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 داءـــــــهإ 

 أهدي هذا العمل املتواضع

 إىل:

  كالدتي حفظيا اهلل 

  لى ركح  كالدم رحمو اهلل كا 

  لى ركح أخي الذم تكفاه اهلل  في بداية كتابتي لمرسالة كا 

  لى كؿ أفراد أسرتي   كا 

  لى كؿ األصدقاء، كمف كانكا برفقتي كمصاحبتي أثناء دراستي في الجامعة  كا 

   لى كؿ مف لـ يدخر جيدان  في مساعدتي كا 

   لى  اسيةر كؿ مف ساىـ في تمقيني كلك بحرؼ في حياتي الدكا 
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 شكر وتقدير

 حمد هلل والصالة والسالم عمى من بعثو اهلل رحمة لمعالمين...وبعد.ال

أتقدـ بخالص شكرم كامتناني لمدكتكرة الفاضمة ليمى محمد اسميـ، التي لـ تىدَّخر جيدان في 
مساعدتي إلتماـ ىذا العمؿ، بالتكجيو كالنصح كاإلرشاد، كأسأؿ اهلل جؿ جاللو أف ييسدد خطاىا، 

 دنيا كاآلخرة، كأف ينفع بيا، كيجزييا عني كعف طمبة العمـ خير الجزاء.كييعمي مراتبيا في ال

 كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لعضكم لجنة المناقشة المذاف تفضال بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، كىما:

 حفظو اهلل تعالى.    نصار         منسي الدكتكر الكريـ: رأفت 

 حفظو اهلل تعالى.        محمد القريشاكمالدكتكر الكريـ: عطكة 

، -حفظو اهلل تعالى-كأسجؿ شكرم لمجامعة اإلسالمية متمثمة برئيسيا الدكتكر: كماليف شعث
حفظو اهلل -كأخص بالشكر كمية أصكؿ الديف متمثمة بعميدىا الدكتكر: عماد الديف الشنطي

ريـ: رائد طالؿ ، كالشكر مكصكؿ لقسـ الحديث الشريؼ كعمكمو ممثالن برئيسو الدكتكر الك-تعالى
شعث، الذم لمست فيو اإلخالص في العمؿ، فمو مني كؿ الشكر كالتقدير، كالشكر مكصكؿ 

 ألعضاء ىيئتو التدريسية.

 كأخيران أتقدـ بالشكر لكؿ مف ساىـ في مساعدتي في ىذا البحث

 

 رًا.آخوالحمد هلل أواًل و                     
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة

 ، مؤيِّدان   بالكحيً  البياف عميو كأنزؿ ،ان ًعكج لو يجعؿ كلـ الكتاب عبده عمى أنزؿ الذم هلل دالحم
 أما [9: احلجر{ ] لَحَافِظُونَ لَهُ وَإِنَّا الذِّكْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا} :ىتعال اهللي  قاؿى  بحفظيما تكفَّؿ الٌذم هلل كالحمد

 ،،،بعد
 

 الغالي بذلكا ان أفذاذ رجالن  ليار خَّ سف النبكية لسنةا حفظ كأما بقدرتو الكتاب حفظ كجؿ عزى  اهلل فإف
 تمسػؾ مػف التػي النبكيػة الكنػكز حفظ سبيؿ في المشاؽٌ  كتحممكا كارتحمكا الميالي، كسيركا كالنفيس

 .رسكخ خاب تركيا كمف فاز بيا
 أسػباب أىػـ مػف كػاف الػذم اإلسػناد ةصبخصي األمـ مف غيرىا دكف اإلسالمية األمة تميزت كلقد
 كلػكل الػديف، مػف اإلسػناد " :المبػارؾ بػف اهلل عبػد قػاؿ ،اصلى اهلل الىهلوالملى  نبيػو لسنة اهلل حفظ

 مػف بيػا يتعمػؽ كمػا األسػانيد دراسة ىعم العمماء جيكد فتركزت (ُ) "شاء ما شاء مف لقاؿ اإلسناد
 أحػكاؿ بدراسػة إل ذلػؾ ليػـ يتػأتى كل ، اخػتالط أك ،تػدليس أك ،إرسػاؿ أك ،انقطػاع أك، اتصػاؿ
 تعرضػكا كمػا كتالميػذىـ شػيكخيـ كمعرفػة كفاتيـ كتاريخ كمكلدىـ كرحالتيـ بمدانيـ كمعرفة الركاة
 كلػـ ،ةبػالركا تتعمػؽ التػي األمػكر مػف ذلػؾ غيػر ىإلػ كضػبطيـ عػدالتيـ كمعرفػة اخػتالط مػف لػو

 يعاصػركىـ لػـ الػذيف ةالػركا عمى أحكاميـ تجاكزت بؿ عاصركىـ الذيف الركاة عمى النقاد يقتصر
 أمثػاؿ النقػاد مػف الكثيػر العممػاء ىؤلء بيف مف اشتير كقد عنيـ، كالسؤاؿ كالتحقيؽ بالبحث كذلؾ
 حنبػؿ بػف أحمػدك  الػرازم حػاتـ كأبي القطاف سعيد بف ىكيحي المبارؾ بف اهلل كعبد معيف بف يىيح

 حاتـ أبي الجميميف لإلماميف قان رفي كاف الذم الرازم زرعة كأب اإلماـ بينيـ مف اشتير كما كغيرىـ
 .لرسالتي مكضكعان  ليككف اخترتو كقد حنبؿ بف كأحمد
ى

ى

ى
                                                           

 .ُٓص ُصحيحو ، باب في أف اإلسناد مف الديف ج مقدمة ( أخرجو مسمـ في(ُ
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ى: اختواره وبواعث الموضوع أهموظ: أواًل

  : التالية النقاط في اختياره كبكاعث المكضكع أىمية تكمف

 لما ألبي زرعة مف دكر بارز في عمـ النَّقد، كالجرح كالتَّعديؿ. (ُ
 . عنيا بكالذَّ  بكيةالنَّ  ةنَّ الس   حفظفي  عديؿكالتَّ  رحالجنظران ألىمية عمـ  (ِ
 دراسة متخصصة لمنيج أبي زرعة في الجرح كالتعديؿ. عدـ كجكد (ّ
ما كجدتو لك مف أىمية في بياف حاؿ الركاة مف حيث القبكؿ كالرد،  التَّعديؿلما لعمـ الجرح ك  (ْ

تكرة الفاضمة ليمى كأخص بالذكر الدك ،مف تشجيع مف أساتذتي في قسـ الحديث كعمكمو
 اسميـ، كما كافقو مف رغبة عندم.

 

ى: البحث أهداف: ثانوًا

 : يمي ما إلى البحث ىذا ييدؼ

 جيكده العممية.بياف ك  زرعة أبي إلماـا ترجمة بياف (ُ
 ليذه استعمالو خالؿ مف منيا المقصكدكمعرفة  كالتعديؿ الجرح في الكقكؼ عمى مصطمحاتو (ِ

                ت.المصطمحا
، كالمصطمحات التي يكثر  كقكؼ عمى المصطمحات الخاصة التي تفرد بيا اإلماـ أبك زرعةال (ّ

 أك يقؿ استعماليا.
 الجرح كالتعديؿ عند اإلماـ أبي زرعة عمى غرار مراتب بعض النقاد. مراتب استنباط (ْ
 التعرؼ عمى منيجو في تكثيؽ الرجاؿ كتضعيفيـ. (ٓ
مى الركاة مف حيث التشدد أك العتداؿ أك معرفة رتبة أبي زرعة بيف النقاد في حكمو ع (ٔ

 التساىؿ.
 النقاد مف لغيره مخالفتو أك مكافقتو كمدل عمييـ حكـ الذيف الركاة أحكاؿ عمى التعرؼ (ٕ
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ى:ظالدابق الدرادات: ثالثًا

بشػكؿ  فيػو يكتػب لػـ الجػرح كالتعػديؿ فػي الػرازم زرعػة أبػي مػنيج مكضػكع أف تبػيف البحػث بعػد 
 شػيادة لنيػؿ أطركحتػو فػي الياشػمي ميػدم سػعدم الػدكتكر تناكليا دراسة عمى كقفتقد ك  خاص،
 كأجكبتو الضعفاء كتابو تحقيؽ مع ،"النبكية السنة في كجيكده الرازم زرعة أبك" فبعنكا  الدكتكراه

كقػد  ـُٖٕٗ -ىػػُّٖٗ عاـ) مصرب األزىر بجامعة الديف أصكؿ كمية مف (البرذعي أسئمة عمى
تػدكينيا  ىكأىميتيػا، كجيػكد العممػاء فػي المحافظػة عمييػا كحرصػيـ عمػ ةالسػن عػف رسالتو فيتكمـ 

 مػع الضػعفاء" كتػاب فػي حققػو الػذم الػنص كعػف األحاديػث تعميؿ في زرعة أبي كمنيج كخدمتيا
 التكثيػؽ كألفػاظ الثقػات الػركاة أسػماء ذكػر عمػي الكاتػب اقتصػر كما " البرذعي أسئمة عمى أجكبتو
 الركاة أسماء المؤلؼ جمع كما اآلخريف، النقاد مع قارنةمي دراسة  دكف فييـ زرعة أبك أطمقيا التي
، الضػعفاء كتػاب فػي كل البرذعػي أسػئمة عمػى أجكبتػو فػي ذكػرىـ يػرد كلػـ زرعػة كأبػ جػرحيـ الػذيف
 عػف الكتابػة فػاخترت  ،مػرة ككثقيػـ مػرة جػرحيـ الػذيف الػركاة ذكػر ثػـ فػييـ لجػرحا ألفػاظ ذكػر مػع

 حقو، المكضكع ىذا تكفي دراسة كجكد لعدـ الرجاؿ نقد في منيجو عمى لمكقكؼ زرعة أبي اإلماـ
 . العمماء كبار ليا دعا التي الدراسات ىذه مثؿ في الكتابة كألىمية

 

ى:فوهالطملى وطبوطظ البحث منكج: رابطًا

 كالمنيجالجرح كالتعديؿ مف كتب الرجاؿسأعتمد المنيج الستقرائي في جمع ألفاظ  أبي زرعة في 
الكصفي في دراسة معالـ منيج أبي ثـ  ليـ كالترجمة الركاة مف نماذج اختيار في نتقائيال

 بما يمي: كسأقكـزرعة في الجرح كالتعديؿ 

 أواًل: عزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية في المتن.   

 : ذلك من خاللو  وتضعيفيم الرجال توثيق في زرعة أبي أقوال دراسةثانيًا: 

 . مظانيا مف كتضعيفيـ الرجاؿ تكثيؽ في زرعة أبي كمصطمحات ألفاظ معج .ُ
 َكتعديالن  دراسة نماذج تطبيقية مف الركاة الذيف تكمـ فييـ أبك زرعة جرحان  .ِ
 . المشيكريف النقاد مف غيره بأحكاـ الركاة عمى زرعة أبي أحكاـ مقارنة .ّ
 .راد منيا، كمعرفة المزرعة أبي عف الصادرة المصطمحات كتحميؿ دراسة .ْ
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ٌرحيف كالركاة الميعىٌدليف الركاة في زرعة أبي أقكاؿ دراسة نتائج أىـ بياف .ٓ  .الميجى

 : الترجمة لمرواةثالثا

بذكر اسـ الراكم ككنيتو كذلؾ  المتفؽ عمييـ تكثيقان كتضعيفان، الترجمة المختصرة لمركاة .ُ
كماىي في  ف أخرج لو مف أصحاب الكتب الستة، بالرمكزكفاتو إف كجد، كمك  كنسبو

 تقريب التيذيب.
 مف كتب الرجاؿ. ـكتعديمي ـالتكسع في ترجمة الركاة المختمؼ في جرحي .ِ
 المقارنة بيف حكـ أبي زرعة كباقي النقاد، لتبرير قكلو أك رده. .ّ
 بياف خالصة الحكـ في الراكم.إبراز قكؿ الذىبي كابف حجر في الركاة إف كيًجدى، مع  .ْ

 ة:رابعًا: تخريج األحاديث النبوي

 إذا كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما أكتفي بالعزك إلييما. .ُ
مع  إف لـ يكف في الصحيحيف أك أحدىما تكسعت في تخريجو مف كتب السنة كبينت حكمو .ِ

 .الستئناس بأقكاؿ العمماء  القدامى كالمعاصريف

ىخامدًا:

 .منيما لكؿ المخصصة الكتب مف بالبمداف كالتعريؼ الغريبة، الكممات بياف -1

 .الميشًكمة  كاأللقاب كالكنى ، كاألسماء، الكممات ضبط-ِ

بيانات المرجع فقط أما باقي  كالمؤلؼ ،الكتاب اسـ رذكتكثيؽ المصادر كالمراجع ب-ّ 
 قائمة المصادر كالمراجع. فسأذكره في

 خطظىالبحث:دابطًا:ى

 كالدراسات ،البحث كأىداؼ ,اختياره كبكاعث البحث أىمية : كفييا المقدمة عمى كيشتمؿ 
 ،ى ثالثة فصكؿعم اشتممت كقد البحث، خطةك  ،فيو العمؿ كطبيعة البحث كمنيج ،ةالسابق
 ى.كفيارس بخاتمة البحث كانتيى
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ىالفصلىاألول

 (ومقدمة في الجرح والتعديل أبو زرعة الرازي )عصره وترجمتو

 كفيو ثالثة مباحث:

 المبحث األول: عصر اإلمام أبي زرعة:

 مطالب:  كيشتمؿ عمى ثالثة

 المطمب األكؿ: الحياة السياسية. 

 المطمب الثاني: الحياة الجتماعية.  

 المطمب الثالث: الحياة العممية كالثقافية. 
 ترجمة اإلمام أبي زرعة:المبحث الثاني: 

  كيشتمؿ عمى ستة مطالب:

 المطمب األكؿ: اسمو كنسبو ككنيتو.

 المطمب الثاني: مكلده كنشأتو ككفاتو.

 مذىبو. الثالث:المطمب 

 المطمب الرابع: شيكخو كتالميذه.

 .العممية رحالتوالمطمب الخامس: 

 المطمب السادس: أقكاؿ العمماء فيو، كمنزلتو بيف النقاد.

  المبحث الثالث: مقدمة في الجرح والتعديل.

 كتشتمؿ عمى خمسة مطالب:
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 .المطمب األكؿ: تعريؼ الجرح كالتعديؿ

 .يتوالمطمب الثاني: نشأتو كأىم

 .المطمب الثالث: مشركعيتو

 َالمطمب الرابع: طبقات النقاد في الجرح كالتعديؿ

 َالمطمب الخامس: مراتب الجرح كالتعديؿ

 الثاني الفصل

 التعديل في زرعة أبي اإلمام منيج

 : مباحث خمسة عمى كيشتمؿ

 يةدراسة تطبيق )ومدلوالتيا زرعة أبي اإلمام عند التعديل مصطمحات ل:األو المبحث
 : (بذكر نماذج لمرواة المعدلين

 المطمب األكؿ: مصطمحات التعديؿ المطمؽ.
 النسبي. التعديؿ مصطمحات:الثاني المطمب
 المصطمحات التي كرد عنو تعديميـ كتجريحيـ. :الثالث المطمب
 وأحكام أحكامو بين ةمقارن دراسة) زرعة أبي عند المعدلون الرواة: الثاني المبحث

 :(النقاد من غيره
 :زرعة أبي اإلمام عند التعديل مراتب : الثالث المبحث

 :مطالب ستة كفيو
 معنى.أك بتكرار الصفة لفظنا  المطمب األكؿ : التكثيؽ بصيغة أفعؿ التفضيؿ ، أك

 .المطمب الثاني: التكثيؽ بصفة كاحدة تدؿ عمى الضبط
 . الضبط مف قريبة بصفة التكثيؽ الثالث: المطمب
 . الجرح مف قريب بكصؼ تكثيؽال: الرابع المطمب
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 النسبي. الركاة المعدلكف بمصطمحات التعديؿالخامس:  المطمب

 المطمب السادس: الركاة الذيف لـ يجـز القكؿ فييـ تكثيقان أك تجريحان.

 ٓخصائص منيج اإلمام أبي زرعة في التعديل. المبحث الرابع:

واة المعدَّلون، ونتائجو   .المبحث الخامس: جدول الرُّ

 الثالثىالفصل

 التجريح في زرعة أبي اإلمام منيج

 : مباحث ة خمس عمى كيشتمؿ

ومدلوالتيا )دراسة تطبيقية بذكر  زرعة أبي اإلمام عند التجريح األول: مصطمحات المبحث
 .نماذج لمرواة المجرحين(

 المطمق. الجرح المطمب األول: مصطمحات

 النسبي. الجرحالمطمب الثاني: مصطمحات 

لثاني: الرواة المجروحون عند أبي زرعة ) دراسة مقارنو بين أحكامو وأحكام غيره من ا المبحث
 النقاد(

 زرعة أبي اإلمام عند التجريح راتبم :ثالثال المبحث

 : مطالب أربعة كفيو

 اليسير. الضعؼ عمى يدؿ بكصؼ الجرح :األكؿ المطمب

 الضعؼ الشديد. عمى يدؿ بكصؼ جرحال: يالثان المطمب

 . كنحكه بالكذب الكصؼ ث:الثال المطمب

 .النسبي جريحالت بمصطمحات جرحكفالم الركاةرابع: ال المطمب



 
 

 ك
 

 خصائص منيج اإلمام أبي زرعة في التجريح. :عالراب المبحث

واة المجرَّحيالمب  .ن، ونتائجوحث الخامس: جدول الرُّ

  .والتوصيات النتائج أىم عمى وتشتمل : الخاتمة

 :البحث فيارس •

 ة.القرآني اتاآلي فيرس •

 فيرس األحاديث النبكية. •

 ة المترجـ ليـ .الركا فيرس •

 فيرس ألفاظ كمصطمحات الجرح كالتعديؿ. •

 س األماكف كالبمداف.فير  •

 .كالمراجع المصادر فيرس •

 ات.المكضكع فيرس •

  

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 الفصل األول
 

 (والتعديل الجرح في ومقدمة وترجمتو الرازي زرعة يأباإلمام عصر)
 

 :مباحث ثةثال  وفيو
 

 .زرعة أبي اإلمام عصر: األول المبحث       
 

 .زرعة أبي اإلمام ترجمة: الثاني المبحث       
 

 .والتعديل الجرح في مقدمة: الثالث المبحث       
 

 

 

  

 



 
 

6 

 

 الفصل األول
 المبحث األول

 رعةزُ  أبي اإلمام عصر
 مفىك ك ق(ِْٔ-ق ُْٗرة ما بيف )الفت في األكؿ العباسي العصر في مازً الرَّ ة عى رٍ عاش أبك زي 

كقد تزامف ميالده  (ِ)كما قاؿ ابف أبي حاتـ (ُ)مالرَّ  أىؿ مف الرابعة الطبقة مف النقاد الجيابذة العمماء
 قاؿ كما كاف مكلده أف إلى بالتسميـ كذلؾ (ْ)الميدم خالفة كبداية (ّ)الرشيد ىاركف خالفةمع نياية
 العباسية الدكلة بداية إلي حياتو استمرت كقد قُْٗ ىك لعمماءا مف غيره كرجحو النيسابكرم الحاكـ
 عمي نقؼكلً ، النبكية لمسنة الذىبي العصر الذم يمثؿاليجرم  الثالثالقرف كقد عاش في الثانية،
 كخاصة يائكخمفا العباسية الدكلة عف بالكالـ التمييد مف بد فال الكقت ذلؾ في السياسي الكضع صكرة
، ثـ بياف الحياة الجتماعية كالحياة العممية السائدة في ذلؾ زرعة أبي اإلماـ اةحي في سادكا الذيف

 الكقت.
 :ياسيةالمطمب األول: الحياة الس
ـ  ُِٖٓىػ/ ٔٓٔـ عمى أنقاض الدكلة األمكية، كزالت عاـ  ْٕٗىػ/ ُِّقامت الدكلة العباسية عاـ 

ىػ(  ٔٓٔ - ُِّالعباسيكف في الفترة ) بعد أف دمر المغكؿ بغداد، كقتمكا آخر خميفة عباسي، فحكـ
 -عامنا. كتنقسـ ىذه الفترة إلى مرحمتيف )حسب اصطالح أغمب المؤرخيف(: ِْٓأم 

                                                           

كرة مف أٌميات مدينة مشي ، كىي(ّّ/ ٔ) لمسمعاني األنساب ،كالجباؿ قكمس بيف الديمـ بالد مف كبيرة بمدة( الرم:ُ)
، البالد كأعالـ المدف كثيرة الفكاكو كالخيرات، كىي محٌط الحاٌج عمى طريؽ السابمة كقصبة بالد الجباؿ، معجـ البمداف

عاش فييا أعالـ  بعد شيريف مف كقعة نياكند،-رضياهلل النو -، فتحيا عيمىر ٍبف الخطاب (ُُٔ/ ّ) ياقكت الحمكم
ذيرم يحيى بف أحمد ،فتكح البمدافحاتـ الرازم،  يكابف أبي حاتـ كأبيو أبزرعة الرازم،  يالحديث أمثاؿ أب  البىالى

 (.َّٗ)ص
 .(ِّٖ/ ُ)لبف أبي حاتـ  ،( الجرح كالتعديؿ(ِ
(ىك أمير المؤمنيف ىاركف بف محمد )الميدم( بف عبد اهلل )المنصكر( بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف العباس ّ) 

تاريخ  (.ٔ/ ُْالشيير بياركف الرشيد، كلد بالرم، تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )بف عبد المطمب، أبك جعفر، 
 (.َْ/ِحسف ابراىيـ)َ، دالسياسي كالديني كالثقافي كالجتماعي السالـ

(ىك أمير المؤمنيف محمد بف عبد اهلل )المنصكر( بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف)العباس( بف عبد المطمب، ْ)
(، قاؿ ابف عباس: "منا َُ-ٗ/ ّىػ، تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )ُٗٔت اهلل، الممقب بالميدميكنى أبا عبد 

ثالثة؛ منا المنصكر، كمنا السفاح، كمنا الميدم"، أخرجو أبك بكر بف أبي شيبة في مصنفو، مصنؼ ابف أبي شيبة 
ككاف مف  (،ٔٔٗ/ ِد بف حنبؿ )(، كأخرجو أحمد بف حنبؿ في فضائؿ الصحابة،  فضائؿ الصحابة ألحمُّٓ/ ٕ)

، بعد أف كانت تكضع الكسكات بعضيا فكؽ اصالحات الميدم أنو أكؿ مف سف كسكة الكعبة بكسكة جديدة في كؿ عاـ
 (.َْ/ِحسف ابراىيـ ). بعض، كسار عمى ذلؾ مف جاء بعده مف الخمفاء، تاريخ السالـ، د
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ـ(. كىي مرحمة قكة كسيطرة الخمفاء،  ُٖٔ - ْٕٗىػ/ ِْٕ - ُِّالدكلة العباسية األكلى ) - ُ
 كقد حكـ عشرة خمفاء في ىذه المرحمة.

 ـ(. كىي مرحمة ضعؼ الخمفاء ُِٖٓ - ُٖٔىػ/ ٔٓٔ - ِْٕ) الدكلة العباسية الثانية - ِ
 .(ُ)المرحمةكفقدانيـ لمسمطة، كسيطرة العسكرييف عمى األمر، كقد حكـ سبعة كعشركف خميفة في ىذه 

 هقد عيد بالخالفة مف بعدالعباسية، ككاف  جمس عمى عرش الدكلة أكؿ مف (ِ)كاف أبك العباس السفاح
خمع أبك جعفر المنصكر ابف  .(ْ)إلى عيسى بف مكسى بف محمد العباس ، ثـ(ّ)إلى أخيو أبي جعفر

، ثـ عيد (ٔ)كأخذ البيعة لبنو الميدم (ٓ)أخيو عيسى بف مكسى بف محمد العباس مف كلية العيد
كبعد كفاة اليادم تكلى  ،الذم يصغر اليادم سنان  (ٖ)، ثـ لبنو ىاركف(ٕ)الميدم بالخالفة لبنو اليادم

أشير كأفضؿ خمفاء بني العباس، أصبحت بغداد في عيده  مف د الخالفة العباسية، ككافىاركف الرشي
مف الحضارة كالعمراف، كاشتير الرشيد  العمـ كاألدب، كبمغت درجة عالية مركزان لمتجارة، ككعبة لرجاؿ

 .(ٗ)عمماء، كفي عيده مات مف أعالـ اإلسالـ مالؾ بف أنس كالميث بف سعد كغيرىـلم توبحسف معامم
زرعة اإلماـ أبي  تزامف ميالدقد زرعة، ك  مسقط رأس أبي (َُ)مكلد ىاركف الرشيد في الرَّ كقد كاف م
، (ُُ)و األميفبالخالفة ألبنائ قبؿ مكتو عيد الرشيدكقد ىػ، ُّٗىاركف الرشيد ككفاتو عاـ  بانتياء عيد

                                                           

 (ُٕٕحاضر، أحمد معمكر العسيرم )ص: مكجز التاريخ اإلسالمي مف عيد آدـ إلى عصرنا ال( (ُ
( أبك العباس: ىك عبداهلل بف محمد بف عمي بف عبداهلل بف العباس بف عبدالمطمب بف ىاشـ، الممقب بالسفاح، ِ)
 (.ِْ/ِ) حسف ق، تاريخ اإلسالـ، د. حسف إبراىيـُّٔت
تاريخ األمـ ق، ُٖٓت بالمنصكر، ( أبك جعفر: ىك عبد اهلل بف محمد بف عمى  بف عبد اهلل بف العباس، الممقب ّ)

 (.ُْٕ/ ٕلمطبرم ) ،كالممكؾ
 أبك العباس. ( ىك ابف أخْ)
كاف سبب خمع المنصكر لبف أخيو عيسى بف مكسى ىك رغبةن منو بتكليتو ابنو الميدم الخالفة، فقيؿ أف  (ٓ)

لمنصكر بعض ما يتمفو المنصكر طمب مف عيسى بف مكسى خمع نفسو فمما رفض عيسى أىانو المنصكر، كقيؿ سقاه ا
 (.ِٗ/ِفمرض مدة ثـ أفاؽ، كقيؿ غير ذلؾ، تاريخ اإلسالـ، د. حسف إبراىيـ )

 (.ِسبؽ تعريفو )ص (ٔ) 
( ىك أمير المؤمنيف مكسى بف محمد)الميدم( بف عبد اهلل )المنصكر( بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف العباس، ٕ)

 (.ِْ/ ُّمكلده بالرم، تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )ق، كاف َُٕيكنى أبا محمد، الممقب باليادم، ت
 (.ِسبؽ تعريفو )ص ( ٖ)

 (.ْٓ -ِّ/ِانظر: تاريخ السالـ ، د. حسف ابراىيـ) ((ٜ
 ُُ، صياسبؽ التعريؼ ب (َُ)
( ىك أمير المؤمنيف، محمد بف ىاركف )الرشيد( بف محمد )الميدم( بف عبد اهلل )المنصكر( بف محمد بف عمي بف ُُ)

 ،ىػ، تاريخ بغدادُٖٗاهلل بف العباس بف عبد المطمب، يكنى أبا عبد اهلل. كيقاؿ: أبا مكسى، الممقب باألميف، ت  عبد
 (.َُٕ/ ْ) البغدادم لمخطيب



 
 

3 

 

كالضطرابات، باإلضافة إلى  فقد كاف مميئان بالفتف عيد األميف، فأما (ِ)، ثـ المؤتمف(ُ)ثـ المأمكف
 بعده مف مكسى ابنو كتكلية المأمكف وألخي األميف خمع، ك (ّ)الفتنة التي قامت بينو كبيف أخيو المأمكف

 جمسأف بعد قيتؿ األميف، فقدفي قصر مدة خالفة  سببان  ذلؾ كاف كؿ، الرشيد كالده ميثاؽ كنٍكث
م، كيع المأمكف بالخالفة كىك في الرَّ فاة األميف بي بعد ك ك  أشير، كثمانية سنيف أربع الخالفة عرش عمى

 .(ٓ) ىػػَِْحتى قدـ بغداد  (ْ)كظؿ بخراساف
ككاف فطنان، كحممائيـ،  ،كحكمائيـ ،كعممائيـ ،مف أفضؿ خمفائيـ الخالفة كاف المأمكف كلما تكلى

 ،الحكمة ـعمك  عف منيـ فحص مف أكؿ ىك منيا أنو، لو اختراعات كثيرة شديدان، كريمان، ككيًجدت
 أىؿ كقٌرب ،الٌطبٌ  في كتكٌمـ األكائؿ، عمكـ في كنظر ،كشيرىا العربٌية إلى بنقميا كأمر كتبيا كحٌصؿ
 فييا (ٕ)، كفي أيامو نشأت ىذه المقالة كنكظر(ٔ)كمنيا إلزاـ الناس عمى القكؿ بخمؽ القرآف، الحكمة

                                                           

( ىك أمير المؤمنيف عبد اهلل بف ىاركف )الرشيد( بف محمد )الميدم( بف عبد اهلل )المنصكر( بف محمد بف عمي بف ُ)
 ،ىػ، تاريخ بغدادُِٖف عبد المطمب، كيكنى أبا العباس، كقيؿ: أبا جعفر، الممقب بالمأمكف، تعبد اهلل بف العباس ب

 (.ُُٖ/ َُ) البغدادم لمخطيب
( ىك القاسـ بف ىاركف )الرشيد( بف محمد )الميدم( بف عبد اهلل )المنصكر( بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف ِ)

-ؤتمف، كاف أبكه بايع لو بالخالفة بعد أخيو المأمكف، كشرط أبكه ق، سماه أبكه المَِٖالعباس بف عبد المطمب، ت
فيما عقد مف ذلؾ أف األمر إذا صار إلى عبد اهلل المأمكف كاف أمر المؤتمف مفكضا إليو، إف شاء  -ىاركف الرشيد

ف شاء خمعو كاستبدؿ بو مف رأل مف إخكتو ككلده، فمما خمص األمر لممأمكف كاجتمع الناس عمي و خمع أخاه أقره، كا 
 (.ََْ/ ُِ) البغدادم لمخطيب ،المؤتمف، تاريخ بغداد

 :ىي األسباب كىذه نفسو الرشيد سببيا كاف الفتنة ىذه( ّ)
 .سنان  منو أكبر أنو مع المأمكف دكف األميف تكلية-
 .شاـكال العراؽ األميف ككلى الفرس، بالد المأمكف كلى فقد األميف، أخيو مف أكبر امتيازات األميف إعطاء-
 (.ُْٗ/ِحسف ابراىيـ)َتاريخ السالـ، د .أخيو دكف ابنو تكلية إلى ماؿ األميف أفكما -
( خراساف: بالد كاسعة، أكؿ حدكدىا مما يمي العراؽ كآخر حدكدىا مما يمي اليند، فييا فرساف العمـ  كساداتو ْ)

سحاؽ بف راىكيو كأحمد بف حن بؿ كأبي حامد الغٌزالي كالجكيني إماـ كأعيانو أمثاؿ البخارم ك مسمـ ك الترمذم كا 
الحرميف كالحاكـ أبي عبد اهلل النيسابكرم كغيرىـ مف أىؿ الحديث كالفقو، كفييا أشير األدباء أمثاؿ اليركم كعبد 

 (.َّٓ/ ِ) ، ياقكت الحمكمالقاىر الجرجاني كأبي القاسـ الزمخشرم، انظر معجـ البمداف
 (.ٖٓ= ْٓ/ ُديني كالثقافي كالجتماعي، د. حسف ابراىيـ )(انظر: تاريخ السالـ السياسي كالٓ)

 انظر: إفَّ القكؿ بخمؽ القرآف تبناه كقاؿ بو بعض الفالسفة الييكد، كقد تطابؽ قكليـ مع قكؿ الجيمية كالمعتزلة،( (ٔ
 و مجمكع(، كقاؿ ابف تيمية في كتابّٔ)صالحنيني يحي بف ناصر، مآلت القكؿ بخمؽ القرأف دراسة عقدية معاصرة

 بإحساف ليـ كالتابعيف الصحابة مف كأئمتيا األمة سمؼ المسألة: إفَّ مذىب ىذه لما سئؿ عف أصؿ (ّٕ/ ُِ) الفتاكل
 أف الصريحة العقمية األدلة يكافؽ الذم كىك كالسنة الكتاب عميو دؿ كما كغيرىـ األربعة كاألئمة المسمميف أئمة كسائر
ليو بدأ نوم مخمكؽ غير منزؿ اهلل كالـ القرآف  كاإلنجيؿ. كالتكراة بالقرآف المتكمـ فيك يعكد كا 

/ ٖ( المناظىرىة: أف تيناًظرى أخاؾى في أمرو إذا نظرتما فيو معان كيؼ تأتيانو، العيف، لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ٕ)
 (، كالمعنى ىنا أف اإلماـ أحمد سئؿ عف رأيو في القكؿ بأف القرآف مخمكؽ فكاف ينكر ذلؾ.ُٔٓ
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 .(ُ)أحمد بف حنبؿ كغيره 
اتبع فىػ، ُِٓسنة  (ِ)لى أخيو أبي اسحاؽ بف الرشيد )المعتصـ(بالخالفة مف بعده إ المأمكف قد عيدك 

أىاف أحمد بف حنبؿ إىانة الناس عمى القكؿ بخمؽ القرآف، ك  المعتصـ كصية أخيو المأمكف في حمؿ
كسجنو كأصبح كؿ عالـ أك قاض ىدفان لخطر الضرب بالسياط كالتعذيب إذا لـ يأخذ برأم  بالغة

لَّ  ثـلقرآف، اخمؽ في القكؿ ب (ّ)المعتزلة ىػ ِِٕى الخالفة سنة لً فكي  (ْ)المعتصـ عيده ابنو الكاثؽ ىكى
آرائو الدينية عمى كالقكؿ بخمؽ القرآف، كتشدد في فرض  سار عمى سياسة أبيو في النتصار لممعتزلة،ف

ىػ كلـ يكؿ عيده أحدان كبمكتو انتيى العصر ِِّالناس، فتآمر عميو أىؿ بغداد، كتكفي الكاثؽ سنة 
 .(ٓ)ىبي لمدكلة العباسيةالذ

بيكًيعى المتككؿ
ككاف المتككؿ محببان إلى رعيتو،  قائمان بالسنة فييا، فقد  (ٕ)بالخالفة بعد أخيو الكاثؽ (ٔ)

مىى كىتىبى  قىدٍ  اٍلكىاًثؽي  كىافى ، ك (ٗ)بعد انتشارىا (ٖ)أظير السنة بعد البدعة، كأخمد البدعة  مىكَّةى  بىٍيتً  بىابً  عى

                                                           

 (.ُِّ/ُبف الطقطقي، )ل(انظر: الفخرم في اآلداب السمطانية كالدكؿ اإلسالمية، ُ)
( ىك أمير المؤمنيف، محمد بف ىاركف )الرشيد( بف محمد )الميدم( بف عبد اهلل )المنصكر( بف محمد بف عمي بف (ِ

/ ّ) البغدادم لمخطيب ،بغداد تاريخ،المعتصـ باهللبعبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب، يكنى أبا إسحاؽ، الممقب 
ُُِ). 

ة يجمعياّ) كفى فرقة ىذه قدرية مىٍحضى ا بىينيىا عٍشريف فرقة كؿ فرقة ًمٍنيىا تكفر سائرىا، الًعٍشري  (  اٍلميٍعتىزلىة: اٍفتىرىقت ًفيمى
قىٍكليا ًبأىنَّوي  لىٍيسى هلل عز كىجؿ عمـ كىلى قدرىة كىلى  كميىا في بدعتيا أمكر ًمٍنيىا نىفييىا كميىا عىف اهلل عز كىجؿ ًصفىاتو األزلية كى

نىٍييو كىخى  ـ اهلل عز كىجؿ كحدكث أمره كى ًمٍنيىا اتِّفىاقيـ عمى القىٍكؿ بحدكث كىالى يىاة كىلى سمع كىلى بصر كىلى صفة أزلية كى بره حى
كميـٍ يىٍزعميكفى  ادث ك  فَّ أ كى ـ اهلل عز كىجؿ حى مو مخمأكىالى ، انظر الفرؽ بيف الفرؽ، عبد القاىر كقان كثرىـ اٍليىٍكـ يسمكف كىالى

 (.ّٗبف طاىر البغدادم، )ص: 
 اهلل عبد بف (الميدم) محمد بف (الرشيد) ىاركف بف (باهلل المعتصـ) محمد بف ىاركف المؤمنيف أميرىك( ْ)
 تاريخ، باهلل الكاثؽ، الممقب بجعفر أبا كيكنى المطمب، عبد بف العباس بف اهلل عبد بف عمي بف محمد بف (المنصكر)

 (ُٔ/ ُْ) البغدادم لمخطيب ،بغداد
 (.ْٖ-ْٔ/ِ)د. حسف ابراىيـ ،( انظر تاريخ السالـٓ)
( ىك أمير المؤمنيف جعفر بف محمد )المعتصـ باهلل( بف ىاركف )الرشيد( بف محمد )الميدم( بف عبد اهلل ٔ)

نى أبا الفضؿ، الممقب بالمتككؿ عمى اهلل، )المنصكر( بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب، يك
 (.ُٕٓ/ ٕلمخطيب البغدادم ) ،تاريخ بغداد

 (.ُّْ/ َُمذىبي )ل سير أعالـ النبالء، ،(ُٕٓ/ ٕ(تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )ٕ) 
دىثي في الديف بعد اإلٍكماؿ، الصحاح تاج المغة كصحاح العربيةٖ)  (، ُُْٖ/ ّ) الفارابي نصر أبك  ،(الًبٍدعىةي: الحى
البدعة كالقكؿ بخمؽ القرآف، كقد ألغى المتككؿ ىذه البدعة. كأكـر اإلماـ أحمد بف حنبؿ بعد أف أىانو المعتصـ ك 

أحمد معمكر  ،  مكجز التاريخ اإلسالمي مف عيد آدـ إلى عصرنا الحاضر، كرفضو القكؿ بخمؽ القرآف لتمسكو بالسنة
 (.ُْٗالعسيرم )ص: 

 (.ْْٓ/ ُْالنياية، لبف كثير )انظر: البداية ك ( ٗ)
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كِّؿي  فمحى "مىٍخميكؽ اٍلقيٍرآفي " :سىاًجدً اٍلمى  كىأىٍبكىابً  لٍَّكاق، ثـ ِْٕؿ المتككؿ سنة كقيتً ، (ُ)وي كيمَّ  ذىًلؾى  اٍلميتىكى بعده  كى
براىيـ، ثـ إ(ْ)ثـ المعتز (ّ)لككف المتككؿ أخذ العيد مف بعده ألكلده الثالثة، المنتصر (ِ)كلده المنتصر

يَّدى  كسماهبراىيـإ براىيـ ، ككاف السبب في عدـ تكلي إ(ٔ) األخير الخالفة ؿً ، كلـ يى  (ٓ) ًبالمَّوً  اٍلميؤى
 عمى بذلؾ لو كدعا باهلل، المؤيد كلقبو بعده، مف األمر لو عقد كاف قد باهلل المعتزالخالفة، أف أخاه 

 مف الناس يحؿ بأف كطالبو فضربو كرىو، أمر عنو باهلل المعتز بمغ ثـ الممالؾ، سائر في المنابر
 .(ٕ)قِِٓسنة  كذلؾ ،بو أثر ل ميتان  محبسو مف جى رً خٍ كأي  ان يكم وحبس ثـ ففعؿ، بيعتو

 ككاف، (ٗ) بذلؾ عميو األتراؾ ضغط الخالفة بعد خمع المعتز نفسو بسبب (ٖ)الميتدم ثـ تكلى 
 خمع، كقد (َُ) عبادة كأكثرىـ كرعا كاظيرىـ طريقة كأجمميـ مذىبا الخمفاء أحسف مف باهلل الميتدل
 المعتمد كمات ،الخالفة (ُِ)المعتمد يلً كي  ثـ، (ُُ) قِٔٓالميتدم سنة  كمات ضان،أي الميتدم األتراؾ
 .(ُْ)أياـ كستة سنة كعشريف ان ثالث ة المعتمدخالفكقد استمرت (ُّ)قِٕٗ سنة

الدكلة العباسية، كاقتصرت ىنا عمى ذكر الخمفاء الذيف سادكا في عصر  الى الخمفاء عمىىكذا تك 
كبياف مكقؼ  األحداث،ى األكضاع في ذلؾ الكقت، كمعرفة طبيعة لالطالع عم زرعة أبياإلماـ 

 اإلماـ أبي زرعة منيا.
                                                           

 (.ِْٕالمحف، ألبي العرب )ص: ( انظر: ُ)
  (.َْٓ/ ُْانظر: البداية كالنياية، لبف كثير )( ِ)
( محمد بف جعفر )المتككؿ عمى اهلل( بف محمد )المعتصـ باهلل( بف ىاركف )الرشيد(، يكنى أبا جعفر، كيقاؿ أبا ّ) 

 (.ُُٖ/ ِلمخطيب البغدادم ) ،تاريخ بغدادب بالمنتصر باهلل، الممق العباس، كيقاؿ أبا عبد اهلل،
أمير المؤمنيف محمد بف جعفر )المتككؿ عمى اهلل( بف محمد بف )المعتصـ باهلل(، يكنى أبا عبد اهلل، كقيؿ إف  ىك( ْ)

 (َُِ/ ِلمخطيب البغدادم ) ،تاريخ بغدادالممقب بالمعتز باهلل،  اسمو الزبير،
فر )المتككؿ عمى اهلل( بف محمد )المعتصـ باهلل( بف ىاركف )الرشيد(، الممقب بالمؤيد باهلل،   تاريخ إبراىيـ بف جع ( ٓ)

 (.ْٕ/ ٔلمخطيب البغدادم ) ،بغداد
 (.ّّْ/ ُْانظر: البداية كالنياية، لبف كثير )( ٔ)
 (ْٕ/ ٔلمخطيب البغدادم ) ،تاريخ بغداد( انظر: ٕ)
عبد  ف)الكاثؽ باهلل( بف أبي إسحاؽ )المعتصـ باهلل(، يكنى أبا إسحاؽ، كيقاؿ: أباىك أمير المؤمنيف محمد بف ىارك  (ٖ)

 (.ُُٕ/ ْالميتدم باهلل ، تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )ب اهلل، الممقب
 (.َٖٓ-َٓٓ/ ُْ(البداية كالنياية، لبف كثير )ٗ)
  (.ُُٕ/ ْلمخطيب البغدادم ) ،(تاريخ بغدادَُ)
 (.ِِْالسمطانية كالدكؿ اإلسالمية، لبف الطقطقي )ص: ( الفخرم في اآلداب ُُ)
الممقب  ( ىك أمير المؤمنيف أحمد بف جعفر)المتككؿ( بف محمد )المعتصـ( بف الرشيد، كيكنى أبا العباس،ُِ)

 .(َِٖ/ ْتاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )بالمعتمد عمى اهلل، 
 (.ِْٔبف الطقطقي )ص: الفخرم في اآلداب السمطانية كالدكؿ اإلسالمية، ل(ُّ) 
 .(ُِٖ/ ْ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم)ُْ)
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 االجتماعية: الحياة: الثاني المطمب
ة ىي: العرب كالفرس كاألتراؾ عصر العباسي مف أربعة عناصر رئيسكاف الشعب يتألؼ في ال

كأىممكا العرب الذيف  اء عمييـ،اعتمد الخمفت الدكلة العباسية بمساعدة الفرس، قامفمما كالمغاربة. 
التي كانت  (ِ)ىذه الفتنة (ُ)نقمكا عمى الفرس كأشعمكا نيراف الثكرات حتى قامت بيف األميف كالمأمكف

ظير  -ككانت أمو تركية -ي المعتصـ الخالفةلِّ كلما كي  في حقيقة األمر انتصاران لمفرس عمى العرب.
ا الخميفة حرسان لو، كأسند إلييـ مناصب الدكلة، العنصر التركي عمى مسرح السياسة كاتخذىـ ىذ

ك  الفرسكأدل ظيكر العنصر التركي إلى إخماد نار الخصكمة بيف ،كأقصى العرب مف ديكاف العطاء
كمف . العباسييف حينان آخر، ألف ذلؾ العنصر استأثر بالنفكذ دكف الفريقيفالعرب حينان كبيف العمكييف ك 

ىؿ الذمة كىـ النصارل كالييكد كقد كانكا يقيمكف شعائرىـ الدينية طبقات الشعب في ذلؾ العصر، أ
خارج مدينة بغداد، في أمف كدعة مما يدؿ عمى أف الخمفاء العباسييف كانكا  (ْ)كبيعيـ (ّ)في أديارىـ

نكفى طبقة كبيرة مف طبقات  عمى جانب عظيـ مف التسامح الديني مع أىؿ الذمة. ككاف الرقيؽ ييكىكِّ
سالمي في العصر العباسي األكؿ إذ كاف اتخاذ الرقيؽ منتشران انتشاران كبيران، كلـ ينظر المجتمع اإل

الخمفاء العباسييف إلى الرقيؽ نظرة امتياف كازدراء بؿ كانكا يفضمكف اتخاذ اإلماء مف غير العرب عمى 
  (ٓ)العربيات الحرائر.

ء ككبار رجاؿ الدكلة مضرب المثؿ في انغمس العباسيكف في الترؼ، فكانت قصكر الخمفاء كاألمراكقد 
بيائيا كفخامة بنائيا كاتساعيا كما يكتنفيا مف حدائؽ كأشجار، ككاف العباسيكف ينفقكف عف سعة في 
سبيؿ رفاىيتيـ، فكانكا يعيشكف حياة البذخ كاإلسراؼ، كحفمت قصكر الخمفاء كاألمراء كالكزراء ككبار 

 .ٔ))ف الخمفاء العباسييف يبذلكف أمكالن كثيرة لمف يجيد الغناءرجاؿ الدكلة بالمغنييف كالمكسيقييف، ككا
كباإلضافة لىتماميـ بالبناء كالقصكر فقد كانكا يتفننكف في مالذ الطعاـ إلى حد أنيـ كانكا يشتركف 

 .(ٕ)الصيد في غير أكانو، كالثمار في غير إبانيا بما يزف مثمو فضة
 عيسى زار المنصكر أف كمري ياقكت الحمكم:  لطعاـ قاؿالعباسييف في ا سراؼ الخمفاءإكمف مظاىر 

 فيو (ٖ)زنبيؿ الجند مف رجؿ كؿ إلى كدفع خاصتو كجميع عنده فتغٌدل رجؿ آلؼ أربعة كمعو عمي بف

                                                           

 ( األميف كالمأمكف: أبناء ىاركف الرشيد.ُ)
 .ُّ( سبؽ الكالـ عنيا صِ)
 .(ُٔٔ/ ِ) الفارابي نصر أبك ،دىٍيري النصارل، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية كىك دىٍيري  المفرد :أديار(ّ) 

معييا ًبيىع، قاؿ اهلل عٌز كجٌؿ: } ( بيع: كالًبيعةي: كن(ْ كىاًمعي  لىييدِّمىتٍ يسة النَّصارىل كجى ًبيىعه  صى مىكىاته  كى مىسىاًجدي  كىصى  الحج{ ] كى
 .(ِٓٔ/ ِ) لمفراىيدم ،العيف،[َْ: آية
 .(ِّٔ -ِّْ/ِد. حسف ابراىيـ ) ،انظر: تاريخ اإلسالـ( ٓ)
 .(ِِٗ/ِ) السابؽ المصدر(ٔ) 
 .(ّّْ/ِ) نفسو المصدر(ٕ) 
 (.ُّْ)ص:  ، زيف الديف الحنفي الرازم، مختار الصحاح الزنبيؿ: القفة( ٖ)
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 ذلؾ مسٌمطيف كميـ فانصرفكا لكحالك  ،بارد كلحـ ،كبيض ،كفرخاف ،كدجاجة ،جدم كربع ،خبز
( (ُ(ِ). 

أيضان ما حفمت بو مائدة الرشيد بألكاف الطعاـ، حتى  في الطعاـ اسييفالعب الخمفاء كمف مظاىر إسراؼ
نو كاف ينفؽ عمى طعامو عشرة آلؼ درىـ في  قيؿ إف الطياة كانكا يطيكف ثالثيف لكنان في اليكـ، كا 

 .(ّ)اليكـ
ده أحد مف أىؿ يالخدمة الممككية ما لـ يج في (ْ)زرياب ميارةالطعاـ كمف تفننيـ في طيي 

حتى اتخذه ممكؾ أىؿ األندلس كخكاصيـ قدكة فيما سنو ليـ  جديدة ألكانان  الطعاـ في ولادخا  ك  صناعتو،
 كمما، مف آدابو، كاستحسنو مف أطعمتو، فصار إلى آخر أياـ أىؿ األندلس منسكبان إليو معمكمان بو

 (ٓ).كثير كغير ذلؾ كالفضة الذىب آنية عمى الرفيع الزجاج آنية تفضيمو باألندلس الناس عنو أخذه
ككاف المباس ، في الحتفاؿ باألعياد كالمكاسـتأثر العباسيكف بالفرس في بناء المنازؿ كاقتدكا بيـ 

كما ابتدع زرياب األزياء في  ،الميؿ لألزياء الفارسية في بغدادكقد زاد  ،الفارسي لباس البالط الرسمي
  فصكؿ.ف مناسبة لمبالد األندلس، كحث الناس عمى تغيير المالبس لتكك 

كما  ،تدخؿ بعضيف في شؤكف الدكلةتكقد  ،كانت المرأة في العصر العباسي األكؿ تتمتع بالحريةك 
كلـ ، مان في الثقافة فكانت تنظـ الشعربمغت مبمغان عظيك ساىمت المرأة في ىذا العصر في الحركب، 

لنكاحي مقصكران عمى يظير في طبقة العامة نساء ليف أثر في ترقية المجتمع بؿ كاف النشاط في ىذه ا
زاد النفكذ الفارسي في الدكلة العباسية فباإلضافة لقتدائيـ  األمراء كالطبقة الحاكمة.ك  نساء الخمفاء

                                                           

ٍكمىو: حكميؾ مسمَّطان. تيذيب المغة (ُ)  األزىرم منصكر أبك،سمط: مف أىٍمثىاؿ اٍلعىرىب السائرة قىٍكليـ لمرجؿ ييًجيزكف حي
 (.ِّْ/ ُِ)اليركم

 (.ُّٔ/ ْ) ، ياقكت الحمكممعجـ البمداف (ِ)
 (.ّْٓ/ِد. حسف ابراىيـ ) ،اإلسالـتاريخ ( ّ)
األصؿ، كفد عمى  يىك أبك الحسف عمي بف رافع الممقب بزرياب، مكلى الخميفة الميدم العباسي، فارس ( زرياب:ْ)

ىػ( كقد أطمؽ عميو ىذا لسكاد بشرتو كفصاحة لسانو ِّٖ-ىػَِٔاألندلس في عيد عبدالرحمف األكسط بف ىشاـ )
المغني مي يش حسف الصكت، كقد تفكؽ زرياب عمى أستاذه اسحاؽ بف إبراىيـ المكصتشبييان لو بطائر أسكد الر 

كالمكسيقي المشيكر في بالط بغداد كذلؾ في عيد الرشيد مما أثار حسد أستاذه اسحاؽ كاضطر أف يرحؿ عف بغداد 
أديبان عالمان بعمـ النجكـ خكفان عمى حياتو، فرحؿ إلى قرطبة فقربو عبدالرحمف األكسط كأجزؿ لو العطاء. كاف شاعران ك 

كأخالؽ الشعكب كطبائعيا كسير الممكؾ، حافظان لكثير مف الحكـ كاألمثاؿ، حسف الصكت، حمك الحديث. ككاف في زيو 
 (.  ّّٖ/ِظر تاريخ اإلسالـ، د. حسف إبراىيـ )مثالن يحتذيو أىؿ األندلس. ان

 (.ُِٕ/ ّ) لتممسانيا أحمد الديف شياب، ( نفح الطيب مف غصف الندلس الرطيبٓ)
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 كالراـ كالميرجاف (ُ)بالفرس في المباس كغيره اىتـ العباسيكف باألعياد الفارسية القديمة خاصةن النيركز
 ،لرسمية في العصر العباسي األكؿأىـ أعيادىـ احتى أصبحت مف ،القديمة الفرس مف أعيادكىما 

ككاف الخمفاء يحتفمكف بالعيديف )األضحى كالفطر( احتفالن دينيان فيؤمكف الناس في الصالة كييمقكف 
عمييـ خطبة في فضائؿ العيد كذلؾ في األمصار اإلسالمية كعمى األخص في بغداد كبيت المقدس 

 .(ِ)كدمشؽ
ضرب عمى باب قصره بالطبكؿ في أكقات الصالة، كمف يي  في بغداد أمظاىر سيادة الخميفة ف كمف

أعظـ مكاكبيـ مككب الحج حيث يجتمع ببغداد الحجاج مف مختمؼ األمصار اإلسالمية الشرقية 
د لحراستيـ نٍ ثـ جي  ،خاصة أىؿ العراؽ كفارس كخراساف كقد أعدكا عدتيـ مف اإلبؿ كالكسي كالطعاـ

أما عف قضاء أكقات فراغيـ فكانت في سماع الحكايا  ،اججأمير الحفي مقدمة ىذا المككب  كيسير
ككاف سباؽ الخيؿ مف أجمؿ ، تجمى فييا الذكاء كالفطنةيالقصيرة مف النكادر اليزلية كاألحاديث التي 

أنكاع التسمية عند الخمفاء كاألمراء في العصر العباسي األكؿ، كما اىتمكا بالصيد كعنكا بتربية الكالب 
 .  (ّ)ة العدك كغير ذلؾالسريع

 .والثقافية العممية الحياة: الثالث مطمبال
العصر القياـ بتدكيف العمكـ الشرعية، كنشاط حركة الترجمة، كاشتغاؿ  ىذاو كاف مف أبرز ما تميز ب

المسمميف بكتب الفرس كاليكناف كالثقافات األخرل، كافتتاف البعض بفتنة خمؽ القرآف التي تزعميا 
 .مفاءالممكؾ كالخ

اىتمامان شديدان بأنكاع العمكـ كالثقافات المختمفة خاصة العمكـ السالمية،  اىتـ الخمفاء العباسيكفكقد 
 الصحابة بأقكاؿ مختمطنا ليا تدكينيـ جاء كقد السنة بتدكيف العمماء ابتدأ العباسية الدكلة عصر فيف

ق(ُٕٓ)تسعد بف كالميث لككفة،ا في ق(ُُٔ)ت الثكرم سفياف النحك ىذا عمى كتب كقد، كفتاكييـ
 العباسي الخميفة (ٓ)رالمنصك  جعفر، كقيؿ أف أبا (ْ)المدينة في ق(ُٕٗ)تأنس بف كمالؾ مصر، في

 ىذا كتابو فألؼ لمناس، كيكطئو كتاب، في كيدكنو لديو، ثبت ما يجمع أف مالؾ، اإلماـ إلى طمب
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي حديث يفرد أف منيـ ئمةاأل بعض رأل ، ثـ(ٔ)، كقيؿ في تسميتو غير ذلؾالمكطأ كسماه
 حنبؿ بف أحمد الماـمسند كالعمماء األحاديث عمى المسانيد  فصنؼ المائتيف رأس عمى كذلؾ خاصة

                                                           

د.  ،مف المكاسـ القديمة اتخذه الفرس إلحياء العاـ الجديد كىك أكؿ أياـ السنة عندىـ. تاريخ السالـالنيركز: ( ُ)
 (.ّٔٓ/ِحسف ابراىيـ )

 (.ّْٓ-ِّْ /ِد. حسف إبراىيـ ) ،تاريخ اإلسالـ :انظر( ِ)
 (.ّٖٓ -ِٔٓ/ ِ) المصدر السابؽ :انظر (ّ)

 (.ٕيخ السنة المشرفة، أكـر العمرم )ص: ( بحكث في تار (ْ
 ( ىك ثاني الخمفاء العباسييف، كقد سبؽ التعريؼ بو.ٓ)

 (ِْٓالحديث كالمحدثكف، محمد أبك زىك )ص:  ((ٔ
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سحاؽ  أبي بف بكر كأبي معان  المسانيد كعمى األبكاب عمى صنؼ مف كمنيـ ،كغيرىـ (ُ)راىكيو بف كا 
 فرأل ،(ّ)فييا الصحيح كالحسف كالضعيؼ جدك  التصانيؼ ىذهفي  البخارماإلماـ  نظر فمما (ِ)شيبة
 كتابو فكضع فيو، الفقو كتسييؿ إليو الكصكؿ لتسييؿ األبكاب عمى يرتب كأف الصحيح الحديث إفراد

 .(ٓ)كغيرىا داكد أبي كسنف مسمـ صحيح الطريقة، ىذه عمى المدكنات ىذه كمف، (ْ)الصحيح الجامع
 المعركؼ الثالث القرف في ذركتو أكجي  بمغ كالترتيب تبكيبال طابع فيوالكتابة خذتالذم أ التصنيؼ ىذا

 .(ٕ)كامال تدكينا كعمكميا السنة فيو دكنت الذم الذىبيلعصر ك اكى، (ٔ)التدكيف بعصر
 كالتعديؿ النقد في كالستقالؿ التأليؼ، في كالبتكار الجمع ينتيي كاد الثالث اليجرم القرف كبانتياء
 تاله كما الرابع العصر في كذلؾ كالتعقيب، الستدراؾ أك كالتيذيب، بالترتي عصكر كبدأت كالتجريح،

 .(ٖ)العصكر مف
في انتقاؿ ثقافة الغرب إلى العرب، حيث اتجيت ميكؿ العباسييف إلي ككاف لحركة الترجمة أثره كبيره 

مة معرفة عمكـ الفرس كاليكناف، فعيني أبك جعفر المنصكر بترجمة الكتب، كقد زادت العناية بترج
الكتب في عيد ىاركف الرشيد، كذلؾ نشطت حركة الترجمة في عيد المأمكف مف المغات األجنبية، 

اشتغاؿ كثير مف المسمميف بدراسة الكتب  فارسية، إلي العربية، مما أدل إلىكخاصة مف اليكنانية كال
الثقافة  كىي أىـ مراكز ،التي تيرجمت إلى العربية، كلما نشطت حركة الترجمة ظيرت المكتبات

 .(ٗ)اإلسالمية، كما أدل كثرة الرحالت في عيد الخمفاء العباسييف إلى اتساع التفكير اإلسالمي
 بذلؾ القكؿ إلي يدعك المأمكف كصار مخمكؽ، القرآف بأف القكؿ عمى المأمكف المعتزلة أغرت

و تغمب انت حجتكيحارب مف يخالفو مف أئمة الحديث، كفي عيده نكظر اإلماـ أحمد بف حنبؿ كك
ف قد أكصاه عمى حمؿ الناس عمى القكؿ بخمؽ ك كجاء المعتصـ ككاف المأم حجتيـ، كمات المأمكف

                                                           

 أبك ذكر حنبؿ بف أحمد قريف مجتيد حافظ ثقة المركزم راىكيو بف محمد أبك الحنظمي مخمد بف إبراىيـ بف إسحاؽ(1)
 (ٗٗ: ص) ، لبف حجرالتيذيب تقريب،س ت د ـ خ ق،ِّٖت، بيسير مكتو قبؿ تغير أنو داكد
 ( ىك: عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة إبراىيـ بف عثماف الكاسطي األصؿ أبك بكر بف أبي شيبة الككفي ثقة ِ)
 (ٔلبف حجر )ص:  ،( انظر: مقدمة فتح البارمّ)
 (.ُٔ)ص:  عتر الديف نكر ،( انظر: منيج النقد في عمـك الحديثْ)
 (ٖ)ص: ، أكـر العمرم( بحكث في تاريخ السنة المشرفةٓ)

 (.ْٓ)ص:  عتر  الديف نكر ،( منيج النقد في عمـك الحديث(ٔ
 (.ُٔ)ص: المصدر السابؽ ( انظر: (ٕ
 (ِّ، ألبي شيبة )ص: كالكتاب المعاصريف دفاع عف السنة كرد شبو المستشرقيف (ٖ)
 (.ِٖٔ-ِْٔ/ ِ)د. حسف ابراىـ  ،( تاريخ اإلسالـٗ)
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. كقد تبع الكاثؽ(ُ) كظر أحمد، كعيذب، كضيرب، ثـ أطمؽ المعتصـ سراحوالقرآف كناظر األئمة، كني 

 الميؿ فأظيرد الكاثؽ. كجاء المتككؿ بع(ِ)ذلؾ ب كالمؤذنيف األئمةفي القكؿ بخمؽ القرآف كامتحف  أباه
 .(ّ) المحنة كرفع أىميا، كنصر السنة، إلى
، حريصان عمي إظيار السنف، متحمالن في سبيؿ إظيارىا أذل (ْ)كاف أبك زرعة محاربان ألىؿ الرأمك 

، كفي ذلؾ يقكؿ أبك زرعة  مزاحمتيـ أريد كأنا القكـ كاشفت كما الرم ىسكن في قط رغبت ما": القـك
 إظيار فأقاسي ىذا مف ءشي في براغب لست أنا" :نفسي في كقمت (ٓ)"ضيعة في كل ماؿ كل دنيا في

ٍرعة أبك كاف كقد (ٕ()ٔ)"طرسكس إلى كىربت خرجت ككف كاف فإف السنف ىؿ الرأم بالرم أ عمى يحطٌ  زي
  .(ٖ)كيتكمـ فييـ

كنشر السنة. قاؿ  زرعة مف أذل أىؿ الرأم فاستعانكا بأمير الرم ليمنعو مف التحديثلذلؾ لـ يسمـ أبك 
أبك زرعة: قاؿ لي السًَّرٌم بف ميعىاذ 
: لك أني قبمت ألعطيت مائة ألؼ درىـ قبؿ الميؿ فيؾ كفي ابف (ٗ)

                                                           

 .(َّْ-ّٔٗ/ ُْ) ، لبف كثير( انظر: البداية كالنيايةُ)
 .(ِْٖ( انظر: تاريخ الخمفاء، لمسيكطي )ص: ِ)
 .(ِِٓ)ص:  المصدر السابؽ(ّ) 
ا برىٍأًيًيـ يقكليكف ألىنَّييـٍ  الًقياسً  أىٍصحابي  ":ىيـ الحًديث أىٍىؿً  عٍندى : الرٍَّأمً أىؿ  (ْ) ديثان  ًفيوً  يىًجديكا لـ ًفيمى ا أىك ،أىثىران  أىك حى  فيمى

مىٍيًيـ أىٍشكؿى  ٍذىىًبيـ كيقكؿي  الخكاًرجً  رىٍأمى  يىرىل كافى  ًإذا الرٍَّأم أىٍىؿً  مف فالفه : يقاؿي  فإنَّو غيًرىـ عٍندى  كأىمَّا ،"الحًديثً  ًمف عى ،بمى
الرأم إذا لـ يكف في الحادثة نص أىؿ الرأم: الذيف يفتكف ب( . ُٕٗ/ ِ) ، لبف األثيركاألثر الحديث غريب في النياية

مف قرآف أك سنة، كالرأم عندىـ إنما ىك العمؿ بما يركنو مصمحة أك أقرب إلى ركح التشريع اإلسالمي، مف غير نظر 
كقد  (،ُُِ) صل يككف، تاريخ التشريع اإلسالمي، محمد الخضرم بؾ، إلى أف يككف ىناؾ أصؿ معيف لمحادثة أك

ىؿ الرأم لمكافقتيـ لبعض الفرؽ الكالمية في بعض اآلراء كالمعتقدات المنافية لمقرآف كالسنة كاف أبك زرعة محاربان أل
 كالقكؿ بأف القرآف مخمكؽ كغير ذلؾ.

ٍيعىةي الرجؿ: حرفتو كصناعتو، المحكـ كالمحيط األعظـ، لبف (ٓ ٍيعىةي: األىٍرض المغمَّة، كىاٍلجمع ًضيىعه كًضياعه، ضى ( الضَّ
 (.ُِٕ/ ِسيده )

: بفتح أكلو كثانيو، كسينيف ميممتيف بينيما كاك ساكنة، كقيؿ ىي في اإلقميـ الرابع، كقالكا: سميت (ٔ ( طىرىسيكسي
بطرسكس بف الرـك بف اليفز بف ساـ ابف نكح، عميو السالـ، كقيؿ غير ذلؾ، كىي مدينة بثغكر الشاـ بيف أنطاكية 

، كبيا قبر المأمكف جاءىا غازيان ف / ْقكت الحمكم )اأدركتو منيتو فمات. انظر: معجـ البمداف، يكحمب كبالد الرـك
ِٖ.) 
 (.ّْٕ/ ُالجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )( ٕ)
فيات المشاىير كىاألعالـ، لمذىبي )ٖ)  (.ّْٔ/ ٔ( تاريخ اإلسالـ كىكى
ىػ ، انظر  ِْٔلرم تكفي با ،السًَّرٌم بف ميعىاذ الشيبانٌي: أمير الرٌم، كاف حسف السيرة، مف أصحاب الفضؿ  (ٗ)

 (.ُٗٔ/ ٔلبف األثير ) ،الكامؿ في التاريخ
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: زرعة أبك يقكؿ ذلؾ كفي .(ُ)ثالتحدي مف أمنعكـ أف مف أكثر أضربكـ كل أحبسكـ مسمـ مف غير أف
 .(ِ)سكاؾ الرأم أصحاب يعني - ماليـ: الجماؿ جعفر أبك قاؿ

عمـك كالثقافة بأنكاعيا، زرعة كاف عصر ال العباسي الذم عاش فيو اإلماـ أبك ىكذا نرل أف العصر
في إخمادىا  لعمماء كالتي كاف ألبي زرعة دكره كاضحه مف الفتف كالبدع التي تصدل ليا اكلـ يخؿ 

 كالدفاع عف السنة.

                                                           

 (.ّْٕ/ ُلبف أبي حاتـ ) ،الجرح كالتعديؿ( (ُ
 (.ّْٕ/ ُ) المرجع السابؽ( (ِ
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 الثاني المبحث
 زرعة أبي اإلمام ترجمة

 .وكنيتو بوونس اسمو: األول المطمب
 بف يزيد بف الكريـ عبد بفا كىك ازمالرَّ  ةعى رٍ زي  أبك الكريـ عبد بف اهلل بيدعي : ونسبو اسموأواًل: 

: حاتـ أبي ابف كقاؿ (ْ)المخزكمي (ّ)القرشي مطرؼ بف عياش مكلى (ِ)بف داكد (ُ)خك ر  فى 
 عبد بف" ىك امطرؼ بف عياشك" (ٓ)القرشي مطرؼ بف ياشع مكلى ىك زرعةأبي  جد فركخ؛
 .(ٕ)نسبكه في قريش (ٔ)ربيعة أبي بف عياش بف اهلل

 :وسبب ىذه الكنيو، كنيتوثانيًا: 
: قدـ عمينا جماعة مف أىؿ (ٖ)أبك زرعة الدمشقي كنيتو أبك زرعة أما سبب التكنية بيا: قاؿ

ٍيويحيى ، منيـ: أبك شؽ قديمان م دمالرَّ  فىٍرخكى
، فيما أخبرني غير كاحد -، فمما انصرفكا  (ٗ)

فقالكا لو نكنيؾ  -يعني: أبا زرعة الرازم- (َُ)رأكا ىذا الفتى قد كاس -منيـ: أبك حاتـ الرازم 
بكنية أبي زرعة الدمشقي، ثـ لقيني أبك زرعة الرازم فجالسني بدمشؽ، ككاف يذكر لي ىذا 

 .(ُُ)الحديث، كيقكؿ: بكنيتؾ اكتنيت
 :ووفاتو ونشأتو مولده: الثاني المطمب
ًلدى سنة تسعيف كمائة، كيي  قيؿبي: قاؿ الذى: مولده ًلدى سنة مائتيف كأظنٌ كي ا، فإٌف قاؿ: إٌنو كي و كىٍىمن

، ألٌنو سمع بالككفة مف: عىٍبد اهلل ٍبف صالح الًعٍجمٌي، كالحسف ٍبف عطٌية ٍبف قُُِرحمتو سنة 

                                                           

 (.ِّْ/ ٓ) حاتـ أبي لبف كالتعديؿ، الجرح (ُ)
 (.َْٕ/ ٖلبف حباف ) ،( زاد ابف حباف بعد فركخ "داكد"، الثقاتِ)

 (.ِّْ/ ٓلبف أبي حاتـ ) ،( الجرح كالتعديؿ(ّ
 .(َّٔ/ ٔ) لمذىبي ،اإلسالـ تاريخ،(ٖٗ/ ُٗ) ، لممزمتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ((ْ
 (.ٕٔ/ ُّ)، لمذىبيسير أعالـ النبالء( ٓ)
 ، لبف حجرالتيذيب تيذيب،(ٔٔ/ ُّ)، لمذىبي النبالء أعالـ سير،(ٖٗ/ ُٗ) ، لممزم( تيذيب الكماؿٔ)
(ٕ /َّ). 
 (ُُْ/ ِ) ، لبف يكنسيخ ابف يكنس المصرمتار ( ٕ)
 ثقة حافظ مصنؼ، ،أبك زرعة الدمشقي ،( عبد الرحمف بف عمرك بف عبد اهلل بف صفكاف النصرم بالنكفٖ)
 (.ّْٕ)ص:  ، لبف حجرق، تقريب التيذيبُِٖت
 .(ٕٗٗ/ ٓ)ىبي، لمذاإلسالـ تاريخ، ككاف غير ثقو،أحمد بف ثابت أبك يحيى الرازم الحافظ فرخكيوىك: ( ٗ)

قَّد، ((َُ : خىؼَّ كتكى  .(ّْٖ/ ْ) ، لبف سيدهالمخصصكاسى الرجؿي
 (.ٖٔ/ ُّ) ، لمذىبيسير أعالـ النبالء( ُُ)
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)أم تكفيا عاـ  فٌيا عامئذو في كقد ذكر الحاكـ : أيضان  اؿ الذىبيكق ،(ُ)ق( ُُِنًجيح، كتيكي
زرعة كاف سنة  أف مكلد أبي(: كتاب: )الجامع لذكر أئمة األمصار المزكيف لركاة األخبار

 .(ِ)قُْٗ
 :نشأتو

تعتبر الرَّم مف المراكز العممية الميمة فقد ارتحؿ إلييا الكثير مف العمماء لطمب الحديث 
يف لمرد عمى كالعمكـ األخرل، كلقد ساعد انتشار الفرؽ الكالمية عمى التعمؽ في دراسة الد

في الدفاع  ى العمـ، كما كاف ألبي زرعة دكره ىـ عمكلقد كاف اآلباء يشجعكف أبناءىذه الفرؽ، 
 في معرض حديثنا عف مكاجيتو ألىؿ الرأم. عف السنة كما ذكرنا سابقان 

أبك حاتـ، كلما سألو ابنو  وعن ركل كقد نشأ أبك زرعة في بيت عمـ ككاف أبكه مف المحدثيف، 
 .(ْ()ّ) "شيخ" :فقاؿلرحمف عنو أبك عبد ا

زرعة حريصان عمى تعميـ ابنو ككاف يصطحبو معو إلى حمقات العمـ كىك ككاف كالد أبي 
 (ٓ) الدَّشتىًكيٌ  سعد بف اهلل عبد بف الرحمف عبد إلى أبي بي ذىب: زرعة أبك قاؿك  صغير،

 ،إليو كأنظر أدنك أزؿ مـف ،بجنبو كقعد ،عميو فسمـ ،إليو أبي فتقدـ ،ىيبتو مف نفرت رأيتو فمما
 ،"ابني ىذا" :قاؿ ؟"ىذا مف" :ألبي قاؿ أتقدـ رآني فمما ،منو أدنك أف الييبة مف أجسر كل
 كأنا ،"مني ادف" :الرحمف عبد لي فقاؿ ،أبي مف دنكت حتى فجئت فدعاني ،"ادعكه" :قاؿ
 أقعدني أك ،هفخذ عمى أقعدني فأظنو دنكت حتى ،ادفي  يقكؿ يزؿ فمـ ء،شي بعد شيئان  أدنك
 فقاؿ ،فتفرس أصابعي باطف شقكؽ إلى فنظر ،يدم فأخرجت ،يدؾ جٍ رً خٍ أى  :لي فقاؿ ،بجنبو
 .(ٔ) أشياء كذكر كالعمـ، القرآف كيحفظ ،فشأ لو سيككف ىذا ابنؾ إف: ألبي

                                                           

 (.َّٔ/ ٔتاريخ اإلسالـ، لمذىبي ) (ُ)
 (ٕٕ/ ُّانظر: سير أعالـ النبالء، لمذىبي ) (ِ)
 (ُٔ/ ٔ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ّ)

دنى مراتب التعديؿ، كقاؿ الذىبي: "ىذا المصطمح كشبيو يدؿ عمى عدـ الضعؼ يعد مصطمح شيخ أ((ْ
(، كقاؿ ابف أبي حاتـ: كجدت األلفاظ في الجرح كالتعديؿ عمى مراتب شتى... ْ/ُالمطمؽ"، ميزاف العتداؿ)

 (.ّٕ/ِتعديؿ)كمنيا إذا قيؿ شيخ فيك بالمنزلة الثالثة يكتب حديثو كينظر فيو إل أنو دكف الثانية، الجرح كال
 (َُٕ/ ٓ( الدَّشتىًكٌي: دىشتىؾ: قرية أك مكضعه بالرٌَّم، التاريخ الكبير، لمبخارم )ٓ)
 (ّّٗ/ ُلبف أبي حاتـ ) ،( الجرح كالتعديؿٔ)
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 حدثان  كاف أياـأبك زرعة عف نفسوكمما يدلؿ عمى تعكده عمى طمب العمـ صغيران ما حكاه 
 ، فيقكؿ:لعمـا يطمب صغيران 
 كأنا ىذا عف نعيـ أبا سألت كلقد ،معيـ نجرم أحداثان  ككنا ،حنيفة بأبي فتنكا قد الرم أىؿ كاف
 عميو بالكثكب أىـ أناك  حنيفة أبا كيذكر ،الرد كتاب يقرأ الحميدم كاف كلقد ،عمؿ في أني أرل
 .(ُ)القكـ ضاللة كعرفنا عمينا اهلل مفَّ  حتى

ٍبدي في شبابو، لما سأؿ  كمما يدلؿ عمى طمبو العمـ  ؟الحفاظ فٍ مى ه: بف حنبؿ أبا أىٍحمىدى  ٍبفي  المَّوً  عى
فعد : ؟أبت يا ىـ مف: قمت ،تفرقكا كقد ،خراساف أىؿ مف عندنا كانكا شباب ،بني يا: قىاؿى 

رعة الكريـ عبد ٍبف المَّو كعبيد ،البخارممنيـ   .(ِ)الرازم أم أبك زي
 وفاتو:
 السكؽ، في ككاف ،(ّ)شيراف بما -الرازم يعني -زرعة أبا ناحضر : التسترم جعفر كأبقاؿ 
 حديث فذكركا العمماء، مف كجماعة شاذاف، بف كالمنذر ،(ْ)مسمـ بف كمحمد حاتـ، أبك كعنده
ـٍ لى ًإلىوى ًإلَّ اهللي لىقِّنيكا مىكٍ ": ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو التمقيف  أف كىابكه زرعة أبي مف فاستحيكا: قاؿ ،(ٓ)"تىاكي
 عبد عف مخمد بف الضحاؾ حدثنا: مسمـ ابف محمد فقاؿ. الحديث نذكر تعالكا: افقالك . يمقنكه
 أبك حدثنا بندار، حدثنا: حاتـ أبك كقاؿ يجاكز، كلـ يقكؿ كجعؿ صالح، عف جعفر بف الحميد
 -زرعة أبك فقاؿ سكتكا كالباقكف يجاكز، كلـ صالح عف جعفر بف الحميد عبد عف عاصـ
 صالح  عف جعفر بف الحميد عبد حدثنا عاصـ، أبك حدثنا ،بندار حدثنا: -السكؽ في كىك
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ جبؿ بف معاذ عف الحضرمي مرة بف كثير عف عريب أبي بف
: المنادم ابف قاؿك  .اهلل رحمو كتكفي (ٔ)"الجنة دخؿ اهلل إل إلو ل كالمو آخر كاف مف"

                                                           

( نشر الصحيفة في ذكر الصحيح مف أقكاؿ أئمة الجرح كالتعديؿ في أبي حنيفة، ميٍقبؿي الكادًعي )ص: ُ)
ّٓٓ.) 

  (.ََِ/ ُمة، لبف أبي يعمى )( طبقات الحنابِ)
 ( ما شيراف: لـ أقؼ عمييا في كتب األماكف كالبمداف، كلكف يبدك لي أنيا قرية مف قرل الرم.(ّ
( ىك محمد بف مسمـ بف عثماف بف عبد اهلل الرازم المعركؼ بابف كارىه، ثقة حافظ مف الحادية عشرة )ت (ْ

 (.َٕٓذيب )ص: كقيؿ قبميا(، ركل لو النسائي، تقريب التي َِٕ
ٍكتىى تىٍمًقيفً  بىابي أخرجو مسمـ في صحيحو ، كتاب الجنائز، ( ٓ)  (.ُّٔ/ ِ)، اهللي  ًإلَّ  ًإلىوى  لى  اٍلمى

/ ّٔأخرجو أحمد في مسنده )ك  ،(َُٗ/ ّ)التمقيف في باب، الجنائز سننو، كتاب في داكد أبك أخرجو ((ٔ
، كأخرجو (ٕٕ/ ٕ) مسنده في البزارجو أخر ك  ،(، كقاؿ شعيب:"حديث صحيح، كىذا إسناد حسفّّٔ

(، ّْٖفي بحر الفكائد المسمى بمعاني األخبار )ص:  الكالباذم (، كأخرحوَِٕ/ ّ) في  مسنده لشاشيا
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 كقاؿ، (ُ)قِْٔ سنة الحجة ذم سمخ ءالثالثا يكـ كدفف الثنيف، يكـ زرعة أبك مات كبالرم
 .(ِ)قِْٔ سنة الحجة ذم مف يكـ آخر بالرم كفاتو ككانت:  يكنس ابف

 :وتالميذه شيوخو: الثالث المطمب
 :أواًل: شيوخو

زرعة عمى عدد كبير مف الشيكخ، كسأذكر بعض أسماء شيكخ أبك زرعة  تتممذ اإلماـ أبك
 مرتبيف عمى األقدـ كفاة. 

اًعٍيؿي  .ُ   .(ّ)ىػ َِٗ تمصر، نزيؿ ًبٍشرو  أىبيك ، القىٍعنىًبي   مىٍسمىمىةى  بفي  ًإٍسمى
 .(ْ)ىػ ُُِت الككفي البزار عمي أبك القرشي، يح،جً نى  بف عطية بف الحسف .ِ
 .(ٓ)قُِٓ ، الشٍَّيبىاًني الزاىد إسماعيؿ أبك يانً نى كً الٍ  محمد بف ثابت .ّ
اًعٍيؿي  .ْ  ُِٔ تَ كوفيإبراهيمأبوأوإسحاقأبواألزدم أبك الكىرَّاؽي  أىبىافو  بفي  ًإٍسمى

 .(ٔ)ىػ
 المعركؼ الفراء الرازم إسحاؽ أبك التميمي، زاذاف بف يزيد بف مكسى بف ًإٍبرىاًىيـ .ٓ

   .(ٕ)قَِِ بعد ت بالصغير،
ٍرقىٍندٌم  إسحاؽ أبك الغازم، شمَّاس بف إبراىيـ .ٔ  .(ٖ)ىػ ُِِت بغداد، نزيؿ ،السَّمى
ٍكحي  .ٕ  .(ٗ) ىػ ِّّ ت المقرئ ، البىٍصرمالحسف أبك مكلىـ، ،الييذىلٌي  المؤمف، عبد بف رى

                                                                                                                                                                

(، باب مف ًذٍكري حؽ اهلل عمى العباد كىك اإلقرار بالكحدانية، ِْٖ/ ُكأخرجو ابف مندة في كتابو اإليماف)
(، كأخرجو البييقي في شعب َّٓ/ ُالمستدرؾ عمى الصحيحيف )كأخرجو الحاكـ في كتاب الجنائز، 

 "ترتيب األمالي الخميسيةكأخرجو الشجرم في كتابو " (،َْْ/ ُُاإليماف، باب فصؿ في آداب العيادة )
، قمت: إسناد الحديث بذلؾ يتصؿ كما كحرمتو المؤمف كصفة التكحيد ككممة اإليماف فيباب (ُٕ/ ُ)

 صحيح، رجالو ثقات.
 (.ّّّ/ َُتاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم) ((ُ
 (.ُُْ/ ِ( تاريخ ابف يكنس المصرل، لبف يكنس )ِ)
 .(ٔٗ/ ٖ) حباف لبف ،الثقات،(َُِ/ ِلبف أبي حاتـ ) ،( الجرح كالتعديؿّ)
 (ِْٗ/ ِ) ، لبف حجر( تيذيب التيذيبْ)
 .(ُْ/ ِ) بف حجر، لالتيذيب تيذيب ،(ْٕٓ/ ِلبف أبي حاتـ ) ،( الجرح كالتعديؿٓ)
 .(َُٓ: ص) ، لبف حجرالتيذيب تقريب(ٔ) 
 (.ْٗ)ص:  ، لبف حجر(، تقريب التيذيبُِٗ/ ِ) ، لممزم( تيذيب الكماؿ ٕ)
 (.َُٓ/ ِ) ، لممزم( تيذيب الكماؿ ٖ)
 (.ِّٓ/ ُ) ، لبف حجرتيذيب التيذيب (ٗ)



 
 

71 

 

 ت الرم نزيؿ ،الحافظ العسكرم، مسعكد، أبك ، اٍلًكٍنًدمٌ  فارس، بف عثماف بف سيؿ .ٖ
 .(ُ) ىػِّٓ

 .(ِ)ىػ ِّٔ ت بغداد نزيؿ المكصمي عمي أبك خالد، بف إبراىيـ بف أحمد .ٗ
 .(ّ) ِّٗ ت البٍَّغدىاًدمٌ  الخكارزمي، الفضؿ، أبك مكلىـ، الياشمى رشيد، بف داكد .َُ
ٍنبىؿ بف محمد بف أحمد .ُُ  ثـالمىٍركىًزٌم  الشٍَّيبىاًنيالذ ىمي اهلل عبد أبك ،ىالؿ بف حى

 .(ْ)قُِْ ت ،البٍَّغدىاًدمٌ 
ٍبد أىبيك،ميزىاحـ بف مىٍنصيكر بف أىٍفمح بف زيد بف كثير بف إبراىيـ بف حمدأ .ُِ  المَّو عى

ًقي  ب المعركؼ  ،اٍلعىٍبدم  .(ٔ)ىػ ِْٔ ت، (ٓ)يىٍعقيكب أخك ،الدٍَّكرى
  .(ٕ)ىػ ِْٓ ت البصرم الرحمف، عبد أبك ،(أىٍزىىري السَّمَّافي  بنت بفا) آدـ بف ًبٍشر .ُّ
ؼ زياد بف كىب بفؽ إسحا .ُْ  .(ٖ)قِٓٓ بعد ت ،الكىاًسًطٌي  يعقكب أبك العىالَّ
كزىجاني   إسحاؽ أبكالسٍَّعدٌم إسحاؽ بف يعقكب بف إبراىيـ .ُٓ  ،دمشؽ سكف ،اٍلجي

 .(ٗ)قِٗٓ كقيؿ ق،ِٔٓت
 ثانيًا: تالميذه:

كقد كاف أبك زرعة مف النقاد الحفاظ  كالمحدثيف المشيكريف، مما دعا إلى إقباؿ العديد مف 
اإلماـ أبي زرعة تالميذ سأذكر أشير ليتتممذكا عمى يديو، كيستفيدكف مف عممو، ك  ؛التالميذ
 :كفاة األقدـ عمى مرتبيف
اجً امسمـ بف  .ُ جَّ ، أىبيك الحسيف النيسابكرم الحافظ صاحب  القيشىٍيًرم   مـبف مس لحى

 .(َُ)ىػُِٔ"الصحيح"، 

                                                           

 (.ِٓٓ/ ْ) ، لبف حجر( تيذيب التيذيب(ُ
 (.ِْٓ/ ُ) م، لممز تيذيب الكماؿ  (ِ)
 (.ُّْ/ ُُ)، لمذىبي( سير أعالـ النبالءّ)
 سيؿ أبك ،(، مكسكعة مكاقؼ السمؼ في العقيدة كالمنيج كالتربيةّٔ/ ُ( كفيات األعياف، لبف خمكاف  )ْ)

 (.ُ/ ْ) المغراكم
 (.ِِْ/ ْ)، لمخطيب البغدادمتاريخ بغداد ((ٓ
 (.ِْٗ/ ُ) ، لممزم( تيذيب الكماؿ ٔ)
 (.ٔٓ/ ٔ) ، لمذىبي(، تاريخ اإلسالـُّٓ/ ِلبف أبي حاتـ ) ،عديؿ( الجرح كالتٕ)

 (.ِّٓ/ ُ) ، لبف حجر( تيذيب التيذيب(ٖ
 (.ِ/ ُ( المصدر السابؽ )(ٗ
 (.ْٗٗ/ ِٕ) ، لممزم( تيذيب الكماؿ َُ)
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الحافظ، صاحب كتاب  القٍزكينيٌ  وربعي مكلىـ أبك عبد اهلل بف ماجمحمد بف يزيد ال .ِ
 .(ُ)ىػ ِّٕ"السنف "، ت 

بف داكد بف ميراف الحنظمي، أبك حاتـ الرازم الحافظ،  الميٍنًذرمحمد بف إدريس بف  .ّ
 .(ِ)ىػِٕٕت 

بف يزيد، أبك عيسى الترمذم الضرير الحافظ، صاحب  سىٍكرىةى  محمد بف عيسى بف .ْ
 .(ّ)ىػ ِٕٗامع "كغيره مف المصنفات، ت"الج

ابف شيخ  الرحمف عبد أبك ، الشٍَّيبىاًني ىالؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد بف اهلل عبد .٘
 .(ٗ)ىػَِٗالبغدادمثـ  المىٍركىًزمٌ ،  الشٍَّيبىاًني، الذ ىميالعصر أبي عبد اهلل 

، الحافظ، ت  .ٔ  .(ٓ)ىػ ِِٗسعيد بف عمرك اأٍلىٍزًدٌم، أبك عثماف البىٍرذىًعي 
، يالقاض النَّسائيٌ  الرحمف، عبد أبك ، بحر بف نافسً  بف عمي بف شعيب أحمد بف .ٕ

 .(ٙ)ىػ َّّ السنف،مصنؼ 
 مىيع أبك التَّميمٌي، ىالؿ بف عيسى بف يحيى بف المثني بف عميٌ  بف أحمد .ٖ

  .(ٕ)قَّٕت ،"  يىٍعمىى أبي مسند" صاحب الحافظ، المكصميٌ 
 .(ٖ)ىػ َّٖ ت محمد، أبك ،الٌرحاؿ الحافظ الدِّيىنىكرمٌ  كىب بف محمد بف اهلل عبد .ٗ

 كصاحب، الطَّبىًرمٌ  جعفر أبك غالب، ٍبف كثير ٍبف يزيد ٍبف جرير بف محمد .َُ
 .(ٗ)ىػ َُّ ت ،التصانيؼ

 اإلسفرائيني ثـ الٌنيسابكرم عكانة أبك يزيد بف إبراىيـ بف إسحاؽ بف يعقكب .ُُ

 
                                                           

 (.ُّٓ/ ٗ) ، لبف حجر(، تيذيب التيذيبُّٖ/ ِْ) ، لممزم ( تيذيب الكماؿُ)
 (.ِٓ/ ٗ) حجر لبف التيذيب، تيذيب(، ُّٖ/ ِْ) لممزم ، الكماؿ تيذيب (ِ)
 (.َِٓ/ ِٔ) ، لممزم( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿّ)
 (.ُٔٓ/ ُّ) ( سير أعالـ النبالء، لمذىبيْ)
 (.ْٖٗ/ ٔ) ( تاريخ اإلسالـ،  لمذىبيٓ)
 (.ٗٓ/ ٕ( المصر السابؽ  )ٔ)
 (.ُُِ/ ٕ) لمذىبي  اإلسالـ، تاريخ(ٕ) 

 (.ّٕٓ/ ْبف حجر)( لساف الميزاف، ل(ٖ
 (.َُٔ/ ٕ( تاريخ اإلسالـ، لمذىبي )(ٗ
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 .(ُ)ىػ ُّٔ ت"،الحجاج بف مسمـ كتاب عمى المخرج الصحيح المسند" صاحب الحافظ،

 أبك داكد، بف فركخ بف يزيد بف الكريـ عبد بف الكريـ عبد بف محمد بف اهلل عبد .ُِ
 .  (ِ)قَِّالرازم، زرعة أبي أخي ابف الٌرازٌم، القاسـ

ٍيًني  عمراف أبك ، محمد بفسالعبا بف مكسى .ُّ كى  كتاب عمى صنؼ، الحافظ ،اٍلجي
  .(ّ)ىػ ِّّ ت ،الحجاج بفا مسمـ

، بف محمد بف الممؾ عبد .ُْ اًني  اإًلٍستىرىابىاًذم نيعىٍيـو  أىبيك عىًدمٍّ ٍرجى  .(ْ)ىػِّّ ،الفقية اٍلجي
 ، تحاتـ أبي ، ابفاإلماـ ، أبك محمدالرازم إدريس بف محمد بف الرحمف عبد .ُٓ

 .(ٓ)ىػ ِّٕ

مف خالؿ ذكر أشير تالميذ اإلماـ أبي زرعة نجد أنيـ مف العمماء األجالء أصحاب ك 
التصانيؼ العالية األغنياء عف التعريؼ أمثاؿ أصحاب السنف األربعة عدا اإلماـ أبي داكد، 

اـ ، كاإلمالرحمفحاتـ، كابنو عبد  يكاإلماـ أبأحمد بف حنبؿ، اهلل بف  عبداإلماـ مف تالميذه ك 
كتمميذ أبي زرعة سعيد بف عمرك  يعمى المكصمٌي، يأبكالجكيني، ك  ابف جرير الطبرم،
 البرذعي كغيرىـ.

 المطمب الرابع: رحالتو: 
 كسمع ،البالد في لكف الصحابة تفرقكا ،املسو هيلع هللا ىلص اهلل رسكؿ حديث تدكيف عمى الصحابة حرص
ديث كاف لبد ليـ منيـ عمى تدكيف الح كحرصان  اآلخر، البعض يسمعو لـ ما منيـ البعض

ث كالحرص عميو، مف الرتحاؿ في طمبو كسماعو مف الركاة الثقات المشيكريف بطمب الحدي
 طمب الحديث، كقد أكلع اإلماـ أبك ف كأتباعيـ آثار الصحابة في الرحمة فيكقد اقتفى التابعك 

السنة زرعة بطمب الحديث عف شيكخو المشيكريف، كبتعميمو لتالميذه، حرصان منو عمى نشر 
الرد  عمىفي سبيؿ نشرىا، كحرصان منو  مؿ المشاؽكالدفاع عنيا، كالصبر عمى ذلؾ كتح

، كاف ذلؾ منذ عمى الفرؽ الضالة التي انتشرت في بالد الرم كالبالد األخرل في عصره
                                                           

 (.ُْٓ/ ْٕتاريخ دمشؽ، لبف عساكر ) ((ُ
 (.ُّٕ/ ٕتاريخ اإلسالـ، لمذىبي) ((ِ
 (.ُْْ/ َٔ( تاريخ دمشؽ، لبف عساكر )(ّ
 (.ٔٗ/ ّٕالمصر السابؽ  ) ((ْ
 (.ٓٓ/ ِ( طبقات الحنابمة، لبف أبي يعمى )(ٓ
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نعكمة أظافره، فأصبح مف الحفاظ كاستحؽ أف يككف مف النقاد الذيف يعتمد قكليـ في الجرح 
 كالتعديؿ.

في "الراحميف الذيف جمعكا بيف األقطار"،  راميرمزمد العمماء ألبي زرعة بالرحمة، فذكره الكشي
 ،(ُ)العراؽ بيفأبك زرعة كأبك حاتـ جمعا  :كعدد الراحميف في طبقات، كقاؿ: "الطبقة الرابعة

 .(ُ()ٕ)كمصر (ٔ)خراسافب كسمع :الداككدم كزاد.(ٓ()ْ)"الشَّاـك  ،(ّ)كالجزيرة ،(ِ)جازكالحً 

                                                           

كرة، كىي مف المكصؿ إلى عباداف طكلن، كمف القادسية إلى حمكاف عرضان. أرضيا (العراؽ: ناحية مشيُ) 
أعدؿ أرض اهلل ىكاء كأصحيا تربة كأعذبيا ماء. كىي ككاسطة القالدة مف القميـ، كأىميا أصحاب األبداف 

آثار  نظر:الصحيحة كاألعضاء السميمة، كالعقكؿ الكافرة كاآلراء الراجحة كأرباب البراعة في كؿ صناعة، ا
 (ُْٗالبالد كأخبار العباد، زكريا بف محمد بف محمكد القزكيني )ص: 

كقيؿ:  الحجاز: قيؿ في سبب تسميتو أقكاؿ: ألنو حجز بيف الغكر كالشاـ، كقيؿ حجز بيف نجد كالسراة، ((ِ
كقيؿ غير لحتجازه بالحرار الخمس، كىي حرة كاقـ، كحرة راجؿ، كحرة ليمى، كحرة بني سميـ، كحرة النار، 

كقالكا: بالد العرب عمى خمسة أقساـ: تيامة كالحجاز كنجد كالعركض كاليمف. كأرض الحجاز تقابؿ . ذلؾ
قميـ الحجاز معركؼ، كمنو: مكة كالمدينة كجدة كالطائؼ كتبكؾ كبالد  أرض الحبشة كبينيما عرض البحر، كا 

ألبي حفص عمر بف المظفر، البكرم عسير كتيامة كبالد بيشة، انظر خريدة العجائب كفريدة الغرائب، 
(، كالركض المعطار في خبر األقطار، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الًحميرل )ص: ُّْالقرشي )ص: 

المعالـ ك (، ْٓ/ ْ(، ككفاء الكفاء بأخبار دار المصطفى، أبك الحسف عمي بف عبد اهلل ، السميكدم )ُٖٖ
 (.ٕٗد شيرَّاب )ص: األثيرة في السنة كالسيرة،    محمد بف محم

قاف ابف شياب: جزيرة العرب المدينة،   ما بيف دجمة كالفرات، كتشتمؿ عمى ديار ربيعة كمضر، الجزيرة:( (ّ
المسالؾ كالممالؾ، كقاؿ الجكيني كغيره: الجزيرة ىي الحجاز، كالمشيكر أف الحجاز بعض الجزيرة، 

فى، أبك الحسف عمي بف عبد اهلل ، السميكدم كفاء الكفاء بأخبار دار المصطك (، ِٓلالصطخرم )النص/ 
(ُ /ُٕ-ِْٖ.) 

ـي ًفي عيرٍ ( (ْ : الشَّا اتو حى ثىةي اٍصًطالى لىوي ثىالى ـي كىًثيرنا ًفي كيتيًب السِّيىًر كىاٍلمىغىاًزم، كى دَّدي الشَّا : يىتىرى ـي ًؼ اٍلعىرىًب كيؿ  الشَّا
ـي ًفي عيٍرًؼ  اًؿ، كىالشَّا : سيكًريَّةى مىا ىيكى ًفي ًجيىًة الشَّمى ـي تىاًريًخيًّا فىيىٍشمىؿي ا الشَّا ، أىمَّ ٍسبي ًة ىيكى ًدمىٍشؽي فىحى بىٍعًض اٍلعىامَّ

ا  ، كىىىًذًه اأٍلىٍقطىاري تيسىمَّى أىٍيضن ًفمىٍسًطيفى ليٍبنىاف كى رىةه  -كىاأٍليٍرديفَّ كى معجـ المعالـ ، سيكًريَّةى اٍلكيٍبرىل، كىًىيى تىٍسًميىةه ميتىأىخِّ
 (.ُٕٔفي السيرة النبكية، عاتؽ بف غيث، البالدم الحربي)ص: الجغرافية 

 (.َِّ( المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي، لمراميرمزم )ص: (ٓ
 .ُّ( تـ تعريفيا ص:(ٔ
 المتيف الشجرتيف مف لياكطك  اليرماف،، كبيا،فراسخ النيؿ عمى طكليا، الثالث اإلقميـ في كىيمصر:(ٕ) 

اؿ ق ، ليمة أربعيف في ليمة أربعيف مسيرة كىي أيمة إلى برقة مف كعرضيا ف،أسكا إلى كالعريش رفح بيف
 الفراعنة منازؿ ككانت ،العاص بف عمرك كافتتحيا ،،الكمبٌي: سٌميت مصر بمصر بف أينـ بف حاـ بف نكح

 كرذ فى المرجاف آكاـ، كانظر (ُُٓلبف الفقيو )ص:  ،البمداف انظر: ،مقذكنية باليكنانٌية اسميا ككاف
 .(ٖٗ: ص) المنجـ الحسيف بف إسحاؽ ،مكاف كؿ فى المشيكرة المدائف



 
 

67 

 

 تؤنس ل أربعة: "معيف بف يحيى قاؿمف لـ يرتحؿ في طمب الحديث، كقد عاب العمماء عمى 
 . (ٕ)"الحديث طمب في يرحؿ كل ،بمده في يكتب رجؿ منيـ رشدان، منيـ
 إلىتزكد أبك زرعة بالعمـك كاستفاد مف شيكخ الرم في بمده ثـ ارتحؿ رحمتو األكليكقد 
 .العراؽ
 بف اهلل عبد منيـ شيخان  ثالثيف نحك عف العراؽ إلى أخرج أف قبؿ رمبال كتبت: زرعة كأبقاؿ 

 كتاب. كقد بدأ أبك زرعة الرحمة صغيران، قاؿ الذىبي نقالن عف (ْ)كثيرة شيكخان  كذكر (ّ)الجراح
 ابف كىك الرم، مف كارتحؿ: " (األخبار لركاة المزكيف صارماأل أئمة لذكر الجامع) الحاكـ
 الثانية، رحمتو في خرج ثـ، الرم إلى رجع ثـ أشير، عشرة بالككفة كأقاـ سنة، عشرة ثالث
ككانت ، (ٓ)سنة كثالثيف اثنتيف ابف كىك لمتحديث كجمس سنة، عشرة أربع كطنو عف كغاب

 .(ٖ)ثـ الجزيرة (ٕ)ثـ الشاـ (ٔ)ق( إلى مصرِِّ-قِِٕالرحمة الثانية ألبي زرعة مف سنة)
 سنة كرجعت ،كمائتيف كعشريف سبع سنة لثانيةا المرة الرم مف خرجت": زرعةك أب قاؿ 

 عشر خمسة بمصر فأقمت ،مصر إلى خرجت ثـ ،فحججت بدأت أكليا، في كثالثيف اثنتيف
 ككثرة بيا العمـ كثرة رأيت فمما بيا، المقاـ أقؿ أني مصر قدكمي بدك في عزمت ككنت شيران 

 عمى عزمت فمما فعي،الشا كتب سماع عمى عزمت أكف كلـ ،المقاـ عمى عزمت الستفادة
 يكتبيا أف درىمان  بثمانيف منو فقبمتيا الشافعي بكتب بمصر رجؿ أعرؼ إلى كجيت المقاـ
 بيا كأقمت الجزيرة إلى خرجت ثـ أقمت، ما بيا فأقمت الشاـ إلى خرجت ثـ"، ".......إلخكميا

                                                                                                                                                                

   (.ّٕٓ/ ُطبقات المفسريف )( (ُ
(، الرحمة في طمب الحديث، لمخطيب البغدادم )ص: ٗمعرفة عمـك الحديث، لمحاكـ النيسابكرم )ص:  ((ِ
ٖٗ.) 
ق، ِّٕيسابكر صدكؽ يخطىء ت ( عبد اهلل بف الجراح بف سعيد التميمي أبك محمد القيستاني، نزيؿ نّ)

 (ِٖٗتقريب التيذيب، لبف حجر )ص: 
 (.ّّٓ/ ُ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ْ)
 (. ٖٕ/ ُّ( سير أعالـ النبالء)ٓ)

  (.ِٗ سبؽ التعريؼ بيا)ص ((ٔ
 (.ِٗ ص)بيا التعريؼ سبؽ( (ٕ
 (.ِٗ ص)بيا التعريؼ سبؽ( (ٖ
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 ما ياب كأقمت الككفة إلى كرجعت آخرىا، في ثالثيف سنة بغداد إلى رجعت ثـ أقمت، ما
 .(ّ()ِ)"األعمى كعبد (ُ)شيباف عف بيا فكتبت البصرة كقدمت أقمت
 إليو كاجتمع الحج إلى متكجيا بغداد زرعة أبك خؿد": (ْ)الحركرم بف خالد بف أحمدقاؿ 

 منيـ كاحد فقاـ مذاكرتو عف عجزكا حتى المذاكرة في كيغمبيـ يجيب كىك يذاكركنو الحفاظ
 فإف بالعمـ اشتغؿ ىذا يا قاؿ ثـ زرعة أبك فتبسـ شتمو بأقبح موكشت (ٓ)دانانا يا أذنو في فقاؿ
 .(ٔ)" فيو نحف مما بعيد ىذا
 يفرغ ىػِِٗ سنة مصر في ىاىنا عندنا زرعة أبك كاف " :الصقٍ مً  بف عمر حفص أبك كقاؿ
" سنة كعشريف سبع ابف كىك عمييـ فيممي الحديث أصحاب إليو يجتمع ثـ الشيكخ سماع مف

(ٕ).   
 مف عنو فركل كحدث كذاكره حنبؿ بف أحمد كجالس مرة غير بغدادأبك زرعة  ـى دً قى ك 

 .  (ٖ)كغيره حنبؿ بف أحمد بف اهلل عبد البغدادييف،
 فصرت البصرة دخمت": عف أكؿ مجمس جمس فيو لمسماع مف الشيكخ الرازم زرعة أبككيقكؿ
 .(َُ)"إليو ستجم مجمس أكؿ كىك ثيحدِّ  كىك الجمعة يـك (ٗ)الشاذككني سميماف إلى

                                                           

مَّد اإلبمي، قاؿ أبك زرعة: صدكؽ، شيباف: ابف فركخ كىك شيباف ٍبف أىبي  (ُ( شىٍيبىة الحبطي، مكلىـ، أبك ميحى
 .(ٖٗٓ/ ُِ) ، لممزمتيذيب الكماؿ 

( عبد األعمى بف حماد بف نصر الباىمى،  مكلىـ البصرم أبك يحيى المعركؼ بالنرسى، لبأس بو، ِ)
 .(ُّّ)ص:  ، لبف حجرتقريب التيذيب

 (..َّْ/ ُلبف أبي حاتـ ) ،الجرح كالتعديؿ( ّ)
الثقات ممف  ،قاؿ الخميمي: ثقة، حدثنا عنو شيكخناأحمد بف خالد بف مصعب، أبك عبد اهلل الحىركرم،   (ْ)

 الككفة بنكاحي مكضع كىك حركرا إلى نسبة، الحركرم:(ِّٗ/ ُ) قيٍطميٍكبىغىا بفل ،لـ يقع في الكتب الستة
ينسبكف إلى ، عنو مف الخكارج، يقاؿ ليـ الحركرية رضى اهلل جماعة خالفكا عميان  بو نزؿ منيا، ميميف عمى

 (.ُّْ/ ْلمسمعاني ) ،األنساب ،ىذا المكضع لنزكليـ بو
 كؿِّ  في الدىنىفي  العيكب أسكأ كمف: األصمعيٌ  قاؿ. اليديف قصير: الدىنىفً  بٌيف أىدىف   فرسه  دانانا: مف دنف: (ٓ)

، كرجؿه . األرض مف الصدر دنك   كىك أربع، ذم ، العربية كصحاح المغة تاج الصحاح،الظير مينحني أم أىدىف 
 .(ُُِْ/ ٓ) أبك نصر الفارابي

 (.ِٕ/ ّٖلبف عساكر ) ،تاريخ دمشؽ( ٔ)
 (.ُْ/ ّٖ) انظر: المصدر السابؽ (ٕ)

 (.ُٔ/ ّٖ) السابؽ المصدر :انظر(ٖ)   
قاؿ عبد اهلل بف أحمد بف ( سميماف بف داكد بف بشر الشاذككني، الحافظ أبك أيكب الًمٍنقىرم البصرم، ٗ)

/ ٓ)، لمذىبي تاريخ اإلسالـ، قِّٔق كقيؿ ِّْت  حنبؿ: كاف أحفظنا لألبكاب سميماف الشاذككني،
ِٖٗ) 

 (.ّّ/ ُِ)، لمخطيب البغدادم(، تاريخ بغدادِٓ/ ّٖلبف عساكر ) ،( تاريخ دمشؽَُ)
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، ثـ كانت "كمائتيف ثالثيف سنة بحمص عندنا زرعة أبك كاف": (ُ)عكؼ بف محمد قاؿك  
 (ّ)كالعراؽ (ِ)بالشاـ الثالثة خرجتي في أقمت" :زرعةك أب قاؿكفي ذلؾ  الرحمة الثالثة،

 .(ٓ)"نفسي بيد قدران  فييا طبخت أني أعمـ فما أشير كستة سنيف أربع (ْ)كمصر
ثيف، : "كاف أبك زرعة مف األئمة الجكاليف، سمع بدمشؽ عدد مف المحدِّ كقاؿ ابف عساكر

زرعة الدمشقي كغيره، كركل عنو مسمـ بف الحجاج كأبك  كركل عنو أىؿ دمشؽ كمنيـ أبك
 .  (ٔ)حاتـ الرازم كغيرىـ" 

 ، خركجو إلىاألخرل الطاعات عمى كتفضيميا الرحمة عمى زرعة يأب رصحً  عمى يدؿ مماك 
 مرابطان، كلـ تكف نيتو الرباط كلكف نيتو السماع مف الشيكخ.   (ٗ)رىا ك (ٖ)بيركتك  (ٕ)قزكيف

 كمف مرابطان  قزكيف قصدت: (َُ)رغٍ ثى  في خالصان  رباطان  لنفسي أعرؼ لـ": أبك زرعة قاؿك 
 بيركت كدخمت (ُِ)سابؽ بف سعيد بف كمحمد (ُُ)الطنافسي مف الحديث أسمع أف ىمتي

                                                           

، تاريخ دمشؽ، لبف ىػِِٕ( ىك محمد بف عكؼ بف سفياف أبك جعفر الطائي الحمصي الحافظ، ت(ُ
 (.ْٕ/ ٓٓعساكر )

 (.ِٗ ص)بيا التعريؼ سبؽ( (ِ
 (.ِٗ ص)بيا التعريؼ سبؽ( (ّ
 (.ِٗ ص)بيا التعريؼ سبؽ( (ْ
 (.َّْ/ ُ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )(ٓ
 (.ُُ/ّٖ( تاريخ دمشؽ، لبف عساكر )(ٔ
كالعجـ، كتشٌعبت منيا الطرؽ إلى  ( قزكيف: ىي في سفح جبؿ يتاخـ الديمـ، كأىميا أخالط مف العربٕ)

لى الٌرٌم، كغيرىا مف المدف، انظر البمداف، لميعقكبي )ص  لى الدينكر، كا   (.ٕٕىمذاف، كا 
مدينة مشيكرة عمى ساحؿ بحر الشاـ تعٌد مف أعماؿ دمشؽ، بينيا كبيف صيداء ثالثة فراسخ، بيركت: ( ٖ)

 (.ِٓٓ/ ُمعجـ البمداف، ياقكت الحمكم ) :كقد خرج منيا خمؽ كثير مف أىؿ العمـ كالركاية، انظر
مىاعىة مف الركاة، انظر: األماكف أك ما اتفؽ لفظو -(ًرىىا: ًبكىٍسًر الراء ٗ)  : بمدة قيربى حرَّاف، ييٍنسىبي إلييا جى

 (.ْٖٗكافترؽ مسماه ، ألبي بكر اليمداني)ص 
، ألنو يحتاج أف يحفظ لئال يأتى مف ثغرة الحائط ( ثىٍغر: كؿ مكضع قرب مف أرض العدك. كسٌمى ثغران (َُ

العدٌك منو. كالثغكر كثيرة، كمنيا: الثغكر بالشاـ، بيف بالد الشاـ كالرـك بيا قـك مف المسمميف مشايخ يرابطكف 
 (.ِٕٗ/ ُ) القطيعي شمائؿ بفل،بيا لحفظيا، مراصد الطالع عمى اسماء المكنة كالبقاع

سير أعالـ النبالء،  ،قِّّف إسحاؽ، محدث قزكيف، ت( الطنافسي: أبك الحسف، عمى بف محمد بُُ)
 (.ْٗٓ/ ُُلمذىبي)

عنو أبك زرعة، الكاشؼ في معرفة مف لو  ل( ىك: محمد بف سعيد بف سابؽ الرازم ثـ القزكيني، ثقو، رك ُِ)
ىػ،  تقريب التيذيب )ص  ُِٔ(، كقاؿ ابف حجر: ثقة، ت ُٕٓ/ ِ) مذىبيل ،ركاية في الكتب الستة

َْٖ.) 
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 أسمع أف ىمتي كمف مرابطان  رىا كدخمت (ُ)الكليد بف العباس مف أسمع أف ىمتي كمف مرابطان 
 .(ّ)"بكى ثـ فيو نيتي خمصت رباطان  لنفسي أعرؼ فال (ِ)الرىاكم فركة أبي مف

 :النقاد بين ومنزلتو فيو، العمماء أقوال: الخامس المطمب
بػػيف  ميػؿزرعػة مػف الشػػيرة فػي العمػػـ كالحفػظ، ممػا جعمػػو يحػكز عمػى الثنػػاء الج بمػغ اإلمػاـ أبػػك

 عمماء عصره، سكاء كانكا مف شيكخو أك مف تالميذه، كىذه بعض أقكاليـ فيو:
: يضان أ كقاؿ  "الرم أىؿ مف الرابعة الطبقة مف النقاد الجيابذة العمماء مف": حاتـ أبي ابف قاؿ

: كقػػاؿ ليمػػا كدعػػا خراسػػاف إمامػػا حػػاتـ كأبػػك زرعػػة أبػػك":(ْ)األعمػػى عبػػد بػػف يػػكنس قػػاؿك  إمػػاـ،
 دى ًلػكي  ما": فقاؿ زرعة أبا ذكر: ابخى رٍ صى  بف ؿيٍ سن  بف ركمٍ عى  قاؿك ، (ٓ)"لممسمميف صالح بقاؤىما

 أحػدا رأيػت مػا": الجنيػد بػف الحسػيف بػف عمػي قػاؿك ، (ٔ)"زرعػة أبي مثؿ سنة كمائة خمسيف في
 كلكػػػف العمػػػكـ سػػػائر ككػػذلؾ زرعػػػة، أبػػػي مػػف كمنقطعيػػػا مسػػػندىا أنػػػس بػػف مالػػػؾ بحػػػديث أعمػػـ

 :خراسػػاف أىػػؿ مػػف أربعػػة إلػػى الحفػػظ انتيػػى": حنبػػؿ بػػف أحمػػد قػػاؿك ، (ٕ)"مالػػؾ حػػديث خاصػػة
 ثقػػػة، حػػػافظ، إمػػػاـ، ثقػػػةكقػػػاؿ الطبػػػرم: ، (ٗ)ثقػػػة كقػػػاؿ النسػػػائي:، (ٖ)"الػػػرازم زرعػػػة أبػػػك مػػػنيـ

 مػا كىذا ،كصدقان  كصيانة كفقيان  عممان  مثمو بعده خمؼ ما"كقاؿ ابف عدم: ، (َُ)كاؿج مشيكر،
 بمثمػػو، الشػػأف ىػػذا مػػف يفيػـ كػػاف مػػف كالمغػػرب المشػػرؽ مػف ـأعمػػ كل غػػش، كل فيػػو، يرتػاب ل

                                                           

،بف الكليد بف العباس الفضؿ أبك :( ىكُ) ، مىزيدو ٍكًتي   العيٍذًرم   ،المقرئ الحجة اإلماـ، قاؿ الذىبي: . البىٍيري
اًفظي  (، قاؿ ابف حجر: صدكؽ عابد، ُْٕ/ ُِ) ، لمذىبيالنبالء أعالـ سير، ركل عنو أبك زرعة،   الحى

 (.ِْٗ)ص:  ، لبف حجرىػػ ، انظر تقريب التيذيب ِٗٔت
في ككانت كفاتو   ق،ِٗٔث، تديزيد ٍبف محمد ٍبف يزيد ٍبف ًسناف، أبك فركة الرىاكم، المحىك:  (ِ)

 (.ٓٓٓ/ ُِ) ، لمذىبيسير أعالـ النبالء انظر: رمضاف بالرىا،
 (.ْٗٔ/ ِلمخميمي ) ،( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديثّ)
سير  ىػ. ٍِْٔقًرئي، الحافظ، ت ( يكنس بف عبد األعمى بف ميسرة ، أبك مكسى، الصدفى، المصرل، المي ْ)

 (.ّْٖ/ ُِ) ، لمذىبيأعالـ النبالء
 (.ّّْ/ ُلبف أبي حاتـ ) ،الجرح كالتعديؿ (ٓ)

 (.ِّٗ/  ُ)السابؽ المصدر( (ٔ
 (.َّّ/ ُنفسو ) ((ٕ
/ ّمكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممو، لمسيد أبك المعاطي النكرم كغيره )( ٖ)

َِْ.) 
 (.ُٗمشيخة النسائي، لمنسائي )ص  ((ٗ
 (.َٖٕمعجـ شيكخ الطبرم، ألكـر الفالكجي )ص ( َُ)
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 مػػع الحػػديث فػػي الػػدنيا أئمػػة أحػػد كػػاف": حبػػاف ابػػف قػػاؿك ، (ُ)" بسػػبيؿ األمػػر ىػػذا فػػي كػػاف كلقػػد
كقػػاؿ الخطيػػب ، (ِ)"النػػاس فيػػو كمػػا الػػدنيا كتػػرؾ كالمػػذاكرة الحفػػظ عمػػى كالمكاظبػػة كالػػكرع الػػديف

ان حافظػان، مكثػران صػادقان. قػدـ بغػداد غيػر مػرة، كجػالس أحمػػد ككػاف إمامػان ربانيػان متقنػ" البغػدادم:
بف حنبؿ كذاكره كحدث فركل عنو مف البغدادييف، كقاؿ عبد اهلل بف أحمد بػف حنبػؿ: "لمػا قػدـ 

يقػػكؿ: مػػا صػػميت غيػػر  أبػػك زرعػػة نػػزؿ عنػػد أبػػي فكػػاف كثيػػر المػػذاكرة لػػو، فسػػمعت أبػػي يكمػػان 
 (ّ)رٍسػ"مػا جػاكز الجً  افمي"، كقػاؿ أحمػد بػف حنبػؿ:الفرض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة عمى نك 

أحفػػظ مػػف أبػػي زرعػػة"، كقػػاؿ أيضػػان: "صػػح مػػف الحػػديث سػػبعمائة ألػػؼ حػػديث ككسػػر، كىػػذا 
ٍيػػًو: "كػػؿ حػػديث ل ، (ْ)قػػد حفػػظ سػػتمائة ألػػؼ" -يعنػػي أبػػا زرعػػة -الفتػػى اؽي ٍبػػفي رىاىىكى كقػػاؿ ًإٍسػػحى

يمػػي: اإلمػػاـ، المتفػػؽ عميػػو بػػال مدافعػػة كقػػاؿ الخم، (ٓ)يعرفػػو أبػػك زرعػػة الػػرازم لػػيس لػػو أصػػؿ"
، كخراساف، ل يختمؼ فيو أحد حافظ، كقػاؿ ابػف (ٔ)بالحجاز، كالعراؽ، كالشاـ، كمصر، كالجبؿ

ساكف الزنجاني: "دخمت مصر، كالشاـ فرأيت الكبراء مف أصػحاب الشػافعي، كدخمػت البصػرة، 
 محمػد قػاؿك ، (ٕ)"كديانػة، كحفظػان  ،كالككفة، كرأيت المبرزيف، ما رأيت فييـ مثؿ أبي زرعة كرعان 

ف آية، فييـ جعؿ خيران  بقكـ أراد إذا تعالى اهلل إف": كارة بف مسمـ بف  آيػات مف آية زرعة أبا كا 
ػٍف أبػي زرعػة، :األعمى عبد بف يكنسكقاؿ ، (ٖ)"كجؿ عز اهلل  أبػا إف" قػاؿف عندما سألو رجػؿ مى

 أبػػي مػػف أحفػػظ رأيػػت مػػا": شػػيبة أبػػي فبػػ بكػػرك أبػػ كقػػاؿ، (ٗ)"الػػدنيا مػػف الػػدنيا فػػي أشػػير زرعػػة
                                                           

 (.ِِٖ/ ُالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، لبف عدم ) ((ُ
 (.َْٕ/ ٖالثقات، لبف حباف )( ِ)

قاؿ ياقكت الحمكم: إذا قالكا الجسر كيـك الجسر كلـ يضيفكه إلى شيء فإنما يريدكف الجسر الذم كانت  ((ّ
قيؿ أفَّ أبا عبيد بف مسعكد ك فيو الكقعة بيف المسمميف كالفرس قرب الحيرة، كيعرؼ أيضا بيكـ قٌس الناطؼ، 

الثقفي، أمر بعقد جسر عمى الفرات، كيقاؿ بؿ كاف الجسر قديما ىناؾ ألىؿ الحيرة يعبركف عميو إلى 
/ ِككاقعيـ، معجـ البمداف ) لميجرة، كعبر إلى عسكر الفرس ُّضياعيـ فأصمحو أبك عبيد، كذلؾ في سنة 

َُْ.) 
 (.ِّٓ/ َُتاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم ) (ْ)
 (.ُّّ/ َُ( المصدر السابؽ )ٓ)

كقـ كماه  -كىي الصيمرة -( كيسمى ىذا الصقع بالد البيمكييف كىي ىمذاف كماسبنداف كمير جانقذؽ(ٔ
 (.ُْٕالفقيو )ص:  البصرة كماه الككفة كقرميسيف كما ينسب إلى الجبؿ، البمداف لبف

 (.ٖٕٔ/ ِاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمخميمي )( ٕ)
 (.َٖٔ/ ِ) ) السابؽ المصدر(ٖ) 
 (.ِٖ/ ّٖلبف عساكر ) ،( تاريخ دمشؽٗ)
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و كاف يحفػظ سػبعمائة ألػؼ حػديث، نَّ "أحد الحفاظ المشيكريف، قيؿ إ :كثير ابف قاؿك ، (ُ)"زرعة
، أثنى عميو أىؿ زمانو بػالحفظ كالديانػة، كشػيدكا عابدان خاشعان متكاضعان  ككاف فقييان كرعان زاىدان 
خالصػػان  كدينػػان  كذكػػاء حفظػػان  الػػدىر أفػػراد مػػف كػػافقػػاؿ الػػذىبي: "ك  ،(ِ)"لػػو بالتقػػدـ عمػػى أقرانػػو  كا 

كمػػػا ذكػػػره  ،(ْ)" الػػػرم محػػػدث الحفػػػاظ، سػػػيد اإلمػػػاـ،"كقػػػاؿ الػػػذىبي أيضػػػان:، (ّ)" كعمػػػالن  كعممػػػان 
إمػػاـ " كقػػاؿ ابػػف حجػػر:،(ٓ)كالتعػػديؿمف يعتمػػد قكلػػو فػػي الجػػرح فػػي الطبقػػة الخامسػػة فػػي الػػذىبي

 .(ٙ)"حافظ ثقة مشيكر
 مذىبو:: السادس المطمب

، كما اىتـ بحفظ األحاديث المتعمقة بالتفسير عامة زرعة بحفظ األحاديث كـ اإلماـ أباىت
 كالقراءات، ككاف متأثران بمذىب اإلماـ أبي حنيفة.

