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 ممخص الرسالة بالمغة العربية

ًمٌي اإلمػػاـ اسػػتيد ت التعػػرؼ عمػػ  جيػػكد ىػػدؼ الدراسػػة:  كمنيجػػو )ميطىػػي(ف  محمػػد بػػف عبػػد اض الحىّػػرى
 كمنزلتو كمكانة أقكالو  ي الجرح كالتعديؿ.

 مطي(ف المتناثرة  ي كتب الرجاؿ. / اإلماـ أقكاؿ  أداة الدراسة كعينتيا:

 .المنيج االستقرائي  ي جمع المادة العممية كالكصفي  ي عرض المنيجاعتمدت  منيج الدراسة:

 خميصت الدراسة إل  نتائج عد(ة، منيا: نتائج الدراسة : 

 .ناقد، لو أقكالو  ي الجرح كالتعديؿ، كلو منيج عممي كاّحميطىي(ف إف اإلماـ . ُ

ػػػاؿ كتعػػػًديميـ، كالبعيػػػًديف عػػػف الت(شػػػدد أك  . إن(ػػػو مػػػف الناق(ػػػاد الميعتػػػًدليف المتكس ػػػطيف  ػػػيِ جػػػرح الر جى
 الت(ساىؿ. 

 ف  ي التعديؿ، كثالث مراتب  ي الجرح.ي. إف( لإلماـ مطي(ف مرتبتّ

 أكصت الدراسة بتكصيات عد(ة منيا:تكصيات الدراسة: 

يػػة . تكجيػػو طمبػػة تخصػػص الحػػديث الشػػريؼ كعمكمػػو إلػػ  االشػػتناؿ بالدراسػػات النظريػػة كالتطبيقُ
براز جيكدىـ  ي حفظ السنة النبكية كالذب عنيا.  المتعمقة بالكشؼ عف مناىج أئمة الجرح كالتعديؿ، كا 

. االىتمػػاـ بػػد راًد ميصػػن(فات خاٌصػػة تيجمػػع  ييػػا أقػػكاؿي كػػؿ  ناقػػد عمػػ  ًحػػدة عمػػ   ػػرار مصػػن(فات ِ
ػػ ػػة  ػػي ىػػذا البػػاب، خاصػػة الناق(ػػاد الػػذيف اعتيًمػػدت أقػػكالييـ  ػػي الجى ٍرح كالت(ٍعػػًديؿ كلػػـ تيفػػرىد أقػػكالييـ  ػػي األئم(

 ميصن(فات.

 ، كذلؾ بميقارنًتيا بأقكاًؿ باقي النٌقاد.. تحرير ألفاًظ كعباراًت النٌقاد، كمىعر ة مىدلكالتياّ
 

 ، منيج، الجرح، كالتعديؿ.ي(فطى مي  كممات المفتاح:
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Abstract   

 ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية

recognizing the efforts, methodology and privileges of  Study objectives:

hadhrami and judging his sayings in Validating and -Muhammed ibnu Abdullah Al

Invalidating the narrators. 

: The sayings of Muttayyan which are distributed sambleStudy tool and  

among the books of narrators' validation. 

The researcher approved the inductive method in  Study methodology: 

collecting the Scientific article and the Descriptive method in displaying the 

methodology. 

: The study ended up with several deductions,Study deductions  

1. Imam Muttayyan was a criticizing Imam who had his own sayings and  

methodology in validating and invalidating the narrators. 

dating the 2. He's a moderate criticizing Imam in in validating and invali 

narrators with no tolerance or extremism. 

3. Imam Muttayyan has two Ranks of validation and three Ranks of  

Invalidation. 

Study recommendations:  

Guiding the students in the speciality of Hadith and Hadith Terminology to  -1 

practical studies uncovering the methodologies of scholars of  make theoretical and

in validating and invalidating the narrators and highlighting their efforts in 

observing the Sunna and defending it. 

n a Trying to gather the sayings of each Imam of validation & invalidation i -2 

separate book, especially those creticising Imams who have aprooved sayings. 

Scrutinizing the words and phrazes of creticising Imams and recognizing  -3 

their indications by comparing them with the other creticiser Imams. 

Amendment  ,Jarah  ,yMethodolog ,: MuttayyanKey words  
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 ٍاإًلىدىٍاءي 

 إل  قائدنا إل  الجناف بدذف اض تعال  رسكؿ اض صم  اض عميو كسمـ..
ل  إل  أمتي الحبيبة التي اشتاؽ إل  رؤية عزٌىا، ك  النا ريف  ي سبيؿ اض المجاىديف الصادقيف ا 

 كخاصة عم  أرض  مسطيف..
 عف ديف اض تأكيؿ الجاىميف، كانتحاؿ المبطميف، كتحريؼ الناليف.. إل  طمبة العمـ كا ة الذيف ينفكف

 كأخص أخي الحبيب " كزم" إل  الشيداء جميعان الذيف سطركا بدمائيـ أركع معالـ التّحية كالفداء
 ، كرزقني ًبٌرىاىا كمتعيا متاع الصالحيفءإل  ميجة القمب كماء العيف، أطاؿ اض بقا

 ::.. ღ..:: كالدتي المباركة 
 إل  رمز الصبر كالتّحية، مف د عني إل  العمـ كرعاني بكنفو،  كاف راعيان ككفيالن 

  ::..ღ  ..:: كالدم العزيز 
إل  مف شاركني حّف األـ، كبيـ استمد ، إل  أيقكنة المحبة كالك اء، مف ىـ أقرب إلي( مف ركحي

 كأخص أخي " عٌزالديف" ::.. ღ..:: إخكتي   عز(تي كاصرارم
 التي تحممت المشاؽ كانتظرت كدعمت  كانت الزكجة المحتسبة إل  

 ::..ღ "زكجتي..::" 
 إل   مذات كبدم  كقرة عيني 

 ::..ღ..:: أبنائي ) كزم، محمكد، عبد الرحمف، سمماف  
 إل  مف آنسني  ي دراستي كشاركني ىمكمي

 تذكاران كتقديران 
 ::..ღ ..:: أصدقائي 

 الحديث الشريؼ كعمكمو كأخصإل  أساتذتي األ اّؿ  ي قسـ 
 ::..  ღ..:: د.أحمد إدريس عكدة

 إل  ىذا الصرح العممي الشامخ
 إل  جامعتي

 ::..ღ ..:: الجامعة اإلسالمية 
 
 

 إل  ىؤالء  جميعان أىدم ىذا العمؿ المتكاّع..
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كتقديره شكره   

تعال  ،  دنني أكالن أشكر اض (ُ) َِّّ ُّ َّ ٱُّانطالقنا مف قكؿ اض تعال : 

كأثني عميو،  يك الذم أنعـ كمف( عمي( كك قني، كبارؾ لي  ي كقتي،  مو الحمد كالشكر كما ينبني 
 لجالؿ كجيو، كعظيـ سمطانو.

الذم أشرؼ الدكتكر/ أحمد إدريس رشيد عكدة، ثـ أتكجو بالشكر كالتقدير لألستاذ المكقر 
كجيياتو النيرة، ك مرني بسعة صدره، كطالقة عم  ىذه الرسالة مف البدء إل  الختاـ، كالذم أتحفني بت

 كجيو، كأمدني بعممو المكنكف،  استفدت منو كثيران،  جزه الميـ خير ما جزىت بو  شيخان عف تالميذه.
 كما أتفّؿ بجزيؿ الشكر ألستاذم الجميميف ، عّكم لجنة المناقشة :

 فضيمة األستاذ الدكتكر / إسماعيؿ سعيد رضكاف حفظو اهلل .
 الدكتكر / كليد أحمد عكيضة حفظو اهلل . فضيمة

لقبكليما مناقشة ىذا البحث كلما بذلكه مف جيد  ي قراءة ىذا البحث، كأسألو سبحانو أف ينفعني 
 بدرشاداتيما  ي إثراء البحث.

 ال يفكتني تسجيؿ تقديرم إل  الجامعة اإلسالمية لما تبذلو مف جيكد حثيثة لالرتقاء بالمستكل العممي،ك 
 كقسـ الحديث الشريؼ كعمكمو  ييا. كمية أصكؿ الديف كخاصة

إلػػػ  كػػػؿ مػػػف مػػػد يػػػد العػػػكف كالمسػػػاعدة كأخػػػص كعظػػػيـ تقػػػديرم  مكأخػػػص بخػػػالص شػػػكر ىػػػذا، 
بالػػػذكر األخػػػكيف الحبيبػػػيف أحمػػػد كنػػػكر الػػػديف الشػػػريؼ ، كالشػػػيخ الفاّػػػؿ كائػػػؿ بػػػف عمػػػر بشػػػير، كاألخ 

كاألخ المعطاء معيف عايش مسمح، كال يفػكتني الفاّؿ أحمد المصرم، كاألخ الميٌذب أحمد الرنتيسي، 
أف أشكر أبناء قسـ الحديث الشريؼ كعمكمو، كأخػص بالػذكر األخػكة )عيػد الصػيفي، كمحمػد السػمقاكم، 

 كجبرم السيد .

أك سػػاىـ كنصػػح كبػػذؿ كقىػٌدـ كلػػك بػػدعكة صػػالحة،  ان كالشػكر الجزيػػؿ إلػػ  كػؿ مػػف قػػٌدـ لػػي معرك ػ
أف يميمني التك يؽ ك  ،لجزاء، كأف يقبؿ ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـأف يجزييـ خير اتعال  أسأؿ اض 

كالٌسداد، كأف يجعؿ ىذا العمؿ  ي ميزاف حسناتنا أجمعيف، كأف يكتػب لػو القبػكؿ  ػي الػدنيا كاآلخػرة، إن(ػو 
 كلي ذلؾ كالقادر عميو.

 

                                                           

 .ٕ: سكرة إبراىيـ(ُ) 
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 مقدمة

ٍمدى  اًلنىا،ًإف( اٍلحى سىي ئىاًت أىٍعمى كًر أىٍنفيًسنىا، كى نىعيكذي ًبالم(ًو ًمٍف شيري نىٍستىٍنًفريهي، كى نىٍستىًعينيوي كى ٍف يىٍيًدًه  ًلم(ًو نىٍحمىديهي كى مى
ًمٍؿ  ىالى ىىاًدمى لىوي، كأىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإال( الم(وي، كىأىٍشيىدي  ٍّ ٍف يي مى ؿ( لىوي، كى ًّ ٍبديهي  الم(وي،  ىالى مي م(دنا عى أىف( ميحى

 كىرىسيكليوي، كبعد:

 ىػذه مف أشػرؼً ك رة، خً نفع الناس  ي الدنيا كاآلتي تال ةالديني كـبالعم عماؿ االشتناؿي  دف( أ ّؿ األ
، نسػبتو، كشػرؼ ثمرتػو،  يػك ينسػب إلػ  رسػكؿ اض  بشػرؼً  يشػرؼي "عمـ الحديث"، إذ  ياالعمكـ كأ ّمً 

 .رسكلو  ىك كالـي  اض  الكالـ بعد كالـً  كأشرؼي 

ف ّعيفو، كمنقطعػو مػف مكصػكلو، كسػالمو مً   صحيح حديث رسكؿ اضكثمرة ىذا العمـ معر ة 
 مف معمكلو.

ٌف مػػػف نعػػػـ اض  يف كتابنػػػا كسػػػنة، مػػػف ىػػػذا الػػػد   فػػػظً و تكٌفػػػؿ بحً عمػػػ  ىػػػذه األمػػػة اإلسػػػالمية أن(ػػػ كا 
 : َّنن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ :بػػػػديؿ كىػػػػذا مػػػػف أجػػػػٌؿ الػػػػنعـ، لقكلػػػػو التحريػػػػؼ كالت( 

يف مً ذة عػػػالً اظنػػا عػػار يف، كسػػػٌخر جيابًػػف( ليػػػا حي  ؽى بػػأف قػػػي(ض كك (ػػ [،  حفػػظ اض لسػػػنة نبيػػو ٗ]الحجػػر: 
ـ اض عػف يا، كالعنايػة بيػا  جػزاىي ميف، تظا رت الجيػكد لخػدمتً بطً المي  كف عنيا تحريؼ الناليف، كانتحاؿى ينفي 

 كالمسمميف خير الجزاء.                    اإلسالـً 

ـه جميػؿ  ،تتنكع إل  مباحث مختمفػة كالعناية بيا رةٌنة المطيٌ  خدمة السا  عمػـ "كمػف ىػذه المباحػث عمػ
كاة  البنا، كىػك مػف أدؽ  عمػكـ الساػنة، "عديؿالجٍرح كالت(  المعػٌكؿ عميػو  وكأجم يػا قػدرناأل ألن(ػ الذم يختصا بالرا

ىذا الفػف  قػد  طأل بؿ إف( عمماءى ة أك رد ىا، كلـ يكف ىذا القىبكؿ أك الردا دكف قكاعدى كال ّكابً ن(  ي قىبكؿ السا 
 .ةي الئـلكمى  ذىـ  ي اضً ىـ بدق(ة، ككانكا متجر ديف لمحٌؽ، كلـ تأخي عكا تكاريخى الرجاؿ، ككقفكا عم  أخبارً تتب( 

ػػ ـي  ا العمػػـً ىػػذ ف حمػػؿ رايػػةى كمم(  -سػػميماف ، أبػػك جعفػػر بػػفً  اضً  عبػػدً  بػػفي  الكبيػػر "محمػػدي  الػػدقيؽ اإلمػػا
، عػف حػديث رسػكؿ اض  ب   ػي الػد اع كالػذ(  كبيػره  " رحمػو اض تعػال ،  كػاف لػو دكره يٌ ّرمً الحى  -ي(فطى مي 

 فات.صن( المي و كعباراتو  ي ت أقكالي كاة األحاديث مف حيث الجرح كالتعديؿ، كتناثرى أحكاؿ ري  كبيافً 
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اقػػد  ػػي ىػػذا اإلمػػاـ الن(  الجػػديرة بالبحػػث كالدراسػػة الكشػػؼ عػػف مػػنيجً  مػػف المكاّػػيعً  أف(  لػػذلؾ رأيػػتي 
بػف عبػد اض االمكسكـ بػػػ: )منيج اإلمػاـ محمػد  ىذا البحثً  ة منيجية،  كافعممي(  الجرح كالتعديؿ، بطريقةو 

 ("ميطىي ف"  ي الجرًح كالتعديؿً  الحّرمي

 و عم  كؿ شيء قدير.خرة، إنٌ لو القبكؿ  ي الدنيا كاآل أف يكتبى  أسأؿ اض 

 :  :اختياره ة المكضكع كبكاعثي أىميَّ أكلن

كع كبكاعث اختياره  ي نقاط عٌدة، منيا:   ةي تكمف أىميٌ   المّك

 دكرك  أثػرو  مػف الحػديث ، كأعظميػا قػدران ، لمػا لػو عديؿ مف أشػرؼ عمػكـً رح كالت( عمـ الجى  يعتبري  -ُ
 عنيا.  كبير  ي حفظ السان(ة النبكية كالٌذب  

ػرؽ الكتسػاب المعر ػة كالد  مف أ ّػؿ الطاػإٌف  -ِ ع كػالـ األئمػة ىػك تتباػ ،عػديؿرح كالت( رايػة بعمػـ الجى
ػػاًؿ كدراسػػة منػػاىجيـ  ،كسػػب الباحػػث دقػػة  ػػي النظػػريي   ػػي ىػػذا العمػػـ شػػتناؿ اال ، ػػي حكميػػـ عمػػ  الر جى

 كالتأني  ي الحكـ عم  الرجاؿ كاألحاديث.  ،مكامف العمؿ كمعر ة ، ي البحث درايةك 

ػػكعمسػػتقمٌ  د دراسػػةه لػػـ تيفػػرى  -ّ ػػ – ػػي حػػدكد عمػػـ الطالػػب –ة  ػػي ىػػذا المّك ّػػفي عمػػ  ىػػذا ا يي مم(
كعً المى   :ةة خاصٌ أىمي(  ّك

دتػػو مػػف تشػػجيعً ألىمي(ػػ كنظػػران  -ْ ػػا كىجى ػػكع كًلمى ي الكػػراـ  ػػي قسػػـ الحػػديث أسػػاتذتي كشػػيكخً  ة المّك
ػ منػاىجً إثراء المكتبة الحديثية  ي مجاؿ دراسػة كعمكمو، كمف باب  الشريؼً  عػديؿ، رح كالت( العممػاء  ػي الجى

كع. اخترت الكتابةى    ي ىذا المّك

 :  البحث أىداؼي : ثانينا

 أىداؼ عد(ة، منيا:  ييدؼ البحث إل  تحقيؽً 

 المختمفة.  عديؿ كمنزلتو بيف عمكـ الحديثً رح كالت( ة عمـ الجى أىميٌ  إبرازي  -ُ

، كمكانػػة أقكالػػو  ػػي الجػػرح  يٌ مً ّػػرى محمػػد بػػف عبػػد اض بػػف سػػميماف الحى  مكانػػة اإلمػػاـً  إظيػػاري  -ِ
 عديؿ.كالت( 

اًؿ، كتصنً  جمعي  -ّ  منيا.                    يفيا، كبياف المرادً أقكاؿ اإلماـ محمد بف عبد اض الحّرمي  ي الر جى
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ػػػػٍرح كالت(  عمػػػػ  مصػػػػطمحاتً  الكقػػػػكؼي  -ْ ،  يٌ ّػػػػرمً عبػػػػد اض الحى  محمػػػػد بػػػػفً  ٍعػػػػًديؿ عنػػػػد اإلمػػػػاـً الجى
 يا كاشتيرت بيف النٌقاد .ة التي تفرد بيا، كالمصطمحات التي استخدمى و الخاص( كالتعرؼ عم  مصطمحاتً 

ٍرح كالتىٍعًديؿ العامة عند الناق(اد. صطمحات بالن  ىذه المي  تصنيؼي  -ٓ  سبة إل  مراتب الجى

ـي  الكشؼ -ٔ كىاة الذيف تكم(ـ  ييـ اإلما ، كمعر ػة مػدل محمد بف عبد اض الحّػرمي عف أحكاؿ الرا
 ه مف الناق(اد. يرً  و ألحكاـً أحكامً  ةً مكا قى 

ٍرح كالت(  ّرميٌ محمد بف عبد اض الحى  منيج اإلماـً  خصائصً  إبرازي  -ٕ  ٍعًديؿ. ي الجى

ـي  -ٖ   عمػ كحكمػو ّػرميٌ محمػد بػف عبػد اض الحى  مػاـً اإل مراتػب بيػافً   ػي العمػـ لطمبػةً  خدمػة تقدي
 كاة. الرا 

 :  الدِّراسات السابقةثالثنا: 

ػػكعً كالت(  بعػػد البحػػثً  ة، عبػػر حػػكث العممي(ػػالبي  راسػػمة مػػع مراكػػزً الؿ مي الدراسػػة مػػف ًخػػ نقيػػب عػػف مّك
ػ شبكة اإلنترنت، كسؤاؿ أىؿً  ة مسػتقمٌ  كجػد دراسػةه تبػٌيف أن(ػو ال تي  نا كأسػاتذتنا،ص مػف مشػايخً العمـ كالتخصا

 .حكؿ " اإلماـ محمد بف عبد اض الحّرمي " مطي(ف" كمنيجو  ي الجرح كالتعديؿ"

ػػكع دراسػػتي  أف يكػػكفى  لػػذلؾ اختػػرتي  ػػإبػػراز مّك عمػػ   ػػرار الدراسػػات  عػػديؿرح كالت( منيجػػو  ػػي الجى
 ؽ كالمستعاف.، كاض تعال  المك   العممية التي أعٌدت  ي ىذا الباب

 العمؿ فيو:  كطبيعةي  البحثً  منيجرابعنا: 

ػكع الدراسػةة ة العممٌيػالمػاد(   ي جمعً  قرائيٌ المنيج االستً  تاعتمد  الكصػفي   بػالمنيجً  تكاسػتعن، لمّك
 عديؿ.رح كالت( "ميطىي ف"  ي الجى  محمد بف عبد اض الحّرمياإلماـ  لعرض معالـ منيجً 

 بما يأتي:  متكمف ثـ ق

 القرآنية كتخريج األحاديث النبكية:: منيجي في عزك اآليات أكلن  -
 عزكت اآليات بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية  ي الحاشية.  -ُ
خرىجػػػت األحاديػػػث مػػػف مصػػػادرىا األصػػػمية،  ػػػدذا كػػػاف الحػػػديث  ػػػي الصػػػحيحيف أك أحػػػػدىما  -ِ

 اكتفيت بالعزك إلييما أك ألحدىما.
 الحاجة.أما إذا لـ يكف  ي الصحيحيف أك أحدىما تكسعت  ي تخريجو بحسب 
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 ثانينا: منيجي في تصنيؼ أقكاؿ اإلماـ ميطىيَّف في الجرح كالتعديؿ كدراستيا: -
 قسمت األقكاؿ عم   صميف أحدىما لمتعديؿ، كاآلخر لمجرح. -ُ
 ذكرت قكؿ اإلماـ ميطىي(ف كبٌينت داللتو. -ِ
 ذكرت الركاة الذيف قيؿ  ييـ القكؿ بحسب الترتيب األبجدم كترجمت ليـ. -ّ
 اإلماـ ميطىٌيف  ي الراكم ثـ أحكاـ  يرة مف النقاد كقارنت بينيا.نقمت أحكاـ  -ْ
 بينت خالصة القكؿ  ي الراكم. -ٓ
ا تطبيقينا -ٔ مف أحاديث الراكم كدرستي إسناده كحكمتي عميػو، كىػذا  ػي  -إف كجد -ذكرت نمكذجن

، كاسػػتثنيت مػػف ذلػػؾ الػػرٌ  ػػا كتعػػديالن كاة الػػذيف أ مػػب الػػٌركاة الػػذيف تكمٌػػـ  ػػييـ اإلمػػاـ ميطىػػي ف جرحن
عٌدليـ ميطيف ككا قو النقاد أك أ مبيـ  ي ذلؾ، كخاصة إذا كا قو اإلماماف الذىبي كابػف حجػر، 
ألٌنيمػػا مػػف أعػػالـ ىػػذا الفػػف، كمػػف سػػبركا أقػػكاؿ النقػػاد  ػػي الػػركاة ككقفػػكا عمػػ  خالصػػة القػػكؿ 

ف كاف مف خارجيما قمت بدراستو.   ييـ، ،  دف كجد  ي الصحيحيف ذكرتو كا 
:ثالثنا: من - ا كتعديالن  يجي في الترجمة لمركاة الذيف تكمـ فييـ اإلماـ ميطىيَّف جرحن
الترجمػػة المختصػػرة لمػػركاة مػػف بػػاب التعريػػؼ بيػػـ، بػػذكر أسػػمائيـ كأنسػػابيـ، ككنػػاىـ كألقػػابيـ،  -ُ

 .-إف كجد -كتكاريخ ك ياتيـ
 التكسع  ي الترجمة  يما يتعمؽ  ي الجرح كالتعديؿ لمكصكؿ إل  خالصة الحكـ  ييـ. -ِ
 رابعنا: منيجي في دراسة النماذج التطبيقية مف أحاديث الركاة: -
 خٌرجت األحاديث ك ؽ المنيج الذم تقدـ ذكره. -ُ
درسػػػت أسػػػانيد األحاديػػػث التػػػي كردت خػػػارج الصػػػحيحيف أك أحػػػدىما، كحكمػػػت عمييػػػا حسػػػب  -ِ

 قكاعد عمـك الحديث كالجرح كالتعديؿ، مع االستئناس بأحكاـ العمماء عند الحاجة.
 ركاة الحديث الذيف كثقيـ أك ّعفيـ الحا ظ ابف حجر  ي تقريبو.لـ أدرس  -ّ
 خامسنا: منيجي في الضبط كالتعريؼ: -
 ّبطتي األسماء كالكممات الميشكمة التي يتكىـ  ي ّبطيا، كذلؾ مف مظانيا. -ُ
 عٌر ت باألعالـ  ير المشيكريف ، كذلؾ بالترجمة المختصرة ليـ مف كتب التراجـ. -ِ
 ف كتب النريب كالمنة.عٌر ت بنريب األلفاظ م -ّ
 عٌر ت باألماكف كالبمداف مف كتب معاجـ البمداف. -ْ
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 سادسنا: منيجي في التكثيؽ: -
كثٌقت المصادر كالمراجع  ي الحاشية بذكر اسـ الكتػاب أك مػا اشػتير بػو، ثػـ الجػزء كالصػفحة  -ُ

 إف كجد.
 ذكرت باقي بياف الكتاب  ي  يارس المصادر كالمراجع. -ِ

 :البحث خطةي أخيران: 

 مة، ك يارس، عم  النحك التالي:مة، كثالثة  صكؿ، كخاتً تتككف خطة البحث مف: مقد  

ػػكع كبكاعػػث اختيػػارً  مػػة:قدِّ المي  ، كالدراسػػات السػػابقة، ه، كأىػػداؼ البحػػثً كتشػػتمؿ عمػػ : أىميػػة المّك
 كطبيعة عممي  يو، كخطة البحث. كمنيج البحثً 

 الفصؿ األكؿ
 عديؿً الجرًح كالتَّ  عصره كترجمتو كتمييده في عمـً ، يٌ اإلماـ محمد بف عبد اهلل الحضرمً 

 كيشتمؿ عمى ثالثة مباحث:
 :محمد بف عبد اهلل الحضرميٌ اإلماـ  المبحث األكؿ: عصري 

 كيشتمؿ عمى ثالثة مطالب:
 .ةالحياة السياسي(  األكؿ: المطمبي  -
 .ةالحياة االجتماعي(  المطمب الثاني: -
 .ةالحياة العممي(  المطمب الثالث: -

 .يٌ د بف عبد اهلل الحضرمً محمٌ اإلماـ  المبحث الثاني: ترجمةي 
 مطالب: أربعةكيشتمؿ عمى 

 وو كلقبي و ككنيتي بي اسمو كنسى  المطمب األكؿ: -
 ونشأتو كك اتي  المطمب الثاني: -
 شيكخو كتالميذه المطمب الثالث: -
 .ةالعمماء  يو ، كآثاره العممي(  أقكاؿي  المطمب الرابع: -

 عديًؿ.الجرًح كالتَّ  تمييده في عمـً المبحث الثالث: 
 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب:

رح كالت(  المطمب األكؿ: -  عديؿتعريؼ عمـ الجى
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 توعديؿ كأىمي( رح كالت( عمـ الجى  نشأةي  المطمب الثاني: -
 عديؿرح كالت( مشركعية الجى  المطمب الثالث: -
ٍرًح كالت(ٍعًديؿ المطمب الرابع: -  طىبىقىات الناق(اد  ي الجى
 عديؿرح كالت( ب الجى مراتً  المطمب الخامس: -

 انيالفصؿ الثَّ 
 كاةالر   في تعديؿً  الحضرميٌ  محمد بف عبد اهللً منيج اإلماـ 

 كيشتمؿ عمى أربعة مباحث:
 يٌ محمد بف عبد اض الحّرمً  عند اإلماـً  الميعىٌدلكف كاةالرا  المبحث األكؿ:

، مع دراسة  يره مف الناق(اد كأحكاـً  اض الحّرمي  محمد بف عبد  )دراسة مقارنة بيف أحكاـ اإلماـً 
  تطبيقية عم  أحاديثيـ

 .يٌ د بف عبد اض الحّرمً محم( عند اإلماـ  فيالميعىٌدل كاةباقي الرا  المبحث الثاني:
  يره مف الناق(اد  كأحكاـً  محمد بف عبد اض الحّرمي   )دراسة مقارنة بيف أحكاـ اإلماـً 

 .د بف عبد اض الحّرميٌ محم(  عديؿ عند اإلماـً الت(  مراتبي  الثالث:المبحث 
 .عديؿ ي الت(  د بف عبد اض الحّرمي  محمٌ  اإلماـً  منيجً  خصائصي  المبحث الرابع:

 الفصؿ الثالث
 كاةفي جرح الر   محمد بف عبد اهلل الحضرميِّ اإلماـ  منيجي 

 مباحث: ةً كيشتمؿ عمى ثالث
 محمد بف عبد اض الحّرميٌ عند اإلماـ  المجركحكف كاةالرا  المبحث األكؿ:

، مع دراسة  يره مف الناق(اد كأحكاـً  الحّرميٌ  محمد بف عبد اضً  )دراسة مقارنة بيف أحكاـ اإلماـً 
  تطبيقية عم  أحاديثيـ

 ف:يٍ كيشتمؿ عمى مطمبى 
 .األئمة اشتيرت بيفى حكف عند اإلماـ مطي(ف بمصطمحات ك كاة المجر الرا  المطمب األكؿ:

 .ةات خاصٌ صطمحى حكف عند اإلماـ مطي(ف بمي ك جر كاة المى : الرا المطمب الثاني 
 .محمد بف عبد اض الحّرميٌ  رح عند اإلماـً مراتب الجى  المبحث الثاني:
 رح. ي الجى  محمد بف عبد اض الحّرميٌ  اإلماـً  خصائص منيجً  المبحث الثالث:

 كصيات.كالت(  النتائجً  كتشتمؿ عم  أىـ   الخاتمة:
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 كتشتمؿ عم   يارس متنكعة حسب الحاجة. ة:الفيارس العمميَّ 
، كلكف إتماـ ىذا البحث حت  كاف بيذه الصكرةالمستطاع  ي م يدجى  تقد بذلدنني كختامنا،  

أنا إال طالب عمـ يتطمع إل  المعر ة، كيسع  لتأىيؿ  اإلنساف ال يأمف عم  نفسو الخطأ كالنسياف،  ما
ف تكف األخرل، ، ك الحمد ض نفسو  ي عمـ الحديث الشريؼ،  دف كي  قت  و أن(  ي، كحسباض  ىأىٍستىٍنًفري ا 

 ر.  شى عمؿ بى 

  دف كقفت قدرتي دكف ىمتي ***  مبمغ عممي كالمعاذير تيقبؿ

 حبه وهي تَبِعَهن بإحساى وسلّن تسليوًا كثريًا إىل يىم الدِّييه وصآلوصلِّ اللهن على سيدًا حمود وعلى 

  

 الطالب: محمد بف محمكد بف سمماف أبك العراج
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َّالَف  لصل األ
ًُ اإلماُو ّٕاهلل احلضَز عبِد حمند ب  م

 ُُتِ ّتزمَجعصُز
 اجلزِح ّالتعدِٓل علِه ّمتٌَٔد يف

 

  ح:اِحعلى ثالثة مَب ُلّٓصتِن

َّل:  املبحُح - ًِحمّن اإلماِو صُزَعاأَل ِّاهلل احلضَز عبِد د ب  .م

ًِحمّن تزمجُةٕ: اِىالجَّ املبحُح - ّٕاحلضَز اهلِل عبِد د ب  .م

 .عدِٓلاجلزِح ّالتَّ متٌَٔد يف علِهالح: الّج ُححاملب -
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 املبحح األّل

ّٕ عصُز  اإلماو حمند بً عبد اهلل احلضزم

 ّٓصتنل على ثالثة مطالب:                                    

 .ةاحلٔاة السٔاسَّ األّل: املطلُب -

  .ةاحلٔاة االجتناعَّ املطلب الجاىٕ: -

 .ةاحلٔاة العلنَّ املطلب الجالح: -
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 ؿكَّ األى  بحػػػػػػػػػثي المى 

 (ميٌ الحضرى  سميمافى  اهلل بفً  بف عبدً  )محمد اإلماـ عصػػري 

عمػػػ   يػػػرو كبً  ر بشػػػكؿو ؤث  يػػػا تيػػػأن(  ف، ال شػػػؾ( عػػػيٌ مي  ي عصػػػرو ً ػػػ ثي ي تحػػػدي التًػػػ يػػػاتً جرى كالمي  إٌف األحػػػداثى 
 اضً  ـ بػػػدذفً م( ، كسػػػأتكى ةن عممٌيػػػ راتو أك تطػػػكا  ةن اعي(ػػػأك اجتمى  ةن ياسػػػي( سً  ان ت أحػػػداثأكانىػػػ اف ، سػػػكاءه ة اإلنسىػػػشخصػػػي( 
التػي  ؿً العكاًمػ كعػف، الحّػرميٌ  سميمافى  بفً  اضً  عبدً  د بفً محمٌ  اإلماـً  عف عصرً  بحثً ىذا المى ي تعال   ً 

 ة:اليى ف خالؿ المطالب التٌ ة، كذلؾ مً ممي( و العً و كمكانتى تى ي( ـ شخصً ا العالً ت ليذى زى أبرى 

 .ةيٌ ياسً السٌ  الحالةي  ؿ:األكَّ  المطمبي 

  .ةاالجتماعيٌ  الحالةي  اني:الثٌ  المطمبي 

 .ةيٌ العممً  الحالةي  الث:الثَّ  المطمبي 
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 (ُ)المطمبي األٌكؿ: الحالةي السِّياسٌية

أف يعػيشى  ػي زمػًف الٌدكلػة  ًد اض بًف سػميمافى الحّػرىمي  قٌدر اضي تبارؾى كتعال  لإلماـً محٌمد بف عب
العب(اسٌية ، مف مىكلًده سنةى "اثنتيف كمائتيف ىجرية"
،  ّ)، إل  ك اًتو سنةى "سبعو كتسعيف كمائتيف ىجرية"  ِ)

، كمػف المىعمػكـً  ْ)ىػػ ٔٓٔىػػ  حتػ  )ُِّ، مػف سػنًة  )كلةي العباسٌية زىاء  خمسة قركفحيثي حكمًت الد
سػكاء  يمػا  الًخال ػات أٌف الدكلةى العٌباسية كانىت قكي(ةن بال شؾٍّ  ي نشأًتيا، كلكػف بعػدى ذلػؾ دٌبػًت الًخال ػات

ـي محمدي بف عبًد اض بف سػميمافى الحّػرميٌ أك كثرة التحالؼ عمييا بينيـ مفػاًء  ، كلقد عاصرى اإلما مػف الخي
ػػػػأميكف تػػػػكٌل  الخال ػػػػة ) ةعشػػػػر  العٌباسػػػػي يف ثػػػػالث ىػػػػػ  ، كالميعتًصػػػػـ تػػػػكٌل  الخال ػػػػةى ُْٗخميفػػػػةن كىػػػػـ : المى

صػػًر العٌباسػػي  األٌكؿ، كالميتكٌكػػؿ عمىػػ  ىػػػ ، كىػػؤالًء ًمػف خمفػػاًء العى ِِٕىػػ ، كالكاثًػػؽي تػػكٌل  الخال ػػةى )ُِٖ)
ىػ ، ِْٖىػ ، كالميستىعيف تكٌل  الخال ةى  )ِْٕىػ ، كالمينتًصر محمد ٍبف جعفىر تكل(  الخال ةى )ِِّاض )

ىػػ  ، كالميعتًمػد عمػ  اًض تػكٌل  ِٓٓىػ ، كالمييتًدم باًض تػكٌل  الخال ػةى )ُِٓكالميعتزا باًض تكٌل  الخال ةى )
ػػػد بػػػاض تػػػكٌل  الخال ػػػةى  )ِٔٓخال ػػػةى )ال ًّ ىػػػػ ، كالميقتىػػػًدر بػػػاض ِٖٗىػػػػ ،كالمكتًفي بػػػاض )ِٕٗىػػػػ ، كالميعتى
ىػػػ ، كىػػؤيالًء مػػفى العصػػًر العب(اسػػي  ِٔٗىػػػ ، كعبػػد اًض ٍبػػف الميعتىػػٌز الػػًذم تػػكٌل  يكمػػان كاًحػػدان  قىػػط )ِٓٗ)

 الثٌاني.

ـي ميطػػٌيف  ػػيك  ظػػؿ  الد(كلػػًة العٌباسػي(ة كانػػت األحػػكىاؿي الٌسياسػػي(ةي الداخمٌيػػةي   ػي الكقػػًت الػػًذم عاشىػػو اإلمػا
نًصػػب كالممػػؾً  ػػعبىةن ، ًمػػف قتػػاؿو داًخمػػٌي بػػيفى أبنػػاًء العاًئمػػة الكاًحػػدًة عمػػ  المى صى
ـى كػػاف   ٓ) كػػ ، خاٌصػػةن أٌف الحي

ك ؿ  كقتؿ،   ٔ)المأمكفي أخاهي األًميف  قتؿكراثٌيان،  ٍنتىًصري كالدىه اٍلميتىكى اٍلمي
(ٕ . 

ـي ميطػػٌيف  ػػي زمانًػػو  تىنػػان كأحػػداثان أخػػرل، منيىػػا: الفتنػػةي المىشػػيكرةي التػػي حػػدىثىت  ػػي  ػػا كلقػػد عاصػػرى اإلمى
مًؽ القرآف " عيًد الميعتًصـ مع اإلماـً أحمد بف حٍنبىؿ " ً تنةي القكًؿ بخى
(ٖ .  

 
                                                           

 . ِْ/ ُُ ، البداية كالنياية )ُُٓ/ ٓ ، الكامؿ  ي التاريخ )ُِٕ/ ٗيينظىر: تاريخ الطبرم )(ُ) 
 . َّٖ/ ٖ ، الثقات ممف لـ يقع  ي الكتب الستة )َُِّ/ ٔتاريخ اإلسالـ )ينظر: (ِ) 
 . ِٓٔ/ ِتاريخ مكلد العمماء كك ياتيـ )(ّ) 
 . ُِٓ/ ُّ) كالنياية ، البداية ٓ/ ٓ ي التاريخ ) الكامؿ ينظر:(ْ) 
  .َِٔيينظىر: تاريخ الخمفاء )ص: (ٓ) 
 . ُْٓ/ ٓيينظىر: الكامؿ  ي التاريخ )(ٔ) 
 . ّْٗ/ َُيينظىر: البداية كالنياية )(ٕ) 
 . ِٕٓ/ ٓينظر: الكامؿ  ي التاريخ )(ٖ) 



 

12 
 

ػػػ ىنػػػاؾ الكثيػػػرك  ، منيػػػا ثػػػكراته   ُ)ًت الدكلػػػةى العب(اسػػػٌية خاٌصػػػةن  ػػػي الكيك ىػػػةمػػػف األحػػػداًث التػػػي أٍنيكى
سػيفي  ا  عػؿى الحي كـ ، مثممى سػٍيف ٍبػف عمػٌي اكانًقالباته عم  الحي ٍبػف ابػفي محٌمػد بػًف حمػزة بػًف عبػًد اض بػًف الحي

سػػيف ٍبػػف عمػػي  ٍبػػًف أبػػي طالػػ ؿ أىٍمػػريه ػػػػػػػػ، كىاٍستىفٍ ب بانًقالبًػػو عمػػ  كاًلػػي الكيك ػػةً حي ػػو الميسػػتعيفي حى ًباٍلكيك ىػػة  كج(
اقػاف لػو ٍنجً  ، ِ)مزاحمػان بػف خى كظيػػرىت ثػكرةي الػز(

د ،  ّ) ، كىأىٍ سىػديكا ً ػي اٍلػػًبالى ـٍ ـى شىػراىي ، حيػث اٍشػتىد( أىٍمػػريىـ، كىعىظيػ
  ٓ)ك ػػة،  كظيىػػرى القرىاًمطػػةي بسىػػكاًد الكي  ْ)ىػػػ ِٕٓكقتػػؿى قائًػػدي الػػٌزنًج عمػػيا بػػفي زيػػد العمػػًكما صػػاحبى الكيك ػػة )

 ىػ . ِٕٖ)

يكًش كيحق قػكفى  ػعبًة إاٌل أٌف الخمفػاءى كػانكا يبعىثيػكف بػالجي كبالٌر ـً ًمػفى الظاػركًؼ السيىاسػٌيًة الداًخمٌيػًة الص(
كـ ) ػػأميكف  قػػد  ػػزىا الػػرا ػػا  عػػؿى المى ـٍ ييسػػمىع بمثًميػػا  ٔ)ىػػػ ُِٔاالنًتصػػارىات، مثممى ، كأنكىػػاىيـ نكايىػػةن عظيمػػةن لػػ

ـى   ٕ)عىٌمكًريػػػةى جمػػػكعىييـ، كخػػػر(ب ديػػػارىىـ، ك ػػػتحى  لخميفػػػةو، كشػػػت(تى  يٌػػػزى لنىزًكىػػػا حكػػػ بالٌسػػػيؼ ، ككػػػاف لمػػػا تجى
                                                           

  الكك ػػة: بالّػػـ: المصػػر المشػػيكر بػػأرض بابػػؿ مػػف سػػكاد العػػراؽ كيسػػٌمييا قػػـك خػػٌد العػػذراء، قػػاؿ أبػػك بكػػر محمػػد ابػػف القاسػػـ: (ُ
مف قكؿ العرب: رأيت كك انا ككك انػا، بّػـ الكػاؼ ك تحيػا، لمرميمػة المسػتديرة، كقيػؿ: سػميت الكك ػة  سميت الكك ة الستدارتيا أخذان 

ػيا إحػدل كثالثػكف درجػة  كك ة الجتمػاع النػاس بيػا مػف قػكليـ: قػد تكػٌكؼ الرمػؿ، كطػكؿ الكك ػة تسػع كسػتكف درجػة كنصػؼ، كعّر
  .َْٗ/ ْبمداف )كثمثاف، كىناؾ أقكاؿ أخرل لمعر ة سبب تسميتيا. ينظر: معجـ ال

 الفػكارس أبػك األمير  عرطكج بف خاقاف بف مزاحـ . كمزاحـ :ىك ِْ/ ُُ ، البداية كالنياية )ِّٖ/ ٗينظر : تاريخ الطبرم ) (ِ)
 مصػػر عمػ  الزبيػر بػاض المعتػزٌ  الخميفػة كاٌله عنيػػاأل التركػ ٌ  اض عبػد بػف يزيػد عػزؿ بعػد مصػػر ىػذا مػزاحـ البنػدادٌل، كلػ  ثػـ التركػ ٌ 
 . ّّٕ/ ِ) كالقاىرة مصر ممكؾ    الزاىرة كمائتيف. ينظر: النجـك كخمسيف ثالث سنة األٌكؿ ربيع شير مف خمكف لثالث
الزنج: ظير رجؿ بظاىر البصرة زعـ أنو عمي بػف محمػد بػف أحمػد بػف عيسػ  بػف زيػد بػف عمػي بػف الحسػيف بػف عمػي بػف أبػي  (ّ)

نما كاف أجيران  مف عبد القيس، كاسػمو عمػي بػف محمػد بػف عبػد الػرحيـ، كأمػو قػرة بنػت عمػي بػف رحيػب بػف  طالب، كلـ يكف صادقا كا 
ككػاف ، محمد بف حكيـ مف بني أسد بف خزيمة، كأصمو مف قرية مف قرل الرم، كالتؼ عميو خمؽ مف الػزنج الػذيف يكسػحكف السػباخ

اف يػػدعي أنػػو يحفػػظ سػكرا مػػف القػػرآف  ػػي سػػاعة يػزعـ لػػبعض مػػف معػػو أنػو يحيػػ  بػػف عمػػر أبػك الحسػػيف المقتػػكؿ بناحيػػة الكك ػػة، ككػ
كاحػدة جػرل بيػػا لسػانو ال يحفظيػا  يػػره  ػي مػدة دىػػر طكيػؿ، كزعػػـ أنػو  كػر يكمػػا كىػك  ػي الباديػػة إلػ  أم بمػد يسػػير  خكطػب مػػف 

إحػداىما  سحابة أف يقصد البصرة  قصدىا،  مما اقترب منيا كجد أىميا متفرقيف عم  شعبتيف، سعدية كباللية،  طمع أف ينّػـ إلػ 
 يستعيف بيا عم  األخرل  مـ يقدر عم  ذلؾ،  ارتحؿ إل  بنداد  أقاـ بيا سنة كانتسب بيا إل  محمد بف أحمد بف عيسػ  بػف زيػد، 

  .ِّٓ/ ِالدرر السنية ) -ككاف يزعـ بيا أنو يعمـ ما  ي ّمائر أصحابو، كأف اض يعممو بذلؾ، ينظر: المكسكعة التاريخية 
  .  ِْٗ-ِّٔ/ ٔ ، الكامؿ  ي التاريخ )َِٓ-َٖٓ/ ٗالطبرم )ينظر : تاريخ (ْ) 
  كالقرامطػة: ىػػـ نػكع مػف المالحػدة يػدعكف أنػو ال  سػؿ مػػف ُْٔ/ ٔ  ، الكامػؿ  ػي التػاريخ )ِّ/ َُتػاريخ الطبػرم )ينظػر: (ٓ) 

سنة يكمػاف: يػـك النيػركز، كيػـك الجنابة ، كأف الخمر حالؿ، كيزيدكف  ي أذانيـ: كأف محمد ابف الحنفية رسكؿ اض كأف الصـك  ي ال
الميرجاف، كأف الحج كالقبمة إل  بيت المقدس، كأشياء أخرل، كنفؽ قكليـ عم  الجياؿ، كأىؿ البر، كتعب الناس بيـ. ينظر: تاريخ 

  ِٕٔالخمفاء )ص: 
. ينظر: تاريخ الخمفاء )َِٗ/ ُالعبر  ي خبر مف  بر ) (ٔ)   ِْٓص:  ، كقيؿ :أٌف المعتصـ ىك الذم  زا الرـك
بفتح أكلو، كتشديد ثانيو: بميدة عم  شاطئ العاصي بيف  امية كشيزر  ييا آثار خػراب كليػا دخػؿ كا ػر كليػا رحػ  تنػٌؿ مػاال ، (ٕ) 

 اليػػـك ، كتسػػم أنقػػرة مدينػػة  ربػػي جنػػكبي تقػػع:، كالمكػػاف اليػػـك ُٖٓ/ ْككانػػت مػػف أعظػػـ  تػػكح اإلسػػالـ. ينظػػر:معجـ البمػػداف )
 . آليا الشاممة بترقيـ ،ُُٓ/ ِ) كثير البف كالنياية البداية  ي الكاردة باألماكف تعريؼ . ينظر: حصار سيفمي)
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ميكف أٌف ذلؾ طالىع نىٍحس، كأٌنو ييٍكسىر،  كافى مف نىٍصًره كظىٍفًره مػا لػـ يىٍخػؼى  المينج 
ػت أنطاليػة ُ)   ِ) ، ك يتحى

ـى منيا مىا ال ييحص  ًمف  كـ عينكةن، ك ًن األمكىاؿمف ًبالًد الرا
(ّ  . 

مفػػاًء الٌدكلػػًة العباسػػٌيًة ً ػػي الميػػًك كالممػػذ(اًت، كاالشػػتناًؿ عػػًف الٌرعٌيػػةً  ػػؾى بعػػضي خي كاٍنيمى
ػػا كػػاف  ْ) ، بينمى

مفاًء يعمؿي بًصدؽو، كاجًتيادو مف أجًؿ ديًنو كرعيتو  . ٓ)بعضي الخي

بػر ـً التٌقمبػاًت كالتحػكالًت السيىاسػي(ًة التًػي حػدىثىت ً ػي العصػًر العب(اسػٌي سػكاءه األكؿ  -: الطالبقاؿى 
ـٍ يتأىث(ر بيًذه الت(نٌيراًت، كاض أعمـ. ـى ميطٌيف ل  أك الثاني، إال أٌف اإلما

الةي الجًتماعٌية  (ٔ)المىطمبي الثٌاني: الحى

ػػاعى االجًتماعٌيػػة ً ػػي  ػػكًر يكيػػكف ليىػػا األثػػري الكبيػػري ً ػػي حيػػاًة بًػػال شػػؾٍّ أٌف األّك أم  عصػػرو مػػف العصي
ػػػػتيـ عمػػػػ  الس(ػػػػػكاء، كلعػػػػٌؿ أكثػػػػرى الطبقػػػػػاًت  أ ػػػػراًد المجتمػػػػع ، النخػػػػػب كالط(بقػػػػات الػػػػدنيا، عػػػػػام(تيـ كخاص(

اع ىـ العيمماءأل  يـ المكٌمفكف باالىتماـً  كىـ مىف  ،بشئكف الٌناس تكميفان رٌبانيان  االجتماعية تأٌثران بيذه األّك
 يحًرص داًئمان عم  معر ًة مشاًكًميـ كالقّاًء عمييا.

كقػػد كػػاف المجتمػػعي  ػػي ذاؾ الكقػػت يتكػػٌكف مػػف ًجنسػػٌيات كألػػكاف كأصػػحاب شػػراًئع، كالػػذم تتمٌيػػز بػػو 
الدكلػػةي العٌباسػػٌية عػػف  يرىػػا أٌنيػػا أدخمىػػت بػػؿ  ٌعمػػت العنصػػرى  يػػر العربػػٌي، مثػػؿ األتػػراؾ،   قػػد(متييـ حتػػ  

ـي  ػي تفًعػيميـ  ػي الػديكىاف ، حتٌػ  بمػغى  ممانيػو عم   ير ال ػا  عػؿ المعتصػ عرب  ػي بعػض المكاًقػع ، مثممى
عة عشر ألفان  ٍّ  . ٕ)األتراؾ ب

ك ي الميجتمًع العٌباسي كافى اإلٍسراؼ كالت(رؼ كالبٍذخ عندى الط(بقة العيميىا " العائمة الحاًكمػة كمػف لػٌؼ 
، أٌنو نيثر عم  المأمكًف  ي الميمًة التًػي تػزٌكج عندما يذكري ابفي األًثيرٍسراؼى ، كلنا أف نتخٌيؿ اإل ٖ)لفيفيـ "

                                                           

  .ِْٓتاريخ الخمفاء )ص:  (ُ)
بمد كبير مف مشاىير بالد الرـك كاف أكؿ مف نزلو أنطالية بنت الرـك بف اليقف بف ساـ ابف نكح أخػت أنطاكيػة  سػمي باسػميا،  (ِ)

كقػاؿ البمخػػي:إذا تجػػاكزت قمميػػة كالاٌلمػس انتييػػت إلػػ  أنطاليػػة حصػػف لمػرـك عمػػ  شػػٌط البحػػر منيػػع كاسػع الرسػػتاؽ كثيػػر األىػػؿ، ثػػـ 
 . َِٕ/ ُينظر: معجـ البمداف )تنتيي إل  خميج القسطنطينية. 

 . ِّٕتاريخ الخمفاء )ص: (ّ) 
 . ِْٔ)ص: المرجع السابؽ  (ْ)
 . ْٔ/ َُبتصرؼ: البداية كالنياية )(ٓ) 
  .ْٓٓ/ ٓ ، )الكامؿ  ي التاريخ )ّْٓ/ َُالبداية كالنياية )ينظر: (ٔ) 
 . ِْْتاريخ الخمفاء )ص: يينظر:(ٕ) 
 . ِّٓ-ِِْ/ َُ:البداية كالنياية ) يينظر(ٖ) 
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، كلكػف  ُ) ييا ألؼى لؤلؤىةو مف أنفىًس ما يككف ، كمف ثـ جمىعيىا كأعطاىىا لزكجًتو كقاؿ ليىا: سًمي حكاًئجؾ
 العمـً كخاٌصة الٌشعرىاء.بالعميكـً  دٌف الحياةى كانت مستًقر(ةن ، ككاف ىناؾ ًمف العطاًء كالت(حفيًز ألىًؿ 

، لكػػف بّػػكاًبط معٌينػػة شػػكف  ػػي ظػػؿ  الدكلػػًة العٌباسػػي(ةككػػافى أىػػؿي الذ مػػة ًمػػف الييػػكًد كالنصػػارل يعي
عىٍتيا الدكلة ، منيا مىا ذكره ابفي كثير ػًف اٍلميٍسػًمًميفى " قائالن  ّك كا عى ي(ػزي ك ييىا أمىرى المتكك ؿي أىٍىؿى الذ م(ًة أىٍف يىتىمى

اًلفىػػةه ً ػػي ل باًسػػًيـ كعمػػاًئًميـ كثيػػاًبيـ، كأف يتىطىيمىسػػكا بالمىصػػبيكغ بػػالقم  كأف يىكػػكف عمػػ  عمػػائًميـ ًرقىػػاعه ميخى
ـٍ  اًصػػػػرىًة ًلًثيىػػػػاًبًي نىػػػػاًنيًر اٍلخى ػػػػكا ًبالز( مي ، كىأىٍف ييٍمزى ـٍ ًمػػػػٍف بىػػػػٍيًف أىٍيػػػًديًي ـٍ كى ٍمًفًيػػػػ ـٍ ًمػػػػٍف خى ًحػػػػيًلمىػػػٍكًف ًثيىػػػػاًبًي نىػػػػاًنيًر اٍلفىال( فى كىزى

 . ِ)"اٍليىٍكـى..

ػػعان تكاّػػع العيممػػاء ، حيػػث إنػػو بىعيػػد عػػف  ًّ ػػاـ ميطػػٌيف نػػرل أٌنػػو كػػافى ميتكا مػػف خػػالؿ تتباػػع سػػيرة اإلمى
حيػػاًة الت(ػػرؼ كالبػػذخ كالميػػًك ، كانكػػب( عمػػ  حيػػاًة الًننػػ  الحقيقػػٌي ، كىػػي حيػػاةي العمػػـ كالعممػػاء، حيػػاة الزاىػػد 

 . ْ)، "ككافى أحدى أكًعية الًعمـ" ّ)" حد ث الكك ةكالفيـ، كيؼ ال كقاؿ عنو الٌذىبي : "مي 

 (ٓ)المطمبي الثالث: الحالةي العممٌية

يعتبػػري القػػرف الثالػػث قػػرفى نيّػػةو عممٌيػػة ، خاصػػةن مجػػاؿ الت(ػػدكيف، حيػػثي كثػػرت الميصػػن(فات بشػػٌت  
ػػة عمػػـ الحػػديث ) الصػػحاحناً ياأصػػ ،كالمسػػانيد ،  ، كأنكاًعيػػا مػػف كا ػػًة المجػػاالًت كالٌتخصاصػػات كخاص(

،  فػػػػي ىػػػػذا القػػػػرًف المبػػػػارًؾ ظيػػػػر كثيػػػػره مػػػػف األًئٌمػػػػة كاألعػػػػالـً ، كالًعمػػػػؿ ، كالجػػػػرح كالتعػػػػديؿ .. كالٌسػػػػنف
البارًزيف، أمثاؿ يحي  بف معيف، كعمي بػف المػديني ، كأحمػد بػف حنبػؿ، كمحمػد بػف إسػماعيؿ البخػارم، 

ني، كأبك عيس  الترمػذم، كأبػك محمػد كأحمد بف صالح العجمي، كأبك داكد السجستا كمسمـ بف الحجاج،
 . ٔ).. الدارمي، أبك عبد اض بف ماجو، كأبك زرعة الرازم، كأبك حاتـ الرازم

 

                                                           

 . ْٓٓ/ ٓ:)الكامؿ  ي التاريخ ) يينظر(ُ) 
 . ُّّ/ َُالبداية كالنياية )(ِ) 
 . َٕٔ/ ّميزاف االعتداؿ ) (ّ)
 . َُِّ/ ٔتاريخ اإلسالـ )(ْ) 
الكامػؿ  ػي ،   َّٗالسػيرة النبكيػة كالتػاريخ اإلسػالمي )ص:  ، ٖٗيينظر: المدخؿ إل  منػاىج المحػدثيف األسػس كالتطبيػؽ)ص (ٓ)

 . َُّ ، الفيرست )ص: ِِٓ -ََِتاريخ الخمفاء )ص: ،  ّّٗ-ِّٗ/ ٓالتاريخ )
 ، األستاذ الدكتكر ر عت  كزم عبد المطمب. ٖٗالمدخؿ إل  مناىج المحدثيف األسس كالتطبيؽ)صيينظىر:  (ٔ)
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حة كممميكسػة به  ي اىتماـً الدكلة العباسي(ةكاف لمعمـً بشت(  أنكاًعو نصي ًّ ، ككاف ىناؾى إشارات كا
، ككػاف  ُ)ىػاركف الر(شػيد، ككػاف منبعػان ألىػًؿ الًعمػـبٌينت ذلؾ ، منيػا )بيػتي الحكمػة  الػذم أنشىػأه الخميفػةي 

ػح بػالعمـ كالعممػاء آنػذاؾ، قػاؿ ابػف األثيػر ًّ ػج( مىعىػوي ًمائىػةه  :"  ِ)لياركف الر(شيد اىتماـ كا ػج( حى كىػافى ًإذىا حى كى
ػؿو ًبالن(  ثىًمائىػًة رىجي ػج( ثىالى ػج( أىحى ـٍ يىحي ،  ىػًدذىا لىػ ـٍ كىػافى ييًحػبا ًمفى اٍلفيقىيىاًء كىأىٍبنىػاًئًي فىقىػًة الس(ػاًبنىًة، كىاٍلكيٍسػكىًة اٍلظىػاًىرىًة ...كى

كىافى ييًحبا ا يىٍكرىهي اٍلًمرىاءى ً ي الد يًف، كى يىًميؿي ًإلى  أىٍىًؿ اأٍلىدىًب كىاٍلًفٍقًو، كى ا ًمٍف الش ٍعرى كىالشاعىرىاءى، كى ، الى ًسي(مى ٍلمىًديحى
ييٍجػػًزؿي اٍلعىطىػػ ، كى ػػاًعرو  ىًصػػيحو مىٍيػػًو شى جػػزاؿ العطػػاًء لييػػـ، قػػاؿ  ّ)"اءى عى ، كمنيػػا اسػػتقداـ الميتكك ػػؿ لممحػػٌدًثيف، كا 

كاسػػتقدـى الميحػػد ثيف إلػػ  سػػامٌرا:" السػػيكطي
، كأجػػزؿى عطايػػاىيـ كأكػػرمييـ، كأمػػرىيـ بػػأف يحػػد ثكا بأحاديػػث  ْ)

ؤية، كجمس أبك بكر بفي أبي شيبة  ي جاًمًع الرصا ة،  اجتمعى  فات كالرا إليػو أيّػان نحػك مػف ثالثًػيف الص 
 . ٓ) ان ألؼ نفس

ـي خمفاء الد(كلة العباسيًة  ػي ميػاديف كعمػكـو شػٌت  ،  يػذا المنصػكري كػاف أٌكؿ خميفػةو  كما ظيرى اىتما
 . ٔ)قٌرب المنٌجميف كعمؿى بأحكاـ الناجكـ، كأكؿ خميفةو تيرجمت لو الكتبي السريانٌيةي كاألعجمٌية بالعربٌية

كالبعكث العمًمٌية  ي عيًد الٌدكلة العٌباسية،  يذىا المأمكفي كاف بينىو كبيف ممًؾ الٌركـ كنشطىت الك كدي 
كـ،  كتػػبى إليػػو يسػػأىليو اإلذفى  ػػي ًإنفػػاًذ مػػا ىيػػك مختػػاره ًمػػف  مراسىػػالت، كاسػػتظيىر المػػأميكف عمػػ  ممػػًؾ الػػرا

كـ  أجػابى إلػ  ذًلػ كنًة الميػد(خرًة ببمػًد الػرا ؾ بعػد امًتنػاع،  ػأخرجى المػأمكفي لػذًلؾ جماعػةن العمكـً القديمًة المخزي
ػػا كجػػديكا مػػا  ػػاجي بػػف مطػػر كابػػفي البطريػػؽ كسػػمما صػػاحب بيػػت الحكمػػة ك يػػرىـ،  اختىػػاركا مم( مػػنيـ الحج(

قسػطا بػف لكقػا البعمبكػي  يمسػكؼ شػاًمٌي  : "، كذكر القفطػي قػائالن  ٕ)اختىاركا  مم(ا حمميكه إليًو أمرىيـ بنقًمو
مة اإلسالمية ثيـ( ً ي أي(اـ بني العب(اس دخؿ ًإلى  بالد الركـً كحصػؿى مػف تصػانيًفيـ الكثيػر نصراني ً ي الم

                                                           

  . َّٗالسيرة النبكية كالتاريخ اإلسالمي )ص:  (ُ)
ًرمٌ (ِ زى . )ت   المبارؾي بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ ٍبف عىٍبد الكاحد الٌشيبانٌي، العالمة مجدي الٌديف أبك السعادات ابف األثير اٍلجى

  .ُُْ/ ْ  ، ك يات األعياف )ُْٔ/ ُّىػ . ينظر: تاريخ اإلسالـ )َٔٔ
  .ّّٗ-ِّٗ/ ٓالكامؿ  ي التاريخ ) (ّ)
لنػة  ػي سػػٌر مػف رأل، مدينػة كانػػت بػيف بنػداد كتكريػػت عمػ  شػػرقي دجمػة كقػد خربػػت، ك ييػا لنػات: سػػامٌراء، ممػدكد، كسػػامٌرا،  (ْ)

  .ُّٕ/ ّنظر: معجـ البمداف )يمقصكر، كسٌر مف رأ، ميمكز اآلخر، كسٌر مف را، مقصكر اآلخر. 
  .ِِٓتاريخ الخمفاء )ص:  (ٓ)
 . ََِتاريخ الخمفاء )ص:  يينظىر:(ٔ) 
 . َُّالفيرست )ص: (ٕ) 
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ًإلىػ  لسػاًف العػرب   ّ)لييترًجـ كتبػان كيسػتخرجيا مػف لسػاًف يكنػاف  ِ)كاستيدعي ًإلى  العراؽ  ُ)كعاد ًإلى  الشاـ
كىافى قسطان متحٌققان بعمـً العػدًد كاليندسػًة كالناجػكـً  كالمنطػًؽ كالعمػكـً الطبيعي(ػًة مػاىران ً ػي ًصػناعًة الطٌػب ..كى

رة باًرعىة لىوي تصانيؼي مختصى كى
"(ْ . 

ـى بػػالعمـً كالعممػػاءً بػػال شػػؾ  ػػد ثيف أٌف االىتمػػا ، كتطػػكير األدكاًت العممي(ػػًة مػػف اسػػتجالًب العيممػػاء كالمحى
ـى اإلماـ محمد بف عبًد ا اًء كتنقاميـ بيفى البيمداف  ي كقتو أثرىل عم ض بًف سميمافى الحّرمٌي ك يره مف عممى

 قرنو، كصقؿ شخًصي(تيـ العمًمي(ة ، مم(ا جعؿى لوي دكران مًيم(ان كمكانةن باًرزةن بيف العممىاء كالميحد ثيف. 

ـى محمػد ذكره  ي  ما سبؽى إذف كمف ًخالؿ  الحالًة الس ياسي(ة كاالجتماعي(ًة كالعممي(ػة، نقػكؿ : إٌف اإلمػا
، كمع ذلؾ  قد تمٌيز كمميءو باألحدىاًث كالت(طكاراتبفى عبًد اض الحّرمٌي عاشى كترعرعى  ي عصرو زاخرو ا

الػػػدة ػػًة الحػػديًث كالسيػػػٌنة، كتػػ ليفيـ العظيمػػة الخى ،  ٓ) ىػػذا القػػرف بككنػػو أزىػػػ  عصػػكًر السيػػٌنًة كأسػػػعدىىا بأئم(
ػػةً  كانػػت ىػػ ًنيفاًت  ػػي ىػػذا العىٍصػػر كفيمػػةن بػػأٍف يطمػػؽ عمػػ  ىػػذا ، كتنػػٌكًع التصػػذًه العكامػػؿي مػػف كجػػكًد األئم(

د ثي الكيٍك ىًة  اًدؽي، ميحى اً ظي، الص( ، الحى  . ٔ) اإلماـ )الش(ٍيخي

  

                                                           

يا نحك عشريف (ُ ـي: بفتح أٌكلو، كسككف ىمزتو، كالشأـ، بفتح ىمزتو ،كطكليا مف الفرات إل  العريش نحك شير، كعّر   كىي الٌشأ
تسػعة أعشػار  ػي الشػاـ كعشػر  ػي سػائر يكما، كركم عف عبد اض بف عمرك بف العاص أٌنو قػاؿ: قسػـ الخيػر عشػرة أعشػار  جعػؿ 

 . ُِّ-ُّّ/ ّاألرض، الشٌر عشرة أعشار  جعؿ عشر بالشاـ كتسعة أعشار  ي سائر األرض. ينظر: معجـ البمداف )
  العػػراؽ : كسػػط الػػدنيا كمسػػتقر الممالػػؾ الجاىميػػة كاإلسػػالمية، كعػػيف الػػدنيا، ك يػػو الدجمػػة كالفػػرات، كىمػػا الرا ػػداف ك يػػو القكاعػػد (ِ
عظيمة كاألعماؿ الشريفة ، كالكك ة كالبصرة تسم  العراقاف،  حد أرض العراؽ ما بيف الخزر إل  السكاد  سػكاد الكك ػة كسػكر إلػ  ال

الزاب إل  عمؿ حمكاف إل  القادسية كسكاد البصرة األىػكاز ك ػارس كدىسػتاف، كىػذه كميػا مػف العػراؽ. ينظػر: الػركض المعطػار  ػي 
  .َُْخبر األقطار )ص: 

ع منو إل  برذعة سبعة  راسخ كمنو أيّا إل  بيمقاف سبعة  راسخ. ينظر: معجـ البمداف )   (ّ  . ّْٓ/ ٓييكناف: مّك
ػػٍيبىاني القفطػػي، أبػػك الحسػػف، جمػػاؿ ُٗٗإخبػػار العممػػاء بأخبػػار الحكمػػاء )ص: (ْ)    ، كالقطفػػي : عمػػي بػػف يكسػػؼ بػػف إبػػراىيـ الش(

  .ّّ/ ٓىػ . ينظر : األعالـ لمزركمي ) ْٔٔالديف )
 . َُٔ-َُٓ/ ُالسنة كمكانتيا لمسباعي )(ٓ) 
 . ُْ/ ُْسير أعالـ النبالء ط الرسالة )(ٔ) 
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 املبحُح الجَّاىٕ

ِّتزمجُة اإلماِو ُمَحنَّد بً َعبد اهلل   (ُ) اِلَحِضَزِم

 ّفُٔ أربعة مطالب:

 املطلُب األّل: امُسُ ّىسُبُ ّكئتُ ّلقبُ -

 املطلب الجاىٕ: ىصأُتُ ّّفاُتُ -

 املطلب الجالح: شُْٔخُ ّتالمُٔذِ -

 املطلب الزابع: أقْال العلناء فُٔ , ّآثاُرِ العلنٔة -

 

 

 
                                                           

 نظر ترجمتو  ي المكاّع التالية:ت (ُ)
 ، ٗٓ رقػػـ )َّٗ/ ُ ، معجػػـ أسػػامي شػػيكخ أبػػي بكػػر اإلسػػماعيمي )ُُٖٔرقػػـ)ِّٕ ِٖٗ/ ٕالجػػرح كالتعػػديؿ البػػف أبػػي حػػاتـ )

 ،  تح الباب  ػي الكنػ  كاأللقػاب ِٓٔ/ ِ ، تاريخ مكلد العمماء كك ياتيـ )َُِٗ  رقـ)ٕٖ/ ّالحاكـ )األسامي كالكن  ألبي أحمد 
 ، المسػتخرج مػف كتػب ِّٖ ، الفيرسػت )ص: ٖٕٓ/ ِ ،  اإلرشاد  ي معر ة عمماء الحػديث لمخميمػي )ُٖٓٓ  رقـ )ُّٗ)ص: 

  اإلكمػػاؿ  ػػي ر ػػع االرتيػػاب عػػف المؤتمػػؼ كالمختمػػؼ  ػػي ُّّالنػػاس لمتػػذكرة كالمسػػتطرؼ مػػف أحػػكاؿ الرجػػاؿ لممعر ػػة )المقدمػػة/ 
  ِّّ/ ُِ ، األنسػاب لمسػمعاني )ٕٓ رقػـ)ُٕ ،  التقييد لمعر ة ركاة السنف كالمسػانيد )ص: َُِ/ ٕاألسماء كالكن  كاألنساب )

 ، تمقػػيح  يػػـك ٔـ ) رقػػّْٗ/ ِ ،  تػػاريخ اربػػؿ )ِِٕ/ ّ ، المبػػاب  ػػي تيػػذيب األنسػػاب )ََّ/ ُ ، طبقػػات الحنابمػػة )ُّْٖرقػـ)
ميػػػزاف   ،ُٓ رقػػػـ )ُْ/ ُْ ، سػػػير أعػػػالـ النػػػبالء ط الرسػػػالة )ْْٕ رقػػػـ )َُِّ/ ٔ ،تػػػاريخ اإلسػػػالـ )ّٔٓأىػػػؿ األثػػػر )ص: 

 ، الػػػكا ي ِّٖ رقػػػـ)ُُٕ/ ِ . تػػػذكرة الحٌفػػػاظ  لمػػذىبي )ّّْ/ ُ ، العبػػػر  ػػي خبػػػر مػػػف  بػػر )َُٖٕ رقػػػـ )َٕٔ/ ّاالعتػػداؿ )
 ، النجػـك َُِٕ رقـ)ِٖٓ/ ٕ  ،لساف الميزاف ت أبي  دة )ِْٕٔ رقـ)ُْٖ/ ِلباب  ي األلقاب ) ، نزىة األِٕٔ/ ّبالك يات )

 ، طبقػػات الحفػػاظ َََُٓ  رقػػـ)َّٖ/ ٖ ، الثقػػات ممػػف لػػـ يقػػع  ػػي الكتػػب السػػتة )ُُٕ/ ّالزاىػػرة  ػػ  ممػػكؾ مصػػر كالقػػاىرة )
/ ّ ، شػػذرات الػػذىب  ػػي أخبػػار مػػف ذىػػب )َٖٓ رقػػـ )ُْٔ/ ِ ، طبقػػات المفسػػريف لمػػداككدم )ٗٓٔ رقػػـ )ِِٗلمسػػيكطي )ص: 

 ، ِّ/ ِ ، ىديػة العػار يف )ِِّ/ ٔ ، األعػالـ لمزركمػي )ّٔ ، الرسالة المستطر ة لبياف مشيكر كتب السنة المشر ة )ص: ُِْ
/ ِ« )مف صدر اإلسالـ كحتػ  العصػر الحاّػر» ، معجـ المفسريف ٕٗٓإرشاد القاصي كالداني إل  تراجـ شيكخ الطبراني )ص: 

  .ِّٗ/ ّ ، نثؿ النباؿ بمعجـ الرجاؿ )ُّٔٗ رقـ )ُِٖ/ َُ ،معجـ المؤلفيف )ٔٓٓ
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 المطمب األكؿ
 اسميو كنسبو ككنيتيو كلقبيو  

، اٍلميٍكنىػػػ   ىػػػك اإلمػػػاـ ًميا الكػػػكً يا ػػػرى ٍّ ػػػمىٍيمىاف اٍلحى ػػػد بػػػفي عبػػػًد اض بػػػًف سي م( المشػػػيكري أًبي جعفىػػػر، بػػػميحى
 . كالمعركؼي بمقًبو " ميطىي(ف"

ًة اسػًمو كنسػًبو ككنيتًػو كلقبًػ لقد التقىت كًممةي  ميو: محمػد بػف عبػد ،  أٌمػا اسػوالنٌقاد كاألئم(ة عم  صح(
 . ُ)اض بف سميماف

ػػاد " كأٌمػػا نسػػبو:  )ّ سيػػكيكف ال ػػاء كى ػػرمٌي" ًبفىػػٍتح اٍلحى ٍّ ػػة كى ػػتح الحّػػرًمٌي الكػػكً ٌي "، أٌمػػا "الحى مى اٍلميٍعجى
ً ي آًخره ًميـ  د اٍليمف ً ي أقصاىا -الر(اء كى ، ك" الكيك ي" بّـ  ِ)ىىًذه الن ٍسبىة ًإلى  حىّرمىٍكت كىًىي مف ًبالى

الكػػاؼ ك ػػي آخًرىػػا الفىػػاء ، ىػػذه الٌنسػػبة إلػػ  بمػػدةو بػػالعراًؽ، كىػػي مػػف أم(يػػات بػػالًد الميسػػمميف ، بينيػػٍت  ػػي 
د ثيف قديمان كحًديثان زماًف عمرى بًف الخطاب   . ّ)ّر  اض عنو، خرجى ًمنيا جماعةه ًمف العمماًء كالمحى

ٍعفىر"ككنيتو        . ْ): "أىبيك جى

، كعيػػرؼ كتمٌيػػز بػػًو بػػيف أىػػًؿ العمػػـ،  يػػك "ميطىػػي(ف"كلقبػػو:  الػػًذم اشػػتيرى
ػػا  ، يقػػكؿي الػػدارقطني: ٓ) "كأم(

ًمٌي ميطىػػػي(ف ػػػرى ٍّ ٍعفػػػر الحى ػػػ،  يػػػك لقػػػبه ألبًػػػي جى بػػػد اض بػػػف سي ػػػد بػػػف عى ، كبػػػو مىٍيماف الكيػػػكً ٌي لقبيػػػو ميطػػػي(فميحم(
ييٍعػػرىؼ"
ػػبيىاف   ٕ)، كًلمىقبًػػو ىػػذا قصػػة كىػػي :أٌف أبػػا نعػػٍيـ الفّػػؿ بػػف دكػػيف ٔ) مػػر( عمٍيػػو كىػػك يمعػػبي مػػع الص 

بالٌطيف كقد طٌينكه  قاؿ لو: يىا ميطي(ف أما آفى لؾى أف تسمعى الحديث،  ميق ب بالميطي(ف
(ٖ . 

                                                           

 ، لسػػػاف َُِّ/ ٔ ، تػػػاريخ اإلسػػػالـ )ُٕ  ،التقييػػػد لمعر ػػػة ركاة السػػػنف كالمسػػػانيد )ص: ََّ/ ُطبقػػػات الحنابمػػػة )ينظػػػر: (ُ) 
 . ِٕٓ/ ٕالميزاف ت أبي  دة )

 . َّٕ/ ُالمباب  ي تيذيب األنساب )(ِ) 
 . ُِٕ/ ُُاألنساب لمسمعاني )(ّ) 
 . ٕٖ/ ّ، األسامي كالكن  ألبي أحمد الحاكـ ) ُّٗ تح الباب  ي الكن  كاأللقاب )ص: ينظر : (ْ) 
ػٌددىة، تىًمييىػا نػكف ، كميطىػي ف اٍسػـ   ُْٖ/ ِنزىة األلباب  ي األلقاب )(ٓ)  ـ أىكلو، كى تح الط(اء اٍلميٍيممىة كالمثنػاة تىحػت اٍلميشى ّى ميطىي(ف: ًب

يح المشتبو )   .َُٗ/ ٖ ىاعؿ. ينظر :تّك
 . َِٕٔ/ ْالمؤتمؼ كالمختمؼ لمدارقطني )(ٔ) 
الكبػار كالنٌقػاد المعتبػريف كليػـ بػاع خاصػة  ػي عمػـ الرجػاؿ ،    كأبك نعٍيـ : ىك الفّؿ بف دكيف الكك ي ، ثقة ثبت ، مف األئمة (ٕ
 ، تػػػاريخ مكلػػػد العممػػػاء ُُٖ ذكػػػر مػػػف يعتمػػػد قكلػػػو  ػػػي الجػػػرح كالتعػػػديؿ )ص: ْْٔىػػػػ . ينظػػػر: تقريػػػب التيػػػذيب )ص: ُِٖ)ت

 . ْٖٔ/ ِكك ياتيـ )
 . ِٖ/ ُُالء ط الحديث )، سير أعالـ النب  َُِّ/ ٔ) اإلسالـ تاريخ  ِِّ/ ُِاألنساب لمسمعاني )ينظر : (ٖ) 
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 المطمبي الثَّاني
 مكلده كنشأتيو ككفاتيو

 . ُ)قاؿ الذىبي ) كلدى سنةى اثنتىيف كمائتىيف ، لقد كلد سنة اثنتيف كمائتيف: همكلد: أكلن 

ـي محمػػد بػػفي عبػػًد اض الحّػػرىمٌي "خمسػػان كتسػػعيفى سػػنة"نشػػأتو ثانيػػان: ، كقػػد طػػرؽى  ِ): عػػاش اإلمػػا
 ي، كبالت(حديد بعدى ك اًة الميحد ث الحػا ًظ أبػسنة عشرة أك سبع، كىك ابفي ست الحديثى أبكابى العمـً كطمب 

ىيػػك الػػذم حثٌػػو عمػػ  كاإلمػػاـ أبػػك نيعػػٍيـ ،  ّ)سػػنة نعػػيـ الفّػػؿ بػػف دكػػيف سػػنةى ثمػػاني عشػػرة أك تسػػع عشػػرة
، كالقصةي مشيكرةه عند أىؿ الًعمـ، كىك ما نقموي الػذىبيا عػف جعفػرو  ٍمػدمٌ طمًب العمـً لمطػي(ف: : قمػت  ْ) الخي

بياًف، ككنتي أطػكلىيـ،  نسػبحي كنخػكض،  ييطي نػكف ظيػًرم،  ـى ليق بتى بيذا؟ قاؿ: كنتي صبٌيان ألعبي مع الص  ًل
ري مجمسى العمػـ؟  مم(ػا طمبػتي الحػديثى مػاتى أبػك  ّي ـى ال تح  بصرى ًبي يكمان أبك نعيـ  قىاؿ لي: يا ميطي(ف! ًل

،  يينا يبٌيف لنا ميطٌيف أٌنو لـ يطميب الحديثى  ي حياًة أبي  ٓ)شيخـ، ككتبتي عف أكثرى مف خمس مائًة عيٍ ني 
 .نعيـ، كبٌيف لنا أن(و لقيىو كتحٌدث إليًو كلكف ليسى  ي مجاًؿ الحديث

 كلـ أًقؼ عم  تفاًصيًؿ نشأًتو، كما يتعمؽي بالجانًب العممي  خاصة. :ؿ الطالبقا 

ـي حت(ػ  أصػبحى الٌناظر إل  العصًر كالمكػاًف الػذىيًف نشػأ  ييً  مػا اإلمػاـ، يتػيٌقفي دكرى الن(شػأًة التًػي نشػأىىا اإلمػا
 محد ثى الكيك ة  ي عصًره ككقًتو.

، كأىػؿ كابػف معػيف،  العصري عصري األعالـً الًكبار)أصحاب الكتًب الس ٌتة، كاألعػالـ أمثػاؿ ابػف المػديني
 .، أمثاؿ الرازٌياف ك يرىـ مف األعالـ.. عمـ الرجاؿ

،  كانػػػت المجػػػالس  كالمكػػػافي الػػػذم نشػػػأ ً يػػػو )الكيك ػػػة  التػػػي تكا ػػػدى عمٍييىػػػا العممػػػاءي مػػػف كػػػؿ حػػػدبو كصػػػكبو
  ي الحالًة العممي(ة زمفى اإلماـ مطٌيف. سابقان كاألسانيد، كما ذكٍرنىا 

 

                                                           

 . ُِٕ/ ِتذكرة الحفاظ لمذىبي)(ُ) 
 . ُِْ/ ّشذرات الذىب  ي أخبار مف ذىب ) ، ِٖ/ ُُسير أعالـ النبالء ط الحديث )ينظر: (ِ) 
  .ْْٔتقريب التيذيب )ص: (ّ) 
ػػػد نصػػػير المعػػػركؼ بالخمػػػدم شػػػيخ الصػػػك ية (ْ) م( ٍعفىػػػر بػػػف ميحى  ، تػػػاريخ ُْٓ/ ٖبشػػػار )ىػػػػ . ينظػػػر: تػػػاريخ بنػػػداد ت ّْٖت) جى

  .ِٖٔ/ ٕاإلسالـ)
 . ِْ/ ُْسير أعالـ النبالء ط الرسالة )(ٓ) 
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 :كفاتيوثالثا: 

الشػػيًر الػػذم  اختيًمػػؼى  ػػيقػػد ، ك  ُ)سػػنةى سػػبعو كتسػػعيفى كمػػائتيف -رحمػػو اض تعػػال   –كانػػت ك اتػػو 
 تيك  ي  يو :

قاؿ مسممة: تيك  يى ليمةى الجمعًة الثنتي عشرةى ليمةو خمت مف جمادل سػنةى سػبعو كتسػعيفى كمػائتيف
، كقػاؿ  ِ)

،كقػاؿ الػذىبي )قمػت: تيػكٌ ي  ػي ربيػع   ّ)ابف نقطة: تيكٌ ي  ي ربيع األكؿ ًمف سنة سبعو كتسػعيفى كمػائتيف
 . ٓ) ي ربيع اآلخر بالكيك ة ) كقاؿ ابفي العماد الحنبميٌ  ، ْ) اآلخر سنةى سٍبعو كتسعيف كمائتيف

ػػد ثيف كالنقٌػػاد متٌفقػػكف عمػػ  أن(ػػو تيػػي -قػػاؿ الطالػػب : ، كٌ ي سػػنةى سػػبع كتسػػعيف كمػػائتىٍيفالحػػظي ىنػػا أٌف المحى
 .، كربيع األكؿ، كربيع األخريحدد،  منييـ مف قاؿ  ي جمادل كلـ اختمفكا  ي األشيرك 

 أفَّ الراجحى ما ذىب إليو الذَّىبٌي كابف العماد، كىك)ربيع األخر(.كعمى ما يبدك 

 المطمب الثالث
 شيكخيو كتالميذه

 أكلن: شيكخوي 
ًطئيكا الكك ة عف العمماءً مطي(ف كتبى اإلماـ  ػٍف أىٍكثىػرى ًمػٍف كالنٌقاد الذيف كى كىتىٍبػتي عى ،  يقكؿي عف نفًسو كى
ٍمػًس مائىػًة شىػٍيخو  ـ  ٕ)أنػو حػد(ث  ػػي نحػك مػف ثالثمائػة شػيخ:، كقػاؿ ابػف نقطػة  ٔ)خى ،  سػمعى مػف أئم(ػة أعػػالى

 منيـ:، كبىار، ككاف عم  معر ةو بيـ كبأحاديًثيـ 
سػػمعنىا منػػوي " - قػػاؿ:ان ؿ ميطٌينػػالخػػاٌل  أىبيػػك بىٍكػػر ذكػػر، صػػاحبي المسػػند  ٖ) ىػػػ ُِْتأحمػػدي بػػف حنبىػػؿ )-

ٍبد اض  ٍف أبي عى  . ٗ)"ًحسىانان ًجيىادان أحاديثى كمسائؿى عى

                                                           

 . ِٓٔ/ ِتاريخ مكلد العمماء كك ياتيـ )(ُ) 
 . َّٖ/ ٖالثقات ممف لـ يقع  ي الكتب الستة ) (ِ)
 . ِٕالتقييد لمعر ة ركاة السنف كالمسانيد )ص:  (ّ)
  ّّْ/ ُالعبر  ي خبر مف  بر ) ، ِْ/ ُْأعالـ النبالء ط الرسالة )  سير َُِّ/ ٔتاريخ اإلسالـ )ينظر: (ْ) 
كابف العماد: محمد بف ابراىيـ بف عبد الكاحػد ، قاّػي القّػاة بالػديار   ، ُِْ/ ّشذرات الذىب  ي أخبار مف ذىب )ينظر: (ٓ)

  .ُٗ/ ُركاة السنف كاألسانيد ) ق . ينظر : ذيؿ التقييد  ئٕٔالمصرية شمس الديف أبك عبد اض ابف العماد الحنبمي ت)
 . ِْ/ ُْسير أعالـ النبالء ط الرسالة ) (ٔ)
 . ِٕالتقييد لمعر ة ركاة السنف كالمسانيد )ص:  (ٕ)
 . ِٗٓ/ ِتاريخ مكلد العمماء كك ياتيـ ) ، ِٕينظر:التقييد لمعر ة ركاة السنف كالمسانيد )ص:  (ٖ)
 . ََّ/ ُطبقات الحنابمة ) (ٗ)
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ػػػاًنيا يحيػػػ  بػػػف عبػػػد الحميػػػد - ٍنبىػػػؿو عػػػف يىٍحيىػػػ   ُ)ىػػػػ ِِٖت) الًحم( ػػػد ٍبػػػف حى ، يقػػػكؿ ميطػػػٌيف:  سػػػألتي أىٍحمى
: أنػػتـي أعػػرؼي  الحمػػاني، قمػػت لػػو: تىعر ػػوي؟ لػػؾ بػػو ًعمػػـ؟  قػػاؿ: كيػػؼى ال أعر يػػو  قمػػتي لػػو: كىػػافى ثقػػةن؟  ىقىػػاؿى

 . ِ)بمشىايًخكيـ

ًثيػػر الحريػػرمٌ يىػػ  بػػف يىحٍ - ػػٍعد : مػػف الط(بقػػًة الثامنػػًة مػػف أىػػًؿ ِِٗت) ّ)ًبٍشػػر بػػف كى ػػد ٍبػػف سى م( ىػػػ ، قىػػاؿ ميحى
ككىػافى "، قػاؿ ميطػٌيف :  ْ)الكك ًة كقاؿ: منزليو قربى مسجًد ًسماؾ ماتى بالكيك ة سػنةى تسػع كعشػريف كمئتػيف

 عف خمؽو كثيرو منييـ:كركل ، ككتب  ٓ)"ثقةن كتبتي عنوي 

ًرير، اٍلكيكً ي)ت ًإٍبرىاًىيـ )ّ بػراىيـ بػفي المنػذر )ت ٔ) ىػػ ِّٕبف أبي ميعىاًكيىة ال ػد  ٕ)ىػػ ّّٔ، كا  بػف ا، كأىٍحمى
مػػٌي المكصػػمٌي )ت ،  ٗ) ىػػػ ُِْ، كأحمػػدي بػػف أبًػػي بكػػر القاسػػـ بػػف الحػػارث )ت ٖ)ىػػػ ًِّٓإٍبػػرىاًىيـ، أبػػك عى

عػػػػد نىًفػػػػيٌ ، كأحمػػػػد بػػػػف  ُُ)ىػػػػػ َُّ، كأبػػػػك بكػػػػرو الكشػػػػاء )ت  َُ)كأحمػػػػد بػػػػف الجى اًصػػػػـ اٍلحى  جػػػػٌكاس أىبيػػػػك عى

ًمػػػػػيٍّ التػػػػػاجر) ُِ)ىػػػػػػ ِّٖ) ػػػػػد ٍبػػػػػف الخميػػػػػؿ أىبيػػػػػك عى كأحمػػػػػدي بػػػػػف عبػػػػػًد اض بػػػػػف يػػػػػكنس  ، ُّ)ىػػػػػػ ِْٓ، كأىٍحمى
ف الفػػػرات أبػػك جعفػػػرو األنصػػػارٌم ، أحمػػػد بػػ ُٓ)أحمػػػد بػػف عبػػػد الػػرحيـ القرشػػػي الكػػك يٌ ، ك   ُْ)ىػػػ ِِٕ)ت
ػػد ٍبػف محبػػكب ٍبػف ُٔ)ىػػ ِٕٓ)ت ػػمىٍيمىا ، كأىٍحمى ، كأحمػد بػػف محمػد بػػف سػعيد بػػًف أبػػاف  ُٕ)ىػػػ ّٕٓف )ت سي

                                                           

 . ُْٗ/ ُّتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ُ)
 . ِِْ/ ُّالمصدر السابؽ ) (ِ)
 .نفس المصدر السابؽ (ّ)
 . َِٗ/ ُِإكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ْ)
 . ِّْ/ ُّتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٓ) 
  .ُِِ/ ُالكاشؼ ) ، ُُِينظر:  نية الممتمس إيّاح الممتبس )ص:  (ٔ)
 . ٕٔ/ ٗسير أعالـ النبالء ط الحديث ) ، ُِِ/ ٕتاريخ بنداد ت بشار )ينظر: (ٕ) 
 . ِْٔ/ ُتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٖ) 
 . َُْٕ/ ٓتاريخ اإلسالـ )  َّ/ ُإكماؿ تيذيب الكماؿ )ينظر:  (ٗ)

 . ِٕالتقييد لمعر ة ركاة السنف كالمسانيد )ص:  (َُ)
 . ُُِ/ ٔتاريخ بنداد ) (ُُ)
 . ٕٖ/ ِإكماؿ اإلكماؿ البف نقطة ) ، ِٖٔ/ ُتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ينظر:  (ُِ)
 . ُِِ/ ٓتاريخ بنداد )(ُّ) 
 . َْٓ/ ٔالطبقات الكبرل ط دار صادر ) ، ِٕالتقييد لمعر ة ركاة السنف كالمسانيد )ص: يينظر: (ُْ) 
 . ّٕٖ/ ٓاألسامي كالكن  ألبي أحمد الحاكـ )(ُٓ) 
 . َُْ/ ُإكماؿ تيذيب الكماؿ )  ،ْٔٓ/ ٓبنداد )تاريخ ينظر:  (ُٔ)
 . ّٓٗ/ ٔتاريخ بنداد )(ُٕ) 
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، كأسػػػػػػد ٍبػػػػػػف عمػػػػػػار ٍبػػػػػػف أسػػػػػػد  ِ)ىػػػػػػػ ُِٗ)ت  ، كأحمػػػػػػد بػػػػػػف يحيػػػػػػ  الكػػػػػػك ٌي األحػػػػػػكؿ ُ)ىػػػػػػػ ِٕٔ)ت
سػػػػماعيؿ بػػػػف بىٍيػػػػراـ الًخٍبػػػػذىًعيٌ ك  ، ّ)ىػػػػ ِٔٓ)ت سػػػػماعيؿ بػػػػف محمػػػػد بػػػػف إسػػػػماعيؿ ك  ، ْ)ىػػػػػ ُِْ)ت  ا  ا 

سػػػماعيؿ بػػػف مكسػػػ   ٓ)ىػػػػ ُِّالط(محػػػٌي )ت      ، كثابػػػت بػػػف مكسػػػ  الّػػػبي ٔ)ىػػػػ ِْٓالفػػػزارم )ت ، كا 
بىػػػػػػػارىةي بػػػػػػػفي المينىم ػػػػػػػًس ، ك  ٖ)ىػػػػػػػػ  َِٔ - ُِٓ، ك جػػػػػػػابر بػػػػػػػف كػػػػػػػردم الكاسػػػػػػػطي )ت  ٕ)ىػػػػػػػػ ِِٗ)ت  جي
مىػؼ الكاسػطي )ت  َُ)كجميكر بف منصكر القرشي ،  ٗ)ىػ ُِْ)ت سىف بف خى سىػف ، الحى  ُُ)ىػػ َِْ، الحى

ٍيؽ )ت رى سىف بف عمٌي بػف محمػد اليػذلٌي )ت   ،  ُِ)ىػ  َِٓ - ُِْبف زي سىػفي ٍبػفي  ، ُّ)ىػػ  ِِْالحى اٍلحى
ػػػةى الياشػػػمي )ت ػػػكىف  ، ُٓ)ىػػػػ ِْْ، الحسػػػيف بػػػف حريػػػث الخزاعػػػي )ت ُْ)ىػػػػ َِٓقىزىعى ػػػٍيف ٍبػػػف الس  سى اٍلحي

ػػػنىبة ،  ُٔ)ىػػػػ ِٔٓالبٍصػػػرٌم )ت ػػػٍيف ٍبػػػف محمػػػد ٍبػػػف شى سى الحسػػػيف بػػػف يزيػػػد  ، ُٕ)ىػػػػ ِٔٓ،الكاسػػػطي )تاٍلحي
، خمػػؼ بػػف محمػػد الخشػػاب  ُٗ)ىػػػ ِْٕ، خالػػد بػػف عقبػػة السػػككني )ت ُٖ)ىػػػ ِْْ)تالكػػك ي الطحػػاف 

 . َِ)ىػ ِْٕ)ت

                                                           

 . ُٗ/ ِالثقات ممف لـ يقع  ي الكتب الستة )  ،ُِٔ/ ٓتاريخ بنداد كذيكلو ط العممية )ينظر: (ُ) 
 . ُِٔ/ ُ، ميزاف االعتداؿ ) ْْٖ/ ٔتاريخ بنداد )ينظر: (ِ) 
 . ِٓ/ ٔ) اإلسالـ تاريخ(ّ) 
 . َُٕٖ/ ٓ) اإلسالـ تاريخ ، ُٖٓ/ ِإكماؿ تيذيب الكماؿ )ينظر: (ْ) 
 . ِْٗ/ ُالكاشؼ ) ، ٕٔٗ/ ٓتاريخ اإلسالـ )ينظر: (ٓ) 
 . ُٖٔ/ ُاألسامي كالكن  ألبي أحمد الحاكـ ) ، ّّٕ/ ُالتاريخ الكبير لمبخارم )ينظر: (ٔ) 
 . ِّٖ/ ُالكاشؼ ) ، ّٕٗ/ ْينظر: تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٕ) 
 . ْْ/ ِتيذيب التيذيب )،  ٗٓ/ ٔتاريخ اإلسالـ )ينظر: (ٖ) 
  .َُٔٗ/ ٓ) اإلسالـ تاريخ ، ّْٗ/ ْتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ينظر: (ٗ) 

 . ٖٓ/ ُالتذييؿ عمي كتب الجرح كالتعديؿ )(َُ) 
 . ِّٕ/ ِتيذيب التيذيب ) ، ِّٔ/ ٖتاريخ بنداد )ينظر: (ُُ) 
  ُُُٓ/ ٓ) اإلسالـ تاريخ(ُِ) 
 . ِّّ/ ُٖ) المصدر السابؽ(ُّ) 
 . ُّٔ/ ِتيذيب التيذيب ) ، َّٓ/ ٔتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ينظر: (ُْ) 
 . ّّّ/ ِتيذيب التيذيب ) ، ْٔٓ/ ٖتاريخ بنداد ) ينظر:(ُٓ) 
 . ّٕ/ ٔ) اإلسالـ تاريخ(ُٔ) 
 . ُِِ/ ُٗ)المصدر السابؽ (ُٕ) 
 . ِْٖ/ ُٖ) المصدر السابؽ(ُٖ) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . ّٕٔ/ ُ ، الكاشؼ )ُّّ/ ٖتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ): ينظر(ُٗ) 
  .ُْٓ/ ّتيذيب التيذيب ) ، ِٓٗ/ ٖتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ينظر: (َِ) 
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سػػعيد بػػف عمػػرك ،  ِ)ىػػػ ِْٓ، زيػػاد بػػف يحيػػ  الحسػػاني البصػػرم )ت ُ)ىػػػ ِْٗرجػػاء بػػف مرجػػ  )ت 
نىػػادىة، أىبيػػك الس(ػػاًئبسػػ ، ّ)ىػػػ َِّاألشػػعث  )ت     سػػميماف بػػف معبػػد أبػػك داكد ،  ٓ)ىػػػ ِْٓ)ت   ْ)مـ بػػف جي

ػػػػػػيبىاف بػػػػػػف أبػػػػػػي شػػػػػػيبىة الحبطػػػػػػي  ٕ)ىػػػػػػػ َِْ، سػػػػػػكيد بػػػػػػف سػػػػػػعيد بػػػػػػف سػػػػػػيؿ )ت  ٔ)ىػػػػػػػ ِٕٓ)ت                   ، شى
ػػػرد  ٗ)ىػػػػ ُِٔ، صػػػالح بػػػف زيػػػاد ،أبػػػك شػػػعيب السكسػػػي )ت  ٖ)ىػػػػ ِّٓ)ت  ، أبػػػي نعػػػيـ ّػػػرار بػػػف صي
 ، ُِ)ىػػػ ِْْ تعبػػد الحميػػد بػػف بيػػاف الكاسػػطي )،  ُُ)ىػػػ ِّٖ، طػػالكت بػػف عبػػاد )ت  َُ)ىػػػ ِِٖ)ت

                             مف بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الكىػػػػػػػاب العمػػػػػػػيعبػػػػػػػد الػػػػػػػرح ، ُّ)ىػػػػػػػػ َِّعبػػػػػػػد الحميػػػػػػػد بػػػػػػػف صػػػػػػػالح البرجمػػػػػػػي )ت 
                                   عبػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػالـ بػػػػػػػػػػػف عاصػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػرازم ، ُٓ)عبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػػػف القاسػػػػػػػػػػػـ ، ُْ)ىػػػػػػػػػػػػ َٓ-ُِْ)ت
بيػػػؽ  ُٕ)ىػػػػ ُِْ)ت د اض بػػػف بػػػراد ،أبػػػك عػػػامر الكػػػك يعبػػػ ، ُٔ)ىػػػػ  َِْ -ُِّ)ت ٍبػػػد الم(ػػػو ٍبػػػف خي ، عى
ٍبػد الم(ػ،  ُٗ)ىػػ ِّٓ)ت عبد الم(ػًو بػف سػالـ الزبيػدم،  ُٖ) َِٔ)ت نطاكٌي الٌزاىد األ ٍبػد الػر(ٍحمىف عى و ٍبػف عى

م(د بف أبػي شػيبىة اٍلعىٍبًسػي، اٍلكيػكً ي )ت  َِ)ىػ َِٓ)ت الدارمي بػف ابىيػد عي ،  ُِ)ىػػ ِّٓ، عبد اض بف ميحى

                                                           

 . ُْٖ/ ٗسير أعالـ النبالء ط الحديث ) ، ُُّ/ ُٖتاريخ دمشؽ البف عساكر ) :ينظر(ُ) 
 . َِٕ/ ّاإلكماؿ  ي ر ع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ  ي األسماء كالكن  كاألنساب ) ، ٗ/ ٔتاريخ اإلسالـ )نظر: يي (ِ) 
  .ُُٕ/ ِتذكرة الحفاظ لمذىبي ) ، ِِ/ ُُتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ): يينظر(ّ) 
 . َٕ/ ِإكماؿ اإلكماؿ البف نقطة )(ْ) 
 . ُِِ/ َُتاريخ بنداد )(ٓ) 
 . ٖٔ/ َُالمصدر السابؽ )(ٔ) 
 . ُّٔ/ َُتاريخ بنداد )(ٕ) 
  .ُٕٗالحفاظ لمسيكطي )ص:  طبقات ، َُٔ/ ُِتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ): يينظر(ٖ) 
 . ِّٗ/ ْتيذيب التيذيب ) ، ّْْ/ ٔتاريخ اإلسالـ ): يينظر(ٗ) 

  ُّٗ تح الباب  ي الكن  كاأللقاب )ص:  ، ّٖٕ/ ٔالطبقات الكبرل ط العممية ): يينظر(َُ) 
 . ِْٖ/ ٓتاريخ اإلسالـ )(ُُ) 
 . ُْْ/ ُٔتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ُِ) 
 . ُٔٔ/ ُالكاشؼ ) ، ِْْ/ ُٔتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )يينظر: (ُّ) 
 . ّٓٔ/ ُ ، الكاشؼ )ُُٕٔ/ ٓتاريخ اإلسالـ ): يينظر(ُْ) 
 . ّٓ/ ُ ، المقتن   ي سرد الكن  )ََُٓ/ ّالمتفؽ كالمفترؽ ): يينظر(ُٓ) 
 . ّٓٔ/ ُ ، الكاشؼ )َٕٖ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) يينظر:(ُٔ) 
 . َْٓ/ ُالكاشؼ ) ، ّٖٕ/ ٔالطبقات الكبرل ط العممية ) يينظر:(ُٕ) 
 . ُِٗ/ ٔتاريخ اإلسالـ )(ُٖ) 
 . ِٓٓ/ ُْتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ُٗ) 
 . ُّْ/ ِٗتاريخ دمشؽ البف عساكر )  ،َِٗ/ ُُتاريخ بنداد )نظر: يي (َِ) 
 نيػة الممػتمس إيّػاح الممتػبس  ، ِْٕ/ ُرجاؿ صحيح البخارم = اليداية كاإلرشاد  ي معر ة أىؿ الثقػة كالسػداد )يينظر: (ُِ)  
 . ْٗٓ)ص: 
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بػف اعقبػة بػف قبيصػة  ، ِ)ىػػ ِِٗ)ت  ي العطػارعبيد بف يعيش الكػك  ، ُ)ىػ َِٓ ت)اليبارمًإسماعيؿ 
، عمي بػف حكػيـ   ْ)ىػ َِٓ – ُِْ تعمي بف الحسف السماؾ) ، ّ)ىػ  َِٓ- ُِْ)تعقبة السكائي
م(ًد ٍبف أىًبي المّػاء)ت   ٓ)ىػ ُِّاألىٍكدٌم )ت  ًميا ٍبفي ميحى اًعيؿ  ، ٔ)ىػػ  َِٔ - ُِٓ، عى ػر ٍبػف ًإٍسػمى عيمى

ػاف  ، ٖ)ىػػ َِٓ ت)عيمىر بف محمد ٍبػف الزبيػر األسػدم ، ٕ)ىػ َِٓ- ُِْت)ٍبف مجالدا ٍثمى عيسػ  بػف عي
 ، كامػؿ بػف طمحػة الجحػدرم َُ)ىػػ  َِْ - ُِّ)ت ، قىطىفي بفي نيسىػير البصػرم ٗ)ىػ ُِٓتالنيشمي )

 ، ُّ)ىػػػ ِِِبػػالؿ األشػػعرم )ت ، مػػرداس أبػػك  ُِ) ِّْ، محػػرز بػػف سػػممة العػػدني)ت  ُُ)ىػػػ ِِّ)ت
بف ا، محمد  ُٓ)ىػ ِّٔ، محمد بف أحمد بف أبي خمؼ )ت  ُْ)ىػ ِّٗمحمد بف أباف بف الكاسطي)ت 

اؽ الر(اًزٌم)ت  ُٔ)ىػ َِٕ)ت ، أبك جعفر القرشيأبي رجاء م(د بف ًإٍسحى ، محمد  ُٕ)ىػ َّٗ، أىبيك بيز ميحى
ػػػػػػاًبر المحػػػػػػاربي  ، ُٖ)ىػػػػػػػ ِٔٓ بػػػػػػف إسػػػػػػماعيؿ بػػػػػػف إبػػػػػػراىيـ أبػػػػػػك عبػػػػػػد اض البخػػػػػػارم )تا ػػػػػػد بػػػػػػف جى م( ميحى
حػػػرب بػػػف حرمػػػاف الن(شىاٍسػػػًتجي  محمػػد  بػػػف،  َِ)ىػػػػ ِّٔ)ت محمػػػد بػػػف جعفػػػر الفيػػػدم،  ُٗ)ىػػػ ِٔٓت)

                                                           

 . ُٕٖ/ ُٗتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ُ) 
 . ّٗٔ/ ُالكاشؼ ) ، ّٕٕ/ ٔالطبقات الكبرل ط العممية )يينظر: (ِ) 
كالكنػ  كاألنسػاب  األسػماء   ػي  كالمختمػؼ  عف المؤتمؼ  االرتياب  ر ع   ي   اإلكماؿ،   ُُّٖ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) ينظر:(ّ) 

(ْ /ْ . 
 . ّٕٗ/ َِ ، تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ُُٕٖ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) :يينظر(ْ) 
 . َُِّ/ ٔتاريخ اإلسالـ ) ، ُِٕ/ ٔالتاريخ الكبير لمبخارم ) يينظر:(ٓ) 
 . ُِٗ/ ٔتاريخ اإلسالـ )(ٔ) 
 . ِْٕ-ِٕٓ-/ ُِ ، تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ُُُٗ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) يينظر:(ٕ) 
 . ْٗٗ/ ُِتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٖ) 
  .ّٓٔ/ ِِ ، تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ُّّ/ ٔتاريخ اإلسالـ ) يينظر:(ٗ) 

 . ِّٖ/ ٖ ، تيذيب التيذيب )َّٗ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) :يينظر(َُ) 
 . َْٖ/ ٖتيذيب التيذيب ) ، ّّٔ/ ٕالطبقات الكبرل ط دار صادر ) يينظر:(ُُ) 
 . ٔٓ/ َُتيذيب التيذيب )  ِٕٕ/ ِٕتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) يينظر:(ُِ) 
 . َٕٓ/ ْميزاف االعتداؿ )(ُّ) 
 . ّّْ/ ّاألسامي كالكن  ألبي أحمد الحاكـ ) ، ُُٖ/ ُُسير أعالـ النبالء ط الرسالة ) يينظر:(ُْ) 
 . ِِ/ ٗتيذيب التيذيب ) ، ُٕٖ/ ِتاريخ بنداد ) :يينظر(ُٓ) 
 . ُٖٖ/ ّتاريخ بنداد )(ُٔ) 
 . ّّٗ/ ُإكماؿ اإلكماؿ البف نقطة ) ، ٓٓٓ/ ٔلساف الميزاف ت أبي  دة ) يينظر:(ُٕ) 
 . ّٕٗ/ ُِسير أعالـ النبالء ط الرسالة ) ، ّٕٓ/ ِتاريخ بنداد ) :يينظر(ُٖ) 
 . ْٔٓ/ ِْتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) :يينظر(ُٗ) 
  .ُِٔ/ ِالكاشؼ ) ، ُِٗ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) يينظر: (َِ)
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ػػػػػػػد بػػػػػػػف حفػػػػػػػص القطػػػػػػػاف،  ُ)ىػػػػػػػػ ِٓٓ)ت م( محمػػػػػػػد بػػػػػػػف طريػػػػػػػؼ البجمػػػػػػػي  ، ِ) ق  َِْ- ُِّت)ميحى
ٍبػػػػد اض ٍبػػػػف نيميػػػػر )ت ،  ّ)ىػػػػػ ِِْ)ت ػػػػد ٍبػػػػف عى م( ، معػػػػداف محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف بسػػػػاـ،  ْ)ىػػػػػ ِّْميحى
ػػػػػد بػػػػػف ًعٍمػػػػػراف ٍبػػػػػف أىبػػػػػي ليمػػػػػ مي ،  ٓ)ىػػػػػػ ِِٔ)ت م( ٍمػػػػػرك العتكػػػػػي ٔ) ىػػػػػػ ِِٖ)ت حى ػػػػػد بػػػػػف عى م(  ت) ، ميحى

ػػػػػ ، ٕ)ىػػػػػ ِّْ م( محمػػػػد بػػػػػف منصػػػػكر الطكسػػػػػي ،  ٖ)ىػػػػػػ ِْٖ)ت د ٍبػػػػف العػػػػػالء ٍبػػػػف كريػػػػػب اليمػػػػدانيميحى
م(د بف المنياؿ العطار )ت  ٗ)ىػ ِٔٓ)ت  ،ُُ)ىػػ ِٕٗ)ت محمػد بػف الييػثـ بػف حمػاد،  َُ)ىػ ُِّ، ميحى

مسػػػركؽ بػػػف ،  ُّ)ىػػػػػ ِِّمػػػركاف بػػػف جعفػػػر السػػػمرل )ت،  ُِ)ىػػػػ ِٕٓمحمػػػد بػػػف كزيػػػر بػػػف قػػػيس )ت
، ميقىػػد(ـ  بػػف محمػػد الكاسػػطي ُْ)ىػػػ  َِْالمرزبػػاف الكنػػدم  )ت 

ميمىػػٍيح بػػف  ، ُٓ)ىػػػ  َِٓ - ُِْ)ت  
ًكيع بػف اٍلجػراح )ت  ػاب  ُٕ)ىػػ ِٔٓفػرات الن(ًصػيبيا  )ت ميمػكف بػف األصػبغ بػف ال ، ُٔ) ىػػ ِِٗكى ،ًمٍنجى

، نكح بف حبيب  ُٗ)ىػ  َِْ - ُِّ)ت  ، الٌنّر بف سعيد، أبك صييب ُٖ)ىػ ٍُِّبف الحارث )ت ا
          يػػػػػػػػػثـ بػػػػػػػػػف عبيػػػػػػػػػد اض القرشػػػػػػػػػي، الي ُِ)ىػػػػػػػػػػ ِّٓ)ت ، ىدبػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػف خالػػػػػػػػػد َِ)ىػػػػػػػػػػ ِِْ)ت  القكمسػػػػػػػػػي

                                                           

 . َُٖ/ ٗتيذيب التيذيب ) ، ُُٕ/ ٔتاريخ اإلسالـ ) :يينظر (ُ)
 . ُْٗ/ ٓ ، تاريخ اإلسالـ ت بشار )ْٖ/ ِٓالرجاؿ ) تيذيب الكماؿ  ي أسماءيينظر:  (ِ)
 . ِّٓ/ ٗتيذيب التيذيب ) ، َُِّ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) يينظر: (ّ)
 . ُِٓ/ ُٔتاريخ بنداد ت بشار ) ، ُّْ/ ٔالطبقات الكبرل ط دار صادر ) يينظر: (ْ)
 . ُِٕ/ ّتاريخ بنداد كذيكلو ط العممية )(ٓ) 
 . ِٖٔ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) ، ِِٗ/ ِٔتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )يينظر: (ٔ) 
 . َِٗ/ ِٔتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٕ) 
 . ِّْ/ ِٔالمصدر السابؽ )(ٖ) 
 . ِْٕ/ ٗتيذيب التيذيب ) ، َْٔ/ ْتاريخ بنداد ) يينظر:(ٗ) 

 . ُْٓ/ ِٔتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(َُ) 
 . ٕٓٓ/ ْ)تاريخ بنداد (ُُ) 
  ػػػػػػػػػماء كالكنػػػػػػػػػتمؼ  ػػػي األسػػػػػػػمؼ كالمخػػػػػػػػػػياب عػػػػف المؤتػػػػػػػػع االرتػػػػػػػماؿ  ػػػي ر ػػػػػػػػػػػػاإلك ، َِّ/ ٔخ اإلسػػػالـ )ػػػػػػػتاري يينػػػػػػػظر:(ُِ) 
 . َِّ/ ٕاب )ػػػػػكاألنس
 . ٖٗ/ ْميزاف االعتداؿ ) ، َْٗ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) :يينظر(ُّ) 
 . ْٗٓ/ ِٕتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ُْ)
 . ِٖٖ/ َُ ، تيذيب التيذيب )ُِِٔ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) :يينظر (ُٓ)
 . ِّٔ/ َٔ، تاريخ دمشؽ البف عساكر ) ُٓٗ/ ٗالثقات البف حباف ) يينظر: (ُٔ)
 . َِِ/ ِٗتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ُٕ)
 . ْْٗ/ ٓ) اإلسالـ تاريخ ، ِْٗ/ ِٖتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) يينظر: (ُٖ)
 . ِٔٓ/ ْ ، ميزاف االعتداؿ )ْٖٗ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) :يينظر(ُٗ) 
 . ُْٖ/ َُتيذيب التيذيب )  ،ُْ/ َّتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )يينظر: (َِ) 
 ، سػير أعػالـ النػبالء ط الحػديث ْٖٕ/ ِأىػؿ الثقػة كالسػداد ) رجػاؿ صػحيح البخػارم = اليدايػة كاإلرشػاد  ػي معر ػةيينظر:  (ُِ)

(ٗ /ُّٗ . 
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، يىٍحيىػػ  بػػف ًإٍبػػرىاًىيـ  ِ)ىػػػ ِْْ)ت   األسػػدمكاصػػؿ بػػف عبػػد االعمػػ  بػػف ىػػالؿ  . ُ)ىػػػ َِِ- ُُِ)ت
، يزيد بف عبد اض اليمامي  ْ)ىػ ِّّ، يحي  بف معيف )ت  ّ) ىػ  َِٔ - ُِٓالمسعكدم الكك ي)ت 

 يعقػػػػػػكب بػػػػػػف ًإٍبػػػػػػرىاًىيـ القيسػػػػػػي ، ٔ)ىػػػػػػػ ِِٖ)ت  ، يزيػػػػػػد بػػػػػػف ميػػػػػػراف األسػػػػػػدم، الخبػػػػػػاز ٓ)ىػػػػػػػ ِّْ)ت
 . ٗ)ىػ ُِّيكسؼ ٍبف يعقكب الٌصفار )ت ،  ٖ)، يكسؼ بف نفيس الكك ي  ٕ)ىػ ِِٓ)ت

 ثانيان: تالميذيه

ٍكا عنػو كيثيػر،  إٌف مككثى اإلماـً ميطٌيف  ي الكك ًة ، كعدـ خركًجو منيػا جعػؿى الػذيف سػمعيكا منػو كركى
ػًدٍيث َُ)كيكًفي عندما يقكؿ اٍبفي أىًبي دىاًرـ ركايػةو ًمائىػة  ، ك ػي ُُ): كىتىٍبتي ًبأيٍصبيًعي عىٍف ميطىي(فو مائىةى أىٍلػًؼ حى

ػًديثو  ٍمًسػيفى أىٍلػؼى حى كىخى
، الػكٌراؽ، قػدـ دمشػػؽ،  ُّ)ىػػ ُّْ)ت  أبػك سػعيدو الػػٌدينكرمٌ ، ككتػبى عنػػو أيّػان  ُِ)

كحػػٌدث بيػػا، حػػٌدث عػػف ميطٌػػيف بالكك ػػةً 
ٍنػػوي ،  ُْ) كىل عى ككتػػب عنػػو خمػػؽه كثيػػر ،  يقػػكؿي اإلمػػاـ الخميمػػي: رى

ف(اظي ًمٍف أىٍىًؿ بىٍندىادى كىالر(م   اًعيًميا )ت  اٍلحي ٍسػمى ٍنوي أىبيك بىٍكرو اإٍلً يىٍرًكم عى رىاسىاًف، كى ،  ، كىىيػكى ًمػٍف  ُٓ)ىػػ ُّٕكىخي
ٍنوي  كىل عى آًخًر مىٍف رى
 كركل عنو خمؽه كثيره ، منيـ: ُٔ)

 

                                                           

 . َّٖ/ ٖالثقات ممف لـ يقع  ي الكتب الستة )،  ْٕٓ/ ٓتاريخ اإلسالـ ): يينظر(ُ) 
 . َْٓ/ َّالكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) تيذيب يينظر:(ِ) 
 . ِِٕ/ ٔاإلسالـ ) ، تاريخ ُٖٖ/ ُّتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) يينظر:(ّ) 
 . ُِّ/ ٗسير أعالـ النبالء ط الحديث ) ، ّٗ/ ٓٔدمشؽ البف عساكر ) تاريخ يينظر:(ْ) 
 . ّٖٔ/ ِالكاشؼ ) ، ٕٓٗ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) يينظر: (ٓ)
  .ِِٓ/ ِّتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) ، ُْٔ/ ٔالطبقات الكبرل ط دار صادر ) يينظر: (ٔ)
 . ُُّ/ ِّتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ٕ)
 . ِٖٓ/ ٕلساف الميزاف ) (ٖ)
 . ٕٗٗ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) (ٗ)

ػػرٌم، ىػػك الحا ػػػػػػػأحمػػد بػػف مح (َُ) ػػرٌم بػػف يحيػػ  بػػف الس  ىػػػ. انظػػر: تػػاريخ  ِّٓظ أبػػك بكػػر بػػف أبػػي داـر الكػػك ي، تػػػػػػػػػػمد بػػف الس 
 . َْ/ ٖاإلسالـ )

 . ُْ/ ُْسير أعالـ النبالء ط الرسالة ) (ُُ)
 . ٕٗٓ/ ِاإلرشاد  ي معر ة عمماء الحديث لمخميمي )(ُِ) 
 . ِّٕ/ ْٔتاريخ دمشؽ البف عساكر )(ُّ) 
 . ِّٖ/ ُٗمختصر تاريخ دمشؽ )(ُْ) 
 . ُِٗالتقييد لمعر ة ركاة السنف كالمسانيد )ص: (ُٓ) 
 . ّّٓ/ ٖتاريخ اإلسالـ )(ُٔ) 
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أحمػد ٍبػف سػٍمماف ،  ِ) ىػػ ّّٓ، أىٍحمىد ٍبف ثابت ٍبػف بىًقي(ػةى )ت  ُ)ىػ ّّٓإبراىيـ بف محمد بف عيمارة )ت 
سىػػفٍبػف ا بػػف ا، أحمػػد  ْ)ىػػػ ّٔٓ)ت  ، أحمػػد بػف عبػػد اض بػػف منفػػؿ ىػػػ  ّْٖ )ت  ّ)،أبك بكػػر النجػػاداٍلحى

ػد ٍبػ ، ٓ)ىػػ ّٕٓمحبػكب الصػك ي )ت  م(ػد أىبيػك بىٍكػر األنمػاطيأىٍحمى ف ميحى
ػد ٍبػف محمػد الط(بىًرٍسػتانٌي  ، ٔ) أىٍحمى

سىػػف ٍبػػف بابػػاج  ، ٕ)ىػػػ   َّٓ - ُّْ)ت ػػد ٍبػػف محمػػد ٍبػػف اٍلحى ػػد ٍبػػف نصػػر ٖ)ىػػػ ّْْت)أىٍحمى أبػػك  ،، أىٍحمى
، جٍعفىػػػر ٍبػػػف محمػػػد أىبيػػػك الفّػػػؿ البنػػػدادم  َُ)إسػػػماعيؿ بػػػف عمػػػي بػػػف بيػػػاف،  ٗ)ىػػػػ ّٓٔبكػػػر الػػػذراع )ت

ػد  ُِ) ىػػ َّٔالحسف بف عبد الرحمف ،أبك محمد الٌراميرمػزم )ت ،  ُُ)ىػ ّْٔ)ت ٍبػف ا، دىٍعمىػج ٍبػف أىٍحمى
ًمػٌي  ُّ) ىػػ ُّٓ)ت دىٍعمىػج ، سػميماف بػف أحمػد،   ُْ)ىػػ ّٖٓأىبًػي بػالؿ أىبيػك اٍلقىاًسػـ المقػرئ )ت، زيػد ٍبػف عى

بػػف اعبيػػد اض بػػف الحسػػيف  ، ُٔ)ىػػػ َّْ)ت ، عبػػد اض بػػف مظػػاىر ُٓ) ىػػػ َّٔأبػػك القاسػػـ الطبرانػػي)ت
ػػػف الكىرخػػي )ت سى ػػًد بػػػف دينػػار )ت ، ُٕ)ىػػػػ َّْدالؿ ، أىبيػػك اٍلحى م( ػػاف ٍبػػػف ميحى ٍثمى بػػػف اعمػػي  ، ُٖ)ىػػػػ َّْعي

سىػف الػد مىٌمي)ت ، ُٗ)ىػػ ّٓٓ)ت أبػك الحسػف األزدمإبراىيـ  ًمػٌي ٍبػف حٌسػاف ،أىبيػك اٍلحى عمػي  ، َِ)ىػػ ّّٖعى

                                                           

  .ْٖ/ ِٔ ، تاريخ اإلسالـ )ُِٗلمعر ة ركاة السنف كالمسانيد )ص:  التقيد يينظر:(ُ) 
  .ِٓ/ ٖتاريخ اإلسالـ ) ، ّٗ/ ٓتاريخ بنداد ) يينظر:(ِ) 
بمي". ينظػػر: تػػاريخ ػػػػػػػاد الحنػػػػػػك بىٍكػػر البنػػدادٌم الٌنجٌ ػػػػػي س الفقيػػو، أىبػػػػػػػػػف يكنػػػػػػػػٍ يؿ بػػػػػػػػسىف ٍبػػف إسرائػػػػػػػػػػػى ف اٍلحػػػػػػػػػػػػػاف بٍ ػػػػػػ"أحمػػد ٍبػػف سٍمم(ّ) 

 . َٖٔ/ ٕاإلسالـ )
 . ِّْ/ ُِسير أعالـ النبالء ط الحديث )،  ّٗ/ ٖتاريخ اإلسالـ ) يينظر: (ْ)
 . ُِٖ/ ُالتحفة المطيفة  ي تاريخ المدينة الشريفة ) ، ّٓٗ/ ٔتاريخ بنداد ) يينظر: (ٓ)
 . ِٖٓ/ ٔتاريخ بنداد ) يينظر: (ٔ)
 . َْٗ/ ٕاإلسالـ )تاريخ (ٕ) 
 . ٕٕٗ/ ٕالمصدر السابؽ ) (ٖ)
 . ُِْ/ ٔتاريخ بنداد )(ٗ) 

 . َّْ/ ٕالمصدر السابؽ )(َُ) 
 . ّّٖ/ ٕ) اإلسالـ تاريخ(ُُ) 
  .ّّٗالدر الثميف  ي أسماء المصنفيف )ص:  ، ُُّ/ ْشذرات الذىب  ي أخبار مف ذىب ) يينظر:(ُِ) 
  .ِٖٓ/ ُٕدمشؽ البف عساكر )تاريخ  ، ّٔٔ/ ٗبنداد ) تاريخ يينظر:(ُّ) 
 . ْٗٓ/ ٗتاريخ بنداد )(ُْ) 
  .َْٕ/ ِك يات األعياف ) ، ِٕالتقييد لمعر ة ركاة السنف كالمسانيد )ص:  يينظر:(ُٓ) 
  .ّْْ/ ُُ ، سير أعالـ النبالء ط الحديث )ِْْ/ ُُبنداد ) تاريخ يينظر: (ُٔ)
 . ُٕٗ/ ِٓتاريخ اإلسالـ ) ، ّّٓ/ َُتاريخ بنداد كذيكلو ط العممية ): يينظر: (ُٕ)
األسػػماء كالكنػػ  كاألنسػػاب   ػػي  كالمختمػػؼ  عػػف المؤتمػػؼ  االرتيػػاب  ر ػػع    ػػي  اإلكمػػاؿ ، ُٖٗ/ ُّتػػاريخ بنػػداد ) يينظػػر: (ُٖ)

(ُ /ِْ . 
 . ََُ/ ٖ) اإلسالـ تاريخ ، ِْٖ/ ُّتاريخ بنداد ) يينظر: (ُٗ)
 . َّٕ/ ُّتاريخ بنداد ) (َِ)
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أبك الحسف البكػائي  عمي بف عبد الرحمف ، ، ُ)ىػ ّٔٓبف الحسيف ، أبك الفرج األصبياني الكاتب )تا
م(د أىبيك الحسف الشيباني )ت ِ)ىػ ّٕٔالكك ي )ت  ؿ ٍبػف جعفػر المػدائني، الفّػ ّ)ىػػ ّّْ، عمي ٍبف ميحى

ٍبػػف امحمػػد ،  ٓ)ىػػػ  َّٖ - ُّٕأبػػك الحسػػف الكييىٍيمػػي الكػػك ي )ت ،محمػػد بػػف إبػػراىيـ ، ْ) ىػػػ ِِٓت)
 ىػ ِّْ، محمد بف أحمد، أبك أحمد األصبياني، العساؿ )ت ٔ)ىػ ّْٕإٍبرىاًىيـ ٍبف الفّؿ الياشمٌي )ت

بػػف امحمػػد  ، ٗ)ىػػػ َّٖالمكصػػمي )ت ، محمػػد بػػف الحسػػف ٖ)ىػػػ ْْٕمحمػػد بػػف أحيػػد بػػف البػػزاز )ت ، ٕ)
      ، محمػػػػػد بػػػػػف صػػػػػبيح بػػػػػف رجػػػػػا، أبػػػػػك طالػػػػػب المصػػػػػف   َُ)ىػػػػػػ َّٓزكريػػػػػا ، أبػػػػػك عمػػػػػي البنػػػػػدادم )ت

اًسػػػبي اٍلمييىٍنػػػًدسي  ُُ)ىػػػػ  َّٔ - ُّٓ)ت ٍبػػػًد الم(ػػػًو اٍلحى ػػػدي ٍبػػػفي عى م( ، ميحى
محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف حبػػػيش  ، ُِ)

، محمػػد بػػف محػػرز األدمػػي  ُْ)ىػػػ ُّٖالبٌيػػانٌي  )تمحمػػد بػػف قاسػػـ األمػػكم  ، ُّ) ىػػػ ّٗٓالبنػػدادم )ت
أبك بكر محمد بف معػاذ بػف  يػد  ، ُٕ)ىػ ُّٓت)  ُٔ)محمد بف محمد بف راىب الكسي ، ُٓ)ىػ ّْٓ)ت

معػػػػة ٍبػػػػف خاقػػػػاف  ُٗ)ىػػػػػ ِّٗمحمػػػػد بػػػػف يػػػػكنس األزرؽ )ت ، ُٖ)ىػػػػػ ّّْالنياكنػػػػدم )ت ٍعبىػػػػد ٍبػػػػف جي ، مى
 .  َِ)ىػ  َّٓ)ت

                                                           

 . ُٖٓ/ ُْالمنتظـ  ي تاريخ الممكؾ كاألمـ ) ، ُِّ/ ّميزاف االعتداؿ ) يينظر: (ُ)
 . ُْْالتقييد لمعر ة ركاة السنف كالمسانيد )ص: (ِ) 
 . ُٕٗ/ ٕتاريخ اإلسالـ )(ّ) 
 . ُّٓ/ ٔتاريخ اإلسالـ ) ، ّٓٓ/ ُْبنداد ) تاريخ يينظر:(ْ) 
 . ْْٗ/ ٖاإلسالـ ) تاريخ يينظر: (ٓ)
 . ٖٔٓ/ ٕالمصدر السابؽ )(ٔ) 
 . ُِٗ/ ُِسير أعالـ النبالء ط الحديث )(ٕ) 
 . ِْ/ ُاإلكماؿ  ي ر ع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ  ي األسماء كالكن  كاألنساب) ، ّٔٓ/ ْبنداد ) يينظر:(ٖ) 
 . ِٕٔ/ ٖ) اإلسالـ تاريخ ، ٖٗٓ/ ِبنداد ) تاريخ يينظر:(ٗ) 
 . َِٗ/ ّتاريخ بنداد ) (َُ)
 . َُٕ/ ٖتاريخ اإلسالـ ) (ُُ)
  .ُّٖٔ  ُِٔ/ ِ) ،تاريخ أصبياف (ُِ)
  .ُْٓ/ ْتاريخ بنداد ت بشار ) ، َّٕ/ ْشذرات الذىب  ي أخبار مف ذىب ) يينظر: (ُّ)
 . ُُْ/ ْشذرات الذىب  ي أخبار مف ذىب ) ، ُِْبنية الممتمس  ي تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس )ص:  يينظر: (ُْ)
 . ّْٔ/ ْتاريخ بنداد )(ُٓ) 
 ، ك ػػي نسػػخ )الكىش ػػيا . ينظػػر: تػػاريخ ِٓٗ/ ٕاإلكمػػاؿ  ػػي ر ػػع االرتيػػاب عػػف المؤتمػػؼ كالمختمػػؼ  ػػي األسػػماء كالكنػػ  كاألنسػػاب ) يينظػػر:(ُٔ) 

 . ّٗ/ ٖاإلسالـ ت بشار )
 . ّٗ/ ٖتاريخ اإلسالـ )(ُٕ) 
  .ُٓ/ ُِالنبالء ط الحديث )سير أعالـ + ، ٖٓٔ/ ٕتاريخ اإلسالـ ) يينظر:(ُٖ) 
 . َّٕ/ ْتاريخ بنداد )(ُٗ) 
 . ٖٖٗ/ ٕ) اإلسالـ تاريخ(َِ) 
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نػػػػاح،  ُ)ىػػػػػ ُّٖمكحػػػػكؿ بػػػػف الفّػػػػؿ )ت  ًمػػػػيٍّ  ِ)نىػػػػًذٍير بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػف جى كىًري(ػػػػا، أىبيػػػػك عى ، يىٍحيىػػػػ  ٍبػػػػفي زى
 . ْ)ىػ ّّْ،يزيد بف محمد بف إياس األزدم )ت  ّ) ىػ ُّٖ)ت

 المطمب الرابع

 ةه العمميَّ فيو ، كآثاري  العمماءً  أقكاؿي  

 فيو  أقكاؿ العمماءً  أكل:

، أحد الحف(اظ كاألذًكيػاء األيقىػاظ صػن(ؼ المىسػاًنيد كمػا قىػاؿ ابػف  ٓ)"محٌدث الكيك ة"ييعٌد اإلماـ ميطٌيف 
كن(ػا نسػمعي شػيكخى أىػًؿ الحػديًث يقكليػػكف: ":   ٕ)، كقػاؿ  يػو ابػفي المنػادم  ٔ)أبػي يىعمػ   ػي طبقىػات الحنىاًبمػة

ػػد بػػف عثمػػاف ن(ػػاـكميطػػي(ف، كعيبىيػػد بػػف   ٗ)كمكسػػ  بػػًف إسػػحاؽ  ٖ)مػػاتى حػػديثي الكك ػػًة بمػػكًت محم( ، "  َُ)  ى
، كقػاؿ   ُّ)"ن كاف ًثقةن ثبتػا"، كقاؿ مسممة:  ُِ)"حا ظه ًثقة"، كقىاؿى الخميمٌي :    ُُ)"صدكؽه "كقاؿ أبك حاًتـ: 

بىػػؿ"عنػػدما سيػػًئؿ عنػػو:  الػػدارقطني ثاقىتًػػو"،كمػػرةن : ُْ)"ًثقػػة جى بىػػؿ لكى جى
مػػف الميحػػد ثيف "، كقػػاؿ ابػػف النػػديـ:  ُٓ)"

                                                           

  .ّْٔ/ ُُسير أعالـ النبالء ط الحديث )  ،ّْٖ/ ٕاإلسالـ ) تاريخ يينظر:(ُ) 
 . ِِٕٓ/ ْالمؤتمؼ كالمختمؼ لمدارقطني )(ِ) 
 . ّْٖ/ ٕتاريخ اإلسالـ ت بشار )  ،ِٖٕ/ ِاإلرشاد  ي معر ة عمماء الحديث لمخميمي ) يينظر:(ّ) 
 . ْٕ/ ّتذكرة الحفاظ لمذىبي ) ، ّٕٖ/ ُٓسير أعالـ النبالء ط الرسالة )يينظر: (ْ) 
 . َٕٔ/ ّميزاف االعتداؿ ) (ٓ)
ػد الفىػر(اء، أىبيػك اٍلقىاًسػـً ٍبػف أىًبػي الفػرج ٍبػف أىًبػي حػاـز  ،  ََّ/ ُطبقات الحنابمة )يينظر: (ٔ)  م( ًمٌي ٍبف ميحى كابك القاسـ: عيبىٍيد الم(و ٍبف عى

 . ِٕٔ/ ُٗ ، الكا ي بالك يات )ّٔ/ ُٕىػ  تاريخ بنداد كذيكلو ط العممية )ْٗٔبف أىًبي يعم  الحنبمي. ت)ا
دم : أحمد بف جعفر بف محمد بف عبيد اض بف يزيد، أبك الحسيف المعركؼ بػابف  ، ، كابف المنإُُ/ ِتذكرة الحفاظ لمذىبي) (ٕ)

  ِٓٗ/ ُىػ . ينظر : الثقات ممف لـ يقع  ي الكتب الستة )ّّٔالمينادم )
 . ٖٔ/ ْينظر: تاريخ بنداد ت بشار ).  ىػِٕٗ)الكك ٌي ت جعفىر أبيك، شىيبة أًبي بف عيثمىاف بف محم(د(ٖ)
  .ُٓ/ ُٓق . ينظر: تاريخ بنداد ت بشار )ِٕٗمكس  بف إسحاؽ بكر األنصارم الخطمي ت) (ٗ)

عيا الكيك يا ت) (َُ)   َٖٗ/ ٔق . ينظر :تاريخ اإلسالـ ت بشار )ِٕٗعيبىيد بف  ىن(اـ أبك محمد الن(خى
  ِٖٗ/ ٕالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ُُ)
 ، سػير أعػالـ النػبالء ط َُِ/ ٕالمؤتمػؼ كالمختمػؼ  ػي األسػماء كالكنػ  كاألنسػاب ) اإلكماؿ  ي ر ػع االرتيػاب عػفيينظر: (ُِ) 

 . ِْ/ ُْالرسالة )
 . َّٖ/ ٖالثقات ممف لـ يقع  ي الكتب الستة ) (ُّ)
 ، اإلكماؿ  ي ر ع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ  ي األسماء كالكن  كاألنساب ِٕسؤاالت حمزة لمدارقطني )ص: يينظر:  (ُْ)

(ٕ/ َُِ . 
 . ِٖٗسؤاالت السممي لمدارقطني )ص: (ُٓ) 
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ف(ػػػػاظ"قػػػػائالن: ، كذكػػػػره ابػػػػف مػػػػاككال " الث قىػػػػات ػػػػة الحي ككػػػػاف ًمػػػػف ًثقػػػػاًت ":  ِ)، كقػػػػاؿ السػػػػمعاني ُ)"أحػػػػدي األئم(
كىػافى ًثقىػةن "كقاؿ ابفي األًثير:    ْ)"ًثقة حاً ظ"، كقاؿ ابفي نقطة:  ّ)"الككً ي يف لو تصانيؼ كى كى

 ، أٌمػا الػذىبيا  ٓ)"
ػػادؽ"قػػاؿ :  ػػا ظي ، الص( ، الحى ػػع:   ٔ)"الشػػيخي ًّ ك ػػعو آخػػر  ٕ)الكيك ػػةميحػػٌدثي "، كقػػاؿ  ػػي مى ّك  :، كقػػاؿى  ػػي مى

ػػا ظي، ميحػػد ث الكيك ػػة"قػػاؿ الػػداكدم: ك ،   ٖ)"كػػافى أحػػدى أكًعيػػًة الًعمػػـ" كثٌقػػوي "أٌمػػا ابػػف حجػػر  قػػاؿ : ك ،  ٗ)"الحى
 كحػط ،  عميػو شيبة حػطٌ  أبي بف عثماف بف حيث  أٌف محمد،  َُ)"الن(اس كما أصنكا إل  ابًف أبي شىيبىة

، كلكف  ال ينظر إل  مػا حػدث بينيمػا مػف كػالـ ،   ُُ)القطيعة إل  أمرىما كآؿ شيبة، أبي ابف عم  ىك
مػد ٍبػف عثمػاف  قاؿ ابف عبداف: كابتم  مطي(ف بالبمدية ألن(يما كك ي(اف جميعان قىاؿى  يو ما قىاؿى ، كتحػك(ؿ ميحى

 ٍبف أىًبي شىيبة ًإلى  بنداد كترؾى الكيك ػة كلػـ أرى لػو حػديثىان مينكىػران  ػأذكره
أبػك نيعىػيـ بػف عػدٌم: كقػد  ، كقػاؿ ُِ)

ػػب كقػػع بينىيمػػا بالكك ػػًة سػػنة سػػبًعيف، كعمػػ  أحاديػػث يينكػػر كػػؿا كاحػػدو منيمػػا عمػػ   كنػػتي كقىفػػتي عمػػ  تعصا
صاحًبو، ثـ ظيرى أف الصكاب اإلمساؾي عف القبكًؿ عف كؿ  كاحد منيما  ي صاحًبو ، كرأيتي مكس  بفى 

ي ىػذا المعنػ  حػيف ذيكػر عنػده، كىال يطعىػف عمػ  محم(ػد بػف عثمػاف إسحاؽ األنصارم يًميؿ إل  ميطي(ف  

                                                           

ًمػٌي ، كابػف مػاككال:  َُِ/ ٕاإلكماؿ  ي ر ع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ  ي األسماء كالكن  كاألنساب )(ُ)  بػف ااٍلحيسىػٍيف بػف عى
ٍبًد الم(و المعركؼ بابف ماككال ت) ٍعفىر، أىبيك عى   .ّٓٔ/ ٖق . ينظر: تاريخ بنداد ت بشار )ْْٕجى

ـ، (ِ ٍسػالى ػد ٍبػف منصػكر ، الحػا ظ الكبيػر أبػك سػعد، الممٌقػب بتػاج اإلًٍ م( ٍبػد الكػريـ ٍبػف ميحى   صاحب أعظـ كتاب  ي عمػـ األنسػاب " عى
ػٍركى  ػػٍمعانٌي المى ػػاـ المجتيػد أىًبػػي المظف(ػر الٌتميمػٌي الس( مى ـ ميعػػيف الػٌديف أبػػي بكػر ابػف اإلًٍ ٍسػالى ػاـ األكحػػد تػاج اإلًٍ مى ىػػػ  ٌِٔٓم" ، ت)زً ابػف اإلًٍ

  .َُِ/ ّ ، ك يات األعياف )ِْٕ/ ُِتاريخ اإلسالـ )
 . ِّّ/ ُِاألنساب لمسمعاني )(ّ) 
 . ِٕالتقييد لمعر ة ركاة السنف كالمسانيد )ص: (ْ) 
 . ِِٕ/ ّالمباب  ي تيذيب األنساب ) (ٓ)
 . ُْ/ ُْسير أعالـ النبالء ط الرسالة ) (ٔ)
 . َٕٔ/ ّميزاف االعتداؿ ) (ٕ)
 . َُِّ/ ٔتاريخ اإلسالـ ) (ٖ)
 ، كالػػداكدم: شػػيخ أىػػؿ الحػػديث  ػػي عصػػره، مػػف عممػػاء الشػػا عية " محمػػد بػػف عمػػي بػػف ُٓٔ/ ِطبقػػات المفسػػريف لمػػداككدم ) (ٗ)

 . ٖٗٓ/ ِق . ينظر: معجـ المفسريف )ْٓٗأحمد، شمس الديف الداكدم )
 . ِٖٓ/ ٕلساف الميزاف ت أبي  دة ) (َُ)
 . َٕٔ/ ّ) االعتداؿ ميزاف((11
 . ٕٓٓ/ ٕ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ُِ



 

31 
 

ابػػف حجػر : كآؿ أمريىيمػػا إلػػ  القىًطيعػػة كال نعتػػدا بحمػػد اض بكثيػػرو  ، كقػػاؿ ُ)كييثنػي عمػػ  مطػػي(ف ثنػػاءن حسػػنان 
 . ِ)مف كالـً األقراًف بعّيـ  ي بعض

ػاـ ،  ـه مػف أعػالـً الكك ػة ،  ينػا بعد النظًر  ي أقكاًؿ النٌقاد كالجيابذًة  ػي ىػذا اإلمى مىػ ػة كأٌنػو عى خاص(
ػػف  ـي الػػذ(ىبي  ػػي مصػػنفو )ًذكػػري مى نسػػتىخمصي كبًػػال شػػؾٍّ أٌنػػو عمػػ  ًدرايػػةو بنقػػًد الر جػػاؿ ، كىػػذا مػػا أٌكػػده اإلمػػا

رح كالت(عديؿ   ييعتمىدي قكليو  ي الجى
عىو  ي الط(بقًة السادسة.  ّ)  كقىد ّك

 الًعمميَّة كمصنَّفاتيو : آثارهنيان ثا

الناقٌػاد كالعممػاءي كالشاػٌراحي  ػي  ابٌينيػكقػد مصن(فات كميؤلفات ًعد(ة ، كلكٌنيا مىفقيكدة ،  إٌف لإلماـ مطي(ف
فىاًتيـ ، كخاصػةن  ػي نقػًد مصنفىاتيـ،  كانت آثاره العممي(ة جمٌيةن ككاّحةن كمنثكرةن  ػي كيتػب العيممػاء كمصػن

: كلػػو ًمػػف الكتيػػب كتػػابي الساػػنف  ػػي اجـ كالًعمػػؿ ،  يقػػكؿ ابػػفي النػػديـكثػػرةو  ػػي كيتيػػب الت(ػػر كمتكاًجػػدة ب، الرجػػاؿ
ػػٌنؼى   ْ)كتػػاب تفسػػيًر المسػػند ، كتػػاب األدىب الًفقػػو ، كتػػابي التفسػػير، كتػػابي الميسػػند ، : صى ، كقػػاؿ الػػذىبيا

)الميٍسنىد  كى )الت(اًرٍيخ  
ػحابة   العممػاءى ، كقد ذكر ابف حجر  ي مقد مة كتابو )ا  ٓ) ابة  ي تىمييًز الص( إلصى

، كىنػػا نػػذٌكر بػػأف( كتابىػػو التػػاريخ ييعتبػػر عيمػػدةن كمرًجعػػان  ٔ)الٌػػذيف أٌلفػػكا  ػػي الٌصػػحابة،  قػػاؿ كًمػػنيـ ميطػػٌيف
لميعظـ أصحاًب الت(راجـ األصمي(ة كالمركًزي(ة ، كذكره اإلدريسيا قائالن : كلوي الميسند
(ٕ . 

