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نتاج جيدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليو  ىوأقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما 
ن ىذه الرسالة ككل أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب عممي أو حيثما ورد، وا  

 بحثي لدى أي مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.
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ُ
ج
َ
ه
ْ
ن
َ
 م

ُ
ام
َ
 أبى بكر اإِلم

ّ
انِي

َ
ق
ْ
ر
َ
  يف الب

ْ
 ال
 
دِيلِ ت

ْ
ع
 
حِ والت

ْ
ر
َ
 ج

Abu baker Al barqani and his approach in excavation 

and modification  
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 "حفظه هللا"      رائد بن طالل بن عبد القادر شعت                   
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 َنِْعَمتـــــََك  َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكر
الَِّتي َأنـَْعْمــــَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ 

َأْعَمَل َصاِلًحا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِني  َوَأنْ 
  ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحينَ 

 ( 91  ، النمل سورة )                
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 أ

  

 اإلهـــداء

 قدّزًَ عهى انىفاء حبقه. و ،أدايه اهلل وانديسثة وجىدي يف هره اندٍَا تعد اهلل ذعاىل  ئىل

 ونىٌ.احل واندذًشفاء صدزي، وزضاها َىز دزتً  دعاؤها كاٌ يٍ ئىل

 كوند أمتونى أٌ ذكىَا ئىل جاَيب انٍىو.

 وجعم هرا انعًم شفٍعًا نه وَىزًا. ،ئىل عًً احلثٍة طٍة اهلل ثساه

 ها يف طاعره.اهلل تقاءوشوجره أطال 

 جصاه اهلل خريًا. انفاضم )أتى ئتساهٍى( شوجً ،ويُهجح فإادي دزتً، َىز ئىل

 .ذستٍرهى حسٍ عهى اهلل زغد( أعاَين، تسًح ،ئتساهٍى ،ئىل أتونائً األعصاء )شرا

 أواب( ال أزاًَ اهلل فٍهى يكسوه. ،أمحد ،ئتساهٍى ،)حمًد ًاَئخى ئىل

 وأسكونه فسٍح جوناذه.  ،طٍّة اهلل ثساهئىل أخً )عثد انسمحٍ( 

 هوند( وأشواجهى وأتونائهى األعصاء. ،نٍونح ،هثح ،)أو حمًد أخىاذًئىل 

 وعائالهتى وأتونائهى األعصاء. وخاالذً أخىايل ئىلوعائالهتى وأتونائهى األعصاء.  وعًاذً أعًايً ئىل

 انكساو، يف قسى احلدٌث انشسٌف وعهىيه. وأساذرذً شٍىخًئىل يٍ ٌسّسوا نونا طسٌق انعهى وذنهىا نونا صعاته. 

 مجعاء. نهثشسیح انسًاء زسانح ویثهغ ،اندعىج یحًم هىّ وكم يٍ ،ئىل شيٍالذً طانثاخ انعهى

 .يرقثهًا خانصًا جيعهه أٌ اهلل أسأل، املرىاضع انثحثَ هرا أُهدي مجٍعًا هإالء ئىل

  



 
 ب

 
ٌ
 وتقدير

ٌ
 شكر

    ...ـ عمى سيد الخمؽ محمد سالالصالة كالك عميو، ناًء الثَّ ك ، تعالى ٍمًد اللً ػبعدى حى 

ٍحسىػاقاؿ تعػاى:     ٍحسىػاًف ًإالَّ اإلًٍ ػزىاءي اإلًٍ قػرارنا لاىيل ػؿ كاى فػؿ فػتوج  تكيػ (ُ)فىىٍؿ جى  ، اعترافنػا كاق
رئػػ س ق ػػـ اى ػػد ث اىشػػر ؼ لاىيالعػػ  اإل ػػبلل   رائػػد بػػف طػػالؿ شػػعت  /اىػػديتكرىشػػ  ج  تقػػد رمك  شػػيرمل

عل: اىر اى ، كىػـ  ػُىيك يًػدنا فػج ءلػداي تكي ًاتػ  اىعلل ػ  اىق لػ ، كلبل ظاتػ   ؼت فؿ لاإلشرالغزة، كاىذم 
 اىدق ق  اىوافع ، فيزاه ا عوج   ر اىيزاي.

 ، يؿٍّ لف ىيوً  اىلواقش ً  عفكىم تاذىٌم اىير لى ف ألشير ك تقدـ لاىيلا  

 .  حفظو الل تعالى   يكسؼ الشرافي  /الدكتكرفضيمة 

 .حفظو الل تعالى  زكريا زيف الديف /كفضيمة الدكتكر

ؿك   عػادؿ عػكض ا اىغػراي للللػ  لرئ  ػًا اىػديتكر   ىيػالعتج كالتوػاوج شيػيرم ال   كتوج  ف  ي يِّ
ػػػػػػا ىيل ػػػػػػ    ػػػػػػكؿ اىػػػػػػدِّ قػػػػػػدـ ، ك -ا تعػػػػػػاى:    ظػػػػػػ-             ف للللػػػػػػ  لعل ػػػػػػدكا ففػػػػػػ ل  اىػػػػػػديتكر شػػػػػػيرم   فن

 عفػاي  اىشػير  ػص لًػا، ك  ىءلاالوتلػاي  عتػز، تلػؾ اىيل ػ  اىتػج  - تعػاى:  ظػ  ا-علاد اىػد ف اىشػوطج 
، كاىشػير لك ػكؿ ىليتلػ  اىيالعػ  اإل ػبلل  ، كاىقػائل ف ق ـ اى د ث اىشر ؼ كعلكلػ اىً ئ  اىتدر     فج 

 . عل ًا
ـ، كشيعاوج ىلل  ر كاىتقد ر ءى: لف رل اوج  غ رنا، كزرعا فٌج  ب اىعلاىشير  تقدـ ل اىص ك  يلا       

ؿ  ػػاىص شػػيرم ك  ل  ػػف طاعتػػ ، الػػكي طػػاؿ ا لقا فػػج طللػػ ، كاىػػدم اىيػػر ل ف ىزكيػػج ال  و ػػ:  ف   ػػيِّ
 اة ػػاى   علػػاي لػػف ايل ػػرن  ت لػػؿك  اىر ػػاى ، ًػػذهى تجيتػػال لػػ  ط ىػػج ال ػػاودن  يػػافو ،اىػػذم  ػػلر كت لػػؿ اى ل ػػب
، اىذ ف ىـ  د ركا ، كإل كاوج ك  كاتج كزل بلتجاأل ل كىلًي  فؤادم  لوائج  اىوياح، كذا للرة ا ن  ك  ىوتقا ـ

 .يًدنا فج ل اعدتج كتشي عج  ت:  تللت كذا اىل ث
 ػػ   ، كيػػؿ لػػف  ػػاكـ فػػج ء ػػراج كػػذا يػػؿ لػػف  عػػاووج ك  ػػدل ءىػػٌج لعركفنػػا كىػػك لاىو  شػػير ك   ػػرنا      

 اىل ث ءى: اىوُّكر. 

 فيزل ا تعاى:  كؿ اىلعركؼ كاى فؿ   ر اىيزاي.

  
                                                           

 .(َٔ ) كرة اىر لف (ُ)



 
 ج

 المقدمة
ءف اى لد  و لده كو تع و  كو تغ ره، كوعكذ لا لف شركر  و  وا كلف   ئات  علاىوا، لف 
 ًده ا فبل لفؿ ى ، كلف  فلؿ فبل كادم ى ، ك شًد  ف ال ءى  ءال ا ك ده ال شر ؾ ى ، ك شًد  ف 

 ل لدنا علده كر كى ...  لا لعد 
 شرؼ اىعلـ لشرؼ لكفكع ، ك شرؼ اىيبلـ لعد  لف  شرؼ اىعلكـ ك ففلًا، ءذ فتف علـ اى د ث

 .يبلـ ا تعاى: كك يبلـ ر كى  
كلف وعـ ا تعاى: عل: كذه األل   و  قد تي ؿ ل  ظ كذا اىد ف يتالنا ك و ؛ لف اىت ر ؼ 

اًفظيكفًإنَّا نىٍحفي نىزٍَّلنىا ﴿كاىتلد ؿ، ككذا لف  يٌؿ اىوعـ؛ ىقكى   ل او    نَّا لىوي لىحى ً ظى [ٗاى ير ] ﴾الذٍِّكرى كىاً  ، ف ى
لُف كٌفؽ ىًا  ي اظنا عارف ف، كيًالذة عاىل ف،  ىٍو يكفى عوًا ت ر ؼ اىغىاًى ف، كاوت اؿ   و  ر كى  

 اىللطل ف، فتظافرت اىيًكد ى دلتًا، كاىعوا   لًا، فيزاكـ ا عف اإل بلـ كاىل لل ف   ر اىيزاي.
لىؿ را   كذا اىعلـ اىدق ؽ اإللاـ  لك لير اىلىٍرقىاًوٌج ر ل  ا تعاى:، فياف ى  دكر يل ر فج  كللف  ى

، كل اف   كاؿ ركاة األ اد ث لف   ث اىيرح كاىتعد ؿ، كتوالرت اىدفاع كاىذب عف  د ث ر كؿ ا 
ج كذه اىر اى   قكاى   قكاى  كعلارات  فج ل و ات لف يلع  قكاى  لف األئل  اىوقاد لف لعده، كقد يلعت ف

كعلارات  فج اىيرح كاىتعد ؿ لف اىيتب اىلتوالرة، لعد  ف ر  ت  ف  قكاؿ اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج لف اىلكاف ع 
 اىيد رة لاىدرا   لطر ق  علل   كلوًي  .

 (.)اإلماـ أبك بكر البىٍرقىاًنٌي كمنيجو في الجرح كالتعديؿفياوت  ط  كذا اىل ث كاىلك كـ لػ          
   ُؿ ا  ل او  كتعاى:  ف  ييتب ىًا اىقىلكؿ فج اىدو ا كاآل رة، ءو  عل: يؿ شجي قد ر.       

: أىمية المكضكع كبكاعث اختياره:  أكالن
ءف علـ وقد اىرياؿ ى  لوزى  يل رة فج   ظ اى و  اىولك   كاىذب عوًا، فًك لف  شرؼ علـك  -ُ

 اى د ث، ك دقًا ل لينا، ك قلًا  اىينا.
رغـ يبلى  كلياو  اإللاـ اىواقد  -فج  دكد عللج–ىـ تي رد درا   ل تقل  فج كذا اىلكفكع  -ِ

اىلىٍرقىاًوٌج كيلرة لا تيلـ ل  لف ل ائؿ فج وقد اىرياؿ؛ للا  ف ج عل: كذا اىلكفكع  كل   
  ا  ، ىذىؾ آلرت اىيتال  ف  .

 ح كاىتعد ؿ.تقد ـ  دل  ىطلل  اىعلـ فج لياؿ درا   لواكج اىعللاي فج اىير  -ّ
 ثانينا: أىداؼ البحث:

ءظًار لوزى  اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج ل ف اىوقاد، فج علكـ اى د ث لشيؿ عاـ، كعلـ اىيرح كاىتعد ؿ لشيؿ  -ُ
  اص.

 اىتعرؼ عل: يًكد اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج، ك قكاى  فج وقد اىرياؿ. -ِ
 اىلراد لوًا.يلع ل طل ات اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج فج اىيرح كاىتعد ؿ، كل اف  -ّ



 
 د

اىكقكؼ عل: اىل طل ات اىتج او رد لًا اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج، كاىل طل ات اىتج  ييلر  ك  يقؿ لف  -ْ
 ا تعلاىًا.

 لف اىوقاد. هل اكى  كفع لراتب ىًذه اىل طل ات، كلقاروتًا للراتب غ ر  -ٓ
 ك اىت اكؿ  ك  لعرف  رتل  اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج ل ف اىوقاد فج  يل  عل: اىركاة لف   ث اىتشدد -ٔ

 االعتداؿ.
 اىتعرؼ عل:   ائص لوًج اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج فج وقد اىرياؿ. -ٕ

 ثالثنا: الدراسات السابقة:
لعد اال ت  ار عف طر ؽ  ؤاؿ ش ك ج ك  اتذتج األفافؿ، كاىل ث فج اىعد د لف قكاعد   

كاىعرل  ، كلعد لرا ل  لريز  اىلعلكلات اى ا   لاىدرا ات األياد ل  ، كاىلتعلق  لاىيالعات اإل بلل  
اىللؾ ف  ؿ ىلدرا ات كاىل كث اإل بلل   لاىر اض، كاىل ث عف طر ؽ شلي  اىلعلكلات "اإلوتروت"، 

 تل ف عدـ يكد درا ات علل   لتعلق  لاإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج.
 رابعنا: منيج البحث كطبيعة العمؿ فيو:

درا تج ألقكاؿ اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج فج  اىعلل   ىلكفكعاعتلدت اىلوًج اال تقرائج فج يلع اىلادة   
وقد اىرياؿ، كلف لـ ا تعوت لاىلوًج اىك  ج لـ اىوقدم ىعرض علارات اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج فج اىيرح 

 كاىتعد ؿ، كقلت للا  لج 
 تق  ـ اىل ث ءى: ف كؿ كللا ث كلطاىب ل  ب اى اي ، كلتطللات اىدرا  . -ُ
 لذير ا ـ اى كرة كرقـ اآل  .عزك اآل ات اىقرآو    -ِ
 ت ر ج األ اد ث اىولك   كاآللار لف ل ادركا األ ل    -ّ

 .     ف،  ييت : لت ر ي  لوًلافتف ياف فج اى .  
 ءف ىـ  يف فج اى     ف  ك   دكلا،  ُ ري  لف يتب اى يٌو ، كذىؾ لا ت ار. . ب

 عل: اىو ك اىتاىج ت و ؼ  قكاؿ اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج فج وقد اىرياؿ كدرا تًا، كذىؾ  -ْ
 يلع  ى اظ كل طل ات اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج فج وقد اىرياؿ. .  

 درا   اىل طل ات اى ادرة لو  كل اف اىلراد لوًا. . ب
. . ت ا كتعد بلن  درا   اىركاة اىذ ف تيلـ ف ًـ ير ن
 لقارو    ياـ اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج لُ ياـ غ ره لف اىوقاد اىلشًكر ف. . ث
  لت ءى ًا اىلا ل  فج اىركاة اىلعدى ف كاىليرك  ف.ل اف  كـ اىوتائج اىتج تك  . ج

 عل: اىو ك اىتاىج  تواىتريل  ىلركاة، كيا -ٓ
؛ كذىؾ لذير ا ـ اىراكم، كيو ت ،  .   ا كتعد بلن اىتريل  اىل ت رة ىلركاة اىلت ؽ عل ًـ ير ن

 كو ل ، ككفات ، ك شًر األقكاؿ ف  .



 
 ه

اف اىراكم لف اىركاة اىل تلؼ فج ير ًـ اىتك ع فج اىتريل  ف لا  تعلؽ لاىيرح كاىتعد ؿ ءذا ي . ب
 كتعد لًـ، كذىؾ ىلك كؿ ءى:  بل   اى يـ فج اىراكم.

 اىتعر ؼ لاأللايف كاىللداف غ ر اىلشًكرة كاىلعركف ، لف اىيتب اىل ت   لذىؾ. -ٔ
 ل اف غر ب األى اظ لف اىيتب اىل ت   لذىؾ. -ٕ
 اىتعر ؼ للعض اىل طل ات اى د ل   عود اى اي . -ٖ
 كاىيللات اىليٍشًيلى  اىتج  يتىكىكىـ فج فلطًا.فلط األ لاي  -ٗ

 تذ  ؿ اىل ث ل ًارس علل   لتوكع . -َُ
 :خامسنا: خطة البحث

 ك اىتاىج ػػػػتتيكف  ط  اىل ث لف  لقدل ، كلبلل  ف كؿ، ك اتل ، كفًارس، عل: اىو 
اى الق ، كلوًج كتشتلؿ عل:   كل   اىلكفكع كلكاعث ا ت اره، ك كداؼ اىل ث، كاىدرا ات المقدمة: 

 اىل ث كطل ع  اىعلؿ ف  ، ك ط  اىل ث.
 الفصؿ األكؿ

 التعريؼ باإلماـ البىٍرقىاًنٌي كعصره، كتمييد في عمـ الجرح كالتعديؿ
 ك شتلؿ عل: لبلل  للا ث 

 .المبحث األكؿ: عصر اإلماـ البىٍرقىاًنيٌ 
 ك شتلؿ عل: لبلل  لطاىب 

 .اىلطلب األكؿ  اى  اة اى  ا   
 .اىلاوج  اى  اة االيتلاع  اىلطلب 

 .اىلطلب اىلاىث  اى  اة اىعلل  
 .المبحث الثاني: ترجمة اإلماـ البىٍرقىاًنيٌ 

 ك شتلؿ عل:  ت  لطاىب 
  .اىلطلب األكؿ  ا ل  كو ل  كيو ت  كىقل  كلكىده

 .ر بلت  اىعلل  وشُت  ك اىلطلب اىلاوج  
 .ش ك   كتبلل ذه شًر اىلطلب اىلاىث  

 .ع   قكاؿ اىعللاي ف  اىلطلب اىرال
 .اىلطلب اى الس  ل و ات 

 .اىلطلب اى ادس  كفات 
 .المبحث الثالث: تمييد في عمـ الجرح كالتعديؿ

 ك شتلؿ عل:  ل   لطاىب 



 
 و

 .اىلطلب األكؿ  تعر ؼ علـ اىيرح كاىتعد ؿ
 .اىلطلب اىلاوج  وشُة علـ اىيرح كاىتعد ؿ ك كل ت 

 .كاىتعد ؿاىلطلب اىلاىث  لشركع   اىيرح 
 .قاد فج اىيرح كاىتعد ؿاىلطلب اىرالع  طلقات اىوٌ 

 .اىلطلب اى الس  لراتب اىيرح كاىتعد ؿ
 الفصؿ الثاني

 في تعديؿ الركاة البىٍرقىاًنيٌ منيج اإلماـ 
 ك شتلؿ عل:  رلع  للا ث 

 في التعديؿ كمدلكالتيا البىٍرقىاًنيٌ المبحث األكؿ: مصطمحات اإلماـ 
 لطاىب ك شتلؿ عل:  رلع  

 ُرفع  ى ػاظ اىتعد ػؿ.اىتعد ؿ لاىلطلػب األكؿ  
 اىلطلب اىلاوج  اىتعد ؿ لُى اظ تدؿ عل: تلاـ اىفلط.
 اىلطلب اىلاىث  اىتعد ؿ لُى اظ تدؿ عل:     اىفلط.

 اىلطلب اىرالع  اىتعد ؿ لاألى اظ اىتج او رد لًا اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج. 
 .البىٍرقىاًنيٌ لكف عند اإلماـ المبحػػػػث الثاني: الركاة الميعػػدٌ 

 )دراسة الركاة الذيف عٌدليـ، مقارنة بيف قكلو كأقكاؿ غيره مف النقاد(
   لطاىب ك شتلؿ عل:  لع

 اىلطلب األكؿ  اىركاة اىذ ف عدىًـ لُرفع  ى اظ اىتعد ؿ.
 اىلطلب اىلاوج  اىركاة اىذ ف عدىًـ لُى اظ تدؿ عل: تلاـ اىفلط.

 اىركاة اىذ ف عدىًـ لُى اظ تدؿ عل:     اىفلط.اىلطلب اىلاىث  
 اىلطلب اىرالع  اىركاة اىذ ف عدىًـ لاىلواي عل ًـ.

 اىلطلب اى الس  اىركاة اىذ ف تردد ل ف تعد لًـ كير ًـ.
 اىلطلب اى ادس  اىركاة اىذ ف عدىًـ للا او رد ل  لف  ى اظ.

 اىلطلب اى الع  اىتكل ؽ اىو لج.
 .البىٍرقىاًنيٌ المبحػػػػػػػث الثالث: مراتػب التعػػديؿ عند اإلمػاـ 

 لراتب ك شتلؿ عل:  رلع 
 تُي د اىتعد ؿ ل  غ   فعؿ اىت ف ؿ،  ك تيرار     اىتعد ؿاىلرتل  األكى:  

   اىتعد ؿ ل    كا دة تدؿ عل: اىفلط اىلاو  رتل اىل
    اىتعد ؿ ل    قر ل  لف اىفلط اىلاىل لرتل اى



 
 ز

   اىتعد ؿ لك ؼ قر ب لف اىيرح اىرالع رتل اىل
 في التعديؿ. البىٍرقىاًنيٌ المبحػػػػث الرابػػػػػع: خصػػػائص منيج اإلمػػػػػػاـ 

 لثالفصؿ الثا
 في جرح الركاة البىٍرقىاًنيٌ منيج اإلماـ 

 ك شتلؿ عل:  رلع  للا ث 
 في الجرح كمدلكالتيا. البىٍرقىاًنيٌ المبحث األكؿ: مصطمحات اإلماـ 

 .البىٍرقىاًنيٌ المبحػػػػث الثاني: الركاة الميجٌرحكف عند اإلماـ 
 )دراسة الركاة الذيف جٌرحيـ، مقارنة بيف قكلو كأقكاؿ غيره مف النقاد(

 ك شتلؿ عل: لبلل  لطاىب 
 اىلطلب األكؿ  اىركاة اىذ ف ير ًـ لُى اظ تدؿ عل: اىيرح اى   ر.

 كاة اىذ ف ير ًـ لُى اظ تدؿ عل: اىيرح اىشد د.اىلطلب اىلاوج  اىر 
 اىلطلب اىلاىث  اىركاة اىذ ف اتًلكا لاىيذب  ك ك  كا ل   را  .

 .البىٍرقىاًنيٌ المبحػػػػػػػث الثالث: مراتب الجرح عند اإلماـ 
 لراتب  عل: لبلثك شتلؿ 

 اىلرتل  األكى:  اىيرح لك ؼ  دؿ عل: اىفعؼ اى   ر فج اىراكم.   
 يرح لك ؼ  دؿ عل: اىفعؼ اىشد د فج اىراكم.  اى اىلاو  رتل اىل
 يرح لاىيذب  ك لاىتًل  ل .  اى اىلاىل لرتل اى

 في التجريح. البىٍرقىاًنيٌ المبحػػػػث الرابػػػػػع: خصػػػائص منيج اإلمػػػػػػاـ 
 .كتشتلؿ عل:  كـ اىوتائج كاىتك  اتالخاتمة: 

 .لتوكع شتلؿ عل: فًارس ت الفيارس العممية:
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 لمبحث األكؿا
 عصر اإلماـ البىٍرقىاًنيٌ  

ترتلط   اة اإلو اف لاىع ر اىذم  ع ش ف   لل تلؼ  شياى    ا  نا كايتلاع نا كفير نا، يلا      
 ش   ت   كاي ء يال نا  ـ  لل نا. تُلر لاىظركؼ اىتج  لر لًا، ك يكف ىيؿ ذىؾ دكر فج تشي ؿ 

عطج تعر  نا لل طنا  كؿ اىع ر اىذم عاش ف   اإللاـ  لك لير اىلىٍرقىاًوٌج، كىًذا اللد  ف  ي      
 ًـ ًفيره، كلقافت ، كلدل تُلره لاأليكاي اى ائدة فج ى  ا    كااليتلاع   كاىعلل  ، ى ي لف اىوا    ا

 ع ره.
 المطمب األكؿ: الحياة السياسية

 -قّّْاىلاىث اىللتد  بلؿ فترة ) عاش اإللاـ  لك لير اىلىٍرقىاًوٌج فج اىع ر اىعلا جٌ      
، (2)كاوتً:  لواي  بلف  اىقائـ لُلر ا (1)ق(، كقد التد  كذا اىع ر  لواي  بلف  اىل تي جْْٕ

ف اى علج فج اىذ ف ياوكا    اب اىو كذ اى ق قج كاى لطا (3)كتل ز لارتلاط  لتار خ اىليكى ً  ف
هدى كى اىعراؽ. كىـ  يف ىل ل    غ ر اال ـ، ك ف : كيُو  لكظؼ عودكـ،  تواكؿ لوًـ لا  ق ـ  ى 

(4) 
 كى س ى   ؽ اىت رؼ فج  م  لر لف  لكر اى بلف  دكف اىريكع ءى ًـ ك  ذ لكافقتًـ.

ى  عل ًـ كى س  ، ؤلر ف ُتلر، ك  عؿ لا  يطلب لو  ،اى ل    و كذه فج كذا اىع ر دى قى فى      
ولا ارتى  الف  لطاف د وج ىل اى تًـ ى  فج اىلذكب، فقد ياوك  ا للقاي لو ب كٍ فى ش ع  غبلة كاق

 .(ٓ)اى بلف   دل  ألغرافًـ
 ق(، ّّٔ -قّّْ) (6)اىلط ع  ىد اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج فج  بلف  اى ل    اىعلا جٌ كي  كقد     

 -قُّٖ) (8)ق(، كاىقادر لاُّٖ -قّّٔ) (7)لاكعا ر اى ل  ت ف اىعلا   ف اىطائع 
 ق(.ْٕٔ -قِِْ) اىقائـ لُلر ا كفج ر ل  ا فج  بلف  اى ل    اىعلا جٌ ق(، كتي ِِْ

                                                           

ق(   لك اىقا ـ علد ا لف اىليت ج لف اىلعتفد، ياوت فترة  بلفت   و  ّّٖاى ل    اىل تي ج لا )ت  (ُ)
 ([.ّْْ/ُق(. ] وظر  تريلت  تار خ اى ل اي ىل  كطج )ّّْ-قّّّك رلع   شًر )

 ([.ّٕٓ/ُؽ )ق(   لك يع ر علد ا لف اىقادر. ] وظر  اىلريع اى الْٕٔاى ل    اىقائـ لُلر ا )ت  (ِ)
ق( كـ ش ع  لف لبلد اىدٍَّ لـ  اقد ف عل: اإل بلـ. ] وظر  لكيز اىتار خ ْْٕ-قَِّاىدكى  اىليكى ً   ) (ّ)

 ([.َُّ-َُِ/ُ(، كاى  رم فج اآلداب اى لطاو   اللف اىطقطقج )ِِٗ/ُاإل بللج )
ل . ]لعيـ اىلغ  اىعر (ْ)  دىه   زاؿ اٍعًكيايى ،   لح  لرىه، قكَّ ل   اىلعا رة أل لد ل تار علر  قاـ  ىكى
(ُ/ُّٖ .]) 
 (.ّٓ-ّْتار خ اىدكى  اىعلا    ىل لد طقكش )ص   (ٓ)
ق(   لك اىقا ـ اى فؿ لف اىلقتدر لف اىلعتفد. ] وظر  تار خ اى ل اي ّْٔاى ل    اىلط ع  )ت  (ٔ)

 ([.ّْٓ/ُىل  كطج )
ف اىلط ع لف اىلقتدر. ] وظر  اىلريع اى الؽ ق(   لك لير علد اىير ـ لّّٗاى ل    اىطائع لا )ت  (ٕ)

(ُ/ُّٓ    .) 
ق(   لك اىعلاس   لد لف ء  ؽ لف اىلقتدر. ] وظر  اىلريع اى الؽ ِِْاى ل    اىقادر لا )ت  (ٖ)

(ُ/ّٓٔ.]) 
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ق(، َْٕ -قِٕٖكاىتج التدت  بلؿ اى ترة ) (ُ)عا ش اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج  ري  اىقرالط 
ق(،   ث ْْٕ -قّّْيلا ظًرت فج ع ره   طرة اىليكى ً  ف عل: اى ل اي فج اى ترة لا ل ف )

كيفعت   س كللادئ اىتش ع، ككيفع عف آؿ اىل ت  قكاؿ ك فعاؿ ىـ ت در عوًـ  لدنا
(ِ). 

غاى ف فج ياوكا لف اىلي اىليكى ً  وف  كغركب شل ًا،  ف ياف لف  كـ   لاب فعؼ اى بلك 
اىتش ع، ككـ  عتقدكف  ف اىعلا   ف قد   ذكا اى بلف  كاغت لككا لف ل ت ق ًا، ىذىؾ تلردكا عل: 

 اى ل   ، كاى بلف  ل    عال ، كىـ  ط عككا كىـ  قدرككا قدركا.
ـ  ريع ءف   لًك قاؿ ، -لقر اى بلف -كتطلع لوك ليكى   ءى: اى  طرة عل: اىعراؽ و  ًا 

اىكاقع فج اىلوطق  اىيلل    (3)لـ ٍ ءى: للكؾ  ا اف اى ار   ف اىذ ف شيرِّدكا، فات ذكا لف ءقل ـ اىدَّ 
 لليُ ىًـ كلقرِّا. (4)يوكلج ل ر قزك ف

عل:  (5)اى  ف علٌج لف ليكى   جكياوت لدا   اىدكى  اىليكى ً   لا ت بلي علاد اىدكى   ل
كػ، كيعلًا عا ل  ىدكىت  اىيد دة، ِِّ و   (7) رازكغ ركا، كقد د ؿ علاد اىدكى  شً  (6)يافرى  ى 

 ، ك ر ؿ ءى: اى ل    اىرافج  و  عل: اىطاع .(8)فارس يلا د ؿ

                                                           

ا ، فآ ات اىقرآف ىًا ظاكر كىًان كـ فرق  د و   لاطو  ، ت تود فج للد كا األ ا ج ءى:  ف ىيؿ ظاكر لاطو (ُ)
لاطف كال  عرؼ كذا اىلاطف ءال اإللاـ اىعلكم، كاىلذكب اىلاطوج  و در لف اى ير اى ار ج اى ل ث اى ا د. 
ككـ فرق  فاى  لو رف ، اٌدعكا اىتش ع فج لدا تًـ ءى: اإل لاع ل  ، لـ دعكا ءى:  و  ًـ كت رقكا ءى: فرؽ، 

(، ككك  لوج األ ؿ تلق: اىلاطو   لف ك يو لكف ءى: لؤ س دكىتًـ  لداف لف األشعث اىللقب لػ )قرلط
ق، كالتد وشاطًـ ءى: اىشاـ كاى ل ج ِٕٖفار ج  دع:    ف األككازٌم، كقد تزعـ اى ري  فج اىيكف   و  

كػ اوت ر عل ًـ علد ا اىع كوٌج لل اعدة اىعلا   ف كاى بليق  ِْٔفج عاـ ك اىعرلج لـ اى لف كاى ياز. 
ك   رنا  دلت فج األ  اي لعري  اى ودؽ فقفت عل: دكى  اىقرالط   فُ ريًـ لف  كاؿ لـ لف اىل ر ف،

 ([.َُِ/ُ]لكيز اىتار خ اإل بللج ىلع  رم ) ق.َْٕوًائ نا عاـ 
 (.َُِ-َِٗ/ُ وظر  اىلريع اى الؽ ) (ِ)
لبلد اىدٍَّ لـ لُرض اىيلاؿ لقرب قزك ف، ككج لبلد يلًا يلاؿ كككاد، كف ًا  لؽ يل ر لف اىدٍَّ لـ، ذيير  ف  (ّ)

  لًـ لف لوج تل ـ، كىذىؾ ترل  يلركـ  ل لكف ءى: األدب كاىعرل  ، لوًـ للكؾ آؿ ليكى  . ]آلار اىلبلد 
 ([.ُّّ/ُك  لار اىعلاد ىلقزك وج )

 آ  ا، ككك  يلر ل ر لغلؽ فج اىعاىـ. ]لكقع ك يل د ا اىلك كع  اى رة[. ل ر لغلؽ  قع فج غرب (ْ)
علاد اىدكى ،  لك اى  ف علج لف ليكى   لف فوا  رك اىدٍَّ للج،  ا ب لبلد فارس، ككك  كؿ لف للؾ لف  (ٓ)

  كت ، عاش لفعنا ك ل  ف  و ، كياوت   ال   ت عشرة  و ، كللؾ فارس، لعد الف      عفد اىدكى ، 
 ([.ٓٓ/ِالف ريف اىدكى . ]اىعلر فج  لر لف غلر ىلذكلج )

. ]اىركض اىلعطار فج  لر لد و  ل ف فارس ك ككاز، لواكا قلاذ لف ف ركز للؾ اى رس ككك  وكشركاف (ٔ)
 ([.ِٓ/ُاألقطار ىل ل رم )

اىد كاف كاىليل:،  لد و  لُرض فارس، ككج لد وتًا اىعظل: كدار لللي  فارس، ك وزىًا اىكالة كاىعلاؿ، كلًا (ٕ)
 ([.ُّٓ/ُ]اىلريع اى الؽ ) ككج لد و  ء بلل   لواكا ل لد لف اىقا ـ لف  لج عق ؿ الف عـ اى ياج.

 لبلد فارس لوطق  تقع فج ك ط ء راف فج األ كاز كيوكب    ًاف. ]لكقع ك يل د ا اىلك كع  اى رة[. (ٖ)
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 ج، )كك(2)كػ عل: األككازِّٔ و   (1)كا تكى: لعز اىدكى   لك اى   ف   لد لف ليكى  
اىعلا   ، كز ٌوكا ى  اىتكي  و ك لغداد، كفج  و   كز تاف( كياتل  لعض قكاد اىدكى   اآلف

ـ، اتي    لد لف ليكى   و ك لغداد لقكة  رل  ، فلـ ت تطع  ال تًا اىتري   لقاكلت ، ْٔٗكػ/ ّّْ
 .(3)كفرت ءى: اىلك ؿ، كد ؿ لغداد فافتت ًا فج  ًكى  ك  ر

 ر اىعلا ٌج  لج لاىعًد كلتلٌلؾ   رة لوج ليكى   عل: لغداد لد  عًد يد د لف عًكد اىع      
اىليكى ًٌج، كىـ  يف  اؿ اى بلف  اىعلا    فج اىع ر اىليكى ًج لُ  ف لف  اى  فج اىع ر اىتريج 
اىذم  لق ، فرغـ  ف لدة يؿ  ل    لف  ل اي كذ اىع ر قد طاىت ءال  وًـ لقكا فعافنا ى س ىًـ لف 

 اٌقب   اه عل ِّ ، كىى "لعز اىدكى لػ "ب اى ل    اىل تي ج  لا اى  ف   لد لف ليكى   قَّ ىى فقد  .(4)األلر شجي
، ك لر  ف تيتب  ىقالًـ عل: اىدراكـ كاىدواو ر، "ريف اىدكى " (5)ب   اه اى  ف، كىىقٌ "علاد اىدكى "

عل: ذير  ك  رٌ  ،كىيف   لد لف ليكى   ىـ  يتؼ لًذا اىلقب اىذم ال  ز د عل: يكو  " ل ر األلراي"
ا ل  لع ا ـ اى ل    فج  طل  اىيلع ، ك ف  ي ىٌؾ ا ل  عل: اىعلل  لع اى ل   ، كىقد للغ "لعز 

 ضى لى اىدكى " لياو  عاى  ؛ فياف اى ايـ اى علج فج لغداد لع ءلقائ  عل: اى ل   ، غ ر  و  لا ىلث  ف قى 
اىل تي ج، كياف لط عنا  كك اى ل    لعدك  لح اىلط ع  ـ.ْٔٗكػ/ ّّْعل  ، كفقُ ع و    و  

ق، يلا ّّٔل ؽ، فلقد ياف  داة ط ع  فج   دم اىليكى ً  ف، لـ ا تكى: لعز اىدكى  عل: اىل رة 
 ق.ّّٔ -قّّٓ (ٖ)كيرياف (ٕ)كطلر تاف (ٔ)ا تكى: ريف اىدكى  عل: اىرمٌ 

                                                           

كياف فج  لاه   تطب، ك لكه    د اى لؾ، فلا زاؿ ءى:  ف ىدَّ للج، اىٌ لطاف لعز اىدَّكى ،   لد لف ليكى   ا (ُ)
للؾ لغداد، وٌ  نا كعشر ف  و ، كلات لاإل ًاؿ، عف لبلث ك ل  ف  و ، كياف لف للكؾ اىيكر كاىرَّفض، 

. ]اىعلر فج  لر اىرفض، كودـ عل: اىظلـ فً لنا، كق ؿ  ءو  ريع فج لرف  عكىيو  ياف  ازلنا  ائ نا ل
 ([.ٔٗ/ِلف غلر ىلذكلج )

 [.(َْْ/ ِلعيـ اىللداف )]األككاز لوطق  تقع ل ف فارس كاىل رة ككا ط كيلاؿ اىلكر اىلياكرة أل لًاف.  (ِ)
 لكقع لك كع  األ رة اىل لل ، ق ـ اىتار خ اإل بللج، اىع ر اىعلا ج اىلاىث. (ّ)
 (.ِٗع ر اىدكىت ف األلك   كاىعلا    كظًكر فير اى كارج ىل بللج )ص  (ْ)
الف اىعل د اىكز ر اىعبلل   لك اى فؿ ل لد لف اى   ف لف ل لد اىياتب كز ر ريف اىدكى  اى  ف لف ليكى    (ٓ)

 ا ب اىرم، ياف آ   فج اىتر ؿ كاإلوشاي ف ل كفنا لًتلنا لر م اى يلاي. ]شذرات اىذكب فج   لار لف 
 ([.ُّ/ّذكب اللف علاد اىعيرم اى وللج )

ككج لد و  لشًكرة لف  ٌلًات اىلبلد ك عبلـ اىلدف يل رة اى كاي  كاى  رات، ككج   ، ل تح  ٌكى ، كتشد د لاو (ٔ)
لعيـ اىللداف ل ٌط اى اٌج عل: طر ؽ اى الل  كق ل  لبلد اىيلاؿ، ل وًا كل ف و  الكر لائ  ك تكف فر  ان. ]

  .[(ُُٔ/ّىل لكم )
لف لبلد  را اف، ل تح  كى  كلاو  ؛  ل ت لذىؾ ألف اىشير ياف  كىًا ش ئنا يل رنا فلـ   ؿ ءى ًا يوكد ي رل  (ٕ)

 ت: قطعكه لاى ُس كاىطلر لاى ار    اى ُس كا تاف اىشير. كطلر تاف للد عظ ـ يل ر اى  كف كاألعلاؿ 
 .[(ّّٖ/ُر فج  لر األقطار ىلً ل رم )اىركض اىلعطا]لو ع لاألكد  ، ك كل   شراؼ اىعيـ ك لواي للكيًـ. 

لد و  يرياف عل: وًر اىدٍَّ لـ، افتتح للد يرياف  ع د لف عللاف فج كال   لعاك  ، لـ اوغلقت كارتد  كلًا عف  (ٖ)
 ([.َِ/ُ. ]اىللداف ىل عقكلج )اإل بلـ،  ت: افتت ًا  ز د لف اىلًلب فج كال    ل لاف لف علد اىللؾ لف لركاف
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 م   ،كقد للغ اىليكى ً كف قكتًـ   اـ عفد اىدكى  لف ليكى     ث ات ذ ىو    ىقب شاكوشاه
للؾ اىللكؾ، كياف  يلر قكة كعظل  لف   بلف ، كا تطاع  ف  فـ ءى:  لطاو  ل تلؼ 

ق علَّر ّٗٔاىدك بلت اى غ رة اىلياكرة اىتج ظًرت عل: عًده فج فارس كاىعراؽ، كفج عاـ 
 لغداد لعد  رالًا لف تكاىج اى تف، ك عاد علارتًا كيٌدد   كاقًا.

ف ءظًار لذكلًـ كوشره؛ للا  لار  كؿ اى و ، ك دل ليكى ً ك كياف لف اىطل عج  ف  تعٌلد اى     
 .(1)ى دكث فتف يل رة، قيتؿ ف ًا  لؽ يل ر

ي   اىرـك عل:  ـ لاىتُٔٗ كػ/َّٓلوذ عاـ ف قد وىًشط اىركـ فج ع ر اىلىٍرقىاًوٌج،ك      
ل لت كذا  وشاطًـ لؿك قي ، ك (2)اىل لل ف، فازداد كيكلًـ عل: لبلد اىشاـ كا تلكا لعض  يزائًا

ج ف ،ككـ اىذ ف    طركف عل: اىدكى  ك ت يلكف ف ًا ،كذا اى راع جرك ب، اىتـز ل  اىليكى ً كف ف
كقت ظًر ف   اىل كص كلار كا اى لب كاىوًب ل كرة علو  ، ل ولا اوتشرت األكلئ ، كاشتد 

ل ف األ ك ف  االوً ار ل لب اىوزاع عل: اى لط  جكىـ تللث اىدكى  اىليكى ً    ف   ذت ف اىغبلي،
، كالتد كذا اىوزاع ءى:  ائر  فراد األ رة، للا عٌيؿ لاىقفاي (4)، ك"شرؼ اىدكى "(3)لًاي اىدكى ""

 .(5)فًـ ءى:  كؿ اى و  لف لغداداىذل لغٌ  جعل: اىليكى ً  ف، ك اعد عل: ذىؾ لذكلًـ اىش ع
طك ل  قلؿ  ف  يعزىكا. فقد كعل: اىرغـ لف ذىؾ يل  فقد  يـ  ل اي اىعًد اىليكى ًج  وكات      

ق(، كاىطائع للاو   عشر عالنا ّّٔ -قّّْتكٌى: اى ل    اىلط ع اى يـ ت ع  كعشر ف عالنا )
ق(، كىعٌؿ لىرٌد ذىؾ  عكد ءى: ِِْ -قُّٖك رلع ف عالنا ) ان كا د ق(، كاىقادرُّٖ -قّّٔ)

كا فج ظلًا ليطلقج  ف ًءٍلرىة األلراي اىتج تكاٌلكا اىليكى ً كف، ياوت تت لؿ ياف  تلع ات اى يـ، ك ف ى
اىت رؼ فج اىعراؽ؛ لقالؿ ا تلرار ت د د و كذ اى ل   ، اىذم ظؿ رلزنا، ال  تكى: لف لقاى د 
األلكر ش ئنا  ليف  ف  وازع  ف     د، كاقت ر علل  عل: ءف اي اى    اىشرع   عل: 

 .(ٔ) علاىًـ

                                                           

 كقع لك كع  األ رة اىل لل ، ق ـ اىتار خ اإل بللج، اىع ر اىعلا ج اىلاىث، ك بلف  اىلط ع. وظر  ل (ُ)
 (.ُُِ-َِّ/ُ وظر  لكيز اىتار خ اإل بللج لف عًد آدـ ءى: ع روا اى افر ىلع  رم ) (ِ)
 لك و ر الف  لطاف عفد اىدكى  لف ليكى   اىدٍَّ للج. تكفج لُرياف فج يلادل األكى:  و  لبلث ك رلعلائ ،  (ّ)

كى  الوتاف ك رلعكف  و . كياوت   ال  الوت ف كعشر ف  و  ك كل ف. كلات لعل  اى رع، ككىج اى لطو  
 ([.ٔٓ/ٗبلـ ىلذكلج ). ]تار خ اإل للغداد لعد      شرؼ اىدكى ، ككك اىذم  لع اىطائع 

ش رك   شرؼ اىدكى  الف عفد اىدكى  الف ريف اىدكى  الف ليكى    لطاف لغداد كالف  لطاوًا ظ ر لُ     (ْ)
زاى  اىل ادرات، لرض لاال ت قاي كالتوع لف   ل اـ اىدكى  ك ل   كتلٌلؾ اىعراؽ كياف  ل ؿ ءى: اى  ر كاق

 لع ف كلبلللائ  عف ت ع كعشر ف  و  كللؾ  وت ف اى ل   فلات فج لاوج يلادل اآل رة  و  ت ع ك 
 ([.ُِٖ/ُٔكللاو    شًر. ]اىكافج لاىكف ات ى بلح اىد ف اى  دم )

 (   وظر  لكقع األ رة اىل لل ، ق ـ اىتار خ اإل بللج،  بلف  اىلط ع. لت رؼ.(ٓ
 (.ِِْتار خ اىدكى  اىعلا    ىطقكش )ص   (ٔ)
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 المطمب الثاني: الحياة االجتماعية
ذير طلقات اىليتلع فج كذا اىللد لف   ث   االيتلاع   فج للد لف اىلبلد لاى  اة ق د       

كعبلق  يؿ لف كذه اىطلقات للعفًا اىلعض، لـ ل ث وظاـ األ رة ك  اة  ،اىيوس كاىد ف
 فرادكا، كلا  تلتع ل  يؿ لوًـ لف اى ر  ، لـ ك ؼ اىلبلط كلياىس اى ل اي، كاألع اد كاىلكا ـ 

بلت ك لايف اىوزك ، كك ؼ اىلوازؿ كلا ف ًا لف  لاث كشراب كىلاس، كلا ءى: ذىؾ كاىكالئـ كاى  
 .(ُ)لف لظاكر اىليتلع

اىعرب كاى رس كاىلغارل ، لـ ا تعاف اى ل اي   ياف اىشعب  تُىؼ لف عدة عوا ر، كج      
ا لاأليراد كاىقرالط  ييوكد لرتزق . كفج ع ر اىليكى ً  ف ياف  لاألتراؾ ي رس ىًـ، كا تعاوكا   فن

 اىي ش  تيكف لف اىد لـ كاألتراؾ كاىعرب كاأليراد كاى راعو  كغ ركـ لف اىلرتزق .
 ،ع كطكائؼ؛ فياف كواؾ اى و كفيلا اوق ـ اىل للكف فج كذا اىع ر ءى: ش       

لؿ تعداه ءى:  ،كاىلتش عكف كياف ل وًـ يل ر لف اىوزاعات كاى تف، كىـ  قت ر اال تبلؼ عل ًلا
 دا ؿ اى و  ف  و  ًـ.

طلق  اىرق ؽ لوكع   األ كد  كلف طلقات اىشعب اىتج ياوت تع ش فج ذىؾ اىع ر 
فج اىقرف اىرالع اىًيرم، اعترفت اىدكى  ، ك رل كؿ اىذل ، ككـ اى ًكد كاىو ا، ك )اىزوكج(، كاألل ض

 .(ِ)اىعلا     لاىليكس لُوًـ  كؿ ذل 
 كتدفؽ اىلركة، كياوت ق كر ،ىقد اوغلس اىعلا  كف فج اىلذخ كاىترؼ لز ادة اىعلراف     

كيلار رياؿ اىدكى  لفرب اىللؿ فج   ف ركوقًا كلًائًا، يلا التازت  ،كاأللراي ،اى ل اي
ل  ال  لوائًا كات اعًا كلا  يتو ًا لف  دائؽ غٌواي ك شيار لتيال  ، كازداوت لاىلوافد اىلل و  

  .(ّ)كاىزكر ات اى زف   كاىترل عات اىلر ع  كاىلذٌكل 
  ف وشاط اى ري  اىعلراو   ياف ءال فلرغـ اىفعؼ كاالو بلؿ اىذم ت لب ل  اىليكى ً كف

ل تلرنا فج لغداد، كياف دكركـ فج اىتطكر اىعلراوج ل دكدنا، فقد ياف اىدكر األ اس ىلشعب اىذم 
ياف عل: ل تكل عاؿو لف اىتقدـ اى فارم، ال  قارف للا ياف عل   اىغزاة، فقد لو: اى ل    

اـ اى ل    اىطائع لا لتعلار لغداد، كلواي اىلط ع لا دكران يل رة لف دكر اىلقاف  كاىلعرف ، كق
 . (ْ)اىق كر، كاىيكالع، كاىل تش  ات

                                                           

 (.َّْ/ّكاىلقافج كااليتلاعج ى  ف ءلراك ـ   ف ) تار خ اإل بلـ اى  ا ج كاىد وج (ُ)
 .ار( لا ت ّْْ-َّْ/ّاى الؽ )اىلريع (ِ) 

 (.ّْٖ/ّ) ( اىلريع اى الؽّ)
 لكقع  ليتلع لواة، ل ت ر تار خ اىعراؽ لوذ اى تح اإل بللج ءى: وًا   اىع ر اىعللاوج. (ْ)
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كقد   ذ اىعلا  كف وظاـ لياى ًـ عف اى رس، ك  لت كذه اىلياىس لاىشعراي كاألدلاي 
 .(ُ)لً ف، فُف ت لياى ًـ آ   لف آ ات اىركع  كاىيلاؿكاىلغو ف كاىلك  ق  ف كاىلي 

ي فج كذا اىع ر رايعنا ءى: يلرة اىيكارم، كياف لعظـ اىق اف اىبلئج كياف اوتشار اىغوا      
 .(ِ)  ترفف اىغواي للغداد فج  كائؿ اىقرف اىرالع اىًيرم لف اىيكارم، كقل ؿ لوًف لف اى رائر

 
 المطمب الثالث: الحياة العممية

عل: اىرغـ للا   اب اى بلف  اىعلا    لف ت يؾ كاو بلؿ، ءال  وًا شًدت تقدلنا فير نا كعلل نا        
كا عنا فج شت: اىل اد ف، كقد اوتشرت اىلقاف  اإل بلل   فج كذا اىع ر اوتشارنا  دعك ءى: اىعيب، ل فؿ 

ود   ءى: اى لغ  اىعرل  ، كويٍفج لىلىيات اىتريل  لف اىلغات األيول   ك ا   لف اى كواو   كاى ار    كاًى
ُى ؼ، كتشي ع اى ل اي كاى بلط ف كاأللراي كرياؿ اىعلـ كاألدب، كيلرة  اىل لل ف  و  ًـ فج اىل ث كاىت

 اىعلراف كات اع  فؽ اى ير اإل بللج لارت اؿ اىل لل ف فج لشارؽ األرض كلغارلًا.      
لت عف اى بلف  اىعلا     ف وشطت كال غرك فقد ياف لف  لر ق اـ يل ر لف اىدكؿ اىتج ا تق

 اى ري  اى ير  ، كرايت اىلقاف ، كز ر لبلط كذه اىدكى  لاىعللاي كاىشعراي كاألدلاي كغ ركـ.
يلا ياف ىظًكر اى رؽ كا تبلفًـ لع اى و   لر يل ر فج اىوًف  اى ير  ، فقد ات ذت        

 و  ، كياف ىليدؿ كاىوقاش اىذم قاـ ل ف اى رؽ اىلقاف  كاىعلـ ك  ل  ىت ق ؽ لآرلًا اى  ا    كاىد
اى رؽ لف يً ، كل ف عللاي اى و ،  لر لع د فج كذه اىوًف  اىعلل   اىذم  تل ز لًا كذا 

 .(ّ)اىع ر، ك ا   فج اىقرف اىرالع اىًيرم
كياف لف  كـ لا  ل ز كذا اىع ر لف اىوا    اى ير   اكتلاـ اى ل اي لاىعلـ كاىعللاي، 

؛ للا ياف ى   لر يل ؿ فج ريقٌج اى ير فج كذا اىع ر، ءفاف  ءى: اىتك ع فج فقرلككـ كشيعككـ
اىتعل ـ اىعاـ، كلواي اىلدارس كاىلؤ  ات اىلقاف  ، يذىؾ ظًكر دكر اىكٌراق ف ككك لا  عرؼ اى ـك 
لاىليتلات،   ث  وشئ اىعد د لوًا، كاىتج ياف لف ل وًا ليتل   وشُكا اىكز ر اىليكى ًج  لك و ر 

 .(4)ر  زدش ر الك 

                                                           

 (.ّْٖ/ّ(، كتار خ اإل بلـ اى  ا ج كاىد وج كاىلقافج كااليتلاعج )ُّٕ/ ٕ وظر  اىلدا   كاىوًا   ) (ُ)
 (.ِٓٗ/ُ وظر  اى فارة اإل بلل   فج اىقرف اىرالع اىًيرم آلدـ لتز) (ِ)
 ( لت رؼ.ّّٗ/ّ( تار خ اإل بلـ اى  ا ج كاىد وج كاىلقافج كااليتلاعج )(ّ
ر ىشرؼ اىدكى ، كياف ياتلنا  د دنا ع   نا عف األلكاؿ، يل ر  الكر لف  زدش ر كيزِّ  (ْ) ر ىلًاي اىدكى  لبلث لرات، ككيزِّ

اى  ر،  ل ـ اى اطر، كياف ءذا  لع اىلؤذف ال  شغل  شجي عف اى بلة، كقد كقؼ دارنا ىلعلـ فج  و  ء دل 
فلق ت  لع ف  و  لـ   رقت عود ليجي للائ ، كيعؿ ف ًا يتلنا يل رة يدنا، ككقؼ عل ًا غل  يل رة كللاو ف كلبل

اىللؾ طغرىلؾ فج  و   ل  ف ك رلعلائ ، كياوت ل لتًا ل ف اى كر ف، كقد ياف   ف اىلعاشرة ءال  و  ياف  عزؿ 
 ([.ِْ/ُِعلاى   ر عنا  كفنا عل ًـ لف األشر كاىلطر، تكفج ف ًا كقد قارب اىت ع ف. ]اىلدا   كاىوًا   )
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لـ، ككق ًا عل: اىعللاي لًا فقد التاع دارنا ل ج اىيرخ للغداد، كعٌلركا، ك ٌلاكا دار اىع 
فقد للغ ليلكع يتلًا عشرة آالؼ ليلد، لعظلًا ل ط    الًا. كاىليتلات فج  ،(ُ)يل رة يتب

كذا اىع ر ىـ تيف ليرد  لايف ىل ع اىيتب، ءولا ياف    الًا لف األدلاي، ك يتلع ف ًا لف 
، ككذا لا  لرم اى  اة اى ير   كاىعلل   ك  تح اىلياؿ (ِ)اىعللاي كاألدلاي ىللواقش ، كطرح األ ئل 

تقاف اىعلكـ كاى وكف اىل تل  . لاـ   اإللداع، كاق
ىد كترعرع اإللاـ  لك لير اىلىٍرقىاًوٌج، فقد ياف طاىلنا ىلعلـ، ياب يل رنا     كفج كذا اىع ر كي

لف اىلبلد، لـ ا تقر فج لغداد عا ل  اى بلف  اىعلا    كلوارة اىعلـ كاىلعرف ،   ث  لدع فج 
ىركاة كتعد لًـ، يلا  ورل   و  ب فج يرح اعلـ اى د ث، ك وؼ اىل و ات، يلا ياف ى

 ال قنا، لتذو  تعاى:.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ّٔٓ/ُطج )تار خ اى ل اي ىل  ك  (ُ)
 وظر  لكقع ليل  االلت ال ، لقاؿ لعوكاف اى ري  اىعلل   فج اىع ر اىعلا ج، وقبلن عف يتاب لغداد  (ِ)

 ىع  :  للاف.
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 ترجمة اإلماـ البىٍرقىاًنيٌ : المبحث الثاني
 

 كيشتمؿ عمى ستة مطالب:

 

 دهػػالمطمب األكؿ: اسمو كنسبو ككنيتو كلقبو كمكل

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػو العػممػالتػو كرحػي: نشأتػػػب الثانػػػػالمطم

 ذهػػػػػػػػػػػػػػػػو كتالميػػػػػػػػر شيكخػػث: أشيػػػػػب الثالػػػالمطم

 ػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء فيػػػػػػػػػػػػػػمػػػكاؿ العمػػع: أقػػػػػػػػػب الرابػػػػالمطم

 ػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػاتػػػػػػػػػػػػس: مػصػػػنػػػػػػػػػػػػػػػامػػب الخػػالمطم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػػػػػػادس: كفػػػػػػػػػػػػػػب السػػػػػػالمطم
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 المبحث الثاني
 ترجمة اإلماـ البىٍرقىاًنيٌ  

 المطمب األكؿ: اسمو كنسبو ككنيتو كلقبو كمكلده
: اسمو كنسبو ككنيتو   كلقبوأكالن

ل ، اى ق  ، اى افظ اىللت، ش خ اى قًاي، كاىل دل ف،  لك لير،   لد لف ل لد كك اإللاـ اىعبٌل      
كىاًرٍزًلجٌ ا  .(ْ)،  ا ب اىت او ؼ(ّ)اىشافعجٌ  ،(ِ)، لـ اىلىٍرقىاًوجٌ (ُ)لف   لد لف غاىب، اى ي

 ثانينا: مكلده
كىدت فج آ ر  و   ت كلبلل ف كلبلث " قكؿ اى ط ب اىلغدادٌم   لعت اىلىٍرقىاًوٌج،  قكؿ      

 .(ٕ)لبلث كلبلل ف كلبلث لائ    و  كىد كق ؿ .(ٔ)، ك يف لغداد(ٓ)"لائ 
 

 المطمب الثاني: نشأتو كرحالتو العممية
  فج  دالت ، كتقدـ فج كذا اى ف كلرع  ت: قٌ  ى اكتلال  لوذ  غره ىعـل اى ق ، فتى  اإللـا اىلىٍرقىاًوجٌ   يٌ كى 

ـ لد  فج  لاع اى د ث ٖ()ؼ ف   وٌ   ا فج اى د ث.عوا   فائق ،  ت:  ار ءلالن    ث اشتغؿ ل ، كاعتو: ل ، ل
،  لع لللده لف  لج اىعلاس لف (9)كارـزفقد لد  فج اى لاع  و   ل  ف كلبلللائ  ل ي      

 .(َُ)كارزل  ف لاد اىو  الكرم، كل لد لف علج اى  اوج، ك  لد لف ءلراك ـ لف  لاب اى ي 

                                                           

]لعيـ اىللداف  .و ل  ءى:  كارـز   كى  ل ف اىفل  كاى تح كاألىؼ ل ترق  ل تل   ى  ت لُىؼ       (ُ)
 ([.ّٓٗ/ِى اقكت اى لكم )

، ]األو اب ( ل تح اىلاي، (ِ كق ؿ  لي ركا، ك يكف اىراي اىلًلل ، كفتح اىقاؼ، و ل  ءى: قر   لف قرل  كارـز
 ([.ْٕ/ْ(، طلقات اىشافع   اىيلرل ىل ليج )ّٕٖ/ُ(، لعيـ اىللداف )ُٗٔ-ُٖٔ/ِ)

 (.ِّٔ/ُ(، طلقات اىشافع  ف اللف يل ر )ِّٔ/ُ(  وظر  طلقات اى قًاي اىشافع   )ّ) 
قيٍطًوٌج )(  ؤاالت  لج لير ْ)   (.ُِ/ُاىلىٍرقىاًوٌج ىلدَّارى
 (.ِٔ/ٔ( تار خ لغداد )ٓ) 

 (.ُِٕ/ُطلقات اى قًاي أللج ء  ؽ اىش رازم ) (ٔ)
 (.ّٔ/ُ(  وظر  اىلدا   كاىوًا   )ٕ)
 (.ُِٕ/ُ) لش رازم( طلقات اى قًاي ىٖ)

وا    لشًكرة ذات لدف كقرل يل رة، ك  ع  اىرقع  ف     اىلقع ، يالع  ألشتات اى  رات ك وكاع  (ٗ)
([. ككج لف لبلد  را اف. ]اىركض اىلعطار فج ُِٔ/ُ. ]آلار اىلبلد ك  لار اىعلاد ىلقزك وج )اىل رات

 ([.ِِْ/ُ لر األقطار ىلً ل رم )
 (.ُِ/ُ ؤاالت اىلىٍرقىاًوٌج ) (َُ)
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  ث كرد لغداد ف لع لف ل لد لف يع ر لف ك لـ  (ُ)ؼ، ك لع للبلد شت:ر ؿ، كطكٌ      
ًىاًرم، ك لج لير لف لاىؾ اىقىًط ًعج، اىلي  ودار، ك لج علج لف اى كاؼ، ك لج ل ر لف يكلر اىلىٍرلى

 ـ، كلف لعدكـ.لٍ ج، ك  لد لف يع ر لف  ى ا ً ك لج ل لد لف لى 
عف لشر لف  (2) را  فلير اإل لاع لج كو كه، كيتب لُ ٍ لـ  رج ءى: يرياف ف لع لف  لج      
 كعدة  كاه، كيتب لو  الكر عف  لج علرك لف  لداف، ك لج   لد اى افظ، كيلاع  غ ركلا. ،  لد
ًى       د لف  عقكب، ك لج لو كر  ، ك لج  اتـ ل ل ٍ كى ري  ٍ لً عف  لج اى فؿ لف  ى  (3)راةكيتب ل

ك  ؾ، كعلد اىلَّ  لف   لد لف اى د ؽ،  َّ لً عف علد اىلَّ  لف علر لف عى  (4)كرٍ كيتب للى  األزكرم.
لـ عاد ءى:  ، لج   ر ل لد لف لاىؾ اى عدم ك لع فج لبلد   رل لف  لؽ  طكؿ ذيركـ

 .(ٔ)ا،  ت:  ار فج اى د ث ءلالن (ٓ)لغداد فا تكطوًا ك دث لًا
 لعت   قكؿ "ا عل: اىعلـ، لو رؼ اىًل  ءى  ،   ث قاؿ اى ط ب اىلغدادٌم  ياف  ر  ن     
ا ىريؿ لف اى قًاي لعركؼ لاى بلح  ادع ا تعاى:  ف  وزع شًكة اى د ث لف قللج، فتف  كلن 

 .(ٕ)"، فل س ىج اكتلاـ ءال ل  ل  قد غلب علجٌ 
  را  ف  ؿ  "د لت كد ب فج طلب اى د ث كت لؿ اىلشاؽ فج  ل ل ، فًك يلا  قك      

  ب، فدفعت  ءى: فكلعج لبلل  دواو ر كدركـ كا د، ففاعت اىدواو ر لوج كلقج لعج اىدركـ 
ا لف  د ل ، ك د ؿ يزين  (ٖ)لقاؿ، كيوت آ ذ لو  فج يؿ  ـك رغ   ف، كآ ذ لف لشر لف   لد

ا، لـ ين ل يد اىيالع فُيتل  ك و رؼ لاىعشج، كقد فرغت لو ، فيتلت فج لدة شًر لبلل ف يز 
 و د لا ياف ىج عود اىلقاؿ ف ريت عف اىللد".

                                                           

 (.ّٖٔ/ُاىشافع  ف )( طلقات (ُ
لاى تح لـ اى يكف، كفتح اى اي، كراي، ك ىؼ، ك اي لي كرة، ك اي   رل  ايو ، كوكف  لل دة    و  لف  (ِ)

وكا ج و  الكر عل: لوت ؼ اىطر ؽ لف يرياف، كا لًا اىقد ـ لًرياف،  ٌلاكا لذىؾ لعض اىللكؾ 
 [.(ُٕٕ/ ُلعيـ اىللداف )]ى فرتًا كوفارتًا، 

ظ ل  لف لدف  را اف، لا ياف ل را اف لد و   يٌؿ كال  علر، كال    ف كال  يلر   رنا لوًا، لًا لد و  ع (ّ)
 ([.ُٕٗ/ُ. ]آلار اىلبلد ك  لار اىعلاد ىلقزك وج )ل ات ف يل رة كل اه غز رة، لواكا اإل يودر

األقطار ىلً ل رم . ]اىركض اىلعطار فج  لر لف  را اف، كت ل:  ـ  را اف، كاىلرك لاى ار    اىلرح (ْ)
(ُ/ِّٓ.]) 

(، لعيـ ُٕٔ/ُ(، اىتق  د ىلعرف  ركاة اى وف كاىل او د )َّْ/ٗ(، تار خ اإل بلـ )ِٔ/ٔ( تار خ لغداد )(ٓ
 (.ّٕٖ/ُاىللداف )

 (.ّْٔ/ُطلقات اى قًاي اىشافع   )(ٔ) 
 (.ِٔ/ٔتار خ لغداد ) (ٕ)
 (.ِِٖ/ُٔ(،   ر  عبلـ اىولبلي )ّٕٕ/ْ وظر  شذرات اىذكب ) (ٖ)
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ا لاى ق ، ى   ظ لف علـ اىعرل  ، يل ر عارفن  ،ا ىلقرآفكقد اعتو: لعلكـ   رل فياف  افظن     
 اى د ث،   ف اى ًـ ى ، كاىل  رة ف  .

عف   لد لف غاوـ اى لالج  اىلغدادمٌ  كياوت ىد   ليتل  لل ئ  لاىيتب، وقؿ اى ط ب    
اىج ف ُىوج  ف  شرؼ عل:  لٌ  ،   "اوتقؿ  لك لير اىلىٍرقىاًوٌج لف اىيرخ ءى: قرب لاب اىشع رقكى

كياوت لبلل   ،(1)لر  ـ ىئبل  ظف  وًا  ،ًـ  وًا دفاترفى رِّ عى فى  ،يتل ، كقاؿ  ءف  ئلت عوًا فج اىيرخ
 ا".ا، ك ودكق ف، يؿ ذىؾ لللكي يتلن ك ت ف   طن 

 كأنشد البىٍرقىاًنٌي لنفسو:
   علؿ و  ج ليتب اى د ث ك  لؿ ف   ىًا اىلكعدا

 ا  رلداك شغؿ و  ج لت و    كت ر ي  دائلن  
  ا   و   ل وداا   و   فج اىش كخ كطكرن فطكرن 

 ا ليًدادن ػػاكػػك ق كا اىل ارم ف لا و اه ك و   ي 
  ا لرشداكل لـ ءذ ياف ز ف األواـ لت و    ل للن 

 ككل  ادؼ اىلق داكلا ىج ف    كل  ووج  راه  
  ك ريك اىلكاب ليتب اى بلة عل: اى  د اىل ط :   لدا

 .(ِ)ا عل: لا ى  عكداػػػن اد ير ػػػػػػػػػك  اؿ رلج ءى  اىعل 
 

 المطمب الثالث: أشير شيكخو كتالميذه
: أشير شيكخو  :أكالن

   كلًـ لف، (ّ)  ركـ  طكؿ لع اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج لف  لؽ يل ر     
يجِّ اىلغدادٌم، كقد الزل ، رى لياف، اإللاـ،  لك لو كر الف اىيى ءلراك ـ لف اى   ف لف  ى  -ُ

 .(ْ)ا لف عشر ف  و ك  ل  و كن 
 .(ٓ)ق(ُّٕ )ت ،  لد لف ءلراك ـ لف ء لاع ؿ،  لك لير اإل لاع لجٌ  -ِ
 .(ٔ)اؿـ  لك يع ر  عرؼ لاىيلٌ لٍ   لد لف يع ر لف  ى  -ّ

                                                           

األلر  ـ ل تح اى  ف كفلًا، قاؿ الف لرم  "كلوًـ لف  قكؿ  لر  ـ ل تح اىًلزة كاىراي، كلوًـ لف  ي ر  (ُ)
 ([.ِٕٔ/ُّ. ]تاج اىعركس لف يكاكر اىقالكس ىلزل دم )اىًلزة ك  تح اى  ف )ككك اى ر ر("

 (.ِٔ/ٔتار خ لغداد ) (ِ)
 (.ِٔ/ٔ)اىلريع اى الؽ (ّ) 
 (.ّٕٔ/ٖ وظر  تار خ اإل بلـ ) (ْ)

 (.ِِٗ/ُٔ وظر    ر  عبلـ اىولبلي )(ٓ) 
 (.ُٔٗ/ٓ وظر  تار خ دلشؽ ) (ٔ)



 ، كتمييد في عمـ الجرح كالتعديؿتعريؼ باإلماـ البىٍرقىاًنٌي كعصره                         

 

 كؿاأل الفصؿ 

 

12 

 .(ُ)ق(َّٕ )ت ، را  وجٌ لشر لف   لد لف لشر،  لك  ًؿ اإل  -ْ
 .(ِ)ق(ُّٕ )ت ،جٌ ًل عً اى  ف لف   لد لف  اىح،  لك ل لد اى َّ  -ٓ
 ،ؾوى  ٍ  ى  ي    قاؿ ى  م،اىو  الكر  ج لك   لد اىتل ل ،لف ل لد لف    : جاى   ف لف عل -ٔ

 .(ّ)ق(ّٕٓ )ت
 .(ْ)ق(َْٗ )ت ،مٌ دً علد اىغوج لف  ع د لف علج لف  ع د لف لشر لف لركاف األزٍ  -ٕ
 .(ٓ)ق(ّٗٔ )ت ،اززَّ ج،  لك ل لد اىلى ا ً اىلَّ  لف ءلراك ـ لف   كب لف لى علد  -ٖ
 .(ٔ)ق(َّٕ )ت ،مٌ علد ا لف   لد لف اى ٌد ؽ اىلىٍركىزً  -ٗ

لً  علد-َُ ٍككرمٌ ؾ،  لك علد اىر لف اىلىٍركى  َّ ا لف علر لف   لد لف عى  ،زٌم اىيى
 .(7)(قَّٔ )ت

قيٍطًوجٌ  علجٌ  -ُُ      .(ٖ)ق(ّٖٓ  )ت ،لف علر لف   لد،  لك اى  ف اىدَّارى
 .(ٗ)ق(ّٖٓ  )ت ،اىلعركؼ لالف شاك ف ،علر لف   لد لف عللاف اىلغدادمٌ  -ُِ    
 ،يرمٌ اف اىلغدادٌم،  لك   ص اى ي رى ًٍ ر لف لً شٍ اف لف ل لد لف لً رى شٍ علر لف لً  -ُّ    

 .(َُ)ق(ّٕٔ )ت
 .(ُُ)ق(ّٕٓ )ت ،اتاىلعركؼ لالف اىز ٌ  ، لك   ص ،علر لف ل لد لف علجٌ  -ُْ    
 .(ُِ)ق(ّٔٓ )ت ،مٌ رً  ٍ ل لد لف   لد لف  لداف اى ً  -ُٓ    
 .(ُّ)ق(َْٓ )ت ،ل لد لف   لد لف عللاف،  لك لير لف  لج اى د د اى ُّللجٌ  -ُٔ    
 .(ُْ)ق(َّٔ )ت ،داروٍ ل لد لف يع ر لف ل لد لف اىً لـ،  لك لير اىلي  -ُٕ    

                                                           

 (.ِِٖ/ُٔ وظر    ر  عبلـ اىولبلي ) (ُ)
 (.ِٔٗ/ُٔ وظر  اىلريع اى الؽ ) (ِ)

 (.ُُْ/ٖ وظر  تار خ اإل بلـ )(ّ) 
 (.ِٖٔ/ُٕـ اىولبلي ) وظر    ر  عبل (ْ)

 (ّٕكى  تريل  )ص  (.َّْ/ٖ وظر  تار خ اإل بلـ )(ٓ) 
 (.ّّ/ُُ وظر  تار خ لغداد ) (ٔ)
 (.ُٔٔ/ٖ وظر  تار خ اإل بلـ ) (ٕ)
 (ِٓكى  تريل  )ص  (.ْْٗ/ُٔ وظر    ر  عبلـ اىولبلي ) (ٖ)
 (.ُّْ/ُٔ) اىلريع اى الؽ(  وظر  (ٗ

 (.ِٗٔ/ُٔ(  وظر  اىلريع اى الؽ )َُ)
 (ُٓكى  تريل )ص  ،(ُْٕ/ٖ(  وظر  تار خ اإل بلـ )ُُ)
 (.ُّٗ/ُٔ(  وظر    ر  عبلـ اىولبلي )ُِ)
 (.ٖٖ/ٗ(  وظر  تار خ اإل بلـ )ُّ)
 (.ُِٓ/ٖ(  وظر  اىلريع اى الؽ )ُْ)
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 .(ُ)ق(ِّٖ )ت ،  ى كٍ  ُّ اىلعركؼ لالف  ى  ،ل لد لف اىعلاس لف ل لد -ُٖ    
ًى  -ُٗ      .(ِ)ق(ِّٕ )ت ،  ٍ كى ري  ٍ لً ، الف  ى كمٌ رى ل لد لف علد ا لف ل لد اى
 .(ّ)ق(ّٖٔ )ت ، لك اى   ف اى ٌيايجٌ  ،ل لد لف ل لد لف  عقكب لف ء لاع ؿ -َِ    
ًى  ل لد لف  عقكب لف ء  اؽ،  لك  اتـ -ُِ      .(ْ)كػ(ّٖٔ )ت ،اإللاـ كمٌ رى اى

 :ثانينا: أشير تالميذه
  لع لف اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج عدد يل ر لف اىتبلل ذ ك  ذكا لف علل  اىيل ر، لوًـ 

 .(ٓ)ق(ْٕٔ )ت ،مٌ ازً  رى ءلراك ـ لف علج لف  ك ؼ،  لك ء  ؽ اىشً  -ُ
كف،  لك اى فؿ اىلغدادٌم اىلاقً  -ِ ٍ ري  .(ٔ)ق(ْٖٖ )ت ،بلوجٌ   لد لف اى  ف لف   لد لف  ى
دىادىاد،   لد لف اى  ف لف   لد -ّ  .(ٕ)ق(ْٖٗ )ت ،يجٌ رى اىيى   لك طاكر اىلاقبلوجٌ  لف  ي
 .(ٖ)ق(ْٗٓ )ت ،جٌ قً ًى  ٍ اإللاـ  لك لير اىلى  ،لف لك :   لد لف اى   ف لف علجٌ  -ْ
 .(ٗ)ق(ّْٔ )ت ،  لد لف علج لف لالت، اى افظ  لك لير اى ط ب اىلغدادمٌ  -ٓ
 .(َُ)ق(ْٖٗ )ت ،مٌ رً كى وى  ٍ دار،  لك اىلعاىج اىدِّ وٍ لف ءلراك ـ لف لي  داروٍ لالت لف لي  -ٔ
 .(ُُ)ق(ْٖٔ )ت ، ل لاف لف ءلراك ـ لف ل لد لف  ل لاف األ لًاوجٌ  -ٕ
 .(ُِ)ق(ْٔٔ )ت ،جٌ اوً تَّ علد اىعز ز لف   لد لف ل لد لف علج اىيى  -ٖ
 .(ُّ)ق(ْٖٗ )ت ،اززَّ ل لد لف علد اى بلـ لف   لد،  لك اى فؿ األو ارم اىلى  -ٗ

 .(ُْ)ق(ُْْ )ت ،مٌ كرً لف علد ا،  لك علد ا اى ُّ  ل لد لف علد ا لف علجٌ -َُ
 .(ُ)(قْٕٔلعد  )ت ،  وجٌ م،  لك اىلعاىج اى ي كً لى اىعى  ل لد لف ل لد لف ز د لف علجٌ -ُُ

                                                           

 (.ْٕ، كى  تريل  )ص (ّٕٓ/ٖ(  وظر  تار خ اإل بلـ )(ُ
 (.ُُّ/ُٔ(  وظر    ر  عبلـ اىولبلي )ِ)
 (.ِٓٗ/ٖتار خ اإل بلـ )(  وظر  ّ)
 (.ِٔٗ/ٖ(  وظر  اىلريع اى الؽ )ْ)

 (.ِْٓ/ُٖ وظر    ر  عبلـ اىولبلي ) (ٓ)
 (.َٗٓ/َُ وظر  تار خ اإل بلـ ) (ٔ)
 (.َّٔ/ُ وظر  اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  ) (ٕ)
 (.ٓٗ/َُ وظر  تار خ اإل بلـ ) (ٖ)

  (.ُٕٓ/َُ وظر  اىلريع اى الؽ )(ٗ) 
 (.َِٖ/َُ) اىلريع اى الؽ   وظر(َُ) 
 (.ُِ/ُٗ وظر    ر  عبلـ اىولبلي )(ُُ) 
 (.ِْٖ/ُٖ وظر  اىلريع اى الؽ ) (ُِ)
 (.َٖٗ/َُ وظر  تار خ اإل بلـ ) (ُّ)
قيٍطًوٌج ) (ُْ)  (.ِٓ/ُ وظر  لقدل  ت ق ؽ علؿ اىدَّارى



 ، كتمييد في عمـ الجرح كالتعديؿتعريؼ باإلماـ البىٍرقىاًنٌي كعصره                         

 

 كؿاأل الفصؿ 

 

14 

 المطمب الرابع: أقكاؿ العمماء فيو
يل ر، ل  ث ىـ  يف   كت  فج لياىس ا عل: اىعلـ لشيؿ ىقد ياف اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج  ر  ن     

ؿ  لزة اى ًلج  "يوت يللا  فرت ليلس اإللاـ  لج لير اإل لاع لج، ااىعلـ ش ئىا،   ث ق
كر  ت  ىـ  ت كه لشجي لف ت   ر  لر،  ك فرب للؿ،  ك  يا ت ،  ك ل ت شعر،  ك وادرة،  ك 

 ا علقكا كيتلكا   ك ن  ،ىللدك كؿ ا ،غ ر ذىؾ لف  ائر اىعلكـ، ءال ك لادر يلاع  لف اىغرلاي
 .(ِ)ا  يرم ءال ككك  يتب"لا ياف  ترؾ ش ئن  لك لير اىلىٍرقىاًوٌج فتو  قلٌ 

كتوكعت عود اىلىٍرقىاًوٌج فوكف اىعلـ، فياف ىد   و  ب لف اىقرآف كاى د ث كاى ق  كاىلغ      
ا، ىـ  ير فج ش ك وا ا فًلن ا لتللتن ا، لتقون اىعرل  ، قاؿ اى ط ب اىلغدادٌم  "يتلوا عو  كياف لق  كرعن 

ا لاى ق ، ى   ظ لف علـ لف علـ اىعرل  ، يل ر اى د ث،   ف ا ىلقرآف، عارفن  للت لو ،  افظن 
 .(ّ)اى ًـ ى ، كاىل  رة ف  "

  "ءولا  فٌفل  قكى  اإل لاع لجٌ  كقد ركل اى ط ب عفيلا  از عل: اى فؿ ل قً ،      
 .(ْ)"ألو  فق   ،عل يـ

ذا لات ذكب كذا اىشُفقائبلن  اىقا ـ األزكرمٌ  ك لو: عل    لك    عوج ،  "اىلىٍرقىاًوٌج ءلاـ كاق
 .(ٓ)كعودلا  ُى  اى ط ب اىلغدادٌم  "كؿ ر  ت فج اىش كخ  تقف لف اىلىٍرقىاًوٌج؟ فقاؿ  ال" اى د ث".
 اى فكر لعوا فج لياىسا  د ـ ا  اى ن   "ياف ش  ن الجٌ ك فاؼ   لد لف غاوـ اى لٌ         
اى ق    "لا ر  ت فج    اب اى د ث  يلر علادة لف  جٌ اوً لى رٍ كقاؿ ل لد لف    : اىيى  اى د ث".
 .(ٕ)يلا  لو: عل    لك اىكى د اىلايج لقكى   " لك لير اىلىٍرقىاًوٌج لق   افظ" .(ٔ)اىلىٍرقىاًوٌج"

اشتغؿ لعلـ كقاؿ  لك ء  اؽ اىش رازم فج طلقات   "ت ق  فج  دالت  ك وؼ فج اى ق ، لـ     
 .(ٖ)ا"اى د ث ف ار ف   ءلالن 

ف  اى لعاوج  "لاى ق   اى افظ األد ب اىشاعر، ى  ياوت لعرف  تال  لاى د ث، يلع كعرٌ    
قيٍطًوٌج للغداد  .(ٗ)لير اإل لاع لج ليرياف" جكألل ،اىيلكع كتلل ذ فج اى د ث أللج اى  ف اىدَّارى

                                                                                                                                                                      

 (.ِٓ/ُ وظر  اىلريع اى الؽ ) (ُ)
 (.ُُُ-َُُ/ُتار خ يرياف أللج اىقا ـ اىيرياوج ) (ِ)

 (.ِٔ/ٔ وظر  تار خ لغداد )(ّ) 
 (.ِٔ/ ٔ)اىلريع اى الؽ وظر  (ْ) 
 (.ِٔ/ ٔ)اىلريع اى الؽ وظر  (ٓ) 
 (.ِٔ/ٔ وظر  تار خ لغداد )(ٔ) 
 (.َّْ/ٗتار خ اإل بلـ )(ٕ) 
 (.ُِٕ/ُطلقات اى قًاي )(ٖ) 
 (.ُٖٔ/ُاألو اب ىل لعاوج )(ٗ) 
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، كوقؿ (ُ)ا، ذا علادة، كففائؿ يل "،  افظن اكقاؿ الف اى بلح فج طلقات   "ياف ءلالن    
 .(ِ)اى ليج عو  كذا اىقكؿ فج طلقات 

ل ، اى ق  ، اى افظ، اىللت، اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج لقكى   "اإللاـ، اىعبٌل  ؼ اى افظ اىذكلجٌ يلا عرٌ 
ا  "كلف كلٌ  .(ّ)ش خ اى قًاي كاىل دل ف،  ا ب اىت او ؼ"  ت   و   لع لف تلل ذه كقاؿ   فن

 .(ْ)ث عو  فج   ات ، كقد  لعوا اىل اف   ى  فج ليلد لت واد عاؿ" لج لير اى ط ب، ك دٌ 
كلاإلفاف  ءى: اىعلكـ اى الق  اىتج   لروا لًا تلل ذه اى ط ب اىلغدادٌم،  فاؼ اى افظ     

ا لف اىو ك ا لاىقرآف كيذىؾ ت و ؼ اىيتب، فقاؿ  "ياف عاىلن  ،الف يل ر لُو  ياف ى   ظ   فن
ك لو: عل    لك اى بلح  .(ٓ) د ث كاى ق  كاىو ك، كى  ل و ات فج اى د ث   و  وافع "كاى

 .(ٔ)  "اى افظ اىيل ر اىلق "اى وللجٌ 
  ات اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج لك      كيلع  لك اىط ب وا ؼ لف  بلح لف علج اىلو كرمٌ     

 .(ٕ)يل رة""لق   افظ ل وؼ، ش خ اى قًاي كاىل دل ف، لع اىكرع كاى فائؿ اى
قلت   لو: عل: اإللاـ  لج لير اىلىٍرقىاًوٌج يلع غ  ر لف اىعللاي، ك از عل: يل ر لف 
اى  ات اى  و ، يلا واؿ  ظنا كافرنا لف اىعلـ، و ُؿ ا تعاى:  ف  يز   عف اإل بلـ كاىل لل ف 

 .  ر اىيزاي
 

 المطمب الخامس: مصنفاتو
لاى د ث كيلع  كت و   ، لؤل عل   كقت  كا تغرؽ   ات  فبل ياف ىئللاـ اىلىٍرقىاًوٌج اكتلاـ     

 وتًج لف  لاع ءال ك تلع  لت و ؼ كيلع كترت ب، كعودلا  يد اى ر    او   ى    اكؿ 
 .ا تغبلؿ ىقائ  اىش كخ لتكي   اى ؤاالت اىعلل   اى د ل   اىدق ق  اىتج تدؿ عل: فًل  كشدة عوا ت 

 للت ف   يلرة ىقائ  ىلش كخ كا ت ادت  لف تكي ًاتًـ ا ا عاى ن ؿ ىوا ولطن كقد  يٌ     
يالاتًـ، فًك  عتوج لًا ك قدلًا ىلواس ل ًبلن  لراز يكاوب كلبل ظاتًـ كاق  ىًـ اال ت ادة لوًا كاق

  .اى ائدة ف ًا

                                                           

 (.ِّٔ/ُ( طلقات اى قًاي اىشافع   )(ُ
 (.ْٕ/ْطلقات اىشافع   اىيلرل ) (ِ)
 (.ْْٔ/ُٕ(   ر  عبلـ اىولبلي )(ّ

 (.ْٕٔ/ُٕاىلريع اى الؽ )(ْ) 
 (.ْٓ/ُِاىلدا   كاىوًا   )(ٓ) 
 (.ُُِ/ٓشذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )(ٔ) 
 (.ِّْ/ُاى ل ل ؿ اىوقج فج ترايـ ش كخ اىل ًقج )(ٕ) 
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، فًك يلا قاؿ اى ط ب  "ىـ  قطع اىت و ؼ ءى: اىعد د لف اىل و اتاىلىٍرقىاًوٌج  كقد  وؼ       
. ك فاؼ  اقكت اى لكم لُو  " وؼ ت او ؼ (ُ)"كلات ككك  يلع  د ث ل عر  ف كفات  

 ، كىيف لع األ ؼ ىـ  تـ اىعلكر ءال عل: عدد قل ؿ لف يل ر علل ، لو  (ِ)يل رة"
 .(ّ)األرلعكف اىل ري  لف   اد ث اىل اف   أللج لير   لد لف ل لد اىلرقاوج -ُ    
 .(ْ)اىتل اف فج   لار لغداد -ِ    
 .(ٓ)اىت ر ج ى   ح اى د ث -ّ    

 .(6)يزي ف   لف   ئل  اىلرقاوج ىلدارقطوج -ْ
 .(ٕ)اىيزي األكؿ لف  د ث اىعت قج، ت ر ج اىلرقاوج  -ٓ
اىيلع ل ف اى     ف    ح اىل ارم ك   ح ل لـ أللج لير   لد لف ل لد   -ٔ

 .(ٖ)اىلرقاوج
علر، كعلد اىللؾ لف عل ر، ف ليلع  د ث    اف اىلكرم، كشعل ، ك  كب، كعل د اىلَّ    -ٕ

 .(ٗ)اؽ، كغ ركـ لف اىش كخكل اف لف لشر، كلطر اىكرٌ 
 .(َُ)كػ(ِْٓر ائؿ   لد لف ل لد اىلرقاوج اى كارزلج )ت   -ٖ
قيٍطًوجٌ اىدَّ أللج اى  ف ااىلىٍرقىاًوٌج    لد لف ل لد لير ج ل اى افظ  ؤاالت  -ٗ رى

(ُُ). 
 

                                                           

 (.ِٔ/ٔر خ لغداد )تا(ُ) 
 (.ّٕٖ/ُلعيـ اىللداف )(ِ) 
 (.ُُِ/ُ(، اىلعيـ اىل ًرس )ٕٗ/ُ ل  اى لؼ للك كؿ اى لؼ )(ّ) 
 (.ّٗ/ُكد   اىعارف ف )(ْ) 
 [.ِٓٗ/ِٓ زاو  اىتراث]ْ/َّٖٗ، رقـ اى  ظ َِِّٓيتاب ل طكط فج  زاو  اىتراث/اىرقـ اىت ل لج(ٓ) 
 (.َُِ/ُاىلعيـ اىل ًرس )(ٔ) 
 (.َِّ/ُاىلريع اى الؽ )(ٕ) 
 (ٗٗٓ/ُيشؼ اىظوكف(ٖ) 
 (.ِٔ/ٔتار خ لغداد )(ٗ) 

ا فج اىق طوط و   فج لطلع  اىيكائب، ]ايت اي اىقوكع ُِٕٗطلعت فج لكالؽ (َُ)  كػ، كطلعت   فن
(ُ/َّْ.]) 

ًا ق، ػلت ق ؽ علد اىر  ـ اىقشقرم. قاؿ يالعًا  كذه ف كؿ وقلتَُْْطلع فج يتل او  يل لج لاي تاف(ُُ) 
لف رقاع يوت  للت ف ًا للف  ُىت اىش خ  لا اى  ف اىدارقطوج اى افظ، فوقلتًا اآلف للا  يالوج عو ، 

[. ْٓ/َُكرتلتًا عل:  ركؼ اىلعيـ، ى قرب عل: اىطاىب ءدرايًا ءف شاي ا تعاى:]اىر اى  اىل تطرف 
 ([.ّْ/ِٓ] زاو  اىتراث )ُِّٓككك ل طكط فج  زاو  اىتراث/ اىرقـ اىت ل لج  
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 اىلرقاوج فلط و   كعلؽ عل    ؤالت اىلرقاوج ىلدارقطوج أللج لير   لد لف ل لد -َُ
 .(ُ)طبلؿ  ع د آؿ   اف

 .(ِ)يتاب اىل ظ ىللرقاوج -ُُ
يتاب ف   ت ل   ش كخ اىل ارم كل لـ ك لج داكد اىترلذم كاىو ائج فج ل و اتًـ لف  -ُِ

 .(ّ)اى  ال  كاىتالع ف ءى: ش ك ًـ
 .(ْ)اىل ت رج عل: اى     ف -ُّ
األ اد ث فج اىل اف   ىللرقاوج، ككك لوتزع لف ل ت ري  عل: اى     ف،   ودل -ُْ

 .(ٓ)لرتب عل: ل او د اى  ال 
ل ود اى كارزلج  ككك اى افظ اىيل ر   لد لف ل لد اىلرقاوج اى كارزلج فلو   -ُٓ

 .(ٔ)لا شتلؿ عل   اى    اف
 .(ٕ)لير اىلرقاوج ككك  رلعكف  د لنااىل اف   أللج  -ُٔ

 كفاتوالمطمب السادس: 
فارؽ اإللاـ اىلىٍرقىاًوٌج اى  اة لعد علر طك ؿ، ك  اة  افل  لاىعلـ كاىتعلـ، قفاكا لا ل ف      

لات ر ل  "اى ط ب اىلغدادٌم عف كفات  قائبلن   ـلتيكوقل  ءى: تبلل ذه، ك  ،تلقج اىعلـ لف ش ك  
كدفف فج ليرة غد ككك  ، و   لس كعشر ف ك رلع لائ  ، كؿ  ـك لف ريب ،اىلَّ  فج  كـ األرلعاي
ـي  عل   فج يالع اىلو كر، ك فرتي  جلِّ  كـ اى ل س، ك ي   اى بلة اى بلة عل  ، كياف ءلا

  ."فف فج لقلرة اىيالع للا  لج لاب  ي  اى رقج، كدي اىقافج  لك علج لف  لج لك : اىًاشلجٌ 
فقاؿ  ، اـ  عكدهد لت عل: اىلىٍرقىاًوٌج قلؿ كفات  لُرلع   "م  كرً كقاؿ ل لد لف علج اى ُّ 

ر كفاتج  ت: كقد  ُىت اىلَّ  تعاى:  ف  ؤ ٌ  ،كذا اى كـ اى ادس كاىعشركف لف يلادل اآل رة"ىج  
، ر ل  ا (ٖ)"ريب كياف كذا اىقكؿ  كـ اى لت، فتكفج  ل     كـ األرلعاي ل تًؿٌ "، ريب  ًؿٌ 

 ر ل  كا ع  ك د ل  ف  ح يوات .

                                                           

] زاو  ََٕٓٔ(، ككك ل طكط فج  زاو  اىتراث، اىرقـ اىت ل لج ِْْ/ُيتب لكقع اىلك كع  اىشالل  )(ُ) 
 ([. ُٔٓ/ٔٔاىتراث)

 (.َُِ/ُاىلعيـ اىل ًرس )(ِ) 
 (.ُُٗ/ُفًر   الف   ر اإلشل لج )(ّ) 
 (.ِٕ/ُاىر اى  اىل تطرف  )(ْ) 
 (.ُُْ/ُاىلعيـ اىل ًرس )(ٓ) 
 ([ُٖٗ/ٗٓ] زاو  اىتراث )ََِٓٔ(، ل طكط فج  زاو  اىتراث، اىرقـ اىت ل لج ُِٖٔ/ِ)يشؼ اىظوكف (ٔ) 
 (َُْٕ/ِيشؼ اىظوكف )(ٕ) 
 .(ِٔ/ٔتار خ لغداد ) وظر  (ٖ) 
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 المبحث الثالث
 تمييد في عمـ الجرح كالتعديؿ 

 المطمب األكؿ: تعريؼ عمـ الجرح كالتعديؿ
: تعريؼ الجرح لغةن  ا أكالن  كاصطالحن

 الجرح لغة:أ_ 
( اىي ـ        ٍرحه اىيلد.  كاىراي كاى اي   بلف    دكلا اىي ب، كاىلاوج شؽٌ قاؿ الف فارس  ")يي

كا اى َّ ِّئىاًت﴾ ً بى اىًَّذ فى اٍيتىرى ي ـٍ  ى ، (ُ)فاألكؿ قكىًـ ايترح ءذا علؿ كي ب. قاؿ ا عز كيؿ  ﴿ ى
ولا  ي  ا ألو  علؿ لاىيكارح، ككج األعفاي اىيكا ب... ك لا اآل ر قكىًـ ير   لج ذىؾ ايترا ن كاق

قكى ... كا تيرح فبلف ءذا علؿ لا  يرح  دٌ ا، كاال ـ اىيرح. ك قاؿ يرح اىشاكد ءذا ري ل د دة ير ن 
 .(ِ)لف  يل "

ٍر ن  رىحى  ىٍيرىح يى ٍرح ل در يى ا فج اىلدف. ا ءذا   دث شقِّ كقاؿ علد اىًادم  لك طاىب  "اىيى
 م   اي ءى    اىلعوكم فوقكؿ  "يرح يلر ايه"  م  كاو . ك"يرح عكاط  " ك  تعلؿ يذىؾ فج اىشؽٌ 

 .(ّ)لقكؿ  ك فعؿ  يعبلف عكاط   تتُىـ"
 ، كير   لُو اب ك فراس ءذا شتلكه كعالكه. كلئس لا كلف اىلياز  ير   لل او    لٌ      

ير ت  داؾ، كايتر ت  داؾ  م عللتا ك لرتا، ككك ل تعار لف تُل ر اىيارح، كلو  يكارح 
ى  د. كيرح اىقافج اىشاكد، ك قاؿ ىللشًكد اإلو اف ككج عكالل  لف  د   كريل  ، كيكارح ا

 .(ْ)يرحعل    كؿ لعؾ ير   ككج لا تيرح ل  اىشًادة. كا تيرح فبلف  ا ت ؽ  ف  ي 
ك قاؿ يرح اى ايـ اىشاكد ءذا علر لو  عل: لا ت قط ل  عداىت  لف يذب كغ ره، كقد      

 .(ٓ)ا تيرح اىشاكد
 .(ٕ)    ًا اىوق اف، ا تير ت األ اد ث  قؿٌ   ، كق ؿ(ٔ)كاال تيراح  اىع ب كاى  اد    
 
 

                                                           

 . ُِ كرة اىيال    اآل    (ُ)
 (.ُْٓ/ُلعيـ لقا  س اىلغ  ) (ِ)

 (.ٖٕ/ُلعيـ ت   ح ىغ  اإلعبلـ اىعرلج )(ّ) 
 (.َُّ/ُ)  اس اىلبلغ  (ْ) 
 (.ٖٔ/ْتًذ ب اىلغ  )(ٓ) 
 (.ّٖٓ/ُاى  اح تاج اىلغ  ك  اح اىعرل   )(ٔ) 
 (.ّّْ/ُغر ب اى د ث )(ٕ) 
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ا:ب_   الجرح اصطالحن
قاؿ الف األل ر  "اىيرح  ك ؼ لت: اىت ؽ لاىراكم كاىشاكد  قط االعتلار لقكى ، كلطؿ       

اىشر ؼ اىعكوج  كقد عرَّؼ. (ِ). كق ؿ  "ذير اىراكم ل  ات تقتفج عدـ قلكؿ ركا ت "(ُ)اىعلؿ ل "
 .(ّ)اىراكم للا  قتفج رد ركا ت "ؿ  "ك ؼ اقفاىيرح 

عٌ ا  ف  يكف لطلقن كاىرد ءلٌ  لٌ ا شد دن ؼ تفع  ن ا يركا   اىيذاب كلف في ا ا  ف  يكف لق دن ا، كاق
اىل تلط لعد "اى  ظ"  ك  يلت رد اىراكم كعدـ كيكد اىلتالع  ك اىشاكد، يركا   " دكؽ  ج

 كو ككلا. "اال تبلط
طبل ج   ف ايت اب اىراكم لا  وافج اىعداى  لدعاة كاىعبلق  ل ف اىلعو: اىلغكم كاال     

 .(ْ)ألف  ير   اىواس ك ًتيكا  رلت 
ا:  ثانينا: تعريؼ التعديؿ لغة كاصطالحن

 التعديؿ لغة:أ_ 
( اىع ف كاىداؿ كاى      ـ   بلف     اف، بلقاؿ الف فارس فج لعيـ لقا  س اىلغ   ")عىدىؿى

 .(ٓ)عل: ا تكاي، كاآل ر  دؿ عل: اعكياج ىيوًلا لتقالبلف ياىلتفاد ف    دكلا  دؿ
فاألكؿ اىعدؿ لف اىواس  اىلرفج اىل تكم اىطر ق .  قاؿ  كذا عدؿ، ككلا عدؿ. كتقكؿ  كلا      

ا، ككـ عدكؿ، كاىعدؿ  اى يـ لاال تكاي...فُلٌ  ا األ ؿ اآل ر ف قاؿ فج االعكياج  عدؿ. عدالف   فن
 .(ٕ)فج اىو كس  و  ل تق ـ، ككك فد اىيكر. كاىعدؿ  لا قاـ (ٔ)كاوعدؿ،  م اوعرج"

 .(ٖ)كتعد ؿ اىشجي تقك ل ، كتعد ؿ اىشًكد  ف تقكؿ ءوًـ عدكؿ  
 .(ٗ)كتعد ؿ اىريؿ   ف  قكؿ اىقافج كك عودوا لف  كؿ اىعدؿ كاىرف: يائز اىشًادة     
شًادتًـ، كاىل در تعد ؿ كك  "تزي   اىشًكد  ك ركاة اى د ث لك  ًـ لُوًـ عدكؿ ترف:      

كاىتعد ؿ لف  كـ علـك اى د ث؛ ءذ ل   تل ز اى   ح لف اى ق ـ، كاىلقلكؿ لف اىلردكد لف 
 .(َُ)اىركا ات"

                                                           

 (.ُِْ/ُيالع األ كؿ فج   اد ث اىر كؿ اللف األل ر )(ُ) 
 (.ّٖٓاىك  ط فج علـك كل طلح اى د ث ىل لد لف ل لد لف  ك لـ  لك شيًل  )ص  (ِ) 
 (.ٔاىيرح كاىتعد ؿ ىلشر ؼ اىعكوج )ص   بل   اىتُ  ؿ ىعلـ (ّ) 
 (.ُِ)ص   عوا   اىعللاي لاإل واد كعلـ اىيرح كاىتعد ؿ ك لر ذىؾ فج   ظ اى و  اىولك   ى اىح اىرفاعج(ْ) 
 (.ِْٖ-ِْٕ/ْلقا  س اىلغ  )(ٓ) 
 (.ِْٖ-ِْٕ/ْلقا  س اىلغ  )(ٔ) 
 (.ُُ/ِاىل يـ كاىل  ط األعظـ )(ٕ) 
 (.َِِ/ُل تار اى  اح )(ٖ) 
 (.ْٓٓ/ُ) اىًدا   اىياف   اىشاف   ىل اف  قائؽ اإللاـ الف عرف  اىكاف   )شرح  دكد الف عرف  ىلر اع((ٗ) 
 (.ُْٖٔ/ِلعيـ اىلغ  اىعرل   اىلعا رة ) (َُ)
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ا:ب_   التعديؿ اصطالحن
اعتيًلرى قكىًلا ك يً ذى  -اىراكم كاىشاكد   م–قاؿ الف األل ر  "ك ؼ لت: اىت ؽ لًلا      
ا  "ك ؼ اىراكم ل  ات (ِ)ركا ت ". كق ؿ  "ك ؼ اىراكم للا  قتفج قلكؿ (ُ)ل " . كق ؿ   فن

 .(ّ)تقتفج قلكؿ ركا ت  فًج شًادة لاىتزي   ت  ح اىعلؿ للرك  "
ا  :ثالثنا: تعريؼ عمـ الجرح كالتعديؿ اصطالحن

ا كك  كؿ لف  عط: تعر  ن  -ر ل  ا تعاى: -  عتلر علد اىر لف لف  لج  اتـ اىرازمٌ      
، قاؿ  "يوا اىلل جٌ  ر اى ط ب ل وده ءى: ل لد لف اى فؿ اىعلا جٌ ىًذا اىعلـ، يلا  ركم  لك لي

علد اىر لف لف  لج  اتـ ككك ءذف  قر  عل وا يتاب اىيرح كاىتعد ؿ، فد ؿ عل    ك ؼ لف  عف
ه عل: اىواس؟ فقاؿ  يتاب  و ت  فج اىيرح  اى   ف، فقاؿ ى    ا  لا ل لد لا كذا اىذم تقر 

ظًر   كاؿ  كؿ اىعلـ لف ياف لوًـ لق   ك غ ر كاىتعد ؿ؟ فقاؿ   ي كاىتعد ؿ، فقاؿ  كلا اىيرح 
 ا ياف  يلر األ ياـ ال  ل ؿ ءى: لعرفت  ءال لف يً . كتالع اى ط ب اىلغدادٌم لقكى   "ىلٌ (ْ)لق "

 ،فلف للتت عداىت  يازت ركا ت  ،كاىل ث عف عداى  اىراك ف ،ىـز اىوظر فج  اؿ اىواقل ف ،اىوقؿ
ال عي   .(ٓ)تلس لعرف  اى يـ لف يً  غ ره"اىك ؿ عو  دً كاق

ؼ  ايج  ل    كذا اىعلـ لُو   "علـ  ل ث ف   عف يرح اىركاة كتعد لًـ لُى اظ كعرٌ      
 .(ٔ)كعف لراتب تلؾ األى اظ" ،ل  ك  

كعرف  لُو   "علـ  ل ث ف   عف   كاؿ  ،كقد   لاه د. ل ط : اى لاعج لعلـ ل زاف اىرياؿ     
 .(ٕ) ك و  اف" ، ك غ ل  ، ك عيس ذىؾ لف يذب ،كعداىتًـ كفلطًـ ،ك لاوتًـ كلقتًـ ،اىركاة

ف  د.  ل ج اى اىح لُو   "علـ  ل ث عف اىركاة لف   ث لا كرد فج شُوًـ للا كعرٌ    
 .(ٖ) ك  زي ًـ لُى اظ ل  ك  " ، ش وًـ

 ك فج  ،كا تلعاد ركا تًـقاؿ  "كك علـ  ل ث فج يرح اىركاة فا  اىـ اىلًو اكم  لٌ     
 .(ٗ)تعد لًـ كقلكؿ اى د ث عوًـ"

                                                           

 (.ُِٔ/ُيالع األ كؿ فج   اد ث اىر كؿ ) (ُ)
 (.ُِعوا   اىعللاي لاإل واد كعلـ اىيرح كاىتعد ؿ )ص   (ِ)
 (. ّٖٓاىك  ط فج علـك كل طلح اى د ث )ص   (ّ)
 (.ّٖاىي ا   فج علـ اىركا   )ص   (ْ)
 (.ََِ/ِاىيالع أل بلؽ اىراكم كآداب اى الع ) (ٓ)
 (.ِٖٓ/ُيشؼ اىظوكف عف   الج اىيتب كاى وكف ) (ٔ)
 (.َِٗاى و  كلياوتًا فج اىتشر ع اإل بللج )ص   (ٕ)
 (.َُٗ)ص  علـك اى د ث كل طل  ، عرض كدرا    (ٖ)
 (.َٕاى و  اىل ترل عل ًا )ص   (ٗ)
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 اىوظرمؼ كعرٌ  .كتطل قج ،ـ اىشر ؼ اىعكوج علـ اىيرح كاىتعد ؿ ءى: ق ل ف  وظرمكقد ق ٌ 
علـ  لا ، "اىقكاعد اىتج تولوج عل ًا لعرف  اىركاة اىذ ف تقلؿ ركا اتًـ  ك ترد، كلراتلًـ فج ذىؾلُو  "

 .(ُ)ءوزاؿ يؿ راك لوزىت  اىتج   ت قًا لف اىقلكؿ كعدل ""ًك فاىيرح كاىتعد ؿ اىتطل قج 
عل   ىًذا اىعلـ كك  علـ  " يكد ك يلع تعر ؼ كق تي    ا ر اىزكراوج جك  تـ لقكؿ  ل      

اي لتعال ر فو   لتعارؼ عل ًا عود علل ، تعلؽ لل اف لراتب اىركاة لف   ث تفع  ًـ  ك تكل قًـ
 .(ِ)كل ددة اىدالى  للا ى   كل   فج وقد ء واد اى د ث" ،اى د ث، ككج دق ق  اى  اغ 

 
 المطمب الثاني: نشأة عمـ الجرح كالتعديؿ كأىميتو

: نشأة عمـ الجرح كالتعديؿ  :أكالن
ا   ظ  و  د ا تعاى: ل  ظ اىقرآف اىير ـ، ياف للا ا تكاه كذا اىعًد فلون ىلا تعًٌ       

ف اإل واد   د اى  ائص لُ او دكا فيا ، كلف ذىؾ   ظ   اد ث اىل ط : ر كؿ ا 
 .(ّ)  ل لد   ِّ  ً ا تعاى: لًا  ل   ى  اىتج ا تص

، ف ج  د ث       ـ هكفع   س علـ اىيرح كاىتعد ؿ كقكاعد  كؿ لف  فًك      
فقاؿ   عل: اىولج   ا علد ا لف علرت رؤ ا    ًا ق ٌ اىلؤلو ف رفج ا عوًا  وًا ىلٌ 

ؿي  ـى وعٍ "ً  ٍلدي  اىرَّيي لِّج يىافى  ىىكٍ  اىلًَّ ، عى علد كذا تعد ؿ كتزي   ىػ "وعـ اىريؿ"فقكى  كوا   .(ْ)"اىلٍَّ ؿً  ًلفى   ي ى
  .لف اىر كؿ  لف علر اا 

 رىييبلن   ىفَّ "  لا ركت  عائش  رفج ا عوًا ك لا اىيرح فل توده لف  د ث ر كؿ ا        
لى: اٍ تىٍُذىفى  لَّ: اىوًَّلجِّ  عى لىٍ  ً  اي   ى ، عى لَّـى  رىييؿي  ًلٍئسى   ىكٍ  اٍىعىًش رىًة، اٍلفي  فىلىًلٍئسى  ىى ي، اٍئذىويكا  فىقىاؿى  كى ى
ؿى  فىلىلَّا «اٍىعىًش رىةً  لىٍ  ً  دى ى فى  عى ، ىى ي   ىالى اًئشى ي  قىاىىتٍ  اٍىقىٍكؿى ، اىًَّذم ىى ي  قيٍلتى  اً  رى يكؿى   ىا  فىقيٍلتي   عى  ليَـّ  قيٍلتى

؟ ىى ي   ىىىٍوتى  ٍوًزىى ن  اىوَّاسً  شىرَّ  ًءفَّ  عىاًئشى ي   ىا  »قىاؿى  اٍىقىٍكؿى ً ،  ىٍكـى  اً  ًعٍودى  لى دىعى ي، لىفٍ  اٍىًق ىالى  تىرىيى ي   ىكٍ  كى
   .(ٔ)يرح "لئس   ك اىعش رة"فقكى  كوا   .(ٓ)"فيٍ ًش ً  اتِّقىايى  اىوَّاسي 

                                                           

 (.ٕ-ٔ بل   اىتُ  ؿ ىعلـ اىيرح كاىتعد ؿ )ص   (ُ)
  (.ُُٓ)ص  علـ اىرياؿ وشُت  كتطكره لف اىقرف األكؿ ءى: وًا   اىقرف اىتا ع (ِ) 
 (.ٔ/ُلعرف   وكاع علـك اى د ث اللف اى بلح ) (ّ)
 (.ُُُِ/ْٗ/ِ   ح اىل ارم، يتاب اىتًيد، لاب ففؿ ق اـ اىل ؿ، ) (ْ)
    ح، (َْٓٔ/ُٕ/ٖ، يتاب األدب، لاب لا  يكز لف اغت اب  كؿ اى  اد كاىر ب، )   ح اىل ارم (ٓ)

 .(ُِٗٓ/ََِِ/ْ)ف ش ،  : تق لف لداراة لاب كاآلداب، كاى ل  اىلر يتاب ،ل لـ
 ( لت رؼ.ْ/ِدكرة تدر ل   فج ل طلح اى د ث أللج األشلاؿ   ف اىزك رٌم ) (ٔ)
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: اى  ال  رفكاف ا عل ًـ  لؿ  لاو  كذا اىد ف لف ول ًـ  لكات ا ك بلل  لـ تلقٌ         
ءال لاىتللت،  عل  ، ف اركا عل: درل  ى  ظ كذه األلاو ، فلـ  يكوكا  قللكف  م  لر عف اىولج 

 .(ُ) كؿ لف ا تاط فج قلكؿ األ لار   لك لير اى د ؽ فياقد ك 
دَّةى   ىفَّ  ذك ب " لففركل الف شًاب عف قل     ايىتٍ  اٍىيى ًٍدً  ًفج يى   ىفٍ  تىٍلتىًلسي  لىٍيرو   ىًلج عى

، لىا شىٍ ئنا، اً  ًيتىابً  ًفج ىىؾً   ىًيدي  لىا  لىٍيرو   ىليك فىقىاؿى  تيكىرَّثى ًلٍلتي  كى  شىٍ ئنا، ذىيىرى   اً  رى يكؿى   ىفَّ  عى
ُىٍ ُىؿي  لَّ: فىلىلَّا اٍىعىًش َّ ى، اىوَّاسى  كى ى ًٍرى   ى ـى  اىظُّ ، اىوَّاسً  ًفج قىا ـٍ ًي ُىىى  قىدٍ   شيٍعلى ى  ٍلفي  اٍىليًغ رىةي  قىاؿى  فى ى
ًىا  اً  رى يكؿى   ىًلٍعتي  ،  يٍعًط  ده؟، لىعىؾى  ذىًىؾى   ىًلعى  كىؿٍ   قىاؿى  اى ُّديسى لَّدي  فىوىادىاهي   ى ى  لىٍ لىلى ى، ٍلفي  لي ى

ًىا  اً  رى يكؿى   ىًلٍعتي  قىدٍ   فىقىاؿى  ،  يٍعًط   .(ِ)"لىٍيرو   ىليك ذىًىؾى  فىُىٍو ىذى  اى ُّديسى

                                                           

 (.ٗ/ُتذيرة اى  اظ ىلذكلج )(ُ) 
(، كالف لاي  فج َُُِ/َِْ/ْ)  وفاى(، كاىترلذم فج ِْٖٗ/ُُِ/ّ)  وفاى  ري   لك داكد فج  (ِ)

(، ُٖٕٕٗ/ِْٗ/ِٗ) ل وداى(، ك  لد فج َّٔٔ/ُُُ/ٔكاىو ائج فج اى وف اىيلرل) (،ِِّٕ/ِٔ/ْ)ف واى
(، كالف  لاف َْٗٔ/ُّْ/ُٓ(، كاىط اكم فج شرح لشيؿ اآللار )ٗٓٗ/ُِْكالف اىياركد فج اىلوتق: )ص 

( كل ود َُٖٔ/ّْٖ/َِ()ُُٓ/ِِٗ/ُٗ(، كاىطلراوج فج اىلعيـ اىيل ر )َُّٔ/َّٗ/ُّفج اى   ح )
 لاىؾ فج لكطُلف طر ؽ  ،(ُِّّٕ/ّْٖ/ٔ(، كاىل ًقج فج اى وف اىيلرل )ُِِٓ/َِِ/ّاىشال  ف )

لاىؾ كاق  اؽ  ( لف طر ؽ ء  اؽ لف ع  :.َُٖٕٗ/ْٗٗ/ِٗ. ك  ري    لد فج اىل ود )(ُُٕٖ/ِّٕ/ّ)
 الف ع  : يبلكلا عف اىزكرم عف عللاف لف ء  اؽ لف  رش .

