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 البحث ممخَّص
امعَمالف كامصاالةيكامااالـيذيىراكمااألالف كذيىآماكصثأا .أ اعلفامثاديربث

أااَأىٍعدي:

أعي كاف أثثه اإلاَـً:»ف ذا ٍرًحكىاٍمعىٍعًدٍلؿامعىًعلًقيٌأفاثادوأثادىا  جي ع َكؿ «فياٍم ى
ا  جى َامر َؿ كامكالـًأ ثكاؿًفيامععرلؼًامعىًعلًقيٌأفاثادأثادىاإلاَـًفلاامأَثثي فل ـ رثن

. كععدلالن

امدراانً ذيىذيـًكم ذِ ميكقكؼًذ دىام قدًأاريةَ اإلاَـًأمفَظًذيىادمكالتًاماثدالف 
أةالنيةذاامأثثًفي قدًامعىًعلًقيٌأفاثادوأثادى أفأثادىاإلاَـًا زمنًماعرفنًامر َؿ كعزدادي
كَ تٍكغلرًِذمؾىكامعاَةؿ؛فأل ؿًاالذعداؿ امعلددافثلثياكارعأعً ام بقاَدألفامعىًعلًقيٌاثادو
امدثراان.ةذًِ

فياقدثانو ك َعان.فصكؿوكاالانًكقد َ امأثثي
فقدع َكؿ:أمَّا المقد مةُ  ا علًَرِ كأةداؼى اماكضكًعكأكاذثى أةالنى امأَثثي  امأثثًفل َ

امأثثً .ثً ك يطانىامأث كامدثرااًَتامااَأقنىكا  جى

ل: وأمَّا الفصلُ  فقدع َكؿىاألوَّ عر انى  امعىًعلًقيٌأفاثادوأثادىاإلاَـًجًا  فلاامأَثثي
 اًك ىاىًأًاكك لعاَلععياؽيأَاًااًك أمعصرًًِكامعيالنًكاال عاَذلنًامالَالنًأَمثَمنًاكا هاَلععياؽي

.كامععدلؿًام رحًفيذيـًانكعا لد امر َؿًأ ثكاؿً كاعرفعاًككفَعاً كعالالذًِكللك اً

ع َكؿىالثاني:  وأما الفصلُ  ا  جىفقد امأَثثي اثادوأثادىاإلاَـًفلا فيامعىًعلًقيٌأف
اع ام بقاَدافغلرًِأ ثكَـًذيىامركاةًاًأثكَاً اـاقَر نًأمفَظاًادمكالتً كذمؾأألَفًمععدلؿًا

ِيععدلؿًاماراعبًكاعرفنً َ  عَئ ًإأرازً  فلا.ا   اً ك صَئصًذ د
ع َكؿىالثالث:  وأما الفصلُ  ا  جىفقد امأَثثي اثادوأثادىاإلاَـًفلا فيامعىًعلًقيٌأف

اع ام بقاَدافغلرًِأ ثكَـًذيىامركاةًاًأثكَاً اـاقَر نًأمفَظاًادمكالتً كذمؾأألَفً رحًام
ِي رحًاماراعبًكاعرفنً َ  عَئ ًإأرازً فلا.ا   اً ك صَئصًذ د

 عَئجًفقدااععرضىوأمَّا الخاتمُة: أةـا أةـثفٍ كاًامأَثثً كعكصلَتًامأثثًفل َامأَثثي
اًامعيظ رتٍام عَئجً غلِرًأ قكاؿًأقكاماًاقَر نً الؿًفٍمي فيملفىاماععدًفىاًايأ ٌام بقاَداف
  .ام رحًفيكارعأعلفًفيامععدلؿًاراعبىاالثىمايكأفٌ كامععدلؿًام رحً
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Abstract  

Praise is due to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon His 

Messenger Mohammed, and upon his family and companions. To proceed: 

This is a research entitled: “The approach of Imam Ahmad ibn Mohammed Al-

Ateeqi in Jarh and Ta’deel”, in which the researcher tackled the approach of Imam 

Ahmad ibn Mohammed Al-Ateeqi in the assessment of the conditions of men, 

narrators, and applying the principles of Jarh, criticizing, or Ta’deel, praising, upon 

them. 

This study is believed to have an impact on the knowledge of criticism among 

the scholars of hadith, as it introduced the meanings of the terms used by Imam 

Ahmad ibn Muhammad al-Ateeqi in criticizing men. This importance of this study 

comes also from examining the status of Imam Ahmad ibn Muhammad al-Ateeqi 

among hadith critics in terms of moderation and lenience. 

The research consists of an introduction, three chapters and a conclusion. 

The introduction presented importance of the subject and the motives behind 

its selection, research objectives, research methodology, previous studies, and 

research plan. 

The first chapter presented a summarize biography of Imam Ahmad ibn 

Muhammad al-Ateeqi. This included the political, social and scientific situation of 

his time, his name, descent and nickname, his sheikhs and disciples, his death, his 

knowledge of the conditions of men, and an introduction to the science of Jarh and 

Ta’deel.  

The second chapter discussed the approach of Imam Ahmad ibn Muhammad 

al-Ateeqi in Ta’deel. This was fulfilled through explaining the meanings of his 

terminology in this regard, and through comparing his assessment of narrators with 

the assessment of other hadith critics. The study highlighted the results of this 

assessment, the ranks of Ta’deel he used, and the characteristics of his methodology 

in this regard. 

The third chapter discussed the approach of Imam Ahmad ibn Muhammad al-

Ateeqi in Jarh. This was fulfilled through explaining the meanings of his terminology 

in this regard, and through comparing his assessment of narrators with the 

assessment of other hadith critics. The study highlighted the results of this 

assessment, the ranks of Jarh he used, and the characteristics of his methodology in 

this regard. 

As for the conclusion, it presented the most important results and 

recommendations of the research. One of the most important results is the 

observation that Imam Ahmad ibn Muhammad al-Ateeqi has adopted a moderate 

approach in Jarh and Ta’deel. This could be realized through comparing his 

statements with the statements of other hadith critics. In this regard, he adopted three 

ranks of Ta’deel and two ranks of Jarh. 
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 َدْاءُ ــــاإِلى
 

 إىل ُمعّلِم البشريِة، نيبِّ األمِة احملمديِة: حممٍد صلى اهلل عليه وسلم.
 إىل الروِح اليْت عانقت ُروحي والديت الغالية احلبيبة رمحة اهلل تعاىل عليها. 

، مّتعه اهلل تعاىل بالصحة والعافية.  إىل والدي الغايل من ورثين احلبَّ
 _حفظها اهلل ورعاها_. صاحبة الفضل الكبريإىل زوجيت احلبيبة، 

إىل إخويت األعزاء أيب أمحد، أيب حممود، أيب عبيدة، أيب موسى وفريح، أّم حممد ، 
 أّم رائد، أّم سليمان، ماجدة، مها وأحالم.

 إىل خاليت أم فريح العزيزة، أدام اهلل عليها لباَس الصحِة والعافية.
وعمايت وأبنائهم ، و سامر ، أبو حممد فريح ، وأبو حممد أسامه أبإىل أعمامي 

 وأخوايل وخاليت وأبنائهم.
رائد بشري ،  :  تامر بشري، أمني بشري،أبناء عميإىل الشهداِء مجيعاً، أخصُّ منهم 
ة ،عبداهلل املصري ،تامر احلمري حممود أبو مسر  حممد سليمان بشري، وأصدقائي

 .عيل مشايل، وإمسافوزي أبو العراج 
إلجناح هذا  هووقتِ  علّي من علمه ىأثر  ذيالإىل الدكتور رأفت منسي نصار 

 العمل.
 إىل طلبِة العلم، وحميْب سنَة النيبِّ صلى اهلل عليه وسلم.



 أهدي هذا البحث المتواضع، راجياً من اهلل القبول.
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 يرٌ شكٌر وتقد
 ََّسث ٌَ إِْر تَؤَرَّ ٍْ َشَكْشتُْى َٔ ربًكامفضؿياما ني امثادي املكري [7]إأراةلـ: ََلَِصَٚذََُّكىْ ُكْى نَئِ
 ؿىكعفٌضػكأػَرؾىأذطػىكأ ػزؿىكامثاػد فقػدٍاما ػَ ً ظػَةرانكأَط ػَن ف ػكأةػؿيأكالنكأ رانامعَمالفى
:كامعقدلرًأَملكرً يأعقدـيإد:فأاَأعي

ٌِ :ععَمىقَؿى امكرلالفامكامدلفًإمى ْٚكَ أَ انَِذ َٕ نِ َٔ  ػـمكػَفىاػف[ 14]مقاَف: اْشُكْش نِٙ 
.ام زا ً لرىايةـ زا فيععيلايكعرألعيععَمىاًأعدىامفضؿي

كفي لر. َذيى لروثفظكـاكأداـ اعىإمىإ كعياألذزا  العَن

م َامفضؿامكألر.ككَفييفيثلَعًا دانمًكَ تٍفٍاىامغَملنامعزلزةزك عيإمى

فًٍاػػالػػربه ف ػػيامػػكطفًفػػيرأػػكعًاملػػَاخيامعياػػيبامصػػرحي ذمػػؾىاإلاػػالالنًام َاعػػنً إمػػى
.كامعياَ ًامعيـًالَربً

فػيام َاعػنًاًكذيكًاػامثػدلثً رئػلسقاػـً-ثفظػاا-ارمنسي نّصـ رأفتْ امػدكعكر/ إمى
يرلػد ًف ى ك  ػدًِذطَ ياػفكقعػاًي كأىذيىراَمعًاإللراؼًـأقأكؿًاَأقَن كامذمعكرٌاإلاالالنً

ِي ٍذيى ىرىأىيكصى ًأىكصكٌ .ام زا ً لرىايييف زا

اذ ػػػَ ىعكأػػػدىأفٍ أعػػػدىاألطركثػػػنًةػػػذًِعفضػػػالأا َقلػػػنًيػػػذلفً امىامكػػػرلالفًاألاػػػعَذلفً إمػػػى
.أ أ ىصكرةو؛مع رجىاأل طَ ىَثىثًصى كليذك َجىاالَاىكثقىليَ مًذيل ىطالعًاال

ا َقلَن َر لَن َمدكاٌلبامدكعكر/اثادرضكافأأكلعأَفا َقلَندا يلَنامدكعكر/اثاد

إمىامللخاثادإأراةلـامايقَكمامذمكَفأ َ أيثعىإعاَـةذاامأثث.

.امغلبًفيظ رً لروأدذكةًأ َ أيكقؼىفٍاىمكؿًاملكريك يثرفَنا ًذيٌفٍاىكؿًإمى

إمىإ كا يفيامعاًؿكامالداف عيكـاذ رانمإلاالـكاماايالف.

ي.كرمكااع َ ًيليإملكـإ كعًإمىذَئيعيكأأ َ ذاي العَن
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 المقدمة:
كذيى َاثادو الدًكامارايلفىام يؽًذيىالدًكاماالـيكامصالةي امعَمالفىربًًامثادي

: كأعديأ اعلفىكصثأاًآماً

كَفى ثلثي"كامععدلؿًحًرٍفيام ىامعىًعلًقيٌدأفاثادوأثاىاإلاَـًا  جي"أع كافًف ذاأثثه
افاألثَدلثًركاةًأثكاؿً كألَفًاراكؿًثدلثًذفٍكامذبثفيامدفَعًكألرهدكرهمإلاَـً
.فياماص فَتًايكذأَراعيأقكاماي َارتٍحكامععدلؿ كعىرٍام ىثلثي

ام َقدًةذااإلاَـًا  جًذفٍامكلؼىكامدراانًأَمأثثًام دلرةًاماكاضلعًفىاًأفٌرألتيمذمؾى
أػػػ:اماكاكـًةذاامأثثً طن فكَ تٍا   لنوذيالنو أطرلقنوكامععدلؿًحًرٍفيام ى

 (لِ يْ دِ عْ التَ وَ  حِ رْ الجَ  يْ فِ   الَعِتيِقي    دٍ مَّ حَ مُ  نِ بِ  دَ مَ حْ أَ  امِ مَ اإلِ  جُ يَ نْ مَ )
لي وذيىكؿًاي إ ٌفيامد لَكاأل رةًكؿىأيَامقىم ىكعبىلىكععَمىأفٍاأثَ اياىكامذمأا ؿي

.قدلره

 .هارِ يَ تِ اخْ  واعثُ وبَ  الموضوعِ  أىميةُ  أواًل:
:آلعلنًاقَطًفيام ٌا علَرًِكأكاذثياماكضكعًأةالنيكافيعى

اإلاَـً -1 دراانوك كدًذدـًعاىدلؿًعٍكامعاحًرٍام ىـًيٍيذًفًامعىًعلًقيٌثادوايفًأًدىأثاى المن
 فيذمؾ.م  كدًِ

2-  اثادوأثادىاإلاَـًرعأنًإمىامععرؼ دديلىامعٌثلثيفٍاًامعىًعلًقيٌأف أكأك امعاَةؿ
 َ.اىاالذعداؿأل  ً

 .امعىًعلًقيٌثادىايفًأًأثادىاإلاَـًذ دىعدلؿًكامعاحًرٍام ىذيىاراعبًامععرؼًضركرة -3

 .ِث حْ البَ  افُ دَ ىْ انيًا: أَ ثَ 
َ:  ىاً أاكرودةًذًثقلؽًإمىعىامأثثي دؼيلى

اثادوأثادىاإلاَـًا زمنًظ َريإً -1 امعىًعلًقيٌأف ام ىام بقاَدألف في أقكاما كاكَ ن حًرٍ 
 كامععدلؿ.

 كامععدلؿ.حًرٍ كا   افيام ىامعىًعلًقيٌأفاثادوأثادىاإلاَـً  كدًإمىامععرؼي -2
 كامععدلؿ كألَفامارادا  َ.حًرٍفيام ىامعىًعلًقيٌأفاثادودىأثاىاإلاَـًاصطيثَتً اعي -3
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اماصطيثَتً -4 ذيى عفراام َصاامكقكؼ امعي ـين اإلاَ أ َ  امعىًعلًقيٌاثادوأفيأثاديد
 افااععاَم َ.ؿبقًأكليليٍكًاريكاماصطيثَتامعي

 .ام بقاَدِافغلرًكاقَر ع َأاراعبًكضعاراعبم ذِاماصطيثَتً -5
اكاقَر نقكمًامعىًعلًقيٌأفاثادوأثادىفل ـذ داإلاَـًـًاماعكياكاةًامربأثكاؿًإمىامععرؼ -6

 .ام بقاَدغلِرافأقكؿً
كاةافثلثاذيىامربكاًفيثيام بقاَدألفامعىًعلًقيٌدواثاىأفًأثادىاإلاَـًعأنًاعرفنري -7

أكاالذعداؿ.امعلددأكامعاَةؿ

 .السابقة ثالثًا: الدراساتُ 
ن امعيالاامأثكثًاف الؿاماراايناعاراكزًراانًذفاكضكعامدثكامع قلبًامأثثًأعدى
مـلعألفٍ َافالَل ًصًأةؿامعيـكامع صباإل عر ت كاؤاؿًذأرلأكنً ميك كديكأاَعذع َ 
كامععدلؿ كامذمةكحًرٍفيام ىامعىًعلًقيٌاثادأفًأثادىاإلاَـعععيؽأا  جًاَأقنوذيالنودرااَتو
َف.اععىؽكامايدرااعي كاععَمىاماكفثاكضكعي

 .البحث، وطبيعة عممي فيو رابعًا: منيجُ 
ـاأَمدراان قنًناماععيثةامعيالااماَدافي اعًقرائيااالاعًاما  جىتذعادا  ًَ عقَأقاتيكافا
معرضاعَمـامعثيلييثامكصفيثأَما  جًاعع تياةامعيالن كافاـميدراانافةذِاماَدا اَذجى
.فيام رحكامععدلؿامعىًعلًقيٌاثادوأفًأثادىاإلاَـا  جً

 :اآلتيةفي النقاط  عمميتمثل طبيعة تو 

 امدراان.كاعطيأَتًثابامثَ نًكاطَمبىكاأَثثىعقالـامأثثإمىفصكؿو -1
 كرقـاآللن.كاآللَتامقرآ لنأذكرااـاماكرةًزٍذى -2
ن:ام أكلنكاآلاَرافاصَدرةَاألصيلاع رلجاألثَدلثً -3

 كإمل اَ.زٍعفىأَمعىةاَ ليكٍفأكأثدًلٍفإفكَففيامصثلثى 
 فمـٍك فيع رل اافكعبًعًكايأكأثدةاَ لعـامعافًلٍفيامصثلثىلكفامثدلثيا 

امثَ ن.اَعقعضياماب ان ثاب
كامععدلؿكدرااع َ كذمؾذيىحًرٍفيام ىامعىًعلًقيثأفاثادوأثادىعص لؼأقكاؿاإلاَـً -4

ام ثكامعَمي:
 ًكامععدلؿ.حًرٍفيام ىامعىًعلًقيٌاثادأفًكاصطيثَتاإلاَـأثادى اعأمفَظ 
 عدلالن.َنكعىثىرٍفل ـ ىـىياكىكاةامذلفعىافامربنودراان اَذجعطألقلا 
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 ًامال كرلف.ام بقاَدافأ ثكَـغلرًِامعىًعلًقيٌأثادأفاثاداقَر نأثكَـاإلاَـ 
 اي ٍلَفامارادأ ذِاماصطيثَتامصَدرةاًدراانكأى. 
 كثلف.ري ٍكاماىلفىمًداعىإمل َفيامركاةامايام عَئجامعيعكصيتيألَفأةـث

ذيىام ثكامعَمي:امعر انميركاة كذمؾ -5
 رة.ععأىامايماافكعبامعرا ـًأعر ـي
 يؼًعى ٍاكمافامركاةامايكامععدلؿإذاكَفامراحًرٍؽأَم ىفلاَلععياامعر انًامعكاعفي

ٍرًث ـأكعىٍعًدلًي ـ كذمؾميكصكؿً اكم.الصنامثكـفيامراإمى يفي ى
 نأذمؾ. عصاامايعركفن افامكعبًامال كرةكاماىيدافغلرًكامأيامععرلؼأَألاَكفً -6
 نأذمؾ. عصاامايكعبًألَفغرلباألمفَظافام -7
 نذ دامثَ ن.لااًامععرلؼأأعضاماصطيثَتامثدلٍ -8
 ـيفيضأط َ.األااَ كامكياَتاٍمايٍلًكيىنامعيليعىكىةاضأطي -9

.اع كذنذيالنوامأثثأف َرسىعذللؿي -10

 .خامسًا: خطة البحث
اف:اقدان كاالانفصكؿ ك َعان كف َرس ذيىام ثكامعَمي:ععككف طنامأثثً

أةالنً ذيى: كعلعاؿ كأكاذثًاماقدان: كأةداؼًاماكضكع كامدرااَتا علَِر  امأثث 
اماَأقن كا  جامأثثكطألعنذاييفلا ك طنامأثث.

 :في عمم  وعصره، وتمييد الَعِتيِقيّ  أحمد بن محمدالتعريف باإلمام  الفصل األول
 .الجرح والتعديل

 ويشتمل عمى ثالثة مباحث:

  الَعِتيِقيّ  أحمد بن محمدالمبحث األول: عصر اإلمام. 

 ويشتمل عمى ثالثة مطالب:

 .اماطيباألكؿ:امثلَةامالَالن
 .اماطيباماَ ي:امثلَةاال عاَذلن
 .اماطيباماَمث:امثلَةامعيالنكاماقَفلن 







 

4

  الَعِتيِقيّ  أحمد بن محمدالمبحث الثاني: ترجمة اإلمام. 

 ويشتمل عمى خمسة مطالب:

 .ِاماطيباألكؿ:ااااك اأاكك لعاكاكمد
 :للك اكعالالذِ.اماطيباماَ ي
 :أقكاؿامعياَ فلا.اماطيباماَمث
 :اص فَعا.اماطيبامراأع
 .اماطيبام َاس:كفَعا

  ِالجرِح والتعديِل. المبحث الثالث: تمييٌد في عمم 

 ويشتمل عمى خمسة مطالب:

 ماطيباألكؿ:ععرلؼذيـام رحكامععدلؿا.
 كأةالعاذيـام رحكامععدلؿ ل ة:اماطيباماَ ي.
 ام رحكامععدلؿ.اماطيباماَمث:الركذلن
 فيام رحكامععدلؿام بقاَداماطيبامراأع:طأقَت.
 ث ر.اأفذ داماطيبام َاس:اراعبام رحكامععدلؿ 



  في تعديل الرواة الَعِتيِقيّ أحمد بن محمد الفصل الثاني: منيج اإلمام 
 مباحث: ثالثويشتمل عمى 

 :في التعديل ومدلوالتيا الَعِتيِقيّ  أحمد بن محمدمصطمحات اإلمام  المبحث األول. 

 ويشتمل عمى ثالثة مطالب:

 اإلاَـأثادأفاثادااععاي َاماطيباألكؿ:اصطيثَتامععدلؿامرفلعامعي
.امعىًعلًقيٌ

 اإلاَـأثادأفاثادااععاي ََتامععدلؿامعَدمامعياصطيثاماَ ي:اماطيب
.امعىًعلًقيٌ

  امعي اماعكاط امععدلؿ اصطيثَت اماَمث: ااععاي َاماطيب أفاإلاَـ أثاد
 .امعىًعلًقيٌاثاد
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 دراسة الرواة  الَعِتيِقيّ  عند اإلمام أحمد بن محمد المبحث الثاني: الرواة الُمَعّدلون(
 الذين عدليم، مقارنة بين قولو وأقوال أئمة الجرح والتعديل(

 ويشتمل عمى ثالثة مطالب:

 .اماطيباألكؿ:امععدلؿامرفلع
 .اماطيباماَ ي:امععدلؿامعَدم
 .اماطيباماَمث:امععدلؿاماعكاط

 في التعديل الَعِتيِقيّ أحمد بن محمد : خصائص منيج اإلمام لثالثالمبحث ا. 
 

 :في جرح الرواة  الَعِتيِقيّ  أحمد بن محمد منيج اإلمام  الفصل الثالث 
 مباحث: ثالثويشتمل عمى 

  في الجرح ومدلوالتيا الَعِتيِقيّ أحمد بن محمد المبحث األول: مصطمحات اإلمام. 

 ويشتمل عمى مطمبين:

 أثادأفاثاداإلاَـااععاي َاماطيباألكؿ:اصطيثَتام رحاملالرامعي
.امعىًعلًقيٌ

 اإلاَـأثادأفاثادااععاي َاماطيباماَ ي:اصطيثَتام رحاملدلدامعي
.امعىًعلًقيٌ

  لبعض  )دراسة .الَعِتيِقيّ المبحث الثاني: الرواة الُمَجرحون عند اإلمام أحمد بن محمد
 ( النُّقَّادالرواة الذين َجرََّحُيم مقارنة بين قولو وأقوال غيره من 

 -:مطمبين ويشتمل عمى

 فيامراكم.املالرام رحاألكؿ:اماطيب
 ام رحاملدلدفيامراكم.اماَ ي:اماطيب

  في التجريح. الَعِتيِقيّ  أحمد بن محمد: خصائص منيج اإلمام الثالثالمبحث 
  عمى أىم النتائج والتوصيات.الخاتمة: وتشتمل 
 الفيارس العممية: وتشتمل عمى فيارس متنوعة. 
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 الفصل األول

 الَعِتيِقيّ  أحمد بن محمدباإلمام  التعريفُ 
 والتعديل الجرح عمم د فيوعصره، وتميي
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 المبحث األول
 الَعِتيِقيّ  أحمد بن محمدعصر اإلمام 

ركؼأَمظبـةذاامعَمًألكَما كلع اريامذملعلشفلاأا عيؼًـأَمعصرًثلَةامعَمًعرعأطي
رامذمذَشفلاصامعىثكؿَنطاأااَنععرلفذطيىأفأي كم ذاالأدرامعيلعلل َفيذمؾامعص

أثاد امالَالاامعىًعلًقيٌاإلاَـ ام َثلن اف مليكامعيالانكاال عاَذلان ع ايـى ىفٍن أَأل كا ادل ِر
اماَئدة.

 .المطمب األول: الحياة السياسية
ـيذَشى -ةػ334 الؿامفعرة)اماَمثامااعدثامعأَايثفيامعصرًامعىًعلًقيٌأثاداإلاَ

امعصري447 ةذا أدأ كقد أا َ ى ع ىاكةػ( كعالٌ(1)"أَارًاآل" الفن أ  أعَرلخرعأَطًَز ا
"لفلث ًلٍكىامأي"

ي يلفنمفيامعراؽكمـلكفامفعييٌامثقلقيكامايطَفًام فكذًامذلفكَ كاأصثَبى(2)
ـي لع َكؿيةـذ دىؼهااكظا كأضثىكك  ٌاـًغلراال ِيدىكىأىا  ـاَلقل

كملسماثؽامعصرؼً(3)
 . ـالفندكفامر كعإمل ـكأ ذاكافقعًام ًافأاكرًأاروفيأمث
ـذيل ًاي كملسمىا ابييىطٍاَليفعؿير كلىاًعى ٍفلىرياىؤٍلي ِفيةذاامعصر فكذىام يلفنيدىقىفى

للعننفياماذةب ـمايما َمفعً؛دل يوايطَفوفٍاً فقدكَ كا إ ٌالةنغي  ا صبأأقَ ًارعضكااَ
.(4)ألغراض ـ داننام الفنً

ةػ( 381-ةػ363)(5)"امطَئعأَ"في الفنام يلفنامعأَايامعىًعلًقيٌأثادكمداإلاَـ
أَ" 381)(1)"كامقَدر ةػ(422-ةػ امعأَاي ام يلفن  الفن في ا"كعكفي أ ار (2)"امقَئـ
(.ق467-ةػ422)

                                                           
(.1/357ج)ق(:أأك عفرذأداأفامقَدر.عَرلخام يفَ  ميالكطي467ام يفلنامقَئـأ ارا)ت:((1
ق(ةـللعنافأالدامدليـثَقدكفذيىاإلاالـ.)ل ظر:اك زامعَرلخ447-ق320(امدكمنامأكل لان)(2

(.103-1/102( كامف رمفياآلدابامايطَ لن الأفامطقطقي)ج1/229اإلاالاي ميعالرم)
اٍذًك َ ا (3 أزاؿ دىِ: أكى أقَـ ) اميغن اع ـ اا. قكن أارىِ  ذارأصيح ا عَر ألثاد اماعَصرة امعرألن
(.1/138)ج
(.35-34(عَرلخامدكمنامعأَالن ماثادطقكش)ص:(4
اماطلع)ت:(5 ام يلفن ميالكطي364( عَرلخام يفَ   امفضؿأفاماقعدرأفاماععضد. امقَاـ أأك ق(:
(.1/345)ج
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ـيذَلشى  ةػ(470-ةػ287 الؿامفعرة)كامعيااعدتٍ(3)"نًطىااًرىامقى"ثركنىيٌ ًلٍكىامأياإلاَ
ظ رتفيذصرًِ لٍالطرةيكاَ ألف)لفلٍ ًامأيكى اَ ة334ذيىام يفَ فيامفعرة ( ػة447-ػ

.(4)ذ  ـأأدانمـعصدٍركأفعَؿهذفآؿامألتأقكاؿهعىع ككيضًلبلىاسكاأَدئامعاأيتٍعىثلثكيضً

ل لثكغركبًعؼام الفنًأاأَبضىككَفافأةـث فيلفىَمًلفكَ كاافامايغىلاا َ أفامأيكى
ل َ مذمؾعاردكاذيىقدأ ذكاام الفنكاغعصأكةَافااعثقثلفىكةـلععقدكفأفامعأَالثعًلبلىامعا

درةَ.قدركةَقىطلعكةَكمـليذَان كمـليأصفنوام يلفن كام الفنً

لاإمىامالطرةًأىعىياطىكعى  ـلر عإفأصيىقَؿي كلياقرام الفن_ َ_ فاًذيىامعراؽً كأيكى
امكاقعفياما طقنام أيلن(5)"ـًيىامدىلٍ" ذكاافإقيلـ فَعىدكالفامذلفليرثامفَرالثَفىَاىإمىايكؾاى
م ـكاقران.اي  ن(6)كلفزٍقي  كأيأثرً

                                                                                                                                                                     
)ت:(1 أَ امطَئع ام يلفن أ393( امكرلـ ذأد أكر أأك ل ظرق(: اماقعدر. أف امالع اماَأؽ:ف امار ع
(1/351.)

)ت:(2 أَ امقَدر ام يلفن اماَأؽ422( امار ع ل ظر: اماقعدر. أف إاثَؽ أف أثاد امعأَس أأك ق(:
(.1/356)ج
أَطف فآلَتامقرآفم َظَةركم َ(3 ظَةرو مكؿث (كةـفرقندل لنأَط لن عاع دفياأدئ َاألاَايإمىأفا

ام ألثامفَاد. افامفكًرامفَرايث امأَط يل ثدري إالاإلاَـامعيكٌم كاماذةبي أَطفكاللعرؼةذاامأَطفى
كةـفرقنضَمنا ثرفن ادذىكاامعلٌلعفيأدالع ـإمىاإلااَذليلن اـدذكاإمىأ فا ـكعفرقكاإمىفرؽ 

األصؿعيقىامأَط لاناففَرايكلي اأكفإمىاؤاًسدكمع ـثادافأفاأللعث امايقبأػ)قراط( كةكلا يب
ةػ كااعد لَطي ـإمىاملَـكام يلجامعرأياـ287ليدذىثالفاألةكازم كقدعزذـامثركنىفيامككفنا ن

ـافأكاؿةػا عصرذيل ـذأدياامعلك يأااَذدًةامعأَالثلفكاماال قنف  ر  462املافكامث َز.فيذَـ
 ذَـ   َئلنَ  امقرااطن ام  دؽفقضتذيىدكمن اعركن ثداتفياألثاَ  كأ لرنا امأثرلف  اف ةػ 470اـ

ميعالرم امثَضر  ذصر َ إمى آدـ ذ د اف اإلاالاي امعَرلخ اك ز امعلك لن. امدكمن اثي َ كثيت
.(209)ص:

(.210-1/209)جميعالرمامثَضر ذصر َإمىآدـذ دافاإلاالايامعَرلخاك ز((4
كالرافامدليـ كةـألد(أالدامدليـ(5 يؽه :أ رضام أَؿأقربقزكلف كةيأالدكي َ أَؿككةَد كفل َ ى

ام َسثاقَنك  الن!أل  ـقعَؿفإذاقعؿكاثدا  ـقعيكاافعيؾامقألينأمكاثدكَف.ككَ كاايكؾأالدام أَؿ
فأ يعالـ كمذمؾعرلأكارةـلاليكفإمىاألدبكامعرألن.ا  ـايكؾآؿأكلاككَ كاقدلاَن.ذكرأفأصيى ـا

(.330كي ـفضال أدأَ .آاَرامأالدكأ أَرامعأَدميقزكل ي)ص:
ـي((6 كااياأعيعا إذاعقيزاا:لقَؿاملي  اأعالع:امقيزانكالـ اضاكان زاماـاماككفاـأَمضـ:امقيٍيزي

.(4/387)امأيدافاع ـ كآمافرذكففلاغرؽامذماماكَفكةك:ركأاافالمع َااقيزاَامقيـزأثر
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أدالني أَاعلال ًككَ ت ل لن امأيكى ذيي ذاَدًامدكمن امثاف أأي لاامدكمن أيكى أف
ذيى(1)

"ازرىامدكمنًللٍذاَد" كقدد ؿكغلرةَ(2)َفى ىرٍأ
مدكمعاام دلدة ك عي َذَصاننػة322ا ن(3)

اذيىامطَذن.امراضيأ ٌإمىام يلفنًكأراؿى(4)سىَرًكاَد ؿفى

لازبعًاي"كااعكمى كةي )(6)ذيىاألةكازػة326ا ن(5)"امدكمنأأكامثالفأثادأفأيكى
 ك ككىزاعَفاآلف كاأعضقيايأىَعى( امدكمن كزىامعأَالناد أى يلا   ثك امعك ا ما ا ناددىغٍكا كفي  

لا ثكأىأ اع اأثادـ946/ػة334  ناقَكاعالاكًرٍلع َامعي فيـعاعطعثَاًثرألنادأقكةودىغٍفأيكى
.(7)ركلاث َفيا كمنوعىعىأغدادفَفٍ كد ؿىؿكصًإمىامايتٍراكفى

                                                           
(ذاَدامدكمن أأكامثافذييأفأكلاأفف َ اركامدالياي صَثبأالدفَرس كةكأكؿافايؾاف(1

ذَشأضعَنك االفا ن ككَ تإ كعا ككَفامايؾاعزامدكمنأثادأ ِك لع دباعا كلقٌدااذيى فاا 
امعأرفي أرافغأر  امدكمن. اأفركف امدكمن  ذضد اأفأ لا كايؾفَرسأعد ا ن  اتذلرة ألَاا

(.2/55ميذةأي)ج
اف(2 امفقلا: اأف قَؿ امعَدؿ؛ أ كلركاف كامد فلركز أف قأَذ أ َةَ أ رضفَرس  ال كرة ادل ن أر َف: )

ا ااَ لألاأعرؽلعرلحافث َرعا لككفا ااماكالَام لداألألض كذيىذ َئأ َك ؼفيثأؿل أع
افاما نلفعحفلاكلثضرامقَضيكالَلخ ةذاامك ؼأَبثدلدكثفظن لغيؽكل عـأ عـامايطَفإمىلـك

فلككفاقد كل عيافيقَركرة  قدا عاعفلاافاماكالَ فل اعاَ اراَئنامأيدكلد ؿامك ؼر ؿذرلَف 
ااقَؿأكدك  َ اـلغيؽامأَبكل عـإمىامقَأؿ.ك َصلعاأفاإل اَفإذااقيا ااقدارذدانكقدا كار
افأذضَئالي أكا  لـل رؿكاَللرأاإمىامكاركام لـكلصيثا.آاَرامأالدكأ أَرامعأَد امقزكل ي

(.141)ص:
امعظاىكداراايكنفَرس كل زم َامكالةكامعاَؿ كأ َامدلكاف(للراز:ادل نأ رضفَرس كةيادل ع َ(3

كاما أى كةيادل نإاالالنأ َةَاثادأفامقَاـأفأأيذقلؿاأفذـامث َج امركضاماعطَرفي أر
(.351األقطَرميًثالرل)ص:

ة.(أالدفَرس:ا طقنعقعكاطإلرافك  كبأصف َف.كلكألدلَاماكاكذنامثر(4
لصلدامااؾ فاَزاؿإمىأف(5 (امٌايطَفاعزامداكمن أثادأفأكلاامدالياي ككَففيصأَِلثعطب كأأِك

ككَفافايكؾام كركامرافض  ذفاالثك االفا ن  كاَتأَإلا َؿ  كذلرلفا ن   ٌلفَن ايؾأغداد 
امرفض ك دـذيىامظيـ امعأرفي أرافغأركمك اكَفثَزاَناَئاَنا لأَنكقلؿإ ار عفيارضاذيى

(.2/96ميذةأي)ج
ميثاكم(6 امأيداف  اع ـ ألصأ َف. اما َكرة اميكر  أَؿ ككااط فَرسكامأصرة ألف عقع ا طقن األةكاز: )
(.2/404)ج
(اكقعاكاكذناألارةاماايان قاـامعَرلخاإلاالاي امعصرامعأَاي.(7
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لاذيىأى ًأىرةًاٍأيؾًيباىكأعى أَمع ديىاًافذ كدامعصرامعأَاٌياي دلدهادأدأذ دهدىغٍيأيكى
ل يٌ ثَؿيامأيكى لكف كمـ ل يثامعأَالاام الفنً  امأيكى امعصر في امعصرًن في ثَما اف أ ثاف

عَفَنكاضًقيةذاامعصرقدطَمتإالأ  ـأىاف يفَ ً فرغـأفادةكؿ يلفنواامذماأقىركيثامعب
 لي هملسم ـ األار مىٌقبى(1)اف فقد امثاففًكٍعىاٍامايام يلفني. أأَ بأثادىي لا أيكى زبعً"ايأف

"ذاَديامدكمن" ذيٌلَن أ َِ كمىٌقب امثافامدكمن  أ َِ كمىٌقب كأىامدكمن"فيكي"ري(2)"  عيرىاى  كعبىأف
لامـلكعؼً كمكفٌكامد َ لرأمقَأ ـذيىامدراةـً اامذماللزلدذيىكك ًأ ذااميقبًأثادأفأيكى

عن كأفلياىٌؾااااذيىفي طأنام ايام يلفنًاااااعااـًكرًذيىذً كأصرا"أالراألارا "
اعإأقَئاادىدىغٍامفعييفيأى؛فكَفامثَكـىذَملننامدكمن"اكَ نن كمقدأيغ"اعزبايناعام يلفنامعي

ذيلاثىأًغلرأ ااَمى ذيىام يلفنً "طلعاماي".كأصأحـ946/ػة334ذل لاا ن ىقى كفىأفقىأىضى
 أعد ام يلفن أثؽو"اعكفياماي"ةك ككَفاطلعَن كَفأداةن  فيقد اـننعىلثطى  ل للف  فيألدمامأيكى

(4)َفىعىاٍرًأى كطى(3)مثذيىامرا"امدكمنركفي"ي كاَااعكمىػة336ذيىامأصرة"امدكمناعزي"ااعكمى
.ػة336-ػة335(5)َفى ىرٍك ي

ل للفقكعى لاثلثاع ذم فاامقبدًضي ـألَـذىكقدأيغامأيكى  أم:"َِلى ٍَةًلى"امدكمنأفأيكى
قكةنايؾ أكار ككَف لىكذظاننامايكؾ  أف كااعطَع أاالفا  ا عيؼىضـٌاف ايطَ ا إمى

                                                           
(.92اكلنكامعأَالنكظ كرفكرام كارج ميصالأي)ص:(ذصرامدكمعلفاأل(1
امثافأف(2 امكَعب كزلرركفامدكمن أفامثالفأفاثاد أأكامفضؿاثاد امكزلرامعاٌلان اأفامعالد )

أكلا صَثبامٌرٌم كَفآلنفيامٌعرٌاؿكاإل لَ  فلياكفَن اع اَنأرأمامثكاَ  لذراتامذةبفيأ أَراف
(.4/312الأفامعاَد)جذةب 

(أفعحأكما كعلدلداَ لا كةيادل نال كرةافأا َتامأالدكأذالـامادفكالرةامفكاكاكام لرات كةي(3
اثطامثَجذيىطرلؽاماَأياكقصأنأالدام أَؿ أل  َكألف لاَأكراَئنكاعكففرا َ اع ـامأيداف 

(.3/31)جميثاكم
فيـلصؿ(طأراعَف:اف(4 كالران للئَن أفعحأكماكاَ لا االتأذمؾألفامل ركَفثكم َ أالد رااَف 

كالر ذظلـ أيد كطأراعَف امل ر  كااعَف امف س أَمفَرالن كامطأر أَمف س قطعِك ثعى كارل   كد إمل َ
كةَن كطأراعَفافامثصكفكاألذاَؿا لعأَألكدلن كأةياألراؼامع ـكأأ َ ايكك ـ كةـأثافام َسك 

كعاالا اماايكن ألت أةؿ اف ر الن عكمل َ امفرس ايكؾ ككَ ت كصؼ  لأيغا ال أثلث كاما عن امثصَ ن
(.383األصأ أذ كةكثَفظام لشفيمغع ـ امركضاماعطَرفي أراألقطَر ميًثالرل)ص:

( ر َف:في رااَف أكؿاف زم َ ر َفأفأالـأفالكذأفاَـ(5 فاالتأا كاَركأَرأفاالـأ ِك
ميًثالرل األقطَر   أر في امركضاماعطَر أرضكأَر. أا فاالت املاَان ليي ااَ امدة َ   َ ب إمى

(.160)ص:
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ذاارػة369اؽ كفيذَـرىكامعًسىَرًذ دِفيفىتذيىالتامصغلرةاما َكرةامعيظ رىلٍامدكى
 َ.ذاَرع َك ٌددأاكاقى َافعكاميامفعف كأذَدىأغدادأعد راأً

ل لبععٌادىأفلىككَفافامطألعيٌ لأةؿاما نكأدٌاَرى ااَأى ـك لِراذةأًفإظ َرىكامأيكى
.(1)كاي قيعؿفل َ يؽهكالرةومثدكثفعفو

  ىًلط ل يٌامركـكقد امأيكى ذَـفيذصر فا ذ اى961/ػة350  ذيىامربنيفىكىَمتٍـ ـك
 ـةذاأصاتو لَطيؿى كقيكأً(2)أ زائ َكاأعضىَـكاثعيب ـذيىأالداملاة كاي فَزدادىاماايالف

أاامأيكىرةلبو امصراعك لبل امعـز  فل َاكفكلعثكا كةـامذلفلالطركفذيىامدكمنًففيةذا
 كالعدأل اَا علرتاألكأئني ذي لنوأصكرةوكام  بىكصكاَراكاامايبىظ رفلااميصيفيكقتو
ل لنأفأى كمـعىامغال  فلٍأاأبام زاعذيىامايطنألفاأل كىفياال  لَرً ذتٍيأثامدكمنامأيكى

ؿأَمقضَ  ااَذ ٌارةأفراداأليإمىاَئر كااعدةذاام زاعي(4)ك"لرؼامدكمن" (3)"أ َ امدكمن"
ل لثىذي .(5)امذمأٌغض ـأةؿاما نافأغداد ـامللعيلف كاَذدذيىذمؾاذةأيامأيكى

ل يا كاتوافقدثكـ يفَ يكذيىامرغـافذمؾكيث طكلينقأؿأفليعزمكا.فقدامع دامأيكى
ذلرذَاَن ااَ لنى( كامطَئعيػة363-ػة334عاعنكذلرلفذَاَن)امثكـىعكٌمىام يلفناماطلعي

ة363) ة381)كاثدانكأرأعلفذَاَنكامقَدري( ػة381-ػ ذمؾلعكدإمى( كمعٌؿاىرىػة422-ػ ٌد
ع امعي األارا  ًإٍارىة ل لأف امأيكى ععثااككالةَ كَ ت كَفنىف  كأىعأًؿ امثكـ  ظي َعَت في كا ضثى

مىاف اللعكرازان فكذام يلفن امذمظؿٌارعثدلدًرااعافيامعراؽ؛اقَأؿىيامعصرؼًقًيىايطٍ

                                                           
(ل ظر:اكقعاألارةاماايان قاـامعَرلخاإلاالاي امعصرامعأَاياماَمث ك الفناماطلع.(1
(.211-1/203)جأدـإمىذصر َامثَضر ميعالرم(اك زامعَرلخاإلاالايافذ د(2
ٍلاامداٍلياٌي.]اماعكفى:(3 ةػ[403(أ َ امدكمن أأك صراأفايطَفذضدامدكمناأفأيكى

كاَت اا علفكذلرلفا نكلكالف  ككَ تأٌلَاا كمااا عَفكأرأعكفا ن. اىَدىلاألكمى  ٌفيأ ٌر َففي ي عيكي
اماايط نأأغدادأعدأ لالىرىؼامٌدكمن أًعينامصارىع.ككم ىأعدِاأ اايطَفامدكمناا عيذلرا ن ككمىةيكى

(.9/56كةكاٌمذم يعامٌطَئع.عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج
ظفرأ ى لا(للركلا(4 كىاأفايطَ  َ اأفركفامدكمناأفأكلاايٍيطىَفأىٍغدىاد امدكمن اأفذضد لرؼامدكمن

كىاٍاع عاف اماصَدراتارضأَالاعاقَ  زىامىن ٍلركىاً  لًالؿًإمىىاٍم ى كىَفى كعايؾاٍمعرىاؽكى كثأاا امدكمن صاصَـ
اىَدىلاآٍلً رىةا نعا ً ي ي ًفياَى ًَ لنامثالنفىاىَتى اىاى ايؾا عىٍلفكى اأعلفكاالااَئنذىفعاعكىذٍلرلفا نكى عكى

كِيأىأيك صرأ َ امدكمن.امكافيأَمكفلَت ميصفدم)ج (.16/128أل ركىكميأعدِأى ي
 الفناماطلع.أعصرؼامأَثث. (ل ظر:اكقعاألارةاماايان قاـامعَرلخاإلاالاي(5
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نذيىاملرذلاامصفنًإضفَ ًاذيىذايي كاقعصرىفل َزذافلاأثدأاألاكرللئَنلاكفاقَملدً
.(1)أذاَم ـ

 .المطمب الثاني: الحياة االجتماعية
طأقَتاما عاعفيةذاامأيدافثلثريكٍ:ذًلَةاال عاَذلنفيأيدافامأالدأَمثديصىقٍلي

كذالقنى امطأقَتأأعضًكؿوام  سكامدلف  ةذِ امأعضاف أثثي َ اـ كثلَة ظَـً  األارة
لعاعاةَأفرادً كاَ كؿت  أا كىع اـ امثرلن  اف كا َمسًؼصٍا  ـ كاألذلَدامأالط ام يفَ  

ام بكأاَكفًـكامكالئـكامثفالتًكاماكااً افأاَثوككصؼاما َزؿًزةن  فل َ  كمأَسوكلرابوكاَ
.(2)كاَإمىذمؾافاظَةراما عاع

كاماغَرأن اـااععَفام يفَ يكامفرسيامعربيةي:افذدةذ َصر لع مؼيكَفاملعبي
م ـأَألعراؾكثرسو أَألكٍ  ألضَن ل لثكفيذصر ارعزقنوك  كدونًطىااًرىكامقىادًرىكااععَ كا لفامأيكى

كغلرةـافامارعزقن.كاألكرادكامفراذ نًكاألعراؾكامعربًـًيىلٍكَفام لشلعككفافامدا

كفعيلثلىعى كامايكفىلب ث؛فكَفة َؾامايكطكائؼىكاَا قاـامااياكففيةذاامعصرإمىللعو
أ كالرهلككَف ام زاذَتً  ـ كامفعفاف اال عالؼ لقعصر كمـ ععداذيل اَ  أؿ دا ؿ  إمى اِ

أ كذلالؽًقًؾامعصر:طأقنامرام كافطأقَتاملعبامعيكَ تععلشفيذأ فا ـفىللث ثاماي
اذعرفتامقرفامراأعام  رم كفيصَرلنكةـامل كدكام  كأةؿامذااكج(كاألألض ياألاكد)امزب

.(3) ـأةؿذانأ  ٌكسً يامعأَالنأَماىامدكمني

ا غاسى كامعرؼًامعأَالةمقد امأذخ في كعدفؽًكف امعاراف  ككَ تقصكرأزلَدة اماركة 
امدكمناضربى ككأَرر َؿ كاألارا   كأ َئًفيرىامااؿًام يفَ   ااعَزتأف َانًك ق َ كاَ  َ 

كاعاَذً لىأ َئ َ كاَ غ ا ىفي ًعىكٍ َ ثدائؽ اف ايَ كأل َر كازدا ىَ  عكَافن  اماال نًت أَما َضلد
.(4)ٌةأنذىنكامايعرصالعَتامايكامعرأًنًتام زفلاَكامزةرل

امضعؼً ل لبكاال ثالؿامذمعاأافأرغـ امأيكى امعارا لا لَطىكفإالأفابأا كَفنًامثركن
فيأغداد ككَفدكريااعاران فيامعطكرً  كَفامدكريامعارا يثةـ فقد ميلعباألاَسياثدكدان 

افامعقدبامذمكَفذيىااعكلن ىام يلفن ىزاة فقدأىأاَكَفذيلاامغيقَرفي الليـامثضَرمثذَؿو
                                                           

(.224 مطقكش)ص:(عَرلخامدكمنامعأَالن(1
(.3/430)ج(عَرلخاإلاالـامالَايكامدل يكاماقَفيكاإل عاَذيمثافإأراةلـثاف(2
(أإ عصَر.434-3/430(امار عاماَأؽ)ج(3
(.3/438)ج فاا(امار ع(4
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 كأ َ ادىدىغٍأَأإذاَرأىامطَئعيكاماعرفن كقَـام يلفنيافدكراماقَفنًانكالرةنكرىاماطلعأَدي
.(1)كامااعلفلَتامقصكر كام كااع 

أى كقد ا َماًامعأَالب ذ كثىكف ظَـ ذفامفرس  اما َمسيتٍيىفً ـ دأَ كاأليَملعرا ًأةذِ
.(2) اَؿافآلَتامركذنكام ـآلننثتا َمايف ضٍ فلٍ ًلفكاماييٍلفكاماكالقلثكاماغ ث

إمىكىككَفا علَري َفامالئيلىككَفاعظـامقً ام كارمارةًامغ َ فيةذاامعصررا عَن
.(3)رائرا  فافامثى كقيلؿهامقرفامراأعام  رمافام كارمأأغدادفيأكائؿلثعرففامغ َ ى

 .والثقافية المطمب الثالث: الحياة العممية
أصَبام الفنى افااَ ل دتٍكا ثالؿوؾوكبنافعفامعأَالاذيىامرغـ إالأ  َ عقداَن 

 فيلعىامالَدلف فكرلَن كااعَن ا علرتاماقَفنيكذيالَن امعصرًاإلاالالٌكقد فيةذا ا علَرانن
ننكامفَرالنكام  دلاافاميغَتاأل  ألنك َصنافاملك َ لا ب أفضؿامعر انًلدذكإمىامعى

أ فاً اماايالف يىكىَت اى ك يٍضج امعرألن  اميغن امأثثًإمى في كعل لعً ـ ام يفَ كامع ملؼ 
ككىَؿًكاماالطلفكاألارا كر  كاألدب  فؽامفكراإلاالايأَرعثَؿامعارافكاعاَعأيارةًامعيـ

 َ.كاغَرأًاألرضًاماايالففيالَرؽً

كَفافأارً فقد امعيااعقيتذفام الفنًقلَـًكالغرك أفامعأَالاكالرافامدكؿ ن
كى اماقَفن  كرا ت امفكرلن  امثركن أَمعياَ  ىزى لطت امدكمن ةذِ أالط كاألدأَ ر كاملعرا 

كغلرةـ.