ٌنمػػػا عًممناىىػػػا مػػػف خػػػالؿ كتػػػًب النقٌػػػاد ، كاضى  لمصػػػنفاتىػػػذه ا -قػػػاؿ الطالػػػب : ، لػػػـ تًصػػػؿ إلىٍينػػػا كا 
ـى   سأؿي أف يتىقب(ؿ مف إماًمنا إٌنو كليا ذًلؾ كالقاًدري عميو.أالعظي

 

  
                                                           

 . ِّْ/ ٕ  لساف الميزاف ت أبي  دة )(ُ
 . ِٕٓ/ ٕ  نفس المصدر السابؽ )(ِ
 . ََِذكر مف يعتمد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص:  (ّ)
الثقػػات ممػػف لػػـ يقػػع  ػػي  ، ِّٖلفيرسػػت )ص: ا ، ّٔالرسػػالة المسػػتطر ة لبيػػاف مشػػيكر كتػػب السػػنة المشػػر ة )ص: يينظػػر: (ْ) 

 . ِِٗ ، طبقات الحفاظ لمسيكطي )ص: َّٖ/ ٖالكتب الستة )
 . ِْ/ ُْسير أعالـ النبالء ط الرسالة ) (ٓ)
 . ٕٕ/ ُاإلصابة  ي تمييز الصحابة )(ٔ) 
 . ّٔالرسالة المستطر ة لبياف مشيكر كتب السنة المشر ة )ص: (ٕ) 
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 الجالح املبحُح                                                                                              

 عدِٓلزِح ّالتَّاجَل متٌَٔد يف علِه
 

 ّفُٔ مخسة مطالب:                                 

 عدٓلزح ّالّتاجَل علِه املطلب األّل: تعزُٓف -

 تُعدٓل ّأٍنّٔزح ّالّتعله اجَل املطلب الجاىٕ: ىصأُة -

 عدٓلّالّت ة اجلزِحصزّعّٔاملطلب الجالح: َم -

 ّالتَِّعِدٓل اجَلِزِحيف  اليُّقَّاِدات َبَقاملطلب الزابع: َط -

 عدٓلّالّت اجلزِح املطلب اخلامس: مزاتُب -
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 المطمب األكؿ
 رح كالتعديؿجى تعريؼ عمـ ال

رًح كالت(عديؿ ىيما  ي األصًؿ نكعىاف ، ككؿٌّ منييما عمـه برأسو ، كما قاؿ الحاكـ:  ـى الجى ا "إٌف عم كىىيمى
، كىاٍلًمٍرقىاةي اٍلكىًبيرىةي ًمٍنوي ً ي اأٍلىٍصًؿ نىٍكعىاًف:  ـه ًبرىٍأًسًو كىىيكى ثىمىرىةي ىىذىا اٍلًعٍمـً ا ًعٍم ، كلذلؾ  ُ)"كيؿا نىٍكعو ًمٍنييمى

رًح كالت(عديؿ كمصطمحو مرك(ب عند العمماء.  سأيعر ؼ بالجرًح ثـ التعديؿ حت(  أًصؿى إل  تعريًؼ عمـً الجى

 : رحجى المقصد األٌكؿ : تعريؼي ال

 : رح في المغةجى تعريؼ الأكلن: 

ـٍ اٍجتىػرى  ؿي قىٍكلييي ، كىالث(اًني شىؽا اٍلًجٍمًد،  ىاأٍلىك( ا اٍلكىٍسبي ديىيمى ًف: أىحى اءي أىٍصالى ـي كىالر(اءي كىاٍلحى كىسىػاٍلًجي ًمػؿى كى ، حى ًإذىا عى بى
ؿٌ  ن(مىا سيػم يى ذىًلػؾى  ِ) َّ مص خص حص مس خس ٱُّٱ: قىاؿى الم(وي عىز( كىجى ػؿه  ، كىاً  اٍجًترىاحػان أًلىن(ػوي عىمى

ػػا اآٍل  ػػٍيًد، كىأىم( ػػبىاًع: ذىكىاتي الص( ػػكىاًرحي ًمػػفى الط(ٍيػػًر كىالس  ، كىاٍلجى ػػاءي اٍلكىكىاًسػػبي ّى كىاًرًح، كىًىػػيى اأٍلىٍع ـٍ بًػػاٍلجى ػػري  ىقىػػٍكلييي خى
فه ًإذىا عى  ، كىاٍستىٍجرىحى  يالى ٍرحي ـي اٍلجي ٍرحان، كىااًلٍس ًديدىةو جى وي ًبحى رىحى ا ييٍجرىحي ًمٍف أىٍجًمػوً جى ًمؿى مى

قػاؿ ابػف منظػكر: ك ،   ّ)
كحه كًجراحه كالفعؿ ري ٍمعي أىٍجراح كجي ، كىاٍلجى ـ  )ّ ٍرح، ًبال ـي الجي ًح، كىااًلٍس ٍرحان: أىث(رى ً يًو ًبالس الى و جى رىحو يىٍجرىحي : جى

(ْ  ،
ػكهكقيؿ  ر(حي مف ذلػؾ قىػٍكليـ جى رىحى  يالنان بًمسانو ًإذا سىب(و،  كى بأىنيػاب كأىّػراًس ، أم شىػتىمكه كعػابيكه ، كقيػؿ  جى

قػد قيػؿ ذلػؾ ً ػي  يػًر  ػا أىٍسػقىطى بًػًو عىدالىتىػو مػف كىػًذبو ك يػًره، كى ثىػرى ًمٍنػوي عمػ  مى رىحى الحاكـي شاًىدان : ًإذا عى :جى
ػػة ٍرحى مىٍيػػًو: ىىػػؿ لىػػؾ جي ٍشػػييكد عى ػػص  شىػػيادىتو، كييقػػاؿ لٍممى ػػرىحى الرجػػؿ :  ى ػػاًكـ،  ىقيػػؿ: جى ػػا تيٍجػػرىح بًػػًو اٍلحى ؟ كىًىػػي مى

ةى،  ًدٍف كىػا ٍرحى ٍصتيؾ الجي مىٍيًو القىّاءى: أىٍقصى و عى ٍصـ ًإذا أىرادى أىٍف ييكج  كىافى يقكؿي حاكـي المدينًة لمخى فى الٌشيادةي. كى
ػا تى  يػٍت عميػؾى  يىميم(يػا: أىم أىمكٍنتيػؾ ً ػي أىف تىقيػص( مى ةى اٌلتػي تىكج( ج( ا تىٍجرىحي ًبًو الحي ٍجػرىحي بًػًو البىي نػةى عٍندؾ مى

(ٓ  ،
يا،  احي ٍت  أىٍم  سىػدت كقىػؿ( ًصػحى اًديػثي كاٍسػتىٍجرىحى ًديث بىٍعًض الت(اًبًعيفى )كثيرت ىىػًذًه اأٍلىحى كمنو ما يقاؿ مف حى

اًديثى كىثيرتٍ  رىحى الٌشاىدى ًإذىا طىعىف ً يًو كىرىد( قىٍكلىوي. أىرىادى أىف( اأٍلىحى ، ًمٍف جى ت(  أٍحكىجىت أىؿى اٍلًعٍمـً  كىىيكى اٍستىٍفعىؿى حى
ػػٍركىافى  ًمػػًؾ ٍبػػًف مى ٍبػػًد اٍلمى ًمٍنػػوي قىػػٍكؿي عى ٌد ركىايتػػو،  كى كاتيػػا كرى ػػٍرًح بعػػض ري مىػػ   " ًبيىػػا ًإلىػػ  جى ٍظػػتيكيـ  مىػػـ تىػػٍزدىاديكا عى كعى

ٍكًعظىًة ًإال( اٍسًتٍجرىاحان  ـٍ  "اٍلمى مىٍيكي ٍرح كالط(ٍعف عى ا ييٍكًسبيكيـ الجى أىٍم إال( مى
(ٔ . 

 
                                                           

 . ِٓمعر ة عمـك الحديث لمحاكـ )ص:  (ُ)
 . ُِسكرة الجاثية/) (ِ)
 . ُْٓ/ ُمقاييس المنة )(ّ) 
 . ِِْ/ ِلساف العرب ) (ْ)
 . ّّٖ-ّّٕ/ ٔتاج العركس )(ٓ) 
 . ِٔٓ/ ُالنياية  ي  ريب الحديث كاألثر ) (ٔ)
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 رح في الصطالحجى تعريؼ ال ثانيان: 
 . ُ)"كصؼه متى  التحؽى بالٌراكم كالشاىًد سقطى االعتباري بقكًلو، كبطؿ العمؿي بو"ىك 

 المقصد الثٌاني: التَّعديؿ
 يؿ في المغة تعريؼي التَّعد أكلن :

ٍكرً  : نىًقيضي اٍلجى كىاٍلعىٍدؿي
ـى ً ي النافيكسً  ، ِ) ا قىا أىنو ميٍستقيـ قاؿ ابف منظكر: مى

ـي  ، ّ) ٍكػ : اٍلحي كقيؿ: اٍلعىٍدؿي
ييقىاؿي ًلمش(ٍيًء ييسىاًكم الش(ٍيءى  ًبااًلٍسًتكىاًء. كى
ؿه  ْ) ٍقنىػعه ً ػي الش(ػيىادىًة. كىىيػكى ً ػي   عىٍدؿه )، كقيؿ : كىرىجي مى أىٍم ًرّان كى

ٍمػعي  ػٍدؿه  كى )عيػديكؿه  أىٍيّػان كىىيػكى جى قىػٍكـه )عى . كى ػٍدؿو اأٍلىٍصًؿ مىٍصدىره ـي  ٔ)كقػاؿ أبػك شػيبة ، ٓ)عى : التسػكيةي كتقػكي

كمػػػف ذلػػػؾ  ، ٕ) َّ  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ: الش(ػػػيء كمكازنتيػػػو بنيػػػره كمػػػف ذلػػػؾ قكلػػػو تعػػػال 

ػم(ـى ، قىػاؿى :  سى مىٍيػًو كى ػم(  الم(ػوي عى ًف الن(بًػي  صى ٍيرىةى ، عى ٍف أىًبي ىيرى ـي المَّػوي ًفػي ًظمِّػًو يىػٍكـى لى )حديث عى سىػٍبعىةه ييًظم ييػ
ـي اٍلعىاًدؿي  ا  .  ٖ) ...ًظؿَّ ًإلَّ ًظم وي : اإًلمى

 تعريؼي التَّعديؿ في الصطالح ثانيان :
ىك: كصؼه متى  التىحؽى بالراكم كالشاىد اعتيًبرى قكليييما كأيًخذى بو
(ٗ . 

 تعريؼ الجرح كالتعديؿ اصطالحان 
رحمػو اهلل  – ابػفي أبػي حػاتـاإلمػاـ قػد عٌر ػو مػف العممػاء المتقػدميف  إٌف لمجرًح كالت(عػديؿ تعريفػات عػد(ة، 

ٍيرى ًثقىة تعالى  ـٍ ًثقىةن أىٍك  ى قاؿ: أيٍظًيري أىٍحكىاؿى أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً مىٍف كىافى ًمٍنيي
(َُ . 

 

                                                           

 . ُِٔ/ ُجامع األصكؿ ) (ُ)
  .َِِ ، مختار الصحاح )ص: ِْٕ/ ْمقاييس المنة )يينظر: (ِ) 
 . َّْ/ ُُلساف العرب ) (ّ)
 . ِْٔ/ ْمقاييس المنة ) (ْ)
 . َِِمختار الصحاح )ص:  (ٓ)
 . ّٖٓالكسيط  ي عمـك كمصطمح الحديث )ص:  (ٔ)
 .ٓٗ]المائدة:  (ٕ)

 . ُٕٓ/ ِ/َُُّباب  ّؿ صدقة السر/كتاب الزكاة / صحيح مسمـ )(ٖ) 
 . ُِٔ/ ُينظر: جامع األصكؿ )(ٗ) 
 . ّٖالكفاية  ي عمـ الركاية لمخطيب البندادم )ص:  (َُ)
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كاة " قػػاؿ : حػػاجي خميفػػة ػػو مػػف العممػػاء المعاصػػريف العػػالـ كعرٌ  - ػػرًح الػػرا ػػثي  يػػو عػػف جى ـه ييبحى عمػػ
 . ُ)"كتعًديميـ، بألفاظو مخصيكصةو، كعف مراًتب تمؾ األلفاظ

عمـه يتعمٌػؽ ببيػاًف مراتًػب "قاؿ الطالب: ال تعاريضى بىيف تعريًؼ الجرًح كالت(عديؿ قديمان كحديثان ،  يك 
ػػًعيفيـ أك تػػكًثيقيـ ًبتىعػػابيرى  ن ٌيػػػة  ٍّ كاة مػػف حيػػث ت ممػػاًء الحػػًديث، كىػػي دقيقػػػةي الػػرا متعػػارىؼ عمٍييىػػا عنػػد عي

ًديث ٌية  ي نٍقًد إسناًد الحى يا ة كمحد(دة الد(اللة مما لو أىم   . ِ)"الص 

 المطمب الثاني
 توعديؿ كأىميٌ رح كالتَّ عمـ الجى  نشأةي 

 : المقصد األٌكؿ: نشأةي عمـ الجرح كالتَّعديؿ

ـى ىػػك مػػف أجػػؿ  عمػػكـً الساػػنبػػال شػػؾ أٌف لكػػؿ عمػػـ بدايػػة كنشػػأىة ،  ، ًة كأشػػرً ياكبالت(أكيػػد أٌف ىػػذا الًعمػػ
كايات أك رٌدىا ،   كاف ال بيد( مف البحًث عف ًبدايًة كنىشأًة ىىذا الًعمـ.   عميو قبكؿي الر 

كاية  ـي الجرًح كالت(عديؿ مع نشأًة الر   مقد نشأى عم
 ، كمٌر بأزمنة كأكقىات.  ّ)

 : –صٌمى اهللي عميو كسمـ –نَّبٌي عصر ال: أكلن 

-، يقػكؿ ابػف الصػالح  –صػٌم  اضي عميػو كسػمـ  –كانت بداية الظايكًر كالٌنشأة  ػي زمػًف الن(بػي 
ـه ثىاًبته عىٍف رىسيكًؿ الم(ًو : " -رىًحمىوي اض تىٍعًديالن ميتىقىد  ٍرحان كى ـي ً يًو جى ال(  ىاٍلكىالى مىٍيًو  -كىاً  م(  الم(وي عى ػم(ـى صى سى ـ(  -كى ثيػ

ػػػػػٍف بىٍعػػػػػدىىيـٍ  ابىًة كىالت(ػػػػػاًبًعيفى  ىمى ػػػػػحى ًثيػػػػػرو ًمػػػػػفى الص( ػػػػػٍف كى ػػػػػي اض عنيػػػػػا ، ذكػػػػػرت  اطمػػػػػةي بنػػػػػتي قػػػػػيسو   ْ)"عى           ّر
طىبىاىاأىف( ميعىاًكيىةى ٍبفى أىًبي سيفٍ   –صٌم  اضي عميو كسمـ –لمنبي  ٍيـو خى ، كىأىبىا جى صم   -،  ىقىاؿى رىسيكؿي اًض يىافى

ػػاؿى لىػػوي، )  -اض عميػػو كسػػمـ  ػػٍعميكؾه لى مى ػػا ميعىاًكيىػػةي فىصي اًتًقػػًو، كىأىمَّ ػػٍف عى ػػاهي عى ػػعي عىصى ، فىػػالى يىضى ٍيػػـو ػػا أىبيػػك جى أىمَّ
ٍيدو  تىبىٍطػتي  (اٍنًكًحي أيسىامىةى ٍبفى زى ٍُ ٍيػران، كىا عىػؿى اهللي ًفيػًو خى : )اٍنًكًحػي أيسىػامىةى( ، فىنىكىٍحتيػوي، فىجى َـّ قىػاؿى فىكىرًٍىتيػوي، ثيػ

اًئشىػةى  كركل،  ٓ)ًبًو( بىٍيػًر أىف( عى ٍنيىػا -عيػٍركىةى ٍبػفى الزا ػيى الم(ػوي عى ًّ مىػ  رىسيػكًؿ  -رى ػؿه عى تٍػوي قىالىػٍت: اٍسػتىٍأذىفى رىجي أىٍخبىرى
م(ـى صى  -الم(وً  سى مىٍيًو كى : -م(  الم(وي عى ك اٍلعىًشيرىًة، أىٍك اٍبفي اٍلعىًشيرىًة(  ىقىاؿى فى لىػوي  ،)اٍئذىنيكا لىوي ًبٍئسى أىخي ػؿى أىالى  ىمىم(ا دىخى

                                                           

، كحػػاجي خميفػػة : مصػػطفي بػػف عبػػد اض القسػػطنطيني الحنفػػي الشػػيير  ِٖٓ/ ُكشػػؼ الظنػػكف عػػف أسػػامي الكتػػب كالفنػػكف ) (ُ)
  ُٕٔىػ. رحمو اض تعال . ينظر: طبقات النسابيف )ص:  َُٕٔبكاتب جمبي، كبحاجي خميفة. صاحب كشؼ الظنكف. ـ سنة 

 . ُُٓعمـ الرجاؿ نشأتو كتطكره مف القرف األكؿ إل  نياية القرف التاسع )ص:  (ِ)
 . ِِٖ/ ُالمفصؿ  ي عمـك الحديث ) (ّ)
  ّٖٗمقدمة ابف الصالح )ص:  (ْ)\ٕٕ
ثنا الى نىفىقىةى لىيىا / (ٓ)  . ُُُْ/ ِ/َُْٖصحيح مسمـ )كتاب الطالؽ /بىابي اٍلميطىم(قىًة ثىالى
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ػ اًئشى : )أىٍم عى ، قىػاؿى ـى ـ( أىلىٍنػتى لىػوي اٍلكىػالى ، ثيػ : يىػا رىسيػكؿى الم(ػًو قيٍمػتى ال(ػًذم قيٍمػتى ، قيٍمػتي ـى ػٍف اٍلكىالى ةي، ًإف( شىػر( الن(ػاًس مى
ػػػػػػوي الن(ػػػػػػاسي ات قىػػػػػػاءى  يٍحًشػػػػػػًو  دىعى ػػػػػػوي الن(ػػػػػػاسي أىٍك كى كى تىرى
            عػػػػػػف حفصػػػػػػة رىّػػػػػػي اضي عنيػػػػػػا عػػػػػػف رسػػػػػػكًؿ اض ك ،  ُ)

ػػػاف يصػػػم ي مػػػف الميػػػؿ»قػػػاؿ:  -صػػػٌم  اض عميػػػًو كسػػػٌمـ- ـى الر(جػػػؿي عبػػػدي اض، لػػػك كى  الن(مػػػاذجه ،  يػػػذ ِ)« ًنعػػػ
اسػػتعمؿ ألفػػاظ جػػرح كتعػػديؿ كبػػٌيف  ػػي  –صػػم  اض عميػػو كسػػمـ  -يػػؿ كاّػػح عمػػ  أٌف النبػػي ك يرىػػا دل

 أحكاؿ بعض األشخاص.

 عصر الصحابة رضكاف اهلل عمييـ  :ثانيان 

ػػًميف ،   -صػم  اض عميػػو كسػػمـ  -النبػػي نيػج سػارى عمػػ   بعػدى ذلػػؾ خيػري البشػػر بعػدى الن(بي ػػيف كالميرسى
كاف اض عمييـ ،  كانت البدايةي ًمف خال ًة أًبي بكر الصديؽ  ػي اض عنػو -الصحابةي ّر ، ككانىػت  -ّر

صػػػكؿ إلػػػ  كاالحتيػػػاط كال ييبػػػالكف  ػػػي اطالقيػػػـ لممصػػػطمحات أك األسػػػئمة مػػػف أجػػػؿ الك  ػػػايتييـ التثبػػػت 
المبتنػػػػ  كاليػػػػدؼ الرئيسػػػػي ، كىػػػػك نفػػػػسي ىػػػػدؼ عمػػػػـ الجػػػػرح كالتعػػػػديؿ أال كىػػػػك الكصػػػػكؿ إلػػػػ  الركايػػػػة 

ػػاءىًت  -صػػم  اض عميػػو كسػػمـ- يمػػا يينقىػػؿ عػػف النبػػي  الصػػحيحة  : جى أل أىن(ػػوي قىػػاؿى ٍيػػبو ػػةى ٍبػػًف ذيؤى ،  عىػػٍف قىًبيصى
د يًؽ تىٍسأىليوي  د(ةي ًإلى  أىًبي بىٍكرو الص  ػا لىػًؾ ً ػي ًكتىػاًب اًض شىػٍيءه اٍلجى : مى ًمٍمػتي  ،ًميرىاثىيىا،  ىقىػاؿى لىيىػا أىبيػك بىٍكػرو ػا عى مى كى

ػػٍيئان  .  ىقىػػاؿى  ،لىػػًؾ ً ػػي سيػػن(ًة رىسيػػكًؿ اًض صػػم  اض عميػػو كسػػمـ، شى ػػأىؿى الن(ػػاسى ت(ػػ  أىٍسػػأىؿى الن(ػػاسى ، ىسى  ىػػاٍرًجًعي حى
ٍرتي رىسي  ّى : ىىػٍؿ مىعىػؾى اٍلميًنيرىةي ٍبفي شيٍعبىةى: حى ،  ىقىػاؿى أىبيػك بىٍكػرو كؿى اًض صم  اض عميو كسمـ، أىٍعطىاىىػا الساػديسى

ا قىاؿى اٍلميًنيرىةي ،  ىأىٍنفىذىهي لىيىا أىبيك ،  ىقىاؿى ًمٍثؿى مى اًرما م(دي ٍبفي مىٍسمىمىةى اأٍلىٍنصى ـى ميحى ؟  ىقىا ٍيريؾى د يؽي   ى  . ّ)بىٍكرو الص 

ػي اض عنيمػا " كىك ي قاؿ ابفي حبَّاف كىػذاف تحدث عف أبي بكػر الصػديؽ كعمػر بػف الخطػاب ّر
كاية ، كبحثىا عف الن(قؿ  ي األخباًر، ثـ تبعييـ الن(اس عم  ذًلؾ أكؿ مف  ت(شىا عف الر جاؿ  ي الر 
(ْ . 

ك ًييفى " كيستمرا األمر كذلؾى  ػي عيػًد الخمفػاء ،  يقػكؿي الحػاكـ  مىػ   ذىكىػٍرتي ً ػي ًكتىػاًب اٍلميػزى كىاًة اأٍلىٍخبىػاًر عى ًلػري
: أىبيػك بى  ـٍ ػالن،  ىالط(بىقىػػةي اأٍليكلىػ  ًمػٍنيي ـٍ أىٍربىعيػكفى رىجي ـٍ أىٍربىعىػةه، كىىيػ ٍشػًر طىبىقىػاتو ً ػي كيػؿ  عىٍصػرو ًمػػٍنيي ، عى ػػري ، كىعيمى ٍكػرو

ثيكا عى  بىحى كا كىعىد(ليكا كى ر(حي ـٍ قىٍد جى ،  ىًدن(يي ٍيدي ٍبفي ثىاًبتو ، كىزى ًميٌّ سىػًقيًميىاكىعى كىايىػاًت كى ًة الر  ، كمػا زاؿ األمػري  ٓ)" ٍف ًصح(

                                                           

 . ُُٕٔ/ٖ/َِّٔ) ًكتىاب األدب/ باب لـ يكف الن(ًبيا  احشنا كال ميتفحشنا/ صحيح  ُ)
 . ْٗ/ ِ/ُُِِ  صحيح البخارم )كتاب التيجد /باب  ّؿ قياـ الميؿ/(ِ
ػػًديثه  ِّٕ/ّ/ ُُٕٖمكطػػأ مالػػؾ )ميػػراث الجػػدة/  (ّ) ػػفه  . قػػاؿ الترمػػذم : حى سى ػػًحيحه  حى ّػػعيؼ ، قمػػت ىػػك  ، كقػػاؿ األلبػػاني: صى

اءى  مىا كتاب الفرائض /بىابي ) الترمذم أقرب. ينظر : سنفلمّعؼ  د(ًة/  ًميرىاثً  ً ي جى  . َِْ/ ْالجى
 . ّٖ/ ُالمجركحيف البف حباف ) (ْ)
 . ِٓمعر ة عمـك الحديث لمحاكـ )ص:  (ٓ)
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ػػحابةان ميسػػتًمر  ب(ػػاسو  ،كمكجػػكدان حتػػ  مػػعى صػػنار الص( ػػاءى ىىػػذىا ًإلىػػ  اٍبػػًف عى ػػٍف طىػػاكيسو ، قىػػاؿى : جى يىٍعنًػػي  -عى
ػػٍيرى ٍبػػفى كىٍعػػبو  د(ثىػػوي ،  -بيشى ـ( حى ػػذىا ،  ىعىػػادى لىػػوي ، ثيػػ كى ػػًديًث كىػػذىا كى ػػٍد ًلحى ب(ػػاسو : عي د ثيػػوي ،  ىقىػػاؿى لىػػوي اٍبػػفي عى عىػػؿى ييحى  ىجى

كىذىا ،  ىعىػ ًديًث كىذىا كى ـٍ  ىقىاؿى لىوي : عيٍد ًلحى ػًديًثي كيم(ػوي ، كىأىٍنكىػٍرتى ىىػذىا ؟ أى ٍ ػتى حى ػا أىٍدًرم أىعىرى ادى لىػوي ،  ىقىػاؿى لىػوي : مى
ػػػػػٍف رىسيػػػػػكًؿ الم(ػػػػػوً  ػػػػػد ثي عى ب(ػػػػػاسو : " ًإن(ػػػػػا كين(ػػػػػا نيحى ٍ ػػػػػتى ىىػػػػػذىا ؟  ىقىػػػػػاؿى لىػػػػػوي اٍبػػػػػفي عى ػػػػػًديًثي كيم(ػػػػػوي ، كىعىرى ػػػػػٍرتى حى               أىٍنكى

مىٍيػػوً  ًإذٍ  -صػػم  اض عميػػو كسػػمـ  - ـٍ يىكيػػٍف ييٍكػػذىبي عى ًكػػبى لىػػ ػػا رى ػػٍعبى كىالػػذ(ليكؿى ،  ىمىم( ػػًديثى الن(ػػاسي الص( ٍكنىػػا اٍلحى ، تىرى
ٍنوي "  . ُ)عى

كىاة تكثيقان كتكًىينان منذ عصر صناًر قاؿ الدكتكر مصطفى السباعي رحمو اهلل : كقد ابتدأى الكالـى عف الرا
حابة كابف عباس )ت   .  ِ) ىػ  ّٗىػ  كأنس بف مالؾ )ت ّْة بف الصامت )تىػ  كعيباد ٖٔالص(

 :التَّابعيف كأتباًع التَّابعيف عصر: ثالثان 

رسػكؿ اض  الػكحيً  بمنبػعتكم(ـ التابعكف  ي الجرًح، ككاف كالمييـ  ي ذلؾ قميالن أيّػانأل لقػرًب العيػًد 
كارًج، أك لسػكًء الحفػًظ، -صم  اض عميو كسػمـ  - ، كعام(ػة مػف تكم(ػـ  يػو آنػذاؾ إن(مػا كػاف لممػذىب، كػالخى

ـٍ يككنكا يعر يكا الكذب أك الجيالةأل  دن(يـ ل
(ّ . 

مييـ، لكف ً ي الكقًت نفًسو ظير األئم(ة كالجيابذة رٌكاد ىذا الفف  ، كمف جاءكا بعدىـ كانىكا ًعيىاالن ع
ػػوي اض -قػاؿ ابػػفي رجػب  ؿي مػػف انتقػد الر جػػاؿ، كمٌيػز الث قػػات مػف  يػػرىـ"  -رىًحمى ، كقػػد  كابػفي سػػيريف ىػك أك(

ـى ديف، ًكمى عنوي مف  يًر كجوو أن(و قاؿ: إٌف ىذا الًعم ذيكف دينىكـ ري ك ػي ركايػةو عنػو أن(ػو  ،  انظيركا عم(ف تأخي
،  مينظيػػر  ػديث ديػػفه ػػف يأخػذي دينىػػوقػاؿ: إف( ىػػذا الحى قمػػتي ليىحيػػ  " ، كقػػاؿ يعقػكب بػػف شىػيبة:   ْ)"الرجػؿي عم(

: -برأًسػو  -ًقييـ؟  قػاؿى بف معيف: تعرؼي أحدان ًمف الت(ابعيف كاف ينتىقي الر جاؿ، كما كافى ابفي سيريف ينتى ا
نعػرؼي أحػدان أك(ؿ كقاؿى عمي بف المدينٌي: كػاف مم(ػف ينظػري  ػي الحػديًث كيفػتشي عػف اإلسػناد، كال ،  أم ال

، "اف يىحي  بف سعيد، كعبد الر(حمفمنو، محمدي بف سيريف ثـي كاف أياكب كابف عكف، ثـ كاف شيعبة، ثـ ك
نػي سػفيافي بػفي عييىٍينػة، قػاؿ: ]ابف المديني[كقاؿ يعقكبي بفي شىيبة قمت لعمٌي  :  مالؾ بف أنس؟  قػاؿ: أخبرى

كىػك أك(ؿ مػف كس(ػع الكػالـى " شيػعبة بػف الحجػاج  ابػف رجػب عػف اؿ كقػ،  افى أشٌد انًتقاءى مالًؾ الرجاؿى ما ك

                                                           

ـٍ مقدمة  (ُ) ًديًثًي مىٍف ييٍر ىبي عىٍف حى عىفىاًء كىاٍلكىذ(اًبيفى كى ّا  . ُِ/ ُ/ٔ/صحيح مسمـ )بىابه ً ي ال
 . َُّ -ُِٗالسنة كمكانتيا لمسباعي )ص (ِ)
 . ِِٖ/ ُالمفصؿ  ي عمـك الحديث ) (ّ)
 . ّٓٓ/ ُ  شرح عمؿ الترمذم )(ْ
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 ي الجرح كالت(عػديؿ، كات صػاؿ األسىػانيًد كانًقطاعيػا، كنق(ػبى عػف دقػائًؽ عمػـً الًعمػؿ، كأئم(ػة ىػذا الش(ػأًف بعػده 
 . ُ) "تبعه لو  ي ىذا الًعمـ

 التَّابعيف عصر أتباًع أتباع رابعان:

ػػػة كالناقٌػػػاد ، كأعػػػالـي الجػػػرح تكاجػػػدكف  ػػػي كػػػؿ  كقػػػتو كزمػػػافمأيّػػػان مػػػا زاؿ أىػػػؿي الفػػػف   ،  بػػػرزى األئم(
 كالت(عػػديؿ، أمثػػاؿ يىحيػػ  بػػف معػػيف، كأحمػػد بػػف حنبػػؿ ، ك يػػرىـ ، قػػاؿ الحػػا ظي صػػالح بػػف محمػػد )جػػزرة 

اج، ثـ تبعو يىحي  بػفي سػع" يد القط(ػاف ثػـ تبعػو يحيػ  بػفي مىعػيف، أك(ؿ مف تكم(ـى  ي الر جاؿ شعبةي بفي الحج(
 . ِ)كأحمدي بف حنبؿ

: ً يًو اٍ ًتيىابي الن(اًس،  ى  مىٍيؾى الت(اًريخى يىقيكليكفى : ًإف( بىٍعضى الن(اًس يىٍنًقميكفى عى اًرم  قىٍد ًقيؿى ًلٍمبيخى : كى ينىػا »قىاؿى ك  ًإن(مىا ري
ـٍ نىقيٍموي ًمٍف ًعٍنًد  لى قىٍد قىاؿى الن(ًبيا ذىًلؾى ًركىايىةن كى م(ـى  -أىٍنفيًسنىا. كى سى مىٍيًو كى م( ى اضي عى ك العىًشيرىةً : »-صى  . ّ)«ًبٍئسى أىخي

كظيرىت  ي ىذىا القرًف المسانيدي كالجكاًمع ، ككذا كتبي الجرًح كالت(عديؿ، كالًعمؿ، كالسؤاالت
(ْ . 

كقػد كػاف  –مطػي(ف  –اض الحّػرمي ككاف ىذا العصر ىػك عصػر اإلمػاـ محمػد بػف عبػد  قاؿ الطالب :
 . -رحمو اض تعال   –عممان مف أعالمو 

رح كالتَّعديؿ  : المقصد الثَّاني: أىمِّية عمـ الجى

كاة كتّػػعيفيـ، كقبػػكؿ  ـه بػػال شػػؾٍّ ، كىػػك ًمعيػػاره دىًقيػػؽه لتكًثيػػًؽ الػػرا ـه ميػػ ػػرح كالت(عػػديؿ عمػػ ـى الجى إٌف عمػػ
 ركايًتيـ أك رٌدىا. 

ـ( العممػػاء بيػػذا العمػػـً لمػػا  صػػم  اض  -صػػيانًة كحفػػًظ سيػػن(ًة رسػػكؿ اضلػػو مػػف دكر ميػػـ  ػػي كقػػد اىػػت
ظيػػػاًر صػػػحيحيا مػػػف سػػػقيميا، كالكشػػػًؼ عػػػف أحػػػكاًؿ ناًقمييػػػا، قػػػاؿ  -عميػػػو كسػػػمـ  الخطيػػػبي  اإلمػػػاـ، كا 

ٍعًر ىتً "  : البندادمٌ  ػاًؿ النىػاًقًميفى لىم(ا كىافى أىٍكثىري اأٍلىٍحكىاـً الى سىًبيؿى ًإلى  مى ًو ًإال( ًمٍف ًجيىًة الن(ٍقًؿ لىًزـى الن(ظىػري ً ػي حى
ٍنػػوي كىاٍلػػتيًمسى مىعٍ  ػػًدؿى عى ال( عي ػػازىٍت ًركىايىتيػػوي كىاً  ػػٍف ثىبىتىػػٍت عىدىالىتيػػوي جى ػػٍف عىدىالىػػًة الػػر(اًكيفى  ىمى ٍكػػـً ًمػػٍف كىاٍلبىٍحػػثي عى ًر ىػػةي اٍلحي

ٍيًرًه أًلىف( اأٍلىٍخبىارى  ًف الث قىاًت  ًجيىًة  ى ـي الش(يىادىاًت ً ي أىن(يىا الى تيٍقبىؿي ًإال( عى ٍك ٍكمييىا حي حي
(ٓ . 

                                                           

 ، ْْٖ/ ُالمصدر السابؽ )نفس  (ُ)
 . ْْٖ/ ُشرح عمؿ الترمذم ) (ِ)
 . ُٗ/ ُ) الصنير التاريخ(ّ)
 . ٕٖ)ص:المدخؿ إل  مناىج المحدثيف األسس كالتطبيؽ  (ْ)
 . ََِ/ ِالجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع ) (ٓ)
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ـى الديف ، كترسيخى المبىػاًدئ كاألصػكؿ  كقد ألـز أىؿ العمـ أنفسيـ باالشتناؿ  ي ىذا العمـ ألف( أحكا
ميػكا ": قػاؿ اإلمػاـ مسػػمـ ،  بشػكؿو رئػػيسعميػو ترتكػزي  ػا أىٍلزى ن(مى ػػًديًث، كىاً  كىاًة اٍلحى ػٍف مىعىايًػًب ري أىٍنفيسىػييـي اٍلكىٍشػػؼى عى

طىًر، ًإًذ اأٍلىٍخبىػاري ً ػي أىٍمػرً  ا ً يًو ًمٍف عىًظيـً اٍلخى نىاًقًمي اأٍلىٍخبىاًر، كىأىٍ تىٍكا ًبذىًلؾى ًحيفى سيًئميكا ًلمى ػا تىػٍأًتي  كى الػد يًف ًإن(مى
، أىكٍ  ، أىٍك أىٍمػرو ، أىٍك تىٍحػًريـو ػٍدًؽ  ًبتىٍحًميؿو ٍعػًدفو ًلمص  ،  ىػًدذىا كىػافى الػر(اًكم لىيىػا لىػٍيسى ًبمى ، أىٍك تىٍرًىيػبو ، أىٍك تىٍرً يػبو نىٍيػيو

ػػٍف جى  ػػا ً يػػًو ًلنىٍيػػًرًه ًمم( ـٍ ييبىػػي ٍف مى لىػػ ػػٍف قىػػٍد عىرى ىػػوي، كى ٍنػػوي مى كىايىػػًة عى مىػػ  الر  ـى عى ـ( أىٍقػػدى انىػًة، ثيػػ ٍعًر ىتىػػوي كىػػافى آًثمػػان كىاأٍلىمى ًيػػؿى مى
ـ  اٍلميٍسًمًميفى  اٌشان ًلعىكىا ،  ى ًبًفٍعًمًو ذىًلؾى
(ُ  . 

ػٍف كقد طبٌ   ػذيكا عى ٍيػد ٍبػف أىبًػي أينىٍيسىػةى: يقػكؿ "الى تىٍأخي ؽ النٌقاد ىذه النصكص تطبيقان عمميان ،  يػا ىػك زى
ٍسنىادي لى :"ابف المبارؾ  اإلماـ، كيقكؿ  ِ)أىًخي" لىٍكالى اإٍلً ٍسنىادي ًمفى الد يًف، كى ػا شىػاءى اإٍلً ، كلٌمػا   ّ) "قىاؿى مىٍف شىػاءى مى

ـى األمػػػًر ، تكٌقفػػكا ،كتجػػػٌردكا ، كانبػػػركا ، طايػػػا  استشػػعركا عظػػػي ـي شػػػعبة يخي كأبػػركا أقالمىييػػػـ ،  يػػػا ىػػك اإلمػػػا
ػػادقيف حتػػ  يبػػٌيف أٌف ىػػذا األمػػرى ًديػػف ،  يتحػػد(ثي عػػف ابنًػػو  يقػػكؿ: سػػم(يتي ابنػػي  لمعػػامًميف ، كالعممػػاًء الص(

 . ْ)ا سعد كال أ مىحسعدان،  مى 
 يذه الكمماتي كىذه النصكصي تيبػي ف كتيػدل ؿ عمػ  عظػيـً كأىمي(ػة ىػذا العمػـ ، كالػذم  -قاؿ الطالب :

 ، دكف تبديؿ أك تنيير . أكصؿى لنا ىذه الش(ريعة السمحاءحفظ لنىا السان(ة الطاىرة المشٌر ة ، ك 

 المطمب الثالث
 عديؿة الجرح كالتٌ مشركعيَّ 

ػػا ككػػال( ، مػػا ىكػػذا  ىًيػػـ قػػد  ـي الػػبعضي أٌف الحػػديثى  ػػي الر جػػاؿ، يػػدخؿي  يػػو النيبػػة كاإلثػػـ ، حاشى يفيػػ
ػحابة ػي اض عػنيـ - العمماء كالنٌقاد مفيكـى الجرًح كالت(عديؿ مف أسالً يـ مف الص( ػالح  -ّر ػمؼ الص(  كالس(

ـي عػػف  ،  يتحػػد(ث باركػػة الط(ػػاىرة، خاصػػة كأٌف لػػو تأصػػيالن  ػػي قرآًننػػا الكػػريـ ، ك ػػي سيػػن(ًتنا المي  القػػرآف الكػػري
ٱ : يقكؿالتثبت  ي األخبار ،  منيجً 

                                                           

ٍسنىادى ًمفى الد يًف كأف الركاية ال تككف إال عف الثقات كأف جرح الركاة بما ىك  ػييـ جػائز بػؿ مقدمة  (ُ) صحيح مسمـ )بىابي  ي أىف( اإلًٍ
 . ِٖ/ ُكاجب كأنو ليس مف النيبة المحرمة بؿ مف الذب عف الشريعة المكرمة /

(ِ) / ًة ً ي ذىًلؾى قىٍكؿي اأٍلىًئم( نىقىمىًة اأٍلىٍخبىاًر كى ًديًث كى كىاًة اٍلحى  . ِٕ/ ُمقدمة صحيح مسمـ ) بىابي اٍلكىٍشًؼ عىٍف مىعىاًيًب ري
ٍسنىادى ًمفى الد يًف كأف الركاية ال تككف إال عف الثقات كأف جرح الركاة بما ىك  ػييـ جػائز  (ّ) بػؿ مقدمة صحيح مسمـ )بىابي  ي أىف( اإلًٍ

 . ُٓ/ ُكاجب كأنو ليس مف النيبة المحرمة بؿ مف الذب عف الشريعة المكرمة/
 . ُِِ/ ِميزاف االعتداؿ ) (ْ)
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 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ

أم أٌنػػػو لػػػيس كػػػٌؿ إنسػػػافو مسػػػمـو قػػػد يكػػػكفي ثقػػػةن  ػػػي نقًمػػػو لمخبػػػًر كالكػػػالـ ،  عمينػػػا الت(أكػػػدي  ، ُ) ٍَّّ
 يقكؿ اض تعال :  لخر أ آيةو كالتثبات مف حاؿ الن(اقؿ، ك ي 

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نثٱُّ

يطمػػب اض تعػػال   ىػػذه اآليػػة الكريمػػةك ػػي ،   ِ) َّمن  زن رن مم ام يل ىل

 . ّ)العدؿ كالّر   ي الشيكد
 ػػي أكثػػرى مػػف  –صػػٌم  اضي عميػػو كسػػمـ  – ػػي حيػػاة الن(بػػي  ّػػحان كا إف لمجػػرح كالتعػػديؿ تأصػػيالن  ثػػـٌ 

مىػ  الن(بًػي   مف ذلؾ :، مكًقؼ، كأكثر مف حدث ػالن ، اٍسػتىٍأذىفى عى ٍنيىػا، أىف( رىجي ػيى الم(ػوي عى ًّ اًئشىػةي رى  -حديث عى
:   -صم  اض عميو كسمـ  ؿي اٍلعىًشيًر ، ) ىقىاؿى ؿي اٍلعىًشيرىةً اٍئذىنيكا لىوي ،  ىًبٍئسى رىجي فى   أىٍك ًبٍئسى رىجي ػؿى أىالى  ىمىم(ا دىخى

اًئشىةي: :  لىوي اٍلقىٍكؿى ، قىالىٍت عى ؿى أىلىٍنػتى لىػوي اٍلقىػٍكؿى قىػاؿى اًئشىػةي ، )يىا رىسيكؿى الم(ًو ، قيٍمتى لىوي ال(ًذم قيٍمتى  ىمىم(ا دىخى يىػا عى
دىعىوي أىٍك تىرىكىوي الن(اسي ات قىاءى  يٍحًشوً  ًة مىٍف كى ٍنًزلىةن يىٍكـى اٍلًقيىامى ،  يذا الحػديث دليػؿ كتأصػيؿه   ْ) ًإف( شىر( الن(اًس مى

 ىًفػػي قىػٍكًؿ الن(بًػػي  "  كاّػحه لمفيػػكـ الجػرح كالت(عػػديؿ ،  يعم ػؽ األئمػػة عمػ  ذلػػؾ  يقػكؿي الخطيػػب البنػدادٌم :
ًؿ  م(ـ( ًلمر(جي سى مىٍيًو كى م(  الم(وي عى ؿي اٍلعىًشيرىةً )صى مى  أىف( ًإٍخبىارى اٍلميٍخًبًر ًبمى   ًبٍئسى رىجي ػًؿ ًمػفى دىًليؿه عى ا يىكيػكفي ً ػي الر(جي

ًة ًلمس(ػاًئًؿ لىػٍيسى ًبًنيبىػةو ، ًإٍذ لىػٍك كىػافى ذىًلػؾى  ً  ـي كىالػد يفي ًمػفى الن(ًصػيحى ػا ييكًجبيػوي اٍلًعٍمػ مى  مى ػا أىٍطمىقىػوي اٍلعىٍيًب عى يبىػةن لىمى
مىٍيًو الس(  ا أىرىادى عى ن(مى م(ـ( ، كىاً  سى مىٍيًو كى م(  الم(وي عى الىػةى الن(ًبيا صى ـي ، أىف ييبىػي فى ًلمن(ػاًس اٍلحى ا ذىكىػرى ً يػًو ، كىالم(ػوي أىٍعمىػ ـي ًبمى الى

كىذىًلؾى  مىٍيًو كىالث(ٍمبى لىوي ، كى  أىًئم(تينىا ً ي اٍلًعٍمػـً ًبيىػًذًه اٍلمىٍذميكمىةى ًمٍنوي كىًىيى اٍلفيٍحشي  ىيىٍجتىًنبيكىىا ، الى أىن(وي أىرىادى الط(ٍعفى عى
ػنىا ػػٍف الى يىٍخبيػػريهي ،  ىيىظيناػػالص  مىػ  مى ٍف لىػٍيسى ًبعىػػٍدؿو ًلػػئىال( يىتىنىط(ػػ  أىٍمػػريهي عى ػػٍرحى ً ػػيمى ػػا أىٍطمىقيػػكا اٍلجى ًة ، ًإن(مى وي ًمػػٍف أىٍىػػًؿ عى

مىػػ  اٍلكىٍجػػًو ال(ػػًذم  ًقيقىػػًة اأٍلىٍمػػًر ًإذىا كىػػافى عى ػػٍف حى ٍخبىػػاري عى بىػػًرًه ، كىاإٍلً ،  ٓ)ذىكىٍرنىػػاهي الى يىكيػػكفي ً يبىػػةن اٍلعىدىالىػػًة  ىيىٍحػػتىجا ًبخى
،  –ك ي الحديًث عندما ذكرىت  اطمة بنتي قػيس لمنبػي  صػٌم  اضي عميػو كسػمـ أىف( ميعىاًكيىػةى ٍبػفى أىبًػي سيػٍفيىافى

م(ـى:  سى مىٍيًو كى م(  اضي عى طىبىاىا ،  ىقىاؿى رىسيكؿي اًض صى ٍيـو خى ،  ىػالى يى )كىأىبىا جى ٍيػـو اًتًقػًو، أىم(ا أىبيك جى ػٍف عى ػاهي عى ػعي عىصى ّى
ٍيػدو  ػاؿى لىػوي، اٍنًكًحػي أيسىػامىةى ٍبػفى زى ػٍعميكؾه الى مى : )اٍنًكًحػي أيسىػامىةى  ،  ىنىكىٍحتيػوي،   كىأىم(ا ميعىاًكيىةي  ىصي ـ( قىػاؿى  ىكىًرٍىتيػوي، ثيػ

                                                           

 [ٔ]الحجرات: (ُ)
 [ِِٖ]البقرة: (ِ)
  ِٕٕ/ ُالمفصؿ  ي عمـك الحديث ) (ّ)
مىةً  اٍلًبر   )كتابصحيح مسمـ  (ْ)   ََِِ/ ْ/ُِٗٓبىابي ميدىارىاًة مىٍف ييت(قى   يٍحشيوي/ح كىاآٍلدىابً  كىالص 
 . ّٖالكفاية  ي عمـ الركاية )ص:  (ٓ)
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ٍيران، كىاٍ تىبىٍطتي ًبًو  عىؿى اضي ً يًو خى  ىجى
ػ  عنػد ،  يذا الحديثي يؤي د كييدٌعـ  ُ) الحديثى الذم سػبقو،  كػاف الّر

، ككانػت  تػكىاىـ ك يرىػا الس(ػابقة  األدلػةاألئم(ة كالخكض  ي الت(عديؿ كالت(جػريح يرتكػزي بشػكؿو رئػيسو عمػ  
ف  بجكاًز كمشركعي(ة الت(جريح كالت(عديؿ تيبن  دائمػان عمػ  حػاًؿ ك ىيػـ ك عػًؿ النبػي صػم  اض عميػو كسػمـ، كا 

ػػي اض عنيػػا الط(كيػػؿ كػػاف ًمػػف حػػديثو آخػػ ػػةي مشػػركعٌيتيـ ليػػذا العمػػـ  حػػديث عائشػػة ّر ر بىنػػ  عميػػو األئم(
ػػيا ، عنػػدمىا سػػأؿ النبػػي صػػم  اض عميػػو كسػػمـ بىًريػػرىة  قالىػػت لػػو )كىال(ػػًذم  ًّ نػػا قكف  ػػي عر عنػػدما طعػػفى المي

ػػوي  مىٍييىػػا أىٍمػػران قىػػطا أىٍ ًمصي ؽ  ، ًإٍف رىأىٍيػػتي عى مىيٍ بىعىثىػػؾى بًػػاٍلحى ػػٍف يىػػاعى ـي عى ًديثىػػةي الس ػػف  ، تىنىػػا اًريىػػةه حى ، أىٍكثىػػرى ًمػػٍف أىن(يىػػا جى
عىًجيًف أىٍىًميىا ،  ىتىٍأًتي الد(اًجفي  ىتىٍأكيميوي  
ػم(  " ،  يعٌمؽ الخطيب البندادم قػائالن :   ِ) ً ػي اٍسًتشىػارىًة الن(بًػي  صى كى

سيػ ًمٌيػان كىأيسىػامىةى كى ػم(ـ( عى سى مىٍيػًو كى ـٍ ًإال( الم(وي عى ـٍ يىٍسػأىٍليي ػحه أىن(ػوي لىػ ًّ ـٍ ًمػفى اٍلًعٍمػـً ًبأىٍىًمػًو ػ بىيىػافه كىا ػا ًعٍنػدىىي ؤىاًلًو بىًريػرىةى عىم(
ا يىٍعمىميكفى ًمٍف ذىًلؾى  ـٍ ًإٍخبىاريهي ًبمى مىٍيًي كىكىاًجبه عى
"(ّ . 

ػػميف عمػػ  ذلػػؾ،  يقػػكؿ  ػػد ٍبػػف ًسػػيًريف: كيؤكػػد الت(ػػابعكف، كالس(ػػائركف عمػػ  مػػنيًج سػػي د الميرسى م( ًإف( »ميحى
ـٍ  ذيكفى ًدينىكي كا عىم(ٍف تىٍأخي ،  ىاٍنظيري ـى ًديفه ،  كػانكا يعتبركنػو دينػان،  يػذا اإلمػاـ شيػٍعبىةي، يىػٍأًتي ًعٍمػرىافى  ْ)«ىىذىا اٍلًعٍم

: ا ػػدىٍيرو  ىيىقيػػكؿي ػػا"ٍبػػفى جي ػػًديثً تىعىػػالى  يىػػا ًعٍمػػرىافي نىٍنتىػػابي ً ػػي اًض سىػػاعىةن ، نىػػٍذكيري مىسى اًب اٍلحى   كىػػذا،  ٓ)"ًكئى أىٍصػػحى
يي  ـي كى يىًيػػ ػػًؿ، يىٍنمىػػطي كى ػػًف الر(جي ، ييٍسػػأىؿي عى ػػًمٍعتي أىبىػػا ميٍسػػًيرو : سى ، قىػػاؿى ك الن(ٍصػػًرما ٍمػػرو ًف ٍبػػفي عى ٍبػػدي الػػر(ٍحمى ، عى ػػح ؼي صى

: أىتىػرىل ذىًلػؾى ًمػفى اٍلًنيبىػةً  : " بىػي ٍف أىٍمػرىهي.  ىقيٍمػتي أًلىبًػي ميٍسػًيرو : الى  ىقىػاؿى ػكف مػف ذلػػؾ ٔ)؟ قىػاؿى  ،،  كػانكا ال يتحٌرجي
ف(ػػافى  : ًإف( ىىػػذىا لىػػٍيسى ا عػػف عى ،  ىقيٍمػػتي ػػؿو ػػٍف رىجي ػػؿه عى ػػد(ثى رىجي مىي(ػػةى،  ىحى اًعيؿى ٍبػػًف عي : كين(ػػا ًعٍنػػدى ًإٍسػػمى ، قىػػاؿى ٍسػػًمـو ٍبػػًف مي

 : اًعيؿي : اٍ تىٍبتىوي، قىاؿى ًإٍسمى ؿي :  ىقىاؿى الر(جي ، قىاؿى ـى أىن(وي لىٍيسى ًبثىٍبتو مى "ًبثىٍبتو كى لىًكن(وي حى ، كحت  ييفر قكا  ٕ)"ا اٍ تىابىوي، كى
ن(ػػو إبػػيف النيبػػة كىػػذىا األمػػًر المحمػػكد: يقػػكؿي محٌمػػد بػػف بنػػدار السػػباؾ الجرجػػاني: قمػػتي ألحمػػد بػػًف حٍنبػػؿ: 

،  يػػالف كػػذ(اب، قػػاؿ أحمػػد: إذا سىػػكت( أنػػت،  :  ػػالفه ّػػعيؼه كسىػػكىتا أنػػا  مػػف يعػػرؼي ليشػػتدا عمػػي( أف أقػػكؿى
 . ٖ)الجاىؿى الص(حيح مف الس(قيـ؟

                                                           

ثنا الى نىفىقىةى لىيىا /ح (ُ)  . ُُُْ/ ِ/َُْٖصحيح مسمـ )كتاب الطالؽ /بىابي اٍلميطىم(قىًة ثىالى
ػد(ؿى  ًإذىا )كػػػػػػػتاب الشػػػػػػػػيادات /بىػابي خارم ػػػػػػػػصحيح الب (ِ) ػػػػػػػػؿه  عى ػػػػػدنا رىجي ػػػػػػٍيرنا، ًإال(  نىعػػػػػػػػػٍمىـي  الى :  ىقىػػػػػػػػاؿى  أىحى ػا: ػػػػػػػػػػػاؿى قى  أىكٍ  خى مػػػػػػػػػػػًٍمتي  مى  ًإال(  عى
ٍيرنا  . ُُٔ/ ٓ/ُُْْ/ خى
 . ِْالكفاية  ي عمـ الركاية )ص:  (ّ)
ٍسنىادى ًمفى الد يًف.. /مقدمة  (ْ)  . ُْ/ ُصحيح مسمـ ) بىابي  ي أىف( اإلًٍ
 . ُِٓ/ ٕحمية األكلياء كطبقات األصفياء ) (ٓ)
 . ُِٓشرؼ أصحاب الحديث )ص:  (ٔ)
ًة ً ي ذىًلؾى مسمـ )مقدمة اإلماـ  (ٕ) قىٍكؿي اأٍلىًئم( نىقىمىًة اأٍلىٍخبىاًر كى ًديًث كى كىاًة اٍلحى  . ِٔ/ ُ بىابي اٍلكىٍشًؼ عىٍف مىعىاًيًب ري
 . ِٕٖ/ ُطبقات الحنابمة ) (ٖ)



 

42 
 

ظيػاًر األمػًر،  كػانكا يّػربيكف  كا كؿ( الحرص عم  إزالػة النػبًش، كا  لذلؾ تشعري أٌف األئم(ة قد حرصي
ػدىه، لػـ يسػتىًطع أخػذىا منػوي إال( :" األمًثمة،  يقكؿ بيز بف أسد ـ( جحى ؿو عشرة دراىـ، ثػ ؿو عم  رىجي  لك أف( لرجي

ػػػذى  يػػػو بالعػػػدكؿ ػػػرب كيمثٌػػػؿ أبػػػك حػػػاتـ البسػػػتي بػػػنفًس  ُ)"بشػػػاًىدىٍيف عػػػدلىٍيف،  ػػػديفي اض أحػػػؽا أف ييٍؤخى ٍّ ، كي
طػػاـ ىػػذه : "الس ػػياؽ ،  يقػػكؿ  أجمػػعى الجميػػعي عمػػ  أف( الش(ػػاىدىٍيف لػػك شػػيدا عنػػدى الحػػاًكـ عمػػ  شػػيءو مػػف حي

ـى الميعد ؿ عيبان أك جرحان عًمـ الدانيا، كلـ يعر ييما الحاكـي بعدالة أف عميًو أف يس أىؿى الميعد ؿ عنيما ،  دف كت
ـى الحػاكـي بمػا  ـي منييما مف الجرح كالت(عػديؿ حتػ  يحكػ  ييما أىًثـ، بؿ عميو الكاجبي أف ييخبرى الحاكـى بما يعم

طػػاـ ىػػذه الػػدنيا، كػػاف ذلػػؾ عنػػدى ذب  ا لكػػذًب عػػف يصػػحا عنػػده،  ػػدذا كػػاف ذلػػؾ جػػائزان ألجػػًؿ الت(ا ػػًو مػػف حي
 . ِ)"أٍكلى  كأحرىل،  دٌف الشاىدى إذا كذبى  ي شيادًتو ال يعدكه كًذبيو –صٌم  اضي عميو كسمـ  –رسكؿ اض 

كاة ،  يقكؿ أبػك حػاتـ  رح لمرا بناءن عم  ما سبؽ قٌعد األئم(ةي كالعمماءي القكاعد ، كأ تكا بجكاز بياًف الجى
ػػوي اض-ي سػػتً البي  ػػ-رىًحمى ةي الميسػػمميف كأىػػؿي الػػكرًع  ػػي الػػد يف أبػػاحكا القىػػدحى  ػػي الميحػػد ثيف كبٌينػػكا :  يػػؤالًء أًئم(

ػاء عنػو،  ّى عفاء كالمىترككيف، كأخبركا أف( الساككت عنػو لػيسى مم(ػا يحػؿ، كأف إبػداءىه أ ّػؿ مػف اإل  ّا ال
كا بعّيـكقد تقد(ميي   -رىًحمىوي اض-يؤكد النككم ، ك  ّ)، كحٌثكا عم  أخًذ العمـً مف أىموـ  يو أئم(ة قبميـ ذكري

كرىًة الد(اًعيىًة ًإلىٍيػًو ًلًصػيىانىًة الش(ػًريعى : "عم  ذلؾ  يقكؿ  ري )ّ اًئزه بىٍؿ كىاًجبه ًبااًلت فىاًؽ ًلم كىاًة جى ٍرحى الرا ـٍ أىف( جى ًة اٍعمى
ةً  ػػػًة بىػػػٍؿ ًمػػػفى الن(ًصػػػيحى ر(مى لىػػػٍيسى ىيػػػكى ًمػػػفى اٍلًنيبىػػػًة اٍلميحى ػػػًة كى ػػػم(ـى  اٍلميكىر(مى سى مىٍيػػػًو كى ػػػم(  الم(ػػػوي عى ًلم(ػػػًو تىعىػػػالى  كىرىسيػػػكًلًو صى

ـٍ يىٍفعىميػكفى ذىًلػؾى  ـٍ كىأىٍىؿي اٍلكىرىًع ًمٍنيي ءي اأٍلىًئم(ًة كىأىٍخيىاريىي الى ّى ٍؿ  ي ـٍ يىزى لى ، بػؿ إف اإلمػاـ ابػف رجػب  ْ) "كىاٍلميٍسًمًميفى كى
ػرح كالت(عػديؿ" ،الحنبمي بػٌكب عنكانػان  ػي شىػرحًو لًعمىػؿ الت رمػذم  كقػاؿ  كأطمػؽ عميػو "كجػكبي الكػالـً  ػي الجى

"قد أجمعى عميو سػمؼي األم(ػة كأئم(تيػا، لمػا  يػو مػف تمييػًز مػا يجػبي قبكليػو مػف السػنف مم(ػا ال يجػكزي قبكلػو، 
ـى عندىه أف( ذلؾ مػف بػاًب النيبػًة، كلػيس كػذلؾ،  ػدف( ًذكػر عيػب الر(جػؿ إذا كػ اف كقد ظف( بعضي مىف ال ًعم

كر، جائزه بنير نزاع،  مػا كػاف  يػو مصػمحةه  ة كالقدًح  ي شيادًة شاىد الزا ة، كلك كانىت خاص( ً يو مصمحى
 . ٓ)عام(ة لممسمميف أىٍكلى "

                                                           

ًد )تُٔ/ ِالجػػرح كالتعػػديؿ البػػف أبػػي حػػاتـ ) (ُ) ييٍكنىػػ  أىبىػػا اأٍلىٍسػػكى ػػدو كى / ٕالطبقػػات الكبػػرل ط دار صػػادر ) ق ُٖٗ ، بىٍيػػزي ٍبػػفي أىسى
  .ُِٓ/ ُ ، رجاؿ صحيح البخارم = اليداية كاإلرشاد  ي معر ة أىؿ الثقة كالسداد )ِٖٗ
 . ُٗص:)المجركحيف  (ِ)
 . ِٕالمجركحيف )ص: (ّ)
 . ُِْ/ ُشرح النككم عم  مسمـ ) (ْ)
 . ّْٖ/ ُشرح عمؿ الترمذم ) (ٓ)
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 بناءن عم  ما سبؽ مف آيات، كأحاديث ، كأمثمة كنماذج ، كأقكاؿ لألئمة كالنٌقاد ،  دف( ىذا تأصػيالن 
 ح كالتعديؿ.عم  مشركعية الجر  ان كبٌين ان كاّح

 المطمب الرابع
ٍرحً ات الن قَّاد في بىقى طى   كالتٍَّعًديؿ الجى

ٍرحان كتىٍعًديالن كاف عم  مىر  األزمػاف لمناق(ػاد الجيابػذة، قػاؿ عبػد اض بػف المبػارؾ، اؿ جى  التىكم(ـ  ي الر جى
يابذة" عندما ذيكرىت لو األحاديث المصنكعة: "يىعيشي ليا الجى
ًحب(اف  ي "المجركحيف" كمماتو ، كقاؿ ابف  ُ)

ييبىػػي ف  ييػػا جيػػدى النقٌػػاد، قػػاؿ: "لكػػؿ  شػػيءو  يرسػػاف، كليػػذا الًعمػػـ  يرسىاف...ك يرسػػافي ىػػذا العمػػـً الػػذيف حفظيػػكا 
فػاكًز كالًقفػاًر عمػ  الت(ػنعاـ  ػي  كا قطػع المى ػراط الميسػتقيـ، الػذيف آثىػري عم  الميسمميف الد يف، كىدكىيـ إل  الص 

ار كاألكطىاف  ي طمًب السانىًف  ي األمصار، كجمعيا بالكجػؿ كاألسػفاًر كالػد(كراف  ػي جميػًع األقطػار، الد ي
حت  أىف( أحدىىـ ليىرحؿي  ي الحديًث الكاحًد الفراًسخى البعيدة، ك   الكًممػة الكاحػدًة األي(ػاـ الكثيػرة ًلػئىال( ييػدًخؿ 

ف  عػػؿ  ـي الػػذ(اٌبكف عػػف رسػػكؿ اضميّػػؿٌّ  ػػي الساػػنىف شػػيئان ييّػػٌؿ بػػو، كا  ػػم(ـى  - يػػ سى مىٍيػػًو كى ػػم(  الم(ػػوي عى ذلػػؾ  -صى
الكىًذب، كالقائميكف بنصرًة الد يف"
(ِ . 

ػم(ـ -طىبىقات ىؤالء الناق(اد الجيىاًبذىة منذي زمف الن(بي   ي ىذا المطمب أبٌيف ك  سى مىٍيػًو كى م(  الم(وي عى إلػ   -صى
رًمٌي كأقرانو. زمًف اإلماـ محمًد بًف عبًد اض ٍّ مىيماف الح  بًف سي

 : المقصد األكؿ: تعريؼ الطَّبىقة لغةن كاصطالحان 

 : ريؼ الطَّبىقة في المغةتع

مىػػ   ّ)الط(بىػػؽي: كػػؿا  طػػاءو الـز عمػػ  الشػػيء، كطىبىػػؽي كػػؿ  شػػيء: مػػا سػػاكاه ، كقيػػؿ: أىٍطبىػػؽى الن(ػػاسي عى
ت(   ٍت حى ـٍ تىسىاكى اؿي كىذىا، كىأىف( أىٍقكىالىيي . كىالط(بىؽي: اٍلحى مىحى ًر لىصى ا ًطٍبقان ًلٍْلخى ديىيمى ي رى أىحى ، ً ي قىٍكًلًو تىعىالى :  ْ)لىٍك صي

، كقيػػؿ: كالجمػػع أىٍطبػػاؽه، كقػػد طابىقىػػػوي مطابىقػػةن كًطباقػػان كتىطػػابىؽى الشػػػيئىاف:   ٓ) َّ خص حص مس خس ُّٱ

ٍ ؽ ىذا، كًك اقيو يا، كالت(طابيؽ: االتفاؽ، كىذا الشيء كى كًطباقيو كطابىقيوي كًطٍبقيو كطىًبيقيو كميٍطًبقيػو كقالىبيػو  تساكى

                                                           

 . ُْٖ/صُ  الكفاية  ي عمـ الركاية )ُ)
  .ِٕ/صُ  الكفاية  ي عمـ الركاية )ِ)

 . ُِٓص -َِٗ/صَُلساف العرب ) (ّ)
 . ّْٗ/ ّمقاييس المنة ) (ْ)
 .[ُٗ]االنشقاؽ:  (ٓ)
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كقاًلبيػػو بمعنػػ  كاحػػد، كمنػػو: السػػمكاتي الط بػػاؽي: سيػػم يىت بػػذلؾ لميطابىقػػة بعّػػيا بعّػػان أىم بعّػػيا  ػػكؽى 
ػػػيا ميٍطبىػػػؽ عمػػػ  بعػػػض ّى مىػػػؽى الم(ػػػوي  : ،مثػػػؿ قكلػػػو تعػػػال  ُ)بعػػػض، كقيػػػؿ: ألىف( بع ٍيػػػؼى خى ٍكا كى ـٍ تىػػػرى ػػػٍبعى }أىلىػػػ سى

سىمىاكىاتو ًطبىاقان{
(ِ . 

كقيؿ: كالط(بىػؽي: األيٌمػة بعػد األيٌمػة، كالجماعػة مػف النػاس يىٍعػًدلكف جماعػةن مػثميـ، كقيػؿ: ىػك الجماعػةي مػف 
 . ّ)الجراد كالن(اس، كجاءنا طىبىؽه مف الناس، كًطٍبؽه: أىم كًثير

 : تعريؼ الطَّبىقة اصطالحان 

د ثكف  قالكا:  "قكـه تىقىاربكا  ي الس ف  كاإلٍسنىاًد، أك  ي اإلٍسنىاًد  قطأل بأف( يكػكف شػيكخ ىػذا عٌر يا الميحى
و" ًر، أك ييقىاربكا شييكخى  . ْ)ىيـ شيكخ اآلخى

ػػابيًتو ليػػا ًمػػف كىجػػوو، كمػػف طبقتػػيًف باعتبػػارو  -أم: الر(اكيػػاف -كقػػد يككنػػاف        ، ًلميشى مػػف طىبىقػػةو باعتبػػارو
ػػابيًتو ليػػا ًمػػف  ػػر: كػػأنسو آخػػر لميشى ابة، ىيػػـ مػػع العشػػرًة  ػػي طىبىقػػًة  كجػػوو آخى ػػحى ، كشػػبًيو مػػف أصػػا ًر الص(

ابًة. حى  الص(

حبًة، كالتابعكف طىبىقةه ثىانية، كأتبػاعيييـ  ابة كمايـ طىبىقةه باعتباًر اشتراًكيـ  ي الصا حى كعم  ىذاأل  الص(
ر(ا.   طىبىقةه ثالثةه باالعتباًر المذككًر كىىميـ( جى

ابة بّعى عشرة طىبىقة" كباعتبارو  حى ر، كىك: الن(ظري إل  الس(كابًؽ، تككف الص( آخى
(ٓ  . 

ابىة كم(يػػـ ط(بىقػػة كاحػػػدةن، ثػػـ التػػابعكف بعػػدىـ كػػذلؾ،  ػػحى :  ًمػػف الن(ػػاس مػػف يػػرل الص( كذلػػؾ أىمػػره اصػػطالحيا
ٍيفو  كىاهي ًعٍمرىافي ٍبفي حيصى يى الم(وي  -كييٍستىٍشيىدي عم  ىذا بما رى ًّ ٍنييمىارى : قىاؿى الن(ًبيٌ -عى مىٍيػًو  -، قىاؿى م(  الم(ػوي عى صى

ػػم(ـى  سى ـٍ : )-كى َـّ الَّػػًذيفى يىميػػكنىيي ، ثيػػ ـٍ َـّ الَّػػًذيفى يىميػػكنىيي ـٍ قىٍرًنػػي، ثيػػ ٍيػػريكي : "الى أىٍدًرم أىذىكىػػرى الن(بًػػيٌ  ، ٔ)  خى  -قىػػاؿى ًعٍمػػرىافي

                                                           

 . ُِٓ -َِٗ/ َُلساف العرب ) (ُ)
 .[ُٓ]نكح:  (ِ)
 . َُِ/ َُلساف العرب ) (ّ)
  .  ُٖٓ/ ِ  تدريب الر(اكم  ي شرح تقريب الن(كىاكم )ْ)
 .  المرجع السابؽ  ٓ)
ػػػٍكر إذا أيشػػػيىد/ٔ)  ، كصػػػحيح  مسػػػمـ ) ًكتىػػػاب: َِٓ/ُِٓٔ  صػػػحيح البخػػػارٌم ) ًكتىػػػاب الشػػػيادات/ بػػػاب: ال يشػػػيد عمػػػ  شػػػيادة جى

ابىة ثيـ( الذيف يمكنيـ ثيـ( الذيف يمكنيـ/ حى ابة/ باب:  ّؿ الص( حى   .  َُِّ/ِّٓٓ ّائؿ الص(
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ػػػم(ـى  سى مىٍيػػػًو كى ػػم(  الم(ػػػوي عى ابىة إلػػػ  طىبىقػػػات، ككػػػذلؾ بىٍعػػػدي قىػػػٍرنىيٍ  -صى ػػػحى ػػػـ الص( ثىػػػةن"، كًمػػف الن(ػػػاس مػػػف ييقس  ًف أىٍك ثىالى
الت(اًبعيف  مىف بعدىـ، كمنيـ مف يىجعؿي كؿ( قرفو أربىعيف سنة
(ُ . 

ٍرح كالتٍَّعًديؿ  :المقصد الثاني: بياف طىبىقات الن قَّاد في الجى

 ي  -مثالن  - ىػ ّٓٔطبقىاتيـ،  اإلماـ ابف عىًدم الجرجاني)تتفاكتى العيمماءي  ي ًذٍكر الناق(اد كبياًف 
از لنفًسػػو  ػػاًمي مػػف اسػػتجى مقػػان مػػف الناق(ػػادأل كعنػػدمىا ذكػػرىىـ قػػاؿ: "قػػد ذىكػػٍرتي أسى ميقىد مػػة ًكتىابػػو "الكامػػؿ" ذكػػر خى

ابة كالت(اًبعيف، كتابعي الت(اًبعيف، كمف بعدىـ طىبىقىة طى  حى اؿ مف الص( بىقىة، إل  يكًمنا ىذا، أك الكالـى  ي الر جى
ػاًؿ اسػمو، كذكػرتي لكػؿ   ًني  ػي الحى ػرى ّى ػعاؼ، كمىػف ح  ّ مىف نىٌصب نفسىو لذلؾ كحفػظى عنػو  ػي الث قػات كال
ػػاؿ، كألجًمػػو يسػػأليكنىيـ،  ػػائًميـ، كالمعنىػػ  الػػذم بػػو يسػػتىحقاكف الكىػػالـ  ػػي الر جى ّى كاحػػدو مػػنيـ الػػبعضى مػػف  

 . ِ)كتىسًميـ األئم(ة ليـ بذلؾ"

ػػابكرٌم  ػػي كتابػػو "معر ػػة عمػػكـ الحػػديث"، قػػاؿ: "ذكػػرتي  ػػي ًكتىػػاًب  ػػا الحػػاكـ أبػػك عبػػد اض النيسى كأم(
كىاة األخبار" "المزكيف لري
عة، كىيـ أربىعكف رىجيالن"أن(ييـ عم  عىشًر طىبىقات  ي كؿ  عصرو ًمنيـ أربى   ّ)

(ْ . 

ػػػػػػا الحاً ػػػػػػظي الذ(ىبػػػػػػٌي  أل(ػػػػػػؼ رسالػػػػػػػةن ل ػػػػػػػػٍرح كأم( ػػػػػػػػد قكلػػػػػػو  ػػػػػػي الجى ًطيفػػػػػػػةن بعنػػػػػػػػكاف: "ًذكػػػػػػػػري مػىػػػػػف ييعتمى
كىاة باعًتبىارات ثالثة، االعتبار األكؿ: باعتباًر مف تىكم(مػكا  كالت(ٍعًديؿ"، كقىس(ـ  ييا الناق(اد الذيف تكم(مكا  ي الرا

كىاة، قاؿ الحا ظ الذىبي: "اعمىـ ػٍرح كالت(ٍعػًديؿ،  -ىىدىاؾ اض - يو مف الرا أف( الذيف قىًبؿى الناسي قػكلىيـ  ػي الجى
 عم  ثالثة أقساـ:   

كىاة، كابًف مىًعيف، كأبي حاًتـ الر(ازم. -ُ  ًقسـه تىكم(مكا  ي أكثىًر الرا
كىاة، كمالؾ، كشيعبة.  -ِ  كًقسـه تىكم(مكا  ي كثيرو مفى الرا
 . ٓ)جيؿ، كابًف عيىٍينة، كالشا عيٌ كقسـه تىكم(مكا  ي الر(جيؿ بعدى الر(  -ّ

: "كالكػؿا أيّػان عمػ   ٍرحػان كتىٍعػًديالن، قػاؿ الحػا ظي الػذىبيا كىاة جى كاالعتباري الث(اني: باعتباًر أحكاًميـ عم  الرا
 ثالثًة أقساـ: 

                                                           

ًديث )ُ) اًر عمكـً الحى   . ِٕٔص -ُٕٔص  يينظر: البىاعثي الحثيثي شرح اخًتصى
  .    ُّٗ/ ُ  ابف عىًدم: الكامؿ )ِ)
  اسـ الًكتىاب: "الجامع لذكر أئمة األعصار المزكيف لركاة األخبار" ذكره اإلماـ الذىبي  ػي ًكتىابػو سػير أعػالـ النػبالء  ػي ترجمػة ّ)

. يينظر: سير أعالـ النبالء   . ْٕٓ/ُِط الحديث )اإلماـ أبي زرعة الر(ازم 
  .ِٓ)ص:  ْ)
ٍرح كالت(ٍعًديؿ )صٓ)   .ُُٕ  ذكر مف يعتمد قكلو  ي الجى
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ػٍرح، متثب ػته  ػي الت(ٍعػًديؿ، يىنًمػزي الػر(اكم بػالنم -ُ طىتىيف كالػثالث، قسـه منيـ متشػد ده كمتعن ػت  ػي الجى
ذا ّػػػع(ؼ رجػػػالن ننظيػػػر ىػػػؿ كا قىػػػو  يػػػريه عمػػػ   كييمػػػي في بػػػذلؾ حديثىػػػو،  يػػػذا إذا كث(ػػػؽ رجػػػالن أيًخػػػذى بتكًثيًقػػػو، كا 
ػده  يػذا الػذم قىػالكا  يػو:  ف كث(قىػو أحى ػعيؼ، كا  ّى ذ(اؽ،  يػك  ده مف الحي تًّعيفو،  دٍف كا قو، كلـ ييكث ؽ ذاؾ أحى

و إال مفس(  ػح سػبىبى ال ييقبىؿ تىٍجريحي  ّ ران، يعًني ال يكًفي أٍف يقيكؿ  يو ابفي مًعيف مثالن: ىك ّػعيؼ، كلػـ ييك
ًعػيف، كأبػك  ٍسًف أقرب، كابػفي مى عفو، ك يريه قد كث(قػو،  مثؿي ىذا ييتكق(ؼ  ي تصحيًح حًديثو، كىيك إل  الحي ّى

ٍكزىجاني  : متعن تيكف.     ُ)حاتـ، كالجي

ـه  ػػي ميقىابىمىػػًة ىػػؤالء -ِ ، كػػأبي عيسىػػ  الت رمػػًذٌم، كأبػػي عبػػد اض الحػػاًكـ، كأبػػي بكػػرو البىييىقػػٌي، كقسػػ
 متسىاًىمكف. 

ٍرعة، كاب -ّ ف عىًدٌم، ميعتًدليكف مينًصفكف"كقسـه كالبيخارٌم، كأحمد بف حنبؿ، كأبي زي
(ِ . 

الحػا ظي الػذىبيا  ػي البدايػة عػف كاالعتبار الث(الث: باعتباًر طىبىقىاتيـ كاألزمنًة التي عاشيػكا  ييػا، كقػد تىكىم(ػـ 
ابة ػػحى ػػاؿ بعػػد انقػػراًض عصػػر الص( ػػٍنييـ  -حركػػًة نىٍقػػد الر جى ػػيى الم(ػػوي عى ًّ ػػؿى إلػػ   –رى كتطكرىػػا، إلػػ  أٍف كصى

ـى طائفػػػة مػػػف  مسػػػيف كمائػػػة ىجريػػػة، حيػػػث تكمٌػػػ ػػػدكد الخى ػػػة الت(ػػػاًبعيف  ػػػي حي العصػػػًر الػػػًذم انقىػػػرضى  يػػػو عام(
يابذًة  ي الت(كثيًؽ كال عيًؼ، ثػـ شػرعى  ػي بيػاف طىبىقػات الناق(ػاد،  قػاؿ: " نشػرعي اآلف بتىسػميًة مػف كػافى الجى تّ(

ػػػاؿ قيبًػػػؿى قكلػػػو، كنىسيػػػكؽي مػػػف يس(ػػػر اض مػػػنيـ، عمػػػ  الط(بىقػػػات كاألزًمنػػػًة، كاض  -تىعىػػػالى  -إذا تكم(ػػػـ  ػػػي الر جى
ن ػػو" الميكى  ػػؽ لمٌسػػداد بمى
، أكليػػا: طىبىقػػة أتبػػاًع الت(ػػاًبعيف، كآخرىػػا: طىبىقػػة  ْ)، كجعمىيػػـ اثنتىػػيًف كعشػػريفى طبقىػػة ّ)

 شيكًخو كأقراًنو.

 . ٓ)كقد عٌد اإلماـ الذىبي اإلماـ مطي(ف مف الطبقة السادسة مف النٌقاد كاألئمة

ـي طىبىقػػػػات الناق(ػػػػػ اد مػػػػػف كبعػػػد تتباػػػػػع صًنيػػػػع العممػػػػػػاء  ػػػي ًذكػػػػػػًر الناق(ػػػػػاد كبيػػػػػاف طبقاتيػػػػػـ، يمكػػػػفي تقسػػػػي
ػػميماف الحّػػرمٌي كأقرانًػػو مػػف الناق(ػػاد إلػػ   ػػد بػػف عبػػد اض بػػف سي م( ابة، إلػػ  عصػػًر اإلمػػاـً ميحى ػػحى عصػػػػًر الص(

                                                           

ػاني، نزيػؿ دمشػؽ، مػات سػنة تسػع كخمسػيف كمػائتيف ىجريػة. ينظػر: ابػف حجػر: تقريػب ُ) كٍزجى   إبراىيـ بػف يعقػكب بػف إسػحاؽ الجي
  .ٓٗالتيذيب )ص

  .ُِٕص -ُُٕ  المصدر السابؽ )صِ)
ٍرح كالت( ّ)   .ُِٕص -ٍُُٕعًديؿ )ص  ذكر مف يعتمد قكلو  ي الجى
ٍرح كالت(ٍعًديؿ )صْ)   .    ِِٕص -ُٕٓ  لمتعرؼ عم  ىذه الط(بىقات كمف ذكر  ييا مف أئمة، يينظر: ذكر مف يعتمد قكلو  ي الجى
. ََِ: ص) كالتعديؿ الجرح  ي قكلو يعتمد مف   ذكر(ٓ
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ابىة ػػػحى ػػػٍنييـ -أربػػػع طىبىقػػػات رئيسػػػة: طىبىقػػػة الص( ػػػيى الم(ػػػوي عى ًّ ، كالت(ػػػاًبعيف، كأتبػػػاع الت(ػػػاًبعيف، كأتبػػػاًع أتبػػػاع -رى
 : الت(اًبعيف، ك يما يمي بياف ذلؾ

ابىة، ػػػحى ىػػػػ ،    ِّىػػػػ ، كعمػػػر بػػػف الخطػػػاب)ُّأمثػػػاؿ: أبػػػي بكػػػر الصػػػديؽ)ت الطىبىقىػػػة األكلػػػى: الصَّ
ٍنييـ أجمعيف.ٖٔىػ ، كعبد اض بف العباس)تَْكعمٌي بف أبي طالب) يى الم(وي عى ًّ  ىػ  رى

ابة الطىبىقىة الثانية: طىبىقة التَّاًبعيف، حى اء عصًر الص( ّى يى الم(وي  -بعد انًق ًّ ٍنييـرى تىكىم(ـ طائفةه ًمػفى  -عى
ػػف بعػػدى  ػػعيؼ، كلكػػن(يـ قميػػؿه بالن سػػبة لمى ػػٍعؼ  ػػي متبعػػييـ، اذالت(ػػاًبعيف  ػػي التىكًثيػػؽ كالتّى )ّ اكثػػر  ىـ لقمػػة ال

ابة ، بؿ عامتيـ ثقات صادقكف يعػكف مػا يػرككف كىػـ  حى المتبكعيف صحابة عدكؿ كاكثرىـ مف  ير الص(
 يو مىقاؿك يكجد ييـ الكاحدى بعدى الكاحد قد كبار التابعيف 

ػؿى الثػاني، كػاف  ُ) ؿي كدخى ّى  القػرفي األك( ،  مما مى
ػػع فكا  البػػان مػػف ًقبىػػًؿ تحماميػػـ لمحػػًديث،  ّي ػػٍعفاء، الػػذيف  )ّ  ػػي أكاًئمػػو مػػف أكسىػػاط الت(ػػاًبعيف جماعػػةه مػػف ال

مىػػط  تػػراىـ يىر عيػػكف المىكقيػػكؼ، كييرًسػػميكف كثيػػران، كليػػـ  ى
ػػع(ؼ مػػف الت(ػػاًبعيف: الس(ػػعيدافأل ،  ِ) ث(ػػؽ ّك ػػف كى كمم(

بػػػف اىػػػػ ، كعػػػركة ُُْىػػػػ ، كعطػػػاء بػػػف أبػػػي ربػػػاح)تٓٗىػػػػ ، كابػػػف جبيػػػر)تَٗابػػػف الميسػػػي(ب)ت بعػػػد 
 ىػ .َُُىػ ، كمحمد بف سيريف)تََُىػ ، كعامر الشعبي)ت بعدْٗالزابير)ت

ػا كػاف عنػد الطبقة الثالثة: طىبىقىة أتباع التَّاًبعيف، انًقػراض عاٌمػًة الت(ػاًبعيف  ػي حػدكد الخمسػيف  " مم(
ػػػػعيؼ"       ىػػػػػ ،َُٔأمثػػػػاؿ: شػػػػعبة بػػػػف الحجػػػػاج)  ّ)كمائػػػػة، تكم(ػػػػـ طائفػػػػةه مػػػػف الجيابًػػػػذًة  ػػػػي الت(كثيػػػػؽ كالتّ(

بػػف اىػػػ ، كمالػػؾ ُْٕىػػػ ، كسػػميماف بػػف ميػػراف األعمػػش)تُٕٓكعبػػد الػػرحمف بػػف عمػػرك األكزاعػػي)ت
 ىػ .ُْٓىػ ، كىشاـ الد(ٍستيكىائي)تُْٓراشد)تىػ ، كمىٍعمىر بف ُٕٗأنس)ت

ن فىٍت الطبقة الرابعة: طىبىقىة أتباًع أتباًع التَّاًبعيف،   ي حدكًد المائتيف ىجرية كأكائؿ المائة الثالثًة صي
ػػٍرح كالت(ٍعػًديؿ كالتػػاريخ ك يػػر ذلػؾ معػت كتػػب الجى ىػػذه ، كتكسػػع ناق(ػػاد  ْ)"المسػانيد" ك"الجكامػػع" كالساػػنىف"، كجي

ًعػػيف)ت ػػاؿ، كمػػنيـ: يحيػػ  بػػف مى ىػػػ ، ِّْىػػػ ، كعمػػي بػػف المػػديًنٌي)تِّّالط(بقػػًة  ػػي بيػػاف أحػػكاًؿ الر جى
ٍيثىمػة زيىيػر بػف حػرب)تَِّىػ ، كمحمد بف سىٍعد)تُِْكأحمد بف حنبؿ)ت ىػػ ، كأبػك ِّْىػ ، كأبػك خى

 ىػ  .ِّْاض بف نيمىٍير)تىػ ، كأبك عبد الرحمف محمد بف عبد ِّْجعفر عبد اض بف محمد النافيمٌي)ت

                                                           

ٍرح كالت(ٍعًديؿ )(ُ   .ُْٕ -ُّٕ  ذكر مف يعتمد قكلو  ي الجى
ـ( أىؿ الت(أريخ )صِ)   .َِّ اإلعالف بالت(كبيخ لمف ذى
ٍرح كالت(ٍعًديؿ )صّ) ـ( أىؿ الت(أريخ )صُٕٓ  ذكر مف يعتمد قكلو  ي الجى   .َِّ ، اإلعالف بالت(كبيخ لمف ذى
ٍرح كالت(ٍعًديؿ )صْ)   .ُْٖ  ذكر مف يعتمد قكلو  ي الجى
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ٍصػػريىـ، كقػػد  ػػاؿ كىػػـ كيثػػر ال يىتىيٌيػػأ حى ػػًة الناق(ػػاد الػػذيف اعتيًمػػدت أقػػكالييـ  ػػي الر جى كتكالػػت طبقػػاته مػػف األئم(
ػػػاًعيف كالميحػػػػر  يف كالنػػػػاًليف  )ّ شػػػك(مكا حصػػػػنان مًنيعػػػػان  ػػػي حفػػػػًظ الساػػػػن(ة المطي(ػػػرة، كرداكا كيػػػػدى الكػػػػذ(ابيف كالك

يكديىـ لقاؿ مى كالميبًطم  .ف شاءى بما شىاءيف  ي نحكرىـ، كلكال جي

 المطمب الخامس
 عديؿكالتَّ رح ً الجى  مراتبي 

ـي عبػػػػػد الػػػػػرحمف  ػػػػػة كالجيابًػػػػػذىة ،  ييعػػػػػدا اإلمػػػػػا بػػػػػف اكانػػػػػت بدايػػػػػةي المراتػػػػػًب منػػػػػذ ًبدايػػػػػًة ظييػػػػػكر األًئم(
مىاميىػػاُٖٗميػػدم)ت ىػػػ  شىػػيخى المراتػػًب كا 

ػػٍرح كالت(ٍعػػًديؿ بػػثالث مراتػػب ، ، كبػػدأت نشػػأة مراتػػبى عمػػـ (ُ) الجى
 مرتبتىاف لمت(ٍعًديؿ كالثالثة لمتجريح، أما مراتب الت(ٍعًديؿ  يي:

ًحيح. - اًت الص(  المرتبة األيكل : مرتبةي الحا ًظ الميتًقف، كحديثيو  ي أىعمى  درجى

ػٌحة،  يػ - ذا ينتقػ  حديثػو  يؤخػذي مػا لػـ المرتبة الث(انية: مرتبة الر(اكم الًذم يىًيـ، ك البي حديثو الص 
ًحيح سىف كالص(  .  ِ)يًيـ  يو، كحديثيو متفاًكته بيف الحى

ٍرح  يي: المرتبةي الثالثة: مرتبةي الر(اكم الذم يىيـ، كالنالبي  ي حديثًػو الػكىـ، كىػذا ال  كأما مرتبة الجى
عيؼ )ّ  .  ّ)ييحتىجا بحديًثو، كحديثيو مف أنكاًع ال

ػػعكا المراتػػب ، اإلمػػاـ عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي حػػاتـ الػػر(ازم)تثػػـ كػػاف مػػف بعػػده ممػػف      ، ىػػػ ِّّٕك
ٍرح كالت(ٍعػًديؿ عمػ  مراتػبى شػت( " ػٍرح كالت(ٍعػًديؿ  ْ) قاؿ: "ككجدتي األلفاظى  ي الجى ، كمػف ثػـ جعػؿ مراتػبى الجى

رح، أما مراتبي الت(ٍعًديؿ،  يي:  ٓ) ثماني مراتب  أل أربع لمت(عديؿ، كأربع لمجى

"،  يك ًمم(ف ييحتىجي بحًديًثو. -ُ         إذا قيؿ لمكاحد: "ًثقىة" أك "متًقف ثىٍبته
ػػف ييكتىػػػبي حديثيػػػو  -ِ        ػػػدؽ" أك "ال بػػأس بػػػو"،  يػػػك ًمم( ػػديكؽ" أك "محمٌػػػو الص  ذا ًقيػػؿ لػػػو: "صى كا 
 كيينظىر  يو.

ذا قيؿ: "شىيخ"، ييكتىبي حديثيو كيينظري  يو إال أن(و ديكفى  -ّ         الث(انية.  كا 
                                                           

ػػػػٍرح كالت(ٍعػػػػًديؿُ) ػػػػكاف، د. نػػػػزار عبػػػػد القػػػػادر  -كتأريخيػػػػا كدرجػػػػة كػػػػؿ مرتبػػػػة نشػػػػأتيا -  يينظػػػػر: مراتػػػػب الجى د. إسػػػػماعيؿ سػػػػعيد ّر
بداع، رابطة األدب الحديث، كمية البنات، القاىرةََِٓرياف)   .َُمصر )ص: -ـ : مجمة  كر كا 

  .ُُ ، مراتب الجرح كالت(ٍعًديؿ )صّٖ/ِ  الجرح كالت(ٍعًديؿ )ِ)
  .ُُرح كالت(ٍعًديؿ )ص ، مراتب الجّٖ/صِ  الجرح كالت(ٍعًديؿ )ّ)
ٍرح كالت(ٍعًديؿ )ْ)   .ّٕ/ ِ  الجى
  . ّٕ/ِ  يينظر: المصدر السابؽ )ٓ)
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الح الحًديث"،  دن(و ييكتىبي حديثيو لالعًتبار.     -ْ        ذا قيؿ: "صى  كا 
ٍرح،  يي:  أم(ا مراًتب الجى

ؿ: " بمٌيًف الحًديث"،  يك مم(ف ييكتىبي حديثيو كيينظىر  يو اعتباران.  -ُ  إذا أجابكا  ي الر(جي

ذا قالكا: "ليسى بالقكٌم"،  يك بمنزلًة األيك  -ِ  ل   ي كتابة حديثو ًإال( أن(و ديكنو. كا 

عيؼي الحديث"،  يك ديكف الث(انية ال ييطرىح حديثيوأل بؿ ييعتبر بو.  -ّ ّى ذا قالكا: "  كا 

كؾ الحػػديث"، أك "ذاىػػب الحػػديث"، أك "كىػػذ(اب"،  يػػك سػػاًقط الحػػديث ال ييكتىػػبي  -ْ تػػري ذا قػػالكا: "مى كا 
 حديثيو.    

ٍرح كالت(ٍعًديؿ كأدناىا، كقػاؿ  ػي أعمػ   ثـ كاف الخطيب البىٍندادما ، كأشار  قط إل  أٍعم  مراتب الجى
ة"، أك "ًثقىػة" ج( كىاة،  أر عيا أف يقاؿ: "حي ـي العباراًت باإلخباًر عف أحكاًؿ الرا مراتب الت(ٍعًديؿ: " أما أقسا
(ُ   ،

 .    ِ)كقاؿ  ي أدن  مراتًب الجرح: "كأدكنيا أف ييقاؿ: "كىذ(اب"، أك "ساقط"

كرم زي ػػالح الشىػػٍيرى ـي ابػػف الص( ـى ابػػفى أبػػي حػػاتـ الػػر(ازم عمػػ  ّْٔ)ت ثػػـ جػػاء اإلمػػا ىػػػ ، ككا ػػؽى اإلمػػا
: " ػي بيػاًف األلفػاظ المسػتعممًة ليو ما بمنىو عف  يػًره،  قػاؿ  ػي عمػكـ الحػديثتقسيًمو لممرىاتب، كأّاؼى إ

ٍرح كالت(ٍعًديؿ، كقد رت(بيا أبك محٌمد عبد الرحمف بف أبي حاًتـ الر(ازم  ي ًكتىابو  بيف أىًؿ ىذا الش(أف ً ي الجى
اد كأحسىف، كنحف نيرت بيػا كػذلؾ، كنػكرد مػا ذكػرىه كنّػيؼ إليػو مػا بمنىنىػا  ػي ذلػؾ   ي الجرح كالت(ٍعًديؿ،  أجى

ػةه" ج( "، أك "حي ، ككػذا عف  يره إف شاء اض تعال "،  أّاؼ  ي المىرتبػًة األكلػ  مػف مراتػب الت(ٍعػًديؿ: "ثىٍبػته
 . ّ)إذا قيؿ  ي العىدًؿ إن(و "حا ظ"، أك "ّابط"

ػػا لػػـ   ان ثػػـ أّػػاؼ ألفاظػػ  ػػي الت(ٍعػػًديؿ لػػـ يشػػرحيا اإلمػػاـ ابػػف أبػػي حػػاتـ الػػر(ازم ك يػػره،  قػػاؿ: "كًمم(
يشرحوي ابفي أبي حاتـ ك يره مف األلفاًظ الميستىعمىمة  ي ىذا الباًب قكليـ"، كأّاؼ: " يالفه قد ركل الن(اس 

ـي بػػو بأسػػان"، كىػػك  ػػي الت(ٍعػػًديؿ دكفى قػػكلًيـ: عنػػ ػػا أعمػػ     و"، " ػػالف كسىػػط"، " ػػالف ميقػػارب الحػػديث"، " ػػالف مى
ػا لػػـ   ْ)"ال بػأس بػو" ػػٍرح لػـ يشػػرىحيىا ابػف أبػػي حػاتـ الػػر(ازم ك يػره،  قػػاؿ: "كًمم( ، ثػػـ أّػاؼى ألفاظػػان  ػي الجى

 ػػي ىػػذا البػػاب قػػكلييـ"، كأّػػاؼ:  يػػالفه مّػػطىربي  يشػػرىحوي ابػػف أبػػي حػػاتـ ك يػػره مػػف األلفػػاظ الميسػػتعممىةً 

                                                           

كىايىًة )ُ)  . ٖٗ/ ُ  الكفاية  ي عمـ الر 
 المصدر السابؽ.نفس   ِ)
  .ُِِص -ُُِ)صمقدمة ابف الصالح   ّ)
  .ُِٕ)ص:مقدمة ابف الصالح   يينظر: ْ)
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ب(مػػا قيػػؿ لػػيس بػػذاؾى  الحػػديث،  ػػالف ال ييحػػتجا بػػو،  ػػالف مىجيػػكؿ ،  ػػالف ال شػػيء،  ػػالف لػػيسى بػػذاؾ، كري
ػٍرح أقػٌؿ مػف قػكًليـ  ػالف ّػعيؼ الحػديث ، كقػد  ُ)"القكٌم،  الف  يو أك  ي حديًثو ّػٍعؼ ، كىػك  ػي الجى

ـي  ىػ  كنقؿ كالمىو حرً ي(ان ٕٔٔالنككم )تكا قىو عم  ذلؾ اإلما
(ِ . 

)ت ػػػٌف اض تبػػػارؾ كتعػػػال  عمينػػػا بالحػػػا ًظ الػػػذىبي  ىػػػػ ، حيػػػث أّػػػاؼى  ػػػي كتابًػػػو "ميػػػزاف ْٖٕثػػػـ مى
االعتًػػداؿ" مرتبػػةن أعمىػػ  مػػف المىرتبػػًة األكلػػ  عنػػد اإلمػػاـً ابػػف أبػػي حػػاتـ، كىػػي: تكػػراري لفػػًظ الت(ٍعػػًديؿ "كًثقىػػة 

ة" اإلمػاـً أبػي حػاتـ ابػف ، ك"ثبت حا ظ"، "ًثقىة ميتًقف"، كجعؿ المرتبةى الثالثة كالرابعة عنػد ًثقىة"، ك"ثىبت حج(
ديكؽ"، "ال بأس بو"، "ليس بػو بػأس"، ك ىػر(ؽ بػيف "ال بػأس بػو"  عى  ييا األلفاظ: "ًثقىة صى مرتبةن كاًحدة، كّك

ػػدؽ" حيػػث جعػػؿ لفػػظ "ال بػػأس بػػو"  ػػي المرتبػػة الث(الثػػة، كلفػػظ ػػدؽ"  ػػػي المرتبػػًة  ك"محمٌػػو الص  "محمٌػػو الص 
ػػٍرح  ػػعىييما معػػان  ػػي المرتبػػة الثانيػػة، كقػػد بػػدأ مراتػػبى الجى ّى ـي ابػػف أبػػي حػػاتـ قػػد ك الر(ابعػػة، بينمػػا كػػاف اإلمػػا

 . ّ)بأردىًئيا بًخالؼ سابًقيو

ىػػػػ  ككا ػػػؽى الحػػػا ظى الػػذىبي( عمػػػ  صػػػنيًعو  ػػػي تقسػػػًيـ َٖٔثػػـ جػػػاء الحػػػا ظي زيػػػف الػػد يف العػػػػراقي)ت
ػٍرح كالت(ٍعػًديؿ، مػع إّػا ًتو لػبعًض ألفػاظ الت(ٍعػًديؿ التػي لػـ يػذكيرىا ىػك، كاإلمػاـ ابػف أبػي حػػاتـ،  مراتػبً  الجى

ػا تىٍمييػزي األلفػاًظ التػي زٍدتييػا عمػ  ًكتىػاب ابػًف  كاإلماـ ابف الصالح، ك يرىـ مف األئمة الناق(اد ،  قػاؿ: "كأم(
"، ك ػي المرتبػًة الرابعػًة الصالًح،  يي المرتبةي األيٍكلىػ  بكماًليػا، ك ػ ي المرتبػًة الثالثػًة قػكلييـ: "مػأمكفه ًخيىػاره

"، ك"شػػػيخه كسػػػطه"، ك"كسػػػطه"، ك"جٌيػػػد الحػػػديث"، ك"حسػػػف الحػػػديث"،  ػػػا ىيػػػكى ػػػٍدًؽ مى قػػػكلييـ: " ػػػالفه إلػػػ  الص 
ـي بػػو بأسػػان"، كا ػػديكؽ إف شػػاء اض"، ك"أرجػػك أىن(ػػو ال بػػأس بػػو"، كىػػك نظيػػري "مػػا أعمػػ "، ك"صى ػػكيمحه ألكلػػ  ك"صي

ػػاء بػذلؾ" أىر ىػعيأل ألىن(ػػو ال يمػزـي مػػف عػدـ العمػػـ حصػكؿي الر(جى
ػػا تمييػزي مػػا  ْ) ، كأٌمػػا بالن سػبة لمجػػرح   قػاؿ: "كأم(

"، ك"مػتيـه  ػاؿه ػع"، ك"دج( ػاعه"، ك"يّػعي"، ك"ّك )ّ ػالح،  يػي: " ػالفه ك ٍرح عم  ابًف الص( زدتيو مف ألفاًظ الجى
"، ك "، ك" يو نظره "سكتكا عنوي"، "كال ييعتبىر بو"، "كليس بالًثقىة"، ك"ريد( حديثيػوي"، ك"ّػعيؼه بالكىذ ب"، ك"ىالؾه

"، "كال يسػػاكم شػػيئان"، ك"منكػػر الحػػديًث ككاهو"،  ػػكا حديثػػوي"، ك"ارـً بػػو"، ك"مطىػػر حه ًجػػٌدان"، ك"كاهو بمػػٌرة"، ك"طرحي
تي "، ك"ليس بالمى "، ك"تىٍعًرؼي كتينكري ع ؼى ّي "، ك" ػةو"، ك"لػيسى ًبعيمػدةو"، ك"ّعفكهي"، ك" يًو مقاؿه ج( ًف"، ك"لػيس بحي

                                                           

  .ُِٕ)ص:مقدمة ابف الصالح   ُ)
  .  ْٕٓ -ّٕٓ/ ُ  تدريب الر(اكم )ِ)
  .  ْ/ ُ  ميزاف االعتداؿ )ّ)
. ّّٕ/ ُ) العراقي ألفية كالتذكرة التبصرة   شرح(ْ



 

51 
 

"، ك"طعنػكا  يػو"، ك"سىػي ئي الحفػًظ"، ك"تىكىم(ميػكا  يػًو" مػؼه عؼ مػا ىػك"، ك" يػًو خي ٌّ ٌي"، ك"لم ،  ُ)ك"ليسى بالمّر
ػالًح، كىػي مكجػكدةه  ػي كػالـً أئىمػةً  ، كال ابػفي الص(  ثـ أردؼى قائالن: " يذه األلفػاظي لػـ يػذكيٍرىىا ابػفي أبػي حػاًتـو

" ـً أىًمًو كىجٍدتي أىًؿ ىذا الشأىًف، كأشىرتي إل  ذلؾ بقكلي: كزٍدتي ما  ي كىالى
(ِ . 

ػػرح كالت(ٍعػػًديؿ اثنتػػي عشػػرة ِٖٓثػػـ جػػاء الحػػا ظي ابػػفي حجػػر العسػػقىالًنٌي)ت ىػػػ ،  جعػػؿ ، مراتػػبى الجى
 ، ست مراتب لمتعديؿ كمثميا لمجرح، كبدأ بمراتًب الت(ٍعًديؿ، كىي:  ّ)مرتبة

ابة . األكل : - حى  الص(
ػػفة لفظػػان: "كًثقىػػة ًثقىػػة"، أك  - ػػا بأ عػػؿ: "كػػأكثىًؽ النػػاس"، أك بتكريػػر الص  ػػو، إم( ػػٍف أيك ػػد مدحي الثانيػػة: مى

 معن  "كًثقىة حا ظ".
ٍف أي رد بًصفة: "كًثقىة"، أك "ميتًقف"، أك "ثىبت"، أك "عىٍدؿ". -  الثالثة: مى
ليػػ - ػػر عػػف الثالثػػة قمػػيالن، كا  ػػديكؽ"، أك "ال بػػأس بػػو"، أك "لػػيس بػػو الرابعػػة: مػػف قىصى و اإلشػػارة: "بصى
 بأس".
ػديكؽ يىًيػـ"،  - ديكؽ سػيء الحفػظ"، أك "صى ليو اإلشارة "بصى رى عف الرابعة قميالن، كا  الخامسة: مىٍف قىصى

ػػػة كالتشياػػػع ًمػػيى بنػػػكعو مػػف البدعى ػػٍف ري رة"،  كيمتحػػؽ بػػذلؾ مى أك "لػػو أكىػػاـ"، أك "يخطػػئ"، أك "تنيػػر بػػأىخى
(ْ  ،

اء، ٔ)، كالٌنٍصب ٓ)القدرك   . ٕ)كاإلرجى

                                                           

  .ّٕٗ/ ُ)  المصدر السابؽ  ُ)
  .ّٕٗ/ ُ  شرح التبصرة كالتذكرة )ِ)
  .ْٕ  تقريب التيذيب )ص:ّ)
ٍنػوي  -  التشػيع:  مػف الشػػيعة: ىػـ الػػذيف شػايعكا عمينػػاْ) ػيى الم(ػػوي عى ًّ ػػا ككصػية، إمػػا  -رى عمػ  الخصػػكص، كقػالكا بدمامتػػو كخال تػو نصن

ف خرجػت  ػبظمـ يكػكف مػف  يػره  أك بتقيػة ما خفينا، كاعتقدكا أىف( اإلمامػة ال تخػرج مػف أكالده، كا  مػف عنػده، كقػالكا: ليسػت  (ْ)جمينا كا 
 -يـأل بؿ ىي قّية أصػكلية، كىػي ركػف الػد يف ال يجػكز لمرسػؿاإلمامة قّية مصمحية تناط باختيار العامة، كينتصب اإلماـ بنصب

رسالو" ينظر: الممؿ كالنحؿ، ) -عمييـ الصالة كالسالـ ىمالو، كال تفكيّو إل  العامة كا    .ُْٓ -ُْْ/ ُإ فالو كا 
ف( اض ال يريػد أ عػاؿ   القدر: كالقدرية  ي إجماع أىػؿ السػنة كالجماعػة: ىػـ الػذيف يقكلػكف: الخيػر مػف اض كالشػر مػف اإلنسػاف، ٓ) كا 

 العصػػاة، كسيػػماكا بػػذلؾ ألنيػػـ أثبتػػكا لمعبػػد قػػدرة تكجػػد الفعػػؿ بانفرادىػػا كاسػػتقالليا دكف اض تعػػال ، كنفػػكا أف تكػػكف األشػػياء بقػػدر اض
 . ُِٖ/ َُكقّائو. ينظر جامع األصكؿ )

ٍنػػػػوي  -  النصػػػػب: المنػػػػاالة  ػػػػي بينػػػػًض عمػػػػي بػػػػف أبػػػػي طالػػػػبٔ) ػػػػيى الم(ػػػػوي عى ًّ كمينىاصػػػػبًتو العػػػػداء، كتقػػػػديـ  يػػػػره عميػػػػو. يينظػػػػر:         ،-رى
  .   ٖٓٔ ، ابف حجر: ىدم السارم مقدمة  تح البارم )صَْٔمكسكعة الفرؽ كالجماعات كالمذاىب اإلسالمية )ص

ا يػؤخركف العمػؿ   اإلرجاء: قاؿ اإلماـ الشيرستاني: "أما إطالؽ اسـ المرجئة عم  الجماعة بػالمعن  األكؿ  صػحيح، ألىن(يػـ كػانك ٕ)
عف النية كالعقد، كأما بالمعن  الثاني  ظاىر، ألىن(يـ كانكا يقكلكف: ال يّر مع اإليماف معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعػة. ينظػر 

 . ُّٕ/ُالممؿ كالنحؿ )
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ياـ   ، مع بياًف الداعية مف  يره.  ُ)كالت(جى

ليػػو  - ػػٍف لػػيس لػػوي مػػف الحػػديث إال( القميػػؿ، كلػػـ يثبػػت  يػػو مػػا ييتػػرىؾ حديثػػو مػػف أجمػػو، كا  السادسػػة: مى
ال " مٌيف الحديث".      اإلشارة بمفظ: "مقبيكؿ" حيث يتابع، كا 

حجػػر أّػػاؼ عمػػ  سػػابًقيو اآلتػػي: المرتبػػػة األكلػػ  مػػف مراتػػًب الت(ٍعػػًديؿ:  كيالحػػظ أف( الحػػا ظى ابػػفى 
، كمػا  ا يا الحا ظي الذ(ىبٌي ككا قو عمييا الحػا ظي العراقػي  ّى ابة، كىي أعمى  مف المرتبًة التي أ حى مرتبػة الص(

ّػيؿ "كأثبػت الن(ػاس"، أّاؼى القسـ األٌكؿ مف المرتبة الث(انية مف مراتًب الت(ٍعًديؿ: مف كصػؼ بأ عػؿ التف
 ك"أكثًؽ الناس"، ك"إليو المنتي   ي الت(ثبات"، كأّاؼ لفظة "مقبكؿ"  ي المرتبة السادسة.

ٍرح إل  ست  ٍرح ىي: ِ)ككذلؾ قٌسـ أيّان مراتب الجى  ، كمراتب الجى

ليػػو اإلشػػارة بمفػػظ: "مسػػتكر"، أك "م - كىل عنػػو أكثػػري مػػف كاحػػدو كلػػـ ييكث(ػػؽ، كا  ػػٍف رى جيػػكؿ األكلػػ : مى
 الحاؿ".

ليػو اإلشػارة  - ٍعؼ، كلك لـ ييفىس(ٍر، كا  )ّ د  يو تكثيؽه لمعتىبىر، ككجد  يو إطالؽي ال ٍف لـ ييكجى الثانية: مى
 بمفظ: "ّعيؼ". 

ليو اإلشارة بمفظ: "مجيكؿ".  - ٍف لـ يىٍرًك عنو  ير كاحد، كلـ ييكث(ؽ، كا   الثالثة: مى

ػػػ - ّي ػػػٍف لػػػـ ييكث(ػػػؽ البت(ػػػةى، ك ليػػػو اإلشػػػارة: "بمتػػػركؾ"، أك "متػػػركؾ الرابعػػػة: مى ع ؼ مػػػع ذلػػػؾ بقػػػادح، كا 
 الحديث"، أك "كاىي الحديث"، أك "ساقط". 

ٍف اتايـ بالكىًذب. -  الخامسة: مى

ًع".  - ٍف أيطمؽ عميو اسـ الكىذًب، كالّك  السادسة: مى

                                                           

ػػٍفكاف كىػػـ الجبريػػة الخالصػػة، قػػالكا : بػػالجبرُ) ٍيػػـ بػػف صى يميػػة: كىػػـ أتبػػاع أبػػي محػػرز جى كاإلرجػػاء، كقػػالكا بنفػػي    الػػتجيـ: مػػف الجى
نما ىػك م جبػكر صفات اض تعال  التي أثبتيا الًكتىاب كالسان(ة، كأف القرآف مخمكؽ، كأف اإلنساف ال إرادة لو كال اختيار كال استطاعة، كا 

  .   ُّٓمية )ص ، مكسكعة الفرؽ كالجماعات كالمذاىب اإلسالّٕ/ُ ي كؿ أ عالو التي يخمقيا اض تعال . يينظر:  الممؿ كالنحؿ )
  .ْٕ  تقريب التيذيب )صِ)



 

53 
 

 

 

 

 اىٕالّج الفصُل

ًِ حمنِد اإلماِو ميَُج  اةَّالزُّ عدِٓليف َت ِِّماهلل احلضَز عبِد ب

 

 مباحح: على أربعِة ّٓصتنُل

َّ املبحُح - ًِ حمنِد اإلماِو عيَد امُلَعّدلٌْ ّاُةالزُّ ل:األ  . ِّاهلل احلضزِم عبِد ب

ِّ بً عبِد حمنِد ِوأحكاو اإلما بنَي مقارىٌة )دراسٌة  راسةة  مع ِد,  ِ مً اليُّقَّادغرِي ّأحكاِو اهلل احلضزم
َّ َِحاِدَأعلى  ة تطبٔق  ه(ٓج

ّٕ بً عبِد حمنِد عيد اإلماِو نَيامُلَعّدل باقٕ الزّاِةالجاىٕ:  املبحُح -  .اهلل احلضزم

ِّ بً عبِد حمنِد ِوأحكاو اإلما بنَي مقارىٌة )دراسٌة  ِ مً اليُّقَّاد(غرِي ّأحكاِو اهلل احلضزم

ّٕ بً عبِد حمنِد عيد اإلماِو التعدِٓل مزاتُبالجالح:  املبحُح -  .اهلل احلضزم

ًِ حمنِد اإلماِو ميَِج خصائُصالزابع:  املبحُح - ِّاحلضَز اهلِل عبِد ب   .عدٓليف التَّ م

 



 

54 
 

 ؿاألكَّ  المبحثي 
كىاة الميعىٌدلكف عند اإلماـً    ميٌ اهلل الحضرى  عبدً  بفً  محمدً  )الر 

ه مف الن قَّاد مع ُيرً  كأحكاـً  ميِّ عبد اهلل الحضرى  بفً  محمدً  اإلماـً  بيف أحكاـً  مقارنةه  )دراسةه 
 (عمى أحاديثيـ تطبيقيةو  دراسةو 

ػاؿ يىجػػدي أن(ػػو تكم(ػػـ  ػػي تعػػديؿً  و  ػػي نقػػدً طػػٌيف كعباراتًػػمي  اإلمػػاـً   ػػي أقػػكاؿً  اظري الن(ػ  كخمسػػيفى  ةو ثالثػػ الر جى
كىاةراكيان   عمييا.  ، أك الكارديفى اإلسالمي   العالـً  مف بمدافً  مف بمداف متعددةو  مف الرا

كىاة، كمقارنتى ًمػػ طػػٌيف  ػػي ىػػذا العػػددً مي  اإلمػػاـً  أحكػػاـً   ػػي أف( اسػػتقراءى  كال ريػػبى  الناق(ػػاد  يػػا بأحكػػاـً ف الػػرا
ٍرح كالت(ٍعًديؿ مدت أقكالوي ير منيـ كاعتي ما مف اشتي سي( - اآلخريف  كاّػحان  تصػكاران  كفيػؿه بػأف يعطػيى  - ي الجى

ـي  بعوي الذم ات(  التعديؿً  منيجً  عف خصائصً  اؿ، كييجمي مرتبتى مي  اإلما  و بيف الناق(اد. طٌيف  ي الر جى

ـى  العمـً  معى   ظػاىرةه   ػي الحقيقػةً  ، "كىػذا االخػتالؼي أحيانػان  قد تختمؼي   ي الر(اكم الكاحدً  الناق(ادً  أف( أحكا
كىاة،  قد يحكيػال يـ ألحكاؿً عً كتتبا  الناق(ادً  رً عف سب ناتجةه  طبيعيةه  ػ ـي را ّي  ـ تنكشػؼي ، ثيػيـ عمػ  الػر(اكم بحكػـو بع

ػ و  يػو إلػ  رأمو عػف رأيًػ ؿي و يعدً ذلؾ الر(اكم تجعمي  عف حاؿً  أمكره  لوي   الناقػد الكاحػدً  أقػكاؿي  ، كقػد تختمػؼي رو آخى
 .(ُ)خرل"أي  العتباراتو   ي الر(اكم الكاحدً 

ػػاؿً  عمػػ  أحػػكاؿً  ؼى التعػػرا  إف أرادى - نػػي عمػػ  الباحػػثً كعميػػو  دن(ػػو ينبى   البحػػثي  -كنزاىػػةو  دقػػةو  بكػػؿ   الر جى
ػػ كػػؿ   "عػػف رأمً  ػػٍرح كالت(ٍعػػًديؿً  مػػةً مػػف أئً  اـو إمى كىاة، الًمػػع كى ؾ بتتباػػعمػػ  ذًلػػ عينان سػػتى و مي كاصػػطالحً  الجى و  ػػي الػػرا
ًّ  كاختالؼً  كىايىًة عنو  ي بع  . (ِ)ه" يرً  و بكالـً كالمً  قارنةً مي  يـ، معى الر 

 بػاراتً كالعً  حاتً المصػطمى  طػٌيف بحسػبً مي  اإلمػاـً  عنػدى  ليفى المعػد(  الػركاةً  دراسػةي  ـا يتً سىػ بحػثً ذا المى ك ي ىى 
عمػ   الكقػكؼي  ـ( ه مػف الناق(ػاد، ثيػ يػرً  و كأحكػاـً أحكاًمػ بػيفى  قارنػةً  ػي المي  يػادً يػـ، مػع االجتً يمػت  ػي حق  التي قً 
ـ( كمً  ، عم  الر(اكم كـً كؿ  ي الحي القى  خالصةً  نمػكذج تطبيقػي مػف أحاديػث الػركاة الػذيف عػٌدليـ  دراسػة ف ثػ

مطي(ف ، مستثنيٌا مف ذلؾ الركاة الذيف عٌدليـ مطي(ف ككا قو كؿ النٌقاد أك أ مبيـ  ي تعديميـ ، خاصة إذا 
 كا قو الذىبي كابف حجر.

                                                           

اًؿ )صُ)   .ِٓٓ  اإلماـ عمٌي بف المديني كمنيجو  ي نىٍقًد الر جى
  .ِٖٓ -ِٕٓ/ُ  التنكيؿ بما  ي تأنيب الككثرم مف األباطيؿ )ِ)
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، ػػػػػػػػػػػػػػػػيـنطبيقيػػػة مػػػف أحاديثأدرس ليػػػـ نمػػػاذج ػػػػػػػػػػػػػػػػس فركاة الػػػذي قػػػط بػػػال صٌّ ػػػػػػػػػػػػػختى مي  بحثي ػػػػػػػػػكىػػػذا الم
 يو.مم يى الذً   ي المبحثً  كاةً ي الرا باقً  دراسةي  -بدذف اض- ـا كسيتً 

 :و"أيتي ف رى مى  فضؿي ـ " أى قاؿ  فييً  الذيفى  الركاةي -ُ
ػػ يفً اطً مػػ  أسىػػعى  اراتً بىػػف العً ًمػػ ىػػذا الن(ػػكعي  ؽى د أيٍطًمػػكقىػػ ًتيـ جاللىػػي ـ ييٍختمػػؼ ً ػػلىػػ ه، الػػذيفى ق(ػػادً كني  ديثً الحى

ػأى  يػتي مػا رأى "نيػا ، مً "أ عػؿ"التفّيؿ صينًة  اشًتقاقات بجميعً  عباراتو  ًتيـ، كتشمؿي مامى كا ً  ّى ، كقػد  ُ)"منػوي  ؿى  
ـي  خدـى استى  ػ قوي ا أطمى نيا مى و، كمً يراتً ي تعبً  ً  محى صطى طٌيف ىذا المي مي  اإلما بػدً  زيػاد ٍبػفً  صػالح بػفً " ؽ   ي حى  اضً  عى
ػٍف رىأىٍيتيػوي ، الٌرقةً ي بً كسً زياد السا  بفي  الحي اؿ صى قى "  :اؿ قى  حيثي  "يكسً السا  الجاركدً  ٍبفً ا ػؿي مى ّى ، كقػد  ِ)" كىىيكى أىٍ 

ـي  خدـى استى   .طٍ قى اكم  ى ىذا الر(  حؽ  بً  ذا المفظى طٌيف ىى مي  اإلما
بػػػدً  زيػػػاد ٍبػػػفً  بػػػفي  صػػػالحي الػػػراكم:  .  ْ)ئقػػػرً يب المي عى ك شيػػػ، أبيػػػ ّ) ي  كًسػػػالس   الجػػػاركدً  اهلل ٍبػػػفً  عى

 . ٓ)ىػ ُِٔ)

ؿي مىٍف رىأىٍيتيوي (ٔ)قةبالرٌ  السكسي زياد بف صالح قاؿ : "مطٌيف  اإلماـً  كؿي قى   .  " (ٕ)، كىىيكى أىٍفضى

 م:اكً ي الرَّ فً  ٌقادً الن   أقكاؿي 

 . ٗ)ىبيا ، كالذ(  ٖ)ائيا النسى  قوي كث( 

                                                           

 . ْ/ْعبارات تكثيؽ الفئة األكل  مف المحدثيف الثقات ) (ُ)
 . ِّٗ/ ْ  تيذيب التيذيب )ِ)
السكسي: ىذه النسبة إل  السكس كالسكسة ، أما السكس  يي بمدة مف ككر األىػكاز مػف بػالد خكزسػتاف، بيػا قبػر دانيػاؿ النبػي   ّ)

عميو السالـ، خرج منيػا جماعػة مػف األئمػة كالمحػدثيف،  مػف المشػيكريف)أبك شػعيب صػالح بػف زيػاد السكسػي، سػكف الجزيػرة، ككػاف 
مػػدة سكسػػة، كىػػي بمػػدة بػػالنرب كىػػي مدينػػة عظيمػػة بيػػا قػػـك لػػكنيـ لػػكف الحنطػػة يّػػرب إلػػ  مػػف القػػراء.. ، كجماعػػة ينتسػػبكف إلػػ  ب

الصفرة، كمف السكسة يخرج إل  السكس األقص  عم  ساحؿ البحر المحيط بالدنيا  مف السكس األقص  إلػ  القيػركاف ثالثػة آالؼ 
كمػف أطػرابمس إلػ  مصػر ألػؼ  رسػخ، كمػف مصػر   رسخ يقطعيا السالؾ  ي ثالث سنيف، كمف القيركاف إل  أطرابمس مائػة  رسػخ،

إلػػ  مكػػة خمسػػمائة  رسػػخ، يخػػرج الحػػاج مػػف السػػكس األقصػػ  إلػػ  مكػػة  ػػي ثػػالث سػػنيف كنصػػؼ، كيرجػػع  ػػي مثميػػا ، خػػرج منيػػا 
 . ِٗٗ-ِٖٗ/ٕمحدثكف كأدباء ك قياء، منيـ يحي  بف خالد السكسي ، انظر األنساب لمسمعاني )

 . َٓ/ ُّؿ )  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاْ)
 . ُْٗ/ ُٔ  الكا ي بالك يات )ٓ)
نظػر: ي  كىي مدينة مشيكرة عم  الفرات، بينيا كبيف حٌراف ثالثة أٌياـ، معدكدة  ي بالد الجزيرة ألٌنيا مػف جانػب الفػرات الشػرقي. ٔ)

 . ٗٓ/ ّمعجـ البمداف )
 . ِّٗ/ ْ  تيذيب التيذيب )ٕ)
 . ٖٗ  مشيخة النسائي )ص: ٖ)
 . ْٓٗ /ُ  الكاشؼ )ٗ)
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 .  ْ)كؽه دي ـ : صى ك حاتً أبي ، كقاؿ  ّ)قاتي الث  اف  ً ب( حً  ه ابفي ، كذكرى  ِ)رو حجى  ، كابفي  ُ)زرم  الجى  كابفي  

ّى قاسً  بفي  سممةي مى كقاؿ   . ٓ)عيؼه ـ: 

 الن قَّاد: فمً  هُيرً  حكاـً كأى  طٌيفمي  اإلماـً  كـً حي  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  الصةي خي 

 ـ.أعمى  " كاضي قةه "ثً  يٌ كسً السا  صالحي 

ـى نا ال كا ؽى  ّى سمى مى  ناءً ثٍ استً ، بً ـيي  مبي أى  وي قى ، ككث( ويمى طي(ف تعدً مي  ٌقادي اإلما   دنى ستى ال مي بً ىذا  وي ٌعفى ّى ت، ك وي ٌعفى مة 
 . ٔ) رجى حى  قاؿ ابفي كما 

 ينمكذج تطبيقً 

ـي اإلً  وي خرجى ا أى مى : نيا نة ، مً السا كتب حاديث  ي أى  لوي  ػر(افى باف قى حً  ابفي  ما كبىةى ًبحى نىا أىبيك عىري اؿ: أىٍخبىرى
(ٕ  ،

بىٍيػًب ٍبػفً  ػٍف خي ، عى ػرى بىٍيًد الم(ًو ٍبػًف عيمى ، عىٍف عي ٍيرو د(ثىنىا اٍبفي نيمى ، حى اًلحي ٍبفي ًزيىادو الساكًسيا د(ثىنىا صى ٍبػًد الػر(ٍحمىًف،  حى عى
 : ػم(ـى قىػاؿى سى مىٍيػًو كى ػم(  الم(ػوي عى ًف الن(ًبي  صى ٍيرىةى، عى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ٍفًص ٍبًف عىاًصـو ػافى لىيىػٍأًرزي ًإلىػى إً »عىٍف حى يمى فَّ اإلًٍ

ًدينىةى، كىمىا تىٍأًرزي  ٍحرًىىا (ٖ)اٍلمى يَّةي ًإلىى جي  . ٗ)«اٍلحى

 ديثالحى  أكلن: تخريجي 

ػػ ػػ  خػػارما البي  وي أخرجى  فػػػػػػػػػػػػػعى  رو ٍيػػمى ني  ابػػفً  ف طريػػؽً ، ًمػػومثًمػػبً  ُُ)وحيحً ػػػػ ػػي صى   سػػمـه كمي  ، َُ)وحيحً  ػػي صى
 و.مر بً عي  بفً   اضً  بيدً عي 

                                                           

 . ّّّ/ ُ   اية النياية  ي طبقات القراء )ُ)
 . ِِٕ  تقريب التيذيب )ص: ِ)
 . ُّٗ/ ٖ  الثقات البف حباف )ّ)
  .َْْ/ ْ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ْ)
تأليفػػو، كلكنػػو مفقػػكد نقػػؿ عنػػو "منمطػػام"، كمسػػممة بػػف « الصػػمة» ، قالػػو مسػػممة  ػػي كتػػاب ِّّ/ ٔ  إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ )ٓ)

 . ّٔ/ ٖنظر:تاريخ اإلسالـ )يىػ .  ّّٓالقاسـ: مىٍسمىمىة بف القاسـ بف إبراىيـ، أبك القاسـ القيٍرطيبي )
 . ِّٗ/ ْتيذيب التيذيب )(ٔ) 
كىي مدينة عظيمة مشيكرة مف جزيرة أقكر، كىي قصبة ديار مّر، بينيا كبيف الٌرىا يـك كبيف الٌرٌقة يكماف، كىي عم  طريػؽ  (ٕ)

. ينظر: معجـ البمداف )  . ِّٓ/ ِالمكصؿ كالشاـ كالرـك
ٍحًرىىا ً ي طىمىًب مىا تىًعيشي ًبًو  ىًدذى (ٖ ٍحًرىىا. ينظر:  تح البارم البف    تأرز : أىٍم ًإن(يىا كىمىا تىٍنتىًشري ًمٍف جي عىٍت ًإلى  جي ا رىاعىيىا شىٍيءه رىجى

  .ّٗ/ ْحجر )
  . ِّٖٕصحيح ابف حباف )كتاب الحج/ باب ذكر شيادة المصطف  صم  اض عميو كسمـ باإليماف لمف سكف مدينتو/  (ٗ)

 . ُِ/ ّ/ ُٖٕٔالمدينة/صحيح البخارم ) كتاب  ّائؿ المدينة / باب: اإليماف يأرز إل  (َُ) 
 . ُُّ/ ُ/ ُْٔباب بياف أف اإلسالـ بدأ  ريبا كسيعكد  ريبا / صحيح مسمـ ) كتاب اإليماف/(ُُ) 
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 ادسنى اإلً  جاؿً رً  ثانيان: دراسةي 

 :   ُ)ةركبى بك عى أى  -

، "حسػػػفي الًكتػػػاب"، كزاد مسػػػممة  ٓ)، كالصػػػفدم ْ)كالػػػذىبي ، ّ)، كالخميمػػػيٌ  ِ)قاسػػػـ بػػػفي  سػػػممةي مى كثقػػػو 
ػػاً ظ" يٌ كالخميًمػػ ك أبيػػكقػػاؿ  ، ٔ)جػػاؿكالر   يثً  نػػا بالحػػدً عػػدٌم: كىػػافى عارً  ابػػفي ، كقػػاؿ " بػػيالن نى " ىبيا الػػذ( كزاد ،  "حى

ػػ بػػتً ثٍ ف أى كىػػافى ًمػػ :أحمػػد الحػػاكـي   كالفقػػوً  بالحػػديثً  ةً المعر ىػػ سػػفً إلػػ  حي  عي ، يرًجػػفظػػان يـ حً حسػػنً كأى  نػػاهي كٍ ف أدرى مى
ٍيػؿ  شػياع، شػديدي ي الت( ً ػ ان يػال ى ر: اكً عسىػ ابػفي كقاؿ ،   ٖ)ظا ً الحى ب: نبميٌ الحى  العمادً  ابفي ، ككصفو   ٕ)الـكالكى  المى

مى  بني أي  ػنػاؿو  ػي الت( بً  ف  مػيسى يٍ الشػيخى  ف أحػب( ٌؿ مى : كي ة مرٌ  لذىبيا ا، كقاؿ   ٗ)ميةعى مػا ف تكم(ػـ  ييً شػياع، كمى
 . َُ)ك  اؿو را ّيٌّ  يي 

 .وي دعتى ؽ بً كافً ل يي  ديثي و فالحى عي تشي   ضر  ع، كل يى شي  ي التَّ ُاؿو فً  قةه ثً : قاؿ الطالب

 قات.يـ ثً كما  سنادً اإلً  ي رجاؿً لؾ باقً ككذى 

ـي   ، ألٌف كؿ ركاتو ثقات.صحيحه سناد: عمى اإلً  ثالثان: الحك

إسػػناده صػػحيح، صػػالح ، كقػػاؿ الشػػيخ شػػعيب األرنػػاؤكط:  ُُ)صػػحيح :كقػػاؿ اإلمػػاـ األلبػػاني عنػػو 
 .سائيياد السكسي: ثقة، ركل لو النٌ بف ز ا

 

                                                           

 . ّّٗ/ ٕق  . ينظر: تاريخ اإلسالـ ) ُّٖالحا ظ  الحيسيف ٍبف محمد ٍبف مكدكد، الحٌرانٌي ت) (ُ)
 . َْْ/ ّالثقات ممف لـ يقع  ي الكتب الستة )(ِ) 
 . ْٖٓ/ ُاإلرشاد  ي معر ة عمماء الحديث لمخميمي ) (ّ)
 . ّّٗ/ ٕتاريخ اإلسالـ )(ْ) 
فىدم، خميؿ بف أيبؾ بف عبد اض الصفدم ت)ِٗ/ ُّالكا ي بالك يات )(ٓ)  ح الد يف الص( فىدم :صىالى  .ىػ   ْٕٔ ، ك الص(

 . ُّٓ/ ِينظر: األعالـ لمزركمي )
 . ِّٕ/ ُالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ٔ) 
 . ُّٖ/ ٓاألسامي كالكن  ألبي أحمد الحاكـ )(ٕ) 
  .ٖٗ/ ْشذرات الذىب  ي أخبار مف ذىب ) (ٖ)
سىف ٍبف ىبة الم(و ٍبف عىٍبد الم(و ٍبف الحيسىٍيف، الحا ظ الكبير أىبيك القاسـ ثقػة ّّٗ/ ٕتاريخ اإلسالـ ) (ٗ)  ، كابف عساكر:  عمي ٍبف اٍلحى

 ،  ّْٗ/ ُِىػػ  تػاريخ اإلسػالـ ت بشػار )ُٕٓالديف اٍبف عساكر الدمشػقي، الشػا عي، كىػك ممػف يعتمػد قكلػو  ػي نقػد الرجػاؿ، ت )
 . ُُّ/ ّ ، ك يات األعياف )ُِٖد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص: ذكر مف يعتم

 . ّّٗ/ ٕتاريخ اإلسالـ )(َُ) 
ؿً  كتاب الحج/بىابي ) حباف ابف صحيح عم  الحساف التعميقات(ُُ) ٍّ ًدينىًة /ًذٍكري   ى يمىاًف../ اٍجًتمىاعً  اٍلمى  . َْٕ/ ٓ/ُِّٕاإلًٍ
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كىاة الذيف قاؿ فييـ "ًثقىة"، "كثٌقو"-ِ  "مف الثِّقات":  ،الر 

ػػع  الثقػػةً  بدايػػةن لفػػظي  ـى الكصػػفيف: العدالػػةى ىػػك أف يجمى يكػػكف الػػر(اكم  فٍ : أ، كالعدالػػةي (ُ) طالّػػب ، كتمػػا
 : أىٍف يكػكف الػر(اكم متيقظػان ، أمػا الّػبطي (ِ)ركءةالفسؽ كخػكاـر الميػ مف أسبابً  ان م، سال، عاقالن ، بالنان مسممان 

ػد(ث ًمػ  ير منف(ؿ، حا ظان  ػد(ث ًمػلكتابًػ فظػو، ّػابطان ف حً إف حى قػة : مىػف كث(قىػو الث   ، كقيػؿ(ّ)وف كتابًػو إف حى
، كلـ ييّع(ؼ ػديكؽ، أك  "كمػف نػزؿى عػف التمػاـ إلػ  أكؿً  :، ك قيؿ   ْ)كثيره درجػاًت النقصػاف، قيػؿ  يػو صى

 .(ٓ) يو ًثقىة إال( مع اإلرداؼ بما يزيؿي المبس بو، كنحك ذلؾ، كال يقاؿي  ال بأسى 

 ، كتػدؿا الت(ٍعػًديؿ المطمػؽً  مصػطمحاتً  عم  ذلػؾ  ػدف( المصػطمحات "ًثقىػة"، "مػف الث قػات "، مػف كبناءن 
 إل   يره إال( بدليؿ. يؽ، كال تنصرؼي عم  الت(ٍعًديؿ الت(اـ لمر(اكم كالتكثً 

ـي مػػػػف ذلػػػػؾ  يػػػػري المعصػػػػكـً  ػػػػد  الًثقىػػػػة: أن(ػػػػوي ال يىنمىػػػػطي كال ييخًطػػػػئ،  مػػػػف الػػػػذم يىسػػػػم              "كلػػػػيس ًمػػػػف حى
م(ـ - سى مىٍيًو كى م(  الم(وي عى  . ٔ)رحمو اض تعال  الذم ال ييقىٌر عم  خطأ" كذا قاؿ الذىبيا  -صى

ـي كقد استعمى   ف:عمى كجييٍ  طٌيف ىذه المصطمحاتً مي  ؿ اإلما

ـ(  الت(ٍعًديؿى  : يفيدي زيادةو  دكفى  مطمؽه  األكؿ: استعماؿه  -  و.أقكالً   ي أكثرً  لمر(اكم كالتكثيؽى  الت(ا

ـي كقد استعمى الثاني:  -  : مع لفظ الثقة  ي ركاة عدة المصطمحاتً  بعضطٌيف مي  ؿ اإلما

ًثيثًػػػيمنيػػػا عبػػػارة مػػػا أطمقػػػو عمػػػ  الػػػراكم أحمػػػد بػػػف حميػػػد   ػػػي ذلػػػؾ مػػػا أكرده ابػػػف حجػػػر ك ،  الطارى
" ٕ)التيذيب ًثيثًػيا ، عندما ترجـ  لمراكم: "أىٍحمىد بف حميػد الطارى

" كقػاؿ مطػيف  ػي تاريخػو: "كػاف : ، قػاؿ  ٖ)
ػ رى ثيػاء الم(ػو كى شىػ إفٍ  ثقةن " ، كعبارة  ثقة" يعٌد مف حفاظ الكك ة، ككاف  عمػرى أطمقيػا عمػ  الػراكم "    ديثالحى

 ".  ٗ)ديثالحى  رى ثياء الم(و كى شى  إفٍ  ثقةن  ئة، ككافى كمً  يفى كخمسً  ثالثو  سنةى  ك يى تي " :،  قاؿ ذر  بفً ا

                                                           

  .ٖٗٓ/ ُ  النكت الك ٌية بما  ي شرح األلفية )ُ)
  . َُْ  يينظر مقدمة ابف الصالح: عمـك الحديث )ِ)
  .َُٓ -َُْ  يينظر: المصدر السابؽ )ّ)

  ٖٕالمكقظة  ي عمـ مصطمح الحديث ) (ْ)
  .ٖٗٓ/ ُ  الناكىت الك ٌيو )ٓ)

 . ٖٕالمكقظة  ي عمـ مصطمح الحديث ) (ٔ)
  ِٔ/ ُتيذيب التيذيب ) (ٕ)
سىف الكك ي، ت) (ٖ) ًثيًثيا ، أىبيك اٍلحى  ىػ  ، ستأتي ترجمة كا ية عنو  ي األماـ.َِِأىٍحمىد بف حميد الطارى
 . ّّٗ/ ُِتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ٗ)
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 عم  حركؼ األبجدية.ك يما يأتي الركاة الذم كثقيـ مطي(ف مرتبة 

دً  ٍبفي  أىٍحمىدي : األكؿاكم الرَّ   .(ّ)ىػ(ِٓٗ. ت)(ِ)سيالقكمً  (ُ)أىًبي نصر أىبيك بىٍكر ٍبفً  دىاكي

مَّػد (ْ)البغػدادم   طػٌيف: قػاؿ الخطيػبي مي  اإلمػاـً  قكؿي - ٍبػدً  ٍبػفى  ان سىػًمٍعتي ميحى ػمىٍيمىاف يي  المَّػو ٍبػفً  عى  يثنػسي
مىٍيًو، كقاؿ : محمد بف داكد القكمً سعيدو  : ...عف ابفً (ٓ)عى اهلل بػف  عبػدً  بفى  ان محمد عنوي  سألتي سي، ، قىاؿى

  فيٍ قتى ثً  الحديثً  ف أصحابً نا مً ىي ا نا ىعندى  خكهي ىك كأى  سميماف، فقاؿ: كافى 

 :اكمٌقاد في الرَّ الن   ؿي اأقك  -
 . ٕ)يـ ى  حديثو  :  صاحبي  ٔ)بف عقدة اسً العب(  كأبقاؿ 

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  كـحي  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿ خالصةي 
قػاؿ مطػي(ف ، كقػكؿ ابػف عقػدة ال ، كمػا  " كاض أعمػـثقة  ، " كمسيٌ القي  أبي نصرو  بفً  داكدً  بفي  أحمدي 

 يعتبر تكثيؽ لمراكم.
 :تطبيقيه  نمكذجه 

ػ مػا منيػا: ،السان(ة لو أحاديث  ي كتبً  نىػا أىبيػك نىٍصػًر ٍبػفي قىتىػادىةى، أىنىػا أىبيػك   ٖ)ييقػيا البى  وي أخرجى قػاؿ: أىٍخبىرى
ػ ، عى ، ثىنىػا زيىىٍيػره ر(اًنيا ٍفصو اٍلحى ، ثىنىا سىًعيدي ٍبفي حى دى الس ٍمنىاًنيا ، ثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي دىاكي ٍمًرك ٍبفي مىطىرو بىٍيػًر، عى ٍف أىبًػي الزا

 : اًبرو قىاؿى مَّ عىٍف جى َـّ يىػا مىرَّ ًبنىا رىسيكؿي اهلًل صى مىػى تيػٍرسو فىقيٍمنىػا: ىىميػ نىٍحػفي نىٍأكيػؿي التٍَّمػرى عى ـى كى ػمَّ سى مىٍيًو كى ى المَّوي عى
: " فىدىنىا كىأىكىؿى مىعىنىا "  .رىسيكؿى اهلًل قىاؿى

 

                                                           

 . ِّّ/ ٓ  تاريخ بنداد )ُ)
كىػي عمػ  طريػؽ خراسػاف إذا  ، كىي مف بسطاـ إل  سمناف كىما مف قكمس،« ككمش»  قكمس: ىذه ناحية يقاؿ ليا بالفارسية ِ)

 . ُِٓ/ َُتكجو العراقي إليو. انظر: األنساب لمسمعاني )
 . ِّّ/ ٓ  تاريخ بنداد )ّ)
 .المصدر السابؽنفس   ْ)
 . ُّٓ/ ّالمصدر السابؽ )  ٓ)
ػػد ٍبػػف سػػعيد أىبيػػك العبػػاس الكػػكً ي المعػػركؼ بػػابف عقػػدة، مػػف أىػػؿ الصػػنعة  ػػي ٔ) م( ػػد ٍبػػف ميحى الجػػرح كالتعػػديؿ كنقػػد   ابػػف عقػػدة: أىٍحمى

 ، الػػكا ي َِٕ ، ذكػػر مػػف يعتمػػد قكلػػو  ػػي الجػػرح كالتعػػديؿ )ص: ُْٕ/ ٔىػػػ . انظر:تػػاريخ بنػػداد )ِّّالرجػػاؿ، كمػػتكمـ  يػػو، ت)
 . ِٖٓ/ ٕبالك يات )

 . ِّّ/ ٓ  تاريخ بنداد )ٕ)
مىا يىًجبي الت(كىراعي (ٖ)   . ٗٓ/ ٖ/ ْٔٗٓعىٍنوي ًمٍنيىا/ صؿ  ي أكؿ التمرشعب اإليماف )بىابه ً ي اٍلمىطىاًعـً كاٍلمشارًب كى
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 الحديث: أكلن: تخريجي 

 ه مػف طريػؽً بنحػكً  ، ّ)، كابػف حبػاف  ػي صػحيحو ِ)ه  ػي مسػندً  كأحمػدي  ُ)ننو أبك داكد  ي سي  أخرجوي 
 .بير بوي الزا أبً 

 اإلسناد: رجاؿً  ثانيان: دراسةي 

 : ْ)ةتادى بف قى  ك نصرً أبي  -

  ٓ)الن(ٍيسابيكرم 

ـ يجد  يو الطالب جرحػان كتعػديال أك كالمػان يبػيف كلعم  ترجمة كا ية ليذا الراكم،  يقؼ الطالبلـ 
نىا أىبيك نىٍصًر ٍبفي قىتىػادىةى، حالو سكل ما قاؿ  مىٍينىػا البييقي: أىٍخبىرى ـى اٍلفىاًرًسػيا قىػًدمىا عى م(ػدي ٍبػفي ًإٍبػرىاًىي كىأىبيػك بىٍكػرو ميحى

ػػًحيحه سىػػمىاعيييمىا ػػا صى بىٍييىػػؽى كىىيمى
ه جػػد   قػػاؿ  ػػي ترجمػػةً ، ك  ٕ)الكبػػار :المشػػايخي البييقيا  زيػػدو  بػػفي  عمػػيا ، كقػػاؿ  ٔ)

ًديًث كى يي السياؽ:  أٌف بىٍيتى  ب مف كتابً نتخى المي  صاحبً   . ٖ)الص(الحً ـٍ بىٍيتي اٍلحى

 كاهلل أعمـ.  الحاؿً  : مجيكؿي قاؿ الطالب

 :(ٗ)مطر أبك عمرك بفي  -

 . ُِ): شىٍيخي العدىالىةً ة أخرلمر(  ، كقاؿى  ُُ)هببمدً  الةً العدى  خي يٍ : شٌ ة مر(  ، كقاؿ َُ)الذىبيا ثٌقو ك 

 
                                                           

 . ّْٔ/ّ/ِّٕٔ  سنف أبي داكد ) كتاب األطعمة/ باب  ي طعاـ الفجاءة/(ُ
ي اض عنو/(ِ  . ُْٓ/ِّ/ُِِٕٓ  مسند أحمد ) مسند بني ىاشـ/ مسند جابر بف عبد اض ّر
بىًر (ّ كء / ًذٍكري اٍلخى كًء ًمٍف أىٍكًؿ اٍلفىكىاًكًو/  صحيح ابف حباف )كتاب نكاقض الّك ّي ًة تىٍرًؾ اٍلكي مى  ًإبىاحى   .ّْْ/َُُٔ/ ّالد(اؿ  عى

ينظػر: إتحػاؼ المرتقػي ، كقػد اختمػؼ  ػي اسػمو تقػديمان كتػأخيران . عمر بف عبد العزيز بف عمػر بػف قتػادة، أبػك نصر،األىٍنصػارم(ْ) 
 . ُّٓشيكخ البييقي )ص: السمسبيؿ النقي  ي تراجـ  ، ّٓٔبتراجـ شيكخ البييقي )ص: 

 . ِّْ/ ُّالنيسابكرٌل: ىذه النسبة إل  نيسابكر. انظر: األنساب لمسمعاني ) (ٓ)
 . َْٔ/ َُالسنف الكبرل لمبييقي )(ٔ) 
 . ّٖٔتاريخ بييؽ/تعريب )ص:  (ٕ)
 . ْْٔالمنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر )ص: (ٖ) 
ظر: تػػاريخ ػػػػػػػػػػػػػػػىػػػ . ينَّٔيسابكرم ت)ػػػػػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػػػػػػػػػػر العػػدؿ أبػػك عمػػرك الزاىػػػػػػػػػػػػػػػمد بػػف مطػػػػػػػػػػػػعفر بػػف محػػػػػػػػػػػػػػػحمد بػػف جػػػػػػػػػػػػػػػم(ٗ) 

 . ْٓٗ/ ِالركض الباسـ  ي تراجـ شيكخ الحاكـ )(، َُّنيسابكر )ص: 
 . ُُْالمعيف  ي طبقات المحدثيف )ص: (َُ) 
 . ُُٓ/ ٖ)تاريخ اإلسالـ (ُُ) 
 . ُِٔ/ ُٔسير أعالـ النبالء ط الرسالة )(ُِ) 
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ٍأميكفي ـي الحاكً كقاؿ   : اٍلعىٍدؿي اٍلمى
 . ِ)مرة أخرل: اٍلعىٍدؿي قاؿ ، ك  ُ)

       .إف شاء اهلل : ثقةه الطالبقاؿ 

ٍفصو  -   : (ّ)سىًعيدي ٍبفي حى

البػػر  ػػي  بػػف عبػػدً  محمػػدً  بػػفي  أبػػك عبػػد الممػػؾ أحمػػدي  ركل عنػػو بقػػي، كذكػػرى  ثقػػةه  : حٌرانػػيه مسػػممةقػػاؿ 
 بػػاف  ػػيحً  ابػػفي  ، كذكػػرهي  ٓ)الػػذىبيا  قػػوي كث( ، ك  ْ)قػػة عػػف ثً إال(  : لػػـ أركً بقػػي بػػف مخمػػد قػػاؿى  أف( « رطبػػةقي  تػػاريخً »
ػػحجػػرو  قػػاؿ ابػػفي ، ك  ٔ)قػػاتالث    رى انػػي:  كػػاف قػػد كبيػػر( أبػػك عركبػػة الحى ، كقػػاؿ  ٕ)مػػرهعي  رً ر  ػػي آًخػػتني(ػػ دكؽه : صى

 . ٖ)مرهعي   ي آخرى  كتنيرى  البيتى  كلزـى 

 .وحياتً  ر آخرى تغيَّ  : ثقةه قاؿ الطالب

بىٍيرً  كأىبً  -  :(ٗ)الز 

كزاد ابػف ،  ُْ)ىبيكالػذ(  ، ُّ)الن(سىػائيا ، ك  ُِ)سػعد ابػفي ك ،  ُُ)معػيف ، كيحيػ  بػفي  َُ)المػدينيٌ  قو ابػفي كث( 
 ال بأسى  كثقةه  دكؽه خرل :كىك صى أي  ، كتارةن و ثقةه  ي نفسً  خرل: كىكى أي  مرةن "، كقاؿ ابفي معيف  ثىبت المديني "

ًديثً  كىًثيري  ، كزاد ابف سعد "بو لػـ يي اف  ي الث  ب( ابف حً  ذكرهي ك "، حا ظ" الذىبي كزادى "، اٍلحى ؼ نًصػقات، كقاؿ كى
ً ي اٍلكىٍزف لنىفًسًو لـ يٍستىحؽ الٌتٍرؾ مف أىجمو حى ً يًو أًلىف مف استرج ف قدحى مى 

(ُٓ . 