زاؽ كعلد اىر  (،َّٓٔ/ُُُ/ٔ) كاىو ائج فج اى وف اىيلرل (،ِِْٕ/َٗٗ/ِ)ف  واىالف لاي  فج ك  ري          
(، ك  لد فج اىل ود َٖ/ّٕ/ُ(، ك ع د لف لو كر فج اى وف )َُّٖٗ/ِْٕ/َُاى وعاوج فج اىل وؼ )

( َُٕٔ/ّْٕ/َِ( )ُِٓ/َِّ/ُٗ( )َُٓ/ِِٖ/ُٗ( كاىطلراوج فج اىلعيـ اىيل ر )ُٖٕٕٗ/ّْٗ/ِٗ)
 (، لف طر ؽ اىزكرم.ِِّٔ/ُِٔ/ْكل ود اىشال  ف )

 يبلكلا عللاف لف ء  اؽ كاىزكرم لف طر ؽ قل    لف ذؤ ب عف  لج لير اى د ؽ.      
   درا   رياؿ اإل واد 

 لبلث  و  األكى: يلادل فج لات  ا ر كؿ  ل    اى د ؽ ق اف   لج لف لير  لك اىت لج عللاف لف ا علد    
 .[(ُّّ  ص) اىتًذ ب ]تقر ب ع عشرة
 لفع  و  لات رؤ   كى  اى  ال   كالد لف دلشؽ وز ؿ اىلدوج  ع د  لك اى زاعج ل ل ى  ى  لف ذؤ ب لف قل       

  .(ِِٖ/ْ)اى  ر، (ّْٔ/ٖ)اىتًذ ب، (ٕٓ/ُ)اى  اظ تذيرةك وظر   [(ّْٓ  ص) اىتًذ ب ]تقر ب ع للاو ف
 .[(ِّٖ ص)اىتًذ ب تقر ب] 4اى ال   لف لع ف الف كلق  اىعالرم اىقرشج  شى رى  ى  لف ء  اؽ لف عللاف   

 يبلىت  عل: لت ؽ اى افظ اى ق   لير  لك اىزكرم اىقرشج شًاب لف ا علد لف ا عل د لف ل لـ لف ل لد    
تقاو   .[(َٔٓ  ص)اىتًذ ب ]تقر ب ع كعشر ف  لس  و  لات اىرالع  اىطلق  رؤكس لف ككك ،كللت  كاق

 كيل ر اىلتقو ف ر س اىًيرة دار ءلاـ اى ق   اىلدوج ا علد  لك األ ل ج عالر  لج لف لاىؾ لف  وس لف لاىؾ    
 .[(ُٔٓ ص) اىتًذ ب ]تقر بع  كت ع ف لبلث  و  لكىده كياف ك لع ف ت ع  و  لات اى الع  لف اىلتللت ف

 اىيلاؿ تًذ ب]  لر ل اى د ؽ لير  لجى د ث ركات  لقات، ءال  و  لر ؿ؛ فركا   قل    عف واالحكم على الحدبث: 
 اى ل ر اىتل  ص، (ِِٔ ص) اىلرا  ؿ ركاة ذير فج اىت   ؿ ت    ٌنظر:  [(ْٕٕ/ِّ) اىرياؿ   لاي فج

(ّ/ُٕٗ). 
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 ، فًك اىذم  فٌ فاركؽ األل  علر لف اى طاب   ك ار عل: وًج  لج لير اى د ؽ     
، ٍلفً  ليٍ رً  عىفٍ ف ،(ُ)كرللا ياف  تكقؼ فج  لر اىكا د ءذا ارتاب ،ىلل دل ف اىتللت فج اىوقؿ   ىًع دو

،  ىًع دو   ىًلج عىفٍ قاؿ   ٍدًرمِّ اًىسً  ًلفٍ  لىٍيًلسو  ًفج ييٍوتي   قىاؿى  اى ي اًر، لىيى ايى  ًءذٍ  األىٍو ى  ليك ى:  ىليك يى
ُىوَّ ي  ، يى لى: اٍ تىٍُذىٍوتي   فىقىاؿى  لىٍذعيكره ، ًىج  يٍؤذىفٍ  فىلىـٍ  لىبلىلنا، عيلىرى  عى ٍعتي ا  فىقىاؿى  فىرىيى ؟ لى وىعىؾى   قيٍلتي  لى

، ًىج  يٍؤذىفٍ  فىلىـٍ  لىبلىلنا اٍ تىٍُذىٍوتي  ٍعتي قىاؿى  فىرىيى لَّ: اىلَّ ً  رى يكؿي  كى لىٍ  ً  اي   ى لَّـى  عى ديييـٍ  اٍ تىٍُذىفى  ًءذىا  "كى ى   ى ى
لىٍ  ً  ىىتيًق لىفَّ  كىاىلَّ ً   فىقىاؿى  «فىٍل ىٍرًيعٍ  ىى ي   يٍؤذىفٍ  فىلىـٍ  لىبلىلنا ـٍ  ًللى ِّوى و، عى ده   ىًلٍويي   يلىجُّ  فىقىاؿى  ؟اىوًَّلجِّ  ًلفى   ىًلعى ي   ى ى

،  ىٍ غىري  ًءالَّ  لىعىؾى   ىقيكـي  الى  كىاىلَّ ً   يىٍعبو  ٍلفي ا  .(ِ)"لىعى ي  فىقيٍلتي  اىقىٍكـً   ىٍ غىرى  فىييٍوتي  اىقىٍكـً
ا لت ر نا فج ا عاىلن فقد ياف ءلالن  ،رفج ا عو لا علج لف  لج طاىب  ار عل: وًيً لاي   

 .(ّ)ل  لاى د ث  ت لؼ لف   دٌ  كياف ،األ ذ
ياوت  و  ك  ، اوتشرت اى تف، كظًر    اب اىلدع كاألككاي،كللقتؿ عللاف لف ع اف      

د كل ف اىتز ٌ    ك لك ًا لف اىيذب كاىكفع،ٌ و رلع ف لف اىًيرة اى د اى ا ؿ ل ف   اي اى
زادت اى  ط  فج   ذ ف  ،(4)كات اذكا ك  ل  ى دل  األغراض اى  ا    كاالوق الات اىدا ل   ،ف ًا

ركل اإللاـ ل لـ فج لقدل        عف ل لد لف   ر ف  و  قاؿ  "ىـ  يكوكا كقد اى د ث، 
 كؿ اى و  ف ؤ ذ   ُىكف عف اإل واد، فللا كقعت اى تو ، قاىكا   ٌلكا ىوا رياىيـ، ف وظر ءى: 

 .(ٓ) د لًـ، ك وظر ءى:  كؿ اىلدع فبل  ؤ ذ  د لًـ"
تًـ، كاكتدل لًد ًـ ف لا ا توكا لف اىت قظ ل وٌ  قاؿ الف  لاف  "لـ   ذ ل ليًـ، كا تفٌ      

يلاع  لف  كؿ اىلد و  لف  ادات اىتالع ف، لوًـ   ع د لف اىل  ب، كاىقا ـ لف  ،لف اىركا ات
   ، ك لك  لل  لف لف اى   ف لف علجٌ  ل لد لف  لج لير، ك اىـ لف علد ا لف علر، كعلجٌ 

علد اىر لف لف عكؼ، كعل د ا لف علد ا لف عتل ، ك اري  لف ز د لف لالت، كعركة لف 
كا فج فيدٌ  ـ، ك لك لير لف علد اىر لف لف اى ارث لف كشاـ، ك ل لاف لف   ار.اىزل ر لف اىعكا

لـ   ذ    ف ًا، كىزلكا اىد ف، كدعكة اىل لل ف.  ظ اى وف، كاىر ل  ف ًا، كاىت ت ش عوًا، كاىت قٌ 
 ،كرمٌ عوًـ اىعلـ، كتتلع اىطرؽ، كاوتقاي اىرياؿ، كر ؿ فج يلع اى وف يلاع  لعدكـ، لوًـ  اىزُّ 

                                                           

 (.ُُ/ُتذيرة اى  اظ ) (ُ)
   ح ل لـ، يتاب ، (ُِّٓ/ْٓ/ٖ)، لنالبل كاال تئذاف اىت ل ـ لاب ،االستئذان كتاب ،اىل ارم    ح (ِ)

 (. ُِّٓ/ُْٗٔ/ّاآلداب، لاب اال تئذاف، )
 (.ُْ/ُتذيرة اى  اظ ) (ّ)
 (.ِٗاى و  كلياوتًا ىل لاعج )ص   (ْ)
 (.ُٓ/ُلقدل     ح ل لـ ) (ٓ)
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ا، ك ك عًـ ، ككشاـ لف عركة، ك عد لف ءلراك ـ، ءال  ف  يلركـ ت قظن  : لف  ع د األو ارمٌ ك  
 .(ُ)كرم"ا، ك دكلًـ ر ل ، ك عبلكـ كل   اىزُّ   ظن 
ك تالع قكى   "لـ   ذ عف كؤالي ل لؾ اى د ث، كاوتقاد اىرياؿ، ك  ظ اى وف، كاىقدح فج       

ًاي فج اىد ف، لوًـ     اف لف  ع د اىلكرم، كلاىؾ اىفع اي يلاع  لف  ئل  اىل لل ف، كاى ق
اد لف  لل ، كاىل ث لف ، ك لٌ لف  وس، كشعل  لف اى ياج، كعلد اىر لف لف علرك األكزاعجٌ ا

اد لف ز د، ك   اف لف ع  و ، ءال  ف  شدكـ اوتقاي ىل وف، ك يلركـ لكاظل  عل ًا،  ت:  عد، ك لٌ 
 .(ِ)لشجي  لاىؾ، كاىلكرم، كشعل "يعلكا ذىؾ  واع  ىًـ ال  شكلكوًا 

عف  قاؿ  لك  اتـ ر ل  ا  "لـ   ذ عف كؤالي لعدكـ اىر ـ فج اى د ث، كاىتوق ر      
اىرياؿ، كاىت ت ش عف اىفع اي، كاىل ث عف   لاب اىوقؿ يلاع ، لوًـ  علد ا لف اىللارؾ، 

م، كل لد لف ءدر س اىلطللج ك   : لف  ع د اىقطاف، ككي ع لف اىيراح، كعلد اىر لف لف لًد
ا عف شُف اىل دل ف، ك تريًـ ىلفع اي كاىلتركي ف،  ت: يعلكا اىشافعج، ءال  ف لف  يلركـ توق رن 

وف،   فج اى كذا اىشُف  واع  ىًـ ىـ  تعدككا ءى: غ ركا، لع ىزـك اىد ف كاىكرع اىشد د، كاىت قٌ 
 .(ّ)كعلد اىر لف لف لًدم" ريبلف     : لف  ع د اىقطاف،

ا  "لـ   ذ عف كؤالي ل لؾ اى د ث كاال تلار، كاوتقاي اىرياؿ فج اآللار،  ت:       كقاؿ   فن
ر لكا فج يلع اى وف ءى: األل ار، كفتشكا اىلدف كاألقطار، ك طلقكا عل: اىلتركي ف اىيرح، 

اركا وكا ي       كاؿ اىلقات كاىلدى  ف، كاألئل  كاىلتركي ف،  ت:  كعل: اىفع اي اىقدح، كل ٌ 
 قتدل لًـ فج اآللار، ك ئل    لؾ ل ليًـ فج األ لار يلاع ، لوًـ    لد لف  ولؿ، ك   : 

، لجٌ ظى وٍ ، ك لك لير لف  لج ش ل ، كاق  ؽ لف ءلراك ـ اى ى لف علد ا اىلد وجٌ  لف لع ف، كعلجٌ ا
اىد ف، ك يلركـ   ، ءال  ف لف  كرعًـ فجلى لى  ٍ ، كزك ر لف  رب، ك ى مٌ  رً كارً كعل د ا لف علر اىقى 

ا عل: اىلتركي ف، ك ىزلًـ ىًذه اى واع  عل: دائـ األكقات لوًـ، ياف   لد لف  ولؿ، ت ت شن 
 .(ْ)"ك   : لف لع ف، كعلج لف اىلد وجٌ 

ك  تـ الف  لاف لرا ؿ وشُة علـ اىيرح كاىتعد ؿ لقكى   "لـ   ذ عف كؤالي ل لؾ       
، اىو  الكرمٌ  اآللار يلاع ، لوًـ  ل لد لف    : اىذكلجٌ  االوتقاد فج األ لار، كاوتقاي اىرياؿ فج

، كل لد لف ، ك لك زرع  عل د ا لف علد اىير ـ لف  ز د اىرازمٌ كعلد ا لف علد اىر لف اىدارلجٌ 
، ك لك داكد  ل لاف لف األشعث اج اىو  الكرمٌ اىل ارم، كل لـ لف اى يٌ  جٌ  ً عٍ ء لاع ؿ اىيى 

اع  لف  قراوًـ،  لعوكا فج اى  ظ، ك يلركا فج اىيتال ، ك فرطكا فج اىر ل ، فج يل جٌ اوً تى  ٍ يً اى ِّ 
                                                           

 (.ّٗ-ّٖ/ُاىليرك  ف )يتاب  (ُ)
 (.َْ/ُ) ىلريع اى ا ؽا(ِ) 
 (.ِٓ/ُ) يتاب اىليرك  ف(ّ) 
 (.ْٓ/ُاىلريع اى الؽ )(ْ) 
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ككاظلكا عل: اى و  كاىلذايرة، كاىت و ؼ كاىلدار  ،  ت:   ذ عوًـ لف وشُ لعدكـ لف ش ك وا 
كذا اىلذكب، ك ليكا كذا اىل لؾ،  ت: ءف   دكـ ىك  ئؿ عف عدد األ رؼ فج اى وف ىيؿ  و  

ا، كألظًركا د او ، كىكالكـ ىدر ت كىك ز د ف ًا  ىؼ  ك كاك، أل ريًا طكعن  ا،لوًا، عدكا عدِّ 
اآللار، كافل لت األ لار، كعبل  كؿ اىفبلى  كاىًكل، كارت ع  كؿ اىلدع كاىعل:، فًـ ألكؿ 

 .(ُ)لاى وف شُوًـ دالغكف"ك اىلدع قالعكف، 
  كاؿ  -اىتدك ف كاىت و ؼ لوذ  در اإل بلـ ءى: عًد  -ف يًالذة كذا اىعلـ كيذا ل ٌ      

 ،ى ت ل و ات ف ل  فج اىركاةاىركاة  اىلقلكؿ لوًـ كاىلتركؾ. كتيالؿ علـ اىيرح كاىتعد ؿ، ك ي 
ى ت ل و ات ك قكاؿ اىوقاد ف ًـ،  ت: ءو  ىـ  عد   تلط اىيذالكف كاىفع اي لاىعدكؿ اىلقات، يلا  ي 

ا عل:    اب اى د ث  ف  ل زكا كلعايـ  ا   لاىفع اي كاىلتركي ف، ك  لح لف اى ًؿ يدن 
لكا اى ل ث لف اىط ب فج يؿ ع ر، كقد لو: اىوقاد  يلًـ فج اىركاة عل: قكاعد دق ق ، فقدٌ 

لار،    ر ل  اىل للكف  لد اىدكر، كتعتز ل  األل  فٍ ىل فارة اإلو او    عظـ ءوتاج فج كذا اىلً 
 .(ِ)  اىولك  ج  دل  اى وٌ اإل بلل   اىتج شًد ىًا يلار اىعللاي لُ اد ًا اىل فاي ف

 :ثانينا: أىمية عمـ الجرح كالتعديؿ
ؿ لى عل  ، لف قً  كالت قك   ىلتبلعب ف   كاىدٌس اض اى د ث اىولكم اىشر ؼ ءى: ل ىقد تعرٌ       

 عداي اإل بلـ، فظًرت  ري  اىكفع فج اى د ث اىتج كددت كذا األ ؿ اىيل ر لف   كؿ 
كتل  ز اى   ح  ،كوقده ،ا يلارة فج تل  ص اى د ثلذىكا يًكدن اإل بلـ لاىت ر ؼ، كىيف اىعللاي 

 .(ّ)لف اىلكفكع، كقد وي كا فج لًلتًـ كذه ءى:  د يل ر
ف لرتل  اىركاة اىذم  ل ٌ  ،كلا علـ اىيرح كاىتعد ؿ ءال   د علكـ اى و  اىولك   اىلشرف      

 ًا اىعللاي، ف ًا اى   ح كفؽ ل طل ات كل اك ـ ل  ك  ، تعارؼ عل لف ؼ ك  دد اىفع
 كت د د اىدالى  للا ى   كل   لاىغ  فج وقد ء واد اى د ث اىشر ؼ. ،لف دق  اى  اغ 

قد ق ؿ ىعلد ا ، ك (ْ)لا  علـ     اى د ث ل    اإل واد"كقد كرد عف شعل  قكى   "ءوٌ        
لو ؟ قاؿ  "ال لف اىللارؾ  " لا ت ش: عل: اىعلـ  ف  يجي اىللتدع ف ز د فج اى د ث لا ى س ا

 .(ٓ)  ش: كذا لع ش اىيًالذة اىوقاد"
 كلف كوا يايت  كل   علـ اىيرح كاىتعد ؿ        

 كاىز ادة كاىوق اف كاىت ر ؼ. ،اىل افظ  عل: اى و  لف االوت اؿ كاىتز  ؼ -ُ
                                                           

 (.ٖٓ-ٕٓ/ُاىليرك  ف )يتاب  (ُ)
  (.ِّٖص قلؿ اىتدك ف ىل لد عياج اى ط ب )اى و  (ِ) 
 (.ُٕل كث فج تار خ اى و  اىولك   أليـر ف اي اىعلرم )ص   (ّ)
 (.ٕٓ/ُاىتلً د اللف علد اىلر ) (ْ)

 (.َٔ/ُاىلريع اى الؽ )(ٓ) 
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 كلوزىت  لف لراتب اىيرح كاىتعد ؿ. ،لعرف  اىلقلكؿ لف اىلردكد لف اىركاة -ِ
 .ا ك عبلكا لوزالن قدرن اىك كؿ ءى:  عظـ اىعلـك  -ّ
علـ  يكف  شرؼ لف علـك اىقرآف  ك مٌ  ،علـ اىيرح كاىتعد ؿ   تلد شرف  لف علـ اى د ث -ْ

 .كاى د ث
 ، قاؿ األعلش  "ال  علـ قكلنا  ففؿ لف قكـ  طللكف كذا اى د ث، ك  لكف كذه اى وٌ        

 .(ُ)كيـ  وتـ فج اىواس، كا ألوتـ  قؿ لف ذكب"
 

 مشركعية عمـ الجرح كالتعديؿ المطمب الثالث:
علـ اىيرح كاىتعد ؿ لشركع ت  لف اىقرآف اىير ـ كاى و  اىولك   اىلشرف  كاإليلاع،  ا تلدٌ       

 لاآل ات  القرآف الكريـكا تشًد اإللاـ ل لـ فج لقدل        عل: ذىؾ لف 
ًىاىى و   قاؿ تعاى:      ا ًليى ـٍ فىاً ؽه ًلوىلىُو فىتىلى َّويكا  ىٍف تيً  ليكا قىٍكلن ايىيي ويكا ًءٍف يى ًىا اىًَّذ فى آلى ﴿ ىا  ى ُّ

﴾ ا فىعىٍلتيـٍ وىاًدًل فى لى: لى كا عى ًىدىاًي﴾...﴿  لواؤه ، كقاؿ يؿٌ (ِ)فىتيٍ ًل ي ٍكفى ًلفى اىشُّ ، كقاؿ (ّ)ًللٍَّف تىٍرفى
ًًديكا ذى   كيؿٌ  عزٌ  ﴾﴿كى ىٍش ـٍ كىٍم عىٍدؿو ًلٍويي

(ْ). 
 ف  لر اى ا ؽ  اقط غ ر لقلكؿ، ك ف   للا ذيروا لف كذه اآل  عل ًا لقكى   "فدؿٌ  ؽكعلٌ       

ف فارؽ لعواه لعو: اىشًادة فج لعض اىكيكه، فقد  يتلعاف  شًادة غ ر اىعدؿ لردكدة، كاى لر كاق
يلا  ف شًادت  لردكدة عود  ،فج  عظـ لعاو ًلا، ءذ ياف  لر اى ا ؽ غ ر لقلكؿ عود  كؿ اىعلـ

 .(ٓ)يل عًـ"
ـٍ فىاً ؽه كقد اعتلر د. علد اىعز ز اىعلد ا       ايىيي ويكا ًءٍف يى ًىا اىًَّذ فى آلى ىلط ؼ  ف اآل   ﴿ ىا  ى ُّ

 .(ٔ)ًلوىلىُو فىتىلى َّويكا﴾ وص فج كيكب اىتل ف كاىتللت لف  ق ق   لر اى ا ؽ
 كمف أدلة السنة النبكية:

ر للا  يكف فج اىريؿ لً  ٍ ، ككك دى ؿ عل:  ف ء لار اىلي (ٕ)  "لئس   ك اىعش رة"قكى        
ءذ ىك ياف ذىؾ غ ل  ىلا  ،كيب اىعلـ كاىد ف لف اىو     ىل ائؿ ى س لغ ل عل: لا  ي  ،اىع ب لف

                                                           

 وظر  لكقع شلي  اى و  اىولك   كعلكلًا، د. فاىح اى غ ر، لقاؿ لعوكاف غا   لعرف  علـ اىيرح كاىتعد ؿ  (ُ)
 ك كداف .

 .ٔ كرة اى يرات  اآل    (ِ)
 .ِِٖ كرة اىلقرة  اآل    (ّ)
 .ِ كرة اىطبلؽ  اآل    (ْ)
 (.ٖ/ُلقدل     ح ل لـ ) (ٓ)
 (.ُٔفكالط اىيرح كاىتعد ؿ )ص   (ٔ)

 (.ِْ:ت ر ي ، )ص  لؽ(ٕ) 
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ولا  راد عل    . طلق  اىولج   ف  ل ف ىلواس اى اى   -كا  علـ- اى بلـ للا ذير ف  اى بلة ك كاق
تيلـ  ىولج ، ك ف ا(ُ)كاىللب ى  ،ال  و   راد اىطعف عل   ،ككج اى  ش ف يتولككا ،اىلذلكل  لو 

 .(ِ)ا ياف فج ذىؾ ل ل   شرع  لى فج ذىؾ اىريؿ عل: كي  اىذـ ىً 
، ًلٍوتً  فىاًطلى ى  عىفٍ كدى ؿ آ ر  د ث       ٍلًرك  ىلىا  ىفَّ  قىٍ سو ٍ صو  ٍلفى  عى ًىا  ى          اٍىلىتَّ ى، طىلَّقى
، كىكيكى  ًىا فىُىٍر ىؿى  غىاًئبه ًي لي ي  ًءىىٍ  ، كى لىٍ وىا ىىؾً  لىا كىاً   فىقىاؿى  فى ىً طىٍت ي، ًلشىًع رو ، ًلفٍ  عى ايىتٍ  شىٍجيو  فىيى

لَّ: اً  رى يكؿى  لىٍ  ً  اي   ى ، عى لَّـى لىٍ  ً  ىىؾً  ىىٍ سى   »فىقىاؿى  ىى ي، ذىًىؾى  فىذىيىرىتٍ  كى ى  ًفج تىٍعتىدَّ   ىفٍ  فىُىلىرىكىا ،«وى ىقى ه  عى
،  يِـّ  لىٍ تً  اًلج،  ىٍغشىاكىا اٍلرى ىةه  ًتٍلؾً   »قىاؿى  ليَـّ  شىًر ؾو ،  يِـّ  اٍلفً  ًعٍودى  اٍعتىدِّم  ىٍ  ى ٍيتيكـو ؿه  فىًتوَّ ي  لى   ىٍعلى: رىيي

ًع فى  لىٍلتً  فىًتذىا ًل ىالىًؾ، تىفى لىٍلتي  فىلىلَّا  قىاىىتٍ  ،«فىآًذًو ًوج  ى ،  ىًلج ٍلفى  ليعىاًك ى ى   ىفَّ  ىى ي  ذىيىٍرتي   ى      يٍ  ىافى
ًٍـو  كى ىلىا طىلىاًوج، يى لَّ: اً  رى يكؿي  فىقىاؿى   ى لىٍ  ً  اي   ى لَّـى  عى ،  ىليك  ىلَّا  »كى ى ًٍـو عي  فىبلى  يى اهي   ىفى  عىفٍ  عى ى

اًتًقً ، ٍعليكؾه  ليعىاًك ى ي  كى ىلَّا عى ٍ دو  ٍلفى   ي ىالى ى  اٍوًيً ج ىى ي، لىاؿى  الى  فى ي  اٍوًيً ج  »قىاؿى  ليَـّ  فىيىًرٍكتي ي، «زى
عىؿى  ،فىوىيىٍ تي ي  ،« ي ىالى ى  ٍ رنا، ًف  ً  اي  فىيى  .(ّ)"ًل ً  كىاٍغتىلىٍطتي   ى
ز اىيرح ىلفع اي لف يً  كااى لر دالى  عل:  ف ي جا  ف قكؿ اى ط ب اىلغدادٌم لعقلن       

   فج  اي تش را ىلَّ  ر كؿ ا اىألف  .لُ لاركـ  تج  ئبلكى ،ىتيتوب اىركا   عوًـ ،اىو    
ياف ذير اىع كب اىيالو  فج لعض وقل  كىًذا  .لل تش رى ءيال  ،قاؿقاؿ لا   لعاك   ك لج يًـ 

ى: اى  اد فج  ،ءى: ت ر ـ اى بلؿ كت ل ؿ اى راـ ًااى يكت عو ماى وف اىتج  ؤد شر ع   كى: اىكاق
 .(ْ)لاىيكاز ك  ؽ لاإلظًار

 كمف اإلجماع:
يلا  و  ال  ،اىعدؿ  قكؿ اى ط ب اىلغدادٌم  " يلع  كؿ اىعلـ عل:  و  ال  قلؿ ءال  لر     

عرؼ عداى  اىل لر كاىشاكد  ف   ُؿ كيب لت: ىـ تي  ،ا للت ذىؾكىلَّ  ،تقلؿ ءال شًادة اىعدؿ
ءال  ،ءذ ال  ل ؿ ءى: اىعلـ للا كلا عل   ، ت لر عف   كاىًلا  كؿ اىلعرف  لًلاعوًلا،  ك  ي 

 .(ٓ)لو "عل:  و  اللد  فدؿٌ  ،ا فج تزي تًلالاىريكع ءى: قكؿ لف ياف لًلا عارفن 
ا، كقد ذير اإللاـ ل لـ فج لقدل  اى   ح يلل  لف  قكاؿ  ئل  اى لؼ فج اىركاة تير  ن      

 لاركـ عف كاقً  ،  "ك شلاه لا ذيروا لف يبلـ  كؿ اىعلـ فج لتًلج ركاة اى د ثب قائبلن لـ عقٌ 
ولا  ىزلكا  و  ًـ  ... يل ر  طكؿ اىيتاب لذيره عل: ا تق ائ  ،لعا لًـ   -ؿ اىعلـ م  ك –كاق

ـ ا ف   لف عظ لى ىً  ،ك فتكا لذىؾ   ف  ئلكا ،اىيشؼ عف لعا ب ركاة اى د ث كواقلج األ لار
                                                           

 (.ّٗاىي ا   فج علـك اىركا   )ص  (ُ) 
 (.ُٖفكالط اىيرح كاىتعد ؿ )ص  (ِ) 
 (.َُْٖ/ُُُْ/ِ   ح ل لـ، يتاب اىطبلؽ، لاب اىلطلق  لبللنا ال و ق  ىًا، )(ّ) 
 (.َْاىي ا   فج علـك اىركا   )ص   (ْ)

 (.ّْاىلريع اى الؽ )ص  (ٓ) 
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 ك ترغ ب  ك  ، ك  لر  ك وًج ،ءذ األ لار فج  لر اىد ف ءولا تُتج لت ل ؿ  ك ت ر ـ .اى طر
لـ  قدـ عل: اىركا   عو  لف قد عرف   ،فتذا ياف اىراكم ىًا ى س للعدف ىل دؽ كاأللاو  ،ترك ب

 .(ُ)ا ىعكاـ اىل لل ف"غاشن  ،ا ل عل  ذىؾياف آللن  ،للف يًؿ لعرفت  ،كىـ  ل ف لا ف   ىغ ره
ك فاؼ اإللاـ اىترلذم  "كقد عاب لعض لف ال   ًـ عل:  كؿ اى د ث اىيبلـ فج       

ا فج اىرياؿ، لوًـ اى  ف اىل رم اىرياؿ، كقد كيدوا غ ر كا د لف األئل  لف اىتالع ف قد تيللك 
كتيلـ ءلراك ـ اىو عج  كطاككس تيللا فج لعلد اىيًوج، كتيلـ  ع د لف يل ر فج طلؽ لف  ل ب،

كغ ركـ لف  كؿ اىعلـ تيللكا فج اىرياؿ ...  كعالر اىشعلج فج اى ارث لف األعكر ككيذا
 ف  ل وكا فعؼ كؤالي ىيج   دكاواس  ك اىغ ل ، ءولا  رااى وًـ  رادكا اىطعف عل:أل، ال  كاكفعٌ 
ا فج اى د ث،  كا ياف  ا ب لدع، كلعفًـ ياف لتًلن عِّ ألف لعفًـ لف اىذ ف في  ؛ عرفكا

كلعفًـ ياوكا    اب غ ل  كيلرة  طُ، فُراد كؤالي األئل   ف  ل وكا   كاىًـ ش ق  عل: اىد ف 
ألف اىشًادة فج اىد ف   ؽ  ف  للت ف ًا لف اىشًادة فج اى قكؽ كاأللكاؿ، قاؿ   ؛اكتلل تن 

 ُىت   ك  لروج ل لد لف ء لاع ؿ  دلوا ل لد لف    : لف  ع د اىقطاف  دلوج  لج قاؿ
يت  ك    ،لف ع  و  عف اىريؿ تيكف ف   تًل   ك فعؼكاىلكرم كشعل  كلاىؾ لف  وس    اف ا

 .(ِ)ف" ِّ ف؟ قاىكا  لى  ٌ لى  ي 
كقاؿ الف  لاف  "فًؤالي  ئل  اىل لل ف ك كؿ اىكرع فج اىد ف  لا كا اىقدح فج اىل دل ف،     

كل وكا اىفع اي كاىلتركي ف، ك  لركا  ف اى يكت عو  ى س للا   ؿ، ك ف ءلدايه  ففؿ لف 
 .(ّ)اإلغفاي عو ، كقد تقدلًـ ف    ئل  قللًـ ذيركا لعف ، ك لكا عل:   ذ اىعلـ لف  كل "

ىعظـ  لاو   لؿ كذا اىد ف،  قلت   ياز اىعللاي يرح واقلج   لار ر كىوا اىير ـ      
 . در لف اىولجلف  ق ل ، كاى  اظ عل   يلا كفركرة تل  ف       

 
 المطمب الرابع: طبقات النقاد في الجرح كالتعديؿ

وٌ ب و    ىليبلـ فج اىرياؿ لف يعؿ الف عدم طلقات اىوقاد  لع طلقات للف      
ا ا يل رن ق(، كذير  لقن ّٓٔ -قِٕٕاىتالع ف كتالعج اىتالع ف كلف لعدكـ ءى: زلاو  )اى  ال  ك 

  "قد ، ك تـ قائبلن (ْ)ا لطلق  اى  ال  كاوتًاي لطلق  اىوقاد اىذ ف عا ركـت ت يؿ طلق  لدين 
ذيرت   الج لف ا تياز ىو    اىيبلـ فج اىرياؿ لف اى  ال  كاىتالع ف، كتالعج اىتالع ف، كلف 

                                                           

 (.ِٖ/ُلقدل     ح ل لـ ) (ُ)
 (.ّٕٗ/ٓاىعلؿ اى غ ر ىلترلذم )(ِ) 
 (.ُِ/ُاىليرك  ف )يتاب (ّ) 
 (.ُّٖ-ْٕ/ُ وظر  اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )(ْ) 
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ك  ظ عو  فج اىلقات كاىفعاؼ،  ،ب و    ىذىؾلعدكـ طلق  طلق ، ءى:  كلوا كذا،  ك لف و ٌ 
لف  فروج فج اى اؿ ا ل ، كذيرت ىيؿ كا د لوًـ اىلعض لف ففائلًـ، كاىلعو: اىذم ل  

 .(ُ)ت قكف اىيبلـ فج اىرياؿ، كأليل    ُىكوًـ، كت ل ـ األئل  ىًـ ذىؾ  
اىذ ف قىًلؿى  اىوقاد تيلـ فج اىق ـ األكؿ عف ءى: لبلل   ق اـ كقد قٌ ـ اإللاـ اىذكلجُّ اىوقادى      

 ؛ فقد ق ـ اىوقادفج اىيرح كاىتعد ؿ اىوقاد لواكج عف لاوجكفج اى اىواس قكىًـ فج اىيرح كاىتعد ؿ.
اىطلقات كاألزلو ، كيعلًـ لاعتلار لواكيًـ ءى: لتعوت كلعتدؿ كلو ؼ، كفج اىلاىث عف 

  .(ِ)الوت ف كعشر ف طلق 
 

 المطمب الخامس: مراتب الجرح كالتعديؿ
ىقد ا تل ت لذاكب اىعللاي فج تق  ـ اىركاة ككفعًـ فج لراتب ءى: لذاكب ل تل  ،      

ا، يؿ   ب ايتًاده كلوًي  فج ا  ك  تن ا  ك  ل ن  رلعن فلوًـ لف يعلًـ لبلث لراتب، كلوًـ 
 اىرياؿ.

ق( فج تق  ـ اىركاة  كؿ ل اكى  ُٖٗ ك عتلر يبلـ اإللاـ علد اىر لف لف لًدم )ت     
وًا ىـ تشتلؿ عل: يل ع   واؼ ءىتعد ؿ، ىيوًا ى  ت يالل ، ل  ث ىكفع لراتب اىيرح كا

قاؿ  "اىواس لبلل   ريؿ  عط:  يلنا ىيؿ لرتل . فلراتب، ك  ق ـ اىركاة ءى: لبلث دقاىركاة، ف
 ،ترؾ  د ل فًذا ال  ي  ،كآ ر  ًـ كاىغاىب عل:  د ل  اى    ، تلؼ ف  فًذا ال  ي  ، افظ لتقف

 .(ّ)ترؾ  د ل "فًذا  ي  ،كآ ر  ًـ كاىغاىب عل:  د ل  اىككـ
ا ىلبلث ق(، فقد ق ٌ ُِٔ يذىؾ فعؿ اإللاـ ل لـ )تك       لراتب يلا ياي فج ـ اىركاة   فن

فوق لًا عل:  األ لار عف ر كؿ ا  ا وعلد ءى: يلل  لا   ود لفلقدل        قكى   "ءوٌ 
، لـ لد  لت   ؿ ذىؾ ليبلـ (ْ)لبلل   ق اـ، كلبلث طلقات لف اىواس عل: غ ر تيرار..."

قلكا، فلـ  يف فج ألكؿ اال تقال  فج اى د ث كاإلتقاف ىلا و  ، فياوت عوده اىلرتل  األكى:(ٓ)طك ؿ
  فًـ قكـ ك  كا لاى تر كاى دؽ ركا اتًـ ا تبلؼ شد د كال ت ل ط فا ش،  لا اىلرتل  اىلاو  

ف ياوكا دكف  اىلرتل  األكى: فج اى  ظ كاإلتقاف كـ عود  كؿ   ، كاىلرتل  اىلاىل كتعاطج اىعلـ، كاق

                                                           

 (.ُّٗ/ُاىلريع اى الؽ )(ُ) 
 (.ُٕٓ-ُُٕ)ص   لد قكى  فج اىيرح كاىتعد ؿ وظر  ذير لف  عت (ِ)
 (.ُّْاىي ا   فج علـك اىركا   )ص   (ّ)
 (.ْ/ُلقدل     ح ل لـ ) (ْ)
 (.ٔ-ْ/ُ وظر  لقدل     ح ل لـ ) (ٓ)
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 ل  اىلوير  ك اىغلط اىغاىب عل:  د ياف لفك اى د ث لتًلكف فلـ  تشاغؿ لت ر ج  د لًـ، 
ا  ل ؾ عف  د لًـ  .(ُ)ككؤالي   فن

 لراتب اىيرح كاىتعد ؿ ءى: للاوج ق(ِّٕ اإللاـ علد اىر لف لف  لج  اتـ )ت كقد قٌ ـ     
  و   عط:  يلنا عل:  ا ب اىلرتل ، فياوت كما ىليرح،  رلع رلع لراتب ىلتعد ؿ ك  ،لراتب
ا  يلر   ث قاؿ  "ككيدت األى اظ فج اىيرح كاىتعد ؿ عل: لراتب  كترت لنا كدالى ن، كفك ن

  .(ّ()ِ)شت:..."
ق( عل: لبلث لراتب  عبلكا ك دواكا،   ث قاؿ  ّْٔ اى ط ب اىلغدادٌم )ت اقت رلـ        

وًا اف  قاؿ كى ف  قاؿ  ي   ك لق ، ك دٍ  "فُلا  ق اـ اىعلارات لاأل لار عف   كاؿ اىركاة فُرفعًا 
 .(ْ)يذاب  ك  اقط"

ق(، ل  ث ياف تق  ل  ْٖٗ  )ت جٌ اوً  َّ لـ ياف لعده  لك علج اى   ف لف ل لد اىيى      
 .كاى الع  ل تلؼ ف ًا ،كلبلث لردكدة ،لقلكى  لبلث ،  ب قكى   "اىواقلكف  لع طلقات

 فاألكى: لف اىلقلكى    ئل  اى د ث ك  اظًـ  قلؿ ت ردكـ ككـ اى ي  عل: لف  اى ًـ،     
ىيف  ،قكـ للت  دقًـ كلعرفتًـ  كاىلاىل  ى قًـ لعض ككـ، ،دكوًـ فج اى  ظ كاىفلط  كاىلاو  

يو كا ءى: لذاكب األككاي لف غ ر  ف  يكوكا غبلة كال دعاة، فًذه اىطلقات ا تلؿ  كؿ اى د ث 
 اىركا   عوًـ كعل ًـ  دكر وقؿ اى د ث".

 كؿ اىلعرف   لف ك ـ لاىيذب اىلردكدة اىتج   قطًـ اىلبلث طلقات اى لا األكى: لف      
كاىلاىل   قكـ غلكا فج اىلدع  كدعكا ءى ًا، . كاىلاو    لف غلب عل   اىككـ كاىغلط. ككفع اى د ث

 فكا اىركا ات ى  تيكا لًا.ف رٌ 
 .(ٓ)كاى الع  اىل تلؼ ف ًا  فقـك ليًكىكف او ردكا لركا ات، فقللًـ قكـ كردكـ آ ركف

، كزاد عل   ق( اىذم ارتف: تق  ـ الف  لج  اتـ اىرازمٌ ّْٔ لـ ياي الف اى بلح )ت     
فج ل اف األى اظ اىل تعلل  ل ف  كؿ كذا اىشُف فج اىيرح لعض األى اظ فج اىلراتب، فقاؿ  "

فج يتال  فج اىيرح كاىتعد ؿ  كاىتعد ؿ، كقد رتلًا  لك ل لد علد اىر لف لف  لج  اتـ اىرازمٌ 
 .(ٔ)"كوكرد لا ذيره، كوف ؼ ءى   لا للغوا فج ذىؾ عف غ ره فُياد ك   ف، كو ف ورتلًا يذىؾ،

                                                           

 (.ُٗ ى اظ اىيرح كاىتعد ؿ "درا   كت ل ؿ" ىعز ز راشد ل لد اىدا وج اىوع لج )ص   (ُ)
 (.ّٕ/ِتقدل  اىلعرف  ىيتاب اىيرح كاىتعد ؿ )  (ِ)

 .[(ّٕ/ِ)اىيرح كاىتعد ؿل  اىلعرف  ىيتاب تقد وظر  لراتب اىيرح كاىتعد ؿ اللف  لج  اتـ ]اى(ّ) 
 (.ِِاىي ا   فج علـ اىركا   )ص   (ْ)
 (.ِٖ/ُ وظر  اىلوًاج شرح    ح ل لـ لف اى ياج ىلوككم ) (ٓ)
 (.ِِْلعرف   وكاع علـك اى د ث )ص   وظر   (ٔ)
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ىلراتب فج يتال  ل زاف االعتداؿ عل: اىو ك ا ق ـ قدق( فْٖٕ )ت  لا اى افظ اىذكلجٌ         
لـ ،  عل: اىعلارات فج اىركاة اىلقلكى ف  للت  ي ، كللت  افظ، كلق  لتقف، كلق  لق   اآلتج

لـ ل ل  اى دؽ، كي د اى د ث، ك اىح اى د ث، ، كى س ل  لُسلـ  دكؽ، كال لُس ل ، ، لق 
 كش خ ك ط، كش خ   ف اى د ث، ك دكؽ ءف شاي ا، ك ك لح، كو ك ذىؾ.

لـ لتًـ لاىيذب، كلت ؽ ، ك ردل علارات اىيرح  دياؿ يذاب،  ك كفاع  فع اى د ث    
لـ ، وظر، ككاىؾ، ك اقطلـ لتركؾ ى س للق ، ك يتكا عو ، كذاكب اى د ث، كف   ، عل: تري 

لـ  اى د ث، كو ك ذىؾ. ككاه، كلوير ،فع ؼك ا، كفع كه، كاه للرة، كى س لشجي، كفع ؼ يدن 
 عرؼ ك وير، ك ى س لذاؾ، ك ى س ل ي ، ك ى س لاىقكم، ك  فعؼ، كف   فعؼ، كقد فعؼ، 

ع،  دكؽ ىيو  للتدك ا تلؼ ف  ، ك ال   تج ل ، ك اى  ظ،  ي جك ى ف، ك تيلـ ف  ، ك ف   لقاؿ، ك 
راح اىراكم لاأل اى ،  ك عل: فع  ،  ك عل: طٌ كو ك ذىؾ لف اىعلارات اىتج تدؿ لكفعًا عل: اً 

 .(ُ)اىتكقؼ ف  ،  ك عل: يكاز  ف   تج ل  لع ى ف لا ف  
"ك لا  ف  لق ، فقاؿ علٌ  ى اظق( لعض األَٖٔ )ت  افظ ز ف اىد ف اىعراقجٌ كقد زاد اى     

 كفج اىلرتل  تل  ز األى اظ اىتج زدتًا عل: يتاب الف اى بلح، فًج اىلرتل  األكى: ليلاىًا،
قكىًـ  "لُلكف   ار"، كفج اىلرتل  اىرالع  قكىًـ  "فبلف ءى: اى دؽ لا كك"، ك"ش خ  اىلاىل 

 ريك ك ط"، ك"ك ط"، ك"ي د اى د ث"، ك"  ف اى د ث"، ك" ك لح"، ك" دكؽ ءف شاي ا"، ك"
 و  ال لُس ل "، ككج وظ ر "لا  علـ ل  لُ نا"، كاألكى:  رفع؛ ألو  ال  لـز لف عدـ اىعلـ   كؿ 

 .(ِ)"اىرياي لذىؾ
اع"، ك" فع"، ك لا تل  ز لا زدت  لف  ى اظ اىيرح عل: الف اى بلح، فًج  "فبلف كفٌ     

و "، ك "ال  عتلر ل "، ك"كفع"، ك"دياؿ"، ك"لتًـ لاىيذب"، ك"كاىؾ"، ك"ف   وظر"، ك" يتكا ع
 د ل "، ك"فع ؼ يدنا"، ك"كاه للرة"، ك"طر كا  د ل "، ك"اـر ل "، ك"لطرح"،  دٌ ك"ى س لاىلق "، ك"ري 

ك"ال   اكم ش ئنا"، ك"لوير اى د ث"، ك"كاه"، ك"فع كه"، ك"ف   لقاؿ"، ك"فعؼ"، ك"تعرؼ 
كتوير"، ك"ى س لاىلت ف"، ك"ى س ل ي "، ك"ى س لعلدة"، ك"ى س لاىلرفج"، ك"ىلفعؼ لا كك"، 

 .(ّ)اى  ظ"، ك"تيللكا ف  " يف  "، ك" جك"ف    لؼ"، ك"طعوكا 
 الف  ير اىع قبلوجٌ  لاـاإل ،  اتل  اى  اظكياي لف لعد يؿ كؤالي األفذاذ     
ق(، كياف ىتق  ل  اىلراتب االعتلاد، فقد ياف  يلر دق  لف  الق  ،   ث ق ـ لراتب ِٖٓ )ت

  ىليرحاىيرح كاىتعد ؿ ءى: الوتج عشرة لرتل ،  ت لراتب ىلتعد ؿ كلللًا 

                                                           

 (.ْ/ُل زاف االعتداؿ ) (ُ)
 (.ّٕٗ/ُشرح اىتل رة كاىتذيرة ) (ِ)

 (.ّٕٗ/ُشرح اىتل رة كاىتذيرة )(ّ) 
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 أما مراتب التعديؿ:
 .ألكى:  اى  ال  ىلرتل  اا

ا  " يلق "،  ك اىلاو    لف  ييد لد  ، ءلا لُفعؿ  "يُكلؽ اىواس"،  ك لتير ر اى    ى ظن اىلرتل  
 لعو:  "يلق   افظ".

 لاىل   لف  فرد ل     "يلق "،  ك "لتقف"،  ك "للت"،  ك "عدؿ".لرتل  اىاى
ى   اإلشارة لقكىًـ  " دكؽ"،  ك "ل ل  ق ر عف دري  اىلاىل  قل بلن رالع   لف لرتل  اىاى ، كاق

 اى دؽ"،  ك "ال لُس ل ".
ى   اإلشارة   " دكؽ  ج ، ال    لف ق ر عف دري  اىرالع  قل بلن لرتل  اىاى اى  ظ"،  ك  يكاق

لف " دكؽ  ًـ"،  ك  "ى   ككاـ"،  ك "  طئ"،  ك "تغ ر لُ رة"، ك لت ؽ لذىؾ لف رلج لوكع 
 اىداع   لف غ ره. اىلدع  ... لع ل اف

ى   اىلرتل   اى اد    لف ى س ى  فج اى د ث ءال اىقل ؿ، كىـ  للت ف   لا  ترؾ  د ل  لف  يل ، كاق
ال "فل ف اى د ث".  اإلشارة لل ظ  "لقلكؿ"   ث  تالع، كاق

 أما مراتب الجرح فيي:
ى   اإلشارة لل ظ  "ل تكر"،  ك "ليًكؿ اى اؿ". اىلرتل   األكى:  لف ركل عو   يلر لف كا د كىـ  كلؽ، كاق
ى    اىلرتل  اىلاو    لف ىـ  كيد ف   تكل ؽ ىلعتلر، ككيد ف   ءطبلؽ اىفعؼ، كىك ىـ    ر، كاق

 اإلشارة لل ظ  "فع ؼ".
ى    اىلرتل   اإلشارة لل ظ  "ليًكؿ".اىلاىل   لف ىـ  رك عو  غ ر كا د، كىـ  كلؽ، كاق
ى   اإلشارة  "للتركؾ"،  ك "لتركؾ  اىلرتل  اىرالع   لف ىـ  كلؽ اىلت ، كفعؼ لع ذىؾ لقادح، كاق

 اى د ث"،  ك "كاكج اى د ث"،  ك " اقط".
  اى ال    لف اتًـ لاىيذب. اىلرتل 

 .(ُ)اى اد    لف  طلؽ عل   ا ـ اىيذب، كاىكفعاىلرتل  
 
 
 
 

                                                           

 (.ْٕتقر ب اىتًذ ب )ص (ُ) 
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 الثانيالفصؿ 

 في تعديؿ الركاة البىٍرقىاًنيٌ منيج اإلماـ 
 

 ك شتلؿ عل:  رلع  للا ث 

 في التعديؿ كمدلكالتيا البىٍرقىاًنيٌ المبحث األكؿ: مصطمحات اإلماـ 

 البىٍرقىاًنيٌ المبحػػػػث الثاني: الركاة الميعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدلكف عند اإلمػػػػػػػػػػػػػػػاـ 

 البىٍرقىاًنيٌ المبحػػػػػػػث الثالث: مراتػػػب التعػػػػػػػػػػػػػػديػؿ عػػند اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 

 في التعديؿ البىٍرقىاًنيٌ المبحػػػػث الرابػػػػػع: خصػػػائص منيج اإلمػػػػػػاـ 
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 في التعديؿ كمدلكالتيا البىٍرقىاًنيٌ المبحث األكؿ: مصطمحات اإلماـ 

 )درا   تطل ق   لذير ولاذج ىلركاة اىليعىٌدى ف( 
 

 ك شتلؿ عل:  رلع  لطاىب 
 

 ب األكؿ: التعػديػػػػػػػػػؿ بأرفػػع األلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ مالمطػػػػػ

 المطمب الثاني: التعديؿ بألفاظ تدؿ عمى تماـ الضبط

 المطمب الثالث: التعديؿ بألفاظ تدؿ عمى خفة الضبط

  البىٍرقىاًنيٌ المطمب الرابع: التعديؿ باأللفاظ التي انفرد بيا اإلماـ 
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 المبحث األكؿ

 في التَّعديؿ كمدلكالتيا  البىٍرقىاًنيٌ مصطمحات اإلماـ 
،  الميصطمىحات:تعريؼ  اىلي طلى ات يلع كاىل رد ل طلح، ككك ا ـ ل عكؿ لف ا طلحى

"علارة عف ات اؽ قكـ عل: ت ل   اىشجي . كاال طبلح  (ُ)كا طلح عل:، كاىل در اال طبلح
لا ـ لا  يوقؿ عف لكفع  األكؿ"، ك"ء راج اىل ظ لف لعو: ىيغكم ءى: آ ر، ىلوا ل  ل وًلا"، 
ا  "كك ء راج اىشجي عف لعو:  كق ؿ  "ات اؽ طائ   عل: كفع اىل ظ لتزاي اىلعو:"، كق ؿ   فن

 .(ِ)ٌ ف ل ف قكـ لعٌ و ف"ىيغكم ءى: لعو: آ ر؛ ىل اف اىلراد"، كق ؿ  "كك ى ظ لع
ىيؿ ءلاـ واقد ل طل ات ا ت دلًا فج تير ح اىركاة  ك تعد لًـ؛ كلف كذه 

 اىل طل ات لا ات ؽ لًا لع األئل  اىوقاد، كلوًا لا ا تٌص اىواقد لا ت دالًا.
ا ى  ل طل ات عال  فج اىيرح كاىتعد ؿ يلا لاقج اىوقاد، كى    فن  اىلىٍرقىاًوجٌ يذىؾ اإللاـ      

  ؿ ذىؾ  ل طل ات او رد لًا، كف لا  لج ت ص
ـي        اىوقاد فج يل ر لف ل طل ات اىتعد ؿ ى ظنا كدالى ،  األئل ى  اىلىٍرقىاًوجٌ  ىقد كافؽ اإللا

 كاو رد للعض لوًا. 

لـ اىواس"، " يٌؿ "ياف   دنا فج اىل دل ف"، "ياف  ع  :مثاؿ ما كافؽ فيو غيره مف النقاد        
قيٍطًوجٌ "، "لا ر  ت لعد  بلفش خ ى قيٍطًوجٌ ر  ت لعد    ظ لف..."، لا  اىدَّارى  فًـ لاى د ث  اىدَّارى

لق  لق  لق "، "لق  لق "، "لق   ي  ال  شؾ ف     لح ىل   ح"، "لق  للت  ي "، "لق  " لف..."،
يل ر  يل ؿ ك ي "، "لق   ل ف  ي "، "لق   ل ف ى  لعرف  ك  ظ"، "لق  لق  ياف  افظنا عارفنا

ا فافبلن لق   اى د ث"، "لق  فافؿ"، "لق  للت"، "لق  ول ؿ"، "لق   ل ف"، "لق  ل دؽ"، "ش  ن
اىلقات"،  ليكدنا لف    اب اى د ث"، "لق "، "ول ؿ يل ؿ يدنا"، "  ف اى د ث لق "، "  د اىعدكؿ

لػُس ل "، "ايتلع ى  اى ق  كاى د ث"، "ال  " ي  فج اى د ث"، "،"ش خ لق  فافؿ"، "شاب  افظ
ا ال لُس ل "، "ى س ل  لُس"، "ى س ل  لُس كياف  يعرؼ"، " دكؽ"، "ش خ  دكؽ"، "ش خ  "ش  ن

ككك  دكؽ"،  ،ىلزاح ف   ؛ اىح"، "ر  ت    ًـ كال  علـ ءال   رنا"، "ال  علـ لو  ءال   رنا"، "يرككه
قيٍطًوجٌ " لو: عل      رنا"، "لق  ءال  و   ركم ك لروا  ف ويتب  د ل "، "لا  لعت ف   ءال  اىدَّارى

لواي ر"، " دكؽ ردئ اىيتاب"، "ش خ  دكؽ غ ر  و  ىـ  يف  عرؼ اى د ث"، "يتلت عو  ش ئنا 
   رنا كال  عرؼ  اى "، "ياف  ادلنا  فر ليلس    اب فعلقت عو    اد ث، لـ  ئؿ عف 

 دنا ف  ". اى  فقاؿ  ال   لر  اى "، "لق  لو    ف لا  وقؿ، ىذىؾ ىـ   تيلر لو  زك
                                                           

 (. ُُّْ/ِلعيـ اىلغ  اىعرل   اىلعا رة ) (ُ)
 (.ْْاىتعر  ات ىليرياوج )ص   (ِ)
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"ذاؾ  ، كقدـه لالت"، ه   و ه قل"ى  فج كذا اىشُف  ا كمثاؿ ما انفرد بو مف المصطمحات: 
 يؿ فج يالؿ"، "اىيلاؿ لف يلؿ"، "األلداؿ لف لدالن  ياف""، اى فؿ كاىلق فج  فبلففج ق اس 

ٍُكو  ىكال شجي ا  لاع  ياف"، " د ل  يلل  فج  د ل  يتلت"، "األلر يل ؿ"، "ف   (1)لى  ".    ن
 ك  ُتج ت   ؿ لعض كذه اىل طل ات كل اف دالىتًا 

 
 لفاظ األ أرفع التعديؿ بالمطمب األكؿ: 

 .: "كاف سيدنا في المحدثيف"أكالن 

كذه اىعلارة لف  عل:  ى اظ اىلدح كاىلواي فج اىراكم، كتدؿ عل: اىت رد لاى وع  كاإللال      
 .(ّ)جكودي فج تعد ؿ  لج اىقا ـ اآللوٍ  اىلىٍرقىاًوجٌ كقد ا ت دلًا اإللاـ  .(ِ)ف ًا

 .: ما كاف مف األلفاظ بصيغة أفعؿ التفضيؿثانينا

 رفع  ى اظ اىتعد ؿ لا دؿ عل: اىللاىغ  ف   ل  غ   فعؿ اىت ف ؿ، يُكلؽ اىواس  ك   
   لج لا اىلىٍرقىاًوجٌ ، كلف  ى اظ اىتعد ؿ ل  غ   فعؿ اىت ف ؿ اىتج ا ت دلًا اإللاـ  (ْ) للت اىواس

 ."كاف مف أثبت الناس"  - أ

 فج اى   ف اىلىٍرقىاًوجٌ د قاىًا اىفلط، كقف  از  عل: لراتب اىتللت ك كذه اىعلارة تقاؿ ىل    
 .(ٓ)لكرما لك   لد اىلعركؼ ل ي ىٍ وؾ اىو   ،لف ل لد لف تل ـ لف علجٌ ا

     أفيـ مف  الدَّارىقيٍطًنيٌ ، ما رأيت بعد أحفظ مف عبد الغنيٌ  الدَّارىقيٍطًنيٌ "ما رأيت بعد  - ب
 .المصرٌم" عبد الغنيٌ 

لف   غ اىتعد ؿ كاىللاىغ  ف  ؛ ل ا   عودلا  قرف اىراكم فج اى  ظ ككاتاف اىعلارتاف         
قيٍطًوجٌ ي–كاىفلط كاى ًـ لتلاـ لعتلر  لف  قاىًلا فج تعد ؿ علد اىغوجٌ عود اىل دل ف، كقد  -اىدَّارى

 (ٔ)اىل رمٌ   ع د لف علجٌ 

                                                           

ٍُكي  اىًيٍلري كىاٍى ىٍ ر.  (ُ)  .[(ّٔ/ُْى اف اىعرب اللف لوظكر )]اىلى

 لكقع األىكي  اىشرع  ، لقاؿ  علارات تكل ؽ اى ئ  األكى: لف اىل دل ف اىلقات، ى  ف لظ ر اىرٌزك. (ِ)
 (.ْٔ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص   (ّ)
 (.ُُٓ/ُق ك األلر فج   كة علـك األلر ىرفج اىد ف اى للج ) (ْ)
 (.ْٕ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ٓ)
 (.ْٖ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ٔ)
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 ."(ِ)كألبي الحسيف بف المظفر (ُ)"أجٌؿ شيخ ألبي القاسـ  - ت

 كتلكا لش كخ اىراكم ك عبلكـ يعلناتدؿ عل: اىللاىغ  فج اىتعد ؿ؛ ألف اىوقاد اكذه اىعلارة        
علد ا لف ل لد لف واي   لف   فج تعد ؿ اىلىٍرقىاًوجٌ قاىًا فج اى د ث، كيذا لتبلل ذه، كقد 

 .(ّ)ويل 
 ."أحد العدكؿ الثقات": ثالثنا
اعتلر اى ايـ اىو  الكرم  ف لف التلؾ اىعداى  كاى  ظ، قد  از عل:  رفع دريات      

فقاؿ  "  ؿ عداى  اىل دث  ف  يكف ل للنا  ،اىل دل ف، ك كفح ذىؾ فج تعر    ىعداى  اىل دث
ع ذىؾ  افظنا ال  دعك ءى: لدع ، كال  علـ لف  وكاع اىلعا ج لا ت قط ل  عداىت ، فتف ياف ل

ل لد  كذه اىعلارة فج تعد ؿ اىلىٍرقىاًوجٌ . كقد ا تعلؿ اإللاـ (ْ)ى د ل  فًج  رفع دريات اىل دل ف"
 .(ٓ)لير اى ر رم ج ل ،لف يع ر لف   لد لف يع را

 .: "إم كالل كاف ثقة قديـ السماع مصنفنا"رابعنا
 كك لق ؟ فقاؿ  "ءم كا" لف ىقد عٌد ل ط : ء لاع ؿ قكؿ   دكـ ءذا  ئؿ عف ريؿ        

 ى اظ اىلرتل  األكى: لف لراتب اىتعد ؿ، كقاؿ  "فًذا  دؿ عل:  و  عاىج اىرتل ، ءذا ىـ تقـ قر و  
 .(ٔ)تدؿ عل:  ف اىل ئكؿ عو  قد تييلـ ف  ، ك راد اى ؤاؿ لق ل  تلرئت  فقط، كا  علـ"

، (ٕ)اىلغدادمٌ لف اىز ات  لف علج لف    :ر لف ل لد عف عل اىلىٍرقىاًوجٌ كقد  ئؿ اإللاـ       
 .(ٖ) ياف لق ؟ فقاؿ  "ءم كا ياف لق  قد ـ اى لاع ل و نا"

 
 

                                                           

      ق(، قاؿ عو  اى ط ب  لق ، كقاؿ ّٖٔعلد ا لف اى  ف لف  ل لاف،  لك اىقا ـ الف اىو اس )ت (ُ)
 ([.َِٗ/ٖ لك اى  ف لف اى رات  قٌؿ لا ر  ت فج اىش كخ للل . ] وظر  تار خ اإل بلـ )

ق(. ّٕٗاىلزاز، ياف  افظنا فًلنا  ادقنا ليلرنا، )تل لد لف اىلظ ر لف لك : لف ع  :،  لك اى   ف (ِ) 
 ([.ِْٔ/ْ] وظر  تار خ لغداد)

 (.ْٗ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ّ)
 (.ٗٗلعرف  علـك اى د ث ىل ايـ اىو  الكرم )ص   (ْ)
 (.َٓ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ٓ

 (.ِٔش اي اىعل ؿ لُى اظ كقكاعد اىيرح كاىتعد ؿ )ص   (ٔ)
 (.ُٓ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص   (ٕ)
 (.ُِٓ/ُّ) تار خ لغداد (ٖ)
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 المطمب الثاني: التعديؿ بألفاظ تدؿ عمى تماـ الضبط 
 .: التعديؿ بمفظ "ثقة" مفردناأكالن 

اىلتقف ىلا   "اىلق  فج عيرؼ  ئل  اىوقد ياوت تقع عل: اىعدؿ فج و   ، قاؿ اىذكلجٌ      
لف يلع اىك   ف  اىعداى ، كتلاـ ، فاىلق  (ُ) لل ، اىفالط ىلا وقؿ، كى  فًـ كلعرف  لاى ف"

ىتعد ؿ اىعد د لف اىركاة لوًـ   اىلىٍرقىاًوجٌ . كقد ا ت دلًا اإللاـ (ِ)عود لعض اىل دل ف اىفلط
 .(ّ)جٌ  ً  اكً  لك طل   اى زارم اىكى  ،  لد لف ل لد لف علد اىير ـ

 .: التعديؿ بمفظ "ثقة" مكررناثانينا
 ،(ْ)لير ل لد لف ء لاع ؿ لف اىعٌلاس اىكىرَّاؽ جى ظ  لق  فج تعد ؿ  ل اىلىٍرقىاًوجٌ يرر     

 فك    لػ "لق  لق ".
، (ٓ)ف   ز ادة عل: اىيبلـ اى اىج لو    ف اىتُي د اى ا ؿ لاىتيرار،  كفح اى  اكمٌ ك     

 عل: لرتل  للف  ،"لق  لق "  ، كعل: كذا لا ق ؿ ف  (ٔ)اى يـفيللا تيرر اىك ؼ لاىلدح ارت ع 
 "لق ".  ق ؿ ف  

"لق  لق   يُف  قكؿ  لتيرار اىتكل ؽ  يلر لف لرت ف، د فج اىتُي د عل: اىتكل ؽ    اوناك ز 
يللا يرر اىواقد فم كل اف علك لرتلت  ل ف اىلقات؛ كذه اىعلارة ت تعلؿ ىتكي د تكل ؽ اىراك ، ك لق "

اىراكم اىلق   اىتكل ؽ اىتاـ  يلر  كاي ياف ذىؾ لل ظًا  ك للعواكا، ياف ذىؾ  عل: فج رتل يلل  
 اىلغدادمٌ لير  ج ل ،. كياي كذا فج تعد ؿ ل لد لف عل د ا لف ل لد(ٕ)اىذم قاىًا ف  

  .ٖ))اىير جٌ 

 مقركنان بغيره مف ألفاظ التعديؿ.: التعديؿ بمفظ "ثقة" ثالثنا
 ."ثقة ثبت" - أ
فلا  يٍلًلت  -لاى تح-اىلالت اىقلب كاىل اف كاىيتاب كاى ي ، ك -ل يكف اىلك دة-كاىىلٍلت       

ألو  ياى ي  عود اىش ص ى لاع  ك لاع  ؛لكع ، لع   لاي اىلشاري ف ى  ف  ف   اىل دث ل 
                                                           

 (.َٕ/ُٔ)   ر  عبلـ اىولبلي (ُ)
 (.ٖٗٓ/ُاىويت اىكف   للا فج شرح األى    ىللقاعج ) (ِ)
 (.ٖٓ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ّ)
 (.ُٕ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ْ)
 .(ّّٔ/ُفتح اىلغ ث ) وظر   (ٓ)
 (.ِٕش اي اىعل ؿ لُى اظ كقكاعد اىيرح كاىتعد ؿ ىل ط : ء لاع ؿ )ص   (ٔ)
 (.َِ/ّى اف اىل دل ف ىل لد  لؼ  بلل  ) (ٕ)

 (.ّٕ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ٖ) 
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    كذا اىل ظ ىتعد ؿ اىلىٍرقىاًوجٌ كقد ا ت دـ اإللاـ  .(ِ)لىت ءذا ياف عدالن فالطنا، كاىريؿ اىلَّ (ُ)غ ره 
 .(ّ)ازاىلزٌ  اىلغدادمٌ د ل ل ج ل ،علد ا لف ءلراك ـ لف   كب لف لا ج

 ."ثقة ثبت حجة" - ب
لىاقى   عل: لراتلًا،  ي ى َّح  د ل  ك  تج ل      ٌي   لق  لتقف لىاًىغ لف اىكى ، كقد ا تعلؿ (ْ)اى ي

كذا اال طبلح، كيعل  لرادفنا ال طبلح "لق "، كلك كلا لياف اى دارة ل ف  اىلغدادمٌ اى ط ب 
، فقاؿ  "فُلا  ق اـ اىعلارات لاأل لار عف   كاؿ اىركاة، فُرفعًا  ف  قاؿ   ي  (ٓ)علارات اىتكل ؽ

،  لا    : لف لع ف ف ٌرؽ ل وًلا، كاعتلر  ف اى ي   عل: لرتل  لف اىلق ، ف  ف ذيير (ٔ) ك لق "
ل لد لف ء  اؽ لوًـ؟ فقاؿ  "ياف لق ، ءولا اى ي  عل د ا لف علر، كلاىؾ   ئؿ  ،اى ي ى  

 كذه اىعلارة فج تعد ؿ اىلىٍرقىاًوجٌ ا ت دـ كقد  .(ٕ)لف  وس، كاألكزاعج، ك ع د لف علد اىعز ز"ا
 .(ٖ)علر اى زاز ج ل ،ل لد لف اىعلاس لف   ك  

 ."ثقة نبيؿ" - ت
 .(ٗ)علد ا األلزارم ج ل ،ل لد لف ز د لف علجٌ   فج تعد ؿ اىلىٍرقىاًوجٌ قاىًا 

 ."ثقة أميف" - ث
، فج تعد ؿ اىعد د لف اىركاة لوًـ  اى  ف لف شًاب لف اى  ف لف علجٌ  اىلىٍرقىاًوجٌ قاىًا 

 .(َُ)علج اىعيلرمٌ  ج ل
 "ثقة فاضؿ" - ج

لير  ج ل ،فج تعد ؿ اىعد د لف اىركاة لوًـ  ل لد لف   لد لف ركح اىلىٍرقىاًوجٌ قاىًا 
 .(ُُ)اى ر رم

 

                                                           

 (.ّّٔ/ُفتح اىلغ ث ىل  اكم ) (ُ)
 (.َٖ/ُاىل لاح اىلو ر فج غر ب اىشرح اىيل ر ىل  كلج ) (ِ)
 (.ّٕ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ّ)
 (.ٖٕ/ّى اف اىل دل ف ىل لد  لؼ  بلل  ) (ْ)
 لكقع األىكي  اىشرع  ، لقاؿ  علارات تكل ؽ اى ئ  األكى: لف اىل دل ف اىلقات، ى  ف لظ ر اىرٌزك. (ٓ)
 (.ِِ)ص   فج علـ اىركا   اىي ا   (ٔ)
 (.ّْٓ/َُتًذ ب اىيلاؿ ىللزم ) (ٕ)

 (.ْٕلف اىر اى  )ص  تريلت    وظر(ٖ) 
 (.ٕٓ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ٗ)

 (.ٕٔ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (َُ)
 (.ٖٕ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ُُ)
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 ."ثقة حجة ال يشؾ فيو يصمح لمصحيح"  - ح

اى ائب  ج ل ،فج  لـ لف يوادة لف  لـ لف  اىد لف يالر لف  لرة اىلىٍرقىاًوجٌ قاىًا    
، كفج تعل ؽ  ا ب يتاب ش اي اىعل ؿ قكى   "كللف  ييلر لف ا تعلاؿ كذا اىل ظ (ُ)اىعالرم

قيٍطًوجٌ  ـ  كغ ركلا، كاىلىٍرقىاًوجٌ  اىدَّارى قيٍطًوجٌ  م –كلا تقراي كذا اىل ظ كيدتًُّ  قروكو   -كاىلىٍرقىاًوجٌ  اىدَّارى
 . (ِ)كا  علـ"لعلارات عاى   فج اىلدح، ال ليرد  و  للوزى  لق ، 

 .ؾ في قياس أبي عمي الصٌكاؼ في الفضؿ كالثقة""ذا - خ
 ،(ّ)لف األى اظ اىتج تدؿ عل: لدح اىلشلَّ  كقرل   ك ا تكائ  لع اىلشلَّ  ل  فج اىلوزى 

 اىقا ـ اىليلجٌ  ج ل ،علر لف وكح لف  لؼ لف ل لد لف اى   ب اىلىٍرقىاًوجٌ كقد شٌل   كا  علـ.
 اى ٌكاؼ. لُلج علجٌ  (ْ)اردى وٍ اىلي 

 
 المطمب الثالث: التعديؿ بألفاظ تدؿ عمى خفة الضبط

 : "صدكؽ"أكالن 
تطلؽ كذه اىل ظ  عل: اىركاة اىذ ف كـ فج  ىٍدكف لراتب اىتكل ؽ،  ك عل: لف قارلًـ،     

ككج لرتل  اىعدؿ اىفالط اىذم  ؼ فلط ، فًك لق  غ ر لتقف، ك قع لو  فج ركا ت  شجي لف 
فج تعد ؿ اىعد د لف اىركاة، لوًـ  اى  ف لف اى   ف لف  اىلىٍرقىاًوجٌ كقد ا ت دلًا اإللاـ . (ٓ) ككاـ

 .(ٔ)ل لد اىوكل تج اىياتب ج ل ،علج لف  لج  ًؿ

ا لعض اى  ات اىتج تيدوج كذه اىلرتل ، للؿ  اىلىٍرقىاًوجٌ كقد  فاؼ     فن
 .ردمء الكتاب" ،"صدكؽ - أ

 .(ٕ)اىكٌراؽ اىلغدادمٌ اى  ف  ج ل ،لف ل لد لف   لد لف ىيٍؤىيؤ ككذا اىك ؼ ياف ىعلجٌ 
 .غير أنو لـ يكف يعرؼ بالحديث" ،"شيخ صدكؽ - ب

 .(ُ)ل لد األ لًاوجٌ  ج ل ،ككذا اىك ؼ ياف ىعلد ا لف   لد لف لاكلزد

                                                           

 (.ٕٗ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ُ)
 (.ْٕش اي اىعل ؿ لُى اظ كقكاعد اىيرح كاىتعد ؿ )ص   (ِ)
 (.ْٔ)ص   اىلريع اى الؽ (ّ)

 (.ٕٗتريلت  لف اىر اى  )ص  وظر  (ْ) 
 (.ّّٕ/ّى اف اىل دل ف ىل لد  لؼ  بلل  ) (ٓ)
 (.ُٖ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص   (ٔ)
 (.ِٖريلت  لف اىر اى  )ص  وظر  ت (ٕ)
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 .كىك صدكؽ" ،لمزاح فيو ؛"كرىكه - ت

 .(ِ) ًؿ اىقٌطاف ج ل ،ككذا اىك ؼ ياف أل لد لف ل لد لف علد ا
 ."ليس بو بأس": "ال بأس بو" ك ثانينا

كذه اىيلل  كج ء دل اىل طل ات اىشً رة اىدائرة عل:  ى و  اىل دل ف؛ ككج عود 
اىيلًكر ل اك   ىيلل   دكؽ، ككج عود اىلتُ ر ف داى  عل:  بل    اىراكم اىلك كؼ لًا 

 ي تلؿ ىبل تياج ل ، كاىت ق ؽ  و  ال  ي تج ل  ءذا  اى   لف كك فكق ،  ك للل ،  ك ت ٌرد للا ال 
 .(ّ)لو ،  ك للا  عٌل  لعض يلار األئل  للا  لوع لف للكت 

فج لرتل  كا دة لع  ، ك "ى س ل  لُس" ،ل طلح "ال لُس ل " الف اى بلحكقد يعؿ     
اى دكؽ،  ييتب  د ل  ك يوظر ف  ، ىيف كذا اىل طلح ل تلؼ عود    : لف لع ف، فقد كرد عف 

لع ف  ءوؾ تقكؿ  فبلف ى س ل  لُس، كفبلف فع ؼ،  قلت ى   : لف"الف  لج   لل ، قاؿ  
ذا قلت ىؾ فع ؼ، فل س كك للق ، ال تيتب  قاؿ  ءذا قلت ىؾ  ى س ل  لُس، فًك  لق ، كاق

 .(ْ)" د ل 
 ،اىعد د لف اىركاة لػ "ال لُس ل "، لوًـ  ل لد لف ع  : لف   اف اىلىٍرقىاًوجٌ كقد ك ؼ    
 ،اىعد د لػ "ى س ل  لُس"، لوًـ  ل لد لف    : لف اى   ف، ك (ٓ)علد ا اىلدائوج اىلقرئ ج ل

 .(ٔ)لير اىل رم ج ل ،اىعىلِّجٌ 
 .: "ليس ىك مف شرط الصحيح"ثالثنا

 .(ٕ)اىكى د اىيودم اى ق   ااىد،  للشر لف اىكى د لف   اىلىٍرقىاًوجٌ كقد ك ؼ لًا 
 

  البىٍرقىاًنيٌ المطمب الرابع: التعديؿ باأللفاظ التي انفرد بيا اإلماـ 
 .: "كاف بدالن مف األبداؿ"أكالن 

                                                                                                                                                                      

 (.ّٖ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ُ)
 (.ّٖ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ِ)
 (.َِٓ/ْى اف اىل دل ف ىل لد  لؼ  بلل  ) (ّ)
 ( لا ت ار.ِْْ-ِّْ)ص   ف   وكاع علـك اى د ثلعر  (ْ)
 (.ٖٔ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ٓ)
 (.ٖٖف اىر اى  )ص  وظر  تريلت  ل (ٔ)
 (.ٖٖ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ٕ
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 لكت لوًـ   د ءال قاـ لياو  قكـ لف اى اى  ف، لًـ  يق ـ ا األرض... ال   األلداؿ 
، ككا د األلداؿ اىعيلَّاد ؛آ ر زكف فج اى بلح  لداالن، لِّ  ي كقد ًلٍدؿ كلىدىؿ.  ىذىؾ  يلُّكا  لداالن ج اىليلىرِّ

 ؛يلع لىدىؿ كًلٍدؿ، كاأللداؿ  األكى اي كاىعيلَّاد  يلكا لذىؾ  األلداؿ ،اى لؼ اى اىحوًـ  يٍلًدىكا لف أل
 .(ُ)ـ يللا لات لوًـ كا د  يلدؿ لآ رألوً

 لج علرك عللاف لف علر لف   كذا اىل طلح فج تعد ؿ اىلىٍرقىاًوجٌ كقد  طلؽ اإللاـ 
اى تح اىقٌكاس  جتعد ؿ  ك ؼ لف علر لف ل ركر،  ل يلا قاؿ فج .(ِ)اىلقرئ اىلغدادمٌ  ،   ؼ
 ياف لف األلداؿ. (ّ)اىزاكد
 .: "جبؿ مف الجباؿ"ثانينا

. ك يلر لا  طلؽ كذا اىل ظ عل: (ْ)  د اىقكـ كعاىلًـ، ك  تعار ىلليد كاىشرؼ  اىيلؿ
 .(ٓ)اىرا خ اىللت فج اىركا     ل ؿ اىلدح، ككك فج اى د ث للعو:

    ،ل لد لف و ر لف   لد لف ل لد لف ليـر  كذا اىل ظ ىتعد ؿ اىلىٍرقىاًوجٌ كقد ا تعلؿ 
 .(ٔ)اىعلاس اىلعدؿ ج ل

 .فيو" : "كامؿ في كؿ شيء لكال بىٍأكو ثالثنا

        ،علج لف   لد لف اى  ف لف ل لد لف وع ـ  كذا اىل ظ فج تعد ؿ اىلىٍرقىاًوجٌ قاؿ 
 .(ٕ)اى  ف اىل رم اىلعركؼ لاىوع لج ج ل

 .: "جميؿ األمر"رابعنا

، ككذا (ٖ)علج لف ءلراك ـ اىعلرم اىقزك وج  كذا اىل ظ فج تعد ؿ اىلىٍرقىاًوجٌ ا تعلؿ اإللاـ 
ف  فج اىلدح كاىلواي عل: اىراكم، ءال  و   ليف اعتلاره لف قل ؿ تعد ؿ اىراكم؛  ياف عالِّااىل ظ كاق

 .فج ليلس اى لاع كاىركا   اىلىٍرقىاًوجٌ ل ا   ءذا  در ذىؾ لف ءلاـ لعتلر ي

                                                           

 (.ْٖ/ُُ(  وظر  ى اف اىعرب اللف لوظكر )(ُ
 (.َُٔ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ِ

 (.َُٕاىر اى  )ص   وظر  تريلت  لف (ّ)
 (.ٔٗ/ُُى اف اىعرب اللف لوظكر ) (ْ)
 (.ِّش اي اىعل ؿ لُى اظ كقكاعد اىيرح كاىتعد ؿ )ص   (ٓ)
 (.َُٖ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ٔ)
 (.َُٗ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ٕ)
 (.َُُ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ٖ)
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 .: "كتبت حديثو في جممة حديثو"خامسنا 
 لج يع ر ل لد لف علد ا لف  ل لاف   كذا اىل ظ فج تعد ؿ اىلىٍرقىاًوجٌ ا تعلؿ اإللاـ         

 .، ككذا لف  ى اظ اىتعد ؿ اىداى  عل: عوا   اىركاة كاىل دل ف ل د ل ؛ ىًذا اعتوكا ليتالت (ُ)اى فرلج
ا"سادسنا  .: "كاف سماعو صحيحن

ل لد لف يع ر لف ل لد لف اىً لـ لف   كذا اىل ظ فج تعد ؿ اىلىٍرقىاًوجٌ ا تعلؿ اإللاـ 
، ككذا اىل ظ  يشعر لُف اىراكم لت قظ فج ليلس اى لاع ىلا (ِ)اردى وٍ لير اىلي  ج ل ،علراف لف  ز د

 .  لع  لف ش    ف فلط  لاع 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.َُُ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ُ)
 (.ُُُ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ِ
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 البىٍرقىاًنيٌ المبحث الثاني: الركاة المعىٌدلكف عند اإلماـ 

  قكاؿ غ ره لف اىوقاد(ك )درا   اىركاة اىذ ف عٌدىًـ، لقارو  ل ف قكى  
 

 ؿػػػػػع ألفػػػػػػاظ التعػديػػػػف عٌدليـ بأرفػػػػػػب األكؿ: الركاة الذيػػػػػالمطم
 

 تدؿ عمى تماـ الضبطي: الركاة الذيف عٌدليـ بألفػاظ ػػػالمطمب الثان
 

 المطمب الثالث: الركاة الذيف عٌدليـ بألفاظ تدؿ عمى خفة الضبط
 

 ـػػػػػػـ بالثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء عمييػػػػػػالمطمب الرابع: الركاة الذيػف عدلي
 

 المطمب الخامس: الركاة الذيف تردد بيف تعديميـ كجرحيـ
 

 ـ بما انفرد بو مف ألفػػػػػػػػػػػاظالمطمب السادس: الركاة الذيف عدلي
 

 يػػػػػػػػػػػبػػػػؽ النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػ: التكثعػػباػػػػػالس المطمب
 ج
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 جاىلل ث اىلاو

 اىلىٍرقىاًوجٌ اىركاة اىلعىٌدىكف عود اإللاـ 

 )دراسة الركاة الذيف عٌدليـ، مقارنة بيف قكلو كأقكاؿ غيره مف النقاد(
فج تعد ؿ اىركاة،  اىلىٍرقىاًوجٌ فج اىلل ث اى الؽ، تلٌ وت األى اظ اىتج ا ت دلًا اإللاـ         

فعٌدؿ لعض اىركاة لُرفع  ى اظ اىتعد ؿ، كعٌدؿ اىلعض لُى اظ تدؿ عل: تلاـ اىفلط، ىيوًا  قؿ 
ج لعفًـ لف  القتًا، كعٌدؿ آ ر ف لُى اظ تدؿ عل:     اىفلط، ك لو: عل: اىلعض، كترٌدد ف

 ل ف اىتعد ؿ كاىيرح، يلا او رد لُى اظ  ا   ل .
 

 المطمب األكؿ: الركاة الذيف عٌدليـ بأرفع ألفاظ التعديؿ
 .المصطمح األكؿ: "كاف سيدنا في المحدثيف"

  :ىػ[ّٖٔعبد الل بف إبراىيـ بف يكسؼ، أبك القاسـ اٍلجيٍرجىاني اآلبٍنديكني الحافظ، ]ت(ُ ). 
افر فج اى د ث ءى:  را اف، كفارس، كاىل رة، كاىشاـ، كل ر، ....   "ياف ل دلنا، البىٍرقىاًنيٌ قكؿ        

، كىـ  يف   ٌدث غ ر كا د لو رد" ِ)كياف زاكدنا لتقلبلن ّ)، كقاؿ   فنا  "ياف اآللودكوج   دنا فج اىل دل ف"( ). 
، (ْ)يتب ل و   كيلكع لدكو "   "ياف لق  للتنا، كى اىلغدادمٌ قاؿ اى ط ب أقكاؿ النقاد:        

، كقاؿ علد ا لف اى ايـ  "ياف   د  رياف اى د ث، (ٓ)قاؿ الف اىيكزم  "ياف لق  للتنا ل و نا"ك 
، ك لو: عل   (ٕ). كقاؿ اى ًلج  "اىزاكد اىلق  اىلُلكف"(ٔ)لاىشاـ كل ر"  لج   لد لف عدم كرف ؽ

كوج، دي "ىـ  ر فج ش ك وا اىغرلاي للؿ اآللوٍ   (ٗ)كقاؿ  لك اىعبلي، (ٖ) لك لير اإل لاع لج   رنا
                                                           

 (.ِٖٗ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُ)
 (.ٖٓ/ُُ( تار خ لغداد )ِ)
 (.ٖٓ/ُُ) اىلريع اى الؽ (ّ)
 (.ٖٓ/ُُ) اىلريع اى الؽ( ْ)
 (.ِٓٔ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ٓ)
 (.ٗٔ/ِٕ( تار خ دلشؽ اللف ع اير )ٔ)
 (.ُِٕ( تار خ يرياف )ص  ٕ)
 (.ِٕ/ِٕتار خ دلشؽ اللف ع اير )( ٖ)
 ([.َُٓ/ ٗ( ل لد لف علج لف   لد لف  عقكب،  لك اىعبلي اىكا طج اىلقرئ. ]تار خ اإل بلـ)9)
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، كقاؿ اىذكلج  (ُ)ك لعت لو  فج  و   ت ك ت ف كلبلث لائ ، كياف ع رنا فج اى د ث" 
لق  للتنا ى   ،، كقاؿ اى  كطج  "ياف   د  رياف اى د ث(ِ)"اإللاـ، اى افظ، اىقدكة، اىرلاوٌج"

 .(ْ)اىعلاد اى وللج  "لق  للت"، كقاؿ الف (ّ)زاكدنا ع رنا فج اى د ث" ،ت او ؼ
 ات قكا عل: ك    لُ ل:  ى اظ اى  ظ كاإلتقاف.لق  ءلاـ،   خالصة القكؿ فيو    

أفيـ  الدَّارىقيٍطًنيٌ أحفظ مف عبد الغني، ما رأيت بعد  الدَّارىقيٍطًنيٌ : "ما رأيت بعد نيالمصطمح الثا
 مف عبد الغني المصرم".

  سعيد بف ًبٍشر بف مركاف، أبك محمد األٍزدٌم المصرٌم عبد الغنٌي بف سعيد بف عمي بف
 .(ٓ)ىػ[َْٗالحافظ، ]ت: 

قيٍطًوجٌ   "لػػػػا ر  ػػػػت لعػػػػد  لػػػػج اى  ػػػػف البىٍرقىػػػػاًنيٌ  قػػػػكؿ         فًػػػػـ لاى ػػػػد ث لػػػػف علػػػػد اىغوػػػػج  اىػػػػدَّارى
ا  "لا ر  ت لعد (ٔ)اى افظ قيٍطًوجٌ "، كقاؿ   فن  . (ٕ)   ظ لف علد اىغوج لف  ع د" اىدَّارى
كقػاؿ األزدم  "ىلػا رددت علػ: اى ػايـ  لػج ، (ٖ)قاؿ اىلايج  "ل ػرم  ػافظ لػتقف"أقكاؿ النقاد:        

كقػػاؿ ، (ٗ)علػػد ا األككػػاـ فػػج لػػد ؿ اى ػػ  ح لعػػث ءىػػج  شػػيروج ك ػػدعك ىػػج فعللػػت  وػػ  ريػػؿ عاقػػؿ"
ؿ (َُ)اى ط ػػب  "اى ػػافظ اىل ػػرم،   ػػد األئلػػ  فػػج علػـػ اى ػػد ث" لعػػد قدكلػػ   اىػػدَّارىقيٍطًوجٌ  اىلىٍرقىػػاًوجٌ ، ك ػُػ

؟ فقػاؿ  "لػا ر  ػت فػج طػكؿ طر قػج   ػدنا ءال  لف ل ػر كػؿ ر  ػت فػج طر قػؾ لػف   ًـػ شػ ئنا لػف اىعلـػ
، كقػػاؿ اىػػذكلج  (ُُ)شػػالنا لل ػػر،  قػػاؿ ىػػ   علػػد اىغوػػج يُوػػ  شػػعل  وػػار، كيعػػؿ  ي ٌ ػـػ  لػػره ك رفػػع ذيػػره"

 .(ُِ)عرفت  ل وكف اى د ث ك ذق  ل ""كياف علد اىغوٌج  علـ اىواس لاألو اب فج زلاو ، لع ل
  افظ، لت ؽه عل: ءتقاو  ك ي ت . لق   خالصة القكؿ فيو:

 
                                                           

 (.ٖٓ/ُُ( تار خ لغداد )ُ)
 (.ُِٔ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ِ)
 (.ُّٖطلقات اى  اظ ىل  كطج )ص  ( ّ)
 (.ّٗٔ/ْ( شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ْ)
 (.َُْ/ٗر خ اإل بلـ )( تآ)
 (.ّٖٗ/ّٔ( تار خ دلشؽ اللف ع اير )ٔ)
 (.ّٖٗ/ّٔ) اىلريع اى الؽ (ٕ)
 (.ّٖٗ/ّٔ) اىلريع اى الؽ (ٖ)
 (.ّٖٗ/ّٔ) اىلريع اى الؽ (ٗ)
 (.ّٖٗ/ّٔ) اىلريع اى الؽ (َُ)
 (.ّٖٗ/ّٔ) اىلريع اى الؽ (ُُ)
 (.َُْ/ٗ( تار خ اإل بلـ )ُِ)
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 .": "كاف مف أثبت الناس كأنبميـثالثالمصطمح ال
 أبك أحمد المعركؼ بحيسىٍينؾ النيسابكرم ،الحسيف بف عمي بف محمد بف تميـ(ُ). 

 .(ِ) ي "، كقاؿ لرة   رل  "ياف لف  للت اىواس، ك وللًـ"   "ياف  ي ىٍ وؾ لق  يل بلن البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       

. كقاؿ الف تغرم لردم  "ياف (ّ)قاؿ اى ايـ  "اىغاىب عل:  لاعات  اى دؽ"أقكاؿ النقاد:       
ا  "ياف (ٓ). كقاؿ اىذكلج  "اإللاـ اى افظ األولؿ اىقدكة"(ْ)لق  يل بلن لُلكونا  ٌي " ، كقاؿ   فن

 .(ٔ)رئ  نا ل تشلنا  ي "
 .، لت ؽه عل  لق  يل ؿخالصة القكؿ فيو:       

 "(ٕ)كألبي الحسيف بف المظفر ،: "أجٌؿ شيخ ألبي القاسـرابعالمصطمح ال
 ىػ[َُّ]ت: ،البغدادمٌ ، ثـ (ٖ)عبد الل بف محمد بف نىاًجية بف نجبة، أبك محمد البىربىرم(ٗ). 

ػػػػػؿُّ شػػػػػ خ أللػػػػػج اىقا ػػػػـػ الػػػػػف اىو ػػػػػاس، كأللػػػػػج اى  ػػػػػ ف  :البىٍرقىػػػػػاًنيٌ قػػػػػكؿ               "علػػػػػد ا لػػػػػف واي ػػػػػ    ىيى
ُ)لف لظ ر"ا َ). 

، كقاؿ  لػك ليػر اإل ػلاع لج  "اىشػ خ اىللػت (ُُ)قاؿ اى ط ب  "ياف لق  للتنا"أقكاؿ النقاد: 
كاىليلػػػر ف فػػػج ، كقػػػاؿ  لػػػك اى  ػػػ ف لػػػف اىلوػػػادم  "  ػػػد اىلقػػػات اىلشػػػًكر ف لاىطلػػػب، (ُِ)اى افػػػؿ"

 . (ُ)ت و ؼ اىل ود"

                                                           

 (.ِٕٔ/ٖ) ( تار خ لغدادُ)
 (.ِٕٔ/ٖ)اىلريع اى الؽ  (ِ)
 (.ٕٓ)ص   (  ؤاالت اى يزمّ)
 (.ُْٕ/ْ( اىويـك اىزاكرة فج للكؾ ل ر كاىقاكرة )ْ)
 (.َْٕ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ٓ)
 (.ُْْ/ِ( اىعلر فج  لر لف غلر )ٔ)

 (.ّٖ وظر  تريلتًلا )ص   (ٕ)
ل تح اىلاي ف اىلوقكطت ف لوقطت ف ل وًلا راي لًلل  لعد اىلاي راي   رل، كذه اىو ل  ءى: لبلد اىلرلر ككج  (ٖ)

 ([.َّٔ/ُوا    يل رة لف لبلد اىلغرب. ]األو اب ىل لعاوج )
 (.ّٔ/ٕ( تار خ اإل بلـ )ٗ)
 (.ُّّ/ُُ) ( تار خ لغدادَُ)
 (.ُّّ/ُُ)اىلريع اى الؽ ( ُُ)
 (.ُّّ/ُُ)اىلريع اى الؽ ( ُِ)
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  "ياف لف   ػ اب اى ػد ث األي ػاس اىليلػر ف، ءال  وػ  (ِ)كقاؿ   لد لف يالؿ اىشيرم 

، كقػػػاؿ (ٓ)  "يػػػاف يل ػػػر اى ػػػد ث"(ْ)كقػػػاؿ ل ػػػلل  لػػػف اىقا ػػػـ .(ّ)يػػػاف لشػػػًكرنا ل ػػػ ل  اىيرال  ػػػج"
ػػا، (ٔ)اىػػذكلج  "يػػاف لقػػ  للتنػػا، عارفنػػا" ػػا  "يػػاف ءلالن ٌيػػ ، ل ػػ رنا لًػػذا اىشػػُف، ىػػ  ل ػػود ، كقػػاؿ   فن  ي

  (ٗ)، كقػاؿ الػف اىعلػاد(ٖ)، كقاؿ الف اىيكزم  "ياف لق  للتنا فافبلن لشًكرنا لاىطلب، ليلرنا"(ٕ)يل ر"
، كقػاؿ اى ػلعاوج  "يػاف لقػ  (َُ)"ياف  افظنا ل ودنا،  ػٌوؼ ل ػودنا فػج لائػ  كالوػ ف كلبللػ ف يػزينا"

 .(ُُ)للتنا  دكقنا"
 لق   افظ، لت ؽ عل:  ي ت . خالصة القكؿ فيو:

 .س: "أحد العدكؿ الثقات"ماخالمصطمح ال
  ،محمد بف جعفر بػف أحمػد بػف جعفػر بػف الحسػف بػف كىػب، أبػك بكػر الحريػرم المعػدَّؿ

رَّة، ]ت:   .(ُِ)ىػ[ِّٕيعرؼ بزكج الحي
 .(ُّ)  د اىعدكؿ اىلقات" ،يل ؿ لغدادمٌ " :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      

                                                                                                                                                                      

 (.ُّّ/ُُ)اىلريع اى الؽ ( ُ)
  لد لف يالؿ لف  لؼ لف شيرة لف لو كر لف يعب لف  ز د،  لك لير اىقافج اىشيرم، و ب ءى: يده (ِ) 

األعل:، لف  كؿ لغداد، ياف لف اىعللاي لاأل ياـ كعلـك اىقرآف، كاىو ك كاىشعر، ك  اـ اىواس كتكار خ 
 ([.َْْ/ّ)   اب اى د ث. ]األو اب ىل لعاوج 

 (.ُّّ/ُُ) ( تار خ لغدادّ)
ا فج اىرياؿ شرط ف    ف ال  ذير ءال لف (ْ)  ل لل  لف قا ـ لف ءلراك ـ لف علد ا لف  اتـ، يلع تار  ن

 غ ل  اىل ارم فج تار   ، ككك يل ر اى كائد فج ليلد كا د، كقاؿ  لك ل لد لف  ـز  يو:  لا اىقا ـ، ياف 
 ([.ّٓ/ٔكاى د ث. ]ى اف اىل زاف )  د اىليلر ف لف اىركا   

 (.ُِْ/ٔ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ٓ)
 (.ّٔ/ٕ( تار خ اإل بلـ )ٔ)
 (.ُْٔ/ُْ(   ر  عبلـ اىولبلي )ٕ)
 (.ُْٕ/ُّ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ٖ)

 ([.َِٗ/ّق(. ]األعبلـ ىلزريلج )َُٖٗعلد اى ج لف   لد الف اىعلاد،  لك اى بلح اىعيرم اى وللج، )ت  (ٗ)
 (.ٔ/ْ( شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )َُ)
 (.ُِّ/ِ( األو اب ىل لعاوج )ُُ)
 (،ِٕٗ/ُْ(، اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ِِٓ/ِ) (، اىكافج لاىكف اتّٕٗ/ٖ) ( تار خ اإل بلـُِ)

 (.ّْٗ/ٕاىيالؿ فج اىتار خ )
 (.ّٓٓ/ِ) ( تار خ لغدادُّ)
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، كقاؿ الف يل ر  "ياف   د (ُ)الف تغرم لردم  "يل ؿ اىقدر، لف اىلٌقات"قاؿ أقكاؿ النقاد:       
 .(ِ)اىعدكؿ اىلقات يل ؿ اىقدر"

 .(ّ)كقاؿ اى لعاوج  "  د اىعدكؿ اىلقات اىلك كف ف لاى دؽ"      
 اىوقاد عل: تكل ق . اىلىٍرقىاًوجٌ   لق  يل ؿ، كافؽ خالصة القكؿ فيو      

 .كاف ثقة قديـ السماع مصنفنا" : "إم كاللدسالمصطمح السا
  عمر بف محمد بف عمي بف يحيى بف مكسػى بػف يػكنس، أبػك حفػص الناقػد، المعػركؼ

يَّات، ]ت:   .(ْ) ىػ[ّٕٓبابف الزَّ
 .(ٓ)ياف لق ، قد ـ اى لاع، ل و نا" كا ءم   "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
قيٍطًوجٌ قاؿ أقكاؿ النقاد:         "ياف (ٕ)، كقاؿ ل لد لف  لج اى كارس(ٔ)ليلرنا"  "ياف  دكقنا اىدَّارى

ا" ا لق ، لتقونا  ل ونا، كقد يلع  لكالنا، كش ك ن ، كقاؿ  لك اى  ف اىعت قج  "ياف لق   ل ونا (ٖ)ش  ن
، كقاؿ الف اىيكزم  "ياف لق ، (َُ)، كقاؿ اىذكلج  "اىش خ، اى افظ، اىلق "(ٗ) ا ب  د ث    ظ"

 "ياف لق  ليلرنا".  (ُّ)، كالف لايكال(ُِ)كقاؿ اى لعاوج، (ُُ)" دكقنا لتيلرنا لتقونا
   لق  لت ؽه عل: ءتقاو .خالصة القكؿ فيو

 .: "إم لعمرم، كىك جميؿ"سابعالمصطمح ال

                                                           

 (.ُّْ/ْ( اىويـك اىزاكرة فج للكؾ ل ر كاىقاكرة )ُ)
 (.ّّْ/ُُ( اىلدا   كاىوًا   )ِ)
 (.ُّٖ/ْ) ( األو ابّ)
 (.ُْٕ/ٖ(، تار خ اإل بلـ )ُِٓ/ُّ) ( تار خ لغدادْ)
 (.ُِٓ/ُّ) ( تار خ لغدادٓ)
 (.َُٕٓ/ِ)( اىلؤتلؼ كاىل تلؼ ٔ)

ل لد لف   لد لف ل لد لف فارس لف  ًؿ، اى افظ  لك اى تح لف  لج اى كارس، ككج يو    ًؿ، )ت   (ٕ)
كػ(، ر ؿ ءى: اىل رة كلبلد فارس ك يرا اف، كيتب ك وَّؼ. قاؿ اى ط ب  "كياف ذا   ظ كلعرف  ُِْ

 ([.َِٕ/ٗك لاو ، لشًكرنا لاىٌ بلح". ]تار خ اإل بلـ )
 (.ُِٓ/ُّ) اد( تار خ لغدٖ)
 (.ُِٓ/ُّ)اىلريع اى الؽ( ٗ)
 (.ِّّ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )َُ)
 (.ُّْ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ُُ)
 (.ّٔٓ/ ٔ( األو اب ىل لعاوج )12)
 (.ٕ/ْ( اإليلاؿ اللف لايكال )ُّ)
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 اًسب  .(ِ)ق[ِٖٗ، ]ت: (ُ)الفضؿ بف محمد، أبك بىٍرزىة الحى

 
ّ)عف  لج لرزة اى ا ب،  ياف لق ؟ فقاؿ  "ءم ىعلرم، ككك يل ؿ" اىلىٍرقىاًوجٌ  ئؿ : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ        ). 
 ، (ٓ)، كقاؿ اىذكلج  "ياف    كب لغداد فج زلاو "(ْ)قاؿ اى ط ب  "ياف لق "أقكاؿ النقاد:       

 .(ٕ)، كقاؿ اى لعاوج  "لق  يل ؿ اىقدر  دكقنا"(ٔ)كقاؿ الف اىيكزم  "ياف لق  يل ؿ اىقدر"
 لت ؽ عل: يبلىت .، لق خالصة القكؿ فيو:       

 .:" كاف يممي العمؿ مف حفظو"ثامفالمصطمح ال
  عمٌي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النُّعماف بف دينار بػف عبػد المَّػو، أبػك الحسػف

 .(ٖ) ىػ[ ّٖٓ، ]ت: الدَّارىقيٍطًنيٌ  البغدادمٌ 
 للػ: عل ػؾ  اىػدَّارىقيٍطًوجٌ ، قلت ى   كؿ ياف  لػك اى  ػف اىلىٍرقىاًوجٌ  ُىت "  اىلغدادمٌ قاؿ اى ط ب 

كعلؽ اىػذكلج قػائبلن  "ككػذا شػجي لػدكش يكوػ  يػاف  للػج "اىًعلىػؿ" لػف  .(ٗ)اىعلؿ لف   ظ ؟ فقاؿ  وعـ"
ٌ اظ" ؛رىقيٍطًوجٌ اىلدَّ ىع يتاب "اىعلؿ" فل طا  ظ ، فلف  راد  ف  عرؼ قدر ذىؾ،   .(َُ)ى عرؼ ي ؼ ياف اى ي

ٌ اظ"  .(َُ)اى ي
ًفػػجٌ  ،غا ػػ  فػػج اى  ػػظ ،اى ل لػػج  "عػػاىـ لػػتقف كقػػاؿ        ًفػػ ى ي اىعللػػاي يلًػػـ ،كى ، كقػػاؿ الػػف (ُُ)"رى

لػػاـ كقتػػ ، اوتًػػاىيػػكزم  " ءى ػػ  علػػـ األلػػر كاىلعرفػػ  لُ ػػلاي اىريػػاؿ، كعلػػؿ  :يػػاف فر ػػد ع ػػره، كاق
ػػا. لػػف تػػُل ر   ظػػ   وػػ   للػػ: علػػؿ اىل ػػود لػػف   ظػػ   اى ػػد ث، ك ػػلـ ذىػػؾ ىػػ ، او ػػرد لػػاى  ظ   فن

                                                           

رؼ اى  اب. ]اىللاب فج كذه اىل ظ  ىلف  ع -ل تح اى اي كي ر اى  ف اىلًلل  كفج آ ركا اىلاي اىلك دة  (ُ)
 ([.ِّٖ/ُتًذ ب األو اب )

(، ءيلاؿ اإليلاؿ ُٕٗ/ِ(، تًذ ب األ لاي كاىلغات )ْٓ/ِْ(، اىكافج لاىكف ات )ٖٗٗ/ٔ( تار خ اإل بلـ )ِ)
 (.َْٔ/ُ(، تكف ح اىلشتل  )ِٔٔ/ُاللف وقط  )

 (.ّْٔ/ُْ) ( تار خ لغدادّ)
 (.ّْٔ/ُْ)اىلريع اى الؽ ( ْ)
 (.ٖٗٗ/ٔ) ( تار خ اإل بلـٓ)
 (.ّْ/ُّ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ٔ)
 (.ُٕ/ْ)( األو اب ٕ)
 (.ٕٔٓ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٖ)
 (.ْٕٖ/ُّ) ( تار خ لغدادٗ)
 (.ٖٕٓ/ٖ( تار خ اإل بلـ )َُ)
 (.ُٓٔ/ِ) اد فج لعرف  عللاي اى د ث( اإلرشُُ)
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، كقػػػاؿ (ِ)، كقػػاؿ اى ػػليج  "ءلػػػاـ زلاوػػ  ك ػػ د  كػػؿ ع ػػػره كشػػ خ  كػػؿ اى ػػد ث"(ُ)"لىٍرقىػػاًوجٌ اىعلػػ:  
لػػاـ كقتػػ ، اوتًػػ: ءى ػػ  علػػـ اىلغػػدادمٌ اى ط ػػب    "يػػاف فر ػػد ع ػػره، كقر ػػع دكػػره، كو ػػ ج ك ػػده، كاق

األلػػػر، كاىلعرفػػػ  لعلػػػؿ اى ػػػد ث، ك  ػػػلاي اىريػػػػاؿ، ك  ػػػكاؿ اىػػػركاة، لػػػع اى ػػػدؽ كاأللاوػػػ ، كاىلقػػػػ  
كاىعداىػػػ ، كقلػػػكؿ اىشػػػػًادة، ك ػػػ   االعتقػػػاد، ك ػػػػبلل  اىلػػػذكب، كاالفػػػطبلع لعلػػػػـك  ػػػكل علػػػػـ 

 .(ّ)اى د ث"
ػا  "شػ خ اإل ػبلـ  ػافظ (ْ)كقاؿ اىذكلج  "اى افظ اىلشًكر  ا ب اىل ػو ات"        ، كقػاؿ   فن
لىـ اىيًالذة"(ٓ)اىزلاف" ا  "ش خ اإل بلـ، عى  .(ٔ)، كقاؿ   فن
 .، ات قكا عل: ك    لُ ل: علارات اىلوايءلاـ  افظ ل وؼ واقد  خالصة القكؿ فيو      

 .، كقدـه ثابت"ةه حسنةه قب: "لو في ىذا الشأف ساالتاسع المصطمح
  ىػ[ّْٔ:]ت، البغدادمٌ أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم، الحافظ أبك بكر الخطيب(ٕ). 