امفرؽً كَفمظ كر امابكا عالفًكاَ اع أاره ا ـ امفكرلنكألرهن اع ذتفيام  ضن فقد  
ـىاماقَفنىامفرؽي كام قَشامذمقَـألفَفمي دؿًمعثقلؽاآرأ َامالَالنكامدل لن كككاليننكامعي

امابما ذياَ  كألف   ن  اف أىن افرؽ ام  ضنًاره  ةذِ في ةذاامعيالاأعلد أ َ لعالز امذم ن
.(4) ك َصنفيامقرفامراأعام  رمامعصر

امعصرى لالزةذا اَ امفكرلاككَفافأةـ ـيافام َثلن اةعاَ كامعياَ  ن أَمعيـ ام يفَ 
عًايكىىامعاإمفيريقٌيامفكرفيةذاامعصر إضَفنن الؿهعكةـ؛ااَكَفماأارهأكةـكل افقرا

                                                           
ا عصرامعراؽا ذامفعحاإلاالايإمى  َلنامعصرامعااَ ي. (اكقع:ا عاعأ َة(1
ل ظ(2 ر( كالر: الأف كام  َلن  كاإل عاَذي7/371)جامأدالن كاماقَفي كامدل ي امالَاي اإلاالـ كعَرلخ  )

(.3/438مثافإأراةلـثاف)ج
(.1/295(امثضَرةاإلاالالنفيامقرفامراأعام  رم ألدـاعز)ج(3
(أعصرؼ.3/339(عَرلخاإلاالـامالَايكامدل يكاماقَفيكاإل عاَذي مثافإأراةلـثاف)ج(4
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ؼرىعٍلفكةكاَلياقًراامكىرًكٍن كذمؾظ كرديفيامععيلـامعَـ كأ َ امادارسكاماؤااَتاماقَفلا
أَماكعأَت ثلثأي ا  َا لئىاملكـ اكعأنهت كامعيكَ معدلد ل يافأل  َ امكزلرامأيكى أ ل ةَ

.(1)"أأك صراَأكرأزدللر"

  

                                                           
ازدللركزرمأ َ امدكمناالثارات ككزرملرؼامدكمن ككَفكَعأَنلدلدانذفلفَنذفاألاكاؿ (1 ٍأفي (اىَأيكري

ًفياى ىًن ًمٍيًعٍيـً دىارنا قىؼى كى قىٍد ًة كى الى امصا ااعاماؤذفالللغيالي ذىًف كالرام لر ايلـام َطر ككَفإذا
ً َ اىاى أيٍثًرقىٍتًإٍثدىلكى اى ىننايـا عىًؿًفل ىَكيعيأنَكالرة دان ككقؼذيل َغينكألرة فىأىًقلىٍتاىٍأًعلفى ًاًاَئىنو كى ى اىالى كى ًذٍ دىلفى

كىَ ىٍتاثيع َألفاماكرىلف كقدكَفثافاٍمايعىَلى كىأىٍرأىًعًاَئىنو كى ٍاًالفى ًفياى ىًن ى ٍمأىؾى ًيًؾطيٍغري أى ااياىً يً اٍماى رىًةًإالا
َمىاياىًرلعنَ كفَنذيل ـافاأللركامأطر عكفيفل َكقدقَربامعاعلف امأدالنكام  َلنطامفكر ذياا لىٍعًزؿي كىَفى

(.12/19)ج
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 المبحث الثاني
 الَعِتيِقيّ أحمد بن محمد ترجمة اإلمام 

 .هلدُ وْ و ومَ و وكنيتُ و ونسبُ المطمب األول: اسمُ 
اادٍأفًٍأفيٍثاىديأى اادًأىٍثاىدٍأفًايثى ٍكروٍأفايثى اماعركؼباماافاَراماي ى ثز  أىأيكامثافاىٍ صي
ٌلَ يامعىًعلًقيٌ كى  امأىٍغدىاًدمب ري

ًطلبقَؿاألصؿ.(1) صألثنىمدتياذىفاكمدِفقَؿ:كي:ا معيام ى لـك
امعىًعلًقيٌ قيتما:ؼق(367)كاالثاَئنكاعلفا ناأعوافاماثرـًذلرام السامعَاع

أعضي؟إمىألشا اأ ليفقَؿ: إملاف اأيىذعلقَناااىأ دادمكىَفى اَت َ رىثىاىامعىًعلًقيٌ  لـك
يىٍلًافي كصيا(ةػ441)اَئنفافصفرا نإثدلكأرأعلفكأرأعاماالاَ امثَدمكىامعلرل ل َذى

أأَباا د فىفًأَ كديمفاما عدَامقَضيأىأيكامثالفأ ىاماأَرؾ كأاااأفًضثىذمؾاملـك
.(2)مٌزًلٍك ىاملبفياقأرة

 المطمب الثاني: شيوخو وتالميذه.
 :(3)شيوخو -1
 ًييب اادًأفيذى زاازاىًعٍلدوأفايثى  .امرا
 اىفًكأأي  امكىرااؽ.ميٍؤميؤأفيامثى
 َؽي  .ام ااىًكمباىٍعدوأفًإٍاثى
 األأ رمٌأىٍكروأىأكامقىًَضي. 
 امزبٍةًرمٌامراٍثاىفذأدأفياذألدي. 
 اىٍلفي ٍكًصًييبفىٍ دوأفأىٍثاىدىأفامثي  .اماى
 اادي  امايظىفار.أفايثى
 ايفلَف.أفيديااثىاي 
 ك يؽغلرةـامدالقيٌامٌرازمٌاثادوأفعٌاَـ . 



                                                           
(.9/233ج(ركلَف:كركلَفافأالدطأراعَف األ اَب ميااعَ ي)(1
ميذةأي( الرأذالـام أال  9/622عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج( 6/36(ل ظر:عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
 .(9/233ج)ميااعَ ياأل اَب (13/239)ج
 (.6/36(عَرلخأغداد مي طلب)ج(3
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 :(1)ذهتالمي -2
 ِي مىدي ًَمبوأىأيككى ااديغى  .أىٍثاىدىأفيايثى
 .ام طلبامأغدادم 
 ٍأدًأىأيك ًدٍلدأىًأيأفياًذى  .امثى
 ٍأدي اادأفيامايٍثافذى  .املثٍلًثيبايثى
 ًييب ٍلًصيبامعىالى ًأىًأيأفيذى  .امًاصث
 امطبليٍكًرمثأفيامايأىَرىؾي. 
 ًيي أىأيك ااديذى اادًأفيايثى ٍ ًدمٌأفًايثى  .غلرةـ ك يؽهاماى

 المطمب الثالث: أقوال العمماء فيو.
 ًطلبقَؿ كعأتيام ى ككَفصىذ اي: كااعتي  دكقَن  امقَاـ امثافذىاألٍزةًرمٌأأَ أأَ كر

امعىًعلًقيٌ ف ا ى  لران  يىٍلًا  (2)كااقىاكىذى قىَؿىاأفكقَؿ امعىًعلًقيٌلىٍل ي ىًَمياَككال: ٍكلىًَ يبًإ ااي: ري
راجىاألىصًؿ  يىى ى ٍلًف ذى ًثٍلثى كىَفىامصا ٍعًق َن ًاقىننكى ـياي ِي اىَلىٍف ى ًطلبككَفًذٍ دى :لقكؿاياىمادىرأاَام ى
ـي": كقَؿارةن(4)"ال كرأغدادمت":امذاةىًأيٌ كقَؿ(3)يٌعًلٍطًامقى عفرأأيأفأثاديأ أر َ َ اإًلاى

دثثي  .(5)"اماثقىنامايثى

 مصنفاتو. :المطمب الرابع
قىعى:امذاةىًأيٌؿقَ .(6)كألر ز وفيكفلَتهكماثدلاا ًافٍأى زىا هًميكى

 المطمب الخامس: وفاتو.
امثَدمكىامعلرلفافصفرا نىرىثىاىامعىًعلًقيٌاَت اماالاَ  كأرأعإثدلكأرأعلفلكـ

كصيلٌ(ةػ441)اَئن فيضي  يىٍلًا ذى أأَ َ بًثىذمؾاملكـ كأاااأفاا د امقَضي ىاماأَرؾ  َ
.(1)مٌزًلٍك ًامليفياقأرةفىفًأَ كديمفاما عدأامثالفأىأيك

                                                           
 (.13/239( الرأذالـام أال  ميذةأي)ج9/622(ل ظر:عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(1
 (.6/36(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
 (.9/622عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج((3
 (امار عاماَأؽ.(4
 (.13/239(الرأذالـام أال  ميذةأي)ج(5
 (.13/239)ج(امار عاماَأؽ(6



 

17

 المبحث الثالث
 والتعديلِ تمييٌد في عمٍم الجرِح 

 المطمب األول: تعريف عمم الجرح والتعديل.
 حرْ الجَ  -1

  :لغةً  حُ رْ الجَ 

 امً ٍيد.":(2)فَرساأفقَؿ لىٌؽ كاماَ ي امكاب  أثدةاَ أصالف: كامثَ  كامرا  ام لـ
.قَؿافَألكاؿقكم ـ:ا عرحى ذاؿككىابى ِّٛئَبدِ :إذا ٍَ اْجتََشُحٕا انسَّ أَْو َحِسَت انَِّزٚ

(3) 
ري ٍرح.كلقَؿ: يرًكأاَاآل ى  ٍرثَن كاالاـام ي ايأثدلدةو ٌدقكميا كقَؿحىفقكم ـ: رثى املَةدإذاري

رحأَمفعحلككفأَمياَفًام يرحأَمضـلككفأَألأدافً":(4)فق َ اميغنأعضي أَمثدلدك ثِك كام ى
 ."فياماعَ يكاألذراض

أكقىٍطعورفيةكامع الي:األٍزةًرمٌكقَؿ فياألاكراماع كلنأاع ىرىلٍعًعي كااٍامأىًدًفألؽ 
ييؽكامدلف أكصؼوامع الرً إذاذىلي ىَقض اَأكلىٍقدحفل اَ.فليفيام ي املَةدى امثَكـي رىحى رىاىقَؿ: ى

كغلِر كقدااعي رحى  .(5)املاَةديًاٍ اذيىاَعىٍاقطأاذدامعاافكذبو
ثدلثي كا ا امعَأعلف كاٍاع"أعض األثَدلث ةذِ  (6)"رثىت ٍكايرت كقىؿا فاىدت أم

إذاطىعىففلاكرٌدقكمى رىحاملاَةدى َثي َ كةكاٍاعىٍفعؿاف ى كىايرٍتثعىا.أرادأٌفاألثَدلثىًصثى
ٌدركىالعا كاع َكرى ٍرحأعضري امعيـأ َإمى ى أٍثكى ىتأةؿى
(7).

  
                                                                                                                                                                     

مي طلب)ج(1 أغداد  عَرلخ ل ظر: )6 )ج36/ ميذةأي اإلاالـ  عَرلخ  )9 ام أال  622/ أذالـ الر  )
 (.13/239ميذةأي)ج

(.1/451)جالأففَرس ن(اع ـاقَللساميغ2)
[.21(]ام َالن:3)
ألدم عَجامعركس(4) (.6/337)جامزا
(.4/141)ج مي ركم (ع ذلباميغن5)
( ا اكأنَإميذأداأفذكف4/478( َ ةذااألارفيغرلبامثدلث ألأيذألدامقَاـأفااٌلـ)ج6)

ٍتةذِاألثَدلثككىايرىت"لع يأ  َكالرة كصثلث َذكف:امأصرم قَؿأأكذألد:كقَؿاأف "ااعىٍ رىثى
قيلؿ.

(.1/255)ج الأفاألالرام زرمام  َلنفيغرلبامثدلثكاألار(7)
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 ح اصطالحًا: رْ الجَ 

ام ىرًلٍاًاألىاأفيذرؼ رٍأف ةك امعىح اعى كاملَةدًثؽىكصؼه االذعأَريقطىاىأَمراكم
 .(1)امعاؿأاؿىطىأقكم اَ كأى

ًطلبقَؿ اَأطيقكاام رحىإ ٌ َفيامعيـأ ذِامص َذنً:)ككذمؾأئاعي(2)مٌادًدىغٍامأىام ى
.(3)أ أِر(اافأةؿامعدامن فلثعجٌ ٌفلظيِريأي ٍلىِذيىافالىأاريطىغىعى مئاللىملسأعدؿوفٍفلاى

فقَؿ:"ةكامطعفيا عصرواألالرأيفظواأفععرلؼًفاأعضاماعَصرلفأ ثكًكقدذرا  
.(4)ا"أعدامعاأكضأطًؿبفيامراكمأاَلي ً

أاافل زؿيأَمراكماعىامعثؽىأ ٌفامع رلح:كصؼهفيلٌامكاردةلعأعرلفَتامعاف الؿ
ٍكـرؾأثابًدكامعٌامرااالذعأَر أكإمىارعأنًاالثع َجًدر نً .صَثأ َدالمناميفظنكثي

 التعديل: -2

 التعديل لغة:

لقَؿ:ةذاذىٍدؿه كةاَ امعىٍدؿافام اَس:اماىٍرضٌيامااعًكمامٌطرلقنفَرسأفاأفذرؼ
... ذىٍدؿه كةـذيدكؿه   َ ألضن ذىٍدالًف ةاَ فٌكعقكؿ: ألكا  معىٍدؿه كامعىٍدؿ:فال نَ فامعىٍدؿكامعيديكمن.

ٍكـأَالاعكا  .(5)امثي

ـي ٍك ٍكـأفاقا قَؿاماَزرم:كععدلؿامر ؿةكامثي امعفالؽةكامثي  قالأ  ااذىٍدؿ كاَأفا
ًألدم:.(6)"ىضىرًامععدلؿأفلقكؿذىٍدؿ"ذفاَمؾ ليقَؿ:فٌاقىاكامعٌٍفالؽي:ضدبامٌعٍعدلؿ."كقَؿامزا

أًفٍاًقا ـى ـي أم:ثكى .(7)"امثًَك

  

                                                           

(.1/126)ج الأفاألالرام زرم( َاعاألصكؿ1)

(.39)صمي طلب(امكفَلنفيذيـامركالن2)

(.7)ص كرامدلفذعر( أصكؿام رحكامععدلؿكذيـامر َؿ3/82)جاَثي(اما  جامثدلثماثاداما(4
(.4/246)ج الأففَرس(اع ـاقَللساميغن5)
(.470:ص) مياَزرماألصكؿأرةَفافاماثصكؿإلضَح(6)
ألدم)ج (عَجامعركس7) (.305-26/304ميزا
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:لتعديل اصطالحاً ا

.(1) ذأاأرقكم اَ كأياذعي-أمأَمراكمكاملَةد-اعىامعثؽأ اَكصؼه
 عمم الجرح والتعديل اصطالحًا: -3

أكؿ لةػ( فقدرك327أأيثَعـ)ت:اأفيم ذاامعيـةكاععرلؼهافكقعفيكالاًمعؿا
ًطلب امرثافأفًذأدًك َذ دى"أا دِإمىاثادأفامفىٍضؿامعىأاَايامأىٍي ي قَؿ:امأغدادمبام ى

 فقَؿمٌازًامثالفامراأفيام رحكامععدلؿ فد ؿذيلالكاؼيذيل َكعَبىأأيثَعـكةكإذفلقرأي
ص اما:لَأأَاثاداَةذاامذمعقرؤي عدلؿ فقَؿ:افيام رحكامععيفٌِذيىام َس؟فقَؿ:كعَبه

ا  ـاقننأكغلرىكاَام رحكامععدلؿ؟ أةًؿامعيـاىٍفكَفى أثكاؿى  .(2)"اقنفقَؿ:أظ ري

ًطلبكفيكالـ ذفام ى فيثًَؿام اَقيلف كامأثثي ام رحكامععدلؿةك:ام ظري اَلفلدأفا
اعرفنامثكـاف  ن ذ اكامعيًاسى الذيًدؿى ذىدامنامرااًكلف فافاأعتذدامعا َزتركالعا كا 

.(3)غلِر

 ـ أ مفَظا صكصن كذففلاذف رحامركاةكععدليًثيأثليفعيـام رحكامععدلؿ:)ذيـه
.(4)(راعبعيؾاألمفَظا

ا َعا كللك ًا كفياركلااكمفي فاًامراأثثفلاذفثَؿً)ذيـالزافامر َؿ فليكةك:
.(5)كعالالذِ(

ناععَرؼف لاأألَفارعأنامركاةافثلثعضعلف ـأكعكالق ـأععَألرىلععيؽيةكذيـهأك)
.(6)إا َدامثدلث(امدالمنااَماأةالنفي قدًاثددةيامصلَغنكامعياَ  كةيدقلقنيذيل َذ دى

فكَفأةؿامعيـاىأثكاؿًكا عصركةك:ظ كريكاضحهأأيثَعـةكععرلؼهاأفًفععرلؼي
.اقنافكَفغلرىكا  ـاقنن

 

                                                           

(.1/126)جام زرم الأفاألالر( َاعاألصكؿ1)
(.38)صمي طلب امكفَلن(2)
(.2/200)جمي طلب ام َاعأل الؽامراكم(3)
(.2/211)ج ميًق اك ي (أأ دامعيـك3)
(.184-183)صامفعَحأأكغدة(ماثَتافعَرلخاما نمعأد4)
(.91)ص ميعارم (أثكثفيعَرلخاما نامالرفن5)
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 .وأىميتو عمم الجرح والتعديلنشأة  :المطمب الثاني
ام أَمعزاافاع ل ةً رحكامععدلؿ ل ذيـ كىالىًن ككضعىاأكرنا امرث  ناألكمىم ذااميأًذيـ

لعاأا اميااًرىايكؿيامعيـ افتيامذمكَف كألاعا ألصثَأا ععيلانَ أ فاا  األ أَر افصثن
أعدةـ.

َأىني ثى امصا ف يكلعر األاَ ن كامع زلؿـيأعظـ امكثي ل دكا امعفالرى امذلف كذرفكا
كلرعكثكـكأاراَأيغ ـذفرأاكامع كلؿ ككييثفكاأَمعأيلغ فثفظكاذفام اًأي كاَاىفا

كعاأتو ااع َأنألارا أكؿأاَ نو كأعق ِك ك قيِك ٌْ :ك  ى ككذِك ٍَ آََيُُٕا إِ َٓب انَِّزٚ َٚب أَُّٚ

ٌْ تُِصٛجُٕا ُٕا أَ ٍَ  َجبَءُكْى فَبِسٌق ثَُِجَؤٍ فَتَجََُّٛ َٓبنٍَخ فَتُْصجُِحٕا َعهَٗ َيب فََعْهتُْى ََبِدِيٛ ًيب ثَِج ْٕ قَ
 كألار(1)

عىعىاثدنافىٍيلى ألا اي يىيا ذى اىٍفكىذىبى رىجى كى ثى كىالى دثايكاذىٍفأىً يًإٍارىاًئلؿى مىٍكآلىنن كىثى عىأىكاٍأ:)أىيثغيكاذى ثيكى
ِيًاٍفام اًَر( ٍقعىدى اى
(2).

كالَتفيثلَعاتًأَمعاأبكقَاكا ال ككَفذمؾذيى طَؽوضلؽو دناافصثنامرث
ام اًأيا لركل كغَلع ـاالطائ َفامقيأيٌذفصثنً لعدكاؤام ـ  م ـفيذمؾأاكةفياَ

تَ  :أأياأل ألَ إأراةلـالرةً ْٕ ًَ َْٛف تُْحِٛٙ ان ُِْٛى َسةِّ أَِسَِٙ َك إِْر قَبَل إِْثَشا َٔ ٍْ نَْى تُْؤِي َٔ ٗ قَبَل أَ

ٍَّ قَْهجِٙ ئِ ًَ ٍْ نَِْٛط نَِك َٔ قَبَل ثَهَٗ 
امعاأب(3) ِي كاف اَذجةذا كىا ٍأديت:اَرى كذىامياًاٍأفيذى -ٍارو رىًضيى

ٍ  ياَ ذى اميااًاميااي رىايكؿى أىفا دثٍاتي ثي : قىَؿى   ً ٍصؼي قىًَذدنا ًؿ امرا ي ةي الى )صى : :قىَؿى قىَؿى ًة(  امصاالى
ذىٍار امياًاٍأفى ٍأدى لىَذى َمىؾى :)اى يىىرىٍأًاًا؛فىقىَؿى لىًدمذى ٍعتي ًَمانَفىكىضى يثي ى ٍدعيايليصى ك؟( فى ىعىٍلعيايفىكى ى

يىىً ٍصًؼامصاالى ًؿقىًَذدناذى ةيامرا ي الى :)صى قيٍيتى امياًا!أى اؾى دثٍاتي لىَرىايكؿى :"ثي يثيقيٍيتي عيصى ًة( كىأىٍ تى
) ـٍ ًاٍ كي دو كى ىثى مىًك ثيمىٍاتي ٍؿ كى :)أى ى قىًَذدنا!" قىَؿى
مؾاف اَذجذدلدةكَ تفيثلَعا كغلرذ(4)

.ذاَكَفا  َأعدكفَعا فضالن

ميثدلثكي ام اٍقد لدٌؿذيىأفا فإ ااَ ذيىلي ؛ إفدؿا  دفيذصرام أكة كةيكةذا
أعدىاألاَسميأ َ ًعععأريارثين م ل ةامذم َ  ع صلالن ليعدب كةذا ٍرحكامعاٍعًدلؿةَ  كام ى  ام اٍقد
آ ركععدا ام اٍقدفيثلَةامصثَأنكأ ذى افاأَمغنو ِ َصنأعدكفَةام اًأيٌريكىصيدتٍلكالن

                                                           

[.6(]امث رات:1)
ذكرذفأ يإارائلؿ (2) ( ذف3461( )ح:4/168)ج]امأ َرٌم:صثلحامأ َرم أثَدلثاأل ألَ /اَ

ٍ  ياَ-ذأػػػداأفذارك امياايذى [.-رىًضيى
[.260(]امأقرة:3)
قَئانَ(4) كفعؿأعضامركعن كقَذدنا  قَئانَ ام َفين صالة امااَفرلفكقصرةَ/ صثلحاايـ صالة ]اايـ:

([.735( )ح:1/504ض َقَذدنا )جكأع
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امعثرث في امعاأتكدقن ام افي اإلقالؿًمذ د إمى َأىنقؿ  ثى امصا ااعدراؾ كذا كىالىن  امرث  اف
عركزت كمكف كامعاٍعًدلؿ  ٍرح أَم ى ام َصن اماصطيثَت أعض كظ كر أعض  ذيى أعض ـ

َأىن  فظ رت(1)عؼفل ـ دمعدـك كدامضاعفدكفاماااماىآ ذاؾذيى قدًاةعاَاَتامصاثى
ن قي َ ا  َ:مافدقا َ كامعثرثثعًتافصًعكف كامعاأبامايذنفي قدًأاَملباع كث

 ٍدًرمث اٍم ي اىًعلدو أىأك ِي كىا رى اَ كااَؿذمؾ: طيباملَةد  : قىَؿى ًاٍف"  ًفياىٍ ًيسو كيٍ تي
اَن  اىالى يىىذياىرى ذى :اٍاعىٍ ذىٍ تي أىأيكايكاىىكى ى ااياىٍذذيكره فىقىَؿى َ ى ًَر ًإٍذ ى ًَمًساأٍلىٍ صى ليٍؤذىٍفاى ى ـٍ فىيى

؟ًميفىرى :اىَاى ىعىؾى ٍعتي فىقىَؿى امياًا ى رىايكؿي قىَؿى ٍعتي كى ليٍؤذىٍفًميفىرى ى ـٍ فىيى اَن اىالى :اٍاعىٍ ذىٍ تي :قيٍيتي
يى ذى :كىامياًامىعيًقلاىفا ليٍؤذىٍفمىايفىٍيلىٍرً ٍع( فىقىَؿى ـٍ فىيى اَن اىالى ـٍ ديكي أىثى اىًاعىاي)ًإذىااٍاعىٍ ذىفى ده أىثى ـٍ ٍلًاًأأىلث ىنو أىًاٍ كي

؟ًاٍفام اًأيث فىقيٍاتي اٍمقىٍكـً أىٍصغىرى اٍمقىٍكـً فىكيٍ تي أىٍصغىري ًإالا اىعىؾى لىقيكـي :كىامياًاالى كىٍعبو ٍأفي أيأىيب فىقىَؿى
 ام اًأيا أىفا ذياىرى ذىًمؾىاىعىاي فى ىٍ أىٍرتي .(2)"قىَؿى

َ-ذِاألاَملبكافة أفأأيطَمب-ألضن ًييت ِيذى كىا   االاعثالؼ كااَؿذمؾ:اَرى
: ًاٍفرىايكًؿاميااً"قىَؿى ًإذىااىًاٍعتي رى يالن  ىفىعىً يامياايًاٍ ايًأاىَلىَ ى ًإ ثيكيٍ تي ًدلاَن أىٍفلىٍ فىعىً يًأًا ثى
ذىا كىاً  أىٍكرو أىأيك دااىً ي ثى كىاً  ااي داٍقعياي  صى ًمي يىؼى ثى فىًإذىا اٍاعىٍثيىٍفعياي ًَأًا أىٍصثى ًاٍف ؿه رى ي دااىً ي ثى

دىؽى اميااًكىصى رىايكؿى :اىًاٍعتي ذىٍ أنَ ايـالىقيكـيفىلىعىطى اري ايـا  أىأيكأىٍكرو قىَؿى ليٍذً بي ؿو ًَاٍفرى ي :)اى لىقيكؿي
اآٍللىنى:لي ًِ قىرىأىةىًذ امياايمىاي ايـا غىفىرى اميااىًإالا لىٍاعىٍغًفري يثي ايـا ٕا صى ًُ ْٔ ظَهَ ٍَ إَِرا فََعهُٕا فَبِحَشخً أَ انَِّزٚ َٔ

نَْى ُِٚصشُّ  َٔ ََُٕة إَِّلَّ هللاُ  ٍْ َْٚغفُِش انزُّ َي َٔ ِْٓى  ُْٓى َرَكُشٔا هللاَ فَبْستَْغفَُشٔا نُِزَُٕثِ َْفَُس ُْْى أَ َٔ ٔا َعهَٗ َيب فََعهُٕا 

 ٌَ ٕ ًُ َْٚعهَ
َأىنيااععاي َ كغلرذمؾافاألاَملبامعي(4)((3) ثى في قداماعكف. امصا

ةـفيامطرلؽًأعدىماف َ أعدةـفصَرام َسيقدا ادكاامطرلؽىكلاكفامقكؿأ  ا ـ
فيففثاكاأدأنَ ـكععيا ـكاطائ َ ياقعيد مذازادتٍ اامااى ثد ن كام اٍقد كعـكضعياماكضكذلا الالن

                                                           

(.184)صذأدالعأَف امع صلؿاملرذيمقكاذداماثدالف(1)
)ج2) االاَن  كاالٍاًعٍئذىاًف امعايلـ االٍاًعٍئذىاًف/ امأ َرم  صثلح )ح8/54(]امأ َرٌم: اإلاَـ6245(  كأ ر ا  )

([.2153( )ح3/1694اايـفيصثلثا ًكعىَب:اآلدىاًب أَب:االٍاًعٍئذىاًف )ج
 [.135(]آؿذاراف:3)
ام ا4) ذف اكاقلتامصالة امعراذم   َاع ]امعثراًذٌم: امعكأن )ج ًأيٌ( ذ د فيامصالة  َ  اَ /2/257 )

( كأ ر ااإلاَـاأف406)ح فيأفا اَ افيا  ا ًكعىَب:إقَانامصالة كاما نفل َ أَب:اَ َ ى
[.1395( )ح1/446امصالةىكٌفَرة )ج اىفب ثى ثدلثه ذييث (.كقَؿاإلاَـامعراذم:ثدلثي
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ٍرحكامعاٍعًدلؿ كافاـفقدإالأعدذرضوملففيـعيقأؿاألقكاؿيمياعقكث ذيىا  جام اٍقدكقكاذدام ى
.(1)لكيتأياانَميععَاؿاعاماب ان

ة رلن فعظيـذمؾذيىأةؿَفأفذفاقعؿذااَفىاـكَفاى كاالالفى فيا ًن اسو
أَبامفع ػػػػػػػن كا فعح كغلرةـ  َأىًن ثى امصا اف كةػػػي(2)ام لر ام  ػػػػػرة  اف أرأعلف ككَ ػػػتا ن  

ِكاليننإملاكاع َذًيكص َافامكذبكامكضع كألفامي ك ًامثػػػػػدامفَصؿألفصفَ اماب انك ي
.(3)ننكاال قاَاَتامدا يلالَالاغراضاماثاألم دانً

َأىنيكامعَأعكف  كدناكألرةفي ىٍقًد دِأذؿىِفياىدًةذاام طرام الـككأٍكماكا  نً امصاثى
كالَتكعاللزامصثلحً -ا  َ عاايتفلاَليي:امرث

َأىنيأواًل: التزام اإلْسَناد والتشدد في طمبو:  ثى امصا كامعَأعكفاإلٍا ىَدكعلٌددكافيطيأاامعـز
اإلاَـاثادأفًالًرلفذفَفأفًذااَفىع ناقعؿًأعدفًننافركىاًةاأل أَر  َصا :(4) قىَؿى

ـٍ فىليٍ ظىر" َمىكي قىعىٍتاٍمًفٍع ىنيقىَميكا:اىابكامى ىًَر ى ٍا ىًَد فىيىااَكى ٍفاإٍلً ذى لىكيك يكالىٍا ىميكفى ـٍ ًإمىىأىٍةًؿاماب اًنمى
ًدلاي يـٍ ثى ذي ليٍؤ ى ًإمىىأىٍةًؿاٍمًأدىًعفىالى ليٍ ظىري ًدلاي يـٍ كى ثى ذي ذيى قد.كا ذذمؾامثلفأدأامعركلزي"فىليٍؤ ى

ػًَم َاألاَ لدكامكلؼً .ذفأثكاؿر ى

وايات:  َأىنيثانًيا: مضاعفة النشاط العممي في التثبُّت من الر  ثى كامعَأعكف ضَذؼامصا
كالَتك قدةَ فظ رت لَطَتذيالن ا  َ:امعاأبتًاف لَط ـامعيايأغرضً افامرث

طيبًامرثيني -1  َصننفي كا علَرةَ امفعكثَتًامثدلث  رقعنًكاعثأعد امدكمناَع
فرثؿى اإلاالالن  َأىًن ثى امصا اف رثؿىذدد ككذا فيفيطيبامثدلث  امعَأعكف

 امثدلث ككَفم ذِامرثالتصكركألكَؿذداة.بًيىطى
م َ كعاأباعامثَفظلفكامضاأثَدلثام اًأٌياذاكرةي -2 افصثع َ كةذاَأطلف عاألعَن عَن

َأىن ةـ.كاَأكصكاأاعالالذى اَكَفذيلاامصاثى
َواة وتتبع الكذَّ   ابين والوضاعين:ثالثًا: بيان أحوال الرُّ في افعكياـ ذدد ًَؿ امرث ى

َأىنً ثى ةػ( 40)ت:ةػ( كذيٌيأفأأيطَمب23)ت: أااَؿ:ذارأفام طَب امصا

                                                           

(.235)ص ذأدالعأَفامع صلؿاملرذيمقكاذداماثدالف(1)
(.7/106أفث ر)جال اإلصَأنفيعاللزامصثَأن(2)
(.79)ص مياأَذي(اماب انكاكَ ع َفيامعلرلع3)
كىالىًنالعككفإالذفاماقَت كأف4) اإلٍا ىَدافامدالف كأفامرث كىاةأاَ(اقٌدانامصثلح أَب:ألَفأفا  رحامرب

(.1/15ةكفل ـ َئزأؿكا ب)ج



 

23

ةػ57)ت:ةػ( كذَئلن43)ت:ةػ( كذأداأفاىالـ68)ت: كذأداأفذأَس
ذيىاألر ح(.

ًأعلف أااَؿ:اعلدًكعكياـفل ـذدده عأيٌاملاةػ( كذَارو90)ت:أعدأفامايالابافامعَا
أَم اأنمافأىعدىةـمقٌينةػ( كغلرةـ كمك  ـقيلؿه110)ت:ةػ( كاثادأفالرلف100)ت:أعد

ٍعؼفياعأكذ ـ  َأىنيافاماعأكذلفأكارةـاقَت ذيديكؿ كغلريةـصثَأنهأىكارىفاإذٍامضا ثى امصا
األكٌ امقرف في لك د لكَد ا قرضىكال امذم أعدؿ امكاثد ًأعكفضعلؼإاٌل كامعَا َأىني ثى امصا فلا

.(1)امكاثد

امأثثفيامرااكمكاماركمكاإًلٍا ىًَد  ل فيأكا رامقرفاألكٌ  ؿام  رمٌكذيىةذا فإفا
ًأعكفافاـاَرأعأَعي َأىنيكامعَا ثى ام  ج كامعزاكاأاَكضعامصا أعلفكافأعدةـذيىةذا امعَا

ذيالاقكاذدى كاىنوكذايلٌنوكقكا لف كالَتا دنا امرث ا عصؼيم قد كَف إذا ثعى اماَ يامقرفًع نَ 
أفًراالنَفيذ دام يلفنامرالدذارىأدذمؾامعدكلفامذمأ-اماب انام أكلنعدكلفي لطىام  رمٌ

امعزلز ذيىامثدلثًاًكأ ارو ذأد ذيىاالاعًلَع افامضاام أكمث ا كفنَ َ اافكثرصن
كامكضٍ ميا فًامعص لؼيكظ رى-(2)عامكذب ـيامايرٌعب ذي فد ؿ ارثيننكاآلاَر   دلدةام اٍقد

ًأعلفأغيبىاعقٌدانثلثعداكؿى  ـ فيذيىأما عًاصطيثَتامثدلثكدارتٍذياَ أعأَعامعَا
كىاة كالناما عيفن كذفاراعبامرب كردةا؛فعكيااكاقىامععألرذفأثكاؿامرث ذفامصثلح -ااالن-أكالن

  كاماضطربًكر كاملَذٌصؿ كاما ٍ كاماعاؿ كاما قطعًراى كاماكقكؼ كاماي كامارفكعًكامضعلؼً
الأصؿى كاَ كامعاكامأَطؿ  كثكاًدملسًما  كامعيقلف  ذمؾافطي  كغلر كأمفَظؽًريا  امعثاؿ 
ٍرحكامعاٍعًدلؿكاراعأ  َ كغلرةاَ.ام ى

ًأعلف ذيىلدلر كذمؾفيأكا رذصرًظًقعلدكامع ٍامعااألارإمىدر نًأؿأيغى أعأَعامعَا
امثدلث افقكاذدى"امرثاَمن"ةػ( أاَاطِرفيكعَأا204)ت:املَفعيٌاإلاَـً .(3)فيذيـك

كَفامقرفاماَمثي تٍ كامقرفامذمل دى"ماب انام أكلنعدكلفامامذاةىًأيٌامعصر"ام  رمايـا
كألرنا ذيىلدذياَ ذَلكافيةذاامقرفًفلاذيكـه امعيـكامدثلف كقدكةن كَ كاأئانىكالرةعثكالن

ةـ.فيذمؾمأل لَؿافأعدً

                                                           

أةؿامعا رلخ (1) (.320)صاأفقيٍطييٍكأىغىَاإلذالفأَمعاكألخمافذـٌ
(.329-328صص) اثادذ َج(اماب انقأؿامٌعدكلف2)
(.48-45صص) ميعك ي(اما  جاماقعرحمف ـاماصطيح3)
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امعصري كامكعياإلاَـًدًا ىاياماب انذصريصكؿًأيةكذصريف ذا كا  َباماعاأثاد  ن 
اى اف: أؿذصرأصكؿاماب ان  ك ىاَ لدىامصثلثَف؛ كذً ىكااع كاي  كأ زا  ف  كعكارلخ  يؿ 

 كالصرهفياماب ان كافاماص افَتامعياللثكل َثىنًامعص ثلؼاألصيلاكغلرذمؾافك كًِ
ذىدت َملففلا َظا كامرثافاامثدلث كثيفن افطيأنًاألمكؼاماؤماعككفأعددً!ف يعكَديلأيغ َ
افاؤمؼ أؿا  ـأكارىم اعوةـ أل ااالل يكأفلككفىذددىـةذاامقرف؛أؿعفكؽياافثكاةي

أااَذلراتاماؤمفَت؛أؿاَا قضىةذاامقرفي .(1)ن َادكا ى العي إاٌلكاماب انيري

َ ػًَؿ رثن أكارةوكقدكي دفيةذاامعصرافعىكياـفيامرث ى أكأَاعقصَ كَألئان:كععدلالن
أفً كأثادى233)ت:اعلفلثلى كامأ َرمث241)ت:أؿ ٍثىأفًةػ(  ك يؽ256)ت:ةػ(  ةػ( 
اما ااؿ:اثادأفذأدااك اعًع نَأا َ عدكل ً دافعىكياـفيامثدلثا دناكاىاكاةـ ككي

اثادأفك ةػ(262)ت:امأىٍصرميٌأفلىٍلأنامادكاًةػ( كلعقكب234)ت:امكيكفيٌأف ياىٍلرا
ةػػ(.249)ت:أفامأرقيٌذأداً

ـي ػًَؿ أكةذاامعيـ أاَذيكرافااَئيًكفيةذاامعصراعاضثتاعَم افيكعبامرث ى
فيااَئياااعقينذاتاكضكعو أكفيكعبوفيكعبامثدلثً بي  ثعى(2)كاثد ككارامكيعَا

ـيٌلنمعيكـًعلدًع ظلرٌلنكعقٍكعَأَتهظ رت ذي فل َ ـيامثدلثأاَ ٍرحكامعاٍعًدلؿ كافام اٍقدكذي ام ى
 اايـ"ذمؾ: صثلح اي"ايقىدثان اإلاَـ أفيايًامعيكعأ َ كايقدثانو261)ت:َج اامثىـ مكعَأاةػ(

ككضكح ككذمؾامصثلح كذرضفل َأعضقضَلَذيكـً راَمنأأيداكدإمى"امثدلثأقكةو
اإلاَـأأكداكدامٌا ٍاعَى يٌ"  انفيكصؼاياكاأةؿً ةػ( كذرضفل 275َ)ت:امعيكعأ َ
ااإلاَـامذمكعأى"غلرؿامصايامعً"افذيكـامثدلث ككعَب كااَئؿى"اما ف"اافيكعَأًا   ى

 كعىكىياـفلاذف"غلرؿامصايىامعً"ػكعَب كذيرؼأعدذمؾأ"يؿامعً"ةػ( كااَِأػ279)ت:امعثراًذمب
 كةكذا(3) فلسقكاذدذيكـامثدلث أكالـونامايلكين كذفأعضً ااامايأعضاالصطالثَتً
كافدكاأليصكؿذتامعصَ لؼ ككايععدادتامعآملؼ كع كا  .(4)رتامرا

 
  

                                                           

(.52-51ص) ميعك ي(اما  جاماقعرحمف ـاماصطيح1)
(.34-33)ص مٌدركلشامفكائدامااعادة(2)
(.59-58)صميعك ي اما  جامايقعرح(3)
(.37)ص مدركلشامفكائدامااعادة(4)
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 .عديلرح والتَّ الجَ  ةالمطمب الثالث: مشروعيَّ 
اأعى َؿكامكالـً قدالركذلنتٍمقد كععدلالنامرث ى َ ام أكلنفل ـ رثن كاماب ان أَمقرآفامكرلـ

أعضاألدمنذيىذمؾ:كاإل اَع كفلاَلييألَفي
 من القرآن الكريم:  -1

 ععَمى ا ٌْ  :قَؿ ُٕا أَ ٌْ َجبَءُكْى فَبِسٌق ثَُِجَؤٍ فَتَجََُّٛ ٍَ آََيُُٕا إِ َٓب انَِّزٚ ًيب َٚب أَُّٚ ْٕ تُِصٛجُٕا قَ

 ٍَ َٓبنٍَخ فَتُْصجُِحٕا َعهَٗ َيب فََعْهتُْى ََبِدِيٛ ثَِج
(1). 

 :كقَؿععَمى ُسِٕل ُِٔ إِنَٗ انشَّ ْٕ َسدُّ نَ َٔ  ِّ ِف أََراُعٕا ثِ ْٕ ِٔ انَخ ٍِ أَ ٍَ اَلَْي ُْْى أَْيٌش ِي إَِرا َجبَء َٔ

 ٍَ ُّ انَِّزٚ ًَ ُْٓى نََعهِ ُْ إِنَٗ أُٔنِٙ اَلَْيِش ِي تُُّ َٔ ًَ َسْح َٔ ُْٛكْى  ََّل فَْضُم هللاِ َعهَ ْٕ نَ َٔ ُُْْٓى  ُْجِطََُُّٕ ِي َْٚستَ

ٌَ إَِّلَّ قَهًِٛل  ْٛطَب ََّلتَّجَْعتُُى انشَّ
(2). 

 :كقَؿععَمى َِٓبَدحَ لل ٕا انشَّ ًُ أَقِٛ َٔ ُُْكْى  ْ٘ َعْذٍل ِي َٔ ُِٓذٔا َر أَْش َٔ
(3).