لـ يكف في ىذه األمة أحفظ مف "بكر محمد بف عمر الرازم الحافظ:  يؿ أبك قكيؤكد ذلؾ: 
في  ئة كأربعيف ألفان ايحفظ ملؼ حديث، ككاف أئة ازرعة الرازم، كاف يحفظ سبع م أبي

 .(ٕ)"فكاف يسردىا مثؿ الماء التفسير كالقراءات، قاؿ: كحفظ كتب أبي حنيفة في أربعيف يكمان 
ثكرم كشعبة، كلـ يقتصر اىتماـ أكؿ ما بدأ بحفظو حديث مالؾ ثـ اتجو لحفظ  حديث الك  
 عمماء كالفقياء.حفظ األحاديث فقط بؿ تجاكز ذلؾ إلي الىتماـ بآراء ال ىزرعة عم كأب

أكؿ شيء أخذت نفسي بحفظو مف الحديث حديث مالؾ فمما حفظتو " :قاؿ أبك زرعة الرازم
ككعيتو طمبت حديث الثكرم كشعبة كغيرىما فمما تناىيت في حفظ الحديث نظرت في رأم 

 .(ٖ)"مالؾ كالثكرم كاألكزاعي ككتبت كتب الشافعي
زرعة: خرجت مف الرم المرة الثانية  يعي، قكؿ أبفكمما يؤكد اىتمامو الشديد بفقو اإلماـ الشا

سنة سبع كعشريف كمائتيف كرجعت سنة اثنتيف كثالثيف في أكليا، بدأت فحججت ثـ خرجت 

                                                           

 (.ّّٔ/ ٔ)، لمذىبي (، تاريخ اإلسالـُٖٔ/ ٖ) ، لمغمطامإكماؿ تيذيب الكماؿ ((ُ
 (.ّٔٓ/ ُْ) ، لبف كثير( البداية كالنياية(ِ
 .(َُٓ/ ِ)  ، لمذىبيتذكرة الحفاظ ((ّ
 .(ٓٔ/ ُّ)، لمذىبيسير أعالـ النبالء (ْ)

 (.ُِٗ)ص  ، لمذىبيذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ ( (ٓ
 (ّّٕ)ص  ، لبف حجر( تقريب التيذيب(ٔ
 (.ٖٗ/ ُٗ( تيذيب الكماؿ، لممزم، )ٕ)

 (.ِّ)ص  د البر، لبف عبالنتقاء في فضائؿ الثالثة األئمة الفقياء ((ٖ
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 ؿي قً ككنت عزمت في بدك قدكمي مصر أني أي  إلى مصر فأقمت بمصر خمسة عشر شيران 
كلـ أكف عزمت عمى  ،المقاـ المقاـ بيا، فمما رأيت كثرة العمـ بيا ككثرة الستفادة عزمت عمى

 رجؿ بمصر بكتب الشافعي ؼي رى عٍ إلى أى  تي يٍ جً كتب الشافعي، فمما عزمت عمى المقاـ كي  عسما
ككنت حممت معي ثكبيف  (ُ)أف يكتبيا كميا كأعطيتو الكاغذ فقبمتيا منو بثمانيف درىمان 

 بستيف درىمان ألقطعيما لنفسي فمما عزمت عمى كتابتيا أمرت ببيعيما فبيعا  (ِ)ديبقييف
 . (ّ)الشافعي كاغذ بعشرة دراىـ كتبت فييا كتب كاشتريت مائة كرقة

زرعة قد أخذ الفقو عف اإلماـ أحمد بف  اأف اإلماـ أب (ْ)كما ثبت مف كالـ ابف أبي يعمى
ٍف إمامنا أىٍحمىد فقاؿ: ىـ أعياف البمداف كأئمة  حنبؿ، فقد عدَّدى ابف أبي يعمى نقمة الفقو عى

نيـ ابناه صالح كعبد المَّو كقاؿ ىـ مائة كنيؼ كعشركف نفسنا كعدَّ مف بينيـ أبك األزماف م
 . (ٓ)زرعة الرازم

زرعة قد حفظ مذاىب األئمة األربعة)اإلماـ أبي حنيفة، ك  اقمت: تبيف مف ذلؾ أف اإلماـ أب
 كزاعي.اإلماـ مالؾ، كاإلماـ الشافعي، كاإلماـ أحمد( باإلضافة لالىتماـ بمذىب الثكرم كاأل

السبب الذم جعؿ الناس ينسكف )مذاىب أىؿ السنة( كىك اشتغاليـ بما  (ٔ)يف الاللكائيبَّ كقد 
أحدثكه مف العمكـ الحديثة، حتى حادكا عف طريؽ السمؼ الصالح، كبيف أنو لـ يكف ىناؾ 

                                                           

قد سىبقىٍت ليغىاتيو (ُ قىاؿى الصاغانٌي: ىيكى لغىة ًفي )الكاغىد( ، كى ( الكاغذ: كغذ: )الكىاغىذي( ، أىىممو الجكىىًرٌم، كى
ٍرقىٍنًدٌم الكىاغىًذٌم، كأىبك الٍ  قد نسب ًإلى بىٍيًعو، أىبك تىٍكبىةى سعيدي بفي ىاشـو السَّمى فضؿ كأىنَّيا كمَّيىا غيري عربٌيةو، كى

ٍرقىٍندٌم الكاغىًذٌم، تاج العركس بيدممىٍنصكري بف نصر بف عبد الرًَّحيـ السَّمى  (ِْٔ/ ٗ) ، لمزَّ
كفىة، تينسب ًإلىى دىبيؽ اٍسـ مىكًضع. كدابؽ: اٍسـ ِ) ( ديبقييف: دبؽ: قىيؿ: الدًَّبيقٌي ًمف ًدٌؽ ًثيىاب ًمٍصر مىٍعري

 ،(، المعجـ الكسيطْٓ/ ٗ) اليركم األزىرم بف دأحم بف محمد منصكر أبك ،مىكًضع آخر، تيذيب المغة
 (َِٕ/ ُ)مجمكعة مف المؤلفيف

 (َّْ/ ُلبف أبي حاتـ ) ،( الجرح كالتعديؿّ)
محمد بف محمد )أبي يعمى( ابف الحسيف بف محمد، أبك الحسيف ابف الفراء، المعركؼ بابف أبي ىك: ( (ْ

. كلد ببغداد، كمات فييا قتيال اغتالو بعض مف كاف يعمى، كيقاؿ لو ابف الفراء: مؤرخ، مف فقياء الحنابمة
 (.ِّ/ ٕلمزركمي) ،يخدمو، طمعا بمالو، األعالـ

  (ٕ/ ُ( طبقات الحنابمة، لبف أبي يعمى )ٓ)
ىػ، ُْٖ( ىك: ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الرازم الحافظ أبك القاسـ الطبرم الاللكائي، مات بدينكرٔ)

 ،كيفيـ يحفظ ككاف عنو كتبنا :كقاؿ ،مصنفاتو في الخطيب ثابت بف عمي بف أحمد بكر أبك عنو حدث
 ،ذلؾ كغير السنة شرح في ككتابان  ،الصحيحيف في مف أسماء معرفة في ككتابان  ،السنف في كتابان  كصنؼ
التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد، لبف نقطة )ص: ، الحديث مف كثير عنو ينشر فمـ المنية كعاجمتو
ّْٕ) 
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خالؼ في الصدر األكؿ مف الصحابة، كأنو سيستدؿ عمى صحة مذىب أىؿ السنة بما كرد 
فإف لـ يجد فبما كرد عف  ملسو هيلع هللا ىلص عز كجؿ فإف لـ يجد ففي سنة رسكلوهلل في كتاب ا

سً  لتابعيف، ثـ ذكر في باب سياؽ ذكرالصحابة فإف لـ يجد فبما كرد عف ا ـى باإلمامة مف كي
فعدد الصحابة كذكر  ملسو هيلع هللا ىلصفي السنة كالدعكة كاليداية إلي طريؽ الستقامة بعد رسكؿ اهلل 

 .  (ُ)ر منيـ أبي زرعة الرازمالتابعيف ثـ قاؿ: كمف أىؿ الرم كذك
ٍرعة يحط   لما كمف األدلة عمى ذلؾ أنو  ،(ِ)بالرم كيتكمـ فييـ عمى أىؿ الرأم كقد كاف أبك زي

 قاؿثيَـّ  ىذا بدعة": قاؿ" الرعاية" بػ المسمى بف أسد الحارث كتاب عمى الرازم زرعة أبك كقؼ
 كدع ،بف سعد كالميث كاألكزاعي كالثكرم مالؾ عميو كاف بما عميؾ: بو جاءه الذم لمرجؿ
 . (ّ) "بدعة فإنو ىذا عنؾ

منيج أىؿ  السنة  يزرعة ى يتبيف أف عقيدة إمامنا الجميؿ أب مف خالؿ ىذه الجكلة
 كالجماعة.

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ّٓ/ ُشرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة، لماللكائي ) (ُ)
 (.ّْٔ/ ٔ) لمذىبي ،( تاريخ اإلسالـِ)
 (.ِّٗ/ ُْبف كثير)ل( البداية كالنياية، ّ)
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 الثالث المبحث
 مقدمة في الجرح والتعديل

 
 :اصطالحاً  و لغةً  والتعديل الجرح عمم تعريف  :األول المطمب

 :واصطالحاً  لغةً  تعريف الجرح :أوالً 
فػػي البدايػػة أكد تعريػػؼ الجػػرح، كالتعػػديؿ فػػي المغػػة كالصػػطالح، كمػػف ثػػـ تعريػػؼ عمػػـ الجػػرح 

 كالتعديؿ.
 :لغة الجرح- أ
رٍحتيػو  :جػرح:  الفراىيػدم أحمػد بػف الخميػؿ قػاؿ ػو جى ٍرحػان، أجرىحي ػٍرح كاسػميو جى ػكارح . الجي  كجى

سىده عكامؿي  :اإلنساف تىرىح . جارحة  :الكاحدة مىيو،كًرجٍ  يىدىٍيو مف جى   .(ُ)اكتسىبى  أم : عىمىالن  كاجى
 شتمكه إذا كأضراس بأنياب كجرحو سبو، : بمساف جرحو : المجاز كمف  :الزمخشرم قاؿك 

 تأثير مف مستعار كىك كأثرتا، عممتا أم يداؾ كاجترحت يداؾ، جرحت ما كبئس . كعابكه
 . (ِ)يجرح أف استحؽ : فالف كاستجرح، الجارح
 كقد  :خطبتو في قاؿ نوأ مركاف بف الممؾ عبد حديث في : ساٌلـ بف القاسـ عبيد أبك كقاؿ

 كقاؿ النقصاف الستجراح :األصمعي قاؿ. استجراحان  إل المكعظة عمى تزدادكا فمـ كعظتكـ
 .ّ))قميؿ كصحيحيا كثيرة أنيا يعني ككثرت األحاديث ىذه استجرحت :عكف ابف
ف :دريد ابف كقاؿ  كىاٍلكالب الطير كىسميت كاسبيـ، كىافى  ًإذا أىىمو كجارحة أىىمو جارح فيالى
ٍنسىاف كجكارح لىييـ، تكسب أىم ألىٍىميىا تجرح أًلىنَّيىا جكارح ٍير لىوي  يجترحف أًلىنَّييفَّ  ىىذىا مف اإٍلً  اٍلخى

ًفي ًبيف، يٍكتىسب أىم الشَّرٌ  أىك الجاثية    ئىات(السَّيِّ  اجترحكا الَّذيف حسب أـ:  (التٍَّنًزيؿ كى
ييقىاؿ: جرح الرجؿي  .أعمـ كىاهلل اكتسبكا أىم [،ُِ]اآلية: ـ، كجرحو ًبًمسىاًنًو  الرجؿى  كى ًإذا سبو ًبكىالى

 .(ْ)ًإذا شىتمو

                                                           

 (.ٕٕ/ ّالعيف ) ((ُ
 (َُّ/ ُ( أساس البالغة )ِ)
 (.ْٕٕ/ ْغريب الحديث )( ّ)
 (ّْٕ/ ُجميرة المغة ) (ْ)
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ػٍرح: منظػكر ابػف كقػاؿ رىحػو  :الفعػؿي   :الجى ػو جى ٍرحػان  يىٍجرىحي ًح؛ ًفيػوً  أىثَّػرى   :جى ػو ًبالسِّػالى رَّحى  أىكثػر :كجى
ييقىاؿي  .ًفيوً  ذىًلؾى  رىح : كى مىى ًمٍنوي  عىثر ًإذا الشاىدى  الحاكـي  جى ا عى ٍيًرًه؛ كىًذبو  ًمف عىدىالىتيوي  ًبوً  تىٍسقيطي  مى  كىغى
قىػدٍ  ٍيػرً  ًفػي ذىًلػؾى  ًقيػؿى  كى ، غى ػاًكـً ػرىحى  :فىًقيػؿى  اٍلحى قىػدً  شىػيىادىتىوي؛ غىػضَّ  الرجػؿى  جى  .الشػاىدي  اٍسػتيٍجرحى  كى

كىاٍلفىسىادي  كىاٍلعىٍيبي  النقصافي  :كالستجراحي 
(.(ُ 

 :اصطالحاً  الجرح -ب
 كبطؿ ،مابقكلي العتبار سقط كالشاىد بالراكم التحؽ متى كصؼ عرفو ابف األثير بأنَّو:

 ِ).)بو العمؿ
 .(ّ)ضٌعفيا أك ركايتيما رىدَّ  الشاىد أك بالراكم اٍلتحؽ متى كٍصؼ قاؿ ابف حجر: ىكك 

 (ْ).ضبطو أك بعدالتو يخؿ أك يسمب ماب الحديث راكم في الطعف ىك :الجرحكيرل عتر أفَّ 
 رد يقتضي بما الراكم كصؼ : ىكاصطالحان  الجرحفقاؿ الشريؼ حاتـ المعاصريف مفو كعرف
 .(ٔ)ىاردَّ  أك تضعيفيا أك ركايتو تمييف يقتضي بما الراكم كصؼ ىك كقيؿ. (ٓ)ركايتو
 كضبطو عدالتو في الراكم طعف : اصطالحان  الجرح أف تبيف المعاني ىذه خالؿ مف  :قمت
ما , يرتقي ضعيؼ إما فيك حديثو لختبار يدعك مما  .مردكد كا 
 :واصطالحاً  لغةً  التعديل عمم تعريف : ثانياً 

 :لغةً  التعديل -أ
ٍكميوي، قكليوي  الناسً  مف المىٍرضي   :العىٍدؿى  :عدؿ :الفراىيدم قاؿ ، ىكك  كحي ـي  :أم يىٍعًدؿي  بالحؽٌ  يحكي

 (ٕ).يرهنظ :الشيء كًعٍدؿ كالعدًؿ،
ٍعدىلىًة، أىؿ مف فالف : الفارابي قاؿ ، كرجؿه  .العىٍدؿ أىؿ مف أم المى ٍقنىعه  ًرضان  أم عىٍدؿه  في كمى

 (ٖ).عىٍدؿو  جمع كىك أيضان، كعيدكؿه  عىٍدؿه  كقكـه . مصدره  األصؿ في كىك .الشيادة
 :اصطالحاً  التعديل -ب

 ٗ).)بو كأيًخذى  قكليما اعتيًبرى  كالشاىد بالراكم التحؽ متى كصؼ  :قاؿ ابف األثير

                                                           

 (.ِِْ/ ِلساف العرب )( (ُ
 (.ُِٔ/ ُ) األثير بف، لجامع األصكؿ( ِ)

 .(َُٕ)ص ، لبف حجر( حاشية: نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر(ّ
 (ِٗ، نكر الديف عتر)ص:  الحديث عمـكمنيج النقد في ( ْ)
 (ٔخالصة التأصيؿ لعمـ الجرح كالتعديؿ )ص: ( ٓ)
 (.ُِضكابط الجرح كالتعديؿ، عبد العزيز بف محمد العبد المطيؼ )ص( ٔ)
 (.ّٖ/ ِالعيف ) (ٕ)
 (.َُٕٔ/ ٓالصحاح تاج المغة كصحاح العربية )( ٖ)

 (.ُِٔ/ ُجامع األصكؿ لبف األثير )( (ٗ
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كـ الشاىد أك بالراكم اٍلتحؽ متى كٍصؼ بأنَّو: ابف حجر عرفوك   .(ُ)قٌكاىا أك ركايتيما بقبكؿ حي
 .  (ِ)ضابط أك عدؿ بأنو عميو كالحكـ الراكم تزكية ىكقاؿ نكر الديف عتر: ك 

 يقتضي بما الراكم كصؼكعرفو حاتـ الشريؼ كىك مف المعاصريف فقاؿ التعديؿ اصطالحان: 
 .(ّ)و ركايت قبكؿ
 كييحتج ركايتو فتيقبؿ الراكم تكثيؽ اصطالحان:  التعديؿأف  تبيف المعاني ىذه خالؿ مف :قمت
 .بيا
 :اصطالحاً  والتعديل الجرح عمم :ثالثاً  

 الناس؟ عمي تقرأه الذم ىذا ما ،(ْ)الرازم الحسيف بف يكسؼ سألو عندما حاتـ أبي ابف قاؿ
 أحكاؿ أظير :فقاؿ كالتعديؿ؟ الجرح كما  :فقاؿ . كالتعديؿ الجرح في صنفتو كتاب  :فقاؿ
 .(ٓ)ثقة غير أك ثقة منيـ كاف مف العمـ أىؿ

 بألفاظ كتعديميـ الركاة جرح عف فيو يبحث عمـ بأنَّو:حاجي خميفة  مف المعاصريف كعرفو
 (ٔ). األلفاظ تمؾ مراتب كعف مخصكصة

 ف نظرم كتطبيقي فقاؿ:يجعمو نكعحاتـ الشريؼ ك  أيضان  مف المعاصريف عرفوك 
عمـ الجرح كالتعديؿ النظرم ىك: القكاعد التي تنبني عمييا معرفة الركاة الذيف تقبؿ ركاياتيـ  

 أك ترد كمراتبيـ في ذلؾ.
 (ٕ).ػكعمـ الجرح كالتعديؿ التطبيقي ىك: إنزاؿ كؿ راكو منزلتو التي يستحقيا مف القبكؿ كعدمو

 :وأىميتو والتعديل،  الجرح عمم نشأة : الثاني المطمب
 :والتعديل الجرح عمم نشأة  :أوالً 

كجكد السنة النبكية التي  كالتعديؿ الجرح عمـكاف مف أىـ األسباب التي أدت إلي ظيكر
تمثمت في األحاديث النبكية الشريفة، المنقكلة إلينا عف طريؽ الركاة، فالبد لنا مف معرفة 

لحكـ عمى أحاديثيـ مف حيث الصحة أك الضعؼ، ككاف عدالة الركاة كضبطيـ ليتسنى لنا ا
                                                           

 (.َُٕ( حاشية نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر، لبف حجر)ص (ُ
 (ِٗمنيج النقد في عمـك الحديث )ص( ِ)
 (ٔ( خالصة التأصيؿ لعمـ الجرح كالتعديؿ )ص ّ)

ق،  تاريخ َّْبف الحسيف بف عمي أبك يعقكب الرازم الصكفي، زاىد معركؼ مكصكؼ، تيكسؼ  ((ْ
 (.َِِ/ ْٕلبف عساكر ) ،دمشؽ

 .(ّٖلمخطيب البغدادم )ص:  ،( الكفاية في عمـ الركايةٓ)
 (ِٖٓ/ ُكشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف )( ٔ)
 (.ٕخالصة التأصيؿ لعمـ الجرح كالتعديؿ )ص: ( ٕ)
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مف البدييي أف يظير ذلؾ العمـ، كفي بداية األمر لـ يكف عمى صكرتو التي ىك عمييا اآلف، 
نما كاف عبارة عف تثبت كاحتياط في قبكؿ األخبار، كليا إل عف الثقات، ثـ انتيى كعدـ قب كا 

 الحاجة. رجع إليو العمماء كقتعمـ مستقؿ بذاتو يى  إلى

 الصحابة مف كثير عف ثـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسكؿ عف ثابت كتعديالن  جرحان  الرجاؿ في الكالـك 
 .(ُ)بعدىـ فمف كالتابعيف

نما كؿ األخبار كلـ يقبميا مف كاحد كا  أكؿ مف تثبت كاحتاط في قب ملسو هيلع هللا ىلصارسكؿ اهلل ككاف    
ٍيرىةى  أبك ركاه كمف ذلؾ: ما ان طمب معو شاىد رىؼى  ملسو هيلع هللا ىلص مَّوً ال رىسيكؿى  أىفَّ ": ىيرى  اٍثنىتىٍيًف، ًمفى  اٍنصى

رىتً : (ِ)اليىدىٍيفً  ذيك لىوي  فىقىاؿى  : ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  المًَّو؟ رىسيكؿى  يىا نىًسيتى  أىـٍ  الصَّالىةي، أىقىصي
دىؽى " ،: النَّاسي  فىقىاؿى  "اليىدىٍيفً  ذيك أىصى ـٍ ـى  نىعى مَّى ، ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىقىا يىٍيًف،أيخٍ  اٍثنىتىٍيفً  فىصى  ثيَـّ  رى

، مَّـى ، ثيَـّ  سى دى  كىبَّرى كًدهً  ًمٍثؿى  فىسىجى ؿى  أىكٍ  سيجي         . (ّ)"أىٍطكى

 بكر، أبك: منيـ األكلى كالطبقة طبقات، عشر عمى األخبار لركاة يفالميزكِّ  الحاكـ كذكر
 .(ْ)كسقيميا الركايات صحة عف كبحثكا كعدلكا جرحكا فإنيـ ثابت، بف كزيد كعمي، كعمر،

 في الكذب انتشار لعدـ -لمركاة تكذيبان  األخبار قبكؿ في كاحتياطيـ الصحابة تثبت يكف لـ
نما -الكقت ذلؾ املسو هيلع هللا ىلصااهلل رسكؿ عف األخبار صحة مف كالتأكد الطمئناف مجرد كاف كا 

 .بعدىـ مف الناس يتداكليا شرعية أحكامان  عميو ينبني الذم الخطأ في الكقكع مف كخكفان 

.(ٓ)"األخبار قبكؿ في احتاط مف أكؿا الصديؽ بكر أبك ككاف" :الذىبي قاؿك 

                                                           

(، معرفة أنكاع عمـك الحديث، لبف الصالح، ت عتر )ص: ِ/ ُح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(الجر ُ) 
ّٖٗ) 

كىافى ًفي يىدىٍيًو طكؿ، أسمـ في آخر ِ) ( ذك اليديف: رجؿ مف أىؿ كادم القرل، يقاؿ لو اٍلًخٍربىاؽ بف عىٍمرك، كى
(، َٕٓصحابة لبف منده )ص: ، ألف النبي عميو السالـ إنما سيى بعد أحد، معرفة ال ملسو هيلع هللا ىلصزماف النبي 

 .(ِْٔ/ ْعمدة القارم شرح صحيح البخارم )
ـي ًإذىا شىؾَّ ًبقىٍكًؿ النَّاًس؟ )ّ) ا ذي اإًلمى : ىىٍؿ يىٍأخي (، ُْْ/ ُ( أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب اآلذاف، بىابه

ًة كىا الى كًد لىوي  )كمسمـ في صحيحو، كتاب المساجد كمكاضع الصالة، بىابي السٍَّيًك ًفي الصَّ (، َّْ/ ُلس جي
 كالىما مف حديث أبي ىريرة.

 (ِٓ(انظر معرفة عمـك الحديث لمحاكـ )ص: ْ)
 (ّ/ ُ( تذكرة الحفاظ )ٓ)
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 آخػر شاىد كطمب الناس سؤاؿ األخبار، قبكؿ في  الصديؽ بكر يأب تثبت صكر مفك -1
:ذلؾ مثاؿ ،كىك المعمـ األكؿ ملسو هيلع هللا ىلصا، كما كاف يفعؿ رسكؿ اهللأخبره مف مع

ةى  ركاه ما ٍيبو  ٍبفى  قىًبيصى اءىتً : قىاؿى  (ُ)ذيؤى دَّةي  جى ا: لىيىا فىقىاؿى : قىاؿى  ًميرىاثىيىا، تىٍسأىليوي  بىٍكرو  أىًبي ًإلىى الجى  مى
ػػا شىػػٍيءه، المَّػػوً  ًكتىػػابً  ًفػػي لىػػؾً  مى تَّػػى فىػػاٍرًجًعي شىػػٍيءه، ملسو هيلع هللا ىلص المَّػػوً  رىسيػػكؿً  سيػػنَّةً  ًفػػي لىػػؾً  كى  أىٍسػػأىؿى  حى

، ػػػػأىؿى  النَّػػػػاسى ًغيػػػػرىةي  فىقىػػػػاؿى  النَّػػػػاسى  فىسى ػػػػٍرتي : »(ِ)شيػػػػٍعبىةى  ٍبػػػػفي  المي  فىأىٍعطىاىىػػػػا ملسو هيلع هللا ىلص المَّػػػػوً  سيػػػػكؿى رى  حىضى
؟ مىعىؾى  ىىؿٍ : بىٍكرو  أىبيك فىقىاؿى  «الس ديسى  ٍيريؾى ـى  غى مَّدي  فىقىا ، مىٍسمىمىةى  ٍبفي  ميحى ػاًرم  ػا ًمٍثػؿى  فىقىػاؿى  األىٍنصى  قىػاؿى  مى
 .(ّ)بىٍكر أىبيك لىيىا فىأىٍنفىذىهي  شيٍعبىةى، ٍبفي  الميًغيرىةي 

رضلياهلل ا الخطػاب بػف عمػر قصػة األخبػار، بػكؿق فػي الصػحابة كاحتيػاط تثبت صكر كمف-ِ
 األشعرم مكسى أبي حديث في تكقفو في الخدرم سعيد أبك تابعو حتى الستئذاف فيا 
 ػػًعيدو  مػػا ركاه أبػػك :مثالػػو ، سى ػػٍدًرمِّ ٍجًمػػسو  ًفػػي كيٍنػػتي : قىػػاؿى  الخي ػػاًلسً  ًمػػفٍ  مى ػػاًر، مىجى ػػاءى  ًإذٍ  األىٍنصى  جى
ػػٍذعيكره  كىأىنَّػػوي  ميكسىػػى أىبيػػك مىػػى اٍسػػتىٍأذىٍنتي : فىقىػػاؿى  ،مى ػػرى  عى ، ًلػػي ييػػٍؤذىفٍ  فىمىػػـٍ  ،ثىالىثنػػان  عيمى ٍعػػتي ػػا: فىقىػػاؿى  فىرىجى  مى

                                                           

( قبيصة بف ذؤيب: الخزاعي أبك سعيد أك أبك إسحاؽ المدني نزيؿ دمشؽ مف أكلد الصحابة كلو رؤية ُ)
 (.ّْٓمات سنة بضع كثمانيف ع، تقريب التيذيب )ص 

( المغيرة بف شعبة: بف مسعكد بف معتب الثقفي صحابي مشيكر أسمـ قبؿ الحديبية ككلي إمرة البصرة ثـ ِ)
 (.ّْٓالككفة مات سنة خمسيف عمى الصحيح ع، تقريب التيذيب )ص 

دًَّة ) ((ّ اءى ًفي ًميرىاًث الجى فه (، كقاؿ : حىسى َِْ/ ْأخرجو الترمذم في سننو، في أبكاب الفرائض، بىابي مىا جى
دًَّة ) ، كأخرجو أبكداكد في سننو، ًكتىاب اٍلفىرىاًئًض، بىابه ًفي اٍلجى ًحيحه ( كقاؿ األلباني: ضعيؼ، ُُِ/ ّصى

بىٍيفى قى  ؿى الز ٍىًرم  بىٍينىوي كى ًؿ الًَّذم أىٍدخى ةى كأخرجو النسائي في السنف الكبرل، كتاب الفرائض، ًذٍكري اٍسـً ىىذىا الرَّجي ًبيصى
( ٍيبو (، كأخرجو َٗٗ/ ِ(، كأخرجو ابف ماجة في سننو، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة )ُُّ/ ٍٔبًف ذيؤى

(، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، كأخرجو أحمد َّٓ/ ِمالؾ في المكطأ ركاية أبي مصعب الزىرم )
دَّاًت (، كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني في مصنفو، كتاب الفرائض، بىابي فىٍرًض اْٗٗ/ ِٗفي مسنده ) ٍلجى

دَّاتً  بىابي ،الفرائض كتاب في سننو، منصكر بف سعيد ، كأخرجو(ِْٕ/ َُ) كأخرجو أبك يعمى ، (ّٕ/ ُ)اٍلجى
ةى ٍبًف  (،ّْٖ/ َِ(، كالطبراني في المعجـ الكبير)َُُ/ ُالمكصمي في مسنده ) كالىما مف حديث قىًبيصى

 .ذيؤىٍيبو 
كرتو مرسؿ فإف قبيصة ل يصح لو سماع مف الصديؽ، قاؿ ابف حجر: إسناده صحيح لثقة رجالو إل أف ص

ابىة ُٖٔ/ ّكل يمكف شيكده لمقصة، التمخيص الحبير) حى ة، ا رضياهلل النه(، كقاؿ السرخسي: مىرىاًسيؿ الصَّ حجَّ
ة ًإلَّ ًإذا تأيد ًبآيىة أىك سنة مىٍشييكرىة أىك اشٍ  تير اٍلعىمىؿ ًبًو كنقؿ السرخسي قكؿ الشَّاًفًعي: إفَّ المرسؿ لى يككف حجَّ

 (، لذا قمت: إسناد الحديث صحيح.ّٗٓ/ ُمف الٌسمؼ أىك اتَّصؿ مف كىجو آخر، أصكؿ السرخسي )
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؟ نىعىػػػؾى ، ًلػػػي ييػػػٍؤذىفٍ  فىمىػػػـٍ  ثىالىثنػػػان  اٍسػػػتىٍأذىٍنتي : قيٍمػػػتي  مى ٍعػػػتي قىػػػاؿى  فىرىجى  اٍسػػػتىٍأذىفى  ًإذىا": ملسو هيلع هللا ىلص المَّػػػوً  رىسيػػػكؿي  كى
ـٍ  ديكي مىٍيػوً  لىتيًقػيمىفَّ  كىالمَّػوً : فىقىاؿى  «فىٍميىٍرًجعٍ  لىوي  ييٍؤذىفٍ  فىمىـٍ  ثىالىثنان  أىحى ـٍ  ًببىيِّنىػةو، عى ػده  أىًمػٍنكي  النَّبًػيِّ  ًمػفى  سىػًمعىوي  أىحى
، أىٍصػػػغىري  ًإلَّ  مىعىػػػؾى  يىقيػػػكـي  لى  كىالمَّػػػوً : (ُ)كىٍعػػػبو  ٍبػػػفي  أيبىػػػي   فىقىػػاؿى  ؟ ملسو هيلع هللا ىلص  القىػػػٍكـً  أىٍصػػػغىرى  فىكيٍنػػػتي  القىػػػٍكـً
 .(ِ)"ذىًلؾى  قىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  أىفَّ  عيمىرى  تي فىأىٍخبىرٍ  مىعىوي، فىقيٍمتي 

 كعنده ،ثالثان  ثالثان  (ْ)بالمقاعد تكضأ عثماف أف" (ّ)ما ركاه أبك أنساعثماف تثبت كمف-ّ
 يتكضأ؟املسو هيلع هللا ىلص اهلل رسكؿ رأيتـ ىكذا أليس: " قاؿ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسكؿ أصحاب مف رجاؿ
 .(ٓ)"نعـ: قالكا

طو في قبكؿ األخبار، طمب الستحالؼ مف كاحتيا لب طا أبي بف عمي تثبت كمف-ْ
 ًمفٍ  سىًمٍعتي  ًإذىا رىجيالن  كيٍنتي  ًإنِّيقاؿ:   طىاًلبو  أىًبي ٍبفى  ًميَّ الراكم، كمثاؿ ذلؾ: ما ركاه ع

ًديثنا ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  ا ًمٍنوي  المَّوي  نىفىعىًني حى ذىا ًبًو، يىٍنفىعىًني أىفٍ  شىاءى  ًبمى دَّثىًني كىاً  ؿه  حى  ًمفٍ  رىجي
اًبوً  مىؼى  فىًإذىا اٍستىٍحمىٍفتيوي  أىٍصحى دٍَّقتيوي، ًلي حى نَّوي  صى دَّثىًني كىاً  ، أىبيك حى دىؽى  بىٍكرو ، أىبيك كىصى  سىًمٍعتي : قىاؿى  بىٍكرو
ؿو  ًمفٍ  مىا: »يىقيكؿي  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿى  ، يىقيكـي  ثيَـّ  ذىٍنبنا، ييٍذًنبي  رىجي مِّي، ثيَـّ  فىيىتىطىيَّري  ًفري يىٍستىغٍ  ثيَـّ  ييصى
كا أىٍنفيسىييـٍ  ظىمىميكا أىكٍ  فىاًحشىةن  فىعىميكا ًإذىا كىالًَّذيفى : }اآليىةى  ىىًذهً  قىرىأى  ثيَـّ .(ٔ)«لىوي  المَّوي  غىفىرى  ًإلَّ  المَّوى،  ذىكىري
كا المَّوى   [.ُّٓ :عمراف آؿ{ ]ًلذينيكًبًيـٍ  فىاٍستىٍغفىري

                                                           

أبك المنذر سيد القراء كيكنى أبا  ،( أبي بف كعب: بف قيس بف عبيد بف النجار األنصارم الخزرجي(ُ
 (.ٔٗع، تقريب التيذيب )ص: ق كقيؿ غير ذلؾ ِّق كقيؿ سنة ُٗمف فضالء الصحابة ت الطفيؿ أيضان 

(، كمسمـ في ْٓ/ ٖ( أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الستئذاف، بىابي التٍَّسًميـً كىاًلٍسًتٍئذىاًف ثىالىثنا )(ِ
 (.ُْٗٔ/ ّصحيحو، كتاب اآلداب، باب الستئذاف، )

، (ُٕٓص: تقريب التيذيب )، عمى الصحيح ع قْٕت سنة ، مالؾ بف أبي عامر األصبحي ثقةىك ( ّ)
 كىك جد مالؾ بف أنس.

( المقاعد: كالمساجد قيؿ دكاكيف عند دار عثماف كقيؿ مكضع بقرب المسجد اتخذ لمقعكد فيو لمحكائج، (ْ
 (.ُِّ/ ُحاشية السندم عمى سنف ابف ماجو )

كأخرجو أبك عكانة في مستخرجو، في كتاب اإليماف، باب ، (ْٔٔ/ ُكالمفظ لو) ( أخرجو أحمد في مسنده(ٓ
ًكمى ًفي اٍلحىثِّ َِّ/ ُ) ملسو هيلع هللا ىلصبياف كضكء النبي  (، كأخرجو الدار قطني في سننو كتاب الطيارة، بىابي مىا ري

كًء ) ؿى اٍلكيضي ا أىكَّ ًة كىاًلٍسًتٍنشىاًؽ كىاٍلبىدىاءىًة ًبًيمى مىى اٍلمىٍضمىضى ، رجالو صحيح الحديث إسناد: قمت، (ُْْ/ ُعى
 ثقات.

ًة ًعٍندى التٍَّكبىًة )(أخرجو الترمذم في سننو، كتاب ٔ)  الى اءى ًفي الصَّ (، كقاؿ ِٕٓ/ ِأبكاب الصالة،  بىابي مىا جى
ٍف بيًميى  الترمذم حديث حسف، ا يىٍفعىؿي مى كأخرجو النسائي في السنف الكبرل، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب مى
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 ىزة اإلسالمي العالـ ىزت فقد ، عثماف مقتؿ فتنة كانت األكؿ اليجرم القرف كفي
(ُ)يكمنا إلى آثارىا امتدت كخيمة، عكاقب األمة كأكرثت عظيمة،

 األحزاب نشأت كىكذا
 كنشطت يقؿ، لـ ما اهلل رسكؿ عمى ككضعكا عمييا، كزادكا بالتحريؼ السينَّةى  فتناكلكا كالفرؽ،
 القرف، ىذا في وذركت إلى يصؿ لـ الكضع أف نبيف أف بنا كيجدر (ِ)الزمف، مع الكضع حركة
 المكضكع الحديث يعرؼ كاف ما كسرعاف بقميؿ، األكؿ اليجرم القرف منتصؼ قبؿ نشأ ألنو
 الكذابيف، (ّ)بأراجيؼ خذكاأي كلـ كحفظكه، الحديث عرفكا الذيف كالتابعيف الصحابة لكثرة

 ديثاألحا ككانت كثيرة، تكف لـ القرف ذلؾ في الكضع أسباب أف إلى ىذا الكضاعيف، كأخبار
 معزؿ في كعمماؤىـ التابعيف ككبار الصحابة ككاف كالفتف، البدع بازدياد تزداد المكضكعة

كىاٍلخالؼ التَّفىر ؽ كثر الن بيكَّة عىف اٍلعىٍصر تأخر ككمما عنيا،
(ْ). 

دِّثي  كينَّا ًإنَّا "كيقكؿ ابف عباس:  مىٍيوً  ييٍكذىبي  يىكيفٍ  لىـٍ  ًإذٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللً  رىسيكؿً  عىفٍ  نيحى  رىًكبى  فىمىمَّا ،عى
ٍعبى  النَّاسي  كىالذَّليكؿى  الصَّ

ٍكنىا ،(ٓ) ًديثى  تىرى ٍنوي  اٍلحى  .(ٔ)"عى

 

                                                                                                                                                                

ا يىقيكؿي ) مى ، كى الة كالسنة فييا، باب ما جاء في كأخرجو ابف ماجو في سننو، كتاب إقامة الص ،(ُٗٓ/ ًٗبذىٍنبو
(، باب فضؿ ذكر اهلل ّٖٓ/ ُكأخرجو ابف المبارؾ في كتابو الزىد كالرقائؽ)(، ْْٔ/ ُأف الصالة كفارة )

ًكتىابي  ( فيُٗٓ/ ِمصنفو )في  (، كأخرجو ابف أبي شيبةَُٓ/ ُ) كأخرجو الحميدم في مسنده عز كجؿ،
ًة كىأى  امى مى ًة التَّطىك ًع كىاإٍلً الى قىةه، بابصى ، كأخرجو أحمد بف حنبؿ في مسنده ) ٍبكىابه ميتىفىرِّ ا ييكىفَّري ًبًو الذ نيكبي / ًُفيمى

ًميِّ ٍبًف أىًبي  (َّٔ/ ُٓشرح مشكؿ اآلثار )في  (، كأخرجو الطحاكمُٕٗ ًكمى عىٍف عى بىابي بىيىاًف ميٍشكىًؿ مىا ري
ٍنوي ًفيمىا كىافى يىٍفعىميوي فً  دَّثىوي ًبًو غىٍيريهي عىٍف رىسيكًؿ اهلًل طىاًلبو رىًضيى اهللي عى في  ، كأخرجو ابف المقرم ملسو هيلع هللا ىلصيمىا حى

 (، قمت الحديث حسف رجالو ثقات إل الحكـ بف الحسف فيك صدكؽ.ُّٖمعجمو )ص: 
 .(ُٕٖ/ ُ( انظر: السنة قبؿ التدكيف، محمد عجاج الخطيب )(ُ
 (.ُٖٖ/ ُ( المصدر السابؽ )ِ)
خبار. كقد أرجفكا في الشيء، أم خاضكا فيو، الصحاح تاج األ أم أراجيؼرجاؼ: كاحد ( أراجيؼ: كاألّ)

 .(ُّّٔ/ ْ) مفارابيل ،المغة كصحاح العربية
 .(ُٖٗ/ ُ) الخطيب عجاج محمد التدكيف، قبؿ السنة: انظر (ْ)
ٍعبي اٍلعىًسري ٓ) ًبًؿ فىالصَّ ٍعًب كىالذَّليكًؿ ًفي اإٍلً : أىٍصؿي الصَّ ٍعبى كىالذَّليكؿى اٍلمىٍرغيكبي عىٍنوي كىالذَّليكؿي السٍَّيؿي الطَّيِّبي ( الصَّ

، المنياج شرح صحيح مسمـ  ـ  ييذى ا ييٍحمىدي كى مىؾى النَّاسي كيؿَّ مىٍسمىؾو ًممَّ بف اٍلمىٍحبيكبي اٍلمىٍرغيكبي ًفيًو فىاٍلمىٍعنىى سى
 (.َٖ/ ُلمنككم)  ،الحجاج

عىفى  صحيحوة( أخرجو مسمـ في مقدم(ٔ ـٍ  )، بىابه ًفي الض  ًديًثًي ٍف ييٍرغىبي عىٍف حى مى  .(ُِ/ ُاًء كىاٍلكىذَّاًبيفى كى
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ٍسنىاًد، عىفً  يىٍسأىليكفى  يىكيكنيكا لىـٍ  : "ًسيًريفى  اٍبفي  قىاؿى ك  قىعىتً  فىمىمَّا اإٍلً ، لىنىا سىم كا: قىاليكا اٍلًفٍتنىةي، كى ـٍ الىكي  ًرجى
ذي  ةً الس نَّ  أىٍىؿً  ًإلىى فىييٍنظىري  ، فىييٍؤخى ـٍ ًديثييي ييٍنظىري  حى ذي  فىالى  اٍلًبدىعً  أىٍىؿً  ًإلىى كى ًديثيييـٍ  ييٍؤخى  .(ُ)"حى

 العمماء جيكد كبدأت كالنفيس، الغالي بذلكا ان أفذاذ عمماءن  السنة لحفظ عز كجؿ اهلل سخر كقد
 ًمفٍ  أكدلمت طرقو مف عدد أكبركجمع الحديث سبيؿ في كالرحمة الركاة، أحكاؿ عف البحث في

 خمؿ أك عمة مف بالحديث ما كشؼ طريؽ عف كضبطو الراكم كصدؽ كصحتيا الركاية ثبكتً 
 .اإلسناد أك المتف عمى يطرأ قد مما ذلؾ غير أك زيادة أك

 قكتيـ كيعمـ بمدانيـ، في الركاة سيرة عمى بنفسو الراكم يقؼ كبالرحمة: زىك أبك محمد يقكؿك 
 بمده، عمماء عند مكجكدان  يكف لـ ما كحفظ الحديث، مف الستزادة عف فضالن  ضعفيـ مف

 .(ّ)"عرفناه ما مرة خمسيف الحديث نكتب لـ لك" :معيف بفاكيقكؿ  ،(ِ)مصره كأىؿ

 عبد بف عمر بأمر الثانية المائة رأس عمى الز ٍىًرمٌ  شياب ابفو دكن، كحفاظان عمى الحديث
 (ْ)التصنيؼ ثـ التدكيف كثر ثـ سمطاف، عمييا لو أرض كؿ إلى بو كبعث العزيز،

 كشيكعو الدالب مف كثير يف لؾذ كلكقكعالزىرم  طبقة تمي التي الطبقة يف التدكيف شاع ثـ
 غير عيفالتَّاب ككبار ةالصَّحاب عصر ًفي اديثاألىح تكان فقالكا األكؿ اعتبركه النَّاس يفب

حاب أقكاؿب ممزكجة دكنت بتداعال كشاع األمصار يف عممىاءال انتشرت فمما مدكنة  ةالصَّ
 .(ٓ)عيفالتَّاب كفتاكل

 كقد غيرىـ، مف الثقات كميز ،(ٔ)"اإلسناد عف كفتش الرجاؿ انتقد مف أكؿ سيريف ابف" ككاف
ـى  ىىذىا ًإفَّ : »قاؿ أنو كجو غير مف عنو مرك  ، اٍلًعٍم كا ًديفه ذيكفى  عىمَّفٍ  فىاٍنظيري   كفي ،(ٕ)«ًدينىكيـٍ  تىٍأخي

 

                                                           

ٍسنىادى ًمفى الدِّيًف)( (ُ  (.ُٓ/ ُأخرجو مسمـ في مقدمة صحيحو، بىابي في أىفَّ اإٍلً
 (.َُٗ( الحديث كالمحدثكف )ص: (ِ
 (.ُٓ/ ِلمذىبي ) ،( تذكرة الحفاظ ّ)
 .(ُْ/ ّ) ، السخاكمقيلمعرافتح المغيث بشرح ألفية الحديث  :( انظرْ)
 (.ْٗ/ ُ( تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر ، طاىر بف صالح السمعكني )ٓ)
 .(ّٓٓ/ ُ( شرح عمؿ الترمذم، لبف رجب الحنبمي )ٔ)
ٍسنىادى ًمفى الدِّيًف )ٕ)  .(ُْ/ ُ(  أخرجو مسمـ في مقدمة صحيحو، بىابي في أىفَّ اإٍلً
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ـى  ىىذىا ًإفَّ »: قاؿ أنو عنو ركاية ؿي  فىٍميىٍنظيرً  ًديفه  اٍلًعٍم ذي  عىمَّفٍ  الرَّجي   .(ُ)«ًدينىوي  يىٍأخي

كالتجريح  التَّكثيؽ في كمَّـت ئةاكميف سمالخ كدحد في ىكك  التابعيف عصر آخر عند كاف ممَّاف
اًبرو  مف أكذب رأيت ام" :قاؿ الذم نيفةح كأب منيـ األئٌمة مف طائفة ٍعًفيِّ  جى  كضعَّؼ ،(ِ)"اٍلجي

ر  ؽثٌ كك  جماعة اأٍلىٍعمىشي   ،ثقىة فع لَّ إ ميرك  ديكا ل مثبتان  ككاف شعبة الرجاؿ يف رنظك  ،يفآخى
 كبصره الرجاؿ، في -يعني -الشأف ىذا في كحده أمة شعبة كاف، ك (ّ)كغيرىـ مالؾ كاف اكذك 

 .(ْ)لمرجاؿ كتنقيتو كتثبتو، بالحديث،

 تأخذ ل:" أنس بف مالؾ كقكؿ الحديث عنو يؤخذ لمف كقكاعد تعميمات يضعكف العمماء ككاف
ف بالسفو معمف سفيو مف تأخذ ل،  ذًلؾ لًسك  ًممف ذكخ،  ةو عبأر  ًمف الًعمـ  الناس لأرك  افك كا 
ف،  عميو ذلؾ جرب اإذ،  الناس أىحاديث يف ذبكي ابو كذ مف تأخذ كل،   أف يتيـ ل كاف كاً 

 ول شيخ مف كل،  اهىك  ىلإً  سالنا كيدع لىك  بً صاح مف كل، ملسو هيلع هللا ىلص المَّو كؿرس ىعم يكذب
 .(ٓ)"ثيحدِّ  ام يعرؼ ل كاف اإذ ةدكعبا فضؿ

ط :أربعة عف إل الحديث كتبي: المبارؾ ابف ؿاكق  ىكل كصاحب، كىذَّابو ك ، ًجعرٍ ي ل غالَّ
  .(ٔ)حفظو مف فيحدث يحفظ كرجؿ بدعتو، إلى يدعك

 أف الحديث لصاحب يينبغ،  خصمىة رغي الحديث اىذ يف يينبغ" : يدعس بف ىيحي ؿكقا
 .(ٕ)"ذلؾى  يتعاىد ـث الرجاؿ ربصيك ،  لو يقاؿ ام يفيـ يككفك ،  األخذ تبث يككف

                                                           

ًديًث عىًف الثِّقىاًت)( أخرجو الدارمي في مقدمة كتاب السنف لوُ) (، قاؿ المحقؽ حسيف ّٓٗ/ ُ، بىابه ًفي اٍلحى
صحيح رجالو  اإلسناد (، قمتِٖكأخرجو ابف المقرئ في معجمو )ص: أسد الداراني: إسناده صحيح ، 

.  ثقاتى
ىػ، د ُِّكقيؿ  ىػ،ُِٕ( ىك جابر بف يزيد بف الحارث الجعفي أبك عبد اهلل الككفي ضعيؼ رافضي، تِ)

 .(ُّٕريب التيذيب )ص ت ؽ، تق
 .(ٕٗ( المتكممكف في الرجاؿ، لمسخاكم )ص ّ)

 .(ِْٔ/ ٗ)، لمخطيب البغدادمتاريخ بغداد ((ْ
 .(ُُٔالبغدادم )ص  لمخطيب ،الركاية عمـ في الكفاية ((ٓ
  .(ُّْ)ص  المرجع السابؽ( ٔ)
 (.ُٓٔ(الكفاية في عمـ الركاية، لمخطيب البغدادم )ص ٕ)
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 الركايات صحيح بيف التمييز عرؼ أحدو  كؿ عمى الكاجب: " الحجاج بف مسمـ اإلماـ كقاؿ
 مخارجو، صحة عرؼ ما إل منيا يركم ل أف المتَّيميف مف ليا الناقميف كثقات كسقيميا

 (ُ)"البدع أىؿ مف كالمعانديف الت يـ أىؿ عف منيا كاف ما منيا يتقي كأف ناقميو، في ةار تكالسِّ 

 الزماف آخر في يككف: "قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسكؿ أف:  ىريرة أبي عف بإسناده ساؽ ثـ
الكف يَّاىـ، فإيَّاكـ آباؤكـ، كل أنتـ تسمعكا لـ بما األحاديث مف يأتكنكـ كذَّابكف دجَّ  ل كا 
 .(ِ)"يفتنكنكـ كل  يضمكنكـ

 كمػػف": البػػر عبػػد ابػػفكفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ  ،كقػػد بػػذؿ اإلمػػاـ مالػػؾ جيػػكدان كبيػػرة فػػي انتقػػاء الرجػػاؿ
 عمػى ذلػؾ مػف يػده ككضػع البحػث التفتػيش تعػب كفػي فقػد اهلل رحمػو مالؾ حديث عمى اقتصر
، (ٓ)"جػةح ثقػة عػف إل يػرك كلػـ كخمػص كانتقػى انتقػد قد مالكان  ألف ؛تنفصـ ل (ْ)كثقى (ّ)عركةو 
 سػألو عنػدما عمر بف بشر عمى جابتوإ بيـ، كمعرفتو لمركاة مالؾ اإلماـ انتقاء عمى يدؿ كمما
 فػي لرأيتػو ثقػة كػاف لك: مالؾ قاؿ ل، :بشر قاؿ كتبي؟ في رأيتو ىؿ": مالؾ لو فقاؿ رجؿ عف
 .(ٔ)"كتبي

مىى يىقيكؿي  ،عبد اهلل بف المبارؾككاف  ًدي دىعيكا": النَّاس ريءيكس عى   كىاف فىًإنَّو (ٕ)ثىاًبت بف كعىٍمر  ثحى

 
                                                           

 (.ٖ/ ُ)مقدمة صحيح مسمـ (ُ)
ـٍ )(ِ ًديًثًي ٍف ييٍرغىبي عىٍف حى مى عىفىاًء كىاٍلكىذَّاًبيفى كى ، (ُِ/ ُ( أخرجو مسمـ في مقدمة صحيحو، بىابه ًفي الض 

 كالحديث صحيح رجالو ثقات.
. عركة شريعة كؿ بيا، يتمسؾ التي شرائعو اإلسالـ رلكعي ،اإلصبع مزمياكتي  ؾسى مٍ تي  ألنيا عركة سميت ((ّ
 ، انظر:[ ِٔٓ: البقرة{ ]ليا انفصاـ ل الكثقى بالعركة استمسؾ فقد: }اإليماف ذكر ندع -عزكجؿ -قاؿ

 .(ِٓٗ/ ْ) المغة مقاييس
ٍثقىى ((ْ   "،[ ِٔٓ: البقرة{ ]ليا انفصاـ ل الكثقى بالعركة استمسؾ فقد}كلو تعالى: قى كمنو  : األٍكثىؽ تأنيثي : الكي

ٍثقىى العيٍركىة: اجي الزَّجَّ  قىاؿى ، (ِْٓ/ ِٔ) العركس تاجانظر:   لساف كقيؿ غير ذلؾ المَّوي، ًإلَّ  ًإلوى  لى  قكؿي  الكي
 .                                      (ْٓ/ ُٓ) العرب
 .(َٔ/ ُالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ) ((ٓ
كىاًة الٍ ٔ) ًة ًفي ( أخرجو مسمـ في مقدمة صحيحو، بىابي اٍلكىٍشًؼ عىٍف مىعىاًيًب ري قىٍكؿي اأٍلىًئمَّ نىقىمىًة اأٍلىٍخبىاًر كى ًديًث كى حى

 (.ِٔ/ ُذىًلؾى )
ىػ، د ِِٕ( ىك عمرك بف ثابت بف أبي المقداـ الككفي مكلى بكر بف كائؿ ضعيؼ رمي بالرفض، ت ٕ)

 (.ُْٗفؽ، تقريب التيذيب )ص 
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 .(ُ)"السَّمىؼ يىسيب  

 مباحػػػث أثنػػػاء فػػػي تجػػػده مػػػا ذلػػػؾ مػػػف يكتػػػب، مػػػا نفػػػائس العممػػػاء كتػػػب التػػػدكيف عصػػػر كفػػػي
 .(ِ)لو( األـ) ثنايا كفي الشافعي لإلماـ( الرسالة)

 عظيمػان، تحػكلن  كثيػرة عمػكـ فيػو شػيدت الذم الذىبي العصر ىكك  اليجرم الثالث القرف جاء ثـ
 .(ّ)القرف ىذا في عاشكا عمماء يد عمى

 األحاديػث عمػى المصػنفات يقصػركف كبػدأكا التػدكيف فػي العممػاء نشػاط اسػتمر القػرف ىػذا كفي
 المسػانيد طريقػة عمػى األحاديػث رتبػكا كقد الحديث، كتب مف كالتابعيف الصحابة أقكاؿ حاذفيف

ف حدة عمى صحابي كؿ أحاديث جمعكا بأف  .(ْ)تناكلتيا التي لمكاضيعا تباينت كا 

 أصػػكؿ عصػػر ىػػذا بػػؿ الصػػحيحاف، كمنيػػا السػػتة، كالكتػػب أحمػػد، اإلمػػاـ مسػػند: عصػػر كىػػك
 التصػػنيؼ كجػػكه مػػف ذلػؾ كغيػػر كأجػػزاء، كتػكاريخ، كعمػػؿ كسػػنف، كجكامػع، مسػػانيد، مػػف السػنة،
 مػف وبػ عنػكا كػذلؾ، (ٓ)مدكنػة جميعيػا كالسػنة إل القػرف، ىػذا انقضػى كمػا السػنة، فػي األصمية

 .(ٔ)رده أك قبكلو عميو يتكقؼ مما كمتنو سنده جية مف أخرل نكاح

 جمع مف فأكؿ كتطكيؿ، اختصار بيف ما كالتعديؿ الجرح في جمة مصنفات الحفاظ ألؼ كقد
 سعيد بف يحيى مثؿ بعيني رأيت ما: حنبؿ بف أحمد فيو قاؿ الذم اإلماـ ذلؾ في كالمو

 حنبؿ، بف كأحمد المديني، بفا كعمي معيف، بف يحيى: تالمذتو بعده ذلؾ في كتكمـ القطاف،
 .(ٕ)كغيرىـ كمسمـ كالبخارم، ،الرازم حاتـ كأبي ،الرازم ةعى رٍ زي  كأبي كتالمذتيـ، كغيرىـ

 القكاعد جمع محاكلةكلما انقضى القرف الثالث الذم دكنت فيو السنة بالكامؿ، قاـ العمماء ب
 القرف نياية إلى الرابع القرف أكائؿ مف دتامت المرحمة كىذه كتب، في أك كاحد كتاب في

                                                           

كىاُ) ًة ًفي ( أخرجو مسمـ في مقدمة صحيحو، بىابي اٍلكىٍشًؼ عىٍف مىعىاًيًب ري قىٍكؿي اأٍلىًئمَّ نىقىمىًة اأٍلىٍخبىاًر كى ًديًث كى ًة اٍلحى
 (.ُٔ/ ُذىًلؾى )

 .(ٖ/ ُلبف حجر ) ،( انظر النكت عمى كتاب ابف الصالحِ)
 .(ُٓ( انظر المنيج المقترح لفيـ المصطمح، حاتـ الشريؼ العكني، )ص ّ)
 .(ِّْ)ص  العمرم ضياء بف أكـر ،( بحكث في تاريخ السنة المشرفةْ)
 (.ُٓ( المنيج المقترح لفيـ المصطمح، حاتـ الشريؼ العكني، )ص ٓ)
 .(ِٕ)ص  ، محمد أبك شيبة( الكسيط في عمـك كمصطمح الحديثٔ)
 (.ُ/ ُ) ، لمذىبيميزاف العتداؿ (ٕ)
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 معرفةك ، (ىػ َّٔ ت) مرامىييٍرميًزمل الفاصؿ المحدث: الكتب ىذه أىـ كمف تقريبان، الخامس
، (ىػ ّْٔ ت) البغدادم مخطيبل الكفايةك ، (ىػ َْٓ ت) الحاكـ اهلل عبد ألبي الحديث عمكـ
راكيات كاألسانيد ثـ استخالص القكاعد كتميزت ىذه المؤلفات بسرد ال، األخرل كتبو مف كغيره

قاـ العمماء  فقد أما بعد القرف الخامس، ك مف قاؿ بيا أك ذىب إلييا مف السمؼ ري كٍ منيا، كذً 
بجمع القكاعد مف كتب مف تقدـ مف األئمة بدكف ذكر األسانيد أك الركايات، ثـ محاكلة إعادة 

مقدمة في عمـك الحديث" لمحافظ ابف ترتيبيا كتيذيبيا، كمف أبرز المؤلفات في ذلؾ كتاب "
أك شرح كغير  ،أك نظـ ،أك تنكيت ،ىػ( كما تفرع منيا مف اختصار ّْٔالصالح )ت 

 .(ُ)ذلؾ

 :والتعديل الجرح عمم أىمية :ثانياً 

يحتاج إليو المسممكف في كؿ كقت،  ان نافع ل يزاؿ عممان  -عمـ الجرح كالتعديؿ-ىذا العمـ  إفَّ 
جو المستشرقكف كمف تأثر بيـ إلى شف الغارة عمى السنة ا، حيث اتَّ ل سيما في زماننا ىذ

ثارة الشككؾ حكليـ كحكليا بأسمكب ناعـ مسمكـ خبيث يتظاىر أصحابو  النبكية كركاتيا كا 
بالتجرد كالبحث العممي المكضكعي. كليذا صار لزامنا عمى كؿ مسمـ يقؼ عمى تشكيؾ ىؤلء 

تيا، أف يرجع إلى مصنفات عمماء الجرح كالتعديؿ ليقؼ المستشرقيف كأتباعيـ في السنة كركا
عمى حقيقة ركاة السنة كالمكثكؽ بو منيـ كالمطعكف فيو، العدؿ كالمجركح؛ ألف ىذه الحقيقة، 

نما  ملسو هيلع هللا ىلصحقيقة ركاة السنة، يستحيؿ أف نجدىا عند المستشرقيف المكذبيف لرسالة محمد  كا 
ند عمماء الحديث كعمى كجو التحديد عند نجدىا عند أتباعو كخداـ سنتو كالمؤمنيف بو، ع

 . (ِ)عمماء الجرح كالتعديؿ

 اكجمعي فنالس بضبط الحديث أصحاب ةعناي لك لك الخطيب البغدادم: " كيؤكد ذلؾ قكؿ
 .(ّ)"اأحكامي طمتعكت،  الشريعة لبطمت،  ياطرق يف ركالنظ يامعادن مف انباطيتكاس

                                                           

 (ُِعمـ الرجاؿ نشأتو كتطكره مف القرف األكؿ إلى نياية القرف التاسع، أبك ياسر الزىراني )ص: ( ُ)
 (ٖكث في تاريخ السنة المشرفة، أكـر العمرم )ص: ( بح(ِ
 (ٓلمخطيب البغدادم )ص:  ،الكفاية في عمـ الركاية ((ّ
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السنة مصكنة بكجكد  ب العمماء عمى أفَّ كتكمف أىمية ىذا العمـ ببث الطمئناف في قمك 
كال " :كه قاؿدي سً فٍ أما تخشى عمى ىذا الحديث أف يي  :بف ميدم لبف المبارؾاعممائيا، قاؿ 
 .(ُ)"فأيف جيابذتو

صؼ العمـ بف المديني معرفة الرجاؿ تعادؿ ناكمف أىمية عمـ الجرح كالتعديؿ أف جعؿ اإلماـ 
ًديثً  مىعىاًني ًفي التَّفىق وي " :ف المدينيبا قىاؿ، ملسو هيلع هللا ىلصابالنسبة ألحاديث الرسكؿ ، ًنٍصؼي  اٍلحى  اٍلًعٍمـً

ٍعًرفىةي  مى اؿً  كى  .(ِ)"اٍلًعٍمـً  ًنٍصؼي  الرِّجى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.َٔ/ ُالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، لبف عبد البر )( ُ)
 (.ُالمحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي لمراميرمزم )ص: ( ِ)
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 :والتعديل الجرح مشروعية  :الثالث المطمب
  مشروعيتو من القرآن الكريم:

 ، منيا:يكجد مف النصكص القرآنية ما يؤكد عمى مشركعية الجرح كالتعديؿ
ـٍ  ًإفٍ  آمىنيكا الًَّذيفى  أىي يىا يىا}تعالى: قكلو -ُ اءىكي يىالىةو  قىٍكمنا تيًصيبيكا أىفٍ  فىتىبىيَّنيكا ًبنىبىإو  فىاًسؽه  جى  ًبجى

كا مىى فىتيٍصًبحي  عىٍدؿو  ذىكىمٍ  كىأىٍشًيديكا} : كجؿَّ  كلو عزَّ ق، ك [ٔ: آية الحجرات{ ]نىاًدًميفى  فىعىٍمتيـٍ  مىا عى
ـٍ  ٍكفى  ًممَّفٍ }: جؿَّ شأنو كلوق، ك [ِ: آيةالطالؽ{ ]ًلمَّوً  الشَّيىادىةى  أىًقيميكاكى  ًمٍنكي { الش يىدىاءً  ًمفى  تىٍرضى

 .[ِِٖ: البقرة]
 غير ساقط اٍلفاسؽر خب فَّ أ " ىذه اآليات في مقدمة صحيحو، ثـ قاؿ: اإلماـ مسمـذكر كقد 
فر كالخب، مردكدة العدؿ غير شيادة أفَّ ك ، مقبكؿ  بعضي ف ادةيالشنىى مع اهنمع فارؽ كا 
ا كم العمـ أىؿ عند مقبكؿر غي الفاسؽ خبر فكا إذا، معانييم أعظـي ف يجتمعاف فقد، جكهالك 
 ةدلل كنحك ارخباأل مف المنكر ركاية نفي ىعم السنة دلتك  ،عيـيجم عند دكدةر م شيادتو أفَّ 

 .(ُ)"الفاسؽ رخب نفي ىعم القرآف
ذىا: }تعالىأيضان قكلو  عيتومشرك عمى الدالة كمف اآليات-ِ اءىىيـٍ  كىاً   أىكً  اأٍلىٍمفً  ًمفى  أىٍمره  جى

ٍكؼً  لىكٍ  ًبوً  أىذىاعيكا اٍلخى لىى الرَّسيكؿً  ًإلىى رىد كهي  كى { ًمٍنييـٍ  يىٍستىٍنًبطيكنىوي  الًَّذيفى  لىعىًممىوي  ًمٍنييـٍ  اأٍلىٍمرً  أيكًلي كىاً 
إنكار عمى مف يبادر إلى األمكر قبؿ أنيا   :ةكالشاىد مف ىذه اآلي ،[ّٖآية:  النساء]

 .     (ِ)كقد ل يككف ليا صحة ،تحققيا، فيخبر بيا كيفشييا كينشرىا
رى كىاٍلفيؤىادى كيؿ  أيكلىًئؾى كىافى عىٍنوي -ّ ـه ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصى ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍم  كقكلو تعالى: } كىلى تىٍقؼي مى

بؿ اهلل تعالى نيى عف القكؿ بال عمـ فَّ أ: ةكالشاىد مف ىذه اآلي ،[ّٔمىٍسئيكلن { ]اإلسراء آية: 
 .(ّ)بالظف الذم ىك التكىـ كالخياؿ
 مشروعيتو من السنة النبوية:
 مشركعية الجرح كالتعديؿ، منيا : كما أكدت السنة النبكية عمى

(ْ)بف شعبة الميًغيرىةً قاؿ 
 :  َّملسو هيلع هللا ىلصسىًمٍعتي النًَّبي  : مىى ًإفَّ كىًذبن »يىقيكؿي مىيَّ لىٍيسى كىكىًذبو عى ا عى

ٍقعىدىهي ًمفى النَّارً  مىيَّ ميتىعىمِّدنا، فىٍميىتىبىكٍَّأ مى ، مىٍف كىذىبى عى دو  .(ٓ)«أىحى
                                                           

 (.ٖ/ ُركاية عف الثقات، كترؾ الكذابيف )( مقدمة صحيح مسمـ، باب كجكب الُ)
 .(ّٓٔ/ ِ)كثير ابف تفسيرِ) )

 .(ٕٓ/ ٓ) ( المصدر السابؽ(ّ
 .(ّٓ)صسبؽ ترجمتو (ْ)
نائز، باب ما ييكره مف النِّياحة عمى الميت، )ٓ) (، كمسمـ َٖ/ ِ( أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الجى

(، كالىما مف حديث المغيرة بف َُ/ ُ) ملسو هيلع هللا ىلصفي مقدمة صحيحو، باب تغميظ الكذب عمى رسكؿ اهلل 
 شعبة.
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مىيَّ يىًمًج : »ملسو هيلع هللا ىلص: قىاؿ رسكؿ اهلل  ي  عمقاؿ كذلؾ  ٍف يىٍكًذٍب عى ، فىًإنَّوي مى مىيَّ لى تىٍكًذبيكا عى
 .(ُ)«النَّارى 
دِّثى ًبكيؿِّ ملسو هيلع هللا ىلصرىسيكؿي اهلًل  : قىاؿى ىريرة  أبك قاؿك  سىًمعى" مىا : "كىفىى ًباٍلمىٍرًء كىًذبنا أىٍف ييحى

(ِ).  
 .ملسو هيلع هللا ىلصالكذب عمى رسكؿ اهلل  تحذر مف النبكيةىذه األحاديث ك 

 ح بعض األشخاص مف باب التحذير منيـ:أنو جرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص عف النبي كقد كرد
اًئشىةى  كحديث مىى النَّ  عى : "ًبٍئسى أىخيك  ملسو هيلع هللا ىلصًبيِّ : أىفَّ رىجيالن اٍستىٍأذىفى عى ، فىمىمَّا رىآهي قىاؿى
العىًشيرىةً 
مىسى تىطىمَّؽى النًَّبي  (ّ) ًبٍئسى اٍبفي العىًشيرىًة " فىمىمَّا جى ًفي كىٍجًيًو كىاٍنبىسىطى ًإلىٍيًو، فىمىمَّا  ملسو هيلع هللا ىلص، كى

ؿي قىالىٍت لىوي عىاًئشىةي: يىا رىسيكؿى المًَّو، ًحيفى رىأىٍيتى ا ؿى قيٍمتى اٍنطىمىؽى الرَّجي كىذىا، كىذىا لىوي  لرَّجي  تىطىمٍَّقتى  ثيَـّ  كى
اًئشىةي، يىا": ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ًإلىٍيًو؟ كىاٍنبىسىٍطتى  كىٍجًيوً  ًفي ًيٍدًتًني مىتىى عى اشنا، عى  شىرَّ  ًإفَّ  فىحَّ

ٍنًزلىةن  المَّوً  ًعٍندى  النَّاسً   .(ْ)"شىرِّهً  قىاءى اتِّ  النَّاسي  تىرىكىوي  مىفٍ  الًقيىامىةً  يىٍكـى  مى
  :بعض األشخاص مف باب الثقة بيـ كتعديميـ، كمنو ملسو هيلع هللا ىلص كذلؾ مدح النبيك 

، كل (ٓ)الخضراء ما أظمت" :ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ رسكؿ اهلل  عبد اهلل بف عمرك بف العاصي قاؿ
 .(ٖ)أصدؽ مف أبي ذر " ، مف(ٕ)الغبراء (ٔ)أقمت

                                                           

 (.ٗ/ ُ) ملسو هيلع هللا ىلصأخرجو مسمـ في مقدمة صحيحو، باب في التحذير مف الكذب عمى رسكؿ اهلل ( (ُ
ًديًث ًبكيؿِّ مىا سىًمعى)( ِ)  (.َُ/ ُأخرجو مسمـ في مقدمة صحيحو، بىابي النٍَّيًي عىًف اٍلحى

 صحيح شرح ،المطاع األحمؽ: لو يقاؿ ككاف قكمو، سيد فككا الفزارل بدر بف عيينو :ىك العشيرة ابف((ّ
 .(َِّ/ ٗ) بطاؿ لبف البخارل

ـٍ يىكيًف النًَّبي  »( أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب األدب، بىابي ْ) شنا ملسو هيلع هللا ىلصلى / ٖ«)فىاًحشنا كىلى ميتىفىحِّ
(، كالىما ََِِ /ْكتاب البر كالصمة كاألدب، باب مداراة مف يتقى فحشو ) صحيحو، (، كمسمـ فيُّ)

 ا.رضياهلل النهمف حديث عائشة 
ًفيو أىف المناكم(، كقاؿ ِْ/ ِ( الخضراء: السماء، النياية في غريب الحديث كاألثر، لبف األثير )(ٓ : كى

ا ييرل مف الزرقة إنما ىيكى لكف اٍلبعد، التيسير بشرح الجامع الصغير) مى  .(ِّْ/ ِالسَّمىاء خضراء كى
ابنا ًثقىالن{ )اأٍلىٍعرىاؼ: ( أقؿَّ الرجؿ الشٔ) تَّى ًإذىآ أىقىمٍَّت سىحى قىاؿى اهلل جٌؿ كعٌز: }حى ( ٕٓيءى كاٍستىقىمَّو، ًإذا اٍحتممىوي، كى

 .(ِّّ/ ٖ) المغة تيذيب، ، أىم: حممتٍ 
 (.ِْ/ ِ) األثير لبف كاألثر، الحديث غريب في النيايةالغبراء: األرض،  ((ٕ
اب أبكاب المناقب، باب مناقب أبي ذر الغفارم رضي اهلل عنو، كقاؿ ( أخرجو الترمذم في سننو، كت(ٖ

، كقاؿ األلباني صحيح) سىفه ًديثه حى (، قاؿ محقؽ َٓٔ/ ُُ(، أخرجو أحمد في مسنده )ٗٔٔ/ ٓالترمذم: حى
كىك ابف عمير، كيقاؿ -المسند شعيب األرنؤكط: الحديث حسف لغيره، كىذا إسناد ضعيؼ، ألف فيو عثماف 

، (ّٖٓ/ ّضعيؼ، كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف، في كتاب معرفة الصحابة ) -ابف قيس
 بف عمير ضعيؼ كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات. عثمافقمت اإلسناد ضعيؼ، ألف فيو 
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ةى قاؿ كمنو أيضان  ٍفصى ، عىٍف أيٍخًتًو حى ٍبدى المًَّو "قىاؿى لىيىا: ، ملسو هيلع هللا ىلصأىفَّ النًَّبيَّ   اٍبفي عيمىرى ًإفَّ عى
اًلحه   .(ُ)"رىجيؿه صى

 مشروعيتو من اإلجماع: 
 ف فيو مشركعية جرح الركاة، كأفَّ ، بيَّ بابان  صحيحو مقدمة في أبكابو تراجـ في مسمـ اإلماـ ذكر

ٍسنىادى  أىفَّ  في بىابي  :"سماه الركاية تككف عف الثقات،  عف إل تككف ل الركاية كأفَّ  يفً الدِّ  ًمفى  اإٍلً
 مف بؿ المحرمة الغيبة مف ليس وكأنَّ  كاجب بؿ جائز فييـ ىك بما الركاة جرح كأفَّ  الثقات
 .(ِ)"المكرمة الشريعة عف الذب

بف  المغيرة كقاؿ، (ْ)"الثِّقات إلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسكؿ عف يحدِّث ل": (ّ)إبراىيـ بف سعد قاؿك 
 .(ٔ)"كصالتو سمتو إلى اننظر  عنو لنأخذ الرجؿ تيناأ إذا كنا" :(ٓ)شعبة

 عف ثـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسكؿ عف ثابت كتعديالن  جرحان  الرجاؿ في كالكالـقاؿ ابف أبي حاتـ: ك 
 في طعنا ل لمشريعة كصكنا تكرعا ذلؾ كجكز بعدىـ، فمف كالتابعيف الصحابة مف كثير

 التثبيت مف كلىأ الديف مرأ يف كالتثبيت الركاة، في جاز الشيكد في الجرح جاز ككما الناس،
 .(ٚ)ذلؾ في الكالـ نفسيـأ عمى افترضكا فميذا مكاؿ،كاأل الحقكؽ في
يػتي : الصػالح ابف قاؿك  كِّ ػفٍ  ري دو  ٍبػفً  بىٍكػرً  أىبًػي عى ػالَّ ػا: اٍلقىطَّػافً سىػًعيدو  ٍبػفً  ًليىٍحيىػى قيٍمػتي : قىػاؿى  (ٖ)خى  أىمى

ءً  يىكيكفى  أىفٍ  تىٍخشىى ًديثىييـٍ  تىرىٍكتى  الًَّذيفى  ىىؤيلى مىاءىؾى  حى ًة؟ يىٍكـى  المَّوً  ًعٍندى  خيصى ىفٍ : فىقىػاؿى  اٍلًقيىامى  يىكيكنيػكا ألى
اًئي ػػمى ػػب   خيصى ٍصػػًمي يىكيػػكفى  أىفٍ  ًمػػفٍ  ًإلىػػيَّ  أىحى ـى : " ًلػػي يىقيػػكؿي  - ملسو هيلع هللا ىلص - المَّػػوً  رىسيػػكؿى  خى  تىػػذيبَّ  لىػػـٍ  ًلػػ

ًديًثي؟ عىفٍ  اٍلكىًذبى   .ٗ" حى

                                                           

طَّابً  -ملسو هيلع هللا ىلص-( أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب أصحاب النبيُ) ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ٍبًف الخى نىاًقًب عى  بىابي مى
 عبد باب فضائؿ -رضي اهلل عنيـ -(، كمسمـ في صحيحو، كتاب فضائؿ الصحابةِٓ/ ٓ ضي اهلل عنيـر 

 .رضي اهلل عنو -(، كالىما مف حديث عبد اهلل بف عمرُِٕٗ/ْ) رضي اهلل عنو -اهلل بف عمر
 (.ُْ/ ُ( مقدمة صحيح مسمـ )ِ)
ىػ، ُِٓككاف ثقة فاضال عابدا، ت  (ىك سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ، كلي قضاء المدينةّ)

 (.َِّكقيؿ بعدىا، ع، تقريب التيذيب )ص: 
ٍسنىادى ًمفى الدِّيًف)ْ)  (.ُٓ/ ُ( أخرجو مسمـ في مقدمة صحيحو، بىابي في أىفَّ اإٍلً
 (.ّٓسبقت ترجمة)ص:( ٓ)
 (.ْٕ/ ُ) ، لبف عبد البر( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيدٔ)
 (.ِ/ ُالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )( الجرح ك ٕ)

ق عمى الصحيح ـ د س ؽ، تقريب َِْ( محمد بف خالد بف كثير الباىمي أبك بكر البصرم ثقة، ت (ٖ
 (.ْٕٕالتيذيب، لبف حجر )ص: 

 (ّٖٗ( معرفة أنكاع عمـك الحديث، لبف الصالح )ص: (ٗ
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ينىا كِّ ػدى  ًمػفٍ  سىػًمعى  الزَّاًىػدى  (ُ)النٍَّخشىػًبيَّ  تيرىابو  أىبىا أىفَّ  كىري ٍنبىػؿو  ٍبػفً  أىٍحمى ، ًمػفٍ  شىػٍيئنا حى  يىػا: " لىػوي  فىقىػاؿى  ذىًلػؾى
ؾى : لىوي  فىقىاؿى  اٍلعيمىمىاءى، تىٍغتىبً  لى ! شىٍيخي  ٍيحى ةه  ىىذىا! كى ٍيبىةن  ىىذىا لىٍيسى  نىًصيحى  .(ِ)"غى
 إليػػو الداعيػػة لمضػػركرة بالتفػػاؽ كاجػػب بػػؿ جػػائز، الػػركاة جػػرح أفَّ  عمػػـا" : النػػككم اإلمػػاـ قػػاؿك 

 كرسػكلو تعػالى هلل النصػيحة مػف بػؿ المحرمػة، الغيبػة مػف ىػك كليس المكرمة، الشريعة لصيانة
  .(ّ)"ذلؾ يفعمكف منيـ الكرع كأىؿ كأخيارىـ، األئمة، فضالء يزؿ كلـ كالمسمميف

ػًديثو  يىػٍكـى  ىىػذىا لىػٍيسى »: فقػاؿ مطر يكـ شعبة أىتينا: (ْ)النحًكم األنصارم زيد أبككقاؿ   اٍليىػٍكـى ،  حى
تَّى تىعىالىٍكا،  ًغيبىةو  يىٍكـي   .(ٓ)«اٍلكىذَّاًبيفى  نىٍغتىابى  حى
 كقػد: الرجػاؿ فػي الكػالـ الحػديث أصػحاب عمػى يفيػـ ل مػف بعض عاب كقد" الترمذم:  قاؿك 

 ذلػؾ عمػى يػـحمم فمػا كضػعفكا، الرجػاؿ في تكممكا قد التابعيف مف األئمة مف كاحد غير كجدنا
 الغيبػػة، أك النػػاس، عمػػى الطعػػف أرادكا أنيػػـ نظػػف ل. لممسػػمميف النصػػيحة إل أعمػػـ كاهلل عنػػدنا
 كػػػاف - ضػػػعفكا الػػػذيف مػػػف - بعضػػػيـ ألفَّ  يعرفػػػكا،لكػػػي ىػػػؤلء ضػػػعؼ يبينػػػكا أف أرادكا إنمػػػا

 خطػػأ، ككثػػرة غفمػػة أصػػحاب كػػانكا كبعضػػيـ الحػديث، فػػي متيمػػان  كػػاف كبعضػػيـ بدعػػة صػاحب
 أف أحػؽ الػديف فػي الشيادة ألف ،كتثبيتان  الديف عمى شفقة أحكاليـ، يبينكا أف األئمة ىؤلء فأراد
 .كاألمكاؿ الحقكؽ في الشيادة مف فييا يتثبت
 فػي الكػالـ أفَّ  فيبػيِّ  أفو يريػد فقػاؿ أنَّػ" :  - اهلل رحمػو - الترمػذم مقصػكدف ابػف رجػب كقد بيَّ 
 قبكلػو يجػب مػا تمييػز مػف فيػو لمػا كأئمتيػا، األمػة سػمؼ عميػو أجمػع قػد جػائز، كالتعديؿ الجرح
 .(ٔ)"قبكلو يجكز ل مما السنف مف
 الرجؿ عف أنس بف كمالؾ كالثكرم المبارؾ كابف شعبة سألت: "ميدم بف الرحمف عبد قاؿك 

 .(ٕ)"ديف فإنو انشره: "فقالكا" بالكذب يتيـ
 : كما ينبغي أن تتوفر في الجارح والمعدل شروط البد منيا

                                                           

لسفر إلى مكة كقدـ بغداد غير مرة ( أىبيك تراب النخشبي ىك عسكر ٍبف الحصيف، الزاىد، كاف كثير اُ)
 (ُّّ/ُِّ/ ُِتاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )ىػ. ِْٓكاجتمع بيا مع أبي عبد اهلل أحمد ابف حنبؿ، ت

 (.ّٖٗ(، معرفة أنكاع عمـك الحديث، لبف الصالح، )ص: ُِّ/ ُِ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )ِ)
 (.ُٖٖمحمد القاسمي )ص:  ( قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث،ّ)

( أبك زيد األنصارم النحكم: ىك سعيد بف أكس بف ثابت، البصرم صدكؽ لو أكىاـ كرمي بالقدر، ت، (ْ
 (.ِّّتقريب التيذيب، لبف حجر )ص:  ىػ عمى الصحيح، د ت، ُِْ

 (ْٓ( الكفاية في عمـ الركاية، لمخطيب البغدادم )ص: ٓ)
 (.ّْٕ/ ُشرح عمؿ الترمذم ) ((ٔ
 (.ْٕ/ ُالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، لبف عبد البر ) ((ٕ
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 كليقكؿ الذىبي: ذلؾ كفي، (ُ)بالطمب لو شيد مف لإ العمـ تأخذكا ل :عكف ابف ؿقا-ُ
 الطمب بإدماف إل جيبذان  كيجرحيـ األخبار نقمو يزكى الذم العارؼ يصير أف إلى سبيؿ

 المتيف كالديف التقكل مع كالفيـ كالتيقظ كالسير المذاكرة ككثرة الشأف ىذا عف كالفحص
 .(ِ)كاإلتقاف كالتحرم العمماء مجالس ىإل كالتردد كاإلنصاؼ

 كالتجنب كالصدؽ كالكرع كالتقكل العمـ كالمعدؿ الجارح في شترطيي "  اإلماـ المكنكم:كقاؿ -ِ
 كل الجرح منو يقبؿ ل كذلؾ ليس كمف كالتزكية الجرح سبابأ كمعرفة التعصب عف

 .(ّ)"التزكية
ٍليىٍحذىر": تعديميـ فقاؿمف التساىؿ في مسألة جرح الركاة ك  ابف حجركحذر -ّ ـي  كى  في المتكم
ٍرحً  في التَّساىيؿً  ًمف الففِّ  ىذا ٍكمان  كالميٍثًبتً  كافى  تثبتو  بغيرً  عٌدؿى  إفٍ  فًإنَّوي  كالتَّعديًؿ؛ الجى  ليسى  حي

، ديثان  ركل مىف زيمرةً  في يىٍدخؿ أىفٍ  عميوً  فىييٍخشىى بثابتو ، أىنَّوي  ييظىف كىيك حى فٍ  كىًذبه رىحى  كاً   يرً بغ جى
ـى  تحرزو  سىمو ذلؾ، ًمف برمءو  مسمـو  في الطَّعفً  عمى أىقدى ـً  ككى  .(ْ)"أىبدان  عاريهي  عميوً  يىٍبقى سكءو  ًبًمٍيسى

 لذلؾ كضع العمماء بعض الشركط لمجرح كالتعديؿ كىي:
 الجرح فيو كجد فيمف فقط الجرح نقؿ عمى الكتفاء كل ،الحاجة فكؽ بما الجرح يجكز ل -ُ

 .كالىما كالتعديؿ
 ركاية في لييـإ حتاجيي  ل الذيف العمماء جرح مف كمنعكا ،جرحو الى حتاجيي  ل مف جرح كل -ِ

 .(ٓ)شرعية ضركرة بال حاديثاأل
 بإدماف إل جيبذا كيجرحيـ األخبار نقمو يزكى الذم العارؼ يصير أف إلى سبيؿ كل -ّ

 كالديف لتقكلا مع كالفيـ كالتيقظ كالسير المذاكرة ككثرة الشأف ىذا عف كالفحص الطمب
 أف المحدث عمى فحؽ،كاإلتقاف كالتحرم العمماء مجالس إلى كالتردد كاإلنصاؼ المتيف
انطالقان مركياتو، إيضاح عمى ليعينكه كالكرع المعرفة أىؿ يسأؿ كأف يؤديو ما في يتكرع

 .(ٔ)[ّْ آية: النحؿ{ ]تىٍعمىميكفى  ل كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  الذٍِّكرً  أىٍىؿى  فىاٍسأىلكا: }كجؿ عز مف قكلو
 كمعرفة التعصب تجنب كالصدؽ كالتقكل العمـ إلى باإلضافةكالمعدؿ الجارح في يشترطك  -ْ

 .ٕ))التزكية كل الجرح منو يقبؿ ل كذلؾ ليس كمف كالتزكية الجرح سبابأ
                                                           

 .(ْٓ/ ُ)المرجع السابؽ(ُ) 
 (.َُ/ ُ(تذكرة الحفاظ )ِ) 
 .(ُّٖ( الرفع كالتكميؿ )ص: ّ)
 (ُٖٕنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر )ص: ( ْ)
 (ٕٓ)ص:  لمكنكم ،الرفع كالتكميؿ (ٓ)

 .(َُ/ ُىبي )تذكرة الحفاظ، لمذانظر: ( (ٔ
 (.ٕٔالمكنكم )ص الرفع كالتكميؿ،انظر: ( (ٕ
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 :والتعديل الجرح في النقاد طبقات  :الرابع المطمب
  أواًل: الطبقة لغة واصطالحًا:

 لغة: الطََّبَقةُ  -ٔ
مىاعىةي  :كالطَّبىؽ ،النَّاسً  ًمفى  الجماعةٍ : ًباٍلكىٍسرً  الطٍِّبؽي  ،األيٌمة بىٍعدى  األيٌمة :بىؽي الطَّ   النَّاسً  ًمفى  اٍلجى

مىاعىةن  يىٍعًدلكف ًمٍثمىييـٍ  جى
 ًإذا كىاًحدىة طبقىة ىـ :تىقكؿ كىاٍلعرب اٍلخمؽ، مف المتشابيكف كالطبؽ. (ُ)

 إذا الشيئيف، بيف كطابقت. (ِ)بعض مف أرفع بىعضيـ أىم طىبىقىات كىالنَّاس متشابييف، كىانيكا
 الدنيا، مف شتى طبقات عمى فالف كاف: كيقاؿ الحاؿ،: كالطَّبىقىةي .(ّ)كاحد حذك عمى جعمتيما

 [ُٗ آية: النشقاؽ{ ] طىبىؽو  عىفٍ  طىبىقنا لىتىٍركىبيفَّ  }:كتعالى تبارؾ اهللً  قكؿ فيك ، (ْ)حالت أم
قيؿ.(ٓ)"البعث ثـ الحياة بعد كالمكت حاؿ، بعد لن كحا منزلة، بعد منزلة كف: الطَّبىقىة: كى  عشري
مف. (ٔ)سنة َـّ  لأٍلىٍرض، طبىؽه  ألٌنيـ طىبىؽ لمقىٍرف كقيؿى . الٌزماف مف: القىٍرف: الطَّبىؽ: المىجازً  كى  ث

يىٍأًتي ينقىًرضكف، قىاؿى . آخري  طبىؽه  كى فىة ابفي  كى ى: ييقاؿ: عرى  مضىى: أىم ؽ،طبى  كجاءى  طبىؽه، مىضى
عالىـه  كجاءى  عالىـه 

(ٕ). 

 اصطالحًا: الطََّبَقةُ  -ٕ
 ىذا شيكخ يككف بأف، فقط اإلسناد في أك، كاإلسناد السف في تقاربكا قكـقاؿ السيكطي: ىـ 

 .(ٖ)شيكخو يقاربكا أك، اآلخر شيكخ ىـ
 .(ٗ)المشايخ كلقاء السِّفٌ  في ترككااش جماعة عف عبارةىـ : قاؿ ابف حجرك 

 بقات النقاد في الجرح والتعديل:ثانيًا: ط
لكا إلى طبقات لكنيـ اختمفكا في عددىا كفي كيفية حكا كعدَّ ـ بعض العمماء النقاد الذيف جرَّ قسَّ 

ف م الكاحد الشَّخص يككفقد ف عالـ منيـ،تصنيفيـ ليا، كذلؾ حسب اعتبارات خاصو بكؿ 

                                                           

 (.َُِ/ َُ( لساف العرب، لبف منظكر )(ُ
 (.ِِٗ( اتفاؽ المباني كافتراؽ المعاني، سميماف بف بنيف )ص ِ)
 (.ّْٗ/ ّ( مقاييس المغة، لبف فارس )ّ)
 (.َُٖ/ ٓ( العيف، لمخميؿ الفراىيدم )ْ)
 .(ُّٕٖ/ ِرة، أحمد مختار )( معجـ المغة العربية المعاصٓ)
 (.ِّٗ/ ٔ( المحكـ كالمحيط األعظـ، لبف سيده )ٔ)
بيدم )ٕ)  (.َٓ/ ِٔ( تاج العركس، لمزَّ
 .(َٗٗ/ ِ( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، لمسيكطي )ٖ)
(ُّْ( نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر)ص ٗ)
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ييعىد  في  ملسو هيلع هللا ىلص تي صيحبًتو لمنبيِّ حيثي ثيبك  ًمف ؛ فًإنَّوي  مالؾ بف كأنس؛ باعتباريف فيطبقت
  ييعىد  في طىبىقىًة مىف بعدىىيـ. مثالن، كًمف حيثي ًصغىري السفِّ  طبقًة العشرةً 

ميعى  عىؿى الجى حبىًة؛ جى حابًة باٍعًتباًر الص  ٍف نىظىرى ًإلى الصَّ طبقةن كاًحدىةن؛ كما صنىعى ابفي ًحبَّافى  فمى
  كغيريه.

،كمىٍف نىظىرى ًإليًيـ باٍعتبا عىمىييـ  كالسٍَّبًؽ ًإلى ًر قىٍدرو زائدو اإًلسالـً أىك شييكًد المشاًىًد الفاًضمىًة جى
.  طىبقاتو

ًمعى في ذلؾ أىجمىعً  ىذا مف كتابيوكيعد ، كذلؾ فعؿ ابف سعد في كتابو "الطبقات" ما جي
كقد  .(ُ)

أربعة جعؿ ابف أبي حاتـ النقاد الذيف يعتمد عمى جرحيـ كتعديميـ إلى زمف كالده عمى 
 طبقات :

بالحجاز مالؾ بف أنس كسفياف بف عيينة، كبالعراؽ سفياف الثكرم كشعبة بف  الطبقة األولى:
 .(ِ)عبد الرحمف بف عمرك األكزاعي الحجاج كحماد بف زيد، كبالشاـ

البصرة يحيى بف سعيد القطاف كعبد الرحمف بف كب بالككفة ككيع بف الجراح ، الطبقة الثانية:
 عبد األعمى ميٍسًيرو  كأىبسحاؽ الفزارم إأبك  ف عبد اهلل بف المبارؾ، كبالشاـبخراساك  ميدم،
ميٍسًيرو 
(ّ). 

معيف، يحيى بف  ببغداد أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ كأبك زكريا الطبقة الثالثة:
 .(ْ)كبالككفة محمد بف عبد اهلل بف نمير اليمذاني بف المديني،كبالبصرة عمي بف عبد اهلل 

محمد بف إدريس  ، كيزيد الرازمبالرم أبك زرعة عبيد اهلل بف عبد الكريـ بف  بقة الرابعة:الط
 .(ٓ)أبك حاتـ الرازم

  الذيف يعتمد عمى جرحيـ كتعديميـ إلى زمنو سبع طبقات فقاؿ: أما ابف عدم فقد قسـ النقاد
ـ إلى يكمنا ىذا؛ ًذٍكري مف استجازى تكذيب مف تبيف كذبو؛ مف الصحابة كالتابعيف كمف بعدى"

 .(ٔ)"رجالن رجالن"، كقد بدأ بطبقة الصحابة كانتيى بطبقة نقاد عصره

                                                           

 (.ُّْ /ُ) جر، لبف حنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكرانظر:  ((ُ
 (.ُْٖ-َُ/ ُ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ِ)
 (.ِٖٔ-ُِٗ/ُ) المرجع السابؽ( ّ)
 (.َِّ-ِِٗ/ ُمرجع نفسو )( الْ)
 (.ِْٗ-ِّٖ/ ُ)مرجع نفسو ( الٓ)
(.ُّٕ- ْٕ/ُانظر الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، لبف عدم)( ٔ)



 
 

39 

 

ذكرتي في كتاب " كقاـ الحاكـ النيسابكرم بتقسيميـ إلى عشر طبقات كفي ذلؾ يقكؿ:
الميزكييف لركاة األخبار عمى عشر طبقات، في كؿ عصر منيـ أربعة، كىـ أربعكف رجالن"، 

 .(ُ)بف ثابت  ، كعمي، كزيدر، كفييا أبك بكر، كعمابةالصح كالطبقة األكلى 
، كبشكؿ ان ناقد ُٕٓطبقة، كقد ذكر في ىذه الطبقات  يفميـ الذىبي إلى اثنتيف كعشر كقسَّ 

أقساـ مف  ةإجمالي كزع النقاد المشيكريف الذيف قبؿ الناس قكليـ في الجرح كالتعديؿ عمى ثالث
ـ منيا براكييف ركاة أك اإلقالؿ منو كمثؿ لكؿ قسَّ حيث إكثار ىؤلء النقاد مف الكالـ في ال

 أقساـ: ةؿ الناس قكليـ في الجرح كالتعديؿ عمى ثالثبً الذيف قى  اعمـ ىداؾ اهلل أفَّ  فقاؿ:

 قسـ تكممكا في أكثر الركاة كابف معيف كأبي حاتـ الرازم. -ُ
 كقسـ تكممكا في كثير مف الركاة كمالؾ كشعبة. -ِ
 لرجؿ كابف عيينة كالشافعي.كقسـ تكممكا في الرجؿ بعد ا -ّ

كالكؿ أيضان عمى  :ثـ جعميـ عمى ثالثة أقساـ مف حيث التشدد أك التكسط أك التساىؿ فقاؿ
 أقساـ: ةثالث

يغمز الراكم بالغمطتيف كالثالث  قسـ منيـ متعنت في الجرح متثبت في التعديؿ،  -ُ
سؾ بتكثيقو، فيذا إذا كثؽ شخصان فعض عمى قكلو بناجذيؾ كتم كيميف بذلؾ حديثو، 
ذا ضعؼ رجالن  فانظر ىؿ كافقو غيره عمى تضعيفو، إف كافقو كلـ يكثؽ ذلؾ أحد  كا 

ف كثقو أحد فيذا الذم قالكا فيو ل يقبؿ تجر  ،مف الحذاؽ فيك ضعيؼ حو إل يكا 
ىك ضعيؼ كلـ يكضح سبب  ، يعني ل يكفي أف يقكؿ فيو ابف معيف مثالن مفسران 

 ،تكقؼ في تصحيح حديثو كىك إلى الحسف أقربضعفو كغيره قد كثقو، فمثؿ ىذا ي
 جاني متعنتكف.كزى كابف معيف كأبك حاتـ كالجي 

كقسـ في مقابمة ىؤلء كأبي عيسى الترمذم كأبي عبد اهلل الحاكـ كأبي بكر البييقي  -ِ
 متساىمكف.