 راى ط ػػػب  قػػػكؿ  يتػػػب لعػػػج  لػػػك ليػػػ ػػػلعت "ك اىقا ػػػـ اىوَّ ػػػ ب  قػػػاؿ  لػػػ :البىٍرقىػػػاًنيٌ قػػػكؿ        
ف ا  لػك ليػر   لػد لػف علػج لػ  كقد ر ػؿ ءىػ: لػا عوػدؾ   كوػيتالنا ءى:  لج وع ـ  قكؿ ف   اىلىٍرقىاًوجٌ 

اىشػُف  ػالق    ػو ، ذا ج كػفػ ل لػد اىلَّػ  ًللَّػف ىػ  لالت   ده اىلَّ  ك ػلل  ى قتػلس لػف علكلػؾ، ككػك
ى  لو  لا ىـ    ؿ ىيل ر لف  للاى ، ك  ظًر ىؾ كقدـ لالت. كقد ر ؿ ف   كفج طلل ، ك  ؿ 

 .(ٖ)لو  عود االيتلاع لف ذىؾ، لع اىتكرُّع كاىت  ُّظ، لا  ي  ف ىد ؾ لكقعي 
ا  ذايػره لاأل اد ػث ف يتلًػا عوػ: يوت يل رن    "اىلىٍرقىاًوجٌ كقاؿ اى ط ب فج تار    عف ش           

ػػػًتـ . كقػػػاؿ اىػػػذكلج  "(ٗ)"ك فػػػلوًا يلكعػػػ  ىشػػػُف. ا الػػػ  ءتقػػػاف كػػػذ  ػػػد اى  ػػػاظ األعػػػبلـ، كلػػػف  ي
اى ق ػػػ  اى ػػػافظ   ػػػد األئلػػػ  ، كقػػػاؿ الػػػف اىركلػػػج  "(َُ)"ج اىللػػػدافك ػػػا ب اىت ػػػاو ؼ اىلوتشػػػرة فػػػ

، كقػػػاؿ (ُُ)"اىلشػػػًكر ف اىل ػػػو  ف اىليلػػػر ف، كاى  ػػػاظ اىللػػػرز ف، كلػػػف  ػػػتـ لػػػ  د ػػػكاف اىل ػػػٌدل ف
                                                           

 (.ّٕٗ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ُ)
 (.ِْٔ/ّ) فع   اىيلرل( طلقات اىشاِ)
 (.ْٕٖ/ُّ) ( تار خ لغدادّ)
 (.ٕٔٓ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ْ)
  (.ُِّ/ّ) ( تذيرة اى  اظٓ)
 (.ْْٗ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ٔ)
 (.ُٕٓ/ َُ( تار خ اإل بلـ )ٕ)
 (.ُٕٓ/ َُ) اىلريع اى الؽ( ٖ)
 (.ِٔ/ ٔ) ( تار خ لغدادٗ)
 (.ُٕٓ/َُ( تار خ اإل بلـ )َُ)
 (.ّْٖ/ُاألدلاي = ءرشاد األر ب ءى: لعرف  األد ب )( لعيـ ُُ)
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  ػد   ػاظ ، كقاؿ الف يل ر  "(ُ)"كا د ع ره فج اى  ظ ، فج اىٌ وع اى افظ، اإللاـاى ر   وج  " 
اىل ػو  ف  ، ف عوػ اى د ث، كفالط   اىلتقو ف اىلت وو ف، كلف اىلتع ل ف ىلذكب اىشافعج اىػذالٌ 

كف يلػرة، كركل عوػ   دث عػف  لػؽ ال    ػاى افظ اىلشًكر،  ، كقاؿ اى  اكم  "(ِ)"فج و رت 
 .(ّ)"عود  كؿ كذا اىشُفيلاع   طكؿ ذيركـ، كيتب اىيل ر اىلشًكر 

 .، لت ؽه عل: ك    لُ ل: علارات اىلواي    د اى  اظ األعبلـخالصة القكؿ
 دؿ عمى تماـ الضبطظ الفأالمطمب الثاني: الركاة الذيف عٌدليـ ب

اىل طل ات اىتج عٌدؿ لًا اىركاة لُى اظ تدؿ عل: تلاـ  اىلىٍرقىاًوجٌ توكعت ىدل اإللاـ 
اىفلط، فياف لوًا اىتعد ؿ لل ظ "لق " ل ردنا، كليررنا ى ظنا كلعو:،  ك لز ادة  ى اظ تدؿ عل: 

  تجكذه اىل طل ات عل: اىو ك اآلاىفلط  ك اىعداى ،  ك يبلكلا لعنا، كت   ؿ 
  .المصطمح األكؿ: "ثقة"

 لل ظ "لق "، ككـ   اىلىٍرقىاًوجٌ  از اىيل ر لف اىركاة عل: تعد ؿ اإللاـ    
  [قَْٕت: ]، ، أبك الحسيف الخازفالبغدادمٌ أحمد بف إبراىيـ بف محمد(ْ). 

 .(ٓ)  "لق "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ 
 .(ٔ)ذيره اى  اكم فج اىلقاتأقكاؿ النقاد: 

 .لق خالصة القكؿ فيو: 
 ىػ[َّٔ، النيسابكرم، ]ت: (ٕ)الحسيف، التاجر، المٌَّباد أحمد بف حسنكيو بف عمي، أبك(ٖ). 

                                                           

 (.ُُِ( اىلوت ب لف يتاب اى  اؽ ىتار خ و  الكر )ص  ُ)
 (.ُْْ( طلقات اىشافع  ف )ص ِ)
 (.ُْٖ/ُ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ّ)
   : لف ع اش  (  " لك اى   ف اى ازف  لع اى   ف لفّٓ/ٓ) ( قاؿ اى ط ب اىلغدادٌم فج تار خ لغدادْ)

 وظر  تار خ اإل بلـ  دريت  كىـ  قض ىج اى لاع لو ". اىقطاف، كياف يل ع لا عوده عو  يزينا كا دنا، 
(ٗ/ُُٓ.) 

 (.ّٓ/ٓ) ( تار خ لغدادٓ)
 (.ِٔٔ/ُ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ٔ)
يلع   ل ع اىللكد ككج كذه اىو ل  ءى: ( ل تح اىبلـ كتشد د اىلاي اىلوقكط  لكا دة كفج آ ركا اىداؿ اىلًلل ،ٕ)

 اى  اح ل تارىللطر. ] لو   للس ال كاىلُّلىادة  اىيلد، كاىلٍِّلد  ([.ُِْ/ٓ]األو اب ىل لعاوج ). ىلد كعللًا
 .[(ِٖٕ ص)

 (.ٕٔ( تار خ و  الكر )ص  ٖ)



 في تعديؿ الركاة البىٍرقىاًنيٌ منيج اإلماـ        
 

 
54 

 الثانيالفصؿ 

، كياف ل عنا   يف (ُ)لف اى كاؼالو    اـ  لج علج  "ش خ قد ـ  لعتي  :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ  
ا  "لق  "(ِ)قط ع  اىرل ع، كعوده عف الف  لج  اتـ يتاب اىيرح كاىتعد ؿ، كياف لق  . كقاؿ   فن

 ."(ّ) ل ف  ي 
 . (ْ)ذيره اى  اكم فج اىلقاتأقكاؿ النقاد فيو: 

 لق .خالصة القكؿ فيو: 
  ًٌزم أحمد بف الحسيف بف عمي، أبك حامد المىٍركى

المعركؼ بابف الٌطبرم، القاضي  (ٓ)
 .(ٔ)ق[ّّٕالحنفي، ]ت: 

ا  "ال  علـ لو  ءال   رنا" :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      (ٕ). "لق "، كقاؿ   فن
لِّجأقكاؿ النقاد:     . كقاؿ (ٗ)  "ياف    ظ ش ئنا لف علـ اى د ث"(ٖ)قاؿ ل لد لف وع ـ اىفَّ

ًنا ... ع ءى: لعرف  لاى د ث، ك وا لًا، كياف  ري (َُ)اى ايـ  " ٍللى: للي ارل كياف يل ر اىقدر، لتُىَّ
ا، عارفنا للذكب  لج  و   " "ياف لتقونا للتنا فج   (ُِ)اإلدر  ج. كقاؿ  لك  عد (ُُ)عالدنا  اى ن

                                                           

كَّاؼ )ت (ُ) ق(. قاؿ ّٗٓ ل لد لف   لد لف اى  ف لف ء  اؽ لف ءلراك ـ لف علد ا،  لك علج الف اى َّ
قيٍطًوٌج  لا ر ت ع وام للل . كقاؿ الف  لج اى كارس  ياف لق  لُلكونا لف  كؿ اىت رز، لا ر  ت للل  فج  اىدَّارى

 ([.َُِ/ٖاىت رز. ]اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )
 (.َِّ/ٓ) ار خ لغداد( تِ)
 (.َِّ/ٓ) اىلريع اى الؽ( ّ)
 (.ُّٓ/ُ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ْ)

ل تح اىل ـ ك يكف اىراي كفتح اىكاك كفج آ راكا زام كذه اىو ل  ءى: لرك اىشاكياف  رج لوًا يلاع  يل رة (ٓ) 
 ([.ُٗٗ/ّلف اىعللاي. ]اىللاب فج تًذ ب األو اب )

 (.ّْٖ/ٖبلـ )تار خ اإل  (ٔ)
 (.ُِٕ/ٓ) ( تار خ لغدادٕ)
كذه اىو ل  ءى: فل  لف  د لف طال   لف ءى اس لف لفر عـ تل ـ  -( ل تح اىفاد كتشد د اىلاي اىلك دة ٖ)

 ([.ُِٔ/ِلف لر لف  د ك و ب ءى ًـ  لؽ يل ر. ]اىللاب فج تًذ ب األو اب )ا
 (.ُِّ/ُاىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )(ٗ) 

لبلد  را اف، ككك للد كا ع  شؼ عل: اىلدف يلرنا كل ا ف كيلرة  شيار، ككج فج ل تك لف  لف(َُ) 
األرض كلواؤكا  شب لشتلؾ ك   ط لًذا اى شب اىلشتلؾ فج اىلواي لف اىق كر كاىل ات ف كاى يؾ كاىقرل 

 ([.ِٖ/ُاىلت ل . ]اىركض اىلعطار فج  لر األقطار )
 (.ّْٖ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُُ)

د اىر لف لف ل لد لف ل لد لف علد ا لف ءدر س لف   ف لف لىتَّكى  ، اى افظ  لك  عد اإلدر  ٌج عل (ُِ)
 ([.ٖٓ/ٗق(. ]تار خ اإل بلـ )َْٓاإلٍ تىرالاذٌم، )ت  
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اىلتقو ف،  افظنا . كقاؿ اى ط ب  "كياف   د اىعلاد اىليتًد ف كاىعللاي (ُ)اى د ث كاىركا  " 
ىل د ث ل  رنا لاأللر، كرد لغداد فج  دالت  فت ق  لًا، كدرس عل:  لج اى  ف اىير ج لذكب 

كركل لـ د ؿ لغداد،  لج  و   ، لـ عاد ءى:  را اف فكىج لًا قفاي اىقفاة، ك وؼ اىيتب، 
قيٍطًوجٌ كقد علت  و  ف دث لًا، كيتب اىواس عو  لاوت اب  لج اى  ف          . كقاؿ (ِ)"اىدَّارى

ى   ،. كقاؿ اىذكلج  "كياف لىٍلتنا فج اى د ث، ل  رنا لاآللار(ّ)الف األل ر  "ياف عالدنا ل دِّلنا لق "
 .(ٓ) قع فج اىيتب اى ت . كذيره اى  اكم فج اىلقات للف ىـ (ْ)تار خ لشًكر"

 اىوقاد. اىلىٍرقىاًوجٌ   لق ، كافؽ ف   خالصة القكؿ فيو  
  ىػ[ّٗٓالحداد، ]ت:  البغدادمٌ أحمد بف الٌسندم بف حسف، أبك بكر ((ٔ. 
 .(ٕ) لعت  لا لير اىلىٍرقىاًوٌج ذير الف  ودم فكلق قاؿ اى ط ب   : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ   
"قاؿ اى ط ب  أقكاؿ النقاد:      األ لًاوج  لك وع ـ، كقاؿ (ٖ)"ياف لق   ادقنا،   رنا فافبلن

قيٍطًوجٌ "لق ، اوت ب عل    ا لق "(ٗ)"اىدَّارى ، كذيره (َُ)، كقاؿ ل لد لف  لج اى كارس  "ياف ش  ن
 . (ُُ)اى  اكم فج اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت 

 ف   اىوقاد. اىلىٍرقىاًوجٌ   لق ، كافؽ خالصة القكؿ فيو      
 الصكفي (ُِ)أحمد بف العباس بف أحمد بف منصكر بف إسماعيؿ، أبك الحسف البغكم ،

 .ُّ)) ىػ[ِِّ]ت: 
 .(ُْ)  "  د ل دلج لغداد، لق "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       

                                                           

 (.ُِٕ/ٓ) ( تار خ لغدادُ)
 (.ُِٕ/ٓ)اىلريع اى الؽ ( ِ)
 (.ُْٕ/ٕ( اىيالؿ فج اىتار خ )ّ)
 (.ّْٖ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ْ)
 (.ُِّ/ُاىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  ) (ٓ)
 .(َّْ/ٓ) تار خ لغداد (،ُّّ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٔ)
 .(َّْ/ٓ) تار خ لغداد( ٕ)
 (.َّْ/ٓ)اىلريع اى الؽ ( ٖ)
 (.ُّّ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٗ)
 (.َّْ/ٓ) ( تار خ لغدادَُ)
 (.ِّٓ/ُ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ُُ)

كذه اىو ل  ءى: للد لف لبلد  را اف ل ف لرك ككراة  قاؿ ى  لغ كلغشكر. ]اىللاب فج تًذ ب األو اب  (ُِ)
(ُ/ُْٔ.]) 

 (.ّٖٓ/ ٓ(، تار خ لغداد )ْْٓ/ ٕ) وظر  تار خ اإل بلـ  (ُّ)
 (.ّٖٓ/ٓ) ( تار خ لغدادُْ)
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قيٍطًوجٌ قاؿ أقكاؿ النقاد:         ، (ّ)  "لق "(ِ)اؽ، كقاؿ  لك  عل: اىكرٌ (ُ)  "اىش خ اى اىح اىلق "اىدَّارى
  "اىش خ اى اىح، كياف  يقاؿ  ءو  لف س، كقاؿ  ك ؼ لف علر اىقكا(ْ)كقاؿ اىذكلج  "ياف لق "

 .(ٓ)األلداؿ"
 لق ، كافؽ ف   اىوقاد عل: تعد ل .خالصة القكؿ فيو:       

 
  األىدىمي (ٔ)، أبك الحسيف العىطىشيٌ البغدادمٌ أحمد بف عثماف بف يحيى بف عمرك(ٕ) ،

 .(ٖ) [قّْٗت:]
 .(ٗ)  "لق "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ  
. كقاؿ الف اىيزرم  "ش خ (َُ)  "ياف لق    ف اى د ث"اىلغدادم قاؿ اى ط بأقكاؿ النقاد:  

. كقاؿ اىذكلج  "اىش خ، اىلق ، (ُِ). كقاؿ اى لعاوج  "ياف لق   دكقنا،   ف اى د ث"(ُُ)لعركؼ"
 . (ُْ) . كذيره اى  اكم فج اىلقات(ُّ)اىل ود"
  .لق خالصة القكؿ فيو:  
  ىػ[َّٔ -ُّٓ: ت]، المقرئ الشاربأحمد بف محمد بف بشر، أبك بكر بف (ُ). 

                                                           

قيٍطًوٌج = اىعلؿ اىكاردة فج األ اد ث اىولك   )ُ)  (.َُّ/ٖ( علؿ اىدَّارى
ق(. ّٕٔ( عللاف لف اى  ف لف علج لف ل لد لف عزرة لف د لـ،  لك  عل: اىكراؽ  عرؼ لاىطك ج، )ت  (ِ

 ([.ُٖٗ/ُّ]تار خ لغداد)
 (.ّْٔ/ُ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ّ)
 (.ْْٓ/ٕ( تار خ اإل بلـ )ْ)
 (.ّْٔ/ُ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ٓ)

ل تح اىع ف كاىطاي اىلًللت ف، كفج آ ركا اىش ف اىلعيل . كذه اىو ل  ءى: " كؽ اىعطش" ككك لكفع  (ٔ)
 ([.َِٗ/ْ. ]األو اب ىل لعاوج )للغداد لاىياوب اىشرقج

ل تح األىؼ كاىداؿ اىلًلل  كفج آ ركا اىل ـ، كذه اىو ل  ءى: لف  ل ع األدـ كف ًـ يلرة. ]األو اب ىل لعاوج (ٕ) 
(ُ/ََُ]). 

 (.ُٕٖ/ٕ( تار خ اإل بلـ )ٖ)
 (.َْٗ/ٓ) ( تار خ لغدادٗ)
 (.َْٗ/ٓ)اىلريع اى الؽ ( َُ)
 (.ُٖ/ُ( غا   اىوًا   فج طلقات اىقراي )ُُ)
 (.ِّٕ/ٗ) ( األو ابُِ)
 (.ٖٔٓ/ُٓ(   ر  عبلـ اىولبلي )ُّ)
 (.ُِْ/ُ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ُْ)
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 .(ِ)   "لق "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ   
. كذيره اى  اكم فج (ّ)قاؿ الف اىيزرم  "وز ؿ لغداد ش خ يل ؿ لق  للت"أقكاؿ النقاد:  

 .(ْ)اىلقات
 .لق خالصة القكؿ فيو:  
 
 
  البصرم،  (ٓ)مارى زى يزيد بف سعيد، أبك طمحة الفى أحمد بف محمد بف عبد الكريـ بف

سىاًكًسيُّ   .(ٕ)ىػ[ِِّ]ت: ، نزيؿ بغداد،(ٔ)اٍلكى
 . (ٖ)"لق : "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ    
لاوج  قاؿ اىلعللج اى . (َُ)ت. كذيره اى  اكم فج اىلقا(ٗ)  "تيللكا ف  "اىدَّارىقيٍطًوجٌ قاؿ أقكاؿ النقاد:    
يرح ءذا ال  درم لف اىلتيلـ، كلا اىيبلـ؟ كاىتكل ؽ  ر ح فج اىعلؿ لى  ت « تيللكا ف  »"فيلل  

 .(ُُ)عل  "
قيٍطًوجٌ لق ،  اىؼ ف   ش    خالصة القكؿ فيو:     .اىدَّارى
  ٌىػ[َّٕ -ُّٔ: ت] ،(ُِ)بف محمد بف عبد الل، أبك الٌطٌيب الفٌحاـ إسماعيؿ بف عمي 

(ُ). 
                                                                                                                                                                      

 (.َُٔ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُ)
 (.ٕٓ/ٔ) تار خ لغداد( ِ)
 (.َُٕ/ُ( غا   اىوًا   فج طلقات اىقراي )ّ)
 (.ْٖٗ/ُ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ْ)

( ل تح اى اي كاىزام كاىراي فج آ ركا لعد األىؼ. كذه اىو ل  ءى: فزارة ككج قل ل  ياف لوًا يلاع  لف اىعللاي (ٓ
 ([.َّٖ/ْكاألئل . ]األو اب ىل لعاوج )

 تح اىكاك كاى  ف ك يكف األىؼ كي ر اىكاك اىلاو   لعدكا   ف   رل لًلل ، كذه اىو ل  ءى: ك اكس. ل(ٔ) 
 ([.ّٔٔ/ّ]اىللاب فج تًذ ب األو اب )

 (.ّّٔ/ُ( ى اف اىل زاف )ٕ)
 (.ُِّ/ٔ) ( تار خ لغدادٖ)
قيٍطًوٌج )ص   (ٗ)   (.ُّٔ ؤاالت  لزة ىلدَّارى
 (.ْٓ/ِاى ت  )( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب َُ)
 (.َْٔ/ُ( اىتوي ؿ للا فج تُو ب اىيكلرم لف األلاط ؿ )ُُ)

ل تح اى اي كتشد د اى اي. كذه اىو ل  ءى: ل ع اى  ـ ككك اىذم   تعلل  اى داد كاى  ار ك كقدكو  فج  (ُِ)
 ([.ّْٖ/ْاىشتاي. ]األو اب ىل لعاوج )
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 .(ِ)  "لق "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ  
 .(ّ) ذيره اى  اكم فج اىلقاتأقكاؿ النقاد: 

 .لق خالصة القكؿ فيو: 
 ًرل ٍرصى  .(ٓ)ىػ[َّْ]ت:، البغدادمٌ  (ْ)إسماعيؿ بف الحسف بف ىشاـ، أبك القاسـ الصَّ

 .(ٔ)" دكؽ"، ك ئؿ عو  لرة   رل، فقاؿ  "لق ": البىٍرقىاًنيٌ قكؿ 
 

كذيره  .(ٖ)اىلقات"، كقاؿ اىذكلج  "  د (ٕ)قاؿ اى لعاوج  "ش خ  دكؽ لق "أقكاؿ النقاد: 
 . (ٗ) اى  اكم فج اىلقات

 .  لق خالصة القكؿ فيو
  ىػ[َّٖ، ]ت: البغدادمٌ  (َُ)ٌشاءالحسف بف محمد بف عنبر بف شاكر، أبك عمي الكى(ُُ). 

 .(ُِ)"فكلق  اىلىٍرقىاًوجٌ ذيرت الف عولر أللج لير   "اىلغدادمٌ قاؿ اى ط ب  :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ  
. ك ُؿ (ُْ)"فع ؼ" قاؿ الف قاوع ك  .(ُّ)لشًكر" لغدادمٌ اىذكلج  " قاؿأقكاؿ النقاد:        

قيٍطًوجٌ اى ًلج          كقاؿ  .(ُٓ)عو  فقاؿ  "تيللكا ف  "، فقاؿ  لف يً   لاع ؟ قاؿ  وعـ اىدَّارى
 . (ُ)الف عدم  "ى س لذاؾ،  دث عف علج لف اىيعد كغ ره، كقد  دث لُ اد ث  ويرتًا عل  "

                                                                                                                                                                      

 (.ّّّ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُ)
 (.َّٖ/ٕ) ( تار خ لغدادِ)
 (.ّٓٗ/ِ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ّ)
ل تح اى اد ف ل وًلا اىراي اى ايو  كفج آ ركا راي لاو  ، ككج قر   عل: فر   ف لف لغداد تعرؼ  (ْ)

 .[(ِٕٗ/ٖ) ىل لعاوج األو اب] ل ر ر اىد ر
 (.ٓٓ/ٗ( تار خ اإل بلـ )ٓ)
 (.ُّْ/ٕ) ( تار خ لغدادٔ)
 (.ِٕٗ/ٖ) ( األو ابٕ)
 (.ُٖٔ/ّتذيرة اى  اظ ىلذكلج )( ٖ)
 (.ّٗٔ/ِ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ٗ)

( ل تح اىكاك كتشد د اىش ف اىلعيل  كلعدكا  ىؼ كذه اىو ل  ءى: ل ع اىكشج ككك وكع لف اىل اب اىلعلكى  (َُ
 ([.ّٕٔ/ّلف االلر  ـ. ]اىللاب فج تًذ ب األو اب )

 (.ُِّ/ٕ( تار خ اإل بلـ )ُُ)
 (.ّْْ/ٖ خ لغداد )( تار ُِ)
 (.ُِّ/ٕ( تار خ اإل بلـ )ُّ)
 (.ّْْ/ٖ( تار خ لغداد )ُْ)
قيٍطًوٌج )ص  ُٓ)  (.َُِ(  ؤاالت اى ًلج ىلدَّارى
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 .اىوقاد  يلر اىلىٍرقىاًوجٌ   فع ؼ،  اىؼ ف   فيوخالصة القكؿ         
  ،الحسػػيف بػػف الحسػػيف بػػف عبػػد الػػرحمف، أبػػك عبػػد الل األنطػػاكي، قاضػػي ثغػػكر الشػػاـ

 .(ِ)ىػ[ُّٗ كيعرؼ بابف الصابكني، ]ت:
  .(ّ)  "لق "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ   
قيٍطًوجٌ كلق  أقكاؿ النقاد:    ، كذيػره  ك ػؼ (ٕ)كالف يل ر ،(ٔ)، كالف اىيكزم(ٓ)، كاى ط ب(ْ)اىدَّارى

 .(ٖ)لف علر اىقكاس فج يلل  ش ك   اىلقات
   لق .خالصة القكؿ فيو      
  ًقافىٍ الحسيف بف محمد بف أحمد بف القاسـ بف خمؼ، أبك عبد المَّو الد(ٗ). 
 .(َُ)"لق " :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
ا لق "قاؿ األزكرم  أقكاؿ النقاد:         .(ُُ)"ياف ش  ن
 لق .خالصة القكؿ فيو:       

 ق[َُّ- ُُِ: ت] ،الحبشي -ممطكر-زيد بف سالـ بف أبي سالـ (ُِ). 
 .(ُّ)ه لقتاف"  "ز د كيدُّ البىٍرقىاًنيٌ قكؿ   

                                                                                                                                                                      

 (.َِٓ/ّ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ُ)
 (. ُّٖ(، اىترايـ اى اقط  لف يتاب ءيلاؿ تًذ ب اىيلاؿ ىلغلطام )ص  ّّٓ/ٕ( تار خ اإل بلـ )ِ)
 (.ٖٔٓ/ٖ)( تار خ لغداد ّ)
 (.ٖٔٓ/ٖ) اىلريع اى الؽ( ْ)
 (.ٖٔٓ/ٖ)اىلريع اى الؽ ( ٓ)
 (.َُّ/ُّ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ٔ)
 (.َُٗ/ُُ( اىلدا   كاىوًا   )ٕ)
 (.ٖٔٓ/ٖ) ( تار خ لغدادٖ)

لف اىقرل، كلف  لي ر اىداؿ اىلًلل  ك يكف اىًاي كفتح اىقاؼ كفج آ ركا اىوكف، كذه اىل ظ  ىلف ياف لقدـ وا    (ٗ)
، كاشتًر ل  يلاع  ل را اف كاىعراؽ. ]األو اب ىل لعاوج )  ([. ُٔٓ/ِ يكف  ا ب اىف ع  كاىيرـك

 (.ٕٓٔ/ٖ) ( تار خ لغدادَُ)
 (.ٕٓٔ/ٖ)اىلريع اى الؽ ( ُُ)
 (. ُٕٕ/ِ(، اىتعد ؿ كاىتير ح ىلف  رج ى  اىل ارم فج اىيالع اى   ح )ٕٕ/َُ( تًذ ب اىيلاؿ ىللزم )ُِ)
قيٍطًوٌج، ىيف اىل قؽ  شار ىًا (، كفج ُُْ/ْ( شرح  لج داكد ىلع وج )ُّ)  ؤاالت اىلىٍرقىاًوٌج   ف اىقائؿ كك اىدَّارى

قيٍطًوٌج، ك ريح ذىؾ   ف اىلزم ذير فج آ ر تريلت  ءى: ل رؼ )ز(. كلذىؾ  ل ؿ   ف اىقكؿ ىللىٍرقىاًوٌج ال ىلدَّارى
قيٍطًوٌج ذيره ف لف   ر ٕٗ/َُ) ج ى  اىل ارم فج اى   ح، كىيوج كيدت فج تًذ ب اىتًذ ب (  ف اىدَّارى
قيٍطًوٌج، ال لف قكى ، كا  علـ لاى كاب.ِٔٗ/َُ)  (  ف اىلىٍرقىاًوٌج  رك   عف اىدَّارى
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قيٍطًوجٌ ك ، (ِ)، ك عقكب لػف شػ ل (ُ)اىدلشقجكلق   لك زرع  أقكاؿ النقاد:     ، (ْ)، كاىو ػائج(ّ)اىػدَّارى
 .(ٖ)، كقاؿ اىعيلج  "ال لُس ل "(ٕ) لاف فج اىلقات ، كذيره الف(ٔ)، كالف  ير(ٓ)كاىذكلج
ٌؿ اىوقاد.فيو خالصة القكؿ      لق ، كافؽ ف   يي

  :ىػ[ّٓٔسعد بف محمد بف إسحاؽ، أبك إسحاؽ، المعركؼ بابف أبي العباس الصٍَّيرىًفيُّ، ]ت(ٗ ). 
 .(َُ)""لق "، كقاؿ لرة   رل  "ش خ  دكؽ: البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
      
 .(ُُ)قاؿ  لك وع ـ األ لًاوج  "لق "أقكاؿ النقاد:      
 لق . خالصة القكؿ فيو:     
  ُّالمعركؼ بابف (ُِ)عبد الخالؽ بف الحسف بف محمد بف نصر، أبك محمد السٍَّقطي ،

 .(ُّ)ىػ[ّٔٓ]ت: أبي ركبا،
 .(ُْ)ككلق " اىلىٍرقىاًوجٌ   " لو: عل   البىٍرقىاًنيٌ قكؿ   
        ، كقاؿ (ُٓ)اى ط ب  "ياف لق ، كياف   د شًكد اى ياـ اىلعدى ف"قاؿ أقكاؿ النقاد:       

 .(ُٔ)الف اىيكزم  "ياف لق "
 .لق خالصة القكؿ فيو:       

                                                           

 (.ٖٕ/ َُتًذ ب اىيلاؿ ) (ُ)
 (.ٖٕ/ َُ) اىلريع اى الؽ  (ِ)

قيٍطًوٌج )ص  ّ)  (.ِّ(  ؤاالت اىلىٍرقىاًوٌج ىلدَّارى
 (.ٖٕ/َُاىيلاؿ )( تًذ ب ْ)
 (.ُْٕ/ُ( اىياشؼ )ٓ)
 (.ِِّ( تقر ب اىتًذ ب )ص  ٔ)
 (.ُّٓ/ٔ( اىلقات اللف  لاف )ٕ)
 (.ّٕٕ/ُ( اىلقات ىلعيلج )ٖ)
 (.َِْ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٗ)
 (.ُٖٔ/َُ) ( تار خ لغدادَُ)
 (.َِْ/ٖ(، كتار خ اإل بلـ )ُٖٔ/َُ) ( تار خ لغدادُُ)

ل تح اى  ف اىلًلل ، كفتح اىقاؼ، كي ر اىطاي اىلًلل . كذه اىو ل  ءى: ل ع اى قط، ككج األش اي  (ُِ)
 ([.ِّٔ/ّاى     ، ياى رز، كاىلبلعؽ، ك كات ـ اىشل  كاى د د كغ ركا. ]األو اب ىل لعاوج )

 (.ٗٗ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُّ)
 (.ُّْ/ُِ) ( تار خ لغدادُْ)
 (.ُّْ/ُِ)اىلريع اى الؽ( ُٓ)
 (.ُْٖ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ُٔ)
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  عبد الرحمف بف المظفر بف عمي بف عبد الرحمف بف مكسى بف عيسى بف إبراىيـ بف

 .(ُ)، األنبارمالبغدادمٌ شداد 
 ."(ِ)"لق  :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ   
 ."(ّ)لق  خالصة القكؿ فيو:  
  ىػ[ّٕٔ، ]ت: (ْ)يفً رٍ عبد المَّو بف جعفر بف زيد، أبك القاسـ الحي (ٓ). 

 .(ٔ)  "لق "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ    
 .(ٕ)لق خالصة القكؿ فيو:        
 

  اسخٌ ، النَّ البغدادمٌ عبد الل بف عبد الممؾ بف محمد، أبك الفتح(ٖ ٗ)ىػ[َْٖصمي، ]ت:، المك ( ). 
 .(َُ)  "لق "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ    
 .(ُُ) الوا، كىـ  قض ىج اى لاع لو " قاؿ اى ط ب  "يتب عو  يلاع  لف  : أقكاؿ النقاد   
 لق . خالصة القكؿ فيو:   
  الكاحد بف محمد بف شاه، الشيرازم الصكفي، أبك الحسػيف الفارسػي، األصػبياني عبد

 .(ُِ) ىػ[ّٖٓنزيؿ نيسابكر، ]ت: 
 .(ُّ)عو ، فقاؿ  "لق  ك لو: عل     رنا" اىلىٍرقىاًوجٌ قاؿ اى ط ب   ُىت : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ    
  .(ُ)  لق خالصة القكؿ فيو   

                                                           

 (.ّّٔ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُ)
 (.َّٔ/ُُ) ( تار خ لغدادِ)
 ( ىـ  علر عل:  قكاؿ ىلوقاد ف  ، فاعتلدت عل: قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج، كايت  ت ل .ّ)

تج تتعلؽ لاىلزكر لفـ اى اي ك يكف اىراي كي ر اى اي، كذه اىو ل  ىللقاؿ للغداد كلف  ل ع األش اي اى (ْ)
 ([.َِْ-َِّ/ِكاىلقاى ف. ]األو اب ىل لعاوج )

يلاؿ تًذ ب اىيلاؿ )ٕٖ/ُُ) ( تار خ لغدادٓ)  (.ِٖٗ/ٕ(، كاق
 (.ٕٖ/ُُ) ( تار خ لغدادٔ)
 ( ىـ  علر عل:  قكاؿ ىلوقاد ف  ، فاعتلدت عل: قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج، كايت  ت ل .ٕ)
آ ركا اى  ف اىلًلل ، كذا اال ـ ىلف  يكف داٌلالن فج ل ع اىيكارم ( ل تح اىوكف كتشد د اى اي اىلعيل  كفج ٖ)

 ([.ْٓ/ُّكاىغللاف كاىدكاب. ]األو اب ىل لعاوج )
 (.ُٕٓ/ِٖ( تار خ اإل بلـ )ٗ)
 (.ِِٕ/ُُ) ( تار خ لغدادَُ)
 (.ِِٕ/ُُ)اىلريع اى الؽ ( ُُ)
 (.ٖٔ/ِ  لار   لًاف ) (، تار خ   لًاف =ّٔٓ/ٖ(، تار خ اإل بلـ )ِٓٓ/ُِ)اىلريع اى الؽ ( ُِ)
 (.ِٓٓ/ُِ) ( تار خ لغدادُّ)
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  عبيد الل بف عبد الرحمف بػف محمػد بػف عبيػد الل بػف سػعد بػف إبػراىيـ بػف سػعد بػف

 .(ِ) ىػ[ُّٖإبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ، أبك الفضؿ الزىرم، ]ت: 
 .(ّ)  "لق "البىٍرقىاًنيٌ  قكؿ   
، كقػػػاؿ (ٔ)، كقػػاؿ األزكػػػرم  "لقػػ "(ٓ)  "اىشػػ خ اىلقػػ  اىرفػػػا"(ْ)جًيػػػ زى   قػػاؿ األى أقػػكاؿ النقػػػاد   

قيٍطًوجٌ  ، كقػػػاؿ (ٖ)، كقػػػاؿ اىعت قػػػج  "اىشػػػ خ اى ػػػاىح اىلقػػػ "(ٕ)  "لقػػػ   ػػػدكؽ  ػػػا ب يتػػػاب"اىػػػدَّارى
ليٍ وىد يل ر اىقدر" لغدادمٌ اىذكلج  "

(ٗ). 
   لق ، لت ؽ عل  .فيو خالصة القكؿ  
 ٍكشب، أبك الحسيف الشَّيباني  الل بف محمد بف أحمد بف محمد دعب بف العٌكاـ بف حى

ٍكشبي  (ُُ)ىػ[ّٕٓ]ت: ، البغدادمٌ  (َُ)الحى
 .(ُِ)"لق " :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ    
  "ياف لق "، كزاد اىعت قج  (ُْ)ك لك اى  ف اىعت قج (ُّ)قاؿ اى ط بأقكاؿ النقاد:    
، كالف (ِ). كقاؿ اى لعاوج(ُ). كقاؿ ل لد لف  لج اى كارس  "ياف للتنا ل تكرنا"(ُٓ)" ل ونا"

 .(ْ)  "ياف لق  للتنا، ل تكرنا  ل ونا"، كقاؿ اىذكلج  "ياف لق "(ّ)اىيكزم

                                                                                                                                                                      

 ( ىـ  علر عل:  قكاؿ ىلوقاد ف  ، فاعتلدت عل: قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج، كايت  ت ل .ُ)
 (.ِّٓ/ٖ(، تار خ اإل بلـ )ّٖٔ/َُ) ( تار خ لغدادِ)
 (.ٔٗ /ُِ)تار خ لغداد ( ّ)
 لك اىقا ـ األىزىًيج. اىش خ، اإللاـ، اىل دث،  علد اىعز ز لف علج لف   لد لف اى فؿ لف شٌير اىلغدادم، (ْ)

 ([.ُٖ/ ُٖاىل  د، ]  ر  عبلـ اىولبلي )
 (.ٔٗ/ُِ) ( تار خ لغدادٓ)
 (.ٔٗ/ُِ)اىلريع اى الؽ  (ٔ)
 (.ٔٗ/ُِ)اىلريع اى الؽ  (ٕ)
 (.ٔٗ/ُِ)اىلريع اى الؽ  (ٖ)
 (.ِّٓ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٗ)

اىلعيل  كفج آ ركا اىلاي اىلوقكط  لكا دة، كذه اىو ل  ءى:  كشب، ل تح اى اي ك يكف اىكاك كفتح اىش ف ( (َُ
ككك يد  لج اى لت شًاب لف  راش لف  كشب اىش لاوج اى كشلج الف   ج اىعكاـ لف  كشب. ]األو اب 

 ([.ِٖٖ/ِىل لعاوج )
 (.ٖٔ/ُِ) تار خ لغداد (ُُ)

 (.ٖٔ/ُِ)اىلريع اى الؽ  (ُِ)
 (.ٖٔ/ُِ)اىلريع اى الؽ  (ُّ)
 (.ٖٔ/ُِ)اىلريع اى الؽ  (ُْ)
 (.ٖٔ/ُِ)اىلريع اى الؽ  (ُٓ)
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 لق  للت.خالصة القكؿ فيو:    
 عمي بف محمد بف بندار، أبك الحسف الطبرم(ٓ ). 
ٔ)"لق ": البىٍرقىاًنيٌ قكؿ    ). 
 .(ٕ)لق خالصة القكؿ فيو:   
  :ىػ[ّْٕمحمد بف أحمد بف بالكيو، أبك عمي النيسابكرم المعدؿ، ]ت(ٖ ). 
ٗ)  "لق "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ        ). 
       

قاؿ اى ايـ  "شاكد لف اىلعلر ف كقد ياف  لع عل: يلر اى ف ككك  دكؽ أقكاؿ النقاد:        
، كك ش    ف  ، لـ قاؿ  "كذا  د ث ااى د ث  د لن كذير فج لعرف  علكـ  .(َُ) ا ب يتاب"

 . (ُّ) ، كذيره اى  اكم فج اىلقات(ُِ)كقاؿ الف اىيكزم  "ياف لق " .(ُُ)ركات  لقات"
   لق     ح اىيتاب، كقد تردد ف   اى ايـ فيعل  لرة  دكقنا، كلرة لق .خالصة القكؿ فيو      
  محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رزؽ بف عبد الل بف يزيد، أبك الحسف

 .(ُْ)[قُِْ]ت: ، البىزَّاز، ابف رزقكيو البغدادمٌ 
 .(ُٓ)"لق ": البىٍرقىاًنيٌ قكؿ   

                                                                                                                                                                      

 (.ٖٔ/ُِ)اىلريع اى الؽ  (ُ)
 (.َّٔ/ْ) ( األو ابِ)
 (.ُّّ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ّ)
 (.ُّْ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ْ)
 (.ٖٓٓ/ُّ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.ٖٓٓ/ُّ) اىلريع اى الؽ( ٔ)
 ف  ، فاعتلدت عل: قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج، كايت  ت ل .( ىـ  علر عل:  قكاؿ ىلوقاد ٕ)
 (.َْٓ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٖ)
 (.َُٔ/ِ( تار خ لغداد )ٗ)
 (.ِٔ(  ؤاالت اى يزم ىل ايـ )ص  َُ)
 (.ُُٗ)ص   ( لعرف  علـك اى د ثُُ)
 (.َّٕ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ُِ)
 (.ُُٕ/ٖ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ُّ)

 (.ُُِ/ِتار خ لغداد ) (ُْ)
 (.ُُِ/ِ) اىلريع اى الؽ( ُٓ)
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قاؿ اى ط ب  "ياف لق   دكقنا، يل ر اى لاع كاىيتال ،   ف االعتقاد، يل ؿ أقكاؿ النقاد:    
ا ىتبلكة  لاإليلار لف  (ِ)، كك    اىبلىيائج(ُ)اىقرآف، شد دنا عل:  كؿ اىلدع"اىلذكب، لد لن

 .(ْ)، كقاؿ اىذكلج  "اإللاـ اىل دِّث، اىلتقف، اىليعىلَّر، ش خ لغداد"(ّ)اى د ث
 .لق  ليلرخالصة القكؿ فيو:  
 ًكممد بف الحسف بف محمدمح السِّرىاًجيُّ  (ٓ)، أبك عبد الل السىرى

، (ٔ)زالرازم، دالؿ الخ 
 .(ٕ)ىػ[ّْٕ ]ت:

 .(ٖ)"لق " :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ  
 .(ٗ) ل ونا ل تكرنا" ،قاؿ اىعت قج  "ياف لق أقكاؿ النقاد:  
 لق .خالصة القكؿ فيو:  
 رعاف بف محمد بف صالح بف أيكب، أبك بكر األنماطي ، البغدادمٌ  (َُ)محمد بف زي

 .(ُُ) [ّْٔ:ت]
  .(ُِ)  "لق "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
 .(ُّ)ذيره اى  اكم فج اىلقاتأقكاؿ النقاد:       
 لق .خالصة القكؿ فيو:       

                                                           

 (.ُُِ/ِ) اىلريع اى الؽ (ُ)
 لك اىقا ـ كل  ا لف اى  ف لف لو كر اىطلرم، اىرازم، اىشافعج، اىبلىيائج، ل  د لغداد فج كقت . ]  ر  (ِ)

 ([.ُْٗ/ُٕ عبلـ اىولبلي )
 (.ُُِ/ِ( تار خ لغداد )ّ)
 (.ِٖٓ/ُٕ)(   ر  عبلـ اىولبلي ْ)

كذه اىو ل  ءى:  ار   لد و  للازودراف. ]اىللاب فج تًذ ب  -ل تح اى  ف اىلًلل  كاىراي كق ؿ ل يكف اىراي (ٓ) 
 ([.ُُْ/ِاألو اب )

 (. ُِٗ/ٕ( األو اب ىل لعاوج )ٔ)
 (.ُٓٔ/ِتار خ لغداد )(ٕ) 

 (.ُٓٔ/ِ( تار خ لغداد )ٖ)
 .(َّٖ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ٗ)

ل تح األىؼ ك يكف اىوكف كفتح اىل ـ كي ر اىطاي اىلًلل ، كذه اىو ل  ءى: ل ع األولاط ككج اى رش اىتج  (َُ)
 ([.ِِّ/ُتل ط. ]األو اب ىل لعاوج )

 (.َّْ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُُ)
 (.ُِْ/ّ( تار خ لغداد )ُِ)
 (.ِّٗ/ٖ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ُّ)
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 ٍشناـ، أبك الحسف البيع  .(ُ)ىػ[ِّٗ ]ت: ،محمد بف عبد الرحمف بف خي
 .(ِ)  "ياف لق "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
 .(ْ)، كذيره اى  اكم فج اىلقات(ّ)كلق  اىعت قج أقكاؿ النقاد:      
 لق .خالصة القكؿ فيو:       
 :ىػ[ّٗٔ محمد بف عبد الل بف محمد بف إسماعيؿ، أبك بكر البزاز، ]ت(ٓ). 
 .(ٕ)، كياف لق "(ٔ)  "ياف فافبلن زاكدنا،  قرئ اىقرآف ك وزؿ لرلع  اى ر جالبىٍرقىاًنيٌ قكؿ   
ا" أقػػكاؿ النقػػاد:   كذيػػره اى ػػ اكم فػػج ، (ٖ)قػػاؿ ل لػػد لػػف  لػػج اى ػػكارس  "يػػاف   ػػرنا د ونػػا لقػػ   ػػاى ن
 .(ٗ)اىلقات
   لق .خالصة القكؿ فيو    
  ،محمد بف عمي بف الحسف بف إبراىيـ بف سكيد بف مالؾ بف معاكية بف الخشخاش

 .(ُِ)ىػ[ُّٖ، ]ت: (ُُ)بتً ، كقيؿ: الميكٍ (َُ)بدِّ ؤى أبك بكر العنبرم المي 
 .(ُّ)"لق " :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       

                                                           

 (.ُٕٗ/ٖ)( تار خ اإل بلـ ُ)
 (.ٖٓٓ/ّ( تار خ لغداد )ِ)
 (.ٖٓٓ/ّ) اىلريع اى الؽ( ّ)
 (.ُّْ/ٖ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ْ)
 (.َْٗ/ّ( تار خ لغداد )ٓ)

لرلع  اى ر ج   لا لرلع  فيُو   راد ل  اىلكفع اىلرلع، ك لا اى ر ج فلفـ اى اي كراي  ايو  ك  ف لًلل   (ٔ)
 قاؿ  ر ج ك را ج ك را اوج عف  ا ب يتاب اىع ف ككج ل ل  فج شرقج لغداد ككج و ل  ءى:  را اف 

 ([.ٗٗ/ٓفياف اى ر ج كذا  ا ب شرط  لغداد ك ظو  فج   اـ اىلو كر. ]لعيـ اىللداف )
 (.َْٗ/ّ( تار خ لغداد )ٕ)
 (.َْٗ/ّ) اىلريع اى الؽ( ٖ)
 (.ِّٗ/ٖ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ٗ)

ـ كفتح اىكاك كي ر اىداؿ اىلًلل  اىلشددة كفج آ ركا اىلاي اىلك دة،  قاؿ كذا ىلف  علـ اىواس لفـ اىل  (َُ)
 ([.ِٕٔ/ّاألدب كاىلغ  كاشتًر ل  يلاع . ]اىللاب فج تًذ ب األو اب )

( لفـ اىل ـ ك يكف اىياؼ كي ر اىتاي اىلوقكط  لالوت ف كفج آ ركا اىلاي اىلوقكط  لكا دة ، كذه اىو ل  ُُ)
 ([.َُْ/ُِتعل ـ اى ط كلف    ف ذىؾ ك علـ اى ل اف اى ط كاألدب. ]األو اب ىل لعاوج ) ءى:

 (.ِٖٓ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُِ)
 (.ُْٗ/ْ( تار خ لغداد )ُّ)
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يتاب  (ُ)األشواوجقاؿ األزكرم  " دكؽ، كقد تيللكا ف   ل لب ركا ت  عف أقكاؿ النقاد:        
، كقاؿ اى لعاوج  (ّ). كقاؿ   لد لف ل لد اىعت قج  "ياف لت اكبلن فج اى د ث"(ِ)قراية عا ـ"

 .(ْ)" افر اىيل ر كيتب عف اىغرلاي"
 . دكؽ خالصة القكؿ فيو:      
 محمد بف غىريب(ٓ ٔ) ىػ[َّٖ-ُّٕ:ت] ،بف عبد الل، أبك بكر البزاز، غالـ ابف مجاىد ( ) . 
 .(ٕ)"لق " :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
 .(ٖ)لق خالصة القكؿ فيو:       
  :ىػ[ِٖٔمحمد بف ماىاف السمسار، كيمقب زنبقة، ]ت (ٗ). 
 .(َُ)  "لق "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ   
قيٍطًوجٌ قػػاؿ أقػػكاؿ النقػػاد:       ، كذيػػره (ُِ) ػػدكؽ" لغػػدادمٌ ، كقػػاؿ اىػػذكلج  "(ُُ)لػػُس لػػ "  "ال اىػػدَّارى

 .(ُّ)الف  لاف فج اىلقات، كقاؿ  "يتب عو     الوا"
 .   دكؽخالصة القكؿ فيو  
  ًرفاعىة، أبك ىشاـ الرِّفاعي الككفي، قاضي بغدادمحمد بف يزيد بف محمد بف كثير بف ،

  .(ُْ) ىػ[ِْٖ:]ت
 .(ُ) "لق " :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ   

                                                           

 ([.ْْ/ِٓ( ل لد لف   د لف كبلؿ لف ءلراك ـ،  لك طاكر اىرقج األشواوج. ]تار خ دلشؽ اللف ع اير )(ُ
 (.ُْٗ/ْ( تار خ لغداد )ِ)
 (.ُْٗ/ْ) اىلريع اى الؽ( ّ)
 (.ُِْ/ُِ) ( األو ابْ)
 (.ّْٗ/ّ( للعيل  ل تك  . تل  ر اىلوتل  لت ر ر اىلشتل  )ٓ)
قيٍطًوٌج )ِْٔ/ْ) ( تار خ لغدادٔ)  (.ْٕٗ/ٖ(، تار خ اإل بلـ )ُٕٔٔ/ْ(، اىلؤتلؼ كاىل تلؼ ىلدَّارى
(، لعيـ ٕٔ/ُْ خ اىللكؾ كاأللـ )(، اىلوتظـ فج تار َِٕ/ٕ(، تار خ اإل بلـ )ِْٔ/ْ( تار خ لغداد )ٕ)

(، لعيـ اىش كخ اللف يل ع َّ/ِ(، اىكافج لاىكف ات )َِّٓ/ٓاألدلاي = ءرشاد األر ب ءى: لعرف  األد ب )
 (.ِِٕ/ٖ(، لعيـ اىلؤى  ف )ٕٔاى  داكم )ص  

 ( ىـ  علر عل:  قكاؿ ىلوقاد ف  ، فاعتلدت عل: قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج، كايت  ت ل .ٖ)
 (.ِٖٔ/ْ(، اىكافج لاىكف ات )ِْٕ/ْ(، تار خ لغداد )ِّْ/ٔإل بلـ )( تار خ اٗ)
 (.ِْٕ/ْ( تار خ لغداد )َُ)
قيٍطًوٌج )ص  ُُ)  (.ُّْ(  ؤاالت اى ايـ ىلدَّارى
 (.ِّْ/ٔ( تار خ اإل بلـ )ُِ)
 (.ُْٗ/ٗ( اىلقات اللف  لاف )ُّ)
 لفلكل  كلعد اىكاك لاي لللل .(  ل تح اىل ـ كتشد د اىتاي لاىل  اى ركؼ ٓٓ/ِ( اىكافج لاىكف ات )ُْ)
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  (ْ)، كل لل  لف اىقا ـ(ّ)، كقاؿ اىعيلج(ِ)قاؿ الف لع ف  "لا  رل ل  لُ نا"أقكاؿ النقاد:    
قيٍطًوجٌ   " لروج اىلىٍرقىاًوجٌ "ال لُس ل "، كقاؿ  ، كذيره الف  لاف (ٓ) ف  ي ٌرج  د ل  فج اى   ح" اىدَّارى

اىترلذم ك لك علج لغلطام  "ك  ح ، كقاؿ (ٔ)فج اىلقات، كقاؿ  "ياف   طئ ك  اىؼ"
، كذيره اىذكلج (ٕ)اىطك ج، ك لك علد ا اى ايـ، كالف  ز ل ، كالف  لاف  د ل  فج   ا ًـ"

، كقاؿ فج اى  ر  "اإللاـ، (ٖ)ف لف تيلـ ف   ككك لكلؽ، كقاؿ  "ركل عو  ل لـ، كى  لواي ر يل "
 .(ٗ)"اى ق  ، اى افظ، اىعبلَّل ، قافج لغداد.. ككك  ا ب غرائب فج اى د ث

ا  " تيللكف ف  (َُ)كقاؿ اىل ارم  "ر  تًـ ليلع ف عل: فع  "       ، كقاؿ (ُُ)"، كقاؿ   فن
قيٍطًوجٌ  ولا تيلـ ف    كؿ للدت "اىدَّارى   .(ُِ)  "تيللكا ف  ، كاق

 لك  اتـ  "فع ؼ  تيللكف  كقاؿ .(ُّ)ول ر  "ياف  فع وا طللنا ك يلروا غرائب" فلاقاؿ ك 
كفج لكفع آ ر   ،(ُٔ)كقاؿ اىو ائج  "ى س للق "،(ُٓ)(ُْ)اىلرزلافف  ، كك للؿ ل ركؽ لف 

  "ى س لاىقكم". كذيره الف اىيكزم فج (ُ)كالف  ير، (ُٖ)  لد اى ايـ كقاؿ  لك، (ُٕ)"فع ؼ"
                                                                                                                                                                      

     (، كعلارت  ف    ...  ُىت اىلىٍرقىاًوٌج عف  لج كشاـ اىرفاعج، فقاؿ  لق ،  لروج ٓٗٓ/ْتار خ لغداد )( ُ)
قيٍطًوٌج  ف   رج  د ل  فج اى   ح.   لك اى  ف اىدَّارى

 (.َٗ/ُركا   الف ل رز ) -( تار خ الف لع فِ)
 (.ّْْ/ِ) ( اىلقاتّ)
 (.ّْٗ/َُؿ تًذ ب اىيلاؿ )( ءيلاْ)
 (.ٓٗٓ/ْ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.َُٗ/ٗ( اىلقات اللف  لاف )ٔ)
 (.ّْٗ/َُ( ءيلاؿ تًذ ب اىيلاؿ )ٕ)
 (.ُِٕ( لف تيلـ ف   ككك لكلؽ )ص  ٖ)
 (.ُّٓ/ُِ(   ر  عبلـ اىولبلي )ٗ)
 (.ٓٗٓ/ْ( تار خ لغداد )َُ)
 (.ّٕٖ/ِ( اىتار خ األك ط )ُُ)
قيٍطًوٌج )ص  (  ؤاالت اى للج ُِ)  (.ّّٕىلدَّارى
 (.ُِٗ/ٖ( اىيرح كاىتعد ؿ )ُّ)

ٍعػػداف،  لػػك  ػػع د اىيوػػدم(ُْ لػػاف لػػف ل ػػركؽ لػػف لى ق(، قػػاؿ  لػػك  ػػاتـ  َِْ -ُِّ)ت  ، ( ل ػػركؽ لػػف اىلرزي
 ([.َْٗ/ٓ"ى س لقكم،  ييتب  د ل ". كذيره الف  لاف فج اىلقات. ]تار خ اإل بلـ )

قػػاؿ عوػػ   لػػك  ػػاتـ  "ىػػ س لقػػكم،  يتػػب  د لػػ "، كقػػاؿ الػػف  يػػر   (. كل ػػركؽُِٗ/ٖ( اىيػػرح كاىتعػػد ؿ )ُٓ)
 (.ِٖٓ(، تقر ب اىتًذ ب )ص ّٕٗ/ٖ" دكؽ ى   ككاـ"،  وظر  اىيرح كاىتعد ؿ )

 (.ْٕ( لش    اىو ائج )ص  ُٔ)
 (.ٓٗ( اىفع اي كاىلتركيكف ىلو ائج )ص  ُٕ)
 (.ّْٗ/َُ( ءيلاؿ تًذ ب اىيلاؿ )ُٖ)
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، فقاؿ  "ياف  لك كشاـ (ّ) لك زرع  عف  د ث اىلؤلف  ُيؿ فج لعج كا د       ك ئؿ .(ِ)يتال  
ا، ف ُىت   لا كشاـ  ف   رج ءىج يتال  ف عؿ، فر  ت  فج يتال  ل ف  طر ف ل ط اىرفاعج  رك     فن
كقاؿ الف عدم  "كقد  وير عل:  لج كشاـ اىرفاعج   اد ث، عف  .(ْ)غ ر اى ط اىذم فج اىيتاب"

كقاؿ ل لد لف  .(ٓ) لج لير لف ع اش، عف الف ءدر س، كغ ركلا عف لشا خ اىيكف   طكؿ ذيركـ"
يلًـ، كال تيلق  عل: " ىق ت عل: الف ويل ر  د لنا، فقاؿ   ىق  عل:  كؿ اىيكف   علد ا اى فرلج 

  .(ٔ)رق " لج كشاـ ف 
كقاؿ اى   ف لف ءدر س   لعت عللاف لف  لج ش ل   قكؿ  " لك كشاـ اىرفاعج ريؿ   ف        

ت لر كؤالي اى لؽ، قارئ ىلقرآف، قاؿ  لـ  ُىت عللاف كيٌدم، عف  لج كشاـ اىرفاعج فقاؿ  "ال 
 و    رؽ  د ث غ ره ف رك  "، قلت   عل: كي  اىتدى س،  ىك عل: كي  اىيذب؟ فقاؿ  "ي ؼ  يكف 

  .(ٕ)تدى  نا ككك  قكؿ  دلوا"
كقاؿ    ف لف ل لد لف  اتـ  "يوت لع يع ر لف كذ ؿ عود  لج كشاـ اىرِّفاعج فُلل: 

ؿ ى  الف كذ ؿ  " ىٍ ًرج ءىج   ؿ عل وا  د ث الف ءدر س، عف ء لاع ؿ، عف ق س عف ير ر، فقا
كذا"، فد ؿ فليث  اع  لـ  رج كلع  رقع  يد دة، فقاؿ ى  الف كذ ؿ  "ال   لعؾ ت دث لًذا 

 .(ٖ)فُ للؾ"
فيلرت  ؛   دكؽ، ىيو  ياف   رؽ  د ث غ ره  كك فج   ؿ و  خالصة القكؿ فيو       

ف  ، كلذىؾ  يكف  بل   كىعؿ كذا  لب كيكد  يلر لف قكؿ ىلواقد اىكا د ؛ اىغرائب عوده ففع كه
 لواي عل:   ؿ  اى . ى  ياف اىلىٍرقىاًوجٌ ؿ تكل ؽ كىع؛ ى س لقكم  اىقكؿ ف  

  ٍَّيركانيالمعافىى بف زكريا بف يحيى بف حميد بف حماد بف داكد، أبك الفرج الن(ٗ) ،
ريرم  .(ِ)ىػ[َّٗ]ت:  ، القاضي المعركؼ بابف طىرارا،(ُ)الجى

                                                                                                                                                                      

 (.ُْٓ( تقر ب اىتًذ ب )ص  ُ)
 (.َُٕ/ّ( اىفع اي كاىلتركيكف اللف اىيكزم )ِ)

 (.ُْٖٕ/ح َّْ/ٖل ود   لد ) (ّ)
 (. ِٖٓ/ِ( اىفع اي أللج زرع  اىرازم )ْ)
 (.ِٗٓ/ٕ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ٓ)
 (.ٓٗٓ/ْ( تار خ لغداد )ٔ)
 (.َُٕ( تار خ   لاي اىفع اي كاىيذال ف )ص  ٕ)
 (.ُُٔت ذ ر اى كاص لف  ياذ ب اىق اص )ص  (، ِٖٓ/ٕ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ٖ)
ل تح اىوكف ك يكف اىًاي كفتح اىراي اىلًلل  كاىكاك ، كفج آ ركا وكف   رل، كذه اىو ل  ءى: لل دة قد ل  عل:  (ٗ)

 ([.ِِِ/ُّ رلع  فرا خ لف اىديل   قاؿ ىًا  اىوًركاف. ]األو اب ىل لعاوج )
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  قاؿ اى ط ب  " ُىت اىلىٍرقىاًوٌج عف اىلعاف: لف زير ا؟ فقاؿ  ياف  علـ قكؿ البىٍرقىاًنيٌ        
اىواس. قلت  في ؼ  اى  فج اى د ث؟ فقاؿ  ال  عرؼ  اى ... ىيف ياف يل ر اىركا   ىؤل اد ث 

 .(ّ)  لق ، كىـ   لع لو  ش ئنا"اىتج تل ؿ ءى ًا اىش ع . ك ُىت اىلىٍرقىاًوٌج عو  لرة   رل؟ فقاؿ
قاؿ اى ط ب  "ياف  ذكب ءى: لذكب ل لد لف ير ر اىطلرم، كياف لف أقكاؿ النقاد:      

. كقاؿ   لد لف ل لد (ْ) علـ اىواس فج كقت  لاى ق ، كاىو ك، كاىلغ ، ك  واؼ األدب"
، كقاؿ (ٕ)للتنا لق "، كقاؿ اى  كطج  "ياف (ٔ)  "ياف لق "، كيذا قاؿ الف اىيكزم(ٓ) قجاىعت

ًنا  د لنا شاعرنا،(ٗ)"اى افظ اىعبلل  اىقافج ذك اى وكف"  (ٖ)اىداكدم  ، كقاؿ الف  لياف  "ياف فق 
، كقاؿ الف يل ر  "ياف لق  لُلكونا عاىلنا فافبلن يل ر اآلداب كاىتليف فج (َُ)عاىلنا ليؿ فف"
"  .(ُُ)  واؼ اىعلـك

 ف قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج اىلاوج كك األ كب  حعل  ، ككذا  ري  لق ، لت ؽه خالصة القكؿ فيو      
  ف  .

   ممطكر األسكد الحبشي، أبك سالـ(ُِ)  . 

                                                                                                                                                                      

لف ت تًا ل ف اىرائ ف اىلًللت ف، كذه اىو ل  ءى: ير ر لف علد ا اىليلػج ل تح اىي ـ كاى اي اىلوقكط  لالوت ف  (1)
ى:  تلاع لذكب ل لد لف ير ر اىطلرم  ([.ِٓ/ِ. ]األو اب ىل لعاوج )كاق

(، لعيػػػػػػػػـ ّٕٔ/ُُ(، اىلدا ػػػػػػػػ  كاىوًا ػػػػػػػػ  )ُْْ/ّ(، تػػػػػػػػذيرة اى  ػػػػػػػػاظ ىلػػػػػػػػذكلج )َّٖ/ُٓتػػػػػػػػار خ لغػػػػػػػػداد ) (2)
(، تػار خ اإل ػبلـ ِٔٗ/ّ(، ءولػاه اىػركاة علػ:  ولػاه اىو ػاة )ُٕ/ْاللػف وقطػ  )(، ءيلاؿ اإليلػاؿ َِِٕ/ٔاألدلاي)

(ٖ/َٕٔ.) 

 (.َّٖ/ُٓ) تار خ لغداد (3)

 (.َّٖ/ُٓ)اىلريع اى الؽ  (4)

  لد لف ل لد لف   لد لف ل لد لف لو كر،  لك اى  ف اىليًز اىلعركؼ لاىعت قج، كياف  دكقنا. ]تار خ (5) 
 ([.ّٔ/ٔلغداد )

 (.ِْ/ُٓظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )اىلوت (6)

 (.َُْ(، طلقات اى  اظ )ص  ِّٗ/ِلغ   اىكعاة ) (7)

ق(، ش خ  كؿ اى د ث فج ع ره. ]لعيـ ْٓٗل لد لف علج لف   لد، شلس اىد ف اىداككدم اىلاىيج )ت  ((8
 ([.ٖٗٓ/ِاىل  ر ف لف  در اإل بلـ ك ت: اىع ر اى افر ىعادؿ وك ًض )

 (.ِّّ/ِاىل  ر ف ىلداككدم )( طلقات 9)

 (.ُِِ/ٓ( كف ات األع اف )10)

 (.ّٕٔ/ُُ( اىلدا   كاىوًا   )11)

   (، اىيرح كاىتعد ؿ ٕٓ/ٖ(، اىتار خ اىيل ر ىلل ارم )ٖٓ(، األ الج كاىيو: )ص  ْٓٓ/ٓاىطلقات اىيلرل ) (ُِ)
 (.ُٔ/ِ  لار لف ذكب ) (، شذرات اىذكب فجّٕٓ(، تار خ  لج زرع  اىدلشقج )ص  ُّْ/ٖ لج  اتـ ) اللف
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  .(ُ)  "ز د كيده لقتاف"البىٍرقىاًنيٌ  قكؿ 
  األ  ػػر ، كزاد(ٓ) يػػر ، كالػػف(ْ)، كاىػػدراقطوج(ّ)اىعيلػػجك ، (ِ)  كلقػػ    لػػدأقػػكاؿ النقػػاد

 .(ٕ)ذيره اىعبلئج فج يتال  يالع اىت   ؿقد  ك .(ٔ)" ر ؿ"، كذيره الف  لاف فج اىلقات
  ر ؿ. ،  لق خالصة القكؿ فيو

   اليىٍمدىاًني الدمشقي الفقيو، قاضي  -كاسمو ىانئ–يزيد بف عبد الرحمف بف أبي مالؾ  
 .ٖ))[قُّٖ ]ت:، دمشؽ
 .(ٗ) لف اىلقات :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ 

 
، كذيره الف (ُّ)، كاىلوذرم(ُِ)كاىلك  رم، (ُُ)، كاىلزار(َُ)كلق   لك  اتـأقكاؿ النقاد: 

 .(ُْ) لاف فج اىلقات، كقاؿ  "ياف لف  علـ اىواس لاىقفاي"

                                                           

قيٍطًوٌج، ىيف اىل قؽ  شار ىًا ُُْ/ْ( شرح  لج داكد ىلع وج )1)   (، كفج  ؤاالت اىلىٍرقىاًوٌج   ف اىقائؿ كك اىدَّارى
قيٍطًوٌج، ك ريح ذىؾ  ف اىلزم ذير فج آ ر تريلت   ءى:  ل ؿل رؼ )ز(. كلذىؾ   ف اىقكؿ ىللىٍرقىاًوٌج ال ىلدَّارى

قيٍطًوٌج ذيره ف لف   رج ى  اىل ارم فج اى   ح، كىيوج كيدت فج تًذ ب اىتًذ ب ٕٗ/َُ) (  ف اىدَّارى
قيٍطًوٌج، ال لف قكى ، كا  علـ لاى ك ِٔٗ/َُ)  اب.(  ف اىلىٍرقىاًوٌج  رك   عف اىدَّارى
 (.ّٔٓ/ْ(   ر  عبلـ اىولبلي )ِ)
 (.ِٔٗ/ِ( اىلقات )ّ)
 (.ُٖٕ/ُ( اىتيل ؿ فج اىيرح كاىتعد ؿ كلعرف  اىلقات كاىفع اي كاىلياك ؿ )ْ)
 (.ْٓٓ( تقر ب اىتًذ ب )ص  ٓ)
 (.َْٔ/ٓ( اىلقات )ٔ)

 (.ِٖٔ/ُ) ىت   ؿ فج   ياـ اىلرا  ؿيالع ا (ٕ)
 (. ّْٕ/ ٓ عبلـ اىولبلي  ) (،   رُٖٗ/ ِّ( تًذ ب اىيلاؿ ىللزم )ٖ)
قيٍطًوٌج، ك لك لير اىلىٍرقىاًوٌج  لف اىلقات.َُٗ/ِّ( تًذ ب اىيلاؿ )ٗ)  (، كعلارت  ف    كقاؿ اىدَّارى
 (.ِٕٕ/ٗ( اىيرح كاىتعد ؿ )َُ)
 (، كعلارت  ف    كل لد لف لًاير ك ز د لقتاف.ِٗٔ/ّ( يشؼ األ تار عف زكائد اىلزار )ُُ)
ركاه   لد الف  ولؿ لوا  لك اى لاف، لوا كذير  د لان (، ُْ/ٓاو د اىعشرة )اىلًرة لزكائد اىل ( ءت اؼ اى  رة ُِ)

لـ قاؿ  ، ء لاع ؿ لف ع اش عف  ز د لف  لج لاىؾ عف ىقلاف لف عالر، عف  لج  لال ، عف اىولج 
 رياى  لقات.

 (.ِْٗ/ْ( اىترغ ب كاىترك ب )ُّ)
 (.ِْٓ/ٓ( اىلقات )ُْ)
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اىكى د ك ز د الوا  لج لاىؾ   كاف ى س ل د لًلا "  (ُ)جكقاؿ اىل فؿ لف غ اف اىغبلل 
 .(ّ)". ك ئؿ  لك زرع  عو  فُلو: عل     رنا(ِ)لُس

شالج، ياف قاف نا، كالو   اىد لف  ز د لف  كقاؿ  عقكب لف    اف  " ز د لف  لج لاىؾ
 .(ٓ)رللا ككـ" ،. كقاؿ الف  ير  " دكؽ(ْ) لج لاىؾ، فج  د لًلا ى ف"
، كىكال قكؿ  عقكب لف (ٔ)   دكؽ ال  وزؿ  د ل  عف رتل  اى  فخالصة القكؿ فيو

، كال  درم لا -اىلىٍرقىاًوجٌ كلف ل وًـ -   اف، ىلا  وزىت  عف لرتل  اىلق ، فتف األيلر عل: تكل ق  
 ل تود الف  ير فج قكى  "رللا ككـ".

 :ىػ[ُّٖيعقكب بف مكسى، أبك الحسيف األردبيمي، ]ت(ٕ). 
 .(ٖ)  "ياف لق "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ 

 .(َُ)كاى ط ب ،(ٗ)كلق  األزكرمأقكاؿ النقاد: 
   لق .خالصة القكؿ فيو

 
 .المصطمح الثاني: "ثقة ثقة"

  ت: (ُُ)كرممحمد بف بشر بف ميراف بف عبد الل، أبك حفص السُّ عمر بف بشراف بف[ ،
 . (ُِ)ىػ[ّٖٔ

 .(ُّ)  "لق ، لق ، كياف  افظنا، عارفنا، يل ر اى د ث"البىٍرقىاًنيٌ قكؿ     
                                                           

 ([.ُٔٓ/ُٓف لف اىل فؿ  لك علد اىر لف اىغبللج، كياف لق . ]تار خ لغداد )( اىل فؿ لف غ اُ)
 (.َُٗ/ِّ( تًذ ب اىيلاؿ )ِ)
 (.ِٕٕ/ٗ( اىيرح كاىتعد ؿ )ّ)
 (.ْْٓ/ِ( اىلعرف  كاىتار خ )ْ)
 (.َّٔ( تقر ب اىتًذ ب )ص  ٓ)
يبلـ ال  وزؿ  د ل  عف رتل   ( قاؿ األىلاوج  "كفج  ز د ككك الف علد اىر لف لف  لج لاىؾ اىدلشقج اىقافجٔ)

 ([.ٖٓٔ/ُاى  ف". ] ل ل  األ اد ث اى      )
 (.ْٖٖ/ّ(، طلقات اىشافع   اىيلرل ىل ليج )ْْ/ِٕ( تار خ اإل بلـ )ٕ)
 (.ِٓٗ/ُْ) تار خ اإل بلـ( ٖ)
 (.ِٓٗ/ُْ) اىلريع اى الؽ( ٗ)
 (.ِٓٗ/ُْ) اىلريع اى الؽ( َُ)

اىلشددة، كفج آ ركا اىراي. كذه اىو ل  ءى: ل ع اى ير كعلل  كشرائ . لفـ اى  ف اىلًلل ، كفتح اىياؼ (ُُ) 
 ([.ِٔٔ/ّ]األو اب ىل لعاوج )

 (.ْٕٔ/ّ(، ءيلاؿ اإليلاؿ اللف وقط  )ُُٕ/ّ(، تذيرة اى  اظ ىلذكلج )ُُٗ/ُّ( تار خ لغداد )ُِ)
 (.ُُٗ/ُّ( تار خ لغداد )ُّ)
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 .(ُ)قاؿ الف علاد اى وللج  "اى افظ اىلق  اىفالط"أقكاؿ النقاد:      
 لق   افظ. خالصة القكؿ فيو:    
  الميٍستىٍممي البغدادمٌ محمد بف إسماعيؿ بف العٌباس

 .(ْ)ىػ[ّٖٕ]ت: ، ّ()رٌاؽ، أبك بكر الكى (ِ)
 .(ٔ). كفج ركا   عو   "لق  لق "(ٓ)"لق " :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
قاؿ ل لد لف  لج اى كارس  "لت قظ   ف اىلعرف ، كياف يتل  فاعت أقكاؿ النقاد:      

، كقاؿ األزكرم  "ياف الف ء لاع ؿ  افظنا، ءال (ٕ)ف   لعض اىت اكؿ"كا ت دث لف يتب اىواس، 
   : ياف عوده   ؼ يل رة، عف  ؿ  كذىؾ  ف  لا اىقا ـ الف زكج اى رة و  ى ف فج اىركا  "، قا

ا فق رنا   فر دار  لج اىقا ـ يل رنا،  (ٖ)لف  اعد لف ل وده كيلكع ، كياف الف ء لاع ؿ ش  ن
اىيتب يلًا  لاعج لف الف  اعد، فقر كا عل    لك اىقا ـ لف غ ر  ف  يكف فقاؿ ى   "ءف كذه 

. كعلؽ اىذكلج قائبلن  "اىت د ث لف غ ر   ؿ قد عـٌ اى كـ كطـٌ (ٗ) لاع  ف ًا كال ى    كؿ لًا"
. كقاؿ   لد لف ل لد اىعت قج  "ياف   ًـ، (َُ)فوريك  ف  يكف كا عنا لاوفلال  ءى: اإليازة"

، كقاؿ اىذكلج  "ل دث فافؿ، ليلر، (ُُ)كياف  لره ل تق لنا، كياوت يتل  فاعت" ٌدث قد لنا، 
ا  "اإللاـ، (ُِ)ىيو    دث لف غ ر   كؿ، ذكلت   كى ، ككذا اىت اكؿ قد طـٌ كعـٌ" ، كقاؿ   فن

 .(ُ)، كذيره اى  اكم فج اىلقات(ُْ)، كقاؿ الف اىعلاد  "ياف  ا ب  د ث لق "(ُّ)اىل دِّث"
                                                           

 (.ّٗٓ/ْ( شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ُ)
اىل ـ، ك يكف اى  ف اىلًلل ، كفتح اىتاي اىلوقكط  لف فكقًا لالوت ف، ك يكف اىل ـ، كفج آ ركا ( لفـ ِ)

 ([.ِٕٖ/ٓاىبلـ، ا تص لًذه اىو ل  يلاع  يل رة ياوكا   تللكف ىؤليالر كاىعللاي. ]األو اب ىل لعاوج )
تب اى د ث كغ ركا، كقد  قاؿ فتح اىكاك كتشد د اىراي كفج آ ركا اىقاؼ، كذا ا ـ ىلف  يتب اىل ا ؼ كي (ّ)

 ([.ْٖٓ/ٓىلف  ل ع اىكرؽ. ]األو اب ىل لعاوج )
 (.ْٕٓ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ْ)
 (.ّٖٖ/ِ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.ّٖٗ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ٔ)
 (.ّٖٖ/ِ( تار خ لغداد )ٕ)

   : لف ل لد لف  اعد لف ياتب،  لك ل لد لكى:  لج يع ر اىلو كر، ياف   د   اظ اى د ث، كللف  (ٖ)
 ([.ُّْ/ُٔعوج ل ، كر ؿ فج طلل . ]تار خ لغداد )

 (.ّٖٖ/ِ( تار خ لغداد )ٗ)
 (.ّٖٗ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )َُ)
 (.ّٖٖ/ِ( تار خ لغداد )ُُ)
 (.ْْٖ/ّ( ل زاف االعتداؿ )ُِ)
 (.ّٖٖ/ُٔـ اىولبلي )(   ر  عبلُّ)
 (.ُْْ/ْ( شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ُْ)
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لق   ا ب  د ث، ف   لعض اىت اكؿ، ف رد لف  د ل  لا للت   القكؿ فيوخالصة          
ال فًك  علدة.  طؤه، كاق

  محمد بف بكراف بف عمراف بف مكسى بف المبارؾ، أبك عبد الل البزاز، كيعرؼ بابف
 .ِ))ىػ[َِْ]ت: ، الرازم

 .(ّ)"لق  لق ": البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
 . (ٓ)، كذيره اى  اكم فج اىلقات(ْ)اىعت قج  "لق " قاؿ   لد لف ل لدأقكاؿ النقاد:      
 لق . خالصة القكؿ فيو: 
 ىػ[ّٗٗ، ]ت: (ٔ)محمد بف عبد الل بف أحمد بف القاسـ بف جامع، أبك أحمد الدَّىىاف(ٕ). 
ا،  اىلىٍرقىاًوجٌ قاؿ اى ط ب  " ُىت : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       عف  لج   لد لف يالع، فقاؿ  ياف ش  ن

ا،  لع لف  اىل اللج، كو كه، كىـ  زؿ   لع لعوا اى د ث ءى:  ف لات. قلت   يلا  ر،  اى ن
 .(ٖ) ياف لق ؟ فقاؿ  لق  لق "

ا (ٗ)  "لق  لُلكف"جقاؿ   لد لف ل لد اىعت قأقكاؿ النقاد:      ، كقاؿ اى لعاوج  "ياف ش  ن
ا  ا لق ،  ر  ن  . (ُُ)، كذيره اى  اكم فج اىلقات(َُ)عل: طلب اى د ث" اى ن

 لق ، كافؽ اىوقاد ف  . خالصة القكؿ فيو:     
 .المصطمح الثالث: "ثقة ثقة ثقة"

  الكرخي البغدادمٌ محمد بف عبيد الل بف محمد، أبك بكر((ُِ. 

                                                                                                                                                                      

 (.ُٕٖ/ٖ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ُ)
 (.ٖٖ/ ُٓ(، اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ْٖ/ ٗتار خ اإل بلـ  )( ِ)
 (.ْٗٔ/ِ( تار خ لغداد )ّ)
 (.ْٗٔ/ِ) اىلريع اى الؽ( ْ)
 (.َِٖ/ٖاىيتب اى ت  )( اىلقات للف ىـ  قع فج ٓ)
 ([.َِْ/ٓل تح اىداؿ اىلًلل  كاىًاي اىلشددة كفج آ ركا اىوكف،  قاؿ ىلف  ل ع اىدكف. ]األو اب ىل لعاوج )( ٔ)
 (.َٕٖ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٕ)
 (.َٓٓ/ّ( تار خ لغداد )ٖ)
 (.ْٗٔ/ِ) اىلريع اى الؽ( ٗ)
 (.ُِْ/ٓ) ( األو ابَُ)
 (.ّٓٔ/ٖاى ت  )( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب ُُ)
 (.ٕٕٓ/ّ( تار خ لغداد )ُِ)
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 ياف  فقاؿ اىير ج، ا عل د لف ل لد ذير اىلىٍرقىاًوجٌ  لير  لا  لعتقاؿ اى ط ب  : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
 ،اىدَّارىقيٍطًوجٌ  لف قرال  ذا كياف  قاؿ اى  رفج، الف لو كر  لا   عوج اىير ج، الف ياتب اىش خ كذا

 .(ُ)لق  لق  لق   فقاؿ لق ؟ ياف  فقلت ل اض، ى  ت  فج شالا كياف فكائد، اىدَّارىقيٍطًوجٌ  ى  ك رج
 .(ِ)لق  خالصة القكؿ فيو:    

 .لـ ييتكمـ فيو" ،الرابع: "ثقة ثبتالمصطمح 
  ٌىػ[ّٗٔ، أبك محمد البزاز، ]ت: (ّ)عبد الل بف إبراىيـ بف أيكب بف مىاًسي (ْ) . 
 .(ٓ)ىـ  تيلـ ف  " ،  "لق  للتالبىٍرقىاًنيٌ قكؿ     
        "ياف لق  للتنا". كقاؿ ل لد لف (ٕ)كالف يل ر ،(ٔ)اىلغدادمٌ قاؿ اى ط ب أقكاؿ النقاد:     

  "ياف (َُ)، كالف لايكال(ٗ). كقاؿ الف اىيكزم(ٖ)"ياف الف لا ج يل ؿ األلر، لق " لج اى كارس  
 .(ُُ)لق "، كقاؿ اى لعاوج  "لف لقات  كؿ لغداد"

 .لق  للتخالصة القكؿ فيو:     
 .المصطمح الخامس: "ثقة ثبت حجة"

  ىػ[ّٖٗ]ت: ، البغدادمٌ الحسيف بف ىاركف بف محمد، أبك عبد المَّو الٌضٌبي(ُِ). 
ك م شجي ياف عوده لف اى لاع؟ يز  ف، كاىلاقج ءيازة،  ،" ي  ًفج اى د ث : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ     

 .(ُّ)كياف  ل ف اإليازة"

                                                           

 (.ٕٕٓ/ّ) اىلريع اى الؽ( ُ)
 ( ىـ  علر عل:  قكاؿ ىلوقاد ف  ، فاعتلدت عل: قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج، كايت  ت ل .ِ)
 ([.ّٗ/ُِ( ل تح اىل ـ كي ر اى  ف اىلًلل . ]األو اب ىل لعاوج )ّ)
(، كشذرات اىذكب ُِٗ/ِكاىتدك ف فج   لار قزك ف )(، َّْ/ٖ(، كتار خ اإل بلـ )َٔ/ُُ( تار خ لغداد )ْ)

 (.ّّٕ/ْفج   لار لف ذكب )
 (.َٔ/ُُ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.َٔ/ُُ)اىلريع اى الؽ ( ٔ)
 (.ّّٕ/ُُ( اىلدا   كاىوًا   )ٕ)
 (.َٔ/ُُ( تار خ لغداد )ٖ)
 (.ِّٕ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ٗ)
 ( .ُّٓ/ٕ( اإليلاؿ )َُ)
 (.ّٗ/ُِ) األو اب( ُُ)
 (.ٖٕٔ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُِ)
 (.ِٕٗ/ٖ( تار خ لغداد )ُّ)
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ات  اىقد ل    "ياف قد ذكلت يتل ، كىـ  لؽ ى  لف  لاعاىلغدادمٌ قاؿ اى ط ب أقكاؿ النقاد:       
      ف   دكلا، عف   لد لف ل لد لف ء لاع ؿ األدلج، كاآل ر يتاب اىكال  ، عف   كل يز 

 .(ُ)الف عقدة، كيؿ لا  رك    كل ذىؾ فًك ءيازة"
قيٍطًوجٌ قاؿ  ج اى فؿ كاىد ف، كاىوزاك ، كاىع   عاىـ لاألقف  ، كاأل ياـ، كلاكر   "غا   فاىدَّارى

. (ِ)ج   كاى  يلًا"ات، فطف لت قظ  د د لكفؽ فىلياتلل وع  اىل افر، كاى يبلت، كاىتر ؿ، كا
 .(ّ)ونا لق   ي  ع   نا عارفنا لاىقفاي كاى يـ"ياف فافبلن د ِّ  كقاؿ الف اىيكزم  "

 لق   ي . خالصة القكؿ فيو:     
  ،زٌاز ٍيًو الخى يَّكى         محمد بف العٌباس بف محمد بف زكرٌيا بف يحيى، أبك عمر بف حى

 .ْ))ىػ[ِّٖ]ت: 
 .(ٓ)"لق  للت  ي ": البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
قاؿ اى ط ب  "ياف لق ،  لع اىيل ر كيتب طكؿ علره، كركل اىل و ات أقكاؿ النقاد:      

  ،كال  قرب   ل ،، كقاؿ األزكرم  "ياف ليلرنا، كياف ف   ت الح، رللا  راد  ف  قر  ش ئنا(ٔ)اىيلار"
ف ىـ  يف ف    لاع ، كياف لع  ف قر ه لف يتاب  لج اى  ف لف اىرزاز، ىلقت  لذىؾ اىيتاب، كاق

ا، د ِّ (ٕ)ذىؾ لق " ، كقاؿ الف لايكال  "يتب اىيتب (ٖ)ونا، ذا لركية"، كقاؿ اىعت قج  "ياف لق ،  اى ن
قيٍطًوجٌ اىيلار، كياف لق  لُلكونا، اوتق: عل    ونا، يل ر اىيكزم  "ياف لق ، د ِّ ، كقاؿ الف (ٗ)"اىدَّارى

اى لاع، يل ر اىيتال  ىل د ث، يتب اىيتب اىيلار ل ده، كياف ذا  قظ ، كلركية، اوتق: عل   
قيٍطًوجٌ    "ياف   د اىركاة اىليلر ف، كاىلقات اىلُلكو ف، اوتق: (ُُ)كقاؿ اىرش د اىعطار ،(َُ)"اىدَّارى

                                                           

 (.ِٕٗ/ٖ) اىلريع اى الؽ( ُ)
 (.ِٕٗ/ٖ) اىلريع اى الؽ( ِ)
 (.ِٔ/ُٓ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ّ)
 (.ِِْ/ ٕ) (، ى اف اىل زافّٕٓ/ ٖاإل بلـ  )(  تار خ ْ)
 (.َِٓ/ْ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.َِٓ/ْلغداد )( تار خ ٔ)
 (.َِٓ/ْ( تار خ لغداد )ٕ)
 (.َِٓ/ْ( تار خ لغداد )ٖ)
 (.ِّٔ/ِ) ( اإليلاؿٗ)
 (.ّْٔ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )َُ)

اى   ف   لك ف،ػػاى افظ، اىل دِّث، رش د اىٌد  ،ج لف ل رَّج لف  لج اى تح   : لف علج لف علد اىلَّ  لف عل (ُُ)
 ([ٓٔ/ُٓ)ق(. ]تار خ اإل بلـِٔٔاأليلىكٌم، اىٌوالل ٌج، لـ اىل رٌم اىلاىيٌج، اىعٌطار، )ت  اىقيرىشٌج، 
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قيٍطًوجٌ عل    لك اى  ف   ، كقاؿ الف يل ر  (ِ)ىذكلج  "اإللاـ اىل دِّث اىلق  اىل ود"، كقاؿ ا(ُ)"اىدَّارى
قيٍطًوجٌ "اوتق: عل    الف  كقاؿ ،(ّ)، ك لع لو  األع اف، كياف لق  د ِّونا، لت قظنا، ذا لركية"اىدَّارى

كقاؿ  لك اى تح لف  لج اى كارس  "ياف ف    .(ٓ)  "ياف لق  ليلرنا"(ْ)جوا ر اىدِّ ف اىدلشق
 .(ٔ)ت اكؿ"
   لق ، كىعؿ لراد  لج اى تح لا ذيره األزكرم، كال  فره ذىؾ.خالصة القكؿ فيو     

 .المصطمح السادس: "ثقة نبيؿ"
  محمد بف زيد بف عمي بف جعفر بف محمد بف مركاف بف راشد، أبك عبد الل

 .(ٖ) [قّٕٕ]ت: ، ، مكلى معاكية بف إسحاؽ األنصارم(ٕ)اأٍلىٍبزىاًرم
 .(ٗ)"لق   ل ف"، كقاؿ لرة  "لق  ول ؿ" :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ     
، كقاؿ   لد لف ل لد (َُ)يل ؿ اىظاكر" ،قاؿ  لك اىقا ـ األزكرم  "ياف لق أقكاؿ النقاد:     

قيٍطًوجٌ اىعت قج  "ياف لق  لُلكونا، اوتق: عل    ، كذيره اى  اكم فج (ُُ)، ك لعوا لو  لع "اىدَّارى
 .(ُِ)اىلقات
 لق . القكؿ فيو:خالصة     

 .المصطمح السابع: "ثقة أميف"
  :ىػ[ِْٖالحسف بف شياب بف الحسف بف عمٌي، أبك عمٌي العيٍكبىرٌم الحنبمي، ]ت(ُّ). 
 .(ُ)  "لق   ل ف"البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      

                                                           

 (.ُْْ( وزك  اىواظر فج ذير لف  دث عف اىلغكم )ص  ُ)
 (.َْٗ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ِ)
 (.ّٔٓ/ُُ( اىلدا   كاىوًا   )ّ)

ق(. ] وظر ٖٖٓلالف وا ر اىد ف، )ت   ل لد لف علد ا لف   لد، اىدلشقٌج اىشافعٌج، اىلعركؼ (ْ)
 ([.ِٕ/ ُتريلت   شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )

 (.ُِٗ/ِ( تكف ح اىلشتل  )ٓ)
 (.ِِٓ/ٕ( ى اف اىل زاف )ٔ)

ل تح األىؼ ك يكف اىلاي اىلوقكط  لكا دة كفتح اىزام كفج آ ركا اىراي، كذه اىو ل  ءى: ش ئ ف   دكلا ءى:  (ٕ)
 ([.ْٕ/ُل ع األلزار ككج  ش اي تتعلؽ لاىقدر. ]األو اب ىل لعاوج )

 (.ُُِ/ّ( تار خ لغداد )ٖ)
 (.ُُِ/ّ( تار خ لغداد )ٗ)
 (.ُُِ/ّ) اىلريع اى الؽ (َُ)
 (.ُُِ/ّ) ؽاىلريع اى ال (ُُ)
 (.ََّ/ٖ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ُِ)
 (.ّْٕ/ٗ( تار خ اإل بلـ )ُّ)



 في تعديؿ الركاة البىٍرقىاًنيٌ منيج اإلماـ        
 

 
77 

 الثانيالفصؿ 

،  ت ق  عل: لذكب   لد لف  ولؿ، ك قرئ اىلغدادمٌ قاؿ اى ط ب أقكاؿ النقاد:          "ياف فافبلن
عبلل  األك د، اىياتب، . كقاؿ اىذكلج  "اإللاـ، اى(ِ)ك عرؼ األدب، ك قكؿ اىشعر" اىقرآف،

. كقاؿ الف يل ر  "ياف (ٓ)  "ش خ يل ؿ لعلر"(ْ). كقاؿ اى  دم(ّ)اى ق  ، اى وللج". ..اىلييٌكد،
"اى ق   اىلق   . كقاؿ الف اىعلاد اى وللج (ٔ)لق   ل ونا، كياف   ترزؽ لف اىًكرىاقى " اىلىٍرقىاًوجٌ يلا قاؿ 
ككرد فج . (ٕ)ى  اى د اىطكى: فج اى ق ، كاألدب، كاإلقراي، كاى د ث، كاىشعر، كاى ت ا" األل ف...

"ياف ءلالنا فج اىقرايات كاى د ث كاى ق  كاى رائض، اىلق د األرشد وقبلن عف الف اىيكزم  و   
  .(ٖ)كيلع ءى: ذىؾ اىٌو ؾ كاىكرع"

 .(ٗ)لق   خالصة القكؿ فيو     
  البغكم، ثـ (َُ)دارنٍ عبيد الل بف عبد الل بف محمد بف أبي سمرة، أبك محمد البي ،

 .(ُُ) [قّٕٔ]ت: ، البغدادمٌ 
 .(ُِ)  "لق   ل ف، ى  لعرف  ك  ظ"البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
، كقاؿ ل لد لف  لج اى كارس  "ياف (ِ)  "لق "(ُ)قاؿ  لك اى  ف لف اى راتأقكاؿ النقاد:      

 .(ْ)، كقاؿ اىذكلج  "ياف ذا لعرف  ك  ظ"(ّ)ال لُس ل "

                                                                                                                                                                      

 (.ِٖٗ/ٖ( تار خ لغداد )ُ)
 (.ِٖٗ/ٖ) اىلريع اى الؽ( ِ)
 (.ِْٓ/ُٕ(   ر  عبلـ اىولبلي )ّ)

 ر فج  بلح اىد ف  ل ؿ لف   لؾ لف علد ا اى  دم، اإللاـ وادرة ع ره ك د ل ،  ا ب  ع اف اىع(ْ) 
 ت ليلدات، كويت اىًل اف فج ويت اىعل اف، كاىكافج لاىكف ات فج الو ف ك ت ف ليلداى. ]فًرس اى ًارس 

 ([.ُُٕ/ ِىليتاوج )
 (.ّٕ/ُِ( اىكافج لاىكف ات )ٓ)
 (.ُٓ/ُِ( اىلدا   كاىوًا   )ٔ)
 (.ُّْ/ٓ( شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ٕ)
 (.ِٓٓ/ِ( اىلق د األرشد )ٖ)
 (  ىٌ و  اىلىٍرقىاًوٌج لبل  ي .ُْٕ/ُقاؿ اىذكلج فج اىلغوج فج اىفع اي )( كىًذا ٗ)

( لفـ اىلاي اىلك دة ك يكف اىوكف كفتح اىداؿ اىلًلل  كفج آ ركا اىراي، كذه اىو ل  ءى: لف  يكف ليلرنا (َُ
ره، ككذه لف شجي  شترم لو  لف كك    ؿ لو   ك   ؼ  االن ك قؿ لاالن لو  لـ  ل ع لا  شترم لو  لف غ 

 ([.َُْ/ُى ظ  عيل  . ]األو اب ىل لعاوج )
 (.ُٖ/ُِ( تار خ لغداد )ُُ)
 (.ُٖ/ُِ) اىلريع اى الؽ (ُِ)
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 . لقخالصة القكؿ فيو:       
  في حدكد  :ت] ،(ٕ)(ٔ)كشري طٍ األي  (ٓ)ارصٌ عمي بف محمد بف أحمد، أبك الحسف القى

 .(ٖ)[األربع مائة
 .(ٗ)  "لق   ل ف"البىٍرقىاًنيٌ قكؿ  
 .(َُ)لق خالصة القكؿ فيو:      

 ".المصطمح الثامف: "ثقة فاضؿ
  ارفَّ أبك الحسف الصَّ  ،بف محمد بف عبد اللعمي(ُُ)(ُِ). 
 .(ُّ)  "لق  فافؿ"البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
 .(ُْ)لق  خالصة القكؿ فيو:     

 
 ىػ[ُّٕ، ]ت:(ُٓ)محمد بف أحمد بف ركح، أبك بكر الحريرم(ُ). 

                                                                                                                                                                      

]تار خ لغداد  ق(.ّْٖل لد لف اىعلاس لف   لد لف ل لد لف اى رات،  لك اى  ف، كياف لق ، )ت   (ُ)
(ْ/َِٕ.]) 