ـي مفَاًؽا أري"اـقَؿ: (4)"انامصثلحاقدث"ةذِاآللَتفيـأعضىايًايكقدذكراإلاَ
ل َدةىغلرامعىدٍا اَقطهغلراقأكؿ ك اردكدةهفا ففَرؽى كام أريًؿ اع َِاع ىامل َدةفيكا 

ل عاً فقد أذظـًأعضامك ِك  في  أرياعَ ل ًعَف كَف إذ أةؿاقأكؿوامفَاؽغلرىاَ  ذ د
."ل َدعااردكدةذ د الع ـامعيـ كاَأفٌ

 فة: من السنة النبوية المشرَّ  -2
 ك ٍأًفذىٍارو امياًا ٍأًد امياايذىٍ  ياَ-ذفذى ام أي-رىًضيى مىٍكآلىنن أفا  قَؿ:)أىيثغيكاذى ثيكى

ِيًاٍف ٍقعىدى ايعىعىاثدنافىٍيلىعىأىكاٍأاى يىيا ذى اىٍفكىذىبى رىجى كى ثى كىالى دثايكاذىٍفأىً يًإٍارىاًئلؿى  .(5)ام اًَر(كىثى
 ٍلرىةى امياًاذفأىأىيةيرى رىايكؿي ::قىَؿى ـٍ كىذااأيكفى لىٍ عيك ىكي َميكفى ًَفدى ا ًفيآً ًرامزااى )لىكيكفي

لاَةيـٍ كىاً  ـٍ ـٍ فىًإلاَكي آأىَؤيكي كىالى عىٍااىعيكاأىٍ عيـٍ ـٍ َمى ًَدلًثًأاى لىٍفعً ًاٍفاأٍلىثى كىالى ـٍ ليًضيبك ىكي (الى ـٍ  يك ىكي
(6). 

 ًٍأف ٍلفوذفًذٍارىافى امياايذىٍ  ياىَ-ثيصى -رىًضيى ام اًأيب :قىَؿى قىَؿى اماًذلفى قىٍرً ي ايـا ـٍ ٍلريكي :) ى
: ًذٍارىافي ( قىَؿى لىييك ى يـٍ اماًذلفى ـٍ ايـا ام اًأيب"لىييك ى ي أىٍدًرمأىذىكىرى اىن الى اىالى قىٍر ىٍلًف أىٍك  "أىعدي

                                                           

[.6(]امث رات:1)
[.83(]ام اَ :2)
[.2(]امطالؽ:3)
(.1/8اقدانصثلحاايـ)ج(4)
([.3461( )ح4/170األ ألَ /اَذكرذفأ يإارائلؿ )ج(]امأ َرٌم:صثلحامأ َرم أثَدلث5)
عىفىًَ كاالثعلَطفيعثاي َ )ج6) كىالىًنذفامضب ([.7( )ح1/12(]اايـ:صثلحاايـ أَب:ام  يذفامرث
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ام اًأيب  قىَؿى كىالى كفى لىٍ ًذري كى ليٍاعىٍل ىديكفى كىالى لىٍل ىديكفى كى ليٍؤعىاى يكفى كىالى ك يكفى َلى ي قىٍكان ـٍ أىٍعدىكي :)ًإفا
) اماثاىفي ـٍ ًفلً  لىٍظ ىري كى لىفيكفى
(1). 

أدمنه  َ ىن كالذكرامأَثثيذَااقَؿامأَثث:كةذِ ذيىماَفًأكععدلؿورحواف ىاَ
ِيذيٍركىةيامكرلـام أيث كىا ًَئلىنىٍأفي أاَااَؿام رح:اَرى ذى أىٍلًرأىفا ٍ  ىَ-امزب امياايذى ٍعاي-رىًضيى أىٍ أىرى

اميااً يىىرىايكًؿ ذى ؿه رى ي اٍاعىٍ ذىفى كاٍمعىقىَمىٍت: أى ي ًأٍئسى مىاي )اٍئذى يكا : فىقىَؿى أىٍك اٍمعىًللرىًة( اأفًللرىًة 
ـى  مىاياٍمكىالى أىمىٍ تى اماًذمقيٍيتى ايـا امياًا قيٍيتى :لىَرىايكؿى ـى قيٍيتي مىاياٍمكىالى فى أىالى ؿى :)أىٍمفىيىااَدى ى قىَؿى

اعثقى دىذىايام اَسي أىٍككى ٍفعىرىكىايام اَسي ام اًَساى لىرا ًَئلىني ًإفا .(2)َ ىفيٍثًلًا(ذى

ًطلبقَؿ امثدلثايعقث-(3)امأىٍغدادمبام ى ذيىةذا -أنَ :" أئسىففيقكؿام اًأٌي مير ؿ:
إ أَرىامعللرة؛دملؿهؿير ي امعيـبيلبذيىاَلك ًافامعىاماي أرأاَلككففيامر ؿًذيىأفا

كا  ااَأرادىاام اًأٌيماَأطيقىذمؾغلأنن إذمككَفغلأنومياَئؿ؛ملسأًكامدثلفافام صلثنً
ـيأاَذكرى كةَ الأ ااأرادى أيثشفل عىاماذاكانا ا كةيامفيامثَمنىأفلأٌلفمي َسًفلا كاأذي

فيامعيـًعييبما ككذمؾأئااذيلا كامااعفىامطا ٍرحفلافملس َ ام ى أطيقكا إ ااَ امص َذن  أ ذِ
أيريِ فلظ ٌىأاري؛مئاللعغطاأعدؿو أ أِر كاإل أَرذفاافأةؿامعدامنفلثعجٌِذيىافاللي ى

."غلأنن اامذمذكر َِاللككفيإذاكَفذيىامكىثقلقناألارً
ِيومثال التعديل:  كىا نىرىذياىاأفاَرى ٍفصى ٍ  اَ-ذىٍفأيٍ ًعًاثى امياايذى ام اًأٌي-رىًضيى أىفا قىَؿى

) ًَمحه ٍأدىامياًارى يؿهصى ذى مى ىَ:)ًإفا
(4). 

 

 
                                                           

أيل ىد )ج1) ٍكرإذا امل َدات/اللل دذيىل َدة ى امأ َرٌم:صثلحامأ َرم  [ ( 2651( )ح3/171(
 ايـا ليك  ـ امذلف ايـا َأىن ثى امصا فضؿ أَب: َأن  ثى امصا فضَئؿ ًكعىَب: فيصثلثا  اايـ اإلاَـ كأ ر ا

(.2535( )ح4/1964امذلفليك  ـ )ج
امأ َرٌم:صثلحامأ َرم2) [ )ج( كالايعفثلنَ  فَثلنَ لكفام اًأيب مـ كًكعىَب:6032( )ح8/13 األدب/  )

( كأ ر ااإلاَـاايـفي6054( )ح8/17األدب أَب:اَل كزافاغعلَبأةؿامفاَدكامرلب )ج
ٍفليعاقىفيثلا )ج ينكاآلداب أَب:ايداراًةاى كامصث (.2591( )ح4/2002صثلثا ًكعىَب:امًأرث

(.1/158)ج مي طلبامكفَلن(3)
ثَأن/ا َقبذأداأفذارأفام طَب4) ٍ  ياَ-(]امأ َرم:صثلحامأ َرم فضَئؿامصا امياايذى -رىًضيى

ثَأن أَب:3742(ك)ح3741( )ح5/25 )ج ( كأ ر ااإلاَـاايـفيصثلثا ًكعىَب:فضَئؿامصا
 ([.2478)ح( 4/1927اففضَئؿذأداأفذار )ج
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 من اإلجماع:  -3
ًطلبقَؿ -  أري":(1)امأىٍغدادمام ى امعيـذيىأى ااالليقأؿإالا كاَأى ااالدؿًامعىأى اعأةؿي

ل َدةي اأتذمؾك بىامعىعيقأؿإالا كاملىَةدأٍفاعىمىـعيٍعرىٍؼذىدامناماي ًأردؿ كمىااَ
أاَةاَيـًإمىامعًاماعرفنأ اَإذالاألؿىاَأةؿيرذفأثكام ًليا ؿذ  اَ أكلياع أى

أَمر كعإمىقكؿً ." اَفداؿذيىأ ااالأدا اافكَفأ اَذَرفنَفيعزكلعًذيلاإالا

َ ام أرىامعيـأ اىأةؿي":(2)كقَؿألضن دكؽإاٌلافامعَقؿامصاأكماقىالل بيعكاذيىأفا
ٍرحمافمـٍذيى كازًرأا كفيذمؾدملؿهذيىاَلي أً اكفًاماى ."لكفصدكقنَفيركالعاام ى

ـي - فياايًكقَؿاإلاَ امصثلح"ـ (3)"اقدان امكاً ب": أىٍلفى امعاللز ذىرىؼى أثد ذيىكيؿث
افى ًاقَتام اَقيلفمى ىَ اىقلا َ كى كالَتكى اَامايعا اًصثلحامرث إالا ا  َ أٍفاللىٍرًكمى لف 

لىعاقيى كأٍف  ىَقيلا  في رىةى كىاماثعَى اى َر ا  ن ًصثا ذىرىؼى امعب ىـً أةؿ ذىٍف كَف اَ ا  َ
."كامايعَ دًلفى افأةؿامًأدىعً

ٍرحيكمكفماا اعقطعَكَفام ى أااَليكرثي فلاثٌؽااعثٌؽاآلداي كري أارناصعأنَ فإفا
امضاام ظرً اآل رةًذف في امايرر اف امد لَ  في كاماىضررنا ٌكزقتً َفرة  ي كا  ااَ ام َس  ألف

عا كةي:لركطنَمالركذلاامعياَ ي مذمؾكضعى(4)نميضركرةاملرذلا

 ٍرحيالل كزي  امثَ ن.أاَفكؽام ى
 ٍرحكامعاٍعًدلؿكالةاَافاالكعفَ يكالل كزي ٍرحفقطفلافكي دفلاام ى  .ام بقاَدذيى قؿام ى
 افاللثعَجإمى ى ثعَجإمل ـرحامعياَ امذلفالليا كا عكااف ىرثًكالل كز رحي

 .(5)نلرذلٌركرةوفيركالناألثَدلثأالضى
 ٍرحكفيامدقا كىاةأفلراذيىامعاٍعًدلؿ ثلثإ اال بذيىامايعكيثنفيام ى غَلنـفيامرب

ن كالذفارعأعاامثقلقلاامرااكم فالٌلرفعيفيامعاٍعًدلؿامرااكمىكااكثَؿًألفثياماطَأقنً
ٍرحأَمرااكمذفثقلقنًأاذ  َ كالل زؿيل زؿي فا عؼامذمةكفلا كالل فثامضٌفيام ى

ٍَ : ا  َ:قكؿافيآلَتكالرةو اادؿامذمفرضىامعىكذمؾمكا بً َٓب انَِّزٚ َٚب أَُّٚ

                                                           

(.1/141)ج مي طلبامكفَلن(1)
.(157ص)(امار عاماَأؽ2)
(.1/8اقدانصثلحاايـ)ج(3)
(.11ميك كم)ص امرفعكامعكالؿفيام رحكامععدلؿ(4)
(.11(ةذِاملركطاماالانذكرةَاإلاَـاميك كمفيكعَأا"امرفعكامعكالؿفيام رحكامععدلؿ")ص5)
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ٍو َعهَٗ أََّلَّ تَْعِذنُٕا اْعِذنُٕ ْٕ ٌُ قَ َ ََّل َْٚجِشَيَُُّكْى َشَُآ َٔ ََٓذاَء ثِبنقِْسِظ  ٍَ للِ ُش اِيٛ َّٕ ا آََيُُٕا ُكَُٕٕا قَ

 ٖ َٕ َٕ أَْقَشُة نِهتَّْق ُْ ٌَ هُٕ ًَ ب تَْع ًَ ٌَّ هللاَ َخجٌِٛش ثِ اتَّقُٕا هللاَ إِ َٔ
(1)(2). 

 امكالـًأةيلا امن كامايعدثؿ: ام َرح في ليلعرط كامعاٍعًدلؿ: ٍرح ام ى كامكرعيفي كامعقكل ـي عي
ٍرحكامعزكلن كافملسكذمؾالليقأؿا اب كاعرفنيامععصببيع  بكامصدؽيك أاأَبام ى

ٍرح .(3)زكلنامعٌكالام ى

امكالـىةذِاملركطيكاَكَ تٍ ألفا ٍرحكامعاٍعًدلؿ قدليإالا ثفظرعمضركرةًفيام اٍقد كام ى
أاَ نهامثدلثام أكمث كةي ـياى  اإلاَ قَؿ أفيقلين  "األاَ ني(4)امقطَفاعلدولثلى امذةب: في

.ن"َ ىن إ ااَةيأاىلىاألاَ نفيامثدلث إ ااَةيع دًفىاًألاريكامفضنً

 .في الجرح والتعديل النُّقَّاد المطمب الرابع: طبقات
 .: الطََّبقة لغًة واصطالًحاأواًل 

 الطََّبقة لغًة:

"فَرسفياَدةطأؽ:اأفقَؿاإلاَـ لىديؿب كىاًثده كىةيكى ًثلحه صى أىٍصؿه امطاَ يكىاٍمأىَ يكىاٍمقىَؼي
 ٍضًعلىٍي و يىىكى يىىذى ذى املاٍي ى :أىٍطأىٍقتي امطاأىؽي عىقيكؿي عاىليغىطثلىاي ًاٍفذىًمؾى يىىًاٍاًيًاثى ذى اىٍأايكطو

 يىىكىذىا كى ىفا ذى ام اَسي :أىٍطأىؽى ـٍ ًاٍفةىذىاقىٍكمي ي قىٍدعىطىَأىؽى.كى ً ي؛كى ًمياَا طىأىؽه ؿي املاٍيً  فىَأٍلىكا ـٍ أىٍقكىامى ي
عا ٍتثى َؿيعىاىَكى .كىامطاأىؽي:اٍمثى يىحى ًرمىصى ًَطٍأقنًَمٍْل ى ديةياى أىثى لثرى .(5)"ىمىٍكصي

 ـ كقلؿ:ةكام اَذنكامطاأىؽي:األيٌانأعداأليٌان كام اَذنافام َسلىٍعًدمكف اَذنناايى
افام َس كًطٍأؽه:أىمكالر كقكؿامعأَسفيام اًأٌيافام رادً إذا":كام َس ك َ  َطىأىؽه

أىداطىأىؽه اأىرادًإذااضىقىٍرفظى ىرقىٍرفآ ر كاً  ااَقلؿميقىٍرفطىأىؽه:ألى  ـ؛فًإ ٌ(6)"اىضىذَمىـه
لىٍ قرًضكف كلٍ عيطىأىؽه طىأىقنطىأىقتام َسكؿٌمألىرضآ ر ككذمؾطأقَتيطىأىؽمألىرضاـ

امثَؿ لقَؿ:كَففالفافامد لَذيىطىأىقَت اماى ًَزؿكاماىراًعب كامطاأىقن: زاَ  َ كامطاأىقَت:

                                                           

[.3(]اماَئدة:1)
(.21(ل ظر:ةذااملرطأضَفاامدكعكر كرامدلفذعرفيكعَأا"أصكؿام رحكامععدلؿكذيـامر َؿ)ص2)
ٍرحكامعاٍعًدلؿكذيـامر َؿ16ميك كم)ص امرفعكامعكالؿ(3) (.19)ص ذعر( أصكؿام ى
(.2/301)ج مي طلبام َاعأل الؽامراكمكآداباماَاع(4)
(.3/439فَرس)جلساميغن اأفاع ـاقَل(5)
 ام  َلنفيغرلبامثدلثام زرماألالر ا ظر:اأف لادحفلاام أي(لطرافألتلعرميعأَس6)

(.1/107)جاأفاألالرام زرمكاألار
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ثَالت أم (1)لىعاى: امع زلؿ: كفي   ٍطَجَق ٍْ ٍَّ طَجَقًب َع نَتَْشَكجُ
(2) لـك ثَؿ ذف ثَالن أم :

اماعلَأ كفامطأقًنمغننادمكؿىفإفا":(4)كقَؿأأكامفضؿامعراقيٌ (3)امقلَان .(5)":امقـك

 الطََّبقة اصطالًحا: 

دثالف: امايثى "ععرلؼامطاأىقنذ د أ فا فقط؛ كاإلٍا ىًَد أكفياإلٍا ىًَد فياماثفث عىقىَرأكا قكـه
الككفللكخي ًر أكليقىَرأكاليلك ى  .(6)"ةذاةيـللكخاآل ى

امفى أأك امعًقَؿ فياالصطً: راقيٌضؿ فَمايأاَ الًح كاإلا ًَد "رادي: فياألا ًَف  اماعلَأاي
.(7)"كرأااَاكعفكاأَماعلَأًافياإلا َدً

.(8)"خقَ امالَلًكمًلعرككافيامافثاف اَذنوذىةـذأَرةه":ر ىثىقَؿاأفي

اأفي الركىكقَؿ ةـأعدىامعَأعكفاـكاثدة طأقنن ـكياامصثَأنىرللىفاىام َسففاً":
ـار ي قىامقركفً لري:"اماالـكامصالةيذيلاأقكماةذاذيىاعل دكذمؾ كلي ـاك  ـ لييامذلفا ا

ككذمؾطأقَت إمىامصثَأنىـلقاثافام َسًكافىاالان أكفلٍقر ىاقر ًأعدفذكرى"ك  ـلييامذلف
.(9)"ا نأرأعلفقرفوكؿال عؿيفاىةـ كا  ـعدىأىفافامعَأعلف

 في الَجْرح والتَّْعِديل: النُّقَّادثانًيا: َطَبقات 
امعيا ـيطأقَعًكألَفًام بقاَدكرياَ فيذً ع د فَإلاَ ةػ(365)ت:ذىًدمام ر َ ياأف ـ 
َزىاىفًأىاىًَايذىكىٍرتيقىدٍفقَؿ:"ام بقاَدافيقَن ىذكرى"امضعفَ امكَاؿفي"فيكعَأا ًم ىٍفًااًاٍاعى ى
َؿًًفياٍمكىالـى َأىنًًافىامرث ى ثى ًأًعلفىامصا ًأًعيكىامعَا عَى ًأًعلفىكى اىفٍامعَا أىكٍةىذىا لىٍكًا ىًَإمىىطىأىقىننأىٍعدىةيـٍكى
ًفظىًمذىًمؾى ىٍفاىاي ىصىبىاىفٍ ٍ ايكىثى رىً يافعَؼكامضثاماثقىَتًًفيذى َؿًًفيثىضى ذىكىٍرتياٍااياياٍمثى كى

                                                           
(.5/108(امعلف مي يلؿامفراةلدم)ج(1
 [.19(]اال لقَؽ:2)
ألدم( عَجامعركس215-10/209ا ظكر)جماَفامعرب اأف(3) (.62-26/49)ج ميزا

(أأكامفضؿزلفامدلفذأدامرثلـأفامثالفأفذأدامرثافأفأأيأكرأفإأراةلـامعراقي)اماعكفى:(4
ةػ(.806

(.342 2/343(لرحامعأصرةكامعذكرةأمفلنامعراقي ميعراقي)ج(5
(.2/518)جميالكطي عدرلبامرااكمفيلرحعقرلبام اكىاكم(6)

(.2/343(لرحامعأصرةكامعذكرةأمفلنامعراقي ميعراقي)ج(7
(.134( زةنام ظرفيعكضلح  أن الأفث ر)ص:(8
امثدلث الأفكالر(9 (.245)ص:(امأَذثامثالثإمىا عصَرذيـك
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ًَئًيً ـًٍافٍاٍمأىٍعضىًاٍ  يـيكىاًثدوًمكيؿث َؿًًفياٍمكىالـىلىٍاعىًثقبكفىًأاًاماًذمكىاٍماىٍع ىىفىضى كىألىٍ ًياًامرث ى
ـيلىٍا ىميك ى يـٍ عىٍاًيل  .(1)"ذىًمؾىمى يـٍاألىًئاانًكى

ًدلثًًإفا:ايعىًَكلىنىٍأفيًإلىَسيقىَؿك .(2)لؿام ىكىفيٍراىَفًفيٍراىَ نًَمٍيثى

":"امثدلثاعرفنذيكـً"ةػ(فيكعَأا405)تام لاَأكرمٌاًأأكذأدًامثَكـيقَؿ ذكرتي
ًب األ أَر"فيًكعَى كىاة امازكلفمري

ا  ـأرأعن كةـذصروطىأىقَتفيكؿثأ  ـذيىذلر"(3)
.(4)"النعكفر يأرأى

امثَفػػظي ف ماػػؼراَمػ748)ت:امذاةىًأيٌكأاػػَ ننمطلفننةػ( قكميػػفلياىػريكذً"أع ػػػػكاف: ػػاععاػػػػد
ػػػػٍرحكامعاٍعًدلؿ كىاةأَذعأَراتاالان:ام بقاَد كقىااـفل َ"فػػيام ى امذلفعكيااكافيامرب
كىاة قَؿامثَفظيل:االعتبار األوَّ  -ةىدىاؾا-اذيـ":امذاةىًأيٌأَذعأَرافعىكيااكافلاافامرب

ٍرحكامعاٍعًدلؿ ذيىاالانأقاَـ: قكمى ـفيام ى ام َسي امذلفقىًأؿى أفا

 ًكىاة كاـهق  ـامراازم.علف كأأيثَعًاىَأفًعىكيااكافيأكارامرب
 ًكىاة كاَمؾ كليعىكيااكافيكالرواـهكق  عأن.افامرب
 ً(5)يٌن كاملَفع لٍلىذيَأفًؿ ك يامراؿأعدى يعىكيااكافيامرااـهكق.

.:أَذعأَرًواالعتبار الثاني َكعىٍعًدلالن ٍرثن كىاة ى أثكَا ـذيىامرب

َذيىاالانً":امذاةىًأيٌقَؿامثَفظ ألضن أقاَـ:كامكؿب

1-  امرااكمأَمغيطعلفكاماالث كلييلثفي فيامعاٍعًدلؿ لىغًازي ٍرح اعاأثته فيام ى قاـها  ـاعع ثته
أعكالقا  أيً ذى كااؽر الن إذا  ىأذمؾثدلاىا ف ذا ذاضعاؼر الن اغلريِرةؿكافقى ظيكا 

فذيىعضعلفً ذااؽ ف كضعلؼ كا  افامثي ده دهكااقىاا فإٍفكافقا كمـليكاثؽذاؾأثى أثى
لفعًاىاأفياإالافاارنا لع ياللكفيأفلقكؿفلاف ذاامذمقَمكافلا:الليقأؿعىٍ رلثي

ضى ةك : ااالن قد كغلريِ ضعفا  اأىبى ح ليكضث كمـ ليعكقاؼفيكااقىاعلؼ  ةذا فااؿي  
ٍاًفأقرب كعصثلحثدلاً ٍكزى َ ي:اعع ثعكف.اىاأفيا كةكإمىامثي  علف كأأكثَعـ كام ي

                                                           
(.1/241(امكَاؿفيضعفَ امر َؿ الأفذىًدم)ج(1
(.1/250أؽ)ج(امار عاماَ(2
(12/574لرأذالـام أال  ميذةأي)ج(ا3)
(.52)ص:(4)
(.171)ص ميذةأيذكرافلععادقكمافيام رحكامععدلؿ(5)
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فيايقىَأىيىًنةؤال  ك أيذلاىامعثراًذٌم كأأيذأدً -2  ل قيٌامأىـ كأأيأكروامثَكًاًكقاـه
 اعاَةيكف.

ٍرذن ك ٍثىأفًكقاـهكَمأ َرٌم كأثادى -3 .(1)"فكفذىًدٌم ايععدمكفاي صًاأفأؿ كأأيزي
فيامذاةىًأيٌامعيذَلكافل َ كقدعىكىياـامثَفظيطىأىقىَع ـكاألزا نً:أَذعأَرًواالعتبار الثالث

ا قراضً أعد َؿ امرث ى  ىٍقد ذفثركن امأدالن َأن ثى امصا إمىذصر إمىأفكصؿ كعطكرةَ 
ًأعلففيثدكدام االفكاَئنة رلن ثلثعكٌيـطَئفنهفلاذَااامعصرامذما قرضى افنامعَا
افنًاالىأعىف لرعاآلفى" فقَؿ:ام بقاَدفيألَفطىأىقَت اـلرعىكامعضعلؼًام  َأذةفيامعكالؽً
افلااراكَفإذاعكياـفيامرث ى قكما ك ىايكؽي ا  ـ ذيىامطاأىقَتكاألزا ن -عىعىَمىى-َؿقيًأؿى

أاى ثا ميٌاداد اماكفؽ طأقن(2)"كا كذلرلف اا علف ك عي ـ أعأَعً(3)  طىأىقن أكم َ: ًأعلف   امعَا
ا ا.اكأقرىكآ رةَ:طىأىقنللك ً

ـيكألػػَفًام بقاَدرًص لػعامعياػػػَ فيذكػعكأعدععأػػب اػػفام بقاَدطىأىقػَتطأقَع ػػـ لاكػفعقاػل
َأن إمىذصرًذى ثى رئلان:إمى اسطىأىقَتوام بقاَدكأقرا اافامعىًعلًقيٌأثاداإلاَـصػػػرامصا

َأىن ثى ًأعلف طىأىقنامصا ًأعلف كأعأَعأعأَعامعَا ًأعلف كأعأَعامعَا  أعأَععأعاألعأَعو  كامعَا
كفلاَلييألَفذمؾ:

َحاَبة، أكروكا  ـالَطَبَقة األولى: الصَّ أأك )ت:دثامصث: أفي13لؽ كذار َبام طاةػ( 
أ اعلف.ةػ(68)ت:امعأَساأفيةػ( كذأدي40)ت:أأيطَمبةػ( كذيٌيأفي23)ت:

َأنأعدا قضَ ًوالَطَبَقة الثانية: َطَبقة التَّاِبعين، ًأعلفعىكىياـطَئفنهذصرامصاثى افامعَا
أكاريةـ ـقيلؿأَم ثكامعىضعلؼ كمك افيامعىكالؽً ٍعؼفياعأكًذ ـ إٍذ اأنمافأعدىةـمقينامضا

فيامقرفاألكؿ  دي ليك ى لكَد كال اقَت  أكاريةـ اماعأكًذلف اف َأن امصاثى كغلري ذيديكؿ  ثَأنه صى
امكاثدفلااىامذما قرضى امكاثدأعدى ًأعلفضعلؼ إالا امعَا َأنككأَري ثى قَؿ فياَاىضىىفلاامصا

أكائً في كَف اماَ ي  ؿى كد ى ؿي األكا أكاَطًامقرفي اف امذلفيا ٍعفَ   امضا اف  اَذنه ًأعلف امعَا
عفكاغَمأنَافًقأىًؿعثابي ـميثدلث فعراةـلىرفعكفاماى يىطكٍضي قكؼ كليرًاييكفكالرنا كم ـغى

(4) 

                                                           

(.172-171)ص ميذةأي(ذكرافلععادقكمافيام رحكامععدلؿ1)
(.172-171)صامار عاماَأؽ(2)
(.172-171)ص(امار ع فاا3)
أةؿ174-173)ص ميذةأيافلععادقكمافيام رحكامععدلؿ(ا ظر:ذكر4) ـا ( اإلذالفأَمعكألخمافذى

 (.320)صاأفقيٍطييٍكأىغىَ امع رلخ
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كضى ااؽ كى امااعاكااف ًأعلف: امعَا اف عًؼ ك90أعد)ت:امايالاباأفلداف؛ لرأى ياأفيةػ( 
الرلفأفيةػ( كاثادي100)ت:أعدةػ( كذَاراملعأي94ٌ)ت:امزبألرةػ( كذركةأفي95)ت:
ةػ(.114)ت:أأيرأَحأفيةػ( كذطَ ي110)ت:

ًأعلففيثدكد"والطبقة الثالثة: َطَبَقة أتباع التَّاِبعين، امعَا كَفذ دا قراضذٌَاًن فياَ
ا رافيلاَفأفً أااَؿ:اي(1)"كامعضعلؼً َأذةفيامعكالؽًافام ىاالفكاَئن عكياـطَئفنهام ى

أف147ً)ت:األذاش كاىٍعاىر امداٍاعيكىائي154ٌ)ت:رالدةػ(  كةلَـ كذأد154ً)ت:ةػ(  ةػ( 
أفً أف157ً)ت:يثاألكزاذًذاركوامرثاف كلعأن أ س160)ت:َجامث اةػ(  أف كاَمؾ ةػ( 

ةػ(.179)ت:

نإمىآ رةَاماَئعلفة رلافيثدكدأكائؿًوالطبقة الرابعة: َطَبَقة أتباع أتباع التَّاِبعين، 
 صي ثفىٍت " فاماب"ك"ام كااعي"ك"امااَ لدي"كفل َ كغلر  كامعَرلخ كامعاٍعًدلؿ ٍرح ام ى كعب ك ياعت

َؿ فيألَفً كعكاع بقاَدةذِامطأقنً(2)ذمؾ ةػ( 230)ت:اىٍعدأفيكا  ـ:اثاديأثكاؿامرث ى
أفي ٍلاىانىةػ( 234)ت:دل يٌاماىأفيكذييٌةػ( 233)ت:لفعًاىكلثلى  ى أفيكأأك ثربزيةلر

 ةػ(241)ت: أؿأفثىةػ( كأثاد234)ت:اثادام بفلييٌاأفيأأك عفرذأدكةػ( 234)ت:
كغلرةـ.

اماالااَئػنإمػىفػيثػدكدأكائػؿًككَ ػتةػذِامطأقػنيوالطبقة الخامسة: أتباع تبع األتبـاع: 
 اػػَئيٌأػػفلػػعلبام ٌ َ كاػػ  ـ:أثاػػدياكايػػنماػػَأقَعًةػػذِامطأقػػنيععأػػريام ػػَاس كعيامقػػرفًأدالػػنً

ـ كأأكاعلدأفلك س. كاأفأأيثَعًذاركامعقلييٌلان كاثادأفيزى يكاثادأفي

ػػػق( كاأػػػفي354)تامأاػػػعيٌَفأاػػػثًأػػػفيافقػػػدأػػرزفلػػػاامراأػػػعام  ػػػرمٌأاػػَذػػػفامقػػػرفً مدًذى
ـيامػػذاةىًأيٌفلػػاامػػذمقػػَؿكق( 365)ت  كأأػػكأثاػػدامثػػَكـ(3)ام ػػكاؿ"ام َقػػديامثػػَفظي:"ةػػكاإلاػػَ
ًطلػبةػ( امذمقػَؿذ ػا385)تكامدارقط يٌق( 378)ت رلػدىفىرقط يٌا:"كػَفامػدامأغػدادمٌام ى

ـى (5)كثدِ ك الجى(4)ِةرًرلعدىكقى ذصِر اَ ـيكقعًكا  امثػدلثيػؿًأعًاألاركاماعرفنًا ا ع ىإملاذي
                                                           

أةؿامع رلخ175)ص ميذةأي(ا ظر:ذكرافلععادقكمافيام رحكامععدلؿ1) ـا  ( اإلذالفأَمعكألخمافذى
(.320)صاأفقيٍطييٍكأىغىَ

 (.184)ص ميذةأيافلععادقكمافيام رحكامععدلؿذكر(2)
 (.3310/رقـ12/224)(الرأذالـام أال  ميذةأي(3
أمرئلا َ.ماَفامعرب الأفا ظكر(4 كفالفقرلعامكعلأنكقرلع َ لقَؿ:فالفقرلعدةِر امالد. امقرلع: )

(8/267.) 
أكغلِر.امصث(5 مافيًذٍيـو  (.1/344َح مي كةرم)(أمال ظلرى
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يػػـثػػكرامعًاػػفأي:"كػػَفامػػذاةىًأيٌ كقػػَؿ(1)كأاػػاَ امر ػػَؿكأثػػكاؿامػػركاةاػػعامصػػدؽكاألاَ ػػن..."
كغلرةـ.(2)امثدلثكر َما..."ذيؿًكاعرفنيفظي لَ ا ع ىإملاامثًدنامكافأئاا

ـي رمٌكفيامقرفام َاسام ً ةػػ(كامػذم405)تأأكذأداام لاػَأكرمٌامثَكـيأرزاإلاَ
ػَ:"كصػ ا(3)الف"ثػدثامايان للخيامعالاظ ام َقدي:"اإلاَـامثَفًامذاةىًأيٌقَؿفلا جؼك ػرا كقػَؿألضن

 كاإلاػػػػَـأأػػػػك عػػػػلـاألصػػػػأ َ ي(4)ثػػػػكرامعيػػػػـ..."ؿ ككػػػػَفاػػػػفأيحكذياػػػػؿ كصػػػػثاحكذػػػػداك ػػػػرا
ًطلػبكاإلاػَـأأػكأكػر ةػػ(447ت)امعىًعلًقػيٌأفاثاػداإلاَـأثادكق( 430)ت امأغػدادمبام ى
عقَ نَكضأطنَا كثفظنَكفنناألذلَفاافلَةد َِاعرًاَككال:"آ ريق(امذمقَؿذ ااأفي463)ت

ػَأصػثلثاكغرلأػاكفىػراػكؿاصػيىاذيلػاكاػيـكعف بمثدلثً ردِ نػَفػيذييػاكأاػَ لدِكذيان
كغلرةـ. (5)اايا"لفأعدأأيامثافامدارقط يٌدميأغدادلثعيطركثاكمـلىكاى  كِركاي

امطأقنى َؿادتٍامذلفاذعيام بقاَدكطأقَتافاألئانطأقَتهاـعيتةذِ أقكام ـفيامرث ى
ٍصريةـ كقدلكايكاثً األفص نَا لعنَفيثفظاماب اناماط ارة كردبكاكلدامكذٌكةـكياراللىعى ٌل ثى

كمكال  كديأطًلفكامايفلفكامغَمًَذلفكاماثرثكامكضا مقَؿاىيلففي ثكرةـ  لَ  فلَ ىةـ أاَ
ٌَ كصدؽاامعظلـامقَئؿ: إََِّب نَُّ نََحبفِظُٕ َٔ ْكَش  ْنَُب انزِّ ٍُ ََضَّ إََِّب ََْح

(6). 

 .حجر رح والتعديل عند ابنِ الجَ المطمب الخامس: مراتب 
اام َصنأافيذ دامعياَ  ككؿكاثدا  ـماذأَرعيرحكامععدلؿاعقَرأنهاراعبام ى

ـيأذًكعفلتياإلطَمناةذااما َؿ ك كفَناف فيامعقرلب رامعاقال يٌ ىثىاأفيكراَقَمااإلاَ
كةيكَمعَمي:

 :(7)يبقرِ حجر في التَّ  ابنالتعديل، كما ذكرىا  مراتبُ 

 امصثَأن. -1
 .ثَفظكاقن:اع ىأكاقن كاقن:مفظَنامصفنًأعكرلرأكام َس أكاؽي -2

                                                           
 (.6404/رقـ12/34)(عَرلخأغداد مي طلب(1
 (.3538/رقـ12/414(الرأذالـام أال  ميذةأي)(2
 (.3725/رقـ12/571اماَأؽ)ر ع(اما(3
 (.3725/رقـ12/572 فاا)ر ع(اما(4
 (.38/رقـ21/40 فاا)ر ع(اما(5
[.9(]امًثٍ ر:6)

(.1)ص الأفث ر(عقرلبامع ذلب(7
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 .ذدؿأكاىٍأت أكف عقًايأكن قىاً -3
 . سأىأاملسأكأا  سىأىالأكدكؽ صى -4
كليعثؽأ  رةرىعغلٌأكئ  طًليأكأكةَـ ماأكـ  ًلىدكؽهصىأكفظ امثً يايثصدكؽه -5

ألَفاعـ كامع  ٌكاإلر َ  كام صب كامقدر عًكَمعللبامأدذن افأ كعوياًريافأذمؾ
 .غلِرافامداذلنً

اللعَأع ثلث اقأكؿه -6 .امثدلثففيلثكا 
 :(1)قريب ر في التَّ جَ حَ  ابنُ رح كما ذكرىا مراتب الجَ 

 .امثَؿا  كؿيأكاعكر اى -1
 ر(.لفاامـكمكامضعؼ إطالؽيفلاكك دماععأر عكالؽفلالك دمـ)افضعلؼ -2
 ؽ(.لكااكمـ كاثدوغلريذ الركًمـ)افا  كؿه -3
 .طاَقًأكامثدلث كاةيأكامثدلث اعركؾيأك اعركؾه -4
 .أَمكذب ـعبااف -5
 .ضعكامكىب امكذًااـذيلاطيؽأياف -6















                                                           

.(1ص)(امار عاماَأؽ(1



 

35

 
 
 
 

 الفصل الثاني
في  الَعِتيِقيّ أحمد بن محمد منيج اإلمام 
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 المبحث األول
 الَعِتيِقيّ  محمد بنُ  أحمدُ  اإلمام استعمميا التي فيعالرّ  التعديلِ  مصطمحات

 .الَعِتيِقيّ  محمد بن أحمد اإلمام استعمميا التي الرفيع التعديل مصطمحات: المطمب األول
 المصطمح لغًة:

ٌيح قَؿـاميغنامعرألنامقدلانًفياعَ ًمـلردماذكره"االصطالح"مفظ إالأاع ىامصي
ععَمى-فَرساأف ا ":-رثاا أصؿه كامثَ  كامالـ امصَد لدؿبصيح:  الؼكاثده ذيى

 .(1)"امفاَد

ٍيحيكر ظياىقَؿاأفي "امصب أىٍل ى يـٍاٍمقىٍكـًعىصَميح: ٍيحي. كامصب ٍيـ: اماث قىدً. كاكى كصَمثكااٍصطىيىثي
كا يىثي َمثكا كعىصَمثكاكاصا ًَد ايلىدادىةىكاصا َدناامعَا ىقىيىأيكاامصا َدًًفيكأىدغاكةَصى ًأاىٍع نىامصا

كىاًثدو قىٍكـه. ييكحكى صي فيكاك ى  ـايعصًَمثيكف : ًأٍَماىٍصدىرًكىصى َدًًأكىٍارًكامصثالحي . امصا اىٍصدىري:
ـيعيؤى ثاي ىَ كىاٍمعىرىبيامايصَمىثًن  يح كىااًلٍا ليؤى اثيليذىكاريامصب ايصَمىثنكصَمىث ـأىٍل ى يـٍاىَكأىٍصيىح.كى
.(2)كًصالثَن"

أل ىاصطيحامقكـي"اماع ـامكالط:امثدلث َ فيكعَبًصرًكفيامعى  ـاف:زاؿاَ
األار:الؼ  ً ذيى كاعاععَرفي كاصطيثكا ذيلا اصطيح كا اصدر كاالصطالح: فقكا 

.(3) "ايـاصطالثَعيذً كمكؿثا صكصوذيىلي وطَئفنوكاالصطالح:اعفَؽي

 المصطمح اصطالًحا:

امعا ععَمى-كمَ ى ىكذرفا ا -رثاا ذأَرةه"فقَؿ: قكـوةك اعفَؽ عاالنًذف لي ذيى
كام صكصأكمالَركع اَفيأارأَاـ أعد قياذفاكضعااألكؿ ما َاأنو أل  اَ كَمعاـك

.(4)"أكالَأ ع اَفيكصؼأكغلرةاَ

اماع ىاميغكمثاملي ذفً:إ راجياالصطالحي":-رثاااععَمى-كمفىقَؿأأكامأقَ امكىك
اعيكاَعاأَم ظرًامذمعثصؿياععاؿاالصطالحغَمأنَفيامعيـًكلي إمىاع ىآ رمألَفاماراد

 .(1)"دالؿكاالاعً
                                                           

(.574)صاع ـاقَللساميغن الأففَرس(1)
(.2/517)ج(ماَفامعرب الأفا ظكر(2
.(1/520(اماع ـامكالط ما اكذنافاماؤمفلف)ج3)
اإلاالالن(4) (.2/822امع َ كم)ج كلَؼاصطالثَتامف كفكامعيـك
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  ام ير َ ي ععَمى-كقَؿ ا -رثاا ذأَرةهاالصطالحي": قكـو: اعفَؽ عاالنًذف ذيى
.(2)"ؿااألكااَل قياذفاكضعًاملي أَاـً

.(3) "زأاذاَاكاِملعالااعيكـوالمنذيىلي وميدثاما عَريةكاميفظي"كقلؿ:

.(4) " لففألفقكـاعلااعلٌمفظهاالصطالحي"كقلؿ:

األمفَظ.اماع ىاعلَأ نيقَؿامأَثث:كةذِامععرلفَتقرلأني

فاماقيث بمطىكا  َؿلرلأفا قداصطيثكاذيىااععاَؿاصطيثَتوام بقاَدرفافيكعبامرث ى
أا كةياصطيثَتهكذأَراتو قكماكأيً ذى قتأَمرااكماٍذعيًأرى عىىامعىثى كذأَراتاع كذنميعاٍعًدلؿ اى
َقدامذمأطيق َ كامالَؽامذمقليت َ ا عيفنفيادمكالع َأثلَ نَ؛أَذعأَراإلاَـام افيأمفَظً
ذمؾافاالذعأَرات.فلا كغلرً

ميأَثثً َؿأفلععراؼذيىادمكالتًكالأيدا كامعأَرات ةذِاماصطيثَتًفيأثكاؿامرث ى
َؿ ككعَبًفاف ظركعبى" :(5)اأفقيٍطييٍكأىغىَقَؿاإلاَـ لع ي:ام رح-أأيثَعـاماذككراأفًامرث ى
لأ َ أعرعًكالرة كمكاذع ىأَرعهأ مفَظوكغلرةَ ظفرى ذلب ذىًدٌم كامعاأف كامكَاؿال-كامععدلؿ
َ مكَفثا نَ كقدكَفم َ اعلرحًمفظنأَمارعأنامالَأ نًكؿاككضعى اعَ ل َمغننكاصطالثن
-لل  َ فأذًلي جي-ث راأفلع ي: ذمؾ ذأَراتًلكر ذيى كامكاقؼ علار  لف ـياَ امقكـ
.(6)"ـفيغَمباألثكاؿكأقرائفعرلدإمىذمؾ رؼافذأَراعًةـأاَذياقَصدى

ٍلؿ ذيلاامثكـيةـا ؿىدىاقَصًكافذرؼى كىاةثكانَا َاأنَأعلدناذفام كلكاماى ذيىامرب
ك أرةوكامكالـي":امذاةىًأيٌقَؿامثَفظي افام كلكامالؿ  كأرا ةو عَـو  لثعَجإمىكرعو فيامركاة

أَمثدلث كذً كام رحكاَألفذمؾذأَراتامععدلؿًكر َما اـ ثف فعقرإمىعثرلرًيياكَاينو
ـى  عي أف ذمؾ اف أةـ اـ امعأَراتامايعى َذأن  اإلاَـًامعَـٌأَالاعقرا ًاف ام  أذ ذيٍرؼذمؾ

(7) ."أعأَراعاامكالرةِا كاقَصدىكاصطالثى

                                                                                                                                                                     

(.130–129ميكفكم)صامكيلَتاع ـفياماصطيثَتكامفركؽاميغكلن (1)
(.50امععرلفَت مي ر َ ي)ص(2)
(.1/123أكزلد)جأل (اماكاضعنفياالصطالحذيى الؼاملرلعن ضافكعَبفقاام كازؿ3)
(.2/970)جام دكةامعَمالن(اماكاكذنامالارةفياألدلَفكاماذاةبكاألثزاباماعَصرة 4)

اأفقيٍطييٍكأىغىَماقَتاافمـلقعفيامكعباماعن(أ ظرا(5
 (.278-2/277)جا َكمامفعحاماغلث (6)
 (.82ميذاةىًأٌي)صاماكقظنفياصطيحامثدلث (7)
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ذرضه ليي كامعأَراتًكفلاَ مياصطيثَت ام َقديااععاي َامعي اثاداإلاَـ أف أثاد
كىاة اعاال ع َدفيألَفادمكالع َععدلؿفيامعىًعلًقيٌ :االانأقاَـ َإمىكامعيلاكفعقالايامرب

 :الَعِتيِقيّ أحمد بن محمد اإلمام  استعممياالتي الرفيع  التعديلأواًل: مصطمحات 

 ومن ىذه المصطمحات:
الأ سىكعبىاقنه"، "فظفامثًاىثىا اكفهاقنه""، كفا اياقنه" أصكؿهامكالر  ما لَد  ًأا
 ".كاعرفن ـه كمافىلثفظ

ا اععاؿىكقد أثادياإلاَـ ل  يععدلؿكذأَراتمياصطيثَتوامعىًعلًقيٌأفاثاد كل فً  ا
أثلَ نَ فيااععام بقاَدأَقي كدالمن مفظنَ أمفَظىثلثااَم َ أ ذيىامادحامرفلعًاععاؿاإلاَـ

َركاةاماقَتاألاأَتامذلفل عكففيامطأقناماَ لنأعدطأقنامصثَأنكاذأَراتامععدلؿكةـامب
ادثا أكد اف ااؿ اأفث ر امراقاا َ عكالؽ أك ذي  أعكرارًاكمكاما َ  أك مفظَنلا  امصفن

كاع ى ذكرا  َ:
اػَفػيامػدثلف؛كلكػكفاع ػَِعقػَفًاإلفلػعإاػَفػي"افأمفػَظاماػدحامرامأمون: ثقةٌ :أوالً   كا 

اَ"اقنذَأًإاَ:"اقناعقً عفلكػكفاماع ػىؽ" مك  ـقدلقكمػكفذمػؾذيػىاماأعػدًعصَدًدكرًف" كا 
ػػأ ػػا"اػػعقً فػػيدل ػػا كاػػَكقػػعفػػيدؿهف" كقػػدلقكمػػكفذمػػؾذيػػىاػػفل طػػئفلكػػكفاماع ػػىأ ػػاذى

اػػػػد كقػػػػدلقكمػػػػكفذمػػػػؾفػػػػلافلثػػػػَفظذيػػػػىامعىامػػػػكةـالذيػػػػىثدلاػػػػااػػػػفاما ػػػػَكلرذيػػػػىاػػػػألؿً
َنفػػيثػػؽ َمػػدأػػفا ػػدمفقػػدقػػَؿاأػػفي (1)صػػكما"أي ٍيػػدىة  أأػػك"ثػػدا َ:ردٌل ػػ كػػَف:ر ػػؿمػػافقػػَؿ ى

 .(2)فلَف"كايعأنلياماقني لَران كَفا اك َنكَف:فقَؿاقن؟
ِغلػرًاأيػغىلأيغػاأفليػردمػـامػرثافذأػد"مكػفًٌَ يذيػىقػكؿاأػفا ػدم فقػَؿ:فعقبامأى

كػػَفىقػػَؿ:كمػػذمؾذمػػؾ؛دكفادر عىػػأفالأػػلفىأفإمػػىكذةػػبكأثفػػظكأاأػػت ا ػػاأعقػػفةػػكااػػف
.(3)اإلاالـ"اعىكام لرىدؽىامصث اعىإذااماقناع ىكةذادكقَن صىكَفلَران  ً