                                                           

يى الم(وي عىٍنوي المستدرؾ عم  الصحيحيف لمحاكـ ) (ُ) ًّ بىٍيًر ٍبًف اٍلعىك(اـً رى ٍقتىًؿ الزا   .ُّْ/ ّ/ٕٓٓٓ/ ًذٍكري مى
 . َّٕ/ ْالمصدر السابؽ )(ِ) 
ر(اًنيٌ (ّ)  ٍفص بف عيمىر ، أىبيك عىٍمرك اٍلحى   .َّٗ/ َُىػ . ينظر: تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ِّٕت) سىًعيد ٍبفي حى
 . ِٕٕ/ ٓإكماؿ تيذيب الكماؿ )(ْ) 
  ّّْ/ ُالكاشؼ ) (ٓ)
 . ِٗٔ/ ٖالثقات البف حباف ) (ٔ)
 . ِّْتقريب التيذيب )ص: (ٕ) 
 . ُٕ/ ْتيذيب التيذيب ) (ٖ)
ػػٌي ت) (ٗ) ، اٍلقرًشػػي اٍلمىك  ػػدي ٍبػػفي ميٍسػػًمـً ٍبػػًف تىػػٍدريسى م(  ، رجػػاؿ صػػحيح ُْٖ/ ٓىػػػ . ينظػػر: الطبقػػات الكبػػرل ط دار صػػادر )ُِٖميحى

 ز َِّ/ ُتاريخ مكلد العمماء كك ياتيـ )  ،ُٖٖ/ ِالبخارم = اليداية كاإلرشاد  ي معر ة أىؿ الثقة كالسداد )
 . ٕٖديني )ص: سؤاالت ابف أبي شيبة البف الم(َُ) 
 . ِّٗ/ ٕالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ُُ) 
 . َّ/ ٔالطبقات الكبرل ط العممية )(ُِ) 
 . َْٗ/ ِٔتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ُّ) 
 . ُِٔ/ ِالكاشؼ )(ُْ) 
  .ُّٓ/ ٓالثقات البف حباف )(ُٓ) 
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جػر " ،"اـ ػي األحكىػ حجػةه ، كزاد الساجي "دكؽ: صى  ِ)حجر ابفي ، ك  ُ)الساجيكقاؿ    إال(  كزاد ابػفي حى
جػػابر  ا مػػف عنػػدً رجنىػػا إذا خى كن(ػػ:  ْ)عطػػاء كقػػاؿ ، ّ)أسه بػػو بىػػ لػػيسى  :بػػؿحنٍ  بػػفي  أحمػػدي كقػػاؿ "،  سو يػػدل  أن(ػػ

 الن عٍقػػ اسً الن(ػػ مػػؿى أكٍ  ككػػافى  :طػػاءعى    بػػفي يعمىػػ، كقػػاؿ  ٓ)يثا لمحػػدً نىػػحفظى أبيػػر أبػػك الزا  ككػػافى  وي رنا حديثىػػتػػذاكى 
ـيي حفظى كأى 

ّ(  دكؽه صى  شىٍيبىة: ثقةه  بفي  يعقكبي ، كقاؿ  ٔ) ل  ال و كتػب حديثيػـ: يي أبػك حػاتً ، كقػاؿ  ٕ)ما ىػك عؼً كا 
 . ٗ)فويّع   وي أيكب السختيان  : كأن( ، كقاؿ  ٖ)بو حتجا كال يي 

 س. يدلٌ  : ثقةه  قاؿ الطالب

 اؿ.الحى  ة: مجيكؿي ادى تى قى  بف أبك نصر -:فيواد اإلسنى  إذف

: تنٌير  ي  - ٍفصو ّي مره، كتنيا عي  خرً آسىًعيدي ٍبفي حى  خالد بف يزيػد ف( إ حيثي  ذا الحديثً  ي ىى  را ره ال ي
 . َُ)أبي داكد  عندى  رةن قاصً  عةن متابى  تابعو

 ديث.ي ىذا الحى اؽ  ً ي إسحى م عف أبً ة ألٌنو ال يركً رى ره بأخى تنيا  ّرا زىير ال يى  -

بىٍيػػػًر: ييػػ كأىبًػػ - ماع،  ح بالٌسػػػماع، كلػػـ يصػػػرٌ ح بالس(ػػػأف يصػػرٌ  ، يجػػػبي  ُُ)الثػػػةف الث( و ًمػػس، تدليسيػػػدل  الزا
 .ّرا يث يى و  ي ىذا الحدً كتدليسي 

ـي       يؼه سناد: ضعً عمى اإلً  ثالثان: الحك

، ي تػدرس المك ػ سػمـ بػفً د بػف مي بيػر )محٌمػالزا  يأب تدليسً  كذلؾة، ك نصر بف قتادى  يأب يالةً جى  بسببً 
 ماع.ح بالس( ، كلـ يصر  الثةو مف الث( حيث أن( 

                                                           

  .ّْْ/ ٗتيذيب التيذيب )(ُ) 
 . َٔٓتقريب التيذيب )ص:  (ِ)
  .ٕٔ/ ٖكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (ّ) 
 .عطاء بف رباح (ْ)
  .ِٖٔ/ ٕالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ٓ) 
، ت)ِٖٗ/ ٕالمصدر السابؽ )(ٔ)  ، الٌطػاًئفيا  ، ُٓ/ ٖ)  ىػػ  كثقػكه . انظػر :التػاريخ الكبيػر لمبخػارمَُِ  كيىعمى  ٍبف عىطاء، العػاًمًرما

  .ِِٔ/ ٕالطبقات الكبرل ط العممية )
 . َْٖ/ ِٔتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٕ) 
 . ٕٔ/ ٖالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ٖ) 
 . ٕٓ/ ٖالمصدر السابؽ )(ٗ) 

  .ّْٔ/ ّ/ ّٖٕٔسنف أبي داكد)كتاب األطعمة /باب  ي طعاـ الفجاءة/ (َُ) 
 . ْٓطبقات المدلسيف )ص: (ُُ) 
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مػا ، بينى  ػي اإلسػناد سػيا القكمً  بػف داكدو  ف أحمػدي ، كلـ يكي اؤكط الحديثى يب األرنى شعى  ح الشيخي صح( كقد 
ػٌعؼى  ُ)سدلٌ و ميػو مػع أن(ػنتًػث بعنعى بيػر كلػـ يكتػرً ك الزا أبي  كافى  ـي  ، ّك  ف أحمػدي ، كلػـ يكيػاإلسػنادى  األلبػانيا  اإلمػا
 ، كمدار اإلسناد  ي كؿ الطرؽ عم  أبي الزبير. ِ)ربيٍ الزا  يأبً  عنعنةً  ، لعمةً  يو سيا القكمً  بف داكدو ا

 .(ْ)ىػ( َِٕ - ُِٔ. ت)(ّ)القيكًمسي   أبي نصرو  بفً  داكدو  :  محمد بفي الثاني الراكم 

ٍبػًد المَّػًو ٍبػف سػميماف ( ٓ)اس ٍبًف سىًعيدو طٌيف: عف أىًبي العبَّ مي  قكؿ اإلماـً   مَّػدى ٍبػفى عى : سىػًمٍعتي ميحى قىاؿى
: محمػد بػف داكد القي أٌنػو سػعيد ابػفً  عػف ، كفػي ركايػةو (ٔ)داكد ثني عمى محمد بفً يي   سػألتي  كمسػيٌ ، قىػاؿى

 .(ٕ)يفقتى ثً  الحديثً  ابً ف أصحى نا مً نا ىاىي كه عندى ك كأخي ىي  اؿ: كافى ميماف فقى سي  بفً  اهللً  عبدً  بفى  دى عنو محم

 اكم: في الرَّ  ٌقادً الن   قكؿي 

 . ٗ)، كقطمكبنا  ي الثقات ٖ)قاتباف  ي الث  حً  ذكره ابفي 

 :الن قَّاد مف هُيرً  كأحكاـً  مطٌيف حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

ػىيػ كػافى ، حيػث إٌف عبارتػو )، كما قاؿ مطي(ف " كاض أعمـداكد "ثقةه  بفي  محمدي  نػا نا ىاىي كه عنػدى ك كأخي
، كلـ أجد  ي الػراكم أقػكاؿ النقٌػاد سػكل أف( تدؿ عم  معر تو الدقيقة بالراكم  يفقتى ثً  الحديثً  ابً ف أصحى مً 

 ابف حباف ذكره  ي ثقاتو.

، نػػاءً ف الث( ًمػػأم يػػو ثنػػي عمى يي ، ك "  محمػػد بػػف داكد ثنػػي عمىػػ" يي أٌنػػو كػػاف  مطػػي(فاإلمػػاـ كقػػد نيقػػؿ عػػف 
مىٍيػػوً  قىػػٍد أىٍثنىٍيػػتي عى ، كى ػػٍدحى ـٍ بًػػًو اٍلمى ػػيي ّي ػػص( بىٍع ، كىخى ٍـّ ػػٍدح أىك ذى ػػا تىًصػػؼي بًػػًو اإًلنسػػافى ًمػػٍف مى كالث(نىػػاءي: مى
، كىػػك  َُ)

                                                           

كء / ًذٍكري (ُ)  كًء ًمٍف أىٍكًؿ اٍلفىكىاًكًو/صحيح ابف حباف )كتاب نكاقض الّك ّي ًة تىٍرًؾ اٍلكي مى  ًإبىاحى بىًر الد(اؿ  عى  . ّْْ/َُُٔ/ ّاٍلخى
ػكء / ًذٍكػري ،  ِّٕٔ/ّْٔ/ّسنف أبي داكد ) كتاب األطعمة/ باب  ي طعػاـ الفجػاءة/(ِ)  صػحيح ابػف حبػاف )كتػاب نػكاقض الّك

كًء مً  ّي ًة تىٍرًؾ اٍلكي مى  ًإبىاحى بىًر الد(اؿ  عى  . ّْْ/َُُٔ/ ٍّف أىٍكًؿ اٍلفىكىاًكًو/اٍلخى
 . َّْ/ ٔتاريخ اإلسالـ )،  ُّٓ/ ّتاريخ بنداد ) (ّ)
 . َّْ/ ٔتاريخ اإلسالـ )(ْ) 
  .ٗٓ)ص:   سبؽ ترجمتو(ٓ

  .ُّٓ/ ّتاريخ بنداد )(ٔ) 
  .ُِٖ/ ٖ ، الثقات ممف لـ يقع  ي الكتب الستة )ُّٓ/ ّتاريخ بنداد )يينظر:   ٕ)
 . ُْٗ/ ٗحباف )   الثقات البفٖ)
 . ُِٖ/ ٖ) الستة الكتب  ي يقع لـ ممف الثقات ٗ)

  .ُِْ/ ُْلساف العرب )(َُ) 
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ػػم عمىػػلمػػراكً  نػاءي الث(  ؿ ىػػذابػػٌيف كيػػدل  عػػديؿ، كيي عمػػ  الت(  ؿي يػػدل   مصػطمحه    ػػي سػػياؽً  ظرً كالعمػػـ، كبػػالن(  الحً   الص(
 .لمر(اكم كالتكثيؽً  إل  الت(ٍعًديؿ الت(اـ   الداللةي  ىذهً  رؼي قد تنصى  الكالـً 

 تطبيقي: نمكذجه 

ٍمػًرك رنىػقاؿ:أخبى   ُ)ننوطني  ػي سيػالػدارقي  : ما أخرجػوي  منيا، ب السان(ةأحاديث  ي كتي  لوي  م(ػدي ٍبػفي عى ا ميحى
م(دي ٍبًف اٍلبىٍختىًرم  ا ػٍف  ، نا ميحى ، عى ػاًزـو ًريػًر ٍبػًف حى ػٍف جى ، عى ، نػا الم(ٍيػثي ، نا يىٍحيى  ٍبػفي بيكىٍيػرو دى ٍبًف أىًبي نىٍصرو ٍبفي دىاكي

م(ًد بٍ أىياكبى  ػٍف ، عىٍف ميحى ، عى ػٍف أىياػكبى ، كىعى ػٍيفو ػٍف ًعٍمػرىافى ٍبػًف حيصى ، عى ػٍف أىبًػي اٍلمييىم(ػًب، ًف ًسيًريفى بىػةى، عى أىبًػي ًقالى
ٍيفو  ٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى : عى ـٍ ، قىاؿى ـٍ فىػأىٍعتىقىيي ٍيػريىي ُى ػاؿه  اًر فىتىػرىؾى ًسػتَّةن أىٍعبيػدو لىػٍيسى لىػوي مى ؿه ًمفى اأٍلىٍنصى فِّيى رىجي تيكي

ػمَّى  ٍكًتًو ، فىريًفعى ذىًلؾى ًإلىػى رىسيػكًؿ المَّػًو صى ًميعنا ًعٍندى مى ـى  جى ػمَّ سى مىٍيػًو كى َـّ أىٍقػرىعى »اهللي عى ثىػةى أىٍجػزىاءو ثيػ ـٍ ثىالى ػزَّأىىي فىجى
ؽَّ الث ميثىٍيفً  ـٍ فىأىٍعتىؽى الث ميثى كىأىرى  «.بىٍينىيي

 ديث:الحى  أكلن: تخريجي 
ماجػػو   ، كابػػفي  ْ)ننو ػػي سيػػ رمػػذمٌ الت  ك  ،بمعنػػاه  ّ)داكد   ػػي سػػننو كأبػػك ، ِ) ػػي صػػحيحو مسػػمـه  أخرجػػوي 
ب )عمػػػرك بػػػف ي الميم(ػػػ، عػػػف أبًػػ زيػػػدً  بػػفً ااض  )عبػػػدً  أبػػي قالبػػػة يـ مػػػف طريػػػؽً بنحػػػكه، أربعػػتي   ٓ) ػػي سػػػننو
ما مف ، ككالىي ان مختصر  ٕ)أخرلركاية ك داكد  ي سننو بمعناه، كأبي   ٔ)أخرل مسمـ ركايةه    بو، كعندى معاكيةى 
 كيـ )أبػبػو، كثالثػتي  الحسف البصرم   مف طريؽً ، بمعناه  ٖ)سيريف بو، كالٌنسائي  ي سننو محمد بفً  طريؽً 

يى  بف حصيفو  عمرافى  بف سيريف، كالحسف البصرم  مف حديثً  الميمب، كمحمدي   اض عنو. ّر

 

 

 
                                                           

 . ُْٗ/ ٓ/ ِْٔٓ  سنف الدارقطني  )كتاب  ي األقّية كاألحكاـ ك ير ذلؾ  ي المرأة تقتؿ إذا ارتدت /(ُ
 . ُِٖٖ/ّ/  ُٖٔٔصحيح مسمـ ) كتاب األيماف/ باب مف أعتؽ شركا لو  ي عبد / (ِ)
 . ِٖ/ْ/  ّٖٓٗسنف أبي داكد  ) كتاب العتؽ/ باب  يمف أعتؽ عبيدا لو لـ يبمنيـ الثمث / (ّ)
باب   -سنف الترمذم )أبكاب الجنائز عف رسكؿ اض صم  اض عميو كسمـ/ أبكاب األحكاـ عف رسكؿ اض صم  اض عميو كسمـ  (ْ)

 .  ّٖ/ّ/ُّْٔما جاء  يمف يعتؽ مماليكو عند مكتو كليس لو ماؿ/
 . ٖٕٔ/ِ/  ِّْٓسنف ابف ماجو  ) كتاب األحكاـ/ باب القّاء بالقرعة /(ٓ) 
 . ُِٖٖ/ّ/  ُٖٔٔ) كتاب األيماف/ باب مف أعتؽ شركا لو  ي عبد /صحيح مسمـ  (ٔ)
 . ِٖ/ْ/ ُّٔٗسنف أبي داكد  ) كتاب العتؽ/ باب  يمف أعتؽ عبيدا لو لـ يبمنيـ الثمث /(ٕ) 
 . ْٔ/ ْ/ُٖٓٗالسنف الصنرل  ) كتاب الجنائز/الصالة عم  مف يحيؼ  ي كصيتو /(ٖ) 
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 جاؿ اإلسنادرً  : دراسةي ثانيان 
 فيو : اإلسنادي 

 :(ُ)رمٌ البختى  عمرك بفً  محمد بفً 
مػاككال:  ، كقػاؿ ابػفي الحاكـ: مأمكنان  ، كزادى تان ثبٍ  الخطيب، كزاد  ّ)، كالحاكـ ِ)ما البندادً  الخطيبي  قوي كث( 
 . ْ)مشيكره 

 كاهلل أعمـ. تثبٍ  : ثقةه  قاؿ الطالب
 ثناء.تبال اس ثقاته  كباقي الركاةً 

اًزـو :قاؿ عنو ابفي  كبالنسبةً  ًريًر ٍبًف حى إذا  كلو أكىػاـه  ّعؼه  و عف قتادةى لكف  ي حديثً  حجر: ثقةه  لجى
، كال اإلسػنادً ىػذا  ػي  قتػادةى عػف ال يػركم  وىنػا ألٌنػ و ال يّػرا ّػعفي  -الطالػب:قػاؿ ،  ٓ)وحدث مػف حفًظػ

ىػذا الطريػؽ )جريػر بػف حػاـز   ٔ) ػي صػحيحو اإلمػاـ البخػارما  ،  مقد أخرجى و  ي ىذا الحديثً أكىامي  تّرا 
 عف أيكب .

ـي   عمى اإلسناد: صحيحه  ثالثان: الحك
 . ٕ)مسمـ و  ي صحيحً ، كالحديث أصمي و ثقاته رجالي 

اؽ، كييقاؿ: أىبيػك ًإٍبػرىاًىيـ الكػكفي  (ٗ)دمٌ األزٍ ( ٖ)اؽبف أباف الكرَّ  : ًإٍسمىاًعيؿي الثالثاكم الرَّ  . ، أىبيك ًإٍسحى
 .(َُ)ىػ(ُِٔت)

                                                           

 . ِِِ/ ْتاريخ بنداد ) ىػ . ينظر:ّّٗبف أبي سميماف أبك جعفر الرزازت)محمد بف عمرك بف البخترل بف مدرؾ  (ُ)
 . ُّٕ/ ٕ  تاريخ اإلسالـ )(ِ
 نفس المصدر السابؽ.  (ّ
ٍبػػًد الم(ػػو ّْٗ  الػػدليؿ المننػػي لشػػيكخ اإلمػػاـ أبػػي الحسػػف الػػدارقطني )ص: (ْ ٍعفىػػر ، أىبيػػك عى ًمػػٌي بػػف جى ػػٍيف بػػف عى سى  ، كابػػف مػػاككال: اٍلحي

 . ّٓٔ/ ٖق . ينظر: تاريخ بنداد )ْْٕبابف ماككال ت)المعركؼ 
 . ُّٖتقريب التيذيب )ص:  (ٓ)
 . َُْ/ ْ/ ّّٕٓصحيح البخارم )كتاب أحاديث األنبياء/باب قكؿ اض تعال }كاتخذ اض إبراىيـ خميال{/ (ٔ)
(ٕ)  /  . ُِٖٖ/ ّ/ُٖٔٔصحيح مسمـ )كتاب اإليماف /بىابي مىٍف أىٍعتىؽى ًشٍركنا لىوي ً ي عىٍبدو
ببنػداد الػكراؽ أيّػا. انظػر:  -كىػك الكا ػذ -  ىذا اسـ لمف يكتب المصاحؼ ككتب الحديث ك يرىػا، كقػد يقػاؿ لمػف يبيػع الػكرؽٖ)

 . ََّ/ ُّاألنساب لمسمعاني )
انظػػر:   ىػػذه النسػػبة الػػ  ازد شػػنكءة بفػػتح األلػػؼ كسػػككف الػػزال ككسػػر الػػداؿ الميممػػة، كىػػك أزد بػػف النػػكث بػػف نبػػت بػػف مالػػؾ. ٗ)

 . َُٖ/ ُاألنساب لمسمعاني )
 . َُ/ ّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )َُ)
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بػػدي (ُ)قػػاؿ اإلمػػاـ المػػٌزمطػػٌيف: اإلمػػاـ مي  قػػكؿي  ػػد ٍبػػفً  المَّػػًو ٍبػػفي  : قػػاؿ عى ػػف أبيػػو: ثقػػةه حنبػػؿو  أىٍحمى   ،، عى
د ، كمحمدي مادم  الرَّ  ٍبف منصكرو  أىٍحمىدي  ككذلؾ قاؿى   .ي  اهلل الحضرمً  ٍبف عىبدً  ، كأبك دىاكي

 اكم:النٌقاد في الرَّ  ؿي اقك أ

ػػ ِ)حيػػ  بػػف معػػيفيى  قػػوي كث(   ػػاف بػػف أبػػي شى ٍثمى ،  ٓ)بػػف شػػيبة كيعقػػكبي  ، ْ)حنبػػؿ بػػفي  ، كأحمػػدي  ّ)يبىة، كعي
ػػػػػػػدي  دكأىبىػػػػػػػك  ، ٕ)الصػػػػػػػائغي  بػػػػػػػف محمػػػػػػػدو  جعفػػػػػػػري ك  ، ٔ)ٍبػػػػػػػف منصػػػػػػػكرو  كأىٍحمى دىاكي

ػػػػػػػك  ،  ٖ)  ،  ٗ)اكـأبػػػػػػػك أحمػػػػػػػد الحى

، كأبػػػك جعفػػػر  ُّ)بػػػف الجػػػكزمٌ  ، كأبػػػك الفػػػرجً  ُِ)البنػػػدادما  ، كالخطيػػػبي  ُُ)شػػػاىيف كابػػػفي  ،  َُ)طنيلػػػدارقي كا
 . ُْ)انيٌ الكت( 

                                                           

 . ٖ/ ّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ  )(ُ
 .   ُُِ/ ٕ ، تاريخ بنداد )َّٓ/ ُالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )يينظر:   ِ)
،  كعثماف بف أبي شيبة : عثماف ٍبف محمد ٍبػف أى ِٖ  تاريخ أسماء الثقات )ص: ّ) ػٍيبىة ، أبػك الحسػف العبسػي، مػكالىـ الكيػك يا ًبػي شى

 . ّٖٖ/ ٓنظر: تاريخ اإلسالـ )يىػ . ِّٗت)
 . ُِٗ/ ِ  العمؿ كمعر ة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اض )ْ)
ػػٍيبة ٍبػػف الصػػمت ٍبػػف عيصػػفكر أىبيػػك يكسػػؼ السدكسػػيّٕٖ/ ُ  المتفػػؽ كالمفتػػرؽ )ٓ) ػػٍيبة : يعقػػكب ٍبػػف شى مػػف أىػػؿ   ،ك يعقػػكب ٍبػػف شى

ىػػ . انظػر: تػاريخ بنػداد ت ِِٔالبصرة ، كىك مف طبقة البخارم رحميما اض جميعا، كبٌيف العممػاء أٌف لػو بػاع  ػي عمػـ الرجػاؿ،ت)
 . ٕٕ/ ِٖ ، الكا ي بالك يات )ُِٗ ، ذكر مف يعتمد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص: َُْ/ ُٔبشار )

ػد ٍبػف منصػكر ٍبػف سػيار ٍبػف معػارؾ أىبيػك بىٍكػر الرمػادم، كىػك ممػف  ، كأحمػد َّٓ/ ُ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )ٔ) منصػكر: أىٍحمى
 ، ُٔٗ ، ذكػر مػف يعتمػد قكلػو  ػي الجػرح كالتعػديؿ )ص: ِّٔ/ ٔىػػ . انظػر: تػاريخ بنػداد )ِٓٔيعتبر قكلو  ػي نقػد الرجػاؿ، ت)
 . ُٖٓ/ ِتاريخ مكلد العمماء كك ياتيـ )

ػػػًد بػػػف شػػػاكر الصػػػائغ أىبيػػػك محمػػػد البنػػػدادم ،ت )  ، جعفػػػر بػػػفَِٕ/ ُ  تيػػػذيب التيػػػذيب )ٕ) م( ىػػػػ . ِٕٗالصػػػائغ: جعفػػػر بػػػف ميحى
 . ُّٓ/ ٔ ، تاريخ اإلسالـ )َُّ/ ٓانظر:تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )

 . ِٕٔ/ ٓ ، تاريخ اإلسالـ )َٗ  مف ركل عنيـ البخارم  ي الصحيح )ص: (ٖ
ػابيٍكًرما ،  كأبك أحمد الحاكـ : اإلً َِٕ/ ُ  تيذيب التيذيب )ٗ) ػدو الن(ٍيسى م( م(دي بػفي ميحى ـي ميحى اًك اً ظي، العىال(مىةي، الث(ٍبتي أىبيك أىٍحمىدى الحى ـي، الحى ا مى

 . َّٕ/ ُٔىػ . انظر: سير أعالـ النبالء ط الرسالة )ّٖٕلو باع  ي نقد الرجاؿ كبيف ذلؾ األئمة كالعمماء، ت)
  .َُٖ/ ُالك يات ) ، الكا ي بُُّ،المتكممكف  ي الرجاؿ )ص: 

 . َُْ  سؤاالت السممي لمدارقطني )ص: َُ)
 . ِٓ  تاريخ أسماء الّعفاء كالكذابيف )ص: ُُ)
 . ّٕٖ/ ُ  ،المتفؽ كالمفترؽ )ّّٔ/ ُ  تاريخ بنداد )ُِ)
ًمػٌي ٍبػًف َُٕ/ ُ  الّعفاء كالمتركككف البػف الجػكزم )ُّ) ٍبػدي الػر(ٍحمىًف ٍبػفي عى ًمػٌي بػف الجػكزم،  ،كأبػك الفػرج الجػكزم : عى ػًد ٍبػًف عى م( ميحى

  ُُٔ/ ُِىػػػ ،  تػػاريخ بنػػداد كذيكلػػو ط العمميػػة )ٕٗٓأبػػك الفػػرج الػػكاعظ، بػػٌيف العممػػاء أف لػػو بػػاع  ػػي جػػرح الرجػػاؿ كتعػػديميـ، ت)
 . ُُّ/ ُٖ  الكا ي بالك يات )ُِِالمتكممكف  ي الرجاؿ )ص: 

محمػد بػف الحسػف النحػات ، كىػك عػالـ منمػكر  يػر مشػيكر، جمػع    ، كأبك جعفر النحػات :َُْ/ ِ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )ُْ)
جػػزءا  ػػي معر ػػة شػػيكخ البخػػارم الػػذيف ركل عػػنيـ باسػػمائيـ ك انسػػابيـ ك مػػكاطنيـ عمػػ  حػػركؼ المعجـ،كاسػػـ الجػػزء :معر ػػة رجػػاؿ 

  .البخارم



 

67 
 

ػػًحيحي " عثمػػاف بػػف أبػػي شػػيبة  كزاد،  ِ)حجػػر ، كابػػفي  ُ)كالػػذىبيا   ػػًديث صى  كزادى " "، كزاد الػػدارقطنيالحى
عو كفه كقاؿ  ي مأمي  لىٍيسى ًباٍلقىًكٌم ًعٍنًدم :قاؿى  ،الحاكـ ا سألوي عندمى  خرى آ مّك كى

 ـ  يوكم  تي ابف حجر " كزاد ، ّ)

 . ْ)ّعيؼه  اط ذاؾى أباف الخي(  ىذا بدسماعيؿ بفً  : ليسى قات، كقاؿى اف  ي الث  حب(  ابفي  ذكرهي ك ، "عشيا لمت( 

ػػػ:  ٔ) البخػػػػارما ، ك  ٓ)أبػػػك حػػػاتـ كقػػػاؿ  بػػػو كثيػػػػري  أسى ال بىػػػ الحػػػديثً  صػػػػالحي ، كزاد أبػػػك حػػػاتـ:  دكؽه صى
ػػعو معػػيف ً ػػػ حيػػػ  بػػفي يى  قػػاؿك ، يثالحػػدً  ػػػًديًنيٌ ، ككػػذا قػػاؿ  ٕ)سبػػو بػػػأٍ  خػػػر: لػػيسى آ ي مّك مػػػٌي بػػف اٍلمى عى

(ٖ  ،
ميكاقاؿ البز( ك ،  ٗ)الن(سىائيك  ٍنوي أىٍىؿي اٍلًعٍمـً كىاٍحتىمى كىل عى قىٍد رى ؿه يىتىشىي(عي ، كى ًديثىوي  ار: كىىيكى رىجي  . َُ)حى

 . ُُ)ديث ي الحى  بي ف يكذً يكي  كلـٍ  عف الحؽ   مائالن  : كافى يٌ الجكزجانً  قاؿى ك 

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  كـحي  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 " كاهلل أعمـ.أباف الكرٌاؽ "ثقةه  بفي  إسماعيؿي 

ـى  الناق(ػادي  كا ػؽى  ػ سػبة لقػكؿً يقػو، كبالن  يـ عمػ  تكثً أ مػبي  وككا قىػو ، تعديًمػ عمػ  طػٌيفمي  اإلمػا ،  انيٌ الجكزجى
عف  الن و كاف مائً ي   يو إن( عدم )الجكزجانً الس(  : كقكؿي عدمٌ  أباف ، قاؿ ابفي  بفً   ي إسماعيؿى  حي ال يقدى   يكى 
ػ ا الصػدؽي كأم(ػ عو كف مف تشػيا يا و الكك ً ي ما عميٍ ، يعنً الحؽٌ   يػبي الخطً  ، كقػد تػرجـى  ُِ)كايػة ػي الر   دكؽه  يػك صى
ػػزىاًحـ العىط(ػػار ،  قىػػ ما البنػػدادً  ػػ ان اؿ الجكزجػػاني  يػػو: كىػػافى زائنىػػلمػػراكم: نصػػر بػػف مي ،  ػػرٌد  الن ؽ مػػائً عػػف الحى

                                                           

 . ِِْ/ ُ  الكاشؼ )ُ)
 . َُٓ  تقريب التيذيب )ص: ِ)
 . ُّٖ  سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص: ّ)
 . ُٗ/ ٖ  الثقات البف حباف )ْ)
 . ُُٔ/ ِ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ٓ)
  .ّّٕ/ ِ ، التاريخ األكسط )ّْٕ/ ُ  التاريخ الكبير لمبخارم )ٔ)
 . ُّْ  سؤاالت ابف الجنيد )ص: ٕ)
  .ّْٔ/ ُ  التعديؿ كالتجريح ، لمف خرج لو البخارم  ي الجامع الصحيح )ٖ)
  .ٗ/ ّالكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )  تيذيب ٗ)
م(ـى /َُ) سى مىٍيًو كى م(  اضي عى ٍبًد الم(ًو ٍبًف بيٍسرو عىًف الن(ًبي  صى ًديثي عى    . ِْٕ/ ٖ/ُُّٓ  مسند البزار )حى

مػة  ، كالجكزجاني : إبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ أبػك إسػحاؽ السػعدم الجكزجػاني، كلقػد ذكػره األئُّٔ  أحكاؿ الرجاؿ )ص: ُُ)
 ، ذكػر مػف يعتمػد قكلػو  ػي الجػرح كالتعػديؿ ِٖٕ/ ٕىػ ، تاريخ دمشؽ البػف عسػاكر )ِٓٗمف المعتمديف  ي الجرح كالتعديؿ، ت )

  .ٗٔٓ/ ِ ، تاريخ مكلد العمماء كك ياتيـ )ُّٗ)ص: 
  .َْٓ/ ُ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )ُِ)
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: أرادى  ما البندادً   الميػؿً  شػديدى  قيمػان بدمشػؽ، ككػافى مي  كافى  انيا ، كالجكزجى  ُ) ض ي الر(  هي بذلؾ  مك(  قائالن: قيٍمتي
ػػدمشػػؽ  ػػي الت(  أىػػؿً  مػػذىبً إلػػ   ػػي اض عنػػو،  قكليػػ ؿ عمػػ  عمػػيٍّ حامي  عػػف الحػػؽ   ؿه و  ػػي إسػػماعيؿ: مائًػػّر

 . ِ)عمف التشيا  كفى الكك يا  ا عميوً بو مى  ريدي يي 

، ليػـ  ػي كقػتو  بان مذىى  ضي  ٍ ، كما كاف الر(  ي كقتو  دمشؽى  ألىؿً  ىبان مذٍ  صبي الن(  : قد كافى قاؿ الذىبيا 
 . ّ)الن خامً   ض خفيفان الر(  يى قصب، كبى الن(  -كض الحمد  -ـ عدـ بني عبيد ثي  كىك  ي دكلةً 

اني  قد قيٍمنىا  يرى  قاؿ ابفي  و اٍلكيك ىػة لشػد(ة انحراً ػ قبػؿ ً ػي أىػؿً و الى يي مٌرة ًإف جرحى  حجر: كىأما اٍلجكزجى
ػػػعو  ْ)وكنصػػػبً  ػػػافى ناًصػػػآ ، كقػػػاؿ  ػػػي مّك ػػػاني كى مػػػٌي  ىييػػػكى ّػػػدا  نحر ػػػان مي  بيان خػػػر : اٍلجكزجى ػػػف عى  الشػػػيعي   عى

كىاب مكاالتي  المنحرؼً  ًميعان عىف عيٍثمىاف كىالص( ٍبتىدعو  سمع قىكؿي كىالى يىٍنبىًني أىف يي  يما جى ٍبتىدع مي ً ي مي
(ٓ . 

،   الخيػػاط، أقػػدـي  يا اؽ الكػػك ً : أبػػك إسػػحى  ٔ)بػػف أبػػاف الغنػػكم إسػػماعيؿي **لمتمييػػز:  مػػف الػػكٌراؽ قمػػيالن
ػػعى  بػػو ابػػفي كذ(  ػػكعةن  : ركل أحاديػػثى دفياف، كقػػاؿ أحمػػعمػػ  سيػػ أحاديػػثى  معػػيف كقػػاؿ: ّك عػػف  طػػر،  مّك

ٍّ  ميى ري  كؾه حجر: متري  ، قاؿ ابفي  ٕ)اه تركنى   . ٖ)عبالك

 :لحديث إسماعيؿ بف أباف الكرٌاؽ   تطبيقي نمكذجه 

ـي منيا: ما أخرجى ، السان(ة لو أحاديث  ي كتبً   ثنا إسماعيؿي :حد(  ، قاؿ ٗ)و ي صحيحً  البخارما  و اإلما
ػػيى  عبػػاسو  ، عػػف ابػػفً ثنا عكرمػػة، قػػاؿ : حػػد( يؿالنًسػػ ثنا ابػػفي ، قػػاؿ : حػػد(  افى بػػف أبىػػا ، قػػاؿ : اض عنيمػػا ّر

و، قػد بٍيػعمػى منكً  ممحفػةن  و متعطفػان جمسىػ مجمػسو  ، ككاف آخرى صمى اهلل عميو كسمـ المنبرى  النبي   صعدى 
، ثـ كا إليو، فثابي " اس إليٌ يا النَّ ػػػاؿ : " أي  ، ثـ قى وى عميٍ كأثنى  ، فحمد اهللى (َُ)مةبعصابة دسً  رأسوي  عصبى 

 مػف أمػةً  شػيئان  ، فمػف كلػيى النػاس كف كيكثػري قم  ػػػػ، يارػػػػمػف األنصى  إف ىػذا الحػيَّ ػػػػػ، فدي ػػػػػا بعقاؿ : " أمَّػ

                                                           

 . ِّٖ/ ُٓتاريخ بنداد )(ُ) 
 . ٕٔ/ ُميزاف االعتداؿ ) (ِ)
 نفس المصدر السابؽ. (ّ)
 . ْْٔ/ ُ تح البارم البف حجر ) (ْ)
 . َّٗ/ ُنفس المصدر السابؽ )(ٓ) 

 . ُُ/ ّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٔ)
 . ِّٓ/ ُ  نثؿ النباؿ بمعجـ الرجاؿ )ٕ)
 . َُٓ  تقريب التيذيب )ص: ٖ)

 . ُُ/ ِ/ ِٕٗالثناء : أما بعد/) كتاب الجمعة/ باب مف قاؿ  ي الخطبة بعد صحيح البخارم (ٗ)
 . ْٗ/ ّبكسر السيف، أم: لكنيا كمكف الدسـ كالزيت كشبيو ، كقيؿ: سكداء. ينظر: مطالع األنكار عم  صحاح اآلثار )(َُ) 
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ػ أف يضػرَّ  اعى ، فاسػتطى صمى اهلل عميػو كسػمـ محمدو  يـ حسػنً مػف مي  ؿ، فميقبىػأحػدان  فيػوً  أك ينفػعى  دان فيػو أحى
  سييـ "كيتجاكز عف مي 

 الحديث: أكلن: تخريجي 

 عف عكرمة بو.  ِ)حنظمة )ابف النسيؿ  طريؽً  مف نفسً  ه،بنحكً   ُ)حيحػػػػػ ي الص البخارما  أخرجوي 

 .، كالحديث  ي الصحيحيف حيحالص(  ركاةً  : ىك أحدي إلسماعيؿ بف أباف الكٌراؽ  اكملمر(  كبالنسبةً 

  :ثافو  تطبيقي نمكذجه 

،  ػي سػننً   ّ)ميا و الدارً منيا: ما أخرجى ، السان(ة لو أحاديث  ي كتبً  اًعيؿي ٍبػفي أىبىػافى نىػا ًإٍسػمى و قػاؿ: أىٍخبىرى
ػٍف أىًبيػًو، ، عى ػًف اٍبػًف طىػاكيسو ، عى ػرو ٍعمى ػٍف مى ٍبػدي الم(ػًو ٍبػفي اٍلميبىػارىًؾ، عى د(ثىنىا عى : حى ػيى الم(ػوي  قىاؿى ًّ ب(ػاسو رى ػًف اٍبػًف عى عى

 : ٍنوي، قىػاؿى ًكٍبػتيـي »عى تَّػى رى ، حى ـى ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ػٍف رىسيػكًؿ المَّػًو صى ػًديثي ييٍحفىػظي عى ، كىاٍلحى ػًديثى كينَّا نىٍحفىظي اٍلحى
ٍعبىةى كىالذَّليكؿى   «الصَّ

 الحديث: أكلي: تخريجي 
 الػرزاؽً  عبػدً  مػا مػف طريػؽً ككالىي   ٓ)وماجػو  ػي سػننً  ه، كابػفي بنحكً   ْ)متوـ  ي مقد  اإلماـ مسمً  أخرجوي 

 عف معمر بو.
 رجاؿ اإلسناد: ثانيان: دراسةي 

  قاته جميعان ثً  اإلسنادً  رجاؿي 
ـي ثالثان   عمى اإلسناد: صحيحه  : الحك

 . ٔ) ه صحيحه ميـ أسد :إسنادي كقاؿ حسيف سى 

                                                           

بػاب قػكؿ النبػي صػم  اض عميػو كسػمـ  -َِْ/ ْ/  ِّٖٔصحيح البخارم )كتاب المناقب/ باب عالمات النبكة  ي اإلسالـ / (ُ) 
  .ّٓ/ ٓ/ََّٖاقبمكا مف)/" 

 عبػػػد الػػػرحمف بػػػف سػػػميماف بػػػف عبػػػد اض بػػػف حنظمػػػة األنصػػػارم أبػػػك سػػػميماف المػػػدني المعػػػركؼ بػػػابف النسػػػيؿ صػػػدكؽ  يػػػو لػػػيف(ِ) 
  .ِّْق . ينظر : تقريب التيذيب )ص: َُٔت)

 . ّٗٗ/ ُ/ُْْ  سنف الدارمي )المقدمة/باب  ي الحديث عف الثقات/(ّ
 . ُِ/ُ/ٕمقدمة صحيح مسمـ)باب  ي الّعفاء كالكذابيف كمف ير ب عف حديثيـ/ (ْ)
 . ُِ/ُ/  ِٕ سنف ابف ماجو  ) المقدمة/باب التكقي  ي الحديث عف رسكؿ اض صم  اض عميو كسمـ /  (ٓ)
ػًديًث نظػر: سػنف الػدار ي  عمؽ محقؽ سنف الدارمي )حسيف سميـ أسد  عم  ىذا الحديث  قػاؿ :إسػناده صػحيح. (ٔ مي )بىػابه ً ػي اٍلحى

  .ّٓٗ/ ُ/ُْْعىًف الث قىاًت/
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. ت) ،(ُ)ي  قفً ، الثَّ بف أبي الحكـ : إسماعيؿي الرابعاكم الرَّ   .(ِ)ىػ( ِِّالكيكفي 

كىافى ًثقىة بفي  ثنا ًإٍسمىاًعيؿي طٌيف: حدَّ مي  قكؿ اإلماـً   أبي الحكـ كى
(ّ). 

 اكم:ٌقاد في الرَّ أقكاؿ الن  

 . ْ)خاتـ: شيٍ أبك حى قاؿ 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  مطٌيف حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿ الصةي خي 

 " كاض أعمـ."صدكؽه  قفيا أبي الحكـ الث(  بفي  إسماعيؿي 

ـى  أبك حاتـ كا ؽى   و.تعديمً  عم  مطٌيف اإلما

 تطبيقي: نمكذجه 

ػػدي بيػرو الكى  ػػي معجًمػػ  ٓ)برانػػيا الط(  منيػػا: مػػا أخرجػوي ، الساػػن(ة بً لػو أحاديػػث  ػػي كتيػ م( ػػد(ثىنىا ميحى ، قػػاؿ: حى
ػازً ا ٍبػدي اٍلعىًزيػًز ٍبػفي أىبًػي حى ، ثنا عى كىـً الث(قىًفيا اًعيؿي ٍبفي أىًبي اٍلحى ػٍف أىًبيػًو، ٍبفي عيٍثمىافى ٍبًف أىًبي شىٍيبىةى، ثنا ًإٍسمى ، عى ـو

 : م(ـى سى مىٍيًو كى م(  اضي عى : قىاؿى الن(ًبيا صى تَّى ييؤٍ »عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو قىاؿى ٍبده حى  «.ًمفى ًباٍلقىدىرً لى ييٍؤًمفي عى

 الحديث : أكلن: تخريجي 

 بو. الثقفي   أبي الحكـً  إسماعيؿ بفً  و مف طريؽً ، بمثمً  ٔ)اداالعتقى  أصكؿً  الاللكائي  ي شرحً  أخرجوي 

 اإلسناد: ثانيان: رجاؿي 

 ناء :باستثٍ  و ثقاته رجالي  

 .ودراسته  سبؽى  دكؽه صى  :(ٕ)بة أبي شيٍ  بف عثماف بفً  محمدي 

                                                           

الثقفٌي: ىذه النسبة إل  ثقيؼ، كىك ثقيؼ بف منبو بػف بكػر بػف ىػكازف بػف منصػكر بػف عكرمػة بػف خصػفة بػف قػيس بػف عػيالف  (ُ)
رت منيػػػا  ػػػي الػػػبالد. ينظػػػر: األنسػػػاب ػػػػػػػػػػؼ كانتشيمة بالطػػػائػػػػػػػػػػػػػثر ىػػػذه القبػػػػػػػػػػػػيؼ قسػػػ ، كنزلػػػت أكػػػػػػػػػػر كقيػػػؿ اف اسػػػـ ثقػػػػػػػػػػػبػػػف مّا

  .ُّٗ/ ّلمسمعاني )
 . ٕٔٗ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) (ِ)
 . ُّْ/ ُّاألحاديث المختارة = المستخرج مف األحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ  ي صحيحييما ) (ّ)
 . ُٓٔ/ ِ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ْ)

 . ُِٕ/ ٔ/ََٗٓالكبير لمطبراني  )حرؼ السيف/  عبد العزيز بف أبي حاـز عف أبيو/المعجـ (ٓ) 
 . ٖٔٔ/ ْ/َُُٕ.شرح أصكؿ االعتقاد ) قكلو تعال  : كخمؽ كؿ شيء  قدره تقديرا /(ٔ) 

 .ِٗينظر ص )((7
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 :(ُ)ـأبي حازً  بفً  العزيزً  عبدي 

كقػاؿ  ، ٓ)قػاتاف  ػي الث  حب(  كذكره ابفي ،  ْ)قاتالث   : أحدي كقاؿ الذىبيا  ، ّ)رميٍ ، كابف ني  ِ)جميا كث(قو العى 
بػو  الن(سىػائي: لػيسى ، كقػاؿ  ٔ)يثالحػدً  حي أبػك حػاتـ: صػالً قاؿ س، ك بو بأٍ  ليسى  ثقةه  دكؽه : صى معيف يحي  بفي 

عو بى   يثً الحػدً  كثيػرى  سػعد: ككػافى  ابػفي ، كقػاؿ  ٖ)يػو قً  دكؽه ر: صى حجى  قاؿ ابفي ك ،  ٕ)آخر: ثقةه  أس، ك ي مّك
و كف: إٌنػيـ يقكليػ ػدن(  أبيػو كتػب إال الحػديث بطمب ييعرؼ يكف لـبؿ: بف حنٍ  أحمدي ، كقاؿ  ٗ)مٌ الدراكردً  دكفى 
ػمىٍيماف بػف بػالؿو  كتػبى  منػو، كييقػاؿ: إف(  أ قػوى  بعػد مالػؾو  ف بالمدينػةً لـ يكي  وي ككاف يتفق(  ،ياسمعى  و كقعػت إلٍيػ سي

 . َُ)منيـ و سمعى أن(  عرؼي ف يي يكي  لـٍ  كقد ركل عف أقكاـو ، ايى كلـ يسمعٍ 

ي  ػػي كتابػػػو  قػػاؿ: حػػػدثنً  و العقيمػػػيا ه قبمىػػتػػػكنس، كذكػػرى  ، خطيػػبي  ُُ)مد النػػاس اليعمػػػر ابػػف سػػػي   نػػوي ليٌ 
،  ابػػفً  العزيػػزً  عػػف عبػػدً  اض يسػػأؿي  ، سػػمعت أبػػا عبػػدً بػػف محمػػدو  ، حػػدثنا أحمػػدي بػػف داكدو  الخّػػري  أبػػي حػػاـز
ػػ ػػمػػف أبً  أنػػو سػػمعى  و  يػػركفى ا ركايتيػػ قػػاؿ: أم(  كتػػبى  : إف( أبيػػو  يقكلػػكفى  التػػي عػػف  يػػرً  ا ىػػذه الكتػػبي يػػو، كأم(
ميدم  ابفى  ا رأيتي س: مى الفاٌل  ، كقاؿى مر يا؟ قاؿ: ما أدٍ سي يدل   و، قمت لو: ككافى صارت إليٍ  بالؿو  سميماف بفً 

 ُِ)حاـز بحديثو أبي  ث عف ابفً حد( 
. 

 كاهلل أعمـ. البخارمِّ  ف رجاؿً كىك مً  دكؽه : صى قاؿ الطالب 

ـي     عمى اإلسناد: حسفه  ثالثان: الحك

                                                           

مىمىةي ٍبفي ًدينىارو ت)و  (ُ)  . ِْْ/ ٓىػ .ينظر: الطبقات الكبرل ط دار صادر )ُْٖسى
 . َّْ: ص) لمعجمي الثقات(ِ) 
 . ّّْ/ ٔتيذيب التيذيب )(ّ) 
 . َُ/ ّ) لمعقيمي الكبير الّعفاء(ْ) 
 . ُُٕ/ ٕالثقات البف حباف )(ٓ) 
 . ّّٖ/ ٓالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ٔ) 
 . ُِْ/ ُٖتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٕ) 
 . ّٔٓتقريب التيذيب )ص: (ٖ) 
 . ِْٗ/ ٓالعممية )الطبقات الكبرل ط (ٗ) 

 . ّّٔ/ ٖ ، سير أعالـ النبالء ط الرسالة )ُِّ/ ُٖتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )يينظر: (َُ) 
ٍبػػد الم(ػػو ابػػف سػػيد الٌنػػاس، الحػػا ظ، الخطيػػب، أبػػك بىٍكػػر اليعمػػرم، األندلسػػي، اإلشػػبيمي. ت) (ُُ)  ػػد ٍبػػف عى ػػد ٍبػػف أىٍحمى م( ىػػػ ،  ٗٓٔميحى

 . ْٖ/ ُذيؿ التقييد  ي ركاة السنف كاألسانيد )،   ُٔٗ/ ُْبشار )ينظر: تاريخ اإلسالـ ت 
 . ِٔٔ/ ِميزاف االعتداؿ ) (ُِ)
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ػػ بةى أبػػي شػػيٍ  بػػف عثمػػاف بػػفً  ألٌف محمػػدى - ػػأ العزيػػز بػػفً  ، كعبػػدي دكؽ )صى دكؽ ، كأيّػػان بػػي حػػاـز )صى
 .دكؽ )صى  قفيا أبي الحكـ الث(  بفي  راكينا كىك إسماعيؿي 

اًلػػًو ًثقىػػاته  مػػيا قػػاؿ الييثى  بىًقي(ػػةي ًرجى ـٍ أىٍعًرٍ ػػوي، كى لىػػ ، كى ػػـً الث(قىًفػػيا كى اًعيؿي ٍبػػفي أىبًػػي اٍلحى ً يػػًو ًإٍسػػمى : كى
، تعٌقبػػو  ُ)

ػػعو  مػتى و كقػد قي عرٍ ػلػػـ تى  قػائالن :كيػؼى   ِ)الشػيخ حمػدم السػمفيٌ  اًعيؿي   ّ)خػرآ  ػي مّك كىػػـ  ٍبػفي  : ًإٍسػمى أىبًػي اٍلحى
ث(قىو الث(قىًفيا  د .أل كى ـٍ ً يًو أىحى ـٍ يىتىكىم( لى اًتـ، كى  أىبيك حى

أبػػك  أبػػك حػػاتـ، ركل عنػػوي  قػػوي يكث   )لػػـٍ  : ـ  قػػاؿقػػو أبػػك حػػاتً كث( و بقكًلػػ الييثمػػي   قػػكؿى  تعق(ػػب األلبػػانيا  -
نما يي ي أنو ثقةه : " شيخ "، ال تعنً خ ، كىذه المفظةي ي عنو؟  قاؿ شيٍ زرعة، سئؿ أبً   بو كما نػص(  ستشيدي ، كا 

لو كما ىك معمكـه  عنو تكثيؽه  أبي زرعةى  ، ركايةي ـٍ   نعى ّٕ/  ُو ) ي كتابً  وابني 
(ْ . 

 . ٓ)تعال  اضي  إف شاءى  فه حسى  ٌقاد :  اإلسنادي النا  بو ألقكاؿً ، كتعقا اده لإلسنى ذكرً   قاؿ بعدى 

ٍمت القيرىشي   بفً  بف أميةى  : إسماعيؿي الخامساكم الرَّ  : عػف ث، حػدٌ (ٕ)يٌ الكػكفً  (ٔ)البزاز األعػرجي  الصَّ
: عنػػو الزيػات، ركل حمػػزة أخػي حبيػػب بػف كحبيػب إبػػراىيـ، بػف كسػػفياف األنمػاطي، حيػػاف بػف محمػد
 .(ٖ)المستكرد بف أحمد بف اهلل كعبد الصكفي، يحيى بف أحمد

 إحػػدل كعشػػريفى  سػػنةى  قػػةن ككػػاف ثً  القرشػػي   بػػف أميػػةى  إسػػماعيؿي  طػػٌيف قػػاؿ :مػػاتى اإلمػػاـ مي  قػػكؿي -
الكماؿ، كالذم  لصاحبً  تبعان  المزم   ، كذا ذكرهي دكقان صى  : كافى ي  طام : قاؿ الحضرمً غمٍ ، كقاؿ مي (ٗ)فكمائتيٍ 

 .(َُ): ثقةه اهلل الحضرميِّ  بف عبدً  محمدً  مف تاريخً  ما نسخةو  في ُيرً  رأيتي 

 
                                                           

 . َِٔ/ ٕمجمع الزكائد كمنبع الفكائد ) (ُ)
 . ٕٔٓ/ ٓسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف  قييا ك كائدىا ) (ِ)
 . َٖ/ ْمجمع الزكائد كمنبع الفكائد ) (ّ)
ذا قيػػؿ (ْ)  شػػيخ  يػػك بالمنزلػػة الثالثػػة يكتػػب حديثػػو كينظػػر  يػػو إال أنػػو دكف الثانيػػة. كىنػػا تصػػحيؼ اض أعمػػـ  ػػي رقػػـ أبػػك حػػاتـ : كا 

 . ّٕ/ ِالمجمد عند األلباني رحمو اض، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )
 . ٕٔٓ/ ٓسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف  قييا ك كائدىا ) (ٓ)
يف الميممػة ك ػتح الػراء ك ػي آخرىػا الجػيـ، ىػذه النسػبة الػ  العػرج. ينظػر: األنسػاب لمسػمعاني بفػتح األلػؼ كسػككف العػ األعرج:(ٔ) 

(ُ /َّٖ . 
 . َٕ/ ُتجريد األسماء كالكن  المذككرة  ي كتاب المتفؽ كالمفترؽ ) (ٕ)
  نفس المصدر السابؽ.(ٖ

 . ّّٓ/ ُالمتفؽ كالمفترؽ )(ٗ) 
 . ُٓٓ/ ُِإكماؿ تيذيب الكماؿ ) (َُ)
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 اكم:قكؿ النٌقاد في الرٌ 

 . ِ)يؼ: ّعً الدارقطنيٌ ، كقاؿ  ُ)قاتاف  ي الث  حب(  ذكره ابفي 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  مطٌيف حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

، كمػػا قػػاؿ مطػػي(ف  ػػي قكلػػو الثػػاني، كاض أعمػػـ صػػدكؽ، ىػػك الكػػك يا  متً الٌصػػ بػػفً  ميػػةى بػػف أي  إسػػماعيؿي 
تبدل لو أمكر جديدة  ي الراكم تدؿ عم  أٌنو دكف الثقػات، كلعؿ اختالؼ حكـ مطي(ف  يو راجع إل  أٌنو 

رح. ـٌ إٌف الدارقطني لـ ييفسر الجى ٌعفو، كلكنو مف بمد مطي(ف، ث  كخالفو الدارقطني، ّك

 نمكذج تطبيقي:

د(ثىنىا  ّ) قاؿ اٍبف عيٍقدىةى  م(ادي حى ، ثنا حى ي(ةى األىٍعرىجي ، ثنا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي أيمى ًف ٍبًف ًسرىاجو ٍبًد الر(ٍحمى ٍبفي ا، أىٍحمىدي ٍبفي عى
، أىف( أىبىاهي لى  ٍبًد الم(ًو ٍبًف كىٍعًب ٍبًف مىاًلؾو ، عىٍف عى ٍف ًإٍسمىاًعيؿى ٍبًف أيمىي(ةى، عىًف اٍبًف ًشيىابو ، عى ٍبدى الم(ًو شيعىٍيبو ًزـى عى

مىٍيًو،  ىمىر( ًبًو الن(ًبيا ا ٍدرىدو ً ي اٍلمىٍسًجًد ًبدىٍيفو لىوي عى أى   - صم  اض عميو كسمـ -ٍبفى أىًبي حى  ىسىأىلىوي  ىأىٍخبىرىهي،  ىأىٍكمى
تىرىؾى لىوي الش(ٍطرى " اًلًو كى ذى شىٍطرى مى  ًإلىٍيًو ًبيىًدًه ًبالش(ٍطًر،  ىأىخى

 أكلن: التخريج:
 مف طريؽ ابف شياب بو .  ٓ) ، كالنسائي  ي سننو بمثمو  ْ)أخرجو اإلماـ البخارم  ي صحيحو

 دراسة رجاؿ اإلسناد: ثانيان:
 اإلسناد ثقات باستثناء:رجاؿ 

ًف ٍبًف ًسرىاج - ٍبًد الر(ٍحمى أىٍحمىدي ٍبفي عى
(ٔ : 

 ،  ٕ)ث عف مخمد بف أبي قريش الطحاف، حدث عنو ابف عقدةحدٌ 
 قاؿ الطالب: مجيكؿ الحاؿ، لـ أجد  ي الراكم جرحان كال تعديالن.

                                                           

 . ٕٗ/ ٖالثقات البف حباف )(ُ) 
ٍيًرًه/(ِ)  ًء كى ى يالى ٍمًع كىاإلًٍ ًؽ كىاٍلخي  . ِّ ، ديكاف الّعفاء )ص: ّٖ/ ٓ/ّْٓٗسنف الدارقطني )ًكتىابي الط(الى
ًد ٍبًف سىًعيًد ٍبًف عيٍقدىةى )ح(ّ م( ًديًث أىًبي اٍلعىب(اًس أىٍحمىدى ٍبًف ميحى ٍزءه ً يًو ًمٍف حى  . ُٗ/صِٔ  جي
ي كتاب الصالة/ بىابي ) البخارم صحيح  (ْ ًّ  . ٖٗ/ ُ/ْٕٓالمىٍسًجًد/  ً ي كىالميالىزىمىةً  الت(قىا
ـي ) النسائي سنف  (ٓ ٍك اًكـً  كتاب اآلداب كالزينة /باب حي      .  ِّٗ/ ٖ/َْٖٓدىاًرًه/ ً ي اٍلحى
ؽ ػػػػػػػػػظر: تاريخ دمشػػػػػػمة. ينػػػػػذه الترجػػػػػكل ىػػػػػد الطالب سػػػػػبد اض الكندم، لـ يجػػػػػػػراج أبك عػػػػػد بف عبد الرحمف بف سػػػػمػػػػػػػػ  أح(ٔ

  .َُٖ/ ِْالبف عساكر )
 . َِٗ/ ْ  اإلكماؿ  ي ر ع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ  ي األسماء كالكن  كاألنساب )(ٕ
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م(ادي ٍبفي شيعىٍيب -  : ُ)حى
، ، كالن(  ِ)ٌّعفو يحي        ع أخر: لىٍيسى بشىٍيءو  ّ)كأبك زرعةسىاًئيا ، كقاؿ  ْ)، كقاؿ يحي   ي مّك

ًديثيوي مىعى  ٔ)، كقاؿ أبك حاتـ: ليس بالقكم ٓ)البيخاًرٌم : ً يًو نىظىره  ، كقاؿ ابفي عىًدم: كىىك ًمم(ٍف ييٍكتىبي حى
ٍعًفوً  مى   ٕ)ّى  ىٍير ًجيىتيىا، كذكره ابف حباف  ي المجركحيف قاؿ: يقمب اأٍلىٍخبىار كيركييا عى

(ٖ  . 

 : ضعيؼ كاهلل أعمـ.قاؿ الطالب
 .: ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد

 الحديث صحيحجيكؿ الحاؿ، كحٌماد بف شعيب ّعيؼ، كلكف ألف أحمد بف عبد الرحمف بف السراج م
 . ٗ) أخرجو البخارم  ي صحيحو

مَّد ٍبف ًإٍسمىاًعيؿ التٍَّيًمٌي الطمحي   : ًإٍسمىاًعيؿي السادسالراكم   .(ُُ)ىػ(ِِّ. ت)(َُ)ٍبف ميحى
 .(ُِ)ثقةككاف سنة اثنتيف كثالثيف كمئتيف،  طٌيف : ماتى قكؿ اإلماـ مي 

 اكم:ٌقاد في الرَّ الن   أقكاؿي 
ػ ابػفي ، كقػاؿ  ُّ)قػاتاف  ػي الثٌ حب(ػ ابفي  هي ذكرى   مختمػؼه : قػائالن  الػذىبيا ، كتكقػؼ  ُْ)ـًيػيى  دكؽه حجػر: صى

 . ُٔ) ـأبك حاتً ع(فو ّ، ك  ُٓ) يو

                                                           

، ييكىن(  أىبىا شي (ُ م(ادي ٍبفي شيعىٍيبو اٍلًحم(اًنيا اٍلكيكً يا   .ّٖٗ/ ْىػ . ينظر : تاريخ اإلسالـ )َُٗعىٍيًب ٍبفى أىًبي ًزيىادو )  حى
 . ُٓ/ ّ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ِ
 . ُِْ/ ّ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ّ
 . ُٓ/ ّ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ْ
 . ِٓ/ ّ  التاريخ الكبير لمبخارم )(ٓ
 . ُِْ/ ّ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ٔ
 . ُٓ/ ّ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ٕ
  ُِٓ/ ُ  المجركحيف البف حباف )(ٖ
ي كتاب الصالة/ بىابي ) البخارم صحيح  (ٗ ًّ  . ٖٗ/ ُ/ْٕٓالمىٍسًجًد/  ً ي كىالميالىزىمىةً  الت(قىا

 . ُٕٖ/ ّتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (َُ)
 نفس المصدر السابؽ. (ُُ)

  .ُٖٖ/ ّأسماء الرجاؿ )  تيذيب الكماؿ  ي ُِ)
 ، كجػدت إسػماعيؿ بػف محمػد الطػػاحي  ػي نسػخة دار المعػارؼ ، قػاؿ محقػؽ الطبعػة" كػذا  ػػي َُٓ/ ٖ  الثقػات البػف حبػاف )ُّ)

 أكثر مف نسخة  دف لـ تكف طمحيا مف ىك" خاصة كىك يركم عنو مطٌيف.
 . َُٗ  تقريب التيذيب )ص: ُْ)
 . ِْٗ/ ُ  الكاشؼ )ُٓ)
 . ُٓٗ/ ِكالتعديؿ البف أبي حاتـ )  الجرح ُٔ)
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 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  مطٌيف حكـً  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 
 .أعمـ كاضي كما قاؿ ابف حجر ييـ"  دكؽه "صى  حيا الطمٍ  إسماعيؿي 

ـى بعض النٌقاد  كا ؽى   .ـ  ٌّعفو أبك حاتً  وي كخالفى ،  يموعم  تعدً  طٌيفمي  اإلما
 تطبيقي: نمكذجه 

ػمً  ،الساػن(ة بً  ػي كتيػ أحاديث قميمػةه  لوي  اًعيؿي  :، قػاؿ ُ)ننوماجػو  ػي سيػ و ابػفي نيػا: مػا أخرجى ػد(ثىنىا ًإٍسػمى حى
ػفٍ ا ، عى ٍف اٍبًف ًشيىابو ، عى اًلًح ٍبًف كىٍيسىافى ، عىٍف صى ًديًنيا دي ٍبفي عىطىاءو اٍلمى ، أخبرنا دىاكي م(دو الط(ٍمًحيا سىػًعيًد  ٍبفي ميحى
: قىػاؿى رىسيػكؿي الم(ػًو ا ، قىػاؿى ٍف أيبىي  ٍبػًف كىٍعػبو ػم(ـى  -ٍبًف اٍلميسىي(ًب عى سى مىٍيػًو كى ػم(  الم(ػوي عى ؿي : -صى وي "أىكَّ ػاًفحي ػٍف ييصى مى

نَّة. ذي ًبيىًدًه، فىييٍدًخميوي اٍلجى ؿي مىٍف يىٍأخي مىٍيًو، كىأىكَّ ـي عى مِّ ؿي مىٍف ييسى ، كىأىكَّ ؽ  عيمىري  اٍلحى

 الحديث: : تخريجي أكلن 

ـي أخرجى  يـ ، ثالثتي  ْ)حابةالص(  كأحمد  ي  ّائؿً  ،  ّ)نةي عاصـ  ي السٌ أبً  كابفي  ، ِ)برانيا الط(  و اإلما
 بو. محي  الطٌ  إسماعيؿى  و مف طريؽً بمثمً 

 اإلسناد: رجاؿً  ثانيان: دراسةي 
 .يؼ ك )ّعً  يي  نيٌ يدبف عطاء المى  ، داكدى ناءباستثٍ  قاته اإلسناد ثً  رجاؿي -
 ناد:ي اإلسٍ كفً -
 ػي  عً ح بالسػماصػر  و لػـ يي ن(ػإ حيػثي  و ىنا يّرا ، كتدليسي  ٓ)الثةمف الث(  سه ػػػػػدلٌ ، مي ىرمالزا  شيابو  ابفي  -

 .ركايةو  أم  
 .ان متابع جد لوي نى  لـ، يـي دكؽه محي صى الط(  اكم إسماعيؿي الر( -

ـي   .عيؼه سناد: ضى عمى اإلً  ثالثان: الحك
ػ عطػاءو  بػفً  داكدى  ّعؼً  بسببً - ماع، كال ح بالس(ػالزىػرم كلػـ يصػر   شػيابو  ابػفً  تػدليسً ك ،  ٔ)ني  يدالمى

 إٌنو صدكؽ ييـ. ث، حيالطمحي   إلسماعيؿى  متابعةه  كجدي يي 
                                                           

ػػػػي اض (ُ   سػػػػنف ابػػػػف ماجػػػػو  ) المقدمػػػػة / بػػػػاب  ػػػػي  ّػػػػائؿ أصػػػػحاب رسػػػػكؿ اض صػػػػم  اض عميػػػػو كسػػػػمـ /   ّػػػػؿ عمػػػػر ّر
 . ّٗ/ ُ/َُْعنو/
 . ّٗٔ/ ٓ/ْٖٓٓ  ،)باب الميـ مف اسمو : محمد / ُّٕ/ ْ/َُّْالمعجـ األكسط لمطبراني ) باب العيف/اسمو عبد اض /(ِ) 
ي اض عنو/  (ّ)  . َٖٓ/ ِ/ُِْٓالسنة البف أبي عاصـ  ) باب  ي  ّؿ عمر بف الخطاب ّر
 . َْٖ/ ُ/َّٔ ّائؿ الصحابة ألحمد بف حنبؿ  )  ّائؿ عمر بف الخطاب مف حديث أبي بكر بف مالؾ/ (ْ)
 . ْٓ  طبقات المدلسيف )ص: (ٓ
د ٍبف عطاء، أىبك سيميماف، مىكلى  الميزنييف، المىدىًنٌي،  (ٔ)  . ِّْ/ ّ) ، التاريخ الكبير لمبخارم   ُٗٗتقريب التيذيب )ص:  دىاكي
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ػأف يكيػ جػدان، كمػا أبعػدى  مينكػره  كثير: ىذا الحديثي  قاؿ ابفي  ّي  بػفً ا  يػو مػف داكدى   ُ)كعان، كاآل ػةي كف مك
ػػًعيؼه  :ىىػػذىا ًإٍسػػنىاده  (ْ)كصػػيرما كقػػاؿ البي ،  ّ)دان ًجػػ نكػػره :ىػػذا مي  الػػذىبيا ، كقػػاؿ  ِ)عطػػاءو ىػػذا د  ّى بػػف اً يػػًو دىاكي

ػػػػػػػػػعىط قػػد ، يٌ دينً اء اٍلمى اًلػػات(فقيػػكا عمػػ  ّػػعفً كى بىػػاًقي ًرجى   ، بسػػببً دان ًجػػ : ّػػعيؼه األلبػػانيٌ ، كقػػاؿ  ٓ)و ًثقىػػاتو كى
  . ٔ)عطاء بفً  داكدى 

. (ٖ)بانيٌ يٍ ، الشَّػػػ، الكيػػػكفي  العابػػػدي  أبػػػك إسػػػماعيؿى  ،(ٕ)ي  الكنػػػانً  دو محٌمػػػ بػػػفي  : ثابػػػتي السػػػابعاكم الػػػرَّ 
 .(ٗ) ىػ(ُِٓت)

 .(َُ)ككاف ثقة ،كمئتيف عشرة خمس سنة ماتاكم: طٌيف في الرَّ مي  اإلماـً  قكؿي 
 اكم:ٌقاد في الرَّ الن   أقكاؿي 

 . ُِ)قاتاف  ي الث  ب( حً  ، كذكره ابفي  ُُ)ميميا كث(قو الخى 

ػػػ : ُٓ)حجػػػر ، كابػػػفي  ُْ)، كالػػػذىبيٌ  ُّ)حػػػاتـك أبػػػ كقػػػاؿ  ػػػي  ئيخًطػػػ زاىػػػده ابػػػف حجػػػر " زاد، ك دكؽصى
 ."يثأحادً 

                                                           

 . ُِْ/ ُٓعىرض ميٍفسده لما أىصاب مف شىٍي. ينظر: تيذيب المنة ) (ُ)
 . َُّ/ ُ  جامع المسانيد كالسنف )(ِ
 . ُِ/ ِ  ميزاف االعتداؿ )(ّ

ف المحاّػػرة  ػػي تػػاريخ مصػػر ػػػػػػىػػػ  ينظػػر: حسَْٖيرم ت)ػػػػػػشػػياب الػػديف أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف إسػػماعيؿ الكنػػاني البكص(ْ) 
 . ّّٔ/ ُكالقاىرة )

 . ُٕ/ ُ  مصباح الزجاجة  ي زكائد ابف ماجو )(ٓ
كعة كأثرىا السيئ  ي األمة )(ٔ   .َٕٓ/ ٓ  سمسمة األحاديث الّعيفة كالمّك
الكاؼ ك تح النكف ككسر النكف الثانية، ىذه النسبة إل  عدة مف القبائؿ، منيا أبك قرصا ة جندرة بف خيشة  بػف   الًكناني: بكسر ٕ)

نفيػػر  الكنػػاني، مػػف بنػػ  عمػػرك بػػف الحػػارث بػػف مالػػؾ بػػف كنانػػة، لػػو صػػحبة، سػػكف الشػػاـ كمػػات بيػػا، كقبػػره بسػػناجية بػػالقرب مػػف 
  َُٓ-ُُٓ/ ُُعسقالف األنساب لمسمعاني )

  َُٕ/ ِ ، التاريخ الكبير لمبخارم )ُّٕ/ ٔالطبقات الكبرل ط العممية )ر: يينظ  ٖ)
  .َْٖ/ ِ  تاريخ مكلد العمماء كك ياتيـ )ٗ)

  .ّٕٔ/ ْ  ينظر : تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(َُ
ٍبًد اًض بفً ّٕٓ/ ِ  اإلرشاد  ي معر ة عمماء الحديث لمخميمي )ُُ) ًمٍيؿي بفي عى أىٍحمىدى القىٍزًكٍيًنيا الخميمي، لو باع  ػي   ، كالخميمي : الخى

 ،ذكػػر مػػف يعتمػػد ُٖٔ/ ٗ ، تػػاريخ اإلسػػالـ )ِِٔالتقييػػد لمعر ػػة ركاة السػػنف كالمسػػانيد )ص:  ىػػػ . انظػػر: ْْٔعمػػـ الرجػػاؿ، ت) 
  .ُِّقكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص: 

 . ُٖٓ/ ٖ  الثقات البف حباف )ُِ)
 . ْٖٓ/ ِ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ُّ)
 . ِّٖ/ ُ  الكاشؼ )ُْ)
 . ُّّ  تقريب التيذيب )ص: ُٓ)
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أبػػك عبػػد اض  كقػػاؿى  ،  ُ) ػػي أحاديػػث كثيػػرةو  ئخطػػكىػػك يي  طي ال يّػػبً  بػػالقكم   ي : لػػيسى الػػدارقطنً  كقػػاؿى 
ػػػعػػػدم: ىيػػػكى عنػػػدً  قػػػاؿ ابػػػفي ك ،  ِ) بّػػػابطو  لػػػيسى  : الحػػػاكـي  ػػػم مم( خطػػػئ، ك ػػػي و يي كلعم(ػػػ د الكػػػذبى ف ال يتعم(

مىٍيًو  يركيو حسب ما يستحسً شتبى أحاديثو يي  مى  يا عمييـ  يرككنى  شتبوي ما يي  ان الحكف كثير ىاد كالص( كالزا ، وني و عى عى
ّا  كذكره البخارما ،  ّ)اتيـحسف ني(   . ْ)عفاء ي ال

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  طٌيفمي  حكـ بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  الصةخي 
 ئ" كاض أعمـ.يخطً  دكؽه "صى  الكنانيا  محمدو  بفي  ثابتي 
ـى  دً الناق(ا أ مبي  كا ؽ ّي كتكم( ، تعديموً  عم  طٌيفمي  اإلما  ، كابفي ، كالحاكـي و )الدارقطنيا طً  ي ّبٍ يـ ـ بع

 ، كابف حجر قاؿ يخطئ ، ككذلؾ أبك حاتـ كالذىبي أنزاله عف درجة تماـ الّبط.عدم 
 تطبيقي: نمكذجه 

ػػمً  ،الساػػن(ة  ػػي كتػػبً  لػػو أحاديػػثي  ػػ البخػػارما  ا أخرجػػوي نيػػا: مى ػػد(ثىًني ثىابًػػتي ، قىػػ ٓ)حيحو  ػػي صى ٍبػػفي ااؿ: حى
ػػيى ا ًّ ب(ػػاسو رى ػػًف اٍبػػًف عى ، عى ػػٍف طىػػاكيسو ًؿ، عى ػػمىٍيمىافى األىٍحػػكى ػػٍف سي ، عى ٍيجو ػػرى ػػًف اٍبػػًف جي ، عى ػػد(ثىنىا سيػػٍفيىافي ، حى ػػدو م( لم(ػػوي ميحى

 : دى ًمػفى الم(ٍيػًؿ قىػاؿى م(ـى ًإذىا تىيىج( سى مىٍيًو كى م(  اضي عى : كىافى الن(ًبيا صى ا، قىاؿى ٍنييمى َـّ رى )عى ـي المَّييػ ٍمػدي أىٍنػتى قىػيِّ بَّنىػا لىػؾى الحى
ٍمػدي أىٍنػتى نيػكري ا لىؾى الحى ، كى مىٍف ًفيًيفَّ ٍمدي أىٍنتى رىب  السَّمىكىاًت كىاألىٍرًض كى لىؾى الحى لسَّػمىكىاًت السَّمىكىاًت كىاألىٍرًض، كى

ػػؽ ، كىٍعػػديؾى الحى ػػؽ ، كى قىٍكليػػؾى الحى ػػؽ ، كى ، أىٍنػػتى الحى ػػٍف ًفػػيًيفَّ مى ػػؽَّ، كىالنَّػػاري  كىاألىٍرًض كى نَّػػةي حى ػػؽ ، كىالجى ًلقىػػاؤيؾى الحى كى
ًبػؾى حى  ، كى ػػٍمتي اصى ، كىاًْلىٍيػؾى خى كٍَّمػػتي مىٍيػؾى تىكى ، كىعى ٍنػػتي ًبػؾى آمى ، كى َـّ لىػؾى أىٍسػػمىٍمتي ػؽَّ، المَّييػػ ػؽَّ، كىالسَّػػاعىةي حى ، حى اكىٍمػػتي

ٍرتي كىأىٍعمىٍنتي  ، كىأىٍسرى ٍرتي مىا أىخَّ ًفٍر ًلي مىا قىدٍَّمتي كى ٍُ ـي ًبًو ًمنِّي، لى ًإلىوى ًإلَّ أىٍنتى فىا مىا أىٍنتى أىٍعمى  (، كى

 

 

 

 
                                                           

 . ُِٗ  سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص: ُ)
 . ُْ/ ِ  تيذيب التيذيب )ِ)
 . َُّ/ ِ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )ّ)
التراجـ ىـ مػف   ،بحثت جاىدا  ي الّعفاء الصنير  مـ أجد أنو ذكره  ي جممة الّعفاء إال أصحابُْ/ ِ  تيذيب التيذيب )ْ)

 ذكركا ذلؾ.
 . ُِّ/ ٗ/ِْْٕ  صحيح البخارم )كتاب التكحيد/باب قكؿ اض تعال  : كجكه يكمئذ ناّرة إل  ربيا ناظرة /(ٓ
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 الحديث: أكلن: تخريجي 

ـي  أخرجوي  ػ البخػارما  اإلما بػو،  حػكؿً األ سػميمافى  ، مػف طريػؽً  ِ)هبنحػكً  ػي ركايػة و ك بمثًمػ ُ)حيحو ػي صى
ـي  األحػػكؿ كأبػػك  مػػا )سػػميمافي ، ككالىي  بيػػر المكػػي  أبػػي الزا  و مػػف طريػػؽً ، بمثًمػػ ّ)مسػػمـ  ػػي صػػحيحو  كاإلمػػا

 بو. طاكسو  عف   الزبير المكيٌ 

 خارم.البي  جاؿ صحيحً اكم مف رً ف، كالرَّ يٍ في الصحيحى  ثانيان: الحديثي 

ػػبِّي   عبػػدً  ميكسىػػى بػػفً  بػػفي  ثابػػتي  :ثػػامفالػػراكم ال ، (ٓ)الضػػريري  ، أىبيػػك يزيػػد الكػػكفي  (ْ)الػػرحمف الضى
 .(ٕ)ىػ(ِِٗ. ت)(ٔ)العابدي 

 .(ٖ)يخضب ثقةن  ف ككافى كعشريف كمئتيٍ  ات سنة تسعو طٌيف: مى قكؿي اإلماـ مي 

 اكم:النٌقاد في الرَّ  أقكاؿي 

مدي ئً سي  ٍبدً  ٍبفي  ؿ ميحى ػا تىقيػكؿي ً ػي ثىابًػتً   ٗ)يػرمى ني  الم(و ٍبفً  عى ـه  خه شػيٍ : قىػاؿى  ،؟ٍبػف ميكسىػ  مى ػ لىػوي ًإٍسػالى ٍّ ؿ كى 
ديفه  حه  كى الى كىعبادىة كىصى

(َُ . 

كز اال كثيران  ئي خطً يي  كىافى  اف:حب(  ابفي كقاؿ  اجي الى يىجي بىًرًه ًإذىا اٍنفىرد ٍحًتجى  . ُُ)ًبخى

                                                           

 ، ) كتػاب التكحيػد/باب قػكؿ اض تعػال  : كىػك َٕ/ ٖ/ُّٕٔصحيح البخارم ) كتاب الدعكات/ باب الدعاء إذا انتبػو بالميػؿ /(ُ) 
بدلكا ػػػػػػػػػػدكف أف يػػػػػػػػػػػيد/ بػػاب قػػكؿ اض تعػػال  : يريػػػػػػػػػػاب التكحػػػػػػػػػػػػػ ، )كتُُٕ/ ٗ/ّٖٕٓمكات كاألرض بػػالحؽ /ػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػؽ السذم خػػػػػػػػػػػػال

 . ُْْ/ ٗ/ْٕٗٗكالـ اض /
 . ْٖ/ ِ/َُُِصحيح البخارم )كتاب الجمعة/أبكاب تقصير الصالة / باب التيجد بالميؿ/(ِ) 
 . ِّٓ/ ُ/ُٗٗصحيح مسمـ  ) كتاب صالة المسا ريف كقصرىا/ باب الدعاء  ي صالة الميؿ كقيامو صحيح مسمـ/(ّ) 

ػػب  : بفػػتح الّػػاد المعجمػػة كالبػػاء المكسػػكرة المشػػددة، المنقكطػػة بكاحػػدة، ىػػذه النسػػبة إلػػ  ّػػبة، كىػػـ جماعػػة، ك ػػي مّػػر ْ) ّى   ال
بػػف اّػبة ابػػف أد بػػف طابخػة بػػف اليػػاس بػػف مّػر، ك ػػي قػػريش ّػػبة بػف الحػػارث بػػف  يػػر ابػف مالػػؾ، ك ػػي ىػػذيؿ ّػبة بػػف عمػػرك 

  .َّٖ/ ٖنظر: األنساب لمسمعاني )يكف إل  كؿ كاحد مف ىؤالء. الحارث بف تميـ بف سعد بف ىذيؿ، كجماعة ينسب
) معاكيػة بػف محمػد بػف خػاـز التيمػي    الّرير: كىذه الصفة كانت لجماعة كثيرة مف أىؿ العمـ، كاٌلذم اشػتير بيػا أبػك الّػريرٓ)

 . ُّٗ/ ٖ. ينظر: األنساب لمسمعاني )السعدم  
 . ّٕٕ/ ْ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٔ)
 . ِٖٓ/ َُ  الكا ي بالك يات )ٕ)
 . ّٕٗ/ ْ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٖ)

ٍبػػًد الػػر(ٍحمىًف ، مػػف األئمػػة الكبػػار  ػػي نقػػد الرجػػاؿ، (ٗ) ييٍكنىػػ  أىبىػػا عى ٍيػػرو اٍليىٍمػػدىاًنيا ،كى ٍبػػد الم(ػػو ٍبػػًف نيمى ػػد ٍبػػف عى م( كلػػو بػػاعه كبيػػر  يػػو،  ميحى
 . ُٖٔذكر مف يعتمد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص: ،   ُّْ/ ٔىػ . ينظر : الطبقات الكبرل ط دار صادر )ِّْت)
كعة )  الْلل َُ)  . َّ/ ِء المصنكعة  ي األحاديث المّك
 . َِٕ/ ُ  المجركحيف البف حباف )ُُ)
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 ، ْ)عنػػو كايػػةى الر   أبػػك زرعػػةى  أبػػك حػػاتـ ك ، كأمسػػؾى  ّ)، كابػػف حجػػر ِ)الػػذىبيا ، ك  ُ)أبػػك حػػاتـ وفّػػع( ك 
ع أخر:  ٓ): كاهو مرة الذىبيا كقاؿ  ًديثيوي بىاًطؿه لىػٍيسى : العقيميا ، كقاؿ  ٔ)وفً عم  ّعٍ  ميت(فؽه ، كقاؿ  ي مّك حى

مىٍيًو ًثقىةه   . ٕ)لىوي أىٍصؿه كىالى ييتىاًبعيوي عى

 . ٗ)عيف: مى  ابفي  وبكذ( ، ك  ٖ)يثالحدً  كري : منٍ البر   عبدً  ابفي كقاؿ  
 الن قَّاد مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  الصةخي 

 كاض أعمـ." "ّعيؼه  مكس  الّبيا  بفي  ثابتي 
ـى يفو، كخالى ٌقادي عم  تّعً النا  اتفؽى   طٌيف.مي  فكا اإلما

 تطبيقي: نمكذجه 

ػػمً  ،الساػػن(ة لػػو أحاديػػث  ػػي كتػػبً  اًعيؿي   َُ)وماجػػو  ػػي سػػننً  و ابػػفي نيػػا: مػػا أخرجى ػػد(ثىنىا ًإٍسػػمى ٍبػػفي اقػػاؿ: حى
ػٍف أىبًػي سيػٍفيى  ػًش، عى ػًف اأٍلىٍعمى ، عى ػٍف شىػًريؾو د(ثىنىا ثىاًبتي ٍبفي ميكسى  أىبيػك يىًزيػدى، عى : حى م(دو الط(ٍمًحيا قىاؿى ػٍف ميحى ، عى افى

 : م(ـى سى مىٍيًو كى م(  اضي عى : قىاؿى رىسيكؿي الم(ًو صى ، قىاؿى اًبرو سيفى كى جى تيوي ًبالمٍَّيًؿ حى الى  ٍجييوي ًبالنَّيىار""مىٍف كىثيرىٍت صى

 الحديث: أكلن: تخريجي 

 . ُِ)ياب سند الشٌ  ي مي  ، كالقّاعيا  ُُ)اإليماف   ي شعبً  أخرجو البييقيا 

                                                           

   . ْٖٓ/ ِ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ُ)
 . ْٗٓ/ ٓ) اإلسالـ تاريخ  ِ)
 . ُّّ  تقريب التيذيب )ص: ّ)
   . ْٖٓ/ ِ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ْ)
 . ِّٖ/ ُ  الكاشؼ )ٓ)
 . ُُِ/ ُالّعفاء )  المنني  ي ٔ)
 . ُٕٔ/ ُ  الّعفاء الكبير لمعقيمي )ٕ)
ػًرٌم ّٖ/ ِ  االستذكار )ٖ) ػر الن(مى ػاـ أبػك عيمى مى ٍبػد البػر ٍبػف عاصػـ، اإلًٍ ػد ٍبػف عى م(  ، كابف عبد البر: الحا ظ يكسؼ ٍبف عىٍبد الم(ػو ٍبػف ميحى

نظػر: بنيػة الممػتمس  ػي تػاريخ يي ىػػ . ّْٔممػكا  ػي ىػذا األمػر، )ت القيٍرطيبٌي العىمىـ، كاإلمػاـ مشػيكر بيػذا الفػف كبػيف ذلػؾ األئمػة كتك
 ، ك يػػات ُِْ ، ذكػػر مػػف يعتمػػد قكلػػو  ػػي الجػػرح كالتعػػديؿ )ص: ُٗٗ/ َُ ، تػػاريخ اإلسػػالـ )ْٖٗرجػػاؿ أىػػؿ األنػػدلس )ص: 

  .ُٕ/ ٕاألعياف )
  .ْٖٓ/ ِ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ٗ)
 . ِِْ/ ُ/ُّّّالصالة كالسنة  ييا/باب ما جاء م قياـ الميؿ/  سنف ابف ماجو)كتاب إقامة ّ(

 . ُْٕ/ْ/ َِّٖشعب اإليماف)كتاب الصالة/  ّؿ األذاف كاإلقامة لمصالة المكتكبة/ (ُُ)
 . ِٖٓ/ُ/َْٗ-َْٖ-َْٕ-َْٔ-َْٓ-ُْٕمسند الشياب ) مف كثرت صالتو بالميؿ حسف كجيو بالنيار/ (ُِ)
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ػ ، كالعقيمػيا  ُ) كائػد تمػاـ دهأبك القاسـ  ي  كائًػك   ّا ،  ّ)بيافأٍصػ ، كأبػك نعػيـ  ػي تػاريخً  ِ)عفاء ػي ال
ػنيا  ػي الت( أبي الدا  كابفي  ػ ْ)د كقيػاـ الميػؿيجا  ثابػتً  و مػف طريػؽً يـ بمثًمػ، كسػبعتي  ٓ)الميػؿ  ػي قيػاـً  ركزما ، كالمى

ز(اؽ   ي مي  مف طريؽً  ، كأخرجو القّاعيا بف مكس ا ٍبد الر( ثابت بػف مكسػ  ) ىما، ككال ٔ)يابسند الشٌ عى
ي اض عنو. بدسنادىما إل  جابرو   كعبد الرزاؽ  ّر

 اإلسناد: رجاؿً  ثانيان: دراسةي 

ّ( دكؽ يي كالص(  ،دكؽً كالص(  ،قةما بيف: الث   اإلسناد رجاؿي ك  عيؼخطئ، كال

مَّدو الطٍَّمًحي     .ٕ) ييـ دكؽه صى )دراستو  سبؽ:  ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي ميحى

  :(ٖ) شىًريؾه 

ػعو ، كزاد يحيػ  الحػديث حسػفى  ككافى : ، كزاد العجمي َُ)، كالعجميا  ٗ)معيف حي  بفي يى كثٌقو    ػي مّك
إلينػا  ه أحػبا  نيػري  و إذا خػالؼى  أن(ػإال(  ثقػةه  ، صػدكؽه تقف كينمػطي و ال ييػ أن(ػإالٌ  :  ثقػةه ثقة ، كقاؿ مػرةن  ثقةه  :خرآ
ػػ :ـأبػػك حػػاتً ، كقػػاؿ  ُُ)وػػػػػػػمن بػػؿ: بػػف حنٍ  أحمػػدي ، كقػػاؿ  ُّ)وبحديثًػػ حػػتجا ال يي  شىػًريؾه  : ةن ، كقػػاؿ مػػرٌ  ُِ)دكؽصى

ػػد ثان  ػػديكقنا ميحى ػػاًقالن صى قىػػاؿ ، ُْ)ًعٍنػػًدم كىػػافى عى ػػٍيبىة  ٍبػػف يعقػػكب كى كقػػاؿ ،  ُٓ)جػػدا الحفػػظ سػػئ ثقػػة صػػدكؽ: شى

                                                           

 . ُِٖ/ِ/ُِّٗ كائد تماـ) أحاديث جناح بف عباد مكل  الكليد بف عبد الممؾ ركاية/ (ُ)
 . ُٕٔ/ُ) باب الثاء/ثابت بف مكس  العابد الّرير كك ي / الّعفاء الكبير (ِ)
 . ِِْ/ُتاريخ أصبياف ) حرؼ العيف/ عماف بف محمد الكك ي / (ّ)
 . َِْقياـ الميؿ البف أبي الدنيا ) باب جامع مف التيجد كقياـ الميؿ/  (ْ)
 .  ٖٓقياـ الميؿ  لممركزم )باب ما جاء عف النبي صم  اض عميو كسمـ كمف بعده/ (ٓ)
 . ِٖٓ-ِٕٓ-ِٓٓ/ص ُمسند الشياب )مف كثرت صالتو بالميؿ حسف كجيو بالنيار /ج(ٔ) 

7
(.75(ص)(

ػػًريؾه  (ٖ) ىػػػ . ينظػػر: تقريػػب ُٖٕطئ كثيػػرا تنيػػر حفظػػو منػػذ كلػػي القّػػاء ،ت)ػػػػػػػػػبػػف عبػػد اض النخعػػي الكػػك ي القاّػػي ، صػػدكؽ يخ شى
 . ِٔٔالتيذيب )ص: 

 . ْٖٔ/ ُِ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٗ
 . ُِٕ  الثقات لمعجمي )ص: (َُ
 . ْٖٔ/ ُِ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ُُ
 . ّٕٔ/ ْديؿ البف أبي حاتـ )  الجرح كالتع(ُِ
 . ّْٖ/ َُ  تاريخ بنداد )(ُّ
 . ُْٗ/ ِ  الّعفاء الكبير لمعقيمي )(ُْ
. ُْٕ/ ُِ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ُٓ
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 حتجا الذم يي  إليو  ي الحديثً  ما يحتاجي و، كقم( حفظي  اّطربى  القّاءى  ليى ، كلما كى دكؽه محمد: صى  بفي  صالحي 
 .  ِ)ّاء بالكك ةً القى  كليى  و منذي ر حفظي تني(  كثيران  ئي يخطً  حجر: صدكؽه  ابفي ، كقاؿ  ُ)وبً 

 ،  ْ)يف مف شريؾف الكك ي  أركل عى  ف أحده ككيع: لـ يكي كقاؿ ،  ّ)سبو بأٍ  ليسى : الن(سىائيٌ كقاؿ  

 . ٓ)ف شريؾ ي عممو مً  أكرعى  قطا  أحدان  : ما رأيتي  ي عممو قائالن يكنس  عيس  بفي اه كزك( 
 . ٔ)أحيانان  ، ينمطي كىـو  كاف كثير الحديث صاحبى ك و، بحديثً  ك زرعة : يحتجا أبي كقاؿ 
ػػػا يىتىفىػػػر(دي بًػػػوً  :الػػػدارقطنيا كقػػػاؿ  ػػػا ً ػػػي  أحػػػد األعػػػالـ: الػػػذىبيٌ ، كقػػػاؿ  ٕ)لىػػػٍيسى بًػػػاٍلقىًكم  ً يمى مىػػػ  ًلػػػٍيفو مى عى

ًدٍيًثوً   . ٖ)حى
ػ كقاؿ مرة ، ٗ)اهّى كاف ال يرٍ ك ، و جدان حديثى د سعي يحي  بفي  ؼى ّع(    ، بػأخرةو  مػا خمػطى إن(  شىػًريكان  كا أف( : زعمي

م طػػان قػػاؿ: مػػا زىاؿ  ميخى
ػػًديثً  : كػػافى يٌ بػػف المػػدينً  عمػػيٌ كقػػاؿ ،  َُ) ًسػػرنا ً ػػي اٍلحى عى

 ءي الجكزجػػاني: سػػيٌ كقػػاؿ  ، ُُ)
 . ُِ)مائؿه  الحديثً  ّطربي مي  الحفظً 

 .القضاء يى لً منذ كى  ور حفظي كتغيَّ  ئ  كثيران خطً يي  صدكؽه : قاؿ الطالب

 

 

 

 
                                                           

 . ّْٖ/ َُ  تاريخ بنداد )(ُ
 . ِٔٔ  تقريب التيذيب )ص: (ِ
   ِْٕ/ ُِ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ّ
 . ّٔٔ/ ْالبف أبي حاتـ )  الجرح كالتعديؿ (ْ
ىػػػ . تقريػػب ُٕٖعيسػػ  ابػػف يػػكنس ابػػف أبػػي إسػػحاؽ السػػبيعي، ثقػػة مػػأمكف ت )ك ،  ّٔٔ/ ْ  الجػػرح كالتعػػديؿ البػػف أبػػي حػػاتـ )(ٓ

 . ُْْالتيذيب )ص: 
 . ّٕٔ/ ْ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ٔ
 . َُٓ/ ِ  سنف الدارقطني )(ٕ
 . ََِ /ٖ  سير أعالـ النبالء ط الرسالة )(ٖ
 . ّْٖ/ َُ  تاريخ بنداد )(ٗ
 . ْٖٔ/ ُِ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(َُ
  .ّْٖ/ َُ  تاريخ بنداد )(ُُ
 . َُٓ  أحكاؿ الرجاؿ )ص: (ُِ
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 : (ُ)نافعو  بفي  طمحةي 

 ابػػفي ، ك  ٓ)الػػذىبيٌ ، كقػػاؿ  ْ)قػػات ػػي الث   مفػػكفخى  كابػػفً  ، ّ)افكػػالن مػػف ابػػف حب(ػػ كػػرهي ذى ك ،  ِ)ارالبػػز( كثٌقػػو 
عو كقاؿ الذىبي ،  ٔ)حجر: صدكؽ عو آخر ٕ)سبو بأٍ  ليسى  خر: قاؿ جماعةه آ ك ي مّك : ، كقاؿ  ي مّك

 . َُ)شاىيف: لىٍيسى ًبًو بىٍأس ، كابفي  ٗ)أحمد، كقاؿ  ٖ)بنيره مقركنان  خارمٌ لو البي  بو مسمـ، كأخرجى  احتج( 

ػػعو  ، ُُ)يس بػػالقكم  و كلىػػحديثيػػ كتػػبي يي  :المػػديني   بػػفي  عمػػيا كقػػاؿ  فكنو  ػػي خػػر: كػػانكا يّػػع  آ ك ػػي مّك
 ، ُٓ)يا بيمً أبك محمد اإلشٍ ، ك  ُْ)حـز ابفي  ٌّعفوي ، ك  ُّ)يءمعيف  قاؿ: ال ش ابفي كممف  ٌّعفو ،  ُِ)يثوحدً 
  ."ج بوحتى ال يي " كزاد

 دكؽه : صى قاؿ الطالب
 فيو: اإلسنادي ؛ فكعميو 
 .بف مكس  ثابتً  ّعؼي 
 قػػد  عػػدا البخػػارم(  و الجماعػػةي بركايتًػػ حػػتج( االقّػػاء،  شػػريؾ  كلػػيى  شػػريؾ منػػذي  ر حفػػظً ة لتنياػػبكبالنسػػ

 .كاية  ي ىذه الر   و ال يّرا كاختالطي  ، ُٔ)اريخركل لو  ي الت( 
                                                           

 . ّْٖ/ ُّطمحة بف نا ع القرشي. ينظر: تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ُ) 
 . ٖٔ/ ٕ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ِ
 . ّّٗ/ ْ)  الثقات البف حباف (ّ
ٍمفيػػٍكفى ٖٔ/ ٕ  إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ )(ْ ػػًد بػػًف خى م( ػػدي بػػفي ًإٍسػػمىاًعٍيؿى بػػًف ميحى م( ػػةي، أىبيػػك بىٍكػػرو ميحى ، العىال(مى ػػٍتًقفي ػػاً ظي المي   ، كابػػف خمفػػكف: الحى

ير أعػػالـ النػػبالء ط ػػػػػػػػػظر: سػػػػػػػػػػػىػػػ . ينْٕٔكر  ػػي ىػػذا العمػػـ، لػػو كتػػب كثيػػر مخطكطػػة كمفقػػكدة كلػػـ تطبػػع، ت)ػػػػػػػػػػػاألىٍزًدما ، مشي
 . ُٔٓ/ ِ ، الكا ي بالك يات )ُِْ ، المتكممكف  ي الرجاؿ )ص: ُٕ/ ِّالرسالة )

 . ِّٗ/ ٓ  سير أعالـ النبالء ط الرسالة )(ٓ
 . ِّٖ  تقريب التيذيب )ص: (ٔ
 . ُٓٓ/ ُ  الكاشؼ )(ٕ
 . ِّْ/ ِ  ميزاف االعتداؿ )(ٖ
 .  نفس المصدر السابؽ(ٗ
 . ُُِ  تاريخ أسماء الثقات )ص: (َُ
 . ٖٔ/ ٕ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ُُ
 . ِّْ/ ِ  ميزاف االعتداؿ )(ُِ
   نفس المصدر السابؽ.(ُّ
 . َُٔ/ ُِ  المحم  باآلثار )(ُْ
ػػدو اإًلٍشػػًبٍيًميا ػػػػػػػػػى  ،  أىبيػػك ميحٖٔ/ ٕاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ )ػػػػػػػػػػػ  إكم(ُٓ م( ٍبػػدي اًض بػػفي ميحى نظػػر: سػػير أعػػالـ النػػبالء ط يىػػػ . ّْٗت)م(دو عى

 . َُّ/ ُٗالرسالة )
 . َُٕ  اال تباط بمف رمي مف الركاة باالختالط )ص: (ُٔ
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ًميػد قد تابعى   ًرير ٍبػفي اٍلحى ك كىيػ ،ىنػا ال يّػرا  ع  الخطػأي كبًػو تي بمػا أن(ػ،  إذفٍ  ، ُ)تامػةن  متابعػةن  و  ييا جى
 . ِ)وتدليسي  ،  ال يّرا سيفمف المدل   انيةً مف المرتبة الث( 

ف لـ يصر   و مقبكؿه تدليسي  كاألعمشي  -  . ّ)ماع بالس(  حكا 
بٍ  ألف(  و  ي ىذا الحديثً أكىامي  ييـ ، كلكف ال تّرا  دكؽه حي صى مٍ الط(  محمدو  بفي  إسماعيؿي  - الم(ًو  دى عى

شيٍبريمىةى  ٍبفى ا
 .قاصرةن  متابعةن  وي تابعى   ْ)

ـي   ضعيؼ .عمى اإلسناد:  ثالثان: الحك
 .ع عم  حديثوً تابى ، كلـ يي بف مكس  ثابتً  ّعؼً  بسببً 

ػػػػمػػػػف األئً ك ػػػػف  ةً م( ـى مى ػػػػعً  كػػػػارةً بالن(  عمػػػػ  الحػػػػديثً  حكػػػػ ػػػػ،  القيػػػػكالّك  ان بػػػػ ال كا عمػػػػ  المػػػػتفً دام  حكمي
نميػر: كالحػديثي مينكىػره  ، قػاؿ ابػفي  البػان  نادً ركف عمػ  اإلٍسػكالمعاصً 

ػ كأبػك حػاتـ : الحػديثي ،  ٓ) ّي ،  ٔ)كعمك
مىٍيًو ًثقىةه كقاؿ العقيميا  ًديثيوي بىاًطؿه لىٍيسى لىوي أىٍصؿه كىالى ييتىاًبعيوي عى م(ػدً  الجػكزم   ابػفي  رى ، كذكػ ٕ): حى  بدسػناده إلػ  ميحى

ًديثي أىن(وي ذي  اض ٍبًف نميرو  عبدً  بفً ا : بىاًطؿ شي  كر لىوي الحى ٍف ثىاًبت  ىقىاؿى ذىًلػؾى أىف شىػًريكان  وى ب  عى كىػافى  عمػ  ثىابًػت، كى
كىافى ثىاًبت رجالن  احان مز(  الحان  كى ؿى عم  شىًريؾ أىف يككف ثىاًبته  ،  يشتبوي صى ـي  ـى ، كحكى  ٖ)دىخى عمػ   األلبػانيا  اإلمػا

ّ(  الحديثً   . ٗ)عيؼبال

 ىػ(ِِٓ.)(ُُ)ي  داعً ، الكى (َُ)أىًبي زائدة زكرٌيا ٍبفً  يحيى ٍبفً  : زكرٌيا ٍبفي  التاسعاكم الرَّ 
(ُِ). 

                                                           

سيفى كىٍجييوي ًبالن(يىاًر/ (ُ تيوي ًبالم(ٍيًؿ حى الى ٍت صى  . ِٕٓ/ُ/ُْٔ  مسند الشياب القّاعي )مىٍف كىثيرى
 . ّّ  طبقات المدلسيف )ص: (ِ

 ، كاألعمػػش: سػػميماف ابػػف ميػػراف األسػػدم الكػػاىمي أبػػك محمػػد الكػػك ي األعمػػش ثقػػة حػػا ظ ّّالسػػابؽ )ص: نفػػس المصػػدر (ّ) 
 . ّّ: ص) المدلسيف ، طبقات ِْٓ. ينظر: تقريب التيذيب )ص: كىك مف الثانية عند ابف حجر كتدليسو مقبكؿ ىػ ُٕٖت)

 . ِِْ/ ُتاريخ أصبياف )باب العيف/عثماف بف محمد بف عثماف/(ْ) 
 . ّٔ/ ِ  عمؿ الحديث البف أبي حاتـ )(ٓ
   نفس المصدر السابؽ.(ٔ
 . ُٕٔ/ ُ  الّعفاء الكبير لمعقيمي )(ٕ
كعات البف الجكزم )(ٖ  . ُُُ/ ِ  المّك
 . ّٖٗ  ّعيؼ الجامع الصنير كزيادتو )ص: (ٗ

 . ِّٖ/ ْالثقات ممف لـ يقع  ي الكتب الستة )(َُ) 
الميممة ك ي آخرىا العيف الميممة أيّا، ىذه النسبة إل  بن  كداعػة بػف عمػرك. ينظػر: األنسػاب الكداعي: بفتح الكاك كالداؿ (ُُ) 

 . ِِٗ/ ُّلمسمعاني )
 . ّٖ/ ٔتاريخ اإلسالـ ) (ُِ)
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ـي مي  اإلمػػػاـً  قػػػكؿي  اثنتػػػيف  سػػػنةى  ي بالككفػػػةً طػػػٌيف كقػػػاؿ: تػػػكفِّ : كثٌقػػػو مي  الػػػذىبي   طػػػٌيف : قػػػاؿ اإلمػػػا
 .(ُ)كخمسيف

  النٌقاد في الراكم: أقكاؿي 

 . ٓ)دكؽه حجر: صى  ، كابفي  ْ)ـأبي حاتً  بفي كا ، ّ)ـأبك حاتً  ، كقاؿ ِ)قاتاف  ي الث  ابف حب(  ذكرهي 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  مطٌيف حكـ بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿةي خالص

 " كاض أعمـ.أبي زائدة  "صدكؽه  يحي  بفً  زكريا بفي 

ـى   و.قاتً اف  ي ثً حب(  ه ابفي و، كذكرى طٌيف تعديمى مي  كا ؽ النٌقادي اإلما

 تطبيقي: نمكذجه 

ػ :نة، منيػالو أحاديث  ي الساػ ـى مػا أخرجى  بػفي ا يا ػػػػػػػػقػاؿ: كقػاؿ لػي عم ٔ) ػي صػحيحو البخػارما  و اإلمػا
 سعيدً  مؾ بفً المى  ، عف عبدً بف أبي القاسـً  أبي زائدة، عف محمدً  ثنا ابفي آدـ، حد(  ثنا يحي  بفي اض: حد(  عبدً 
ي اض عنيي  عباسو  ف ابفً يو، عى ، عف أبً بيرو بف جي ا ، الدارمٌ  مع تميـو  مف بني سيـو  رجؿه  خرجى ما، قاؿ: ّر

ػػسػػمـه بيػػا مي  لػػيسى  بػػأرضو  يمي  السَّػػ بػػداء، فمػػاتى  بػػفً  كعػػدمِّ  ػػمػػف فً  امػػان كا جى قػػدي و، فى ًتػػما بتركى ا قػػدً ، فممَّ  ةو ضَّ
ا صن كَّ ـى  ، ثـ كجدى «اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ما رسكؿي يي فأحمفى »، مف ذىبو  ميخى  عنػاهي كا: ابتى ، فقالي ةى بمكَّ  الجا

ػ يما، كْافَّ يادتً مف شى  نا أحؽ  يادتي لشى مفا و، فحى مف أكليائً  الفً ، فقاـ رجي كعدمو  مف تميـو  يـ، صػاحبً اـ لً الجى

 . ٕ) َّ نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ُّٱ :ه اآليةي ىذً  ييـ نزلتٍ قاؿ: كفً 

 

 

 

                                                           

 . ّٖ/ ٔتاريخ اإلسالـ )(ُ) 
  .ِٓٓ/ ٖالثقات البف حباف ) (ِ)
 . ّّٓ/ ّتيذيب التيذيب ) (ّ)
 . َِٔ/ ّالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ْ)
 . ُِٔتقريب التيذيب )ص: (ٓ) 
 . ُّ/ ْ/َِٖٕصحيح البخارم )كتاب الكصايا/ يا أييا الذيف آمنكا... كاض ال ييدم القـك الفاسقيف/ (ٔ)
 . َُٔ)المائدة: (ٕ) 
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 ديث:الحى  أكلن: تخريجي 
آدـ عػف  حيػ  بػفً يى  مػا مػف طريػؽً الىي ، ككً وثًمػ، بمً  ُ)وننً ي سيػً ػ رمػذما ، كالت  وننً ي سيػً ػ ك داكدى و أبيػأخرجى 

 و.ثمً زائدة بمً ي أبً  ابفً 

 .حيحالص( أحاديث ف مً  كالحديثي  البخارم   اؿً جى ف رً اكم مً : الر( ثانيان 

ػػػمىٍيمافي العاشػػػراكم الػػػرَّ  ٍبػػػدً  بػػػفي  : سي  .الكػػػكفي   (ِ)التٌمػػػاري  ، أىبيػػػك داكدو ي  ًحػػػمٍ الطَّ  حمػػػادو  بػػػفً  حمفً الػػػرَّ  عى
 .(ّ)ىػ(ِِٓت)

 .(ْ)طٌيف: ثقةه مي  اإلماـً  قكؿي 

 اكم:الرَّ ٌقاد في الن   أقكاؿي 

 . ٔ)دكؽحجر: صٌ  ابفي ، كقاؿ  ٓ)زرمٌ الجى  كثٌقو ابفي 

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  مطٌيف كـحي  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 " كاض أعمـ."ثقةه  محيا الط(  ميمافي سي 

ـى  ابفي حجر كا ؽى   .يقوعم  تكثً  ابف الجزرم ا قوي ككى ، يموتعدً  عم  مطٌيف اإلما

 تطبيقي: نمكذجه 

ػػد(  :، قػػاؿ ٕ)ونً ػػػػػػن ػػي سي  و أبػػك داكدى رجى ػػػػػػػػػػػػمػػا أخ :الساػػن(ة، منيػػا لػػو أحاديػػث  ػػي كتػػبً  ػػمىٍيمىافي حى  ٍبػػفي اثىنىا سي
ٍبدً  ٍف ًعٍكًرمىةى، عى ، عى د(ثىنىا أىٍسبىاطه، عىٍف ًسمىاؾو : حى ـٍ قىاؿى د(ثىيي ةى، حى ك ٍبفى طىٍمحى ، أىف( عىٍمرى ًف الت(م(اري ػًف اٍبػًف  الر(ٍحمى عى

 ، ب(اسو ػرٍ عى مىاتىًت اٍلمى يِّتنا، كى منا قىٍد نىبىتى شىٍعريهي مى ُيالى : فىأىٍسقىطىٍت  ًؿ ٍبًف مىاًلؾو قىاؿى مى ًة حى مىػى ًفي ًقصَّ ػى عى أىةي، فىقىضى
ػػا قىػٍد نىبىػتى شىػٍعريهي،  ىقىػػاؿى أىبيػك اٍلقىاًتمىػًة: إً الدِّيىػةى  (ٖ)اٍلعىاًقمىػةً  من ن(ػػوي ،  ىقىػػاؿى عىمايىػا: ًإن(يىػا قىػٍد أىٍسػػقىطىٍت يىػا نىبًػي( الم(ػًو  يالى

                                                           

 . َُٓ/ ٓ/ََّٔباب سكرة المائدة//سنف الترمذم )كتاب الذبائح/ أبكاب تفسير القرآف عف رسكؿ اض صم  اض عميو كسمـ (ُ) 
التٌمار: بفتح التاء المنقكطة باثنتيف مف  كقيا كتشديد الميـ ك ي آخرىا الراء، ىذه النسبة ال  بيع التمر، ككاف جماعة يبيعكنػو.  (ِ)
 . ِٕ/ ّلمسمعاني )نظر: األنساب ي

 . ِٓ/ ُِتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ّ) 
 . َِٕ-َِٔ/ ْتيذيب التيذيب )(ْ) 

 . ُّْ/ ُ   اية النياية  ي طبقات القراء )ٓ)
 . ِّٓ  تقريب التيذيب )ص: ٔ)

 . ُِٗ/ ْ/ْْٕٓسنف أبي داكد  ) كتاب الديات/ باب دية الجنيف / (ٕ)
طىأ. ينظر: عكف المعبكد كحاشية ابف الق (ٖ) بىة كىاأٍلىقىاًرب ًمٍف ًقبىؿ اأٍلىب ال(ًذيف يعطكف ًديىة قىًتيؿ اٍلخى  . َُِ/ ٖيـ )اٍلعىاًقمىة اٍلعىصى
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،  ىًمٍثميوي  ، كىالى شىًربى كىالى أىكىؿى ا اٍستىيىؿ( ، ًإن(وي كىالم(ًو مى :  كىاًذبه ػم(ـى سى مىٍيًو كى م(  اضي عى ،  ىقىاؿى الن(ًبيا صى أىسىػٍجعى »ييطىؿا
(ُ  

ػػػر(ةن  ػػػًبي   ي كىيىانىتىيىػػػا، أىد  ً ػػػي الص( اًىًمي(ػػػًة كى اٍلجى
(ِ  » : ب(ػػػاسو ػػػةى كىاأٍليٍخػػػرىل أيـ( »قىػػػاؿى اٍبػػػفي عى ـي ًإٍحػػػدىاىيمىا ميمىٍيكى ػػػافى اٍسػػػ كى

 « يطىٍيؼو 

 يث:الحدً  أكلن: تخريجي 

ـي أخرجى    ٓ)و ػي سػننً  سػائيٌ ، ك الن(  هبنحػكً   ْ)و ػي سػننً  ارميا كالػد( ،   هبنحػكً   ّ)وننً ماجو  ي سيػ ابفي  و اإلما
  ٔ)و ػػي سػػننً  النسػػائي   أخػػرل أيّػػان عنػػدى  كايػػةً بػػو، ك ػػي رً  عػػف طػػاكسو  دينػػارو  ك بػػفً عمػػرً  ه مػػف طريػػؽً بنحػػكً 
 ابػػفً  ثً ػػػػػػػمػػا )طػاكس كعكرمػة  مػف حديبػو، ككالىي  كرمةى ػػػػػػعػف عً  اؾو مى عػػف ًسػ باطو ػػػػػػػػػػػأس ريؽً ػػػػػػػػػو مػف طبمثًمػ

ي اض عنيما.  عباسو   ّر

 اد:نى اإلسٍ  رجاؿً  ثانيان: دراسةي 
 كفيو: اإلسنادي 

 . ٕ) مفصمة ودراستي  تأتي س) فضً بالرَّ  ميى ري  دكؽه صى : طمحة عمرك بفي 

 : (ٖ)أسباط

قػات: كزاد ي الث  ً ػ  ُِ)مفػكفخى  ، كابػفي  ُُ)افب(ػحً  ابػفي ه ، كذكرى  َُ)عيفمى  حي  بفي ، كيى  ٗ)يفشاىً  قو ابفي كث( 
 . ُّ)ثيفد  ػػػػػػػػػػحالثة مف المي ػػػػػػػػى بقة الثٌ م  ي الط( دً ػػػػػػك عنىي  :خمفكف ابفي 

                                                           

 . َِ/ ٓالسجع: ىك الكالـ المقف  عم  حرؼ كاحد كعم  كتيرة كاحدة. تأسيس األحكاـ بشرح عمدة األحكاـ )(ُ) 
2
قىبىةي الس(ٍكدىاءي . ينظر : نيؿ األك اٍلنير(ةي (( ًنيًف الر( اءي  ىالى ييٍجًزم ًعٍندىهي ً ي ًديىًة اٍلجى ّى   .ْٖ/ ٕطار )عىٍبده أىٍبيىضي أىٍك أىمىةه بىٍي

 . ِٖٖ/ ِ/ُِْٔسنف ابف ماجو ) كتاب الديات/باب دية الجنيف /(ّ) 
 . ُّٗٓ/ ّ/ِِْٔ) كتاب الديات/ باب  ي دية الجنيف / ت أسد سنف الدارمي (ْ)
 . ْٕ/ ٖ/ُْٖٔ ، ) كتاب البيكع/ باب دية جنيف المرأة /ُِ/ ٖ/ّْٕٗالسنف الصنرل  ) كتاب البيكع/ قتؿ المرأة بالمرأة / (ٓ)
 . ُٓ/ ٖ/ِْٖٖالسنف الصنرل  )كتاب البيكع/ صفة شبو العمد كعم  مف دية األجنة  /(ٔ) 

7
(.111ص)(ينظر:(

/ ُاألعػالـ لمزركمػي ) ، ّٓ/ ِالتػاريخ الكبيػر لمبخػارم )ىػػ . ينظػر: َُٕت) أسباط بف نصػر، اليىمػداًنٌي، أىبػك نصػر، الكيػك يٌ (ٖ) 
ِِٗ . 
 . ّْ  تاريخ أسماء الثقات )ص: (ٗ
 . ِّّ/ ِ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(َُ
 . ٖٓ/ ٔ  الثقات البف حباف )(ُُ
 . ْٖ/ َُالكماؿ )  إكماؿ تيذيب ُِ)

 . ٓٔ/ ِ  المصدر السابؽ )(ُّ
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ػػ قػػاؿ ابػػفي ، ك  ُ)صػػدكؽه «: تاريخػػو األكسػػط» ػػي خػػارما البي قػػاؿ ام: طىػػنمٍ مي  قػػاؿك  ػػ ر:حجى  كثيػػري  دكؽه صى
 . ِ)أطى الخى 

 . ّ)بالقكمٌ  : ليسى الن(سىائيٌ كقاؿ 

ػ :حػاتـ عػف أحمػد لٌمػا سيػئؿ عنػوي قػاؿابفي أبػي  : قاؿبف حنبؿ أحمدفو كممف ّعٌ  ككأنػو  -مرً ا أدٍ مى
و ف بًػػيكيػػ : لػػـٍ ةن اؿ مػػر( ، كقىػػاألسػػانيد مقمكبػػة سىػػقىطه، عامتيػػا أحاديثػػوكقػػاؿ: ، يـعىػػبػػك ني أ فوّػػع( ، ك  ْ) -فوّػػع( 
جكى أىٍ  وي أن(   يرى  بأسه 

 اجي: ركل أحاديػثى الس(ػ زادى «، جممػة الّػعفاء» ػي  اجيا ، كالس(ػالعػربً ه أبػك كذكػرى ،  ٓ)
 . ٔ)بحرٍ  بفً  ماؾً ف سً يا عى عميٍ  عي تابى ال يي 

 كاض أعمـ. كثيران  خطئيي  دكؽه : صٌ قاؿ الطالب

 .(كرمةفي عً مضطرب ه   صدكؽه ) :(ٕ)ماؾسً 

 :ألف و ل يضر  إٌل أنٌ  ادً ي اإلسنى فً  قيؿ  مام ُـً كبالرَّ 
 وماج ابفً  عندى   ٖ) رةن قاصً  و متابعةن شيخً  شيخي  كبعى تي  قد، كثير يخطئ دكؽه نصر صى  بفى  أسباطى أٌف  -
 نف. ي السا 
مػف  ةن تام(ػ ةن تابعػمي  عى كبًػو تي كلكن(ػ ، كبيػرةه  عمػةه  ، كىػذهً  ٗ)ربةه مّطى  خاصةه  عف عكرمةى  ماؾو سً  كايةى رً ك  -
 . َُ)ارميٌ الد(  بف كيساف عندى  عف طاكسً  دينارو  ك بفً عمرً  طريؽً 

                                                           

 ، بعد البحث كالتحرم  ي التاريخ األكسط لـ يجد الطالب قكؿ لمبخارم عف أسباط. ْٔ/ ِ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ُ
 . ٖٗ  تقريب التيذيب )ص: (ِ
 . ّٗٓ/ ِ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ّ
 . ِّّ/ ِ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ْ
. ينظػػر:  نفػػس المصػػدر السػػابؽ،  (ٓ ، كامػػرأة ىكجػػاء، ك يػػو ىػػكٌج: حمػػؽ مػػع طػػكؿ. كريػػح ىكجػػاء، كريػػاح ىػػكجي األىػػكج: رجػػؿ أىػػكجي

  .ِِٗالمباب  ي قكاعد المنة كآالت األدب النحك كالصرؼ كالبال ة كالعركض كالمنة كالمثؿ )ص: 
كىًري(ػػػا ْٔ/ ِ  إكمػػاؿ تيػػػذيب الكمػػػاؿ )(ٔ رم ، يعتمػػػد  ػػػي الجػػػرح ػػػػػػيى  ٍبػػػف خػػػالد أىبيػػػك يعمػػ  السػػػاجي البصػػػػػػػػػػػٍ ٍبػػف يىح  ، كالسػػػاجي: زى

مد قكلػو  ػي الجػرح ػػػػػػػػػػػػ ، ذكػر مػف يعتْْٕ/ ٗينظػر: تػاريخ بنػداد ) ىػػ .َّٕت) اؿ،ػػػػػػػػػػػػػؾ مػا أقػره عممػاء الرجػػػػػػػػػػكالتعديؿ عميو كذل
  .ْٕ/ ّ ، األعالـ لمزركمي )َِّكالتعديؿ )ص: 

ػػرب، أىبػػك المينيػػرة، الكيػػك ٌي  ت) (ٕ)  تأتي سػػ،  ُّٕ/ ْىػػػ  . ينظػػر: التػػاريخ الكبيػػر لمبخػػارم )ِِّسػػماؾ بػػف حػػرب: ًسػػماؾ ٍبػػف حى
  .َُِمفصمة ص)و دراستي 
 . ِٖٖ/ ِ/ُِْٔسنف ابف ماجو  ) كتاب الديات/باب دية الجنيف / (ٖ)
 التيذيب تمػػػػػػػػػػقف. ينظر: تقريب ربما  كػػػػػػػاف بأخرة تنػػػػػػػػير كقد مّطربة خاصة عكػػػػػػػػػػرمة عف كركايتو   قاؿ ابف حجر: صػػػػػػػػػدكؽ(ٗ
 . ِٓٓ: ص)

 . ٖٔٓ/ص: ِٕٔٓسنف الدارمي ت النمرم ) كتاب الديات/ باب  ي دية الجنيف / (َُ)
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ـي   .هلغيرً  اد: صحيحه عمى اإلسنى  ثالثان: الحك

، عػف عكرمػةى  ماؾو ًسػ كايػةً رً  رابً اّػطً  ، كبسػببً كبػعى و تي ، لكن(ػخطػئيي  صػدكؽه  بف نصػرو  ألٌف أسباطى -
 .دينارو  ك بفً عمرً  مف طريؽً  ةن تامٌ  ةن ع متابعكبً و تي كلكن( 

 ، ّػػػعيؼ ، كىػػػذا إسػػػناده صػػػحيحه  حػػػديثه األرنػػػاؤكط: الشػػػيخ ، ك  ُ): ّػػػعيؼه  األلبػػػانيا اإلمػػػاـ كقػػػاؿ 
 كثيػري  -دانيٌ ٍمػاليى  نصػرو  كىػك ابػفي - ، كأسػباطه رابه اّػطً  كرمػةى و عػف عً  ي ركايتًػ -كىك ابف حرب-ماؾ سً 

ػعو ك ي مى  ، ِ)ابالخطأ كاإل رى   عػف عكرمػةى  ماؾو ًسػ ، كركايػةي ّػعيؼه  اليمػدانيا  نصػرو  بػفي  خػر: أسػباطي آ ّك
 ّ)رابه  ييا اّطً 

. 
، كالػذم ظيػر لػي  ْ)كلعػٌؿ األلبػاني ّػٌعفو ألف ركايػة سػماؾ عػف عكرمػة مّػطربةقاؿ الطالب : 

ػػأف( ىػػذا اإلسػػناد خاصػػة صػػحيح ألٌف ىنػػاؾ متابعػػة  بػػف ا عػػف طػػاكسً  دينػػارو  ك بػػفً عمػػرً  ة مػػف طريػػؽً تام(
 . ٓ)ارميٌ الد(  ي سنف كيساف 

يح بف مىٍسمىمىة التَّنيكخيٌ شر: عالحادم اكم الرٌ   الكيكفي   (ٔ)شيرى
 .(ٖ)ىػ(ِِِت) .(ٕ)

 .(ٗ)ثقةن  ف ككافى كمئتيٍ  ف كعشريفى اثنتيٍ  طٌيف: مات سنةى قكؿ اإلماـ مي 
 اكم:ٌقاد في الرَّ قكؿ الن  

 . ُّ)قات، كابف خمفكف  ي الث   ُِ)افحب(  ابفً مف  ه كؿه ، كذكرى  ُُ)ىبيا ، كالذ(  َُ)قو الدارقطنيا كث( 

                                                           

 . ُِٗ/ ْ/ْْٗٓسنف أبي داكد )كتاب الديات/باب  ي دية الجنيف/ (ُ)
 . ُّٔ/ ٔ/ْْٕٓسنف أبي داكد )كتاب الديات/باب  ي دية الجنيف/ (ِ)
 . َْٗٔٓ/ّّْٗمسند أحمد )مسند الشامييف/ مسند عبد اض بف العباس عف النبي صم  اض عميو كسمـ/ (ّ)

4
.(255:ص)التهذيبتقريب((

 . ٖٔٓ/ص: ِٕٔٓسنف الدارمي ت النمرم ) كتاب الديات/ باب  ي دية الجنيف / (ٓ)
ـ النكف المخففة ك ي آخرىا الخاء المعجمة، ىذه النسػبة إلػ  تنػكخ كىػك اسػـ  (ٔ) التنكخٌي:بفتح التاء المنقكطة مف  كقيا باثنتيف ّك

لعػػدة قبائػػؿ اجتمعػػكا قػػديما بػػالبحريف كتحػػالفكا عمػػ  التػػكازر كالتناصػػر كأقػػامكا ىنػػاؾ  سػػمكا تنكخػػا، كالتنػػكخ اإلقامػػة. ينظػػر )األنسػػاب 
 . َٗ/ ّلمسمعاني )

 . ٖٔٓ/ ٓتاريخ اإلسالـ ت بشار )  ،َِّ/ ْالتاريخ الكبير لمبخارم )يينظر:  (ٕ)
 . ْٖ/ ُٔالكا ي بالك يات ) (ٖ)
 . ْْٗ/ ُِ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٗ)
 . ِِْ  سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص: َُ)
 . ْْٖ/ ُ  الكاشؼ )ُُ)
 . ُّْ/ ٖ  الثقات البف حباف )ُِ)
 . ِّٗ/ ٔالكماؿ )  إكماؿ تيذيب ُّ)
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 . ِ)دكؽه ، كابف حجر: صى  ُ)ـحاتً أبك  كقاؿ

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  مطٌيف حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 " كاض أعمـ."ثقةه  مسممةى  ريح بفي شي 

ـى  الناق(ادي  كا ؽى  ّي  وككا قى يمو ، تعدً  عم  مطٌيف اإلما  و.يـ عم  تكثيقً بع

 تطبيقي: نمكذجه 

ػػ: الساػػن(ة، منيػػا   ػػي كتػػبً  لػػو أحاديػػثي   بػػفي ا ثني أحمػػدي قػػاؿ: حػػد(   ّ)و ػػي صػػحيحً  و البخػػارما مػػا أخرجى
ـي ، حد( مةمسمى  ح بفي ريٍ ثنا شي ، حد( افعثمى  ي ، ي أبًػثنً ، حػد( اؽػػػػػػػأبػي إسح إسػحاؽ بػفً  بػفً  يكسػؼى  بػفي  ثنا إبػراىي

ي اضي  البراءى  ي إسحاؽ ، سمعتي عف أبً   خالػدً  اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ مػعى  ا رسكؿي نى بعثى  :قػاؿعنو  ّر
ـٍ : " و فقػاؿمكانى  ذلؾى  بعدى  ان عميٌ  بعثى  ـٌ ، قاؿ : ثي فً إلى اليمى  الكليدً  بفً ا ػٍف شىػاءى ًمػٍنيي ؛ مى اًلػدو ابى خى ػٍر أىٍصػحى مي

: فىغىًنٍمتي أىكىاؽو  مىٍف شىاءى فىٍمييٍقًبٍؿ"، فىكيٍنتي ًفيمىٍف عىقَّبى مىعىوي، قىاؿى  ." ذىكىاًت عىدىدو أىٍف ييعىقِّبى مىعىؾى فىٍمييعىقٍِّب ، كى

 الحديث: تخريجي  
 حيح.كاة الص( اكم مف ري ، كالر(   ي البخارم   الحديثي 

مػػػي   عجػػػالفو  بػػػفً  صػػػالحً  بػػػفً  الحميػػػدً  عشػػػر: عبػػػدي  ثػػػانيالػػػراكم ال . (ٓ)أىبيػػػك صػػػالح ، كفي  ، الكيػػػ(ْ)البيرجي
 .(ٔ)ىػ(َِّ)

 .(ٕ)بخضً ، ككىافى ل يى ككىافى ثقةن  ،فات سنة ثالثيف كمئتيٍ طٌيف: مى مي  قكؿ اإلماـً 
 

                                                           

 . ّّٓ/ ْ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ُ)
 . ِٓٔ  تقريب التيذيب )ص: ِ)

  ُّٔ/ ٓ/ ّْْٗ)كتاب المنازم /باب بعث عمي بف أبي طالب عميو السالـ / صحيح البخارم/  (ّ)
ـ الجيـ، ىذه النسبة ال  البراجـ كىي قبيمة مف تميـ بف مر ،كذكر ابف    البرجمي:ْ) بّـ الباء المنقكطة بكاحدة كسككف الراء ّك

الكمبي  ي األلقاب، قاؿ: انما سمكا البراجـ  مف بن  حنظمة بف مالؾ بف زيد مناة بف تميـ كىـ خمسة: عمػرك كالظمػيـ كقػيس ككمفػة 
منيـ يقاؿ لو حارثة بف عامر بف عمرك بف حنظمة: أيتيا القبائؿ التي قد ذىب  عػددىا تعػالكا  ك الب بنك حنظمة ألنو قاؿ ليـ رجؿ

 منجتمػع  مػنكف مثػؿ بػراجـ يػدم ىػذه،  فعمػكا،  سػمكا البػػراجـ، كقيػؿ: بفػتح البػاء انظر:)عجالػة المبتػدم ك ّػالة المنتيػي  ػي النسػػب 
 ، لػب المبػاب  ػي ُّٔ/ ِنظػر: األنسػاب لمسػمعاني )يب ، "  ، قمت ىك قكؿ ّػعيؼ خػالؼ  يػو جمػع مػف كتػب األنسػاِْ"ص: 

  .ُّّ/ ُ ، المباب  ي تيذيب األنساب )ّّتحرير األنساب )ص: 
 . َْْ/ ُٔ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٓ)
 . ّْ/ ُٖ  الكا ي بالك يات )ٔ)
 . َْْ/ ُٔ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٕ)
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 اكم:في الرَّ  النٌقادً  أقكاؿي 
حجػػػر:  كابػػػفي  ، ّ)ـبػػػك حػػػاتً أ ، كقػػػاؿ ِ)قػػػاتاف  ػػػي الث  ه ابػػػف حب(ػػػذكػػػرى ، ك  ُ)ثقػػػة  : كػػػك يا  مسػػػممةقػػػاؿ 

 . ٓ)حه صالً  ابف قانع : كك يٌّ ، كقاؿ  ْ)دكؽه صى 
 :الن قَّاد مف ُيره كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿ خالصةي 

 " كاض أعمـ.دكؽه "صى  بف صالحو  الحميدي  عبدي 
ـى  الناق(ادي  كا ؽى  ّي  وككا قى يمو ، تعدً  عم  مطٌيف اإلما  و.يـ عم  تكثيقً بع

 تطبيقي: نمكذجه 
ك   ٔ)و ػػي سػػننً  سػػائيا الن(  نيػػا: مػػا أخرجػػوي مً  ،الساػػن(ة  ػػي كتػػبً  لػػو أحاديػػثي      ٍمػػري نىػػا عى ٍبػػفي اقػػاؿ: أىٍخبىرى

ػفً  ، عى ي(ػاشو د(ثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبػًف عى : حى ، قىاؿى اًلحو اًلحو أىبيك صى ًميًد ٍبفي صى ٍبدي اٍلحى د(ثىنىا عى : حى ، قىاؿى كرو ػًش،  مىٍنصي اأٍلىٍعمى
 : م(ـى سى مىٍيًو كى م(  اضي عى : قىاؿى رىسيكؿي اًض صى ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، عى اًلحو ٍف أىًبي صى : لىٍكلى " كيؿ  أى عى نًَّة يىقيكؿي ٍىًؿ اٍلجى

مىٍييً  : لىٍك أىفَّ اهللى ىىدىاًني، فىيىكيكفي عى كيؿ  أىٍىًؿ النَّاًر يىقيكؿي ـٍ شيٍكرنا، كى ٍسرىةن ".أىفَّ اهللى ىىدىاًني فىيىكيكفي لىيي  ـٍ حى

 الحديث :  أكلن: تخريجي 

ػػ خػػرل عنػػد أي  ركايػػةو  ػػي بػػو ، ك  األعػػرجً اد عػػف نىػػأبػػي الزٌ  ه مػػف طريػػؽً بنحػػكً   ٕ)هأحمػػد  ػػي مسػػندً  وي أخرجى
 ٖ)أحمد

 أبي ىريرة.  يـ مف حديثً ، كجميعي  أبي صالحو  مف طريؽً   هبنحكً  

 

 

                                                           

 . ُُٕ/ ٔ  تيذيب التيذيب )ُ)
ػافى يحػدث ً ػي مسػجد بنػي شػيطاف َِْ/ ٖالثقات البف حباف )  ِ) قىاؿ: ربما خالؼ، ككى   كقد زيد  ي تيذيب الكماؿ جممة كىي )كى

 . ِْْ/ ُٔنظر ) تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ  )يي بالكك ة كىذا الكالـ  ير مكجكد  ي نص الكتاب المطبكع ،
 . ُْ/ ٔ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ّ)
 . ّّّ  تقريب التيذيب )ص: ْ)
 ، كابف قانع: عبد الباقي بف قانع بف مػرزكؽ بػف كاثػؽ، أبػك الحسػيف األمػكم مػكالىـ تػاريخ البنػدادم ُُٕ/ ٔ  تيذيب التيذيب )ٓ)

 نظر: تػاريخيىػ  ُّٓالحا ظ، مصنؼ "المعجـ  ي أسماء الصحابة" ، ذكره اإلماـ الذىبي ممف يعتمد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ، ت)
 " ذكػر مػػف يعتمػػد قكلػػو  ػػي الجػػرح كالتعػػديؿ" ُُٖتػػاج التػػراجـ البػػف قطمكبنػػا )ص:   ،ّّ/ ٖاإلسػػالـ )تػػاريخ  ، ّٕٓ/ ُِبنػداد )
  .ٗ/ ُٖ ، الكا ي بالك يات )َِٖ)ص: 

ةً (ٔ تيوي يىٍكـى اٍلًقيىامى ّى ًميعنا قىٍب  . ُِْ/ َُ/َُُّٗ/   السنف الكبرل لمنسائي )سكرة الزمر/قىٍكليوي تىعىالى : }كىاأٍلىٍرضي جى
ي اض عنو/ (ٕ)   . ٖٕٓ/ُٔ/   ََُٖٗمسند أحمد )مسند بني ىاشـ/مسند أبي ىريرة ّر
ي اض عنو /(ٖ)   .  ُّٖ/ُٔ/َُِٓٔمسند أحمد )مسند بني ىاشـ/ مسند أبي ىريرة ّر
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 اإلسناد : رجاؿً  : دراسةي ثانيان 

 :اإلسنادي 

 .  يك )صدكؽه  صالحو  بفً  الحميدً  اكم :عبدً الر(  ناءً باستثٍ  ثقاته  و جميعان ركاتي 

 اأبػ ابعى أبػك ميعاكيػةى الّػريري ، كلقػد تػ ُ)حفػظو  مػف سػكءً بػف عيػاش  ا قيؿ  ي أبي بكػرو كال يٌّر مى  -
 ف.حيحيٍ اؿ الص( جى ، كىك مف رً   ِ)خرلأي   ي ركايةو  ةن تام(  متابعةن  بكرو 

 . ّ)جرحى  فو ابفي كما كصى  سيفى ف المدلٌ مً  انيةً الث(  ف المرتبةً ألٌنو مً  ّرا ال يى   مشً األعٍ  تدليسً  كأٌما -

ـي  ػػ دٌنػػ البرجمػػيا  صػػالحو  بػػفً  عبػػد الحميػػدً  يػػو  حسػػف عمػػى اإلسػػناد: ثالثػػان: الحكػػ و ، كتابعىػػدكؽه و صى
ػػ متابعػػةن  عػػامرو  بػػفي  األسػػكدي   ٓ)أحمػػد سػػند اإلمػػاـً  ػػي مي   ْ)قػػة"كىػػك "ثً  ةن تام(

 صػػحيحه كعميػػو يصػػبح الحػػديث  ، 
 .هيرً لغى 

مَّدو  بفً  أسباطً  بفي  عشر: عيبىيدي  لثاالراكم الثَّ  مَّدو ، أىبيك رشي  القي  ميحى  .(ٕ)ىػ(َِٓ. ت)(ٔ)الككفي   ميحى
 .(ٖ)قةن ف، ككىافى ثً يٍ خمسيف كمئتى  طٌيف: مىاتى ًفي ربيع اآلخر سنةى مي  اإلماـً  قكؿي 

 اكم:ٌقاد في الرَّ الن   أقكاؿي 
ػػػ ابػػػفي ، كقػػػاؿ  ٗ)قػػػاتاف  ػػػي الث  حب(ػػػ ه ابػػػفي ذكػػػرى  ػػػ، كقػػػاؿ  َُ)دكؽه حجػػػر :صى ، كقػػػاؿ  ُُ)اتـ: شػػػيخه أبػػػك حى
 . ُِ)ؽث  : كي الذىبيٌ 

                                                           

 . ِْٔتقريب التيذيب )ص: (ُ) 
 . ْْنظر:  ّيمة الشكر ض عم  نعمتو )ص: يي  (ِ)
 ، كالمرتبػة الثانيػة : مػف احتمػؿ االئمػة تدليسػو كأخرجػكا لػو  ػي الصػحيح المامتػو كقمػة تدليسػو  ػي ّّالمدلسػيف )ص: طبقات (ّ) 

جنػب مػػا ركل كػػالثكرم أك كػػاف ال يػػدلس اال عػػف ثقػػة كػػدبف عيينػة، كتدليسػػو يقبػػؿ بػػدكف تصػػريح بالسػػماع. يينظىػػر: طبقػػات المدلسػػيف 
 . ُّ)ص: 
 . ُُُتقريب التيذيب )ص: (ْ) 
ي اض عنو (ٓ)   .  ُّٖ/ُٔ/َُِٓٔمسند أحمد )مسند بني ىاشـ/ مسند أبي ىريرة ّر
 . ُٖٓ/ ُٗتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٔ) 
 . ِٓٓ/ ِتاريخ مكلد العمماء كك ياتيـ )(ٕ) 

 . ُٖٔ/ ُٗ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٖ)
 . ِّْ/ ٖ  الثقات البف حباف )ٗ)
 . ّٕٔ  تقريب التيذيب )ص: َُ)
 . َِْ/ ٓ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ُُ)
 . ٖٖٔ/ ُ  الكاشؼ )ُِ)
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 :الن قَّاد مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  كـحي  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿ خالصةي 
 اض أعمـ.ك " "صدكؽه  أسباطو  بيد بفي عي 

ـى  الناق(ادي  كا ؽى   .كأحكامو دكف حكمويمو ، تعدً  عم  طٌيفمي  اإلما
 تطبيقي: نمكذجه 

ػػ منيػػا: ،الساػػن(ة  ػػي كتػػبً  لػػو أحاديػػثي  ـي مػػا أخرجى بىٍيػػدي  ػػي سػػننً   ُ)مٌ رمػػذً الت   و اإلمػػا ػػد(ثىنىا عي ٍبػػفي او قػػاؿ: حى
ٍف أىًبي ، عى ـى ٍيًد ٍبًف أىٍسمى ، عىٍف زى د(ثىًني أىًبي، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف سىٍعدو : حى م(دو القيرىًشيا قىاؿى ٍف  أىٍسبىاًط ٍبًف ميحى ، عى اًلحو صى

مى  ػم(  الم(ػوي عى : قىاؿى رىسيكؿي الم(ًو صى ٍيرىةى قىاؿى : أىًبي ىيرى ػم(ـى سى كنيػوي كىلى يىٍكًذبيػوي كىلى »ٍيػًو كى ، لى يىخي ػك الميٍسػًمـً ـي أىخي الميٍسػًم
ٍسًب اٍمًرئو ًمػفى  دىميوي، التٍَّقكىل ىىاىينىا، ًبحى مىاليوي كى وي كى رىاـه، ًعٍرضي مىى الميٍسًمـً حى   الشَّػرِّ أىفٍ يىٍخذيليوي، كيؿ  الميٍسًمـً عى

ـى  اهي الميٍسًم  «يىٍحتىًقرى أىخى

 الحديث: أكلن: تخريجي 
 رة )بطكؿ .يٍ رى ي ىي عف أبً  أبي سعيدو  مف طريؽً   ِ)وـ  ي صحيحً مسمً  خرجوي أى 

 اد:اإلسنى  رجاؿً  ثانيان: دراسةي 
 اإلسناد  يو:

ـي  -  :(ّ)سىٍعدو  ٍبفي  ًىشىا
ػػ ٓ)حجػػر ابػػفي ، ك  ْ)اجيا الس(ػػقػػاؿ  لػػو  "، كزاد ابػػف حجػػر "ؿحاًمػػالمى  بي صػػاحً  ، كزاد السػػاجي "دكؽ: صى

ػػ ك حسػػفي يث، كىيػػالحػػدً  زي : جػػائً العجمػػيٌ "، كقػػاؿ عشػػيا بالت(  يى ًمػػكري  ىػػاـه أكٍ  ػػأبػػك زي ، كقػػاؿ  ٔ)ديثالحى  ة : شػػيخه رعى
 . ٕ)دؽو الص  محما 

                                                           

  سنف الترمذم )كتػاب الػذبائح /أبػكاب البػر كالصػمة عػف رسػكؿ اض صػم  اض عميػو كسػمـ / بػاب مػا جػاء  ػي شػفقة المسػمـ عمػ  (ُ
 . ِّٓ/ ْ/ُِٕٗالمسمـ/

نىٍحًكىىػػا/صػػحيح مسػػمـ )كتػػاب البػػر كالصػػمة كاألدب /بىػػابي تىٍحػػرً  (ِ) ًش كى ػػًس، كىالت(نىػػا يًس، كىالت(نىػػاجي سا ، كىالت(جى  ، ُٖٓٗ/ ْ/ِِٔٓيـً الظ(ػػف 
اًلًو/ مى ًو، كى ًّ دىًمًو، كىًعٍر ٍذًلًو، كىاٍحًتقىاًرًه كى ، كىخى  . ُٖٔٗ/ ْ/ِْٔٓ)باب تىٍحًريـً ظيٍمـً اٍلميٍسًمـً

المطمػب. ككػاف متشػيعنا آلؿ أبػي طالػب. ككػاف صػاحب محامػؿ. ىشاـ بف سعد: كييكن  أبا عباد مػكل  آلؿ أبػي ليػب بػف عبػد (ّ) 
 . َْٕ/ ٓكمات بالمدينة  ي أكؿ خال ة الميدم. ينظر: الطبقات الكبرل ط العممية )

 . ُّْ/ ُِ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ْ
 . ِٕٓ  تقريب التيذيب )ص: (ٓ
 . ْٕٓ  الثقات لمعجمي )ص: (ٔ
 . ِٔ/ ٗ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ٕ
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ػػػػالػػػػذىبيٌ كقػػػػاؿ   ػػػػ في : حسى د، كعػػػػٌده  ُ)ديثالحى ، كقػػػػاؿ  ِ)اس ً ػػػػي زيػػػػد بػػػػف أسػػػػمـبػػػػت الن(ػػػػثٍ أى  أبػػػػك دىاكي
 . ْ)مميدً  ابفي عنو ث حد( ، ك  ّ)اظى ف( الحي  ا خالؼى مى ب مف حديثو جتنى ، يي بأسه  بوً  : ليسى الدارقطنيٌ 

ًعػػيف : لػػيس بشىػػٍيءو كىػػافى  يىٍحيػػ  ٍبػػفي ، كقػػاؿ  ٓ)وحديثيػػ بي كتىػػيي  ، كلكٌنػػو قػػاؿعػػدم ابػػفي و فى كممػػف ّػػع(  مى
ػػػًعيدو  يىٍحيػػػ  ٍبػػػفي   ىػػػك بػػػذاؾى  خػػػرل: لػػػيسى أي  كمػػػرةن  ، ٕ): ً يػػػًو ّػػػعؼه ، كقػػػاؿ مػػػرةن  ٔ)وث عٍنػػػال يحػػػد   القطػػػافي  سى

ػػػػكقػػػػاؿ مػػػػرة : ،  ٖ)مٌ القػػػػك  ىػػػػك محكػػػػـ  بػػػػؿ:  لػػػػيسى حنٍ  بػػػػفي  أحمػػػػدي ، كقػػػػاؿ  ٗ)يثالحػػػػدً  الح لػػػػيس بمتػػػػركؾً صى
ػػػ ، َُ)الحػػػديث ّى  : سػػػائيا كقػػػاؿ الن(  ، ُِ)يث يستّػػػعؼالحػػػدى  كثيػػػرى  ككػػػافى سػػػعد:  ابػػػفي ، كقػػػاؿ  ُُ)وكلػػػـ ير
 . ُّ)ّعيؼه 

ػػػعو   قىػػػاؿ  ػػػي مّك ،  ُٔ)الجػػػاركدً  ، كابػػػفي  ُٓ)ربالعىػػػ العقيمػػػي، كأبػػػك هكذكػػػرى ،  ُْ)بػػػالقكم   آخػػػر: لػػػيسى  كى
 . ُٗ)ك بشر الدكالبيا ، كأبي  ُٖ)، كالفسكما السكفً  ، كابفي  ُٕ)جاليٌ نتى كالمي 

 
                                                           

 . ّّٔ/ ِ  الكاشؼ )(ُ
 . َِٖ/ َّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ِ
 . ُْٕ/ ُ  التكميؿ  ي الجرح كالتعديؿ كمعر ة الثقات كالّعفاء كالمجاىيؿ )(ّ
 . ُّْ/ ُِ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ْ
 . ُُْ/ ٖ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ٓ
 . َْٗ/ ٖ) المصدر السابؽ   (ٔ
 . ُٓٗ/ ّركاية الدكرم ) -معيف   تاريخ ابف (ٕ
 . َٕ/ ُركاية ابف محرز ) -  تاريخ ابف معيف (ٖ
 . ُٔ/ ٗ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ٗ
 . َُْ/ ٖ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(َُ
 . َِٔ/ َّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ُُ
 . َْٕ/ ٓالطبقات الكبرل ط العممية )(ُِ)
 . َُْكالمتركككف لمنسائي )ص:   الّعفاء (ُّ
 . َِٖ/ َّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ُْ
 ىػ  ّّّ  أبك العرب :محمد بف أحمد بف تميـ بف تم(اـ، أبك العىرىب اإل ريقٌي. ت)ُٕٔ/ ٕ  تاريخ اإلسالـ )(ُٓ
ىػػػ . تػػاريخ  َّٕبريف، ت)ػػػػػػػاد المتعػػػػػػػػٌ كىػػك مػػف النق ظ،ػػػػػػػرٌم الحا ابك ػػػػػػػػػػد الن(ٍيسػػػػػػػػػػػػاركد، أبػػك محمػػػػػػػػو بػػف عمػػٌي بػػف الجػػػػػ  عبػػد الم(ُٔ

 .[َِْ ،  ذكر مف يعتمد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص: ُُٗ/ ٕاإلسالـ )
ر كالة ػػػػػػػػػػتبس  ػػي ذكػػػػػػػػػػظر: جػػذكة المقػػػػػػػػػىػػػ  . ينَّٓمر. ت)ػػػػػػػػػػػػمي أبػػػك عػػػػػػػػػػتجيػػػػػػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز الصػػد ي المنػػػػػػػػػػػػ  أحم(ُٕ

 . ُِٓاألندلس )ص: 
   كيعقكب بف سفياف الفسكم، سبؽ ترجمتو.(ُٖ
،  كىك مف النقاد كلو كتابو المشػيكر " الكنػ  "ت)(ُٗ م(ادو الداٍكالىًبيا م(دي بفي أىٍحمىدى بًف حى ىػػ   سػير أعػالـ النػبالء ط َُّ  أىبيك ًبٍشرو ميحى

 . َِّيعتمد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص:   ذكر مف َّٗ/ ُْالرسالة )
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ًديثً الخميميٌ ، كقاؿ  ُ) ي جممة الّعفاء كالبمخيا   :  كىاًىي اٍلحى
(ِ .  