 (.ُٖ/ُِ( تار خ لغداد )ِ)
 (.ُٖ/ُِ) اىلريع اى الؽ (ّ)
 (.ِٖٔ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ْ)

ل تح اىقاؼ كاى اد اىلشددة كلعد األىؼ راي كذه اىو ل  ءى: ق ارة اىل اب كغ ركا. ]اىللاب فج تًذ ب  (ٓ)
 ([.ّٗ/ّاألو اب )

لفـ األىؼ ك يكف اىطاي اىلًلل  كفـ اىراي كفج آ ركا اىش ف اىلعيل ، كذه اىل ظ  ىلف لُذو   دو: (ٔ) 
 ([. ُْٖ/ُ لـ. ]األو اب ىل لعاوج )

 (.ّّٕ/ٖ(، تار خ اإل بلـ )ُٔٓ/ُّتار خ لغداد )(ٕ) 
 (.ِّٔطلقات اىشافع   اللف يل ر)ص ( ٖ)
 (.ُٔٓ/ُّ( تار خ لغداد )ٗ)
 اؿ ىلوقاد ف  ، فاعتلدت عل: قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج، كايت  ت ل .( ىـ  علر عل:  قك َُ)

ل تح اى اد اىلًلل ، كتشد د اى اي، كفج آ ركا اىراي اىلًلل ،  قاؿ ىلف  ل ع األكاوج اى  ر  . ]األو اب (ُُ) 
 ([.ْٔٓ/ّىل لعاوج )

 (.ٗٓٓ/ُّ( تار خ لغداد )ُِ)
 (.ٗٓٓ/ُّ( تار خ لغداد )ُّ)
 ىلوقاد ف  ، فاعتلدت عل: قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج، كايت  ت ل .( ىـ  علر عل:  قكاؿ ُْ)

 ([.َّٔ/ُكذه اىو ل  ءى: اى ر ر ككك وكع لف اىل اب. ]اىللاب فج تًذ ب األو اب ) (ُٓ)
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 .(ِ)"لق  فافؿ": البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
 . (ْ)اىلقات، كذيره اى  اكم فج (ّ)اى رات  "ل تكر لق "لف اقاؿ  لك اى  ف أقكاؿ النقاد:      
 لق . خالصة القكؿ فيو:     
  فَّار ، أبكالبغدادمٌ محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف يزيد بف ميراف الشامي، ثـ  بكر الصَّ

 .(ٓ) ىػ[ُّٕ]ت: ، الضرير
 .(ٔ)  "ش خ لق  فافؿ،   ل  لف اىشاـ، ك لع لل ر"البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
 (ٖ). ، كذيره اى  اكم فج اىلقات(ٕ) اؿ اىلتقف"اىلق ، اىرَّ  قاؿ اىذكلج  "اإللاـأقكاؿ النقاد:      
 لق .خالصة القكؿ فيو:       
  ٌىػ[َّٕ -ُّٔ: ت]، البغدادمٌ  محمد بف عبد الكاحد بف إسماعيؿ الياشمي (ٗ). 
 .(َُ)  "لق  فافؿ، كياف زاكدنا"البىٍرقىاًنيٌ  قكؿ     
 . (ُُ)ذيره اى  اكم فج اىلقات أقكاؿ النقاد:     
 لق .خالصة القكؿ فيو:      

 ."يصمح لمصحيح ،"ثقة حجة ال يشؾ فيو: المصطمح التاسع
  الككفيٌ  (ُِ)كائيٌ أبك السائب السُّ ة، رى مي سى  ـ بف خالد بف جابر بفمٍ ة بف سى نادى ـ بف جي مٍ سى ،

 .(ُّ)[قِْٓ:ت]
 .(ُْ)ف  ،   لح ىل   ح" "لق   ي  ال  شؾ: البىٍرقىاًنيٌ قكؿ  

                                                                                                                                                                      

 (.ُّٔ/ِ( تار خ لغداد )ُ)
 (.ُّٔ/ِ) اىلريع اى الؽ (ِ)
 (.ُّٔ/ِ) اىلريع اى الؽ (ّ)
 (.ُِٖ/ٖ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ْ)
 (.ّْٔ/ٖ(، تار خ اإل بلـ )ْٕ/ِ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.ْٕ/ِ( تار خ لغداد )ٔ)
 (.ّٗٓ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ٕ)
 (.ُِٕ/ٖ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ٖ)
 (.ُّْ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٗ)
 (.ِْٔ/ّ( تار خ لغداد )َُ)
 (.ُْْ/ٖ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ُُ)

لفـ اى  ف كفتح اىكاك لعدكا األىؼ كفج آ ركا اى اي آ ر اى ركؼ. كذه اىو ل  ءى: لوج  كاية لف عالر (ُِ) 
 ([.َّّ/ّلف  ع ع . ]األو اب ىل لعاوج )ا
 (.ِٗ/ٔتار خ اإل بلـ ) (ُّ)

 .(ُِِ/َُ)تار خ اإل بلـ  (ُْ)
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، كقاؿ الف  ير  "لق  رللا (ُ)قاؿ ل لل  لف اىقا ـ  "ياف يل ر اى د ث لق "أقكاؿ النقاد:   
، كذيره الف  لاف فج (ْ)، كقاؿ اىذكلج  "لق "(ّ)، كقاؿ  لك علد ا اى ايـ  "لق  لُلكف"(ِ) اىؼ"
 .(ٓ)اىلقات
كقاؿ  لك   لد اى ايـ  "  اىؼ فج . (ٕ)" اىح"، كقاؿ اىو ائج  (ٔ)قاؿ  لك  اتـ  "ش خ"ك   

 .(ٖ)لعض  د ل "
 اىوقاد.  يلر اىلىٍرقىاًوجٌ   لق ، كافؽ ف   خالصة القكؿ فيو      

 .شر: "ذاؾ في قياس أبي عمي الصٌكاؼ في الفضؿ كالثقة"اعالمصطمح ال
 ًصيب   البيٍندىار،  (َُ)، أبك القاسـ البىٍجمي(ٗ)عمر بف نكح بف خمؼ بف محمد بف الخى

 .(ُُ)ىػ[ّْٔ]ت: 
ا  "لا ر  ت فج ش ك وا لعد  لج علج : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       " ا ب يتاب، لتللت يدنا"، كقاؿ   فن

ا  "ذاؾ فج ق اس  لج علج لف اى كاؼ فج اى فؿ  لف اى كاؼا  ففؿ لو "، كقاؿ   فن
 .(ُِ)كاىلق "
 .(ُّ) ف"اىلغداد ٌ قاؿ اىذكلج  "ش خ يل ؿ لف لقات أقكاؿ النقاد:      
 لق .خالصة القكؿ فيو:      

 
 .كاف مجكدنا مف أصحاب الحديث، ثقة"" :م عشرداحالمصطمح ال

                                                           

 (.ِْٔ/ٓ( ءيلاؿ تًذ ب اىيلاؿ )ُ)
 (.ِْٓ( تقر ب اىتًذ ب )ص  ِ)
 (.ُْٕ/ِدرؾ عل: اى     ف ىل ايـ )( اىل تّ)
 (.َْٓ/ُ( اىياشؼ )ْ)
 (.ِٖٗ/ٖ( اىلقات اللف  لاف )ٓ)
 (.ِٗٔ/ْ( اىيرح كاىتعد ؿ اللف  لج  اتـ )ٔ)
 (.ٖٖ( لش    اىو ائج = ت ل   اىش كخ )ص  ٕ)
 (.ُْٖ/ِ( ل زاف االعتداؿ )ٖ)

 ([.ِٗلل تك   كي ر لًلل  ]اىلغوج فج فلط   لاي اىرياؿ ىلًودم )ص  (ٗ)
ل تح اىلاي اىلوقكط  لكا دة ك يكف اىي ـ، كذه اىو ل  ءى: ليل  ككـ ركط لف  ل ـ لف لو كر  قاؿ ىًـ  (َُ)

 ([.ِٖٔ/ُلوك ليل ، و لكا ءى:  لًـ ليل  لوت كواية لف لاىؾ لف فًـ األزدم. ]األو اب ىل لعاوج )
 (.ّّٕ/ٖتار خ اإل بلـ  ) (11)
 (.ُُٕ/ُّ( تار خ لغداد )ُِ)
 (.ّّٕ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُّ)
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 ىػ[َّٕ، ]ت: (ُ)عبيد الل بف عمي بف جعفر، أبك الطٌيب الٌدٌقاؽ(ِ). 
ا فافػػبلن لقػػ " كذيػػره لػػرة البىٍرقىػػاًنيٌ قػػكؿ         ػػرل، فقػػاؿ  "يػػاف ليػػكدنا لػػف   ػػ اب   "يػػاف شػػ  ن

 .(ّ)اى د ث لق "
 .(ْ)  لق خالصة القكؿ فيو     

 .كاف ذا معرفة كفضؿ، لو تخريجات، كجمكع، كىك ثقة" عشر:" نيمح الثاالمصط
 يٌ كسً بالطُّ  ، يعرؼ(ٓ)عثماف بف الحسف بف عمي بف محمد ، أبك يعمى الكراؽ الدٍَّيمىمى(ٔ) ،

 .(ٕ)ىػ[ّٕٔ]ت:
 .(ٖ)  "ياف ذا لعرف  كففؿ، ى  ت ر يات، كيلكع، ككك لق "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
 .(ٗ)قاؿ الف  لج اى كارس  "ياف  اىح األلر، ءف شاي ا"أقكاؿ النقاد:      
 .لق خالصة القكؿ فيو:      

 
 تدؿ عمى خفة الضبط ألفاظب الركاة الذيف عدليـالمطمب الثالث: 
 المصطمح األكؿ: "صدكؽ" 

  ىػ[ّْٔ، أبك يعقكب، ]ت: البغدادمٌ  (َُ)عاليبف محمد بف إسحاؽ النِّ إسحاؽ(ُُ). 
 .(ُ)" دكؽ" :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      

                                                           

]األو اب . ل تح اىداؿ اىلًلل  كاألىؼ ل ف اىقاف ف األكى: لشددة، كذه اىو ل  ءى: اىدق ؽ كعلل  كل ع  (ُ)
 ([.ْٖٓ/ِىل لعاوج )

 (.ِٕٗ/ُْ)(، اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ ِّْ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ِ)
 (.ِٖ/ُِ( تار خ لغداد )ّ)
 ( ىـ  علر عل:  قكاؿ ىلوقاد ف  ، فاعتلدت عل: قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج، كايت  ت ل .ْ)
( فتح اىداؿ اىلًلل  ك يكف اى اي اىلعيل  لوقطت ف لف ت تًا كفتح اىبلـ كي ر اىل ـ، كذه اىو ل  ءى: اىدٍَّ لـ، ٓ)

 ([.ْْٖ/ٓ)ككك لبلد لعركف . ]األو اب ىل لعاوج 
لفـ اىطاي اىلًلل  كفج آ ركا اى  ف اىلًلل    فا، كذه اىو ل  ءى: للدة ل را اف  قاؿ ىًا طكس.  (ٔ)

 ([.ٓٗ/ ٗ]األو اب ىل لعاوج )
 (.ِٗٔ/ٖ(، تار خ اإل بلـ )ُٖٗ/ُّ( تار خ لغداد )ٕ)
 (.ُٖٗ/ُّ( تار خ لغداد )ٖ)
 (.ُٖٗ/ُّ) اىلريع اى الؽ (ٗ)
 األو اب] اىع ف اىلًلل  كفج آ ركا اىبلـ، كذه اىو ل  ءى: علؿ اىوعاؿ كل عًا"لي ر اىوكف كفتح  (َُ)

(  "لي ر اىوكف كفتح ُٔٔ/ُ. كقاؿ الف  ير فج تل  ر اىلوتل  لت ر ر اىلشتل  )[(َُْ/ُّ) ىل لعاوج
 .اىع ف اىلًلل  كت    ًا  ء  اؽ لف ل لد اىوِّعىاىج، عف يع ر اىً ٍر ىاًلج، كعو  اىلىٍرقىاًوٌج"

 (.ِِٔ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُُ)
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ا لق  لُلكوناأقكاؿ النقاد:        ِ)قاؿ ل لد لف  لج اى كارس  ياف ش  ن ّ)اىلقات. كذيره اى  اكم فج ( ) . 
 .لق   خالصة القكؿ فيو     
  ،الحسف بف الحسيف بف عمي بف العباس بف إسماعيؿ بف أبي سيؿ بف نكبخت     

 .(ٓ)ىػ[َِْالكاتب، ]ت:  (ْ)أبك محمد النُّكبىٍختيٌ 
 .(ٔ)  "ياف لعتزى نا، كياف  تش ع، ءال  و  تل ف  و   دكؽ"البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
، (ٕ)اى د ث، ك ذكب ءى: االعتزاؿ"قاؿ   لد لف ل لد اىعت قج  "ياف لق  فج أقكاؿ النقاد:      

ا"اىلغدادمٌ كقاؿ اى ط ب  . كقاؿ األزكرم  "ياف اىوكل تج رافف نا ردمي (ٖ)  "ياف  لاع      ن
 .(َُ). كقاؿ اىذكلج  " لاع     ح، ىيو  راففج لعتزىج"(ٗ)اىلذكب"

ولا ع ب عل   اىتش ع، كىـ  يف ى   البلن لق ، ك   خالصة القكؿ فيو      اىيذب، كىذىؾ  عل: اق
ا قاؿ  ؛   كا  لاع    دكؽ.  اىلىٍرقىاًوجٌ   عوكأليؿ ذىؾ   فن

  ب المعركؼ دِّ ؤى عبد السالـ بف عمي بف محمد بف عمر بف ميراف، أبك أحمد المي
ذَّاع  .(ُِ)ىػ[ّْٗ، ]ت: (ُُ)بالجى

 .(ُّ)  " دكؽ"البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
 .(ُ)ياف  دكقنا لق  لُلكونا" كقاؿ اى لعاوج  "، (ُْ)قاؿ اىعت قج  "لق  لُلكف"أقكاؿ النقاد:      

                                                                                                                                                                      

 (.ّْْ/ٕ( تار خ لغداد )ُ)
 (.ّْْ/ٕ) اىلريع اى الؽ (ِ)
 (.ّّٕ/ِ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ّ)

لفـ اىوكف  ك فت ًا كفتح اىلاي اىلك دة ك يكف اى اي اىلعيل  كفج آ ركا اىتاي اىلوقكط  لف فكقًا  (ْ)
ا ـ ىلعض  يداد  لج ل لد اى  ف لف اى   ف لف علج لف اىعلاس  لالوت ف. كذه اىو ل  ءى: وكل ت ككك

 ([. ِٗٓ/ٓلف ء لاع ؿ الف  لج  ًؿ لف وكل ت اىياتب اىوكل تج. ]األو اب ىل لعاوج )ا
 (.ِْ/ٗ( تار خ اإل بلـ )ٓ)
 (.ِّٓ/ٖ( تار خ لغداد )ٔ)
 (.ِّٓ/ٖ) اىلريع اى الؽ (ٕ)
 (.ِّٓ/ٖ) اىلريع اى الؽ (ٖ)
 (.ِّٓ/ٖ) اىلريع اى الؽ (ٗ)
 (.ْٖٓ/ُ( ل زاف االعتداؿ )َُ)
( ل تح اىي ـ كتشد د اىذاؿ اىلعيل  كفج آ ركا اىع ف اىلًلل ، كذه اىو ل  ءى: اىيذع كل ع   ك علل  ُُ)

 ([ِِّ/ّكت ك ت . ]األو اب ىل لعاوج )
 (.َّّ/ُِ( تار خ لغداد )ُِ)
 (.َّّ/ُِ( تار خ لغداد )ُّ)
 (.َّّ/ُِ)( تار خ لغداد ُْ)
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 ثقة.: خالصة القكؿ فيو      
 .المصطمح الثاني: "صدكؽ ردمء الكتاب"

  عمي بػف محمػد بػف أحمػد بػف نيصػير بػف عرفػة بػف عيػاض بػف ميمػكف بػف سػفياف بػف  
 .(ِ)[ىػّٕٕرٌاؽ، يعرؼ بابف ليؤليؤ، ]ت:عبد الل، أبك الحسف الثقفي الكى 

  "الف ىؤىؤ قد ـ اى ػلاع، ...كيػاف ءىػ:  ف لػات  ُ ػذ اىعػكض علػ: اى ػد ث البىٍرقىاًنيٌ  قكؿ       
. قػػػاؿ (ْ)كيػػػاف ىػػػ   اىػػػ    ػػػو  لػػػف اىػػػدو ا، ككػػػك  ػػػدكؽ، غ ػػػر  وػػػ  ردمي اىيتػػػاب" ...(ّ)داوقػػػ ف

 .(ٓ)"اىوقؿ ي ج  عوج "اى ط ب  
 لج اى كارس، كزاد  "ياف ف   قل ؿ ، ك لك اى تح الف (ٔ)كلق   لك اىقا ـ األزكرمأقكاؿ النقاد:        

، كقػاؿ اىعت قػج  "يػاف لقػ ،  يلػر يتلػ  ل طػ ، (ٕ)تش ع كياف قل ػؿ اى ًػـ فػج اى ػد ث يل ػر اى طػُ"
ولػ ره اى ػ اكم فػج . كذيػ(ٖ)ث قػد لنا"ك ػدٌ  ...ا يػاف  يلػؿ  لػره اى ػدؽ، كياف ال   ًػـ اى ػد ث، كاق

 .(ٗ)اىلقات
 لعض اىوقاد ف  .  اىلىٍرقىاًوجٌ    دكؽ، ردمي اىيتاب. كافؽ خالصة القكؿ فيو

 .غير أنو لـ يكف يعرؼ بالحديث" ،المصطمح الثالث: "شيخ صدكؽ
 عبػػػػػد الل بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف مػػػػػاىيٍبريذ، أبػػػػػك محمػػػػػد األصػػػػػبياني يعػػػػػرؼ بػػػػػالظريؼ(َُ) ،           

 . (ُُ)ىػ[ّْٕ]ت: 
للغداد، ككػك شػ خ  ػدكؽ، غ ػر  وػ  ىػـ  يػف  عػرؼ   "ياف   لع لعوا اى د ث البىٍرقىاًنيٌ  قكؿ     

 .(ُِ)اى د ث"

                                                                                                                                                                      

 (.ِِْ/ّ) ( األو ابُ)
(، لعيـ ِّٕ/ُْ(، اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )َْْ/ٖ(، تار خ اإل بلـ )ٔٔٓ/ُّ( تار خ لغداد )ِ)

 (.ّّّاىش كخ اللف يل ع اى  داكم )ص  
 ([.ّٖٓ(  قاؿ ى يديًس اىدِّركـ  دىاًوؽه، كدىاوىؽه. ]اىلوت ب لف يبلـ اىعرب )ص  ّ)
 (.ٔٔٓ/ُّد )( تار خ لغداْ)
، فقاؿ  عف عف، عف  ىًلج.   ر  عبلـ اىولبلي )ٓ) ، عف  يلىجٍّ ٌ ؼ غ ر لرة  عف عيتىجٍّ  (.ِّٕ/ُٔ(  ى
  (.ٔٔٓ/ُّ( تار خ لغداد )ٔ)
 (.ُٕ/ٔ( ى اف اىل زاف )ٕ)
 (.ٔٔٓ/ُّ( تار خ لغداد )ٖ)
 (.ِّّ/ٕ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ٗ)
 (.ْٓٓ/ُاألىقاب )( وزك  األىلاب فج َُ)
 (.ََْ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُُ)

 (.ّٔ/ُُتار خ لغداد ) (ُِ)
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 .(ِ)، كقاؿ الف اىيكزم  "ياف لق "(ُ)  "ياف لق "اىلغدادمٌ قاؿ اى ط ب أقكاؿ النقاد:       
 لق .خالصة القكؿ فيو:      

 .لمزاح فيو، كىك صدكؽ" ؛المصطمح الرابع: "كرىكه
  أبك سيؿ القطاف، المىتُّكثيأحمد بف محمد بف عبد المَّو بف زياد بف عباد

(ّ)،        
 .ْ))[قَّٓ]ت: 

قيٍطًوجٌ " دكؽ، كقد ركل عو   :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       ولا يرككه اىدَّارى ىلزاح ياف  ؛فج اى   ح، كاق
 .(ٓ)"ف  

قيٍطًوجٌ كلٌق  أقكاؿ النقاد:       ، كذيره (ٗ)، كالف اىيكزم(ٖ)اى لكم ، ك اقكت(ٕ)، كاىذكلج(ٔ)اىدَّارى
 .(َُ)اى  اكم فج اىلقات

، كقاؿ الف اىعلاد " اىل ٌدث (ُُ)قاؿ اى ط ب  "ياف  دكقنا... كياف  ل ؿ ءى: اىتش ع"     
 .(ُِ)عال "األ لارم األد ب، ل ود كقت .. كف   تشٌ ع قل ؿ.. كياف يل ر اىدُّ 

   لق .خالصة القكؿ فيو       
 .المصطمح الخامس: "ال بأس بو"

  بػف إبػراىيـ  -كاسمو ىػاركف-عبيد الل بف الحسيف بف جعفر بف أحمد بف أبي مكسى
، مػف أىػؿ (ُّ)بف يزيد بف خالد بف فركة، أبك القاسػـ، يعػرؼ بػابف أبػي مكسػى الحػذاءا

 .(ُْ)ىػ[َّٕالمكصؿ، ]ت: 
                                                           

 (.ّٔ/ُُ) تار خ لغداد (ُ)
 (.َّْ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ِ)
 (  ل تح اىل ـ كتشد د اىتاي لاىل  اى ركؼ لفلكل  كلعد اىكاك لاي لللل .ٓٓ/ِ( اىكافج لاىكف ات )ّ)
 (.ْٔ/ ِ(، اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ُْٖ/ ٔتار خ لغداد ) (ٕ)
 (.ُْٗ/ٔتار خ لغداد )( ٓ)
قيٍطًوٌج )ص  ٔ)  (.َٗ(  ؤاالت اى للج ىلدَّارى
 (.ُِٓ/ُٓ(   ر  عبلـ اىولبلي )ٕ)
 (.ٓٓ/ِ( اىكافج لاىكف ات )ٖ)
 (.ُّّ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ٗ)
 (.ْٔ/ِت  )( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى َُ)
 (.ُْٗ/ٔ( تار خ لغداد )ُُ)
 (.ُِٔ/ْ( شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ُِ)

ل تح اى اي اىلًلل  كاىذاؿ اىلعيل  اىلشددة، كذه اىو ل  ءى:  ذك اىوعؿ كعللًا. ]األو اب ىل لعاوج  (ُّ)
(ِ/َُٗ.]) 

 (.ْْٓ/ْ)(، اإليلاؿ اللف لايكال ِّْ/ٖ(، تار خ اإل بلـ )ّٖ/ُِ( تار خ لغداد )ُْ)
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 .(ُ)  "ال لُس ل "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ    
 .(ِ)ال لُس ل خالصة القكؿ فيو:   
  عمر بف محمد بف الحارث، أبك عبد الل القاضي، المعركؼ بابف عمر بف أحمد بف

بىاني، ]ت:   .(ّ)[ىػِّٔشَّؽ القىصى
 .(ْ)  "ال لُس ل "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
قيٍطًوجٌ كلق   أقكاؿ النقاد:        .(ٖ)، كاىذكلج(ٕ)، كاى لعاوج(ٔ)اىلغدادمٌ ، كاى ط ب (ٓ)اىدَّارى
 .اىوقاد، فُوزى  عف رتل  اىلق  اىلىٍرقىاًوجٌ لق ،  اىؼ   خالصة القكؿ      
  المحتًسب،  (ٗ)الجكىرم البغدادمٌ محمد بف أحمد بف عمي بف مىٍخمىد، أبك عبد الل

 .(َُ)ىػ[ّٕٓالمعركؼ بابف ميٍحًرـ الفقيو، ]ت: 
 .(ُُ)  "ال لُس ل "البىٍرقىاًنيٌ  قكؿ       
قيٍطًوجٌ قاؿ أقكاؿ النقاد:       ،  عرؼ لُلج علد ا ل لد لف   لػد لػف علػج يتلوا عو   "ش خ اىدَّارى

ػػا  "ال لػػُس (ُّ)، يػػاف لػػف   ػػ اب  لػػج يع ػػر اىطلػػرم اىلبلزلػػ ف ىػػ "(ُِ)ـرً ٍ ػػلػػف اىلي ا ، كقػػاؿ   فن
قيٍطًوجٌ ، ك كرد (ُْ)لػػػ " فػػػج غرائػػػب لاىػػػؾ عوػػػ ، عػػػف علػػػد ا لػػػف   لػػػد اىػػػدكرقج عػػػف ء ػػػ اؽ  اىػػػدَّارى

 لػػرنا ، عػػف  لػػج  ػػاىح، عػػف علػػٌج لػػف  لػػج طاىػػب رفػػج ا عوػػ   جٍّ لى اى ػػركم عػػف لاىػػؾ عػػف  يػػ
. كقاؿ ل لد لف  لج اى كارس  "ياف  قاؿ  (ُٓ)كقاؿ  "كذا لاطؿ ال   ح، كش  وا فع ؼ" ،لويرنا

                                                           

 (. ّٖ/ُِ( تار خ لغداد )ُ)
 ( ىـ  علر عل:  قكاؿ ىلوقاد ف  ، فاعتلدت عل: قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج، كايت  ت ل .ِ)
 (.ُُُ/ُّ( تار خ لغداد )ّ)
 (.ُُُ/ُّ) اىلريع اى الؽ (ْ)
 (.ّّٕ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٓ)
 (.ُُُ/ُّ( تار خ لغداد )ٔ)
 (.ُّٓ/ٖ) ( األو ابٕ)
 (.ّّٕ/ٖـ )( تار خ اإل بلٖ)

كذه اىو ل  ءى: ل ع اىيككر. ]اىللاب فج تًذ ب  -ل تح اىي ـ كاىًاي ل وًلا كاك  ايو  كفج آ ركا اىراي  (ٗ)
 ([.ُّّ/ُاألو اب )

 (. ُّٗ/ُْ(، اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ِٖٗ(، طلقات اىشافع  ف )ص  ُُٗ/ٖ( تار خ اإل بلـ )َُ)
 (.ُٓٔ/ِ( تار خ لغداد )ُُ)
 .[(ُُٕ/ٕاإليلاؿ اللف لايكال )] لفـ اىل ـ ك يكف اى اي اىلًلل  كي ر اىراي.( ُِ)
قيٍطًوٌج )ُّ)  (.َِّْ/ْ( اىلؤتلؼ كاىل تلؼ ىلدَّارى
 (.ُٔ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ُْ)
 (. ِّٓ/ٔ( ى اف اىل زاف )ُٓ)
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ا  "فع ؼ"(ُ)فج يتل    اد ث لواي ر، كىـ  يف عودكـ لذاؾ"  ، كقاؿ الف يل ػر  (ِ)، كقاؿ   فن
ـٌ قػاؿ  ركاتػ   ى  الف اىقػ ـ  ػد لنا، ك اؽ (ّ)"ياف  فعؼ فج اى د ث" لػف طر ػؽ اى ػايـ عوػ  لػ

 .(ْ)يلًـ  ئل  لقات
   ال لُس ل ، ءولا فع   لعفًـ ألو  ركل   اد ث لويرة.فيو خالصة القكؿ      
 مف أىؿ (ٓ)ةمحمد بف عمر بف محمد بف حميد البزاز، أبك الحسف، يعرؼ بابف بىيت ،

 .(ٔ)ىػ[ّْٗ باب الطاؽ، ]ت:
، فقاؿ  ال لُس ل  ءال  و   ، عف الف لًتاىلىٍرقىاًوجٌ قاؿ اى ط ب  " ُىت : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ     

  تعو: لذىؾ  و  ش عج؟ ىللىٍرقىاًوجٌ . قلت (ٕ)ياف  ذير  ف فج لذكل  ش ئنا، ك قكىكف كك  لالطاقج
 .(ٖ)فقاؿ  وعـ"

 .(ٗ)قاؿ   لد لف ل لد اىعت قج  "لق "أقكاؿ النقاد:      
 لق  ءال  و  ش عج. القكؿ فيو: خالصة     
  ٌياف، أبك عبد الل المى  .(ُُ)ىػ[ِْٕالميٍقًرئ، ]ت:  (َُ)دائنيٌ محمد بف عيسى بف حى
 .(ُِ)"لق "، كقاؿ لرة   رل  "ال لُس ل " :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      

 
  

                                                           

 (.ُٓٔ/ِ( تار خ لغداد )ُ)
 (.ُٓٔ/ِ) اىلريع اى الؽ (ِ)
 (.َُّ/ُُ)( اىلدا   كاىوًا   ّ)
(، كاىذم فج اى كاعؽ  "اى كاعؽ ّْٔل ت ر اى كاعؽ اىلر ل  عل: اىيًل   كاىلعطل  )ص  (ْ)

 ( ركل اىل ًقج لت واد    ح".ُِٕٗ/ْ)
 (.ّٖٕ/ُ( لًت  ل تح اىلاي اىلعيل  لكا دة ك يكف اىًاي كفتح اىتاي اىلعيل  لالوت ف لف فكقًا. اإليلاؿ )ٓ)
 (.ِْٕ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٔ)

 ([.َِْ/ُو ل  ءى: ل ل  لاب اىطاؽ للغداد ياف  يلر ف ًا اىش ع . ]األو اب ىل لعاوج )(ٕ) 
 (.ٓٓ/ْ( تار خ لغداد )ٖ)
 (.ٓٓ/ْ) اىلريع اى الؽ( ٗ)
ل تح اىل ـ كاىداؿ اىلًلل  كي ر اى اي اىلوقكط  لوقطت ف لف ت تًا كفج آ ركا وكف، كذه اىو ل  ءى: ( َُ)

للو   عل: اىديل ، كياوت دار لللي  األيا رة عل:  لع  فرا خ لف لغداد. اىلدائف، ككج للدة قد ل  
 ([.ُّْ/ ُِ]األو اب ىل لعاوج )

 (.ُٕٔ/ٔ( تار خ اإل بلـ )ُُ)
 (.ْٗٔ/ّ( تار خ لغداد )ُِ)
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لق   قاؿ اىذكلج  "اىل دث، اىلقرئ، اإللاـ،  لك علد ا اىلدائوٌج،  أقكاؿ النقاد فيو:      
" اىح ى س  دفع عف   (ّ)اؿ كل  ا اىطلرمقك  .(ِ)، كذيره الف  لاف فج اىلقات(ُ)اىش كخ"

 .(ْ)اى لاع، ىيف ياف اىغاىب عل   ءقراي اىقرآف"
قيٍطًوجٌ قاؿ        ، (ٔ)ى  لافو  ، كيذا قاؿ كل  ا لف اى  ف اىطلرم، فج قكؿ(ٓ)  "فع ؼ"اىدَّارى

قيٍطًوجٌ كقاؿ       ، كقاؿ (ٖ)، كقاؿ فج قكؿ لاىث  "لتركؾ اى د ث"(ٕ)فج قكؿ لاوج ى   "ال شجي" اىدَّارى
 .(ٗ)  " دث عف لشا    للا ىـ  تالع عل  "اى ايـ لك   لد 
ش     لعض اىوقاد، كل ا   اىلىٍرقىاًوجٌ   فع ؼ، ك اىؼ ف   خالصة القكؿ فيو       

قيٍطًوجٌ   .اىدَّارى
  كَّاص،  الحسف أبك الل، عبد بفيحيى بف كصيؼ  .(َُ)ىػ[ّٔٔ]ت: الخى
ا ال اىلىٍرقىاًوجٌ قاؿ اى ط ب  " ُىت : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       ، عف    : لف ك  ؼ، فقاؿ  ياف ش  ن

 .(ُُ)لُس ل . قلت   ياف    ح اى لاع؟ قاؿ  وعـ"
 . (ُِ)   ح اى لاع" لغدادمٌ قاؿ اىذكلج  "أقكاؿ النقاد:      
 ال لُس ل . خالصة القكؿ فيو:     

 .المصطمح السادس: "ليس بو بأس"
 كيعرؼ بالًجمِّي ، يًصيُّ               ، (ُّ)إبراىيـ بف محمد بف الفتح، أبك إسحاؽ اٍلًمصِّ

 .ُْ))ىػ[ّّٓ: ]ت
                                                           

 (.ُِ/ُّ(   ر  عبلـ اىولبلي )ُ)
 (.ُّْ/ٗ( اىلقات اللف  لاف )ِ)
اىقا ـ اىرازم اىطلرم األ ؿ، اىلعركؼ لاىبلىيائج، اى ق  . كل  ا لف اى  ف لف لو كر، اى افظ  لك ( ّ)

 ([.َّّ/ ٗ]تار خ اإل بلـ )
 (.ْٗٔ/ّ( تار خ لغداد )ْ)
 (.ْٗٔ/ّ) اىلريع اى الؽ (ٓ)
 (.ْٗٔ/ّ) اىلريع اى الؽ (ٔ)
قيٍطًوٌج )ص  ٕ)  (.ِٕٔ(  ؤاالت اى للج ىلدَّارى
قيٍطًوٌج )ص  ٖ)  (.ُّٓ(  ؤاالت اى ايـ ىلدَّارى
 (.ْٗٔ/ّ)تار خ لغداد( ٗ)
 (.ِِٔ/ٖ( تار خ اإل بلـ )َُ)
 (.ّْٕ/ُٔ) ( تار خ لغدادُُ)
 (.ِِٔ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُِ)
 ([.ُُْ/ِ( لي ر اىي ـ كاىبلـ اىلشددة. ]ءيلاؿ اإليلاؿ اللف وقط  )ُّ)
 (.ّٕٓ/ُْ(، اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )َُُ/ٕتار خ لغداد )( ُْ)
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 .(ُ)"ى س ل  لُس"، كقاؿ لرة  " دكؽ" :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
  "لق "، كقاؿ األزكرم لك اىقا ـ  ، كقاؿ(ْ)لق ""ش خ (ّ) (ِ)  ك جوي اىتَّ ـ قاؿ  لك اىقا أقكاؿ النقاد: 

، كقاؿ اى لعاوج  "ياف لق  (ٔ)، كقاؿ الف اىيكزم  "ياف لق   دكقنا"(ٓ)اىعت قج  "ش خ لق  لُلكف"
ا    ظ  د ل "  .(ٖ)اىلقات، كذيره اى  اكم فج (ٕ) دكقنا لُلكونا  اى ن

   لق .خالصة القكؿ فيو      
  ىػ[َُْ، ]ت: البغدادمٌ الحسيف بف مظفَّر بف كينداج، أبك عبد الل(ٗ). 
  (َُ)د اىل دل ف، كياف  عرؼ"كال   "ى س ل  لُس، ياف لف البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
 .(ُُ)ى س ل  لُس خالصة القكؿ فيو:      
 ىػ[َّٕالبصرم، ]ت:  (ُِ)محمد بف يحيى بف الحسيف، أبك بكر العىٌمي(ُّ). 
    . (ُْ) ف و رج  د ل  فج اى   ح، كقاؿ  ى س ل  لُس" اىدَّارىقيٍطًوجٌ   " لروا  لك اى  ف البىٍرقىاًنيٌ قكؿ        

قيٍطًوجٌ  قاؿأقكاؿ النقاد:        .(ُٓ)  "لق "اىدَّارى
   لق .فيو خالصة القكؿ      

 
                                                           

 (.َُُ/ٕ( تار خ لغداد )ُ)
ل تح اىتاي اىلوقكط  لف فكقًا لالوت ف كفـ اىوكف اىل     كفج آ ركا اى اي اىلعيل ، كذه اىو ل  ءى: توكخ  (ِ)

ككك ا ـ ىعدة قلائؿ ايتلعكا قد لا لاىل ر ف، كت اى كا عل: اىتكازر كاىتوا ر ك قالكا كواؾ ف لكا توك ا، 
 ([.َٗ/ ّكاىتوكخ اإلقال . ]األو اب ىل لعاوج )

  ف لف علج لف ل لد لف  لج اى ًـ،  لك علج اىتوك ج، اىل رم، اىقافج، اىعبلل ، األد ب،  ا ب اىل (ّ)
 ([.ِٓٓ/ ُٔاىت او ؼ. ]  ر  عبلـ اىولبلي )

 (.َُُ/ٕ( تار خ لغداد )ْ)
 (.َُُ/ٕ) اىلريع اى الؽ (ٓ)
 (.ّٕٓ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ٔ)
 (.ُّّ/ّ( األو اب ىل لعاوج )ٕ)
 (.ِّٓ/ِ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ٖ)
 (.َٖ/ُٓ(، اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ِٖ/ٗ( تار خ اإل بلـ )ٗ)
 (.ِِٕ/ٖ( تار خ لغداد )َُ)
 ( ىـ  علر عل:  قكاؿ ىلوقاد ف  ، فاعتلدت عل: قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج، كايت  ت ل .ُُ)
 ([.ّٖٕ/ٗاىو ل  ءى: اىعـ، ككك لطف لف تل ـ. ]األو اب ىل لعاوج )( ل تح اىع ف اىلًلل  كتشد د اىل ـ، كذه ُِ)
 (.ُِٓ/ٕ(، تار خ اإل بلـ )ُّٖ/ٗ(، األو اب ىل لعاوج )ّٕٔ/ْ( تار خ لغداد )ُّ)
 (.ّٕٔ/ْ( تار خ لغداد )ُْ)
قيٍطًوٌج )ص  ُٓ)  (.ّٕ(  ؤاالت  لزة ىلدَّارى
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 المصطمح السابع: "ليس ىك مف شرط الصحيح". 
  ىػ[ِّٖالكليد الكندم الفقيو، ]ت: بشر بف الكليد بف خالد، أبك(ُ). 

 .(ِ)"ى س كك لف شرط اى   ح": البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
قيٍطًوجٌ كلق   أقكاؿ النقاد:      ، كل لل  لف اىقا ـ، كقاؿ  "ياف للف الت ف كياف   لد (ّ)اىدَّارى

، (ٔ)الف  لاف ، كذيره(ٓ)ؼ"رً ر  ت: قاىكا  قد  ى لى كالف اىيكزم، كقاؿ  "كتغ ر لاىيً  ،(ْ)  لوج عل  "
 .(ٕ)فج اىلقات اى  اكمك 

. كقاؿ  اىح يزرة  " دكؽ، ءال  و  (ٖ)كقاؿ اى ط ب  "ياف يل ؿ اىلذكب،   ف اىطر ق "
 .(َُ)، كقاؿ لرة   رل  " دكؽ، كىيو  ال  عقؿ لا   دث ل ، ياف قد  رؼ"(ٗ)لف    اب اىر م"

األككاي لف  كؿ اىر م كاىرافف  ءال ياوكا كقاؿ  لك قدال   "ال  علـ للغداد ريبلن لف  كؿ 
، كقاؿ اىذكلج  "اإللاـ، اىعبٌلل ، (ُُ)لع و ف عل:   لد لف  ولؿ لا  بل لشر لف اىكى د اىيودم"

 .(ُِ)اىل دِّث، اى ادؽ، قافج اىعراؽ،  لك اىكى د اىًيودٌم، اى و ٌج"
لف  لج  و   ، لف  لاد  ء لاع ؿى  كقاؿ طل   لف ل لد لف يع ر  "ىلا عزؿ اىلُلكفي 

ا تقف:  لا اىكى د لشر لف اىكى د اىيودم، كياف لشر عللنا لف  عبلـ اىل لل ف، كياف عاىلنا د ونا 
 شونا فج لاب اى يـ كا ع اى ق ، ككك  ا ب  لج  ك ؼ، كلف اىلقدل ف عوده ك لؿ اىواس 

عوج الف  -، كقاؿ   لد لف عط    "ياف لشر (ُّ)عو  لف اى ق  كاىل ائؿ لاال  ليف يلعًا"
 .(ُْ)  لج يؿ  ـك لائتج ريع ، كياف   ل ًا لعد لا فلج" -اىكى د

                                                           

 (.ٕٗٗ/ٓ( تار خ اإل بلـ )ُ)
 (.ُّٕ/ِ( ى اف اىل زاف )ِ)
قيٍطًوٌج )ص  ّ)  (.ُِّ(  ؤاالت اى للج ىلدَّارى
 (.ُّٕ/ِ( ى اف اىل زاف )ْ)
 (.َِٔ/ُُ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ٓ)
 (.ُّْ/ٖ( اىلقات اللف  لاف )ٔ)
 (.ْٓ/ّ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ٕ)
 (.ُٔٓ/ٕ( تار خ لغداد )ٖ)
 (.ُٔٓ/ٕ) اىلريع اى الؽ (ٗ)
 (.ُٔٓ/ٕ) اىلريع اى الؽ (َُ)
 (.ُٔٓ/ٕ( تار خ لغداد )ُُ)
 (.ّٕٔ/َُ(   ر  عبلـ اىولبلي )ُِ)
 (.ُٔٓ/ٕ( تار خ لغداد )ُّ)
 (.ُٔٓ/ٕ) اىلريع اى الؽ (ُْ)
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كقاؿ الف  عد  "ياف   دِّث ك ي تج اىواس للغداد، ك ع: ل  ريؿ فقاؿ  ءو  ال  قكؿ اىقرآف  
ٌيؿ للال   ل لكؽ، فُلر ل   ل ر اىلؤلو ف  لك ء  اؽ  ف  ي لس فج لوزى ، ف يلس فج لوزى ، ككي

ىج يع ر لف  لج ء  اؽ اى بلف   لر لتطبلق  ك ف  ي تج  اىشُّرىط، كويًج  ف  ي تج   دنا لشجي، فللا كى
 . (ُ)اىواس ك  ٌدلًـ، فلقج  ت: يلرت  ٌو ، كتيلـ لاىكقؼ فُل ؾ    اب اى د ث عو  كتريكه"

كقاؿ   لد لف علج  .(ِ)"لشر لف اىكى د لق ؟ فقاؿ  ال" لا داكد عو ، فقاؿ   ك ُؿ اآليرمُّ 
 .(ّ)اى ل لاوج  "لوير اى د ث"
وػ   ػدكؽ، ك  لػؿ قػكؿ لػف ير ػ  علػ: لػا يػاف ء   قؿ لا  قػاؿ ف ػ  :خالصة القكؿ فيو

ا. ؛ىـ  يعل  عل: شرط       اىلىٍرقىاًوجٌ لو  فج آ ر علره ىلا  رؼ، كىعؿ   أليؿ ذىؾ   فن
 

 المطمب الرابع: الركاة الذيف عٌدليـ بالثناء عمييـ
  ىػ[َُّالفقيو، ]ت:  البغدادمٌ إبراىيـ بف جابر، أبك إسحاؽ(ْ). 

ىل ط ػػب  ف  رلعػػ  لػػف  كػػؿ اىعلػػـ ايتلػػع ىًػػـ اى قػػ  كاى ػػد ث،  اىلىٍرقىػػاًوجٌ ذيػػر : البىٍرقىػػاًنيٌ قػػكؿ 
 .(ٓ)  دكـ ءلراك ـ لف يالر

قيٍطًوجٌ قػػاؿ أقػػكاؿ النقػػاد:    ، (ٔ)ءلػػاـ فافػػؿ"  " لػػك ء ػػ اؽ اى ق ػػ   ػػا ب يتػػاب اال ػػتبلؼ، اىػػدَّارى
ا، كى  يتػاب ل ػوؼ فػج ا ػتبلؼ اى قًػاي يػـ اىلوػافع يل ػر اى كائػد" ، (ٕ)كقاؿ اى ط ب  "ياف لق  ءلالن

ا لقػ " ، كذيػره اى ػ اكم فػج اىلقػات (ٖ)كقاؿ اىذكلج  "ى  ت و ؼ ل  د فج ا تبلؼ اى قًاي. كياف ءلالن
 .(ٗ)للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت 

   لق .خالصة القكؿ فيو 
  ىػ[َّٕ]ت:  ،، الذىبي، ككيؿ دىٍعمىجالبغدادمٌ بف سعيد بف سعد، أبك الحسيف أحمد(َُ). 

": البىٍرقىاًنيٌ قكؿ  ا فافبلن  .(ُ)"ياف ش  ن

                                                           

 (.ّٓٓ/ٕ( اىطلقات اىيلرل )ُ)
 (.ِِٖ(  ؤاالت  لج عل د اآليرم  لا داكد اى ي تاوج فج اىيرح كاىتعد ؿ )ص  ِ)
 (.ِّٕ/ُ)( ل زاف االعتداؿ ّ)
 (.ُّٓ/ٕ( تار خ اإل بلـ )ْ)
 (.ٕٓٓ/ٔ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.ٕٓٓ/ٔ) اىلريع اى الؽ( ٔ)
 (.ٕٓٓ/ٔ) اىلريع اى الؽ (ٕ)
 (.ُّٓ/ٕ( تار خ اإل بلـ )ٖ)
 (.ُْٔ/ِ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ٗ)
 (.ُّٓ/ٖ( تار خ اإل بلـ )َُ)
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قيٍطًوجٌ قاؿ  أقكاؿ النقاد:  ا فافبلن اىدَّارى . كذيره اى  اكم فج اىلقات للف ىـ  قع فج (ِ)"  "ياف ش  ن
قيٍطًوجٌ ركل عف علد اىير ـ لف  لج علد، ك لع لو  "، كقاؿ  (ّ)اىيتب اى ت   ."كذا اىيتاب اىدَّارى

 .(ْ)   دكؽ فج    ف األ كاؿ خالصة القكؿ فيو
  أحمػػد بػػف الفػػرج بػػف منصػػكر بػػف محمػػد بػػف الحجػػاج بػػف ىػػاركف بػػف حمػػاد بػػف سػػعيد بػػف

 .(ٓ)ىػ[ِّٗالصمت، أبك الحسف الفارسي الكراؽ، ]ت: 
عف  لج اى  ف لف  ياج  و  ياف  ػد ـ قػراية اىقػرآف، كيػاف ىػ  فػج يػؿ    ذيير ىجالبىٍرقىاًنيٌ قكؿ  

 .(ٔ) ـك  تل ، قاؿ  كياف  ذير عو  اىتش ع
، كقاؿ  لك اى   ف (ٕ)قاؿ  لك اى  ف   لد لف اى رج لف لو كر لف اى ياج  "لق "أقكاؿ النقاد:      

 .(ٗ)كقػاؿ  "قػاؿ اى ط ػب  يػاف لقػ "، كذيػره اى ػ اكم فػج اىلقػات، (ٖ)اىعت قج  "ياف لق ، يتب اىيل ر"
ًٍـ"لغدادمٌ كقاؿ اىذكلج  "  . (َُ)، لق  فى

   لق .خالصة القكؿ فيو     
  :ىػ[ّّٔالحسف بف مكسى بف بيٍندار، أبك محمد الدٍَّيممي، ]ت(ُُ). 
ا،  ايِّ للج لغداد  ٍ   قدـ كذا اىدَّ اىلىٍرقىاًوجٌ   "قاؿ ىوا اىلغدادمٌ قاؿ اى ط ب : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      

 . (ُِ)ك لعت لو  فج  و  لبلث ك ت ف كلبلث لائ ، كياف شالنا  افظنا"
، ى  لعرف  لاى د ث" أقكاؿ النقاد:       .(ُّ)قاؿ اى لعاوج  "ياف شالنا فافبلن
 .لق   خالصة القكؿ فيو     

  الحسيف بف عمي بف محمد بف يحيى، أبك أحمد التميمٌي األزدم المكصمي القاضي
ا: ابف مينىٍينىة، ]ت:  النيسابكرٌم، ، كيقاؿ لو أيضن سىٍينىؾي  .(ُ)ىػ[ّٕٓحي

                                                                                                                                                                      

 (.ِِٖ/ٓ( تار خ لغداد )ُ)
قيٍطًوٌج )ص  (  ؤاالت  لزة ِ)  (.َِىلدَّارى
 (.ّْٕ/ُ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ّ)
قيٍطًوٌج )ص  ْ)  (.َٗ(  وظر  اىدى ؿ اىلغوج ىش كخ اإللاـ  لج اى  ف اىدَّارى
 (.ِٔٓ/ٓ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.ِٔٓ/ٓ) اىلريع اى الؽ (ٔ)
 (.ِٔٓ/ٓ) اىلريع اى الؽ (ٕ)
 (.ِٔٓ/ٓ) اىلريع اى الؽ (ٖ)
 (.ْٗٓ/ُىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )( اٗ)
 (.َُٕ/ٖ( تار خ اإل بلـ )َُ)
 (.ُِّ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُُ)
 (.ّْٔ/ٖ( تار خ لغداد )ُِ)
 (.ْْٕ/ٓ) ( األو ابُّ)
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 .(ِ)  "لا عللت لو  ًءال   رنا"، كقاؿ لرة   رل  "ى س ل  لُس، قد ياف  كلؽ"البىٍرقىاًنيٌ  قكؿ       
 .(ّ)لق  :خالصة القكؿ فيو      
  ىػ[ِْْ]ت: ، مكلى الميدم، (ْ)اؽقَّ الدَّ  البغدادمٌ حمزة بف محمد بف طاىر، أبك طاىر(ٓ). 

 .(ٔ)  "لا ايتلعت قط لع  لج طاكر  لزة ف ارقت  ءال ل ائدة علـ"البىٍرقىاًنيٌ قكؿ 
ػػػا، عارفنػػػا"أقػػػكاؿ النقػػػاد:  ًٍلن ، كقػػػاؿ اىػػػذكلج  (ٕ)قػػػاؿ اى ط ػػػب  "يتلوػػػا عوػػػ ، كيػػػاف  ػػػدكقنا، ف

 .(ٖ)، اىدقاؽ"اىلغدادمٌ "اى افظ، اىل  د، اىل دث،  لك طاكر 
    دكؽ.خالصة القكؿ فيو

  :ت[ ،  .(ٗ)ىػ[ ّْٔعبد الرحمف بف الحارث بف أبي شيخ، أبك أحمد اٍلغىنىًكمُّ
 .(َُ)  "ر  ت    ًـ، كىـ  علـ لف  اى  ءال   رنا"البىٍرقىاًنيٌ قكؿ 

قاؿ ل لد لف  لج اى كارس  "ياف ف   لعض اىت اكؿ، ىـ  يػف للػف  عتلػد عل ػ  أقكاؿ النقاد: 
 .(ُِ)كذيره اىذكلج فج اىفع اي، (ُُ)فج كذا اىشُف، ياوت يتل  طر  "

 . دكؽ  خالصة القكؿ فيو
  ٌأبك الحسيف الطٍَّستي ، ، الككيؿ (ُّ)عبد الٌصمد بف عمي بف محمد بف مكـر

 .(ُْ)ىػ[ّْٔ]ت:
 .(ُٓ)، ك ث عل: يتال   د ل "اىلىٍرقىاًوجٌ  لو: عل   : "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      

                                                                                                                                                                      

 (.َْٕ/ُٔ(،   ر  عبلـ اىولبلي )ُُْ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُ)
 (.ُٖٓ/ٖ( تار خ لغداد )ِ)
 فاعتلدت عل: قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج، كايت  ت ل .( ىـ  علر عل:  قكاؿ ىلوقاد ف  ، ّ)
و ل  ءىػ: اىػدق ؽ كعللػ ، كل عػ . ]األو ػاب ىل ػلعاوج  ل تح اىداؿ اىلًلل  كاألىؼ ل ف اىقاف ف األكى: لشددة،( ْ)

(ٓ/ُّٔ.]) 
 (.ُِٗ/ِٗ( تار خ اإل بلـ ىئللاـ اىذكلج )ٓ)
 (.ُْٖ/ٖ( تار خ لغداد )ٔ)
 (.ِٔ/ٗ) اىلريع اى الؽ (ٕ)
 (.ّْْ/ُٕ  ر  عبلـ اىولبلي )( ٖ)
 (.ِِٗ/ٖ(، تار خ اإل بلـ )ََٔ/ُُ( تار خ لغداد )ٗ)
 (.ََٔ/ُُ) تار خ لغداد (َُ)
 (.ََٔ/ُُ) اىلريع اى الؽ( ُُ)
 (.ّٖٕ/ِ( اىلغوج فج اىفع اي )ُِ)

ًلل(ُّ)   ([.ْٔٔ/ىل لعاوج )و ل  ءى: "اىط ت" كعلل . ]األو اب  لوقكط .ي ، كفج آ ركا تات فل تح اىطاي، ك يكف اى  ف اىل
 (.ّٖٔ/ٕ( تار خ اإل بلـ )ُْ)
 (، كعلارت  ف     لعت اىلىٍرقىاًوٌج ذيره فُلو: عل  ، ك لوا عل: يتب  د ل .َّٕ/ُِ( تار خ لغداد )ُٓ)
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، كقاؿ (ِ)، لق  لشًكر"لغدادمٌ اىذكلج  " . كقاؿ(ُ)اى ط ب  "ياف لق " قاؿأقكاؿ النقاد:      
ا  "اىل ٌدث، اىلق ، اىل ًود"  .(ّ)  فن

 .لق   خالصة القكؿ فيو    
  :ىػ[َّٖعبد الل بف محمد بف أحمد بف عقبة، أبك محمد القاضي، ]ت(ْ). 
 .(ٓ)" لك ل لد لف عقل  اىقافج ول ؿ يل ؿ يدنا": البىٍرقىاًنيٌ قكؿ     
. كقاؿ األزكرم  "ياف لق  لُلكونا ذا (ٔ)  "ياف لق  لُلكونا"اىلغدادمٌ قاؿ اى ط ب أقكاؿ النقاد:     

 .(ٗ)، كقاؿ الف اىيكزم  "ياف لق  لُلكونا ذا ك ئ "(ٖ)، كقاؿ اىذكلج  "ياف لق "(ٕ) ك ئ "
 لق  لُلكف.خالصة القكؿ فيو:      
 يعرؼ بكجو البغدادمٌ ، د السُّكًَّرمٌ عبد المَّو بف يحيى بف عبد الجبار أبك محم ،

 .(ُُ)ىػ[ُْٕ، ]ت: (َُ)العجكز
 .(ُِ)ف  لره"ش خ، ك  َّ  اى ُّيًَّرمٌ علد اىلَّ  لف  ىٍ  ى: "  البىٍرقىاًنيٌ قكؿ     
، كقاؿ اىذكلج  "اىش خ، اىلعىٌلر، (ُّ)قاؿ اى ط ب  "يتلوا عو ، كياف  دكقنا"أقكاؿ النقاد:     

ا  " دكؽ لشًكر"(ُْ)اىلق " ، (ُٔ)، كقاؿ الف اىعلاد اى وللج  " دكؽ لشًكر"(ُٓ)، كقاؿ   فن
 .(ُٕ)كقاؿ الف اىل تكفج  " دكؽ لشًكر"

                                                           

 (.َّٕ/ُِ) تار خ لغداد (ُ)
 (.ّٖٔ/ٕ( تار خ اإل بلـ )ِ)
 (.ٓٓٓ/ُٓ(   ر  عبلـ اىولبلي )ّ)
 (.ّٗٓ/ُُ( تار خ لغداد )ْ)
 (.ّٗٓ/ُُ) اىلريع اى الؽ (ٓ)
 (.ّٗٓ/ُُ) اىلريع اى الؽ (ٔ)
 (.ّٗٓ/ُُ) اىلريع اى الؽ (ٕ)
 (.ْٕٗ/ٖ) تار خ اإل بلـ (ٖ)
 (.ّْٔ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ٗ)
 (.ِِٖ/ِ( وزك  األىلاب فج األىقاب )َُ)
 (.ِْٖ/ٗ( تار خ اإل بلـ )ُُ)
 .اى ُّيًَّرمٌ اىلرقاوج قكى  فج  ، وقؿ اى ط ب عف(ْْٓ/ُُ( تار خ لغداد )ُِ)
 (.ْْٓ/ُُ) اىلريع اى الؽ (ُّ)
 (.ّٖٔ/ُٕ(   ر  عبلـ اىولبلي )ُْ)
 (.ِّّ/ِ( اىعلر فج  لر لف غلر )ُٓ)
 (.ٖٖ/ٓ( شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ُٔ)
 (.  َٔٔ/ِ( تار خ ارلؿ )ُٕ)
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  .   دكؽخالصة القكؿ فيو      
 ىػ[ّٔٓ، ]ت: (ُ)عثماف بف محمد بف بشر أبك عمرك السَّقىطي، المعركؼ بابف سىٍنقة(ِ). 
ُلو: عل  ، ككلق " اىلىٍرقىاًوجٌ   " لعت اىلغدادمٌ قاؿ اى ط ب : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ        ّ)ذير عللاف لف  وق ، ف ). 
قيٍطًوجٌ قاؿ اى ط ب  "يتب اىواس عو  لاوت اب أقكاؿ النقاد:           ، كقاؿ ل لد لف (ْ)"اىدَّارى

 .(ٖ)، كاى لعاوج(ٕ)  "ياف لق "، كيذا الف وا ر اىد ف(ٔ)كالف لايكال (ٓ) لج اى كارس
 لق ، كافؽ ف   اىوقاد.خالصة القكؿ فيو: 

  َّمِّ رً عمر بف جعفر بف عبد الل بف أبي الس(ٗ ُ)ىػ[ّٕٓ، أبك حفص الكراؽ، البصرم، ]ت: ( َ). 
، كذايرتػ  ل طُػ علػر اىل ػرم، كتتلػع اىلىٍرقىػاًوجٌ قػاؿ اى ط ػب   ػلعت  لػا ليػر : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ 

فِّػػ كيػػاف اىوػػاس ؽ فػػج االوت ػػاب، اى  ػػاظ عل ػػ ، فقػػاؿ  "ىػـػ  زؿ   ػػلع اىوػػاس،  قكىػػكف  ءف علػػر للػػف كي
ػػا  قػػكؿ  "يػػاف علػػر قػػد اوت ػػب علػػ، ك ػػلعت   (ُُ) يتلػػكف لاوت الػػ  يل ػػرنا" الػػف اى ػػكاؼ،    ػػل   : فن

   وت ػػب علػػ: الػػف اى ػػكاؼ كػػذا اىقػػدر   ػػب؟ كػػك ذا اىػػدَّارىقيٍطًوجٌ قػػاؿ  و ػػكنا لػػف عشػػر ف يػػزينا، فقػػاؿ 
 .  (ُِ)ل  علر، ف عؿ ذىؾ" وت ب عل   تلاـ اىلئ  يزي، كال  يكف ف لا اوت ل   د ث كا د للا اوت 

 ػػذير  ف كػػذه اىق ػ  ياوػػت فػػج االوت ػػاب  اىلىٍرقىػاًوجٌ   كقػاؿ اى ط ػػب  ك ػػلعت غ ػػر أقػػكاؿ النقػػاد
"ال علػػ:  لػػج ليػػر اىشػػافعج كقػػاؿ اى ط ػػب  "اى ػػافظ يػػاف اىوػػاس  .(ُّ)لػػف اى ػػكاؼ، كذىػػؾ  شػػل  كا  علػـػ

ػا  "قػد يػاف (ُْ) يتلكف لتفادتػ ، ك  ػلعكف لاوت الػ  علػ: اىشػ كخ" تتلػع  اىػدَّارىقيٍطًوجٌ  لػك اى  ػف  ، كقػاؿ   فن
                                                           

(  ِّْ/ٓاىد ف فج تكف ح اىلشتل  )(، كقاؿ الف وا ر ِٕٓ/ْ( لاىوكف كاىقاؼ. اإليلاؿ اللف لايكال )ُ)
 لويكف  ايو  لدؿ اٍىليلىوَّاة تل ًا قاؼ.

(، ُْٖ/ُْ(، كاىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ََُ/ٖ(، كتار خ اإل بلـ )ُّٗ/ُّ( تار خ لغداد )ِ)
 (.ِِٗ/ْكشذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )

 (.ُّٗ/ُّ( تار خ لغداد )ّ)
 (.ُّٗ/ُّ) اىلريع اى الؽ (ْ)
 (.ُّٗ/ُّ) اىلريع اى الؽ (ٓ)
 (.ِٕٓ/ْ( اإليلاؿ )ٔ)
 (.ِّْ/ٓ( تكف ح اىلشتل  )ٕ)
 (.ِْٕ/ٕ( األو اب ىل لعاوج )ٖ)
 ([.ُِٕ( ل تح لًلل  كي ر راي       كشدة للواة ت ت. ]اىلغوج فج فلط   لاي اىرياؿ )ص ٗ)
 (.ِٕٓ/ِِ(، اىكافج لاىكف ات )َُُ/ُّ( تار خ لغداد )َُ)
 (.َُُ/ُّ) تار خ لغداد (ُُ)
 (.َُُ/ُّ) اىلريع اى الؽ (ُِ)
 (.َُُ/ُّ) اىلريع اى الؽ (ُّ)
 (.َُُ/ُّ) اىلريع اى الؽ (ُْ)
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 طُػ علػػر اىل ػرم ف لػػا اوتقػاه علػػ:  لػج ليػػر اىشػافعج  ا ػػ ، كعلػؿ ف ػػ  ر ػاى  ءىػػ: طػاكر لػػف ل لػػد  
، كوظرت فج اىر اى ، كاعتلرتًا، فر  ت يل ع لا ذيره  لك اى  ف لف األككػاـ  لػـز علػر غ ػر ُ()يجارى اى ى 

كيلػػع  لػػك ليػػر لػػف اىيعػػالج  ككػػاـ علػػر ف لػػا  ػػدث لػػ ، كوظػػرت فػػج ذىػػؾ، فر  ػػت لكفػػع ف،  ك لبللػػ ، 
 .(ِ) يلركا قد  دث لًا علر عل: اى كاب، ل بلؼ لا  ي: عو  اىيعالج"

 كرد اى ط ػػب   ػػاو د ، ىيػػف (ْ)فػػج ق ػػ  طك لػػ  (ّ)اى  ػػف الػػف اى ػػل عجكيذلػػ   لػػك ل لػػد 
اى كارس  " ػدث لشػجي   ػ ر، كياوػت يتلػ  عف   اظ تو ج عو  كذه اىتًل . كقاؿ ل لد لف  لج 

، كقػاؿ (ٔ)، كقاؿ اىذكلج  "يتب اىواس لتفادت  اىيل ر، كاوت ب علػ: يلاعػ  شػ كخ للغػداد"(ٓ)رد ئ "
ا  "اإللاـ، اىل ػدث، ل  ػد لغػداد... لؿ اى قيٍطًوجٌ كيػاف  وػاس لاوت الػ  علػ: اىشػ كخ يل ػرنا،  فن  اىػدَّارى

كعلػؿ فػػج ذىػؾ ر ػاى  فػج  لػػس يػرار س، كلػ َّف  غاى طػػ    تلػع  طػُه فػج اوت الػػ  علػ: اىشػافعج،
فج  ش اي عد دة   اىؼ ف ًا   كؿ  لج ليػر اىشػافعج، فتُللتًػا، فر  ػت ًفٍعلىػ  ًفٍعػؿ تغ ُّػؿ، ال  عػج 

ػػػعِّؼ اىل ػػػدث" ، كذيػػػره الػػػف (ٕ)لػػػا  وت ػػػب، ف  ػػػٌ ؼ، ك  ػػػقط لػػػف اإل ػػػواد، كلػػػدكف ذىػػػؾ  يفى
"، كقاؿ فج لكطف (ٖ)اىيكزم فج اىفع اي  .(ٗ)آ ر  "قد فع   قـك

فيذلػػ  لعفػػًـ ىػػذىؾ  ؛ك ككػػاـ يل ػػرة لػػع  ػػع    ظػػ  فًػػك  ػػا ب غرائػػب  خالصػػة القػػكؿ      
 كى س ليذاب ءال  و  فع ؼ.

  يمً دى محمد بف أحمد بف محمد بف جعفر بف محمد بف عبد الممؾ، أبك الحسف األى (َُ)((ُ.  

                                                           

(ُ ل تح اى اي اىلوقكط  كاىراي اىلًلل  لعد األىؼ، كذه اىو ل  ءى: يز رة فج اىل ر قر ل  لف علاف. ]األو اب  (
 ([.َّٓ/ِىل لعاوج )

 (.َُُ/ُّ( تار خ لغداد )ِ)
 لك ل لد اى ل عج، كياف لق   افظنا ليلػرنا، كيػاف ع ػرنا فػج اىركا ػ ، كىلػا يػاف لػآ ره  ،اى  ف لف   لد لف  اىح (ّ)

كػػػ[. ُّٕعػػـز علػػ: اىت ػػد ث كاإللػػبلي فػػج ليلػػس عػػاـ، فتً ػُػ ىػػذىؾ كىػـػ  لػػؽ ءال تع ػػ ف  ػػـك اىليلػػس فلػػات. ]ت  
 ([. ككك   د ش كخ اإللاـ اىلرقاوج.ِِٖ/ ُْ)(، اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ ُِّ/ٖ]تار خ لغداد )

 (.َُُ/ُّ( تار خ لغداد )ْ)
 (.َُُ/ُّ) اىلريع اى الؽ (ٓ)
 (.ُُٕ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٔ)
 (.ُِٕ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ٕ)
 (.َِٔ/ِ( اىفع اي كاىلتركيكف اللف اىيكزم )ٖ)
 (.ُُٗ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ٗ)
 ([.ُُْ/ُاألىؼ كاىداؿ اىلًلل  كفج آ ركا اىل ـ، كذه اىو ل  اى: لف  ل ع األدـ. ]األو اب ىل لعاوج )ل تح  (َُ)
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ا  ظػػػف  ػػػلاع  لػػػف ء ػػػلاع ؿ "لػػػا عللػػػت عوػػػ  ءال   ػػػرنا، : البىٍرقىػػػاًنيٌ قػػػكؿ        ا قػػػد لن كيػػػاف شػػػ  ن
قيٍطًوجٌ ك  اى  ار كو كه، غ ر  و  ياف  طلؽ ى او  فج اىواس، ك تيلـ فج الف لظ ر  .(ِ)"اىدَّارى

ف ػػ  " "ىػػـ  يػػف األدلػػج كػػذا  ػػدكقنا فػػج  ذيػػر اى ط ػػب قػػكؿ  لػػزة اىػػدقاؽ أقػػكاؿ النقػػاد فيػػو:      
ءىػ:  اىلىٍرقىػاًوجٌ ،  قاؿ اىلعللج لعلقنا  "عدـ اىت ات (ّ)اى د ث ياف  ي ٌلع ىو    فج يتب ىـ   لعًا"

دلػج  ػلاع  ف ػ ، كىػـ ف  لػزة ىػـ  لػ ف  م يتػاب  ى ػؽ األيبلـ  لزة  دؿ عل:  و  ىـ  عتد ل ، أل
يُوػ  « غ ر  و  ياف  طلؽ ى او  ...   »اىلىٍرقىاًوجٌ   لع  كلف   ف علـ  لزة  و  ىـ   لع ؟ كقكؿ 

 تيلـ فج اىواس فػتيلـ لعفػًـ ف ػ  كللػؿ كػذا  قػع ف ػ  اىتيػكز كاىت ػالح ق د لًا  ف اآلدلج ياف 
 .(ْ)فبل  عتد ل  ءال ل  رنا ل ققنا لللتنا"

    دكؽ.فيو خالصة القكؿ   
 ػػ ، (ٓ)كمـتى محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف يعقػػكب بػػف مجاىػػد، أبػػك عبػػد الل الطػػائي المي

 .(ٕ)ىػ[َّٕ، ]ت: (ٔ)صاحب أبي الحسف األشعرم
 .(ٖ)"ياف  لوج عل   لواي   ونا، كقد  دري  فج لغداد": البىٍرقىاًنيٌ قكؿ  
قاؿ اى ط ب  "ىػ  يتػب   ػاف فػج األ ػكؿ، كذيػر ىوػا غ ػر كا ػد لػف شػ ك وا أقكاؿ النقاد:  

، كقػػاؿ اىػػذكلج  "لىٍ ػػرٌم قػػدـ لغػػداد، (ٗ)عوػػ   وػػ  يػػاف ل ػػ ف اى ػػتر،   ػػف اىتػػد ف، يل ػػؿ اىطر قػػ "
ػػا  "األ ػػتاذ...  ػػػا ب  لػػج اى  ػػػف (َُ)ك ػػٌوؼ اىٌت ػػاو ؼ"كدٌرس لًػػا علػػـ اىيػػػبلـ،  ، كقػػػاؿ   فن

                                                                                                                                                                      

(، غا   اىوًا   ْٕٓ/ّ(، ل زاف االعتداؿ )ٕ/ُٓ(، اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )َِٖ/ِتار خ لغداد ) (ُ)
 (.ُِْ/ُ(، األو اب ىل لعاوج )ّٖ/ِفج طلقات اىقراي )

 (.َِٖ/ِلغداد ) ( تار خِ)
 (.َِٖ/ِ) اىلريع اى الؽ (ّ)
 (.ُٖٔ/ِ( اىتوي ؿ للا فج تُو ب اىيكلرم لف األلاط ؿ )ْ)
( لفـ اىل ـ كفتح اىتاي اىلوقكط  لف فكقًا لوقطت ف كاىياؼ كي ر اىبلـ اىلشددة كفج آ ركا اىل ـ، كذه ٓ)

 ([.ٕٓ/ُِاىل ظ  ىلف  عرؼ علـ اىيبلـ. ]األو اب ىل لعاوج )
علج لف ء لاع ؿ لف  لج لشر،  لك اى  ف األشعرم اىلتيلـ  ا ب اىيتب، كاىت او ؼ فج اىرد عل:  (ٔ)

 ([.َِٔ/ُّاىلل دة، كغ ركـ لف اىلعتزى ، كاىرافف ، كاىيًل  ، ك ائر   واؼ اىللتدع . ]تار خ لغداد )
(، لعيـ اىلؤى  ف ّٓ/ِ(، اىكافج لاىكف ات )ُٕٕ(، كتل  ف يذب اىل ترم )ص ََِ/ِ) ( تار خ لغدادٕ)

 (.ُٔٗ/ٔ(، ترت ب اىلدارؾ كتقر ب اىل اىؾ )َِ/ٗ)
 (.ََِ/ِ( تار خ لغداد )ٖ)
 (.ََِ/ِ) اىلريع اى الؽ (ٗ)
 (.ّّٗ/ٖ( تار خ اإل بلـ )َُ)
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...قدـ لغداد، ك وؼ اىت او ؼ، كدرَّس علـ اىيبلـ"  ا  " ا ب األشعرم، (ُ)األشعرمِّ ، كقاؿ   فن
 لػك ليػر ، كعوػ    ػذ اىقافػج كذك اىت او ؼ اىيل ػرة فػج األ ػكؿ، قػدـ لػف اىل ػرة، ف ػيف لغػداد

، كقاؿ اىزريلج  "عاىـ لاىيبلـ، لف اىلاىي  ، لف  كؿ اىل ػرة، (ِ) ِّونا   ِّرنا"ا  اىلاقبٌلوج، كياف د وِّ 
، كقػػاؿ (ّ) ػػ ب  لػػا اى  ػػف األشػػعرم، ك ػػيف لغػػداد، فقػػر  عل ػػ   لػػك ليػػر اىلػػاقبلوج علػػـ اىيػػبلـ"

ذا رنا ونا   ِّػػا  ػػ ِّ وِّػػكيػػاف د ِّ    "اإللػػاـ اىلػػتيلـ فػػج األ ػػكؿ،  ػػا ب اىت ػػاو ؼ اىيل ػػرة...(ْ)اى ػػافعج
رنا"ونا   ِّ ونا   ِّ ، كقاؿ الف اىعلاد  "ياف د ِّ (ٓ)"تقكل

(ٔ). 
 .لق خالصة القكؿ فيو:  
  ىػ[ّٕٔت:]، ٖ()البزٌاز البغدادمٌ ، ٕ()يينً طً قٍ محمد بف الحسف بف عمي بف يقطيف، أبك جعفر اليى(ٗ ). 
فقاؿ  "ياف اى قط وج   ف اى د ث، كىـ  رزؽ  ف   لع لو  ءال ش ئنا    رنا"، :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      

لرة   رل   ياف لق ؟ فقاؿ  "ىـ   لع ف    ىللىٍرقىاًوجٌ  اؿ. كق(َُ)ى  اى ط ب   ياف لق ؟ قاؿ  وعـ"
  (ُُ)اىلىٍرقىاًوج ءال   رنا، غ ر  وج ر  ت فج يلع  ى د ث ل عر   اد ث لويرة"، فقلت أللج لير

اى لؿ فج تلؾ األ اد ث عل: غ ره، ألوًا لف كيكه ف ًا وظر عف اىشال  ف كغ ركـ، فُلا  ف 
 .(ُِ)" يكف عل: اى قط وج ف ًا  لؿ لف يًت  فبل

                                                           

 (.َّٓ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ُ)
 (.ُّٔ/ِ( اىعلر فج  لر لف غلر )ِ)
 (.ُُّ/ٓ( األعبلـ ىلزريلج )ّ)

ا لف   عد لف علج لف  ل لاف اى افعج،  ا ب يتاب لرآة اىيواف كعلرة اى قظاف. ]ذ ؿ  لك ل لد علد (ْ) 
(، اىويـك اىزاكرة ْٕ/ ٕ(، اىلوًؿ اى افج كاىل تكف: لعد اىكافج )َّ/ ِاىتق  د فج ركاة اى وف كاأل او د )

 ([.ّٗ/ ُُف: للكؾ ل ر كاىقاكرة )
 (.ِٕٗ/ِ( لرآة اىيواف كعلرة اى قظاف )ٓ)
 (.ّّٖ/ْشذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )( ٔ)

 (.َّٕ/ٓ) اباألو  (ٕ)
كذه اىو ل  ىلف  ل ع اىلز ككك اىل اب، كاشتًر لًا يلاع  لف  ا  ىؼل تح اىلاي اىلك دة كاىزا  ف ل وًل(ٖ) 

 ([.ُْٔ/ُاىلتقدل ف كاىلتُ ر ف. ]اىللاب فج تًذ ب األو اب )
 (.ِٕٔ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٗ)
 (.ُْٔ/ِد )( تار خ لغداَُ)

 اى ط ب اىلغدادٌم.  اىقائؿ كك (ُُ)
 (.ُْٔ/ِ( تار خ لغداد )ُِ)
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ا"أقكاؿ النقاد:              . كقاؿ  لك اى  ف لف اى رات  ياف (ُ)قاؿ اى ط ب  "ياف  دكقنا فًلن
     ، (ِ)لق ، كاوتق: عل   لف اى  اظ علر اىل رم  لك يع ر اى قط وج يل ؿ األلر فج اى د ث،

قيٍطًوجٌ ك كالف لظ ر،   .(ّ)"اىدَّارى
   لق .خالصة القكؿ فيو     

  محمػػد بػػف عبػػد الل بػػف محمػػد بػػف عبػػد الل بػػف محمػػد بػػف بشػػر بػػف معقػػؿ بػػف حسػػاف بػػف    
 .(ٓ)ىػ[ِّٓ، اليركم، ]ت: (ْ)عبد الل بف مغفؿ، أبك عبد الل المزني

كك الف عـ ش  وا لشر لػف ل لػد اىلزوػج، ق ػؿ  في ػؼ "فقاؿ   ؟عو  اىلىٍرقىاًوجٌ  ئؿ : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
 (ٔ), ؟ فقاؿ  لا  لعت ف   ءال   رنا اى ؟ قاؿ  ىـ  دري ، ق ؿ  فًؿ  لعت  كؿ كراة  ذيركو  لشجي

 .(ٖ)ف لا  ٌدث"، كقاؿ اى ايـ  "ياف  دكقنا (ٕ)قاؿ اى ط ب  "ياف لق "أقكاؿ النقاد:      
   لق .خالصة القكؿ فيو     
 ىػ[ِّٓ، ]ت: (ٗ)محمد بف محمد بف أحمد بف مالؾ، أبك بكر اإًلسكافي(َُ). 

 .(ُُ)، ك لر ليتال   د ل اىلىٍرقىاًوجٌ  لو: عل   : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
. كقاؿ  لك (ُِ)قاؿ ل لد لف  لج اى كارس  "ياف لق  كىـ   لع لو  ش ئنا"أقكاؿ النقاد:      

  "ياف لق "، كزاد الف اىيزرم  "لُلكف (ّ)، كاى لعاوج(ِ)، كالف اىيزرم(ُ)لف اى راتااى  ف 
 .(ْ)ول ؿ"

                                                           

 (.ُْٔ/ِ) اىلريع اى الؽ (ُ)
]  ر  علر لف يع ر لف علد ا لف  لج اى ًَّرٌم،  لك   ص اىل رٌم اىكىرَّاؽ، اإللاـ، اىل ٌدث، ليً  د لغداد. (ِ)

 ([.ُِٕ/ُٔ عبلـ اىولبلي )
 (.ُْٔ/ِ( تار خ لغداد )ّ)

لفـ اىل ـ كفتح اىزام كفج آ ركا وكف كذه اىو ل  ىكىد عللاف ك كس الوج علرك لف  د لف طال   لف  (ْ)
ءى اس لف لفر و لكا ءى: لز و  لوت يلب لف كلرة  ـ عللاف ك كس ككـ قل ل  يل رة. ]اىللاب فج تًذ ب 

 ([.َِٓ/ّاألو اب )
 (.ُْٖ/ّ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.ُْٖ/ّ) اىلريع اى الؽ (ٔ)
 (.ُْٖ/ّ) اىلريع اى الؽ (ٕ)
 (.ُْٗ/ُ( طلقات اى قًاي اىشافع   )ٖ)
( لي ر اىًلزة، و ل  ءى: ء ياؼ لوج يو د، وا    للغداد، عل:  كب اىوًركاف، ككج لف  كاد اىعراؽ. ٗ)

 ([.ِّٕ/ِ(، كغا   اىوًا   فج طلقات اىقراي )ِّْ/ ُ] وظر  األو اب ىل لعاوج )
 (.ِْٕٔ/(، شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ّّّٔ/اىويـك اىزاكرة فج للكؾ ل ر كاىقاكرة )(، ّْٕٓ/( تار خ لغداد )َُ)
 (.ّٕٓ/ْ( تار خ لغداد )ُُ)
 (.ّٕٓ/ْ) اىلريع اى الؽ (ُِ)
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   لق .خالصة القكؿ فيو      
  األثرم الدَّاكيدم البغدادمٌ محمد بف مكسى بف الميثنَّى، الفقيو أبك بكر(ٓ ٔ)ىػ[ّٖٓ]ت:  ،، الظاىرم( ). 

ًنا ول بلن  اىلىٍرقىاًوجٌ قاؿ اى ط ب  " ُىت : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       عل: لذكب داكد لف  عو ، فقاؿ  ياف فق 
 .(ٕ)علٌج، كعلقت عو  ش ئنا    رنا. قلت   ياف لق ؟ فقاؿ  لا ياف  اى   دؿ ءال عل: لقت ،  ك يلا قاؿ"

 .(ٖ)لق خالصة القكؿ فيو:      
  ىػ[َْٖ، ]ت: البغدادمٌ محمد بف مكسى بف محمد أبك بكر الخكارزمي، ثـ(ٗ). 

، ك لعت   ػذيره لاىيل ػؿ، ك لوػ: عل ػ ، اىلىٍرقىاًوجٌ قاؿ اى ط ب  " دلوا عو   لك لير : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
ف ُىت  عف لذكلػ  فػج األ ػكؿ، فقػاؿ   ػلعت   قػكؿ  د ووػا د ػف اىعيػائز، كى ػوا لػف اىيػبلـ فػج شػجي 

 .(َُ)  ف اعتقاده كيل ؿ طر قت " اىلىٍرقىاًوجٌ   كياف ى  ءلاـ   ل: ل   وللج. كك ؼ ىوا اىلىٍرقىاًوجٌ قاؿ 
قػاؿ اى ط ػب  "شػ خ  كػؿ اىػر م كفقػ ًًـ،  ػيف لغػداد، ك ػلع اى ػد ث أقكاؿ النقػاد فيػو:      

لًػا لػػف  لػػج ليػر اىشػػافعج كغ ػػره، كدرس اى قػػ  علػ:  لػػج ليػػر   لػػد لػف علػػج اىػػرازم، كاوتًػػت 
ػ(ُُ)اىر ا   فج لذكب  لج  و   "ءى      " ػار ءلػاـ   ػ اب (ُِ)رملى  ٍ ، كقاؿ  لك علػد ا اى َّ

 لػج  و  ػ  كلدر ػػًـ كل تػ ًـ شػػ  وا  لػك ليػػر ل لػد لػف لك ػػ: اى ػكارزلج، كلػػا شػاكد اىوػػاس 
                                                                                                                                                                      

 (.ّٕٓ/ْ) اىلريع اى الؽ (ُ)
 (.ِّٕ/ِ( غا   اىوًا   فج طلقات اىقراي )ِ)
 (.ِّْ/ُ) ( األو ابّ)
 (.ِّٕ/ِ) ( غا   اىوًا   فج طلقات اىقرايْ)
ى: ا ـ ٓ) ( ل تح اىداؿ اىلًلل  كاألىؼ كاىكاك اىلفلكل  ل ف اىداى ف اىلًللت ف، كذه اىو ل  ءى: لذكب داكد كاق

 ([.ِْٗ/ ٓداكد. ]األو اب ىل لعاوج )
 (.ِٔٗ/ٓ(، األو اب ىل لعاوج )ٗٓ/ٓ(، اىكافج لاىكف ات )َْْ/ْ(، تار خ لغداد )ٖٔٓ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٔ)
 (.َْْ/ْلغداد )( تار خ ٕ)
 ( ىـ  علر عل:  قكاؿ ىلوقاد ف  ، فاعتلدت عل: قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج، كايت  ت ل .ٖ)
(، اىلوتظـ ٔٔ/ٗ(، تار خ اإل بلـ )ُّٓ/ِ(، اىيكاكر اىلف   فج طلقات اى و    )َْٓ/ْ( تار خ لغداد )ٗ)

 (. ّٔ/ٓ(، اىكافج لاىكف ات )ٕٗ/ُٓفج تار خ اىللكؾ كاأللـ )
 (.َْٓ/ْلغداد )( تار خ َُ)
 (.َْٓ/ْ( تار خ لغداد )ُُ)

ل تح اى اد اىلًلل ، ك يكف اى اي اىلوقكط  لالوت ف لف ت تًا، كفتح اىل ـ، كفج آ ركا اىراي. كذه اىو ل   (ُِ)
ءى: لكفع ف    دكلا لو كب ءى: وًر لف  وًار اىل رة  قاؿ ى  "اى  لر" عل   عدة قرل،  رج لوًا  

  ف لف علج لف ل لد لف يع ر اى  لرم،   د اى قًاي اىلذيكر ف لف    اب اىقافج  لك علد ا اى 
 لج  و    ر ل  ا، كياف   ف اىعلارة ي د اىوظر كىج اىقفاة لاىلدائف فج  كؿ  لره، لـ كىج لآ ره 

 ([.ٕٔٓ/ّاىقفاي لرلع اىيرخ، كىـ  زؿ  تقلده ءى:   ف كفات . األو اب ىل لعاوج ])
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، كقػػاؿ اىػػذكلج  "اىل تػػج، اىعبللػػ ، (ُ)لللػػ  فػػج   ػػف اى تػػكل كاإل ػػال  ف ًػػا ك  ػػف اىتػػدر س" 
 .(ِ)ش خ اى و   "

 .ش خ اى و    فج زلاو ال لُس ل ،   خالصة القكؿ فيو      
  :ىػ[َّْمحمد بف يحيى بف عمر بف عمي بف حرب، أبك جعفر الطَّائٌي المىٍكصمٌي، ]ت(ّ). 

       
 .(ْ) لره اىلىٍرقىاًوجٌ  ٌ ف  لك لير : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
، (ٔ) " علل  ءال لق ، كال  عػرؼ   ػدنا تيلػـ ف ػ ال "  (ٓ)قاؿ  لك  اـز اىعلدك جأقكاؿ النقاد:      

، كقػػاؿ اىػػذكلج  "اىل ػػود  لػػك يع ػػر (ٕ)كقػػاؿ الػػف اى ػػرات  "ىػػـ  يػػف ل لػػكد األلػػر فػػج اىركا ػػ "
 .(ٖ)لف    : لف علر لف علج لف  رب اىطائج اىلك لج"ال لد 
   لق .خالصة القكؿ فيو      

 
 كجرحيـالمطمب الخامس: الركاة الذيف تردد بيف تعديميـ 

 ٍيًو النيسابكرم، أبك إسحاؽ اٍلميزىكِّي إبراىيـ بف محمد بف يحيى بف سىٍختىكى
((ٗ. 

عودم عو    اد ث عاى   ". لـ ءو  قٌكاه، كقاؿ  "ىيلرة لا  يٍغًرب ؛فج و  ج لو " :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ     
 .(َُ) "ًىيلىر اى فٌ  ؛يوت   ريتًا وازى ، ءال  وج ال  قدر عل: ء رايًا

                                                           

 (.َْٓ/ْ( تار خ لغداد )ُ)
 (.ِّٓ/ُٕ(   ر  عبلـ اىولبلي )ِ)
 (.َِِ/ْ(، شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ِْٕ/ٕ( تار خ اإل بلـ )ّ)
 (.ِٖٔ/ْ( تار خ لغداد )ْ)

، اإللاـ، اى افظ. ]  ر  عبلـ اىولبلي ) (ٓ) ٍلديك  ،  لك  اـز  ([.ّّْ/ُٕعلر لف   لد لف ءلراك ـ لف عى
 (.ِٖٔ/ْ( تار خ لغداد )ٔ)
 (.ٖٔٓ/ٕاف اىل زاف )( ى ٕ)
 (.ْٗ/ّ) ( تذيرة اى  اظٖ)
 (.َُٓ/ ٕ(، تار خ لغداد )ََِ/ ٖتار خ اإل بلـ  )  (ٗ)
(، كعلارة اى ط ب  كفح  "كياف عود اىلىٍرقىاًوٌج عو    ط  ك   طاف، كىـ   رج ََِ/ٖ( تار خ اإل بلـ )َُ)

كفج و  ج لو  شجي، فلذىؾ ىـ  رك عو  فج       ش ئنا، ف ُىت  عف ذىؾ، فقاؿ   د ل  يل ر اىغرائب 
عو  فج "اى   ح"، فللا   لت لو  الكر فج ر لتج ءى ًا  ُىت  كلًا عف  اؿ  لج ء  اؽ اىلزيج، فُلوكا 
عل      ف اىلواي، كذيركه  يلؿ اىذير، لـ ىلا ريعت ءى: لغداد ذيرت ذىؾ ىللىٍرقىاًوٌج، فقاؿ  قد   ريت فج 
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، كياف لف اىعيٌلاد اىليتًد ف (ُ)قاؿ اى ايـ  "ش خ و  الكر فج ع ره"أقكاؿ النقاد:       
اى ٌياي ف اىلو ق ف عل: اىعللاي كاى قراي، ك لل: عٌدة  و ف، كيوا وىعيدُّ فج ليل    رلع  عشر 

 . كقاؿ اى ط ب  "ياف لق (ّ)، كل لد لف  عقكب لف األ ـر(ِ)ل ٌدلنا، لوًـ  لك اىعٌلاس األ ـٌ 
قيٍطًوجٌ للتنا ليلرنا لكا بلن ىل ٌج، اوت ب عل    لنا يل رنا للؿ "تار خ ، كيتب اىواس عو  علاىدَّارى

ًرٍ ً ٍ ًوجُّ  " شًر (ْ)اىل ارم" كعدة يتب ىل لـ"اج" كغ ر ذىؾ، ك"تار خ رَّ اى َّ  . كقاؿ  لك ء  اؽ اى َّ
را اف كاىعراؽ لف  ف  يذير ليواح اإلطواب ف  " اىذكلج  "اإللاـ، اىلٌ دث، اىقدكة،.. . كقاؿ (ٓ)ل ي

كقاؿ اىزريلج  "ش خ اىعداى  فج و  الكر، ياف  ا ب  د ث،   ذ عف . (ٔ)ش خ للده كل ٌدل "
 .(ٕ)يلاع  للغداد، ك لل: عدة لياىس"

 اه.علا ياف فج و    لو ، كقكَّ  اىلىٍرقىاًوجٌ   لق ، كقد ريع خالصة القكؿ فيو     
 ىػ[ّٔٔأبك الفرج المعركؼ بالنسائي، ]ت:  ،أحمد بف جعفر بف أبي حفص((ٖ. 

 .(ٗ)"يتلت عو  ش ئنا    رنا، كال  عرؼ  اى ": البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
 .(َُ)قاؿ ل لد لف اىعلاس لف اى رات، "ياف غ ر لق ، ىـ  يتب عو  ش ئنا"أقكاؿ النقاد:      
 .فع ؼ اى د ثخالصة القكؿ فيو:      

  ىػ[ّٕٔ، ]ت: البغدادمٌ أحمد بف جعفر بف حمداف بف مالؾ بف شبيب، أبك بكر القًطيعي((ُُ. 
ا، كياف ألل   ات اؿ للعض اى بلط ف، فقرئ اللف ذىؾ  :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       ا  اى ن "ياف ش  ن

  لاع ، لـ غرقت قطع  لف يتل علد اىلَّ  لف   لد "اىل ود"، ك فر الف لاىؾ  جٌ لً عى اى لطاف 

                                                                                                                                                                      

 علـ  وًا عودم تعلك عف  لج ء  اؽ اىلزيج ءال  وج ال  قدر عل: "اى   ح"   اد ث يل رة لوزكؿ، ك 
 ([.َُٓ/ٕء رايًا ىيلر اى ف كفعؼ اىل ر، كتعذر كقكفج عل:  طج ىدقت   ك يلا قاؿ". ]تار خ لغداد )

 (.ِٖ( تار خ و  الكر )ص  ُ)
 دث ع ره لبل لف  واف األلكل لاىكالي،  لك اىعلاس األ ـ  لل لد لف  عقكب لف  ك ؼ لف لعقؿ  (ِ)

 (ِٖٗ/ ٔٓق(.  وظر  تار خ دلشؽ اللف ع اير )ّْٔلدافع  )ت 
 (.ََِ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ّ)
 (.َُٓ/ٕ( تار خ لغداد )ْ)
 (.ُّ( اىلوت ب لف يتاب اى  اؽ ىتار خ و  الكر )ص  ٓ)
 (.ُّٔ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ٔ)
 (.ُّْ/ٖ) ( األعبلـٕ)
 (.ُُٓ/ٓتار خ لغداد )( ٖ)
 (.ُُٓ/ٓ) اىلريع اى الؽ( ٗ)
 (.ُُٓ/ٓ) اىلريع اى الؽ( َُ)
 (.ُُٔ/ ٓ(، تار خ لغداد )ِِٖ/ ٖتار خ اإل بلـ  )  (ُُ)
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ال فًك لق "  . (ُ)لعد ذىؾ فو  ًا لف يتاب ذيركا  و  ىـ  يف  لاع  ف  ، فغلزكه أليؿ ذىؾ، كاق
ا  "يوت شد د اىتوق ر عف  اؿ الف لاىؾ  ت: للت عودم  و   دكؽ ال  شؾ فج  كقاؿ   فن
ولا ياف ف   لل ، فللا غرقت اىقط ع  لاىلاي األ كد غرؽ شجي لف يتل ، فو خ لدؿ لا   لاع ، كاق

لف يتاب ىـ  يف ف    لاع ، كىلا ايتلعت لع اى ايـ  لج علد اىلَّ  لف اىل ع لو  الكر، غرؽ 
 . (ِ)ذيرت الف لاىؾ كى وت  فُوير علٌج، كقاؿ  ذاؾ ش  ج، ك  ف  اى "

فقاؿ  "ياف اى ايـ قد ر ؿ  و   لع ك ت ف لاوج  ،اىلىٍرقىاًوجٌ عٌلؽ اىذكلج عل: يبلـ أقكاؿ النقاد:      
، كقاؿ  لك اى  ف ل لد لف (ّ)لٌرة، ك لع اىل ود لف الف لاىؾ اىقًط عج، كا تٌج ل  فج اى   ح"

اىعلاس لف اى رات  "ياف الف لاىؾ اىقط عج ل تكرنا،  ا ب  و ، يل ر اى لاع لف علد اىلَّ  لف 
كيؼ ل ره ك رؼ،  ت: ياف ال  عرؼ ش ئنا للا  قر     لد كغ ره، ءال  و   لط فج آ ر علره

، كعٌلؽ عل: قكى  اىذكلج، فقاؿ  "كذا اىقكؿ غلك كاق راؼ، كقد ياف  لك لير   ود  كؿ (ْ)عل  "
ويار اىذكلج عل: الف اى رات عي ب فتو  ىـ  و رد لذىؾ فقد (ٓ)زلاو " ، كتعقل  الف  ير، فقاؿ  "كاق

 قكؿ  قدلت لغداد ك لك لير لف لاىؾ  ج كياف  (ٔ)د اى  لج ي: اى ط ب فج تريل    لد لف   ل
ال تذكلكا ءى: الف لاىؾ فتو  قد "  (ٕ)فقاؿ ىوا الف اىللاف اى رفج ،لق كدوا درس اى ق  كاى رائض

فلـ وذكب ءى  ... كاى يا   اىتج  ياكا الف اى بلح "قاؿ   ".فعؼ كا تؿ كلوعت الوج اى لاع لو 
اى ط ب فج تار     عو ... كاىعيب لف اىذكلج  رد قكؿ الف اى رات لـ عف الف اى رات قد ذيركا 

 .(ٗ)فل تُلؿ" (ٖ) قكؿ فج آ ر تريل  اى  ف لف علج اىتل لج اىراكم عف اىقط عج لا   ُتج
كقاؿ ل لد لف  لج اى كارس  " لك لير لف لاىؾ ياف ل تكرنا  ا ب  و ، كىـ  يف فج       

  اىدَّارىقيٍطًوجٌ ، كقاؿ (َُ)  كؿ ف ًا وظر، ذير  و  يتلًا لعد اىغرؽ" اى د ث لذاؾ ى  فج لعض اىل ود

                                                           

 (.ُُٔ/ٓ( تار خ لغداد )1)
 (.ُُٔ/ٓ) اىلريع اى الؽ( ِ)
 (.ِّٖ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ّ)
 (.ُُٔ/ٓ( تار خ لغداد )ْ)
 (.ٖٖ/ُ( ل زاف االعتداؿ )ٓ)

 (.ٕ/ٓ وظر تريلت   تار خ لغداد ) (ٔ)
(ٕ ـ )َِْل لد لف علد اىلَّ  لف اى  ف،  لك اى   ف الف اىٌلٌلاف اىل رٌم اى ىرىفٌج اىعبلل ، )ت   (  ([. ْٗٗ/ق(. ]تار خ اإل بل

( اىظاكر لف الف اىلذكب  و  ش خ ى س لاىلتقف، كيذىؾ ش    الف لاىؾ، كلف لـ كقع فج اىل ود  ش اي ٖ)
 ([.ُِٓ/ُاىلتف كال اإل واد. ]ل زاف االعتداؿ ) غ ر ل يل 

 (.ُْٖ/ُ( ى اف اىل زاف )ٗ)
 (.ُُٔ/ٓ( تار خ لغداد )َُ)
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، كقاؿ اى ط ب  "ياف لعض يتل  غرؽ فا ت دث و  ًا لف يتاب ىـ  يف ف   (ُ)"لق  زاكد قد ـ" 
، كقاؿ (ِ) لاع ، فغلزه اىواس، ءال  وا ىـ ور   دنا التوع لف اىركا   عو ، كال ترؾ اال تياج ل "

كالف شاك ف  اىدَّارىقيٍطًوجٌ ، كقاؿ الف يل ر  "ياف لق  يل ر اى د ث،  دث عو  (ّ)لُلكف" اى ايـ  "لق 
ك لك وع ـ اى ايـ، كىـ  لتوع   د لف اىركا   عو  كال اىت تكا ءى: لا طعف عل   لعفًـ كتيلـ  كاىلىٍرقىاًوجٌ 

 خ   رل، ككذا ف  ، ل لب غرؽ يتل    ف غرقت اىقط ع  لاىلاي األ كد، فا ت دث لعفًا لف و
، كذيره اى  اكم فج اىلقات للف ىـ (ْ)ى س لشجي، ألوًا قد تيكف لعارف  عل: يتل  اىتج غرقت"

، كقاؿ الف اىيكزم  (ٔ)، كقاؿ قكاـ اى و   "يل ر فج اى د ث، يل ر فج اى و "(ٓ) قع فج اىيتب اى ت 
الف اى بلح  "ا تؿ فج آ ر علره ، كقاؿ (ٖ)، كقاؿ  لك لير لف وقط   "لق "(ٕ)"ياف يل ر اى د ث لق "

، كعٌلؽ اىعراقج قائبلن  "كفج للكت كذا عف اىقط عج (ٗ)ك رؼ  ت: ياف ال  عرؼ ش ئنا للا  قر  عل  "
وظر، ككذا اىقكؿ تلع ف   اىل وؼ لقاى   ي ت عف  لج اى  ف لف اى رات ىـ  للت ء وادكا ءى   ذيركا 

" " دكؽ ، كقاؿ اىذكلج (َُ)اى ط ب فج اىتار خ" ىيو  قاؿ فج "،  قلت (ُُ)فج و    لقلكؿ، تغ ر قل بلن
اى  ر، فج تريل  علد ا لف   لد  "ىـ  يف اىقًط ًعج لف فر اف اى د ث، كال ليكدنا، لؿ  دل لا 

 .(ُِ)ت لل ، ءف  لـ لف  ككاـ فج لعض األ او د كاىلتكف"
 .(ُّ) رهُ دكؽ، تغ ر قل بلن ل  خالصة القكؿ فيو     

  بف عثماف بف أحمد بف أيكب بف أزداذ، الشيخ أبك حفص الكاعظ، عمر بف أحمد
 .(ُْ)ىػ[ ّٖٓالمعركؼ بابف شاىيف، ]ت: 

                                                           

قيٍطًوٌج )ص ُ)  (.ُٗ(  ؤاالت اى للج ىلدَّارى
 (.ُُٔ/ٓ( تار خ لغداد )ِ)
 (.ُْٖ/ُ( ى اف اىل زاف )ّ)
 (.ِّّ/ُُ( اىلدا   كاىوًا   )ْ)
 (.ِّٗ/ُت  )( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ٓ)
 (.َُُٖ(   ر اى لؼ اى اى  ف )ص ٔ)
 (.ُِٔ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ٕ)
 (.َْٓ/ّ( ءيلاؿ اإليلاؿ اللف وقط  )ٖ)
 (.ّٕٗ( لعرف   وكاع علـك اى د ث )ص ٗ)
 (.ْٓٔ( اىتق  د كاإل فاح )ص  َُ)
 (.ٕٖ/ُ( ل زاف االعتداؿ )ُُ)
 (.ِْٓ/ُّ(   ر  عبلـ اىولبلي )ُِ)
(، ّٕ(، االغتلػػػػاط للػػػػف رلػػػج لػػػػف اىػػػػركاة لػػػػاال تبلط )ص  ٔاىل تلطػػػػ ف ىلعبلئػػػج )ص  يتػػػػاب  وظػػػر    (ُّ)

 (.ِٗاىيكايب اىو رات )ص  
 (.َٖٓ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُْ)
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"قاؿ ىج الف شاك ف  يل ع لا  ريت ، ك و ت  لف  د لج ىـ  عارف  : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ        
 .(ُ)زكدنا ف  "  فلذىؾ ىـ   تيلر لو  اىلىٍرقىاًوجٌ ؿ ا، ق- عوج لق  لو    ف لا  وقل -لاأل كؿ، 

قيٍطًوجٌ قاؿ أقكاؿ النقاد:       ، (ّ)اىلغدادمٌ ، ككلق  اى ط ب (ِ)  " لج عل: اى طُ، ككك لق "اىدَّارى
كالف      ، (ٖ)كالػػػػ، كالف لاي(ٕ)كارسػػػػػػػ، كالف  لج اى (ٔ)جػػػػػػػػقػ ػتػ، كاىع(ٓ)رمػػػػػػػػػػػ، كاألزك(ْ)داكدمػػػىاك 

، كقاؿ (ُُ)كل  دكا" ، كقاؿ اىذكلج  "اى افظ اىكاعظ، ل دث لغداد(َُ) ركالف يل ،(ٗ)اىيكزم
ا  "اىش خ، اى دكؽ، اى افظ، اىعاىـ، ش خ اىعراؽ، ك ا ب اىت   ر اىيل ر" ، كقاؿ (ُِ)  فن

 .(ُّ)الف اىعلاد اى وللج  "اى افظ،  ا ب اىت او ؼ ك  د  كع   اىعلـ"
كىعؿ  لب ذىؾ لا ذيره عو   و  قاؿ  "ريعت لف لعض  ؛كياف فع  نا عود الف اىلقاؿ      

  رم، فكيدت يتلج قد ذكلت، فيتلت لف   ظج عشر ف  ىؼ  د ث،  ك قاؿ  لبلل ف  ىؼ 
 .(ُْ) د ث ا تدراينا للا ذكب"

لو  ال  عوج عدـ يكو  لق  عوده، ك يلر  اىلىٍرقىاًوجٌ عدـ ا تيلار لق ، ك   خالصة القكؿ فيو     
 .(ُٓ)اىعللاي عل: تكل ق ، رغـ  و  ياف  يتب كال  عارض

 خػػتف الصرصػػرم، (ُٔ)قىطيأحمػػد بػػف محمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف يعقػػكب أبػػك العبػػاس السَّػػ(ُ) .     
 .(ِ) ق[ُّٔ: ]ت

                                                           

 (.ُّّ/ُّ( تار خ لغداد )ُ)
 (ِّْ ؤاالت  لزة ىلدارقطوج )ص   (ِ)
 (.ُّّ/ُّ( تار خ لغداد )ّ)
 (.ُّّ/ُّ) اىلريع اى الؽ (ْ)
 (.ُّّ/ُّ) اىلريع اى الؽ (ٓ)
 (.ُّّ/ُّ) اىلريع اى الؽ ( ٔ)
 (.ٖٔ/ٔ( ى اف اىل زاف )ٕ)
 (.ُِٗ/ْ( اإليلاؿ فج رفع االرت اب عف اىلؤتلؼ كاىل تلؼ فج األ لاي كاىيو: كاألو اب )ٖ)
 (.ّٖٕ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ٗ)
 (.ِّٔ/ُُ( اىلدا   كاىوًا   )َُ)
 (.َٖٓ/ٖ) ( تار خ اإل بلـُُ)
 (.ُّْ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ُِ)
 (.ْْٓ/ْ( شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ُّ)
 (.ُّّ/ُّ( تار خ لغداد )ُْ)
 ([.ُّّ/ُّعلؽ اى ط ب قائبلن   عوج لق  لو    ف لا  وقل . ]تار خ لغداد )( ُٓ)
اى قط، ككػج األشػ اي اى    ػ  ( ل تح اى  ف اىلًلل  كفتح اىقاؼ كي ر اىطاي اىلًلل ، كذه اىو ل  ءى: ل ع ُٔ)

 .([ُُٓ/ٕ) ىل لعاوج األو اب] ياى رز كاىلبلعؽ ك كات ـ اىشل  كاى د د كغ ركا
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لػػرة "، كقػػاؿ فػػذىؾ اىػػذم زكػػدوج ف ػػ  ؛كغ ػػره (ّ)تيلػػـ ف ػػ   لػػك ليػػر الػػف اىلقػػاؿ": البىٍرقىػػاًنيٌ قػػاؿ        
 ت:  دلوج  لك لير الف اىلقاؿ  و   لط فج ركا ت ، كركل لف يتاب  ،ياف عودم  و  لق "  رل  

 .(ْ)"ا لع غ رها، فُوا ال  ركم عو  لفلكلن ا، ياف اى لاع ل يكين ىـ  يف  لاع  ف       ن 
 .(ٓ)"يل ؿ األلر ءى: اىلق  لا ككياف   "ل لد لف اىعلاس لف اى راتقاؿ   أقكاؿ النقاد     
 . دكؽ ى   ككاـ القكؿ فيو:   خال     

 
  ملؤلؤ بف عبد المَّو، أبك محمد القيصر(ٔ) (ٕ). 

ػػػا  فػػػر ليلػػػس   ػػػ اب  ؟عوػػػ  اىلىٍرقىػػػاًوجٌ   ػػػُؿ اى ط ػػػبي : البىٍرقىػػػاًنيٌ قػػػكؿ       فقػػػاؿ  "يػػػاف  ادلن
اى ػػػد ث، فعلقػػػت عوػػػ    اد ػػػث، قلػػػت  في ػػػؼ  اىػػػ ؟ قػػػاؿ  ال   لػػػره، قلػػػت  كىػػػـ   ػػػلع   ػػػدنا لػػػف 

 .(ٖ)ش ك وا  ذيره ءال لاىيل ؿ
 .(ٗ)لق خالصة القكؿ فيو:      
  محمد بف عمر بف محمد بف سالـ بف البراء بف سبرة بف سيار، أبك بكر التميمي، قاضي

 .(ُُ) ىػ[ّٓٓ، ]ت: (َُ)المكصؿ، يعرؼ بابف الًجعىابي
الج، فقاؿ   دلوا عو  عى عف الف اىيً  اىلىٍرقىاًوجٌ قاؿ اى ط ب  " ُىت  لا لير : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       

قيٍطًوجٌ  ، كياف  ا ب غرائب، كلذكل  لعركؼ فج اىتش ع. قلت  قد طعف عل   فج  د ل  اىدَّارى
  .(ُِ)لا  لعت ف   ءال   رنا"  -اىلىٍرقىاًوجٌ  م  – فقاؿ ك لاع ؟

                                                                                                                                                                      

 (.ُّٗ/ٔ) ( تار خ لغدادُ)
 (.ُّٗ/ٔ) اىلريع اى الؽ (ِ)
 ([.ِٕٗ/ٖتار خ اإل بلـ )كػ(.] ّٗٗ)ت   (   لد لف علر لف علج،  لك لير لف اىلٌقاؿ، لغدادٌم لق   اىحّ)
 (.ُّٗ/ٔ) تار خ لغداد( ْ)
 (.ُّٗ/ ٔ) اىلريع اى الؽ (ٓ)
( ل تح اىقػاؼ ك ػيكف اى ػاي اىلعيلػ  لػالوت ف كفػتح اى ػاد اىلًللػ  كفػج آ ركػا اىػراي، كػذه اىو ػل  ءىػ: ق  ػر، ٔ)

 ([.ِْٓ/َُاألو اب ىل لعاوج )ك ا ـ ىلعض  يداد اىلوت ب ءى  .]كك
 (.ّْٗ/ٖ)(، تار خ اإل بلـ ْٔٓ/ُْ( تار خ لغداد )ٕ)
 (.ْٔٓ/ُْ( تار خ لغداد )ٖ)
 ( ىـ  علر عل:  قكاؿ ىلوقاد ف  ، فاعتلدت عل: قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج، كايت  ت ل .ٗ)
 ([.ِٖٓ/ ّ( لي ر اىي ـ كفتح اىع ف اىلًلل  كفج آ ركا اىلاي اىلك دة. ]األو اب ىل لعاوج )َُ)
 (.ْٖ/ٖ(، تار خ اإل بلـ )ِْ/ْ( تار خ لغداد )ُُ)
 (.ِْ/ْلغداد )( تار خ ُِ)
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قاؿ اى ط ب  "ياف   د اى  اظ اىليكد ف،   ب  لا اىعلاس لف عقدة كعو  أقكاؿ النقاد:        
  ذ اى  ظ، كى  ت او ؼ يل رة فج األلكاب كاىش كخ، كلعرف  األ كة كاأل كات، كتكار خ 

كقاؿ  لك علج اى افظ  .(ُ)لعركؼ"األل ار، كياف يل ر اىغرائب، كلذكل  فج اىتش ع 
كقاؿ  لك علج  .(ِ)اىو  الكرم  "لا ر  ت ... فج    الوا    ظ لف  لج لير الف اىيعالج"

كياف ءلالنا فج اىلعرف  لعلؿ اى د ث،  .اىتوك ج  "لا شاكدوا    ظ لف  لج لير الف اىيعالج..
كـ كلكاى دكـ، ك كقات كفاتًـ، كلقات اىرياؿ لف لعتل ًـ كفع ائًـ ك  لائًـ ك و الًـ، كيوا

كلذاكلًـ، كلا  طعف ل  عل: يؿ كا د، كلا  ك ؼ ل  لف اى داد، كياف فج آ ر علره قد 
 .(ّ)اوتً: كذا اىعلـ ءى  ،  ت: ىـ  لؽ فج زلاو  لف  تقدل  ف   فج اىدو ا"

األلكاب كقاؿ اىذكلج  "كياف  افظ زلاو ؛   ب  لا اىعٌلاس لف عيٍقدة، ك ٌوؼ فج       
ا  "اى افظ، لف  ئل  كذا اىشُف للغداد، عل: (ْ)كاىش كخ كاىتار خ. كتشٌ ع  لشًكر" ، كقاؿ   فن

كياف   د اى  اظ اىليكد ف، ت رج لالف  .ر س اى ل  ف كللللائ ، ءال  و  فا ؽ رق ؽ اىد ف..
ا  "اى افظ، (ٓ)عقدة، كى  ل و ات يل رة، كى  غرائب، ككك ش عج" اىلارع، اىعبلل ، ، كقاؿ   فن

ا  "(ٔ)قافج اىلك ؿ"  .(ٕ)رق ؽ اىد ف" ،لتقف ، كقاؿ   فن
قيٍطًوجٌ اىلدَّ قلت "كقاؿ اى ايـ         فقاؿ  ك ٌم  ؟ و  تغٌ ر علا عًدواه   " للغوج عف اىًيعالجرى

ر؟ قلت  لا كؿ اتًلت ؟ قاؿ   م كا، لـ ذير  ش اي، فقلت  ك ٌح ىؾ  ٌو   ٌلط فج  تغ
. كقاؿ (ٖ)قاؿ  ءم كا. قلت  كؿ اتًلت   ت:   ت اىلذكب؟ قاؿ  ترؾ اى بلة كاىد ف" اى د ث؟

قيٍطًوجٌ اىٌ للج   ُىت عو   ، كقاؿ ل لد لف عل د (ٗ)، فقاؿ  " ٌلط، كذير لذكل  فج اىتشٌ ع"اىدَّارى
لف  كؿ  ا اىل ٌل ج  "ياف الف اىًيعالج اىل ٌدث قد  ً ب قكلنا لف اىلتيٌلل ف ف قط عود يل ر

ياف   د اى  اظ  . كقاؿ اى لعاوج  "(َُ)اى د ث، ك لر قلؿ لكت   ف تي رؽ دفاتره لاىٌوار"
اىليكد ف كاىلشًكر ف لاى  ظ كاىذياي كاى ًـ،   ب  لا اىعلاس الف عقدة اىيكفج اى افظ، كعو  

                                                           

 (.ِْ/ْ) اىلريع اى الؽ (ُ)
 (.ِْ/ْ) اىلريع اى الؽ (ِ)
 (.ِْ/ْ) اىلريع اى الؽ (ّ)
 (.ْٖ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ْ)
 (.َٕٔ/ّ( ل زاف االعتداؿ )ٓ)
 (.ٖٖ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ٔ)
 (.ّٖٔ( د كاف اىفع اي )ص  ٕ)
 (.ٖٔ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٖ)
 (.ٕٖ/ٖ) اىلريع اى الؽ (ٗ)
 (.ٖٔ/ٖ) اىلريع اى الؽ (َُ)
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األل ار،   ذ اى  ظ، كى  ت او ؼ يل رة فج األلكاب كاىش كخ كلعرف  اإل كة كاأل كات كتكار خ  
 .(ُ)كياف يل ر اىغرائب، كلذكل  فج اىتش ع لعركؼ، ككك غاؿ فج ذىؾ"

كذىؾ ألو   لَّط، كىلشره فج  ؛ افظ لشًكر، ءال  و   ا ب غرائب لق   خالصة القكؿ فيو      
ًـ لرق  اىدِّ ف، كفج  ود ذىؾ وظر، كلعف  ى س لبلـز كال  ر ح، ككك ش عج، كاىو س اىركا  ، كقد اتُّ 

تطلئف ءى: اال تياج ل  لع يكو  للغ اىغا   فج اى  ظ كاىلعرف ، كلع يلرة لف  طلؽ ف   اىلدح ال 
 اىرف ع.