اإلاػَـأثاػدأػفاثاػدكقػدااػععاياا اكفافاصطيثَتامععػدلؿامرفلػعكاصطيحاقن
ااػدٍأػفامعدلدافامركاة ػذكراػ  ـ:ًإٍأػرىاًةلـأثؽثامعىًعلًقيٌ لصػيأأػكإاػثَؽامفػعحٍأػفايثى  اماصث

اادٍأفامثالفٍأفإاثَؽأىأيكامعىك ًرلراأٍَسأىٍثاىدٍأفايثى كغلرةـامكالر. ،مضا
                                                           

 (.333(لفَ امعيلؿ ماصطفىإااَذلؿ)ص(1
 (.1471/رقـ3/328(ام رحكامععدلؿ الأفأأيثَعـ)(2
3) )اماعكفى:( األ دماي امأَ ي امقرطأي امع لأي كارث ألكبأف أف اعد  يؼأف أف ايلاَف امكملد أأك

 (.1/284ةػ( امععدلؿكامع رلح ميأَ ي)474
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اففظفامثًاىا اكفثىاقنهاصطيح":ثانياً  امرفلعكاصطيثَتامععدلؿً" ااععاي َقد
ـي اادأفاماظفٌامعدلدافامركاةا  ـ:فيثؽثامعىًعلًقيٌأثادأفاثاداإلاَ رأفايكاىىأأكايثى

.اٍمأىزاازامثالف

اف" كاعرفن كماف ـهلَد لثفظ ًأاماأصكؿهامكالر الأ سىاقنكعبى"اصطيح:ثالثاً 
أثاديااععاي َكقداصطيثَتامععدلؿامرفلع اإلاَـ ا  ـ:فيثؽامعىًعلًقيٌأفاثاد امركاة

.ازمامراأَأفاماعركؼامثافأىأيكامثافٍأفذييٍأفًامثافٍأفذييٌ

 اإلمام أحمد بن محمد استعمميامصطمحات التعديل العادي التي : المطمب الثاني
 .الَعِتيِقيّ 
" لل َن"صَمثَنكَف "اقن "اقن ألالن  اقنامصَمحامللخ"  أصكؿهما ااعكرأالفه 

كَفصَمثَن" "لثفظثدلثوصَثبىأال َناقنكَف" "رك ةايذا دٌل َنصَمثَن اقن  "كَف"اَفثً
اماايالفضال ًفيكافامقرآف أةؿافااعكرهاقن ""اقنصَمثَنلل َن"" للخصَمحاقن" "اقن

امثدلث لف ـالككَفأ طا كعأاأكاراقن " "اقننككىَفىكاعقدا ـ امل كدللخ" امياا"رثاا
للك ى"امصدؽ" أاِرل اؿكَفكا  اَ ااعت اَ لذكرك ىاقن أ الؿ َ إال صثلحياقنه" "ا

.صثلحامااَع"" "اقنًفيامثدلث كلذةبًإمىىاالذعزاؿ"" األصكؿثافىكَفاقنن" األصكؿ"
اىعىامكصفلف:امعدامن كعاَـامضأط"كلقصدأ َالِثَقة: لككفامرااكم(1) " ى  كامعدامن:أفا

امارك ة َ أَمغنَ ذَقالن اَمانَافأاأَبامفاؽك كاـر اايان
 أاَامضأط:أىٍفلككفامرااكم(2) 
داثافثفظا ضَأطنَمكعَأاإف داثافكعَأًاعلقظنَغلراغفاؿ ثَفظنَإفثى .(3) اثى

ذفعاَـً :يقَؿامأقَذ «ًاقىن»ام قصَفاللقَؿفلاامضأطإمىأكؿدر َتًكاف زؿى
ذفامعا" ديكؽ أكالأ سأا ك ثكذمؾ كالؿًاَـإمىأكٌكاف زؿى در ًَتام قصَف قلؿفلاصى

اميأىسلقَؿي اعاإلرداؼأاَلزلؿي .(4)"فلاًاقىنإالا

اماصطيثَتكذيلا ؽ طيىإمخ افاصطيثَتامعاٍعًدلؿاماي«...افاماثقَت» «ًاقىن»فإفا
أدملؿ. ـميرااكمكامعكالؽ كالع صرؼإمىغلِرإالا كعدؿذيىامعاٍعًدلؿامعَا

                                                           

 (.1/589)ج ميأقَذيام كتامكفٌلنأاَفيلرحاألمفلن(1)
 (.104امصالح)صاأفامصالح (اقداناأف2)
 (105-104ص)(امار عاماَأؽ 3)
(.1/589)ج ميأقَذيام كتامكفلنأاَفيلرحاألمفلن(4)
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 امثَفظ قَؿ لي طئ  قد امًاقىن كأفا در َت  امعكالؽ أفا امعيـ ًاف":امذاةىًأيٌاع كملس
دث اماعصكـًثى افذمؾغلري ـي امذمالليقىٌرذيىامًاقىن:أ ااياللىغيىطيكاللي ًطئ فافامذملىاي
 .(1)" ط 

" :أوالً  "اقناصطيح   امعي امعَدم امععدلؿ اصطيثَت أفااععاي َاف أثاد اإلاَـ
يَسأىأيكامثافامقَضًـٍأفامعأاٍأفامقَاًفيثؽامعدلدافامركاةا  ـ:ذييبامعىًعلًقيٌاثاد

كأىأيكذكأف عفر ذااَفيكازم امرا ام كاملقي.ارو
اقنن"اصطيحثانيًا:  امعَدمامعيافاصطيثَتً " أال َنكىَفى ـيااععاي َامععدلؿ اإلاَ

ـيافامركاةا  ـ:فيثؽامعدلدًامعىًعلًقيٌأثادأفاثاد ٍعفىرٍأفًًإٍأرىاًةل ايكاىىٍأفأىٍثاىدٍأف ى
َؽاماقرئامً رىقي.فًٍأفًإٍأرىاًةلـأ ٍأدامياًاٍأفاالـأىأيكًإٍاثى ذى



اقنل"اصطيحثالثًا:  افاصطيثَتامععدلؿامعَدمامعي" لخامل كدكاعقدا ـ ككىَفى
إااَذلؿأىأيكفيٍأرىاًةلـأإ:كاةا  ـافامربفيثؽامعدلدًامعىًعلًقيٌاإلاَـأثادأفاثادااععاي َ

َؽامأصرمٌ .ناألادماماعركؼأَأفذيلًٌإٍاثى

افاصطيثَتامععدلؿامعَدم" ككعبامكالرننقىكَفاً"اصطيحرابعًا:  ااععاي َكقد
 أفاثاد أثاد اىفامفَراي:فيثؽامعىًعلًقيٌاإلاَـ اٍمثى كرٍأفأىأيك ٍأفامفرجٍأفاىٍ صي أىٍثاىد

.اؽامكرا

اقن"اصطيحخامسًا:  امععدلؿً" صَمثَن اصطيثَت اف امعَدم اإلاَـااععاي َكقد
ًيٌيأىأيذياىرٍأفًفًأىٍثاىدأ:فيثؽامعىًعلًقيٌأثادأفاثاد كؼأَأفامأقَؿأىٍكرامكراذى  اؽاٍماىٍعري

.كغلِر
ثافى"اصطيحسادسًا:  اقنن " األصكؿكَف امعَدم امععدلؿ اصطيثَت كقداف

راًلٍلد:فيثؽامعىًعلًقيٌاععاي َاإلاَـأثادأفاثادا اادٍأف ي كغلِر. أىٍثاىدٍأفذياىرٍأفايثى

افاصطيثَتامععدلؿامعَدم" اقنًفيامثدلث كلذةبًإمىىاالذعزاؿ"اصطيح: سابعاً 
اىفً:فيثؽامعىًعلًقيٌاإلاَـأثادأفاثادااععاي َكقد ًيٌي أفًاٍمثى اثادأأياٍمثياىٍلفأفذى

.ام كأ عي

                                                           

(.78)ص ميذةأياماكقظن(1)
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األصكؿ"اصطيح: ثامناً  صثلح " اقن امعَدم اصطيثَتامععدلؿ اف ااععاي َكقد
ـاكمىاماععضدامقَاًلافأفذأداأأيأفًبًامطلث:فيثؽامعىًعلًقيٌاإلاَـأثادأفاثاد

كغلِر.أَ

اإلاَـااععاي َكقدافاصطيثَتامععدلؿامعَدماقن" "ذأدانصَمثَناصطيح:تاسعاً 
اادأفوذأدو:فيثؽامعىًعلًقيٌأثادأفاثاد اىٍلفاماقرئأأيذأدامياا اميااأفأىٍثاىدأفايثى اٍمثي

.األصأ َ يامأصرم
عاشراً  اماقن"اصطيح: امصَمح امعَدم" امللخ افاصطيثَتامععدلؿ ااععاي َكقد

.امفضؿامزةرمٌأأيذأدامرثافداأفًلٍأىذي:فيثؽامعىًعلًقيٌاإلاَـأثادأفاثاد

افاصطيثَتامععدلؿ" اإالأ الؿ َلذكرك ىاقناَااعتللك ى"اصطيح:عشر أحد
ذييٍأفامفضؿٍأفإدرلسأىأي:فيثؽثامعىًعلًقيٌاإلاَـأثادأفاثادااععاي َكقدامعَدم

.امثافامابعيكرمٌ
كقدافاصطيثَتامععدلؿامعَدم" ذيلا داناقنفَضؿ كأا ى":اصطيحاثنا عشر

اادأىأي:فيثؽامعىًعلًقيٌاإلاَـأثادأفاثادااععاي َ .امثافامعاٍلًايٌذييٍأفا ؿٍأفايثى

أكاري:اصطيح"عشر ثالث كَفل اؿكعأًاقن  اأ طاككَفاللف ـامثدلث كا  اَ
امصدؽ"  فيامعىًعلًقيٌاإلاَـأثادأفاثادااععاي َكقدافاصطيثَتامععدلؿامعَدمأاِر

اادٍأفأىٍثاىدٍأف صلر:ثؽ مؤمؤ.ؼأَأفًعرىاؽليامثافاماقفيامكراأىأيذييٍأفايثى

"عشررابع  اصطيح : امصَمحامللخ   ثاَفاقنكَف أصكؿ ما ااعكران  "أال َن اف 
امعَدم اصطيثَتامععدلؿ ااععاي َكقد اثاد أف أثاد ٍأف:فيثؽامعىًعلًقيٌاإلاَـ ذيي

اادٍأف .امثافامًكٍ دمبرأىأيدٌل َناعلدٍأفامعأَسٍأفايثى
 افاصطيثَتامععدلؿ"كَفاقننأال َنصَثبثدلثلثفظ"اصطيح:عشرخامس 

امعَدم ااععاي َكقد أفاثاد أثاد أىأيٍأفًذياىرى:فيثؽامعىًعلًقيٌاإلاَـ ٍأفذيي ااد ايثى
.َتامزلٌثفصام َقداماعركؼأَأفً

عشر سادس اصطيح: صَمثَن  اقنن  ارك ةدٌل َن"كَف ذا  " اصطيثَتامععدلؿ  اف
معٌأَسأفاثاداثادأفا:فيثؽامعىًعلًقيٌاإلاَـأثادأفاثادااععاي َكقدامعَدمامعي

ٌزاز أىأيأفزكرٌلَ ٍلًاام ى لاكى .ذارأفثى
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عشرابع س اماايالفرثااكَف"اصطيح: كاففضال  امقرآف  افأةؿ ااعكرنا اقن
ذأدً:فيثؽامعىًعلًقيٌاإلاَـأثادأفاثادااععاي َكقدافاصطيثَتامععدلؿامعَدم "امياا

َسأفذأداماطيبامعأٌإاثَؽأفثازةأفذلاىأفذييأفذأداميااأفًاميااأفاكاىأفً
.امعأَسام َلايأأي

اقن"اصطيح:عشر ثامن  ألالن افاصطيثَتامععدلؿامعَدم "لل َن ااععاي َكقد
دٍأفً :فيثؽامعىًعلًقيٌاإلاَـأثادأفاثاد اادٍأفرأَحدىاكي دٍأفايثى يىٍلاىَفٍأفدىاكي اىفأىأياي اٍمثى

امأزاز.

عشرتاسع  اصطيح امااَع": صثلح "كَف امعَدم امععدلؿ اصطيثَت اف كقد 
ااععاي َ أفاثاد أثاد ٍأفأىًأيثفص فيثؽامعىًعلًقيٌاإلاَـ ٍأف عفر أىٍثاىد ذييٍأف :

.امثافىأأَ ىلعرؼأَأفام اَئي كلكٍ

اإلمام أحمد بن محمد  استعمميامصطمحات التعديل المتوسط التي : المطمب الثالث
 .الَعِتيِقيّ 

.أا"سىالأ ٍصَمحهلخه"لى دكؽ"صىِاماصطيثَت"افةذ
أوالً  كعدؿب:دكؽصى: امايطيؽ  امعاعدلؿ اصطيثَت قرلأنواف أصفن امعكالؽ افذيى

دكؽذيىالفليطيؽامصاامضأط امكصؼأَمصدؽذيىاألؿاماأَمغن كفياصطالحاماثدث
 فقدقَؿ(1)ا"فيأعضثدلاًام ط ًقن؛مكقكعًضأطَنافاماثافكَفذدالنضَأطَنإالأ اأ ؼب

ٍاًيٌي:"صىامذاةىًأيٌ امرا .(2)دكؽلي طئ"فَمصادكؽ قلؿ:كَفلي طئ فيعر انأىٍثاىدأفلىٍلأىَفى

اقنهضأطيامعدؿامضَأطامذم ؼاارعأني:"فصدكؽ ف ك كلقعا افياعقوغلريا  ف 
لي ه كصؼيركالعا أ َ اقعرف إذا أاَ أكةَـ... فثل ئًلٍعيلًاف امراكمملٌذوف  امثدلث لككف ف

امراكمالأضأطًكعككفكيانصدكؽاععيقنن (3")اأعدامن ا  أفاثادكقد أثاد اععاؿاإلاَـ
لثلىأفامارمأفأفًامصقرًأفياثادي:قَؿثلثيكاثدوراكوةذااماصطيحفيثؽثامعىًعلًقيٌ

دكؽ".صى" اركافأأكأكراماكصييٌ

                                                           
 (.224(اصطيثَتام رحكامععدلؿاماععَرضن  اَؿااطلرم)ص(1
 (.405/رقـ1/103(الزافاالذعداؿ ميذةأي)(2
 (.3/337(ماَفاماثدالف ماثاداالان)(3
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اميفظافايصطيثَتامعاعدلؿامايطيؽ كعدؿذيى:"للخصَمحالأ سأا":ثانياً  ةذا
فيامارعأن قَؿاأفي"صدكؽ"اماقن كةيعاَكماصطيحىأاإمىدر نًععدلؿامراكمدكفامأيكغً

ذاقلؿميكاثدإ ا:"اقن" أكفيام رحكامععدلؿذيىاراعبىاألمفَظىـ:"ك دتيأأيثَعً لعىكا 
ذاقلؿماإ ا"صدكؽ"أك"اثيٌثعجبفلياا"اعقفاأت"ف كاً أا"أ سىاامصدؽ"أك"الأثدلاا كا 

.(1) ظرفلاكةياما زمناماَ لن"اكليثدلايكعبيفليااف كا



  

                                                           
 (.2/37 الأفأأيثَعـ)(ام رحكامععدلؿ(1
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 المبحث الثاني
 الَعِتيِقيّ  َعّدلون عند اإلمام أحمد بن محمدالرواة المُ 

 رح والتعديل(ة الجَ و وأقوال أئمّ )دراسة الرواة الذين عدليم، مقارنة بين قولِ 

 المطمب األول: التعديل الرفيع.
  ُيصي ويعرف الِجم يُّ  الفتح ُمَحمَّد ْبنِ  نُ ب ِإْبرَاِىيم  .(1)ىـ[ 355]ت  أبو إسحاق المص 

 .(2)ثدلاا"لثفظصَمحه اكفهاىاقنهللخه:"الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

: النُّقَّادأقوال  -

ٍكزمث كاأفي(4)األٍزةًرمٌ كأأكامقَاـ(3)أأكامقَاـامع ك يكااقىا كامااعَ يى (5)ام ى
كقَؿ (6)

.(8)دكؽ"صى": س"كقَؿارةنملسأاأى":(7)امأرقَ يب
:النُّقَّادوأحكام غيره من  الَعِتيِقيّ  فيو، والمقارنة بين حكم اإلمام خالصة القولِ  -

 ا كاأذيـ.عكالقًذيىام بقاَداا اكفكافقىامراكمًاقنه
 

                                                           
(.7/110(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.7/110(امار عاماَأؽ)ج(2
(امع ك ي:أفعحامعَ اما قكطناففكق َأَا علفكضـام كفاما ففنكفيآ رةَام َ اماع ان ةذِام اأن(3

ذيىامعكازركامع َصركأقَاكاة َؾفااكاع ك َ إمىع كخكةكااـمعدةقأَئؿا عاعكاقدلاَأَمأثرلفكعثَمفكا
يً ذى أفي ٌافي امايثى ًيي  امقىًَضي امعىالااىني أىأيكذى اادو أًفايثى ًييث ذى أفي ٌافي امايثى ًيي  ًدأًفكامع كخاإلقَان أىأيكذى اا أًفايثى يث

ًَثبي صى األىًدلبي  امأىٍصًرمب  امعا يٍكً يب  امفىٍ ـً ًَ ٍلًؼ.أىًأي مي طلبامعاصى أغداد  7)ج)عَرلخ األ اَب (.110/
((.16/524( الرأذالـام أال  ميذةأي)ج3/90ميااعَ ي)ج

امااكىادٌم.((4 أَأف َ اماعركؼألضن امأغدادٌم  لرفٌي امصا األزةرٌم امقَاـ أأك ذااَف  أف أثاد أف ا ذيأىٍلد
(.9/548 7/110مي طلب)جةػ[عَرلخأغداد 435]اماعكفى:

(.14/375(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم)ج(5
6) )اماعكفى: اعد أأك اماركزم  امااعَ ي امعالاي ا صكر أف اثاد أف امكرلـ ذأد األ اَبةػ( 562(

(.3/313ميااعَ ي)ج
ةػ(أ ظراؤالتامأرقَ ي425ماعكفى:(أثادأفاثادأفأثادأفغَمب أأكأكراماعركؼأَمأرقَ ي)ا(7

ميدارقط ي.
(.7/110(عَرلخأغداد مي طلب)ج(8
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  َُأْحَمد  َأِبي موسى ِعيَسى ْبنُ  واسمُ ، َأِبي موسى َأُبو َبْكر الياشمي ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد
ُمَحمَّد ْبن ِإْبرَاِىيم ْبن َعْبد المَِّو ْبن معبد ْبن اْلَعبَّاس ْبن َعْبد المطمب  ْبن موسى ْبنِ 

 .(1)ىـ[ 390]المتوفى: 

 (2)"اقنا اك َنكَف":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد. 
  في الراوي: النُّقَّادأقوال

ًطلبكااقىا ٍكزمث كاأفي(3)مٌغدادًامأىام ى .(4)"ا اكف"كزادىام ى
 النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقّي ُخالصُة القوِل ف: 

 كاأذيـ.اعكالقًام بقاَدذيىاكف كقدكافقى اياىامراكمًاقنه
  ُِرير الرَّازيباس ين ْبن إسحاق َأُبو العَ سَ الحُ  ْبنِ  ْبن ُمَحمَّدِ  َأْحَمد  .(5)الضَّ

 (6)ا اكف"اقنه":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد. 
  في الراوي: النُّقَّادأقوال

ًَفظنَ"": كقَؿامالكطيب(7)""اقنثَفظقَؿام طلبامغدادم: ًَرفنًَأ ىذىااملاٍ فثى ذى كىَفى
(8) 

ًَفظنَ:"(9)فدمٌامصٌكقَؿ ذكٌلَنثى كىَفى َدً": كقَؿام يلييب(10)"كى ًَرفنًَأ ىثى ذى ًَفظنَ"كىَفى كقَؿ (1)لًاًاثى
.(2)"دذكَ نظ كَفلعكقا:"امثَفًامذاةىًأيٌ

                                                           
(.6/223(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.6/223)جاماَأؽ(امار ع(2
(.6/223(امار ع فاا)ج(3
(.15/20)ج(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم(4
(امرااًزم:أفعحامرا كامزالاماكاكرةأعداألمؼ ةذِام اأنإمىامرم كةيأيدةكألرةافأالدامدليـألف(5

للكؿكلاقؿذيىامياَفكاألمؼ ذيىاملَ ااَ ألفام اأن ع فلفَ  امزالفيام اأن قكاسكام أَؿكأمثقكا
/6كاماععأرفل َام قؿاما ردعَرلخأغداد مي طلب)جمفعثنامرا ذيىأفاأل اَبااَالا َؿميقلَسفل َ

(.6/33( األ اَب ميااعَ ي)ج122
(.6/122(عَرلخأغداد مي طلب)ج(6
(.6/122(امار عاماَأؽ)ج(7
(.407(طأقَتامثفَظ ميالكطي)ص:(8
فىًدم(9 حامٌدلفامصا الى ًيلؿأفألأؾاملاٍلخصى (.10/5لَفعلنامكأرلمياأكي)طأقَتام (امصفدم: ى

(.7/250(امكافيأَمكفلَت)ج(10
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 النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف: 

كاأذيـ. ام بقاَدذيىعكالقاككافقاثَفظَنذكلَنذَرفَنأَمثدلث  ككَفىامراكمًاقنه
  َأُبو القاسم البغداديّ  (3)َزْنَجَوْيوِ  عبد اهلل بن يعقوب بنِ  بنِ  ِإْسَحاق َعِمّي ْبنِ  ْبنُ  إدريُس 

.(4)ىـ[ 393]المتوفى:  المؤّدب
  (5)"ا اك َنكَفاقنن":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد. 
  في الراوي: النُّقَّادأقوال 

ٍكزمثاأفيكاقا ًطلبكزاداا كف  (7)زرمٌام ى كلاسامدلفاأف(6)ام ى .(8)ككااقىاام ى
 :النُّقَّادوأحكام غيره من  الَعِتيِقيّ  بين حكم اإلمام القول فيو، والمقارنةُ  خالصةُ  -

كاأذيـ.ا عكالقًذيىام بقاَدكف كافقا اياىامراكمًاقنه











                                                                                                                                                                     
ةػ(اإلرلَدفياعرفنذياَ امثدلث مي يليي446(أأكلعيىام يليٌي ام يلؿأفذأدااأفأثاد)ت:(1
(.2/692)ج
(3/155(عذكرةامثفَظ=طأقَتامثفَظميذةأي)ج(2
ييا(3 ذى ٍلا:كعىزى اجى كى ٍ  ى ألدم)ج(زى ؿى عَجامعركس ميزا (6/19فيالفه عىطىَكى
(.7/469)ج(عَرلخأغداد مي طلب(4
(.7/469(امار عاماَأؽ)ج(5
(.15/39(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم)ج(6
7) لكاؼ)اماعكفى: أف اثاد أف اثاد ام زرم  اأف ام لر أأك لاسامدلف ةػ( 833( فيغَلن ام  َلن

(.1/155طأقَتامقرا  لاسامدلفاأفام زرم)ج
(.7/469)جاماَأؽ(امار ع(8
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  َُّمَحمَّد ْبن عبد المَّو ْبن صالح ْبن عمي ْبن  َأْحَمد ْبنِ  ْبنِ  َأْحَمد ْبن الفضلِ  ْبنُ  اُس العب
 عرف بابنِ يُ  (1)األىوازيّ  ب، َأُبو الحسن الياشميّ عبد المّطم عبد المَّو ْبن العباس ْبنِ 

.(2)[ىـ 405: المتوفى]الَخِطيب

 .(3)لالر"ألي وثى اكف ثدااىاقنه:"الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

ًطلب كقَؿ(4)امقَضيأأكامعال امكااطيبكااقىا .(5)دكؽ"صى:"امأغدادمٌام ى

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

 كاأذيـ.ذيىعكالقاام بقاَداكافقى امراكمًاقنه
  ُب المعروف ميران، أبو أحمد المؤدّ  عمر بنِ  بنِ  محمدِ  بنِ  عمي   السالم بنُ  عبد

.(7)[ 394] ت (6)اعذَّ بالجَ 
 .(8)"ا اك َناقننكَف":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -
 :النُّقَّادأقوال  -

.(10)":"صدكؽقَؿامأرقَ يٌ ك(9)ا اك َن"كَفصدكقَناقنن"قَؿامااعَ ٌي:

:النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

عكالقاكاأذيـ.ذيىام بقاَد كافقاامراكمًاقنه
                                                           

امزال ةذِام اأنامىاألةكازكةيافأالد كزاعَف (1 (األةكازم:أفعحاألمؼكاككفام َ كفيآ رةَ
(.1/395األ اَبميااعَ ي)ج

(.14/57(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.14/57امار عاماَأؽ)ج((3
عَرلخأغداد (4 امكااطي  امعال  أفلعقكبأفاركافأأك أفذييأفأثاد اثاد امكااطي: امعال  أأك )

(.14/57)ج( 4/162مي طلب)ج
(.14/57(عَرلخأغداد مي طلب)ج(5
ام اأنإمىام ذعكألعاأكذايا(ام ذاع:أفعحام لـكعلدلدامذاؿاماع انكفيآ رةَامعلفاما اين ةذِ(6

(.3/223كعاكلعا األ اَب ميااعَ ي)ج
(.12/330(عَرلخأغداد مي طلب)ج(7
(.12/330(امار عاماَأؽ)ج(8
(.3/224)ج(األ اَب ميااعَ ي(9

(.12/330)جمي طلبأغداد عَرلخ((10



 

48

  ُبن مروان  إبراىيمَ  د بنِ مخمَ  بنِ ُسَمْيَمان ْبن َحَباَبة  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  ُمَحمَّد ْبنِ  ُعَبْيد المَّو ْبن
]المتوفى:  ابةبَ حَ  يعرف بابنِ  (1)األصل يّ وثِ تُّ از مَ م البزّ يم أبو القاسِ مِ تَ  بن حباب بنِ 

.(2)ىـ[ 389

 .(3)"َنا اك اقنن"كَف:الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -

في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

ًطلبكااقىا .(4)غدادمٌامأىام ى
 :النُّقَّادوأحكام غيره من  الَعِتيِقيّ خالصة القول فيو، والمقارنة بين حكم اإلمام  -

ًطلبا كقدكافقىامراكمًاقنه  عكالقا كاأذيـ.ذيىمغدادًامأىام ى
  ُئ يعرف بابنِ قرِ عبيد اهلل أبو الحسن المُ  أحمدَ  يعقوب ْبنِ  َأْحَمد ْبنِ  ُعَبْيد المَّو ْبن 

 .(5)ىـ[ 376]المتوفى: اب البوَّ 

 .(6)ا اك َن"اقننكَف":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -

في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

ٍكزمثكاأفي (7)األٍزةًرمٌكااقىا .(8)ام ى

:النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

عكالقا كاأذيـ.ذيىام بقاَد كافقا اكفاىامراكمًاقنه






                                                           

ًفيآ رةىَاَ اياىٌياىنةىًذِام ثٍاأىنًإمىىاعكثكىًةيأىيٍ(اماعكاي(1 ايكيكفاٍمكىاككى دىة:ًأفىٍعحاٍمًالـكىضـامعاَ اٍمايلىٌددىةكى
.(3/162أىلفقرقكبكككراألةكاز اميأَبفيع ذلباأل اَب الأفاألالرأأكامثاف)ج

(.12/108(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.12/108ر عاماَأؽ)ج(اما(3
(.12/108(عَرلخأغداد مي طلب)ج(4
(.12/87(امار عاماَأؽ)ج(5
(.12/87(امار ع فاا)ج(6
(.12/87)ج(امار ع فاا(7
.(14/319(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم)ج(8
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  ُّ(2)ىـ[389]المتوفى:  (1)اقين البيضاوي الورَّ سَ يثم َأُبو الحُ اليَ  ِإْبرَاِىيم ْبنِ  ْبنُ  عمي.

 .(3)"رلالثألي و ثداا اكفهاقنه":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

 َقد.ام اقكؿًمـأ دغلرىفي الراوي: النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من المقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل فيو، و  -

أيدِ.كةكافأةؿً امعىًعلًقيٌدأعكالقااإلاَـعفرااقنه
  ُّْبن  ْبن عميّ  ِإْبرَاِىيم ْبن ِإْسَحاقَ  ْبن الحسن ْبن شاذان ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  عمي

.(5)ىـ[386]المتوفى: (4)الِحْمَيِريّ ِإْسَحاق َأُبو الحسن 

ًِفيآ رًأصريكَفأكارااَذاًفيكعبأ لاأ طاذةبى":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -
 .(6)ا اك َن"ِ ككَفاقننذارً

في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

"األٍزةًرمٌقَؿ ًفيكعبأ لا صى: كَفااَذا امثدلثقرأىأصثَبًمكفأعضىدكؽ 
رِك كااإلمثَؽ كأ كىاَع ك َ آ ركف فثكىا كأمثؽفلاامااااَذيذيلاللئَنا  َمـلكففلاً

امللخي اقننكأاَ ًفي فاا اك (7)"فكَف "مٌألزدقَؿ ذيلاكَفصثلحى: قرأ أضر كماَ امااَع 
اَكماللي:"قَؿامأرقَ يٌك (8)ماًفيذمؾ"ااَذا كالذ بىمـلكففلاًامثدلثللئَنطيأنًأعضي
.(9)للئَن"

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

                                                           
ةذاااـمافلكعباماصَثؼككعبامثدلثكغلرةَ (امكراؽ:أفعحامكاككعلدلدامرا كفيآ رةَامقَؼ (1

عَرلخأغداد (13/300أأغدادامكراؽألضَ.األ اَب ميااعَ ي)ج-كةكامكَغذ-كقدلقَؿمافلألعامكرؽ
(.2/388)جمي طلب

(.13/252(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.13/252(امار عاماَأؽ)ج(3
:أكارامثَ اما اينكاككفامالـكفعحاملَ اما قكطنأ قطعلفافعثع َككارامرا اما اين (امًثٍالىًرل(4

ةذِام اأنإمىثالركةيافأصكؿامقأَئؿ  زمتأقصىاملاف قَؿامدارقط ٌيثالرامقألؿاٌمذمل ابإملا
(.4/264امثالرلكفافاملاف األ اَب ميااعَ ي)ج

(.13/494مي طلب)ج(عَرلخأغداد (5
(.13/494(امار عاماَأؽ)ج(6
(.13/494(امار ع فاا)ج(7
(.13/494(امار ع فاا)ج(8
(.13/494)جامار ع فاا((9
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 كالأصِرأصثَأاذيلاأعداَكؼٌإالاَأد ياأعضيااَذاصثلحهكدكؽ امراكمصى
 كاأذيـ.مافيذمؾكاَقَؿاألزدمٌبىذ ٍ

  ُّ(1)ىـ[ 387]المتوفى: ل الُمَعدّ  ُمَحمَّد ْبن أْحَمد ْبن شوكر البغداديّ  ْبنُ  َعِمي.

 .(2)" اكفاىاقنه:"الَعِتيِقيّ  قال اإلمام أحمد -

في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

ًطلبكااقىا ك(3)امأغدادمٌام ى   امثاف (4)ام اٌلؿيأأك ٍكزمثكاأفي  ذيلاام ى إ عقى كزاد
.(6)امذاةىًأيٌ ك(5)امدارقط ي

 :النُّقَّادوأحكام غيره من  الَعِتيِقيّ خالصة القول فيو، والمقارنة بين حكم اإلمام  -

 كاأذيـ.اعكالقًذيىام بقاَد كافقاامراكمًاقنه

  ُّالشاىد ]المتوفى:  (7)الَزّجاجيد َأُبو الحسن بَ ْبن عُ  ُمَحمَّدِ  َعْبد المَّو ْبنِ  ْبنُ  عمي
.(8)ىـ[ 390

 .(9) اكف"اىلالر اقنهألي وثىثدا":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -

 ام َقد.قكؿًغلرىمـأ دٍفي الراوي: النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

ـيعفرااقنه .(10)ِكةكافأةؿأيدًامعىًعلًقيٌدأعكالقااإلاَ



                                                           
(.13/572(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.13/572)جاماَأؽ(امار ع(2
(.13/572(امار ع فاا)ج(3
(.13/572(امار ع فاا)ج(4
(.14/393)ج(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم(5
(.8/618(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(6
األ اَب ميااعَ ي(امزىٌ َج:أفعحامزالكاألمؼألفام لالفاألكمىالددة ةذااالاـمافلعاؿامز َج (7
 (.6/273)ج
(.13/448(عَرلخأغداد مي طلب)ج(8
(.13/448 عاماَأؽ)ج(امار(9

(.13/448(عَرلخأغداد مي طلب)ج(10
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  ُر، دّيناً زكار ْبن َأْحَمد ْبن زكار ْبن َيْحَيى ْبن ميمون ْبن َعْبد المَّو ْبن  ْبنُ  ُعَمر
 .(2)ىـ[ 393]المتوفى:  (1)التّمار حفصٍ َأُبو 

 .(3)ا اكف"اقنه":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -

 .أجد لم: الراوي في النُّقَّاد أقوال -
 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

 اقنهعفٌردأعكالقااإلاَـامعىًعلًقٌيكةكافأةؿأيًدِ. -
  ُالمتوفى:  (4)الّصّفار الفرج األسديّ  محمد بن عبدان، أبو أحمد بنِ  ْبنُ  ُمَحمَّد[

.(5)ىـ[374

 .(6)"اقنا اك َنكَف":الَعِتيِقيّ َأْحَمد   قال اإلمامُ  -

 .مـأ دفي الراوي: النُّقَّادأقوال  -

:النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من ة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل فيو، والمقارن -

ِ.كةكافأةؿأيدًامعىًعلًقيٌدأعكالقااإلاَـعفرٌاقنه
  ُ(7)ىـ[388]المتوفى:  الجوىريُّ  ، َأُبو َبْكر البغداديُّ َمْحِميأْحَمد ْبن  ْبنُ  ُمَحمَّد. 

 .(8) اكف"اى:"اقنهالَعِتيِقيّ  قال اإلمام أحمد -

في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

.(10)امذاةىًأيٌ ك(9)األٍزةًرمٌكااقا

 

                                                           
ام اأنامىألعامعار (1 امرا  ةذِ امالـكفيآ رةَ كعلدلد أفعحامعَ اما قكطنأَا علفاففكق َ امعٌاَر: )

(.3/72األ اَب ميااعَ ي)ج
(.13/139(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.13/139(امار عاماَأؽ)ج(3
امصفرلن:((4 األكا ي لألع ماف لقَؿ اما اين  امرا  آ رةَ كفي امفَ  كعلدلد اما اين امصَد أفعح فاَر: امصا

(.8/315)جامصفَر األ اَب ميااعَ ي
(.2/201(عَرلخأغداد مي طلب)ج(5
(.2/201(امار عاماَأؽ)ج(6
(.2/232(امار ع فاا)ج(7
(.2/232)ج(امار ع فاا(8
.(2/232(امار ع فاا)ج(9

(.8/639(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(10
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 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منفيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقّي ُخالصُة القوِل  -

ا كاأذيـ.عكالقًذيىام بقاَد كافقاامراكمًاقنه
  ُاد ْبنُ  ُمَحمَّد .(2)ىـ[ 391]المتوفى:  (1)اْلَحَسن ْبن ُسَمْيم، َأُبو َبْكر البغداديُّ النَّجَّ

 .(3)كالرة"كعبو اكفصَثبياىاقنه":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

 ام َقد.قكؿًمـأ دغلرىفي الراوي: النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منوالمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقّي ُخالصُة القوِل فيو،  -

ـيعفرااقنه ِ.كةكافأةؿأيدًامعىًعلًقيٌدأعكالقااإلاَ
  ُسعد بن سعيد بن  ير بنِ كَ بُ  بنِ  بن أدىمَ  المفضلِ  بنِ  ْبن اْلُحَسْين ْبن َجْعَفرَ  ُمَحمَّد

 .(6)ىـ[387]المتوفى:  (5)خَّاس الكوفيالنَّ (4)َأُبو الطيب التَّْيُمميالحارث 

 .(7)اَف"ثًأصكؿوصَثبيا اكفهاقنه:"الَعِتيِقيّ قال اإلمام أحمد   -

في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

(10)فياماقَتاأفقيٍطييٍكأىغىَ كذكِر(9)امذاةىًأيٌ ك(8)األٍزةًرمٌكاقا

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام  -

ذيىعكالقا كاأذيـ.ام بقاَد كافقاامراكمًاقنه

                                                           
ال كرة.(1 امثرفن ةذِ اما اين  امداؿ كفيآ رةَ امالددة كام لـ ام كف أفعح ام ٌ َد: ميااعَ ي( األ اَب 
(.13/30)ج
(.2/620(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.2/620(امار عاماَأؽ)ج(3
أَا علفكضـامالـكفي(ا(4 أَا علفكاككفاملَ اما قكطنافعثع َ معلايٌي:أفعحامعَ اما قكطناففكق َ

.(3/118آ رةَامالـ ةذِام اأنإمىعلـاأفاعيأن كةذِقألينال كرة األ اَب ميااعَ ي)ج
اما اين ةذااالاـمافلككفدالالفيألع(ام  َس:أفعحام كفكعلدلدام َ اماع انكفيآ رةَامالف(5

.(13/54ام كارمكامغياَفكامدكاب األ اَب ميااعَ ي)ج
(.3/38(عَرلخأغداد مي طلب)ج(6
(.3/38(امار عاماَأؽ)ج(7
(.3/38(امار ع فاا)ج(8
(.8/624(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(9

(.1/397ج)قيٍطييٍكأىغىَاأفاماعنامكعبفيلقعمـاافاماقَت((10
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  ُسممة بن إياس  عبد اهلل بنِ  بن محمد بنِ ر بن ُموَسى بن ِعيَسى المظفّ  بنُ  ُمَحمَّد
 .(2)ىـ[379]المتوفى:  (1)اْلَبزَّازالحسين أبو 

 .(3)اقنا اك َنثافامثفظ"كَف:"الَعِتيِقيّ  قال اإلمام أحمد -

:في الراوي النُّقَّادأقوال  -

امثفظ ا ع ىإملاا اك َن ثافىأال َن "كزاد:(5) كاأفأأيامفكارس(4)امدارقط يبكااقىا
:كزادىامذاةىًأيٌ ك(6)"اَنذ دةـقيذيىامللكخامقداَ ككَفاقدٌاكذيااككَفل عىظىامثدلث كثفً

.(7)"رعظَةًيقَؿ:فلاعللبامأَ ًأأَامكملدًاعركؼإالأفٌث نه"

ًطلبكقَؿ .(8):"ثَفظَن ف اَن صَدقَن اكاران"ام ى
 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ القوِل فُخالصُة  -

عكالقا كاأذيـ.ذيىام بقاَد كافقاامراكمًاقنه

  ُ(9)اهلل األبزاريّ  د أبو عبدِ راشِ  مروان بنِ  د بنِ محمّ  بنِ  جعفرَ  بنِ  عمي   بنِ  زيدِ  بنُ  محمد 
 .(10)األنصاريّ إسحاق  بنِ  عاويةَ مولى مُ 

 .(11)" إ عقىذيلاامدارقط ياقنا اكف":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -

:النُّقَّادأقوال  -
                                                           

َأمؼ(1 اماثلىَب اميأَبفيع ذلب-(اٍمأىزااز:ًأفىٍعحاٍمأىَ اٍمايكىثدىةكامزاللفأىل  اى ةىًذِام ثٍاأىنمافلىًألعاٍمأىزكىةيكى
(1/146األ اَب الأفاألالرأأكامثافام زرم)ج

(.4/426(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.4/426(امار عاماَأؽ)ج(3
(.7/509)جأفث رماَفامالزاف الإالأفأأَامكملدامأَ يفلا فاا رح ((4
ةػ[ عَرلخأغداد 412]اماعكفى:(اثادأفأثادأفاثادأففَرسأفا ؿأأكامفعحأفأأيامفكارس(5

.(2/213مي طلب)
(.4/426(عَرلخأغداد مي طلب)ج(6
(.7/509(ماَفامالزاف ميذةأي)ج(7
(.4/426(عَرلخأغداد مي طلب)ج(8
أفعحاألمؼكاككفامأَ اما قكطنأكاثدةكفعحامزال(9 ام اأنامىللئلف(األأزارم: امرا  ةذِ كفيآ رةَ

أثدةاَامىألعاألأزاركةيأللَ عععيؽأَمقدر كااؿةذِام اأنامىقرلنأَمقرباف لاَأكرذيىفرا لف
(.1/96األ اَب ميااعَ ي)جا  َلقَؿم َأأزار 

(.3/211(عَرلخأغداد مي طلب)ج(10
(.3/211(امار عاماَأؽ)ج(11
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ًطلبقَؿ ألؿ"  ىأفاركاف فقَؿ:"اقنهزلدًأفًذفاثادًأأَأكرامأرقَ يٌا متي:ام ى

أأكامقَاـ(1)"لفأاًاقنه"كا معاذ اارةأ رل فقَؿ: قىَؿى  الؿىاقننككَفى":األٍزةًرمٌ 
.(3)َتقفياماثاأفقيٍطييٍكأىغىَ كذكِر(2)"َةرامظا

:النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من ِتيِقيّ العَ  فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمامُخالصُة القوِل  -

.عكالقا كاأذيـذيىام بقاَد كافقاامراكمًاقنه
  ُالبغداديُّ   (4)جامع، أبو أحمد الدَّىان بنِ  َعْبد المَّو ْبن أحمد بن القاسمِ  ْبنُ  ُمَحمَّد

 .(5)ىـ[ 399]المتوفى: 

 .(6)ا اكف"اقنه":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -

 ثرلصَناقننصَمثَن"كَفلل َن:عَ يٌ" قَؿامااٍقناً"اقنه::قَؿامأرقَ يٌالنُّقَّادأقوال  -
 .(8)قَتفياماثاأفقيٍطييٍكأىغىَكذكِر (7)ذيىطيبامعيـ

:النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

عكالقا كاأذيـ.ذيىام بقاَد كافقاامراكمًاقنه



  

                                                           
(.3/211عَرلخأغداد مي طلب)ج((1
(.3/211)جاماَأؽ(امار ع(2
(.8/300)جاأفقيٍطييٍكأىغىَ(اماقَتاافمـلقعفيامكعباماعن (3
(امداٌةَف:أفعحامداؿاما اينكام َ امالددةكفيآ رةَام كف ةذالقَؿمافلألعامدةفاأل اَب ميااعَ ي(4
(5/420)ج
(.3/505أغداد مي طلب)ج(عَرلخ(5
(.3/505(امار عاماَأؽ)ج(6
(.5/421(األ اَب ميااعَ ي)ج(7
(.8/365)جاأفقيٍطييٍكأىغىَ(اماقَتاافمـلقعفيامكعباماعن (8



 

55

  ُ(2)ابونيالصَّ  عرف بابنِ يُ  (1)اقالدقَّ  كرٍ ى أبو بَ حيَ يَ  بنِ  اهلل بن ىارونَ  عبدِ  بنُ  محمد

. (3)ىـ[ 383]المتوفى: 

 .(4) اكف"اىاقنه":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

 في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

ٍكزمثقَؿاأفي .(5)" اكفاىاقنه":ام ى

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منفيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقّي ُخالصُة القوِل  -

ٍكزمث اكف كافقااأفياىامراكمًاقنه عكالقاكاأذيـ.ذيىام ى
  ُْيَدالنِ اب أبو الطيبالخطّ  يد بنِ بَ عُ  بنِ  عثمانَ  بنُ  محمد متوفى: ]ال (6)يالصَّ

.(7)ىـ[384

أصكؿهاقنه":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد - كما ادادو  نثاىا اكف  ذيى كأارواضى
 .(8) الؿ"

 في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

ٍكزمثقَؿاأفي .(9)" اكفاىاقنه:"ام ى

 :النُّقَّادوأحكام غيره من  الَعِتيِقيّ  ل فيو، والمقارنة بين حكم اإلمامصة القوالخ -

ٍكزمثااأف اكف كافقىاىامراكمًاقنه  كاأذيـ.ذيىعكالقاام ى

                                                           
كألعا(1 كذايا  امدقلؽ إمى ام اأن ةذِ الددة  األكمى امقَفلف ألف كاألمؼ اما اين امداؿ أفعح امداٌقَؽ: )
(.5/361ميااعَ ي)ج اَب األ
امصَأكف((2 إمىذاؿ ام اأن ةذِ ام كف  آ رةَ كفي اماكثدة امأَ  كضـ اما اين امصَد أفعح َأيك ي: امصا

(.8/247األ اَب ميااعَ ي)ج
(.3/497(عَرلخأغداد مي طلب)ج(3
(.3/497(امار عاماَأؽ)ج(4
(.14/368أفام كزم)ج(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ ال(5
ٍلدىال ي:أفعحامصَداما اينكاككفاملَ اما قكطنافعثع َأ قطعلفكفعحامداؿاما اينأعدةَامالـ(6 (امصا

(8/359أمؼكام كف ةذِام اأنمافلألعاألدكلنكامعقَقلر األ اَب ميااعَ ي)ج
(.4/81(عَرلخأغداد مي طلب)ج(7
(.4/81اماَأؽ)ج(امار ع(8
(.14/372)ج(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم(9
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  ُ(2)ىـ[ 396]المتوفى:  (1)اجيُّ الد يبَ  كرٍ ضر أبو بَ النَّ  بنِ  عمي   بنُ  محمد. 

 .(3)"ا اكفاقنه:"الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -

 ام َقد.قكؿًأ دغلرىمـٍفي الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

ِ.كةكافأةؿأيدًامعىًعلًقيٌدأعكالقااإلاَـعفرااقنه
  ُ(5)ه[385 :] ت د،اىِ الزّ  ،(4)اسوَّ القَ  تحِ ، أبو الفَ سرورمَ  بنِ  عمرَ  بنُ  يوسف.