 .(ِ)حمد بف حنبؿ كأبي زرعة كابف عدم معتدلكف كمنصفكف أكقسـ كالبخارم ك  -ّ

في الطبقة الخامسة مف  –مكضكع دراستي-زرعة الرازم ااـ أبكقد ذكر الذىبي اإلم
 .(ّ)فيبقاتو الثنتيف كالعشر ط

                                                           

 .(ِٓ /ُ( انظر: معرفة عمـك الحديث، لمحاكـ )ُ)
 (.ُِٕ-ُُٕصر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ ) ( ذكِ)
 (.ُِٗانظر: المرجع السابؽ)ص( ّ)



 
 

51 

 

مف النقاد، كبدأ  (َِٗ)ثـ قسميـ السخاكم إلى ستة كعشركف طبقة، كذكر في ىذه الطبقات 
كـ اٍليدل كمصابيح  اؿ فخمؽ مف نيجي الطبقة األكلي بالصحابة فقاؿ: أما المتكممكف ًفي الرِّجى

ابىة الظ م حى  .(ُ)، كىمـ جراـ المستضاء بيـ ًفي دفع الردل لى يتييأ حصرىـ مف زمف الصَّ

كىكذا نرل اختالؼ األئمة العمماء في عدد الطبقات، كفي عدد النقاد في كؿ طبقة  حسب 
معايير خاصو فمنيـ مف بدأ بطبقة الصحابة ثـ التابعيف ثـ أتباع التابعيف.......كىكذا، 

كبدأ طبقاتو بأتباع التابعيف  -لقمة الضعؼ عندىـ -ر الصحابة أك التابعيفكمنيـ مف لـ يذك
فأكؿ مف زكى كجرح عند انقراض عصر الصحابة "كابف أبي حاتـ كالذىبي. قاؿ الذىبي: 

الشعبي كابف سيريف كنحكىما حفظ عنيـ تكثيؽ أناس كتضعيؼ آخريف، كسبب قمة الضعفاء 
ذا أكثر المتبكعيف صحابة عدكؿ كأكثرىـ مف غير إاء الزماف قمة متبعييـ مف الضعف في ذلؾ
كل يكاد يكجد   (ِ)"ثقات صادقكف يعكف ما يرككف كىـ كبار التابعيفبؿ عامتيـ  ،الصحابة

. (ّ)في القرف األكؿ، الذم انقرض فيو الصحابة ككبار التابعيف ضعيؼ، إل الكاحد بعد الكاحد
رىـ ممف ة مف الضعفاء مف أكساط التابعيف كصغائة الثانية في أكائميا جماعاثـ كاف في الم

ك لبدعة فييـ، فمما كاف عند انقراض عامة التابعيف في حدكد أتكمـ فييـ مف قبؿ حفظيـ 
أبي حنيفة النعماف يابذة في التكثيؽ كالتضعيؼ كتكمـ طائفة مف الج ئةاكم الخمسيف

 .(ْ)األعمش كشعبة كمالؾ كغيرىـك 

ًء طبقىة ًمنٍ  بعد ىىؤيلى قد انتدب ًفي ذىًلؾ الزَّمىاف لنقد  ،كغيرىـ ييـ اٍبف اٍلميبىارؾ كىاٍبف عييىٍينىةكى كى
اؿ أىٍيضان  ثَـّ ظىيرت بعدىـٍ طبقىة ، الحافظاف الحجتاف يحيى بف سعيد اٍلقطَّاف كىاٍبف مٍيدم الرِّجى

د الطَّيىاًلًسيٌ  أيٍخرىل كف كىأىبيك دىاكي ىذا الكقت صنفت المسانيد كفي   ،(ٓ)كغيرىـ ًمٍنييـ يًزيد بف ىىاري
كبينت ًفييىا أىٍحكىاؿ الركىاة كالجكامع كالسنف كجمعت كتب الجرح كالتعديؿ كالتاريخ كغير ذلؾ، 

ٍقت جمىاعىة ًمٍنيي  ؤىسىاء اٍلجٍرح كىالتٍَّعًديؿ ًفي ذىًلؾ اٍلكى كىافى ري ٍنبىؿ بف أىٍحمدكى  مًعيف بف يحيى ـكى  حى
ًديًنيٌ  بف كىعميكابف سعد،  َـّ ،(ٔ)كغيرىـ شيبىة أبي بف بكر كىأىبيكابف نمير،، ك اٍلمى  طبقىة خمفتيـ ث

اًرمٌ  الدارمي ًمٍنييـ بيـ ميتًَّصمىة أيٍخرىل اًتـ كىأىبيك زٍرعىة أىبيك كيتمكىـ، كىاٍلعجًمي كىاٍلبيخى  الرازياف حى
ميسمـ د كىأىبيك كى َـّ ،الدِّمىٍشًقي زٍرعىة كىأىبيك السجٍستاًني دىاكي  بف الرٍَّحمىف عبد ًمٍنييـ ةجمىاعى  بعد مف ث

                                                           

 (.ّٗ/ُ( المتكممكف في الرجاؿ، لمسخاكم )ُ)
 .(ُِٕ /ُذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ ) ((ِ
 (.ٔٗ/ُالمتكممكف في الرجاؿ، لمسخاكم ) ((ّ
 (.ُٕٓ-ُْٕ/ُ) (ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿْ) 
 (،ِٕٗ-ِٕٔ/ ُ( انظر: تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر، طاىر بف صالح السمعكني )ٓ)
 (ُْٖ( انظر: ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ، لمذىبي )ص: ٔ)
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َـّ ،كغيره اٍلبىٍغدىاًدمٌ  خرىاش بف ييكسيؼ ٍيمىة كىاٍبف النَّسىاًئي ًمٍنييـ جمىاعىة بعدىـٍ  مف ث زى  جرير كىاٍبف خي
اًتـ أبي اٍبف ًمٍنييـ جمىاعىة كيتمكىـ غيرىـ،ك  الطَّبىًرمٌ  َـّ كغيره، حى  ًمٍنييـ جمىاعىة بعدىـٍ  مف ث
اًنيٌ  عدم فكىابٍ  الطَّبىرىاًنيٌ  َـّ ، كغيرىـكابف حباف  اٍلًجٍرجى قيٍطًنيٌ  منيـ جمىاعىة بعدىـٍ  مف ث  الدَّارى

َـّ  غيرهك  ٍندىه ابف ًمٍنييـ جمىاعىة بعدىـٍ  مف ث اًكـ اهلل عبد كىأىبيك مى  ،(ُ) كغيرىـ اٍلحى

تتابع العمماء بعد ذلؾ حتى أكاخر القرف التاسع اليجرم، طبقة بعد طبقة، تؤلؼ ىكذا ك 
كىاة حتى ل يعسر عميؾ أف تجد في مؤلفاتيـ تاريخ أم كتبح ث في الرجاؿ، كتتحرل أمر الر 

 .(ِ)رجؿ يمر بؾ اسمو في كتب الحديث

 
 .والتعديل الجرح مراتب : الخامس المطمب

لفاظ كمصطمحات النقاد التي أطمقكىا في أحكاميـ عمى الركاة اعتنى العمماء بعمؿ مراتب أل
عمى صكر كأشكاؿ مختمفة، سكاء في عدد ىذه المراتب أك في جرحان كتعديالن، كذلؾ 

ىؿ ىك و، تسييؿ الحكـ عمى حديثك  معرفة درجة كؿ راك، مضمكنيا، كىدفيـ في ذلؾ
 عبدالحتجاج أك لالعتبار أك غير ذلؾ، ككاف أكؿ مف اعتنى بو مف العمماء المتقدميفل

كتصنيفيا إلى  لفاظ المشيكرةمف بعده عمى جمع األ ، ثـ تتابع العمماءميدم بف الرحمف
 إلى كصكلن  كالمتأخريف المتقدميف العمماء عند كالتعديؿ الجرح ألفاظمراتب كسأذكر مراتب، 
 .(قَِٗت)السخاكم اإلماـ
مراتب الجرح كالتعديؿ ثالث مراتب، مرتبتاف لمتعديؿ ككاحدة  ميدي بن الرحمن عبد جعؿ

 كالمراتب ىي: ،كأصدر عمييا أحكامان لمتجريح 
 صحيح. حديثوأم   فيو، يختمؼ ل فيذا،المتقف الحافظ مرتبة :األولى المرتبة
 لك حديثو، يترؾ ل فيذا، الصحة حديثو عمى غالبالك ، ييـ الذم الراكم مرتبة :الثانية المرتبة
 كحديثو، فيو ييـ لـ ما فيؤخذ، أم يختبر حديثو،الناس حديث لذىب ىذا مثؿ حديث ترؾ

 . الصحيحك  الحسف بيف متفاكت
أم  ،بحديثو يحتج ل كىذا، الكىـ حديثو في كالغالب، يىيـ الذم الراكم مرتبة :الثالثة المرتبة

 .(ّ)حديثو ضعيؼ

                                                           

 .(ِٕٗ-ِٕٔ/ ُ)السمعكني  صالح بف طاىر ،تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر( انظر: (ُ
 (.ُُُ/ ُ، لمسباعي)( السنة كمكانتيا في التشريع اإلسالمي(ِ
(، الكفاية في عمـ الركاية لمخطيب البغدادم )ص: ّٖ/ ِ( انظر: الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ّ)

ُّْ). 
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فقد ذكر في مقدمة صحيحو ثالثة أصناؼ مف الركاة كىـ اثنتيف  اإلمام مسممثـ تبعو 
 لمتعديؿ، ككاحدة لمتجريح كىي كالتالي:

تقاف لماكف لمحديث في ىما كاف فيو الناقم القسم األول: نقمكا، كلـ  ذا القسـ أىؿ استقامة، كا 
 يكجد في ركايتيـ اختالؼ شديد، كل تخميط فاحش.

ف أناس غير مكصكفيف بالحفظ كاإل القسم الثاني : تقاف، كالصنؼ المقدـ قبميـ، عمى أنيـ كا 
كتعاطي العمـ،  تقاف، إل أنيـ أصحاب الستر، كالصدؽ،نكا دكف القسـ األكؿ في الحفظ كاإلكا

ف كانكا بما كصفنا مف العمـ، كالستر عند أىؿ العمـ معركفيف، إل أف أىؿ القسـ األكؿ  فيـ كا 
 ىذا عند أىؿ العمـ درجة رفيعة. يفضمكنيـ في الحاؿ كالمرتبة، ألفَّ 

قكـ متيمكف عند أىؿ الحديث، أك عند األكثر منيـ، فال نتشاغؿ بتخريج  القسم الثالث:
ف بكضع الحديث، كتكليد األخبار، كذلؾ مف الغالب عمى حديثو المنكر، أك متيميكالحديثيـ، 

كانت أحاديثو ميجكرة،  ، فإف كاف األغمب مف حديثو كذلؾ،الغمط، نيمسؾ أيضان عف حديثيـ
 .(ُ)غير مقبكلة كل مستعممة

كأرفع مف  كجعؿ القسـ األكؿ أعمى ،فاضؿ بيف القسميف األكؿ كالثاني ان اإلماـ مسمم نرل أفَّ 
 مقبكلف عنده، أما القسـ الثالث فأحاديثيـ غير مقبكلة عنده. االقسـ الثاني، كىم

 لمراتب مجمالن  تقسيمان  ذكر فقد حاتم أبي ابن فأما" :المطيؼ العبد محمد بف العزيز عبد قاؿ
 تبلمرا المجمؿ تقسيمو في فذكر. كالتعديؿ الجرح ألفاظ لمراتب مفصالن  آخر كتقسيمان  الركاة،
، (ِ) الركاة لسائر األخرل كالمراتب باألئمة خاصة األكلى المرتبة جعؿ أقساـ، خمسة الركاة

ليؾ ذكر ذلؾ:  كا 
 لرواة عند ابن أبي حاتم:التقسيم المجمل لمراتب ا

 سنف مف كل اهلل كتاب معاني مف ءشي معرفو إلى سبيالن  نجد لـ فمما"  ابف أبي حاتـ: قاؿ
 كبيف كالركاة الناقمة عدكؿ بيف نميز أف كجب كالركاية النقؿ جية مف لإ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسكؿ
، ثـ ذكر التقسيـ (ّ)"الكاذبة األحاديث كاختراع كالكذب الحفظ كسكء كالكىـ الغفمة أىؿ

 المجمؿ: 
 مراتب الرواة:

 فيو، يختمؼ ل الذم فيذا ، لمحديث الناقد الجيبذ المتقف الكرع الحافظ الثبت فمنيـ -ُ
 .الرجاؿ في ككالمو بحديثو كيحتج كتعديمو، جرحو عمى كيعتمد

                                                           

 .(ٔ-ْ/ُانظر مقدمة صحيح مسمـ، لإلماـ مسمـ ) ((ُ
 .(ُٗٓ-ُٖٓ، )ص: انظر: ضكابط الجرح كالتعديؿ( ِ)
 .(ٓ/ ُ) كالتعديؿ الجرحانظر: ( ّ)
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 الحافظ دينو، في الكرع نقمو، في الصدكؽ ركايتو، في الثبت نفسو، في العدؿ كمنيـ -ِ
 .نفسو في كيكثؽ بحديثو، يحتج الذم العدؿ فذلؾ فيو، المتقف لحديثو،

 جيحت فيذا، النقاد الجيابذة قبمو كقد أحيانان  ييـ الذم الثبت الكرع الصدكؽ كمنيـ -ّ
 .بحديثو

 يكتب فيذا كالسيك كالغمط كالخطأ الكىـ عميو الغالب المغفؿ الكرع الصدكؽ كمنيـ -ْ
 .كالحراـ الحالؿ في بحديثو يحتج كل ،كاآلداب كالزىد كالترىيب الترغيب حديثو مف

 كمػف كاألمانػة، الصػدؽ أىػؿ مف ليس ممف بينيـ كدلسيا بيـ نفسو لصؽأ قد كخامس -ٓ
 كيطػرح حديثػو يتػرؾ فيػذا - الكذب منيـ المعرفة يأكل الرجاؿب العمماء لمنقاد ظير قد

 .(ُ)ركايتو
كحكػـ عمػى أحػاديثيـ أيضػان، كمػا المراتػب نالحظ أف ابف أبػي حػاتـ حكػـ عمػى أصػحاب ىػذه ك 

نرل أف القسـ الثاني كالقسـ الثالث، كالقسـ الرابع منيا متشػابية مػع أقسػاـ ابػف ميػدم الثالثػة، 
القسػػـ األخيػػر عنػػد ابػػف أبػػي حػػاتـ ك لقسػػـ الثالػػث عنػػد اإلمػػاـ مسػػمـ، أمػػا القسػػـ الخػػامس فيػػي كا

 كعند اإلماـ مسمـ لـ يذكره ابف ميدم في أقسامو الثالثة المذككره. 
 ألفػاظ لمراتػبكبعد ىذا التقسيـ المجمؿ لمراتب الركاة، ذكر ابف أبي حاتـ تقسيمان آخر مفصػالن 

اتػػب لمتعػػديؿ، كأربػػع مراتػػب لمتجػػريح فقػػاؿ: ثمػػاني مراتػػب، أربػػع مر  ، كجعميػػا كالتعػػديؿ الجػػرح
 :شتى مراتب عمى كالتعديؿ الجرح في األلفاظ كجدت

 أواًل: مراتب التعديل:
 .بحديثو يحتج ممف فيك ثبت متقف أك ثقة إنو لمكاحد قيؿ إذا المرتبة األولى: 

ذا الثانيةةة:المرتبةةة   يثػػوحد يكتػػب ممػػف فيػػك بػػو بػػأس ل أك الصػدؽ محمػػو أك صػػدكؽ لػػو قيػػؿ كا 
 .فيو كينظر

ذا الثالثة:المرتبة    .الثانية دكف أنو إل فيو كينظر حديثو يكتب فيك شيخ قيؿ كا 
ذا الرابعة:المرتبة    .لالعتبار حديثو يكتب فإنو الحديث صالح قيؿ كا 

 :التجريح مراتب: ثانياً 
 .اعتبارا فيو كينظر حديثو يكتب ممف فيك الحديث بميف الرجؿ في أجابكا ذاإ المرتبة األولى:
ذا المرتبة الثانية:  .دكنو نوأ إل حديثو كتبة في األكلى بمنزلة فيك بقكم ليس قالكا كا 
ذا المرتبة الثالثة:  .بو يعتبر بؿ حديثو يطرح ل الثاني دكف فيك الحديث ضعيؼ قالكا كا 
ذا المرتبةة الرابعةة:  ل الحػػديث سػاقط فيػك كػذاب أك الحػديث ذاىػب أك الحػديث متػركؾ قػالكا كا 

 .(ُ)حديثو يكتب
                                                           

 (.َُ/ُعديؿ لبف أبي حاتـ )( الجرح كالتُ)
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 أصحاب يستعمؿ ما معرفة) في البغدادي الخطيب ،حاتـ أبي ابف عف المراتب ىذه كنقؿ
 باإلخبار العبارات أقساـ فأما":ذكرىا قبؿ كقاؿ ،شيئان  إلييا يضؼ كلـ ،(العبارات مف الحديث

فذكر ، (ِ)ساقط أك كذاب: يقاؿ أف كأدكنيا، ثقة أك حجة :يقاؿ أف فأرفعيا الركاة أحكاؿ عف
 أعمى مرتبة في الحكـ عمى الراكم، كأدنى مرتبة في الحكـ عميو.

 الناقمكف": فتكمـ عف أقساـ المراتب فقاؿ (ٖ)الجيانى الغسانى يعم أبو كجاء بعد الخطيب،
 أما المقبولة فيي:، فييا مختمؼ كالسابعة مترككة كثالث مقبكلة ثالث طبقات سبع
 .انفرادىـ كيقبؿ خالفيـ مف عمى الحجة كىـ كحفاظو الحديث أئمة :األولى 
 عمى كالغالب ،كغمط كىـ ركايتيـ بعض في لحقيـ كالضبط الحفظ في دكنيـ :الثانيةو  

 .بيـ لحقكف كىـ األكلى ركاية مف فيو اما كىمك  كيصحح الصحة حديثيـ
 صدقيا كثبت حديثيا كصح داعية كل غالية غير ىكاءاأل مف مذاىب إلى جنحت :الثالثةو  

 نقؿ يدكر الطبقات ىذه كعمى ،عنيـ الركاية الحديث أىؿ احتمؿ الطبقات فيذه ،كىميا كقؿ
 .الحديث

 وىي:  المعرفة أىل أسقطيمأما الثالثة المتروكة فقد 
 .الحديث ككضع بالكذب كسـ مف :األولى

 .كالكىـ الغمط عميو غمب مف :الثانيةو  
 يا.ب ليحتجكا فييا كزادت الركايات فتكحر  ليياإ كدعت البدعة في غمت طائفة :والثالثة 
 ككقفيـ قكـ فقبميـ عمييا يتابعكا لـ بركايات انفردكا مجيكلكف قكـ :فييا مختمفالوالسابعة  

 .(ْ)آخركف
في الحديث عف المراتب فأثنى عمى تقسيـ ابف أبي حاتـ لممراتب، كذكر  ابن الصالحكتبعيـ 

  بي حاتـ ما بمغو في ذلؾ عف غيره.أأنو سيرتبيا مثمو، ثـ يضيؼ إلى مراتب ابف 
 قيؿ إذا ككذا، حيجةه  أك ثىبته :  التعديؿ مراتب مف األكلى المرتبة في ابف الصالح فأضاؼ 

 ىذا في المستعممة األلفاظ مفابف الصالح  أضاؼ كما، ضابط أك ،حافظ إنو :العدؿ في
، كسط فالف ،عنو لناسا ركل قد فالفكىي:  كغيره حاتـ أبي ابف يشرحيا لـ ، ألفاظان الباب
، شيء ل فالف، مجيكؿ فالف، بو يحتج فالف، الحديث مضطرب فالف، الحديث مقارب فالف
 في كىك،  ضعؼ حديثو في أك فيو فالف، القكم بذاؾ ليس قيؿ كربما،  بذاؾ ليس فالف

                                                                                                                                                                

 (.ّٕ/ ِ) حاتـ أبي لبف كالتعديؿ الجرح( (ُ
 (.ِّ-ِِ/ُ( انظر: الكفاية في عمـ الركاية، لمخطيب البغدادم )ِ)

مَّد ٍبف أحمد، ، ت(ّ ىػ، رئيس المحٌدثيف بيٍقرطيبة، بؿ باألندلس، تاريخ ْٖٗ( ىك: الحافظ الحيسيف ٍبف ميحى
 (.َّٖ/ َُاإلسالـ )

 (. ِٖ/ ُظر: المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ، لمنككم )( انْ)
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 دكف بيرالتع في  كىك، بأسان  بو أعمـ ما فالف، الحديث ضعيؼ فالف  قكليـ مف أقؿ الجرح
كافؽ النككم ابف أبي حاتـ كابف الصالح في تقسيـ المراتب، كلـ  كقد ،(ُ)بو بأس ل :ليـقك 

 . (ِ)يزد عمييا شيئان 
فجعؿ مراتب التعديؿ أربع،  ،الذىبي اإلماـ كممف اجتيد في ترتيب األلفاظ عمى مراتب

 ما :كىي حاتـ أبي ابف عند األكلى المرتبة مف أعمى مرتبة كأضاؼ ،خمس التجريح مراتبك 
 بيف كفىرَّؽ، حجة كثبت: المفظيف تبايف مع أك، ثقة كثقة :بعينو إما التعديؿ ألفاظ أحد فيو ذكر

 كضع بينما، الثانية  المرتبة في حاتـ أبي ابف كضعيما حيث، الصدؽ كمحمو ،صدكؽ
 مراتب كبدأ، الرابعة المرتبة فػي الصدؽ محمو كلفظ، الثالثة المرتبة في صدكؽ لفظ الذىبي

  .(ّ)بخالؼ مف سبقو بأردئيا رحالج
فزاد في مراتب التعديؿ مثؿ الذىبي ما كرر لفظ التكثيؽ فيو، أك ما كرر مع تبايف  العراقي أما

 لـكجدىا في كالـ أىؿ الحديث كالتي  التي كالتعديؿ الجرح ألفاظ لبعض إضافتو معالمفظيف، 
 بي في:، كقد خالؼ العراقي اإلماـ الذى(ْ)غيره مف النقاد يذكرىا
فظاف كىما لمف الجرح، رابعة الفي المرتبة  "فكهضعَّ "، ك"حتج بول يي " العراقي رى كى ذى  -ُ

في  "فيو ضعؼ"" كضعيا الذىبي مع فال ييحتج بو"مختمفا المرتبة عند الذىبي، 
كىما في  "ضعيؼ جدان "في مرتبة  "ضعفكه"ك ،المرتبة األكلى مف مراتب الجرح

 .عند الذىبي رحالج مراتب مفالمرتبة الثالثة 
، كىي المرتبة الكضع في مرتبة المتركؾأك  ،: متيـ بالكذبقكليـ العراقي رى كى ذى  -ِ

كىي المرتبة ، كقد أفردىا الذىبي في مرتبة مستقمة عنده، الجرح مراتب مف الثانية 
 مع متفؽ عمى تركو. الخامسة

 ،"نزىة النظر"كتابو  في أحدىما ذكره فترتيبييؿ فذكر لمراتب الجرح كالتعد ابن حجرثـ جاء 
 . كاآلخر في كتاب "تقريب التيذيب"

 أما ترتيبو في كتابو نزىة النظر فيك: 
 :الجرح مراتب

 في يىالمنت ًإليوً  قكلييـ ككذا ،الناس كػأكذب: فيو غةلالمبا عمى دؿَّ  بما صؼك ال :أيىاأسك  
  .ذلؾ كنحكي  ،الكذب ركف كى كأ الكضًع،

                                                           

 (.ُِِمعرفة أنكاع عمـك الحديث، لبف الصالح )ص: انظر:  (ُ)
 (.ِٓ/ ُالتقريب كالتيسير لمعرفة سنف البشير النذير في أصكؿ الحديث، ) ((ِ
 (.ْ-ّ/ ُ( ميزاف العتداؿ في نقد الرجاؿ، )ّ)
 (.َّٕ /ُ( شرح التبصرة كالتذكرة، )ْ)
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َـّ  فٍ  ياألنٌ ، ابكذٌ  أك ،اعكضٌ  أك ،دجاؿ: ث  .ياقبم الَّتي دكف يالكنٌ  ،مبالغة نكع فييا كاف كاً 
، مقاؿ أىدنى فيو كٍ أ ،ظفٍ الح سيِّئ أك ،ليِّف فالف يـقكل: حالجر  عمى اٌلةالدٌ  األلفاظ مأ يىاكأسيم
 .خفىت ل مراتب كأسيمو الجرح سكأأ كبيف
 أك ،ضعيؼ يـقكل مف أشد ديث،الح منكر كأ ،الغمط فاحش أىك ،ساقط كأ ،مٍتركؾ: ـفقكلي
 .مقاؿ فيو كأ ،بالقكمٌ  سلي

 :لعديالت مراتب
 ًإليو كأ النَّاس، تثبأ كأ ،الٌناس كػأكثؽ: فيو المبالغة عمى دؿَّ  بما يضان أ الكصؼ: يافعر كأ

 .تثبِّ التَّ  في يىالمنت
َـّ  فات فم بصفة كَّدأت ما ث  أك ،بتث ثبت أك ،ثقةثقة: كػ ؛صفتيف كأ ،عديؿالتَّ  عمى الدَّالَّة الصِّ
 .ذلؾ نحك أك ،ضابط عدؿ كأ ،حافظ ثقة
 كنحك ،بو ربييٍعت ك و،حديث كلرٍ يي  ك ،كػشيخ :ريحجالت أسيؿ فمً  بالقرب أشعر ما :ناىاكأد
 .(ُ)خفىت ل بمرات ذلؾ كبيف، ذلؾ
تب الجرح كالتعديؿ اثنتي عشر اكجعؿ مر ، مقدمة كتابو التقريب فذكره فيآلخر االترتيب  أما

 كالمراتب ىي: ،تجريحمراتب لمتعديؿ، كست مراتب لم ، ستمرتبة
 :   التعديل مراتب:  أوالً 

 . الصحابة: األكلى
 أك، ثقة كثقة:  لفظان  الصفة بتكرير أك، الناس كأكثؽ:  بأفعؿ إمَّا، مدحو أيكِّد مىفٍ : الثانية
 . حافظ كثقة معنى
 . ؿعىدٍ  أك، ثىبت أك، متقف أك، كثقة، بصفة أيفرد مىفٍ : الثالثة
ر مف: الرابعة ليو، قميالن  الثالثة عف قىصى ديكؽ: اإلشارة كا   .بأس بو ليس أك، بو بأس ل أك، بصى

رى  مىفٍ : الخامسة ليو، قميالن  الرابعة عف قىصى  أك، يىًيـ صدكؽ أك، الحفظ سيء بصدكؽ اإلشارة كا 
رة تغير أك، يخطئ أك، أكىاـ لو ، كالتشيػع ػةالبدع مف بنػكع رمي مىفٍ  بذلؾ كيمتحؽ،  بأىخى

ي ـ، كاإلرجاء، كالٌنٍصب، كالقدر  .  غيره مف الداعية بياف مع، كالتَّجى
ليو، أجمو مف حديثو ييترؾ ما فيو يثبت كلـ، القميؿ إل الحديث مف لو ليس مىفٍ :  السادسة  كا 
ل، يتابع حيث، مقبكؿ:  بمفظ اإلشارة  .     الحديث فميف كا 

 :  الجرح مراتب:  ثانياً 
كىل مىفٍ  :األكلى ليو، ييكثَّؽ كلـ كاحد مف أكثر عنو رى  مجيكؿ أك، مستكر:  بمفظ اإلشارة كا 
 .الحاؿ

                                                           

 (ُّٔانظر: نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر، لبف حجر )ص:  ((ُ
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ليو، يفسر لـ كلك، الضعؼ إطالؽ فيو ككجد، لمعتىبىر تكثيؽٌ  فيو يكجد لـ مىفٍ : الثانية  اإلشارة كا 
 .  ضعيؼ:  بمفظ
ليو، ييكثَّؽ كلـ، كاحد غير عنو يىٍركً  لـ مىفٍ : الثالثة  .  مجيكؿ:  بمفظ ةاإلشار  كا 
عِّؼ، البتةى  ييكثَّؽ لـ مىفٍ : الرابعة ليو، بقادح ذلؾ مع كضي  متركؾ أك، بمتركؾ:  اإلشارة كا 
 .ساقط أك، الحديث كاىي أك، الحديث
 . بالكذب ات يـ مىفٍ : الخامسة
 . (ُ)"كالكضع، الكذب اسـ عميو أيطمؽ مىفٍ : السادسة

 ، كما أنو لـلمرتبة األكلى كىي مرتبة الصحابةنالحظ أف ابف حجر تميز عف غيره بإضافة ا
 يحكـ عمى أصحاب ىذه المراتب.

كست  لمتعديؿيا اثنتي عشر مرتبة، ست الكالـ عف المراتب فجعم السخاوي كقد فصؿ
 األخيرة المرتبةكيالحظ أنو لـ يذكر مرتبة الصحابة، كجعؿ  متأثران بذلؾ بابف حجر، لمتجريح،
ليو المنتيى في الكضع لغة في الكذب كالكضع كأكذب الناس،ما يدؿ عمى المبا عنده ىي ، كا 

 حى رى الجرح كالتعديؿ لـ يسبقو أحد مف النقاد بزيادتيا، كشى زاد ألفاظان في ك  ،خالفان لبف حجر
ألفاظ الجرح كالتعديؿ التي أطمقيا النقاد في الركاة لغة كاصطالحان، كدعا إلى معاني بعض 

ة بالمرتبة المشابية ليا مع كما دعا إلى كضع كؿ لفظ يد منيا،انيا كجمع المز ف مظم تتبعيا
  .(ِ)شرح معانييا لغة كاصطالحان 

منيجو كيؿه حسب اجتياده، ك  ،ىاعدد ترتيب المراتب كفي ىكذا نرل اختالؼ األئمة في
 الخاص في ذلؾ.

 
  

 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 (.ْٕ( تقريب التيذيب، لبف حجر)ص: ُ)
 .(ُُّ/ ِ) الحديث ألفية بشرح المغيث فتحانظر:  (ِ)
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 الرواة تعديل في زرعة أبي اإلمام منيج

 
 : مباحث خمسة عمى ويشتمل               

 
 .ومدلوالتو زرعة أبي اإلمام عند التعديل مصطمحات: األول المبحث        
 

 .زرعة أبي عند المعدلون الرواة :الثاني المبحث       
 

 .زرعة أبي اإلمام عند التعديل مراتب :الثالث المبحث       
 

  التعديل في زرعة يأب اإلمام منيج خصائص: الرابع المبحث       
 

 .ونتائجو المعدلين الرواة جدول: الخامس المبحث       
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 المبحث األول
 امصطمحات التعديل عند اإلمام أبي زرعة ومدلوالتي

مف صمح: كالصالح ضد الفساد، كىك اسـ مفعكؿ مف  يجمع مصطمح، كى مصطمحات:
 .(ُ) اصطمحى أك اصطمحى عمى، كالمصدر اصطالح

َـّ التٌفاؽ عميو، كممة أك مجمكعة مف الكممات ليا معنى معيَّف ح:واالصطال ، كقيؿ (ِ) ما ت
لفظه معيف  عبارةه عف اتفاؽ قـك عمى تسمية الشيء باسـ ما ينقؿ عف مكضعو األكؿ، كقيؿ:

 .(ّ) بيف قـك معينيف
مف  قاـ الباحث بجمع مصطمحات كعبارات اإلماـ أبي زرعة التي أطمقيا في تعديؿ الركاة

كمف ثـ  ،مع ذكر بعض أسماء الركاة الذيف أطمؽ عمييـ ىذه المصطمحات كتب الرجاؿ،
 :ثالثة أقساـالجتياد في بياف مدلكلتيا قدر المستطاع، كيمكف تقسيـ ىذه المصطمحات إلى 

 .األكؿ: مصطمحات التعديؿ المطمؽ
 مصطمحات التعديؿ النسبي. الثاني:

 في كقت كاحد. كتجريحيـ تعديميـ عنو، مكً ري  الذيف الركاةالثالث: 

 :مصطمحات التعديل المطمق أواًل:

عرَّؼ العمماء مف المتقدميف كالمتأخريف التعديؿ اصطالحان كما ذكرت سابقان، كلكف لـ يرد 
كأردت أف أعرؼ التعديؿ  –عمى حسب عممي -عنيـ تعريؼ التعديؿ المطمؽ اصطالحان 

كأف  لراوي بمفظ مطمق، ال عمى وجو المقارنة"،"الحكم بتعديل االمطمؽ اصطالحان بأنو: 
، فيقكؿ فالف أكثؽ مف فالف، أك مقارنة ركاياتو عف مثالن  ييقارف الناقد الراكم بغيره مف الركاة

شيخ معيف بالنسبة لغيره، كأف ييقاؿ فالف ثقة في فالف، أك مقارنة حديثو في زمف دكف زمف، 
، أك مقارنة حديثو في بمد دكف بمد، كأف ييقاؿ فالف كمقارنة حديث الراكم قبؿ أك بعد الختالط

 كىكذا.  ...، مخمط إذا ركل عف غيرىـثقة إذا ركل عف أىؿ بمده

في تكثيؽ الركاة، كعادة غيره  مصطمحات التعديؿ المطمؽكقد كرد عف أبي زرعة استعمالو ل
ليؾ ًذٍكري ىذه المصطمحات كبيا   ف مدلكلتيا:مف النقاد، ككاف ذلؾ عمى كجكه مختمفة، كا 

                                                           

(، معجـ المغة العربية ِٕ( كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمـك ، محمد بف عمي التياكني )المقدمة/ ُ)
 (.ُُّْ/ ِمختار ) المعاصرة، أحمد

 (ِٕ( كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمـك ، محمد بف عمي التياكني )المقدمة/ ِ)
 (.ِٖ( التعريفات، لعمي الجرجاني )ص: (ّ
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وىم ممن أكد وىي المرتبة األولى أواًل: المصطمحات الدالة عمى أعمى مراتب التعديل، 
 مدحيم بصفة أفعل التفضيل، ووصفوا بأعمى درجات التوثيق.

كنجد أف أصحاب ىذه المرتبة ىـ مف األئمة الحفاظ كالمحدثيف األجالء الذيف لـ يختمؼ 
 النقاد في رفعيـ إلى أعمى درجات التكثيؽ. عمييـ أحد، كالذيف كافؽ أبك زرعة

 كمثاؿ ما دؿ عمى كماؿ حفظ الراكم قكلو:-

 .(ُ) راىكيو بابف المعركؼًإٍبرىاًىيـ،  ٍبف ًإسحاؽمحمد، قاليا في: أبك "ؤي أحفظ منوما رُ "

مَّد بف اهلل عبد ،شيبة أبي بف بكر أبك قاليا في: ،"أيت أحفظ منوما رَ " ميحى
(ِ). 

 بف عىٍمرك حفص أبك قاليا في: "،ثالثة من أحفظ بالبصرة نر لم ،لحديثا فرسان من"
ًمي  .(ّ)عى

 كأما ما دؿ عمى كماؿ جاللتو، فيي قكلو:

ٍبدي ، الرحمف عبد أبك قاليا في:، "منو عيني في أجل أحد عن كتبت ما" مىٍسمىمىة ٍبفي  المَّوً  عى

 .(ْ)اٍلقىٍعنىًبي

 فيك قكلو:كأما ما دؿ عمى تماـ معرفتو بالفقو، -

 .(ٓ) الشٍَّيبىاًنيحنبؿ  أىٍحمىد بفً  ،عبد اهلل أبك قاليا في: "،ما أعرف في أصحابنا أفَقَو منو"

 كما دؿ عمى تنزييو عف الخطأ، فيك قكلو:-

أبك عبد اهلل،  "، قاليا فيخطأ حديثا لمشافعي عممأ ماو "ما عند الشافعي حديث غمط فيو،
مَّدي   .(ٔ) الشافعي ًإٍدًرٍيسى  بفي  ميحى

 كما دؿ عمى قكة ثباتو في الحديث، فيك قكلو:-

                                                           

 (.ْٕستأتي ترجمتو )ص ((ُ
 (.ٕٕص( ستأتي ترجمتو )ِ)

 (.َٖصستأتي ترجمتو ) ((ّ
 (.ٖٕص( ستأتي ترجمتو )ْ)
 (.ٕٗ( ستأتي ترجمتو )صٓ)
 (.ُٖترجمتو)صستأتي  (ٔ)



 
 

27 

 

ك عيٍثمىافى  أىبيك قاليا في:"، منو أثبت رأيت من قل كالثىٍبت بسككف الباء ىك: ، (ُ) عىٍكفً  بفي  عىٍمري
 مع مسمكعة المحدث فيو يثبت مايك: ف بالفتح كأما كالحجة، كالكتاب كالمساف القمب الثابت
 .(ِ) غيره كسماع لسماعو الشخص عند كالحجة وألن، فيو لو المشاركيف أسماء

 كما دؿ عمى شدة صدقو في الحديث، فيك قكلو:-

ميٌ  قاليا في: ،"صدقو في نرتاب ال" ًديًنيٌ  ابفالمشيكر ب اهلل عبد بف عى  .(ّ) اٍلمى

 مثل: الضبطتدل عمى  واحدة بصفة الراوي توثيق المصطمحات الدالة عمىثانيًا: 
 صفة". ، "ثقة مع زيادةثقة"-ٔ

حكاـ عىٍقد عمى تدؿ كممةكىي:  كثؽثقة أصميا في المغة مف  ، أحكمتو: الشيء تي قٍ ثَّ كى كى . كا 
 .(ْ) بو كثقت كقد ،ثقة كىك ،المحكـ العيد: كالميثاؽ، الخمؽ مكثقة كناقة

 انضاؼى  فإف ،كاإلتقافبالضبطً  الثقةي  كيمتازي  ،كالشاىد الراكم، في العدالةي  تيشتىرىطي قاؿ الذىبي: 
، المعرفةي  ذلؾ إلى  المعرفةً  المتكسِّطً  الثقة، ، كقاؿ الذىبي: "اليىًقظ،(ٓ) حافظه  فيك كاإلكثاري

ميكري  كىيـٍ  ،"ثقة"أنو  عميو ييطمىؽي  الذم كالطَّمىًب، ىك  انفىرىد إذا فتاًبًعي يـ الصحيحيف رجاؿً  جي
رِّجى   .(ٔ)الصحاح  في ذلؾ حديثيو بالمىٍتف خي

معى  مىف :الثقةى ك  ـى  العدالةى، صفيفً الك  جى  .(ٕ) الضبطً  كتما
، أما المركءة كخكاـر الفسؽ أسباب مف سالمان  عاقالن  بالغان  مسممان  الراكم يككف أف: كالعدؿ
إف لكتابو ضابطان  حفظو مف حدث إف حافظان  مغفؿ غير متيقظان  الراكم يككف أف الضبط:

ف ،كتابو مف حدث  يحيؿ بما عالمان  ككفي أف ذلؾ مع فيو اشترط: بالمعنى يحدث كاف كا 

                                                           

 (.ّٖص) ( ستأتي ترجمتوُ)
 .(ُُٓ/ ِ( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، لمسخاكم )ِ)
 (.ْٖ( ستأتي ترجمتو )ص ّ)
 (.ٖٓ/ ٔ( مقاييس المغة، لبف فارس )ْ)
 .(ٕٔ( المكقظة في عمـ مصطمح الحديث، لمذىبي )ص ٓ)
 .(ٕٕ)ص المصدر السابؽ( ٔ)
 (.ٖٗٓ/ ُفية، لمبقاعي )( النكت الكفية بما في شرح األلٕ)
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دِّ  ًمف كليس ، كفي ذلؾ يقكؿ الذىبي:فالثقة قد يخطئ لكف خطأه نادر ،(ُ) المعاني  الثقةً  حى
ـي  الذم فىمىف ييخًطئ، كل يىغمىطي  ل أنَّوي   (ِ) !خطأ عمى ييقىر   ل الذم المعصكـً  غيري  ذلؾ ًمف يىٍسمى
 كه:كج عدة عمى استعمؿ أبك زرعة ىذا المصطمح كقد
 كإفراد لفظة ثقة الدالة عمى تكثيؽ الراكم.بدون زيادة:  مطمق استعمال ول:األ 

 بف كأيكب ،(ّ) البكرم الصيباء أبك صييبكقد أطمؽ أبك زرعة ىذا المصطمح عمى كؿ مف: 
، كبالؿ بف (ٔ)، كبكير بف األخنس(ٓ)اليذيؿ أبك السممي الرحمف عبد بف كحصيف ،(ْ)النجار
 كغيرىـ كثير. (ٕ)بف عمر بف الخطاب عبد اهلل

كىذه الزيادة تعد قرينة يظير مف خالليا المقصكد : زيادةالثاني: استعمال المصطمح مقيد ب
 المبالغة فيأك  ،في الديف مع زيادة صفة الصالح مف المفظ، فيي تدؿ عمى تكثيؽ الراكم

تكرار بياف أنو مف أصحاب الفضؿ، لكف ىذه الزيادة ل تبمغ بو إلى درجة  صدؽ الراكم، أك
 فيي دكنيا في التكثيؽ، مثؿ: معنى، لفظان أكالصفة 

 .(ٖ) األزدم بشر بف زيدفي المصطمح ىذا زرعة أبك استعمؿ كقد": عاقل صالح رجل ثقة"-
 كقد لتكثيقو؛ التككيد معنى فييا فيككف الثقة الراكم عمى تطمؽ قد العبارة ىذه :"صدوق ثقة"-

 كأحيانان  ثقة أحيانان  يككف الذم أك كالصدكؽ، الثقة مرتبتي بيف فيو يتردد مف عمى الناقد يطمقيا
 قامت إذا إل ،"ثقة" كمعنى معناىا فيككف األقرب، ىك أمرىا في التكسط كلعؿ صدكقان؛ أخرل
 ىذا زرعة أبك استعمؿ كقد، (ٗ)إلييا  حينئذ فيصار أدنى أك أعمى بمعنى األخذ إلى تقكد قرينة

بٍيب بف اليىٍيثـ ، كفي(َُ) األيمي يؿعق بف خالد بف عقيؿ في المصطمح ٍيرفي   حى  .(ُُ) الصَّ

                                                           

 (.ُّٔ( التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصالح، لمعراقي )ص: ُ)
 .(ٖٕالمكقظة في عمـ مصطمح الحديث )ص: ( ِ)
 (.ٗٗص( ستأتي ترجمتو )ّ)
 (.ََُص( ستأتي ترجمتو )ْ)
 (.َُُص( ستأتي ترجمتو )ٓ)
 (.َُِص( ستأتي ترجمتو )ٔ)
 (.َُّص( ستأتي ترجمتو )ٕ)
 (.ٔٗصتي ترجمتو )( ستأٖ)
 (.ِِ/ّ( لساف المحدثيف، لمحمد سالمة )ٗ)
 (.ٕٗص( ستأتي ترجمتو )َُ)

 (.ٖٗصستأتي ترجمتو ) ((ُُ
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في  المصطمح ىذا زرعة أبك استعمؿ كقد (ُ)فيٍضؿو  ذيك: فاًضؿه  كرجؿه ثقة كان فاضاًل":"-
 .(ِ)عبد الكاحد بف أبي مكسي 

 كذلؾ الراكم تكثيؽ تككيد عمى تدؿ الزيادة كىذه: بزيادة مقيد المصطمح استعمال الثالث:
مثاؿ ذلؾ  ،التكثيؽ درجات أعمى في الراكم أفمف حيث المعنى، كتدؿ عمى  صفةالبتكرير 
 قكلو:

 الراكم ةي عدالً  إلى كاإلكثاري  المعرفةي  تانضافى يسمى الراكم حافظان إذا  :"الحفاظ الثقات من" -
 .(ْ) سعيد القطاف بف يحيى في المصطمح ىذا زرعة أبك استعمؿ كقد ،(ّ)و تقانا  ك وكضبط

 الحجاج أبي بف عمرك بف اهلل عبد في المصطمح ىذا زرعة أبك استعمؿ كقد :"ثقة حافظ" -
 يعني "ثقة حافظ" الحجاج أبي بف اهلل عبدقكؿ أبك زرعة في :ابف أبي حاتـ قاؿك ،(ٓ) التميمي

 .(ٕ)السرد  حفظ مف أكثر كاإلتقاف زرعة أبك قاؿ ،(ٔ)"متقنان  كاف" إنو
ـي لغة:": إمام ثقة"-  ٍيًره، رًئيسو  ًمفٍ  بو اٍئتيَـّ  ما كاإلما ـي أىيٌمةه، كالجمعي  كغى مىا  قىيِّموي  شىيءو  كيؿِّ  كا 

، كاإلماـ اصطالحا: ىك مف ألفاظ التعديؿ، كقد جعمو السخاكم كالسندم في (ٖ)لو  كالميٍصًمحي 
المرتبة الرابعة مف مراتب التعديؿ، كىي ما انفرد فيو بصيغة دالة عمى التكثيؽ كثقة أك ثبت، 

 .  (ٗ)كأنو مصحؼ أك حجة أك إماـ أك ضابط أك حافظ أك 
ةه، إماـه، :فيو اؿيقي  القطاف يحيى ؿي ثٍ مً فى كقاؿ الذىبي في المكقظة: " ، كحيجَّ  كًثقىةه  كًجٍيًبذه، كثىٍبته

 .(َُ)"، فجعؿ الذىبي لفظ "اإلماـ" في المرتبة األكلى مف مراتب التعديؿًثقىةه 
 .(ُُ) عكؼ بف الرحمف عبد بف سممة يأبفي المصطمح ىذا زرعة أبك استعمؿ كقد 

                                                           

 .(ُّ/ ُِ) األزىرم ألبي منصكر، تيذيب المغة( ُ)
 (.ٓٗص( ستأتي ترجمتو )ِ)
 (.ٕٔ( انظر: المكقظة في عمـ مصطمح الحديث، لمذىبي )ص: ّ)

 (.ٖٓص( ستأتي ترجمتو )(ْ
 (.ٖٔصستأتي ترجمتو ) (ٓ)
 (.ُُٗ/ ٓ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ٔ)
 .(ّٕٔ/ ُُتيذيب التيذيب )( ٕ)
 (ِٕٓ/ َُ) بف سيدهالمحكـ كالمحيط األعظـ ل( انظر: ٖ)
 (.ُٓ( معجـ عمـك الحديث النبكم، لعبد الرحمف بف إبراىيـ الخميسى )ص ٗ)
 .(ٕٔالمكقظة في عمـ مصطمح الحديث )ص ( َُ)
 (.ٖٗص( ستأتي ترجمتو )ُُ)
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عدؿ في دينو، بؿ كل  إذا أيطمؽ عمى الراكم ل يمـز منو أنو "محدث"مصطمح  ":محدث ثقة"-
كل يمـز العدالة مف ذلؾ، كغاية قكليـ "محدث" أف الراكم مشتغؿ ضابط لركايتو،  يمـز منو أنو

شتغاؿ، لكنيـ قد يطمقكه عمى سبيؿ كل يدؿ ذلؾ أنو مشتغؿ بو غاية ال ،بالحديث كجمعو
  .(ُ)التعديؿ الرفيع عدالةن كضبطان 

 .(ِ) الحضرمي حدير بف صالح بف معاكيةفي المصطمح ىذا زرعة أبك استعمؿ كقد
ما في الديف، كيككف ك :"مأمون ثقة"- ىذا المفظ مف ألفاظ المدح الرفيع إما في اإلتقاف كا 

ابد كرع صادؽ" لكنيـ قد يقكلكف ىذا عمى المبتدع فيككف "ثقة ع :"ثقة متقف" كأما :إما همعنا
المعنى أنو "متقف" كقد يقكلكف ذلؾ عمى مف يخطئ فيككف المعنى أنو عدؿ في دينو، كما 

يقكلكف ذلؾ فيمف يحافظ قد كقع في حديثو مف المناكير عمى سبيؿ الكىـ ل عمى العمد، ك 
 .(ّ) عمى أصكلو

إبراىيـ، بكر محمد بف  يف المقرئ محدث أصبياف اإلماـ أبابكقد جاء في التذكرة في ترجمة 
 بف شريؾ ابف سعد في ترجمة قاؿ، ك (ْ)"ىك ثقة مأمكف صاحب أصكؿ"ابف مردكيو:  قاؿ عنو

 .(ٓ)"كثيران  يغمط ككاف الحديث كثير ،مأمكنان  ثقة شريؾ كاف" :النخعى شريؾ أبى بف اهلل عبد
 اهلل عبد بف كبكر ،(ٔ) السميمي منصكر بف بشر في المصطمح ىذا زرعة أبك استعمؿ كقد

اًربً ، كفي (ٖ)مالراز  آباذم النصر محمد بف كمقاتؿ ،(ٕ)البصرم اهلل عبد أبك المزني  ٍبفً  ميحى
 .(ٗ)السَّديكسي   ًدثىارو 

 .(َُ) التنعي الحضرمي كييؿ بف سممة في زرعة أبك الياق: "ذكي مأمون ثقة" -

                                                           

 (.ِّٓ-ِّْ( انظر: شفاء العميؿ، مصطفى إسماعيؿ )ص:ُ)
 (.َٗص( ستأتي ترجمتو )ِ)
 (.ِّْ-ّّّ(شفاء العميؿ، مصطفى إسماعيؿ )ص:ّ) 

 (.ُُِ/ ّ( تذكرة الحفاظ، لمذىبي )(ْ
 (.ّٓٓ/ ٔ( الطبقات الكبرل، لبف سعد )ٓ)

 (.ْٗ( ستأتي ترجمتو )ص(ٔ
 (.ْٗص( ستأتي ترجمتو )ٕ)
 (.ٓٗص( ستأتي ترجمتو )ٖ)
 (.ّٗص( ستأتي ترجمتو )ٗ)
 (.ٕٖص( ستأتي ترجمتو )َُ)
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كحافظ  الضبط، عمى تدؿ كاحدة بصفة الراكم يؽتكث عمى يدؿ المصطمحىذا  ":حافظ"-ٕ
 قمة: كالتحفظ ،حفظان  الشيء حفظت يقاؿ، الشيء مراعاة عمى تدؿ كممة مف حفظ كىي لغة:
 .(ُ)األمكر  عمى المحافظة: كالحفاظ، الغفمة

تقانو، كضبًطو الراكم عدالةي  إلى كاإلكثاري  المعرفةي  تانضافى كقاؿ الذىبي: إذا  ، (ِ) حافظه  فيك كا 
 كىي: بالحافظ الراكم لتسمية أن شركطكقد ذكر ابف حجر 

 .الصحؼ مف ل الرجاؿ أفكاه مف كاألخذ بالطمب الشيرة كىك-ُ
 .كمراتبيـ الركاة بطبقات كالمعرفة-ِ
 ذلؾ مف يستحضره ما يككف حتى السقيـ مف الصحيح كتمييز كالتعديؿ، بالتجريح كالمعرفة-ّ

 في اجتمعت إذا الشركط فيذه، المتكف مف ثيرالك استحضار مع يستحضره ل مما أكثر
 .(ّ)حافظان  سمكه الراكم

 الحفاظ تراجـ في بكثرة مكجكد ىك كما ،الركاية تقافا  ك  الفؤاد ضبط كما أنو مصطمح يدؿ عمى
 متقنا يكف لـ كاف الركاية كاسع العمـ كثير ىك فيمف يطمؽ قد المفظ ىذا كلكف ،المشاىير
 في بأكاىـ حديثو يميف ذلؾ كمع الحفاظ مف نوأب كتيو في لذىبيا يصفو رجؿ مف فكـ ،لحديثو
 منو فالمراد أطمؽ إف المفظ فيذا الكتاب، ضبط كىي المفظ ليذا ثالثة حالة كىناؾ ركايتو،
 .(ْ) بيا فيعمؿ غيره عمى تدؿ قرينة ظيرت إذا إل الفؤاد ضبط

سنادان، كلك بطرؽ  كقد فرؽ بعض المتأخريف فرأل أف الحافظ مف كعى مائة ألؼ حديث متنان كا 
 .  (ٓ)متعدد كعىرؼ مف الحديث ما صح، كعىرؼ اصطالح ىذا العمـ

 زرعة ليذا المصطمح: استعماالت أبي
 ٍبف ييكنيس ٍبف ًعيسىىكقاؿ أبك زرعة ىذا المصطمح في  :زيادة بدون مطمق استعمال: األول
 .(ٔ)"ظ، قاؿ فيو: "حافالسًَّبيًعي   عىمرك، أىبك ًإسحاؽ، أىبي

                                                           

 (.ٕٖ/ ِ( مقاييس المغة، لبف فارس )ُ)
 (.ٕٔ( انظر: المكقظة في عمـ مصطمح الحديث، لمذىبي )ص: ِ)
 (.ِٖٔ/ ُ( انظر: النكت عمى كتاب ابف الصالح، لبف حجر )ّ)
 (.ّّّ)ص  ( شفاء العميؿ، مصطفى إسماعيؿْ)

 (.ٖٗمعجـ عمـك الحديث النبكم، لعبد الرحمف بف إبراىيـ الخميسى )ص ((ٓ
 (.ٗٗ( ستأتي ترجمتو )ص(ٔ
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يفيد كماؿ تكثيؽ الراكم، كىك ممف أكد مدحو بتكرير الصفة  :بزيادة مقيد ستعمالالثاني: ا
، قاؿ: ىك "مف(ُ)القطاف سعيد بف يحيىفي المصطمح ىذا زرعة أبك كقاؿمف حيث المعنى،

، "ثقة حافظ، قاؿ: ىك "(ِ)التميمي الحجاج أبي بف عمرك بف اهلل عبد فيك "،الحفاظ الثقات
 كاف" إنو يعني "ثقة حافظ" الحجاج أبي بف اهلل عبدقكؿ أبك زرعة في :بف أبي حاتـا قاؿك 

 .(ّ)"متقنان 
 

 مثل: الضبطواحدة قريبة من  بصفة الراوي توثيق المصطمحات الدالة عمىثالثًا: 
 بصفةالراكم  تكثيؽ: عمى يدؿ" صدكؽ" مصطمح"، "صدوق مع زيادة صفة": صدوق"-ٔ

يتراءل لي أف معنى قاؿ محمد سالمو:  ،الصدؽ مف مبالغة غةصي كىي ،الضبط مف قريبة
كقاؿ البقاعي: ، (ْ)"صدكؽ" الجميكر:قريب مف معنى قكؿ  "ثقة ربما أخطأ" الراكم:قكليـ في 

 كنحكي  "بوً  بأس ل" أك ،"صدكؽه ": فيوً  قيؿى  النقصاًف، درجاًت  أٌكؿً  إلى التماـً  عف نزؿى  كمفٍ 
، ، كقاؿ جماؿ اسطيرم: الصدكؽ (ٓ)المبسى  يزيؿي  بما اإلرداؼً  مع إل ،"ثقةه " فيو يقاؿي  كل ذلؾى

ىك العدؿ، خفيؼ الضبط لخطئو، فيك دكف الثقة قميالن، في منزلة مف ييقاؿ فيو "ل بأس بو" 
 .(ٔ)عند الجميكر

 :المصطمح ليذا زرعة يأب استعماالت
أم اجتماع -لراكمكىذا المصطمح يدؿ عمى تكثيؽ ا :زيادة بدون مطمق استعمال: األول

 زرعة أبك قاؿإل أف ضبطو غير تاـ، بؿ نزؿ عف ضبط الثقة قميالن، ك -العدالة كالضبط فيو
 ٍبف ميحاًضري كفي  ،"صدوق" :فيو قاؿ، (ٕ) العامرم نشيط بف إسماعيؿ في المصطمح ىذا

 ."صدوق"قاؿ فيو: ،(ٖ) الكيكفيٌ  الميكىرِّع

                                                           

 (.ٖٓص( ستأتي ترجمتو )ُ)
 (.ٖٔ( ستأتي ترجمتو )صِ)
 (.ُُٗ/ ٓ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ّ)
 (.ِٖ/ّ( لساف المحدثيف، لمحمد سالمة )ْ)
 (.ٖٗٓ/ ُشرح األلفية، لمبقاعي )( النكت الكفية بما في ٓ)

 (.ُٕ/ُ( مصطمحات الجرح كالتعديؿ المتعارضة )(ٔ
 (.َُٖ( ستأتي ترجمتو )صٕ)
 .(َُٕص( ستأتي ترجمتو )ٖ)
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تكثيؽ الراكم الذم خؼ ضبطو، كىي صفة قريبة يدؿ عمى ك :بزيادةقيد م استعمال: الثاني
 ثقة" قكؿ أبي زرعة: ذلؾ مثاؿ، تعتبر قرينة تكضح المقصكد مف المفظمف الضبط، كالزيادة 

 كقاؿ ،(ُ) األيمي عقيؿ بف خالد بف عقيؿ في المصطمح ىذا زرعة أبك استعمؿ كقد "صدوق
 فيو رددتى يي الراكم، أك لمف  ؽلتكثي ان تككيد صدكؽ" يككف إما ثقة"محمد سالمة: أف مصطمح 

أك تككف بمعنى  صدكقان؛ أخرل كأحيانان  ثقة أحيانان  يككف الذم أك كالصدكؽ، الثقة مرتبتي بيف
 حبيب بف عائذ كقد قاؿ ىذا المصطمح في الراكم "صدكؽ في الحديث، في وقكلو، (ِ)" ثقة"

 و أيضان قكلك  ،(ْ)إسحاؽ  كأب اليركم حاتـ بف إبراىيـ فيك ، (ّ) الككفي أحمد أبك المالح بف
يحيى بف أبي حية الكمبي أبك  فيوقد قال ىذا المصطمح  "صدوق، غير أنو كان يدلس"،

 حديث في غمط أنو إال صدوق"،(ٔ)إسماعيؿ بف عياش العنسيفي قكلو ك  ،(ٓ)جناب
 ."والعراقيين الحجازيين

 
 .بو بأس ال-ِ

نو يعادؿ في التكثيؽ مصطمح لكرجة الثقة، يبمغ بو إلى د، كل الراكم تكثيؽفيد ي كىذا المفظ
 مراتب عمى كالتعديؿ الجرح في األلفاظ كجدت"كقاؿ ابف أبي حاتـ: ، صدكؽ في المرتبة

 حديثو يكتب ممف فيك بو بأس ل أك الصدؽ محمو أك لو صدكؽ قيؿ إذا شتى... كمنيا
  .(ٖ)، كىي منزلة مف يككف حديثو حسنان (ٕ)الثانية  المنزلة كىي فيو كينظر

أبك بكر بف  كقد يعادؿ ثقة عند بعض النقاد المعتبريف أمثاؿ ابف معيف، كيؤيد ذلؾ ما قالو
ٍيثىمة: "قمت ليحيى  إذا: قاؿ ؟"ضعيؼ" كفالف" بأس بو ليس" فالف تقكؿ إنؾ: معيف بف أبي خى

                                                           

 (.ٕٗص( ستأتي ترجمتو )ُ)
 (.ِِ/ّ(انظر: لساف المحدثيف، لمحمد سالمة )ِ)
 (.َُٓص( ستأتي ترجمتو )ّ)
(.َُٔ( ستأتي ترجمتو )صْ)

 (.ُُٓصجمتو )( ستأتي تر ٓ)
 (.ُُِص( ستأتي ترجمتو )ٔ)
 (.ّٕ/ ِ) ( الجرح كالتعديؿٕ)
(.ِٕ/ُ) ، لجماؿ أى ٍسًطيرم( مصطمحات الجرح كالتعديؿ المتعارضةٖ)
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ذا ثقة، فيك" بأس بو ليس: "لؾ قمت  يكتب ل بثقة ىك فميس ؛"ضعيؼ" ىك: لؾ قمت كا 
 .(ُ)حديثو

كعمؽ مصطفى إسماعيؿ عمى كالـ ابف معيف بقكلو: األكلى كاألحكط في مثؿ ىذا أف يقاؿ: 
إذا قاؿ ابف معيف في الراكم"ل بأس بو أك ليس بو بأس" ثـ جاءت عنو أقكاؿ أخرل بقكلو 
"ثقة" أك كاف المترجـ لو قد كثقو غير ابف معيف ففي مثؿ ذلؾ يككف ىذا المفظ بمنزلة قكليـ: 

أما إذا قاؿ في أحد الركاة: "ليس بو بأس" كجاء في أقكاؿ أخرل عنو تضعيفو أك كالـ "ثقة"، 
غيره بالتضعيؼ فال يتجو أف يقاؿ: إف قكؿ ابف معيف :ل بأس بو" في ىذه الحالة بمنزلة 

 .(ِ)قكلو "ثقة"
ٍرعىة أبا فإفَّ  معيف ابف كالـ يكافؽ ما دحيـ كالـ كفي  بف الرحمف لعبد قمت: قاؿ الدِّمىٍشًقي زي

ٍكشىبو  بفً  عميِّ  في تقكؿ ما إبراىيـ ؟ حى  كل ثقة تقكؿ ل كلـ قمت قاؿ بو بأس ل قاؿ الفىزىارمِّ
 عبد أف أرفع بثقة التعبير أف عمى كيدؿقاؿ العراقي: ك  .ثقة إنو لؾ قمت قد قاؿ خيران؟ إلنعمـ 

 مأمكنان  ككاف دكقان ص كاف فقاؿ ثقة أكاف لو فقيؿ خمدة أبك حدثنا: قاؿ ميدم ابف الرحمف
 بما خمدة أبا كصؼ كيؼ فانظر كسفياف شعبة الثقة - خياران  ككاف ركاية كفي - خيران  ككاف

 .القبكؿ يقتضي
 :المصطمح ليذا زرعة يأب استعماالت

 إبراىيـ بف حساف في المصطمح ىذا زرعة أبك قاؿك  :زيادة بدون مطمق استعمال: األول
، قاؿ في كؿ (ْ) ذباب أبي بف الرحمف عبد بف الحارث ي، كف(ّ)العنزم ىشاـ أبك الكرماني

 ."بأس بو ما":، قاؿ فيو(ٓ)برد بف سناف في كقاؿ ".بو بأس لكاحد منيـ "
  ، كقكلو:الضبط مف قريبة بصفة التكثيؽ مصطمحىذا ال يفيد:بزيادة قيدم استعمال: الثاني

 بف محمد بف إبراىيـ:فيالمصطمح قاؿ أبك زرعة ىذا : "سنة صاحب ،صدوق ،بو بأس ال"
    .(ٔ)خاـز

                                                           

 (.ِِٕ/ ُ( التاريخ الكبير، لبف أبي خيثمة )ُ)
 (.ِْٖ( شفاء العميؿ بألفاظ كقكاعد الجرح كالتعديؿ )صِ)

 (.َُٖصستأتي ترجمتو ) ((ّ
 (.َُٗصستأتي ترجمتو ) ((ْ
 .(َُُص( ستأتي ترجمتو )ٓ)

 (.َُْصستأتي ترجمتو ) ((ٔ
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 جرح، مثل:الواحدة قريبة من  بصفة الراوي توثيق المصطمحات الدالة عمى :رابعاً 
 . "اهلل شاء إن بأس بو ما"

 التجريح مراتب أدنى في الراكم كأف ،الجرح مف ةقريب ةبصف التكثيؽ: عمى ىذا المصطمح يدؿ
 المصطمح ىذا زرعة أبك كقاؿف قكلو "ل بأس بو"، عند اإلماـ أبي زرعة، كىي أقؿ تكثيقان م

 ".اهلل شاء إف بأس بو ما"، قاؿ فيو:(ُ)اٍلبىٍصًرمٌ  الحارثيٌ  ناصح ٍبف الخصيب في
 مراتب آخر في الراكم كأف، الجرح مف قريبة بصفة التكثيؽ عمى مصطمحيدؿ ىذا ال :"صالح"

قاؿ الذىبي: "ىذا ،الراكم عمى لثناءا باب مف أحيانان  كيطمؽ زرعة، أبي اإلماـ عند التعديؿ
 في قكؿ الخميمي حجر عمي ابف كعمؽ ،(ِ)"المطمؽ الضعؼ عدـ عمى يدؿ كشبيوالمصطمح 
؛ "في دينو ل في حديثو "، أمصالح شيخ"قكلوأنو أراد ب :بقكلو "شيخ صالح" ):ّ)أبي زكير

صالح : " فقالكا ذلؾ ،ألف مف عادتيـ إذا أرادكا كصؼ الراكم بالصالحية في الحديث قيدكا 
 .كاهلل أعمـ(ْ) . بو في الديانة فإنما يريدكف فإذا أطمقكا الصالح ، ث"،الحدي

 قيؿ شتى... كمنيا إذا مراتب عمى كالتعديؿ الجرح في األلفاظ كقاؿ ابف أبي حاتـ: كجدت
 .(ٓ)لالعتبار حديثو يكتب فإنو الحديث صالح

 أباف بف كالحكـ) ٔ)الحمراني الممؾ بدع بف أشعث في "صالح" مصطمح زرعة أبك قاؿك 
، كمف خالؿ دراسة مصطمح صالح نجده يتردد (ٖ)الحنيني إبراىيـ بف إسحاؽ فيك  (ٕ)العدني

 بيف تكثيؽ الراكم أك تضعيفو كيتضح ذلؾ مف خالؿ جمع أقكاؿ العمماء في الراكم.
 مراتب آخر في اكمالر  كأف ،الجرح مف قريبة بصفة ان لمراكمتكثيق مصطمحيعد ىذا ال :"شيخ"

كىي تعادؿ مصطمح "صالح" في التكثيؽ، فيي ل تدؿ  زرعة، أبي اإلماـ عند التعديؿ

                                                           

 (.ُُُص( ستأتي ترجمتو )ُ)
 (ْ/ ُ( ميزاف العتداؿ )(ِ
( أبك زكير: يحيى بف محمد بف قيس المحاربي، الضرير، أبك محمد المدني نزيؿ البصرة، لقبو أبك زكير ّ)

 (.ٔٗٓ، تقريب التيذيب )ص: بالتصغير، صدكؽ يخطىء كثيران، مف الثامنة
 (.َٖٔ/ ِ( النكت عمى كتاب ابف الصالح، لبف حجر )ْ)
 (.ّٕ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٓ)

 (.ُُٕص( ستأتي ترجمتو )(ٔ
 (.ُُٗص( ستأتي ترجمتو )(ٕ
 (.ُُٖص( ستأتي ترجمتو )(ٖ



 
 

11 

 

تبيف المقصكد منو بحسب ما بمفردىا عمى تكثيؽ أك تجريح مطمؽ، بؿ تحتاج إلى قرينة معو 
 قاؿ الذىبي: "ىذاك  تضاؼ إليو، كيطمؽ أحيانان مف باب الثناء عمى الراكم في الديانة،

 .(ُ)"المطمؽ الضعؼ عدـ عمى يدؿ كشبيوصطمح الم
 قيؿ شتى... كمنيا إذا مراتب عمى كالتعديؿ الجرح في األلفاظ كقاؿ ابف أبي حاتـ: كجدت

، كيقكؿ يكسؼ (ِ)الثانية  دكف أنو إل فيو كينظر حديثو يكتب الثالثة بالمنزلة فيك شيخ
بارة ليس بجرح شديد، كلكنيا ، كالعصديؽ: أم ليس بحجة ، يكتب حديثو كيصمح لممتابعات

تقمؿ مف قدر المكصكؼ بيا، كتنزلو مف مراتب الكبار الذيف إذا انفردكا بالركاية قيًبمىت كعمؿ 
 .(ّ)بو
 زيد بف كأصبغ (ْ)الجممي بكر أبك أحمر بف جبريؿ: في المصطمح ىذا زرعة أبك قاؿ

 .(ٔ)الخندؼ ميمكف بف في الحسيف ك (ٓ)الجيني
 آخر في الراكم كأف، الجرح مف قريبة بصفة التكثيؽ عمى مصطمحا اليدؿ ىذ من األبدال:

 .زرعة أبي اإلماـ عند التعديؿ مراتب
ث" :بف تاج العارفيف، كقاؿ ا(ٕ)الزىاد أم األبداؿك   أىم بداؿاأل مف فىييكى  ًفيوً  كف مف ثىالى

ا ،ًمٍنييـ كىكنو عمى يدؿ ًفيوً  اجتماعيا اءً  الرِّضى ٍبر ،تىعىالىى اهلل رهقد ًبمىا أىم ،ًباٍلقضى  عىف كىالصَّ
ٍنيىا النَّفس كؼ أىم ،تىعىالىى اهلل محاـر ٍؤيىتو ًعٍند أىم ،كىجؿ عز اهلل ذىات ًفي كىاٍلغىضىب ،عى  مف ري
 .(ٖ)"تىعىالىى اهلل محاـر ينتيؾ

نما بمفرده كيعد ىذا المصطمح كمصطمح شيخ كصالح ل يدؿ عمى تكثيؽ أك تجريح ، كا 
، كقاؿ أبك في القرائف المصاحبوذا المفظ بالترجمة لمراكم، كبالنظر مف ى يظير المقصكد

 (ٜ)األٍسفىٍذني   بكر أبي ٍبف عميٌ زرعة ىذا المصطمح في 
 

                                                           

 .(ْ/ ُ( ميزاف العتداؿ، لمذىبي )(ُ
 .(ّٕ/ ِحاتـ )( الجرح كالتعديؿ لبف أبي ِ)

 (.ٖٔيكسؼ صديؽ)ص  ( الشرح كالتعميؿ أللفاظ الجرح كالتعديؿ،(ّ
 (.ُِِص( ستأتي ترجمتو )(ْ
 (.ُُِص( ستأتي ترجمتو )ٓ)
 (.ُِّص( ستأتي ترجمتو )ٔ)

 (.ُٓ/ ُ( أساس البالغة )(ٕ
 (.ِْٔ/ ُ)زيف الديف عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف التيسير بشرح الجامع الصغير، ( ٖ)
 .(ُِّص) ستأتي ترجمتو (ٗ)



 
 

17 

 

 .امصطمحات التوثيق النسبي عند اإلمام أبي زرعة ومدلوالتي :ثانياً 
ببمدو معيف أك بشيخ التكثيؽ الغير مطمؽ لمركاة، فيككف تكثيقنا مقارنةن بغيره مف الركاة أك "كىك  

معيف أك بحديثو معيف أك مقارنة حاؿ الراكم بالنسبة  لزمف معيف، كمقارنة حاؿ الراكم 
 ."باألخذ عنو قبؿ أك بعد الختالط

تعديؿ الركاة بالمقارنة بينيـ، مما يدؿ عمى سعة عممو ككافر ب زرعة يأب ؿاإلمام منيج كيتميز
 عضيـ عمى بعض فقد استعمؿ فييا العبارات اآلتية: معرفتو بيـ، أما تكثيؽ الركاة بتفضيؿ ب

الراكم ك  ،(ُ)عمرك بف عثماف بف سعيدقاليا في  "كان أحفظ من أبي مصفى وأحب إلّى منو"،
 .(ِ)المفضكؿ : محمد بف مصفى بف بيمكؿ الحمصي القرشي

قاليا في سيؿ بف محمد بف الزبير  "كان سيل بن محمد أكيس من سيل بن عثمان"، 
 .(ْ)كالراكم المفضكؿ ىك سيؿ بف عثماف بف فارس الكندم ،(ّ)مالعسكر 

،قاليا في  "أبو ُنَعيم أتقن الرجمين"، أىبيك نيعىيـ الميالئي   اٍلفىٍضؿي ٍبفي ديكىيٍف الكيكفي 
كالراكم  ،(ٓ)

 .(ٔ)المفضكؿ ىك قبيصة
 كلو: أك تفضيؿ أبك زرعة نفسو عمى مرار بالحفظ، كتفضيؿ مرار عمى نفسو في الفقو بق

ٍيو الثقفي، أبك أحمد "أنا أحفظ والمرار أفقو"،  م كى األفضؿ في الفقو ىك: مىرَّار ٍبف حى
اليمىذاني
ٍرعة الرَّازم   ،(ٕ) ٍبد الكريـ ، أبك زي  .(ٖ)كاألفضؿ في الحفظ: عيبىٍيد اهلل ٍبف عى

بارات فقد استعمؿ فييا الع أما تكثيؽ الركاة بتفضيؿ بعضيـ عمى بعض بالنسبة لبمد معيف
 اآلتية:

ٍنعىاًنٌي ، أىبيك عبد الرٍَّحمىف القاضي "أصح اليمانيين كتاباً"،  .(ٗ)قاليا في ًىشىاـ بف ييكسيؼ الصَّ

                                                           

 (.ُِْص( ستأتي ترجمتو )ُ)
 (.ُِٓص( ستأتي ترجمتو )ِ)
 (.ُِٔص( ستأتي ترجمتو )ّ)
 (.ُِٔص( ستأتي ترجمتو )ْ)

 (.ُِٕصستأتي ترجمتو ) ((ٓ
 (.ُِٗصستأتي ترجمتو ) ((ٔ
 (.َُّصستأتي ترجمتو ) ((ٕ
 (.ُُّصستأتي ترجمتو ) ((ٖ
 (.ُِّصستأتي ترجمتو ) (ٗ)
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مىًمي  أبك عىتَّاب الكيكفي   قاليا في "أثبت أىل الكوفة"،  مىنصكر ٍبف الميٍعتىًمر بف عبد اهلل الس 
(ُ). 

 ستعمؿ فييا العبارات اآلتية:فقد ا أما تكثيؽ الركاة بالنسبة لشيخ معيف
سيٍفيىاف بف سعيد الثٍَّكرٌم أىبيك عبد اهلل قاليا في  أبى اسحاق سفيان"، "أحفظ الناس عن

 .(ِ)اٍلكيكًفي
، أبك عبيد البىصًرم   قاليا في "أحب إلّى في الحسن من قتادة"،   .(ّ)ييكنيس ٍبف عيبىيد ، العىبدم 
 

 ل فييم جرحًا أو توثيقًا.لم يجزم القون يالرواة الذ :ثالثاً 
، جرحان أكتعديالن  عدَّؿ أبك زرعة بعض الركاة كجرحيـ في نفس الكقت، فمـ يجـز القكؿ فييـ

كقد تبيف بعد دراسة ألفاظو في الجرح كالتعديؿ، أف النقاد المعتمد قكليـ في الجرح كالتعديؿ، 
اة عبارات جمعكا فييا بيف ، فقد أطمقكا في مجمكعة كبيرة مف الرك الطريقةقد استخدمكا نفس 

 لفظ التكثيؽ كالتجريح،
مما يدؿ عمى الكرع كاألمانة في استخداـ األلفاظ كالعبارات، كالدقة في التعبير، كلك ترجح 
عنده التجريح بقرينة أك أخرل لحكـ بجرحيـ، ككذلؾ لك ترجح عنده التكثيؽ عمى ضكء قرائف 

 معان، كقد استعمؿ أبك زرعة فييـ األقكاؿ اآلتية:التعديؿ لعدليـ كلكنو ذكر التجريح كالتكثيؽ 
بد الرَّحمىف ٍبف ثابت ٍبف ثىكباف العنسي "ال بأس بو"، "لين"، قاليا في عى

(ْ). 
قاليا في محمد بف دينار األزدم، أبك بكر ابف أبي  "صدوق، ضعيف الحديث جداً"،

 .(ٓ)الفرات
 .(ٔ)ؽ بف األعرجقاليا في الحكـ بف عبد اهلل بف إسحا "ثقة، فيو لين"،

 .(ٕ)قاليا في خطاب بف القاسـ الحراني "ثقة، منكر الحديث، يقال إنو اختمط"،

                                                           

 (.ُّّصترجمتو ) ستأتي ((ُ
 (.ُّْصستأتي ترجمتو ) ((ِ
 (.ُّٔصستأتي ترجمتو ) ((ّ
 (.ُّٖصستأتي ترجمتو ) ((ْ
 ُّٗصستأتي ترجمتو ) ((ٓ
 (.َُْصستأتي ترجمتو ) ((ٔ
 (.ُُْصستأتي ترجمتو ) ((ٕ
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 "صدوق إال أن في حديثو تخاليط وأما أصولو فيى صحاح"، وقال مرة: " ساقط الحديث"،
 .(ُ)قاليا في محمد بف جابر بف سيار بف طارؽ الحنفي اليمامي

ليا في نىًجيح بف عبد الرحمف، أبك مىٍعشىرقا "صدوق في الحديث، وليس بالقوي."،
(ِ). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ُُْص( ستأتي ترجمتو )ُ)
 (.ُِْصستأتي ترجمتو ) ((ِ
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 المبحث الثاني
 زرعة أبي اإلمام  عند المعدلون الرواة

 (النقاد من غيره وأحكام أحكامو بين ةمقارن )دراسة
 التكثيؽ في زرعةي أب اإلماـ أحكاـ بيف مقارنة تطبيقية بدراسة القياـ المبحث ىذا في آثرت
 إلى منيـ، لمتكصؿ أك المتأخريف المعاصريف أك المتقدميف سكاء النقاد مف غيره اـكأحك

 يتبيف زرعة أبي لإلماـ مراتب عمؿ ثـ كمف ف،يالمعدل الركاة عمى الحكـ في اإلماـ منيجية
 إل ذلؾ يتسنى كل التساىؿ أك العتداؿ أك التشدد حيث مف اإلماـ ىذا حاؿ خالليا مف

نة أقكالو ر كمقا ، الركاة مف عدد في زرعة أبك اإلماـ أطمقيا التي التعديؿألفاظ الجرح  بجمع
 ، كعند المقارنة سأبدأ بقكؿ اإلماـ أبي زرعة في الراكم ثـ أتبعو بقكؿ النقاد فيو. بأقكاليـ

 :كفيو ستة مطالب
 الرواة المعدلون بمصطمحات التعديل المطمق. :المطمب األول

مف األلفاظ كالمصطمحات التي تدؿ عمى تعديؿ الراكم، كتبيف  انتقى اإلماـ أبي زرعة عددان 
ليؾ ىذه المصطمحات:  درجتو بيف الركاة، كا 

 أواًل: َمْن ُوِثَق بأعمى درجات التوثيق، وكانت بصيغة أفعل التفضيل:
عدؿ اإلماـ أبي زرعة بعض الركاة تعديالن عاليان يظير عمك درجة الراكم كأنو ليضاىيو أحد 

 رجة، كىي ما كانت عمى صيغة المبالغة في التكثيؽ، ككانت عباراتو كما يمي:في ىذه الد
  :"منو أحفظ ؤيرُ  ما"

نظىًميٌ  مىخمد، ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف ًإسحاؽ -ُ  أحمد قريف ، المىركىًزمٌ  راىكيو بف محمد أبك الحى
 .(ُ)س ت د ـ خ عنو ركل كسبعكف سنو، اثنتاف كلو قِّٖ  حنبؿ، ت ابف

 : "رطاى اهلل عبد لو قاؿ، )ِ)نيسابكر نزيؿ ،راىكيو بابف المعركؼ المركزم بيعقك  أبك كقيؿ
 ألنو راىكيو؛: المراكزة فقالت مكة، طريؽ في كلدت أنا ":ؿاق "معناه؟ كما راىكيو، لؾ قيؿ لـ
 (ّ)." أكره ما أنا كلكف ىذا، يكره أبي ككاف الطريؽ، في كلد
 

                                                           

 (.ٗٗ( تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: (ُ
 (.ّّٕ/ ِيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم )( تِ)

 (.ُٖ( تاريخ نيسابكر، لمحاكـ النيسابكرم )ص: (ّ
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 : لنقادا من غيره حكامبأ زرعة يأب حكم مقارنة - 
 رؤم ما"رعة: ز  أبو فقال"  كالمتكف لألسانيد كحفظو إسحاؽ زرعة ألبي ذكرت" :حاتـ أبك قاؿ

 قاؿك ، (ِ) "المسمميف أئمة مف إماـ راىكيو بف إسحاؽ" كقاؿ أبك حاتـ: ،"(ُ)إسحاؽ مف أحفظ
 رعكف الكتب صنؼ ممف كنظران  كحفظان  كعممان  فقيان  زمانو سادات مف إسحاؽ كاف" : حباف ابف

 فقيان  زمانة أىؿ سىادىات مف كىافى : "منجكيو ابف قاؿك ، (ّ)"خالفيا مف كقمع عنيا كذب السنف
 ىذا إماـ كاف ،كغربان  ،شرقان  عميو المتفؽ اإلماـ" :الخميمي قاؿك  ،(ْ) ر"كنظ كحفظان  كعممان 
 بف حمدقاؿ أك (ٓ) "حنبؿ بف بأحمد يقارف ككاف كميا، العمـك كفي ،كفقيان  ،عممان  ،حفظان  الشأف
ف إسحاؽ، مثؿ خراساف إلى الجسر يعبر لـ" :حنبؿ  لـ الناس فإف أشياء، في يخالفنا كاف كا 
 ألقركا التابعيف في كاف إسحاؽ أف لك كاهلل" :خزيمة بفا كقاؿ، (ٔ) "ان بعض بعضيـ يخالؼ تزؿ
 ةأئم أحد : "المزم كقاؿ  ،(ٖ)"مأمكف ثقة" :النسائي قاؿو، (ٕ) "كفقيو كعممو، بحفظو، لو

، (ٗ)"كالزىد كالكرع، كالصدؽ، كالحفظ، كالفقو، الحديث، لو اجتمع الديف، كعمماء المسمميف،
 ابف كقاؿ، "(َُ)"كالكرع كالفقو الحديث بيف راىكيو بف إسحاؽ جمع" :الشيرازم اسحاؽ أبك قاؿك 

 ،(ُِ)"المسمميف أئمة مف كاف: "نقطة ابف قاؿك ، (ُُ) "كأعالـ المسمميف أئمة حد"أ ر:عساك
 كقع الذم الماـ كىك كالتقاف، كالعمؿ العمـ بيف جامع الشأف، عظيـ إماـ" :العديـ ابف اؿقك 

 بخمسة يمكت أف قبؿ تغير راىكيو بف إسحاؽ": داكد أبك قاؿك ، (ُّ)"تفاؽكاإل جماعاإل عميو

                                                           

 (.َّٓ/ ٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )ُ)
 (.َُِ/ ِ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ِ)
  (.ُُٓ/ ٖ( الثقات، لبف حباف )ّ)
 (.ْٖ/ ُ( رجاؿ صحيح مسمـ )ْ)
 (.َُٗ/ ّفي معرفة عمماء الحديث، لمخميمي ) اإلرشاد انظر:( ٓ)
 (.ّْٓ/ ٔانظر: تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم ) (ٔ)
 (.ّْٕ/ ٔ) البغدادم لمخطيب بغداد، تاريخ( انظر: ٕ)
 (.ّْٕ/ ٔالسابؽ ) لمصدر( انظر: اٖ)
 (.ّّٕ/ ِ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم )ٗ)
 .(ْٗ( طبقات الفقياء، لمشيرازم )ص: َُ)
 (.َُِ/ ٖ( تاريخ دمشؽ، لبف عساكر )ُُ)
 (.ُٓٗ( التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد، لبف نقطة )ص:=ُِ)
 (.ُّْٖ/ ّ( انظر: بغية الطمب في تاريخ حمب، لبف العديـ )ُّ)
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 إتقانو مف كالعجب: "حاتـ أبك قاؿك  (ُ) "بو فرميت األياـ تمؾ في منو كسمعتي  أشير،
 أنو: حاتـ ألبي قمت" :سممة بف أحمد كقاؿ ،" الحفظ مف رزؽ ما مع الغمط مف كسالمتو

 أسيؿ المسندة األحاديث ضبط فإف أعجب كىذا": حاتـ أبك فقاؿ قمبو ظير عف التفسير أممى
 األعالـ األئٌمة أحد ىك :"الذىبي قاؿك ، (ِ)"كألفاظيا التفسير أسانيد ضبط مف كأىكف

 "كفي مكضع لو، (ْ)"المشرؽ أىؿ شيخ بؿ كعالميا نيسابكر زيؿن ":أيضان  كقاؿ ،(ّ)"المتبكعيف
ـ أحد: "أيبؾ ابف كقاؿ، (ٓ)"حجة ثقة:  قاؿ ،(ٔ)"كعالميا نيسابكر نزيؿ ،المتبكعيف اأٍلىٍعالى

 كالكرع كالحديث الفقو بيف الجامع المؤمنيف كىداة المسمميف كأعالـ الديف أئمة أحد": السبكي
 أممى: "السيكطي قاؿ، (ٖ)"العمـ الحافظ الفقيو اإلماـ: "الصةالخ صاحب كقاؿ ،(ٕ)ل"كالتقك 
 أعالـ مف إماـ" :الكياؿ ابف قاؿو، "(ٗ)حفظا إل يحدث كاف كما حفظو مف كالتفسير المسند
 حافظ : "ثقةأيضان  حجر ابف كقاؿ ،(ُُ)"األئمة أحد" :رحج ابف كقاؿ، (َُ)"المبرزيف األئمة
 ُِ).)"حنبؿ بف أحمد قريف مجتيد
مامتو ا  الحكـ بجاللتو ك  فيالنقاد  كافؽ أبك زرعة مجتيد، حافظ ثقة :الراوي في القول ةخالص

أحد، أما قكؿ أبك داكد أنو تغير قبؿ  منيـ يخالؼ كاإلجماع عمى أنو مف العمماء الحفاظ، كلـ
 آخر عمره، قبؿ مكتو بخمسة أشير. أف يمكت، فكاف ذلؾ في

 
 

                                                           

 (.ٖٕٔ/ ٓتاريخ اإلسالـ، لمذىبي )( ُ)
 (.ُِٖ/ ُتيذيب التيذيب، لبف حجر )( ِ)
 (.ِٖٕ/ ٓـ، لمذىبي )انظر تاريخ اإلسال( ّ)
 (.ُٕ/ ِتذكرة الحفاظ، لمذىبي )( ْ)
 (.ُِٖ/ ُ) ؿ( ميزاف العتدآ)
  (.ُِٓ/ ٖ( الكافي بالكفيات، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ )ٔ)
 (.ّٖ/ ِ( طبقات الشافعية الكبرل، لمسبكي )ٕ)
 .(ِٕ( خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ، صفي الديف، ابف أبي الخير )ص: ٖ)
 (.ُِٗالحفاظ، لمسيكطي )ص: ( طبقات ٗ)
 .(ُٖ( الككاكب النيرات، لبف الكياؿ )ص: َُ)
 (.ُِٔ/ ُتيذيب التيذيب، لبف حجر )(ُُ) 
 .(ٗٗ)ص:  المصدر السابؽ(ُِ) 
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 :"منو أحفظ رأيت ما"
مَّد بف اهلل عبد -ِ  بف بكر أبك األصؿ الكاسطي عيٍثمىاف بف ًإٍبرىاًىيـ كاٍسمو شيبىة أبي بف ميحى
 .(ُ)سـ د ؽ  خ عنو ركل ق،ِّٓت  العاشرة، مف ،الككفي شيبة أبي
 :النقاد من غيره بأحكامالراوي  في زرعة يأب حكم مقارنة -

كقاؿ  "،ثقة : "حاتـ أبك قاؿ ،(ِ)"شيبة أبي بف بكر أبي مف أحفظ رأيت ما": زرعة أبو قال
ـ: سال بف القاسـ عبيد أبك كقاؿ ،(ّ)"صدكؽ، كىك أحب إلي مف عثماف" أحمد بف حنبؿ:

ي: العجم كقاؿ، (ْ)"لو أحفظيـ كىك شيبة أبي بف بكر أبي كمنيـ أربعة، إلى العمـ انتيى"
 كجمع تبك ممف دينان  حافظان  متقنان  كافف: "حبا ابف قاؿو ،  (ٓ)"لمحديث حافظنا ككاف ،ثقة"

ديكؽف: "شاىي ابف كقاؿ، (ٔ)"بالمقاطيع زمانو أىؿ أحفظ ككاف كذاكر كصنؼ  ابف كقاؿ ،(ٕ)"صى
كيىو ٍنجي  متقننا كاف: "الخطيب كقاؿ ، (ٖ)"كىجمع كصنؼ كتب مٌمف دينان  حافظنا متقنان  كاف: "مى
: شخرا ابف كقاؿ ،(ٗ)"ًبيا كحدث بغداد كقدـ كالتفسير، كاألحكاـ المسند صنؼ مكثرنا، حافظنا

، كقاؿ ابف قانع: "صنؼ كجمع مكثران  كاف حافظان ر: "كقاؿ أبك محمد ابف األخض، (َُ)"ثقة"
 أحفظ رأيت ما" :الفالس كقاؿ ،"التصانيؼ صاحب الحافظ،: "الذىبي كقاؿ ،(ُُ)"ثقة ثبت"

 أحد: "الذىبي كقاؿ، (ُِ)"المناظرة عند أدركنا مف أحفظ ىك" : جزرة صالح كقاؿ "،منو

                                                           

 (.َِّ)ص:  حجر لبف التيذيب، تيذيب(ُ) 
 (.َٕ/ َُانظر تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم ) (ِ)

 (.َُٔ /ٓالجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ ) ((ّ
 (.َٕ/ َُ) السابؽ المرجع(ْ) 
 (.ٕٓ/ ِالثقات، لمعجمي) معرفةٓ) )
 (.ّٖٓ/ ٖالثقات، لبف حباف )(ٔ) 
 (.ُِّتاريخ أسماء الثقات، لبف شاىيف )ص: (ٕ) 
 (.ّٖٓ/ ُ(رجاؿ صحيح مسمـ، لبف منجكيو )ٖ) 
 (.ٕٔ/ َُ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )ٗ)
 .(ُٕ/ َُ) السابؽ المرجع(َُ) 
 (.ُٖٔ/ ٖ( إكماؿ تيذيب الكماؿ، لمغمطام )ُُ)
 (.ِٗٓ/ ُالكاشؼ، لمذىبي ) :( انظرُِ)
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 سيد العمـ، اإلماـ،: "الذىبي كقاؿ، (ُ)"كالمصنؼ المسند :نفيساف كبيراف لو كتاباف األعالـ،
 كبو ـمى العى  بحكر مف بحران  كافكالتفسير،  المسند كالمصنؼ :الكبار الكتب كصاحب الحفاظ،
ليو القنطرة، قفز ممف: "الذىبي كقاؿ ،ِ))الحفظ قكة في المثؿ يضرب  ،(ّ)"الثقة في المنتيى كا 
 .(ْ)"تصانيؼ صاحب حافظ ثقة: "حجر فاب كقاؿ

الراكم، فقد أجمع  عمي الحكـ في كافؽ أبك زرعة النقاد حافظ ثقة :الراوي في القول خالصة
 .أحد منيـ يخالؼ كلـ العمماءعمى قكة حفظو،

 ":منو عيني في أجل أحد عن كتبت ما"  
ٍبدي  -ّ  المدينة مف أصمو البصرم الرحمف عبد أبك ارثيالح اٍلقىٍعنىًبيِّ قىٍعنىب بف مىٍسمىمىة ٍبفي  المَّوً  عى

 .(ٓ)ـ د ت س خعنو  بمكة، ركل  قُِِسنة في أكؿ ت التاسعة صغار مف مدة، كسكنيا
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة -

 أر حجة، لـ ثقة ـ: "حات أبك كقاؿ ،"منو عيني في أجؿ أحد عف كتبت ما ":زرعة أبو قال
 قرأ صالح، رجؿ ثقة،ي: "العجم كقاؿ، "(ٕ)الن فاض عابدنا كافسعد: " ابف كقاؿ، (ٔ)"منو أخشع
 مف كاف: "حباف ابف كقاؿ، (ٖ)"الباقي النصؼ مالؾ عمى ىك كقرأ المكطأ، نصؼ عميو مالؾ

 بنا قكمكاو: "بقدكم ربً خٍ أي  كقد مالؾ كقاؿ، (ٗ)"الخشف المتقشفة مف ككاف في الحديث، المتقنيف
مىٍيوً  نسمـ األرض أىؿ رخي إلى د بف اهلل عبد قىاؿى و ،"عى ٍيًبي دىاكي رى دثًني: "اٍلخي  مالؾ عىف القٍعنًبي حى
 مالؾ بف كمعف القٍعنًبي مثؿ مطرؼ مًعيف بف ليحيى كقيؿ ،"مالؾ مف خير عندم اهللك كىك 
 أقدـ ل": فقاؿ المديني ابف سئؿ كقد ،"ثقة": كالسمعاني قانع ابف كقاؿ، (َُ)"ثقات كميـ : "فقاؿ
 عف": فقاؿ المكطأ؟ أكتب عمف حنبؿ بف ألحمد كقيؿ "،القعنبي عمى أحدان  المكطأ ركاة مف

                                                           

 (.ٖٓٓ/ ٓتاريخ اإلسالـ، لمذىبي ) :( انظرُ)
 (.ُٔٓ/ ٗ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي )ِ)
 (.َْٗ/ ِ( ميزاف العتداؿ، لمذىبي )ّ)
 (.َِّ( تقريب التيذيب،لبف حجر )ص: ْ)
 (.ِّّ )ص: المصدر السابؽ (ٓ)
 (.ُُٖ/ ٓ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٔ)
 (.َِّ/ ٕ( الطبقات الكبرل،لبف سعد )ٕ)
 (.ِٕٗالثقات، لمعجمي )ص: معرفة ( ٖ)
 (.ّّٓ/ ٖلبف حباف ) ،( الثقاتٗ)
 (.ُِّ( تاريخ أسماء الثقات، لبف شاىيف )ص: َُ)
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مىٍيوً  ـٍقدى ي لى  مىًعيفو  ٍبفي  يىٍحيىى كىافى "، (ُ)"القعنبي دنا مىاًلؾو  ًفي عى  أحد : "الذىبي كقاؿ، (ِ)أىحى
: أيضان  كقاؿ، (ْ)"اإًلسالـ شىيخ القدكة، الثبت، اإًلماـ،: "في مكضع آخر كقاؿ، (ّ)"عالـاأل
 ."(ٔ)عابد ثقةحجر: " ابف كقاؿ، (ٓ)"الحافظ اإلسالـ شيخ"

 .الراكم ىعم الحكـ في النقاد زرعة أبك كافؽ عابد، ثبت،ثقة :الراوي في القول خالصة

  :"منو أفَقوَ  أصحابنا في أعرف ما"   
ٍنبىؿ بًف ًىالىؿ الشٍَّيبىاًنيٌ  -ْ مَّد بًف حى  كىك اهلل، عبد أبك بغداد نزيؿ المركزم أىٍحمىد بًف ميحى

 (ٕ)ـ د ت س  ؽ خ عنو ركل سنة كسبعكف سبع ق كلوُِْ ت العاشرة الطبقة رأس

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
، ًثقىةه،سعد: " ابف كقاؿ، (ٖ)"منو أفقىوى  أصحابنا في أعرؼ ما: "ُزْرعة أبو قال ديكؽه، ثىبىته  صى
ًديث ري كىًثي  أـ أحفظ أنت زرعة أبا يا: "زرعة ألبي يكمان  البىٍردىعي عمرك بف سعيد قاؿك  ،(ٗ)"اٍلحى

 كتب كجدت: "قاؿ "ذاؾ؟ عممت ككيؼؿ: "قا ،"حنبؿ بف أحمد بؿ: "قاؿ "حنبؿ؟ بف أحمد
 يحفظ فكاف منيـ سمع الذيف المحدثيف أسماء ترجمة األجزاء أكائؿ في ليس حنبؿ بف أحمد
 الناصر المحدثيف، الخطيب: "إماـ ، كقاؿ(َُ)ىذا" عمى أقدر فال أنا كأما سمع ممف جزء كؿ

 كالصابر السنة إماـ نقطة: " ابف ، كقاؿ(ُُ)المحنة" ًفي كىالصابر السنة، عىفً  كىالمناضؿ لمديف،
، كقاؿ أبك عبيد القاسـ بف سالـ: "انتيى عمـ الناس إلى أربعة، أفقييـ أحمد (ُِ)المحنة" في

                                                           

 (.َِْ/ ٖ( إكماؿ تيذيب الكماؿ ، لمغمطام)ُ)
 (.ُُّٓالصالحيف، إلسماعيؿ بف محمد األصبياني )ص: ( سير السمؼ ِ)
 (.ٖٗٓ/ ُ( الكاشؼ، لمذىبي )ّ)
 (.ِٕٓ/ َُ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي )ْ)
 (.ُِٖ/ ُ( تذكرة الحفاظ، لمذىبي )ٓ)
 (.ِّّ( تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: ٔ)
 (.ْٖ)ص: المرجع السابؽ( ٕ)
 (.ْٕ/ ُ( مسند أحمد، لإلماـ أحمد بف حنبؿ)ٖ)
 (.ّْٓ/ ٕ( الطبقات الكبرل،لبف سعد)ٗ)
 (.ِٔٗ/ ُ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )َُ)
 (.ُٖٕ/ ٓ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم)ُُ)
 (.ُٕٕ/ ُُ( التقييد لمعرفة ركاة أعالـ النبالء، لبف نقطة)ُِ)



 
 

81 

 

، كقاؿ الذىبي: "اإًلماـ (ِ)مف أئمة اإلسالـ" ،، كقاؿ ابف عساكر: "أحد األعالـ(ُ)حنبؿ" بف
 .(ْ)حجر: "أحد األئمة ثقة حافظ فقيو حجة" ، كقاؿ ابف(ّ)"، كشيخ اإًلسالـ صدقان حقان 

 الحكـ في النقاد زرعة أبك كافؽ، حجة فقيو حافظ ثقة األئمة أحد :الراوي في القول خالصة
 .الراكم ىعم
 َعِميّ  بن َعْمرو، منيم ثالثة من أحفظ بالبصرة نر لم ،الحديث فرسان من"  

ًميٌ  بف عىٍمرك -ٓ ٍيرفيٌ  الٌفالس حفص أبك ،كنيز بف بحر بف عى  مف ،اٍلبىٍصًرم   الباىميٌ  الصَّ
 . (ٓ)الجماعة  عنو ركل ق،ِْٗ ت العاشرة

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
 ابف عمي كمف منو، أحفظ بالبصرة نر كلـ الحديث، فيرساف مف كاف" :عةزر  أبو قال  

ًدينٌي،  المى
 كاف، كقاؿ ابف أبي حاتـ: "(ٕ)"صدكؽ": معيف فب يحيى كقاؿ، (ٔ)"الشَّاذكيكنيٌ  كسميماف 
قىاؿى ، (ٗ)"صدكؽ" كىك ،المدينى بفا يعم مف (ٖ)رشؽأ  حديث صاحب ثقة": النَّسىاًئي   كى

 كبعض الحفاظ، مف كاف"قطني: كقاؿ الدار  ،(ُُ)الثقات في حباف بفا ذكره، ك (َُ)"حافظ
،"المسند" صنؼ كقد لو، كيتعصبكف المديني، بفا عمي عمى يفضمكنو كانكا الحديث أصحاب

 ،(ُّ)"البصرة عمماء مف متقف حافظ": الخميمي كقاؿ،(ُِ)متقف إماـ كىك ،"التاريخ"ك ،"العمؿ"ك
                                                           

 (.ّّٔ ص:) مدارقطنيسؤالت السممي ل( ُ)
 (.ِِٓ/ ٓ( تاريخ دمشؽ لبف عساكر )ِ)
 (.ُٕٕ/ ُُ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي)ّ)

 (.ْٖ( تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: (ْ
 (ِْْ( المرجع السابؽ )ص: ٓ)
 (.ُُٕٗ/ ٓ(، كانظر:  تاريخ اإلسالـ )َِٓ/ ُِلمخطيب البغدادم ) ( انظر: تاريخ بغداد،ٔ)
 (.َِٕ/ ُِ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم ٕ)

، شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك( أىٍرشىؽى: أم أحدَّ (ٖ / ْ) الحميرل سعيد بف نشكاف ،النظرى
َِٓٗ.) 

