــارََب   اْل

ُداهللِ    مَنمْ ــعُوٍد       َوعَــبمـْ ُ    مَــسمْ هُــمَا     انبمْ
فَــــهُ َـِّذي        شَـــــرَّ ِو       ال َ    عَـممْ َأعمْـِن      انبمْ
ــَســـممْ ـــوَاُن        بَـاريِىِء      الـنَـّ ُم      ريِضمْ ـهيـِ َعَـيمـْ

ريِ ـطَـَف        الْـمُــطَــهَـّ ِبِّ          الْـمُـصمْ عَِن          انلَـّ
ْـــتَـــقْــــتَـــِد ــــُم فَـل ـمَـاءَهُـممْ َوبِــــــــهيـِ َأسمْ
بَـويِيِّ         َوَوعَـومْا مَِن         الْــَحـــِديـــِث      الـنَـّ
ُ    عَُممْ ُداهللِ    َوهمْــــــوَ    انبمْ َّــانيِ    عَــبمـْ َوالــث
ـــُرنَـا يـِــعُــهُـممْ ، فَـــَحـــبمـْ َعئــــَِشـــٌة رَاب
يـِـــعُــــهُــــممْ ُـّـــــهُــــممْ َســـاب ريِ يـ ـــَدهُ ُخــــدمْ َو بـَــعمـْ
ـانيِ ِداهللِ        َأهمْــِل       الــشَّ مِنمْ      آليِ      عَــبمـْ

ـنَـنمْ ريِ  الْـوَرَى  شَتَّ   الـسُّ َن  عَنمْ  َخـيمـْ َدوَّ
مْ ((b فَـمَـا َأشمْــَرفَــــهُ تبُ يـِــ )) اكمْ نَـا ب ـيُـّ نَـبيـِ
ِت الــرِّ يـُح َو مَـا َغمْـٌث َسـَجـممْ مَـا هَـبَـّ

ـِة (( )1( هو عبداهلل بن عباس ريض اهلل عنهام ، وإضافة )) َحـبْـر (( إىل )) نـا (( أعني بذلك األمة اإلسالمية ؛ ألنه يلقب بـ))َحـبْـر اأْلُمَّ
ـبْـــُر - بفتح احلـاء وكرسهـا - والفتح أشهـر : الرجل العـامل ، وُسمـيِّ بذلك ملــا يبقى يف قلوب الـناس مـن آيات علـومه احلسـنة والْـِحَ

وآثاره اجلميلة المقتدى هبا من بعده .
 عن )) عمدة احلفاظ (( للسمني احللبيهّ )421/1 - حرب ( .

م : هـو أبــو سعيـد اخلـدريهّ سعــد بن مـالك بـن سنــان ريض اهلل عنه ، وإضـافـته إىل )) هم (( أعـني معـرش الـصحـابـة )2( ُخــدريهّ
  ريض اهلل عنهم .

)3( الورى : اخللق ، كام يف )) خمتار الصحاح (( : ص )718 - ورى ( .
)4( إشـارة إىل احلـديث املـشهـور الـذي أخـرجه أبـو داود بـرقم )3646( وأمحـد بـرقـم )6510( من حـديـث عبـداهلل بـن عمـرو بن

يـِيَـــِدهِ  مَـا َخـَرَج مِـنِّ ِإلَّ  َحــقٌّ (( واحلديث له قصة مشهورة . ي نَـفْـِس ب  العاص مرفوًعا : )) اكْــــتُـبمْ  فَـوَ الَّ
)5( َسَجم : سال ،  كمـا يف  )) خمتار الصحاح (( : ص )287 - س ج م ( .

َحابَــةِ فيِ ارلََّوايَــة عَِن انلَِّبِّ  نَي مَِن اصلَّ َاِء الْـمُكْثيِ فَـائِـَدةٌ فيِ ظَنْمِ َأسمْ
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ظنم  افلقري   إىل  عفو  ربـه
بعداهلل نب دمحم سفاين احلكيّم
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