 .(6)"ا اك َنكَفاقنن:"الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -
:النُّقَّادأقوال  -

امأرقَ يٌ أدالن":قَؿ األأداؿكَف ك (7)"اف كقَؿ(8)"اقننذدالن"كَفى:األٍزةًرمٌقَؿ  
ًطلب  كقَؿ(10)"ال كرهثهاثدث"أغدادمت:امذاةىًأيٌقَؿك (9)"زاةدانصَدقَنصَمثَن"كَفاقنن:ام ى
ـيألضَن ٍكزمثقَؿاأفيك (11)"قنث اماث اماثدثَ يٌأا امرا امقدكةي:"اإلاَ  دكقَنصىصَمثَنكَفاقنن":ام ى

                                                           
(امدثٍلأَ ى:أكارامداؿاما اينكاككفاملَ اما قكطنأَا علفافعثع َكفعحامأَ اما قكطنأكاثدةكفي(1

داأفذاركأفذااَفآ رةَام لـ ةذِام اأنإمىللئلف أثدةاَمقباأفاماطرؼ كاااااثادأفذأ
لقَؿماامدلأَجمثاف أفذفَف ككَفليقبأَمدلأَجكاأ ااثادأفاماطرؼأفذأداامدثٍلأَ ىككَفأأِك
كألعا  كلرائا امدلأَج ص عن إمى  اأكا كامعياَ  اماثدالف اف كالرة  اَذن امدثٍلأَ ى  االأف ف اب ك  ا

(.435 5/436األ اَب ميااعَ ي)ج
(.4/156(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.4/156(امار عاماَأؽ)ج(3
(امقكاس:أفعحامقَؼكعلدلدامكاككفيآ رةَامالفاما اين اما عابأ َمعاؿامقايكألع َ األ اَب (4

(.10/509ميااعَ ي)ج
(.16/476(عَرلخأغداد مي طلب)ج(5
.(16/476(امار عاماَأؽ)ج(6
.(16/476(امار ع فاا)ج(7
(.16/476(امار ع فاا)ج(8
(.16/476(امار ع فاا)ج(9

(.8/587(عَرلخاإلاالـ مي طلب)ج(10
(.16/474)ج(الرأذالـام أال  ميذةأي(11
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افاألأداؿأ ا:ككَفلقَؿ كأ ٌا لياأعَنكَفاقنن"كالر:كقَؿاأفي (1)ذكة"امداا َبيا  افعدب 
"ذَنرًكىثَنصَمًاَنذَمًزاةدان"كَفاقنن:اعَ يب كقَؿاماٌ(2)"األأداؿ

(3). 

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

ا كاأذيـ.عكالقًذيىام بقاَد كافقاا اكفامراكمًاقنه
  ُالمتوفى: (4)لم المعدّ يد، أبو القاسِ وَ سُ  محمد بنِ  بنِ  إسماعيلَ  بنِ  سعيدِ  بنُ  إسماعيل[

.(5)ىـ[ 392

 .(6)""كَفلل َنذارانفيامثدلث:الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

:في الراوي النُّقَّادأقوال  -

أأيامفكارس:كقَؿاأفي (7)"اكَففلاثاؽأ ٌغلرىاقنهطَةر:"أفًاثادًأفيقَؿثازةي
ًطلب كقَؿ(8)لف"فيامثدلثكامدثكَففلاعاَةؿه" ااَذَعاصثلثَنفيكعبككَفأعضي:"ام ى

األ أَرمإمثَقَنذفاأفًاعأ لافي ز واامااَعىام فاً َافاكدان رألتإمثَقىأ لا كأعضي
ثألضَنافثأَم الع كثدالدكثدارىديذفاأفًآ رىز وامفاَد ككذمؾرألعافي يفىظَةرانألث

.(9)يثؽ"كالايقدلـهمافل َااَعهأل لامـلكفٍكعبو

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منفيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقّي ُخالصُة القوِل  -

أعض أعض ـاك َمؼىطَةرذيىعكالقًاثادأفًأفىثازةى كقدكافؽىدكؽهامراكمصى
 كاأذيـ.لا افأ ًةًاامفَادىمااَذَعً

  

                                                           
(.14/382)ج(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم(1
(.11/365)ج(امأدالنكام  َلن الأفكالر(2
(.10/509)ج(األ اَب ميااعَ ي(3
(امايعٌدؿ:أضـامالـكفعحامعلفكامداؿامالددةاما ايعلفكفيآ رةَامالـ ةذاااـمافذدؿكزكىكقأيت(4

(12/342ل َدعاذ دامقضَة األ اَب ميااعَ ي)ج
(.7/310(عَرلخأغداد مي طلب)ج(5
(.7/310(امار عاماَأؽ)ج(6
(.7/310(امار ع فاا)ج(7
(.7/310(امار ع فاا)ج(8
(.7/310(امار ع فاا)ج(9
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 .العادي: التعديل انيالمطمب الث
  ُق سالم َأُبو ِإْسَحا َعْبد المَِّو ْبنِ  ُموَسى ْبن ِإْبرَاِىيم ْبنِ  ْبنِ  َجْعَفرَ  ْبن َأْحَمد ْبنِ  ِإْبرَاِىيم

.(2)ىـ[ 374]المتوفى:  (1)المقرئ الِخَرقي

اقنن":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -  .(3)أال َن"كىَفى

 في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

ااديكااقىا ًطلب كاألارًالن الؿىرانفَضً لث" كزاد:(4)راتامفياٍمعىأاَسٍأفًٍأفيايثى  كاأف(5)"ام ى
ٍكزمث (6)ام ى كزاد ًطلب  ٍكزمثكاأفيام ى ام ى "صَمثَن": كقَؿ ذييثامذاةىًأيٌ  ذيى "كقرأ يىٍلـ: اي أف

ر".صَثبامدبكرم كعصدا

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقّي ُخالصُة القوِل ف -

 كاأذيـ.ذيىعكالقاام بقاَد كافقاامراكمًاقنه

  ُالمعروف بابنِ  األسديّ  صريّ ِإْبرَاِىيم ْبن مقسم َأُبو ِإْسَحاق البَ  ْبنِ  ْبن إسماعيلَ  ِإْبرَاِىيم 
 .(7)ىـ[393ة ]المتوفى: ميَّ عُ 

اقن"للخي":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -  .(8)امل كدكاعقدا ـ ككىَفى

 في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

 ًطلبقَؿ "امأغدادمٌام ى كااااماعكيثأثدي: أ ىالف  لقكؿ اأفي(9)"امقرآفيؽًف كقَؿ  
ٍكزمث امقرآف".ؽًفلقكؿأ يٍالف كااٌاماعكيثأثدي:"(10)ام ى

                                                           
:أكارام َ اماع انكفعحامرا كفيآ رةَامقَؼ ةذِام اأنإمىألعامالَبكام رؽ األ اَب الِخَرقي((1

(5/98ميااعَ ي)ج
(.6/507(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.6/507عاماَأؽ)ج(امار (3
(.6/507)جامار ع فاا((4
(.6/507)ج فاا(امار ع(5
(.14/306)ج(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم(6
(.6/512(عَرلخأغداد مي طلب)ج(7
(.6/512(امار عاماَأؽ)ج(8
(.6/512(عَرلخأغداد مي طلب)ج(9

(.11/30)جامايكؾكاألاـ الأفام كزم(اما عظـفيعَرلخ(10
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 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منفيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقّي ُخالصُة القوِل  -

اماعكيالف كاأذيـ. ككَفأثدىامراكمًاقنه
  َُحمَّاد ْبن َسِعيد ْبن  ْبنِ  ْبن ىارونَ  ْبن الحجاجِ  ُمَحمَّدِ  الفرج ْبن َمْنُصور ْبنِ  ْبنُ  َأْحَمد

 .(1)اق الورَّ  أبان ْبن خرخشاذان َأُبو اْلَحَسن الفارسيّ  ْبنِ  متِ الصَّ 

ًاقىنن كعى":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -  .(2)لر"امكابىكىَفى

في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

لي":كقَؿامأرقَ يٌ (3)اأفام كزمكاقا كىَفى ٍ ايامعللبكى .(4)"عذكرذى
 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

 كاأذيـ.اأفام كزمذيىعكالقاع كقدكافقااَعللارأٌامراكمًاقنه

  ُ(5)اسخَّ َشاَذاَن َأُبو اْلَعبَّاس النَّ  بكران ْبنِ  ْبنُ  َأْحَمد. 
 .(6)""اقن:الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -

في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

ضعلفَن":قَؿامدارقط يب .(7)"كىَفى

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منلَعِتيِقّي ا فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمامُخالصُة القوِل  -

 كاأذيـ.ضعلؼكقَؿىامعىًعلًقيٌ يٌارقطٍامدٌكقد َمؼدكؽ امراكمصى







                                                           
(.5/562(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.5/562(امار عاماَأؽ)ج(2
(.5/562(امار ع فاا)ج(3
(.5/562(امار ع فاا)ج(4
(.5/91(امار ع فاا)ج(5
(.5/91(امار ع فاا)ج(6
(.5/91(امار ع فاا)ج(7
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  ُ(1)الاق اْلَمْعُروف بابن البقَّ ِإْبرَاِىيم َأُبو َبْكر الورَّ  اْلَفْضل ْبنِ  َعِمّي ْبنِ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  َأْحَمد. 

 .(2)"صَمثَناقننكَف":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

4)امذاةىًأيٌك (3)امأرقَ يكااقىا "صَمثَن":كزادا( كقَؿ ًطلب  "امأغدادمٌام ى أَملي ًثىثدا:
.(5)الر"املى

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

ذيىعكالقا كاأذيـ.ام بقاَد كافقاامراكمًاقنه

  ُ(8)ىـ[ 394]ت: (7)قولو َأُبو َعِميٍّ األصبياني (6)ُخرَِّشْيد ْبن ُعَمر ْبن ُمَحمَّد ْبنِ  َأْحَمد.

 .(9)"األصكؿثافىكَفاقنن": الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

 في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

ًطلبكااقىا .(11)"رانكاًكَفاي"كقَؿامااعَ ي: (10)ام ى

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -
                                                           

امأَ اما قكطنأكاثدةكعلدلدامقَؼكفيآ رةَامالـ ةذِامثرفنمافلألعاألللَ اماعفرقن(امأىقاَؿ:أفعح(1
(.2/280( األ اَب ميااعَ ي)ج5/480افامفكاكااملَأانكغلرةَ عَرلخأغدادتألَر)ج

(.5/480(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.5/480(امار عاماَأؽ)ج(3
(8/792 ميذةأي)ج(عَرلخاإلاالـ(4
(.5/480(عَرلخأغداد مي طلب)ج(5
ذات(6 كةيكألرة فراخفياماراكب  امأثر ثك في يلجاف إمل َ أاكاثؿفَرسلد ؿ أيلدة ٍرًللد:  ي )

(.2/359اع ـامأيداف ميثاكم).اكؽ رألع َ كةيألفال لزكالراؼ
امصَداما اينكفعحامأَ اماكثدةكام َ كفيآ رةَام كفأعد(األصأ َ ي:أكاراألمؼأكفعث َكاككف(7

عااى ا  َ أعض ـ ااعت اَ ذيى االاـ أ ذا ما قلؿ كا  اَ أَم أَؿ  أيدة أل ر امى ام اأن ةذِ األمؼ 
أَمع الناأَةَفكاأَِامعاكركةَفام اعككَف اكعذاَكراألكَارةع عاعإذاكقعتم ـكاقعنفيةذا

ميااعَ ي)جاماكضع األ اَب  األةكازكام أَؿفغربكقلؿأصأ َف  فَرسككراَفكككر /1ااؿذاكر
284.)

(.5/479(عَرلخأغداد مي طلب)ج(8
(.5/479(امار عاماَأؽ)ج(9

(.8/737ج)امار ع فاا((10
(.4/310(األ اَب ميااعَ ي)ج(11
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 كاأذيـ.ذيىعكالقاام بقاَد كافقاامراكمًاقنه
  ُْسَماِعيل بن َأِبي سيل بن نوبخت، بن إِ  َعِمّي بن اْلَعبَّاسِ  اْلُحَسْين بنِ  بنُ  اْلَحَسن

 .(2)[ه402 :ت]ب الكاتِ (1)يّ ختِ محمد النوبَ أبو 

 .(3)"زاؿًإمىىاالذعًًفيامثدلث كلذةبياقنه:"الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -
 :النُّقَّادأقوال  -

دكؽ" صى أى ااي عألاف أى ااي إال لعللاع  ككَف ايععًزمٌلَن  "كَف امأرقَ ي: قَؿ
(4)   ًطلبقَؿ ام ى

صثلح" (5)"ااَذا   "كَفىاألٍزةًرمٌقىَؿى اماذةب"رافضلٌام كأ عيى: ردم  (6)َن كقَؿ :امذاةىًأيٌ 
 .(7)"ضيتارافًاصثلح كمك ٌ"ااَذي

:النُّقَّادوأحكام غيره من  الَعِتيِقيّ خالصة القول فيو، والمقارنة بين حكم اإلمام  -

كاأذيـ. ذيىععدلياام بقاَدكقدكافقازاؿ كاذعًعكرفضه كفلاعللباماذةبًردم ياقنه

  ُالمتوفى:  (8)نزَّاعروف بالوَ َأُبو اْلَقاِسِم اْلَواِعظ المَ  ُمَحمَّدٍ  بن َجْعَفر بنِ  اْلُحَسْين[
.(9)ىـ[376

 .(10)قن أالف""ا:الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -

في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

ٍكزمث كاأفي(1)"ثَنصَمًاعلران"كزاد:األٍزةًرمٌكااقىا .(2)"ثَناعلرانأال َن صَمً"كزاد:ام ى

                                                           
امأَ اماكثدةكاككفام َ اماع انكفيآ رةَامعَ اما قكطنافام كأ عي:أضـام كفأكفعث َكفعح ((1

ميااعَ ي األ اَب  امثاف. اثاد أأى أ داد مأعض ااـ كةك  كأ ت  إمى ام اأن ةذِ أَا علف  فكق َ
(13/189 ج14)ج
(.8/253(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.8/253(امار عاماَأؽ)ج(3
.(8/253(امار ع فاا)ج(4
(.8/253(امار ع فاا)ج(5
(.8/253(امار ع فاا)ج(6
(.1/485(الزافاإلذعداؿ ميذةأي)ج(7
/13(امكزاف:أفعحامكاككامزالامالددة كالع رأ ذِام اأن اَذنلز كفاألللَ  األ اَب ميااعَ ي)ج(8

324).
(.8/550(عَرلخأغداد مي طلب)ج(9

(.8/550)ج(امار عاماَأؽ(10
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 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

عكالقا كاأذيـ.ذيىام بقاَد كافقاامراكمًاقنه
  َُأْحَمَد ْبِن مخمد بن أبان َأُبو َعْبِد المَِّو الدَّقَّاق المعروف  بيد بنِ ُمَحمَِّد ْبِن عُ  بنُ  اْلُحَسْين

.(3)ىـ[375]المتوفى:  سكريّ بابن العَ 

اقنن":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -  .(4)"أال َنكىَفى

  في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

ٍكزمثقَؿاأفي "ٍلخي املا":امذاةىًأيٌ" قَؿاقنأالف":ام ى ديٍكؽي امايعىااري .(5)امصا

فلاعاَةؿ"قَؿاأفي .(7)اكافلا"عكيا:"األٍزةًرمٌ كقَؿ(6)أىًأيامفكارس:"كىَفى

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

ٍكزمثااأفؿ كقدكافقىاَةيفلاعىامراكمًاقنه اكافلاعكيااألٍزةًرمٌذيىععدلياكمعؿقكؿىام ى

 كاأذيـ.ايًمعاَةي

   (8)ىـ[ 384د باهلل ]المتوفى: ولى المعتضِ م مَ اهلل أبو القاسِ  عبدِ  يمن بنِ  بنُ  بُ الطي. 

 .(9)"األصكؿصثلحياقنه:"الَعِتيِقيّ َمد قال اإلمام َأحْ  -

 في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

 .(10)امذاةىًأيٌكااقىا

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

                                                                                                                                                                     
(.8/550(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.14/318)ج(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم(2
(.8/669(عَرلخأغداد مي طلب)ج(3
(.8/669(امار عاماَأؽ)ج(4
(16/317(الرأذالـام أال  ميذةأي)ج(5
(.8/669(عَرلخأغداد مي طلب)ج(6
(.8/669اماَأؽ)ج(امار ع(7
(.10/497(امار ع فاا)ج(8
(.10/497(امار ع فاا)ج(9

(.8/557(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(10
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  كاأذيـ.ذيىعكالقاامذاةىًأيٌا كافقىامراكمًاقنه
  ُرزيق صعب بن مُ  ِإْبرَاِىيم بنِ  بنِ  اْلُحَسْين بن ِإْسَماِعيلَ  ُمَحمَِّد ْبِن َعِمّي بنِ  بنُ  َجْعَفر

]المتوفى:  ُمَحمَِّد ْبِن َعْبد المَِّو ْبن طاىر بن اْلُحَسْين َأُبو ُمَحمَّد الطاىريّ  بنِ 
 .(1)ىـ[383

(2)"اقنه:"الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -
.

 

:في الراوي النُّقَّادأقوال  -

ٍكزمثقَؿاأفن (3)"اقننكَفى"ام ى
.

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من اإلمام الَعِتيِقيّ فيو، والمقارنة بين ُحكِم ُخالصُة القوِل  -

ٍكزمث كافقااأفامراكمًاقنه  كاأذيـ.ذيىعكالقاام ى

  ُ(4)بئ المؤدّ قرِ ر المُ إسماعيل أبو طاىِ  المبارك بنِ  بنِ  محمدِ  بنُ  صالح.

 .(5)"اقنه":الَعِتيِقيّ َأْحَمد قال اإلمام  -

 في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

.(6)ر"عصدثايؽهئثَذًاقرً":ام زرمثامدلفأفلاسقَؿ

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

 كاأذيـ.ذيىعكالقاام زرمثلاسامدلفأف كافقاامراكمًاقنه





                                                           
(.8/154(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.8/154(امار عاماَأؽ)ج(2
(.14/367)ج(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم(3
ااـ(اماؤدب:أضـ(4 امالـكفعحامكاكككارامداؿاما اينامالددةكفيآ رةَامأَ اما قكطنأكاثدة ةذا

مي طلب)ج أغداد  عَرلخ كام َساألدبكاميغن امصألَف لعيـ 10ماف ميااعَ ي)ج( 451/ /12األ اَب 
473.)

.(10/451(عَرلخأغداد مي طلب)ج(5
(.1/334سامدلفاأفام زرم)ج(غَلنام  َلنفيطأقَتامقرا  لا(6
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  ُالبغداديّ  (2)النَّْحِويّ  (1)َأُبو أْحَمد اأْلْزِديّ  أبي طالبٍ  بنِ  محمدِ  بنِ  ثمانَ عُ  ْبنُ  َطاِلب 
.(3)ىـ[ 396]المتوفى:  المؤّدب

 .(4)اقن"":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -
في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

ًطلبيقَؿ .(5)ِ"ارًرذيأصِرفيآ ً"اقن ككؼٌ:ام ى
 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقّي ُخالصُة القوِل ف -

ًطلبي كافقاامراكمًاقنه كاأذيـ. ذيىعكالقاام ى
  ُ(6)ىـ[390]المتوفى:  ازرباح َأُبو اْلَحَسن البزَّ  ْبن ُمَحمَّد ْبنِ  َداُودَ  ُسَمْيَمان ْبنِ  ْبنُ  َداُود.
 .(7)"لل َن ألالناقنكَف":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -
في الراوي:  ادقّ أقوال النُّ  -

.(8)أأكطَمباأللعرمكااقىا

 :النُّقَّادوأحكام غيره من  الَعِتيِقيّ خالصة القول فيو، والمقارنة بين حكم اإلمام  -

ألالن كاأذيـ. ككَف ىامراكمًاقنه






                                                           

(األزدم:ةذِام اأنامىازدل ك ةأفعحاألمؼكاككفامزالككارامداؿاما اين كةكأزدأفامغكثأف(1
.(1/180ميااعَ ي)ج أتأفاَمؾأفزلدأفك الفأفاأإ األ اَب 

 اَااىةذاامعيـأ ذااالاـألفامعربماَ(ام ثكٌم:ةذِام اأنإمىاعرفنام ثككذيـاإلذراب كقلؿ:إ(2
ا عيطكاأَمع ـككمدم ـاألكالدافاألذ الَتفادماَ  ـ كصَركاليث كففيامكالـ األ اَب ميااعَ ي

.(13/49)ج
(.10/500(عَرلخأغداد مي طلب)ج(3
(.10/500(امار عاماَأؽ)ج(4
(.10/500(امار ع فاا)ج(5
(.9/357 ع فاا)(امار(6
(.9/357(امار ع فاا)(7
(.9/357(امار ع فاا)(8
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  ُ(1)يّ صرِ البَ  ئ األصبيانيّ قرِ المَّو، أبو اْلُحَسْين المُ  عبدِ  بن ُمَحمَّد بنِ  َأْحَمدَ  المَّو بنُ  عبد. 

َاقننكَف":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -  .(2)"ذأدناصًَمثن

في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

:(5)ام زرملاسامدلفأف قَؿ(4)"دناذَأًكَفىرقَ ي:"د" قَؿامأذَأًاقنه:"(3)امذاةىًأيبقَؿ
لخ"."لى

 :النُّقَّاد ُخالصُة القوِل فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام  الَعِتيِقّي  وأحكاِم غيرِه من -

 كاأذيـ.ان ككَفذَأدامراكمًاقنه

  ُ(7)انيّ مَ مَ يْ الشَّ  ف بابنِ عرَ ، يُ (6)لالَّ عبد المَّو، أبو ُمَحمَّد الخَ  بنِ  اْلُحَسْينِ  المَّو بنُ  عبد.

 .(8)"األصكؿصثلحىكَفاقنن":الَعِتيِقيّ  اإلمام َأْحَمد قال -

 في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

ًطلبقَؿ  .(9) :"كةـفيثدلث"ام ى
 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

.ِ كاأذيـربامثدلثاللضافي ككةايامعىًعلًقيٌاألصكؿكاَقَؿصثلحياقنه



 

                                                           
(.11/42(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.11/42اماَأؽ)ج(امار ع(2
(.8/676(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(3
(.11/42مي طلب)ج (عَرلخأغداد(4
(.1/408ام زرم)ج(غَلنام  َلنفيطأقَتامقرا  لاسامدلفاأف(5
اٌلؿ:(6 أفعحام َ اماع انكعلدلدامالـأمؼ ةذِام اأنإمىذاؿام ؿأكألعا األ اَبميااعَ ي(ام ى
(.5/239)ج
كفيآ رةَ(7 كامالـ أَا علفكفعحامالـ افعثع َ اما قكطن املَ  كاككف اماع ان امللف أفعح املاليىاَ ي: )

ام ( 11/103 اأنإمىللياَفكةيأيدةافأالد لالف عَرلخأغداد مي طلب)جام كفأعداألمؼ ةذِ
(.8/243األ اَب ميااعَ ي)ج

(.11/103(عَرلخأغداد مي طلب)ج(8
(.11/103(امار عاماَأؽ)ج(9



 

66

  ُاس العبَّ  عبد المَّو بنِ  بنِ  عمي   بن عيسى بنِ  بن حمزةَ  إسحاقَ  موسى بنِ  المَّو بنُ  عبد
 .(1)ىـ[374]المتوفى:  الياشميُّ  المطمب أبو العباسِ  بن عبدِ 

كاففيافأةًاعكرهاىاقنه":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  - امااياًؿامقرآف  لفرثااضال 
 .(2)امياا"

في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

امفراتكااقىا أف اىف اٍمثى أأك كزاد: أةؿًااعكر"  ذ دىاف ككَف ثدلثهامقرآف  كالر ِ
الؿكااقىاكاضىذيىاعر اادأفأأيامفكارس:(3)"كأار ى  (4)لدلد"كَففلاعاَةؿه"قىَؿايثى

 ردلئىتيعلؼ ك دٍضى"كقَؿامأرقَ يٌ (5):"لضعؼ"األٍزةًرمٌكقىَؿى .(6)ن"ماأصكالن

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقّي ُخالصُة القوِل ف -

ةاَ كاأذيـ.غلرياَاك َمف يدكؽ كقدكافقاأأكامثافاأفامفراتذيىعكالقًامراكمصى

  ُ(7)انزَّ عبد المَّو بن َعمّي بن حمويو أبو ُمَحمَّد الوَ  َعمّي بنِ  المَّو بنُ  عبد. 

امللخي":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   - ةذا ككَفالعفقاكَف ث لفن  أىًأي اذةب ذيى
ليأأك األكفَ ي اأف ااد ذ دى يبايثى ككَف َ صثلثن ااَذا ككَف لي ها  افلالرهِ

 .(8)امثدلث"

 مـأ دغلرقكؿام َقدفي الراوي: النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد الَعِتيِقّي وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمامُخالصُة القوِل  -

ِ.كةكافأةؿأيدً امعىًعلًقيٌعفردأعكالقااإلاَـاقنه



                                                           
(.11/384(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.11/384)جاماَأؽ(امار ع(2
(.11/384(امار ع فاا)ج(3
(.11/384(امار ع فاا)ج(4
(.11/384(امار ع فاا)ج(5
(.11/384(امار ع فاا)ج(6
(.11/183(امار ع فاا)ج(7
(.11/183(امار ع فاا)ج(8
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  ُحمَّة بابنِ ل المعروف بن ُمَحمَّد أبو اْلُحَسْين المعدّ  َأْحَمدَ  بنِ  عمرَ  الرحمن بنُ  عبد 
.(1)ىـ[ 397]المتوفى:  الخالل

 .(2)"كَفاقنن:"الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -

في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

ًطلبكااقىا ٍكزمث كاأف(3)ام ى  كزاد:امللخ.(5)امذاةىًأيٌك(4)ام ى
 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

 كاأذيـ.ذيىعكالقاام بقاَد كافقاامراكمًاقنه
  ُالمتوفى:  النيّ دَ اء، الصيْ محمد أبو زرعة البنَّ  بنِ  عمي   عثمان بنِ  يد اهلل بنُ بَ ع[

 .(6)ىـ[398

 .(7)"اقن":الَعِتيِقيّ ْحَمد قال اإلمام أَ  -

في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

ًطلبي كقَؿاألٍزةًرمٌكااقىا .(8)أصِرأآ رة"كَفقدكؼٌ:"ام ى

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

ًطلبكقَؿاألٍزةًرمٌ كافقاامراكمًاقنه كؼأصِرأآ رة كاأذيـ.ام ى







                                                           
(.11/608(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.11/608)جاماَأؽ(امار ع(2
(.11/608(امار ع فاا)ج(3
(.15/55عَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم)ج(اما عظـفي(4
(.17/82(الرأذالـام أال  ميذةأي)ج(5
(.12/112(عَرلخأغداد مي طلب)ج(6
(.12/112(امار عاماَأؽ)ج(7
(.12/112(امار ع فاا)ج(8
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  ُين سَ ب أبو الحُ وشَ العوام بن حَ  محمد بن أحوى بنِ  بنِ  محمد بن أحمدَ  اهلل بنُ  بيدُ ع
 .(2)ىـ[375]ت (1)بيشَ وْ المعروف بالحَ  يّ يبانِ الشَّ 

 .(3)":"اقنأالفالَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

ًطلبك(4)امأرقَ يبكااقىا  "اعكراناىعَنكَفاأٍ"(6)أأيامفكارسأفي كقَؿاثادي(5)امأغدادمبام ى
ٍكزمثاأفيقَؿ ك(7)عَ يٌكامااٍ .(9)""كَفاقنامذاةىًأيٌ كقَؿ(8)"أال َنااعكرانعَناأٍكَفاقنن":ام ى

:النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من ِتيِقيّ العَ يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام ُخالصُة القوِل ف -

  كاأذيـ.عكالقاذيىام بقاَد كافقاامراكمًاقنه

  ُم قيس بن ميران أبو القاسِ  بنِ  المنتابِ  بنِ  محمدِ  و بنِ عمرِ  اهلل بنُ  دُ يْ بَ ع
 .(10)مذانياليَ 

 .(11)لالر"صَذدألي وثذفاأفًثداكَفاقنن ":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -

 في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

ٍكزمثاأفكااقىا .(12)ام ى

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

                                                           
:أفعحامثَ كاككفامكاككفعحامللفاماع انكفيآ رةَامأَ اما قكطنأكاثدة ةذِام اأنإمىالحوشبي((1

أفثكلب. أأىامصيتل َبأف راشأفثكلبامللأَ يامثكلأىاأفأ ىامعكاـ كةك د ثكلب 
(.4/305األ اَب ميااعَ ي)ج

(.12/86(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.12/86أؽ)ج(امار عاماَ(3
(.12/86(امار ع فاا)ج(4
(.12/86(امار ع فاا)ج(5
(.12/86(امار ع فاا)ج(6
(.4/306(األ اَب ميااعَ ي)ج(7
(.14/313)جفالأفام كزم1(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ(8
(.8/413)ج(عَرلخاإلاالـ ميذةأي(9

(.12/106(عَرلخأغداد مي طلب)ج(10
(.12/106(امار عاماَأؽ)ج(11
(.15/11(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم)ج(12
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ٍكزمث كافقااأفامراكمًاقنه  كاأذيـ.ذيىعكالقاام ى
  ُسعد بن  بنِ  سعد بن إبراىيمَ  اهلل بنِ  محمد بن عبيدِ  الرحمن بنِ  عبدِ  اهلل بنُ  يدُ بَ ع

 .(1)ىـ[380]المتوفى:  ىريّ وف أبو الفضل الزّ عَ  بن عبد الرحمن بنِ  إبراىيمَ 

 .(2)قن"اماثَمحيامصٌامللخي":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -

في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

كامأرقَ يٌصىكزاد:(3) يٌطٍامدارقيكااقىا ك(4)دكؽ  ًطلب   (6)األٍزةًرمٌك (5)مامأغدادًام ى
كزاد:(7)مٌكاألزد  " كقَؿارةامرثامللخ "ذكة َبامدااياقنهللخه:ضَ  كقَؿ "أغدادمت:امذاةىًأيٌ 

.(8)در"امقىاا دكألري

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من الَعِتيِقيّ  فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمامُخالصُة القوِل  -

 كاأذيـ.ذيىعكالقاام بقاَد كافقاامراكمًاقنه

  ُ(10) البغداديّ  (9)يّ اليقِ وَ و الجَ َأُبو عمرٍ  جعفر بنُ  عثمان.

 .(11)اقن"":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

في الراوي: النُّقَّادأقوال  -  قكؿام َقد.مـأ دغلرى

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من المقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل فيو، و  -

ِ.كةكافأةؿأيدًامعىًعلًقيٌدأعكالقااإلاَـعفرٌاقنه

                                                           
(.12/96(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.12/96(امار عاماَأؽ)ج(2
(.12/96(امار ع فاا)ج(3
(.12/96(امار ع فاا)ج(4
(.12/96(امار ع فاا)ج(5
(.12/96(امار ع فاا)ج(6
(.12/96(امار ع فاا)ج(7
(.8/523)ج(عَرلخاإلاالـتألَر(8
كىاًمٍلقٌي:أفعحام لـكامكاكككارامالـأعداألمؼكاككفاملَ اما قكطنأَا علفافعثع َكفيآ رةَ(9 (ام ى

كمعؿأعضأ داد إمىام كاملؽكةي اع كامؽ  ام اأن ةذِ لعاي َامقَؼ  أك كَفلألع َ اما عابإمل َ
(.3/368ك كاملؽكثداةاا كامؽأَمكاركةكامكذَ األ اَب ميااعَ ي)

(.13/201(عَرلخأغداد مي طلب)ج(10
(.13/201(امار عاماَأؽ)ج(11
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  ُ(2)ىـ[ 393القارئ ]المتوفى:  (1)ْحَمد، َأُبو َعْمرو الُمَخرَّميْبن ُمَحمَّد ْبن أ عثمان.

ذىفاأفً راجللئَنكيميأ اكثيامقرآف قن افأةؿًاًللخه":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -
 .(3)ا"لَةلف فدماا

 في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

ٍكزمثقَؿاأف اثأَكَفقَؿأأكاعداإلدرلاي:"اا".لَةلففدماذفاأفً:"ركلثدلاَن(4)ام ى
.(5)"امركالنًفيلدمسككَفكام اع امكعَأنًفيراغأَامعيـ ألةؿ

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

 كاأذيـ.ثدلاَنلَةلفسذفاأفً دماامراكمًاقنه

  ُّالمتوفى:  ازيالرَّ  َأُبو الحسن المعروف بابنِ  ْبن الحسنِ  ْبن الحسن ْبن عمي   عمي[
 .(6)ىـ[391

 لثفظ كماف ـهلَد ًأاماأصكؿهامكالر الأ سىكعبىاقنه":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -
 .(7)عرفن"كاى

في الراوي: النُّقادأقوال  -

" امصلارم: امياا ٍأد ذى أأك  لرانقَؿ لىكقَمأا ىذيلا كلىكَف أىًأي(8)عرؼ"ف ـ اأف كقَؿ
.(10)"أَنعٍكذاب اللاكلكى:"األٍزةًرمٌكقَؿ(9)دلثاللاكلقيلالنكالكالران"امثذاةبيامفكارس:"

 :النُّقَّادوأحكام غيره من  الَعِتيِقيّ خالصة القول فيو، والمقارنة بين حكم اإلمام  -

                                                           
اثينكةياما ـر إمىام اأنةذِاماكاكرة امرا كعلدلداماع انام َ كفعحامالـأضـ:اما رثاى((1

.(12/131ج) األ اَب ميااعَ يال كرة أأغداد
(.13/205(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.13/205(امار عاماَأؽ)ج(3
(.15/40(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم)ج(4
(.13/205ج)مي طلبأغداد عَرلخ((5
(.13/322(عَرلخأغداد مي طلب)(6
(.13/322)اماَأؽ(امار ع(7
(.13/322(امار ع فاا)(8
(.13/322(امار ع فاا)(9

(.13/322(امار ع فاا)(10
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 كاأذيـ.امراكمصدكؽه
  ُّ(2)،(1)َحمَّد َأُبو الحسن السُُّتوريّ ْبن الحسين ْبن مُ  ْبن الفضل ْبن إدريَس  عمي 

 .(4)ىـ[ 343 ]المتوفى: (3)السَّامر يُّ 

 .(5)الؿ" َلذكرك اإالأ ىللك ىعتياَااً:"اقنهالَعِتيِقيّ  م َأْحَمدقال اإلما -

:في الراوي النُّقَّادأقوال  -

 "املاامذاةىًأيٌقَؿ ديٍكؽي": امصا امايعىااري  ٍلخي 
(6)  ًطلبقَؿ "ام ى ذف:لالرةثداثأ ثَدلثى:

فىن" امثافٍأفذىرى
(7).

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من اإلمام الَعِتيِقيّ رنة بين ُحكِم ُخالصُة القوِل فيو، والمقا -

 كاأذيـ.ذيىعكالقاامذاةىًأيٌ كافقاامراكمًاقنه
  ُّازي ي الرَّ الفضل ْبن شاذان َأُبو الحسن القاضِ  العباس ْبنِ  القاسم ْبنِ  ْبنُ  عمي

.(8)ىـ[ 383]المتوفى: 

.(9)"اقنه":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

 ام َقد.قكؿًمـأ دغلرىفي الراوي: النُّقَّادأقوال  -
 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

كةكافأةؿأيدِ.امعىًعلًقيٌدأعكالقااإلاَـعفرااقنه

                                                           
(.13/506(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
:أضـامالفاما اينكامعَ اما قكطنأَا علفاففكق َ كفيآ رةَامرا  ةذِام اأنإمىاماعر(امايعيكرل(2

ك اعااماعكر كةذِام اأنإاَإمىثفظاماعكركامأكاألنذيىاَ رتأاذَدةامايكؾ أكثاؿاأل اَب 
.(7/76ميااعَ ي)ج

كامرا(3 كامالـ امالددة امالف أفعح امااَاٌرل: أغداد( فكؽ د ين ذيى أيدة إمى ام اأن ةذِ ألضَ  امالددة  
أاالالففرا َلقَؿم َارافرألف فف َام َسكقَمكااَارا  كأ َامارداباماعركؼفي َاع َاٌمذمعزذـ

(.7/28امللعنأفا دل ـل رجا ا األ اَب ميااعَ ي)ج
.(7/791(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(4
(.13/506رلخأغداد مي طلب)ج(عَ(5
(.15/442(الرأذالـام أال  ميذةأي)ج(6
(.13/506(عَرلخأغداد مي طلب)ج(7
(.13/514(امار عاماَأؽ)ج(8
(.13/514(امار ع فاا)ج(9
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  ُّ(1)نسَ بدر َأُبو الحَ  ْبنُ  عمي. 

 .(2)""كَفلل َنصَمثَناقن:الَعِتيِقيّ  م َأْحَمدقال اإلما -

 قكؿام َقد.مـأ دغلرىفي الراوي: النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

 كةكافأةؿأيدِ.امعىًعلًقيٌعفردأعكالقااإلاَـاقنه
  ُّالصباح ْبن أبي ذر ْبن  ْبن َأِبي حيان ْبن سيل ْبن غميط ْبنِ  سيل ْبن ُمَحمَّدِ  ْبنُ  عمي

 .(4)الكوفيّ  (3)التَّْيِميّ َأِبي الصيباء َأُبو الحسن 

 .(5) كأا ىذيلا دان"فَضؿهاقنه:"الَعِتيِقيّ قال اإلمام أحمد   -

 قكؿام َقد.مـأ دغلرىفي الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منفيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقّي ُخالصُة القوِل  -

كةكافأةؿأيدِ.امعىًعلًقيٌدأعكالقااإلاَـعفرٌاقنه

  ُّ(6)ىـ[380]المتوفى:  و ْبن سيل، َأُبو الحسن الَحِريريّ عمرِ  بنُ  عمي. 

 .(7)":"اقنالَعِتيِقيّ قال اإلمام أحمد   -

:في الراوي النُّقَّادأقوال  -

اادٍأفأىًأيامفكارسكااقىا ايثى
(8).

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

                                                           
(.13/275(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.13/275)جاماَأؽ(امار ع(2
امىقأَئؿااا َعلـكةـعلـامالتأفاعيأن كعلـامرأَبكةـافأ ىذأدا َةأفاٌد(امعلاٌي:ةذِام اأن(3

ث َجأفثاَف أفطَأ ن كعلـرألعن كعلـأفاٌرة ف اَعلـامالتلقَؿم ـعلـا كامال كرأَم اأنامل َ
(.122 3/121امعلايافعلـاأفاعيأنافرألعن األ اَب ميااعَ ي)ج

(.13/384(عَرلخأغداد مي طلب)ج(4
(.13/384(امار عاماَأؽ)ج(5
(.8/482(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(6
(.43/113(عَرلخدالؽ الأفذاَكر)ج(7
(.8/482ج)ميذةأياإلاالـ عَرلخ((8
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  كاأذيـ.ذيىعكالقاأأيامفكارس كافقااأفيامراكمًاقنه
  ُّيمون ْبن ُسْفَيان ْبن َعْبد عرفة ْبن عياض ْبن مَ  نصير ْبنِ  ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد ْبنِ  ْبنُ  عمي

.(1)ه[377] ت  ؤؤلُ لُ  عرف بابنِ اق يُ الورَّ  قفيّ المَّو َأُبو الحسن الثّ 

"الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد - أكاري: ككَفاللىاأ طثكعأًاقن  كَفا  كا  اَ امثدلث  ف ـ
 .(2)دؽ"ل اؿأاِرامصث

:النُّقَّادأقوال  -

لف ـعككَفالعللبكَففلاقيلؿي":فقَؿكزادامفعحأفأأيامفكارسأأكك (3)األٍزةًرمٌكااقىا
ـيدؽاَكَفل اؿأاِرامصثامثدلثكا  ا أ اردم دكؽ غلرىصى":قَؿامأرقَ يك(4)"اَعاماا قدل

ًطلبكقَؿ(5)"امكعَب .(7)قَتفياماثقيٍطييٍكأىغىَاأفكذكِر(6)اعقأَنلع ياي ام قؿام ى

:النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

كاأذيـ.ذيىعكالقاام بقاَد كقدكافقاأغيبيعفامعللباً فلاقيلؿهامكعَبردم ياقنه
  ُّزَّاز (8)ر َأُبو الحسن الِكْنديُّ دّيناً  سعيد ْبن العباس ْبنِ  ْبن ُمَحمَّد ْبنِ  عمي  (9)الَبْغداديُّ الرَّ

 .(10)ىـ[  372]المتوفى: 

 .(11)ماأصكؿثاَف" اقنأالفااعكر َمحامصاامللخي":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

 قكؿام َقد.مـأ دغلرى في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

                                                           
(.13/566(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.13/566(امار عاماَأؽ)ج(2
(.13/566امار ع فاا)ج((3
(.6/17)جالأفث ر(ماَفامالزاف (4
.(13/566(عَرلخأغداد مي طلب)ج(5
(.13/566)ج(امار عاماَأؽ(6
(.7/233)جاأفقيٍطييٍكأىغىَ(اماقَتاافمـلقعفيامكعباماعن (7
كارامدااؿ(8 ايكيكفام بكفكى اٍمايٍ ايىنةىًذِام ثٍاأىنًإمىىًكٍ دىةكىًةيقىأليىنكىًألرىةاىٍل يكرىةاف(اٍمًكٍ ًدٌم:ًأكىٍارأىكم ىَكى

.(3/115اٍملاف اميأَبفيع ذلباأل اَب الأفاألالرأأكامثاف)ج
زااز:أفعحامرا كعلدلدامزالامافعكثنكاألمؼألفامزاللفاماع اعلف ةذِام اأنإمىامرٌزكةكاألرز (9 (امرى

(.6/106كةكااـمافلألعامرز األ اَب ميااعَ ي)ج
(.13/562(عَرلخأغداد مي طلب)ج(10
(.13/562)ج(امار عاماَأؽ(11
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 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ نة بين ُخالصُة القوِل فيو، والمقار  -

.(1) كاأذيـدأا كقدعفراامراكمًاقنه
  ِد اقِ النَّ  عمي ْبن َيْحَيى ْبن ُموَسى ْبن يونس ْبن أنانوش َأُبو حفصٍ  ْبنِ  ُعَمر ْبن ُمَحمَّد

.(3)ه[375](2)اتالزيَّ  المعروف بابنِ 
 (.4)"لثفظثدلثوأال َنصَثبى:"كَفاقننالَعِتيِقيّ  دقال اإلمام َأْحمَ  -

:النُّقَّادأقوال  -

 َناعقًاقننكَفلل َنكقَؿاثادأفأأيامفكارس" (5)"رانكاًدكقَنايكَفصىقَؿامدارقط ي:"
ـى"إمكاكَفاقنن قَؿامأرقَ يٌ(6)"أال َن ٍكزمثكقَؿاأف (7)"فَنامااَع اص ث قدل "كَفاقننام ى

 "امللخامذاةىًأيٌكقَؿ (9)" َناعقًاَككال"كَفاقننكاأفكقَؿامااعَ يب (8)"اعق َناعكارانصدكقَن
.(10)قن"اماث امثَفظي

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منفيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقّي ُخالصُة القوِل  -

 كاأذيـ.ذيىعكالقاام بقاَدكافقا امراكمًاقنه
  ُئ المعروف بابنِ قرِ المُ  َأْحَمد ْبن ىارون ْبن الفرج ْبن الربيع َأُبو حفصٍ  ْبنُ  ُعَمر 

 .(12)ىـ[382]المتوفى:  (11)ير  اآلجُ 

 .(1)اقن"صَمحهللخه":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -

                                                           
(.8/376(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(1
(.13/125(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.8/417(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(3
(.13/125(عَرلخأغداد مي طلب)ج(4
(.2/1057(اماؤعيؼكاما عيؼ ميدارقط ي)ج(5
.(13/125عَرلخأغداد مي طلب)ج((6
(.16/323ج(الرأذالـام أال  ميذةأي)(7
(.14/314)ج(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم(8
(.4/7)جالأفاَككال( اإلكاَؿ 6/356)ج(األ اَب ميااعَ ي(9

.(16/323)جأذالـام أال  ميذةأي(الر(10
امى(11 امىذاؿاآل ركألعا ك اأن ام اأن ةذِ امرا اما اين  ام لـكعلدلد أفعحاألمؼكضـ اآل رم: )

(.1/68درباآل رألضَ األ اَب ميااعَ ي)ج
(.13/131(عَرلخأغداد مي طلب)ج(12
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في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

ًطلبقَؿ أال َندٌل َنكَفامأغدادم"ام ى اقن كقَؿاأف(2)"صَمثَن  ٍكزمث  "(3)ام ى اقنندٌل َن:
".صَمثَأال َن

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منفيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقّي ُخالصُة القوِل  -

 كاأذيـ.ذيىعكالقاام بقاَد كافقاامراكمًاقنه

  ُأيوب ْبن أزداذ ْبن سراج ْبن َعْبد  َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبنِ  ْبن َأْحَمد ْبن ُعْثَمان ْبنِ  َمرُ ع
.(4)ه[394شاىين ] ت  المعروف بابن الواعظُ  الرَّْحَمن َأُبو حفصٍ 

 .(5):"اقن"الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -

:النُّقَّادأقوال  -

امدارقط ي ام ط :"قَؿ ذيى اًليح كةك قن  ك(6)" ًطلبكااقىا  كامداكدم(7)ام ى  (8) 
امفكارس(9)األٍزةًرمٌك أأي كاأف  (11)اَككالكاأفي (10)  ٍكزمثكاأف كاأفي(12)ام ى كقَؿ(13)كالر   

 صَثب"امثَفظي: أييامثىكقَؿاأفامعاَدً (14)فلدةَ"ثأغدادكاي اثدث"امثَفظامكاذظي:امذاةىًأيٌ
.(15)امعيـ"امعصَ لؼكأثدأكذلنً

                                                                                                                                                                     
(.13/131(امار عاماَأؽ)ج(1
(.13/131)ج(امار ع فاا(2
(.14/364(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم)ج(3
(.8/580)ج(عَرلخاإلاالـ ميذةأي(4
(.7/110(عَرلخأغداد مي طلب)ج(5
(.243(اؤاالتثازةميدارقط ي مي ر َ ي)ص:(6
(.13/133(عَرلخأغداد مي طلب)ج(7
(.13/133(امار عاماَأؽ)ج(8
(.13/133(امار ع فاا)ج(9

(.6/68)جالأفث ر(ماَفامالزاف (10
(.4/291(اإلكاَؿفيرفعاالرعلَبذفاماؤعيؼكاما عيؼفياألااَ كامك ىكاأل اَب الأفاَككال)ج(11
(.14/378(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم)ج(12
(.362ج/11(امأدالنكام  َلن الأفكالر)(13
(.8/580(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(14
(.4/454(لذراتامذةبفيأ أَرافذةب الأفامعاَد)ج(15
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اأفي مي "قَؿ امأرقَ ي:  را العي:لَةلفقَؿ كص ٌاَ أذَرًفعي عا مـ ثدلاي اف ضاا
قَؿاأفي(1)"فلارا ازةدانقَؿامأرقَ ي:فيذمؾمـأاعكاً-أ فاافلاَل قياأَألصكؿ لع ياقنن

 .(2)"ضعلفَنامأقَؿًلَةلفذ دىأفيالزداد:"ككَفى

:النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من َعِتيِقيّ ال فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمامُخالصُة القوِل  -

. كاأذيـذيىعكالقاام بقاَد كافقاامراكمًاقنه

  ُ(3)اققَّ بخيت َأُبو القاسم الدَّ  ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد المَّو ْبن خمف ْبنِ  ُعَمر. 