 (.ِْٗ/ ٔ( انظر: الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ٗ)
 (.َٔ( مشيخة النسائي، لمنسائي )ص: َُ)
 (.ْٕٖ/ ٖ(الثقات لبف حباف )ُُ) 
 .(َِْ: ص) لمدارقطني السممي سؤالت (ُِ)
 (.َُٔ/ ِعمماء الحديث، لمخميمي )( اإلرشاد في معرفة ُّ)
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 ر:كثي ابف كقاؿ ،(ُ)"مثمو المديني بفا عمي بعد عمينا دـق ما": قاؿ بالبصرة مكـر ابف حكىك 
 الحافظ، كقاؿ الذىبي أيضان: "(ّ)"العالـ أحدكقاؿ الذىبي: " ،(ِ)"الحديث أىؿ أئمة أحد"

مىعى، صنؼ الناقد، المجكد اإلماـ مكضع  ، كقاؿ الذىبي في(ْ)"حديثو عالي مف لنا ككقع كجى
 صدكقان  حافظان  إمامان  كافم: "الجكز  ابف كقاؿ ،(ٓ)"الـاألع أحد الثبت، اإلماـ الحافظ: "آخر
كقاؿ ابف حجر:  ،(ٕ)"منو أكيس بالبصرة المحدثيف في رأيت ما" :جزرة صالح كقاؿ ،(ٔ)"ثقة
 استصغره ألنو ؛زريع بف يزيد عف ركايتو في المديني بفا عمي طعف ،الحفاظ األعالـ أحد"

 كاف كقدكقاؿ ابف حجر: " ،(ٖ)"شيئان  زريع بف يديز  عف ركايتو مف عنو البخارم يخرج فمـ ،فيو
 جميعان  محميما تعالى اهلل أجؿ كقد المديني بفا عمي في يقكؿ أيضان  الٌفالسعمي بف عىٍمرك
 ل سرفم غير كاف إذا بعضان  بعضيـ حؽ في معتبر غير قرافاأل كالـ فأ يعني ذلؾ عف
  .(َُ)"حافظ ثقة: "، كقاؿ ابف حجر أيضان (ٗ)"يقدح

 .الراكم ىعم الحكـ في النقاد زرعة أبك كافؽ، ثقة ثبت حافظ :الراوي في القول ةخالص
 
 .خطأ حديثا لمشافعي عممأ ماو ما عند الشافعي حديث غمط فيو، 

مَّدي  -ٔ  نزيؿ ،المكي، الشَّاًفًعي  اهلل عبد أبك، المطَّمبيٌ  عيٍثمىافى  بفً  العىبَّاسً  بفً  ًإٍدًرٍيسى  بفي  ميحى
خ د ت  ، ركم لوسنة كخمسكف أربع كلو ق،َِْ ت ،التاسعةالطبقة رأس ،مصر
 .(ُُ)س ؽ

                                                           

(،  طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا، ألًبي ْٓٓ/ ُ( تاريخ أصبياف، ألبي نعيـ األصبياني )ُ)
 (.ُِٗ/ ِالشيخ األصبياني )

 (.ُْٗ( طبقات الشافعييف، لبف كثير )ص: ِ)
 (.ْٖ/ ِ( الكاشؼ )ّ)
 (.ِْٕ-َْٕ/ ُُ( سير أعالـ النبالء )ْ)
 (.ٔٓ/ ِذكرة الحفاظ )( تٓ)
 (.ُّ/ ُِ( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، لبف الجكزم )ٔ)
 (.ُٖ/ ٖ( انظر: تيذيب التيذيب، لبف حجر )ٕ)
 (.ُّْ( مقدمة فتح البارم، لبف حجر )ص: ٖ)
 (.ُٖ/ ٖ( تيذيب التيذيب )ٗ)
 (.ِْْ( تقريب التيذيب )ص: َُ)
 (.ْٕٔ(المرجع السابؽ )ص: ُُ) 
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، (ُ)"خطأ لمشافعي حديثان  أعمـ ما" :كقاؿ"، فيو غمط حديث الشافعي عند ما" :ُزْرَعة أُبو قال
 حتى الكتب كضع حدأ مف فما الشافعي؟ كتب في تنظر ل ؾى مالى  حنبؿ بف أحمد لي قاؿك 

انو أىؿ أفضؿ": عييىٍينىة بف سيٍفيىاف قاؿك  ،(ِ)"الشافعي مف لمسنة عبى تٍ أى  ظيرت قىاؿى ،(ّ)"زىمى  يحيى كى
اـ" :اٍلقطَّاف سعيد بف انو فى الميحدثيف ًإمى قىاؿى ،(ْ)"زىمى  يعمم فى عصره فى اٍلميقدـ" :مميد ابف كى

ًديث  زيف اإلماـ"كقاؿ الخطيب البغدارم:،(ٔ)"األئمة إماـ، كقاؿ الخميمي: "(ٓ)"كىاٍلًفٍقو الحى
 ئمةاأل أحد" :رضا بف عمر، كقاؿ (ٖ)، كذكره ابف حباف في الثقات(ٕ)"العمماء كتاج لفقياء،ا

ليو السنة أىؿ عند ربعةاأل  بف أحمد لقيني: "راىكيو بف إسحاؽ قاؿ، ك (ٗ)"الشافعية تنسب كا 
 كقاؿ، (َُ)"الشافعي فأراني مثمو عيناؾ تر لـ رجالن  أريؾ حتى تعاؿ: "لي فقاؿ بمكة حنبؿ
 فأعدتو مالؾ أصحاب مف حفاظ نفسان  عشر بضعة مف سمعت المكطأ كنت" :حنبؿ فب أحمد
 حبر ـ،مى العى  اإلماـ" :الداككدم الديف شمس، كقاؿ (ُُ)"بو أقكميـ كجدتو ألني ،الشافعي عمى
 أشير كفضمو كثيرةو كمناقب،المذىب صاحب العالـ اإلماـ" :المحاسف أبك، كقاؿ (ُِ)"األمة
اـ" السيكطي: كقاؿ ،(ُّ)"يذكر أف مف : األعمى عبد بف يكنس كقاؿ، (ُْ)"اأٍلمة كقدكة اأٍلىًئمَّة ًإمى
 ىك رأل كل الشافعي مثؿ رأيت ما": ثكر أبك كقاؿ، (ُٓ)"الشافعي عقؿ لكسعيـ أمة معتجي  لك"

                                                           

/ ٗ(، تيذيب التيذيب، لبف حجر )ِٖالثقات المتكمـ فييـ بما ل يكجب ردىـ، لمذىبي)ص:  ( الركاةُ)
ِٗ.) 
 (.َِْ/ ٕ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ِ)
 (.ٗ/ ُ( انظر: أحكاـ القرآف لمشافعي، أبك بكر البييقي )ّ)
 (.ٗ/ ُ( أحكاـ القرآف لمشافعي، أبك بكر البييقي ) )ْ)
 (.ٗ/ ُ) المرجع السابؽ(ٓ) 
 (.ُِّ/ ُ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمخميمي )ٔ)
 (.ْٓ/ ِ( تاريخ بغداد )ٕ)
 (َّ/ ٗ( الثقات، لبف حباف )ٖ)
 (.ِّ/ ٗ( معجـ المؤلفيف، عمر بف رضا)ٗ)
 (.ُُٗٔ( سير السمؼ الصالحيف، إلسماعيؿ بف محمد األصبياني )ص: َُ)
 (.ُِّ/ ُميمي )( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث،  لمخُُ)
 (.َُِ/ ِ( طبقات المفسريف، لمداككدم )ُِ)
 (.ُٕٕ-ُٕٔ/ ِ( النجـك الزاىرة فى ممكؾ مصر كالقاىرة، ألبي المحاسف )ُّ)
 (.ُٕٓ( طبقات الحفاظ، لمسيكطي )ص: ُْ)
 (.ُٕٔ/ ِ( النجـك الزاىرة فى ممكؾ مصر كالقاىرة، ألبي المحاسف )ُٓ)
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افظ فىييكى  كأمانتو كثقتو كمعارفو بفضائمو الركاب سىارىتٍ  ًممَّف، كقاؿ الذىبي: "(ُ)"نفسو مثؿ  حى
، (ّ)"الممة فقيو ،الحديث ناصر ،العصر عالـ ،اإلماـ، كقاؿ الذىبي: "(ِ)"اٍلغىمىط نىاًدر متثبت

بعممو ل  لمحديث بصيران  كاف حافظان " :أيضان  كقاؿ،(ْ)"الحديث ناصر ،ثقة: "أيضان  كقاؿ الذىبي
 بقكلي فاضربكا الحديث صح إذا": قاؿ أنو الشافعي عف كصح،(ٓ)"يقبؿ منو إل ما ثبت عنو

 .(ٕ)"المائتيف رأس عمى الديف ألمر المجدد" ، كقاؿ ابف حجر:(ٔ)"لحائطا
ٍعميو في الراكم تكثيؽ في النقاد زرعة أبك كافؽ، ثقة حافظ فقيو :الراوي في القول خالصة ، كىجى

 أعمى درجات التكثيؽ.
 ."منو أثبت رأيت من قل"

ك -ٕ ،عيٍثمىا أىبيك ،الكىاًسًطي   أىٍكسً  بفً  عىٍكفً  بفي  عىٍمري  ت العاشرة مف،البصرم،البىزَّازي  فى
 .(ٖ)الجماعة لو ركل، قِِٓ

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
 يىٍحفىظ ككاف حجة ثقة": حاتـ أبك كقاؿ ،(ٗ)و"من أثبت رأيت مف قؿ" قال أبو زرعة:
احب ًثقىةكقاؿ العجمي: " الح رجؿ سنة صى  ذكره، كذلؾ (ُِ)الثقات في حباف فاب كذكره ،(ُُ)"صى

كف بف يًزيدقاؿ و،(ُْ)"ثقة": الصمة في مىٍسممةي  كقاؿ ،(ُّ)الثقات كتاب في شاىيف ابف : ىىاري

                                                           

 (.ُٕٕ/ ِ) المصدر السابؽ(ُ) 
 (.ِٖركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ل يكجب ردىـ، لمذىبي)ص: ( الِ)
 (.ٓ/ َُ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي)ّ)
 (.ُٓٓ/ ِ( الكاشؼ، لمذىبي )ْ)
 (.ِٓٔ/ ُ( تذكرة الحفاظ، لمذىبي )ٓ)
 (.ِٓٔ/ ُ) المصدر السابؽ(ٔ) 
 (.ْٕٔ( تقريب التيذيب )ص: ٕ)
 (.ِْٓ)ص:  المصدر السابؽ (ٖ)
 (.ِِٓ/ ٔ) حاتـ أبي لبف لتعديؿ،كا الجرح(ٗ) 
 ، نفس الجزء كالصفحة.السابؽ المصدر (َُ)
 (.ُُٖ/ ِالثقات، لمعجمي )معرفة ( ُُ)
 (.ْٖٓ/ ٖ( الثقات، لبف حباف )ُِ)
 (.ُْٓ( تاريخ أسماء الثقات، لبف شاىيف )ص: ُّ)
 (.ٕٖ/ ٖ( تيذيب التيذيب، لبف حجر )ُْ)
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 الحافظ،: "أيضان  كقاؿ، (ِ)"الثبت الحافظ، كقاؿ الذىبي: "(ُ)"خيران  يىٍكـ كؿ عندنىا ادديزٍ  "ممف
 .(ٓ)"ثبت ثقة" كقاؿ ابف حجر: ،(ْ)"الحافظ": في مكضع آخر كقاؿ ،(ّ)"اإلماـ المجكد،
 .الراكم تكثيؽ في النقاد زرعة أبك كافؽثقة ثبت، :الراوي في القول خالصة

 ".صدقو في نرتاب ال"
ميٌ  -ٖ ٍعفىر بف اهلل عبد بف عى ًديًنيٌ  بفا لىوي  ييقىاؿ اٍلحسف أىبيك نجيح بف جى  ، بصرم،اٍلمى

 .(ٔ) خ د ت س ؽركل لو  ،الصحيح عمىق، ِّْ ت ،العاشرة
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
  اهلل رسكؿ بحديث الناس أعمـ :ميدم بفا كقاؿ،(ٕ)"صدقو في نرتاب ل: "أبك زرعة قاؿ
، كقاؿ سفياف: يمكمكني عمى حب عمٌي، كاهلل إني (ٖ)كخاصة بحديث سفياف بف عيينة ملسو هيلع هللا ىلص

القطاف: يمكمكنني في حب ابف المديني كأنا ، كقاؿ يحيى (ٗ)أتعمـ منو أكثر مما يتعمـ مني
، كقاؿ أبك حاتـ: "عممان في الناس في معرفة الحديث كالعمؿ، ككاف أحمد بف (َُ)أتعمـ منو

كقاؿ يحيى  ،(ُُ)حنبؿ ل يسميو إنما يكنيو أبا الحسف تبجيالن لو، كما سمعت أحمد سماه قط"
مٌي ، كقاؿ البخارم: "مىا است(ُِ)بف معيف: "مف أىؿ الصدؽ" صغرت نىفًسي ًعٍند أحد ًإلَّ ًعٍند عى

ًديًنٌي" بف اٍلمى
، كذكره بف حباف في (ُْ)كقاؿ النسائي: "كأف اهلل عزكجؿ خمقو ليذا الشأف" ،(ُّ)

ممف رحؿ كجمع  ملسو هيلع هللا ىلصالثقات كقاؿ: "كاف مف أعمـ أىؿ زمانو بعمؿ حديث رسكؿ اهلل 
                                                           

 (. ُُٔ /ْركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف ُ)
 (.ُِ/ ِ( تذكرة الحفاظ، لمذىبي )(ِ
 (.َْٓ/ َُ(سير أعالـ النبالء، لمذىبي)ّ) 
 (.ٖٓ/ ِ( الكاشؼ، لمذىبي )ْ)
 (.ِْٓ( تقريب التيذيب )ص: ٓ)

 (.َّْ)ص:  المصدر السابؽ ((ٔ
 .(ُْٗ/ ٔ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ٕ)
 .(ُْ/ ِ( تذكرة الحفاظ، لمذىبي )ٖ)
 .(ُِّ/ ُي ضعفاء الرجاؿ، لبف عدم )( الكامؿ فٗ)
 .(ُّٗ/ ّ( ميزاف العتداؿ، لمذىبي )َُ)
 .(ُْٗ/ ٔ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ُُ)
 .(ُْٗ/ ٔ) المصدر السابؽ(ُِ) 
 .(ُٓٓ( مف ركل عنيـ البخارم في الصحيح، لبف عدم )ص: ُّ)
 .(َّٓ/ ٕ( تيذيب التيذيب، لبف حجر )ُْ)
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كقاؿ  ،(ِ)احب التصانيؼ"، كقاؿ الذىبي: "أحد األعالـ، كص(ُ)ككتب كصنؼ كحفظ كذاكر"
، كقاؿ ابف حجر: "الحافظ إماـ أىؿ (ّ)في الميزاف: أحد األعالـ األثبات، كحافظ العصر

، كقاؿ ابف حجر أيضان: ثقة ثبت إماـ أعمـ أىؿ عصره بالحديث كعممو، عابكا (ْ)الحديث"
  .(ٓ)عميو إجابتو في المحنة لكنو تنصؿ كتاب كاعتذر بأنو خاؼ عمى نفسو

 كافؽ أبك زرعة ،ثقة ثبت إماـ أعمـ أىؿ عصره بالحديث كعممو القول في الراوي:خالصة 
 .الراكم تكثيؽ في النقاد
 

 زرعة ألفاظًا لذلك منيا: بو، واستعمل اإلمام أومعنى اً بتكرار الصفة لفظ من ُوِثق :ثانياً 
  :"الحفاظ الثقات من"

كخ ٍبف سىًعيد ٍبف يحيى -ٗ  التاسعة كبار مف رمالبص  سعيد أبك التميمي فىر 
 .(ٔ)الجماعة لو ركل كسبعكف ثماف كلو ق،ُٖٗ

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
، قاؿ ابف ميدم: "ما رأيتي أحدنا أحسف أخذنا لمحديث، (ٕ)الحفاظ" الثقات مفزرعة: " أبو قال

ًديًنٌي: "ما رأيتي  كل أحسف طمبنا لو منو"، سعد:  ابف كقاؿ ،(ٖ)أعمـ بالرجاؿ منو"كقاؿ ابف اٍلمى
 أمير حباف: "ىك ابف ، كقاؿ(َُ)ثقة" حافظ"حاتـ:  أبك ، كقاؿ(ٗ)حجة" رفيعة مأمكنان  ثقة،""كاف 
 تعمـ كمنو ،ان كعمم كدينان  كفضالن  كفيمان  كعقالن  ككرعان  حفظان  زمانو أىؿ سادات مف ككاف البصرة
 كقاؿ ،(ُُ)شيكخنا" كسائر المديني بف كعمي معيف بف كيحيى حنبؿ بف أحمد الحديث عمـ

                                                           

 (.ْٗٔ/ ٖ) ( الثقات لبف حبافُ)
 (.ٕٖٖ/ ٓ( تاريخ اإلسالـ)ِ)
 (.ُّٖ/ ّ( ميزاف العتداؿ )ّ)

 (.ُِّ/ ٕلساف الميزاف ) ((ْ
 (.َّْ)ص:  ، لبف حجر( تقريب التيذيبٓ)
 (.ُٗٓ)ص:  حجر لبف، التيذيب تقريب(ٔ) 

 (.ُُٓ/ ٗ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ٕ
 (.َِّ/ ُٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )ٖ)
 (.ِّٗ/ ٕ( الطبقات الكبرل، لبف سعد)ٗ)

 (.َُٓ/ ٗ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )(َُ
 (.ُِٔ/ ٕ( الثقات، لبف حباف )ُُ)
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مىى اهلل النَّسىائٌي: "أيمناء كقاؿ ،"(ُ)ثقة عف إل يحدث ل ككاف الحديث، نقي العجمي: "ثقة،  عى
، (ّ)، كقاؿ النسائى أيضان: "ثقة ثبت مرضي"(ِ)القٌطاف" كيحيى كمالؾ، شيٍعبىة، رسكلو حديث
 الحديث، في المؤمنيف أىمير الكبير، ي: "اإًلماـالذىب كقاؿ ،(ْ)قيٍطًنٌي: "حافظ"الدَّارى  كقاؿ

 الحافظ: "أيضان  الذىبي قاؿ، ك (ٔ)"الحفاظ سيد العمـ اإلماـ، كقاؿ الذىبي أيضان: "(ٓ)"الحافظ
 أىؿ إماـ سىًعيد ٍبف يحيى حدثنا": (بشار بف محمد)بينداركقاؿ"،الكبار األئٌمة أحد ،ـمى العى 

 ."(ٖ)قدكة إماـ حافظ فمتق ثقة: "حجر ابف كقاؿ، (ٕ)"زمانو
 ىعم الحكـ فيالنقاد  ةزرع أبك كافؽ قدكة إماـ حافظ متقف ثقة :الراوي في القول خالصة
 .الراكم

 .ثقة حافظ"
 الحجاج أبي كاسـ ) 9)الًمنقىًرمٌ  المقعد معمر أبك التًَّميًمي الحجاج أبي بف عىمرك ٍبف اهللً  عىبد

 كالترمذم داكد كأبك كمسمـ البخارم عنو لق، رك ِِْت العاشرة مف ،ٌ البىٍصًرم،ميسرة
 . (10).ماجو كابف كالنسائي

 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يمقارنة حكم أب
 "العجمي ، كقاؿ(ُِ)عاقؿ" نبيؿ "ثقة معيف: ابف ، كقاؿ(ُُ)ثقة" احافظن  زرعة: "كاف أبك قاؿ

كىافى  ًثقىة: أبك حاتـ:  كقاؿ ،(ِ()ُ)الصمد" ٍبدعى  مف داكد: أثبت أبك كقاؿ ،"(ُّ)اٍلقدر يرل كى
                                                           

 (.ِْٕالثقات، لمعجمي)ص: معرفة  ( ُ)
 (.ُِْْ/ ْ( تاريخ اإلسالـ ، لمذىبي )ِ)
 (.َِٗ/ ّ)( مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار، لبدر الديف العيني ّ)
 .(ُِّ: ص) لمدارقطني كالتتبع اإللزامات (ْ)
 (.ُٕٓ/ ٗ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي)ٓ)
 (.ُِٖ/ ُ( تذكرة الحفاظ، لمذىبي )ٔ)

 (.ُِْْ/ ْ( تاريخ اإلسالـ، لمذىبي )(ٕ
 (.ُٗٓ( تقريب التيذيب )ص: ٖ)

د بف زيد مناة بف تميـ، ( ىذه النسبة إلى بنى منقر بف عبيد بف مقاعس بف عمرك بف كعب بف سع(ٗ
 (.ْٗٓ/ ُِاألنساب، لمسمعاني )

 .(ّّٓ/ ُٓ) ، لممزمالكماؿ تيذيب،(ُّٓ( تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: َُ)
 (.ُُٗ/ ٓ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ُُ)
 (.ّْٓلبف معيف)ص:  ( سؤالت ابف الجنيد،ُِ)
 (ِْٕ/ ِالثقات، لمعجمي )معرفة (ُّ)
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 ابف كذكره ،(ّ)"العمـ أىؿ عند قدر لو ككاف يحفظ يكف لـ أنو غير الحديث قكل متقف صدكؽ"
 المجكد، الحافظ، اإًلماـ،: "الذىبي كقاؿ، (ٓ)"ثقة ثبت": شاىيف ابف كقاؿ (ْ)الثقات في حباف
 الناس أثبت ىك" :الذىبي كقاؿ ،(ٔ)"ضابطان  عدلن  ككاف لعممو، متقف لكنو بالمكثر، ىك كليس
  .(ٗ)"بالقدر رمي ثبت ثقةر: "حج ابف كقاؿ ،(ٖ)(ٕ)"الكارث عبد في

 .الراكم ىعم الحكـ في النقاد زرعة أبك كافؽ بالقدر رمي ثبت ثقة :الراوي في القول خالصة
 "ثقة مأمون ذكي". 

مىمىةي  -ُُ ٍيفو  بفً  كييىٍيؿً  بفي  سى ،يحيى أىبيك ،اٍلكيكًفي (َُ)التٍِّنًعي   ٍضرىًمي  الحى  أىسد بف تمارح بفحيصى
 .(ُُ)الجماعةق، ركم لو ُُِ، ت الرابعة مف

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة أبو حكم مقارنة
 يكف لـ": مىيدم اٍبف قاؿ، ك (ُِ):متقف ثقة": حاتـ أبك قاؿك "،ذكى مأمكف ثقة" :زرعة أبو قال

، يعني نعـ أىم ًبرىٍأًسوً  فىقىاؿى سئؿ ابف معيف عنو: "ك ، (ُّ)"سممة منيـ أربعة، مف أثبت بالكيكفة

                                                                                                                                                                

 في ثبت صدكؽ البصرم سيؿ أبك التىن كرم، مكلىـ العنبرم سعيد بف الكارث عبد بف الصمد عبد: ىك(ُ)
  (.ّٔٓ: ص) التيذيب تقريب  ق،َِٕ ت التاسعة، مف شعبة،
 (.ِِٖ: ص) السجستاني داكد ألبي كالتعديؿ، الجرح في السجستاني داكد أبا اآلجرم عبيد أبي سؤالت( (ِ
 (.ُُٗ/ ٓـ )( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتّ)
 (.ّّٓ/ ٖ( الثقات، لبف حباف )ْ)
 (.ُِٖ( تاريخ أسماء الثقات، لبف شاىيف )ص: ٓ)
 (.ِِٔ/ َُ( سير أعالـ النبالء ، لمذىبي )ٔ)

( عبد الكارث بف سعيد بف ذككاف العنبرم مكلىـ أبك عبيدة التنكرم، البصرم ثقة ثبت رمي بالقدر كلـ (ٕ
 (.ّٕٔػ ، تقريب التيذيب )ص: ىػَُٖيثبت عنو، مف الثامنة، ت 

/ ِ(، تذكرة الحفاظ، لمذىبي )ّٗألقاب الصحابة كالتابعيف في المسنديف الصحيحيف، لمغساني)ص:  (ٖ)
َٔ.) 
 (.ُّٓ( تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: (ٗ

ًكمى عى (َُ ًف اٍبًف ( التٍِّنًعي: قيؿ أف ىذه النسبة إلى بنى تنع كىـ بطف مف ىمداف أكثرىـ نزلكا الككفة، كىري
.انظر: األنساب لمسمعاني ) : أىفَّ ًتٍنعىةى قىٍريىةه ًفٍييىا ًبٍئري بىرىىيٍكتى  (.ٕٖ-ٖٔ/ ّالكىٍمًبيِّ

(، انظر: تقريب ََِ/ ُٓ(، الكافي بالكفيات،لبف أيبؾ)ِٕٕ/ ُ( رجاؿ صحيح مسمـ، لبف منجكيو)ُُ)
 (.ِْٖالتيذيب،لبف حجر )ص: 

 (.ُُٕ/ ْـ )( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتُِ)
 (.ْٕ/ ْ( التاريخ الكبير، لمبخارم)ُّ)
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ًديثً "قاؿ ابف سعد: ك  ،(ُ)"ثقة" ، (ّ)"الحديث متقف": حنبؿ بف أحمد قاؿ، ك (ِ)"كىافى كىًثيرى اٍلحى
قىاؿى  : (ٔ)طمحة كقاؿ، (ٓ)"تشيعو عمى ثبت ثقة": شيبة بف يعقكب كقاؿ (ْ)"ثبت ثقة": النَّسىاًئي   كى

 كقاؿ، (ٕ)"كييؿ بف سممة يعني" أمرنا، عمى القصير ىذا غمبنا إل مكاف في معنااجت ما"
ممىة بف لحماد الثٍَّكرمٌ  سيٍفيىاف قىاؿى ، ك (ٖ)"قبضتو كشد األركاف، مف ركنان  كاف": الثكرم سفياف  :سى

ممىة رىأىٍيتى "  ًفيوً  كىافى : "اؿى قى ثـ  "،كيسان  شىيخان  رىأىٍيت لقد" سفياف: قىاؿى ف "،نعـ: "قىاؿى  "كييؿ بف سى
ًديثو اٍلكيكًفٌييف ًثقىات مف كىىيكى  قىًميؿ تشيع ًديث ًمائىتي مف أقؿ كىحى  ثىبت ثقىة": العجمي كقاؿ، (ٗ)"حى
ًديث ًفي  ،(ُِ)"الككفييف مشايخ جمة مف": أيضان  كقاؿ،(ُُ)الثقات في حباف ابف كذكره،(َُ)"الحى

مىمىاءً  ًمفٍ  كىافى ": أيضان  الذىبي كقاؿ،(ُْ)"ثقة": الذىبي كقاؿ، (ُّ)كذكره ابف شاىيف في الثقات  عي
مىى األىٍثبىاتً  اٍلكيكفىةً   بف سممة: إليؾ أحب أيما داكد أبا سألت": اآلجرم كقاؿ،(ُٓ)"ًفيوً  تىشىي عو  عى
 كقاؿ، (ُٔ)"يتشيع سممة ككاف": داكد أبك كقاؿ"، سممة" :فقاؿ "ثابت؟ أبي بف حبيب أك كييؿ

                                                           

 (.َْٓ/ ّ( تاريخ ابف معيف، لبف معيف، ركاية الدكرم )ُ)
 (.ُّٔ/ ٔ( الطبقات الكبرل، لبف سعد)ِ)
د الحنبمي )ص: ّ)  (.ٔٔ( بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ، لبف الًمٍبرى
 .(ِْٓ/ ّ( تاريخ اإلسالـ، لمذىبي)ْ)
 (.ُِٔ/ ِِ( تاريخ دمشؽ، لبف عساكر )ٓ)

،ع ق تقريبان،ُُِ ت ،فاضؿ قارلء ثقة ،الككفي اليامي كعب بف عمرك بف مصرؼ بف طمحةىك: ( (ٔ
 .(ِّٖ: ص) التيذيب تقريب

 (.ِِٓ/ِِتاريخ دمشؽ، ) (ٕ)
 (.ُِِ/ِِ(المصدر السابؽ )ٖ) 
 (.ُِْ/ ُ( معرفة الثقات، لمعجمي)ٗ)
 (.ُِْ/ ُلمعجمي)الثقات، معرفة ( َُ)
 (.ُّٕ/ ْ( الثقات، لبف حباف )ُُ)
 (.ُٕٕ( مشاىير عمماء األمصار، لبف حباف )ص: ُِ)
 (.َُِ( تاريخ أسماء الثقات، لبف شاىيف )ص: ُّ)
 (.ْْٓ/ ُ( الكاشؼ، لمذىبي )ُْ)
 (.ِْٓ/ ّ( تاريخ اإلسالـ، لمذىبي)ُٓ)
 (.ُْ-ّٕ/ُ) سؤالت اآلجرم، ألبي داكد( ُٔ)
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: حجر ابف كقاؿ،(ُ)"ذلؾ بسبب عنو الركاية عف ناس ؼى قى كى كتى  ىبومذ في ـمً كي تي ": خمفكف ابف
 .(ّ)"يتشيع ثقة": أيضان  كقاؿ(ِ)"مىٍشييكر ًثقىة"

 الراكم تكثيؽ في النقادمعظـ  زرعة أبك كافؽ ثقة مشيكر، يتشيع،: الراوي في القول خالصة
 .بتكرار صفة التكثيؽ، كليضره تشيعو ماداـ ليدعك إلى مذىبو

 مام"."ثقة إ
مىمىةى  أىبيك -ٕٔ ٍبدً  بفي  سى  مالؾ قاؿ،الفقيو اٍلمىدىًني   الز ٍىًرم   عكؼ عبد بف عىٍكؼو  بفً  الرٍَّحمىفً  عى
 كلر ق، َُْق، كقيؿْٗمات الثالثو مف ،إسماعيؿ :كقيؿ ،اهلل عبد اسمو :قيؿك  كنيتو اسمو
 .(ْ)الجماعة لو

 :قادالن من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
ماـ ثقة" قال أبو زرعة: : إسحاؽ أبك قاؿك ،(ٔ)"الحديث كثير فقييا ثقة" كقاؿ ابف سعد: (ٓ)"كا 

مَّدي ، كقاؿ (ٕ)"زمانو في عمر ابف مف خير زمانو في سممة أبك" مىؼً  ٍبفي  ميحى  كثير، حديث"لو  :خى
ممىة أبي مف ركاية أىكثر اٍلقىٍكـ ًفي لىٍيسى ": حنبؿ بف حمدأقىاؿى ك  ،(ٖ)"كفتكل كفقو، كقاؿ  ،(ٗ)"سى

ٍبد ٍبف سممة أىبيك عمينا قدـ": قاؿ الشعبي، ك (َُ)"ثقةالعجمي: " : فقمنا ،"الككفة يعني الرحمف عى
، (ُِ)"قريش سادات مف كاف، كقاؿ ابف حباف: "(ُُ)"أنا" :قاؿ "،؟ببالدؾ تى فٍ مى خى  مف أفقو مف"
، (ُّ)"كزىادىـ المدينة ؿأى كفقياء ،كعبادىـ قريش أفاضؿ مف كافأيضان: "حباف  ابف قاؿك 

                                                           

 (.ِِ/ ٔيب الكماؿ، لمغمطام )( إكماؿ تيذُ)
 (.َٗ( اإليثار بمعرفة ركاة اآلثار، لبف حجر )ص: ِ)
 (.ِْٖ( تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: ّ)
 (.ْٓٔ( المرجع السابؽ)ص:ْ)
 (.ْٗ/ ٓ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٓ)
 (.َُِ/ ٓ( الطبقات الكبرل، لبف سعد )ٔ)
 (.ُّٔ/ ِة)( التاريخ الكبير، لبف أبي خيثمٕ)
مىًؼ البىٍغدىاًدٌم )ٖ) مَّدي ٍبفي خى  (.ُُٔ/ ُ( أخبار القضاة،  ميحى

 (.ُِٕ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، ركاية المركذم كغيره)ص: (ٗ
 (.ْٗٗ( معرفة الثقات، لمعجمي ط الباز )ص: َُ)
مىًؼ )ُُ) مَّدي ٍبفي خى  (.ُُٔ/ ُ( انظر: أخبار القضاة، ميحى
 (.ِ/ ٓلبف حباف )( الثقات، ُِ)
 (.َُٔ( مشاىير عمماء األمصار،لبف حباف )ص: ُّ)
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كقاؿ  ،(ُ)"الرحمف عبد بف وسممى كذكر منيـ أبا : بحكر أربعة قريش مف تي كٍ رى دٍ أى ": الزىرم قاؿك 
المان  حٌجةن  ًإمىامنا كىافى قاؿ ابف أيبؾ: "كى ، (ِ)"الحديث كثير فقييان  ثقةابف عساكر: " ، كقاؿ (ّ)"عى
ًديث كثير فىًقيوالسيكطي: "  فىًقييان  كىافى أيضان: "السيكطي  كقاؿ، (ْ)"اءاٍلعممى  مف ًإمىاـ الحى

ا  قاؿ، ك (ٕ)"العمـ كاسع حجة إماما كاف، كقاؿ الذىبي: "(ٔ)"الئمة أحد" ، كقاؿ الذىبي:(ٓ)"ًإمىامن
 أىؿ مف رجاؿ عندنا كاف" :أنس بف مالؾ كقاؿ، (ٖ)"كأدب كعقؿ ككرع فضؿ ثقة": الذىبي
 ثقة، كقاؿ ابف حجر في التقريب: "(ٗ)"الرحمف بدع بف سممة اأب ـمني ،كنيتو أحدىـ اسـ العمـ
 .(َُ)"مكثر

النقاد في تكثيؽ  جميع كافؽ أبك زرعة ثقة إماـ عابد فقيو مكثر، :الراوي في القول خالصة
 الراكم. 

 "ثقة محدث"
ًمٌي، أبك عمرك، أك أبك عبد الرحمف الحمصي، -ُّ ٍضرى دىٍير الحى اًلح بًف حي ميعىاًكيىة بفي صى

 .(ُُ)الجماعةق، ركل لو َُٕبعد :ق كقيؿُٖٓس، مف السابعة، ت قاضي األندل
 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يمقارنة حكم أب

كقاؿ ابف سعد: كىافى ثقة كثير ، (ُّ)، ككثقو ابف ميدم(ُِ)ثقة محدث قال أبو زرعة:
، كقاؿ في العمؿ: مىا أعمـ ًإلَّ خيران (ُ)، ككثقو ابف حنبؿ(ُْ)الحديث

، (ّ)قاؿ ابف معيف: ثقة، ك (ِ)
                                                           

 (.ّٕٓ/ ّّ) ، لممزم(تيذيب الكماؿُ) 
 (.ُِٗ/ ِٗ( تاريخ دمشؽ، لبف عساكر )ِ)
 (.َُِ/ ُٓ( الكافي بالكفيات، لبف أيبؾ )ّ)
 (.َّ( طبقات الحفاظ، لمسيكطي )ص: ْ)
 (.ِّ( إسعاؼ المبطأ برجاؿ المكطأ، لمسيكطي )ص: ٓ)
 (.ُّْ/ ِ( الكاشؼ )ٔ)
 (.ُُٗٗ/ ِ( تاريخ اإلسالـ )ٕ)
 (.ِٓ/ ُ(تذكرة الحفاظ، لمذىبي )ٖ) 
 (.ُُٓ/ ُِ( تيذيب التيذيب، لبف حجر )ٗ)
 (.ْٓٔ( تقريب التيذيب )ص: َُ)

 (.ّٖٓ)ص:  المصدر السابؽ ((ُُ
 (.ّّٖ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ُِ)
 (.ّّٓ/ ٕ( التاريخ الكبير، لمبخارم)ُّ)
 (.ُِٓ/ ٕ( الطبقات الكبرل، لبف سعد)ُْ)
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 (ٔ)كقاؿ أيضان: "ليس بالقكم، كلجاء بمنكر" ،(ٓ)"ليس برضا"قاؿ مرة: ك  ،(ْ)"صالح"كقاؿ: مرة 
كقاؿ البزار:  ،(ٗ)، ككثقو النسائي(ٖ)"ثقة عند أىؿ الحديث"قاؿ الترمذم: ك  ،(ٕ)ككثقو العجمي

كقاؿ ابفي  ،(ُّ()ُِ)"غربي"كقاؿ في المشاىير:  ،(ُُ)كذكره ابف حباف في الثقات ،(َُ)"ثقة"
ما سألني قط أحد مثؿ معاكية، يقصد عف مسائؿ "أنس: قاؿ مالؾ بف ك  ،(ُْ)"صدكؽ"ًخراش: 
يىٍحيىى بف سعيد  ، كقاؿ(ُٔ)"كاف يحيى بف سعيد ل يرضىاه"، كقاؿ ابف معيف: (ُٓ)"الحديث
كنا "يدم: ، كقاؿ عبد الرحمف بف م(ُٕ)"ما كنا نأخذ عنو في ذلؾ الزماف كل حرفان "القطاف: 

بمكة نتذاكر الحديث، فبينا نحف كذلؾ إذا بإنسافو قد دخؿ فيما بيننا فسمع حديثنا، فقمت: مف 
قاؿ ابف أبي خيثمة: أردت أف أدخؿ ك  ،(ُٗ()ُٖ)"أنت؟ قاؿ: أنا معاكية بف صالح. فاحتكشناه

األندلس حتى أفتش عف أصكؿ كتب معاكية بف صالح فمما قدمت طمبت ذلؾ فكجدت كتبو 
                                                                                                                                                                

 (.ِّٖ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ُ)
 (.َِٖ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، ركاية المركذم كغيره )ص: ِ)

(، بغية الممتمس في تاريخ ُّْجذكة المقتبس في ذكر كلة األندلس، محمد بف فتكح األزدم )ص:  ((ّ
 (.َْٔأىؿ األندلس، أبك جعفر الضبي ) )ص: رجاؿ 

 (.َِِ(، تاريخ أسماء الثقات، لبف شاىيف )ص: ِٕٔ/ ّ( التاريخ الكبير، لبف أبي خيثمة )ْ)
 (.ّّٖ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٓ)

 (.َِٕ/ُُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ٔ
 (.ِْٖ/ ِالثقات، لمعجمي)معرفة ( ٕ)
 (.ِّ/ ٓ( سنف الترمذم)ٖ)
 (.ُُٗ/ِٖالكماؿ)( تيذيب ٗ)
 (.ِٕ/ َُ( المسند، لمبزار)َُ)
 (.َْٕ/ ٕ( الثقات، لبف حباف )ُُ)
 (.َِّ( مشاىير عمماء األمصار، لبف حباف )ص: ُِ)
يستعمؿ ابف حباف ىذا المفظ في الثقات كمراده: ىذا الراكم أحيانان كليس دائمان يركم األحاديث ( يغرب: ُّ)

نما يقكؿ ذلؾ في الثقات كالحفاظ الغريبة أك المنكرة، ك  مف قاؿ عنو ابف حباف ذلؾ ليس ضعيؼ، كا 
 (. َُٕكالصادقيف كنحكىـ، انظر: معجـ عمـك الحديث النبكم، لعبد الرحمف الخميسي )ص 

 (.ُِٗ/ِٖ)الكماؿ تيذيب(ُْ) 
 (.َُِ/ َُ( انظر: تيذيب التيذيب، لبف حجر)ُٓ)
 (.ِٔٔ/ ّ( تاريخ لبف أبي خيثمة )ُٔ)
 (.ِّٖ/ ٖلجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )( إُ)
 (ُْٔ/ ُ( احتكشناه : احتكش القـك عمى فالف إذا جعمكه كسطيـ، النياية، لبف األثير )ُٖ)
 (.ُّٕ/ ِ( تاريخ عمماء األندلس، لبف الفرضي )ُٗ)
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، كقاؿ أبك حاتـ: (ُ)ىبت لسقكط ىمـ أىمو ككاف معاكية يغرب بحديث أىؿ الشاـ ًجدًّاقد ذ
، كقاؿ ابف عدم: ما أرل بحديثو (ِ)حتج بوصالح الحديث، حسف الحديث يكتب حديثو كل يي 

، كىىك عندم صدكؽ، إل أنو يقع ًفي أحاديثو إفراداتبأسان 
ٍيوً كقاؿ حميد  ،(ّ) كى ٍنجى قمت  :بف زى

تب عنو كتاب معاكية بف فاك ،عىبد اهلل بف صالح تً أٍ المديني إنؾ تطمب الغرائب فى  بفالعمي 
ًعيؼ، (ْ)ئىتي حديثاصالح تستفد منو مى  قىاؿى اأٍلىٍزًدٌم: ضى كى

، (ٔ)صدكؽ إماـ ، كقاؿ الذىبي:(ٓ)
قاؿ الذىبي: كىك  (ٕ): اإلماـ الفقيو، كاف مف أكعية العمـ كمف معادف الصدؽمرة أخرلكقاؿ 
، كقاؿ ابف (ٗ): اإلماـ الحافظ الثقةمرة أخرل، كقاؿ (ٖ)احتج بو مسمـ دكف البخارمممف 
 .(َُ)صدكؽ لو أكىاـ حجر:

صدكؽ يغرب، كافؽ أبك زرعة أغمب النقاد المعتبريف في تكثيؽ خالصة القول في الراوي: 
كؿ ابف ، أما قثقو األجمة مف النقاد المعتبريفالراكم، كل ينظر إلي تضعيؼ العقيمي كقد ك 

نما يقكؿلمراكم ضعيؼتذلؾ ليس ف حباف يغرب ذلؾ في الثقات كالحفاظ  ابف حباف ، كا 
بف معيف ليس اأما قكؿ  كما بينت في تفسير كممة يغرب عند ابف حباف، كالصادقيف كنحكىـ

بف معيف، مو يقصد يحيي بف سعيد كليس يحيي برضا، فقد يككف كىـ مف ابف أبي حاتـ كلع
نقؿ ابف أبي حاتـ عف الدكرم قكؿ ابف مىًعيف ليس بمرضي "بف حجر: كيؤكد ذلؾ  قكؿ ا

كليس ذلؾ في تاريخو، كلعؿ قكؿ يحيي بف معيف ليس بمرضي يقصد مف ًقبىؿ القطاف كليس 
 ."مف ناحيتو ىك

أما قكؿ العمماء أف يحيي بف سعيد ل يرضاه فمعؿ السبب في ذلؾ ما جاء بو معاكية بف 
 كمعركؼ عف يحيي بف سعيد التشدد في تكثيؽ الركاة. صالح مف إفرادات كغرائب،

                                                           

 (.َُِ/ َُ( تيذيب التيذيب )(ُ
 (.ّّٖ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ِ)
 (.ُْٔ/ ٖعفاء الرجاؿ )( الكامؿ في ضّ)
 .(ُّْ/ ٖ) المصدر السابؽ (ْ)
 (.ُِٕ/ ّ( الضعفاء كالمتركككف، لبف الجكزم )ٓ)
 (.ِٕٔ/ ِ( الكاشؼ )ٔ)
 (.ُِّ/ ُ( تذكرة الحفاظ، لمذىبي )ٕ)

 (.ُّٓ/ ْميزاف العتداؿ، لمذىبي ) ((ٖ
 (.ُٖٓ/ ٕ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي)ٗ)
 (.ّٖٓ( تقريب التيذيب )ص: َُ)
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 ".مأمون ثقة"
اًربً -ُْ  .(ُ)الجماعةق، ركل ُُٔ مات الرابعة مف ،القاضي الككفي   السَّديكسي   ًدثىارو  ٍبفً  ميحى

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
، (ّ)"ويعم أفضمو أحدا رأيت أنني إليَّ  ؿيخي ما: "سفياف كقاؿ،(ِ)"مأمكف ثقة: "زرعة أبك قاؿ
 كقاؿ، (ٔ)"صدكؽ ثقة: "حاتـ أبك كقاؿ، (ٓ)"ثقة: "حنبؿ بفا كقاؿ، (ْ)"ثقة: "قاؿ معيف بفا قاؿك 

 لو: "سعد  ابف قاؿ، ك (ٗ)"ثقة: "الدارقطني كقاؿ ،(ٖ)"ثقة: "النسائي كقاؿ ،(ٕ)"ثقة: "العجمي
 كل كعثماف عميان  يرجكف كانكا الذيف كلىاأل المرجئة مف ككاف ،بو يحتجكف كل، أحاديث
كقاؿ ، (ُِ)"ثبتا ثقة: "الذىبي كقاؿ، (ُُ)"حجة ثقة،: "الذىبي كقاؿ،(َُ)"كفر كل بإيماف يشيدكف

 .(ُْ)زاىد إماـ ثقة: أيضان كقاؿ ، (ُّ)"جميؿ تابعي األثبات األئمة أحدابف حجر: "
 عمى النقاد اتفؽ الراكم، تكثيؽ في النقاد زرعة أبك كافؽإماـ ثقة: الراكم في القكؿ خالصة
"، كلعمو قاؿ ىذا لككف بو يحتجكف ل" ، سكل قكؿ ابف سعد أحد منيـ يخالؼ كلـ تكثيقو

كقاؿ ابف حجر في فتح البارم:  .ـ يذكر أحد مف النقاد ىذه البدعةالراكم صاحب بدعة، كل
 .(ُٓ)تكمـ فيو ابف سعد بال مستند

 

                                                           

 (.ُِٓ)ص:  المصدر السابؽ( (ُ
 (.ُْٕ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ِ)
 (.ُٕٓ/ ٓ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي)ّ)
 .(ُْٕ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ْ)
 .(ْٕٕ/ ِ) اهلل عبد ابنو ركاية ألحمد الرجاؿ كمعرفة العمؿ(ٓ) 
 .(ُْٕ/ ٖ) حاتـ أبي لبف كالتعديؿ، الجرح(ٔ) 
 .(ُِْلمعجمي  )ص: ، ( معرفة الثقاتٕ)

 .(ُٕ/ ّ( مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار، لمعيني )(ٖ
 .(ْٔ( سؤالت البرقاني )ص: (ٗ
 (.َّٕ/ ٔ( الطبقات الكبرل، لبف سعد )َُ)
 .(ُٕٓ/ ٓ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي)ُُ)
 (.َّٓ/ ّ( تاريخ اإلسالـ، لمذىبي)ُِ)
 (. ّْْ/ ُلبف حجر ) ،لبارم( فتح اُّ)
 (.ُِٓ( تقريب التيذيب )ص: ُْ)

 (.ّْْ/ ُفتح البارم لبف حجر ) ( انظر:(ُٓ
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 بف بشر بف إسماعيؿ كالد البصرم، مدً زٍ األى  محمد أبك ميميالسَّ  منصكر بف بشر-ُٓ
ـ د عنو  ركل ،قَُٖ ت، الثامنة مف ،األزد مف فيـ بف مالؾ كلد مف كسميمة منصكر،

 .(ُ)س
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة

: تـحا أبك كقاؿ "،عنو كيحدث كيفضمو يقدمو ميدم بفا كاف مأمكف، ثقة: "زرعة أبو قال
 في أقدمو أحدان  رأيت ما": ميدم بفاكقاؿ ، ِ))"كزيادة ثقة ثقة: "حنبؿ بف أحمد كقاؿ "ثقة"

 كقاؿ ،(ّ)"الحديث في ثبت": الجيضمي كقاؿ ،"ثقة": النسائي كقاؿ"،بشر عمى كالكرع الرقة
، كقاؿ إسماعيؿ بف محمد األصبياني: )ْ)"كعبادىـ البصرة أىؿ خيار مف كاف: "حباف ابف
أيضان:  الذىبي كقاؿ ،)ٔ("العابد الزاىد": الذىبي كقاؿ، (ٓ)"كىعيبَّاًدًىـٍ  اٍلبىٍصرىةً  أىٍىؿً  ًخيىار ًمفٍ  كىافى "
 .(ٖ)"زاىد عابد صدكؽ: "ابف حجر كقاؿ، (ٕ)، عابد"ثقة"

 .الراكم ىعم الحكـ فيالنقاد  زرعة أبك كافؽ زاىد عابد ثقة :الراوي في القول خالصة
 

ًني  ااهلل عبد بف بكر-ٙٔ  لو ركل ق،َُٔ ت الثالثة البصرم مف اهلل عبد أبك لميزى
 .(ٗ)الجماعة
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة

 حجة، الحديث، ركثي ،مأمكنان  ثبتان  ثقة كافد: "سع ابف كقاؿ، (َُ)"مأمكف ثقة" :زرعة أبو قال
 ابف كقاؿ، "(ِ)فاضالن  عابدان  كاف: "حباف فاب كقاؿ ،(ُ)"ثقة ":العجمي كقاؿ(ُُ). "فقييان  ككاف

                                                           

 .(ُِْ)ص:  التيذيب تقريب( انظر:ُ)
 (.ّٔٔ/ ِ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ِ)
 (.ُّٓ/ ْ( تيذيب الكماؿ، لممزم )ّ)
 (َُْ/ ٖ( الثقات، لبف حباف )ْ)
 (.َُِٗلحيف، إلسماعيؿ بف محمد األصبياني )ص: ( سير السمؼ الصآ)
 (.ٖٔٓ/ ْ( تاريخ اإلسالـ، لمذىبي )ٔ)
 (.َِٕ/ ُ( الكاشؼ، لمذىبي )ٕ)
 (.ُِْ( تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: ٖ)
 (.ُِٕ(المصدر السابؽ )ص: ٗ)

 (.ّٖٖ/ ِ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )(َُ
 (.َِٗ/ ٕ( الطبقات الكبرل، لبف سعد)ُُ)
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 ابف كقاؿ، (ْ)"ثقة": النسائي كقاؿ، (ّ)"الديف في الفضؿ كأىؿ المتعبديف مف كاف: "أيضان  حباف
: الذىبي كقاؿ ،(ٔ)"إماـ ثقة "ي:الذىب كقاؿ، ٓ))"النَّاس ًخيىار مف فىاضال عابدا كافى : "منجكيو

 ثقةر: "حج ابف كقاؿ "(ٖ)الحجة الكاعظ، القدكة، اإًلماـ،" :الذىبي أيضان  كقاؿ" (ٕ) األعالـ أحد"
 .(ٗ)"جميؿ ثبت

 .الراكم ىعم الحكـ في النقاد زرعة أبك كافؽ ثبت ثقة :الراوي في القول خالصة
 .(َُ)ق َِّ : ُِِ، كفاتو بيف سنةمقاتؿ بف محمد النصر آباذم الرازم-ُٕ

 :لنقادا من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
كاف ثقة ": كقاؿ أبك حاتـ ،"، ما خمفت بالعراؽ مثموكاف ثقة مأمكنان " :قال أبو زرعة 

جرير بف عبد الحميد، كأبي بكر بف  عف كأحسف الركاية أكثر" :الذىبي كقاؿ، (ُُ)"فقييان 
 .(ُِ)ا" عٌياش، كطبقتيم

 .الراكم تكثيؽ في النقاد زرعة أبك كافؽ فقيو مأمكف ثقة :الراوي في القول خالصة
 

 :منيا معينة ألفاظاً  لذلك وذكر الضبط، عمى تدل واحدة بصفة وثق من: ثالثاً 
 .فاضالً  كان ثقة
مف  مف البصرة، عبد الكاحد بف أبي مكسى أبك معف اإلسكندراني الخكلني أصمو-ٛٔ

 .(ُ)س لو ركل ق،َُٓبعد السادسة ت

                                                                                                                                                                

 (ْٖ( الثقات، لمعجمي)ص: ُ)
 (.َُْ/ ٖ( الثقات، لبف حباف )ِ)
 (.ُْٔ( مشاىير عمماء األمصار، لبف حباف )ص: ّ)
 (ُِٖ/ ْ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم )ْ)
 (َٗ/ ُ( رجاؿ صحيح مسمـ، لبف منجكيو )ٓ)
 (.ِْٕ/ ُ(الكاشؼ، لمذىبي )ٔ) 
 (.ُٖ/ ّ( تاريخ اإلسالـ، لمذىبي )ٕ)
 (.ِّٓ/ ْ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي )ٖ)
 (.ُِٕ( تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: ٗ)

 (َْٕ/ ٓ( تاريخ اإلسالـ، لمذىبي  )(َُ
 (.ّٔٓ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ُُ)

 (.َْٕ/ ٓتاريخ اإلسالـ، لمذىبي  )انظر: ( (ُِ
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 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
كاف مف : "المزم كقاؿ ،(ّ)الثقات في حباف ابف كذكره، (ِ)"ثقة كاف فاضالن ": زرعة أبو قال

 ابف كقاؿ، (ٔ)"صالح عابد: "كقاؿ الذىبي، (ٓ)يركث ابف قاؿ كذلؾ، )ْ)"أىؿ الفضؿ كالعبادة
 .(ٕ)"ثقة زاىد: "حجر

 .الراكمتكثيؽ  في النقاد زرعة أبك كافؽعابد  ثقة: الراوي في القول خالصة
 رجل صالح عاقل"ثقة "

ٍيدي بفي ًبٍشرً -ُٗ ًميٌ  بفً  زى ٍضرى ٍيدي بف عبد الرٍَّحمىف األىٍزًدٌم، كيقاؿ: اٍلحى ، زى مف أىؿ  ، أىبيك ًبٍشرو
 . (ٖ)قِِْقىاؿى اٍبف ييكنيس: ت بتكنس  إفريقية، أىؿ عداد فيمصر،
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة

، (َُ)"غرب"ي ، كقاؿ:الثقات في حباف ابف كذكره ،(ٗ)"عاقؿ صالح رجؿ ثقة" :زرعة أبو قال
 كاف: "عياض القاضي الفضؿ أبك قاؿك ، (ُُ)"حافظان  أديبان  عاقالن  ككاف" :كضاح ابف قاؿك 

 كثير النفس، كريـ رجالن  كاف": المالكي بكر أبك قاؿ، ك (ُِ)"مصكنان  أديبان  مأمكنان  ثقة فقييان 
 أحد كاف" :الذىبي كقاؿ، (ُْ)"مىٍأميكننا ًثقىةن  كىافى كقاؿ أبك العرب: " ،(ُّ)"األدب حسف التكاضع،

                                                                                                                                                                

 (ٕٓتقريب التيذيب، لبف حجر )ص:  (ُ)
 (ِْ/ ٔ، لبف أبي حاتـ )( الجرح كالتعديؿِ)
 (.ُِْ/ ٕ(الثقات، لبف حباف )ّ) 
 َ(ُِّ/ ّْ( تيذيب الكماؿ، لممزم )ْ)
 (َْٓ/ ّ(التكميؿ في الجرح كالتعديؿ كمعرفة الثقات كالضعفاء كالمجاىيؿ، لبف كثير )ٓ) 
 (.ِْٔ/ ِالكاشؼ، لمذىبي ) (ٔ)
 (.ٕٓ( تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: ٕ)
 (.ُٕٓ(، طبقات الفقياء، لمشيرازم )ص: ُٔٗ/ ُابف يكنس المصرل )( انظر: تاريخ ٖ)
 (ٕٓٓ/ ّ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ٗ)
  (ُِٓ/ ٖ( الثقات، لبف حباف )َُ)
 (.ِّٕ/ ْ( الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة، لبف قيٍطميٍكبىغىا )ُُ)
 (،ٖٗ/ ْ( ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ، القاضي عياض )ُِ)
 (.ٖٗ/ ْ) المصدر السابؽ (ُّ)

 (.ِٓٓ( طبقات عمماء إفريقية، ألبي العرب )ص: (ُْ
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 ذا كاف،المغرب فقيو العالمة" :الذىبي كقاؿ، (ُ)"األجكاد الكيرماء أحد ككاف، المغرب فقياء
 .(ِ)"شجاعة كفرط كجكد،، كـر

 .لراكما تكثيؽ في النقاد زرعة أبك كافؽثقة فقيو كريـ،  :الراوي في القول خالصة
 "ثقة صدوق "

اًلدً  ٍبفي  عيقىٍيؿي  -ٕٓ اًلدو  أىبيك ،(ّ)األىٍيًمي   عيقىٍيؿو  ٍبفً  خى  ثـ الشاـ ثـ المدينة سكف ،مكلىـ األمكم،خى
 .(ْ)الجماعة لو ركل ،الصحيح عمىق ُْْ ت، السادسة مف ،مصر
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة

(ٕ)، كابف حنبؿ(ٔ)سعد ابفكثقو ك  ،(ٓ)"كؽصد ثقة":زرعة أبو قال
 قاؿ، ك (ٖ)معيف ابفك 

قيٍطًنيٌ  ،(ُُ)الثقات في حباف ابف كذكره،(َُ)"بو بأس ل": حاتـ أبك قاؿك ، (ٗ)"الثقات مف": الدَّارى
، كقاؿ (ُِ)"يمييفاأل كصالحي الزىرم أصحاب يمتقن مف" :المشاىير في حباف ابف كقاؿ

،(ُْ)"كحضره سفره في الزىرم صحب: "يمىاأل يزيد بف كنسي قاؿ،(ُّ)"يحفظ كاف"األزدم:
 مف": المستكفي ابف قاؿ، ك (ُٓ)"عقيؿ مف الزىرم بحديث أعمـ أحد ماكقاؿ يكنس أيضان: "

                                                           

 (.ُُّْ/ ٓ( تاريخ اإلسالـ )ُ)
 (.َْٗ/ ٗ( سير أعالـ النبالء )ِ)

: بمدة عمى ساحؿ بحر القمـز مما يمي ديار مصر، خرج منيا جماعة مف العمماء كالفضالء في (ّ ( األىٍيًمي 
 (.َْٗ/ ُألنساب لمسمعاني )كؿ نكع، الزىرم كغيره، ا

 (.ّٔٗ( تقريب التيذيب )ص: ْ)
 (ّْ/ ٕ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٓ)
 (.َّٔ/ ٕ( الطبقات الكبرل، لبف سعد)ٔ)

 (.ّْ/ ٕ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ٕ
 (.ٖٗ/ ّ( ميزاف العتداؿ )ٖ)
 (.ّْٓ/ ِ)، لمجمكعة مف المؤلفيفعممو( مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث ك ٗ)
 (.ّْ/ ٕ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )َُ)
  (.َّٓ/ ٕ( الثقات لبف حباف )ُُ)
  (.َِٗ( مشاىير عمماء األمصار )ص: ُِ)
 (.ُُٗ( ذكر اسـ كؿ صحابي ممف ل أخ لو يكافؽ اسمو، لألزدم )ص: ُّ)
 (.ّْ/ ٕ( انظر: الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُْ)

 (.ِٗٗ/ ّ( تاريخ اإلسالـ، لمذىبي)(ُٓ
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اًفظنا ًإمىامنا كىافى ، كقاؿ ابف أيبؾ: "(ُ)"عقيؿ  األيميرم الزى أصحاب متقني ، (ِ)"ًثقىة ثبتان  حى
 صاحب حافظ" ، كقاؿ في الكاشؼ:(ْ)"حجة ثبت" ميزاف:كقاؿ في ال ،(ّ)قاؿ الذىبي"كذلؾ ك 

 .(ٔ)"ثبت ثقة": حجر ابف كقاؿ،(ٓ)"كتاب
 .الراكم تكثيؽ في النقاد زرعة أبك كافؽ، ثبت ثقة:الراوي في القول خالصة

 ."ثقة الحديث، في  صدوق"
بٍيب بف اليىٍيثـ -ٕٔ ٍيرفي   حى  .(ٕ)السادسة مف ،الكيكفي   الصَّ

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
 كقاؿ،(ٗ)حاتـ أبك قاؿبمثؿ قكؿ أبي زرعة ك ،(ٖ)"ثقة ،الحديث في  صدكؽ: "زرعة أبك قاؿ
 عكانة أبك أؿكسى ،(ُُ)"استقاميا كأشد ،أحاديثو أحسف ما: "حنبؿ بفا كقاؿ،(َُ)"ثقة: "معيف ابف

 حباف ابف كذكره، (ُِ)"الصيرفى الييثـ" :قاؿ  الككفة؟ إلى الخركج أردت إذا ألـز مف :شعبة
، كقاؿ (ُْ)" الستة مف أحد لو يخرج لـ ،حديث صاحب ككاف: "الذىبي كقاؿ،(ُّ)الثقات في

 .(ُٓ)صدكؽابف حجر: 
 .الراكم تكثيؽ في النقاد زرعة أبك كافؽ،صدكؽ:الراوي في القول خالصة

 "حافظ"

                                                           

 (.َٓٔ/ ِ( تاريخ اربؿ، لبف المستكفي )ُ)
 (.ْٔ/ َِ( الكافي بالكفيات، لبف أيبؾ)ِ)
 (.ِٗٗ/ ّ( تاريخ اإلسالـ، لمذىبي )ّ)
 (.ٖٗ/ ّ( ميزاف العتداؿ )ْ)
 (.ِّ/ ِ(الكاشؼ )ٓ) 
 (.ّٔٗ( تقريب التيذيب )ص: ٔ)

 (.ٕٕٓ)ص:  المصدر السابؽ( (ٕ
 (.ُٖ/ ٗالجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ ) ((ٖ
 (.ُٖ/ ٗ) المصدر السابؽ( ٗ)
 (.َُِ/ ٔ( الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة، ابف قيٍطميٍكبىغىا  )َُ)

 (.ُٖ/ٗ( الجرح كالتعديؿ )(ُُ
 (.َٖ/ ٗ( انظر: الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُِ)

 (.ٕٔٓ/ ٕ( الثقات، لبف حباف )(ُّ
 (.ْٕٓ/ ّيخ اإلسالـ، لمذىبي )( انظر: تار ُْ)
 (.ٕٕٓ( تقريب التيذيب )ص: ُٓ)
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، ،عىمرك أىبك ًإسحاؽ، أىبي ٍبف ييكنيس ٍبف ًعيسىى-ٕٕ ، السًَّبيًعي  ، أىصميوي  اليىمداًني   نزؿ كيكفي 
 .(ُ)ع ق،ُُٗ كقيؿ قُٕٖ ت الثامنة مف ،مرابطا الشاـ

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
قىاؿ ٍرعىة أىبيك كى  بخ، بخ: المدينى ابف كقاؿ،(ّ)ثبتنا ثقة كافقاؿ ابف سعد: ك  ،(ِ)حافظان  كاف: زي
،(ٔ)متقنان  كافكذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: ،(ٓ)ثبت ثقةكقاؿ ابف حنبؿ:  ،(ْ)فمأمك  ثقة
ًديث ًفي ثبتان  كىافى قاؿ العجمي: كى ،(ٕ)ثبتان  متيقظان  كافقاؿ في المشاىير: ك   ابف قاؿك  ،(ٖ)الحى

بي: كقاؿ الذى ،(َُ)مرتبتو كارتفاع كتكثيقو، جاللتو، عمى أجمعكا:النككم كقاؿ،(ٗ)ثقةه : ؿبشككا
ـي، ا اًفظي، القيٍدكىةي، اإًلمى ةي، الحى جَّ كىافى الحي ، كىاًسعى  كى الىلىةً  كىاًفرى  الرِّحمىًة، كىًثٍيرى  الًعٍمـً ، كفي (ُُ)الجى

 كشيخ األعالـ األئمة أحدكقاؿ أيضان: ،(ُِ)كالعبادة الحفظ في عالـاأل أحدالكاشؼ قاؿ:
 .(ُْ)مأمكف ثقة: حجر ابف كقاؿ،(ُّ)اإلسالـ
 .الراكم تكثيؽ في النقاد زرعة أبك كافؽ مأمكف، ثقة :الراوي في لالقو خالصة

 "ثقة"
يىيب -ِّ ٍيباء  صي  ت ،ـ د س عنو ركل الرابعة مف المدني أك البصرم رمٌ البكٍ أىبيك الصَّ
 (ُٓ).ق َٖ قبؿ

                                                           

 (.ُْْ(، تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: َْٔ/ ٔ( التاريخ الكبير، لمبخارم)ُ)
 (.ِٕ/ ِّ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم )ِ)
 (.ّّٗ/ ٕ( الطبقات الكبرل، لبف سعد )ّ)
 (..ْٖ/ ِ( تيذيب األسماء كالمغات، لمنككم )ْ)
 (.ْٓ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم كغيره )ص: ٓ)
 (ِّٖ/ ٕ( الثقات، لبف حباف )ٔ)
 (ِٓٗ( مشاىير عمماء األمصار، لبف حباف )ص: ٕ)

 (.ََِ/ ِالثقات، لمعجمي)معرفة  ((ٖ
 (.ُٖٗ( شيكخ ابف كىب، لبف بشككاؿ )ص: ٗ)
 (.ْٖ/ ِ( تيذيب األسماء كالمغات، لمنككم )َُ)
 (.ْٖٗ/ ٖ( انظر: سير أعالـ النبالء )ُُ)
 (.ُُْ/ ِ( الكاشؼ )ُِ)
 (.ّٗٗ/ ْ( تاريخ اإلسالـ، لمذىبي )ُّ)

 (.ُْْ( تقريب التيذيب )ص: (ُْ
 (.ُٕٗ/ ُٔ(، الكافي بالكفيات، لبف أيبؾ )ِٖٕ(انظر: تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: ُٓ) 
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 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
 ابف كذكره، (ّ)الثقات في حباف ابف كذكره، (ِ)"ةثق": العجمي كقاؿ ،(ُ)"ثقة" :زرعة أبو قال

، (ٓ)النسائي كضعفو، (ْ)المدينة أىؿ مف األكلى الطبقة في مسمـ كذكره ،تالثقا في خمفكف
 .(ٔ)"مقبكؿر: "حج ابف كقاؿ

 تكثيؽ في كالعجمي خمفكف كابف حباف ابف زرعة أبك كافؽ ،ثقة :الراوي في القول خالصة
 ما جاء إف إل اعتباره بعدـ تقضي كالقاعدة مفسر، غير ائي فيكأما تضعيؼ النسك  ،الراكم
 .أعمـ كاهلل كما أف النسائي مف المتشدديف. ،(ٕ)يؤيده أك يفسره
 يحيى النجار اسـ كيقاؿ اليمامة قاضي إسماعيؿ أبك الحنفي زياد بف النجار بف أيكب-ِْ
 (ٖ).خ ـ س عنو ركل الثامنة، ،مف

 :النقاد من غيره بأحكام اويالر  في زرعة يأب حكم مقارنة
 كقاؿ ابف، (َُ)"عفيؼ صالح رجؿ ثقة شيخؿ: "حنب بف أحمد كقاؿ ،(ٗ)"ثقة"ة: زرع أبو قال

 كقاؿ، (ُّ)الثقات في شاىيف ابف كذكره، (ُِ)الثقات في حباف ابف كذكره(ُُ) "،ًثقىة: "معيف
 غمزه": الثقاتفي  كرهذ لما خمفكف ابف كقاؿ، (ُٓ()ُْ)"بداؿاأل" مف إنو يقاؿ كاف ،ثقة: "الذىبي
 خيار مف كاف" د:داك  أبي عف اآلجرم عبيد أبك ؿ كقا ".ثقة كىك، حفظو قبؿ مف بعضيـ

                                                           

 (.ْْْ/ ْ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )(ُ
 (.َِّرفة الثقات، لمعجمي)ص: (معِ) 
 (.ُّٖ/ ْالثقات، لبف حباف ) (ّ)
 (.ٖ/ ٕ(إكماؿ تيذيب الكماؿ، لمغمطام )ْ) 
 (.َٓٓ/ ُ(، الكاشؼ، لمذىبي )ِِْ/ ُّ(تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم )ٓ) 
 (.ِٖٕ(تقريب التيذيب )ص: ٔ) 
 (.ِٖٔمف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص: انظر: حاشية ( ٕ)
 (.ُُٗقريب التيذيب، لبف حجر )ص: (تٖ) 
  .(َِٔ/ ِ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ ) ٗ)
 .( نفس الصفحة كالجزءَُ)
 (.ّْْ/ ُ(، التاريخ الكبير، لبف أبي خيثمة ) )ُٔٗ/ ْ(تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ُُ) 
 .(ُِْ/ ٖ(الثقات، لبف حباف )ُِ) 
 (.ُّ: ( تاريخ أسماء الثقات، لبف شاىيف)صُّ)

 (.ُٓ/ ُ( كىك مف األبداؿ أم الزىاد، أساس البالغة )(ُْ
 (.ِِٔ/ُالكاشؼ)( (ُٓ
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أبك  كقاؿ، (ُ)"صالح رجؿ: "آخر مكضع كفي  ،"كخيطو بدلكه زمـز مف يسقي كاف الناس
 صالح بف أىٍحمد قىاؿى ك ، (ِ)"اليمامة أىؿ أفضؿ مف ككاف" :اليمامي يكنس بف عمر حفص
 ثقةر: "حج ابف كقاؿ، (ّ)الضعؼ إلى ينسب: "البرقي بفا كقاؿ "،ضعيؼ" :فيالكك 

 (ْ)."مدلس
 لسك  يخالفو كلـ الراكم تكثيؽ في النقاد زرعة أبك كافؽ مدلس، ثقة :الراوي في القول خالصة
ال بف أىٍحمد خ  لو كركل زرعة كأبك كيحيى، أحمد كثقو بتضعيفو كقد عبرة كلالبرقي  بفكا حصى
 .(ٓ)ا أف تدليسو مف المرتبة األكلى، فال يضره تدليسو، كمـ س
 ول ركلق، ُّٔ ت الخامسة الككفي، مف اليذيؿ أبك السممي الرحمف عبد بف حصيف-ِٓ

 .(ٔ)الجماعة
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة

 الحديث، في ثقة": ـحات أبك كقاؿ ،"كاهلل أم" :قاؿ بحديثو يحتج: قمت "ثقة" :زرعة أبو قال
 كقاؿ، (ٖ)"نسي قد كىافى : "ىاركف ٍبف يزيد كقاؿ، (ٕ)"صدكؽ حفظو، ساء عمره آخر كفي

 في حباف ابف كذكره، َُ))"ثقة :حنبؿ بفا قاؿك ، (ٗ)"الحديث في ثبت ثقة،: "العجمي
 ابف ذكرهك  ،(ُّ)"ثقة: "قيٍطًنيٌ  الدَّارى  قاؿ، (ُِ)"بو بأس ل أنو أرجك "م:عد ابف كقاؿ، (ُُ)تالثقا

                                                           

 (.ّّْ/ ِ( إكماؿ تيذيب الكماؿ، لمغمطام )ُ)
 (.ََٓ/ ّ( تيذيب الكماؿ، لممزم )ِ)
/ ُ( التعديؿ كالتجريح ، لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح، ألبي الكليد سميماف بف خمؼ )ّ)

ّٖٖ.) 
 (.ُُٗريب التيذيب، لبف حجر )ص: ( تق(ْ
 (.ُٗ( طبقات المدلسيف، لبف حجر)ص: (ٓ
 (.َُٕ( المصدر السابؽ )ص: (ٔ
 (.ُّٗ/ ّ(الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ٕ) 
 (.ٕ/ ّ(التاريخ الكبير، لمبخارم)ٖ) 

 (.ُِِ( معرفة الثقات، لمعجمي)ص: (ٗ
 (.ُّٖفي الجرح كالتعديؿ )ص:  ( سؤالت أبي عبيد اآلجرم، أبا داكد السجستانيَُ)
 (.َُِ/ ٔ( الثقات، لبف حباف )ُُ)
 (.َّّ/ ّ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ُِ)
 (.ُِٗ/ ُ)المؤلفيف مف لمجمكعة ،(مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعمموُّ) 
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 كذكره، (ُ)"الككفة أىؿ سادات مف صدكؽ، ثقة: "األزدم الفتح أبك كقاؿ ، "الثقات" في خمفكف
 كقاؿ، (ّ)اختالطو عاصـ بف عمي أنكر،(ِ)نسي أنو ىاركف بف يزيد لقكؿ الضعفاء في العقيمي
 بو حتجا"، األثبات الثقات أحد: "الكياؿ ابف كقاؿ (ْ)"عمييـ المتفؽ األعالـ أحد" :العالئي
 غير تضعيفان  فيو يذكركا كلـ عدم كابف العقيمي ككذلؾ الضعفاء في البخارم كذكره الشيخاف

، "(ٕ)السَّنىدً  عالي حافظنا قة: "ثأيضان  كقاؿ،  (ٔ)"حجة ثقة: "الذىبي كقاؿ، (ٓ)كنسي كبر أنو
 في بخارمال ذكره األعالـ، أحد" :في الميزافك ، (ٖ)"المعمر، الحجةظ، الحاف" في السير: كقاؿ
ل ذكرتو، فميذا كالعقيمي، عدم كابف الضعفاء كتاب  ثقة: "الذىبي كقاؿ، (ٗ)"الثقات فم فيك كا 
 في حفظو تغير ثقةر: "حج ابف كقاؿ، (َُ)الكبر مف يعني" تغيري: "النسائ قاؿ ،"تابعي
 .(ُُ)"اآلخر

 ىعم لحكـا في النقاد زرعة أبك كافؽ اآلخر في حفظو تغير ثقة :الراوي في القول خالصة
 . سنو كبر بسبب فيك حفظو تغير أما الراكم،
خ  لو ركل الرابعة مف ،ككفي الميثي كيقاؿ ،السدكسي فيركز بف كيقاؿ ،األخنس بف بكير-ِٔ

 .(ُِ)ـ د س ؽ
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة أبو حكم مقارنة

، كذكره بف (ٓ)النسائي، ك (ْ) حاتـ أبكك  ،(ّ)العجميك  ،(ِ)كثقو ابف معيفك  ،(ُ)قاؿ أبك زرعة: "ثقة"
،(ٖ)"الحديث جائز" كقاؿ أبك داكد: ،(ٕ)كقاؿ ابف سعد: "قميؿ الحديث" ،(ٔ)بف حباف في الثقات

                                                           

 (ُٓٗ( التراجـ الساقطة مف كتاب إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام )ص: ُ)
 (.ِّٖ/ ِيذيب التيذيب )ت (ِ) 
 (.ٖٖ( الغتباط بمف رمي مف الركاة بالختالط، لبرىاف الديف الحمبي )ص: ّ)
 (.ُِ( المختمطيف، لمعالئي )ص: ْ)
 (.ُِّ( الككاكب النيرات، لبف الكياؿ )ص: ٓ)
 (.ّّٖ/ ُ( الكاشؼ )ٔ)
 .(َُٖ/ ُ( ، تذكرة الحفاظ، لمذىبي )ّّٔ/ ّ) ، لمذىبيتاريخ اإلسالـ (ٕ)
 (.ُّْ/ ٔسير أعالـ النبالء، لمذىبي) (ٖ)

 (.ُٓٓ/ ُ( ميزاف العتداؿ، لمذىبي )(ٗ
 (.ٗٔمف تكمـ فيو كىك مكثؽ، لمذىبي )ص:  (َُ)
 (.َُٕتقريب التيذيب )ص:  (ُُ)

 (.ُِٕ)ص:  المصدر السابؽ( (ُِ
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 ينفرد فيما بحجة كليس األخنس بف بكير بو انفرد عباس ابف كحديث" :اٍلبر عبد اٍبفكقاؿ 
 كثقو كقد ،ًبضٍعؼ فيوتكمـ  أحدان  رى لـ أى البر: معقبان عمى كالـ ابف عبد عراقيكقاؿ ال،(ٗ)"بو
 كثقوك ،(َُ) الثقات في حباف ابف كذكره بقكليـ ثقة، كالنسائي حاتـ كأبك زرعة كأبك معيف ابف

.(ُِ)حجر كابف، (ُُ)الذىبي
ل يؤخذ بكالـ  الراكم، ىعم الحكـ في النقاد زرعة أبك كافؽثقة،  :الراوي في القول خالصة

 .كالعجمي حباف كابف كالنسائي حاتـ كأبك زرعة كأبك معيف ابف كثقو قدابف عبد البر ك 
 "يكون كماثقة"

ؿي -ِٕ ٍبدً  ٍبفي  ًبالى طَّابً  ٍبفً  عيمىرى  ٍبفً  المَّوً  عى  .(ُّ) ـ ، ركل لوالثالثة مف ،العدكم القرشي اٍلخى
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                

 (.َِْ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُ)
 المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة. ( ِ)
 (.ِّٓ/ ُ)لمعجمي الثقات، معرفة (ّ)

 (.َِْ/ ِ) حاتـ أبي لبف كالتعديؿ الجرح( (ْ
  (.ِّٔ/ ْ) لممزم الرجاؿ، أسماء في الكماؿ تيذيب(ٓ) 
 (.َُٔ/ ٔ( الثقات، لبف حباف )ٔ)
 (.َُّ/ ٔ( الطبقات الكبرل )ٕ)
 (.ْٖٗ/ ُ( تيذيب التيذيب، لبف حجر )ٖ)
 (.ِّٕ/ ُٓالمعاني كاألسانيد،لبف عبد البر ) ( التمييد لما في المكطأ مفٗ)

 (.ٓٔ( ذيؿ ميزاف العتداؿ، لمعراقي )ص: (َُ
 (.ِٕٓ/ ُ( الكاشؼ )ُُ)

 (.ُِٕ( تقريب التيذيب )ص: (ُِ
 (ُِٗ( تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: (ُّ
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 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
: العجمي كقاؿ،(ِ)المدينة أىؿ فقياء في القطاف ابف كعده ،(ُ)"يككف كما ثقة": زرعة أبك قاؿ
، (ٔ)"ثقة: "الذىبي كقاؿ، (ٓ)الثقات في حباف ابف كذكره، (ْ)"معركؼ: "داككد أبك كقاؿ،(ّ)"ثقة"
 .(ٕ)ثقة قاؿ ابف حجر:ك 

 كلـ يضعفو أحد.  الراكم ىعم الحكـ في النقاد زرعة أبك كافؽ ثقة، :الراوي في القول خالصة
 

 ، كانتقى أبك زرعة لذلؾ عبارات متنكعة منيا:بصفة قريبة من الضبط من وثق رابعًا: 
 ."سنة صاحب، صدوق ،بو بأس ال"المصطمح األول: 

اًزـو  ٍبفً  ميحمَّد ٍبفي  ًإٍبرىاًىيـي  -ِٖ ، قِّٔ ت، الككفي الضرير معاكية أبي ابف إسحاؽ أبك خى
 . (ٖ)د لو ركل، العاشرة مف
 ،مصر نزيؿ المدني الطاىر أبك ككثقو ،(ٗ)"سنة صاحب ،صدكؽ ،بو بأس ل: "زرعة أبك قاؿ

 ،القطاف بف الحسف كأبك داكد أبي شيكخ في الجياني عمي كأبك األندلسي قاسـ بف كمسممة
 عبد كقاؿ،(ُِ)"ليف فيو: "األزدم الفتح أبك كقاؿ،(ُُ)"ثقة" ىك: خمفكف ابف كقاؿ،(َُ) كغيرىـ
 .(ُْ)"حجة بال األزدم ضعفو صدكؽ: "حجر ابف كقاؿ،(ُّ)"ضعيؼ: "قانع بف الباقي

                                                           

 (ّٔٗ/ ِ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ُ)
 (ُِِ/ ُة، لمسخاكم )( التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفِ)
 (.ٕٖ( معرفة الثقات، لمعجمي )ص: ّ)
 (ُُٓ/ ِ( مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار، لمعيني )ْ)
 (ٓٔ/ ْ( الثقات، لبف حباف )ٓ)

 (ِٕٕ/ ُ( الكاشؼ )(ٔ
 (ُِٗ( تقريب التيذيب )ص: ٕ)
 (.ّٗ)ص:  المصدر السابؽ( ٖ)

 (.َُّ/ ِ) ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ(ٗ
 (ُّٓ/ ُ( تيذيب التيذيب )َُ)
 (.ِْٕ/ ُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ )ُُ)
 (.ُّٓ/ ُ( تيذيب التيذيب )ُِ)
 (.ِّٕ/ ُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ )ُّ)
 (.ّٗ( تقريب التيذيب )ص: ُْ)
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، كضعفو الراكم ىعم الحكـ في النقاد زرعة أبك كافؽ ،صدكؽ :الراوي في القول خالصة
 األزدم بال حجة كما قاؿ ابف حجر.

 
 ."صدوق في الحديث"المصطمح الثاني: 

ح، أبك أحمد الككفي كيقاؿ أبك ىشاـ بيا-ِٗ ع اليركم عمى تقدير عائذ بف حبيب بف المىالَّ
قيؿُٖٔ،  تس ؽمحذكؼ، إما بياع القماش اليركم أك غيره، مف التاسعة ركل عنو   :ق كى

 (ُ)قَُٗ
 

 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد : يمقارنة حكم أب
كقاؿ ابف  ،(ّ)"كاف ثقة إف شاء اهلل"بف سعد: اكقاؿ  ،(ِ)"صدكؽ في الحديث" قال أبو زرعة:

كذكره ابف حباف في ، (ٓ)"عاقالن  جميالن  كاف شيخان "كقاؿ أحمد بف حنبؿ:  ،(ْ)"ًثقىة"معيف: 
ركل عف ىشاـ بف عركة أحاديث "، كقاؿ ابف عدم: (ٕ)"ثقة"شاىيف:   كقاؿ ابف ،(ٔ)الثقات

ىك "، كقاؿ الذىبي: (ٗ)"غاؿ زائغ"كقاؿ الجكزجاني:  ،(ٖ)"أنكرت عميو كسائر أحاديثو مستقيمة
 .(ُُ)"صدكؽ رمي بالتشيع"ابف حجر:  كقاؿ ،(َُ)"شيعي جمد

 
الراكم،  في تكثيؽ زرعة أبك العمماء كافؽ بالتشيع رمي صدكؽ صة القول في الراوي:خال

 أمثاؿ نقاد المعتبريفال كثقو كقد زائغ غاؿ فيو الجكزجاني لقكؿ ينظر فال الجكزجاني، كخالفو
 بف ىشاـ عف منكره ديثأػحا لو ذكر فقد عدم ابف أماحنبؿ، كابف معيف كابف سعد ابف

                                                           

 (.َّْ/ ُٔالكافي بالكفيات، لبف أيبؾ ) (،ِٖٗ)ص:  المرجع السابؽ( ُ)
 (.ٕٗ/ ُْ(تيذيب الكماؿ، لممزم )ِ) 
 (.ّٔٔ/ ٔ(الطبقات الكبرل، لبف سعد )ّ) 
 (.َُٓ/ ّ( تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ْ)
 (.ُٕ/ ٕ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ٓ)
 (.ِٕٗ/ٕالثقات لبف حباف ) (ٔ) 
 (.ٖٔ(تاريخ أسماء الثقات )ص: ٕ) 
 (ّٔ/ ٕ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ٖ)
 (ِٗ ( أحكاؿ الرجاؿ، لمجكزجاني)ص:ٗ)
 (ّّٔ/ ِ(ميزاف العتداؿ )َُ) 
 (ِٖٗ)ص:  ، لبف حجرتقريب التيذيب( ُُ)
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 كانتفال يضره ذلؾ، لقمتيا بجانب الصحيحة، ك  ،مستقيمة أحاديثو سائرقاؿ أف ك  عركة،
 .أقؿ اآلخر زرعة كالبعض أبك  حكـ مف ىأعم العمماء بعض أحكاـ
 كلو ق،ِْْ ت العاشرة مف بغداد، نزيؿ إسحاؽ أبك اليركم حاتـ بف اهلل عبد بف إبراىيـ-َّ
 .(ُ) ؽ ت عنو ركل كستكف ست

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
 بأس ل: "معيف ابف كقاؿ، (ِ)"شيخ: "حاتـ أبك كقاؿ، "الحديث في صدكؽ" :زرعة قال أبو

: األزدم الفتح أبك كقاؿ ،(ٓ)"ثبت ثقةي: "قطن الدار كقاؿ، (ْ)الثقات في حباف ابف كذكره (ّ)"بو
 بف إبراىيـ كقاؿ، (ٔ)"مذىبو في زائغ أنو إل بخير إل يذكره أحدان  سمعت ما صدكؽ، ثقة"

، (ٖ)"صدكؽ: "زرةج صالح كقاؿ، (ٕ)"مثمو أحد ىينا كاف ما: حافظان متقنان تقيان، الحربي إسحاؽ
 ،قكامان  ،صكامان  ،عابدان  ،زاىدان  ،صالحان  ككاف ، اإلسالـ شيخ اإلماـ، الحافظ،: "الذىبي كقاؿ
، (ٗ)"فيو كأثبتيـ ىشيـ، بحديث الناس أعمـ مف ،مجكدان  ،حافظان  ككاف ،القدر كبير ،متعففان 
 تكمـ حافظ صدكؽر: "حج ابف كقاؿ، (َُ)"الحديث أعالـ أحد الثقة، الحافظ: "الذىبي كقاؿ
 .(ُّ)"بالقكم ليس: "النسائي كقاؿ ،(ُِ)"ضعيؼ" :داكد أبك كقاؿ ،(ُُ)"القرآف بسبب فيو

 في زرعة أبك العمماء كافؽ القرآف بسبب فيو تكمـ حافظ صدكؽ: الراوي في القول خالصة
براىيـ كاألزدم كالبستي حباف كابف معيف كابف الدارقطني كثقو الراكم، ىعم الحكـ  ك الحربي كا 

                                                           

 (.َٗ)ص:  المصدر السابؽ (ُ)
 (.َُٗ/ ِ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )(ِ
 (.ُٕٕ/ ِركاية ابف محرز ) -(تاريخ ابف معيف ّ) 
 (.ٖٕ/ ٖ(الثقات، لبف حباف )ْ) 
 (.ِّ/ٕتاريخ بغداد )(ٓ) 
 (.َِّ/ ُب الكماؿ، لمغمطام )( إكماؿ تيذئ)
 (.ُُٖ/ ٔ(تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم)ٕ) 
 (.ّْ/ ُ( ميزاف العتداؿ، لمذىبي )ٖ)
 (.ْٖٕ/ ُُ( سير أعالـ النبالء، )ٗ)
 (.ِْ/ ُ( ميزاف العتداؿ )َُ)
 (.َٗ(تقريب التيذيب )ص: ُُ) 
 (.ُُٕ/ ٔ(تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )ُِ) 
 (.ُِِ/ ِي أسماء الرجاؿ، لممزم )(تيذيب الكماؿ فُّ) 
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  أف كنرل الراكم تكثيؽ في أبك زرعة البعض كخالؼ صدكؽ، زرعة كأبك جزرة صالح قاؿ
 في زائغ كاف أنو األزدم لقكؿ لو ـتضعيفي مفسر، كلعؿ غير  كالنسائي داكد أبك تضعيؼ
 .مذىب

 ."صدوق"المصطمح الثالث: 
  .(ُ)العامرم   نىًشيط، ٍبف ًإٍسمىاًعيؿ-ُّ

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة أبو حكم مقارنة
 في حباف ابف كذكره، (ِ)"مجيكؿ شيخ بالقكم، ليس: "أبك حاتـ كقاؿ ،"صدكؽ" :زرعة أبو قال

 الحديث عزيز": عدم ابف كقاؿ، (ْ)"نظر إسناده في حديث و: "لوعن البخارم كقاؿ، (ّ)الثقات
، كقاؿ النسائي: "ليس (ٓ)ؿ"القمي إل الحديث مف يركم كل حكـ، فيو ما حديثو في نقع كل ،ان جدَّ 

 (ٕ).ماألزد ضعفو، (ٔ)بالقكم"
عفكه، كلـ ضعيؼ، خالؼ أبك زرعة النقاد في حكمو حيث إنيـ ض :الراوي في القول خالصة

 . يذكره في الثقات إل ابف حباف المعركؼ بتساىمو
 .(ٖ)ـ د س خركل لو  ،قَِٔ ت ،التاسعة مف ،الكيكفيٌ  الميكىرِّع ٍبف ميحاًضري  -ِّ

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
: سعد ابف اؿكق ،(َُ) حديثو يكتب بالمتيف، ليس: حاتـ أبك قاؿ،(ٗ) صدكؽقاؿ أبك زرعة: 

 مف يكف كلـ ،أحاديث منو سىًمعت: حنبؿ ابف قاؿ، ك (ُُ)"بالحديث ممتنعان  ،صدكقان  ،ثقة كاف"

                                                           

 (.َُِ/ ِ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )(ُ
 (.َِِ/ ِ) المصدر السابؽ(ِ) 
 (.ّْ/ ٔ(الثقات لبف حباف )ّ) 
 (.ّٕٓ/ ُ( التاريخ الكبير لمبخارم )ْ)

 (.ُِٓ/ ُ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(ٓ
 .(ُٕ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص: ٔ)
 (.ِِٓ/ ُف العتداؿ )(ميزإ) 
 (.ُِٓ( تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: ٖ)
 (.ّْٕ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٗ)
 (.ّْٕ/ ٖ) المصدر السابؽ (َُ)
 .(ّٖٗ/ ٔ( الطبقات الكبرل، لبف سعد)ُُ)
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،(ّ)"ثقة: "قانع ابف كقاؿ،(ِ)"مشيكر ثقة: "مسممة كقاؿ،(ُ) ان جدَّ  مغفالن  كىافى  ،الحديث أصحاب
 لو صدكؽحجر:  كقاؿ ابف،(ٓ)الحديث مستقيـ: الذىبي كقاؿ،(ْ)بأس بو ليس: النسائي كقاؿ
 .(ٔ)أكىاـ

، ككاف الراكم تكثيؽ في النقاد زرعة أبك كافؽ،أكىاـ لو صدكؽ :الراوي في القول خالصة
 حكمو أعمى مف غيره.

 .و"ب بأس ال"المصطمح الرابع: 
 مف ،(ٖ)كرماف قاضي العىنىًزمٌ  ىشاـ أبك (ٕ)الكرماني اهلل عبد إبراىيـ بف بف حٌساف -ّّ

 .(ٗ)  عنو خ ـ د ركل ، سنة مائة لوك  قُٖٔ سنة الثامنة ت
 : النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة

 بو ليسكقاؿ أيضان: "،(ُُ)"بأس بو ليس: "معيف ابف كقاؿ ،(َُ)"بو بأس ل" ة:زرع أبو قال
 في الناس أشد ككاف ثقة: "المديني ابف كقاؿ ،(ُّ)كقاؿ مرة: "ثقة" ،(ُِ)"ثقة عف حدث إذا بأس

 صدكؽ: "أيضان  الذىبي كقاؿ، (ُٔ)"ثقةي: "الذىب كقاؿ،  (ُٓ)"ثقة: "الدارقطني قاؿ، ك (ُْ)"لقدرا
                                                           

 .(ُّٗ/ ٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، لبف عدم )ُ)
 (.َٗ/ ُُ) ، لمغمطام( إكماؿ تيذيب الكماؿِ)
 (.َٗ/ ُُ) المصدر السابؽ (ّ)
 (.ُِٔ/ ِٕ)، لممزم( تيذيب الكماؿْ)
 (.ّّٕ( ديكاف الضعفاء، لمذىبي )ص: ٓ)
 (.ُِٓ( تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: ٔ)

كالمشيكر بيذه النسبة جماعة كثيرة مف المتقدميف كالمتأخريف، منيـ حٌساف  : نسبة إلى كرمافكرمانىال( (ٕ
 (.ٖٓ/ ُُاألنساب لمسمعاني ) ،بف إبراىيـ الكرماني

 كرماف،: لجميعيا يقاؿ كبردسير، كالسيرجاف كجيرفت خبيص: مثؿ شتى بمداف إلى النسبة ىذهكرماف:  (ٖ)
 (.ٖٓ/ ُُ) لمسمعاني األنساب ،الكاؼ بكسر اشتير أنو غير الصحيح كىك الكاؼ، بفتح: كقيؿ

 (.ُٕٓ(تقريب التيذيب )صٗ) 
 (. ِّٖ/ ّحاتـ ) ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبيَُ)
 (. ََُ :( تاريخ ابف معيف ، ركاية الدارمي )صُُ)

 (.َّّ( سؤالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف )ص: (ُِ
 .(ُّٕ/ ٗ)بغداد تاريخ( (ُّ

 (.ْٗٗ/ ِ( التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح، لسميماف بف خمؼ )ُْ)
 َ(ُْ/ ٗ) (سير أعالـ النبالء، لمذىبيُٓ) 
 (.ٖٕ(، ديكاف الضعفاء )ص: ُٔٓ/ ُ( ، المغني في الضعفاء )َِّ/ ُ(الكاشؼ )ُٔ) 
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 كحديثو بو، بأس لؿ: "حنب بف أحمد قاؿ، "(ِ)"المحدث الفقيو اإلماـ": أيضان  كقاؿ، ("(ُمكثكؽ
 حباف ابف ذكره، (ْ)حديث غير أحمد لو استنكر اإلسالـ تاريخ كفي، (ّ)"الصدؽ أىؿ حديث
 صدكؽ: "حجر ابف اؿقك ، "(ٔ)وب بأس ل": العيني كقاؿ ،(ٓ)أخطأ ربما : كقاؿ الثقات في

 بو يظف ممف كليس ،الشيء في يغمط أنو إل الصدؽ أىؿ ف"م: عدم ابف قاؿك ، (ٕ)"يخطئ
نما ،ن متنا أك إسنادان  الركاية باب في يتعمد أنو  سمعت بو، بأس ل عندم كىك منو، كىـ ىك كا 
كبة أبا  قاؿك ، (ٗ)"بالقكم ليس: "النسائي قاؿك ، (ٖ)"غرائب أم فكائد كميا ديثواحأ تكان يقكؿ عىري

 .(َُ)"كىـ حديثو في: "العقيمي
  .الراكم تكثيؽ، كافؽ أبك زرعة أغمب النقاد في لو أكىاـ صدكؽ :الراوي في القول خالصة

 
اًرثي  -ّْ بد ٍبفي  اٍلحى ًديًنيٌ  الد كًسٌي، ذيباب، يأىب ٍبفسىٍعدو  ٍبفً  اهللً  عىبد ٍبفً  الرَّحمىف عى ، اٍلميؤىذِّفي  ،المى

 عنو ركل ق،ُْٔ ت الخامسة مفًني، المىدى  لد كًسٌي،اذيباب  أىبي بف المغيرة: كيقاؿ
 .(ُُ)الجماعة
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة

 في حباف بفا ذكرهك ، (ُّ)ر"مشيك ": معيف ابفكقاؿ  ،(ُِ)"بو بأس ل" :زرعة أبو قال
 يؿ: "قمسعد ابف كقاؿ، (ِ)"ثقة": صالح بف أحمد قاؿك ، (ُ)"المتقنيف مف" :كقاؿ، (ُْ)الثقات

                                                           

 (.ٕٔ( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص: ُ) 
 (.َْ/ ٗ(سير أعالـ النبالء)ِ) 
 (.ِّٖ/ّ(الجرح كالتعديؿ)ّ) 
 (.ِّٖ/ ْ(تاريخ اإلسالـ، لمذىبي)ْ) 

 (.ِِْ/ ٔ( الثقات لبف حباف )(ٓ
 (.ُِٗ/ ُار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار ، لمعيني )( مغاني األخئ)
 (.ُٕٓ(تقريب التيذيب )ص: ٕ) 
 (.ِٕٓ/ ّ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ٖ)
 (.ّْ( الضعفاء كالمتركككف، لمنسائي )ص: ٗ)
 (.ِٓٓ/ ُ(الضعفاء الكبير، لمعقيمي )َُ) 
 (.ُْٔحجر )ص:  ،(، تقريب التيذيب، لبفِّٓ/ ٓ(انظر: تيذيب الكماؿ، لممزم)ُُ) 

 (.َٖ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ُِ
 (.َٖ/ ّ) المرجع السابؽ( ُّ)
 (.ُِٕ/ ٔ(الثقات لبف حباف )ُْ) 
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 يكتب القكم بذاؾ كليس منكرة أحاديث الدراكردم عنو يركل: "حاتـ أبك كقاؿ ،((ّ"الحديث
 قةث": أيضان  الذىبي كقاؿ،(ٔ)"ثقة، كقاؿ الذىبي: "(ٓ)"ضعيؼـ: "حز  ابف كقاؿ، (ْ)"حديثو
 .(ٖ)"ييـ صدكؽ"، كقاؿ ابف حجر:(ٕ)"مشيكر
كلكنو  ،الراكم عديؿت في بعض النقاد زرعة أبككافؽ  ييـ صدكؽ :الراوي في القول خالصة

لـ يشير إلى عمة الكىـ كالتي بٌيف سببيا أبك حاتـ الرازم بأف الدراكردم يركم عنو أحاديث 
 منكرة، كاهلل أعمـ.

 خ، نزيؿ البىٍصرة، مكلى قريش، مف الخامسة، ركل لو لعىالىء الدِّمىٍشًقيبيٍردي بفي ًسنىاف أىبيك ا -ّٓ
 . (ٗ)س ؽ  ت د
   زرعة في بأحكام غيره من النقاد :  يرنة حكم أبمقا 

كقاؿ ابف  ،(ُُ)"كاف صدكقان ككاف قدريان "كقاؿ أبك حاتـ:  ،(َُ)"ل بأس بو" قال أبو زرعة:
، ككثقو (ُّ)"بىٍأس بحديثو لىٍيسى "كقاؿ ابف معيف:  ،(ُِ)"ًثقىة"معيف في تاريخو بركاية الدارمي: 

قىاؿ النَّسىائي ًفي مكضع آخر: (ُٓ)، ككثقو النَّسىائي(ُْ)ابف خراش ، كقاؿ (ُٔ)"ليس بو بأس"، كى
، كقاؿ أيضان: (ُ)، كذكره ابف حباف في الثقات(ُٕ)يزيد بف زريع: "ما رأيت شاميان أكثؽ مف برد"

                                                                                                                                                                

 (.َِٖ(مشاىير عمماء األمصار )ص: ُ) 
 (.َِّ/ ّ( إكماؿ تيذيب الكماؿ )ِ)
 (.ّٖٓ( الطبقات الكبرل)ص: ّ)
 (.َٖ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ْ)
 (.ُّٔ/ ٓالمحمى باآلثار،  لبف حـز ) (ٓ)
 (.ّْٕ/ ُ( ميزاف العتداؿ )ٔ)
 .(ُِْ/ ُ( المغني في الضعفاء )ٕ)
 (.ُْٔ( تقريب التيذيب )ص: ٖ)
 ( . ُُِ( انظر: تقريب التيذيب، لبف حجر )صٗ)

 (.ِِْ/ ِ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )(َُ
 (.ِِْ/ ِ) المرجع السابؽ( ُُ)

 (.ٖٕمعيف، ركاية الدارمي )ص: ( تاريخ ابف (ُِ
 (.َِٖ/ ْ( تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ُّ)
 .(ْٓ/ ْ( تيذيب الكماؿ، لممزم )ُْ)
 .(ْٓ/ ْ) المصدر السابؽ( ُٓ)
 (.ْٔ/ ْ) نفسو المصدر (ُٔ)
 (.ّّٕ/ ُٕ( تاريخ دمشؽ، لبف عساكر )ُٕ)
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، كضعفو ابف (ّ)"كاف يرل القدر"ك داكد السجستاني: ، كقاؿ أب(ِ)"ككاف ردمء الحفظ"
لىًكف كىافى يرل اٍلقدر" ، كقاؿ ابف حنبؿ:(ْ)حنبؿ ، كقاؿ ابف حنبؿ أيضان: " (ٓ)"لىٍيسى ًبًو بىٍأس، كى

 ،(ٖ)ضعيؼ" ابف المديني ، كقاؿ عمي(ٕ)"ضعيؼ، مجيكؿ"، كقاؿ األزدم: (ٔ)صالح الحديث "
كقاؿ الذىبي:  ،(ٗ)"فو آخركف قميمكف، ككاف قدرٌيان كثٌقو قكـ، كضعٌ "كقاؿ ابف عساكر: 

 .(ُُ)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ رمي  بالقدر" ،(َُ)"مشيكر"
صدكؽ رمي  بالقدر، كافؽ أبك زرعة النقاد في تكثيؽ الراكم، كلـ  خالصة القول في الراوي:
 .كاألزدم يجرحو سكل ابف المديني

  ."اهلل شاء نإ بأس بو ما": المصطمح الخامس
 ابف الربيع آلؿ مكلى عباد، أبا يكنىمصر،  نزيؿ اٍلبىٍصًرمٌ  الحارثيٌ  ناصح ٍبف الخصيب-ّٔ
 :كقيؿ قَِٖ سنة ت التاسعة مفبمخٌى، أصمو: كقيؿ بيا، كحٌدث مصر، قدـ ،الحارثي زياد
 (ُِ).س عنو ركل ق،َِٕ

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
 ربما" :كقاؿ الثقات في حباف ابفره كذك، (ُّ)"اهلل شاء فإ بأس بو ما": زرعة أبو الق

 ،(ّ)"ثقة: "(ِ)الحكـ بف سعد بف أحمد كقاؿ ،(ُ)الثقات جممة في خمفكف ابف كذكره (ُْ)أخطأ"
 .(ْ)"يخطىء صدكؽ" :حجر ابف كقاؿ

                                                                                                                                                                

 (.ُُْ/ ٔ( الثقات، لبف حباف )ُ)
 (.ِْٓف حباف )ص: ( مشاىير عمماء األمصار، لبِ)
 (َُُ/ ُ( المغني في الضعفاء، لمذىبي )ّ)
 (.ُِِ( بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ، لبف الًمٍبرىد )ص: ْ)
 (.ِٔٓ( سؤالت أبي داكد، لإلماـ أحمد )ص: ٓ)
 .ىػ(ُِْ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، لبف حنبؿ)ٔ)

 (.ّْٔ/ ٓ( لساف الميزاف، لبف حجر)(ٕ
 (.  ّٕٓ/ُ(، تيذيب التيذيب )َُُ/ ُ(، المغني في الضعفاء، لمذىبي )ْٔ/ْ( تيذيب الكماؿ)ٖ)
 (.ّْٕ/ ُٕ( تاريخ دمشؽ، لبف عساكر )ٗ)
 (.ْٓ( ديكاف الضعفاء، لمذىبي )ص: َُ)
 (.ُُِ( تقريب التيذيب، لبف حجر )صُُ)
/ ْإكماؿ تيذيب الكماؿ ) (،ْٕ/ ِ(، تاريخ ابف يكنس المصرل )ُّٗ(انظر: تقريب التيذيب )ص: ُِ) 

ُُٗ.) 
 (.ّٕٗ/ ّ(الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُّ) 
 (.ِِّ/ ٖ(الثقات، لبف حباف )ُْ) 
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، الراكم تكثيؽ في الحكـ كابف خمفكف كافؽ أبك زرعة ابف صدكؽ، :الراوي في القول خالصة
 لعؿ ابف حجر تبع ابف حباف في تخطيئو.ك 

 ."والعراقيين الحجازيين حديث في غمط أنو إال صدوق"المصطمح السادس: 
اًعيؿإً -ّٕ مىٍيـ، ٍبفً  عىيَّاش ٍبفي  ٍسمى ، سي ق، ُُٖ ت ،الثامنة مف ،اٍلًحٍمًصي   ،عيٍتبىةى  أىبيك اٍلعىٍنًسي 

 .(ٓ)د ت س ؽ خركل لو  ،سنة كسبعكف بضع كلو ق،ُِٖكقيؿ 
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة

 بف يزيد كقاؿ،(ٔ)"كالعراقييف الحجازييف حديث في غمط أنو إل صدكؽ" :زرعة أبو قال
كقاؿ ابف  ،(ٖ)"بأس بو ليس": معيف ابف كقاؿ،(ٕ)"منو أحفظ عراقيا كل شاميان  رأيت ما": ىاركف

ًليد بف بىًقيَّة مف اـالشَّ  أىؿ ًإلىى أحبمعيف أيضان: "  ركايتو في :حنبؿ بف أحمد، كقاؿ (ٗ)"اٍلكى
، (َُ)"كأصح أثبت كأنو الشاـ أىؿ عف كركايتو ،الشئ بعض الحجاز كأىؿ العراؽ أىؿ عف

 المصنؼ كفي ،صحاحان  أحاديث سعيد بفا يحيى عف كتابو في نظرت"كقاؿ ابف حنبؿ:
قاؿ الذىبي، ،(ُِ)"أصح فيك الشامييف عىفً  ركل ماكقاؿ البخارم: "،(ُُ)"مضطربة أحاديث

 قاؿ،  ك (ُّ)و البخارمب احتج فما ىذا كمع "،أصح فيك الشامييف عىفً  ركل ما"كقكؿ البخارم 
 ممف ىك الجممة كفي، الحديث مستقيـ فيك ثقة عنو ركل إذا الشامييف عف حديثو": عدم ابف

                                                                                                                                                                

 (.ُُٗ/ ْ( إكماؿ تيذيب الكماؿ، لمغمطام )ُ)
، صدكؽ ،مريـ أبي بف جعفر أبك ،المصرم الجمحي سالـ بف محمد بف الحكـ بف سعد بف أحمدىك:  ((ِ
 .(ٕٗ: ص) تيذيبال تقريب،س د ق،ِّٓ ت
 (.ُُٗ/ ْ) لمغمطام الكماؿ، تيذيب إكماؿ(ّ) 
 (.ُّٗ( تقريب التيذيب )ص: ْ)
 (.َُٗ)ص:  السابؽ المصدر (ٓ)
 (.ُِٗ/ ِ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ٔ)
 (.ُُٗ/ ِ) المصدر السابؽ(ٕ) 
 (.ُِٗ/ ِ) المصدر نفسو (ٖ)
 (.ِّْ/ ْ( تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ٗ)
 .(ُِٗ/ ِ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )َُ)
 (.ُِٗ/ ِ) السابؽ المصدر (ُُ)
 (.ّٗٔ/ ُ( التاريخ الكبير، لمبخارم)ُِ)
 (.ْٕ( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، لمذىبي)ص: ُّ)
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 في قكـ كتكمـ" :الفىسىًكم   بيعقك  كقاؿ، (ُ)"خاصة الشامييف حديث في بو كيحتج حديثو يكتب
سماعيؿ إسماعيؿ،  تكممكا ما كأكثر ،"دافع يدفعو كل الشاـ، بحديث الناس أعمـ عدؿ ثقة كا 

 لحديث أركل أحد ليس": الفسكم أيضان  كقاؿ، (ِ)"كالمكييف المدنييف ثقات عف ييٍغًربي ": قالكا
 إسحاؽ أبك إل عنو كؼ أحدان  ـأعم ل ،حديثو يكتب ليف،": حاتـ أبك كقاؿ، (ّ)و"من الشامييف
،  "مناكير أحاديث كالحجازييف العراقيف عف ركل": البخارم عف الترمذم قاؿك  ،(ْ)"الفزارم
، كقاؿ: إنما حديث اسماعيؿ بف عياش عف  أىؿ بو ينفرد فيما عنيـ ركايتو ضعؼ كأنو
ذا فصحيح، بالده أىؿ عف حدث إذا": الساجي كقاؿ،(ٓ)الشاـ  فميس المدينة أىؿ عف حدث كا 
 عف ركل ما فأما الشاـ أىؿ أصحابو عف ركل فيما يكثؽ كاف" :الميني ابف قاؿ، ك (ٔ)"بشيء
، (ٖ)"عنو يحدث لى  الرٍَّحمىف عبد كىافى ": عمي ٍبف عىٍمرك قاؿ، ك (ٕ)"ضعؼ ففيو الشاـ أىؿ غير
: لجكزجانيا قاؿ، ك (ٗ)"حفظو لسكء منو يقبؿ لـ بحديث انفرد إذا جاللتو مع": الحاكـ كقاؿ

 حديث في منو أحمد الشامييف مف الثقات حديث في كىك الكذابيف عف الناس أركل مف كاف"
ثقةه فيما ركل عف أىؿ بمده، كغير ثقة فيما ركل عف "كقاؿ ابف بشككاؿ: ،(َُ)"غيرىـ
دَّثى  ًإذىا" ابف حباف: قىاؿ ،(ُُ)"غيرىـ ًديثو الشَّاًميِّيفى  عىفً  حى ًحيح فىحى ذا ،صى  اٍلًعرىاًقٌييف عىف حدث كىاً 

مىطىوي  كالمدنبيف  في المتقنيف الحفاظ مف إسماعيؿ كاف"، كقاؿ ابف حباف أيضان: (ُِ)"ًشٍئتى  مىا خى
 عمى حفظ كما جيتو عمى بو أتى كحداثتو صباه في حفظ فما حفطو تغير كبر فمما حديثيـ
 يعمـ ل كىك المتفب المتف كألزؽ اإلسناد في اإلسناد كأدخؿ فيو خمط الغرباء حديث مف الكبر

                                                           

 (.ْٖٖ/ ُ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ُ)
 (.ِْْ/ ِ( المعرفة كالتاريخ، لمفسكم )ِ)
 (.ُٓٔ/ ِ) السابؽ المصدر (ّ)
 (.ُِٗ/ ِالجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )( ْ)
 (.ِّٕ/ُسنف الترمذم)( ٓ)
 (.ُٕٗ/ ِ)السابؽ المصدر( ٔ)
 (.ُُٔ( سؤالت ابف أبي شيبة )ص: ٕ)
 .(ُّٔ/ ّ) ، لممزمالكماؿ تيذيب(ٖ) 
 (.ُِٕ( سؤالت السجزم لمحاكـ )ص: ٗ)
 (.ِٕٗ( أحكاؿ الرجاؿ، الجكزجاني )ص: َُ)
 (.ْٓشككاؿ )ص: ( شيكخ ابف كىب، لبف بُُ)
 (.ُِْ/ ُ( المجركحيف، لبف حباف )ُِ)
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 كقاؿ ،(ُ)"بو الحتجاج حد عف خرج يكثر حديثو في الخطأ صار حتى نعتو ىذا كاف فمف
دَّثى  ًإذىا": العقيمي : الفزارم إسحاؽ أبك كقاؿ، (ِ)"كىأىٍخطىأى ،  اٍضطىرىبى  الشَّاـً  أىٍىؿً  غىٍيرً  عىفٍ  حى

ًعيؼ": النَّسىاًئيٌ  كقىاؿى  ،(ّ)"رأسو مف يخرج ما يدرم ل رجؿ ذاؾ" في تيذيب التيذيب ك ،(ْ)"ضى
 الجكزم ابف ذكره: الحمبي الديف برىاف، كقاؿ (ٓ)"الشاـ أىؿ حديث في صالح: "النسائي قاؿ
 ،حفظو تغير كبر لما، كقاؿ برىاف الديف: بالكليد التسمية عف النيي باب في المكضكعات في

 كىك ركاه قد أك كبره في وعمي أدخؿ الحديث ىذا فمعؿ ،يعمـ ل كىك حديثو في الخطأ ككثر
: في الميزاف كقاؿ، (ٕ)األعالـ بقية ،الشاـ محدث ،اإلماـ ،الحافظكقاؿ الذىبي: ،(ٔ)مختمط
، كقاؿ الذىبي (ٗ)الشامييف عالـكقاؿ في الكاشؼ: ،(ٖ)مثمو يخمؼ كلـ مات الشاـ، أىؿ عالـ

، كقاؿ في (َُ)يفالشامي بخالؼ ضعيؼ منكر الحجازييف عف كحديثو بالقكم، ليس أيضان:
 بمده أىؿ عف ركايتو في صدكؽ، كقاؿ ابف حجر: (ُُ)الشامييف غير في ضعيؼ،الديكاف:
 ،عصره في الشاـ أىؿ عالـ: المدلسيفطبقات في  حجر ابف قاؿ، ك (ُِ)غيرىـ في مخمط
 .(ُّ)كثراأل عند مقبكؿ الشامييف عف كحديثو ،تكثيقو في مختمؼ
 زرعة أبك كافؽ ،غيرىـ في مخمط بمده أىؿ عف يتوركا في صدكؽ:الراوي في القول خالصة
سماعيؿ، الراكم تكثيؽ في النقاد أغمب  مف بمده أىؿ عف ركايتو في صدكؽ عياش بف كا 

 يركم إنما الشامييف، عف حديثو عنو ركل فمف فيو، يخمط لـ عنيـ الحديث مستقيـ الشامييف،

                                                           

 (.    ِّٔ/ ُ(، تيذيب التيذيب )ُُٖ/ ُ( الضعفاء كالمتركككف، لبف الجكزم )ُ)
 (.ٖٖ/ ُ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي )ِ)
 (.َٗ/ ُ)مرجع السابؽ ( انظر: الّ)

 (.ُٔ( الضعفاء كالمتركككف، لمنسائي )ص: (ْ
 .(ِّٓ/ ُبف حجر )(تيذيب التيذيب، لٓ) 
 (ٔٓ( الغتباط بمف رمي مف الركاة بالختالط )ص: ٔ)
 (ُِّ/ ٖ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي )ٕ)
 (َِْ/ ُ( ميزاف العتداؿ، لمذىبي )ٖ)
 (.ِْٖ/ ُ( الكاشؼ، لمذىبي )ٗ)
 (ْٕ( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ)ص: َُ)
 (ّٔ( ديكاف الضعفاء، لمذىبي )ص: ُُ)
 (َُٗ: ( تقريب التيذيب )صُِ)
 (.ّٖ( طبقات المدلسيف، لبف حجر)ص: ُّ)
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 كالحجازييف العراقييف مف امييفالش غير عف حديثو كلكف فييا، اختالط ل مستقيمة أحاديث
 أما فيو، اختمط فيما عنو يركم إنما األحاديث ىذه عنو ركل فمف فييا، اختالط لو كقع فقد

خراجو النسائي فعؿ كما فيو الضغؼ إطالؽ  فإنو حباف ابف زعـ كما بو الحتجاج حد عف كا 
 الشامييف عف ماأ. الشامييف غير عف الركاية في اختالطو مف جاء إنما فضعفو يصح، ل

 الشامييف غير في ضعيؼ أم بالضعؼ، النسائي يعنيو ما ىذ كلعؿ الحديث، مستقيـ ثقة فإنو
 عنو ذكر التيذيب في كلكف الضعؼ، إطالؽ الميزاف عف النسائي في الذىبي ذكره ما ألف
 ".الشاـ أىؿ حديث في صالح: "النسائي كقاؿ

 غمك فيذا ،"رأسو مف يخرج ما يدرم ل رجؿ ؾذا: "كقكلو فيو الفزارم إسحاؽ أبي كالـ أما 
سراؼ  كصاحب الشاـ أىؿ عالـ فإنو عياش بف إسماعيؿ مثؿ في يقبؿ ل الجرح في كا 
 جمع فيذا "،الفزارم إسحاؽ أبك إل عنو كؼ أحدان  أعمـ ل"كما أف أبك حاتـ قاؿ : حديثيـ،

نما هبمد أىؿ عف حديثو كاستقامة بثقتو شيدكا قد األئمة النقاد مف  عف حديثو ضعفكا كا 
: فيو كقكلو لو البخارم شيادة إلسماعيؿ كيكفيحديثيـ،  في لختالطو كالحجازييف العراقييف

 .أعمـ تعالى كاهلل ،"صحيح فيك بمده أىؿ عف حدث إذا"
 ."يدلس كان أنو غير صدوق"المصطمح السابع: 

يَّةى  أىًبي ٍبفي  يىٍحيىى-ّٖ نىابو  أىبيك، اٍلكىٍمًبي   حى  سنة ت ،السادسة مف حي حية أبي كاسـ ككفي ،جى
 .(ُ)د ت ؽ لو ركل ق،َُٓ

 : النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
، كقاؿ البخارم: (ّ)بالقكل ليسكقاؿ أبك حاتـ: ،(ِ)يدلس كاف نوأ غير صدكؽ :ُزْرَعة أُبو قال
عِّفيوي  القىٌطاف يىحيى كاف" ًعيفنا كىافى د: "قاؿ ابف سعك ، (ْ)"ييضى ًديثً  ًفي ضى  كقاؿ،(ٓ)"اٍلحى

عَّؼي ": الجكزجاني : النسائي كقاؿ ،(ُ)"ًبوً  بىٍأس لى  ييدىلس كىافى ، كقاؿ العجمي: "(ٔ)"حديثو ييضى

                                                           

 (.َٓ/ ٗ(، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، لبف عدم )ٖٗٓ(تقريب التيذيب )ص: ُ) 
(، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة ُّٗ/ ٗ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ِ)

 (.ُٓٗ/ّالبردعي)
 (.ُّٗ/ ٗ( المصدر السابؽ )ّ)
 (.ِٕٔ/ ٖيخ الكبير، لمبخارم)( التار ْ)
 (.َّٔ/ ٔ( الطبقات الكبرل، لبف سعد)ٓ)
 (.َُْ( أحكاؿ الرجاؿ، لمجكزجاني )ص: ٔ)



 
 

772 

 