  محمد بف أحمد بف إبراىيـ بف قريش بف حاـز بف صبيح بف صباح، أبك عبد الل
 .(ِ) ىػ[ّّٔالكاتب، يعرؼ بالحكيمي، ]ت: البغدادمٌ 

 
 .(ّ) ركم لواي ر""لق ، ءال  و  : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
لعلقان  "كقد اعتلرت  وا  د ل  فقللا ر  ت ف    اىلغدادمٌ قاؿ اى ط ب أقكاؿ النقاد:       
اىود ـ  "ياف   لار نا، قد  لع  لر يلاع ، الف ، كقاؿ (ٓ)، كذيره اى  اكم فج اىلقات(ْ)لويرنا"

اىش ب، يتاب اى ياك  كتكفج كى  لف اىيتب يتاب  ل   األدلاي، يتاب اىشلاب كففل  عل: 
 .(ٔ)كاىدعال "

ج ػػػػػػػػػػػقػػػك للف ال  وتػػػػػػػػػ، كاىعًدة ف ًا عل: غ ره، فًػػػػػػػػػػػػػػػػػرلق ، ىيو   ركم لواي   خالصة القكؿ فيو        
  .ػػػػػػفج ش ك 

 
 : الركاة الذيف عدليـ بما انفرد بو مف ألفاظسادسالمطمب ال
 .بىدىالن مف األبداؿ"المصطمح األكؿ: "كاف 

  َّىػ[ُّٔ، ]ت: (ٕ)اجعثماف بف عمر بف خفيؼ، أبك عمرك المقرئ المعركؼ بالدر(ٖ). 
 .(ُ)  ياف لىدىالن لف األلداؿالبىٍرقىاًنيٌ قكؿ        

                                                           

 (.ِٖٓ/ّ( األو اب )ُ)
 (.ٖٓ/ِ( تار خ لغداد )ِ)
 (.ٖٓ/ِ( تار خ لغداد )ّ)
 (.ٖٓ/ِ) اىلريع اى الؽ( ْ)
 (.ُُْ/ ٖ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ٓ)
 (.ُٖٓ( اى ًر ت )ص  ٔ)
 ([.ِّٕ/ٓىل لعاوج )( ل تح اىداؿ اىلًلل  كاىراي اىلشددة كفج آ ركا اىي ـ. ]األو اب ٕ)
 (.َّٖ/ُُ(، اىلدا   كاىوًا   )ِّْ/ْ(، شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ُٓٗ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٖ)
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، (ٔ)، كالػف األل ػػر(ٓ)، كاى ػػ دم(ْ)، كاىػذكلج(ّ)، كاى ػلعاوج(ِ)كلقػ  اى ط ػػبأقػكاؿ النقػػاد:       
كقػػاؿ الػػف  لػػج اى ػػكارس  "يػػاف لػػف  كػػؿ اىقػػرآف كاىلقػػ  كاىد اوػػ  كاى ػػتر،  ،(ٕ)كالػػف وا ػػر اىػػد ف

اية"  .(ٖ)يل ؿ اىلذكب، كياوت كفات  فييى
   لق ، لت ؽ عل  .خالصة القكؿ فيو      

 .المصطمح الثاني: " كاف مف األبداؿ"
 ىػ[ّٖٓ: ]ت، الزاىد (ٗ)يكسؼ بف عمر بف مسركر، أبك الفتح القىكَّاس(َُ). 

 .(ُُ)  "ياف لف األلداؿ"البىٍرقىاًنيٌ قكؿ     
ا  ػػػادقنا (ُِ)زاد األزكػػػرم  "يػػػاف عػػػدالن لقػػػ " أقػػػكاؿ النقػػػاد:      . قػػػاؿ اى ط ػػػب  "يػػػاف لقػػػ   ػػػاى ن

، كقػاؿ (ُٓ)ل ػدث لشػًكر" لغػدادمٌ ، كقاؿ اىذكلج  "(ُْ)، كقاؿ اىعت قج  "ياف لق  لُلكوا"(ُّ)زاكدنا"
ػػا ا زاكػػدنا ، (ُٔ)اىلقػػ "  "اإللػػاـ، اىقػػدكة، اىرلػػاوٌج، اىل ػػٌدث،   فن كقػػاؿ الػػف اىيػػكزم  "يػػاف لقػػ   ػػاى ن

، كقػاؿ الػف يل ػر  "يػاف لقػ  للتنػا، (ُٕ) دكقنا، كياف  قػاؿ ىػ   وػ  لػف األلػدىاؿ، ك وػ  ليػاب اىػدعكة"
ا"(ُٖ) يعىدُّ لف األىلدىاؿ" ا كرعن  .(ُ)، كقاؿ اى لعاوج  "ياف لق  زاكدنا عاىلنا  اى ن

                                                                                                                                                                      

 (.ُٓٗ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُ)
 (.ُٓٗ/ُّ( تار خ لغداد )ِ)
 (.ِّ/ ٓ) ( األو ابّ)
 (.ُٓٗ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ْ)
 (.ُِّ/ُٗ( اىكافج لاىكف ات )ٓ)
 (.ْٓٗ/ُتًذ ب األو اب )( اىللاب فج ٔ)
 (.ّْٕ/ّ( تكف ح اىلشتل  )ٕ)
 (.ُٓٗ/ُّ( تار خ لغداد )ٖ)
ًا ىعلؿ ( ٗ) ًلل ، اىلوت ب ل ًا. ]األو ابل تح اىقاؼ كتشد د اىكاك كفج آ ركا اى  ف اىل َٓ/َُ)ىل لعاوج اىق ج كل ع ٗ.]) 
(، شذرات اىذكب فج ْْٕ/ٕ(، اىيالؿ فج اىتار خ )ُّٔ/ّ(، اىلق د األرشد )ْٕٔ/ُٔ) ( تار خ لغدادَُ)

 (. َُ/ِ(، اىلقتو: فج  رد اىيو: )ُِْ/ِ(، طلقات اى والل  )ْٕٓ/ْ  لار لف ذكب )
 (.ْٕٔ/ُٔ( تار خ لغداد )ُُ)
 (.ْٕٔ/ُٔ) اىلريع اى الؽ (ُِ)
 (.ْٕٔ/ُٔ) اىلريع اى الؽ (ُّ)
 (.ْٕٔ/ُٔ)اىلريع اى الؽ ( ُْ)
 (.ٕٖٓ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُٓ)
 (.ْْٕ/ُٔاىولبلي )(   ر  عبلـ ُٔ)
 (.ِّٖ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ُٕ)
 (.ّٓٔ/ُُ( اىلدا   كاىوًا   )ُٖ)
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 عل  .لق  لت ؽ خالصة القكؿ فيو:        
 .المصطمح الثالث: "جبؿ مف الجباؿ"

  أبك العباس ، المعٌدؿ، ابف أخي  البغدادمٌ محمد بف نصر بف  أحمد بف محمد بف مكـر
 .(ِ)ىػ[ ّٕٓمىٍكرىـ القاضي، ]ت: 

 .(ّ)"كاىللتفج اىلق     عوج ،"يلؿ لف اىيلاؿ: البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
 كؿ اى فؿ لك كفنا لكفكر اىعقؿ، يل ؿ اىطر ق ، قاؿ اى ط ب  "ياف لف أقكاؿ النقاد:       

قيٍطًوجٌ ، كقاؿ (ْ) دكقنا فج اىركا  "            كقاؿ ل لد لف . (ٓ)  "ياف لف رياالت اىواس"اىدَّارى
، كقاؿ (ٔ) لج اى كارس  "ياف  لك اىعلاس لف ليـر لق  للتنا فج اى د ث، كلا ر  وا للل  فج اىشًادة"

لنا فج اىشًادةاىعت قج  ياف لق  لتقد
(ٕ). 

   لق ، لت ؽ عل  .خالصة القكؿ فيو      
  محمد بف أحمد بػف الحسػف بػف إسػحاؽ بػف إبػراىيـ بػف عبػد الل، أبػك عمػي، المعػركؼ

 .(ٖ)ىػ[ّٗٓبابف الصكاؼ، ]ت: 
ك وػػػا  افػػر يتػػػاب اى ػػوف ىل لػػػد لػػف اى ػػػلاح  اىلىٍرقىػػاًوجٌ ذيػػػر  لػػك ليػػػر : البىٍرقىػػػاًنيٌ قػػكؿ       

قد  لعت  لف  لػ: وعػ ـ، قػاؿ  علػف  ػدلؾ لػ ؟ فقلػت  عػف الػف اى ػكاؼ "اىدكاللج، فقلت ى   
 .(ٗ)" ل ش، فقاؿ  "آكه يلبلف"  عو: فج اىلق  كاىتللت كالف

قيٍطًوجٌ قػػاؿ أقػػكاؿ النقػػاد:          ، كقػػاؿ (َُ)  "لػػا ر ت ع وػػام للػػؿ  لػػج علػػج الػػف اى ػػكاؼ"اىػػدَّارى
ػػرز"يػػاف الػػف  لػػج اى ػػكارس  " ، كقػػاؿ اىػػذكلج  "ل ػػٌدث (ُُ) لقػػ  لُلكونػػا لػػا ر  ػػت لللػػ  فػػج اىتَّ ى

ا  "اىش خ، اإللاـ، اىل دث، اىلق ، اى ي "(ُ)لغداد"  .(ِ)، كقاؿ   فن
                                                                                                                                                                      

 (.َٗٓ/َُ) ( األو ابُ)
 (.ِٕٗ/ِْ) (، تار خ دلشؽّٗٓ/ّف )(، اىتدك ف فج   لار قزك َِْ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ِ)
 (.ُْٓ/ْ( تار خ لغداد )ّ)
 (.ُْٓ/ْ)اىلريع اى الؽ  (ْ)
 (.ُْٓ/ْ)اىلريع اى الؽ  (ٓ)
 (.ُْٓ/ْ)تار خ لغداد  (ٔ)
 (.ُْٓ/ْ)اىلريع اى الؽ  (ٕ)
(، اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب ْٓ(، اىتق  د ىلعرف  ركاة اى وف كاىل او د )ص  ُُٓ/ ِ)اىلريع اى الؽ  (ٖ)

 (.َِّ/ُْ(، اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )َُِ/ٖاى ت  )
 (.ُْٓ/ْ( تار خ لغداد )ٗ)
 (.ُُٓ/ِ) اىلريع اى الؽ (َُ)
 (.ُُٓ/ِ) اىلريع اى الؽ (ُُ)
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 لق ، لت ؽ عل  .خالصة القكؿ فيو:        
 بػػف حبػػيش بػػف احمػػد بػػف عيسػػى بػػف خاقػػاف، أبػػك الحسػػيف الناقػػد،  يمحمػػد بػػف عمػػ        

 . (ّ)ىػ[ّٗٓ]ت: 
ك وا  افر يتػاب اى ػوف ىل لػد لػف  اىلىٍرقىاًوجٌ ذير  لك لير قاؿ اى ط ب    البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       

اى ػلاح اىػػدكاللج، فقلػت ىػػ   قػد  ػػلعت  لػف  لػػ: وعػػ ـ، قػاؿ  علػػف  ػدلؾ لػػ ؟ فقلػت  عػػف الػػف 
 .(ْ)فج اىلق  كاىتللت  اى كاؼ كالف  ل ش، فقاؿ  "آكه يلبلف"  عو:

 
 

ا لقػ (ٓ)كلق   لك وع ـ اى افظ أقكاؿ النقاد:       ا" ، كقاؿ الػف  لػج اى ػكارس  "يػاف شػ  ن ، (ٔ) ػاى ن
 .(ٕ)اىواقد" اىلغدادمٌ كقاؿ اىذكلج  "

 لق ، لت ؽ عل  .خالصة القكؿ فيو:       
 .فيو" المصطمح الرابع: "كامؿ في كؿ شيء لكال بىٍأكو 

  عمػػي بػػف أحمػػد بػػف الحسػػف بػػف محمػػد بػػف نيعػػيـ، أبػػك الحسػػف البٍصػػرٌم الحػػافظ المعػػركؼ
 .(ٖ)ىػ[ ِّْبالنُّعىيمٌي، ]ت: 

....يػػاف شػػد د اىع ػػل   فػػج اى ػػو ، كيػػاف البىٍرقىػػاًنيٌ قػػكؿ          "كػػك يالػػؿ ًفػػج يػػؿ شػػجي ىػػكال لُكو
 .(ٗ) عرؼ لف يؿ علـ ش ئنا"

 .(َُ)قاؿ اى ط ب  "يتلت عو ، كياف  افظنا عارفنا لتيللنا شاعرنا"أقكاؿ النقاد:      
، لػػـ تولَّػػ    ػػ اب ل اى  ػػ ف لػػف اىليظ ػػر،  ػػد لنا ىشػػع كقػػاؿ األزكػػرم  "كفػػع اىوُّعىٍ ًلػػٌج علػػ:  لػػج

اى د ث عل: ذىؾ، ف ػرج اىوُّعىٍ ًلػٌج، عػف لغػداد ىًػذا اى ػلب، ك قػاـ  تػ: لػات الػف اىليظ ػر، كلػات 
 .(ُ)لف عرؼ ق ت  فج كفع  اى د ث، لـ عاد ءى: لغداد"

                                                                                                                                                                      

 (.ُّٖ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُ)
 (.ُْٖ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ِ)
 (.َّٕ/ْ(، شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ُْٓ/ْ( تار خ لغداد )ّ)
 (.ُْٓ/ْ)تار خ لغداد  (ْ)
 (.ُْٓ/ْتار خ لغداد ) (ٓ)
 (.ُْٓ/ْاىلريع اى الؽ ) (ٔ)
 (.َُٓ/ِاىعلر فج  لر لف غلر ) (ٕ)
 (.َّٗ/ٗ( تار خ اإل بلـ )ٖ)
 (.ِّٓ/ُّ( تار خ لغداد )ٗ)
 (.ِّٓ/ُّ)اىلريع اى الؽ  (َُ)
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ػكرم         ٍ ًلػٌج، يػاف قػد يلػع لعرفػ  ىػـ  ر للغػداد   ػدنا  يلػؿ لػف اىوُّعى "كقاؿ ل لد لػف علػج اى ُّ
، كقاؿ اىذكلج  "ياف   ػدِّث لػف   ظػ ، (ِ)اى د ث كاىيبلـ كاألدب، كدرس ش ئنا لف فق  اىشافعج"

ػػا  "قػػد لػػدت لوػػ  ك ػػكة فػػج  ػػلاه، كاتُّ (ّ)كتلػػؾ اىً ػػكة لوػػ  ياوػػت فػػج شػػل لت ، كتػػاب" ًػػـ ، كقػػاؿ   فن
 .(ْ)لكفع اى د ث، لـ تاب ءى: ا كا تلر عل: اىلق "

   لق .خالصة القكؿ      
 .المصطمح الخامس: "جميؿ األمر"

 عمي بف ًإبراىيـ، العمرم القزكيني(ٓ). 
 .(ٔ)  "يل ؿ األلر"البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      

ىـ  يتل  ءال  ،ذير اى ط ب  د لنا كك فج ء واده، لـ قاؿ  "ككذا  د ث لويرأقكاؿ النقاد:      
 .(ٖ)"اى لؿ ف   عل: كذا اىقزك وج"، كعلؽ الف  ير قائبلن  (ٕ)لًذا اإل واد"

 فع ؼ اى د ث، كقد  يكف لراد اىلرقاوج   و    ف األ بلؽ كيل لًا.  خالصة القكؿ فيو     
 .المصطمح السادس: "كتبت حديثو في جممة حديثو"

 ف، ػػػػػػيُّ ميطىيَّ ػػػػػػر الحضػػػػرمٌي الكيكفػػػػػػاف الحػػػػافظ أبػػػػك جعفػد الل بػػػػف سميمػػػػػد بػػػػف عبػػػػػمحمػػػػ
 .(ٗ)ىػ[ِٕٗ]ت:
 . (َُ)"يتلت  د ل  فج يلل   د ل "  البىٍرقىاًنيٌ  قكؿ     
ػػػا  "لقػػػ  يلػػػؿ"(ُُ)قػػػاؿ اىػػػدراقطوج  "يلػػػؿ؛ ىكلاقتػػػ "أقػػػكاؿ النقػػػاد:       ، كقػػػاؿ (ُِ)، كقػػػاؿ   فن

ا  "كلق  اىواس كلا   غكا ءى: الف  لج ش ل "(ُ)اىذكلج  "ياف   د  كع   اىعلـ"  .(ِ)، كقاؿ   فن

                                                                                                                                                                      

 (.ِّٓ/ُّ)اىلريع اى الؽ  (ُ)
 (.ِّٓ/ُّ)اىلريع اى الؽ  (ِ)
 (.ُّٗ/ٗ( تار خ اإل بلـ )ّ)
 (.ُُْ/ّ( ل زاف االعتداؿ )ْ)
 (.ِّّ/ّفج   لار قزك ف )(، اىتدك ف ِْٔ/ُّ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.ِْٔ/ُّ)تار خ لغداد  (ٔ)
 (.ِْٔ/ُّ)اىلريع اى الؽ  (ٕ)
 (.ْٖٕ/ٓ( ى اف اىل زاف )ٖ)
 (.َُِّ/ٔ( تار خ اإل بلـ )ٗ)
 (.َّٗ/ُ( لعيـ   الج ش كخ  لج لير اإل لاع لج )َُ)
قيٍطًوٌج )ص  ُُ)  (.ِٖٗ(  ؤاالت اى للج ىلدَّارى
قيٍطًوٌج )ص  (  ؤاالت  لزة ُِ)  (.ِٕىلدَّارى
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  (ْ)، كقػػاؿ الػػف وقطػػ (ّ)اى  ػػاظ كاألذي ػػاي األ قػػاظ  ػػوؼ اىل ػػاو د"الػػف  لػػج  علػػ:  "  ػػد  كقػػاؿ 
 .(ٔ)، كقاؿ اى ل لج  " افظ لق "(ٓ)" افظ لق "

   لق  يلؿ.خالصة القكؿ فيو      
 

ا"  .المصطمح السابع: "كاف سماعو صحيحن
 ـ بػػف ًعٍمػػراف، أبػػك بكػػر األنبػػارم البيٍنػػدار، كييعػػرؼ ثمحمػػد بػػف جعفػػر بػػف محمػػد بػػف الييػػ     

 .(ٕ)ىػ[ َّٔبابف أبي أحمد، ]ت: 
، عػػف الػف اىً ػػلـ، فقلػت  كػؿ تيلػػـ ف ػ    ػػد؟ اىلىٍرقىػاًوجٌ قػاؿ اى ط ػػب  " ػُىت   :البىٍرقىػػاًنيٌ قػكؿ      

ا ل ط  ل  "  .(ٖ)فقاؿ  ال، قاؿ  كياف  لاع      ن
اىل ػػرم، قػػاؿ ل لػػد لػػف  لػػج اى ػػكارس  "يػػاف عوػػده ء ػػواد، اوتقػػ: عل ػػ  علػػر أقػػكاؿ النقػػاد:       

"اىشػ خ،  ، كقاؿ اىذكلج (ٗ)كياف قر ب األلر ف   لعض اىشجي، كياوت ى    كؿ ل ط  ل   ي اد"
ػػػا "يػػػاف  ػػػدكقن (َُ)اىلعلػػػر، ل ػػػود لغػػػداد" كقػػػاؿ الػػػف اىعلػػػاد  "ت ػػػٌرد لاىٌركا ػػػ  عػػػف  ،(ُُ)ا، كقػػػاؿ   فن

 .(ُِ)يلاع ،...ك  كى    و ، ل ط  ل  "
 .(ُّ)  اىؼ   دكؽ، لا ىـ خالصة القكؿ فيو      

                                                                                                                                                                      

 (.َُِّ/ٔ( تار خ اإل بلـ )ُ)
 (.َٕٔ/ّ( ل زاف االعتداؿ )ِ)
 (.ََّ/ُ( طلقات اى والل  )ّ)

ل لد لف علد اىغوج لف  لج لير لف شياع،  لك لير الف وقط  اى وللج اىلغدادم  عاىـ لاألو اب،  افظ  (4)
(. ]تذيرة اى  اظ ِٗٔىل د ث.  ئؿ عف وقط  اىتج  و ب ءى ًا، فقاؿ  كج يار   رلت يد  لج، )ت  

 ([.ُّٖ/ ْىلذكلج )
 (.ِٕ( اىتق  د ىلعرف  ركاة اى وف كاىل او د )ص  ٓ)
(  قاؿ الف  لج دىاًرـ  يتلت عو  لائ  ك ل  ف ٕٗٓ/ِ(، كاىذم فج اإلرشاد )َُِّ/ٔ خ اإل بلـ )( تار ٔ)

 ىؼ  د ث، ركل عو  اى  اظ لف  كؿ لغداد كاىرٌَّم ك يرا اف، ك ركم عو   لك لير اإل لاع لٌج، ككك لف 
 آ ر لف ركل عو .

 (.ُِٓ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٕ)
 (.ُّٓ/ِ( تار خ لغداد )ٖ)
 (.ُّٓ/ِ)اىلريع اى الؽ  (ٗ)
 (.ّٔ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )َُ)
 (.ْٕ(   لاي لف عاش للاو ف  و  )ص  11)
 (.ُُّ/ْ( شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ُِ)
قيٍطًوٌج )ص  ُّ)  (.ّٗٔ(  وظر  اىدى ؿ اىلغوج ىش كخ اإللاـ  لج اى  ف اىدَّارى
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 النسبي : التكثيؽبعالمطمب السا

  ىػ[ِِٖ، أبك محمد التميمي، ]ت: -زاىر–الحارث بف محمد بف أبي أسامة (ُ). 
 ئؿ اىلىٍرقىاًوٌج، عف    ػ: لػف  لػج طاىػب، كاى ػارث لػف  لػج   ػال ، ف فػؿ قكؿ البىٍرقىاًنٌي:        

قيٍطًوٌج  ف   .(ِ)  رج عوًلا فج اى   ح"   :، كقاؿ  " لروج  لك اى  ف اىدَّارى
قيٍطًوٌج  "ا تلػػؼ ف ػػ    ػػ الوا ككػػك عوػػدم  ػػدكؽ"أقػػكاؿ النقػػاد:       ، ككلقػػ  ءلػػراك ـ (ّ)قػػاؿ اىػػدَّارى

 .(ٔ)اىلقات ، كذيره الف  لاف فج(ٓ)، ك لك اىعلاس اىولاتج(ْ)اى رلج، ك  لد لف يالؿ
ليازف ، كى ت األزدم عػرؼ فػعؼ ، كقاؿ اىذكلج لعقلنا  "كذه (ٕ)كفع   األزدم كالف  ـز     
ػػا  (ٗ)، كقػػاؿ اىػػذكلج  "ل ػود لغػػداد فػػج كقت ...لقػ ، كرٌللػػا   ػػذ علػ: اىت ػػد ث"(ٖ)و  ػ " ، كقػػاؿ   فن

كياف  افظنا عارفنا لاى د ث، عاىج اإل واد لاىلرة، تيلػـ ف ػ  لػبل  ي ...كى وػ   ." ا ب اىل ود..
ػػػا  "اى ػػػافظ، اى ػػػدكؽ، اىعػػػاىـ،، كقػػػاؿ (َُ)لعػػػض اىلغػػػاًددىة ىيكوػػػ   ُ ػػػذ علػػػ: اىركا ػػػ " ل ػػػود    فن

اىعراؽ،  ا ب اىل ود اىلشًكر... كال لُس لاىريؿ، ك  اد ل  علػ: اال ػتقال ، كذولػ    ػذه علػ: 
ا، فبل ف ر"  .(ُُ)اىركا  ، ككك اىظاكر  و  ياف ل تاين

 . دكؽ  خالصة القكؿ فيو      
 ٍبرقافبف عبد الل بف  -جعفر -يحيى بف أبي طالب كلى ، يقػاؿ مػالبغدادمٌ أبك بكر  ،(ُِ)الزِّ

 .(ُّ)ىػ[ِٕٓ، كأصميـ مف كاسط، ]ت: العباس بف عبد المطمب عتاقة

                                                           

 (.َِٔف كاىل او د )ص  (، اىتق  د ىلعرف  ركاة اى وُُْ/ٗ( تار خ لغداد )ُ)
 (.ِّّ/ُٔ( تار خ لغداد )ِ)
قيٍطًوٌج )ص  ّ)  (.ُُْ(  ؤاالت اى ايـ ىلدَّارى
 (.ُُْ/ٗ( تار خ لغداد )ْ)
 (.ِٖٓ/ِ( ى اف اىل زاف )ٓ)
 (.ُّٖ/ٖ) ( اىلقاتٔ)
 (.ِّٕ/ٔ( تار خ اإل بلـ )ٕ)
 (.ِّٕ/ٔ)اىلريع اى الؽ  (ٖ)
 (.ُّٕ/ٔ)اىلريع اى الؽ  (ٗ)
 (.ِْْ/ُاالعتداؿ )( ل زاف َُ)
 (.ّٖٗ/ُّ(   ر  عبلـ اىولبلي )ُُ)
( لي ر اىزال ك يكف اىلاي اىلك دة كي ر اىػراي كلعػدكا اىقػاؼ كفػج آ ركػا اىوػكف، كػذه اىو ػل  ءىػ: اىزلرقػاف ُِ)

 ([.ِٓٓ/ٔككك ا ـ ىلعض  يداد اىلوت ب ءى  . ]األو اب ىل لعاوج )
 (.ِّّ/ُٔ( تار خ لغداد )ُّ)
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، عػػف    ػػ: لػػف  لػػج طاىػػب، كاى ػػارث لػػف  لػػج   ػػال ، ف ٌفػػؿ اىلىٍرقىػػاًوجٌ    ػػئؿ البىٍرقىػػاًنيٌ قػػكؿ       
قيٍطًوجٌ    :، كقاؿ  " لروج  لك اى  ف   .(ُ) ف   رج عوًلا فج اى   ح" اىدَّارى

قيٍطًوجٌ ، كقػػاؿ (ِ)قػػاؿ  لػػك  ػػاتـ  "ل لػػ  اى ػػدؽ"أقػػكاؿ النقػػاد:         "ال لػػُس لػػ  عوػػدم، كىػػـ اىػػدَّارى
قيٍطًوجٌ   ، كقػػاؿ اىػػذكلج  "كلقػػ(ّ) طعػػف ف ػػ    ػػد ل يػػ " قيٍطًوجٌ ك كغ ػػره،  اىػػدَّارى لػػف   لػػر اىوػػاس  اىػػدَّارى

ػا  "لقػ "(ٓ)، كقاؿ اىذكلج  "ل دث لشًكر"(ْ)ل " " ػ ح        ، كقػاؿ الػف اىعلػاد  (ٔ)، كقػاؿ   فن
قيٍطًوجٌ  كقاؿ              .(ٖ)قا ـ  "ى س ل  لُس تيلـ اىواس ف  "اى، كقاؿ ل لل  لف (ٕ) د ل " اىدَّارى

، قػاؿ اىػذكلج لعقلنػا  "عوػ: (َُ)  " شًد عل:    : لف  لج طاىػب  وػ   يػذب"(ٗ)لف كاركفا لك :
ػطَّ  لػك داكد ، كقػاؿ  لػك (ُُ)يبلل ، كىـ  عػف فػج اى ػد ث"فج    لػد اى ػايـ  "ىػ س لػاىلت ف"، ك ى

 .(ُِ)عل:  د ل 
 . دكؽ  خالصة القكؿ فيو      

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. ُّٖ(، فتح اىلاب فج اىيو: كاألىقاب )ص ّٖٔ/ٔ(، تار خ اإل بلـ )ِّّ/ُٔ) اىلريع اى الؽ( ُ)
 (.ُّْ/ٗ( اىيرح كاىتعد ؿ اللف  لج  اتـ )ِ)
قيٍطًوٌج )ص  ّ)  (.ُٗٓ(  ؤاالت اى ايـ ىلدَّارى
 (.ّٕٖ/ْ( ل زاف االعتداؿ )ْ)
 (.ّٖٔ/ْ) اىلريع اى الؽ( ٓ)
 (.ٕٓ( ذ ؿ د كاف اىفع اي )ص  ٔ)
 (.ُّٔ/ّىذكب فج   لار لف ذكب )( شذرات إ)
 (.ِْٓ/ٖ( ى اف اىل زاف )ٖ)

 ([.ْٓٓلك : لف كاركف لف علد ا اى لاؿ لاىلًلل  لق   افظ يل ر. ]تقر ب اىتًذ ب )ص   (ٗ)
 (.ِّّ/ُٔ( تار خ لغداد )َُ)
 (.ّٕٖ/ْ( ل زاف االعتداؿ )ُُ)
 (.ِٕٗكاىتعد ؿ )ص  (  ؤاالت  لج عل د اآليرم  لا داكد اى ي تاوج فج اىيرح ُِ)
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 المبحث الثالث
 البىٍرقىاًنيٌ مراتب التعديؿ عند اإلماـ  

فج تعد ؿ اىركاة،  اىلىٍرقىاًوجٌ لعد درا    ى اظ كل طل ات اىتعد ؿ اىتج ا ت دلًا اإللاـ 
لغ ره لف اىوقاد، كااليتًاد فج اى يـ عل: اىراكم،  اىلىٍرقىاًوجٌ كتريل  كؤالي اىركاة لع لقارو   ى اظ 

، عل: اىو ك  رلعظ كاىل طل ات ككفعًا فج لراتب ياف اللٌد لف االيتًاد ىتق  ـ كذه األى ا
 اىتاىج  

 التفضيؿ، أك تكرار صفة التعديؿالمرتبة األكلى: تأكيد التعديؿ بصيغة أفعؿ 

 عل:  ى اظ اىلدح كاىلواي ل  غ   فعؿ اىت ف ؿ،  ك تيرار      اىلىٍرقىاًوجٌ ذير اإللاـ 
اىتعد ؿ ى ظنا  ك لعو:، للا يعؿ كذه األى اظ فج اىلرتل  األكى: لف لراتب اىتعد ؿ ىد  ، ككـ 

،             ف   دنا فج اىل دل ف""يا دريات اىتكل ؽ، ككذه األى اظ كج   لكا عوده عل:  عل: 
قيٍطًوجٌ "لا ر  ت لعد ، " يٌؿ ش خ أللج اىقا ـ"، "ياف  علـ اىواس" "لا ر  ت لعد ،    ظ لف..." اىدَّارى

قيٍطًوجٌ  لق  ليكدنا لف    اب  ؿفاف "ش خ،"لف  للت اىواس ك وللًـ"،  فًـ لاى د ث لف..." اىدَّارى
"لق  لق  ياف ، "لق   ي  ال  شؾ ف     لح ىل   ح"، ك  ظ""لق   ل ف ى  لعرف  ، اى د ث"

شُف  الق    و ، كقدـه ى  فج كذا اى"، "ياف  للج اىعلؿ لف   ظ "،  افظنا عارفنا يل ر اى د ث"
"لق  ، "لق  يل ؿ ك ي "، "لق  لق  لق ""، "لق  للت  ي ، "  د اىعدكؿ اىلقات"، "لق  لق "لالت"،

                        . ل ف  ي ""لق  ، "لق   ل ف"، للت"

 المرتبة الثانية: التعديؿ بصفة كاحدة  تدؿ عمى الضبط



 في تعديؿ الركاة البىٍرقىاًنيٌ منيج اإلماـ        
 

 
116 

 الثانيالفصؿ 

ىلف  فرده ل    كا دة تدؿ عل: اىفلط، كتعتلر  اىلىٍرقىاًوجٌ كياوت كذه اىلرتل  عود اإللاـ  
كذه اىلرتل   دو: لف اىلرتل  األكى: فج اىتعد ؿ، لع ات اقًلا فج   ؿ اىتعد ؿ، كياوت األى اظ 

"  ف اى د ث ج كذه اىلرتل  عل: اىو ك اىتاىج فج تعد ؿ اىركاة ف اىلىٍرقىاًوجٌ اىتج ا ت دلًا اإللاـ 
،                    "ذاؾ فج ق اس  لج علج اى ٌكاؼ فج اى فؿ كاىلق "، فؿ""ش خ لق  فا، "لق  ل دؽ"،لق "

          .ا""ول ؿ يل ؿ يدن ، "لق  ول ؿ"، "ب  افظ"شا، "لق  فافؿ"، "لق "،  ي  فج اى د ث""

 المرتبة الثالثة:  التعديؿ بصفة قريبة مف الضبط

فج  اىلىٍرقىاًوجٌ  ى اظ كذه اىلرتل  تدؿ عل:     اىفلط عود اىركاة اىذ ف ا ت دـ اإللاـ 
ىذىؾ وزىت لرتلتًـ دكف األكى: كاىلاو  ، لع ات اؽ لبللتًـ فج   ؿ اىتعد ؿ،  ؛ قًـ كذه األى اظ

  ءال لعت لع  ف ارقت"لا ايت، "ش خ  دكؽ"، " دكؽ" كج  اىلىٍرقىاًوجٌ ك ى اظ كذه اىلرتل  عود 
ا ال لُس ل "، ل ائدة علـ" ، "ال لُس ل "، "ى س ل  لُس كياف  عرؼ"، "ى س ل  لُس"، "ش  ن

"ر  ت    ًـ كال  علـ ، "ش خ  اىح"، ككك  دكؽ" ،ىلزاح ف   ؛"يرككه، "ايتلع ى  اى ق  كاى د ث"
قيٍطًوجٌ " لو: عل   ، "لا  لعت ف   ءال   رنا"، "ال  علـ لو  ءال   رنا"، ءال   رنا" ك لروا  ف ويتب  اىدَّارى

 . د ل "

 .المرتبة الرابعة: التعديؿ بكصؼ قريب مف الجرح

ءال  وًا  ،لع  القاتًا لف اىلراتب فج اىتعد ؿ اىلىٍرقىاًوجٌ تت ؽ  ى اظ كذه اىلرتل  عود اإللاـ 
"ش خ  دكؽ غ ر  و  ىـ  يف  عرؼ   يى قت لًا   ات تدؿ عل: اىيرح، ككج ياىتاىج 

"لق  ءال ، "لق  لو    ف لا  وقؿ، ىذىؾ ىـ   تيلر لو  زكدنا ف  "، اىيتاب" مي" دكؽ رد، اى د ث"
"ياف  ادلنا  فر ليلس    اب ، "يتلت عو  ش ئنا    رنا كال  عرؼ  اى ""،  و   ركم لواي ر

  ئؿ عف  اى  فقاؿ  ال   لر  اى "فعلقت عو    اد ث، لـ 
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 الرابعالمبحث 
 في التٍَّعًديؿ البىٍرقىاًنيٌ خصائص مىٍنيىج اإلماـ  

 

فػػج تعػػد ؿ اىػػركاة  اىلىٍرقىػػاًوجٌ  لػػف  ػػبلؿ اىوظػػر ف لػػا  ػػلؽ،  يليػػف اىقػػكؿ لػػُف لػػوًج اإللػػاـك  
ا علل نا دق قنا، ى    ائص لل زة، كقكاعد ك  س كاف   لتاز ليكو   ليف ا تولاطًا لف  ي  ،لوًين

   فج اى قرات اىتاى    كذه اى  ائصك ليف تل  ص كعلارات  اىكاردة فج اىتٍَّعًد ؿ،    بلؿ  قكاى
 التكسُّط كاالعتداؿ في التٍَّعًديؿ:  -ُ

 ىػػـ  يػػذيرلت ػػاكؿ، ك  ك لتك ػػط  ك فَّ يػػؿ طَّلىقػػ  لػػف طلقػػات اىوُّقَّػػاد ال ت لػػك لػػف لتشػػدد ء 
 . فج  م ق ـ لف كذه األق اـ اىلىٍرقىاًوجٌ  ا ـ اإللاـ
ى ف اىلو ػػػ  ف فػػػج  وَّػػػ  لػػػف اىوُّقَّػػػاد اىلتك ػػػط ف اىلعتػػػد - كا  علػػػـ -، وػػػاريح ىاىػػػذم  يػػػف 

اؿ    أللكر لوًا ؛تعد ؿ اىرِّيى
كىػػك  فػػج اىوقػػد، ك لعتػػدالن ليكوػػ  لتشػػددنا  ك لت ػػاكبلن  اىلىٍرقىػػاًوجٌ  اإللػػاـ ىػػـ  يػػد لػػف ك ػػؼ .  

 عيرؼ لشجيو لف ذىؾ الشتًر  لره يلا كك  اؿ غ ره.
قيٍطًوجٌ اإللاـ  اىلىٍرقىاًوجٌ يل رنا لا  ي ايج اإللاـ  . ب فج  ى اظ ، ككذا  يعل  عل: شايلت  فج  اىدَّارى

 اىتك ط كاالعتداؿ.
لػػا و ػػلت    ( راك نػػا،  مَُٓ؛ كافػػؽ األئلػػ  اىوقػػاد فػػج )( راك نػػاَُِ) اىلىٍرقىػػاًوجٌ عػػٌدؿ اإللػػاـ  . ت

( َُ، كاو ػرد لتكل ػؽ )%(ِ.ْلا و لت  )   م ( راكة،ٓ%(، ك اىؼ اىلعض فج )ٓ.ٕٖ)
كاة،  م  لا و لت   .%(ّ.ٖ)ري
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شػػػدد لػػػف   ػػػث اىتَّ  اىلىٍرقىػػػاًوجٌ  ليػػػف االيتًػػػاد فػػػج ت ػػػو ؼ اإللػػػاـلػػػف  ػػػبلؿ لػػػا  ػػػلؽ  ي ك   
 ك ط كاالعتداؿ اىتج ياوت ل ا ل  ى . كا  علـ.  اكؿ، لُو  ياف  تلتع لركح اىتَّ كاىتَّ 
 عديؿ:زاىة العممية في التَّ النَّ   -ِ

يػػػاف  لتغػػػج كيػػػ  ا     ػػػل  تلتػػػع فػػػج وقػػػده لوزاكػػػ  علل ػػػ ، ك  اىلىٍرقىػػػاًوجٌ ىقػػػد يػػػاف اإللػػػاـ  
 ذير لػا ىلػراكم كلػا عل ػ ، كيػاف   ل او  كتعاى: كال  ي در   يالنا عل: راكو ءال ىل اف  لره، فياف

اىعلل ػػ ، علػػ: وزاكتػػ   ؛ كللػػا  ػػدؿاىل افظػػ  علػػ: اى ُّػػو  اىوَّلك ػػ  اىلطًػػرة ىلريػػاؿ فػػج وقػػده هق ػػدل
ا، كيػػاف  تشػػ ع، ءال  وػػ  يػػاف لعتزى نػػ"  (ُ) لػػك ل لػػد اىوُّػػكلىٍ تجٌ  ،قكىػػ  فػػج  ػػؽ  اى  ػػف لػػف اى  ػػ ف

يػػاف  علػػـ "قػػاؿ   (ّ) لػػك فػػرج اىوًركاوػػجعػػف اىلعػػاف: لػػف زير ػػا،  ؿئ ػػ، كىلػػا (ِ)"تلػػ ف  وػػ   ػػدكؽ
ىؤل اد ػث ىيف يػاف يل ػر اىركا ػ  ...   في ؼ  اى  فج اى د ث؟ فقاؿ  ال  عرؼ  اى  ؿ ى ق" اىواس

"الػف ىؤىػؤ   (ٓ). كقكىػ  فػج  ػؽ  علػج لػف ل لػد،  لػك اى  ػف اىلق ػج(ْ)اىتج تل ؿ ءى ًا اىشػ ع "
قد ـ اى لاع، ...كياف ءى:  ف لات  ُ ذ اىعكض عل: اى د ث داوق ف...كياف ىػ   اىػ    ػو  

 .(ٔ)اىوقؿ جي  . قاؿ اى ط ب   عوج لف اىدو ا، ككك  دكؽ، غ ر  و  ردمي اىيتاب"

 الدِّقة العممية في التَّعديؿ:  -ّ
 فًػك فج تعد ؿ اىرِّياؿ لاىدِّق  اىعلل ػ  كاأللاوػ  كاىلكفػكع  ، اىلىٍرقىاًوجٌ اتَّ ـ لوًج اإللاـ  

 قػ ، كقػد  ػار كفػؽ قكاعػد علل ػ   اىذ ف كـ فج لرتل  كا دة، ك يعطج يؿ راكو   كازف ل ف اىركاة
اىغوػػٌج لػػف علػػد  دق قػػ  لع ػػدنا عػػف اتِّلػػاع اىًػػكل كاىل الػػاة؛ كللػػا  ػػدؿ علػػ: ذىػػؾ قكىػػ  فػػج  ػػؽ  

قيٍطًوجٌ "لا ر  ت لعد  لج اى  ف (ٕ): م ع د،  لك ل لد األٍزد  فًـ لاى د ث لف علد اىغوج  اىدَّارى
ا  "لا ر  ت لعد (ٖ)اى افظ" قيٍطًوجٌ ، كقاؿ   فن  . (ٗ)   ظ لف علد اىغوج لف  ع د" اىدَّارى

 اعتماده لمصادر عممية دقيقة في التٍَّعًديؿ:   -ْ
 عل: ل در ف  اىلىٍرقىاًوجٌ اعتلد اإللاـ 

                                                           

 (.ُٖ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ُ)
 (.ِّٓ/ٖ( تار خ لغداد )ِ)
 (.ْٕ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ُ)
 (.َّٖ/ ُٓ( تار خ لغداد )ْ)

 (.ِٖ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ٓ
 (.ٔٔٓ/ ُّ( تار خ لغداد )ٔ)
 (.ْٖتريلت  لف اىر اى  )ص  (  وظٕ)
 (.ّٖٗ/ّٔ) ( تار خ دلشؽٖ)
 (.ّٖٗ/ّٔ)اىلريع اى الؽ  (ٗ)
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لعض اىرياؿ، كتتللؿ كذه  عد ؿفا تق:  قكاى  لوًا فج ت    ل  لف قلل  لف اىوقاد،.ُ 
لف  بلؿ  ، كذىؾاىوقاد قلل اىلادة فج األقكاؿ اىتج ا ت ل ًا اإللاـ اٍىلىٍرقىاًوٌج لف 

درا تًـ ىلركاة، كلرك اتًـ، كلًا   تط ع اىواقد لتالع  تلؾ اىدرا   ألكىئؾ اىركاة اىذ ف 
ىلادة عوده لف ىـ  دريًـ، لع لا  وفـ ءى: ذىؾ لف وتائج  تك ؿ ءى ًا لف تيلع تلؾ ا

 لروا  لك " (ُ):جير اىعىلٌ ل ل لد لف    :،  لجل ادركا اىل تل  ؛   ث قاؿ فج  ؽ  
قيٍطًوجٌ اى  ف  ، ك ئؿ  لزة (ِ)" ف و رج  د ل  فج اى   ح، كقاؿ  ى س ل  لُس اىدَّارى

قيٍطًوجٌ   .(ّ)عو  فقاؿ  "لق " اىدَّارى
 

قاؿ ك ، (ٓ)  "  د ل دلج لغداد، لق "(ْ)اى  ف اىلغكم   لد لف اىعلاس،  لجكقاؿ فج  ؽ  
قيٍطًوجٌ     .(ٕ)اؽ  "لق "، كقاؿ  لك  عل: اىكرَّ (ٔ)  "اىش خ اى اىح اىلق "اىدَّارى

،   ث قاؿ لشيؿ  اص   كاؿ اىركاة، كتتلع   كاىًـ كلرك اتًـلعض ى درا ت  اىلعلق  .ِ
لف ا  "ش خ قد ـ  لعتي لو    اـ  لج علج (ٖ)اىلٌَّلاد   لد لف   وك  ،  لك اى   ف فج  ؽ 
قد ك  كقج قكى  ش خ قد ـ  دالى  عل: تل ره فج درا   لرك ات  كلعرف  قد لًا. ،(ٗ)"اى كاؼ

"يوت شد د اىتوق ر عف   (َُ)اىلغدادمٌ ،  لك لير اىقًط عج ر  لد لف يع  فج  ؽ    فان  قاؿ
علد كقاؿ فج  ؽ  . (ُُ) اؿ الف لاىؾ  ت: للت عودم  و   دكؽ ال  شؾ فج  لاع "

. "(ُّ)"لق  :(ُِ)اىر لف لف اىلظ ر األولارم ا كال تعد بلن   ؛ كىـ  ذير ف     دنا لف اىوقاد ير ن

 كتأييده ليـ:  اعتباره ألحكاـ بعض النُّقَّاد، -ٓ
                                                           

 (.ٖٖ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ُ)
 (.ّٕٔ/ْ) ( تار خ لغدادِ)
قيٍطًوٌج )ص ( ّ)  (.ّٕ ؤاالت  لزة ىلدَّارى

 (.ٔٓ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ْ) 
  (.ّٖٓ/ٓ( تار خ لغداد )ٓ)
قيٍطًوٌج = اىعلؿ اىكاردة فج األ اد ث ٔ)  (.َُّ/ٖاىولك   )( علؿ اىدَّارى
 (.ّْٔ/ُ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ٕ)
 (.ْٓ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ٖ)
 (.َِّ/ٓ( تار خ لغداد )ٗ)
 (.َُُ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ٔ)
 (.ُُٔ/ٓ( تار خ لغداد )ُُ)
 (.ُٔ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ٖ)
 (.َّٔ/ُُ) ( تار خ لغدادُّ)



 في تعديؿ الركاة البىٍرقىاًنيٌ منيج اإلماـ        
 

 
121 

 الثانيالفصؿ 

ػاؿ    اونػا يل ػرة،  ،ر لُ ياـ لعض اىوُّقَّادلً تى عٍ  ى  اىلىٍرقىاًوجٌ ياف اإللاـ    ف كافقًـ فج تعد ؿ اىرِّيى
 كقد تيكف كذه اىلكافق  

  ؛ ك ػدؿ علػ: ذىػؾ اقػد ك عػزكه ءىػ: قائلػ قػكؿ اىوَّ  اىلىٍرقىػاًوجٌ   ر    كاف  ،   ث  وقؿ اإللاـ
قيٍطًوجٌ " لروػا  لػك اى  ػف (1): ليػر اىعىٌلػج جل لػد لػف    ػ:،  لػ قكى  فػج  ػؽ   ف و ػرج  اىػدَّارى

  ك ػؼ لػف علػر لػف ل ػركر،كيلػا فػج  ػؽ  ، (2) د ل  فج اى   ح، كقاؿ  ىػ س لػ  لػُس"
، كزاد األزكػرم  "يػاف (4)، كاألزكرم  "ياف لف األلداؿ"اىلىٍرقىاًوجٌ قاؿ    ث (3) لك اى تح اىقىكَّاس

 .(5)عدالن لق "
  ػاؿأل يػاـً  اىلىٍرقىػاًوجٌ غ ر  ر   ، تتفح لف  بلؿ لكافقػ  اإللػاـ ، يل ػرو لػف اىوُّقَّػاد فػج اىرِّيى

  لػػػف (ٔ) ز ػػػد لػػػف علػػػد اىػػػر لف ؛  ػػػدؿ علػػػ: ذىػػػؾ قكىػػػ  فػػج  ػػػؽ اىػػػدارقطوج  ا ػػ  شػػػ   لك 
، كذيػره الػف  لػاف فػج (ُُ)، كاىلوػذرم(َُ)، كاىلك ػ رم(ٗ)، كاىلػزار(ٖ)كلقػ   لػك  ػاتـ ،(ٕ)تاىلقا

ككواؾ اىيل ر لف األلللػ  كىػ س اىلكفػع  ،(ُِ)اىلقات، كقاؿ  "ياف لف  علـ اىواس لاىقفاي"
   كوا ى  ركا. 

 :النُّقَّاد بعض ألحكاـ توفخالمي  -ٔ
ككػػذا ءفَّ دىؿَّ علػػ: شػػجي فتوَّلػػا  ػػدٌؿ  لعػػض لػػف  ػػلق  لػػف اىوُّقَّػػاد، اىلىٍرقىػػاًوجٌ اإللػػاـ  ػػاىؼ  

ػاؿ،   ػث ءفَّ   يالػ  والعػ  لػف درا ػت   فػج  اىلىٍرقىػاًوجٌ عل: ا ػتقبلؿ اإللػاـ  ر  ػ  ك يلػ  علػ: اىرِّيى
اى ا ػػ  اىقائلػػ  علػػ: يلػػع األ اد ػػث، كاىلقاروػػ  ل وًػػا، كدرا ػػتًا، كتل   ػػًا لػػع درا ػػ    ػػكاؿ 

كىاة كتتلع   لاركـ، لع عدـ ءكلاى  ىل   ل  اىعلل   اىل ت ادة لف اىوُّقَّاد اىذ ف  لقكه ، فًذا  دؿ اىرُّ

                                                           

 (.ٖٖ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ( ُ)
 (.ّٕٔ/ ْ( تار خ لغداد )ِ)
 (.َُٕ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ّ)
 (.ْٕٔ/ ُٔ( تار خ لغداد )ْ)
 (.ْٕٔ/ ُٔ) اىلريع اى الؽ( ٓ)
  (.َٕ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ُ)
قيٍطًوٌج، ك لَُٗ/ِّ( تًذ ب اىيلاؿ )ٕ) قىاؿ اىدَّارى  ك لير اىلىٍرقىاًوٌج  لف اىلقات.(، كعلارت  ف    كى
 (.ِٕٕ/ٗ( اىيرح كاىتعد ؿ )ٖ)
 (، كعلارت  ف    كل لد لف لًاير ك ز د لقتاف.ِٗٔ/ّ( يشؼ األ تار عف زكائد اىلزار )ٗ)
 .(ُْ/ٓءت اؼ اى  رة اىلًرة لزكائد اىل او د اىعشرة )( َُ)
 (ِْٗ/  ْ( اىترغ ب كاىترك ب )ُُ)
 (.ِْٓ/ٓ)( اىلقات اللف  لاف ُِ)
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 ػدؿ علػ: ذىػؾ  قكىػػ  ؿ يلػا  ػدؿ علػ: ا ػتقبلى  اى يػرم. يػاقػد كلعرفػ  اىرِّ   فػج اىوَّ علػ: ر ػكخ قدلػ 
قيٍطًوجٌ قاؿ  ،(ِ)"لق "  (ُ)ك طل   اى زارمل  لد لف ل لد،   فج  ؽ   .(ّ)  "تيللكا ف  "اىدَّارى

كىاة: استعماؿ التٍَّعًديؿ المطمؽ كالتٍَّعًديؿ النِّ  -ٕ  سبي في بياف أحكاؿ الرُّ
كىاة، كا تعلؿ فج ذىؾ اىتٍَّعًد ؿ اىلطلؽ كاىتٍَّعًد ؿ اىوِّ  ان عدد اىلىٍرقىاًوجٌ  اإللاـعدَّؿ   لج، لف اىرُّ

اوي بتعدٌل الحكم  ف يق د ل   "ؽ لا اىتٍَّعًد ؿ اىلطل  بحال حاله مقارنة قصد دون مطلق، بلفظ الرَّ

َواة من غٌره  .(ٔ)"لق "  (ٓ)ل لد لف لاكافقكى  فج  ؽ  كلف ذىؾ ، (ْ)"الرُّ
 

، لعػد اىلعارفػ  لػ ف لرك اتػ  اى يـ لتعد ؿ اىرَّاكم و ػل نا"  د ل ك ىٌلا اىتٍَّعًد ؿ اىو لج، ف ق    
علػػد اىغوػػٌج لػػف  ػػع د،  لػػك ل لػػد    ػػدؿ علػػ: ذىػػؾ  قكىػػ  فػػج  ػػؽ ،(ٕ)"كلرك ػػات غ ػػره لػػف اىػػركاة

قيٍطًوجٌ لػا ر  ػت لعػد  لػج اى  ػف   "(ٖ)األٍزدمٌ  كقكىػ  "، (ٗ) فًػـ لاى ػد ث لػف علػد اىغوػج اى ػافظ اىػدَّارى
، كاى ػػارث لػػف  لػػج (َُ)عػػف    ػػ: لػػف  لػػج طاىػػب ،اىلىٍرقىػػاًوجٌ  ػػئؿ      ػػ: لػػف  لػػج طاىػػب فػػج  ػػؽ

قيٍطًوجٌ  لروج  لك اى  ف "، ف فؿ    :، كقاؿ  (ُُ)  ال   .(ُِ)" ف   رج عوًلا فج اى   ح اىدَّارى
: استعماؿ  -ٖ ا كال تعديالن  مصطمحات كعبارات لـ يىٍجًزـ القكؿ فييا عمى الركاة ال جرحن

ولػػػا  شػػػار ءىػػػ:  اىلىٍرقىػػػاًوجٌ تيلػػـػ اإللػػػاـ   فػػػج عػػػدد لػػػف اىػػػركاة كىػػـػ  يػػػـز اىقػػػكؿ فػػػج تػػػكل قًـ، كاق
اال ػػتبلؼ فػػ ًـ لػػ ف اىوُّقػػاد، دكف اىيػػـز لتػػكل قًـ كال تفػػع  ًـ لػػع كيػػكد قر وػػ  تيشػػ ر ءىػػ: ل كىػػ  ءىػػ: 

 ًنـ، كلػػف اىلعلػػـك  ف يػػـز اىوَّاقػػد لتكل ػػؽ اىػػراكم  لػػف عػدـ اىيػػـز فػػج اى يػـػ عل ػػ ، كقػػاؿ فػػج  ػػؽ تػكل ق
تيلػـػ ف ػػ   لػػك ليػػر الػػف اىلقػػاؿ كغ ػػره، فػػذىؾ اىػػذم زكػػدوج   "(ُّ) لػػك اىعلػػاس اى ىػػقىطج ،  لػػد لػػف ل لػػد

                                                           

 (.ٖٓ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ُ)
 (.ُِّ/ ٔ( تار خ لغداد )ِ)
قيٍطًوٌج )ص   (ّ)   (.ُّٔ ؤاالت  لزة ىلدَّارى
 عكده. ءدر س ( لوًج الف ول ر فج اىيرح كاىتعد ؿ ىػ د.   لدْ)
 (.ٕٔ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ُِ(
 (.ِْٕ/ ْ( تار خ لغداد )ٔ)
 فج اىيرح كاىتعد ؿ ىػ د.   لد عكده.( لوًج الف ول ر ٕ)
 (. ْٖ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ٖ)
 (.ّٖٗ/ ّٔ) ( تار خ دلشؽٗ)
 (.ُُِ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ْ)
 (.ُُِ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ٓ)
 (.ُّٖ)ص (، فتح اىلاب فج اىيو: كاألىقاب ّٖٔ/ ٔ(، تار خ اإل بلـ )ِّّ/ ُٔ( تار خ لغداد )ُِ)
 (.َُْ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ُّ)
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 تعددة المراتب: الالت، مي ة الدَّ فى مً تى خٍ استعماؿ مصطمحات كعبارات لمتٍَّعًديؿ، متنكعة األلفاظ، مي  -ٗ 
كاة ل ػػطل ات كعلػػارات لي  اىلىٍرقىػػاًوجٌ ا ػػتعلؿ اإللػػاـ    تل ػػ  توكعػػ  فػػج  ى اظًػػا لي فػػج تعػػد ؿ اىػػرُّ

"، "لػا ر  ػت فج دالالتًا، ككج   "ياف   دنا فػج اىل ػدل ف"، "يػاف  علـػ اىوػاس"، " يػٌؿ شػ خ أللػج اىقا ـػ
 فًـ لاى د ث لف..."، "لػا ايتلعػت لعػ  ف ارقتػ   اىدَّارىقيٍطًوجٌ    ظ لف..."، لا ر  ت لعد  اىدَّارىقيٍطًوجٌ لعد 

،" ف  ػاقل ه   ػو ه  ءال ل ائػدة علـػ "لقػ  لقػ  لقػ "، "لقػ  لقػ "، "لقػ   يػ  ال  ، كقػدـه لالػت"،"ىػ  فػج كػذا اىشُػ
"لقػ   لػ ف ىػ  لعرفػ   شؾ ف     لح ىل   ح"، "لق  للت  ي "، "لق  يل ؿ ك ي "، "لق   ل ف  يػ "، 

 لػػ ف"، ك  ػظ"، "لقػػ  لقػػ  يػػاف  افظنػا عارفنػػا يل ػػر اى ػػد ث"، "لقػ  فافػػؿ"، "لقػػ  للػػت"، "لقػ  ول ػػؿ"، "لقػػ  
لق  ليكدنا لف    اب اى د ث"، "لق "، "ول ؿ يل ؿ يػدنا"، "  ػف اى ػد ث  "لق  ل دؽ"، "ش خ فافؿ

كىػ س اىلكفػع كوػا ى  ػركا، كتيللػػت  ،"اىلقػات"، "شػ خ لقػ  فافػػؿ"، "شػاب  ػافظ لقػ "، "  ػد اىعػدكؿ
   ف ًا ف لا لف:، كقد يعلتًا فج لراتب فل وظر ذىؾ. 

 
 
 

كىاة  ذكر سماعاتييتـ ب  -َُ  :عديميـتأثناء بعض الرُّ
كىاة  لوػػػاي ذير  ػػػلاع ػػػ اىلىٍرقىػػػاًوجٌ يػػػاف اإللػػػاـ  ، للػػػا  ػػػدؿُّ علػػػ: لعرفتػػػ  تعػػػد لًـ لعػػػض اىػػػرُّ

 (ُ): ج،  لػػك ليػػر اىقًط عػر  لػػد لػػف يع ػ   ػػث قػػاؿ فػج  ػػؽ لػُ كاىًـ، اىكا ػع  كاق اطتػػ  اىياللػػ  
ولػايوت شػد د اىتوق ػر عػف  ػاؿ الػف لاىػؾ  تػ: للػت عوػدم  وػ   ػد"  كؽ ال  شػؾ ًفػج  ػلاع ، كاق

يػػاف ف ػػ  للػػ ، فللػػا غرقػػت اىقط عػػ  لاىلػػاي األ ػػكد غػػرؽ شػػجي لػػف يتلػػ ، فو ػػخ لػػدؿ لػػا غػػرؽ لػػف 
ػ َّاري  ،لػف ء ػ اؽ ل لػد، كقكىػ  فػج  ػؽ  (ِ)"يتاب ىـ  يف ف    ػلاع  شػ خ لقػ    "(ّ) لػك ليػر اى َّ

ل لػػد لػػف يع ػػر،  لػػك ليػػر . كقكىػػ   ػػ ف  ػػئؿ عػػف  (ْ)"ك ػػلع لل ػػر ،  ػػل  لػػف اىشػػاـ ،فافػػؿ
  علػ: لػ. كاأللل(ٔ)"ا ل ط  ل ػ   كؿ تيلـ ف     د؟ فقاؿ  ال، قىاؿى  كياف  لاع      ن (ٓ)األولارم
   لكطف ذيركا. كوا ، كى سةذىؾ يل ر 

 التعديؿ أحياننا.يفسر  -ُُ

                                                           

 (.َُُ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ُ)
 (.ُُٔ/ ٓ( تار خ لغداد )ِ)
 (.ٖٕ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ّ)
 (.ْٕ/ ِ( تار خ لغداد)ْ)
 (.ُُُ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ٓ)
 (.ُّٓ/ ِ( تار خ لغداد )ٔ)



 في تعديؿ الركاة البىٍرقىاًنيٌ منيج اإلماـ        
 

 
123 

 الثانيالفصؿ 

ى يػكف غ ػره علػ: ل وػ  لػف  ؛ج اىيػرح  وػ   ي  ػر اىيػرح    اونػافػ اىلىٍرقىػاًوجٌ لف لػوًج اإللػاـ  
    ، علػػد ا لػػف ءلػػراك ـ   ػػؽقكىػػ ، ككػػذا  ػػدؿ علػػ: وزاكتػػ  اىعلل ػػ  فػػج وقػػده ىلريػػاؿ؛   ػػث قػػاؿ فػػج 

ل لػػد لػػف اى  ػػف،  ىليػػك يع ػػر . كقكىػػ  فػػج  ػػؽ  (ِ)"ىػػـ  ػػتيلـ ف ػػ  ،لقػػ  للػػت  "(ُ)لػػك ل لػػد اىلػػزاز 
قػػػاؿ ىػػػ  ف، اا   ػػػ رن  رزؽ  ف   ػػػلع لوػػػ  ءال شػػػ ئن يػػػاف اى قط وػػػج   ػػػف اى ػػػد ث، كىػػػـ "  (ّ)اى قط وػػػج
ىػػـ   ػػلع ف ػػ  ءال " يػػاف لقػػ ؟ فقػػاؿ    لػػرة   ػػرل ىللىٍرقىػػاًوجٌ  اؿقػػك  (ْ)"  وعػػـ   يػػاف لقػػ ؟ قػػاؿاى ط ػػب

فقلػت أللػج ليػر  اى لػؿ فػج تلػؾ "، ا، غ ر  وج ر  ت فػج يلعػ  ى ػد ث ل ػعر   اد ػث لويػرة  رن 
ألوًػػػا لػػػف كيػػػكه ف ًػػػا وظػػػر عػػػف اىشػػػال  ف كغ ػػػركـ، فُلػػػا  ف  يػػػكف علػػػ:  ؛األ اد ػػػث علػػػ: غ ػػػره

 .(ٓ)اى قط وج ف ًا  لؿ لف يًت  فبل
 
 

 : دعتوالراكم مع اإلشارة إلى بً تكثيؽ   -ُُ
كىاة ك ي  ي  اىلىٍرقىػػػاًوجٌ  يػػػاف اإللػػػاـ   ػػػدؿُّ علػػػ: ءو ػػػاف   شػػػ ر ءىػػػ: لػػػدعتًـ، للػػػاكلػػػؽ لعػػػض اىػػػرُّ

ال لػُس   "(ٔ)  لػك اى  ػف ،ل لػد لػف علػر ؛  دؿ عل: ذىؾ قكى    ف  ػئؿ عػف كلعرفت  لُ كاىًـ
تعوػ: لػذىؾ "   ػُؿ اى ط ػب. "ا، ك قكىػكف كػك لػاب طػاقجءال  و  ياف  ذير  ف فج لذكل  شػ ئن  ،ل 

 ػػدلوا   "(ٖ) اىتل لػج لػػك ليػر ، ل لػػد لػف علػر ، كقكىػ   ػػ ف  ػئؿ عػف (ٕ)" وػ  شػ عج؟ فقػػاؿ  وعػـ
قيٍطًوجٌ عوػػ   قػػد طعػػف "   ػػُؿ اى ط ػػب ."، كيػػاف  ػػا ب غرائػػب، كلذكلػػ  لعػػركؼ فػػج اىتشػػ عاىػػدَّارى

 .(ٗ)"اعل   فج  د ل  ك لاع ؟ فقاؿ  لا  لعت ف   ءال   رن 
 كثيؽ في الراكم الكاحد: عبارات التَّ  تنكع -ُِ

كل ػػػؽ فػػػج و ػػػس وػػػكع فػػػج علػػػارات اىتَّ ك ي يعػػػادة لعػػػض اىوُّقَّػػػاد  يػػػرر  اىلىٍرقىػػػاًوجٌ يػػػاف اإللػػػاـ  
ف دؿ ذىؾ فتولا  دؿ عل:  ع  اطبلعػ ، كعللػ  اىػدَّ   ؤ ػد ذىػؾ قكىػ  يػاؿ، ق ؽ لػُ كاؿ اىرِّ اىراكم، كاق

                                                           

 (.ّٕاى  )ص (  وظر  تريلت  لف اىر ُ)
 (.َٔ/ ُُ( تار خ لغداد )ِ)
 (.ٕٗ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ّ)
 (.ُْٔ/ ِ( تار خ لغداد )ْ)
 (.ُْٔ/ ِ) اىلريع اى الؽ( ٓ)
 (ٖٓ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ٔ)
 (.ٓٓ/ ْ( تار خ لغداد )ٕ)
 (.َُْ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ٖ)
 (.ِْ/ ْ( تار خ لغداد )ٗ)
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ٍ  ل لد لف اىعٌلاسفج  ؽ    ل لػد لػف  ، كقػاؿ فػج  ػؽ (ِ)"لق  للت  ي "  (ُ)،  ىليك علر لف  ى َّكى
 .(ْ)، كقاؿ لرة  "لق  ول ؿ"" ل فلق  "  (ّ)م لك علد ا اأٍلىٍلزىارً  ،ز د
  لعدد مف الركاة في حكـ كاحد: إجمالو  -ُّ
ز ػػد ؛ لػف ذىػؾ قكىػ      اونػا ءيلاىػ  ىعػدد لػف اىػركاة فػج  يـػ كا ػد اىلىٍرقىػاًوجٌ لػف لػوًج اإللػاـ    
 ،ل لػد لػف علػ: ، كقكىػ  فػج  ػؽ (ٔ)"ز ػد كيػده لقتػاف"  (ٓ)اى لشػج -للطػكر-لف  بلـ لف  لج  ػبلـا

 .(ٗ) عو: فج اىلق  كاىتللت "كه يلبلف ي "  فقاؿ، (ٖ)ل لد لف   لد،  لك علج، ك (ٕ) لك اى   ف اىواقد
 
 

 سير:اخذة الرَّاكم بالغمط كالخطأ اليى ؤى عدـ مي  -ُْ
ٍف يػػػاف ًلقىػػػ ، قػػػاؿ اىػػػذكلج  لى ٍ ػػػءفَّ اإلو ػػػاف لطل عتػػػ  اىلشػػػر   ال  ى   ـ لػػػف اىغلػػػط كاى طػػػُ كاق

دِّ اىًلقى    ـي لف ذىؾ غ ر وَّ ي ال  ىغلىطي كال  ي "كى س ًلف  ى اىػذم ال   اىلع ػكـً  ًطئ، فلف اىذم  ى ل
ؤا ػػػذ اىػػرَّاكم لػػاىغلط كاى طػػػُ يغ ػػره لػػف اىوُّقَّػػاد ال  ي  اىلىٍرقىػػػاًوجٌ  كقػػػد يػػاف اإللػػاـ ،(َُ) يقىػػٌر علػػ:  طػػُ"

 علػػػد ا ج لػػػ ،ل لػػػد لػػػف   لػػػد: ذىػػػؾ  قكىػػػ  فػػػج  ػػػؽ   ػػػدؿ علػػػاىػػػذم ال  طعػػػف فػػػج فػػػلط . 
  .(ُِ)ر"ءال  و   ركم لواي  ،لق "  (ُُ)اىلغدادمٌ 

 :ليس فييـ جرح كال تعديؿالذيف  انفرد بتعديؿ بعض الركاة -ُٓ

                                                           

 (.ْٕ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ( ُ)
 (.َِٓ/ ْ( تار خ لغداد )ِ)
 (.ٕٓ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ّ)
 (.ُُِ/ ّ( تار خ لغداد )ْ)
 (.َٔ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ٓ)
 (.ُُْ/ ْ( شرح  لج داكد ىلع وج )ٔ)
 (.َُٗ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ٕ)
 (.َُٖ)ص (  وظر  تريلت  لف اىر اى  ٖ)
 (.ُْٓ/ ْ( تار خ لغداد )ٗ)

 (.ٖٕ ) ص (  وظر  اىلكقظ (َُ
 (.َُٔ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ُُ)
 (.ٖٓ/ ِ( تار خ لغداد )ُِ)
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ى س ف ًـ يرح كال  و  عدؿ لعض اىركاة اىذ ف  اىلىٍرقىاًوجٌ لف  كـ   ائص لوًج اإللاـ   
علػػج لػػف  كقكىػػ  فػػج  ػػؽ  .(ِ)  لقػػ (ُ)علػػد اىػػر لف لػػف اىلظ ػػر،  ػػدؿ علػػ: ذىػػؾ قكىػػ  فػػج  تعػػد ؿ

 .(ْ)  لق (ّ)اى  ف اىطلرم جل لد لف لودار،  ل
 يؤكد عمى تكثيؽ الركاة بالقسـ. -ُٔ

  ياف ر ل  ا تعاى:  ؤيد لاىق ـ عل: تكل ؽ لعض اىركاة، يلا  ق ـ تكي دنا   ف  ئؿ عف     
ىعلرم، ككك  ءم" ياف لق ؟ فقاؿ    ف  ئؿ عو    (ٓ) لك لىٍرزىة اى ا ب ،اى فؿ لف ل لد

  علـ.تعاى: كا  .(ٔ)"يل ؿ
 

                                                           

 (.ُٔ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ُ)
 (.َّٔ/ ُُ( تار خ لغداد )ِ)
 (.ّٔ(  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ّ)
 (.ٖٓٓ/ ُّ( تار خ لغداد )ْ)
 (.ُٓ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص ( ٓ)
 .(ّْٔ/ ُْ( تار خ لغداد )ٔ)
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 في جرح الركاة البىٍرقىاًنيٌ منيج اإلماـ 

 
 

   للا ث  شتلؿ عل:  رلعك 

 كمدلكالتيا في الجرح البىٍرقىاًنيٌ : مصطمحات اإلماـ المبحث األكؿ

ػػػػػػػػػٌرحالمبح  البىٍرقىاًنيٌ اـ ػػػػػػػػػػػػػػػػعند اإلمكف ػػػػث الثاني: الركاة الميجى

 اًنيٌ ػػالبىٍرقى اـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعند اإلم ػػػػػػػػػب الجػػػػػػرحث الثالث: مراتػػػػالمبح         

 في التجريح البىٍرقىاًنيٌ اـ ػػػػػائص منيج اإلمػػػث الرابع: خصػػػػالمبح
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 المبحث األكؿ
 في الجرح كمدلكالتيا البىٍرقىاًنيٌ مصطمحات اإلماـ 

 )دراسة تطبيقية بذكر نماذج لمركاة الميجركحيف( 
ا قد لنا  طلؽ ركاة لعدد اى اىلىٍرقىاًوجٌ اإللاـ  يرحىقد  لف ل طل ات اىيرح، لوًا  "ياف ش  ن

فج ى او  فج اىواس"، " ٌذرو   لعض    الوا، ءال  وج ر  ت  لا اى تح لف  لج اى كارس قد ركل عو  
"فع ؼ، كيدت ى    كالن   ف  كلقكو "،اىلغداد ٌ كر  ت  ،عودم فع ؼ اى   ح"، "فع ؼ"، "كك

ياف ال    ف " فع كه"، "ىـ  يتب  وا  د لًلا  عوج ياف  د لًلا عوده فج لكفع آ ر"،" رد ئ "،
"ىـ  "ى س للق "،"فع ؼ فع ؼ"، "فع ؼ يدنا"،    دث ... ءال  ف  لاع  ياف     ان لع     "،

"فج  د ل  وييرة"، "فج  د ل  لواي ر"، "يؿ  د ل   "ىـ  يف للتنا"، "ياف غ ر لكلؽ عودكـ"،  يف للق "،
يزاي ك رتلًا ى يظف  وًا ءو  ياف  يتب األ"، كق ؿ  "ياف   رد اى د ث لف   ظ ، كتيللكا ف  "لوير"، 
"ياف ال    ف  ف  "ال   تج ل "، "ىـ  زؿ   لع اىش كخ  ذيركف  و  لقدكح ف  "، "ى س ل ي "، عيتؽ"،

"ذاكب اى د ث"،  "ر  ت  فج يالع اىلد و  ك   اب اى د ث ال  رفعكف ل  ر  نا ك تيولكو "،   دث"،
ياف  يتًٌـ فج ركا ت  عف ""كك لف اىلتركي ف"،  لتركؾ"،"ال   اكم ش ئنا"، "ياف كاك ان"، "لئس اىريؿ"، "

 .لنا""ياف يذا  الد لف شع ب، كىـ  يتب عو "،
  اىركاة  اىلىٍرقىاًوجٌ كف لا  لج ت   ؿ لعض األى اظ اىتج يٌرح لًا اإللاـ 

 ."ضعيؼ: "أكالن 
ود اىذم فًـ    كف لًا اى د ث  ك اى  ، اشائع  عل:  ى و  اىل دل ف يل رن كذه اىيلل       

اىراكم  ك اىواقد اىذم تيالرت   طاؤه كل اى ات ،  اكك  كى: لاىرد لف اىقلكؿ، ك   كف لًا   فن 
فاىفع ؼ لف األ اد ث  ك اىركاة  .   وًا  كى: لاىرد لف اىقلكؿاد لل  ث  ار األ ؿ فج   

 كك اىلردكد لوًـ .
 اـ اىلردكد لف اى د ث  ك عل: يل ع  ق اطلؽ كذه اىل ظ     اون كلف اىعللاي لف  ي 

 عف اىفع ؼ اىذم ىـ  شتد بلن ، ففااىلكفكع كاىفع ؼ يدن ف األ اد ث ، ف د ؿ ف ًا لاىركاة
وع ـ ؛ ك يلر ذىؾ فج ا طبلح  لج ؾ    اب كذه األ واؼ لف األ اد ث؛ كيذىفع  

" ، كاىلوذرم فج "اىترغ ب كاىترك ب" كاىً للج فج "ليلع اىزكائداأل لًاوج فج طائ   لف يتل 
اىعد د لف  كذا اىل ظ فج يرح اىلىٍرقىاًوجٌ لاـ كقد ا ت دـ اإل .(ُ)ياي لعدكـكيل ر للف عا ركـ  ك 

 .(ِ)از لك اىقا ـ اىقزٌ  ، ل ب لف اى  ف لف داكد لف ل لد اىركاة، لوًـ 

                                                           

 (.ُٗ/ْى اف اىل دل ف ىل لد  لؼ  بلل  ) (ُ)
 (.ُّٔ  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ِ)
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 ."ضعفكه": ثانينا
 قد تدؿ اىقرائف لعد ذىؾ عل: ترؾ ،كىيف .فاأل ؿ ف    و  فع ؼ    فع كهق ؿ فلف      

اىوقاد اىيلار قد تدؿ عل: شدة فع  ، كيلرة لفع ج اىراكم لف . لعض لف ك ؼ لًذا اىك ؼ
 .(ُ)كال   لا ءذا ىـ  قكِّه   د لوًـ

 .ِ()لف اىلرزلاف علد ا لف يع ر  كذا اىل ظ فج يرح اىلىٍرقىاًوجٌ كقد ا ت دـ اإللاـ 
 ."ضعيؼ ضعيؼ" :ثالثنا

لا ىـ – لؽ فج لراتب اىتعد ؿ  ف تيرار اى     ز د اى يـ تُي دنا كرفع ، ككوا تيرار اى    
 .(ّ) دؿ عل: شدة اىيرح، ككذا اىل ظ لعواه  ف اىراكم فع ؼ يدنا  ك ى س لشجي -تيف ت   رنا

 لك علج  ،اى  ف لف اىط ب لف  لزة  كذا اىتيرار فج يرح اىلىٍرقىاًوجٌ كقد ا ت دـ اإللاـ 
 .(ْ)اىشياعج اىلل ج

 ."اضعيؼ جدن ": رابعنا 
 .(ٓ)ااىراكم  ك اى د ث لتركين ل: يكف كذه لف األى اظ اىداى  ع     

كذا اىل ظ فج يرح الو ف لف اىركاة، كلا  ل لد لف شداد  اىلىٍرقىاًوجٌ كقد ا ت دـ اإللاـ 
 .(ٕ) لك علراف اىكٌشاي اى رفج ،لك : لف  ًؿ لف يل رك ، (ٔ)اىل لعج
 ."ليس بثقة" :خامسنا

لتركؾ اى د ث،  ك  ءال ككك شد د اىفعؼ كج علارة يرح، قؿَّ  ف تيدكا لقكى  فج راكو     
 فج يبلـ    : لف لع ف كاىو ائج كقد  يلر لوًا. الاىيذب،  ك يذَّاب لعركؼ،   ك ن  لتًـ

ىيف ى س ذىؾ لتطبلؽ، فقد كقعت لوًـ فج يلاعات لف اىركاة اىفع اي،  ك للف فج 
ولا تل َّف ذىؾ لدرا     كاؿ  كىئؾ اىركاة لل  .(ٖ)ف ق لت ف ًـ كذه اىيلل   ظًـ لعض اىلِّ ف، كاق

 .(ٗ)علد ا لف ل لد لف  واف لف اىشلاخ  فج يرح اىلىٍرقىاًوجٌ كقد ا ت دلًا اإللاـ 
 

                                                           

 (.ُٗ/ْى اف اىل دل ف ىل لد  لؼ  بلل  ) (ُ)
 (.ُّٖ  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ِ)
 .(َِْش اي اىعل ؿ ىل ط : ء لاع ؿ )ص   (ّ)
 (.ُُْ  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ْ)
 (.ِٕ/ْى اف اىل دل ف ىل لد  لؼ  بلل  ) (ٓ)
 (.ُِْ  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ٔ)

 (.ُّْ  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص(ٕ) 
 (.ِّٔ/ُت ر ر علـك اى د ث ىعلد ا اىيد ع ) (ٖ)
 (.ُْْ  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ٗ)
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 .حتج بو""ال يي : سادسنا 
 ا تج ل ،  كاي ياف  اى ن طلؽ عل: يؿ لف ال  ي تي  ، ككذه اىل ظ  لف  ى اظ اىتير ح      

عل: لف  ي تشًد ل   اطلقًا غاىلن لف اىوقاد فتو   ي  ؛ كىيف لف ت رل دق  اىتعل رشًاد  ـ الىبل ت
ككج يرح للًـ، فتذا ىـ  كيد ت   ر لؤلر ى للًا، فاأل ؿ   ف ال  ؛(ُ) تج ل كىيو  ى س للف  ي 

لف  فًج .(ِ)علرة لًا ءذا عارفت اىتعد ؿ لف  كل ، ءال لراعاة لعو: ا تلوائج  ُتج اىتول   عل  
، كياف لف شُف يل ر لف اىوقاد فج يل ر لف األ  اف  ف لعو:اىيللات اىتج تت ع أليلر لف 

، عو: عل: لا ى س يذىؾ لف اىيللات ؤلركا فج علاراتًـ للؿ كذه اىيللات اىلرو  اىعر ف  اىل
اوج اى ري  كاىل اىؾ ، كياف اىلتيلـ عف اىلعا ياوت  عـ ياف لياؿ اىيبلـ  ك عألف اىل ظ  يلل

ولا ياف ذىؾ لو لكو  كعدـ عل: طر قتًـ فج عدـ اىًيكـ عل: لا ال  عل اًـ ير ن اىف ق   لعد؛ كاق
، ككذا لف يلاؿ عللًـ عرفتًـ كوًا ات اطبلعًـلوًـ عود  دكد ل ااىيـز للا ال  ت ققكو ، ككقكفن 

 .(ّ)، ر لًـ اكتللتًـ كا ت اطًـ ككفرة او افًـ
  .(ْ)لف شداد اىل لعجل لد   "ال  ي تج ل " فج يرح اىلىٍرقىاًوجٌ قاؿ اإللاـ كقد      
 ."ليس بحجة"ا: سابعن 

اعتلر  ا ب يتاب ش اي اىعل ؿ كذا اىل ظ لف  ى اظ اىلرتل  اىلاىل  لف لراتب اىتير ح،        
 .(ٓ) و    طئ يل رنا"  كقاؿ  "قكىًـ "ى س ل ي "  م
ل لد لف اىٌوفر كذا اىل ظ فج يرح اىعد د لف اىركاة، لوًـ   اىلىٍرقىاًوجٌ كقد ا تعلؿ اإللاـ 

 .(ٔ)لف ل لد اىلىٍكً لجٌ ا
 ."ثحدٌ حسف يي "كاف ال يي  ا:ثامنن 

كذا اىل ظ لف  ى اظ اىلرتل  اىرالع  لف لراتب اىتير ح، عٌد د. ل ط : ء لاع ؿ ىقد 
 لك   فج يرح اىلىٍرقىاًوجٌ ككج للعو:  و  ال  درم لا اى د ث كال   ًـ كال  ل ز، كقد قاىًا اإللاـ 

 عط ت  اىيتاب  "لقكى  اىلىٍرقىاًوجٌ ، لـ عٌقب (ٕ)علج لف ل لد لف   لد لف ي  اف اى رلج ،اى  ف

                                                           

 (.ِِٕ/ْى اف اىل دل ف ىل لد  لؼ  بلل  ) (ُ)
 (.ْٗٓ/ُت ر ر علـك اى د ث ىعلد ا اىيد ع ) (ِ)
 (.ِِٕ/ْى اف اىل دل ف ىل لد  لؼ  بلل  ) (ّ)
 (.ُِْ  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ْ)
 (.ُُٕ  اي اىعل ؿ ىل ط : ء لاع ؿ)صش (ٓ)
 (.ُٗٓ  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ٔ)
  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (. (ٕ)
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، فلـ  در لا  قكؿ. فقلت ى    ل اف ا،  ٌدليـ  ك ؼ اىقافج. فقاؿ   ل اف  ى  دلوا لف ى ظ
 .(ُ)ككذا اىقكؿ دى ؿ عل: ء ياـ غ لت  ."ا،  ٌدليـ  ك ؼ اىقافج

 .ال يرفعكف بفالف رأسنا""أصحاب الحديث : تاسعان 
 لك اى تح  ،ل لد لف اى   ف اى افظ  فج يرح اىلىٍرقىاًوجٌ كذا اىل ظ ا تعلل  اإللاـ 

، ككذا "ر  ت  فج يالع اىلد و  ك   اب اى د ث ال  رفعكف ل  ر  نا ك تيولكو "، فقاؿ  (ِ)األزدم
 . (ّ)اىل ظ  عوج  و  ى س لشجي عودكـ

 ."كؿ حديثو منكر": اشرن اع
كذا اىل ظ لف  ى اظ اىيرح اىشد د، ءال  ف تظًر قر و  تدؿ عل:  بلؼ كذا، ك قاؿ كذا 

 .(ْ)-غاىلنا–اىل ظ ف لف ف ش  طؤه كترؾ  د ل   ك اتًـ ل رق  اى د ث 
لك لير   ،ل لد لف اى  ف لف يع ر  كذا اىل ظ فج يرح اىلىٍرقىاًوجٌ كقد ا ت دـ اإللاـ 

 .(ٓ)اشاىوقٌ 
 .الحديث""ذاىب عشر:  الحادم

كذا اىل ظ لف األقكاؿ اىتج تدؿ عل: اىيرح اىشد د فج اىراكم  ك فج  د ل   ك ف ًلا، 
ألف اىراكم ءذا ياف لف يلل  اىلتركي ف فتف علل  ك د ل   ذكب ك ف ع،  كاي ياف اى لب فج 

 .(ٔ)ذىؾ اىقدح فج اىعداى   ك فج اىفلط
 .(ٕ) اىح لف   لد لف  لج لقاتؿ  فج يرح اىلىٍرقىاًوجٌ ككذا اىل ظ  طلق  اإللاـ 

 ."بئس الرجؿ"عشر: الثاني 
  فج. كقد قاؿ كذا اىل ظ (ٖ)كذىؾ ءلا ىت ل ط   ك ىزودقت  كلدعت   ك ىيذل  فج اىركا ات

 .(ٗ)ل لد لف ءلراك ـ لف ز اد اىط اى ج اىرازم
 
 

                                                           

 (.ُٓٗش اي اىعل ؿ ىل ط : ء لاع ؿ )ص     وظر (ُ)
 (.ُٓٔ تريلت  لف اىر اى  )ص   وظر (ِ)
 (.َُِش اي اىعل ؿ ىل ط : ء لاع ؿ )ص   (ّ)
 (.َِّ-َِِش اي اىعل ؿ ىل ط : ء لاع ؿ )ص     وظر (ْ)
 (.ُْٕ تريلت  لف اىر اى  )ص   وظر (ٓ)
 (.ُِٗعل ؿ ىل ط : ء لاع ؿ )ص  ش اي اى (ٔ)
 (.ُٕٓ تريلت  لف اىر اى  )ص   وظر (ٕ)
 (.ُِّش اي اىعل ؿ ىل ط : ء لاع ؿ )ص   (ٖ)
 (.ُٗٓ تريلت  لف اىر اى  )ص   وظر (ٗ)
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 ."متركؾ"، "ىك مف المترككيف"عشر:  الثالث
كلف كك  ادؽ ىيف ، لف كك لتًـ لاىيذب   رلع   ق اـركاة اى د ث ؿ اىترلذم  "قا     

 .(ُ)"كيافاىق لاف لتر  فككذا ،ل:  د ل  اىغلط كاىككـ ى كي   ظ  غلب ع
  كذا كك اى ؽ فج كذه اىل ُى  ل بلؼ قكؿ لعض قلتعل: كذه اىعلارة لقكى   " كعٌلؽ د.  بلل 

؛ فًذا غ ر ذب عل: اىولج لاىي ااىلعا ر ف  ف اىراكم ال  قاؿ عو   لتركؾ، ءال ءذا ياف لتًلن 
كياف اى لؿ لف يً  اىفلط  لؿ يؿ لف ال   تشًد ل  فًك لتركؾ كىك للتت عداىت  ،   ح
فتو  ال   لح ىبل تياج ل   ، يلج اىلتركؾ لًذا اال ـ ألو  ال و ع ل  كال  اي  ءى  . ك ك دكا
 .(ِ)"لع غ ره اا كال ليتلعن لو ردن 

 .(ّ)رداية اى  ظ كاى  ش فج اىركا ات  عل    ف  لب ذىؾكلف ق ؿ ف   "لتركؾ" اىغاىب 
ل لد "لتركؾ"، ك لل ظ   (ْ)علج لف  ز د لف  لج كبلؿ األىًاوج  اىلىٍرقىاًوجٌ كقد يرح اإللاـ 

 "كك لف اىلتركي ف".  لل ظ (ٓ)لف علدة لف  رب اىقافج اىل رما
 .تيـ بالكذب""كاف يي عشر:  الرابع
ف اىليتًد فج ء  "فبلف لتًـ لاىيذب قكؿ اىل دل ف ت ر ر قاؿ اىلعللج اى لاوج فج     

ك ف اى لؿ ف   عل:  ،ى ءى    ف اى لر ال   ؿ   توادة قد  للت عوده لدى ؿ   ح اال  كاؿ اىركا
 لعفك فتذا تدلر  ؟، لـ   تاج لعد ذىؾ ءى: اىوظر فج اىراكم  تعلد اىيذب  ـ غلطكذا اىراكم

ءال  و  ال  للغ  ف  ،، كقد  ل ؿ ظو  ءى:   دكلاااأللر ف يزلن تي  ى  اى يـ لُ د اىوظر فقد  
 ك "، لتًـ لاىيذب" ف اىراكم تعلد اىيذب قاؿ ف   ، فعل: كذا اىلاوج ءذا لاؿ ظو  ءى:  يـز ل 

 .(ٔ)"و ك ذىؾ للا  ؤدم كذا اىلعو:
لف ؿ ال  كيد لاوع كاعلـ  ف اى د ث اىذم  و رد ل  لتًـ لاىيذب  د ث  اقط اىلت ، ل

 .(ٕ)، لؿ ءف ذىؾ كك األكى:ات ل ت  لكفكعن 
علج لف اى  ف ،  لك اى  ف   كذا اىل ظ فج يرح اىلىٍرقىاًوجٌ كقد ا ت دـ اإللاـ 

ٌرا ج  .(ٖ)اىيى
                                                           

 (.َُِ/ُشرح علؿ اىترلذم اللف ريب ) (ُ)
 (.ُٗ/ٓى اف اىل دل ف ىل لد  لؼ  بلل  ) (ِ)
 (.ُِّش اي اىعل ؿ ىل ط : ء لاع ؿ )ص   (ّ)
 (.ُٓٔ  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ْ)
 (.ُٔٔ  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ٓ)
 (.َُِ/ُاىتوي ؿ للا فج تُو ب اىيكلرم لف األلاط ؿ ىللعللج اى لاوج ) (ٔ)
 (.ُْ/ِى اف اىل دل ف ىل لد  لؼ  بلل  ) (ٕ)
 (.َُٕ  وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص (ٖ)
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 ."كاف كذابنا"عشر:  الخامس
 ك فبلف ياذب    يذب فبلفل اى   اى لر ىلكاقع، ىيف اىلتلادر لف قكىؾ  اىيذب ىغ      

؛ كىذىؾ ياف األ ؿ فج يلل  اىيذب م ا تقر عل   عرؼ اىواساىذ ، فًذاكو ك ذىؾ  و  تعلد
شتؽ لوًا لف اىيللات  وًا ءذا كردت فج يتب اىيرح كاىتعد ؿ كو ككا  ك فج   اؽ تير ح كلا  ي 

 .(ُ) لؿ عل: اىتعلدكو كه فاأل ؿ  ف تي 

 .(ِ)لاىيذب  ماىلرلًار  ل لد لف اى  ف لف يكلر  اىلىٍرقىاًوجٌ اإللاـ  ك ؼكقد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ِِٕ/ْى اف اىل دل ف ىل لد  لؼ  بلل  ) (ُ)
 (.ُِٕ وظر  تريلت  لف اىر اى  )ص  (ِ)



 الركاةجرح  البىٍرقىاًنٌي فيماـ منيج اإل                                 
 

 

 الفصؿ الثالث

 

133 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
ٌرحكف عند اإلماـ   البىٍرقىاًنيٌ الركاة المجى

 )درا   اىركاة اىذ ف يٌر ًـ، لقارو  ل ف قكى  ك قكاؿ غ ره لف اىوقاد(
 
 

 الذيف جرحيـ بألفاظ تدؿ عمى الجرح اليسير المطمب األكؿ: الركاة

 بألفاظ تدؿ عمى الجرح الشديديف جرحيـ المطمب الثاني: الركاة الذ

 ةػػػػكا بو صراحػػػػػػػذب أك كصفػػػػػػػػف اتيمكا بالكػػػػػالث: الركاة الذيػػػالمطػػمب الث
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اليسيرالمطمب األكؿ: الركاة الذيف جرحيـ بألفاظ تدؿ عمى الجرح   
 .: "ضعيؼ"المصطمح األكؿ

 ػٍمت، أبػك الحسػف األىػكازٌم ثػـ بػحمد أد بف محمد بف محأ ف مكسػى بػف ىػاركف بػف الصَّ
 .(ُ)ىػ[َْٗ: ]ت ،البغدادمٌ 

 .(ِ)"فع ؼ" :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
ػا علػ: ى ػاف اى ط ػب  (ّ)"اىلىٍرقىػاًوجٌ فػع    ،لعػركؼقاؿ اىذكلج  "أقكاؿ النقاد:        ، كقػاؿ   فن

كقػاؿ اى ػافظ  لػك ذر اىًػركم  ال لػُس لػـ قػاؿ  "، (ْ)" قكؿ  الوا اى لت فع  اف اىلىٍرقىاًوجٌ  لعت "
 .(ٔ)  فع ؼ"اىلىٍرقىاًوجٌ . كقاؿ اى  اكم  "قاؿ (ٓ)"لًلا ءذا  دلا لف   كىًلا

 .(ٕ)"اا  اى ن يتلت عو ، كياف  دكقن قاؿ اى ط ب  "      
 .(ٗ)تاىلقا، كذيره اى  اكم فج (ٖ)كقاؿ الف اىعلاد  "لق "      
. كالوػا اى ػلت ،  ػاىؼ ف ػ  اىلرقػاوج اىوقػاد قػؿ لػا  قػاؿ ف ػ   وػ   ػدكؽ  خالصة القكؿ فيو      

لِّر ككازم ،  لا األاىلىٍرقىاًوجٌ  اإللاـ ، كقد للت  ف اىليلر كك اىلراد لقكؿ(ُُ)، كاألككازم(َُ)كلا اىلييى
                                                           

 (.ُٖٔ/ّ(، كتذيرة اى  اظ )ُّٕ/ٗ( تار خ اإل بلـ )ُ)
 .(ُّٕ/ٗ) ( تار خ اإل بلـِ)
ولا قاؿ ذىؾ فج تريل     لد لف ل لد لف   لد لف اى لت ّٓ/ُ( اىلغوج فج اىفع اي )ّ) (، قلت  "كاق

(    لد لف ل لد لف لك : لف اى لت اىليلر، ُِّ/ُليلر. كللا  ؤيد ذىؾ قكى  فج ل زاف االعتداؿ )اى
 ش خ اىلاو ا ج. فع   اىلىٍرقىاًوٌج، كقكاه غ ره. قاؿ اى ط ب   لعت اىلىٍرقىاًوٌج  قكؿ  الوا اى لت فع  اف.

الف اى لت اىليلر، فقاؿ  الوا  (  "ك ئؿ عفَِٕ/ٔ(، كاىذم فج تار خ دلشؽ )ِٗٓ/ُ( ى اف اىل زاف )ْ)
اى لت فع  اف"، ك كرد ذىؾ فج تريل  )  لد لف ل لد لف لك : لف اىقا ـ لف اى لت لف اى ارث لف 
لاىؾ لف  عد لف ق س لف علد لف شر ل ؿ لف كاشـ لف علد لواؼ لف علد اىدار لف ق ج لف يبلب  لك 

 ا  ككازم لغدادٌم، فل س كك اىلراد كا  علـ.اى  ف اىليلر لف  ايوج اىياوب اىشرقج(، ك ا ب تريلتو
 (  قاؿ اىًركم  "ال لُس ل ".ْٕٗ/ُ(، كفج اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ِٗٓ/ُ( ى اف اىل زاف )ٓ)
 (، قلت  "ءولا ذير ذىؾ فج تريل  اىليلر".ْٕٗ/ُ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ٔ)
 (.ِِ/ ٔ( تار خ لغداد )ٕ)
 (.ّٓ/ٓرات اىذكب فج   لار لف ذكب )( شذٖ)
 (.ْٕٗ/ُ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ٗ)
(، كقاؿ  "اشتًر لًذا اىلقب  لك اى  ف   لد لف ل لد لف لك : لف اىقا ـ ٖٖ/ُِ( األو اب ىل لعاوج )َُ)

علد  لف اى لت لف اى ارث لف لاىؾ لف  عد لف ق س لف علد لف شر ل ؿ لف كاشـ لف علد لواؼ لفا
(، َُ/ٔتار خ لغداد ) اىدار لف ق ج لف يبلب اىليلر، لف  كؿ لغداد". قلت  كياي و لت  يذىؾ فج 

(، لغ   اىطلب فج تار خ  لب ٖٗ/ُ(، تار خ ارلؿ )ِٕٓ/ٖ(، كتار خ دلشؽ اللف ع اير )ُْ/ٔ)
 (.َِّ/َُ(، كتار خ اإل بلـ )ُْٖٔ/ّ)

(، كتار خ َّْ/ٓ(، )ِٓٓ/ْ(، )َُّ/ّ(، )ْْ/ِ، )(ّٖٓ/ُ( كياي و لت  يذىؾ فج  تار خ اإل بلـ)ُُ)
(، اىآلى:ي اىل وكع  فج ُِٓ/ِ(، كتذيرة اى  اظ )ْٔ/ِّ(، )ُِٓ/َُ(، )ُّ/ٓدلشؽ اللف ع اير )

(، كلعيـ اى  ر ُُّٓ/ّ(، )ِٕٕ/ِ(، )ِّٗ/ُ(، كاىلت ؽ كاىل ترؽ )ّْٔ/ُاأل اد ث اىلكفكع  )
 .(ّٔٔ/ُ(، كلغ   اىطلب فج تار خ  لب )ّٓٗ)ص  
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فػج الوػج  اىلىٍرقىػاًوجٌ ألوج كيدت اى افظ اىػذكلج فػج اى ػ ر وقػؿ يػبلـ  اىلراد  ـ ال؛فبل  درم  كك 
ػػًل ُّ ي  اىل ػػوً اى ػػلت، لػػـ قػػاؿ فػػج  تػػاـ تريلػػ  اىليلػػر،   لػػك اى  ػػف   لػػد لػػف ، د اىيل ػػرفُلػػا  ى

ا"ل لد لف   لد األككازمُّ   .(ُ). كذير ف   فقط قكؿ اى ط ب  "ياف  دكقنا  اى ن
 ػػٍمت  ىأحمػػد بػػف محمػػد بػػف مكسػػ أبػػك الحسػػف العىٍبػػدىرٌم،  القرشػػيبػػف القاسػػـ بػػف الصَّ

بِّر، )ت: ، البغدادمٌ   .(ّ). شيخ البانياسي(ِ)ىػ(َْٓالميجى
 .(ْ)"الوا اى لت فع  اف"  البىٍرقىاًنيٌ قكؿ         
ا د ونػا، (ٓ) لزة لػف ل لػد لػف طػاكر اىػدقاؽ طاكر قاؿ  لكأقكاؿ النقاد:         ا  ػاى ن   "يػاف شػ  ن

ء ػلاع ؿ اى ػ ار،  لعوا لو  يتاب   ياـ اىقرآف إل لاع ؿ لف ء  اؽ اىقافج، كياف  رك   عف 
، عػف علػج لػف علػد اىعز ػػز، (ٔ)جلىػعٍ لـػ للغوػا  وػ  قػد التػد    ػدث ليتػاب األللػاؿ أللػج عل ػد، عػف دى 

عف  لج عل د، فلف ت ءى   ك ويرت عل   اىركا   كاىيتاب، كيػاف قػـك لػف   ػ اب اى ػد ث ىقوػكه، 
اىقػػكؿ لاطػػؿ فػػالتوع كذيػػركا ىػػ   ف دعلػػج  ػػلع اىيتػػاب لػػف علػػج لػػف علػػد اىعز ػػز، فُعللتػػ   ف ذىػػؾ 

 .(ٕ)لف ركا ت "
لػف الػف اى ػلت ءىػ: يتػب اللػف  لػج اىػدو ا يػاف علػر اعلد "كقاؿ علد اىعز ز لف علج األزيج        

، (ٗ)"ث لًػا عػف اى  ػ ف لػف  ػ كاف اىلرذعػج، عػف الػف  لػج اىػدو ا رك ًا عو ، ف دٌ  (ٖ) عد اىقراط  ج
اىعلػػاد   الػػفكقػػاؿ  ."ب ىػـػ تيػػف عوػػد اىلرذعػػجءىػػ:  ف تلػػؾ اىيتػػ  شػػ ر األزيػػجٌ " قػػاؿ اى ط ػػب لعلقنػػا 

                                                           

 (.ُٕٖ/ُٕ(   ر  عبلـ اىولبلي )ُ)
 (.َٖ/ٗ(، كتار خ اإل بلـ )َِٕ/ ٔ)اىلريع اى الؽ  (ِ)
 (.ُِّ/ ُ( ل زاف االعتداؿ )ّ)
 (.َِٕ/ ٔ( تار خ لغداد )ْ)
كػػػ[، قػػاؿ اى ط ػػب  يتلوػػا  ِْْ(  لػػزة لػػف ل لػػد لػػف طػػاكر، اى ػػافظ  لػػك طػػاكر اىلغػػدادٌم اىػػٌدٌقاؽ، ]اىلتػػكف:  ٓ)

ًٍلنا، عارفنا. ]تار خ اإل بلـ ) عو ، كياف  دكقنا،  ([.ّٕٗ/ٗف
( دىٍعلىج لف   لد لف دىٍعلىج،  لك ل لد اى ًِّيٍ تاوج. قاؿ الف  كوس   يف لغداد كقدـ لوًا ءى: ل ػر، ك ػدث ٔ)

 ([.ُٕٗ/ْلًا عف  كؿ  را اف، كعف  كؿ لغداد، كياف لق . ]اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )
 (.َِٕ/ٔ( تار خ لغداد )ٕ)

 ([.ٖٔ/ُّ، كياف لق . ]تار خ لغداد )علر لف  عد لف علد اىر لف  لك لير اىقراط  ج (ٖ)
 (.َِٕ/ٔ( ل زاف االعتداؿ )ٗ)
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فػػػػع    ،لعػػػػركؼ، كقػػػػاؿ اىػػػػذكلج  "(ِ)"ال لػػػػُس لػػػػ "  كقػػػػاؿ  لػػػػك ذر .(ُ)"كغ ػػػػره "فػػػػع   اىلىٍرقىػػػػاًوجٌ 
  .(ّ)"اىلىٍرقىاًوجٌ 

 .فع ؼ خالصة القكؿ فيو:
 ىػ[ّٗٓ]ت: ، (ْ)اززٌ قاسـ القى لأبك ا ،د بف عبيد المَّومف محب حبيب بف الحسف بف داكد(ٓ). 

 .(ٔ)"فع ؼ": البىٍرقىاًنيٌ ؿ قك
ال ح، ك  ػػؤلر عوػػ  اى ػػبل ك ل ػػب عوػػدوا لػػف اىلقػػات، كيػػافقػػاؿ اى ط ػػب  " :أقػػكاؿ النقػػاد

وعػػ ـ، كل لػػد لػػف  لػػج اى ػػكارس،  ركل عػػف  لػػجك ، "لػػ  اىفػػعؼ اىلىٍرقىػػاًوجٌ  درم لػػف  م يًػػ   ى ػػؽ 
 .(ٖ)اىذكلج  " دكؽ"كقاؿ  .(ٕ)تكل قًـ ى  كل لد لف اىعلاس لف اى رات
 .(ٗ)لق   اىوقاد اىلىٍرقىاًوجٌ   لق ،  اىؼ ف   خالصة القكؿ فيو

  اٍلًمٍنقىًرمُّ ألىتـ، أبك معمر التميمي ابف عبد الل بف عمرك بف شبيب بف شيبة(َُ) 
 . (ُُ)ق[َُٕ -ُُٔ: ت] ،البصرم

 .(ُِ)"فع ؼ" :البىٍرقىاًنيٌ ؿ كق
، كقػػػاؿ الػػػف (ُّ)شػػرؼ لػػػف  ف  يػػذب"   " ػػػذكا عوػػ  فتوػػػ  قػػػاؿ الػػف اىللػػػارؾأقػػكاؿ النقػػػاد:         
، كقػػػاؿ اى ػػػايج  " ػػػدكؽ (ُْ)"شػػػل ب ال  تعلػػػد اىيػػػذب لػػػؿ ىعلػػػ   ًػػػـ فػػػج لعػػػض   اد لػػػ   "عػػػدم
 .(ِ)، كقاؿ الف  ير  "ء لارم  دكؽ  ًـ فج اى د ث"(ُ) ًـ"

                                                           

 (.َّ/ٓ( شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ُ)
 (.ٕٗ/ٕ( ترت ب اىلدارؾ كتقر ب اىل اىؾ )ِ)
ولا قاؿ ذىؾ فج تريل   ّٓ/ُ( اىلغوج فج اىفع اي )ّ)   لد لف ل لد لف   لد لف اى لت (. قلت  "كاق

(  "  لد لف ل لد لف لك : لف اى لت اىليلر، ُِّ/ُاىليلر". كللا  ؤيد ذىؾ قكى  فج ل زاف االعتداؿ )
 ش خ اىلاو ا ج. فع   اىلىٍرقىاًوٌج، كقكاه غ ره". قاؿ اى ط ب  " لعت اىلىٍرقىاًوٌج  قكؿ  الوا اى لت فع  اف".