 يف.فيو لً  اكم: صدكؽه في الرَّ  القكؿً  خالصةي 

 يؿ في:ما قً  كل يضر   ثقاته  كباقي اإلسنادً 

مدو  أسباطً  تّعيؼً  -  . ّ)ف اإلسنادليس مً   ي الثكرم، ألف الثكرم(  ٍبف ميحى

ـى  زيدً  إرساؿي  - بف أسم
 . ٓ)الحؿ عف أبي صى رسً ، ألنو ال يي  ْ)

ـي   صحيحه لغيره.عمى اإلسناد:  ثالثان: الحك

ـى ىً  يػػو  ألف(  ػػ سػػعدو  بػػفى  شػػا ػػٍكلى  عبػػدً  أبػػك سػػعيدو  وي ، كتابعىػػ يفه  يػػو ًلػػ دكؽه صى بػػف كريػػز  عػػامرً  اض بػػفً  مى
و كلكن(ػ  ٕ)و ػي صػحيحً  البخػارم   و، كعنػدى ـ  ػي صػحيحً مسػمً  و عنػد اإلمػاـً أصػمي  كالحديثي ،  ٔ)رةن قاصً  ةن متابعى 
ي اض عنو. مرى عي  ابفً  مف حديثً  خرى آ بشاىدو   ّر

ػػزاًحـ ٍبػػف زيفىػػر، التَّيًمػػي   عشػػر: عيثمػػافي  الرابػػعاكم الػػرَّ  ، ابػػف مي . (ٗ)، أىبػػك زيفىػػر(ٖ)بػػف زيفىػػر، الكيػػكفي 
 .(َُ)ىػ(ُِٖت)

 .(ُُ)ف ككىافى ثقةن يٍ كمئتى  ثماني عشرةى  طٌيف: مىاتى ًفي ربيع اآلخر سنةى اإلماـ مي  قكؿي -

 

 

 
                                                           

 . ُْْ/ ُِ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ُ
 . ّْْ/ ُ  اإلرشاد  ي معر ة عمماء الحديث لمخميمي )(ِ
 . ٖٗ  تقريب التيذيب )ص: (ّ

 . ُٖٕ ، جامع التحصيؿ )ص: ِِِتقريب التيذيب )ص: يينظر: (ْ) 
 . ِِِ  تقريب التيذيب )ص: (ٓ
ي اض عنو /  مسند أحمد ) (ٔ  . ْٔٔ/ُّ/  َُّٖمسند بني ىاشـ/ مسند أبي ىريرة ّر

 . ِِ/ ٗ/ ُٓٗٔصحيح البخارم )كتاب اإلكراه/باب/(ٕ) 
التيمٌي: ىذه النسبة ال  قبائؿ اسميا تٌيـ كىـ : تٌيـ الالت بف ثعمبة، كتٌيـ الرباب كىـ مف بن  عبد مناة بف اٌد بػف طابخػة، كتػٌيـ (ٖ) 

 . ُُِ/ ّمٌرة. ينظر: األنساب لمسمعاني )ربيعة ، كتيـ بف 
 . ِِِ/ ٔالتاريخ الكبير لمبخارم )(ٗ) 

 . ّٕٓ/ ٔالطبقات الكبرل ط العممية )(َُ) 
 . ّّٕ/ ُٗتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ُُ) 
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 اكم:أقكاؿ النٌقاد في الرَّ -

 صػػالحي ، كزاد أبػػك حػػاتـ  ّ)ابػػف حجػػر: صػػدكؽه ،  ِ)ـأبػػك حػػاتً ، كقػػاؿ  ُ)قػػاتاف  ػػي الث  ه ابػػف حب(ػػذكػػرى 
 .الحديث

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿ خالصةي -

 " كاض أعمـ.بف زي ر "صدكؽه  عثمافي 

ـى   قاتو.اف  ي ثً حب(  ه ابفي و، كذكرى تعديمً  ي مطٌيف  كا ؽ النٌقادي اإلما

 :تطبيقيٌ  نمكذجه 

ػؿي ٍبػفي أىبًػي طىاًلػبو   ْ)و ػي سػننً  رمذما و الت  ما أخرجى : ة، منيا  ي السن(  لو أحاديثي  ٍّ ػد(ثىنىا الفى : قػاؿ حى
ػٍف مي  ، عى م(دي ٍبػفي ًزيىػادو د(ثىنىا ميحى : حى د(ثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي زي ىرى قىاؿى ، قىاليكا: حى ٍيري كىاًحدو ، كى ى ، البىٍندىاًدما فى ػًد ٍبػًف عىٍجػالى م( حى

 : ، قىاؿى اًبرو بىٍيًر، عىٍف جى ٍف أىًبي الزا ـٍ أيًتيى رىسيكؿي اعى مىٍيػًو فىمىػ ػمِّيى عى ؿو ًلييصى نىازىًة رىجي ـى ًبجى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى لمًَّو صى
 : ػدو قىٍبػؿى ىىػذىاا قىػاؿى مىػى أىحى ةى عى الى : يىا رىسيكؿى المًَّو مىا رىأىٍينىاؾى تىرىٍكتى الصَّ مىٍيًو، فىًقيؿى ؿِّ عى ًإنَّػوي كىػافى يىػٍبغىضي »ييصى

وي المَّ  ٍجوً «: »وي عيٍثمىافى فىأىٍبغىضى ًريبه لى نىٍعًرفيوي ًإلَّ ًمٍف ىىذىا الكى ُى ًديثه   .«ىىذىا حى

 يث:الحدً  أكلن: تخريجي 

ػػ ػػو أحمػػد  ػػي  ّػػائً أخرجى مػػا مػػف ه، ككالىي بنحػػكً   ٔ)نةأبػػي عاصػػـ  ػػي الساػػ و، كابػػفي بمثًمػػ  ٓ)حابةً ؿ الص(
 حاف بو.الطٌ  بف زيادو  دً عف محم(   رى زي  بفً  عثمافى  طريؽً 

 

 

 

                                                           

 . ّْٓ/ ٖالثقات البف حباف )(ُ) 
 . َُٓ/ ٔالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ِ) 
 . ّّٖتقريب التيذيب )ص: (ّ) 
 . َّٔ/ ٓ/َّٕٗباب /  -سنف الترمذم ) الذبائح/ أبكاب المناقب عف رسكؿ اض صم  اض عميو كسمـ (ْ) 
بػف ا ّائؿ الصحابة ألحمد بف حنبؿ  )  ّائؿ عثماف مػف حػديث أبػي بكػر بػف مالػؾ عػف شػيكخو/  ّػائؿ الصػحابة ألحمػد (ٓ) 

 . ِِٓ/ ُ/ّٖٔحنبؿ /
ي اض عنو/ السنة البف أبي عاصـ  ) باب (ٔ)   . ٔٗٓ/ ِ/ُُِّ ي  ّؿ عثماف بف عفاف ّر
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 اإلسناد: رجاؿً  دراسةي ثانيان: 
 اإلسناد فيو:

 :(ُ)زياد بفي  محمدي 
ػػػ عمػػػيٌ قػػػاؿ  ػػػع( بًػػػ  رميػػػتي  كتابػػػان  عنػػػوي  : كتبػػػتي نيٌ ديٍ بػػػف المى  البخػػػارما  كقػػػاؿى ،  ِ)فو جػػػدان و، ّك

، كأبػػػك  ّ)
ػ : ّػعيؼه الترمػذمٌ ، كقػاؿ  ٓ)يثالحػدً  كؾي : متػري سػائيا ، كالن(  ْ)ـحػاتً  حجػر:  قػاؿ ابػفي ، ك  ٔ) جػدان  ديثً  ػي الحى
ػػالفػػراءً  ، كابػػفي  ٖ)ةزرارى  ك بػػفي كقػػاؿ عمػػري  ، ٕ)بكهكػػذ(  ٍّ ػػ عً : ييػػت(يىـ بك إلػػ   يفمًعػػ حيػػ  بػػفي يى ، كارتقػػ   ٗ)يثدً الحى

، زيػادو  بفي  حمدي نيـ مي ابكفأل مً كذ(  كف الحديثى يّعي  قكـه  : كاف ببندادى تكذيبو ك يره مف األئمة ،  قاؿ يحي  
ػػػػ ّى ػػػػع الحػػػػديثى كػػػػاف ي ًّ ػػػػآ عو ، ك ػػػػي مك ،   ُِ)كاٍلفىػػػػالسي  ، ُُ)قػػػػاؿ أحمػػػػد، ك  َُ)ابه كػػػػذ(  ،بشػػػػيءو  ر: لػػػػيسى خى
ًبيثه  ، كزادى : كىذ(اب ُّ)كالجكزجانيا  ًديث، كزاد الجكزجانيا  يّعي  أىعكري  أحمد ، خى ًبيثان الحى  .: خى

 كاهلل أعمـ. كىذَّاب: قاؿ الطالب

 

 

                                                           

م(د بف زياد اليشكرم الطحاف الكك ي. ينظر: تيذيب الكمػاؿ نظران أٌف مف اسمو  (ُ) م(د بف زياد كيثر،  الراكم الذم ندرسو ىك ميحى ميحى
 . ِِِ/ ِٓ ي أسماء الرجاؿ )

 نفس المصدر السابؽ.(ِ) 
  .ُٔٗ/ ّتاريخ بنداد )(ّ) 
 . ِٖٓ/ ٕالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ْ) 
 . ُٔٗ/ ّتاريخ بنداد )(ٓ) 
 . َّٔ/ ٓ/َّٕٗباب /  -سنف الترمذم ) الذبائح/ أبكاب المناقب عف رسكؿ اض صم  اض عميو كسمـ (ٔ) 
 . ْٕٗتقريب التيذيب )ص: (ٕ) 
رارىة، ػػػػػ ، عىمُٔٗ/ ّداد )ػػػػػػػػػػػاريخ بنػػػػػػػت(ٖ)  اريخ الكبير لمبخارم ػػػػػػػػػػػظر: التػػػػػػػػػػػػىػ . ينِّٖكًرما ت)ػػػػػػػػػػيسابي ػػػػػػػػػػػػػى مد، النٌ ػػػػػػػػػى أىبك ميحرك ٍبف زي

(ٔ/ِّّ . 
  .ِِٔ/ ِتجريد األسماء كالكن  المذككرة  ي كتاب المتفؽ كالمفترؽ )(ٗ) 

 . ُٔٗ/ ّتاريخ بنداد )(َُ) 
 . ِٕٗ/ ّركاية ابنو عبد اض ) العمؿ كمعر ة الرجاؿ ألحمد(ُُ) 
ىػػ . ِْٗ ، كالفالس: عمرك ٍبف عمي ٍبف بحر ٍبػف كنيػز، أىبيػك حفػص الصػير ي الفػالس البصػرم ت)ّٕٔ/ ْتاريخ اإلسالـ )(ُِ) 

 . ُُٕ/ ُْينظر: تاريخ بنداد )
 . ِٗٗ/ ٕالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ُّ) 
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مَّدي  - فى  ٍبفي  ميحى  :(ُ)عىٍجالى

 ، ْ)كالعجمػػػيا  ، ّ)كأبػػػك زرعػػػة، ـ كأبػػػك حػػػاتً  ،كأحمػػػدعػػػيف، مى  ، كيحيػػػ  بػػػفي  ِ)نػػػةيٍ عيى  بػػػفي  قػػػو سػػػفيافي كث( 
ػػػٍيبىةى  يعقػػػكبي ك  ػػػائيا ك  ، ٓ)بػػػف شى و  أن(ػػػإال( كزاد ابػػػف حجػػػر "، : صػػػدكؽه  ٖ)حجػػػر ابػػػفي ، ك  ٕ)ىبيا كقػػػاؿ الػػػذٌ  ، ٔ)الن(سى

ػػػ" ، كقػػػاؿ الػػػذىبي  رةرٍيػػػي ىي أبًػػػ و أحاديػػػثي عمٍيػػػ تٍ اختمطىػػػ ًّ ػػػًدٍيثً خػػػرى آ عو  ػػػي مك سػػػفي الحى : كىىيػػػكى حى
 ك ػػػي  ، ٗ)

 ًّ سىًف خرى آ عو مك تبىًة الحى ًحٍيًح،  ىالى يىنحطا عىٍف ري تبىةى الص( ـٍ يىبميٍغ ري ًدٍيثيو ًإٍف لى  . َُ)-كىاضي أىٍعمىـي  -:  ىحى

 . ُُ) يسيران إال(  مالؾه  ث عنوي لـ يحد   دؽي : ىك الص  اجيٌ الس( كقاؿ 

 . ُِ)عيث نا ً  ي حدً  مّطربان  : كافى حي  القطافي يى كقاؿ 

 يثالحدً  في حسى  دكؽه صى  م:اك القكؿ في الرَّ  خالصةي 
بىٍيًر : ثقةه  كأىب -  . (ُّ)سيدلِّ  الز 
 فيو: نادي ىذا فاإلسٍ  ى، كعمو ثقاته رجالً  بقٌيةي ك 
خػرل، كال أي  ركايػةو  ماع  ي أم( ح بالس( صر  كلـ يي  ، ُْ)الثةً مف الث(  حجرو  :ذكره ابفي  جالفى بف عى  محمدي  -
 . ُٓ)ريرة ي أبي ىي  االّطرابىنا ألٌف  اّطرابو يّرا 

                                                           

 . ْٔٗالتيذيب )ص: ق . ينظر: تقريب ُْٖمحمد بف عجالف المدني ت)(ُ) 
ػػد ت)ْٓ/ ُالجػػرح كالتعػػديؿ البػػف أبػػي حػػاتـ )(ِ)  م( ييٍكنىػػ  أىبىػػا ميحى ػػٍفيىاف ٍبػػف عييىٍينىػػة ٍبػػًف أىًبػػي ًعٍمػػرىاف كى ق . ينظػػر: الطبقػػات ُٖٗ ك سي

 . ْٕٗ/ ٓالكبرل ط دار صادر )
 . َٓ/ ٖالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ّ) 
 . َُْالثقات لمعجمي )ص: (ْ) 
 . َُٔ/ ِٔتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٓ) 
 نفس المصدر السابؽ.(ٔ) 
 . ُٓٔمف تكمـ  يو كىك مكثؽ )ص: (ٕ) 
 . ْٔٗتقريب التيذيب )ص: (ٖ) 
 . َِّ/ ٔسير أعالـ النبالء ط الرسالة )(ٗ) 

 . ِِّ/ ٔالمصدر السابؽ )(َُ) 
 . ِّٕ/ َُإكماؿ تيذيب الكماؿ )(ُُ) 
 . ْْٔ/ ّميزاف االعتداؿ )(ُِ) 

13
(.61ينظرص))سبؽ دراستو ((

 . ْْطبقات المدلسيف )ص: (ُْ) 
 . ْٔٗتقريب التيذيب )ص: (ُٓ) 
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، كلػػـ   ُ)الثػةو مػػف الث( أن(ػ ي  ، حيػػثي بػف تػػدرس المك ػ مسػػمـً  بػفً  ر )محمػػدً ٍيػبى الزا  يأبػػ تػدليسً بالنسػبًة لك 
 ماع.ح بالس( يصر  

ـي   مكضكع.سناد: عمى اإلً  ثالثان: الحك

مػا ىي ك ر ، ٍيػبى الزا  بػيكأ جػالفى عى  بػفً  محمػدً  يسً تػدلً   ، كبسػببً كىذَّابك)الطحاف  يي  زيادً  بفً  محمدً  بسببً 
 ماع.حا بالس( صر  كلـ يي  الثةً مف الث( 

يػػػػري  يكطيا قػػػػاؿ الساػػػػ كؾه ككىذ(بىػػػػوي يىٍحيىػػػػ  كى ى تٍػػػػري مىػػػػ  اٍبػػػػًف ًزيىػػػػادو كىىيػػػػكى مى ػػػػدىاريهي عى : كقػػػػاؿ األلبػػػػانيا  ، ِ)ه: مى
كعه   . ّ)مّك

ػػػًعيدً  بػػػفي  عمػػػي  : عشػػػر الخػػػامسالػػػراكم  . الكػػػكفي   أبػػػك الحسػػػفً ، (ْ) الًكنػػػدم   سػػػركؽو بػػػف مى  سى
 .(ٓ)ىػ(ِْٗت)

(ٔ) طٌيف : ثقةه اإلماـ مي  قكؿي -
  

 اكم:ٌقاد في الرَّ الن   أقكاؿي  -

ػػائيا كث(  ػػعو  ، ٕ)قػػو الن(سى قىػػاؿ ً ػػي مّك اد: ككػػاف ال قػػو الخطيػػب البنػػدادم كز ككثٌ  ، ٖ)بًػػوً  : ال بػػأسى آخػػر كى
 . َُ)قاتاف  ي الث  ب( حً  ه ابفي كذكرى ،  ٗ)يخّب

 . ُِ)حجر: صدكؽه  ابفً ك ،  ُُ)ـحاتً  كقاؿ أبك

                                                           

 . ْٓطبقات المدلسيف )ص: (ُ) 
كعة )(ِ)    .ِٖٗ/ ُالْلل ء المصنكعة  ي األحاديث المّك
كعة كأثرىا السيئ  ي األمة )(ّ)   . ّْٖ/ ْسمسمة األحاديث الّعيفة كالمّك
الًكندم: بكسر الكاؼ كسككف النكف ك ي آخرىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة إل  كندة، كىي قبيمػة مشػيكرة مػف الػيمف تفرقػت  ػي  (ْ)

 . ُُٔ/ ُُالبالد، ككاف منيا جماعة مف المشيكريف  ي كؿ  ف. انظر: األنساب لمسمعاني )
 . َْٓ/ َِتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٓ) 
 السابؽ.نفس المصدر (ٔ) 

 نفس المصدر السابؽ.  ٕ)
 . ُْٓ/ َِ ، تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٗٓمشيخة النسائي )ص: يهنظر:   ٖ)

  .ِِٔالسابؽ كالالحؽ  ي تباعد ما بيف ك اة راكييف عف شيخ كاحد )ص: (ٗ) 
 . ْٕٓ/ ٖ  الثقات البف حباف )َُ)
 . َُٗ/ ٔ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ُُ)
 . َُْتقريب التيذيب )ص:   ُِ)
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 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  مطٌيف حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿ خالصةي 
 " كاض أعمـ.كؽ "ثقةه بف مسري  بف سعيدً  عميا 
ـى  الناق(ادي  كا ؽ ّي  وككا قى و ، تعديمً  عم  طٌيفمي  اإلما  .يقويـ عم  تكثً بع

 تطبيقي: نمكذجه 

ًمػيا  ، ُ)و ػي سػننً  رمػذما اإلمػاـ الت   أخرجػوي  مػا: منيػا  ، ي كتب السان(ة لو أحاديثي  ػد(ثىنىا عى ٍبػفي اقػاؿ: حى
ػفٍ  ػمىمىةى، عى ػٍف أىبًػي سى ك، عى ٍمػرو ػًد ٍبػًف عى م( د(ثىنىا اٍبفي أىًبي زىاًئدىةى، عىٍف ميحى : حى ٍيػرىةى سىًعيدو الًكٍنًدما الكيكً يا قىاؿى  أىبًػي ىيرى

 : ًنيًف ًبغيرَّةو قىػاؿى ـى ًفي الجى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ى رىسيكؿي المًَّو صى مىٍيًو:  (ِ)قىضى ٍبدو أىٍك أىمىةو، فىقىاؿى الًَّذم قيًضيى عى عى
ػمَّى ال ا فىقىاؿى النًَّبي  صى ، فىاٍستىيىؿَّ فىًمٍثؿي ذىًلؾى ييطىؿَّ احى ، كىلى صى ، كىلى أىكىؿى : أىييٍعطىى مىٍف لى شىًربى ـى ػمَّ سى مىٍيػًو كى مَّػوي عى

ٍبده أىٍك أىمىةه » ُيرَّةه عى ، بىٍؿ ًفيًو    «.ًإفَّ ىىذىا لىيىقيكؿي ًبقىٍكًؿ شىاًعرو

 الحديث: أكلن: تخريجي 

ـي أخرجى  ـي بمعٍ   ّ)و ي صحيحً  خارما البي  و اإلما مػا مػف ه ، كالىي بنحػكً   ْ)وـ  ػي صػحيحً سػمً مي  ناه ، كاإلما
ػخٍ مي  ٓ) البخػارم   اـً ػػػػػػاإلم دى خػرل عٍنػأي  كايػةو بػو ، ك ػي رً  ةى أبػي سػممى  عػفٍ  شػيابو  ابػفً  طريؽً   ، مػف طريػؽً ران تصى
ان،  ة سػكي( ي سػممى كأبًػ سػعيدو  ّػان عػفٍ عنػده أيٍ  بمعنػاهي  ، ٔ)خرلكاية أي و، كرً بً  بً ف المسيٌ بٍ  عف سعيدً  يابو شً  ابفً 

 رة.ريٍ ي ىي يث أبً   مف حدً بً المسيٌ  بفي  ة كسعيدي سممى  كما )أبي ككالىي 

 اإلسناد:  رجاؿً  ثانيان: دراسةي 
 يو :فً  اإلسنادي  

 :(ٕ)ة الميثي  مى عمقى  ك بفً بف عمرً  محمدي  -

                                                           

سنف الترمذم ) أبكاب الجنائز عف رسكؿ اض صم  اض عميػو كسػمـ/ أبػكاب الػديات عػف رسػكؿ اض صػم  اض عميػو كسػمـ /بػاب (ُ) 
 . ِّ/ ْ/َُُْما جاء  ي دية الجنيف/ 

أحسف تقكيـ. ينظر: شرح النككم عم  مسمـ النٌرة :عند العرب أنفس الشيء كأطمقت ىنا عم  اإلنساف ألف اض تعال  خمقو  ي (ِ) 
(ُُ /ُٕٓ . 

-َٗٗٔ -َْٗٔ ، )كتػػػاب الػػػديات/ بػػػاب جنػػػيف المػػػرأة /ُّٓ/ ٕ/ٖٕٓٓصػػػحيح البخػػػارم  )كتػػػاب الطػػػب/ بػػػاب الكيانػػػة /(ّ) 
َُٔٗ/ٗ /ُُ . 
 . َُّٗ/ ّ/ُُٖٔصحيح مسمـ  )كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات/باب دية الجنيف /(ْ) 
 . ُِٓ/ ٖ/َْٕٔالبخارم  ) كتاب الفرائض/ باب ميراث المرأة كالزكج مع الكلد ك يره /  صحيح(ٓ) 
 . ُُ/ ٗ/َُٗٔصحيح البخارم  ) كتاب الديات/ باب جنيف المرأة /(ٔ) 
ق(اص الم(ٍيًثٌي ت)(ٕ)  ٍمقىمىة ٍبف كى م(د ٍبف عىٍمًرك ٍبف عى   .ّّْ/ ٓىػ . ينظر: الطبقات الكبرل ط العممية )ُْْميحى
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مىًعيف قو يىٍحي  ٍبفي كث( 
اف ذلػؾ؟ قػاؿ: كىػ ةي ، كما عمٌ قيؿ لوي  ،وقكف حديثى اس يت( اؿ الن( : ما زى ةن مرٌ  ، كقاؿى  ُ)

ـ( ف رأيًػًمػ يءبالش(ػ ي سػممةى عىف أبًػ ةن ث مر( يحد   ػف أبًػأي  ث بًػًو مػرةن يحػد   و ثػ ػف أبًػي سػمى خػرل عى ٍيػرةمة عى ي ىيرى
(ِ  ،

كىػافى ييخًطػقػات كزى اف  ي الث  حب(  ذكره ابفي ك  و ف بًػيكيػ ـ: لػـٍ الحػاكً  اضً  أبػك عبػدً ك  بػارؾالمي  ابػفي ، كقػاؿ  ّ)ئاد: كى
ػػائيٌ ، كقػػاؿ  ْ)أسه بىػػ ػػعو بػػو بػػأسه  : لػػيسى الن(سى قىػػاؿ  ػػي مّك ػػك أىن(ػػوي ال  :ابػػف عػػدمٌ ، كقػػاؿ  ٓ)آخػػر: ثقػػةه  ، كى كىأىٍرجي
ػػ قػػاؿ ابػػفي ، ك  ٔ)أس بػػوبىػػ و كىػػك حديثيػػ كتػػبي يي  الحػػديثً  حي ـ: صػػالً ك حػػاتً أبيػػكقػػاؿ  ، ٕ)اـأكىىػػ لػػوي  دكؽه حجػػر: صى

ػالن(ػ بأحفظً  ليسى  حه صالً  ؿه اف : رجي حي  القط( يى ، كقاؿ  ٖ)شيخه  ٍشػييكره الػذىبيا ، كقػاؿ  ٗ)ديثاس لمحى  في حسىػ : مى
ًديث اًج ًبوثميا الييٍ ، كقاؿ  َُ)الحى : كىاٍختيًمؼ ً ي ااًلٍحًتجى

(ُُ . 

ػ طه ك كسىػىيػ قػاؿ: بة شػيٍ  بفي  عقكبي يى كأنزؿى مرتبتو  )ّ لػ  ال ػ عؼً كا  ػ، كقػاؿ  ُِ)ا ىػكمى  : لػيسى انيا الجكزجى
كىاف كىًثيرى  ابفي ، كقاؿ  ُّ)وي  حديثي يث كيشتى الحدً  بقكم   عىؼ سعد: كى ٍّ ًديث ييٍستى  . ُْ)اٍلحى

، يابشً  ابفي : لو  عو متابً  لكجكدً  ـ  ير ثابت ىناىالك  ، كلكف( أكىاـ لوي  دكؽه صى  اكم:ؿ في الرَّ القكٍ  خالصةي 
 ُٓ)ةن تام(  و متابعةن د تابعى  مقى 

.البخارم    ي صحيحً  









                                                           

  .ْٕٓ/ ٕالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ ) (ُ)
  .ُِٔ/ ِٔتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ِ)
  .ّٕٕ/ ٕالثقات البف حباف ) (ّ)
  .ّٕٕ/ ٗتيذيب التيذيب ) (ْ)
  .ُِٕ/ ِٔتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٓ) 
  .ْٖٓ/ ٕالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ ) (ٔ)
  .ْٗٗتقريب التيذيب )ص:  (ٕ)
  ُّ/ ٖالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ٖ)
  ْٔٓ/ ٕالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ ) (ٗ)

  ُِٔ/ ِالمنني  ي الّعفاء )(َُ) 
 . ِٔ/ ِمجمع الزكائد كمنبع الفكائد ) (ُُ)
  ّٕٕ/ ٗتيذيب التيذيب ) (ُِ)
  .ِّْأحكاؿ الرجاؿ )ص:  (ُّ)
  .ّّْ/ ٓالطبقات الكبرل ط العممية )(ُْ)
  .ُُ/ ٗ)صحيح البخارم (ُٓ) 
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 هح لغيرً صحيٍ سناد: ثالثان: الحكـ عمى اإلً 

ػػ كمحمػػد بػػف عمػػر  بسػػبب ،  ُ)ان صػػحيح ه األلبػػانيه ، كاعتبػػرى  ػػي ىػػذا الحػػديث كبػػعكتي  لػػو أكىػػاـه  دكؽه صى
   .   ّ)ـ، كمسمً  ِ)ف )البخارمٌ حيحيٍ يث  ي الص( الحدً  كأصؿي 

ة اٍلقىنَّادي س عشر: ساداكم الالرَّ  مَّاًد ٍبًف طىٍمحى ك ٍبفي حى مَّدو  (ْ)عىٍمري ييٍكنىى أىبىا ميحى  (ٔ)ىػ(ِِِ. ت)(ٓ)،كى

 .(ٕ)قةن اكم: كىافى ثً طٌيف في الرَّ اـ مي اإلمى  قكؿي 

 اكم:ٌقاد في الرَّ الن   أقكاؿي 

ػػػٍأميكفي كقػػػاؿ ،  ٖ)اض شػػػاءى  إفٍ  قػػػةن كػػػاف ثً  :سػػػعد ابػػػفي قػػػاؿ  الحػػػاكـ: الث قىػػػةي اٍلمى
اف  ػػػي ، كذكػػػره ابػػػف حب(ػػػ ٗ)

 . َُ)قاتالث  

 يفمًعػػػػ حيػػػػ  بػػػػفً يى  كقػػػػاؿ
ػػػػ ، كابػػػػف حجػػػػر: ُّ)ىبي، كالػػػػذ(  ُِ) ـحػػػػاتً  ك، كأبػػػػ ُُ)  ، زاد الػػػػذىبي:دكؽصى

ػػديكؽه  مػػرة  كقػػاؿ ض،يتػػر (  ، كقػػاؿ ابػػف  ُٓ) ضبػػالر(  مػػيى حجػػر: ري  ابػػفي كزاد ،  ُْ)ا ّػػةلىًكػػف كىػػافى مػػف الر(  صى
 . ُٔ)الحديث  ي صدكقنا يككف أف خمفكف : أرجك

 

                                                           

 المصدر السابؽ.سنف الترمذم (ُ) 
 . ُِٓ/ ٖ/َْٕٔصحيح البخارم  ) كتاب الفرائض/ باب ميراث المرأة كالزكج مع الكلد ك يره / (ِ) 
 .  َُّٗ/ ّ/ُُٖٔصحيح مسمـ  )كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات/باب دية الجنيف /(ّ) 
كىك السكر. ينظر: األنساب لمسمعاني  -[ الداؿ الميممة، ىذه النسبة إل  مف يبيع القندُالقىن(اد بفتح القاؼ كالنكف ك ي آخرىا ] (ْ)
(َُ /ْٖٖ . 

 . َْٖ/ ٔالطبقات الكبرل ط دار صادر )(ٓ) 
 . ْٗٓ/ ُِتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٔ) 
 . ِّ/ ٖ ، تيذيب التيذيب )ْٗٓ/ ُِ) تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿيينظر: (ٕ) 

 . َْٗ/ ٔ  الطبقات الكبرل ط دار صادر )ٖ)
 . ُِْ/ ّ  المستدرؾ لمحاكـ )ٗ)
 . ّْٖ/ ٖ  الثقات البف حباف )َُ)
 . ُٕٓركاية الدارمي )ص:  -  تاريخ ابف معيف ُُ)
 . ِِٖ/ ٔ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ُِ)
 . ٕٓ/ ِ  الكاشؼ )ُّ)
 . ّْٖ/ ِ ي الّعفاء )المنني   ُْ)
  َِْ  تقريب التيذيب )ص: ُٓ)

 . َّْ  المعمـ بشيكخ البخارم كمسمـ )ص: (ُٔ
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يكقاؿ  ًّ د: رىاً  أىبيك دىاكي
 . ِ)يره مناكً ثماف كعندى يـ  ي عي ت( يي  :الساجيٌ ، كقاؿ  ُ)

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  مطٌيف حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 
ةى   فض" كاهلل أعمـ.بالرَّ  رميى  دكؽه "صى عىٍمرك ٍبفي طىٍمحى

ـى  الن قَّادي  أُمبي  كافؽى   .يقوعمى تكثً  ، كالحاكـ سعد ابفي  وككافقى و ، تعديمً  عمى طٌيفمي  اإلما
 ي:تطبيقً  نمكذجه 

ػػمػػا  :منيػػا ،ب الساػػن(ة ػػي كتيػػ لػػو أحاديػػثي  ـي أخرجى  ّ)أحمػػد و اإلمػػا
ٍبػػدي اًض،   ه ػػي مسػػندً   ػػد(ثىنىا عى قػػاؿ: حى

ػٍف  ،  عى ػٍف ًسػمىاؾو ػد(ثىنىا أىٍسػبىاطه، عى ػةى، حى ك كىىيكى اٍبػفي طىٍمحى د(ثىنىا عىٍمره ، حى اًلبو م(دي ٍبفي أىًبي  ى د(ثىًني ميحى ػاًبًر حى ٍبػًف اجى
 : ًدينىةي،  ىقىاؿى م(ـى اٍلمى سى مىٍيًو كى م(  اضي عى : ذيًكرى ًعٍندى رىسيكًؿ اًض صى ًدينىػةى طىابىػةى سىميرىةى، قىاؿى " ًإفَّ اهللى ىيػكى سىػمَّى اٍلمى

: كىأىنىا أىٍسمىعيوي. اًبره  "، قىاؿى جى

 أكلن: تخريج الحديث:
ـي   بو. سماؾو  ما مف طريؽً و كالىي ، بمثمً  ٓ)سندً المي  ي  ، كأحمدي  ْ)و ي صحيحً مسمـ  ً  أخرجو اإلما
 اإلسناد: رجاؿً  ثانيان: دراسةي 

 اء:ثنى باستً  قاته ثً  اإلسنادً  رجاؿي 
 . ٔ)كثير خطئيي  دكؽه صٌ  :  أسباط -
 حرب: بفي  ماؾي سً  -
 يً ػػ خمفػكفى  ، كابػػفً شػاىيف بػػفً  صً حٍفػي ـ ، كأبػػالحػاكً  اضً  عبػػدً  يبػأمػػف  ه كػؿه ، كاعتبػػرى  ٕ)حيػ قػو يى كث( 
 . ٗ)كثيران  ئي خطقات، كقاؿ :يي اف  ي الث  ه ابف حب( ، كذكرى  ٖ)قات""الث   جممةً 

                                                           

 . ِٖٖ  ،خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ )ص: ْْٔ/ ٓنظر : تاريخ اإلسالـ )  يي ُ)
ػي اض عنػو ، كيحػدث عنيػا ِّ/ ٖ  تيذيب التيذيب )ِ) . ينظػر :المعمػـ  ، يتيـ  ي عثماف أم أٌنػو كػاف يػذكر مسػاكئ عثمػاف ّر

 . َّْبشيكخ البخارم كمسمـ )ص: 
 . ّْٕ/ّْ/َُِّٗأحمد  ي المسند )أكؿ مسند البصرييف /حديث جابر بف سمرة السكائي /  (ّ)
 . ََُٕ/ِ/ُّٖٗٓمسمـ  ي صحيحو ) كتاب الحج/باب المدينة تنفي شرارىا /  (ْ)
-َِٗٔٗ--َُِٔٗ-َِٖٗٗ-َِٕٖٖ-َِِِٖالسػػػكائي /مسػػػند أحمػػػد ) أكؿ مسػػػند البصػػػرييف /حػػػديث جػػػابر بػػػف سػػػمرة (ٓ) 

َُِِِ-ِٕٓ-ِٖٓ /ّْ/ُْٓ-ّْٓ-ْٖٓ-ْٔٔ-ُْٗ-ُٖٓ-ْٓٔ-ْٓٗ . 
(.87.ينظر:ص))سبؽ دراستو  ((6

 . ِّّ/ ِ ، ميزاف االعتداؿ )َِٖ/ ْالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ٕ)
 . َُٗ/ ٔإكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ٖ)
 . ّّٗ/ ْالثقات البف حباف ) (ٗ)
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ػػ ابػػفي ، ك  ّ)الػػذىبيا ، ك  ِ)، كابػػف عػػدم ُ)ـأبػػك حػػاتً قػػاؿ  ػػ:  ْ)رحجى ، كزاد "ثقػػة، كزاد أبػػك حػػاتـ"  دكؽصى
، كزاد الػذىبي "وبًػ ال بػأسى  دكؽه كىك صى  ،وكما   إف شاء اضي ـه يمستقً  ثيره كى  حديثه  ماؾو كلسً  "ابف عدم  قاؿ 

، كقػاؿ "فمق(ػمػا تى رب(   كػافى  ر بػأخرةو كقػد تني(ػ بةه مّػطرً  خاصةه  و عف عكرمةى كايتي كرً "، كزاد ابف حجر "يؿجمً  "
 . ٓ)يثالحدً  : جائزي العجميٌ 

ػ ي  يػػرً : ىػك ً ػ قػػاؿ بةبػػف شػيٍ  يعقػكبي ك مػزه  أحمػػد: ، كقػاؿ  ٔ)تػػيفثب  مػف المتى  ، كلػيسى ة صػػالحه عكرمى
ػػ ماؾه ًسػػ ٍّ اٍبػػفي ًخػػرىاشو ، كلٌينػػو  ٕ)يثالحػػدً  ربي طى م

 جػػزرة حي كصػػالً  ، َُ)عبة، كشيػػ ٗ)ّػػع(فو الثػػكرما ، ك  ٖ)
(ُُ  ،

ّا  ممةً  ي جي  ه العقيميا كذكرى   . ُِ)عفاءال

 .ديثالحى  ك مداري كرمة، كىي في عً  ربه مضطى  دكؽه : صى قاؿ الطالب

 يؿ:ما قً  كل يضر  

 .ةن تام(  ة متابعةن عبى و شي تابعى  قد ،  ُّ)تابعةن ا لو مي دنى ، كجى  ئخطً يي  و صدكؽه أن(  عبيدو  بفً   ي أسباطً  -

  .كرمةى م عف عً و ال يركً نا ألن( ب ىي بف حرٍ  سماؾً  رابً اّطً  ي  -

 .رةن قاصً  متابعةن  وي بعى ات شعبةى   ض ، كلكفٌ مي بالر( ري  دكؽه ة صى حى طمٍ  ك بفى عمرى أف(  -

ـي   .لغيره يحه صحً  عمى اإلسناد: ثالثان: الحك

ػبى أسػباط بػف عي  بسبب ػ، كًسػ عػةن متابى  ا لػوي نى ، كجػدٍ ئخًطػيي  دكؽه يػد صى يث ، الحػدً  كىػك مػداري  دكؽه ماؾ صى
ك كىك عمػري  -طمحة ، عمرك بفي ه حسفه : إسنادي  رناؤكطب األيٍ شعى   كاعتبره بعض المعاصريف حسنان، قاؿ

                                                           

 . َِٖ/ ْالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ُ)
 . ّْٓ/ ْالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ ) (ِ)
 . ٓٗمف تكمـ  يو كىك مكثؽ )ص:  (ّ)
 . ِٓٓتقريب التيذيب )ص:  (ْ)
 . َِٕالثقات لمعجمي )ص:  (ٓ)
 . ِّْ/ ِميزاف االعتداؿ )(ٔ) 
 نفس المصدر السابؽ .(ٕ) 
 . ِْٗ/ ّتاريخ اإلسالـ )(ٖ) 
 . ُْٓ/ ْالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ٗ) 
  .ِّّ/ ِميزاف االعتداؿ ) (َُ)
 نفس المصدر السابؽ. (ُُ)
 . َُُ/ ٔإكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ُِ)
 . ِٖٓ/ ّْ/ َِٗٔٗ)مسند البصرييف/حديث جابربف سمرة / مسند أحمد (ُّ)
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ػػ -هنسػػب إلػػ  جػػد  طمحػػة القىن(ػػاد، كيي  حمػػاد بػػفً  بػػفي ا  اإلسػػنادً  رجػػاؿً  ي، كبػػاقً يثً ا الحػػدً نى حسىػػ دكقافً كسػػماؾ صى
 . ُ)قاته ثً 

، كىىىن(ػادً  ٍبػفً  قيتىٍيبىةى  و مف طريؽً سمـ  ي صحيحً عند مي  صحيحه  كالحديثي  ، كىأىبػ ٍبػفً  سىػًعيدو بىٍكػًر  يالس(ػًرم 
اًبًر ٍبًف سىميرىةى.. سميـو  بفً  أىًبي شىٍيبىةى عف سالـً  ٍبفً ا  . ِ)الحديث عىٍف ًسمىاؾو عىٍف جى

ٍعفىرو الكيٍكًفي  عشر:  ابعالسَّ اكم الرَّ   .(ْ)ىػ(َِّ. ت)(ّ)عىٍكفي بفي سىالَّـو أىبيك جى

، ادى ببغػدى  اشػمي  اليى  سالـ، أىبيك جعفرو  ٍبفي  عكفي  ا ماتى ف فييى يٍ يف كمائتى ثالثً  طٌيف: سنةى مي  ماـً اإلً  قكؿي 
 .(ٓ)ثقةن  ل يخضب، ككافى  ككافى 

 اكم: ٌقاد في الرَّ الن   أقكاؿي 

ـي قات كقاؿى اف  ي الث  حب(  ه ابفي ، كذكرى  ٕ)حجر ، كابفي  ٔ)البندادما  طيبي قو الخى كث(  ًديث : ميٍستىًقي  . ٖ)الحى

ًممػتي بًػًو بىٍأسػان الذىبيٌ كقاؿ  ػا عى ػديٍكؽه، مى : ىيػكى صى
ػعو ، كقػاؿ  ػي مى  ٗ) ػآ ّك  فى ي  ، كقػد ليػكقان صػدي  ر: كػافى خى

م(د )جزرة  ٍبفي  صالحي كقاؿ  ، َُ)ئان شيٍ  ميحى
 .يه كك ً ، كزاد جزرة: وس بً أٍ : ال بى  ُِ)الدارقطني، ك  ُُ)

 :الن قَّاد مف ُيره كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 ." كاض أعمـ"ثقةه  سالـو  بفي  عكفي 

ـى  الناق(ادً  بعضي  كا ؽى  ّي  وككا قى و ، يمً تعدً  عم  طٌيفمي  اإلما  و.يقً يـ عم  تكثً بع

 
                                                           

 . ِٖٓ/ ّْ/ َِٗٔٗمسند أحمد )مسند البصرييف/حديث جابربف سمرة /(ُ) 
ًدينىًة تىٍنًفي ًشرىارىىىا/صحيح (ِ)   . ََُٕ/ ِ/ُّٖٓمسمـ )كتاب الحج/بىابي اٍلمى
 . ُْْ/ َُ ، سير أعالـ النبالء ط الرسالة )ِّٓ/ ُْتاريخ بنداد )يينظر: (ّ) 
 . ْٗٔ/ ٓتاريخ اإلسالـ )(ْ) 

 . ِّٓ/ ُْ  تاريخ بنداد )ٓ)
   نفس المصدر السابؽ.ٔ)
 . ّّْ  تقريب التيذيب )ص: ٕ)
 . ُٔٓ/ ٖالثقات البف حباف )  ٖ)
  .ُْْ/ َُ  سير أعالـ النبالء ط الرسالة )ٗ)
 . َّٔ/ ّ  ميزاف االعتداؿ )َُ)
 . ِٖٗ/ ُِ  تاريخ بنداد كذيكلو ط العممية )ُُ)
 . ْٓ  سؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص: ُِ)
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 :يَّ طبيقً ت نمكذجه 

ـي ما أخرجى : نيا مً  ،السان(ة  ي كتبً  لو أحاديثي  ػٍكفي  ُ)و  ػي صػحيحً  مسػمـه  و اإلما ػد(ثىنىاهي عى ، قػاؿ : كىحى
ٍف أىًبيًو، عى ا ًد، عى ًف ٍبًف اأٍلىٍسكى ٍبًد الر(ٍحمى ، عىٍف عى ًميا نىا أىبيك بىٍكرو الن(ٍيشى ، أىٍخبىرى ـو اٍلكيكً يا : ٍبفي سىال( ٍبػًد اًض، قىػاؿى ٍف عى

مَّى بً » ٍمسناصى ـى خى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : «نىا رىسيكؿي اهلًل صى ًة، قىاؿى الى مىا »، فىقيٍمنىا: يىا رىسيكؿى اهلًل أىًزيدى ًفي الصَّ كى
ا ٍمسان « ذىاؾى مٍَّيتى خى : قىاليكا: صى ػا »، قىاؿى كفى كىأىٍنسىػى كىمى ػا تىػٍذكيري ، أىٍذكيػري كىمى ـٍ َـّ « تىٍنسىػٍكفى ًإنَّمىا أىنىػا بىشىػره ًمػٍثميكي ثيػ

دى سىٍجدىتىًي السٍَّيًك.  سىجى

 يث:الحدً  تخريجي  

ػػػبنحػػػكً   ِ)وي صػػػحيحً  ػػػ أخرجػػػو البخػػػارما  و خػػػرل  ػػػي صػػػحيحً أي  ـ  ػػػي ركايػػػاتو ، كمسػػػمً  ّ)ران ه كمختصى
ػػ ، ٓ)ه ، كبنحػػكً  ْ)بمعنػػاهي   مسػػعكدو  بػػفً  اضً  عبػػدً  عػػفٍ  قػػيسو  بػػفً  عمقمػػةى  ؽً ػػػػػػػػػػما مػػف طريػػػػػػػػػػػػالىي كً ،  ٔ) ران كمختصى

ي اض عنو.  ّر

 يحو.سمـ  ي صحً مي  اإلماـً  عندى  ، كالحديثي مسمـ حيحكاة ص( مف ري كالر(اكم 

 :ثافو نمكذج تطبيقي 

ػمنيىػ ،الساػن(ة  ػي كتػبً  لو أحاديثي  ػا الحى ثنى قػاؿ: حػد(   ٕ)عاء ػي الػدا  برانػيا و الط( ا: مػا أخرجى ، ثنػا رميا ٍّ
،  ك ىػػأبػػي أى  بػػفً  اضً  عبػػدً  ، عػػفٍ سػػفً ي الحى أبًػػ الحسػػفً  بػػفً  يػػدً بى ، عػػف عي بيػػعً الر(  بػػفي  نػػا قػػيسي ، ثى ـسػػال(و  بػػفي  عػػكفي 
 مػدي الحى  نػا لػؾى ربَّ  َـّ اؿ : " المييػقىػ كػكعً الر   و مػفى رأسىػ فػعى ـ إذا رى و كسػمَّ صػمى اهلل عمٍيػ اهللً  كؿي رسيػ كافى : قػاؿ ى 

 عد ".بى  ف شيءو مً  ئتى ؿء ما شً ؿء األرض، كمً ء السمكات كمً ؿٍ مً 

 

 

                                                           

 . َِْ/ ُ/ِٕٓصحيح مسمـ  ) كتاب المساجد كمكاّع الصالة/ باب السيك  ي الصالة كالسجكد لو / (ُ)
 . ٖٗ/ ُ/َُْصحيح البخارم  )كتاب الصالة/أبكاب استقباؿ القبمة /باب التكجو نحك القبمة حيث كاف/ (ِ)
 ، )كتػػاب أخبػػار اآلحػػاد/ ٖٔ/ ِ/ُِِٔصػػحيح البخػػارم  )كتػػاب الجمعػػة/ أبػػكاب العمػػؿ  ػػي الصػػالة /بػػاب إذا صػػم  خمسػػا/  (ّ)

 . ٕٖ/ ٗ/ِْٕٗباب ما جاء  ي إجازة خبر الكاحد الصدكؽ  ي األذاف كالصالة /
 . ََْ/ ُ/ِٕٓصحيح مسمـ  ) كتاب المساجد كمكاّع الصالة/ باب السيك  ي الصالة كالسجكد لو /(ْ) 
 . َِْ-َُْ/ ُ/ِٕٓكالسجكد لو / صحيح مسمـ  ) كتاب المساجد كمكاّع الصالة/ باب السيك  ي الصالة(ٓ) 
 نفس المصدر السابؽ.(ٔ) 
 . ُٖٔ/ُ/ِٔٓ/  الدعاء لمطبراني  ) باب القكؿ بعد ر ع الرأس مف الرككع(ٕ) 
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 يث: الحدً  أكلن: تخريجي 

ػػ ـي  وأخرجى   ّ)وننً ماجػػو  ػػي سيػػ و، كابػػفي بمثًمػػ ِ)و ػػي سػػننً  ه، كأبػػك داكدى بنحػػكً   ُ)ومسػػمـ  ػػي صػػحيحً  اإلمػػا
، بمعنػػاهي   ْ)وـ  ػي صػحيحً خػرل لإلمػاـ مسػمً أي  كايػةو رً  ػي بػو، ك  بػف الحسػفً  بيػدً عي  ف طريػؽً يـ ًمػو، ثالثػتي بمثًمػ
ػو، بً  زاىرو  بفً  أةى جزى مى  ف طريؽً مً  بػو،  ائبً الس(ػ بػفً  عطػاءً  ، بمعنػاه مػف حػديثً  ٓ)و ػي سػننً  رمػذما و الت  كأخرجى

  ي أك ىػػأبًػػ بػػفً  اضً  عبػػدً    مػػف حػػديثً ائبً الس(ػػ بػػفي  ، كعطػػاءي زاىػػرو  بػػفي  ،كمجػػزأةي  الحسػػفً  بػػفي  بيػػدي يـ )عي تي كثالثىػػ
يى   اض عنو. ّر

 اإلسناد: رجاؿً  ثانيان: دراسةي 

 أٌف  يو: إال(  قاته و ثً رجالي  كاإلسنادي 

 : (ٔ)بيعالرَّ  بفي  قيسي 

ػػ  أف(  تي ددٍ ،  مػػكى ي حصػػيفو أبًػػ حػػديثى  ي قػػيسه نًػػ: ذاكرى  ةن ، كقىػػاؿى مػػر(  ٖ)و، كيكثٌقيػػ ٕ)وي عمٍيػػثنًػػيي   عبةشيػػاف كى
 كػر قىػػٍيسى إذا ذى  كرمٌ سيػٍفيىاف الث(ػػكػاف ، ك  ٗ)ب عمػػي( نػرً اف يي مػػا كىػ ، لكثػرةً   نمػػكتى حتٌػ وً كعمٍيػ عمػػي(  سػقطى  البيػتى 

مىٍيوً أثنى  بيعً الر(  ٍبفى ا  . ُّ)يثالحدً  : حسفي كزادى   ُِ)الطيالسيا  قو أىبيك الكليدً ، ككث(  ُُ)و، ككثٌقي  َُ)  عى

ػأصحابً  جميعً  : عندى دكسيٌ شىٍيبىة السٌ  ٍبفي  يىٍعقيكبي كقاؿ   الحفػظً  مءي ، كىػك ردحه و صػالً ، ككتابيػدكؽه نا صى
،  ُٓ)الحفػظً  و، سػيئي  ػي نفًسػ دكؽه : صى الذىبيٌ كقاؿ ،  ُْ)كايتو ي رً  أ، ّعيؼه الخطى  ، كىًثيري ةه بّطرً مي  جدان 

                                                           

 . ّْٔ/ُ/ ْٕٔصحيح مسمـ  ) كتاب الصالة/ باب ما يقكؿ إذا ر ع رأسو مف الرككع/(ُ) 
 . ِِّ/ُ/ْٖٔالصالة / باب ما يقكؿ إذا ر ع رأسو مف الرككع/سنف أبي داكد  ) كتاب الصالة/ أبكاب تفريع استفتاح (ِ) 
 . ِْٖ/ُ/ُ/ٖٕٖكتاب إقامة الصالة /باب ما يقكؿ إذا ر ع رأسو مف الرككع / )سنف ابف ماجو   (ّ)
 .  ّْٔ/ُ/ْٕٔ صحيح مسمـ  )كتاب الصالة/ باب ما يقكؿ إذا ر ع رأسو مف الرككع / (ْ) 
 . ُٓٓ/ٓ/ّْٕٓ باب /   -الدعكات عف رسكؿ اض صم  اض عميو كسمـ  الترمذم ) الذبائح/أبكابسنف (ٓ) 
 . ّٓٓ/ ٔق . ينظر: الطبقات الكبرل ط العممية )ُٖٔقيس بف الربيع األسدم كيكن  أبا محمد )ت (ٔ) 
 . ُُٓ/ ُ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ٕ
 . ْٗٔ/ ُْ  تاريخ بنداد )(ٖ
   نفس المصدر السابؽ.(ٗ
 . ِٗ/ ِْتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )  (َُ
 . ْٗٔ/ ُْ  تاريخ بنداد )(ُُ

ٍبًد اٍلمىًمؾ ت)(ُِ)  ـي ٍبفي عى ًليًد الط(يىاًلًسيا : كىاٍسميوي ًىشىا  . ََّ/ ٕق  . ينظر: الطبقات الكبرل ط دار صادر )ِِٕأىبيك اٍلكى
 . ْٗٔ/ ُْ  تاريخ بنداد )(ُّ
 . ّٓ/ ِْ)  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ (ُْ
 . ّّٗ/ ّ  ميزاف االعتداؿ )(ُٓ
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ػػتني(ػػ حجػػر: صػػدكؽه  ابػػفي كقػػاؿ  ػػدخػػؿ عميػػو ابنيػػكأى  ا كبػػرى ر لم( أبػػك كقػػاؿ ،  ُ)وث بًػػو  حػػد( مػػف حديثًػػ ا لػػيسى و مى
 . ّ)يمةه ستقً و مي ركاياتً  ةي : كعامٌ ابف عدمٌ ، كقاؿ  ِ)ويثي حدً  كتبي ، يي بقكمٍّ  ، كليسى دؽي و الص  ـ: كمحما حاتً 

: كمػرةن   ٔ)يفان ّعً  : كافى كمرةن  ، ٓ)عيف لىٍيسى ًبشىٍيءمى  حي  بفي يى ، كقاؿ  ْ) ونيٌ  م أبك زرعةمرتبتو  كأنزؿى 
: كىافى كًكيع  عميٌّ بف المدينيا ، كقاؿ  ٗ): كٌذبوي ، كمرةن  ٖ)وحديثي  كتبي ال يي  : ّعيؼه ، كمرةن  ٕ)ل شىٍيئان ساكً الى يي 

ػػػع فيوي  ّى ػػػٌعفو :أحمػػػدي  َُ)يي ػػػٌعفو الػػػدارقطنيا  ُِ)نػػػو: لي( ، كمػػػرةن  ُُ)دان : ًجػػػحنبػػػؿ كزادى  بػػػفي  ، ّك  ، ّك
، كقػػػاؿ  ُّ)

ـي ، كقػػػاؿ  ُٓ)يثالحػػػدً  ،متػػػركؾي  ُْ) بثقػػػةو  : لػػػيسى سػػػائيٌ الن(  كقػػػاؿ ابػػػف حٌبػػػاف: ،  ُٔ): سػػػاقطه الجكزجػػػانيا  إبػػػراىي
مىٍيػوً  كحػث ً يػوً  القىػٍكؿ  ىحسػف شيػٍعبىة  ىأىمػا أىًئم(تنىػا ً يوً  اٍختمؼ ػعفو عى ّى ًكيػع كى  ع القىػٍكؿى ًجػابػف اٍلميبىػارؾ  ى كىأٌمػا كى

تىركى  ًديثو كىحدث عىنوي عبدي  و يحي  اٍلقط(افي ً يًو، كى الر(ٍحمىف بف مٍيدم ثـ( ّرب عم  حى
(ُٕ . 

 ة:أبيو، فمننظر ما قاؿ األئمَّ  د حديثى أفسى  البف أفَّ  لمطالبف م تبيَّ كالذً 

ا أي قاؿ  د: ًإن(مى  كتػابً  دخميا  ي  رجً اس ،  يي الن(  حديثى  و يأخذي كىافى ابني ،  وبؿ ابنً مف قً  تي قىٍيسه أىبيك دىاكي
 . ُٖ)ؾذلً  الشيخي  كال يعرؼي  قىٍيسو 

                                                           

 . ْٕٓ  تقريب التيذيب )ص: (ُ
 . ّٓ/ ِْ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ِ
 . ِ/ ُ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ّ
 نفس المصدر السابؽ.  (ْ
 . ُِٗركاية الدارمي )ص:  -  تاريخ ابف معيف (ٓ
 . ْٗٔ/ ُْ  تاريخ بنداد )(ٔ
 . َِٗ/ ّركاية الدكرم ) -يف   تاريخ ابف مع(ٕ
 . ْٗٔ/ ُْ  تاريخ بنداد )(ٖ
 . ُِٕ/ ِ  المجركحيف البف حباف )(ٗ
 . ُٔٓ/ ٕ  التاريخ الكبير لمبخارم )(َُ
 . ْٗٔ/ ُْ  تاريخ بنداد )(ُُ
   نفس المصدر السابؽ.(ُِ
 . َُِ/ ِ  سنف الدارقطني )(ُّ
 . ّٓ/ ِْ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ُْ
 . ْٗٔ/ ُْبنداد )   تاريخ(ُٓ
 . ٔٗ  أحكاؿ الرجاؿ )ص: (ُٔ
 . ُِٕ/ ِ  المجركحيف البف حباف )(ُٕ
  .ّْ/ ِْ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ُٖ
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كىافى لىوي الن(اس قد اٍختمفيكا ً ي أمرً  ير: ًإف( مى ني  ابفي كقاؿ  ابي  بػفه اه كى ػًديث   ىكىػافى ىيػكى آ تػو نظػر أىٍصػحى الحى
ًديثى و  أنكري ً ي كتبً    ُ)اٍبنو  ىيرىىا كا أىف( و كظنا كا حى

 كنان مأمي  دكقان و صى يا،  رأيتي عتي ريف كتتب( كالمتأخ   دماءً القي  كاياتً مف رً  ار قيسو اف: سبرت أخبى ابف حب( كقاؿ 
  ِ)دخؿ عميويي  ،  كافى سكءو  بابفً  حفى و كامتي حفظي  ساءى  ا كبرى ،  مم( ان شاب(  كافى  حيثي 

 م أ سػػدى و ىػك الػذً ن(ػإ، ي  الكػك ً  األسػدم   بيػعً الر(  بػفً  قػػيسً  بػفً  و محمػدً ابنًػ حجػر:  ػي ترجمػةً  ابػفي كقػاؿ 
 . ّ)يوأبً  يثى حدً 

 كبع.و إذا تي بحديثً  و، فيحتج  و ابني حديثى  ، أفسدى  فظً الحً  سيئي  دكؽه : صى  قاؿ الطالب

 فيو: اإلسنادي ؛ ف كعميوً 

ػػرا  ذلػػؾى  و لكػػف( حفًظػػ ، كسػػكءً  ه بػػأخرةو تنيػػرً  يػػةً مػػف ناحً   يػػوً  ـه بيػػع مػػتكمٌ الر(  بػػفي  قػػيسي - ّي  ػػي ىػػذا ال ي
 ريف.المعتبى  قاتً ه مف الث  ك يري   ْ)شعبةي  يثً ي ىذا الحدً  ً  ان قيس تابعى  يث، حيثي الحدً 

ـي   .هلغيرً  صحيحه  سناد:عمى اإلً  ثالثان: الحك

ػػػالرٌ بػػػفى  قػػػيسى   يػػػو     ، ٔ)تامػػػةن  متابعػػػةن تابعػػػاهي ، كاألعمػػػش  ٓ)شػػػعبة "، كلكػػػف( فػػػظً الحً  ئي سػػػيٌ  دكؽه بيػػػع " صى
ي ً ػػػ   مـػػػػػػػػػػػػػمس اـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعنػػد اإلم و أصػػػمي  رػػػػػػػػػػػػػػػػػكذي   صػػحيحه  كالحػػديث ،  اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػف الثق مػػا يرىي كتابعػػو 
  . ٕ)وصحيحً 

ػػػػدي : عشػػػػرالثػػػػامف اكم الػػػػرَّ  مَّ ػػػػاًبر بػػػػف بي  بػػػػفي  ميحى . (ٗ)، أىبيػػػػك بجيػػػػر الكػػػػكفي  (ٖ)يػػػػر الميحػػػػاربي  جى جى
 .(َُ)ىػ(ِٔٓت)

                                                           

 . ُِٗ/ ِ  المجركحيف البف حباف )(ُ
 . ّْٗ/ ّ  ميزاف االعتداؿ )(ِ
 . ْٔٓ/ ٕ  لساف الميزاف ت أبي  دة )(ّ
 . ّْٔ/ُ/ ْٕٔصحيح مسمـ  ) كتاب الصالة/ باب ما يقكؿ إذا ر ع رأسو مف الرككع/ (ْ)
 نفس المصدر السابؽ. (ٓ)
 نفس المصدر السابؽ. (ٔ)
 . ّْٔ/ُ/ ْٕٔصحيح مسمـ  ) كتاب الصالة/ باب ما يقكؿ إذا ر ع رأسو مف الرككع/ (ٕ)
لػ  (ٖ)  الميحاًرب : بّـ الميـ ك تح الحاء الميممة بعدىما األلؼ ك ي آخرىا الراء المكسكرة كالباء المكحدة، ىػذه النسػبة إلػ  الجػد كا 

 . َُِ/ ُِنظر: األنساب لمسمعاني )يقبيمة محارب. 
 . ّٔٓ/ ِْتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٗ) 
 .نفس المصدر السابؽ (َُ)
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ـي  قاؿاكم: مطٌيف في الرَّ  اإلماـً  قكؿي  مَّدي المزم   اإلما قىاؿ ميحى  . ماتى : ثقةه  اهلل الحضرمي   عىبدً  ٍبفي  : كى
 .(ُ)ف، ل يخضبئتيٍ يف كمً كخمسً  ست   اآلخر سنةى  في ربيعً 

 اكم:في الرَّ  ٌقادً الن   أقكاؿي 
 . ٓ)دكؽه كابف حجر: صى ،  ْ)ـي حاتً أبً  ابفي ، كقاؿ  ّ)ىبيا ، كالذٌ  ِ)مسممة قوي كث( 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 
 " كاض أعمـ."ثقةه  المحاربيا  جابرو  بفي  محمدي 
ـى  الناق(ادي  كا ؽى  ّي  وككا قى و ، تعديمً  عم  مطٌيف اإلما  يقو.يـ عم  تكثً بع

 ي:تطبيقً  نمكذجه 

ػػػ ،الساػػػن(ة  ػػػي كتػػػبً  لػػػو أحاديػػػثي  ػػػاًبرو ننً  ػػػي سيػػػ  ٔ)ماجػػػو ابػػػفي  وي منيػػػا: مػػػا أخرجى ػػػدي ٍبػػػفي جى م( و، قػػػاؿ :ميحى
ًف ٍبًف يىًزيدى ٍبًف جى  ٍبًد الر(ٍحمى د(ثىنىا أىبيك أيسىامىةى، عىٍف عى : حى م(دي ٍبفي كىرىامىةى، قىاالى ميحى ، كى اًرًبيا ، اٍلميحى ػكؿو ػٍف مىٍكحي ، عى اًبرو

مىيٍ  م(  اضي عى ٍف أىًبي أيمىامىةى، أىف( رىسيكؿى الم(ًو صى ، عى ، كىاٍلقىاًسـً م(ـى سى ٍيبىيىػا، »ًو كى ٍجيىيىا، كىالشَّاقَّةى جى اًمشىةى كى لىعىفى اٍلخى
ٍيًؿ كىالث بيكرً   .«(ٕ) كىالدَّاًعيىةى ًباٍلكى

 يث: الحدً  تخريجي : أكلن 
ـي  أخرجوي   بو. يزيدى  بفً  حمفً الر(  سامة عف عبدً أبي أي  مف طريؽً  بمعناهي   ٖ)ننو ي سي  ارميا الد(  اإلما

 اإلسناد: رجاؿً  راسةي ثانيان: دً 

 حمف:الر(  عبدً  بفً  ينا كالقاسـً راكً  ناءً ثٍ باستً  قاته و ثً رجالي 

 :(ٗ)الرحمف عبدً  بفي  القاسـي  -

                                                           

 . ْٔٓ/ ِْأسماء الرجاؿ )  تيذيب الكماؿ  ي ُ)
 . ٖٖ/ ٗ  تيذيب التيذيب )ِ)
 . ُُٔ/ ِ  الكاشؼ )ّ)
  .َِِ/ ٕ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ْ)
 . ُْٕ  تقريب التيذيب )ص: ٓ)
 . َٓٓ/ ُ/ُٖٓٓ  سنف ابف ماجو  ) كتاب الجنائز/ باب ما جاء  ي النيي عف ّرب الخدكد  /(ٔ
7
.(167:ص)الحديثلبابشرحفيالحثيثالقولالهالك.ينظر:تنقيحوالثبورالحزنفالويلهالكي،وياحزنيياكقولهاوذلك((

 . َُٗٔ/ ّ/ُِٗٓ) كتاب السير/باب :  ي النيي عف بيع المنانـ حت  تقسـ / ت أسدسنف الدارمي  (ٖ)
  .ّْٗ/ ُْق . ينظر: تاريخ بنداد )ِْٖالقاسـ ٍبف عبد الرحمف ٍبف زياد األنبارم ت) (ٗ)
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،  ٓ)ٍبػف شىػٍيبىة السدكسػيا  يعقػكبي ك  ، ْ)رمػذما كالت   ، ّ)البخػارما ك  ، ِ) العجمػيا ك  ، ُ)يفًعػحي  بػف مى قو يى كث( 
 "، مٌ بالقكً  يكتب حديثو، كليسى  العجميا " كزاد "، الءع ىؤي أرسمكا ما ر ى  قاتي الث   كل عنوي إذا رى كزاد ابفي معيف "

قىاؿ   يو اسي النٌ  ر: قد اختمؼى آخى  ّعو  ي مكٍ  يعقكب كى
ػ، كقػاؿ  ٔ) ػ ر:ابػف حجى ، كقػاؿ  ٕ)يػران ب كثً نػرً يي  دكؽه صى

ًديًث الش(اًمي يفى أىن(وي كىافى أىٍدرىؾى أىٍربىًعيفى بىٍدًرٌيان  ابفي  ًديثه كىًثيره ً ي بىٍعًض حى لىوي حى سعد: كى
: الجكزجػانيٌ ، كقػاؿ  ٖ)

ػ كافى  ًّ ػ عػيفى أربى  رؾى دٍ الن أى خياران  ا ػ ريفى يػاجً ف المي ًمػ الن رجي  عنػوي  قػاتً الث   أىبيػك حػاتـ: حػديثي كقػاؿ ،  ٗ)اركاألنصى
ن(  أسى سػػتقيـ، ال بىػػمي  ػػ عنػػوي  نكػػرً مػػا يي بًػػًو، كا  ّا  م عػػف أصػػحابً يػػركً  : كػػافى  يػػو قػػائالن  افابػػف حب(ػػك ٌسػػر  ،عفاءي ال

ًّ ـ المي اض صم  اض عميو كسم(  رسكؿً   . َُ)التع

ػد ٍبػف حنبػؿ قػاؿ ك  ،يثالحػدً  نكري : مي   ُُ)النىالبيا  كقاؿ  القاسػـً  ذكػري  حػديث  يػوً عميػو  مػر(  عنػدماأىٍحمى
ٍبدً  ٍبفً ا ػألحادً  ره ىػك منًكػك : ٍبف معاكيػة، قػاؿى  الر(ٍحمىًف مكل  يزيدى  عى  ل الػبالءى منيػا، قػاؿ: كمػا أرى  به يثػو متعج 

 . ُِ)اسـف القى  مً إال( 

 .مناكير" كاهلل أعمـ لوي  دكؽه : "صى قاؿ الطالب

 يؿ في:ما قً  كل يضر   ثقاته  كباقي اإلسنادً 

 . ُْ)انيةالث(  بةً ف المرتى ك مً و  يي تدليسي  دٌلس ، كال يّرا أٌنو يي   ُّ)ديٍ بف زى  ادً حم(  -

                                                           

 . ّٔٗ  سؤاالت ابف الجنيد )ص: (ُ
 . ّٖٖ  الثقات لمعجمي )ص: (ِ
 . ُٖٗ/ ٓ/ُّٓٗأبكاب القرآف/باب سكرة لقماف/  سنف الترمذم )(ّ
 نفس المصدر السابؽ.  (ْ
 . ّٕٖ/ ِّ)  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ (ٓ
 نفس المصدر السابؽ.  (ٔ
 . َْٓ  تقريب التيذيب )ص: (ٕ
 . ْْٗ/ ٕ  الطبقات الكبرل ط دار صادر )(ٖ
 . ّٖٗ/ ِّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٗ
 . ّّٕ/ ّ  ميزاف االعتداؿ )(َُ

ػػؿ، أبػػك عبػػد الػػرحمف النالبػػي )(ُُ)  ٌّ ػػؿ بػػف  سػػاف بػػف المف ٌّ  ، ُِٓ/ ُّكذيكلػػو ط العمميػػة)ق . ينظػػر: تػػاريخ بنػػداد ِْٔالمف
  .ُُِٔ/ ٓتاريخ اإلسالـ )

 . ّٖٗ/ ِّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ُِ
ق . ُٕٗحٌماد بف زيد بف درىػـ األزدم، ثقػة ثبػت  قيػو قيػؿ إنػو كػاف ّػريرا كلعمػو طػرأ عميػو ألنػو صػح أنػو كػاف يكتػب، ت) (ُّ)

  .ُٖٕتقريب التيذيب )ص: 
 . َّ  طبقات المدلسيف )ص: (ُْ
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 ح  ي أم  صر  ،لـ يي  ِ)الثةً الث(  ك مف المرتبةً  يي  ماعً ح بالس( س كعميو أف يصر  :يدل    ُ)الشامي   مكحكؿو  -
 كلـٍ  عً األسقى  مة بفً عم  كاثً  عاكية كدخؿى ع مف مي سمى ـ لـ يى ك حاتً ، قاؿ أبي  يران ؿ كثً رسً يي  ماع ، ككافى بالس(  ركايةو 
 حمفً الػر(  عبػدي  د سمعى سناد ،  مقى ي اإلً  ً  ّرا ذا ال يى لؾ  يى مف ذى   ـً بالر(  ، لكفٍ  ّ)ا أمامةأل أبى و كال رى ع منٍ يسمى 
 . ْ)أمامة الباىمي اأب ف سمع كأدرؾى مم(  جابر عنو كعف القاسـ بف عبد الرحمف ، كالقاسـي  يزيد بفً  بفي ا

 لغيره.صحيحه سناد: كـ عمى اإلً ثالثان: الحي 
 ي نفػػػسً كؿ ً ػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػو مكعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػير، تابػػػػػػػػػػػاكػػػػػػػػى لػػػو من دكؽه ػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػالرحم دً ػػػػػػػػػػعب ـ بػػػفى ػػػػػػػػػقاسً ػػػػػػػػػألٌف ال

 .اداإلسنى 
ًمٌي كمسػممة  كصيرما البي  كقاؿى  ػرى ٍّ م(ػد بػف عبػد اض اٍلحى ث(قىػوي ميحى ػابر كى م(ػد بػف جى ػًحيح ميحى :ىىذىا ًإٍسنىاد صى

بىاًقي رجاؿً  ٍسنىاد ًثقىات عم  شىرطً  األندلسي كالذىبي ً ي الكاشؼ كى ميسمـ اإٍلً
(ٓ . 

حمف الػػر(  عبػػدً  ابػػفي  كىػػك القاسػػـً  ـ  يػػرى مسػػمً  رجػػاؿي  قػػاته و ثً جاليػػرً  حسػػفه  اده ذا إسػػنى كىىػػ": األلبػػانيٌ قػػاؿ ك 
 حى يصػح   ي أفٍ ينبنً  ،  كافى ةه كىك ثقى  ف بو مكحكؿي رً د قي يث كقى الحدً  ك حسفي ي أمامة كىي أبً  بي ، صاحً يا مشقً الد  
ًّ  قد كجدتيو قمت:.   ٔ)" نوي د عنعى س كقى و مدلٌ ديث لكال أنٌ الحى   . ٕ)اؿ: صحيحه خر قى آع  ي مك

ػا أي ل أبىػحػكؿ رأى مكٍ  نعػـٍ ،  يحه ه صػحً سػنادي د: إً يـ أسىػكقاؿ حسيف سػمً   عه تػابى و مي نػو كلكن(ػع مً يسػمى  ة كلػـٍ مامى
 . ٖ)رلا تى و كمى عميٍ 

رائػػػػٌي" ،"أبػػػػك جعفػػػػرو  (ٗ)سػػػػفياف الٌصػػػػٌباح بػػػػفً  بػػػػفي  محمػػػػدي عشػػػػر:  اسػػػػعاكم الثَّ الػػػػرَّ  ٍرجى . (َُ)اٍلجي
 .(ُُ)ىػ(َِْت)

                                                           

ظر: تقريب ػػػػػائة. ينػػػػػرة كمػػػػنة بّع عشػػػػػػػػػػيكر، تك ي سػػػػػػػػػػػاؿ مشػػػػػير اإلرسػػػػػػو كثػػػػػػػػػػػػة  قيػػػػػػػثق مو،ػػػامي أبك عبد الػػػػػػػػػػػػػحكؿ الشػػػػػػمك (ُ)
 . ْٓٓالتيذيب )ص: 

 . ْٔ  طبقات المدلسيف )ص: (ِ
 . ِٖٓ  جامع التحصيؿ )ص: (ّ
 . ّْْ/ ِّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ْ
 . ْٔ/ ِ  مصباح الزجاجة  ي زكائد ابف ماجو )(ٓ
. ُُٖ/ ٓ) ك كائدىا  قييا مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمة  (ٔ
عيؼ سنف ابف ماجة )(ٕ  . ّْٖ/ ّ، بترقيـ الشاممة آليا ، صحيح، صحيح التر يب كالترىيب )ٖٓ/ ْ  صحيح ّك
 . َُٗٔ/ ّ/ُِٗٓ) كتاب السير/باب :  ي النيي عف بيع المنانـ حت  تقسـ /حت أسد  سنف الدارمي (ٖ)
   . ٕٔٔ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) ،  ّْٓ/ ّتاريخ بنداد )يينظر:  (ٗ)

رىائ : بػالراء السػاكنة بػيف الجيمػيف المفتػكحتيف كراء أخػرل بعػدىا، ىػذه النسػبة الػ  جرجرايػا كىػي بمػدة قريبػة مػف الدجمػة  (َُ) ٍرجى الجى
 . َِْ/ ّبيف بنداد ككاسط. انظر: األنساب لمسمعاني )

 . ُُّ/ ّالكا ي بالك يات ) (ُُ)
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مَّدي  اإلماـً  قكؿي  بػد المَّػًو الحضػرميٌ  ٍبفي  مطٌيف: ًثقىةه، ككىذىًلؾى قاؿ ميحى كىػاهي أىبيػك اٍلعىبَّػاًس  عى ػا حى ٍبػفي اًفيمى
نىوي   .(ُ)عيٍقدىةى عى
 اكم:النٌقاد في الرَّ  قكؿي 
قاؿ عبدي الرحمف سيئؿ أبي عنو ك ،  ّ)قاتاف  ي الث  حب(  ه ابفي ذكرى ، ك  ِ)قةن نا ثً عندى  : كافى ك زرعةأبي قاؿ 

محمػػد بػػف الصػػباح الجرجرائػػ  أحػػب إليػػؾ أك محمػػد بػػف الصػػباح  -بػػي ألصػػالح الحػػديث، كقيػػؿ  : قػػاؿ
ػػب(اًح البػزاز؟  قػػاؿ  ػػدي بػفي الص( م( ،  ٓ)سه بػػو بػػأٍ  عػيف: لػػيسى مى  حيػػ  بػػفي يى ، كقػاؿ  ْ)"أحػػبا إلػػيٌ  الػداٍكالىًبيا البػػزاز ميحى

  . ٕ)دكؽحجر: صى  بفي كقاؿ ا،  ٔ)نكرو مي  ث بحديثو كحد(  مرةن  كقاؿى 

 :الن قَّاد مف ُيره كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في كؿً القى  خالصةي 
 " كاض أعمـ. دكؽه " صى  يا جرائً اح الجرٍ بٌ الصٌ  بفي  محمدي 
ـى  الناق(ادي  كا ؽى  ّي  اركسى يمو ، تعدً  عم  مطٌيف اإلما  .يقو  تكثً يـ عمى بع

 :تطبيقيٌ  نمكذجه 
 اؿو قىػننً  ي سيػ ماجو ابفي و منيا: ما أخرجى  ،السان(ة  ي كتبً  لو أحاديثي 

(ٖ :  ، ـي ٍبػفي عىم(ػارو ػد(ثىنىا ًىشىػا حى
ٍبًد  ٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف عى ، عى ًف الزاٍىًرم  د(ثىنىا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى، عى : حى ب(اًح، قىاالى م(دي ٍبفي الص( ميحى ٍف أىًبي كى الر(ٍحمىًف، عى

م(ـى  سى مىٍيًو كى م(  اضي عى ، أىف( الن(ًبي( صى ٍمكىاًف اٍلكىاًىفً نىيىى عىٍف ثى »مىٍسعيكدو حي ، كى ٍيًر اٍلبىًغيِّ مى مىًف اٍلكىٍمًب، كى
(ٗ)» 

 

 

                                                           

 . ّٕٖ/ ِٓ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ُ)
 . ِٖٗ/ ٕكالتعديؿ البف أبي حاتـ )  الجرح ِ)
 . َُّ/ ٗ  الثقات البف حباف )ّ)
ػنىةى أىٍربىًعػٍيفى  كالدكالبي: محمد بف الصباح أبك جعفر البزاز البندادم المعػركؼ بالػدكالب  ،  ِٖٗ/ ٕ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ْ) سى

مائىتىٍيًف.   . ّٕٔ/ َُنظر :سير أعالـ النبالء ط الرسالة )يكى
 . ْٖ/ ُركاية ابف محرز ) -  تاريخ ابف معيف ٓ)

 . ّٕٖ/ ِٓتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٔ) 
 . ْْٖ  تقريب التيذيب )ص: ٕ)

 . َّٕ/ِ/ ُِٗٓسنف ابف ماجو  )كتاب التجارات/ باب النيي عف ثمف الكمب كمير البني كحمكاف الكاىف كعسب الفحؿ /(ٖ) 
مى  أىٍف يىتىكىي(    يىٍعًني ًبمىٍيًر اٍلبىًني  (ٗ مىا ييٍعطى  عى تىوي، كى ٍشػػػػػػكى ٍمػػػػػكىاًف اٍلكىاًىًف ري نىا، كىحي مى  الز  ٍرأىةي عى فى . ينظر : االستذكار مىا تيٍعطىاهي اٍلػػػػػمى
(َِ /ُُٓ.  
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 الحديث: أكلن: تخريجي 

ػػ ـي أخرجى  ابػػفً  مػػا مػػف طريػػؽً ككالىي  ،و، بمثًمػػ ِ)وسػػمـ  ػػي صػػحيحً ، كمي  ُ)يحو ػػي صػػحً  البخػػارما  و اإلمػػا
 حمف بو.الر(  عبدً  بفً  ، عف أبي بكرً شيابو 

 سناد:اإلً  رجاؿً  راسةي ثانيان: دً 

  يك صدكؽ. الصباح اكم محمد بفً الر(  ناءً ثٍ باستً  فً خيٍ يٍ الش(  و رجاؿي ، كرجالي قاته و ثً رجالي 

 : ضر  فال يى  كعميوً 

ّي  ّ)رحجى  ابفي  ر( كما أقٌ  انيةً الث(  بقةً و مف الط( نة ألن( ييٍ عي  بفً  فيافى سي  يسي تدلً  - و الطيػأيّان اختً  را ، كال ي
 . ْ)ريقةه الط( ىذً  مف نفسً  لوي  ياك ف كرى يٍ يخى الش(  جاؿً ك مف رً  يي 

 ابػفً  عنػدى  سػيفى المدل   تً اف طبقىػالثػة ًمػالث(  بقػةً ف الط( و ًمػ، مػع أن(ػ  ٓ)مىػرً مسػمـ الزٌ  بفً  محمدً  تدليسي   -
 . ٕ)سند ي المي  الحميدم   عندى  ماعً ح بالس( صرٌ  ، ألٌف الزىرم(  ٔ)رحجى 

ـي  ثالثان:  .حسف سناد:عمى اإلً  الحك
ػػ الصػباحً  بػػفً  محمػػدً  بسػببً   عػػةن متابى   اضً  عبػػدً  بػػفي  ابعػػو عمػيا ، تى عكبًػػو تي ، كلكن(ػدكؽه الجرجرائػػي  يػػك صى

و ، كتابعىػالبخػارم   مػا عنػدى ، ككالىي أيّػان  ةن تام(  متابعةن   ٗ)محٌمد بفي  وً ػػػػػػػػالم عبدي  وي ػػػػػػػػػػػتابعى ، ك  ٖ)كاية  ي رً  ةن تام( 

                                                           

  ،ّٗ/ّ/ِِِٖ–  )كتاب اإلجػارة بػاب كسػب البنػي كاإلمػاء ّٖ/ّ/ِِّٕصحيح البخارم ) كتاب البيكع/ باب ثمف الكمب /(ُ) 
 . ُّٔ/ٕ/  ُٕٔٓ )كتاب الطب/ باب الكيانة / ،  ُٔ/ٕ/ ّْٔٓ حديث: -)كتاب الطالؽ/باب مير البني كالنكاح الفاسد 

 .  بمثموُُٖٗ/ّ/ ُٕٔٓ كتاب المساقاة/ باب تحريـ ثمف الكمب/ )صحيح مسمـ (ِ) 
 . ِّطبقات المدلسيف )ص: (ّ) 
كء/باب مف (ْ)  كء إال مف المخرجيف: مف القبؿ كالدبر/صحيح البخارم )كتاب الّك  . ْٔ/ ُ/ُٕٕلـ ير الّك
تقانػػو كثبتػػو، ت)(ٓ)  ق . ُِٓمحمػػد بػػف مسػػمـ بػػف عبيػػد اض شػػياب الزىػػرم، ككنيتػػو: أبػػك بكػػر الفقيػػو الحػػا ظ متفػػؽ عمػػ  جاللتػػو كا 

 . َٔٓينظر: تقريب التيذيب )ص: 
 . ْٓطبقات المدلسيف )ص: (ٔ) 
اًديثي (ٕ)  يى الم(وي عىٍنوي/ مسند الحميدم )أحى ًّ اًرم  رى  . ُْْ/ ُ/ْٓٓأىًبي مىٍسعيكدو اأٍلىٍنصى
 .  ُٔ/ٕ/ ّْٔٓصحيح البخارم )كتاب الطالؽ/باب مير البني كالنكاح الفاسد /(ٖ) 
 . ُّٔ/ٕ/  ُٕٔٓباب الكيانة / -صحيح البخارم )كتاب الطب(ٗ) 
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ػػػ ّى ػػػـ مسػػػمً  عنػػػدى  رةن قاًصػػػ متابعػػػةن  ان مالػػػؾه أي ػػػ،  يرتقػػػي إلػػػ   ُ)حيح ػػػي الص(  يا األلبػػػانً  قػػػاؿك ، هحيح لغيػػػرً صى
 . ِ)يحصحً 

ػػـً  العشػػركفاكم الػػرَّ  كى ػػٍركىافى ٍبػػػًف اٍلحى ًمػػًؾ ٍبػػًف مى ٍبػػػًد اٍلمى ػػدي ٍبػػفي عى مَّ ، (ْ)الػػػدقيقي   ، أبػػك جعفػػرو (ّ): ميحى
 .(ٔ)ىػ(ِٔٔ. ت)(ٓ)الكاسطيٌ 

قىاؿ أىبيك اٍلعىبَّاسً اإلماـ مي  قكؿي  مَّد ٍبف عىبد المًَّو الحضرميِّ  ٍبفً  طٌيف: ى  .(ٕ)ثقةن  كافى  عقدة ، عىٍف ميحى
 اكم:ٌقاد في الرَّ الن   أقكاؿي 
عمػػػػػ  يى  ك، كأبيػػػػػ َُ)طنيا ، كالػػػػػدارقي  ٗ)ـالقاًسػػػػػ بػػػػػفي  ، كمسػػػػػممةي  ٖ)دٍيػػػػػنى الجي  بػػػػػفً  قػػػػػو عمػػػػػيا بػػػػػف الحسػػػػػيفً كث( 
 . ُُ)الخميميا 

 . ُّ)قاتاف  ي الث  حب(  ابفي ه كذكرى  ،"حديثو  احبي صى ، كزاد الذىبيا " ُِ)الذىبيا ك  
 

                                                           

 . ُُٖٗ/ ّ/ُٕٔٓالكمب/صحيح مسمـ  )كتاب المساقاة/ باب تحريـ ثمف (ُ) 
عيؼ سنف ابف ماجة )(ِ)   .، بترقيـ الشاممة آليا ُٗٓ/ ٓصحيح ّك
  .ََٔ/ ّتاريخ بنداد )(ّ) 
الػػد(قيقي: بفػػتح  الػػداؿ الميممػػة كاليػػاء السػػاكنة آخػػر الحػػركؼ بػػيف القػػا يف، ىػػذه النسػػبة إلػػ  الػػدقيؽ كبيعػػو كطحنػػو، اشػػتير بيػػذه (ْ) 

نظػػر: األنسػػاب يي النسػػبة جماعػػة مػػف أىػػؿ العمػػـ، مػػنيـ أبػػك جعفػػر محمػػد بػػف عبػػد الممػػؾ بػػف مػػركاف بػػف الحكػػـ الػػدقيقي الكاسػػطي. 
  ّّٔ/ ٓلمسمعاني )

بكسر السيف كالطاء الميممتيف، ىذه النسبة إل  خمسة مكاّع، أكليا كاسط العراؽ، كيقاؿ ليا: كاسط القصب، بناىا الكاسطي: (ٓ) 
الحجاج بف يكسؼ أمير العراؽ  ي سنة ثالث كثمانيف مف اليجرة، كقيؿ ليا كاسط ألنيا  ػي كسػط العػراقيف: البصػرة كالكك ػة، كىػي 

، كالثالػث كاسػط نكقػاف، كىػي قريػة عمػ  بػاب   ػي كػؿ  ػف، كالثػاني منسػكب كاسػط الرقػةكاسطتيا، خرج منيا جماعة مف أىؿ العمػـ 
نكقػػاف طػػكس، يقػػاؿ ليػػا: كاسػػط الييػػكد، كالرابػػع منسػػكب إلػػ  كاسػػط مرزابػػاد، كىػػي قريػػة بػػالقرب مػػف مطيرابػػاذ، كػػاف بيػػا جماعػػة مػػف 

 . ِٖٓ-َِٔ-ِٗٓ /ُّنظر: األنساب لمسمعاني )يي الفّالء، كالخامس إل  كاسط، كىي قرية ببمخ. 
 . ِٖ/ ْالكا ي بالك يات )(ٔ) 
 . ِٓ/ ِٔ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٕ
،  ىػك إمػاـ  ػي معر ػة ُِٖ/ ْ  عمؿ الحديث البف أبي حاتـ )ٖ) ًعػيا ػًف الن(خى سى نىٍيػًد أىبيػك الحى ػٍيًف بػًف الجي سى ًمػيا بػفي الحي  ، كابف الجنيػد: عى

  ، ذكػػر ُٔ/ ُْ ، : سػػير أعػالـ النػبالء ط الرسػالة )ّْٓ/ ُْتػػاريخ دمشػؽ البػف عسػاكر )ىػػ . ينظػر: ُِٗأحػكاؿ الرجػاؿ، ت)
  .ٖٓٗ/ ٔ  تاريخ اإلسالـ )ََِمف يعتمد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص: 

 . ِٗٓ/ َُ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )ٗ)
 . َِٖ ، سؤاالت السممي لمدارقطني )ص: ُٔسؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص: يينظر:   َُ)
 . ِْ   كائد أبي يعم  الخميمي )ص: ُُ)
 . ِّٖ/ ُ  العبر  ي خبر مف  بر )ُِ)
 . ْٗ/ ٗ  الثقات البف حباف )ُّ)
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ػػػػ محمػػػػدً ك كأبًػػػػ،  ِ)كالٌسػػػػمعانيا ،  ُ)ـحػػػػاتً كقػػػػاؿ أبػػػػك  ّى ػػػػ ْ)حجػػػػر ، كابػػػػفي  ّ)ربػػػػف األخ ، كزاد دكؽ: صى
 السمعاني " ثقة".

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  مطٌيف كـحي  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  الصةي خي 
 كاض أعمـ." "ثقةه  ؾ الكاسطيا الممً  عبدً  بفي  محمدي 
ـى  الناق(ادي  كا ؽ  يقو.يـ عم   تكثً معظمي  وككا قى يمو ، تعدً  عم  طٌيفمي  اإلما

 :تطبيقيٌ  نمكذجه 

م(ػدي  ٓ)وً سػتخرجً ي مي ة ً ػكانى ك عى و أبي : ما أخرجى  منيا ،السان(ة  ي كتبً  لو أحاديثي  ػد(ثىنىا ميحى ٍبػفي ا، قػاؿ: حى
ػػٍف أىنىػػًس ٍبػػًف مى  ػػٍف قىتىػػادىةى،، عى ، أىنىػػا شيػػٍعبىةي، عى كفى ، نىػػا يىًزيػػدي ٍبػػفي ىىػػاري ػػٍركىافى اٍلكىاًسػػًطيا ًمػػًؾ ٍبػػًف مى ٍبػػًد اٍلمى ػػًف عى ، عى اًلػػؾو

 : ػػػم(ـى قىػػػاؿى سى مىٍيػػػًو كى ػػػم(  اضي عى ًئكىػػػةى »الن(بًػػػي  صى اؿي فىيىًجػػػدي اٍلمىالى ًدينىػػػةي يىٍأًتييىػػػا الػػػدَّجَّ اؿي كىلى اٍلمى مييىا الػػػدَّجَّ فىػػػالى يىػػػٍدخي
 «الطَّاعيكفي ًإٍف شىاءى المَّوي 

 يث:الحدً  أكلن: تخريجي 

ـي أخرجى  حػة بػو، مي طأبًػ اض بػفً  عبػدً  بػفً  اؽى إسػحى  ف طريػؽً اه ، ًمػبمعنى  ٔ)و ي صحيحً  البخارما  و اإلما
 ٕ)خرل أي  ف طريؽو و مً كأخرجى 

 .وتادة بً قى  مف طريؽً   وبمثمً ك ي ركاية   بمعناهي  

ػػ  سػػحاؽي  قتػػادةي  مػػا )بػػو، كالىي  قتػػادةى  مػػف طريػػؽً  بمعنػػاه ، أيّػػان   ٖ)وو مسػػمـ  ػػي صػػحيحً كأخرجى  بػػفي ا كا 
ي اض عنو. أنسو  اض   مف حديثً  عبدً   ّر

                                                           

 . ٓ/ ٖ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ُ)
  .ّّٔ/ ٓ  األنساب لمسمعاني )ِ)
ػػكًد ٍبػػف الٍ ِٗٓ/ َُ  إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ )ّ) ٍبػػد اٍلعىًزيػػًز ٍبػػف مىٍحمي ًؾ ٍبػػف محمػػكد ٍبػػف األخّػػر الجنابػػذم   كابػػف األخّػػر :عى ميبىػػارى

ػػد ٍبػػف أىًبػػي نصػػر،كىك ممػػف يعتمػػد قكلػػو  ػػي أحػػكاؿ الرجػػاؿ، ت) م( ىػػػ . ينظػػر :تػػاريخ بنػػداد كذيكلػػو ط ُُٔالبنػػدادم المكلػػد أىبيػػك ميحى
 . ُٓٓ/ ّ ، العبر  ي خبر مف  بر )َِِ ، ذكر مف يعتمد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص: ِّٓ/ ُٓالعممية )

 . ْْٗ  تقريب التيذيب )ص: ْ)
مو عميػػو كسػػمـ ػػػػػػػكؿ صػػم  الػػػػػػػػػػنة الرسػػػػػػػػػػػػكة مديػػػػػالئػػػػػػػػػػػػػػػػاف حراسػػة المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج/باب بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاب الحػػػػػػخرج أبػػي عكانػػة  )كػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مست(ٓ

 . ّْٕ/ ِ/ّّٖٕكشعابيا /
 ، )كتػػاب الفػتف/ بػػاب ذكػػر ِِ/ ّ/ ُُٖٖصػحيح البخػػارم  )كتػاب الحػػج/  ّػائؿ المدينػػة /بػػاب : ال يػدخؿ الػػدجاؿ المدينػة/ (ٔ)

 .  ٗٓ/ ٗ/ُِْٕ/ -الدجاؿ 
 ، ) كتػاب التكحيػد/باب قػكؿ اض تعػال  : كلتصػنع َٔ/ ٗ/ُّْٕ -ُُّٕصحيح البخارم  ) كتاب الفتف/باب ذكػر الػدجاؿ / (ٕ)

 . ُّٗ/ ٗ/ ّْٕٕ ، ) كتاب التكحيد/ باب  ي المشيئة كاإلرادة : كما تشاءكف إال أف يشاء اض/ُُِ/ ٗ/َْٖٕعم  عيني  /
 . ِِْٖ/ ْ/ِّّٗصحيح مسمـ  )كتاب الفتف كأشراط الساعة/باب ذكر الدجاؿ كصفتو كما معو / (ٖ)



 

116 
 

 سناد:اإلً  جاؿً رً  ثانيان: دراسةي 
ػػػػ جػػػػاؿً يـ مػػػػف رً كجمػػػػيعي  ،قػػػػاته و ثً رجاليػػػػ ابػػػػف        )محمػػػػد  ي ىػػػػذا اإلسػػػػنادً راكينػػػػا ً ػػػػ ثناءً ف باسػػػػتً حيحيٍ الص(

  الممؾ الكاسطيٌ  عبدً 
 

ـي   .صحيحه  سناد :عمى اإلً  ثالثان: الحك
ػػ مكجػػكده  كالحػػديثي  ؿ عمػػ  دل  كىػػذا ييػػه، ىػػاركف بدسػػنادً  بػػفً  اكم يزيػػدى الػػر(  ف شػػيخً ًمػػ  ُ)فحيحيٍ  ػػي الص(

 إلسناد.ا صحةً 
 .(ّ)ىػ(ِٓٓ. ت)(ِ)الذككانيٌ ، اليىٍمداني   ىىيَّاج عيمىر ٍبفً  ٍبفي  محمدي : كالعشركف الحادم اكمالرَّ 

 .(ْ) قةه ف، ثً كمئتيٍ  كخمسيفى  خمسو  طٌيف: مىاتى ًفي شكاؿ سنةى اإلماـ مي  قكؿي 
 اكم:ي الرَّ ٌقاد فً الن   أقكاؿي 
حجػر :  ابػفي ، كقػاؿ  ٕ)وبًػ : ال بػأسى سػائيٌ الن( ، كقػاؿ  ٔ)قػاتاف  ػي الث  حب(ػ ، كذكػره ابػفي   ٓ)ارقو البػز( كث( 

 . ٖ)دكؽه صى 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  مطٌيف حكـ بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 
 " كاض أعمـ."صدكؽه  دانيا مر اليمٍ عي  بفي  محمدي 
ـى  الناق(ادي  كا ؽى  ّي  وككا قى و، تعديمً  عم  طٌيفمي  اإلما  يقو.يـ عم  تكثً بع

 

                                                           

 ، )كتػػاب الفػتف/ بػػاب ذكػػر ِِ/ ّ/ ُُٖٖصػحيح البخػػارم  )كتػاب الحػػج/  ّػائؿ المدينػػة /بػػاب : ال يػدخؿ الػػدجاؿ المدينػة/ (ُ)
        ،ُُِ/ ٗ/َْٖٕ ، ) كتػػػػاب التكحيػػػػد/باب قػػػػكؿ اض تعػػػػال  : كلتصػػػػنع عمػػػػ  عينػػػػي  /َٔ-ٗٓ/ ٗ/ُُّٕ-ُِْٕ/ -الػػػػدجاؿ 

 ، صػحيح مسػمـ  )كتػاب الفػتف كأشػراط ُّٗ/ ٗ/ ّْٕٕتشاءكف إال أف يشػاء اض/ ) كتاب التكحيد/ باب  ي المشيئة كاإلرادة : كما
 . ِِْٖ/ ْ/ِّّٗالساعة/باب ذكر الدجاؿ كصفتو كما معو /

الػػذ(ككان : بفػػتح الػػذاؿ المعجمػػة كسػػككف الكػػاؼ ك ػػتح الػػكاك بعػػدىا األلػػؼ ك ػػي آخرىػػا النػػكف، ىػػذه النسػػبة إلػػ  ذكػػكاف كىػػك اسػػـ (ِ) 
 . ٕ/ ٔنظر: األنساب لمسمعاني )يإليو.  لبعض أجداد المنتسب

 . ُٖٕ/ ِٔتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ّ) 
 . َُٖ/ ِٔ  المصدر السابؽ )ْ)
يى الم(وي عىٍنوي /ٓ) ًّ  . ٔ/ ٖ/ُّّٗ  مسند البزار )ميٍسنىدي أىًبي ميكسى  رى
 . ُُٗ/ ٗ  الثقات البف حباف )ٔ)
 . ٖٗ  مشيخة النسائي )ص: ٕ)
 . ْٖٗالتيذيب )ص:   تقريب ٖ)
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 :تطبيقيٌ  نمكذجه 

ػمً ، السان(ة  ي كتبً  لو أحاديثي  ػعي  بػفي  ثنا محمػدي : حػد( ، قػاؿى  ُ)ننوماجػو  ػي سيػ ابػفي  ونيا: مػا أخرجى ر مى
ػدو ػػػػػػػػػػػسع بػفً  بيؿى ، عف شػرحى سكيٍ ك أي ثنا أبي صبيح قاؿ : حد(  بفي  ثنا إسماعيؿي اؿ : حد( قى  ىياج بفً   ابرً ، عػف جى
ـي ، ىىػ بً نيػالجي  صمى اهلل عميو كسػمـ عػفً  بي  ؿ النَّ ئً سي اؿ : اض قىػ عبدً  بفً ا ا  ، أك يشػربي  ، أك يأكػؿي  ؿ ينػا
 الة ".ضكءه لمصَّ كي  أذا تكضَّ ، إً  اؿ : " نعـٍ قى 

 الحديث أكلن : تخريجي  

،  ْ)حابةالص(  ي معر ةً ك نعيـ  ً كأبي  ، ّ)طر  ي األكسى المنذً  ، كابفي  ِ)و ي صحيحً  ً  خزيمةى  و ابفي أخرجى 
اًعيؿى  مف طريؽً  يـو، ثالثتي بمثمً  ٍيس بو.  يأىبىاف عف أىبً  ٍبفً  ًإٍسمى  أيكى

 اإلسناد: ثانيان: رجاؿي 

 يو:فً  كاإلسنادي 

 :  (ٓ)يحبف صبى  إسماعيؿي 

 . ٖ)دكؽه حجر: صى  ابفي ، كقاؿ  ٕ)قاتاف  ي الث  حب(  ه ابفي ، كذكرى  ٔ)الذىبيا  كثٌقوي 

 . قةه : ثً قاؿ الطالب

 :(ٗ)سكيٍ ك أي أبي 

                                                           

  .ُٓٗ/ُ/ِٗٓسنف ابف ماجو )كتاب الطيارة كسننيا/باب النـك  ي الجنب يأكؿ كيشرب/  (ُ)
ّي ػػػػػػػػصػػحيح ابػػف خزيمػػة )كت (ِ) مىػػ  أىف( اٍلكي ػػكء/بىابي ًذٍكػػًر الػػد(ًليًؿ عى ني ػػػػػػػػػػاب الّك ًة ًؿ ػػػػػػػػػػػبي ًلأٍلىكٍ ػػػػػػػػػػكءى ال(ػػًذم أيًمػػرى ًبػػًو اٍلجي ػػالى ػػكًء الص( ّي كىكي

 . َُٖ/ ُ/ُِٕسىكىاءن/ 
نيػػػػػػًب ًإذىا أىرىادى اأٍلىٍكػػػػػػؿى ػػػػػػػػػػػػػػالؼ )كتػػػػػػاب اال تػػػػػػػػػػػػػػػػػاألكسػػػػػػط  ػػػػػػي السػػػػػػنف كاإلجمػػػػػػاع كاالخت (ّ) ػػػػػػكًء اٍلجي ّي ساؿ مػػػػػػف الجنابػػػػػػة/ ًذٍكػػػػػػري كي

/  . ُٗ/ ِ/َٔٔكىالشاٍربى
 . ّّٓ/ ِ/ُِْٗمعر ة الصحابة ألبي نعيـ )باب حرؼ الجيـ/باب مف اسمو جابر/ (ْ)
 . َُُ/ ّق . ينظر: تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ًُِٕإٍسمىاًعيؿ بف صبيح اليشكرم الكك ي ت)(ٓ) 
 . ِْٔ/ ُالكاشؼ )(ٔ) 
 . ٕٗ/ ٖالثقات البف حباف )(ٕ) 
 . َُٖتقريب التيذيب )ص: (ٖ) 
تقريػػب  ق . ينظػػر:ُٕٔبػػف عبػػد اض بػػف أكيػػس األصػػبحي أبػػك أكيػػس المػػدني، قريػػب مالػػؾ كصػػيره، صػػدكؽ ييػػـ، ت)عبػػد اض (ٗ) 

 . َّٗالتيذيب )ص: 
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ػ، كقػاؿ  ُ)وبًػ سى ؿ: ال بػأٍ حنبىػ بػفي  أحمدي قاؿ  ػ ابػفي ، كقػاؿ  ِ)يثالحػدً  الحي أبػك داكد: صى  دكؽه حجػر: صى
ػػػالبخػػػارما ، كقػػػاؿ  ّ)يػػػـيى  ػػػكتابًػػػ ؿً ا ركل مػػػف أٍصػػػ: مى ػػػعػػػدم: كىيػػػ ابػػػفي ، كقػػػاؿ  ْ)حٌ و  يػػػك أصى  ف يكتػػػبي ك مم(

 . ٓ)حديثو

ًّ ، ك ً  : كثٌقوكثيرةه  يو أقكاؿه عيف  ً مى  ابفي  قاؿى ك  ةخى آ عو ي مك لىٍيسى ًبحج( ديكؽ كى : مثؿ  مػيح ، كمرةن  ر: صى
ً ػػي  ًديثًػػكى ػػع أخػػر:  ، ٕ)قػػةبثً  : لػػيسى ، كقػػاؿ مػػرةن  ٔ)و ّػػعؼه حى قاف يسػػرً  كيػػس كأبػػكهي ي أي أبًػػ بػػفي اكقػػاؿ  ػػي مّك

ة: ىػك شػيبى  بػفي  يعقػكبي ، كقػاؿ  ٗ)و لػيفكأٌنػ صػدكؽه  ك زرعة: صػالحه أبي كقاؿ ،  ٖ)يثالحدً  ، ّعيؼي الحديثى 
ّ( الحدً  ، كصالحي صدكؽه  ل  ال  . َُ)كما ىي  عؼً يث، كا 

: لىػػٍيسى النسػػائيٌ ، كقػػاؿ  ُُ)م  بػػالقكً  بػػو، كلػػيسى  و كال يحػػتجا حديثيػػ كتػػبي : يي  قػػاؿ حػػاتـك أبيػػكأنػػزؿ مرتبتػػو 
ػ ىـ مػف أىػؿً ك عنػدى ، كىيػيو ّعؼه س:  ً ال( الفى ، كقاؿ  ُِ)ًباٍلقىًكمٌ  : كىػافى المػدينيٌ بػف عمػي ، كقػاؿ  ُّ)دؽالص 

ًعيفان  ّى ابنىا  ّا  ه العقيميا ذكرى ، ك  ُْ)ًعٍند أىٍصحى  . ُٓ)عفاء ي ال
 .ييـ دكؽه : صى الطالبقاؿ 

 :(ُٔ)سعدو  بفي  شرحبيؿي 
 

                                                           

 . ََّ/ ٓالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ ) (ُ)
 . ّّٔ/ ُتاريخ بنداد )(ِ) 
 . َّٗتقريب التيذيب )ص: (ّ) 
 . ُِٕ/ ٓالتاريخ الكبير لمبخارم ) (ْ)
 . َّّ/ ّٓعفاء الرجاؿ )الكامؿ  ي (ٓ) 
 . ُِّ/ ّركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (ٔ)
 . ِٗ/ ٓالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ٕ)
 . ََّ/ ٓالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ ) (ٖ)
 . ِٗ/ ٓالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ٗ)

 . ّّٔ/ ُتاريخ بنداد ) (َُ)
 . ِٗ/ ٓالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ُُ) 
 . ُُٕالّعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص: (ُِ) 
 . ّّٔ/ ُتاريخ بنداد )(ُّ) 
 . ُّٓسؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني )ص: (ُْ) 
 . َِٕ/ ِالّعفاء الكبير لمعقيمي )(ُٓ) 
 . ِٓٔق . ينظر: تقريب التيذيب )ص: ُِّشرحبيؿ بف سعد أبك سعد المدني، صدكؽ اختمط بأخرة ) (ُٔ)
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 بػػفي ا فيافي ، كقػػاؿ سيػػ ِ)قػػاتاف  ػػي الث  ابػػف حب(ػػ ، كذكػػرهي  ُ)مبالمنػػازً  مػػان ي حػػاتـ: ككػػاف عالً أبًػػ ابػػفي قػػاؿ 
ـى  أحده  بالمدينةً  فٍ لـ يكي  نة :عييٍ   . ّ)كهيمي يـ ات(  احتاج  كأن(  م منوي بالمنازً  أعم

ٍيري ميت(يىـو الحاكً ، كقاؿ  ْ)بأخرةو  اختمطى  صدكؽه كقاؿ ابفي حجر : ـ: تىاًبًعيٌّ مىدىًنيٌّ  ى
ك زرعة أبي ، كقاؿ  ٓ)

 . ٔ)ليف  يوً  نيٌّ : مد
ػػػًعيؼ:  ةن حديثػػػو، كمػػػرٌ  يث يكتػػػبي الحػػػدً  اد: ّػػػعيؼي معػػػيف كزى  ابػػػفي  ّػػػٌعفوي ك  ّى ػػػٍيء ىيػػػكى  ،  ٕ)لىػػػٍيسى ًبشى

ػػػٌعفو: أبػػػك حػػػاتً  ك إلػػػ  عػػػدم: كىيػػػ ابػػػفي  كقػػػاؿى  ، َُ) وبًػػػ تبري ػػػػػػػػػػػػػيع :، كزادكالػػػدارقطنيا  ،  ٗ)سػػػائيالن( ك  ، ٖ)ـّك
 )ّ  . ُّ)قةبثً  سى أنس : ليٍ  بفي  مالؾي ، كقاؿ  ُِ)يمان مت(  يؿي شرحبً  أبي ذئب: كافى  ابفي قاؿ ، ك  ُُ)بأقرى  عؼً ال

 كاهلل أعمـ. بأخرةو  اختمطى  دكؽه : صى قاؿ الطالب

 اإلسناد فيو:؛ فكعمى ذلؾ 

 .متابعةن  لوي  نجدٍ  ـ ، كلـٍ ييً  س: صدكؽه كيٍ ك أي أبي -

 .تابعةن لو مي  دٍ نجً  ، كلـٍ بأخرةو  اختمطى  دكؽه سعد: صى  بفي  شرحبيؿي -

ـي   .يؼّعً  :عمى اإلسناد ثالثان: الحك

ػػأي  اأبػػ ألف(    كلػػـٍ  بػػأخرةو  اخػػتمطى  صػػدكؽه  سػػعدو  بػػفي  يؿي ، كشػػرحبً  متابعػػةه  كجػػد لػػوي ييػػـ كال يي  دكؽه كيػػس صى
 .د لو متابعةه يكجى 

                                                           

 . ّّٖ/ ْالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ُ)
 . ّّٔ/ ْالثقات البف حباف ) (ِ)
 . ْٔ/ ٓالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ ) (ّ)
 . ِٓٔتقريب التيذيب )ص:  (ْ)
 . ْٖٔ/ ُالمستدرؾ عم  الصحيحيف لمحاكـ ) (ٓ)
 . ّّٗ/ ْالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ٔ)
 . ٓٔ/ ٓ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )ِِٓ/ ّالدكرم )ركاية  -تاريخ ابف معيف يينظر:  (ٕ)
 . ّّٗ/ ْالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ٖ)
 . ٔٓالّعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص: (ٗ) 

 . ّٔسؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص: (َُ) 
 . ٔٔ/ ٓالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ُُ) 
اًرث ٍبف أىًبػي ًذٍئػب ت)مي  كابف أبي ذئب: ْٔ/ ٓالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ُِ)  م(د ٍبف عىٍبد الر(ٍحمىف ٍبف اٍلميًنيرىة ٍبف اٍلحى ق . ُٗٓحى
  .ّْٔ/ ِٓتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )،  َْٖ/ ٓ) العممية ط الكبرل الطبقاتينظر: 
 )الكامؿ   المصدر السابؽ(ُّ) 
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 . ُ)ييـ صدكؽه  يس المدنيا كأبك أكى  اختمطى  كافى  سعدو  بفي  شرحبيؿي  ، يؼه ه ّعً : إسنادي قاؿ األعظميٌ 

 . ِ)البخارمٌ   ي صحيحً  ابً الخط(  بفً  عمرى  ف حديثً مً لو شاىد صحيح  كالحديث
 :ثافو  تطبيقيٌ  نمكذجه 

ػػ ك  ّ)واف  ػػي صػػحيحً و ابػػف حب(ػػمػػا أخرجى ٍمػػري ػػد(ثىنىا عى ػػد بػػف عمػػر اٍليىٍمػػدىاًنيا حى م( ٍبػػفي ا، قػػاؿ: أخبرنىػػا ميحى
بىٍيػدً  اًعيؿى ٍبػًف عي ػٍف ًإٍسػمى ٍبػًد اٍلعىًزيػًز عى ػٍف سىػًعيًد ٍبػًف عى ًليدي ٍبػفي ميٍسػًمـو عى د(ثىنىا اٍلكى  الم(ػًو ٍبػًف أىبًػي عيٍثمىافى ٍبًف سىًعيدو حى

ٍبػػًد  اًلػػًد ٍبػػًف عى ػػٍف خى ٍيػػرىةى قىػػاؿى اٍلمييىػػاًجًر عى ػػٍف أىبًػػي ىيرى ػػٍيًف عى سى ػػدنا أىٍكثىػػرى أىٍف يىقي الم(ػػًو ٍبػػًف اٍلحي ػػا رىأىٍيػػتي أىحى كؿى ػػػػػػػػ:  مى
ـى. مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  أىٍستىٍغًفري المَّوى كىأىتيكبي ًإلىٍيًو ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو صى

 الحديث: أكلن: تخريجي 
بػو،  أبػي الميػاجرً  اض بػفً  عبيدً  بفً  إسماعيؿى  و مف طريؽً بمثمً   ْ)برلالكي  سائي  ي السنفً و النٌ أخرجى 

رة ٍيػرى أبػي ىي  مػا )إسػماعيؿ كمكحػكؿ   مػف حػديثً بػو، ككالىي  مكحػكؿو  ه مػف طريػؽً بنحكً   ٓ)ىدكأحمد  ي الزا 
ي اض عنو.  ّر

 اإلسناد: رجاؿً  ثانيان: دراسةي 
 فيو : اإلسنادي 

 :(ٔ)دينارو  ك بفي عمري  -
اف  ػػػي حب(ػػػ كذكػػػره ابػػفي  ، ٖ)أبػػػك عمػػي النسػػػاني تاني،، كأبػػك داكد السجٌسػػػ كمسػػػممة ، ٕ)سػػػائيٌ قػػو الن( كث( 

 . ٗ)قاتالث  
 

                                                           

ػػكء/بىابي ًذٍكػًر الد(لً ػػػػػػػػصػحيح ابػػف خزيم(ُ)  ّي ػػػػػػػػة )كتػػاب الّك مىػػ  أىف( اٍلكي ني ػػػػػػػيًؿ عى ّي ػػػػػػػػػػكءى ال(ػػًذم أيًمػرى ًبػػًو اٍلجي ًة ػػػػػػػػػػػػبي ًلأٍلىٍكػًؿ كىكي ػػالى كًء الص(
 . َُٖ/ ُ/ُِٕسىكىاءن/ 

 . ٓٔ/ ُ/ِٖٕصحيح البخارم )كتاب النسؿ/باب نـك الجنب/ (ِ)
 . َِٕ/ ّ/ِٗاالقتصار عم  دكف ما كصفنا مف االستنفار/ح  صحيح ابف حباف )كتاب الرقائؽ/ باب األدعية /ذكر إباحة (ّ

 . ُُٕ/ ٗ/َُُِٓالسنف الكبرل لمنسائي  )كتاب عمؿ اليـك كالميمة/اإلكثار مف االستنفار/ (ْ) 
 . ُُِالزىد ألحمد بف حنبؿ  ) زىد يكنس عميو السالـ/ (ٓ) 
 . ِْْذيب )ص: ق  تقريب التيَِٓعمرك بف عثماف بف سعيد بف كثير بف دينار ت )(ٔ) 
 . َٔ  مشيخة النسائي )ص: (ٕ
 . ِِٕ/ َُ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ٖ
 . ْٖٖ/ ٖ  الثقات البف حباف )(ٗ
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ػػ ابػػفي ، ك  ِ)ىبيا ، كالػػذٌ  ُ)أبػػك حػػاتـكقػػاؿ  ػػ: حػػا ظه ذىبيالػػ كزاد ، ّ)دكؽحجػػر: صى ًّ  خػػرآ عو ، ك ػػي مك
 . ْ): الث(ٍبتي قاؿ

 كاهلل أعمـ. "ثقةه ": قاؿ الطالب
ال - ٍبدً  ٍبفي  دي خى  .(ٓ)المَّو ٍبف حيسىٍيف عى

 أىػػػؿً  أعقػػػؿى  أبػػػك داكد: كػػػافى كقػػػاؿ ،  ٕ)حجػػػر: مقبػػػكؿه  ابػػػفي كقػػػاؿ ،  ٔ) ػػػي الث قػػػات حبػػػاف ذكػػػره ابػػػفي 
اًلدي  ابفي ، كقاؿ  ٖ)وزمانً  ٍبًد الم(ًو مىٍشييكره  ٍبفي  منده: خى عى

: سىًمعى أىبىا ما البخارً ، كقاؿ  َُ)ؽث  : كي  الذىبيٌ ، كقاؿ  ٗ)
يرةى  أىبىا ىيرى
(ُُ . 

 كما قاؿ ابف حجر.قاؿ الطالب: مقبكؿ 
 .قاته ثً  سنادً اإلً  كباقي ركاةً 

  يؿ في:كما قً 

ًليدي  -  ه ابػفي ، كذكػرى و ال يّػرا ، كلكن(ػ ُِ)سػكيةيس كالت( دلً التٌػ و كثيػري لكٌنػ ميسػمـ أىبيػك اٍلعىب(ػاس، ثقػةه  بفي  اٍلكى
 عنػػدى  ركايػػةن  ا لػػوي نى ،  كجػػدٍ  ُّ)حػػديثأك الت( ماع ح بالس(ػػف يصػػر  أييػػا  ً  التػػي يجػػبي  ابعػػةً الر(  حجػػر  ػػي المرتبػػةً 

ٍبًد اٍلعىًزيًز. ٍبفً  ف سىًعيدً مً  ماعً ح  ييا باالستً يصر    ُْ)برلنف الكي سائي  ي السا الن(   عى

                                                           

 . ِْٗ/ ٔ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ُ
 . ّٖ/ ِ  الكاشؼ )(ِ
 . ِْْ  تقريب التيذيب )ص: (ّ
 . َّٓ/ ُِ  سير أعالـ النبالء ط الرسالة )(ْ

اًلد ٍبف (ٓ)   . ُِّ/ ٕعىٍبد الم(و ٍبف حيسىٍيف. الطبقات الكبرل ط العممية )خى
 . َِْ/ ْ  الثقات البف حباف )(ٔ
 . ُٖٖ  تقريب التيذيب )ص: (ٕ
 . ََُ/ ّ  تيذيب التيذيب )(ٖ
 ق . ينظػر: تػاريخ ابػف يػكنسّٓٗ  محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحي  بف منده األصػبيان  ت) ٕٗ/ ِ  التكحيد البف منده )(ٗ

 . ِّْ/ ِالمصرل )
 . ّٔٔ/ ُ  الكاشؼ )(َُ
 . ُٕٓ/ ّ  التاريخ الكبير لمبخارم )(ُُ
الكليػػػد ابػػػف مسػػػمـ القرشػػػي مػػػكالىـ أبػػػك العبػػػاس الدمشػػػقي، ثقػػػة لكنػػػو كثيػػػر التػػػدليس كالتسػػػكية ،  ْٖٓ  تقريػػػب التيػػػذيب )ص: (ُِ
 . ْٖٓق . ينظر: تقريب التيذيب )ص: ُٓٗت)
،كالمرتبة الرابعة  يقكؿ عنيػا ابػف حجػر: مػف اتفػؽ عمػ  أنػو ال يحػتج بشػئ مػف حػديثيـ اال بمػا   ُٓ  طبقات المدلسيف )ص: (ُّ

 . ُْصرحكا  يو بالسماع لكثرة تدليسيـ عم  الّعفاء كالمجاىيؿ. ينظر: طبقات المدلسيف )ص: 
ٍكثىاري ًمفى ااًلٍسًتٍنفىاًر/(ُْ  . ُُٕ/ ٗ/ََُِٓ  السنف الكبرل لمنسائي )كتاب عمؿ اليـك كالميمة/باب اإلًٍ
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-  : ٍبػػًد اٍلعىًزيػػًز الت(نيػػكًخيا ػػًعيدي ٍبػػفي عى كقدمػػو أبػػك  بػػاألكزاعي   أحمػػدي  كاهي اسػػ إمػػاـه  حجػػر: ثقػػةه  ابػػفي قػػاؿ سى
عػف  رةن قاًصػ متابعػةن  كبػعى و تي يث ألن(ػ ػي ىػذا الحػدً  و ال يّػرا الطيػ، كاختً  ُ)هأمػرً   ي آخرً  اختمطى و ر لكن( سيً مي 
 . ِ)يرةي ىرى أبً 

ـي   ضعيؼسناد: عمى اإلً  ثالثان: الحك

و ب األرنػػاؤكط: رجاليػػعيٍ ، كشيػػ ّ)قػػاؿ األلبػػاني: صػػحيح ،مقبػػكؿبػػف الحسػػيف  اضً  عبػػدً  بػػفى  ألٌف خالػػدى 
 . ْ)كاىدالش(  ف، كقد ذكرى س كقد عنعى ـ مدل  مسمً  بفى  الكليدى   أف( إال(  ثقاته 

قاؿ الطالب: كلعٌؿ اإلماـ األلباني كالشيخ األرناؤكط رفعا مف درجة الراكم خالد بف عبػد اهلل بػف 
 الحسيف عف المقبكؿ.

ي اض عنيا. شةى عائً  مف حديثً   ٓ)ومسمـ في صحيحً  عندى شاىدلو  كالحديثي   ّر

 .(ٖ)ىػ(ِّٔت) .(ٕ)البىٍغدادم   (ٔ)الكارثً  عبدً  بفً  الفرجً  د بفي شركف : محمَّ كالعً  الثانياكم الرَّ 

مَّدي ٍبفي الفرجً مي  قكؿ اإلماـً  دَّثىنىا ميحى  .(ٗ)قاتالثِّ  مفى  ككافى  ،الرَّقيؽ دارً  في شارعً  م  البغدادً  طٌيف: حى

 
                                                           

  سػػػعيد بػػػف عبػػػد العزيػػػز التنػػػكخي الدمشػػػقي، ثقػػػة إمػػػاـ سػػػكاه أحمػػػد بػػػاألكزاعي كقدمػػػو أبػػػك مسػػػير لكنػػػو اخػػػتمط  ػػػي آخػػػر أمػػػره (ُ
 . ِّٖق . ينظر: تقريب التيذيب )ص: ُٕٔت)
 . َُ/ُ/ّْ  الزىد ألحمد بف حنبؿ )زىد يكنس عميو السالـ/(ِ
 . ِٗٔ/ ِ)  التعميقات الحساف عم  صحيح ابف حباف (ّ
 . َِٕ/ ّ/ِٖٗ  صحيح ابف حباف )كتاب الرقائؽ/ باب األدعية /ذكر إباحة االقتصار عم  دكف ما كصفنا مف االستنفار/(ْ

 . ُّٓ/ ُ/ْْٖصحيح مسمـ )كتاب الصالة/ما يقاؿ  ي الرككع كالسجكد/(ٓ) 
  .ِٕٗ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) ، َِٕ/ ْبنداد ) تاريخ يينظر:(ٔ) 
نسبة إل   بىٍندىادي: أـ الدنيا كسػيدة الػبالد، قػاؿ ابػف األنبػارم: أصػؿ بنػداد لألعػاجـ، كالعػرب تختمػؼ  ػي لفظيػا إذ لػـ البندادم: (ٕ) 

يكػف أصػميا مػف كالميػـ كال اشػػتقاقيا مػف لنػاتيـ، قػاؿ بعػػض األعػاجـ: تفسػيره بسػتاف رجػؿ،  بػػاغ بسػتاف كداد اسػـ رجػؿ، كبعّػػيـ 
ل  كسرل خصٌي مف المشػرؽ  أقطعػو إياىػا، ككػاف الخصػٌي مػف عبػاد األصػناـ ببمػده  قػاؿ: يقكؿ: بغ اسـ لمصنـ،  ذكر أنو أىدم إ

بػػغ داد أم الصػػنـ أعطػػاني، كقيػػؿ: بػػغ ىػػك البسػػتاف كداد أعطػػ ، ككػػاف كسػػرل قػػد كىػػب ليػػذا الخصػػي ىػػذا البسػػتاف  قػػاؿ: بػػغ داد 
بعض رقعة مدينة المنصكر كػاف با ػا لرجػؿ مػف  سميت بو، كقاؿ حمزة بف الحسف: بنداد اسـ  ارسي معٌرب عف باغ داذكيو، ألف 

الفرس اسمو داذكيو، كبعّيا أثر مدينػة دارسػة كػاف بعػض ممػكؾ الفػرس اختٌطيػا  اعتػؿ  قػالكا: مػا الػذم يػأمر الممػؾ أف تسػم  بػو 
نظػػر: معجػػـ يالـ. ػػػػػتيا مدينػػة السػػػػػػػػػػػػػػسميصكر  قػػاؿ: ػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: ىمػػدكه كركز أم خٌمكىػػا بسػػالـ،  حكػػي ذلػػؾ لممنػػػػػػػػػػػنة؟  قػػػػػػػػػػػػىػػذه المدي
  .ْٔٓ/ ُالبمداف )

 . ِٕٗ/ ٓتاريخ اإلسالـ )(ٖ) 
 . ِٕٔ/ ِٔ ، تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ّٕٕ/ ّتاريخ بنداد كذيكلو ط العممية )يهنظر:   ٗ)
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 اكم:ٌقاد في الرَّ الن   أقكاؿي 
م(دي ، ك ك زرعةقو أبي كث(   ػأبك زرعػة  كزادى   ِ)، كالذىبيا  ُ)ٍبف إسحاؽ السراجي  ميحى ػ ،دكؽ: صى ًّ  عو ك ػي مك

 . ْ)قاتاف  ي الث  حب(  كذكره ابفي  ، ّ)دكؽه ر قاؿ: صى خى آ
 . ٔ)دكؽه ر: صى حجى  ابفي ، كقاؿ  ٓ)أسه بو بى  يف: ليسى معً  حي  بفي يى كقاؿ 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  مطٌيف حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 
 " كاض أعمـ."ثقةه  البندادما  الفرجً  بفي  محمدي 
ـى  الناق(ادي  كا ؽى  ّي  وككا قى و ، تعديمً عم   طٌيفمي  اإلما  .يقويـ عم  تكثً بع

 : يٌ تطبيقً  نمكذجه 
ـي ما أخرجى  ٍيػدي  ٕ)ومسمـ  ي صحيحً  و اإلما ػد(ثىنىا زى م(ػدي ٍبػفي اٍلفىػرىًج، حى ٍعفىػرو ميحى ػد(ثىًني أىبيػك جى ٍبػفي ا، قػاؿ:  حى

ػػاًبًر ٍبػػًف عى  ػػٍف جى ػػًدًر، عى ٍنكى ػػدي ٍبػػفي اٍلمي م( نىػػا ميحى ػػمىمىةى، أىٍخبىرى ٍبػػدي اٍلعىًزيػػًز ٍبػػفي أىبًػػي سى نًػػي عى بىػػاًب، أىٍخبىرى ٍبػػًد اًض، أىف( اٍلحي
ػػم(  اضي عى  : رىسيػػكؿى اًض صى ػػم(ـى قىػػاؿى سى شىػػةن )مىٍيػػًو كى ٍشخى َـّ سىػػًمٍعتي خى ػػةى، ثيػػ نَّػػةى فىرىأىٍيػػتي اٍمػػرىأىةى أىًبػػي طىٍمحى  (ٖ)أيًريػػتي اٍلجى

ؿه   (.أىمىاًمي فىًإذىا ًبالى

 يث:الحدً  أكلن: تخريجي 

ـي أخرجى  ـي  ٗ)وي صػحيحً ً ػ خػارمٌ البي  و اإلما محمػد  ه، مػف طريػؽً بنحػكً   َُ)و ـ  ػي صػحيحً مسػمً  ، كاإلمػا
 المنكدر بو. بفً ا

 كالراكم مف ركاة الصحيح، كالحديث  ي الصحيحيف.ثانيان : 
                                                           

الثقفػي، أبػك العٌبػاس الٌسػٌراج الحػا ظ السػراج،  ، كمحمد إسحاؽ:  محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف ميراف َِٕ/ ْتاريخ بنداد )  ُ)
  َِِ  .: ذكر مف يعتمد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص: َِٕ/ ٕىػ  .انظر: تاريخ اإلسالـ )ُُّت)
 . َُِ/ ِ  الكاشؼ )ِ)
 . َٔ/ ٖ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ّ)
 . ٖٗ/ ٗ  الثقات البف حباف )ْ)
 . َٔ/ ٖ ، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )َْٔ/ ِألحمد ركاية ابنو عبد اض )العمؿ كمعر ة الرجاؿ يهنظر:   ٓ)
 . َِٓ  تقريب التيذيب )ص: ٔ)

ي اض تعال  عنيـ/باب مف  ّائؿ أـ سميـ  / (ٕ)  . َُٖٗ/ ْ/ِْٕٓصحيح مسمـ  ) كتاب  ّائؿ الصحابة ّر
 . ِْٖ/ ٕالخشخشة: صكت الش ء اليابس إذا حؾ بعّو بعّان. ينظر: إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ ) (ٖ)
ػػي اض / صػػحيح البخػػارم(ٗ)    ،َُ/ ٓ/ّٕٗٔ) كتػػاب المناقب/بػػاب مناقػػب عمػػر بػػف الخطػػاب أبػػي حفػػص القرشػػي العػػدكم ّر

 . ّٗ/ ٗ/ َِْٕمناـ / ، )كتاب التعبير/باب القصر  ي الّٔ/ ٕ/ ِِٔٓ)كتاب النكاح/باب النيرة /
ػي اض تعػال  عنػػػػػػػػػػػػػػػتاب  ّػائؿ الصحػػػػػػػػػػػػػح مسػمـ  )كػػػػػػػػػػػػػػػصحي(َُ)  ػي اض تعػػال  ػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ عمػػػػػػػػػػػػػيـ/باب مػػف  ّػػػػػػػػػػػػػابة ّر ر ّر
 . ُِٖٔ/ ْ/ِّْٗعنو /
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 :نمكذج تطبيقي ثافو 

ػػ  ػػي كتػػبً  لػػو أحاديػػثي  ػػدي ٍبػػفي اٍلفىػػرىًج  ُ)ننو ػػي سيػػ ارميا و الػػد( الساػػن(ة، منيػػا: مػػا أخرجى م( ػػد(ثىنىا ميحى ، قػػاؿ: حى
ءً  اًلدي ٍبفي طىٍيمىافى أىبيك اٍلعىالى د(ثىنىا خى بىٍيًر، حى ٍبًد الم(ًو ٍبًف الزا م(دي ٍبفي عى د(ثىنىا ميحى ، حى ػد(ثىًني نىػاً عي اٍلبىٍندىاًدما ، حى ف(ػاؼي  اٍلخى

ًف ا ، عى ٍعًقًؿ ٍبًف يىسىارو ، عىٍف مى : ٍبفي أىًبي نىاً عو م(ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م(  اضي عى : أىعيػكذي الن(ًبي  صى " مىٍف قىاؿى ًحيفى ييٍصػًبحي
كَّػؿى المَّػوي  ٍشػًر، كى ثى آيىػاتو ًمػٍف آًخػًر سيػكرىًة اٍلحى ثىالى ، كى ًبػًو سىػٍبًعيفى ًبالمًَّو السًَّميًع اٍلعىًميـً ًمفى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيـً

مى  م كفى عى ، كىاًٍْف قىالىيىا مىسىاءن فى أىٍلؼى مىمىؾو ييصى تَّى ييٍمًسيى تَّى ييٍصًبحى "ٍيًو حى  ًمٍثؿي ذىًلؾى حى

 الحديث: أكلن: تخريجي 

ػػ ـي أخرجى ػػاتى ً ػػي ذىًلػػؾى اليىػػٍكـً بنحػػكً   ّ)ه، كأحمػػد  ػػي مسػػندً  ِ)ننو ػػي سيػػ رمػػذمٌ الت   و اإلمػػا ٍف مى ه كزيػػادة "كىاً 
ٍف قىالىيىا ًحيفى ييٍمسً مىاتى شىًييدان  مى ٍنًزلىػًة"ي ، كى  طيمػاف عػف نػا عو  بػفً  خالػدً  مػا مػف طريػؽً ، ككالىي كىافى ًبًتٍمػؾى المى

 بو.
 اإلسناد: ثانيان: رجاؿي 

  يو : اإلسنادي ك 
ال -  طىيماف ٍبفي  دي خى

(ْ  : 

 . ٓ)ـكييً  طئي خقات: يي اف  ي الث  حب(  ه ابفي ذكرى 

ػػ ٕ)، كابػػفي حجػػر ٔ)الػػذىبيٌ  قػػاؿ شػػيع ثػػـ مػػي بالت( ري  حجػػر ""شػػيعي"، كزاد ابػػف  الػػذىبيٌ كزاد  ،دكؽ: صى
ع أخر: كثؽ ٖ)دؽو الص  عتؽ الشيعة محما مف ـ: أبك حاتً "، كقاؿ مطاختى    .ٗ)، كقاؿ الذىبٌي  ي مّك

                                                           

 . ُِْٓ/ ْ/ّْٖٔ/  )كمف كتاب  ّائؿ القرآف/  ي  ّؿ حـ الدخاف كالحكاميـ كالمسبحات ت أسدسنف الدارمي (ُ) 
 . ِّ/ٓ/ِِِٗسنف الترمذم ) الذبائح/ أبكاب  ّائؿ القرآف عف رسكؿ اض صم  اض عميو كسمـ /(ِ) 
 . ُِْ/ ّّ/ََِّٔمسند أحمد ) أكؿ مسند البصرييف/حديث معقؿ بف يسار /(ّ) 
اًلػػػػد ٍبػػػػف طى (ْ)  ػػػػميكلٌي . ينظػػػػر: التػػػػاريخ الكبيػػػػر لمبخػػػػارم )خى           ، لػػػػـ يػػػػتـ العثػػػػكر عمػػػػ  تػػػػاريخ الك ػػػػاة،ُٕٓ/ ّيمػػػػاف، أىبػػػػك العػػػػالء، الس(

 . ُٖٖصنفو ابف حجر مف الخامسة .انظر تقريب التيذيب )ص: 
 . ِٕٓ/ ٔالثقات البف حباف )(ٓ) 
 . ّٓٔ/ ُالكاشؼ )(ٔ) 
 . ُٖٖتقريب التيذيب )ص: (ٕ) 
 . ّّٕ/ ّكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (ٖ) 
. ِّٔ/ ُ) االعتداؿ   ميزاف(ٗ
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اًلػدمى  حي  بفي يى كقاؿ  ػًعيؼ  عػيف: خى ّى ؾ سػنيف، ككػاف قبػؿ ذًلػ و بعشػرً مكتًػ قبػؿى  ، خمػطى  ُ)اإلسػكاؼ 
 . ّ)مرة أخرلٌّعفو ، ك  ِ)ثقةن 

 كاض اخػتمط أنػو أجػؿ مػف إال معػيف بفا ّعفو كما"-الككاكب النيرات، قاؿ:كذكره ابف الكياؿ  ي 
  ْ)أعمـ

 ط.اختمى  شيعيٌ  : صدكؽه قاؿ الطالب
 سناد:في اإلً  كالذم يظيري 
م(دى  بىٍير ٍبفى  أٌف ميحى ٍبًد الم(ًو ٍبًف الزا ه ؤي خطػ ال يّػرا ثقة ثبت إال أنو قد يخطئ  ػي حػديث الثػكرم  : ٓ)عى

 . ٔ)كرمالث( ركايتو عف  ير  نا ألف( ىي 

كايػة لػـ و لمر  سػماعى  و، كلكػف( دعتً عف بً  حدثي ال يتى  الحديثى  عو ألف( تشيا   خالد بف طيماف: ال يّرا  -
ؾ قبػػؿ ذًلػػ سػنيف، ككػػافى  و بعشػػرً مكتًػػ قبػؿى  خمػػطى  :الط ، كقيػػؿاالخػػتً  أك بعػدى  الطً تميػز قبػػؿ االخػػتً ي

 جد.لو  مـ نى  ان عد متابً نا أف نجً ، حاكلٍ  ٕ)ثقةن 

ـي   : ضعيؼه عمى اإلسنادً  ثالثان: الحك

 ةن ع كخاٌصػتػابى يي  أـ بعػده كلػـٍ  االخػتالطً  قبػؿى  ع منػوي ز ىػؿ سػمً طيماف ، كلـ يمي(ػ بفً  خالدً  الطً الختً  -
ػػػ كد ىػػػأٌف خاًلػػ ػػػحي  رى كايػػػات، كاعتبىػػػالر    ػػػي كػػػؿ   اإلسػػػنادً  داري مى و بىػػػكلػػػـ يأٍ  حسػػػفه  د ىػػػذا اإلسػػػنادى سػػيف سػػػميـ أسى
ـي  ّػع(ؼى  مػػا، بينى  ٖ)طيمػاف بػػفً  خالػدً  الخػتالطً  ،  ٗ)طيمػػاف بػفً  خالػػدً   الطً اخػتً  ةً لعم(ػػ نادى اإلٍسػ يا األلبػانً  اإلمػػا
ّى  ٍف مىاتى ً ي ذىًلؾى اليىٍكـً مىاتى شىًييدان  " :ماككانت عندىي  ، َُ)ب األرناؤكطعيٍ شي  الشيخي  ٌعفوي ككذلؾ  مىٍف كىاً  ، كى

ٍنًزلىةً قىالىيىا ًحيفى ييٍمًسي كىافى   طيماف. بفً  خالدً  ةً لعم(  ما ٌّعفا اإلسنادى يي كلكن( ،  زيادةن  "ًبًتٍمؾى المى

                                                           

 . ّّّ/ ّركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف (ُ) 
 . ِّٔ/ ُميزاف االعتداؿ )(ِ) 
 . َُٓالككاكب النيرات )ص: (ّ) 
  المرجع السابؽ.(ْ

 . ْٕٖينظر: تقريب التيذيب )ص:  ق .َِّمحمد بف عبد اض بف الزبير بف عمر، أبك أحمد الزبيرم الكك ي، ت)(ٓ) 
 . ْٕٖتقريب التيذيب )ص: (ٔ) 
 . َُٓالككاكب النيرات )ص: (ٕ) 
 . َٓٓ/ ِسنف الدارمي )(ٖ) 
عيؼ سنف الترمذم ) (ٗ)  .، بترقيـ الشاممة آليا ِِْ/ ٔصحيح ّك

  .ُِْ/ ّّ/ ََِّٔ/ حديث معقؿ بف يسار مسند البصرييف/)مسند أحمد  (َُ)



 

126 
 

 .(ْ)ىػ(ُّٖ. ت)(ّ)القارئ ،(ِ)الككفي  ( ُ)ًعيسىى الميثي   ميكسىى بفي كف: كالعشري  الثاكم الثالرَّ 
دَّثىنىا ة، ككىافى ثقةن يف كمئى كثمانً  ثالثو  سنةى  اتى طٌيف: مى اإلماـ مي  قكؿي  ٍنوي ابفي ، حى  .(ٓ)رنميٍ  عى

 اكم:في الرَّ  النٌقادً  أقكاؿي 
 . ٕ)دكؽحجر: صى  ابفي ، كقاؿ  ٔ)قاتحباف  ي الث   ه ابفي ذكرى 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  مطٌيف حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 
 " كاض أعمـ."ثقةه  عيس  الميثيا  كس  بفي مي 

ـى  الناق(ادي  كا ؽى   . نزؿ ابف حجر عف التكثيؽ لمصدكؽو ، تعديمً  عم  مطٌيف اإلما

 :تطبيقيٌ  نمكذجه 

ـي السان(ة، منيا: ما أخرجى   ي كتبً  لو أحاديثي  اؽي  ي صػحيحً   ٖ)مسمـ و اإلما ػد(ثىنىا ًإٍسػحى ٍبػفي او قػاؿ: حى
ػػاًلـً ٍبػػًف أىبًػػي ا ػػٍف سى ػػًش، عى ػػًف اأٍلىٍعمى ػػد(ثىنىا زىائًػػدىةي، عى نىػػا ميكسىػػ  اٍلقىػػاًرئي، حى ، أىٍخبىرى ٍنظىًمػػيا ـى اٍلحى ػػٍف ًإٍبػػرىاًىي ٍعػػًد، عى ٍلجى

ٍيميكنىػػةى قىالىػػٍت:  ػػٍف مى ، عى ب(ػػاسو ػػًف اٍبػػًف عى ، عى ٍيػػبو ـى »كيرى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى ػػٍعتي ًلمنًَّبػػيِّ صى ضى ػػكى سىػػتىٍرتيوي مى اءن، كى
تىسىؿى  ٍُ  «فىا

 

 

 

 

 
                                                           

الم(يثي: بفتح الالـ كتشديدىا كسككف الياء المنقكطة مػف تحتيػا بنقطتػيف ك ػي آخرىػا ثػاء منقكطػة بػثالث مػف  كقيػا، ىػذه النسػبة  (ُ)
 . ُِْ/ ُُنظر: األنساب لمسمعاني )يإل  ليث بف كنانة. 

 . َُّ/ ِٗتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ِ)
قػراء القػرآف لمنيػر، كمػف ينتسػب إلػ   (ّ) القارئ: بفتح القاؼ ككسر الراءة الميممة كىمز الياء  ي آخرىا، ىػذه النسػبة إلػ  القػراءة كا 

 . َِٗ/ َُاألنساب لمسمعاني ) نظر:يالقراءة. 
 . ُُّ/ ِٗتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ْ)
  نفس المصدر السابؽ.  ٓ)
 . َُٔ/ ٗ  الثقات البف حباف )ٔ)
 . ّٓٓ  تقريب التيذيب )ص: ٕ)
نىٍحًكًه/(ٖ  . ِٔٔ/ ُ/ّّٕ  صحيح مسمـ )كتاب الحيض/بىابي تىسىتاًر اٍلميٍنتىًسًؿ ًبثٍكبو كى
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 الحديث: : تخريجي أكلن 

ـي أخرجى  ـي  ُ)و ي صحيحً  البخارما  و اإلما  يادة.كبزً   بمعناه  ِ)ومسمـ  ي صحيحً  ، كاإلما

 .كالراكم مف ركاة الصحيح، كالحديث  ي الصحيحيف: ثانيان 

ًريػػػػًرم   ،ٍحيىػػػػى ٍبػػػػفي ًبٍشػػػػًر ٍبػػػػًف كىًثيػػػػرو شػػػػركف: يى كالعً  الرابػػػػعاكم الػػػػرَّ  ػػػػًدم اٍلحى . (ّ)أبػػػػك زىكىًريَّػػػػاء اأٍلىسى
 .(ْ)ىػ(ِِٗت)

ف، كىافى ل يخضب، ككىافى يٍ كمئتى  كعشريفى  سبعو  ات في جمادل األكلى سنةى مطٌيف : مى  اإلماـً  قكؿي 
 عنو كتبتي  ثقةن 

(ٓ). 

 اكم:ٌقاد في الرَّ الن   أقكاؿي 

 . ٖ)قاتاف  ي الث  حب(  ه ابفي ، كذكرى  ٕ)ىبيا ، كالذٌ  ٔ)طنيا قو الدارقي كث( 

م(د  ٍبفً  صالحي  كقاؿ  . َُ)صدكؽه : رحجى  ابفي ك ،  ٗ)  جزرة)ميحى

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  مطٌيف حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 أعمـ. " كاضي بشر "ثقةه  حي  بفي يى 

ـى  الناق(ادي  كا ؽى  ّي  قوككا ى يمو ، تعدً  عم  طٌيفمي  اإلما  يقو.عم  تكثً يـ بع

 

                                                           

ػػكء قبػػؿ النسػػؿ /(ُ)   ، ) كتػػاب النسػػؿ /بػػاب مسػػح اليػػد بػػالتراب لتكػػكف ٗٓ/ ُ/ِْٗصػػحيح البخػػارم  ) كتػػاب النسػػؿ/باب الّك
ػػكء / ،  )كتػػاب ُٔ/ ُ/ِٗٓأنقػػ  /  ، ) كتػػاب النسػػؿ/ بػػاب مػػف أ ػػرغ بيمينػػو عمػػ  ُٔ/ ُ/ِٓٔالنسػػؿ/باب تفريػػؽ النسػػؿ كالّك

أ  ي الجنابة  /ِٔ/ ُ/ِٔٔشمالو  ي النسؿ/ح  ، ) كتاب النسؿ/باب نفػض اليػديف ّٔ/ ُ/ُِْٕ  ،)كتاب النسؿ/باب مف تّك
 . ْٔ/ ُ/ُِٖند الناس / ، ) كتاب النسؿ/ باب التستر  ي النسؿ عّٔ/ ُ/ِٕٔمف النسؿ عف الجنابة  / 

 .  ِْٓ/ ُ/ُّٕصحيح مسمـ  ) كتاب الحيض/باب صفة  سؿ الجنابة /(ِ) 
ريًرل: ىذه النسبة إل  الحرير، كىك نكع مف الثياب. (ّ)   . ُّٕ/ ْنظر: األنساب لمسمعاني )يالحى
 . ُِْ/ ٔالطبقات الكبرل ط دار صادر )(ْ) 

 . ِّْ/ ُّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٓ)
 . ِِٖ  سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص: ٔ)
 . ْٕٔ/ َُ  سير أعالـ النبالء ط الرسالة )ٕ)
 . ِٗٓ/ ٗ  الثقات البف حباف )ٖ)
 . ِّْ/ ُّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٗ)
 . ٖٖٓ  تقريب التيذيب )ص: َُ)
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 :تطبيقيٌ  نمكذجه 

ػ  ي كتبً  لو أحاديثي   ػد(ثىنىا يىٍحيىػ  ٍبػفي ًبٍشػرو و ػي صػحيحً   ُ)ا أخرجػو مسػمـالساػن(ة، منيػا: مى ، قػاؿ: حى
، أى  ًكػيـو ، أىف( يىٍعمى  ٍبػفى حى ٍف يىٍحيى  ٍبًف أىًبي كىًثيرو ، عى ـو د(ثىنىا ميعىاًكيىةي يىٍعًني اٍبفى سىال( ، حى ًريًرما ٍخبىػرىهي، أىف( سىػًعيدى اٍلحى

: ا ، قىػاؿى ب(اسو ، أىٍخبىرىهي، أىن(وي سىًمعى اٍبفى عى بىٍيرو مىٍيًو اٍمرىأىتىوي، فىًييى يىًميفه ييكىفِّريىىاإً »ٍبفى جي ؿي عى ـى الرَّجي رَّ : «ذىا حى قىاؿى ، كى
ـٍ ًفي رىسيكًؿ اهلًل أيٍسكىةه  سىنىةه {  . }لىقىٍد كىافى لىكي  حى

 ديث :الحى  أكلن: تخريجي 

ـي أخرجى   ىشػاـ الدسػتكائيٌ  طريػؽً مػف  بنحكه،  ّ)و ي صحيحً  ـ، كمسم ِ)و ي صحيحً  البخارما  و اإلما
مػا )معاكيػة بػو ، ككالىي  معاكيػة مػف طريػؽً  أيّان بمعنػاهي    ْ)و ي صحيحً  البخارم   أخرل عندى  بو، كركايةه 

 حي  بف أبي كثير بو.يى  كىشاـ  مف طريؽً 

 ف.يٍ حيحى جاؿ الصَّ اكم مف رً ف ،كالرَّ يٍ حيحى في الصٌ  ثانيان: الحديثي 

ػػػالػػػراكم ا ٌسػػػاف، التِّنِّيًسػػػي   كف : يىحيػػػى ٍبػػػفي كالعشػػػري  مسالخَّ . (ٖ)م  البصػػػرً (ٕ)أبػػػك زكريػػػا ،(ٔ)مٌ البىٍكػػػرً (ٓ)حى
 .(ٗ)ىػ(َِٕت)

                                                           

ؽى/ (ُ) ـٍ يىٍنًك الط(الى لى ـى اٍمرىأىتىوي، كى ر( مى  مىٍف حى كًب اٍلكىف(ارىًة عى  . ََُُ/ ِ/ُّْٕصحيح مسمـ )/كتاب الطالؽ/بىابي كيجي
 . ُٔٓ/ ٔ/ُُْٗ/باب يا أييا النبي لـ تحـر ما أحؿ اض لؾ تبتني / سكرة التحريـصحيح البخارم )كتاب تفسير القرآف/  (ِ)
 . ََُُ/ ِ/ُّْٕصحيح مسمـ  )كتاب الطالؽ/ باب كجكب الكفارة عم  مف حـر امرأتو  / (ّ)
 . ْْ/ ٕ/ِٔٔٓصحيح البخارم  ) كتاب الطالؽ/باب لـ تحـر ما أحؿ اض لؾ / (ْ)

التٌنيسػػٌي: تنػػيس بكسػػر التػػاء المنقكطػػة بػػاثنتيف مػػف  ػػكؽ ككسػػر النػػكف المشػػددة كاليػػاء المنقكطػػة بػػاثنتيف مػػف تحتيػػا كالسػػيف  يػػر (ٓ) 
المعجمة، بمدة مف بالد ديار مصر  ي كسط البحر كالماء بيا محيط، كىي مف ككر الخميج، كسميت بتنيس بف حاـ بف نكح ، كاف 

 . ٖٗ/ ّنظر: األنساب لمسمعاني )يي بيا كمنيا جماعة مف المحدثيف. 
كًتن يس: ىي جزيرة  ي بحر مصر قريبة مف البر مػا بػيف الفرمػا كدميػاط، كالفرمػا  ػي شػرقٌييا قػاؿ المنجمػكف: طكليػا أربػع كخمسػكف 

يا إحدل كثالثكف درجة كثمث  ػي اإلقمػيـ الثالػث قػاؿ الحسػيف بػف محمػد الميٌمبػي: أمػا تنػيس  الحػاؿ  ييػا كال حػاؿ  ػي درجة، كعّر
 . ُٓ/ ِنظر: معجـ البمداف )يدمياط إال أنيا أجؿ كأكسط، كبيا تعمؿ الثياب الممكنة كالفرش البكقممكف. 