 .(4)الر"لىكَفذ دِلي هاقنه":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

 قكؿام َقد.مـأ دغلرىفي الراوي: النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منفيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقّي ُخالصُة القوِل  -

كةكافأةؿأيدِ.امعىًعلًقيٌدأعكالقااإلاَـعفرٌاقنه
  ُالمتوفى:  كوىي، َأُبو ُمَحمَّد الفارسيّ  ْبنِ  ْبن يعقوبَ  الحسن ْبن يوسفَ  كوىي ْبن[

 .(5)ىـ[ 393

 ."اقن":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -
في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

ًطلبكااقىا ٍكزمث كاأفي(6)امأغدادمام ى .(7)ام ى

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

كاأذيـ. ذيىعكالقاام بقاَد كافقاامراكمًاقنه



                                                           
(.6/69)ث رالأف (ماَفامالزاف(1
(.6/69(امار عاماَأؽ)(2
(.13/142(عَرلخأغداد مي طلب)ج(3
(.13/142(امار عاماَأؽ)ج(4
(.14/523(عَرلخأغداد مي طلب)ج(5
(.15/41)ج(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم(6
(.14/523(عَرلخأغداد مي طلب)ج(7
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  ُسعيد أبو  فيروز بنِ  بنِ  ميرانَ  بنِ  عمرَ  بنِ  بن محمدِ  بن إسماعيل بن العباسِ  محمد
.(2)ه [378] تاقالورَّ  (1)المستممي بكرٍ 

ثدٌ":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد - ككَفأاريثقدلاَنكَفلف ـ  ككَ تكعأيااعقلاَنِ  ا 
 .(3)ضَذت"

 في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

اثادأفأأيامفكارس:"ك (4)اقن"اقنه"قَؿامأرقَ ي: اماعرفن ككَفكعأاثافيظهاعلقثقىَؿى
اإالأ ٌثَفظَنكَف:"األٍزةًرمٌقَؿك (5)امعاَةؿ"افكعبام َس فلاأعضيضَذتكااعثدثى

أصكؿ ثافغلرًالثدثر مك ٌ اكاًؿهفَضًثه:"اثدثامذاةىًأيٌقَؿك (6)فيامركالن"فهملث
ٍكزمثاأفكااقىا ك(7)"كطـٌقدذـٌاكةذاامعاَةؿيذةأتأصكمي  (8).ام ى

ًطلبقَؿ ثدلثوكَفصَثبى"امعاَد:قَؿاأفي (9)"إااَذلؿاالانكَففياأف":ام ى
.(10)قن"اً

:النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من لمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل فيو، وا -

ِ كقدكافقا طؤيافثدلاااَاأتىردبعاَةيا فلياكةكاأبيرضَذتأصكمياكاًاقنه
ذيىذدامعا كاأذيـ.ام بقاَد



                                                           
كفي(1 امالـ أَا علفكاككف فكق َ اف اما قكطن امعَ  كفعح اما اين امالف كاككف امالـ أضـ امااعايي: )

لاعايكفمأل كَ كا كالرة  اَذن ام اأن ا عصأ ذِ امالـ  ميااعَ ي)جآ رةَ األ اَب  /12كَأركامعياَ .
243)

(.8/457( عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج2/388(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.2/388(عَرلخأغداد مي طلب)ج(3
.(2/388(امار عاماَأؽ)ج(4
(.2/388(امار ع فاا)ج(5
(.2/388(امار ع فاا)ج(6
(.6/573)جث رالأف(ماَفامالزاف (7
(.14/332)ج(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم(8
(.2/388(عَرلخأغداد مي طلب)ج(9

(.4/414)ج(لذراتامذةبفيأ أَرافذةب الأفامعاَد(10
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  ُ(2)ازي ، دالل الخزّ ي الرَّ راجِ الس   (1)الحسن بن محمد، أبو عبد اهلل السروريّ  بنُ  محمد 
.(3)ىـ[ 374]ت 

 .(4)أال َنااعكران"كَفاقنن":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -
في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

.(5)"اقن":قَؿامأرقَ يٌ
:النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

 كاأذيـ.ذيىعكالقا كافقاامأرقَ يامراكمًاقنه
  ُ(6)ُبو عمر بن َحيََّوْيِو الَخزّازيحيى، أَ  العّباس بن محمد بن زكرّيا بنِ  بنُ  محمد 

 .(7)ىـ[ 382]المتوفى: 

 .(8) ذاارك ة"دٌل َن  صَمثَنكَفاقنن":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

 :النُّقَّادأقوال  -

ًطلبك(9)اىٍأتثي ن"كزادامأرقَ يكاقا  ككَففلاعاَاح كارانايكَف":األٍزةًرمٌقَؿك ام ى
للئَن أرادأفلقرأ كاللقربأصياا افلقرأِافكعَبأأيامثافأفامرزازماقعاأذمؾرأاَ

فم ٍكزمثقَؿاأفك (10)ا اك نَ"كَفاقنن":ـلكففلاااَذا قَؿاأفاَككالامكعَبكا  كَف":ام ى

                                                           
كامصثلح(1 اَز دراف  إمىاَرلن ام اأن قلؿإفةذِ كقد امرا   كاككف اما اين امالف أفعح اماىٍركل: أف(

/7ام اأنإمل َأعثرلؾامرا كةذِام اأنأعاكل  َإمىارك كةيادل نأأالدأردألؿ.األ اَب ميااعَ ي)ج
131).

(.7/127(األ اَب ميااعَ ي)ج(2
(.2/615(عَرلخأغداد مي طلب)ج(3
(.14/308)ج( اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم2/615(عَرلخأغداد مي طلب)ج(4
(.2/615(عَرلخأغداد مي طلب)ج(5
زااز:(6 أفعحام َ كعلدلدامزالاألكمى الع رأ ذِامص عنكامثرفن اَذنافأةؿامعراؽ األ اَب (ام ى

(.5/111ميااعَ ي)ج
(.4/205(عَرلخأغداد مي طلب)ج(7
(.4/205(امار عاماَأؽ)ج(8
(.4/205(امار ع فاا)ج(9

اَككال(10 الأف كاأل اَب  كامك ى األااَ  اماؤعيؼكاما عيؼفي االرعلَبذف رفع في اإلكاَؿ /2)ج(
362.)
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 رلفكاًامايكَفأثدامركاةً":قَؿامرللدامعطَرك (1)امكعَأنميثدلث كالرىامااَع كالرىدٌل َناقنن
 .(2)اما اك لفكاماقَتً

 اماثدث:امذاةىًأيٌكقَؿ اماا د""اإلاَـ اماقن كالر (3)  اأف ا اااعى":كقَؿ
كَف":(5) كقَؿاأف َصرامدلفامدالقي(4)ذاارك ةظَن اعلقثدٌل َناألذلَف ككَفاقنن

":كقَؿأأكامفعحأفأأيامفكارس( 6)"اكاراناقنن .(7)"كَففلاعاَةؿه

:النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام  -

فلاًامراكمًاقنه فى كمعؿاعاَةؿ  كا عكالقاذيىام بقاَد كافقااألٍزةًرمٌصياعاَةيااَ
أذيـ.

  ُاز، ويعرف بابن موسى بن المبارك، أبو عبد اهلل البزَّ  بنِ  عمرانَ  بنِ  بكران بنُ  محمد
.(8)[ه402:تازي]الرَّ 

 .(9)اقن"":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -
 .(11)فياماقَتاأفقيٍطييٍكأىغىَ كذكِر(10)قن"اً:قَؿامأرقَ ي"اقنهالنُّقَّادأقوال  -
:النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

كاأذيـ. عكالقاذيىام بقاَدكافقاكقد امراكمًاقنه




                                                           

(.14/364)ج(اما عظـفيعَرلخاألاـكامايكؾ الأفام كزم(1
ثالف(لثلىأفذييأفذأداأفذييأفافرجأفأأيامفعحامثَفظ اماثدث رللدامدلف أأكام(2

(15/65عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج }ق662ت:{امقرلي األاكم ام َأياي اـاماصرماماَمكي امعطَر 
(.16/409)ج(الرأذالـام أال  ميذةأي(3
(.11/311)ج(امأدالنكام  َلن الأفكالر(4
(.1/72)ج(لذراتامذةبفيأ أَرافذةب الأفامعاَد(5
(.2/219امالعأا الأف َصرامدلف)ج(عكضلح(6
(.7/244)جالأفث ر(ماَفامالزاف (7
(.15/88( اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم)ج9/48(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(8
(.2/469(عَرلخأغداد مي طلب)ج(9

(.2/469)ج(امار عاماَأؽ(10
(.8/208)جاأفقيٍطييٍكأىغىَ(اماقَتاافمـلقعفيامكعباماعن (11
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  محمد بن جعفر بن محمد بن ىارون بن فروة بن ناجية بن مالك، أبو الحسن
 .(1)ىـ[402من أىل الكوفة ]المتوفى:  التميمي النحوي المعروف بابن النجار

 (2)اقن"":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

 في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

"  ثكمهاقرئه":اأفام زرملاسامدلفقَؿ (3)"افا كدماٍمقيراا ًاقىنهقَؿامالكطي:
(4)"اقناا دهاعاره ام ٌراسةك"امذاةىًأيٌقَؿ  كغالـ ذفاألل َ ي  آ رافثداثفيامٌد لَ

يٍلًا" .(5)آ رافقرأذى

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

 كاأذيـ.ذيىعكالقاام بقاَد كافقاامراكمًاقنه
  محّدث العراق، (6)الرَّْحَمن ْبن اْلَعبَّاس ْبن َعْبد الرَّْحَمن ْبن زكرّياُمَحمَّد ْبن َعْبد ،

.(7)ىـ[ 393المخم ص]المتوفى:  الذََّىِبيّ طاىر البغدادي َأُبو 

 .(8)اقن"صَمحه:"للخهالَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

:في الراوي النُّقَّادأقوال  -

ًطلبكااقىا ٍكزمث كاأف(9)ام ى دث:"امذاةىًأيٌكقَؿ (10)كزاد:افامصَمثلفام ى ثي املاٍلخي امايثى
ديٍكؽي" امايعىااري امصا
(11).

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

  كاأذيـ.قاعكالذيىام بقاَدكافقاكقد امراكمًاقنه
                                                           

(.2/543(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.2/543(امار عاماَأؽ)ج(2
(.1/69)ج(أغلنامكذَة ميالكطي(3
( 2/111(غَلنام  َلنفيطأقَتامقرا  لاسامدلفاأفام زرم)ج(4
(.9/49)ج(عَرلخاإلاالـ ميذةأي(5
(.3/558(امار عاماَأؽ)ج(6
(.8/732(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(7
(.3/558(عَرلخأغداد مي طلب)ج(8
(.3/558(امار عاماَأؽ)ج(9

(.15/41(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم)ج(10
(.16/478(الرأذالـام أال  ميذةأي)ج(11



 

81

 (2) ىـ[392أبو الحسن البيع ]ت  (1)محمد بن عبد الرحمن بن ُخْشنام. 

 .(3)"اقن":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -

 .(5)فياماقَتقيٍطييٍكأىغىَاأفكذكِر (4)امأرقَ يكااقىا:النُّقَّادأقوال  -

:النُّقَّاد الَعِتيِقّي وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمامُخالصُة القوِل  -

 كاأذيـ.ذيىعكالقاكافقاامأرقَ يكقد امراكمًاقنه
  ّ(6)محمد بن عبد اهلل بن إسحاق أبو الفرج القاضي المعروف بالعماني.

 .(7):"كَفصَمثَناقن كمـلكفذ دِإاللي لالر"الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -

 :مـأ دغلرقكؿام َقد.في الراوي النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

 كةكافأةؿأيدِ.امعىًعلًقيٌأعكالقااإلاَـدىعفرٌاقنه

 (8)محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إسحاق بن حسان أبو عبد اهلل الحريري. 
 .(9)"اقنه":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -

 مـأ دغلرقكؿام َقد.في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من ة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل فيو، والمقارن -

كةكافأةؿأيدِ.امعىًعلًقيٌعفردأعكالقااإلاَـاقنه



                                                           
ٍل َاى:أضـام َ كاككفامللفاماع اعلفكفعحام كفكفيآ رةَامالـ ةذِام اأنإمىااـأعض((1 ام ي

(.5/143أ دادِكةك ل َـ األ اَب ميااعَ ي)ج
(.3/558(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.3/558(امار عاماَأؽ)ج(3
(.3/558(امار ع فاا)ج(4
(.8/392)جاأفقيٍطييٍكأىغىَيامكعباماعن (اماقَتاافمـلقعف(5
(.503ج/3(عَرلخأغداد مي طلب)(6
(.3/503(امار عاماَأؽ)ج(7
(.3/501(عَرلخأغداد مي طلب)ج(8
(.3/501(امار عاماَأؽ)ج(9
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  ُ(2)من أىل باب الطاق(1)از يعرف بابن بيتوزَ د البَ يْ مَ د بن حُ مَّ حَ بن مُ مر د بن عُ مَّ حَ م 

 .(3)ه[394 :ت]
 .(4)"اقنه":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -
: النُّقَّادأقوال  -

أَباف كلقكمكفةكالأ سأاإالأ اكَفلذكرأففياذةأاللئَن"رقَ ي:قَؿامأى
 .(5)"؟فقَؿ: عـعع ىأذمؾأ اللعيهميأرقَ ي:َؿام طلبق طَقلن
:النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

كاأذيـ. َ يذيىععدليا كقدكافقاامأرقاعللعه امراكمًاقنه

  ُالمعّدل، وىو ابن  د بن مكرم ، أبو العباس البغداديمَّ حَ ر بن أحمد بن مُ صْ د بن نَ مَّ حَ م
.(6)ىـ[ 375أخي مكرم بن أحمد القاضي ]المتوفى: 

 .(7)فيامل َدة"اعقداَنكَفاقنن":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

:النُّقَّادأقوال  -

ًطلبقَؿ (8)افام أَؿلع ي:فياماقنكاماأت أؿه":قَؿامأرقَ ي "كَفافأةؿ:ام ى
كَفاف":امدارقط يكقَؿ (9)فيامركالن" صدكقَنامطرلقنً  الؿىامعقؿًاكفكرىاكصكفَنامفضؿً

.(11)فيامثدلث"اأعَناقننكَفكقَؿاثادأفأأيامفكارس:"(10)ر َالتام َس"

:النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -
                                                           

ام اأنامىام دكةكأ عنأفعحامأَ اماكثدةكاككفام َ كفيآ رةَامعَ اَمثامثركؼ ةذِ(امأى ًعٌى:(1
(.2/371األ اَب ميااعَ ي)ج

(.1/420( اأنإمىاثينأَبطَؽأأغدادكَفلكارفل َامللعن.األ اَب ميااعَ ي)ج(2
(.4/55(عَرلخأغداد مي طلب)ج(3
(.4/55(امار عاماَأؽ)ج(4
(.4/55(امار ع فاا)ج(5
(.4/514(امار ع فاا)ج(6
(.4/514امار ع فاا)ج((7
(.4/514(امار ع فاا)ج(8
.(4/514(امار ع فاا)ج(9

(.4/514(امار ع فاا)ج(10
(.4/514(امار ع فاا)ج(11
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 كاأذيـ.عكالقاذيىام بقاَد كافقاامراكمًاقنه

 (1)محمد بن محمد بن عمر بن أحمد أبو الفتح يعرف بابن أبي عمصير.

 .(2)"صَمثَلل َناقننكَف:"الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -

 مـأ دغلرقكؿام َقد.في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من اإلمام الَعِتيِقيّ  ُخالصُة القوِل فيو، والمقارنة بين ُحكمِ  -

 كةكافأةؿأيدِ.امعىًعلًقيٌاقنعفردأعكالقااإلاَـ
  ُ(3)ىـ[381دوست ]المتوفى:  ابنف يعرف بالَّ د أبو بكر العَ مَّ حَ د بن يوسف بن مُ مَّ حَ م.

 اقن".صَمحه:"للخه(4)الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -

في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

ًطلبكااقىا .(5)ام ى

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ  ُخالصُة القوِل فيو، والمقارنةِ  -

ًطلبكقدكافقا امراكمًاقنه كاأذيـ. ذيىعكالقاامأغدادمام ى
  َ(6)ىـ[384]المتوفى:  يّ فِ رَ يْ د بن مالعب أبو القاسم الصَّ مَّ حَ فر بن مُ عْ صور بن جَ نْ م. 

 .(7)""اقن:الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -

 مـأ دغلرقكؿام َقد.في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

كةكافأةؿأيدِ.امعىًعلًقيٌأعكالقااإلاَـدىعفرااقنه

 

                                                           
(.4/373(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.4/373)جاماَأؽ(امار ع(2
(.4/647(امار ع فاا)ج(3
(.4/647(امار ع فاا)ج(4
(.4/647امار ع فاا)ج((5
(.15/98(امار ع فاا)ج(6
(.15/98(امار ع فاا)ج(7
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  َراىيم بن َيْعُقوب َأُبو الفتح البزاز، من أىل باب اق بن إبْ حَ الب بن إسْ ر بن غَ صْ ن
.(1)ىـ[384الطاق ]المتوفى: 

 .(2)"اقن":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

 مـأ دغلرقكؿام َقد.في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منالَعِتيِقّي  ُحكِم اإلمامُخالصُة القوِل فيو، والمقارنة بين  -

 كةكافأةؿأيدِ. امعىًعلًقيٌأعكالقااإلاَـدىعفرااقنه
  (3)َىمَّام ْبن الصقر َأُبو عمي اْلَمْوِصمّي. 

 .(4)"اقن":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

 مـأ دغلرقكؿام َقد.في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

 كةكافأةؿأيدِ. امعىًعلًقيٌأعكالقااإلاَـدىعفرااقنه
  (5)ف بابن النسائي، ويكنى أبا الحسنعمي ْبن َأْحَمد ْبن جعفر ْبن َأِبي حفص، يعر.

 .(6)امااَع""كَفصثلحى:الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -

 مـأ دغلرقكؿام َقد.:في الراويالنُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من ة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل فيو، والمقارن -

كةكافأةؿأيدِ. امعىًعلًقيٌأااإلاَـدىعفرا



  

                                                           
(.15/410(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.15/410)جاماَأؽ(امار ع(2
(.16/124(امار ع فاا)ج(3
(.16/124(امار ع فاا)ج(4
(.13/229(امار ع فاا)ج(5
(.13/229(امار ع فاا)ج(6
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 .المطمب الثالث: التعديل المتوسط
  ُ(1)السري بن ثروان أبو بكر الموصمي يى بنحْ قر بن يَ بن الصَّ د مَّ حَ م. 

 .(2)"صدكؽ":الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -

 مـأ دغلرقكؿام َقد.في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

 كةكافأةؿأيدِ.امعىًعلًقيٌأااإلاَـدىعفراصدكؽه

 (3)عبد المَّو بن َأْحَمد بن جعفر بن الطويل، أبو ُمَحمَّد القارئ.

 (.4)الأ سأا"صَمحه:"للخهالَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد   -

 :مـأ دغلرقكؿام َقد.في الراوي النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من اإلمام الَعِتيِقيّ ، والمقارنة بين ُحكِم ُخالصُة القوِل فيو -

 كةكافأةؿأيدِ.امعىًعلًقيٌأااإلاَـدىعفرا

  

                                                           
(.3/355(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.3/355)جاماَأؽ(امار ع(2
(.11/43(امار ع فاا)ج(3
(.11/43(امار ع فاا)ج(4
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 الثالثالمبحث 
 في التعديل الَعِتيِقيّ خصائص منيج اإلمام أحمد بن محمد 

 المراتب: األلفاظ، متعددةِ  ، متنوعةِ حِ رْ إستعمال مصطمحات وعبارات لمجَ 
 فيأمفَظ َاع كذنوكالرةوكذأَراتوفيععدلؿامركاةاصطيثَتوامعىًعلًقيٌإاععاؿاإلاَـ

اقنها عيفنو كةيكَألعي: اقنهفيدالمع َ اقنهثافيا اكفها اكف  كعبىامثفظ  اقنهامكالر 
اقنهفظثٍلىثدلثوصَثبيأالفه اقنهصَمح   ألؿهأالف  للخه أالفهاقن  اقنه امصَمحي امللخي  
اقنهرهعكاا ثا ن  أصكؿ امقرآما أةؿ اف للخيااعكره اماايالف  فضال  كاف امل كدف

اقنكاعقدا ـككَفاقن اقنأكا  امثدلث  كَفليركعأاأ طاككَفاللف ـ كا  اَ ؿأاِراث ى 
اقنه اقنهصثلحيامصدؽ  اقنهثافياألصكؿ  اقنهاألصكؿ  اَفيامثدلثكلذةبمإلذعزاؿ 

ااعتللك  َلذكرك اإالأ الؿ.

 خرين:ومخالفتو آ النُّقَّادموافقتو ألحكام غيره من 
:ـمأعضامر َؿفيذدةاكاضعا  َفيععدلي ام بقاَدامعىًعلًقيٌكافؽاإلاَـأثاد

ًطلباكافق ٍكزمثكاأفام ى أىأيكزٍام ىلاسامدلفاأفكام ى ًيٌي رمفيعكالؽإدرلسٍأفذى
ٍكزمثكاأفاألٍزةًرمٌيكك ث ي ككافؽامعاغدادماماؤدبامقَاـامأ يفيعكالؽًإٍأرىاًةلـٍأفَ ًعىاٍكامااام ى

اادلعرؼأَم ى .ييٌايثى

:ـمأعضامر َؿفيذدةاكاضعا  َفيععدلي ام بقاَدامعىًعلًقيٌك َمؼاإلاَـأثاد

كقَؿامأرقَ ي:امعىًعلًقيٌكااقىاٍأفذياىرأىأيكامثافامًثٍالىًرلثلثك َمفاامأرقَ يفيذييٌ
اللاَكلللئَن"."

ثلث كقَؿامدارقط ي:"امعىًعلًقيٌكااقىاك َمفاامدارقط يفيأىٍثاىدٍأفأكرافٍأفلىَذىافى كىَفى
ضعلفَن".

 تعديل:في الالتوسط 
قاا امثَفظ "امذاةىًأيٌـ كعَأا ليريكٍذًفي دياىعىعٍاف كامععدلؿ" ام رح في إمىام بقاَدقكما

فيأمام بقاَد كاععدملفا صفلف كاعاَةيلف كالع يكاأمطأقنافطأقَتاعلددلفاعع علف
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"فقَؿكذمؾأفكؿاف قَدام كت كأكدةذااأفث رفي"(1)زافافاألزا نافةذِاألقاَـ
كاعكاط.امر َؿالع يكافاعلدد

فافاألكمى:لعأنكافلَف كلعأنألدا ا؟

كافاماَ لن:لثلىامقطَفكذأدامرثافأفا دم كلثلىألدا ا.

كافاماَمان:لثلىأفاعلفكأثاد كلثلىألدا ا.

كافامراأعن:أأكثَعـكامأ َرم كأأكثَعـألدافامأ َرم.

اأفا دمكااقىااعام العذيىعركافإذاكقَؿام اَئي:"اللعرؾامر ؿذ دمثعىل ع
.(2)لدلدلثلىكافةكاايافيام قد"كضعفالثلىامقطَفااالفإ االلعرؾماَذرؼافع

كذمؾمألاأَبام بقاَدأ اافاماعكاطلفاماععدملفافامعىًعلًقيٌكلالثظأفاإلاَـأثاد
امعَملن:

أكأوالً  ثدلاَأَمعلددأكامعاَةؿفي رحامر َؿكمكذرؼ:مـأ دافكصفاقدلاَ
أذمؾأللع رأاِركغلِر.

.فيأغيبأثكَااذيىامركاةامعىًعلًقيٌاإلاَـأثادام بقاَد:كافؽثانياً 

:اثكَعامألئاناماععدملفاف الؿإاع دااام فسأمفَظام رحكامععدلؿ.ثالثاً 

كأ َ ذيىاَذكرعالاكفإذعأَراإلا  اماععدملفاماعكاطلفام بقاَدافامعىًعلًقيٌَـأثاد
كقدذكر َأاايافياماَأؽذيىاكافقعامألئانفيععدلؿامركاة.

كىاةفي كلاكفكضعةذِاماصطيثَتكامعأَراتأثابدالالع َ كاَعاايافيععدلؿامرب
االاناراعب ةي:

 :امععدلؿامرفلع.األكمى
 :اماعكاط.امععدلؿاماَ لن
 :امععدلؿامعَدم.اماَمان

                                                           
(.172-171ص(أ ظر)(1
(.1/75(ام كتذيىكعَباأفامصالح الأفث ر)ج(2
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َواة: المطمق( ) العادياستعمال التَّْعِديل   في بيان أحوال الرُّ
كىاة كا امعىًعلًقيٌأثادذداؿاإلاَـ  أاَامعاٍعًدلؿاععاؿفيذمؾامعاٍعًدلؿاماطيؽذددافامرب

 دكفقصد امرااكمأيفظاطيؽ  أععدلؿ امثكـ أا افاماطيؽفلقصد أثَؿغلِر ثَما اقَر ن
كىاة كقدعـاذرض اَذجكال رةكاععددةافذمؾفيةذاامفصؿ.امرب

 :رواةبالبأحوال معرفتو الدقيقة 
 أثاد اإلاَـ اعرفن ذيى لدؿ مارةامعىًعلًقيٌااَ اماصطيح إاع دااا امركاة في امدقلقن

قَؿاإلاَـك (1)ةػ[392اماعدؿ]اماعكفى: أأكامقَاـإااَذلؿأفاعلدكأااينذمؾ:كاثدة
ـفيامثكعاللزامفيعادقلدؿذيىكةذاألضَن (2):كَفلل َنذارانفيامثدلثامعىًعلًقيٌأىٍثاىد

 (3)ق[398اثادأفلثلىأأكذأداام ر َ ي]امكفَة::ذيىامركاةكامثدلثكأااينذمؾ
ٍأداميااامكاَئي]اماعكفى:، (4)"كَففقل َنذَماَن" :امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد أىأيكذى ًيٌي أىٍثاىدٍأفذى

 (5)ةػ[405 أىٍثاىد اإلاَـ " :امعىًعلًقيٌقَؿ ر الن كىَفى ًيٌي، (6)"ذَماَنكى ذى أىأيك اىٍلف اٍمثي أف اىف اٍمثى
.(8)":"امفقلاامعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد (7)ةػ[405:]اماعكفىام اذا ي

َواة أثناء التعريف بيم:  توثيق بعض الرُّ
 كَفاإلاَـ ذيىاعرفعا امعىًعلًقيٌأثاد لدؿب ااَ امععرلؼأ ـ  أا َ  كىاة لكاؽأعضامرب

ثَطعاامكَاينأ ثكام ـ . كقدذكر َأااياكالرةاَأقاامكااعنكا 

                                                           
(.7/310(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.7/310(امار عاماَأؽ)ج(2
(.4/683(امار ع فاا)ج(3
(.4/683(امار ع فاا)ج(4
(.5/523(امار ع فاا)ج(5
(.5/523(امار ع فاا)ج(6
(.8/254(امار ع فاا)ج(7
(.8/254(امار ع فاا)ج(8
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 توثيق الراوي مع اإلشارة إلى بدعتو: 
ذيىإ صَفاكاعرفعا امعىًعلًقيٌأثادكَفاإلاَـ كىاةكلألفأدذع ـ ااَلدؿب لكاؽأعضامرب

اىفأفاٍمثياىلٍافذمؾ:و أ ثكام ـ  قَؿاإلاَـ(1)ق[402:تفأأكاثادام كأ عيامكَعب]اٍمثى
.(2)"يامثدلث كلذةبًإمىىاالذعزاؿاقنفً:"امعىًعلًقيٌأىٍثاىد

 الرواة:اعتماد العمماء عمى أقوالو في تعديل 
ا مي ةذا عألف كقد األئان  اف كالر  فسامقكؿ في كا  ـلَركا امدراان   الؿ ف

ًطلب امدارقط ي ٍكزمثاأف امأغدادمام ى  كامذةأي.األٍزةًرمٌكاأفاألالر ام ى

 :تعمال مصطمحات خاصة في التَّعديلباسالَتفرََّد 
أإاععاَؿاصطيثَت َصنفيامععدلؿمـلاععاي َغلِرافامعىًعلًقيٌاإلاَـأثادانفرد

.ام بقاَد

لل َنذاران"أصكؿ لَدلثفظماف ـكاعرفا" كافذمؾ:"اقنكعبامكالرالأ سأاما
فيامثدلث" كغلرةَ.

 معرفتو بالصالحين من الرواة:
أٍثاىدأفاثاد:افذمؾكلدؿذيىعفثصامل  اثَؿامركاةامعىًعلًقيٌاإلاَـأثاداعرفن

،(4)كَفر النصَمثَن :امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد (3)ةػ[380فاماقرئامعطاَر]اماعكفى:أأكامثا
أىٍثاىد (5)ةػ[387]اماعكفى:اماعركؼأَأفأطنذألداأفاثادك امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـ كَف":

امارا يامرازم]تامثافأأكذأدااماركرماثادأف، (6)"لل َنصَمثَنااع َبامدذكة
.(8)"ااعكران":امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد(7)ةػ[374

                                                           
(.8/253(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.8/253)جاماَأؽ(امار ع(2
(.6/113(امار ع فاا)ج(3
(.6/113امار ع فاا)ج((4
(.12/100(امار ع فاا)ج(5
(.12/100(امار ع فاا)ج(6
(.2/615(امار ع فاا)ج(7
(.14/308( اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ الأفام كزم)ج2/615(عَرلخأغداد مي طلب)ج(8
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 معرفتو بأىل القرأن من الرواة:
دقلقن أثَؿامراكماعامقرا فلؤكدقلَااأدراانامراكمدراانامعىًعلًقيٌاعرفناإلاَـأثاد

 ذمؾ: كاف أأك اكاى أف امياا ذأد ]اماعكفى: أىٍثاىد (1)ةػ[374امعأَسام َلاي اإلاَـ قَؿ
قَؿ(3)ةػ[402اثادأف عفراماعركؼأَأفام  َر]اماعكفى: (2)"افأةؿامقرآف":امعىًعلًقيٌ

.(4)اماقرل ":"امعىًعلًقيٌاإلاَـأىٍثاىد

 معرفتو بأصحاب الكتب من الرواة:
 ذكرا  ـ: امعىًعلًقٌيأ صثَبامكعبافامركاة أثاد أفاثادذألدااعرفناإلاَـ

، (6)"صَثبكعبكالرة: "امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد(5)ةػ[383]اماعكفى:اماعركؼأَأفام رادم
صَثبكعب":امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد (7)ةػ[391فأأكأكرام ٌ َد]اماعكفى:اثادأفامثا

" (8)كالرة امكراؽك  امفَراي اىف اٍمثى أىأيك امفرج ٍأف أىٍثاىد
أىٍثاىد (9) اإلاَـ "كعبامعىًعلًقيٌقَؿ :

 .(10)امكالر"

 معرفتو بمن حدث الشيء اليسير من الرواة:
ذأدامرثافاعرفناإلاَـأثادامعىًعلًقٌيأافثدثاملي املالرافامركاة ذكرا  ـ

اميا ذأد أف ]اماعكفى: امألع اايـ أأك  (11)ةػ[404ا أىٍثاىد اإلاَـ ألي " :امعىًعلًقيٌقَؿ ثدث
ًطلبامعأَسٍأفأىٍثاىدلعرؼأَأفو (12)"املالر ثدثألي :"امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد(13)ام ى

                                                           
(.11/384(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.11/384(امار عاماَأؽ)ج(2
(.2/543(امار ع فاا)ج(3
(.2/543(امار ع فاا)ج(4
(.12/98(امار ع فاا)ج(5
(.12/98(امار ع فاا)ج(6
(.2/620(امار ع فاا)ج(7
(.2/620(امار ع فاا)ج(8
(.5/562(امار ع فاا)ج(9

(.5/562(امار ع فاا)ج(10
(.11/609(امار ع فاا)ج(11
(.11/609مار ع فاا)ج(ا(12
(.14/57(امار ع فاا)ج(13
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:" العاَكَفامعىًعلًقيٌأىٍثاىدقَؿاإلاَـ (2)اثادأفذأداأأكذأداامثرلرمك(1)لالر"
 .(3)ذ دِ ز كاثد"

 معرفتو بتاريخ وفاة الرواة:
اادعَرلخكفَةامعدلدافامركاة ذكرا  َ:امعىًعلًقيٌذكراإلاَـ كلعرؼأَأفأٍثاىدٍأفايثى
 ]اماعكفى: أىٍثاىد (4)ةػ[396ام  دم اإلاَـ  :"امعىًعلًقيٌقَؿ اأف اىف اٍمثى أىأيك ًفيعكًفي ام  دم

.(5)كعاعلفكاالثاَئن"  اَدلاآل رةا نات

 معرفتو بكنى الرواة:
اىرٍأفزكَرأىأيكثفصامعٌاَرذيك ىامعدلدافامركاة ذكرا  َ:امعىًعلًقيٌذكراإلاَـ

اادك (7)أىأيكثفصذياىرٍأفزكَر :امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد (6)ةػ[393]اماعكفى: ٍأفأثادايثى
.(9)أأكامفرجأفذأداف :امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد (8)ةػ[374]اماعكفى:أأكامفرجاألادمامٌصٌفَر

 :معرفتو بألقاب الرواة
ذأداماالـأفذيياماعركؼأمقَبامعدلدافامركاة ذكرا  َ:امعىًعلًقيٌذكراإلاَـ

 ت]أَم ذاع أىٍثاىد(10)[394: اإلاَـ (11)اماعركؼأَم داع"":امعىًعلًقيٌقَؿ أثادك  أف اثاد
اثاد(13)":"اقنا اكف اميؤمؤمامعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأثاد(12)ةػ[388]اماعكفى:أكرام كةرمٌأأك

                                                           
(.14/57(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.3/501(امار عاماَأؽ)ج(2
(.3/501(امار ع فاا)ج(3
(.6/244(امار ع فاا)ج(4
(.6/244(امار ع فاا)ج(5
(.13/139(امار ع فاا)ج(6
(.13/139(امار ع فاا)ج(7
(.2/201(امار ع فاا)ج(8
(.2/201(امار ع فاا)ج(9

(.12/330(امار ع فاا)ج(10
(.12/330(امار ع فاا)ج(11
(.2/232(امار ع فاا)ج(12
(.2/232(امار ع فاا)ج(13
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ال أفذأد أىٍثاىد(1)ةػ[383عرؼأَأفامصَأك ي]اماعكفى: "اماعركؼ:امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـ
 .(2)"أَمصَأك يٌ

 معرفتو بأصول الرواة:
امياًاأصكؿامعدلدافامركاة ذكرا  َ:امعىًعلًقيٌذكراإلاَـ ٍأًد أىأيكذى اىٍلفأفأىٍثاىدى اٍمثي
أىٍثاىد(4)"اأصكؿصثَح لَدأ طكطامكراقلفم":امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد (3)امرلثَ يامأصرم

األصأ َ ي]ت:ٍأفذياىر ًيي  .(6)ثافاألصكؿ :امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد(5)ةػ[394أىأيكذى

 معرفتو بالحفاظ من الرواة:
اادكلعرؼامً يثيب ]تًإٍأرىاًةلامثفَظافامركاة ذكرا  َ:امعىًعلًقيٌاإلاَـذكر :ـٍأفايثى

.(8)"صَمحلثفظثدلاا":امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد(7)ةػ[355

 معرفتو باإلخوة من الرواة:
اإلاَـ ا  َ:امعىًعلًقيٌذكر  ذكر امركاة اف امقَاـاإل كة أأك ذارك أف ا ذألد

اادأىأيكامعأَس]امكفَة:أىٍثاىدٍأفاي (10):"أ كأأيامطلب"امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد(9)ام اذا ي ثى
.(12)أ كلىٍثلىىكلكاؼ":امعىًعلًقيٌاإلاَـأىٍثاىدقَؿ(11)ق[281-290

  

                                                           
(.3/497(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.3/497)جاماَأؽ(امار ع(2
(.8/520 فاا)ج(امار ع(3
(.8/520(امار ع فاا)ج(4
(.5/479(امار ع فاا)ج(5
(.5/479(امار ع فاا)ج(6
(.7/110(امار ع فاا)ج(7
(.7/110(امار ع فاا)ج(8
(.12/106(امار ع فاا)ج(9

(.12/106(امار ع فاا)ج(10
.(6/691(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(11
(.6/178(عَرلخأغداد مي طلب)ج(12
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 معرفتو بمولد الرواة:
لعرؼأَأفبن  ذألداأفاثاداكمدامعدلدافامركاة ذكرا  َ:امعىًعلًقيٌذكراإلاَـ

أىٍثاىد، (1)ةػ[389]اماعكفى:ثأَأن اإلاَـ "امعىًعلًقيٌقَؿ كعاعلف: عاع ا ن أٌكؿ في كمد
.(2)كائعلف"

 معرفتو بمكان وفاة الرواة:
اثادأفزلدأأكذأدااألأزارمكفَةامعدلدافامركاة ذكرا  َ:امعىًعلًقيٌذكراإلاَـ

 (4)عكفيأَمككفن"اقنا اك َ ":امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد(3)كلنأفإاثَؽاأل صَرماكمىاعَ
أىأيكامثاف امقَضيامرازمذييٍأفامقَاـ (5)ةػ[383]اماعكفى:  أىٍثاىد :امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـ

.(6)اقن عكفيأَمرم""

 :معرفتو بسكن الرواة
دأأكامفعحلعرؼاثادأفاثااكفامعدلدافامركاة ذكرا  َ:امعىًعلًقيٌذكراإلاَـ
اادذأد (8):"لاكفامعكان"امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد(7)أَأفأأيذاصلر اىٍلفأأكايثى اميااأفاٍمثي

أىٍثاىد (9)ام الؿ اإلاَـ "امعىًعلًقيٌقَؿ امعطش": اكؽ أأ(10)لاكف أثاد أف امثافاثاد ك
أىٍثاىد(11)اماؤدب اإلاَـ "امعىًعلًقيٌقَؿ دار: أثذا  ل زؿ دربكَف أأَب امثرا ي اأف

.(12)امقراطلس"



                                                           
(.12/108(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.12/108)جاماَأؽ(امار ع(2
(.3/211(امار ع فاا)ج(3
(.3/211(امار ع فاا)ج(4
(.13/514(امار ع فاا)ج(5
(.13/514(امار ع فاا)ج(6
(.4/373(امار ع فاا)ج(7
(.4/373)ج(امار ع فاا(8
(.11/103(امار ع فاا)ج(9

(.11/103(امار ع فاا)ج(10
(.2/124(امار ع فاا)ج(11
(.2/124(امار ع فاا)ج(12
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 معرفتو بمن صح سماعو من الرواة:
 ا  َ:امعىًعلًقيٌاإلاَـذكر  ذكر امركاة اف ااَذا ٍأف عفرافصح أىٍثاىد ٍأف ذيي

 .(2):"كَفصثلحامااَع"امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد(1)لعرؼأَأفام اَئي كلك ىأأَامثاف

 

 
 
 

  

                                                           
.(13/229(امار ع فاا)ج(1
(.13/229(امار ع فاا)ج(2
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 الفصل الثالث
 في الَعِتيِقيّ منيج اإلمام أحمد بن محمد 

 جرح الرواة
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 األولالمبحث 
 في الجرح ومدلوالتيا الَعِتيِقيّ مصطمحات اإلمام أحمد بن محمد 
 .الَعِتيِقيّ اإلمام أحمد بن محمد  استعممياالمطمب األول: مصطمحات الجرح اليسير التي 

 اإلاَـأثاد امعدلدافاماصطيثَتامعيعدؿذيىام رحاملالرفيامعىًعلًقيٌإاع دـ
عاَةؿ فلا عاَةؿفيامثدلث امراكمكافذمؾ: فلا اغفالن  ضعلؼ ضعلؼامثدلثكىَفى

لععأرأثدلاا.