ذ ب األو اب ) (ْ)  ([.ّّ/ّل تح اىقاؼ كتشد د اىزام كلعد األىؼ زام لاو  ، كذه اىو ل  ءى: ل ع اىقز كعلل . ]اىللاب فج ًت
 (.ُّْ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٓ)
 (.ُٓٔ/ٗ)اىلريع اى الؽ  (ٔ)
 (.ُٓٔ/ٗ)اىلريع اى الؽ  (ٕ)
 (.ُّٓ/ٖ)اىلريع اى الؽ ( ٖ)
 (  "ى و  اىلىٍرقىاًوٌج لبل  ي ".ُْٕ/ُفع اي )( كىًذا قاؿ اىذكلج فج اىلغوج فج اىٗ)

 (.ّٔٗ/ٓ وظر  األو اب ىل لعاوج ) (َُ)
 (.َْٓ/ْتار خ اإل بلـ ) (ُُ)

 .(ّٕٕ/َُتار خ لغداد )( ُِ)
 (.ّْٔ/ُِ( تًذ ب اىيلاؿ )ُّ)
 (.ُٓ/ٓ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ُْ)
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       كقػػػػاؿ  .(ْ) ػػػػاىح اى ػػػػد ث"  "، كقػػػػاؿ يػػػػزرة(ّ)ا"ال لػػػػُس لػػػػ  كيػػػػاف لل غنػػػػ"  كقػػػػاؿ اىعيلػػػػج
  "ىػػػ س (ٖ)، ك لػػك  ػػاتـ(ٕ)كقػػاؿ  لػػػك زرعػػ  .(ٔ) ، كيػػػذا قػػاؿ الػػف اىيػػاركد(ٓ)الػػف لعػػ ف  "ىػػ س للقػػ "

  "يػػاف لػػف ف ػػ اي اىوػػاس كدكػػاتًـ فػػج ، كقػػاؿ الػػف  لػػاف(ٗ)لقػػكم"، كقػػاؿ  لػػك داكد  "ىػػ س لشػػجي"
لػار  ال   ػتج للػا او ػرد لػ  لػف األ ،غ ػر األشػعارا ركل طػئ ءذار ك   لػزلاو  كياف  ًػـ فػج األ

كقػػػػػاؿ اىو ػػػػػائج   .(ُُ)، كقػػػػػاؿ اىػػػػػذكلج  "فػػػػػع كه"(َُ)ار"كال  شػػػػػتغؿ للػػػػػا ىػػػػػـ  تػػػػػالع عل ػػػػػ  لػػػػػف اآللػػػػػ
 .كاىلتركي ف فج اىفع اي (ُْ)كالف اىيكزم ،(ُّ)اىدَّارىقيٍطًوجٌ ، كذيره (ُِ)"فع ؼ"

 .،  اىؼ ف   اىلرقاوج لعض اىوقاد   دكؽ  ًـفيو خالصة القكؿ     
 أصمو دمشقي ،الرقي ،أك أبك محمد ،أبك مسكيف ،طمحة بف زيد القرشي(ُٓ). 
قيٍطًوجٌ قاؿ  :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ        .(ُٔ)اىلىٍرقىاًوجٌ ، ككافق  عل   "فع ؼ"  اىدَّارى

  ياف  فع"  قكىًـ داكد ج  لد كعلج ك ل لـ وقؿ عف ،"لتركؾ" قاؿ الف  ير أقكاؿ النقاد:      
ث ىػػ س لػػذاؾ، قػػد  ػػدٌ ، كقػػاؿ   لػػد لػػف  ولػػؿ  "(ُٖ)اى ػػايج  "لويػػر اى ػػد ث"، كقػػاؿ (ُٕ)"اى ػػد ث

لويػػػر ، كقػػػاؿ اىل ػػػارم  "(َِ)"يػػػاف  فػػػع اى ػػػد ثفػػػج لػػػكطف آ ػػػر  "قػػػاؿ ، ك (ُٗ)"لُ اد ػػػث لوػػػاي ر
                                                                                                                                                                      

 (.ّٕٕ/َُ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ُ)
 (.ِّٔ( تقر ب اىتًذ ب )ص  ِ)
 (.ُِِ/ٔ( ءيلاؿ تًذ ب اىيلاؿ )ّ)
 (.ّٕٕ/َُ)اىلريع اى الؽ  (ْ)
 (.ِْٗ ؤاالت الف اىيو د )ص   (ٓ)
 (.ُِِ/ٔ( ءيلاؿ تًذ ب اىيلاؿ )ٔ)
 (.ّٕٕ/َُ)اىلريع اى الؽ  (ٕ)
 (.ّٖٓ/ْ( اىيرح كاىتعد ؿ اللف  لج  اتـ )ٖ)
 (.ّٕٕ/َُ)اىلريع اى الؽ ( ٗ)
 (.ّّٔ/ُ)( اىليرك  ف اللف  لاف َُ)
 (.ْٕٗ/ُ( اىياشؼ )ُُ)
 (.ٔٓ( اىفع اي كاىلتركيكف )ص  ُِ)
 (.ّٖ/ِ( اىفع اي كاىلتركيكف )ُّ)
 (.ُٖٓ/ِ( اىفع اي كاىلتركيكف )ُْ)
 (.ّٓٗ/ ُّ( تًذ ب اىيلاؿ )ُٓ)
 (.ِٗ/ِٓ( تار خ دلشؽ اللف ع اير )ُٔ)
 (.ِِٖ( تقر ب اىتًذ ب )ص  ُٕ)
 (.ُٓ/ٓ( تًذ ب اىتًذ ب )ُٖ)
 (.ٕٗلف تيلـ ف   اإللاـ   لد للدح  ك ذـ )ص  ( ل ر اىدـ ف ُٗ)
 (.ّٔٗ/ُّ( تًذ ب اىيلاؿ )َِ)
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، كقػػػاؿ  ، كذيػػػر ىػػػ  الػػػف عػػػدم   اد ػػػث لويػػػرة(ِ)، كقػػػاؿ اىو ػػػائج  "لتػػػركؾ اى ػػػد ث"(ُ)"اى ػػػد ث
 .(ّ)"ذيرت ىطل   كذا   اد ث لواي ر غ ر لا"ك 

   لتركؾ.خالصة القكؿ فيو 
 ٍيد بف سيؿ مى  .(ْ)ىػ[ُّٔ]ت: ، خرميالمي  أبك بكر ،محمد بف حي
 .(ٓ)"فع ؼ"  البىٍرقىاًنيٌ قكؿ  
ا ف   ت ػاكؿ شػد د، كيػاف  ػلع  ػد لن "كقاؿ الف  لج اى كارس  ، (ٔ)كلق   لك وع ـأقكاؿ النقاد:      
 .(ٖ)ا لك لو كر الف اىيريج، فلـ   رج عو  ش ئن  ، ك لع لو (ٕ)"ا ءال  و  ياف ف   شرهيل رن 

يػػاف عوػػده   اد ػث غرائػػب، يتػػب لػػع اى  ػػاظ اىقػػدلاي ءال  وػػ  كقػاؿ  لػػك اى  ػػف الػػف اى ػػرات  " 
يػػاف لوػػ  ت لػػ ط فػػج  شػػ اي قلػػؿ  ف  لػػكت، كال    ػػل  تعلػػد ذىػػؾ؛ ألوػػ  يػػاف يل ػػؿ األلػػر، ءال  ف 

 .(َُ)، كفع   الف اىيكزم(ٗ)"اإلو اف تل ق  اىغ ل 
   فع ؼ.فيو خالصة القكؿ 

 .: "ضعفكه"المصطمح الثاني
 بىػػافً بػػف  ديريسػػتكيو بػػف عبػػد الل بػػف جعفػػر ٍرزي : ت]، ، أبػػك محمػػد الفارسػػي النحػػكم اٍلمى

 .(ُُ)ىػ[ّْٕ
ُىت قاؿ اى ط ب اىلغدادم  : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ   ألو  ىلػا ركل  ؛فع كه"فقاؿ   ؟عف الف در تك   اىلىٍرقىاًوجٌ  

ا فلتػ: يتاب اىتار خ عف  عقكب لف    اف  ويركا عل   ذىؾ، كقاىكا ى   ءولػا  ػدث  عقػكب لًػذا اىيتػاب قػد لن 
ُ)" لعت  لو ؟! ِ). 

                                                           

 (.َِِ/ِ( اىتار خ األك ط )ُ)
 (.ُْٕ/ٓ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ِ)
 (.ُٕٗ/ٓ) اىلريع اى الؽ (ّ)
 (ُْٗ/ ٓ(، كى اف اىل زاف )ٕٔ/ّ(، كتار خ اإل بلـ )ُْٗ/ ٓ( ى اف اىل زاف )ْ)
 (.ٕٔ/ّ)( تار خ اإل بلـ ٓ)
 (.ٕٔ/ّ( تار خ لغداد )ٔ)
 (.ٕٔ/ّ) اىلريع اى الؽ (ٕ)
 (.ٕٔ/ّ) اىلريع اى الؽ (ٖ)
 (.ٕٔ/ّ) اىلريع اى الؽ( ٗ)
 (.ْٓ/ّ( اىفع اي كاىلتركيكف اللف اىيكزم )َُ)
 (.ٖٓ/ُُ( تار خ لغداد )ُُ)
 (.ٖٓ/ُُ) اىلريع اى الؽ (ُِ)
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ألف يع ػر لػف ديري ػتك   لػف يلػار اىل ػدل ف كفًلػائًـ،  ؛  "كفج كذا اىقكؿ وظػركعلؽ اى ط ب قائبلن      
لالوػ  فػج اى ػلاع لػف  عقػكب لػف  ػ  اف  رى ٌيػكعوده عف علج لف اىلد وج كطلقت ، فبل   ػتوير  ف  يػكف لى 

كغ ػػره، لػػع  ف  لػػا اىقا ػـػ األزكػػرم قػػد  ػػدلوج، قػػاؿ  ر  ػػت   ػػؿ يتػػاب الػػف در ػػتك   لتػػار خ  عقػػكب لػػف 
 .(ُ)"اا، ككيدت  لاع  ف       ن    ون الف اآللوك ج، فر  ت    بلن  ع فج ل راث ا لً    اف ىلٌ 

ػ"فػع   كلػ  ا لػف اى  ػف اىطلػرم، كقػاؿ  أقكاؿ النقاد فيو:       ث عػف دِّ للغوػج  وػ  ق ػؿ ىػ    ى
ػػعلػػاس اىػػدكرم  ػػد لن  . كعلػػؽ اى ط ػػب (ِ)"ا ف عػػؿ، كىػػـ  يػػف  ػػلع لػػف علػػاسا كو ػػف وعط ػػؾ دركلن

ا لػػػف  ف  يػػػذب أليػػػؿ ألف  لػػػا ل لػػػد لػػػف در ػػػتك   يػػػاف  رفػػػع قػػػدرن  ؛لاطلػػػ ككػػػذه اى يا ػػػ  "  قػػػائبلن 
لُلػاىج  لبلكػا فػج يػالع  اىعكض اىيل ر، في ؼ أليؿ اىتافػ  اى ق ػر؟ كقػد  ػدلوا عوػ  الػف رزقك ػ 

 ."اىلد و ، كف ًا عف علاس اىدكرم   اد ث عدة
     لقػػ  لقػػ ،  ػػدلوا عوػػ  "كقػاؿ  لػػك  ػػعد اى  ػػ ف لػػف عللػػاف اىشػػ رازم عػػف الػػف در ػػتك  ، فقػػاؿ       

ًزؽ  ،(ّ)" لك عل د ا لف لوده اى افظ لغ ر شجي، ك ُىت  عو  فُلو: عل ػ  ككلقػ  كقػاؿ اىػذكلج  "ري
 .(ٓ) ، كذيره اى  اكم فج اىلقات(ْ)"اإل واد اىعاىج، كياف لق 

 ، كقد  اىؼ ف   اىلرقاوج اىوقاد.   لقفيو خالصة القكؿ     
 .كجدت لو أصكالن رديئة""ضعيؼ،  :المصطمح الثالث

  عبد الل بف مكسى بف إسحاؽ بف حمزة بػف عيسػى بػف عمػي بػف عبػد الل بػف العبػاس
 .(ٔ)ىػ[ّْٕ]ت: ، أبك العباس الياشمي ،بف عبد المطمبا

 .(ٕ)" رد ئ فع ؼ، كيدت ى    كالن "  البىٍرقىاًنيٌ ؿ قك     
  لػج اى ػكارس  يػاف ف ػ  ت ػاكؿ شػد د.قػاؿ ل لػد لػف   "اىلغػدادمٌ قػاؿ اى ط ػب أقكاؿ النقػاد:      

  يػاف اى  ػف لػف اى ػراتؼ. كقػاؿ  لػك فػعٌ كقاؿ ىج األزكرم  ياف علػد ا لػف لك ػ: اىًاشػلج  ي 
ؿ. كقػاؿ ا لف  كؿ اىقرآف، كياف عوػده  ػد ث يل ػر، كلفػ: علػ:  ػتر كلقػ  ك لػر يل ػلق  ل تكرن 

                                                           

 (.ٖٓ/ُُ( تار خ لغداد )ُ)
 (.ٖٓ/ُُ) اىلريع اى الؽ (ِ)
 (.ٖٓ/ُُ) اىلريع اى الؽ (ّ)
 (.ُّٓ/ُٓ(   ر  عبلـ اىولبلي )ْ)
 (.ْٔٗ/ٓ( اىلقات للف ىـ  ذير فج اىيتب اى ت  )ٓ)
 (.ّْٖ/ُُ( تار خ لغداد )ٔ)
 (.ّْٖ/ُُ) اىلريع اى الؽ (ٕ)
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كقاؿ الف اىيكزم   .(ُ) اىل لل ف ر ل  اآف، كلف ففبلي ا لف  كؿ اىقر ياف لق  ل تكرن   اىعت قج
 .(ِ)"ا لف  كؿ اىقرآف كاى د ثياف لق   ل ون "

 ألو    لر عف   كى . ؛اىلىٍرقىاًوجٌ اىقكؿ ف   قكؿ ل تلؼ ف  ، ك  :خالصة القكؿ فيو      
  ."قد ركل عنو في الصحيح ....حذرنيو بعض أصحابنا، إال أني رأيت "المصطمح الرابع: 

  محمد بف عبيد الل بف محمد بف الفتح بف عبيد الل بف عبػد الل بػف يزيػد بػف عبػد الل
 .(ّ)ىػ[ِٖٕ، ]ت: أبك بكر الصيرفي ،يرخِّ لشِّ بف اا
 ذرو ػػ  لعػػض   ػػ الوا، ءال  وػػج ر  ػػت  لػػا اى ػػتح لػػف  لػػج اى ػػكارس قػػد ركل   "البىٍرقىػػاًنيٌ قػػكؿ       

 .(ْ)"عو  فج اى   ح
يػاف   "قكىػ    لػد لػف ل لػد اىعت قػج كوقػؿ عػف "،ايػاف  ػدكقن قػاؿ اى ط ػب  "أقكاؿ النقػاد:       

 .(ٔ)"كؽ د، كقاؿ اىذكلج  "(ٓ)"الق   ل ون 
 .،  اىؼ ف   اىلرقاوج اىوقاد   دكؽفيو خالصة القكؿ      

 ."اميتب أنا حديثكلـ أ: "المصطمح الخامس
  ٍي  .(ٖ)ق[ََّ -ُِٗ: ت]، (ٕ)الذَّرَّاع البصرم، أبك عثماف، دػػمحمد بف عثماف بف أبي سيكى
ل لد لف اى  ف ، ك اف لف  لج  ك دلل لد لف عل  قاؿ  لك لير اإل لاع لج  "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       

 .(ٗ)لا عوده فج لكفع آ رً،  عوج ياف  د ل"الىـ  يتب  وا  د لً"  اىلىٍرقىاًوجٌ قاؿ  ،لىاعى لف  ى ا
قر  عل   لف و    ى  لا كياف  ي  ،ث عف اىلقات لا ىـ  تالع عل   دٌ عدم  " قاؿ الفأقكاؿ النقاد:       

 لعت اى فؿ لف اى لاب ، ك ل  ك قلب األ او د عل   ف قرٌ  ،عف قـك رآكـ  ك ىـ  ركـ ،ى س لف  د ل 
 فءال  و  يا...، كالف  لج  ك د كذا ال  وير ى  ىقج كؤالي اىش كخ ... لع لعًـ ف لوج عل   ك ذير  و  يا

                                                           

 (.ّْٖ/ُُ) تار خ لغداد (ُ)
 (.َّٕ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ِ)
 (.َْٔ/ ٖتار خ اإل بلـ  )  (3)
 (.ٕٔٓ/ّ( تار خ لغداد )ْ)
 (.ٕٔٓ/ّ) اىلريع اى الؽ (ٓ)
 (.َْٔ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٔ)
( ل تح اىذاؿ اىلعيل  كتشد د اىراي اىلًلل  كفج آ ركا اىع ف اىلًللػ ، كػذه اىو ػل  ءىػ: ذرع األشػ اي كلعرفتًػا ٕ)

 ([.ٔ/ ٔلاىذراع. ]األو اب ىل لعاوج )
 (.ّٓٔد كاف اىفع اي )ص  (، َُّٖ/ٔ( تار خ اإل بلـ )ٖ)
 (.ّٕٓ/ِ( لعيـ   الج ش كخ  لج لير اإل لاع لج )ٗ)
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ألو  عرف  فج   ال   (ُ) ل    لكك ريك  و  ال  تعلد اىيذب ك لو: عل    ،    ب ليتل  فياف  شل  عل  
ْ)ش كخ  لج   لد لف عدمٌ لف يلار   "كقاؿ اىذكلجك  ،(ّ)اىدَّارىقيٍطًوجٌ  ، كقد فع  (ِ)"ف لع لع  ). 
   فع ؼ.فيو خالصة القكؿ       
  ىػ[ََّ ]ت: ،الحضرمٌي الككفيٌ  ،(ٓ)ةاعى مى محمد بف الحسف بف سى(ٔ). 
ل لد لف اى  ف لف ، ك اف لف  لج  ك دلل لد لف عل  قاؿ  لك لير اإل لاع لج  "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      

 .(ٕ)لا عوده فج لكفع آ رً،  عوج ياف  د ل"الىـ  يتب  وا  د لً"  اىلىٍرقىاًوجٌ قاؿ  "،لىاعى  ى 
قيٍطًوجٌ قاؿ أقكاؿ النقاد:       ، كقاؿ اى لعاوج  "ىـ  يف (ٖ)"فع ؼ ،ى س كذا لاىقكم  "اىدَّارى

كل لد لف يع ر  ..ل لد لف اى  ف لف  لاع  اى فرلج اىيكفج، كقاؿ اىذكلج  "(ٗ)لاىقكم"
 .(َُ)"رك ا يبلكلا عل: فعؼ ف ًلا عف  لج وع ـ ..اىقتات اىيكفج  لك علرك

   فع ؼ.فيو خالصة القكؿ     
 الثاني: الركاة الذيف جرحيـ بألفاظ تدؿ عمى الجرح الشديدالمطمب 

 .المصطمح األكؿ: "ضعيؼ ضعيؼ"
 أبػك عمػي البىٍمًخػي، الحسف بف الطيػب بػف حمػزة بػف حمػاد(ُ اًعيُّ ، (ُ ُ)المعػركؼ بالشُّػجى ِ) ،

ُ)ىػ[َّٕ]ت:  ّ). 
                                                           

لىً ٌج اىلٍ رٌم. ]اىلتػكف:  ُ) لاب لف ل لد لف شع ب،  لك  ل    اٍىيي كػػ[ ر لػ  اآلفػاؽ فػج  َّٓ( اى فؿ لف اى ي
 ([.ِٗ/ ٕزلاو . ]تار خ اإل بلـ )

 (.ٖٔٓ/ٕ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ِ)
قيٍطًوٌج )ص  (  ؤاالت  لّ)  (.ِٗزة ىلدَّارى
 (.َُّٖ/ٔ( تار خ اإل بلـ )ْ)
 ([.َِِ/ٕ( ل تح اى  ف اىلًلل  كاىل ـ كفج آ ركا اىع ف اىلًلل ، كذه اىو ل  ءى:  لاع . ]األو اب ىل لعاوج )ٓ)
كؾ (، اىلوتظـ فج تار خ اىللُِٓ/ّ(، ل زاف االعتداؿ )ْٖٓ/ِ(، تار خ لغداد )َُُِ/ٔ( تار خ اإل بلـ )ٔ)

 (.ٗ/ْ(، شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ُّٗ/ُّكاأللـ )
 (.ّٕٓ/ِ( لعيـ   الج ش كخ  لج لير اإل لاع لج )ٕ)
قيٍطًوٌج )ص  ٖ)  (.ُُٗ(  ؤاالت  لزة ىلدَّارى
 (.َِّ/ٕ( األو اب )ٗ)
 (.ّْٗ/ُ( اىعلر فج  لر لف غلر )َُ)
اىلعيل ، كذه اىو ل  اى: للدة لف لبلد  را اف  قاؿ ( ل تح اىلاي اىلك دة ك يكف اىبلـ كفج آ ركا اى اي ُُ)

 ([.َّّ/ِىًا للخ. ]األو اب ىل لعاوج )
ككك ا ـ ىيد  -( لفـ اىش ف اىلعيل ، كفتح اىي ـ، كفج آ ركا اىع ف اىلًلل ، كذه اىو ل  ءى: شياعُِ)

 ([.ُٔ/ٖاىلوت ب ءى  . ]األو اب ىل لعاوج )
(، اىلوتظـ فج تار خ َِٔ/ُْ(،   ر  عبلـ اىولبلي )ُُٕ/ٕـ )(، تار خ اإل بلَّْ/ٖ( تار خ لغداد )ُّ)

(، اىفع اي كاىلتركيكف اللف َُٔ/ِ(، لعيـ   الج ش كخ  لج لير اإل لاع لج )ُُٗ/ُّاىللكؾ كاأللـ )
 (.َِْ/ُاىيكزم )
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 ف ذاكػػب اىلغػػداد ٌ "يػػاف اإل ػػلاع لج   ػػف اىػػر م ف ػػ ، فػػذيرت ىػػ   وػػ  عوػػد   البىٍرقىػػاًنيٌ  ؿكقػػ      
 ىللىٍرقىاًوجٌ   ككك ذاكب اى د ث. قلت اىلىٍرقىاًوجٌ ا، قاؿ اى د ث، فقاؿ  ىلا  لعوا لو  ياف  اى   اى ن 

كػػػؿ اى  ػػػف لػػػف اىط ػػػب اىشػػػياعج فػػػع ؼ؟ فقػػػاؿ  وعػػػـ فػػػع ؼ، "لػػػرة   ػػػرل   - م اى ط ػػػب–
 .(ُ)فع ؼ"
كيػاف ءذ ذاؾ  ،ا ػلعوا لوػ  قػد لن كركيع  لك لير اإل لاع لج فج ركا ت  عو ، فقػاؿ  "و ػف        
ولا  ف د  لره لُ رة،  ك يلا قاؿ"ا كيتل    ا ن ل تكرن   .(ِ)ا، كاق
قػاؿ  لػك اىقا ػـ لػف لو ػع اىلغػكم، كقػد عكتػب ف ػ   "لػا ىللل ػج؟ لػا  ػُىت  عػف أقكاؿ النقاد:       

، قػاؿ الػف "ا  "يتلػت عوػ  قلطػرن (ْ)لػف ز ػدافقػاؿ اك  .(ّ)ش خ ءال  عطاوج   ت ، كعبللت ، كلوزىت "
، كقػاؿ الػف عػدم  "يػاف ىػ  عػـ،  قػاؿ (ٔ)لقػ " ،كقاؿ ل لل   "يػكفج .(ٓ)لق "ك   ل  قاؿ  "   اف  

ػ. ى   اى  ف لف شياع فادع: يتل    ث كافؽ ا ػل  ا ػل .. . (ٕ)ا لُ اد ػث  ػرق كقػد  ػدث   فن
قيٍطًوجٌ كقاؿ   .(ٖ)ألو   دث للا ىـ   لع" ؛ا  "ال   اكم ش ئن اىدَّارى
كقاؿ الف    اف اى افظ  " دلوج غ ر كا د عف اى فرلج،  و  قاؿ  كك يذاب، كا  علػـ       

كقػػػاؿ  لػػػك طػػػاكر ل لػػػد لػػػف ل لػػػد لػػػف اى  ػػػ ف  .(َُ)كقػػػاؿ لطػػػ ف  "يػػػٌذاب" .(ٗ)للػػػا ا تل ػػػكا ف ػػػ "
ا لػف لشػا  وا اىلتقػدل ف اىلعدؿ  "ياف اى فرلج ف لا للغوج  يلر اىيبلـ ف   ك يذل ، كر  ت يل ػرن 

كيػاف لػػ   ،كقػاؿ علػج لػػف علػر لػف ل لػد اى رلػػج  "يػاف لػ  كفػح فػػج  د ػ  كريل ػ  .(ُُ) كلقكوػ "
ذا  للػ: ىقوػكهفعؼ اىل ر فج ع و   يل عن   ،ا، كياف فج  ذو   لقؿ، كياف   لع لا  قػر  عل ػ ، كاق

 .(ُِ)كياف ي د اى  ظ ى د ل "
 ، كيذل  لعفًـ.  لتركؾفيو خالصة القكؿ      

                                                           

 (.َّْ/ٖ( تار خ لغداد )ُ)
 (.َّْ/ٖ( تار خ لغداد )ِ)
قيٍطًوٌج )ص  ّ)  .(ُْٗ(  ؤاالت  لزة ىلدَّارى
لىً ٌج اىل رم. ]اىلتكف:  ْ) لاب لف ل لد لف شع ب،  لك  ل    اىيي كػػ[ ر لػ  اآلفػاؽ فػج  َّٓ( اى فؿ لف اى ي

 ([.ِٗ/ ٕزلاو . ]تار خ اإل بلـ )
قيٍطًوٌج )ص  ٓ)  (.ُْٗ(  ؤاالت  لزة ىلدَّارى
 (.ّّٔ/ّ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ٔ)
 .(َِٔ/ّ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ٕ)
قيٍطًوٌج )ص  ٖ)  (.ُْٗ(  ؤاالت  لزة ىلدَّارى
 (.ُْٗ)ص   اىلريع اى الؽ (ٗ)
 (.ُُٕ/ٕ( تار خ اإل بلـ )َُ)
 (.َّْ/ٖ( تار خ لغداد )ُُ)
 (.َّْ/ٖ) اىلريع اى الؽ (ُِ)
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 ."ضعيؼ جدنا"المصطمح الثاني: 
 ٍرقػافالمػ (ُ)محمد بف شٌداد بف عيسى، أبك يىٍعمىى المسػمعي ، تكمـ المعتزلػي المعػركؼ بزي

  .(ِ) ق[َِٖ -ُِٕ: ت]
  .(ّ)"، كقاؿ "ال  ي تج ل "فع ؼ يدنا"  البىٍرقىاًنيٌ  قكؿ

قيٍطًوجٌ قاؿ أقكاؿ النقاد:      ػا(ْ)"ال  ييتػب  د لػ   "اىػدَّارى كقػاؿ اى ط ػب  ، (ٓ)" ؼفػع  "، كقػاؿ   فن
، (ٕ)"ج اىغىٍ بلوٌ ػاتك د ل  لف  علػ: لػا فػ، كقاؿ اىذكلج  "(ٔ)"  د اىلتيلل ف عل: لذاكب اىلعتزى "

ا  "ياف لعتزى نػا ػا(ٖ)"كقاؿ   فن ، كذيػره (ٗ)"ىػجٌ د، اىلػتيلـ اىلعتز وً اىشػ خ، اىلعلػر، اىل ػ  "، كقػاؿ   فن
ركل   اد ػػػث ، لػػػف  ئلػػ  اىلعتزىػػ "، فػػػج اىفػػع اي. كقػػاؿ اىزريلػػج  (ُُ)، كاىػػذكلج(َُ)الػػف اىيػػكزم

 .(ُِ)"كياف لف    اب اىوٌظاـ، لويرة
 .  فع ؼ يدنافيو خالصة القكؿ     
 ىػ[ِٖٕ]ت: ،البغدادمٌ ، (ُْ)اءشٌ الكى  ،(ُّ)يٍرفً بف سيؿ بف كثير بف سيار الحي  مكسى(ُٓ). 
 .(ُٔ)"ع ؼ يدان "ف  البىٍرقىاًنيٌ  ؿكق      

                                                           

كذه اىو ل  ءى: اىل الع ، ككج ل ل  لاىل رة، وزىًا اىل لع كف فو لت اىل ل  ءى ًـ، ككج ل تح اىل ـ األكى:،  (ُ)
 .](ِٕٗ/ٓكي ر اىلاو  ، كاىو ل  ءى ًا ل لعج لي ر اىل ـ االكى:، كفتح اىلاو  . ]األو اب ىل لعاوج )

 (.َٗٔ/ ٔ(، كتار خ اإل بلـ)َِّ/ّ( تار خ لغداد )ِ)
 (.َِّ/ّلغداد ) ( تار خّ)
 (.َِّ/ّ) اىلريع اى الؽ (ْ)
قيٍطًوٌج )ص  ٓ)  (.َُٓ(  ؤاالت اى ايـ ىلدَّارى
 (.َِّ/ّ( تار خ لغداد )ٔ)
 .(َٗٔ/ٔ( تار خ اإل بلـ )ٕ)
 (.ٕٗٓ/ّ( ل زاف االعتداؿ )ٖ)
 (.ُْٖ/ُّ(   ر  عبلـ اىولبلي )ٗ)
 (.ُٕ/ّ( اىفع اي كاىلتركيكف )َُ)
 .(ّٓٓ( د كاف اىفع اي )ص ُُ)
 (.ُٕٓ/ٔ( األعبلـ )ُِ)

لفـ اى اي ك يكف اىراي كي ر اى اي، كذه اىو ل  ىللقاؿ للغداد كلف  ل ع األش اي اىتج تتعلؽ لاىلزكر  (ُّ)
 ([.َِّ/ِكاىلقاى ف. ]األو اب ىل لعاوج )

ل تح اىكاك كاىش ف اىلعيل  اىلشددة، كذه اىو ل  ءى: ل ع اىكشج ككك وكع لف اىل اب اىلعلكى  لف  (ُْ)
 ([.َْٔ/ٓاللر  ـ. ]األو اب ىل لعاوج )ا

 (.ِّٔ/ ٔ(،  كتار خ اإل بلـ )ْٓ/ُٓ( تار خ لغداد )ُٓ)
 (.ْٓ/ُٓ) اىلريع اى الؽ (ُٔ)
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قيٍطًوجٌ قاؿ أقكاؿ النقاد:        ا ،(ُ)  "فع ؼ"اىدَّارى كقاؿ ، (ِ)" فع ؼ ال   تج ل  "كقاؿ   فن
،  لع لو  لؿ كك لشًكركتعقل  الف  ير فقاؿ  " ،(ّ)"ش خ ى س لذاؾ اىلشًكر"  اى ل لج

يلاع  كللا   طُ ف    ركا ت  عف ركح لف علادة عف لاىؾ عف اىكى د لف علد ا عف  ك ؼ 
ؿ ل ت  د اىفع اي اىذ ف  ، كقاؿ اىذكلج  "(ْ)"تعلـ اى  ر لف لاكؾ عف الف علاس  فج ذـا

ا(ٓ)"ـ اىً ، كقاؿ الف  ير  (ٕ)، كذيره الف اىيكزم فج اىفع اي(ٔ)"فع ؼ لغدادمٌ   "، كقاؿ   فن
 .(ٖ)"فع ؼ"

   فع ؼ.فيو القكؿ خالصة     
 .المصطمح الثالث: "ليس بثقة"، "كاف غير مكثؽ عندىـ"

 يعػػػرؼ البصػػػرم السػػػعدم محمػػػد أبػػػك (ٗ)اخمى الشَّػػػ بػػػف سػػػناف بػػػف محمػػػد بػػػف المَّػػػو عبػػػد 
 .(َُ)يبالركح

 .(ُُ)"ى س للق " :البىٍرقىاًنيٌ ؿ كق     
علػد ا لػف ل لػد "لػـ قػاؿ    ،ا لػف طر قػ  رج اإل لاع لج فج  ػ      ػد لن أقكاؿ النقاد:      

قيٍطًوجٌ كقاؿ . (ُِ)"لف  واف ى س لف شرط كذا اىيتابا . "لتػركؾ"  (ُْ)اىغوج األزدم، كعلد (ُّ)اىدَّارى
كقاؿ  لك اىشػ خ األ ػلًاوج  " ػدث عوػدوا لُ اد ػث ىػـ  تػالع علًػا كازد ػـ اىوػاس عل ػ  كىػـ  زاىػكا 

، كقػاؿ (ُٓ)  لعكف لو   ت: ظًر  لره ككق كا علػ: يذلػ  تريػكا  د لػ  ك يلعػكا  وػ  يػذاب ذاكػب"

                                                           

 (.ْٓ/ُٓ) تار خ لغداد (ُ)
قيٍطًوٌج )ص  ِ)  (.ُٔٓ(  ؤاالت اى ايـ ىلدَّارى
 (.َّٓ/ِ( اإلرشاد فج لعرف  عللاي اى د ث )ّ)
 (.َُِ/ٖ( ى اف اىل زاف )ْ)
 (.ُْٗ/ُّ(   ر  عبلـ اىولبلي )ٓ)
 (.ِّٔ/ٔ( تار خ اإل بلـ )ٔ)
 (.ُْٔ/ّ( اىفع اي كاىلتركيكف اللف اىيكزم )ٕ)
 (.ُٓٓ( تقر ب اىتًذ ب )ص ٖ)
( ل ػػتح اىشػػ ف اىلعيلػػ  كاىلػػ ـ كفػػج آ ركػػا اى ػػاي اىلعيلػػ ، كػػذه اىو ػػل  ءىػػ: اىشػػلاخ ككػػك ا ػػـ ىػػلعض  يػػداد ٗ)

 ([.ُِْ/ ٖ)اىلوت ب ءى  . ]األو اب ىل لعاوج 
 (.َِٗ/ ُُتار خ لغداد ) (َُ)
 (.َِٗ/ُُ) اىلريع اى الؽ (ُُ)
 (.َٔٓ/ْ( ى اف اىل زاف )ُِ)
قيٍطًوٌج )ُّ)  (.َُٔ/ِ( اىفع اي كاىلتركيكف ىلدَّارى
 (.َِٗ/ ُُ( تار خ لغداد )ُْ)
 (.َٔٓ/ْ( ى اف اىل زاف )ُٓ)
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لػػف اىقا ػػـ ىػػـ  يتػػالع  ح  ىػػرك   كلو ػػ-  "يل ػػر اىكفػػع،  ػػدث لُ اد ػػث ىػػـ  يتػػالع عل ًػػا  لػػك وعػػ ـ
" فلذىؾ  يلج -عل ًا ٍكً جَّ  . (ِ)، كقاؿ اىذكلج  "يذاب"(ُ)اىرَّ

   يذاب.فيو خالصة القكؿ
 يٍُّكيىو بًف الميؤىمًَّؿ الكىرىًجػيُّ ، محمد بف حيكيو بف المؤمؿ بف أبي ركضة أىبيك بىٍكرو بفي حى

(ّ) ،
 .(ْ)ىػ[ّّٕ:]ت نزيؿ ىمذاف،

ٌلؽ عودكـ  "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ  ا  "ىـ  يف للتن (ٓ)"ياف غ ر ليكى  .(ٔ)"ا، كقاؿ   فن
ال  عتلػػد   " لػػك  ػػعد علػػد اىػػر لف لػػف ل لػػد االدر  ػػج اى ػػلرقودم اى ػػافظقػػاؿ أقػػكاؿ النقػػاد: 

، (ٖ)"  ػد اىلتػركي ف فػج اى ػد ث، كقػاؿ الػف اىعلػاد  "(ٕ)"كىػ س عوػدكـ لػذاؾ ،عل   كقػد تيٌللػكا ف ػ 
فقػػاؿ اىػػذكلج فػػج تل   ػػ    ،(ٗ)ا فػػج لواقػػب فاطلػػ  لػػف طر قػػ  ػػد لن  ؾ"ك كرد اى ػػايـ فػػج "اىل ػػتدر 

ػا(َُ)"ل لد لف   ك   لتًـ لاىيذب" عىٌلػر، وز ػؿ كلػذاف، كل ػًود ، اىلاىشػ خ، اىل ػًود   "، كقاؿ   فن
 .(ُُ)"لكل عف طلق  يلر ر   ءف  دؽ، فتو  تكق

   لتركؾ.فيو خالصة القكؿ     
 .حديثو منكرنا"المصطمح الرابع: "في حديثو نكرة"، "كؿ 

  البغػػدادمٌ األمػػكم، مػػكالىـ، عبػػد البػػاقي بػػف قػػانع بػػف مػػرزكؽ بػػف كاثػػؽ، أبػػك الحسػػيف 
 .(ُِ) ىػ[ُّٓ]ت: ،الحافظ

 .(ُّ)"، ككك عودوا فع ؼ كف ف كلقكواىلغداد ٌ  لا ، كقاؿ لرة  ""فج  د ل  ويرة :البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       

                                                           

 (.ُٔ/ِ( تار خ   لًاف =   لار   لًاف )ُ)
 (.ِِٕ( د كاف اىفع اي )ص  ِ)

ل تح اىياؼ كاىراي كاىي ـ فج آ ركا، كذه اىو ل  ءى: اىيرج، ككج للدة لف لبلد اىيلؿ، ل ف   لًاف  (ّ)
 ([.ْٔ/ٓككلذاف. ]األو اب ىل لعاوج )

 (.َّّ/ُٔ(،   ر  عبلـ اىولبلي )ّٓٗ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ْ)
 (.َُِ/ّ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.َُِ/ّ) اىلريع اى الؽ (ٔ)
 (.ِِٓٓ/ٔاألدلاي = ءرشاد األر ب ءى: لعرف  األد ب )( لعيـ ٕ)
 (.ّٔٗ/ْ( شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ٖ)
 .ْٕٓٓ  (،  د ثُْٕ/ّاىل تدرؾ عل: اى     ف)( ٗ)
 (.َْ/ّ( اىل تدرؾ، كلذ ل  اىتل  ص )َُ)
 (.َّّ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ُُ)
 (.ّْ/ٖ بلـ )(، كتار خ اإلّٕٓ/ُِ( تار خ لغداد )ُِ)
 (.ّٕٓ/ُِ( تار خ لغداد )ُّ)
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       ، كقػػػػد يػػػػاف اىلىٍرقىػػػػاًوجٌ ال  درم ألم شػػػػجي فػػػػع   تعقلػػػػ  اى ط ػػػػب، فقػػػػاؿ  "أقػػػػكاؿ النقػػػػاد:       
كقػد يػاف تغ ػر فػج آ ػر ، علد اىلاقج لػف  كػؿ اىعلػـ كاىدرا ػ  كاى ًػـ، كر  ػت عالػ  شػ ك وا  كلقكوػ 

يػػاف لػػف  كػػؿ اىعلػػـ، كاى ًػػـ، ، كقػػاؿ الػػف اىيػػكزم  "(ِ)"ككػػذا كػػك اىػػرايح، قػػاؿ اىػػذكلج  "ُ))"علػػره
فػج   ػرا، كىيوػ  تغ افظنػ ايػاف لقػ   ل ونػ، كقػاؿ الػف يل ػر  "(ّ)آ ر علره" كاىلق ، غ ر  و  تغ َّر فج

رياىػػػ  يلًػػػـ "  فقػػػاؿ ،ك يػػػـ عل ػػػ  ؛ف  ػػػد لان اىػػػدارقطوج فػػػج اى ػػػوىػػػ   ركل  ، قلػػػت (ْ)"آ ػػػر علػػػره
ػا .(ٓ)"لقات كيػاف كا ػع ...  -ءف شػاي ا-، اى ػدكؽ عاإللػاـ، اى ػافظ، اىلػار   "كقاؿ اىػذكلج   فن

  "ال  ػػػػد ؿ فػػػػج (ٕ)كقػػػػاؿ  لػػػػك ليػػػػر لػػػػف علػػػػداف اىشػػػػ رازم .(ٔ)" ا لػػػػرن  اى ػػػػد ث ل ػػػػاىر لػػػػ  يل ػػػػر 
قيٍطًوجٌ ، كقاؿ (ٖ)اى   ح" ، كقػاؿ (ٗ)"   ظ ك علـ كىيو  ياف   طػئ ك  ػر علػ: اى طػُ ياف  "اىدَّارى

ا لف   اظ اى ػد ث، ، كقاؿ اىزريلج  "(َُ)"ا، كال  ريع عو  عتلد   ظ ، ك  طئ  طُ يل رن   "  فن
يػػػاف   "(ُِ)، كقػػػاؿ علػػػد اىقػػػادر اىقرشػػػج(ُُ)"فػػػج اىركا ػػػ  لاى طػػػُيػػػاف  رلػػػ: ، اىػػػر م كلػػػف   ػػػ اب

، كقػاؿ فػج (ُْ)"كمىػ س لقػ، كقاؿ اىذكلج فج قكؿ لاىػث ىػ   "(ُّ)" طئ ك   بىيو  ياف   ،   ظ
 .(ُٓ)"اه  لك ل لد الف  ـزككٌ  ف   فعؼ ألككال ، كقكؿ رالع ى   "

                                                           

 (.ّٕٓ/ُِ) تار خ لغداد (ُ)
 (.ُٓ/ٓ( ى اف اىل زاف )ِ)
 (.ُْٕ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ّ)
 (.ِٕٔ/ُُ( اىلدا   كاىوًا   )ْ)
قيٍطًوٌج ) وظر  ( ٓ)  .ُٗٔ( ح  ّّٓ/ُ وف اىدَّارى
 (.ِٕٓ -ِٔٓ/ُٓ(   ر  عبلـ اىولبلي )ٔ)

ٍلداف لف ل لد لف اى رج،  لك لير اىش رازم اى افظ، (ٕ) كػ(. ّٖٖياف لف يلار  ئل  اى د ث )ت     لد لف عى
 ([.ِٗٔ/ٖ]تار خ اإل بلـ )

 (.ّٕٓ/ُِ(   ر  عبلـ اىولبلي )ٖ)
 (.ّٕٓ/ُِ) اىلريع اى الؽ (ٗ)
قيٍطًوٌج )ص  َُ)  (.َِٔ(  ؤاالت اى للج ىلدَّارى
 (.ِِٕ/ّ( األعبلـ )ُُ)
ىقادر لف ل لد لف و ر ا لف  ػبلـ، ل  ػج اىػد ف  لػك ل لػد لػف  لػج اىكفػا اىقرشػج. درس ك فتػ:، ( علد اُِ)

ك وؼ شرح لعاوج اآللار، كطلقات اى و   ، كشرح اى بل  ، كت ر ج   اد ث اىًدا   كغ ر ذىؾ. كىد  ػو  
فػػج تػػار خ   ػػت ك ػػلع ف ك ػػتلائ ، كلػػات فػػج رل ػػع األكؿ  ػػو   لػػس ك ػػلع ف ك ػػلعلائ . ]  ػػف اىل افػػرة

 ([.ُْٕ/ ُل ر كاىقاكرة )
 (.ِّٗ/ُ( اىيكاكر اىلف   فج طلقات اى و    )ُّ)
 (.ُُّ( اىلع ف فج طلقات اىل دل ف )ص  ُْ)
 (.ِْ( ذ ؿ د كاف اىفع اي )ص  ُٓ)
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اىلػاقج لػف قػاوع قػد  ػدث لػ  ا ػتبلط قلػؿ  ف  لػكت يػاف علػد   "اى  ف لف اى راتكقاؿ  لك       
ا ػػتلط "كقػػاؿ الػػف  ػػـز   ،(ُ)"للػػدة و ػػك  ػػوت ف، فتريوػػا اى ػػلاع لوػػ ، ك ػػلع لوػػ  قػػـك فػػج ا تبلطػػ 

، كتعقلػػ  اىػػذكلج (ِ)"كػػك لويػػر اى ػػد ث تريػػ    ػػ اب اى ػػد ث يللػػ ك  ،الػػف قػػاوع قلػػؿ لكتػػ  ل ػػو 
ولا  ح  و  ا تلط لا  علـ   دن فقاؿ  " ا  ، (ّ)"فتيولكها تري  كاق الف شعلاف فػج "كقاؿ الف  ـز   فن

كاىكفػع  ،كاىػلبلي اىلػ ف ،كيػد فػج  ػد لًلا اىيػذب اىل ػت ،وظ ر الف قاوع فج اى و   ف ،اىلاىي  ف
لا  لبل علف ال   ػر ف ػ  لػف يػذاب كلغ ػؿ  قلػؿ اىتلقػ ف ،فتلا تغ را ،اىبلئح ك لػا اىلاىلػ  ككػج  ،كاق

ا للف  و ػب ءىػ: ىـ  ر   دن "قاؿ الف فت كف فج ذ ؿ اال ت عاب  ك  ،(ْ)" ف  يكف اىلبلي لف قللًلا
كعل: ذىؾ فقد ركل عوػ  اىيلػ  كك ػ كه  ،اال  وير لتكون ا لو ، كال  ظلـ   او د، ك اى  ظ  يلر  ككالن 

قيٍطًوجٌ لػػػاى  ظ لػػػوًـ   لػػػك اى  ػػػف   عوػػػج - كيوػػػت  ػػػُىت اى ق ػػػ  اى ػػػافظ  لػػػا علػػػج فلػػػف دكوػػػ . اىػػػدَّارى
لعيلػ  عل ػ  فقػاؿ ىػج  ف ػ   ككػاـ يل ػرة فػتف ت رغػت ءىػ: اىتول ػ  عل ًػا فافعػؿ فج قراية  -اى دفج

قػػػػػػاؿ  ف ريػػػػػػت ذىػػػػػػؾ ك ػػػػػػل ت  اإلعػػػػػػبلـ كاىتعر ػػػػػػؼ للػػػػػػا اللػػػػػػف قػػػػػػاوع فػػػػػػج لعيلػػػػػػ  لػػػػػػف األككػػػػػػاـ 
تريػػ    ػػ اب اى ػػد ث، كيػػاف قػػد ا ػػتلط عقلػػ  قلػػؿ ، كقػػاؿ الػػف اىقطػػاف اى ا ػػج  "(ٓ)"كاىت ػػ  ؼ
 .(ٔ)"لكت  ل و 
كقػد ا تلػؼ ف ػ  اىوقػاد، لػؿ ا تلػؼ  .(ٕ)ا تلط قلؿ لكتػ  ل ػو     دكؽ،ؿ فيوخالصة القك       

، كفػج فػكي ذىػؾ ف   يبلـ اىواقد اىكا د، لؿ ر  توج  تػردد ف ػ  لػ ف  ػدكؽ، ك ػدكؽ   طػئ يل ػران 
 .اىلىٍرقىاًوجٌ   ًـ قكؿ 

  مَّد بف زياد بف ىاركف بف جعفر بػف سىػنىد، مػكلى أبػي دي مَّد بف الحسف بف محى  ،جانػةمحى
ـٌ  ،ئأبك بكر الميقر   .ٖ))ىػ[ُّٓ، ]ت:، النقَّاشالدَّارىقيٍطًنيٌ ، البغدادمٌ المكصٌمي، ث

 .(ٗ)"ى س ف    د ث    ح، يؿ  د ل  لوير"  البىٍرقىاًنيٌ قاؿ      

                                                           

 (.ّٕٓ/ُِذ ؿ د كاف اىفع اي ) (ُ)
 (.ُٓ/ٓ( ى اف اىل زاف )ِ)
 (.ُٓ/ٓ)ى اف اىل زاف( ّ)
 (.ُٓ/ٓ) اىلريع اى الؽ (ْ)
 (.ِٓ -ُٓ/ٓ) اىلريع اى الؽ (ٓ)
 (.ُٔٔ/ّ( ل اف اىككـ كاإل ًاـ فج يتاب األ ياـ )ٔ)
(، اىيكايػػب َِّ(، االغتلػػاط للػػف رلػػج لػػف اىػػركاة لػػاال تبلط )ص  َٕ(  وظػػر  ]اىل تلطػػ ف ىلعبلئػػج )ص  ٕ)

 ([.ّّٔاىو رات )ص  
 (.َِّ/ ِٓ(، تار خ دلشؽ اللف ع اير )َِٔ/ِ( تار خ لغداد )ٖ)
 (.َِٔ/ِ) تار خ لغداد (ٗ)
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كرةقػاؿ اى ط ػب  "أقكاؿ النقاد:        طل ػ  لػف ل لػد لػف ، كقػاؿ (ُ)"فػج   اد لػ  لوػاي ر لُ ػاو د لشًػ
كػػذا اىريػػؿ لػػع يبلىتػػ  ، كقػػاؿ اىػػذكلج  "(ِ)"كاىغاىػػب عل ػػ  اىق ػػص ،فػػج اى ػػد ثيػػاف  يػػذب   "يع ػػر
ػا  "(ّ)"لتػػركؾ ىػ س للقػػ  ،كويللػ  علػػ: فػػعؼ ...ر ػػؿ ءىػ: عػػدة لػػدائف، كتعػب كا تػػ ج ءى ػ ،، كقػػاؿ   فن

ػا  "(ْ)"ف ػ  ، كقػػاؿ اى ػػليج  (ٓ)"يوػػت قػد  كللتػػ  ىككوػ  لػـػ ر  ػت  ف  ذيػػره ك ذيػر عيػػره كليػره، كقػػاؿ   فن
، كقػػاؿ الػػف (ٔ)"اىعلػـػ جكفػػع   قػػـك لػػع االت ػػاؽ علػػ: يبلىتػػ  فػػ ،كقللػػ  كزيػػاه ج لػػك علػػرك اىػػداو  كلقػػ"

 .(ٕ)"عل: لعض لا   طُ ف   فريع عف اى طُ اىدَّارىقيٍطًوجٌ   ي  َّ قى "كى اىيكزم  
 ىيلرة غرائل . ؛  فع ؼ يدناخالصة القكؿ      

 .المصطمح الخامس: "تكممكا فيو"، "مقدكح فيو"
  أبك عبد الل البزاز(ٖ)محمد بف يكسؼ بف محمد بف ديكستأحمد بف ،، 

 .ٗ))ق(َْٕ)ت:
األيزاي  "ياف   رد اى د ث لف   ظ ، كتيللكا ف  ، كق ؿ  ءو  ياف  يتب: البىٍرقىاًنيٌ ؿ كق     

 .(َُ)تؽ"لًا ى ظف  وًا عي تر ك 
ا ى ، ليث لدة  للج ا ل ،  افظن ا لف اى د ث، عارفن قاؿ اى ط ب  "ياف ليلرن أقكاؿ النقاد:       

 .(ُِ)، لـ اوقطع عف اى ركج، كىـز ل ت "(ُُ)فج يالع اىلو كر لعد كفاة  لج طاكر اىل لص
كقاؿ اى   ف لف ل لد لف طاكر اىدقاؽ  "ىلا لات  لك اىقا ـ لف  لال   لل: الف دك ت       

ءذ ذاؾ  فج لياو  لف يالع اىلو كر، كليث  و   للج لف   ظ ، كياف الف شاك ف كاىل لص
       . (ُّ)فج األ  اي، لـ تيلـ ل لد لف  لج اى كارس فج ركا ت  عف اىلط رم، كطعف عل  "

                                                           

 (.َِٔ/ِ) تار خ لغداد (ُ)
 (.َِٔ/ِ) اىلريع اى الؽ (ِ)
 (. ّٕ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ّ)
 (.َِٓ/ّ( ل زاف االعتداؿ )ْ)
 (.ِٖ/ّ( تذيرة اى  اظ )ٓ)
 (.ُْٔ/ّ( طلقات اىشافع   اىيلرل )ٔ)
 (.ُْٖ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ٕ)
 (. ِّْ/ّ( دك ت لفـ اىداؿ، كلعد اىداؿ كاك  ايو . اإليلاؿ اللف لايكال )ٖ)
 (.ُُٔ/ٗ(، كتار خ اإل بلـ )َِّ/ٔ( تار خ لغداد )ٗ)
 (. َِّ/ٔ( تار خ لغداد )َُ)

ياف ل ود    لف   اظ اى د ث.ل لد لف علد اىر لف لف اىعلاس،  لك طاكر، اىل لص اىذكلج اىلغدادمٌ  (ُُ)
 ([.ٖٓٓ/ ّق(. ]تار خ لغداد)ّّٗ لغداد فج ع ره، )ت

 (.َِّ/ٔ( تار خ لغداد )ُِ)
 (.َِّ/ٔ) اىلريع اى الؽ (ُّ)
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"كياف ل لد لف  لج اى كارس  وير عل وا لف وا ءى     كقاؿ ع  : لف   لد لف عللاف اىًلذاوج
يتل   كقاؿ  لك اىقا ـ األزكرم  "فع ؼ، ر  ت .(ُ)ك لاعوا لو ، لـ ياي لعد ذىؾ، ك لع لو "

 .(ِ)يلًا طر  ، كياف  ذير  ف   كى  اىعتؽ غرقت، فا تدرؾ و  ًا"
كقاؿ  لزة لف ل لد لف طاكر  "ليث الف دك ت  لع عشرة  و   للج اى د ث، كياف ءذا        

لف اا  "قلت ى اىج  لج علد ا . كقاؿ   فن (ّ) ئؿ عف شجي  لل: لف   ظ  فج لعو: لا  ئؿ عو "
اىلياىس لف   ظؾ، فلـ ال تللج لف يتالؾ؟ فقاؿ ىج  اوظر ف لا  لل  ؛ فتف ياف دك ت   راؾ تللج 

ف ياف يل  .(ْ)ا فلا اى اي  ءى: اىيتاب،  ك يلا قاؿ"ع   كالن  ف   زىؿ  ك  طُ ىـ  لؿ لف   ظج، كاق
ا لاى ق  ا لاى د ث، عارفن كقاؿ ع  : لف   لد لف عللاف اىًلذاوج  "ياف الف دك ت فًلن        

عل: لذكب لاىؾ، كياف عوده عف ء لاع ؿ اى  ار ك ده لؿي  ودكؽ،  كل لا ياف عوده عف 
قيٍطًوجٌ غ ره، كياف  ذاير ل فرة  لج اى  ف  قيٍطًوجٌ ، ك تيلـ فج علـ اى د ث، فتيلـ ف   اىدَّارى  اىدَّارى

األك د،  ،، اى افظ"اإللاـ  ا، كقاؿ   فن (ٔ)كقاؿ اىذكلج  "اى افظ اىعبلل " .(ٓ)لذىؾ اى لب"
اف لاز،   ك علزٌ ، اىلاىلغدادمٌ  ٌدث ل لد لف  ك ؼ لف ديكٍ ت ل لك علد ا   لد الف اى د،اىل وً 

، كذيره فج تذيرة اى  اظ، (ٕ)وكا عل:   ظ  كفًل ، كا تل كا فج عداىت "للف ديك ت اىعىبلَّؼ... ا
 .(ٗ) ذاير ك للج لف   ظ ". كقاؿ الف لايكال  "ياف (ٖ)كقاؿ  "كياف  للج لف   ظ "

ا ى ،  لل: اى د ث لف   ظ ، ا ل   افظن ا لف اى د ث عارفن كقاؿ الف اىيكزم  "ياف ليلرن       
كالف شاك ف كاىل لص   ف تيللكا ف   لشجي ال  ؤلر، فقاؿ األزكرم  ر  ت يتل  يلًا طر  ، 

 ف  يكف قد قالؿ لاىطر   كياف  ذير  ف   كى  اىعتؽ غرقت، ككذا ى س لشجي ألو  لف اىيائز 
 .(َُ)ا ىلا ذكب"رئت عل  ، كقد ياف اىريؿ  لل: لف   ظ ، ف يكز  ف  يكف  افظن ا قد قي و  ن 

 . (ُِ) . كذيره اى  اكم فج اىلقات(ُُ)ا"ا لتقون لردم  "ياف  افظن  كقاؿ الف تغرم
                                                           

 (.َِّ/ٔ) تار خ لغداد (ُ)
 (. َِّ/ٔ) اىلريع اى الؽ (ِ)
 (.َِّ/ٔ) اىلريع اى الؽ( ّ)
 (.َِّ/ٔ) اىلريع اى الؽ (ْ)
 (.َِّ/ٔ) اىلريع اى الؽ (ٓ)
 (.ُّٓ/ُ( ل زاف االعتداؿ )ٔ)
 (.ِِّ/ُٕ عبلـ اىولبلي )(   ر ٕ)
 (.ُٕٗ/ّ( تذيرة اى  اظ ىلذكلج )ٖ)
 (.ِّْ/ّ( اإليلاؿ اللف لايكال )ٗ)
 (.ُُِ/ُٓاىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )( َُ)
 (.ُِْ/ْ( اىويـك اىزاكرة فج للكؾ ل ر كاىقاكرة )ُُ)
 (.ُٗ/ِ( اىلقات للف ىـ  قع فج اىيتب اى ت  )ُِ)
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 .(ُ)  تيللكا ف  ، كال  فره ذىؾ فًك لق خالصة القكؿ فيو       
 

                                                           

(  "ذير اى ط ب لا  ياه َْٕ/ُاىتوي ؿ للا فج تُو ب اىيكلرم لف األلاط ؿ )قاؿ اىلعللج اى لاوج فج ( ُ)
ا  تعلؽ لالف دك ت كف   لف قكؿ  األ تاذ عف  لج اى كارس ركل عف ع  : لف   لد لف عللاف اىًلداوج يبللن

فيُف  «ياف ل لد لف  لج اى كارس  وير عل وا لف وا ءى   ك لاعوا لو ، لـ ياي لعد ذىؾ ك لع لو »ع  :  
الف اى كارس تيلـ  كالن فج  لاع الف دك ت لف اىلط رم، ألو  ياف عود لكت اىلط رم الف الوتج عشرة  و ، 
لـ يُو  تل ف اللف  لج اى كارس     اى لاع فعاد فق د الف دك ت ك لع لو ، كذىؾ  ف كاىد الف دك ت 

ل  ى لاع كق د  لاع  كفلط  ى  عل:  ياف لف  كؿ اىعلـ كاى بلح كاىركا   كاىلق ، فيُو  اعتو: ل  فلير
 عادة  كؿ اىعلـ فج ذاؾ اىع ر، كقد   ح اىل دلكف  لاع اى غ ر اىلل ز.

فاىتفع ؼ «. كياف  ذير  ف   كى  اىعتؽ غرقت فا تدرؾ و  ًا» ... ك لا األزكرم فتلاـ علارت              
فيُف اىوقاد  عتلدكف فج اىوقد عداى  اىراكم   عتلدكف عل: اى  ظ كال  ر للا لعده، ك علـ  ف اىلتقدل ف ياو

كا تقال   د ل ، فلف ظًرت عداىت  كياف  د ث ل تق لنا كلقكه. لـ  اركا  عتلدكف اىيتال  عود اى لاع فياف 
اىوقاد ءذا ا تويركا ش ئنا لف  د ث اىراكم طاىلكه لاأل ؿ. لـ لاىغكا فج االعتلاد عل: اىيتال  كتق د اى لاع 

،  فياف  يلركـ ال   لعكف لف اىش خ  ت:  شاكدكا   ل  اىقد ـ اىلكلكؽ ل  اىلق د  لع  ف  ، فتذا فشدد اىوقاد
ىـ  عتلدكا عل   كرللا  رح لعفًـ لتفع   ، فتذا ادع: اى لاع للف   تلعدكف  لاع   ىـ  يف ىلش خ   ؿه 

ىيف ءذا عرفت عداى  اىريؿ كفلط  اى اى  اىلاىل  ا ت اطنا لاىغنا، ك  هلو  ياف األلر  شد. كال ر ب  ف فج كذ
عتذر لعلؿ ل تلؿ قر ب كىـ  ُتج الليف، كىف  لزر ل    بلن ك فل تلبلن  ان دع:  لاعاك دق  فج يبلل ، ك 

 دلوج الف علد ا اى كرم قاؿ  قاؿ ىج  لزة لف ل لد »للا  وير فلُم  ي   رد  لره؟ كقد قاؿ اى ط ب 
لف طاكر  قلت ى اىج  لج علد ا لف دك ت   راؾ تللج اىلياىس لف   ظؾ فلـ ال تللج لف يتال ؟ فقاؿ 

ف ياف يل ع   كالنا ىج   وظر ف لا  لل   فتف ياف ىؾ ف   زى لا اى اي  ءى: فؿ  ك  طُ ىـ  للج لف   ظج، كاق
، ف ظًر  ف كاىده ىـ  يتؼ لت ل ع  لؿ اعتو: لت   ظ  لا  لع، فتذا ياوت   كى  لعد «اىيتاب؟  ك يلا قاؿ

   ظ  لا ف ًا غرقت فالتلت ك  ؼ تقطع اىكرؽ كلق   اىيتال  تقر  ف تو خ لوًا،  ك ذكلت فو خ لف   ظ ،  ك
ذا ياف الف يتلت قد ياوت قكللت عل:   كى ،  ك ىـ تقالؿ كىيو   عتلركا ل  ظ ، فُم  رج فج ذىؾ؟ كاق

اعتلاده عل:   ظ  فًب  و  ىـ  يف ى    كؿ اىلت ،  ك ياوت تل ت كىـ   تدرؾ و  ًا ءال  يكف ى   ف  ركم 
رت ب فًج فج علارة ىللىٍرقىاًوٌج، قاؿ لف   ظ ؟  ك ال تقـك اى ي  ل لره ءذا ياف عدالن فالطنا؟ ك لا قف   اىت

 ُىت  لا لير اىلىٍرقىاًوٌج عف الف دك ت؟ فقاؿ  ياف   رد اى د ث لف   ظ ، كتيللكا ف  ، كق ؿ  »اى ط ب  
فقكى  تعوت لعض اىطلل  كياف ءذا  ئؿ  ل ف اىكاقع يلا فج « ءو  ياف  يتب األيزاي ك رتلًا ى ظف  وًا عتؽ

قيٍطًوٌج تيلـ ف   « تيللكا ف  »ج تريًا األ تاذ ك لا قكؿ اىلىٍرقىاًوٌج لق   علارة األزكرم اىت كلا فج اىتريل   ف اىدَّارى
قاؿ  .فل  كؿ عل: لا  ر كا ل  للا لر، كلر لا ف  . كلعد فقد ك  كا الف دك ت لاى  ظ كاىلعرف 

اىلو كر لعد كفاة  لج طاكر ياف ليلرنا لف اى د ث عارفنا ل   افظنا ى ، ليث لدة  للج فج يالع »اى ط ب  
لـ اوقطع عف اى ركج كىـز ل ت ، يتب عف اى  ف لف ل لد اى بلؿ ك لزة لف ل لد لف طاكر  ،اىل لص

اىدقاؽ ك لك اىقا ـ األزكرم ككل  ا لف اى   ف اىطلرم كعال     الوا، ك لعت لو  يزينا ك  دال  كىـ 
 ا دنا، فبل  رل  لره ءال قك نا كا  علـ". غلزكه فج د و  لشجي، كال ا تويركا ى   د لنا ك 
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  باجييٍ الدِّ  ،(ُ)رمتى سٍ أبك الحسف التُّ  ،بف نكح بف إسحاؽ بف إبراىيـعمي بف أحمد((ِ(ّ). 
 . (ْ)  "تيللكا ف  "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ    
 .(ٓ)فع ؼ خالصة القكؿ فيو:       
 ت:  ،محمد بف عثماف بف أبي شىٍيبة[ ،  .(ٔ)ىػ[ِٕٗالحافظ أبك جعفر العٍبسٌي الككفيُّ
 .(ٕ) زؿ   لع اىش كخ  ذيركف  و  لقدكح ف  "ىـ "  البىٍرقىاًنيٌ ؿ كق       
قػػاؿ اى ط ػػب  "يػػاف يل ػػر اى ػد ث، كا ػػع اىركا ػػ ، ذا لعرفػػ  كفًػػـ، كىػػ  أقػػكاؿ النقػػاد:        

  "لا عللوا ءال   رنا، يتلوا (َُ)، كقاؿ علداف(ٗ)ككلق   لك علج  اىح لف ل لد ،(ٖ)تار خ يل ر"
قػػاؿ  ػػاىح لػػف ل لػػد ك  ،(ُُ) قػػر  عل وػػا"يتلوػػا عػػف  ل ػػ  اىل ػػود ل ػػط الوػػ ، اىيتػػاب اىػػذم يػػاف 

رىة   زى ، (ُِ)ا تريػ "، كقاؿ ل ػلل  لػف قا ػـ  "ال لػُس لػ  يتػب اىوػاس عوػ ، كال  علػـ   ػدن "لق "يى
، كقػػاؿ الػػف عػػدم  "ال لػػُس لػػ ، كالتلػػ: لطػػ ف لاىللد ػػ  ألوًلػػا (ُّ)كقػػاؿ علػػداف  "ال لػػُس لػػ "

كتػػرؾ  ، لػػج شػػ ل  ءىػػ: لغػػداد قػػاؿ ف ػػ  لػػا قػػاؿ، كت ػػكؿ ل لػػد لػػف عللػػاف لػػف ،ايكف ػػاف يل عنػػ 
ا كا ػػع اىركا ػػ ،  ،(ُْ)ا فػػُذيره"ا لويػػرن اىيكفػػ  كىػػـ  ر ىػػ   ػػد لن  ػػ ًٍلن لنا فى كقػػاؿ اىػػذكلج  "يػػاف ل ػػدِّ

                                                           

اىتاي اىلفلكل  اىلوقكط  لف فكؽ لوقطت ف ك يكف اى  ف اىلًلل  كفتح اىتاي اىلعيل    فا لوقطت ف لف فكؽ (ُ) 
 ([.ْٓٔ/ُككاز لف لبلد  كز تاف. ]األو اب ىل لعاوج )اىو ل  ءى: ت تر للدة لف يكر األ كاىراي اىلًلل ، كذه

اىداؿ اىلًلل  ك يكف اى اي اىلوقكط  لالوت ف لف ت تًا كفتح اىلاي اىلوقكط  لكا دة كفج آ ركا اىي ـ، ( لي ر ِ)
 ([.ّْٓ/ٓو ل  ءى:  وع  اىد لاج كشرائ  كل ع . ]األو اب ىل لعاوج )

 (.َِِ/ُّتار خ لغداد ) (ّ) 

 (. َِِ/ُّ)اىلريع اى الؽ  (4)

 فاعتلدت قكؿ اىلرقاوج، كايت  ت ل .ىـ  علر عل:  قكاؿ ىلوقاد ف  ، ( 5) 
 (.َُّٕ/ٔتار خ اإل بلـ ) (6) 

 (.ٖٔ/ْ( تار خ لغداد )ٕ)
 (.ٖٔ /ْ)اى الؽ  اىلريع( ٖ)
 (.ٖٔ/ْ)اىلريع اى الؽ ( ٗ)
( علػػد ا لػػف عللػػاف لػػف يللػػ  اىعتيػػج،  لػػك علػػد اىػػر لف اىلػػركزم، اىللقػػب علػػداف، لقػػ   ػػافظ. ]تقر ػػب اىتًػػذ ب َُ)

 ([.ُّّ)ص  
 (.ٖٔ/ْتار خ لغداد )( ُُ)
 (.ِّْ/ٕ( ى اف اىل زاف )ُِ)
 (.ِِ/ُْ(   ر  عبلـ اىولبلي )ُّ)
 (.ٕٓٓ/ٕ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ُْ)
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ػػ (ُ) ػػا ب غرائػػب، كىػػ  تػػار خ يل ػػر ىػػـ  ره" ا لاى ػػد ث كاىريػػاؿ، ىػػ  ا  "يػػاف ل ػػ رن ، كقػػاؿ   فن
 .(ّ)عو     الوا"، كذيره الف  لاف فج اىلقات كقاؿ  "يتب (ِ)تكاى ؼ ل  دة"

اب   ػذ كوقؿ اى ط ب عف الف عقدة تيذ ب لف  لج ى   قاؿ علد ا لف   ػال  اىيللػج  "يػذٌ      
يػذاب اؼ  "، كقػاؿ ءلػراك ـ لػف ء ػ اؽ اى ػكٌ (ٓ)، لا زىوا وعرف  لاىيػذب"(ْ)يتب الف علدكس اىرازم

  (ٕ)داكد لػػف    ػػ:، كقػػاؿ (ٔ)ك   ػػؿ علػػ:  قػػكاـ  شػػ اي ى  ػػت لػػف  ػػد لًـ" ،  ػػرؽ  ػػد ث اىوػػاس
راش  ، كقػػاؿ الػػف ً ػػ(ٖ)   ػػؿ علػػ:  قػػكاـ  شػػ اي لػػا  ػػدلكا لًػػا قػػط" ،"يػػذاب قػػد كفػػع  شػػ اي يل ػػرة

، كقػػػاؿ ل لػػػد لػػػف علػػػد ا (ٗ)ك فػػػع اى ػػػد ث" ،ك ك ػػػؿ ، ز ػػػد فػػػج األ ػػػاو د ،ف األلػػػر ٌ "يػػػذاب لىػػػ
  لد لف  ولػؿ  ، كقاؿ علد ا لف (ُُ)  "يذاب لا زىوا وعرف  لاىيذب لذ كك  لج"(َُ)اى فرلج

، كقػػاؿ يع ػػر لػػف ل لػػد لػػف  لػػج عللػػاف اىط اى ػػج  (ُِ)"يػػذاب لػػ ف األلػػر،  قلػػب كػػذا علػػ: كػػذا"
، كقاؿ علد ا (ُّ)ا""يذاب  يجي عف قكـ لُ اد ث لا  دلكا لًا قط لت:  لع؟  وا عارؼ ل  يدن 

قيٍطًوجٌ ، كقػاؿ (ُْ)"كادعاكا لف ءلراك ـ لف قت ل   "  ذ يتب الف علدكسا   "  ػذ يتػب  لػج  وػس اىػدَّارى
 .(ُٔ)، كقاؿ الف اىلوادم  " يلر اىواس عو  عل: افطراب ف  "(ُٓ)كيتب غ ر ل دث"

 ،  "ك لا اىتيذ ب فتوػ  ت ػرد لوقلػ    لػد لػف ل لػد لػف  ػع د الػف عقػدةكعلؽ اىلعللج قائبلن 
بل  قلػػػؿ لػػػف الػػػف عقػػػدة لػػػا  وقلػػػ  لػػػف اىيػػػرح، كال  ػػػ لا ءذا يػػػاف فػػػج ل اى ػػػ  فػػػج فػػػ ،كىػػػ س لعلػػػدة

                                                           

 (.َُّٕ/ٔ( تار خ اإل بلـ )ُ)
 (.ِْٔ/ّ( ل زاف االعتداؿ )ِ)
 (.ُٓٓ/ٗ( اىلقات اللف  لاف )ّ)
 ([.ّٔ/ ُّ عبلـ اىولبلي )( ل لد لف ءلراك ـ،  لك علد ا،  فق   اىلغرب. ]  ر ْ)
 (.ٖٔ/ْ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.ٖٔ/ْ)اىلريع اى الؽ  (ٔ)
 ([.ِٕ/ ٓ( داكد لف    : لف  لاف اىعيلج اىيكفج، للت  افظ لاكر. ]تار خ اإل بلـ )ٕ)
 (.ٖٔ/ْ( تار خ لغداد )ٖ)
 (.ٖٔ/ْ)اىلريع اى الؽ  (ٗ)

ل لد لف علد ا اى فرلٌج اى ق   اىشافعج اىزل دٌم، ياف ءلالنا فافبلن اوتًت ءى   رئا   اى تكل لزل د،  (َُ)
 ([.ِّْ/ ٓكػ. ]اىدرر اىيالو  فج  ع اف اىلائ  اىلالو  )ْْٕلات  و 

 (.ٖٔ/ْ( تار خ لغداد )ُُ)
 (.ٖٔ/ْ)اىلريع اى الؽ  (ُِ)
 (.ٖٔ/ْ)اىلريع اى الؽ  (ُّ)
 (.ٖٔ/ ْ)لؽ اىلريع اى ا (ُْ)
 (.ٖٔ/ْ)اىلريع اى الؽ  (ُٓ)
 (.ٖٔ/ْ)اىلريع اى الؽ  (ُٔ)
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 كػػػؿ اىلػػػذكب يلػػػا كوػػػا. ك ؤيػػػد ذىػػػؾ كوػػػا  ف الػػػف عقػػػدة وقػػػؿ اىتيػػػذ ب عػػػف عشػػػرة لشػػػًكر ف لػػػف 
كقػد  ،ف   ػد لػوًـ تيػذ ب ل لػد لػف عللػاففلػـ  ػرك غ ػره عػ ،علػـ كت رد لػذىؾ يلػ  ف لػا  ،اى د ث

 ىتػكك فً  د الػف عقػدة عػف  كىئػؾ اىعشػرة يػاؼو فت ػري  ،كلغا   اىشًرة يل ر اى  ػكـ ،ياف ل لد للغداد
 ،وقل . كقد ياوػت لػ ف ل لػد لػف عللػاف كل لػد لػف علػد ا لػف  ػل لاف اى فػرلج لطػ ف لشػاق 

 اؽ اى ط ب لعض  لركا عف اى افظ  لج وع ـ علػد اىللػؾ لػف ل لػد لػف عػدم اىيريػاوج اىػذم 
عػػف قلػػكؿ يػػؿ كا ػػد لوًلػػا فػػج ًػػر ىػػج  ف اى ػػكاب اإلل ػػاؾ "ظتك ػػط ل وًلػػا، لػػـ قػػاؿ  لػػك وعػػ ـ  

ج اىق   لا كك ل ف فػج اىتيػذ ب. كذيػر اى ط ػب عػف  لػزة اى ػًلج  وػ   ػُؿ . كى س ف" ا ل 
قيٍطًوجٌ   "،يتاب الف  لج  وس كيتب غ ػر ل ػدث ياف  قاؿ    ذ"عف ل لد لف عللاف؟ فقاؿ   اىدَّارى

ا   ػػذ اىيتػػب لغ ػػر كىػػ س فػػج كػػذا لػػا كػػك لػػ ف فػػج اىيػػرح ألوػػ  ال  ػػدرم لػػف اىقائػػؿ؟ كال  ف ل لػػدن 
قػػد  شػػترم يتػػب غ ػػره ى طاىعًػػا، يلػػا يػػاف اإللػػاـ ؼ رً اىعىػػ  ػػر  ػػؽ، كاى ػػافظ ػػؽ،  ك ركل لوًػػا لغ

عػف الػف  لػج شػ ل  فقػاؿ   اىلىٍرقىػاًوجٌ  ػُىت "كاقدم ك وظر ف ًا. كقػاؿ اى ط ػب    لد  طلب يتب اى
ذ ىػـ  لػ ف لػف كػك ء. كى س فج كذا لا  كيب اىيرح، " لع اىش كخ  ذيركف  و  لقدكح ف   ىـ  زؿ 

قد ػػ ؟ كيػػُف ذىػػؾ ءشػػارة ءىػػ: يػػبلـ لطػػ ف كوقػػؿ الػػف عقػػدة، كقػػد لػػر لػػا فػػج ذىػػؾ. اىقػػادح كلػػا كػػك 
 يلػر اىوػاس عوػ  علػ: افػطراب ف ػ  ... يوػا و ػلع شػ كخ "ركل اى ط ب عف الف اىلوادم قاؿ  ك 

 ،كل لػد لػف عللػاف ، كؿ اى د ث كيًكىًـ  قكىكف  لات  د ث اىيكف  للػكت لك ػ: لػف ء ػ اؽ
 .(ُ)ا"كافطرال  فج لعض  د ل  ى س للكيب ير ن  "غواـكعل د لف  ،يع ر اى فرلج ج لك 

، كقد  ػاىؼ اىلرقػاوج لعػض   ف   يبلـ، ال  وزؿ  د ل  عف رتل  اى  ففيو خالصة القكؿ       
 .اىوقاد

 .المصطمح السادس: "ليس بحجة"
  الحسيف بف أحمد بف محمد بف عبػد الػرحمف بػف أسػد بػف شىػٌماخ، أبػك عبػد الل الٌشػٌماخي

ًكم الٌصٌفار، ]تافظ الح  .(ِ)ىػ[ِّٕ: اليىرى
، كقػاؿ ىػ س ل يػ " ا، لػـ لػاف ىػج ًفػج آ ػر  لػره  وػ ا يل ػرن عوػ   ػد لن    "يتلػتي البىٍرقىػاًنيٌ ؿ كق       

ػػا ج ا علػػ:  ػػ  ح ل ػػلـ كال   ػػرج عوػػ  فػػاىشػػلا ج رزلػػ ، كيػػاف قػػد  ػػرج يتالنػػ عوػػدم عػػف  "  فن
 .(ّ) "اا كا دن اى   ح  رفن 

ْ)"اى افظ عاىـ لًذا اىشُف، ذك ت و ؼ فج األلكاب، كاىش كخ كغ ر ذىؾقاؿ اى ل لج  "أقكاؿ النقاد:        ). 

                                                           

 (.ْٗٔ/ِ( اىتوي ؿ للا فج تُو ب اىيكلرم لف األلاط ؿ )ُ)
 (.ِّٕ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ِ)
 (.ُٓٓ/ٖ( تار خ لغداد )ّ)
 (.َٖٖ/ّ( اإلرشاد فج لعرف  عللاي اى د ث )ْ)
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، كقاؿ (ِ)"يذاب ال  شتغؿ ل  ، كقاؿ اى ايـ  "(ُ)كقاؿ  لك علد ا لف  لج ذكؿ  "فع ؼ"       
 لا لف علد ءال كى   رلع   ع ف ع واف فج ر  ػ   ل ػر لًلػا  لػر دو ػاه» د ث اىعراقج، كقد ذير 

لا ج شػػاىًػػركم اىف ػػ  اى  ػػ ف لػػف   لػػد لػػف ل لػػد   "(ّ)«كع وػػاف فػػج قللػػ   ل ػػر لًلػػا  لػػر د وػػ 
 .(ْ)"كاآلف  لو ، يذل  اى ايـ، اى افظ
 .  فع ؼ يدناخالصة القكؿ فيو      

  َّ[ىػِٖٓ ت:]، خمي الكيكفيُّ الخزازحميد بف الربيع بف مالؾ، أبك الحسف الم(ٓ). 
 .(ٔ)"ألوج ر  ت عال  ش ك وا  قكىكف  كك ذاكب اى د ث ؛ى س ل ي   "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
لقػ ،   " وػا  علػـ اىوػاس ل ل ػد لػف اىرل ػع اى ػزاز، كػك ل عللاف لف  لج ش قاؿ أقكاؿ النقاد:       

 ".دٌىسكىيف شره  ي 
ف للف تيلـ ف   كطعف عل ػ     ػ: لػف لعػ ف، كيػاف   لػد لػف اي  "اىلغدادمٌ كقاؿ اى ط ب       

لػا عللتػ  ءال لقػ ، "  قػاؿ ؟:  ػتيلـ ف ػ ءف    ػ"، كقاؿ اىلركذم أل لػد  (ٕ)ف  " ؿ    ف اىقكؿ ول
. كذيػره الػف  لػاف فػج اىلقػات، (ٖ)"اىل ػدل ف قد يوا وقػدـ عل ػ  ءىػ: اىيكفػ  فووػزؿ عوػده ف   ػدوا عػف

قيٍطًوجٌ كقاؿ  ، كيذا فعؿ اى  اكم.(ٗ)كقاؿ  "رللا   طُ" قػد  لػؿ ك  ،ف لعػ فل تيلـ ف    ىٍ  ى:  "اىدَّارى
ػػػائج   .(َُ)"لػػف تيلػػػـ ف ػػػ  ىػػـ  ػػػتيلـ ف ػػ  ل يػػػ اى ػػد ث عوػػػ  األئلػػ  كىرككا عوػػػ ، ك  ىػػػ س "كقػػاؿ اىوَّ ى

 ػلعت "كقػاؿ الػف  لػج  ػاتـ  ، (ُِ)"ك رفػع اىلكقػكؼ ،  رؽ اى ػد ث"كقاؿ الف عىًدم  ، (ُُ)"لشجي
طعوػكا عل ػ  فػج   اد ػث "  كقػاؿ اى ل لػج، (ُّ)"كتيلـ اىوػاس ف ػ  فتريػت اىت ػد ث عوػ  ،لو  للغداد

                                                           

 (.ُّٔ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ُ)
 (.ِٖٓ/ُاالعتداؿ )( ل زاف ِ)
 (.ُْٔٗ(، )ح  َّٗ/ ّ(   ري  الف األعرالج فج لعيل  )ّ)
 (.ِّٗ( ت ر ج   اد ث اإل  اي = اىلغوج عف  لؿ األ  ار )ص  ْ)
 (.ٕٔ/ٔ( تار خ اإل بلـ )ٓ)
 (.ِٖ/ٗ( تار خ لغداد )ٔ)
 (.ِٖ/ٗ)اىلريع اى الؽ  (ٕ)
 (.ِٖ/ٗ)اىلريع اى الؽ  (ٖ)
 (.ُٕٗ/ٖ)( اىلقات اللف  لاف ٗ)
 (.ِٖ/ٗ( تار خ لغداد )َُ)
 (.ُِٔ/ُ( ل زاف االعتداؿ )ُُ)
 (.ٖٗ/ّ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ُِ)
 (.ِِِ/ّ( اىيرح كاىتعد ؿ )ُّ)
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. قػػػاؿ (ِ)، كقػػػاؿ ل ػػػلل  لػػػف قا ػػػـ  "فػػػع ؼ"(ُ)ركاكػػػا" –تعػػػرؼ لاىقػػػدلاي لػػػف   ػػػ اب كشػػػ ـ  -
 .(ّ)كا   ء لاٌر نا"ر اىذكلج  "ياف كا ع اى

 فع ؼ.  خالصة القكؿ فيو      
 رىاًئػػػيِّ  أبػػػك بكػػػر المفيػػػد ،محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف يعقػػػكب بػػػف عبػػػد الل ٍرجى الجى

(ْ) ،      
 .(ٓ)ىػ[ّٖٕ: ]ت

 .(ٔ)  "ى س ل ي "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
، (ٕ)"ىػـػ  ر    ػػظ لػػف  لػػج ليػػر اىل  ػػد"  ل لػػد لػػف   لػػد لػػف شػػع ب اىرك ػػاوجقػػاؿ أقػػكاؿ النقػػاد:       

كيتػػب عػػف  ، ػػافر اىيل ػػر ،اىشػػ خ اى ػػاىح  " لػػك  ػػعد اىلػػاى وج، كقػػاؿ (ٖ)كيػػذا ك ػػ   لػػاى  ظ  لػػك وعػػ ـ
 ويػرت علػ:  لػج ليػر اىل  ػد   ػاو د ، كقػاؿ اىلػايج  "(ٗ)كعػف لشػا خ ليًػكى ف"، كركل لواي ر ،اىغرلاي
، كقػػػاؿ الػػػف اىعلػػػاد (ُُ)"كىيػػػف يػػػاوكا ال   تيػػػكف لػػػ  ،يػػػاف ر ػػػؿ كيلػػػع، كقػػػاؿ اى ػػػلعاوج  "(َُ)"ادعاكػػػا

ـاى وللػػػج  " ركل ، كقػػػاؿ اىػػػذكلج  "(ُِ)"يػػػاف   ًػػـػ ك   ػػػظ ك ػػػذاير، ككػػػك لػػػٌ ف اىفػػػعؼ، كاتًلػػػ  لعفػػًػ
ا  "(ُّ)...ككك لتًـ"لياك ؿلواي ر عف   .(ُْ)"اىش خ، اإللاـ، اىل دث اىفع ؼ، كقاؿ   فن

 اى د ث. لتركؾفع ؼ يدنا،   خالصة القكؿ فيو      
ا"  .المصطمح السابع: "كاف ال ييحسف ييحٌدث...إال أف سماعو كاف صحيحن

 

                                                           

 (.ُِٔ/ِ( اإلرشاد فج لعرف  عللاي اى د ث )ُ)
 (.ُِٔ/ُ( ل زاف االعتداؿ )ِ)
 (.ٕٔ/ٔ( تار خ اإل بلـ )ّ)

لاىراي اى ايو  ل ف اىي ل ف اىل تك ت ف كراي ا رل لعدكا، كذه اىو ل  ءى: يريرا ا ككج للدة قر ل  لف  (ْ)
 ([.ِْ/ِاىديل  ل ف لغداد ككا ط. ]األو اب ىل لعاوج )

 (.ُُٖ/ُٓ(، كتار خ دلشؽ اللف ع اير )َِْ/ِ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.ُُِ/ُٓ( تار خ دلشؽ اللف ع اير )ٔ)
 (.َِْ/ِلغداد )( تار خ ٕ)
 (.َِْ/ِ)اىلريع اى الؽ  (ٖ)
 (.َِْ/ِ)اىلريع اى الؽ  (ٗ)
 (.ُْٔ/ّ( ل زاف االعتداؿ )َُ)
 (.ُِْ/ّ( األو اب ىل لعاوج )ُُ)
 (.ُْْ/ْ( شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ُِ)
 (.َْٔ/ّ( ل زاف االعتداؿ )ُّ)
 (.  ِٗٔ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ُْ)
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  ىػ[ّّٕ]ت: ، أبك الحسف الحربي ،سافيٍ عمي بف محمد بف أحمد بف كى (ُ). 
ا لػف  د لػ ، شػ ئن  ياف الف ي  اف ال    ف   ػدث،  ػُىت   ف  قػر  علػجَّ "  البىٍرقىاًنيٌ  ؿكق     

فُ ذ يتال ، كىـ  در   ش  قكؿ، فقلت ى    ل اف ا!  دليـ  ك ؼ اىقافج، فقاؿ   ل اف 
ا،  ػػػػلع لػػػػع    ػػػػ  لػػػػف  ك ػػػػؼ ا!  ػػػػدليـ  ك ػػػػؼ اىقافػػػػج، ءال  ف  ػػػػلاع  يػػػػاف  ػػػػ   ن 

 .(ِ)"اىقافج
ا  "(ّ)"اىشػ خ، اىلقػ قػاؿ اىػذكلج  "أقكاؿ النقاد:        اة، ، كقػاؿ   فنػ يػاف  لػكه لػف يلػار اىوُّ ىػ

  ك ، كقاؿ الف اىعلاد  "(ْ)"لات  و  ت ع كت ع ف كلائت ف، ككذا  لٌج، فطلع ال  عرؼ ش ئنا
 .(ٓ)"ا كت ع ف  و ، فا ت ج ءى  ، كياف ياكبلن كعاش و  ن .. ل لد، كياوا تك ل ف

 فع ؼ اى د ث.خالصة القكؿ فيو:       
ا كأصػػػحاب الحػػػديث ال يرفعػػػكف بػػػو رأسنػػػ  ،رأيتػػػو فػػػي جػػػامع المدينػػػةالمصػػػطمح الثػػػامف: "

 ."كيتجنبكنو
 أبػك الفػتح  ،محمد بف الحسيف بف أحمد بف الحسيف بف عبد الل بػف يزيػد بػف النعمػاف

 .(ٔ)ىػ[ّْٕ، ]ت: األزدم المكصمي
ر  تػػ  فػػج يػػالع اىلد وػػ  "ا، كقػػاؿ  ءىػػ:  وػػ  يػػاف فػػع  ن  اىلىٍرقىػػاًوجٌ  شػػار   البىٍرقىػػاًنيٌ قػػكؿ       

 .(ٕ)"ا ك تيولكو ك   اب اى د ث ال  رفعكف ل  ر  ن 
ا فػج  ػوؼ يتلنػ  ،افج  د ل  غرائب كلواي ر، كياف  افظنػ قاؿ اى ط ب  "أقكاؿ النقاد:       

            كقاؿ ، (َُ)"لاى  ظ، ك  ف اىلعرف  لاى د ث، ك لو: عل  " (ٗ)ذيره الف عبلف، (ٖ)"علكـ اى د ث
ر  ت  كؿ اىلك ؿ  ككوكف  لا اى تح األزدم   " لك اىوي ب علد اىغ ار لف علد اىكا د األرلكم

                                                           

 (.ِّٗ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُ)
 (.ّٔٓ/ُّ( تار خ لغداد )ِ)
 (.ِّٗ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )ّ)
 (.ِّٗ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ْ)
 (.ّْٗ/ْ( شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب )ٓ)
 (.ّٔ/ّ( تار خ لغداد )ٔ)
 (.ّٔ/ّ)اىلريع اى الؽ  (ٕ)
 (.ّٔ/ّ)اىلريع اى الؽ  (ٖ)
علػد اىلَّػ ،  لػك اى  ػ ف، اىلعػركؼ  لػالف عػبلف ( عللاف لف ل لد لف علج لف   لػد لػف يع ػر لػف د وػار لػف ٗ)

 ([.ُٖٗ/ ُّاىذكلج. ]تار خ لغداد )
 (.ّٔ/ ّ( تار خ لغداد )َُ)
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كىيػػف فػػج  د لػػ  لوػػاي ر كيػػاوكا  ،ايػػاف  افظنػػ كقػػاؿ الػػف اىيػػكزم  "، (ُ)"اا كال  عدكوػػ  شػػ ئن يػػدن 
 (ِ)" فع كو 

   فع ؼ.خالصة القكؿ فيو     
 .المصطمح التاسع: "ذاىب الحديث"

  أبػػك الحسػػيف البػػٌزاز(ّ)الًقيراطػػيٌ  البغػػدادمٌ صػػالح بػػف أبػػي مقاتػػؿ أحمػػد بػػف يػػكنس ، ،     
 .(ْ)ىػ[ُّٔ]ت:
 .(ٓ)  "ىـ ويتب  د ث  اىح لف  لج لقاتؿ ىفع  ، كك ذاكب اى د ث"البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
يتلوا عو  للغداد،   رؽ اى د ث  قلل ، كىعل  قػد  ،ش خالف  لاف  "قاؿ أقكاؿ النقاد:      

قلب  يلر لف عشػرة آالؼ  ػد ث ف لػا  ػرج لػف اىشػ كخ كاأللػكاب، ال  يػكز اال تيػاج لػ  
قيٍطًوجٌ ، كقػػػػػاؿ (ٔ)"ل ػػػػػاؿ ا  (ٕ)  "يػػػػػذاب ديػػػػػاؿ   ػػػػػدث للػػػػػا ىػػػػػـ   ػػػػػلع "اىػػػػػدَّارى ػػػػػ ، كقػػػػػاؿ   فن

، كيذا قاؿ (ٗ)" ظ غ ر  ف  د ل  يل ر اىلواي رياف  ذير لاى ، كقاؿ اى ط ب  "(ٖ)"لتركؾ"
. كقػاؿ الػف عػدم  (ُُ)"لػف ا ػتبلؽ  ػاىح، كذير ى  فج اىل زاف  د لنا، كقػاؿ  "(َُ)اىذكلج

عرؼ لقػكـ ىػـ  ػركـ علػ: قػكـ آ ػر ف ىػـ  يػف عوػدكـ كقػد   رؽ األ اد ث ك لزؽ   اد ث تي "
ياف "كقاؿ الف اى لعاوج  ، (ُِ)"ك ك ؿ اىلر ؿ ك ز د فج األ او د ،ك رفع اىلكقكؼ ،رآكـ

 .(ُّ)" قلب األ اد ث ال  ي تج ل 
 .فع ؼ يدان، لتركؾ اى د ث  خالصة القكؿ فيو     

  
                                                           

 (.ّٔ/ّ( تار خ لغداد )ُ)
 (.ّٓ/ّ( اىفع اي كاىلتركيكف اللف اىيكزم )ِ)
كذه اىو ل  ءى:  ( لي ر اىقاؼ ك يكف اى اي اىلوقكط  لالوت ف لف ت تًا كفتح اىراي كفج آ ركا اىطاي اىلًلل ،ّ)

 ([.ّّٓ/َُاىق راط، ككك  يلر لف اى ل . ]األو اب ىل لعاوج )
 (.َّٓ/ٕ( تار خ اإل بلـ )ْ)
 (.ْْٕ/َُ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.ّّٕ/ُ) اىليرك  فيتاب ( ٔ)
قيٍطًوٌج )ص  ٕ)  (.ُٔٗ(  ؤاالت اى للج ىلدَّارى
 (.ُُٗ)ص  اىلريع اى الؽ  (ٖ)
 (.ْْٕ/َُ( تار خ لغداد )ٗ)
 (.َّٓ/ٕتار خ اإل بلـ ) (َُ)
 (.ِٖٖ/ِ( ل زاف االعتداؿ )ُُ)
 (.ُُِ/ٓ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ُِ)
 (.ِٕٗ/ْ) ( ى اف اىل زافُّ)
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 .المصطمح العاشر: "ال يساكم شيئنا"
  الحربي،  البغدادمٌ عمٌي بف عمر بف محمد بف الحسف بف شاذاف، أبك الحسف الًحٍميىرم

يفى رى يٍ كبالصَّ  (ِ)كبالختمي (ُ)كرميعرؼ بالسُّ 
 .(ٓ)ىػ[ّٖٔ]ت:  ،(ْ)ٌياؿكبالكى  (ّ)

 .(ٔ)"اياف ال   اكل ش ئن   "البىٍرقىاًنيٌ ؿ قك     
 ػدكؽ، يػاف  ػلاع  فػج يتػب    ػ ، ىيػف لعػض   ػ اب اى ػد ث قاؿ األزكػرم  "أقكاؿ النقاد:      

ك ويػركه، ا لوًػا ىـػ  يػف ف ػ   ػلاع ، ك ى ػؽ ف ػ  اى ػلاع، كيػاي آ ػركف، ف يػكا اإلى ػاؽ، قر  عل ػ  شػ ئن 
قػػر   يػػاف  ػػ  ح اى ػػلاع، كىلػػا  فػػرٌ   "اىعز ػػز األزيػػج ، كقػػاؿ علػػد(ٕ)"ك لػػا اىشػػ خ فيػػاف فػػج و  ػػ  لقػػ 
 .(ٖ)"ا ىـ  يف ف    لاع ، كال ذوب ى  فج ذىؾعل   لعض طلل  اى د ث ش ئن 

ا، ك للػػ: فػػج يػػالع  ػػدث قػػد لن ...ج يتػػب    ػػ  ل طػػ يػػاف  يلػػر  ػػلاع  فػػ  "اىعت قػػجكقػػاؿ      
اىشػػػ خ، اىعػػػاىـ، ، كقػػػاؿ اىػػػذكلج  "(ٗ)"اج آ ػػػر علػػػره، كيػػػاف لقػػػ  لُلكونػػػكذكػػػب ل ػػػره فػػػاىلو ػػػكر، 

ا(َُ)"اىلعلر، ل ًود اىعراؽ ياف   ود لػف لقػج للغػداد الف  ير  " ، كقاؿ(ُُ)  " دكؽ"، كقاؿ   فن
 .(ُّ)اىلقات، كذيره اى  اكم فج (ُِ)"ككك  دكؽ فج و   

 .اىلرقاوج اىوقاد،  اىؼ ف      دكؽخالصة القكؿ فيو      

                                                           

لفـ اى  ف اىلًلل ، كفتح اىياؼ اىلشددة، كفج آ ركا اىراي، كذه اىو ل  ءى: ل ع اى ير كعلل  كشرائ .  (ُ)
 ([.ِٔٔ/ّ]األو اب ىل لعاوج )

كج ءى:   (  "ا تلؼ لشا  وا فج كذه اىو ل ، لعفًـ ياف  قكؿِِّ/ِج فج األو اب )قاؿ اى لعاو (ِ)
 ت: ر  ت  -كج لفـ اى اي كاىتاي اىلوقكط  لالوت ف لشددة    تبلف لبلد ليتلع  كراي للخ، كلعفًـ  قكؿ

 رة". ف اى تلج لفـ اى اي كاىتاي اىلشددة قر   عل: طر ؽ  را اف ءذا  ريت لف لغداد لوكا ج اىد ي
ل تح اى اد اىلًلل ، ك يكف اى اي، كفتح اىراي، كفج آ ركا اى اي، كذه اىو ل  لعركف  ىلف  ل ع اىذكب.  (ّ)

 ([.ْٕٓ/ّ]األو اب ىل لعاوج )
ل تح اىياؼ كتشد د اى اي اىلوقكط  لف ت تًا لالوت ف كفج آ ركا اىبلـ، كذه اىل ظ  ىلف  ي ؿ اىطعاـ.  (ْ)

 ([.ُُِ/ٓ]األو اب ىل لعاوج )
 (.ٔٗٓ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٓ)
 (.ْْٗ/ُّ( تار خ لغداد )ٔ)
 (.ْْٗ/ُّ)اىلريع اى الؽ  (ٕ)
 (.ْْٗ/ُّ)اىلريع اى الؽ  (ٖ)
 (.ْْٗ/ُّ)اىلريع اى الؽ  (ٗ)
 (.ّٖٓ/ُٔ(   ر  عبلـ اىولبلي )َُ)
 (.ِْٖ( د كاف اىفع اي )ص  ُُ)
 (.ٖٔٓ/ٓ( ى اف اىل زاف )ُِ)
 (.ِِٖ/ٕاىيتب اى ت  )( اىلقات للف ىـ  قع فج ُّ)
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 يكسؼ بف يعقكب النيسابكرم، أبك عمرك نزيؿ بغداد(ُ). 
 .(ِ)"ال   كل ش ئنا  "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
 لػج ليػر كلب ءى: اىركا ػ  عػف "  ، كقاؿ األزدم(ّ)"ياف فع  ناقاؿ اى ط ب  "أقكاؿ النقاد:       

، (ٔ)اىو  الكرم اى افظ جيذل   لك عل، (ٓ)" دث عف يؿ لف شاي، كقاؿ اى ايـ  "(ْ)لف  لج ش ل "ا
 .(ٕ)كذيره الف اىيكزم فج اىفع اي كاىلتركي ف

 .  فع ؼ يدنافيو خالصة القكؿ     
 ."كاف كاىينا" المصطمح الحادم عشر:

 ىػ[ّٕٗ:اس ]تخَّ سيف المىٍكًصمٌي النَّ محمد بف النٍَّضر بف محمد بف سعيد، أبك الح(ٖ). 
 . (ٗ)، كلرة لاىل   "ىـ  يف لق ""ا"، كلرة   رل  "ى س ل ي كاك ن   "ياف البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
 .(ُُ)، كقاؿ اىذكلج  "فع ؼ  اقط"(َُ)"ف   ت اكؿ"اىعت قج   قاؿأقكاؿ النقاد:      
   فع ؼ.فيو خالصة القكؿ     

 .المصطمح الثاني عشر: "بئس الرجؿ"
 ىػ[ُّْ: ]ت، الرازم أبك عبد الل الطيالسي ،محمد بف إبراىيـ بف زياد بف عبد الل(ُِ). 

   .(ُّ)"اىريؿ لئس": البىٍرقىاًنيٌ ؿ قك     
ػػ ،تيللػػكا ف ػػ اى ػػ ار  " قػػاؿ  لػػك يع ػػرأقػػكاؿ النقػػاد:       ػػا  (ُْ)"اا لاى ػػد ث ل ػػون كيػػاف فًلن ، كقػػاؿ   فن

يػػاف  ػػركم، عػػف اىلعػػاف: ، كقػػاؿ  لػػك   لػػد اى ػػايـ  "(ُٓ)"تككلػػت  ف اىوػػاس ال   للػػكف  د لػػ  ىفػػع  "
                                                           

 (.َِِ/ُٓ(   ر  عبلـ اىولبلي )ُ)
 (.ْٗٔ/ُٔ( تار خ لغداد )ِ)
 (.ْٗٔ/ُٔ)اىلريع اى الؽ  (ّ)
 (.ْٗٔ/ُٔ)اىلريع اى الؽ  (ْ)
 (.ٖٔٓ/ٖ( ى اف اىل زاف )ٓ)
 (.ْٕٓ/ْ( ل زاف االعتداؿ )ٔ)
 (.ِِِ/ّ( اىفع اي كاىلتركيكف )ٕ)
 (.ّْٕ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٖ)
 (.ِِٓ/ْتار خ لغداد )( ٗ)
 (.ِِٓ/ْ)اىلريع اى الؽ  (َُ)
 (.ّٖٕ( د كاف اىفع اي )ص  ُُ)

 (.ْٖٕ/ُءرشاد اىقا ج كاىداوج ءى: ترايـ اىطلراوج ) (ُِ)
 (.ِٕٗ/ِ( تًذ ب اىتًذ ب )ُّ)
 (.ِٕٗ/ِ)اىلريع اى الؽ  (ُْ)
 (.ِٕٗ/ِ)اىلريع اى الؽ (  ُٓ)



 الركاةجرح  البىٍرقىاًنٌي فيماـ منيج اإل                                 
 

 

 الفصؿ الثالث

 

160 

لػػراك ـ لػػف  لػػزة اىزل ػػرم(ِ)جٌ ًشػػ ٍ طاـ اىعى ٍ ػػ، ك ل ػػ  لػػف لً (ُ)جٌ وً عى ٍ ػػلػػف  ػػل لاف اىرَّ ا ، فػػا  علػـػ  شػػركا (ّ)، كاق
ا  "(ْ)"ا؟ ـ  دقن  ،ياف ذىؾ لو  ىك  و  اقت ر علػ:  ػلاع  ىيػاف ىػ  ف ػ  لقوػع، ىيوػ   ػدث ، كقاؿ   فن

، كذيػػر اى ط ػػب ىػػ  (ٕ)، كلػػرة  " فػػع اى ػػد ث"(ٔ)  "لتػػركؾ"اىػػدَّارىقيٍطًوجٌ ، كقػػاؿ (ٓ)"عػػف شػػ كخ ىػـػ  ػػدريًـ
لػػف  ، كعقػػب(ٗ)، كتيلػـػ ف ػػ  الػػف ككػػب اىػػد وكرم، ك ف ػػد  اىػػ (ٖ)"ك راه للػػا  ػػوعت  ػػداهكقػػاؿ  " ، ػػد لنا

ػػ  "(ُُ)، كقػػاؿ   لػػد لػف عل ػػد(َُ)ع ػاير قػػائبلن  "ككػػك كالػف ككػػب فػػع  اف يػدنا" ا تيللػػكا ف ػ ، كيػػاف فًلن
 .(ُّ)"طعف عل  ، كى س للرفج عود اى  اظ، كقاؿ اى ل لج  "(ُِ)"ال ون 

 .فع ؼ يدان  خالصة القكؿ فيو:      
 الػدَّارىقيٍطًنيٌ فػيمف كافػؽ  البىٍرقىػاًنيٌ ذكػره " "ىػك مػف المتػرككيف"، "،المصطمح الثالث عشر: "متػركؾ

  ."عميو مف المترككيف
 ٍمت بف المغمس، أ  .(ُْ) ىػ[َّٖ: ]ت ،الًحمَّانيٌ بك العٌباس أحمد بف الصَّ

    .لف اىلغلس كق ؿ    لد لف ل لد لف اى لت، ك قاؿ    لد لف عط  ، ككك الف   ج يلارة
قيٍطًوجَّ ف لف كافؽ  اىلىٍرقىاًوجُّ ذيره قكؿ البىٍرقىاًنٌي:        .(ُٓ)عل   لف اىلتركي ف اىدَّارى

                                                           

(  "اى افظ اى دكؽ". كاىر عوج  ل تح اىراي اىلًلل  ُُِ/ُُقاؿ عو  اىذكلج فج   ر  عبلـ اىولبلي ) (ُ)
ك يكف اى  ف كفتح اىع ف اىلًلل  كي ر اىوكف، كذه اىو ل  ءى: للدة لف د ار لير  قاؿ ىًا ر س ع ف كلاي 

 ([.ْٔ/ّديل  لوًا   رج. ]األو اب ىل لعاوج )
 (ِ ق(، كلق  الف  لاف. ]تار خ َِْ -ُِّ ل   لف ًلٍ طاـ لف اىليٍوتىشر،  لك لير اىع شج اىل رٌم، )ت  (

 ([.ٕٕٗ/ٓاإل بلـ )
لىٍ ر،  لك ء  اؽ اىقرشج اىزل رم اىلدوج، (ّ)  ءلراك ـ لف  لزة لف ل لد لف  لزة لف ل عب لف علد ا لف اىزُّ

ق(، قاؿ عو   لك  اتـ  " دكؽ"، كقاؿ الف  عد  "لق ،  دكؽ فج اى د ث". ]تار خ َِّ -ُِِ)ت 
  [.(ُٕٓ/ٓاإل بلـ )

 (.ِٕٗ/ِ( تًذ ب اىتًذ ب )ْ)
 (  "كك فع ؼ ىك اقت ر عل:  لاع ".ْٖٓ/ُْ(. كفج   ر  عبلـ اىولبلي )ِٕٗ/ِ) اىلريع اى الؽ (ٓ)
 (.ِٕٗ/ِ) تًذ ب اىتًذ ب (ٔ)
 (.َِِ/ُٓ) ( تار خ دلشؽٕ)
 (.ُٔٗ/ُّ( تار خ لغداد )ٖ)
 (.َُِ/ُٓ( تار خ دلشؽ )ٗ)
 (.َُِ/ُٓ) اىلريع اى الؽ( َُ)
. ]  ر  عبلـ اىولبلي اإًللاـ اىل دث اى ي  اىٌواقد لف ءلراك ـ،  لك يع ر األ دمُّ اىًلذاوجٌ   لد لف عل د ( ُُ)

(ُِ /َُ.]) 
 (.ْٖٓ/ُْ(   ر  عبلـ اىولبلي  )ُِ)
 (.ّْٗ/ُ( اإلرشاد فج لعرف  عللاي اى د ث )ُّ)
 (.ّّٕ/ ٓ(، ك تار خ دلشؽ اللف ع اير )ّّٖ/ ٓ( تار خ لغداد )ُْ)
 (.ُٓٔ/ُى اف اىل زاف  )( ُٓ)
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قيٍطًوجٌ ئؿ ك ي . (ُ)قاؿ الف قاوع  "ى س للق "أقكاؿ النقاد:      لػد ففػائؿ  يلع ليـر لػف   عف اىدَّارى
ػا ، كقػاؿ  (ِ)"ف اىلغلػس اى لػاوجلكفكع يل  يذب، كفع    لد لػ"  ج  و   ، فقاؿل   فػع   "فن

ا(ّ)"اى د ث  ،(ٓ)"ياف  فع اى د ث، كقاؿ الف  لاف  "(ْ)" ثاى دكؾ  فع لتر   "، كقاؿ   فن
لػف ا ػركم عػف كقػاؿ  لػك وعػ ـ  " ،(ٔ)"كػك كفػعًا  اد ػث  يلركػا لاطلػ  ... ػدَّثكقاؿ اى ط ب  " 

لػػا ، كقػاؿ الػػف عػدم  "(ٕ)"يىػـ  لقًػػـ لاىلشػاك ر كاىلوػاي ر ال شػػج كخ لػج  ك ػس كاىقعولػػج كعػف شػػ 
كقػػد كفػػع اىلتػػكف  ،افػػعًك  ػػث د ا  ركل كقػػاؿ اى ػػايـ  " ،(ٖ)"ر  ػػت فػػج اىيػػذال ف  قػػؿ   ػػاي لوػػ 

، كقاؿ (ُُ)، كقاؿ اىذكلج  "كاىؾ"(َُ)"ياف  فع"، كقاؿ ل لد لف  لج اى كارس  (ٗ)"يذل  علا فن   
ػػػا  ػػػ(ُِ)"كفػػػاع"   فن فلػػػذا  دى ػػػ  لعفػػػًـ ف قػػػكؿ   ػػػدلوا   لػػػد لػػػف  ،يػػػذاب كفػػػاع  "ا، كقػػػاؿ   فن
 .(ُْ)" اد ث  د اىكٌفاع ف ىؤل، كقاؿ الف يل ر  "(ُّ)"كلعفًـ   لد لف اى لت، عط  
   كفاع.خالصة القكؿ فيو    
 ق[ِٕٖت: ]، أخك ىشاـ بف عمار، السُّمىٌمي الدمشقيمد بف محمد بف عٌمار بف نصير حأ(ُٓ). 