 ، كالبىٍكػػًرٌل : ىػػذه النسػػبة إلػػ  جماعػػة ممػػف اسػػميـ ابػػك بكػػر كبكػػر،  أمػػا األكؿ ِٔٔ/ ُّتيػػذيب الكمػػاؿ  ػػي أسػػماء الرجػػاؿ ) (ٔ)
ػػ  عنػػو، ك ػػييـ كثػػرة مػػف أكالده كأكالد أكالده،   جماعػػة انتسػػبكا الػػ  ابػػ  بكػػر الصػػديؽ خميفػػة رسػػكؿ اض صػػم  اض عميػػو كسػػمـ كّر

 . ِٔٗ/ ِمنيـ األسكد بف عامر البكرم. انظر: األنساب لمسمعاني ) كالثاني منسكب ال  بكر بف كائؿ،
 . ِٗٔ/ ٖالتاريخ الكبير لمبخارم ) (ٕ)
البىٍصًرل: ىذه النسبة ال  البصرة ،المدينة المشيكرة، يقاؿ ليا قبة اإلسالـ كخزانة العرب، كقد بناىا عتبة بف  زكاف  ػي خال ػة  (ٖ)

ف بناؤىا  ي سنة سبع عشرة مف اليجرة، كسكنيا الناس سنة ثماني عشرة، كلػـ يعبػد الصػنـ عمر بف الخطاب ّر  اض عنيما، ككا
يا.   . ِّٓ/ ِنظر: األنساب لمسمعاني )يي قط عم  أّر

 . ْْٔ/ ِتاريخ مكلد العمماء كك ياتيـ ) (ٗ)



 

129 
 

 .(ُ)قةف ثً طيَّ مطيَّف: كقاؿ مي  اإلماـً  قكؿي 

 اكم:ٌقاد في الرَّ الن   أقكاؿي 

، كالبػػػػػٌزاري  ْ)العجمػػػػػيا ، ك  ّ)، كأحمػػػػػد ِ)قػػػػػو الشػػػػػا عيا كث( 
ػػػػػًعيد ٍبػػػػػف يػػػػػكنس ، ٔ)سػػػػػائيالن( ك  ، ٓ) ،  ٕ)كأىبيػػػػػك سى

ػػالحه  ًثقىػػة رجػػؿه  ًثقىػػةه كزاد أحمد" ، ٖ)كالػػذىبي  "، كزاد البػػٌزار "كفمػػأمي  يث، ثقػػةه بالحػػدً  عػػالـه  ، كزاد العجمػػٌي "صى
حبػاف  ذكػره ابػفي ك  ،يسمػاـ رئًػ: إً الػذىبيا  كزاد"، يثالحػدً  حسػفي " كزاد أىبيك سىًعيد ٍبف يكنس"، يثحدً  بي صاحً 
 . ٗ)قات ي الث  

 . ُُ)دكؽه صى  حجر: ابفي ، كقاؿ  َُ)يثالحدً  أىبيك حاتـ: صالحي كقاؿ 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿ خالصةي 

ٌساف، الت ن يًسيا " ثقةه  يىحي  ٍبفي   اض أعمـ.ك " حى

ـى  الناق(ادي  كا ؽى   يقو.تكثً  ـ عم أ مبيي  ويمو، ككا قى تعدً  عم  طٌيفمي  اإلما

 تطبيقي: نمكذجه 

ػ :السٌنة، منيا  ي كتبً  أحاديثي لو  ـي و اإلً ما أخرجى  ثنا الحسػفي ، قػاؿ حػد(  ُِ)و ػي صػحيحً  البخػارما  مػا
ػافحٌيػ ثنا قػريش ىػك ابػفي اف ، حػد( حس(ػ حي  بػفي ثنا يى ، حد( يزالعزً  عبدً  بفي ا ػابػتف ثى ، عى  مالػؾو  بػفً  ف أنػسً ، عى

ي اضي   ران ٍئػظً  افى ي سيؼ القيف ، ككى ى أبً اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى  رسكؿً  ا معى نى : دخمٍ  عنو ، قػاؿى  ّر
ـى إلبرى  ـى  عميػوً  ى اهللي صػمَّ  اهللً  رسػكؿي  ، فأخػذى  الـي السَّػ عميػوً  اىي َـّ  وي ، كشػمَّ  مػوي ، فقبَّ  كسػمـ إبػراىي ا نىػدخمٍ  ، ثػ

                                                           

 . ُٕٗ/ ُُ  تيذيب التيذيب )ُ)
 . َُٔ  مسند الشا عي )ص: ِ)
 . ِّٓ/ ّركاية ابنو عبد اض )  العمؿ كمعر ة الرجاؿ ألحمد ّ)
 . َْٕ  الثقات لمعجمي )ص: ْ)

 . ُٕٗ/ ُُتيذيب التيذيب ) (ٓ)
 . ِٖٔ/ ُّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٔ)
 . ِٗٔ/ ُّ  نفس المصدر السابؽ )ٕ)
 . ّّٔ/ ِ  الكاشؼ )ٖ)
 . ِِٓ/ ٗ  الثقات البف حباف )ٗ)
 . ِٖٔ/ ُّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )َُ)
 . ٖٗٓ  تقريب التيذيب )ص: ُُ)

 . ّٖ/ ِ/َُّّصحيح البخارم  ) كتاب الجنائز/ باب قكؿ النبي صم  اض عميو كسمـ : " إنا بؾ/ (ُِ) 
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ـي ذلً  بعدى  عميوً  ـى  اهللً  ا رسكؿً ينى عى  تٍ ، فجعمى  وً كد بنفسً يجي  ؾ كْابراىي  لوي  اف ، فقاؿى فى تذرً  صمى اهلل عميو كسم
َـّ ا رى يى ؼ إنَّ عكٍ  ا ابفى : " يى  اهلل ا فقاؿى  سكؿى يا رى  عنو : كأنتى  اهللي  رضيى  عكؼو  بفي  حمفً الرَّ  عبدي   حمة " ، ث
  مػػاإلَّ  ، كل نقػػكؿي  يحػػزفي  ، كالقمػػبى  تػػدمعي  فى العػػيٍ  ـ : " إفَّ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمَّ  أخرل ، فقػػاؿى يػػا ًبػػأتبعى 

ـي  ؾى راقً ا بفً نا، كْانَّ ربَّ  يرضيي   كف ".حزكني لمى  يا إبراىي

 يثالحدً  أكلن: تخريجي 

 المنيرة بو.  بفً  سميمافى  ، مف طريؽً بمعناهي   ُ)وي صحيحً سمـ  ً و مي أخرجى 

 .خارمٌ البي  يث  ي صحيحً ف، كالحدً يٍ حيحى الص(  جاؿً رً  اكم أحدي : الر( ثانيان 

اًلػػػدو (ِ)يىًزيػػػدي ٍبػػػفي ًمٍيػػػرىافى األىسىػػػدمٌ كالعشػػػركف:  سَّػػػادساكم الالػػػرَّ  بَّػػػازي  (ّ)، أىبػػػك خى . الكيػػػكفي  (ْ)اٍلخى
 .(ٓ)ىػ(ِِٖت)

 .(ٔ)ريصفِّ  ، ككافى ف ككاف ثقةن يٍ يف كمئتى كعشرً  تسعو  سنةى  طٌيف: ماتى مي  اإلماـً  قكؿي 

 في الراكم: النٌقادً  أقكاؿي 

 كقاؿ: ينرب.،  ٖ)قاتاف  ي الث  حب(  ابفي  ، كذكرهي  ٕ)قو الذىبيٌ كث( 

 . ُُ)ع: صالحه ابف قانً ، كقاؿ دكؽه : صى  َُ)، كابف حجر ٗ)ـحاتً  كقاؿ أبك

 . ُِ)أبك داكد :ّعيؼه كقاؿ 

                                                           

 . َُٕٖ/ ْ/ ُِّٓصحيح مسمـ  )كتاب الفّائؿ/باب رحمتو صم  اض عميو كسمـ الصبياف كالعياؿ كتكاّعو ك ّؿ ذلؾ/(ُ) 
 . ّٖٕ/ ِكالتعديؿ كمعر ة الثقات كالّعفاء كالمجاىيؿ )التكميؿ  ي الجرح (ِ) 
 . ُْٔ/ ٔالطبقات الكبرل ط دار صادر )(ّ) 
ب(از:(ْ)  بفتح الخاء المعجمة كالبػاء المكحػدة المشػددة ك ػي آخرىػا الػزال، ىػذه النسػبة إلػ  الخبػز كخبػزه كبيعػو. ينظػر: األنسػاب  الخى

 . ّّ/ ٓلمسمعاني )
 نفس المصدر السابؽ. (ٓ)
 . ّّٔ/ ُُتيذيب التيذيب ) نظر:يذكر ابف حجر  ي التيذيب )يخّب بدؿ يصفر  .  (ٔ)
 . َّٗ/ ِ  الكاشؼ )ٕ)
 . ِٕٓ/ ٗ  الثقات البف حباف )ٖ)
 . َِٗ/ ٗ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ٗ)

 . َٓٔتقريب التيذيب )ص:  (َُ)
 . ّّٔ/ ُُ  تيذيب التيذيب )ُُ)
 . ْْْ ، ديكاف الّعفاء )ص: ُِْأبا داكد السجستاني  ي الجرح كالتعديؿ )ص:   سؤاالت أبي عبيد اآلجرم ُِ)
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 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  مطٌيف حكـ بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿ خالصةي 

 كاض أعمـ. "دكؽه يراف "صى مً  بفي  يزيدي 

ػ وككا قىػ، يمػوتعدً  عمػ  مطػٌيف اإلمػاـ الناق(ػادي   كا ػؽى  ّي و أبػك داكد  ّػٌعفو ، و، كخالفىػيـ عمػ  تكثيًقػبع
 .ع عميوتابى داكد  مـ يي  يأب إل  تّعيؼً  ري نظى كلكف ال يي 

 :تطبيقيٌ  نمكذجه 

ػ  ي كتػبً  لو أحاديثي  ك   ُ)بػرلو الكي  ػي سػننً  و النسػائيا الساػن(ة، منيػا: مػا أخرجى ٍمػري نىػا عى ٍبػفي اقػاؿ أىٍخبىرى
 : ، قىػاؿى ػٍف أىنىػسو ، عى ٍيػدو مى ػٍف حي ، عى ي(ػاشو د(ثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي عى ، حى نىا يىًزيدي ٍبفي ًمٍيرىافى ، أىٍخبىرى كرو ػاءى نىٍعػيي مىٍنصي لىمَّػا جى

 : ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًشيِّ قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى مىٍيوً »النَّجى مٍَّكا عى ٍبػدو قىاليكا: يىػا رىسيػكؿى اهللً « صى مىػى عى ػمِّي عى ، نيصى
ـٍ كى  ػا أيٍنػًزؿى ًإلىػٍيكي مى ػٍف ييػٍؤًمفي ًبػاهلًل كى ؿَّ }كىاًْفَّ ًمػٍف أىٍىػًؿ اٍلًكتىػاًب لىمى جى ؿى اهللي عىزَّ كى ا فىأىٍنزى بىًشي  ـٍ حى ػا أيٍنػًزؿى ًإلىػٍيًي مى

{ اآٍليىةي  اًشًعيفى  .خى

 يث:الحدً  أكلن: تخريجي 

ـي  ػػ ػي معجى  برانػػيا الط(  أخرجػو اإلمػا  ه مػف طريػػؽً ، بنحػػكً  ّ)هفسػيرً ي حػػاتـ  ػي تى أبًػ ، كابػفي  ِ)ط مػو األكسى
 ْ)و األكسػػط ػػي معجًمػػ أيّػػان  برانػػي  عنػػد الط(  بػػو، ك ػػي  ركايػػةو  البنػػانيٌ  ثابػػتو 

، بػػو حميػػد و مػػف طريػػؽً بمثًمػػ 
ي اض عنو. أنسو  د  مف حديثً يٍ مى كحي  ما ) ثابتي ككالىي   ّر

 :اإلسنادً  رجاؿً  : دراسةي ثانيان 
  .ثقاته  اإلسنادً  ركاةي  اإلسناد: رجاؿي 

 يؿ:ما قً  كل يضر  
و و ككتابيػػحفظيػػ سػاءى  و لٌمػا كبػػرى  أن(ػػإال(  ده عابًػ حجػر )ثقػػةه  كمػػا قػاؿ ابػػفي  عيػاشو  بػػفً  بكػرً  أبػػير تنياػ -ُ

   ٔ)الطريؽ و ىذهً  ي صحيحً  قد أخرجى  خارم( البي  ىنا ، ألف(  ال يّرا  ٓ)  صحيحه 
 

                                                           

 . ٖٓ/ َُ/َُُِِالسنف الكبرل لمنسائي  ) سكرة آؿ عمراف/ قكلو تعال  : إف  ي خمؽ السمكات كاألرض / (ُ)
 . ِِّ/ ٓ/ُْٕٓالمعجـ األكسط لمطبراني  )باب العيف/باب الميـ مف اسمو :محمد / (ِ) 
ف مف أىؿ الكتاب لمف يؤمف باض كما /  ابف أبي حاتـ  ) سكرة البقرة/ تفسير(ّ)   . ْٖٔ/ ّ/ ِْٖٔقكلو تعال  : كا 
 . ِِّ/ ٓ/ُْٕٓالمعجـ األكسط لمطبراني  )باب العيف/باب الميـ مف اسمو :محمد / (ْ) 
 ، ِْٔ)ص: تقريب التيذيب ق . ينظر: ُْٗأبك بكر ابف عياش بف سالـ األسدم الكك ي المقرلء ت) (ٓ)
 . ُْٔ/ ٗ /َٕٗٓك يرىـ/ األنبياء مع القيامة يـك كجؿ عز الرب كالـ كتاب التكحيد/بابصحيح البخارم )(ٔ) 
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 . ُ)ماعح بالس( ،  مـ يصر  يّرا  وي ، كتدليسي الثالثةً  بقةً ف الط( ، مً الطكيؿد يٍ مى حي  ا تدليسي أمٌ  -ِ

 .ضعيؼه : كـ عمى اإلسنادثالثان: الحي 

ا عنػػو )كىػػذى  ماع، قػػاؿ األلبػػانيا ح بالس(ػػكلػػـ يصػػر   الثػػةً س مػػف الث( د يػػدل  ٍيػػمى حي  ألٌف  يػػوً  يؼه ّػػعً  كاإلسػػنادي 
 . ِ)صحيح  إسناده 

 .(ّ)ماعح بالسَّ صرِّ حميد، كْاف لـ يي  تدليسً  رل قبكؿى و يى لعمَّ  قاؿ الطالب : 

ة بمعنػػاه، رى ػٍيػػي ىرى أبًػػ ف حػػديثً و ًمػػكلكن(ػػ  ْ)ومسػػمـ  ػػي صػػحيحً  اإلمػػاـً  و عنػػدى أصػػمي  صػػحيحه  كالحػػديثي 
ػٍيف بمعنػاه ٍبػفً  كًعٍمػرافى ، (ٓ)بمعنػاهجػابر  اض بػفً  كعبدً   ار مػف حػديثً البػز(  خػر   ػي مسػندً آ ، كشػاىده  ٔ)حيصى
 . ٕ)دزيٍ  بفً  سعيدً 

 :يث"دً الحى  إف شاء اهلل كثيري  " ثقةه  ةلفظ -

 مػػؽى الت(ٍعػػًديؿ المطٍ  يفيػػدي  ا المفػػظي ذ يػػ،  ٖ)الثػػةالث(  ةً المرتبىػػ ألفػػاظً  ممػػةً مػػف جي  "ثقػػة إف شػػاء اض" لفػػظي  رعتبىػػيي 
 الت(ٍعػًديؿ الت(ػاـ  ح إل  صطمى المي  داللةى  ؼي تصرً  ةن ي( خفً  أكٍ  جميةن  كفي قد تكي  كدالالتو  فى قرائً  ؿي تحمً  لمر(اكم، كالزيادةي 
 يؽ.لمر(اكم كالتكثً 

 

                                                           

  ، كالثالثػة تعنػػي كمػا قػاؿ ابػف حجػػر  : مػف أكثػر مػػف التػدليس  مػـ يحػتج االئمػػة مػف أحػاديثيـ اال بمػػا ّٖطبقػات المدلسػيف )ص: (ُ) 
نظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصك يف بالتدليس )ص: يديثيـ مطمقا . صرحكا  يو بالسماع كمنيـ مف رد ح

  .ُُٖق . ينظر: تقريب التيذيب )ص: ُّْ ، كحميد بف أبي حميد الطكيؿ، أبك عبيدة البصرم ت)ُّ
 . ْٗ/ ٕسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف  قييا ك كائدىا )(ِ) 
اض تعال : "لكف ذكر  ير كاحد مف األئمة أف حميدان كاف يدلس عف أنسأل قالكا: إنمػا ركاىػا عػف ثابػت عػف قاؿ األلباني رحمو (ّ) 

أنػػس، كاختمفػػكا ىػػؿ سػػمع مػػف أنػػس شػػيئان أـ ال؟! كالصػػكاب األكؿأل  قػػد صػػرح حميػػد بسػػماعو مػػف أنػػس يشػػيء كثيػػرأل ك ػػ  "صػػحيح 
تج مف ذلؾ: أنو صحيح الحديث عف أنس عم  كؿ حاؿأل سكاءن صرح البخارم " مف ذلؾ جممة، كما قاؿ الحا ظ  ي "التيذيب " كين

بسماعو أك عنعف ،أما عم  األكؿ  كاّحأل ألنو ثقة اتفاقان، كأما عم  الثانيأل  ألنو إف لـ يكف سمعو مف أنسأل  قد سمعو مف ثابػت 
ف أحاديػث حميػد مدلسػةأل  قػد تبػيف الكاسػطة عنو، كثابت ثقة أيّا اتفاقان. كلذلؾ قاؿ الحا ظ أبك سعيد العالئي:"  عم  تقدير أف تكك 

 . ّّٗ/ ُاألـ ) - يياأل كىكثقة محتج بو ". ينظر: صحيح أبي داكد 
 . ٔٓٔ/ ِ/ُٓٗصحيح مسمـ )كتاب الجنائز/باب  ي التكبير عم  الجنائز/(ْ) 
 . ٔٓٔ/ ِ/ِٓٗ)كتاب الجنائز/باب  ي التكبير عم  الجنائز/المصدر السابؽ(ٓ) 
 . ٔٓٔ/ ِ/ّٓٗ)كتاب الجنائز/باب  ي التكبير عم  الجنائز/ المصدر السابؽ(ٔ) 
، عىٍف سىًعيًد ٍبًف زيد /(ٕ)  ًميا كىل عىاًمري ٍبفي سىٍعدو اٍلبىجى ًمم(ا رى  . ٕٗ/ ْمسند البزار )مسند سعد بف أبي كقاص/كى
 . ٕٓ/ ٓلساف المحدثيف )معجـ مصطمحات المحدثيف  )(ٖ) 
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 .(ّ)ىػ(ُّٓ.)كفي  الكي  ر  ، أىبيك ذى (ِ)الميرًىبي   (ُ)داني  ة اليمٍ زرارى  المًَّو بفً  عىبدً  ر بفً ذى  الراكم: عيمىر بفي 

 .(ْ)"ديثالحى  رى ثياء المَّو كى شى  إفٍ  "ثقةن  ئة، ككافى كمً  يفى كخمسً  ثالثو  سنةى  كفيى تي  طٌيف :مي  اإلماـً  قكؿي 
 اكم:ي الرَّ ٌقاد فً الن   أقكاؿي 
ٍبًد الم(ًو اأٍلىسىًدما ، ك  ٓ)يدسعً  حي  بفي يى كثٌقو  م(دي ٍبفي عى ميحى

،  ٖ)بػؿحنٍ  بفي  ، كأحمدي  ٕ)عيفمى  حي  بفي كيى  ، ٔ)
 ابػفي ك  ، ُْ)، كالػذىبيا  ُّ)يفشػاىً  ، كابػفي  ُِ)ارقطنيا ، كالػدٌ  ُُ)سػائيالن( ، ك  َُ)فيافسي  بفي  يعقكبي ، ك  ٗ)العجميا ك 

، كزاد محمػد بػف عبػد اض "  يػو خطػأى أ مو أو لػرى ؾ حديثي ترى ف يي أ ينً س ينبى ليٍ  كزاد يحي  بف سعيد " : ُٓ)حجر
ػػاءى اضي  -" ػػًدٍيثً  -ًإٍف شى ًثٍيػػرى الحى ػػ  ُٔ)ئػػان رجً اف مي :كىػػأحمػػد كزاد ، "كى و  أن(ػػإال(  ان بمينػػكػػاف  ، كزاد العجمػػي:ريران ّى

                                                           

نظػػر: يي بفػػتح اليػػاء كسػػككف المػػيـ كالػػداؿ الميممػػة، ىػػي منسػػكبة إلػػ  ىمػػداف، كىػػي قبيمػػة مػػف الػػيمف نزلػػت الكك ػػة.  اليمػػدانٌي:(ُ) 
  .ُْٗ/ ُّاألنساب لمسمعاني )

  المرىبي: نسبة إل  بن  مرىبة، كىـ نزلكا الكك ة، كىـ بطف مف ىمداف ]كىك مرىبة بف دعامة بػف مالػؾ بػف معاكيػة بػف صػعب ِ)
ابف دكماف بف بكيؿ بف جشـ بف خيكاف بف نكؼ بف ىمداف، كالمشيكر باالنتساب إليو أبك عمػر ذر بػف عبػد اض بػف زرارة اليمػدانٌي 

 . َِٖ/ ُِنظر: األنساب لمسمعاني )يبادىا. المرىبي، مف أىؿ الكك ة، مف ع
 األصؿ أف أنقؿ التاريخ مف الكتب المتخصصة  ي الك يات ،ألنو التاريخ مكجػكد ّّٗ/ ُِ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ّ)

ام مختمػؼ  " ، كلكف أخذت أخذت عف اإلمػاـ مطػٌيف نفسػو ، ككجػدت ك ػاة الػرك ِٔٗ/ ِِ ي كتب الك يات مثؿ "الكا ي بالك يات )
ػد ٍبػف عىبػد الم(ػًو األسػدم)َُٓ ييا بشكؿ كبير ،قاؿ قعنب ٍبف المحرر) م( م(د ٍبف سعدعف ميحى ىػػ ، ىنػاؾ أقػكاؿ ألبػي ُّٓىػ ، كنقؿ ميحى

ىػػ . يينظػر : تيػذيب ُٕٓق ، كقكؿ ألبػي عبيػد القاسػـ بػف سػالـ)ُٔٓىػ ، كقكؿ أخر )ُٓٓىػ  ، ك ي ركاية )ُِٓنعيـ أنو تك ي )
  .ّّٗ/ ُِأسماء الرجاؿ )الكماؿ  ي 

 . ّّٗ/ ُِتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ْ)
 . َُٕ/ ٔ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ٓ)
م(د بف عبد اض ّٖٖ/ ٔ ، سير أعالـ النبالء ط الرسالة )ِّٔ/ ٔ  الطبقات الكبرل ط دار صادر )ٔ) بف ا ، محمد األسدم : ميحى

ق . ينظػػر: التػػاريخ الكبيػػر لمبخػػارم َِّ، كىػػك ممػػف يعتمػػد قكلػػو  ػػي الرجػػاؿ، كمػػف رجػػاؿ البخػػارم ،ت)الزبيػػر أىبيػػك أىٍحمػػد الزبيػػًرم
 ، ذكػػر مػػف يعتمػػد قكلػػو  ػػي الجػػرح ٔٓٔ/ ِ ، رجػػاؿ صػػحيح البخػػارم =اليدايػػة كاإلرشػػاد  ػػي معر ػػة أىػػؿ الثقػػة كالسػػداد )ُّّ/ُ)

  .ُّٖكالتعديؿ )ص: 
  .ُِٕ/ ّركاية الدكرم ) -  تاريخ ابف معيف ٕ)
 .(11/48)الكمالتهذيبإكمال 8)
 . ّٔٓ  الثقات لمعجمي )ص: ٗ)
 .  ُّّ/ ّ  المعر ة كالتاريخ )َُ)
 .   ّّٔ/ ُِ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ُُ)
 . ِّْ  سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص: ُِ)
 . ُّْ  تاريخ أسماء الثقات )ص: ُّ)
 . ُِٗ  ديكاف الّعفاء )ص: ُْ)
 . ُِْالتيذيب )ص:   تقريب ُٓ)
كنىػوي ُٔ) ري ـٍ ييٍرًجئيكفى اٍلعىمىؿى عىًف الن ي(ًة كىااًلٍعًتقىاًد، أىٍم ييؤىخ  ػاًف   المرجئة: ىـ  رقة ليق بيكا ًبذىًلؾى أل أًلىن(يي يمى ػعى اإلًٍ ػرا مى ّي ـٍ يىقيكليػكفى الى يى ، أىٍك أًلىن(ييػ

 . ُّٗ/ ُ ، الممؿ كالنحؿ )ٖٗ/ ُةه. ينظر: لكامع األنكار البيية )مىٍعًصيىةه، كىمىا الى تىٍنفىعي مىعى اٍلكيٍفًر طىاعى 
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ػ ميى ري  ابف حجر كزاد"، ئرجً مي  يٌّ كك ً كزاد يعقكب " القكؿ  يو،ف اف لي  ككى ، ل اإلرجاءيرى  كافى  كزاد ، اءباإلرجى
ػػباإلً  يكره مٍشػػ الػػذىبي " ػػكً ػػ اء،رجى ًّ ػػآ عو ي مك ػػخى :  مػػرةن  ، كقػػاؿى  ُ)جػػاء رٍ ي اإلً ػػ و رأسه ، لكن(ػػقػػةه ثً  دكؽه ر : صى

ػػ مػػيى ري  كزادى  ، ِ)صػػدكؽه  ئه رجػػمي  كىػػافى مي قػػات، اف  ػػي الث  حب(ػػ ابػػفي  ذكػػرهي ك ،  ّ)اءباإلرجى ،  ْ)ئػػان يقػػٌص رجً كقػػاؿ : كى
ًخرىاش، كابفي  ٔ)ـك حاتً بي أكقاؿ ،  ٓ)قات"و " الث  خمفكف  ي كتابً  ككذا ابفي 

 ككػافى ، كزاد أبػك حػاتـ دكؽ: صى  ٕ)
ػػيثػػو، كقػػاؿ  ػػي مى بحدً  حػػتجا ئػػان ال يي رجً مي  ًّ ػػآ عو ك ػػخى ػػر: رجي ػػحان محماػػالً الن صى ف ًخػػرىاش: ًمػػ ابػػفي ، كزاد  ٖ)دؽو الص 
 .ئان ككاف مرجً  الناسً  يارً خً 

 اديػثى جاىػد أحى ل عػف مي ركى  :البرديجػيكقاؿ ،  ٗ)اءرجى ي اإلً ان  ً سى رأٍ  كافى : بدعتو  قاؿ ك داكد أبي كذىكرى 
ّا  زمكٍ الجى  ابفي  ذكرهي ك ،  َُ)يراكً منى  مٌي بفي كالمتري  عفاءً  ي ال نىٍيد ككيف ،كقىاؿى عى ًعيفان رجً :كىافى مي  اٍلجي ّى  ئان 

(ُُ . 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 ئ" كاض أعمـرجً مي  قةه "ثً    

ـى  الناق(ػادً  أ مػبي  كا ػؽى  ػٌعفوي تكثً  عمػ  يـأ مػبي  وككا قىػ و ،يًمػتعدً  عمػ  طػٌيفمي  اإلمػا  بػفي ا عمػيٌ  يقػو، ّك
ـى  الجنيد، كلعؿ(   اء.رجى باإلً  يى مً ري  ألٌف الراكمى  اضي  إف شاءى  قاؿى  اإلما

 

 
                                                           

 . ُّٗ/ ّ  ميزاف االعتداؿ )ُ)
  ُّْ  مف تكمـ  يو كىك مكثؽ )ص: ِ)
 . ُِْ  تقريب التيذيب )ص: ّ)
 . ُٖٔ/ ٕ  الثقات البف حباف )ْ)
 . ْٖ/ َُ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )ٓ)
 . َُٕ/ ٔ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ٔ)
كابػػف ًخػػرىاش: عبػػد الػػرحمف بػػف يكسػػؼ بػػف ًخػػرىاشو الحػػا ظ البنػػدادم ، يكنػػ  أبػػا محمػػد، كىػػك مػػف   ،ْْٓ/ ٕ  تيػػذيب التيػػذيب )ٕ)

 ، ذكػر مػف ُٕٓ/ُُ ، تػاريخ بنػداد )ٕٓ/ِتػاريخ أصػبياف ) نظػر:يي ىػػ . ِّٖالحفاظ كالنقػاد المعتبػريف  ػي مجػاؿ عمػـ الرجػاؿ،ت)
 . َُٖ ، المتكممكف  ي الرجاؿ )ص: ُٗٗ)ص:  يعتمد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ

 . ْْٓ/ ٕ ، تيذيب التيذيب )ُٗ/ ْٓتاريخ دمشؽ البف عساكر )يينظر:   ٖ)
 . ْْْ/ ٕتيذيب التيذيب ) (ٗ)

تبريف كمػا ػػػػػػػػػػػػاد المعػػػػػػٌ ػػػػػػػػػٍكر البرذعػي كيعػرؼ بػالبرديجي ،  يػك مػف النقػػػػػػػػػػ  أىٍحمىد ٍبف ىاركف ٍبف ركح أىبيك بى ْْٓ/ ٕتيذيب التيذيب ) (َُ)
 ، الػػكا ي َِِديؿ )ص: ػػػػػػػػػػػػػػػتمد قكلػػو  ػػي الجػػرح كالتعػػػػػػػػػػػذكػػر مػػف يع ، ُّْ/ ٔخ بنػػداد )ػػػػػػػػػػنظػػر: تارييىػػػ . َُّة ، ت)ػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػٌيف األئم
  .ُْٓ/ ٖبالك يات )

  .َِٕ/ ِ  الّعفاء كالمتركككف البف الجكزم )ُُ)
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 :تطبيقيٌ  نمكذجه 

ػػ، ة السػػن(   ػػي كتػػبً  يػػثي لػػو أحادً  ـي منيػػا :مػػا أخرجى ثنا أبػػك ، قػػاؿ :حػػد(  ُ)و ػػي صػػحيحً  البخػػارما  و اإلمػػا
ػي اضي  عبػاسو  ر، عػف ابػفً بٍيػجي  بػفً  عيدً ي، عػف سىػأبًػ : سػمعتي ر، قػاؿى ذى  بػفي  ثنا عمػري ، حد( نعيـو  ، مػاعني ّر
، فنزلػت: «نػاا تزكري ممَّػ نػا أكثػرى كرى ؾ أف تزي ا يمنعيػمىػ»يػؿ: برً صم  اض عميو كسػمـ لجً  كؿ اضً رسي  : قاؿى قاؿى 

 ا(.نى ا خمفى مى ا كى ينى دً أيٍ  فى يٍ ما بى  ؾ لوي ربِّ   بأمرً إلَّ  ؿي نزَّ ا نتى كمى )

 الحديث: أكلن: تخريجي 

 مػداري  و، كعمػري بًػ  يػوً عػف أبً  ذرٍّ  بػفً  مرى عي  ف طريؽً مً  ، ِ)هكبنحكً أٍيّان و  ي صحيحً  البخارما  جوي أخر 
 يث.الحدً 

 يح.في الصحً  يثي حيح، كالحدً الصَّ  كاةً اكم مف ري ثانيان: الرَّ 

 :" دكؽالصَّ  ة "لفظي  -

 و إلػ  درجػةً بًػ مػكغً البي  كفى عمػ  تىٍعػًديؿ الػر(اكم دي  ؿا الت(ٍعػًديؿ ، كيػدي  " مػف مصػطمحاتً كؽه صدي "صطمح مي 
 طمػؽي ميف تي المتقد   مفى  يره ريف ككثً تأخ  المي  ي عندى ، كىً  مةً ه الكمً ليذً  العمماءً  عماالتي استً  اينتً ، كقد تبى  ّ)"الًثقىة"

ّ(  العدؿً  ي مرتبةي ـ، كىً يي بى ف قارى كثيؽ، أك عم  مى كف الت( دي  ىـ  ي مرتبةو  الذيفى  كاةً عم  الرا   م خؼ( الذً  ابطً ال
 "ككجػدتي  : ٓ)ي حػاتـأبًػ ابػفي  ،يقػكؿي  ْ)اـمػف أكىىػ و شػيءه كايتً  ي رً  منوي  ف ، كيقعي متقً   يري  ك ثقةه ،  يي وي ّبطي 
ذا قً شػػت(  بى اتًػػعمػػ  مرى  عػػديؿً كالت(  اظ  ػػي الجػػرحً األلفىػػ  حػػتجا ف يي ك مم(ػػت  ييػػثٍبػػ قفه أك مػػتٍ  ةه و ثقىػػن(ػػإً  احػػدً يػػؿ لمكى   كا 
ذى يثًػػبحدً  ػػ يػػؿ لػػوي ا قً و، كا  ػػك مً بػػو  ييػػ أسى ال بىػػ أك و الصػػدؽي أك محماػػ دكؽه صى ي  يػػو كًىػػ ري نظىػػو كيي حديثيػػ كتػػبي ف يي م(

 بػارةً ه العً اكم بيػذً الػر(  كصػؼي " :-قػاؿ الػدكتكر عبػد اض الجػديع  ػي تحريػر عمػـك الحػديثانية"، ك الث(  المنزلةي 
ال  الحي يث ، كاالصطً الحدً  في سى يو: )حى  ً  كلكفى مف يقي  ي مرتبةً  ً  ف يككفي ا عم  مى يى ريف حممي تأخ  المي  رل عندى جى 

                                                           

 . ْٗ/ ٔ/ُّْٕباب كما نتنزؿ إال بأمر ربؾ لو ما بيف أيدينا كما /  - مريـصحيح البخارم )كتاب تفسير القرآف / سكرة  (ُ)
)كتاب بدء الخمؽ/ ،  ُّٓ/ ٗ/ ْٕٓٓصحيح البخارم  )كتاب التكحيد/باب قكلو تعال  : كلقد سبقت كممتنا لعبادنا المرسميف /(ِ) 

 . ُُِ/ ْ/ُِّٖباب ذكر المالئكة/ 
 . ُٕٓ/ ُتحرير عمـك الحديث )(ّ) 
 . ّّٕ/ ّلساف المحدثيف )معجـ مصطمحات المحدثيف  )(ْ) 
 . ّٕ/ ِالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ٓ) 
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ػ عماؿي اسػتً  اإلطػالؽً ؾ عم  ذلً  ليسى  يو، لكفٍ  ً  حرجى  يـ.. عمالً اسػتً   ػي  الػبً  قػةً كف الث  دي  ي مرتبػةه مؼ، ًىػالس(
 . ُ)ةالمظن(   اع تمؾى اندً  و عندى حديثً  سفً بحي  حكـي ف يي كؽ ىك مى دي كالص( 

ػػػ  ػػػي األمػػػرً  الحاصػػػؿي  كؿ يػػػؽ ،  يقيػػػكثً الت(  ةر دائًػػػ  ػػػيك قػػػة ، كىيػػػف الث  ّػػػبطان ًمػػػ ىػػػك أقػػػؿا  دكؽى أٌف الص(
يف، تّػػاد( ف أك مي فػػيٍ ختمً ف مي يٍ ئى شػػيٍ  ت بػػيفى ليسىػػ فرقػػةي ه الت( : "ىػػذً  ِ)-رحمػػو اض تعػػال   – العػػانيالػػدكتكر كليػػد 
ػػ قػػة بػػيفى فرً مػػف الت(  كعه إن(مػػا ىػػي نىػػ ًّ ػػ اجحً الػػر(  ، أك بػػيفى منػػوي  ؿ كاأل ّػػؿً الفا ػػ منػػو،  الث قىػػةي  حً كاألرجى  ديكؽي كالص(

ّى يما ، كلكن( مردكدو  ه  يري خبري  ما مقبكؿه كالىي  ّ( ، كىي دؽً الص    كؽى   ي قىٍدرو  الفً يتفا ديكؽه ك: ال  بط،  الث قىة صى
ّ(  فى مً  ران دٍ و قى دقً إل  صً  ، كأّاؼى  ػديكؽً  زه عػفً مي(  بطً ال ػ الػذم أقػؿٌ  الصى ي فرقػة ً ػه الت( ف الث قىػة، كىػذً ًمػ بطان ّى

ػػديكؽ"،  فيـ لػػـ يكيػػ،  نػػالبي الحػػديثً  ف عممػػاءً مكف ًمػػيػػا المتقػػد  ع عميٍ م لػػـ ييٍجًمػػرً نظىػ ييفػػٌرؽ بػػيف "الث قىػػة" ك "الصى
عي عميٍ  ريف، كاستقر( تأخ  المي  ت مف بعضً فرقة إن(ما جاءى ىـ، كالت( عندى  ما كاحده اىي دٌ ألف( مؤى   يـ".يا ّك

دكف إقرانو بمفظو ، ان قطمى مي  االن و استعمى و استعممى ح، أن( مى ا المصطى طٌيف ليذى مي  اإلماـً  طالؽً إ ي  الحظي كالمي 
 .أخر

ـي اكم األكٌ الرَّ  ٍيرفي  ( ْ)الكيكفي   الًكٍندم  (ّ)مي  كسؼ الحٍضرى يي  بفي  ؿ: إبراىي  .(ٔ)ىػ(َِٓ. ت)(ٓ)الصَّ

 .(ٕ) فيٍ ئتى عيف كمً كأربى  تسعو  ل اآلخرة سنةى في جمادى  اتى مى  دكؽه طٌيف : صى اإلماـ مي  قىكؿي 

 اكم :ي الرَّ أقكاؿ النٌقاد فً 

 . ٗ)قاتاف  ي الث  حب(  ه ابفي ، كذكرى  ٖ)اؽإسحى  كس  ٍبفي مي  كثٌقوي 

                                                           

  . ُٕٓ/ ُتحرير عمـك الحديث )(ُ) 
  . ُِٖص: -ُِٕ  منيج دراسة األسانيد كالحكـ عمييا كيميو دراسة  ي تخريج الحديث )ص:ِ)

 . َُٖ/ ْاألنساب لمسمعاني ) نظر:يي الحّرمي: ىذه النسبة إل  حّر مكت كىي مف بالد اليمف مف أقصاىا.  (ّ)
 . َُّٖ/ ٓتاريخ اإلسالـ ت بشار )  ،ِٓٓ/ ِتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ْ)
ػػٍيرى  : بفػػتح الصػػاد الميممػػة كسػػككف اليػػاء ،آخػػر الحػػركؼ ك ػػتح الػػراء ك ػػي آخرىػػا الفػػاء، ىػػذه نسػػبة معرك ػػة لمػػف يعامػػؿ  (ٓ) الص(

 . ُّٔ/ ٖنظر: األنساب لمسمعاني )يي الذىب. 
  ِّٖ/ ُإكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ٔ)
  .ِٔٓ/ ِ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٕ)
ىػػػ ، ِٕٗبػػف إسػػحاؽ: أبػػك بكػػر األنصػػارم الخطمػػي  "مكسػػ  بػػف إسػػحاؽ بػػف مكسػػ  "ت)   نفػػس المصػػدر السػػابؽ ، كمكسػػ ٖ)

كمكس  بف إسحاؽ لـ  يذكر  ي كتػب الرجػاؿ أنػو ناقػد ، كلكنػو قػاؿ عنػو ابػف أبػي حػاتـ ثقػة صػدكؽ، كالخطيػب البنػدادم ثبػت  ػي 
 ،الجػػرح كالتعػػديؿ َُٖٓ/ ٔ، تػػاريخ اإلسػػالـ ) ْٓ/ ُّالحػديث ككػػاف عفيفػػان دينػػان صػػالحان. ينظػػر: تػػاريخ بنػػداد كذيكلػػو ط العمميػػة )

  .ُٓ/ ُٓتاريخ بنداد )  ،ُّٓ/ ٖالبف أبي حاتـ )
 . ٕٓ/ ٖ  الثقات البف حباف )ٗ)
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 . ّ)بالقكمٌ  ـ: ليسى قاسً  بفي  ، كمسممةي  ِ)سائيكقاؿ الن( ،  ُ) يو ليف دكؽه حجر: صى  ابفي كقاؿ 

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  كـحي  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

ـي   ." كاض أعمـ دكؽه يكسؼ " صى  بفي  إبراىي

ـى  الناق(ادي  كا ؽى   يمو .تعدً  عم  طٌيفمي  اإلما

 :تطبيقيٌ  نمكذجه 

 ْ)كالميمة اليكـً   ي عمؿً  سائيٌ الن(  والسان(ة، منيا: ما أخرجى   ي كتبً  لو أحاديثي 
، قاؿ أخبرنىا ًإٍبرىاًىيـ  

ًعٌي عىف سيٍفيىاف عىف أبي ا دثًني اأٍلىٍشجى :  ؽى اسػحإبف ييكسيؼ قىاؿى حى ػف اٍلبىػراء قىػاؿى اهلل ًإذا أىكىل كىػافى رىسيػكؿ عى
َـّ قىاؿى  ٌده اأٍلىٍيمف ث َـّ قني عذابؾ يىٍكـ تٍبعىث ًعبىادؾ" :ًإلىى فرىاشو كضع يىده اٍلييٍمنىى تىحت خى  ."المَّيي

 الحديث: أكلن: تخريجي 

ػػػأ  مػػػا مػػػف طريػػػؽً ككالىي   ٔ)و و بمثًمػػػاف  ػػػي صػػػحيحً حب(ػػػ و ، كابػػػفي بمثًمػػػ  ٓ)و ػػػي سػػػننً  و الترمػػػذما خرجى
مػا )إسػرائيؿ كسػفياف  فياف ، ككالىي سيػ ه مف طريػؽً بنحكً   ي رركاية و ك بمثمً   ٕ)دسنى  ي المي  ، كأحمدي سرائيؿإ

 أبي إسحاؽ بو. مف طريؽً 

 اؿ اإلسناد:جى رً  ثانيان: دراسةي 
ّي  قاته اد ثً اإلسنى  رجاؿي   : ي يؿما قً  را كال ي
حيػ  أٌف  يى  ، صػحيحه  ٖ)ة"بػأخرى  مطى الثػة اخػتى مػف الث(  ده عابًػ ره مكثًػ ثقػةه  حجػر" ابػفً  قكؿي ، إسحاؽ  يأب -

 . ٗ)طمى ما اختى  اؽ بعدى ي إسحى نة مف أبً يٍ عيى  ع ابفي ما سمً حميد الرؤاسي يقكؿ: إن(  عتي عيف قاؿ : سمً مى  بفى 

                                                           

 . ٓٗ  تقريب التيذيب )ص: ُ)
 . ٌ َّٗ  ، عمؿ اليـك كالميمة لمنسائي )ص: ِٖمشيخة النسائي )ص: يينظر:   ِ)
 . ِّٖ/ ُ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )ّ)

 . ْْٗ/ص:  ّٕٓعمؿ اليـك كالميمة لمنسائي) مىا يىقيكؿ ًإذا أىكىل ًإلى   رىاشو/ (ْ)
 . ُْٕ/ ٓ/ّّٗٗسنف الترمذم )أبكاب الدعكات/باب منو/ (ٓ)
/ًذٍكري مىا يىقيكؿي اٍلمىٍرءي ًإذىا أىكىل ًإلى  ػػػػػػػػػػػػػػػػصحيح ابف حباف )كتاب الزي(ٔ)  /نة كالتطيب/باب آداب النـك ًعًو ييًريدي الن(ػٍكـى جى ٍّ / ُِ/ِِٓٓمى
َّّ . 
 . َٖٔ-َِْ/ َّ/َُٖٔٔ-ُِٖٓٓ-ُِْٕٖمسند أحمد )حديث البراء بف عازب /(ٕ) 
ق . ينظػػر: ُِٗكأبػك إسػػحاؽ: عمػػرك بػػف عبػد اض بػػف عبيػػد أبػػك إسػػحاؽ السػبيعي ثقػػة مكثػػر عابػػد مػف الثالثػػة اخػػتمط بػػأخرة ت) (ٖ)

 . ِّْتقريب التيذيب )ص: 
 . ْٗمطيف لمعالئي )ص: المخت (ٗ)
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عػف  الثػكرم. قػاؿ العالئػيا  شػعبة كسػفيافي  ي إسػحاؽى أبًػ مػا أصػحابي ياؽ: إن( الس ػ  ػي نفػسً  و قػاؿى كلكن( 
ا ة مى م( األئً  مفى  ر أحده يعتبً  و كلـٍ يكنس كأقراني  بفي  إسرائيؿي  ان يـ أيّإسحاؽ: كمثمي ف أبي عيينة  مً  اع ابفً سمى 
 . ُ)ويثً ف حدً ي شيء مً مط  ً و لـ يختى   أن( عمى  ؾ يدؿا كذلً  ان كا بو مطمقاحتجا  أبي إسحاؽى  كر مف اختالطً ذي 

 ابػفي  عػٌدهي ك ،  ِ)عػف أبػي إسػحاؽ سػفيافى طريػًؽ  يحو مػف نفػسً  ػي صػحً  خػارما أخػرج البي  :قاؿ الطالب
ّى دل  مف المي  ّ)الثةر مف الث( حجى  ّي سيف، كأي  ابػفً  عنػدى  ماعً ييػا بالس(ػح  ً صر(  ركايةن  دنا لوي كجى  قد ، را ان ىذا ال ي
 . ْ)ويحً اف  ي صحً حب( 

 . ٓ)رحجى  ابفً  عندى  انيةً ك مف الث( فياف ،  يي سي  تدليسً  -

 .ان قكي(  كف اإلسنادي ،  يكي  ٔ) ي الثكرم   كتابان  اسً الن(  أثبتى  ان كنمأمي  قةن ثً  يا األشجعً  ا يككفي ا عندمى   ىذى كعمى 

 حسفسناد: كـ عمى اإلً الحي : ثالثان 

ـى  ألف(  ػ ؼ الحّػرميٌ يكسيػ بػفى  إبػراىي و مػا تابعىػ :نيػامً  رو ثيػكي  فاتو صػن(  ػي مي  قػاتي الث   ابعػوي " كقػد تى دكؽه "صى
 هحيح لغيرً صى ،  ارتق  اإلسناد  أصبح هك يري  رةن قاصً  تابعةن مي  ٕ)ه ي مسندً أحمد  ً  اؽ عندى الرزٌ  عبدي 

 . ٖ)، أخرجو أحمد  ي مسنده كلمحديث شاىد أخر مف حديث حفصة

بِّي  ، اليً  :انياكم الثٌ الرَّ  ـو الضَّ  .(َُ)ىػ(ِّْت) .ي  الككفً  كرـو ، أبك مي (ٗ)ي  اللً عيٍقبىةي بفي ميٍكرى

 

                                                           

  .ْٗالمختمطيف لمعالئي )ص: (ُ)
اخػػػرج البخػػػارم مػػػف نفػػػس الطريػػػؽ سػػػفياف عػػػف أبػػػي إسػػػحاؽ ..صػػػحيح البخػػػارم )كتػػػاب الصػػػمح/باب الصػػػمح مػػػع المشػػػركيف/  (ِ)

ََِٕ/ّ /ُٖٓ . 
 . ِْطبقات المدلسيف )ص:  (ّ)
/ًذٍكري (ْ)  ًعًو ييًريػػدي الن(ػػٍكـى/صػػحيح ابػػف حبػػاف )كتػػاب الزينػػة كالتطيب/بػػاب آداب النػػـك ػػجى ٍّ ػػٍرءي ًإذىا أىكىل ًإلىػػ  مى ػػا يىقيػػكؿي اٍلمى / ُِ/ِِٓٓمى
َّّ . 
 . ِّطبقات المدلسيف )ص: (ٓ) 
 . ّّٕتقريب التيذيب )ص: (ٔ) 
 . ِٗٓ/ َّ/ ُُّٖٔمسند أحمد )حديث البراء بف عازب/(ٕ) 
ي اض عنيمامسند أحمد )مسند األنصار/مسند النساء/ حديث حفصة أـ المؤمنيف (ٖ)   بنت عمر بف الخطاب ّر

/ِِْٔٔ /ْْ /ّٔ . 
 . َْْ/ ُّاألنساب لمسمعاني ) ىذه النسبة إل  بن  ىالؿ ، كىي قبيمة نزلت الكك ة. ينظر:(ٗ) 

 . ِِٕ/ َِتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(َُ) 
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ف، يٍ يف كمئتىػكثالًثػ أربػعو  سػنةى  م القعػدةً ا مػف ذً يىػبقً  فً كميٍ ليىػ الثػاءً الث   يكـى  طٌيف: ماتى مي  قىكؿ اإلماـً 
 .(ُ)ل يخضب ، ككافى دكقان صى  ككافى 

 اكم:ي الرَّ النٌقاد فً  أقكاؿي 

 . ْ)قاتي الث  اف  ً حب(  ه ابفي ، كذكرى  ّ)الكك يا   ِ)عمر بفي  اضً  عبدي  كثٌقوي 

 . ٔ)وب حديثى أكتي  ، لـٍ بأسه  بوً  ك داكد : ليسى أبي ، كقاؿ  ٓ): صدكؽرحجى  ابفي كقاؿ 

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  حكـ بيفى  قارنةي كالمي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

ٍقبىةي  ب ي " صى  عي )ّ ـ ال  " كاض أعمـ.دكؽه بف ميٍكرى

ـى  الناق(ادي  كا ؽى  ّي  وككا قى و ، تعديمً  عم  مطٌيف اإلما  .يقويـ عم  تكثً بع

 :يٌ تطبيقً  نمكذجه 

ػدي  ٕ)و ستدركً ـ  ي مي و الحاكً ا أخرجى السان(ة، منيا: مى   ي كتبً  أحاديثي  لوي  د(ثىنىا أىبيك سىػًعيدو أىٍحمى ، قاؿ :حى
سىػًف، ا ٍحبيػكبي ٍبػفي اٍلحى ، ثنػا مى ب يا )ّ ـو ال ٍقبىةي ٍبفي ميٍكرى ، ثنا عي كفى ، ثنا ميكسى  ٍبفي ىىاري دي ٍبفي يىٍعقيكبى الث(قىًفيا ثنػا دىاكي
ٍنيىػا، قىالىػٍت: " ا ػيى الم(ػوي عى ًّ اًئشىةى رى كؽو، عىٍف عى ، عىٍف مىٍسري ًف الش(ٍعًبي  ، عى ػمَّى ٍبفي أىًبي ًىٍندو قىػرىأى رىسيػكؿي المَّػًو صى

كا ًلمًَّو اٍلكىاًحًد اٍلقىيَّ  زي بىرى ٍيرى اأٍلىٍرًض كىالسَّمىكىاتي كى ُى ـى }يىٍكـى تيبىدَّؿي اأٍلىٍرضي  مَّ سى مىٍيًو كى : أىٍيفى النَّػاسي اهللي عى اًر{ قيٍمتي
رىاًط  مىى الصِّ : عى ا قىاؿى ًئذو  .يىٍكمى

 

 

 
                                                           

 . ِِٕ/ َِتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )  ُ)
ىػػػ . ِّٗت ) أبػاف بػػف صػالح بػػف عميػر القرشػػي مػكالىـ أبػػك عبػد الػػرحمف الكػك ي مشػػكدانة ،  عبػد اض بػػف عمػر بػػف محمػد بػػف ِ)

  .ِٖٓ/ ٓ ، تاريخ اإلسالـ )ٕٖ/ ٖينظر: )إكماؿ تيذيب الكماؿ )
 . ُِٓ/ ٕ  تيذيب التيذيب )ّ)
 . ََٓ/ ٖ  الثقات البف حباف )ْ)
 . ّٓٗ  تقريب التيذيب )ص: ٓ)
 . ُٖٔاكد السجستاني  ي الجرح كالتعديؿ )ص:   سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا دٔ)

ػػػػكرىًة ًإٍبرىاىػػػػػػػػػػػػػاكـ )كتػػػػاب التفسػػػػػػػػػػػػػػدرؾ عمػػػػ  الصػػػػحيحيف لمحػػػػػػػالمست(ٕ)  مىٍيػػػػًو السٌ ػػػػػػػػػػػػػػً ير/تىٍفًسيري سي ـى عى ـي ًبٍسػػػػـً الم(ػػػػًو الػػػػر(ٍحمىًف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ي الى
/  . ّْٖ/ ِ/ ّّْْالر(ًحيـً
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 يث:الحدً  : تخريجي لن أكٌ 

ـي أخرجى   . ّ)نفماجو  ي السا  ، كابفي  ِ)و ي سننً  و، كالترمذما بمثمً  ُ)وسمـ  ي صحيحً مي  و اإلما

 ٓ)، كأحمػػد  ػػي المسػػندً  ْ)و  ػػي سػػننً  ميا كالػػدارً  
 عػػف مسػػركؽو  ريػػؽ الشػػعبي  طى ، مػػف  ٔ)وه، كبمثًمػػبنحػػكً  

ة،  كركايػة قص(  ي الحديثً ك ً  ،بو عباسو  ابفً  جاىد عفً مي  مف طريؽً   ٖ)كأحمد ، ٕ)رمذمالت   بو، كركاية عندى 
 يسار بو. بفً  الحسفً  ف طريؽً مً   ٗ)أحمد عندى 

يى  عائشةى  بف يسار  مف حديثً  كالحسفي  عباس كمسركؽه  يـ )ابفي كثالثتي   اض عنيا. ّر

 : اإلسناد جاؿً رً  دراسةي : ثانيان 

 :اداإلسنى  رجاؿي 

  يو: مؼى اختي  كراكو  دكؽو صى  ناء راكو ثٍ باستً  قاته ثً  

 : (َُ)الثقفي   كبو يعقي  بفي  أحمدي  يدو أبك سعً  -

 . ُُ)ابدي العى  اىدي : الز( لذىبي  قاؿ ا

 يالن.رحان كال تعدً جى  د  يوً أجً  : لـٍ  قاؿ الطالب

                                                           

 . َُِٓ/ْ/ُِٕٗصحيح مسمـ  ) كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار/ باب  ي البعث كالنشكر كصفة األرض يـك القيامة (ُ) 
/ ٓ/  ُُِّالقػػرآف عػػف رسػػكؿ اض صػػم  اض عميػػو كسػػمـ /بػػاب سػػكرة إبػػراىيـ عميػػو السػػالـ/ سػػنف الترمذم)الػػذبائح/أبكاب تفسػػير(ِ) 
 . ِِٓ/ ٓ/  ِِّْ رسكؿ اض صم  اض عميو كسمـ /باب مف سكرة الزمر /  )الذبائح/ أبكاب تفسير القرآف عف،   ِٔٗ
 . َُّْ/ِ/  ِِْٕكتاب الزىد/باب ذكر البعث / )سنف ابف ماجو  (ّ) 
 . َُٖٓ/ّ/  ُِٖٓ سنف الدارمي  )كتاب الرقاؽ/باب : قكؿ اض تعال  : يـك تبدؿ األرض  ير األرض/ (ْ) 
ػػي اض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػديث السػػيدة عائش  -درؾ مػػف مسػػند األنصػػار ػػػػػػػؽ المستػػػػػػػػػػػػػػػند األنصػػار /الممحػػػػػػػػػػػػػمد ) مسػػػػػػػػػػػػػسند أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم(ٓ)  ة ّر

   . ْٕٕ-ٕٗ/ ُْ-َْ  /َِِّٓ-َِْٗٔعنيا/ 
ي اض  -مسند األنصار /الممحؽ المستدرؾ مف مسند األنصار ) (ٔ)  . ِٓ/ ّْ/ ِِٖٖٓ   عنيا/ حديث السيدة عائشة ّر
ـ / بػػاب : كمػػف سػػكرة ػػػػػػػػػػػيو كسمػػػػػػػػػػػػػف رسػػكؿ اض صػػم  اض عمػػػػػػػػػػػػػرآف عػػػػػػػػػػػػػير القػػػػػػػػػػػػػػائح/ أبػػكاب تفسػػػػػػػػػػػػػػػػف الترمػػذم  ) الذبػػػػػػػػػػػسن (ٕ)

 . ِّٕ/ ٓ/   ُِّْ الزمر/ 
ػػػػػي اض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػديث السػػػػػيدة عائ  -مسػػػػػند األنصػػػػػار/ الممحػػػػػؽ المسػػػػػتدرؾ مػػػػػف مسػػػػػند األنصػػػػػار )مد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمسػػػػػند أح (ٖ) شة ّر

 . ّْٗ/ ُْ/   ِْٖٔٓعنيا/
ػػي اض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة عائشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األنصػػار / حػػديث السيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصار/ الممحػػؽ المسػػتدرؾ مػػف مسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمسػػند أحمػػد ) مسػػند األن (ٗ) ة ّر

 . ِِٔ/ ُْ/  ِْٕٗٔعنيا/ 
 . ّٕٓ/ ٕق . ينظر: تاريخ اإلسالـ ) َّْأحمد بف يعقكب أبك سعيد الثقفيا الن(يسابكرما الزاىد العابد ت)(َُ) 
 . ّٕٓ/ ٕ) اإلسالـ تاريخ  (ُُ
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سىفً  - مىٍحبيكبي ٍبفي اٍلحى
(ُ): 

، ك ػػي  ْ)بػػؿ: لىػػٍيسى بًػػًو بىػػٍأسحنٍ  بػػفي  أحمػػدي كقػػاؿ ،  ّ)قػػاتاف  ػػي الث  حب(ػػ ، كذكػػره ابػػفي  ِ)ىبيالػػذ( كثٌقػػو 
ػػػ ًّ ػػػديكققػػػاؿ خػػػرآ عو مك ػػػافى صى ػػػا أرىاهي ًإال( كى نػػػوي مى ػػػ قػػػاؿ ابػػػفي ، ك  ٓ)ان : كتبنىػػػا عى  يى ًمػػػكري  لػػػيفه   يػػػوً  ر: صػػػدكؽه حجى
 . ٔ)بالقدر

 . ٖ)فوع( ّى   الن(سىائيكأنزؿ مرتبتو ،  ٕ)مٌ بقكً  ـ: ليسى ك حاتً أبي كقاؿ 

 .يفدكؽ فيو لً : صى قاؿ الطالب

 كأيضان في اإلسناد:

ـي   يّػػرا الى  ػػسػػمـ ً ػػمي  خػػرجى أ ،فه مػػتقً  قػػةه  يػػك ثً   ٗ)أبػػي ىنػػد داكد بػػفً  إييػػا ريػػؽ، داكد ه الط( حيح ىػػذً ي الص(
 . َُ)بو عف الشعبيٌ 

 .ةن تامٌ  متابعةن   ُُ)مسير بفي  عميا و ف تابعى ، كلكً يفيو لً  ً  دكؽه ف : صى سى الحى  بفي  محبكبي  -

ـي   ، ألٌف أبا سعيد لـ يجد الطالػب  يػو جرحػان كال تعػديالن ، ضعيؼه  سناد: اإلسنادي عمى اإلً  ثالثان: الحك
ػ عنػدى  يحه صػحً  كالحديثي  ًمػي   أىبػي بىٍكػًر ٍبػفً  يػؽً ، مػف طرً  ُِ)حيحً مسػمـ  ػي الص( ميٍسػًير  ٍبػفً  أىبًػي شىػٍيبىةى عػف عى

دى بو  .عىٍف دىاكي

 

                                                           

أبػػك الحسػػف، لقبػػو محبػػكب صػػدكؽ  يػػو لػػيف. ينظػػر: تقريػػب  محمػػد بػػف الحسػػف بػػف ىػػالؿ بػػف أبػػي زينػػب  يػػركز، أبػػك جعفػػر أك(ُ) 
 . ْْٕالتيذيب )ص: 

 . ُِٗ/ ٓ  تاريخ اإلسالـ )(ِ
 . ِٗٓ/ ٕ  الثقات البف حباف )(ّ
 . ِّ/ ّ  العمؿ كمعر ة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اض )(ْ
 . ّْْ  سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد )ص: (ٓ
 . ْْٕ  تقريب التيذيب )ص: (ٔ
 . ّٖٗ/ ٖ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ٕ
 . ٕٓ/ ِٓ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٖ

ق . ينظػر: تقريػب التيػذيب َُْداكد بف أبي ىند القشيرم مكالىـ أبك بكر أك أبك محمد البصرم ثقة متقف كاف ييـ بػأخرة ت)(ٗ) 
 . ََِ)ص: 
ًصفىًة اأٍلىٍرًض يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  صحيح مسمـ )كتاب صفة الجنة كالنار/ بىابه ً ي(َُ)    .َُِٓ/ ْ /ُِٕٗاٍلبىٍعًث كىالناشيكًر كى
 نفس المصدر السابؽ.(ُُ) 
ًصفىًة اأٍلىٍرًض يىٍكـى اٍلًقيى (ُِ)  ن(ًة كىالن(ار/ بىابه ً ي اٍلبىٍعًث كىالناشيكًر كى ًة كىاٍلجى  . َُِٓ/ ْ/ُِٕٗامىة /صحيح مسمـ )كتاب ًصفىًة اٍلًقيىامى
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اهي ، عٌمؽ الذىبيا الحاكً  قاؿى  ـٍ ييٍخًرجى لى ٍسنىاد كى ًحيح اإٍلً ًديثه صى  . ُ)حيحو : صى و بقكلً عميٍ  ـ :ىىذىا حى

. (ٓ)ابػف بنػت الس ػدِّمٌ  ،(ْ)، أىبػك ًإسػحاؽ(ّ)الفىػزارم   (ِ)مكسى، الكيكفي   بفي  الث: إسماعيؿي اكم الثَّ الرَّ 
 .(ٔ)ىػ(ِٖٓ)

 .(ٕ)صدكقان كىافى  مطٌيف : اإلماـً  قىكؿي 

 اكم :النٌقاد في الرَّ  أقكاؿي 

سػػػػػبط  ، كابػػػػفي  ُُ)، كالػػػػذىبيا  َُ)ك داكد، كأبيػػػػ ٗ)ـأبػػػػك حػػػػاتً  ، كقػػػػػاؿ ٖ)قػػػػاتاف  ػػػػي الث  حب(ػػػػ ابػػػػفي  ذكػػػػرهي 
 الػذىبيٌ كزاد ، "عي يث ، ككػاف يتشػي(  ػي الحػدً  صػدكؽه " : صػدكؽ، كزاد أبػك داكد ُّ)رحج ، كابفي  ُِ)العجميا 

                                                           

مىٍيػػػػػًو الس( ػػػػػػػػػػػػػػي ير/تىٍفًسيري سػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحيف لمحػػػػػاكـ )كتػػػػػاب التفسػػػػػػػػدرؾ عمػػػػػ  الصحػػػػػػػػػػػػػػالمست(ُ)  ـى عى ـي ًبٍسػػػػػـً الم(ػػػػػًو الر(حٍ ػػػػػػػػػػػػػػكرىًة ًإٍبػػػػػرىاًىي مىًف ػػػػػػػػػػػػػالى
/ػػػػػالر(حً   . ّْٖ/ ِ/ ّّْْيـً
  ّّٕ/ ُالتاريخ الكبير لمبخارم )(ِ) 
الفىػػزارل: بفػػتح الفػػاء كالػػزال كالػػراء  ػػي آخرىػػا بعػػد األلػػؼ، ىػػذه النسػػبة إلػػ   ػػزارة، كىػػي قبيمػػة ، كػػاف منيػػا جماعػػة مػػف العممػػاء (ّ) 

  ُِِ/ َُنظر: األنساب لمسمعاني )يكاألئمة. 
ىػك أبػك محمػد،  يػر أبك زرعة: كانما ىك أبك محمد،  ينا يبػيف ابػك زرعػة ككػأف تكنيتػو أبػك محمػد،  قػكؿ أبػك زرعػة : إنمػا قاؿ  (ْ)

مسمـ إليو بؿ يحتمؿ أنو يكن  أبا اسحاؽ كيكن  أبا محمد أيّا  دف ىذا مف األمكر الكاقعة،  ػدف الشػخص الكاحػد تكػكف لػو كنيتػاف 
  ُّٖٓ/ ْنظر: بنية الطمب    تاريخ حمب )يكثالثة كأكثر مف ذلؾ،  ال كجو لذلؾ. 

أبػػك حػػاتـ أف يكػػكف ابػػف ابنتػػو، ألف قرابتػػو منػػو بعيػػدة، ىػػك أبػػك محمػػد، نسػػيب كقيػؿ ىػػك نسػػيب السػػدم كلػػيس بػػابف ابنتػػو، كأنكػػر (ٓ) 
 -مسػمـ بػف الحجػاج -عمػي بػف جعفػر الرمػاني -السدم، كلكف ذىب  ريؽ مف المحدثيف إل  قكليـ بأنو ابػف بنػت السػدم )البخػارم 

اؿ أنو نسيب السػدم، كأبػك حػاتـ أنكػر أف كمحمد ابف سعد كاتب الكاقدم ، كذكر المزم  ي تيذيب الكم -كأبك عبد الرحمف النسائي
 بيذا القكؿ لصاحب بنية الطمب  ي تاريخ حمب": كنستطيع أف نجمع بينيما، يككف ابف بنت السدم كما بٌينا سالفان 

ػعتو  نسػب  كقكؿ أبي حاتـ الرازم ال يشؾ  يو، كقد كاف بيف السدم كبػيف اسػماعيؿ بػف مكسػ  نسػب،  يحتمػؿ أف بنػت السػدم أّر
كأنيا ربتو لما كاف بينيما مف القرابة،  عرؼ بككنو ابنيا كليس بابنيا حقيقة، كىذا أمر كاقع  ػدف كثيػرا مػف النػاس ينسػبكف الػ  إلييا، 

ذا كػػاف معرك ػػا بػػابف بنػػت السػػدم  ػػال كجػػو الػػ  تخطئػػة البخػػارم   يػػر آبػػائيـ بسػػبب التربيػػة، كقصػػة أسػػامة بػػف زيػػد معرك ػػة  ، كا 
تيػػػذيب   ،ُّٖٓ-ُّْٖ-ُّّٖ-ُِّٖ-ُُّٖ/ ْنظػػػر: بنيػػة الطمػػب  ػػػ  تػػاريخ حمػػب )ي كالتصػػريح بأنػػو أخطػػػأ كلػػـ يخطػػئ.

  .َُِ/ ّالكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )
   ُْٕ/ ُتاريخ مكلد العمماء كك ياتيـ )(ٔ) 

  ، ُُِ/ ّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٕ)
 . َُْ/ ٖ  الثقات البف حباف )ٖ)
 . ُٔٗ/ ِ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ٗ)
 . َِٖ/ ِ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )َُ)
 . َِٓ/ ُ  الكاشؼ )ُُ)
مػي: ، أبػك الك ػاء، برىػاف الػديف " إبػراىيـ بػف محمػد بػف خميػؿ الط(رىابيميسػي ثػـ ِٕ  الكشؼ الحثيث )ص: ُِ)   كابف ًسػٍبط ابػف العىجى

 . ٓٔ/ ُىػ  . انظر: : األعالـ لمزركمي ) ُْٖالحمبي"  ت)
 . َُُ  تقريب التيذيب )ص: ُّ)
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ػػ، كً ػػ "يٌّ شػػيعً " ًّ ػػآ عو ي مك  مػػيى ري  ئي خطػػيي  "حجػػر ابػػفي زاد ، ك "شػػيعيٌ " سػػبط العجمػػيا  ابػػفي كزاد ،  ُ)"قػػةه ر: ثً خى
كا عمٍيػًو الني  ابػفي كقػاؿ ،  ِ)بػأسه  بػوً  الن(سىائي: ليسى "، كقاؿ  ضبالر(  ن(مػا أىنكىػري ػا أك( ً ػي الت(شػياًع، ك مػعػدم : كاً  م(

كاي ٍنوي  ةً ً ي الر  ككا عى مىوي الن(اسي كىرى  ىقًد اٍحتىمى
(ّ . 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 .ع" كاض أعمـشيا بالت(  ميى خطئ ري يي  "صدكؽه  مكس  الفزارما  بفي  إسماعيؿي 

ـى  الناق(ادي  كا ؽى   يمو .تعدً  عم  طٌيفمي  اإلما

 :تطبيقيٌ  نمكذجه 

ـي أخرجى  ب السان(ة، منيا: ما ي كتي  أحاديثي  لوي  اًعيؿي  ، ْ)و ننً اجو  ػي سيػمى  ابفي  و اإلما ػد(ثىنىا ًإٍسػمى قػاؿ: حى
ػاًبًر ٍبػًف سىػميرىةى، ا ػٍف جى ، عى ػٍربو اًؾ ٍبػًف حى ػٍف ًسػمى ، عى د(ثىنىا شىػًريؾه : حى مىٍيػًو )ٍبفي ميكسى  قىاؿى ػمَّى اهللي عى أىفَّ النًَّبػيَّ صى

ـى يىييكًدٌيان  ـى رىجى مَّ سى يىييكًديَّةن  كى  .(كى

 يث:الحدً  أكلن:  تخريجي 

ـي أخرجى   ماؾ بو.عف سً  شريؾو  و مف طريؽً بمثمً   ٔ)ه ي مسندً  ، كأحمدي  ٓ)وننً  ي سي  رمذما الت   و اإلما

 سناد:اإلً  جاؿً رً  : دراسةي ثانيان 

 يو:فً  اإلسنادي 

ًّ شرً  -   .ٕ) اءالقضى  يى كلً  منذي  وي ر حفظي كتغيَّ  يران ئ  كثً يخطً  دكؽه صى  )ي: يؾ القا

 .(ٖ)(مةكرً ي عً فً  ربه مضطى  صدكؽه ): حرب بفي  سماؾي  -

                                                           

 . َُٖٗ/ ٓ  تاريخ اإلسالـ )ُ)
 . ُُِ/ ّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ِ)

 . ِٗٓ/ ُالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ ) (ّ)
 . ٖٓٓ/ ِ /ِٕٓٓسنف ابف ماجو ) كتاب الحدكد/ باب رجـ الييكدم كالييكدية / (ْ)
سػػنف الترمػػذم  ) أبػػكاب الجنػػائز عػػف رسػػكؿ اض صػػم  اض عميػػو كسػػمـ/ أبػػكاب الحػػدكد عػػف رسػػكؿ اض صػػم  اض عميػػو كسػػمـ /   (ٓ)

 . ٓٗ/ ْ/ ُّْٕباب ما جاء  ي رجـ أىؿ الكتاب/
-ّْٖ/ ّْ/ َِْٗٗ-َُِٓٗ-َُِْٗ-َِٖٔٓمسػػند أحمػػد ) أكؿ مسػػند البصػػرييف/ حػػديث جػػابر بػػف سػػمرة السػػكائي /  (ٔ)
ْٔٓ-َّٓ    

7
(.81(سبقدراستهص)(

(.112ص)سبؽ دراستو((8
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 ف:مً  ي اإلسنادً فً  ًقيؿى  ما كل يضر  

 .حو نفسى ىذه الطريؽي صحي ً   ُ)سمـمي  أخرجى  ، حيثي ماؾ بأخرةو سً  اختالطً  -

ػػتكل   يؾ بعػػدى شػػرً  اخػػتالطً  - ّى ػػ وي تابعىػػ حيػػثي اء ، يػػو الق ي داكد أبًػػ عنػػدى   ِ)ةن تاٌمػػ متابعػػةن  مةى سػػمى  بػػفي  ادي حم(
 .  الطيالسيٌ 

ـي ثالثان: الحي   ه لغيرً  حيحه سناد: صى اإلً  ىعم ك

:   ّ)عيب األرناؤكطه، قاؿ شي يح لنيرً صحً إل     ارتقى  متابعةن  ا لوي نى ئ، ككجدٍ خطً يي  يؾ صدكؽه شرً   يوً 
 ه.لنيرً  : صحيحه   ْ)ه، كاأللبانيا لنيرً  صحيحه 

، (ٕ)العجمػػي  (ٔ) اهللً  يػػؿ: أبػػك عبػػدً ، كقً (ٓ)جٍعفىػػركرامػػة، أىبيػػك  عثمػػاف بػػفً  ٍبػػفي  محمػػدي : ابػػعي اكم الرٌ الػػرَّ 
 .(ٖ)ىػ(ِٔٓ. ت)اٍلككفي  

قىاؿ أىبيك اٍلعىبَّاس ٍبفي طٌيف : مي  اإلماـً  قكؿي  مَّدى  عقدة : سمعتي  كى  سيمىٍيماف، كداكدى  المًَّو ٍبفً  عىبدً  ٍبفى  ميحى
 .(ٗ)صدكقان  ٍبف يحيى يقكلف: كافى 

  اكم:في الرَّ  ٌقادً أقكاؿ الن  

 . ُُ)رحجى  ، كابفي  َُ)ـً القاسً  بفي  سممةي قو مى كث( 

                                                           

 . ّّٕ/ ُصحيح مسمـ )(ُ) 
ػػميرىةى/ (ِ)  اًبري ٍبػػفي سى   كقػػد يقػػاؿ أف حمػػاد بػػف سػػممة قػػد تمقػػف ُُّ/ ِ/ ُِٖمسػند أبػػي داكد الطيالسػػي )أحاديػػث أبػػك مكسػػ  األشػػعرم/جى

عػػف سػػماؾ بػػف حػػرب عػػف جػػابر . ينظػػر: صػػحيح مسػػمـ )كتػػاب  بػػأخرة، قػػاؿ الطالػػب : أف مسػػمـ قػػد أخػػرج ىػػذه الطريقػػة)حماد بػػف سػػممة
ٍيشو / ، كىاٍلًخالى ىةي ً ي قيرى ٍيشو  . ُّْٓ/ ّ/ ُُِٖاإلمارة/بىابي الن(اسي تىبىعه ًلقيرى

 . ِٗٓ/ ّ/ِٕٓٓسنف ابف ماجو )أبكاب الحدكد/بىابي رىٍجـً اٍليىييكًدم  كىاٍليىييكًدي(ًة /(ّ) 
 . ٖٓٓ/ ِ/ِٕٓٓالحدكد/بىابي رىٍجـً اٍليىييكًدم  كىاٍليىييكًدي(ًة /سنف ابف ماجو )أبكاب (ْ) 
 . ٔٔ/ ْتاريخ بنداد )(ٓ) 
 . ُّٖ/ ٔتاريخ اإلسالـ )(ٔ) 
بػف االعجمٌي: بكسر العيف الميممة كسككف الجيـ  ك ي آخرىا الالـ ، ىػذه النسػبة إلػ  بنػ  عجػؿ بػف لجػيـ بػف صػعب بػف عمػ  (ٕ) 

نظػػر: األنسػػاب ييعة بػػف نػػزار. ػػػػػػػػػػد بػػف ربػػػػػػػػػػػمة بػػف أسػػػػػػػػػػػػنب بػػف أ صػػ  بػػف دعمػػي بػػف جديػػػػػػػػػػط بػػف ىػػػػػػػػػػػابػػف قاس ؿػػػػػػػػػػػػكر بػػف كائػػػػػب
 . ِّٗ/ ٗلمسمعاني )

 . ِِٓ/ ّتاريخ بنداد كذيكلو ط العممية )(ٖ) 
 . ّّٗ/ ٗ ، تيذيب التيذيب )ّٗ/ ِٔتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٗ) 

 . ّّٗ/ ٗ  تيذيب التيذيب )َُ)
 . ْٔٗ  تقريب التيذيب )ص: ُُ)
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قػػاؿ : صػػدكؽ ، ك  ، كالػذىبيا  ّ)يحيػػ  ، كداكد بػفي  ِ)ـأبػك حػػاتً  قػػاؿك ، ُ)قػات ػػي الث   افى حب(ػ ه ابػػفي كذكػرى 
عو ، ك ً  ْ)دكؽصى  حديثو  صاحبي  : خرلأي  ركايةو  ي  الذىبيا  ـي خى آ ي مّك  . ٓ)ث الث قىةي حد  المي  ر: اإلما

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 ." كاض أعمـ قةه "ثً  عثماف العجميا  بفي  محمدي 

ـى  الناق(ادي   كا ؽى   و .يقً  ي تكثً    البعضي كارتقى يمو ، تعدً  عم  مطٌيف اإلما

 ي:تطبيقً  نمكذجه 

ػػ  ػػي كتػػبً  أحاديػػثي  لػػوي  ػػالساػػن(ة، منيػػا: مى  بػػفي ا ي محمػػدي ثنً قػػاؿ: حػػد(   ٔ)وصػػحيحً  ػػي  البخػػارما و ا أخرجى
ػػثنى ، حػػد( مخمػػدو  بػػفي  ا خالػػدي ثنى كرامػػة، حػػد(  بػػفً  عثمػػافى  أبػػي  بػػفً  اضً  عبػػدً  بػػفي  يؾي ي شػػرً ثنً ، حػػد( الؿو بًػػ بػػفي  ميمافي ا سي
ػقىػ اهللى  " إفَّ ـ: صم  اض عميو كسػمٌ  اضً  اؿ رسكؿي اؿ: قى ة، قى رى يٍ رى ي ىي ، عف أبً ف عطاءو نمر، عى  ل ف عػادى اؿ: مى

ػػ، كى ربً و بػالحى تيػد آذنٍ فقىػ ان يَّػي كلً ًلػ ػوً عمٍيػ تي ا افترٍضػمٌمػ إلػػيَّ  أحػبٌ  يءو م بشىػعبػدً  إلػيَّ  بى ا تقػرَّ مى  اؿي زى ا يىػػ، كمى
ػوً ًبػ عي م يسػمى الػذً  وي سمعى  و: كنتي تي بٍ ا أحبى و، فإذى ى أحبٌ حتَّ  كافؿً بالنَّ  إليَّ  بي م يتقرَّ عبدً   ري بًصػم يي الػذً  هي رى ، كبصى

و، نَّػعيذى ي ألي نً اذى ف اسػتعى و، كلػئً ينَّػعطً ي ألي نً لى ف سػأى يػا، كاًْ ي بً ي يمًشػو التً جمى يا، كرً بً  شي بطً ي يى التً  هي دى و، كيى بً 
 " (ٕ)وساءتى مى  هي ا أكرى كأنى  المكتى  كرهي ، يى فً ؤمً المي  م عف نفسً دً و ترد  مي ا فاعً أنى  عف شيءو  دتي كما تردَّ 

 يث:الحدً  تخريجي أكلن: 

 حيح.الص(  ف رجاؿً مً  كرامة العجميا  بفً  افى ثمى عي  بفي  ، كمحمدي  البخارم   يحً  ي صحً  الحديثي  

  

                                                           

 . ُُٕ/ ٗ  الثقات البف حباف )ُ)
 . ِٓ/ ٖ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ِ)
، مف الذيف تحدث عػنيـ األئمػة أنيػـ مػف ،  ّّٗ/ ٗ  تيذيب التيذيب )ّ) كيحي  بف داكد: داكد ٍبف يحي  ٍبف يماف الًعٍجمٌي الكيك يا

رح ػػػػػػػػو  ػػػي الجػػػػػػػػػتمد قكلػػػػػػػػػػػػر مػػف يعػػػػػػػػػػػػػػ ، ذكِٕ/ ٓىػػػػ . ينظػػر:  تػػػاريخ اإلسػػالـ )َِّاؿ، ت)ػػػػػػػػر ة أحػػػكاؿ الرجػػػػػػػػػػػػػالنقػػػد كمعأىػػؿ 
  .َُٖكالتعديؿ )ص: 

 . ََِ/ ِ  الكاشؼ )ْ)
 . ِٔٗ/ ُِ  سير أعالـ النبالء ط الرسالة )ٓ)

 . َُٓ/ ٖ/ َِٓٔالرقاؽ/  باب التكاّع/ صحيح البخارم  ) كتاب (ٔ) 
 . ُّْ/ ّاألمر الذم يسكؤه. ينظر: التنكير شرح الجامع الصنير )(ٕ) 
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 انيالثَّ  المبحثي 

كىاةي   (-اكةي الر  باقً -رميِّ الحضٍ  اهللً  عبدً  د بفً مٌ محى  اـً اإلمى  الميعىٌدلكف عندى  )الر 

ػػفػػؽ األئً ات(  طػػٌيف، كالػػذيفى مي  اإلمػػاـً  عنػػدى  فى يالمعػػٌدل كاةى الػػرا  بحػػثً ا المى ي ىػػذى ً ػػ -بػػدذف اض- اكؿي سػػنتنى   ةي م(
ػمي  اإلمػاـً  يـ مػعى يمً عمػ  تعػدً  كالنٌقادي   اتً صػطمحى المي  بحسػبً  يـرتي " الػذىبي، كابػف حجػر"،  ػذكى  ةن طػٌيف، كخاص(

ـ(  يػػرً  كأحكػػػاـً  وً أحكاًمػػ بػػػيفى  ي المقارنػػةً ً ػػػ االجتيػػادً  يػػـ، مػػػعى ت  ػػػي حق  يمىػػي قً التًػػػ كالعبػػاراتً   ه مػػػف الناق(ػػاد، ثػػػ
 .عم  الر(اكم كـً  ي الحي  القكؿً  الكقكؼ عم  خالصةً 

 ٌفاظ ":ف الحي مً  ـ " كافى يي اؿ عنٍ يف قى الذً  كاةي الر   -ُ

اتً ثيف كأسمى ىك " أىعمى  ًصفىات اٍلميحدٌ  ظي ا ظ، كالحا ً حى  ٌفاظ جمعي الحي  ت ً يػًو جدى يف مف كي اقمً الن(    دىرىجى
ًديث قاكيمي أقبمت  سمـ لىوي تىٍصًحيح الحى  ". ُ)كتعميموو كى

ـي  ػػاىدً اكم، كالٌشػػ:تيشػػتىرىطي العدالػػةي  ػػي الػػرٌ  الػػذىبيا  كقػػاؿ اإلمػػا )ّ ،  ػػدف بًط  كاإلتقػػافً ، كيمتػػازي الثقػػةي بال
،  يك حا ً ؾ المى انّاؼى إل  ذلً    . ِ)ظه عر ةي كاإلكثاري

ـى  يكػكفي م ث الػذً حػد  المي  عػفً  عبيػرً ثيف  ػي الت( حػد  المي  عنػدى  ه الكممػةً ىػذً  عماؿي استً  اعى كقد شى   فػظً الحً  عظػي
 . ّ)دان جً  يثً الحدً  كثيرى 

 ي: "، كىً   "حا ظان ييسم(  يٍ ع  ي الر(اكم كى تمً ف تجٍ ي أى بنً ينٍ  ركطان شي   ْ)رحجى  ابفي  ا ظي كبٌيف الحى 

ػاًؿ الى  كاهً ف أ ٍ مً  خذً كاألى  مبً بالط(  يرةي الشا  -       ؼ.حي ف الصا  مً الر جى

كىاةً  اتً بقى بطى  المعر ةي  -       يـ.كمراتبً  الرا

ػػميً ، كتى كالت(ٍعػػًديؿً  يحً بػػالتىجرً  المعر ػػةي  -      ًّ مػػا يستى  كػػػكفى   يى حت(ػػ قػػػيـً الس(  مػػفى يح ً حً يػػز الص( ف ه ًمػػػػػػري ح
ّى استً  ه، معى ّري حٍ ا ال يستى م( مً  ؾ أكثرى ذلً   كف".تي المي  فى مً  يرً الكثً  ارً ح

ـي اإلً  ؽى طمى كقد أى   ك:كىي ، كاحدو    راكو عمى  ذا المفظى طٌيف ىى مي  ما

 
                                                           

 . ٓٓ/ ُالنكت عم  مقدمة ابف الصالح لمزركشي )(ُ) 
 . ٖٔ-ٕٔالمكقظة  ي عمـ مصطمح الحديث )(ِ) 
 . َٕ/ ّلساف المحدثيف )معجـ مصطمحات المحدثيف  )(ّ) 
 . ِٖٔ/ ُكتاب ابف الصالح البف حجر )النكت عم  (ْ) 
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ٍعفىربٌساـ، أبي  ٍبفً  عميِّ  ٍبفي  اكم: محمدي الرٌ   .(ُ)ىػ(ِِٔت) . ، كلىقىبيو مىٍعدافك جى

فَّاظً مي  اـً اإلمى  قكؿي   .(ِ)طٌيف: كىافى ًمفى اٍلحي

 اكم:في الرَّ  ٌقادً الن   كاؿي أقٍ 

 . ْ)ظا ً الحى  :ىبيا اؿ الذٌ قى ك ، (ّ)قةه : ثً ما ندادً البى  يبي الخطً قاؿ 

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  كـحي  بيفى  قارنةي كالمي  الرَّاكم في القكؿً  الصةي خي 

 ." كاض أعمـقةه اـ "ثً بسٌ  بفً  عمي   بفي  محمدي 

ـى اإلً  م  غدادً البى  طيبي الخى  كافؽى   و .يمً تعدً  ىعمى  طٌيفمي  ما

كىاة الذيفى  -ِ  "مف الثِّقات": ،ـ "ًثقىة"، "كثٌقو"ييً فً  قاؿى  الر 

 ".قةن ثً  افى ، ككى ةً كفى الكي  اظً فَّ ف حي مً  عدٌ اف يي كى عبارة "

ػػػدي الػػػرَّ  يًثيًثػػػي   حميػػػدو  بػػػفي  اكم: أىٍحمى  الط رى
سىػػػف الكػػػكفً (ٓ) ػػػمىمىة، كيي  ي  ، أىبيػػػك اٍلحى . (ٔ)عػػػرؼ بػػػدار أـ سى

 .(ٕ()ىػَِِ)

 افى ، ككىػةً كفىػالكي  اظً فَّػف حي عػٌد ًمػاف يي و": "كىػي "تاريًخػطٌيف فً مي  ر: قاؿى حجى  ابفي  طٌيف: قاؿى مي  ماـً اإلً  قكؿي 
 .(ٖ)ف"يٍ كمائتى  شريفى كعً  تسعو  سنةى  يى كفِّ تي  قةن ثً 

                                                           

  .ٔٗ/ ْ ، تاريخ بنداد )ُْٖ/ ٔتاريخ اإلسالـ )(ُ) 
   نفس المصدر السابؽ.ِ)
   نفس المصدر السابؽ.ّ)

 . ُْٖ/ ٔتاريخ اإلسالـ ) (ْ)
ترشػيز. انظػر: األنسػاب   ىذه النسبة إل  طريثيث، كىػي ناحيػة كبيػرة مػف نػكاحي نيسػابكر، بيػا قػرل كثيػرة، كيقػاؿ ليػا بالعجميػة ٓ)

 ، كقيؿ بتصنير الطرثكث: كىك نبت كالفطر مستطيؿ دقيؽ يّػرب إلػ  الحمػرة يػؤبس، كىػك دبػاغ لممعػدة، منػو ِٕ/ ٗلمسمعاني )
مٌر كمنو حمك جعؿ  ي األدكية، قاؿ األزىرم: طراثيث البادية ليسػت كالطراثيػث التػي تنبػت  ػي جبػاؿ خراسػاف التػي عنػدنا  ػاف ليػا 

كمنبتو الجباؿ، كطرثكث البادية ال كرؽ لو كال ثمر كمنبتو الرماؿ كسيكلة األرض ك يو حالكة كربما كاف  يو عفكصػة،  كرقا عريّا
كىك أحمر مستدير الرأس كأنو ثكمة ذكر الرجؿ، كطرثيث: ناحية كقرل كثيرة مف أعماؿ نيسابكر كطريثيػث قصػبتيا. ينظػر: معجػـ 

 . ّّ/ْالبمداف)
اض : لقب بدار أـ سممة ألنو جمع حديث أـ سممة، ك مط الحاكـ  يو  قاؿ: جار أـ سممة، كأمػا بػف عػدم   قاؿ ابف حجر رحمو ٔ)

 . ِٔ/ ُنظر : تيذيب التيذيب )ي قاؿ: "كاف لو اتصاؿ بأـ سممة. 
 . ِٗٗ/ ُ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٕ)

 . ِٔ/ ُتيذيب التيذيب )(ٖ) 
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 اكم:ي الرَّ فً  ٌقادً الن   أقكاؿي 

ػ كابػفي ،  ْ)ىبيا كالػذٌ ،  ّ)حػاتـ ك، كأبي  ِ)، كالعجميا  ُ)المصرما  صالحو  بفي  أحمدي  كثٌقوي  أبػك  كزادى  ، ٓ)رحجى
ػػحػػاتـ " ّى ػػكً ػػ ،"ظالحػػا ً " ىبيا الػػذٌ  كزادى "، ار ًّ ػػآ عو ي مك ف(ػػاًظ ًبالكيٍك ىػػةً  فر: ًمػػخى ػػ ابػػفي  كزاد ، ٔ)أىٍعيىػػاًف الحي  رحجى

ـ ييً نًػػتقً كمي  يفى ي  ك ً الكيػػ يكخً ف شيػػًمػػ : كػػافى ما نػػدادً البى  طيػػبي قػػاؿ الخى ك  ، ٕ)قػػاتي الث  اف ً ػػحٌبػػ ابػػفي  هي ، كذكػػرى " ظه حػػا ً "
 . ٗ)ك ةً الكي  اظً ف( ف حي : مً  قاؿى  ، ككذا المٌزما  ٖ)ـيً اظً فٌ كحي 

 . َُ)وي ب عنٍ أكتي  كلـٍ  وي كتي أدرى  :أبك زرعة قاؿ ك 

 الن قَّاد: مف هُيرً  اـً كأحكى  طٌيفمي  كـً حي  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  الصةي خي 

يًثيًثيا  أىٍحمىدي   اض أعمـ.ك " قةي الث   ظي "الحا ً   بف حميد الطارى

ـى  الن قَّادي  كافؽى   و .يقً تكثً  ىعمى  طٌيفمي  اإلما

 "ًثقىة"، "كثٌقو"،  "مف الثِّقات". مصطمح 

كَّاساكم األكٌ الرٌ  نىًفي   ؿ : أىٍحمىدي بفي جى  .(ُّ)ىػ(ِّٖ. ت)(ُِ)ـ الككفي  أىبيك عاصً (ُُ)الحى

ػمي  اإلماـً  قكؿي  ل  ، ككػافى قػةه ف، ثً يٍ ئتىػكمً  يفى الًثػكثى  ثمػافو  سػنةى  حػرـً ف المي ًمػ فى مػكٍ خى  ثالثو ات ًلػطػٌيف: مى
 .(ُْ)بيخضً 

                                                           

 . ِٔ/ ُتيذيب التيذيب )  ُ)
  . ْٕالثقات لمعجمي )ص:   ِ)
 . ْٔ/ ِ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ّ)
 . ُِٗ/ ُ  الكاشؼ )ْ)
 . ٕٗ  تقريب التيذيب )ص: ٓ)
 . َُٓ/ َُ  سير أعالـ النبالء ط الرسالة )ٔ)
 . ٓ/ ٖ  الثقات البف حباف )ٕ)
  .ِٗٓ/ ُُ  تاريخ بنداد )ٖ)
  .ِٖٗ/ ُ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٗ)
  .ْٔ/ ِ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )َُ)
  الحنفي:ىذه النسبة إل  بن  حنيفة، كىـ قـك أكثرىـ نزلكا اليمامة ككانكا قد تبعػكا مسػيممة الكػذاب المتنبػي ثػـ أسػممكا زمػف أبػ  ُُ)

 . ِٖٖ/ ْ)بكر ّر  اض عنو كقتؿ مسيممة،  المشيكر بالنسبة إلييا جماعة كثيرة . ينظر: األنساب لمسمعاني 
 . ِٖٓ/ ُ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ُِ)
 . ُِٖ/ ٔ  الكا ي بالك يات )ُّ)

 . ِٖٔ/ ُتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ُْ)
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 اكم:في الرَّ  ٌقادً الن   أقكاؿي 

ػػ ، كابػفي  ْ)ىبيا كالػذٌ  ، ّ)النسػانيا  عمػيٌ  ك، كأبيػ ِ)ـالقاًسػػ بػفي  ، كمسػممةي  ُ)مخمػد بقػي بػفي  كثٌقػوي  ،  ٓ)رحجى
م(د ٍبف مسمً كقاؿ ابفي أًبي حاًتـ: ركل عنو ،  ٔ)قاتاف  ي الث  حب(  ابفي  كذكرهي  مىٍيوً  ناءى الث(  أحسفى ك ـ ميحى  . ٕ)عى

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  مطٌيف كـحي  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

ك(اس نىًفيا "ثً  أىٍحمىدي بفي جى  اض أعمـ.ك " قةه الحى

ـى  الن قَّادي  كافؽى   و .يقً تكثً  عمى طٌيفمي  اإلما

زٌازي الخى  بفي  ي: إسماعيؿي انً اكم الثٌ الرَّ   (َُ)ىػ(ِِٓ. ت)(ٗ)، الكيكفي  (ٖ)ميؿ، أىبك عىبد اهلًل، الخى

 .(ُُ)قةثً  :طٌيفمي  اإلماـً  قكؿي 

 

                                                           

  ركل بقػي بػػف مخمػػد عػػف أحمػد بػػف جػػكاس ،كقػػاؿ  ػي تػػاريخ قرطبػػة: كػػؿ مػف ركيػػت عنػػو  يػػك ثقػة، انظر:إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ  ُ)
ٍبػػد الػػر(ٍحمىف األندليسػػٌي القيٍرطيبػػٌي الحػػا ظ ،مػػف حفػػاظ المحػػدثيف، كأئمػػة   ، كبقػػي بػػف خمػػد ىػػكِّ/ ُ) : بىًقػػٌي ٍبػػف مخمػػد ٍبػػف يزيػػد، أبػػك عى

ىػػ . انظػر: بنيػة الممػتمس  ػي تػاريخ رجػاؿ ِٕٔالديف، كالزىاد الصالحيف،أحد األئمة  ي نقػد الرجػاؿ كمػا بينػو العممػاء كاألئمػة، ت)
الػكا ي   ،ُٗٗو  ػي الجػرح كالتعػديؿ )ص: ػػػػػػػػػتمد قكلػػػػػػػػػر مػف يعػػػػػػػػػػ ، ذكُِٓ/ ٔالـ )ػػػػػػػػػػػخ اإلسػػػػػػػػػػػ  ،تاريِْٓأىؿ األندلس )ص: 

 . ُُٔ/ َُبالك يات )
 . ِّ/ ُ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )ِ)
م(د ٍبف أحمد، الحا ظ أبػك عمػٌي ْٔ  تسمية شيكخ أبي داكد)صّ) ي(ػانٌي ، إمػاـ كناقػد  ، كأبك  ساف: ىك الحيسيف ٍبف ميحى النٌسػانٌي اٍلجى

رح كالتعػػديؿ ػػػػػػػقكلػو  ػي الج   ذكػر مػػف يعتمػد َّٖ/ َُىػػػ . ينظػر: تػاريخ اإلسػالـ )ْٖٗمة كالعممػاء كالنقػاد، ت )ػػػػػػػػػقػاؿ بػذلؾ األئ
 . َُٖ/ ِ ، ك يات األعياف )ُِٓ)ص: 

 . ّٕ/ ُُ  سير أعالـ النبالء ط الرسالة )ْ)
 . ٖٕ)ص:   تقريب التيذيب ٓ)
 . َِ/ ٖ  الثقات البف حباف )ٔ)

 ، كمحمػػػد بػػػف مسػػػمـ : محمػػػد بػػػف مسػػػمـ أبػػػك عبػػػد اض الػػػرازم المعػػػركؼ بػػػابف كارة، ْٓ/ ِ) حػػػاتـ أبػػػي البػػػف كالتعػػػديؿ الجػػػرح(ٕ) 
 ، ذكػر مػػف َٖ/ ٖ) حػػاتـ أبػي البػػف كالتعػديؿ الجػػرحىػػ ، مػف الٌنقػػاد المعتبػريف كاألئمػػة المتبحػريف  ػػي عمػـ الرجػػاؿ. ينظػر: َِٕت)

 . ُٗ/ ٓ  الكا ي بالك يات )ُّٗيعتمد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص: 
ػػز(از: بفػػتح الخػػاء كتشػػديد الػػزال األكلػػ ، اشػػتير بيػػذه الصػػنعة كالحر ػػة جماعػػة مػػف أىػػؿ العػػراقيف مػػف أئمػػة الػػديف كعممػػاء ٖ)   الخى

الكػك ي مػع تبحػره  ػي العمػـ ك كصػو عمػ  دقػائؽ المعػاني كخفييػا كػاف المسمميف،  أما مف أىؿ الكك ة أبك حنيفػة النعمػاف بػف ثابػت 
 . ُُُ/ ٓيبيع الخز كيأكؿ منو طمبا لمحالؿ. ينظر: األنساب لمسمعاني )

 . ِّٓ/ ُ  التاريخ الكبير لمبخارم )ٗ)
 . ِّٓ/ ٓ  تاريخ اإلسالـ )َُ)
 . ٖٓ/ ّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ُُ)
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 اكم:في الرَّ  ٌقادً الن   أقكاؿي 

 قػػاؿ أبػػك حػػاتـ: كػػافى "، ك ةب سػػن( صػػاحً  ، كزاد العجمػػي " ّ)حجػػر كابػػفي  ، ِ)، كالػػذىبيا  ُ)العجمػػيا  كثٌقػػوي 
 . ٓ)قاتاف  ي الث  حب(  ابفي  ، كذكرهي  ْ)قاتً ف الث  مً 

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  كـً حي  بيفى  قارنةي كالمي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 اض أعمـ.ك " ميؿ "ثقةه الخى  بفي  إسماعيؿي 

ـى  الناق(ادي  كا ؽى   .وً تكثيقً   عمى  طٌيفمي  اإلما

سىًف الككفي   (ٔ)الجيني   خالدو  بفي  ـي ثى : الييٍ اكم الثالثي الرٌ   .(ٖ)ىػ(ِّٗ. ت)(ٕ)، أىبيك اٍلحى

 .(ٗ)كل يىٍخًضب، قةن ثً  طٌيف : ككافى مي  اإلماـً  قكؿي 

 اكم:في الرٌ  النٌقادً  أقكاؿي 

 . ُُ) رحجى  ابفي ك  ، َُ)داكد أبك قوي كث( 

 

                                                           

 . ٓٔ  الثقات لمعجمي )ص: ُ)
 . ِْٓ/ ُ  الكاشؼ )ِ)
 . َُٕ  تقريب التيذيب )ص: ّ)
 . ُٕٔ/ ِ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ْ)
 . ٗٗ/ ٖ  الثقات البف حباف )ٓ)
يىًنػػٌ : بّػػـ الجػػيـ ك ػػتح اليػػاء ككسػػر النػػكف  ػػي آخرىػػا، ىػػذه النسػػبة إلػػ  جيينػػة كىػػي قبيمػػة مػػف قّػػاعة. ٔ) ظػػر: األنسػػاب يين  الجي

 . ّْٗ/ ّلمسمعاني )
 . ّٖٕ/ َّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٕ)
  ، ىنػػاؾ قػػكؿ البػػف الػػدباغ ً ػػي " شػػيكخ أبػػي ّٕٗ/ َّ ، تيػػذيب الكمػػاؿ  ػػي أسػػماء الرجػػاؿ )ٗٓٗ/ ٓتػػاريخ اإلسػػالـ )يينظػر:   ٖ)

قىاؿ أىبيك اٍلعىب(  اس ٍبف عقدة: تك ي أىبيػك صػالح الييػثـ بػف داكد": الييثـ بف خالد الجيني، ركل عنو أىبيك بشر الدكالبي ككناه أبا صالح، كى
خالد ابف يزيد، كراؽ أبي نعيـ بالكك ة ً ي شػعباف سػنة ثمػاف كسػبعيف كمئتػيف، كد ػف  ػداة يػـك الجمعػة عنػد مسػجد السػيمة،  ينػا قػد 

لسػبب أف يشعر البعض أف ىناؾ اختالؼ  ػي تحديػد مكعػد الك ػاة ، كلكػف  ػي حقيقػة األمػر ىنػا استشػكؿ عمػ  الػبعض  ػي ذلػؾ، كا
بعض المترجميف لمييثـ بف خالد الجيني ألحقكا ىذه الترجمة بترجمة الييثـ، كىنا ابف حجر يرد عم  ذلؾ  يقكؿ)بػؿ ىػذا آخػر، كىػك 

  .ُِّ/ ْكراؽ أبي نعيـ .ينظر: ميزاف االعتداؿ )
 . ُِّ/ ْ  ميزاف االعتداؿ )ٗ)
  .ُٖٓ/ُ  سؤاالت أبك عبيد اآلجرم لإلماـ أبك داكد السجستاني  )َُ)
 . ٕٕٓ  تقريب التيذيب )ص: ُُ)
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 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيفى  كالمقارنةي  مالرَّاكً  في القكؿً  خالصةي 

ـي الييٍ  ـي ك " "ثقةه  د الجينيٌ خالً  في ب ث  .اض أعم

ـى  الناق(ادي  كا ؽى   و .يقً تكثً  عم  طٌيفمي  اإلما

مَّد الككفي  (ِ)سي  العبٍ  ،(ُ)القرشي   حميدو  بفي  : جعفري ابعي اكم الرٌ الرٌ   .(ْ)ىػ( َِْ. ت)(ّ)، أىبيك ميحى

ػػمي  اإلمػػاـً  قػػكؿي   عػػيفى أربى  رة، سػػنةى ل اآلًخػػف جمػػادى ًمػػ يػػتٍ حػػدل عشػػرة بقً إلً  الجمعػػةً  يػػكـى  اتى طػػٌيف: مى
 .(ٓ) بضً ، ل يخٍ ف، ثقةه يٍ ئتى كمً 

 اكم: في الرَّ  ٌقادً الن   أقكاؿي 

 . ٖ)قاتاف  ي الث  حب(  ابفي  ، كذكرهي  ٕ)رحجى  ، كابفي  ٔ)ىبيا الذ(  قوي كث( 

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  كـحي  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 اض أعمـ.ك " "ثقةه  القرشيا  حميدو  بفي  جعفري 

ـى  الناق(ادي  كا ؽى   و .تكثيقً  عم  طٌيفمي  اإلما

 

 

                                                           

شػػي: بّػػـ القػػاؼ ك ػػتح الػػراء ك ػػي آخرىػػا الشػػيف المعجمػػة، ىػػذه النسػػبة إلػػ  قػػريش، كقػػد ذكػػرت تسػػمية قػػريش قريشػػا  ػػي  (ُ) القيرى
بعد ىذه الترجمة بأكراؽ، ك ييـ كثرة عم  اختالؼ قبائميـ، كاشتير بيذه النسبة جماعة مف أىؿ العمـ مع االنتسػاب إلػ  « القريشي»

  .َّٕ-ّٗٔ/ َُنساب لمسمعاني )األيينظر: قبيمة خاصة مف قريش. 
العبسػػي: بفػػتح العػػيف الميممػػة كسػػككف البػػاء المكحػػدة  ككسػػر "السػػيف الميممػػة" ،ىػػذه النسػػبة إلػػ  عػػبس بػػف بنػػيض بػػف ريػػث بػػف  (ِ)

 طفاف بف سعد ابف قيس عيالف بف مّر بف نزار بف معد بف عدناف. كىػي القبيمػة المشػيكرة التػي ينسػب إلييػا العبسػيكف بالكك ػة، 
 . ََِ-ُٗٗ/ ٗنظر: األنساب لمسمعاني )يي يـ بيا مسجد، ك ييـ كثرة. كل

 . َِ/ ٓتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ّ) 
 . َُٖ/ ٓتاريخ اإلسالـ )(ْ) 

 . ُِ/ ٓ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٓ)
 . َُٖ/ ٓ ، تاريخ اإلسالـ )ِّٗ/ ُالكاشؼ )يينظر:   ٔ)
 . َُْ  تقريب التيذيب )ص: ٕ)
 . ُُٔ/ ٖ  الثقات البف حباف )ٖ)
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ػػػٍعدي اكم الخػػػامسي الػػػرَّ  ٍفػػػصو  بػػػفي  : سى ػػػد، اٍلكيػػػكًفي  (ُ)الطمحػػػي   حى مَّ ػػػ ، المعػػػركؼي ، أىبيػػػك ميحى خـ. بالضَّ
 .(ِ)ىػ(ُِٓت)

 .(ّ)قةثً ،  فيٍ ئتى كمً  عشرةى  خمسى  سنةى  طٌيف: ماتى مي  اإلماـً  قكؿي 

 اكم:ي الرٌ النٌقاد فً  أقكاؿي 

 . ٔ)قاتي الث  اف  ً حب(  ابفي  كذكرهي ،  ٓ)رحجى  ، كابفي  ْ)طنيا ارقي الد(  قوي كث( 

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  كـً حي  بيفى  كالمقارنةي  مالرَّاكً  في القكؿً  ةي خالصى 

 اض أعمـ.ك " "ثقةه  محيا ص الطٌ حفٍ  بفي  سعدي 

ـى  الناق(ادي  كا ؽى   . ويقً تكثً  عم  مطٌيف اإلما

ٍمرً  : سىًعيدي اكم السادسي الرَّ   .(ٗ)ىػ(َِّ. ت)(ٖ)أىبيك عيٍثمىاف الككفي   ،(ٕ)ؿ األشعثي  سيٍ  ك بفً بف عى

 .(َُ)ةقى ثً  ، ككافى (ِ)فيٍ ئتى يف كمً الثً ثى  ر سنةى فى ات ًفي صى طٌيف : مى مي  اإلماـً  قكؿي 

 اكم :في الرٌ  النٌقادً  أقكاؿي 

 . ُِ)سعد ، كابفي  ُُ)ك زرعةأبي  كثٌقوي 

                                                           

ػػ  اض عنػػو،  (ُ) الطمحػػي: بفػػتح الطػػاء الميممػػة كسػػككف الػػالـ ك ػػي آخرىػػا الحػػاء الميممػػة، ىػػذه النسػػبة إلػػ  طمحػػة بػػف عبيػػد اض ّر
 . ٕٗ/ ٗكالمشيكر بيذا االنتساب جماعة مف أكالد طمحة كأحفاده قديما كحديثا..انظر : األنساب لمسمعاني )

  َِٔ/ َُالكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )تيذيب (ِ) 
   نفس المصدر السابؽ.ّ)
 . ُِٕ  سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص: ْ)
 . ُِّ  تقريب التيذيب )ص: ٓ)
 . ِْٖ/ ٖ  الثقات البف حباف )ٔ)

األشعثي: ىذه النسبة ال  األشعث بفتح األلؼ كسككف الشيف المعجمة ك تح العيف الميممة ،ك ي آخرىا الثاء المنقكطة بػثالث،  (ٕ)
كالمشيكر بيذه النسبة، الجد األعم  ابك عثماف  سعيد بف عمرك بف سيؿ بف إسحاؽ بف محمػد  بػف األشػعث الكػك ي األشػعثي مػف 

 . ِٓٔ/ ُعاني )أىؿ الكك ة. ينظر: األنساب لمسم
 . ُِ/ ُُتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ٖ)
 . ُْٓ/ ٔالطبقات الكبرل ط دار صادر ) (ٗ)
 . ِِ/ ُُ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )َُ)
 . ُٓ/ ْ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ُُ)
  .ّٕٕ/ ٔ  الطبقات الكبرل ط العممية )ُِ)
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ػ ، كابػفي  ِ)، كالػذىبيا  ُ)مخمػد بػفي  بقيا ك   ػابػف كزاد ،  ّ)رحجى اف حب(ػ ابػفي  كذكػرهي  ،كفدكؽ مػأمي سػعد: صى
 . ْ)قات ي الث  

   . ٔ)حه صالً  ع: كك يٌّ انً قى  ابفي ، كقاؿ  ٓ)وبً  ال بأسى  صدكؽه  شيخه  :يفمعً  حي  بفي يى  قاؿى ك 

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  مطٌيف حكـً  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 اض أعمـ.ك " "ثقةه  يا األشعثً ك عىٍمرً  بفي  سىًعيدي 

ـى  الناق(ادي  كا ؽى   و.كثيقعم  ت ككا قو معظميـ، عديموت  عمى  مطٌيف اإلما

 .(َُ)ىػ(َِِ. ت)(ٗ)الككفي  (ٖ)، أبك عىٍمرك الخياطي (ٕ)كعي  ربي كسؼ اليى يي  بفي  : عاصـي ابعي اكم السٌ الرَّ 

 .(ُُ)ثقةن  ف ككافى يٍ ئتى كمً  عشريفى  ات سنةى طٌيف : مى مي  اإلماـً  قكؿي  

 اكم:ٌقاد في الرَّ الن   أقكاؿي 

 . ُٓ)قاتاف  ي الث  حب(  ه ابفي ، كذكرى  ُْ)رو حجى  ، كابفي  ُّ)ىبيا ، كالذٌ  ُِ)قو الدارقطنيا كث( 

 

                                                           

، ركل عنػو: بقػي بػف مخمػد، كشػرطو أال يػركم إال عػف ثقػة عنػده . ينظػر: إكمػاؿ تيػذيب «تاريخ قرطبة»قاؿ ابف عبد البر  ي  (ُ)
 . ّّٓ/ ٓالكماؿ )

 . ِْْ/ ُ  الكاشؼ )ِ)
 . ِّٗ  تقريب التيذيب )ص: ّ)
 . ِٕٔ/ ٖ  الثقات البف حباف )ْ)
 . َْْ  سؤاالت ابف الجنيد )ص: ٓ)
 . ّّٓ/ ٓالكماؿ )  إكماؿ تيذيب ٔ)

ـ البػاء المنقكطػة بنقطػة  ك ػي آخرىػا العػيف الميممػة، ىػذه (ٕ)  اليربكعي: بفتح الياء  المنقكطة بنقطتيف مف تحتيا كسككف الراء ّك
 . ْٖٖ/ ُّالنسبة إل  بن  يربكع كىك بطف مف تميـ. انظر: األنساب لمسمعاني )

ٌيػػاط: بفػػتح الخػػاء المعجمػػة كتشػػديد اليػػاء ال(ٖ)  منقكطػػة بػػاثنتيف مػػف تحتيػػا ك ػػي آخرىػػا الطػػاء الميممػػة، يقػػاؿ لمػػف يخػػيط الثيػػاب، الخى
 . ِْٓ/ ٓنظر: األنساب لمسمعاني )ي

 . ْٖٓ/ ُّتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٗ) 
  .َٓٓ/ ُّ) المصدر السابؽ(َُ) 

   نفس المصدر السابؽ.ُُ)
 . ِٕٓ  سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص: ُِ)
 . ِٕٔ/ ْ ، تاريخ اإلسالـ )ِِٓ/ ُ)الكاشؼ يينظر:   ُّ)
 . ِٖٔ  تقريب التيذيب )ص: ُْ)
 . َٔٓ/ ٖ  الثقات البف حباف )ُٓ)
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 . ُ)بأسه  بوً  : ليسى  اري البزٌ  أبك بكرو  قاؿى ك 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 ." كاض أعمـ قةه " ثً  كعيا كسؼ اليربي يي  بفي  عاصـي 

ـى  كا ؽى   .ويمً ل  تعدً إً  ذىبى  اري ا البز( و، عدى تكثيقً عم  طٌيف مي  النٌقادي اإلما

 (ّ)ىػ(ِْٖ. ت)(ِ)ي  يف الككفً صى أىبيك حي  ،كعي  المًَّو اليربي  عىبدً  أىٍحمىد ٍبفً  المًَّو بفي  : عىبدي اكم الثامفي الرَّ 

 .(ْ)مطٌيف: ثقةه  اإلماـً  قكؿي 

 اكم:النٌقاد في الرَّ  أقكاؿي 

 سائيا الن(  كثٌقوي 
 . ٖ)قاتحباف  ي الث   ه ابفي ذكرى ك ،  ٕ)حجر ، كابفي  ٔ)، كالذىبيا  ٓ)

اًتـ: صى ك   . َُ)وبً  قاسـ: ال بأسى  بفي  مسممةي قاؿ ، ك  ٗ)دكؽه قاؿ أىبيك حى

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  كـحي  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 " كاض أعمـ."ثقةه  كعيا أحمد اليربي  بفي  اضً  عبدي 

ـى  كا ؽى   و.م  تكثيقً عيـ معظمي  و، ككا قوي مطٌيف تعديمى  النٌقادي اإلما

 

 

 

                                                           

 . َٔ/ ٓ ، تيذيب التيذيب )ُِّ/ ٕإكماؿ تيذيب الكماؿ )يينظر:   ُ)
 . َٗمشيخة النسائي )ص:  (ِ)
 . ِٖٓ/ ُْتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ّ)
 . ِْٖ/ ُْ المصدر السابؽ )ْ)
 . َٗ  مشيخة النسائي )ص: ٓ)
 . ّٖٓ/ ُ  الكاشؼ )ٔ)
 . ِٓٗ  تقريب التيذيب )ص: ٕ)
 . ّٗٓ/ ٖ  الثقات البف حباف )ٖ)
 . ِْٖ/ ُْ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٗ)
 .. َِّ/ ٕ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )َُ)
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مدو (ُ)ًإسماعيؿ، اليىٌباًرم   ٍبفي  : عيبىيدي عي اكم التاسً الرَّ   .(ّ)ىػ(َِٓت). (ِ)، الكيكفي  القيرىًشي   ، أىبك ميحى
 .(ْ)قةه طٌيف: ثً مي  اإلماـً  قكؿي 

 اكم:أقكاؿ النٌقاد في الرٌ 
 . ٕ)قاتاف  ي الث  حب(  ه ابفي ، كذكرى  ٔ)حجر ، كابفي  ٓ)يا قو الدارقطنً كث( 

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 
 " كاض أعمـ."ثقةه  اليىٌباًرما يؿ ًإسماعً  ٍبفي  عيبىيدي 
ـى النٌقادي اإلمى  ؽى كا ى   و.طٌيف تكثيقى مي  ا
 .(َُ)ىػ(َِّ. ت)(ٗ)الجكىرم   (ٖ)سفً ، أىبيك الحى عبيدو  ٍبفً  الجعدً  ٍبفي  : عمي  اشري اكم العى الرَّ 

 (ُُ) قةن ثً  ب، ككافى ضً اف يخٍ طٌيف: ككى مي  اإلماـً  قكؿي 
 اكم:ٌقاد في الرَّ الن   أقكاؿي 
  . ُٓ )جزرة محمد بفي  صالحي ، كأبك عمي  ُْ)، كمسمـ ُّ)ؿٍبف حنبى  أىٍحمىدي ك  ، ُِ)عيفمى  حي  بفي يى  كثٌقوي 

 

                                                           

اليىٌبػػارل: بفػػتح اليػػاء كالبػػاء المشػػددة ك ػػي آخرىػػا الػػراء، ىػػذه النسػػبة إلػػ  ىٌبػػار، كىػػك اسػػـ جػػد عبػػد العزيػػز بػػف عمػػ  بػػف ىىٌبػػار  (ُ)
  ِّٖ/ ُّاليىٌبارل. ينظر: األنساب لمسمعاني )

بػػد اًض ، كقػػاؿ الػػذىبي: أيّػػان ِْْ/ ٓالتػػاريخ الكبيػػر لمبخػػارم ) (ِ) عبػػداض، كلمخػػركج مػػف   ، قػػاؿ البخػػارم: اسػػميو  ػػي األصػػؿ عى
 ، تػػاريخ ِْْ/ ٓارم )ػػػػػػػبير لمبخػػػػػػو عبػػد اض. ينظػػر:  التػػاريخ الكػػػػػػػبيد كاسمػػػػػػػػػقاب بػػأف لقبػػو عػػػػػػػالخػػالؼ، كجػػـز الشػػيرازم  ػػي األل

 . ٗٓ/ ٕ ، تيذيب التيذيب )ُُٕٗ/ ٓاإلسالـ )
 . ِْْ/ ٓالتاريخ الكبير لمبخارم ) (ّ)
 . ٗٓ /ٕ  تيذيب التيذيب )ْ)
 . ِْٓ  سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص: ٓ)
 . ّٕٔ  تقريب التيذيب )ص: ٔ)
 . ُ/ ُ  الثقات البف حباف )ٕ)

 . ُِْ/ ّ  األنساب لمسمعاني )َّٔ/ ُُتاريخ بنداد كذيكلو ط العممية )يينظر:  (ٖ)
ٍكىىًرٌم: بفتح الجيـ كالياء كبينيما الكاك الساكنة ك ي آخرىا الراء، ىذه النسبة إل  بيع الجكىر، اختص بو جماعة، مػنيـ أبػك  (ٗ) الجى

 محمد الحسف ابف عم  بف محمد بف عم  بف الحسف بف عبد اض الجكىرم مف أىؿ بنداد.
 . ُٕٓ/ َِالكا ي بالك يات ) (َُ)

 . ِٖٓ/ ٗ)  إكماؿ تيذيب الكماؿ ُُ)
 . ُِٖ/ ُّ  تاريخ بنداد ُِ)
 . ّٔٔ/ ٔ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )ُّ)
 . ُُٔ/ ّ  ميزاف االعتداؿ )ُْ)
 . ُِٖ/ ُّ  تاريخ بنداد )ُٓ)
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ػػ ابػػفي ، ك  ّ)الػػذىبيا ك  ، ِ)الػػدارقطنيا ، ك  ُ)قػػانع ابػػفي ك  ػػدي  ، كزاد ْ)رحجى ف  بي أكتيػػ :ؿ ٍبػػف حنبىػػ أىٍحمى ٍنػػوي، كا  عى
ع( حً  ؼه تى عنده نً  يالن و قمً كىافى حديثي  عو  ي مى  فوي ساف، ّك ، كزاد ابػفي قػانع " يٌّ يًمػو جى لكن(  كزاد مسمـ " ،رخى آ ّك

ػػً ػػالػػدارقطني  "ثبػػت"، كزاد ًّ ػػآ عو ي مك ػػ" رخى  ،ـجياػػدعػػة كتى يػػو بً و  ً ت لكن(ػػثٍبػػ ظه حػػا ً " الػػذىبيا ، كزاد  ٓ)"كفأمي مى

ػػ "خػػرآ ي لفػػظو كً ػػ ػػً ػػابػػف معػػيف  كقػػاؿى  "،ع شػػيا بالت(  يى ًمػػثبػػت ري " كزاد ابػػف حجػػر ، ٔ)"فتقً مي ًّ ػػآ عو ي مك  قػػةه ثً  :رخى
ًّ  ً  كقاؿى  صدكؽ، ثقة صدكؽ، ، كقػاؿ  ٖ)قػاتي الث  اف ً ػحٌبػ ابػفي  كذكػرهي ،  ٕ)و بًػ أسى ال بىػ ر: ثقةه خى آ عو ي مك

 ٗ)منو ظى أحفى  يتي أى ا رى داكد : مى    بفي مكسى 
. 

 .نان تقً ـ مي بك حاتً أ كزادى  ، ُُ)دكؽه الن(سىائي: صى ك ،  َُ)ةزرعى  كبأ، ك  ـحاتً  كقاؿ أبك 

أىبيك سػعيد ، كقاؿ  ُِ) يما ذكره منكران  يثان حدً  قةو ث عف ثً ا حد( إذى  ان أسى و بى حديثً ل بً ا أرى عدم: مى  ابفي كقاؿ 
ـى مستقً  كافى  يكنس: ٍبفي ا  . ُّ)يو ً  يث يكثؽي ً ي الحدً  األمرً  ي

عؼ أمره كثيرانً : ال ينبى فيميٌ النا  عفرو جى  كأبكقاؿ   . ُْ)ي أف يكتب عنو قميؿ، كال كثير، ّك

 

                                                           

 . ِٖٓ/ ٗ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )ُ)
 . ِْٕ  سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص: ِ)
 . ُّٗ)ص:   ، مف تكمـ  يو كىك مكثؽُُٔ/ ّميزاف االعتداؿ )يينظر:   ّ)
 . ّٖٗ  تقريب التيذيب )ص: ْ)

 . ِِٗ/ ٕتيذيب التيذيب ) (ٓ)
 . ُِٖ  ديكاف الّعفاء )ص: ٔ)

 . َُْ/ ُركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف  (ٕ)
 . ْٔٔ/ ٖ  الثقات البف حباف )ٖ)

 . َِٗ/ ٕتيذيب التيذيب ) (ٗ)
 . ُٖٕ/ ٔ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )َُ)
 . َّٓ/ َِالكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )  تيذيب ُُ)
 . ِِٗ/ ٕ ، تيذيب التيذيب )ّٔٔ/ ٔالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )يينظر:   ُِ)
ػدى ٌي اٍلمىٍصػرٌم الحػا ظ َّٔ/ ُّ  تاريخ بنداد )ُّ) ٍبػد األعمػ  الص(  ، كأبك سعيد بف يكنس: عىٍبد الر(ٍحمىف ٍبف أىٍحمىد ٍبف يػكنيس ٍبػف عى

 ، ذكػر مػف يعتمػد ّٖٓ/ ٌٕرخ ديار مصر، كىك لو باع  ي عمـ الجرح كالتعػديؿ، ينظػر: تػاريخ اإلسػالـ )ىػ  مؤ  ّْٕأبك سعىًيد)ت 
 . ُّٕ/ ّ ، ك يات األعياف )َِٖقكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص: 

 ػي عمػـ  كالنفيمي :عبد اض بف محمد بف عمي بف نفيؿ أبك جعفػر النفيمػي النيػدم الحرانػي، لػو بػاع،  ُِٖ/ ُّ  تاريخ بنداد )ُْ)
 ، َُّ ، المتكممػكف  ػي الرجػاؿ )ص: ُْٖ/ ٖىػػ . ينظػر: إكمػاؿ تيػذيب الكمػاؿ ) ِّْالرجاؿ ، ذكر ذلػؾ األئمػة كالعممػاء، ت)

 . ِّٕ/ ُٕالكا ي بالك يات )
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ـي  كقػػػاؿ  ػػػٍبػػػف يعقيػػػ ًإٍبػػػرىاًىي : عمػػػيٌ انيا كب الجكزجى ػػػف  غه ، زائًػػػ ُ)بدعػػػةو  بنيػػػرً  ثه متشػػػب   عػػػدً ٍبػػػف الجى  ، قىػػػاؿى عى
 . ِ)الحؽٌ 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  طٌيفمي  كـحي  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 ع" كاض أعمـ.شيا جيـ كالت( بالتٌ  ميى ري  "ثقةه  عدً الجى  بفي  عميٌ 

ـى  كا ؽى   افى كىػ قػد  لمجكزجػانيٌ  سػبةً و، أٌمػا بالنٌ يًقػإلػ  تكثً  يػرةه كبً  نسػبةه  و، كذىػبى طٌيف تعديمىػمي  النٌقادي اإلما
ػي اض عنػو عػفً    عمػيٍّ عمىػ ؿً حاميػي الت( ً ػ  ّ)مشؽدً  أىؿً    مذىبً إلى  ؿً الميٍ  يدى شدً  مشؽ، ككافى يمان بدً مقً   ّر

كىابي  قاؿ ابفي  ، ْ)عشيا ف الت( كف مً الكك يا  و ما عميوً بً  يريدي  الحؽ   ػمكاالتي  حجر: كىالص( ًميعػان يمى كىالى يىٍنبىًنػي أىف  ا جى
ٍبتىدعو  يسمعى  ٍبتىدع قىكؿ مي ً ي مي

(ٓ . 

ًمٌي ٍبفي م عشى اكم الحادً الرَّ  سىف، الكيكفي   ر:عى ًكيـ، أىبك الحى  .(ٖ)ىػ(ُِّ. ت)(ٕ)، األىكًدم  (ٔ)حى

 .(ٗ)ف يٍ يف كمئتى إحدل كثالثً  ات سنةى مى ، بضً ل يخٍ  كافى  طٌيف : ثقةه مي  اإلماـً  قكؿي 

 

 

                                                           

ػػٍنعيوي الى  (ُ) ػػٍيًء كىصي ػػديىيمىا اٍبًتػػدىاءي الش( ًف: أىحى ؿي  البدعػػة :)بىػػدىعى  اٍلبىػػاءي كىالػػد(اؿي كىاٍلعىػػٍيفي أىٍصػػالى ،  ىػػاأٍلىك( ؿي ػػالى ػػري ااًلٍنًقطىػػاعي كاٍلكى ، كىاآٍلخى ػػٍف ًمثىػػاؿو عى
. كىالم(وي بىًديعي الس(مى  : ًإذىا اٍبتىدىٍأتيوي الى عىٍف سىاًبًؽ ًمثىاؿو : أىٍبدىٍعتي الش(ٍيءى قىٍكالن أىٍك ً ٍعالن ـٍ فه الر( قىٍكلييي : اٍبتىدىعى  يالى : اكىاًت كىاأٍلىٍرًض. كىاٍلعىرىبي تىقيكؿي ًكي(

ػػًؿ{ ] سي ػػا كيٍنػػتي ًبػػٍدعنا ًمػػفى الرا فه ًبػػٍدعه ً ػػي ىىػػذىا اأٍلىٍمػػًر. قىػػاؿى الم(ػػوي تىعىػػالى : }قيػػٍؿ مى . ٗاألحقػػاؼ: ًإذىا اٍسػػتىٍنبىطىوي. كى يػػالى ؿى ػػا كيٍنػػتي أىك( [ ، أىٍم: مى
ٍف كاصطالحان: ما أيٍحًدثى مم(ا ال أصؿ لو  ي الشريعة يدؿا عميو،  أم(ا ما كاف لو أصؿه  ًمفى الش(رع يػدؿا عميػو،  مػيس ببدعػةو شػرعان، كا 

 . ُٖٕ/ ِ ، جامع العمـك كالحكـ )َِٗ/ ُمقاييس المنة ) :ينظر .كاف بدعةن لنةن 
 . ُِٖ/ ُّ  تاريخ بنداد )ِ)

دمشؽ: البمدة المشيكرة قصبة الشاـ، كىي جنة األرض بال خالؼ لحسف عمارة كنّارة بقعػة ككثػرة  اكيػة كنزاىػة رقعػة ككثػرة  (ّ)
 . ّْٔ/ ِمياه ككجكد م رب، قيؿ: سميت بذلؾ ألنيـ دمشقكا  ي بنائيا أم أسرعكا. ينظر: معجـ البمداف )

 . ٕٔ/ ُميزاف االعتداؿ )(ْ) 
  َّٗ/ ُحجر ) تح البارم البف (ٓ) 
 . ُِٕ/ ٔالتاريخ الكبير لمبخارم )(ٔ) 
األكدم: بفػػتح األلػػؼ كسػػككف الػػكاك ك ػػي آخرىػػا الػػداؿ الميممػػة، ىػػذه النسػػبة الػػ  أكد بػػف صػػعب بػػف سػػعد العشػػيرة مػػف مػػنحج. (ٕ) 

 . ّٖٓ/ ُنظر: األنساب لمسمعاني )يي 
 . ْٔ/ ُِالكا ي بالك يات )(ٖ) 

 . ُْٔ/ َِ)   تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿٗ)
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 اكم:في الرَّ  النٌقادً  أقكاؿي 

،  ٓ)بػك القاسػـ الفػراءي أ، ك  ْ)البنػدادما  ، كالخطيػبي  ّ)عقػانً  ، كابػفي  ِ)سػائيا ، كالن(  ُ)يفمًعػ حي  بفي يى  كثٌقو
 . ٕ)قاتاف  ي الث  حب(  كذكره ابفي "،  الحه صى "، كزاد ابفي قانع "  و بأسه بً  ليسى  "يفمعً  بفي كزاد ا ، ٔ)حجر كابفي 

 . ٗ)ـ: صدكؽه حاتً  ك، كأب ٖ)داكد كقاؿ أبك

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  كـحي  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  الصةخي 

ًمٌي ٍبفي  ًكيـ الكيك يا "ثقةه  عى  " كاض أعمـ.حى

ـى  كا ؽى  ّي  وككا قى يمو، طٌيف تعدً مي  النٌقادي اإلما  و.يقً يـ عم  تكثً بع

 . داني  صر اليمٍ نى  حفكظ بفي اكم الثاني عشر : مى الرَّ 
 قةثً  ككفيَّ  داني  اليمٍ  نصرو  حفكظ بفي ثنا مى طٌيف: حدَّ مي  اإلماـً  قكؿي 

(َُ . 
 النٌقاد في الراكم: أقكاؿي 

 . ُُ)وحالى  ـي ا ال أعمى كظ ىذى الممقف: كمحفي  قاؿ ابفي 
 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  طٌيفمي  حكـ بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 .ولو ترجمة البتة  ي حدكد بحثالطالب جد يمحفكظ بف نصر اليمداني "مجيكؿ" كاض أعمـ، لـ 
 عرؼ حاؿ محفكظ الذم كثٌقو.اإلماـ مطٌيف،  مـ يي  ؼى كلً خي 

                                                           

 . ِٕٓ  سؤاالت ابف الجنيد )ص: ُ)
 . ُْٔ/ َِ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ِ)
 . ُِّ/ ٗ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )ّ)
 . ُّٖٔ/ ّ  المتفؽ كالمفترؽ )ْ)
ًمػيٌ ُُٓ/ ِ  تجريد األسػماء كالكنػ  المػذككرة  ػي كتػاب المتفػؽ كالمفتػرؽ )ٓ) ػد الفىػر(اء، أىبيػك    كابػك القاسػـ: عيبىٍيػد الم(ػو ٍبػف عى م( ٍبػف ميحى

 . ّٔ/ ُٕىػ  تاريخ بنداد كذيكلو ط العممية )ْٗٔاٍلقىاًسـً ٍبف أىًبي الفرج ٍبف أىًبي حاـز بف أىًبي يعم  الحنبمي. ت)
  . ِٕٔ/ ُٗالكا ي بالك يات )

 . ََْ  تقريب التيذيب )ص: ٔ)
 . ْٕٔ/ ٖ  الثقات البف حباف )ٕ)
 . ُْٔ/ َِأسماء الرجاؿ )  تيذيب الكماؿ  ي ٖ)
 . ُّٖ/ ٔ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ٗ)
 ، كالنص.. عف أبي الحسف عمي بػف عبػدالرحمف بػف أبػي السػرم البكػائي قػاؿ: ُِّ/ ِ  اإليماء إل  زكائد األمالي كاألجزاء )َُ)

 .حدثنا محمد بف عبداض الحّرمي قاؿ: حدثنا محفكظ بف نصر اليمداني كك ة ثقة
 ، كابػػف الممٌقػف: عمػػر بػػف عمػي بػػف أحمػػد بػف األنصػػارم األندلسػػي ثػـ المصػػرم الشػػيخ سػراج الػػديف أبػػك ُٗ/ ٓالبػدر المنيػػر ) (ُُ)

 . ِْٔ/ ِينظر: ذيؿ التقييد  ي ركاة السنف كاألسانيد ) ،ق َْٖحفص ت)
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مَّدي  عشر: اكم الثالثي الرَّ  مٌي ٍبفً  بفي  ميحى سىف ٍبفً  عى مَّدً  اٍلحى  اهللً  عبػدً  بػك، أ(ُ)اردينىػ بػفً  شقيؽ ٍبف ميحى
ًزمٌ  العبدمٌ   ىػ(َِٓ. ت)(ّ)ؽ()حمٍ كلقبو  ،(ِ)اٍلمىٍركى

(ْ). 

مَّػدى ٍبػفى عبػد المَّػو ٍبػفً مي  قكؿ اإلماـً  : سىػًمٍعتي ميحى سػميماف،  طٌيف :عىػف أىًبػي اٍلعىبَّػاًس ٍبػًف سىػًعيدو قىػاؿى
سىفو الشًَّقيًقي  ًثقىةه  كداكدى  ًميِّ ٍبًف حى مَّدي ٍبفي عى  .(ٓ)ٍبفى يىٍحيىى يىقيكلًف: ميحى

 ٌقاد في الراكم:الن   أقكاؿي 

اف  ي حب(  ه ابفي ، كذكرى "يثو حدً  صاحبي " رو حجى  ابفي  ، كزادى  ٖ)حجر كابفي  ، ٕ)ةسممى ، كمى  ٔ)سائيا الن(  قوي كث( 
 . ٗ)قاتالث  

ٍبدً  الحاكـي ك   . ُُ)ثد  المحى  ث ابفي حد  أٌنو: المي  قاال ، كأبك محمد بف األخّر َُ)الم(وً  أىبيك عى

 . ُِ)دكؽه ـ: صى أبك حاتً كقاؿ 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

مٌي بفً  م(د بف عى  " كاض أعمـ.ار "ثقةه دينى  يؽ بفً شقً  ميحى

ـى ٌقادي النا  كا ؽى   و.يقً عم  تكثً  بيييـأ مكا قوي و، ك طٌيف تعديمى مي  اإلما

                                                           

 . َٖٓ/ ُالكن  كاألسماء لإلماـ مسمـ ) (ُ)
نمػا قيػؿ لػو  « مػرك الشػاىجاف»المركىزل: بفتح الميـ كالكاك بينيما الراء الساكنة ك ي آخرىػا الػزال، ىػذه النسػبة إلػ   (ِ) الشػاه »، كا 
ع الممكؾ كمستقرىـ ، خرج منيا جماعة كثيرة قديما كحػديثا مػف أىػؿ العمػـ كالحػديث، ككػاف  ػتح مػرك « جاف يعن  الشاه جان  مّك

  يػد حػاتـ بػف النعمػاف البػاىمي، بعػػده عبيػد اض بػف عػامر بػف كريػز مػف نيسػابكر إلػ  مػرك حتػ   تحيػػا، سػنة ثالثػيف مػف اليجػرة عمػ
لمفػرؽ  - يمػا أظػف -ككاف ىك أمير خراساف كصاحب الجيكش بيا زمف عثماف ّر  اض عنػو، ككػاف إلحػاؽ الػزال  ػي ىػذه النسػبة

 . َِٕ/ ُِإل  قرية بالكك ة. ينظر: األنساب لمسمعاني ) كىي الثياب المشيكرة بالعراؽ منسكبة« مركل»بيف النسبة إل  
 . َِٔ/ ُنزىة األلباب  ي األلقاب ) (ّ)
 . ِٕٔ/ ّتاريخ بنداد كذيكلو ط العممية ) (ْ)
 نفس المصدر السابؽ. (ٓ)
 . ِٖٔ/ ّ ، تاريخ بنداد كذيكلو ط العممية )ٖٗمشيخة النسائي )ص: يينظر:  (ٔ)
 . ِٕٗ/ َُإكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ٕ)
 . ْٕٗتقريب التيذيب )ص:  (ٖ)
 . َُُ/ ٗالثقات البف حباف ) (ٗ)

 . ُّٔ/ ِٔتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (َُ)
 . ِٕٗ/ َُإكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ُُ)
 . ِٖ/ ٖالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ُِ) 



 

161 
 

مدي عشى  اكم الرابعي الرَّ   .(ّ)ىػ(ّّْ. ت)(ِ)اًني  ، الشَّيبى (ُ)عيقبىة ٍبفي  ر: ميحى

 قةن ثً  ف، ككافى يٍ كمئتى  يفى عشرً  نةى ات سى مى طٌيف: مي  اـً اإلمى  قكؿي 
(ْ). 

 اكم:ي الرَّ ٌقاد فً الن   أقكاؿي 

ـي الحاكً  قوي كث( 
ػ كابفي ،  ٓ) يف شػاىً  ، كابػفي  ٖ)افحب(ػ ه ابػفي ذكػرى ، ك  ٕ)قػاتف الث  : ًمػعػدمٌ  بػفي ا ، كقػاؿى  ٔ)رحجى

، قيػػؿ لػػو  ػػي البخػػارم حػػديثيف كقيػػؿ ثالثػػة أحػػدىما  َُ)يثً : مىعػػركؼي الحػػدً  خػػارمٌ البي كقػػاؿ ،  ٗ)قػػات ػػي الث  
 . ُُ)متابعة كاآلخر مقركنان 

 . ُِ)كرو مشيي بً  ـ: ليسى بك حاتً أكقاؿ 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 " كاض أعمـ.قةه عقبة  "ثً  بفي  دي محم( 

ـى  كا ؽى   .ويقً يـ عم  تكثً أ مبي  وي ككا قى و، طٌيف تعديمى مي  النٌقادي اإلما

 

 

                                                           

 . ََِ/ ُالتاريخ الكبير لمبخارم )(ُ) 
الش(ٍيبان : بفتح الشيف المعجمة كسككف اليػاء المنقكطػة بػاثنتيف مػف تحتيا،كالبػاء المكحػدة بعػدىا ك ػي آخرىػا النػكف، ىػذه النسػبة (ِ) 

إل  شيباف، كىي قبيمة معرك ة  ي بكر بف كائؿ، كىك شيباف.أحفز  بف ذىؿ ابف ثعمبػة بػف عكابػة بػف صػعب بػف عمػ  بػف بكػر بػف 
/ ٖي بػػف جديمػػة بػػف أسػػد بػػف ربيعػػة بػػف نػػزار بػػف معػػد ابػػف عػػدناف، ينظػػر: األنسػػاب لمسػػمعاني )كا.ئػػؿ بػػف ىنػػب بػػف أ صػػ  بػػف دعمػػ

ُٖٗ . 
 . ٖٓ/ ِِالكا ي بالك يات )(ّ) 

  .َِٗ  تاريخ أسماء الثقات )ص: ْ)
 . ُُٔ  سؤاالت السجزم لمحاكـ )ص: ٓ)
  . ْٔٗ  تقريب التيذيب )ص: ٔ)
  .َُٗ  مف ركل عنيـ البخارم  ي الصحيح )ص: ٕ)
 . َٓ/ ٗ  الثقات البف حباف )ٖ)
 . َِٗ  تاريخ أسماء الثقات )ص: ٗ)
 . ََِ/ ُ  التاريخ الكبير لمبخارم )َُ)

(.7/326(تهذيبالتهذيب)(11

 . ّٔ/ ٖ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ُِ)
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ـي عشى  الخامسي  اكمالرَّ  ػًمي   كابؿً  بفً  كنسى يي  بفي  ر: ىشا . (ّ)ؤم  المؤليػ(ِ)كفي  ـ الكيػاًسػالقى ، أىبيػك (ُ)النٍَّيشى
 ىػ(.ِِٓت)

 .(ْ)قةه ر: ثً خى آ عو ي مكضً فً  ، كقاؿى ضبي ل يخٍ  افى ، ككى كقان دي صى  طٌيف: كافى مي  اإلماـً  قكؿي 

 اكم:ي الرَّ فً  النٌقادً  أقكاؿي 

 . ٖ)ييٍنًربي  قات، كقاؿى اف  ي الث  حب(  ابفي  ، كذكرهي  ٕ)رحجى  ، كابفي  ٔ)ىبيا ، كالذٌ  ٓ)سائيا الن(  كثٌقوي 

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

ـي ىشى   " كاض أعمـ."ثقةه  يا يكنس النيشمً  بفي  ا

ـى النٌقادي اإلمى  كا ؽى   .وطٌيف تكثيقى مي  ا

 أىبيػػك اٍلقىاًسػػـ اٍلكيػػكًفي   ،(َُ)اأٍلىسػػدم   (ٗ)كىاصػػؿ اأٍلىٍعمىػػى بػػفً  عبػػدً  بػػفي  ؿي ر: كىاًصػػعشىػػ ادسي اكم السَّػػالػػرَّ 
مَّدو كقً   يؿ أىبيك ميحى

 .(ُِ)ىػ(َِٓ. ت)(ُُ)

 .(ُّ)قةه طٌيف: ثً مي  اإلماـً  قكؿي 

                                                           

ٍنظىمىػة بػف مىالػؾ بػف زيػد مىنىػاة بػف تىًمػيـ بطػف كىًبيػر مػف تىًمػيـ (ُ) ًمي: ىىًذه الن ٍسبىة ًإلى  نيشؿ بػف داـر بػف مىالػؾ بػف حى يٍنسػب ًإلىٍيػًو  الن(ٍيشى
 . ّّٖ/ ّجمع كثير. ينظر: المباب  ي تيذيب األنساب )

 . َِٕ/ َّتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ِ) 
 . َِّ/ ُُبيذه النسبة جماعة كانكا يبيعكف المؤلؤ. ينظر: األنساب لمسمعاني )المؤلؤم: نسب (ّ) 

 . ُٓٓ/ ُِ ، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ُِٕ/ َّتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )يينظر:   ْ)
   نفس المصدر السابؽ.ٓ)
 . ّّٖ/ ِ  الكاشؼ )ٔ)
 . ْٕٓ  تقريب التيذيب )ص: ٕ)
: كابف حباف قد يقكؿ مثؿ ىذا لمف يسػتنرب لػو حػديثان كاحػدان أك زيػادة  ػي حػديث. ينظػر:   ِّْ/ ٗ  الثقات البف حباف )ٖ) ينرببي

 . ٕٗٓ/ ِالتنكيؿ بما  ي تأنيب الككثرم مف األباطيؿ )
 . َّْ/ ِرجاؿ صحيح مسمـ ) (ٗ)

مف القبائؿ، منيـ أسد بف عبد  األسدم: بفتح األلؼ كالسيف الميممة كبعدىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة ال  أسد كىك اسـ عدة (َُ)
لػ  أسػد بػف دكداف ، ك ػي  ل  أسػد بػف ربيعػة بػف نػزار، كا  لػ  أسػد ابػف خزيمػة بػف مدركػة بػف اليػاس بػف مّػر،كا  العزل بف قصػي، كا 

بػف مالػؾ بػف عمػرك بػف مالػؾ بػف  يػـ  -بّػـ الشػيف المعجمػة -كىك أسػد ابػف شػريؾ -محرؾ السيف -األزد بطف يقاؿ ليـ بنك أسد
 . ُِْ/ ُلبصرة يقاؿ ليا خطة بن  أسد. انظر: األنساب لمسمعاني )ليـ خطة با

  ََِ/ ُِ ، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ٖٓ/ ِالتكميؿ  ي الجرح كالتعديؿ كمعر ة الثقات كالّعفاء كالمجاىيؿ )يينظر:  (ُُ)
 . ِْٖ/ ِٕالكا ي بالك يات ) (ُِ)

 . َْٓ/ َّ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ُّ)
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 اكم:في الرَّ  النٌقادً  أقكاؿي 

 . ْ)قاتي الث  اف  ً حب(  ابفي  ، كذكرهي  ّ)رو حجى  ، كابفي  ِ)ىبيا ، كالذٌ  ُ)سائيا النٌ  قوي كث( 
 . ٓ)دكؽه ـ: صى ك حاتً أبي كقاؿ 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم يفً  القكؿً  خالصةي 

 " كاض أعمـ.كىاصؿ "ثقةه  اأٍلىٍعمى  بفً  عبدً  بفي  ؿي كاصً 
ـى  كا ؽى   و.ـ عم  تكثيقً يي معظمي  وككا قى و، طٌيف تعديمى مي  النٌقادي اإلما

 .(ٗ)ىػ(ُِٖ. ت)(ٖ)كب األىٍنباًرمٌ أىبيك يعقي ، (ٕ)، التًَّميًمي  (ٔ) بيٍيميكؿ عشر: ييكسيؼ ٍبفي  ابعي اكم السٌ الرَّ 

 .(َُ)طٌيف: ثقةه مي  اإلماـً  قكؿي 

 

 
                                                           

 . ُٕالنسائي )ص:   مشيخة ُ)
 . ّْٔ/ ِ  الكاشؼ )ِ)
 . ٕٗٓ  تقريب التيذيب )ص: ّ)
 . ُِّ/ ٗ  الثقات البف حباف )ْ)
 . ِّ/ ٗ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ٓ)

 . ُْٓ/ ِّ ، تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ّٖٔ/ ٖالتاريخ الكبير لمبخارم )يينظر:  (ٔ)
التميمٌي: بفػتح التػاء المنقكطػة بػاثنتيف مػف  كقيػا كاليػاء المنقكطػة بػاثنتيف مػف تحتيػا بػيف الميمػيف المكسػكرتيف، ىػذه النسػبة الػ   (ٕ)

ل  زماننا ىذا.  . ٕٔ/ ّنظر: األنساب لمسمعاني )يي تميـ ، كالمنتسب الييا جماعة مف الصحابة كالتابعيف كا 
األنبارم: ىذه النسبة ال  بمدة قديمػة عمػ  الفػرات بينيػا كبػيف بنػداد عشػرة ك راسػخ ، ككػاف السػفاح أكؿ خميفػة مػف بنػ  العبػاس  (ٖ)

نمػا سػميت ىػذه  يجمس بيا كيسكنيا كبيا مات ثـ لمػا انتقمػت الخال ػة الػ  ابػ  جعفػر المنصػكر بنػ  بنػداد كصػارت دار الخال ػة، كا 
ػعا يجمػع  يػو الطعػاـ. ينظػػر: البمػدة األنبػار ألف كسػرل كػاف  يتخػذ  ييػا أنػابير الطعػاـ كىػي التػي تسػمييا العػرب األىػراء يعنػ  مّك

 . ِّٓ-ّّٓ/ ُاألنساب لمسمعاني )
: مدينة قرب بمخ كىي قصبة ناحية جكزجاف كبيػا كػاف مقػاـ السػمطاف، كىػي عمػ  الجبػؿ، كىػي أكبػر  كقاؿ الياقكت الحمكم :األىٍنباري

منيا، كليا مياه ككرـك كبساتيف كثيرة، كبناؤىـ طيف، كبينيا كبيف شػبكرقاف مرحمػة  ػي ناحيػة الجنػكب، كبػٌيف مف مرك الركذ كبالقرب 
ككػاف أكؿ  بعد ذلؾ أٌف األنبار، ىي مدينة عم  الفرات  ػي  ربػي بنػداد بينيمػا عشػرة  راسػخ، ككانػت الفػرس تسػمييا  يػركز سػابكر،

نمػا سػٌميت األنبػػار ألف بخػت نٌصػر لمػػا حػارب العػرب الػػذيف ال خػالؽ ليػـ حػػبس إ كقيػػؿ مػف عٌمرىػا سػابكر بػػف ىرمػز ذك األكتػاؼ،
 األسراء  ييا، كقاؿ أبك القاسـ: األنبار حٌد بابؿ سميت بو ألنو كاف يجمع بيا أنابير الحنطة كالشعير كالقٌت كالتبف، ككانت األكاسرة

بتيػػا  قالػػت األنبػػار، كقػػاؿ األزىػػرم: األنبػػار أىػػراء الطعػػاـ، تػػرزؽ أصػػحابيا منيػػا، ككػػاف يقػػاؿ ليػػا األىػػراء،  ممػػا دخمتيػػا العػػرب عرٌ 
  .ِٕٓ/ ُنظر: معجـ البمداف )يكاحدىا نبر كيجمع عم  أنابير جمع الجمع. 