 .: فيو تساىلأوالً 
اف اصطيح عاَةؿ  فلا امعي املالر ام رح  رثاامعىًعلًقيٌااععاي َاصطيثَت في
:ميركاةكافذمؾ

.(1)"فلاعاَةؿاثادأفام ضرأأكامثالفام  َساماكصيي"قكمافي

.(2)"كَففلاعاَةؿ"أثادأفأأيثاَفأأكامثافاماؤدباثادأفكقكمافي

  .فيو تساىل في الحديث ا:نيً ثا
فيامعىًعلًقيٌعاي َااعاصطيثَتام رحاملالرامعي افاصطيحفلاعاَةؿفيامثدلث

: رثاميركاةكافذمؾ

 .(3)"فلاعاَةؿًفيامثدلث" ٍثاىدٍأفذياىراماعركؼأَأفامركلحقكمافيأى

.(4)"ؿفيامثدلثفلاعاَة"كعبٍأفذاركأىأيكام ضرامأي يكقكمافي

 .: ضعيف الحديث كان مغفالً ثالثاً 
كةياصطيثَتعدؿذيى اماصطيثَتفي رحامركاة ليكارام بقَدافااععاَؿةذِ
ضعؼامراكمصراثن كمكفامضعؼدر َت:ف  َؾضعؼلالركآ رلدلد كقدأدر ع َ

 افامضعؼاملالرإمىامضعؼاملدلد.ة َ

                                                           
(.4/522(امار عاماَأؽ)ج(1
(.2/124(امار ع فاا)ج(2
(.5/478)ج(امار ع فاا(3
(.14/521(امار ع فاا)ج(4
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أ الؼ لعقكلأَماعَأعَتكاملكاةد  كقد كثدلثافذرؼأَمضعؼاملالرليععأرأا 
ال اراعبي ام رحكأا ًيًا أاكًأ "كأىٍلفى امثَفظاأفث ر: قَؿ فقد افذيرؼأَمضعؼاملدلد 

ع فى  امغيًط أىكا كري ًافقكم ـ:ضعلؼه قكم ـ:اعركؾه أكاَقطه أىكفَثشي امثدلًث ألدب
" أَمقكمث أىكفلًااقَؿه (1)أىكملسى  "كة َؾفرؽألفقكم ـ:ضعلؼكضعفِك ف اَقكم ـضعفِك

 .(2)ف  ؼافقكم ـضعلؼ

ك امعي املالر ام رح اصطيثَت اف اغفالن كَف امثدلث ضعلؼ ااععاي َاصطيح
:في رثاميركاةكافذمؾامعىًعلًقيٌ

اما اي ثذافن أىأيك  ألا ٍأف ااد ايثى ٍأف ًَذلؿ ًإٍااى ٍأف :أٍثاىد كىَفى امثدلث  "ضعلؼ
.(3)اغفالن"

 .ًا: ضعيف يعتبر بحديثورابع
 امعي املالر اصطيثَتام رح اف أثدلاا ضعلؼامثدلثلععأر ااععاي َاصطيح

كافذمؾامعىًعلًقيٌ ميركاة ٍأفثرلث:في رثا اٍمكيكًفياكمىذارك أىٍكر أىأيك ٍأفأللر أىٍثاىد
.(4)أثدلاا"ضعلؼلععأر"اما زكاي

 .: ليس بقوي يعتبر بوخامساً 
كلدؿذيىامضعؼاملالرفيامراكم  افاصطيثَتام رحاماطيؽ  امعأَرة ةذِ

فمـعاأتامضعؼفلا لؤلدذمؾ؛قكؿ "كألفامثَفظاأفث ر:ف يع فيامقكةذفامراكمكا 
ا كر فَثشامغيطأك: أك: اَقط  أك اعركؾ  فقكم ـ: اراعبالع فى  ام رحكأا يا أاكأ

.(5)امثدلث ألدافقكم ـ:ضعلؼ أكملسأَمقكم أك:فلااقَؿ"

كةذالاَكماصطيحملسأذاؾذ داإلاَـأثادأفث أؿ لؤلدذمؾقكؿذأداأف
ٍلر-أمأألا–"ا معاأثادأفث أؿ: فقَؿ:ملسةكأَمقكم قيت:ةك(6)ذفًةلىَـأفثي ى

.(1)ضعلؼ قَؿ:ملسةكأذاؾ"
                                                           

 (.176( زةنام ظرالأفث ر)ص(1
(.153(لفَ امعيلؿماصطفىإااَذلؿ)ص(2

(.5/38(امار ع فاا)ج(3
(.5/76(امار ع فاا)ج(4
 (.136( زةنام ظرالأفث ر)ص(5
 (.7288/رقـ572امع ذلبالأفث ر)(ةلَـأفث لراماكي صدكؽماأكةَـ افاماَدان.عقرلب(6
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فيامعىًعلًقيٌااععاي َاصطيحملسأقكملععأرأاافاصطيثَتام رحاملالرامعيك
.(2)"ملسأقكملععأرًأًا"ًةلـأىأيكاٍمفىٍضؿامأكل  يقكمافيأىٍثاىدٍأفًإٍأرىا: رثاميركاةكافذمؾ

اإلمام أحمد بن محمد  استعممياالمطمب الثاني: مصطمحات الجرح الشديد التي 
 .الَعِتيِقيّ 

 لععأرأثدلااكاللثعجًأاً مـلكففيامثدلثأذاؾككَفرافضلَنكَفكالرامع يلط 
 اللثعجًأًا.ملسأقكماللثعجًأاً

 .أواًل: كان كثير التخميط
 اأفاظفر"اصطيح يىٍلًا كا عقىذى كَفلثفظ  امع يلط  ام رحافاصطيثَت" كالر

ااداماعركؼقكمافي:في رثاميركاةكافذمؾامعىًعلًقيٌااععاي َامعياملدلد ذأداميااأفايثى
.أَأفاماالج

 .رافضيًا ولم يكن في الحديث بذاك ثانيًا: كان
 "اصطيح لكف كمـ رافضلَن امثدلثكَف امعي" في املدلد ام رح اصطيثَت اف

.قكمافيفيامركاةكافذمؾ:امعىًعلًقيٌااععاي َ ا ؿأفأثادامدثلأَ يب

 .: ليس بقوي ال يحتج ِبوِ ثالثاً 
 "ليس بالقوي":

ةذِامعأَرةافاصطيثَتام رحاماطيؽ كلدؿذيىامضعؼاملالرفيامراكم ف ي
فمـعاأتامضعؼفلا لؤلدذمؾ؛قكؿامثَفظاأفث ر:ع فيامقكةذفامراكم "كألفأاكأكا 

ام رحكأا يااراعبالع فى فقكم ـ:اعركؾ أكاَقط أك:فَثشامغيطأك:ا كرامثدلث 
.(3)ألدافقكم ـ:ضعلؼ أكملسأَمقكم أك:فلااقَؿ"

                                                                                                                                                                     
 (.752/رقـ1/385(امعيؿألثادركالناأ اذأدا)(1

(.5/13)جاماَأؽ(امار ع(2
 (.136( زةنام ظرالأفث ر)ص(3
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ذمؾقكؿذأداأفكةذالاَكماصطيحملسأذاؾذ داإلاَـأثادأفث أؿ لؤلد
ٍلر-أمأألا–أثادأفث أؿ:"ا معا فقَؿ:ملسةكأَمقكم قيت:ةك(1)ذفًةلىَـأفثي ى

.(2)ضعلؼ قَؿ:ملسةكأذاؾ"
 :"يحتج بو ال"

اميفظنافأمفَظام رحاماطيؽ كةيعيطيؽذيىكؿافالليثعجأا اكا كَف ةذِ
عثرلدقنامععألرافام قَدفإ  ـلطيقك  َغَمأَنذيىافصَمثَنمالاعل َدأـال؛كمكفاف

أا ليثعج ملسااف كمك ا أا  فيثؽ:(3)لياعل د ثلثقَؿ ثَعـ؛ أأي اإلاَـ قكؿ لؤلدِ  
قرلب(6) كذطَ أفاماَئب(5):ملسأقكمةككثصلفأفذأدامرثاف(4)"إأراةلـاأفا َ ر

 ليكعبثدلا ـكاللثعجأثدلا ـ قيت_لع يأعض ـافأعض اثي ـذ د َاثؿامصدؽ
 امرثافاأفأأيثَعـ اللثفظكف–ذأد قكانَ قَؿكَ كا اع ىالليثعجأثدلا ـ؟ اَ ألأي:

.(7)فلثداكفأاَاللثفظكففلغيطكفعرلفيأثَدلا ـاضطراأنَاَلئت"

كاالاعل َدركالنافالكقَؿاأفامصالحألضَن:"اـاذيـأ اقدلد ؿفيأَباماعَأعن
اف  اَذن امأ َرمكاايـ كعَأي كفي امضعفَ   في اعدكدنا لككف أؿ كثدِ  أثدلاا لثعج

امعىًعلًقيٌ كقد اع(8)امضعفَ ذكرةـفياماعَأعَتكاملكاةد كملسكؿضعلؼلصيحمذمؾ"
اادأىأيكامعكافذمؾ:ألفاماصطيثلففيع رلحامراكم ملسأقكماللثعج"أَسأىٍثاىدٍأفايثى

."ًأاً

  

                                                           
 (.7288/رقـ572(ةلَـأفث لراماكي صدكؽماأكةَـ افاماَدان.عقرلبامع ذلبالأفث ر)(1
 (.752/رقـ1/385ركالناأ اذأدا)(امعيؿألثاد(2
 (.4/272(ماَفاماثدالفماثاداالان)(3
(إأراةلـأفا َ رأف َأرامأ يي امككفي صدكؽملفامثفظ افام َاان.عقرلبامع ذلبالأفث ر(4
 (.254/رقـ94)
أأكام ذلؿامككفي اقنعغلرثفظا(5 امرثافاماياي  فياآل ر اَتا ناتكاالالف(ثصلفأفذأد

 (.1369/رقـ170كاَئن كمااالثكعاعكف.عقرلبامع ذلبالأفث ر)
أأكاماَئباماقفي امككفي صدكؽا عيط اَتا ناتكاالالف(6 (ذطَ أفاماَئبأأكاثاد كلقَؿ:

 (.4592/رقـ391كاَئن.عقرلبامع ذلبالأفث ر)
 (.422/رقـ2/133أفأأيثَعـ)(ام رحكامععدلؿال(7
امثدلثالأفامصالح)ص(8  (.84(اعرفنأ كاعذيـك
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 .: ال يحتج ِبوِ رابعاً 
فيامركاةامعىًعلًقيٌااععاي َافاصطيثَتام رحاملدلدامعي "ًأاًاللثعج"اصطيح

:كافذمؾ

ٍثاىدٍأفلىٍثلىىأىأيكاىًعلدام كارزاي.أىقكمافي


 .سًا: يعتبر بحديثو وال يحتج ِبوِ خام
" كالاصطيح أثدلاا ًأاًلععأر ااععاي َلثعج امعي املدلد ام رح اصطيثَت اف  "

اادكلعرؼأ للشفيامركاةكافذمؾامعىًعلًقيٌ  .:أٍثاىدٍأفايثى
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 المبحث الثاني
 الَعِتيِقيّ الرواة الُمَجرحون عند اإلمام أحمد بن محمد 

 ( النُّقَّاد)دراسة لبعض الرواة الذين َجرََّحُيم مقارنة بين قولو وأقوال غيره من 
 المطمب األول: الجرح اليسير في الراوي.

  ّ(1)َأْحَمد ْبن ِإْبرَاِىيم ْبن ميران ْبن سيسر َأُبو اْلَفْضل الُبوشْنجي. 

 .(2)"ملسأقكملععأرًأًا":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

.(3)قَؿامدارقط ي:"الأ سًأًا"
 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من اإلمام الَعِتيِقيّ  القوِل فيو، والمقارنة بين ُحكمِ ُخالصُة  -

امراكمصدكؽ كاأذيـ.
  َّ(4)ه[260-251]الوفاة:  د ْبن نبيو َأُبو حذافة السيميَأْحَمد ْبن ِإْسَماِعيل ْبن ُمَحم.
اغفالن"الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -  .(5):"ضعلؼامثدلث كىَفى

:في الراوي النُّقَّادأقوال  -

" كقَؿامأرقَ ي:(6)" إالأ اقدمثقعاغفيناَعذىٍفاَمؾاماا:"قكمٌقَؿامدارقط ي كىَفى
.(7)امدارقط يثافامرأمفلا كأار يأفأ رجثدلااًفيامصثلح"

ًطلبكقَؿ .(8)""اللثعجأا:ام ى

                                                           
(امأيكلىٍ ً ٌى:أضـامأَ اماكثدةكفعحامللفاماع انكاككفام كفكفيآ رةَام لـ ةذِام اأنامىأكل ج(1

(.األ اَب ميااعَ ي5/13)جكةيأيدةذيىاأعنفرااخافةراةلقَؿم َأكل ؾ عَرلخأغداد مي طلب
(.2/359)ج
(.5/13(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.5/13(امار عاماَأؽ)ج(3
(.5/38(امار ع فاا)ج(4
(.5/38(امار ع فاا)ج(5
(.5/38(امار ع فاا)ج(6
.(5/38(امار ع فاا)ج(7
.(5/38(امار ع فاا)ج(8
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 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من اإلمام الَعِتيِقيّ فيو، والمقارنة بين ُحكِم ُخالصُة القوِل  -

 كاأذيـ.ذيىع رلثاام بقاَد كقدكافقاامراكمضعلؼ اللثعجأا
 المتوفى:  (1)َأْحَمد ْبن بشير َأُبو َبْكر اْلُكوِفي مولى عمرو ْبن حريث المخزومي[

 .(2)ىـ[197

 (3)أثدلاا":"ضعلؼلععأرالَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -
 في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

دىاأفكااقىا اكارأأيدىاكي كزاد:  (4) صدكؽ". ٍرذىن:" قىَؿأىأيكزي كى
كقَؿ(5) ًطلب  كىَف":ام ى

أىأي(6)أَمصدؽ"اكصكفَن قىَؿى ٍدؽي كى يبايامصث :اىثى ًَعـو كثى
 (8)ث ر:"صدكؽماأكةَـ"اأف كقَؿ(7)

 صدكقَن:ام الراأفكقَؿ "كىَفى ثاف امف ـ"  ثاف ام َس  أ لَـ (9)اماعرفن أف  لثلى كقَؿ
أ س":اعلف كملسأثدلاا لقلف  أ سأا(10)"كىَفى ال امدارقط ي: كقَؿ  (11)   :امذاةىًأيٌكقَؿ

" ـي دثثي امعىًَم "امايثى
(12): ام ااىًَئيب امقًكمثكقىَؿى ًأذىاؾى .(14):"اعركؾ"قَؿامداراي (13)مىٍلسى





                                                           
[كفيآ رةَامالـ ةذِام اأنإمىقأليعلف 3أفعحامالـكاككفام َ اماع انكضـامزال](اما زكاي:(1

قرلشاأل اَب  أفذارك كاأل رلإمىا زـك (12/135ميااعَ ي)جإثداةاَع ابإمىا زـك
(.5/76(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.5/76)ج(امار عاماَأؽ(3
(.9/242ميذةأي)ج(الرأذالـام أال  (4
(.1/275(ع ذلبامكاَؿفيأااَ امر َؿ ميازم)ج(5
(.5/76(عَرلخأغداد مي طلب)ج(6
(.2/42(ام رحكامععدلؿ الأفأأيثَعـ)ج(7
(.78(عقرلبامع ذلب الأفث ر)ص:(8
(.9/241(الرأذالـام أال  ميذةأي)ج(9

(.1/274امر َؿ ميازم)ج(ع ذلبامكاَؿفيأااَ (10
(.1/55(اكاكذنأقكاؿأأيامثافامدارقط يفير َؿامثدلثكذييا)ج(11
(.9/241(الرأذالـام أال  ميذةأي)ج(12
(.9/242(امار عاماَأؽ)ج(13
.(5/76(عَرلخأغداد مي طلب)ج(14
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 :النُّقَّادوأحكام غيره من  الَعِتيِقيّ خالصة القول فيو، والمقارنة بين حكم اإلمام  -

كاأذيـ. افعركاعلددفلاكقدصدكؽ لععأرأثدلاا ا عيؼفلاكةكامراكم
 (1)سوادة َأُبو العباس ويعرف بخشيش أْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن.

  .(2)لععأرأثدلااكاللثعجًأًا"": الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -
 أقوال النقاذ في الراوي:  -

ًطلبقَؿ .(3)":"اَرألتأثَدلااإالااعقلانام ى

أا"كقَؿامدارقط ي: .(4)"الىليٍثعىجب

 :النُّقَّادوأحكام غيره من  الَعِتيِقيّ خالصة القول فيو، والمقارنة بين حكم اإلمام  -

.ضعلؼلععأرأثدلاا كاأذيـكةكام بقاَدا عيؼفلاألفامراكم
  َأْحَمد ْبن ُعَمر ْبن َأْحَمَد ْبن َيْحَيى ْبن َعْبد الصمد الفامي َأُبو َبْكر يعرف بابن

 .(6)ىـ[ 383]المتوفى:  (5)الرويح

 .(7)"فلاعاَةؿًفيامثدلث":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

 مـأ دغلرقكؿام َقد.في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

كةكافأةؿأيدِ.امعىًعلًقيٌفلاعاَةؿعفردأااإلاَـ





                                                           
امثركؼ(1 آ ر اماَك ن كاملَ  اماع ان ام َ  أضـ ام يلٍللى: إمى( ام اأن ةذِ اماع اعلف  املل لف ألف

/5( "األ اَب ميااعَ ي)ج6/142 للش كةكااـمأعضأ داداما عابإملا عَرلخأغدادتألَر)ج
146").

(.5/215(عَرلخأغدادكذلكماطامعيالن مي طلب)ج(2
.(5/215(عَرلخأغدادكذلكماطامعيالن مي طلب)ج(3
(.1/609)جالأفث ر(ماَفامالزاف (4
يىعىنىافلىاار اع ـقأَئؿاماايكنامعرألناماعكدلن)ص:(5 نافامصب لح:افامدالًأثى كى (.293(امرب
(.5/478(عَرلخأغداد مي طلب)ج(6
(.5/478(امار عاماَأؽ)ج(7
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  عمي ْبن الحسن ْبن عمي ْبن مطرف ْبن بحر ْبن تميم ْبن َيْحَيى، َأُبو الحسن القاضي
.(1)ىـ[ 376]المتوفى: الجراحي

 لرانالَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد  - "كَف اعا ثفَضالن: ككَف اماذةب  ًفيثاف الن
 .(2)امثدلث"

في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

"قَ ٍأفأىًأيامفكارس: ااد ثافاماذةبل عصرؿايثى فَضالن كقَؿ (3)ألةؿاما ن" ألالن
أثبإميا ا" ٍكزمثاأفكقَؿ (4)ارة:"غلِر :امذاةىًأيٌ كقَؿ(5)"كَف لران ثافاماذةب":ام ى

ادٍأفلعلب كمـكقَؿامأرقَ ي:"كَفلع ـًفيركالعاذىفثَ (6)"كَفافكأَرذياَ أغداد"
.(7)"أكعبذ اللئَن

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من المقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل فيو، و  -

 كاأذيـ.ضعلؼامثدلثكركالعاذفثَادأفلعلباع ـفل َثافاماذةبامراكم
  ْالمتوفى:  (8)ن ُمَحمَّد، َأُبو النضر البمخيكعب ْبن عمرو ْبن جعفر ْبن َأْحَمد ب[

 .(9)ىـ[391

 .(10)فلاعاَةؿفيامثدلث":"الَعِتيِقيّ قال اإلمام أحمد  -

في الراوي:   النُّقَّادأقوال  -

ًطلب قَؿ(1)الئامثَؿفيامثدلث"أأكامفعحاثادأفأأيامفكارس"قَؿ "كَفغلرام ى
.(2)اقن"

                                                           
(.13/320(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
.(13/320)جاماَأؽ(امار ع(2
(.5/518)جالأفث ر(ماَفامالزاف (3
(.13/320(عَرلخأغداد مي طلب)ج(4
(.14/315(اما عظـفيعَرلخامايكؾكاألاـ مي كزم)ج(5
(.5/518)جالأفث ر(ماَفامالزاف (6
(.13/320(عَرلخأغداد مي طلب)ج(7
امالـكفيآ رةَام َ اماع ان ةذِام اأنامىأيدةافأالد رااَف(امأىٍيً ٌى:أفعحامأَ اماكثدةكاككف(8

.(2/303لقَؿم َأيخ األ اَب ميااعَ ي)ج
(.14/521(عَرلخأغداد مي طلب)ج(9

(.14/521(امار عاماَأؽ)ج(10
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 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من الَعِتيِقيّ  فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمامُخالصُة القوِل  -

ذيىع رثا كاأذيـ.ام بقاَدامراكمضعلؼ كقدكافقا
  (3)بن أحمد بن أبي حسان أبو الحسن المؤدبمحمد.

 .(4):"كَففلاعاَةؿ"الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -
 :مـأ دغلرقكؿام َقد.في الراوي النُّقَّادأقوال  -
 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يِقيّ الَعتِ  فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمامُخالصُة القوِل  -

كةكافأةؿأيدِ.امعىًعلًقيٌفلاعاَةؿعفردأااإلاَـ
 يد اهلل بن عثمان بن المغيرة محمد بن النضر بن محمد بن سعيد بن رزين بن عب

 .(6)ىـ[379الموصمي ]المتوفى:  (5)الحسين النخاسأبو 

 .(7)فلاعاَةؿ":"الَعِتيِقيّ قال اإلمام أحمد  -

في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

.(8)كارةملسأث ن كارةمـلكفاقن"كاةلَن امأرقَ ي:"قَؿ

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

كاأذيـ. كقدكافقاامأرقَ يذيىع رلثاضعلؼملسأث ن امراكم







                                                                                                                                                                     
(.14/521(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.14/521(امار ع فاا)ج(2
(.2/124)ج(امار ع فاا(3
(.2/124(امار ع فاا)ج(4
(ام  َس:أفعحام كفكعلدلدام َ اماع انكفيآ رةَامالفاما اين ةذااالاـمافلككفدالالفيألع(5

(.13/54ام كارمكامغياَفكامدكاب األ اَب ميااعَ ي)ج
.(4/522(عَرلخأغداد مي طلب)ج(6
.(4/522(امار عاماَأؽ)ج(7
(.4/522(امار ع فاا)ج(8
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  مالك بن معاوية بن الخشخاش محمد بن عمي بن الحسن بن إبراىيم بن سويد بن
 .(2)ىـ[ 381الُمْكِتب ]المتوفى:  (1) أبو بكر العنبري

 .(3)"اعاَةالنفيامثدلث":الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

(4)امأرقَ يكااقىا   "األٍزةًرمٌكقَؿ ذفاألل َ ي: ماأبركالعا فلا عكياكا كقد صدكؽ 
 ذَصـ"كعَب (5)قرا ة كقَؿ ًطلب. امغرأَ ""امأغدادم:ام ى ذف ككعب امكالر (6)اَفر كقَؿ 

.(7)"اَفرامكالرككعبذفامغرأَ ":امااعَ ي

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

األل َ ي امراكمصدكؽ  ذف أاأبركالعا فلا كعكياكا امرثين امذمكالر ذمؾ كمعؿ
ـ.يكاأذ لقكؿ:"كَفاعاَةالنفيامثدلث"امعىًعلًقيٌ عؿ

  

                                                           
(امع أرم:أفعحامعلفاما اينكاككفام كفكفعحامأَ اما قكطنأكاثدةكامرا  ةذِام اأنإمىأ ىامع أر (1

كةـ اَذنافأ ىعالـل عاأكفإمىامع أرأفذاركأفعالـأفارةاأفطَأ ن«أيع أر»كع فؼفلقَؿم ـ
(.9/382األ اَب ميااعَ ي)ج زار أفاملَسأفاضرأف

(.4/149(عَرلخأغداد مي طلب)ج(2
(.4/149(امار عاماَأؽ)ج(3
(.4/149(امار ع فاا)ج(4
(.4/149(امار ع فاا)ج(5
(.4/149(امار ع فاا)ج(6
(.12/412ميااعَ ي)ج(األ اَب (7
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 الجرح الشديد في الراوي. :المطمب الثاني
 (2)ه[ 230 - 221]الوفاة:  ،(1)َأْحَمد ْبن الحكم َأُبو َعِميٍّ العبدي. 

 .(3)""اعركؾامثدلث :الَعِتيِقيّ  اإلمام َأْحَمد قال -

 في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

.(5):"اعفؽذيىعركا"امذاةىًأيٌقَؿ ك(4)ضعفاامدارقط يكقَؿارة:اعركؾ

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

كاأذيـ.ذيىعركا ام بقاَدكافقاامراكماعركؾامثدلث 
 (7)ه[ 290 - 281]الوفاة: (6)َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن صاعد َأُبو العباس. 

 .(8)ملسأقكم اللثعجًأًا": الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -
 في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

قيٍطً ٌي:"ملسأَمقكم" قَؿامداارى
قَؿ ك(10)"ا اعلفذيىضعفارألع ـاأفذىًدم:" كقَؿ(9)

ًطلب .(11):"اَرألتماللئَنا كران"ام ى

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من فيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل  -

 أغيب كافقا كقد أا  لثعج كال ضعلؼ  ام بقاَدامراكم ك َمف ـ ع رلثا ًطلبذيى ام ى
امأغدادم كاأذيـ.


                                                           

(.5/197(امار ع فاا)ج(1
(.5/506اإلاالـ ميذةأي)ج(عَرلخ(2
(.1/446)جالأفث ر(ماَفامالزاف (3
(.1/446(امار عاماَأؽ)ج(4
(.5/506(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(5
(.6/178(عَرلخأغداد مي طلب)ج(6
.(6/691(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(7
(.6/178(عَرلخأغداد مي طلب)ج(8
(.1/88أأيامثافامدارقط يفير َؿامثدلثكذييا ا اكذناؤمفلف)ج(اكاكذنأقكاؿ(9

(.1/608)جالأفث ر(ماَفامالزاف (10
(.6/178(عَرلخأغداد مي طلب)ج(11
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  ْ(2)ه[290 - 281اة: ]الوف (1)َعبَّاس َأُبو َسِعيد الخوارزميَأْحَمد ْبن َيْحَيى ْبن َأِبي ال.

 .(3):"اللثعجًأًا"الَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -

في الراوي: النُّقَّادأقوال  -

أاكق .(5)"فلاضعؼ":امذاةىًأيٌقَؿ ك(4)"كقَؿاعركؾ َؿامدارقط ي:"الىليٍثعىجب
 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه منفيو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقّي ُخالصُة القوِل  -

كاأذيـ.ذيىع رلثا ام بقاَدكقدكافقاامراكمضعلؼ اللثعجأا 
  :بن عبد اهلل بن سيل أبو محمد ]المتوفى ،  .(6)ىـ[ 380سيل بن أحمد الد يباجيُّ

 .(7):"كَفرافضلَن كمـلكففيامثدلثأذاؾ"الَعِتيِقيّ قال اإلمام َأْحَمد  -

:في الراوي النُّقَّادأقوال  -

قَؿاثادأفأأيامفكارس:"آلنك كَالنفيامركالن ككَفرافضلَنغَملَنفلا ككعأ َذ ا
كعَباثادأفاثادأفاأللعثألةؿامألتارفكعكمـلكفماأصؿ ععادذيلاكالكعَب

لععادذيلاكالمـلكفماأصؿه: كقَؿ:كَفكذاأَن رافضلَن ز دلقَناألٍزةًرمٌ كقَؿ(8)صثلح"
ذيىامثَئطاكعكأَن:كعَبصثلحكقَؿ معفأأيأكركذاركأَقيامصثَأنكرألتفيداِر
.(10)امرفضكامكذب""رايأَأل كلف:امذاةىًأيٌكقَؿ (9)امعلرةاكلذيي

 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من يو، والمقارنة بين ُحكِم اإلمام الَعِتيِقيّ ُخالصُة القوِل ف -

كاأذيـ. ذيىع رلثاام بقاَدكقدكافقاامراكمكذابرافضي كمـلكفأذاؾفيامركالن 

                                                           
(.6/447(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.6/698(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(2
(.6/447(عَرلخأغداد مي طلب)ج(3
(.1/690)جالأفث ر(ماَفامالزاف (4
(.6/698(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(5
(.10/176(عَرلخأغداد مي طلب)ج(6
(.10/176(امار عاماَأؽ)ج(7
(.10/176(امار ع فاا)ج(8
(.10/176(امار ع فاا)ج(9

(.4/197)جالأفث ر(ماَفامالزاف (10
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  عبد المَّو بن ُمَحمَّد بن عبد المَّو ْبُن ِإْبرَاِىيَم بن عبيد بن زياد بن ميران بن البختري
.(2)ىـ[ 387]المتوفى: (1)الثالج ابنالقاسم الشاىد المعروف بأبو 

يىٍلًاالَعِتيِقيّ  قال اإلمام َأْحَمد -  .(3)اظفر ككَفكالرامع يلط"اأف:"كَفلثفظ كا عقىذى
في الراوي:  النُّقَّادأقوال  -

امد (4)ضعفاثازةأفلكاؼ ةَة َللكخقد ر كاامثدلثكركِك كامياا"ارقط ي:كقىَؿى
ٍأًد(5)اماالج"اأفاَثضركااع َفيا يسكالرأل َةـذ داثدثلللرأذمؾإمى  كقَؿأىأيكذى

قيٍطً يا ذىًف امداارى يىًايب أى ااياى ىؿى ًفاماب ًأًا فكامياااَراأفامراٍثاى :الليٍلعىغىؿي ألعافيامااالًج فىقىَؿى
ا يسافا َمسامعيـإالأعدر كذيافاصر كالرألتماااَذنَفيكعَبأثد اـال
كعرؾ ف  ذةَ كقدثداتأ ثَدلث  ثعىلضعاألثَدلثكاألاَ لدكلركب  لقعصرذيىةذا

.(6)كااـلل يكثدثًأ َذفللخلل ياااي

.(7)لااعكلضعامثدلث"ثلدذياَمـ:"كَفا يطنَفيامثدلاألٍزةًرمٌكقَؿ

ًطلبكقَؿ أكضعاألثَدلثكعركلب" اَذنافثفَظأغدادلعكياكففلاكلع اك ا:ام ى
.(8)األاَ لد"

  اَذن:امذاةىًأيٌكقَؿ أَمكضع"(9)"كذأا أع ـ كقَؿ أأي (10)  أف امفعح أأك ككذأا
.(1)امفكارس

                                                           
ًطلب(1 ام ى لقكؿ كَ كا( كا  اَ قط  َ اي ن افأاالف َ أَعأثد اَ اماالج: اأف م َ قىَؿى : قىَؿى دااىً يامع ك ي  ثى

َكالرنام فااكللرأا فَ عَزاماكفؽ أكغلِر ًأثيكاف ككَف دمذأدامياااعرفنَفكَفل اعفيكؿا ناي ن
َفيـلك دإالذ د دم ف ةدلإملاا  افكقعا ااكقعنَمطلفنَ كطيأاا األَانَكالرةنافام يفَ  فطيباي ن

فعرؼ اماالج  امياا ذأد ذ د اف َ اي ن كاطيأكا اماالج  امياا ذأد اطيأكا فقىَؿ: إملا  لثايا فكَف اقَاا طكؿ
(.11/363أَماالجكغيبذيلا.عَرلخأغداد مي طلب)ج

(.11/363)ج(امار عاماَأؽ(2
(.11/363)ج(امار ع فاا(3
.(11/363(امار ع فاا)ج(4
(.11/363(امار ع فاا)ج(5
(.11/363(امار ع فاا)ج(6
(.11/363(امار ع فاا)ج(7
(.11/363 فاا)ج(امار ع(8
(.4/582)جالأفث ر(ماَفامالزاف (9

(.228(دلكافامضعفَ  ميذةأي)ص:(10
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 :النُّقَّاد وأحكاِم غيرِه من الَعِتيِقيّ بين ُحكِم اإلمام ُخالصُة القوِل فيو، والمقارنة  -

كاأذيـ.كقدكافقاام َقدذيىع رلثا امراكمكذابلضعاألثَدلث كالرامع يلط 



  

                                                                                                                                                                     
(.11/363(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
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 الثالثالمبحث 
 في التجريح الَعِتيِقيّ خصائص منيج اإلمام أحمد بن محمد 

 ، متنوعة األلفاظ، متعددة المراتب:إستعمال مصطمحات وعبارات لمجرح
 اإلاَـ أمفَظ َامعىًعلًقيٌإاععاؿ في اع كذا اصطيثَتكذأَراتكالرة امركاة في رح

أا"  "اللثعج أا"  "ملسأَمقكملثعج كةيكَألعي: فيدالمع َ امثدلثا عيفن لكففي "مـ
سأَمقكملععأرأا" "ضعلؼامثدلثملأذاؾ" "كالرامع يلط" "لععأرأثدلااكاللثعجأا" "

"."فلاعاَةؿ" "كؼأصِر فالن" "ضعلؼلععأرأثدلاا" "اعاَةالفيامثدلث"كَفاغ

في عاايافي رحامركاة كاَ اماصطيثَتكامعأَراتأثابدالمع َ كلاكفكضعةذِ
ارعأعلف:

 ام رحاملدلد.:األكمى
 ام رحاملالر.:اماَ لن

 ومخالفتو أخرين: النُّقَّادموافقتو ألحكام غيره من 
 أثاد اإلاَـ كافؽام بقاَدامعىًعلًقيٌكافؽ ا  َ اكاضع فيذدة مأعضامر َؿ  قدةـ في

امذاةىًأيٌكاألٍزةًرمٌامعىًعلًقيٌكقَؿذ االلثعجأا ككافؽارقط يفي"أىٍثاىدام كارزاي"امدامعىًعلًقيٌ
ا ؿامدثفيع رلح" "كقَؿملس"أثادأفاثادامدارقط يفيامعىًعلًقيٌ"كرفضا ككافؽلأَ يب

أثادأفأللرامككفي"كقَؿاللثعجأا.امدارقط يفي"امعىًعلًقيٌأَمقكم ككافؽ

 َمؼمأعضامر َؿفيذدةاكاضعا  َفي قدةـام بقاَدامعىًعلًقيٌك َمؼاإلاَـأثاد
كامثدلث:"اعاَةالفيامعىًعلًقيٌامأرقَ يفياثادأفذييقَؿامعىًعلًقيٌ امأراقَ يكقَماكااقىا"
"."صدكؽاألٍزةًرمٌذ ا

ٍرذىنفيأىٍثاىدٍأفأللرقَؿامعىًعلًقيٌ َمؼ :"ضعلؼلععأرأثدلاا"كقَؿامعىًعلًقيٌأىأيكزي
ٍرذىن"صدكؽ ".أىأيكزي

 التوسط واإلعتدال في جرح الرجال:
 امثَفظ "امذاةىًأيٌقاـ كعَأا ليريكٍذًفي دياىعىعٍاف كامععدلؿ" ام رح في إمىام بقاَدىقكما

فيأمام بقاَدأمطأقنافطأقَتااععدملفا صفلف كاعاَةيلف كالع يك اعع علفاعلددلف
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اف قَدام كت"فقَؿكذمؾأفكالندةذااأفث رفي" كأكا(1)افةذِاألقاَـاألزا نافزافو
امر َؿالع يكافاعلددكاعكاط.

األكمى:لعأنكافلَف كلعأنألدا ا؟فاف

ا ا.لىألديثٍ كلىافأفا دمٌثٍامراَفكذأديطالىامقىثٍكافاماَ لن:لى

ا ا.لىألدبثٍلفكأثاد كلىعًلىأفاىثٍكافاماَمان:لى

افامأ َرم.كافامراأعن:أأكثَعـكامأ َرم كأأكثَعـألدب

اأفا دمكااقىافإذا ام العذيىعركاامر ؿذ دمثعىل عاعىؾيرىعٍكقَؿام اَئي:"اللي
لىكضعا امقىثٍفا ااالنطالى لي َف ال ؾرىعٍفإ ا ذي  عؼىرًماَ فياف اايا ةك كاف لثلى لدلد
.(2)ام قد"

افأقاَـاماعلددلفكمذمؾلعر حيرفيأمقاـوكىذٍمـليامعىًعلًقيٌأفاإلاَـأثادثظيالىكلي
كذمؾمألاأَبامعَملن:ام بقاَداافاماعكاطلفاماععدملفافميأ ٌ

ؼىرًأَمعلددأكامعاَةؿفي رحامر َؿكمكذيأكثدلاَناقدلاَنفى:مـأ دافكصىأوالً 
أاِركغلِر.رى ًعيأذمؾأللٍ

.أثكَااذيىامركاةفيأغيبًامعىًعلًقيٌاإلاَـأثادام بقاَد:كافؽىثانياً 

كامععدلؿ.ام رحًأمفَظًم فسًكَعامألئاناماععدملفاف الؿإاع داااًَ:اثثالثاً 

 اماععدملفاماعكاطلفام بقاَدافامعىًعلًقيٌإذعأَراإلاَـأثادذيىاَذكرعالاكفيكأ َ ن

 قَؿاإلاَـ(3)ادأفأأيثاَفأأكامثافاماؤدباثادأفأثااينذمؾ:كأكاأذيـ
اماكصيي]اماعكفى:ثادأفام ضرأأكامثالفام  َسا (4)"كَففلاعاَةؿ:"امعىًعلًقيٌأىٍثاىد
.(6):"فلاعاَةؿ"امعىًعلًقيٌ قَؿاإلاَـأثاد(5)ةػ[379


                                                           

(.172-171(ا ظرص)(1
(1/75الأفث ر)ج(ام كتذيىكعَباأفامصالح (2
(.2/124(عَرلخأغداد مي طلب)ج(3
(.2/124(امار عاماَأؽ)ج(4
(.4/522(امار ع فاا)ج(5
(.4/522(امار ع فاا)ج(6
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 الرجال: حِ رْ في جَ  واألمانةُ  الدقةُ 
ا  جياـىإعا أثاد كاألاَ نًامدثيىامر َؿذفي رحًامعىًعلًقيٌاإلاَـ كًقن ؽىفٍاماكضكذلن

نًذفا اامثفَظكامدفَعأاَ نى  َيىاثاألاَ نامعيثيـىظىذًذفام كلااعلعرانأعلدانقكاذدذيالنو
ام أيصيىاذيلاكايـ.

 :الجرح أحياناً  كان يفسرُ 
 أثاد اإلاَـ أفايثىرٍ ىامعىًعلًقيٌرىثلثفاا أثلَ َنحىرٍام ىريلفاثامعىًعلًقيٌكَف امياا ذأد

ااداماعركؼأَأفاماالج اأفاظفر  (1)ةػ[387]اماعكفى:ايثى يىٍلًا فقَؿ:"كَفلثفظ كا عقىذى
-251]امكفَة:ايٌ ٍافنامااذىأٍثاىدٍأفًإٍااىًَذلؿأىأيكثيامعىًعلًقيٌكذكر (2)يلط" ٍككَفكالرامعا

اغفالن"ضعلؼيفقَؿ:" (3)ق[260 .(4)امثدلث كىَفى

 غالبًا: حَ رْ الجَ  رُ س  فَ ال يُ 
لى كَف أ ا أثلَف رثاًعفالرىذكريفأاقَأؿ أثلَ َن امراكمفي أ ا ليإال  ىمـ ايثىرٍفار

قَؿاإلاَـ (5)ق[290-281ٍثلىىأىأيكاىًعلدام كارزاي]امكفَة:أىٍثاىدٍأفلى:ااَؿذمؾ  امراكم
اادأىأيكامعأَسا، (6)ًأًا"جبعىثٍاللي:"امعىًعلًقيٌأثاد قَؿ (7)ق[290-281]امكفَة:ٍثاىدٍأفايثى

 .(8)ًأًا"جبعىثٍملسأقكم اللي:"امعىًعلًقيٌاإلاَـأثاد

 الرواة: و بمذاىبِ تُ معرفَ 
الذاذيىكةذاافاعتإطث ـ ًعًذىدٍامر َؿإمىأًفي قدًلللريامعىًعلًقيٌكَفاإلاَـأثاد

اادكلعرؼأَأفام ي: اكأااينذمؾَفًصىثَؿامراكمكا  ٍ ٍأفايثى ، (9)ةػ[396]اماعكفى: دمٌأىٍثاىد

                                                           
(.11/363(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.11/363)ج(امار عاماَأؽ(2
(.5/38(امار ع فاا)ج(3
(.5/38(امار ع فاا)ج(4
(.6/698(عَرلخاإلاالـ ميذةأي)ج(5
(.6/447(عَرلخأغداد مي طلب)ج(6
(.6/178(امار عاماَأؽ)ج(7
(.6/178(امار ع فاا)ج(8
(.6/244(امار ع فاا)ج(9
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 أىٍثاىد لي: "امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـ ككىَ ىتماأصكؿهلبلىأَمعاىاىرٍكىَفى أفاثاد، (1)"ثاَفع  طيثن
فيكقعاذيىكَفاماعقدـيك: "امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد، (2)ةػ[380]اماعكفى:امقَاـاملَةدأأك

 (3)"االذعزاؿاذةبى اَذنامل كد كلذةبي قَؿ (4)ةػ[380]اماعكفى:ا ؿأفأثادامدثلأَ يب
 .(5):"كَفرافضلَن كمـلكففيامثدلثأذاؾ"امعىًعلًقيٌاإلاَـأىٍثاىد

 الرواة: معرفتو بعملِ 
اادذأداميااأفايثى: ـكافأااينذمؾاًلٍقًامر َؿكاىأعيؿًلف ـيامعىًعلًقيٌكَفاإلاَـأثاد

يىٍلًاامعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد (6)ةػ[387اماعركؼأَأفاماالج]اماعكفى: :"كَفلثفظ كا عقىذى
كالرى ككَف اظفر  ايثى (7)امع يلط"اأف ٍأف ذااَف رااي اماي ى ذىٍارك أىأيك ]اماعكفى:ااد امقَرئ

 (8)ةػ[393  أىٍثاىد اإلاَـ  راجللئَن":امعىًعلًقيٌقَؿ أ ا فدمااثكىمي لَةلف  اأف ، (9)"ذىف
كَف":امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد(10)[ق378:تاؽ]رااثادأفإااَذلؿأأكأكرامااعاييامكى

ثى قدلاَنثىدالف ـ  ااعقلاَن  ككَ تكعأاضَذت"ككَفأاِر  (11) أفذيااثىاي  العرؼلٍأىد د
اآلذاف أأي (12)أَأف اإلاَـ قَؿ ةكذاكعبيذةأتٍ" :امعىًعلًقيٌأىٍثاىد لثفظ ككَف امللخ  ةذا
.(13)"امثدلثامكاثد

  

                                                           
(.6/244(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.10/480(امار عاماَأؽ)ج(2
(.10/480(امار ع فاا)ج(3
(.10/176(امار ع فاا)ج(4
(.10/176(امار ع فاا)ج(5
(.11/363(امار ع فاا)ج(6
(.11/363(امار ع فاا)ج(7
(.13/205(امار ع فاا)ج(8
(.13/205(امار ع فاا)ج(9

(.8/457)ج( عَرلخاإلاالـ ميذةأي2/388(عَرلخأغداد مي طلب)ج(10
(.2/388(عَرلخأغداد مي طلب)ج(11
(.3/579(امار عاماَأؽ)ج(12
(.3/579(امار ع فاا)ج(13
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 من الرواة: لضعفاءِ معرفتو با
 أثاد لدؿيأعضىؼيعثضىليامعىًعلًقيٌكَفاإلاَـ كةذا أثَؿامركاةذيىاعنًامركاة ذياا

ثَطعاامكَاينأ ثكام ـافأااينذمؾ: 251ذافناما اي]امكفَة:ٍثاىدٍأفًإٍااىًَذلؿأىأيكثأكا 
اغفالن"امثدلثضعلؼي:"امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد(1)ق[260- .(2) كىَفى

 التفرد في تضعيف بعض الرواة:
لدؿلؤكدذيىذيااكدرااعافيعضعلؼًامعىًعلًقيٌعفرداإلاَـأثاد أعضامركاةكةذا

(3)ادأفأأيثاَفأأكامثافاماؤدبمثَؿامر َؿكثكااذيل ـكأااينذمؾ:اثادأفأث
أىٍثاىد اإلاَـ "امعىًعلًقيٌقَؿ عاَةؿ: فلا أَأفأى، (4)"كَف لعرؼ ٍأف ]اماعكفى: ٍثاىد امركلح

 .(6)ًفيامثدلث"فلاعاَةؿه:"امعىًعلًقيٌقَؿاإلاَـأىٍثاىد (5)ةػ[383




















                                                           
(.5/38(عَرلخأغداد مي طلب)ج(1
(.5/38(امار عاماَأؽ)ج(2
(.2/124(امار ع فاا)ج(3
(.2/124(امار ع فاا)ج(4
(.5/478 فاا)ج(امار ع(5
(.5/478(امار ع فاا)ج(6
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 الخاتمة
ذيى كيث َ ربامعَمالفأ العاثَادِ امثادامذمأ عاعاععـامصَمثَت ثادنا
ذيى كاماالـ كامصالة ازلدِ  كليكًَفئي لكافيً عىاىاي ثادنا كذيى الع يقا  ذيل َ  الع عاا

 كذيىآماكصثأا كايـ كأعد... ألث َاثاد

ام ام عَئج أأرز امراَمن   َعان اعأذرضفي امدثراان   الؿ اف إمل َ عكصيت عي
امع صلصذيىأةـامعكصلَتاماؤاؿامقلَـأ َ كأا ؿاامعكفلؽكاماداد.

 .: النتائجأوالً 
عكصيتاف الؿةذاامأثثإمىامعدلدام عَئجافأأرزةَ:

افأأرزذياَ اإلاالـفيذصِر فيامقرفامعىًعلًقيٌ:لععأراإلاَـأثادأفاثادأوالً 
.ام َاسام  رم

اَألفامعىًعلًقيٌذ داإلاَـأثادأفاثاد-ك اَذج-:أيغذددامركاةامادركالفثانياً 
 اانذلرك فيامععدلؿأ مفَظا عيفنفراكلَنإا َكااَ ككعاعكفراكلَن.اأعنام رحكامععدلؿ

فيامع رلحأ مفَظا عيفن.راكلَن

 الع َ أ مفَظ رحاععددة ا عيفنامدالالتامعىًعلًقيٌ:ذأراإلاَـأثادأفاثادثالثاً 
ع رلحاطيؽ.

 الع َ أ مفَظععدلؿاععددة ا عيفنامدالالتامعىًعلًقيٌ:ذأراإلاَـأثادأفاثادرابعاً 
ععدلؿاطيؽ.
أخامساً  عالزتذأَراتاإلاَـ : أفاثاد فيثكااامعىًعلًقيٌثاد أَمعكاطكاإلذعداؿ   

.ككَ تأمفَظالالرةذيىاما ركثلف ذيىاما ركثلف

اماععدملفاماعكاطلف.ام بقاَد افطأقَتامعىًعلًقيٌ:لععأراإلاَـأثادأفاثادسادساً 

كععدلي ـميعدلدافامركاة فيع رلثاامعىًعلًقيٌاإلاَـأثادأفاثادام بقاَد:كافؽسابعاً 
.كعـذكرةـفيامدراان

كذلرلفراكلَن.اا َأعكالؽامعىًعلًقيٌ:عفرداإلاَـأثادأفاثادثامناً 

 ارعأعلفامعىًعلًقيٌ:لاكفعقالـاراعبام رحكامععدلؿذ داإلاَـأثادأفاثادتاسعاً 
فيام رحكاالاناراعبفيامععدلؿ.
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  ام رحاملدلد.ام رحاملالر مراتب الجرح:

 امععدلؿاماعكاط.:امععدلؿامرفلع امععدلؿامعَدمتعديلمراتب ال

تاسعاً  أفاثاد اعأعاإلاَـأثاد في رحكامعىًعلًقيٌ: دقلقَن ذيالَ  امركاةععدلؿا   َ
كععأعأثكام ـكاف صَئصةذااما  ج:

.اعرفعاأعَرلخكفَةامركاة -1
امركاة.اعرفعاأ صكؿ -2
 اعرفعاأ مقَبامركاة. -3
اعرفعاأك ىامركاة. -4
.اعرفعاأ صثَبامكعبافامركاة -5
اعرفعاأ ةؿامقرأفافامركاة. -6
اعرفعاأَمصَمثلفافامركاة. -7
.امعىفرادىأَاععاَؿاصطيثَت َصنفيامعاعدلؿ -8
ياَ ذيىأقكامافيععدلؿامركاة.اذعاَدامع -9

ركاة.اعرفعاامدقلقنأَم -10
.عكالؽامراكماعاإللَرةإمىأدذعا -11
كىاةأا َ امععرلؼأ ـعكالؽ -12  .أعضامرب
امعفردفيعضعلؼأعضامركاة. -13
اعرفعاأَمضعفَ افامركاة. -14
اعرفعاأعيؿامركاة. -15
اعرفعاأاذاةبامركاة. -16
اللفارام رحغَمأَن. -17
.كَفلفارام رحأثلَ َن -18
 .امدقنكاألاَ نفي رحامر َؿ -19
. اع كذناألمفَظ اععددةاماراعباصطيثَتكذأَراتمي رحإاععاَؿ -20
.كا َمفعاأ رلفام بقاَداكافقعاألثكَـغلِراف -21
.اعرفعاأافصحااَذاافامركاة -22
.اعرفعاأاكفامركاة -23
.اعرفعاأاكَفكفَةامركاة -24
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.اعرفعاأاكمدامركاة -25
.اعرفعاأَإل كةافامركاة -26
.اعرفعاأَمثفَظافامركاة -27

 .التوصياتثانيًا: 
كافأَبعاَـامفَئدةإفلَ اععَمى أللرإمىأأرزامعاكصلَتامعيلعرتأ ةالع َ

اف الؿإذدادمميأثث كامعيأكصيأ َامأَثالفكطيأنامعيـ كةي:
َؿ عك لاطيأنامدثرااَتامعيلَإمىامدثرااَتامايععيقنأا َةجاألئانفي قد أواًل: امرث ى

أراز  كدةـفيثفظاماب انام اأكلنكامذابذ  َ. كا 

االةعاَـأإفرادايص فَت َصنلي اعفل َأقكاؿكؿ َقدذيىثدة ذيىًغرارثانًيا:
ٍرحكامعاٍعًدلؿ كمـام بقاَدايص فَتاألئانفيةذاامأَب  َصن امذلفًاٍذعيًادتأقكام ـفيام ى

م ـفياص فَت.عيفردأقكا

ٍرحكامعاٍعًدلؿامصَدرةذفثالثًا:  اعام بقاَدامعاؿذيىإ راجايع ـألمفَظكذأَراتام ى
كعثرلر ادمكالع َ  ذيى كامكقكؼ اعَ ل َ لرح في كاال ع َد ذيالن  أطرلقن ف راع َ

اماصطيثَتكامعأَراتام َصنأإاَـاعلف.
مي برابًعا: ايع ـ أإ راج ارامع َلن ذيى كععدلالن َ  رثن َؿ امرث ى في عكيااكا امذلف قاَد

 َقد عككفأااَأنار عمطيأنامعيـ. امعصكر اعذكرعر اناك زةكايفلدةمكيؿث

كامثدلث:خامًسا اإلاالـ   دان في ك ي كدةـ أعياَئ ـ اماايالف ععرلؼ ا كر
املارلؼذيىك اام صكص.