 لػػا اى  ػػف اىلتػػركي ف، كذىػػؾ لقكىػػ   "كػػذا لػػا كافقػػت عل ػػ   فػػج اىلىٍرقىػػاًوجٌ ذيػػره قػػكؿ البىٍرقىػػاًنٌي:     
قيٍطًوجٌ   .(ُٔ)لف اىلتركي ف اىدَّارى

 
 

                                                           

 (.ّّٖ/ٓ( ذ ؿ د كاف اىفع اي )ُ)
 (.ّّٖ/ٓ) اىلريع اى الؽ (ِ)
قيٍطًوٌج )ّ)  (.ِْٓ/ُ( اىفع اي كاىلتركيكف ىلدَّارى
قيٍطًوٌج )ص  ْ)  (.ٓٗ(  ؤاالت اى ايـ ىلدَّارى
 (.ُّٓ/ُاىليرك  ف )يتاب ( ٓ)
 (.ّّٖ/ٓ) اىلريع اى الؽ (ٔ)
 (.ٓٔ( اىفع اي )ص  ٕ)
 (.ِّٖ/ُيالؿ فج فع اي اىرياؿ )( اىٖ)
 (.ُُِ( اىلد ؿ ءى: اى   ح )ص ٗ)
 (.ّّٖص ) اىلريع اى الؽ (َُ)
 (.َُٓ/ُ( ل زاف االعتداؿ )ُُ)
 (.ٓ( د كاف اىفع اي )ص  ُِ)
 (.َُْ/ُ( ل زاف االعتداؿ )ُّ)
 (.ُُٓ/ُُ( اىلدا   كاىوًا   )ُْ)
 (.ْٖٗ/ٔ( تار خ اإل بلـ )ُٓ)
 (.ٖٓ/ٓ( تار خ دلشؽ )ُٔ)
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لتػركؾ "كقػاؿ    ػ: لػف لطر ػؽ اىطر ك ػج   .(ُ)"شػ خ ليًػكؿقػاؿ اى ط ػب  "أقكاؿ النقاد:      
قيٍطًوجٌ كذيػػػره  .(ِ)"اى ػػػد ث قػػػاؿ ، كقػػػاؿ اىػػػذكلج  "(ّ)"فػػػج اىفػػػع اي كاىلتػػػركي ف، كقػػػاؿ  "لقػػػؿٌ  اىػػػدَّارى

قيٍطًوجٌ   .(ْ)"  لتركؾاىدَّارى
 .لتركؾ اى د ثفع ؼ يدان،   خالصة القكؿ فيو    
 ق[َُٓ -ُُْ: ت] ،إسحاؽ بف عبد الل بف أبي فركة األمكم مكالىـ، المدني(ٓ). 

 .(ٔ)"لتركؾ" :البىٍرقىاًنيٌ ؿ كق     
، (ٕ)"كف ل د لػ يػت  ػركم   اد ػث لويػرة، كال    ػد ثقاؿ الف  ػعد  "يل ػر اىأقكاؿ النقاد:      

، كقػاؿ   لػد  (ٗ)، كقاؿ الف اىلد وج  "لدوج لوير اى ػد ث"(ٖ)كقاؿ الف لع ف  "لتركؾ اى د ث"
، كقػاؿ ل ػلـ  (ُُ)، كقػاؿ اىل ػارم  "تريػكه"(َُ)ء ػ اؽ لػف  لػج فػركة""ال ت ؿ اىركا   عودم عػف 

، كقػػػػاؿ الػػػػف  لػػػػاف  "يػػػػاف  قلػػػػب (ُّ)، كقػػػػاؿ اىو ػػػػائج  "لتػػػػركؾ اى ػػػػد ث"(ُِ)"فػػػػع ؼ اى ػػػػد ث"
قيٍطًوجٌ كقػػػػاؿ  ،(ُٓ)ف فػػػػج اىفػػػػع اي"، كقػػػػاؿ الػػػػف عػػػػدم  "لػػػػ ٌ (ُْ)ك رفػػػػع اىلرا ػػػػ ؿ"  ػػػػاو داأل   اىػػػػدَّارى

                                                           

(. كاىذم ف    دؿ عل:  بلؼ ذىؾ  قاؿ اى ط ب فج تريل  يع ر لف  لج اىل ث كا ـ  لج ْٖ/ٓتار خ دلشؽ )( ُ)
اىل ث عالر، كيو   يع ر  لك اى فؿ  "وزؿ قزك ف، ك دث لًا عف   لد لف علار لف و  ر اىشالج، ش خ 

اىتوك ر شرح اىيالع اى غ ر  ([، كياي فجٗٗ/ٖليًكؿ، كعف اى  ف لف عرف    اد ث لويرة". ]تار خ اإل بلـ )
(  )ى س ىلد ف دكاي(  ط، عف الف علر...  يت اىل وؼ عل   كقد  عل  ل ري  لت راده فج تريل  ِْٔ/ٗ)

يع ر لف عالر اىلغدادٌم لف ركا ت  عو ، كقاؿ  ءو  ش خ ليًكؿ ك ف اى  ف لف عرف  ذير  ف   اد ل  لويرة 
  ح كاىلتًـ ل  يع ر اىلذيكر"، كقاؿ فج اىل زاف لُف كذا  د ث اوتً:. كلف لل  قاؿ الف اىيكزم  " د ث ال 

 لوير، كقاؿ فج تريل  يع ر  "كذا  دث ل د ث لاطؿ لـ  اؽ كذا اى لر".
 (.ٖٓ/ٓ( تار خ دلشؽ )ِ)
 (.ِّٓ/ُ) اي كاىلتركيكف ( اىفعّ)
 (.ُِّ/ُ( ل زاف االعتداؿ )ْ)

 (.ُْٖ/ّتار خ اإل بلـ ) (ٓ)
 (.ّْٓ/ِ)( تًذ ب اىيلاؿ ٔ)
 (.ُّٓ( اىطلقات اىيلرل )ص  ٕ)
 (.ِِٖ/ِ( اىيرح كاىتعد ؿ اللف  لج  اتـ )ٖ)
 (.َّٓ/ُ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ٗ)
 (.ُِ( ل ر اىدـ ف لف تيلـ ف   اإللاـ   لد للدح  ك ذـ )ص  َُ)
 (.ّٔٗ/ُ) ( اىتار خ اىيل رُُ)
 (.ِّٕ/ُ) ( اىيو: كاأل لايُِ)
 (.ُٗ  )ص ( اىفع اي كاىلتركيكفُّ)
 (.ُُّ/ُ) اىليرك  فيتاب ( ُْ)
 (.ّٓٓ/ُ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ُٓ)
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، كقاؿ اىذكلج  "ىـ (ِ)ترياه"ك ، عجٌ ـ ف   لاىؾ كاىشافلا، تي"فٌع كه يدن ، كقاؿ اى ل لج  (ُ)"لتركؾ"
 .(ٓ)، كقاؿ الف  ير  "لتركؾ"(ْ)ا  "تريكه"، كقاؿ   فن (ّ)اه""ىـ  ر   دا لشٌ 

 .ثاى د  لتركؾفع ؼ يدان،   فيو خالصة القكؿ    
 ق[َُْ -َُّ: ت] ،عمرك بف كاقد، أبك حفص القرشي مكالىـ، الدمشقي(ٔ). 

 .(ٕ)"لتركؾ اى د ث": البىٍرقىاًنيٌ ؿ كق    
 تلػػع اى ػػلطاف،  فيػػا"  قكىػػ  ل لػػد لػػف اىللػػارؾ اى ػػكرم عػػف اىيكزيػػاوج ركل: أقػػكاؿ النقػػاد    

كقػػاؿ  .(ٖ)"لػػا قػػاؿ اى ػػكرم   اد لػػ  لعفػػل  لوػػاي ردرم كلػػا  " لػػـ عقػػب لقكىػػ   ،"اكيػػاف  ػػدكقن 
ٍكا عوػ   س لاىقكٌم، كقد ا تلؿ اىواس  د ل   " ىاىلزار كى   "كىعلػرك لػف كاقػد كقػاؿ الػف عػدم .(ٗ)"كرى

 لػف ءال ػواد كا ػد يلًػا غ ػر ل  كظػ  تلا ذيرتي لػف اى ػد ث ككػذه األ اد ػث اىتػج  لل تًػا ل رغ 
كػػك لػػف اىشػػال  ف للػػف ك لػػف يلػػؿ،  ذركا ػػ  علػػرك لػػف كاقػػد عػػف  ػػكوس، عػػف  لػػج ءدر ػػس عػػف لعػػا

  "ىػػػ س (ُّ)، ك عقػػػكب لػػػف  ػػػ  اف(ُِ)كد ػػػ ـ، (ُُ)كقػػػاؿ  لػػػك ل ػػػًر .(َُ)"لػػػع فػػػع     يتػػػب  د لػػػ
  "لوير اى د ث"، كزاد  لك  اتـ  "فع ؼ (ُٔ)، كاىترلذم(ُٓ)تـ، ك لك  ا(ُْ)كقاؿ اىل ارم لشجي".
 .(ُٖ)ا ووير  د ل "، كقاؿ اىيكزياوج  " يوا قد لن (ُٕ)اى د ث"
 اى د ث. فع ؼ خالصة القكؿ فيو:     

                                                           

قيٍطًوٌج )ُ)  (.ُٗٗ/ٓ(  وف اىدَّارى
 (.ُْٗ/ُ) اد فج لعرف  عللاي اى د ث( اإلرشِ)
 (.ُّٗ/ُ( ل زاف االعتداؿ )ّ)
 (.ِّٕ/ُ( اىياشؼ )ْ)
 (.َُِ( تقر ب اىتًذ ب )ص  ٓ)

 (.َُٕ/ْاإل بلـ ) تار خ(، ُُٓ/ٖتًذ ب اىتًذ ب ) (ٔ)
 (. ِٖٗ/ِِتًذ ب اىيلاؿ ) (ٕ)

 (.ِٕٖ(   كاؿ اىرياؿ )ص  ٖ)
 (.ٔٔ/ َُ( ل ود اىلزار )ٗ)
 (.َُِ/ ٔ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )َُ)

 (.َّٖ/ ٔ) اىتار خ اىيل ر (ُُ)
 (.ِٕٔ/ ٔ( اىيرح كاىتعد ؿ )ُِ)
  د ل  لشجي". (  "ى سٔٔ/ ّ(، كفج اىلعرف  كاىتار خ )ُُٓ/ ٖ( تًذ ب اىتًذ ب )ُّ)
 (.َُُ)ص   اىفع اي اى غ ر (ُْ)
 (.ِٕٔ/ٔاىيرح كاىتعد ؿ ) (ُٓ)
 (.ُْٗ/ْ(  وف اىترلذم )ُٔ)
 (. كف    "فع ؼ"، دكف ذير ى ظ  "اى د ث".ُُٓ/ٖ( تًذ ب اىتًذ ب )ُٕ)
 (.ِٖٔ(   كاؿ اىرياؿ )ص  ُٖ)
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 أبك حمزة الدمشقي األفطس ،عبد الكاحد بف قيس السممي(ُ ِ)النحكم (  .ّ()ق[َُّ -ُُِ:ت]، (
قيٍطًوٌج لف اىلتركي فر ذيقكؿ البىٍرقىاًنٌي:         .(ْ)ه  لك لير اىلىٍرقىاًوٌج ف لف كافؽ عل   اىدَّارى
قػد : لػف  ػع د، ك    ػ عػف علػج لػف اىلػد وج ركلك ، (ٓ)قاؿ الف لعػ ف  "فػع ؼ"أقكاؿ النقاد:       

   ػ:    يػئؿ ."يػاف شػل  ال شػجي"ير عوده علد اىكا ػد لػف قػ س اىػذم ركل عوػ  األكزاًعػٌج، فقػاؿ  ذي 
كقػػاؿ   لػػد  "  شػػ:  ف  يػػكف ، (ٔ)يػػاف اى  ػػف لػػف ذيػػكاف   ػػدث عوػػ  لعيائػػب""ي ػػؼ يػػاف؟ قػػاؿ  

لػاف ، كفػج قػكؿ (ٗ)، كقػاؿ اىو ػائج  "فػع ؼ"(ٖ)، كقاؿ  لك  ػاتـ  "ال  عيلوػج  د لػ "(ٕ) د ل  لويرنا"
 لك اىقا ػـ ك  ، (ُِ) لك زرع  ، كذيره(ُُ)، كقاؿ  لك   لد اى ايـ  "لوير اى د ث"(َُ)ى   "ى س لاىقكم"

كقاؿ اىذكلج  "لويػر  .(ُّ)اىلل ج، ك لك يع ر اىعق لج، كالف اىياركد، كاى ايج، فج يلل  اىفع اي
 ، (ُْ)اى د ث"
، (ُٔ)فج لكفع آ ػر الف لع فكلق  ك  .(ُٓ)كقاؿ الف  ير  " دكؽ ى   ككاـ كلرا  ؿ"        
ٍرعىػ  اىدلشػقج فػج و ػر لقػات، (ُٕ)كاىعيلج ، كذيػره الػف  لػاف فػج اىلقػات، كقػاؿ  (ُٖ)كذيره  لػك زي

                                                           

اىلًلل ، كذه اىو ل  لف ع كب األوؼ ككك ( ل تح األىؼ ك يكف اى اي كفتح اىطاي اىلًلل  كفج آ ركا اى  ف ُ)
 ([.ِّٖ/ ُاألوؼ اٌىذم ال  يكف لرت عا للؿ اوكؼ األتراؾ. ]األو اب ىل لعاوج )

 (.ْٗٔ/ُٖ( تًذ ب اىيلاؿ )ِ)
 (.ْٕٓ/ّتار خ اإل بلـ ) (ّ)

 (.ّْٗ/ٔ( تًذ ب اىتًذ ب )ْ)
 (.ُٔٓ/ِ( اىفع اي كاىلتركيكف اللف اىيكزم )ٓ)
 (.َْٕ/ُٖ(،  تًذ ب اىيلاؿ )ٕٔىلل ارم )ص  ( اىفع اي اى غ ر ٔ)
 (.ِٖٓ(  ؤاالت  لج داكد ىئللاـ   لد )ص  ٕ)
 (.ِّ/ٔ( اىيرح كاىتعد ؿ )ٖ)
 (.َْٕ/ُٖ( تًذ ب اىيلاؿ )ٗ)
 (.ٖٔ( اىفع اي كاىلتركيكف )ص  َُ)
 (.َْٕ/ُٖ( تًذ ب اىيلاؿ )ُُ)
 (.ّٓٔ/ِ( اىفع اي )ُِ)
 (.ّٔٔ/ٖ( ءيلاؿ تًذ ب اىيلاؿ )ُّ)
 (.ّٕٔ/ُاىياشؼ )( ُْ)
 (.ّٕٔ( تقر ب اىتًذ ب )ص  ُٓ)
 (.ُُْركا   اىدارلج )ص   -( تار خ الف لع ف ُٔ)
 (.ُّْ( اىلقات )ص  ُٕ)
 (.ِّٔ/ّٕ( تار خ دلشؽ )ُٖ)
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كال  عتلػػر للقاط عػػ  كال للرا ػػ ل  كال لركا ػػ  اىفػػع اي  ،ككػػك اىػػذم  ػػركم عػػف  لػػج كر ػػرة كىػػـ  ػػره"
 .(ُ)"عو 

 اى د ث.   فع ؼخالصة القكؿ فيو     
  الحسػػف ، أبػػك كيقػػاؿ ،أبػػك عبػػد الممػػؾ الدمشػػقي ،(ِ)نيبػػف أبػػي زيػػاد األليػػاعمػػي بػػف يزيػػد 

  .(ّ)[ػىبضع عشرة كمائة: ت]صاحب القاسـ بف عبد الرحمف
 .(ْ)  "لتركؾ"البىٍرقىاًنيٌ ؿ قك      
كقاؿ  رب لف ء لاع ؿ  "قلت أل لد لف  ولػؿ  علػج  ،(ٓ)فع   الف لع فأقكاؿ النقاد:       

، كقػػاؿ (ٕ)كقػاؿ اىل ػارم  "شػػالٌج لويػر اى ػد ث" ،(ٔ)دلشػقج، يُوػ  فػػع  " لػف  ز ػد؟ فقػاؿ  كػػكا
، (َُ)، كقػاؿ  لػك اى ػتح األزدم(ٗ)اىترلػذمكفػع   ، (ٖ) لك  اتـ  "فع ؼ اى د ث،  د لػ  لويػر"

قيٍطًوٌج  "لتركؾ"(ُُ)كالف اىق  راوج "ركل عوػ  عل ػد ا  الػف  لػاف . كقاؿ (ُِ)، ك لك اى  ف اىدَّارى
فػػبل  درم اىت لػػ ط فػػج ركا تػػ  للػػف كػػؤالي فػػج  ،لويػػر اى ػػد ث يػػدنا ،كلطػػرح لػػف  ز ػػدلػػف ز ػػر ا

ك يلر ركا ت  عف اىقا ـ  لج علد اىر لف ككػك فػع ؼ فػج اى ػد ث  .ء واده لبلل  فع اي  كاه
يدنا، ك يلػر لػف ركل عوػ  علػد ا لػف ز ػر كلطػرح لػف  ز ػد ككلػا فػع  اف كاك ػاف، فػبل  تً ػُ 

ألف اىذم  ركم عو  فع ؼ، كاىذم ركل عوػ  كاه، كى ػوا  ؛لف  ز د ك ده ءىزاؽ اىيرح لف علجٌ 
للف   ت ؿ ءطبلؽ اىيرح عل: لي لـ لف غ ر علـ عائػذ لاىلَّػ  لػف ذىػؾ، كعلػ: يل ػع األ ػكاؿ 

، كقػاؿ الػف  ػكوس (ُّ) يب اىتويب عف ركا ت ، ىلا ظًر ىوا علف فكق  كدكو  لف فد اىتعد ؿ"

                                                           

 (.ُِّ/ٕ( اىلقات )ُ)
( ل تح األىؼ ك يكف اىبلـ كفتح اىًاي كفج آ ركا اىوكف، كذه اىو ل  اى:  ىًاف لف لاىؾ   ج كلداف. ِ)

 ([.ِّْ/ ُ]األو اب ىل لعاوج )
 (ِٖٕ/ ّْ(، تار خ دلشؽ اللف ع اير )َُّ/ ُ( اىتار خ األك ط )ّ)
 (ُِٖ/ ُِ( تًذ ب اىيلاؿ )ْ)
 (.ُٕٗ/ُِ) اىلريع اى الؽ (ٓ)
 (.َِٗ/ٔ( اىيرح كاىتعد ؿ اللف  لج  اتـ )ٔ)
 (.ِْٓ/ّ(، كاىفع اي اىيل ر ىلعق لج )َُّ/ٔ( اىتار خ اىيل ر )ٕ)
 (.َِٗ/ٔاىيرح كاىتعد ؿ اللف  لج  اتـ )( ٖ)
 (.ّْٔ/ٓ(  وف اىترلذم )ٗ)
 (.ُِٖ/ُِ( تًذ ب اىيلاؿ )َُ)
 (.ُُّ/ُ( ذ  رة اى  اظ )ُُ)
 (.ُِٖ/ُِ( تًذ ب اىيلاؿ )ُِ)
 (.َُُ/ِاىليرك  ف ) يتاب (ُّ)
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كقاؿ اى ايـ  لك   لد  "ذاكػب ، (ِ)الف عدم  "ال لُس ل  عودم"، كقاؿ (ُ)اىل رم  "ف   وظر"
 .(ٓ)كقاؿ الف  ير  "فع ؼ" .(ْ)كقاؿ اىذكلج  "فع   يلاع  كىـ  ترؾ"، (ّ)اى د ث"

   فع ؼ.خالصة القكؿ فيو     
 [قِِٓ: ت] ،(ٔ)فص القيرىشٌي الدِّمشقيُّ األعكرر بف سعيد بف سميماف، أبك حعم(ٕ). 

 لا اى  ف عل    اىلتركي ف،   ث قاؿ  "كذا لا كافقت فج اىلىٍرقىاًوجٌ ذيره : البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      
قيٍطًوجٌ   .(ٖ)"لف اىلتركي ف اىدَّارى

قاؿ   لد  "يتلت عو  كتريت  د ل  كذاؾ  و: ذكلػت ك ، (ٗ)فع   الف اىلد وجأقكاؿ النقاد:      
ذا كػج   اد ػث  ػع د لػف  لػ: عركلػ  ءى    وا ك لك   لل  فُ رج ءى وا يتالنػا عػف  ػع د  لػف لشػ ر كاق

، (ُِ). كقاؿ  لك  اتـ  "يتلػت عوػ  كطر ػت  د لػ "(ُُ)كقاؿ ل لـ  "فع ؼ اى د ث" ،(َُ)فتريواه"
  .(ُّ)كقاؿ اىوَّ ائٌج  "ى س للق "

 .اى د ث لتركؾفع ؼ يدان،   خالصة القكؿ فيو     
 ٍبدة بف حرب، أبك عبيد المَّو ال  .(ُْ)ىػ[ ُّّ: ]ت ،العباداني القاضيًرٌم بىصٍ محمد بف عى

 .(ُٓ)لف اىلتركي ف   ككالبىٍرقىاًنيٌ قكؿ     
 

                                                           

 (.ُٔٓ/ِ( تار خ الف  كوس اىل رم )ُ)
 (.َّٕ/ٔ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ِ)
 (.ُِٖ/ُِاىيلاؿ )( تًذ ب ّ)
 (.ْٗ/ِ( اىياشؼ )ْ)
 (.َْٔ( تقر ب اىتًذ ب )ص  ٓ)
( ل تح األىؼ ك يكف اىع ف اىلًلل  كفتح اىكاك كفج آ ركا اىراي، كذه اىل ظ  اولا تقاؿ ىلللتع لت دل ع و   ٔ)

 ([.ُّٓ/ ُ]األو اب ىل لعاوج )
 (.ِْٔ/ٓ( تار خ اإل بلـ )ٕ)
 (.ٕٔ/ْٓ)( تار خ دلشؽ اللف ع اير ٖ)
 (.ّّ/ُّ( تار خ لغداد )ٗ)
 (.ُُُ/ٔ( اىيرح كاىتعد ؿ اللف  لج  اتـ )َُ)
 (.ِْٔ/ٓ( تار خ اإل بلـ )ُُ)
 (.ُُُ/ٔ( اىيرح كاىتعد ؿ اللف  لج  اتـ )ُِ)
 (.ِْٔ/ٓ( تار خ اإل بلـ )ُّ)
 (.ِْٕ/ٕ) اىلريع اى الؽ (ُْ)
 (.ِْٕ/ٕ) اىلريع اى الؽ (ُٓ)
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، (ِ)ا ال  يتػب  د لػ ، كياف الف  لج  ع د   فن (ُ)تري   لك لو كر الف اىير جأقكاؿ النقاد:     
قيٍطًوجٌ كقػاؿ  اى ػل عج  ، كقػاؿ اى  ػف لػف   لػد ْ) ، كرلػاه الػف عػدٌم لاىيػذب(ّ)ا"  "يػاف فػع  ن اىػدَّارى

لػف  ػرب لػـ لعػد ذاؾ   ػذ يتػب  ة عوػج ل لػد لػف علػد ،ا لف  لاع  ك  ػدث لػ "ياف  ظًر يزين 
ػ(ٔ)، كقاؿ اىذكلج  "كىاه"(ٓ)كىـ  يف ى   لاع لـ اويشؼ  لره" ،اىواس ك دث لًا ا  "كػك ، كقاؿ   فن

 .(ٕ)"اىركا   تاىؼ، لتًـ ابفج ل
 .الف عدم، كيذل  اى د ث لتركؾفع ؼ يدنا،   فيو خالصة القكؿ    
 ًطىٌ (ٖ)مسممة بف عمي بف خمؼ الخيشىني  -ُُٖت:]، (ٗ)، أبك سعيد الدمشقي الًبالى

 .(َُ)ق[َُٗ
 .(ُُ) "لتركؾ اى د ث" :البىٍرقىاًنيٌ ؿ كق    
ػػً ٍلتي ل ػػقػػاؿ وعػػ ـ لػػف  لػػادأقػػكاؿ النقػػاد:      لشػػؽ فلػػـ   ػػلع   ي ػػٌدث دلػػف علػػٌج لػػف  ل ل  " ى

"ىػػػػػ س   . كقػػػػػاؿ د ػػػػػ ـ(ُّ)ي"  "ىػػػػػ س لشػػػػػجكقػػػػػاؿ الػػػػػف لعػػػػػ ف .(ُِ)"د ث  كافػػػػػؽ  ػػػػػد ث اىوػػػػػاس ػػػػػل
 ،". كقػػػاؿ اىيكزيػػػاوج  "فػػػع ؼ  "لويػػػر اى ػػػد ث(ُٔ)، ك لػػػك زرعػػػ (ُٓ). كقػػػاؿ اىل ػػػارم(ُْ)"جيلشػػػ

                                                           

 (.ٗٓٔ/ّ( تار خ لغداد )ُ)
 (.ٗٓٔ/ّ) اىلريع اى الؽ (ِ)
قيٍطًوٌج )ص  ّ)  (.ِٕٗ(  ؤاالت اى للج ىلدَّارى
 (.ٓٔٓ -ْٔٓ/ٕ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ْ)
قيٍطًوٌج )ص  ٓ)  (.ٕٗ(  ؤاالت  لزة ىلدَّارى
 (.َْٖ/ُْ(   ر  عبلـ اىولبلي )ٔ)
 (.َُْ/ُْ) اىلريع اى الؽ (ٕ)
اىوكف، كذه اىو ل  ءى: قل ل  كقر  . ]األو اب ىل لعاوج  ( لفـ اى اي كفتح اىش ف اىلعيلت ف كفج آ ركاٖ)

(ٓ/ُّٗ.]) 
لي ر اىلاي اىلك دة كلعدكا اىبلـ  ىؼ كفج آ ركا اىطاي اىلًلل ، كذه اىو ل  اى: اىلبلط ككج قر   لف ( ٗ)

غكط  دلشؽ، لوًا  لك  ع د ل لل  لف علج اىلبلطج اىلعركؼ لاى شوج لف  كؿ اىلبلط. ]األو اب 
 ([.َّٖ/ِج )ىل لعاو

 (.ّٕٗ/ْتار خ اإل بلـ ) (َُ)
قيٍطًوٌج كاىلىٍرقىاًوٌج  لتركؾ اى د ث.ُْٔ/َُتًذ ب اىتًذ ب )( ُُ)  (. كعلارت  ف    كقاؿ اىو ائج كاىدَّارى
 (.ُُِ/ْ( اىفع اي اىيل ر ىلعق لج )ُِ)
 (.َْٓ/ْركا   اىدكرم ) -( تار خ الف لع ف ُّ)
 (.ِٖٔ/ٖ( اىيرح كاىتعد ؿ )ُْ)
 (.ّٖٖ/ٕاىتار خ اىيل ر )( ُٓ)
 (.ِٖٗ/ّ( اىفع اي أللج زرع  اىرازم فج  يكلت  عل:   ئل  اىلرذعج )ُٔ)
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 م الف  لج –. ك ئؿ عو   لك  اتـ، فقاؿ  "فع ؼ اى د ث ال  شتغؿ ل "، قلت (ُ) د ل  لتركؾ"
، . كقاؿ  عقكب لػف  ػ  اف(ِ)لوير اى د ث"   كك لتركؾ اى د ث؟ قاؿ  "كك فج  د اىترؾ،- اتـ

لػػػػف اىػػػػركاة، لػػػػوًـ ل ػػػػلل   "ال  ولغػػػػج ألكػػػػؿ اىعلػػػػـ  ف  شػػػػغلكا  و  ػػػػًـ ل ػػػػد ث  اكقػػػػد ذيػػػػر يلعنػػػػ
. كقػػػػاؿ الػػػػف  ػػػػكوس  "ىػػػػـ  يػػػػف عوػػػػدكـ لػػػػذاؾ فػػػػج (ْ)  "لتػػػػركؾ اى ػػػػد ث". كقػػػػاؿ اىو ػػػػائج(ّ)كػػػػؤالي"

 لًـ ات لػا ىػ س لػف   ػادقػعػف اىل  ػاو د ك ػركم  "يػاف للػف  قلػب األالف  لاف . كقاؿ(ٓ)اى د ث"
. كقاؿ الف عدم  "يؿ   اد ل  لػا ذيرتػ  كلػا ىػـ (ٔ) "ىؾ لو  لطؿ اال تياج لذفللا ف ش  ،اتككلن 

. كقػػػػاؿ ٖ))ذاكػػػػب اى ػػػػد ث""  ـ. كقػػػػاؿ  لػػػػك   لػػػػد اى ػػػػاي(ٕ) ػػػػر ل  كظػػػػ " ذيػػػػره يلًػػػػا  ك عالتًػػػػا غ
قيٍطًوجٌ  كزاعػػػٌج "ركل عػػػف الػػػف يػػػر ج كاىزل ػػػدم كاأل  . كقػػػاؿ  لػػػك علػػػد ا اى ػػػايـ(ٗ)  "لتػػػركؾ"اىػػػدَّارى

  "ركل عػػػػف األكزاعػػػػٌج كاىزل ػػػػدم كالػػػػف يػػػػر ج . كقػػػػاؿ  لػػػػك وعػػػػ ـ(َُ)لػػػػؿ اىلكفػػػػكعات" ، راىلوػػػػاي
. كقػػاؿ الػػػف (ُّ)ي"  "ىػػػ س لشػػج. كقػػاؿ الػػف اىق  ػػراوج(ُِ). كقػػاؿ اىل ًقػػج  "فػػػع ؼ"(ُُ) ر"لاىلوػػاي
 ػػد ث لكفػػكع، كاى لػػؿ ف ػػ  علػػ:   "كػػذا . كقػػاؿ الػػف اىيػػكزم(ُْ)، لتػػركؾ"  "ىػػ س لشػػجيلشػػيكاؿ

ػػػًوج"ل ػػػلل  لػػػف علػػػج اى شى  ػػػلل  ل  "كى. كقػػػاؿ اىػػػذكلج(ُٔ)"  "لتػػػركؾ. كقػػػاؿ الػػػف علػػػد اىًػػػادم(ُٓ) ي
 . (ُٖ)  "شالج كاه"ا، كقاؿ   فن (ُٕ)  اد ث عدة لويرة"

                                                           

 (.ِِٖ(   كاؿ اىرياؿ )ص  ُ)
 (.ِٖٔ/ ٖ( اىيرح كاىتعد ؿ )ِ)
 (ْْٗ/ ِ( اىلعرف  كاىتار خ )ّ)
 (.ٕٗ( اىفع اي كاىلتركيكف )ص  ْ)
 (.َّٖ/ِ( األو اب  )ٓ)
 (.ّّ/ّاىليرك  ف ) يتاب (ٔ)
 (.ُِ/ٖ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ٕ)
 (.ُٕٓ/ِٕ( تًذ ب اىيلاؿ )ٖ)
قيٍطًوٌج )ٗ)  (.ُِٔ/ٖ( علؿ اىدَّارى
 (.ُِْ( اىلد ؿ ءى: اى   ح )ص  َُ)
 (.ُْٗ( اىفع اي )ص  ُُ)
 (.ُٖٖ/ٗ( اى وف اىيلرل )ُِ)
 (.َُٗ(، ك لعرف  اىتذيرة )ص  ٖٔ( تذيرة اى  اظ )ص  ُّ)
 (.ُّّ( ش كخ الف ككب )ص  ُْ)
 (. َِٗ/ّ)( اىلكفكعات ُٓ)
 (.ٖٖٓ/ْ( توق ح اىت ق ؽ )ُٔ)
 (.ّٕٗ/ْ( تار خ اإل بلـ )ُٕ)
 (.َُٗ/ْ( ل زاف االعتداؿ )ُٖ)
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ػػ(ُ)ا"  "فػػع ؼ يػػدن كقػػاؿ اىً للػػج      . كقػػاؿ الػػف اىقطػػاف (ِ) "ا  " يلعػػكا علػػ: فػػع ، كقػػاؿ   فن
   "لتركؾ".(ٓ)، كالف  ير(ْ)ك لط الف اىعيلج، (ّ)اى ا ج
 .اىوقاد اىلىٍرقىاًوجٌ ، كقد كافؽ ف   اى د ث لتركؾفع ؼ يدنا،   خالصة القكؿ فيو     

 ".كنت عزمت عمى أف ال أحدث عنوالمصطمح الخامس عشر: "
 لنًَّصيًبيُّ ا أبك الحسيف القاضي ،محمد بف عثماف بف الحسف بف عبد الل(ٔ) 

 .(ٕ)ىػ[َْٔ:]ت
ا فا تُذوت  فج  ف  كلن  اىلىٍرقىاًوجٌ يئت  لا لير   ، قاؿفج ق   ذيركا اى ط ب: البىٍرقىاًنيٌ قكؿ      

كف    لاعؾ لف  ،ا علقت  لف تار خ  لج زرع  قر  عل  ، فقاؿ  لا تر د  ف تقر ؟ قلت  ش ئن 
كىيوج   ال ؾ  ،يوت عزلت عل:  ف ال   دث عو "  ؿافعلس كيً ، كق، اىقافج اىو  لج

 .(ٖ)، ك ذف ىج فقر ت عل  " وت  ا   فج لال 
يوت   دث عو   ت: وًاوج يلاع  لف   "اى  ف   لد لف علج اىلاداقاؿ  لك  أقكاؿ النقاد:     

   لزة لف ل لد لف طاكر اىدقاؽ، كقاؿ (ٗ)"   اب اى د ث عف اىركا   عو  فلـ   دث عو  لعد
ا لف  لج اىل لكف اىليلج كياف  لاع  ء اه     ن  ، لج زرع  لعت لف اىقافج اىو  لج تار خ "

ا، لـ ف د لعد ذىؾ ألو  عف  لج زرع ، كياف  لر اىو  لج فج كقت  لاعوا كذا اىيتاب لو  ل تق لن 
ياف   لؼ اىقافج  لا علد ا اىفلج عل: لعض علل  لاىيرخ، فركم ىلش ع  اىلواي ر، ككفع ىًـ 

يذاب،   رج ءى وا يتب الف اىلوادم كقد يتب عل ًا   "اىقا ـ األزكرم كقاؿ  لك (َُ)"،  فا   اد ث
   ، (ُُ)"ا، ك دث عف اىشال  ف لف  لاع    حكياف  لره فج االلتداي ل تق لن ... لاع  ل ط 

                                                           

 (.ِٕٖ/ُ( ليلع اىزكائد كلولع اى كائد )ُ)
 (.ِٖٕ/ُ) اىلريع اى الؽ (ِ)
 (.َِِ/ّ( ل اف اىككـ كاإل ًاـ فج يتاب األ ياـ )ّ)
 (.ِٔٓ( اىيشؼ اى ل ث )ص  ْ)
 (.ُّٓتقر ب اىتًذ ب )ص  ( ٓ)
( ل تح اىوكف كي ر اى اد اىلًلل  ك يكف اى اي آ ر اى ركؼ، كفج آ ركا اىلاي اىلك دة، كذه اىو ل  ءى: ٔ)

 [(ُُٓ/ ُّاألو اب ىل لعاوج )]و  ل ف، ككج للدة لف وا    د ار لير. 
(، اىيشؼ ْٖ/ّلف اىيكزم )اي كاىلتركيكف ال(، اىفع ّْٔ/ّالعتداؿ )(، ل زاف اّٖ/ْتار خ لغداد )( ٕ)

 (.َِْاى ل ث )ص  
 (.ّٖ/ ْ( تار خ لغداد )ٖ)
 (.ّٖ/ ْ) اىلريع اى الؽ (ٗ)
 (.ّٖ/ ْ) اىلريع اى الؽ (َُ)
 (.ّٖ/ ْ) اىلريع اى الؽ (ُُ)
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ىـ  يتب للغداد عف ش خ  طلؽ عل   اىيذب غ ر   "اى تح ل لد لف   لد لف ل لد اىل رم كقاؿ  لك
ا ياف  لك اى   ف اىو  لج فع  ن   "اىقافج  لك علد ا اى  لرم ، كقاؿ(ُ)" رلع ؛   دكـ اىو  لج

 . (ّ)، كقاؿ اىذكلج  "يذاب"(ِ)"فج اىركا   كاىشًادة يل عنا
   يذاب.خالصة القكؿ    

 و صراحةب كاكصفاتيمكا بالكذب أك المطمب الثالث: الركاة الذيف 
 "في ركايتو عف حامد بف شعيبٌتيـ لـ أكتب عنو شيئنا، كاف يي المصطمح األكؿ: "

 رٌاحي عمي بف الحسف بف عمي بف ميطرِّؼ، القاضي أبك الحسف اٍلجى
 .(ٓ)ىػ[ّٕٔ]ت:  ،(ْ)

 .  (ٔ)"تًٌـ فج ركا ت  عف  الد لف شع بىـ  يتب عو  ش ئنا، ياف  ي "  البىٍرقىاًنيٌ قكؿ     
 .(ٕ)"غ ره   ب ءىػج لوػ "كؿ   تج ل د ل ؟ فقاؿ    اى كارس جل لد لف  ل ئؿ   أقكاؿ النقاد     

كقػػاؿ اىػػذكلج   .(ٖ)"فػػج اى ػػد ث لت ػػاكبلن    ػػف اىلػػذكب، كيػػاف ا فافػػبلن يػػاف   ػػرن كقػػاؿ اىعت قػػج  "
ػػا  "(ٗ)"لييلػػر لغػػدادمٌ " ، (ُُ)، كفػػع   الػػف تغػػرم لػػردم(َُ)"يػػاف لػػف يلػػار عللػػاي لغػػداد، كقػػاؿ   فن

 لقػ  علػ: ، كقاؿ الف وا ر اىػد ف  "يػاف فافػبلن (ُِ)اىلذكب"ا،   ف اىيكزم  "ياف   رن كقاؿ الف 
 .(ُّ)ت اكؿ ف  "

   دكؽ عل: ت اكؿ ف ػ ، كركا تػ  عػف  الػد لػف شػع ب كاك ػ ، فاأل ػؿ خالصة القكؿ فيو     
ٍ ػف لػا ىػـ   ػاىؼ، ك لػا دعػكل اىتًلػ  فػبل  -لا تلواي ركا ت  عف  الػد لػف شػع ب-فج  د ل   اى ي

تتع ف فج االتًاـ لاىيذب، ال تلػاؿ  ف  يػكف اىلػراد اىت ػاكؿ فػج اىت لػؿ كاأل ػذ، يلػا  ظًػر لػف 

                                                           

 (.ّٖ/ ْ( تار خ لغداد )ُ)
 (.ّٖ/ ْ) اىلريع اى الؽ (ِ)
 (.ّٓٔ( د كاف اىفع اي )ص  ّ)
( ل تح اىي ـ كتشد د اىراي كفج آ ركا اى اي اىلًلل ، كذه اىو ل  ءى: اىيراح، ككك ا ـ ىلعض  يداد اىلوت ب ْ)

 [(ِِٗ/ّاألو اب ىل لعاوج )]ءى  ، 
 (.ِْٖ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ٓ)
 (.َِّ/ُّ( تار خ لغداد )ٔ)
 (.َِّ/ُّ) اىلريع اى الؽ (ٕ)
 (.َِّ/ُّ) اىلريع اى الؽ (ٖ)
 (.ِْٖ/ٖاإل بلـ )( تار خ ٗ)
 (.ُُِ/ّ( ل زاف االعتداؿ )َُ)
 (.َُٓ/ْ( اىويـك اىزاكرة فج للكؾ ل ر كاىقاكرة )ُُ)
 (.ُّٓ/ُْ( اىلوتظـ فج تار خ اىللكؾ كاأللـ )ُِ)
 (.ِّٕ/ِ( تكف ح اىلشتل  )ُّ)
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ػا لاىيػذب ىلػا قػاؿ  يػاف فافػبلن لقػ ، ك  لػؿ يػبلـ يبلـ الف وا ر اىد ف، كىك   اىلىٍرقىػاًوجٌ يػاف لتًلن
 عل: ركا ت  عف  الد لف شع ب  ا  .

 .المصطمح الثاني: "كذاب مصرح"
  ق[َُٖ -ُُٕ: ت]البصرم،  (ُ)الدَّاًىًرمُّ عبد الل بف حكيـ، أبك بكر(ِ). 

 .(ّ)"يذاب ل رح": البىٍرقىاًنيٌ ؿ كق    
، كزاد  "كال (ٔ)، كيػػػذا قػػػاؿ الػػػف  يػػػر"ىػػػ س للقػػػ "  (ٓ)، كاىو ػػػائج(ْ)قػػػاؿ الػػػف لعػػػ فأقػػػكاؿ النقػػػاد:     

لكف". ، كقػػاؿ الػػف  يػػر  "كلعػػض "ىػػ س لشػػجي"  (ٗ)، كالػػف اىغبللػػج(ٖ)، ك  لػػد(ٕ)كقػػاؿ الػػف اىلػػد وج لػُػ
 .(ُُ)اه فلـ  لت ت ءى  "اه كقكٌ قد لشٌ  (َُ)اىواس
فيلًػػػا ال  تػػػالع   ػػػد  ،رم لػػػف كػػػذه األ اد ػػػث اىتػػػج ذيرتًػػػااكً كقػػػاؿ الػػػف عػػػدم  "كاىػػػذم رك ػػػت ىلػػػدٌ      

ػػا، لويػػر اى ػػد ث" ،رم عل ػػ اكً اىػػدٌ    اىػػدَّارىقيٍطًوجٌ ، كقػػاؿ (ُِ)كىػػ  غ ػػر لػػا ذيػػرت لػػف اى ػػد ث يػػذىؾ   فن
 .(ُٓ)، ك عقكب لف ش ل (ُْ)، كيذا قاؿ الف  راش(ُّ)ركؾ اى د ث"ت"ل

، كقاؿ الػف  لػاف  " ال (ُٔ)ات"قك ي  ؿ عل: اىلكقاؿ اىعق لج  " ي ٌدث لُ اد ث ال   ؿ ىًا،      
، كقػػػاؿ  لػػػك وعػػػ ـ األ ػػػلًاوج  " ػػػدث عػػػف (ُ)  ػػػؿ ذيػػػره فػػػج اىيتػػػب ءال علػػػ:  ػػػل ؿ اىقػػػدح ف ػػػ "

 .(ّ)كقاؿ اىيكزياوج  "يذاب" .(ِ)رم لاىلكفكعات"ك ش كاىللعد كاألىلف  لج  ا ء لاع ؿ

                                                           

 [(ِٕٗ/ ٓاألو اب ىل لعاوج)]( ل تح اىداؿ اىلًلل  كي ر اىًاي كاىراي، كذه اىو ل  ءى: داكر. ُ)
 (.ُٔٔ/ْتار خ اإل بلـ ) (ِ)

 (.َُُ/ُُ( اىفع اي كاىلتركيكف )ّ)
 (.ُِْ/ِ( اىفع اي اىيل ر ىلعق لج )ْ)
 (.ِِٕ/ٓ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ٓ)
 (.ِْ/ٗ( ى اف اىل زاف )ٔ)
 (.َُُ/ُُ( ى اف اىل زاف )ٕ)
 (.ِِٕ/ٓ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ٖ)
 (.َُُ/ُُ) اىرياؿ فع اي( اىيالؿ فج ٗ)
( ذير الف عدم ل وده ءى:  ع د لف  ل لاف، قاؿ  عف علد ا لف  ي ـ، ككك لق ، ككك  لك لير اىداكرم.  َُ)

 ([.ِِٕ/ٓ]اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )
 (.ْْٔ/ْ( ى اف اىل زاف )ُُ)
 (.ِِّ/ٓ( اىيالؿ فج فع اي اىرياؿ )ُِ)
قيٍطًوٌج )ُّ)  (.ِٖٖ/ ُ(  وف اىدَّارى
قيٍطًوٌج ُْ)  (.َُُ/ُُ)(  وف اىدَّارى
 (.ْٔٔ/ْ( ى اف اىل زاف )ُٓ)
 (.ُِ/ِ( اىفع اي اىيل ر ىلعق لج )ُٔ)
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   لتركؾ.فيو خالصة القكؿ      
 .عندم كعبنا، كاف كذابنا"المصطمح الثالث: "ما يسكل 

 ي، ػػ، الكرخالبغدادمٌ ، (4)ارمػػالبىٍربىي أبك بحر ،ف بف ككثر بف عميػػد بف الحسػػمحم
 .(ٓ)ىػ[ِّٔ:ت]

 .(ٔ)"اياف يذالن  ؛الن لا   كل  لك ل ر عودم يع  "البىٍرقىاًنيٌ قكؿ       
قيٍطًوجٌ قػػاؿ أقػػكاؿ النقػػاد:        ، (ٕ)"ل ػػر علػػ: لػػا اوت لتػػ    ػػباقت ػػركا لػػف  ػػد ث  لػػج   "اىػػدَّارى

ػا  " . (ٖ)"يػػاف ىػ    ػػؿ  ػ  ح ك ػػلاع  ػ  ح ك  ػػؿ ردمي، ف ػدث لػػذا كلػذاؾ فُف ػػدهكقػاؿ   فن
ػا  " لػػك ل ػر لػػف يػكلر شػ خ ف ػػ  وظػر  "لػػف  لػج اى ػكارسال لػد كقػاؿ  لػك اى ػػتح  يػػاف "، كقػػاؿ   فن

اى  ػف  ، كقػاؿ  لػك(َُ)"بيذا"الف اى ر  ج   ، كقاؿ(ٗ)"ا، كى    كؿ ي اد، كى   ش اي رد  ل لطن 
كياوػت ىػ    ػكؿ يل ػرة ي ػدة ...ا، كظًر لو  فج آ ر علػره  شػ اي لويػرةل لطن   "ياف لف اى راتا

اوت ػػػػػب عل ػػػػػ  ... لعلػػػػػر لغػػػػدادمٌ ، كقػػػػػاؿ اىػػػػػذكلج  "(ُُ)"ف لػػػػط ذىػػػػػؾ لغ ػػػػػره كغللػػػػػت اىغ لػػػػ  عل ػػػػػ 
قيٍطًوجٌ  ػػػػػػػػػا  "(ُّ)"فػػػػػػػػػع ؼ، كقػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػج لػػػػػػػػػرة لاو ػػػػػػػػػ   "(ُِ)"اىػػػػػػػػػدَّارى                  ، (ُْ)"كاه لعػػػػػػػػػركؼ، كقػػػػػػػػػاؿ   فن
قيٍطًوجٌ األيػػػػزاي اىتػػػػج  ػػػػلعواكا لػػػػف  د لػػػػ  لػػػػف اوت ػػػػاب   "ر يػػػػ كقػػػػاؿ الػػػػف عل ػػػػ  كعالتًػػػػا  اىػػػػدَّارى

                                                                                                                                                                      

 (.ُِ/ِاىليرك  ف ) يتاب (ُ)
 (.ٖٗ( اىفع اي )ص  ِ)
 (ِِّ(   كاؿ اىرياؿ )ص  ّ)
لعد اىًاي كاألىؼ. ك كذه اىو ل  ( ل تح اىلاي اىلك دة ك يكف اىراي اىلًلل  كفتح اىلاي اىلاو     فا كاىراي اىلًلل    فنا ْ)

 ([.ُّّ/ِى: لرلًار، ككج األدك   اىتج تيلب لف اىًود لف اى ش ش كاىعقاق ر كاى لكس ]األو اب ىل لعاوج )ء
 (.ُّٔ/ِ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.ُّٔ/ِ) اىلريع اى الؽ (ٔ)
 (.ُّٔ/ِ) اىلريع اى الؽ (ٕ)
قيٍطًوٌج )ص  ٖ)  (.ُِٖ(  ؤاالت  لزة ىلدَّارى
 (.ُّٔ/ِتار خ لغداد )( ٗ)
 (.ُّٔ/ِ) اىلريع اى الؽ (َُ)
 (.ُّٔ/ِ) اىلريع اى الؽ (ُُ)
 (.َِٔ/ٖ( تار خ اإل بلـ )ُِ)
 (.ُُْ/ِ( اىعلر فج  لر لف غلر )ُّ)
 (.ُٗٓ/ّ( ل زاف االعتداؿ )ُْ)
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ل ػلب ت ل طػ  كغ لتػ  كاتًلػ   ؛تيلـ ف ػ  غ ػر كا ػد لػف   ػاظ زلاوػ ، كقاؿ الف يل ر  "(ُ)"ل تق ـ
 .(ّ)، كقاؿ الف اىعلاد اى وللج  "فع ؼ"(ِ)"لعفًـ لاىيذب

 .اى د ث، ءال لا اوت ل  عل   اىدارقطوج   فع ؼفيو خالصة القكؿ        
 

 المبحث الثالث
 البىٍرقىاًنيمراتب الجرح عند اإلماـ 

، كتريل  اىركاة اىليرك  ف ىد  ، كلقارو  اىلىٍرقىاًوجٌ لعد درا    ى اظ اىيرح عود اإللاـ 
عل: اىراكم لغ ره لف اىوقاد، كااليتًاد فج اى ركج ل بل   لف ليلكع األقكاؿ،  اىلىٍرقىاًوجٌ  يـ 

ياف اللد لف االيتًاد فج تق  ـ كذه األى اظ فج لراتب ىليرح، ككفع األى اظ اىتج يٌرح لًا 
ج ، ككاىلىٍرقىاًوجٌ لراتب ىليرح عود اإللاـ  يؿ لرتل  لوا ل ، فياف كواؾ لبلثت ت  اىلىٍرقىاًوجٌ اإللاـ 

 ياآلتج 
 .الجرح بكصؼ يدؿ عمى الضعؼ اليسير في الراكم: ىاألكل رتبةالم    

ىك ؼ اىركاة للا  ير ًـ  اىلىٍرقىاًوجٌ إللاـ ت ت كذه اىلرتل  تودرج األى اظ اىتج  طلقًا ا
ا    رنا، ككـ اىفع اي اىذ ف تييتب   اد لًـ ىبلعتلار  ك ىبل تشًاد، يلا  وًا ال تقكـ  ير ن

 "كك، "فع ؼ، كيدت ى    كالن رد ئ "، "فع كه""فع ؼ"،  لل ردكا، ككذه األى اظ ياىتاىج 
قد ركل  فبلونا وج ر  ت  " ٌذرو   لعض    الوا، ءال،  ف  كلقكو "اىلغداد ٌ عودم فع ؼ كر  ت 

 ."ىـ  يتب  وا  د لًلا  عوج ياف  د لًلا عوده فج لكفع آ ر"، "عو  فج اى   ح
 .الجرح بكصؼ يدؿ عمى الضعؼ الشديد في الراكم ة:الثاني رتبةالم    

فج تير ح اىركاة ير ا شد دنا،  اىلىٍرقىاًوجٌ كفج كذه اىلرتل ، األى اظ اىتج ا تعللًا اإللاـ 
ككـ اىفع اي فع نا شد دنا ل  ث ال   تج لُ اد لًـ، كال تي ت دـ ىبلعتلار كال ىبل تشًاد، ككذه 

، "ىـ  يف للتنا"، ""ىـ  يف للق ، "ى س للق "، "فع ؼ يدنا"، "فع ؼ فع ؼ" األى اظ ياىتاىج 
، "تيللكا ف  "،      "فج  د ل  لواي ر"، وييرة""فج  د ل  ، "يؿ  د ل  لوير"، عودكـ غ ر لكلؽ" "ياف

   د ث لف   ظ ، كتيللكا ف  ، كق ؿ"ياف   رد اى، ع اىش كخ  ذيركف  و  لقدكح ف  ""ىـ  زؿ   ل
"ر  ت  فج يالع ، "ى س ل ي "، "ال   تج ل "، ك رتلًا ى يظف  وًا عيتؽ" يزاياألءو  ياف  يتب 

ال  ف ياف ال    ف   دث ... ء"، ر  نا ك تيولكو " ث ال  رفعكف ل اىلد و  ك   اب اى د 

                                                           

 (.ٖٕ/ٕ( ى اف اىل زاف )ُ)
 (.ُِّ/ُُ( اىلدا   كاىوًا   )ِ)
 (.ِّٖ/ْ)( شذرات اىذكب فج   لار لف ذكب ّ)



 الركاةجرح  البىٍرقىاًنٌي فيماـ منيج اإل                                 
 

 

 الفصؿ الثالث

 

174 

، لئس اىريؿ""، "ا"ياف كاك ن ، "ال   اكم ش ئنا"، "ذاكب اى د ث"،  لاع  ياف     ان لع     "
 ".يوت عزلت عل:  ف ال   دث عو  "، "كك لف اىلتركي ف"ؾ"، لترك "

 .ػذب أك التيمة بوجرح بالكػ:  الةالثالث رتبةالم    
 لا كذه اىلرتل  فًج ألى اظ اىركاة اىيذال ف اىكٌفاع ف، اىذ ف ال  يكز ركا     اد لًـ 

فج كذه اىلرتل   اىلىٍرقىاًوجٌ  لدنا، ءال لف لاب ل اف كفعًا كيذلًا، كاألى اظ اىتج ا تعللًا اإللاـ 
ـ فج ركا ت  عف "ياف  كج  ، الن عودم يع...لا   كل "، "ل رح "يذاب، ، كىـ  يتب عو "... يتًٌ

 ."اياف يذالن 
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 المبحث الرابع
 في التجريح البىٍرقىاًنيٌ خصائص منيج اإلماـ  

ػا علل نػا دق قنػا فػج يػرح اىريػاؿ، كتتلػع   ػكاىًـ،  اىلىٍرقىػاًوجٌ كللا  لؽ، اتفػح  ف ىئللػاـ        لوًين
 اىلىٍرقىػاًوجٌ ك  س كاف    ليػف ا ػتولاطًا لػف  ػبلؿ  قػكاؿ اإللػاـ  ًذا اىلوًج   ائص لل زة، ىك 

     آلت  ص كذه اى  ائص فج اى قرات اك ليف تل  كعلارات  اىكاردة فج اىيرح،

 :جرحتالتكسط كاالعتداؿ في ال -ُ

اد ال ت لك لف لتشدد  ك لتك ط  ك لت اكؿ، ك ف اإللاـ وقكذىؾ  ف يؿ طلق  لف طلقات اى      
 ىـ  يذير فج  م ق ـ لف كذه األق اـ.  اىلىٍرقىاًوجٌ 

فج تير ح   ت اطاآل ذ ف لاال اد اىلتك ط ف اىلعتدى فق و  لف اىو -   علـ كاىلٌ  -ريح ىوا  فاىذم 
 اىرياؿ، أللكر لوًا  

فػػج يػػرح اىريػػاؿ،   ك االعتػػداؿ  ىػػـ  يػػد لػػف ك ػػ   قػػد لنا  ك  ػػد لنا لاىتشػػدد  ك اىت ػػاكؿ  .  
 كىك عيرؼ لشجي لف ذىؾ الشتًر  لره يلا كك  اؿ غ ره.

قيٍطًوجٌ يل ػػػرنا لػػػا  ي ػػػايج اإللػػػاـ   . ب فػػػج  ى اظػػػ ، ككػػػذا  يعلػػػ  علػػػ: شػػػايلت  فػػػج اىتك ػػػط  اىػػػدَّارى
 كاالعتداؿ.

ػػػػ . ت ا،  م لػػػػا و ػػػػلت  ( راك نػػػػّّ؛ كافػػػػؽ األئلػػػػ  اىوقػػػػاد فػػػػج)( راك نػػػػاْْ) اىلىٍرقىػػػػاًوجٌ رَّحى اإللػػػػاـ يى
 كا ػػد، كاو ػػرد ليػرح راكو %(ٕ.ِِ م لػا و ػلت  ) ( ركاةَُفػػج ) %(، ك ػاىؼ اىوقػادٕٓ)

 .%(ّ.ِ م لاو لت )
لف   ث اىتشدد كاىت ػاكؿ،  اىلىٍرقىاًوجٌ كلف  بلؿ لا  لؽ  ليف االيتًاد فج ت و ؼ اإللاـ       

 . كا  علـ. ل ؿ ءى: اال ت اط فج يرح اىركاة لُو  لعتدؿ
 :الدقة كاألمانة العممية في التجريح  -ِ

فػػج تيػػر ح اىريػػاؿ لاىدقػػ  اىعلل ػػ  كاأللاوػػ  كاىلكفػػكع  ، فػػُوزؿ  اىلىٍرقىػػاًوجٌ ات ػػـ لػػوًج اإللػػاـ       
يؿ راك لوزىت ، ك عطاه  ق ، لع دنا عف اتلاع اىًكل  ك اىل الاة، فقد قاؿ فج  ؽ  علد اىلاقج لف 

ف يػػاف   (ُ)قػػاوع لػػف لػػرزكؽ،  لػػك اى  ػػ ف األلػػكم ، (ِ)كف  كلقكوػػ "اىلغػػداد ٌ "كػػك عوػػدم فػػع ؼ، كاق

                                                           

 (.ُْٓ وظر  تريلت  )ص  (ُ)
 (.ّٕٓ/ ُِ( تار خ لغداد )ِ)
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  "فع ؼ، كيدت ىػ    ػكالن (ُ)لف لك : لف ء  اؽ،  لك اىعلاس اىًاشلجعلد ا  كقاؿ فج  ؽ
 .(ِ)" رد ئ

 :جرحتاعتماده لمصادر عممية دقيقة في ال  -ّ 

  ف عل: ل در  اىلىٍرقىاًوجٌ اعتلد اإللاـ  

فا ػػتق: لوًػػا  قكاىػػ  فػػج  غلػػب األ  ػػاف فػػج اىيػػرح، كتتللػػؿ فػػج  لػػف اىوقػػاد،   ػػ ل  لػػف قللػػ  _ 
اد قللػػػ  لػػػف  ػػػبلؿ درا ػػػتًـ ىلػػػركاة، كلرك ػػػاتًـ، كلًػػػا   ػػػتط ع اىواقػػػد قػػػاىلػػػادة اىتػػػج ا ت ل ػػػًا اىو

لتالع  تلؾ اىدرا   ألكىئؾ اىركاة اىذ ف ىـ  دريًـ، لع لا  وفـ ءى: ذىؾ لػف وتػائج  تك ػؿ ءى ًػا 
 (ّ):اى ػللجف ل لد  لػد لػ  لف ل ادركا اىل تل  ؛   ث قاؿ فج  ؽ لف تيلع تلؾ اىلادة عوده

قيٍطًوجٌ ف لف كافؽ عل    لا اى  ف  اىلىٍرقىاًوجٌ ذيره   .(ْ)لف اىلتركي ف اىدَّارى

اى  ػػ ف لػػف  أل ػػكاؿ اىػػركاة، كتتلػػع   ػػكاىًـ كلرك ػػاتًـ،   ػػث قػػاؿ فػػج  ػػؽ  درا ػػت  اىلعلقػػ  ب_
ج فػػج آ ػػر  لػػره  ٌوػػ  ىػػ س ىػػا، لػػـ لػػاف ا يل ػػرن "يتلػػت عوػػ   ػػد لن   (ٓ)  لػػد ،  لػػك علػػد ا اىٌشػػٌلا ج

ػػًف اىشػػلا ج رزلػػ ، كيػػاف قػػد  ػػرج يتالنػػ، كقػػاؿ   فػػان  "ل يػػ " ا علػػ:  ػػ  ح ل ػػلـ كال عوػػدم عى
  .(6) "اا كا دن   رج عو  ًفج اى   ح  رفن 

 :اعتباره ألحكاـ بعض النُّقَّاد، كتأييده ليـ -ْ

، كقد تيػكف    اونااد ف كافقًـ فج تير ح اىرياؿ ق عتلر لُ ياـ لعض اىو اىلىٍرقىاًوجٌ ياف اإللاـ       
 كذه اىلكافق  

ذىػػؾ  قػػكؿ اىواقػػد ك عػػزكه ءىػػ: قائلػػ ؛ ك ػػدؿ علػػ: اىلىٍرقىػػاًوجٌ  ػػر    كافػػ  ،   ػػث  وقػػؿ اإللػػاـ  _ 
قيٍطًوجٌ  ،   ػث قػاؿ(ٕ)ل ػي ف  لػك اىقرشػج، ز ػد لػف طل ػ   يل  عل:   ككافقػ  "فػع ؼ"،  ف ػ  اىػدَّارى

قيٍطًوجٌ ، كاىركاة اىذ ف كافؽ ف ًـ ش    (ٖ)اىلىٍرقىاًوجٌ  عل    .  ركـكوا  يلر، كى س اىدَّارى

                                                           

 (.ُّٗ وظر  تريلت  )ص (ُ) 
 (.ّْٖ/ُُتار خ لغداد )(ِ) 

 (.ُُٔ(  وظر  تريلت  )ص ّ)
 (.ٖٓ/ ٓ(  تار خ دلشؽ )ْ)
 (.ُّٓ(  وظر  تريلت  )ص ٓ)
 (.ُٓٓ/ ٖ( تار خ لغداد )ٔ)
 (.ُّٕ(  وظر  تريلت  )ص ٕ)

 (.ِٗ/ِٓدلشؽ )تار خ (ٖ) 
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؛ ؿاد فػج اىريػاقػأل يػاـ يل ػر لػف اىو اىلىٍرقىػاًوجٌ غ ر  ر   ، تتفػح لػف  ػبلؿ لكافقػ  اإللػاـ  ب_
  ىـ ويتب  د ث  اىح (ُ) اىح لف  لج لقاتؿ،  لك اى   ف اىلٌزاز  دؿ عل: ذىؾ  قكى  فج  ؽ 

قيٍطًوجٌ كقػػػاؿ ، (ِ)لػػػف  لػػػج لقاتػػػؿ ىفػػػع  ، كػػػك ذاكػػػب اى ػػػد ثا   "يػػػذاب ديػػػاؿ   ػػػدث للػػػا ىػػػـ اىػػػدَّارى
يػػاف  ػػذير لػػػاى  ظ غ ػػر  ف  د لػػ  يل ػػػر ، كقػػاؿ اى ط ػػػب  "(ْ)، كقػػاؿ   فػػػان  "لتػػركؾ"(ّ)  ػػلع "
 ككواؾ اىيل ر لف األللل ، كى س اىلكفع كوا ى  ركا.    ،(ٔ) ، كيذا قاؿ اىذكلج(ٓ)"اىلواي ر

 :مخالفتو لبعض النقاد في أحكاميـ -ٓ
عل: شجي  ل اى ت  ىلعض لف  الق   لف اىوقاد، ككذا ءف دؿٌ  اىلىٍرقىاًوجٌ ياف لف لوًج اإللاـ       

فج ر    ك يل  عل: اىرياؿ،   ث ءف   يال  والع  لف  اىلىٍرقىاًوجٌ فتولا  دؿ عل: ا تقبلؿ اإللاـ 
كدرا تًا، كتل   ًا لع درا     كاؿ ، درا ت  اى ا   اىقائل  عل: يلع األ اد ث، كاىلقارو  ل وًا

اىركاة كتتلع   لاركـ، لع عدـ ءكلاى  ىل   ل  اىعلل   اىل ت ادة لف اىوقاد اىذ ف  لقكه؛   ث قاؿ 
  و  ى  فذيرت ف  ، اىر م   ف اإل لاع لج ياف"  (ٕ)اىلىٍلً ج علج  لك اىط ب، لف اى  ف فج  ؽ 

ا،  اى  ياف لو   لعوا ىلا  فقاؿ اى د ث، ذاكب  فاىلغداد ٌ  عود  ذاكب "ككك  اىلىٍرقىاًوجٌ  قاؿ  اى ن
 .(ٖ)اى د ث"

 :استعماؿ الجرح المطمؽ في بياف أحكاؿ الركاة -ٔ
اىيرح  ق د لك  ؛عددان لف اىركاة، كا تعلؿ فج ذىؾ اىيرح اىلطلؽ اىلىٍرقىاًوجٌ قد يرح اإللاـ      

كىاة لف غ ره ل اؿ  اى  لقارو  ق د دكف لطلؽ، لل ظ ليرح اىرَّاكم اى يـ   "اىلطلؽ   ث قاؿ ،  "اىرُّ
  ًؿ، لف ، كقاؿ فج  ؽ  لك :(َُ)"فع ؼ"  (ٗ)لير اىلي رلج  لك  يل د، لف ل لدفج  ؽ  

 . (ُِ)"يدنا فع ؼ"  (ُُ)اىكشاي
                                                           

 (.ُٕٓ(  وظر  تريلت  )ص ُ)
 (.ْْٕ/ َُ( تار خ لغداد )ِ)
قيٍطًوٌج )ص  ّ)  (.ُٔٗ(  ؤاالت اى للج ىلدَّارى
قيٍطًوٌج)ص (  ؤ ْ)  (.ُُٗاالت اى ايـ ىلدَّارى
 (.ْْٕ/ َُ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.َّٓ/ ٕ( تار خ اإل بلـ )ٔ)
 (.ُُْ(  وظر  تريلت  )ص ٕ)

 (.َّْ/ٖ)تار خ لغداد (ٖ) 
 (.ُّٖ(  وظر  تريلت  )ص ٗ)

 (.ٕٔ/ّتار خ اإل بلـ )(َُ) 
 (.ُّْ(  وظر  تريلت  )ص ُُ)

 (.ْٓ/ُٓتار خ لغداد )(ُِ) 
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  :استعماؿ مصطمحات كعبارات لمجرح، متنكعة األلفاظ، مختمفة الدالالت، متعددة المراتب -ٕ

فػػج تيػر ح اىػػركاة ل ػػطل ات كعلػػارات لتوكعػ  فػػج  ى اظًػػا ل تل ػػ   اىلىٍرقىػػاًوجٌ ا ػتعلؿ اإللػػاـ      
كيػدت "فػع ؼ،   ف  كلقكوػ "،اىلغػداد ٌ كر  ػت  ،عودم فػع ؼ "فع ؼ"، "ككفج دالالتًا، ككج  

 فػػع كه"، "ىػػـ  يتػػب  وػػا  ػػد لًلا  عوػػج يػػاف  ػػد لًلا عوػػده فػػج لكفػػع آ ػػر"،" ،ىػػ    ػػكالن رد ئػػ "
"فػػع ؼ فػػع ؼ"، "فػػع ؼ  لػػع    ػػ "، ا  ػػدث ... ءال  ف  ػػلاع  يػػاف  ػػ   ن يػػاف ال    ػػف "

"فػج  د لػ  وييػرة"، "فػج  "ىـ  يف للتنا"، "ياف غ ر لكلؽ عوػدكـ"، "ىـ  يف للق "، "ى س للق "،يدنا"، 
"ىػ س ل يػ "، اىشػ كخ  ػذيركف  وػ  لقػدكح ف ػ "،  "ىـ  زؿ   ػلع "يؿ  د ل  لوير"، د ل  لواي ر"، 

"لػئس  "،ائنا"، "يػاف كاك نػ""ذاكب اى د ث"، "ال   اكم ش  "ياف ال    ف  ف   دث"، "ال   تج ل "،
ـ فػػج ركا تػػ يػػاف  يػػ""كػػك لػػف اىلتػػركي ف"،  لتػػركؾ"،اىريػػؿ"، " "يػػاف  ،، كىػػـ  يتػػب عوػػ "...عػػف  تًٌ

 كىقد كفعت كذه اىل طل ات كاىعلارات ل  ػب دالالتًػا، كلػا تلللػ  لػف يػرح ىلػركاة فػج. "يذالنا
 .(ُ)لراتب، يلا  لؽ ل او  لبلث

 :مع المفظ باإلشارةجرح بعض الركاة   -ٖ

 اى تح لا   ف ءى: اىلىٍرقىاًوجٌ   شار،   ث لاإلشارةح لعض اىركاة رٍّ  يي اىلىٍرقىاًوجٌ ياف اإللاـ       
، ر  نا ل   رفعكف ال اى د ث ك   اب اىلد و  يالع فج ر  ت   "كقاؿ، فع  نا ياف (ِ)األزدم

يئت  لا لير قاؿ اى ط ب   ،كيً  فج ق    ياكا تلل ذه اى ط ب سى لى كعى ، (ّ)"ك تيولكو 
  ا علقت  لف تار خ  ف تقر ؟ قلت  ش ئن  ا فا تُذوت  فج  ف  قر  عل  ، فقاؿ  لا تر د كلن  اىلىٍرقىاًوجٌ 

يوت عزلت عل:  ف ال "  ؿافعلس كيً ، كق، (ْ)كف    لاعؾ لف اىقافج اىو  لج ، لج زرع 
 .(ٓ)، ك ذف ىج فقر ت عل  "كىيوج   ال ؾ  وت  ا   فج لال  ،  دث عو 

 :الذيف ليس فييـ جرح كال تعديؿ بعض الركاة جرحانفرد ب -ٗ

ىػـ  ػرد فػ ًـ يػرح كال لعض اىػركاة اىػذ ف  اىلىٍرقىاًوٌج  و  يرحلف  كـ   ائص لوًج اإللاـ        
 .(ٕ)  "تيللكا ف  "(ٔ) لك اى  ف اىت ترم ،علج لف   لد  ؽ  قكى  فج تعد ؿ، كلف ذىؾ

                                                           

 (.ُِٕ)ص الرسالة  (  وظر ُ)
 (.ُٔٓ(  وظر  تريلت  )ص ِ)

 (.ّٔ/ّتار خ لغداد )(ّ) 
 (.ُٗٔ(  وظر  تريلت  )ص ْ)
 (.ّٖ/ ْ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.ُُٓ)ص  (  وظر  تريلت ٔ)
 (.َِِ/ ُّ( تار خ لغداد )ٕ)
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 :اختالؼ عبارات الجرح في الراكم الكاحد -َُ

يعادة لعض اىوقاد،  اىلىٍرقىاًوجٌ كتوكعت عود اإللاـ  ،ا تل ت علارات اىيرح فج اىراكم اىكا د 
ف دؿ ذىؾ فتولا  دؿ عل:  ع  اطبلع ، كعلل  اىدق ؽ لُ كاؿ اىرياؿ،  ؤ د ذىؾ   لف ل لد كاق

 لف . كيذىؾ فج  ؽ  ل لد(ِ)"ل    تج ال" كقاؿ"، يدنا فع ؼ"  (ُ)اىل لعج  ىٍعلى:  لك شٌداد،
  يف ىـ  "لاىل  كلرة ل ي "، ى س  "  رل كلرة ،"كاك نا ياف"  (ّ)اىلىٍكً لجٌ  اى   ف  لك اىوٍَّفر،

 .(ْ)"لق 

 :إجمالو لعدد مف الركاة في أثناء الحكـ عمييـ  -ُُ 

يلاى  ىعدد لف اىركاة فج اى يـ    اونا؛   ث قاؿ فج  ؽ  ء اىلىٍرقىاًوجٌ  كلف لوًج اإللاـ      
 لف   لدكقاؿ فج  ؽ  .(ٕ)"ال وا  د لًىـ  يتب "  (ٔ)ل لد لف اى  ف، ك (ٓ)افلل لد لف عل

ٍلت، لف ل لد لِّر اى  ف  لك اى َّ  .(ٗ)"فع  اف اى لت الوا"  (ٖ)اىلييى
 :تفسيره لمجرح أحياننا -ُِ

فج اىيرح  و     ر اىيرح    اونا، ى يكف غ ره عل: ل و  لف  اىلىٍرقىاًوجٌ كلف لوًج اإللاـ       
     يع ر، لف ا علد  قكى ، ككذا  دؿ عل: وزاكت  اىعلل   فج وقده ىلرياؿ؛   ث قاؿ فج  ؽ

 لف  عقكب عف اىتار خ يتاب ركل ىلا ألو  "فع كه،  عو   ئؿ   ف ،(َُ)اى ار ج  لكل لد
ا اىيتاب لًذا  عقكب  دث ءولا  ى  كقاىكا ذىؾ، عل    ويركا    اف . (ُُ)"!لو ؟  لعت  فلت: قد لن

   كالن  ى  كيدت فع ؼ،"  (ُِ)اىًاشلج اىعلاس  لك لك :، لف ا قاؿ فج  ؽ  علدك 

                                                           

 (.ُِْ(  وظر  تريلت  )ص ُ)
 (.َِّ/ّتار خ لغداد ) (ِ)

 (.ُٗٓ(  وظر  تريلت  )ص ّ)
 (.ِِٓ/ْتار خ لغداد )(ْ) 

 (.َُْ(  وظر  تريلت  )ص ٓ)
 (.ُُْ(  وظر  تريلت  )ص ٔ)

 (.ّٕٓ/ِلعيـ   الج ش كخ  لج لير اإل لاع لج )(ٕ) 
 (.َُٔ)ص (  وظر  تريلت  ٖ)

 (.َِٕ/ٔتار خ دلشؽ ) (ٗ)
 (.ُّٖ(  وظر  تريلت  )ص  َُ)

 (.ٖٓ/ُُتار خ لغداد )(ُُ) 
 (.ُّٗ(  وظر  تريلت  )ص ُِ)
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ٌرا ج اى  ف  لك اى  ف، لف كفج  ؽ  علج .(ُ)"رد ئ  ـ ياف ش ئنا، عو   يتب ىـ"  (ِ)اٍىيى  فج  يتًٌ
 .(ّ)"شع ب لف  الد عف ركا ت 

 :عدـ تفسير الجرح غالبنا -ُّ 
ٍرح    اونا، كىيف لاىوظر فج  قكاى   اىلىٍرقىاًوجٌ عللوا فج اى قرة اى الق   فَّ اإللاـ       ياف  ي  ر اىيى

ٍرح فج لكاطف  ٍرح  تل َّف  وَّ  ياف ال  ي  ر اىيى  ة.يل ر كعلارات  اىكاردة فج اىيى
زافنا؛ لؿ  اىلىٍرقىاًوجٌ كللا ال شؾ ف    فَّ اإللاـ   كىاة يي ياف ال  يطلؽ  م  يـ لف   يال  عل: اىرُّ

كىاة ك  لاركـ،  ؤ د ذىؾ   قكى  فج  ءفَّ ذىؾ  ُتج لعد درا   شالل  كتتلع عللج دق ؽ أل كاؿ اىرُّ
 كغ ره يل ر كى س كوا اىلياف ى  ركـ. .(ٓ)"يدان  فع ؼ"  (ْ)اىكشاي  ًؿ، لف لك : ؽ  

 :التمييف المبيـ -ُْ 

اىتل  ف اىللًـ، فبل  كفح    اونا فج  م لرتل  كك، ءولا  يت ػج لاإلشػارة  اىلىٍرقىاًوجٌ لف لوًج  
 . (ٔ)"ف   تيللكا" اىت ترم، اى  ف  لك   لد، لف علج قاؿ فج  ؽ    ثءى:  و  ليركح؛ 

 :يكسك ألفاظ الجرح الشديد كيحسنيا -ُٓ

اىشػػافعج، كقػػد  ك ػػكا لػػ  لػػف  شػػتغؿ فػػج ل ػػاف ككػػذا لػػوًج  ػػار عل ػػ  يلػػار األئلػػ  ياإللػػاـ      
كِّ  وًػػػج، قػػػاؿ   ػػػلعوج   ػػػكاؿ اىػػػركاة، دى ػػػؿ ذىػػػؾ لػػػا   ريػػػ  اإللػػػاـ اى ػػػ اكم، قػػػاؿ  "ري  وػػػا عػػػف اىليزى

ػػا، ك وػػا  قػػكؿ  فػػبلف يػػذاب، فقػػاؿ ىػػج   ػػا  لػػا ءلػػراك ـ  ٍيػػسي  ى اظػػؾ   ٍ  ً ػػٍوًا، ال تقػػؿ اىشػػافعج  كلن
 .(ٕ)فبلف  يذاب، كىيف قؿ   د ل  ى س لشجي"

عل: كذا اىلوًج، كقد قٌلؿ لف ا تعلاؿ األى اظ اى ر    كاىداى  عل:  اىلىٍرقىاًوجٌ ك ار اإللاـ      
 ا علدككك   ،(ٖ)"يذاب ل رح"  ف؛ األكؿراك  اىيرح اىشد د، يل ظ "يذاب"،   ث قاىًا فج  ؽ 

                                                           

 (.ّْٖ/ُُتار خ لغداد ) (ُ)
 (.َُٕ(  وظر  تريلت  )ص ِ)

 (.َِّ/ُّتار خ لغداد ) (ّ)
 (.ُّْ(  وظر  تريلت  )ص ْ)

 (.ْٓ/ُٓتار خ لغداد )(ٓ) 
 (.َِِ/ُّتار خ لغداد ) (ٔ)

 (.ِِٗ/ِ( فتح اىلغ ث )ٕ)
 (.َُُ/ُُ( اىفع اي كاىلتركيكف )ٖ)
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، ككك  (ِ)"يذالنا ياف يعلنا، عودم ل ر  لك   كل لا" كاىلاوج  .(ُ)اىدَّاًكًرمُّ  لير  لك  ي ـ، لفا
 .(ّ)اىلرلًارم ل ر  لك اى  ف، لف ل لد
ا عل: يى    علرك  لك  عقكب، لف  ك ؼ  ث قاؿ فج  ؽ   ى اظ ؛ كً  ٍ كللا  دىؿ   فن

ٍلدة، لف ل لد قكى  فج  ؽ ك  .(ٓ)"ش ئنا   كل ال"  (ْ) اىو  الكرم  كك  "(ٔ)اىلىٍ ًرمٌ  اىلَّ  عل د  لك عى
 .(ٕ)"اىلتركي ف لف
 

 

                                                           

 (.ُُٕ وظر  تريلت  )ص (ُ) 
 (.ُّٔ/ِ( تار خ لغداد )ِ)

 (.ُِٕ وظر  تريلت  )ص (ّ) 
 (.ُٗٓ(  وظر  تريلت  )ص ْ)
 (.ْْٗ/ُّ( تار خ لغداد )ٓ)
 (.ُٔٔ(  وظر  تريلت  )ص ٔ)
 (.ِْٕ/ٕ)( تار خ اإل بلـ ٕ)
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 الخػػػاتػػمػػػة
اى لد   لدنا يل رنا للارينا يلػا  ولغػج ىيػبلؿ كيًػ  اى لد  اىذم لوعلت  تتـ اى اى ات، 

 ...، كعل: آى  ك  ل  ك لـ، كلعدوا ل لد ، كاى بلة كاى بلـ عل: ول كعظ ـ  لطاو 
 كػػػػـ ذيػػػػر  لػػػػع  ا ػػػػ ،ر ءى ًػػػػا اىد تاىوتػػػػائج اىتػػػػج تك ػػػػلعػػػػرض فػػػػج  اتلػػػػ  اىر ػػػػاى ،  لػػػػرز  

 ا اىتكف ؽ كاى داد.  ُؿ ًا، ك ت ق ق ريكاىتك  ات اىل
 : النتائج:أكالن 

 : لرزكا لف  ،لًل وتائج ءى: اىل ث، كذا  بلؿ لف تك لت
فػلف كاىتػج تعػد  ،(قِْٓ-قّّٔفػج اى تػرة اىزلو ػ  اىكاقعػ  لػا لػ ف ) اىلىٍرقىػاًوجٌ عاش اإللاـ : أكالن 

ٌ ػػػ  تل ػػػز لارتلاطػػػ  لاىع ػػػر اىعلا ػػػج اىلاىػػػث، اىػػػذم  ًً  ٍ اىو ػػػكذ   ل ا ػػػ تياوػػػ تػػػجاىاىدكىػػػ  اىليكى
 .اى ق قج كاى لطاف اى علج فج اىعراؽ

قيٍطًوجٌ لػػف يلػػار عللػػاي ع ػػره، لػػوًـ  علػػ:  ػػد  ػػ كة اىلىٍرقىػػاًوجٌ تتللػػذ اإللػػاـ : ثانينػػا ك لػػك ليػػر  ،اىػػدَّارى
 كغ ركـ. اإل لاع لج، كالف شاك ف،

اىقرآف لػػ  ػث يػاف ىػ  اكتلػاـ يل ػر  فػج زلاوػ ،لغػداد عللػاي  ز لػر لػف  اىلىٍرقىػاًوجٌ عتلػر اإللػاـ   :ثالثنػا
 .ىو ك، كى  ل و ات فج اى د ثكاى د ث كاى ق  كا

اىكقػت لعقػبلن ىلعلػـ  لاأل ذ عف ش ك   للغداد، كاىتج ياوت فج ذىػؾ اىلىٍرقىاًوجٌ ىـ  يتؼ اإللاـ  :رابعنا
 كاىعللاي؛ لؿ ياوت ى  ر بلت  اىعلل   اىيل رة فج شت: األقاى ـ. 

ككػك  يلػع  ػد ث  وػ  تػكفجاىيل ػر لاىت ػو ؼ،   ػث ء اىلىٍرقىػاًوجٌ ذير اىعللاي اكتلاـ اإللاـ  :خامسنا
 ل عر، كياوت ى  ليلكع  يل رة لف اىت او ؼ ىيف ىؤل ؼ ىـ   ؿ لوًا ءى وا ءال اىقل ؿ.

ا اىلىٍرقىاًوجٌ  اإللاـ عاتل :سادسنا ا   كاىًـ عتلكت اىرياؿ، وقد فج دق قنا علل نا لوًين ، ير ن  ككذا كتعد بلن
 ، كلف كذه اى  ائص اىكاف   ك     كقكاعده اىلل زة،   ائ   ى  اىلوًج

 كاىتير ح. اىتعد ؿ فج اىعلل   كاىدق  اىوزاك  .ُ

  .د ؿعاىت فج دق ق  علل   ىل ادر اعتلاده .ِ

ا كتعد بلن ت رد لاى يـ عل: لعض اىركاة ير  .ّ  . ن
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 ء ػػدار علػػ:  ػػاعده للػػا ،دقػػ  ليػػؿ اكماىػػر علػػ:  ل يػػـى علل ػػ ؛   ػػكالن  اىلىٍرقىػػاًوجٌ  اإللػػاـ اتلػػع سػػابعنا:
  .اةك ر اى عل: لوا ل    ياـ
كتعػد ؿ، تعػرض  راك نػا، لػا لػ ف يػرح( ُْٔ) اىلىٍرقىػاًوجٌ  دد اىػركاة اىلدرك ػ ف عوػد اإللػاـللغ ع :ثامننا

 راك نا لُى اظ اىتير ح اىل تل  . (ْْ)لُى اظ اىتعد ؿ اىل تل  ، ك لوًـ راك نا( َُِىػ)

 .اىدالالتلتعددة، لتلا و   تعد ؿلُى اظ  اىلىٍرقىاًوجٌ اإللاـ  رلَّ عى  ا:تاسعن 

  .لتعددة، ل تل   اىدالالت يرحلُى اظ  اىلىٍرقىاًوجٌ ر اإللاـ لَّ عى  :عاشرنا

؛ اد اىلعتػدى ف اىلتك ػط ف فػج  يلػ  علػ: اىريػاؿلػف طلقػ  اىوقػ اىلىٍرقىػاًوجٌ  عتلر اإللػاـ  :حادم عشر
%(، ك ػػاى ًـ فػػج ُ.ْٖ( راكو لػػا و ػػلت  )ُّٖفقػػد كافػػؽ األئلػػ  اىوقػػاد فػػج تكل ػػؽ كتيػػر ح )

(ُٓ،  %(.ٖ.ٔ م لا و لت )راكو  (ُُ%(، كاو رد لاى يـ عل:)ُ.ٗلا و لت  ) مأ ( راكو

 اىلىٍرقىػػاًوجٌ فػػج ل ػػاف  بل ػػ  اى يػػـ علػػ: يل ػػع اىػػركاة اىػػذ ف تيلػػـ فػػ ًـ اإللػػاـ  تايتًػػد عشػػر:ثػػاني 
ا كتعد بلن   .اىلىٍرقىاًوجٌ كيوت فج  غللًا، لكافق  ف ًا ى يـ اإللاـ  ير ن

ح كاىتعػػد ؿ، ىليػػر لراتػػب  ػػلع ءىػػ:  اىلىٍرقىػػاًوجٌ لراتػػب اىيػػرح كاىتعػػد ؿ عوػػد اإللػػاـ  تق ػػلعشػػر: ثالػػث 
 كل اوًا يلا  لج  ،ىلتير ح لبلث، ك  رلع ىلتعد ؿ

 مراتب التعديؿ: 

 .تُي د اىتعد ؿ ل  غ   فعؿ اىت ف ؿ،  ك تيرار     اىتعد ؿ األكى:  اىلرتل 

 .اىفلطتلاـ  عل: تدؿ كا دة ل   اىتعد ؿ اىلاو     اىلرتل 

 .   اىفلط تدؿ عل:     ل    اىتعد ؿاىلاىل    اىلرتل 

 .اىيرح لف قر ب ك ؼل اىتعد ؿاىرالع    اىلرتل 
  ح:يجر تمراتب ال

 .اىراكم فج    راى فعؼاى عل:  دؿ لك ؼ اىيرح األكى: اىلرتل  

 .اىراكم فج فعؼ اىشد داى عل:  دؿ لك ؼ اىيرح اىلرتل  اىلاو      

 .لاىيذب  ك اىتًل  ل  اىيرح اىلرتل  اىلاىل          
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 ى اظنا ىلتير ح، كىيو  تيوػب األى ػاظ اىيار ػ  لػا  ليػف، كاوتقػ:  اىلىٍرقىاًوجٌ ا تعلؿ اإللاـ  ابع عشر:ر 
 علارات  كي ا  ى اظ ، كاىتـز األدب فج اىوقد. 

لػ ف ى ظتػج  "لقػ "، ك" ػدكؽ  ك ول ػؿ"، فػج  يلػ  علػ: لعػض  اىلىٍرقىػاًوجٌ يلع اإللػاـ   عشر خامس
 قت  فج اى د ث.اىركاة؛ كىعل   راد لذىؾ يكو   دكقنا فج د و ، كعلادت  ككرع ، لع ل

ا لػػف ، لل ػػظ لقػػ  للػػف ىػػـ  ػػذير فػػ ًـ   ػػدن ركاة( َُفػػج تكل ػػؽ ) اىلىٍرقىػػاًوجٌ ت ػػرد اإللػػاـ  سػػادس عشػػر:
ا كال تعد بلن ا  .، ك راكو كا د لل ظ تيللكا ف  ىوقاد ير ن

ال  ليػػف ءو ػػاؼ اىػػراكم كاى يػػـ عل ػػ  للػػا  وا ػػل  لاالعتلػػاد علػػ: قػػكؿ واقػػد كا ػػد،  ك  كػػؿ  كأخيػػرنا:
زلػػاف كا ػػد؛ لػػؿ  تعػػ ف اىريػػكع ءىػػ: يتػػب اىريػػاؿ، ك  ػػر  قػػكاؿ اىوقػػاد فػػج اىػػراكم كاىكقػػكؼ 

 عل: لدىكالتًا.

 :اتالتكصي: ثانينا
، كاىتػج  ك ػج لًػا لُكل تًػا ش ر ءى:  لرز اىتك  ات اىتج شػعرت  ف لاب ءتلاـ اى ائدة،كل

 اىلا ل ف كطلل  اىعلـ، ككج 
لػػػراز تعلقػػػ  للوػػػاكج األئلػػػ  فػػػج وقػػػد اىريػػػتكي ػػػ  طللػػػ  اىدرا ػػػات اىعل ػػػا ءىػػػ: اىدرا ػػػات اىل :أكالن  اؿ، كاق

 .يًكدكـ فج   ظ اى ُّوَّ  اىولك   كاىذب عوًا
دت  قػػكاىًـ فػػج اىيػػرح اعتلػػواقػػد اىػػذ ف  يلػػع ف ًػػا  قػػكاؿ اىاالكتلػػاـ لػػتفراد ل ػػو ات  ا ػػ   :ثانينػػا

  رد  قكاىًـ فج ل و ات.كىـ تي  ، ؿكاىتعد
اد، لػػع فًر ػػتًا عيػػـ ألى ػػاظ كعلػػارات اىيػػرح كاىتعػػد ؿ اى ػػادرة عػػف اىوقػػاىعلػػؿ علػػ: ء ػػراج ل :ثالثنػػا

لطر ق  علل  ، كااليتًػاد فػج شػرح لعاو ًػا كاىكقػكؼ علػ: لػدىكالتًا، كت ر ػر اىل ػطل ات 
  ف.كاىعلارات اى ا   لتلاـ لع

ا كتعد بلن عل: لر اىع كر، لع ذير عيـ ىلوقاد اىذ ف تيللكا فج اىرياىعوا   لت راج ل :رابعنا اؿ ير ن
 تيكف لللال  لريع ىطلل  اىعلـ. ،واقد   دة ىيؿتريل  لكيزة كل

 علػػ: اىشػػر ؼ كاى ػػد ث اإل ػػبلـ،  دلػػ  فػػج كيًػػكدكـ لعللػػائًـ اىل ػػلل ف يلًػػكر تعر ػػؼ  خامسنػػا
 .اى  كص كي 

 ىذىؾ. ىل قكدة، كت   ص ل زاو  ااد اىوق ب عف يتب قً وٍ اىتى  :سادسنا

ر لػػ  كا ػػع ، ك يز ػػ   اىلىٍرقىػػاًوجٌ تػػاـ،   ػػُؿ ا اىعلػػج اىعظػػ ـ  ف  ػػر ـ اإللػػاـ اىواقػػد كفػػج اى 
 عوا كعف اإل بلـ كاىل لل ف   ر اىيزاي. 
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 الفهارس العلمية

 ًفٍيرست اآليات القرآنيةأكالن: 

 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

 سكرة البقرة

ًىدىايً  ...﴿ ٍكفى ًلفى اىشُّ  طُ! ِٕ ِِٖ ﴾...ًللٍَّف تىٍرفى
اإلشارة 

اىلريع   غ ر 
 لعٌرف .

 سكرة الحجر

﴾ اًفظيكفى وَّا ىى ي ىى ى ٍىوىا اىذٍِّيرى كىاًق  ج ٗ ﴿ ًءوَّا وىٍ في وىزَّ

 سكرة الجاثية

كا اى َّ ِّئىاًت... ﴾ ً بى اىًَّذ فى اٍيتىرى ي ـٍ  ى  ُٗ ُِ  ﴿ ى

 سكرة الحجرات

ًىا  ـٍ فىاً ؽه ًلوىلىُو ﴿ ىا  ى ُّ ايىيي ويكا ًءٍف يى  ِٕ ٔ ...﴾  اىًَّذ فى آىلى

 رحمفسكرة ال

ٍ  ىا ٍ  ىاًف ًءالَّ اإٍلً زىايي اإٍلً  ب َٔ ...﴾ ف﴿ كىٍؿ يى

 سكرة الطالؽ

﴾... ـٍ ًًديكا ذىكىٍم عىٍدؿو ًلٍويي  ِٕ ِ ﴿كى ىٍش
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 النَّبكيةًفٍيرست األحاديث ثانينا: 

 األعمىالراكم  طرؼ الحديث ـ
الحكـ عمى 
إسناد 
 الحديث

 الصفحة

ا ًى قى لَّ طن  ٍص  ٍ  ى  فٍ ك لً ري لٍ ا عى لى  ى  فٌ  ى   -ُ
 ِٖ    ح فاطل  لوت ق س.  ...تٌ اىلى 

 ِّ فع ؼ .قل    لف ذك ب ...رو يٍ ج لى لً :  ى ىى ءً  تٍ ايى يى  ةى دٌ اىيى  فٌ  ى   -ِ
ك اٍىعىًش رىًة...  -ّ  اٍئذىويكا ىى ي ًلٍئسى  ى ي

    ح .عائش 

 طُ! ِّ
اإلشارة 

اىلريع   
غ ر 
 لعٌرف .

ـٍ  يٍؤذىٍف ىى ي   -ْ لنا فىلى ـٍ لىبلى دييي ًءذىا اٍ تىٍُذىفى  ى ى
 فىٍل ىٍرًيٍع...