ًعيؼ قيٍطًنيٌ  كقاؿ ،(ِ)ضى  ابف كقاؿ،(ْ)الحديث ضعيؼ: شاىيف ابف قاؿك ،(ّ)ضعيؼ: الدَّارى
 كاف أنو إل بأس بو ليس":ابف معيف كقاؿ ،"(ٓ)بالككفة المتشيعيف جممة مف ىك: "عدم
 مرة:" كقاؿ،(ٖ)"ليس بشئ"كقاؿ ابف معيف: ، (ٕ)"لكنو يدلس صدكؽ، كقاؿ مرة: "(ٔ)"يدلس

 ًممَّف كىافى قاؿ ابف حباف في المجركحيف: "ك ، (َُ)ابف حباف في الثقات كذكره ،(ٗ)"ضعيؼ
ا الثِّقىات عمى ييدىلس عىفىاء مف سمع مى نىاًكير ًبوً  تقفالتز  ،الض   ،اٍلمىشىاًىير عىف يىٍرًكييىا الًَّتي اٍلمى
مىٍيوً  كىحمؿ اٍلقطَّاف سعيد بف يحيى فكىاه ٍنبىؿ بف أىٍحمد عى ، كقاؿ العالئي: (ًُُن )"شىًديدا حمالن  حى

 إل صدكؽ،": نيمىير بف اهلل عبد بف محمد كقاؿ، (ُّ)"ضعفكه" :العراقي ابف، كقاؿ (ُِ)"ضعفكه"
دِّث كاف التدليس،ب حديثو أفسد أنو  ضعيؼ": سفياف بف يعقكب كقاؿ، (ُْ)"يسمع لـ بما ييحى
ييكتب حديثو في المتابعات،  كقاؿ ابف حجر: ،ُٔ"لـ يكف بالقكم" كقاؿ البزار:،(ُٓ)"يدلس كاف

 .(ُٖ)"تدليسو لكثرة ضعفكه" كقاؿ في مكضع آخر:، (ُٕ)ككاف ييعاب عميو التدليس
تدليسو، كافؽ أبك زرعة ابف نمير كابف معيف ضعيؼ لكثرة  :الراوي في القول خالصة

 أما باقي العمماء فقد ضعفكه.كالعجمي في تكثيؽ الراكم، مع القكؿ بتدليسو، 
                                                                                                                                                                

 (.َّٓ/ ِالثقات، لمعجمي)معرفة ( ُ)
 (.َُٗ( الضعفاء كالمتركككف، لمنسائي )ص: ِ)
 (.ُّٔ/ ّ( الضعفاء كالمتركككف، لمدارقطني )ّ)
 (.ُْٗف،لبف شاىيف )ص: ( تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيْ)
 (.ْٓ/ ٗ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، لبف عدم )ٓ)

 (.َٕ/ُركاية ابف محرز) –( تاريخ ابف معيف  (ٔ
 (.َْٕ/ُالتحقيؽ في مسائؿ الخالؼ، لبف الجكزم)( ٕ)
 (.ُُُ/ ّ( المجركحيف، لبف حباف )ٖ)
 (.ُّٖ/ ٗ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ٗ)
 (.ٕٗٓ/ ٕحباف ) ( الثقات لبفَُ)
 (.ُُُ/ ّ( المجركحيف، لبف حباف )ُُ)
 (.ُُُ( جامع التحصيؿ، لمعالئي )ص: ُِ)
 (.ََُ( المدلسيف، لبف العراقي )ص: ُّ)
 (.ُٖٖ/ ِ(التكميؿ في الجرح كالتعديؿ كمعرفة الثقات كالضعفاء كالمجاىيؿ، لبف كثير )ُْ) 
 (.َُٖ/ ّ( المعرفة كالتاريخ، ليعقكب الفسكم )ُٓ)
 (.ُْْ/ ّ( كشؼ األستار عف زكائد البزار )ُٔ)

 (.ِّٖ/ّ( تغميؽ التعميؽ عمى صحيح البخارم، لبف حجر)(ُٕ
 (.ٖٗٓ( تقريب التيذيب )ص: ُٖ)
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     أمثمة متنوعة منيا:، وذكر أبو زرعة  بوصف قريب من الجرح قَ من ُوثِّ  س:المطمب الخام

 ."صالح"المصطمح األول: 
ٍبدً  بفي  أىٍشعىثي  -ّٗ ،الحي  المىًمؾً  عى  قُِْةسن ت ،السادسة مف ىىاًنىء،أبا يكنى ،بصرم ٍمرىاًني 
 .(ُ)خ د ت س ؽ عنو ركل ق،ُْٔ كقيؿ

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
 (ْ)"مأمكف ثقة" :القطاف يحيي كقاؿ (ّ)"بو بأس ل" :أبك حاتـ كقاؿ، ِ))"صالح": أبو زرعة قال

 فقييا كاف" :ابف حباف كقاؿ ،(ٔ)"ثقة :"معيف ابف كقاؿ، (ٓ)"حصالكقاؿ أحمد بف حنبؿ: "
 ابف كقاؿ "(ٖ)الديف في الكرع كأىؿ المتقنيف الفقياء مف :"أيضان  حباف ابف كقاؿ، (ٕ)"متقنا
 أىؿ جممة في كىك بو، كيحتج حديث يكتب ممف كىك مستقيمة، عامتيا أحاديثو"  :عدم

 الدار كقاؿ، (ُُ)الثقات في شاىيف ابف كذكره ،(َُ)الثقات في العجمي كذكره، (ٗ)"الصدؽ
اًفظنا كىافى " :القاسـ األصبياني أبكؿ كقا، "(ُِ)ثقة: "قطني  الفرج أبك، كقاؿ(ُّ)"عىاًبدنا حى

 :الذىبي كقاؿ، (ُٓ)، أحد عمماء البصرة"الثقة ،الفقيو ،اإلماـ" :الذىبي كقاؿ، (ُْ)"ثقةالجكزم: "

                                                           

 (.َُٗ(،  المرجع نفسو )ص: ُُّ(المرجع السابؽ )ص:ُ) 
 (ِٕٓ/ ِ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )(ِ
 (.ِٕٓ/ ِ( المصدر السابؽ )ّ)
 (.ِٕٓ/ ِعديؿ لبف أبي حاتـ )(الجرح كالتْ) 

 (.ُِِ/ ُ( مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممو )(ٓ
 (ُٖ/ ْ(تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم،لبف معيف )ٔ) 
 (.ِٔ/ ٔ(الثقات، لبف حباف )ٕ) 
 (.ِّٗ( مشاىير عمماء األمصار، لبف حباف )ص: ٖ)
 (ّٗ/ ِف عدم )(الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، لبٗ) 

 (.َٕالثقات، لمعجمي)ص: معرفة ( (َُ
 (.ّٔ( تاريخ أسماء الثقات، لبف شاىيف )ص: ُُ)
 .(ُٕ( سؤالت البرقاني لمدارقطني ركاية الكرجي عنو، لمبرقاني )ص: ُِ)
 .(َٖٗ(سير السمؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبياني )ص: ُّ) 
 (.ٕٗ/ ٖالفرج الجكزم ) ( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، أبكُْ)
 (.ِٖٕ/ ٔ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي )ُٓ)
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: حجر ابف كقاؿ، "(ِ)ةثق: "أيضان  الذىبي كقاؿ، "(ُ)أفقييـ كمف الحسف أصحاب كبار ًمفٍ " 
 .(ّ)"فقيو ثقة"

 حكـ ككاف الراكم تكثيؽ في زرعة أبك العمماء جميع كافؽ "ثقة ":الراوي في القول خالصة
 . غيره أحكاـ مف أقؿ فيو زرعة يأب

 
نىينيٌ  ًإٍبرىاًىيـ ٍبف ًإسحاؽ-َْ  مف ،قُِٔ ت ،طرسكس نزيؿ ،المدني يعقكب أبك، الحي

 .(ْ)د ؽعنو  ركل ،التاسعة
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة بيأ حكم مقارنة

اًتـ (ٓ)"صالح"  :زرعة أبو قال ٍرعىة كقاؿ ابفي أبي حى صالح يعني في دينو ل في " :عىف أًبي زي
 أنو إل صدكؽ األصؿ في ىك، كقاؿ البخارم: "(ٕ)"في حديثو نىظىر"كقاؿ البخارم:  (ٔ)"حديثو
 ابف ، كذكره(َُ)كذكره العقيمي في الضعفاء (ٗ)"ليس بثقة"كقاؿ النسائي:  (ٖ)"بعجائب يأتي
  "(ُِ)حديثو يكتب ضعفو مع"  عدم ابف كقاؿ  (ُُ)"يخطىء ممف كاف :"كقاؿ الثقات في

ًدينىة مف خرج: "البزار ًديثو كاضطرب ؼَّ فىكي  اٍلمى ، (ُْ)"ًديثالحى  ًفي أىخطىأ ":اأٍلىٍزًدمٌ  كقىاؿى  "(ُّ)  حى

                                                           

 .(ُٖٗ/ ّ(تاريخ اإلسالـ، لمذىبي )ُ) 
 (.ْٗ(مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، لمذىبي)ص: ِ) 
 (.ُُّ(تقريب التيذيب )ص: ّ) 
 (.ٗٗ)ص:  المصدر السابؽ(ْ) 

 (.َِٖ/ ِ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )(ٓ
 (.ِِِ/ ُ) ( تيذيب التيذيبٔ)
 (.ّٕٗ/ ُ( التاريخ الكبير، لمبخارم )ٕ)
 (.ُْْْ/ ّ( بغية الطمب فى تاريخ حمب،  لبف العديـ)ٖ)

 (.ُٖ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص: (ٗ
 (.ٕٗ/ ُ( الضعفاء الكبير لمعقيمي )َُ)
 (.ُُٓ/ ٖ( الثقات لبف حباف )ُُ)
 (.ٓٓٓ/ ُ(الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، لبف عدم )ُِ) 
 (ّٕٓ/ ُ) خمؼ بف سميماف، (التعديؿ كالتجريح ، لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيحُّ) 
 (ّٕٗ/ ِ(تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم )ُْ) 



 
 

779 

 

رأيت أحمد "كقاؿ ابف أبي حاتـ: (ٕ) "كيكرمو يعظمو مالؾ ككاف" :(ُ)يكسؼ بف اهلل عبد كقاؿ
كقاؿ مرة أخرم: "ليس  ،(ْ)كقاؿ ابف القيسراني: "ضعيؼ" (ّ)"بف صالح ل يرضى الحنيني

، (ٕ)كنقؿ النككم اإلجماع عمى أنو مدلس، (ٔ)كقاؿ النككم: "ضعيؼ" ،(ٓ)بشئ في الحديث"
 جممة في البمخي القاسـ كأبك العرب كأبك الجاركد كالعقيمي كابف ذكره الساجياؿ مغمطام: "كق

 ،(ُُ)كضعفو األلباني ،(َُ)كذلؾ ضعفو العراقي ،(ٗ)كقاؿ البكصيرم: "ضعيؼ" ،(ٖ)"الضعفاء
 (ُْ)ضعفكه: الذىبي كقاؿ (ُّ)ككاف ذا عباده كصالح"كقاؿ الذىبي:  ،(ُِ)كضعفو الحكيني

 (ُٔ).ضعيؼ  :حجر ابف كقاؿ   (ُٓ)ضعفو عمى متفؽ  :ان أيض الذىبي كقاؿ
 دينو في يعني "صالح" زرعة أبك كقكؿ ، صالح في دينو،ضعيؼ :الراوي في القول خالصة

 فيو يذكر كلـ عبادتو عمي أثني أم التيذيب تيذيب في حجر ابف قاؿ كما ،حديثو في ل
 . غيره حكـ مف أعمي أبك زرعة حكـ فكاف جرح،
كـ ب-ُْ خ د ت س  عنو ركل ق،ُْٓ سنة ت السادسة مف ،عيسى أبك ،العىدىني   ف أبافالحى
 .(ُٕ)ؽ

                                                           

( ىك:عبد اهلل بف يكسؼ التنيسي، أبك محمد الكالعي أصمو مف دمشؽ، ثقة متقف مف أثبت الناس في ُ)
 (َّّد ت س، تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: ىػ،خ ُِٖالمكطأ، مف كبار العاشرة، ت

 (.ّٖٗ/ ِ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم )ِ)
 (.َِٖ/ ِ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )(ّ
 (.ُٖٗ/ ُ(ذخيرة الحفاظ ، لبف القيسراني)ْ) 
 (.ٔٔ(تذكرة الحفاظ ، لبف القيسراني )ٓ) 

 (.ٓٓٔ/ِ( خالصة األحكاـ، لمنككم )(ٔ
 (.ُٓٓ/ُالمصدر السابؽ)( (ٕ
 (.ٕٗ/ ِ( إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ٖ
 (.ِْٔ/ْ((إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة، لمبكصيرم ٗ) 

 (.َُِٔ/ٓ( تخريج أحاديث إحياء عمـك الديف، لمعراقي )(َُ
 (.ْٔٗ/ّ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة، لأللباني )ُُ)

اؽ ألىبي ،األماجد كتب فى النظر مف كقع ما إلى الياجد نبيوت( (ُِ كٍيًني ًإٍسحى  .(ُِّ/ُ) الحي
 (َُٖ/ ُ( ميزاف العتداؿ، لمذىبي )ُّ)
 (.ِّْ/ ُ( الكاشؼ، لمذىبي )ُْ)

 (.ِٔ( ديكاف الضعفاء، لمذىبي )ص: (ُٓ
 (.ٗٗ(تقريب التيذيب )ص: ُٔ) 
 (ُْٕ(المصدر السابؽ )ص: ُٕ) 
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 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة

 عف تكثيقو خمفكف بفا كحكى، (ِ)الثقات ةجمم في خمفكف ابف ذكره، (ُ)"صالح" :زرعة أبك ؿقىا
 المعرفة أىؿ تكمـ" :صحيحو في خزيمة بفا ؿكقا ،(ّ)حنبؿ بف كأحمدالمديني كابف نمير بفا

كذكره ابف شاىيف في  ،(ٓ)"سنة صاحب ثقة،":العجمي ، كقاؿ(ْ)"بخبره الحتجاج في بالحديث
 بف الحكـ فرد"ت: يمالخمي كقاؿ، (ٖ)، كقاؿ النسائي: "ثقة"(ٕ)"قةكقاؿ ابف معيف: "ث، (ٔ)الثقات
اًلحه  كىىيكى ، هغير  يقفو ما عنو كيسند ،بأحاديث عكرمة عف أباف كؾو  لىٍيسى ، صى ٍتري  قىاؿ، ك )ٗ("ًبمى

، قاؿ أحمد بف (ُُ)و"ب ٍرـً : "االمبارؾ بف اهلل عبد، كقاؿ (َُ)"سيدنا ذاؾ": يعقكب ٍبف يكسؼ
 كنت فإف ركاتي، استقرت ىذا عمى": قاؿ الحديث في شؾ إذا أباف بف الحكـ كافحنبؿ: "
 كقاؿ، (ُّ)مو"مث أر فمـ عدف أتيت" :عيينة ابف قاؿ، ك (ُِ)"اهلل أستغفر فأنا نقصت، أك زدت،

 مف ليس فيو عيسى: "الحكـ بف أباف فيو ضعؼ كلعؿ البالء بف حسيف ترجمة في عدم بفا

                                                           

 (.ُُّ/ ّلبف أبي حاتـ ) (الجرح كالتعديؿ،ُ) 
 (.ُِٔ)ص:  الكىيبي اهلل عبد بف محمدل ،(التراجـ الساقطة مف كتاب إكماؿ تيذيب الكماؿِ) 

 (.ِّْ/ ِ) التيذيب تيذيب( (ّ
 (.ِٔ/ِ)خزيمة ابف صحيح(ْ) 
 (ُِٔ(معرفة الثقات، لمعجمي )ص: ٓ)  
 (.ِٔ( تاريخ أسماء الثقات، لبف شاىيف )ص: ٔ)

 (ُُّ/ ّعديؿ لبف أبي حاتـ )( الجرح كالت(ٕ
 (ٕٖ/ ٕ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(ٖ
 (.ِّٓ/ ُ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي )ٗ)
 (.ّّٔ/ ِ(التاريخ الكبير، لمبخارم )َُ) 
 (.ِٓٓ/ُالضعفاء الكبير، لمعقيمي)( ُُ)
 (.ِِٖ/ ُجمكعة مف المؤلفيف )( مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممو، لمُِ)
 (.ّٗ/ ْ( تاريخ اإلسالـ، لمذىبي )ُّ)
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 ابف كقاؿ  ،ّ))"ثقة ":الذىبي كقاؿ(ِ)"عابدأبي الخير: " ، كقاؿ ابف(ُ) "عيسى بف الحسيف
 . (ْ)"أكىاـ كلو عابد صدكؽ"ر: حج

، نرل أف قكؿ أبك زرعة صالح، يعني في أكىاـ كلو عابد صدكؽ: الراوي في القول خالصة
دينو ل في حديثو، لكف أغمب النقاد مف المتشدديف كغيرىـ كثقكه، كلعؿ قكؿ بعضيـ أف 

 في كقعت إنما المناكيرأف  الركايات، فالسبب كما قاؿ ابف حبافالراكم لو أكىاـ في بعض 
براى ،عنو إبراىيـ ابنو ركاية مف ركايتو "تفرد الحكـ بف  الخميمي : كذلؾ قكؿ، (ٓ)ضعيؼ يـكا 

 .(ٔ)أباف عف عكرمة بأحاديث، كيسند عنو ما يقفو غيره
 ."شيخ"المصطمح الثاني: 

ٍيد ٍبفي  أىٍصبىغي -ِْ يىًنيٌ عمي بف زى  ،الكراؽ ،اٍلكىاًسًطي   منصكر أىبي ٍبف المَّوً  عىبد أىبيك مكلىـ،،اٍلجي
 .(ٕ)د ت س ؽ  لو ركل ق،ُٕٓ ةسن ت السادسة مف المصاحؼ، كاتب

  :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
، (َُ)"ثقة ":معيف ابف ، كقاؿ(ٗ)"بأس بحديثو ما: "أبك حاتـ ، كقاؿ(ٖ)"شيخ: "زرعة أبو قال
 "ي:النسائ كقاؿ، (ُُ)"عنو ىاركف بف يزيد ركاية أحسف ما بأس، بو ليس: "حنبؿ بفا كقاؿ
في  شاىيف ابف كذكره، (ُّ)"ثقةؿ: "فقا"، عنو؟ داكد أبا سألت: "اآلجرم كقاؿ(ُِ) "بأس بو ليس
 يخطىءف: "حبا ابف كقاؿ(ُ) الضعفاء جممة في ذكره شاىيف ابفأعاد  ثـ ،(ُْ)الثقات جممة

                                                           

 .(ِِٓ/ ّ) ، لبف عدمالرجاؿ ضعفاء في الكامؿ (ُ)
 (.ٖٖ( خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ،  لبف أبي الخير )ص: ِ)
 .(ٔٗ: ص) الضعفاء ديكاف(ّّْ/ ُ( الكاشؼ )ّ)
 (ُْٕ( تقريب التيذيب )ص: ْ)
 (.ُٖٔ/ ٔف حباف)( انظر: الثقات، لبٓ)
 (.ِّٓ/ ُ) لمخميمي الحديث عمماء معرفة في إلرشادا (ٔ)

 (.ُُّ(، تقريب التيذيب )ص: ُّٓ/ّ( انظر: تيذيب الكماؿ ، لممزم)(ٕ
(.َِّ/ ِالجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )((8

 (.َِّ/ ِ)مرجع السابؽ ( ال(ٗ
 (.َُْ/ ْركاية الدكرم ) -(تاريخ ابف معيف َُ) 
 (.َِّ/ ِكالتعديؿ، لبف أبي حاتـ ) ( الجرحُُ)
 (.ُّٔ/ ُ(تيذيب التيذيب، لبف حجر )ُِ) 
 (.ُّٔ/ ُ) المصدر السابؽ(ُّ) 
 (.ّٖ( تاريخ أسماء الثقات، لبف شاىيف )ص: ُْ)
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 الضعفاء كتاب في الجكزم ابف كذكره، (ِ)"انفرد إذا بخبره الحتجاج يجكز ل، كثيران 
 أحاديث لوم: "عد ابف كقىاؿ، (ْ)"الحديث في ضعيفناككاف : "سعد فاب كقاؿ، (ّ)كالمترككيف

 بف يزيد غير ىذا أصبغ عف ركل أعمـ كل ىاركف، بف يزيد عنو يركييا محفكظة غير
 ليس ،ليفـ: "قاس بف مسممة كقاؿ، (ٔ)"فيو ـى مً كي تي  كقد ،عندمثقة " الدارقطني: كقاؿ، (ٓ)"ىاركف
 ).ٗ"(يغرب صدكؽر: "حج ابف كقاؿ، (ٖ)"صدكؽ: "الذىبي كقاؿ، "(ٕ)بحجة

كأنزلو إلى  ،الراكم تكثيؽ في النقاد زرعة أبك خالؼ، يغرب ؽصدك  :الراوي في القول خالصة
 مرتبة قريبة مف الجرح. 

 
، د س عنو  ركل السابعة، مف بكنيتو مشيكر مي ،مى الجى  بىٍكرو  أىبيك أىٍحمىر بف ًجٍبًريؿ-ّْ

           (َُ)."ماٍلبىٍصرً : " كييقاؿ اٍلكيكًفي،
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة

، (ُّ)ات"ثقفي ال شاىيف ابف ذكرهك  ،ُِ))"ثقة: "معيف ابف كقاؿ ،(ُُ)"شيخ" :زرعة أبو قال
، (ُ)"صدكؽي: "الذىب كقاؿ، (ُٓ)"بالقكم ليسي: "النسائ قاؿك ، (ُْ)الثقات في حباف ابف كذكره
 .(ّ)"ييـ صدكؽ: "حجر ابف كقاؿ ،(ِ)"حجة بو تقكـ ل" :األندلسي حـز ابف كقاؿ

                                                                                                                                                                

 (.ِْٗ/ ِ( إكماؿ تيذيب الكماؿ )ُ)
 (ُْٕ/ ُ(المجركحيف، لبف حباف )ِ) 
  (.ُِٔ/ ُ( الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم )ّ)
 (ِِٕ/ ٕ(الطبقات الكبرل، لبف سعد)ْ) 
 (.َُٓ/ ِ(الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، لبف عدم)ٓ) 
 .(ُٕ: ص)لمدارقطني ،البرقاني سؤالت(ٔ) 
 (.ُّٔ/ ُ( تيذيب التيذيب )ٕ)
 (.ِْٓ/ ُ(الكاشؼ )ٖ) 
 (.ُُّ(تقريب التيذيب )ص: ٗ) 

 (.ُّٖالتيذيب )ص:  (، تقريبْٔٗ/ ْ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم )(َُ
 (.ْٗٓ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُُ)
 (.ْٗٓ/ ِ)مرجع السابؽ ( الُِ)
 (.ٔٓ( تاريخ أسماء الثقات )ص: ُّ)
 (.ُٖٓ/ ٔ(الثقات لبف حباف )ُْ) 
 (.ْٕٗ/ ْ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ُٓ)



 
 

764 

 

كأنزلو  الراكم تكثيؽ في النقاد بعضزرعة  أبك خالؼييـ، صدكؽ: الراوي في القول خالصة
 إلى مرتبة قريبة مف الجرح.

 
سىٍيفي  -ٗٗ ٍيميكفه  ٍبفي  اٍلحي د  عنو السابعة ركم الككفي، مف بالقاؼ الخندقي،ء بالفا اٍلًخٍندىًفي   مى
 .(ْ)س 

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
 بف عمي كقاؿ ،(ٔ)"حديثو يكتب ،الحديث بقكم ليسـ: "أبك حات كقاؿ ،(ٓ)"شيخ" :زرعة أبو قال

 كقاؿ، (ٖ)الضعفاء في العقيمي كذكره، (ٕ)"عنو ركل مف ؿَّ قى كى  ،بمعركؼ ليسي: "المدين
 في حباف ابف كذكره، (َُ)"عميو يتابع لـ حديث لو: "البخارم كقاؿ، (ٗ)"بالقكم ليس: "النسائي
 .(ُِ)"الحديث ليفر: "حج ابف كقاؿ، (ُُ)"أخطأ ربما" :كقاؿ الثقات

، فقد الراكمضعيؼ ت في النقاد زرعة أبكلـ يكافؽ  الحديث، ليف :الراوي في القول خالصة
 .أجمعكا أنو ليس بالقكم

 .(ٖٔ)"من األبدال"
 .(ُٓ) مف التاسعة، ت ؽ ،(ُْ)األٍسفىٍذني  عمٌي ٍبف أبي بكر -ْٓ

                                                                                                                                                                

 (.ِٕ(ذيؿ ديكاف الضعفاء، لمذىبي )ص: ُ) 
 (.ّٖٖ/ ُداؿ )( انظر: ميزاف العتِ)
 (ُّٖ(تقريب التيذيب )ص: ّ) 
 (.ُٗٔ(تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: ْ) 

 (.ٓٔ/ ّ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )(ٓ
 ( المرجع السابؽ نفس الجزء كنفس الصفحة.(ٔ
 (المرجع السابؽ نفس الجزء كنفس الصفحة.ٕ) 
 (.ِّٓ/ ُ(الضعفاء الكبير، لمعقيمي )ٖ) 
 (.ّّلمتركككف، لمنسائي )ص: ( الضعفاء كاٗ)
 (.ْٗٓ/ ُ(ميزاف العتداؿ )َُ) 
 .(ُْٖ/ ٖ( الثقات لبف حباف )ُُ)
 (.ُٗٔ( تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: ُِ)
 (.ِٕ( سبؽ التعريؼ بيا)ص: ُّ)
 (.ِِِ/ ُىذه النسبة الى اسفذف كىي مف قرل الرم، األنساب لمسمعاني ) ُْ))
 (.ّٖٗ(  تقريب التيذيب )ص: ُٓ)
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 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: بيمقارنة حكم أ -
، كقاؿ أبك (ِ)بف عدم: "لو أحاديث كثيرة مستقيمة" ا، كقاؿ (ُ) مف األبداؿ"قاؿ أبك زرعة: "
 " ىبي:، كقاؿ الذ(ْ)، كذكره ابف حباف في الثقات(ّ)كاف مف الصالحيف"  ،حاتـ: "صدكؽ ثقة

ذكر لو ابف عدم حديثان كاحد أخطأ في سنده، كقاؿ لو أحاديث كثيرة مستقيمة، فيذا يدؿ عمى 
 (ٔ)ككاف عابدان" ،كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ ربما أخطأ ،(ٓ)أف الرجؿ صدكؽ" 

كػاف مػف  ، كلعؿ الخطأ ينبع مػف أنػوو قميؿ؛ ألف نسبة خطئصدكؽ خالصة القول في الراوي:
 بعمـ األسانيد كالمتكف. ف في الخطأ بال قصد؛ لعدـ اعتنائيـىؤلء يقعك الزىاد، ك 

 
 :زرعة يأب عند النسبي بمصطمحات التعديلالرواة المعدلون  الثاني:المطمب 

عػػػػديؿ النسػػػػبي عنػػػػد العممػػػػاء سػػػػكاء المتقػػػػدميف مػػػػنيـ أك لمت أقػػػػؼ عمػػػػى تعريػػػػؼ اصػػػػطالحيلػػػػـ 
 بي "ىػك الحكػـ بتعػديؿ الػراكم نسػبيان المتأخريف، كلكف مف خالؿ الدراسة تبيَّف أف التعديؿ النسػ

 ".الركاة مف بغيره تومقارنب أك ،ما زمف أك، ما شيخ أك ،ما لبمدو  إما
 عقد مع الركاة ىؤلء بعض كسأذكر ،نسبيان  تكثيقان  الركاة بعض زرعة كأب اإلماـ ثؽك قد ك 

 :النقاد أقكاؿك  زرعة يأب قكؿبيف مقارنة
 :بعض مىع بعضيم بتفضيل الرواة توثيق : أوالً 

 ."إليَّ  يماوأحب فالن من أحفظ كان "
 أبك مكلىـ القرشي ،دينار بف كثير بف سعيد بف عثماف عمرك بف: الفاضل الراوي-ٙٗ

 .(ٕ)د س ؽ عنو ركم ق،َِٓ سنة ت العاشرة مف ، الًحٍمصي   حفص
 : النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة بيأ حكم مقارنة

                                                           

 (.ِٕٖ/ ٕيذيب التيذيب )( تُ)

 (.ُُّ/ ٔ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(ِ

 (.ُٕٔ/ ٔ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ّ)

 (.ُْٔ/ ٖ( الثقات لبف حباف )ْ)
 (.ُُٔ/ ّ( انظر: ميزاف العتداؿ )ٓ)

 (.ّٖٗ( تقريب التيذيب )ص: (ٔ
 (.ِْْ(المصدر السابؽ )ص: ٕ) 
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 قاؿك  ،(ُ)"إلىَّ  كأحبيما المصفى بف محمد مف أحفظ عثماف فب عمرككاف ":زرعة أبو قال
 كذكره، (ْ) السجستاني داكدك بكأ ككثقو مسممة، (ّ)"ثقةي: "النسائ كقاؿ، (ِ)"صدكؽ: "حاتـ أبك
 بف محمد مف إلي أحب عثماف بف عمرك: "سيؿ بف مكسى كقاؿ ،الثقات في حباف بفا

، كقاؿ في (ٕ)"الثبت الحافظ: "الذىبي قاؿك ، (ٔ)" حافظ صدكؽ" :الذىبي كقاؿ،(ٓ)"مصفى
 .(ٗ)"صدكؽ: "حجر ابف كقاؿ ،(ٖ)محدث ثقةالتذكرة: 
 .الراكم تكثيؽ في النقاد زرعة أبك كافؽ، "صدكؽ":الراوي في القول خالصة

 
 ت العاشرة، مف القرشي، الحمصي بيمكؿ بف مصفى بف محمد: المفضول الراوي -ٚٗ
 َُ). )د س ؽ لو ركل ق،ِْٔ
 : النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة أبو حكم نةمقار 
كثقو مسممة بف قاسـ  ،(ُُ)"إلىَّ  كأحبيما المصفى بف محمد مف أحفظ كاف ":زرعة أبو قال

، كذكره ابف حباف (ُْ)"صالح، كقاؿ النسائي: "(ُّ)"صدكؽـ: "حات أبك كقاؿ، (ُِ)كزاد: مشيكر
 الكليد بف كبقية الحديث يسكم: "لدمشقيا زرعة كأبكقاؿ  ،(ُٓ)، كقاؿ كاف يخطئفي الثقات

                                                           

 (.ِْٗ/ ٔتـ )( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حا(ُ
 (.ِْٗ/ ٔ(المصدر السابؽ )ِ) 
 (.َٔ( مشيخة النسائي، لمنسائي)ص: ّ)
 .(ٕٔ/ ٖ(تيذيب التيذيب، لبف حجر )ْ) 
 .(ْٖٖ/ ٖ(الثقات، لبف حباف )ٓ) 

 .(ّٖ/ ِ( الكاشؼ )(ٔ
 .(َّٓ/ ُِ( سير أعالـ النبالء)ٕ)

 .(ُٕ/ ِ( تذكرة الحفاظ، لمذىبي )(ٖ
 .(ِْْ(تقريب التيذيب )ص: ٗ) 
 .(َٕٓ)ص:  السابؽ المصدر (َُ)

 (.ِْٗ/ ٔ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )(ُُ
 (.ُْٔ/ٗ( تيذيب التيذيب)ُِ)
 (.َُْ/ ٖ(المصدر السابؽ )ُّ) 

 (.َٓ( مشيخة النسائي)ص: (ُْ
 (.َُُ-ََُ/ ٗ( الثقات لبف حباف )(ُٓ
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 ،صادقان  يككف أف كأرجك ،مخمطان  كاف: جزرة صالح كقاؿ،(ُ)"الضعفاء مقدمة آخر في ذكرهك 
قاؿ ابف حجر: ك ، (ّ)كقاؿ الذىبي: ثقة، صدكؽ، مشيكر ،(ِ)مناكير بأحاديث ثى دَّ حى  كقد
 .(ْ)"يدلس صدكؽ لو أكىاـ ككاف"

:" تفضيؿ في النقاد زرعة أبك كافؽ، يدلس ككاف ،أكىاـ لو صدكؽ:الراوي في القول خالصة
 إلي أحب عثماف عمرك بف"سيؿ  بف مكسى فقاؿ، "المصفى بف محمدعمى  عثماف بف عمرك
 عف قالكا بينما أحد، يضعفو كلـ عثماف بف عمرك العمماء كثؽ كما ،"مصفى بف محمد مف
تدليسو مف ييعد ك ، أكىاـ لوك  س،يدل قالكاك  ، كيخطئ ، الحديث يسكم صدكؽ، ىالمصف ابف

الطبقة الثالثة ممف أكثر مف التدليس فمـ يحتج األئمة مف أحاديثيـ إل بما صرحكا فيو 
 .(ٓ)بالسماع، كمنيـ مف رد حديثيـ مطمقان، كمنيـ مف قبميـ كأبي الزبير المكي

 
 ."فالن من أكيس فالن كان"

 سنة ت العاشرة، مف البصرة، نزيؿ مالعسكر  الزبير بف محمد بف سيؿ: لالفاض الراوي-ٛٗ
 .(ٔ)د س عنو ق، ركلِِٕ

 : النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
 ،(ٖ)"ثقة"  ـ:حات أبك ، كقاؿ(ٕ)"عثماف بف سيؿ مف أكيس محمد بف سيؿ كاف" :زرعة أبو قال
 عثماف بف سيؿمف أشير العسكرم محمد بف سيؿر: "نمي ابف كقاؿ، (ٗ) "صدكؽ مرة: كقاؿ

ـ: قاس بف مسممة كقاؿ، (ُ)"ثبت: "النسائي كقاؿ، ُُ))كتاب الثقات في حباف ابف كذكره، (َُ)"

                                                           

 (.ْٓ( انظر: طبقات المدلسيف، لبف حجر)ص: (ُ
 (.ْٗٔ/ ِٔ)(تيذيب الكماؿ، لممزمِ) 
  (.ّْ/ْميزاف العتداؿ) (ّ)

 (. َٕٓ( تقريب التيذيب )ص: (ْ
 (.ُّطبقات المدلسيف )ص:  (ٓ)
 (.ِٖٓ( المصدر السابؽ )ص: ٔ)

 .(َِْ/ ْ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ٕ
 .(َِْ/ ْ) المصدر السابؽ( (ٖ
 .(َِْ/ ْ)المصدر نفسو  (ٗ)
 (َِّ/ ْتـ )( انظر: الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاَُ)
 (ِِٗ/ ٖ(الثقات لبف حباف )ُُ) 
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ر: حج ابف كقاؿ، (ّ)"عثماف بف سيؿ مف أنبؿ كاف" :صحيحو في عكانة كقاؿ أبك،  (ِ)"ثقة"
 .(ْ)"ثقة"

 أبك زرعة قاؿ كما وكأن الراكم تكثيؽ في النقاد أبك زرعة كافؽ ثقة :الراوي في القول خالصة
 ابف كقاؿ ،عثماف بف مف سيؿ أنبؿ كاف :عكانة أبك قاؿفقد  عثماف، بف محمد مف أكيس
 ."عثماف بف سيؿ كاف أشير مف" :نمير

 
 الرم، نزيؿ العسكرم مسعكد أبك الكندم فارس بف عثماف سيؿ بف: المفضول الراوي-ٜٗ
 .(ٓ)ـ عنو ركل ق،ِّٓ سنة مات العاشرة مف
 كثير نعيـ: "كاف أبك ، كقاؿ(ٕ)الثقات في حباف ابف ، كذكره(ٔ)"صدكؽ" اتـ:ح أبك كقاؿ

 المجكد الحافظ اإلماـ، كقاؿ الذىبي: (ٗ)"الحافظ" السيكطي: ، كقاؿ(ٖ)كالفكائد" الحديث
 لو ،الحفاظ حجر: "أحد ابف ، كقاؿ(ُُ)"ثقة صاحب غرائب"، كقاؿ الذىبي: َُ))الثبت

 .(ُِ)غرائب"
 عمى محمد بف لسيؿ النقاد ترجح زرعة أبككافؽ  غرائبو ل حافظ :ويالرا في القول خالصة
 . بغرائ لو : ثقة،كالثاني ثقة فاألكؿ عثماف، بف سيؿ

  ."الرجمين أتقن فالن"

                                                                                                                                                                

 (َْٕ/ ُ( الكاشؼ )(ُ
 .(ِٔٓ/ ْ(تيذيب التيذيب )ِ) 
 .(ِٔٓ/ ْ) المصدر السابؽ(ّ) 
 .(ِٖٓ(تقريب التيذيب )ص: ْ) 
 .(ِٖٓ)ص:  السابؽ المصدر(ٓ) 
 .(َِّ/ ْ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٔ)
 .(ِِٗ/ ٖ(الثقات لبف حباف )ٕ) 
 .(ّٕٗ/ ُخ أصبياف )( تاريٖ)

 .(ََِ( طبقات الحفاظ، لمسيكطي )ص: (ٗ
 .(ْْٓ/ ُُ(سير أعالـ النبالء )َُ) 
 .(َْٕ/ ُ(الكاشؼ )ُُ) 
  .(ِٖٓ( تقريب التيذيب )ص: ُِ)
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مَّاد بف عىٍمرك ديكىيفٍ  كاسـ لقب، كديكىيفٍ ، الكيكفي   ديكىيفٍ  ٍبفي  اٍلفىٍضؿي  الراوي الفاضل:-ٓ٘  بف حى
الميالئي   نيعىيـ أىبيك،درىـ بفزيىىٍير

 مف التيمي، اهلل عبيد بف طمحة آؿ مكلى ،بكنيتو مشيكر ،(ُ)
 .(ِ)الجماعة لوق، كىك مف كبار شيكخ البخارم، ركل ُِٗت كقيؿ ق،ُِٖت التاسعة،
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة

، كقاؿ أحمد بف (ّ)لرجميف""أبك نعيـ أتقف ا لما سئؿ عف أبى نعيـ كقبيصة: قال أبو زرعة
ةحنبؿ: " ًكيع مف خطأ أقؿ ديكىٍيف بف اٍلفضؿ ًإف يىقيكليكفى  قكمان  ًإفَّ  ليحي قيؿك ،(ْ)"الثبت اٍلحجَّ  كى
كقاؿ يعقكب  ،(ٔ)"جدان  كقاؿ أبك داكد: "كاف أبك نيعىيـ حافظان ، (ٓ)ىىذىا قىاؿى  مف عمى فىدىعىا

قىاؿى أٍحمىد بف ، (ٕ)اإلتقاف كالحفظ كأنو حجة" "أجمع أصحابنا أف أبا نعيـ غاية في الفسكم: كى
الح اًديث مىنىاًكير" :صى كىافى ييدىلس أىحى "مىا رىأىٍيت ميحدثا أصدؽ منو، كىافى ًثقىة كى

 ، سئؿ الدَّارى (ٖ)
ثقة، كقاؿ العجمي: "، (ٗ)"أبك نعيـ"فقاؿ: ، قيٍطًنٌي عمف ييقىدىـ في الثكرم؛ أبك نعيـ، أك قبيصة؟

 كافقاؿ ابف حباف: "ك ، (ُُ)"صدكؽ ثبت ثقة: "شيبة بف يعقكب كقاؿ، (َُ)"ثبت في الحديث
كقاؿ ابف ، (ُّ)"ثبتان  متقنان  حافظان  كاف" أيضان: حباف ابف كقاؿ،(ُِ)"زمانو أىؿ أتقف

                                                           

 ا. انظر:( ىىًذه النٍِّسبىة ًإلىى المالءة الًَّتي تستتر بيىا النِّسىاء كقىاؿ ابف األثير: كظني أىف ىىًذه النٍِّسبىة ًإلىى بيعيى ُ)
(، كقد كاف أبك نعيـ شريكان لعبد السالـ بف حرب المالئي، كانا في ِٕٕ/ ّ) المباب في تيذيب األنساب

حانكت بالككفة، يبيعاف المالء كغير ذلؾ، ككاف كذلؾ غالب عمماء السمؼ، إنما ينفقكف مف كسبيـ. انظر: 
 (.ُِْ/ َُ، لمذىبي)(، كسير أعالـ النبالءَّٕ/ ُْتاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم)

 .(ْْٔانظر: تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: ، (َّٕ/ ُْكانظر تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم) (ِ)
 (.ِٔ/ ٕ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ّ)
 (.ْٕ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، ركاية المركذم)ص: ْ)
 (.ْٖٓ/ ّ( تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ٓ)
 :( انظر: سؤالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ، ألبي داكد السجستاني )صٔ)

ٗٗ.) 
 (.ّّٔ/ ِ( المعرفة كالتاريخ، ليعقكب الفسكم)ٕ)
 (.ُٖٔ( تاريخ أسماء الثقات، لبف شاىيف )ص: ٖ)
 .(ُِٔ: ص) لمدارقطني السممي سؤالت (ٗ)
 .(ّّٖالثقات، لمعجمي)ص: معرفة ( َُ)
 .(ِِٕ/ ٖ( تيذيب التيذيب، لبف حجر)ُُ)
 (.ُّٗ/ ٕ( الثقات لبف حباف )ُِ)
 (.ِٕٓ( مشاىير عمماء األمصار، لبف حباف )ص: ُّ)
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انو" "كىافى مف أتقف أىؿ زىمى منجكيو: ى
ذا  كاف أبك نعيـ مزاحان " كقاؿ الخطيب البغدادم: ،(ُ)

: أيضان  كقاؿ الذىبي، (ّ)"الثبت الحافظ" :الذىبي قاؿك ،(ِ)"مانتوكأ دعابة، مع تدينو كثقتو
 ابف كقاؿ(ٓ)"يغمك كل يتشيع حجة": أيضان  الذىبي كقاؿ، (ْ)"الحافظ الكبير، شيخ اإلسالـ"

 أحد" :السيكطي قاؿك  ،(ٕ)"ثبت ثقة": أيضان  جحر ابف كقاؿ، (ٔ)"العمـ الحافظ": جحر
ـ  .(ٖ)"اأٍلىٍعالى
" كافؽ أبك زرعة النقاد في تكثيقو بأعمى درجات التكثيؽ، ثبت ثقة":الراوي في القول خالصة

 عمى قبيصة. الثكرم في قيٍطًنيٌ  الدَّارى كما قدمو 
 

ةي الراوي المفضول:  -ٔ٘ مَّدً  بفً  عيٍقبىةى  بفي  قىًبٍيصى الس كىاًئي   سيٍفيىافى  بفً  ميحى
 ، اٍلكيكًفي عىامر ، أىبيك(ٗ)

 .(َُ)الجماعة لو ركل،الصحيح عمى ق،ُِٓ سنة ت التاسعة مف
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
 أتقف نعيـ كأبك الرجميف، أفضؿ قبيصة "كاف نعيـ: كأبى قبيصة عف عندما سئؿ زرعة قال أبو
 أبك سفياف، حديث في يعني جدان  حذيفة أبك مف أثبت "قبيصة ، قاؿ ابف حنبؿ:(ُُ)الرجميف"
(ُِ)جميعان" عنيما كتبت كقد شيء، ل وشب حذيفة

 أثبت نعيـ أبك "ككاف: حنبؿ بف أحمد كقاؿ،
،(ُ)بو يعبأ لـ فكأنو نعيـ كأبى ميدل ابف ذكر مع عقبة بف قبيصة حنبؿ لبف قيؿو ،(ُّ)منو"

                                                           

 .(ُِّ/ ِ( رجاؿ صحيح مسمـ، لبف منجكيو )ُ)
 (.َّٕ/ ُْ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )ِ)
 (.ِّٕ/ ُ(تذكرة الحفاظ، لمذىبي )ّ) 
 (.َّْ/ ٖلنبالء، لمذىبي)( سير أعالـ اْ)
 (.ُُٓ/ ِ( المغني في الضعفاء، لمذىبي )ٓ)
 (.ّّٓ/ ٕ( لساف الميزاف، لبف حجر )ٔ)
  (.ْْٔ( تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: ٕ)
 (.ُِٔ( طبقات الحفاظ، لمسيكطي )ص: ٖ)

قبة، ( ىذه النسبة إلى بنى سكاءة بف عامر بف صعصعة، كالمشيكر منيـ أبك عامر قبيصة بف ع(ٗ
 (.ِٖٖ/ ٕاألنساب، لمسمعاني )

 (.ّْٓ( تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: َُ)
 (.ُِٕ/ ٕ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ُُ)
 (.ٓ/ ُ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل )ُِ)
 (.ّْٔ( مقدمة فتح البارم، لبف حجر )ص: ُّ)
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 غير في أما يضبط، ل صغيران  كاف ألنو الغمط، كثير كاف سفياف في "قبيصة: حنبؿ ابف قاؿو
 ابف كقاؿ،(ِ)الحديث" كثير أنو كيذكر تدينو، في بو بأس ل ثقة، صالحان  جالن ر  فكاف سفياف
 ، كقاؿ(ْ)"صدكؽ": ًخراش ابفي  كقاؿ،(ّ)القكل" بذلؾ ليس الثكرم حديث في إل "ثقة: معيف
 أحمى "قبيصة ، كقاؿ أبك حاتـ:(ٓ)ًمنو" أحفىظى  الشيكخ مف رأيت "ما: النًَّصيبيٌ  سٌيار ٍبف إسحاؽ

 كاحد لفظ عمى بالحديث يأتي المحدثيف مف أحدان  رى أى  لـ صدكؽ، كىك حذيفة، أبىعندم مف 
: ، كقاؿ(ٔ)الثكرم" في نعيـ كأبى الجعد بف كعمى عقبة بف قبيصة سكل يغيره ل  "ليس النَّسىاًئي 
، (ٗ)المكثر" الثقة "الحافظ: الذىبي ، كقاؿ(ٖ)مكثؽ" البخارم "شيخ: الذىبي كقاؿ،(ٕ)بأس" بو

 عمييا كافقو الثكرم سفياف عف أحاديث عنو أخرج البخارم شيكخ كبار ابف حجر: "مفكقاؿ 
 .(ُُ)خالؼ" ربما "صدكؽ: حجر ابف كقاؿ ،(َُ)غيره"

كافؽ أبك زرعة ابف حنبؿ بالقكؿ أف أبك نعيـ  صدكؽ ربما خالؼ، خالصة القول في الراوي:
 يث الثكرم، أل قكؿ ابف حجرأثبت مف قبيصة، كأغمب العمماء قالكا أنو ليس بالقكم في حد

 أثبت ىك حنبؿ ابف قكؿ أما،البخارم أحاديث عف سفياف الثكرم كافقو عمييا غيرهأخرج عنو 
ل نسبية األمكر ىذه" حجر ابف قاؿ منو، أثبت نعيـ كأبك حذيفة أبي مف  حاتـ أبك قاؿ فقد كا 
 نعيـ كأبي قبيصة سكل رهيغي ل كاحد لفظ عمى بالحديث كيأتي يحفظ مف المحدثيف مف رى أى  لـ
 .(ُِ)"الثكرم حديث في
 

                                                                                                                                                                

 (.ُِٔ/ ٕ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ُ)
 (.َْٕ/ ُِ( انظر: تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )ِ)
 (.ُِٔ/ ٕ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ّ)
 (.ُْٕ/ ُِ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم  )ْ)
 (.ِْٖ/ ٓ(، تاريخ اإلسالـ، لمذىبي)ُْٕ/ ُِ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )ٓ)
 (.ُِٔ/ ٕ) ( انظر: الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـٔ)
 (.ّْٖ/ ٖ( تيذيب التيذيب، لبف حجر )ٕ)
 (.ُْٓ( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص: ٖ)
 (.ِْٕ/ ُ( تذكرة الحفاظ )ٗ)

 (.ّْٔ( مقدمة فتح البارم، لبف حجر )ص: (َُ
 (.ّْٓ( تقريب التيذيب )ص: ُُ)

 (.ّْٔ: ص) حجر لبف البارم، فتح مقدمة((ُِ
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 ."أفقو والمرار أحفظ أنا"زرعة نفسو عمى مرار، بقولو: تفضيل أبي : ثانياً 
 عميو مرار وتفضيمو حمويو بن مرار عمى الحفظ في نفسو زرعة يأب توثيقالمثال األول: 

  .الفقو في
ٍيو ٍبف مىرَّار: الفقو في األفضل -ٕ٘ م كى  ،ةعشر  الحادية مف ، ذانياليمى  أحمد أبك ،الثقفي حى
 .(ُ)ماجو كابف البخارم عنو ق، ركلِْٓ سنة ت

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
 أبك الحافظ قاؿ، ك (ِ) "أفقو كالمرار أحفظ أنا ":فقاؿ المرار أـ أحفظ أنت زرعة ألبي قيؿ

ٍيو شجاع كى مىىالرازم حاتـ أبك عميو زؿن": الديممي شيردار بف ًشٍيرى  كىك عنو، ككتب المىرَّاًر، عى
ٍنًدم   كلجميكر": قاؿ ،الخطر جميؿ اإلسناد قريب المكت، قديـ  أبا عنيا سأؿ مسائؿ النَّيىاكى
 العمـ مف المرار محؿ عرؼ فييا نظر مف: فييا الجكاب عميو فأممى حمكيو، بف المرار أحمد
 فقييان  عالمان  ثقة المرار ككاف" أيضان: شيركيو كقاؿ، (ّ)"ةكالديان كاإلتقاف كالحفظ الكاسع

ماـ السنة، شيخكقاؿ الخميمي: "،(ٓ)"منو أفقو ىمداف أخرجت ما" جعفر كأب قاؿ، (ْ)"ان يَّ نِّ سي   كا 
 كقاؿ، (ٕ)"اإلسالـ أئمة مف كاف، كقاؿ الذىبي: "(ٔ)"اإلسناد نازؿ جميؿ، المكت، قديـ كقتو،
 (ٖ)."وفقي حافظ ثقة: "حجر ابف

 أىؿ أفقو الراكم أف عمى النقاد زرعة أبك كافؽ فقيو حافظ ثقة :الراوي في القول خالصة
 .ىمذاف

                                                           

 (ِْٓ(تقريب التيذيب )ص: ُ) 
 (ُٖ/ َُب التيذيب )( تيذيِ)

 (ّّٓ/ ِٕ( تيذيب الكماؿ، لممزم )(ّ
 (ُٖ/ َُ( تيذيب التيذيب )ْ)

 (.َٖ/ َُ(، تيذيب التيذيب )ُِْ/ ٔ( تاريخ اإلسالـ )(ٓ
 (ّٗٔ/ ِ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمخميمي )(ٔ
 (ُُّ/ ُِ( سير أعالـ النبالء )(ٕ
 (ِْٓ(تقريب التيذيب )ص: ٖ) 
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ٍبد ٍبف اهلل عيبىٍيد: الحفظ في األفضل -ٖ٘ كخ، ٍبف يزيد ٍبف الكريـ عى ٍرعة أبك فىر   مف ،الرَّازم   زي
 كابف كالنسائي مكالترمذ مسمـ عنو ركل كستكف، أربع كلو قِْٔ سنة ت عشرةػ، الحادية
  .(ُ)ماجو

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة أبو حكم مقارنة
 كقاؿ، (ّ)"ثقة": النسائي كقاؿ، (ِ)"زرعة أبي مف أحفظ رأيت ما: "شيبة أبي بف بكرقاؿ أبك 

 (ْ)مسندىا أنس بف مالؾ بحديث أعمـ أحدان  رأيت ما: "الجنيد بف الحسيف بف عمي
 أبك كقاؿ ،(ٔ)"مالؾ حديث بخاصة كلكف العمـك سائر ككذلؾ زرعة، أبي مف (ٓ)اقطعيكمن
 ثقة حافظ إماـ: "حجر ابف كقاؿ، (ٖ)"العالـ أحد، الحافظكقاؿ الذىبي: "،(ٕ)"إماـ" :حاتـ

 .(ٗ)"مشيكر
 مف أحفظ كأنو الثناء عميو في النقاد أبك زرعة كافؽ ثقة حافظ إماـ:الراوي في القول خالصة
 .رأككا
 :معين لبمد بالنسبة بعض عمى بعضيم بتفضيل الرواة توثيق  :ثالثاً 
 :كتاباً  اليمانيين أصح -ْٓ

                                                           

 (ّّٕ)ص:  سابؽالمصدر ال( (ُ
 (ٗٔ/ ُّ(سير أعالـ النبالء، لمذىبي)ِ) 
 (.ِٗ/ ُٗ( تيذيب الكماؿ، لممزم)ّ)
 ،ملسو هيلع هللا ىلص( المسند ىك: ما اتصؿ إسناده مف راكية إلى منتياه، كأكثر استعمالو فيما جاء عف رسكؿ اهلل ْ)
 (.ُْٖ)ص:  البعمي الفتح أبي بف محمد،لمطمع عمى ألفاظ المقنعا
لـ يتصؿ سنده عمى أم كجو كاف النقطاع، كأكثر ما يكصؼ بالنقطاع ركاية مف  ما :ىكالمنقطع:  (ٓ) 

دكف التابعي عف الصحابي، كمالؾ عف، ابف عمر، كقيؿ ىك ما اختؿ فيو قبؿ الكصكؿ إلى التابعي رجؿ 
 الفتح أبي بف محمد ،المقنع ألفاظ عمى المطمعكقيؿ غير ذلؾ، سكاء حذؼ أك ذكر مبيمنا: كرجؿ كشيخ،

 (.ِْٖ: ص) بعميال
 (َّّ/ ُ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )(ٔ
 (ِّٔ/ ٓ( المصدر السابؽ )(ٕ
 (ّٖٔ/ ُ( الكاشؼ )(ٖ
 (ّّٕ( تقريب التيذيب )ص: ٗ)
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ٍنعىاًنٌي ، ييكسيؼ بف ًىشىاـ  ركل ىػ،ُٕٗ سنة ت التاسعة، مف، القاضي الرٍَّحمىف عبد أىبيكالصَّ
 .(ُ)ماجو كابف كالنسائي كالترمذم داكد كأبك عنو البخارم

 :النقاد من غيره أحكامب الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
 كاف: "أخرل مرة زرعة أبو وقال "،اليمانيف مف كتابان  صحيـأ ىشاـ كاف" :زرعة وبأ قال

، كقاؿ ابف معيف أيضان: (ّ)شىامي" "شيخكقاؿ ابف معيف:  ،(ِ)يـ"تقنأك  حفظيـأك  كبرىـأ ىشاـ
 في حباف فاب ذكرهك ، (ٓ)"متقف ثقة: "حاتـ أبك كقاؿ ،(ْ)عنو" كتبنا كقد بأس بو "ليس
 عنو ركل كقد ،كغرائب حساف أحاديث لو":عدم ابف كقاؿ، (ٕ)"ثقة" ي:العجم كقاؿ، (ٔ)الثقات
 ثقة"، كقاؿ الحاكـ:  )ٗ("مأمكف ثقة: "الدارقطني كقاؿ، (ٖ)ثقة" كىك الناس، مف األئمة
 عبد أقراف مف كفقيييا، اليمف صنعاء قاضي الثبت، اإلماـ،: "الذىبي كقاؿ، (َُ)مأمكف"

 الحجة ،كمفتييا ،اكعالمي ،صنعاء قاضي: "الذىبي كقاؿ(، (ُُ"كأتقف أجؿ لكنو زاؽالر 
 .(ُّ)"ثقةر: "حج ابف كقاؿ، (ُِ)المتقف"
 .الراكم تكثيؽ في النقاد ؿٌ جي  أبك زرعة كافؽ ثقة :الراوي في القول خالصة

 :الكوفة أىل أثبت -٘٘
مىًمي  أبكاهلل  عبد بف الميٍعتىًمر ٍبف مىنصكر  سنة ت األعمش طبقة مف ، الكيكفي   ابعىتَّ  الس 
 .  (ُْ)ماجو كابف النسائيك  كالترمذم داكد كأبك كمسمـ البخارم عنو ركم ق،ُِّ

                                                           

 .(ّٕٓ)ص:  المصدر السابؽ (ُ)
 .(ُٕ/ ٗ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ِ
 .(َّْ/ ْركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف ّ)
 .(ُْْ/ ٖفي ضعفاء الرجاؿ، لبف عدم ) ( الكامؿْ)
  .(ُٕ/ ٗ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٓ)
 .(ِِّ/ ٗ( الثقات لبف حباف )ٔ)
 .(ّّّ/ ِ(الثقات لمعجمي )ٕ) 
 .(ُْٓ/ ٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، لبف عدم )ٖ)
 .(َِٖ(سؤالت الحاكـ، لمدارقطني )ص: ٗ) 

 .(ُِٖ( سؤالت السجزم لمحاكـ )ص: (َُ
 .(َٖٓ/ ٗ(سير أعالـ النبالء )ُُ) 
 .(ِّٓ/ ُ(تذكرة الحفاظ لمذىبي )ُِ) 
 .(ّٕٓ(تقريب التيذيب، لبف حجر )ص: ُّ) 

 (ْٕٓ)ص:  المصدر السابؽ( (ُْ
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 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
 قاؿ، ك ُ)")مسعر ثـ منصكر الككفة ىؿأ ثبتؿ: "أيقك  مكسى بف براىيـإ سمعت زرعة أبو قال
 يدلس ل تقفأ كمنصكر كيدلس، يخمط حافظ: "عمشاأل :ـحات أبك كقاؿ ،(ِ)"قةث"ـ: حات أبك
عبد  كقاؿ ،(ْ)"منصكر مف أحفظ بالككفة يكف : "لـميدم بف الرحمف عبد كقاؿ ،(ّ)"يخمط كل

 منصكر منيـ يخطئ فيك ؼاختم فمف حديثيـ في يختمؼ ل بالككفة أربعة :الرحمف بف ميدم
 قاؿك  ،(ٔ)نىًجيحو  أىًبي اٍبفً مف  مجاىد عفثبتأ منصكر" :عيفم ابف كقاؿ ،(ٓ)المعتمر بف

 ثقةد: "سع ابف كقاؿ، "(ٕ)ومن الحديث عمى آمف بالككفة بعدم خمفت ما: "الثكرم سفياف
كر: "معيف ابف كقاؿ، (ٖ)"عاليان  رفيعان  الحديث كثير مأمكنان   مف إلي أحب اٍلميٍعتىًمر بف مىٍنصي
مف ،حبيب ، (ٗ)"عندم أيكب نظير ىك" :قاؿ ؟فأيكب :ليحيى قيؿ ،قىتىادىة كىمف ،مٌرة بف عىٍمرك كى
 في ثبت : "ثقة،العجمي كقاؿ، "(َُ) الناس أثبت مف "كاف: القطاف سىًعيد ٍبف يىحيى كقاؿ

 ،صالح رجؿ متعبد، كاحد فيو يختمؼ ل العدؿ حديثو ككاف الككفة، أىؿ أثبت كاف الحديث،
، يكف كلـ، قميؿ تشيع فيو ككاف ،مف ألفيف أقؿ الحديث مف منصكر ركل  قد ككاف بغاؿو
 مف عمش قد ككاف ،يتشيع "كاف: قاؿ ، ثـالثقات في حباف ابف ذكرهك ، (ُُ)ء"البكا مف عمش
كقاؿ  ،"(ُّ)كفقيائيـ مشايخيا كزىاد كقرائيـ الككفة أىؿ عباد مفف: "حبا ابف كقاؿ، "(ُِ)البكاء

قيٍطًنٌي: "  مف كقاؿ ابف الجكزم: "كاف ،(ُ)"األثبات أحد" ر:كقاؿ في مكضع آخ ،(ُْ)"ثقةالدَّارى
                                                           

 (ُٕٗ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )(ُ
 (.ُٕٗ/ ٖ) السابؽ المصدر(ِ) 

 (.ُٕٗ/ ٖ) نفسو( المصدر (ّ
 .(ُٕٕ/ ٖ) نفسو المصدر (ْ)

 (.ُٕٕ/ ٖ) نفسو المصدر( (ٓ
 (.ُٕٕ/ ٖ) نفسوالمصدر انظر: ( (ٔ
 (. ُُْ/ ِ(، تيذيب األسماء كالمغات، لمنككم )ُٔٓ/ ِ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمخميمي )ٕ)
 (.ِّٖ/ ٔ(الطبقات الكبرل)ٖ) 
 (.ْْٔ/ّركاية الدكرم عنو) -اريخ ابف معيف( تٗ)
 (.ّْٔ/ٕالكبير، لمبخارم)تاريخ ال(َُ) 
 (.ُْْ: ص) معرفة الثقات، لمعجمي(ُُ) 
 (ْْٕ/ ٕ(الثقات، لبف حباف )ُِ) 
 (.ِّٔ( مشاىير عمماء األمصار )ص: ُّ)
 (.َُٖ/ ّ( سنف الدارقطني )ُْ)
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تقانو، كجاللتو، تكثيقو، عمى اتفقكا: "النككم كقاؿ، (ِ)الثقات" المتعبديف العمماء  كزىده، كا 
ي أيضان: "الذىب كقاؿ، (ْ)"األعالـ أحد القدكة، الثبت، الحافظ،" :الذىبي كقاؿ ،(ّ)"كعبادتو

 (ٔ)."يدلس ل ككاف ،ثبت ثقةر: "حج ابف كقاؿ، (ٓ)الحجة " الحافظ اإلماـ
 قاؿ مف كمنيـ ،الراكم تكثيؽ في النقاد زرعة أبك كافؽ" ثبت ثقة: "الراوي في القول خالصة

 .كغيرىـ ،كالقطاف ،الثكرم كسفياف ،كالعجمي ،ميدم كابف الككفة أىؿ أحفظ أنو
 :معين لشيخ بالنسبة الرواة توثيق :رابعاً 
 :"...الثكرم إسحاؽ أبي أصحاب أثبت" -ٙ٘

كؽ بف سعيد بف سيٍفيىاف  سنة ت السابعة، الطبقة رؤكس مف ،اٍلكيكًفي اهلل عبد أىبيك الثٍَّكرمٌ  مىٍسري
 كابف كالنسائي كالترمذم كأبك داكد كمسمـ البخارم عنو كستكف، ركم أربع كلو ق،ُُٔ
 (ٕ).ماجو

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
سرائيؿ، كشعبة الثكرم إسحاؽ أبي أصحاب أثبت" :زرعة أبو قال  أحب الثكرم بينيـ كمف كا 
 كافقاؿ ابف  المديني: "ك ،(ٖ)متنو" كفي الحديث إسناد في شعبة مف أحفظ الثكرم كاف إلٌي،
 إماـ زاىد، حافظ فقيو" :حاتـ أبك كقاؿ، (ٗ)سحاؽ"أبي إ بحديث الناس أعمـ سعيد بف سفياف
ذا ،شعبة مف أحفظ كىك ،إسحاؽ أبي أصحاب كأتقف العراؽ أىؿ  كشعبة الثكرم اختمؼ كا 

 ،(ُُ)سفياف" قكؿ القكؿ كاف إل شيء في سفياف أحد خالؼ "ما: معيف ، كقاؿ ابف(َُ)"فالثكرم
 ممف اهلل يككف أف أرجك الذيف األئمة أحد كىك ثقة، فيو يقاؿ أف مف أجؿ "ىك النسائي: كقاؿ

                                                                                                                                                                

 .(ُِْ/ ْ( العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ُ)
 (ُّٗ/ ٕ( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )(ِ
 (ُُْ/ ِمنككم )( تيذيب األسماء كالمغات، ل(ّ
 (ُِٖ/ ٔ(سير أعالـ النبالء )ْ) 
 (َُٕ/ ُ(تذكرة الحفاظ )ٓ) 
 (ْٕٓ(تقريب التيذيب )ص: ٔ) 
 (.ِْْ(تقريب التيذيب )ص: ٕ) 

 (ٔٔ/ ُ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ٖ
 .(ْٔ( العمؿ، لبف المديني )ص: (ٗ
 .(ٔٔ/ ُ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )َُ)
 .(ُٔٔ/ ُُكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم )( تيذيب الُُ)
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ا: الميبارؾ ابف ، كقاؿ(ُ)إمامان" لممتقيف جعمو  إذا "كنت: ، كقاؿ أيضان (ِ)منو" أعمـ أحدا رأىيتي  "مى
ذا رأيتو مصميان، شئت ذا محدثان، رأيتو شئت كا   يىحيى ، كقاؿ(ّ)الفقو" غامض في رأيتو شئت كا 

 بقكؿ أخذت سفياف خالفو فإذا أحد يعدلو عندم كل شعبة مف إلي أحب أحد "ليس: القىٌطاف
 ىك يقكؿ أف ييمني كاف كلكف فالنا سمعت فكقو لمف سفياف يقكؿ فأ أىتـ أكف كلـ سفياف ،
ابف  قاؿ تمكت حتى سفياف الثكرم مثؿ بعينؾ ترل "لف عيينة: بف ، كقاؿ سفياف(ْ)حدثنا"
، (ٕ)، كقاؿ العالئي: "مشيكر بالتدليس"(ٔ)المدلسيف في النسائي ذكره، ك (ٓ)قاؿ" كما كىك: حنبؿ

 أقؿ ما" :البخارم قاؿك ، (َُ)، كالسيكطي(ٗ)الحمبي الديف ىافكبر  ،(ٖ)ككذلؾ قاؿ ابف العراقي
 صالح، رجؿ "ثقة، ، كقاؿ العجمي:(ُِ)"بالكثير ليس كلكف، يدلس: "العالئي كقاؿ، (ُُ)"تدليسو
 ابف كقاؿ، (ُْ)الككفة" أىؿً  خيار ، كقاؿ ابف دريد: "كاف مف(ُّ)الحديث" في ثبت عابد، زاىد،
 كحفظان  ككرعان  فقيان  زمانو أىؿ سادات مف الثقات: "كاف، كقاؿ في (ُٓ)"متقنان  كاف: "حباف
تقانان   كقاؿ، (ُٔ)ذكرىا" في اإلغراؽ إلى يحتاج أف مف أشير كالكرع الصالح في شمائمو ،كا 
 ابف كقاؿ، (ُٕ)"المجتيد زمانو، في العامميف العمماء سيد الحفاظ، إماـ اإلسالـ، شيخ: "الذىبي

                                                           

 .(ُُْ/ ْ( تيذيب التيذيب، لبف حجر )ُ)
 .(ِٗ/ ْ( التاريخ الكبير، لمبخارم )ِ)

 .(ِٗ/ ْ) المصدر السابؽ( (ّ
 .(ِٗ/ ْ) المصدر نفسو (ْ)
 .(ٖٓ/ ُ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ٓ)
 (.ُِّ/ ُ(ذكر المدلسيف، لمنسائي)ٔ) 

 .(َُٔحصيؿ )ص: ( جامع الت(ٕ
 .(ِٓ( المدلسيف، لبف العراقي )ص: (ٖ
 .(ِٕ( التبييف ألسماء المدلسيف، برىاف الديف الحمبي )ص: ٗ)
 .(ُٓ( أسماء المدلسيف، لمسيكطي )ص: َُ)
 .(ِّ( تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، لبف حجر )ص: ُُ)
 .(ُٖٔ(جامع التحصيؿ، لمعالئي )ص: ُِ) 
 .(َُٗالثقات، لمعجمي)ص: ة معرف( ُّ)

 .(ُّٖ( الشتقاؽ )ص: (ُْ
 .(ِّٔ(مشاىير عمماء األمصار )ص: ُٓ) 

 .(َِْ/ ٔ( الثقات، لبف حباف )(ُٔ
 .(َِّ/ ٕ( سير أعالـ النبالء)ُٕ)
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 عابد فقيو حافظ ثقة: "حجر ابف كقاؿ ،(ُ)"الكبير الحافظ العابد الفقيو المشيكر ماـإلا: "حجر
 . (ِ)"دلس ربما حجة، ككاف إماـ

 .دلس ربما ككاف حجة، إماـ عابد فقيو حافظ ثقة :الراوي في القول خالصة
 مامتوإل الصحيح في لو كأخرجكا تدليسو ئمةاأل احتمؿ مفم الثانيةأما تدليسو فيك مف المرتبة 

 .(ّ)ركل ما جنب في تدليسو كقمة
 . غيره مف إسحاؽ أبي بحديث أعمـ ك أحفظ كأنو كجاللتو مامتوإ عمي النقاد أبك زرعة كافؽ
 :في الحسن من قتادة أحب إلىَّ  -ٕٓ

، ،بف دينار عيبىيد ٍبف ييكنيس  لو ركل ق،ُّٗ، مف الخامسة، ت سنةالبىصًرم  أبك عبيد  العىبدم 
 .(ْ)ائي كابف ماجوداكد كالترمذم كالنس البخارم كمسمـ كأبك

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
 ،ألف يػػكنس مػػف أصػػحاب الحسػػف ؛فػػي الحسػػف مػػف قتػػادة يَّ يػػكنس أحػػب إلػػ": قػػاؿ أبػػك زرعػػة

ػًديني ابػف ، كقػاؿ(ٓ)"كيػكنس أحػب إلػي مػف ىشػاـ بػف حسػاف ،كقتادة ليس مف أقػراف يػكنس : المى
 لبػف "قمػت: الػدارمي سػعيد بف عثماف كقاؿ(ٔ)"عكف ابف مف الحسف في أثبت عيبىيد بف يكنس"

 يػكنس: "عثماف قاؿ "كالىما"،: حميد؟"، قاؿ أك ،الحسف في إليؾ أحب عبيد بف يكنس: معيف
 أىؿ سادات مف: "كقاؿ ،الثقات في حباف ابف كذكره، (ٖ)"ثقة" :كقاؿ أبك حاتـ، (ٕ)بكثير" أىكثر
تقانان  كحفظان  كفضالن  عممان  زمانو  ىـ بالبصرة أنفس األربع كىك مف،البدع ألىؿ كبغضان  كسنة كا 
 ألىػؿ كالمباينػة الكثيػر، كالحفػظ الػديف فػي كالفقػو الشػديد، التقشؼ مع بيا، السنة أظيركا الذيف
 :الذىبي كقاؿ، (ُُ)"ثقة" :النَّسىائي قاؿك ، (َُ)"كاف ثقة كثير الحديث ":سعد ابف كقاؿ، "(ٗ)البدع

اإًلمػػاـ، القػػدكة، : "الػػذىبي كقػػاؿُِ) ")ا، كرعػػان، رأسػػان فػػي العمػػـ كالعمػػؿكػػاف ثقػػة ثبتنػػا، حافظنػػ"
                                                           

 .(ِّىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس )ص: أ( تعريؼ (ُ
 .(ِْْ(تقريب التيذيب )صِ) 

 .(ُّ، لبف حجر )ص: بالتدليس المكصكفيف تببمرا التقديس أىؿ تعريؼ( (ّ
 .(ُّٔ)ص:  المصدر السابؽ( (ْ
 .(ِِْ/ ٗ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ٓ)
 .(ْٔ( العمؿ، لبف المديني )ص: ٔ)
 .(ٕٖٔ/ ِ(، شرح عمؿ الترمذم، لبف رجب الحنبمي )ِّْ(  تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )ص: ٕ)
 .(ِِْ/ ٗبف أبي حاتـ )( الجرح كالتعديؿ، لٖ)
 .(ْٕٔ/ ٕ( الثقات، لبف حباف )ٗ)
 .(ُِٗ/ ٕ( الطبقات الكبرل)َُ)
 .(َِٓ/ ِّ(تيذيب الكماؿ، لممزم )ُُ) 
 .(َٕٔ/ ّ( تاريخ اإلسالـ )ُِ)
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ثقػة ثبػت : "حجػر ابػف كقػاؿ،(ّ)العراقػي بػفا ككػذلؾ ،(ِ)التػدليس فػيالنسػائي ذكػره ،(ُ)"الحجػة
  (ْ)."فاضؿ كرع

 حفظو كقكة الراكم تكثيؽ في النقاد زرعة أبك كافؽ ،ثقة ثبت :الراوي في القول خالصة
 و أحب إلييـ في الحسف مف غيره.، كأنمامتوا  ك 

  لم يجزم القول فييم جرحًا أو تعدياًل. نيواة الذالمطمب الثالث: الرُّ 
عمى مجمكعة مف  تزرعة في الجرح كالتعديؿ فعثر  يمصطمحات كألفاظ أب ةالباحث تتتبع

تجريح الركاة جرحيـ تارة، كعدليـ تارة أخرل، أك قد يطمؽ فييـ عبارات يجمع فييا التكثيؽ كال
معان سكاء التي لـ يترجح فييا جانب التكثيؽ عمى جانب التجريح أك العكس، كفيما يمي بعض 

 أسماء الركاة الذيف استعمؿ أبك زرعة فييـ ألفاظان جمعت التكثيؽ كالتجريح معان.
 "لين". وقال مرة األول: "ال بأس بو"، المصطمح -ٛ٘

  :النقاد نم غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
بد الرَّحمىف ٍبف ثابت ٍبف ثىكباف كىك  ق،ُٓٔت سنة  ،مف السابعة ،الدمشقي الزاىد العنسي عى

، ركل لو د ت س ؽابف تسعيف سنة
(ٓ). 

ًعيؼ" :ابف معيف، كقاؿ (ٕ)"ليفقاؿ مرة: "ك ،(ٔ)"ل بأس بوقاؿ أبك زرعة: " ، كقاؿ في (ٖ)"ضى
كقاؿ العجمي: ،(َُ)"،صالح الحديثفي مكضع آخر: " ، كقاؿ(ٗ)"لىٍيسى ًبًو بىٍأسمكضع آخر: "

 ليس بود: "، كقاؿ أبك داك (ُّ) "ثقة، كقاؿ أبك حاتـ: "(ُِ)كقاؿ مرة: "ليف"،(ُُ)"،"ل بأس بو
 قد كتبقاؿ ابف عدم: "ك ، (ِ)ذكره ابف حباف في الثقات (ُ)"،ليس بالقكم، كقاؿ: "(ُْ)بأس"

                                                           

 .(ِٖٖ/ ٔ(سير أعالـ النبالء)ُ) 
 .(ُِِ( ذكر المدلسيف، لمنسائي )ص: ِ)
 .(َُْعراقي )ص: لبف ال(المدلسيف، ّ) 
 .(ُّٔريب التيذيب )ص: (تقْ) 
 .(ّّٕ)ص:  المصدر السابؽ( ٓ)
 .(ُِٗ/ ٓ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ٔ)
 .(َُٓ/ ٔ( تيذيب التيذيب، لبف حجر )ٕ)
 .(ُْٔ( تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )ص: ٖ)
 .(ّْٔ/ ْالدكرم )  ة( تاريخ ابف معيف، ركايٗ)
  .(ُِٗ/ ٓ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )َُ)
 .(ِٖٗالثقات، لمعجمي )ص: معرفة ( ُُ)
 .(َُٓ/ ٔ(تيذيب التيذيب، لبف حجر )ُِ) 
 .(ُِٗ/ ٓ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ُّ)
 .(ُِِ/ َُ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )ُْ)
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، (ّ)"كيكتب حديثو عمى ضعفو ان،صالح اف رجالن كك ،غ أحاديث صالحةمِّ بى ، كيي  النسائي حديثو
بف حنبؿ: "لـ يكف بالقكم في الحديث، كقاؿ أحمد  ، كقاؿ(ْ)"ليس بشيءكقاؿ ابف شاىيف: "

، (ٔ)"صدكؽ"كقاؿ صالح جزرة: ، (ٓ)"كاف عابد أىؿ الشاـ" أحاديثو مناكير"، كقاؿ مرة:"مرة: 
قاؿ الذىبي: كى ، (ٖ)"كىافى عىاًبدنا فىاًضالن " :إسماعيؿ بف محمد األصبياني، كقاؿ (ٕ)كثقو دحيـك 
 ،صدكؽ يخطىء، كقاؿ ابف حجر: "(ٗ)"الحديث صالح بؿ ،بالحجة ىك كل ،بالمكثر يكف لـ"

 .(َُ)"كتغير بأخرة ،كرمي بالقدر
 يأب أقكاؿ اختمفت"، بأخرة كتغير،بالقدر كرمي ،يخطىء صدكؽ":الراوي في القول خالصة
، كربما يككف تضعيؼ أبي زرعة لو ألجؿ تغيره فيو النقاد أقكاؿ مفتاخت كما الراكم، في زرعة
  بأخره.

 ".جداً  الحديث ضعيف" وقال مرة "صدوق: "الثاني المصطمح -ٜ٘
د ل لو ك ر  ،مف الثامنة ،أبك بكر ابف أبي الفرات البصرم ،محمد بف دينار األزدم ثـ الطاحي

 .(ُُ) ت
  :النقاد من رهغي بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة

ليس بو "بف معيف: ا ، كقاؿ(ُّ)"جدان  الحديث ضعيؼ" :كقاؿ مرة ،(ُِ)"صدكؽقاؿ أبك زرعة: "
قاؿ العجمي: "ل بأس ، ك (ُ)"،ل بأس بو، كقاؿ أبك حاتـ: "(ُٓ)كقاؿ مرة: "ضعيؼ"، ،(ُْ)"بأس

                                                                                                                                                                

 .(َْٔ/ ٓ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ُ)
 .(ِٗ/ ٕ( الثقات، لبف حباف )ِ)
 .(ِْٔ/ ٓء الرجاؿ، لبف عدم )( الكامؿ في ضعفاّ)
 .(ُِٕ( تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف، لبف شاىيف )ص: ْ)
 .(ُْ/ ُٕ( تيذيب الكماؿ، لممزم )ٓ)
 .(ّْْ/ ْ( تاريخ اإلسالـ، لمذىبي )ٔ)
 .(ُٓٓ/ ِ( ميزاف العتداؿ، لمذىبي )ٕ)
 .(ُُّٗ( سير السمؼ الصالحيف، إلسماعيؿ بف محمد األصبياني )ص: ٖ)
 .(ُّْ/ ٕ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي )ٗ)
 .(ّّٕ( تقريب التيذيب )ص: َُ)
 .(ْٕٕ)ص:  المصدر السابؽ (ُُ)

 (.َِٓ/ ٕ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ُِ
 السنة في كجيكده الرازم زرعة أبك=البرذعي( الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة ُّ)

 (.ِّٕ/ ِمي )، لسعدم بف ميدم الياش النبكية
 (.ُٖٕ/ ِٓ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(ُْ

 ( المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة.ُٓ)
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ؿ في كاف ضعيؼ القك " :كقاؿ في مكضع آخر "،تغير قبؿ أف يمكت" :كقاؿ أبك داكد، (ِ)بو" 
ذكره ابف حباف في ك ، (ٓ)"،ضعيؼ"، كقاؿ مرة: (ْ)"ليس بو بأس"كقاؿ النسائي: ، (ّ)"القدر
حسف الحديث، ، كقاؿ في مكضع آخر: "(ٕ)"،يثدحسف الح، كقاؿ ابف عدم: "(ٔ)الثقات

 كقاؿ ،(ٗ)، كقاؿ في مكضع آخر: "يتفرد بأشياء، كىك صدكؽ"(ٖ)"كعامة حديثو ينفرد بو
، كقاؿ (ُُ)"في حديثو كىـ،  كقاؿ العقيمي: "(َُ)"متركؾ" :كقاؿ مرة ،"ضعيؼ: "الدارقطني
 ،صدكؽ سيء الحفظ، كقاؿ ابف حجر: "(ُِ)"صدكؽ، سيىء الحفظ، رمى بالقدرالعيني: "

 .(ُّ)"كتغير قبؿ مكتو ،كرمي بالقدر
 اختمفت"مكتو قبؿ كتغير ،بالقدر كرمي ،الحفظ سيء ،صدكؽ":الراوي في القول خالصة
 قد ـأني إلى، كلعؿ اختالفيـ فيو يعكد فيو النقاد أقكاؿ اختمفتكما  في الراكم، زرعة يأب أقكاؿ
 .، كاهلل أعمـالراكم ذلؾ اختالط بعد لو ـتجريحي فيحمؿ اختالطو قبؿ الراكم كاكثق
 ".فيو لين" وقال مرة ""ثقة الثالث : المصطمح -ٓٙ

 .(ُْ)ـ د ت س  لو ركللثالثة،الحكـ بف عبد اهلل بف إسحاؽ بف األعرج البصرم، مف ا
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة

، كقاؿ (ُ)بف سعد: " كاف قميؿ الحديث"ا، كقاؿ (ُٓ)فيو ليف""، كقاؿ مرة: ""ثقة :قال أبو زرعة
، (ْ)كقاؿ العجمي: "ثقة" ،(ّ)، كقاؿ يعقكب بف سفياف: " ل بأس بو"(ِ)أحمد بف حنبؿ: "ثقة"

 .(ٕ)بف حجر: "ثقة ربما كىـ"ا، كقاؿ (ٔ)، كقاؿ الذىبي: "صدكؽ"(ٓ)ره ابف حباف في الثقاتكذك

                                                                                                                                                                

 .(َِٓ/ ٕ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ُ
 .(ِّٕ/ ِ( معرفة الثقات لمعجمي )ِ)

 .(ُٓٓ/ ٗ( تيذيب التيذيب )(ّ
 .(ُٓٓ/ ٗ) المصدر السابؽ (ْ)

 .(ُٕٗ/ ِٓ)، لممزم( تيذيب الكماؿ(ٓ
 .(ُْٗ/ ٕ( الثقات لبف حباف )(ٔ
 .(ٕٓ/ ّ( الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم )(ٕ
 .(َُٖ/ ِٓ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ٖ)
 .(ّٕٔ/ ْ( تاريخ اإلسالـ )ٗ)
 .(ُٓٓ/ ٗ( تيذيب التيذيب )َُ)
 .(ّٔ/ ْ( الضعفاء الكبير لمعقيمي )ُُ)
 .(ِْٓ/ ّي اآلثار )( مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معانُِ)
 .(ْٕٕ( تقريب التيذيب )ص: ُّ)
 .(ُٕٓ)ص:  المصدر السابؽ(ُْ) 

 .(َُِ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ُٓ
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، بينما كثقو النقاد زرعة في الراكم يأب اختمفت أقكاؿثقة ربما كىـ، خالصة القول في الراوي: 
مراكم ألجؿ أنو ييـ في بعض الركايات، كلعؿ ابف حجر اآلخريف، كربما يككف تضعيفو ل

 جؿ كالـ أبي زرعة الثاني فيو.كىمو؛ أل
 ".نو اختمطأيقال  ،الحديث منكروقال مرة "الرابع: "ثقة،  المصطمح -ٔٙ

 . (ٖ)د س لو ركل،مف الثامنة ،قاضييا  خطاب بف القاسـ الحراني
 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة

، (َُ)"نو اختمطأقاؿ يي  ،منكر الحديث" كقاؿ البرذعي عف أبي زرعة، (ٗ)"ثقة" قال أبو زرعة:
 .(ُِ)"يقاؿ اختمط قبؿ مكتو ،ثقة بف جحر: "ا، كقاؿ (ُُ)"ثقة": يحيى بف معيف قاؿك 

زرعة لو كاف  قبؿ  " لعؿ تكثيؽ أبيمكتو قبؿ اختمط يقاؿ ثقة،":الراوي في القول خالصة
 ، كاهلل أعمـ.الحديث منكرالطو، فقاؿ بعدىاتاخ

، "صولو فيى صحاحأما أصدوق إال أن في حديثو تخاليط و " الخامس: المصطمح -ٕٙ
 ".ساقط الحديث مرة: "وقال 

ار بف طارؽ الحنفي اليمامي، أبك عبد اهلل، أصمو مف الككفة، مف محمد بف جابر بف سيَّ 
 .(ُّ) د ت ؽ لو ركلق،َُٕالسابعة، ت بعد

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
مرة: ، كقاؿ "صحاح يصكلو فيأما أك  ،صدكؽ إل أف في حديثو تخاليط" زرعة: قال أبو

 ،(ِ)كقاؿ البخارم: "يتكممكف فيو"، (ُ)بف حنبؿ: "لو مناكير" كقاؿ أحمد ،(ُْ)"ساقط الحديث"
                                                                                                                                                                

 .(ِْٗ/ ِ( تيذيب التيذيب )ُ)
 .(ّٖ/ ّ( تاريخ اإلسالـ )ِ)
 .(َُٔ/ ّ) لمفسكم( المعرفة كالتاريخ، ّ)
 .(ُِٔالثقات لمعجمي)ص: معرفة ( ْ)
 .(ُْْ/ ْلبف حباف )( الثقات ٓ)
 .(ّْْ/ ُ( الكاشؼ )ٔ)
 .(ُٕٓ( تقريب التيذيب )ص: ٕ)
 .(ُّٗ)ص:  المصدر السابؽ( ٖ)
 .(ّٖٔ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٗ)
 .(ُُِ)ص:  لبرىاف الديف الحمبي(الغتباط بمف رمي مف الركاة بالختالط، َُ) 
 .(ّٖٔ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُُ)
 (.ُّٗ)ص:  ( تقريب التيذيبُِ)
 (.ُْٕ)ص:  المصدر السابؽ(ُّ) 
 (.َِِ/ ٕ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ُْ)
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، كقاؿ العجمي: (ْ)"محمو الصدؽ، كقاؿ ابك حاتـ: "(ّ)"ليس بشيء"كقاؿ أبك داكد: 
ليس بالقكم،  قيٍطًنٌي:قاؿ الدَّارى ك ، (ٔ)ساء حفظو، كذىبت كتبو"كقاؿ أبك حاتـ: "، (ٓ)"ضعيؼ"

بف حجر: "صدكؽ اكقاؿ ، (ٖ)"ما ىك بحجة، كلو مناكير عدة كقاؿ الذىبي: " ،(ٕ)ضعيؼ"
 .َُ(ٗ)كعمي فصار يمقف" ،كخمط كثيران  ،فساء حفظو ،ذىبت كتبو

 فصار كعمي ،كثيران  كخمط ،حفظو فساء ،كتبو ذىبت ،صدكؽ"خالصة القول في الراوي:
 .الحديث ساقط، لعؿ ىذا ىك السبب الذم جعؿ أبك زرعة يقكؿ يمقف

 ."صدوق في الحديث، وليس بالقوي"المصطمح السادس: "صدوق"، وقال مرة 
 ،مكلى بني ىاشـ مشيكر بكنيتو ،أبك مىٍعشىر ،نىًجيح بف عبد الرحمف السٍِّندم، المىدىني  -ّٔ 

 داكد أبك ، ركل لوسمو عبد الرحمف بف الكليد بف ىالؿكيقاؿ كاف اق، َُٕت ، مف السادسة
 .(ُُ)ماجو كابف كالنسائي كالترمذم

 :النقاد من غيره بأحكام الراوي في زرعة يأب حكم مقارنة
، (ُّ)"كليس بالقكم ،صدكؽ في الحديث": في مكضع آخركقاؿ  ،(ُِ)"صدكؽ: "كقاؿ أبك زرعة

، (ُٓ)كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "محمو الصدؽ" ،(ُْ)سناد"ل يقيـ اإل ،بف حنبؿ: "صدكؽاكقاؿ 

                                                                                                                                                                

د  )ص: ُ)  (.ُّٓ( بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ، لبف الًمٍبرى
 (.ُٖٖ/ ِ( التاريخ األكسط، لمبخارم )ِ)
 (.َُٖ(المختمطيف، لمعالئي )ص: ّ) 

 (.ُِٗ/ ٕكالتعديؿ، لبف أبي حاتـ ) ( الجرح(ْ
 (.َُْ( معرفة الثقات، لمعجمي )ص: ٓ)
 (.ِّٖ/ ٖ( سير أعالـ النبالء ، لمذىبي)ٔ)
 (.ُُِ/ ّ( سنف الدارقطني )ٕ)
 (.َِٕ/ ٕ( سير أعالـ النبالء)ٖ)
 (.ُْٕ( تقريب التيذيب )ص: ٗ)
 العيني لبف العراقي، ألفية شرح حديثو، مف نوأ يىٍعمىـى  أف غير مف بو فيحدِّث الشيء ييمىقَّفى  أف: كىك (َُ)
 حفظو أتقف ما عنو كأخذ فيو، لقف الذم حديثو يرد التمقيف فتمقف لقف مف: حاتـ أبي ابف كقاؿ( ُْٔ: ص)
 فال حديثو جميع في قديمان  بو عرؼ مف فأما قديمان، بو يعرؼ ل حفظو في حادث التمقيف ذلؾ أف عمـ إذا
 (.ّْ/ ِ) حاتـ أبي لبف كالتعديؿ الجرح لقف، مما حفظ ما يككف أف يؤمف كل حديثو يقبؿ
 (.ٗٓٓ( المصدر السابؽ )ص: (ُُ
 (.ْْٖ/ ٕ( لساف الميزاف )(ُِ
 (.َٖٓ(، الككاكب النيرات، لبف الكياؿ )ص: ّّٖ/ ُ( التكميؿ في الجرح كالتعديؿ ، لبف كثير )(ُّ

 .(ُّٕ/ ِ( الكاشؼ، لمذىبي )ُْ) 
 (.ٔٗ/ ْطيب البغدادم )( تاريخ بغداد، لمخُٓ)
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كل أكيس  ،ما رأيت مدنيان يشبيو": (ِ)قاؿ ىيشىٍيـك  ،(ُ)ابف عدم: "مع ضعفو يكتب حديثو"
الؼ في حديثو،  كقاؿ البخارم: "(ّ)"منو ، كقاؿ ابف (ٓ)"مينكىري الحديث: "، كقاؿ أيضان (ْ)"ييخى

ليس حديثو "، كقاؿ مرة: "ليس بشيء، ريح"، كقاؿ ابف معيف: (ٔ)"تىعرؼ كتينكرميدم: "
كقاؿ ابف نمير:  ،(ٖ)"قد تكىمَّـ بعض أىؿ العمـ فيو مف قبيؿ حفظو"كقاؿ الترمذم:  ،(ٕ)"بشيء

كقاؿ النسائي:  ،(َُ)قاؿ ابف المديني: "شيخ ضعيؼ"ك ، (ٗ)"كاف ل يحفظ األسانيد"
قيٍطنً ك ، (ُِ)قاؿ أبك نعيـ: "ل شئ" كقاؿ صالح بف ، (ُّ)ٌي في "الضعفاء كالمترككيف"ذكره الدَّارى

 ،كقاؿ ابف حباف: "كاف ممف اختمط في آخره عمره، (ُْ)محمد جزرة: ل يساكم حديثو شيئان 
فكثر المناكير في ركايتو  ،كبقي قبؿ أف يمكت سنتيف في تغير شديد ل يدرم ما يحدث بو

كاف مف أكعية العمـ عمى نقص كقاؿ الذىبي: " ،(ُٓ)فبطؿ الحتجاج بو" ،مف قبؿ اختالطو
 .(ُٕ)"أسف كاختمط ، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ،(ُٔ)"حفظو

فقد يككف اختالؼ أبي زرعة  ،" عمره آخره فياختمط ،ضعيؼ":الراوي في القول خالصة
 .في حكمو عمى الراكم تككف بسبب نقص في حفظو

 الثالث المبحث

                                                           

 .(ُِّ/ ٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ُ)
ىيشيـ بف بشير بف القاسـ بف دينار السممي، أبك معاكية بف أبي خاـز الكاسطي، ثقة ثبت، كثير ىك: ( ِ)

 (.ْٕٓق، ع، تقريب التيذيب )ص: ِّٖالتدليس كاإلرساؿ الخفي، ت سنة 
 .(ّّٔ/ ُير )( التكميؿ في الجرح كالتعديؿ ، لبف كث(ّ
 (.َِٓ/ ِ( التاريخ األكسط، لمبخارم )ْ)
 .(ُُْ/ ٖ( التاريخ الكبير، لمبخارم)ٓ)
 ( المصدر السابؽ نفس الجزء كالصفحة.ٔ)
 .(َّٓ/ ِلبف أبي خيثمة ) التاريخ الكبير(ٕ) 
 .(ّّٖ/ ُ( التكميؿ في الجرح كالتعديؿ ، لبف كثير )ٖ)
 .(َْٖ( ديكاف الضعفاء، لمذىبي )ص: ٗ)
 .(ِْٔ/ ْ( ميزاف العتداؿ، لمذىبي )َُ)
 .(ُِّ/ ٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، لبف عدم )ُُ)
 .(ُّٓ( الضعفاء، ألبي نعيـ )ص: ُِ)
 .(ُّْ/ ّ( الضعفاء كالمتركككف، لمدارقطني )ُّ)

 .(ّّٖ/ ُ( التكميؿ في الجرح كالتعديؿ ، لبف كثير)(ُْ
 .(َٔ/ ّ( المجركحيف، لبف حباف )ُٓ)
 .(ُِٕ/ ُالحفاظ، لمذىبي ) ( تذكرةُٔ)
 .(ٗٓٓ( تقريب التيذيب )ص: ُٕ)
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 اإلمام أبي زرعة عند التعديل مراتب

ه الدراسة أللفاظ كمصطمحات اإلماـ أبي زرعة كمقارنة أقكالو بأقكاؿ غيره مف مف خالؿ ىذ
النقاد، اتضح أنو باإلمكاف كضع ألفاظو في مراتب كما فعؿ غيره مف النقاد المتقدميف 

 كالمتأخريف، كىي عمى أربع مراتب سأذكرىا مف األعمى إلى األدنى تكثيقان.  

 لفظًا ومعنى. الصفة بتكرار أو التفضيل أفعل بصيغة التوثيقالمرتبةاألولى: 

ييـ أبك زرعة بأعمى عبارات التكثيؽ كأفعاؿ التفضيؿ أك تكرار ك  أصحاب ىذه المرتبة ٌمف مىدىحى
الصفة لفظان أك معنى، أك غير ذلؾ مف العبارات القريبة مف تمؾ المعاني، كىؤلء تقبؿ 

 : ياتيـ كيحتج بيا بال شؾ، كألفاظ ىذه المرتبةارك 

ؤم ام" -        ."منو أحفظ ري

       ."منو أحفظ رىأيت ما -

 ."منو عيني في أجؿ أحد عف كتبت ما" -

 ."منو أفقىوى  أصحابنا في أعرؼ ما" -

 ."فالف منيـ ثالثة، مف أحفظ بالبصرة نر لـ الحديث، فرساف مف" -

 ."خطأ حديثان  لفالف أعمـ كما فيو، غمط حديث فالف عند ما" -

 ."منو ثبتأ رأيت مف قؿ" -

 ."صدقو في نرتاب ل" -

 ."ثقة حافظ" -             ."الحفاظ الثقات مف" -

  ."محدث ثقة" -.                       "إماـ ثقة" -

 ."مأمكف ثقة" -                ."ذكي مأمكف ثقة -

 

 

 المرتبة الثانية: التوثيق بصفة واحدة تدل عمى الضبط.
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 :المرتبة ىذه كألفاظتقبؿ ركاياتيـ كيحتج بيا،  ا في التكثيؽ كلكفؿ مف سابقتيكىي مرتبةه أق

 ."يككف كما ثقة" - .                   "ثقة" -

 ."عاقؿ صالح رجؿ ثقة -                  ."حافظ" -

 ."فاضالن  كاف ثقة" -.            "صدكؽ ثقة" -

 المرتبة الثالثة: التوثيق بصفة قريبة من الضبط.

يف خؼ ضبطيـ قميالن عمف سبقيـ كىـ ثقات كلكف يعترم ركاياتيـ القميؿ مف األخطاء كىـ الذ
 كاألكىاـ كىؤلء تقبؿ مركياتيـ كيحتج بيـ كالصدكؽ الضابط لحديثو أك الذم ييـ قميالن.

  ."الحديث في صدكؽ" -         ."سنة صاحب، صدكؽ، بو بأس ل" -

 ".                                 بأس بو ما"-                    ."بو بأس ل" -                       ."صدكؽ" -

 " ،"كالعراقييف الحجازييف حديث في غمط أنو إل صدكؽ" -

 المرتبة الرابعة: التوثيق بصفة قريبة من الجرح.

يقبؿ مف ككثرت األخطاء في أحاديثيـ، فيؤلء  ،كىـ الذيف خؼ ضبطيـ عمف سبقيـ
ىـ فيًو، كذلؾ بسبر مركياتيـ كدراستيا أك بالبحث عف متابعات ا لـ يتبيف خطؤ أحاديثيـ م

ل يمتحؽ بالضعيؼ.، ك لتمؾ المركيات فيحسف حديثو بالمتابع  ا 
 ."شيخ" -.                     "صالح" –              ."اهلل شاء إف بأس بو ما" -
 "مف األبداؿ". –         .يدلس كاف أنو غير صدكؽ" -
 خالؿ ىذه المراتب تىبىيَّف لي الممحكظات التالية: كمف

كاة أكلـ ييقسِّ  .ُ رعة الر  األحاديث إلى مراتب، كلكف ىذه المراتب استينبطت مف  ـ أبك زي
يف ظر في مدلكلتيا، كالمقارنة بخالؿ تتبع أقكالو كعباراتو في تعديؿ الركاة كالنَّ 

 أحكامو كأحكاـ غيره مف النقاد.
ليف عند اإلماـ ييمكف حصرىا في أربع مراتب، فأم راكو مف ة المعدَّ أفَّ مراتب الركا .ِ

 الركاة ل يخرج عف إحدل ىذه المراتب.
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عمى درجة كاحدة، فبعضيـ مرتبة مف المراتب األربعة ليسكا  لكف في كؿالركاة المعدَّ  .ّ
نما ىـ  ،بمفظ ثقة أيضان ليس عمى درجة كاحدة أكثؽ مف بعض، كما أفَّ مىٍف كيًصؼى  كا 

أيطمقت في حقيـ بمفظ تقريبي فكانكا في مرتبة درجات، كلكف ىذه المصطمحات  مىع
 كاحدة.

كاة السابقة مراتب الحديث لكؿ راكو منيـ، فأصحاب المراتب  .ْ يترتب عمى مراتب الر 
كأما أصحاب المرتبة الرابعة الثالث األكلى: حديثيـ صحيح ييحتج بو كييعمؿ بو، 

ل فاإلسناد ضعيؼفحديثيـ حسف لذاتو كبالمتابع  ات يرتقي لمصحيح لغيره، كا 
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 المبحث الرابع
 خصائص منيج اإلمام أبي زرعة 

تميز منيج اإلماـ أبي زرعة في تعديؿ الركاة بككنو منيجان عمميان دقيقان، لو خصائص مميزة، 
، كيمكف ذكرىا ديؿعفي التَّ  كقكاعد كأسس كاضحة، يمكف إستنباطيا مف خالؿ أقكالو كعباراتو

 كتكضيحيا عمى النحك التالي:
 التوسُّط واالعتدال في التَّْعديل:  -ٔ
كمعتدؿ كمتساىؿ، كبعد الدراسة تبيف اعتداؿ اإلماـ أبي زرعة  متشدد مف النقاد طبقات تخمك ل

 كتكسطو في الحكـ عمى الركاة جرحان كتعديالن،  يتضح ذلؾ مف:
 الكرع عميو يبيف كالتعديؿ، الجرح في زرعة أبي كالـ كثيران  يعجبني"قكؿ اإلماـ الذىبي:- أ

 .(ُ)"احجرَّ  فإنو حاتـ، أبي رفيقو بخالؼ كالمخبرة،
كيتضح ذلؾ أيضان مف خالؿ دراسة الركاة المعدليف تعديالن مطمقان كالذم بمغ عددىـ  - ب

 ( راكيان، ككانت أحكامو غالبان تتكافؽ مع أحكاـ غيره مف النقاد، حيث:ْٔ)
 راكيان.( ِٔ) تعديؿ في الركاة ىؤلء عمى أحكاميـ في النقاد كؿ زرعة أبك كافؽ -
ؿَّ  ككافؽ -  ركاة.( ّ) تعديؿ في النقاد جي
 .راكيان ( ُِ) تعديؿ في النقاد أغمب ككافؽ -
اًعيؿ كخالؼ أبك زرعة النقاد في تعديؿ خمسة منيـ كىـ - ، نىًشيط العامرم   ٍبف ًإٍسمى

يَّةى  أىًبي ٍبفي  يىٍحيىىك  سحاؽمحمد بف جابر الحنفي، كنجيح بف عبدالرحمف، ، ك ًبي  اٍلكىمٍ  حى  كاً 
نىينيٌ  ًإٍبرىاًىيـ ٍبف  .الحي

 :راكيان ( ُِ) النسبي لمتعديؿ كنماذج المدركسيف الركاة مجمكع- ت
 .راكيان ( ُُ) عمي أحكاميـ في النقاد كؿ زرعة أبك كافؽ -
ؿَّ  ككافؽ -  .كاحد راكو  عمى أحكاميـ في النقاد جي
 : ركاة( ٔ)تعديالن  أك جرحان  فييـ القكؿ يجـز لـ لمف كنماذج المدركسيف الركاة عدد كبمغ- ث

ٌؿ أك كافؽ -  ركاة.( ْ) تعديؿ في النقاد أغمب جي
 .راكيان ( ِ) تعديؿ في النقاد أغمب كخالؼ -

                                                           

 (.ُٖ/ ُّ( سير أعالـ النبالء )ُ)
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ىكذا يظير لنا مف خالؿ دراسة منيج اإلماـ أبي زرعة في تعديؿ الركاة أفَّ أحكامو تتميز 
 بالتكسط كالعتداؿ. 

 لّنزاىة العممية في الّتعديل: ا  -ٕ
تميز منيج اإلماـ أبي زرعة في تعديؿ الركاة بالٌنزاىة العممية، فقد كاف ينصؼ الركاة فال 
ظيار الحقيقة في شأنيـ مف  يصدر أحكامو عمييـ إل لبياف حاليـ، كالتحقؽ مف أمرىـ، كا 

 إلى اإلشارة مع الركاة ضلبع باب المحافظة عمى الٌسنة الٌنبكية، يظير ذلؾ مف خالؿ تعديمو
قاليا في  ،"يدلس كاف أنو غير صدكؽ: "كقكلو فيو ذلؾ كجد إف اختمط ككنو أك يدلس ككنو

، قاليا في "كالعراقييف الحجازييف حديث في غمط أنو إل صدكؽ" قكلو حٌية أك ييحيى بف أب
خٌطاب بف إسماعيؿ بف عيىاش، كقكلو "ثقة، منكر الحديث، يقاؿ أنو اختمط"، قاليا في 

ساقط  مرة: "، كقاؿ "صكلو فيى صحاحأما أصدكؽ إل أف في حديثو تخاليط ك "القاسـ، كقكلو 
 الحنفي. "، قاليا في محمد بف جابرالحديث

 الدقة العممية في التعديل: -ٖ
كتميز منيجو أيضان بالدقة العممية كالخبرة العالية في تكثيؽ الركاة، فقد كاف يكازف بيف الركاة 

نيعيـ كقبيصة فقاؿ: "أبك نيعيـ أتقف  رتبة كاحدة، كقكلو حيف سئؿ عف أبيفي مالذيف ىـ 
الرجميف"، كقكلو "يكنس بف عيبيد أحب إلي في الحسف مف قتادة، كما تظير الدقة العممية 

أك  الجـز بتكثيؽ بعض الركاةكاألمانة المكضكعية في حكمو عمى الركاة مف خالؿ عدـ 
الحكـ بف  كقكلو في الراكم، كتكخي الحذر في الحكـ عميو،إنصاؼ  كذلؾ مف باب تجريحيـ

صدكؽ في الحديث، ""، كقكلو في نجيح بنعبد الرحمف، فيو ليف"ثقة، عبد اهلل بف األعرج 
 ."كليس بالقكم

 اعتماده لمصادر عممية دقيقة في الّتعديل:  -ٗ
عممو مف شيكخ  زرعة عمى مصادر عممية دقيقة في التعديؿ، كاف قد استقى اعتمد اإلماـ أبك

بمده بالرم، كلـ يكتًؼ باألخذ عف شيكخ بمده، بؿ ارتحؿ مف أجؿ طمب الحديث منذ نعكمة 
 .(ُ)أظافره، كالتقى باإلماـ أحمد غير مرة في بغداد كذاكره

 

                                                           

 (.ُٔ-ّٖ)( تاريخ دمشؽ لبف عساكر ُ)
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 اعتباره ألحكام بعض النقاد وتأييده ليم:-٘
تيـ، كمف ذلؾ مكافقتو زرعة يعتبر بأحكاـ بعض النقاد، فيكافقيـ بنفس عبارا كاف اإلماـ أبك

ٍبدً  بف أىٍشعىثلإلماـ أحمد بف حنبؿ بنفس عبارتو في تكثيؽ  ٍمرىاًني   المىًمؾ عى بمرتبة قريبة مف  الحي
 الجرح، فقد قاؿ فيو صالح فكافؽ أحمد بف حنبؿ بنفس العبارة. 

 التَّعديل المطمق والتَّعديل النِّسبي في بيان أحوال الرواة:  التنويع بين-ٙ
أبك زرعة الركاة كاستعمؿ في ذلؾ التعديؿ المطمؽ كالتعديؿ النسبي، أما التعديؿ المطمؽ  عدَّؿ

 حدير بف صالح بف معاكية، كقكلو في (ُ)"ثقة" : البكرم الصيباء أبك صييب فيك كقكلو في
 .(ِ)"ثقة محدث"  :الحضرمي

اٍلفىٍضؿي ٍبفي ديكىيٍف في قاليا  "أبك نيعىيـ أتقف الرجميف"،أما مثاؿ التعديؿ النسبي فيك كقكلو 
، أىبيك نيعىيـ الميالئي   الكيكفي 

 .(ْ)كالراكم المفضكؿ ىك قبيصة ،(ّ)
 استعمال مصطمحات لم يجزم القول  فييا عمى الرواة ال جرحًا وال تعدياًل: -ٕ

تكمـ أبك زرعة في عدد مف الركاة كلـ يجـز القكؿ بتكثيقيـ، إنما ترددت عباراتو بيف التكثيؽ 
"، كقكلو في محمد بف "ل بأس بو"، "ليف عىبد الرَّحمىف ٍبف ثابت تجريح، مثاؿ ذلؾ قكلو فيكال

يقاؿ  ،الحديث منكر، كقكلو في خطاب بف القاسـ "ثقة، جدان  الحديث ضعيؼ صدكؽ،"دينار: 
 ."صدكؽ في الحديث، كليس بالقكم"، ككقكلو في نجيح بف عبدالرحمف: "إنو اختمط

 عبارات متنوعة األلفاظ مختمفة الدالالت، متعددة المراتب:استعمال مصطمحات و -ٖ
 ل" استعمؿ أبك زرعة مصطمحات كعبارات متنكعة في ألفاظيا، مختمفة في دللتيا كىي:

 بو ما"، "بو بأس ل" ،"صدكؽ"، "الحديث في صدكؽ"، "سنة صاحب، صدكؽ، بو بأس
،     "اهلل شاء إف بأس بو ما"" ،"فكالعراقيي الحجازييف حديث في غمط أنو إل صدكؽ" ،"بأس

 ، "مف األبداؿ "كغير ذلؾ مف العبارات.يدلس كاف أنو غير صدكؽ "،"شيخ"، "صالح"
 
 

                                                           

 (.ٗٗص) سبؽ ترجمتو (ُ)
 (.َٗص) سبؽ ترجمتو (ِ)
 (ُِٕص) ( سبؽ ترجمتوّ)

 (ُِٗص) سبؽ ترجمتو ((ْ
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 توثيق الراوي مع الثناء عيو بالفضل أو الثناء عمى ديانتو مع تعديد  صفاتو:-ٜ
 أبي مكسى عبد الكاحد بف كاف أبك زرعة يكثؽ الراكم ثـ ييثني عميو بالفضؿ ، كما قاؿ في

ٍيدي  "، ككقكلو فيفاضالن  كاف ثقة" مىمىةي  ككقكلو في ،"ثقة رجؿ صالح عاقؿ"،األىٍزًدمٌ   بفي ًبٍشر زى سى
 "ثقة مأمكف ذكي".: بفي كييىٍيؿً 

 تنوع عبارات التوثيق في الراوي الواحد:-ٓٔ
مؽ كالتي زرعة في الركاة، فكاف ينكع في األلفاظ الدالة عمى التكثيؽ المط تنكعت عبارات أبي

، صدكؽ، بو بأس لتعد في مرتبة كاحدة مف مراتب التعديؿ، كقكلو في ابراىيـ بف محمد، "
 ."سنة صاحب
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 ونتائجو نيالمعدل الرواة جدول   
كمقارنة قكلو بأقكاؿ غيره النقاد، ستقكـ  ،اة المعدلكف عند اإلماـ أبي زرعةبعد دراسة الرك 

 كؿ لتسييؿ عرض نتائج الركاة المعدليف.احثة بعمؿ جدالب
 أخرج الراوي  الرقم

 لو
رأي ابن  رأي الذىبي المجرحون المعدلون

 حجر
 مالحظات رأي الباحثة

 لمرتبة األولى: التوثيق بصيغة أفعل التفضيل، أو بتكرار الصفة لفظًا أو معنى.ا
 "ما ُرؤي أحفظ منو".      