 . ْٖٓ/ ِتاريخ مكلد العمماء كك ياتيـ )(ٗ) 
 . ُْٔ/ ِّ ، تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ََّ/ ُْتاريخ بنداد كذيكلو ط العممية )يينظر:   َُ)
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 اكم:في الرَّ  النٌقادً  أقكاؿي 

 . ِ)قاتي الث  اف  ً حب(  ه ابفي ، كذكرى  ُ)رحجى  ابفي  كثٌقوي 

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  طٌيفمي  حكـً  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 أعمـ. " كاضي كؿ "ثقةه بيمي  بفي  كسؼي يي 

ـى  كا ؽى   .ويقى تكثً  عم  طٌيفمي  النٌقادي اإلما

ػػػزً  جعفػػػر ٍبػػػفً  ٍبػػػفي  ر: عمػػػيٌ عشىػػػ امفي اكم الثَّػػػالػػػرَّ  ػػػ(ّ)ريػػػاد األحمى . ي  الكػػػكفً  ي  ميًمػػػف التَّ ، أىبيػػػك الحسى
 .(ْ)ق(َِّت)

 ف، ككافى يٍ كمائتى  يفى ثالثً  ر سنةى اد األحمى يى زً  ر ٍبفً جعفى  ٍبفي  ف عمي  أىبيك الحسى  طٌيف: ماتى مي  اإلماـً  كؿي قى 
 .(ٓ)بي ضً اف ل يخٍ ، كى ثقةن 

 اكم:في الرَّ  النٌقادً  أقكاؿي 

 . ٕ)قاتاف  ي الث  حب(  ابفي  ، كذكرهي  ٔ)دكقان صى  قةن ثً  ـ: كافى ك حاتً أبي قاؿ 

 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  مطٌيف كـحي  بيفى  كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

 " كاض أعمـ."ثقةه  ري األحمى  رو جعفى  بفي  عميا 

ـى  كا ؽى   و.طٌيف تكثيقى مي  النٌقادي اإلما

 ـ "صدكؽ":فييً  قاؿى  الركاة الذيفى -ّ

ـي اكم :ىً الرَّ  ًمي   كابؿو  س بفً يكني  بفي  شا  .(ٖ)ىػ(ِِٓ. ت)المؤلؤم   ـ الككفي  ، أىبيك القاسً  النٍَّيشى
                                                           

 . َُٔ  تقريب التيذيب )ص: ُ)
 . ِٖٕ/ ٗ  الثقات البف حباف )ِ)

األحمػر: ىػذه المفظػػة صػفة لمرجػؿ اٌلػػذم  يػو الحمػرة كىػػي مػف األلػكاف، كاشػػتير بيػا جماعػة، مػػنيـ أبػك عبػد اض جعفػػر بػف زيػػاد  (ّ)
 . ُِّ/ ُاألحمر مف أىؿ الكك ة. ينظر: األنساب لمسمعاني )

 . ّٔٔ/ ُُتاريخ بنداد كذيكلو ط العممية ) (ْ)
   نفس المصدر السابؽ.ٓ)
 . ُٖٕ/ ٔ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ٔ)
 . ْٖٔ/ ٖ  الثقات البف حباف )ٕ)

 . َِٕ/ َّتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ٖ)
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اف ل ، ككىػػصػػدكقان  كػػافى  :اؿفقىػػ ،اكمطػػٌيف فػػي ىػػذا الػػرَّ اإلمػػاـ مي  قػػكؿي  تكػػررى طػػٌيف: مي  اإلمػػاـً  قػػكؿي 
 .(ُ)ر: ثقةه خى آ عو في مكضً  ، كقاؿى ضبي يخٍ 

ػػكالخي   ـي :  تي ا ذكػػرٍ الصػػة كمى ـى  كافػػؽى  أعمػػـ، كقػػدٍ  " كاهللي "ثقػػةه  ي  يشػػمً كنس النَّ ييػػ بػػفي  ىشػػا  النقٌػػادي اإلمػػا
 .(ِ)وطٌيف تكثيقى مي 

 س" :يِّ كى  يثو حدً  بي ـ "صاحً فييً  قاؿى  كاة الذيفى الر  -ْ

 ةن اعان ككتابىػػطمبػػان كسػػمى  و باألحاديػػثً نايتيػػت عً اشػػتد(  عمػػ  مػػفً  العممػػاءي    أطمقػػوي يثو حػػدً  لفػػظ )صػػاحبي 
بٍ  ػيفان كنحػك ذًلػصػنً ان كتى عىػكجمٍ  كايةن فظان كرً طان كحً ّك )كػٌيس ،   كممػةي  لػوي  يػدى ، كزً  ّ)ؿائً ه المسىػبيػذً  ا يتعمػؽي ؾ مم(

  عمىػ ، كيػدؿا طمػؽً المي  الت(ٍعػًديؿً  كػٌيس" مػف مصػطمحاتً  حديثو  "صاحبي  صطمحي ، كمي  ْ):أىم اٍلعىاًقؿ كالكي سي 
 لمر(اكم. الت(اـ   الت(ٍعًديؿً 

مًَّد بفً  بفي  ري اكم: جعفى الرٌ  بدً (ٓ)ي  الككفً  اليذيؿً  ميحى  .(ٕ)ىػ(َِٔ. ت)(ٔ)ادي نَّ المًَّو القى  ، أىبيك عى

 .(ٖ) سكيٌ  حديثو  احبي طٌيف: صى مي  اإلماـً  قكؿي 

 اكم:ي الرٌ فً  النٌقادً  أقكاؿي 

ػػػػػ ، كابػػػػػفي  ٗ)سػػػػػائيا قػػػػػو الن( كث(  ػػػػػابػػػػػفي حجػػػػػر كزادى  ، َُ)رحجى ي اف ً ػػػػػحب(ػػػػػ ه ابػػػػػفي ذكػػػػػرى ، ك يثو حػػػػػدً  احبي : صى
 . ُِ)س، كي  يثو حدً  بي اسـ: صاحً القى  بفي  مسممةي كقاؿ ،  ُُ)قاتالث  

                                                           

 . ُٓٓ /ُِ ، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ُِٕ/ َّتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )يينظر:   ُ)
 .ُُٔ  سبؽ الكالـ عميو . ينظر : ص )(ِ

 . ِّٗ/ ّلساف المحدثيف )معجـ مصطمحات المحدثيف  ) (ّ)
 . َُِ/ ٔلساف العرب ) (ْ)
 . َُُ/ ٓتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ٓ)
 . ْٖٖ/ َُكىك السكر. ينظر: األنساب لمسمعاني ) -ىذه النسبة إل  مف يبيع القندَالقىن(اد: (ٔ) 
 . َُِ/ ٓتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ٕ)
 . َُٔ/ ِ  تيذيب التيذيب )ٖ)
 . ْٖ  مشيخة النسائي )ص: ٗ)
 . ُُْ  تقريب التيذيب )ص: َُ)
 . ُُٔ/ ٖ  الثقات البف حباف )ُُ)
 . ُِّ/ ّ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )ُِ)
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 الن قَّاد: مف هُيرً  كأحكاـً  مطٌيف حكـً  بيفى  قارنةي كالمي  الرَّاكم في القكؿً  خالصةي 

م(ًد بفً  بفي  عفري جى   "  كاض أعمـ.اليذيؿ "ثقةه  ميحى

ـى  كا ؽى   و.إل  تكثيقً يـ أ مبي  كذىبى و، طٌيف تعديمى مي  النٌقادي اإلما
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 لثاالثَّ  المبحثي 

ـي  طٌيفمي  اإلماـً  عندى  عديؿً التَّ  بي مراتً  (  يا(أىمً  كحك

ػ اضً  عبػدً  د بػفً محم(ػ اإلمػاـً  اتً كعبػارى  اتً محى مصػطى  عتتباػ الؿً ًخػ مػف ٍّ كاة، الػرا  ي تعػديؿً ً ػ رميٌ الح
كىاة الػذيفى  أحػكاؿً   عمىػ يا كالتعػراؼً كالتً   مػدلي عمىػ كالكقػكؼً   وً أحكاًمػ بػيفى  قارنػةً كالمي  ق يػـ،حى  يً ػ قػتطمً أي  الػرا
ـي تقٍ  مكػفي يي  ،الناق(ػادً  فًمػ ه يػرً  كأحكػاـً  ػ بحسػبً  بػاراتً كالعً  حاتً صػطمى المي  مػؾى تً   سػي ي ً ػ تمٌثمػوي  أك وعمٍيػ تػدؿا  امى
كىاة. تعديؿً    الرا

 أك نحكىا. قةو كثً  صفةو  فرادً اـ بإً التَّ  عديؿي التَّ  :كلىاألي  رتبةي المى 

كىاةً  مػفى  ـىي  رتبةً المى  هىذً  كأىؿي  ػ جا كيحػت يـ ،اتي ركايىػ تيقبػؿي  الػذيفى  الث قػاتً  الػرا ي ً ػ تقىػطمً أي  دكقىػ ـ،يً اديثً بأحى
 ة :اليالت(  كالعباراتي  محاتي المصطى  حق يـ

 .سكيٌ  حديثً  صاحبي  -       قةن اف ثً ككى  ك ةً الكي  فاظً ف حي مً  عدا يي  كافى  -

 اظ.ف( ف الحي مً  –.                                      ثقةه  -

 و.  ي عميٍ ثنً يي  -                          و.تي يٍ ف رأى أ ّؿي مى  -

               يث.الحدً  كثيري  اضي  شاءى  إفٍ  قةه ثً  -

 .يؽكثً التَّ  مكغً بي  دكفى  عديؿي التَّ  :انيةالثٌ  المرتبةي 

 كثيؽً الت(  درجةى كا ني يبمي  لـٍ  يـكلكن(  الًثقىة، أصؿً  ي ً  كل األي  رتبةً المى  أىؿً  معى  ككفى يشترً  المرتبةً  هىذً  كأىؿي 
ّ(  اـً تىمى  فعى  لكانزى  ن(يـإ حيثي  الت(اـ، ػ يـيثً بأحادً  حتجا كيي  يـ،اتي ركايى  تيقبؿي  فمم(  ـكىي  ط،بٍ ال ّى  تطمقىػد أي كقىػ ان،أي
  التالية: كالعبارات المصطمحات يـحق    ي

                     دكؽه صى  - 

 :اليةالتَّ  اتالحظى المي  تسجيؿً  فمً  بدَّ  ل بالمراتً  هىذً  الؿخً  كمف

كىاة اتبي مرى   1-  كىما يحتج بيما : فيٍ تى بى مرتى  ي ً  رى حصى تي  أف مكفي يي  طٌيفمي  اإلماـً  عندى  المعد(ليفى  الرا

 .يؽكثً ت( ال بمكغً  دكفى  عديؿي : الت( ةي نياالث(  ىا، كالمرتبةي أك نحكً  قةو كثً  صفةو  بد رادً  عديؿي : الت(  األكلى  المرتبةي 

 يترتب عم  مراتب الركاة السابقة مراتب الحديث،  حديث أىؿ العدالة عند اإلماـ مطيف: -ِ
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صحيح: كيشمؿ أحاديث المرتبة األكل  التعديؿ التاـ كالتكثيؽ، كحديثيـ يحتج بو كىك حديث  -ُ
  ي أعم  درجات القبكؿ.

حديث حسف: كيشمؿ أحاديث المرتبة الثانية التعديؿ دكف البمكغ درجة التكثيؽ، كحديثيـ يحتج  -ِ
 بو كىك  ي أدن  درجات القبكؿ.

ي(ػ اضي  عم(مىػؾى  -ـ"اعمىػ لعمـ، قاؿ ابف الصػالحكىذه أقساـ رئيسية لمحديث كمعرك ة عند أىؿ ا  -امى كا 
عً ، كحسفو يحو   صحً إلى  ـي ينقسً  وً أىمً  عندى  أف( الحديثى   . ُ)يؼ"، ّك

، كقػػد -كاض كأعمػػـ -كلكػػف تجػػدر اإلشػػارة أف المرتبػػة الثانيػػة عنػػد مطػػيف  ييػػا لفػػظ "صػػدكؽ"  قػػط
ػػعيا بعػػػض أىػػؿ العمػػػـ مػػف المتقػػػدميف خاصػػة  ػػػي المرتبػػػة األكلػػ  مػػػع ثقػػة كلػػػـ يفرقػػكا بينيمػػػا، قػػػاؿ  ّك

 ممػػػاءً مػػػف عي  مكفى د  ا المتقػػػيىػػػع عميٍ ييٍجًمػػػ م لػػػـٍ  ػػػي نظػػػرً  فرقػػػةي ه الت( "كىػػػذً : -رحمػػػو اض -الػػػدكتكر كليػػػد العػػػاني
ػػديكؽ"، ألىف( مي  "الًثقىػػة" كبػػيفى  بػػيفى  ف ييفػػٌرؽي يكيػػ ـ لػػـٍ يي البي ،  نىػػيثً الحػػدً  إن(مػػا  فرقػػةي ىـ، كالت( عنػػدى  مػػا كاحػػده اىي ؤد( "الصى
عي يى عميٍ  ، كاستقر( ريفى المتأخ   ف بعضً ت مً جاءى  ـ"يي ا ّك

(ِ . 

ـى  -ّ كىاةى يقس ػػ ب، كلػػـٍ ه المراتًػػح بيػػذً يصػػر   لػػـٍ  ان طٌينػػمي  أف( اإلمػػا  ب، سػػكاءه إلػػ  مراتًػػ أك األحاديػػثى  ـ الػػرا
 اإلمػاـً  بػاراتً كعً  أقػكاؿً  عً تتباػ الؿً ف ًخػت مً طى نبً استي  بى راتً ه المى ىذً  ر، كلكف( آخى  شكؿو  أك بأم   كرً المذكي  كؿً بالش( 
اؿً  ي تعديؿً طٌيف  ً مي   ه مف الناق(اد.  يرً  و كأحكاـً أحكامً  بيفى  قارنةً يا، كالمي كالتً  ي مدلي  ظرً ، كالنٌ الر جى

  

                                                           

 . ُُٓمقدمة ابف الصالح )ص: (ُ) 
  .  ُِٖ -ُِٕ  منيج دراسة األسانيد كالحكـ عمييا )ِ)
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 الرابع بػحثي المى 

 عديؿ(في التَّ  رميِّ الحضٍ  اهللً  عبدً  د بفً محمَّ  اإلماـً  منيجً  صائصي )خى 

 في التٍَّعًديؿ:  كالعتداؿي  كس طي التٌ -ُ  

ف ًمػػ أم  زمػػافو ي ً ػػ الناق(ػػادً  قػػاتً ف طبى ًمػػ قػػةو طبى  ك أما أٌنػػو ال تخميػػ لػػوي  ، يظيػػري  قٌػػادً النا    أحػػكاؿً إلىػػ اظري الن(ػػ
 ابػػفي  ظي و الحػػا ً بًػػ ا مػػا نطػػؽى   ، كىػػذى  ّ)يفمً تسػػاىً ، كمي  ِ)ليف، كمعتػػدً  ُ)يفدً د  )متشىػػ كاةً الػػرا  ألحػػكاؿً  يـو تقًسػػ كجػػكدً 
اؿ ال تخمي  مف نقادً  ط(بىقةو  ؾ أف( كؿ( اؿ: "كذلً ي "النكت"،  قى ر  ً حجى   :طتكس  كمي  دو تشد  ف مي ك مً الر جى

 .ف سيفيافم أشدا  ، كشعبةي الث(كرمٌ  فيافي كسي  كل : شعبةي األي  فى  مً  -

 حمف.الر(  ف عبدً مً    أشدا حيى ، كيى ميدمٌ  بفي  الرحمفً  كعبدي  افي   القط( حيى : يى انيةً ف الث( كمً  -

 د.ف أحمى مً    أشدا حيى ، كيى يف كأحمدي عو مى    بفي حيى : يى الثةً ف الث( كمً  -

 "ف البخارٌم. مً  ـ أشدا حاتً خارٌم، كأبك ـ كالبي ك حاتً : أبي ابعةً ف الر( كمً  -

ػا إذا كث(قىػوي  أكمػؿ ابػف حجػر : "  "وً   ترًكػعمىػ   ييجمػعى م حت(ػجؿي عندً الر(  ال ييترؾي ": يا اؿ الن(سائً كقى   أم(
ػػع( ميػػدً  ابػػفي  ػػ ،  دن(ػػو ال ييتػػرؾي اف مػػثالن ط(ػػ  القى فو يحيىػػم ّك ػػحيىػػيى  ديدً مػػف تٍشػػ ا عيػػرؼى لمى و  ػػي ك مثميػػف ىيػػ  كمى
 . ْ)الن(ٍقد"

ي التًػػ اسػػتقراء األحكػػاـ الؿً ف ًخػػف ًمػػ، كلًكػػسػػاـً ه األقٍ ف ىػػذً ًمػػ قسػػـو  ي أم  ر ً ػػييػػذكى  طػػٌيف لػػـٍ مي  اإلمػػاـك 
ػػػػرىى أصػػػػدى  ـي ا اإلمى ـي ًلػػػػ حي رج( يتىػػػػ قٌػػػػادً النا  يػػػػا ألقػػػػكاؿً ، كبمقارنتً طػػػػٌيفمي  ا ػػػػاألئً  أٌنػػػػو مػػػػفى  ي كىالم(ػػػػوي أىٍعمىػػػػ  ليفى دً المعتىػػػػ ةً م(
 ما: ، ىي يفً رى ؾ إل  أمٍ ذلً  جاؿ، كيرجعي الر    ي تعديؿً  طيفى تكس  المي 

ػػلػػـ أًجػػ: األكؿ - ػػد مى ػػاؿً  يؿً  ػػي تعػػدً  ؿً سػػاىي الت(  أكً  دً شػػدا بالت(  يثان أك حػػدً  قػػديمان  فوي ف كصى  ، كلػػك عيػػرؼى الر جى
 ه.  يرً  حاؿي  كى ا ىي ه كمى أمري  يرى ؾ الشتى ف ذلً بشيءو مً 

                                                           

 . ُِ/ ٓجدان. ينظر: )معجـ مصطمحات المحدثيف  ) متعنتأم : تشدد م(ُ) 
 . ّ/ َُينظر: جرح الركاة كتعديميـ ) معتدؿ: يتحرل كال يتشدد كىك كاسع التحرم. (ِ)
متساىؿ :إذا كيصؼ الناقد بأنو متساىؿ  معن  ذلػؾ أف مػف شػأنو أنػو يتكػرر منػو  ػي أحيػاف  يػر قميمػة ر ػعي الػراكمى أك الحػديثى الػذم  (ّ)

 . ُٗ/ ٓيىحكـ عميو ، إل  رتبة  كؽ التي يستحقيا ذلؾ الراكم أك الحديث. ينظر )معجـ مصطمحات المحدثيف  )
  .ِْٖ/ُالصالح)  الٌنكىت عم  ًكتىاب ابف ْ)
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ـى : الثاني -  افً األحيىػ ي أ مػبً و ً ػت أحكاميػ، ككانىػيالن راكيػان تعػدً  يفى كخمسً  ثالثةن طٌيف عد(ؿ مي  أف( اإلما
 -الناق(اد، حيث : ه مفى  يرً  أحكاـً  معى  اسبي تتنى 

 % .ٓ.ِْ  مف الركاة أم ما نسبتو )ُّكا قو كؿ الناق(اد  ي تكثيؽ                          )

 % .ْ.ٖٓ ير الثالثة عشر الذيف  ي األعم  )   مف الركاةً ُّيؿ      ) ي تعدً  النٌقادً  ؿا كا قو كي 

 % .ِ.ُّ  مف الركاة أم ما نسبتو )ٕ)    كا قو أ مب النٌقاد أك بعّيـ  ي تعديؿ          

كىاة، أم ما نسػبتي ُٓ) يـ  ي تعديؿً أك أ مبي  كؿ( الناق(ادً  وي أم كا قى   ـ يبػؽى ، كلىػ%  تقريبػان ٔٗ) وي   مف الرا
 ما.فكىي  ّع(  و النق(ادي كخالف ما،  كث(قييما ميطٌيفعميي ؼى مً اختي  ثي ، حيكلـ يبؽ إال راكييف

ـي  ييً  ؼى كًلػف خي يٍ كبالنسػبة لمػراكييف الػذى   كؿه ك مجييػػ،  ييػانيا اليمػدى  نصػر بػفي  حفػكظي ا مى مى ىي ،  أحػدي مػا اإلمػا
 .كس  الّبيا مي  بفي   ثابتي إال(  يبؽى  ، كلـٍ كل الدارقطنيا سً  أحده  يجٌرحوي  كلـٍ 

 : اآلتي الجدكؿ يتّح مف خالؿكىذا 

ـى  ي كافؽى التً  المطمؽً  التٍَّعًديؿً  مصطمحاتي   ياالً طيَّف في استعمى مي  الن قَّادي اإلما
 مالحظات الميجرِّحكف الميعدِّلكف البمد الرَّاكم ـ
  ُعدد الركاة: )                                                      "أفضؿ مف رأيتو" : -ُ

 ةمسممى  ٌّعفوي  ٌقادالنا  أ مبي  السكس كسيا السا  زيادو  بفي  صالحي  -ُ
ٌعفوي حجرى  ابفي  قاؿى   : ّك
 دستنى ال مي بً 

 (ُ"                                      عدد الركاة: ) قةن ثً  ، ككافى كفةً الكي  اظً ف حفٌ يعٌد مً "  -ِ

يًثيًثيا  حميدو  أىٍحمىد بفي  -ُ  ػػػ ٌقادالنا  كؿا  ك ةالكي  الطارى
 ـٍ كلى  ك زرعةى و أبي كى أدرى 
 و.ب عني يكتي 

  ُعدد الركاة: )                                                            ٌفاظ"ف الحي مً  "-ّ
 ػػػ ػػػػ النٌقاد كؿا  بنداد بٌساـ ٍبفً  عميِّ  ٍبفي  محمدي  -ُ
كىاة:                              و ":  يٍ ي عمى ثنً يي ، "ًثقىة"، "كثَّقىوي"، "مف الثِّقات-ْ   ّْ) عدد الر 
                                                   "، كثقة ويٍ ي عمى ثنً " يي - 

الراكم الكحيد الذم أثن   ػػػ النٌقاد كؿا  قكمس داكد القيكًمسيا  بفي  محمدي  -
 عميو مطي(ف .

 "الثِّقات"ًثقىة"، "كثَّقىوي"، "مف -ٓ
ك(اس -ُ نىًفيا  أىٍحمىدي بفي جى  ػػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ك ةالكي  الحى



 

171 
 

 ػػػ ػػػػ النٌقاد كؿا  قكمس سيا داكد القكمً  بفي  أحمدي  ِ

اًعيؿي  -ّ  ػػػ النٌقاد كؿا  دزٍ أى  أباف الكٌراؽي  بفي  ًإٍسمى

 : كقكؿي عدمٌ  ابفي  قاؿى 
 و كافى يو إن(    ً )الجكزجاني  

ي ، يعنً الحؽ   عفً  الن مائً 
ف كف مً الكك يا  ا عميوً مى 

ي  ً  ك صدكؽه ع  يي تشيا 
 كايةالر  

ْ- 
ـ ي الحكى أبً  بفي  إسماعيؿي 

 قفيا الث( 
 ػػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  الكك ة

ٓ- 
 الخميؿً  بفي  إسماعيؿي 
ٌزاز  ػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  الكك ة الخى

ٍمتً  بفي  إسماعيؿي  -ٔ  الص(
 القيرىشيا 

 ٌّعفوي  النٌقاد أ مبي  ك ةالكي 
 الدارقطنيا 

طي(ف، مي  ف بمدً ىك مً 
لـ يفٌسر  كالدراقطنيا 

 الجرح

ٕ- 
اًعيؿي  م(دو  ٍبفي  ًإٍسمى  ميحى
 النٌقادً  أ مبي  ك ةالكي  الت(ٍيًميٌ 

ع(فو أبك  ّى
ـ، كقاؿ حاتً 
: ذىبيا ال

 يو ً  مختمؼه 

 و ر أبك حاتـ جرحى لـ يفس  

 ٌقادالنا  أ مبي  ك ةالكي  يا الكنانً  محمدو  بفي  ثابتي  -ٖ

ـى  :ابف  يوً  تكٌم
عدم 

، كالدارقطنيا 
 ـ.كالحاكً 

 وً تكٌممكا  ي ّبطً 
الدارقطني، كالحاكـ، )

 كابف عدم 
 

ب يا  بفي  ثابتي  -ٗ ّى  النٌقاد كؿا  ػػػ الكك ة ميكسى  ال
و،   تّعيفً كا عمى اتفقي 

ـى كا اإلمى كخالفي   طٌيف.مي  ا
 ػػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  القرشيا  حميدو  بفي  جعفري  -َُ

أىًبي    ٍبفً حيى يى  زكرٌيا ٍبفي  -ُُ
 زائدة

 ػػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  افىمدى 

ٍفصو  بفي  سىٍعدي  -ُِ  ػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  حيٌ الطمٍ  حى
 ػػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  ثيا ك األشعى عىٍمرو  بفي  سىًعيدي  -ُّ
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ُْ- 
مىٍيمافي  ٍبدً  بفي  سي  الرحمفً  عى
 ػػػ ػػػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  حيا الطمٍ 

يحي  -ُٓ  ػػػ ػػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  مىٍسمىمىة الت(نيكخيٌ  بفي  شيرى

يكسؼ  بفي  عاصـي  -ُٔ
 كعيا اليربي 

 ػػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى 

ُٕ- 
ح صالً  بفي  الحميدً  عبدي 

 البيرجيميٌ 
 ػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى 

ُٖ- 
بدي  الم(ًو بف أىٍحمىد  عى

 اليربكعيا 
 ػػػ ػػػ كؿ النٌقاد الكك ة

 ػػػ ػػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  رشيا القي  أسباطو  بفي  عيبىيدي  -ُٗ

َِ- 
عيبىيد ٍبف ًإسماعيؿ 

 ػػػ ػػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  اليىٌباًرمٌ 

 ػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  زي ىر الكك يا  عيثماف بفي  -ُِ

 النٌقاد بي أ مى  بنداد الجكىرما  الجعدً  بفي  يا عمً  -ِِ
ر ٌّعفو جعفى 

 النفيميا 

 ع، كال يّرا شيا بالت(  ميى ري 
، و بو الجكزجانيا ما نعتى 

 د بدعتوحيث يقصً 
 ػػػػ ػػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  راألحمى  جعفرو  عمي ٍبفي  -ِّ

ِْ- 
 سىًعيد بفً  بفي  عميا 

 مسركؽ
 ػػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى 

ًمٌي ٍبفي  -ِٓ ًكيـ األكدما  عى  ػػػ ػػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  حى
م(اًد ٍبًف طىٍمحىة -ِٔ ك ٍبفي حى  ػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  عىٍمري
 ػػػػػ ػػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  عىٍكفي بفي سىال(ـو الكيٍكً يا  -ِٕ

ِٖ- 
 نصرو  بفي  محفكظي 
 ػػػػ ػػػ دانيا اليمٍ 

ٌّعفو 
 الدارقطنيا 

 ةً أي عم  ر لولـ نعثي 
ل سكى  كال أقكاؿو  ترجمةو 

 قكؿ لمدارقطني.
م(دي  -ِٗ اًبر الميحاربً  بفي  ميحى  ػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  يا جى

َّ- 
 الٌصٌباحً  بفي  دي محم( 

رائيٌ  ٍرجى  ػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  جرجرايا اٍلجي

ًمًؾ ٍبًف  -ُّ ٍبًد اٍلمى م(دي ٍبفي عى  ػػػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  طكاسً ميحى
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كىـ  مىٍركىافى ٍبًف اٍلحى

م(دي  -ِّ مي   بفي  ميحى  قريةه -مرك اردينى  بفً  عى
 ةبالكك ى 

 ػػػػ ػػػ النٌقاد كؿا 

مدي  -ّّ  ػػػػ ػػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  عيقبىة الش(يباًنيا  ٍبفي  ميحى
 ػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  افىمدى  انيٌ دى عيمىر اليمٍ  ٍبفي  محمدي  -ّْ
م(دي ٍبفي الفرجً  -ّٓ  ػػػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ادبندى  ادما البندى  ميحى
 ػػػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  ًعيسى  الميثيا  ميكسى  بفي  -ّٔ
ـي  -ّٕ ًميا س يكني  بفي  ىشا  ػػػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  الن(ٍيشى
ـي  -ّٖ  ػػػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  الجينيا  خالدو  بفي  الييث

ّٗ- 
 اأٍلىٍعمى  بفً  عبدً  بفي  كىاصؿي 
 ػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  ؿكىاصً 

ٌساف الت ن يًسيا    ٍبفي يىحيى  -َْ  ػػػػػ ػػػػ النٌقاد كؿا  ةالبصرى  حى
 ػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  يىٍحيى  ٍبفي ًبٍشًر ٍبًف كىًثيرو  -ُْ

 أ مب النٌقاد ةالكك ى  األىسىدمٌ  يىًزيدي ٍبفي ًمٍيرىافى  -ِْ
ٌّعفو أبك 

 حلـ يفٌسر الجر  داكد

 ػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  اراألنبى  يا ييكسيؼ ٍبف بييميكؿ التميمً  -ّْ
  ُعدد الركاة: )                                           "يثالحدً  كثيري  اهللي  إف شاءى  "ثقةه  -ٔ

 النٌقاد أ مبي  ةالكك ى  دانيٌ بف اليمٍ  ذرٌ  عيمىر بفي  -ُ

مٌي  ٌّعفو عى
نىٍيد ، بف اٍلجي

 ذكره ابفي ك 
 ي  الجكزم  
ّا  عفاء ال
 ككيفكالمتري 

 ابف الجنيد رلـ يفسٌ 
 ، عندما ذكره ابفي الجرحى 
ّا  ي  الجكزم   عفاء ال
عم   اعتمدى  يف ككً كالمتري 
نيد، الجي  ابفً  يؼً تّعً 
 اءرجى باإلً  امي مشيكره كالر( 

 (ُكٌيس"                                                    عدد الركاة: ) يثو حدً  " صاحبي -ٕ

ُ- 
م(ًد بفً  بفي  جعفري   ميحى
 اليذيؿ

 ػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى 

كىاة:-ٖ ديكؽ":                                                                عدد الر    ٓ) "صى

ـي  -ُ ؼ يكسي  بفي  إبراىي
رميٌ  ٍّ  ػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  الح
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ب يا  -ِ )ّ ـو ال  ػػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  عيٍقبىةي بفي ميٍكرى

كس  مي  بفي  إسماعيؿي  -ّ
 الفزارما 

 عشيا بالت(  ميى ري  ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكيك ى 

 بفً  عثمافى  ٍبفي  محمدي  -ْ
 امةكرى 

 ػػػ ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى 

ـي  -ٓ  ػػػ النٌقاد كؿا  ةالكك ى  الن(ٍيشىًميكنس يي  بفي  ىشا
 ، كمرةن "صدكؽه "قاؿ عنو 

ي كر  ً "، ذي "ثقةن  قاؿى 
 قات.ي الث     ً األعمى 

 

ـي  مف عد(لىيـي  أ مبي   يػان راكً  يفى يػا،  قػد عػد(ؿ أربًعػعميٍ  الػكارديفى  ه الكيك ة أكً بمدً  ـ مف أىؿً طي(ف ىي مي  اإلما
كىاة كافى يدؿا عم  أف( كالمى ا الكيك ة، مم(  ف أىؿً مً  ـي هً بمػدً  بأىػؿً  ،  يػك أعػرؼي كعمـو  ايةو رى عف دً  و  ي الرا  ، كأعمػ

 يكخى شيػ ا نسػمعي : كن(ػ  ُ)المنػادم ابفي  عنوي  ـ،  قاؿى ييً و  ً ة أقكالى م( األئً  باري كً  اعتمدى  ه، كلذا  قدً ف  يرً ـ مً يً بأحكالً 
 كعبيػدً ، طػيفكمي  ،اؽإسػحى    بفً كسى كمي   ِ)افثمى عي  بفً  دً محم(  تً بمكٍ  ك ةً الكي  يثي ات حدً كلكف: مى يقي  الحديثً  أىؿً 
 . ّ) ناـ بفً ا

كىاةً كأٌمػػػا بػػػاقً  ػػػ، كالبىٍصػػػرة، كبى ك ػػػةً بالكي  حيطػػػةه يػػػا مي فػػػة كلكن( اف مختمً كا مػػػف بمػػػدى  كػػػاني  ي الػػػرا رك، نػػػداد، كمى
ـى   أٌف اإلمى ط، كىذا يدؿا عمى اسً ككى   . ك ةً ل  الكي كا إً ك دي  ي النالبً  ً  الءً ، كىؤي ك ةً الكي  جى ج خارً يخري  لـٍ  ا

ـى إ نػافو ئٍ باطمً  كؿي ف القىػييمكً  ا سبؽى كبناءن عم  مى   يفى تكسػطً ليف المي عتػدً المي  ف الناق(ػادً ًمػ كػافى  ان طي(نػمي  ف( اإلمػا
اؿً  يؿً ي تعدً  ً  ـي. ؿً ساىي د أك الت( شدا الت(  عفً  يفى ، كالبعيدً الر جى  كىالم(وي أىٍعمى

ـي يى ألفػػاظ قميمػػة اسػػتخدمى  -ِ "  خدامان اسػػتً  عػػديؿً كالتَّ  يػػؽً كثً التَّ  عبػػاراتً  ت أكثػػرى طػػيَّف، ككانىػػمي  ا اإلمػػا
 قة".ثً 

بصينة أ عػؿ  تأكيد التعديؿ ٌقاد سكاءه ا النا يى ، استخدمى كثيرة بارات كعً  ألفاظه  يؿً عدً كالت(  يؽً كثً ـ لمت( ستخدى تي 
التعػديؿ دكف البمػكغ إلػ  درجػة التكثيػؽ، أك ، أك التكثيػؽ بصػفة، أك التكثيػؽ بصػينة اإل ػراد، أك التفّيؿ

ٌنػػو إ ، حيػػثي كمحػػدكدةن  يمػػةن قمً  ان ألفاظػػ طػػٌيف اسػػتخدـى نػػا مي إمامى  قريبػػة مػػف التعػػديؿ، كلكػػف(  تعػػديؿو  حتػػ  عبػػاراتً 

                                                           

  .ْٔٓ/ ّق . ينظر: تاريخ بنداد )ِِٕ ، محمد بف أبي داكد أبك جعفر ابف المنادم ت)ُُٕ/ ِتذكرة الحفاظ )(ُ) 
  .ِٗ)ص  ترجمتو ينظر (ِ)
عيا الكيك يا ت) (ّ)  . َٖٗ/ ٔتاريخ اإلسالـ ) ق . ينظر:ِٕٗعيبىيد بف  ىن(اـ أبك محمد الن(خى
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 كأربعػػيفى  ةو قػػة" عمػػ  ثالثػػ" ثً  لفػػظى  يػػان، كأطمػػؽى راكً  يفى خمًسػػثالثػػة ك و ليًمػػو كتعدً يًقػػ ػػي تكثً  ألفػػاظو  ةى ثمانيىػػ اسػػتخدـى 
، كراكم أيّػػػان قػػػاؿ  يػػػو "صػػػاحب  ُ)نيـ، كخمسػػػة ركاة "صػػػدكؽ"، كراكم قػػػاؿ  يػػػو " أ ّػػػؿ مػػػف رأيتػػػو"ًمػػػ

 . ّ)، كراكو لإلماـ مطٌيف  يو قكالف: تارة ثقة، كتارة صدكؽ ِ)حديث كٌيس"

ػػ ٌف أكثػرى إ القػػكؿً  خالصػػةي   ثالثػػةو  ا أٌنػػو مػػف بػػيفً قػػة"، كبٌيٌنػػ"ثً  و لمفػػظً عػػديؿ اسػػتخدامي  ػػي الت( وي ؿ عنػػا نيًقػػمى
 ح "ثقة" عم  ثالثو كأربعيف.صطمى مي  ان، أطمؽى كخمسيف راكيى 

ػػػعي  كيمكػػػفي  ػػػدالالتً  بحسػػػبً  كالعبػػػاراتً  اتً صػػػطمحى ه المي ىػػػذً  ّك كىاة  ػػػي  مػػػو  ػػػي تعػػػديؿً ا تمث  يػػػا، كمى الػػػرا
 .أك نحكىا كثقةو  صفةو  اـ بد رادً الت(  عديؿً الت(  : مرتبةي ىاألكلى  - ما: ف، ىيٍ تى مرتبى 

 يؽكثً الت(  مكغً بي  دكفى  عديؿي الت(  :الثانية -          

 .راكو كاحدو في  (ْ)النسبي   التٍَّعًديؿً  استعماؿي  -ّ

ـي  عػػد(ؿى  كىاة،ًمػػ ان طىػػي(ف عػػددى مي  اإلمػػا و حاًلػػ ةً مقارنىػػ قصػػدً  دكفى كحكػػـ لتعػػديؿ الػػركاة بألفػػاظ مطمقػػة،  ف الػػرا
ـ( عػرضي  فى ه مً  يرً  بحاؿً  كىاة، كقػد تػ ػكاسػتي صػؿ، ا الفى ؾ  ػي ىػذى ف ذًلػة ًمػدى كمتعػد  يػرة كثً  نمػاذجى  الػرا  رح عمؿ الجى
ػػ ػػي راكو كاحػػدو  سػػبي  الن   ـي  وي ا أطمقىػػ، مى  عنػػو )قػػاؿى  قػػاؿى    حيػػثي كسػػيا السا  زيػػادو  بػػفً  اكم )صػػالحً   الػػر( عمىػػ اإلمػػا

ؿي مىٍف رىأىٍيتيوي ، بالٌرقة كسيا زياد السا  بفي  صالحي  ّى  كىىيكى أىٍ 
(ٓ . 

َـّ  لـٍ  -ْ  ع:دى ف البً يـ مً إليٍ  سبى بما ني  اكةً عمى الر   وً كمً حي  أثناءى  ييت

ػ قٌػػادً النا  مػفى  كثيػػرو  عػادةي  جػرتٍ  كا ع،  كػػاني ف بػدى يػـ ًمػػمػػا بً  أف يػذكركايالن تعػػدً  كاةً ـ لمػرا ىً ذكػرً  ة عنػػدى كاألئم(
 "صدكؽه  أك  الفه ع"، شيا بالت(  رميى  دكؽه "صى  ئ"، أك  الفه ثقة مرجً  ، أك"  الفه و قدرم"لكن(  ثقةه  قكف " الفه يطمً 
نا دراسػتً  الؿً أٌنػو مػف ًخػ اكم، مػع العمػـً الػر(  بدعػةى  تظيػري  يا صفةه ي تصاحبي التً  األحكاـً  " ك يرىا مفى ّيٌّ را ً 
ػري ة، ًمػاألئم(ػ ـي ث عػنيي تحػد(  كاّػحةه  ـ بدعػةه ركاة  ػييً  ىنػاؾى  ، كافى كاةً لمرا  بػد الم(ػًو  ذر بػفً  بػفي  نيـ " عيمى بػف اعى

ـي  قػاؿ عنػوي  "  ٔ)زرارة اليمػدانيا  ػ كثيػري   الم(ػػوي  إف شػاءى  "ثقػةه مطىػي(ف  اإلمػػا  نيقٌػػادو عشػرة  عنػوي  ا قػػاؿى الحػديث" بينمى

                                                           

  .ٓٓ. ينظر ترجمتو )ص صالح بف زياد ٍبف عىبد اض ٍبف الجاركد السكسي  (ُ)
م(ًد بف اليذيؿ الكك ي(ِ)    .ُْٔ. يينظر ترجمتو )ص جعفر بف ميحى
  .ُُٔ. يينظر ترجمتو )ص، أىبيك القاسـ الكك ي المؤلؤم الن(ٍيشىًميىشاـ بف يكنس بف كابؿ  (ّ)
ة بػيف مركي(اتػو كمركي(ػات  يػره  تعديؿالحيكـ ب : أحمد عكدة حيث قاؿ: عٌر و الدكتكر لتعديؿ النسبي ا  (ْ الر(اكم نسبيان بعد المعاّر

وي  ي نىٍقًد  مىنيجي اًر ٌي اليىٍمدىانٌي الكيك ٌي كى ٍبًد اض ٍبًف نيمىٍيرو الخى م(دي ٍبفي عى ـي ميحى كىاة. ينظر : اإًلما اًؿ . )ص:مف الرا  .ىػ ُّٓالر جى
 . ِّٗ/ ْيب )  تيذيب التيذٓ)

  .ُّّ. يينظر ترجمتو )صعيمىر بف ذر بف عىبد الم(ًو بف زرارة اليمداني الميرًىبي (ٔ)
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،  كالػتجيـً  ف النقٌػاد بالبدعػةً ًمػ كثيػره  " رمػاهي  ُ)عدٍبف الجى  "عميٌ ئ، ك يره رجً و مي نٌ إ ان عشر ناقد ااثن مف أصؿً 
ـى  كلكف(  كػـ عمػ  و منيجػو  ػي الحي ، ك يرىـ ككأن(ػ ِ)"مكس  الفزارم بفي  إسماعيؿي "رىا، كلـ يذكي  ان طي(نمي  اإلما
 جاؿ.الر  

اب( لمراكم : فةى صً  ُالبان ما يذكري  -ٓ اب أك عدـ الًخضى  )الًخضى

كف صػػػفة )الًخّػػػاب  ، اكة يّػػػيفي ـ عمػػػ  الػػػرا يـ أك حكمًيػػػثيف كالنقٌػػػاد عنػػػد تعػػػريفً ف المحػػػد  ًمػػػ كثيػػػره 
بي  ّى ا ييٍخ : مى ً ي الصحاًح: الًخّابي مىا كالخّاب: مف خّب: الًخّابي نىٍحًكًه. كى ، ككىتىـو كى ًبًو ًمف ًحن(اءو

بي ًبوً  ّى ٍمػرىةو، أىك  ،ييٍختى بىو:  ي(ر لٍكنىػو بحي )ّ بان، كخى ٍّ بيو خى ًّ بى الشيءى يىٍخ ّى نىٍحًكًه، كخى ب بالحن(اًء كى ّى كاٍختى
ػػػٍفرةو، أىك  يًرىمػػػا ػػػٍيًب الػػػر(ٍأًس  كاة ينٌيػػػركف لىػػػٍكفى مػػػف الػػػرا  نةً الساػػػ ، كنقمػػػةي ف، كاألئمػػػةي ك ث، ككػػػاف المحػػػد   ّ)صي شى

كىالم ٍحيىػػػةً 
ػػػي اض عنػػػوي  رةى رٍيػػػي ىي كيطٌبػػػؽ سيػػػٌنة ،  عػػػف أبًػػػ  ةسيػػػن(  و صػػػاحبي إلػػػ  أن(ػػػ إشػػػػػارةن  ، ْ)     قػػػاؿ النبػػػيا  ّر

ـي  ،  يعٌمؽي  ٓ)«كىـفي ،  خالً نكفى ل ال يصبً صارى كد كالن( الييي  إف( »صم  اض عميو كسمـ:   "قائالن  الشككانيا  اإلما
 اسػػػػتحبابي  دي ا يتأك(ػػػكد كالنصػػػارل كبيػػػذى اليييػػػ ةي خالفىػػػمي  ىػػػػيى  يبً الش(ػػػ كتنييػػػرً  باغً الٌصػػػ ةً  ػػػي شػػػرعي(  ةى أٌف العم(ػػػ
اب ّى  يػا كىػذهً بً  كيػأمري  تػابً الكً  أىػؿً  خالفػةً  ي مي  غي ـ يبالً صم  اض عميو كآلو كسم(  اضً  رسكؿي  كقد كافى  ،الًخ

ػ ناؿي اشػتً  رى نة قد كثي السا  ػا تػرى يػا كليػذى بً  مؼً الس( ػ كلػكف ككػافى ـ يقي راجـ لييػي التٌػخيف ً ػؤر  ل المي ًّ ككػاف ال  بي يخ
 ًّ   حنبػؿ أحمػد بػفً  بػفي  كؿ صػالحي ؾ يقيػلذلً  نةً ه السا   ىذً ثيف عمى حد  كالمي  ةً م( األئً  مفى  ره كثي "،  حًرصى  بيخ

ػػػا مػػرً " ػػعمٍيػػ ي دخػػؿى أىبًػػ ضى لػم( ػػبؿه مػػف جً و رجي ّى  نةً ف الساػػي شػػيئان ًمػػييحيًػػ جػػؿى ي ألرل الر( إن ػػ  قػػاؿى  يراًننػػا قػػد خى
شػيخى ل الأرى  ي أليسىػرا أفٍ إن ػ شػيخه مخّػكبه  قػاؿى  اضً  ي عبػدً   أبًػعمىػ دخػؿى :  كقاؿ المركزما  ،  ٔ)"بو  أ رحي 

ب ّى  أىبػي شىػٍيبىة  ػي جنػازةً  ي بكػر بػفً أبًػ كؿ: كٌنػا مػعى عبػداف يقيػ : سػمعتي عدمٌ  ، كيقكؿ أىبيك أحمد ٍبفي قد خى
بدً  ػو قػد خى تىػداب(  ان بػراكً  أىبيػك ىشػاـو  ،  أقبؿى براد األشعرم   اض ٍبفً  عى مػا  : يػا أبػا بكػرو اء،  قمػتي و بالحن(ػتىػلحيى  بى ّى
ػػػٍيػػػر إلى ي ىشػػػاـ؟ قػػػاؿ: انظيػػػ ػػػي أبًػػػ تقػػػكؿي  ػػػ فى و مػػػا أحسى ّى ـي  ، يقػػػكؿي  ٕ)وابى خ ػػػوي اض- األلبػػػانيا  اإلمػػػا " :  -رىًحمى
ػ نةً ؾ بالساػف يتمس(ػمى  قكا بيفى ؾ أف يفر  كا بذلً اض أرادي  ـي رحميي  العمماءي   بػارً مػف كً  ف كػافى ؾ بيػا كا ً ف ال يتمس(ػكمى

                                                           

  .ُٓٓينظر ترجمتو )صعمي ٍبف الجعد ٍبف عبيد، أىبيك الحسف الجكىرم.  (ُ)
 . ُِْ. يينظر ترجمتو )صإسماعيؿ بف مكس ، الكيك ي الفىزارمٌ  (ِ)
 . ّٕٓ/ ُلساف العرب )(3) 
 . ّْٓ/ َُ تح البارم البف حجر )(4) 
اًديًث األىٍنًبيىاءً  صحيح البخارم )كتاب(5)   . َُٕ /ِّْٔ/ْ/ بىابي مىا ذيًكرى عىٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى /  أىحى
 . ِٗٗ/ ّكشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف )(ٔ) 
 . ِٖ/ ِٕتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٕ) 
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  و يخشىػأن(ػ اضي  مػوي كر عػف أحمػد رحً ، كقد ذي عف العمؿ  ّالن  ة عممان ط بالسن( اف أحد أحا مً و مى ألن(  اءً العممى 
ّى أف يكي  صارل ال كد كالن( الييي  و صم  اض عميو كسمـ : )إف( كقكلً  ؾى عم  ذلً  الةً الد(  يثً األحادً  رً لتكا ي  ان كف  ر
ػيخٍ  ػػ كػػري : )ذً  ان أطمػؽى عميػػوبابػػ مػػف العمػػؿً  ؿً األك(  ي الجػزءً اض ً ػػ أحمػػد رحمػػوي  قػدى كىـ  كقػػد عى في بكف  خػػالً ًّ ف مى
ًّ كى   . ُ)ثيف ف المحد  مً  بي اف يخ

يحً الت(  بعدى  ًّ لمفيي   ّك  و  ػي النالػبً طػٌيف نجػد أن(ػمي  اإلمػاـً  أحكاـً  راءً قاستً  خالؿً "، كمف يبً كـ " التخ
فٍ كػػـلمحي  مالزمػػةن  صػػفةن  يّػػعي   اكم، كركاةه  ػػي الػػر(  قيقػػةً و الد( و يػػدٌؿ عمػػ  معر تًػػ،  دن(ػػؾ عمػػ  شػػيءو ٌؿ ذًلػػدى  ، كا 

ب يا  عبدً  ميكسى  بفً  بفي  ر منيـ : ثابتي ثي كي  ّى ـي  ، قاؿى   ِ)الرحمف ال ػ قػةن ثً  طٌيف  يػو: ككػافمى  اإلما ًّ ،  ّ)بيخ
ب يٌ  )ّ ـ ال ٍقبىة بفي ميٍكرى كعي
ًّ  ، ككافى صدكقان  كافى   :قاؿ عنو ، ْ)  . ٓ)بال يخ

 ؿ مقٌمدان. و عمى الركاة، كلـ ينقي الن بأحكامً ستقً كاف مي  -ٔ

 ينقػؿٍ كاة، أم أٌنػو لػـ و عمػ  الػرٌ كًمػ ػي حي  ةو نا باستقاللي( طي(ف شعرٍ مي  اإلماـً  نا ألقكاؿً قرائً استً  مف خالؿً 
، وً مقاء نفسً مف تً  الحكـى  يصدري  كافى   ، ي معرض التأكيد عميو أك  ي معرض مخالفتياة، كأئم(  نٌقادو  أقكاؿى 
ػػ ت أقػػكاؿى راجـ التػػي نقمىػػالت(ػػ كتػػبى   تجػػدي  ف  تقػػكؿ و " المفقػػكد"، تبػػي  ا مػػف كتابىػػتيىػػأكيػػد قػػد نقمى اـ، كىػػي بالت( اإلمى
ي بحثًػ عمػ  حػد   ان كاحػد يػان كلػـ أجػد راك "،  ٕ)ةثقىػ اض الحّػرميٌ  عبػدً  بػفي  "، كقاؿ "محمػدي  ٔ)طٌيف ثقةمي  "كقاؿى 

ـي  ػػ أحػػدً  طػػٌيف قػػكؿى مي  نىقػػؿ اإلمػػا بػػد الم(ػػًو ؾ : الػػر( ذًلػػ و،  مثػػاؿي برأيًػػ ؿا د، كيسػػتقً فػػرً ني  يػػو،  كػػافى  ةً األئم( بػػف ااكم عى
ػد اليربػكعي، قػػاؿ عنػو اإلمػاـ مطػػٌيف: ثقػة أىٍحمى
 ًإسػماعيؿ، اليىٌبػػاًرٌم، قػاؿ عنػو أيّػػان ، ككػذلؾ: عيبىيػػد ٍبػف  ٖ)

 كاة.الرا  ككذلؾ سائري  ، ٗ)ثقة

 

 

                                                           

 . ٔٓلمعالمة المحدث األلباني )ص: سؤاالت أبي الحسف المأربي (ُ) 
ب يا (ِ)  ّى   .ٖٕ. يينظر ترجمتو )ثابت بف ميكسى  بف عبد الرحمف ال

 . ّٕٗ/ ْ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ّ)
ب ٌي،أبك نعيـ الكيٍكً ٌي.  (ْ) )ّ ـو ال   .ُّٖيينظر ترجمتو )صعيٍقبىةي بفي ميٍكرى
 . ِِٕ/ َِ)  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ٓ)

 . ُُٕٗ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) (ٔ)
 . ٕٓ/ ٔ ،إكماؿ تيذيب الكماؿ )َِٕ-َِٔ/ ْتيذيب التيذيب )يينظر:  (ٕ)
 . ِْٖ/ ُْ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٖ)
 . ٗٓ/ ٕ  تيذيب التيذيب )ٗ)
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 كاة.و في الر  عمى أحكامً  اعتماد النٌقادً  -ٕ

عم   تعتمدي  راجـً الت(  مد  ي كتبً أٌف العي  كاة، حيثي مطٌيف عم  الرا  اإلماـً  ـى احكأ ـً راجً الت(  أصحابي  نقؿى 
الؿ مػػػػف ًخػػػػ أك اإلمػػػػاـً  اقػػػػدً الن(  مػػػػكا أقػػػػكاؿى أٌف ينقي  كالطبقػػػػاتً  راجـً الت(ػػػػ أصػػػػحابً  عنػػػػدى  ان منيجػػػػ عتبػػػػري يو، ك أقكاًلػػػػ

، ي العبػػاسأبًػػ سػػعيد بػػفً  بػػفي  أحمػػدي  :طػػٌيفمي  اإلمػػاـً  ألحكػػاـً  اقميفالٌنػػ ف أكثػػرً عػػنيـ،  ًمػػ تالميػػذىـ أك ركاةو 
 ا تػرجـى اؿ ، عنػدمى الكمى  يبً المٌزم  ي تيذً  ذلؾ ما أخرجوي  و، كمثاؿي أقكالى  ؿي ينقي  ، كافى  ُ)ابف عقدةالمعركؼ ب

رائيٌ  سفياف بف الٌصٌباح بفً  محمدً اكم  لمر(  ٍرجى م(ػدي ، قاؿ  ً اٍلجي بػد الم(ػًو  يو أبك زرعة ًثقىةه، ككىذىًلؾى قاؿ ميحى ٍبػف عى
نىوي  الحّرميٌ  كىاهي أىبيك اٍلعىب(اًس ٍبفي عيٍقدىةى عى ً يمىا حى

ًمػًؾ ٍبػفً  ، ِ) ٍبًد اٍلمى م(دي ٍبفي عى ػٍركىافى الكاسػطٌي،  ككذلؾ : ميحى مى
بد الم(ًو الحّرمي كاف ثقةقىاؿ أىبيك اٍلعىب(اس ٍبف عقدةقاؿ المٌزم : كى  م(د ٍبف عى ، عىٍف ميحى

 ، ك يره. ّ)

 ـ.و عمييً أحكامً  ارً ؾ مف خالؿ إصدى ذلً  كاة، كيظيري الر   يعتني بتكاريخ كفاةً  -ٖ

ـ(  ـي  اىت ـى مم(ػ،   يػذا اكملمػر(  الك ػاةً  تػاريخً  بنقػؿً  اإلمػا ه مػف األئمػة، حيػث طػٌيف عػف  يػرً مي  ا يمٌيػز اإلمػا
ـي  قػػاؿى  ػػوي اض- البنػػدادما  الخطيػػبي  اإلمػػا ـٍ   -رىًحمى ػػٍف لىػػ ػػد ًث ً ػػي ًركىايىتًػػًو عىم( ػػًذًب اٍلميحى مىػػ  كى ػػا ييٍسػػتىدىؿا بًػػًو عى ًمم( "كى

ٍكًلًد الر(  مى ٍنوي كى ٍكًت اٍلمىٍرًكم  عى ٍعًر ىةي تىاًريًخ مى ػوي اض- الثكرمٌ  ، كقاؿ سفيافي  ْ)اًكم"ييٍدًرٍكويأل مى ػا اٍسػتىٍعمىؿى  -رىًحمى "لىم(
ٍمنىا لىييـي الت(اًريخى  كىاةي اٍلكىًذبى اٍستىٍعمى ـي  ىـي يذكري  كافى  كاةً الرا  عظـي  مي  ، ٓ)"الرا  .ـك اتي تاريخى  ري كيذكي  اإلما

م(د كمً حي  : عندى كمف أمثمة ما سبؽى    اًعيؿ ٍبف ميحى ـي  الطمحي،و عم  ًإٍسمى  سػنةى  : مػاتى طػٌيفمي  قاؿ اإلمػا
ٍسػمىمىة الت(نيػكخٌي، قػاؿ اإلمػاـ: مػاتى  ٔ)ف، ككىػافى ثقػةن تػيٍ كمئى  يفى كثالثًػ اثنتػيفً  يح بػف مى  اثنتػيفً  سػنةى  ، أيّػان: شيػرى
 الٌذيف عىد(ليـ . كاةالرا  معظـً  معى  ككذلؾ كافى  ، ٕ)ثقة ف ككافى يٍ يف كمئتى كعشرً 

 

                                                           

م(د ٍبف سعيد أىبيك العباس الككً ي  (ُ)   .ٗٓ)سبؽ ترجمتو. أىٍحمىد ٍبف ميحى
 . ّٕٖ/ ِٓتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )  ِ)
 . ِٓ/ ِٔ  المصدر السابؽ )(ّ
 . ُُٗالكفاية  ي عمـ الركاية )ص:  (ْ)
 المصدر السابؽ. (ٓ)
 . ٕٔٗ/ ٓ ، تاريخ اإلسالـ )ُٖٖ/ ّتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )يينظر:   ٔ)
  . ْْٗ/ ُِ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ٕ)
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 الحالفصل الّج
ّٕاهلل احلِض د بً عبِدحمنَّ ميَج اإلماِو  ّاةالزُّ زِحيف َج زم

 مباحح: ِةّٓصتنل على ثالث             
 

ّٕاهلل احلضَز د بً عبِدحمنَّاإلماو  عيَد جزّحٌْاامَل ّاةالزُّ األّل: املبحُح -   م
ِّحمند بً عبد اهلل احَل أحكاو اإلماِو مقارىة بنَي )دراسٌة , مع دراسة ِ مً اليُّقَّادغرِي ّأحكاِو ضزم

 (تطبٔقٔة على أحادٓجَه

 ّٕحمند بً عبد اهلل احلضزِماإلماو  زح عيَداجَل مزاتُباىٕ: املبحح الجَّ -

ّٕ حمنِداإلماو  ميَِج خصائُصاملبحح الجالح:  -  زح.يف اجَل بً عبد اهلل احلضزم
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 المبحث األكؿ

 ( محمد بف عبد اهلل الحضرميِّ  عند اإلماـً  المجٌرحكف كاةالر   )

)دراسة مقارنة بيف أحكاـ اإلماـ محمد بف عبد اهلل الحضرمي كأحكاـ ُيره مف النقاد، مع دراسة 
 تطبيقية عمى أحاديثيـ(

ػػرح كالت(عػػديؿ يىجػػدا أن(ػػو  تكم(ػػـ  ػػي جػػرًح اثنىػػي عشػػر النػػاظر إلػػ  أقػػكاًؿ اإلمػػاـً مطػػٌيف كعباراتػػو  ػػي الجى
 ، أ مبيـ مف الكك ي يف أك الكارًديف عمييا. راكيان 

كىاة، كمقارنتيػػا بأحكػػاـً الناق(ػػاد اآلخػػريف، ؤالء كال رٍيػبى  ػػي أف( اسػػتقراءى أحكػػاـ اإلمػاـ مطػػٌيف  ػػي ىػػ الػرا
ػػػٍرح كالت(ٍعػػػًديؿ، كفيػػػؿه بػػػأف يعطػػػيى تصػػػكاران كاّػػػحان عػػػف سػػػي(  ما مػػػف اشػػػتير مػػػنيـ كاعتيمػػػدىت أقكاليػػػو  ػػػي الجى

كاة، كييجمي مرتبتىو بيف الناق(اد.   خصائًص منيًج الجرح الذم ات(بعو اإلماـ مطٌيف  ي الرا

ـى الناق(اد  ي الر(اكم الكاحػد قػد تختمػؼ أحياننػا،  كىػذا االخػتالؼي  ػي الحقيقػًة ظػاىرةه مع العمـ أف( أحكا
، ثيػـ تنكشػؼي  ػيـ عمػ  الػر(اكم بحكػـو ّي ـي بع كىاة،  قد يحكيػ طبيعيةه ناتجةه عف سبًر الناق(اًد كتتباًعيـ ألحكاًؿ الرا
، كقػد تختمػؼي أقػكاؿي الناقػد الكاحػًد  ػرو لوي أمكره عف حاًؿ ذلؾ الر(اكم تجعميو يعًدؿي عػف رأيًػو  يػو إلػ  رأمو آخى

 .(ُ)ي الر(اكم الكاحًد العتباراتو أيخرل" 

ػػاًؿ بكػػؿ  دقػػةو كنزاىػػةو -كعميػػو  دن(ػػو ينبىنػػي عمػػ  الباحػػًث  البحػػثي  -إف أرادى التعػػراؼى عمػػ  أحػػكاًؿ الر جى
كىاة،  ػػٍرح كالت(ٍعػػًديًؿ كاصػػطالًحو ميسػػتىعينان عمػػ  ذًلػػؾ بتتباػػع كىالًمػػو  ػػي الػػرا ػػاـو مػػف أًئمػػًة الجى "عػػف رأًم كػػؿ  إمى

يـ، معى ميقارنًة كالًمو بكالـً  يًره"ك  ًّ كىايىًة عنو  ي بع اختالًؼ الر 
(ِ) . 

كًحيف عندى اإلماـ مطٌيف بحسًب المصطمحات كالًعبارات  كاة المىجري ـا دراسة الرا ك ي ىذا المبحث سيت
ثػـ الكقػكؼ عمػ  الًتي قيمػت  ػي حق يػـ، مػع االجتيػاد  ػي المقارنػًة بػيف أحكامػو كأحكػاـ  يػًره مػف الناق(ػاد، 

كـ عم  الر(اكم ة القكؿ  ي الحي كاة. ، خالصى  كمف ثـ دراسة نمكذج تطبيقٌي كاحد ألحاديًث كؿ  راكو مف الرا

 

 

                                                           

اًؿ )ص  اإلماـ ُ)   .ِٓٓعمٌي بف المديني كمنيجو  ي نىٍقًد الر جى
  .ِٖٓ -ِٕٓ/ُ) التنكيؿ بما  ي تأنيب الككثرم مف األباطيؿ  ِ)
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 المطمب األكؿ
 األئمة كاة المجرحكف عند اإلماـ مطيَّف بمصطمحات اشتيرت بيفى الر  

اىـ: -ُ  الٌركاة الذيف ل يرضى

: ّػػػدا  ػػػا، مقصػػػكره ّى ػػػي: الر  طً ّر ػػػاه " أم يسػػػخط عميػػػو ، كقػػػد يكػػػكف  ُ)الس(ػػػخى ، كعميػػػو " ال يّر
السخط عم  الر(اكم  ي الحديث أك  ي  يره ،  مثاؿ ذلؾ : قػاؿ ابػف القطػاف: كػاف محمػدي بػف سػيريف ال 

ػػػ  حميػػػد بػػػفى ىػػػالؿ ّى ػػػٍرح ، كأٌف ىػػػذي، قػػػد  ِ)ير ػػػٍرح يػػػؤٌثر عميػػػو  ػػػي فيػػػـ مػػػف ىػػػذا المصػػػطمح أٌنػػػو جى ا الجى
ػػػة، ، كلكػػػف الحػػػًديث قػػػاؿ ابػػػف عػػػدم: " لحميػػػد بػػػف ىػػػالؿ أحاديػػػث كثيػػػرة، كقػػػد حػػػد(ث عنػػػو النػػػاسي كاألئم(

ػاه ال أدرم مػا كجييػو،  معم(ػو  ّى كأحاديثو مستًقيمة، كالػذم حكىػاه يحيػ  القطػاف أف( محمػد بػف سػيريف ال ير
ػر لػػيس الحػديث،  أٌمػػا  ػػي الحػديث  دن(ػػو ال بػأسى بػػو كبركايتػو " ػػاه  ػي معنػػ  آخى ّى ،  ػػأبك حػػاتـ كػاف ال ير

ػػمطاف،  ميػػذىا كػػاف ال ػػاه، ككػػاف  ػػي الحػػديًث بػػٌيف ذلػػؾ األمػػرى بقكلػػو: " دخػػؿى  ػػي شػػيءو مػػف عمػػًؿ السا ّى  يىر
اه ْ)كعم  النقيض الراكم :عبد اض بف ميسرة ، ّ)ثقة" ّى ،  عند الن(ظػر إلػ    ٓ) ، كىافى يىٍحيى  اٍلقط(اف الى ير

ػػة كالٌنقػػاد لػػـ نًجػػد أحػػدان عٌدلػػو ، ػػعفو سػػكل ابػػف حبػػاف ذكػػرىه  ػػي الث قػػات األئم( ّى كميجمػػعه عمػػ  
، كعمػػ   ٔ)

ػػ  الػػر(اكم " أحمػػد بػػف بػػديؿ اليػػامي األكؿ المعنػػ   ييفيػػـ قػػكؿ ابػػف سػػعيد عػػف اإلمػػاـً مطػػي(ف ، أٌنػػو ال يّر
اه  ي معن  آخػر لػيس الحػديث،  أٌمػا  ػي الحػديث  قػد ذىػبى أ مػبي الٌنقػاد  ّى الكك ٌي " ،  معم(و كاف ال ير

 تعديمو.إل  

 

                                                           

 . ِّّ/ ُْ  لساف العرب )(ُ
ًلػي اٍلبىٍصػًرمٌ   (ِ ييقىػاؿ اٍلًيالى ؿ بف ىيبىٍيرىة أىبيك الن(ٍصر اٍلعىػدكم كى اليدايػة كاإلرشػاد  ػي رجػاؿ صػحيح البخػارم = . ينظػر :  حميد بف ًىالى

  .ُٕٕ/ ُمعر ة أىؿ الثقة كالسداد )
 . ّْٓ/ ُ  تحرير عمـك الحديث )(ّ
بػػد الم(ػػًو بػػف ميسػػرة  ، أىبيػػك ليمػػ  الحػػارثي الكػػك ي، الكاسػػطي )ت(ْ ىػػػ . ينظػػر: تيػػذيب الكمػػاؿ  ػػي أسػػماء الرجػػاؿ  َُٖ - ُُٕ  عى
 . ْٕٔ/ ْ  ، تاريخ اإلسالـ )ُٔٗ/ ُٔ)
 . ُِٓالدارقطني عم  المجركحيف البف حباف )ص:   تعميقات (ٓ
ػٌعفو الػدارقطني، كقػاؿ البخػارم (ٔ ٌعفو ابف معيف ، ككػأٌف أحمػد ّػٌعفو ، ّك   قاؿ أبك حاتـ:  يو ليف ، ك النسائي: ليس بثقة ، ّك

 -تػاريخ ابػػف معػػيف : ذاىػب الحػػديث  ، كأبػك زرعػػة: كاىػي الحػػديث ّػعيؼ ، كالحػػاكـ أبػك أحمػػد:  لػيس حديثػػو بمسػتقيـ . ينظػػر : 
  ، الكامػػػؿ  ػػػي ّػػػعفاء ّّّ/ ٖ  ، الثقػػػات البػػػف حبػػػاف )ُٖٕ/ ٓ  ، الجػػػرح كالتعػػػديؿ البػػػف أبػػػي حػػػاتـ )ِْٔ/ ّركايػػػة الػػػدكرم )

  .ْٖ/ ٔ  تيذيب التيذيب )ُُٓ/ ِ  ، ميزاف االعتداؿ )ِّٖ/ ٓالرجاؿ )
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 .(ّ)ىػ(ِٖٓ. ت)(ِ)اٍلكيكًفيٌ  (ُ)الراكم: أحمد بف بديؿ ، أىبيك جعفر اليامي

ػػًف ابػػف سىػػًعيد ػػد ٍبػػف بػػديؿ اليػػامي كػػكفٌي، رأيػػت ًإٍبػػرىاًىيـ ٍبػػف (ْ)قػػكؿ اإلمػػاـ مطػػٌيف: عى : أىٍحمى ، قىػػاؿى
ػػمىٍيمىاف، كداكد ٍبػػف يىٍحيىػػى ل  ٍبػػد المَّػػو ٍبػػف سي اؽ الصػػكاؼ، كمحمػػد ٍبػػف عى (ٓ)يرضػػكنوًإٍسػػحى

، كفػػي مكضػػعو  
 .(ٔ)آخر: كقاؿ مات سنةى ثماف كخمسيف كمئتيف

  أقكاؿ النٌقاد في الراكم:

ًديث ذكره ابفي حب(اف  ي الث قات، كقاؿ :ميٍستىًقيـ الحى
(ٕ . 

ػدؽ ابفي ، كقاؿ  ٖ)الن(سىائي: ال بأسى بوكقاؿ  ػدكؽ لػو  ابػفي كقػاؿ  ، ٗ)أبػي حػاتـ: محمٌػو الص  حجػر: صى
 َُ)أٍكىىاـ

. 

يػركم عػف حفػص بػف  يػاث ك يػره منػاًكير ،  ابػف عػدم:، كقػاؿ  ُُ)ونػي( م الػدارقطنٌي كنزلت مرتبتػو عنػد 
 . ُِ)كىك مم(ف يكتبي حديثيو مع ّعًفو

كنىو ّى ككما سبؽ  دٌف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف إسحاؽ الٌصكاؼ ، كداكد ٍبف يىحي : ال ير
(ُّ . 

كـ بيفى  كالمقارنة الرَّاكم في القكؿً  خالصة  الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـ مطٌيف حي

 أحمد بف بديؿ " صديكؽ لو أكىىاـ" كاض أعمـ.
                                                           

،قيؿ أنو منسكب إل  يػاـ بػف أىٍصػبى  بػف دىا ػع بػف مالػؾ اليام : ىذه النسبة إل  ياـ، كىك بطف مف ىمداف، كىناؾ تفصيؿ أكثر (ُ)
 ، عجالة المبتدم ك ّػالة ْٕٕ/ ُّنظر: األنساب لمسمعاني )يي بف جيشـ بف حاشد بف جيشـ ابف خيكاف بف نكؼ بف ىمداف. اعتة 

 . ُِٔالمنتيي  ي النسب )ص: 
  .َٖ/ ٓتاريخ بنداد ) (ِ)
 . ُْٔ/ ٔالكا ي بالك يات ) (ّ)
  .ٗٓ)صسعيد : أبك العباس بف عقدة. سبقت ترجمتو  ابف (ْ
  .َٖ/ ٓتاريخ بنداد ) (ٓ)
 . ُِٕ/ ُ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ٔ
 . ّٗ/ ٖ  الثقات البف حباف )ٕ)
 . َُٗ/ ُ  الكاشؼ )ٖ)
 . ّْ/ ِ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ٗ)
 . ٕٕ  تقريب التيذيب )ص: َُ)
 . َٖ/ ٓ  تاريخ بنداد )ُُ)
 . َّٓ/ ُ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )ُِ)
كاؼ كيػكً ي . ُِٕ/ ُ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ُّ) اؽ الص( براىيـ بف إسحاؽ : ًإٍبرىاًىيـ بف ًإٍسحى نظػر: الثقػات البػف يي  ، كا 

  ، كداكد بف يحي  سبؽ التعريؼ بو.ُٔٓ/ ِ ، الثقات ممف لـ يقع  ي الكتب الستة )ٖٓ/ ٖحباف )
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بػف احيػث إنيػـ كػانكا عمػ  تعًديمػو، ككػاف إبػراىيـ جرًحػو ،  مطػٌيف  ػي اإلمػاـ الناق(ػادً  أ مػبي خػالؼ 
ال و، ككػذا ابػف عػدٌم لكن(ػو جرحػو جرحػان خفيفػان تجريًحػ ػي إسحاؽ ، كداكد بػف يحيػ  كا قىػا اإلمػاـ مطػٌيف 

 يمنعي كتابةى حديًثو.

 نمكذج تطبيقي:

ػدي ٍبػفي بيػدىٍيًؿ  ُ)لو أحاديث  ي كتب السان(ة، كمنيا : ما أخرجو الت رمذم  ػي سيػننو ػد(ثىنىا أىٍحمى ،  قػاؿ: حى
، عىٍف عيمىارىةى ٍبًف زىاذى ا ٍيرو ٍبدي الم(ًو ٍبفي نيمى د(ثىنىا عى : حى ٍيشو اليىاًميا الكيكً يا قىاؿى ٍف ٍبًف قيرى ، عى كىـً ًمي  ٍبًف الحى ، عىٍف عى افى

 : م(ـى سى مىٍيًو كى م(  الم(وي عى : قىاؿى رىسيكؿي الم(ًو صى ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ػوي »عىطىاءو ًممىوي ثيَـّ كىتىمى مىٍف سيًئؿى عىٍف ًعٍمـو عى
اـو  ًة ًبًمجى ـى يىٍكـى الًقيىامى  «.ًمٍف نىارو  (ِ)أيٍلًج

 الحديث:أكلن: تخريج 

و اإلماـ أبك داكد  ّ)أخرجى
 ي سيننو، كأحمد  ي ميسنًده  

بنحكه ، مف طريؽ حماد بو ، كابف ماجػو   ْ)
 ٕ)، كابػػف العربػػي  ػػي معجًمػػو ٔ)، كركايػػة عػػف أحمػػد  ػػي مسػػنده ٓ) ػػي سيػػنًنو

ثالثػػتييـ بنحػػكه مػػف طريػػًؽ  ، 
كركايػػة عنػػد أحمػػد  ػػي ميسػػنده عمػارة بػػف زاذاف بػػو، ككالىيمػػا )حمػػاد كعمػػارة  عػػف عمػػٌي بػف الحكػػـ بػػو،

(ٖ  
بنحًكه ، مف طريًؽ الحجاج بػف أرطػاة بػو ، ككالىمػا )عمػي بػف الحكػـ  كالحجػاج بػف أرطػاة  عػف عطػاء 

بمثمػػو ، مػػف طريػػؽ محمػػد بػػف سػػيريف بػػو ،ككالىمػػا )عطػػاءي بػػف أبػػي ربػػاح ،  ٗ)بػػو، كابػػف ماجػػو  ػػي سيػػننوً 
ي اض عنو.  كمحمدي بف سيريف  عف أًبي ىريرة ّر

                                                           

 . ِٗ/ ٓ/ ِْٗٔباب ما جاء  ي كتماف العمـ/   -ف الترمذم  )الذبائح /أبكاب العمـ عف رسكؿ اض صم  اض عميو كسمـ سن (ُ)
ع  ػي  ػـ الفػرس كمػا يتصػؿ بيػا مػف سػيكر كنحكىػا. ينظػر: صػحيح البخػارم )كتػاب المنػازم/ (ِ   المجاـ:  كىك الحديدة التي تّك

 . ٕٔ/ ٓ/ّْٓٗباب قتؿ أبك جيؿ/
 . ُِّ/ ّ/ّٖٓٔسنف أبي داكد  ) كتاب العمـ/ باب كراىية منع العمـ / (ّ)
ػػي اض عنػػو /  (ْ) / ُْ/ّٖٖٔ-ّّٖٓ  ،) ُْٔ-ُٕ/ ُّ/َْٖٗ-ُٕٕٓمسػػند أحمػػد ) مسػػند بنػػي ىاشـ/مسػػند أبػػي ىريػػرة ّر
ُِْ-ِْٖ  . 
ئؿ عػػف عمػػـ ػػػػػػػػػػػم  اض عميػػو كسػػمـ/  بػػاب مػػف سػػػػػػػػػػحاب رسػػكؿ اض صػػػػػػػػػائؿ أصػػػػػػػػػػػػػػػبػػاب  ػػي  ّ/سػػنف ابػػف ماجػػو  ) المقدمػػة   (ٓ)

 . ٔٗ/ ُ/ُِٔ كتمو /
ي اض عنو /  (ٔ)  .  ِّٗ-ِْٔ/ ُٔ/َُْٕٖ-ََُِْمسند أحمد ) مسند بني ىاشـ/ مسند أبي ىريرة ّر
 . ٖٓ/ ُ/ّٕمعجـ ابف األعرابي )باب اؿ (ٕ)
ي اض (ٖ)   . ُّٓ/ ُٔ/ َُٕٗٓ  ، )ِّٓ/ ُّ/ ّْٕٗعنو  /مسند أحمد ) مسند بني ىاشـ/ مسند أبي ىريرة ّر
بػػاب مػػف سػػئؿ عػػف عمػػـ   -م  اض عميػػو كسػػمـ ػػػػػػػػػػػػػائؿ أصػػحاب رسػػكؿ اض صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػنف ابػػف ماجػػو  ) المقدمػػة/ بػػاب  ػػي  ّ(ٗ) 

 . ٖٗ/ُ/  ِٔٔ كتمو/ 
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 ان: دراسة رجاًؿ اإلسناد:ثاني

 رجاؿ اإلسناد ًثقاته إٌل أنَّو فيو:

 : ُ)عمارة بف زاذاف -

ػدًيثً ، كقػاؿ  ِ)معػيف كث(قو يحيػ  بػفي  ػاًلحي اٍلحى أحمػدي ككثٌقػو ،  ْ): صػالحأخػرل  مػٌرةقػاؿ ك  ، ّ)مػٌرة: صى
"، كزاد أحمػػد بصػػرمٌ ، كزاد العجمػػيا " ٕ)كأحمػػدي بػػف حنبػػؿ،  ٔ)، كيعقػػكب بػػف سػػفياف ٓ)بػػف صػػالح العجمػػيا
ػػػا بًػػػًو بىػػػٍأس" صػػػالحه إال( أن(ػػػو يػػػركم حػػػديثان  ة:، كمػػػر(  ٗ)، كمػػػر(ة: أحاديػػػث منػػػاًكير ٖ)ةن: ثقىػػػةمػػػر( قػػػاؿ ك  ،"شػػػيخ مى

مينكران 
 . ُُ)، كذكره ابفي حب(اف  ي الثقات َُ)

ػػة ُِ)كقػػاؿ ابػػف شػػاًىيف ػػف ييكتػػب : ال بىػػٍأسى بًػػًو ، كزاد ابػػفي عػػدٌم  ُْ)، كابػػف عػػدمٌ  ُّ)، كأبػػك زرعى مم(
دكؽ كثيري الخطأ، ك حديثيو  . ُٓ)قاؿ ابف حجر: صى

البخػػارٌم: رب(مػػا يّػػطربي ً ػػي ، كقػػاؿ  ُٔ)أبػػك حػػاتـ: يكتػػبي حديثيػػو كال ييحػػتجا بػػو لػػيس بػػالمًتيفكقػػاؿ 
عؼ، ليس ًبشيءو  :الساجي، كقاؿ  ُٖ)أبك داكد: ليسى بذاؾ، كقاؿ  ُٕ)حًديثو ّى  . يو 

                                                           

  ْٔٔ/ ْتاريخ اإلسالـ )،  َْٗىػ . ينظر: تقريب التيذيب )ص: ُٕٔعمارة ابف زاذاف الصيدالني أبك سممة البصرم ت) (1)
 . ُْٔركاية الدارمي )ص:  -  تاريخ ابف معيف (2
 . ْٔٔ/ ْ  تاريخ اإلسالـ )(3
 . ّٔٔ/ ٔ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(4
 . ُٔ/ َُ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )(5
 . ُُٗ/ ِ  المعر ة كالتاريخ )(6
 . َِّ/ ُ  العمؿ كمعر ة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اض )(7
 . ُِٔ/ ِ  المصدر السابؽ )(8
 . ّٔٔ/ ٔ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(9

 . ُٓ/ َُ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )(11
 . ِّٔ/ ٕ  الثقات البف حباف )(11
 . ُٔٓ  تاريخ أسماء الثقات )ص: (12
 . ّٔٔ/ ٔ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(13
 . ُِٓ/ ٔ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(14
 . َْٗتقريب التيذيب )ص:   (15
 ز ّٔٔ/ ٔ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(16
 . َٓٓ/ ٔ  التاريخ الكبير لمبخارم )(17
 . ِْٗ)ص:   سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني  ي الجرح كالتعديؿ (18
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ػػػار المكصػػػمٌي: ّػػػًعيؼ محمػػػدي ، كقػػػاؿ  ُ)كال بقػػػكمو  ػػػي الحػػػديث ذكػػػره الػػػدارقطنيا  ػػػي ، ك  ِ)بػػػفي عم(
ػػعفاء كالمترككػػكف ّا ػػعفاء ، ْ)، كأبػػك جعفػػر العقيمػػيٌ  ّ)ال ّا ممػػة ال كد  ػػي جي كأبػػك محمػػد بػػف الجػػاري

، كزاد  ٓ)
عو آخر: بصرمٌّ ّعيؼه ال ييعتبىر بو   . ٔ)الٌدارقطنيا  ي مّك

طأقاؿ الطالب  كاهلل أعمـ. : صدكؽه كثيري الخى

ـ ًمف أٌف:  كبالرَُّ

 متابعةن تام(ة كىك ًثقة.  ٕ)عمارةى بف زاذاف صدكؽه كثيري الخطأ ، كلكف تابىعىو حم(اد بفي سممىة -

 ٖ)أحمد بف بديؿ  "صدكؽه لو أكىاـ "، كلكف تابعىو محمػدي بػفي سػعيًد بػف  الػب البنػدادما  -
متابعػةن  

دكؽ.  تام(ةن كىك صى

باح كًثير اإًلرسىاؿ عىطاء ٍبف أىبي - رى
 ، لكف( إرسالىو ال يّرا  ي ىذا الحديث. ٗ)

 ثالثان: الحكـي عمى اإلسناد: صحيحه لغىيره

 ألٌف أحمدى بفى بديؿ القرشٌي  يك" صدكؽه لو أكىىاـ" ، كلًكٍف لو متابعة تام(ة.

 كعمارة بف زىاذاف  يك "صدكؽه يخًطئ كثيران" ، كلو متابعةه تام(ة. 
سىف ، كاأللباني : صًحيحكقاؿ الت ًديث حى  . َُ)رمذم: حى

 
 

                                                           

 . ُٔ/ َُ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )(1
بػػد الم(ػًو ٍبػػف عمػػار النامػدم، أىبيػػك جعفػػر البنػدادم المخرمػػي ، لػػو بػاع  ػػي الجػػرح كالتعػػديؿ  نفػس المصػػدر السػػابؽ  (2 ػد ٍبػػف عى م( ، ميحى

يعتمػػػد قكلػػػو  ػػػي الجػػػرح  ، ذكػػػر مػػػف َٗٓ/ ِٓذيب الكمػػػاؿ  ػػػي أسػػػماء الرجػػػاؿ )ػػػػػػػػػق . ينظػػػر: تيِِْكمعر ػػػة أحػػػكاؿ الرجػػػاؿ )ت
 . ِْٖ/ ّ  ، الكا ي بالك يات )ُٕٖكالتعديؿ )ص: 

 . ّٓ  الّعفاء كالمتركككف لمدارقطني )ص: (3
 . ُّٓ/ ّ  الّعفاء الكبير لمعقيمي )(4
 . ُٕ/ َُ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )(5
 . ّٓ  سؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص: (6
ي اض عنو/  )مسند المكثريف مف الصحابة   مسند أحمد(ٕ  . ُِْ/ ُْ/ ّّٖٓ/مسند أبي ىريرة ّر
 . ٖٓ/ ُ/ّٕ  معجـ ابف األعرابي )باب الباء/(ٖ
 . ُّٗ  تقريب التيذيب )ص: (ٗ

اء  ي كتماف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب ما ج  -مـ ػػػػػػػػػػػػػػػعميو كس كؿ اض صم  اضػػػػػػػػػػػػػعمـ عف رسػػػػػػػػػػػػػكاب الػػػائح /أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترمذم )الذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسنف ال(َُ) 
 . ِٗ/ ٓ/ ِْٗٔالعمـ/ 
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كاة الذيف قاؿ ًفييـ "ُير ًثقىة":-ِ  الر 

إف( ظاىرى مصطمح " ير ًثقىة" يفيد نفيى المعن  االصطالحي لكممػة "ًثقىػة"
، أم: يفػػيدي نفػيى أىمي(ػة (ُ)

 الر(اكم ألىٍف ييقاؿ لو: "ًثقىة". 

ػعؼ الشػًديد  ػي الػر(اكم، كعميو  دف( مصطمح " ير ًثقىة" مف  )ّ الميصطمحاًت التي تيسػتعمؿ لبيػاف ال
كىذه مرتبة "ال ييحتىجا بكاحدو مف أىًميا، كال ييستشيىدي بو، كال  ييعتبر بو"
(ِ  . 

ـي مطي(ف ىذا المصطمح " ير ًثقىة" مع :  كقد استعمؿ اإلما

(ٔ)ىػ(ِّٕ. ت)(ٓ)الخٌشاب ،(ْ)البجميٌ (ّ)الراكم: الييثـ بف خالد
. 

، ككػػػاف ُيػػػرى ًثقػػػة، سػػػنةى سػػػبعو كثالًثػػػيف " قػػػكؿ اإلمػػػاـ مطػػػٌيف: ـي بػػػفي خالػػػدو البٍجمػػػي  مػػػاتى اليىٍيػػػث
 .(ٕ)"كمائتىٍيف

 أقكاؿي النٌقاد في الرَّاكم:

كؾ ابفي قاؿ  حجر: مىتري
عراؽ: حد(ث عىف مىالؾ ًبمىا الى أٍصؿى لىو ابفي ، كقاؿ  ٖ)

(ٗ . 

 الن قَّاد: مف كأحكاـً ُيره مطٌيف حكـً  بيف كالمقارنة الرَّاكم في القكؿً  خالصة

ـي بفي خالد البجميا "متركؾه " كاض أعمـ.  الييث

                                                           

مىعى الكصفيف: العدالة، كتماـ الّبط. يينظر: النكت الك ٌية بما  ي شرح األلفية )ُ)   .ٖٗٓ/ ُ  الث قىة: مف جى
 . ُِٕ/ ِ   تح المنيث بشرح ألفية الحديث )(ِ

 .  ُّٖ-ّٕٗ/ َّتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ّ) 
بػف االبىٍجم : ىذه النسبة ال  بجمة كىـ رىط مف سميـ بف منصكر يقاؿ ليـ بنك بجمة نسبكا ال  أميـ بجمة بنت ىناءة بػف مالػؾ  (ْ)

 . ْٗ/ ِنظر: األنساب لمسمعاني )يي  يـ األزدم. 
ي بالكك ة سنة ثماني كخمسيف كمائتيف ،قاؿ ابف حجر:  كىـ أبك عمي  يو  ي ذكره أبك عمي الجياني  ي شيكخ أبي داكد كقاؿ تك -

نمػا شػيخ أبػي داكد الجينػي كمػا نػص عميػو  ػي ركايتػو األخػرل عنػو كالثػاني  ػي تػاريخ  عيف األكؿ ككنو جعمو شػيخ أبػي داكد كا  مّك
  ٓٗ/ ُُشيخو. ينظر: تيذيب التيذيب )مكتو كتبع  يو مسممة بف قاسـ  دنو كذلؾ قاؿ  ي الصمة كىك خطأ كمطيف أعمـ منو ب

ش(اب: بفتح الخاء كالشيف المعجمة ك ػي آخرىػا البػاء المنقكطػة بكاحػدة، ىػذا اسػـ لمػف يبيػع الخشػب، كالمشػيكر بيػذه النسػبة (ٓ)  الخى
 . ُِٗ/ ٓجماعة. ينظر: األنساب لمسمعاني )

 . ُِّ/ ْميزاف االعتداؿ )(ٔ) 
 نفس المصدر السابؽ.(ٕ) 

 . ٕٕٓالتيذيب )ص:   تقريب ٖ)
كعة )(ٗ)  ابف عراؽ: نكر الديف عمي بف محمد بف عمي المعركؼ  ، ك ُِْ/ ُتنزيو الشريعة المر كعة عف األخبار الشنيعة المّك

 . ُِ/ ٓىػ . ينظر: األعالـ لمزركمي )ّٔٗ"ابف عراؽ الكناني" ت)
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ـى مطي(ف عم  جرحو كتّعيًفو تًّعيفان شًديدان لمراكم  كا ؽ الناق(ادي اإلما

 نمكذج تطبيقي:

الرامييرمًزما  أخرج
ٍبًد الر(ٍحمىًف   ُ) : قىاؿى ًلي أىبيك عى رىًميا قىاؿى ٍّ ٍبًد الم(ًو اٍلحى م(دي ٍبفي عى د(ثىنىا ميحى ٍبػفي ا: قاؿ حى

ػد(ثى  : حى ٍنػوي،  ىًدن(ػوي قىػٍد كىتىػبى  ىػذىىىٍبتي ًإلىٍيػًو  ىقىػاؿى ش(ػاًب،  ىاٍكتيػٍب عى : اٍذىىٍب ًإلىػ  اٍليىٍيػثىـً اٍلخى ٍيرو اًلػؾي ٍبػفي أىنىػنيمى ، نىا مى سو
ػػم(  اضي  : قىػػاؿى رىسيػػكؿي الم(ػػًو صى ػػٍف أىبًػػي الػػد(ٍردىاًء، قىػػاؿى ػػي ًب، عى ػػًعيًد ٍبػػًف اٍلميسى ػػٍف سى ، عى ػػًعيدو ػػٍف يىٍحيىػػ  ٍبػػًف سى مىٍيػػًو  عى عى

 : م(ـى سى كا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب لىعىطَّميكا اأٍلىىٍ )كى ـٍ يىكيًف الًَّذيفى كىفىري ـي النَّاسي مىا ًفي لى ، فىتىعىمَّميكىىالىٍك يىٍعمى  .(ؿى كىاٍلمىاؿى

 أكلن: تخريج الحديث:

ذكره ابفي عراؽ  ي ميصن(فو تنزيو الشريعة المر يكعة عف األخباًر الشًنيعة المىٍكّكعة
(ِ . 

 ثانيان: دراسة رجاًؿ اإلسناد: 

  رجاؿي اإلسناد: جميعييـ ثقات باسًتثنىاء اليىيثـى  دٌنو مىتركؾ.

 اإلسناد: مينكىر.ثالثان: الحكـي عمى 

ٍبػًد الػر(ٍحمىًف  ـي ميطٌيف  ي حٌؽ ىذا الحديث:  ىًجٍئػتي ًإلىػ  أىبًػي عى ٍبػًف األجًؿ اليىيثـً بف خالد ، قاؿ اإلما
: ىىػػػػذىا قىػػػػٍد كىفىانىػػػػا ميٍؤنىتىػػػػوي  ىػػػػالى تىعيػػػػٍد ًإلىٍيػػػػوً  مىٍيػػػػًو،  ىقىػػػػاؿى ػػػػًديثى عى ،  ىأىٍلقىٍيػػػػتي ىىػػػػذىا اٍلحى ٍيػػػػرو نيمى
 ػػػػي ، كعنػػػػدما ذكػػػػرىه  ّ)

اًلد الخش(اب ً يو اٍليىٍيثـى بف خى كعات ابفي عراؽ قاؿ: كى  . ْ)المّك

كاة الذيف قيؿ ًفييـ " كاف مطيَّف يناؿي منوي كيكٌذبو، يكٌذبو ، كٌذبو " -ّ  الر 

ػػعًؼ الش(ػػًديد  )ّ ػػرح ، كالتػػي تػػدؿا صػػراحةن عمػػ  ال مصػػطمح "كػػاف ييكٌذبيػػو، كٌذبىػػو" مػػف مصػػطمحات الجى
ييحتجا بحديًثو كال ييستشيىدي بو كال ييعتبػري بػو ي الر(اكم،  ال 

عمؿ ىػذا الميصػطمىح اإلمػاـً مطػي(ف ، كقػد اسػتى  ٓ)
 : ي عددو مف الركاة 

 

                                                           

 . ُّٓالمحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي لمراميرمزم )ص: (ُ) 
كعة )(ِ)   . ِٓٗ/ ُتنزيو الشريعة المر كعة عف األخبار الشنيعة المّك
 . ُّٓالمحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي لمراميرمزم )ص:  (ّ)
كعة )(ْ)   . ِٓٗ/ ُتنزيو الشريعة المر كعة عف األخبار الشنيعة المّك
 . ُِٔ/ ِ   تح المنيث بشرح ألفية الحديث )(ٓ
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ـي بفي محٌمد بف عثماف .(ُ)الرَّاكم األكؿ: إبراىي  .(ِ)ىػ(َّٗت) ، أبك حاـز الحىضرمي 

تاريًخػو قػاؿ: كػافى مطػيف ينػاؿي منػو قكؿي اإلماـ مطٌيف : ذكره أبيك الحسف بف سفياف الحافظ فػي 
 . ّ)فيمىا بمغىًني كييكٌذبيو

 أقكاؿ النٌقاد في الرَّاكم:

 . ْ)ذكره ابفي ًحب(اف  ي الث قات

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـ حكـً مطٌيف كالمقارنةي بيف الرَّاكم في القكؿ خالصةي 

ـي بفي محمد الحضرمٌي "ضعيؼ" كاهلل أعمـ.  إبراىي

، كلػـ يػتكمَّـ فيػو الٌنقػاد في الراكم، حيث إٌنو ذكره في الثقػات ميطٌيف اإلماـابف حبَّاف قكؿ خالؼى 
ان كل تعديالن. رحى  جى

 نمكذج تطبيقي:

ػو الطبرانػيا  ػي معجمػًو الكبيػر م(ػدي  ٓ)لو أحاديثي  ي كتب السان(ة، كمنيػا: مػا أخرجى ػد(ثىنىا ميحى : قػاؿ :حى
،ا ػٍيؿو ّى م(ػدي ٍبػفي  ي ، ثنػا ميحى ػرىًميا ٍّ ػافى اٍلحى ٍثمى ػًد ٍبػًف عي م( ـي ٍبػفي ميحى ، ثنا ًإٍبرىاًىي رىًميا ٍّ ٍبًد اًض اٍلحى كىًري(ػا  ٍبفي عى ػٍف زى عى
: ا ، قىػاؿى ػػاًمرو الش(ػػٍعًبي  ػٍف عى ػػمَّى اهللي »ٍبػًف أىبًػػي زىائًػػدىةى، عى ٍيػػًد رىسيػػكًؿ اهلًل صى مىػػى عى ػػعى اٍلقيػػٍرآفى عى مى ـى  جى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى عى

سىػٍعدي ٍبػفي عيبىػ ، كىأىبيك الدٍَّردىاًء، كى بىؿو ميعىاذي ٍبفي جى ، كى ٍيدو ، كىأىبيك زى ٍيدي ٍبفي ثىاًبتو اًر زى ادىةى، كىأيبىػي  ٍبػفي ًستَّةه ًمفى اأٍلىٍنصى
اًريىةى قىٍد قى  ًع ٍبًف جى مِّ اًريىةي ٍبفي ميجى كىافى جى ًديًث زىكىًريَّا كى ًفي حى ، كى  .«رىأىهي ًإلَّ سيكرىةن أىٍك سيكرىتىٍيفً كىٍعبو

 أكلن: تخريجي الحديث:

حابة و أبك نعيـ ً ي معر ًة الص(  مف طريًؽ جعفر بف عىكف عف زكري(ا بف أبي زاًئدة بو.  ٔ)أخرجى

 

 
                                                           

 . ِّٓ/ ِالكتب الستة )الثقات ممف لـ يقع  ي (ُ) 
 . َُٓ/ ُلساف الميزاف )(ِ) 

   نفس المصدر السابؽ.ّ)
 . ٕٓ/ ٖالثقات البف حباف ) (ْ)
 . ُِٔ/ ِ/َِِٗجارية بف مجمع بف جارية األنصارم/   -المعجـ الكبير لمطبراني)باب الجيـ/ باب مف اسمو جابر (ٓ) 
 . ُِٕٓ/ ّ/ُّٕٓسعد بف عبيد بف النعماف بف قيس /-سعد مف اسمو -معر ة الصحابة ألبي نعيـ ) باب السيف (ٔ) 
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 ثانيان: دراسةي رجاًؿ اإلسناد:

يؿ -  :(ُ)محمَّد بف فضى

يىحيػػ  بػػفي مىعػػيفك  ، ِ)عمػػٌي بػػف المػػدينيٌ  كث(قػػو
 ، ٔ)كالػػذىبيا ،  ٓ)كيعقػػكب بػػف سػػفياف،  ْ)كالعجمػػي،  ّ)

ًديثو  بف المدينٌي " عميٌ كزاد  ا أقؿ( سقطى حى مى ًديث كى  يعقكب"، كزاد كافى يتشي(ع العجمي " كزاد"، ثبتىان ً ي الحى
يـ كالذىبي "شيعي"، كقاؿ ابفي سعد:  ّي ًديًث ميتىشىي عان كبع ديكقان كىًثيرى اٍلحى كىافى ًثقىةن صى  . ٕ)ال يحتجا بوكى

تان  ػي الحػديًث، إال أن(ػو ػػػػنٌي: كػاف ثىبػػػػالدارقط، كقػاؿ  ػي الث قػات  ٗ)ابفي شاىيفك  ، ٖ)ابفي حب(افذكره ك 
كاف مينحًر ان عف عثمافى 
(َُ . 

رػػػػػػػ، كابػػفي ح ُُ)أبػػك زرعػػةاؿ ػػػػػػػػقك  "، كزاد ًعمـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الػػػػػػػًمػػف أىة "ػػػػػػػػػػػػػ، كزاد أبػػك زرع كؽدػػػػػػػػصى :  ُِ)جى
دي ػػػػػػػػػػػػػػأحماؿ ػػػػػػػػػػ، كق ُّ)أسػػػػػػػػػػػػى يسى بو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائٌي: لػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الن(س"، كقاؿ شياعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاًرؼ ريًمي بالت( " ابف حجر

نا  . ُْ)فى الحًديثػػػػشي(ع ككافى حسػػػػػػبىؿ : كاف يتػػػػبف حى

 

                                                           

ّى ػػػػػػػػػػػػػميحى  (ُ) ػػب(ة، الكي ػػػػػػػػػمىف، مىكلى ػػػػػػػػػػػبد الر(حػػػػػػػػػػزكاف، أىبػػك عى ػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ ٍبػػف  ى ػػػػػػػػػػػػػمد ٍبػػف  ي ّى ىػػػ . ينظػػر: التػػاريخ ُٓٗك يا ت)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بنػػي 
 . َِٕ/ ُلمبخارم )الكبير 

 . َِٖ  تاريخ أسماء الثقات )ص: (ِ
 . ُٔٓركاية الدارمي )ص:  -  تاريخ ابف معيف (ّ
 . ُُْ  الثقات لمعجمي )ص: (ْ
 ، كيعقػػكب بػػف سػػفياف: يعقػػكب بػػف سػػفياف بػػف جػػكاف أبػػك يكسػػؼ بػػف أبػػي معاكيػػة الفارسػػي الفسػػكم َْٔ/ ٗ  تيػػذيب التيػػذيب )(ٓ

ف لـ نجد قكال مف األئمة الذيف صنفكا أئمة الجرح كالتعديؿ ،  دننا كجدنا أقكل مف ذلؾ كجدنا أف أكبر أئمة النقد كالرجاؿ  الحا ظ، كا 
مػػف المتػػأخريف "ااإلمػػاـ ابػػف حجػػر" أكثػػر مػػف االقتبػػاس مػػف كتػػاب المعر ػػة كالتػػاريخ  ػػي مؤلفيػػو )تيػػذيب التيػػذيب  ك )اإلصػػابة  ، 

ب  ػػي الجػػرح كالتعػػديؿ ممػػا يػػدؿ عمػػ  أىميػػة نقػػده لمرجػػاؿ كأنػػو أحػػد أئمػػة ىػػذا كمعظػػـ اقتباسػػات ابػػف حجػػر عنػػو تتعمػػؽ بػػأقكاؿ يعقػػك 
 . ٔٗ/ ِٖ  الكا ي بالك يات )ُُٔ/ ْٕىػ . ينظر: تاريخ دمشؽ البف عساكر )َِٖالشأف، تك ي رحمو اض تعال )

 . ُُِ/ ِ  الكاشؼ )(ٔ
 . ُّٔ/ ٔ  الطبقات الكبرل ط العممية )(ٕ
 . ٖٓ/ ٗ  الثقات البف حباف )(ٖ
 . َِٖ  تاريخ أسماء الثقات )ص: (ٗ
 . ِّٖ  سؤاالت السممي لمدارقطني )ص: (َُ
 . ٖٓ/ ٖ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ُُ
 . َِٓ  تقريب التيذيب )ص: (ُِ
 . ِٕٗ/ ِٔ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )(ُّ
   المصدر السابؽ.(ُْ
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دى: كاف ًشيعي(ان محتًرقىان ، كقاؿ  ُ)أبك حاًتـ: شىٍيخكقاؿ  أىبيك دىاكي
(ِ . 

 كاهلل أعمـ. : ثقةه شيعيٌ قاؿ الطالب

ـ مف أٌف رجاؿ اإلسناًد ثقات، إٌل أٌف فيو:  كبالرٌُ

صم  اض عميو  -أمرو حدث  ي عيد النبي  فحيث حٌدث عامر الشعبي عإرساؿ  ي اإلسناد ، -
 .، كلـ يشيده-كسمـ 

ـي بف محمد الحّرًمٌي ) ًّعيؼ  . كالراكم-  إبراىي

 ثالثان: الحكـ عمى اإًلسناد: ضًعيؼ

 ، كبسبًب ضعًؼ الرَّاكم إبراىيـ الحضرىمٌي. اإلرساؿكذلؾ بسبًب 

ً يػػ كىاهي الط(بىرىانًػػيا ميٍرسىػػالن، كى ـٍ أىٍعًرٍ ػػوي، قػػاؿ اليىٍيثمػػٌي: رى لىػػ ػػرىًميا كى ٍّ ػػافى اٍلحى ٍثمى ػػًد ٍبػػًف عي م( ـي ٍبػػفي ميحى ًو ًإٍبػػرىاًىي
ًحيحً  اؿي الص( اًلًو ًرجى بىًقي(ةي ًرجى كى
(ّ . 

ػحيحة كالث(ابتػة كالحديث  يو زيػادةه عػف ػع القػرآف ىيػـ أربعػة األحاديػًث الص( مى ، كالتػي بٌينػت أٌنػو مػف جى
ػكاف  ػي اض عنػواض عمػييكليسيكا ست(ة مف الصػحابة ّر ، "أٌنػو جمػعى القػرآف  ػي ـ، كمنيػا حػديثي أنػس ّر

زيد، كزيدي  ار: أًبي، كمعاذ بف جبىؿ، كأبيكأربعةه، كمايـ مف األنصى   -صم  اض عميو كسمـ  -عيًد رسكًؿ 
 . ْ)بفي ثابت"ا

بكر بػًف عيَّػاش ، ىك يحيى بف بشير يرًكم عف أبي (ٓ)الرَّاكم الثاني: يىحيىى بفي محمَّد بف بًشير
 .(ٔ)كطبقتو ، كىك كالدي إسحاؽ، كداكد، كًعيسى

 
                                                           

 . ٖٓ/ ٖ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ُ
 . ِٕٗ/ ِٔتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )  (ِ
 . ُِّ/ ٗ  مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )(ّ
ػػي اض عنػػو/(ْ  ، )كتػػاب  ّػػائؿ القػػرآف/ ّٔ/ ٓ/َُّٖ  صػػحيح البخػػارم )كتػػاب مناقػػب الصػػحابة/باب مناقػػب زيػػد بػػف ثابػػت ّر

ػػػاًئؿً كتػػػاب  ، صػػػحيح مسػػػمـ )ُٖٔ/ ٔ/ََّٓبػػػاب القػػػراء مػػػف أصػػػحاب النبػػػي صػػػم  اض عميػػػو كسػػػمـ/ ّى ػػػكاف اض   ى الصػػػحابة ّر
ـٍ / يى اضي تىعىالى  عىٍنيي ًّ اًر رى مىاعىةو ًمفى اأٍلىٍنصى ، كىجى اًئًؿ أيبىي  ٍبًف كىٍعبو ّى   .ُُْٗ/ ْ/ِْٓٔعمييـ/بىابي ًمٍف  ى

 . ْْٕ/ ٖلساف الميزاف ت أبي  دة ) (ٓ)
د بف يحيػ  َْٕ/ ْ  ميزاف االعتداؿ )(ٔ م(د بف يحي  بف بشير . قاؿ الدارقطني الى بىٍأس ًبًو ، كدىاكي اؽ بف ميحى اؽ : ىك ًإٍسحى ٍسحى   كاً 
ا ظ. ينظر: سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص: ا م(د بف بشير ًثقىة حى  . ُُٔ-َُٓبف ميحى



 

191 
 

ـي الذىبي في ميزاًف العتداؿ قائالن :   .(ُ)ف مطٌينان كٌذبىوإقكؿي اإلماـ مطيَّف: أخرجى اإلما

 أقكاؿ النٌقاد في الرَّاكم: 

: ثقةه حاً ظقاؿ    .ِ)الدارقطنيا

أبك حاًتـ: مجييكؿكقاؿ 
(ّ . 

كـ بيف كالمقارنة الرَّاكم في القكؿ خالصةي -   الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـ مطٌيف حي

 يحيى  بف محم(د بف بًشير "ّعيؼ" كاض أعمـ.

 أبك حاًتـ، كخالفو الدارقطنيا  كث(قو. جٌيمو

 نمكذجه تطبيقي :

 ً ي كتيًب السان(ة. لمراكملـ أًقؼ عم  حديثو 

كاة الذم قاؿ فييـ "كىذَّاب": -ْ  الر 

قػػا مػػف حيػػث الًني(ػػة كالقصػػد، ألىف( الخطػػأ  ف اٍ تىرى ػػٍدًؽ، كاً  ػػكاب، كالكػػذبي ّػػدا الص   ػػي المنػػة مقابػػؿي الص(
ـي أىف( ما يقكلو كىًذبه كالميٍخًطئي ال يعمـ الكاذبى يىٍعمى
(ْ . 

ػػكع  ّي ػػرح ، كحػػديث الػػر(اكم الكىػػذ(اب حػػديثه مىك كيعتبػػري مصػػطمح "كىػػذ(اب" مػػف أشػػد  مصػػطمحات الجى
ّػػػػًعو، قػػػػاؿ اإلمػػػػاـ الساػػػػيكطي  ػػػػي "تػػػػدريب الػػػػر(اكم"تىحػػػػريـ ر  كايتيػػػػو ًإال( لبيػػػػاًف كى

 ػػػػي تعريًفػػػػو لمحػػػػديث  - ٓ)
كع كحكمو ّي عيؼ كأقبحػو، كتىحػرـي ركايتيػو مػع العمػـً -المىك )ّ : "ىك الكذبي الميختمىؽ المىصنكع، كىك شٌر ال

ػػعو -بػػو أم  -يػػًب ك يرىػػا، ًإال( مبي(نػػان  ػػي أم  معنىػػ  كػػاف سػػكاء  ػػي األحكػػاـً كالقصػػًص كالتر  -أم ًبّك
دي اٍلكىاًذًبيفى  ًديثو ييرىل أىن(وي كىًذبه  ىييكى أىحى د(ثى عىن ي ًبحى ًعو لحديث مسمـ: )مىٍف حى  ". ٔ)مقركنان ببىياف ّك

                                                           

  .َْٕ/ ْ  ميزاف االعتداؿ )ُ)
   المصدر السابؽ.ِ)
  .ُْٔ/ ْالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )  (ّ
  .َٕٗ/ ُ  لساف العرب )ْ)
  .ُْٔ/ُ  تدريب الر(اكم )ٓ)
كاية عف الث قات كترؾ الكػذابيف، كالتحػذير مػف الكػذب عمػ  رسػكؿ اضٔ) ػم(   -  مقدمة اإلماـ مسمـ  ي صحيحو )باب كجكب الر  صى

يى الم(وي عىٍنييما  ًّ ٍندىب كالمينيرة بف شيعبة، رى م(ـى / عف سىميرة بف جي سى مىٍيًو كى   .ٖص/الم(وي عى
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ـي مطي(ف ىذه الميصطمحات  ي أقكاًلػو كعباراتًػو  ػي  الجػرح كالتعػديؿ  ػي عػدد مػف كقد استعمؿى اإلما
 الركاة :

سىف بف الٌطٌيب بف حمزة، أبك عمٌي الشجاعي  البمًخي    .(ِ)ىػ( َّٕ.)ت(ُ)الرَّاكم: الحى

 .(ّ)كٌذابىك قكؿ اإلماـ ميطيَّف: 

 أقكاؿ النٌقاد في الراكم:

 . ْ)قاؿ مسممةي بفي قاسـ: ًثقة

: سمعت ابفى زيداف ًمٌي الخزاز قىاؿى سىػف  -كقاؿ أىٍحمىد بف عى بػف اكذكر لىوي أف( ابفى سعيد يتكم(ـ ً ي اٍلحى
:  ٕ)، قىػاؿى ابػف سيػٍفيىاف ٔ): ما لمبىمخٌي؟ كتبتي عنوي ًقمطران  ٓ)الطي ب الشجاعٌي  ىقىاؿى ابفي زيداف : كأحسػبيو قىػاؿى

 ًثقة.

ػد(ثىًني قىاؿى ابف سيٍفيىاف: حى ؿ قىػاؿى سػمعت ابىػف سػعيدو يعاتػب أبػا اٍلقىاًسػـ بػف منيػع  كى ًمػٌي الخػال( زيػد بػف عى
ػػٍف شػػيخو إال( أعطػػًاني  : مػػا لمبىمخػػٌي؟ مػػا سػػألتيو عى ً ػػي البىمخػػي  كيقػػكؿ لىػػوي: أنزلتػػو عميػػؾ، كأ ػػدت عنػػو؟!  ىقىػػاؿى

 . ٗ)نىو، كرأيتي كثيران ًمف مشايًخنا المتقد ميف يكثقك  ٖ) صفتىو، كعالمتىو، كمنزلتىو

 . َُ)كقاؿ عميا بفي عمر الحربٌي: كاف جي دى الحفًظ لحديًثو

                                                           

الػػالـ ك ػػي آخرىػػا الخػػاء المعجمػػة، ىػػذه النسػػبة الػػ  بمػػدة مػػف بػػالد خراسػػاف يقػػاؿ ليػػا بمػػخ  البىٍمًخػػٌ : بفػػتح البػػاء المكحػػدة كسػػككف (ُ)
ػ  اض عنػو، خػرج منيػا عػالـ ال  ، تحيا األحنؼ بف قيس التميمي مف جية عبد اض بف عػامر بػف كريػز زمػف، عثمػاف بػف عفػاف ّر

 . َّّ/ ِ) لمسمعاني نساباأل ينظر: يحص  مف العمماء كاألئمة كالمحدثيف كالصمحاء قديما كحديثا.
 . ُُٕ/ ٕتاريخ اإلسالـ ) (ِ)
 . َّْ/ ٖ  تاريخ بنداد )ّ)
 . ُٔ/ ّ  لساف الميزاف ت أبي  دة )ْ)

ًمػيا اٍلكيػكً يا ت) (ٓ) ػدو اٍلبىجى م( ، أىبيػك ميحى ٍيػًد ٍبػًف قىطىػًف ٍبػًف ًىػالؿو ٍيػدىافى ٍبػًف بيرى ىػػ . ينظػر: تمخػيص المتشػابو  ػي الرسػـ  ُّّعىٍبدي الم(ػًو ٍبػفي زى
 . ِٓٔ/ ٕ ، تاريخ اإلسالـ )ّّْ)ص: 

. ينظر : تاج العركس )(ٔ : مىا ييصافي ً يًو الكيتيبي  . ِْٕ/ ُّ  كالًقمىٍطري
 سبؽ التعريؼ بو. (ٕ)
.ينظر: تاج العركس )ُٓٗ  سؤاالت حمزة لمدارقطني )ص: (ٖ : مىا ييصافي ً يًو الكيتيبي   .ِْٕ/ ُّ ، كالًقمىٍطري
  .َّْ/ ٖ  تاريخ بنداد )(ٗ

ػر بػف محمػد، أىبيػك الحسػف  ، ّّٔ/ ّالثقػات ممػف لػـ يقػع  ػي الكتػب السػتة ) (َُ) الحربػي، المعػركؼ كعمػي الحربػي: عمػي ٍبػف عيمى
  .ْٖٗ/ ُّىػ . ينظر: تاريخ بنداد )ِْْبابف القزكيني ت)
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نمػػا  أبػػك بكػػركقػػاؿ  اإلسػػماعيمٌي: نحػػفي سػػًمٍعنا منػػو قػػديمان ككػػافى إذ ذاؾى مىسػػتكران ككتبػػو صػػحاحان، كا 
 . ُ)أ سدى أٍمره بأخرة
ػػػػعو آخػػػػر ِ)البرقػػػػانٌي: كىػػػػك ذاىػػػػبي الحػػػػًديثكقػػػػاؿ  ّك الخطيػػػػبي ، كقػػػػاؿ  ّ)ّػػػػًعيؼ :، كقػػػػاؿ  ػػػػي مى

ـٍ كقػػػػاؿ  ، ْ)البنػػػدادٌم: عنػػػػد البنػػػػدادي يف ذاىػػػػبي الحػػػػًديث الػػػػدارقطنيا : ال يسػػػػكم شػػػػيئان ألن(ػػػػو حػػػػد(ث بمػػػػا لػػػػ
يسمىع
ابف عدٌم: كاف لوي عٌـّ، يقاؿ لو: الحسفي بف شجاع  اد(ع  كتبىو حيث كا ؽى اسميو اسمىو، ، كقاؿ  ٓ)

 . ٔ)إل  أربعيف كعف أىًؿ الكك ة كذلؾكاف يحد ث عف قكـ مف أىًؿ البصرًة ماتكا  ي سنًة نٌيؼ كثالثيف 

كـ بيفى  كالمقارنة الرَّاكم في القكؿً  خالصة   ادالن قَّ  مف ُيرًه كأحكاـ مطٌيف حي
 " كاض أعمـ. كٌذابالحسف بف الطي ب األشجعٌي " 

رحو كتّعيًفو، كخالفو الػبعض كذىػبى إلػ  تعديمػو ، كلعػؿ(  ـى ميطٌيف عم  جى كا ؽى بعض الناق(اد اإلما
رح الر(اكم، كىك أٌنو كاف لو عـ، يقػاؿ لػو: الحسػفي بػفي شػجاع  ػاد(ع  كتبىػو حيػث  ابفى عدم  ٌسر سببى جى

لػ  أربًعػيف كعػف اسمىو، كاف يحٌدث عػف قػكـو مػف أىػؿ البصػرة مػاتكا  ػي سػنة نٌيػؼ كثالثػيف إ كا ؽى اسميو
 . ٕ)أىًؿ الكك ة كذلؾ

 نمكذج تطبيقٌي:

، قػاؿ: (ٖ)الحسػيًف المبػارؾ بػف عبػد الجبػار الطيػكرم يأبػما انتخبىو أبك طػاىر السػمفٌي مػف أصػكًؿ 
ػػد(ثىنى  سىػػفي ٍبػػفي الط(ي ػػًب الشاػػجاعٌي  ، حى ػػد(ثىنىا اٍلحى ػػرى الساػػك(رٌم، حى ًمػػيا ٍبػػفي عيمى ػػد(ثىنىا عى ػػدي، حى نىػػا أىٍحمى ٍبػػفي اا قيتيبػػة أىٍخبىرى

                                                           

ػػػد ٍبػػػف ًإٍبػػػرىاًىيـ ٍبػػػف ًإٍسػػػمىاًعيؿ ٍبػػػف اٍلعىب(ػػػاس، اإلمػػػاـ أبػػػك بكػػػر اإلسػػػماعيمي َّْ/ ٖ  تػػػاريخ بنػػػداد )ُ)   كأبػػػك بكػػػر اإلسػػػماعيمي: أٍحمى
ٍرجػػاني الفقيػػو الشػػا عٌي الحػػا ظ.  كىػػك مػػف النقػػاد ك  ىػػػ  . تػػاريخ  ُّٕ، كمػػا بػػٌيف العممػػاء كاألئمػػة، ت) ي عمػػـ الرجػػاؿالحػػذاؽ  ػػاٍلجي

 . ُّٓ/ ٔ ، الكا ي بالك يات )َِٖ  ،ذكر مف يعتمد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص: ّّٓ/ ٖاإلسالـ )
م(د ٍبف أىٍحمىد ٍبف  الب أىبيك بىٍكر الخػكارزمي، ىػك مػفَّْ/ ٖ  تاريخ بنداد )ِ) أئمػة عمػـ نقػد الرجػاؿ  ػي   ، كالبرقاني: أىٍحمىد ٍبف ميحى

 ، الػػػكا ي ُُِعديؿ )ص: ػػػػػػػػػػمد قكلػػػو  ػػػي الجػػػرح كالتػػػػػػػػػػػذكػػػر مػػػف يعت  ،ِٔ/ ٔنظػػػر: تػػػاريخ بنػػػداد )يي ىػػػػ . ِْٓكقتػػػو كزمانػػػو، ت)
 . ُِٔ/ ٕبالك يات )

 . َّْ/ ٖ  تاريخ بنداد )ّ)
 المصدر السابؽ. (ْ)
سػػػير أعػػػالـ النػػػبالء ط  اكم " بػػػدؿ يسػػػكم . ينظػػػر:ػػػػػػػػػػػػػػػع أخػػػرل " يسػػػػػػػػػػمكاّ  ،  ػػػي ُٔٗزة لمػػػدارقطني )ص: ػػػػػػػػػػػ  سػػػؤاالت حمٓ)

 . َُٔ/ ُُالحديث )
 . َِٔ/ ّالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ٔ) 
 نفس المصدر السابؽ.(ٕ) 
 . ّٓٔ/ ِ/َّٗالطيكريات ) (ٖ)
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اًلػػؾو قىػا ػٍف أىنىػًس ٍبػًف مى ، عى ػٍف ثىابًػتو اٍلبينىػػاًني  ػبىعٌي ، عى ّا ػػمىٍيمىافى ال ٍعفىػري ٍبػفي سي ػد(ثىنىا جى ، حى : سىػًعيدو ))كػافى رسيػػكؿي ؿى
)) ـى ل يىدًَّخري شىٍيئنا ًلغىدو مَّ سى مىيًو كى  .المًَّو صمَّى المَّوي عى

 أكلن: تخريجي الحًديث:

، بمثًمػو مػف طريػؽ  ِ)قيتيبة بػو ، كابػفي حب(ػاف  ػي صػحيًحو  عف، بمثًمو  ُ)أخرجو الت رمذما  ي سيننو
اؽ ٍبف ًإٍبرىاًىيـ عف قيتىيبة بو.  م(د ٍبف ًإٍسحى  ميحى

 ثانيان: دراسةي رجاؿ اإلسناد:

 : ّ)بف الحسف أىٍحمىد -

تقافكقاؿ ،  ٔ)كالحاًكـ  ، ٓ)كالدارقطًنيٌ   ، ْ)كثٌقو البندادما   . ٕ)الذىبٌي: كاف صاحبى حديثو كا 

 : ثقة.قاؿ الطالب

ًميا ٍبفي عيمىرى  -  : ٖ)الساك(رمٌ عى

 العتيًقػػيٌ كزاد  ، ُّ)كالػػذىبيا ،  ُِ)كالعتيًقػػيٌ  ، ُُ)، كالحػػاًكـ َُ)، كالػػد(ارقطنيا  ٗ)كثٌقػػو الخطيػػبي البنػػدادما 
 ."الشيخي المحد ث"لذىبيا "، كزاد اذىبى بصريه ً ي آخًر عمًره"

                                                           

اء ً ي مىًعيشىة الن(ًبي  (ُ)  م(ـى كىأىٍىًمًو/سنف الترمذم )أبكاب الزىد/ بىاب مىا جى سى مىٍيًو كى م(  الم(وي عى   َٖٓ/ ْ/ ِِّٔصى
ػافى قىٍطػعى اٍلقىٍمػب  (ِ) ػم(ـ كى سى مىٍيػو كى م(  الم(وي عى ميؽ اٍلميٍصطىفى  صى تىػٍرؾى صحيح ابف حباف )كتاب التاريخ/ًذٍكر اٍلبىيىاف ًبأىف( خي ػٍف ىىػًذًه الػداٍنيىا كى عى

ار ًبشىٍيءو ًمٍنيىا/  . ُِٗ/ ُْ/ّٖٕٔااًلد خى
سىف ٍبف عىٍبد الجبار ٍبف راشد أىبيك عىٍبد الم(و الصك ي. ينظر: تاريخ بنداد ) (ّ)   ُِّ/ ٓأىٍحمىد ٍبف اٍلحى
 . ُِّ/ ٓتاريخ بنداد )(ْ) 
 . ٖٔسؤاالت السممي لمدارقطني )ص:  (ٓ)
 . ُّْسؤاالت السجزم لمحاكـ )ص: (ٔ) 
 . ٓٗ/ ُُسير أعالـ النبالء ط الحديث ) (ٕ)
م(د أىبيك الحسف الحميرم ت)عمي ٍبف عيمى  (ٖ)  . ْْٗ/ ُّىػ . ينظر: تاريخ بنداد )ّٖٔر ٍبف ميحى
 . ُِّ/ ٓتاريخ بنداد ) (ٗ)

 . ٖٔسؤاالت السممي لمدارقطني )ص: (َُ) 
 . ُّْسؤاالت السجزم لمحاكـ )ص:  (ُُ)
م(د ٍبف منصكر أىبيك الحسف ، كىػك ممػف يعتمػد قكلػو  ػي  ، ٕٗٓ/ ٖتاريخ اإلسالـ ) (ُِ) م(د ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى كالعتيقي :أىٍحمىد ٍبف ميحى

  ، ذكػػر مػػػف يعتمػػػد قكلػػػو  ػػػي الجػػػرح ّٔ/ ٔق . ينظػػػر: تػػػاريخ بنػػػداد )ُْْالجػػرح كالتعػػػديؿ كىػػػك عمػػػ  معر ػػػة بػػأحكاؿ الرجػػػاؿ)ت
 . ِّْ/ ٕ  الكا ي بالك يات )ُِّكالتعديؿ )ص: 

 . ْٗ/ ُُسير أعالـ النبالء ط الحديث ) (ُّ)
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 . ُ)كقاؿ اأٍلزجي: كىافى صحيحى الس(ماع 

ً ي كتًب أًخيو، لكف( بعضى المحد ثيف قرأ عميو منيا شيئان لػـ كقاؿ اأٍلزىرم: صدكؽه، ككاف سماعو 
كه، كأ كػػػكا اإًللحػػاؽى كأنكػػري كف  ىحى ٌمػػا الش(ػػٍيخ  كػػاف ً ػػي نفًسػػػو يكيػػف سػػماعو كألحػػؽى  يػػو الس(ػػماع،  جػػاء آخػػري

دكؽه  ي نفًسو، كقاؿ  ِ)ثقة ر:صى  . ّ)ابفي حجى

 . ْ)الحربٌي: ال ييساكم شىيئان كقاؿ 

 كاهلل أعمـ. : ثقةقاؿ الطالب

 :(ٓ)جعفر بف سيميمىاف -

ابفي مىعيف، ك  ٔ)ابفي سىعد كثٌقو
كىػافى يىتىشىػي(ع" ابفي سىعدكزاد   ، ٕ) ٍعؼ، كى ّى ًبًو  كى

، كذكػرىه ابػف حب(ػاف  ػي "
ٍيػؿ، كقاؿ  ٖ)الث قات كىايىػات  يػر ًإن(ػو كىػافى ينتىحػؿي اٍلمى ػاًتـ: كػافى مػف الث قىػات الميتقنًػيف ً ػي الر  ًإلىػ  أىػًؿ  أىبيك حى

لـ يكف بداعيةو ًإلى  مٍذىبو اٍلبىٍيت كى
(ٗ . 

أٍحمىد ٍبف حنبؿ : ال بػأس بػوكقاؿ 
 " الػذىبي، كزاد : صػدكؽ ُِ)، كابػفي حجػر ُُ)الػذىبيكقػاؿ ،  َُ)

ر " ي نفًسو  ."زاىده لكن(و كاف يتشي(ع"، كزاد ابفي حجى

ع فيوي :  يىٍحي  ٍبف سىًعيدككاف  ّى  . ُّ) يي

                                                           

ستطع التمييز إال مف قرينة كاحدة كىي أننا نقمنا قكلو  ي الراكم عف طريؽ الخطيب أكاألزجٌي : ركاة كثر كلـ ،  ٕٗٓ/ ٖتاريخ اإلسالـ ) ((1
ىػ ، قاؿ  ْْْالبندادم  األزجٌي الخي(اط المفيد )ت م كتب عنو البندادم ىك: عبد العزيز بف عمي  بف أىٍحمىد ، أبك القاسـذالبندادم ، كالكحيد ال

 .ٔٓٔ/ ٗالخطيب: كتبنا عنو، ككاف صدكقا كثير الكتاب. ينظر : تاريخ اإلسالـ )

 . ٕٗٓ/ ٖتاريخ اإلسالـ )(ِ) 
 . ٖٔٓ/ ٓلساف الميزاف ت أبي  دة )(ّ) 
 . ٕٗٓ/ ٖتاريخ اإلسالـ )(ْ) 
ق .ينظػػػر: تقريػػػب ُٖٕشيع ت)ػػػػػػػػػػػػػػػػد لكنػػػو كػػػاف يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؽ زاىػػػػػػػػػػػػػماف البصػػػرم صػػػػػػػػػػػػػػػػػجعفػػػر ابػػػف سػػػميماف الّػػػبعي، أبػػػك سمي(ٓ) 

 . َُْالتيذيب )ص: 
 . ِٖٖ/ ٕالطبقات الكبرل ط دار صادر )(ٔ) 
 . ّٕٗ/ ِالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ٕ) 
 . َُْ/ ٔالثقات البف حباف )(ٖ) 
 المصدر السابؽ. (ٗ)

 . َّٖ/ ِالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(َُ) 
 . َُْ/ ُميزاف االعتداؿ )(ُُ) 
 . َُْتقريب التيذيب )ص: (ُِ) 
 . ْٔ ، ديكاف الّعفاء )ص: ّٕٗ/ ِالمصدر السابؽ )(ُّ) 
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دكؽه يتشيَّع: قاؿ الطالب   كاهلل أعمـ. صى

 :فيو كعمى ذًلؾ فاإًلسناد
ػػميماف صػػدكؽه يتشػػي(ع،  - ػػكع الحػػدم ال عالقػػة لػػو بدعتيػػو ال تّػػرك جعفػػرى بػػفى سي ، حيػػث إٌف مّك
 ببدعتو.
 .كٌذاب:  الحسف بف الطي ب الشجاعيٌ  الراكم -

 مكضكع.ثالثان: الحكـ عمى اإلسناد: 
 .كٌذابألٌف الحسفى بف الطي ب البمخٌي 

ًديثه  قاؿ عنو الترمذم ىىذىا قىدٍ   ىًريبه  حى ًكمى  كى ًديثي  ىىذىا ري ٍعفىرً  عىفٍ  الحى ، ٍبفً  جى مىٍيمىافى ، عىفٍ  سي  عىفً  ثىاًبتو
ػػم(  الن(بًػػي   مىٍيػػوً  الم(ػػوي  صى ػػم(ـى  عى سى ميٍرسىػػالن  كى

أخػػرل لػػـ يكيػػف  ييػػا الحسػػفي  كالحػػديثي أصػػميو صػػحيحه بأسػػانيد ،  ُ)
ػو الترمػذما كابػف حب(ػاف و األلبػاني ِ)البمخٌي، منيػا مػا أخرجى ،  ْ)، كحسػيف سػميـ أسػد ّ)، ك يرىمػا، كصػححى

 . ٓ)كشيعيب األرنىاؤكط

 " كذَّاب كابنو أكذىب منو " :-ٓ

سػقكط مصطمح كٌذاب مف أسكىأ مراتب الت(جريح بال شؾٍّ ، كالكػٌذاب بشػكؿو عػاـ يػدؿا صػراحةن عمػ  
الر(اكم بحيث ال ييحتىجي بحديًثو، كال ييستىشيىدي بو، كال ييعتبىر بو عدالة

(ٔ . 

 كمف ذلؾ:

 

                                                           

م(ـى (ُ)  سى مىٍيًو كى م(  الم(وي عى اء ً ي مىًعيشىة الن(ًبي  صى   َٖٓ/ ْ/ ِِّٔكىأىٍىًمًو/سنف الترمذم )أبكاب الزىد/ بىاب مىا جى
اؽ ٍبػػف ًإٍبػػرىاًىيـ عػػف قتيبػػة بػػو،  (ِ) ػػد ٍبػػف ًإٍسػػحى م( كمػا سػػبؽ  ػػي التخػػريج  ػػي الترمػػذم ، كأيّػػان ابػػف حبػػاف  ػػي صػحيحو مػػف طريػػؽ ميحى

اؽ ٍبف ًإٍبرىاًىيـ: قاؿ عنو ابف أبي حػاتـ: صػدكؽ ثقػة، ككثقػو الػدارقطني، كقػاؿ الخط م(د ٍبف ًإٍسحى مت ػػػػػػػػدادم: كمػا عمػػػػػػػػػػلبنيب اػػػػػػػػػػكميحى
 ، تاريخ ِٖٓطني )ص: ػػػػػػػػػػممي لمدارقػػػػػػػػػػػ ، سؤاالت السُٔٗ/ ٕي حاتـ )ػػػػػػػديؿ البف أبػػػػػػػػػػػيرا. ينظر: الجرح كالتعػػػػػػػػػػػػمف حالو إال خ

  .ْْٓ/ ّبنداد )
 . ّٓٓ/ ُالتر يب كالترىيب )صحيح   ،ٕٖٔ/ ِصحيح الجامع الصنير كزيادتو )(ّ) 
صػم  اض -مكارد الظم ف إل  زكائد ابف حباف ت حسيف أسد )كتاب عالمات النبكة/ باب  ي زىده كتكاّعو كما عػرض عميػو (ْ) 

 . ّٖ/ ٕ/ُِّٕٗعميو كسمـ/
مى (ٓ)  م(  الم(وي عى ميؽ اٍلميٍصطىفى  صى تىػٍرؾى صحيح ابف حباف )كتاب التاريخ/ًذٍكر اٍلبىيىاف ًبأىف( خي ػٍف ىىػًذًه الػداٍنيىا كى ػافى قىٍطػعى اٍلقىٍمػًب عى ػم(ـى كى سى ٍيػًو كى

اًر ًبشىٍيءو ًمٍنيىا/  . َِٕ/ ُْ/ّٖٕٔااًلد خى
 . ُِٔ/ ِ   تح المنيث بشرح ألفية الحديث )(ٔ
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ؿ  .(ِ)ىػ(َُٗ – ُُٖ. ت )(ُ)،البىجمي  اٍلكيكًفيٌ  الرٌاكم األكؿ: عىبدي الرحمف بف مالؾ بف ًمغكى

ٍبد الر(ٍحمىف كىذ(اب كىاٍبنيو الٌسقر أىٍكذىب ًمٍنو قكؿ اإلماـ مطيَّف: عى
(ّ . 

 أقكاؿ النٌقاد في الراكم:

بػدي الػرحمف  ًؿ شييكًخ الكك ي يف، كىعى ًّ قاؿ ابفي عدٌم: لو أحاديث عف أًبيو ًحسىاف ككالديه مالؾ مف أ ا
معى ّعًفو ييكتبي حديثيو
رعة: ليس بالقكمٌ  ، ْ) كقاؿ يحي  بفي مىًعيف،  ٓ)كقاؿ أبك زي

: لىػٍيسى  ٕ)الن(سىػائي، ك  ٔ)
ر: كذ(ابكقاؿ يحي  بف معيف ًبًثقىة،  عو آخى ر: لػيس ىػك بشىػيء ٖ)ك ي مّك عو آخى كقػاؿ أحمػدي ،  ٗ)، كمّك

ٍنبػػؿ : د نػػا أحاديثىػػوا ٍنػػذي دىىػػر َُ)بػػف حى ًديثػػو مي ، كقػػاؿ خرقػػت حى
كىابػػفي الجػػاركد، كىابػػفي  كذكػػره الس(ػػاجي،،  ُُ)

عفاء ّا انٌي: ّعيؼي األمًر جػدان ،  ُِ)شاىيف  ي ال ـي بفي يعقكب الجكزجى كقاؿ إبراىي
كذكػره ابػفي حب(ػاف ،  ُّ)
ػػف اأٍلىٍثبىػػات ػػا الى أصػػؿى لىػػوي عى مى قمكبىػػات كى ػػف الث قىػػات المى  ػػي المىجػػركحيف كقػػاؿ: يػػرًكم عى
كقػػاؿ أبيػػك نعػػيـ ،  ُْ)

: ركل عىف األى  عمًش المناكير ال شىيء، كقػاؿ الحػاكـي كأبػك سػعيدو النقٌػاش: ركل عػف عيبىيػًد اًض األصبيانيا
كعىةا ّي  . ُٔ)كقاؿ الذ(ىبٌي: يأًتي بالط(ام(ات،  ُٓ)بًف عيمر ، كاألعمًش أحاديثى مىك

                                                           

 . َٓٓ/ ُُتاريخ بنداد )(ُ) 
 . َٔٗ/ ْتاريخ اإلسالـ ) (ِ)
 ،كبالنسبة لصقر: يكجد لفظة )الصقر أك السقر   ي أكثر مف نسػخة. ينظػر : َِٓ /ُ  العمؿ المتناىية  ي األحاديث الكاىية )ّ)

  .ْْ/ ٓ ، الثقات ممف لـ يقع  ي الكتب الستة )ِْٔ/ َُتاريخ بنداد )
  .َْٕ/ ٓالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ ) (ْ)
عديؿ البػػف أبػػي ػػػػػػػػػػػرح كالتػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، الجُِٓي الّػػعفاء لػػو )ص: تاب أسػػامػػػػػػػػػػمرازم كمعػػو كػػػػػػػػػبرذعي ألبػػي زرعػػة اػػػػػػػػػػػؤاالت الػػػػػػػػػػ  سٓ)

  .ِٖٔ/ ٓحاتـ )
  .ْٓٗ/ ّركاية الدكرم ) -  تاريخ ابف معيف ٔ)

  .ُُِ/ ٓلساف الميزاف ت أبي  دة )(ٕ) 
  .ّْٕ  سؤاالت ابف الجنيد )ص: ٖ)
  .َٓٓ/ ُُ  تاريخ بنداد )ٗ)
  .ُِٓالرازم كمعو كتاب أسامي الّعفاء لو )ص:   سؤاالت البرذعي ألبي زرعة َُ)
 ، كىنػػاؾ ركايػػة أخػػرل: حرقػػت حديثػػو منػػذ دىػػر. ينظػػر: ديػػكاف ّْٓ/ ّ  العمػػؿ كمعر ػػة الرجػػاؿ ألحمػػد ركايػػة ابنػػو عبػػد اض )ُُ)

  .ِْْالّعفاء )ص: 
  .ُِّ/ ٓلساف الميزاف ت أبي  دة ) (ُِ)

  .ُِٓ  أحكاؿ الرجاؿ )ص: ُّ)
  .ُٔ/ ِباف )  المجركحيف البف حُْ)

  كأبػػك نعػػيـ األصػػبياني : الحػػا ظ أحمػػد بػػف عبػػد اض بػػف أحمػػد، أبػػك نيعىػػٍيـ األصػػبياني ُِّ/ ٓلسػػاف الميػػزاف ت أبػػي  ػػدة ) (ُٓ)
ؿ)ت ك ٌي األٍحكى   .ْٖٔ/ ٗىػ . ينظر: تاريخ اإلسالـ ) َّْالصا

  .ِْْديكاف الّعفاء )ص:  (ُٔ)
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 كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ 
قيٍطًنيٌ  ُ)  ، كالػػد(ارى

، كاليىيثًمػػيا  ِ)
كؾ : ْ)، كالسػػيكطيا  ّ) تػػري ػػار ، كقػػاؿ مى ػػد بػػف عم( م( ميحى

 : كقػاؿ أبػك داكد: آيػةه ،  ٓ) الرحمف بف مالؾ بف منكؿ كذابنا أ اكنػا ال يشػؾ  يػو أحػد عبد  كاف المكصميا
عو آخر: كذ(اب  ، ٔ)مف اآلياًت كذ(اب  . ٕ)ك ي مّك

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  مطٌيف حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿ خالصة

بد الٌرحمف ؿ " ميت(يـ بالكًذب " كاض أعمـ. عى  بفي ماًلؾ بف ًمنكى

ػػو كتّػػعيفىو لمػػراكم، ككا  ـى مطػػي(ف جرحى رًحػػو الش(ػػديدكا ػػؽى النق(ػػادي اإلمػػا ، بػػؿ كٌذبػػو قىػػو أ مػػبييـ عمػػ  جى
راحةن.  البىعض صى

ؿ" كٌذاب كابنو  أكذىب منػو " كىذا الميصطمح الذم أيطًمؽ عم  الراكم عبًد الر(حمف بف مالًؾ بف ًمنكى
 ييعتبىر جرحان ًنسبي(ان بالٌنسبة لو.

 نمكذج تطبيقٌي:

و الط(برانٌي  ي المعجـً األكسىط ، صػاحبي أبػي  ٖ)ما أخرجى كف البندادما ، قاؿ: حد(ثنا الفّؿي بفي ىاري
ؿ، عػف سػعيدً  بػًف ا ثكر قػاؿ: نػا إسػماعيؿي بػفي إبػراىيـ الترجمػانيا قػاؿ: نػا عبػدي الػرحمًف بػف مالػؾ بػًف ًمنػكى

ػؿ:  ػالن  أعجبىػو ىيئىتػو،  قىػاؿ: مم(ػف أنػت؟  قػاؿ الر(جي يػرىة رجي مسمـ اليىٍمدانٌي، عػف الٌشػعبي  قػاؿ: رأىل أبػك ىيرى
؟ قػاؿ: ًمػف أىػًؿ األرًض. قػاؿ: كمانػا مػف  ـى اض عمٍيػو، مم(ػف أنػتى ـى اضي عميو. قػاؿ:  كمانػا مم(ػف أنعػ مم(ف أنعى

، قػاؿ: تىػنح( عن ػي، سػمعتي رسيػكؿى اض صػم  اض عميػو كسػمـ   ٗ)ًمػف النػبطً  أىًؿ األرًض، ًمم(ف أنت؟ قػاؿ:
 .(قتمةي األنًبيىاء، كأعكافي الظَّمىمة، فإذا اتَّخذيكا الرباع كشٌيديكا البينيىاف فاليىرب اليىرب) يقيكؿ: 

                                                           

  .ِٖٔ/ ٓ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ُ)
 . ٗٗ/ ِ  الّعفاء كالمتركككف البف الجكزم )ِ)

 . ِّْ/ ٓمجمع الزكائد كمنبع الفكائد ) (ّ)
كعة ) (ْ)  . َْٖ/ ُالْلل ء المصنكعة  ي األحاديث المّك
 . َٓٓ/ ُُ  تاريخ بنداد )ٓ)

 المصدر السابؽ. (ٔ)
 . ْٖٓ/ ِ  ميزاف االعتداؿ )ٕ)

 . ُِٓ/ ٓ/ُْٗٗالمعجـ األكسط )باب الفاء مف اسمو: الفّؿ/ (ٖ)
. كىاٍستىٍنبىٍطتي اٍلمىاءى: اٍستىٍخرىٍجتي (ٗ مى  اٍسًتٍخرىاًج شىٍيءو :   النىبىطى: الناكفي كىاٍلبىاءي كىالط(اءي كىًممىةه تىديؿا عى ييقىػاؿي وي، كىاٍلمىاءي نىٍفسيػوي ًإذىا اٍسػتيٍخًرجى نىػبىطى. كى

مىػػ  ىىػػذىا الناٍبطىػػةي: بىيىػػاضه يىكيػػكفي تىٍحػػتى ًإًبػػًط الٍ ًإف( الن(ػػبى  ػػكًؿ عى ًمػػفى اٍلمىٍحمي ـي اٍلًميىػػاهى. كى ًلػػؾى طى سيػػماكا ًبػػًو اًلٍسػػًتٍنبىاًطًي ػػأىف( ذى ًس. كى ىػػرىسه أىٍنػػبىطي، كى فىػػرى
 . ِٖٓ/ ٓ) البمداف ، معجـ ُّٖ/ ٓ. ينظر : مقاييس المنة )ىذيؿ شعاب مف شعب ، كىك اٍلبىيىاضى ميشىب(وه ًبمىاءو نىبىطى 
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 أكل: تخريج الحديث:

ٌّ أ  مانٌي عػػفػػػػػػػػػػالترج راىيـػػػػػػػػػػػػماعيؿ بػػًف إبػػػػػػػػػإس ، مػػف طريػػؽً  ُ)عفاء الكىبيػػرػػػػػػػػػػػػخرجػػو العًقيمػػيا  ػػي ال
 عبًد الٌرحمف بف مالًؾ بًف منكؿ بو.