 ِْ    ح .األشعرم  لك لك :

 ِّ    ح. .علد ا لف علر ... اىلَّ  دي لٍ عى  ؿي يي اىرٌ  ـى عٍ وً   -ٓ
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كاة ثالثنا:   ًفٍيرست الرُّ

كاة المعدلكف  أكالن: الرُّ
 رقـ الصفحة اسـ الراكم ـ

 ٖٗ إبراىيـ بف جابر، أبك إسحاؽ البغدادٌم الفقيو  -ُ

يًصيُّ   -ِ  ٕٖ إبراىيـ بف محمد بف الفتح، أبك إسحاؽ اٍلًمصِّ

 ٗٗ إبراىيـ بف محمد بف يحيى، أبك إسحاؽ اٍلميزىكِّي  -ّ

 ْٓ أبك الحسيف الخازف، محمدأحمد بف إبراىيـ بف   -ْ

 ََُ أبك الفرج المعركؼ بالنسائي ،أحمد بف جعفر بف أبي حفص  -ٓ

 َُُ أحمد بف جعفر بف حمداف، أبك بكر القًطيعي  -ٔ

 ْٓ أبك الحسيف، التاجر، المٌَّباد، أحمد بف حسنكيو بف عمي  -ٕ

ًزمٌ ، أحمد بف الحسيف بف عمي  -ٖ  ٓٓ أبك حامد المىٍركى

 َٗ سعد، أبك الحسيف البغدادمٌ  أحمد بف سعيد بف  -ٗ

 ٔٓ أبك بكر البغدادٌم الحداد، أحمد بف الٌسندم بف حسف  -َُ

 ٔٓ أبك الحسف البغكم، أحمد بف العباس بف أحمد  -ُُ

 ٕٓ األىدىمي أبك الحسيف العىطىشيٌ ، أحمد بف عثماف بف يحيى  -ُِ

 ّٓ أبك بكر الخطيب البغدادمٌ ، أحمد بف عمي بف ثابت  -ُّ

 َٗ بف منصكر، أبك الحسف الفارسي الكراؽأحمد بف الفرج   -ُْ
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 رقـ الصفحة اسـ الراكم ـ

 ٕٓ أبك بكر بف الشارب المقرئ، أحمد بف محمد بف بشر  -ُٓ

سىاًكًسيُّ ، أحمد بف محمد بف عبد الكريـ  -ُٔ  ٖٓ أبك طمحة الفزارم، اٍلكى

 ّٖ بك سيؿ القطاف، المىتُّكثي، أأحمد بف محمد بف عبد المَّو  -ُٕ

 َُْ أبك العباس السىقىطي ،أحمد بف محمد بف يكسؼ  -ُٖ

 ُٖ النَّعالي ، أبك يعقكبإسحاؽ بف محمد بف إسحاؽ  -ُٗ

رً ، إسماعيؿ بف الحسف بف ىشاـ  -َِ ٍرصى  ٖٓ مأبك القاسـ الصَّ

 ٖٓ أبك الٌطٌيب الفٌحاـ، بف محمد إسماعيؿ بف عميٌ   -ُِ

 ٖٖ بشر بف الكليد بف خالد، أبك الكليد الكندم الفقيو  -ِِ

 ُُِ ، أبك محمد التميمي-زاىر–أسامة الحارث بف محمد بف أبي   -ِّ

 ُٖ الحسف بف الحسيف بف عمي، أبك محمد النُّكبىٍختيٌ   -ِْ

 ٕٔ أبك عمٌي العيٍكبىرمٌ  ،الحسف بف شياب بف الحسف  -ِٓ

 ٗٓ ٌشاءأبك عمي الكى ، الحسف بف محمد بف عنبر  -ِٔ

 ُٗ الحسف بف مكسى بف بيٍندار، أبك محمد الدٍَّيممي  -ِٕ

 ٗٓ أبك عبد الل األنطاكي، عبد الرحمفالحسيف بف الحسيف بف   -ِٖ

 ْٗ أبك أحمد المعركؼ بحيسىٍينؾ، الحسيف بف عمي بف محمد  -ِٗ

 َٔ قافىٍ أبك عبد المَّو الدِّ ، الحسيف بف محمد بف أحمد  -َّ

 ٕٖ الحسيف بف مظفَّر بف كينداج، أبك عبد الل البغدادمٌ   -ُّ

 ْٕ ٌبيالحسيف بف ىاركف بف محمد، أبك عبد المَّو الضَّ   -ِّ

 ُٗ اؽقَّ حمزة بف محمد بف طاىر، أبك طاىر البغدادٌم الدَّ   -ّّ

 َٔ الحبشي زيد بف سالـ بف أبي سالـ  -ّْ

ٍيرىًفيُّ ، سعد بف محمد بف إسحاؽ  -ّٓ  َٔ ابف أبي العباس الصَّ

 ٕٗ كائيٌ بك السائب السُّ ، أـمٍ ة بف سى نادى ـ بف جي مٍ سى   -ّٔ
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 ُٔ ابف أبي ركبا، عبد الخالؽ بف الحسف بف محمد  -ّٕ

 ُٗ عبد الرحمف بف الحارث بف أبي شيخ، أبك أحمد اٍلغىنىًكمُّ   -ّٖ

 ُٔ األنبارم، عبد الرحمف بف المظفر بف عمي  -ّٗ

 ِٖ بدً ؤى عبد السالـ بف عمي بف محمد، أبك أحمد المي   -َْ

 ِٗ الككيؿ عبد الٌصمد بف عمي بف محمد، أبك الحسيف الطٍَّستيٌ   -ُْ

 ْٖ األٍزدٌم المصرمٌ أبك محمد ، عبد الغنٌي بف سعيد بف عمي  -ِْ

 ّٕ أبك محمد البزازبف ماسي،  عبد الل بف إبراىيـ بف أيكب  -ّْ

 ْٔ أبك القاسـ اآلبٍنديكني، عبد الل بف إبراىيـ بف يكسؼ  -ْْ

 ّٖ عبد الل بف أحمد بف ماىيٍبريذ، أبك محمد األصبياني  -ْٓ

 ُٔ يفً رٍ أبك القاسـ الحي ، بف جعفر بف زيد عبد الل  -ْٔ

 ِٔ اسخٌ أبك الفتح  النَّ ، عبد الممؾ بف محمدعبد الل بف   -ْٕ

 ِٗ عبد الل بف محمد بف أحمد، أبك محمد القاضي  -ْٖ

 ْٗ أبك محمد البىربىرم، عبد الل بف محمد بف نىاًجية  -ْٗ

 ّٗ أبك محمد السُّكًَّرمٌ  ،عبد الل بف يحيى بف عبد الجبار  -َٓ

 ِٔ الشيرازم الصكفي، عبد الكاحد بف محمد بف شاه  -ُٓ

 ْٖ أبك القاسـ ،الل بف الحسيف بف جعفر عبيد  -ِٓ

 ِٔ أبك الفضؿ الزىرم، عبيد الل بف عبد الرحمف بف محمد  -ّٓ

 ٕٕ دارنٍ أبك محمد البي  ،عبيد الل بف عبد الل بف محمد  -ْٓ

 َٖ عبيد الل بف عمي بف جعفر، أبك الطٌيب الٌدٌقاؽ  -ٓٓ

ٍكشبيأبك الحسيف الشَّيباني ، عبيد الل بف محمد بف أحمد  -ٔٓ  ّٔ الحى

 َٖ عثماف بف الحسف بف عمي، أبك يعمى الكراؽ الدٍَّيمىمى  -ٕٓ

 َُٔ المعركؼ بالدرٌاج ،عثماف بف عمر بف خفيؼ، أبك عمرك  -ٖٓ
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 ّٗ أبك عمرك السَّقىطي ،عثماف بف محمد بف بشر  -ٗٓ

 َُُ عمي بف ًإبراىيـ، العمرم القزكيني  -َٔ

 َُٗ بالنُّعىيميٌ المعركؼ ، أبك الحسف ،عمي بف أحمد بف الحسف  -ُٔ

 ِٓ أبك الحسف البغدادٌم الدَّارىقيٍطًنيٌ ، عمٌي بف عمر بف أحمد  -ِٔ

 ٕٕ كشري طٍ األي  ،ارصٌ عمي بف محمد بف أحمد، أبك الحسف القى   -ّٔ

 ِٖ رٌاؽ، يعرؼ بابف ليؤليؤعمي بف محمد بف أحمد، أبك الحسف الكى   -ْٔ

 ّٔ ، أبك الحسف الطبرم عمي بف محمد بف بندار  -ٓٔ

 ٖٕ ارفٌ أبك الحسف الصى  ،محمد بف عبد اللعمي بف   -ٔٔ

 َُّ أبك حفص، المعركؼ بابف شاىيف ،عمر بف أحمد بف عثماف  -ٕٔ

 ْٖ عمر بف أحمد بف عمر، أبك عبد الل القاضي  -ٖٔ

 ُٕ كرمأبك حفص السُّ ، عمر بف بشراف بف محمد  -ٗٔ

 ْٗ عمر بف جعفر بف عبد الل، أبك حفص الكراؽ  -َٕ

يَّات ،حفصأبك ، عمر بف محمد بف عمي  -ُٕ  ُٓ المعركؼ بابف الزَّ

 ٕٗ ميجٍ أبك القاسـ البى ، عمر بف نكح بف خمؼ  -ِٕ

اًسب، الفضؿ بف محمد  -ّٕ  ُٓ أبك بىٍرزىة الحى

 َُْ ملؤلؤ بف عبد المَّو، أبك محمد القيصر   -ْٕ

 َُٔ أبك عبد الل، يعرؼ بالحكيمي ،محمد بف أحمد بف إبراىيـ  -ٕٓ

 ّٔ النيسابكرم المعدؿمحمد بف أحمد بف بالكيو، أبك عمي   -ٕٔ

 َُٖ  الصكاؼ بابف المعركؼ عمي، أبك الحسف، بف أحمد بف محمد  -ٕٕ

 ٖٕ محمد بف أحمد بف ركح، أبك بكر الحريرم  -ٖٕ

 ْٖ الجكىرم محمد بف أحمد بف عمي بف مىٍخمىد، أبك عبد الل  -ٕٗ

 ْٔ ابف رزقكيو، محمد بف أحمد بف محمد  -َٖ
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 ٓٗ الحسف األدميمحمد بف أحمد بف محمد بف جعفر، أبك   -ُٖ

 ٔٗ محمد بف أحمد بف محمد بف يعقكب، أبك عبد الل الطائي  -ِٖ

فَّار  -ّٖ  ٖٕ الضرير محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ، أبك بكر الصَّ

 ُٕ رٌاؽأبك بكر الكى ، محمد بف إسماعيؿ بف العٌباس  -ْٖ

 ِٕ زأبك عبد الل البزا، محمد بف بكراف بف عمراف  -ٖٓ

 َٓ بكر الحريرم المعدَّؿأبك ، محمد بف جعفر بف أحمد  -ٖٔ

 ُُُ محمد بف جعفر بف محمد، أبك بكر األنبارم البيٍندار  -ٕٖ

 ٕٗ يينً طً قٍ محمد بف الحسف بف عمي، أبك جعفر اليى   -ٖٖ

ًكم، محمد بف الحسف بف محمد  -ٖٗ  ٓٔ أبك عبد الل السىرى

رعاف بف محمد  -َٗ  ٓٔ أبك بكر األنماطي، محمد بف زي

 ٕٓ الل اأٍلىٍبزىاًرممحمد بف زيد بف عمي، أبك عبد   -ُٗ

زٌاز، محمد بف العٌباس بف محمد  -ِٗ ٍيًو الخى يَّكى  ْٕ أبك عمر بف حى

ٍشناـ، أبك الحسف البيع  -ّٗ  ٓٔ محمد بف عبد الرحمف بف خي

 ِٕ أبك أحمد الدَّىىاف، محمد بف عبد الل بف أحمد  -ْٗ

 َُُ ميطىيَّف ،أبك جعفر الحضرميٌ  ،محمد بف عبد الل بف سميماف  -ٓٗ

 ٓٔ ، أبك بكر البزازدبف عبد الل بف محممحمد   -ٔٗ

 ٕٗ محمد بف عبد الل بف محمد، أبك عبد الل المزني  -ٕٗ

 ٖٕ البغدادمٌ  الياشميٌ ، محمد بف عبد الكاحد بف إسماعيؿ  -ٖٗ

 ّٕ أبك بكر البغدادٌم الكرخي، محمد بف عبيد الل بف محمد  -ٗٗ

 َُٗ  الناقد الحسيف أبك حبيش، بف عمى بف محمد  -ََُ

 ٔٔ بدِّ ؤى أبك بكر العنبرم المي  ،بف عمي بف الحسفمحمد   -َُُ

 ٖٓ ةمحمد بف عمر بف محمد، أبك الحسف، يعرؼ بابف بىيت  -َُِ
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 َُْ محمد بف عمر بف محمد، أبك بكر، يعرؼ بابف الًجعىابي  -َُّ

ٌياف، أبك عبد الل المى   -َُْ  ٖٔ دائنيٌ محمد بف عيسى بف حى

 ٔٔ أبك بكر البزاز، بف عبد الل محمد بف غىريب  -َُٓ

 ٕٔ محمد بف ماىاف السمسار، كيمقب زنبقة  -َُٔ

 ٖٗ محمد بف محمد بف أحمد، أبك بكر اإًلسكافي  -َُٕ

دم ،محمد بف مكسى بف الميثنَّى  -َُٖ  ٖٗ أبك بكر البغدادٌم األثرم الدَّاكي

 ٖٗ أبك بكر الخكارزمي، محمد بف مكسى بف محمد  -َُٗ

 َُٖ محمد بف نصر بف أحمد، أبك العباس البغدادٌم المعٌدؿ  -َُُ

 ٖٖ محمد بف يحيى بف الحسيف، أبك بكر العىٌمي  -ُُُ

 ٗٗ محمد بف يحيى بف عمر، أبك جعفر الطَّائيٌ   -ُُِ

 ٕٔ أبك ىشاـ الرِّفاعي ،محمد بف يزيد بف محمد  -ُُّ

 ْٕ ٍيركانيأبك الفرج النَّ ، ى بف زكريا بف يحيىالمعافى   -ُُْ

 ٗٔ ، أبك سالـممطكر األسكد الحبشي  -ُُٓ

 ُُِ أبك بكر البغدادمٌ  ،بف عبد الل يحيى بف جعفر  -ُُٔ

كَّاص الحسف أبك الل، عبد بفيحيى بف كصيؼ   -ُُٕ  ٕٖ الخى

 َٕ اليىٍمدىاًني الدمشقي الفقيو، يزيد بف عبد الرحمف بف أبي مالؾ  -ُُٖ

 َٕ أبك الحسيف األردبيمي، يعقكب بف مكسى  -ُُٗ

 َُٕ ، أبك الفتح القكاسيكسؼ بف عمر بف مسركر  -َُِ
 

كاة المجرحكف  ثانينا: الرُّ
 رقـ الصفحة اسـ الراكم ـ

ٍمت بف المغمس، أبك العٌباس الًحمَّانيٌ   -ُ  َُٔ أحمد بف الصَّ
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 ُّْ ف مكسى، أبك الحسف األىكازمٌ بحمد أد بف محمد بف محأ  -ِ

 ُُٔ السُّمىٌمي الدمشقي، مد بف محمد بف عٌمارحأ  -ّ

بِّر، ىأحمد بف محمد بف مكس  -ْ  ُّٓ أبك الحسف البغدادٌم، الميجى

 ُْٖ محمد بف يكسؼ، أبك عبد الل البزازأحمد بف   -ٓ

 ُِٔ األمكم مكالىـ، المدني ،إسحاؽ بف عبد الل بف أبي فركة  -ٔ

 ُّٔ اززٌ قاسـ القى لأبك ا ،حبيب بف الحسف بف داكد  -ٕ

 ُُْ الحسف بف الطيب بف حمزة، أبك عمي البىٍمًخي  -ٖ

 ُّٓ الحسيف بف أحمد بف محمد، أبك عبد الل الٌشٌماخي  -ٗ

 ُْٓ خميالربيع بف مالؾ، أبك الحسف المَّ  حميد بف  -َُ

 ُّٔ اٍلًمٍنقىًرمُّ بف عبد الل، أبك معمر التميمي شبيب بف شيبة   -ُُ

 ُٕٓ صالح بف أبي مقاتؿ أحمد، أبك الحسيف البزٌاز  -ُِ

 ُّٕ الرقي ،أك أبك محمد ،أبك مسكيف ،طمحة بف زيد القرشي  -ُّ

 ُْٓ األمكمعبد الباقي بف قانع بف مرزكؽ، أبك الحسيف   -ُْ

 ُّٖ عبد الل بف جعفر، أبك محمد الفارسي النحكم  -ُٓ

 ُُٕ الدَّاًىًرمُّ عبد الل بف حكيـ، أبك بكر   -ُٔ

 ُْْ يبالركح يعرؼ ،محمد أبك ،سناف بف محمد بف الل عبد  -ُٕ

 ُّٗ أبك العباس الياشمي ،عبد الل بف مكسى بف إسحاؽ  -ُٖ

 ُْٔ أبك حمزة الدمشقي األفطس ،عبد الكاحد بف قيس السممي  -ُٗ

 ُُٓ رمتى سٍ أبك الحسف التُّ  ،عمي بف أحمد بف نكح  -َِ

رٌاحي ،عمي بف الحسف بف عمي  -ُِ  َُٕ أبك الحسف اٍلجى

 ُٖٓ الحربي ،عمٌي بف عمر بف محمد، أبك الحسف الًحٍميىرم  -ِِ

 ُٔٓ أبك الحسف الحربي ،سافيٍ عمي بف محمد بف أحمد بف كى   -ِّ
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 ُٓٔ أبك عبد الممؾ الدمشقي ،زياد عمي بف يزيد بف أبي  -ِْ

 ُٔٔ عمر بف سعيد بف سميماف، أبك حفص القيرىشٌي األعكر  -ِٓ

 ُّٔ عمرك بف كاقد، أبك حفص القرشي مكالىـ، الدمشقي  -ِٔ

 ُٗٓ الرازم أبك عبد الل الطيالسي ،محمد بف إبراىيـ بف زياد  -ِٕ

رىاًئيِّ  ،محمد بف أحمد بف محمد  -ِٖ ٍرجى  ُٓٓ أبك بكر المفيد الجى

 ُُْ الحضرمٌي الككفيٌ  ،ةاعى مى محمد بف الحسف بف سى   -ِٗ

 ُِٕ أبك بحر البربيارم ،محمد بف الحسف بف ككثر  -َّ

 ُْٕ ئ، النقاش، أبك بكر الميقر دمحمد بف الحسف بف محم  -ُّ

 ُٔٓ أبك الفتح األزدم ،محمد بف الحسيف بف أحمد  -ِّ

ٍيد بف سيؿ  -ّّ مى  ُّٖ خرميالمي  ، أبك بكرمحمد بف حي

 ُْٓ أبك بكر الكىرىًجيُّ ، بف حيكيو بف المؤمؿمحمد   -ّْ

 ُِْ محمد بف شٌداد بف عيسى، أبك يىٍعمىى المسمعي  -ّٓ

ٍبدة بف حرب، أبك عبيد المَّو البىٍصًرٌم العباداني  -ّٔ  ُٔٔ محمد بف عى

 َُْ أبك بكر الصيرفي ،محمد بف عبيد الل بف محمد  -ّٕ

يٍ   -ّٖ  َُْ الذَّرَّاعالبصرم ، أبك عثماف، دػػمحمد بف عثماف بف أبي سيكى

 ُُٓ أبك جعفر العٍبسيٌ  ،محمد بف عثماف بف أبي شىٍيبة  -ّٗ

 ُٗٔ النصيبي أبك الحسيف القاضي ،محمد بف عثماف بف الحسف  -َْ

 ُٗٓ محمد بف النٍَّضر بف محمد، أبك الحسيف المىٍكًصمٌي الٌنخاس  -ُْ

ًطىٌ   -ِْ  ُٕٔ مسممة بف عمي بف خمؼ، أبك سعيد الدمشقي الًبالى

 ُّْ اءشٌ الكى  ،يٍرفً الحي  ،بف سيؿ بف كثير مكسى  -ّْ

 ُٗٓ يكسؼ بف يعقكب، أبك عمرك نزيؿ بغداد  -ْْ
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 ًفٍيرست األعالـ رالعنا 

 رقـ الصفحة اسـ العمـ ـ
 َُٔ أبك إسحاؽ القرشي الزبيرم، إبراىيـ بف حمزة بف محمد  -ُ
يو الدٍَّيممي  -ِ  ْ أبك نصر ابف سمطاف عضد الدكلة بف بيكى
 ُ إسحؽ بف المقتدر، الخميفة القادر بالل أحمد بف  -ّ
يو الدَّيممي  -ْ  ّ أحمد بف بيكى
ٍبدا  -ٓ  ُْٔ أبك بكر الشيرازمف، أحمد بف عى
 َُٔ أحمد بف عبيد بف إبراىيـ اليمذاني  -ٔ
 َُْ ، أبك بكر بف البقاؿأحمد بف عمر بف عمي  -ٕ
 َٓ ، أبك بكر الشجرمأحمد بف كامؿ  -ٖ
 ْٕ العتيقي، أبك الحسف أحمد بف محمد  -ٗ

 َُٔ ، أبك بكر العيشيأمية بف ًبٍسطاـ  -َُ
 ْٗ أبك محمد السبيعي ،الحسف بف أحمد بف صالح  -ُُ
 ٗٗ الصيمرم ، أبك عبد اللالحسيف بف عمي  -ُِ
 ُّٓ ، أبك طاىر الدقاؽحمزة بف محمد بف طاىر  -ُّ
 ٕٔ خميؿ بف أيبؾ بف عبد الل الصفدم  -ُْ
 ُِٓ ، العجمي الككفيداكد بف يحيى بف يماف  -ُٓ
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 ُّٓ السًِّجٍستاني محمد أبك، دىٍعمىج بف أحمد بف دىٍعمىج  -ُٔ
 ٔ ، كزير بياء الدكلةسابكر بف أزدشير  -ُٕ
شيركيو شرؼ الدكلة ابف عضد الدكلة ابف ركف الدكلة ابف   -ُٖ

يو  ْ بيكى

 َٓ ابف العماد العكرم ،عبد الحي بف أحمد  -ُٗ
 ٓٓ ، أبك سعد اإلدريسيعبد الرحمف بف محمد  -َِ
 ِٔ ألزجيٌ ا القاسـ أبك، العزيز بف عميٌ عبد   -ُِ
 ُْٔ القرشي الكفا أبي بف محمد أبك مد،عبد القادر بف مح  -ِِ
 ُ عبد الكريـ بف المطيع بف المقتدر، الخميفة الطائع بالل  -ِّ
 ٔٗ ، أبك محمد اليافعيعبد الل بف أسعد  -ِْ
 ّٖ ، أبك القاسـ النخاسعبد الل بف الحسف  -ِٓ
 ُُٓ عبداف الممقب ،المركزم الرحمف عبد أبك، عبد الل بف عثماف  -ِٔ
 ُ عبد الل بف القادر، الخميفة القائـ بأمر الل  -ِٕ
 ُ عبد الل بف المكتفي بف المعتضد، الخميفة المستكفي بالل   -ِٖ
 ٔٓ ف، أبك يعمى الطكسيعثماف بف الحس  -ِٗ
 ُٔٓ عالف بابف المعركؼ ،الحسيف أبك، عثماف بف محمد  -َّ
 ٔٗ بف أبي بشر، أبك الحسف األشعرمعمي بف إسماعيؿ   -ُّ
يو  -ِّ  ِ الدٍَّيمميأبك الحسف  ،عمي بف بيكى
 ٗٗ ، أبك حاـز العبدكييعمر بف أحمد  -ّّ
 ٕٗ ، أبك حفص الكراؽعمر بف جعفر  -ّْ
 ُّٓ أبك بكر القراطيسي، عمر بف سعد بف عبد الرحمف  -ّٓ
باب  -ّٔ مىًحيٌ  خميفة أبك، الفضؿ بف الحي  َُْ اٍلجي
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 ُ بف المعتضد، الخميفة المطيع لل الفضؿ بف المقتدر  -ّٕ
 ُِٓ ، ابف عبدكس الرازممحمد بف إبراىيـ  -ّٖ
 ْٓ ، أبك عمي بف الصكاؼمحمد بف أحمد  -ّٗ
 ُٓ ، أبك الفتح ابف أبي الفكارسمحمد بف أحمد  -َْ
 ٔٔ ، أبك طاىر األشنانيمحمد بف أسد  -ُْ
 ّ ف، أبك الفضؿ، كزير ركف الدكلةمحمد بف الحسي  -ِْ
 ٕٕ أبك الحسف بف الفرات ،محمد بف العباس  -ّْ
 ُْٖ أبك طاىر المخمص، محمد بف عبد الرحمف  -ْْ
 ُُُ ، ابف نقطة الحنبميمحمد بف عبد الغني  -ْٓ
 ٕٓ ، ابف ناصر الديف الدمشقيمحمد بف عبد الل  -ْٔ
 ُِٓ محمد بف عبدالل الحضرمي  -ْٕ
 َُُ ، أبك الحسيف ابف المبافمحمد بف عبد المَّو  -ْٖ
 ْٕ الداككدم، محمد بف عمي بف أحمد  -ْٗ
 ْٔ ، أبك العالء المقرلءمحمد بف عمي بف أحمد بف يعقكب  -َٓ
 ّٖ ، أبك الحسيف البزازمحمد بف المظفر  -ُٓ
 ََُ كب ، أبك العباس األصـمحمد بف يعق  -ِٓ
 ٕٖ المحسف بف عمي بف محمد بف أبي الفيـ، أبك عمي التنكخي  -ّٓ
 ٖٔ ، أبك سعيد الكندممسركؽ بف المرزيباف  -ْٓ
 َٓ بف إبراىيـ بف عبد الل بف حاتـقاسـ المسممة بف   -ٓٓ
 َٕ ، أبك عبد الرحمف الغالبيالمفضؿ بف غساف  -ٔٓ
 ُُِ ، الحماؿمكسى بف ىاركف  -ٕٓ
 ٖٔ ، أبك القاسـ الاللكائيىبة الل بف الحسف  -ٖٓ
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 ٕٓ ، الرشيد العطاريحيى بف عمي  -ٗٓ
 ِٕ مكلى أبي جعفر المنصكر، يحيى بف محمد بف صاعد  -َٔ

 

 

 

 ًفٍيرست البمدافخامسنا: 

 رقـ الصفحة اسـ البمد ـ
 ِ أرجاف  -ُٔ
 َُ أسفراييف  -ِٔ
 ّ األىكاز  -ّٔ
 ِ بحر قزكيف   -ْٔ
 ٓٓ بخارل       -ٓٔ
 ّ جرجاف  -ٔٔ
 َُ خكارـز  -ٕٔ
 ِ الديمـ  -ٖٔ
 ّ الرم  -ٗٔ
 ِ شيراز  -َٕ
 ّ طبرستاف  -ُٕ
 ِ فارس  -ِٕ
 ٔٔ مربعة الخرسي  -ّٕ
 َُ مرك  -ْٕ
 َُ ىراة  -ٕٓ
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 كالمراجعقائمة المصادر سادسنا: 

 القرآف الكريـ -

 ػ أ ػ

 .بيركت صادر، دار ،(ىػِٖٔ: ت) محمَّد بف زكريا لمقزكيني، العباد، كأخبار البالد آثار .ُ
أبك زرعة الرازم كجيكده في السنة النبكية كتاب الضعفاء ألبي زرعة الرازم الرسالة  .ِ

اإل بلل  ، اىلد و    عدم لف لًدم اىًاشلج، علادة اىل ث اىعللج لاىيالع ىالعممية، 
 ـ.ُِٖٗكػ/َُِْاىولك  ، اىلللي  اىعرل   اى عكد  ، 

 ،(كػَْٖ ت)لير  لج لفا   لد ىللك  رم،، إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة .ّ
 ىلوشر، اىكطف دار، ءلراك ـ لف  ا ر تل ـ  لك  لتشراؼ اىعللج ىلل ث اىلشياة دار  ت ق ؽ

 .كػ َُِْ،األكى: اىطلع ، اىر اض
ىل لكد لف علد اى تاح اىو اؿ، قدـ ى  اىش خ  إتحاؼ المرتقي بتراجـ شيكخ البييقي، .ْ

 ـ.ََِٖق/ُِْٗاألكى:،  ل ط : اىعدكم، دار اىل لاف ىلوشر كاىتكز ع، اىطلع 
كزىياوٌج، ءلراك ـ لف  عقكب )ت   أحكاؿ الرجاؿ، .ٓ كػ(، ت ق ؽ   ل ج اىٌ اليٌرائٌج، ِٗٓىليي

 كػ.َُْٓل ركت،  لؤ    اىرِّ اى ،
  قدـ ى   ،وا ؼ لف  بلحللو كرم، ى إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني، .ٔ

 عد لف علد ا اى ل د، رايع  كى ص   يال  كقدـ ى    لك اى  ف ل ط : لف  .د
 اإللارات.  –اىر اض، ليتل  الف ت ل   -ء لاع ؿ اى ل لاوج اىلُرلج، ادار اىي اف
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 أللج  عل: اى ل لٌج، اى ل ؿ لف علدا ، عرفة عمماء الحديثاإلرشاد في م .ٕ
كػ(، ت ق ؽ  ل ٌلد  ع د علر ءدر س، ليتل  اىرُّشد، اىرِّ اض، اىطلع  ْْٔلف   لد )ت  ا

 كػ.  َُْٗاألكى:، 
كػ(، ت ق ؽ  ل لد لا ؿ ع كف ّٖٓل لكد لف علرك)ت   ىلزل شرم، أساس البالغة، .ٖ

 ـ.ُٖٗٗكػ/ُُْٗىلواف، اىطلع  األكى:،  – ركتاى كد، دار اىيتب اىعلل  ، ل
 ولؿ،  لك علد ا  ف لد لأل األسامي كالكنى لإلماـ أحمد بف حنبؿ ركاية ابنو صالح، .ٗ

اىيك ت،  -كػ(، ت ق ؽ  علد ا لف  ك ؼ اىيد ع، ليتل  دار األق :ُِْاىش لاوج )ت  
 ـ.ُٖٓٗق/َُْٔاىطلع  األكى:، 

     ل لد لف   لد  ىلذكلج،، شيخو أك بعد سماعو أسماء مف عاش ثمانيف سنة بعد .َُ
 ـ.ُٕٗٗكػ(، ت ق ؽ  عكاد اى لؼ، دار اىوشر  لؤ    اىر اف، ل ركت،ْٖٕ)ت  

كػ(، دار اىعلـ ىلبل  ف، ُّٔٗىلزريلج،   ر اىد ف لف ل لكد لف ل لد )ت  األعالـ، .ُُ
 ـ.ََِِاىطلع  اى ال   عشر، 

 لط الف  اىلعركؼ لػ ،ءلراك ـ لف ل لد ىل للج، االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط، .ُِ
نياية كػ(، ت ق ؽ  عبلي اىد ف علج رفا، ك ل: ت ق ق   ُْٖاىعيلج اىشافعج )ت  

دار   كت ق ؽ كز ادات فج اىترايـ عل:   ، كككاالغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط
 ـ.ُٖٖٗاىيتاب، دار اى د ث، اىقاكرة، اىطلع  األكى:، 

اللف وقط ، ل لد لف علداىغوج لف  لج  (،اإلكماؿ )تكممة لكتاب اإلكماؿ البف ماككالإكماؿ  .ُّ
رب اىولج، يالع   ـ اىقرل، لي  اىليرل ،  اىق كـ علد كػ(، ت ق ؽ  علد ِٗٔلير )ت  

 كػ.َُُْاىطلع  األكى:، 
ػ(، كِٕٔىليغىٍلطام لف قىًلٍ ج لف علدا )ت   إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، .ُْ

ت ق ؽ  عادؿ لف ل ٌلد، ك  ال  لف ءلراك ـ، اى اركؽ اى د ل  ىلطلاع  كاىٌوشر، اىطلع  
 كػ.ُِِْاألكى:، 

اللف لاييكال،  اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب، .ُٓ
األكى:، كػ(، دار اىيتب اىعلل  ، ل ركت، اىطلع  ْٕٓعلج لف كل  ا لف علٌج )ت  

 كػ.ُُُْ
د. عز ز راشد ل لد اىدا وج اىوع لج، لدرس  ػىألفاظ الجرح كالتعديؿ "دراسة كتحميؿ"،  .ُٔ

 اى د ث فج اىيالع  اإل بلل  / ق ـ اى د ث.
كػ(، ت ق ؽ  ْٔٔعلج لف  ك ؼ)ت   ىلق طج،اىلؤىؼ  إنباه الركاة عمى أنباه النحاة،  .ُٕ

ل ركت،  -اىقاكرة، كلؤ    اىيتب اىلقاف   -ل لد  لك اى فؿ ءلراك ـ، دار اى ير اىعرلج
 ـ.ُِٖٗكػ/َُْٔاىطلع  األكى:، 
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 كػ(، ت ق ؽ  علداىر لف ِٔٓىل َّلعاوٌج، علداىير ـ لف ل ٌلد )ت  اىلؤىؼ   األنساب، .ُٖ
  در آلاد، اىطلع   -دائرة اىلعارؼ اىعللاو   لف    : اىلعللج اى لاوج كغ ره، ليلسا

 كػ.  ُِّٖاألكى:، 
 ػ بػ 

 اىًلٍلرىداى وللج،  ك ؼ لف   ف الف  بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ، .ُٗ
، ل ركت اىعلل  ، اىيتب دار، اى ك  ج اىر لف علد رك     كتعل ؽ ت ق ؽ، (كػَٗٗ  ت)

 .كػ ُُّْ األكى:، اىطلع 
كػ(، ت ق ؽ  ِِٗ، ىللزَّار،   لد لف علرك )ت  «مسند البزَّار»اىلعركؼ لػ  ، رالبحر الزخا .َِ

 كػ.   ُُْٔل  كظ اىرَّ لف ز ف ا، ليتل  اىعلكـ كاى يـ، اىلد و  اىلوٌكرة، اىطلع  األكى:، 
، د.  يـر ف اي اىعلرم، اىواشر  ليتل  اىعلـك كاى يـ، بحكث في تاريخ السنة النبكية .ُِ

 ق.ُُْٓاىطلع   اى ال  ، 
ت ق ؽ  علج كػ(، ْٕٕاللف يل ر، ء لاع ؿ لف علر لف يل ر )ت   البداية كالنياية، .ِِ

 ـ.ُٖٖٗكػ/َُْٖاألكى:،  ش رم، دار ء  اي اىتراث اىعرلج، اىطلع 
كػ(، ت ق ؽ  د.  ً ؿ زيار، َٔٔعلر لف   لد )ت  ىلعق لج، ، بغية الطمب في تاريخ حمب .ِّ

 دار اى ير.
، (كػُُٗ ت) لير  لج لف اىر لف علد ىل  كطج، كعاة في طبقات المغكييف كالنحاة،بغية ال .ِْ

 . ىلواف ، اىع ر   اىليتل  ،ءلراك ـ اى فؿ  لك ل لد  ت ق ؽ
كػ(، دار اىيتب اىعللج، ل ركت، اىطلع   ِِٗ  )ت لعد   لد لف ء  اؽ ىل عقكلج، البمداف، .ِٓ

 كػ. ُِِْاألكى:، 
كػ(، ِٖٔاللف اىقٌطاف اى ا ٌج، علج لف ل ٌلد )ت   كتاب األحكاـ،بياف الكىـ كاإليياـ في  .ِٔ

 كػ.  ُُْٖت ق ؽ  اى   ف آ ت  ع د، دار ط ل ، اىرِّ اض، اىطلع  األكى:، 
 ػ تػ 

كػ(، َُِٓىلٌزل دم، ل لَّد لرتف: اى ي  وٌج )ت   تاج العركس مف جكاىر القامكس، .ِٕ
 اإلعبلـ فج اىيك ت، لطلع   يكل  اىيك ت.اىتراث اىعرلج، اىيك ت،  ل ل  ت دركا كزارة 

ل لد  د ؽ  اف لف   ف ىلًقٌوكيج، ، التاج المكمؿ مف جكاىر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ .ِٖ
كػ(، كزارة األكقاؼ كاىشؤكف اإل بلل  ، قطر، اىطلع  األكى:، َُّٕاىل ارم )ت  

 ـ.ََِٕكػ/ُِْٖ
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كػ(، ت ق ؽ  د.   لد ل لد ِّّى   : لف لع ف )ت  تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(،  .ِٗ
األكى:،  لي  اىليرل ، اىطلع  -وكر   ؼ، لريز اىل ث اىعللج كاق  اي اىتراث اإل بللج

 كػ.ُّٗٗ
كػ(، ت ق ؽ  د.   لد ِّّى   : لف لع ف )ت   تاريخ ابف معيف )ركاية عثماف الدارمي(، .َّ

 دلشؽ. –ل لد وكر   ؼ،  دار اىلُلكف ىلتراث
كػ(، دار اىيتب ّْٕ)ت   علد اىر لف لف   لد ىل دفج، المصرم،تاريخ ابف يكنس  .ُّ

 كػ.ُُِْاىعلل  ، ل ركت، اىطلع  األكى:، 
كػ(، ُِٖت )علد اىر لف لف علرك  ،لج زرع  اىدلشقجأل تاريخ أبي زرعة الدمشقي، .ِّ

ركا     لج اىل لكف الف راشد، درا   كت ق ؽ  شير ا وعل  ا اىقكياوج،   ؿ اىيتاب  
 دلشؽ. –لغداد، ليلع اىلغ  اىعرل   -ى  لاي ت ر ليل   اآلداب ر ا

كػ(، ت ق ؽ   الج لف   د ّٕٔلف اىل تكفج اإًلرللج، اىللارؾ لف   لد )ت  ال تاريخ إربؿ، .ّّ
 ـ. َُٖٗاىعراؽ،  - لاس اى قار، كزارة اىلقاف  كاإلعبلـ، دار اىرش د ىلوشر

د.   ف ءلراك ـ   ف، دار  ىػ ،جتماعيتاريخ اإلسالـ السياسي كالديني كالثقافي كاال .ّْ
 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٔل ركت، اىطلع  اىرالع  عشر،  -اىي ؿ

  كػ(، ت ق ؽ  ّٖٓت  )علر لف   لد اللف شاك ف،  تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف، .ّٓ
 ـ.ُٖٗٗكػ/َُْٗعلد اىر  ـ ل لد   لد اىقشقرم، اىطلع  األكى:، 

كػ(، ت ق ؽ    د ي ركم   ف، َّْ  لد لف علد ا )ت   ىؤل لًاوج، تاريخ أصبياف، .ّٔ
 ـ.َُٗٗكػ/َُُْل ركت، اىطلع  األكى:،  -دار اىيتب اىعلل   

فيات المشاىير كاألعالـ، .ّٕ   كػ(، ْٖٕل لد لف   لد )ت   ىلذكلج، تاريخ اإلسالـ ككى
 ـ.ََِّاألكى:،  ت ق ؽ  د. لشار عٌكاد لعركؼ، دار اىغرب اإل بللج، اىطلع 

كػ(، ِٔٓل لد لف ء لاع ؿ )ت   ىلل ارم،تاريخ األكسط المسمى بػ التاريخ الصغير، ال .ّٖ
األكى:،   لب، اىقاكرة، اىطلع  -ت ق ؽ  ل لكد ءلراك ـ زا د، دار اىكعج، ليتل  دار اىتراث

 ـ.ُٕٕٗكػ/ُّٕٗ
كػ(، ت ق ؽ  د. لشار عكاد ّْٔ)ت  ،   لد لف علجاىلغدادم ىل ط ب تاريخ بغداد، .ّٗ

 ـ.ََِِكػ/ُِِْل ركت، اىطلع  األكى:،  -ار اىغرب اإل بللجلعركؼ، د
ق ؽ ت ت لراقل  ل لدِْٕ لزة لف  ك ؼ )ت  ىليرياوج، تاريخ جرجاف، .َْ  كػ(،  ي

 ـ.ُٕٖٗكػ/َُْٕل ركت، اىطلع  اىرالع ،  –اىلع د  اف، عاىـ اىيتبعلد
        ت ق ؽ  ل لد ل  ج اىد ف  ،ل  كطج، علد اىر لف لف  لج ليرى تاريخ الخمفاء، .ُْ

 ـ.ُِٓٗكػ/ُُّٕل ر، اىطلع   األكى:،  –علد اى ل د، لطلع  اى عادة
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كػ(، ت ق ؽ  علرك لف غرال  ُٕٓعلج لف اى  ف )ت   ،لف ع ايرال تاريخ دمشؽ، .ِْ
 ـ.ُٓٗٗكػ/ُُْٓاىعلركم، دار اى ير ىلطلاع  كاىوشر كاىتكز ع، 

 ىلواف، اىطلع  - ً ؿ طقكش، دار اىو ائس، ل ركتد. ل لد  ىػ تاريخ الدكلة العباسية، .ّْ
 ـ.ََِٗق/َُّْاى الع ، 

كػ(، دائرة اىلعارؼ اىعللاو  ،   در ِٔٓل لد لف ء لاع ؿ )ت   ىلل ارم،  التاريخ الكبير، .ْْ
 آلاد ، طيلع ت ت لراقل   ل لد علد اىلع د  اف.

ت ق ؽ  ل لد علج  كػ(،ِٖٓلف  ير اىع قبلوج )ت  ال، تبصير المنتبو بتحرير المشتبو .ْٓ
 اىويار، لرايع   علج ل لد اىلياكم، اىليتل  اىعلل  ، ل ركت.

اىلؤىؼ  علج لف اى  ف  تبييف كذب المفترم فيما نسب إلى اإلماـ أبي الحسف األشعرم، .ْٔ
كػ(، اىواشر  دار ُٕٓلف كل  ا،  لك اىقا ـ، لق  اىد ف، اىلعركؼ لالف ع اير )ت  ا

 كػ.َُْْىطلع   اىلاىل ، ل ركت، ا -اىيتاب اىعرلج
كػ(، ُُٗ)ت   علد اىر لف لف  لج لير ىل  كطج، تحذير الخكاص مف أكاذيب القصاص، .ْٕ

 ـ.ُْٕٗكػ/ُّْٗل ركت، اىطلع  اىلاو  ،  -ت ق ؽ  ل لد اى لاغ، اىليتب اإل بللج
علد ا لف  ك ؼ اىيد ع، لؤ    اىر اف ىلطلاع  كاىوشر كاىتكز ع، ى تحرير عمـك الحديث، .ْٖ

 ـ.ََِّكػ/ُِْْىلواف، اىطلع  األكى:،  -ل ركت
 كػ(، ت ق ؽ  ِّٔعلد اىير ـ لف ل لد )اىلتكف:   ىلقزك وج، التدكيف في أخبار قزكيف، .ْٗ

 ـ.ُٕٖٗق/َُْٖعز ز ا اىعطاردم، دار اىيتب اىعلل  ، 
التراجـ الساقطة مف كتاب إكماؿ تيذيب الكماؿ لميغمطام، المطبكع مف: ترجمة الحسف  .َٓ

كػ(، ت ق ؽ كدرا    ِٕٔلغلطام لف قل ج )ت  ى البصرم إلى: ترجمة الحكـ بف سناف،
 -ق( شعل  اىت   ر كاى د ث ُِْٓ -ُِْْطبلب كطاىلات لر ل  اىلاي ت ر )ىعاـ 

يالع  اىللؾ  عكد، ءشراؼ  د. علج لف علد ا اى  اح، تقد ـ  د. ل لد لف علد ا 
 كػ.ُِْٔاألكى:،  ز ع، اىلللي  اىعرل   اى عكد  ، اىطلع اىكك لج، دار اىل دث ىلوشر كاىتك 

 ع اض لف لك :،  لك اى فؿ اى   لج ىلقافج ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ، .ُٓ
ـ، اىيزي اىلاوج كاىلاىث ُٓٔٗكػ(، ت ق ؽ  اىيزي األكؿ  الف تاك ت اىطويج، ْْٓ)ت 

ل لد لف شر   ، اىيزي  ـ، اىيزي اى الس َُٕٗ -ُٔٔٗكاىرالع  علد اىقادر اى  راكم، 
اىل لد  ،  -ـ، لطلع  ففاى ُّٖٗ-ُُٖٗاى ادس كاى الع كاىلالف   ع د   لد  عراب، 

 األكى:. اىلغرب، اىطلع 
كػ(، ٔٓٔعلد اىعظ ـ لف علد اىقكم )ت   ىللوذرم، الترغيب كالترىيب مف الحديث الشريؼ، .ِٓ

 ل ركت. –ت ق ؽ  ءلراك ـ شلس اىد ف، دار اىيتب اىعلل  



 

 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

204 

ية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي كذكر المدلسيف )كغير تسم .ّٓ
كػ(، ت ق ؽ  اىشر ؼ  اتـ لف عارؼ َّّ  لد لف شع ب )ت   ىلو ائج، ذلؾ مف الفكائد(،

 كػ.ُِّْلي  اىليرل ، اىطلع  األكى:،  -اىعكوج، دار عاىـ اى كائد
أللج اىكى د اىلايج،  ل لاف  ع الصحيح،التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجام .ْٓ

كػ(، ت ق ؽ   لك ىلال     ف، دار اىلكاي ْْٕلف  لؼ لف  عد لف   كب لف كارث )ت  ا
 كػ.َُْٔىلوشر كاىتكز ع، اىر اض، اىطلع  األكى:، 

كػ(، فلط  ك     يلاع  لف ُٖٔىليرياوج، علج لف ل لد لف علج )ت   التعريفات، .ٓٓ
 كػ.َُّْدار اىيتب اىعلل  ، ل ركت، اىطلع  األكى:، اىعللاي لتشراؼ اىواشر، 

لطلع  ليلس  =ق(، ِّٕلف  لج  اتـ اىرازم )ت ال، تقدمة المعرفة لكتاب الجرح كالتعديؿ .ٔٓ
ل ركت،  -اىًود، دار ء  اي اىتراث اىعرلج –ل  در آلاد اىديف -دائرة اىلعارؼ اىعللاو  

 ـ.ُِٓٗق/ُُِٕاألكى:،  اىطلع 
كػ(، ت ق ؽ  ل لَّد عكال ، ِٖٓلف  ير اىع قبلوٌج،   لد لف علج )ت  ال تقريب التيذيب، .ٕٓ

 كػ.  َُْٔدار اىرَّش د،  كر ا، اىطلع  األكى:، 
 اللف وقط ، ل لد لف علداىغوج اىلغدادم  التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد، .ٖٓ

 كػ.َُْٖكػ(، ت ق ؽ  يلاؿ اى كت، دار اىيتب اىعلل  ، ل ركت، ِٗٔ)ت  
، (كػَٖٔ  )ت اى   ف لف اىر  ـ دىلعراقج، عل، د كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصالحالتقيي .ٗٓ

 األكى:، اىطلع ، اىلوكرة لاىلد و  اى ل    اىليتل ، عللاف ل لد اىر لف علد  ت ق ؽ
 .كػُّٖٗ

كػ(، وقل  ءى: اىعرل   كعلؽ ََُّر وًارت ل تر آف ديكًزم )ت   ىػ تكممة المعاجـ العربية، .َٔ
عل    لف اىيزي األكؿ ءى: اىلالف  ل لد  ل ـ اىوع لج، اىيزي اىتا ع كاىعاشر  يلاؿ 

 ـ.َََِق/ُٕٗٗاألكى:،  اى  اط، كزارة اىلقاف  كاإلعبلـ، اىعراؽ، اىطلع 
اللف يل ر اىدلشقج،  المجاىيؿ،التكميؿ في الجرح كالتعديؿ كمعرفة الثقات كالضعفاء ك  .ُٔ

 اىوعلاف لريز، وعلاف آؿ ل لد لف شادم  كت ق ؽ درا  ، (كػْٕٕ  )ت علر لف ء لاع ؿ
 .كػُِّْ األكى:، اىطلع ، اى لف كاىتريل ، اىتراث كت ق ؽ اإل بلل   كاىدرا ات ىلل كث

كػ(، َْٓ)ت اىو  الكرم، ل لد لف علد ا  علد ا اى ايـ جلألتمخيص تاريخ نيسابكر،  .ِٔ
تل  ص    لد لف ل لد لف اى  ف لف   لد اىلعركؼ لاى ل    اىو  الكرم، يتال او  الف 

 لًلف ير لج، طًراف. .طًراف، عٌرل  عف اى ر     د -  وا
 ا لف علداىلٌر،  ك ؼ  اللف علد التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، .ّٔ

اىيل ر اىليرم ، طلع كزارة  كػ(، ت ق ؽ  ل ط : لف   لد اىعلكم كل لد علدّْٔ)ت 
 كػ.ُّٕٖعلـك األكقاؼ كاىشؤكف اإل بلل  ، اىلغرب، 



 

 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

205 

كػ(، ت ق ؽ   الج ْْٕل لد لف   لد )ت  ىل وللج، تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ، .ْٔ
اىر اض، اىطلع   -اى لؼلف ل لد لف ياد ا كعلد اىعز ز لف وا ر اى لاوج،  فكاي ا

 ـ.ََِٕكػ/ُِْٖاألكى:، 
اىر لف لف    : لف علج لف ل لد  ىعلد التنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف األباطيؿ، .ٓٔ

 كػ.َُْٔكػ(، اىليتب اإل بللج، ل ركت، اىطلع  اىلاو  ، ُّٖٔاىلعللج اى لاوج )ت  
 كػ(، ت ق ؽ ُُِٖل لد لف ء لاع ؿ )ت  ىل وعاوج، التنكير شرح الجامع الصغير، .ٔٔ

 ـ.َُُِق/ُْاألكى:،  ل لد ء  اؽ ل لد ءلراك ـ، ليتل  دار اى بلـ، اىر اض، اىطلع د.
كػ(، لطلع  دائرة اىلعارؼ اىوظال  ، ِٖٓاللف  ير،   لد لف علٌج )ت  ، تيذيب التيذيب .ٕٔ

 كػ.ُِّٔاىًود، اىطلع  األكى:، 
كػ(، ِْٕ)ت علداىرَّ لف ىللٌزم،  ك ؼ لف اىزيج  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ،  .ٖٔ

 كػ.  َُّْت ق ؽ  لشار عكاد لعركؼ، لؤ    اىٌر اى ، اىطلع  اىلاو  ، 
كػ(، ت ق ؽ  ل لد َّٕىؤلزكرم، ل لد لف   لد اىًركم،  لك لو كر )ت   تيذيب المغة، .ٗٔ

 ـ.ََُِل ركت، اىطلع  األكى:،  ،عكض لرعب، دار ء  اي اىتراث اىعرلج
ل لد لف علد ا ى، الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ تكضيح المشتبو في ضبط أسماء .َٕ

كػ(، ت ق ؽ  ل لد وع ـ اىعرق ك ج، لؤ    ِْٖاىق  ج، اىشً ر لالف وا ر اىد ف )ت  
 ـ.ُّٗٗل ركت، اىطلع  األكى:،  -اىر اى 

 ػ ثػ 
شادم ت ق ؽ  ك كػ(، درا   ٕٖٗلف قيٍطليٍكلىغىا، )ت  ال، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة .ُٕ

لف ل لد لف  اىـ آؿ وعلاف، لريز اىوعلاف ىلل كث كاىدرا ات اإل بلل   كت ق ؽ اىتراث 
 ـ.َُُِكػ/ُِّْ وعاي، اى لف، اىطلع  األكى:،  -كاىتريل 

كػ(، دائرة اىلعارؼ اىعللاو   ل  در آلاد ّْٓاللف  لاف، ل ٌلد لف  لاف )ت   الثقات، .ِٕ
 . ك ُّّٗاىديف، اىًود، اىطلع  األكى:، 

 ػ جػ 

ق(، ّْٔ)ت    لد لف علج ،اىلغدادمىل ط ب  الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع، .ّٕ
 اىر اض. -ت ق ؽ  د. ل لكد اىط اف، ليتل  اىلعارؼ

  كػ(،ٔٔ ر، اىللارؾ لف ل لد لف ل لد )ت اللف األل جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، .ْٕ
ت ق ؽ  علداىقادر األرواؤكط، ليتل  اى لكاوج كلطلع  اىلبلح كليتل  دار اىل اف، اىطلع  

 كػ.ُّٖٗاألكى:، 
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كمعرفة الصحيح كالمعمكؿ كما عميو  الجامع المختصر مف السنف عف رسكؿ الل  .ٕٓ
ت ق ؽ كػ(، ِٕٗىلترلذٌم، ل ٌلد لف ع  :)ت   ،«سينىف الترمذمٌ »اىلعركؼ لػ  « العمؿ

 اىيزي اىلاىث،، كل لد فؤاد علد اىلاقج اىيزي األكؿ كاىلاوجكتعل ؽ    لد ل لد شاير 
لراك ـ عطكة عكض   -، شري  ليتل  كلطلع  ل ط : اىلالج اى للجاىيزي اىرالع كاى السكاق
 ـ.ُٕٓٗكػ/ُّٓٗل ر، اىطلع  اىلاو  ، 

كػ(، ت ق ؽ  ُٕٔ)ت  ىلعبلئج،  ل ؿ لف ي يلدم ، جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ .ٕٔ
 كػ.َُْٕ لدم علداىلي د اى ل ج، عاىـ اىيتب، ل ركت، اىطلع  اىلاو  ، 

، اىل لَّ: لػ  كسينىًنو كأيَّاًمو الجامع المسند الصَّحيح المختصر مف أمكًر رىسيكًؿ الًل  .ٕٕ
كػ(، ت ق ؽ  ل لد زك ر لف وا ر ِٔٓ، ىلل ارٌم، ل لَّد لف ء لاع ؿ )ت  صحيح البخارمٌ 

 كػ.ُِِْاىوا ر، دار طكؽ اىوياة، اىطلع  األكى:، 
كػ(، ت ق ؽ  علداىرَّ لف ِّٕاللف  لج  اتـ، علداىرَّ لف لف ل ٌلد )ت  ، الجرح كالتعديؿ .ٖٕ

اىليعلِّلج، دار ء  اي اىتراث اىعرلج، ل ركت، عف لطلع  ليلس دائرة اىلعارؼ اىعللاو   
 .   كػُُِٕ، ل  در آلاد اىديف، اىًود، اىطلع  األكى:

كػ(، ت ق ؽ  رلزم لو ر لعلليج، دار ُِّل لد لف اى  ف )ت  ىؤلزدم،  جميرة المغة، .ٕٗ
 ـ.ُٕٖٗل ركت، اىطلع  األكى:،  –اىعلـ ىللبل  ف

كػ(، دار اىعا ل ، َُِٔ)ت   ل لد لف علد اىككاب ،لتل لج اىويدمى الجكاىر المضية، .َٖ
كػ، اىوشرة اىلاىل ، ُّْٗر، األكى: لل  اىر اض، اىلللي  اىعرل   اى عكد  ، اىطلع 

 كػ.ُُِْ
 ػ حػ 

لير   لج لفا اىر لف علدىل  كطج،  حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، .ُٖ
 اىطلع ، ل ر ،اىعرل   اىيتب ء  اي ار، دءلراك ـ اى فؿ  لك ل لد  ، ت ق ؽ(كػُُٗت )

 .قُّٕٖ األكى:
دـ لتز، وقل  آل في اإلسالـ، الحضارة اإلسالمية في القرف الرابع اليجرم أك عصر النيضة .ِٖ

 ل ركت، اىطلع  -ىلعرل    ل لد  لك ر دة،  عد فًار    رفعت اىلدراكم، دار اىيتاب اىعرلج
 اى ال  .

 ػ خػ 

ق(، ت ق ؽ     : زير اي علارة، ل لد ِٔٔل لكم )ت  ى الخزؿ كالدأؿ كالدارات كالديرة، .ّٖ
 ـ.ُٖٗٗدلشؽ،  - د ب يلراف، لوشكرات كزارة اىلقاف ،  كر ا
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 اتـ لف عارؼ لف وا ر اىشر ؼ اىعكوج، دار  ىػ د.، خالصة التأصيؿ لعمـ الجرح كالتعديؿ .ْٖ
 ق.ُُِْاألكى:،  عاىـ اى كائد ىلوشر كاىتكز ع، اىطلع 

 ػ دػ 

وا ؼ لف  بلح، تقد ـ   ىللو كرم،  الدليؿ المغني لشيكخ اإلماـ أبي الحسف الدارقطني، .ٖٓ
 ف لقلكىج األكدؿ، دار اىي اف ىلطلاع  كاىوشر كاىتكز ع، د.  عد لف علد ا اى ل د، د.  

 ـ.ََِٕكػ/ُِْٖاىلللي  اىعرل   اى عكد  ، اىطلع  األكى:، 
ل لد لف   لد ىلذكلج،  ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخمؽ مف المجيكليف كثقات فييـ ليف، .ٖٔ

لي ،  - ل كػ(، ت ق ؽ   لاد لف ل لد األو ارم، ليتل  اىوًف  اى دْٖٕلف عللاف )ت 
 ـ.ُٕٔٗكػ/ُّٕٖاىطلع  اىلاو  ، 

 ػ ذػ 

كػ(، ت ق ؽ  َٕٓ)ت   ىل لَّد لف طاكر اىلقد جٌ  ذخيرة الحفاظ )مف الكامؿ البف عدم(، .ٕٖ
 كػ.ُُْٔعلداىرَّ لف اىً ٍر ىكائٌج، دار اى َّلؼ، اىرِّ اض، 

ل لد كػ(، ت ق ؽ  ْٖٕىلذكلج، ل لد لف   لد )ت ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ،  .ٖٖ
 كػ.َُْٔشيكر لف ل لكد اى ايج  لر ر اىل اد وج، ليتل  اىلوار، اىزرقاي، اىطلع  األكى:، 

كػ(، ت ق ؽ  ْٖٕ ىلذكلج، ل لد لف   لد )ت  ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ، .ٖٗ
 كػ.َُُْعلداى تاح  لك غدة، دار اىلشائر اإل بلل  ، ل ركت، اىطلع  اىرالع ، 

ت ق ؽ   لاد لف كػ(، ْٖٕ ىلذكلج، ل لد لف   لد )ت  كالمترككيف، ذيؿ ديكاف الضعفاء .َٗ
 لي ، اىطلع  األكى:. -ل لد األو ارم، ليتل  اىوًف  اى د ل 

 .ر.
  ، ت ق ؽ(كػََٗ ت)، ا علد لف ل لدىل ل رم،  الركض المعطار في خبر األقطار، .ُٗ

 ق.ُُّْ اىلاو  ، اىطلع  ،ل ركت ،ىللقاف  وا ر لؤ   ، علاس ء  اف
 ػ سػ 

  ، اىد ف وا ر ؤلىلاوج ل لدى سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، .ِٗ
، وشرت  يزايه لا األكى: اىطلع ، اىر اض كاىتكز ع، ىلوشر اىلعارؼ يتل ، ل(كػَُِْ  ت)

 .كػُِِْ -ُُْٓ ل ف 
وا ؼ لف  بلح، قدـ ى  د.   لد  ىللو كرم، السمسبيؿ النقي في تراجـ شيكخ البييقي، .ّٗ

لعلد علد اىير ـ كاىش خ  لك اى  ف ل ط : لف ء لاع ؿ اى ل لاوج، دار اىعا ل  ىلوشر 
 ـ.َُُِق/ُِّْاألكى:،  كاىتكز ع، اى عكد  ، اىطلع 
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 دار يل   لف لاي ت ر ر اى  اىيتاب   ؿ عياج ل لد ىل ط ب، ،التدكيف قبؿ السنة .ْٗ
 اىلاىل ، اىطلع  ىلواف، -ل ركت كاىتكز ع، كاىوشر ىلطلاع  اى ير دار اىقاكرة، ليالع  اىعلكـ

 .ـَُٖٗ/قََُْ
كػ(، دار اىكفاي، اىقاكرة، دار اىل كث ُِْٕ اىـ اىلًو اكم )ت  ىالسنة المفترل عمييا،  .ٓٗ

 ـ.ُٖٗٗكػ/َُْٗاىعلل  ، اىيك ت، اىطلع  اىلاىل ، 
كػ(، دار ُّْٖ)ت     وج اى لاعجىل ط : لف  السنة كمكانتيا في التشريع اإلسالمي، .ٔٗ

 ـ.ُٖٗٗاىكراؽ ىلوشر كاىتكز ع، دار اى بلـ ىلوشر كاىتكز ع، اىقاكرة، اىطلع  األكى:،
 اىد ف ل  ج ل لد  ، ت ق ؽ(كػِٕٓ  )ت األشعث لف ل لاف،  ل ًِّيٍ تاوجى سنف أبي داكد، .ٕٗ

 .ل ركت –   دا اىع ر  ، اىليتل ، اى ل د علد
  فؤاد ل لد  ت ق ؽ، (كػِّٕ  ت)  ز د لف ل لد لاي  اىقزك وج،اللف  سنف ابف ماجو، .ٖٗ

 .اىعرل   اىيتب ء  اي دار، اىلاقج علد
 و   كفلط  قق ، (كػّٖٓ  ت) علر لف علجاىدارقطوج،  اى  ف جلأل سنف الدارقطني، .ٗٗ

، لركـك   لد ا،  رز اىلط ؼ علد شللج، اىلوعـ علد   ف االروؤكط، شع ب  عل   كعلؽ
 .كػُِْْ األكى:، اىطلع ، ىلواف ،ل ركت اىر اى ، لؤ   

    اد ل  ك رج  قق ، (كػَّّ  ت) علج لف شع ب لف   لدىلو ائج،  ،الكبرل السنف .ََُ
 اىل  ف علد لف ا علد  ى  قدـ، األرواؤكط شع ب  عل    شرؼ، شللج اىلوعـ علد   ف

 .كػُُِْ األكى:، اىطلع ، ل ركت، اىر اى  لؤ   ، اىتريج
 اىقادر علد ل لد  ، ت ق ؽ(كػْٖٓ  ت)اى   ف لف   لد أللج لير اىل ًقج السنف الكبرل، .َُُ

 .قُِْْ اىلاىل ، اىطلع ف، ىلوا ،ل ركت اىعلل  ، اىيتب دار، عطا
وكر  ل لد   لد  ت ق ؽ ،(ىػِّّ: ت) معيف بف يحيى زكريا ألبي الجنيد ابف سؤاالت .َُِ

 .ـُٖٖٗ/كػَُْٖ األكى:، اىطلع  اىلوكرة، اىلد و  -اىدار ليتل   اىوشر دار   ؼ،
كػ(، ت ق ؽ ِْٓللرقاوج )ت  ى سؤاالت أبي بكر البرقاني لمدارقطني في الجرح كالتعديؿ، .َُّ

 كتعل ؽ  ليدم اى  د ءلراك ـ، ليتل  اىقرآف ىلطلع كاىوشر كاىتكز ع. 
كاة كتعديميـ .َُْ ز اد ل ٌلد ، ت ق ؽ  «سيؤاالتي أبي داكد لإلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الرُّ

 كػ.ُُْْلو كر، ليتل  اىعلكـ كاى يـ، اىلد و  اىلوكرة، طلع  
، ت ق ؽ  ل لد علج سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ .َُٓ

قا ـ اىعلرم، علادة اىل ث اىعللج لاىيالع  اإل بلل  ، اىلد و  اىلوكرة، اىلللي  اىعرل   
 ـ.ُّٖٗكػ/َُّْاألكى:،  اى عكد  ، اىطلع 
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  لد لف ل لد لف   لد لف غاىب،  لك  سؤاالت البرقاني لمدارقطني ركاية الكرجي عنو، .َُٔ
كػ(، ت ق ؽ  علد اىر  ـ ل لد   لد اىقشقرم، يتب  او  ِْٓلير اىلعركؼ لاىلرقاوج )ت  

 كػ.َُْْالككر، لاي تاف، اىطلع   األكى:،  -يل لج 
كػ(، ت ق ؽ  د. لكفؽ لف علد ا لف ّٖٓ)ت   ،سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني .َُٕ

 ـ.ُْٖٗق/َُْْاىر اض، اىطلع  األكى:، -علد اىقادر، ليتل  اىلعارؼ
كػ(، ت ق ؽ  فر ؽ لف ُِْل لد لف اى   ف )ت   ىل للج، سؤاالت السممي لمدارقطني، .َُٖ

ر  ج، اىلا ل ف لتشراؼ كعوا    د.  عد لف علد ا اى ل د ك د.  اىد لف علد اىر لف اىي
 كػ.ُِْٕاألكى:،  اىطلع 

كػ(، ت ق ؽ  ِْٕ لزة لف  ك ؼ )ت   ىليرياوج، سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيمي، .َُٗ
 اىر اض، اىطلع  األكى:، -اىقادر، ليتل  اىلعارؼ لكفؽ لف علد ا لف علد

 ـ.ُْٖٗق/َُْْ
سؤاالت مسعكد بف عمي السجزم )مع أسئمة البغدادييف عف أحكاؿ الركاة لإلماـ الحافظ  .َُُ

كػ(، َْٓعلد ا اى ايـ )ت   جلألأبي عبد الل محمد بف عبد الل الحاكـ النيسابكرم(، 
األكى:،  ل ركت، اىطلع  -ت ق ؽ  لكفؽ لف علد ا لف علد اىقادر، دار اىغرب اإل بللج

 ـ.ُٖٖٗكػ/َُْٖ
شلس اىد ف  لك علد ا ل لد لف   لد لف عللاف لف قىاٍ لاز اىذكلج  سير أعالـ النبالء، .ُُُ

كػ(، ت ق ؽ  ليلكع  لف ت ق ق ف لتشراؼ اىش خ شع ب األرواؤكط، لؤ    ْٖٕ)ت  
 ـ.ُٖٓٗكػ/َُْٓاىر اى ، اىطلع  اىلاىل ، 

ع ؿ لف ل لد ء لا ىؤل لًاوج، سير السمؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبياني، .ُُِ
كػ(، ت ق ؽ  د. يـر لف  للج لف فر ات لف   لد، دار اىرا   ىلوشر كاىتكز ع، ّٓٓ)ت  

 اىر اض.
 ػ ش ػ

كػ(، َُٖٗ)ت   اللف اىًعلىاد، علداى ٌج لف   لد شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، .ُُّ
كى:، ت ق ؽ  علداىقادر األروىؤيكط كل لكد األروىؤيكط، دار الف يل ر، دلشؽ، اىطلع  األ

 كػ.  َُْٔ
كػ(، َٖٔعراقج، علداىر  ـ لف اى   ف لف علداىر لف )ت  لى، شرح التبصرة كالتذكرة .ُُْ

ت ق ؽ  علداىلط ؼ اىًل ـ كلاكر  ا  ف ف ؿ،  دار اىيتب اىعلل  ، ل ركت، اىطلع   
 .كػُِّْاألكى:، 
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 ءلراك ـ لف  اىد ، ت ق ؽ (كػٖٓٓ  )ت  لد لف ل لكدىلع وج  شرح سنف أبي داكد، .ُُٓ
 .كػَُِْ األكى:، اىطلع ، اىر اض ،اىرشد ليتل ، اىل رم

كػ(، ت ق ؽ  كلَّاـ ٕٓٗاللف ريب، علداىرَّ لف لف   لد )ت   شرح عمؿ الترمذم، .ُُٔ
 كػ.ُُِْعلداىرَّ  ـ  ع د، ليتل  اىرُّشد، اىرِّ اض، اىطلع  اىلاو  ، 

ل  الف ت ل  ، ىل ط : لف ء لاع ؿ، ليت، شفاء العميؿ بألفاظ كقكاعد الجرح كالتعديؿ .ُُٕ
 كػ.ُُُْاىقاكرة، ليتل  اىعلـ، يدة، اىطلع  األكى:، 

شيكخ عبد الل بف كىب القرشي الذيف ركل عنيـ كسمع منيـ كذكر تجريح مف جرح  .ُُٖ
منيـ كتعديمو مما كقع في كتاب أبي عبد الل محمد بف كضاح، مع أخبار ابف كىب 

كػ(، ٖٕٓ لؼ لف علد اىللؾ اىقرطلج )ت   ؿ،لف لشيكاال ،كفضمو كزىده كسبب كفاتو
 ـ.ََِٕكػ/ُِْٖاألكى:،   عالر   ف  لرم، دار اىلشائر اإل بلل  ، اىطلع د.ت ق ؽ  

 ػ صػ 

  ت ق ؽ، (كػّّٗ  )ت  لاد لف ء لاع ؿ ،ليككرمى الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، .ُُٗ
 . كػ َُْٕ اىرالع  اىطلع ، ل ركت ،ىللبل  ف اىعلـ دار، عطار اىغ كر علد   لد

كػ(، ُٕٓلف ق ـ اىيكز   )ت  ال الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية كالمعطمة، .َُِ
ت ق ؽ  علج لف ل لد اىد  ؿ ا، دار اىعا ل ، اىر اض، اىلللي  اىعرل   اى عكد  ، 

 كػ.َُْٖاىطلع  األكى:، 
 ػ ضػ 

  لادة، فاركؽ  ت ق ؽ ،(كػَّْ  ت) علدا لف   لد األ  ًاوج، ويعى ـ أللج الضعفاء، .ُُِ
 .كػَُْٓ األكى:، اىطلع  اىل فاي، اىدار اىلقاف ، دار

   ت ق ؽ ،(كػِِّ  ت)  لاد لف لك : لف علرك لف ل لد ىلعق لج، الكبير، الضعفاء .ُِِ
 .كػَُْْ األكى:، اىطلع  ل ركت، اىعلل  ، اىليتل  دار قلعيج،  ل ف علداىلعطج

كػ(، ت ق ؽ  ل لكد ءلراك ـ ِٔٓلف ء لاع ؿ )ت  ىلل ارٌم، ل ٌلد  الضعفاء الصغير، .ُِّ
 كػ.ُّٗٔزا د، دار اىكعج،  لب، 

، علج لف علر )ت   الضعفاء كالمتركككف، .ُِْ كػ(، ت ق ؽ  لكفؽ لف ّٖٓىلدَّارقطوجِّ
 كػ.     َُْْعلداىقادر، ليتل  اىلعارؼ، اىٌر اض، اىطلع  األكى:، 

كػ(، ت ق ؽ  ل لكد ءلراك ـ زا د، َّّ) ىلوَّ ائٌج،   لد لف شيعى ب الضعفاء كالمتركككف، .ُِٓ
 كػ.  ُّٗٔدار اىكعج،  لب، 

كػ(، ت ق ؽ  علدا ٕٗٓاللف اىيكزٌم، علداىرَّ لف لف علٌج )ت   الضعفاء كالمتركككف، .ُِٔ
 كػ.      َُْٔاىقافج، دار اىيتب اىعلل  ، ل ركت، 
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اىلط ؼ، اىيالع  د. علد اىعز ز لف ل لد لف ءلراك ـ اىعلد  ىػ ضكابط الجرح كالتعديؿ، .ُِٕ
 ق.ُُِْاإل بلل   لاىلد و  اىلوكرة، اىطلع  األكى:، 
 ػ طػ 

كػ(، دار اىيتب اىعلل  ، ُُٗىل  كطج، علداىر لف لف  لج لير )ت  طبقات الحفاظ، .ُِٖ
 كػ.َُّْل ركت، اىطلع  األكى:، 

كػ(، ت ق ؽ  ل لد  الد ِٔٓاللف  لج  عل:، ل لد لف ل لد )ت ، طبقات الحنابمة .ُِٗ
 ل ركت. –دار اىلعرف  اى قج، 

 كػ(، ت ق ؽ ُٕٕعلد اىككاب لف تقج اىد ف )ت ىل ليج  طبقات الشافعية الكبرل، .َُّ
علد اى تاح ل لد اى لك، كير ىلطلاع  كاىوشر كاىتكز ع، اىطلع  د.ل لكد ل لد اىطوا ج، د.

 كػ.ُُّْاىلاو  ، 
  لد علر  كػ(، ت ق ؽ  د.ْٕٕء لاع ؿ لف علر )ت لف يل ر، ال طبقات الشافعييف، .ُُّ

 ـ.ُّٗٗق/ُُّْكاشـ، د. ل لد ز وًـ ل لد عزب، اليتل  اىلقاف  اىد و  ، 
كػ(، كذل   ل لد لف ليـر لف ْٕٔءلراك ـ لف علج )ت  ىلش رازم، طبقات الفقياء، .ُِّ

ىلواف، اىطلع  األكى:،  -لوظكر، ت ق ؽ  ء  اف علاس، اىواشر  دار اىرائد اىعرلج، ل ركت
 ـ.َُٕٗ

كػ(، ت ق ؽ  ّْٔعللاف لف علد اىر لف، )ت  اللف اى بلح، ، افعيةطبقات الفقياء الش .ُّّ
 ـ.ُِٗٗل ركت، اىطلع  األكى:،  –ل  ج اىد ف علج وي ب، دار اىلشائر اإل بلل  

كػ(، ت ق ؽ  ء  اف َِّل لد لف  عد لف لو ع )ت   ،لف  عدال الطبقات الكبرل، .ُّْ
 ـ.ُٖٔٗل ركت، اىطلع  األكى:،  -علاس، دار  ادر 

     ىل ٌلد لف  عد،  القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف بعدىـ، ت الكبرل،الطبقا .ُّٓ
اىلد و  اىلوكرة، اىطلع   -، ت ق ؽ  ز اد ل لد لو كر،  ليتل  اىعلكـ كاى يـكػ(َِّ)ت 

 كػ.َُْٖاىلاو  ، 
ل ركت،  -كػ(، دار اىيتب اىعلل  ْٓٗل لد لف علج )ت  ، ىلداككدم ،طبقات المفسريف .ُّٔ

 اىو    كفلط  عبللًا  ىيو  لف اىعللاي لتشراؼ اىواشر.رايع 
 ػ عػ 

كػ(، ت ق ؽ  ل ٌلد ل  كوج ْٖٕىلٌذكلج، ل ٌلد لف   لد )ت   العبر في خبر مف غبر، .ُّٕ
 كػ.  َُْٓزغلكؿ، دار اىيتب اىعلل  ، ل ركت، اىطلع  األكى:، 

اى بللج، دار  د. علج ل لدىػ  عصر الدكلتيف األمكية كالعباسية كظيكر فكر الخكارج، .ُّٖ
 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٖعلاف، اىطلع  األكى:،  -اىل ارؽ
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كػ(، ت ق ؽ    لد ل لد شاير ِٕٗىلترلذٌم، ل ٌلد لف ع  : )ت   العمؿ الصغير، .ُّٗ
 كآ ركف، دار ء  اي اىتراث اىعرلج، ل ركت.   

كػ(، ت ق ؽ  ّٖٓىلدَّارقطوٌج، علج لف علر )ت   العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، .َُْ
 كػ.َُْٓاىرَّ لف ز ف ا اى َّل ٌج، اىطلع  األكى:،  ل  كظ

ل لد لف  ىلزكراوج،، عمـ الرجاؿ نشأتو كتطكره مف القرف األكؿ إلى نياية القرف التاسع .ُُْ
كػ(، دار اىًيرة ىلوشر كاىتكز ع، اىر اض، اىلللي  اىعرل   اى عكد  ، ُِْٕلطر )ت  

 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٕاألكى:،  اىطلع 
د.  ل ج ءلراك ـ اى اىح        ىػ اىلؤىؼ   محو "عرض كدراسة"،عمـك الحديث كمصط .ُِْ

 ـ.ُْٖٗىلواف، اىطلع  اى ال   عشر،  -ق(، دار اىعلـ ىللبل  ف، ل ركتَُْٕ)ت  
ىلرفاعج،  عناية العمماء باإلسناد كعمـ الجرح كالتعديؿ كأثر ذلؾ في حفظ السنة النبكية، .ُّْ

 ليلع اىللؾ فًد ىطلاع  اىل  ؼ اىشر ؼ لاىلد و  اىلوكرة. ، اىح لف  الد
 ػ غػ 

، ل ٌلد لف ل ٌلد )ت   غاية النياية في طبقات القراء، .ُْْ رمِّ زى  كػ(، ت ق ؽ  ّّٖاللف اىيى
 ج. لري ترا ر، ليتل  الف ت ل  ، اىقاكرة.     

 ل لاف ق(، ت ق ؽ  د. ِٖٓءلراك ـ لف ء  اؽ )ت  ىل رلج، اىلؤىؼ   غريب الحديث، .ُْٓ
 ق.َُْٓاألكى:،  لي  اىليرل ، اىطلع  -ءلراك ـ ل لد اىعا د،  يالع   ـ اىقرل 

 ػ ؼػ 

كػ(، ت ق ؽ  ّٖٓل لكد لف علرك )ت  ، لزل شرمى، الفائؽ في غريب الحديث كاألثر .ُْٔ
 ىلواف، اىطلع  اىلاو  . –ل لد  لك اى فؿ ءلراك ـ، دار اىلعرف  -علج ل لد اىلياكم

 وظر  ، ت ق ؽ(كػّٓٗ  ت) ء  اؽ لف ل لداللف لودة، فتح الباب في الكنى كاأللقاب،  .ُْٕ
 .كػُُْٕ األكى:، اىطلع ، ىر اض، ااى عكد   ،اىيكلر ليتل ، اى ار الج ل لد

كػ(، ت ق ؽ  َِٗ)ت   ىل  اكٌم، ل لَّد لف علداىرَّ لف فتح المغيث بشرح الفية الحديث، .ُْٖ
 كػ.ُِْْل ر، اىطلع  األكى:،  ،علج    ف علج، ليتل  اى و 

ػ(، كَٕٗاىلعركؼ لالف اىطقطقج )ت  ،ل لد لف علجى الفخرم في اآلداب السمطانية، .ُْٗ
 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖاألكى:، دار اىقلـ اىعرلج، ل ركت، اىطلع  ،ت ق ؽ  علد اىقادر ل لد لا ك

لف  ل لد علد اى جٌ ى فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسالت، .َُٓ
دار   كػ(، ت ق ؽ  ء  اف علاس،ُِّٖعلد اىيل ر، اىلعركؼ لعلد اى ج اىيتاوج )ت  

 ـ.ُِٖٗل ركت، اىطلع  اىلاو  ،  -اىغرب اإل بللج
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كػ(، ت ق ؽ  ءلراك ـ رلفاف، ّْٖاىلعركؼ لاىود ـ )ت   ،ل لد لف ء  اؽى الفيرست، .ُُٓ
 ـ.ُٕٗٗكػ/ُُْٕىلواف، اىطلع  اىلاو  ،  -دار اىلعرف ، ل ركت 

 ػ ؽػ 

ا، .ُِٓ  كر  ،  – عدم  لك  ل ب، دار اى ير، دلشؽ  .دىػ  القامكس الفقيي لغة كاصطالحن
 ـ.ُٖٖٗكػ/َُْٖاىلاو  ،  اىطلع 

كػ(، ت ق ؽ  ُٕٗل لد لف ءلراك ـ )ت  ، لف اى وللجال قفك األثر في صفكة عمـك األثر، .ُّٓ
 ق.َُْٖ لب، اىطلع  اىلاو  ،  -علد اى تاح  لك غدة، ليتل  اىلطلكعات اإل بلل  

 ػ ؾػ 

كػ(، ْٖٕىلذَّكلٌج، ل ٌلد لف   لد )ت   الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة، .ُْٓ
ف  اإل بلل  ، كلؤ    علـك ت ق ؽ  ل ٌلد عكَّال ، ك  لد ل ٌلد اى ط ب، دار اىقلل  ىللٌقا

ٌدة، اىطلع  األكى:،   كػ. ُُّْاىقرآف، يي
كػ(،       َّٔ، اللف األل ر اىيزرم، علج لف  لج اىيـر اىش لاوج )الكامؿ في التاريخ .ُٓٓ

 كػ.     َُْٕل لد  ك ؼ اىدقاؽ، دار اىيتب اىعلل  ، ل ركت، اىطلع  األكى:، 
كػ(، ت ق ؽ   ً ؿ ّٓٔعلدا لف عىًدم )ت  اللف عىًدم، ، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ .ُٔٓ

 طكػ.َُْٗزٌيار،    : ل تار غزَّاكم، دار اى ير، ل ركت، اىطلع  اىلاىل ، 
  لاف لف ل ٌلد  ٌلاف، اللف كالمترككيف، كالضعفاء المحدثيف مف المجركحيف كتاب .ُٕٓ

 .كػُُِْ طلع  ل ركت، اىلعرف ، دار زا د، ءلراك ـ ل لكد  ت ق ؽ ،(كػّْٓ ت)
 فكزم رفعت  ت ق ؽ ،(كػُٕٔ ت) ي يلدم لف  ل ؿ ىلعبلئج، ،المختمطيف كتاب .ُٖٓ

 .كػُُْٕ األكى:، اىطلع  اىقاكرة، اى اويج، ليتل  لز د، اىلا ط علد كعلج علداىلطلب
كػ(، ت ق ؽ  َٕٖعلج لف  لج لير)ت  ىلً للج،، اىلؤىؼ  كشؼ األستار عف زكائد البزار .ُٗٓ

 ـ.ُٕٗٗكػ/ُّٗٗاىر اى ، ل ركت، اىطلع  األكى:، لؤ    ،  ل ب اىر لف األعظلج
ىلركاف اىد ف اى للج، اىلعركؼ لػػ ً لط الف  الكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديث، .َُٔ
لٌج، ءلراك ـ لف ل ٌلد، )ت ا كػ(، ت ق ؽ   ل ج اى َّاليٌرائٌج، عاىـ اىيتب كليتب ُْٖىعىيى

 كػ.       َُْٕاىوًَّف  اىعرل  ، ل ركت، اىطلع  األكى:، 
  ل   ، ل ط : لف علدا جى اي كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، .ُُٔ

 دار ء  اي اىتراث اىعرلج، ل ركت. كػ(، َُٕٔ)ت 
       كػ(، ت ق ؽ ّْٔاىلغدادٌم،   لد لف علج )ت  ط ب ىل الكفاية في عمـ الركاية، .ُِٔ

لراك ـ  لدم اىلدوج،  اىليتل  اىعلل   ا اى كرقج لك علد  اىلد و  اىلوكرة. ،كاق
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كػ(، ت ق ؽ  علداىر  ـ ل لد ُِٔىل لـ لف اى ياج اىو  الكرم )ت  الكنى كاألسماء، .ُّٔ
د و  اىلوكرة، اىطلع  األكى:،   لد اىقشقرم، علادة اىل ث اىعللج لاىيالع  اإل بلل  ، اىل

 كػ.    َُْْ
يات لف   لد لف ل لد اللف اىي اؿ، لر  الككاكب النيرات في معرفة مف الركاة الثقات، .ُْٔ

رب اىولج، دار اىلُلكف، ل ركت، اىطلع   اىق كـ علد كػ(، ت ق ؽ  علدِٗٗاى ط ب، )ت 
 ـ.ُُٖٗاألكى:،

 ػ ؿػ 

 اىطلع  ل ركت، - ادر دار ،(كػُُٕ  ت) ليـر لف ل لد لوظكر، اللف العرب، لساف .ُٓٔ
 .قُُْْ اىلاىل ،

 كرمكزىـ كالحديثة القديمة المحدثيف مصطمحات بشرح ييعنى ميعجـ) المحدثيف لساف .ُٔٔ
شاراتيـ   لؼ ل لدى ،(أساليبيـ كنادر تراكيبيـ كغريب عباراتيـ مشكؿ مف جممة كشرحً  كا 

 .ـََِٕ اىلك ؿ،  بلل ،
  لك اى تاح علد  ت ق ؽ ،(كػِٖٓ ت) علج لف   لد، اىع قبلوج  ير لفال الميزاف، لساف .ُٕٔ

 .ـََِِ األكى:، اىطلع  اإل بلل  ، اىلشائر دار  اىواشر غدة،
 علد اىر لف لف  لج لير،، ل  كطجى، الآللىء المصنكعة في األحاديث المكضكعة .ُٖٔ

 اىطلع ل ركت،  -كػ(، ت ق ؽ   لك علد اىر لف عك ف ، دار اىيتب اىعلل  ُُٗ)ت 
 ـ.ُٔٗٗكػ/ُُْٕكى:، األ

اللف األل ر ، المشتيرة األحاديث في التذكرة بػ المعركؼ المباب في تيذيب األنساب، .ُٗٔ
رٌم، علج لف  لج اىيـر ل ٌلد زى  كػ(، دار  ادر، ل ركت.َّٔ)ت   اىيى

 ػ ـ ػ
كػ(، ت ق ؽ  ل ٌلد  ادؽ ّْٔىل ط ب اىلغدادٌم،   لد لف علٌج )ت  المتفؽ كالمفترؽ،  .َُٕ

 كػ.    ُُْٕاى الدم، دار اىقادرم، اىطلع  األكى:، 
ل لد طاكر لف علج اى د قج ى مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبار، .ُُٕ

 ـ.ُٕٔٗ/كػُّٕٖكػ(، لطلع  ليلس دائرة اىلعارؼ اىعللاو  ، اىطلع  اىلاىل ، ٖٔٗ)ت 
كػ(، ت ق ؽ    اـ َٕٖعلج لف  لج لير )ت ، لً للجى مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، .ُِٕ

 ـ.ُْٗٗق/ُُْْاىد ف اىقد ج، ليتل  اىقد ج، اىقاكرة، 
كػ(، درا   كت ق ؽ  زك ر علد اىل  ف ّٓٗ)ت  لف فارس اىقزك وج اىرازمال مجمؿ المغة، .ُّٕ

 ـ.ُٖٔٗكػ/َُْٔ اىلاو  ، ل ركت، اىطلع  – لطاف، لؤ    اىر اى 
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كػ(، ت ق ؽ  ْٖٓعلج لف ء لاع ؿ )ت  ، لف   ده اىلر جال المحكـ كالمحيط األعظـ، .ُْٕ
 ـ.َََِكػ/ُُِْاألكى:،  ل ركت، اىطلع  –علد اى ل د كوداكم،  دار اىيتب اىعلل   

 كػ(.ّٖٓاىقا ـ اىطاىقاوج، اىلشًكر لاى ا ب لف علاد )ت   جلأل المحيط في المغة، .ُٕٓ
كػ(، ت ق ؽ   ك ؼ ٔٔٔىلرازم، ل لد لف  لج لير لف علداىقادر )ت   ،مختار الصحاح .ُٕٔ

   دا، اىطلع  اى ال  ، -اىش خ ل لد، اىليتل  اىع ر  ، اىدار اىولكذي  ، ل ركت
 كػ.َُِْ

كػ(، ُٕٓلف ق ـ اىيكز   )ت ال، مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة .ُٕٕ
ل ر،  -دار اى د ث، اىقاكرة    د ءلراك ـ،كػ(، ت ق ؽ  ْٕٕالف اىلك لج )ت   ا ت ره

 ـ.ََُِكػ/ُِِْاىطلع  األكى:، 
رل ع  كػ(، ت ق ؽ  د.َْٓ)ت  ا، ل لد لف علدل ايـ اىو  الكرمى المدخؿ إلى الصحيح، .ُٖٕ

 ل ركت. –كادم عل ر اىلد لج، لؤ    اىر اى 
علد ا لف ىل افعج،  مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف، .ُٕٗ

ىلواف،  -كػ(، كفع  كاش     ل ؿ اىلو كر، دار اىيتب اىعلل  ، ل ركتٖٕٔ  عد )ت 
 ـ.ُٕٗٗكػ/ُُْٕاألكى:، اىطلع 

كػ(، ت ق ؽ  َْٓىل ايـ اىوَّ  اليكرٌم، ل لَّد لف علدا )ت   المستدرؾ عمى الصحيحيف، .َُٖ
 كػ. ُُُْىطلع  األكى:،اىقادر عطا، دار اىيتب اىعلل  ، ل ركت، ا ل ط : علد

لؤ    اىر اى ، اىطلع    شع ب األروؤكط كآ ركف،  لد لف  ولؿ، ت ق ؽأل ،مسندال .ُُٖ
 ـ.ُٗٗٗكػ/َُِْاىلاو  ، 

كػ(، ِٓٓاىر لف )ت علدا لف علد، دارلجىل مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي(، .ُِٖ
اىلللي  اىعرل   اى عكد  ،  ت ق ؽ     ف  ل ـ   د اىداراوج، دار اىلغوج ىلوشر كاىتكز ع،

 ـ.َََِكػ/ُُِْاألكى:،  اىطلع 
، المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ الل صمى الل عميو كسمـ .ُّٖ

كػ(، ت ق ؽ  ل لد فؤاد ُِٔ، ىل لـ لف اى ياج اىو  الكرم )ت  ـصحيح مسماىل لَّ: لػ  
 ل ركت.، علداىلاقج، دار ء  اي اىتراث اىعرلج

كػ(، َٕٕ)ت  و ك ،   لد لف ل لد ل  كلجى المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، .ُْٖ
 ل ركت. –اىليتل  اىعلل  

كػ(، ت ق ؽ َّْ)ت   د  لد لف ل ل ، ع د لف األعرالج جلأل معجـ ابف األعرابي، .ُٖٓ
كت ر ج  علد اىل  ف لف ءلراك ـ لف   لد اى   وج، دار الف اىيكزم، اىلللي  اىعرل   

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖاألكى:،  د  ، اىطلع اى عك 
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كػ(، ت ق ؽ  ء  اف علاس، دار ِٔٔ اقكت لف علد ا )ت   ىل لكم، معجـ األدباء، .ُٖٔ
 ـ.ُّٗٗكػ/ُُْْاألكى:،  اىغرب اإل بللج، ل ركت، اىطلع 

 كػ(،  دار  ادر، ل ركت، اىطلع ِٔٔ اقكت لف علد ا )ت  ىل لكم،  معجـ البمداف، .ُٕٖ
 ـ.ُٓٗٗاىلاو  ، 

 )لدكف (علد اىًادم  لك طاىب.ى، معجـ تصحيح لغة اإلعالـ العربي .ُٖٖ
لى ج جلأل معجـ السفر، .ُٖٗ كػ(، ت ق ؽ  علد ا علر ٕٔٓ  لد لف ل لد )ت   ،طاكر اى ِّ

 لي  اىليرل . -اىلاركدم، اىليتل  اىتيار  
كػ(، ت ق ؽ  د. علر علد اى بلـ َِْل لد لف   لد )ت   ىل  داكم، معجـ الشيكخ، .َُٗ

 ق.َُْٓل ركت ، طراللس، اىطلع  األكى:،  -م، لؤ    اىر اى  ، دار اإل لافتدلر 
كػ( لل اعدة فر ؽ علؿ، ُِْْ)ت  علر   لد ل تار .د معجـ المغة العربية المعاصرة، .ُُٗ

 ـ.ََِٖق/ُِْٗعاىـ اىيتب، اىطلع  األكى:، 
ل ركت، دار  -كػ(،  ليتل  اىللو:َُْٖاىدلشقج )ت   اعلر لف رفى معجـ المؤلفيف، .ُِٗ

 ء  اي اىتراث اىعرلج، ل ركت.
كػ(، ُّٕ)ت ،  لد لف ءلراك ـ ىليرياوج،المعجـ في أسامي شيكخ أبي بكر اإلسماعيمي،  .ُّٗ

األكى:،  اىلد و  اىلوكرة، اىطلع  -ز اد ل لد لو كر، ليتل  اىعلكـ كاى يـت ق ؽ  د.
 ق.َُُْ

عادؿ وك ًض، قدـ ى   ى ،«ف صدر اإلسالـ كحتى العصر الحاضرم»معجـ المفسريف  .ُْٗ
ىلواف، اىطلع   –اىشٍَّ خ   ف  اىد، لؤ    وك ًض اىلقاف   ىلتُى ؼ كاىتريل  كاىوشر، ل ركت

 ـ.ُٖٖٗق/َُْٗاىلاىل ، 
كػ(، ت ق ؽ  علد ّٓٗلف فارس،  لك اى   ف اىرازم )ت  أل لد  معجـ مقاييس المغة، .ُٓٗ

 ـ.ُٕٗٗكػ/ُّٗٗدار اى ير،  اى بلـ ل لد كاركف،
 الد ك   لد اىز ات ك لراك ـ ل ط : إل المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة، .ُٔٗ

 ل لد اىويار، دار اىدعكة.ك علد اىقادر 
لالف  اى فؿ اىلقد ج اىش لاوج، اىلعركؼ جلأل معرفة التذكرة في األحاديث المكضكعة، .ُٕٗ

اد اىد ف   لد   در، اىواشر  لؤ    اىيتب كػ(، ت ق ؽ  اىش خ علَٕٓاىق  راوج )ت  
 ـ.ُٖٓٗكػ/َُْٔل ركت، اىطلع  األكى:،  -اىلقاف  

 معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء كذكر مذاىبيـ كأخبارىـ، .ُٖٗ
ليتل   كػ(، ت ق ؽ  علد اىعل ـ علد اىعظ ـ اىل تكم، ُِٔ  لد لف علد ا )ت  ج، لعيلى

 ـ.ُٖٓٗق/َُْٓاى عكد  ، اىطلع  األكى:،  -اىلوكرة اىلد و  -اىدار
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  ت ق ؽ ،(كػّْٔ  ت) اىر لف علد لف عللاف اى بلح، اللف ،الحديث عمـك أنكاع معرفة .ُٗٗ
 األكى:، اىطلع  اىعلل  ، اىيتب دار اى  ؿ،  ا  ف لاكر - اىًل ـ اىلط ؼ علد

 .ـََِِ/كػُِّْ
المديني كأبي بكر بف أبي شيبة معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف كفيو عف عمي بف  .ََِ

 اللفركا     لد لف ل لد لف اىقا ـ لف ل رز،  كمحمد بف عبد الل بف نمير كغيرىـ،
 -كػ(، ت ق ؽ اىيزي األكؿ  ل لد يالؿ اىق ار، ليلع اىلغ  اىعرل  ِّّلع ف )ت  

 ـ.ُٖٓٗكػ/َُْٓدلشؽ، اىطلع   األكى:، 
كػ(، ت ق ؽ  اى  د َْٓ)ت   ل لد لف علد ا، ىل ايـ اىو  الكرم معرفة عمـك الحديث، .َُِ

 ـ.ُٕٕٗكػ/ُّٕٗل ركت، اىطلع  اىلاو  ،  -لعظـ    ف، دار اىيتب اىعلل  
، اىعلرم ف اي  يـر ، ت ق ؽ (كػِٕٕ  )ت    اف لف  عقكبىل  كم، ، المعرفة كالتاريخ .َِِ

 .كػ َُُْ اىلاو  ، اىطلع ، ل ركت اىر اى ، لؤ   
كػ(، ت ق ؽ  د. كلاـ ْٖٕل لد لف   لد )ت  ، لذكلجى المحدثيف،المعيف في طبقات  .َِّ

 ق.َُْْاألردف، اىطلع  األكى:،  -علاف -علد اىر  ـ  ع د، دار اى رقاف
فج ت ر ج لا فج اإل  اي لف األ لار )لطلكع  المغني عف حمؿ األسفار في األسفار، .َِْ

كػ(، َٖٔلف اىعراقج )ت  لًالش ء  اي علكـ اىد ف(، علد اىر  ـ لف اى   ف لف علد اىر 
، ل ركت  ـ.ََِٓق/ُِْٔاألكى:،  ىلواف، اىطلع  -دار الف  ـز

اىلؤىؼ  ل لد  المغني في ضبط أسماء الرجاؿ كمعرفة كنى الركاة كألقابيـ كأنسابيـ، .َِٓ
 ـ.ُٕٗٗ كػ(، دار اىيتاب اىعرلج، ل ركت، اىطلع  األكى:،ٖٔٗطاكر لف علج اىًودم )ت  

 ءدارة عتر، اىد ف وكر  ت ق ؽ ،(كػْٖٕ  ت)   لد لف ل ٌلد ىلذَّكلج، ،الضعفاء في المغني .َِٔ
 .   قطر لدكى  اىتراث ء  اي

َِٕ. ، كػ(، ت ق ؽ  ّٕٖل لد لف   لد لف  ك ؼ )ت   ،للل ج اى كارزلجى مفاتيح العمـك
 ءلراك ـ األل ارم، اىواشر  دار اىيتاب اىعرلج، اىطلع  اىلاو  .

كػ(، ت ق ؽ  ل لد  اىح ْٖٕىلذَّكلج، ل ٌلد لف   لد )ت   المقتنى في سرد الكنى، .َِٖ
علداىعز ز اىلراد، اىليلس اىعللج لاىيالع  اإل بلل  ، اىلد و  اىلوكرة، اىطلع  األكى:، 

 كػ. َُْٖ
كػ(، ْٖٖ ءلراك ـ لف ل لد )تلف ل لح، ال المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد، .َِٗ

اى عكد  ، اىطلع   -اىر اض -عل ل ف،  ليتل  اىرشدت ق ؽ  د علد اىر لف لف  ل لاف اى
 ـ.َُٗٗكػ/َُُْاألكى:، 
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ًرٍ ً ٍ ًوٌج، ءلراك ـ لف ل لد )ت ى المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر، .َُِ  كػ(، ُْٔل َّ
 كػ.ُُْْت ق ؽ   اىد   در، دار اى ير ىلطلاع  كاىوشر اىتكز ع، 

 علداىر لف لف علج لف ل لد ،زماللف اىيك  المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ، .ُُِ
ل ط : علداىقادر عطا، دار اىيتب اىعلل  ، / كػ(، ت ق ؽ  ل لد علداىقادر عطإٗٓ)ت 

 كػ. ُُِْل ركت، اىطلع  األكى:، 
كػ(، اىلطلع  ٕٔٔىلوَّككٌم،    : لف شىرىؼ )ت   المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، .ُِِ

 ل ر. -اىل ر   لاألزكر، اىقاكرة
كػ(، ت ق ؽ  لكفؽ لف علداىقادر، ّٖٓىلدارقطوٌج، علج لف علر )ت  كالمختىًمؼ، المؤتىًمؼ .ُِّ

 كػ.      َُْٔدار اىغرب اإل بللٌج، ل ركت، اىطلع  األكى:، 
مكجز التاريخ اإلسالمي منذ عيد آدـ عميو السالـ )تاريخ ما قبؿ اإلسالـ( إلى عصرنا  .ُِْ

اىر اض، اىطلع   -فًد اىكطو    لد لعلكر اىع  رم، فًر   ليتل  اىللؾ أل الحاضر،
 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٕاألكى:، 

كػ(، فلط كتقد ـ كت ق ؽ  ٕٗٓاىر لف لف علج )ت  لف اىيكزم، علدال المكضكعات، .ُِٓ
 كػ. ُّٖٔاىر لف ل لد عللاف، اىليتل  اى ل    لاىلد و  اىلوكرة، اىطلع  األكى:،  علد

 -اىد ف اىودكم، دار اىقلـلاىؾ لف  وس األ ل ج، ت ق ؽ   د. تقج ىئللاـ  ،مكطأال .ُِٔ
 ـ.ُُٗٗق/ُُّْاألكى:،  دلشؽ، اىطلع 

كػ(، ْٖٕىلذكلج، ل لد لف   لد لف عللاف )ت   المكقظة في عمـ مصطمح الحديث، .ُِٕ
اى تاح  لك غيٌدة، ليتل  اىلطلكعات اإل بلل  ،  لب، اىطلع  اىلاو  ،  اعتو: ل   علد

 كػ.ُُِْ
ت ق ؽ   ،كػ(ْٖٕل لد لف   لد لف عللاف )ت  ىلذكلج،  ،ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ .ُِٖ

 ىلواف، اىطلع   األكى:، -ل ركت علج ل لد اىلياكم، دار اىلعرف  ىلطلاع  كاىوشر،
 .ـُّٔٗ/كػُِّٖ

 ػ ف ػ
كػ(، ْٕٖلف تغرم لردم )ت    ك ؼىل و ج، ، النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة .ُِٗ

 كزارة اىلقاف  كاإلرشاد اىقكلج، دار اىيتب، ل ر.
كػ(، ت ق ؽ  علد اىعز ز ِٖٓ  لد لف علج )ت  اللف  ير،، نزىة األلباب في األلقاب .َِِ

 .ـُٖٗٗ/كػَُْٗ اىر اض، اىطلع   األكى:، -ل لد لف  اىح اى د رم،  ليتل  اىرشد 
 ىللقاعج، لركاف اىد ف ءلراك ـ لف علر  ،الكفية بما في شرح األلفية النكت .ُِِ

 كػ.ُِْٖكػ(، ت ق ؽ  لاكر  ا  ف اى  ؿ، ليتل  اىرشد واشركف، اىطلع  األكى:، ٖٖٓ)ت  
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رم، اىللارؾ لف ل لَّد  النياية في غريب الحديث كاألثر، .ِِِ زى  اللف األل ر اىيى
ل ركت،  ،اىعلل  كػ(، ت ق ؽ  طاكر   لد اىزاكم كل لكد ل لد اىطوا ج، اىليتل  َٔٔ)ت 

    كػ.ُّٗٗ
 ػ ىػ ػ

شرح حدكد اىلعركؼ لػ  اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية  .ِِّ
كػ(، اىليتل  اىعلل  ، ل ركت، ْٖٗ، ىلٌر اع، ل لد لف قا ـ األو ارم )ت  ابف عرفة

 كػ.َُّٓاىطلع  األكى:، 
 ػ ك ػ

كػ(، ت ق ؽ    لد األروؤكط، كتريج ْٕٔ  لؾ )ت   دٌم،  ل ؿ لف لى الكافي بالكفيات، .ِِْ
 كػ.َُِْل ط :، دار ء  اي اىتراث اىعرلٌج، ل ركت، اىطلع  األكى:، 

 ل لد لف ل لد لف  ك لـ ،شيًل  جلأل الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث، .ِِٓ
 دار اى ير اىعرلج. كػ(، َُّْ)ت 

  ، ت ق ؽ(كػُٖٔ ، )تل لد لف   لد اللف  لياف، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، .ِِٔ
 ـ(.ُْٗٗ -ََُٗ، طلع  يزاؤه اى لع  لا ل ف )ل ركت،  ادر دار، علاس ء  اف

 لكاقع اإلوتروت

 .اىلط ع ك بلف  اىلاىث، اىعلا ج اىع ر اإل بللج، اىتار خ ق ـ اىل لل ، األ رة لكقع .ِِٕ
اىلقات، ى  ف لكقع األىكي  اىشرع  ، لقاؿ  علارات تكل ؽ اى ئ  األكى: لف اىل دل ف  .ِِٖ

 لظ ر اىرٌزك.
غا   لعرف  علـ اىيرح   لكقع شلي  اى و  اىولك   كعلكلًا، د. فاىح اى غ ر، لقاؿ لعوكاف .ِِٗ

 كاىتعد ؿ ك كداف .
 لكقع ليتلع لواة، ل ت ر تار خ اىعراؽ لوذ اى تح اإل بللج ءى: وًا   اىع ر اىعللاوج. .َِّ
اى ري  اىعلل   فج اىع ر اىعلا ج، وقبل عف يتاب   لكقع ليل  االلت ال ، لقاؿ لعوكاف .ُِّ

 لغداد ىع  :  للاف.
 لكقع ك يل د ا اىلك كع  اى رة. .ِِّ
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 ا: ًفٍيرست المحتكياتبعن سا
 

 الصفحة المكضكع
 أ اإلكداي.

.  ب شُّيره كتقد ره
 ج اىلقدل . 

 ج . كلٌ  ي اىلكفكًع كلكاعثي ا ت اًرهً 
 د  كداؼي اىل ًث.

 د اى َّالق ي.اىدرا اتي 
 د لوًج اىل ث كطل ع  اىعلؿ ف  .

 ق  ٌط  اىل ًث.
 األكؿ الفصؿ

 كالتعديؿ الجرح عمـ في كعصره تمييد البىٍرقىاًنيٌ  باإلماـ تعريؼ 
 ُ . البىٍرقىاًنيٌ المبحث األكؿ: عصر اإلماـ 

 ُ كؿ  اى  اة اى  ا   .اىلطلب األ
 ٓ اىلطلب اىلاوج  اى  اة االيتلاع  .

 ٔ اى  اة اىعلل  . :اىلطلب اىلاىث
 ٗ . البىٍرقىاًنيٌ المبحث الثاني: ترجمة اإلماـ 

 ٗ ا ل  كو ل  كيو ت  كىقل  كلكىده. اىلطلب األكؿ 
 ٗ ر بلت  اىعلل  . نشأتو ك: اىلاوج اىلطلب

 ُُ ش ك   كتبلل ذه.  شًر اىلطلب اىلاىث 
 ُْ  قكاؿ اىعللاي ف  . اىرالع  اىلطلب

 ُٔ اىلطلب اى الس  ل و ات . 
 ُٕ كفات . :اىلطلب اى ادس

ٍرح كالتىٍعًديؿ.الثالثالمبحث   ُٗ : تمييد في عمـ الجى
ٍرح كاىتىٍعًد ؿ. اىلطلب األكؿ   ُٗ تعر ؼ علـ اىيى
ٍرح كاىتىٍعًد ؿ ك كل ت . اىلطلب اىلاوج   ِِ وشُة علـ اىيى
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 الصفحة المكضكع
ٍرح  اىلطلب اىلاىث   ِٕ  كاىتىٍعًد ؿ.لشركع   اىيى
ٍرح كاىتىٍعًد ؿ. اىلطلب اىرالع   ُّ طلقات اىوُّقَّاد فج اىيى

ٍرح كاىتىٍعًد ؿ. اىلطلب اى الس   ُّ لراتب اىيى
 الفصؿ الثاني

كاة البىٍرقىاًنيٌ منيج اإلماـ   في تعديؿ الرُّ
 ّٔ في التٍَّعًديؿ كمدلكالتيا. لبرقانيالمبحث األكؿ: مصطمحات اإلماـ ا

 ّٕ .   لُرفع األى اظاىلطلب األكؿ  اىتىٍعًد ؿ 
 ّٗ .لُى اظ تدؿ عل: تلاـ اىفلطاىلطلب اىلاوج  اىتىٍعًد ؿ 

 ُْ . لُى اظ تدؿ عل:     اىفلط  اىتىٍعًد ؿ ىثاىلطلب اىلا
 ِْ .البىٍرقىاًنيٌ اىلطلب اىرالع  اىتعد ؿ لاألى اظ اىتج او رد لًا اإللاـ 

 ْٔ .البىٍرقىاًنيٌ المبحث الثاني: الركاة الميعىٌدلكف عند اإلماـ 
 ْٔ اىذ ف عدىًـ لُرفع  ى اظ اىتعد ؿاىلطلب األكؿ  اىركاة 
 ْٓ .اىذ ف عدىًـ لُى اظ تدؿ عل: تلاـ اىفلطاىلطلب اىلاوج  اىركاة 

 ُٖ .لُى اظ تدؿ عل:     اىفلط اىذ ف عدىًـ اىركاة اىلطلب اىلاىث 
 ٖٗ .اىذ ف عدىًـ لاىلواي عل ًـاىركاة   اىرالعاىلطلب 
 ََُ .اىذ ف تردد ل ف تعد لًـ كير ًـاىركاة   اى الساىلطلب 
 َُٕ .اىذ ف عدىًـ للا او رد ل  لف  ى اظاىركاة   اى ادساىلطلب 
 ُُِ .اىتكل ؽ اىو لج  اى العاىلطلب 

 ُُْ .البىٍرقىاًنيٌ المبحث الثالث: مراتب التىٍعًديؿ عند اإلماـ 
 ُُٔ في التعديؿ. البىٍرقىاًنيٌ المبحث الرابع: خصائص منيج اإلماـ 

 لثالفصؿ الثا
كاة جريحفي ت البىٍرقىاًنيٌ منيج اإلماـ   الرُّ

رح كمدلكالتي البىٍرقىاًنيٌ المبحث األكؿ: مصطمحات اإلماـ   ُِٕ ا.في اٍلجى
رحكف عند اإلماـ   ُّّ . البىٍرقىاًنيٌ المبحث الثاني: الركاة الميجى

 ُّْ .الذيف جرحيـ بألفاظ تدؿ عمى الجرح اليسيرالركاة اىلطلب األكؿ  
 ُُْ .الذيف جرحيـ بألفاظ تدؿ عمى الجرح الشديدالركاة اىلطلب اىلاوج  
 َُٕ صراحة.الذيف اتيمكا بالكذب أك كصفكا بو الركاة اىلطلب اىلاىث  

رح عند اإلماـ  المبحث الثالث: مراتب  ُّٕ .البىٍرقىاًنيٌ اٍلجى
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 الصفحة المكضكع
 ُٕٓ في اٍلتىجريح. البىٍرقىاًنيٌ المبحث الرابع: خصائص منيج اإلماـ 

 ُُٖ اى اتل . 
 ُٖٓ .اى ًارس 

ًٍر ت اآل ات  ُٖٓ .اىقرآو   ًف
ًٍر ت  ُٖٔ األ اد ث اىشر   . ًف

ًٍر ت اىركاة اىلدرك  ف  ُٖٔ .ًف
 ُْٗ األعبلـ. ًٍر تفً 
 ُٕٗ اىللداف. ًٍر تفً 

 ُٗٗ قائل  اىل ادر كاىلرايع.
ًٍر ت  َِِ .اىل تك ات ًف

 ِِّ اىلل ص لاىلغ  اىعرل  .
 ِِْ ويل ز  .اىلل ص لاىلغ  اال
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ًبيَّةمي   مَّخصي البحًث ًبالمُّغىًة العىرى

، كعل: آى  ك  ل اىلىٍلعكث ر ل ن ىلعاىل ف، اى لدي  ربِّ اىعاىل ف، كاى َّبلةي كاى َّبلـي عل:      
 .كلف اكتدل لًد   كا تف ل وت ، كلف تلعًـ لت  اف ءى:  كـ اىدِّ ف

  لَّا لىٍعدي  

ػػيى نٍ كمى  البىٍرقىػػاًنيٌ اإلمػػاـ »فًػػذا ل ػػثه لعيوػػكاف        ػػو فػػي الٍ جي   ف ػػ  اىلا لػػ تتواكىػػ، « عػػديؿكالتَّ  رحً جى
.فج اىتَّ  اىلىٍرقىاًوجٌ الف لوًج اإللاـ  ا كتعد بلن  عر ؼ لاىرياؿ، كاىيبلـ ف ًـ ير ن

قد عود اىل دل ف، ىلكقػكؼ علػ: لػدىكالت  ى ػاظ اإللػاـ كىًذه اىدرا    لريكا اىلاىغي عل: علـ اىوَّ      
اد قىػػػلػػػ ف اىوُّ  اىلىٍرقىػػػاًوجٌ لعرفػػػ  لوزىػػػ  اإللػػػاـ ل درا ػػػ اى هاىريػػػاؿ، كتػػػزدادي  كل ػػػ ي كػػػذفػػػج وقػػػد  اىلىٍرقىػػػاًوجٌ 

 كغ ره ياوت كذه اىدِّرا  . ،كلرتلت  لف   ث اىتشدد كاالعتداؿ كاىت اكؿ؛ فؤليؿ ذىؾ

 ف كؿ ك اتل .  كلبلل فج لقدِّل و  درا  اى تيكقد يا     
ػػا المقدِّمػػة:     ا ت ػػاًره، ك كػػداؼى اىل ػػث،   كل ػػ ى اىلكفػػكًع كلكاعػػثى   ،ف ًػػا اىلا لػػ تفقػػد تواكىػػ أمَّ

 اىل ث، كاىدِّرا اًت اى َّالق ، ك يطَّ ى اىل ًث. كلوًج
ؿ:     ػػػا الفصػػػؿ األكَّ لػػػا  تعلَّػػػؽ لاى اىػػػ  ك ، اىلىٍرقىػػػاًوجٌ  تريلػػػ ى اإللػػػاـ ، ف ػػػ  اىلا لػػػ تفقػػػد تواكىػػػ كأمَّ
ُىًتً  كلكىػػدًه كو ً  كيو ت ػػ  كىقلػػ لكو ػػ  ً لػػا  تعلَّػػؽي لا ػػلك ،  ػػ   كااليتلاع ػػ  كاىعلل ػػ  ىع ػػرهاى  ا شػػ

كتلً ػػد  ، ككفاتػػ ،ك قػكاؿ اىعللػػاي ف ػػ  كلوزىتػػ  لػ ف اىل ػػدل فكشػػ ك   كتبلل ػػذه،  ،اىًعلل ػً ، كر بلتػػ 
رح كاىتَّعد ؿ.   فج علـ اىيى

ػػ     ، كذىػػؾ لل ػػاف فػػج اىتعػػد ؿ اىلىٍرقىػػاًوجٌ لػػوًج اإللػػاـ   ف ػػ  اىلا لػػ تفقػػد تواكىػػا الفصػػؿ الثػػاني: كأمَّ
كلعرفػ   لػع ءلػراز وتائيًػا، قػاد،كاة لُ ياـ غ ره لف اىوُّ لقارو    يال  عل: اىرُّ لدىكالت  ى اظ ، لـ 

 عوده، ك  ائص لوًي  ف  . اىتَّعد ؿلراتب 
، كذىػؾ لل ػاف يػر حفػج اىتَّ  اىلىٍرقىػاًوجٌ لػوًج اإللػاـ   ف ػ  اىلا لػ تفقػد تواكىػا الفصػؿ الثالػث: كأمَّ     

كلعرفػ   لػع ءلػراز وتائيًػا، اىركاة لُ ياـ غ ره لف اىوقػاد،لدىكالت  ى اظ ، لـ لقارو    يال  عل: 
 عوده، ك  ائص لوًي  ف  . ير حلراتب اىت

 .  كَـّ وتائج اىل ث، كتك  ات اىلا ل  ف ًا اىلا ل تفقد ا تعرف كأمَّا الخاتمةي:    
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Abstract 
 

Praise be to Allah, and peace and blessings on the envoy mercy to the worlds,  

his family ,his companions, his followers, and those followed them till the Day of 

Judgment. 

This research titled: AL-Imam Al- barqani and his approach in Jarh (dispraising) 

and Ta'adeel (praising) " 

The research dealt with the approach of Imam Al- barqani  in praising  and 

dispraising of Hadith narrators. 

The main objective of this research is to understand the implication of Imam Al-

Barqani's phrases in criticizing hadith narrators. The importance of such research 

increase by knowing the position of Imam Al-Barqani among other scholars of hadith. 

The research come in an introduction ,and three chapters and a conclusion.  

The introduction: dealt with the importance of the topic chosen ,the reason for 

selecting it ,  its objectives ,  the research methodology, literature, and the research 

plane. 

The first chapter: addressed the biography of Imam Al- barqani, and related 

political, social and scientific status of his era, in addition to discussion on his name, 

nickname, surname,his birth and scientific upbringing,  his trips, his teachers , his 

students , opinion of other scholars about him and his position and finally his death. 

The chapter provides an introduction about praising and dispraising of hadith 

narrators (Al Jarh Wa Ta'adeel).  

The second chapter: addressed the approach of Imam Al- barqani in praising 

(Ta'adeel) by explaining and clarifying the implications of his phrases and words , 

then comparing his statements on hadith narrators with other scholars statements with 

clarification of the results of such comparison. Finally a discussion on the degree of 

praising and characteristics of his approach in that. 

The third chapter:. addressed the approach of Imam Al- barqani in dispraising 

(Jarh) by explaining and clarifying the implications of his phrases and words, then 

comparing his statements on hadith narrators with other scholars statements with 

clarification of the results of such comparison. Finally a discussion on the degree of 

dispraising and characteristics of his approach in that. 

The conclusion: presents the research main results and recommendation. 