ًإسحاؽ  .ُ
ٍبف ًإٍبرىاًىيـ 

 خمدٍبف مى 

خ ـ  
ت 
 س د

ثقة حافظ  حجة ثقة - كؿ النقاد
 مجتيد.

داكد  يقكؿ أبأما  ثقة حافظ.
أنو تغير قبؿ أف 
يمكت، فكاف ذلؾ 

في آخر عمره، قبؿ 
 مكتو بخمسة أشير.

 "ما رأيت أحفظ منو".
أىبيك بكر  .ِ

بف أبي 
 شيبىة

خ ـ 
د س 
 ؽ

ممف قفز  - كؿ النقاد
القنطرة، 
ليو  كا 

المنتيى في 
 الثقة.

ة حافظ ثق
صاحب 
 تصانيؼ.

  ثقة حافظ.

 "ما كتبت عن أحد أجل في عيني منو".
ٍبدي المًَّو  .ّ عى

ٍبفي مىٍسمىمىة 
 اٍلقىٍعنىًبيِّ 

خ ـ 
د ت 
 س

أحد  - كؿ النقاد
 األعالـ،
اإًلماـ، 
الثبت، 

القدكة، شىيخ 
 اإًلسالـ.

 ثقة، ثبت، ثقة عابد.
 عابد.

 

 "ما أعرف في أصحابنا أفَقَو منو".
ٍحمىد بًف أى  .ْ

مَّد بًف  ميحى
ٍنبىؿ   حى

اإًلماـ حقان،  - كؿ النقاد ع
كشيخ 
اإًلسالـ 

أحد 
 َاألئمة

أحد األئمة، 
ثقة، حافظ، 
 فقيو، حجة.
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 صدقان. الشٍَّيبىاًنٌي 
 "من فرسان الحديث، لم نر بالبصرة أحفظ من ثالثة، منيم َعْمرو بن َعِمّي".

عىٍمرك بف  .ٓ
ًمٌي  عى

الٌفالس 
ٍيرفيٌ    الصَّ

الحافظ،  - كؿ النقاد ع
اإلماـ 

الثبت، أحد 
 األعالـ.

ثقة ثبت  ثقة حافظ.
 حافظ.

 

 "ما عند الشافعي حديث غمط فيو، وما أعمم لمشافعي حديثا خطأ".
مَّدي بفي  .ٔ ميحى

ًإٍدًرٍيسى 
 الشَّاًفًعي  

د س 
 ت ؽ

اإلماـ، عالـ  - كؿ النقاد
العصر، 
ناصر 
الحديث، 
 فقيو الممة.

المجدد 
الديف ألمر 

عمى رأس 
 َالمائتيف

ثقة، حافظ، 
 فقيو.

 

 "قل من رأيت أثبت منو".
ك بفي  .ٕ عىٍمري

عىٍكًف 
 الكىاًسًطي  

الحافظ  - كؿ النقاد ع
 الثبت.

  ثقة ثبت. ثقة ثبت.

 "ال نرتاب في صدقو".
مٌي ابف  .ٖ عى

ًديًنيٌ   اٍلمى
خ د 
ت 
 س 

أحد األعالـ  - كؿ النقاد
األثبات، 
كحافظ 
 العصر.

ثبت ثقة 
إماـ أعمـ 
أىؿ 
عصره 
بالحديث 
 كعممو.

ثقة ثبت إماـ 
أعمـ أىؿ 
عصره 
بالحديث 
 كعممو.

 

 من ُوِثق بتكرار الصفة لفظًا ومعنى.
 "من الثقات الحفاظ".

يحيى ٍبف  .ٗ
سىًعيد 
 القىطَّاف

 

اإلماـ  - كؿ النقاد ع
الكبير، أمير 
المؤمنيف في 
الحديث، 

ثقة متقف 
حافظ إماـ 

 قدكة.

ثقة متقف 
حافظ إماـ 

 قدكة.
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 الحافظ.

 "حافظ ثقة".
بد اهلًل  .َُ عى

ٍبف عىمرك 
 الًمنقىًرٌم  

اإلماـ  - كؿ النقاد ع
الحافظ 

متقف لعممو، 
عدلن 
 ضابطان.

ثقة ثبت 
رمي 
 بالقدر.

ثقة ثبت رمي 
 بالقدر.

قاؿ بعضيـ: ريمي 
، كالظاىر أنو بالقدر

 ل يدعك إلى مذىبو.

 "ثقة مأمون ذكي".
مىمى  .ُُ ةي بفي سى

 كييىٍيًؿ 
كىافى ًمٍف  - كؿ النقاد ع

اًء  مىمى عي
اٍلكيكفىًة 
األىٍثبىاًت 
مىى تىشىي عو  عى

 ًفيًو.

ثقة، 
 يتشيع.

ثقة مشيكر 
 يتشيع.

كقاؿ بعضيـ: 
، كالظاىر أنو يتشيع

 ل يدعك إلى مذىبو.

 "ثقة إمام".
مىمىةى  .ُِ أىبيك سى

ٍبًد بفي  عى
الرٍَّحمىًف 

بًف عىٍكؼو 
 الز ٍىًرم  

كاف إمامان  - كؿ النقاد  ع
حجة كاسع 

 العمـ

ثقة إماـ  ثقة مكثر
عابد فقيو 
 مكثر

 

 ".ثقة محدث "
ميعىاًكيىة بفي  .ُّ

اًلح بًف  صى
دىٍير  حي

د  ـ
س 
 ت ؽ 

أغمب 
 النقاد

العقيمي، 
يحيي بف 
سعيد 
 القطاف

اإلماـ 
 الحافظ الثقة

صدكؽ لو 
 أكىاـ

ل ينظر إلى  صدكؽ يغرب
تضعيؼ العقيمي كقد 

مف  اآلجمةكثقو 
،أما قكؿ النقاد 

القطاف فيو ليس 
بمرضي، فمعركؼ 

التشدد في  عنو
 تكثيؽ الركاة.
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 "ثقة مأمون".
اًرًب  .ُْ ميحى

ٍبًف ًدثىارو 
 السَّديكسي  

ثقة إماـ  ثقة ثبتان  ابف سعد جؿ  النقاد ع
 زاىد

  سعد ابف أما قكؿ   ثقة إماـ
بو"،  يحتجكف ل"

فمعؿ ذلؾ بسبب 
يذكر  ـ بدعتو، كل

أحد مف النقاد ىذه 
 البدعة.

 
 بف بشر .ُٓ

 منصكر
ميمي  السى

ـ د 
 س

 صدكؽ العابد الزاىد - كؿ النقاد
 زاىد عابد

  زاىد عابد ثقة

 بف بكر .ُٔ
 اهلل عبد

 المزني

 ثبت ثقة ثقة إماـ - كؿ النقاد ع
 جميؿ

 ثبت ثقة
 

 

مقاتؿ بف  .ُٕ
محمد 
النصر 
 آباذم

كأحسف  أكثر - كؿ النقاد -
 عف ركايةال

جرير بف 
عبد الحميد، 
كأبي بكر 
بف عٌياش، 
 كطبقتيما

 مأمكف ثقة  -
 فقيو

 

 التوثيق بصفة واحدة تدل عمى الضبط.
 ".فاضالً  كان ثقة"

عبد  .ُٖ
الكاحد بف 

أبي 
  مكسى

  عابد ثقة ثقة زاىد صالح عابد - كؿ النقاد س

 "ثقة رجل صالح عاقل".
ٍيدي  .ُٗ قكؿ ابف حباف  ثقة فقيو كريـ - فقيو العالمة   -بفي  زى
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  ًبٍشر
  األىٍزًدمٌ 

يغرب، ليس تضعيفان  المغرب
 لمراكم.

 "ثقة صدوق".
 ٍبفي  عيقىٍيؿي  .َِ

اًلدً   خى
 األىٍيًمي  

  ثبت ثقة ثقة ثبت ثقة حجة   كؿ النقاد ع

 ."ثقة الحديث، في  صدوق"
 بف اليىٍيثـ .ُِ

بٍيب  حى
ٍيرفي    الصَّ

 صاحب   كؿ النقاد -
 لـ يثحد

 لو يخرج
 مف أحد

 الستة

  صدكؽ صدكؽ

 ".حافظ"
 ٍبف ًعيسىى .ِِ

 ييكنيس
 السًَّبيًعي  

 العالـ أحد  كؿ النقاد -
 الحفظ في

 كالعبادة

  مأمكف ثقة مأمكف ثقة

 ."ثقة "
 صييب .ِّ

 أبك
 الصيباء
 البكرم

ـ د 
 س

ٌؿ النقاد تضعيؼ النسائي  مقبكؿ مقبكؿ - النسائي جي
 مفسر، غير فيك
 بعدـ تقضي لقاعدةكا

 جاء إف إل اعتباره
، يؤيده أك يفسره ما

كما إف النسائي مف 
 المتشدديف.

 بف أيكب .ِْ
 بف النجار
 زياد

 الحنفي

خ ـ 
 س

أغمب 
 النقاد

أحمد بف 
صالح 
كابف 
 البرقي.

 ـبتضعيفي عبرة كل مدلس ثقة مدلس ثقة -
 أحمد كثقو كقد

 زرعة كأبك كيحيى،
 خ ـ  لو كركل
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 حصيف .ِٓ
 عبد بف

 الرحمف
   السممي

أغمب  ع
 النقاد

 ك العقيمي
 بف عمي

 عاصـ
 
 
 
 
 
 
 

 تغير ثقة حجة ثقة
 في حفظو

 اآلخر

 تغير ثقة
 في حفظو

 اآلخر

 أما تضعيفيـ لو فيك
 لتغيره بسبب كبره 

 بف بكير .ِٔ
 األخنس

خ ـ 
د س 
 ؽ

ابف عبد  جؿ النقاد
 البر

كقد تعقب الذىبي  ثقة ثقة ثقة
 ابف عبد البر فقاؿ:
 فيولـ أر أحدا تكمـ 

سكل ابف  ًبضٍعؼ
 عبد البر.

 "ثقة كما يكون".
ؿي  .ِٕ  ٍبفي  ًبالى

ٍبدً   المَّوً  عى
 عيمىرى  ٍبفً 
 ٍبفً 

طَّابً   اٍلخى

 كماثقة  كؿ النقاد ـ
 يككف

  ثقة ثقة

 .بصفة قريبة من الضبط من وثق
 ."سنة صاحب، صدوق، بو بأس ال"

ـي  .ِٖ  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي
 ٍبفً  ميحمَّد

 اًزـو خى 
 الضرير

أغمب  د
 النقاد

 قانع بفا
 كاألزدم

 صدكؽ -
 ضعفو
 بال األزدم
 حجة

قاؿ ابف حجر:  صدكؽ
 بال األزدمضعفو

حجة، كذلؾ ضعفو

 قانع. بف الباقي عبد
 ".صدوق في الحديث"

  رمي صدكؽصدكؽ ىك شيعي  الجكزجاني كؿ النقاد س ؽعائذ بف  .ِٗ
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حبيب بف 
ح  المىالَّ

رمي  جمد
 بالتشيع

فال ينظر لقكؿ  تشيعبال
الجكزجاني فيو غاؿ 

نقاد زائغ كقد كثقو ال
ذكر قد ، ك المعتبريف

لو ابف عدم 
أػحاديث منكره عف 
ىشاـ بف عركة، فال 
يضره ذلؾ، لقمتيا 
 بجانب الصحيحة.

 بف إبراىيـ .َّ
 اهلل عبد
 حاتـ بف

 اليركم

أغمب  ؽ ت
 النقاد

 داكد أبك
 كالنسائي

 الحافظ
 أحد الثقة،

 أعالـ
 حديثال

 صدكؽ
 تكمـ حافظ
 بسبب فيو

 القرآف

 حافظ صدكؽ
 فيو تكمـ
 القرآف بسبب

 داكد ضعفو أبك
 كلعؿكالنسائي
 لقكؿ لو تضعيفيـ
 زائغ كاف أنو األزدم

مذىب، كلتشدد  في
النسائي في حكمو 

 عمى الركاة.
 ".صدوق "

اًعيؿ .ُّ  ًإٍسمى
نىًشيط  ٍبف

 العامرم  

أغمب  ابف حباف -
 النقاد

  ضعيؼ - -

 ميحاًضري  .ِّ
 الميكىرِّع ٍبف

ـ د 
 س

أغمب 
 النقاد

أحمد بف 
 حنبؿ

 مستقيـ
 الحديث

صدكؽ لو 
 أكىاـ

صدكؽ لو 
 أكىاـ

 

 "ال بأس بو".
 بف حساف .ّّ

 إبراىيـ
 العنزم

خ ـ 
 د

أغمب 
 النقاد

العقيمي 
 كالنسائي

 الفقيو اإلماـ
 المحدث

 صدكؽ -
 يخطئ

 

اًرثً  .ّْ  اٍلحى
بد ٍبفً   عى

 الرَّحمىف

ـ ت 
 س

أغمب 
 النقاد

الدارقطني 
 كابف حـز
 كأبكحاتـ

 صدكؽ مشيكر ثقة
 ييـ
 

 ـيي صدكؽ
 

كضعفو الدارقطني 
كابف حـز بسبب 
مناكيره ، لكف 
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ٍعدو سى  ٍبفً 
 أىبي ٍبف

 ذيباب،
 الد كًسيٌ 

 مناكيره قميمو.

بيٍردي بفي  .ّٓ
ًسنىاف أىبيك 
 العىالىء 

خ د 
ت 

 س ؽ

أغمب 
 النقاد

ابف 
المديني 
 كاألزدم.

، مف الفقيو
 كبار العمماء

صدكؽ 
رمي  
 بالقدر

صدكؽ رمي  
 بالقدر

 

 ."ما بو بأس إن شاء اهلل"
الخصيب  .ّٔ

ٍبف ناصح 
 الحارثيٌ 

 صدكؽ -  كؿ النقاد س
 يخطىء

 صدكؽ
 يخطىء

 

 .""صدوق إال أنو غمط في حديث الحجازيين والعراقيين
اًعيؿإً  .ّٕ  ٍسمى

 عىيَّاش ٍبفي 
 سيمىٍيـ ٍبفً 

 اٍلعىٍنًسي  

ت 
 ؽ س

أغمب 
 النقاد

 ك النسائي
 حباف ابف

 أىؿ عالـ
 مات الشاـ،
 يخمؼ كلـ

 .مثمو

 صدكؽ
 ركايتو في
 أىؿ عف
 مخمط بمده

 في
 .غيرىـ

 في صدكؽ
 عف ركايتو
 بمده أىؿ
 في مخمط
 .غيرىـ

 يعنيػػػو مػػػا اىػػػذ كلعػػػؿ
 بالضػػػػػػعؼ، النسػػػػػػائي

 غيػػر فػػي وضػػعيف أم
، أمػػػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػامييف

 تضػػػعيؼ ابػػػف حبػػػػاف
 ه ككبػػػػػر يػػػػػك بسػػػػػبب ف

 .وحفط تغير
 ".يدلس كان أنو غير صدوق"

 ٍبفي  يىٍحيىى .ّٖ
يَّةى  أىًبي  حى

 اٍلكىٍمًبي  

د ت 
 ؽ  

ابف نمير 
 كالعجمي

أغمب 
 النقاد

ضعفو ابف 
 معيف

 ضعفكه
 لكثرة
 تدليسو

ضعيؼ لكثرة 
 تدليسو

 

 .بوصف قريب من الجرح من ُوِثقَ 
 ".صالح"

 بفي  أىٍشعىثي  .ّٗ
ٍبدً   المىًمؾً  عى

ٍمرىاًني    الحي

د ت 
 س ؽ

   ثقة فقيو ثقة ةثق - كؿ النقاد

 ، ضعيؼ ضعيؼمتفؽ عمى أغمب مالؾ كأبك  د ؽ ًإسحاؽ .َْ
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 ًإٍبرىاًىيـ ٍبف
نىينيٌ   الحي

صالح في  ضعفو النقاد زرعة 
 دينو

كىـ .ُْ  بف الحى
 أباف

د س 
 ت ؽ 

 كؿ النقاد
 

ثقة صاحب  -
 سنة

صدكؽ 
عابد كلو 
 أكىاـ

  ثقة عابد
 

 ."شيخ"
في أىٍصبىغي بٍ  .ِْ

ٍيدو  زى
يىًنيٌ   اٍلجي



د ت 
 س ؽ

أغمب 
 النقاد

ابف حباف 
كابف 
 الجكزم ك

 مسممة  
ـ قاس بف

 كابف سعد.

 صدكؽ صدكؽ
 يغرب

  صدكؽ يغرب

 بف ًجٍبًريؿ .ّْ
 أىٍحمىر
 ميمى الجى 

ؿ النقاد د س  حـز ابف جي
  األندلسي

 صدكؽ صدكؽ
 ييـ

  ييـ صدكؽ

سىٍيفي  .ْْ  اٍلحي
 مىٍيميكفه  ٍبفي 

 اٍلًخٍندىًفي  
 ءبالفا

أغمب  د
 النقاد

 ليف - العقيمي
 الحديث

  الحديث ليف

 .""مف األبداؿ
عمٌي ٍبف  .ْٓ

أبي بكر 
 األٍسفىٍذني  

صدكؽ  صدكؽ - كؿ النقاد ت ؽ
ربما أخطأ 
ككاف 
 عابدان 

صدكؽ ربما 
 عابدان  ،أخطأ

 

 مصطمحات التعديل النسبي
 .بعض عمى بعضيم بتفضيل الرواة توثيق

 ".منو إلي وأحب صفىم أبي من أحفظ كان"
الراوي  .ْٔ

الفاضل: 
د س 
 ؽ

 الحافظ - كؿ النقاد
 الثبت

  صدكؽ صدكؽ
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 عمرك بف
  عثماف

 بف كثير
دينار

الراوي  .ْٕ
المفضول

 بف حمد
 مصفى

 بيمكؿ بف

د س 
 ؽ

 زرعة كأب جؿ النقاد
 الدمشقي

صدكؽ لو  -
أكىاـ 
ككاف 
 يدلس

صدكؽ لو 
 أكىاـ

 

 ".عثمان بن سيل من أكيس محمد بن سيل كان"

الرواي  .ْٖ
الفاضل: 

 بف سيؿ
 بف محمد
 الزبير

 العسكرم

  ثقة ثقة - - كؿ النفاد د س

 الراوي .ْٗ
 المفضول
 سيؿ بف
 عثماف
 الكندم

ثقة صاحب  - كؿ النفاد ـ
 غرائب

 أحد
 لو الحفاظ

 غرائب

 لو حافظ
 غرائب

 

 ."الرجمين أتقن يمعَ نُ  أبو"
الراوي  .َٓ

 الفاضل:
 اٍلفىٍضؿي 

 يفٍ ديكى  ٍبفي 

 الحافظ - كؿ النقاد ع
 الثبت

  ثبت ثقة ثبت ثقة

الراوي  .ُٓ
المفضول 

ةي   بفي  قىًبٍيصى

الحافظ الثقة   كؿ النقاد ع
 المكثر

 صدكؽ
 خالؼ ربما

 ربما صدكؽ
 خالؼ

- 
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 عيٍقبىةى 
الس كىاًئي  

 ."أفقو والمرار أحفظ أنا"تفضيل أبو زرعة نفسو عمى مرار، بقولو:
 ".الفقو في عميو مرار وتفضيمو حمويو بن مرار عمى الحفظ في نفسو زرعة أبو توثيق"

 األفضل .ِٓ
 الفقو في
 ٍبف مىرَّار:

ٍيو م كى  حى
 الثقفي

 مف كاف - كؿ النقاد خ ؽ
 أئمة
 اإلسالـ

 حافظ ثقة
 فقيو

 حافظ ثقة
 فقيو

 

 األفضل .ّٓ
 في

: الحفظ
 اهلل عيبىٍيد
ٍبد ٍبف  عى

الكريـ

ـ ت 
 س ؽ

 دأح، الحافظ  كؿ النقاد
 العالـ

 حافظ إماـ
 ثقة

 مشيكر

 حافظ إماـ
  ثقة

 

.معين لبمد بالنسبة بعض عمى بعضيم بتفضيل الرواة توثيق
".كتاباً  اليمانيين أصح"

 بف ًىشىاـ .ْٓ
 ييكسيؼ
 القاضي

خ د 
ت 
 س ؽ

 قاضي  كؿ النقاد
 صنعاء
ا كعالمي
 كمفتييا
 الحجة
 .المتقف

  ثقة ثقة

 ".الكوفة أىل أثبت"
 مىنصكر .ٓٓ

 ٍبف
 الميٍعتىًمر
مىًمي   الس 

 اإلماـ  كؿ النقاد ع
 الحافظ
 الحجة

 ثبت ثقة
 ل ككاف

 يدلس

   ثبت ثقة

 .معين لشيخ بالنسبة الرواة توثيق
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 ".سفيان اسحاق بىأ  عن الناس حفظ"أ
 بف سيٍفيىاف .ٔٓ

سعيد 
الثٍَّكرمٌ 

 شيخ - كؿ النقاد ع
 اإلسالـ،
 إماـ

 الحفاظ،
 العمماء سيد

 في العامميف
 زمانو،
 المجتيد

 حافظ ثقة
 عابد فقيو
حجة،  إماـ
 ربما ككاف

 دلس

 حافظ ثقة
 عابد فقيو
حجة،  إماـ
 ربما ككاف

 دلس

 

 ".أحب إلى في الحسن من قتادة"
ٍبف  ييكنيس .ٕٓ

عيبىيد 
العىبدمٌ 

اإًلماـ،  - كؿ النقاد ع
القدكة، 
 الحجة

ثقة ثبت 
 فاضؿ كرع

ثقة ثبت 
 فاضؿ كرع

 

 لم يجزم القول  فييم جرحًا وتعدياًل. نيلرواة الذالمطمب الثالث: ا
 "."ال بأس بو"، "لين

عىبد  .ٖٓ
الرَّحمىف 
 ٍبف ثابت
العنسي

د س 
 ت ؽ

أغمب 
 النقاد

ابف معيف 
كالعجمي 
كأبك داككد 
في أحد 
أقكاليـ 
كأحمد بف 
حنبؿ كابف 
 شاىيف.

 يكف لـ
 كل بالمكثر

 بالحجة ىك
 صالح بؿ

 الحديث

صدكؽ 
يخطىء 
كرمي 

لقدر با
كتغير 
 بأخرة

 صدكؽ
 يخطىء

،بالقدر كرمي
 بأخرة كتغير

 

 ".جداً  الحديث ضعيف صدوق،"
محمد بف  .ٗٓ

دينار 
 األزدم

أغمب  د ت
 النقاد

ابف معيف 
كالنسائي 
في أحد 
 قكلييما
 كأبك داكد

صدكؽ  -
سيء 
الحفظ 
كرمي 
بالقدر 

 ،صدكؽ
 ،سيء الحفظ
 ،قدركرمي بال

كتغير قبؿ 
 ،مكتو
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 الدارقطنيك 
 .كالعقيمي

كتغير قبؿ 
 مكتو

 ".فيو لين"ثقة، 
الحكـ بف  .َٔ

عبد اهلل 
بف 

األعرج 

ـ د 
ت 
 س

ٌؿ النقاد أبك زرعة  جي
في أحد 
 قكليو.

ثقة ربما  صدكؽ
 كىـ

  ثقة ربما كىـ

 ".يقال إنو اختمط ،الحديث منكر"ثقة، 
خطاب  .ُٔ

 بف القاسـ 
ٌؿ النقاد  أبك زرعة  جي

في أحد 
 قكليو.

يقاؿ  ،ثقة -
تمط قبؿ اخ

 مكتو

يقاؿ  ،ثقة
اختمط قبؿ 

 مكتو

 زرعة أبك تكثيؽ لعؿ
 قبؿ  كاف لو

 بعدىا فقاؿ اخالطو،
 .الحديث منكر

 ".ساقط الحديث مرة: "، وقال "صولو فيى صحاحأما أصدوق إال أن في حديثو تخاليط و "
محمد بف  .ِٔ

 جابر 

يالحنف

د ت 
 ؽ

أبك حاتـ 
 كالطبرم

أغمب 
 النقاد.

ما ىك 
 بحجة، كلو
 مناكير عدة

صدكؽ 
ذىبت 

كتبو فساء 
حفظو 

كخمط كثيرا 
كعمي 
فصار 
 يمقف

 ،صدكؽ
 ،ذىبت كتبو
 ،فساء حفظو
كخمط كثيرا 
كعمي فصار 

 يمقف

 

 ."صدوق في الحديث، وليس بالقوي"
نىًجيح بف  .ّٔ

عبد 
الرحمف 
  السٍِّندم

د س 
 ت ؽ

أبك حاتـ 
كأبك زرعة 
في أحد 
 قكليو

أغمب 
 النقاد

كاف مف 
ـ أكعية العم

عمى نقص 
 في حفظو

 ضعيؼ،
أسف 
 كاختمط

 ،ضعيؼ
 فياختمط
 عمره آخره
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 ل:جدوالنتائج 
 بعد إتماـ دراسة الركاة يمكف الكقكؼ عمى عدة نتائج كممحكظات منيا:

    ( راكيان، باستعماؿ ّٔمركاة المعدليف )لي عدد الركاة المدركسيف كنماذج لإف إجما -ُ
مختمقةو في مدلكلتيا ككاف مصطمح ثقة األكثر عبارات كمصطمحات متنكعة في ألفاظيا 

 استعمالن: 
 ( راكيان: ْٓالمعدليف تعديالن مطمقان) كاف عدد الركاة المدركسيف كنماذج لمراكاة- أ

ؿَّ  ( راكيان،ِٔكافؽ أبك زرعة كؿ النقاد في أحكاميـ عمى ىؤلء الركاة في تعديؿ ) ككافؽ جي
 ( راكيان، كالباقي خالفيـ فيو.ُِلنقاد في تعديؿ )غمب ا( ركاة، ككافؽ أّالنقاد في تعديؿ )

 ( راكيان:ُِمجمكع الركاة المدركسيف كنماذج لمتعديؿ النسبي)- ب
ؿَّ النقادفي أحكاميـ عمى راكو ُُكافؽ أبك زرعة كؿ النقاد في أحكاميـ) ( راكيان، ككافؽ جي

 كاحد.
 ( ركاة:ٔحان أك تعديالن)كبمغ عدد الركاة المدركسيف كنماذج لمف لـ يجـز القكؿ فييـ جر -ت

ؿ َّ أك أغمب النقاد في تعديؿ )  ( راكيان.ِ( ركاة، كخالؼ أغمب النقاد في تعديؿ )ْكافؽ جي
ؿَّ أك أغمب النقاد في  -ِ كمما سبؽ يتبيف أف مجمؿ مف خالؼ فييـ اإلماـ أبك زرعة جي

ف، كيالحظ ما يظير في جدكؿ الركاة المعدلي( راكيان، كّٔ( ركاة مف )ٓالحكـ عمييـ ىـ )
 عمى ىؤلء الخمسة مايمي:

 لـ يرك )البخارم كمسمـ( ألحد منيـ في أصكليما.-أ
اًعيؿ راكو كاحدو لـ يرك لو أحد مف الكتب الستة كىكىناؾ -ب  .نىًشيط العامرم   ٍبف ًإٍسمى
يَّةى  أىًبي ٍبفي  يىٍحيىى ( بالركاية لثنيف منيما، كىماتفؽ )أبك داكد كالترمذم كابف ماجوا-ت  حى

 محمد بف جابر الحنفي.، ك اٍلكىٍمًبي  
 نجيح بف عبدالرحمف. بالركاية لكاحد منيما فقط، كىك أصحاب السنف األربعةاتفؽ -ث
نىينيٌ  ًإٍبرىاًىيـ ٍبف كىك ًإسحاؽ فقط، منيما لكاحد بالركاية (كابف ماجو داكد أبك) اتفؽ-ج  .الحي
نىًشيط  ٍبف كىك ًإٍسمىاًعيؿ منيما ف الذىبي كابف حجر في الحكـ عمى كاحدتكقؼ اإلماما-ح

 .العامرم  
نىينيٌ  ًإٍبرىاًىيـ ٍبف ًإسحاؽ تفؽ الذىبي كابف حجر عمى تضعيؼ كاحد منيما كىكا-خ  .الحي
يَّةى  أىًبي ٍبفي  يىٍحيىى كىك ماف الذىبي كابف حجر تضعيؼ النقاد لكاحد منياإلماما نقؿ-د  .حى
ابف  تكسط فيوبينما  ،"ة، كلو مناكير عدةما ىك بحج: "محمد بف جابرقاؿ الذىبي في -ذ

 ."ذىبت كتبو فساء حفظو صدكؽ" :حجر بقكلو
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، بينما قاؿ عنو الذىبي نىًجيح بف عبد الرحمفضعؼ ابف حجر الراكم الخامس منيما كىك -ر
 ".أكعية العمـ عمى نقص في حفظو"مف 
ساء حفظو حكمت بالضعؼ عمى أربعة منيما، أما الخامس منيما فقمت فيو صدكؽ، -ز

 بسبب ضياع كتبو. 
( راكيان مف الركاة المعدَّليف عند اإلماـ أبي ِِنالحظ ركاية البخارم كمسمـ مجتمعيف ؿ)-ّ

( منيـ، كما انفرد مسمـ بالركاية ْ( راكيان، كانفراد البخارم بالركاية ؿ)ّٔزرعة كالبالغ عددىـ)
 ( ركاة.ٗؿ)
 معرفة -النقاد مف غيره بأقكاؿ زرعة أبي ـاإلما أقكاؿ مقارنة خالؿ مف- ةالباحث تتمكن-ْ

 العمماء، مف كالمتأخريف المتقدميف فعؿ كما مراتب، إلى كترتيبيا عنده التعديؿ ألفاظ مدلكؿ
 كىي: مراتب أربعة إلى قسمتيا كقد

 .كمعنى لفظان  الصفة بتكرار أك التفضيؿ أفعؿ بصيغة التكثيؽ: المرتبةاألكلى
 .الضبط عمى تدؿ كاحدة فةبص التكثيؽ: الثانية المرتبة
 .الضبط مف قريبة بصفة التكثيؽ: الثالثة المرتبة
 .الجرح مف قريبة بصفة التكثيؽ: الرابعة المرتبة

 أف بعد الحديث ساقط فيو زرعة يأب قكؿ في سببان  أحيانان  مف حفظو الراكم ركاية ككفت-ٓ
صكلو أما أديثو تخاليط ك صدكؽ إل أف في ح" ،الحنفي جابر بف محمد في ذلؾ قاؿ كما كثقو،

 ".ساقط الحديث مرة: "، كقاؿ "فيى صحاح
 أما تضعيفو لو فيككف بعد الختالط، الطو،تاخ قبؿ  يككف لمراكم زرعة يأب تكثيؽ لعؿ-ٔ
 ".يقاؿ إنو اختمط ،الحديث منكر"ثقة، ، القاسـ بف خطاب في قاؿ كما
ككنو يدلس  عمى اقيا بمفظ يدؿالتكثيؽ، مع إلح إصدار أحكاـ عمى بعض الركاة تدؿ عمى-ٕ

في يحيى بف أبي حٌية  لو:إف كجد ذلؾ فيو كقك  في حديث بمد معيف، أك ككنو اختمط، أك غمط
"صدكؽ إل أنو غمط في  في إسماعيؿ بف عيىاش: "صدكؽ غير أنو كاف يدلس"، أك قكلو

يقاؿ إنو  ،الحديث منكرقكلو في خطاب بف القاسـ "ثقة، ك  حديث الحجازييف كالعراقييف"،
 البياف. دقةمف باب   ذلؾ" ك اختمط

تضعيفو  نجده يتردد بيف تكثيؽ الراكم أك كمف خالؿ دراسة مصطمح "صالح" ك "شيخ"-ٖ
، النظر في القرائف المصاحبة لوب فال يجـز القكؿ فيو إلكيتضح ذلؾ بجمع أقكاؿ النقاد فيو، 

أك  شيخلمف قاؿ فييـ أبك زرعة  كنالحظ مف الجدكؿ عدـ ركاية الشيخاف أحدىما أك كالىما،
 صالح.
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 العباس في حاتـ يأب قكؿ إفَّ : الذىبي يقكؿ ذلؾ كفي ،جرح عبارة ىك ليس شيخ مصطمح-ٗ
 فيو قاؿ ممف أحدان  كتابنا في أذكر لـ كليذا جرح، عبارة ىك ليس شيخ، العدنى الفضؿ بف

: قكلو ذلؾ كمف بحجة، ليس إنو لؾ يمكح كبالستقراء تكثيؽ، عبارة ىي ما أيضان  كلكنيا ذلؾ،
 .(ُ)بحجة ىك ليس أم حديثو، يكتب
كثؽ أبك زرعة الركاة تكثيقان نسبيان كما فعؿ غيره مف النقاد، كذلؾ بمقارنة الراكم بغيره مف -َُ

، ككتكثيؽ الركاة بتفضيؿ (ِ)سيؿ بف محمد أكيس مف سيؿ بف عثماف""الركاة كقكلو في 
ٍنعىاًنيٌ  كقكلو فيبعضيـ عمى بعض بالنسبة لبمد معيف  أصح اليمانييف " ًىشىاـ بف ييكسيؼ الصَّ

لثٍَّكرٌم، "أحفظ الناس سيٍفيىاف بف سعيد اكقكلو في  ، ككتكثيؽ الركاة بالنسبة لشيخ معيف(ّ)كتابان"
 بعض مكافقة يؤلء الركاةل الترجمة خالؿ مف تبيف قدك كغيرىـ، (ْ)سحاؽ سفياف"إعف  أبى 

 عمييـ. كـالح في زرعة ألبي النقاد
اختالؼ التكثيؽ يككف حسب السؤاؿ عف أحكاؿ الراكم، كأف يككف ثفة في فالف، غير -ُُ

، كقكلو فيفيو عؼفضي  الثكرم عف أخذ عندما صغيران  كاف :(ٓ)قبيصة في قكلوك ثقة في غيره،

يَّاش ٍبفي  ًإٍسمىاًعيؿ دكؽ فالراكم ص "كالعراقييف الحجازييف حديث في غمط أنو إل صدكؽ": (ٔ)عى
 كىكذا.   كالعراقييف الحجازييف حديث في غمطفي حديث أىؿ بمده مف الشامييف، لكنو

 كالتاريخ كالتعديؿ الجرح كتب معتجي ثبت أف مصطمح" ثقة صدكؽ" يعني ثقة، فقد -ُِ
 كالشاب الحجة العدؿ ىك مف منيـالثقات مف الضعفاء ، فذكرت  حاؿ تينكبى  ،ذلؾ كغير
 كالشباب كبينت أنو صدكؽ ثقة ـ مف ىـ دكف العدؿ كالحجو مثؿذكرت منيك  المعافى القكم

 بو باس ل كأ صدكؽمثؿ  ، كذكرت منيـ مف ىـ دكف ذلؾالقكة في المتكسط الصحيح
 .(ٕ)كىكذا  المعافى كالكيؿ

 في قيؿ كما فيو، النقاد أقكاؿ تختمؼ ككذلؾ الراكم، في زرعة يأب أقكاؿ تختمؼ قد-ُّ
ككذلؾ  "،كالذم قاؿ فيو أبك زرعة "ل بأس بو"، "ليف العنسي، ثابت فبٍ  الرَّحمىف عىبد ترجمة

 ضعيؼ صدكؽ،"، قاؿ فيو أبك زرعة األزدم دينار بف محمد ككذلؾاختمفت أقكاؿ النقاد فيو، 
 ، ككذلؾ اختمفت أقكاؿ النقاد فيو."جدان  الحديث

                                                           

 (.ّٖٓ/ ِ( ميزاف العتداؿ )ُ)
 (.ُِٔص( سبؽ ترجمتو)ِ)
 (.ُِّص( سبؽ ترجمتو)ّ)

 (.ُّْ( سبؽ ترجمتو)(ْ
 (.ُِٗص( سبؽ ترجمتو)ٓ)

 .(ُُِصسبؽ ترجمتو) ((ٔ
 .(ُْٖذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ، لمذىبي )ص:  ((ٕ
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 الثالث الفصل
 
 

 الركاة جرح في زرعة أبي اإلماـ منيج
 

 :مباحث خمسة عمى كيشتمؿ                  
 
 
 
 
 
 

 .كمدلكلتيا الجرح في زرعة أبي اإلماـ مصطمحات: األكؿ المبحث            
 
 
 
 

 .زرعة أبي اإلماـ عند المجرحكف الركاة: الثاني المبحث            
 
 
 
 

 .زرعة أبي اإلماـ عند الجرح مراتب: الثالث المبحث            
 
 
 

 .الجرح في زرعة أبي اإلماـ منيج خصائص: الرابع المبحث            
 
 
 

 .كنتائجو المجرحيف، الركاة جدكؿ: الخامس المبحث             
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 األول المبحث

 ومدلوالتيا الجرح في زرعة أبي اإلمام مصطمحات
 الفصؿ في ناذكر  كقد كتعديالن، جرحان  الركاة في تكممكا الذيف األكائؿ النقاد مف زرعة أبك كاف

 جرح في زرعة أبي مصطمحات بجمع الباحثة قامت كقد التعديؿ، في مصطمحاتو الثاني
 المصطمحات، ىذه عمييـ أطمؽ الذيف الركاة أسماء بعض ذكر مع الرجاؿ، كتب مف الركاة
 إلى المصطمحات ىذه تقسيـ كيمكف المستطاع، قدر مدلكلتيا بياف في الجتياد ثـ كمف

 .قسميف
 :المطمق الجرح مصطمحات: األول
  :النسبي الجرح مصطمحات: الثاني

 .مدلوالتيا وبيان زرعة أبي اإلمام عند المطمق الجرح مصطمحات: األول المطمب
 لمتعريؼ تعرض قد المتأخريف أك المتقدميف العمماء مف أحدان  يكجد ل أنَّو تبيف البحث بعد

 المطمؽ الجرح بتعريؼ قمت الذ  -اجتيادم حسب عمى -المطمؽ لمتجريح الصطالحي
 الضعيؼ الراكم حاؿ كمقارنة" المقارنة وجو عمى ال مطمق، بمفظ الرواة بجرح الحكم" :بأنو
 عف ركايتو مقارنة أك فالف، مف أضعؼ فالف: ييقاؿ كأف المجركحيف، الركاة مف غيره بحاؿ
 في حديثو مقارنة أك مثالن، الثكرم في ضعيؼ فالف: ييقاؿ كأف لغيره، بالنسبة الشيكخ مف شيخ
 حديثو مقارنة أك الختالط، بعد ركاه الذم حديثو في ضعيؼ فالف ييقاؿ كأف زمف، دكف زمف

 .أعمـ تعمى كاهلل. الصكر مف ذلؾ غير إلى بمد، دكف لبمد بالنسبة
 الجرح في مصطمحاتو عمى الباحثة كقفت الرجاؿ، كتب في المتناثرة زرعة أبي أقكاؿ كبتتبع
ليؾ مختمفة، كجكه عمى المصطمحات لتمؾ لواستعما ككاف   :مدلكلتيا كبياف ًذٍكرىا كا 
 عمى الدالة وىي: األولى المرتبة وىي الجرح، مراتب أدنى عمى الدالة المصطمحات: أوالً 

 :الراوي في اليسير الضعف
 كل كالستشياد، لالعتبار كتيخرَّج أحاديثيـ تيكتب الذيف الضعفاء ىـ المرتبة ىذه كأصحاب

 :التالية المصطمحات حقيـ في أطمقت كقد بركاياتيـ انفردكا إذا حجة بأىميا يقكـ
  الحديث، ليف"             ،"ليف"      ،"الحديث ضعيؼ"          ،"ضعيؼ: "كىي 
       ،"حديثو قراءة مف يمنع كلـ الحديث، ضعيؼ"                   ،"مرسؿ"
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 العمـ أىؿ عند الحجة بو تقكـ ل"         ،"بحديثو جيحت ل"        ،"حجة بو تقكـ ل"
 ،"بالحديث

              ،"بقكم ليس"           ،"القكم بذاؾ ليس"        ،"بقكم ليس"         ،"بالقكم ليس"
 : مدلكلتيا كبياف معانييا عمى الكقكؼ يمي كفيما ،"بالقكم ليس شيخ"

 ".ضعيف"-
،: قكليـ تخفى، ل مراتبي  كأسيًموً  الجرح أسكأً  كبىٍيفى : حجر ابف قاؿ  فاحشي  أىك ساقطه، أك متركؾه

،: قكليـ ًمف أشد   الحديًث، منكري  أىك الغمًط، ، ليسى  أىك ضعيؼه  كحكـ ،(ُ)مقاؿه  فيوً  أىك بالقكمِّ
 .اعتباران  فيو كينظر حديثو يكتب الضعيؼ حديث

 ".لين" 
 عمى الدَّالَّةً  األلفاظً : أىم كأىٍسيىمييا،: حجر ابف قاؿ الرَّاوي، في اليسير الضعف عمى يدل لفظ

ٍرح  قيمت إذا ليف لفظة عف لمدارقطني السٍَّيمي حمزة سؤاؿ ذلؾ كيؤكد ،(ِ)لىيِّفه  فالفه : قكلييـ الجى
 ل بشيء مجركحان  يككف كلكف الحديث متركؾ ساقطان  يككف ل الدارقطني فأجاب الراكم في

 .(ْ)اعتبارا فيو كينظر حديثو يكتب ميفال حديث كحكـ ،(ّ)العدالة عف يسقط
 ".القوي بذاك ليس" ،"بالقوي ليس"

  الركاة، مف كغيره عتبة بف أيكب في المصطمح ىذا زرعة أبك أطمؽ كقد
 "."بحديثو يحتج ال" ،"حجة بو تقوم ال"

 في اليسير الضعؼ عمى يدؿ أنو تبيف زرعة أبي اإلماـ عند المصطمح ىذا دراسة خالؿ مف
 .الراكم
 بما فيحدثكف يحفظكف ل قكمان  كانكا قاؿ بحديثيـ؟ يحتج ل معنى ما أبيو حاتـ أبي ابف سأؿ
 .(ٓ)شئت ما اضطرابا أحاديثيـ في ترل فيغمطكف يحفظكف ل

                                                           

 (.ُٕٓ( نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر )ص (ُ
 ( المصدر السابؽ نفس الجزء كالصفحة.ِ)

 (.ِٕرقطني )ص: ( انظر: سؤالت حمزة لمدا(ّ
 (.ّٕ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ْ
 .(ُّّ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ٓ
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 يككف بؿ كحده، بحديثو يحتج ل مف ركاية كالستشياد المتابعة باب في يدخؿ قد أنو اعمـ ثـ
 المتابعات في ذكراىـ الضعفاء مف جماعة كمسمـ خارمالب كتابي كفي الضعفاء، في معدكدا
 .(ُ) كالشكاىد

 :الثانية المرتبة وىي الراوي، في الشديد الضعف عمى الدالة المصطمحات: ثانياً 
 المصطمحات حقيـ في أطمقت كقد بيا، يعتبر كل بيا، ييحتج   كل أحاديثيـ، تيطرح كأصحابيا

 :التالية
 ليس"        ،"الحديث ضعيؼ الحديث، منكر"        ،"الحديث كاىي الحديث ضعيؼ"

 "كاىي الحديث"،                                       ،"بشيء
  ،"الحديث منكر"            ،"عميو كضربنا حديثو قراءة مف كامتنع الحديث ضعيؼ"
              ،"ذاىب"                 ،"حديثو عمى يضرب أف كأمر عنو، أحدث لست بشيء، ليس"
 كاىي ىك عنو يحدث مكضع في ىك ليس"       ،"الحديث ضعيؼ ،الحديث كاىي"

  ،"الحديث
 ،"جدًّا الحديث منكر"          ،"حديثو ذىب"                 ،"أرضاه كل عنو احدث ل"

 :مدلكلتيا كبياف معانييا عمى الكقكؼ يمي كفيما
 ".بشئ ليس"

 في المصطمح ىذا زرعة أبك قاؿ كقد الركام، في الشديد عؼالض عمى يدؿ المصطمح ىذا
ٍعفىرً  حؽ بىٍيرً  ٍبفً  جى نىًفيٌ  الز   .كغيره اٍلحى

 : الحديث منكر
 عمى يدؿ كل الركام، في العمماء بعض عند الشديد الضعؼ عمى يدؿ المصطمح ىذا

 :اآلخر البعض عند الشديد الضعؼ
 ،الحديث منكر: عنو البخارم قاؿ: الككفي جبمة بف أباف ترجمة في العتداؿ ميزاف في جاء
 تحؿ فال الحديث منكر فيو قمت مف كؿ: قاؿ البخارم أفَّ  القطاف ابف نقؿ: الذىبي قاؿك 

 .(ِ)عنو الركاية
 إذا كأما عنو الركاية تحؿ ل ممف فيك الراكم عمى البخارم أطمقو إذا المنكر إف: المكنكم كقاؿ
 ركل بيف تفرؽ كأف بو، يحتج ل ممف الراكم يككف أف يمـز فال حذكه يحذك كمف أحمد اطمقو

                                                           

 (.ْٖ( معرفة أنكاع عمـك الحديث، لبف الصالح)ص: (ُ
 (.ُ/ ُ)، لمذىبيميزاف العتداؿ (ِ)
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 ذلؾ كنحك الحديث منكر قكليـ كبيف ذلؾ كنحك نكارة حديثو في أك المناكير يركم اك المناكير
 ".(ُ)بو" معتدان  جرحان  تجرحو كاألخرل بو يعتد قدحان  الراكم تقدح ل األكلى العبارات بأف
 :الثالثة المرتبة وىي والوضع، بالكذب  رحالج عمى الدالة المصطمحات: ثالثاً 

 اعتباران، كل احتجاجان  ل تكتب كل أحاديثيـ، تطرح حيث كالكضاعيف، الكذابيف مف كأصحابيا
 :التالية المصطمحات حقيـ في أطمقت كقد بيانيا، ألجؿ إل ركايتيا تحؿ ل بؿ
 كبياف معانييا عمى كؼالكق يمي كفيما ،"يكذب كاف" ،"كذاب" ،"يكذب كاف الحديث ضعيؼ"

 :مدلكلتيا
 :مدلوالتيا وبيان زرعة أبي اإلمام عند النسبي الجرح مصطمحات: الثاني المطمب
 عمى كذلؾ كالمتأخريف، منيـ المتقدميف النقاد عادة عمى الركاة بيف زرعة أبي اإلماـ فاضؿ
 كبعد الركاة، ؿأحكا عف ييسألكف فييا يجمسكف لمحديث مجالس ليـ كانت فقد التجريح، سبيؿ
 لمتعريؼ تعرَّض قد المتأخريف أك المتقدميف العمماء مف أحدان  يكجد ل أنَّو تبيف البحث

 :بأنو النسبي الجرح بتعريؼ قمت لذا  -اجتيادم حسب عمى - النِّسبي لمتجريح الصطالحي
 أو بمد، أىل عن روايتو مقارنة أو المجروحين، الرواة من بغيره مقارنة الراوي بجرح الحكم"

 وذلك التجريح، سبيل عمى الرواة بين المفاضمة ىو أو". معين زمن أو حديث، أو شيخ،
 .معين زمن أو حديث، أو ، شيخ أو بمد، ألىل بالنسبة أو اآلخر، عمى أحدىما بتفضيل
 تقدير في تساعد كقد كشدة، خفة الضعؼ في بينيـ التفاكت عمى تدؿ   الضعفاء بيف فالمقارنة
 . الختالؼ عند الترجيح الجرح يفيد كقد حفظو، في مالراك  درجة

 :فيي النسبي الجرح مصطمحات أما
 ل أشياء كيرفع أشبو،" ،"أخيو مف أقرب ىك" ،"أخيو مف أشبو كىك ضعيؼ الحديث كاىي"

 :مدلكلتيا كبياف معانييا عمى الكقكؼ يمي كفيما ،"أشبو" ،"غيره يعرفيا
اًبر ٍبف أىيكب في زرعة أبك قاليا ،"خيوأ من أشبو وىو ضعيف الحديث واىي"  سيار بف جى

يميٌ  مَّدً  في زرعة أبك قاليا ،"أخيو من أقرب ىو" .(ِ)الس حى ٍيبو  ٍبفي  ميحى كيرى
 ويرفع أشبو،" .( ّ)

اؿً  أىًبي ٍبفي  الرحمف عبد في زرعة أبك قاليا ،"غيره يعرفيا ال أشياء  .(ْ)الرِّجى
 .(ٓ) اإلفريقي بف أنعـ زياد بف الرحمف عبد في رعةز  أبك قاليا ،"يما، ليس بالقويأشبي"
 

                                                           

 (.َُِالرفع كالتكميؿ )ص:  (ُ)
 (.ُٖٗ) ( ستأتي ترجمتو(ِ
 (.ُٗٗ)ص ( ستأتي ترجمتو(ّ
 (.ََِ)ص ( ستأتي ترجمتو(ْ
 (.َُِ)ص ( ستأتي ترجمتو(ٓ



 
 

716 

 

 المبحث الثاني
 حون عند اإلمام أبي زرعةالرواة المجرَّ 

 
أصػػػدر أبػػػك زرعػػػة مصػػػطمحات الجػػػػرح عمػػػى عػػػدد كثيػػػر مػػػػف الػػػركاة الضػػػعفاء، تفاكتػػػت ىػػػػذه 

بالكػذب  ك الضعؼ الشديد، أك إصدار أحكاـو المصطمحات في درجاتيا بيف الضعؼ اليسير، أ
الػػراكم إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف المصػػطمحات، كلمكقػػكؼ عمػػى مػػدلكلت ألفاظػػو، كترتيبيػػا فػػي عمػػى 

مراتػػػب عمػػػى غػػػرار مراتػػػب المتقػػػدميف، كمعرفػػػة منيجػػػو فػػػي جػػػرح الػػػركاة لبػػػد مػػػف القيػػػاـ بيػػػذه 
 الدراسة:

 
 المطمب األول: الرواة المجرحون بمصطمحات الجرح المطمق:

كىػػـ مػػف الضػػعفاء الػػذيف تيكتػػب  :الةةرَّاويأوال: الجةةرح بوصةةف يةةدل عمةةى الضةةعف اليسةةير فةةي 
، كجرَّح اإلماـ أحاديثيـ كتيخرج لالعتبار كالستشياد، كل يقكـ بأىميا حجة إذا انفردكا بركاياتيـ

 ذلؾ:أبي زرعة عددان مف الركاة بألفاظ متنكعة تدؿ عمى 
 "ضعيف".المصطمح األول: 

، مف التاسعة ؽًمٍيراف بف أبي عىٍمر العطَّار، أبك عبد اهلل الرَّ -ُ  .(ُ)ازم 
 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يمقارنة قول أب

قيٍطًنٌي: (ْ)قاؿ الخميمي: "ثقة"ك ، (ّ)، كقاؿ أبك حاتـ: "ثقة صالح"(ِ)ضعفو أبك زرعة ، كقاؿ الدَّارى
، كقاؿ البخارم: "ًفي (ٔ)،  كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: "يخطئ كيغرب"(ٓ)"ل بأس بو"
"حديثو اضط : "سىًمعت ًإٍبرىاًىيـ بف ميكسىى الفراء ييضعفوي"أيضان ، كقاؿ (ٕ)رابه

بف اكقاؿ يحيى  (ٖ)
، كقاؿ ابف (ٗ)معيف: كاف شيخان مسممان، كتبت عنو، ككاف عنده غمط كثير في حديث سفياف

                                                           

 (.ْٗٓ( تقريب التيذيب )ص: ُ)
 (.َِّ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ِ)
 السابؽ نفس الجزء كالصفحة. ( المرجعّ)
 (.ِٔٔ/ ِ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي )ْ)
 .(ِّٖ/ َُ( تيذيب التيذيب )ٓ)
 (.ِّٓ/ ٕبف حباف )( الثقات لٔ)
 .(ُُُ(، الضعفاء الصغير لمبخارم )ص: ِْٗ/ ٕ(  التاريخ الكبير لمبخارم )ٕ)
 (.ِّٗ/ ِ( التاريخ األكسط )ٖ)
 (.َُّ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٗ)
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ديكؽ ًإلَّ أىف أىكثر ًركىايىتو عىف سيٍفيىاف خطأ" شاىيف: قىاؿى عيٍثمىاف:  "صى
حمد ، كقاؿ أبك أ(ُ)

، كقاؿ العقيمي: "ركل (ّ)، كذكره أبك العرب في جممة الضعفاء(ِ)الحاكـ: "ليس بالمتيف عندىـ"
(ٓ)"ثقة" ، كقاؿ الذىبي:(ْ)عف الثكرم أحاديث ل يتابع عمييا"

 :آخر مكضع في أيضان  كقاؿ
 .(ٕ)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ لو أكىاـ سيء الحفظ"(ٔ)"فيو ليف"

 يخطئ، خاصة في حديث الثكرم. دكؽ صخالصة القول في الراوي: 
 
بف إسحاؽ، مف الثامنة كيقاؿ إبراىيـ ، ًإٍبرىاًىيـ ٍبف الفىضؿ، أىبك ًإسحاؽ، المخزكمي، المىدىًني  -ِ

 (ٖ) ت ؽ
 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يمقارنة حكم أب

كقاؿ البخارم: "مينكر الحديًث" (ٗ)قاؿ أبك زرعة: ضعيؼ
بػف حنبػؿ: "لػيس  حمدأ ، كقاؿ(ُُ)(َُ)

قىػػاؿ التٍِّرًمػػػًذٌم: "يضػػػعؼ فػػػي الحػػػديث" (ُِ)بقػػكم فػػػي الحػػػديث، ضػػػعيؼ الحػػػديث" ، كى
، كمػػػع (ُّ)

ػػًعيؼ (ُْ)ضػػعفو يكتػػب حديثػػو، كعنػػدم أنػػو ل يجػػكز الحتجػػاج بحديثػػو ، كقىػػاؿى اٍبػػف مًعػػيف: "ضى

                                                           

 (.ِّْ(  تاريخ أسماء الثقات )ص: ُ)
 (.ّْٖ/ ُُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام )ِ)
 نفس الجزء ك الصفحة. ( المصدر السابؽ،ّ)
 ( المصدر السابؽ، نفس الجزء ك الصفحة.ْ)
 (.ََْ( ديكاف الضعفاء )ص: ٓ)
 (.ََّ/ ِ( الكاشؼ )ٔ)
 (.ْٗٓ( تقريب التيذيب )ص: ٕ)
 (.ِٗ( المرجع السابؽ )ص: ٖ)

 (.ُِِ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ٗ
 كتاب في كاإليياـ الكىـ بياف، عنو الركاية ؿتح ل ممف قكؿ البخارم منكر الحديث يعني: أنَّو( (َُ

 في الجرح أشد مف ىذا" نظر فيو الحديث منكر" ، كقكلو(ِْٔ/ ِ) القطاف ابف الحسف يبأل ،األحكاـ
 ، لممعمميكالمجازفة كالتضميؿ الزلؿ مف السنة عمى أضكاء كتاب في لما الكاشفة األنكارالبخارم، اصطالح

 (.ُُٔ: ص)
 (.ُُّ/ ُر لمبخارم )( التاريخ الكبيُُ)
 .(ُٔٔ/ ِ) ، لممزمالكماؿ تيذيب(ُِ) 
 (.ُٔٔ/ ِ)المصدر السابؽ( ُّ)
 (.ّٕٕ/ ُ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ُْ)
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ًديثػػو ػػًديث"، لى يٍكتػػب حى قيٍطًنٌي فػػي الضػػعفاء كالمتػػركك(ُ)الحى كقػػاؿ ابػػف حجػػر:  (ِ)يف، كذكػػره الػػدَّارى
 .(ّ)"متركؾ"

 تضعيؼ الراكم.في النقاد كؿ ، كافؽ أبك زرعة متركؾ خالصة القول في الراوي:
 
 .(ْ)عبد اهلل بف داكد الكاسطي أبك محمد التمار مف التاسعة ت-ّ

 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يمقارنة حكم أب
، كقػػػاؿ (ٔ)"لػػػيس بقػػػكم، كفػػػي حديثػػػو منػػػاكير" ، كقػػػاؿ أبػػػك حػػػاتـ:(ٓ)قػػػاؿ أبػػػك زرعػػػة: "ضػػػعيؼ"

بػػف عػػدم: "ىػػك ممػػف ل بػػأس ا، كقػػاؿ (ٗ)، كقػػاؿ النسػػائي: "ضػػعيؼ"(ٖ)(ٕ)البخػػاًرم: "فيػػو نظػػر"
 ،ان ، كقػػاؿ ابػػف حبػػاف: "منكػػر الحػػديث جػػدَّ (ُُ): "كػػؿ البػػأس بػػو"بقكلػػو الػػذىبيرد عميػػو ، ك (َُ)بػػو"

ل يجػكز الحتجػاج  ،ف المتعمػد ليػايركم المناكير عف المشاىير حتى يسبؽ إلى القمب أنو كػا
: "ضػعيؼ"(ُّ)، كقاؿ أبك الفتح األزدم: "ضعيؼ"(ُِ)بركايتو" ، كقىػاؿ الػدَّارىقيطًني 

قػاؿ ابػف ك ، (ُْ)
 .(ُٓ)حجر: "ضعيؼ"

 ."كافؽ أبك زرعة النقاد في تضعيؼ الراكم ضعيؼ" خالصة القول في الراوي:

                                                           

 (.ُُِ)ص:  ، لتقي الديف المقريزم( مختصر الكامؿ في الضعفاء ُ)
 (.ِْٗ/ ُ( الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني )ِ)
 (.ِٗ( تقريب التيذيب )ص: ّ)
 (.َُّدر السابؽ )ص: ( المصْ)
 (.َُِ/ ٓ( المصدر السابؽ )ٓ)
 (.ْٖ/ ٓ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٔ)
انظر:   الراكم، صدؽ في الطعف قكلو ىذا قتضيكي(قاؿ المعممي: "فيو نظر" عند البخارم: ضعيؼ جدان، ٕ) 

 (.ُِْ/ ُالتنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف األباطيؿ )
 (.ِْٗ/ ِمعقيمي )( الضعفاء الكبير لٖ)
 (.ّٔ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص: ٗ)
 (.ُُٓ( الكشؼ الحثيث )ص: َُ)
 المصدر السابؽ، نفس الجزء كنفس الصفحة. (ُُ)
 (.ّْ/ ِ( المجركحيف لبف حباف )ُِ)
 (.َُِ/ ٓ( تيذيب التيذيب )ُّ)
 (.ََِ/ ٓ( المصدر السابؽ )ُْ)
 (.َُّ)ص:  المصدر السابؽ( ُٓ)
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 "لين".المصطمح الثاني: 
، العىنى ًمنٍ -ْ ، يقاؿ اسمو عمرك كمندؿ لقب، مف السابعة، دىؿ ٍبف عميٍّ بد اهلًل، الكيكفي  ، أىبك عى ًزم 
 .(ُ)د ؽق  ركل عنو ُٖٔت 

 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يمقارنة حكم أب
نػػػدىؿ؛ ًفػػػي (ِ)قػػػاؿ أبػػػك زرعػػػة: " لػػػيف" ػػػًريؾ حػػػديث مى ػػػف ٍبػػػف أىبػػػي القاسػػػـ: ذكرنػػػا لشى سى ، كقػػػاؿ الحى

ػػًف األى (ّ)التجػػرد : كىػػذىبى الًمنػػدىؿ، أنػػا أخبػػرتي ، عى ػػٍف أىبػػي كائػػؿ، عػػف ابػػف مىسػػعيكد، فقىػػاؿى ػػش، عى عمى
ػٍف أىبػي ًقالىبػة" ػٍف عاصػـ، عى األىعمىش، عى
، كقػاؿ يحيػى بػف معػيف: (ٓ)، كقػاؿ أبػك حػاتـ: "شػيخ"(ْ)

، (ٖ)، كقػػاؿ ابػػف حنبػػؿ: "فيػػو ضػػعؼ"(ٕ)، كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر: لػػيس بػػو بػػأس"(ٔ)"فيػػو ضػػعؼ
ز الحػػديث، ككػػاف يتشػػيع، كىػػك قػػديـ المػػكت، لػػـ يػػرك لػػو إل الشػػيكخ، كقػػاؿ كقػػاؿ العجمػػي: "جػػائ

، كقػػػاؿ النسػػػائي: (َُ)، كقػػػاؿ ابػػػف نميػػػر: "أحاديثػػػو فييػػػا بعػػػض الغمػػػط"(ٗ)مػػػرة: كػػػكفي، صػػػدكؽ"
بػػػف عػػػدم: "لػػػو أحاديػػػث أفػػػراد ا، ، كقػػػاؿ (ُِ)، كذكػػػره ابػػػف حبػػػاف فػػػي المجػػػركحيف(ُُ)"ضػػػعيؼ"

ران فاضػالن صػدكقان، كىػك يعقػكب بػف شػيبة: "كػاف خيِّػ،كقػاؿ (ُّ)كغرائب، كىك ممف يكتب حديثػو"
 .(ُٓ)، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ"(ُْ)ضعيؼ الحديث"

                                                           

 (.ْٓٓ)ص:  سابؽالمصدر ال( ُ)
 (.ّْٓ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ِ)

"العيريف تجرد يتجرد كل فميستتر أىمو أحدكـ أتى إذا": ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسكؿ قاؿحديث التجرد: ( (ّ  مسند،
 (.ُُٖ/ ٓ)البزار

 (.ّٕ/ ٖ( انظر:  التاريخ الكبير لمبخارم )ْ)
 (.ّْٓ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٓ)
 (.ْْ/ ْركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف (ٔ) 
 (.ّْٓ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٕ)
 (.ِْٖ/ ُّتاريخ بغداد ) (ٖ)
 (.ّْٗالثقات لمعجمي )ص: معرفة (ٗ) 
 (.ّْٓ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )َُ)
 (.ٖٗالضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص:  (ُُ)
 (.ِٔ/ ّ( المجركحيف لبف حباف )ُِ)
 (.ُِٔ/ ٖالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (ُّ)
 (.َُٖ/ ُ(التكميؿ في الجرح كالتعديؿ كمعرفة الثقات كالضعفاء كالمجاىيؿ )ُْ) 
 (.ْٓٓتقريب التيذيب )ص:  (ُٓ)
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 الراكم ضعيؼ، كافؽ أبك زرعة النقاد في تضعيؼ الراكم. خالصة القول في الراوي:
 
ٍمػػػزىةى، كاسػػػـ أبيػػػو دينػػػار، كقيػػػؿ سػػػعيد ،كػػػكف -٘ ػػػاًلٌي، أىبيػػػك حى ػػػًفيَّةى الث مى ي، مػػػف ثابًػػػتي ٍبػػػفي أىبًػػػي صى

 (ُ)الخامسة، ت ؽ
 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يمقارنة حكم أب -

 ،(ْ)، كقاؿ الجكزجاني: "كاىي الحديث"(ّ)كقاؿ ابف سعد: "ضعيؼ" ،(ِ)قاؿ أبك زرعة: "ليف" 
، (ٔ)، كقاؿ أبك حاتـ: "لػيف الحػديث يكتػب حديثػو كل يحػتج بػو" (ٓ)كقاؿ ابف معيف: "ليس بشئ"

كقػػاؿ ابػػف  ،(ٕ)بػػاف: "كثيػػر الػػكىـ فػػي األخبػػار حتػػى خػػرج عػػف حػػد الحتجػػاج بػػو" كقػػاؿ ابػػف ح
كقػاؿ  ،(ٗ)، كذكره الػدارقطني فػي الضػعفاء كالمتػرككيف(ٖ)حنبؿ: "ضعيؼ الحديث ليس بشيء" 

نىٍيػػد: "متػػركؾ" مػػٌي بػػف اٍلجي ، كقػػاؿ النسػػائي: "لػػيس (ُُ)، كقػػاؿ الػػذىبي: "متفػػؽ عمػػى ضػػعفو"(َُ)عى
، كقػػػػػاؿ ابػػػػػف حجػػػػػر: "ضػػػػػعيؼ (ُّ)، كقػػػػػاؿ ابػػػػػف عػػػػػدم: "ىػػػػػك إلػػػػػى الضػػػػػعؼ أقػػػػػرب"(ُِ)بثقػػػػػة"

 .(ُْ)رافضي"
 ضعيؼ كافؽ أبك زرعة النقاد في تضعيؼ الراكم.  خالصة القول في الراوي:

 
، أبك عمػي الكػكفي، مػف الثامنػة، ككػاف لػو فقػو كفضػؿ، ت إحػدل أك بَّ حً -ٔ ًميٍّ اٍلعىنىًزم  افي ٍبفي عى

 (ُٓ)ؽ ، سنةاثنتيف كسبعيف كلو ستكف 
                                                           

 (.ُِّ)ص:  المصدر السابؽ (ُ) 
 (.ُْٓ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ِ)
 (.ّْٓ/ ٔ) ( الطبقات الكبرلّ)
 (.َُْاؿ )ص: أحكاؿ الرج (ْ)
 (.ِْٗ/ ِ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ٓ)
 (.ُْٓ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٔ)
 (.َِٔ/ ُ( المجركحيف لبف حباف )ٕ)
 .(ّٖٓ/ ْ) ، لممزمالكماؿ تيذيب(ٖ) 
 (.ُِٔ/ ُ( الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني )ٗ)
  .(ُٖٓ/ ُ( الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم )َُ)
 (.ٔٓكاف الضعفاء )ص: دي ُُ))
 (.ّٗٓ/ ْ) لممزم ،( تيذيب الكماؿُِ)

 (.ِٖٔ/ ّ( تاريخ اإلسالـ )(ُّ
 (.ُِّ( تقريب التيذيب )ص: ُْ)
 (.ُْٗ)ص:  المرجع السابؽ( ُٓ)
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 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يمقارنة قول أب
، كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر: حديثػػو (ِ)، كقػػاؿ يحيػػى بػػف معػػيف: "صػػدكؽ (ُ)عػػة: "لػػيف"ر قػػاؿ أبػػك ز 
، كقػاؿ البخػارم: "لػيس (ْ)،" كقاؿ العجمي: "صػدكؽ جػائز الحػديث، ككػاف يتشػيع"(ّ)ليس بشئ"

 ،(ٕ)كقاؿ أبك حاتـ: "يكتب حديثو كل يحػتج بػو"، (ٔ)، كقاؿ النسائي: "ضعيؼ"(ٓ)بالقكم عندىـ"
 ،(ٗ)، كقػػاؿ الػػدارقطني: "ضػػعيؼ" (ٖ)كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي المجػػركحيف كقػػاؿ: "فػػاحش الخطػػأ"

 .(ُُ)، كقاؿ ابف حجر: " ضعيؼ"(َُ)كقاؿ ابف عدم: "عامة حديثو أفراد كغرائب"
 .ي تضعيؼ الراكم النقاد ف أبك زرعة أغمبالراكم ضعيؼ، كافؽ  خالصة القول في الراوي:

 
 "ال تقوم بو حجة".المصطمح الثالث: 

، مف الثالثة، كمنيـ مف عده مف الصحابة -ٕ نىًفي  اٍليىمىاًمي  ًميٍّ اٍلحى د ت س قٍيًس ٍبًف طىٍمؽو ٍبًف عى
 .(ُِ)ؽ

 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يمقارنة قول أب
: "لتقػػػكـ بػػػو ؿ قػػػكؿ أبػػػي زرعػػػةبمثػػػ ، كقػػػاؿ أبػػػك حػػػاتـ(ُّ)عػػػة: "ل تقػػػكـ بػػػو حجػػػة"ر قػػػاؿ أبػػػك ز 

، كقػػػاؿ (ُٓ)، كقػػػاؿ ابػػػف معػػػيف: " لقػػػد أكثػػػر النػػػاس فػػػي قػػػيس كأنػػػو ل يحػػػتج بحديثػػػو"(ُْ)حجػػػة"
 .(ُ)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ"(ُٔ)العجمي: "ثقة"

                                                           

 (.َِٕ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُ)
 (.ِٗركاية الدارمي )ص:  -( تاريخ ابف معيف ِ)
 (.ُٕٖ/ ُجكزم )( الضعفاء كالمتركككف لبف الّ)
 (.َُٓ( الثقات لمعجمي )ص: ْ)
 (.ٖٖ/ ّ( التاريخ الكبير لمبخارم )ٓ)
 (.ّٓ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص: ٔ)
 (.ُِٕ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٕ)
 (.ُِٔ/ ُ( المجركحيف لبف حباف )ٖ)
 (.ُْٗ/ ِ( الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني )ٗ)
 (.ْْٗ/ ُؿ )( ميزاف العتداَُ)
 (.ُْٗ( تقريب التيذيب )ص: ُُ)

 (.ْٕٓ)ص:  المصدر السابؽ( (ُِ
 (.َِ/ ّ( الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم )ُّ)
 المصدر السابؽ، نفس الجزء كنفس الصفحة. (ُْ)
 (.ّٗٗ/ ٖ( تيذيب التيذيب )ُٓ)
 (.َِِ/ ِالثقات لمعجمي )معرفة ( ُٔ)
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فػي كػابف معػيف كأبػي حػاتـ النقػاد  أغمػب، كافػؽ أبػك زرعػة ضػعيؼ خالصة القول فةي الةراوي:
ـ كػالـ العممػاء اكً قىػالعجمػي، كىػذا ل يي ط فيو ألجؿ تكثيػؽ ، كلعؿ ابف حجر تكستضعيؼ الراكم

 اآلخريف.
 

 "ال يحتج بو".المصطمح الرابع: 
 خميؿ بف مكسى البصرم.-ٖ

 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يمقارنة حكم أب
 ، كقاؿ أبك حاتـ: "محمو الصدؽ"، كفي حديثػو بعػض اإلنكػار،(ِ)قاؿ أبك زرعة: "ل يحتج بو" 

كتب حديثو، كىل يحتج بو ي
(ّ). 
 في تضعيؼ الراكم. أبا حاتـ الرازمل يحتج بو، كافؽ أبك زرعة  خالصة القول في الراوي:

 
 ".حدث عنو وال ارضاهأ"ال المصطمح الخامس: 

ًكٌم، مػكلى قػريش،  نػزؿ نيسػابكر، مػف -ٗ ػٍمت اٍليىػرى ػالح بػف سػميماف أبػك الصَّ ـ بف صى عبد السَّالى
  .(ْ)العاشرة، ؽ

 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يمقارنة حكم أب
، كقػاؿ النسػائي: "لػيس (ٙ)". كقاؿ العجمي: "ثقػة(ٓ)" رضاهأحدث عنو كل أكقاؿ  أبك زرعة: "ل 

، كقىاؿ ابف حباف: (ٖ)كقاؿ أبك حاتـ: "لـ يكف عندم بصدكؽ كىك ضعيؼ"، (ٕ)بثقة كل مأمكف"
، كقاؿ ابف معيف: "ثقة (َُ)كقاؿ أبك نعيـ: "أحاديث منكرة" ،(ٗ)د""ل يجكز الحتجاج بو ًإذا انفر 

، كقػػاؿ ابػػف عػػدم: (ُ)، كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر: لػػيس ممػػف يكػػذب"(ُُ) "عصػػدكؽ، إل أنػػو يتشػػي
                                                                                                                                                                

 (.ْٕٓ( تقريب التيذيب )ص: ُ)
 (.ٖٔٔ/ ُعتداؿ )( ميزاف الِ)

 (.ُّٖ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ّ
 (.ّٓٓ( تقريب التيذيب )ص: ْ)
 (.ْٖ/ ٔ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٓ)
 (.َّّالثقات لمعجمي )ص: معرفة ( ٔ)
 (.ّٔ( مشيخة النسائي )ص: ٕ)
 (.ْٖ/ ٔ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٖ)
 (.ُُٓ/ ِ) ( المجركحيف لبف حبافٗ)
 (.َُٖ( الضعفاء ألبي نعيـ )ص: َُ)
 (.ُّٓ/ ُِ( تاريخ بغداد )ُُ)
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، كقاؿ الذىبي: "متيـ (ْ)كقاؿ النسائي: "ليس بثقة، (ّ)ث"، كقاؿ العقيمي: "رافضي خبي(ِ)"متيـ"
، كقػػػاؿ أبػػػك داككد: "كػػػاف فيػػػو (ٔ)": متػػػركؾ الحػػػديث، كقػػػاؿ فػػػي مكضػػػع آخػػػر(ٓ) مػػػع صػػػالحو

كقػاؿ ابػػف حجػػر: " صػػدكؽ لػػو منػػاكير ككػػاف  (ٖ)ان ضػػيراف ان خبيثػػكقػػاؿ الػػدارقطني: "كػػاف  ،(ٕ)نظػر
 .(ٗ)"يتشيع

كالقميػػؿ مػػنيـ  ،: صػػدكؽ لػػو منػػاكير ككػػاف يتشػػيع، تركػػو أبػػك زرعػػةخالصةةة القةةول فةةي الةةراوي
 كثقو.

 
 قوم بو الحجة عند أىل العمم بالحديث"."لين الحديث ال تالمصطمح السادس: 

لىٍيث بف أبي سميـ بف زنيـ، كاسـ أبيو أيمػف كقيػؿ أنػس كقيػؿ غيػر ذلػؾ، مػف السادسػة ت -َُ
 .(َُ)ْخت ـ  ق، ْٖ

 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يمقارنة قول أب
فػػي ، كقػػاؿ (ُُ)كقػػاؿ أبػػك زرعػػة: " لػػيف الحػػديث ل تقػػكـ بػػو الحجػػة عنػػد أىػػؿ العمػػـ بالحػػديث" 

، كقػاؿ أبػك حػاتـ: " ل يشػتغؿ بػو ىػك (ُِ)"ل يشتغؿ بػو كىػك مضػطرب الحػديث" مكضع آخر:
بف حبػاف فػي المجػركحيف كقػاؿ: " اخػتمط فػي آخػر عمػره حتػى ا، كذكره (ُّ)مضطرب الحديث"

فكػاف يقمػب األسػانيد كيرفػع المراسػيؿ كيػأتي عػف الثقػات بمػا لػيس  ،كاف ل يػدرم مػا يحػدث بػو

                                                                                                                                                                

 (.ْْٕ/ ُُ( سير أعالـ النبالء )ُ)
 (.َُٔ/ ِ( الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم )ِ)
 (.َُٔ/ ِ( المصدر السابؽ )ّ)
 (.َٖ/ ُٖ)، لممزم( تيذيب الكماؿْ)
 (.ّٓٔ/ ُ( الكاشؼ )ٓ)
 (.ّْٗ/ ِ( المغني في الضعفاء )ٔ)
 (.ِْٕ/ ٖ( إكماؿ تيذيب الكماؿ )ٕ)
 .(ِٓ/ ُُ)، لمخطيب البغدادمبغداد تاريخ (ٖ)
 (.ّٓٓ( تقريب التيذيب )ص: ٗ)
 (.ْْٔ)ص:  المصدر السابؽ( َُ)
 (.ْٕٔ/ ٖ( تيذيب التيذيب )ُُ)
 (.ِٗ/ ّ( الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم )ُِ)
 (.ْٕٔ/ ٖ( تيذيب التيذيب )ُّ)
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، كقاؿ ابف حنبؿ: "مضطرب الحديث كلكف قػد (ُ)كاف منو في اختالطو" مف أحاديثيـ كؿ ذلؾ
رج حديثو، ثػـ قػاؿ أنكػركا عميػو الجمػع كقاؿ الدارقطني: صاحب سنة يخَّ  ،(ِ)حدث عنو الناس"

، كقاؿ ابػف (ْ)كقاؿ الذىبي: " ليف في حديثو، لنقص حفظو"، (ّ)بيف عطاء كطاككس كمجاىد 
 .(ٓ)ز حديثو فتيرؾ"حجر: "صدكؽ اختمط جدان كلـ يتمي

ضػػعيؼ اخػػتمط فػػي آخػػر عمػػره، كافػػؽ أبػػك زرعػػة النقػػاد فػػي الحكػػـ خالصةةة القةةول فةةي الةةراوي: 
 بسبب اختالطو. العمماء كربما لينو ،عمى الراكم

 
 ل".سِ رْ "مُ المصطمح السابع: 

، أبػك محمػد، البصػرم، مػف الرابعػة، مػات سػنة بضػع كعشػري-ُُ ـى اٍلبينىػاًني  ف كلػو ثىاًبتي ٍبفي أىٍسمى
 .(ٔ) ع ،ست كثمانكف

 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يمقارنة قول أب
في ، كذكره ابف حباف (ٖ)، كقاؿ العجمي: "ثقة"(ٕ)"ميٍرًسؿ ىريرة أبي عف" قاؿ أبك زرعة:

، (ُُ)، كقاؿ أبك حاتـ: "ثقة صدكؽ"(َُ)كبير القدر" ،، كقاؿ الذىبي: "ثقة بال مدافعة(ٗ)لثقاتا
 .(ُّ)، كقاؿ ابف حجر: "ثقة عابد"(ُِ)م ثقة"كقاؿ ابف معيف: "بصر 

، أرسؿ عف أبي ىريرة، فحديثػو عػف أبػي ىريػرة ضػعيؼ، الراكم ثقة خالصة القول في الراوي:
 عف غير أبي ىريرة.  ، إذا حدثكىك ثقة

                                                           

 (.ُِّ/ ِحباف )( المجركحيف لبف ُ)
 (.ِٗ/ ّ( الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم )ِ)

 (.ٖٓلمدارقطني )ص:  ،( سؤالت البرقاني(ّ
 (.ُٕٗ/ ٔ( سير أعالـ النبالء )ْ)
 (.ْْٔ( تقريب التيذيب )ص: ٓ)
 .(ُِّ)ص:  المصدر السابؽ( ٔ)
 (.ُُٓ)ص:  ، لمعالئي( جامع التحصيؿٕ)
  (.ٖٗالثقات لمعجمي )ص: معرفة ( ٖ)
 (.ٖٗ/ ْ( الثقات لبف حباف )ٗ)

 (.ِّٔ/ ُ( ميزاف العتداؿ )(َُ
  .(ْْٗ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ُُ

 المصدر السابؽ، نفس الجزء كنفس الصفحة. (ُِ)
 (.ُِّ( تقريب التيذيب )ص: ُّ)
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ليػؾ  ثانيان: جرَّح أبك زرعة عددان مف الركاة بألفاظ متنكعة، تدؿ عمى ضعؼ شػديد فػي الػراكم كا 
 ىذه األلفاظ.

 
 "ضعيف الحديث، ولم يمنع من قراءة حديثو".المصطمح الثامن: 

ٍيًفي، الكاسطي، أصمو خراساني ثـ سكف مكػة، مػف الثامنػة، ت  -ُِ ٍيميكف، أىبيك صى بشير بف مى
 .(ُ)ؽق تقريبا، َُٖ

 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يمقارنة حكم أب
، كقاؿ البخارم: "ييتيـ بالكضع (ِ)اءة حديثو"كلـ يمنع مف قر  قاؿ أبك زرعة: "ضعيؼ الحديث،

، كقاؿ (ٓ)، كقاؿ اإلماـ مسمـ: سكتكا عنو(ْ)، كقاؿ في مكضع آخر:" منكر الحديث"(ّ)"
اني: "غير ثقة" كزىجى كفي مكضع آخر: ليس بثقة،  ،(ٕ)، كقاؿ النسائي: "متركؾ الحديث" (ٔ)الجي

ة ركايتو مناكير، يكتب حديثو عمى ، كقاؿ أبك حاتـ: " ضعيؼ الحديث كعام(ٖ)كل مأمكف"
، كقاؿ (ُُ)، كقاؿ ابف حباف: "يخطئ كثيران"(َُ)، كذكره ابف حباف في المجركحيف(ٗ)الضعؼ"
، كقاؿ ابف حنبؿ: "ليس (ُّ)، كقاؿ أبك داكد: "ليس بشيء"(ُِ)البغدادم: "غير ثقة"الخطيب 

 في ، كقاؿ(ُٔ)لكضع، كقاؿ الذىبي: "اتيـ با(ُٓ)، كقاؿ عمي بف المديني: "ضعيؼ"(ُْ)بشئ"

                                                           

 .(ُِٓ)ص:  المصدر السابؽ( (ُ
 (.ّٕٗ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ِ)
 (.ِٓٓ/ ِاألكسط ) ( التاريخّ)
 (.َُٓ/ ِ( التاريخ الكبير، لمبخارم )ْ)
 .(ُْٓ/ ُالكنى كاألسماء لإلماـ مسمـ )( ٓ)

 (.َِٔ( أحكاؿ الرجاؿ )ص (ٔ
 (.ِّ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص: ٕ)
 (.َُٖ/ ْ)، لممزم( تيذيب الكماؿٖ)
 (.ّٕٗ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٗ)
 (.ُِٗ/ ُف حباف )( المجركحيف لبَُ)
 (.ٖٖٓ/ ْ( تاريخ اإلسالـ )ُُ)
 (.ّٓٓ/ ُ( المتفؽ كالمفترؽ )ُِ)
 (.ُّّ/ ٕ(  تاريخ بغداد )ُّ)
  .(ُْٓ/ ُ( الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم )ُْ)
 (.َُٖ/ ْ)، لممزم( تيذيب الكماؿُٓ)
 (.َُٖ/ ُ( المغني في الضعفاء )ُٔ)
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، كقاؿ ابف معيف: "اجتمعكا عمى (ِ)، كذكره الدارقطني في الضعفاء(ُ)مكضع آخر: متركؾ"
، كقاؿ برىاف الديف الحمبي: "ميتَّيـ بالكضع"(ّ)طرح حديثو"

، كقاؿ ابف حجر: "متركؾ (ْ)
 .(ٓ)متيـ"

حكـ أبك زرعة فيو كاف ك ، ىكذا قاؿ أغمب العمماء ،بالكضع ميتَّيـ خالصة القول في الراوي:
 أعمى مف أحكاميـ.
 ليس بقوي، منكر الحديث"."المصطمح التاسع: 

اؽ بػف ًإٍبػرىاًىيـ -ُّ ػكاؼ، المػدني، مػكلى مزينػة، مػف الثامنػة،  إٍسحى بػف سػعيد الصػراؼ أك الصَّ
 .(ٔ)ؽ

 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يمقارنة حكم أب
، كذكػره (ٖ)، كقػاؿ أبػك حػاتـ: "ىػك لػيف الحػديث" (ٕ)ث"لػيس بقػكم، منكػر الحػديقال أبو زرعة: "

لػػػػػيف بػػػػػف حجػػػػػر: "ا، كقػػػػػاؿ (َُ)، كقػػػػػاؿ الباغنػػػػػدم: "عنػػػػػده منػػػػػاكير"(ٗ)بػػػػػف حبػػػػػاف فػػػػػي الثقػػػػػاتا
 .(ُُ)الحديث"

كربمػػا ، كافػػؽ أبػػك زرعػػة النقػػاد فػػي تضػػعيؼ الػػراكم، الحػػديث لػػيف خالصةةة القةةول فةةي الةةراوي:
 ات كلذا ل بد مف البحث لو عف متابع.يقصد بقكلو منكر الحديث أم أنو ينفرد بركاي

 "ليس بذاك القوي".المصطمح العاشر : 
ٍيري  -ُْ ، مف الرابعة، ت ،أىًبي فىاًختىةى  ٍبفي  ثيكى ٍيـً  .(ٕٔ)سىًعيد ٍبفي ًعالىقىة، الككفي، أىبىك اٍلجى

 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يمقارنة حكم أب
، كقػاؿ العجمػي: (ِ)، كقػاؿ الجكزجػاني: "ضػعيؼ الحػديث"(ُ)لػيس بػذاؾ القػكم"زرعػة: " قاؿ أبػك

 ، كقػاؿ أبػك(ٓ)، كقػاؿ النسػائي: "لػيس بثقػة"(ْ)كقاؿ فػي مكضػع آخػر: ضػعيؼ" ،(ّ)"ل بأس بو 
                                                           

 (.َٓ( ديكاف الضعفاء )ص: (ُ
 (.َِٔ/ ُتركككف لمدارقطني )( الضعفاء كالمِ)
 (.َّّ/ ُ( ميزاف العتداؿ )ّ)

 (.ٕٕ( الكشؼ الحثيث )ص: (ْ
 .(ُِٓ(تقريب التيذيب )ص: ٓ) 

 (.ٗٗ( المصدر السابؽ )ص: (ٔ
 (.َِٔ/ ِ(الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٕ) 
 (.َِٔ/ ِ(المصدر السابؽ )ٖ) 

 (.ُُِ/ ٖ( الثقات لبف حباف )(ٗ
 (.ُِْ/ ُ) ( تيذيب التيذيبَُ)
 (.ٗٗ( تقريب التيذيب )ص: ُُ)
 (.ُّٓ)ص: المصدر السابؽ( ُِ)
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، كقاؿ ابف حبػاف" كػاف يقمػب األسػانيد حتػى يجػيء فػي ركاياتػو أشػياء كأنيػا (ٔ)حاتـ: "ضعيؼ"
، (ٗ)، كقػاؿ الػدارقطني: "ضػعيؼ"(ٖ)الكػذب" ، كقػاؿ ابػف شػاىيف: "كػاف مػف أركػاف(ٕ)مكضكعة "

نىٍيػد: "متػركؾ" ، كقػاؿ ابػف عػدم: "قػد نسػب إلػى الػرفض، ضػعفو جماعػة، (َُ)كقاؿ عمي بف اٍلجي
، كقػػاؿ الػػذىبي: (ُُ)ف عمػػى ركاياتػػو، كىػػك إلػػى الضػػعؼ أقػػرب منػػو إلػػى غيػػره"كأثػػر الضػػعؼ بػػيِّ 

ضػػػػػػعيؼ رمػػػػػػي ، كقػػػػػػاؿ ابػػػػػػف حجػػػػػػر: " (ُّ)، كقػػػػػػاؿ ابػػػػػػف معػػػػػػيف: "لػػػػػػيس بشػػػػػػئ"(ُِ)ضػػػػػػعيؼ""
 .(ُْ)بالرفض"

ػػؿ ضػعيؼ رمػػي بػػالرفض، كافػػؽ أبػػك زرعػة": خالصةةة القةةول فةةي الةةراوي النقػػاد فػػي تضػػعيؼ  ج 
 الراكم.

 
 ."شيخ ليس بالقويالمصطمح الحادي عشر: "

لِّؽ، جار حماد ابف زيد -ُٓ كىـ، أىبك ًبشر، الميزى  .(ُٓ)البصرم، مف السابعة، س بكر ٍبف الحى
 راوي بأحكام غيره من النقاد:زرعة في ال يمقارنة حكم أب

 كقاؿ الذىبي: ،(ُٕ)، كذكره ابف حباف في الثقات(ُٔ)قاؿ أبك زرعة: "شيخ ليس بالقكم"
 

                                                                                                                                                                

 (.ِْٕ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُ)
 (.ٕٓ( أحكاؿ الرجاؿ )ص: ِ)
 (.ُٗالثقات لمعجمي  )ص: معرفة ( ّ)
 (.ِِٔ/ ُ) المصدر السابؽ( ْ)
 (.ِٕ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص: ٓ)

 (.ِْٕ/ ِبف أبي حاتـ )( الجرح كالتعديؿ ل(ٔ
 (.َِٓ/ ُ( المجركحيف لبف حباف )ٕ)
 (.ْٔ( تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف، لبف شاىيف )ص: ٖ)
 (.ُِٔ/ ُ( الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني )ٗ)
 (.ُُٔ/ ُ( الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم )َُ)
 (.ُّْ/ ْ)، لممزم( تيذيب الكماؿُُ)
 (.ِٓٔ/ ّ) اإلسالـ ( تاريخُِ)
 (.ّٕٓ/ ُ( ميزاف العتداؿ )ُّ)
 (.ُّٓ( تقريب التيذيب )ص: ُْ)
 (.ُِٔ)ص:  المصدر السابؽ( ُٓ)
 (.ّّٖ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُٔ)
 (.َُْ/ ٔ( الثقات لبف حباف )ُٕ)
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 .(ّ)، كقاؿ ابف حجر: " صدكؽ فيو ليف"(ِ)كقاؿ األزدم: "منكر الحديث، ل يعرؼ" ،(ُ)"ليف" 
ػؿ ، كافػؽ أبػك زرعػةلػيف فيػو صػدكؽ :خالصة القول فةي الةراوي تضػعيؼ الػراكم،  النقػاد فػي ج 

 كلـ يكثقو أحد، سكل ابف حباف المعركؼ بتساىمو.
 

 ليس بقوي".المصطمح الثاني عشر: "
مىًحي، مكلىـ أبك عمرك، كقيؿ أبك حػاتـ،  بصػرم، مػف التاسػعة، ت  -ُٔ اًتـ الجي أشيؿ بف حى

 .(ْ)ق، خ تَِٖ
 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يمقارنة حكم أب
، كقػاؿ أبػػك حػاتـ: "محمػو الصػػدؽ (ٔ)، كقػاؿ العجمػػي: "ضػعيؼ"(ٓ): "لػػيس بقػكم"كقػاؿ أبػك زرعػة
حتى خػرج عػف حػد  يخطئ، كقاؿ ابف حباف: "في حديثو أشياء انفرد بيا كأنو (ٕ)كليس بالقكم"

 ،(َُ)"شػػيء، كقػػاؿ ابػػف معػػيف: "ل (ٗ)، كقػػاؿ ابػػف شػػاىيف: "لشػػيء"(ٖ)الحتجػػاج بػػو إذا انفػػرد"
كقػػاؿ ابػػف  ،(ُُ)نخاسػػان" –يعنػػي  -ف صػػدكقان، كلكػػف كػػاف عنػػده جػػكار كقػػاؿ أبػػك داكد: "أراه كػػا

 .(ُِ)"يخطئحجر: " صدكؽ 
 النقاد في تضعيؼ الراكم. معظـ ليس بالقكم، كافؽ أبك زرعة خالصة القول في الراوي:

 
 ."ليس بالقويالمصطمح الثالث عشر: "

، ت  -ُٕ ًمدي ٍبفي أىي كبى اٍلبىٍصًرم   .(ُّ)قَُّاٍلجى
 

                                                           

 (.ِّٕ/ ُ( الكاشؼ )ُ)
 (.ُّْ/ ُ( ميزاف العتداؿ )(ِ
 (.ُِٔ( تقريب التيذيب )ص: ّ)
 (.ُُّ)ص:  ابؽالس المصدر(ْ) 
 (.ّْٕ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٓ)
 (.َٕالثقات لمعجمي )ص: معرفة ( ٔ)
 (.ّْٕ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٕ)
 (.ُْٖ/ ُ( المجركحيف لبف حباف )ٖ)
 (.ٖٓ( تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف، لبف شاىيف )ص: ٗ)
 (.ُِٔ/ ُ) ( الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزمَُ)
 (.ِْٕ/ ِ( إكماؿ تيذيب الكماؿ )ُُ)
 (.ٖٓ/ ُ( المصدر السابؽ )ُِ)
 (.ُّْ/ ُُ( الكافي بالكفيات، صالح الديف خميؿ ابف أيبؾ )ُّ)
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 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يكم أبمقارنة ح
اؽي بف راىكيو"، كقاؿ البخارم: (ُ)"ليس بالقكم"قاؿ أبك زرعة:  عَّفىوي ًإٍسحى عفو (ِ)"ضى ، كىضى

قاؿ أبك حاتـ: "شيخ أعرابي ضعيؼ الحديث يكتب ك  (ْ)"ضعيؼ"، كقاؿ النسائي: (ّ)الشَّاًفًعي
كاف جمد بف أيكب يسكل طمية أك طميتيف في ، كقاؿ حماد: "ما (ٓ)حديثو كل يحتج بو"

، (ٖ)"متركؾ"، كقاؿ الدارقطني: (ٕ)كحيض (ٔ)بيف قرء" حديث"، كقاؿ أيضان: "كاف ل يميزال
كقاؿ عبد اهلل بف المبارؾ: "أىؿ البصرة يضعفكف جمد بف أيكب، كيقكلكف ليس بصاحب 

مد، كمى (ٗ)حديث" مد، كمىف جى : جى مد؟!.، كىافى اٍبف عييىينة يىقيكؿي قىاؿى اليسنجاني "تىركو  (َُ)ف كىافى جى كى
يحيى كىاٍلقطَّاف كىاٍبف مٍيدم" شيٍعبىة كى
كلكف أصحابنا سيمكا  ،"لـ يكف بذاؾ :كقاؿ أبك عاصـ ،(ُُ)

كقاؿ حماد ، (ُّ)مضطرب""غيره أثبت منو، كقاؿ ابف معيف: كقاؿ إبراىيـ الحربي:" ،(ُِ)فيو"
، عشر إلى ثالث مف تقعد (ُٓ)اؿ:" المستحاضةفق (ُْ)بف زيد:" سألتو عف حديث الحائض"؟

جد ذاؾ أبك حنيفة  لـ ي" :كقاؿ ابف حنبؿ، (ُٔ)فإذا ىك ل يفرؽ بيف الحيض كالستحاضة."
 ،كقاؿ ابف عدم: "ليس لو أحاديث كثير، (ُٕإل الجمد) شيئان يحدث بو في حديث الحيض 

 .(ُٖ)أ منكران  جدان"أر في حديث حديث كقد ركم أحاديث ل يتابع عمييا، عمي أني لـ
                                                           

 (.ْٗٓ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُ)
 ُّٔ(الضعفاء الصغير لمبخارم صِ) 
 (.ّّٗ/ ُ( تعجيؿ المنفعة، لبف حجر )ّ)
 (.ِٖمتركككف لمنسائي )ص: ( الضعفاء كالْ)
 (.ْٗٓ/ ِ(الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٓ) 
 (.َٕٓ( قرء: كقت يككف لمطير مرة كلمحيض مرة، مجمؿ المغة لبف فارس )ص: ٔ)
 (.ْٗٓ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٕ)
 .(ّّٗ/ ُ) ، لبف حجرالمنفعة تعجيؿ(ٖ) 
 (.َِْ/ ُالضعفاء الكبير لمعقيمي )(، ّٓ/ ِ( التاريخ األكسط لمبخارم )ٗ)
 (،ِٕٓ/ ِ( التاريخ الكبير لمبخارم )َُ)
  .(ّّٗ/ ُ( تعجيؿ المنفعة، لبف حجر )ُُ)
 (.ُّّ/ ِ( لساف الميزاف، لبف حجر )ُِ)
 (.ْٖٓ/ ِالجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ ) (ُّ)

ٍيضً  أىٍدنىى":  أىنىسو  قاؿ((ُْ ثىةه  اٍلحى اهي ،  ثىالى  (.ّٖٗ/ ُ) الدارقطني سنف"،عىشىرىةه  كىأىٍقصى
اًئشىةى  قىالىتٍ ( (ُٓ ةً  ًفي عى اضى ـى  تىٍقعيدي : " اٍلميٍستىحى أي  ثيَـّ  كىاًحدنا، غيٍسالن  تىٍغتىًسؿي  ثيَـّ  أىٍقرىاًئيىا، أىيَّا ةو  ًلكيؿِّ  تىتىكىضَّ الى  مسند ،"صى
 (.ّْٗ: ص) الجعد ابف
 (.ّْٖ/ ِ( لساف الميزاف )ُٔ)
 (.َِْ/ ُ)(الضعفاء الكبير لمعقيمي ُٕ) 

 (.ّْٖ/ ِ) الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ( (ُٖ
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النقػػػاد فػػػي تضػػػعيفو، كربمػػػا  كػػػؿ  كافػػػؽ أبػػػك زرعػػػةلػػػيس بػػػالقكم،  خالصةةةة القةةةول فةةةي الةةةراوي:
 .البعض اآلخر مف النقاد ترؾ الركاية عنو ألنو ل يتابع عمييا

 
 "ضعيف الحديث".المصطمح الرابع عشر: 

 .(ُ)أىي كب بف سىيَّار الز ٍىرٌم، أبك سىيَّار، مف أىؿ المدينة -ُٖ
 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يمقارنة قول أب

لػيس  ،منكػر الحػديث ،، كقػاؿ أبػك حػاتـ:" ضػعيؼ الحػديث(ِ)قاؿ أبك زرعة:" ضعيؼ الحديث"
، كقػاؿ البخػارم: "مينكػر الحػديًث"(ْ)بف مًعػيف: "لىػٍيسى ًبشىػٍيء"اكقىاؿى  ،(ّ)بالقكم"

، كقػاؿ عمػرك (ٓ)
، (ٕ)، كقػاؿ السػعدم: "غيػر ثقػة"(ٔ)"ر الحػديث جػدان : "ركل أحاديػث منكػرة، منكػالفػالس بف عمي

ان، إل أف ، كقػػػاؿ ابػػػف عػػػدم: "أحاديثػػػو ليسػػػت بػػػالمنكرة جػػػدَّ (ٖ)كقػػاؿ النسػػػائي: "متػػػركؾ الحػػػديث"
كػػاف يقمػػب األسػػانيد " :، كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي المجػػركحيف كقػػاؿ(ٗ)ف عمػػى ركاياتػػو"الضػػعؼ بىػػيِّ 

ػػػػػًدينً (َُ)"كيرفػػػػػع المراسػػػػػيؿ قىػػػػػاؿى اٍبػػػػػف اٍلمى ػػػػػًعيؼ جػػػػػدَّ ، كى كقػػػػػاؿ الػػػػػدارقطني: "منكػػػػػر ، (ُُ)ان"ٌي:" ضى
، كقػاؿ فػي تػاريخ (ُْ)، كقػاؿ الػذىبي: "كاه"(ُّ)، كقاؿ أبك داكد: "كػاف مػف الكػذابيف"(ُِ)الحديث"

عَّفيكهي"  .(ُٓ)اإلسالـ: "ضى
النقػػاد فػػي تضػػعيؼ الػػراكم،  كػػؿ ، كافػػؽ أبػػك زرعػػةمنكػػر الحػػديث خالصةةة القةةول فةةي الةةراوي:

 .ٌنو يأتي بأحاديث منكرةاكم ألكربما كاف تضعيفو لمر 

                                                           

 (.َُِِ/ ّلمدارقطني ) ،( المؤتمؼ كالمختمؼُ)
 (.ِْٖ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ِ)
 ( المصدر السابؽ، نفس الجزء كنفس الصفحة.ّ)
 (.ُٖٖ/ ِ( التاريخ األكسط لمبخارم )ْ)
 (.ُٖ( الضعفاء الصغير لمبخارم )ص: ٓ)
 (.ِْٖ/ ِح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )( الجر ٔ)
 (.ّ/ ِ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ لبف عدم )ٕ)
 ( المصدر السابؽ، نفس الجزء كنفس الصفحة.ٖ)
 (.ٓ/ ِ) السابؽ المصدر(ٗ) 
 (.ُُٕ/ ُ( المجركحيف لبف حباف )َُ)
 (.ُُّ/ ُ( الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم )ُُ)
 (.ِٖٓ/ ُني )( الضعفاء كالمتركككف لمدارقطُِ)
 (.ِْْ/ ِ( لساف الميزاف لبف حجر )ُّ)
 (.ٔٗ/ ُ( المغني في الضعفاء )ُْ)
 (.ْٖٓ/ ْ( تاريخ اإلسالـ )ُٓ)
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كىػػؤلء تطػػرح أحػػاديثيـ كل يحػػتج بيػػا كل  ،ثانيةةًا: الجةةرح بوصةةف يةةدل عمةةى الضةةعف الشةةديد
تػدؿ عمػى ضػعؼو شػديد  ،جرَّح اإلماـ أبي زرعة عددان مف الركاة بألفاظ متنكعةكقد ، يعتبر بيا
ليؾ ىذه األلفا في الراكم  ظ. كا 

 
 اىي الحديث".و  ،الحديث"ضعيف المصطمح األول: 

عفرم، ككفي -ُٗ  .(ُ)مف التاسعة ؽ الحارث ٍبف ًعمراف، أبك سيؿ الجى
 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يمقارنة قول أب

، (ّ)، قاؿ أبك حاتـ:" ليس بقكم في الحديث"(ِ)قاؿ أبك زرعة: ضعيؼ الحديث كاىي الحديث
، كذكره ابف (ْ)و الثقات"، ل يتابع عميم: "لو غير حديث عف جعفر بف محمدكقاؿ ابف عد

 حباف في المجركحيف كقاؿ:" كاف يضع الحديث عمى الثقات، كالضعؼ بيف عمى ركاياتو"
قيٍطًنٌي في الضعفاء كالمترككيف(ٓ) ، كذكره الدَّارى

كقاؿ ابف حجر:  (ٕ)كقاؿ الذىبي: "ضعفكه" (ٔ)
 .(ٖ)"رماهي ابف حباف بالكضع "ضعيؼ

كافؽ أبك زرعة النقاد في تضعيؼ الراكم، كلـ يكثقو "، ان جدَّ  ضعيؼ خالصة القول في الراوي:
 أحد.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( .ُْٖ/ ِ(، الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني )ُْٕ( تقريب التيذيب )ص: ُ)
 (.ْٖ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ِ)
 ( المصدر السابؽ، نفس الجزء ك الصفحة.ّ)
 (.ْٔٔ/ ِ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ْ)
 (.ِِٓ/ ُ( المجركحيف لبف حباف )ٓ)
 (.ُْٖ/ ِ( الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني )ٔ)
 (.َّْ/ ُ( الكاشؼ )ٕ)
 (.ُْٕ( تقريب التيذيب )ص: ٖ)
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 "ضعيف الحديث وامتنع من قراءة حديثو وضربنا عميو".المصطمح الثاني: 
ًرم  ، مف السابعة مات في خالفة أبي جعفر-َِ زى رو اٍلعىاًمًرم  اٍلجى رَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى  .(ُ)ؽ ،عى

 الراوي بأحكام غيره من النقاد:زرعة في  يمقارنة حكم أب
، كقاؿ البخارم: (ِ)كضربنا عميو" ،كامتنع مف قراءة حديثو ،قاؿ أبك زرعة: "ضعيؼ الحديث

"مينكىري الحديًث"
، كقاؿ أبك حاتـ: "متركؾ الحديث، منكر الحديث، ضعيؼ الحديث، ترؾ (ّ)

ًدي(ْ)حديثو عبد اهلل بف المبارؾ" كؾ الحى ٍتري ، كقاؿ في مكضع آخر: (ٓ)ث"، كقاؿ النسائي: "مى
،  كقاؿ (ٕ)، كقاؿ ابف سعد:" كاف ضعيفان ليس بذاؾ"(ٔ)"ليس بثقة، كل يكتب حديثو"

،  كذكره ابف حباف في المجركحيف: كقاؿ: (ٖ)"لو عمى ما كاف فيو إقداـ ىالؾ،"الجكزجاني: 
قاؿ أبك نعيـ: ،  ك (ٗ)ب األخبار كل يفيـ"قمعباد اهلل ممف يكذب كل يعمـ كي"كاف مف خيار 

رر عىف قىتىادىة يركم عىنوي ًباٍلمىنىاًكيرً  كىذىًلؾى أىبيك قىتىادىة" ،"عبد اهلل بف ميحى كى
، كقاؿ عمرك بف (َُ)

، كقاؿ الساجي:" منكر (ُِ)، كقاؿ ابف معيف:" ليس بثقة"(ُُ):" متركؾ الحديث"الفالس عمي
ًديث"(ُّ)الحديث"  .(ُٓ)ؿ ابف حجر:" متركؾ"، كقا(ُْ)، كقاؿ ابف ناصر الديف: "مينكر الحى

 .ترؾ الركاية عنو كافؽ أبك زرعة النقاد في ،متركؾخالصة القول في الراوي: 
 
 
 

                                                           

 (.َِّ)ص:  المصدر السابؽ( ُ)
 .(ُٕٔ/ ٓ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ِ)
 (..ُِِ/ ٓبخارم )( التاريخ الكبير لمّ)
 (.ُٕٔ/ ٓ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ْ)
 (.ِٔ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص: ٓ)
 (.ُّ/ ُٔ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ٔ)
 (.ّّٓ/ ٕ( الطبقات الكبرل )ٕ)
 (.َّٕ( أحكاؿ الرجاؿ )ص: ٖ)
 (.ِّ/ ِ( المجركحيف لبف حباف )ٗ)
 (.َُُ: ( الضعفاء ألبي نعيـ )صَُ)
 (.ُِّ/ ٓ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ُُ)
 (.ََٓ/ ِ( ميزاف العتداؿ )ُِ)
 .(ّٗ/ ُُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ )ُّ)
 .(ٕٓ/ ٖتكضيح المشتبو )( ُْ)
 (.َِّ( تقريب التيذيب )ص: ُٓ)
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 ."منكر الحديث، ضعيف الحديثالمصطمح الثالث: "
، أبك إسماعيؿ، المكي، مكلى بني أمية، مػف السػابعة، مػات سػنة إ-ُِ كًزم  ـي ٍبفي يىًزٍيدى اٍلخي ٍبرىاًىي

 (ُ)إحدل كخمسيف، ت ؽ
 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يمقارنة قول أب

، كقاؿ أبػك (ّ)، كقاؿ ابف معيف: "ليس بثقة"(ِ)قاؿ أبك زرعة: "منكر الحديث، ضعيؼ الحديث"
 كقػاؿ: " لػو منػاكير كثيػرة كأكىػاـه  ، كذكػره ابػف حبػاف فػي المجػركحيف(ْ)حاتـ: "متػركؾ الحػديث"

، كقػػاؿ (ٔ)، كقػػاؿ ابػػف عػػدم: "لػػيف الحػػديث"(ٓ)غميظػػة حتػػى يسػػبؽ إلػػى القمػػب أنػػو المتعمػػد ليػػا"
 .(ٖ)، كقاؿ ابف حجر: "متركؾ الحديث"(ٕ)الذىبي: "متركؾ"

، كافػػؽ أبػػك زرعػػة النقػػاد عمػػى متػػركؾ الحػػديث، اتفقػػكا عمػى ضػػعفو خالصةةة القةةول فةةي الةةراوي:
 .تضعيفو

 ".منكر الحديثالمصطمح الرابع: "
 (ٗ)جرير بف أىي كب البىجًميٌ -ِِ

 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يمقارنة قول أب
، كقاؿ البخارم: "مينكر الحديث"(َُ)قاؿ أبك زرعة: "منكر الحديث"

، كقاؿ أبك حاتـ: "منكر (ُُ)
، كقػػػػاؿ ابػػػػف حجػػػػر: (ُّ)، كقػػػػاؿ الػػػػذىبي: "مشػػػػيكر بالضػػػػعؼ"(ُِ)الحػػػػديث، ضػػػػعيؼ الحػػػػديث"

 .(ُْ)"مشيكر بالضعؼ"
 في تضعيؼ الراكم.: ضعيؼ، كافؽ أبك زرعة النقاد خالصة القول في الراوي

                                                           

 (.ٓٗ)ص:  المرجع السابؽ( ُ)
 (.ُْٕ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ِ
 (.ُُُ/ ّية الدكرم )ركا -( تاريخ ابف معيف ّ)
 (.ُْٔ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ْ)
 (.ََُ/ ُ( المجركحيف لبف حباف )ٓ)
 (.ّٕٔ/ ُ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ٔ)
 (.ِِ( ديكاف الضعفاء )ص: ٕ)
 (.ٓٗ( تقريب التيذيب )ص: ٖ)
 (.ّٖ( الكشؼ الحثيث )ص: ٗ)
 (.َْٓ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )َُ)
 (.َُٕ/ ِ( التاريخ األكسط )ُُ)
 (.َْٓ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُِ)
 (.ُّٗ/ ُ( ميزاف العتداؿ )ُّ)
 (.ِْٗ/ ِ( لساف الميزاف )ُْ)



 
 

791 

 

 المصطمح الخامس: "منكر الحديث جداً".
ٍكلىى سيؿ-ِّ  .(ُ)حرير أبا يكنى مديني ، الرحمف عىبد ٍبف حميد ٍبف اٍلغىٍيثً  أىًبي ٍبفً  اٍلميًغيرىةً  مى

 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يمقارنة قول أب
 عميو، يتابع ل يركيو، ما عامة، كقاؿ ابف عدم: (ِ)"جدًّان  الحديث منكر: "الرازم زرعة أبك قاؿ
كقػػػاؿ الػػػذىبي:  (ْ)" ضػػػعيؼ: "البييقػػػي كقػػػاؿ،(ّ)الصػػػدؽ إلػػػى منػػػو أقػػػرب الضػػػعؼ إلػػػى كىػػػك

 .(ٓ)ضعيؼ
 ، كافؽ أبك زرعة كؿ النقاد في تضعيفو.ضعيؼ :خالصة القول في الراوي

 
 "ليس بشيء، لست أحدث عنو، وأمر أن يضرب عمى حديثو".المصطمح السادس: 

ٍعفىػػري -ِْ نىًفػػيٌ  ٍبػػفي  جى بىٍيػػًر اٍلحى مػػف السػػابعة مػػات بعػػد ، نزيػػؿ البصػػرة، الدمشػػقي ،أك البػػاىمي ،الز 
 .(ٔ)األربعيف ؽ

 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يمقارنة قول أب
كقػػاؿ ابػػف  ،(ٕ)قػاؿ أبػػك زرعػػة: "لػػيس بشػيء، لسػػت أحػػدث عنػػو، كأمػػر أف يضػرب عمػػى حديثػػو"

ث عنػػو، ل أرل أف أحػػدِّ  ،"كػػاف ذاىػػب الحػػديث ، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ:(ٖ)معػػيف: "ضػػعيؼ الحػػديث"
 ،كعامتيػػػا ممػػػا ل يتػػػابع عميػػػو ،، كقػػػاؿ ابػػػف عػػػدم: "كلجعفػػػر أحاديػػػث(ٗ)كىػػػك متػػػركؾ الحػػػديث"

ككػػػػاف صػػػػالحان فػػػػي  ،، كقػػػػاؿ ابػػػػف حجػػػػر: "متػػػػركؾ الحػػػػديث(َُ)ف"كالضػػػػعؼ عمػػػػى حديثػػػػو بػػػػيِّ 
 .(ُُ)نفسو"

 .ـ النقاد في ترؾ الركايةث، كافؽ أبك زرعة معظمتركؾ الحدي خالصة القول في الراوي:
 

                                                           

 .(ُٕٓ/ ْالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) ((ُ
 (.ُِّ/ ُ)ناجي بف آؿ محمد بف طارؽ ،التذييؿ عمي كتب الجرح كالتعديؿ ((ِ
 .(ُٖٓ/ ْلرجاؿ )( الكامؿ في ضعفاء اّ)

 .(ٕٔ/ ٓالسنف الكبرل لمبييقي ) ((ْ
 .(ُٕٗديكاف الضعفاء )ص:  ((ٓ
 (.َُْ( تقريب التيذيب )ص: (ٔ
 (.ّٔ/ ٓ)، لممزم( تيذيب الكماؿٕ)

 (.ُُْ/ ِٕ( تاريخ دمشؽ لبف عساكر )(ٖ
 (.ّٔ/ ٓ)لممزم ،( تيذيب الكماؿ(ٗ
 (.ُٗ/ ِ( تيذيب التيذيب )َُ)
 (.َُْ( تقريب التيذيب )ص: ُُ)
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 ليس بشيء" وقال مرة "ليس بالقوي" وقال مرة "ضعيف الحديث".المصطمح السابع: "
مف بني قيس بف ثعمبة، مف السادسة مات  أيوب بن عتبة اليمامي أبو يحيى القاضي، -ٕ٘

 (ُ)ؽ ،سنة ستيف كمائة
 زرعة مع غيره من النقاد: يمقارنة قول أب

، كقػػاؿ (ِ)ضػػعيؼ الحػػديث" :لػػيس بػػالقكم كقػػاؿ مػػرة :كقػػاؿ مػػرة بشػػيءقػػاؿ أبػػك زرعػػة: "لػػيس 
، كقػػػاؿ ابػػػف معػػػيف فػػػي مكضػػػع آخػػػر: (ْ)، كقػػػاؿ ابػػػف معػػػيف : "لػػػيس بشػػػيء"(ّ)البخػػػارم:" لػػػيف"

ػشى  ،، كقاؿ ابف حباف : "كاف يخطئ كثيران (ٓ)"ضعيؼ ، ليس بذاؾ القكم" كييـ شديدان حتػى فىحي
 ان أليػكب ىػػذا باطػػؿ أم الحػػديث باطػػؿ" كذكػػر حػػديث ، كقػػاؿ الػػذىبي: "عػػف حػػديث(ٔ)الخطػأ منػػو"

ؾ، كقاؿ مرة أخػرل، يعتبػر ، كقاؿ الدار قطني: "ييتر (ٕ)آخر لو فقاؿ: "ىذا منكر غير صحيح" 
كلػػـ يكػػف معػػو كتبػػو، فكػػاف يحػػدث مػػف حفظػػو عمػػى  ،، كقػػاؿ الخطيػػب : "قػػدـ بغػػداد(ٖ)"بػػو شػػيخ

، كقػػػاؿ ابػػػف حجػػػر: (َُ)ًقبىػػػًؿ ًحٍفًظػػػو." ، كقػػػاؿ الخطيػػػب البغػػػدادم: "لػػػيف ًمػػػفٍ (ٗ)التػػػكىـ فػػػيغمط" 
 .(ُُ)"ضعيؼ"

، كربمػا سػبب ضػعيؼ ، كافػؽ أبػك زرعػة النقػاد فػي تضػعيؼ الػراكم خالصة القول في الراوي:
 .تضعيفو لمراكم ألجؿ خطئو ككىمو الكثير

 
 
 
 
 

                                                           

 (.ُُٖ) المصدر السابؽ(ُ) 
 (.ِّ/ُ( الضعفاء كالمترككيف لبف الجكزم )ِ)
 . (ّٕص)(الضعفاء الصغير لمبخارم ّ) 
 (.ّ/.ِ(التاريخ لبف معيف )ْ) 
 (.ّٖ(سؤلت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى ابف معيف )صٓ) 
 .(ُٗٔص،  ُج)(المجركحيف لبف حباف ٔ) 
 .(َِٗ، ص ُج)ميزاف العتداؿ لمذىبي  (ٕ)
 .(َٓص)سؤلت البرقاني لمدار قطني   (ٖ)
 .   (َْٓ، ص ُج)(تاريخ بغداد الخطيب البغدادم ٗ) 
 .(ُّٗص ٕج) ( سير أعالـ النبالءَُ)
 (.ُُٖ( تقريب التيذيب )ُُ)
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 "واىي الحديث".المصطمح الثامن: 
 .(ُ)د ؽ ،ير البصرم، مف الثامنةاٍلعىٍنبىرم ككاف ينزؿ في بني قش ًزيىادو  ٍبفي  ديريٍستي  -ٕٙ

 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يمقارنة حكم أب
، كقاؿ أبك حاتـ:" شيخ، حديثو ليس بالقائـ، عامة حديثو، عف (ِ)قاؿ أبك زرعة: كاىى الحديث

اًرٌم: "لىٍيسى  ،(ّ)يزيد الرقاشي، ليس يمكف أنو يعتبر بحديثو" ًديثو بالقائـ" كقاؿ البيخى ، كقاؿ (ْ)حى
، كقاؿ ابف عدم: "ىذه األحاديث لدرست عف يزيد (ٔ)، كقاؿ مرة : "ثقة"(ٓ): "ضعيؼ"أبك داكد

درست غير ىذه لك  ،شكرؾ فيوكمنيا ما قد  ،قاشي، عف أنس فيما ينفرد بو درست عف يزيدالرَّ 
،  كقاؿ ابف حباف: "منكر (ٕ)كأرجك أنو ل بأس بو" ،األحاديث عف يزيد كعف غيره قميؿ

ل يحؿ  ،يركم عف مطر كغيره أشياء تتخايؿ إلى مف يسمعيا أنيا مكضكعة ،الحديث جدان 
،  كذكره أبك محمد بف (ٗ)، كقاؿ مسممة بف قاسـ في الصمة:" ضعيؼ"(ٖ)الحتجاج بخبره"

، كقاؿ الساجي:" يحدث عف الرَّقاشي حديثان ليس (َُ)كأبك العرب في جممة الضعفاء ،الجاركد
قيٍطًنٌي في الضعفاء كالمترككيف(ُِ)ؿ ابف معيف:" ل شيء"، كقا(ُُ)بالقائـ" ، كذكره الدَّارى

(ُّ) ،
 .(ُْ)كقاؿ ابف حجر:"ضعيؼ"

أبك زرعة بعض النقاد الذيف حكمكا عميو  ضعيؼ، كقد خالؼ خالصة القول في الراوي:
بالضعؼ حيث أنزلو مف الجرح اليسير إلى الجرح الشديد ألنو ينفرد في عامة حديثو عف يزيد 

 الرَّقاشي.
 