 ثانيان: دراسةي رجاًؿ اإلسناد:

 الفضؿي بفي ىاركف -
(ِ). 

 . ّ)أًبي ثىكر الفىًقيو صاحب

رحان كل تعديالن.قاؿ الطالب اؿ، لـ أًجد فيًو جى  : مىجييكؿ الحى

 .(ْ)إبراىيـ الٌترجمىانيٌ إسماعيؿي بفي  -

كذكرىه ابفي حب(اف  ي الث قات ، ٔ)، كالخطيبي البندادما  ٓ)كثٌقو ابفي قانع
(ٕ . 

ر، ك  ُُ)، كالن(سائي َُ)، كأبك داكد ٗ)، كأحمد بف حنبؿ ٖ)يحيى  بف معيفكقاؿ  : ليسى بًو  ُِ)ابفي حجى
ػديكؽ، كقاؿ بىأس ابػفي سىػعد: كػاف صػاحبى سيػن(ة ك ىّػؿو ، كقػاؿ  ُْ)أبػك حػاًتـ: شىػيخ، كقػاؿ  ُّ)الذىبٌي: صى
ير  . ُٓ)كخى

                                                           

 . ّْٓ/ ِ/ْٔٗالّعفاء الكبير لمعقيمي )(ُ) 
 ، تاريخ  بنداد ٖٗٗ/ ٔالـ )ػػػػػػػػػػػػػػػخ اإلسػػػػػػاريػػػػػػػػػػػيف. تػػػػػػػػعػػػػػػػػػؼو كتسػػػػػػػػػػػة ني  ػػػػػػػػػػػػي سنػػػػػػػػػدادم،  تك ػػػػػػػػػػػػاركف البنػػػػػػػػػػػػؿ بف ىػػػػػػػػػػّػػػػػػػفػػػػػػػال(ِ) 

(ُْ /ّْٓ . 
  .ّْٓ/ ُْ  تاريخ بنداد )(ّ

 . َُٓق . ينظر: تقريب التيذيب )ص: ِّٔإسماعيؿ ابف إبراىيـ ابف بساـ البندادم أبك إبراىيـ الترجماني ت)(ْ) 
 . ُِْ/ ِإكماؿ تيذيب الكماؿ )(ٓ) 
 نفس المصدر السابؽ.(ٔ) 
 . َُُ/ ٖحباف )الثقات البف (ٕ) 
 . ُٕٓ/ ِالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ٖ) 
 . ِْْ/ ٕتاريخ بنداد )(ٗ) 

 نفس المصدر السابؽ.(َُ) 
 نفس المصدر السابؽ.(ُُ) 
 . َُٓتقريب التيذيب )ص: (ُِ) 
  ِِْ/ ُالكاشؼ )(ُّ) 
 . ُٕٓ/ ِالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ُْ) 
 . ِٓٓ/ ٕالطبقات الكبرل ط العممية )(ُٓ) 
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 : ل بأسى ًبو.قاؿ الطالب

 سعيدي بفي مسمـ اليٍمدانيٌ  -

ـٍ أعثير لو عمى ترجمةو البتَّة. اؿ: ل  مجيكؿي الحى

 فيو: اإلسنادكعميو 

 الفّؿي ٍبفي ىاركف : مجيكؿي الحاؿ. -

 سعيدي بف مسمـ : مجيكؿي الحاؿ. -

ؿ  يكى ميت(يـ بالكىًذب .كالراكم عبد  -  الرحمف بف مالؾ بًف ًمنكى

 ثالثان: الحكـي عمى اإلسناد: مينكىر ، ضعيؼه جدان.

ؿ  يك   .ميت(يـ بالكىًذببسبًب عبًد الرحمًف بًف مالؾ بًف ًمنكى

ػػٍف ًثقىػػة، ك ذكػػرىه ابػػف الجػػكزم  ػػي  ُ)ذكػػر العقيمػػٌي ىػػذا الحػػديثى  ػػي الّػػعفاء ، كقػػاؿ الى أىٍصػػؿى لىػػوي عى
كعات المىّك
ًديث الى أىٍصؿ لىو، كذكر أقكاؿى النقٌػاد  ػي الػٌراكم عبػد الػرحمف بػًف مالػًؾ  ِ) بػف ا، كقاؿ ىىذىا حى

كعات منكؿ، كذكرىه السايكطي  ي المىّك
كؾ.  ّ) ٍتري ٍبد الر(ٍحمىف مى  كعٌمؽ عميو قائالن: الى أصؿى لىو عى

ؿ-  .(ٓ)ىػ(َِّ–ُِِ. ت)(ْ)يكنىى أبىا بيز ابنو: الٌصقر بفي عبد الرحمًف بًف بنت مالؾ بًف ًمغكى

ؿ كػٌذاب، كابنػو أبػك بىٍيػز الٌصػقر بػف عبػًد الػرحمف  قكؿ اإلماـ مطٌيف: عبدي الػرحمف بػفي مالػؾ بػًف ًمغػكى
 .(ٔ)أكذىب ًمنو

 أقكاؿ الٌنقاد في الراكم :

 . ٕ)ابف ًحب(اف  ي الث قات ذكره

                                                           

 . ّْٓ/ ِالّعفاء الكبير لمعقيمي )(ُ) 
كعات البف الجكزم )(ِ)   . ِْ/ ِالمّك
كعة )(ّ)   . َْٖ/ ُالْلل ء المصنكعة  ي األحاديث المّك
 . ِْٔ/ َُ  تاريخ بنداد )(ْ
  ، تعذر البحث بالتحديد سنة الك اة.ٖٗٓ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) (ٓ)
  .َُّ/ ْالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ٔ)
 . ِِّ/ ٖ  الثقات البف حباف )ٕ)
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االن ًمف أًبيوكقاؿ  دكؽ، كىك أحسفي حى  ُ)أبك حاًتـ: صى
. 

دؽ؟! دكؽ ، قمت: ًمف أيفى جاءىه الص  قاؿ ابفي حجر: ميعم قان عم  قكًؿ أبي حاًتـ: صى
(ِ . 

كؾ، كقػاؿ  ّ)ابف عدٌم: كافى ًّعيفان كقاؿ  تػري أبػك بىكػر بػفي أبًػي شىػيبة: كػاف ، كقػاؿ  ْ)كاه الػذىبٌي: مى
أبك عمٌي جزرىة: كذ(اب، كقاؿ  ٓ)يّعي الحًديث

(ٔ . 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـ مطٌيف حكـ بيفى  كالمقارنة الرَّاكم في القكؿ خالصةي 

 " كاض أعمـ.متيـ بالكذبصقري بفي عبًد الرحمف "ال

ـى  الناق(ادً  معظـ كا ؽ كخالفىػو أبػك حػاًتـ  عٌدلػو ، كلعمٌػو بنػاءن عمػ  تّػعيًفو الش(ػديد،  عمػ  مطػٌيف اإلما
عىو ابفي حب(اف  ي الث قات، كلكف  ر عم  قكًؿ أبي حاتـ : قاًئالن : كًمف أيفى جاءىه تعديًمو ّك عٌمؽ ابفي حجى

دؽ؟  . ٕ)الص 

 نمكذج تطبيًقٌي:

ػػو اإلمػػاـ أبػػك يىعمػػ  المكصػػًميا  ػػي  مسػػنده لػػو أحاديػػثي  ػػي كتػػب الساػػن(ة، كمنيػػا: مػػا أخرجى
، قػػاؿ  ٖ)

ٍبػػدي الم(ػػًو ٍبػػفي إً  ػػد(ثىنىا عى ، حى ؿو اًلػػًؾ ٍبػػًف ًمٍنػػكى ًف اٍبػػفي ًبٍنػػًت مى ٍبػػًد الػػر(ٍحمى ػػد(ثىنىا أىبيػػك بىٍيػػزو الصػػقري ٍبػػفي عى ، عػػًف :حى ٍدًريػػسى
ؿى ًإلىػػ  بي  ػػم(ـى  ىػػدىخى سى مىٍيػػًو كى ػػم(  اضي عى ػػاءى الن(بًػػيا صى : جى ػػٍف أىنىػػسو قىػػاؿى ، عى ػػاءى آتو  ىػػدىؽ( اٍلميٍختىػػاًر ٍبػػًف  يٍمفيػػؿو ،  ىجى ٍسػػتىافو

 : ،  ىقىاؿى بىش ػٍرهي ًباٍلًخالى ىػًة ًمػٍف بىٍعػًدم»اٍلبىابى ن(ػًة، كى بىش ػٍرهي ًباٍلجى ـٍ  ىػاٍ تىٍح لىػوي، كى ، قي : يىػا رىسيػكؿى الم(ػًو، «يىا أىنىسي ، قيٍمػتي
 : : أىٍبًشٍر ًبالٍ «أىٍعًمٍموي »أيٍعًمميوي؟ قىاؿى ، قيٍمتي ػم(  اضي ،  ىًدذىا أىبيك بىٍكرو ن(ًة، كىأىٍبًشٍر ًباٍلًخالى ىًة ًمٍف بىٍعًد رىسيكًؿ الم(ًو صى جى

 : ،  ىقىاؿى اءى آتو  ىدىؽ( اٍلبىابى ، ثيـ( جى م(ـى سى مىٍيًو كى بىش ٍرهي ًباٍلًخالى ىًة ًمٍف بىٍعًد »عى ن(ًة، كى بىش ٍرهي ًباٍلجى ـٍ  ىاٍ تىٍح لىوي، كى يىا أىنىسي قي
: ، قىػػا«أىبًػػي بىٍكػػرو  ػػوي؟ قىػػاؿى : قيٍمػػتي يىػػا رىسيػػكؿى الم(ػػًو أيٍعًممي : قيٍمػػتي لىػػوي: «أىٍعًمٍمػػوي »ؿى ، قىػػاؿى ػػري رىٍجػػتي  ىػػًدذىا عيمى :  ىخى ، قىػػاؿى

 : ،  ىقىاؿى اءى آتو  ىدىؽ( اٍلبىابى : ثيـ( جى ، قىاؿى ن(ًة، كىأىٍبًشٍر ًباٍلًخالى ىًة ًمٍف بىٍعًد أىًبي بىٍكرو ، »أىٍبًشٍر ًباٍلجى ـٍ  ىاٍ تىٍح يىا أىنىسي قي

                                                           

 . ِْٓ/ ْ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ُ)
 . ِّْ/ ْلساف الميزاف ت أبي  دة ) (ِ)
 . ُْْ/ ٓالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ ) (ّ)
 . َِِ/ ُٕ) ةتدمريال ، كردت  ي طبعة أخرل  قط متركؾ. ينظر الطبعة  ِْٖ/ ٓ) اإلسالـ تاريخ  ْ)
 . ِّّ/ ْ  لساف الميزاف ت أبي  دة )ٓ)
 . ِّّ/ ْ  لساف الميزاف ت أبي  دة )ٔ)

 نفس المصدر السابؽ. (ٕ)
 . ْٓ/ ٕ/ّٖٓٗ) المختار بف  مفؿ / ،مسند أبي يعم  المكصمي (ٖ)
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ٍقتيػكؿه  ، كىأىن(ػوي مى ػرى بىش ػٍرهي ًباٍلًخالى ىػًة ًمػٍف بىٍعػًد عيمى ن(ػًة، كى بىش ٍرهي ًباٍلجى : قيٍمػتي «لىوي، كى ، قىػاؿى ػافي ٍثمى رىٍجػتي  ىػًدذىا عي :  ىخى ، قىػاؿى
، قىػ ٍقتيػكؿه ، كىأىن(ػؾى مى ػرى ًباٍلًخالى ىًة ًمٍف بىٍعػًد عيمى ن(ًة، كى ػم(ـى لىوي: أىٍبًشٍر ًباٍلجى سى مىٍيػًو كى ػم(  اضي عى مىػ  الن(بًػي  صى ؿى عى :  ىػدىخى اؿى

ٍنذي بىايىٍعتيؾى  ، كىالى مىسىٍستي  ىٍرًجي مي ن(ٍيتي ، كىالى تىمى ا تىنىن(ٍيتي ٍو؟ كىالم(ًو مى : يىا رىسيكؿى الم(ًو، ًلمى :  ىقىاؿى ىيكى ذىاؾى يىػا »، قىاؿى
 «عيٍثمىافي 

 أكلن: تخريجي الحديث:

ػػػو ابػػػفي  ػػػران ، كأبػػػك يعمػػػ  الميكصػػػميا  ػػػي معجًمػػػو ُ)أبًػػػي عاصػػػـ  ػػػي السػػػنة أخرجى ميختصى
بنحػػػكه ،   ِ)

ؿ أبي بىيز عىف عبًد اض بًف إدريس قر بًف عبد الرحمف بف مالًؾ بًف ًمنكى  بو. ككالىيما مف طريًؽ الص(

 ثانيان: دراسة رجاؿ اإلسناد:
 كاإلسنادي فيو:

  : (ّ)الميختار بفي فيمفيؿ
ًعػيفبػف اكث(قو   مى

، كمحٌمػد بػف عبػًد اض  ٕ)كسيػٍفيىافي بػفي يعقػكب ، ٔ)العجمػيا ، ك  ٓ)، كأحمػدي بػف حنبػؿ ْ)
 كالذىبيا  ، ٖ)بًف عم(ار المكصمٌي ا

ػع أخػر "كزاد ،  ٗ) يػران أحمد بػف حنبػؿ  ػي مّك ـي إاٌل خى ال أعمػ
كزاد  ، َُ)"

ع أخر"  . ُِ)الث قات كقاؿ: ييخًط ء كًثيران ذكرىه ابف ًحب(اف  ي ، ك  ُُ)"بك(اء، عاًبد الذىبي  ي مّك

 

                                                           

ػي اض عنػو / (ُ)  بػف ا  ، ) بػاب  ػي ذكػر خال ػة عثمػاف ْٔٓ/ ِ/َُُٓالسنة البف أبي عاصـ  ) باب  ػي خال ػة أبػي بكػر ّر
ي اض عنو/  . ٖٓٓ/ ِ/َُُٕعفاف ّر

 . ُٕٕ/ص: َِْمعجـ أبي يعم  المكصمي  ) باب الصاد/(ِ) 
 . ٖٔ/ َُ) التيذيب حريث. ينظر: تيذيب بف عمرك مكل  المخزكمي  مفؿ بف   المختار(ّ

 . َُّ/ ٖالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ْ) 
 . ُُْ/ ٕٓتاريخ دمشؽ البف عساكر )(ٓ) 
 . ِِْالثقات لمعجمي )ص: (ٔ) 
 . ُُٓ/ ّالمعر ة كالتاريخ )(ٕ) 
 . ُُْ/ ٕٓتاريخ دمشؽ البف عساكر ) (ٖ)
 . ِْٖ/ ِالكاشؼ ) (ٗ)

 . َُّ/ ٖالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(َُ) 
 . ِِٕ/ ٔسير أعالـ النبالء ط الحديث ) (ُُ)
 . ِْٗ/ ٓالثقات البف حباف ) (ُِ)
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، ٌزار: صػػالحي كقػػاؿ أبيػػك بكػػرو البػػ،  ِ)كقػػاؿ أبػػك حػػاًتـ: شىػػيخه كيػػك يٌ ،  ُ)كقػػاؿ أىبيػػك داكد: لػػيسى بػػو بػػأس
ًديث  . ّ)الحى

 (.ْ)كقاؿ ابف حجر: صدكؽ لو أكىاـ

 كاهلل أعمـ.يخطئ : ثقةه قاؿ الطالب

 كعميو فالعمَّة األساسية في اإلسناد أٌف :

 كاض أعمـ. متيـ بالكذبالٌصقر بف عبًد الر(حمف  -

 ثالثان: الحكـ عمى اإًلسناد: مينكىر 

قرى بفى عبد الرحمف "  ". متيـ بالكذب ألٌف الص(

ػعؼ كأظػٌف أف( ابػفى المثنػ  " قاؿ ابفي عىًدم  )ّ ككاف أبيك يعم  ينسبيو  ػي ىػذا الحػديث بعىينًػو إلػ  ال
الحديثى يركيو عف ميختار بف  يمفيؿ عىبد األعم  بف أبػي المسػاكر كأنكػرىه مػف كاف قد سمعى كبم(نو أف( ىذا 

حديث ابًف إدريس عف ميختار إذ لىـ ييحد ثو، عًف ابف إدريس  ير صػقر ىػذىا ألف( ابػفى إدريػس أحػدي ثقػاًت 
ػػؿ أٍف يػػركمى مثػػؿى ىػػذا عػػف الميختػػار، كعبػػد األىعمػػ  بػػف المسػػاكًر ييحتمػػؿ  أٍف يركيػػو ألن(ػػو الن(ػػاس، كالى ييحتمي

: بعد أف سردى ىذا اإًلسناد قاؿ:  ٓ)"ًّعيؼ ٍبًد الر(ٍحمىًف كىىيكى كىذ(ابه " ، كقاؿ اليىيثميا ٍقري ٍبفي عى ، كقػاؿ  ٔ)"صى
كعه "ابفي حجر:  ّي ٍك ًديثه مى  . ٕ)"ىىذىا حى

 كما تبٌيف. السببي في كضًع كتضعيًؼ اإلسناد ىك الرَّاكم صقر بف عبًد الرحمف

 

 

 

                                                           

 . ُِّ/ ِٕتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ُ)
 . َُّ/ ٖالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ِ)
 . ٗٔ/ َُتيذيب التيذيب ) (ّ)

4
(.2/573(تقريبالتهذيب)(

 . ُْٓ/ ٓالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ ) (ٓ)
 . ُٕٕ/ ٓمجمع الزكائد كمنبع الفكائد ) (ٔ)
 . ٕٔٓ/ ُٓالمطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية )(ٕ) 
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 انيالثَّ  المطمب
 " ةات خاصٌ صطمحى جرحكف عند اإلماـ مطيَّف بمي كاة المى " الر  

 الٌركاة الذيف قاؿ فييـ " كافى يكًذب " -ُ

ػػرحمصػػطمح  طػػالؽي الكػػًذب يػػدؿا صػػراحةن عمػػ  أشػػد  كأىعمػػ  "كػػافى يىكػػًذب" مػػف مصػػطمحات الجى ، كا 
عؼ  ػي الػراكم  ػال ييحػتجا بحديثًػ )ّ يات ال ، كقػد قػاؿ اإلمػاـ مطػي(ف  ُ)كال ييعتبػر بػو و كال ييستشػيىد بػوميستكى

  ي "أحمد بف عبد الجبار العيطاردٌم" كافى يكًذب.
ػػة كأف(  ػػو عمػػ  ظػػاىره ، بأٌنػػو يىرمػػي الػػراكم بالكػػًذب ، كيػػرٌد حديثػػو ، خاص( كاألصػػؿي أف ييحمػػؿ كالمي

 . ِ)""رأيتي أىؿى الًعراؽ ميجمًعيف عم  ّعًفو:اإلماـ مطي(ف كك ٌي، كقد قاؿ ابف عدم 
ح لمطالػػػب أٌف مصػػطمح " كػػػاف يكػػًذب "  ػػػي العيطػػارًدٌم ميصػػػطمح خػػاٌص باإلمػػػاـ  كلكػػف( الػػػذم تػػرج(

 -ميطي(ف كذلؾ ألسباب :

و ، كلـ يت(ًيمو أحده بالكًذب أك يرًمًو بو. -ُ  بعض الٌنقاد عٌدلو كبعّييـ جرحى
ة أك كذبان  ي  -ِ الحًديث ، كالراجحي ىنا "كاض أعمـ أٌف الكذب إٌما أٍف يككف كذبان  ي الناطؽ كالميجى

تػو، ال أن(ػو  ػة" ، قػاؿ الػذىبٌي: قمػت: ىػذا إٍف كػافى كمػا قػاؿ،  مىحميػكؿ عمػ  نيطًقػو كليجى أٌنو كذبه  ي الميجى
ف عنىػ  بأنػو ركل عم(ػف لػـ  كاف يكًذب  ي الحًديث، إذ ذًلؾ معديكـ. ألن(ػو لػـ ييكجػد لػو حػديثه تفػٌرد بػو، كا 

كأيّػان  ػدف( أبىػاه  ،أل ألٌف أبا كريبو شيدى لػو أن(ػو سػمعى مػف يػكنس، كأبػي بكػر بػًف عٌيػاشييدركو  ذاؾ مىردكده 
 يػذا  ،كمم(ا يقكم صدقو أن(و ركل أكراقان مػفى المنػاًزم، عػف أًبيػو، عػف يػكنس ،كاف محد ثان،  بكر بسماًعو
يو الصدؽ  . ّ)، كقد أثنى  عميو الخطيب، كقك(اه يدؿا عم  تحر 

ػادقيف األبػرار، كىأىبيػك عبيػدة   الس(ػرمٌ كقاؿ الخطيبي البندادٌم: كىافى أىبيك كريب ًمف الشيكًخ الكبػاًر الص(
. كقػد شػيد لىػوي أحػدىما بالس(ػماع، كاآلخػر بالعدىالػة، ا ٍبف يىٍحيى  شيخه جميػؿه أىٍيّػان ثقػة مػف طبقىػًة العيطػاردم 

طراح خبًره،  أم(ا كذلؾ يفيدي حيسفى حالًتو، كجكاز ركايًتو، إذ ل ـ يثبيت لنيرًىما قكؿه يكًجب إسقاطى حديثو، كا 

                                                           

 . ُِٔ/ ِ  ينظر:  تح المنيث بشرح ألفية الحديث )(ُ
 . ُّّ/ ُ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ِ

"كقػاؿ : يعنػي  ػي ليجتػو، ال أنػو يكػذب  ػي  ، كتحدث الذىبي عف نفس الفكرة، كلكف بصيا ة أخػرل ْٖٔ/ ٔتاريخ اإلسالـ )(ّ) 
الحديث،  دف ذلؾ لـ يكجػد منػو، كال تفػرد بشػئ، كممػا يقػكم أنػو صػدكؽ  ػي بػاب الركايػة: أنػو ركل أكراقػان مػف المنػازم، بنػزكؿ عػف 

ألفػاظ الجػرح نػ  عميػو الخطيػب، كقػٌكاه، كاحػتج بػو البييقػي  ػي تصػانيفو". ينظػر: السػبيؿ  ػي شػرح ثأبيو، عف يكنس بف بكير، كقػد أ
 . ََُكالتعديؿ)ص:
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قكؿ الحّرمي  ً ي العيطارًدٌم أن(و كىافى يكًذب  يك قكؿه ميجمىؿ يحتاجي ًإلى  كشؼو كبيىاف،  دٍف كىافى أراد ًبًو 
ف عن  أن(و ركل عم(ف لـ ييدًركو  ػذ عى الحديث  ذلؾ معدكـ ً ي حديث العيطارًدٌم، كا  لؾ أىٍيّػان باطػؿ، ّك

ألف أىبىا كريب شيد لىوي أنو سمعى معو مف يكنس ٍبًف بيكىٍير، كثبت أىٍيّان سماعيو مػف أىبًػي بىٍكػر ٍبػف عيػاش، 
ٍفص ٍبػف  يىػاث كابػًف  ّػيؿ كككيػع كأبًػي معاكيػة، ألف أىبىػا بىٍكػر ٍبػف عيػاش   ال يستنكر لىوي السماع مف حى

ػا ابػ ف ًإٍدًريػس  تػك  ي قىٍبػؿى أىبًػي بىٍكػر بسػنىة. كلػيس يمتنػعي سػماعيو منػو، ألف( تقد(مىيـ جميعػان ً ػي المػكت، كأم(
ػػٍف  ػػٍف أىًبيػػًو، عى كالػػدىه كىػػافى مػػف كبػػاًر أصػػحاب الحػػديث  يجػػكزي أف يكػػكف بىك(ػػر بًػػًو، كقػػد ركل العيطػػاردما عى

اؽ، كيشبو أف يككفى  اتو سماعييا مف  يكنس  سمعىيا مف أىًبيػًو يكنس ٍبف بيكىٍير أكراقان مف منازم ابف ًإٍسحى
يو لمصدؽ، كتثباتو ً ي الركاية، كاض أعمـ ٍنوي، كىذا يدؿا عم  تحر   .عى

ػػف طعػػفى  :كمػػؿ الخطيػػبي البنػػدادم قػػائالن كيي  مىػػ  العيطػػاردٌم مى قىػػاؿى لػػي بعػػضي شػػيكًخنا: إن(مػػا طعػػف عى
: الكتب التي حد(ث منيا كانت كتبى أىًبيًو،  اد(ع  مىٍيًو بأف قىاؿى  . ُ)سماعىيا معو عى

كقػػاؿ الشػػيخ أبػػك إسػػحاؽ الحػػكيني : كىػػذىا إ ػػراطه إن(مػػا حممىػػو عمػػ  ذًلػػؾ أف( أحمػػدى بػػفى عبػػًد الجبػػار -
يركم عف أًبي بكر بًف عي(ػاش، كال يسػتنكري ذلػؾ عمػ  الر(جػؿ، كقػد شىػًيد أبػك كريػب محم(ػد بػف العىػالء لػو 

 . ِ)بالس(ماع

ػة كاض كعميو،  دف( مصػطمح " كػاف يكػذب "  قالىػو اإلمػاـ ميطػي(ف  ػي العيطػارًدٌم كأراد بػو داللػةن خاص(
 أعمـ.

 نمكذجان مف حديثو.كاذكر ، الراكم ستعرض أقكاؿى الٌنقاد  ياكىنا 
ػػػر التميًمػػػيٌ  ػػػد ، أىبيػػػك عيمى مَّ ٍبػػػد الجبػػػار ٍبػػػف ميحى ػػػد ٍبػػػف عى كؼ بالعيطػػػاًرًدمٌ  (ّ)الػػػراكم: أىٍحمى ٍعػػػري . (ْ)اٍلمى

 (ٓ)ىػ(ِِٕت)

ٍبد الجبار العيطاًرًدٌم كىافى يكًذب اإلماـ مطٌيف :قكؿ   . (ٔ)أىٍحمىد ٍبف عى
 

                                                           

  .ّْْ/ ٓتاريخ بنداد ) (ُ)
 . ِٗٗ/ ْنثؿ النباؿ بمعجـ الرجاؿ )(ِ) 
  .ّْْ/ ٓتاريخ بنداد )(ّ) 
  .ِّْ/ ٗنظر: األنساب لمسمعاني )يالعطاردم: ىذه النسبة إل  عطارد، كىك اسـ لبعض أجداد المنتسب إليو. (ْ) 
  .َُ/ ٕالكا ي بالك يات )(ٓ) 
  .ّٕٗ/ ُ  ، تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ّْْ/ ٓتاريخ بنداد )يينظر:   (ٔ
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 أقكاؿ النٌقاد في الراكم: 
مىٍيػًو أىبيػك ، ك  ِ)"ال بأسى بو"كزاد  أبك محم(د بف األخّر، ك  ُ)الس(رٌم بف يحي أبك عبيدة كثٌقو  أثنػ  عى

ػ :كػرىه ابػف حب(ػاف  ػي الثقػات، كقػاؿذ، ك  ّ) برٍيػكي  ػا خى بمى ًديثػو شىػٍيئان ري يجػبي أف يعػدؿ بًػًو ك  ،الؼ لػـ أرى ً ػي حى
عىف سبيًؿ العدكًؿ إل  سنف المىجركًحيف
(ْ . 

نا، كلػػـ كزاد الػػدارقطني ": ال بػػأسى بػػو،  ٔ)الػػدارقيطنيا ، ك  ٓ)مسػػممةي بػػف قاسػػـكقػػاؿ  اختمػػؼى  يػػو شػػيكخي
ًديثيػػو ميٍسػػتىًقيـكقػػاؿ ، "يكػػٍف مػػف أىػػًؿ الحػػديث، كأبػػكه ثقىػػة الػػذىبٌي: حى

أبػػك ، كقػػاؿ  ٖ)، كقػػاؿ مػػرةن: ّػػعيؼ ٕ)
ٍبػػد الم(ػػًو: لػػيس بػػالقكم  عنػػدىىـ، كقػػاؿ  ٗ)حػػاًتـ: لػػيسى بقػػكمٌ  ابػػفي حجػػر: ّػػعيؼ ، كقػػاؿ  َُ)الحػػاكـ أىبيػػك عى

 . ُُ)كسماعيو لمسيرة صحيح

ػػا تكم(ػػـ الٌنػاسي  يػػوكقػاؿ  كىػػافى ابػػف ،  ُِ)ابػػف أبًػػي حػاتـ: كتٍبػػتي عنػػو كأمسىػكتي عػػف الت(حػػديث عنػو لم( كى
ٍنػػوي لّػػعًفو ، عمػػ  أن(ػػو ال يتػػكر(ع أف يحػػد ث عػػف كػػؿ   ُّ)كذكػػر أف( عنػػده عنػػو ًقمطػػران ،  عقػػدة ال ييحػػد ث عى

ٍنوي الكًثيػر ، ُْ)أحد ػدٌم: رأيػتي ، كقػاؿ  ُٓ)كذكر أف( عنده عى ػعفو ابػف عى ّى ، كال أىػؿ العػراًؽ ميجمعػيف عمػ  

                                                           

 ،كأبك عبيدة : الس(رٌم بف يحي  بػف الس(ػرٌم بػف ميٍصػعىب، أبػك عبيػدة، ابػفي أخػي ىٌنػاد ٍبػف الس(ػرٌم، الكيػك يا ّْْ/ ٓ  تاريخ بنداد )ُ)
  .ْٕٓ/ ٔنظر: تاريخ اإلسالـ )يىػ . ِْٕالٌدارمٌي، ت)

  .ّٕ/ ُإكماؿ تيذيب الكماؿ )  (ِ
ػػػدي بػػػفي العى ريب :ػػػػػػػػػػػػػػكأبػػػك ك ، ّْْ/ ٓتػػػاريخ بنػػػداد )(ّ)  م( ٍيػػػبو ميحى ٍيػػػبو اليى ػػػػػػػػأىبيػػػك كيرى ، الكػػػػػػػػػػػػالىًء بػػػًف كيرى ك ي، كىػػػك مػػػف النقػػػاد ػػػػػػػػػػػػػػٍمدىاًنيا

/ ٓٓنظػػر )تػػاريخ دمشػػؽ البػػف عسػػاكر )يىػػػ . ِْٕأف، ت)ػػػػػػػػػشػػػػػػا المماء كاألئمػػة  ػػي ىػػذػػػػػػػػػػػلعػػالميف بػػأحكاؿ الرجػػاؿ، كبػػٌيف ذلػػؾ العاك 
تػػاريخ مكلػػد العممػػاء   ،َُٗذكػػر مػػف يعتمػػد قكلػػو  ػػي الجػػرح كالتعػػديؿ )ص:   ،ّْٗ/ ُُسػػير أعػػالـ النػػبالء ط الرسػػالة )،  ِٓ

 . ْْٓ/ ِكك ياتيـ )
 . ْٓ/ ٖ  الثقات البف حباف )ْ)
 . ّٕ/ ُ  إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ٓ
 . ُٕٓ  سؤاالت حمزة لمدارقطني )ص: ٔ)

 . ْٓ/ ُالمنني  ي الّعفاء ) (ٕ)
 . ْٖٓ/ ٔتاريخ اإلسالـ ) (ٖ)
 . ِٔ/ ِ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ٗ)
 . َّٖ/ ُ  تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )َُ)
 . ُٖ  تقريب التيذيب )ص: ُُ)

 . ِٔ/ ِ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ُِ
. ينظر : تاج العركس )  (ُّ : مىا ييصافي ً يًو الكيتيبي  . ِْٕ/ ُّكالًقمىٍطري
 . ُّّ/ ُ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ُْ
 . ُٖ/ ٓ  تاريخ بنداد كذيكلو ط العممية )(ُٓ
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ن(مػا ّػػع(فك  لىػػٍيسى ً ػػي ، ك  ُ)يىمػؽى مػػف يحػػد ث عػػنيـه ألٌنػػو لػػـ ييعػرىؼ لػػو حػػديثه منكػػره ركاه، كاً  ًميميػػي: كى قىػاؿى اٍلخى
اًء ات(يىميكهي ً ي ذىًلؾى  ًف اٍلقيدىمى كىل عى ، لىًكن(وي رى نىاًكيري ًديًثًو مى حى
(ِ . 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـ مطٌيف حكـ بيف كالمقارنة الرَّاكم في القكؿ خالصة

كاية كتكم(ـ  يو الن(اس" كاض أعمـ. أحمد بف عبًد الجٌبار العيطارًدٌم "مف أىؿ دًؽ  ي الر   الص 

كخالفىػو الػبعضي  كػانكا عمػ  تعًديمػو جرًحو ألحمد العيطػارًدٌم،  عم  مطٌيف اإلماـ الناق(ادً  بعضي  كا ؽ
 كتكًثيقو. 

 :نمكذج تطبيقيٌ 

د(ثىنىا أىبيك   ّ)لو أحاديثي  ي كتب السان(ة، كمنيا: ما أخرجو اإلماـ البىييقيٌ   ي دالئؿ النبكة ، قاؿ: كحى
ٍبػػػػًد اٍلجى  ػػػػدي ٍبػػػػفي عى ػػػد(ثىنىا أىٍحمى : حى ، قىػػػػاؿى ػػػػد(ثىنىا أىبيػػػػك اٍلعىب(ػػػاًس: محمػػػػد بػػػػف يىٍعقيػػػػكبى : حى ػػػػاً ظي، قىػػػػاؿى ٍبػػػًد اًض اٍلحى ب(ػػػػاًر عى

ػد(  : حى اؽى، قىػاؿى ػًف اٍبػًف ًإٍسػحى ، عى ، قاؿ: حدثنا يػكنس اٍبػًف بيكىٍيػرو ٍبػًد اًض ٍبػًف قىػٍيًس اٍلعيطىاًرًدما ثىًني اٍلميط(ًمػبي ٍبػفي عى
نىػاؼو ا ٍبػًد مى د ًه: قىٍيًس ٍبًف مىٍخرىمىةى، يىٍعنًػي اٍبػفى اٍلميط(ًمػًب ٍبػًف عى ٍف أىًبيًو، عىٍف جى :  -ٍبًف مىٍخرىمىةى، عى ًلػٍدتي أىنىػا قىػاؿى كي

ـى اٍلًفيًؿ، كينَّا ًلدىيٍ  ا رىسيكؿي اهلًل، صمى اهلل عميو كسمـ، عى  ًف.كى

 تخريج الحديث:  أكلن:
 ْ)أخرجو اإلماـ الت رمذم  ي سػننو

 ٓ)بمعنػاه، كأحمػدي  ػي المسػند 
بمثمػو، ككالىمػا مػف طريػؽ محم(ػد  

 بف إسحاؽ بو. ا
 ثانيا: دراسة رجاؿ اإلسناد:

 رجاؿي اإلسناد  يو ًثقاته ك يو:
 : (ٔ)أىبيك اٍلعىبَّاس -

                                                           

 . ُّّ/ ُ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )ُ)
 . َٖٓ/ ِ  اإلرشاد  ي معر ة عمماء الحديث لمخميمي )ِ)
 . ٕٔ/ ُلمبييقي )  دالئؿ النبكة (ّ

يالد النبػػي صػػم  اض عميػػو ػػػػػػميو كسػػمـ /  بػػاب مػػا جػاء  ػػي مػػػػػػػػػػناقب عػػف رسػكؿ اض صػػم  اض عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػنف الترمػػذم ) أبػػكاب الم(ْ) 
 . ٖٗٓ/ ٓ/ُّٗٔكسمـ / 

 . ِِْ/ ِٗ/ُُٖٕٗمسند أحمد ) مسند الشامييف/ حديث قيس بف مخرمة /(ٓ) 
 . ِٕٖ/ ٔٓىػ . ينظر: تاريخ دمشؽ البف عساكر )ّْٔيعقكب بف يكسؼ المعقمي ت)محمد بف (ٔ) 
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يمػػة زى ػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف خي ػػد بػػف عػػدم،  ُ)كثٌقػػو محم(  ، ّ)، كأبيػػك حػػاتـ الػػر(ازم ِ)كعبػػدي الممػػؾ بػػفي محم(
ػأميكف"كزاد عبػدي الممػؾ بػفي محم(ػد بػف عػدم ،   ْ)كابف كثير "، كزاد أبػك حػاتـ "صػدكؽ"، كزاد ابػف كثيػر المى

ػػبًط أبيػػًو "ابػػف عسػػاكر: قػػاؿ ك "، صػػدكقا ّػػابطا، حا ظػػا،" ة سػػماعاتو ّك كلػػـ ييختمىػػٍؼ  ػػي صػػدًقو كصػػح(
ػعو آخػر: شػيخه ثقػة  ٓ)الكر(اؽ ليا ككافى مع ذلؾ يرًجػع إلػ  حسػف المػذىب كالػد يفيعقكب  ، كقػاؿ  ػي مّك

العيطػارًدم  عنده عف سفياف بًف عييىٍينة كككيػع بػف الجػر(اح ككتػب بالكك ػًة الكثيػرى كسػمعى المنػازم مػف لفػًظ 
  . ٔ)عف يكنس بف بيكىير

 : ثقةه مىشيكرقاؿ الطالب

 : ٕ)ييكنيس ٍبف بيكىير -

ٍيػػرو  ٍبػػًد اًض بػػًف نيمى ػػدي بػػفي عى م( كثقػػو ميحى
بىٍيػػدي بػػفي يىًعػػٍيشى  ٖ) ، كىعي

ًعػػيف ٗ) ، كيحيىػػ  بػػف مى
كزاد ابػػف نيمٍيػػر  ، َُ)

ػػف يّػػع فيو أكثػػ" ػػٍمطىافى يحيػػ  كزاد ، ر"كمى مػػرةن :ًإال( أىن(ػػوي ميٍرًجػػئه يىٍتبىػػعي السا
 ، ُِ)كقػػاؿ مػػرةن: لػػيسى بػػو بػػأس ،  ُُ)

سفي الحًديثكقاؿ ،  ُّ)الث قاتذكره ابفي حب(اف  ي ك  ديٍكؽ ُْ)الذىبٌي: حى ابػف حجػر: كقػاؿ  ، ُٓ)، كمرةن: الص(

                                                           

(.56/292)تاريخ دمشؽ البف عساكر ((1

(.56/293)المصدر السابؽ ((2

.المصدر السابؽ(نفس(3

 . َِٕ: ص) الشا عييف طبقات(ْ) 
 . ِٖٗ/ ٔٓتاريخ دمشؽ البف عساكر )(ٓ) 
 . ُِٗ/ ٔٓالمصدر السابؽ )(ٔ) 
 . ُّٔىػ . ينظر: تقريب التيذيب )ص: ُٗٗيكنس بف بكير بف كاصؿ الشيباني أبك بكر الجماؿ الكك ي ت)(ٕ) 
 . ٖٓالثقات لمعجمي )ص: (ٖ) 
الكبػػػرل ط دار بقات ػػػػػػػػػػػػػػىػػػػ . ينظػػػر: الطٍِِٗيد ٍبػػػف يىًعػػػيش الكػػػك ي ت)ػػػػػػػػػػػػػ ، عيبى ِْٖ/ ٗالء ط الرسػػػالة )ػػػػػػػػػػػػػػػالـ النبػػػػػػػػػسػػػير أع(ٗ) 

 . ُْْ/ٔصادر )
 . ِْٕ/ ّركاية الدكرم ) - ، تاريخ ابف معيف ِِٕركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف يينظر: (َُ) 
 . ِْٕ/ ٗسير أعالـ النبالء ط الرسالة )(ُُ) 
 . ُٖ/ ُركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف (ُِ) 
 . ِٖٗ/ ٗالثقات البف حباف )(ُّ) 
 . ْٖٕ/ ْ)ميزاف االعتداؿ (ُْ) 
 . ِْٓ/ ٗسير أعالـ النبالء ط الرسالة )(ُٓ) 
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ػػػػدكؽ ييخًطػػػػ ء ـي كقػػػػاؿ ،  ُ)صى العجمػػػػٌي: ال بػػػػأسى بػػػػو، كبعػػػػضي النػػػػاس يّػػػػع فكنىييما يعنػػػػي ىػػػػك كأبػػػػكه كىػػػػ
 ِ)األكثىركف

 . ّ)أبك حاًتـ: محماو الٌصدؽكقاؿ ،  

: لىػػٍيسى بًػػالقىًكم  الكقػػاؿ ،  ْ)الػػدارقطنيا : لػػيسى بقػػكمٌ قػػاؿ ك  ػػاًئيا ػػًعٍيؼه ن(سى ّى ػػر(ةن:  ، كمى
أبػػك داكد: كقػػاؿ  ، ٓ)

اًدٍيػػثً  اؽى،  ىييكًصػػميوي ًباألىحى ـى اٍبػػًف ًإٍسػػحى ػػذي كىػػالى ػػةن، يىٍأخي ج( : يىٍنبى ػػػػػالجي ، كقػػاؿ  ٔ) لىػػٍيسى ىيػػكى ًعٍنػػًدم حي اًنيا ًني أىٍف ػػػػػٍكزىجى
ًديػػػػػػػػػػػػػعى ، كقػػػاؿ  ٕ)ؽػػػػػػػػػػػػالطري عػػػف موػػػػػلمي ،ب(تى ً ػػػي أىٍمػػػًرهً ػػػػػػػػػػػػػى ثػػػى ييت : كىتىٍبػػػتي عى ػػػػػػػػػػػٍ ًميا بػػػفي المى ػػػد ثي ػػػػػًني  لىػػػٍيسى أيحى ٍنوي، كى

ٍنوي    ٖ)عى

دكؽه ييخًطئ.قاؿ الطالب  : صى

اؽ -  . ٗ)محمَّد بف إسحى

ييقىد ميػوي كافى  مىٍيػًو، كى ًدٍيًني  ييٍثنًػي عى ًميا بفي المى سىػطه مػرةن: قػاؿ ، ك  عى ، كى ػاًلحه صى
يحيػ  بػف مىعػيف: كقػاؿ  ، َُ)

ًثقىة مىٍشييكر
ًدٍيًث ، كمرٌ مرٌ قاؿ ، ك  ُُ) ػةو ،ةن:  ًثقىةن، ثىٍبته ً ي الحى ج( لىػٍيسى ًبحي ػعو آخػر:كقػاؿ  ة: ًثقىةه، كى   ػي مّك

ػػػًدٍيًث، ػػػف الحى سى ػػػًعٍيؼه  ة: لىػػػٍيسى بًػػػذىاؾى مػػػرٌ قػػػاؿ ، ك  ُِ)لىػػػٍيسى بًػػػًو بىػػػٍأسه  حى ، كقػػػاؿى  ُْ)العجمػػػٌي :ثقػػػةكقػػػاؿ ،  ُّ)ّى
دكؽ ػدكؽةمػرٌ قاؿ ، ك  ُٓ)الذىبٌي: ثقةه إف شاء اض، صى : كػاف صػدكقان مػف بيحػكر أخػرل  مػر(ةقػاؿ ،ك  ُٔ): صى

كل تيستىٍنكر كاختيًمؼ  ي االحتجاًج بو كحديثيو حسف كقػد صػح(حو جماعػةه  الًعمـ كلو  راًئب  ي سعة ما رى

                                                           

 . ُّٔتقريب التيذيب )ص: (ُ) 
 . ٖٓالثقات لمعجمي )ص: (ِ) 
 . ِّٔ/ ٗالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ّ) 
 . ُْْ/ ّمف تكمـ  يو الدارقطني  ي كتاب السنف مف الّعفاء كالمترككيف كالمجيكليف )(ْ) 
 . ِْٕ/ ٗالرسالة ) سير أعالـ النبالء ط(ٓ) 
 نفس المصدر السابؽ.(ٔ) 
 . ُّٖ: ص) الرجاؿ أحكاؿ(ٕ) 
 . ِْٕ/ ٗسير أعالـ النبالء ط الرسالة )(ٖ) 
  .ٕ/ ِىػ . ينظر: تاريخ بنداد )ُِٓ ، محمد بف إسحاؽ بف يسار المديني ت)ٕ/ ِتاريخ بنداد )(ٗ) 
 . ْٔ/ ٕسير أعالـ النبالء ط الرسالة ) (َُ)
 . ُٗٗركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف  (ُُ)
 . ّٓ/ ٕسير أعالـ النبالء ط الرسالة ) (ُِ)
 . ْٔ/ ٕ) المصدر السابؽ (ُّ)
 . ََْالثقات لمعجمي )ص:  (ُْ)
 . ُّْديكاف الّعفاء )ص:  (ُٓ)
 . ُٗٓمف تكمـ  يو كىك مكثؽ )ص:  (ُٔ)
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كنػػان  ركل لػػو ميسػػمـ مقري
رعػػة، ك  ّ)قػػاؿ شيػػعبةك  ، ِ)كذكػػره ابػػف حب(ػػاف  ػػي الثقػػات، ُ) ػػر ْ)أبػػك زي :  ٓ)، كابػػفي حجى

ػًدٍيثً أحمػدي بػ، كقػاؿ ر: ييدل س كريمػيى بالتشػياع كالقػدرابفي حجى كزاد ، صدكؽ سىػفي الحى قػاؿ ، ك في حنبػؿ: ىيػكى حى
:كثيري الت(دليس جٌدان  أخرل ةمرٌ قاؿ ، ك  ٔ)ة: ييدىل سي مرٌ 

ػد(ثى عىم(ػٍف سىػًمعى ًمٍنػوي ًمػفى  اٍبػف، كقػاؿ  ٕ) ٍيػرو :ًإذىا حى نيمى
ديٍكؽه  ًدٍيًث، صى سىفي الحى ،  ىييكى حى ٍكً ٍيفى اؽى  المىٍعري ػًدٍيثي اٍبػًف ًإٍسػحى ًمٌيان: كىٍيػؼى حى ، كقاؿ يىٍعقيٍكبي بفي شىٍيبىةى: سىأىٍلتي عى

ػًحٍيحه  ًدٍيثيو ًعٍنػًدم صى ، حى ـٍ : نىعى ؟،  ىقىاؿى ًحٍيحه ػٍدؽي كىاٍلًحٍفػظي  ىكىػافى كقػاؿ ،  ٖ)ًعٍندىؾ، صى ػا الص  ابػفي عبػًد البىػٌر: كىأىم(
م(ةه  مىاعىةه جي ، كىاٍبفي عييىٍينىةى، كىجى ث(قىوي شيٍعبىةي، كىالث(ٍكًرما كى مىٍيًو اٍبفي ًشيىابو كى اً ظان أىٍثنى  عى ديكقان حى صى
(ٗ . 

: لػيقاؿ ، ك  َُ): لىٍيسى ًبالقىًكم  الن(سىاًئيا كقاؿ  ػة  ، ُُ)س بقػكمٌ الػدارقطنيا ج( اختمػؼى األئم(ػة  يػو كلػيسى بحي
 . ُِ) إن(ما ييعتبر بو

أبك حاًتـ: ليس عندم  ي الحديًث بالقكم  ّعيؼي الحديث كىك أحبا إلي( مف أ مح بًف سعيد كقاؿ 
 . ُْ)حم(اد بف سمىمة : لكال االًّطرار ما حد(ثتي عنو، كقاؿ  ُّ)ييكتبي حديثيو

ـي بفي عيركة كطعف  يو   . ُٓ): ذاؾ كذ(اب قاؿ ىشا

نػًذر،  ػركل عنيػا: ًمػف أيػفى لىًقػيى ابػفى إسػحاؽ زكجتػ ىشاـ بف عيػركة  كافى يقكؿ ، ي  اطمػة بنػت المي
كحد(ث عنيىا
(ُٔ . 

                                                           

 . ُٔٓ/ ِالكاشؼ ) (ُ)
 . َّٖ/ ٕالثقات البف حباف ) (ِ)
 . ُِٓ/ ُالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ّ) 
 . ُِٗ/ ٕ) المصدر السابؽ(ْ) 
 . ْٕٔتقريب التيذيب )ص: (ٓ) 
 . ْٔ-ّٖ/ ٕسير أعالـ النبالء ط الرسالة )(ٔ) 
 . ُْٗ/ ٕ  الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ٕ

 . ّْ-ْْ/ ٕسير أعالـ النبالء ط الرسالة )(ٖ) 
 . َُُٓ /ِ  جامع بياف العمـ ك ّمو )(ٗ

 . ْٕ/ ٕسير أعالـ النبالء ط الرسالة )(َُ) 
 . ْٗ/ ِمف تكمـ  يو الدارقطني  ي كتاب السنف مف الّعفاء كالمترككيف كالمجيكليف )(ُُ) 
  .ّْ/ٗ)تيذيب التيذيب  (ُِ) 
 . ُْٗ/ ٕالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(ُّ) 
 المصدر السابؽ.نفس (ُْ) 
 المصدر السابؽ.(ُٓ) 
  .َّْالبرذعي ألبي زرعة الرازم كمعو كتاب أسامي الّعفاء لو )ص: سؤاالت (ُٔ) 
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ػػػاؿكقػػػاؿ  كا إلػػػ  دج( مالػػػؾ: انظػػػري
، كعػػػف سػػػبب رمػػػي مالػػػؾ لمحمػػػد بػػػف إسػػػحاؽ  ِ)مػػػف الد(جاًجمػػػة  ُ)

ـى بًػًو بالٌدجؿ،  ٍنػوي تىكىم(ػ اؽى ًلشىػٍيءو بىمىنىػوي عى ػًد ٍبػًف ًإٍسػحى م( اًلؾو ً ػي ميحى ـي مى كىذىًلؾى كىافى كىالى ً ػي قىاؿى ابفي عبد البىٌر: كى
، أىن(  ٍبًد الم(ًو ٍبًف ًإٍدًريسى كهو، عىٍف عى ينىاهي ًمٍف كيجي ك  ـي مىا ري : " كىاٍلكىالى مىٍينىػا نىسىًبًو كىًعٍمًمًو" قىاؿى أىبيك عيمىرى ـى عى : قىػًد وي قىػاؿى

اًلػؾو  ىأىنىػا بىٍيطىػاريهي، قىػاؿى اٍبػ ـى مى : ىىػاتيكا ًعٍمػ ،  ىقىػاؿى اًلػؾو ػٍف مى اؽى  ىػذىكىٍرنىا لىػوي شىػٍيئان عى م(دي ٍبفي ًإٍسحى :  ىمىم(ػا ميحى في ًإٍدًريػسى
ػػاؿي ًمػػفى الد(  : ذىاؾى دىج( اًلػػؾو  ىقىػػاؿى ًدينىػػةى ذىكىػػٍرتي ذىًلػػؾى ًلمى ًدينىػػًة، قىػػاؿى اٍبػػفي قىػػًدٍمتي اٍلمى اًجمىػػًة، نىٍحػػفي أىٍخرىٍجنىػػاهي ًمػػفى اٍلمى جى

اؽى يىقيػكؿي  قىػاؿى اٍبػفي ًإٍسػحى ٍمػًع، كى مىػ  ذىًلػؾى اٍلجى ػاؿو قىٍبمىيىػا يىٍعنًػي عى ٍمػًع دىج( ػا كيٍنػتي سىػًمٍعتي ًبجى مى : كى ً يػًو: ًإن(ػػوي ًإٍدًريػسى
قىالىوي ً يًو اٍبفي  ٍيشو كى ٍكل  ًلبىًني تىٍيـً قيرى ـى ًبنىسىًبًو نىٍفسىوي،  مى اؽىأل أًلىن(وي كىافى أىٍعمى اًلؾه اٍبفى ًإٍسحى ًشيىابو أىٍيّانأل  ىكىذ(بى مى

ـٍ  ػا ىيػػ ن(مى ػػا حمى كىاً  ب(مى ػٍدًر ًكتىػػاًب الت(ٍمًييػًد، كىري ػٍحنىاهي ً ػػي صى ّى قىػػٍد ذىكىٍرنىػا ذىًلػػؾى كىأىٍك اًىًمي(ػًة كى كىػػافى فىػاءي ًلبىنًػػي تىػٍيـو ً ػػي اٍلجى
ٍدؽي كىاٍلًحٍفظي تىٍكذً  ا نيًسبى ًإلىٍيًو ًمفى اٍلقىٍكًؿ ًباٍلقىدىًر، كىأىم(ا الص  مى اؽى ً ي تىشىياًعًو كى اًلؾو اًلٍبًف ًإٍسحى ديكقان يبي مى   ىكىافى صى

مىاعىةه جي  ، كىاٍبفي عييىٍينىةى، كىجى ث(قىوي شيٍعبىةي، كىالث(ٍكًرما كى مىٍيًو اٍبفي ًشيىابو كى اً ظان أىٍثنى  عى اًلػؾو أىن(ػوي حى ػٍف مى ًكمى عى قىػٍد ري م(ةه، كى
ـى ٍبػفى عيػٍركىةى يىقيكليػ : سىػًمٍعتي ًىشىػا ؟  ىقىػاؿى اؽى أىن(وي كىذ(ابه م(ًد ٍبًف ًإٍسحى وي، كىىىػذىا تىٍقًميػده ًقيؿى لىوي: ًمٍف أىٍيفى قيٍمتى ً ي ميحى

ػػٍركىةى: ًمػٍف أىٍيػػفى  ػػاـً ٍبػًف عي ًقيػؿى ًلًيشى مىٍيػػًو، كى ػػا رىآىىػػا  الى بيٍرىىػافى عى كىالم(ػًو مى ػًف اٍمرىأىتًػػي كى : ىيػكى يىػػٍرًكم عى ؟ قىػػاؿى قيٍمػػتي ذىًلػؾى
اؽى أىٍف يىرىاىىػا أىٍك يىٍسػ ٍنبىؿو ًعٍندى ًذٍكًرًه ىىًذًه اٍلًحكىايىًة: قىٍد ييٍمًكفي اٍبػفي ًإٍسػحى مىعى ًمٍنيىػا ًمػٍف كىرىاًء قىطا، قىاؿى أىٍحمىدي ٍبفي حى

ـٍ يىعٍ  ٍيثي لى ابو ًمٍف حى ـٍ ًىشىاـه"ًحجى مى
(ّ . 

دكؽه يدلِّس كريميى بالتشي ع كالقىدىر.قاؿ الطالب  : صى

 : ْ)الميطًَّمبي بف عبًد اهلل بًف قيس -

 . ٓ)ذكره ابف حب(اف  ي الثٌقات

 

                                                           

ًديثي (ُ)  ًمٍنوي اٍلحى ػاليكفى »دٌجاؿ: كى ػاًف دىج( مى ػذ(ابكف ميميك ىيػكف« يكػكفي ً ػي آًخػًر الز( ػًديًث، كىىيػكى ال(ػًذم  ،أىٍم كى اؿ ً ػي اٍلحى رى ًذٍكػري الػد(ج( قىػٍد تىكىػر( كى
يث ًعي األيليكىي(ة. ك ىع(اؿ ًمٍف أٍبنية اٍلميبىالىنىًة: أىٍم يىٍكثيػري ًمٍنػوي الكىػًذبي كالت(ٍمًبػيس. ينظػر: النيايػة  ػي  ريػب الحػديىظيري ً ي آًخًر الزماًف يىد( 

  .َُِ/ ِكاألثر )
  .َِّسؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازم كمعو كتاب أسامي الّعفاء لو )ص:  (ِ)
  .َُُٓ/ ِ  جامع بياف العمـ ك ّمو )ّ)

  .ّْٓالمطمب بف عبد اض بف قيس بف مخرمة المطمبي. ينظر: تقريب التيذيب )ص:  (ْ)
  .َْٓ/ ٓالثقات البف حباف ) (ٓ)
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الذىبٌي: ما ركىل عنو سكل ابف إسحاؽقاؿ ك 
ع أخر: ، ُ) ث ؽ كقاؿ  ي مّك كي

ػر: ، ك  ِ) قاؿ ابف حجى
 . ّ)مقبيكؿ

 كما قاؿ ابف حجر. مىقبيكؿ: قاؿ الطالب

ٍبدي المًَّو ٍبفي قىٍيسً  -  : ْ)عى

 ائيػػػػػػػػػػػػػػػػسى ػػػػػػػػػػػػػػػو الن( ػػػػػػػػػػػػكثٌق
ات، ػػػػػػػػػػػػػػػػاًب : الثقػػػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػفكف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي خمػػػػػػػػػ، كاب ٔ)افػػػػػػػػػػػػػ( ، كذكػػره ابػػفي حب ٓ)

أٌنػػػو يقػػػاؿ: لػػػوي   َُ)، كالمػػػزما  ٗ)، كابػػػف سػػػعد ٖ)قػػػاؿ مالػػػؾ، ك  ٕ)مفيكف: كثٌقػػػو ابػػػفي عبػػػًد الػػػر(حيـػػػػػػػػػػكزاد ابػػػف خى 
حبة.  صي

 . ُُ)البنكٌم: ييشٌؾ  ي سماعوكقاؿ 

ـٍ يكيف صحابي فييك ثقة.  الخالصة في الرَّاكم: إٍف ل

ـ مف أٌف:  كعمى ىذا بالرَُّ

دكؽ ييخطئ تابعىو جريري بفي  -  متابعةن تام(ة.  ُِ)حاًزـيكنس بف بيكىير صى

 

 

                                                           

 . ُِٗ/ ْميزاف االعتداؿ ) (ُ)
 . ُِٕ/ ِ  الكاشؼ )(ِ
 . ّْٓتقريب التيذيب )ص:  (ّ)
ىػػ . ينظػػر: تقريػػب التيػػذيب ٕٔكبػػار التػػابعيف  ت)عبػد اض بػػف قػػيس بػف مخرمػػة بػػف المطمػػب المطمبػي يقػػاؿ لػػو رؤيػػة كىػك مػػف (ْ) 

 . ِّٗ/ ٓ الطبقات الكبرل ط دار صادر )ُّٖ)ص: 
 . ْْٓ/ ُٓتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (ٓ)
 . َُ/ ٓالثقات البف حباف ) (ٔ)
 . َُّ/ ٖإكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ٕ)
 . ٗٔ/ ٔمكطأ مالؾ )(ٖ) 
 . ِّٗ/ ٓالطبقات الكبرل ط دار صادر ) (ٗ)

 . ّْٓ/ ُٓتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ) (َُ)
عبد اض بف محمد بف عبد العزيز، أبك القاسػـ البنػكم ، لػو بػاع كعمػـ عمػـ بػأحكاؿ الرجػاؿ   ِِٖ/ ْمعجـ الصحابة لمبنكم ) (ُُ)
  ، َِِ، ذكػػر مػػف يعتمػػد قكلػػو  ػػي الجػػرح كالتعػػديؿ )ص:  ُِّق . ينظػػر: التقييػػد لمعر ػػة ركاة السػػنف كالمسػػانيد )ص: ُّٕ)ت

 . ِٗٓ/ ُٕالكا ي بالك يات )
 . ٖٗٓ/ ٓ/ ُّٗٔ  سنف الترمذم )أبكاب المناقب /باب ذكر ميالد النبي صم  اض عميو كسمـ/ (ُِ
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ػػدكؽه يػػدل س ، مػػف المرتبػػًة الر(ابعػػة - ػػد بػػف إسػػحاؽ ، صى ، كعميػػو أف ييصػػر ح بالس(ػػماع، كقػػد  ُ)محم(
صر(ح  ي ركايةو عندى اإلماـ أحمد  ي الميسند
(ِ . 

ػػػد - ـى بػػفى محم  قبػػكؿ ، كلكػػػف حكػػػي الميط(مػػب بػػػفي عبػػػد اض بػػًف قىػػػيس بػػػًف مخرمػػػة: مى
تابعىػػػو ميتابعػػػةن   ّ)

 قاًصرة.

ب(ػار  - كىافى سىمىاعو ً ي كتػب أىًبيػو عبػد اٍلجى بػف اكبالن سبة ألحمد بف عبًد الجب(ار :قاؿ الد(ارقطنيا : كى
اؽ ػف ابػف ًإٍسػحى ػف ييػكنيس بػف بيكىيػر عى ػا اٍمتنىػع مػف ًقػرىاءىة اٍلمىنىػاًزم عى ييقىاؿ أف( أىبىػا كريػب لم( م(د كىأىبكهي ًثقىة كى  ميحى
ػػعى أىًبيػػو مػػف ييػػكنيس بػػف بيكىيػػر  ب(ػػار العيطػػاردٌم كىػػافى يٍسػػمعيىا مىعنػػا مى ٍنيىػػا إف( اٍبنػػان لعبػػًد اٍلجى ػػأىلىوي عى قىػػاؿى لمػػف سى

يػػا لىييػػـ مػػف أبػػراًج اٍلحمػػاـ كىاض أعمػػـ كا أىن(يػػـ جػػاؤكه  أخرجى  اطمبيكىػػا ًمٍنػػوي  ىػػذكري
ػػد  ْ) بػػفي ا، كأيّػػان تابعىػػو محم(

عبد اًض بًف نيمىير
 متابعةن تام(ة.  ٓ)

 لغيرًه. الحكـ عمى اإلسنىاد: صًحيحه  ثالثان:

 ألف يكنسى بف بيكىير صدكؽه ييخًطئ كلكن(و تيكبع. -

 كالمط(مب بف عبد اض مىقبكؿ ، كلكن(و تيكبع. -

كايةكأحمد بف عبد الجب(  - دؽ  ي الر   تيكم ـ  يو، كتيكًبع  ي ركايًتو. ،ار مف أىًؿ الص 

اؽى قاؿ  ػًد ٍبػًف ًإٍسػحى م( ًديًث ميحى سىفه  ىًريبه الى نىٍعًر يوي ًإال( ًمٍف حى ًديثه حى الترمذم :ىىذىا حى
. انتيػ ، كقػد   ٔ)

ػػد  بػػف اجػػاءى عنػػدىه مػػف طريػػًؽ  يػػر راًكينػػا كلكػػف( الش(ػػاىد أن(ػػو التقىػػ   يػػو عمػػ  مػػداًر اإلسػػناد ، كىػػك )محم(
ػاهي  إسحاؽ ، كقاؿ الحاًكـ  ي ميستدرىكو : ىىذىا ر جى ـٍ ييخى لىػ مى  شىٍرًط ميٍسػًمـو كى ًحيحه عى ًديثه صى . انتيػ ، كىػك  ٕ)حى

 بنفًس سنًد الحديًث الًذم درىسنىاه ً ي األىعم .

قاؿ األلبانيا ميعم قان عم  قػكؿ الت رمػذم  : )ىػذا حػديثه حسىػفه  ريػبه ال نىعر يػو إال( مػف حػديًث محم(ػد 
ػػا قػػاؿ :ؽ بػػف إسػػحاا و المط(مػػب  -عػػد أف صػػرح ابػػف إسػػحاؽ بالت(حػػديثب -كػػاف يكػػكف كمى بػػفى الػػك أف( شػػيخى

                                                           

 . ُٓ  طبقات المدلسيف )ص: (ُ
 . ِِْ/ ِٗ/ُُٖٕٗ  مسند أحمد )مسند الشامييف/حديث قيس بف مخرمة/(ِ
 . َُُ/ ُ  الطبقات الكبرل ط دار صادر )السيرة النبكية/ذكر مكلد النبي صم  اض عميو كسمـ/(ّ
 . ٖٔسؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص:  (ْ)
 . ّْٗ/ ِ  معجـ الصحابة البف قانع )حرؼ القاؼ/حديث قيس بف مخرمة/(ٓ
 . ٖٗٓ/ ٓ/ُّٗٔـ/  سنف الترمذم )أبكاب المناقب/باب ذكر مكلد النبي صم  اض عميو كسم(ٔ
 . ٗٓٔ/ ِ/ُّْٖ  المستدرؾ عم  الصحيحيف لمحاكـ )كتاب المتقدميف كالمتأخريف مف األنبياء كالمرسميف/(ٕ
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اؽ، كلػـ يكث قػو  ـٍ يٍرًك عنو  يػر ابػف إسػحى بط، كليس كذلؾأل ألن(و ل )ّ ك ان بالعدالًة كال عبًد اض ىذا كاف مىعري
ث ػػػؽ"  يػػػر ابػػػف حب(ػػػاف، كلػػػذلؾ مػػػٌرض تكثيقىػػػو إي(ػػػاه الػػػذىبيا بقكلػػػو  ػػػي "الك حػػػا ظي  ػػػي كاقتصػػػر الاشػػػؼ": "كي

بيػر عػف ابػف  "التقريب" عم  قكلو  يو: "مىقبيكؿ"، يكمؿ ، يعني: عندى المتابعة، كقػد تيكبػع مػف سػعيًد بػًف جي
يو اتفاؽ العمماء عميوحسف إف شاء اهلل تعالى -بو -عباس كما تقد(ـ، الحديث  . ُ)، كيقك 

 ثانيان: "عصا مكسى يىتىمىقَّؼ ما يىأًفككف":

ػػعيؼً العبػػارة تػػدؿا عمػػ  ال كًىػػي شػػبييةه بقػػكًليـ: الشػػديد لمػػراكم، بػػؿ تفيػػد اتيػػاـ الػػراكم بالكػػذب،  تّى
ػػتىكمـ  يػػو بالعبػػارة السػػابقة ، عبػػارة أخػػرل ، أٌنػػو أىطمىػػؽ عمػػ  الػػراكم ذلػػؾ د ٌكػػ، كممػػا يؤ  ِ))حاطػػبي لىيػػؿ  المي

و يفس ػر المفػظى الػذم " كذ(اب ما ًزلنا نعًر و بالكذب ميذ ىك صبٌي"، ككأنٌ صٌرح  ييا أٌنو كاف يكذب،  قاؿ: 
 سبؽى بأن(و يكًذب.

 .(ّ) ىػ(ِٕٗالراكم: محمَّد بف عيثمىاف بف أًبي شىيبة، أبيك جعفىر الككفٌي ت)
بف اقكؿ اإلماـ مطٌيف :قاؿ ابفي سًعيد: ... كسمعتي محمَّدى بفى عبد اهلل الحضرمٌي، يقكؿ: محمَّد 

ػػبيٌ  ػػذ ىػػك صى  عثمػػاف كػػذَّاب مػػا ًزلنػػا نعًرفػػو بالكػػذب مي
ػػا ميكسػػى يىتىمىقَّػػؼ مػػا (ْ) ر:عصى ، كفػػي مكضػػعو آخى

 .(ٓ)يىأًفككف
 أقكاؿ الٌنٌقاد في الراكم:

رة كثٌ  ػػػد )جػػػزى ذكػػػرىه ابػػػفي حب(ػػػاف  ػػػي الثٌقػػػات، ك  ٔ)قػػػو أبػػػك عمػػػٌي صػػػالح بػػػفي محم(
الخطيػػػبي كقػػػاؿ ،  ٕ)

كاية ذا معر ةو ك ىيـ، كلو تاريخه كىبير البندادٌم: كاف كثيرى الحديًث كاسعى الر 
(ٖ . 

ٍبداف :ال بأسى بوكقاؿ  ًديثان مينكىران  أذكره، كىك عم  ما كصفىو لي عى ـٍ أىرى لىوي حى ابف عىدٌم: لى
(ٗ . 

                                                           

 . ّْْ/ ٕ  سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف  قييا ك كائدىا )(ُ
 . ٖٖ  المقترح  ي أجكبة بعض أسئمة المصطمح )ص: (ِ
 . ٖٔ/ ْينظر: تاريخ بنداد ) (ّ)
 . ٖٔ/ ْتاريخ بنداد )  (ْ
 . َُّٕ/ ٔتاريخ اإلسالـ )  ،ٔٓٓ/ ٕ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )ٓ)
 . ٖٔ/ ْ  تاريخ بنداد )ٔ)
 . ُٓٓ/ ٗ  الثقات البف حباف )(ٕ
 . ٖٔ/ ْ  تاريخ بنداد )(ٖ
بىمىػة، ٍبػف عيثمػاف ٍبػف اضً  كعبداف ىك:عىبد ، ٕٓٓ/ ٕ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )ٗ) ػكلى  الػر(حمىف، عىبػد أىبػك جى  عىبػداف، لىقىبيػوي  األىزد، مى

ًزٌم. ينظر: التاريخ  . ُْٕ/ ٓ) لمبخارم الكبير المىركى
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ـي أحدان تركىوكقاؿ   . ُ)مسممةي بف قىاسـ: ال بأسى بو، كتبى الن(اس عنو، كىال أعم

 . ِ)الذىبٌي: ككاف بًصيران بالحديًث كالر جاؿكقاؿ 

ًعيؼكقاؿ  ّى البرقانٌي: لـ أزىؿ أسمعي الشايكخى يذكركفى أن(و مىقدكحه ً يو، كقاؿ  ّ)الدارقطنٌي: 
(ْ 

. 

  .ٓ)ابفي المناًدم : أكثىر الن(اس عنو عم  اًّطرابو  يوقاؿ 

، رىاشػػػػػػػػػػػػػػػػمف بػػػفي خػػػػػػػػػػػػػػػعبػػػد الرح، ك ي ػػػػػػػػػػػداكد بػػػف يىحك  ،يـ بػػػف إسػػػحاؽ الصػػػك(اؼػػػػػػػػػػػػػػػإبراىٌذبو ػػػػػػػػػػػػػػػػكك
ػػد العػػدكمٌ بؿ، ك ػػػػػػػػػػػػكعبػػد اض بػػف أحمػػد بػػف حن ػػد بػػف أحمى عبػػد اض بػػفي أسػػامة ، ك فىر بػػف ىػػذىٍيؿػػػػػػػػػػػػػػجع، ك محم(

ػػافى الط(يىاًلًسػػيا ، ك  ٔ)الكمبػػيٌ  ٍثمى ػػًد ٍبػػًف أبًػػي عي م( ٍعفىػػري ٍبػػفي ميحى جى
يسػػًرؽي حػػديثى الن(ػػاس كييًحيػػؿ " الصػػك(اؼ، كزاد  ٕ)

ػػعى أشػػياءى كثيػػرةن يحيػػؿي عمػػ  أقػػكاـو ، كزاد  ٖ)أقػػكاـو أشػػياء ليسىػػت ًمػػف حػػديًثيـ عمػػ  داكد بػػف يىحيػػ : قػػد ّك
ػعي  "عبػد الػرحمف بػفي خػرىاشكزاد  ، ٗ)أشياء ما حد(ثيكا بيا قػٌط  ّى بىػي في األىمػر يزيػدي  ػي األسػاًنيد كيكصػؿي كي

ػػف يىكتػػبي عنػػوبػػي في األمػػًر، يقًمػػبي "، كزاد عبػػد اض بػػف حنبػػؿ "الحػػديث ػػب مم(     "، كزاد ىػػذا عمػػ  ىػػذا، كييعجى
ٍعفىػري ، كزاد ما ًزلنا نعًر و بالكًذب  َُ)عبداض بفي أسامة الكمبٌي: أخذى كتبى ابًف عبدكس الرازم  الط(يىاًلًسػيا  جى

  .ُُ)، مت  سًمع؟ أنا عارؼه بًو جٌدان : يًجيء عف قكـو بأحاديث مىا حد(ثكا بيا قطٌ 

اىىػػا مػػا ًزلنػػا نعًر ػػو عبػػد اض كقػػاؿ  بػػف إبػػراىيـ بػػف قيتيبػػة: ابػػف عثمػػاف أخػػذ كتػػبى ابػػًف عبػػدكس كاد(عى
 . ُِ)بالتزيد

                                                           

 . ِّْ/ ٕ  لساف الميزاف ت أبي  دة )ُ)
 . ِْٔ/ ّ  ميزاف االعتداؿ )(ِ
 . ُّٔ  سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص: ّ)
 . َُّٕ/ ٔ) اإلسالـ تاريخ  (ْ
  .ٖٔ/ ْ  تاريخ بنداد )(ٓ
 . ُّٓ/ ٔىػ . ينظر: تاريخ اإلسالـ )ِٗٔعبد اض بف أسامة بف زيد، أبك أسامة الكمبيا الكيك يا )ت  (ٔ
ًد ٍبًف أبي عيٍثمىاف أىبيك الفّؿ الطيالسي ، كىػك عػالـ بػأحكاؿ الرجػاؿ )(ٕ م( ٍعفىر بف ميحى  ، ذكػر مػف ُٖ/ ٖىػػ . تػاريخ بنػداد )ِِٖ  جى

  .ُِ/ ٓ ، الكا ي بالك يات )ُٕٗيعتمد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص: 
   نفس المصدر السابؽ.(ٖ
 نفسالمصدرالسابق. ٗ)

  .ّٔٔ/ ّىػ . ينظر: تاريخ بنداد )ِّٗ  محمد بف عبدكس بف كامؿ أبك أحمد السممي السراج، )(َُ
  .ٖٔ/ ْ  ينظر: تاريخ بنداد )(ُُ
األنصارم الكك ي . لـ نحصؿ عمػ  ترجمػة أكثػر مػف ذلػؾ. ينظػر ، كعبد اض بف إبراىيـ بف قتيبة أبك محمد  المصدرالسابق  (ُِ

 . ٕٓ/ ّ:  اية النياية  ي طبقات القراء )
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 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  مطٌيف حكـً  بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿ خالصة

 محم(د بف عيثماف بف أًبي شىيبىة "صدكؽ" كاض أعمـ.

بعّػيـ  عػٌدلكه ،  الػذيف كػٌذبكه جميعػٌا مػف  كخالفػو،  عم  تجريًحو مطٌيف اإلماـ الناق(ادً  بعضي  كا ؽ
ألٌنػو ىػك مػت(يىـ    قكؿ ابف عقدة إذا خالؼ جمع مف الثقػات أك الميعىػد ليفطريًؽ ابًف عقدة ، كال ييعتمىد عم

 :كميتكم(ـ  يو ، قاؿ عنو النٌقاد

:كاف صاحبى معر ةو كًحفظ، كمقد(ـ  ي ىػذه الٌصػناعة، إال( أن ػي رأيػت مشػايخى بنػدادى  ابف عدمٌ  قاؿ
يقػكؿ: ابػفي عيقػدة ال يتػدي(ف بالحػًديث، ألن(ػو كػاف   ُ)أبا بكػر بػف أًبػي ُالػبمسيئيف الث(ناء عميو، كسمعت 

ان كيػػأميريىـ أف يركيكىػػ ا،  كيػػؼى يتػػدي(ف بالحػػديث كىػػك يحمػػؿي شيػػيكخان بالكيك ػػة عمػػ  الكػػذًب، يسػػٌكم لييػػـ نيسػػخى
ـي أف( ىػػذه الناسػػخ ىػػك د عىيػػا إلػػييـ، ثػػـ يرًكييػػا عػػنيـ؟ كقػػد تبٌين(ػػا ذلػػؾ منػػو  ػػي  يػػًر شػػيكخو بالكيك ػػة يعمػػ
(ِ  ،

مد بف سميماف الباُندمابف عدم سػمعتي  كقاؿ مد بف ميحى ميحى
: يىحكػي  يػو شػبييان بػذلؾ، كقػاؿ: كتػبى  ّ)

،  طالٍبنىػاه بأصػكًؿ مػا إلىيناأل أن(و قد خػرجى شػيخه با ػٍدنا الشػيخى لكيك ػة عنػده نيسػخي الكػك ي يف،  قػًدمنا عمىيػو كقصى
ػٍينا عميػو،  قػاؿ لنػا: لػيسى عنػًدم أىصػؿ، إن(مػا جػاءىني ابػف عقػدة بيػًذه الناسػخ  قػاؿ: اركييػا  يرًكيػو كاستىقصى

كىػاف مػف المىعر ػة كالحفػًظ  يكيف لؾى  يو ذكػر، كيرحػؿي إليػؾ أىػؿي بنػداد  يسػمعكنىو منػؾ، أك كمػا قػاؿ، كقػد
بمكىػػاف، كقػػد رأىيػػتي  يػػو مجازى ىػػات  ػػي ركايتػػو، حت(ػػ  كػػاف يقػػكؿ: حػػد(ثىتًني  النػػة قالىػػت " ىػػذا ًكتػػابي  ػػالف 
ػد(ثىنا  يػالف، كىػًذه مجاز ػة، ككػاف مقػدمان  ػي الش ػيعة ك ػي ىػذه الصػنعة أىيّػان، كلػـ أًجػد بػدان    قرأت  يػو: حى

ك(ؿ كتاًبي ىذاأل أف أذكرى  يو كيؿ( مف تكم(ـ  يو ميتكم ـ كالى أيحابي، كلكال ذاؾ لـ مف ذكره ألن ي شرىطتي  ي أ
 . ْ)أذكيره لمًذم كاف  يو مف الفىّؿ كالمىعًر ة

رة لمػػا  ػػبىسى كتكمٌػػـ  يػػو ميطػػٌيف بػػ خى  ٓ)كتبػػو عنػػو حى
، كقػػاؿ البرقػػانيا عػػف الػػدارقطنٌي: سػػألتو عػػف أبًػػ   

ـ( قاؿ: )اإلكثاري ًمف المنىاًكير العب(اس بف عقدة  ،  قمت لو:  ، ث  ،  ٔ)أيش أكبىر مىا  ي نفسؾ عميو؟  كقؼى

                                                           

  .َِٓ  قاؿ ابف عدم : أىبيك بكر بف أبي  ىالب مف حفاظ بىٍندىاد. ينظر : مف ركل عنيـ البخارم  ي الصحيح )ص: (ُ
 . ّّٖ/ ُ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ِ
ىػػ . ُِّسميماف بػف الحػارث الكاسػطي المعػركؼ بػابف البا نػدم ، كىػك مػف العػالميف بػأحكاؿ الرجػاؿ )ت    محمد بف محمد بف(ّ

  .ٕٗ/ ُ  ، الكا ي بالك يات )َِْ  ، ذكر مف يعتمد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص: ّّْ/ ْينظر: تاريخ بنداد )
 . ّّٗ/ ُ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )(ْ
   نفس المصدر السابؽ.(ٓ
 . ٕٔسؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص:   (ٔ



 

216 
 

: أراد الحّػػرميا أبػػك  ّ)قػػاؿ ابػػف اليركانػػيٌ ك  ، ِ)، كقػػاؿ الػػذىبٌي: ّػػًعيؼ ُ)كقػػاؿ مػػرةن: رجػػؿي سيػػكء
 . ْ)أف يفعىؿ جعفر يعًني ميطي(نان أف ينشيرى أف( ابفى عقدة كذ(اب كيصٌنؼ  ي ذلؾ  تك  ي رحمو اض قبؿى 

  سبب كالـ مطي(ف  ي محمد بف عثماف بف أبي شيبة:

 :قاؿ الخطيبي البندادمٌ 

ػػػًد ٍبػػًف أىبًػػػي اٍلفىػػكىاًرسً  م( قىػػرىٍأتي ً ػػي أىٍصػػػًؿ ًكتىػػاًب ميحى
ػػػًد ٍبػػًف ًعٍمػػػرىافى   ٓ) م( ػػػًمعىوي ًمػػٍف ميحى ػػط  يىػػػًدًه ال(ػػًذم سى ًبخى

ػػد(ثىنىا  : حى ػػافى قىػػاؿى ٍرجى ػػًدمٍّ الط(مىًقػػي  ًبجي ػػًد ٍبػػًف عى م( ًمػػًؾ ٍبػػفي ميحى ٍبػػدي اٍلمى أىبيػػك نيعىػػٍيـو عى
رىٍجػػتي ًإلىػػ  اٍلكيك ىػػًة ًمػػٍف   ٔ) : خى قىػػاؿى

ػػنىًة ًإٍحػػدىل كسػػبعيف ذىًلػػؾى ً ػػي سى ػػد(ةن كى ، كىأىقىٍمػػتي ًببىٍنػػدىادى مي ٍعػػتي ًمػػٍف ًمٍصػػرى ػػًديًث ًحػػيفى رىجى  بىٍنػػدىادى ً ػػي طىمىػػًب اٍلحى
ػا انتقػؿ عنيػا بعػد ذلػؾ بسػنىتىيف إلػ  كمائتيف كمحٌمػد بػف عثمػاف ًحينى  ن(مى ٍنيىػا، كىاً  ـٍ يىٍنتىًقػٍؿ عى ًقػيـه ًباٍلكيك ىػًة لىػ ئًػذو مي

ػػمىٍيمىافى  ٍبػػًد الم(ػػًو ٍبػػًف سي ػػًد ٍبػػًف عى م( بىػػٍيفى ميحى قىػػعى بىٍينىػػوي كى ػػرىجى كيػػؿا كىاًحػػدو  "ميطىػػي(فه "بنػػداد  كى ت(ػػ  خى ػػرىًمي  كىػػالـه حى ٍّ اٍلحى
ػػا ًإلىػػ  اٍلخي  ػػافى ٍبػػًف أىبًػػي ًمٍنييمى ٍثمى ػػًد ٍبػػًف عي م( ًقيعىػػًة ً ػػي صػػاحبو،  أجريػػت بعػػض مػػا بينيمػػا  قمػػت ًلميحى شيػػكنىًة كىاٍلكى

قىعى بىٍينى  كهى ًمٍف كيؿ  كىاًحدو ًمٍنييمىا  ي صاحبو: مىا ىىذىا االٍخًتالؼي ال(ًذم كى  كيمىا؟شىٍيبىةى بىٍعدى أىٍف سىًمٍعتى اٍلمىٍكري

ػفٍ  كىل ميطىػي(ف عى : رى ػًف  قىاؿى ػةى، عى ػٍف ًعٍكًرمى ػٍف مصػعب بػًف سػالـ، عػف أبًػي سىػعد، عى بىٍيػًد ٍبػًف يىًعػيشى عى عي
 : ػم(ـى أىن(ػوي قىػاؿى سى مىٍيػًو كى ػم(  الم(ػوي عى ًف الن(بًػي  صى ب(اسو عى ـٍ ً ػي ًعٍمًمػًو )اٍبًف عى ػًدكي ٌف ًخيىانىػةى أىحى كا ً ػي العمػـ كا  ػحي تىنىاصى

اًلػػوً  ػػدا ًمػػٍف ًخيىانىتًػػًو ً ػػي مى ٍنػػوي  ،أىشى ـٍ عى ػػاًئميكي ػػٍف ميٍصػػعىًب  ٕ) كىالم(ػػوي ميسى ػػا ىيػػكى عى ن(مى ، كىاً  ًمػػطى ً يػػًو ميطىػػي(فه :  ى ٍبػػًف ا:  ىقىػػاؿى

                                                           

 . ٕٓٔ/ ٕ  تاريخ اإلسالـ )(ُ
   نفس المصدر السابؽ.(ِ
ىػػػ . ينظػػر: تػػاريخ بنػػداد َِْ  محمػػد بػػف عبػػد اض بػػف الحسػػيف أبػػك عبػػد اض الجعفػػي القاّػػي الكػػك ي المعػػركؼ بػػابف اليركانػػي )(ّ
 . ِٗٓ/ ّ  ، الكا ي بالك يات )َٖٓ/ ّ)
 . َٔٔ/ ُأبي  دة )  لساف الميزاف ت (ْ
ذكػر مػف   ىػػ ،ُِْ  ، كمحمػد بػف أحمػد بػف محمػد بػف  ػارس بػف سػيؿ أبػك الفػتح بػف أبػي الفػكارس )تُِّ/ ِ  تاريخ بنػداد )(ٓ

 . ْٓ/ ِ  الكا ي بالك يات )ُُِيعتمد قكلو  ي الجرح كالتعديؿ )ص: 
 .ىػ ِّّنعيـ الجرجاني األستراباذم. ت)  عبد الممؾ بف محمد بف عدم أبك ََُ/ ّٕ  تاريخ دمشؽ البف عساكر )(ٔ
  أخرجو الطبراني بمثمو مف طريؽ مصعب بف ساٌلـ عف أبي سعد عف عكرمة بو، كأبك القاسـ  ي  كائد تماـ بمثمو مف طريؽ (ٕ

عبد القدكس عف عكرمة بو، ككالىما مف حديث ابف عباس، كالخالؼ الحادث بيف مطي(ف كمحمد بف عثماف بف أبي شيبة ، مف 
المعجـ الكبير لمطبراني )باب العيف/ ينظر: كىك ّعيؼ كذكرنا التفاصيؿ  ي المتف .أجؿ ىذا الحديث كما ذكرنا  ي األعم ،

مؾ ػػػػػػبد المػػػػػػػيد بف عػػػػػػاد مكل  الكلػػػػػػػػناح بف عبػػػػػػػػػث جػػػػػ ،  كائد تماـ )أحاديَِٕ/ ُُ/َُُُٕعكرمة عف ابف عباس/
 . َِ/ ٗ ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء )عبد الرحمف بف ميدم /ُٕٗ/ ِ/ ُُٗٓركاية/
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ٍف أىًبي سىٍعدو ييًريدي  : عى كىاهي ميطىي(فه  ىقىاؿى ن(مىا رى : كىاً  ، قىاؿى لىٍيسى ىيكى أىبىا سىٍعدو ٍف أىًبي سىًعيدو كى ، عى ٍيتي  سىالـو كى  اٍلبىق(اؿى كىرى
؟ ٍيتى كى .  ىقيٍمتي لىوي: عىم(ٍف رى ًبيبو ٍبًد اٍلقيداكًس ٍبًف حى ٍف أىًبي سىًعيدو عى : عى قيٍمتي  أىنىا كى

ٍبػدي اٍلقيػدا  ػد(ثىنىا عى : حى ػد(ثىنىا ميٍصػعىبي ٍبػفي سىػالـو قىػاؿى م(ًد ٍبػًف ميمػكف، حى ـي ٍبفي ميحى د(ثىنىا ًإٍبرىاًىي : حى ٍبػفي اكًس  ىقىاؿى
ٍشػقً  ًبيػبو الد مى : حى ػػم(ـى سى مىٍيػًو كى ػم(  الم(ػػوي عى : قىػػاؿى رىسيػكؿي الم(ػػًو صى ب(ػػاسو قىػاؿى ػػًف اٍبػًف عى ػةى، عى ػػٍف ًعٍكًرمى ، عى يا أىبيػػك سىػًعيدو

اًلوً » ـٍ ً ي ًعٍمًمًو أىشىدا ًمٍف ًخيىانىًتًو ً ي مى ًدكي كا ً ي اٍلًعٍمـً  ىًدف( ًخيىانىةى أىحى حي  . ُ)«تىنىاصى

: ًإلى  ػًد قىاؿى أىبيك نيعىٍيـو م( ، ًإٍذ كىانىػٍت ًركىايىػةي ميحى بىٍيػًد ٍبػًف يىًعػيشى ٍبػًف ا  كىٍىًمي أىف( ىىذىا اٍلنىمىػطى قىػٍد يىكيػكفي ًمػٍف عي
بىٍيػ ػد(ثىنىا عي : حى ػاءو قىػاؿى م(ًد ٍبًف ميمكف ثـ ذكر  ييا حٌدثنا :عىم(ػاري ٍبػفي رىجى ـى ٍبًف ميحى ٍف ًإٍبرىاًىي ٍبػفي ادي عيٍثمىافى ًىيى عى

د(  : قىػاؿى رىسيػكؿي الم(ػًو يعيش، حى ب(ػاسو قىػاؿى ػًف اٍبػًف عى ػةى، عى ػٍف ًعٍكًرمى ، عى ٍف أىًبي سىًعيدو ، عى  -ثىنىا ميٍصعىبي ٍبفي سىالـو
ػد(ثىنىا ميٍصػعىبي   -صم  اض عميو كسمـ  ٍبػفي ا ىذىكىر ىذا الحديث. كحٌدثنا ميطٌيف، حٌدثنا عبيػد بػف يعػيش، حى

ٍف أىًبي سىًعيدو عىٍف عً   ٍكًرمىةى  ىذىكىرى ًمٍثمىوي.سىالـو عى

مىػ ػا رىد( عى ـٍ يىٍنمىػٍط ً يمى ، كىأىن(ػوي لىػ ػافى ٍثمى م(ػدي ٍبػفي عي كىاهي ميحى ػا رى ػكىابى ً يمى : كقمػت ًإف( الص(   ميطىػي(فو قىاؿى أىبيػك نيعىػٍيـو
. بىٍيًد ٍبًف يىًعيشى  ًمٍف ًركىايىًتًو عىٍف عي

: كىىىذىا سىمىاًعي قىًديم ًديثى بىٍعدى ذىًلؾى ًبًعٍشًريفى قىاؿى أىبيك نيعىٍيـو رىًمي  ىىذىا اٍلحى ٍّ ان، ثيـ( سىًمٍعتي ًمٍف ميطىي(فو اٍلحى
ٍف أىًبي سىٍعدو قى  ، عى د(ثىنىا ميٍصعىبي ٍبفي سىالـو ، حى د(ثىنىا عيبىٍيدي ٍبفي يىًعيشى : حى اج  قىاؿى ٍعفىرو سىنىةن ً ي  ىكىاًئًد اٍلحى اؿى أىبيك جى

رىًميا  ٍّ ًبيبو الد مىٍشًقي( يىعٍ  -اٍلحى ٍبدى اٍلقيداكًس ٍبفى حى ًف اٍبًف عٌباس -ًني عى ٍف ًعٍكًرمىةى، عى رميا ينب و  :عى ٍّ كاف الح
قىاؿى  ٍبػدى اٍلقيػداكسً  -ًبذىًلؾى كى اًلػًو  -يىٍعًني عى مىػ  حى ػٍف أىبًػي سىػٍعدو  ىػأىقىر( سىػٍعدان عى : عى قىػاؿى . كى ػٍف أىبًػي سىػًعيدو ـٍ يىقيػٍؿ عى لىػ كى

. ـٍ ييًقر( االٍسـً لى  كى

ػًديثو  ًمطى أىٍيّػان ً ػي حى قىٍد  ى : كى م(دي ٍبفي عيٍثمىافى ػٍف قىاؿى ًلي ميحى ًريػره عى ػد(ثىنىا جى ػد(ثىنىا أبػي، حى : حى ـ( قىػاؿى ػرى ثيػ آخى
. ٍف أيبىي  ٍبًف كىٍعبو ً ي لىٍيمىةي اٍلقىٍدًر لىٍيمىةي سىٍبعو كىًعٍشًريفى  ميًنيرىةى عىٍف عىاًصـو عىٍف ًزرٍّ عى

ػػد(ثى بًػػًو ميطىػػي(فه  قىػػٍد حى ، كى ٍكقيػػكؼه ػػا ىيػػكى مى ن(مى ػػافى كىاً  ٍثمى ػػدي ٍبػػفي عي م( ػػد ٍث بًػػًو أىبًػػي ًإال  قىػػاؿى ميحى ـٍ ييحى لىػػ مىٍر يكعػػان، كى
ٍكقيك ان.  مى
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حدل كىك يػذكري  ـٌ لقيتي محم(د بف عثماف ببندادى سنةى تسعو كثماًنيف كسنةى تسعيف كا  قىاؿى أبك نيعىيـ: ث
ة بعػػد إلػػ  ًتمػػؾ ميطي(نػػان بسيػػكء، كبمنىنػػي أف( ميطي(نػػان يػػذكريه أيّػػان بسيػػكء، كأف( تمػػؾى المقػػاالًت كالمراسىػػالت باًقيػػ

 النايىة.

ػػد بػػف عيثمػػاف  ػػد بػػًف عيثمػػاف كمحم( ػػرمي( بالكك ػػًة سػػنةى تسػػعيف عػػف محم( ٍّ قىػاؿى أبػػك نيعىػػيـ: كسػػألتي الح
: سػألتي أياػكب عػػف  يػد قىػاؿى ػد(ثىنىا ابػفي ميػػدم، عػف حمػاد بػف زى ػد(ثىنىا عيبيػد اض، حى حينئًػذو ميقػيـ ببنػداد  قػاؿ: حى

ـى  ػٍف  رجؿو  قاؿ: لـ يكيف مستًقي ػاف يػركم عى المساف  رأٍيتيو يذكره بالط(عف عميو،  قيػؿ لػو: إف( محم(ػد بػف عيثمى
كع. ّي يؿ  ي الت(شياد.  قاؿ: مىك ّى م(د ٍبف عمراف ٍبف أىًبي ليمى  عف أبيو عف ابًف أًبي لىيم  عف  ي  ميحى

ًديثي  : كىال(ًذم ييٍعرىؼي ًبيىذىا اإًلٍسنىاًد حى ، قىاؿى أىبيك نيعىٍيـو ـى ػٍف ًإٍبػرىاًىي ك عى ٍمػرو ػٍيًؿ ٍبػًف عى ّى ػٍف  ي اٍبفي أىًبي لىٍيمى  عى
. أىن(ػوي كػاف إذا اسػتخى  ػم(ـى سى مىٍيًو كى م(  الم(وي عى ًف الن(ًبي  صى ، عى ٍبًد الم(ًو ٍبًف مىٍسعيكدو ٍمقىمىةى، عىٍف عى ار ً ػي األىٍمػًر عىٍف عى

 : ًتؾى الم(ييـ( ًإن  »ييًريدي أىٍف يىٍصنىعىوي يىقيكؿي ، كىأىٍسػتىٍقًدريؾى ًبقيػٍدرى ، قىػاؿى مطػي(ف: « ، ي أىٍستىًخيريؾى ًبًعٍمًمػؾى ػًديثى  ىػذىكىرى اٍلحى
كمف أىيفى لًقيى محم(دى بفى عمرىاف؟  عًممتي أن(و يحمؿ عميو مف  ىير تكقاؼ، كذكرت لمحم(د بًف عثماف شيئان 

ػػا يينكىػػر ػػبو كقػػعى بينيمػػا  مػػف ًذكػػر مطػػي(ف  ػػذكرى أحاديػػثى عػػف ميطػػي(ف مم( عمىيػػو، كقػػد كينػػتي كقفػػتي عمػػ  تعصا
بالكك ًة سنةى سبعيف، كعم  أحاديث يينكري كؿا كاحد منييما عم  صاحًبو، ثـ ظيػرى أف( الصػكابى اإلمسػاؾ 

عًف القبكؿ عف كؿ  كاحدو منييما  ي صاحًبو
(ُ . 

 إذف الختالؼ:

ًبيب".أكالن: الكىىـ أٌف مطٌيف  مطى  ي اسـ الر(اكم " أى   ٍبد اٍلقيداكس ٍبف حى  ًبك سىًعيد عى

 ثانيان:  ي ر ًع ميطي(ف لمحديًث كىك مىكقكؼ.

 ثالثان: إنكاري مطي(ف لحدكث لقاءو بيفى محم(د بف عيثماف كمحم(د بف عمراف.

 فقاؿ الٌنقاد عف الطَّعف في بعًضيـ:

مػد  ابف عبداف: كابتم  مطي(ف بالبمدية ألن(يما كك ي(اف جميعان  قاؿ ٍبػف اقىػاؿى  يػو مػا قىػاؿى ، كتحػك(ؿ ميحى
 عثماف ٍبف أىًبي شىيبة ًإلى  بنداد كترؾى الكيك ة كلـ أرى لو حديثىان مينكىران  أذكره

(ِ . 
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ػػب كقػػع بينىيمػػا بالكك ػػًة سػػنة سػػبًعيف، كعمػػ   كقػػاؿ أبػػك نيعىػػيـ بػػف عػػدٌم: كقػػد كنػػتي كقىفػػتي عمػػ  تعصا
ًؿ عػف كػؿ  كاحػد صػاحًبو، ثػـ ظيػرى أف الصػكاب اإلمسػاؾي عػف القبػك أحاديث يينكر كؿا كاحدو منيمػا عمػ  

، كرأيػػتي مكسػػ  بػػفى إسػػحاؽ األنصػػارم يًميػػؿ إلػػ  ميطػػي(ف  ػػي ىػػذا المعنػػ  حػػيف ذيكػػر منيمػػا  ػػي صػػاحًبو
عنده، كىال يطعىف عم  محم(د بف عثماف كييثني عم  مطي(ف ثناءن حسنان 
(ُ . 

يعة كال نعتدا بحمد اض بكثيػرو مػف كػالـً األقػراًف بعّػيـ  ػي ابف حجر : كآؿ أمريىيما إل  القىطً  كقاؿ
 . ِ)بعض

 نمكذج تطبيقٌي:

قػاؿ: حػد(ثنا محمػد   ّ)لو أحاديثي  ي كتب السان(ة، كمنيا: مػا أخرجػو الطبرانػيا  ػي معجمػو األكسىػط
قاؿ: ثنا حم(ػاد  ،قاؿ: نا سيميماف بفي حرب ،قاؿ: ثنا الحسفي بفي عمٌي الحمكىاني ،بف عثماف بف أًبي شيبةا
يػػرىةى قػػاؿ: قػػاؿ ا ، عػػف أبًػػي ىيرى ، عػػف أياػػكب، عػػف عيبىيػػد اض بػف عمػػر، عػػف سيػػمىيٍّ ، عػػف أبًػػي صػالحو بػفي زيػػدو

 «ما سبَّح الحاج  مف تىسًبيحةو كل كبَّر مف تىكًبيرةو إلَّ بيٌشر بيا بيشرل»رسيكؿ اض صم  اض عميو كسٌمـ: 

 تخريجي الحًديث: :أكلن 

ػو اإلمػاـ البخػػارما  ػي صػػحيحو ـي مسػػمـ  ػي صػػًحيحو ، ْ)أخرجى كاإلمػا
بمعنػاه ، مػػف نفػًس الط(ريػػؽ   ٓ)

 بف أًبي صالح بو. سيمىيٍّ عف عدا محمد بف أبي شيبة 

 ثانيان: دراسةي رجاؿ اإلسناد:

ٍيف باستثناء ركاتيو  -   يك صدكؽ. أًبي شىيبىةمحمَّد بف عيثماف بًف كمايـ ثقات رجاؿي الش(يخى

سىػف  ػدكؽثالثان: الحكـ عمى اإلسػناد: حى كالحػديثي ، بسػبًب محم(ػد بػف عيثمػاف بػف أبًػي شىػيبة  يػك صى
ميتابىع متابعةن قاصرةن عند البخارم
 لصحيح لغيره .الحديث فيرتقي ، بمعناه  ٕ)كمسمـ  ٔ)

                                                           

 . ِّْ/ ٕ  لساف الميزاف ت أبي  دة )(ُ
 . ِٕٓ /ٕ  نفس المصدر السابؽ )(ِ
 . ِّٗ/ ٓ/ْٓٓٓ  المعجـ األكسط لمطبراني  ) باب العيف/ باب الميـ مف اسمو : محمد /(ّ

 . ِ/ ّ/ ُّٕٕصحيح البخارم  ) كتاب الحج/ أبكاب العمرة / باب كجكب العمرة ك ّميا/(ْ) 
 . ّٖٗ/ ِ/ ّْٕصحيح مسمـ  )كتاب الحج/ باب  ي  ّؿ الحج كالعمرة  / (ٓ) 
  .ِ/ ّ/ ُّٕٕ) كتاب الحج/ أبكاب العمرة / باب كجكب العمرة ك ّميا/  صحيح البخارم  (ٔ
  .ّٖٗ/ ِ/ ّْٕ  صحيح مسمـ  )كتاب الحج/ باب  ي  ّؿ الحج كالعمرة  / (ٕ
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ًيػػؿٌّ قػػٌط إال بيش ػػر، كال كب(ػػر ميكب ػػر قػػطا إال( بيش ػػر، قػػاؿ  ـى عمػػ  إسػػناد " مػػا أىىػػؿ( مي ػػ األلبػػانٌي: عنػػدما حكى
ػػر ير ػػعي عنػػوي  قيػػؿ: بالجن(ػػة؟ قػػاؿ: نعػػـ "، قػػاؿ أٌف المتقػػد ميف قػػالكا  يػػو نكىػػارة، كلكػػف( مًجيئىػػو مػػف طريػػؽو آخى

ػػد بػػف عثمػاف بػػف أبًػػي شىػيبىة حػػدثنا الحسػػفي  الن(كػارة، كىػػك مػػا أخرجػو الطبرانػػيا أيّػػان قػاؿ: بػػف احػػد(ثنا محم(
عمي الحمكانيا حد(ثنا سيميماف بفي حرب حد(ثنا حم(اد بف زيدو عف أياكب عف عيبيػد اض بػف عمػر عػف سيػمىيٍّ 

 عف أًبي صالح عف أًبي ىيريرة نحكه.

ٍيف كىذىا إسناده حسفقاؿ:      ير محم(د بف عيثماف بًف أبي رجاليو كمايـ ًثقات رجاؿي الش(يخى

تبىة الحسىف إف شاء اض شىيبة ك يو كالـه ال ينًزؿ حديثيو عف ري
(ُ . 

 ثالثان: " كىذَّاب ابف كىذَّاب ابف كٌذاب ":

ات  ػػػذ(اب" مػػػف أشػػػػد  مصػػػطمحى ػػػذ(اب ابػػػف ،  ػػػدف( مصػػػطمالجػػػرحإذا كػػػػاف مصػػػطمح "كى ػػػذ(اب ابػػػف كى ح "كى
: "أسػكأ الت(جػريًح الكصػؼ بمػا دؿ( عمػ  الميبالنىػة"، كلػذا  ِ)اإلمػاـ السػخاكم " بتكرار المفػًظ أشػٌد، قػاؿكذاب

ات".  تىحريـ ركايةي أحاديث مىف قيمىت بحق و ىذه المصطمحى

، كىذا الميصطمىح الجرح كالتعديؿكقد كردىت ىذه الميصطمحات  ي أقكاًؿ اإلماـ ميطي(ف كعباراتو  ي 
ًميىا ذكره  ي الحفيد ،  سكؼى يدرسيو الط(  الب كمف ثـ يأتي ببياف حاًؿ األب كالجٌد ، مف باب التأكاد ىؿ ري

 بالكذًب أك ال ؟

الكػكفٌي.  (ّ)الرٌاكم األكؿ: محمَّد بف الحسيف بفي حميػد بػف الرَّبيػع بػف مالػؾ أبػك الطٌيػب المخًمػيٌ 
 .(ْ)ىػ(ُّٖت)

: كنػتي عنػد الحضػرىمٌي  ]ابػف عقػدة  [قكؿ اإلماـ مطيَّف: عػف أحمػد بػًف محٌمػد بػف سػعيد  ، قىػاؿى
 .(ٓ)فمٌر عميو ابف لمحيسىيف بف حميد الخزَّاز، فقاؿ: ىذا كذَّاب ابف كذَّاب

 

 
                                                           

  .ُٔٓ/ ْ/ُُِٔسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف  قييا ك كائدىا )رقـيينظر:   (ُ
  .ِٖٗ/ ِ   تح المنيث )ِ)

 . َُِ/ ُُنظر: األنساب لمسمعاني )يالم(خمي: ىذه النسبة إل  لخـ، كلخـ كجذاـ قبيمتاف مف اليمف نزلتا الشاـ. (ّ) 
 . ِٔ/ ّتاريخ بنداد )(ْ) 
 المصدر نفسو السابؽ. (ٓ)
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 أقكاؿ النٌقاد في الراكم:

أبػك زاد ، ك "يفيػـ" الطكسي كزاد،  ّ)الذىبيا ، ك  ِ)كأبك الحيسيف بف سفياف،  ُ)كثٌقو أبك يعم  الٌطكسي
ًف الميٍنكىر" الذىبيا كزاد  ،" صاحبي مذىبو حسىف "الحيسيف بف سفياف   ."كزاد يأمر بالمعركؼ كيني  عى

ان كر(اقان عم  باًب الكك ىةكقاؿ   . ْ)ابف عىًدم: شيخى

 . ٓ)سيئ الر(أم  يو ابف عقدةكاف ك 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـً  مطٌيف حكـ بيف كالمقارنةي  الرَّاكم في القكؿ خالصة

سىيف بف حميد بف رًبيع " ثقةه " كاض أعمـ.محم(د بفي   الحي

ـى  ادي ػػػػػػػػػػػػؼ الناق( ػػػػػػػػػػػػػػػخال بيـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو، كأ مػػػػػػػػػػػػػـ كػانكا مػع تعًديػػػػػػػػػػػػػػػػػػث إنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي،  جرحػوٌيف ػػػػػػػػػػػػػمط اإلما
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمػػػ  تكث ف قػػػاؿى ابػػػف حجػػػر عػػػف رأيًػػػو: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ئ الػػػرأم  يػػػو، كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة كػػػاف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًقو، عػػػدا ابػػػف عي

 . ٔ)، كاض أعمـرحى ابف عيقدة ال يؤث ر  يو لما بينييما مف المباينة  ي االعًتقاد ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىر أف( جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالظ

ػػرح بمػػا يحًكيػػو أبػػك العب(ػػاس  ػػرح ابػػف عقػػدة، قػػاؿ الخطيػػب البنػػدادم:  ػػي الجى بػػف سػػعيد اكبالن سػػبة لجى
نظىر، نقؿ بسنًده عف أبي بكر بف عبدىاف لم(ا سيئؿ عف ابًف عقدة إذا حكى  ًحكاية عػف  يػًره مػف الشاػيكخ 

: ال ييقبىؿ  ،  اض أعمـ. ٕ) ي الجىرح ىؿ ييقبؿ قكلو أـ ال؟ قىاؿى

 نمكذج تطبيقٌي:

ػو ابػف بشػراف  ػي أماليػو ػاًد ٍبػًف سيػٍفيىافى  ، ٖ)ما أخرجى م( ػدى ٍبػًف حى م(ػدي ٍبػفي أىٍحمى سىػًف ميحى ػد(ثىنىا أىبيػك اٍلحى قػاؿ: حى
ػػ ػػدي ٍبػػفي ًعيسى م( ، ثنػػا أىبيػػك بىٍكػػرو ميحى ًبيػػًع الم(ٍخًمػػيا ٍيػػًد ٍبػػًف الر( مى ػػٍيًف ٍبػػًف حي سى ػػدي ٍبػػفي اٍلحي م( ـو ًباٍلكيك ىػػًة، ثنػػا ميحى   ٍبػػًف سىػػال(

                                                           

ػػاف ٍبػػف الحسػػف ٍبػػف عمػػي ، أىبيػػك يعمػػ  الػػكراؽ يعػػرؼ بالطكسػػي )تِٔ/ ّتػػاريخ بنػػداد )(ُ)  تػػاريخ بنػػداد  ق . ينظػػر :ّٕٔ  ، كعيٍثمى
(ُّ /ُٖٗ.  

 . ٖٖ/ ٕلساف الميزاف ت أبي  دة )(ِ) 
 . ّْٔ/ ٕتاريخ اإلسالـ )(ّ) 
 . ٖٖ/ ٕلساف الميزاف ت أبي  دة )(ْ) 
 . ِٔ/ ّتاريخ بنداد )(ٓ) 
 . ٖٗ/ ٕلساف الميزاف ت أبي  دة ) (ٔ)
 . ِٔ/ ّتاريخ بنداد )(ٕ) 
ػػد ٍبػػػف بشػػراف: عمػػي كابػػػف ٕٗالجػػزء األكؿ )ص:  -أمػػالي ابػػف بشػػػراف  (ٖ) م( ٍبػػد ٍبػػػف ميحى األمػػػكم،  الحسػػيف بشػػراف، أىبيػػػك ٍبػػػف الم(ػػو عى
 . َٖٓ/ ُّ) بنداد ق . ينظر : تاريخُْٓ)ت
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ٍبػػدي اٍلمى  ، ثنػػا عى ػػيا س(ػػافى اآٍلدىمى ػػٍف حى ، عى ػػًف اأٍلىٍكزىاًعػػي  ، عى ٍسػػًمـو ًليػػدي ٍبػػفي مي ، ثنػػا اٍلكى ػػك(اصي ب ػػًو اٍلخى ٍبػػًد رى ٍبػػًف اًمػػًؾ ٍبػػفي عى
ػًف اٍلقيػٍرآًف  ىقىػا ػم(ـى عى سى مىٍيػًو كى ػم(  الم(ػوي عى : " سىػأىٍلتي رىسيػكؿى الم(ػًو صى ٍف أىًبي الد(ٍردىاًء، قىاؿى : عىًطي(ةى، عى ـي المَّػًو »ؿى كىػالى

ٍيري مىٍخميكؽو  ُى  ، ؿَّ جى  «.عىزَّ كى

 تخريج الحديث: أكلن:
 لـ يجد الباحث.

 ثانيان: دراسة رجاؿ اإلسناد:
مَّاًد ٍبًف سيٍفيىافى  - مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف حى سىًف ميحى  . ُ)أىبيك اٍلحى

ًفيػػػػد، محػػػػد ث الكك ػػػػةقػػػػاؿ  الػػػػذىبٌي: الحػػػػا ظي المي
الكيك ػػػػة، ابػػػػف العمػػػػاد الحٍنبىمػػػػي: محػػػػٌدث ، كقػػػػاؿ  ِ)

 . ّ)الحاً ظ
 : محٌدث حاًفظ.قاؿ الطالب

ـ - مَّدي ٍبفي ًعيسىى ٍبًف سىالَّ ميحى
(ْ). 

ًديثان كىًثيران أبك الشيخ األصبيانٌي: سىًمعى ًبيىا حى ؿى ًإلى  اٍليىمىًف كى اٍرتىحى
(ٓ . 

 عمى جرح كل تعديؿ.لو عثر أ: لـ قاؿ الطالب

بًِّو  - ٍبًد رى ًمًؾ ٍبفي عى ٍبدي اٍلمى كَّاصي عى  .(ٔ)اٍلخى

 . ٕ)ذكره ابفي حب(اف  ي الثقات

 .: منكىري الحديث ٗ)، كابفي حجر ٖ)الذىبيا كقاؿ  

 كما قاؿ الذىبي كابف حجر. : مينكىر الحًديثقاؿ الطالب
                                                           

  ّْْ/ ْىػ .  شذرات الذىب  ي أخبار مف ذىب )ّْٖمحمد بف أحمد بف حٌماد بف سفياف، أبك الحسف الكك ي ت) (ُ)
 . َْٖ/ ُِسير أعالـ النبالء ط الحديث )(ِ) 
 . ّْْ/ ْشذرات الذىب  ي أخبار مف ذىب )(ّ) 
ٍعفىر. ينظر: تاريخ أصبياف = أخبار أصبياف )(ْ)  ٍيًو األىدىًميا األىٍصبىيىاًنيا أىبيك جى م(دي ٍبفي ًعيسى  ٍبًف سىٍيمىكى  . َِِ/ ِميحى
بػػف محمػػد بػػف جعفػػر بػػف حٌيػػاف، أبػػك ، كأبػػك الشػػيخ : الحػػا ظ عبػػد اض  ِِّ/ ْطبقػػات المحػػدثيف بأصػػبياف كالػػكارديف عمييػػا )(ٓ) 

 . َّٓ/ ٖىػ . تاريخ اإلسالـ ) ّٗٔمحمد األصبياني )ت 
  .ُٖٔ/ ٕىػ[. ينظر: تاريخ اإلسالـ ) َُّ - َُّ)تعمٌي ٍبف عىٍبد الممؾ ٍبف عىٍبد رٌبو الٌطائٌي البندادم.  (ٔ)
 . َّٗ/ ٖالثقات البف حباف ) (ٕ)
 . ٖٓٔ/ ِميزاف االعتداؿ ) (ٖ)
 . ِٖٔ/ ٓلساف الميزاف ت أبي  دة ) (ٗ)
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 كاإلسنادي فيو:

ًليدي ٍبفي ميٍسًمـ - اٍلكى
 ميتاًبع.، كال يكجدي لو  ِ):معركؼه مكصكؼه بالت(دليس مف المرتبًة الرابعة ُ)

ـٍ يٍدرؾ أىبىا الد(ٍردىاء - حساف لى
(ّ . 

 ثالثان: الحكـ عمى اإلسناد: منكر. 

، كاالنقطػػػاًع بػػػيف حس(ػػػاف بػػػف عطي(ػػػة كأبػػػي الػػػد(رداء، منكػػػر الحػػػديث بػػػف عبػػػد ربػػػو عبػػػد الممػػػؾ ألف( 
 كتدليًس الكليًد بًف مسمـ كلـ يكجد لو متابعة.

ػػكعقػاؿ ابػػف حجػػر عنػػدما تػػرجـى لعبػػد الممػػؾ بػػف  ّي ك عبػػد ربػػو: كلػػو عػػف الكليػػًد بػػًف مسػػمـ خبػػره مى
(ْ   ،

كعات ّي ذكره السيكطيا  ي المىك
كعات ٓ) ، كذكره ابفي عراؽ  ي المىّك

(ٔ . 

و البخارم  في خمًؽ أفعاًؿ الًعباد  مف حديًث عمًرك بًف دينار. (ٕ)كالحديث أخرجى

بيػػع ،أىبيػػك-الػػراكم الثػػاني: األب  سىػػٍيف بػػفي حميػػد بػػًف الرَّ الخػػزَّاز الكػػكفٌي.  عيبىٍيػػد المَّػػًو المخمػػي، اٍلحي
 ىػ(ِِٖت)

(ٖ). 

سىػٍيف بػف حميػد  : سمعت مطيَّنان، كمرَّ عميو ابػف اٍلحي بػف اقكؿ اإلماـ مطيَّف: عف ابًف عقدة ، قىاؿى
: ىذا كذَّاب ابف كذَّاب ابف كذَّاب  .(ٗ)الربيع، فىقىاؿى

 أقكاؿ النٌقاد في الرَّاكم:

ان قاؿ   . َُ)عاًر ان الخطيب: كاف  ىيمى
 

                                                           

ىػ . ينظر: تقريب التيذيب )ص: ُٓٗالكليد بف مسمـ القرشي مكالىـ أبك العباس الدمشقي ثقة لكنو كثير التدليس كالتسكية ت) (ُ)
ْٖٓ . 
  .ُٓطبقات المدلسيف )ص: (ِ) 
كعة )(ّ)    .ُّ/ ُالْلل ء المصنكعة  ي األحاديث المّك
  .ِٖٔ/ ٓأبي  دة )لساف الميزاف ت (ْ) 
كعة ) (ٓ)   .ُّ/ ُالْلل ء المصنكعة  ي األحاديث المّك
كعة ) (ٔ)   .ُّٓ/ ُتنزيو الشريعة المر كعة عف األخبار الشنيعة المّك
ـى الم(  (ٕ) ؿ( /ص: خمؽ أ عاؿ العباد لمبخارم )بىابي مىا ذىكىرى أىٍىؿي اٍلًعٍمـً ًلٍمميعىط مىًة ال(ًذيفى ييًريديكفى أىٍف ييبىد ًلكا كىالى   .ًِٗو عىز( كىجى
 . ٔٔٓ/ ٖتاريخ بنداد ) (ٖ)
  .ُٗٓ/ ّ  لساف الميزاف ت أبي  دة )ٗ)
  .َُٔ/ ّ  نفس المصدر السابؽ )َُ)
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ابفي عدم: مت(يـه  يما يىركيوكقاؿ 
(ُ . 

 ، كالػذىبيٌ  ِ)ّػٌعفو: ابػف طػاًىر المقدسػيٌ ك 
ًعػيف: حميػد الخػز(از كػذ(اب ال يًمػػدي كقػاؿ ،  ّ) يحيػ  بػف مى

 . ْ)إال( كذ(ابان 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـ مطٌيف حكـً  بيف كالمقارنة الرَّاكم في القكؿ خالصة
 حميد بف الر(بيع "مت(يـ بالكًذب" كاض أعمـ.الحيسيف بفي 

ـى  الناق(ادي  كا ؽ تجريًحو ، كأٌيده  ي جرحو الشديد يىحي  بػف مىعػيف ، كال ييعتبػر قػكؿي  عم  مطٌيف اإلما
ن(ما تكصيفان لحالو.  الخطيب البندادٌم تعديالن لو ، كا 

 نمكذج تطبيقٌي:

ما أخرجو البىييىقيا  ي شيعبو
ػدى،  ، ٓ) ػافي ٍبػفي أىٍحمى ٍثمى ك عي ٍمػرو اً ظي، أنا أىبيك عى ٍبًد اًض اٍلحى نىا أىبيك عى قاؿ: أىٍخبىرى

، نػا اٍبػفي أى  ٍيفىػةى اٍلعىط(ػاري حى ـى أىبيػك جي ًمػيا ٍبػفي بىٍيػرىا ًبيًع، نػا عى ٍيًد ٍبًف الر( مى سىٍيفي ٍبفي حي ػًف ًببىٍندىادى، نا اٍلحي ػةى، عى بًػي كىًريمى
، عىفٍ  ٍيجو رى :  اٍبًف جي ػم(ـى قىػاؿى سى مىٍيػًو كى ػم(  الم(ػوي عى ػًف الن(بًػي  صى ، عى ػاًبرو ، عىٍف جى ٍيػرى عىطىاءو ، كىلى خى ػٍأليكؼه " اٍلميػٍؤًمفي مى

ٍيري النَّاًس مىٍف نىفىعى النَّاسى " خى ، كى  .ًفيمىٍف لى يىٍألىؼي كىلى ييٍؤلىؼي

 أكلن: تخريج الحديث:
و الط(برانيا  ي المعجـ األكسى  بيػراـ ، بمثًمو مف طريؽ عمي  بػًف  ٕ)، كالقّاعيا  ي مسنًده ٔ)طأخرجى

 .بو
 ثانيا: دراسةي رجاؿ اإلسناد:

 :(ٖ)عيٍثمىاف ٍبف أىٍحمىد -

                                                           

  .ِْْ/ ّامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )  الكُ)
 . َُِٔ/ ٓ  ذخيرة الحفاظ )ِ)

 . َْٕ/ ٔتاريخ اإلسالـ )(ّ) 
 . ٖٗ/ ّ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )ْ)

مى  اٍلًبر  كىالت(ٍقكىل/ (ٓ) ًف عى يمىاًف، كىىيكى بىابه ً ي الت(عىاكي ٍمسيكفى ًمٍف شيعىبي اإلًٍ  . ُُٓ/ َُ/ِِٕٓشعب اإليماف )الث(اًلثي كىاٍلخى
 . ٖٓ/ ٔ/ٕٖٕٓالمعجـ األكسط )/باب الميـ/مف اسمو محمد/ (ٔ)
(ٕ) / ٍأليكؼه  . َُٖ/ ُ/ِٗمسند الشياب القّاعي )اٍلميٍؤًمفي ًإٍلؼه مى
 ، َُٗ/ ُّق ، ينظػر : تػاريخ بنػداد ) ّْْ  عيٍثمىاف ٍبف أىٍحمىد ٍبف عىٍبد الم(و ٍبف يزيد أىبيك عىٍمرك الدقاؽ المعركؼ بابف السماؾ )(ٖ

  .َُٖ/ ٕتاريخ اإلسالـ )
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، كزاد  ْ)السػػػػمعانيٌ ، ك  ّ)كابػػػػف الفّػػػػؿ بػػػػف القط(ػػػػاف،  ِ)شػػػػاىيف ، كابػػػػف ُ)الخطيػػػػبي البنػػػػدادمٌ كثٌقػػػػو 
 " "، كزاد السػػػػمعانيٌ صػػػػدكقان صػػػػاًلحان كزاد ابػػػػف القطػػػػاف ""، مػػػػأمكف" ابػػػػفي شػػػػاىيف كزادالخطيػػػػب " الثبػػػػت"، 

: كاف مف الث قات كقاؿ، "صدكقا مكثرا مف الحديث  . ٓ)الدارقطنيا

 : ًثقة ثىٍبت.قاؿ الطالب

 :(ٔ)عمي ٍبف بيراـ -

 .أك تعًديالن  ان جرح أجد فيو: مجيكؿي الحاؿ لـ قاؿ الطالب

 :(ٕ)ابف أًبي كىًريمة -

مفػكف  ػي كتػاب "الثقػات، كذكػ ٖ)القيركانٌي: كافى ثقػةن أبك العرب قاؿ  ، كقػاؿ ابػف حجػر:  ٗ)"رىه ابػف خى
ابف الس(ٍرح: كىافى مف ًخيار الميسمًميف، كقاؿ  َُ)صالح صدكؽ

(ُُ . 

 خالصة القكًؿ في الرَّاكم: ًثقة .

 كعمى ىذا فاإًلسناد ًفيو:

اؿ. -  عمي ٍبف بيراـ: مىجييكؿ الحى

 

 
                                                           

  .َُٗ/ ُّتاريخ بنداد ) (ُ)
 .نفس المصدر السابؽ (ِ)
 .نفس المصدر السابؽ(ّ) 
 . َِْ/ ٕاألنساب لمسمعاني ) (ْ)
  .َُٗ/ ُّتاريخ بنداد ) (ٓ)
 ، تػاريخ اإلسػالـ ت ُِٕ/ ُّق . ينظػر: تػاريخ بنػداد ت بشػار )ُّّعمي ٍبف بيراـ ٍبػف يزيػد أىبيػك حجيػة المزنػي العطػار ت)(ٔ) 

  .ُِٔ/ ٕبشار )
  .ُُٔ/ ٓىػ . ينظر: تاريخ اإلسالـ ت بشار )َِْعبد الممؾ بف أبي كريمة األنصارم، مكالىـ المنربي أبك يزيد ت) (ٕ)
 . ّّٗ/ ٖإكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ٖ)
 نفس المصدر السابؽ. (ٗ)

  .ّْٔتقريب التيذيب )ص:  (َُ)
ق . ينظػر: َِٓ ، كابف السرح : أىٍحمىد ٍبف عىٍمرك ٍبف عىبد الم(ًو بف السرح ، أىبيك الطاىر الًمٍصًرم )تُُٔ/ ٓتاريخ اإلسالـ ) (ُُ)

 . ُْٓ/ ُتيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )
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 مدل س مف الث(الثة:  ُ)ابف جيريج -
 كلـ يصر ح بالس(ماع  ي أم  ركايةو. ، ِ)

 متيـ بالكذب. اكينا الحيسيف بفي حميد بف رًبيعكر  -

 .ثالثا: الحكـ عمى اإلسناد: مينكىر اإًلسناد

يج كلػػـ  ػػرى بيػػع ، كجيالػػًة عمػػي  بػػف بيػػراـ، كتػػدليًس ابػػًف جي سػػيف بػػف حميػػد بػػف الر( بسػػبًب الػػراكم )الحي
 بالسماع.يصر ح 

سناديه ّعيؼ يػرة عنػدى أحمػد  ، ّ)قاؿ شيعيب األرنىاؤكط: كا  ر مف حػديًث أبًػي ىيرى كالحديثي بشاىدو آخى
 ي الميسند 
عؼ.  ْ) )ّ   ، كلكف ينمبي عميو ال

زَّاز المٍخمٌي، أبك الحسًف الككفيٌ  حميدي بفي الرَّبيعالراكم الثالث :الجٌد:   (ٔ)ىػ(َِٔ.ت)(ٓ)الخى

قاؿ أحمدي بفي محمَّد بف شعيب: كنتي عند الحىضرميِّ فمٌر عميو ابفه لمحيسػيف قكؿ اإلماـ مطٌيف: 
 .(ٕ)بف حميد الخزٌاز فقاؿ: ىذا كذَّاب ابف كذَّاب ابف كذَّابا

 

 

 

                                                           

ؿ. ينظػػر: تقريػػب ػػػػػػػػػػس كيرسػػػػػػػػػمػػككػػاف يدكي ثقػػة  قيػػو  اّػػؿ ػػػػػػػػػػـ المػػػػػػػػػز ابػػف جػػريج األمػػكم مكالىػػػػػػػػعبػػد الممػػؾ ابػػف عبػػد العزي (ُ)
 . ّّٔالتيذيب )ص: 

  .ُْطبقات المدلسيف )ص:  (ِ)
  .َُٔ/ ُٓ/ُٖٗٗمسند أحمد )مسند المكثريف مف الصحابة /مسند أبك ىريرة / (ّ)
قاؿ عبد اض بف أحمد بف حنبؿ، قاؿ حدثنا:  ىاركف بف معركؼ، قاؿ: حدثنا عبد اض بف كىب، قاؿ: حػدثني أبػك صػخر، عػف  (ْ)

، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة، أف النبي صم  اض عميو كسمـ قاؿ: " المؤمف مألؼ، كال خير  يمف ال يػألؼ، كال يؤلػؼ  أبي حاـز
  ، ركاتػو ثقػات باسػتثناء أبػك صػخر ) حميػد بػف َُٔ/ ُٓ/ُٖٗٗالصػحابة /مسػند أبػك ىريػرة /  مسند أحمػد )مسػند المكثػريف مػف 

زياد   قاؿ عنو ابف حجر: صدكؽ ييـ ، كثقو الدارقطني ، قاؿ أحمد: لىٍيسى ًبًو بىػٍأس ، يحيػ  بػف معػيف : ثقػة لػيس بػو بػأس ، كمػرة 
ػػائي: ّػػعيؼ ، خالصػػة القػػكؿ  ػػي الػػراكم )صػػدكؽ لػػو أكىػػاـ  . ينظػػر :  ّػػعيؼ، ابػػف عػػدم : كىىػػك عنػػدم صػػالح الحػػديث ، الن(سى

 العمػػؿ ِّ ، سػؤاالت البرقػاني لمػدارقطني )ص: َٕ/ ّ  ، الكامػؿ  ػي ّػعفاء الرجػػاؿ )ِِِ/ ّالجػرح كالتعػديؿ البػف أبػي حػػاتـ )
  .ُُٖتيذيب )ص:   ، تقريب الّٖٔ/ ٕ ، تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ِٓ/ ّكمعر ة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اض )

اف الميػزاف ت أبػي ػػػػػػػػػػػػ ، لسَْٕ/ ٔالـ )ػػػػػػػػػػػػػػخ اإلسػػػػػػػػ تاريِْ/ ْتب السػتة )ػػػػػػػػػػػػػع  ػي الكػػػػػػػػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػػػػػػػػػقات ممف لػػػػػػػػػػػػالثيينػػػػػػظر: (ٓ) 
 . ِٕٗ/ ّ دة )
 . ُِِ/ ُّالكا ي بالك يات )(ٔ) 
  .ِٔ/ ّتاريخ بنداد ) . ٖٗ/ ّالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ ) نظر:يي (ٕ) 
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 أقكاؿ الٌنقاد في الراكم:

نبػؿ: مػا عًممػت إال( ثقػةن  أحمدي قاؿ  ًعػيف طٍعنىػوبفي حى محم(ػد ، كقػاؿ  ُ)عمىيػو ، كأنكػرى أحمػدي عمػ  ابػًف مى
ا أىخطىأ، ك  ِ)ٍبف عثماف ٍبف أىًبي شىٍيبة: ًثقة، كلكٌنو شًره ييدٌلسا ب(مى ذكره ابفي حب(اف  ي الث قات كزاد: ري

(ّ . 

مػف تكقاؿ  قػد حمػؿى الحػديثى عنػو األئم(ػةي كىركىكا عنػو، كى ًعػيف كى قيٍطنٌي:  تكم(ـ  يو يىٍحيى  ٍبف مى كم(ػـ الٌدارى
ة يو لـ يتك ة، تكٌممكا ً يًو بال حج(  . ٓ)البرقاًنٌي: رأيتي الد(ارقطنٌي ييحًسف القكؿ  يو، كقاؿ  ْ)م(ـ  يو بحج(

عيؼ، كقاؿ  ٔ)الن(سىائي: ليسى بشيءكقاؿ  ّى أبك يىعمػ  الخميمػٌي : حميػد ، كقاؿ  ٕ)مسممةي بف قاسـ: 
اًديػثى سىًمعى ىيشىػٍيمنا، كىاٍبػفى عييىٍينىػةى، سىػًمعى ًمٍنػوي  مىٍيػًو ً ػي أىحى ، كىأىٍقرىانيػوي، طىعىنيػكا عى ػاًتـو كىػوي اٍبػفي أىبًػي حى اٍلقيػدىمىاءي، كىأىٍدرى

كىاىىػػا ػػٍيـو رى اًب ىيشى اًء ًمػػٍف أىٍصػػحى تيٍعػػرىؼي ًباٍلقيػػدىمى
ػػو كقػػاؿ  ، ٖ) ّي بيػػع حػػديثه كًثيػػر بع ابػػف عػػدٌم: كًلحميػػد بػػف الر(

و كبعض زاد  ي أسانيده  جعؿ بدؿ ًّعيؼ ًثقة، كىك ؽ مف الث قات كبعض مف المىكقيك ات الذم ر عى رى سى 
أكثر مف ذًلؾ  استٍننىٍيت بًمقدار ما ذكرتو مف مناكيًره كبكاًطيمو ًلكىي يستدؿ بو عمػ  كثيػر مػا ركاه، كىػك 

كىأخػزىل مػف يىسػأؿي عنػو، كقػاؿ  ،يحي  بف مىًعيف: أخػزىل اض ذاؾ، كقاؿ  ٗ)ّعيؼه جدان  ي كؿ ما يركيو 
ػػعو آ ّك ػػر: مػػف كػػذ(ابي ىػػذا الػػز(مف ػػي مى ػػر قػػاؿ: حميػػد الخػػز(از كػػذ(اب ال يًمػػد إال(  َُ)خى ػػعو آخى ّك ، ك ػػي مى

 . ُّ)ابفي طاىر المقًدسٌي: كذ(اب، كقاؿ  ُِ)، كقاؿ: كذ(اب خبيثه  ير ًثقة ُُ)كذ(ابان 

 الن قَّاد: مف ُيره كأحكاـ مطٌيف حكـً  بيف كالمقارنة الرَّاكم في القكؿ خالصةي 

يدي  مى  بفي الر(بيع "ميت(يـه بالكىًذب " كاض أعمـ.حي

                                                           

 . ِٖٗ/ ّ ، لساف الميزاف ت أبي  دة )ِٖ/ ٗتاريخ بنداد )يينظر:   ُ)
   نفس المصدر السابؽ.ِ)
 . ُٕٗ/ ٖ  الثقات البف حباف )ّ)
  .ِٖ/ ٗ  تاريخ بنداد )ْ)

 . ّْٔ/ ِلساف الميزاف ) (ٓ)
   نفس المصدر السابؽ.ٔ)
 المصدر السابؽ.  نفس ٕ)
 . ُِٔ/ ِ  اإلرشاد  ي معر ة عمماء الحديث لمخميمي )(ٖ
 . ِٗ/ ّالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ ) (ٗ)
  .ِٖ/ ٗ  تاريخ بنداد )َُ)
 . ٖٗ/ ّ  الكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )ُُ)
 . ِٖٗ/ ّ  لساف الميزاف ت أبي  دة )ُِ)

 . َُٔ/ ِذخيرة الحفاظ ) (ُّ)
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بػف اكخالفىػو أحمػدي بػف حنبػؿ ، كمحمػدي بػفي عثمػاف تجريًحػو ،  عمػ  مطػٌيف اإلمػاـ الناق(ادً  أ مب كا ىؽى 
ة. ج(  أبي شىيبة ،كذكرىه ابف ًحب(اف  ي الث قات، كقاؿ الد(ارقطنٌي أٌنيـ تكم(مكا  يو بال حي

 نمكذج تطبيقٌي:

م(ًد  ُ)ما أخرجو الد(ارقطنيا  ي سننو أحاديث  ي كتب السان(ة ،كمنيالو  ٍبًف ا، قاؿ: ثنا يىٍحيى  ٍبفي ميحى
ٍيػدي ٍبػػفي الر(  مى ٍعفىػػرو ، قىػػاليكا: ثنػػا حي ٍبػػدي اٍلعىًزيػػًز ٍبػفي جى ػػٍيبىةى عى اًعيؿى ، كىأىبيػك شى ػػٍيفي ٍبػػفي ًإٍسػػمى سى ػاًعدو ، كىاٍلحي ًبيػػًع ، ثنػػا صى

اًف ، ثنا عيبىٍيدي الم(ًو ٍبفي عيمىرى ، عى مىٍحبيكبي  ذىٍيفىةى ٍبًف اٍليىمى ٍكلى  حي ٍيـً ٍبًف كىاًقدو مى ًف اٍبًف عيمىرى ٍبفي اٍلجى  ، ٍف نىاً عو ، عى
 : م(ـى سى مىٍيًو كى م(  اضي عى : قىاؿى رىسيكؿي الم(ًو صى ـي ًحيفى طىمىعى الٍ »قىاؿى مىٍيًو السَّالى ٍبرىاًئيؿي عى  «فىٍجري أىتىاًني جى

 : تخريجي الحديث:أكلن 

كزم  ي الت(حقيؽ  ي مساًئؿ الًخالؼ  بمثمو، مف طريؽ الد(ارىقطنيا بو.  ِ)أخرجو ابفي الجى

 ثانيان: دراسة رجاًؿ اإلسناد: 

 كاإلسنادي فيو:

مىيد بف الرَّبيع: ميتَّيـه بالكًذب -  .حي

اعد -  : (ّ)يحيىى بف محمَّد بف صى

ػاً ظ" ، كزاد الدارقطني ٓ)كالذىبي ، ْ)الد(ارقطنيٌ كثٌقو  ػاـه، يىفيػكؽي ً ػي الًحٍفػًظ ىبي ""، كزاد الػذثىبته حى ًإمى
اًنوً  مى ف(اظ الحًديث، كقاؿ أىٍىؿى زى  . ٔ)الخطيبي البنداًدٌم: كىافى أحدى حي

 

 

                                                           

 . ْٕٖ/ ُ/ َُُٖسنف الدارقطني  )كتاب الصالة/ باب إمامة جبرائيؿ / (ُ)
 . ُِٖ/ ُالتحقيؽ  ي مسائؿ الخالؼ )(ِ) 
ػػد ٍبػف صػػػػػػػػػػػػػػ  يىٍحيى (ّ م( م( ػػػػػػػػػػػػاعد ٍبػػف كاتػػػػػػػػػػػػػػ  ٍبػف ميحى عٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أىبيػػك ميحى ر : تػػاريخ ػػػػػػػػػػػػػػىػػػ . ينظُّٖكر )ػػػػػػػػػػػػػفىر المنصػػػػػػػػػػػػػػد مػكل  أبػػي جى

 . ُّْ/ُٔبنداد )
 . َّٔ/ ْٔ ، تاريخ دمشؽ البف عساكر )ِٗسؤاالت حمزة لمدارقطني )ص: (ْ) 
 . َِٓ/ ُْسير أعالـ النبالء ط الرسالة )(ٓ) 
 . ُّْ/ ُٔتاريخ بنداد )(ٔ) 
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،  ُ)يػػ  أصػػنرىـ كىيػػك أعمميػػـ كأثبىػػتييـسيػػفياف بػػف عييىينػػة: يكسػػؼ أكبىػػرىـ كأحمػػدي أكسػػطيـ كيىحقػػاؿ ك 
سىػػيف بػػف عمػػيٌ كقػػاؿ  ػػد بػػف صػػاعد  ػػي  ىيمػػو   ِ)الحػػاً ظ  أبػػك عمػػي الحي يقػػكؿ: لػػـ يكػػٍف  ػػي أقػػراًف أبًػػي محم(

ؿا ًمف الًحفظككافى أحفظى ًمنو كال د  ي الفىيـً كالًحفظ ّ)فيـ عندنا أجى ، كىك  ىكؽ ابف أىًبي دىاكي
(ْ . 

 .: ًثقةقاؿ الطالب

ٍيـً  - مىٍحبيكبي ٍبفي اٍلجى
(ٓ ): 

ٍحفيػػكظو ابػػف قػػاؿ  ٍيػػري مى ػػا يىٍرًكيػػًو  ى ًمٍقػػدىاري مى ػػدٌم: كلىػػـ أرى لىػػوي كثيػػرى ركايػػةو كى عى
الػػدارقطنٌي  ػػي ، كقػػاؿ  ٔ)

ػػف عيبىيػػًد الم(ػػو ٍبػػًف عيمػػر كقػػاؿ  ، ٕ)حاًشػػيًة "الساػػنىف" عًقػػب حديثًػػو ىػػذىا: إن(ػػو لػػيسى بػػالقىًكمٌ  ابػػفي حب(ػػاف: يػػركم عى
ًديثػػػو الػػػذىبٌي: لي(نػػػو  يػػػري كاحػػػدو ، كقػػػاؿ  ٖ)اأٍلىٍشػػػيىاء التًػػػي لىيسىػػػت مػػػف حى

ػػػر: ال ييتػػػابع  ٗ) ػػػعو آخى ّك ، ك ػػػي مى
 . َُ)عمىيو

 : ليِّفي الحًديثقاؿ الطالب

 كباقي رجاًؿ اإلسناًد: ًثقىات

 كاستقرَّ حاؿي اإلسناد عمى أٌف:

 حميدى بفى الر(بيع ميت(يـه بالكًذب. -

يـً لي في الحديث كلـ نًجد لوي  -  متاًبعان.محبيكبى بفى الجى

كـ عمىى اإلسنىاد: مينكىر  ثالثان: الحي

 ألٌف حميدى بفى الر(بيع مت(يـه بالكًذب 

                                                           

 . َّٔ/ ْٔتاريخ دمشؽ البف عساكر )(ُ) 
ًمٌي ال(نٍيسابكرٌم. ت) اٍلحيسىٍيف (ِ)  د، الحا ظ أىبيك عى ًمٌي ٍبف يزيد ٍبف دىاكي  . ٕٖٓ/ ٕىػ .انظر: تاريخ اإلسالـ ) ٍّْٗبف عى
 . ُّٔ/ ْٔتاريخ دمشؽ البف عساكر )(ّ) 
 . ّْٗ/ ٕتاريخ اإلسالـ )(ْ) 
 . ُْْ/ ّ  محبكب بف الجيـ بف كاقد الكك ي. ينظر : ميزاف االعتداؿ )(ٓ

 . ُٔٗ/ ّٖعفاء الرجاؿ )الكامؿ  ي (ٔ) 
  ، ابف حجر نقؿ ذلؾ.ْٔٔ/ ٔلساف الميزاف ت أبي  دة ) (ٕ)
 . ُْ/ ّالمجركحيف البف حباف ) (ٖ)
 . ّّٕديكاف الّعفاء )ص:  (ٗ)
 . ُْْ/ ّ  ميزاف االعتداؿ )(َُ
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كبي كىالث(ػػػاًني ًإلىػػػ   ؿي اٍلنيػػػري ٍقتىػػػاًف  ىػػػاأٍلىك( ٍنػػػًرب كى ٍسػػػأىلىة ًلٍممى ػػػكزم  ػػػي معػػػرض حديثًػػػو عػػػف) مى قػػػاؿ ابػػػفي الجى
ًبيػًع  ٍيػدي ٍبػفي الر( مى ػرى حي ًديًث اٍبػًف عيمى ٍيبيكبىًة الش(فؽ  قاؿ : أىن(وي قىٍد طيًعفى ً ي أىٍكثىًرىىا  ىًفي ًإٍسنىاًد حى : قىػاؿى يىٍحيىػ   ى

قىاؿى الن(سىاًئٌي ىيكى  اًتـً ٍبفي ًحب(افى :كىذ(ابه كى ٍيـً قىاؿى أىبيك حى يىٍرًكم عىٍف عيبىٍيًد  :لىٍيسى ًبشىٍيء ك ييٌف مىٍحبيكبي ٍبفي اٍلجى
ًديًثوً االم(ًو  ٍبًف عيمىرى اأٍلىٍشيىاءى لىٍيسىٍت ًمٍف حى

(ُ . 