امافقكدة كع صلصالزا لنافامدبكؿمذمؾ.ام بقاَدعبامعىٍ ًقلبذفكيسادًسا:

رثانامعىًعلًقيٌكفيام عَـ أا ؿاامعييامعظلـأفلرثـاإلاَـام اَقدأثادأفاثاد
كااعن كل زلاذ َكذفاإلاالـكاماايالف لرام زا .

َ  َمصن َ ىاكععَمىأفل عؿةذاامعاؿذاالن كأا ماايٍأثى مك  اامكرلـكلعقأياا ي كأفا
لغفرميزالعي كأفليكفثقى ىيكليادثدى يفيامقكؿكامعاؿ إ ااكميذمؾكامقَدرذيلا كةكثاأي

ك عـامككلؿ.
 وصمَّى اهلُل وسمَّم عمى سي دنا محّمد، وعمى آلو وصحبو وعمى سائر النَِّبي ين.
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 المصادر والمراجعِفْيرست أوال: 
 ن الكريمالقرآ. 
ثـز اأف دار(ةػ1307:اماعكفى) َفامًق اك يصدلؽاثادامطلبامعيـك أأكأأ د .1

 ةػ(.1423 )1ط
 دار(ةػ682:اماعكفى)اثاكدامقزكل يأفاثادأفامعأَد زكرلَكأ أَرامأالدآاَر .2

 ألركت.د.ط. د.ت.–صَدر
امثدلثإ .3 ذيكـ  عصَر اـ  امأصرم امقرلي كالر أف ذار أف إااَذلؿ امفدا  أأك

–دارامكعبامعيالن ألركتأثاداثادلَكر عثقلؽ:ةػ(774امدالقي)اماعكفى:
 .2.طمأ َف

ـيا .4 ٍرحكامعاٍعًدلؿكذي ػَؿًأصكؿام ى  ةػ(.1421.)داراملاَان  كرامدلفذعردالؽ:مرث ى
اأف(اَككالالأفاإلكاَؿمكعَبعكاين)اإلكاَؿإكاَؿ .5 امأغدادمامث أيي قطن 

اماعكفى) عثقلؽ(ةػ629: د:  َاعنرلبذأدامقلكـذأد. اكن-امقرلأـام أي
 ق(.1410 )1اماكرانط

اماؤمؼاألصكؿأرةَفافاماثصكؿإلضَح .6 ذارأفذييأفاثاداذأدأأك:
.1اإلاالايطامغربامطَمأيدارذاَر.د:عثقلؽ(ةػ536)اماَزرم

 
ًدلث .7 امثى ذيكـً ًَر ا ًعصى لرح امثالثي أأكامأىَذثي كالرأفذارأفإااَذلؿامفدا  

ععيلؽ:اثاد أثاداثاادلَكرعثقلؽ(ةػ774:اماعكفى)امدالقياـامأصرمامقرلي
كاللا: ثى كعىااـ ثقاقا األمأَ ي  امدثلف ذأدامثالد َصر أف ذيٌي أف امثاف أف ذيٌي

 (.ةػ1417 )1ط.اكعأناماعَرؼمي لركامعكزلعامرلَض:.امثيأياألارم
 .4ألركت.ط.–امعارم أاَطضلَ أفامالرفن أكـراما نعَرلخفيأثكث .8
أأكامأدالن .9 :اماعكفى)كالراأفامأصرمامقرليذارأفإااَذلؿا امفدكام  َلن 

 ةػ(.1407 دارامفكر.د.ط د.ت )(ةػ774
امدلف الؿأكر أأيأفامرثافذأدكام ثَةاميغكللفطأقَتفيامكذَةأغلن .10

اماعكفى)امالكطي عثقلؽ(ةػ911:    اماكعأنامفضؿأأكاثاد: -امعصرلنإأراةلـ
  د.ت.صلدا د.ط/مأ َف

اثٌاد كاةرافامعركسعَج .11 أأكامثال ي امرٌزاؽذأدأفاثٌادأفامقَاكس 
اماثققلف افا اكذن: عثقلؽ(ةػ1205:اماعكفى)امزاألدمأارعضى امايٌقبامفلض 

 ام دالن.د.ط.دار
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ثاف  .12 ثافإأراةلـ امالَايكامدل يكاماقَفيكاإل عاَذي ثافد. عَرلخاإلاالـ
 ق(.1416 )14ام لؿألركت.طدار

أفأثادأفاثاداذأدأأكامدلف لاسعَرلخاإلاالـككفٌلَتامالَةلركاألذالـ .13
دارألركت:عثقلؽ:ألَرذكاداعركؼ (ةػ748:اماعكفى)امذةأيقىٍَلاَزأفذااَف

 (.ـ2003 )1ط.امغرباإلاالاي
أةًي َغلرافامعياَ قيٌطَ  َكًذٍكرال َاثدٌكأ أَرامااالـادل نعَرلخأغدادعَرلخ .14

أثادأفذييأفاَأتأفأثادككارًدل َ اماعركؼأػ"عَرلخأغداد ام طلبامأغدادم
 )اماعكفى: امأغدادم ام طلب ا دم عثقلؽةػ(463أف   دارذكاادأٌلَر: اعركؼ.

 ةػ(.1422 )1طاإلاالاٌي.امغرب
دراانكعثقلؽ:اصطفىذأدامقَدر ألركت-امكعبامعيالندار عَرلخأغدادكذلكما .15

 ػ(ق1417) 1 طذطَ
 الؿعَرلخ .16 أأيأفامرثافذأدامدلفام يفَ   امالكطي اماعكفى)أكر  (ةػ911:

 ةػ(.1425 )1امأَز.طاصطفى زارامدارداش اكعأنثادم:عثقلؽ
:اماعكفى)ذاَكرأَأفاعركؼاماةأنأفامثافأفذييامقَاـدالؽ أأكعَرلخ .17

عثقلؽ(ةػ571   دارغراانأفذارك: كامعكزلعذَـكام لرميطأَذنامفكرامعاركم 
 ةػ(.1415)د.ط :ام لر

ا لؿطقكش .18 اثاد مد. امعأَالن امدكمن أفعَرلخ ام فَئسألركتعثقلؽذار دار
 ق(.1430 )7غراانامعاكرم دارامفكرميطأَذنكام لركامعكزلعط

دثالف .19 داراماالـميطأَذنكام لر ذأدالعأَفامقَةرة:امع صلؿاملرذيمقكاذدامايثى
 (.ـ2008)ط.كامعكزلع

كامع رلحامععدلؿ .20 أام َاعفيامأ َرمما رجماف  أفايلاَفامكملدأكامصثلح 
(ةػ474:اماعكفى)األ دمايامأَ يامقرطأيامع لأيكارثأفألكبأفاعدأف يؼ
 ق(.1406 )1امرلَضط–كامعكزلعمي لراميكا ثالف دارمأَأنأأك.د:عثقلؽ

أأكأكرأثادأفأأي امافراماَمث-امعَرلخامكألراماعركؼأعَرلخاأفأأي لاان .21
 )اماعكفى: عةػ(279 لاان صالحأففعثيةالؿلثق  ؽ: ميطأَذن  امفَركؽامثدلان

 (.ةػ1427 )1.طامقَةرة–كام لر
عثقلؽ:طَرؽامالكطيذأدامراثافأفأأيأكر عدرلبامرااكمفيلرحعقرلبام اكاًكم .22

 (.ةػ1424 )1.طدارامعَصان امرلَض:ذكضااثٌاد
أعقرلبامع ذلب .23 امعاقال يث رأفأثادأفاثادأفذييأفأثادامفضؿأك 

 (.ةػ1406 )1ط.دارامراللد.اكرلَ:عثقلؽ:اثاادذكاان(ةػ852:اماعكفى)
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لكاؼأااَ فيامكاَؿع ذلب .24 امث َج أأكلكاؼ أفامرثافذأدأفامر َؿ 
: عثقلؽ(ةػ742:اماعكفى)امازمامكيأيامقضَذياثادأأيامزكياأفامدلف اَؿ

 ق(.1400) 1ألركت ط–امراَمناؤااناعركؼ ذكادألَر.د
اثادع ذلب .25 اماعكفى)ا صكرأأكام ركم األزةرمأفأثادأفاميغن   (ةػ370:

 .(ـ2001) 1طألركت.–امعرأيامعراثإثلَ دارارذب ذكضاثاد:عثقلؽ
اذأدأفاثادكك َةـ كأمقَأ ـكأ اَأ ـامركاةأااَ ضأطفيامالعأاعكضلح .26

أكرأأي) امدلف لاساملَفعي امدالقيامقلايا َةدأفأثاداأفاثادأف(
اماعكفى)امدلف َصرأَأفامل لر اؤاانامعرقاكاي علـاثاد: عثقلؽ(ةػ842:
 ـ(.1993) 1ألركت ط–امراَمن

ا ن)اماعكفىاماا َكمامدلفلاسامثَفظأ طثاماعن امكعبفيلقعمـاافاماقَت .27
أألااععؽإمى اأن)امابٍكديٍكً يقيٍطييٍكأىغىَأفقَاـامدلفزلفامفدا أأك:ةػ(اماؤمؼ902

اثادأفلَدم:كعثقلؽدراان(ةػ879:اماعكفى)امث فيام اَمي(املل ك ياكدكف
امعراثكعثقلؽاإلاالالنكامدرااَتميأثكثام عاَفاركز: عاَفام َلرآؿاَمـأف

 ةػ(.1432) 1املاف.طص عَ  كامعر ان
ام طلبكآدابامراكمأل الؽام َاع .28 أفذييأفأثادأكرأأكامأغدادماماَاع 

اماعكفى)ا دمأفأثادأفاَأت عثقلؽ(ةػ463:   د: اكعأنامطثَف اثاكد.
 امرلَض.د.ط.–اماعَرؼ

أفاماأَرؾاماعَداتأأكامدلفا داألالرامراكؿ اأفأثَدلثفياألصكؿ َاع .29
: عثقلؽ(ةػ606:اماعكفى)ام زرمامللأَ يامكرلـذأداأفاثادأفاثادأفاثاد
-اماالحاطأعن-امثيكا يذلكف اكعأنأللرعثقلؽامععان-األر ؤكطامقَدرذأد

:2 1])ام ز 1امألَف.ط.داراكعأن ام ز ةػ 1390[:4 3]ام ز ةػ 1389[
 ةػ(.1390[:5]
اما فذفراكؿا .30 اما عصراف ذيلاام َاع امصثلحكاماعيكؿكاَ كاعرفن

اي ىفامعراذمٌ امعاؿاماعركؼأػ: أفذلاى  اثٌاد ثكـذيىأثَدلااكآاَِرامعراذٌم
 اذع ىأا: امدلفاألمأَ ي   َصر اثاد ال كرأفثافآؿكذيؽذيلا: أأكذألدة

 (.ةػ1409.)اكعأناماعَرؼمي لركامعكزلع.امرلَض:اياَف
31.  اً رىايكًؿ امصاثلحاما عصرافأاكًر امااااىأػ:ام َاعاماا د كاي ىً اكألاًَاا 

دارعثقلؽ:اثادزةلرأف َصرام َصرامأي َرٌماثاادأفإااَذلؿ صثلحامأ َرمٌ
 (.ةػ1422 )1.ط َةطكؽام 
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كامعاعدلؿ .32 ام رحي اثٌاد  أف ذأدامراثاف ثَعـ أأي اماعكفى)اأف (ةػ327: عثقلؽ: 
امايعيثاي ألركت:ذأدامراثاف دائرة. ا يس اطأعن ذف امعرأي  امعراث إثلَ  دار

 ةػ(.1271 )1.طاماعَرؼامعااَ لنأثلدرآأَدامدكف ام  د
امراأعام  رمأكذصرام  ضنفياإلاالـألدـاع ز امثضَرةاإلاالالنفيامقرف .33

امعرأي امكعَب دار امأدراكم  رفعت ف َراا أذد رلدة  أأك اثاد امعرألن ميغين  قيا
 .5ألركت ط

ذأدأأكامدلفملف لاسفل ـكاقَتاما  كملفافك يؽكاماعرككلفامضعفَ دلكاف .34
أفثاَد: عثقلؽ(ةػ748:اماعكفى)امذةأيقىٍَلاَزأفذااَفأفأثادأفاثادا

 ق(.1387 )2اكن ط-امثدلانام  ضناأل صَرم اكعأناثاد
أفأثادأفاثاداذأدأأكامدلف لاسذكرافلععادقكمافيام رحكامععدلؿ .35

دار.ألركت:عثقلؽ:ذأدامفعَحأأكغدة (ةػ748:اماعكفى)امذةأيقىٍَلاَزأفذااَف
 (.ةػ1410 )4ط.لَئراإلاالالنامأ
اإلرلَدفياعرفنذياَ امثدلث أأكلعيىام يليي  يلؿأفذأداأفأثادأف .36

 أفام يلؿامقزكل ي)اماعكفى: اثاداعلدذارإدرلس 446إأراةلـ د. عثقلؽ: ةػ( 
 .1امرلَض اكعأنامرلد ط

عثقلؽ:ذأدامفعَحأأكاميك كمذأدامثيأفاثاد امرفعكامعكالؿفيام رحكامععدلؿ .37
 (.ةػ1407 )3ط.اكعباماطأكذَتاإلاالالن.ثيب:غدة

:اماعكفى)امًثالرلاذأدأفاثاداذأداألقطَر أأك أرفياماعطَرامركض .38
اطَأعذيىطأع-ألركت-مياقَفن َصرذأَس اؤاانإثاَف: عثقلؽ(ةػ900
 ق(.1431 )2اماراج.طدار

ألركتكامعكزلع كام لرميطأَذنامفكرام طلبداراثاادذ َج اماب انقأؿامٌعدكلف .39
 (.ةػ1400 )2مأ َف.ط-
اإلاالاي .40 امعلرلع في كاكَ ع َ اماب ان اماأَذي  ثا ي أف :اماعكفى)اصطفى

 ةػ(1402)مأ َف.-ألركتاكرلَ -دالؽ:اإلاالاي امقَةرة:اماكعب(ةػ1384
ميداارقط يٌ .41 امأىٍرقَ ٌي اؤاالت امأرقَ ي اثاد أف أثاد امقلقرمٌ  ذأدامراثلـ .عثقلؽ:

 (.ةػ1404 )2ط.:كعب َ ا الييأَكاعَف
أأكلكاؼأفثازةاؤاالت .42 اما ايإأراةلـأفلكاؼأفثازةامقَاـاما اي 

اماعكفى)ام ر َ يامقرلي عثقلؽ(ةػ427: اكعأنأفاذأدأفاكفؽ: ذأدامقَدر
 .ق(1404) 1امرلَض.ط–اماعَرؼ
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أفذااَفأفقىٍَلاَز .43 أفأثاد ااثاد لاسامدلفأأكذأد ام أال   الرأذالـ
 (.ةػ1427) 1طامقَةرة -دارامثدلثامقَةرة ةػ( 748امذةأي)اماعكفى:

أفذااَف .44 أفأثاد ااثاد لاسامدلفأأكذأد ام أال   أفقىٍَلاَزالرأذالـ
 )اماعكفى: 748امذةأي لعلبعثقلؽةػ(  امللخ أإلراؼ اماثققلف اف ا اكذن :

  د.ت.3طاؤاانامراَمن األر َؤكط 
امصال .45 اأف ذيكـ اف امفلَح ألكبحاملذا أف اكاى أف إأراةلـ مألأ َاي  )ت: 

 .(ةػ1418) 1طةػ( عثقلؽ:صالحفعثيةيؿ اكعأنامرلد امرلَض 802
امذاةبفيأ أَرافذةبلذر .46 ذأدامثٌيأفأثاداأفامعاَدعثقلؽ:ذأدامقَدر اتي

 .ةػ(1406) 1األر ىؤيكطكاثاكداألر ىؤيكط.دالؽ:داراأفكالر.ط
أأكامفضؿزلفامدلفذأدامرثلـأفامثالف لرح)امعأصرةكامعذكرة=أمفلنامعراقي( .47

:ذأداميطلؼ عثقلؽ(ةػ806:اماعكفىمعراقي)أفذأدامرثافأفأأيأكرأفإأراةلـا
 (.ةػ1423 )1طمأ َف–دارامكعبامعيالن ألركتاَةرلَالففثؿ-ام الـ

اكعأناأف اصطفىأفإااَذلؿ.امقَةرة:لفَ امعيلؿأ مفَظكقكاذدام رحكامععدلؿ .48
 (.ةػ1411 )1ط.اكعأنامعيـ دة:علالن 

ثَأناإلصَأنفيعاللز .49 ث رأفأثادأفاثادأفذييأفأثادامفضؿ أأكامصا
.اماك كدكذيىاثاداعكضذَدؿأثادذأدعثقلؽ: (ةػ852:اماعكفى)امعاقال ي
 (.ةػ1415 )1ط.دارامكعبامعيالنألركت:

أأككصثَحاميغنعَجامصثَح .50 امفَراأيام كةرمثاَدأفإااَذلؿ صرامعرألن 
 4ألركت ط–مياالللفامعيـذطَر دارامغفكرذأدأثاد:عثقلؽ(ػة393:اماعكفى)
 (.ةػ1407)
كاماعرككلف .51 عفَ  امضا ذييٌ  أف ام كزمٌذأدامراثاف اماعكفى)اأف (ةػ597: عثقلؽ: 

 (.ةػ1406 )1.طدارامكعبامعيالنألركت:ذأداامقَضي 
 (ةػ911:اماعكفى)امالكطيامدلف الؿأكر أأيأفامرثافامثفَظ ذأدطأقَت .52

 ق(.1403 )1ألركت ط–امعيالنامكعبدار
أةؿامع رلخ .53 اإلذالفأَمعكألخمافذـ أفذأدامرثاف  فرا زاما َكماثاد عثقلؽ:

 (.ةػ1407 )1.طاؤاانامراَمن ألركت:ركز اَؿ عر ان:صَمحأثادامعيي
قىٍَلاَزأفذااَفأفأثادأفاثاداذأدأأكامدلفغأر لاساف أرفيامعأر .54

اماعكفى)امذةأي عثلقؽ(ةػ748: دارأالك يأفاماعلداثادةَ رأأك: زغيكؿ
 ألركت.د.ط.–امعيالنامكعب
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اثاد .55 ذيي د. امصالأي ام كارج  فكر كظ كر كامعأَالن األاكلن امدكمعلف ذصر
 ق(.1418.)1امصالأي دارامألَرؽذاَفط

كا .56 امعيؿ )ت: ث أؿ أف ألثاد امرث َؿ  عثقلؽ:241عرفن ذأدا  اأ ا ركالن ةػ( 
 .(ق1408) 1طكصٌياذأَس اماكعباإلاالاي كدارام َ ي ألركت امرثلَض 

أأك .57 :اماعكفى)امفراةلدمعالـأفذاركأفأثادأفام يلؿامرثافذأدامعلف 
 ام الؿ.د.ط.كاكعأناماَارائي دارإأراةلـداما زكاي ا دمد: عثلقؽ(ةػ170

اثادأفاثادام زرم اأفام لرأأكامدلفامقرا  لاسطأقَتفيام  َلنغَلن .58
 ق(.1351 )1علالن.طاأف اكعأن(ةػ833:اماعكفى)لكاؼأف
اماعركؼاثادأفذييأفطأَطأَ امف رمفياآلدابامايطَ لنكامدكؿاإلاالالن .59

 )اأف اماعكفىامطقطقي ع(ةػ709: اَلكلثق  اثاد امقَدر ذأد امعرأي ؽ: امقيـ دار
 (.ق1418 )1.ط.ألركت

-رثااا-امفكائدامااعادةافعثقلقَتامعالانامللخذأدامفعَحأأكغيداة .60 فيذيـك
 داراإلاَـأأيث لفن. اَ دأثادامٌدركلشاصطيحامثدلث

كاأل اَب اعدكامك ىاألااَ فيكاما عيؼاماؤعيؼفذاالرعلَبرفعفياإلكاَؿ .61
امكعبدار(ةػ475:اماعكفى)اَككالأف عفرأفاةأنأفذيي صرأأكامايؾ 
 ةػ(.1411) 1ألركت مأ َف طامعيالن 

عفَ امرث َؿ .62 عثقلؽ:ا لؿزٌكَر  (ةػ365:اماعكفى)ذأداأفذىًدم امكَاؿفيضي
 (.ةػ1409 )3ط.دارامفكرألركت:غزااكملثلىا عَر

63.  امععرلفَتكعَب اثاد  أف ذيي اماعكفى)ام ر َ ي (ةػ816: كصثثا  ضأطا
 .(ةػ1403.)1.طدارامكعبامعيالنألركت: اَذنافامعياَ أإلراؼام َلر

كالن .64 عثقلؽ:.(ةػ463:اماعكفى)أثادأفذيي ام طلبامأغدادٌمامًكفَلنيفيًذٍيـامرث
أراةلـثادماماد ي امادل ناما كرة  .د.ط د.ت.اماكعأنامعيالن:أأكذأدااماكرقيكا 

ألكبكامفركؽاماصطيثَتفياع ـامكيلَت .65 امقرلايامثال ياكاىأفاميغكلن 
–امراَمناماصرماؤااناثاد-دركلشذد َف:عثقلؽامث فيامأقَ أأكامكفكم 

 ألركت د.ط د.ت.
اثادأفاثادامكـرأأيأفذييامثافأأكاألالراأل اَب اأفع ذلبفياميأَب .66

اماعكفى)امدلفذزام زرم امللأَ يامكاثدذأدأفامكرلـذأدأف دار(ةػ630:
 ألركتد.ط د.ت.–صَدر

أفذيى أأكامفضؿ  اَؿامدلفاأفا ظكراأل صَرم .67 ماَفامعرب اثادأفاكـر
 (ةػ1414 )3طألركت –دارصَدرألركت ةػ( 711امركلفعىاإلفرلقى)اماعكفى:
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اماكصؿ  .68 االان   يؼ ماثاد اماثدالف(  اصطيثَت )اع ـ اماثدالف  ماَف
 ـ.2007

أأكماَف .69 امعاقال يث رأفأثادأفاثادأفذييأفأثادامفضؿامالزاف 
 ـ(.2002) 1اإلاالالنطامألَئردةدارغأأكامفعَحذأد:عثقلؽ(ةػ852:اماعكفى)
  ذأدامفعَحأأكغدة اكعأناماطأكذَتاإلاالالن.«ماثَتفيعَرلخاما ن .70
71.  ا راكؿ إمى امعدؿ ذف امعدؿ أ قؿ اما عصر امصثلح أػ:اماا د امااااى  

اايـ صثلح   ذأدامأَقي  فؤاد اثاد عثقلؽ: امث َج أف اايـ إثلَ ألركت: دار
 .ثامعرأيامعرا

ل َباع ـ .72 اماعكفى)امثاكملَقكتاذأدأأكامدلفامأيداف  دار(ةػ626:  
 ـ(.1995 )2ألركت.طصَدر 

اع ـاقَللساميغن أثادأففَرسأفزكرلَ امقزكل يامرازم أأكامثالف)اماعكفى: .73
 (.ةػ1399د.ط ):ذأداماالـاثادةَركف دارامفكر عثقلؽةػ( 395

أثادامعرألناميغناع ـ .74 اماعكفى)ذارامثالدذأدا عَراماعَصرة  (ةػ1424:
 ةػ(.1429 د.ت )1امكعب.طذاؿذَمـفرلؽأااَذدة

 (.ةػ1425 )4.طاكعأناملركؽامدكملنا اعاميغنامعرألنأَمقَةرة اماع ـامكالط .75
ذأد .76 أف ذااَف امصاالح  الأف امثدلث  ذيـً أ كاع امراثافاعرفني

 اأفامصالح" ةػ( 643)ت: "اقدان كاَةراماعركؼأػ ذأدامٌيطلؼام الـ  عثقلؽ:
 .(ةػ1423) 1طامفىٍثؿ دارامكعبامعيالن ألركت 

امثدلثً .77 .اثاادأفذأدا اعرفنيذيكـً .عثقلؽ:امالداعظـثالفامثَكـام الاَأيكرما
 2طدائرةاماعَرؼامعااَ لنأثلدرآأَدامدكف.دارامكعبامعيالن ذفطأعنألركت:

 (.ةػ1397)
اما عظـفيعَرلخاألاـكامايكؾ  اَؿامدلفأأكامفرجذأدامرثافأفذييأفاثاد .78

 :اثادذأدامقَدرذطَ اصطفىذأدامقَدرذطَعثقلؽةػ( 597ام كزم)اماعكفى:
 (.ةػ1412) 1طدارامكعبامعيالن ألركت 

اماصطيحاما   .79 مفى ـ اماقعرح امثدلث-ج ماصطيح ع رل لن ع صليلن كةي.دراان
كذالقعاأَمعدملس امعك يملرلؼثَعـأفذَرؼ اايقدثانعا لدلنمكعَب:امايراؿام فيب

 (.ةػ1416) 1.طدارام  رةمي لركامعكزلع
ذصر َإمى(االـاإلقأؿاَعَرلخ)اماالـذيلاآدـذ دا ذاإلاالايامعَرلخاك ز .80

 ةػ(.1417 )1اعاكر.طأثادامثَضر امعالرم
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ع ملؼامثدلثر َؿفيامدارقط يامثافأأيأقكاؿاكاكذن .81 افا اكذن:كذييا 
ذأدذصَـ-امرثافذأدا صكرألرؼ-اماايايا دماثادامدكعكر)اماؤمفلف
 ( يلؿاثاداثاكد-امزااييإأراةلـألاف-ذلدامرزاؽذأدأثاد-اثاكدام َدم
 .ـ(2001) 1مأ َف طألركت -كامعكزلعمي لرامكعبذَمـ

ثَاداثادامقَضياأفذييأفكامعيـك اثادامف كفاصطالثَتكلَؼاكاكذن .82
اماعكفى)امع َ كمامث فيامفَركقيصَأراثٌادأف لراؼعقدلـ(ةػ1158أعد: كا 

.د:امعرألنإمىامفَرايام صدثركج  قؿذيي.د:عثقلؽامع ـ رفلؽ.د:كارا عن
ألركت – َلركفمأ َفزل َ ي اكعأن كرج.د:األ  ألنام َمدم امعر اناذأد
 .ـ(1996) 1ط
ام دكةكاألثزابكاماذاةباألدلَففيامالارةاماكاكذن .83 ميلأَبامعَمالناماعَصرة 

إلراؼ كارا عنكع طلطاإلاالاي  د: امعَمالنام دكةدارام   ي ثاَدأفاَ ع.
 ةػ(.1420 )4كامعكزلع طكام لرميطأَذن

ذااَفأفأثادأفاثاداذأدأأكامدلف لاساماكقظنفيذيـاصطيحامثدلث .84
اماعكفى)امذةأيقىٍَلاَزأف (ةػ748: غيٌدة  أأك ذأدامفعَح أا: ثيب:اذع ى اكعأن.

 (.ةػ1412 )2.طاماطأكذَتاإلاالالن
أأكاماؤعىًيؼ .85 أفااعكدأفا دمأفأثادأفذارأفذييامثافكاما عىًيؼ 

أفاذأدأفاكفؽ:عثقلؽ(ةػ385:اماعكفى)امدارقط يامأغدادمدٌل َنرأفام عاَف
 ةػ(.1406 )1ألركتط–اإلاالايامغربدار:امقَدرام َلرذأد

الزافاالذعداؿفي قدامر َؿ لاسامدلفأأكذأدااثادأفأثادأفذااَفأف .86
 )اماعكفى: امذةأي 748قىٍَلاَز امأ َكم  اثاد ذيي عثقلؽ: ةػ(  ألركت  دارمأ َف 
 (.ةػ1382) 1طاماعرفنميطأَذنكام لر 

اماركزم  .87 امااعَ ي امعالاي ا صكر أف اثاد أف امكرلـ ذأد اعداأل اَب  أأك
ةػ( عثقلؽ:ذأدامرثافأفلثلىاماعياياملاَ يكغلِر ثلدرآأَد 562)اماعكفى:

  د.ت.1ا يسدائرةاماعَرؼامعااَ لن ط
أأكامفضؿأثادأفذيي  زةنام ظرفيعكضلح  أنامفكرفياصطيحأةؿاألار .88

 ااقرك ةذيىثققاذيى ا ةػ(852)ت:أفاثادأفأثادأفث رامعاقال ي
 (.ةػ1421 )3.طاطأعنامصأَح دالؽ اماؤمؼكذيؽذيلا: كرامدلفذعر

 زةنام اظرفيعكضلح ي أىنامًفكىرفياصطيحأةؿاألار أأكامفضؿأثادأفذيي .89
عثقلؽ:ذأداأفضلؼا ةػ(852)ت:أفاثادأفأثادأفث رامعاقال ي

 .(ةػ1422) 1طامرثليي اطأعنافلر امرلَض 
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اَةر:امأقَذي عثقلؽذارأفإأراةلـامدلفاألمفلن أرةَفلرحفيأاَامكفلنام كت .90
 ق(.1428 )1 َلركف.طامرلدامفثؿاكعأنلَالف

ث رأفأثادأفاثادأفذييأفأثادامفضؿ أأكام بكتذيىكعَباأفامصاالح .91
 ةػ(.1404) 1اماد يي.طذالرةَدمأفرألع: عثقلؽ(ةػ852:اماعكفى)امعاقال ي

ث رأفأثادأفاثادأفذييأفأثادامفضؿأأكام بكتذيىكعَباأفامصاالح  .92
اماعكفى)امعاقال ي ةػ852: امفرقَف  اكعأن رألعأفةَدماماىد يٌي  عثقلؽ:  2ط( 

 .(ةػ1424)
اأفامثدلثغرلبفيام  َلن .93 :اماعكفى)اماعَداتأأكامدلفا داألالركاألار 

عثقلؽ(ةػ606   اماكعأناثاداثاكد-امزاكلأثادطَةر: –امعيالنامط َثي 
 د.ط.(ةػ1399)ألركت.

ذرفناأفثدكدلرح)امكافلنذرفناأفاإلاَـثقَئؽمألَفاملَفلنامكَفلنام دالن .94
 1امعيالن.ط اماكعأن(ةػ894:اماعكفى)األ صَرمامرصَعقَاـأفاثاد(ميرصَع

 ةػ(.1350)
 (ةػ764:اماعكفى)امصفدماذأدأفألأؾأف يلؿامدلفأَمكفلَت صالحامكافي .95

 ق(د.ط.1420ألركت.)–امعراثإثلَ اصطفىداركعركياألر َؤكطأثاد:عثقلؽ


 اإلنترنت:مواقع شبك 

 اكقعاألارةاماايان قاـامعَرلخاإلاالاي امعصرامعأَاياماَمث ك الفناماطلع. .1
امعصر .2   َئن ثعى اإلاالاي امفعح ا ذ امعراؽ عَرلخ ا عصر أ َة  ا عاع اكقع

 امعااَ ي.
 اكقعكلكلدااماكاكذنامثرة. .3
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 : ِفْيرست اآليات القرآنيةثانياً 
 الصفحة رقميا طرف اآلية

 سورة البقرة

تَٗ﴿ ْٕ ًَ َْٛف تُْحِٛٙ ان ُِْٛى َسةِّ أَِسَِٙ َك إِْر قَبَل إِْثَشا َٔ...﴾26021 

 سورة آل عمران

 ُْٓى َْفَُس ٕا أَ ًُ ْٔ ظَهَ ٍَ إَِرا فََعهُٕا فَبِحَشخً أَ انَِّزٚ َٔ ...﴾13522

 سورة النساء
 ِٔ ٍِ أَ ٍَ اَلَْي ُْْى أَْيٌش ِي إَِرا َجبَء َٔ ِّ ِف أََراُعٕا ثِ ْٕ 8326...انَخ

 سورة المائدة
 ِلل ٍَ اِيٛ َّٕ ٍَ آََيُُٕا ُكَُٕٕا قَ َٓب انَِّزٚ 328 ...َٚب أَُّٚ

 سورة الحجر
 ٌَ إََِّب نَُّ نََحبفِظُٕ َٔ ْكَش  ْنَُب انزِّ ٍُ ََضَّ 934...إََِّب ََْح

 سورة الجاثية
 اْجتََشُحٕا ٍَ ِّٛئَبِد...أَْو َحِسَت انَِّزٚ 2117انسَّ

 سورة الحجرات
... ٍَجبَءُكْى فَبِسٌق ثَُِجَؤ ٌْ ٍَ آََيُُٕا إِ َٓب انَِّزٚ 626َٚب أَُّٚ

 سورة الطالق
...ُُْكْى ْ٘ َعْذٍل ِي َٔ ُِٓذٔا َر أَْش َٔ226

 سورة االنشقاق
 ٍطَجَق ٍْ ٍَّ طَجَقًب َع 1929... نَتَْشَكجُ
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 ِفْيرست األحاديث النبوية الشريفة: ثالثاً 

 الصفحة الراوي األعمى طرف الحديث م
كاٍمعىًللرىًة..."  -1 أى ي  26ذَئلن"اٍئذى يكامىايًأٍئسى

2-  ليٍؤذىٍفمىايفىٍيلىٍرً ٍع..." ـٍ فىيى اَن اىالى ـٍ ديكي أىثى  21أأكاكاىاأللعرم"ًإذىااٍاعىٍ ذىفى

3-  مىٍكآلىنن..." 25ذأداأفذارك"أىيثغيكاذى ثيكى

4-  "... ـٍ لىييك ى ي اماًذلفى قىٍرً ي ايـا ـٍ ٍلريكي 25ذارافأفثصلف" ى

5-  ًة..." الى امصا ًؿقىًَذدناً ٍصؼي ةيامرا ي الى 20ذأداأفذارك"صى

6- 
"... فىلىعىطى اري لىقيكـي ذىٍ أنَ ايـا ليٍذً بي ؿو ًَاٍفرى ي "اى

  أأكأكرامصدلؽ
 ذييأفأأيطَمبك

21

7-  "... كىذااأيكفى َميكفى ًَفدى ا ًفيآً ًرامزااى 25أأكةرلرة"لىكيكفي
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 المترجم ليم الرواةًا: ِفْيرست رابع
 .أواًل: الرواة المعدلون

 رقم الصفحة اسم الراوي م

عٍ .1 َؽاماقرئامً رىقي فىرًإٍأرىاًةلـٍأفأىٍثاىدٍأف ى 58 .أىأيكًإٍاثى

َؽامأصرمًإٍأرىاًةلـٍأفإااَذلؿٍأفًإٍأرىاًةلـ  .2 58 .أىأيكًإٍاثى

اادٍأفامفعح  .3 44 .أأكإاثَؽاماصثلصيًإٍأرىاًةلـٍأفايثى

اىفامفَرايامكراؽاىٍ صيكر أىٍثاىدٍأفامفرجٍأف .4 59 .أىأيكاٍمثى

59 .أىأيكاٍمعىأاَسام  َس َذىافىأىٍثاىدٍأفأكرافٍأفلى .5

ًييٌ .6 60 .أىأيكأىٍكرامكراؽ أىٍثاىدٍأفذياىرٍأفذى

ًلٍلدأىٍثاىدٍأفذياى .7 را اادٍأف ي 60 .رٍأفايثى

اادٍأفامثالف .8 ًرلرامراازمامعأَساأىأيك أىٍثاىدٍأفايثى 45 .مضا

اادٍأفأىًأياكاى  .9 45 .أىأيكأىٍكرام َلايأىٍثاىدٍأفايثى

َؽ  .10 ًيٌيٍأفًإٍاثى 46 .أىأيكامقَاـامأغدادماماؤٌدبإدرلسٍأفذى

57.إااَذلؿأفاعلدأفإااَذلؿ أأكامقَاـاماعدؿ .11

ًييٌا .12 اىفأفاٍمثياىٍلفأفذى 61 .ام كأ عيامكَعب أأكاثادٍمثى

ٍعفىرأفايثى .13 اٍمكىاًذظاٍمثياىٍلفأف ى 61 .اادأىأيكاٍمقىًَاـً

ًدٍأًفذألد .14 اا ٍأًدامياًاامداقاَؽاٍمثياىٍلفأفايثى 62 .أىأيكذى

62 .أأكامقَاـاكمىاماععضدأَامطلبأفلافأفذأدا .15

47 .أىأيكامثافام َلايامعأَسٍأفأىٍثاىدٍأفامفضؿ  .16

ًدٍأفً .17 اا ٍعفىرأفايثى اادامطَةرم ى ًيٌيأىأيكايثى 63 .ذى

64.أٍثاىداأٍلٍزًدٌمام اٍثًكمٌطىًَمبٍأفذااَف أفاثادأىأيك .18



 

132 

 رقم الصفحة اسم الراوي م

63 .أأكطَةراماقرئاماؤدب صَمحأفاثادأفاماأَرؾ .19

د أىأيك .20 يىٍلاىَفٍأفدىاكي دٍأفاي 64.اٍمثىاىفامأزازدىاكي

47 .ذأداماالـأفذييأفاثاد أأكأثاداماؤدب .21

اادامقَرئ .22 85.ذأداميااأفأىٍثاىدأف عفر أأكايثى

اىٍلفاماقرئ .23 ااد أأكاٍمثي 65 .ذأداميااأفأىٍثاىدأفايثى

اادام الؿ .24 65 .ذأداميااأفاٍمثياىٍلفأفذأدامياا أأكايثى

66 .ذأداميااأفاكاىأفإاثَؽ أأكامعأَسام َلاي .25

يٌيأفذأداميااذأ .26 اادامكزاف داميااأفذى 66 .أأكايثى

اىٍلفاماعدؿ أدامرثافأفذارأفأىٍثاىدذ .27 67 .أأكاٍمثي

48 .أأكامثافاماقرئ ذألداأفأثادأفلعقكب .28

67 .زرذنامأ َ  امصلدال يأأك ذألداأفذااَفأفذيي .29

68 .أأكامثالفامللأَ ي ذألداأفاثادأفأثاد .30

48 .ذألداأفاثادأفأأكامقَاـامأزازاعكاياألصؿ .31

68 .أأكامقَاـام اذا ي ذألداأفذاركأفاثاد .32

69 .أأكامفضؿامزةرم ذألداأفذأدامرثافأفاثاد .33

69 . عفر أىأيكذاركام كاملقيامأغدادمذااَفأف .34

راايامقَرئ .35 اادٍأفأٍثاىد أىأيكذىٍاركاماي ى 70 .ذااَفٍأفايثى

49 .أىأيكامثالفامألضَكمامكراؽذييٍأفًإٍأرىاًةلـٍأفام لاـ  .36

84 .ذييٍأفأىٍثاىدٍأف عفرٍأفأىًأيثفص أأكامثاف .37

70امراازمأَأفًاماعركؼامثافأىأيكامثافًٍأفذييثٍأفامثافٍأفذييب .38



 

133 

 رقم الصفحة اسم الراوي م

71 .ذييٍأفامفضؿٍأفإدرلس أىأيكامثافامابعيكرٌمامااَارثمب .39

71 .أىأيكامثافامقَضيامرازمذييٍأفامقَاـٍأفامعأَس  .40

72 .أىأيكامثافذييٍأفأدر  .41

ااد  .42 72 .امعاٍلًاٌيامككفيأىأيكامثافذييٍأفا ؿٍأفايثى

اادأىأيكامثافامزىٌ َجاملَةد .43 ٍأداميااٍأفايثى 50 .ذيىٍأفذى

ًرلرم .44 72 .ذيٌيأفذاركٍأفا ؿ أىأيكامثافامثى

اادٍأفاعلد  .45 امأىٍغدادمبذييٍأفايثى 73.أىأيكامثافامًكٍ دمب

اادأىأيكامثاف .46 73 .امًثٍالىًرلذييٍأفذياىرٍأفايثى

اادٍأفأٍثاىدٍأفلككرامأغدادمامايعىدثؿ .47 ًيٌيٍأفايثى 50 .ذى

اادٍأفأىٍثاىد  .48 73 .أىأيكامثافاماقفيامكراؽذييٍأفايثى

74 .أىأيكثفصاماقرئذاىرٍأفأىٍثاىدٍأفةَركف  .49

75 .ذياىرٍأفأىٍثاىدٍأفذيٍااىَف أىأيكثفصامكاذظ .50

51 أىأيكثفصامعٌاَر.ذياىرٍأفزكَرٍأفأىٍثاىد  .51

ٍأدامياا  .52 اادٍأفذى 76 .أىأيكامقَاـامدقَؽذياىرٍأفايثى

اادٍأفذيي أىأيكثفصام َقد .53 74 .ذياىرٍأفايثى

اادٍأفأثادأفاثاد أأكامفرجاألادمامٌصٌفَر .54 75 .ايثى

51.ام كةرمأأكأكراثادأفأثادأفاثاى  .55

78 .أأكأكرام ٌ َداثادأفامثافأفايلـ  .56

52 .أأكامطلبامعلايٌيام  َساثادأفامثالفأف عفر  .57

77 .أأكأكرامااعاييامكراؽاثادأفإااَذلؿأفامعأَس  .58
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 رقم الصفحة اسم الراوي م

78 .اثادأفامثافأفاثاد أأكذأدااماركرم .59

ٌزاز .60 ٍلًاام ى لاكى 78 .اثادأفامعٌأَسأفاثاد أىأيكذارأفثى

اادأفاماظفرأفايكاىى أأكامثالفاٍمأىزااز .61 53 .ايثى

79 .اثادأفأكرافأفذاراف أأكذأداامأزاز .62

53 .اثادأفزلدأفذيي أأكذأدااألأزارم .63

80 .امعالايام ثكماثادأف عفرأفاثاد أأكامثاف .64

ٍأد .65 اادٍأفذى 80 . اثٌدثامعراؽ أىأيكطَةرامراٍثاىفايثى

ٍل َـ أأكامثافامألع .66 81 .اثادأفذأدامرثافأف ي

ٍأداميااٍأفأثاد أأكأثادامداةَفامأغدادمب .67 اادٍأفذى 54.ايثى

81 .أأكامفرجامقَضياثادأفذأداأفإاثَؽ  .68

81 .أأكذأداامثرلرماثادأفذأداأفاثاد  .69

55 .أأكأكرامدقَؽاثادأفذأداأفةَركف  .70

ٍلدىال ي .71 55 .اثادأفذااَفأفذألد أأكامطلبامصا

56 .اثادأفذييأفام ضر أأكأكرامدثلأَ يب .72

82 .اثادأفذارأفاثاد لعرؼأَأفأ عا .73

82 . صرأفأثاد أأكامعأَسامأغدادماماعٌدؿاثادأف .74

83 .أأكامفعحاأفأأياثادأفاثادأفذارأفأثاد  .75

85 .اثادأفامصقرأفلثلى أأكأكراماكصيي .76

83 .اثادأفلكاؼأفاثاد أأكأكرامعالؼاأفدكات .77

83.ا صكرأف عفرأفاثاد أأكامقَاـامصلرفي .78
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 رقم الصفحة اسم الراوي م

84 .ٍأفامصقر أىأيكذيياٍماىٍكًصييٌةىااَـ .79

84 . صرأفغَمبأف أىأيكامفعحامأزاز افأةؿأَبامطَؽ .80

اادامفَراي .81 76 .ككةيٍأفامثافٍأفلكاؼ أىأيكايثى

56 .امزاةدلكاؼأفذارأفااركر أأكامفعحامقكاس  .82
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 ثانيًا: الرواة المجرحون

 رقم الصفحة الراوياسم  م

ًَذلؿٍأفأىٍثاىد .1 ااد ٍأفًإٍااى 101 .اما ايثذافنأىأيكايثى

101 .امأكل  ياٍمفىٍضؿأىأيكا راف ٍأفًإٍأرىاًةلـٍأفأىٍثاىد .2

ًيي أىأيكامثكـ ٍأفأىٍثاىد .3 107 .امعأدمذى

102.اٍمكيكًفيأىٍكرأىأيكأللر ٍأفأىٍثاىد .4

103 .امركلحأَأفلعرؼأىٍكرأىأيكأىٍثاىدى ٍأفذياىرٍأفأىٍثاىد .5

اادٍأفأٍثاىد .6 103 .أ للشكلعرؼامعأَسأىأيكاكادة ٍأفايثى

اادٍأفأىٍثاىد .7 107 امعأَس.أىأيكصَذد ٍأفايثى

108 .ام كارزاياىًعلدأىأيكاٍمعىأاَس أىًأيٍأفلىٍثلىىٍأفأىٍثاىد .8

اادأفاميااذأد .9 109 .اماالجاأفامقَاـأأكامياا ذأدأفايثى

104 ام راثي.امقَضيامثافأىأيكذيي ٍأفامثافٍأفذيي .10

104 .امأي يام ضرأىأيك عفر ٍأفذاركٍأفكعب .11

105 .امايٍكًعبامع أرمأكرأأكثاَف أأيأفأثادأفاثاد .12

105 .ام  َسامثالفأأكاثاد أفام ضرأفاثاد .13

106 .اَمؾأفاكلدأفإأراةلـأفامثافأفذييأفاثاد .14

108 .اثادأأك ا ؿأفاذأدأفامدثلأَ يب أثادأفا ؿ .15

 



 

  