                                                           

 .(َُِ)ص:  المرجع السابؽ( ُ)
 .(ّْٖ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ِ)
 كنفس الصفحة.( المصدر السابؽ، نفس الجزء ّ)
 .(ِّٓ/ ّ)لمبخارم ،الكبير التاريخ (ْ)
 .(ِْٖ/ ٖ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم )ٓ)
 (.( المصدر السابؽ، نفس الجزء كنفس الصفحة.ٔ)
 (.ٖٕٓ/ ّ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ٕ)
 (.ِّٗ/ ُ( المجركحيف لبف حباف )ٖ)
 (.ِٕٔ/ ْ( إكماؿ تيذيب الكماؿ )ٗ)
 ر السابؽ، نفس الجزء كنفس الصفحة.( المصدَُ)
 (المصدر السابؽ، نفس الجزء كنفس الصفحة.ُُ) 
 (.ّْٕ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُِ)
 (.ُِٓ/ ِ( الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني )ُّ)
 .(َُِ( تقريب التيذيب )ص: ُْ)
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ٍبػدي -ِٕ ، أىبيػػك بىٍكػرو مػػف الثالثػػة مػات سػػنة سػػت عشػػرة  المَّػػًو ٍبػػفي  عى ػػدىًني  سىػًعيًد ٍبػػًف أىبًػػي ًىٍنػدى اٍلفىػػزىاًرم  اٍلمى
 .(ُ)ع ،كقيؿ بعدىا

، كقاؿ يحيى بف سػعيد القطػاف: كػاف صػالحان، تعػرؼ (ّ)، كقاؿ ابف معيف: "ثقة"(ِ)كىنو أبك زرعة 
، (ٓ)ثقػة، مػأمكف"، كقػاؿ مػرة: "ثقػة، ثقػة"، كقػاؿ فػي ركايػة الميمػكني:" ثقػة"، كقػاؿ أحمػد: "(ْ)كتنكر

، كقػػػاؿ (ٖ)"ضػػػعيؼ الحػػػديث" :، كقػػػاؿ ابػػػف أبػػػي حػػػاتـ(ٕ)ك داكد"بػػػكثقػػػو أك ، (ٔ)كقػػػاؿ العجمػػػي: "ًثقىػػػة
 .(َُ)"، كقاؿ ابف حجر: "ثقة، أرسؿ عف أبي مكسى(ٗ)الذىبي: "ثقة، ضعفو أبك حاتـ كحده"

ػؿ ثقػة، أرسػؿ عػف أبػي مكسػى، خػالؼ أك زرعػة :خالصة القول في الراوي فػي تضػعيؼ النقػاد  ج 
ميـ كثقكه  .الراكم فج 

 "واىى الحديث ضعيف الحديث".المصطمح التاسع: 
ػػػاًرم  -ِٖ ػػػاًؿ األىٍنصى اًرثىػػػةي ٍبػػػفي أىبًػػػي الرِّجى مػػػات سػػػنة ثمػػػاف  ،مػػػف السادسػػػة، المػػػدني ،ثػػػـ النجػػػارم، حى

 (ُُ)ؽ ت، كأربعيف
 بأقوال غيره من النقاد:زرعة  يمقارنة قول أب

، كقاؿ ابف عدم: "بعض ما يركيو منكر، ل (ُِ)ضعيؼ الحديث" ،قاؿ أبك زرعة: "كاىى الحديث
، كقػاؿ ابػف حنبػؿ: "ضػعيؼ، لػيس (ُْ)ضػعيؼ" ،الحػديث ، كقػاؿ أبػك حػاتـ " منكػر(ُّ)يتابع عميػو"

 .(ُ)، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ"(ُٔ)، كقاؿ الذىبي: "ترككه"(ُٓ)بشيء"

                                                           

 (.ِِْ)ص:  السابؽ المصدر(ُ) 
 (.ُٕ/ ٓ(الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ِ) 
 (.ِّٗ/ ٓ( تيذيب التيذيب )ّ)
 (.ّٗ/ ُٓ)، لممزم ( تيذيب الكماؿْ)
 .(ٖٔ( بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ )ص: ٓ)
 (.ُّ/ ِالثقات لمعجمي )معرفة ( ٔ)
 (.ُٗٗ( خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ )ص: ٕ)
 .(ُٕ/ ٓ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٖ)
 .(َُٖك مكثؽ )ص: ( مف تكمـ فيو كىٗ)
 .(ِِْ( تقريب التيذيب )ص: َُ)

 (.ُْٗ)ص:  المصدر السابؽ( (ُُ
 (.ِٔٓ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُِ)
 (.ّْٕ/ ِ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ُّ)

 (.ِٓٓ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ُْ
 (.ُّْ/ ٓ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ُٓ)
 (.ُْْ/ ُعفاء )( المغني في الضُٔ)
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 النقاد في تضعيؼ الراكم. ؿٌ جي  ، كافؽ أبك زرعةكاىي الحديث ل في الراوي:خالصة القو
 

 ىو واىى الحديث". ،"ليس ىو في موضع يحدث عنوالمصطمح العاشر: 
ٍيف اٍلعقيًمٌي، البصرم، ثـ الجز -ِٗ  (ِ)ؽ رم، مف العاشرة، مات بعد الثالثيعىٍمرك بف حيصى

 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يمقارنة قول أب
، كقاؿ أبك حاتـ: (ّ)ىك كاىى الحديث" ،ىك في مكضع يحدث عنو قاؿ أبك زرعة: "ليس

 .(ٓ)، كقاؿ ابف حجر: "متركؾ"(ْ)"ذاىب الحديث ليس بشئ"
 .الحكـ عميومتركؾ، كافؽ أبك زرعة النقاد في  خالصة القول في الراوي:

 
 "ذاىب".المصطمح الحادي عشر: 

 .يكسؼ بف السفر أبك الفيض الشامي-ٖٓ
 زرعة بغيره من النقاد : يمقارنة قول أب
"مينكر  قاؿ البخارم:ك  ،(ًٕن )"كذابان كاف كقاؿ ابف معيف: " ،(ٔ)ذاىب الحديث"" قاؿ أبك زرعة:

ًديث" قاؿ أبك حاتـ: ك  (َُ)اؿ مسمـ: "منكر الحديث"، كق(ٗ)كقاؿ الجكزجاني: "كاف يكذب" ،(ٖ)الحى
كقاؿ ابف حباف: "كاف ممف يركم  ،(ُِ)"بشيءقاؿ دحيـ:  "ليس ك ، (ُُ)"ان "منكر الحديث جدَّ 

مف المناكير التي ل يشؾ عكاـ أصحاب الحديث أنيا  ،عف األكزاعي ما ليس مف أحاديثو
عف األكزاعي أحاديث  لكقاؿ ابف عدم: "رك   (ُّ)ل يحؿ الحتجاج بو بحاؿ" ،مكضكعة

                                                                                                                                                                

 (.ُْٗ( تقريب التيذيب )ص: ُ)
 (.َِْ)ص:  المصدر السابؽ( ِ)
 (.ِِٗ/ ٔ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ّ)

 ( المصدر السابؽ، نفس الجزء ك الصفحة. (ْ
 (.َِْ(  تقريب التيذيب )ص: ٓ)

 (ِِّ/ ٗ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ٔ
 (.ِِْ/ ْٕ(تاريخ دمشؽ لبف عساكر )ٕ) 
 (.ّٕٖ/ ٖ( التاريخ الكبير، لمبخارم)ِِّ/ ِ( التاريخ األكسط )ٖ)
 (.ِٕٕ(أحكاؿ الرجاؿ )ص: ٗ) 
 (.ِٖٔ/ ِ( الكنى كاألسماء لإلماـ مسمـ )َُ)

 (ِِّ/ ٗ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ُُ
 (.ِِّ/ ٗ(المصدر السابؽ )ُِ) 
 (.ُّّ/ ّ(المجركحيف لبف حباف )ُّ) 
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، كقاؿ (ّ)ي في الضعفاءذكره الدار قطن ،(ِ)كقاؿ النسائي: "متركؾ الحديث" ،(ُ)بكاطيؿ كميا"
كؾ (ْ)منكر الحديث"" :أيضان  الدار قطني ٍتري ، (ٓ)يكذب" ،كقىاؿى الدراقطني في مكضع آخر: "مى
 .(ٕ)كٌذاب"قاؿ أبك ًبٍشر الد كلبٌي:"، (ٔ)"كاهو " :المقتنى فيكقاؿ الذىبي 

اىػػب ، كقػػاؿ أبػػك زرعػػة ذحػػو العممػػاء  كتركػػكه ككػػذبكهجرَّ كػػذاب،  خالصةةة القةةول فةةي الةةراوي:
  الحديث.

 ."ذىب حديثوالمصطمح الثاني عشر: "
 .(ٖ) طيَّاالحسيف بف الفرج البىٍغدادم  الخ-ُّ

 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يمقارنة حكم أب
، كقػاؿ فػي (َُ)، كقاؿ ابف معيف: "كذاب صػاحب سيػكر شػاطر(ٗ) قاؿ أبك زرعة: "ذىب حديثو"

، (ُِ)، كقاؿ أبك حاتـ: "ل أيحػدث عنػو"(ُُ)في الصغر"مكضع آخر: ذاؾ نعرفو يسرؽ الحديث 
 .(ُّ)ضعيفان"كاف كقاؿ الذىبي: "

 .حكميـ عمى الراكمالنقاد في كؿ ، كافؽ أبك زرعة متركؾ: خالصة القول في الراوي
 
: كىـ مف الكذابيف كالكضاعيف، حيث تطرح أحاديثيـ كل أو الوضع : جرح الراوي بالكذبلثاً ثا

زرعػة  كجػرَّح اإلمػاـ أبػكقػد  ؿ بيانيػا،إل ألجػكل اعتباران، بؿ ل تحؿ ركايتيا تكتب ل احتجاجان 
 كمف ىذه األلفاظ: عددان مف الركاة بألفاظ متنكعة تدؿ عمى كذب الراكم

 "ضعيف الحديث كان يكذب".المصطمح األول: 
مَّد-ٕٖ ًديًنٌي ، دىاب بف ميحى  (ُ)ؽ ،مف الثامنة اٍلمى

                                                           

 (.ْٕٗ/ ٖاء الرجاؿ )( الكامؿ في ضعف(ُ
 (المصدر السابؽ، نفس الجزء ك الصفحة.ِ) 
 (.ُّٕ/ ّ(الضعفاء كالمتركككف لمدار قطني )ّ) 
 (.ُُُٖ/ ّ( المؤتمؼ كالمختمؼ لمدار قطني )ْ)
 (.َِِ/ ّ(الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم )ٓ) 
 (.ُٗ/ ِ( المقتنى في سرد الكنى )ٔ)
 (.ََٗ /ِ(الكنى كاألسماء لمدكلبي )ٕ) 
 (.ُّٗ/ ٔ( تاريخ اإلسالـ )ٖ)
 (.ّٔ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٗ)
 (.ِٔ/ ّ( المصدر السابؽ )َُ)
 (.ْٖ/ ٖ( تاريخ بغداد)ُُ)
 (.ُّٖ/ ٓ( تاريخ اإلسالـ )ُِ)
 (.ُّٗ/ ٔ) السابؽ المصدر (ُّ)
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 ال غيره من النقاد:زرعة بأقو  يأب حكممقارنة 
، كقػػاؿ (ّ)، كقػػاؿ الػػذىبي: "ضػػعيؼ الحػػديث"(ِ)كػػاف يكػػذب" ،قػػاؿ أبػػك زرعػػة: "ضػػعيؼ الحػػديث

 .(ٓ)، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء كالمترككيف(ْ)أيضان: "كذبو ابف حباف"
 ضعيؼ الحديث كاف يكذب. خالصة القول في الراوي:

 
 "كذاب".المصطمح الثاني: 

 (ٔ)قِّٖيحيى بف يحيى أبك إسحاؽ الغٌسانٌي ت ًإٍبرىاًىيـ ٍبف -ّّ
 زرعة في الراوي بأحكام غيره من النقاد: يأب حكم مقارنة

، كقػػاؿ فػػي (ٖ)كىػػك كػػذاب ،، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ: "أظنػػو لػػـ يطمػػب العمػػـ(ٕ)قػػاؿ أبػػك زرعػػة: "كػػذاب"
، كذكػػػره ابػػػف حبػػػاف فػػػي (َُ)المػػػديني: "ضػػػعيؼ"عمػػػي ابػػػف ، كقػػػاؿ (ٗ)مكضػػػع آخػػػر: لػػػيس بثقػػػة"

 .(ُّ)، كقاؿ الذىبي: "متركؾ"(ُِ)قاؿ أبك الطاىر المقدسي: "ضعيؼ"ك ، (ُُ)قاتالث
كافؽ أبك زرعة النقاد في تضعيؼ الراكم، كلـ يكثقػو سػكل  ،متركؾ خالصة القول في الراوي:

 ابف حباف المعركؼ بتساىمو.
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                

 (.ْٕٕ( تقريب التيذيب )ص: ُ)
 (.َِٓ/ ٕ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ِ)
 (.َْٓ/ ّ( ميزاف العتداؿ )ّ)

 (ّٕٓ/ ْ( تاريخ اإلسالـ )(ْ
 (ٔٓ/ ّ( الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم )(ٓ
 (.ِٕٔ/ ٕ( تاريخ دمشؽ لبف عساكر )(ٔ
 (.ٗٓ/ ُ( الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم )ٕ)
 (.ُّْ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٖ)

 (.ِٗ/ ُ( المغني في الضعفاء )(ٗ
 (.ِّٖ/ ُلساف الميزاف )( َُ)
 .(ٕٗ/ ٖ( الثقات لبف حباف )ُُ)

 (.ُّٖ/ُ( لساف الميزاف، لبف حجر)(ُِ
 ( المرجع السابؽ، نفس الجزء كالصفحة.ُّ)
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بٌِّي أىبيك ميعىاًكيىة-ّْ  .(ُ)، ت ـلتاسعةالزٍَّعفىرىاًني، مف ا عبد الرٍَّحمىف بف قيس الضَّ
 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يمقارنة قول أب

، كقػػاؿ ابػػف عػػدم: "عامػػة مػػا (ّ)، كقػػاؿ النسػػائي: "متػػركؾ الحػػديث"(ِ)قػػاؿ أبػػك زرعػػة: "كػػذاب"
 .(ٓ)، كقاؿ ابف حجر: "متركؾ"(ْ)يركيو ل يتابعو عميو الثقات"

 .ؾ حديثو كطرحوعمى تر متركؾ، كافؽ أبك زرعة النقاد  خالصة القول في الراوي:
 

 ."كان يكذبالمصطمح الثالث: "
ٍفصي ٍبفي عيمىر أبك عمراف الٌراًزٌم، اإلماـ ك -ّٓ  .(ٔ)ىك الكاسطي، النجار، مف التاسعةحى

 مقارنة قول أبو زرعة بأقوال غيره من النقاد:
، كقػػاؿ ابػػف عػػدم: "لػػيس لػػو (ٖ)، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ: "كػػاف يكػػذب"(ٕ)قػػاؿ أبػػك زرعػػة: "كػػاف يكػػذب"

 .(َُ)، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ"(ٗ)ث منكر المتف"حدي
 كذاب ، كافؽ أبك زرعة النقاد في تكذيب الراكم.  خالصة القول في الراوي:

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ّْٗ( تقريب التيذيب )ص: ُ)
 (.ّٔٔ/ ُٕ)، لممزم( تيذيب الكماؿِ)
 (.ٖٗ/ ِالضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم ) (ّ)
 (.ِٖٓ/ ٔ(تيذيب التيذيب )ْ) 
 (.ّْٗ( تقريب التيذيب )ص: ٓ)

 (.ُّٕ)ص:  المرجع السابؽ( (ٔ
 (.َٓ/ ٕ) لممزم ،( تيذيب الكماؿٕ)
 (.ُْٖ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٖ)
 (.ُٓ/ ٕ)، لممزم( تيذيب الكماؿٗ)
 (.ُّٕ( تقريب التيذيب )ص: َُ)
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 الجرح النسبي:: الرواة المجرحون بمصطمحات الثانيالمطمب 
التي تبيف ضعؼ الػراكم جرح أبك زرعة عددان مف الركاة باستخداـ مصطمحات الجرح النسبي، 

 النسبة لغيره كىـ كالتالي:ب
 

 وىو أشبو من اخيو". ،ضعيف ،"واىي الحديثالمصطمح األول: 
يمٌي، أبػػك سػػميماف، اليمػػامي، ثػػـ الكػػكفي، مػػف الثامنػػة، د -ّٔ ػػاًبر بػػف سػػيار الس ػػحى أىيػػكب ٍبػػف جى
 (ُ)ت

 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يأب حكممقارنة 
، كقػػاؿ ابػػف معػػيف: "لػػيس (ِ)خيػػو"أبو مػػف كىػػك أشػػ ،ضػػعيؼ ،قػػاؿ أبػػك زرعػػة: "كاىػػي الحػػديث

حبػاف ، كذكره ابف (ٓ)، كقاؿ النسائي: "ضعيؼ"(ْ)، كقاؿ أبك حاتـ: "ضعيؼ الحديث"(ّ)"ءبشي
، كقػاؿ أحمػد (ٔ)لكثػرة كىمػو" ؛حتػى خػرج عػف حػد الحتجػاج بػو يخطػئالمجركحيف كقػاؿ: "في 

ديثػػو صػػالحة متقاربػػة، ، كقػػاؿ ابػػف عػػدم: "أحا(ٕ)بػػف حنبػػؿ: "حديثػػو يشػػبو حػػديث أىػػؿ الصػػدؽ"
 .(َُ)، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ"(ٗ)، كقاؿ الذىبي: "ضعيؼ"(ٖ)كىك ممف يكتب حديثو"

 ضعيؼ، كافؽ أبك زرعة النقاد في تضعيؼ الراكم. خالصة القول في الراوي:
 

 ضعيف".، وأخوه أقرب من أخيوفالن "المصطمح الثاني: 
ٍيػػًب -ّٕ ٍيػػبو المػػدني، مػػف السادسػػة، ت بػػف أبػػي مسػػمـ الياشػػميًرٍشػػًديفي ٍبػػفي كيرى ، مػػكلىـ أبػػك كيرى
 (ُُ)ؽ
 

                                                           

 (.ُُٖ)ص: السابؽ المصدر( (ُ
 (.ِّْ/ ِ)( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ ِ)
 (.ٕٔركاية الدارمي )ص:  -( تاريخ ابف معيف ّ)

 (.ِّْ/ ِ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ْ
 (.ُٓ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص: ٓ)

 (.ُٕٔ/ ُ( المجركحيف لبف حباف )(ٔ
 (.ّٖٓ/ ْ( تاريخ اإلسالـ)ٕ)
 (.ِٖٓ/ ُ( ميزاف العتداؿ )ٖ)
 (.ُِٔ/ ُ( الكاشؼ )ٗ)
 (.ُُٖب التيذيب )ص: تقري (َُ)
 (.َِٗ)ص:  المصدر السابؽ( ُُ)
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 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يمقارنة قول أب
، كقػاؿ أبػػك زرعػة: "عنػدما سػألو عبػد الػرحمف أييمػا أحػػب (ُ)قػاؿ أبػك زرعػة: "ضػعيؼ الحػديث"

، (ِ)إليؾ محمد أك أخيو رشػديف بػف كريػب؟" فقػاؿ: "ككأنػو محمػد أقػرب، ككػذلؾ قػاؿ أبػك حػاتـ"
، كقػػاؿ البخػػارم: "فيػػو (ْ)كقػػاؿ ابػػف معػػيف: "لػػيس حديثػػو بشػػئ" ،(ّ)قػػاؿ أبػػك حػػاتـ: "ضػػعيؼ"ك 

 .(ٕ)، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ"(ٔ)، كقاؿ الذىبي: "ًعدىاديهي في الضعفاء"(ٓ)نظر"
 كافؽ أبك زرعة النقاد في تضعيؼ الراكم. ضعيؼ، خالصة القول في الراوي:

 
 ."لين، وفالن أقرب من أخيو فالنالمصطمح الثالث: "

، مكلى ابف عباس، مف السادسة، مات بعد الخمسيف، ؽ-ّٖ ٍيبو مَّدي ٍبفي كيرى ميحى
(ٖ) 

 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يأبحكم مقارنة 
، كقاؿ أبك زرعػة "عنػدما سػألو عبػد الػرحمف أييمػا أحػب إليػؾ محمػد أك (ٗ)قاؿ أبك زرعة: "ليف"

،  كقػػػاؿ (َُ)أقػػػرب، ككػػػذلؾ قػػػاؿ أبػػػك حػػػاتـ " أخيػػػو رشػػػديف بػػػف كريػػػب؟ "فقػػػاؿ:" ككأنػػػو محمػػػد
، كقػػػػػاؿ ابػػػػػف معػػػػيف: "لػػػػػيس حديثػػػػػو (ُِ)، كقػػػػػاؿ النسػػػػػائي: "ضػػػػعيؼ"(ُُ)البخػػػػارم: "فيػػػػػو نظػػػػر"

، كقػػاؿ ابػػف حبػػاف: (ُْ)، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ: "ىػػك شػػيخ ل يحػػتج بحديثػػو، يكتػػب حديثػػو"(ُّ)بشػػيء"
ر فمما ظير ذلؾ منػو يركم عف أبيو أشياء ل تشبو حديثو كأنو كريب آخ ،"منكر الحديث جدان 

                                                           

 (.ُِٓ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُ)
 (.ٖٔ/ ٖ) المصدر السابؽ( ِ)
 (.ُِٓ/ ّ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ّ)
 (.ِٕٔ/ ّركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف ْ)
 (.ُِٕ/ ُ( التاريخ الكبير لمبخارم )ٓ)
 (.ُٖٔ/ ّالـ )( تاريخ اإلسٔ)
 (.َِٗ( تقريب التيذيب )ص: ٕ)
 (.َْٓ)ص:  المصدر السابؽ(ٖ) 
 (.ٖٔ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٗ)
 (المصدر السابؽ، نفس الجزء ك الصفحة.َُ) 
 (.ُِٕ/ ُ( التاريخ الكبير لمبخارم )ُُ)
 (.ِٗ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص: ُِ)
 (.ِٕٔ/ ّلدكرم )ركاية ا -( تاريخ ابف معيف ُّ)
 (.ٖٔ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُْ)
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، كقاؿ الذىبي: (ِ)، كقاؿ ابف عدم: "ىك مع ضعفو يكتب حديثو"(ُ)استحؽ ترؾ الحتجاج بو"
 .(ْ)، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ"(ّ)"ضعفكه"

 كافؽ أبك زرعة النقاد في تضعيؼ الراكم. ضعيؼ، خالصة القول في الراوي:
 

 "."أشبو، و يرفع أشياء ال يعرفيا غيرهالمصطمح الرابع: 
ػػاًؿ، كاسػػمو محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد اهلل بػػف حارثػػة بػػف -ّٗ عبػػد الػػرحمف ٍبػػفي أىبًػػي الرِّجى

 .(ٓ) د س ت ؽ ،النعماف األنصارم، المدني، نزيؿ الثغكر، مف الثامنة
 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يأب حكممقارنة 

، كقاؿ ابػف (ٕ)بك حاتـ: "صالح"، كقاؿ أ(ٔ)ك يرفع أشياء ل يعرفيا غيره" ،قاؿ أبك زرعة: "أشبو
، (َُ)، كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات كقػػاؿ: "ربمػػا أخطػػأ"(ٗ)، كقػػاؿ العجمػػي: "ثقػػة"(ٖ)معػػيف: "ثقػػة"

 .(ُِ)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ ربما أخطأ"(ُُ)حديثو مشيكر" ،كقاؿ الذىبي: "صالح
كىػػك  ،لػػو، كافػػؽ أبػك زرعػػة بعػػض النقػػاد فػػي قك صػػدكؽ ربمػػا أخطػػأ خالصةةة القةةول فةةي الةةراوي:

 .يقصد بقكلو "كيرفع أشياء ل يرفعيا غيره" أنو ربما أخطأ في بعض الركايات
 

 "أشبييما اإلفريقي"، "ليس بالقوي".-ٓٗ
 كقيؿ كخمسيف ست سنة مات السابعة مف قاضييا، اإلفريقي، أنعـ بف زياد بف الرحمف عبد

 .(ُّ)ؽ ت د  صالحان  رجالن  ككاف يصح كلـ المائة جاز كقيؿ بعدىا
 

                                                           

 (.ِِٔ/ ِ( المجركحيف لبف حباف )ُ)
 (.ِِ/ ْ( ميزاف العتداؿ )ِ)
 (.ُّٕ/ ّ( تاريخ اإلسالـ)ّ)
 (.َْٓ( تقريب التيذيب )ص: ْ)
 (.َّْ)ص:  المصدر السابؽ( ٓ)
 (.َٗ/ ُٕ)، لممزم( تيذيب الكماؿٔ)
 (.َٗ/ ُٕ)المصدر السابؽ( ٕ)
 (.ُٓٔ/ ّركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف ٖ)
 (.َُّلمعجمي)ص:  ،الثقاتمعرفة ( ٗ)
 (.ِٗ/ ٕ( الثقات لبف حباف )َُ)
 (.ُِْ( ديكاف الضعفاء )ص: ُُ)
 (.َّْ( تقريب التيذيب )ص: ُِ)
 .(َّْ)ص:  السابؽ المصدر(ُّ) 
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 زرعة بأقوال غيره من النقاد: يمقارنة قول أب
: قاؿ إليؾ؟ أحب أييما لييعة كابف اإلفريقي أبك زرعة عندما سألو ابف أبي حاتـ عف قاؿ    

 فإف اإلفريقي أما كثير، لييعة ابف كبيف اإلفريقي بيف اإلفريقي، كأشبييما ضعيفيف، "جميعان 
 ل أف كيحتمؿ منيـ يككف أف فيحتمؿ بمده، ؿأى كعف نعرفيـ ل شيكخ عف تنكر التي أحاديثو
 القطاف: سعيد بف كقاؿ يحيى،(ِ)بقكم" "ليس ، كقاؿ أبك زرعة في مكضع آخر:(ُ)يككف"
، كقاؿ أبك (ْ)الحديث" مقارب ىيكى : كيقكؿ أمره، يقٌكم البخارم "رأيت: الترمذم ، كقاؿ(ّ)"ثقة"

 ،كاف يركم المكضكعات عف الثقات"ف: ابف حباكقاؿ ، (ٓ)"كل يحتج بو ،يكتب حديثوحاتـ: "
قاضي إفريقية، كعالميا، "كقاؿ الذىبي: ، (ٔ)"كيأتي عف األثبات ما ليس مف أحاديثيـ

 .(ٖ)"ضعيؼ في حفظو"، كقاؿ ابف حجر: (ٕ)"كمحدثيا، عمى سكء في حفظو

كقػد كافػؽ أبػك زرعػة معظػـ النقػاد فػي تضػعيؼ ، حفظػو في ضعيؼخالصة القول في الراوي:
 م.الراك 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(ِّٓ/ ٓ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ُ)
 (.ِّٓ/ ٓ) ابؽالمصدر الس( ِ)
 (.َُٓ/ ُٕ) لممزم ،( تيذيب الكماؿّ)
 .(ُُٕ/ ْ) ، لمذىبيتاريخ اإلسالـ( ْ)
 .(ِّٓ/ ٓ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )ٓ)

 .(َٓ/ ِلمجركحيف لبف حباف )ا( (ٔ
 (ُُْ/ ٔسير أعالـ النبالء )( (ٕ
 (.َّْتقريب التيذيب )ص:  ((ٖ
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 الثالث المبحث

 .زرعة أبي اإلمام عند الجرح مراتب

اجتيد اإلماـ أبك زرعة في إصدار أحكاـو عمى الركاة مف باب كضع كؿ راك في مكضعو 
الصحيح، كمف باب التحذير مف الركاة الكذابيف كالكضاعيف، كتنكعت عباراتو بحسب ما 

تب، حسب ما دلت عميو مصطمحاتو يستحؽ كؿ راك منيـ، كقامت الباحثة بكضعيـ في مرا
في حؽ ىؤلء الركاة، فكانكا عمى ثالثة مراتب، كسأذكر تمؾ المصطمحات مف أخؼ المراتب 

 إلى أشدىا: 

 الجرح بوصف يدل عمى الضعف اليسير في الراوي:   المرتبة األولى:

ا حجة إذا كىـ الضعفاء الذيف تكتب أحاديثيـ كتيخرج لالعتبار كالستشياد، كل يقكـ بأىمي
 انفردكا بركاياتيـ، كقد أطمقت في حقيـ المصطمحات التالية:   

 "أرضاه كل عنو أحدث ل"                   "ليف"                           "ضعيؼ"
 "بالحديث العمـ أىؿ عند الحجة بو تقكـ ل الحديث ليف "
 ."مرسؿ"            حجة    بو تقكـ ل"                   "بحديثو يحتج ل"
 "الحديث منكر بقكم، ليس"        "  حديثو قراءة مف يمنع كلـ الحديث، ضعيؼ"
      "بالقكم ليس"                   "القكم بذاؾ "ليس         "بالقكم ليس شيخ"
  "الحديث ضعيؼ"               "بقكم ليس"

 كىؤلء الركاة يكتب حديثيـ، كينظر فيو اعتباران.
 

 الثانية: الجرح بوصف يدل عمى الضعف الشديد في الراوي: المرتبة 
 كىؤلء تطرح أحاديثيـ كل يحتج بيا، كل ييعتبر بيا كقد أطمقت في حقيـ المصطمحات التالية: 

            "الحديث منكر      "حديثو ذىب"ذاىب"                          "
                "الحديث ضعيؼ الحديث، كرمن"الحديث      كاىي الحديث ضعيؼ"
         "عميو كضربنا حديثو قراءة مف كامتنع الحديث ضعيؼ"
 بشيء" ليس"               "حديثو عمى يضرب أف كأمر عنو، أحدث لست بشيء، ليس"
   "الحديث كاىي ىك عنو يحدث مكضع في ىك ليس"      "الحديث ضعيؼ الحديث كاىي"
 ."جدًّا الحديث منكر"

 .تطرح أحاديثيـ كل يحتج بيا، كل ييعتبر بياكىؤلء الركاة 
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 الثالثة: الجرح بالكذب والوضع: المرتبة 
كىـ مف الكذابيف كالكضاعيف، حيث تطرح أحاديثيـ كل تكتب ل احتجاجان كل اعتباران، بؿ ل 

 ة: تحؿ ركايتيا إل ألجؿ بيانيا، كقد أطمقت في حقيـ في العبارات التالي
 "يكذب كاف                           " كذاب"
 "يكذب كاف الحديث ضعيؼ"

 ، كل يعتبر.ل يكتب مردكدكحديث ىؤلء 
 مما سبق يمكن تسجيل الممحوظات التالية: 

 ماـ أبي زرعة في درجتيف: ر مراتب الركاة المجركحيف عند اإليمكف حص -ُ
 درجة العتبار: كىي المرتبة األكلى. -
 : كىي المرتبة الثانية كالثالثة.درجة الرد -
يترتب عمى مراتب الركاة السابقة معرفة أقساـ الحديث، في حديث المجركحيف عند   -ِ

 أبي زرعة عمى منزلتيف ىما: 
المنزلة األكلى: الحديث الضيؼ: كىك ما ل ييحتج بو، كييكتب لالعتبار، كييبحث لو  -

 ألكلي.عف شكاىد كمتابعات، كتشمؿ أحاديث ركاة المرتبة ا
المنزلة الثانية: الحديث المردكد: كىك ما ييطرح مف األحاديث، كل ييحتج بو، كل  -

 ييستشيد بو، كل ييعتبر بو، كيشمؿ أحاديث ركاة المرتبة الثانية كالثالثة.
ماـ أبي زرعة في جرح ت مف خالؿ تتبع أقكاؿ كعبارات اإلىذه المراتب استنبط -ّ

 قارنة أحكامو بأحكاـ غيره مف النقاد.   الرجاؿ، كالنظر في مدلكلتيا، كم
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 المبحث الرابع

 خصائص اإلمام أبي زرعة في التجريح

تميز منيج اإلماـ أبي زرعة في تجريح الركاة بخصائص مميزة ظيرت مف خالؿ دراسة 
ليؾ ىذه الخصائص:  أقكالو في الركاة، كقد استند في حكمو عمى الركاة عمى قكاعد عممية، كا 

 سط واالعتدال في الجرح:التو  .ٔ
فقد قسـ العمماء النقاد إلى ثالثة أقساـ، قسـ متشدد كقسـ متكسط كقسـ متساىؿ، كقد ظير 

لمباحثة مف خالؿ دراسة مصطمحات اإلماـ أبي زرعة أنو تميز بالتكسط كالعتداؿ في تجريح 
 الركاة، كذلؾ ألمكر منيا:

 زرعة أبي كالـ كثيرا يعجبني"كفي ذلؾ يقكؿ:شيادة اإلماـ الذىبي لو بالتكسط كالعتداؿ  -أ
 .(ُ)"جراح فإنو حاتـ، أبي رفيقو بخالؼ كالمخبرة، الكرع عميو يبيف كالتعديؿ، الجرح في

رَّح أبك زرعة )-ب ( راكيان جرحان مطمقان، ككانت أحكامة غالبان مكافقة ألحكاـ غيره مف ّٓجى
 النقاد، حيث:

 منيـ. ( راكيان َِكافؽ كؿ النقاد في جرح ) -
ٌؿ أك أغمب النقاد في جرح ) -  ( راكيان منيـ.ُِككافؽ جي
 ( ركاة منيـ.ّكلـ يخالؼ سكل ) -
( راكيان، ككافؽ جٌؿ أك أغمب ِ( مف الركاة، فكافؽ كؿ النفاد في )ٓكما فاضؿ بيف ) -

 ( راكيان، كخالفيـ في راكو كاحد.ِالنقاد في )
 

 الدِّقة واألمانة العمميَّة في التَّجريح: .ٕ
نيج اإلماـ أبي زرعة في تجريح الركاة بالدقة العممية كاألمانة المكضكعية، فكاف يحكـ تميز م

عمى الركاة بما يستحقو كؿ منيـ، مف غير اتباع لميكم، كمما يدؿ عمى ذلؾ قكلو في بشير 
، كقكلو في عبداهلل بف محرر: (ِ)"ضعيؼ الحديث، كلـ يمنع مف قراءة حديثو"بف ميمكف: 

 .(ّ)"متنع مف قراءة حديثو كضربنا عميوضعيؼ الحديث كا"
 

                                                           

 (.ُٖ/ ُّ( سير أعالـ النبالء )ُ)
 (.ُُٖسبؽ ترجمتو )ص( (ِ
 (.ُٖٖسبؽ ترجمتو )ص ّ))
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 اعتماده مصادر عممية دقيقة في الجرح: .ٖ
استند اإلماـ أبي زرعة إلى مصادر عممية دقيقة في التجريح، تتمثؿ بأحكاـ النقاد السابقيف 
لو، كالتي تمثؿ خالصة الدراسة لمركاة كمركياتيـ، باإلضافة لطالعو عمى أحكاـ مف 

لسؤاؿ كالبحث معيـ عف أحكاؿ الركاة، كمعرفة حميـ كترحاليـ، كي عاصركه مف النقاد، كا
 تككف أحكاميـ عمى الركاة دقيقة قدر اإلمكاف، كمف العبارات التي تؤكد ذلؾ قكلو في حؽ

 .(ُ)"ليف الحديث ل تقكـ بو الحجة عند أىؿ العمـ بالحديث" :لىٍيث بف أبي سميـ
 :الواحد الراوي في التجريح عبارات تنوع .ٗ

 الضعؼ عمى يدؿ بمفظ الراكم يجرح فمرة الكاحد، الراكم جرح في زرعة أبك عبارات كعتتن
: كقكلو فيو، اليسير الضعؼ عمى يدؿ بمفظ الراكم يجرح كمرة  ،"بشيء ليس: "كقكلو الشديد،

 اليمامي عتبة بف أيكب في ىذه عباراتو كاجتمعت ،"الحديث ضعيؼ: "كقكلو" بالقكم ليس"
 ."الحديث ضعيؼ" مرة كقاؿ" بالقكم ليس" مرة كقاؿ" بشيء سلي: "فيو قاؿ حيث

 موافقتو ألحكام بعض النقاد بنفس عباراتيم، وتأييده ليم: .٘
كاف أبك زرعة يصدر أحكامو عمى الركاة، ككانت أحكامو نابعة مف الخبرة الشخصية، كلكنو 

لؾ مكافقة ألبي حاتـ مف ذك كاف أحيانان يعتبر بأقكاؿ بعض العمماء، فيكافقيـ بنفس عباراتيـ، 
، كذلؾ قاؿ أبك (ِ)"ل تقـك بو حجة" بنفس عبارتو التي قاليا في حؽ قٍيًس ٍبًف طىٍمؽو حيث قاؿ:

"ل يشتغؿ بو حيث قاؿ فيو:  لىٍيث بف أبي سميـ كذلؾ كرر عبارة أبي حاتـ في حؽ :،حاتـ
بف مكسى  كقكلو في خميؿ، ك (ّ)" كذلؾ في أحد أقكالو في الراكمكىك مضطرب الحديث

 .(ْ)البصرم: "ل يحتج بو"، كافؽ بذلؾ أبي حاتـ حيث قاؿ في الراكم: "ل يحتج بو"

 مخالفتو ألحكام بعض النقاد:  .ٔ
خالؼ أبك زرعة بعض النقاد المعتبريف، فقد كاف لو رأيو الخاص بالركاة، كمف ذلؾ مخالفتو 

ـالسَّ  لبف معيف، فيضعؼ الراكم كقد كثقو ابف معيف، كقكلو في عبد الح:  بف الى  أحدث ل"صى
، مما يدؿ عمى معرفتو بأحكاؿ الركاة، كذلؾ مخالفتو لإلماـ يحيي بف سعيد (ٓ)"أرضاه كل عنو

                                                           

 (.ُٕٗ( سبؽ ترجمتو )صُ)
 (.ُٕٔص( ستأتي ترجمتو )(ِ
 (.ُٕٗ( سبؽ ترجمتو )صّ)

 (.ُٖٕ( سبؽ ترجمتو )ص(ْ
 (.ُٖٕ( سبؽ ترجمتو )ص(ٓ
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قاؿ أبك اإلفريقي، قاؿ عنو القطاف ثقة بينما  أنعـ بف زياد بف الرحمف في تكثيؽ عبد القطاف
 .(ُ)زرعة: "ليس بالقكم"

 دار الحكم عميو الجرح:اإلشارة إلى بمد الراوي أحيانا ثم اص .ٕ
، ككقكلو في ثيكير بف أبي فاخثة: ككفي ليس (ِ)ضعيؼ مديني كقكلو في ابراىيـ بف الفضؿ:

 .(ّ)بذاؾ القكم

 التعريف بصمة القرابة بين الرواة قبل اصدار الحكم عمييما: .ٛ
 .(ْ)أخكاف فقاؿ ىما كريب حيف سيئؿ عنيما، بف كرشيديف كريب بف كتعريفو بقرابة محمد

عمالو ألفاظ ومصطمحات متنوعة في ألفاظيا، مختمفة في دالالتيا، متعددة في  است .ٗ
 وىي كالتالي: مراتبيا، تدل عمى الجرح المطمق

 كلـ، الحديث ضعيؼ" ،"الحديث كاىي الحديث ضعيؼ" ،"الحديث ضعيؼ" ،"ضعيؼ"
 سلي" ،"عميو كضربنا حديثو قراءة مف كامتنع الحديث ضعيؼ" ،"حديثو قراءة مف يمنع
 منكر" ،"بالقكم ليس شيخ" ،"بقكم ليس" ،"القكم بذاؾ ليس" ،"الحديث منكر بقكم،
 بشيء، ليس" ،"الحديث منكر" ،"بالقكم ليس". "مرسؿ" ،"ليف" ،"الحديث ضعيؼ، الحديث
 بو تقكـ ل الحديث ليف" بشيء، ليس" ،"حديثو عمى يضرب أف كأمر عنو، أحدث لست
 مكضع في ىك ليس" ،"الحديث ضعيؼ الحديث كاىي" ،"بالحديث العمـ أىؿ عند الحجة
 ،"حديثو ذىب" ،"ارضاه كل عنو احدث ل" ذاىب،" ،"الحديث كاىي ىك عنو يحدث

 يحتج ل" حجةػ، بو تقكـ ل"، "يكذب كاف" ،"كذاب" ،"يكذب كاف الحديث ضعيؼ"
 ".يكذب كاف ،"بحديثو

ي دالالتيا تدل عمى استعمالو ألفاظ ومصطمحات متنوعة في ألفاظيا، مختمفة ف .َُ
 الجرح النسبي وىي كالتالي:

كيرفػػع أشػػياء ل  ،كاىػػي الحػػديث ضػػعيؼ كىػػك أشػػبو مػػف اخيػػو"، ىػػك أقػػرب مػػف أخيػػو، "أشػػبو"
 يعرفيا غيره".

 عػف تينكػر التػي أحاديثػو "فػإف حيػث قػاؿ فػي اإلفريقػي: :أحيانةاً  الجةرح تفسره أسةباب .ُُ
 .(ٓ)يككف" ل أف  كيحتمؿ نيـم يككف أف فيحتمؿ بمده، أىؿ كعف نعرفيـ، ل شيكخ

                                                           

 (.َُِ( سبؽ ترجمتو )ص(ُ
 (.ُّٕ( سبؽ ترجمتو )ص(ِ
 (.ُِٖ( سبؽ ترجمتو )ص(ّ
 (.ُٗٗسبؽ ترجمتو )ص(4)

 (.َُِص بؽ ترجمتو )( س(ٓ
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 إجابة السائل بأكثر من السؤال زيادة في البيان: .ٕٔ
كقكلػو فػي محمػد بػف كريػب  ،كاف أبك زرعة ييسأؿ عف الراكم، فيحكـ عميو ثـ ييقرنػو بأخيػو

لمػا سػألو عنػو ابػػف أبػي حػاتـ فقػػاؿ: لػيف، ثػـ سػمعو ابػػف أبػي حػاتـ مػػرة أخػرل يقرنػو بأخيػػو 
كريػب كرشػيديف بػف كريػب فقػاؿ ىمػا أخػكاف، قمػت أييمػا أحػب  فيقكؿ حػيف ذيكػرا محمػد بػف

 .(ُ)إليؾ؟ قاؿ: ما أقربيما، ثـ قاؿ: محمد كأنو أقرب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ٖٔ/ ٖ( الجرح كالتعديؿ لبف أبي حاتـ )(ُ
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 المبحث الخامس

 جدول الرواة المجرحون ونتائجو

ه مف النقاد في الركاة المجرحكف، بعد دراسة أقكاؿ اإلماـ أبي زرعة كمقارنتيا بأقكاؿ غير 
 الركاة، مراتب فيو تبرزئدة لتسييؿ عرض نتائج الركاة المجرحكف، عمؿ جدكؿ كجدت مف الفا

كذلؾ بكضع كؿ راكو تحت المرتبة المناسبة لو، مع ذكر البيانات الالزمة لمراكم، لتسييؿ 
 . جرحكفالم الركاة نتائج عرض

 جداول الرواة المجرحون:

الراوي  الرقم
وسنة 
 وفاتو

 أخرج
 لو

ي رأ المجرحون المعدلون 
 الذىبي

رأي ابن 
 حجر

رأي 
 الباحثة

 مالحظات

 المرتبة األولى: الجرح بوصف يدل عمى الجرح اليسير في الراوي.
 "ضعيف".

ًمٍيراف بف   .ُ
أبي عىٍمر 
 العطَّار

أغمب  ؽ
 النقاد

أبك زرعة 
كالفراء كأبك 
 العرب

، فيو ليف
كقاؿ في 

مرة 
 ثقةأخرل 

صدكؽ لو 
أكىاـ 
سيء 
 الحفظ

صدكؽ 
لو أكىاـ 
سيء 
 الحفظ

ربما ضعفو 
أبك زرعة 
كغيره لككنو 
يخطئ أك 
لغمطو الكثير 
في حديث 
 سفياف.

ًإٍبرىاًىيـ ٍبف   .ِ
 الفىضؿ

 - ضعيؼ متركؾ  - كؿ النقاد  ت ؽ

عبد اهلل   .ّ
بف داكد 
 الكاسطي

كؿ البأس  كؿ النقاد  ابف عدم ت
 بو

رد الذىبي  ضعيؼ ضعيؼ
عمى تكثيؽ 
ابف عدم 

"كؿ  بقكلو:
 . البأس بو"
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 "لين".
ًمنَّدىؿ ٍبف   .ْ

 عميٍّ 
ابف معيف  د ؽ

كالعجمي 
في بعض 
 أقكاليما

أغمب 
 النقاد
 

  

  ضعيؼ "ضعيؼ -

ثاًبتي ٍبفي   .ٓ
ًفيَّةى   أىًبي صى

متفؽ  كؿ النقاد - ت  ؽ
عمى 
 ضعفو

ضعيؼ 
 رافضي 

  ضعيؼ

بَّافي ٍبفي   .ٔ حى
ًميٍّ  عى

 اٍلعىنىًزم    

يحيى بف  ؽ
معيف 
 كالعجمي

أغمب 
 النقاد

  ضعيؼ ضعيؼ -

 "ال تقوم بو حجة".
قٍيًس ٍبًف   .ٕ

 طىٍمؽو 
د س 
 ت ؽ

  ضعيؼ  صدكؽ - جٌؿ النقاد العجمي 

 "ال يحتج بو".
خميؿ بف   .ٖ

مكسى 
 البصرم 

أغمب  - -
 النقاد

ل يحتج  -  -
 بو

 

 "ال أحدث عنو وال ارضاه".
عبد   .ٗ

ـ بف  السَّالى
الح  صى

العجمي  ؽ
كابف معيف 
 كالطبرم

أغمب 
 النقاد

 
 

متركؾ 
الحدي
 ث 

صدكؽ لو 
مناكير 
ككاف 
 يتشيع

صدكؽ 
لو 

مناكير 
ككاف 
 يتشيع

 

 "لين الحديث ال تقوم بو الحجة عند أىل العمم بالحديث".
لىٍيث بف   .َُ

 أبي سميـ  
ـ د س ت 

 ؽ
ليف في  كؿ النقاد -

حديثو، 
لنقص 
 حفظو

"صدكؽ 
اختمط 

جدان كلـ 
يتميز 

صدكؽ 
اختمط 

جدان كلـ 
يتميز 

ا لينو أبك كربم
زرعة كباقي 

العمماء بسبب 
 .اختالطو
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حديثو 
 فتيرؾ

حديثو 
 فتيرؾ

 .مرسل
ثىاًبتي ٍبفي   .ُُ

ـى  أىٍسمى
 اٍلبينىاًني  

أبك  جؿ النقاد ع
 زرعة

 ثقة
كبير 
 القدر

المرسؿ  ثقة ثقة عابد
ضعيؼ، لكف 
الراكم ىنا 

أرسؿ عف أبي 
ىريرة، فيك 
ثقة في غير 
 أبي ىريرة. 

 "."ضعيف الحديث، ولم يمنع من قراءة حديثو
بشير بف   .ُِ

ٍيميكف  مى
 كؿ النقاد - ؽ

 
اتيـ 
بالك 
ضع
 ،

مترك 
 ؾ

متركؾ 
 متيـ

متركؾ  
 متيـ

 

 "ليس بقوي، منكر الحديث".
اؽ بف   .ُّ إٍسحى

 ًإٍبرىاًىيـ
ليف  - ٌؿ النقادجي  ابف حباف ؽ

 الحديث
ليف 

 الحديث
 

 "ليس بذاك القوي".
ٍيًر ٍبًف   .ُْ ثيكى

 أىًبي فىاًختىةى 
العجمي  ت

في أحد 
 قكليو

ضع قادالن ؿَّ جي 
 يؼ

ضعيؼ 
رمي 

 بالرفض

ضعيؼ 
رمي 

 بالرفض

 

 "شيخ ليس بالقوي".
بكر ٍبف   .ُٓ

كىـ  الحى
ؿَّ  ابف حباف س صدكؽ  ليف النقاد جي

 فيو ليف
صدكؽ 
 فيو ليف

 

 "ليس بقوي".
 ليس صدكؽ  -أغمب  - خ تأشيؿ بف   .ُٔ
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اًتـ  حى
مىًحي  الجي

 بالقكم يخطئ النقاد

 "ليس بالقوي".
ًمدي ٍبفي ال  .ُٕ جى

 أىي كبى 
ليس  - - كؿ النقاد - -

 بالقكم
 

 ."ضعيف الحديث"
أىي كب بف   .ُٖ

سىيَّار 
 الز ٍىرمٌ 

  ضعيؼ - كاه كؿ النقاد - -

 المرتبة الثانية: الجرح بوصف يدل عمى الضعف الشديد.
 ."ضعيف الحديث واىي الحديث"

الحارث   .ُٗ
 ٍبف ًعمراف

كؿ  - ؽ
 النقاد

ضع
    فكه

ضعيؼ  ضعيؼ
 جدان 

 

 ".وامتنع من قراءة حديثو وضربنا عميو"ضعيف الحديث 
ٍبدي المًَّو   .َِ عى

رو  رَّ ٍبفي ميحى
 اٍلعىاًمًرم  

  متركؾ متركؾ - كؿ النقاد   ؽ

 ."منكر الحديث، ضعيف الحديث"
ـي ٍبفي   .ُِ ًإٍبرىاًىي

يىًزٍيدى 
كًزم    اٍلخي

مترك  كؿ النقاد - ت ؽ
 ؾ

متركؾ 
 الحديث

متركؾ 
 الحديث

 

 ."منكر الحديث"
 جرير بف  .ِِ

أىي كب 
 البىجًميٌ 

مشي كؿ النقاد - -
كر 
بال

ضع
 ؼ

مشيكر 
 بالضعؼ

  ضعيؼ

 "."منكر الحديث جداً 
  ضعيؼ -ضع كؿ النقاد - -سيؿ   .ِّ
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مكلى 
 المغيرة

 يؼ

 .ليس بشيء، لست أحدث عنو، وأمر أن يضرب عمى حديثو
ٍعفىًر ٍبًف   .ِْ جى

بىٍيًر  الز 
نىًفيٌ   اٍلحى

متركؾ  - كؿ النقاد - ؽ
الحديث 
ككاف 
الحان ص

 في نفسو

متركؾ 
 الحديث 

 

 ليس بشيء" وقال مرة "ليس بالقوي" وقال مرة "ضعيف الحديث.
أيكب بف   .ِٓ

عتبة 
  اليمامي

عف  كؿ النقاد - ؽ 
حديث 
أليكب 
ىذا 

باطؿ أم 
الحديث 
 باطؿ

  ضعيؼ ضعيؼ

 .واىي الحديث
درست بف   .ِٔ

زياد 
 اٍلعىٍنبىرم

أبك داكد  د ؽ
في أحد 
قكليو كابف 

 عدم

أغمب 
 نقادال

أنزلو أبك  ضعيؼ ضعيؼ -
زرعة مف 
الضعؼ 

اليسير إلى 
الضعؼ 

الشديد، لتفرده  
في عامة 
حديثو عف 

 يزيد.
ٍبًد المًَّو   .ِٕ عى

 ٍبًف سىًعيد  
 أبك حاتـ جٌؿ النقاد ع

 
عف أبيو 

ثقة، 
ضعفو 

ثقة، 
أرسؿ عف 

أبي 

لعؿ تكىيف  ثقة
أبك زرعة كأبك 
حاتـ  لمراكم، 
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أبك حاتـ 
 كحده

 مكسى
 

عف إلرسالو 
 أبي مكسى.

 .واىى الحديث ضعيف الحديث
اًرثىةي ٍبفي   .ِٖ حى

أىًبي 
اًؿ  الرِّجى

اًرم    األىٍنصى

كاىي  ضعيؼ ترككه جؿ النقاد - ت ؽ
 الحديث

 

 .ليس ىو في موضع يحدث عنو ىو واىى الحديث
عىٍمرك بف   .ِٗ

ٍيف  حيصى
 اٍلعقيًمٌي 

 متركؾ متركؾ - كؿ النقاد  - ؽ
 

 

 ذاىب
يكسؼ بف   .َّ

 السفر
  كاه - كاه كؿ النقاد  - -

 ذىب حديثو.
الحسيف   .ُّ

 بف الفرج
  متركؾ - ضعيفان  كؿ النقاد - -

 المرتبة الثالثة: جرح الراوي بالكذب.
 .ضعيف الحديث كان يكذب

محمد بف   .ِّ
داب 
 المدني

ضعيؼ  كؿ النقاد - ؽ
 الحديث

ضعيؼ  -
الحديث 

كاف 
 يكذب

 

 .كذاب
ًإٍبرىاًىيـ ٍبف   .ّّ

 بف يحيى 
ٌؿ النقاد حبافابف  -   متركؾ - متركؾ جي

عبد   .ّْ
الرٍَّحمىف بف 

 قيس

  متركؾ متركؾ - كؿ النقاد  - -
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 .كان يكذب
ٍفصي ٍبفي   .ّٓ حى

 عيمىر
  كذاب ضعيؼ - كؿ النقاد  - -

 الجرح النسبي:الرواة المجرحون بمصطمحات 
 .واىي الحديث ضعيف وىو أشبو من اخيو

أىيكب ٍبف   .ّٔ
اًبر   جى

أنزلو أبك  ضعيؼ ضعيؼ ضعيؼ ٌؿ النقادجي   ابف عدم د ت
زرعة إلى 

مرتبة 
الضعؼ 

الشديد لكثرة 
 .كىمو

 "."محمد أقرب من أخيو رشدين"، ورشدين "ضعيف
ًرٍشًديفي ٍبفي   .ّٕ

ٍيبو   كيرى
ًعدىاديهي في  كؿ النقاد - ت ؽ

 الضعفاء
  ضعيؼ ضعيؼ

 "محمد أقرب من أخيو رشدين"، ومحمد "لين".
مَّدي ٍبفي   .ّٖ ميحى

يٍ     بو كيرى
 كؿ النقاد  - ؽ

 
  ضعيؼ ضعيؼ ضعفكه

 "أشبو، و يرفع أشياء ال يعرفيا غيره".
عبد   .ّٗ

الرحمف ٍبفي 
أىًبي 

اؿً   الرِّجى

د س ت 
 ؽ

أغمب 
 النقاد

صالح  -
حديثو 
 مشيكر

صدكؽ 
ربما 
 أخطأ

صدكؽ 
ربما 
 أخطأ

_ 

 "أشبو"، وىو "ليس بالقوي".
عبد   .َْ

الرحمف بف 
زياد 

 اإلفريفي

يحيى  د ت ؽ
 القطاف
 كالبخارم

أغمب 
 النقاد

 

قاضي 
إفريقية، 
كعالميا

، 
كمحدثي
ا، عمى 

ضعيؼ 
 في حفظو

ضعيؼ 
في 

 حفظو

قد يككف  
تكثيؽ القطاف  

كالبخارم 
لإلفريقي ألف 

األحاديث 
التي أنكرت  
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سكء 
في 

 حفظو

عميو عف 
شيكخ غير 
معركفيف، 
سبب عمتيا 

أكلئؾ الشيكخ، 
كليس 

اإلفريقي 
 عمتيا.  

 

 ف:يالمجرحنتائج جدكؿ الركاة 

 مف خالؿ ىذه الدراسة ييمكننا ذكر بعض الممحكظات:

     باسػػػػػتعماؿ راكيػػػػػان،( َْ)المجػػػػػرحيف لمػػػػػركاة كنمػػػػػاذج المدركسػػػػػيف الػػػػػركاة عػػػػػدد إجمػػػػػالي إف-ُ
 "ضػػػعيؼ" مصػػػطمح ككػػػاف مػػػدلكلتيا فػػػي مختمقػػػةو  ألفاظيػػػا فػػػي متنكعػػػة كمصػػػطمحات عبػػػارات
 كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي: استعمالن  األكثر

 .راكيان ( ّٓ)مطمقان  جريحان المجرحيف ت لمراكاة كنماذج المدركسيف الركاة عدد كاف- أ

النقاد في  أغمبكافؽ أبك زرعة كما  منيـ،( َِكافؽ أبك زرعة كؿ النقاد في تجريحيـ ؿ)
مَّيـ أيضان في تجريح (ٔتجريحيـ ؿ) ( ُـ، ككافؽ بعضيـ في تجريح)مني( ٓ)منيـ، ككافؽ جي

 منيـ:

( منيـ، مما يدؿ عمى تكسطو في ّأبك زرعة النقاد في تجريحيـ ؿ)نالحظ مف ذلؾ مخالفة 
 الحكـ عمى الركاة.

 ( ركاة.ٓأما الركاة المجرحيف تجريحان نسبيان فكاف عددىـ)- أ

 في النقاد أغمبزرعة أبك كافؽ كما منيـ،( ِ)ؿ تجريحيـ في النقاد كؿ زرعة أبك كافؽ
مَّيـ ككافؽ منيـ،( ُ)ؿ تجريحيـ  :منيـ( ُ)يحتجر  في أيضان  جي

 .( منيـ، مما يؤكدعمى تكسطو في الحكـ عمى الركاةُنالحظ مف ذلؾ مخالفتو ؿ)
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الحكـ في   النقادجيؿَّ  أك أغمب أك كؿتبيف مما سبؽ أف مجمكع الذيف خالؼ أبك زرعة -ِ
 ركاة، كنالحظ مايمي: (ْىك)عمييـ 

 ٍبفً  سىًعيدً  ٍبفي  المَّوً  ٍبدي عى ، كالبناني أسمـ بف ثابت:كىما  ،منيـ إلثنيفركاية الجماعة - أ
 .اٍلفىزىاًرم   ًىٍندى  أىًبي

اؿً  أىًبي ٍبفي  الرحمف عبدكىك: منيـركاية أصحاب السنف األربعة لكاحد  - ب  .الرِّجى
 .العطَّار عىٍمر أبي بف ًمٍيرافكىك: ركاية ابف ماجو لكاحد منيـ - ت

 مايمي: ماـ الذىبي عمى الركاة األربعة، كيالحظ عمى أحكاموحكـ اإل-ّ

 عىٍمر أبي بف ًمٍيراففقاؿ فيترددت عبارتو في كاحد منيما بيف التكثيؽ كالتمييف، - أ
 ، ككثقو مرة أخرم.:"ليف"العطَّار

 .البناني أسمـ بف ثابت:كثؽ الذىبي كاحد منيما كىك- ب
ٍبدي  :كما كثؽ الذىبي كاحد منيما، كنقؿ تضعيؼ أبك حاتـ لو، كىك- ت  سىًعيدً  ٍبفي  المَّوً  عى

 .اٍلفىزىاًرم   ًىٍندى  أىًبي ٍبفً 
اؿً  أىًبي ٍبفي  الرحمف عبدكقاؿ عف - ث بينت  في قد "، ك مشيكر حديثو صالح: "الرِّجى

 الضعؼ عدـ عمى يدؿأنو  "صالح الحديث"السابؽ قكؿ الذىبي في الراكم 
 .المطمؽ

كمما سبؽ نالحظ مكافقة الذىبي لإلماـ أبك زرعة في تجريح الركاة، كنرل أيضان مكافقة 
األربعة السابؽ ذكرىـ، كبالتالي يككف  الركاة الذىبي لمنقاد في مخالفتيـ ألبي زرعة في تجريح

 الركاة األربعة فقط. الذىبي خالؼ أبي زرعة في تجريح

 :مايمي أحكامو عمى كيالحظ األربعة، الركاة عمى ابف حجر اإلماـ حكـكما -ْ

بف أبي  سعيد بف اهلل عبدك  انيالبن أسمـ بف ثابت( منيما كىما:ِتكثيؽ ابف حجر ؿ)- أ
 ىند الفزارم.

، كالعطَّار عىٍمر أبي بف ًمٍيرافالحكـ ب"صدكؽ لو أكىاـ" عمى اثنيف منيما، كىما: - ب

اؿً  أىًبي ٍبفي  الرحمف عبد  .الرِّجى
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( منيـ، فقد قاؿ في قيس ٓماعدا) مركاةل وتجريح في زرعة يأب ابف حجر كافؽ ييالحظ أفَّ 
 د ىذه المفظة في المرتبة الرابعة مف مراتب التعديؿ عند ابفكتع بف طمؽ: "صدكؽ"،

ـ عبدحجر، كقاؿ في الح بف السَّالى : سميـ أبي بف لىٍيث: "صدكؽ لو مناكير"، كقاؿ فيصى
كىـ ٍبف بكر "صدكؽ اختمط"، كقاؿ في اًتـ بف أشيؿ ، كقاؿ في: "صدكؽ فيو ليف"الحى : حى

ربعة في المرتبة الخامسة مف مراتب التعديؿ ، كتيعىدي ىذه المصطمحات األ"صدكؽ يخطئ"
مع( مف الركاة،ٓعند ابف حجر، ىكذا نرل مخالفة ابف حجر ألبي زرعة في تجريح)

 .  ذكرىـ السابؽ األربعة الركاة تجريح في زرعة ألبي مخالفتيـ في لمنقاد ةتمكافق

 حكمت عمى األربعة كما يمي:-ٓ

 .الفزارم ىند أبي بف سعيد بف اهلل كعبد نانيالب أسمـ بف ثابت( منيما كىما:ِكثقت )- أ
 عبد ك العطَّار، عىٍمر أبي بف ًمٍيراف( منيما كىما:ِ)صدكؽ لو أكىاـ" عمىحكمت "ب- ب

اؿً  أىًبي ٍبفي  الرحمف  .الرِّجى

تجريحو ألربعة مف الركاة الذيف خالفو النقاد في كبذلؾ أككف  قد خالفت أبي زرعة في 
آخريف كافقو النقاد في تجريحو  مخالفتي لو بتجريحة لثالثةيـ، باإلضافة  إلى يحو لتجر 
الحكىـ ليـ ـ بف صى : "ل أحدث عنو كل ارضاه"، بينما الذم قاؿ فيو أبك زرعة : عبد السَّالى

: "ليف الحديث ل تقكـ بو سميـ أبي بف لىٍيث في كقاؿ قمت فيو: "صدكؽ لو مناكير"،
 ٍبف بكر في كقاؿ،"اختمط صدكؽ"لفتو كقمت:، بينما خا"الحجة عند أىؿ العمـ بالحديث

كىـ  المصطمحات ىذه كتيعىدي ،"ليف فيو صدكؽ"، بينما قمت فيو: "بالقكم ليس شيخ: "الحى
 .حجر ابف عند التعديؿ مراتب مف الخامسة المرتبة فيالثالثة 

 أما عف ركاية أصحاب الكتب الستة لمركاة المجركحيف عند أبي زرعة فيي كالتالي:-ٔ

، ( منيـُمنيـ، كركاية البخارم منفردان ؿ)( ِ)اية البخارم كمسمـ مجتمعيف ؿرك - أ
 ( منيـ.ُكركاية مسمـ منفردان)

 (منيـ.ٔركاية النسائي ؿ)- ت
 ( منيـ.ٗركاية أبك داكد ؿ)- ث
 ( منيـ.ُٓركاية الترمذم ؿ)- ج
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 ( منيـ.ِٓركاية ابف ماجة ؿ- ح

أبك داكد،  مذم ثـر كيميو الت ابف ماجو ىك األكثر ركاية عف الضعفاء، أفَّ  نالحظ مماسبؽ
 ، ثـ أصحاب الصحيحيف.تـ النسائي

بف عتبة  أيكبجريح عنداإلماـ أبك زرعة في الراكم الكاحد،فقد قاؿ في تنكع ألفاظ الت-ٕ
 .الحديث ضعيؼ" مرة كقاؿ" بالقكم ليس" مرة كقاؿ" بشيء ليس"اليمامي

 كلـ تضعيفو عمى اتفقكا النقاد أف نرل الحديث ضعيؼ زرعة أبك فييـ قاؿ مف كؿ-ٖ
 .أحد يكثقو

 -النقاد مف غيره بأقكاؿ زرعة أبي اإلماـ أقكاؿ مقارنة خالؿ مف- الباحثة قامت-ٗ
 المتقدميف فعؿ كما مراتب، إلىتمؾ األلفاظ  ترتيبب عنده جريحالت ألفاظ مدلكؿ معرفةك 

 :كىي مراتب ثالثة إلى قسمتيا كقد العمماء، مف كالمتأخريف

 .الراكم في اليسير الجرح عمى يدؿ بكصؼ الجرح: كلىاأل المرتبة

 .الشديد الضعؼ عمى يدؿ بكصؼ الجرح: الثانية المرتبة

 .بالكذب الراكم جرح: الثالثة المرتبة
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 الخاتمة
 أواًل: النتائج.                 

 ثانيًا: التوصيات.                
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 الخاتمة

 أواًل: النتائج:

، في الحديث الذيف حممكا لكاءه كقعدكا قكاعده زرعة مف األئمة األكائؿ كماـ أباإل يعد -ُ
لخامسة ممف ا ، كعده الذىبي في الطبقة(ُ)كقد عده أبف أبي حاتـ في الطبقة الرابعة

 .(ِ)يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ
 الرحالت خالؿ مف أحكاليـ، كبياف الرجاؿ تعريؼ في كاسعة دراية زرعة ألبي كاف -ِ

 حيث مف كأحكاليـ الركاة عمى التعرؼ أىدافيا مف كاف كالتي ،بيا قاـ التي الكثيرة
 .كالتجريح التكثيؽ

ىك ما تميز بو منيج اإلماـ أبي زعة، اتضح ذلؾ مف خالؿ ىذه التكسط كالعتداؿ  -ّ
إما مكافقة ألقكاؿ  ،ؽالدراسة كالمقارنة، فغالبان ما كانت أحكاـ أبي زرعة في التكثي

ما ألقكال مكافقة إماو في التجريح أحكام كانتأعمى مف أحكاميـ، بينما أك النقاد  يـ كا 
 أدنى منيا.

 كرميـ كيصؼ الركاة بعض يمدح ككاف الركاة، ألغمب تجريحو في متعنتان  يكف لـ -ْ
 .لمحديث ركايتيـ حيث مف يجرحيـ أنو إل كأدبيـ،

  -النقاد مف غيره قكاؿبأ زرعة أبي اإلماـ أقكاؿ مقارنة خالؿ مف- الباحثة تمكنت -ٓ
 كالمتأخريف المتقدميف فعؿ كما مراتب، إلى كترتيبيا عنده التعديؿ ألفاظ مدلكؿ معرفة
 :كىي مراتب أربعة إلى قسمتيا كقد العمماء، مف

 .كمعنى لفظان  الصفة بتكرار أك التفضيؿ أفعؿ بصيغة التكثيؽ: المرتبةاألكلى
 .الضبط عمى تدؿ كاحدة بصفة التكثيؽ: الثانية المرتبة
 .الضبط مف قريبة بصفة التكثيؽ: الثالثة المرتبة
 .الجرح مف قريبة بصفة التكثيؽ: الرابعة المرتبة

                                                           

 .(ِّٖ/ ُ( الجرح كالتعديؿ، لبف أبي حاتـ )ُ)
 (.ُِٗذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ، لمذىبي )ص:  ((ِ
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 المرتبة أصحاب أما لالحتجاج، األكلى الثالثة التعديؿ مراتب أصحاب أف نالحظ
 .حديثيـ فيختبر الرابعة

 -النقاد مف غيره قكاؿبأ زرعة أبي اإلماـ أقكاؿ مقارنة خالؿ مف- الباحثة قامتكما  -ٔ
 فعؿ كما مراتب، إلى األلفاظ تمؾ بترتيب عنده التجريح ألفاظ مدلكؿ كمعرفة

 :كىي مراتب ثالثة إلى قسمتيا كقد العمماء، مف كالمتأخريف المتقدميف
 .الراكم في اليسير الجرح عمى يدؿ بكصؼ الجرح: األكلى المرتبة
 .الشديد الضعؼ عمى يدؿ بكصؼ الجرح: الثانية المرتبة
 .بالكذب الراكم جرح: الثالثة المرتبة

                                             ، أما أصحاب اعتباران  فيو كينظر حديثيـ، يكتب نالحظ أفَّ أصحاب المرتبة األكلى:
، كأما أصحاب المرتبة بيا ييعتبر كل بيا، يحتج كل أحاديثيـ تطرح المرتبة الثانية:

 .يعتبر كل يكتب، ل مردكد ديثيـالثالثة: ح
 .  أحدىما أك كمسمـ البخارم ليما أخرج قد تكثيقو عمى النقاد أجمع مف أغمب أف نجد -ٕ

 كالتاريخ كالتعديؿ الجرح كتب معتجي ثبت أف مصطمح" ثقة صدكؽ" يعني ثقة، فقد  -ٖ
 الحجة العدؿ ىك مف منيـالثقات مف الضعفاء ، فذكرت  حاؿ تينكبى  ،ذلؾ كغير
 صدكؽ ثقة ذكرت منيـ مف ىـ دكف العدؿ كالحجو مثؿك  المعافى القكم ابكالش

مثؿ  ، كذكرت منيـ مف ىـ دكف ذلؾالقكة في المتكسط الصحيح كالشباب كبينت أنو
 .(ُ)كىكذا  المعافى كالكيؿ بو باس ل كأ صدكؽ

 نالحظ أف غالبية الضعفاء قد ركم ليـ ابف ماجة في سننو. -ٗ

 مف رجالن  ىذا الكاحد، فيرمي الراكم في الحديث أئمة فم إماميف كالـ يختمؼ قد  -َُ
 مسائؿ مفالتجريح كالتعديؿ  أف يشعر مما كذلؾ يعدلو؛ كآخر بالجرح، الركاة

، كقد يككف سبب اإلختالؼ في ذلؾ؛ أف تجريح اآلراء فييا اختمفت التي الجتياد
لؾ عمى كجو الراكم أكتعيمو يككف حسب السؤاؿ المكجو ألكلئؾ األئمة، أك يككف ذ

 .كىكذا أضعؼ منو أك أكثؽ منو ممف ىك بغيره المقارنة

                                                           

 .(ُْٖ)ص:  المصدر السابؽ ((ُ
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 ان تعتبر أحكاـ اإلماـ أبي زرعة نابعة مف الخبرة الشخصية فيك مبتدع كليس متبع -ُُ
لككنو يعد مف النقاد المتقدميف األكائؿ، فقد كاف مالزمان لمنقاد األكائؿ أمثاؿ اإلماـ 

بالدقة العممية  ما يجعؿ أحكامو تتميزأحمد بف حنبؿ كاإلماـ أبي حاتـ الرازم م
 في تكمـ فم أكؿ:  البغدادم محمد بف صالحكفي ذلؾ يقكؿ كالخبرة الشخصية، 

 حنبؿ بف أحمد تبعو ثـ القطاف، سعيد بف يحيى تبعو ثـ ،الحجاج بف شعبة الرجاؿ
 .(ُ)معيف بف كيحيى

 كاختمفت كعتتن لذلؾ التقاف، مف كاحدة درجة عمى ليسكا التعديؿ مراتب أصحاب -ُِ
 لفظة بتكرار أك ،التكثيؽ درجات بأعمي كثقو مف فمنيـ فييـ، زرعة أبك عبارات
 عمى تدؿ عبارات استعماؿ أك ضبطان، باألقؿ أك التكثيؽ، صفة أكبإفراد التكثيؽ،
 .الديانة

 ككزف كالعبارات، األلفاظ استخداـ في كاألمانة كالكرع التعديؿ في العممية الدقة -ُّ
 أخرل أك بقرينة التجريح عنده ترجح كلك حقيـ، الركاة يبخس فال دقيؽ بميزاف الرجاؿ
 التعديؿ قرائف ضكء عمى التكثيؽ عنده ترجح لك ككذلؾ فييـ تردد مف بجرح لحكـ
 أبك فييا جمع التي األلفاظ بعض نرل كىكذا معان، كالتكثيؽ التجريح ذكر كلكنو لعدليـ
 ذلؾ عمى خالليا مف الحكـ يتعذر تيال كاحد آف في كالتجريح التكثيؽ بيف زرعة

 .القرائف في كالنظر األخبار، سبر بعد إل الراكم،
 عمي تدؿ كمتعددة، دقيقة عبارات باختيار يستحقيا التي منزلتو راكم كؿ إنزاؿ -ُْ

 باألقؿ أك أكبإفرادىا، التكثيؽ، لفظة بتكرار أك التكثيؽ، درجات بأعمي المطمؽ التكثيؽ
 مف يتبيف ل كالتي" شيخ" أك" كصالح" الديانة عمى تدؿ راتعبا استعماؿ أك ضبطان،
 .   لو المصاحبة القرائف في النظر أك فيو، النقاد أقكاؿ بجمع إل الراكم حاؿ خالليا

 

 

 

                                                           

 .(ْْٗ/ ُِ( تيذيب الكماؿ، لممزم )ُ)
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 ثانيًا: التوصيات:

 مف خالؿ ىذه الدراسة التي قامت بيا الباحثة، لمست ضركرة الىتماـ بأمكر منيا:

تحميؿ عباراتيـ ك دراسة منيجيـ، ك لذيف عنكا بعمـ الرجاؿ، البحث عف األئمة الحفاظ ا .ُ
ليككف حكمنا بالتكثيؽ أك التضعيؼ عمى ؛ التي استخدمكىا في تجريح الركاة كتعديميـ

  .يث كاآلثار متسمان بالكرع كالدقةما يعرض لنا مف األحاد
صيؿ لتكصمنا إلى حكـ أ ؛ديث راكم بعينو دراسة مستفيضةأكصي بالقياـ بدراسة أحا .ِ

أكيد في الراكم، باإلضافة إلى الستئناس بأقكاؿ النقاد فيو، خصكصان مف عاصركه 
ذا كانت ركاياتو كخصكصا إ ككانكا مف أىؿ بمده، كىذه دراسة تحتاج إلي كقت كجيد،

 ،يتخذىا كدراسة عممية األمر، إذا لـز طالبف أف تكزع عمى أكثر مفباإلمكاف  كثيرة،
 .ي الراكمف الخركج بنتيجة صادقةثـ 

ع ألفاظ كعبارات الجرح كالتعديؿ الغريبة الكاردة عف عمماء الجرح كالتعديؿ مٍ كأقترح جى  .ّ
، فيـ مقاصدىـ مف عبارات الجرح كالتعديؿ، كمحاكلة التي تكحي خالؼ المعى المرادك 

 يرجع إليو العمماء كغيرىـ عمى مدلتككف بمثابة مرجع ل ؛ككضعيا في معجـ كبير
 العصكر كاألياـ.

مف  -المراد نىلتي تكحي خالؼ المعا -عمى مراد األئمة مف ألفاظيـالكقكؼ قترح كأ .ْ
ىي عبارات ىؿ  ، ليفيـخالؿ دراسة مركيات الراكم، خاصة الركاة المقميف مف الركاية

 ؟.تكثيؽ أـ عبارات تجريح
 

ىذا الذم كفقني إلتماـ ىذه الرسالة، كأسألو سبحانو أف يككف  كأخيرأ أحمد اهلل جؿ جاللو
 العمؿ عمالن متقبالن خالصان مخمصان لكجيو الكريـ، كصمى اهلل عمى أشرؼ المرسميف محمد

 كآلو كصحبو كسمـ تسميمان كثيران. ملسو هيلع هللا ىلص
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 الفهارس

 :   على وتشتمل                

 .القرآنية اآليات فهرس: أواًل         

 .واآلثار النبوية األحاديح فهرس: ثانيًا         

 . هلم املرتجم الرواة فهرس: ثالجًا         

 .والتعديل اجلرح ومصطلحات ألفاظ فهرس: رابعًا         

   .والبلدان األماكن فهرس: خامسًا        

 .واملراجع املصادر فهرس: سادسًا        

 .املوضوعات فهرس: سابعًا         
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 سالفيار 

 أواًل: فيرس اآليات القرآنية.

رقم  السورة آليةأول ا م
 الصفحة اآلية

ُ.   ـى لىيىا ا ٍثقىى لى اٍنًفصى  ّٖ ِٔٓ البقرة  فىقىًد اٍستىٍمسىؾى ًباٍلعيٍركىًة اٍلكي
ِ.    ًٍكفى ًمفى الش يىدىاء  ِْ ِِٖ البقرة   ًممٍَّف تىٍرضى
ّ.    ٍـ ػػػػػػػػيي ػػػػػػػػكا أىٍنفيسى ػػػػػػػةن أىٍك ظىمىمي كىالَّػػػػػػػًذيفى ًإذىا فىعىميػػػػػػػػكا فىاًحشى

كا المَّوى  ـٍ  ذىكىري كا ًلذينيكًبًي  فىاٍستىٍغفىري
 ّْ ُّٓ آؿ عمراف

ْ.    ٍكًؼ أىذىاعيكا ًبًو ـٍ أىٍمره ًمفى اأٍلىٍمًف أىًك اٍلخى اءىىي ذىا جى كىاً 
ـٍ لىعىًممىوي  لىى أيكًلي اأٍلىٍمًر ًمٍنيي لىٍك رىد كهي ًإلىى الرَّسيكًؿ كىاً  كى

   الًَّذيفى يىٍستىٍنًبطيكنىوي ًمٍنييـٍ 

 ِْ ّٖ  النساء

ٓ.     اًفظيكفى نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍِّكرى كىاً   د ٗ الحجر  ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ
ٔ.     فىاٍسأىلكا أىٍىؿى الذٍِّكًر ًإٍف كيٍنتيـٍ ل تىٍعمىميكفى  النحؿ ّْ ْٔ 
ٕ.    رى ـه ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصى ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍم كىلى تىٍقؼي مى

ٍنوي مىٍسئيكلن كىاٍلفيؤىادى كيؿ  أيكلىًئؾى     كىافى عى
 ِْ ّٔ اإلسراء

ٖ.    ٍكىاًمعي  لىييدِّمىت ًبيىعه  صى مىكىاته  كى مىسىاًجدي  كىصى  ٕ َْ الحج  كى
ٗ.    السَّيِّئىاتً  كاحي رى تى اجٍ  الَّذيفى  بى سً حى  ـٍ أى  الجاثية ُِ ِٗ 

َُ.    ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىإو فىتىبىيَّني اءىكي كا يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإٍف جى
ا فىعىٍمتيـٍ  مىى مى كا عى يىالىةو فىتيٍصًبحي أىٍف تيًصيبيكا قىٍكمنا ًبجى

  نىاًدًميفى 

 ِْ ٔ الحجرات

ُُ.    ًـٍ كىأىًقيميكا الشَّيىادىةى ًلمَّو  ِْ ِ الطالؽ   كىأىشًيديكا ذىكىٍم عىٍدؿو ًمٍنكي
ُِ.     لىتىٍركىبيفَّ طىبىقنا عىٍف طىبىؽو   النشقاؽ ُٗ ْٕ 
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 فيرس األحاديث النبوية واآلثار.ثانيًا: 

الحكم عمى  الراوي األعمى طرف الحديث م
 الصفحة اإلسناد

ًإنِّي كيٍنتي رىجيالن ًإذىا سىًمٍعتي ًمٍف  " .ُ
ًديثنا نىفىعىًني ملسو هيلع هللا ىلص رىسيكًؿ المَّوً   ..."حى

ؿو ييٍذًنبي ذىٍنبنا..." ا ًمٍف رىجي  "مى

عمي بف أبي 
 ،طالب
 أبك بكر

 ّْ حسف

ـٍ ثىالىثنان "ًإذىا اسٍ  .ِ ديكي أبك سىًعيدو  ..."تىٍأذىفى أىحى
ٍدًرمِّ   الخي

 ّْ البخارم

 بف اهلل عبد الديف..." مف "اإلسناد .ّ
 المبارؾ

 د مسمـ

ًء الًَّذيفى  .ْ ا تىٍخشىى أىٍف يىكيكفى ىىؤيلى "أىمى
"... مىاءىؾى ًديثىييـٍ خيصى  .تىرىٍكتى حى

أىًبي بىٍكًر ٍبًف 
دو   خالَّ

 ْْ صحيح

مىى النًَّبيِّ  "أىفَّ  .ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصرىجيالن اٍستىٍأذىفى عى
ك العىًشيرىةً  : "ًبٍئسى أىخي  ..."، فىمىمَّا رىآهي قىاؿى

 ّْ البخارم عائشة

انصرؼ مف  ملسو هيلع هللا ىلص"أف رسكؿ اهلل  .ٔ
 اثنتيف..."

 ِّ صحيح أبك ىريرة

ٕ. " اًلحه ٍبدى المًَّو رىجيؿه صى  ّْ البخارم حفصة  ."ًإفَّ عى
 ّْ صحيح أنس أبك ..."أف عثماف تكضأ بالمقاعد" .ٖ
مىى  .ٜ مىيَّ لىٍيسى كىكىًذبو عى "ًإفَّ كىًذبنا عى

"... دو  أىحى
المغيرة بف 

 شعبة
 ِْ البخارم

كا عىمٍَّف  .َُ ، فىاٍنظيري ـى ًديفه "ًإفَّ ىىذىا اٍلًعٍم
." ـٍ ذيكفى ًدينىكي  تىٍأخي

 ّٕ مسمـ ابف سيريف

دِّثي عىٍف رىسيكًؿ اهللً  .ُُ  "ًإنَّا كينَّا نيحى
 ..".ملسو هيلع هللا ىلص

 ّٔ مسمـ ابف عباس

ُِ. "... دَّةي ًإلىى أىًبي بىٍكرو اءىًت الجى ةى ٍبًف  "جى قىًبيصى
ٍيبو   ذيؤى

 ّّ صحيح

ٍسنىادً  عىفً  يىٍسأىليكفى  يىكيكنيكا لىـٍ " .ُّ فىمىمَّا  ،اإٍلً
قىعىًت اٍلًفٍتنىةي، قىاليكا: سىم كا لىنىا  كى

 ّٔ مسمـ ابف سيريف
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الحكم عمى  الراوي األعمى طرف الحديث م
 الصفحة اإلسناد

"... ـٍ الىكي  ًرجى
ا "كىفىى ًبالٍ  .ٗٔ دِّثى ًبكيؿِّ مى مىٍرًء كىًذبنا أىٍف ييحى

 .سىًمعى"
 ٕٗ مسمـ أبك ىريرة

"كنا إذا أتينا الرجؿ لنأخذ عنو نظرنا  .ُٓ
 .إلى..."

المغيرة بف 
 شعبة

 ّْ صحيح

مىيَّ  .ُٔ ، فىًإنَّوي مىٍف يىٍكًذٍب عى مىيَّ "لى تىٍكًذبيكا عى
."  يىًمًج النَّارى

عمي بف أبي 
 طالب

 ِْ مسمـ

ـٍ  قِّنيكالى " .ُٕ  ُٓ مسمـ أبك ىريرة ".اهللي  ًإلَّ  ًإلىوى  لى  مىٍكتىاكي
"ما أظمت الخضراء، كل أقمت الغبراء،  .ٛٔ

 مف رجؿ أصدؽ ليجة مف أبي ذر".
عبد  اهلل بف 
عمرك بف 
 العاص

 ّْ ضعيؼ

"منا ثالثة؛ منا المنصكر، كمنا  .ُٗ
 السفاح، كمنا الميدم"

 ُ صحيح ابف عباس

ًموً  آًخري  افى كى  مىفٍ "  .َِ  المَّوي  ًإلَّ  ًإلىوى  لى : كىالى
ؿى  نَّةى  دىخى  " اٍلجى

 ُٓ صحيح معاذ بف جبؿ

الكف  .ُِ "يككف في آخر الزماف دجَّ
 كذَّابكف..."

 ّٔ مسمـ أبك ىريرة
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واة المترجم ليم.  ثالثُا:   فيرس الرُّ

واة المعدَّلون:  أواًل: الرُّ

 الصفحة اسم الراوي ـ
 ٙٓٔ .اليركم حاتـ بف اهلل عبد بف إبراىيـ  .ُ
اًزـ الضرير.  .ِ ـي ٍبفي ميحمَّد ٍبًف خى  ٗٓٔ ًإٍبرىاًىي
 ٚٚ أىبيك بكر بف أبي شيبىة.  .ّ
ْ.  . ًف بًف عىٍكؼو الز ٍىًرم  ٍبًد الرٍَّحمى مىمىةى بفي عى  ٜٛ أىبيك سى
ٍنبىؿ  الشٍَّيبىاًنٌي.  .ٓ مَّد بًف حى  ٜٚ أىٍحمىد بًف ميحى
نىينيٌ ًإسحاؽ ٍبف ًإٍبرىاىً   .ٔ  ٛٔٔ .يـ الحي
 ٗٚ ًإسحاؽ ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف مىخمد.  .ٕ
مىٍيـ اٍلعىٍنًسي    .ٖ اًعيؿ ٍبفي عىيَّاش ٍبًف سي  ٕٔٔ .ًإٍسمى
اًعيؿ ٍبف نىًشيط، العامرٌم.  .ٗ  ٛٓٔ ًإٍسمى

ٍبًد المىًمؾً   .َُ ٍمرىاًني   أىٍشعىثي بفي عى  ٚٔٔ .الحي
يىًنيٌ   .ُُ ٍيدو اٍلجي  ٕٔٔ أىٍصبىغي ٍبفي زى
 ٓٓٔ .الحنفي زياد بف النجار بف أيكب  .ُِ
 ٓٔٔ بيٍردي بفي ًسنىاف أىبيك العىالىء الدِّمىٍشًقي.  .ُّ
ميمي منصكر بف بشر  .ُْ  ٜٗ .السى
 ٜٗ .المزني اهلل عبد بف بكر  .ُٓ
 ٕٓٔ .بكير بف األخنس  .ُٔ
طَّابً   .ُٕ ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ٍبًف اٍلخى ؿي ٍبفي عى  ٖٓٔ .ًبالى
مىمي ًجٍبًريؿ بف أىٍحمىر  .ُٖ  ٕٕٔ الجى
اًرًث ٍبًف عىبد الرَّحمىف  .ُٗ  ٜٓٔ ٍبف أىبي ذيباب الد كًسيٌ  ٍبًف سىٍعدو  اٍلحى
 ٛٓٔ العنزم.الكرماني إبراىيـ  بف حساف  .َِ
سىٍيفي ٍبفي مىٍيميكفه اٍلًخٍندىًفي    .ُِ  ٖٕٔ اٍلحي
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 الصفحة اسم الراوي ـ
 ٔٓٔ .السممي الرحمف عبد بف حصيف  .ِِ
كىـ بف أباف  .ِّ  ٜٔٔ العدني الحى
 ٓٗٔ الحكـ بف عبد اهلل بف األعرج  .ِْ
 ٔٔٔ الخصيب ٍبف ناصح الحارثٌي اٍلبىٍصًرٌم.  .ِٓ
 ٔٗٔ خطاب بف القاسـ  .ِٔ
ٍيدي بفي ًبٍشر  .ِٕ  ٜٙ .األىٍزًدمٌ  زى
 ٖٗٔ سيٍفيىاف بف سعيد الثٍَّكرمٌ   .ِٖ
ِٗ.  . ٍضرىًمي  مىمىةي بفي كييىٍيًؿ الحى  ٚٛ سى
 ٕٙٔ الكندم عثماف سيؿ بف  .َّ
 ٕٙٔ العسكرم الزبير بف محمد بف سيؿ  .ُّ
 ٜٜ .البكرم يباءالص أبك صييب  .ِّ
ح  .ّّ  ٘ٓٔ .عائذ بف حبيب بف المىالَّ
بد الرَّحمىف ٍبف ثابت العنسي  .ّْ  ٖٛٔ عى
بد اهلًل ٍبف عىمرك الًمنقىًرٌم.  .ّٓ  ٙٛ عى
ّٔ.  . ٍبدي المًَّو ٍبفي مىٍسمىمىة اٍلقىٍعنىًبيِّ  ٛٚ عى
 ٜ٘ .اإلسكندراني عبد الكاحد بف أبي مكسى  .ّٕ
ٍبد الكريـ  .ّٖ  ٖٔٔ عة الرازم.، أبك زر عيبىٍيد اهلل ٍبف عى
اًلدً   .ّٗ  ٜٚ .األىٍيًمي   عيقىٍيؿي ٍبفي خى
ًديًنٌي.  .َْ مٌي ابف اٍلمى  ٗٛ عى
 ٖٕٔ عمي بف أبي بكر األسفندم  .ُْ
 ٕٗٔ كثير بف دينار عثماف عمرك بف  .ِْ
ٍيرفٌي.  .ّْ ًمٌي الٌفالس الصَّ  ٓٛ عىٍمرك بف عى
ْْ.  . ك بفي عىٍكًف الكىاًسًطي   ٖٛ عىٍمري
 ٜٜ .يًعي  السَّبً  ًعيسىى ٍبف ييكنيس  .ْٓ
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 الصفحة اسم الراوي ـ
 ٕٚٔ اٍلفىٍضؿي ٍبفي ديكىيفٍ   .ْٔ
ةي بفي عيٍقبىةى الس كىاًئي    .ْٕ  ٜٕٔ قىًبٍيصى
اًرًب ٍبًف ًدثىارو السَّديكسي    .ْٖ  ٖٜ .ميحى
 ٚٓٔ .ميحاًضري ٍبف الميكىرِّع  .ْٗ
َٓ.  . مَّدي بفي ًإٍدًرٍيسى الشَّاًفًعي   ٔٛ ميحى
 ٔٗٔ الحنفي محمد بف جابر  .ُٓ
 ٜٖٔ محمد بف دينار األزدم  .ِٓ
 ٕ٘ٔ محمد بف مصفى بف بيمكؿ  .ّٓ
ٍيو الثقفي  .ْٓ م كى  ٖٓٔ مىرَّار ٍبف حى
ًمٌي.  .ٓٓ ٍضرى دىٍير الحى اًلح بًف حي  ٜٓ ميعىاًكيىة بفي صى
 ٜ٘ .مقاتؿ بف محمد النصر آباذم  .ٔٓ
مىًمي   ٍبف الميٍعتىًمر مىنصكر  .ٕٓ  ٖٖٔ الس 
 ٕٗٔ نىًجيح بف عبد الرحمف السٍِّندم  .ٖٓ
 ٕٖٔ ًىشىاـ بف ييكسيؼ القاضي  .ٗٓ
ٍيرفي    .َٔ بٍيب الصَّ  ٜٛ .اليىٍيثـ بف حى
يَّةى اٍلكىٍمًبي    .ُٔ  ٘ٔٔ .يىٍحيىى ٍبفي أىًبي حى
 ٘ٛ يحيى ٍبف سىًعيد القىطَّاف.  .ِٔ
 ٖٙٔ ييكنيس ٍبف عيبىيد العىبدمٌ   .ّٔ
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واة المجرَّحون:  ثانيًا: الرُّ

 الصفحة اسم الراوي م
 ٖٚٔ .الفىضؿ ٍبف ًإٍبرىاًىيـ .ُ
 ٜٙٔ .ف يحيىًإٍبرىاًىيـ بٍ  .ٕ
كًزم   .ٖ ـي ٍبفي يىًزٍيدى اٍلخي  ٜٛٔ .ًإٍبرىاًىي
اؽ بف ًإٍبرىاًىيـ .ٗ  ٕٛٔ .إٍسحى
مىًحي .٘ اًتـ الجي  ٗٛٔ .أشيؿ بف حى
اًبر .ٙ  ٜٛٔ .أىيكب ٍبف جى
 ٙٛٔ .أىي كب بف سىيَّار الز ٍىرمٌ  .ٚ
 ٜٔٔ .أيكب بف عتبة اليمامي .ٛ
 ٔٛٔ .بشير بف مىٍيميكف .ٜ

كىـبكر  .ٓٔ  ٖٛٔ .ٍبف الحى
ًفيَّةى  .ٔٔ  ٙٚٔ .ثاًبتي ٍبفي أىًبي صى
ـى اٍلبينىاًني   .ٕٔ  ٓٛٔ .ثىاًبتي ٍبفي أىٍسمى
ٍيًر ٍبًف أىًبي فىاًختىةى  .ٖٔ  ٕٛٔ .ثيكى
 ٜٛٔ .جرير بف أىي كب البىجًميٌ  .ٗٔ
نىًفيٌ  .٘ٔ بىٍيًر اٍلحى ٍعفىًر ٍبًف الز   ٜٓٔ .جى
ًمدي ٍبفي أىي كبى ال .ٙٔ  ٘ٛٔ .جى
اًرم   .ٚٔ اًؿ األىٍنصى اًرثىةي ٍبفي أىًبي الرِّجى  ٖٜٔ .حى
 ٚٛٔ .الحارث ٍبف ًعمراف .ٛٔ
ًميٍّ اٍلعىنىًزم     .ٜٔ بَّافي ٍبفي عى  ٙٚٔ حى
 ٜ٘ٔ .الحسيف بف الفرج ٕٓ
ٍفصي ٍبفي عيمىر .ٕٔ  ٜٚٔ .حى
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 الصفحة اسم الراوي م
 ٛٚٔ .خميؿ بف مكسى البصرم .ٕٕ
 ٕٜٔ .درست بف زياد اٍلعىٍنبىرم .ٖٕ
ٍيبو  .ٕٗ  ٜٜٔ .ًرٍشًديفي ٍبفي كيرى
 ٜٓٔ .سيؿ مكلى المغيرة .ٕ٘
اؿً  .ٕٙ  ٕٓٓ .عبد الرحمف ٍبفي أىًبي الرِّجى
 ٕٔٓ .عبد الرحمف بف زياد .ٕٚ
 ٜٚٔ .عبد الرٍَّحمىف بف قيس .ٕٛ
الح .ٜٕ ـ بف صى  ٛٚٔ .عبد السَّالى
 ٗٚٔ .عبد اهلل بف داكد الكاسطي ٖٓ
ٍبًد المًَّو ٍبًف سىعً  .ٖٔ  ٖٜٔ   .يدعى
رو اٍلعىاًمًرم   .ٕٖ رَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى  ٛٛٔ .عى
ٍيف اٍلعقيًميٌ  .ٖٖ  ٜٗٔ .عىٍمرك بف حيصى
 ٚٚٔ .قٍيًس ٍبًف طىٍمؽو  .ٖٗ
 ٜٚٔ   .لىٍيث بف أبي سميـ .ٖ٘
 ٜٙٔ .محمد بف داب المدني .ٖٙ
ٍيبو  .ٖٚ مَّدي ٍبفي كيرى  ٜٜٔ .  ميحى
 ٘ٚٔ .ًمنَّدىؿ ٍبف عميٍّ  .ٖٛ
 ٕٚٔ .ًمٍيراف بف أبي عىٍمر العطَّار .ٜٖ
 ٜٗٔ .يكسؼ بف السفر .ٓٗ
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 خامسًا: فيرس األماكن والبمدان.

 الصفحة األماكن والبمدان المترجم ليا م
 ٕ .يالرَّ   .ٔ
 ٗ .خراسان  .ٕ
 ٔٔ طرسوس  .ٖ
 ٗٔ .شَتكِ دَ   .ٗ
 ٘ٔ .ماشيران  .٘
 ٕٓ .العراق  .ٙ
 ٕٓ .الحجاز  .ٚ
 ٕٓ .الجزيرة  .ٛ
 ٕٓ .الشَّامُ   .ٜ

 ٕٓ .مصر  .ٓٔ
 ٕٕ َحُرورا  .ٔٔ
 ٖٕ .قزوين  .ٕٔ
 ٖٕ .بيروت  .ٖٔ
 ٖٕ .رَِىا  .ٗٔ
 ٕ٘ الجبل  .٘ٔ
 ٛٓٔ كرمان  .ٙٔ
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 المراجع والمصادر

 "القرآن الكريم".