سىيف  :كقاؿ مينٍمطىام كاه الدارقطنيا  ي كتاًب السانىف مف طريؽو ًّعيفةو عف ابًف صاًعد كالحي بف اكرى
ذيفػةى بػًف اليىمػاف نػا  ػكل  حي يـ بًف كاقدو مى يدي بفي الر(بيع ثنا مىحبكبي بفي الجى مى إسماًعيؿ كأًبي شىيبة قالكا: ثنا حي

 . ِ)عبد اض بفي عمر عف نا عو عنو بو

مىيد بًف الرَّبيع.اإلسنادي مينكىر بسبًب   الرَّاكم حي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  ِٕٔ/ ُالتحقيؽ  ي مسائؿ الخالؼ ) (ُ)
منمطام بف قميج بف عبد اض البكجرم الحػا ظ المكثػر )عػالء الػديف    ، كمنمطام : ىك ْٓٗشرح ابف ماجو لمنمطام )ص: (ِ) 

  ُِْ/ ٖق . ينظر : لساف الميزاف ت أبي  دة )ُٕٔصاحب التصانيؼ )
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 المبحث الثاني
ٍرح عند اإلماـً   ياـ أىمً كٍ طيَّف كحي مي  مراتب الجى

ػػرًح  ػػد بػػف عبػػد اض بػػف سػػميماف الحّػػرمٌي  ػػي جى مػػف خػػالؿ تتباػػع ميصػػطمحاًت كعبػػاراًت اإلمػػاـً محم(
كىاة الػػذيف أيطًمقػػت  ػػي حق يػػـ، كالمقارنػػة بىػػيف  كىاة، كالكقػػكًؼ عمػػ  مػػدلكالًتيا، كالت(عػػراؼ عمػػ  أحػػكاًؿ الػػرا الػػرا

ـي تمؾ المصط اًت كالعباراًت بحسًب مػا تػدٌؿ عميػو أك تمث مػو أحكاًمو كأحكاـً  يًره مف الناق(اد، يمكف تقسي محى
كىاة إل  ثالث مراتب، ىي:  رح الرا   ي جى

رح اليىسير  المرتبة األكلى: الجى

ـي مطػػػػي(ف مصػػػػطمحاتو كألفىػػػػاظ معي(نػػػػة، كمػػػػف ًخػػػػالؿ  كأىػػػػؿي ىػػػػذه المرتبػػػػة اسػػػػتعمؿ  ػػػػي حق يػػػػـ اإلمػػػػا
كاالسًتشياد،   ُ)رأينا أٌنو تيكتىبي أحاديثييـ كتيخرج لالعًتبار االسًتنتاج بعدى مقارنة أقكاًؿ اإلماـ مطي(ف بالنٌقاد

  -كقد ترتىقي بالميتابعىات كالش(كاىد، كقد أطمؽ  ي حق يـ المصطمح التالي:

اه. - ّى   ال يىر

رح الشَّديد   المرتبة الثَّانية: الجى

رحػان شػًديدان، تيطػرىحي أحػاديثييـ كال تيكتىػبي ال احتجاجػان كال اعتبػارانأل بػؿ  كحػكف جى كأىؿي ىذه المرتبًة مىجري
 يا، كقد أيطًمقت  ي حق يـ المصطمحات كالًعبارات الت(الية:فّعال تحؿا ركايتييا إال( لبياًف 

      ير ثقة.                                                   -

 المرتبة الثالثة: الرَّميي بالكًذب

، تيطرىحي أحاديثييـ كال تيكتىبي ال احتجاجان كال اعًتبارانأل بػؿ ال برتبة أيّان مت(يمكف بالكىذكأىؿ ىذه المى 
ًعيا، كقد أيطًمقت  ي حق يـ المصطمحات كالعبارات التالية:  تحؿا ركايتييا إال( لبياف ّك

 كذ(اب كابنيو أكذىب منو. - ذ(اب.كذ(اب ابف كذ(اب ابف ك -

 كاف ميطي(ف يناؿي منو كيكذ بو. - كذ(بو.  -

 عصا مكس  يىتىمىق(ؼ ما يىأً ككف. - كذ(اب. -

                                                           

  . ّٖٖ/ ُ  االعتبار: ىيئة تكصؿ إل  المتابع كالمشاىد، كعميو  االعتبار ليس  سيمنا لممتابع كالشاىد. يينظر: تدريب الر(اكم )ُ)



 

232 
 

 -كمف خالؿ ىذه المراًتب ال بيد( مف تسجيًؿ المالحظات الت(الية:

كىاة الميجر(حيف عند اإلماـ مطي(ف يمكف أف تيحصرى  -ُ   ي ثالث مرىاتب:مراتبي الرا

ٍرح اليىسير.  أ. لالعًتبار، كىي المرتبةي األكل  : مرتبة الجى
ٍمػػػي  ػػػٍرح الش(ػػػديد، كالمرتبػػػة الثالثػػػة: مرتبػػػة الر( ب. مرتبتػػػاف لمػػػر(د، كىمػػػا:  المىرتبػػػة الثانيػػػة: مرتبػػػة الجى

 بالكًذب .
كىاة الس(ابقة مراتبي الحديث،  حديثي أىؿ ال -ِ ٍرح عند اإلمػاـ ميطػي(ف عمػ  يترت(ب عم  مراتًب الرا جى

 منزلتيف، ىما:     

ػثي لػو عػف شىػكاىد  ػعيؼ: كىػك مػا ال ييحػتىجا بػو مػف الحػًديث، كييكتىػبي لالعًتبػار كييبحى )ّ أ. الحديثي ال
ٍرح اليىسير.  كاة المىرتبة األكل : الجى  كميتابىعات، كتشمؿي أحاديثى ري

ػعي جميكر العمماء كجٌكز  )ّ ػاألخذى بالحديًث ال ػاؿ كالقصػصً ؼ  ػي المى ، دكفى كاعًظ ك ّػائًؿ األعمى
 :  ُ)األحكىاـ ، كذلؾ بشيركط

ػػذ(ابيف كالميت(يمػػيف بالكػػذب، كمػػف  - ػػعؼي  يػػرى شػػديد،  يىخػػرجي مػػف انفىػػردى مػػف الكى )ّ أٌكلييػػا: أف يكػػكفى ال
  ىحيشى  مطيوي.

 الثاني: أف يندًرجى تحت أصؿو مىعميكؿو بو. -
 الثالث: أف ال يعتقدى عند العمًؿ ًبو ثبكتىوأل بؿ يعتًقد االحًتيىاط.  -

، كال ييستشيىدي، كال ييعتبىري بو، كيشمؿ:   ب. الحديثي المىردكد: كىك ما ييطرىح مف الحًديث كال ييحتىجا

ػ - كاًة المىرتىبتىيف الثانية كالثالثة: أحاديثييـ تىحرـي ركايتييا مػع الًعمػـ بّك ًعيا  ػي أم معنػ ن أحاديثى ري
عو.  كافى سكاء  ي األحكاـً كالقصًص كالت(ر يب ك يًرىا، ًإال( مبي(نان أم مقركنان ببياًف ّك

كىاة أك األحاديثى إل  مراتب. -ّ  أف( اإلماـ ميطي(ف لـ يصٌرح بيذه المراتب، كلـ يقٌسـ الرا

ػػػاؿ،  كلكػػػف( ىػػػذه المراتػػػب ػػػٍرح الر جى اسػػػتينًبطت مػػػف خػػػالؿ تتباػػػع أقػػػكاًؿ كعبػػػاراًت اإلمػػػاـ ميطػػػي(ف  ػػػي جى
 كالن(ظر  ي مدلكالًتيا، كالميقارنة بيف أحكاًمو كأحكاـً  يره مف الناق(اد.

                                                           

  .ُّٓ/ُتدريب الراكم )   يينظر:ُ)
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 المبحث الثالث

ٍرح يٌ ضرمً ميماف الحى د بف عبد اهلل بف سي اإلماـ محمَّ  منيجً  خصائصي   في الجى
ـي  ػ بػف عبػدً محمػد  كافى اإلمػا ف ، كيبػي  يالن رحػان كتعػدً جػاؿ جى الر   ع أحػكاؿى يتتب(ػ ميماف الحّػرميٌ اض بػف سي

ػػ ، ككػػاف كاةع أحػػكاؿ الػػرا ف  ػػي تتباػػمعػػيٌ  ، ككػػؿ ناقػػدو لػػو مػػنيجه ف تيػػرٌد، كىػػذا حػػاؿ النقٌػػادمػػف تيقبىػػؿ ركاياتػػو مم(
زة،  كقكاعػد كأسػس تػـ ص ممي(ػمعػٌيف كلػو خصػائً  مػنيجه  اض بػف سػميماف الحّػرمي   د بف عبدً لإلماـ محم( 

ػٍرح مم(ػ ػعً ا سػاىى استنباطيا مف خالؿ أقكالو كعباراتو الكاردة  ػي الجى و لمنيًجػ ـ العػاـٌ المجس(ػ رسػـً  ـ  ػي ّك
 -ؿ  يما يمي:قدم، كىذه الخصائص تتمث( الن( 

ٍرح: -ُ  التكس ط كالعتداؿ في الجى

، ؿن عتػدً ، أك مي ان ط، أك متكس ػان داقػد متشػد  الن( قػد يكػكف بقػات طبقػة مػف الط(   ػي كػؿ   وثنا قبؿ ذلؾ أٌنػتحد( 
 مف األقساـ:  كلـ ييذكر اإلماـ مطي(ف  ي أٌم قسـو 

ـي  -ح لمطالػػبكالػػذم يتػػرج(  ػػأن(ػػو مػػف الناق(ػػاد المعتػػدلً  -كىالم(ػػوي أىٍعمىػػ ػػاؿ، كيرجػػع ذلػػؾ إلػػ  يف  ػػي جى رح الر جى
 يف، ىما: أمرى 

اؿ، كلػك عيػرؼ بشػيءو مػف د أك الت( شدا بالت(  يثان أك حد و قديمان د مف كصفى لـ أجً  -أ ساىؿ  ي جرح الر جى
 ه كما ىك حاؿ  يره.أمري  ذلؾ الشتيرى 

 ، حيث:  مطمقان  راكيان جرحان  عشرى  ينى اثٍ  أف( اإلماـ مطي(ف جرحى  -ب

كىاة، مف  ّ) كا قو كؿ الناق(ادى  ي جرح -  %  تقريبنا.ِٓأم ما نسبتو ) الرا
الناق(اد أك بعّيـ  ي  كا قو أ مب -

 جرح
كىاة،ٔ)  %  تقريبنا.َٓأم ما نسبتو )   مف الرا

 كا قو كؿ الناق(اد أك أ مبيـ  ي جرح -
 كعدد الركاة الذيف خالؼ  ييـ النٌقاد -

كىاة،ٗ)  %  تقريبنا.ٕٓأم ما نسبتو )   مف الرا
كىاة،  ّ)  %  تقريبان.ِٓأم ما نسبتو ) مف الرا

ػػ إبػػراىيـ بػػفي الػػراكم  كأحػػدىـ  كعميػػوكذ(بػػو مطػػي(ف، كذكػػره ابػػف حبػػاف  ػػي الثقػػات،  ميٌ د الحّػػرى محم(
ـى إئناف باطمً  يمكف القكؿي  ـي. ليف  ي جى عتدً كاف مف الناق(اد المي  ان مطي(ن ف( اإلما اؿ، كىالم(وي أىٍعمى  رح الر جى
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 :الجدكؿ كىذا يتّح مف خالؿ

 ةاإلماـ مطيَّف كاشتيرت بيف األئمَّ ؽ التي أطمقيا طمى رح المي مصطمحات الجى 
 مالحظات الميجرِّحكف الميعدِّلكف البمد الرَّاكم ـ
 (ُ" ل يرضاه " :                                                       عدد الركاة: ) -ُ

 أ مب النٌقاد الكك ة بديؿ بفي  أحمدي  -ُ

 لٌينو الدارقطنيا 
، كقاؿ ابف 
 كتبي عدم : يي 

و مع حديثي 
و ، ككاف ّعفً 

ًإٍبرىاًىيـ 
الٌصكاؼ ، 
كداكد ٍبف 
يحي : ال 

ّى   .كنوير

ارقطني جرح الد( 
لو "  دمٌ كابف عى 

 .جرح يسير "

 (ُ"ُير ًثقىة"                                                           عدد الركاة: ) -ِ

ُ- 
 الديثـ بف خى اليى 

 الخٌشاب
 النٌقادكؿ  ػػػػ بجمة

ان و النٌقاد جرحى جرحى 
 شديدان 

 (ُمنو كيكٌذبو، يكذبو ، كٌذبو "                               عدد الركاة: ) " كاف يناؿي -ّ

ُ- 
د محم(  بفي  إبراىيـي 
 ميٌ الحّرى 

 ػػػ
اف ب( حً  ذكره ابف
 . ي الثقات

 ػػػػػػ

قاد لمنا  قكاالن ألـ نجد 
جرحان أك تعديالن ، 

ـي  بحالو  مطي(ف أعم
كاض أعمـ ، ألنو 

 بمديتو.ب

ِ- 
د بف حي  بف محم( يى 

 بشير
 ػػ

قة : ثً  ارقطنيا الد( 
 .ظحا ً 

أبك 
 .جيكؿـ:مى حاتً 

 ػػػػػػػ

 (ُ" كىذَّاب "                                                            عدد الركاة: )-ْ

ِ- 
ب  بف الطي   الحسفي 

 الشجاعي
 بنداد

مسممة قو: كث( 
 بف قاسـ ، كابفي 

 .زيداف
 ػػػػػ النٌقاد أ مبي 
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 (ُب منو "                                      عدد الركاة : )اب كابنو أكذى " كذَّ -ٓ

بد الرحمفً  -ُ بف  عى
 النٌقاد كؿا  ػػػػ الكك ة ؿنكى مالؾ بف مً 

كا قو النٌقاد عم  
ديد ، بؿ و الش( جرحً 

 كٌذبو البعضي 
 صراحةن.

ِ- 
ٍقر بفي  عبد  صى

 الكك ة الرحمف بف ًمٍنكىؿ

اف ب( ذكره ابف حً 
 ي الثقات ، 

ـ: أبك حاتً 
 زصدكق

 أ مب النٌقاد

قاؿ ابف حجر: 
قان عم  قكؿ معم  
دكؽ ـ: صى حاتً  يأب

 ، قمت: مف أيفى 
 دؽ ؟؟ه الص  جاءى 

 طمؽ الخاصة لإلماـ مطيَّفرح المي مصطمحات الجى 
 (ُعدد الركاة : )                                   " كاف يكذب "                   -ُ

ُ- 
ٍبد الجب(  ار أىٍحمىد ٍبف عى

 الكك ة طاردمٌ العي 

عبيدة  قو أبككث( 
السرم بف 

 يحي  ، كأثن 
مىٍيًو أىبيك كريب  عى
، كذكره ابف 

اف  ي حب( 
قات ، الث  

كمسممة بف 
قاسـ ، كأبك 

د بف محمٌ 
األخّر ، 
: ال الدارقطنيٌ 

 .بو بأسى 

ٌّعفو بعض 
  النٌقاد

 (ُ"عصا مكسى يىتىمىقَّؼ ما يأفككف"                                   عدد الركاة ) -ِ

ثماف بف د بف عي محم(  -ُ
 الكك ة يبةي شى أبً 

،  قو )جزرة كث( 

اف ب( كذكره ابف حً 
قات ،  ي الث  

 أ مب النٌقاد
فكه  الذيف ّعٌ 

جميعٌا مف طريؽ 
ابف عقدة ، كال 
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 كعٌدلو الخطيبي 
، كابف  البندادمٌ 

دم كعبداف عى 
كمسممة 

 ي ىبي كالذ( 
ع.مى   ّك

و د عميو ألن( عتمى يي 
ـ تكم( يـ كمي ت( ىك مي 
  يو.

 (ّ" كىذَّاب ابف كىذَّاب ابف كٌذاب "                                       عدد الركاة ) -ّ

ُ- 
د بف الحسيف محم( 

 أ مب النٌقاد الكك ة بيعالر(  بف حميد بفً 
عقدة :  ابفي 

 .أم  يوسيئ الر( 

: ا بف عبداف : قىاؿى
 جرح ابفً  ال يقبؿي 

  قدة  إذا حكى عي 
عف  يره  حكايةن 
 يكخ.مف الشا 

ِ- 
سىٍيف بف حي   يد بفً مى اٍلحي

 النٌقاد كؿا  ػػػػػػػػ الكك ة بيعالر( 

ر قكؿ عتبى ال يي 
 الخطيب البندادمٌ 

،  عارؼه  أٌنو  يـه 
 تعديالن لو.

 بيعالر(  حميد بفي  -ّ
ز(از  الخى

 الكك ة

قو أحمد كث( 
د بف أبي كمحم( 
مع ىمزه  ةشيب

ة لو  ي عم( 
دليس ، الت( 

اف كذكره ابف حب( 
قات كزاد  ي الث  

ما أخطأ ، رب( 
قيٍطنٌي  كقاؿ الٌدارى

مكا  يو بال تكم( 
 حجة.

 أ مب النٌقاد

 ابف عدمٌ  لعؿ( 
النٌقاد :  ر جرحى  س( 

 قائالن : لو حديثه 
ير بعّو سرؽ كثً 

قات كبعض مف الث  
ك ات كقي مف المى 

الذم ر عو كبعض 
زاد  ي أسانيده 

 جعؿ بدؿ 
 ّعيؼ ثقة.
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 ات عد(ة، منيا:أكيد عم  مالحظى يمكف الكقكؼ كالت(  كبعد ىذا العرضً 

ركاة أ مب مف جٌرحيـ اإلماـ ميطي(ف ىيـ مف أىًؿ بمػده الكيك ػة أك الػكارًديف عمييػا،  قػد جػٌرح ثمانيػة 
كىاة كػاف عػف ًدرايػةو ة، كراكم أخر ىك إبراىيـ الحّرميمف أىؿ الكيك  ػو  ػي الػرا ، مم(ا يػدؿا عمػ  أف( كالمى

،  يك أعػرؼي بأىػًؿ بمػده، كأعمػـ بػأحكاًليـ مػف  يػره، كلػذا  قػد اعتمػدى كبػار األئم(ػة أقكالػو  ػييـ،  قػاؿ  كعمـو
يقكلكف: مات حديثي الكك ة بمػكًت محم(ػد بػف عيثمػاف  : كن(ا نسمع شيكخ أىًؿ الحديث ُ)عنو ابف المنادم

 كعيبيد بف  ناـ.، كميطي(ف ،كميكس  بف إسحاؽ

كىاة  كاف أحديىـ نزيؿى بنداد ) الحسف بف الطي ب الشجاعٌي  ، كمع ذلػؾ ذىػب أ مػبي  كأٌما باقي الرا
رحو ككا قيكا اإلماـ مطي(ف ، ك) الييثـ بف خالد الخٌشاب   بالر( ـ أٌنو لػـ ينػًزؿ الكك ػة إاٌل أٌنػو  النٌقاد إل  جى

رحو ككا قكا اإلماـ ميطي(ف   ، كبقيى راكو كاحد ، كىك ) يىحي  بف محٌمد بف بشير . ذىبى كؿا النٌقاد إل  جى

ـى إكبناءن عم  ما سبؽ ييمكف القػكؿ باطمئنػاف  كػاف مػف الناق(ػاد الميعتػًدليف المتكس ػطيف  ان مطي(نػ ف( اإلمػا
ـي. اؿ، كالبىعيديف عف الت(شدد أك الت(ساىؿ كىالم(وي أىٍعمى ٍرح الر جى   ي جى

رح  -ِ  في راكو كاحد:النسبي استعماؿ الجى

كىاة، كاستعمؿ  ي ذلؾ  ، دكف قصًد مقارنة حاًلو بحاؿ ةمطمقألفاظان جر(ح اإلماـ مطي(ف عددان مف الرا
كىاة إال(  ي راكو كاحد،  سىف بف الٌطٌيب، أبػك عمػٌي كىذا  ي أ مب الركاة،  يره مف الرا كمف ذلؾ: الراكم الحى

ـي ميطػٌيف : ، ك  ِ)الشجاعي، قاؿ عنو اإلماـ مطيف: كٌذاب ٍبد الجبار العيطػاردٌم قػاؿ عنػو اإلمػا أىٍحمىد ٍبف عى
ؿ ، قػاؿ عنػو  ّ)كىافى يكًذب بد الرحمف بف ماًلػؾ بػف ًمنػكى و جرحان نسبي(ان ىك: عى ، كالر(اكم الكحيد الذم جرحى

ٍبػػد الػػر(ٍحمىف كىػػذ(اب كىاٍبنيػػو الٌسػػقر أىٍكػػذىب ًمٍنػػو اإلمػػاـ مطػػي(ف: عى
، سػػبي  ػػي راكو كاحػػدكاسػػتعمؿ الجػػرح الن،  ْ)

ػػة بػػيف مركي(اتػػو كمركي(ػػات  كػػـ بجػػرًح الػػر(اكم نسػػبيان بعػػد المعاّر ػػرح الن سػػبي" بأن(ػػو: الحي كيمكػػف تعريػػؼ "الجى
كىاة  يره مف الرا
رح "الكذب". ٓ) ٌنما أسكأ أنكاًع الجى و يسير كا   ، كمع ىذا ال يعًني أف( جرحى

                                                           

  .ُُٕ/ ِتذكرة الحفاظ لمذىبي )(ُ) 
 . َّْ/ ٖ  تاريخ بنداد )ِ)
 . ّٕٗ/ ُ  ، تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ )ّْْ/ ٓ  المصدر السابؽ )(ّ
 . َِٓ/ ُ  العمؿ المتناىية  ي األحاديث الكاىية )ْ)
النسبي ، حيث قاؿ بعد تعريفو لمتعديؿ النسبي، كىػذا التعريػؼ لػـ يسػبؽ   صنتو بناءان عم  تعريؼ الدكتكر: أحمد عكدة لمتعديؿ (ٓ

ٍبػًد اض ٍبػفً  ػدي ٍبػفي عى م( ـي ميحى ٍرح كالت(ٍعًديؿ، كلكف اقتّتو مجريػات البحػث. ينظػر : اإًلمػا ٍيػرو أف ذيكر  ي كتب مصطمح الحديث أك الجى  نيمى
وي  ي نىٍقًد ا مىنيجي اًر ٌي اليىٍمدىانٌي الكيك ٌي كى اًؿ . )ص:الخى  .ىػ ُّٓلر جى
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 المراتب: متنكعة ، متعددة الٌدللت ك جرحاستعماؿ مصطمحات  -ّ

كاة مصػػطمحات كعبػػارات  ػػرح الػػرا متعػػددة الػػدالالت كمتنكعػػة المراتػػب، اسػػتعمؿ اإلمػػاـ ميطػػي(ف  ػػي جى
ػاه، كىػافى يكػذب، كػاف ينػاؿ منػو كيكذبػو، كٌذبػو،  يػر ثقػة، كػذ(اب ابػف كػذ(اب ابػف كػذ(اب،  كىي: " ال يّر

ػػذ ىػػك صػػبٌي، عصػػا مكسػػ  يىتىمىق(ػػؼ مػػا كػػٌذاب، كػػٌذاب كابنػػو أكػػذىب منػػو، كػػذ(اب مػػا زلنػػا نعر ػػو بالكػػ ًذب مي
 يىأ ككف" .

ػرح سػب دالالًتيػا، كمػا تمث مػو  ػي جى ع ىذه المصػطمحات كالعبػارات بحى كىاة  ػي ثػالث  كيمكف ّك الػرا
رح اليىسير.مراتب، ىي:   األكل : مرتبة الجى

رح الش(ديد. -  الثانية: مرتبةي الجى

 الثالثة : مرتبة الر(ٍمًي بالكذب. -

 مالحظة أف( المرتبةى األكل  لالعًتبار، كالمرتبتىاف الث(انية كالثالثة لمر(د.مع 

رح -ْ  -:ذات دللت خاصة استعماؿ مصطمحات جى

رح  ات كًعبارات جى ة، كىي: ذات دالالت تىفىر(د اإلماـ مطي(ف  باستعماؿ مصطمحى  خاص(

 "عصا مكس  يىتىمىق(ؼ ما يأ ككف".عبارة -

 ابف كذ(اب ابف كذ(اب".عبارة "كذ(اب -

رح الش(ديد كعم  الر(ٍمًي بالكذب.  ككمتاىيما تداٌلفي عم  الجى

رح، كلكػف أطمقىػو  رح أٌنو أسكأ مراتب الجى كاف يكًذب : مصطمحه متعارىؼ عمىيو  ي قكاعد كأسيس الجى
يقصػد أن(ػو يكػذب  ػي و ال اإلماـ  ي حؽ  الر(اكم أحمد بف عبد الجب(ار العطاردٌم ، كبٌيف الذىبيا أنٌ 

مػػيه بالكػػًذب ، كلكٌنػػو مػػف ، ك الحػػديث ػػرحه شػػديد أك رى ذا رآه القػػارئي  دٌنػػو يظػػفا لمكىٍىمػػة األكلػػ  أٌنػػو جى ا 
تو، ال أن(و كاف يكًذب  ي الحًديث.  خالًؿ الد راسة تبٌيف لنا أٌنو مىحميكؿه عم  نيطقو كلىيجى

ٍرح: -ٓ  عدـ تفسير الجى

ٍرح يتبالن(ظر  ي أقكالو  ٍرحكعباراتو الكاردة  ي الجى  مف ذلؾ: ك ، بي(ف أن(و كاف ال يفسر الجى
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 : سػيف بػف حميػدو الخػز(از ،  عػف أحمػد بػًف محم(ػد بػف سػعيد، قىػاؿى ما قالو اإلماـ مطي(ف: عف ابػفو لمحي
، كقػاؿ عػف  ُ)كنتي عند الحّرمي   مٌر عميو ابفه لمحيسيف بف حميد الخز(از،  قاؿ: ىذا كذ(اب ابف كذ(اب

سىػػف بػػف الٌطٌيػػب الشػػجاعي ٍبػػد الجب(ػػار   ّ)، قػػاؿ اإلمػػاـ مطػػٌيف عنػػو : كػػٌذاب ِ)الحى ػػد ٍبػػف عى ، كقػػاؿ عػػف أىٍحمى
 .  ٓ): كىافى يكًذب ْ)العيطاردمٌ 

كىاة جزا ػانأل بػػؿ إف(  كػـ مػف أحكامػو عمػ  الػرا كمم(ػا ال شػؾ(  يػو أف( اإلمػاـ مطػي(ف كػاف ال ييطمػؽ أم( حي
كاة كأخبارىـ.ذلؾ يأتي بع  د اط العو عم  أحكاؿ الرا

 :مقٌمدان  يكفكاف مستقالن بأحكامو عمى الركاة، كلـ  -ٔ

كىاة كأخباًرىـ  ال يقم د أحدان   كاة بعد دراسةو شاممة كتتباع عمميٍّ دقيؽ ألحكاًؿ الرا و عم  الرا يأًتي جرحي
كاة، أم أٌنػو  تألقػكاؿ اإلمػاـ مطػي(ف شىػعر  يمف خالؿ استقرائمف النٌقاد، ك  كمػو عمػ  الػرا باسػتقاللي(ةو  ػي حي

ػيا كيخالفيػا، كػـ  لـ ينقؿ أقكاؿ نٌقاد كأئمػة، كمػف ثػـ ييػدٌعميا كيؤيػدىا أك حتػ  يعاّر بػؿ كػافى ييصػدر الحي
كػػاف مطػي(ف ينػػاؿي منػػو  يمػػا  مػف تمقػػاء نفسػػو،  تجػد كتػػب الت(ػػراجـ التػي نقمىػػت أقػػكاؿ اإلمػػاـ ، تٌبػيف  تقػػكؿ "

 ٕ)كػػػػػٌذاب "، "كقػػػػػػاؿ مطػػػػػي(ف ٔ)بمنىنػػػػػي كيكذبػػػػػو
ػػػػػافى يكػػػػػػذب"، "قػػػػػػاؿ مطػػػػػي(ف   ، ك يرىػػػػػا مػػػػػف األلفػػػػػػاظ  " ٖ)كى

كالمصطمحات، كلـ أجد راكيان كاحدان عم  حد  بحثي نىقؿ اإلماـ مطػٌيف قػكؿى أحػًد األئم(ػة  يػو،  كػاف ييفػرد، 
 كيستقؿا برأيو،  مثاؿ ذلؾ : 

، يقػكؿ: محم(ػد بػف عثمػاف كػذ(اب مػا قاؿ ابفي سعيد بف عقدة سمعتي محم(د بػف عبػد اض  الحّػرمي(
 زلنا نعر و بالكًذب ميذ ىك صبيٌ 

ر:عصا مكس  يىتىمىق(ؼ ما يىأ ككف ٗ) عو آخى  . َُ)، ك ي مّك

 

                                                           

 . َِِينظر صفحة )ص (ُ)
  .ُُٗسبؽ ترجمتو ) (ِ)
 . َّْ/ ٖ  تاريخ بنداد )ّ)

  .َِْسبقت ترجمتو )ص(ْ)
  .ُٖ/ ٓ  تاريخ بنداد كذيكلو ط العممية )(ٓ
  .ّٓٓ/ ُ  لساف الميزاف ت أبي  دة )ٔ)
  .َّْ/ ٖ  تاريخ بنداد )ٕ)
  .ّْْ/ ٓ  المصدر السابؽ )(ٖ
  .ٖٔ/ ْالمصدر السابؽ )  (ٗ
 . َُّٕ/ ٔتاريخ اإلسالـ )   ،ٔٓٓ/ ٕالكامؿ  ي ّعفاء الرجاؿ )يينظر:   َُ)
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كاة: -ٕ  اعتمادي النٌقاد عمى أحكاًمو في الر 

كاة، حيث أٌف العيمد  ػي كتػب  كـى اإلماـ مطٌيف عم  الرا الت(ػراجـ تعتًمػد عمػ  نقؿ أصحابي التراجـ حي
أقكاًلػػػػو، كييعتبػػػػر منيجػػػػان عنػػػػد أصػػػػحاًب الت(ػػػػراجـ كالطبقػػػػات أٍف ينقيمػػػػكا أقػػػػكاؿ الن(اقػػػػد أك اإلمػػػػاـ مػػػػف خػػػػالؿ 
تالميػػػذىـ أك ركاةو عػػػنيـ،  مػػػف أكثػػػًر الٌنقػػػاؿ ألحكػػػاـ اإلمػػػاـً مطػػػٌيف )أحمػػػد بػػػف سػػػعيًد بػػػًف أبػػػي العبػػػاس  

ػو الخطيػبي البنػدادما  ػي تاريخػو، عنػدما مثاؿ ، كاف ينقؿ أقكالىو، ك (ُ)المعركؼ "ابف عقدة" ذلػؾ مػا أخرجى
مىيد بف الر(بيعترجـ لمر(اكم   محم(د بف الحيسيف بف حي

: كنػت  ِ) ، قاؿ: عف أحمد بػف محم(ػد بػف سػعيد، قىػاؿى
يد الخز(از،  قاؿ: ىذا كذ(اب ابف كذ(اب مى   يره.، ككذلؾ  ّ)عند الحّرمي   مٌر عميو ابفه لمحيسيف بف حي

يتعمَّػؽ بمػذاىبـ أك صػفاًتيـ أك تػكاريًخ كفػاتيـ كمػا فعػؿ فػي بيَّف جرح الركاة دكف ًذكػر مػا  -ٖ
 التَّعديؿ.

ـ( بنقًميا  أثناء بكف، كما اىت ًّ بكف أك ال يخ ًّ رح لـ ينقؿ تاريخ الك اًة لمركام، كال بذكًر أن(يـ يخ الجى
كاة بالت(عديؿ ، كمو عم  الرا ميشكمة  ي البحًث عف أحػكاليـ ، كمػنيـي الػر(اكم " يحيػ  كىذا ما أحدثى   ي حي

كاة.(ْ)" بف محمد بشيرا  ، ككذلؾ كافى مع ميعظـ الرا

 

 

 
 

 

 

 

                                                           

م(د ٍبف سعيد أىبيك العباس الككً ي (ُ)   .ٗٓ) سبؽ ترجمتو. أىٍحمىد ٍبف ميحى
  .َِِ. سبقت ترجمتو )صمحمد بف الحسيف بف حميد بف الربيع (ِ) 
 . ِٔ/ ّتاريخ بنداد )(ّ) 
 . ْْٕ/ ٖلساف الميزاف ت أبي  دة ) (ْ)
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 الخاًتمة

ي مقو، حمدنا يكا ً خى  مو عمينا كعم  جميعً عى ه كم يا عم  جميع نً دً حامً مى  الحمد ض رب العالميف بجميعً 
 ه.ًنعىمىوي كييكاً ئي مزيدى 

انىوي  -أحمػػػده نيا لػػػو القىبيػػػكؿ  ػػػي الػػػدا  بى و أف يكتيػػػحػػػث، كأسػػػألي ىػػػذا البى  تمػػػاـً عمػػػ  إً  الػػػذم أعػػػافى  -سيػػػٍبحى
سػػف الخً  لمفػػكزً  ةً بىػػالـ، كالمكجً الس(ػػ الميبم نػػة إلػػ  دارً  و مػػف األعمػػاؿً كاآلخػػرة، كأف يجعمىػػ ي تػػاـ، ك يمػػا يًمػػبحي

 ات.إليو مف نتائج كتكصيى  متي ئ الكريـ ما تكص( م القارً دى بيف يى  أّعي 

 جتائً النٌ أكلن: 

ٍمت مف خالؿ ىذا البحثً   ىا:زً ميم(ة، مف أبرى ج ، إل  نتائً تكص(

ـى أكلن   اثً باألحػػدى  كممػػيءو  زاخػػرو   ػػي عصػػرو  كترعػػرعى  عػػاشى  اض الحّػػرميٌ  عبػػدً  محمػػد بػػفى  : إٌف اإلمػػا
ػػكأسػػعدى  السيػػٌنةً  أزىػػ  عصػػكرً كمػػع ذلػػؾ  قػػد تمٌيػػز ىػػذا القػػرف بككنػػو  ،راتطػػكا كالت(  ة، نٌ السيػػك  الحػػديثً  ةً ىا بأئم(

ػػ مػػف كجػػكدً  العكامػػؿي  ،  كانػػت ىػػذهً  الػػدةكتػػ ليفيـ العظيمػػة الخى  ر ٍصػػ ػػي ىػػذا العى  يفاتً التصػػنً  عً ، كتنػػكٌ  ةً األئم(
د ثي الكيٍك ىًة ش(ٍيخي يطمؽ عم  ىذا اإلماـ )ال بأفٍ  كفيمةن  اًدؽي، ميحى اً ظي، الص(  ، الحى

 كايات أك رٌدىا.يو قبكؿ الر  يا ،  عمى ة كأشر ً ىك مف أجٌؿ عمكـ السن(  إٌف عمـ الجرح كالتعديؿ ثانيان:

، أك مػف أك البمػداف المحيطػة بيػا ك ػةالكي  مػف هً بمػدً  مػف مطػي(ف اإلمػاـ عمييـ حكـ الذيف كاةالرا  ان:ثالث
 يف عمييا .الكاردً 

ػاؿ كتعػدً ليف المتكس  عتدً طي(ف مف الناق(اد المي اإلماـ مي  إفٌ : ان رابع يف عػف يميـ، كالبعيػدً طيف  ي جرح الر جى
 ساىؿ.شدد أك الت( الت( 

ػػػ دقيقػػػان  ان ٌيػػػعمم ات(بىػػػع اإلمػػػاـ مطػػػي(ف منيجػػػان : ان خامسػػػ لػػػو  يـ ، كىػػػذا المػػػنيجي جػػػاؿ كتعػػػديمً رح الر   ػػػي جى
ًّ خصائصو الممي(   ائص:حة، كمف ىذه الخصى زة، كقكاعده كأسسو الكا

 ."ككانت أكثر العبارات استخدامان "ثقة، عديؿالت( الجىرح ك ة استخدميا اإلماـ مطي(ف  ي ألفاظ قميمى -ُ

 كاحد. راكو  ي  سبيٌ الجرح الن   كاحد ، كاستعمؿى  راكو النسبي  ي ؿ الت(ٍعًديؿ استعم -ِ

 دع.إلييـ مف البً  سبى اكة بما ني و عم  الرا كمً أثناء حي  لـ ييتـٌ  -ّ

اب    البان ما يذكر صفةى -ْ ّى اب أك عدـ الًخ ّى  اكم.لمر( أثناء حكمو بالتعديؿ )الًخ
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  ي الجرح كالتعديؿ. و أحكامً  ي كاف مستقالن -ٓ

 كاة.و  ي الرا اعتماد النٌقاد عم  أحكامً  -ٔ

ٍرح كعباراتو ، متعد   استعماؿ مصطمحاتً  -ٕ  اتب.رى الالت كالمى دة الدٌ الجى

 رح.ة  ي الجى عماؿ مصطمحات خاص( د باستً تفر( -ٖ

ٍرح.عدـ تفسً -ٗ  ير الجى

ـي سابعان  كىاة كتىٍعدً  : استعمؿ اإلما ٍرح الرا يػا، عػة  ػي ألفاظً ات متنك  يميـ مصطمحات كعبػارى مطي(ف  ي جى
عي دلكالتً مختمفة  ي مى   رح:ف لمت(ٍعًديؿ، كثالث مراتب لمجى يٍ بتى يا  ي مرتى يا، يمكف ّك

 عديؿ: مراتب التَّ 

 .فة كثقة أك نحكىااـ بد راد صً عديؿ التٌ الت( المرتبة األكل  :

 .كثيؽالت(  بمكغً  عديؿ دكفى الت( المرتبة الثانية :

 .جاجلالحتً  كالمرتبتيف 

 رح: مراتب الجى 

 سير.رح اليى المرتبة األكل : الجى 

 ديد .رح الش( المرتبة الثانية: الجى 

 ب.مي بالكذً المرتبة الثالثة: الر( 

 نية، كالثالثة تيرٌد.الثا المرتبةً  بار، أما أحاديث ركاةً لالعتً  بي كتى تي لمجرح األكل   كأحاديث ركاة المرتبةً 

 الرجاؿ. ة  ي جرحً مصطمحات، كعبارات خاص(  طي(ف باستعماؿً :تىفىر(د اإلماـ مي ثامنان 

 كىي:

اكم لفظ " الر(  فسً عم  الكذب ، حيث أطمؽ عم  نى  عبارة "عصا مكس  يىتىمىق(ؼ ما يأ ككف " تدؿا  -
 ". ذب مذ ىك صبيٌ  و بالكى لنا نعرً ككذاب ما زً 

 ديد كعم  الر(ٍمًي بالكذب .رح الش( عم  الجى  كعبارة "كذاب ابف كذاب ابف كذاب" ، تدؿا  -
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ػؼ عميو  ي قكاعػد كأي متعارى  عبارة " كاف يكذب ": مصطمحه - ػ رح أٌنػو أسػكأ مراتػبً سػس الجى رح ، الجى
و أن(ػػ ، كبػػٌيف الػػذىبي أٌنػػو ال يقصػػدي اكم أحمػػد بػػف عبػػد الجبػػار العطػػاردمالػػر(  كلكػػف أطمقػػو اإلمػػاـ  ػػي حػػؽ  

  ي الحديث. بيكذً 

قٌػاد مػف النا  أقػكاؿً  شػدً كحى  ، يكػكف بجمػعً كػـ عمػ  الػر(اكمي الحي ً ػ دقيقة  خالصةإل   لمكصكؿ: تاسعان 
، كدراسة مركياتو إذا كاف مقػاٌلن  ػي الركايػة أك نمػاذج مػف مركياتػو يادلكالتً ، كالكقكؼ عم  مى جاؿالر   كتبً 

 إذا كاف مكثرٌا.

 يالحظ ما يمي:: مف خالؿ الدراسة التطبيقية عاشران 

كاة الػػػذيف  أحاديػػػث الػػػركاة الػػػذيف كثقيػػػـ مطػػػٌيف أ مبيػػػا مقبكلػػػة "صػػػحيحة أك حسػػػنة"، كأحاديػػػث الػػػرا
جػػرحيـ أكثرىػػا مػػردكدة، كىػػذا كاّػػح مػػف خػػالؿ النمػػاذج التػػي كقفػػت عمييػػا  ػػي دراسػػتي التطبيقيػػة كالتػػي 

، كتْٔدرسػػت  ييػػػا " ػػػا أك تعػػديالن فصػػػيؿ ذلػػػؾ " حػػديثنا مػػػف أحاديػػث الػػػركاة الػػػذيف تكمٌػػـ  ػػػييـ مطػػيف جرحن
 كاآلتي:

 (حديث ْٔعدد األحاديث المدركسة )  -

 (حديث ّٓ)  عدد أحاديث الركاة المعتدليف -

  ِٓاألحاديث الصحيحة ) -                          

  ُ)   األحاديث الحسنة  -                          

  ٗ)األحاديث الّعيفة    -                          

 ( حديث ُُأحاديث الركاة المجركحيف )عدد  -

  ّاألحاديث الصحيحة ) -                          

  -)   األحاديث الحسنة  -                          

  ٖ) األحاديث الّعيفة  -                          

كبيػر كقائمػة عمػ  كعميو يمكف القكؿ باطمئناف أف أحكاـ ميطٌيف عمػ  الػركاة كانػت دقيقػة إلػ  حػد 
 أصكؿ عممية.
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 ثانينا: التَّكصيات

تيػػا ر أىمي( شػػعى ات التػػي استى كصػػيى إلػػ  بعػػض الت(  أشػػيري  -تعػػال  -دة إف شػػاء اضتمػػاـ الفائًػػ كمػػف بػػابً 
 العمـ، كىي: يف كطمبةى كصي بيا الباحثً يحث، كالتي لمبى  همف خالؿ إعدادالطالب 

: النظريػة كالتطبيقيػة الدراسػات االشػتناؿ بو إلػ  ريؼ كعمكًمػص الحديث الش( تخصا  تكجيو طمبةً  أكلن
براز جيكدً عديؿرح كالت( ة الجى مناىج أئم( بالكشؼ عف قة المتعم    عنيا. بكية كالذب  ىـ  ي حفظ السان(ة الن( ، كا 

فات دة عمػ   ػرار مصػن( ناقػد عمػ  ًحػ كػؿ   ة تيجمع  ييػا أقػكاؿي فات خاصٌ ن( صمي  االىتماـ بد رادً  ان:نيثا
ػػ ػػٍرح كالت(ٍعػػًديؿ كلػػـ تي دت أقػػكالي ًمػػة  ػػي ىػػذا البػػاب، خاصػػة الناق(ػػاد الػػذيف اعتي األئم( يـ  ػػي د أقػػكالي فػػرى يـ  ػػي الجى

 فات.صن( مي 

 باقي النٌقاد . يا بأقكاؿً قارنتً دلكالتيا ، كذلؾ بمي عر ة مى ، كمى النٌقاد كعباراتً  تحرير ألفاظً  :ان ثالث

ػعػرؼ عمػ  منػاىجً ، كالت( اتيـ، كجمػع عبػارى النقٌػاد أقػكاؿً  العنايػة بدراسػةً  ان:رابع ، عػديؿرح كالت( يـ  ػي الجى
 العمـ. لطمبةً  مرجعو  د تككف بمثابةً كمفيدة لكيؿ  ناقً  مكجزةو  رجمةو تى  مع ذكرً 

ـى  العظيـ أف( يرحـى  اض العميٌ  ، أسأؿي ك ي الختاـً  سميماف بف عبد اض بف  محمدى  جعفر اأب الناقدى  اإلما
 زاء. الجى  يف خيرى سممً ا كعف اإلسالـ كالمي جزيو عن( ، كيى "ميطىي(ف"   -رحمو اض تعال   – احَلْضَرِميُّ

انىو -كأسػػألو لػػي  ينفػػرى  ي، كأفٍ مػػو من ػػيـ كيتقب( و الكػػرً لكجًيػػ صػػان خالً  عمػػالن  ىػػذا العمػػؿى  أف( يجعػػؿى  -سيػػٍبحى
 عـ الككيؿ.سبي كنً عميو كىك حى  ذلؾ كالقادري  تي، إن(و كليا زال( 

ٱچجب  حب  خب  مب ،حئ  مئ  ىئ، ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یچ

ٱ
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 الفهارس                                      

 

 :وتشمل                                  

 .فَزس اآلٓات القزآىٔة 

 .فَزس األحادٓح اليبْٓة 

 البلداٌ. فَزس 

 .فَزس األلفاظ الغزٓبة 

 .فَزس األىساب ّاأللقاب 

 .فَزس الزّاة املتكله فَٔه مً قبل اليقاد 

 . فَزس األعالو املرتجه هله 
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 فيرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقـ اآلية السكرة اآلية

 َْ ِِٖ البقرة َّ............. ىفيف يث  ىث نثٱُّ

 ّْ ٓٗ المائدة  َّ ................حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ

 ْٖ َُٗ المائدة  َّ ..............يت  ىت نت مت زت ُّ

 ّّ ُِ الجاثية  َّ............ مص خص حص مس خس ُّٱ

 َْ ٔ الحجرات َّ...............يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ

 ّْ ُٗ اإلنشقاؽ  َّ .........................خص حص مس خس ُّٱ
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 فيرس األحاديث النبكية

 الصفحة الحديث
ـي اٍلعىاًدؿي  ا  ّْ ...............سىٍبعىةه ييًظماييـي الم(وي ً ي ًظم ًو يىٍكـى الى ًظؿ( ًإال( ًظماوي : اإًلمى

اًتًقًو، كىأىم(ا ميعىاًكيىةي  اهي عىٍف عى عي عىصى ّى ،  ىالى يى ٍيـو  ّٓ ......................أىم(ا أىبيك جى

ك اٍلعىًشيرىًة، أىٍك اٍبفي اٍلعىًشيرىةً   ّٓ ................................. اٍئذىنيكا لىوي ًبٍئسى أىخي

د(ةي ًإلى   اءىًت اٍلجى د يًؽ تىٍسأىليوي ًميرىاثىيىاجى  ّٔ ............................أىًبي بىٍكرو الص 

، ثيـ( ال(ًذيفى يىميكنىييـٍ  ـٍ قىٍرًني، ثيـ( ال(ًذيفى يىميكنىييـٍ ٍيريكي  ْْ ...............................خى

ا تىٍأًرزي  ًدينىةى، كىمى يمىافى لىيىٍأًرزي ًإلى  اٍلمى  ٔٓ ....................................ًإف( اإٍلً

اًر  ىتىرىؾى ًست(ةن أىٍعبيدو لىٍيسى لىوي مىاؿه  ؿه ًمفى اأٍلىٍنصى  ْٔ ....................... تيكي  يى رىجي

نىٍحفي نىٍأكيؿي الت(ٍمرى  م(ـى كى سى مىٍيًو كى م(  الم(وي عى  ٗٓ ...................مىر( ًبنىا رىسيكؿي اًض صى

 ٖٔ  ..........و جمسى  مجمسو  ، ككاف آخرى  صم  اض عميو كسمـ المنبرى  النبيا  صعدى 

م(ـى  سى مىٍيًو كى م(  اضي عى ًديثي ييٍحفىظي عىٍف رىسيكًؿ الم(ًو صى ، كىاٍلحى ًديثى  ٗٔ ......كين(ا نىٍحفىظي اٍلحى

ت(  ييٍؤًمفى  ٍبده حى  َٕ ...................................................الى ييٍؤًمفي عى

مىٍيوً  م ـي عى ؿي مىٍف ييسى ، كىأىك( ؽا عيمىري وي اٍلحى اً حي ؿي مىٍف ييصى  ٕٓ  ...........................أىك(

ـي الس(مىكىاًت كىاألىٍرضً  ٍمدي أىٍنتى قىي  ب(نىا لىؾى الحى  ٕٕ ..............................الم(ييـ( رى

تيوي ًبالم(ٍيًؿ حىسيفى كىٍجييوي  الى  ٕٗ .......................................مىٍف كىثيرىٍت صى

 ْٖ .....................................الدارمٌ  مع تميـو  مف بني سيـو  رجؿه  خرجى 

ا قىٍد نىبىتى  من :  ىأىٍسقىطىٍت  يالى اًلؾو قىاؿى مىًؿ ٍبًف مى ًة حى  ٖٓ ......................ً ي ًقص(

 ٖٗ ............فً إل  اليمى  الكليدً  بفً  خالدً  اض صم  اض عميو كسمـ معى  ا رسكؿي نى بعثى 

: لىٍكالى أىف( اضى ىىدىاًني  ىيىكيكفي لىييـٍ شيٍكرنا ن(ًة يىقيكؿي  َٗ .....................كيؿا أىٍىًؿ اٍلجى

كنيوي كىالى يىٍكًذبيوي كىالى يىٍخذيليوي  ، الى يىخي ك الميٍسًمـً ـي أىخي  ِٗ ........................... الميٍسًم

مىٍيوً  م يى عى ؿو ًلييصى نىازىًة رىجي م(ـى ًبجى سى مىٍيًو كى م(  الم(وي عى  ٓٗ ...............أيًتيى رىسيكؿي الم(ًو صى
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ًنيًف ًبنير(ةو  م(ـى ً ي الجى سى مىٍيًو كى م(  الم(وي عى ّى  رىسيكؿي الم(ًو صى  ٗٗ .....................قى

ًدينىةى طىابىةى   َُِ   .............................................ًإف( اضى ىيكى سىم(  اٍلمى

ٍمسنا م(ـى خى سى مىٍيًو كى م(  اضي عى م(  ًبنىا رىسيكؿي اًض صى  َُٓ  .............................صى

 َُٓ ...........................و رأسى   عى ـ إذا رى و كسم( صم  اض عميٍ  اضً  كؿي رسي  كافى 

ٍيًؿ  ٍيبىيىا، كىالد(اًعيىةى ًباٍلكى اًمشىةى كىٍجيىيىا، كىالش(اق(ةى جى  َُٗ ........................لىعىفى اٍلخى

ٍيًر اٍلبىًني   مى ًف اٍلكىٍمًب، كى ٍف ثىمى  ُُِ ..........................................نىيى  عى

ًدينىةي يىٍأًتييىا الد(ج(  اؿي اٍلمى مييىا الد(ج( ًئكىةى  ىالى يىٍدخي  ُُٓ ...................... اؿي  ىيىًجدي اٍلمىالى

ـي ، ىى  بً ني الجي  صم  اض عميو كسمـ عفً  بيا ؿ الن( ئً سي   ُُٕ  ........... ، أك يأكؿي  ؿ ينا

دنا أىٍكثىرى أىٍف يىقيكؿى أىٍستىٍنًفري الم(وى كىأىتيكبي ًإلىٍيوً   َُِ   ..........................مىا رىأىٍيتي أىحى

شىةن  ٍشخى ةى، ثيـ( سىًمٍعتي خى ن(ةى  ىرىأىٍيتي اٍمرىأىةى أىًبي طىٍمحى  ُِّ ......................أيًريتي اٍلجى

ٍف قىاؿى ًحيفى  :مى  ُِْ ...........أىعيكذي ًبالم(ًو الس(ًميًع اٍلعىًميـً ًمفى الش(ٍيطىاًف الر(ًجيـً  ييٍصًبحي

سىتىٍرتيوي  م(ـى مىاءن، كى سى مىٍيًو كى م(  اضي عى ٍعتي ًلمن(ًبي  صى ّى  ُِٔ ...........................كى

مىٍيًو اٍمرىأىتىوي،  ىًييى يىًميفه ييكىف ريىىا ؿي عى ـى الر(جي ر(  ُِٖ ...............................ًإذىا حى

 ُِٗ ..............ي سيؼ القيف   أبً اض صم  اض عميو كسمـ عمى  رسكؿً  ا معى نى دخمٍ 

م(ـى  سى مىٍيًو كى م(  اضي عى اًشي  قىاؿى رىسيكؿي اًض صى اءى نىٍعيي الن(جى  ُُّ  ...................لىم(ا جى

 ُّٓ  ........................................ناا تزكري مم(  نا أكثرى كرى ؾ أف تزي ا يمنعي مى 

ع يىده اٍلييٍمنى   ُّٕ ..........................كىافى رىسيكؿ اض ًإذا أىكىل ًإلى   رىاشو ّك

م(ـى }يىٍكـى تيبىد(ؿي اأٍلىٍرضي  سى مىٍيًو كى م(  اضي عى  ُّٗ  ......................قىرىأى رىسيكؿي الم(ًو صى

ـى  م(ـى رىجى سى مىٍيًو كى م(  اضي عى  ُّْ  ........................................أىف( الن(ًبي( صى

 ُْٓ ............................ربً و بالحى تي د آذنٍ  قى  ان ي( ي كلً ل لً ف عادى اؿ: مى قى  اضى  إف( 

ـى يىٍكـى الًقيىامىةً  ًممىوي ثيـ( كىتىمىوي أيٍلًج ٍف ًعٍمـو عى  ُِٖ ............................مىٍف سيًئؿى عى

كا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب  ـٍ يىكيًف ال(ًذيفى كىفىري ا ً ي لى ـي الن(اسي مى  ُٖٔ ...................لىٍك يىٍعمى

م(ـى ًست(ةه  سى مىٍيًو كى م(  اضي عى ٍيًد رىسيكًؿ اًض صى مى  عى مىعى اٍلقيٍرآفى عى  ُٕٖ  ...................جى
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م(ـى ال يىد(ًخري شىٍيئنا ًلنىدو  سى مىيًو كى  ُّٗ .....................كافى رسيكؿي الم(ًو صم(  الم(وي عى

 ُٕٗ ............................عكافي الظ(مىمة،  دذا ات(خذيكا الرباع قتمةي األنًبيىاء، كأ

بىش ٍرهي ًباٍلًخالى ىًة ًمٍف بىٍعًدم ن(ًة، كى بىش ٍرهي ًباٍلجى ـٍ  ىاٍ تىٍح لىوي، كى ، قي  ََِ ................يىا أىنىسي

ـى اٍلًفيًؿ، كين(ا ًلدىٍيفً  ا ًلٍدتي أىنىا كىرىسيكؿي اًض، صم  اض عميو كسمـ، عى  َِٔ .............كي

 ُِٗ .............ما سب(ح الحاجا مف تىسًبيحةو كال كب(ر مف تىكًبيرةو إال( بيٌشر بيا بيشرل

 ، ؿ( ـي الم(ًو عىز( كىجى  ِِِ ........................................... ىٍيري مىٍخميكؽو كىالى

ٍيرى ً يمىٍف الى يىٍألىؼي كىالى ييٍؤلىؼي  ، كىالى خى ٍأليكؼه  ِِْ ............................اٍلميٍؤًمفي مى

ـي ًحيفى طىمىعى اٍلفىٍجري  مىٍيًو الس(الى ٍبرىاًئيؿي عى  ِِٖ .................................أىتىاًني جى
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 فيرس البمداف

 الصفحة البمد
 ُِ الكيك ىة

 ُِ عىٌمكًريةى 

 ُّ أنطالية

 ُٓ سامٌرا

 ُٔ الشاـ

 ُٔ العراؽ

 ُٔ يكناف

 ٓٓ قةالرٌ 

ر(افى   ٔٓ حى

 ُٕٓ مشؽدً 
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 فيرس األلفاظ الغريبة

 الصفحة ةالمفظ
ٍنجً   ُِ الز(

 ُِ القرىاًمطةي 

 ٖٔ مةدسً 

 ٕٔ اآل ةي 

 ٖٓ اٍلعىاًقمىةً 

 ٖٔ أىسىٍجعى 

 ٕٖ جكى أىٍ 

 ٗٗ ًبنير(ةو 

شىةن  ٍشخى  ُِّ خى

 ُْٓ وساءتى مى 

اـو   ُِٖ ًبًمجى

 َِٓ ًقمطران 

اؿ  َُِ دج(
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 فيرس األنساب كاأللقاب

 الصفحة المقب
 ٓٓ يا كسً السا 

 ٓٓ ئقرً المي 

 ٗٓ سيالقكمً 

 ّٔ القيكًمسيا 

 ٓٔ دمٌ األزٍ 

 َٕ يا قفً الث( 

 ِٕ األعرجي 

 ٕٔ يا الكنانً 

ب يا  ّى  ٖٕ ال

 ّٖ يا داعً الكى 

 ٖٓ التٌماري 

 ٖٖ الت(نيكخيٌ 

 ٖٗ البيرجيميا 

 ٖٗ  ك يا الكي 

 ْٗ الت(يًميا 

 ٖٗ  الًكندما 

 َُُ اٍلقىن(ادي 

 َُٖ الميحاربيا 

رائيٌ  ٍرجى  ُُُ اٍلجي

 ُُْ الدقيقيا 
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 ُُٔ الذككانيٌ 

 ُِِ البىٍندادما 

 ُِٔ القارئ

ًريًرما   ُِٕ اٍلحى

 ُِٖ الت ن يًسيا 

ب(ازي   َُّ اٍلخى

 ُّّ الميرًىبيا 

ٍير يا   ُّٔ الص(

ب يا  )ّ  ُّٖ ال

 ُّٖ يا اللً اليً 

 ُِْ الفىزارما 

 ُِْ الس دِّمٌ ابف بنت  

 ُْْ العجميا 

يًثيًثيا   ُْٕ  الطارى

مىمىة  ُْٕ بدار أـ سى

نىًفيا   ُْٖ الحى

ٌزازي   ُْٗ الخى

 َُٓ الجينيا 

 ُُٓ القرشيا 

 ُُٓ سي  العبٍ  

 ُِٓ الطمحيا 

 ُِٓ األشعثيا 

 ُّٓ كعيا ربي اليى 
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 ُّٓ الخياطي 

 ُٓٓ اليىٌباًرما 

 ُٓٓ الجكىرما 

 ُٕٓ األىكًدما 

 ُٗٓ اٍلمىٍركىًزمٌ 

 َُٔ اًنيا الش(يبى 

ًميا   ُُٔ الن(ٍيشى

 ُُٔ اأٍلىسدما 

 ُِٔ الت(ًميًميا 

 ُِٔ األىٍنباًرمٌ 

 ُّٔ راألحمى 

 ُْٔ ادي ن( القى 

 ُُٖ اليامي

 ُٖٓ البجميٌ 

 ُٖٓ الخٌشاب

 ُُٗ البمًخيا 

 َِْ العيطاًرًدمٌ 

 َِِ المخًميٌ 

 



 

256 
 

 داقفيرس الركاة المتكمـ فييـ مف قبؿ الن

 الصفحة الراكم
بدً  زياد ٍبفً  بفي  صالحي   ٓٓ  الجاركدً  اض ٍبفً  عى

دً  ٍبفي  أىٍحمىدي   ٗٓ أىًبي نصر أىبيك بىٍكر ٍبفً  دىاكي

 ّٔ  أبي نصرو  بفً  داكدو  محمد بفي 

اًعيؿي   ٓٔ اؽبف أباف الكر(  ًإٍسمى

 َٕ بف أبي الحكـ إسماعيؿي 

ٍمت القيرىشيا  بفً  بف أميةى  إسماعيؿي   ِٕ  الص(

اًعيؿي  م(د ٍبف ًإٍسمىاًعيؿ الت(ٍيًمٌي الطمحيا  ًإٍسمى  ْٕ ٍبف ميحى

 ٕٔ  دو محمٌ  بفي  ثابتي 

 ٖٕ الرحمف  عبدً  ميكسى  بفً  بفي  ثابتي 

 ّٖ أىًبي زائدة زكرٌيا ٍبفً  يحي  ٍبفً  زكرٌيا ٍبفي 

مىٍيمافي  ٍبدً  بفي  سي  ٖٓ يا حً مٍ الط(  حمادو  بفً  حمفً الر(  عى

يح بف مىٍسمىمىة   ٖٖ شيرى

 ٖٗ  عجالفو  بفً  صالحً  بفً  الحميدً  عبدي 

م(دو  بفً  أسباطً  بفي  عيبىيدي   ُٗ رشيا القي  ميحى

 ْٗ بف زي ىر الكيك يا  عيثمافي 

 ٖٗ  سركؽو بف مى  سىًعيدً  بفي  عميا 

ة  م(اًد ٍبًف طىٍمحى ك ٍبفي حى  َُُ عىٍمري

ٍعفىرو الكيٍكً يا   َُْ عىٍكفي بفي سىال(ـو أىبيك جى

م(دي  اًبر بف بي  بفي  ميحى  َُٖ ير جى جى

 ُُُ سفياف الٌصٌباح بفً  بفي  محمدي 
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ـً  كى ًمًؾ ٍبًف مىٍركىافى ٍبًف اٍلحى ٍبًد اٍلمى م(دي ٍبفي عى  ُُْ ميحى

 ُُٔ  ىىي(اج عيمىر ٍبفً  ٍبفي  محمدي 

 ُِِ الكارثً  عبدً  بفً  الفرجً  د بفي محم( 

 ُِٔ ًعيسى  الميثيا  ميكسى  بفي 

 ُِٕ ٍحيى  ٍبفي ًبٍشًر ٍبًف كىًثيرو يى 

ٌساف يىحي  ٍبفي   ُِٖ حى

 َُّ يىًزيدي ٍبفي ًمٍيرىافى األىسىدمٌ 

 ُّّ دانيا ة اليمٍ زرارى  الم(ًو بفً  عىبدً  ر بفً ذى  عيمىر بفي 

ـي  رى يي  بفي  إبراىي ٍّ  ُّٔ ميا كسؼ الح

ـو   ُّٖ عيٍقبىةي بفي ميٍكرى

 ُِْ مكس  الكيك يا  بفي  إسماعيؿي 

 ُْْ كرامة عثماف بفً  ٍبفي  محمدي 

 ُْٕ بٌساـ ٍبفً  عمي   ٍبفي  محمدي 

 ُْٕ  حميدو  بفي  أىٍحمىدي 

ك(اس  ُْٖ  أىٍحمىدي بفي جى

 ُْٗ ميؿ أىبك عىبد اضً الخى  بفي  إسماعيؿي 

 َُٓ  خالدو  بفي  ـي ثى الييٍ 

 ُُٓ  حميدو  بفي  جعفري 

ٍفصو  بفي  سىٍعدي   ُِٓ  حى

 ُِٓ ؿ سيٍ  ك بفً بف عىٍمرً  سىًعيدي 

 ُّٓ كسؼ يي  بفي  عاصـي 

بدي   ُْٓ يا يف الكك ً صى أىبيك حي  كعيا الم(ًو اليربي  عىبدً  أىٍحمىد ٍبفً  الم(ًو بفي  عى

 ُٓٓ ًإسماعيؿ ٍبفي  عيبىيدي 
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 ُٓٓ عبيدو  ٍبفً  الجعدً  ٍبفي  عميا 

ًمٌي ٍبفي  سىف الكيك يا  عى ًكيـ، أىبك الحى  ُٕٓ حى

 ُٖٓ  دانيا صر اليمٍ نى  حفكظ بفي مى 

م(دي  مٌي ٍبفً  بفي  ميحى سىف ٍبفً  عى م(دً  اٍلحى  ُٗٓ اردينى  بفً  شقيؽ ٍبف ميحى

مدي   َُٔ عيقبىة ٍبفي  ميحى

ـي   ُُٔ كابؿً  بفً  كنسى يي  بفي  ىشا

 ُُٔ كىاصؿ اأٍلىٍعمى  بفً  عبدً  بفي  ؿي كىاصً 

 ُِٔ  بيٍيميكؿ ييكسيؼ ٍبفي 

 ُّٔ ياد زً  جعفر ٍبفً  ٍبفي  عميٌ 

م(ًد بفً  بفي  ري جعفى   ُْٔ يا الكك ً  اليذيؿً  ميحى

 ُُٖ أحمد بف بديؿ أىبيك جعفر 

 ُٖٓ الييثـ بف خالد

ـي بفي محٌمد بف عثماف أبك حاـز الحىّرميا   ُٕٖ إبراىي

 ُٖٗ يىحيى  بفي محم(د بف بًشير

سىف بف الٌطٌيب بف حمزة، أبك عمٌي الشجاعيا   ُُٗ الحى

ؿ بدي الرحمف بف مالؾ بف ًمنكى عى
  ُٗٔ 

ؿ  ُٗٗ يكنى  أبىا بيز الٌصقر بفي عبد الرحمًف بًف بنت مالؾ بًف ًمنكى

م(د أىبيك عيمىر التميًميٌ  ٍبد الجبار ٍبف ميحى  َِْ أىٍحمىد ٍبف عى

 ُِّ محم(د بف عيثمىاف بف أًبي شىيبة

 َِِ محم(د بف الحسيف بفي حميد بف الر(بيع بف مالؾ 

ز(از المٍخميٌ  حميدي بفي الر(بيع  ِِٔ الخى
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 فيرس األعالـ المترجـ ليـ

 الصفحة العمـ
 ُٓ ابف األثير

 ُٔ القفطي

 ِٔ اٍبفي أىًبي دىاًرـ

 ِٗ ابف أبي يىعم 

 ِٗ مكس  بًف إسحاؽ

ن(اـعيبىيد بف   ِٗ   ى

 َّ السمعاني

 َّ الداكدم

 ّْ حاجي خميفة

 ُْ : بيز بف أسد

 ٔٓ زرم  الجى  ابفي 

 ٔٓ ـقاسً  بفي  سممةي مى 

 ٕٓ ةركبى بك عى أى 

 ٕٓ الصفدم

 ٕٓ راكً عسى  ابفي 

 َٔ ةتادى بف قى  ك نصرً أبي 

 َٔ مطر أبك عمرك بفي 

ٍفصو   ُٔ سىًعيدي ٍبفي حى

بىٍيرً  كأىبً   ُٔ الزا

 ِٔ طاءعى    بفي يعمى 
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 ٓٔ رمٌ البختى  عمرك بفً  محمد بفً 

 ٓٔ ماككال ابفي 

 ٔٔ يبىةعيٍثمىاف بف أبي شى 

 ٔٔ بف شيبة يعقكبي 

 ٔٔ ٍبف منصكرو  أىٍحمىدي 

 ٔٔ الصائغي  بف محمدو  جعفري 

 ٔٔ اكـأبك أحمد الحى 

 ٔٔ بف الجكزمٌ  كأبك الفرجً 

 ٔٔ انيٌ أبك جعفر الكت( 

 ٕٔ يٌ الجكزجانً 

 ٖٔ بف أباف الننكم إسماعيؿي 

 ُٕ ـأبي حازً  بفً  العزيزً  عبدي 

 ُٕ مد الناس اليعمر ابف سي  

 ٕٓ ني  يدالمى  عطاءو  بفً  داكدى 

 ٕٔ كصيرما البي 

 ٕٔ ميميا الخى 

مدي  ٍبدً  ٍبفي  ميحى  ٖٕ يرمى ني  الم(و ٍبفً  عى

 ُٖ ككيع

 ُٖ يكنس  عيس  بفي 

 ِٖ مفكفخى  ابفً 

 ّٖ األعمشي 

 ٖٔ أسباط

 ٕٖ يـعى بك ني أ
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 ٕٖ اجيالس( 

 ٕٖ ماؾسً 

 َٗ ابف قانع 

 ّٗ ربالعى  أبك

 ّٗ الجاركدً  ابفي 

 ّٗ جاليٌ نتى المي 

 ّٗ الفسكما 

 ّٗ ك بشر الدكالبيا أبي 

 ٔٗ زياد بفي  محمدي 

 ٔٗ ةزرارى  ك بفي عمري 

 ٔٗ الفراءً  ابفي 

 ٔٗ اٍلفىالسي 

م(دي  فى  ٍبفي  ميحى  ٕٗ عىٍجالى

 ٕٗ نةيٍ عيى  بفي  سفيافي 

 ٗٗ ة الميثيا مى عمقى  ك بفً بف عمرً  محمدي 

 َُٔ بيعالر(  بفي  قيسي 

 َُٔ الطيالسيا  أىبيك الكليدً 

 َُٗ الرحمف عبدً  بفي  القاسـي 

 َُُ النىالبيا 

 َُُ ديٍ بف زى  ادً حم( 

 ُُُ الشامي   مكحكؿو 

 ُُّ مىرً مسمـ الزٌ  بفً  محمدً 

 ُُْ ديٍ نى الجي  بفً  عميا بف الحسيفً 
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ّى  محمدً ك أبً   ُُٓ ربف األخ

 ُُٕ يحبف صبى  إسماعيؿي 

 ُُٕ سكيٍ ك أي أبي 

 ُُٗ أبي ذئب ابفي 

 َُِ دينارو  ك بفي عمري 

ال ٍبدً  ٍبفي  دي خى سىٍيف عى  ُُِ الم(و ٍبف حي

 ُُِ منده ابفي 

ًليدي   ُُِ ميسمـ أىبيك اٍلعىب(اس بفي  اٍلكى

ٍبًد اٍلعىًزيًز الت(نيكًخيا   ُِِ سىًعيدي ٍبفي عى

م(دي   ُِّ ٍبف إسحاؽ السراجي  ميحى

ال  ُِْ  طىيماف ٍبفي  دي خى

م(دى  بىٍير ٍبفى  ميحى ٍبًد الم(ًو ٍبًف الزا  ُِٓ عى

 ُُّ  عياشو  بفً  بكرً  أبي

 ُِّ د يٍ مى حي 

 ُّْ ًخرىاش ابفي 

 ُّْ البرديجي

 ُّٔ اؽإسحى  كس  ٍبفي مي 

 ُّٕ إسحاؽ  يأب 

 ُّٗ مشكدانة

 َُْ الثقفيا  كبو يعقي  بفي  أحمدي  يدو أبك سعً 

سىفً   ُُْ مىٍحبيكبي ٍبفي اٍلحى

 ُُْ أبي ىند داكد بفً  

 ُِْ سبط العجميا  ابفي 
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 ُْٓ يحي  داكد بفي 

 ُْٗ مخمد بقي بفي 

 ُْٗ النسانيا  عميٌ  كأبي 

م(د ٍبف مسمً   ُْٗ ـ ميحى

 ُٔٓ يكنس ٍبفي اأىبيك سعيد 

 ُٔٓ فيميٌ النا  عفرو جى  كأب

 ُٖٓ الممقف ابفي 

 ُّٕ المنادم ابفي 

 ُّٕ  ناـ بفً ا عبيدً 

 َُٖ حميد بفى ىالؿ

 َُٖ عبد اض بف ميسرة

 ُُٖ ًإٍبرىاًىيـ ٍبف إسحاؽ الٌصكاؼ  

 ُّٖ عمارة بف زاذاف

 ُْٖ بفي عم(ار المكصميٌ  محمدي 

 ُٖٓ عراؽ ابفي 

يؿ  ّى  ُٖٖ محم(د بف  

 ُٖٖ يعقكب بف سفياف

 ُُٗ ابفي زيداف

 ُُٗ عميا بفي عمر الحربيٌ 

 ُِٗ اإلسماعيميٌ  أبك بكر

 ُِٗ البرقانيٌ 

 ُّٗ بف راشد أىٍحمىد

ًميا ٍبفي عيمىرى   ُّٗ الساك(رمٌ عى
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 ُّٗ العتيًقيٌ 

 ُْٗ اأٍلزجي

 ُْٗ جعفر بف سيميمىاف

 ُٔٗ أبيك نعيـ األصبيانيا 

 ُٖٗ  الفّؿي بفي ىاركف

 ُٖٗ إبراىيـ الٌترجمىانيٌ إسماعيؿي بفي 

 ُٗٗ سعيدي بفي مسمـ اليٍمدانيٌ 

 ََِ أبك بىكر بفي أًبي شىيبة

 َِٓ الس(رٌم بف يحي أبك عبيدة 

 َِٓ بريٍ أىبيك كي 

 َِٔ أىبيك اٍلعىب(اس

 َِٕ ييكنيس ٍبف بيكىير

اؽ  َِٖ محم(د بف إسحى

 َُِ الميط(ًمبي بف عبًد اض بًف قيس

ٍبدي الم(ًو ٍبفي قىٍيسً   ُُِ عى

 ُُِ البنكمٌ 

 ُِْ عبد اض بفي أسامة الكمبيٌ 

م(ًد ٍبًف أًبي عيٍثمىافى الط(يىاًلًسيا ك  ٍعفىري ٍبفي ميحى  ُِْ جى

مد بف سميماف البا ندم مد بف ميحى  ُِٓ ميحى

 ُِٔ ابف اليركانيٌ 

م(ًد ٍبًف أىًبي اٍلفىكىاًرسً   ُِٔ ميحى

م(ًد ٍبًف عىًدمٍّ  ًمًؾ ٍبفي ميحى ٍبدي اٍلمى  ُِٔ أىبيك نيعىٍيـو عى

 ُِِ أبك يعم  الٌطكسي
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 ِِِ ابف العماد الحٍنبىمي

م(اًد ٍبًف سيٍفيىافى  م(دي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف حى سىًف ميحى  ِِِ أىبيك اٍلحى

ـ م(دي ٍبفي ًعيسى  ٍبًف سىال(  ِِِ ميحى

 ِِِ أبك الشيخ األصبيانيٌ 

ب ًو  ٍبًد رى ًمًؾ ٍبفي عى ٍبدي اٍلمى ك(اصي عى  ِِِ اٍلخى

ًليدي ٍبفي ميٍسًمـ  ِِّ اٍلكى

سىٍيف بفي حميد بًف الر(بيع   ِِّ اٍلحي

 ِِْ ابف طاًىر المقدسيٌ 

 ِِٓ عمي ٍبف بيراـ

 ِِٓ ابف أًبي كىًريمة

 ِِٓ ابف الس(ٍرح

 ِِٔ ابف جيريج

اعد  ِِٖ يحيى  بف محم(د بف صى

 َِّ مينٍمطىام
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 قائمة المصادر كالمراجع: 

 أكلن: الكتب المصنفات: 

المقدسػػي، ّػػياء الػػديف، أبػػك عبػػد اض ، محمػػد بػػف عبػػد الكاحػػد .األحاديػػث المختػػارة أك المسػػتخرج  -
يخرجػػو البخػػارم كمسػػمـ  ػػي صػػحيحييـ. دراسػػة كتحقيػػؽ: األسػػتاذ  مػػف األحاديػػث المختػػارة ممػػا لػػـ

 . بيركت : دار خّر.ّالدكتكر عبد الممؾ بف عبد اض بف دىيش. ط
الجكزجػػاني، أبػػك إسػػحاؽ، إبػػراىيـ بػػف يعقػػكب السػػعدم. أحػػكاؿ الرجػػاؿ. المحقػػؽ: عبػػد العمػػيـ عبػػد  -

  يصؿ آباد، باكستاف. -العظيـ البىستكم، حديث اكادمي 
، جمػػاؿ الػػديف، أبػػك الحسػػف، عمػػي بػػف يكسػػؼ. إخبػػار العممػػاء بأخبػػار الحكمػػاء، المحقػػؽ: القفطػػي -

 : بيركت: دار الكتب العممية.ُإبراىيـ شمس الديف. ط
المنصػػكرم، أبػػك الطيػػب، نػػايؼ بػػف صػػالح بػػف عمػػي. إرشػػاد القاصػػي كالػػداني إلػػ  تػػراجـ شػػيكخ   -

 الطبراني. دار الكياف: الرياض.
ؿ بػػف عبػػد اض الخميػػؿ. اإلرشػػاد  ػػي معر ػػة عممػػاء الحػػديث. المحقػػؽ: د. الخميمػػي، أبػػك يعمػػ ، خميػػ -

 ، مكتبة الرشد الرياض.ُمحمد سعيد عمر إدريس. ط
الجرجػػاني، أبػػك أحمػػد، عبػػد اض بػػف عػػدم . أسػػامي مػػف ركل عػػنيـ محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػارم  -

ار البشائر . بيركت: دُمف مشايخو ) ي جامعو الصحيح . المحقؽ: د. عامر حسف صبرم. ط
 اإلسالمية .

. المدينػػة: ُالحػػاكـ، أبػػك أحمػػد الحػػاكـ. األسػػامي كالكنػػ . المحقػػؽ: يكسػػؽ بػػف محمػػد الػػدخيؿ. ط -
 دار النرباء األثرية.

ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بػف عبػد اض. االسػتذكار. تحقيػؽ: سػالـ محمػد عطػا، محمػد عمػي  -
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُمعكض. ط

ر، أبػػك عمػػر يكسػػؼ بػػف عبػػد اض. االسػػتيعاب  ػػي معر ػػة األصػػحاب. المحقػػؽ: عمػػي ابػػف عبػػد البػػ -
 . بيركت: دار الجيؿ.ُمحمد البجاكم. ط

ابف حجر، أبك الفّػؿ أحمػد بػف عمػي العسػقالني. اإلصػابة  ػي تمييػز الصػحابة. تحقيػؽ: عػادؿ  -
 . بيركت : دار الكتب العممية.ُأحمد عبد المكجكد كعم  محمد معكض. ط

 . دار العمـ لممالييف.ُٓ، خير الديف بف محمكد. األعالـ. طالزركمي -
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ـ( أىػػػػؿ الت(ػػػأريخشػػػػمس الػػػػديف محمػػػد بػػػػف عبػػػػدالرحمف، السػػػخاكم -  .. اإلعػػػالف بػػػػالت(كبيخ لمػػػػف ذى
 .بيػركت :ُط .الػدكتكر صػالح أحمػد العمػي :ترجمػة التحقيػؽ، المستشػرؽ  رانػز ركزنثػاؿ :تحقيؽ

  .ـ ٖٔٗ، مؤسسة الرسالة ، بيركت
العجمػػػػي ، أبػػػػك الك ػػػػا إبػػػػراىيـ بػػػػف محمػػػػد سػػػػبط الحمبػػػػي. اال تبػػػػاط بمػػػػف رمػػػػي مػػػػف الػػػػركاة ابػػػػف  -

ا، كسم  تحقيقو )نياية اال تباط بمف رمي مف الػركاة  باالختالط، المحقؽ: عالء الديف عمي ّر
 . القاىرة:  دار الحديث.ُباالختالط  كىك دارسة كتحقيؽ كزيادات  ي التراجـ عم  الكتاب. ط

ػػاؿي ًعيىػػاض، أبػػك  - ٍسػػًمـً الميسىػػم(  ًإكمى ػػًحيح مي ػػ  عيػػاض بػػف مكسػػ  السػػبتي. شىػػٍرحي صى ًّ الفّػػؿ القىا
اًعيؿ. ط ٍعًمـً بفىكىاًئًد ميٍسًمـ. المحقؽ: الدكتكر يٍحيى  ًإٍسمى  .مصر: دار الك اء.ُالمي

مينىٍمطػػام، عػػالء الػػديف منمطػػام بػػف قمػػيج بػػف عبػػد اض الحنفػػي. إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ  ػػي أسػػماء  -
. الفاركؽ ُأبك محمد أسامة بف إبراىيـ. ط -ؿ. المحقؽ: أبك عبد الرحمف عادؿ بف محمد الرجا

 الحديثة.
ابف ماككال، أبك نصر، عمي بف ىبة اض. اإلكماؿ  ػي ر ػع االرتيػاب عػف المؤتمػؼ كالمختمػؼ  ػي  -

 األسماء كالكن  كاألنساب. بيركت: دار الكتب العممية.
منصكر. األنساب. المحقؽ: عبد الرحمف بف يحي  المعممػي  السمعاني، عبد الكريـ بف محمد بف -

 . حيدر آباد: مجمس دائرة المعارؼ العثمانية.ُاليماني ك يره. ط
ابف المنذر، أبػك بكػر، محمػد بػف إبػراىيـ .األكسػط  ػي السػنف كاإلجمػاع كاالخػتالؼ. تحقيػؽ: أبػك  -

 . الرياض: دار طيبة.ُحماد صنير أحمد بف محمد حنيؼ. ط
ر(ار، - ميـ،  اإليماء إل  زكائد األمالي كاألجزاء.ط جى  .  أّكاء السمؼ.ُنبيؿ سعد الديف سى
ابف كثير، أبك الفداء، إسماعيؿ بف عمر. اختصار عمػـك الحػديث. المحقػؽ: أحمػد محمػد شػاكر.  -

 .  بيركت: دار الكتب العممية.ِط
 . دار الفكر.ُشيرم. ط ابف كثير، أبك الفداء، إسماعيؿ بف عمر البداية كالنياية. المحقؽ: عمي -
ابػػف الممقػػف، سػػراج الػػٌديف، عمػػر بػػف عمػػي بػػف أحمػػد. البػػدر المنيػػر  ػػي تخػػريج األحاديػػث كاألثػػار  -

الكاقعة  ػي الشػرح الكبيػر. المحقػؽ: مصػطف  أبػك النػيط كعبػد اض بػف سػميماف كياسػر بػف كمػاؿ. 
 . الرياض: دار اليجرة لمنشر كالتكزيع.ُط

اض. بنيػػة الطمػػب  ػػي تػػاريخ حمػػب. المحقػػؽ: د. سػػييؿ زكػػار .  العقيمػػي، عمػػر بػػف أحمػػد بػػف ىبػػة -
 دار الفكر.
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. ُقيطميكبنا، أبك الفداء، زيف الديف قاسـ . تاج التراجـ. المحقػؽ: محمػد خيػر رمّػاف يكسػؼ. ط -
 دمشؽ : دار القمـ.

الز(بيدم، مرتّ ، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني. تاج العركس مف جػكاىر القػامكس.  -
 المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية.

ابف معيف، أبك زكريا يحي  بف معػيف بػف عػكف. معر ػة الرجػاؿ ركايػة أحمػد بػف محمػد بػف القاسػـ  -
دمشػؽ، الطبعػة  –بف محرز. المحقػؽ: الجػزء األكؿ: محمػد كامػؿ القصػار، مجمػع المنػة العربيػة 

دمشػػؽ،  –ؼ ، دار المػػأمكف لمتػػراث األكلػػ ، كركايػػة عثمػػاف الػػدارمي : د. أحمػػد محمػػد نػػكر سػػي
. المحقػؽ: د. أحمػد محمػد نػكر سػيؼ، مكػة المكرمػة: مركػز البحػث العممػي ُكركاية الػدكرم . ط

حياء التراث اإلسالمي.   كا 
ابػػف المسػػتك ي، المبػػارؾ بػػف أحمػػػد بػػف المبػػارؾ اإًلربمػػي. تػػاريخ إربػػػؿ. المحقػػؽ: سػػامي بػػف سػػػيد  -

 شر.خماس الصقار. العراؽ : دار الرشيد لمن
ابػػف شػػاىيف، أبػػك حفػػص عمػػر بػػف أحمػػد. تػػاريخ أسػػماء الّػػعفاء كالكػػذابيف.المحقؽ: عبػػد الػػرحيـ  -

 .ُمحمد أحمد القشقرم. ط
األصبياني، أبػك نعػيـ أحمػد بػف عبػد اض بػف أحمػد. تػاريخ أصػبياف = أخبػار أصػبياف. المحقػؽ:  -

 . بيركت : دار الكتب العممية.ُسيد كسركم حسف. ط
كى يػات المشػاىير كىاألعػالـ. الذىبي، شمس الديف أ - بك عبػد اض محمػد بػف أحمػد . تػاريخ اإلسػالـ كى

 .  دار النرب اإلسالمي.ُالمحقؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ. ط
. دار ُطقػػػكش، د. محمػػػد سػػػييؿ. تػػػاريخ الخمفػػػاء الراشػػػديف الفتكحػػػات كاإلنجػػػازات السياسػػػية. ط -

 النفائس.
يؿ بف إبراىيـ. التاريخ الكبير. طبع تحت مراقبة: محمػد البخارم، أبك عبد اض ، محمد بف إسماع -

ػػع حكاشػػػييا: الشػػيخ محمػػػكد محمػػد خمػػػيال. حيػػدر آبػػػاد: دائػػرة المعػػػارؼ  عبػػد المعيػػد خػػػاف ، كّك
 العثمانية.

البخارم، أبك عبد اض محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ ، التاريخ األكسػط. المحقػؽ: محمػكد إبػراىيـ  -
 : دار الكعي ، مكتبة دار التراث.. حمب ، القاىرة ُزايد. ط

الخطيب البندادم، أبك بكر أحمػد بػف عمػي بػف ثابػت. تػاريخ بنػداد.المحقؽ: الػدكتكر بشػار عػكاد  -
 . بيركت:  دار النرب اإلسالمي.ُمعركؼ. ط
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الخطيػػػب البنػػػدادم، أبػػػك بكػػػر أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف ثابػػػت. تػػػاريخ بنػػػداد كذيكلػػػو. دراسػػػة كتحقيػػػؽ:  -
 .  بيركت: دار الكتب العممية.ُط مصطف  عبد القادر عطا.

ابف عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبػة اض . تػاريخ دمشػؽ. المحقػؽ: عمػرك بػف  رامػة  -
 العمركم، دار الفكر.

الربعػػػي، أبػػػك سػػػميماف محمػػػد بػػػف عبػػػد اض بػػػف أحمػػػد بػػػف ربيعػػػة. تػػػاريخ مكلػػػد العممػػػاء كك يػػػاتيـ.  -
 . الرياض: دار العاصمة.ُط المحقؽ: د. عبد اض أحمد سميماف الحمد.

النجمي، الشيخ العالمة أحمد بف يحي . تأسيس األحكاـ بشرح عمدة األحكاـ عم  مػا صػح عػف  -
 خير األناـ.

أىًبي يىٍعمى ، أبك القاسـ ، عيبىٍيد اض بف عمي بػف محمػد ابػف الفػٌراء. تجريػد األسػماء كالكنػ  المػذككرة  -
م. دراسػة كتحقيػؽ: د. شػادم بػف محمػد بػف سػالـ آؿ  ي كتاب المتفػؽ كالمفتػرؽ لمخطيػب البنػداد

 . اليمف:  مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسالمية كتحقيؽ التراث كالترجمة.ُنعماف. ط
السػػخاكم، شػػمس الػػديف أبػػك الخيػػر محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف . التحفػػة المطيفػػة  ػػي تػػاريخ المدينػػة  -

 . بيركت : الكتب العمميو.ُالشريفة. ط
جمػػػاؿ الػػػديف أبػػػك الفػػػرج عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػي . التحقيػػػؽ  ػػػي أحاديػػػث الخػػػالؼ.  ابػػػف الجػػػكزم، -

 . بيركت : دار الكتب العممية. ُالمحقؽ : مسعد عبد الحميد محمد السعدني. ط
السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف. تدريب الراكم  ي شرح تقريب النكاكم. حققػو:  -

 ر طيبة.أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي. دا
 الذىبي، شمس الديف أبك عبد اض محمد بف أحمد. تذكرة الحفاظ . بيركت : دار الكتب العممية. -
النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب. تسمية مشايخ أبي عبػد الػرحمف أحمػد بػف شػعيب بػف  -

العكني. عمي النسائي كذكر المدلسيف )ك ير ذلؾ مف الفكائد . المحقؽ: الشريؼ حاتـ بف عارؼ 
 . مكة المكرمة: دار عالـ الفكائد.ُط

البػػػاجي، أبػػػك الكليػػػد سػػػميماف بػػػف خمػػػؼ. التعػػػديؿ كالتجػػػريح ، لمػػػف خػػػرج لػػػو البخػػػارم  ػػػي الجػػػامع  -
 . الرياض :دار المكاء لمنشر كالتكزيع.ُالصحيح. المحقؽ: د. أبك لبابة حسيف. ط

لتقديس بمراتب المكصك يف ابف حجر، أبك الفّؿ أحمد بف عمي حجر العسقالني، تعريؼ اىؿ ا -
 . عماف: مكتبة المنار.ُبالتدليس. المحقؽ: د. عاصـ بف عبداض القريكتي. ط
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الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر. تعميقات الدارقطني عم  المجركحيف البػف حبػاف. تحقيػؽ:  -
 إلسالمي.. القاىرة: الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر، دار الكتاب اُخميؿ بف محمد العربي. ط

ابػػف أبػػي حػػاتـ، أبػػك محمػػػد عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػػف إدريػػس الػػرازم . تفسػػير القػػرآف العظػػػيـ.  -
 . المممكة العربية السعكدية :مكتبة نزار مصطف  الباز.ّالمحقؽ: أسعد محمد الطيب. ط 

. المحقػػؽ: ُابػػف حجػػر، أبػػك الفّػػؿ، أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر العسػػقالني. تقريػػب التيػػذيب. ط -
 ة، سكريا : دار الرشيد.محمد عكام

ابػػػف نقطػػػة، أبػػػك بكػػػر، محمػػػد بػػػف عبػػػد الننػػػي بػػػف شػػػجاع. التقييػػػد لمعر ػػػة ركاة السػػػنف كالمسػػػانيد.  -
 .  دار الكتب العممية.  ُالمحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت. ط

ػ - ّا ٍعًر ػة الث قىػات كال ػٍرح كالت(ٍعػًديؿ كمى عفاء ابف كثير، أبك الفداء، إسماعيؿ بف عمر. الت(ٍكميػؿ  ػي الجى
اًىيؿ. دراسة كتحقيؽ: د. شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف. ط .  اليمف: مركز النعماف ُكالمجى

 لمبحكث كالدراسات اإلسالمية كتحقيؽ التراث كالترجمة.
ابػػف الجػػكزم، جمػػاؿ الػػديف، أبػػي الفػػرج عبػػد الػػرحمف . تمقػػيح  يػػـك أىػػؿ األثػػر  ػػي عيػػكف التػػاريخ  -

 ألرقـ بف أبي األرقـ.. بيركت : شركة دار اُكالسير. ط
ابػػف عػػراؽ الكنػػاني، نػػكر الػػديف، عمػػي بػػف محمػػد . تنزيػػو الشػػريعة المر كعػػة عػػف األخبػػار الشػػنيعة  -

ػػػػكعة. المحقػػػػؽ: عبػػػػد الكىػػػػاب عبػػػػد المطيػػػػؼ ، عبػػػػد اض محمػػػػد الصػػػػديؽ النمػػػػارم. ط . ُالمّك
 بيركت: دار الكتب العممية.

ػػًنيًر. المحقػػؽ: د. األميػػر، محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف صػػالح الحسػػني. الت(نػػكي - ػػاًمع الص( ري شىػػٍرحي الجى
 . الرياض : مكتبة دار السالـ. ُمحم(د إسحاؽ محم(د إبراىيـ. ط

اليػػػركم، أبػػػك منصػػػكر، محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف األزىػػػرم. تيػػػذيب المنػػػة. المحقػػػؽ: محمػػػد عػػػكض  -
 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.ُمرعب. ط

ٍنػػدىه، أبػػك عبػػد اض، محمػػد بػػف إسػػ - حاؽ. التكحيػػد كمعر ػػة أسػػماء اض عػػز كجػػؿ كصػػفاتو عمػػ  ابػػف مى
. ُاالتفاؽ كالتفرد. حققو كعمػؽ عميػو كخػرج أحاديثػو: الػدكتكر عمػي بػف محمػد ناصػر الفقييػي. ط

 سكريا : دار العمـك كالحكـ.
يح المشتبو  ػي ّػبط أسػماء الػركاة كأنسػابيـ  - القيسي، ابف ناصر الديف، محمد بف عبد اض. تّك

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ُناىـ. المحقؽ: محمد نعيـ العرقسكسي. طكألقابيـ كك
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. طبػع بدعانػة: كزارة المعػارؼ لمحككمػة العاليػة ُابف حبػاف، محمػد بػف حبػاف البيسػتي. الثقػات. ط -
الينديػػػة، تحػػػت مراقبػػػة: الػػػدكتكر محمػػػد عبػػػد المعيػػػد خػػػاف مػػػدير دائػػػرة المعػػػارؼ العثمانيػػػة، دائػػػرة 

 آباد الدكف اليند.المعارؼ العثمانية بحيدر 
قيٍطميٍكبىنىا، أبك الفداء، قاسـ بف الساٍكديٍكًني. الثقػات ممػف لػـ يقػع  ػي الكتػب السػتة. دراسػة كتحقيػؽ:  -

. الػيمف : مركػز النعمػاف لمبحػكث كالدراسػات اإلسػالمية ُشادم بف محمد بف سالـ آؿ نعمػاف. ط
 كتحقيؽ التراث كالترجمة صنعاء.

السػػعادات المبػػارؾ بػػف محمػػد الجػػزرم. جػػامع األصػػكؿ  ػػي أحاديػػث ابػػف األثيػػر، مجػػد الػػديف أبػػك  -
مطبعػة  -التتمػة تحقيػؽ بشػير عيػكف، مكتبػة الحمػكاني  -الرسكؿ. تحقيؽ : عبد القادر األرنؤكط 

 .ُمكتبة دار البياف. ط -المالح 
العالئػػػي، صػػػالح الػػػديف أبػػػك سػػػعيد خميػػػؿ بػػػف كيكمػػػدم. جػػػامع التحصػػػيؿ  ػػػي أحكػػػاـ المراسػػػيؿ.  -

 . بيركت: عالـ الكتب.ّحمدم عبد المجيد السمفي. طالمحقؽ: 
ابػػف رجػػب، عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد الحنبمػػي. جػػامع العمػػكـ كالحكػػـ  ػػي شػػرح خمسػػيف حػػديثان مػػف  -

. دار السػػػالـ لمطباعػػػة كالنشػػػر ِجكامػػػع الكمػػػـ. تحقيػػػؽ: الػػػدكتكر محمػػػد األحمػػػدم أبػػػك النػػػكر. ط
 كالتكزيع.

جامع المسانيد كالسانىف اليادم ألقػكـ سىػنىف. المحقػؽ: د ابف كثير، أبك الفداء، إسماعيؿ بف عمر.  -
. طبػػع عمػػ  ّعبػػد الممػػؾ بػػف عبػػد اض الػػدىيش. لبنػػاف: دار خّػػر لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع. ط

 مكة المكرمة. -نفقة المحقؽ كيطمب مف مكتبة النيّة الحديثة 
ب السػامع. المحقػؽ: د. الخطيب البندادم، أبك بكػر أحمػد بػف عمػي. الجػامع ألخػالؽ الػراكم كآدا -

 محمكد الطحاف. الرياض: مكتبة المعارؼ.
سنف الترمذم. المحقؽ: بشار  -الترمذم، أبك عيس ، محمد بف عيس  بف سىٍكرة. الجامع الكبير  -

 عكاد معركؼ، بيركت: دار النرب اإلسالمي .
كر رسػكؿ البخارم، أبػك عبػداض، محمػد بػف إسػماعيؿ. الجػامع المسػند الصػحيح المختصػر مػف أمػ -

اض صػػػم  اض عميػػػو كسػػػمـ كسػػػننو كأيامػػػو = صػػػحيح البخػػػارم. المحقػػػؽ: محمػػػد زىيػػػر بػػػف ناصػػػر 
.  دار طػػكؽ النجػػاة )مصػػكرة عػػف السػػمطانية بدّػػا ة تػػرقيـ تػػرقيـ محمػػد  ػػؤاد عبػػد ُالناصػػر. ط

 الباقي .



 

272 
 

حيدر  .ُابف أبي حاتـ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم. الجرح كالتعديؿ.  ط -
ىػػػػ  ُُِٕآبػػػاد: طبعػػػة مجمػػػس دائػػػرة المعػػػارؼ العثمانيػػػة ، بيػػػركت: دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي 

 ـ.  ُِٓٗ
السػيكطي، جػالؿ الػديف، عبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر. حسػف المحاّػرة  ػي تػاريخ مصػر كالقػػاىرة.  -

 . مصر: دار إحياء الكتب العربية.ُالمحقؽ : محمد أبك الفّؿ إبراىيـ. ط
 مصر: دار السعادة. ،ك نعيـ أحمد بف عبد اض. حمية األكلياء كطبقات األصفياءاألصبياني، أب -
ابػػف أبػػي الخيػػر، صػػفي الػػديف، أحمػػد بػػف عبػػد اض اليمنػػي. خالصػػة تػػذىيب تيػػذيب الكمػػاؿ  ػػي  -

أسػػػماء الرجػػػاؿ )كعميػػػو إتحػػػاؼ الخاصػػػة بتصػػػحيح الخالصػػػة لمعالمػػػة الحػػػا ظ البػػػارع عمػػػي ابػػػف 
.       بيػركت: مكتػػب ٓعاني . المحقػؽ: عبػػد الفتػاح أبػك  ػدة. طصػالح الػديف الكككبػاني الصػن

 المطبكعات اإلسالمية/دار البشائر.
البخػػػارم، أبػػػك عبػػػد اض، محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ بػػػف إبػػػراىيـ. خمػػػؽ أ عػػػاؿ العبػػػاد. المحقػػػؽ: د.عبػػػد  -

 الرحمف عميرة، الرياض: دار المعارؼ.
أبػػػػك طالػػػػب. الػػػػدر الثمػػػػيف  ػػػػي أسػػػػماء ابػػػػف الس(ػػػػاعي، تػػػػاج الػػػػديف، عمػػػػي بػػػػف أنجػػػػب بػػػػف عثمػػػػاف  -

. تػكنس: دار النػػرب ُمحمػد سػعيد حنشػي. ط -المصػنفيف. تحقيػؽ كتعميػؽ: أحمػد شػكقي بنبػػيف 
 االسالمي.

ٍكًجردم. دالئؿ النبكة كمعر ة أحػكاؿ صػاحب  - ٍسرى البييقي، أبك بكر، أحمد بف الحسيف بف عمي الخي
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُالشريعة. ط

أبػػك الطيػػب نػػايؼ بػػف صػػالح بػػف عمػػي. الػػدليؿ المننػػي لشػػيكخ اإلمػػاـ أبػػي الحسػػف المنصػػكرم،  -
 . المممكة العربية السعكدية:  دار الكياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع.ُالدارقطني. ط

الذىبي، شمس الديف، أبك عبد اض محمد بف أحمد بف قىاٍيماز. ديكاف الّعفاء كالمتػرككيف كخمػؽ  -
. مكػة: مكتبػة النيّػة ِـ ليف. المحقؽ: حماد بف محمد األنصارم. طمف المجيكليف كثقات  يي

 الحديثة.
الذىبي، شػمس الػديف، أبػك عبػد اض محمػد بػف أحمػد بػف قىاٍيمػاز. ذكػر مػف يعتمػد قكلػو  ػي الجػرح  -

المحقؽ: عبد الفتػاح أبػك  ػدة. « . أربع رسائؿ  ي عمكـ الحديث»كالتعديؿ )مطبكع ّمف كتاب 
 ئر.ط. بيركت: دار البشا
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الفاسػػي، تقػػي الػػديف، محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عمػػي، الحسػػني. ذيػػؿ التقييػػد  ػػي ركاة السػػنف كاألسػػانيد.  -
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُالمحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت. ط

الكالبػػاذم، أبػػك نصػػر البخػػارم، أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الحسػػيف. رجػػاؿ صػػحيح البخػػارم = اليدايػػة  -
 . بيركت:  دار المعر ة.ُداد. المحقؽ: عبد اض الميثي. طكاإلرشاد  ي معر ة أىؿ الثقة كالس

كيىو، أبك بكر، أحمد بف عمي بف محمػد. رجػاؿ صػحيح مسػمـ. المحقػؽ: عبػد اض الميثػي.  - ٍنجي ابف مى
 . بيركت: دار المعر ة.ُط

الكتػػػاني، أبػػػك عبػػػد اض محمػػػد بػػػف أبػػػي الفػػػيض. الرسػػػالة المسػػػتطر ة لبيػػػاف مشػػػيكر كتػػػب السػػػنة  -
 . بيركت:دار البشائر اإلسالمية.ٔتحقيؽ: محمد المنتصر بف محمد الزمزمي. طالمشر ة. 

المنصػػكرم، أبػػك الطيػػب، نػػايؼ بػػف صػػالح بػػف عمػػي. الػػٌركض الباسػػـ  ػػي تػػراجـ شػػيكخ الحػػاكـ.  -
 . الرياض: دار العاصمة لمنشر كالتكزيع.ُط

 ب العممية.. بيركت: دار الكتُحنبؿ، أبك عبد اض، أحمد بف محمد بف حنبؿ. الزىد. ط -
الخطيب البندادم، أبك بكر أحمد بف عمػي. السػابؽ كالالحػؽ  ػي تباعػد مػا بػيف ك ػاة راكيػيف عػف  -

 . الرياض: دار الصميعي.ِشيخ كاحد. المحقؽ: محمد بف مطر الزىراني. ط
األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف بف الحاج نكح. سمسمة األحاديث الصحيحة كشػيء  -

 . الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع.ُئدىا. طمف  قييا ك كا
األلبػػػاني، أبػػػك عبػػػػد الػػػرحمف محمػػػد ناصػػػػر الػػػديف بػػػػف الحػػػاج نػػػكح. سمسػػػػمة األحاديػػػث الّػػػػعيفة  -

كعة كأثرىا السيئ  ي األمة. ط  . الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع.ُكالمّك
 المكتب اإلسالمي.. بيركت :ُابف أبي عاصـ، أبك بكر، أحمد بف عمرك. السنة. ط -
 -.       دمشػػػؽّالسػػػباعي، مصػػػطف  بػػػف حسػػػني. السػػػنة كمكانتيػػػا  ػػػي التشػػػريع اإلسػػػالمي. ط -

 بيركت: المكتب اإلسالمي.
ابف ماجة، أبك عبد اض محمد بف يزيد القزكيني. سنف ابف ماجو. تحقيؽ: محمد  ؤاد عبد الباقي.  -

 دار إحياء الكتب العربية.
ث الس ًجٍسػػتاني. سػػنف أبػػي داكد. المحقػػؽ: محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد أبػػك داكد، سػػميماف بػػف األشػػع -

ػػد  -بيػػركت، كنسػػخة أخػػرل تحقيػػؽ: شػػعىيب األرنػػؤكط  –الحميػػد. المكتبػػة العصػػرية، صػػيدا  م( محى
 .ُكاًمؿ قره بممي، دار الرسالة العالمية. ط
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دارمي، كاسػػمو الػػدارمي، أبػػك محمػػد عبػػد اض بػػف عبػػد الػػرحمف بىيػػراـ التميمػػي السػػمرقندم. سػػنف الػػ -
.الريػػاض: دار المننػػي لمنشػػر ُاألصػػمي )مسػػند الػػدارمي . تحقيػػؽ: حسػػيف سػػميـ أسػػد الػػداراني. ط

 . بيركت: دار البشائر.ُكالتكزيع. كتحقيؽ أخر لممحقؽ: نبيؿ ىاشـ النمرم. ط
الن(سػػائي، أبػػك عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب. السػػنف الكبػػرل. حققػػو كخػػرج أحاديثػػو: حسػػف عبػػد  -

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ُِبي. طالمنعـ شم
ابػػف المػػديني، عمػػي بػػف عبػػد اض بػػف جعفػػر. سػػؤاالت محمػػد بػػف عثمػػاف بػػف أبػػي شػػيبة. المحقػػؽ:  -

 . الرياض: مكتبة المعارؼ.ُمك ؽ عبد اض عبد القادر. ط
ابف معيف، أبك زكريا يحي  بف معػيف بػف عػكف البنػدادم. سػؤاالت ابػف الجنيػد ألبػي زكريػا يحيػ   -

 . المدينة المنكرة: مكتبة الدار.ُالمحقؽ: أحمد محمد نكر سيؼ. ط بف معيف.
ابف حنبؿ، أبك عبد اض، أحمد بف محمد بف حنبؿ. سؤاالت أبػي داكد لإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ  ػي  -

المدينػػػة المنػػػكرة:  مكتبػػػة العمػػػـك  ،ُجػػػرح الػػػركاة كتعػػػديميـ. المحقػػػؽ: د. زيػػػاد محمػػػد منصػػػكر. ط
 كالحكـ.

بػف األشػعث الس ًجٍسػتاني. سػؤاالت أبػي عبيػد اآلجػرم أبػا داكد السجسػتاني  ػػي أبػك داكد، سػميماف  -
.           المدينػػػة المنػػػكرة : عمػػػادة ُالجػػػرح كالتعػػػديؿ. المحقػػػؽ: محمػػػد عمػػػي قاسػػػـ العمػػػرم. ط

 البحث العممي بالجامعة اإلسالمية.
رقطني. المحقػػؽ: البرقػاني، أبػك بكػر، أحمػد بػف محمػد بػف أحمػد بػف  الػب. سػؤاالت البرقػاني لمػدا -

 . الىكر: كتب خانو جميمي.ُعبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم. ط
المحقؽ: د. مك ػؽ ، الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر. سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني -

 . الرياض: مكتبة المعارؼ.ُبف عبد اض بف عبد القادر. ط
محمػػد، سػػؤاالت السػػممي لمػػدارقطني. تحقيػػؽ: السػػممي، أبػػك عبػػد الػػرحمف، محمػػد بػػف الحسػػيف بػػف  -

 ريػػػؽ مػػػف البػػػاحثيف بدشػػػراؼ كعنايػػػة د/ سػػػعد بػػػف عبػػػد اض الحميػػػد ك د/ خالػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف 
 .ُالجريسي. ط

الذىبي، شمس الديف، أبك عبد اض محمد بف أحمد بف قىاٍيماز. سير أعػالـ النػبالء. القػاىرة : دار  -
لة،  المحقػػؽ : مجمكعػػة مػػف المحققػػيف بدشػػراؼ الشػػيخ الحػػديث. كطبعػػة أخػػرل : لمؤسسػػة الرسػػا

 .ّشعيب األرناؤكط. ط
 . القاىرة: دار السالـ.ُعبد المطيؼ ،عبد الشا ي محمد. السيرة النبكية كالتاريخ اإلسالمي. ط -
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الحنبمي، ابف العماد، أبك الفػالح، عبػد الحػي بػف أحمػد بػف محمػد. شػذرات الػذىب  ػي أخبػار مػف  -
بيػػركت:  –. دمشػػؽ ُرنػػاؤكط، خػػرج أحاديثػػو: عبػػد القػػادر األرنػػاؤكط. طذىػػب. حققػػو: محمػػكد األ

 دار ابف كثير.
اإلعػػالـ  -منمطػام، عػالء الػديف، منمطػام بػف قمػيج بػف عبػد اض الحنفػي. شػرح سػنف ابػف ماجػو  -

 الرياض: مكتبة نزار مصطف  الباز. ،ُبسنتو عميو السالـ. المحقؽ: كامؿ عكيّة. ط
ىبة اض بف الحسف بف منصكر. شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة. الاللكائي، أبك القاسـ،  -

 . الرياض: دار طيبة.ٖتحقيؽ: أحمد بف سعد بف حمداف النامدم. ط
. المحقػػػؽ: ُابػػػف رجػػػب، الحنبمػػػي، زيػػػف الػػػديف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أحمػػػد. شػػػرح عمػػػؿ الترمػػػذم. ط -

 الدكتكر ىماـ عبد الرحيـ سعيد. الزرقاء: مكتبة المنار.
المحقػؽ: د. محمػد سػػعيد ، طيػب البنػدادم، أبػك بكػر أحمػػد بػف عمػي. شػرؼ أصػػحاب الحػديثالخ -

 خطي اك مي. أنقرة: دار إحياء السنة النبكية .
أبػػػك بكػػػر البييقػػػي، أحمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف عمػػػي. شػػػعب اإليمػػػاف. حققػػػو كراجػػػع نصكصػػػو كخػػػرج  -

ريج أحاديثػػو: مختػػار أحاديثػػو: الػػدكتكر عبػػد العمػػي عبػػد الحميػػد حامػػد، أشػػرؼ عمػػ  تحقيقػػو كتخػػ
 . اليند: صاحب الدار السمفية ببكمبام، مكتبة الرشد.ُأحمد الندكم. ط

ابف حباف، أبك حاتـ البيستي، محمد بف حباف بف أحمد. اإلحساف  ػي تقريػب صػحيح ابػف حبػاف.  -
ترتيػػب: األميػػر عػػالء الػػديف عمػػي بػػف بمبػػاف الفارسػػي. حققػػو كخػػرج أحاديثػػو كعمػػؽ عميػػو: شػػعيب 

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ُط األرنؤكط.
قػػػد(ـ لػػػو: الػػػدكتكر محمػػػد  - اديثػػػو كى ػػػٌرجى أحى مىيػػػو كىخى مٌػػػؽ عى ققػػػوي كعى يمػػػة. حى زى ابػػػف خزيمػػػة، صػػػحيحي ابػػػف خي

 .المكتب اإلسالمي.ّمصطف  األعظمي. ط
. ُالعقيمي، أبك جعفر، محمد بف عمرك. الّعفاء الكبير. المحقؽ: عبد المعطي أميف قمعجي.ط -

 ة العممية.بيركت: دار المكتب
المحقػػػؽ: عبػػػد اض ، ابػػػف الجػػػكزم، جمػػػاؿ الػػػديف، أبػػػك الفػػػرج عبػػػد الػػػرحمف. الّػػػعفاء كالمترككػػػكف -

 . بيركت: دار الكتب العممية.ُالقاّي. ط
النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب. الّعفاء كالمتركككف. المحقؽ: محمػكد إبػراىيـ زايػد.  -

 . حمب دار الكعي.ُط
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لػػػرحمف، محمػػػد ناصػػػر الػػػديف، بػػػف الحػػػاج نػػػكح. ّػػػعيؼ الجػػػامع الصػػػنير األلبػػػاني، أبػػػك عبػػػد ا -
 كزيادتو. أشرؼ عم  طبعو: زىير الشاكيش. المكتب اإلسالمي.

 . دار الكتب العممية.ُالسيكطي، جالؿ الديف، عبد الرحمف بف أبي بكر. طبقات الحفاظ. ط -
: محمػػد حامػػد الفقػػي، ابػػف أبػػي يعمػػ ، أبػػك الحسػػيف ، محمػػد بػػف محمػػد. طبقػػات الحنابمػػة. المحقػػؽ -

 بيركت: دار المعر ة .
المحقػػؽ: د. محمػػكد ، السػػبكي، طبقػػات الشػػا عية الكبػػرل، تػػاج الػػديف عبػػد الكىػػاب بػػف تقػػي الػػديف -

 .ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.ِمحمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحمك.ط
د أحمػػد عمػػر ىاشػػـ، د ابػػف كثيػػر، أبػػك الفػػداء، إسػػماعيؿ بػػف عمػػر. طبقػػات الشػػا عييف. تحقيػػؽ:  -

 محمد زينيـ محمد عزب. مكتبة الثقا ة الدينية.
ابػػف سػػعد، أبػػك عبػػد اض، محمػػد بػػف سػػعد بػػف منيػػع. الطبقػػات الكبػػرل. المحقػػؽ: إحسػػاف عبػػاس.  -

. بيػػركت: دار صػػادر. كطبعػػة أخػػرل تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا. بيػػركت: دار الكتػػب ُط
 .ُالعممية . ط

ػبط أعالميػا: لجنػة مػف الداككدم، محمد بف عمي  - بف أحمد، طبقات المفسريف. راجع النسػخة ّك
 . الرياض: دار الرشد. بيركت: دار الكتب العممية.ُالعمماء بدشراؼ الناشر. ط

مىفي، أبك طاىر، أحمد بف محمد بف أحمد األصػبياني. الطيكريػات. مػف أصػكؿ: أبػك الحسػيف  - الس 
اسة كتحقيؽ: دسماف يحيػ  معػالي، عبػاس صػخر المبارؾ بف عبد الجبار الصير ي الطيكرم. در 

 . الرياض: مكتبة أّكاء السمؼ. ُالحسف. ط
الػػػذىبي، شػػػمس الػػػديف، أبػػػك عبػػػد اض محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف قىاٍيمػػػاز،  العبػػػر  ػػػي خبػػػر مػػػف  بػػػر.  -

 المحقؽ: أبك ىاجر محمد السعيد بف بسيكني ز مكؿ. بيركت: دار الكتب العممية .
مكس . عجالػة المبتػدم ك ّػالة المنتيػي  ػي النسػب. حققػو كعمػؽ  الحازمي، أبك بكر، محمد بف -

 . القاىرة: الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية.ِعميو ك يرس لو: عبد اض كنكف. ط
ابػف الممقػف، سػراج الػػديف، أبػك حفػص عمػر بػػف عمػي. العقػد المػذىب  ػػي طبقػات حممػة المػػذىب.  -

لبنػاف، الطبعػة  –دار الكتػب العمميػة، بيػركت  سػيد مينػي، -. المحقؽ: أيمف نصػر األزىػرم ُط
 األكلي.
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ابػػف أبػػي حػػاتـ، أبػػك محمػػد، عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد. العمػػؿ البػػف أبػػي حػػاتـ. تحقيػػؽ:  ريػػؽ مػػف  -
. ُالباحثيف بدشراؼ كعناية د/ سعد بف عبد اض الحميد ك د/ خالد بػف عبػد الػرحمف الجريسػي. ط

 مطابع الحميّي.
. ُد الػػػرحمف بػػف عمػػػي. العمػػؿ المتناىيػػة  ػػػي األحاديػػث الكاىيػػػة. طابػػف الجػػكزم، أبػػػك الفػػرج، عبػػ -

  يصؿ آباد: دار العمـك األثرية.
حنبؿ، أبك عبد اض، أحمد بف محمد. العمؿ كمعر ة الرجاؿ.المحقؽ: كصي اض بف محمد عباس.  -

 . الرياض:  دار الخاني.ِط
الرجػاؿ نشػأتو كتطػكره مػف القػرف الزىراني، أبك ياسر، محمػد بػف مطػر بػف عثمػاف آؿ مطػر. عمػـ  -

 . الرياض: دار اليجرة لمنشر كالتكزيع.ُاألكؿ إل  نياية القرف التاسع. ط
. ِالنسائي، أبك عبد الرحمف، أحمد بف شعيب. عمؿ اليـك كالميمة. المحقؽ: د.  اركؽ حمادة. ط -

 بيركت.
سػػنف أبػػي داكد،  العظػػيـ آبػػادم، أبػػك عبػػد الػػرحمف، محمػػد أشػػرؼ ابػػف حيػػدر. عػػكف المعبػػكد شػػرح -

يّاح عممو كمشكالتو. ط . بيركت: دار الكتب ِكمعو حاشية ابف القيـ: تيذيب سنف أبي داكد كا 
 العممية.

ابف الجزرم، شمس الديف، أبػك الخيػر، محمػد بػف محمػد.  ايػة النيايػة  ػي طبقػات القػراء. مكتبػة  -
 ابف تيمية.

يّاح الممتػبس. المحقػؽ: د. يحيػ  الخطيب البندادم، أبك بكر، أحمد بف عمي.  نية الممتمس ا -
 السعكدية.  –. الرياض: مكتبة الرشد ُبف عبد اض البكرم الشيرم. ط

ٍندىه، أبك عبد اض، محمد بػف إسػحاؽ العبػدم.  ػتح البػاب  ػي الكنػ  كاأللقػاب. المحقػؽ: أبػك  - ابف مى
 السعكدية. –. الرياض: مكتبة الككثر ُقتيبة نظر محمد الفاريابي. ط

عبػػد اض، أحمػػد بػػف محمػػد.  ّػػائؿ الصػػحابة. المحقػػؽ: د. كصػػي اض محمػػد عبػػاس.  حنبػػؿ، أبػػك -
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ُط

. ّابػف النػديـ، أبػػك الفػرج، محمػد بػػف إسػحاؽ بػػف محمػد. الفيرسػت. المحقػػؽ: إبػراىيـ رمّػػاف. ط -
 بيركت: دار المعر ة.

.  كائػد أبػي يعمػ  الخميمػي. دراسػة الخميمي، أبك يعمػ ، خميػؿ بػف عبػد اض بػف بػف الخميػؿ القزكينػي -
 . جدة: دار ماجد عسيرم.ُكتحقيؽ: أبي مصعب طمعت بف  ؤاد الحمكاني. ط
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البجمػػػػػي، أبػػػػػك القاسػػػػػـ، تمػػػػػاـ بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد اض. الفكائػػػػػد. المحقػػػػػؽ: حمػػػػػدم عبػػػػػد المجيػػػػػد  -
 : الرياض: مكتبة الرشد.ُالسمفي.ط

ـ الميػػػؿ. تحقيػػػؽ: مصػػػمح بػػػف جػػػزاء بػػػف عبيػػػد، أبػػػك بكػػػر، عبػػػداض بػػػف محمػػػد. كتػػػاب التيجػػػد كقيػػػا -
 . الرياض: مكتبة الرشيد.ُ د كش الحارثي. ط

الذىبي، شمس الديف، أبك عبد اض محمد بف أحمػد بػف قىاٍيمػاز. الكاشػؼ  ػي معر ػة مػف لػو ركايػة  -
جدة: دار القبمػة لمثقا ػة  ،ُ ي الكتب الستة. المحقؽ: محمد عكامة أحمد محمد نمر الخطيب. ط

 مؤسسة عمـك القرآف،  -اإلسالمية 
ابػػف األثيػػر، أبػػك الحسػػف، عمػػي بػػف أبػػي الكػػـر الجػػزرم. الكامػػؿ  ػػي التػػاريخ. تحقيػػؽ: عمػػر عبػػد  -

 لبناف، الطبعة األكل . –. بيركت:  دار الكتاب العربي، ُالسالـ تدمرم. ط
-الجرجاني، أبك أحمد بف عدم. الكامػؿ  ػي ّػعفاء الرجػاؿ. تحقيػؽ: عػادؿ أحمػد عبػد المكجػكد -

 . لبناف: الكتب العممية.ُحمد معكض، شارؾ  ي تحقيقو: عبد الفتاح أبك سنة. طعمي م
ػع الحػديث. المحقػؽ:  - ابف العجمي، إبراىيـ بػف محمػد بػف سػبط. الكشػؼ الحثيػث عمػف رمػي بّك

 . بيركت: عالـ الكتب ، مكتبة النيّة العربية.ُصبحي السامرائي. ط
بنػػداد: مكتبػػة  ،أسػػامي الكتػػب كالفنػػكف حػػاجي خميفػػة، مصػػطف  بػػف عبػػد اض. كشػػؼ الظنػػكف عػػف -

)كصػػكرتيا عػػدة دكر لبنانيػػة، بػػنفس تػػرقيـ صػػفحاتيا، مثػػؿ: دار إحيػػاء التػػراث العربػػي،  -المثنػػ  
 كدار العمـك الحديثة، كدار الكتب العممية .

الخطيػػب البنػػدادم، أبػػك بكػػر، أحمػػد بػػف عمػػي. الكفايػػة  ػػي عمػػـ الركايػػة. المدينػػة المنػػكرة: المكتبػػة  -
 ة. المحقؽ: أبك عبداض السكرقي ، إبراىيـ حمدم المدني.العممي

القشيرم، أبك الحسف، مسمـ بف الحجاج النيسابكرم. الكن  كاألسماء. المحقؽ: عبد الرحيـ محمد  -
 . المدينة المنكرة : عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية.ُأحمد القشقرم. ط

ف محمػد الخطيػب. الككاكػب النيػرات  ػي معر ػة مػف ابف الكياؿ، أبػك البركػات، بركػات بػف أحمػد بػ -
 . المحقؽ: عبد القيـك عبد رب النبي، بيركت: دار المأمكف.ُالركاة الثقات. ط

كعة.  - السيكطي، جالؿ الديف، عبد الرحمف بف أبي بكر. الْلل ء المصنكعة  ي األحاديث المّك
 دار الكتب العممية.. بيركت:  ُالمحقؽ: أبك عبد الرحمف صالح بف محمد بف عكيّة. ط

السيكطي، جالؿ الديف، عبد الرحمف بف أبي بكر. لب المباب  ػي تحريػر األنسػاب، عبػد الػرحمف  -
 بف أبي بكر. بيركت: دار صادر.
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 –ابف األثير، أبك الحسف عمي بػف أبػي الكػـر الجػزرم. المبػاب  ػي تيػذيب األنسػاب. دار صػادر  -
 بيركت. 

 . بيركت: دار صادر. ّابف منظكر، أبك الفّؿ، محمد بف مكـر بف عم . لساف العرب. ط -
ابف حجر، أبك الفّؿ، أحمد بف عمي العسقالني. لساف الميزاف. المحقػؽ: عبػد الفتػاح أبػك  ػدة.  -

الينػػد، مؤسسػػة  –. دار البشػػائر اإلسػػالمية. كنسػػخة أخػػرل تحقيػػؽ: دائػػرة المعػػرؼ النظاميػػة ُط
 .ّلبناف. ط –بكعات بيركت األعممي لممط

السػػػفاريني، شػػػمس الػػػديف، أبػػػك العػػػكف محمػػػد بػػػف أحمػػػد. لكامػػػع األنػػػكار البييػػػة كسػػػكاطع األسػػػرار  -
ية. ط  . دمشؽ: مؤسسة الخا قيف كمكتبتيا.ّاألثرية لشرح الدرة المّية  ي عقد الفرقة المّر

يػػؽ: الػػدكتكر محمػػد الخطيػػب البنػػدادم، أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف عمػػي. المتفػػؽ كالمفتػػرؽ. دراسػػة كتحق -
 . دمشؽ: دار القادرم لمطباعة كالنشر كالتكزيع.ُصادؽ آيدف الحامدم. ط

السػػخاكم، محمػػد بػػف عبػػد الػػػرحمف بػػف محمػػد. المتكممػػكف  ػػػي الرجػػاؿ )مطبػػكع ّػػمف مجمكعػػػة  -
 . بيركت: دار البشائر.ْالمحقؽ: عبد الفتاح أبك  دة. ط«  . أربع رسائؿ  ي عمـك الحديث»

د الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب. المجتبػػ  مػػف السػػنف = السػػنف الصػػنرل لمنسػػائي. النسػػائي، أبػػك عبػػ -
 حمب. –. حمب: مكتب المطبكعات اإلسالمية ِتحقيؽ: عبد الفتاح أبك  دة. ط

ابف حبػاف، محمػد بػف حبػاف البيسػتي. المجػركحيف مػف المحػدثيف كالّػعفاء كالمتػرككيف. المحقػؽ:  -
 . حمب: دار الكعي.ُمحمكد إبراىيـ زايد. ط

لييثمي، أبك الحسف، نكر الديف عمي بف أبي بكر. مجمع الزكائد كمنبػع الفكائػد. المحقػؽ: حسػاـ ا -
 الديف القدسي. القاىرة: مكتبة القدسي.

الراميرمزم، أبك محمد، الحسف بف عبد الرحمف الفارسي. المحدث الفاصػؿ بػيف الػراكم كالػكاعي.  -
 كر.. المحقؽ: د. محمد عجاج الخطيب. بيركت:  دار الفّط

، أبك محمد، عمي بف أحمد بف سعيد األندلسػي الظػاىرم. المحمػ  باآلثػار. بيػركت: دار  - ابف حـز
 الفكر.

الرازم ، زيف الػديف، أبػك عبػد اض محمػد بػف أبػي بكػر. مختػار الصػحاح. المحقػؽ: يكسػؼ الشػيخ  -
 الدار النمكذجية. -صيدا: المكتبة العصرية  -. بيركت ٓمحمد. ط
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يف، محمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف عمػػػ . مختصػػػر تػػػاريخ دمشػػػؽ البػػػف عسػػػاكر. ابػػػف منظػػػكر، جمػػػاؿ الػػػد -
. دمشػػػػؽ: دار الفكػػػػر ُالمحقػػػػؽ: ركحيػػػػة النحػػػػاس، ريػػػػاض عبػػػػد الحميػػػػد مػػػػراد، محمػػػػد مطيػػػػع. ط

 لمطباعة كالتكزيع كالنشر.
العالئػي، صػػالح الػػديف أبػػك سػػعيد خميػػؿ بػف كيكمػػدم. المختمطػػيف. المحقػػؽ: د. ر عػػت  ػػكزم عبػػد  -

 . القاىرة: مكتبة الخانجي.ُط مزيد. طالمطمب، عمي عبد الباس
اإلسػػػفراييني، أبػػػك عكانػػػة، يعقػػػكب بػػػف إسػػػحاؽ. مسػػػتخرج أبػػػي عكانػػػة. تحقيػػػؽ: أيمػػػف بػػػف عػػػارؼ  -

 . بيركت: دار المعر ة.ُالدمشقي. ط
ابف مندة، أبك القاسـ، عبد الرحمف بف محمد بف إسحاؽ األصبياني. المستىخرجي مػف كيتػب الن(ػاس  -

. لمت(ػػذكرة كالمسػػتطرؼ مػػ ف أحػػكاؿ الر جػػاؿ لممعر ػػة. المحقػػؽ: أ. د. عػػامر حسػػف صػػبرم الت(ميمػػيا
 البحريف: كزارة العدؿ كالشئكف اإلسالمية.

الحػػػاكـ، أبػػػك عبػػػػد اض النيسػػػابكرم، محمػػػد بػػػػف عبػػػد اض. المسػػػتدرؾ عمػػػػ  الصػػػحيحيف. تحقيػػػػؽ:  -
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُمصطف  عبد القادر عطا. ط

داكد سػميماف بػػف داكد بػػف الجػاركد. مسػػند أبػػي داكد الطيالسػي. المحقػػؽ: الػػدكتكر الطيالسػي، أبػػك  -
 . مصر: دار ىجر.ُمحمد بف عبد المحسف التركي. ط

. دمشػػؽ: ُأبػػك يعمػػ ، أحمػػد بػػف عمػػي التميمػػي. مسػػند أبػػي يعمػػ . المحقػػؽ: حسػػيف سػػميـ أسػػد. ط -
 دار المأمكف لمتراث.

 -مػاـ أحمػد بػف حنبػؿ. المحقػؽ: شػعيب األرنػؤكط حنبؿ، أبك عبػد اض أحمػد بػف محمػد. مسػند اإل -
 . مؤسسة الرسالة.ُعادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ: د عبد اض بف عبد المحسف التركي. ط

البػػزار، أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف عمػػرك العتكػػي. مسػػند البػػزار المنشػػكر باسػػـ البحػػر الزخػػار. تحقيػػػؽ:  -
المدينػػة  -مكتبػػة العمػػـك كالحكػػـ  .ُمحفػػكظ الػػرحمف زيػػف اض، كصػػبرم عبػػد الخػػالؽ الشػػا عي. ط

 المنكرة.
الحميػػدم، أبػػك بكػػر، عبػػد اض بػػف الزبيػػر. مسػػند الحميػػدم. حقػػؽ نصكصػػو كخػػرج أحاديثػػو: حسػػف  -

 . دمشؽ: دار السقا.ُسميـ أسد الد(ارىانٌي. ط
القّػػػاعي، أبػػػك عبػػػد اض، محمػػػد بػػػف سػػػالمة. مسػػػند الشػػػياب. المحقػػػؽ: حمػػػدم بػػػف عبػػػد المجيػػػد  -

 ركت: مؤسسة الرسالة.. بيِالسمفي. ط
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القشيرم، أبك الحسف، مسمـ بف الحجاج النيسابكرم. المسند الصحيح المختصر بنقػؿ العػدؿ عػف  -
العدؿ إل  رسكؿ اض صم  اض عميو كسمـ. المحقؽ: محمػد  ػؤاد عبػد البػاقي. بيػركت: دار إحيػاء 

 التراث العربي.
البكصػػيرم، أبػػك العبػػاس، شػػياب الػػديف، أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر. مصػػباح الزجاجػػة  ػػي زكائػػد ابػػف   -

 . بيركت: دار العربية.ِماجو. المحقؽ: محمد المنتق  الكشناكم. ط
ابػػف حجػػر، أبػػك الفّػػؿ، أحمػػد بػػف عمػػي العسػػقالني. المطالػػب العاليػػة بزكائػػد المسػػانيد الثمانيػػة.  -

محمػد بػف سػعكد، تنسػيؽ: د. سػعد بػف ناصػر بػف عبػد العزيػز رسالة عممية قدمت لجامعة اإلمػاـ 
 . السعكدية: دار العاصمة، دار النيث.ُالشثرم. ط

تحقيػؽ: دار الفػالح  ،ابف قرقكؿ، إبراىيـ بف يكسؼ بف أدىـ. مطالع األنكار عم  صػحاح اآلثػار -
 -ىػػػػ  ُّّْ. قطػػػر: كزارة األكقػػػاؼ كالشػػػؤكف اإلسػػػالمية، ُلمبحػػػث العممػػػي كتحقيػػػؽ التػػػراث، ط

 ـ. َُِِ
.  يصػؿ آبػاد: ُالمكصمي، أبك يعم ، أحمد بف عمي. المعجـ . المحقؽ: إرشاد الحػؽ األثػرم. ط -

 إدارة العمـك األثرية.
البصػػرم، أبػػك سػػعيد بػػف األعرابػػي، أحمػػد بػػف محمػػد. معجػػـ ابػػف األعرابػػي. تحقيػػؽ كتخػػريج: عبػػد  -

 الجكزم.. السعكدية: دار ابف ُالمحسف بف إبراىيـ بف أحمد الحسيني. ط
اإلسػػػػماعيمي، أبػػػػك بكػػػػر، أحمػػػػد بػػػػف إبػػػػراىيـ الجرجػػػػاني. المعجػػػػـ  ػػػػي أسػػػػامي شػػػػيكخ أبػػػػي بكػػػػر  -

 . المدينة المنكرة: مكتبة العمـك كالحكـ.ُاإلسماعيمي. المحقؽ: د. زياد محمد منصكر. ط
عػػكض اض بػػف  المحقػػؽ: طػػارؽ ابػػف، الطبرانػػي، أبػػك القاسػػـ، سػػميماف بػػف أحمػػد. المعجػػـ األكسػػط -

 بد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، القاىرة: دار الحرميف. محمد ، ع
بيػػػػركت: دار  ،ِالحمػػػكم، شػػػياب الػػػػديف، أبػػػك عبػػػػد اض يػػػاقكت بػػػػف عبػػػد اض. معجػػػػـ البمػػػداف. ط -

 ـ.ُٓٗٗصادر.
الذىبي، شمس الديف، أبك عبػد اض، محمػد بػف أحمػد بػف قىاٍيمػاز. معجػـ الشػيكخ الكبيػر. المحقػؽ:  -

 . المممكة العربية السعكدية: مكتبة الصديؽ.ُيمة. طالدكتكر محمد الحبيب الي
. ُابف قانع، أبك الحسيف عبد الباقي. معجػـ الصػحابة. المحقػؽ: صػالح بػف سػالـ المصػراتي. ط -

 المدينة المنكرة: مكتبة النرباء األثرية.
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ي. الطبراني، أبك القاسـ، سميماف بف أحمد. المعجـ الكبير. المحقؽ: حمدم بف عبد المجيد السمف -
 . القاىرة : مكتبة ابف تيمية.ِط

. ّط«. مػف صػدر اإلسػالـ كحتػ  العصػر الحاّػر»نكييض، عػادؿ نػكييض. معجػـ المفسػريف  -
 بيركت: مؤسسة نكييض الثقا ية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر.

ابػػف  ػػارس، أحمػػد بػػف  ػػارس بػػف زكريػػاء القزكينػػي. معجػػـ مقػػاييس المنػػة، المحقػػؽ: عبػػد السػػالـ  -
 الفكر. محمد ىاركف، دار

ػػا بػػف محمػػد را ػػب. معجػػـ المػػؤلفيف. بيػػركت: مكتبػػة المثنػػ ، دار  - ابػػف عبػػد الننػػي، عمػػر بػػف ّر
 إحياء التراث العربي.

األصبياني، أبك نعيـ، أحمد بف عبػد اض بػف أحمػد. معر ػة الصػحابة. تحقيػؽ: عػادؿ ابػف يكسػؼ  -
 . الرياض: دار الكطف لمنشر.ُالعزازم. ط

بف عبد اض النيسابكرم، معر ة عمـك الحديث، المحقؽ: السػيد معظػـ  الحاكـ، أبك عبد اض، محمد -
 . بيركت: دار الكتب العممية.ِحسيف، ط

. ّالفسػػكم، أبػػك يكسػػؼ، يعقػػكب بػػف سػػفياف. المعر ػػة كالتػػاريخ. المحقػػؽ: أكػػـر ّػػياء العمػػرم. ط -
 بيركت: مؤسسة الرسالة.

البخػػارم كمسػػمـ. المحقػػؽ: أبػػك عبػػد ابػػف خمفػػكف، أبػػك بكػػر، محمػػد بػػف إسػػماعيؿ. المعمػػـ بشػػيكخ  -
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُالرحمف عادؿ بف سعد. ط

الػػػذىبي، شػػػمس الػػػديف، أبػػػك عبػػػد اض، محمػػػد بػػػف أحمػػػد قىاٍيمػػػاز. المعػػػيف  ػػػي طبقػػػات المحػػػدثيف.  -
 . عماف: دار الفرقاف.ُالمحقؽ: د. ىماـ عبد الرحيـ سعيد. ط

د بػػػف أحمػػػد قىاٍيمػػػاز. المننػػػي  ػػػي الّػػػعفاء.المحقؽ: الػػػذىبي، شػػػمس الػػػديف، أبػػػك عبػػػد اض، محمػػػ  -
 الدكتكر نكر الديف عتر.

ٍقًبًؿ. المقترح  ػي أجكبػة بعػض أسػئمة المصػطمح  - بد الر(حمىف، ميٍقبؿي بفي ىىاًدم بًف مي ، أىًبك عى الكادًعيا
ػػنعاء: دىاري اآلثىػػار ّسػػؤاؿ  ػػي المصػػطمح مػػع محاّػػرات  ػػي البحػػث. ط ََِأكثػػر مػػف  - . صى

 التكزيع.لمنشر كى 
الػػػذىبي، شػػػمس الػػػديف، أبػػػك عبػػػد اض، محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف قىاٍيمػػػاز. المقتنػػػ   ػػػي سػػػرد الكنػػػ .   -

. المدينػػػػة المنػػػػكرة: المجمػػػػس العممػػػػي بالجامعػػػػة ُالمحقػػػػؽ: محمػػػػد صػػػػالح عبػػػػد العزيػػػػز المػػػػراد. ط
 اإلسالمية.
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حػػػديث، ابػػػف الصػػػالح، تقػػػي الػػػديف، عثمػػػاف بػػػف عبػػػد الػػػرحمف أبػػػك عمػػػرك. معر ػػػة أنػػػكاع عمػػػـك ال  -
، دار الفكػػػػر  -كييعػػػػرؼ بمقدمػػػػة ابػػػػف الصػػػػالح. المحقػػػػؽ: نػػػػكر الػػػػديف عتػػػػر. سػػػػكريا: دار الفكػػػػر

 بيركت. –المعاصر 
 الشيرستاني، أبك الفتح، محمد بف عبد الكريـ. الممؿ كالنحؿ. مؤسسة الحمبي.  -
ػػٍف تىكم(ػػـ  يػػو الػػد(ارقطني  ػػي كتػػاب السػػنف   - مػػف ابػػف زريػػؽ، محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد. مى

. قطػػر: كزارة ُالّػػعفاء كالمتػػرككيف كالمجيػػكليف. المحقػػؽ: أبػػك عبػػد اض حسػػيف بػػف عكاشػػة. ط
 األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية.

الذىبي، شمس الديف، أبك عبػد اض، محمػد بػف أحمػد بػف قىاٍيمػاز. ذكػر أسػماء مػف تكمػـ  يػو كىػك   -
 . الزرقاء: مكتبة المنار.ُمكثؽ. المحقؽ: محمد شككر بف محمكد الحاجي أمرير المياديني. ط

ابف الجكزم، جماؿ الديف، أبك الفرج، عبد الرحمف بف عمي بف محمد. المنػتظـ  ػي تػاريخ األمػـ   -
كالممػػػكؾ. المحقػػػؽ: محمػػػد عبػػػد القػػػادر عطػػػا، مصػػػطف  عبػػػد القػػػادر عطػػػا. بيػػػركت: دار الكتػػػب 

 العممية.
. ِالنككم، أبك زكريا محيي الديف يحي  بف شرؼ. المنياج شرح صػحيح مسػمـ بػف الحجػاج. ط  -

 بيركت: دار إحياء التراث العربي.
الييثمػػػي، أبػػػك الحسػػػف، نػػػكر الػػػديف عمػػػي بػػػف أبػػػي بكػػػر. مػػػكارد الظمػػػ ف إلػػػ  زكائػػػد ابػػػف حبػػػاف.   -

 الثقا ة العربية. . دمشؽ: دارُعبده عمي الككشؾ. ط -المحقؽ: حسيف سميـ أسد الٌداراني 
الدارقطني، أبك الحسف، عمي بف عمر. المؤتىًمؼ كالمختىًمؼ. تحقيؽ: مك ؽ بف عبػد اض بػف عبػد   -

 . بيركت: دار النرب اإلسالمي.ُالقادر. ط
ػػػكعات. ّػػػبط كتقػػػديـ   - ابػػػف الجػػػكزم، جمػػػاؿ الػػػديف، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد. المّك

بػػػد المحسػػػف صػػػاحب المكتبػػػة السػػػمفية بالمدينػػػة كتحقيػػػؽ: عبػػػد الػػػرحمف محمػػػد عثمػػػاف، محمػػػد ع
 . ُالمنكرة. ط

. ُاألصبحي، مالؾ بف أنس بف مالؾ المدني. المكطأ. المحقؽ: محمد مصػطف  األعظمػي. ط  -
 اإلمارات: مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لألعماؿ الخيرية كاإلنسانية.

ز. المكقظػػة  ػػي عمػػـ مصػػطمح الػػذىبي، شػػمس الػػديف، أبػػك عبػػد اض، محمػػد بػػف أحمػػد بػػف قىاٍيمػػا  -
 . حمب: مكتبة المطبكعات اإلسالمية.ِالحديث. اعتن  بو: عبد الفتاح أبك  يٌدة. ط
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الحكيني، الشيخ أبي إسحاؽ. نثؿ النباؿ بمعجػـ الرجػاؿ الػذيف تػرجـ ليػـ  ّػيمة الشػيخ المحػدث   -
ار ابػػف . مصػػر: دُأبػػك إسػػحاؽ الحػػكيني. جمعػػو كرتبػػو: أبػػك عمػػرك أحمػػد بػػف عطيػػة الككيػػؿ. ط

 عباس.
أبػك المحاسػػف، جمػػاؿ الػػديف، يكسػػؼ بػػف تنػػرم بػردم. النجػػـك الزاىػػرة  ػػي ممػػكؾ مصػػر كالقػػاىرة.   -

 مصر: كزارة الثقا ة كاإلرشاد القكمي، دار الكتب.
ابػػف حجػػر، أبػػك الفّػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي العسػػقالني. نزىػػة األلبػػاب  ػػي األلقػػاب. المحقػػؽ: عبػػد   -

 لرياض مكتبة الرشد.. اُالعزيز محمد بف صالح السديرم. ط
البقػػاعي، برىػػاف الػػديف، إبػػراىيـ بػػف عمػػر، النكػػت الك يػػة بمػػا  ػػي شػػرح األلفيػػة. المحقػػؽ: مػػاىر   -

 . مكتبة الرشد ناشركف.ُياسيف الفحؿ. ط
ابف األثير، مجد الديف، أبك السعادات، المبارؾ بف محمد بف محمد الجزرم. النيايػة  ػي  ريػب   -

محمػكد محمػد الطنػاحي. بيػركت: المكتبػة العمميػة  -مد الػزاكل الحديث كاألثر. تحقيؽ: طاىر أح
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ. 

الباباني، إسماعيؿ بف محمد أميف. ىدية العار يف أسػماء المػؤلفيف كآثػار المصػنفيف. طبػع بعنايػة  -
، أعػػػادت طبعػػػو باألك سػػػت: دار ُُٓٗككالػػػة المعػػػارؼ الجميمػػػة  ػػػي مطبعتيػػػا البييػػػة اسػػػتانبكؿ 

 لبناف. –لعربي بيركت إحياء التراث ا
الصفدم، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بػف عبػد اض. الػكا ي بالك يػات. المحقػؽ: أحمػد األرنػاؤكط   -

 كتركي مصطف . بيركت: دار إحياء التراث.
 أبك شييبة، محمد بف محمد بف سكيمـ. الكسيط  ي عمكـ كمصطمح الحديث. دار الفكر العربي.  -
الديف، أحمد بف محمد بف أبي بكر. ك يات األعياف كأنباء أبناء ابف خمكاف، أبك العباس، شمس   -

 الزماف. المحقؽ: إحساف عباس. بيركت: دار صادر  .
ابف قنفذ، أبك العباس أحمد بف حسف بػف الخطيػب القسػنطيني. الك يػات )معجػـ زمنػي لمصػحابة   -

 ػػػػاؽ الجديػػػػدة، . دار اآلْكأعػػػػالـ المحػػػػدثيف كالفقيػػػػاء كالمػػػػؤلفيف . المحقػػػػؽ: عػػػػادؿ نػػػػكييض. ط
 بيركت.

اًؿ. دار البشائر اإلسالمية. -  الحٌؽ، إكراـ اض إٍمداد. اإلماـ عمٌي بف المديني كمنيجو  ي نىٍقًد الر جى
ػػد بػػف عبػػد الػػرحمف. اإلعػػالف بػػالت(كبيخ لمػػف ذـٌ أىػػؿ الت(ػػأريخ. تحقيػػؽ: المستشػػرؽ   - الس(ػػخاكم، محم(

 بيركت: مؤس(سة الر سالة. رانز ركزنثاؿ. ترجمة: د. صالح أحمد الًعمي. 
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الذىبي، شػمس الػديف، محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف بػف قايمػاز. السمسػبيؿ  ػي شػرح ألفػاظ الجػرح   -
. قطػر: دار ُط ،كالتعديؿ. استخرج نصكصو كرتبو كعٌمؽ عميو كقٌدـ لو، خميؿ بف محمد العربي

 اإلماـ البخارم.
. مصػر: دار ُاألسػس كالتطبيػؽ. ط عبد المطمػب، ر عػت  ػكزم. المػدخؿ إلػ  منػاىج المحػدثيف  -

 السالـ.
العػػاني، كليػػد بػػف حسػػف. مػػنيج دراسػػة األسػػانيد كالحكػػـ عمييػػا كيميػػو دراسػػة  ػػي تخػػريج الحػػديث.   -

. ّتقػػػديـ : د. عمػػػر سػػػميماف األشػػػقر، تقػػػديـ كترجمػػػة المؤلػػػؼ: د. عبػػػد الناصػػػر أبػػػك البصػػػؿ. ط
 عماف: دار النفائس.

القػػاىرة: دار  .  مكسػػكعة الفػػرؽ كالجماعػػات كالمػػذاىب اإلسػػالمية عبػػد المػػنعـ الحفنػػي. ،الحفنػػي  -
 الرشاد.

ابف حجر، أحمد بف عمٌي العسقالني. ىدم السارم مقدمة  ػتح البػارم. تحقيػؽ: عبػد العزيػز بػف   -
  بىاز، كمحم(د  ؤاد عبد الباقي، القاىرة: دار مصر.

 رسائؿ كأبحاث عممية:ثانيان:  -
جػرح الػركاة كتعػديميـ، األسػس كالّػكابط، رسػالة دكتػكراه، جامعػة الدليمي، محمكد عيداف أحمػد.  -

 بنداد ، كمية العمـك االسالمية.
ػػػٍرح كالت(ٍعػػػًديؿ - ػػػكاف، إسػػػماعيؿ سػػػعيد، كريػػػاف نػػػزار عبػػػد القػػػادر. مراتػػػب الجى نشػػػأتيا كتأريخيػػػا  -ّر

بػػػداع، رابطػػػة األدب الحػػػديث، كميػػػة البنػػػات، القػػػاىرة  مصػػػر. -كدرجػػػة كػػػؿ مرتبػػػة. مجمػػػة  كػػػر كا 
 ـ .ََِٓ)

ػوي عكدة، أحمد إدريس رشيد.  - مىنيجي ػاًر ٌي اليىٍمػدىانٌي الكيػك ٌي كى ٍيػرو الخى ٍبًد اض ٍبػًف نيمى م(دي ٍبفي عى ـي ميحى اإًلما
ػػاًؿ. رسػػالة الػػدكتكراه، كميػػة أصػػكؿ الػػد يف/ الساػػن(ة كعمػػكـ الحػػديث،  جامعػػػػػة الجنػػػػػػاف،  ػػي نىٍقػػًد الر جى

 .ىػُّّْ/ـَُِِلبنػػػاف.  -بطرابمػػس
 مراجع إلكتركنية:ثالثان: 

ػؿي  ػي عمػكـ الحػديث. المممكػة العربيػة  - الشحكد، عمي بف نايؼ، الباحث  ي القرآف كالسنة. الميفص(
 السعكدية، ، مادة الكتركنية مكجكدة عم  الشاممة.

األلبػػاني، أبػػك عبػػد الػػرحمف محمػػد ناصػػر الػػديف بػػف الحػػاج نػػكح . سػػؤاالت أبػػي الحسػػف المػػأربي  -
 لمعالمة المحدث األلباني. الكتركني مف المكتبة الشاممة.
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ػػػعيؼ سػػػنف ابػػػف  - ػػػعيؼ سػػػنف ابػػػف ماجػػػة صػػػحيح ّك األلبػػػاني، محمػػػد ناصػػػر الػػػديف. صػػػحيح ّك
مػف إنتػاج مركػز نػكر  -المجػاني  -ماجة. مصػدر الكتػاب: برنػامج منظكمػة التحقيقػات الحديثيػة 

 اإلسالـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية.
محمػػػػد خمػػػػؼ. لسػػػػاف المحػػػػدثيف، )ميعجػػػػـ ييعنػػػػ  بشػػػػرح مصػػػػطمحات المحػػػػدثيف القديمػػػػة سػػػػالمة،  -

شاراتيـ كشرًح جممة مف مشكؿ عباراتيـ ك ريب تراكيبيـ كنادر أساليبو.  كالحديثة كرمكزىـ كا 
 ، ىػػي مجمكعػػة ْ/ْلػػ  مػػف المحػػدثيف الثقػػات )عبػػارات تكثيػػؽ الفئػػة األك  مظفػػر. حسػػفالػػرٌزك،   -

 .مراجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة :الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت متعمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

http://www.alukah.net/sharia/0/23032/#ixzz40SzWBpk0 
ٍزءه  - م(ًد ٍبًف سىًعيًد. جي ًديًث أىبًػي اٍلعىب(ػاًس بػف عقػدة. تحقيػؽ : شػركة ابف عقدة، أىٍحمىدى ٍبًف ميحى ً يًو ًمٍف حى

أ ؽ لمبرمجيات، مصر، قسـ المخطكطات بشػركة أ ػؽ لمبرمجيػات، الطبعػة األكلػ  ) كجػدت ىػذه 
 الطبعة  ي برنامج جكامع الكمـ .
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