 )أ(
 بكر أبي بف أحمد الديف شياب العباس ألبي العشرة، المسانيد بزكائد الميرة الخيرة إتحاؼ .ُ

 عبد معبد أحمد الدكتكر الشيخ ةفضيم: تقديـ ىػ،َْٖ ت الشافعي، الكناني البكصيرم
 الكطف دار إبراىيـ، بف ياسر تميـ أبك بإشراؼ العممي لمبحث المشكاة دار: ت الكرم،
 .ـ ُٗٗٗ - ىػ َُِْ ،ُط، الرياض لمنشر،

 الدقيقي الديف، تقيٌ  عكض، بف خمؼ بف بنيف بف سميماف المعاني، كافتراؽ المباني اتفاؽ .ِ
 ،ُط األردف، – عمار دار جبر، الرؤكؼ بدع يحيىتحقيؽ:  ىػ،ُّٔ ت المصرم،
 .ـُٖٓٗ ىػَُْٓ

 صادر دار، ىػِٖٔ ، تالقزكيني محمكد بف محمد بف زكريا، لالعباد كأخبار البالد آثار .ّ
 .بيركت –

 مكسى بف عمي بف الحسيف بف ألحمد البييقي، جمع - لمشافعي القرآف أحكاـ .ْ
ٍكًجردم ٍسرى  عبد الغني عبد:  ىكامشو كتب ىػ،ْٖٓ:  ت البييقي، بكر أبك الخراساني، الخي

 - ىػ ُُْْ: ِط القاىرة، – الخانجي مكتبة الككثرم، زاىد محمد: لو قدـ الخالؽ،
 .ـ ُْٗٗ

 ت ني،إبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدم الجكزجا إسحاؽ يبأل ،أحكاؿ الرجاؿ .ٓ
فيصؿ  -كادمي أالنشر: حديث  تحقيؽ: عبد العميـ عبد العظيـ البىستكم، دار، ىػِٗٓ

 آباد، باكستاف.
مَّدي  بىٍكرو  ألىبيي القضاة، أخبار .ٔ مىؼً  ٍبفي  ميحى بِّيٌ  خى ًكيع"بًػ الميمىقَّب، البىٍغدىاًدمٌ  الضَّ  ىػ،َّٔ ت ،"كى

 المكتبة المراغي، مصطفى العزيز عبد: أحاديثو كخٌرج عميو كعمؽ كصححو حققو
-ىػُّٔٔ: ُط ،محمد مصطفى: لصاحبيا بمصر عمي محمد بشارع الكبرل، التجارية
 .ـُْٕٗ

، تحقيؽ: د. ىػْْٔت  ،يعمى الخميمي، القزكيني يبألاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث،  .ٕ
 ـ.ُٖٗٗ-قَُْٗ ،ُط الرياض، –محمد سعيد عمر إدريس ، مكتبة الرشد 

، تحقيؽ: ىػّٖٓزمخشرم ت ، المحمكد بف عمرك ،جار اهلل القاسـ يبألأساس البالغة ،  .ٖ
 -ىػ  ُُْٗ،  ُط لبناف ، –د ، دار الكتب العممية ، بيركت محمد باسؿ عيكف السك 

 ـ. ُٖٗٗ
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 ،(الصحيح جامعو في) مشايخو مف البخارم إسماعيؿ بف محمد عنيـ ركل مف أسامي .ٗ
 ت الجرجاني، القطاف بف مبارؾ ابف محمد بف اهلل عبد بف عدم بف اهلل عبد أحمد ألبي
 .قُُْْ: ُط بيركت، – سالميةاإل البشائر دار صبرم، حسف عامر. د: ت  ىػ،ّٓٔ

: ت اسحاؽ، بف أحمد بف محمد بف محمد الكبير الحاكـ أحمد ألبي كالكنى، األسامي .َُ
: اشراؼ الدخيؿ، محمد بف يكسؼ: ت العالية، العالمية درجة لنيؿ مقدمة دراسة ق،ّٖٕ
 .ـُْٗٗ-قُُْْ ،ُط األثرية، الغرباء مكتبة األنصارم، محمد بف حماد

 ت السيكطي، الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف لعبد المكطأ، جاؿبر  المبطأ إسعاؼ .ُُ
 .مصر – الكبرل التجارية المكتبة ىػ،ُُٗ

: ت ىػ،ُُٗ ت السيكطي، الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف لعبد المدلسيف، أسماء .ُِ
 .بيركت – الجيؿ دار نصار، حسف محمكد محمد محمكد

: كشرح تحقيؽ ىػ،ُِّ ت ألزدم،ا دريد بف الحسف بف محمد بكر ألبي الشتقاؽ، .ُّ
 .ـ ُُٗٗ - ىػ ُُُْ ،ُط لبناف، – بيركت الجيؿ، دار ىاركف، محمد السالـ عبد

 ،ىػِٖٓت ، أحمد بف عمي العسقالني الفضؿي بأل ،اإلصابة في تمييز الصحابة .ُْ
 بيركت، –ممية تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض، دار الكتب الع

 .ىػ ُُْٓ،  ُط
 ىػ،ّْٖ السرخسي، األئمة شمس سيؿ أبي بف أحمد بف لمحمد السرخسي، كؿأص .ُٓ

 .بيركت – المعرفة دار
 الدمشقي، الزركمي فارس، بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير األعالـ، .ُٔ

 .ـ ََِِ مايك/  أيار - ُٓط لممالييف، العمـ دار ىػ،ُّٔٗت
سبط  لديف الحمبي أبك الكفا إبراىيـبرىاف الالغتباط بمف رمي مف الركاة بالختالط ،  .ُٕ

، ُط القاىرة ، –، تحقيؽ: عالء الديف عمي رضا، دار الحديث ىػُْٖت ، ابف العجمي
 .ـُٖٖٗ

 المنجـ، الحسيف بف إلسحاؽ مكاف، كؿ في المشيكرة المدائف ذكر في المرجاف آكاـ .ُٖ
 .ىػ َُْٖ ،ُط بيركت، الكتب، عالـ ىػ،ْ قبؿ ت
، مغمطام بف قميج بف عبد اهلل ،عالء الديفلسماء الرجاؿ ، إكماؿ تيذيب الكماؿ في أ .ُٗ

أبك محمد أسامة بف إبراىيـ ،  -، تحقيؽ: أبك عبد الرحمف عادؿ بف محمد ىػِٕٔ ت
 .ـ ََُِ -   ىػ ُِِْ، ُطالفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر، 
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 الدارقطني، البغدادم عمر بف عمي الحسف ألبي قطني، لمدار كالتتبع اإللزامات .َِ
 العممية، الكتب دار الكداعي، ىادم بف مقبؿ الرحمف عبد أبك الشيخ: ت ىػ،ّٖٓت

 .ـ ُٖٓٗ - ىػ َُْٓ: ِط لبناف، – بيركت
 محمد بف الحسيف عمي ألبي الصحيحيف، المسنديف في كالتابعيف الصحابة ألقاب  .ُِ

 عزب محمد زينيـ محمد. د: ت ىػ،ْٖٗ ت الجياني، لو يقاؿ أف يىكره ككاف الغساني
 .مصر – القاىرة - الفضيمة دار نصار، كمحمكد

 محمد الديف، زيف بكر ألبي،  األمكنة مف مسماه كافترؽ لفظو اتفؽ ما أك األماكف .ِِ
 كالترجمة لمبحث اليمامة دار،  الجاسر محمد بف حمد: تحقيؽ، ىػْٖٓ ت، مكسى بف

 .ىػ ُُْٓ: النشر عاـ،  كالنشر
 عمر ألبي ، حنيفة كأبي كالشافعي مالؾ ياءالفق األئمة الثالثة فضائؿ في النتقاء .ِّ

 دار ىػ،ّْٔ ت القرطبي، النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ
 .بيركت – العممية الكتب

 سعد، أبك المركزم، السمعاني التميمي منصكر بف محمد بف الكريـ لعبد األنساب، .ِْ
 المعارؼ دائرة مجمس كغيره، ياليمان المعممي يحيى بف الرحمف عبد: ت ىػ،ِٔٓ ت

 ـ ُِٔٗ - ىػ ُِّٖ ،ُط آباد، حيدر العثمانية،
 كالمجازفة، كالتضميؿ الزلؿ مف" السنة عمى أضكاء" كتاب في لما الكاشفة األنكار .ِٓ

 كمكتبتيا السمفية المطبعة ىػ،ُّٖٔ ت اليماني، المعممي عمي بف يحيى بف الرحمف لعبد
 .ـ ُٖٔٗ/  ىػ َُْٔ: النشر سنة، بيركت – الكتب عالـ/ 
 حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ ألبي اآلثار، ركاة بمعرفة اإليثار  .ِٔ

: ُط بيركت، – العممية الكتب دار حسف، كسركم سيد: ت ىػ،ِٖٓ ت العسقالني،
 .قُُّْ

ٍندىه بف يحيى بف محمد بف إسحاؽ بف محمد اهلل عبد ألبي منده، لبف اإليماف .ِٕ  مى
 – الرسالة مؤسسة الفقييي، ناصر بف محمد بف عمي. د: تحقيؽ ىػ،ّٓٗ ت العبدم،
 .قَُْٔ ،ِط بيركت،

 )ب( 
 بػػف أحمػػد بػػف حسػػف بػػف ليكسػػؼ ذـ، أك بمػػدح أحمػػد اإلمػػاـ فيػػو تكمػػـ فػػيمف الػػدـ بحػػر .ِٖ

 ت ىػػػػػ،َٗٗت الحنبمػػػي، الًمٍبػػػرىد ابػػػف الػػػديف، جمػػػػاؿ الصػػػالحي، اليػػػادم عبػػػد ابػػػف حسػػػف
 لبنػػػاف، – بيػػػركت العمميػػػة، الكتػػػب دار السػػػكيفي، الػػػرحمف عبػػػد ركحيػػػة الػػػدكتكرة:  كتعميػػػؽ

 .ـ ُِٗٗ - ىػ ُُّْ: ُط
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 الكالباذم إسحاؽ أبي بف محمد بكر ألبي األخبار، بمعاني المشيكر الفكائد بحر .ِٗ
 دار المزيدم، فريد أحمد - إسماعيؿ حسف محمد: تحقيؽ ىػ،َّٖ ت الحنفي، البخارم
 .ـُٗٗٗ - ىػَُِْ ،ُط لبناف، - بيركت - العممية الكتب

 –: بسػػاط ، ط المؤلػػؼ: أكػػـر بػػف ضػػياء العمػػرمبحػػكث فػػي تػػاريخ السػػنة المشػػرفة ،  .َّ
 بيركت ، الرابعة .

صػػػػرم ثػػػػـ الفػػػػداء إسػػػػماعيؿ بػػػػف عمػػػػر بػػػػف كثيػػػػر القرشػػػػي الب يبػػػػأل، البدايػػػػة كالنيايػػػػة .ُّ
مطباعػػػة ، دار ىجػػػر ل: عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد المحسػػػف التركػػػيتحقيػػػؽ ،ىػػػػْٕٕت  ،الدمشػػػقي

 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ، ُط ،زيع كاإلعالفكالنشر كالتك 
عمػػر بػػف أحمػػد بػػف ىبػػة اهلل بػػف أبػػي جػػرادة العقيمػػي، لبغيػػة الطمػػب فػػي تػػاريخ حمػػب ،  .ِّ

 .ىػ، تحقيؽ: د. سييؿ زكار ، دار الفكرَٔٔ ت، ديف ابف العديـكماؿ ال
 عميػػرة، بػف أحمػد بػف يحيػى بػف ألحمػد األنػػدلس، أىػؿ رجػاؿ تػاريخ فػي الممػتمس بغيػة .ّّ

 .ـ ُٕٔٗ: .النشر عاـ القاىرة، – العربي الكاتب دار ىػ،ٗٗٓ ت لضبي،ا جعفر أبك
 ت الفقيػو، بػابف المعػركؼ اليمػداني إسحاؽ بف محمد بف أحمد اهلل عبد ألبي البمداف، .ّْ

 .ـ ُٔٗٗ - ىػ ُُْٔ ،ُط بيركت، الكتب، عالـ اليادم، يكسؼ ق،ّٓٔ
، دار الكتب العممية، ىػِِٗبعد ، ت أحمد بف إسحاؽ اليعقكبيبي يعقكب أل، البمداف .ّٓ

 .ىػ ُِِْ، ُبيركت ، ط
 الكتامي الممؾ عبد بف محمد بف عمي األحكاـ، كتاب في كاإليياـ الكىـ بياف .ّٔ

 دار سعيد، آيت الحسيف. د: ت ىػ،ِٖٔ ت القطاف، ابف الحسف أبك الفاسي، الحميرم
 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٖ ، ُط الرياض، – طيبة

 )ت(
الفيض محٌمد بف محٌمد الحسيني، ، الممٌقب  يبأل تاج العركس مف جكاىر القامكس، .ّٕ

 .دار اليداية، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف ، ىػَُِٓ ت ،ضى، الزَّبيدمبمرت
 ،ىػِّّت ،البغدادم زكريا يحيى بف معيف يبألتاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم( ،   .ّٖ

حياتحقيؽ: د. أحمد محمد نكر سيؼ مكة  - ء التراث اإلسالمي، مركز البحث العممي كا 
 .ـ ُٕٗٗ – قُّٗٗ، ُط، المكرمة

 البغدادم، معيف بف يحيى زكريا ألبي الدارمي، عثماف ركاية معيف، ابف تاريخ .ّٗ
 .دمشؽ – لمتراث المأمكف دار سيؼ، نكر محمد أحمد. د: تحقيؽ ىػ،ِّّت
 ت الصدفي، يكنس بف أحمد بف الرحمف عبد سعيد ألبي المصرم، يكنس ابف تاريخ .َْ

 .ىػ ُُِْ ،ُط بيركت، العممية، بالكت دار ىػ،ّْٕ
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 المستكفي، بابف المعركؼ اإًلربمي، المخمي المبارؾ بف أحمد بف المبارؾ، إربؿ تاريخ .ُْ
 الرشيد دار كاإلعالـ، الثقافة كزارة، الصقار خماس سيد بف سامي: تحقيؽ، قّٕٔ ت

 .ـ َُٖٗ: النشر عاـ، العراؽ لمنشر،
 شاىيف، ابف بػ المعركؼ البغدادم أحمد بف عمر حفص ألبي،  الثقات أسماء تاريخ .ِْ

 – َُْْ ،ُط،  الككيت – السمفية الدار،  السامرائي صبحي: تحقيؽ، قّٖٓ ت
ُْٖٗ. 

 دار ، حسف ابراىيـ حسف. د كالجتماعي، كالثقافي كالديني السياسي السالـ تاريخ .ّْ
 . ـ ُٔٗٗ -قُُْٔ، ُْط،  القاىرة المصرية، النيضة مكتبة بيركت، ، الجيؿ

فيات اإلسالـ ريختا .ْْ  أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف لشمس،  كىاألعالـ المشاىير كىكى
 دار، معركؼ عٌكاد بشار. د: تحقيؽ( ، ىػْٖٕ: المتكفى) الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف

 . ـ ََِّ ،ُط، اإلسالمي الغرب
 بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف عمر حفص ألبي كالكذابيف، الضعفاء أسماء تاريخ .ْٓ

 الرحيـ عبد: ت ىػ،ّٖٓ ت شاىيف، ابف بػ المعركؼ البغدادم أزداذ بف أيكب بف محمد
 .ـُٖٗٗ/ىػَُْٗ ،ُط القشقرم، أحمد محمد

 سيد: تحقيؽ ىػ،َّْ ت األصبياني، اهلل عبد بف أحمد نعيـ ألبي أصبياف، تاريخ .ْٔ
 .ـَُٗٗ-ىػ َُُْ ،ُط بيركت، – العممية الكتب دار حسف، كسركم

ىػػػ، تحقيػػؽ: ِٔٓ ت ،عبػػد اهلل محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػارم يبػػألكسػػط ، التػػاريخ األ .ْٕ
 – ُّٕٗ ،ُحمػب ، القػاىرة ، ط -محمكد إبراىيـ زايد ، دار الكعي ، مكتبة دار التػراث 

ُٕٕٗ. 
، ىػّْٔ ت البغدادم، الخطيب ثابت بف عمي بف أحمد بكر ألبي، بغداد تاريخ .ْٖ

 - ىػُِِْ ،ُط،  بيركت – المياإلس الغرب دار،  معركؼ عكاد بشار. د: تحقيؽ
 . ـ ََِِ

 كمدرس المعارؼ، بكزارة المفتش ًبؾ، الخضرم محمدل اإلسالمي، التشريع تاريخ .ْٗ
 .الفكر دار ـ،ُٕٔٗ-قُّٕٖ ،ٖط المصرية، بالجامعة اإلسالمي التاريخ

، ىػُُٗ ت السيكطي، بكر، أبي بف الرحمف عبد الديف لجالؿ، الخمفاء تاريخ .َٓ
 . ـََِْ-ىػُِْٓ ،ُط،  الباز مصطفى نزار مكتبة،  داشالدمر  حمدم: تحقبؽ
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 ت عساكر، بابف المعركؼ اهلل ىبة بف الحسف بف عمي القاسـ ألبي دمشؽ، تاريخ .ُٓ
 عاـ، كالتكزيع كالنشر لمطباعة الفكر دار، العمركم غرامة بف عمرك: تحقيؽ، ىػُٕٓ
 . ـ ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ: النشر

 الكليد، أبك األزدم، نصر بف يكسؼ بف محمد بف اهلل لعبد األندلس، عمماء تاريخ .ِٓ
 السيد: طبعو عمى ككقؼ كصححو؛ بنشره؛ عنى ىػ،َّْ ت الفرضي، بابف المعركؼ

 .      ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ: ِط القاىرة، الخانجي، مكتبة الحسيني، العطار عزت
، دائرة ىػِٔٓ تعبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم،  يبأل ،التاريخ الكبير  .ّٓ

 . الدكف ، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خاف –عارؼ العثمانية، حيدر آباد الم
 ت ،بكر أحمد بف أبي خيثمة يبأل ابف أبي خيثمة، المعركؼ بتاريخ ،التاريخ الكبير  .ْٓ

القػاىرة ،  –، تحقيػؽ: صػالح بػف فتحػي ىػالؿ ، الفػاركؽ الحديثػة لمطباعػة كالنشػر ىػِٕٗ
 ـ . ََِٔ -ىػ  ُِْٕ، ُط
،  ىػػّٕٗت  ،محمػد بػف عبػد اهلل الربعػيسػميماف  يبألمكلد العمماء ككفياتيـ ،  تاريخ .ٓٓ

 .َُُْ، ُط، الرياض –عبد اهلل أحمد سميماف الحمد، دار العاصمةتحقيؽ: د. 
 خميػؿ بػف محمػد بػف إبػراىيـ الكفػا أبػك الحمبػي الػديف لبرىػاف المدلسػيف، ألسػماء التبييف .ٔٓ

 الكتػػب دار حسػػف، شػػفيؽ يحيػػى: ت ىػػػ،ُْٖت العجمػػي، ابػػف سػػبط الشػػافعي الطرابمسػػي
 .ـ ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ ،ُط بيركت، – العممية

 عبد بف محمد الخير أبك الديف لشمس الشريفة، المدينة تاريخ في المطيفة التحفة .ٕٓ
-ىػُُْْ الكلى: ُط لبناف،– بيركت العمميو، الكتب ىػ،َِٗ ت السخاكم، الرحمف
 .ـُّٗٗ

 محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف ؿلجما الخالؼ، أحاديث في التحقيؽ .ٖٓ
 بيركت،– العممية الكتب دار السعدني، محمد الحميد عبد مسعد: ت ىػ،ٕٗٓ ت الجكزم

 .ُُْٓ ، ُط
 ًبف مىحميكد المَّو عبد أبي: اسًتخرىاج ، لمًعراقي الديف، عمـك إحياء أحاديث تخريج .ٗٓ

ٌمد ٌداد ميحى  .ـ ُٕٖٗ - ىػ َُْٖ ،ُط الرياض، – لمنشر العاصمة دار ىػ، ُّْٕ، الحى
 الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد النكاكم، تقريب شرح في الراكم تدريب .َٔ

 .طيبة دار الفاريابي، محمد نظر قتيبة أبك: تحقيؽ ىػ،ُُٗ ت السيكطي،
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 إلى نياية القرف التاسع اليجرم،تدكيف السنة النبكية نشأتو كتطكره مف القرف األكؿ  .ُٔ
، دار اليجرة لمنشر ىػُِْٕ، ت مد بف مطر بف عثماف آؿ مطر الزىرانيياسر مح يبأل

 .ـُٔٗٗىػ/ُُْٕ، ُط كالتكزيع، الرياض، المممكة العربية السعكدية ،
شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز لتذكرة الحفاظ ،  .ِٔ

 ـ.ُٖٗٗ -ػىُُْٗ، ُلبناف ، ط-ق، دار الكتب العممية بيركتْٖٕ ت ،الذىبي
 بابف المعركؼ الشيباني، المقدسي طاىر بف محمد الفضؿ ألبي الحفاظ، تذكرة .ّٔ

 كالتكزيع، لمنشر الصميعي دار السمفي، المجيد عبد حمدم: ت ىػ،َٕٓ ت القيسراني
 .ـ ُْٗٗ - ىػ ُُْٓ ،ُط الرياض،

أحمد بف عبد اهلل بف أبي  ،صفي الديفليب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، تذىيب تيذ .ْٔ
، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك ىػِّٗبعد  ، تلخزرجي األنصارم الساعدم اليمنيالخير ا
 ىػ. ُُْٔ ،ٓبيركت ، ط   ،حمب –دار البشائر ، مكتب المطبكعات اإلسالمية غدة،

، ىػُِّْ ت ناجي، بف آؿ محمد بف لطارؽ،  كالتعديؿ الجرح كتب عمي التذييؿ .ٓٔ
 .ـ ََِْ - ىػ ُِْٓ ،ِط  ى،المثن شارع حكلي - اإلسالمية المثنى مكتبة

 مغمطػام ،عالء الػديف ،عبداهلل يبأل، الكماؿ تيذيب إكماؿ كتاب مف الساقطة التراجـ .ٔٔ
 بف الحكـ ترجمة إلى البصرم الحسف ترجمة مف ىػ،ِٕٔ ت بف قميج بف عبداهلل الحنفي،

 شػعبة( ُِْٓ - ُِْْ)لعػاـ  الماجسػتير مرحمػة كطالبػات طػالب كدراسةتحقيؽ  ،سناف
جامعػػة الممػػؾ سػػعكد، دار المحػػدث لمنشػػر كالتكزيػػع ، المممكػػة العربيػػة  – كالحػػديث سػػيرالتف

ًمػػي بػػف عبػػد اهلل الصػػياح، تقػػديـ: د. محمػػد بػػف عبػػد اهلل الػػكىيبيإشػػراؼالسػػعكدية،  ، : د. عى
 ىػ . ُِْٔ، ُط دار المحدث لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية

 بػػػف( المكفػػػؽ) الحسػػيف بػػػف( بػػاهلل المرشػػػد) حيػػىي لمشػػػجرم، الخميسػػية األمػػػالي ترتيػػب .ٕٔ
 الػديف محيػي القاضػي: رتبيػا ىػػ، ْٗٗ ت الجرجػاني، الشػجرم الحسػني زيػد بػف إسماعيؿ
 حسػػػػف محمػػػػد حسػػػػف محمػػػػد: تحقيػػػػؽ ىػػػػػ،َُٔ ت العبشػػػػمي، القرشػػػػي أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد

 .ـ ََُِ - ىػ ُِِْ ،ُط لبناف، – بيركت العممية، الكتب دار إسماعيؿ،
 اليحصػبي، مكسى بف عياض القاضي الفضؿ ألبي المسالؾ، كتقريب المدارؾ ترتيب .ٖٔ

 .المغرب المحمدية، - فضالة مطبعة ىػ،ْْٓ ت
 ت األندلسػي، الغسػاني الجيػاني محمػد بػف الحسيف عمي ألبي داكد، أبي شيكخ تسمية .ٗٔ

 ،ُط العمميػػػة، الكتػػػب دار زغمػػػكؿ، بسػػػيكني بػػػف السػػػعيد محمػػػد ىػػػاجر أبػػػك: ت ىػػػػ، ْٖٗ
 .ـ ُٖٗٗ - ىػ ُُْٖ
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 ،يب بػػف عمػػي النسػػائي كذكػػر المدلسػػيفتسػػمية مشػػايخ أبػػي عبػػدالرحمف أحمػػد بػػف شػػع  .َٕ
قيؽ: الشريؼ حاتـ تح ،ىػَّّ ، تالخراساني، النسائي عبدالرحمف أحمد بف شعيب يبأل

 ىػ .ُِّْ، ُط ،مكة المكرمة –دار عالـ الفكائد ، بف عارؼ العكني
الفضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر ي بػػأل، نفعػػة بزكائػػد رجػػاؿ األئمػػة األربعػػةتعجيػػؿ الم  .ُٕ

 ُط دار البشػػػػائر بيػػػػركت،، تحقيػػػػؽ: د. إكػػػػراـ اهلل إمػػػػداد الحػػػػؽ ىػػػػػ،ِٖٓ ت ،العسػػػػقالني
 ـ.ُٔٗٗ

الكليػد سػميماف  يبػأل  ،خرج لو البخػارم فػي الجػامع الصػحيح، لمف التعديؿ كالتجريح  .ِٕ
ػ، ىػػْْٕت  ،بػػف خمػػؼ بػػف سػػعد بػػف أيػػكب بػػف كارث التجيبػػي القرطبػػي البػػاجي األندلسػػي

 –ق َُْٔ، ُط ،الريػػػاض –المػػػكاء لمنشػػػر كالتكزيػػػع  تحقيػػػؽ: د. أبػػػك لبابػػػة حسػػػيف، دار
 ـ. ُٖٔٗ

المعػػػركؼ بطبقػػػات المدلسػػػيف،  ،تقػػػديس بمراتػػػب المكصػػػكفيف بالتػػػدليسىػػػؿ الأتعريػػػؼ  .ّٕ
تحقيػػػؽ: د. عاصػػـ بػػػف  ىػػػ،ِٖٓ ت ،الفضػػؿ أحمػػػد بػػف عمػػػي بػػف حجػػر العسػػػقالني يبػػأل

 ـ. ُّٖٗ –ق َُّْ، ُط ماف،ع –مكتبة المنار عبداهلل القريكتي،
 ضبطو ىػ،ُٖٔ ت الجرجاني، الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف لعمي التعريفات، .ْٕ

 ،ُط لبناف،– بيركت العممية الكتب دار الناشر، بإشراؼ العمماء مف جماعة كصححو
 .ـُّٖٗ- ىػَُّْ

 ت العسقالني، حجر بف أحمد الفضؿ ألبي البخارم، صحيح عمى التعميؽ تغميؽ .ٕٓ
 بيركت - عمار دار،  اإلسالمي المكتب القزقي، مكسى الرحمف عبد سعيد: ت ىػ،ِٖٓ
 .قَُْٓ ،ُط األردف، – عماف، 
 ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء ألبي العظيـ، القرآف تفسير .ٕٔ

 ،ِط كالتكزيع، لمنشر طيبة دار سالمة، محمد بف سامي: تحقيؽ ىػ،ْٕٕ ت الدمشقي،
 .ـ ُٗٗٗ - ىػَُِْ

 ،الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالنيي بأل، تقريب التيذيب .ٕٕ
 .ُٖٔٗ – َُْٔ، ُط  ،سكريا –دار الرشيد ، ىػ، تحقيؽ: محمد عكامةِٖٓ ت
 محيػػػي زكريػػػا ألبػػػي الحػػػديث، أصػػػكؿ فػػػي النػػػذير البشػػػير سػػػنف لمعرفػػػة كالتيسػػػير التقريػػػب .ٖٕ

 الخشػت، عثمػاف محمػد: كتعميػؽ كتحقيؽ تقديـ ىػ،ٕٔٔ ت النككم، شرؼ بف يحيى الديف
 .ـ ُٖٓٗ - ىػ َُْٓ ،ُط بيركت، العربي، الكتاب دار
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 بف الرحيـ عبد الديف زيف الفضؿ ألبك الصالح، ابف مقدمة شرح كاإليضاح التقييد .ٕٗ
 عبد محمد: الناشر عثماف، محمد الرحمف عبد: تحقيؽ ىػ،َٖٔ ت العراقي، الحسيف
 .ـُٗٔٗ/ىػُّٖٗ ،ُط المنكرة، بالمدينة لسمفيةا المكتبة صاحب الكتبي المحسف

محمد بف عبد الغني بف أبي بكر  بكر يبأل  ،ييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيدالتق  .َٖ
تحقيؽ: كماؿ يكسؼ  ،ىػِٗٔ ، تبف شجاع، معيف الديف، ابف نقطة الحنبمي البغدادم

 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ، ُط ، دار الكتب العممية، الحكت
ٍعًرفػػػػة ا التٍَّكميػػػػؿ فػػػػي .ُٖ ػػػػٍرح كالتٍَّعػػػػًديؿ كمى اًىيػػػػؿالجى ػػػػعفاء كالمجى الفػػػػداء  يبػػػػأل، لثِّقىػػػػات كالض 

، . شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف، تحقيؽ: دىػْٕٕ ت ،إسماعيؿ بف عمر بف كثير
، ُط ، فإلسػػػالمية كتحقيػػػؽ التػػػراث كالترجمػػػة، الػػػيممركػػػز النعمػػػاف لمبحػػػكث كالدراسػػػات ا

 ـ.َُُِ -ىػ  ُِّْ
عبػػػػد اهلل الحػػػػػاكـ محمػػػػد بػػػػػف عبػػػػد اهلل النيسػػػػػابكرم ي بػػػػػأل، خ نيسػػػػابكرتمخػػػػيص تػػػػػاري  .ِٖ

تمخػػػػيص: أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف بػػػػف أحمػػػػد  ، ىػػػػػَْٓ ت ،المعػػػػركؼ بػػػػابف البيػػػػع
 طيراف. –المعركؼ بالخميفة النيسابكرم، كتاب خانة ابف سينا 

 بػف عمػي بػف أحمػد الفضػؿ ألبػي الكبير، الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التمخيص .ّٖ
- ىػػػُُْٗ ،ُط العمميػػة، الكتػػب دار ىػػػ،ِٖٓت العسػػقالني، حجػػر بػػف أحمػػد بػػف محمػػد
 .ـُٖٗٗ

 بػػف اهلل عبػػد بػػف يكسػػؼ عمػػر ألبػػي كاألسػػانيد، المعػػاني مػػف المكطػػأ فػػي لمػػا التمييػػد .ْٖ
 أحمػػػد بػػػف مصػػػطفى: تحقيػػػؽ ىػػػػ،ّْٔالقرطبػػػي، النمػػػرم عاصػػػـ بػػػف البػػػر عبػػػد بػػػف محمػػػد
 المغػرب، – اإلسػالمية كالشػؤكف األكقػاؼ عمػكـ ةكزار  البكػرم، الكبيػر عبػد محمد،  العمكم
 .ىػ ُّٕٖ: النشر عاـ

ا إلىى اليىاًجدٍ  تىٍنًبيوي  .ٖٓ قىعى  مى اًجػًد، كيتيػبً  فػى النَّظىػرً  ًمفى  كى  األثػرم الحػكيني إسػحاؽ ألبػي األىمى
 .المحجة شريؼ، محمد حجازم

 العتمػي يالمعممػ يحيػى بػف الرحمف عبدل األباطيؿ، مف الككثرم تأنيب في بما التنكيؿ .ٖٔ
 زىيػػػر - األلبػػػاني الػػػديف ناصػػػر محمػػػد: كتعميقػػػات تخريجػػػات مػػػع ىػػػػ،ُّٖٔ ت اليمػػػاني،
 .ـ ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ ،ِط اإلسالمي، المكتب حمزة، الرزاؽ عبد - الشاكيش

 ت ،زكريػػػا محيػػػي الػػػديف يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ النػػػككم يبػػػأل ،تيػػػذيب األسػػػماء كالمغػػػات  .ٕٖ
 .لبناف  –دار الكتب العممية، بيركت  ، ىػٕٔٔ

الفضػػػػؿ أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف حجػػػػر  يبػػػػأل ،تيػػػػذيب التيػػػػذيب .ٖٖ
 .ىػُِّٔ، ُط لنظامية، اليند، ىػ، مطبعة دائرة المعارؼ آِٖ ت ،العسقالني
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، ىػػػػِْٕ ت ،يكسػػػؼ بػػػف عبػػػد الػػػرحمف المػػػزمل، ؿتيػػػذيب الكمػػػاؿ فػػػي أسػػػماء الرجػػػا  .ٖٗ
 َُٖٗ –ق ََُْ، ُط  ،بيػػركت –مؤسسػػة الرسػػالة ، ر عػػكاد معػػركؼتحقيػػؽ: د. بشػػا

 . ـ
: ، تحقيؽىػَّٕ ت ،محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكرلتيذيب المغة،  .َٗ

 ـ .ََُِ، ُط  ،بيركت -دار إحياء التراث العربي ، محمد عكض مرعب
طػػاىر بػػف صػػالح )أك محمػػد صػػالح( ابػػف أحمػػد بػػف لتكجيػػو النظػػر إلػػى أصػػكؿ األثػػر،  .ُٗ

، تحقيػػؽ: عبػػد الفتػػاح أبػػك غػػدة ،ىػػػُّّٖ ت ،مكىػػب، السػػمعكني الجزائػػرم، ثػػـ الدمشػػقيٌ 
 ـ .ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔ، ُط حمب ،  –مكتبة المطبكعات اإلسالمية 

بكر محمد بػف  يبأل تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ ألقابيـ ككناىـ، .ِٗ
، تحقيػؽ: محمػد نعػيـ العرقسكسػي، مؤسسػة قِْٖ، ت عبداهلل الشيير بابف ناصػر الػديف

 ـ.ُّٗٗ، ُط  ت،بيرك -الرسالة
 تػػػاج بػػػف الػػػرؤكؼ بعبػػػد المػػػدعك محمػػػد الػػػديف زيػػػف الصػػػغير، الجػػػامع بشػػػرح لتيسػػػيرا .ّٗ

 مكتبػػػة ىػػػػ،َُُّت القػػػاىرم، المنػػػاكم ثػػػـ الحػػػدادم العابػػػديف زيػػػف بػػػف عمػػػي بػػػف العػػػارفيف
 .ـُٖٖٗ - ىػَُْٖ،ِالرياض،ط – الشافعي اإلماـ

 )ث(
 ، طبػع بإعانػة: كزارةىػػّْٓ ت ،محمد بف حباف أبك حاتـ، الػدارمي، البيسػتيل، الثقات .ْٗ

اف مػػدير ، تحػػت مراقبػػة: الػػدكتكر محمػػد عبػػد المعيػػد خػػةالمعػػارؼ لمحككمػػة العاليػػة الينديػػ
 ُّّٗ، ُط  ،بحيدر آباد الدكف الينػد دائرة المعارؼ العثمانية  ،دائرة المعارؼ العثمانية

 .ـ ُّٕٗ - ى
 قيٍطميٍكبىغىػػػا بػػػف قاسػػػـ الػػػديف زيػػػف الفػػػداء ألبػػػي السػػػتة، الكتػػػب فػػػي يقػػػع لػػػـ ممػػػف الثقػػػات .ٓٗ

 نعمػػاف، آؿ سػػالـ بػػف محمػػد بػػف شػػادم: تحقيػػؽ ىػػػ،ٕٖٗ ت الحنفػػي، الجمػػالي الس ػػٍكديٍكًني
 الػػػيمف، صػػػنعاء، كالترجمػػػة التػػػراث كتحقيػػػؽ اإلسػػػالمية كالدراسػػػات لمبحػػػكث النعمػػػاف مركػػػز

 .ـَُُِ - ىػ ُِّْ ،ُط
 )ج( 

 محمػػد بػػف المبػػارؾ اتالسػػعاد أبػػك الػػديف لمجػػد الرسػػكؿ، أحاديػػث فػػي األصػػكؿ جػػامع  .ٔٗ
 الحمػكاني مكتبػة األرنػؤكط، القػادر عبػد:  تحقيؽ ىػ،َٔٔ ت األثير، ابف الجزرم الشيباني

 تحقيػؽ ، الفكػر دار ـ، ُٗٔٗ ، ىػػ ُّٖٗ ،ُط البيػاف، دار مكتبػة - المػالح مطبعة -
 .عيكف بشير
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صػػػالح الػػػديف أبػػػك سػػػعيد خميػػػؿ بػػػف كيكمػػػدم ل، جػػػامع التحصػػػيؿ فػػػي أحكػػػاـ المراسػػػيؿ .ٕٗ
 ، ِط، بيػػػركت –عػػػالـ الكتػػػب تحقيػػػؽ: حمػػػدم عبدالمجيػػػد السػػػمفي،  ق،ُٕٔ ت ،عالئػػػيال

 .ـ ُٖٔٗ –ق َُْٕ
 بػف محمػد بػف أحمػد اهلل عبػد ألبػي حنبػؿ، بػف ألحمد الرجاؿ كمعرفة العمؿ في الجامع .ٖٗ

 اهلل كصػػى. د: ت كغيػره، المػػركذم: ركايػة ىػػػ،ُِْت الشػيباني، أسػػد بػف ىػػالؿ بػف حنبػؿ
 .ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ: ُط اليند، – بكمبال السمفية، الدار عباس، محمد بف
 ،كسػػػػننو كأيامػػػػو ملسو هيلع هللا ىلصالجػػػػامع المسػػػػند الصػػػػحيح المختصػػػػر مػػػػف أمػػػػكر رسػػػػكؿ اهلل  .ٗٗ

حقيػؽ: محمػد زىيػر ، تاعيؿ أبػك عبػداهلل البخػارم الجعفػيمحمد بػف إسػمل ،صحيح البخارم
محمػػد قيـ تػػرقيـ دار طػػكؽ النجػػاة )مصػػكرة عػػف السػػمطانية بإضػػافة تػػر  ،ربػػف ناصػػر الناصػػ
 ىػ .ُِِْ، ُط، فؤاد عبد الباقي(

 حميػد بػف فتػكح بػف اهلل عبػد بػف فتػكح بف لمحمد األندلس، كلة ذكر في المقتبس جذكة .ََُ
ًميدم الميكرقي األزدم  لمتأليؼ المصرية الدار ىػ،ْٖٖ ت نصر، أبي بف اهلل عبد أبك الحى
 .ـ ُٔٔٗ: النشر عاـ القاىرة، – كالنشر

زم ابػػف أبػػي عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف إدريػػس ، الػػرا محمػػدي بػػأل، الجػػرح كالتعػػديؿ .َُُ
الينػػد،  –بحيػػدر آبػػاد الػػدكف  -طبعػػة مجمػػس دائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػة  ىػػػ،ِّٕ ، تحػػاتـ

 ـ . ُِٓٗ -ىػ ُُِٕ، ُطبيركت،  –دار إحياء التراث العربي 
تحقيؽ: رمػزم  ،ىػُِّ ت ،بك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدمأل ،جميرة المغة .َُِ

 ـ .ُٕٖٗ، ُط، بيركت –دار العمـ لممالييف بعمبكي، منير 
 ()ح

 ، التتكم، اليادم عبد بف محمد الحسف ألبي ماجو، ابف سنف عمى السندم حاشية .َُّ
 دار صفحات نفس) طبعة، بدكف بيركت، - الجيؿ دار ىػ،ُُّٖ ت السندم، الديف نكر
 .الفكر

 القاىرة: ُط العربي، لفكرا دار اهلل، رحمو زىك أبك محمد لمحمد كالمحدثكف، الحديث .َُْ
 .ىػُّٖٕ الثانية جمادل مف ِ في

 )خ(
 الكردم، بف المظفر بف عمر حفص أبك الديف لسراج الغرائب، كفريدة العجائب خريدة .َُٓ

 كميػػػة - زنػػػاتي محمػػػكد أنػػػكر:  تحقيػػػؽ ىػػػػ،ِٖٓ ت الحمبػػػي، ثػػػـ المعػػػرم القرشػػػي، البكػػػرم
 - ىػػػػ ُِْٖ ، ُط القػػػاىرة، ، اإلسػػػالمية الثقافػػػة مكتبػػػة شػػػمس، عػػػيف جامعػػػة ، التربيػػػة
ََِٖ. 
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 يحيػى الػديف محيػي زكريػا ألبػي اإلسػالـ، كقكاعػد السػنف ميمػات فػي األحكػاـ خالصة .َُٔ
 مؤسسػػػة الجمػػؿ، إسػػماعيؿ حسػػيف: أحاديثػػو كخػػرج حققػػو ىػػػ،ٕٔٔ ت النػػككم، شػػرؼ بػػف

 .ـُٕٗٗ - ىػُُْٖ ، ُط بيركت، – لبناف - الرسالة
حػاتـ بػف عػارؼ بػف ناصػر الشػريؼ العػكني، ل، صة التأصيؿ لعمـ الجرح كالتعديؿخال .َُٕ

 ىػ . ُُِْ، ُط دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع،
حمد بف عبػد اهلل بػف أبػي الخيػر، ألخالصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ،  .َُٖ

، تحقيؽ :عبد الفتاح ابك غػدة، مكتبػو المطبكعػات اإلسػالمية قِّٗبعد  ، تصفي الديف
 ق .ُِْٔكت ، الخامسة بير  -حمب -دار البشائر، 

 )د(
محمد بف محمد بف ل  دفاع عف السنة كرد شبو المستشرقيف كالكتاب المعاصريف، .َُٗ

 ـ . ُٖٗٗ، ُط ،ىػ، مكتبة السنةَُّْ ت ،سكيمـ أبك شييبة
براىيـ بف عمي بف محمد، ابف إلالديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب ،  .َُُ

تحقيؽ كتعميؽ: الدكتكر محمد األحمدم أبك  ،ػىٕٗٗ ت ،الديف اليعمرم فرحكف، برىاف
 ، القاىرة.ردار التراث لمطبع كالنشالنكر، 

 أبك الديف لشمس ليف، فييـ كثقات المجيكليف مف كخمؽ كالمترككيف الضعفاء ديكاف .ُُُ
 محمد بف حماد: ت ىػ،ْٖٕ ت الذىبي، قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد

 .ـ ُٕٔٗ - ىػ ُّٕٖ: ِط مكة، – الحديثة النيضة مكتبة األنصارم،
 )ذ(

 بابف المعركؼ الشيباني، المقدسي طاىر بف محمد الفضؿ ألبي الحفاظ، ذخيرة .ُُِ
 ُُْٔ ،ُط الرياض، – السمؼ دار الفريكائي، الرحمف عبد. د: ت ىػ،َٕٓت القيسراني

 .ـُٔٗٗ- ىػ
 كمف نييان  كأ أمران  كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عف ركل صحابي كؿ اسـ ذكر .ُُّ

 جميع مف الحديث نقمة مف اسمو يكافؽ لو أخ ل ممف كغيرىـ التابعيف مف بعده
 شاىد أبك: ت ىػ،ّْٕ ت األزدم، المكصمي الحسيف بف محمد الفتح ألبي األمصار،

 .حـز ابف دار يعقكبي، نظاـ: مراجعة السمفي، محمد الحسف ضياء
 أبك عبد اهلل محمد بف أحمدالديف شمس ل ،ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ .ُُْ

مكتبة ، بف محمكد الحاجي أمرير الميادينيق، تحقيؽ: محمد شككر ْٖٕت  ،الذىبي
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ، ُط، الزرقاء –المنار
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 ت النسائي، الخراساني، عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد ألبي المدلسيف، ذكر .ُُٓ
 ،ُط المكرمة، مكة - فكائدال عالـ دار العكني، عارؼ بف حاتـ الشريؼ: ت ىػ،َّّ
 .ق ُِّْ

 أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف لشمس كالتعديؿ، الجرح في قكلو يعتمد مف ذكر .ُُٔ
 بيركت، – البشائر دار غدة، أبك الفتاح عبد: تحقيؽ ىػ،ْٖٕ ت الذىبي، عثماف بف
 .ـَُٗٗ ىػ،َُُْ ،ْط
 ت العراقي، لحسيفا بف الرحيـ عبد الديف زيف الفضؿ ألبي العتداؿ، ميزاف ذيؿ .ُُٕ

 – العممية الكتب دار المكجكد، عبد أحمد عادؿ معكض، محمد عمي: ت ىػ،َٖٔ
  .ـُٓٗٗ - ىػ ُُْٔ: ط بيركت،

 
 )ر(

كيىػوحمد بف عمي بف محمد بف إبػراىيـ، أبػك بكػر أل، رجاؿ صحيح مسمـ .ُُٖ ٍنجي ت  ،ابػف مى
 .ق َُْٕ، ُط، بيركت –دار المعرفة ، ىػ، تحقيؽ: عبد اهلل الميثيِْٖ

 ت ،الخطيػب البغػدادمبكػر أحمػد بػف عمػي بػف ثابػت ي بػأل الرحمة في طمب الحديث، .ُُٗ
 ق.ُّٓٗ، ُط، بيركت –، دار الكتب العممية رتحقيؽ: نكر الديف عت، ىػّْٔ

حمد عبد الحي بف محمد عبد الحميـ األنصارم لم  ،لرفع كالتكميؿ في الجرح كالتعديؿا .َُِ
مكتب ، غدةتحقيؽ: عبد الفتاح أبك  ،ىػَُّْ ت ، المكنكم اليندم، أبك الحسنات

 ىػ .َُْٕ، ّطحمب ،  –المطبكعات اإلسالمية 
 بف محمد اهلل عبد أبك الديف لشمس ردىـ، يكجب ل بما فييـ المتكمـ الثقات الركاة .ُُِ

 دار المكصمي، إبراىيـ محمد: ت ىػ،ْٖٕ ت الذىبي، قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد
 .ـُِٗٗ - ىػُُِْ: ُط لبناف، – بيركت - اإلسالمية البشائر

 ت ميرل،الحً  اهلل عبد بف محمد اهلل عبد ألبي األقطار، خبر في المعطار الركض .ُِِ
 مطابع عمى طبع - بيركت - لمثقافة ناصر مؤسسة عباس، إحساف: تحقيؽ ىػ،ََٗ
 .ـ َُٖٗ ،ِط السراج، دار

 (ز)
 التركي الحنظمي، المبارؾ بف اهلل عبد الرحمف عبد ألبي المبارؾ، لبف كالرقائؽ الزىد .ُِّ
 .بيركت – العممية الكتب دار األعظمي، الرحمف حبيب: تحقيؽ ىػ،ُُٖ ت المٍركزم، ثـ

 )س( 
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 معػػػػيف بػػػػف يحيػػػػى زكريػػػػا ألبػػػػي، معػػػػيف بػػػػف يحيػػػػى زكريػػػػا ألبػػػػي الجنيػػػػد ابػػػػف سػػػػؤالت .ُِْ
 المدينػة - الدار مكتبة: النشر دار، سيؼ نكر محمد أحمد: تحقيؽ، ىػِّّ ت البغدادم،
 . ـُٖٖٗ -ىػَُْٖ ،ُط، المنكرة

 عمػي: ت ق،ّٖٓت الػدارقطني، الحسػف ألبػي كغيػره، بكيػر بػف اهلل عبد أبي سؤالت .ُِٓ
 .ـُٖٖٗ-قَُْٖ ،ُط ،عماف، األردف عمار، دار الحميد، عبد عمي حسف

 داكد ألبي، كالتعديؿ الجرح في السجستاني داكد أبا اآلجرم عبيد أبي سؤالت .ُِٔ
 عمادة، العمرم قاسـ عمي محمد: تحقيؽ ىػ،ِٕٓ ت السًِّجٍستاني، األشعث بف سميماف
 ،ُط، السعكدية العربية المممكة المنكرة، المدينة اإلسالمية، بالجامعة العممي البحث
 . ـُّٖٗ -ىػَُّْ

 غالب، بف أحمد بف محمد بف ألحمد عنو، الكرجي ركاية لمدارقطني البرقاني سؤالت .ُِٕ
 كتب القشقرم، أحمد محمد حيـالر  عبد: ت ىػ،ِْٓ ت بالبرقاني، المعركؼ بكر أبك
 .ىػَُْْ: ُط باكستاف، لىكر، - جميمي خانو

 البغدادم عمر بف عمي الحسف أبي لمدارقطني، النيسابكرم الحاكـ سؤالت .ُِٖ
 – المعارؼ مكتبة القادر، عبد بف اهلل عبد بف مكفؽ. د: ت ىػ،ّٖٓ ت الدارقطني،
 .ـُْٖٗ – َُْْ ،ُط الرياض،

 السيمي إبراىيـ بف يكسؼ بف حمزة القاسـ أبك سيمي،ال يكسؼ بف حمزة سؤالت .ُِٗ
 المعارؼ مكتبة عبدالقادر، بف اهلل عبد بف مكفؽ تحقيؽ ىػ،ِْٕ ت الجرجاني، القرشي

 .ـ ُْٖٗ –ق َُْْ  ،ُط الرياض، –
 النيسابكرم، الحسيف بف محمد السممي الرحمف عبد ألبي لمدارقطني، السممي سؤالت .َُّ
. د ك الحميد اهلل عبد بف سعد. د كعناية بإشراؼ لباحثيفا مف فريؽ: تحقيؽ ىػ،ُِْ ت

 .ىػ ُِْٕ ،ُط الجريسي، الرحمف عبد بف خالد
 لإلماـ الركاة أحكاؿ عف البغدادييف أسئمة مع السجزم عمي بف مسعكد سؤالت .ُُّ

 ت البيع، بابف المعركؼ النيسابكرم، الحاكـ اهلل عبد بف محمد اهلل عبد أبي الحافظ
 ،ُط بيركت، – اإلسالمي الغرب دار القادر، عبد بف اهلل عبد بف مكفؽ: ت ىػ،َْٓ
 .ـُٖٖٗ ىػ،َُْٖ
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 الرحمف عبد ألبي األمة، في السيئ كأثرىا كالمكضكعة الضعيفة األحاديث سمسمة .ُِّ
 ىػ،َُِْت األلباني، األشقكدرم آدـ، بف نجاتي بف نكح الحاج بف الديف، ناصر محمد
 .ـ ُِٗٗ/  ىػ ُُِْ ،ُط السعكدية، ربيةالع الممكمة - الرياض المعارؼ، دار
المؤلؼ: ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسػـ ، سنف ابف ماجو .ُّّ

فيصػؿ  -دار إحياء الكتب العربيػة  ،تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي ،ىػِّٕ ت ،أبيو يزيد
 عيسى البابي الحمبي .

 ىػػػػػ،ِٕٓ ت السًِّجٍسػػػػتاني، األزدم األشػػػػعث بػػػػف سػػػػميماف داكد ألبػػػػي داكد، أبػػػػي سػػػػنف .ُّْ
 .بيركت – صيدا العصرية، المكتبة الحميد، عبد الديف محيي محمد: تحقيؽ

 تحقيػؽ ىػػ،ِٕٗ ت الترمػذم، سىػٍكرة، بف عيسى بف محمد عيسى ألبي الترمذم، سنف .ُّٓ
 – الحمبػػػي البػػػابي مصػػػطفى كمطبعػػػة مكتبػػػة شػػػركة كغيػػػره، شػػػاكر، محمػػػد أحمػػػد: كتعميػػػؽ
 .ـ ُٕٓٗ - ىػ ُّٓٗ ،ِط مصر،

 عبػد محمػد: تحيقيػؽ، ىػْٖٓ ، تالبييقي الحسيف بف أحمد بكر يبأل ،الكبرل فنالس .ُّٔ
 .ـ ََِّ - ىػ ُِْْ ،ّط، فلبنا – بيركت العممية، الكتب دار، عطا القادر

 ت الجكزجاني، الخراساني منصكر بف سعيد عثماف ألبي منصكر، بف سعيد سنف .ُّٕ
- ىػَُّْ ،ُط اليند، – السمفية ارالد األعظمي، الرحمف حبيب: تحيقؽ ىػ،ِِٕ
 .ـُِٖٗ

 حققو، ىػّٖٓ ت الدارقطني، أحمد بف عمر بف عمي الحسف ألبي، الدارقطني سنف .ُّٖ
 حرز المطيؼ عبد شمبي، المنعـ عبد حسف الرنؤكط، شعيب: عميو كعمؽ نصو كضبط
 . ـ ََِْ - ىػ ُِْْ ،ُط، لبناف – بيركت الرسالة، مؤسسة، برىكـ أحمد اهلل،
 ىػ،،َّّ ت النسائي، الخراساني، شعيب بف أحمد الرحمف عبد ألبي الكبرل، السنف .ُّٗ

: لو قدـ األرناؤكط، شعيب: عميو أشرؼ شمبي، المنعـ عبد حسف: أحاديثو كخرج حققو
 - ىػ ُُِْ ،ُط بيركت، – الرسالة مؤسسة التركي، المحسف عبد بف اهلل عبد

 .ـََُِ
 مف ماجستير رسالة: الكتاب ىذا أصؿ الخطيب، عجاج لمحمد التدكيف، قبؿ السنة .َُْ

 لبناف، – بيركت كالتكزيع، كالنشر لمطباعة الفكر دار القاىرة، بجامعة العمكـ دار كمية
 .ـ َُٖٗ - ىػ ََُْ ،ّط
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 ىػ،ُّْٖ ت السباعي، حسني بف مصطفى اإلسالمي، التشريع في كمكانتيا السنة .ُُْ
 ـ ُِٖٗ - ىػ َُِْ ،ّط لبناف، – بيركت سكريا، - دمشؽ: اإلسالمي المكتب

 (.بيركت)
، ىػػػْٖٕ ت ،شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد الػػذىبيل ،سػير أعػػالـ النػػبالء .ُِْ

 .ـ ََِٔ-ىػُِْٕ  ، ط،القاىرة -دار الحديث
سماعيؿ بف محمد بف إلسير السمؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبياني ،  .ُّْ

تحقيؽ: د. كـر بف حممي  ،ىػّٓٓ ت ،الممقب بقكاـ السنة ،األصبيانيالفضؿ أبك القاسـ
 .الراية لمنشر كالتكزيع، الرياض دار  ،بف فرحات بف أحمد

 
 )ش( 

المؤلػػؼ: أبػػك القاسػػـ ىبػػة اهلل بػػف الحسػػف ، أصػػكؿ اعتقػػاد أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة شػػرح .ُْْ
 –دار طيبػػػػة   لغامػػػػدم،، تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد بػػػػف سػػػػعد بػػػػف حمػػػػداف ا ىػػػػػُْٖ ت ،الاللكػػػػائي

 . ـََِّ -ىػُِّْ، ٖطالسعكدية ، 
 الػديف زيػف محمػد، بف بكر أبي بف الرحمف لعبد الحديث، عمكـ في العراقي ألفية شرح .ُْٓ

 نعمػاف، آؿ سػالـ بػف محمػد بػف شػادم. د: ت ىػػ،ّٖٗ ت الحنفي، العيني بابف المعركؼ
 ،ُط الػػػػيمف، كالترجمػػػػة، التػػػػراث كتحقيػػػػؽ اإلسػػػػالمية كالدراسػػػػات لمبحػػػػكث النعمػػػػاف مركػػػػز
 .ـ َُُِ - ىػ ُِّْ

 ت العراقػػي، الحسػػيف بػػف الػػرحيـ عبػػد الػػديف زيػػف الفضػػؿ أبػػك كالتػػذكرة، لتبصػػرةا شػػرح .ُْٔ
 – بيػركت العمميػة، الكتب دار فحؿ، ياسيف ماىر - اليميـ المطيؼ عبد: تحقيؽ ىػ،َٖٔ
 .ـ ََِِ - ىػ ُِّْ ُط لبناف،

 الشافعي البغكم الفراء بف مسعكد بف الحسيف محمد ألبي السنة، لمحيي السنة، شرح .ُْٕ
 - اإلسالمي المكتب: الناشر الشاكيش، زىير محمد-األرنؤكط شعيب: تحقيؽ ىػ،ُٔٓت

 .ـُّٖٗ - ىػَُّْ ،ِط بيركت، دمشؽ،
 ت ،زيف الػػػػديف عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف رجػػػػب الحنبمػػػػيلػػػػ، شػػػػرح عمػػػػؿ الترمػػػػذم  .ُْٖ

 األردف –الزرقػاء  -، ط: مكتبػة المنػار  تحقيؽ: الدكتكر ىماـ عبد الػرحيـ سػعيد، ىػٕٓٗ
 ـ .ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ، ُط، 
 ت الممػػؾ، عبػػد بػػف خمػػؼ بػػف عمػػي الحسػػف أبػػك بطػػاؿ، لبػػف البخػػارم صػػحيح شػػرح .ُْٗ

 السػػػػعكدية، - الرشػػػػد مكتبػػػة: النشػػػػر دار إبػػػػراىيـ، بػػػف ياسػػػػر تمػػػػيـ أبػػػك: تحقيػػػػؽ ىػػػػ،ْْٗ
 .ـََِّ - ىػُِّْ ،ِط الرياض،
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 الشاممة، المكتبة المنياكم، محمد بف محمكد المنذر أبي لمذىبي، المكقظة شرح .َُٓ
 .ـ َُُِ - ىػ ُِّْ ُط ،مصر

، مكتبػػػة ابػػػف تيميػػػة، صػػػديؽ محمػػػد يكسػػػؼ الشػػػرح كالتعميػػػؿ أللفػػػاظ الجػػػرح كالتعػػػديؿ، .ُُٓ
 ـ.َُٗٗ -قَُُُْ، طالككيت

 المعػػركؼ المصػػرم الحجػػرم األزدم محمػػد بػػف أحمػػد جعفػػر أبػػك اآلثػػار، مشػػكؿ شػػرح .ُِٓ
 ىػػػػ، ُُْٓ ، ُط الرسػػػالة، مؤسسػػػة األرنػػػؤكط، شػػػعيب: تحقيػػػؽ ىػػػػ،ُِّ ت بالطحػػػاكم،

 .ـ ُْْٗ
 حققػػو ىػػػ،ْٖٓ ت البييقػػي، بكػػر أبػػك الخراسػػاني، الحسػػيف بػػف ألحمػػد اإليمػػاف، شػػعب .ُّٓ

 تحقيقػػو عمػػى أشػػرؼ حامػػد، الحميػػد عبػػد العمػػي عبػػد. د: أحاديثػػو كخػػرج نصكصػػو كراجػػع
 مكتبػػة الينػػد، – ببكمبػػام السػػمفية الػػدار صػػاحب النػػدكم، أحمػػد مختػػار: أحاديثػػو كتخػػريج
 ىػ ُِّْ ،ُط باليند، ببكمبام السمفية الدار مع بالتعاكف بالرياض كالتكزيع لمنشر الرشد
 .ـ ََِّ -
 شػػػفاء العميػػػؿ بألفػػػاظ كقكاعػػػد الجػػػرح كالتعػػػديؿ، ألبػػػي الحسػػػف مصػػػطفى بػػػف إسػػػماعيؿ .ُْٓ

 ، قدـ لو مقبؿ بف ىادم الكداعي، مكتبة ابف تيمية، مكتبة الًعٍمـ بجدة. السميماني المأربي
،الكمػػ مػػف العػػرب كػػالـ كدكاء العمػػكـ شػػمس .ُٓٓ  ت اليمنػػي، الحميػػرل سػػعيد بػػف لنشػػكاف ـك

 اهلل، عبػػد محمػػد يكسػػؼ د - اإلريػػاني عمػػي بػػف مطيػػر - العمػػرم حسػػيف. د: ت ىػػػ،ّٕٓ
 - ىػػ َُِْ: ُط ،(سػكرية - دمشؽ) الفكر دار ،(لبناف - بيركت) المعاصر الفكر دار

 .ـ ُٗٗٗ
 جػرح مػف تجػريح كذكػر مػنيـ كسػمع عنيـ ركل الذيف القرشي كىب بف اهلل عبد شيكخ .ُٔٓ

 كىػػب ابػػف أخبػػار مػػع كضػػاح، بػػف محمػػد اهلل عبػػد أبػػي كتػػاب فػػي كقػػع ممػػا كتعديمػػو مػػنيـ
 القرطبػػػي الممػػػؾ عبػػػد بػػػف خمػػػؼ القاسػػػـ أبػػػك بشػػػككاؿ لبػػػف كفاتػػػو، كسػػػبب كزىػػػده كفضػػػمو

 ُِْٖ: ُط اإلسػالمية، البشػائر دار صػبرم، حسػف عػامر.د: ت ىػ، ٖٕٓ األندلسي،ت
  .ـ ََِٕ - ىػ

 )ص(
نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم  يبألة كصحاح العربية، الصحاح تاج المغ .ُٕٓ

 بيركت، –دار العمـ لممالييف ، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، ىػّّٗ ، تالفارابي
 .ـ ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ ،ُط
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 بف صالح بف المغيرة بف خزيمة بف إسحاؽ بف محمد بكر أبي خزيمة، ابف صحيح .ُٖٓ
 المكتب األعظمي، مصطفى محمد .د: ىػ،لتُُّ ت النيسابكرم، السممي بكر

 .بيركت – اإلسالمي
 )ض(

 الػػػرازم زرعػػػة أبػػػك - البرذعػػػي أسػػػئمة عمػػػى أجكبتػػػو فػػػي الػػػرازم زرعػػػة ألبػػػي الضػػػعفاء .ُٗٓ
 البحػػث عمػػادة الياشػػمي، ميػػدم بػػف لسػػعدم: العمميػػة الرسػػالة النبكيػػة، السػػنة فػػي كجيػػكده
 ،ُط السػػػػػػػػعكدية، ةالعربيػػػػػػػػ المممكػػػػػػػػة النبكيػػػػػػػػة، المدينػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػالمية، بالجامعػػػػػػػػة العممػػػػػػػػي
 .ـُِٖٗ/ىػَُِْ

، قِٔٓت  ،خارم، أبك عبػداهللمحمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ البلالضعفاء الصغير،  .َُٔ
 ق.ُّٔٗ، ُطحمب،  –دار الكعيتحقيؽ: محمكد ابراىيـ زايد، 

 عبػػد: ت ىػػػ،ِِّت المكػػي، العقيمػػي عمػػرك بػػف محمػػد جعفػػر ألبػػي الكبيػػر، الضػػعفاء .ُُٔ
 .ـُْٖٗ - ىػَُُْْ: ط بيركت، – العممية ةالمكتب دار قمعجي، أميف المعطي

 محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف الػػػػرحمف عبػػػػد الفػػػػرج أبػػػػك الػػػػديف لجمػػػػاؿ كالمترككػػػػكف، الضػػػػعفاء .ُِٔ
: ُط بيػػػػػػػركت، – العمميػػػػػػػة الكتػػػػػػػب دار القاضػػػػػػػي، اهلل عبػػػػػػػد: ت ىػػػػػػػػ،ٕٗٓ ت الجػػػػػػػكزم،
 .قَُْٔ

ق، تحقيػػؽ: ّٖٓت  ،الحسػػف عمػػي بػػف عمػػر الػػدارقطني يبػػألالضػػعفاء كالمترككػػكف،  .ُّٔ
ط،  ة السػػػػػالمية فػػػػػي المدينػػػػػة المنػػػػػكرة،الػػػػػرحيـ محمػػػػػد القشػػػػػقرم، مجمػػػػػة الجامعػػػػػ د. عبػػػػػد
 ق.َُْْ/َُّْ

: ت ىػػ،َّّت النسػائي، ، شػعيب بػف أحمد الرحمف عبد ألبي كالمتركككف، الضعفاء .ُْٔ
 .ىػُّٔٗ ،ُط حمب، – الكعي دار زايد، إبراىيـ محمكد

قيػػػػؽ: فػػػػاركؽ تح ق،َّْ، ت نعػػػػيـ أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػداهلل األصػػػػبياني يبػػػػألالضػػػػعفاء،  .ُٓٔ
 ـ.ُْٔٗ -َُْٓ، ُطالدار البيضاء،  -حمادة، دار الثقافة

 المسػػاعد األسػػتاذ المطيػػؼ، العبػػد محمػػد بػػف العزيػػز عبػػد. د كالتعػػديؿ، الجػػرح ضػػكابط .ُٔٔ
 المنػػػػػكرة بالمدينػػػػػة اإلسػػػػػالمية بالجامعػػػػػة اإلسػػػػػالمية كالدراسػػػػػات الشػػػػػريؼ الحػػػػػديث بكميػػػػػة

 .قُُِْ ،ُط  بالسعكدية
 )ط(

دار ، ىػػُُٗ ت ،، جػالؿ الػديف السػيكطيربػي بكػبد الرحمف بف أعل ،طبقات الحفاظ  .ُٕٔ
 ق.َُّْ، ُط، بيركت –الكتب العممية 
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تحقيػؽ:  ،ىػػِٔٓ ت ،الحسيف ابف أبي يعمى، محمد بػف محمػد بيأل ،طبقات الحنابمة .ُٖٔ
 بيركت . –دار المعرفة ، محمد حامد الفقي

، ىػَِْ ت بصرم،ال خميفة بف خياط بف خميفة عمرك ألبي، خياط بف خميفة طبقات .ُٗٔ
 -ىػػػ ُُْْ: النشػػر سػػنة، كالتكزيػػع كالنشػػر لمطباعػػة الفكػػر دار، زكػػار سػػييؿ. د: تحقيػػؽ
 . ـ ُّٗٗ

 ،ىػػُٕٕ ت ،تاج الديف عبد الكىاب بف تقػي الػديف السػبكيل ،طبقات الشافعية الكبرل .َُٕ
ىجػػر لمطباعػػة كالنشػػر د. عبػػد الفتػػاح محمػػد الحمػػك،  ،: د. محمػػكد محمػػد الطنػػاحيتحقيػػؽ
 .ىػُُّْ، ِط، يعكالتكز 

لقرشػػػي البصػػػرم ثػػػـ بػػػف كثيػػػر ا رالفػػػداء إسػػػماعيؿ بػػػف عمػػػ يبػػػأل طبقػػػات الشػػػافعييف، .ُُٕ
مكتبػة ، محمػد زيػنيـ محمػد عػزب .أحمد عمر ىاشػـ، د .: دتحقيؽ ،ىػْٕٕ ، تالدمشقي

 .ـ ُّٗٗ -ىػ  ُُّْتاريخ النشر:  ،الثقافة الدينية
 تمػػػػيـ بػػػف أحمػػػد بػػػف لمحمػػػػد تػػػكنس، عممػػػاء طبقػػػات ككتػػػػاب إفريقيػػػة، عممػػػاء طبقػػػات .ُِٕ

 .لبناف – بيركت المبناني، الكتاب دار ىػ،ّّّ ت العرب، أبك اإلفريقي، المغربي التميمي
: إحسػاف تحقيػؽىػػ، ْٕٔ ت ،اسحاؽ إبراىيـ بف عمػي الشػيرازم يبأل ،طبقات الفقياء .ُّٕ

 ـ. َُٕٗ، ُط، لبناف –ار الرائد العربي، بيركت ، دعباس
، ىػَِّ ت ،حمد بف سعد المعركؼ بابف سعدعبد اهلل م يبأل ،الطبقات الكبرل  .ُْٕ

 ـ . ُٖٔٗ، ُط ،بيركت –دار صادر : إحساف عباس، تحقيؽ
 جعفر بف محمد بف اهلل عبد محمد ألبي عمييا، كالكارديف بأصبياف المحدثيف طبقات .ُٕٓ
 عبد الغفكر عبد: ت ىػ،ّٗٔت األصبياني، الشيخ بأًبي المعركؼ األنصارم حياف بف

 .ـُِٗٗ – ُُِْق: ِط بيركت، – الرسالة مؤسسة البمكشي، حسيف الحؽ
لػػػػداككدم محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف أحمػػػػد، شػػػػمس الػػػػديف ال، طبقػػػػات المفسػػػػريف لمػػػػداككدم .ُٕٔ

 . بيركت –دار الكتب العممية  ،ىػْٓٗ ت ،المالكي
 )ع(

 ت البصرم، المديني، بالكلء السعدم جعفر بف اهلل عبد بف عمي الحسف ألبي العمؿ، .ُٕٕ
 .ـَُٖٗ ،ِط بيركت، – اإلسالمي المكتب ألعظمي،ا مصطفى محمد: ت ىػ،ِّْ

 ىػ،ّٖٓ ت الدارقطني، عمر بف عمي الحسف أبك النبكية، األحاديث في الكاردة العمؿ .ُٖٕ
 ىػػ َُْٓ ،ُط الريػاض، – طيبػة دار السػمفي، اهلل زيػف الػرحمف محفكظ: كتخريج تحقيؽ

 .ـ ُٖٓٗ -
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 بػف محمػد بػف أحمػد اهلل عبػد بػيأل اهلل، عبػد ابنػو ركاية ألحمد، الرجاؿ، كمعرفة العمؿ .ُٕٗ
 دار عبػػػاس، محمػػػد بػػػف اهلل كصػػػي: ت ىػػػػ،ُِْ ت الشػػػيباني، أسػػػد بػػػف ىػػػالؿ بػػػف حنبػػػؿ
 ـ.َََُِ - ىػ ُِِْ: ِط الرياض،،  الخاني

 محمد ياسر ألبي، التاسع القرف نياية إلى األكؿ القرف مف كتطكره نشأتو الرجاؿ عمـ .َُٖ
 كالتكزيع، لمنشر اليجرة دار:  ط ،ىػُِْٕ ت الزىراني، مطر آؿ عثماف بف مطر بف

 . ـُٔٗٗ -ىػُُْٕ ،ُط، السعكدية العربية المممكة الرياض،
ت  ،صبحي إبراىيـ الصالح د.ل، عرضه كدراسة -كـ الحديث كمصطمحوعم .ُُٖ

 ـ. ُْٖٗ، ُٓط، لبناف –بيركت  ط: دار العمـ لممالييف،  ىػ،َُْٕ
 الحنفى الغيتابى أحمد بف محمكد محمد ألبي البخارم، صحيح شرح القارم عمدة .ُِٖ

 .بيركت – العربي التراث إحياء دار ىػ،ٖٓٓ ت العينى، الديف بدر
 ميدم. د :تحقيؽ، ىػَُٕ ت ،البصرم أحمد بف الخميؿ الرحمف عبد يبأل، العيف .ُّٖ

 .اليالؿ كمكتبة دار، السامرائي إبراىيـ. د المخزكمي،
 )غ(

بيػػػػد القاسػػػػـ بػػػػف سػػػػاٌلـ بػػػػف عبػػػػد اهلل يبػػػػأل ،غريػػػػب الحػػػػديث .ُْٖ  ، ت اليػػػػركم البغػػػػدادمعي
، مطبعػػػة دائػػػرة المعػػػارؼ العثمانيػػػة، حيػػػدر  تحقيػػػؽ: د. محمػػػد عبػػػد المعيػػػد خػػػاف ،ىػػػػِِْ
 ـ. ُْٔٗ -ىػ  ُّْٖ، ُط،  الدكف -آباد

 )ؼ(
 ت ،شمس الديف أبك الخير محمد السخاكملفتح المغيث بشرح الفية الحديث لمعراقي،  .ُٖٓ

 ـ.ََِّ -ىػُِْْ، ُط، مصر –، تحقيؽ: عمي حسيف عمي، مكتبة السنة ىػَِٗ
 العسقالني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف ألحمد البخارم، صحيح شرح البارم فتح .ُٖٔ

 عبد فؤاد محمد: كأحاديثو كأبكابو كتبو رقـ ق،ُّٕٗ ط بيركت، - المعرفة دار الشافعي،
 تعميقات عميو الخطيب، الديف محب: طبعو عمى كأشرؼ كصححو بإخراجو قاـ الباقي،
 .باز بف اهلل عبد بف العزيز عبد: العالمة

ذيرمألفتكح البمداف،  .ُٕٖ دار كمكتبة ، ىػِٕٗ ت ،حمد بف يحيى بف جابر بف داكد البىالى
 ـ. ُٖٖٗعاـ النشر:  بيركت، -اليالؿ
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محمد بف عمي بف طباطبا لالفخرم في اآلداب السمطانية كالدكؿ اإلسالمية،  .ُٖٖ
دار القمـ العربي، ، حمد مايك: عبد القادر م، تحقيؽىػَٕٗ ت ،المعركؼ بابف الطقطقي

 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ، ُط، بيركت
 ،محمد أبك منصكر عبد القاىر بف طاىر بفلالفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية،  .ُٖٗ
 .ـُٕٕٗ، ِط، بيركت –دار اآلفاؽ الجديدة  ،ىػِْٗ ت
 أسد بف ىالؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد ألبي الصحابة، فضائؿ .َُٗ

 ،ُط بيركت، – الرسالة مؤسسة عباس، محمد اهلل كصي. د: ت ىػ،ُِْ ت الشيباني،
 .ـُّٖٗ – َُّْ

 )ؽ(
 مد جماؿ الديف بف محمد سعيدلمح ،قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث .ُُٗ

 لبناف .-بيركت-، دار الكتب العممية ىػُِّّ ت ،القاسمي
 )ؾ(

 ف أبك عبد اهلل محمدشمس الديلالكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة،  .ُِٗ
، تحقيؽ: محمد عكامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبمة ىػْٖٕ ، تبف أحمد الذىبي
 ـ.ُِٗٗ -ىػ  ُُّْ، ُطمؤسسة عمـك القرآف، جدة،  -لمثقافة اإلسالمية

 ،الحسف عمي بف أبي الكـر الجزرم، عز الديف ابف األثير بيألالكامؿ في التاريخ،  .ُّٗ
، ُطلبناف،  –عبد السالـ تدمرم، دار الكتاب العربي، بيركت ، تحقيؽ: عمر ػىَّٔ ت

 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٖ
، تحقيؽ: عادؿ ىػّٓٔ، أحمد بف عدم الجرجاني بيألالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ،  .ُْٗ

عمي محمد معكض، شارؾ في تحقيقو: عبد الفتاح أبك سنة، الكتب -أحمد عبد المكجكد
 ـ.ُٕٗٗػ-قُُْٖ، ُطلبناف، -بيركت -العممية 

 الييثمي، سميماف بف بكر أبي بف عمي الديف لنكر البزار، زكائد عف األستار كشؼ .ُٓٗ
 - ىػ ُّٗٗ ،ُط بيركت، الرسالة، مؤسسة األعظمي، الرحمف حبيب: ت ىػ،َٕٖ ت

 .ـ ُٕٗٗ
 بف إبراىيـ الكفا أبك الحمبي الديف لبرىاف الحديث، بكضع رمي عمف الحثيث الكشؼ .ُٔٗ

 صبحي: ت ىػ،ُْٖ ت العجمي، ابف سبط الشافعي الطرابمسي خميؿ بف محمد
 .ـُٕٖٗ – َُْٕ ،ُط بيركت، – العربية النيضة مكتبة،  الكتب عالـ السامرائي،
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 كاتب اهلل عبد بف مصطفى: خميفة لحاجي كالفنكف، الكتب أسامي عف الظنكف كشؼ .ُٕٗ
 لبنانية، دكر عدة كصكرتيا) بغداد - المثنى مكتبة ىػ،َُٕٔ ت القسطنطيني، جمبي
 الكتب كدار الحديثة، العمكـ كدار العربي، التراث إحياء دار: مثؿ صفحاتيا، ترقيـ بنفس
 .ـُُْٗ: النشر تاريخ ،(العممية

: أبك ، تحقيؽىػّْٔ ت ،بكر أحمد بف عمي البغدادم يبألالكفاية في عمـ الركاية،  .ُٖٗ
 المدينة المنكرة. -المكتبة العممية ، عبداهلل السكرقي ، إبراىيـ حمدم المدني

 ، تالدكلبي الرازمًبٍشر محمد بف أحمد بف مسمـ األنصارم  يبألالكنى كاألسماء،  .ُٗٗ
، ُطلبناف،  -بيركت –، تحقيؽ: أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي،  دار ابف حـز ىػَُّ
 ـ .َََِ -ىػ  ُُِْ

ق، ُِٔ، ت مسمـ بف حجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرملالكنى كاألسماء،  .ََِ
عمارة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية،  ،محمد أحمد القشقرمتحقيؽ: عبدالرحيـ 

 ـ.ُْٖٗ-قَُْْ، ُطالمدينةالمنكرة، المممكة العربية السعكدية، 
بركات بف أحمد بف محمد لالركاة الثقات،  اختمط مف الككاكب النيرات في معرفة مف .َُِ

لقيكـ عبد رب ، تحقيؽ: عبد اىػِٗٗ ، تالخطيب، أبك البركات، زيف الديف ابف الكياؿ
 .ـُُٖٗ، ُطدار المأمكف ػ بيركت،  ،النبي
 

 )ؿ(
حمد بف مكـر بف عمى ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم لملساف العرب،  .َِِ
 .ىػ ُُْْ، ّط، بيركت –دار صادر ، ىػُُٕ ت ،ركيفعى اإلفريقىال
، محمد خمؼ سالمة، المكصؿ، مصطمحات المحدثيفميعجـ ، لساف المحدثيف .َِّ

 ـ.ََِٕ
 أبك الفتاح عبد، ىػِٖٓ ت العسقالني، عمي بف أحمد الفضؿ ألبي، الميزاف لساف .َِْ

 .ـ ََِِ ،ُط، اإلسالمية البشائر دار غدة،
، أبي بف عمي الحسف ألبي األنساب، تيذيب في المباب .َِٓ  عز الجزرم، الشيباني الكـر

 .بيركت – صادر دار  ىػ،َّٔت األثير، ابف الديف
 )ـ(

 مركز الحنيني، يحي بف ناصرل معاصرة، عقدية اسةدر  القرأف بخمؽ القكؿ مآلت .َِٔ
 .قُِّْ: النشر سنة الرياض، – المعاصر الفكر
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 ىػ،ّْٔ ت البغدادم، الخطيب ثابت بف عمي بف أحمد بكر ألبي كالمفترؽ، المتفؽ .َِٕ
 كالنشر لمطباعة القادرم دار الحامدم، آيدف صادؽ محمد الدكتكر: كتحقيؽ دراسة

 .ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ ،ُط دمشؽ، كالتكزيع،
، ىػَِٗ ت ،شمس الديف أبك الخير محمد  السخاكمل، المتكممكف في الرجاؿ .َِٖ

 ـ.َُٗٗ -ىػ َُُْ، ُطبيركت،  –المحقؽ: عبد الفتاح أبك غدة، دار البشائر 
 حباف بف أحمد بف حباف بف لمحمد كالمترككيف، كالضعفاء المحدثيف مف المجركحيف .َِٗ
 إبراىيـ محمكد: ت ىػ،ّْٓ ت البيستي، الدارمي، اتـ،ح أبك التميمي، مىٍعبدى، بف معاذ بف

 .ىػُّٔٗ ،ُط حمب، – الكعي دار زايد،
 الحسيف، أبك الرازم، القزكيني زكرياء بف فارس بف ألحمد فارس، لبف المغة مجمؿ .َُِ
 ،ِط بيركت، – الرسالة مؤسسة سمطاف، المحسف عبد زىير: كتحقيؽ دراسة ىػ،ّٓٗ ت

 .ـ ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ
 ت) الحراني تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي الفتاكل، مجمكع .ُُِ

 المصحؼ لطباعة فيد الممؾ مجمع قاسـ، بف محمد بف الرحمف عبد: تحقيؽ ،(ىػِٖٕ
 .ـُٓٗٗ/ىػُُْٔ ط السعكدية، العربية المممكة النبكية، المدينة الشريؼ،

 الراميرمزمالرحمف  ف بف عبدمحمد الحسبي ألالمحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي،  .ُِِ
، ُطبيركت،  –ىػ، تحقيؽ: د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر َّٔ ت، الفارسي
 ق.َُْْ

 ت،: المرسي سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبي األعظـ، كالمحيط المحكـ .ُِّ
 - ىػ ُُِْ ،ُط بيركت، – العممية الكتب دار ىنداكم، الحميد عبد: تحقيؽ ىػ،ْٖٓ
 .ـ َََِ

 القرطبي األندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد ألبي باآلثار، مىالمح .ُِْ
 .بيركت – الفكر دار ىػ،ْٔٓ ت الظاىرم،

، ىػّّّ ، تمحمد بف أحمد بف تميـ التميمي المغربي اإلفريقي، أبك العربلالمحف،  .ُِٓ
 -ىػ َُْْ، ُط السعكدية، –الرياض  -دار العمـك ، : د عمر سميماف العقيميتحقيؽ
 .ـُْٖٗ
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ىػ، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ ٔٔٔ ت ،زيف الديف أبك عبد اهلل الرازملمختار الصحاح،  .ُِٔ
 -ىػ َُِْ، ٓطصيدا،  –الدار النمكذجية، بيركت  -المكتبة العصرية محمد، 
 ـ.ُٗٗٗ

 الحسيني العباس أبك القادر، عبد بف عمي بف ألحمد الضعفاء، في الكامؿ مختصر .ُِٕ
 - السنة مكتبة الدمشقي، عارؼ بف أيمف: ت ىػ،ْٖٓ ت المقريزم، الديف تقي العبيدم،
 .ـُْٗٗ - ىػُُْٓ ،ُط القاىرة،/  مصر

 العالئي، الدمشقي اهلل عبد بف كيكمدم بف خميؿ سعيد أبك الديف لصالح المختمطيف، .ُِٖ
 -الخانجي مكتبة مزيد، الباسط عبد عمي المطمب، عبد فكزم رفعت. د: ت ىػ،ُٕٔ ت

 .ـُٔٗٗ - ىػُُْٕ: ُط القاىرة،
: تحقيؽ ىػ،ْٖٓ ت المرسي، سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف ألبي المخصص، .ُِٗ

 .ـُٔٗٗ ىػُُْٕ ،ُط بيركت، – العربي التراث إحياء دار جفاؿ، إبراىـ خميؿ
 المعركؼ الصطخرم، الفارسي محمد بف إبراىيـ اسحاؽ ألبي كالممالؾ، المسالؾ .َِِ

 .ـ ََِْ: النشر عاـ بيركت، صادر، دار ىػ،ّْٔ ت بالكرخي،
إبراىيـ النيسابكرم  عكانة يعقكب بف إسحاؽ بف يبألمستخرج أبي عكانة،   .ُِِ

، ُط ،بيركت –دار المعرفة ، تحقيؽ: أيمف بف عارؼ الدمشقي، ىػُّٔ، ت اإلسفراييني
 ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٗ

 النيسابكرم اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد ألبي الصحيحيف، عمى المستدرؾ .ِِِ
 الكتب دار: الناشر عطا، القادر عبد مصطفى: تحقيؽ ىػ،َْٓ ت البيع، بابف المعركؼ
 .َُٗٗ – ُُُْ ،ُط بيركت، – العممية

: تحقيؽ ىػ،َّٕ ت المكصمي، التميمي، عمي بف أحمد يعمى ألبي يعمى، أبي مسند .ِِّ
 .ُْٖٗ – َُْْ ،ُط دمشؽ، – لمتراث المأمكف دار أسد، سميـ حسيف

، ىػُِْت  ، أحمد بف محمد الشيبانيعبد اهلل بيألمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ،  .ِِْ
ىػ  ُُِْ، ُط: مؤسسة الرسالة، ، طعادؿ مرشد، كآخركف -: شعيب األرنؤكط تحقيؽ

 ـ. ََُِ -
ٍعد بف عمي الجعد، ابف مسند .ِِٓ ٍكىىرم عبيد بف الجى : ت ىػ،َِّ ت البغدادم، الجى

 .َُٗٗ – َُُْ ،ُط بيركت، – نادر مؤسسة حيدر، أحمد عامر
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 العتكي عمرك بف أحمد بكر ألبي الزخار، البحر باسـ منشكرال البزار مسند .ِِٔ
 العمـك مكتبة كغيره، اهلل زيف الرحمف محفكظ: تحقيؽ ىػ،ِِٗ ت بالبزار، المعركؼ
 .ـََِٗ كانتيت ـ،ُٖٖٗ بدأت  ،ُط المنكرة، المدينة - كالحكـ

 ت المكي، الحميدم األسدم القرشي الزبير بف اهلل عبد بكر ألبي الحميدم، مسند .ِِٕ
 – دمشؽ السقا، دار الدَّارىانٌي، أسد سميـ حسف: أحاديثو كخرج نصكصو حقؽ ىػ،ُِٗ
 .ـ ُٔٗٗ ،ُط سكريا،

 الرحمف عبد بف اهلل عبد محمد ألبي ،(الدارمي سنف) بػ المعركؼ الدارمي مسند .ِِٖ
 المغني دار الداراني، أسد سميـ حسيف: تحقيؽ ىػ،ِٓٓ ت السمرقندم، التميمي الدارمي،
 .ـ َََِ - ىػ ُُِْ ،ُط السعكدية، العربية المممكة التكزيع،ك  لمنشر

 ت الًبٍنكىثي، الشاشي معقؿ بف سريج بف كميب بف الييثـ سعيد ألبي لمشاشي، المسند .ِِٗ
 المنكرة، المدينة - كالحكـ العمكـ مكتبة اهلل، زيف الرحمف محفكظ. د: تحقيؽ ىػ،ّّٓ
 .قَُُْ ،ُط
كالمعركؼ  ،ملسو هيلع هللا ىلص عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل قؿ العدؿالمسند الصحيح المختصر بن .َِّ

، تحقيؽ: ىػُِٔ ت ،مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرمل بصحيح مسمـ،
 بيركت. –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

اهلل  نعيـ أحمد بف عبد يبألالمسند المستخرج عمى صحيح اإلماـ مسمـ،  .ُِّ
دار الكتب  ،محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ الشافعي :، تحقيؽىػَّْ ، تاألصبياني
 .ـُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ، ُط، لبناف –بيركت  -العممية 

محمد بف حباف بف أحمد ، لمشاىير عمماء األمصار كأعالـ فقياء األقطار،  .ِِّ
ىػ، حققو ككثقو كعمؽ عميو: مرزكؽ عمى ابراىيـ، دار الكفاء ّْٓ، ت ستيالدارمي، البي 

 ـ. ُُٗٗ -ىػ  ُُُْ ،ُطالمنصكرة،  –كزيع لمطباعة كالنشر كالت
، د. جماؿ أىسطيرم، دار أضكاء السمؼ، مصطمحات الجرح كالتعديؿ المتعارضة .ِّّ

 ـ.ََِٓ-قُِْٓ ُالرياض، ط
 بف محمد بف اهلل عبد شيبة، أبي بف بكر ألبي كاآلثار، األحاديث في المصنؼ .ِّْ

 الرياض، – لرشدا مكتبة الحكت، يكسؼ كماؿ: تحقيؽ ىػ،ِّٓ ت العبسي، خكاستي
 .قَُْٗ ،ُط
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 ت الصنعاني، اليماني الحميرم نافع بف ىماـ بف الرزاؽ عبد بكر ألبي المصنؼ، .ِّٓ
 المكتب: مف يطمب اليند، -العممي المجمس األعظمي، الرحمف حبيب: تحقتؽ ىػ،ُُِ

 .قَُّْ ،ِط بيركت، – اإلسالمي
 اهلل، عبد أبك البعمي، الفضؿ أبي بف الفتح أبي بف محمد المقنع، ألفاظ عمى المطمع .ِّٔ

 السكادم مكتبة الخطيب، محمكد كياسيف األرناؤكط محمكد: ت ىػ،َٕٗ ت الديف شمس
 .ـ ََِّ - ىػُِّْ ،ُط لمتكزيع،

 الدار القمـ، دار شيرَّاب، حسف محمد بف لمحمد كالسيرة، السنة في األثيرة المعالـ .ِّٕ
 .ىػ ُُُْ -ُط بيركت، -دمشؽ - الشامية

 بابف المشيكر الخازف، األصبياني إبراىيـ بف محمد بكر ألبي ئ،المقر  لبف المعجـ .ِّٖ
 الرياض، الرشد، مكتبة سعد، بف عادؿ الحمف عبد أبي: تحقيؽ ىػ،ُّٖ ت المقرئ،
 .ـ ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ ،ُط كالتكزيع، لمنشر الرياض شركة

 ت، عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم شياب الديف أبكلمعجـ البمداف،  .ِّٗ
 .ـ ُٓٗٗ ط، الثانية،، دار صادر، بيركت، ىػِٔٔ

، أستاذ الحديث معجـ عمكـ الحديث النبكم، لعبد الرحمف بف إبراىيـ الخميسى .َِْ
المساعد بكمية التربية، جامعة صنعاء، دار األندلس الخضراء لمنشر كالتكزيع ، جدة، دار 

، ط،   ق.ُُْٗابف حـز
 ت الطبراني، الشامي المخمي أحمد بف سميماف القاسـ كأب لمطبراني، الكبير المعجـ .ُِْ

. د ك الحميد اهلل عبد بف سعد. د: كعناية بإشراؼ الباحثيف مف فريؽ: تحقيؽ ىػ،َّٔ
 .ـ ََِٔ - ىػُِْٕ ،ُط الجريسي، الرحمف عبد بف خالد
 ىػ،ُِْْ ت عمر، الحميد عبد مختار أحمد. د المعاصرة، العربية المغة معجـ .ِِْ

 .ـ ََِٖ - ىػ ُِْٗ ،ُط ب،الكت عالـ عمؿ، فريؽ بمساعدة
 ت الحربي، البالدم غيث بف عاتؽ النبكية، السيرة في الجغرافية المعالـ معجـ .ِّْ

 .ـ ُِٖٗ - ىػ َُِْ ،ُط المكرمة، مكة كالتكزيع، لمنشر مكة دار ىػ،ُُّْ
 ىػ،ّٓٗ ت الرازم، القزكيني فارس بف أحمد الحسيف ألبي المغة، مقاييس معجـ .ِْْ

 .ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ: النشر عاـ الفكر، دار ىاركف، محمد السالـ عبد: تحقيؽ
 ُط الدمشقي، كحالة الغني عبد بف راغب محمد بف رضا بف لعمر المؤلفيف، معجـ .ِْٓ

 .بيركت العربي التراث إحياء دار بيركت، - المثنى مكتبة ىػ،َُْٖ
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 حامد الزيات، أحمد مصطفى، إبراىيـ بالقاىرة، العربية المغة لمجمع الكسيط، المعجـ .ِْٔ
 .الدعكة دار النجار، محمد ، القادر عبد
 عثماف الصالح، بابف المعركؼ الديف تقي عمرك، ألبي الحديث، عمكـ أنكاع معرفة .ِْٕ
 الفكر دار سكريا، -الفكر دار عتر، الديف نكر: تحقيؽ ىػ،ّْٔ ت الرحمف، عبد بف

 .ـُٖٔٗ - ىػَُْٔ: النشر سنة بيركت، – المعاصر
ٍندىه بف إسحاؽ بف محمد اهلل عبد بيأل منده، لبف الصحابة معرفة .ِْٖ  ت العبدم، مى

 مطبكعات صبرم، حسف عامر/ الدكتكر األستاذ: عميو كعمؽ لو كقدـ حققو ىػ،ّٓٗ
 .ـ ََِٓ - ىػ ُِْٔ ،ُط المتحدة، العربية اإلمارات جامعة

 الطيماني الضبي اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد ألبي الحديث، عمكـ معرفة .ِْٗ
 الكتب دار حسيف، معظـ السيد: تحقيؽ ىػ،َْٓ ت البيع، بابف لمعركؼا النيسابكرم

 .ـُٕٕٗ - ىػُّٕٗ ،ِط بيركت، – العممية
 ضياء أكـر تحقيؽ ىػ،ِٕٕ ت الفسكم، بف يعقكب يكسؼ ألبي كالتاريخ، المعرفة .َِٓ

 .ـ ُُٖٗ -ىػ َُُْ ،ِط بيركت، الرسالة، مؤسسة العمرم،
يث كمف الضعفاء كذكر مذاىبيـ كأخبارىـ، معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحد .ُِٓ
ىػ، تحقيؽ: عبد العميـ عبد ُِٔ ، تالككفى العجمي الحسف أحمد بف عبد اهلل يبأل

 .ـُٖٓٗ – قَُْٓ ، ُطالسعكدية،  –المدينة المنكرة  -العظيـ البستكم، مكتبة الدار 
 ألبي ،محرز بف القاسـ بف محمد بف أحمد ركاية معيف، بف يحيى عف الرجاؿ معرفة .ِِٓ

 القصار، كامؿ محمد: ت ىػ،ِّّ ت البغدادم، بالكلء، المرم معيف بف يحيى زكريا
 .ـُٖٓٗ ىػ،َُْٓ ،ُط دمشؽ، – العربية المغة مجمع

محمد محمكد بف أحمد  بيألمغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار،  .ِّٓ
، دار الكتب ىػ، تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف إسماعيؿٖٓٓ ، تبدر الديف العينى
 ـ. ََِٔ -ىػ  ُِْٕ، ُط لبناف، –العممية، بيركت 

 قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف لشمس الضعفاء، في المغني .ِْٓ
 .عتر الديف نكر. د: ت ىػ،ْٖٕ ت الذىبي،

المقتنى في سرد الكنى، لشمس الديف أبك عبداهلل محمد بف أحمد الذىبي، ت  .ِٓٓ
مد صالح عبدالعزيز المراد، المجمس العممي بالجامعة اإلسالمية، ق، تحقيؽ: محْٖٕ

 ق.َُْٖ، ُالمدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، ط
 العسقالني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف ألحمد ،(السارم ىدم) البارم فتح مقدمة .ِٔٓ

 .ىػُّٕٗ ،ُط بيركت، – المعرفة دار الشافعي،
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 بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف لجماؿ ؾ،كالممك  األمـ تاريخ في المنتظـ .ِٕٓ
 دار عطا، القادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد أحمد: ت ىػ،ٕٗٓ ت الجكزم، محمد
 .ـ ُِٗٗ - ىػ ُُِْ: ُط بيركت، العممية، الكتب

ى بف شرؼ زكريا محيي الديف يحي يبأل، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج .ِٖٓ
 .ُِّٗ، ُطبيركت،  –التراث العربي ، دار إحياء ىػٕٔٔ، ت النككم

حاتـ بف عارؼ بف ناصر الشريؼ العكني، دار ل، المنيج المقترح لفيـ المصطمح .ِٗٓ
 ـ. ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔ، ُطاليجرة لمنشر كالتكزيع، الرياض، 

-دمشؽ الفكر دار الحمبي، عتر محمد الديف لنكر الحديث، عمكـ في النقد منيج .َِٔ
 .ـُٕٗٗ- ىػُُْٖ ،ّط، سكرية

 بف مسعكد بف ميدم بف أحمد بف عمر بف عمي الحسف ألبي كالمختىًمؼ، تىًمؼالمؤ  .ُِٔ
 القادر، عبد بف اهلل عبد بف مكفؽ: ت ىػ،ّٖٓت الدارقطني، البغدادم دينار بف النعماف

 .ـُٖٔٗ - ىػَُْٔ ،ُط بيركت، – اإلسالمي الغرب دار
اإلسالـ( إلى مكجز التاريخ اإلسالمي منذ عيد آدـ عميو السالـ )تاريخ ما قبؿ  .ِِٔ

حمد معمكر العسيرم، غير معركؼ )فيرسة ألـ،  ٕٗ - ٔٗىػ/ ُُْٕعصرنا الحاضر 
 ـ. ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕ، ُطالرياض(،  -مكتبة الممؾ فيد الكطنية 

مجمكعة مف لمكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممو،  .ِّٔ
 .ـ ََُِ، ُط ،بيركت، لبناف -عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع  المؤلفيف،

مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممو، جمع كترتيب: السيد  .ِْٔ
محمكد محمد خميؿ، دار النشر: عالـ  -أحمد عبد الرزاؽ عيد  -أبك المعاطي النكرم 

 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ، ُطالكتب، 
 عدب ت التياكني، عمي بف لمحمد ، كالعمكـ الفنكف اصطالحات كشاؼ مكسكعة .ِٓٔ

 .ـُٔٗٗ ،ُط بيركت، – ناشركف لبناف مكتبة دحركج، عمي. د: تحقيؽ ىػ،ُُٖٓ
يؿ محمد بف عبد الرحمف س يبألمكسكعة مكاقؼ السمؼ في العقيدة كالمنيج،  .ِٔٔ

 –مصر، النبالء لمكتاب، مراكش  -المكتبة اإلسالمية لمنشر كالتكزيع، القاىرة  المغراكم،
 .ُطالمغرب، 
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 ىػ،ُٕٗ ت المدني، األصبحي عامر بف مالؾ بف أنس بف مالؾل مالؾ، اإلماـ مكطأ .ِٕٔ
 .ىػ ُُِْ: النشر سنة الرسالة، مؤسسة خميؿ، محمكد - معركؼ عكاد بشار: تحقيؽ

 الذىبي، أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس الحديث، مصطمح عمـ في المكقظة .ِٖٔ
 بحمب، ميةاإلسال المطبكعات مكتبة غيٌدة، أبك الفتاح عبد: بو اعتنى ىػ،ْٖٕت
 .ىػ ُُِْ،ِط
 ت ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبيلميزاف العتداؿ في نقد الرجاؿ،  .ِٗٔ

لبناف،  –ىػ، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت ْٖٕ
 ـ . ُّٔٗ -ىػ  ُِّٖ، ُط

 )ف(
 اهلل عبد بف مبرد تغرم بف ليكسؼ كالقاىرة، مصر ممكؾ في الزاىرة النجكـ  .َِٕ

 القكمي، كاإلرشاد الثقافة كزارة ىػ،ْٕٖت الديف، جماؿ المحاسف، أبك الحنفي، الظاىرم
  .مصر الكتب، دار
ضؿ أحمد بف الف يبألنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر،  .ُِٕ

مطبعة ، : عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيميتحقيؽ، قِٖٓ، ت عمي بف حجر العسقالني
 ىػ.ُِِْ، ُط، ير بالرياضسف
 ألىًبي حنيفة، أبي في كالتعديؿ الجرح أئمة أقكاؿ مف الصحيح ذكر في الصحيفة نشر .ِِٕ

، اليىٍمدىاني ميٍقبؿي  الرَّحمىف عىبد  .مصر – القاىرة الحرميف، دار ىػ،ُِِْ ت الكادًعي 
نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب، كذكر كزيرىا لساف الديف بف الخطيب،  .ِّٕ
ىػ، نحقيؽ: إحساف عباس، َُُْ، ت:ف أحمد بف محمد المقرم التممسانيب الديشيال

 .ُٖٔٗ،  ُٕٗٗ، ََُٗ، ُط، َُلبناف ص. ب  -بيركت  -دار صادر
 ت العسقالني، حجر بف عمي بف أحمد الفضؿ ألبي الصالح، ابف كتاب عمى النكت .ِْٕ

 لجامعةبا العممي البحث عمادة المدخمي، عمير ىادم بف ربيع: تحقيؽ ىػ،ِٖٓ
 .ـُْٖٗ/ىػَُْْ ،ُط السعكدية، العربية المممكة المنكرة، المدينة اإلسالمية،

: تحيقؽ البقاعي، عمر بف إبراىيـ الديف لبرىاف األلفية، شرح في بما الكفية النكت .ِٕٓ
 .ـ ََِٕ/  ىػ ُِْٖ ،ُط ناشركف، الرشد مكتبة الفحؿ، ياسيف ماىر
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 محمد بف المبارؾ السعادات أبك فالدي لمجد كاألثر، الحديث غريب في النياية .ِٕٔ
 محمد محمكد - الزاكل أحمد طاىر: ت ىػ،َٔٔ ت األثير، ابف الجزرم الشيباني
 .ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ بيركت، - العممية المكتبة الطناحي،

 
 )ك( 

، ىػْٕٔت:  صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدملالكافي بالكفيات،  .ِٕٕ
 بيركت، عاـ النشر –مصطفى، دار إحياء التراث تحقيؽ: أحمد األرناؤكط كتركي 

 ـ.َََِ -ىػَُِْ
 ت شييبة، أبك سكيمـ بف محمد بف محمد الحديث، كمصطمح عمكـ في الكسيط .ِٖٕ

 .العربي الفكر دار ىػ،َُّْ
 الشافعي، الحسني اهلل عبد بف عمي الحسف ألبي المصطفى، دار بأخبار الكفاء كفاء .ِٕٗ

 .قُُْٗ – ُط بيركت، – العممية الكتب دار ىػ،ُُٗ ت السميكدم، الديف نكر
العباس شمس الديف أحمد ابف خمكاف  يبألكفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف،  .َِٖ

: ط  بيركت، –، تحقيؽ: إحساف عباس، دار صادر ىػُٖٔ ت ،البرمكي اإلربمي
 ـ.ُْٗٗ، ُُٕٗ، ََُٗ
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 الصفحة الموضوع
 ب اإلىداء.

 ج ر وتقدير.شك
 د المقدمة.

 ه أىمية الموضوع وبواعث اختياره.
 ه أىداف البحث.

 و الدراسات السابقة.
 و منيج البحث وطبيعة العمل فيو.

 ز خطة البحث.

 
 ٔ المبحث األول: عصر اإلمام أبي زرعة.

 ٔ ألول: الحياة السياسية.المطمب ا
 ٚ .  االجتماعيةالمطمب الثاني: الحياة 

 ٜ المطمب الثالث: الحياة العممية والثقافية.

 ٖٔ المبحث الثاني: ترجمة اإلمام أبي زرعة.
 ٖٔ المطمب األول: اسمو ونسبو وكنيتو ولقبو.

 ٘ٔ-ٖٔ المطمب الثاني: مولده ونشأتو ووفاتو.
 ٚٔ-ٙٔ و وتالميذه.المطمب الثالث: شيوخ

 ٜٔ المطمب الرابع: رحالتو العممية.
 ٕٗ المطمب الخامس: أقوال العمماء فيو، ومنزلتو بين النقاد.

 ٕٙ .مذىبوالمطمب السادس: 
 ٜٕ مقدمة في الجرح والتعديل. المبحث الثالث:

 ٜٕ المطمب األول: تعريف الجرح والتعديل.
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 ٓٗ-ٖٔ المطمب الثاني: نشأتو وأىميتو.
 ٕٗ المطمب الثالث: مشروعيتو.

 ٚٗ المطمب الرابع: طبقات النقاد في الجرح والتعديل.
 ٔ٘ المطمب الخامس: مراتب الجرح والتعديل.

 
المبحث األول: مصطمحات التعديل عند اإلمام أبي زرعة 

 لمرواة المعدلين( .        ومدلوالتيا) دراسة تطبيقية بذكر نماذج
ٜ٘ 

 ٜ٘ المطمب األول: مصطمحات التعديل المطمق.
 ٔٚ المطمب الثاني: مصطمحات التعديل النسبي.

 جرحاً  فييا القول يجزم لم التيالمطمب الثالث: المصطمحات 
 توثيقًا. أو

ٕٚ 

المبحث الثاني: الرواة المعدلون عند أبي زرعة) دراسة 
 وأحكام غيره من النقاد(.مقارنو بين أحكامو 

ٚٗ 

 ٗٗٔ مراتب التعديل عند اإلمام أبي زرعة. المبحث الثالث :
 ٚٗٔ في التعديل. المبحث الرابع: خصائص منيج اإلمام أبي زرعة

واة المعدَّلون، ونتائجو.  ٔ٘ٔ المبحث الخامس: جدول الرُّ
واة المعدَّلون.  ٔ٘ٔ  جدول الرُّ

 ٗٙٔ نتائجو.
 الفصل الثالث

 منيج اإلمام أبي زرعة في التجريح
المبحث األول: مصطمحات التجريح عند اإلمام أبي زرعة 

 ومدلوالتيا )دراسة تطبيقية بذكر نماذج لمرواة المجرحين( .
ٔٙٛ 

 ٛٙٔ المطمب األول: مصطمحات الجرح المطمق.
 ٔٚٔ الجرح النسبي. المطمب الثاني: مصطمحات
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ن عند أبي زرعة) دراسة المبحث الثاني: الرواة المجرحي
 مقارنو بين أحكامو وأحكام غيره من النقاد(.

ٕٔٚ 

 ٕٚٔ المطمب األول: الرواة المجرحون بمصطمحات الجرح المطمق
 ٜٛٔ الجرح النسبي: الرواة المجرحون بمصطمحات الثانيالمطمب 

 ٕٕٓ المبحث الثالث: مراتب التجريح عند اإلمام أبي زرعة.
ائص منيج اإلمام أبي زرعة في المبحث الرابع: خص

 التجريح.
ٕٓٗ 

واة المجرَّحون  ٕٛٓ .المبحث الخامس: جدول الرُّ
 ٕ٘ٔ نتائجو.

 الخاتمة
 ٕٕٓ النتائج.

 ٖٕٕ التوصيات.
 الفيارس العممية لمبحث

 ٕٕ٘ فيرس اآليات القرآنية.
 ٕٕٙ فيرس األحاديث النبوية.

 ٕٕٛ فيرس الرواة المترجم ليم .
 ٖٖٕ ماكن والبمدان.فيرس األ

 ٖٕٗ فيرس المصادر والمراجع.
 ٕٗٙ فيرس الموضوعات.

 ٕٚٙ ممخص البحث بالمغة العربية.
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 ملخص البحث باللغة العربية
 وآله وصحبه أمجعني ملسو هيلع هللا ىلصاحلمد هلل رب العاملني والصالة والسامل على أشزف املزسلني حممد 

 أما بعد:
تكصػػػػػمت فيػػػػػو ي زرعةةةةةة فةةةةةي الجةةةةةرح والتعةةةةةديل"، "مةةةةةنيج اإلمةةةةةام أبةةةةة تناكلػػػػت بحثػػػػػان بعنػػػػكاف

كمعرفػػػػػة مػػػػػدلكلت  الباحثػػػػػة إلػػػػػى التعريػػػػػؼ بمػػػػػنيج اإلمػػػػػاـ أبػػػػػي زرعػػػػػة فػػػػػي الجػػػػػرح كالتعػػػػػديؿ
ألفاظػػػػػو، كترتيبيػػػػػا فػػػػػي مراتػػػػػب عمػػػػػى غػػػػػرار مراتػػػػػب المتقػػػػػدميف مػػػػػف العممػػػػػاء، كمعرفػػػػػة منزلػػػػػة 

 الماـ مف حيث التشدد أك العتداؿ أك التساىؿ.
 كثالث فصكؿ كخاتمة.كقد جاء البحث في مقدمة 
فقػػػػػػد تناكلػػػػػت فييػػػػػا الباحثػػػػػػة، أىميػػػػػة المكضػػػػػػكع كبكاعػػػػػث اختيػػػػػػاره،  أماااااقدمة:  ماااااا  

 كأىداؼ البحث، كمنيج البحث، كالدراسات السابقة، كخطة البحث.
بػػػػػػػي زرعػػػػػػػة، قػػػػػػػد تناكلػػػػػػػت فيػػػػػػػو الباحثػػػػػػػة، ترجمػػػػػػػة اإلمػػػػػػػاـ أف: وأماااااااقدمةل ااااااا دم و 

لعصػػػػػػػره، كالتعريػػػػػػػؼ باسػػػػػػػمو كنسػػػػػػػبو كالتعريػػػػػػػؼ بالحالػػػػػػػة السياسػػػػػػػية كالجتماعيػػػػػػػة العصػػػػػػػرية 
ككنيتػػػػو كلقبػػػػو كمكلػػػػكده كنشػػػػأتو العمميػػػػة، كرحالتػػػػو، كشػػػػيكخو كتالميػػػػذه، كأقػػػػكاؿ العممػػػػاء فيػػػػو 

 كمنزلتو بيف المحدثيف، ككفاتو، كمقدمة في عمـ الجرح كالتعديؿ.
فقػػػػػد تناكلػػػػػت فيػػػػػو الباحثػػػػػة مػػػػػنيج اإلمػػػػػاـ أبػػػػػي زرعػػػػػة فػػػػػػي  أماااااقدمةل ااااا دمة اااااق   

تػػػػػػدؿ عميػػػػػػو ألفاظػػػػػػو كمصػػػػػػطمحاتو مػػػػػػف معػػػػػػاني، كالقيػػػػػػاـ بدراسػػػػػػة  التعػػػػػػديؿ كذلػػػػػػؾ ببيػػػػػػاف مػػػػػػا
مػػػػػػاـ بػػػػػػأقكاؿ غيػػػػػػره مػػػػػػف النقػػػػػػاد فػػػػػػي الػػػػػػراكم، كمػػػػػػف ثػػػػػػـ تطبيقيػػػػػػة، كذلػػػػػػؾ بمقارنػػػػػػة أقػػػػػػكاؿ اإل

الخػػػػػػركج بنتػػػػػػائج تتكصػػػػػػؿ فيػػػػػػو الباحثػػػػػػة إلػػػػػػى مراتػػػػػػب التعػػػػػػديؿ عنػػػػػػده، مػػػػػػع بيػػػػػػاف خصػػػػػػائص 
 منيجو فيو.

مػػػػػاـ أبػػػػػي زرعػػػػػة فػػػػػي فقػػػػػد تناكلػػػػػت فيػػػػػو الباحثػػػػػة مػػػػػنيج اإل أماااااقدمةل ااااا دمة قةااااا  
التجػػػػػريح، كذلػػػػػؾ ببيػػػػػاف مػػػػػا تػػػػػدؿ عميػػػػػو ألفاظػػػػػو كمصػػػػػطمحاتو مػػػػػف معػػػػػاني، كالقيػػػػػاـ بدراسػػػػػة 
تطبيقيػػػػػػة، كذلػػػػػػؾ بمقارنػػػػػػة أقػػػػػػكاؿ المػػػػػػاـ بػػػػػػأقكاؿ غيػػػػػػره مػػػػػػف النقػػػػػػاد فػػػػػػي الػػػػػػراكم، كمػػػػػػف ثػػػػػػـ 
الخػػػػػركج بنتػػػػػائج تتكصػػػػػؿ فيػػػػػو الباحثػػػػػة إلػػػػػى مراتػػػػػب التجػػػػػريح عنػػػػػده، مػػػػػع بيػػػػػاف خصػػػػػائص 

 منيجو فيو.
فقػػػػد استعرضػػػػت فييػػػػا الباحثػػػػة أىػػػػـ نتػػػػائج ىػػػػذه الدراسػػػػة، كتكصػػػػيات  :اااا  أمااااقدمة ق 

 الباحثة.
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