


 غػػػػػػػزة                                                                                                   - الجامعة اإلسبلميػػػػػػػػة
 ميػػػػػػػػػػػػاػػػػػات العػػػػادة الدراسػػعم
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  وػمقسـ الحديث الشريؼ كعمك 
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Imam and his method in Jarah (dispraise) and 

amendment (praise) 

 “applied study in his book: “The following history 

about their birth and death the scientist 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 بنتانطّ  ذادُ ــإع

 س أبٕ عٕكميدٌزعبدهللا َافذ 
 

 

 كتٕسِ انذ   شافُ ـــإش

 رأفت يُسً َصار 
 

كًؿ عمى دىرىجًة الماجستير في  ـى ىذا البحثي استكماالن ًلػميتطمَّباًت الحيصي  قيدِّ
ميكًموً   ًقٍسـً الحًديًث الٌشًريًؼ كعي
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 َنِعْمَتـــــَكَ الَّتًِ  رَبِّ أَوْزِعْنًِ أَنْ أَشْكُر

 أَنْعَمْــــتَ عَلًََّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ 

 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنًِ 

 بِرَحْمَتِكَ فًِ عِبَادِكَ 

    الصَّالِحِنيَ

 (19: آية النمل)سورة 
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  رحميا ا تعالى-إلى جدتي العزيزة الغالية-. . . 
  ،أميإلى نبض قمبي، كركح جسدم. . . 
  أبيحياتي، كتاج رأسي، فخر إلى. . . 
 أـ المعتز ،إلى زكجتي الحبيبة المطيعة. . . 
  ليفكفمذة كبدم ٌي بنيتإلى. . . 
  محمد كأحمد تكأـ ركحي أنس كمحمكد كخالد ك إلى أشقائي

 . . .كيكسؼ كفؤاد كعبلء كميسرة كأسامة
 تٌي. . .اإلى أعمامي كعم 
  انىوي كأسكنو فسيح جناتو-"عدناف"إلى خالي الحبيب  -رحمو ا سيٍبحى
 . . .إلى أخكالي كخاالتي 
 . . .إلى شيكخي كأساتذتي 
 كاألخ  ندل عبدالرحمف أبكسيـ الشييد كعمى رأ أصدقائي كزمالئي إلى

 . . .زعنكنةالحبيب محمد أبك 
 . . .إلى العمماء العامميف 
  كعمى رأسيـ الشييد الزميؿ  إلى شيداء معركة العصؼ المأككؿ جميعان

القادة محمد  رفح أسامة خميؿ الحية كالشييد القائد رائد الحمبي كشيداء
بالؿ العامكدم ابك شييد برىكـ كال محمدأبك شمالة كرائد العطار ك 

كشييد المسجد محمد زىير سالـ  كالشييد عبدالجكاد الحكـكأبناءه 
  .كالشييد عاىد بدر كالشييد فارس كادم

 ا أُْدي ْذا انبحَث انًتٕاضعإنى ْؤالء جًٍع  

 .ا يتقبل  فاهلل أسأل أٌ ٌجعهّ خانص  
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ُ
ٌ
ُوجقذير

ٌ
 شكر

  ... ناًء كالمٍجدً ٍمًد اهلًل، أٍىًؿ الثَّ ػبعدى حى 

و بشكًرم العميًؽ  صدره، عمى طيب قمبو كسىعىة رأفت منسي نصار الدكتكر  لشيخيأتكجَّ
كالذم عايشني جميع مراحمو خطكةن خطكةن، يكٌجوي كييسٌددي،  ما قدـ مف أجؿ إنجاح ىذا العمؿ،ك 

 ا ينصحي كييرشدي، كبذؿ في ذلؾ مف كقتو النفيس، كأعطاني مف جيده كعممو ما ال يجازيو عميو إال
 .خير الجزاءالشرعي  كعف طمبة العمـعز كجؿ، فجزاه ا عني 

 مف: كؿ   ،لجنًة المناقشةً  عضكىمستاذىٌم الكريمىيف ألشكر أتقدـ بالكما 

  .حفظو ا تعالىنعيـ أسعد الصفدم  الدكتكر:األستاذ  فضيمة

 .حفظو ا تعالىعكاد الشرافي  يكسؼكفضيمة الدكتكر: 

ؿي  ك  وحفظ- كتكر: كماليف شعثشيٍكرم لجامعتي العريقة الغراء ممثمة برئيسيا الدأيسىجٍّ
ا في فاتحة ىذه الرسالة لكمية أصكؿ الديف ممثمة بعميدىا فضيمة -ا تعالى ، كأنقش شكرم أيضن
، تمؾ الكمية التي أفتخر باالنتماء ليا، كالشكر -حفظو ا تعالى- عماد الديف الشنطي الدكتكر:

حفظو ا -رأفت نصارسـ الحديث الشريؼ كعمكمو ممثالن برئيسو فضيمة الدكتكر: مكصكؿ لق
 .، ىذا القسـ الذم تنسمت فيو ىكاء الحب كالعطاء كالعمـالكراـ ، كأعضاء ىيئتو التدريسية-تعالى

ا لكالدمٌ  ك المذيف صبرا كتحمال  -ىما بحسف طاعتوءأطاؿ ا بقا- الشكر مكصكؿ أيضن
الذيف لـ يدخركا جيدنا في  ،األحباء كإلخكتي كزمالئي ،كلزكجتي الحبيبة ىذا العمؿ،كدعيا إلنجاح 

 .مساعدتي كتشجيعي حتى أتممت ىذا البحث

" مصعبأـ الغالية " جتوك ز ، ك -حفظو ا–" إبراىيـ"الحبيب  عميكال يزاؿ الشكر مكصكال ل
 .جزاىـ ا خيران  ه لياعمى ما قدم

ككػؿ مػف سػاىـ فػي إخػراج  ،كلك بالنصػيحة أعانني كأسدل إلٌي معركفان  مف كأخيران أشكر كؿ
 كر.ىذا البحث إلى الن  

 .فجزل اهلل سبحانو كتعالى أىؿ المعركؼ كالفضؿ خير الجزاء
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 كبعث ة،يى بٍ الش   كأزاؿ ة،مَّ العً  كأزاح ل،دى اليي  سبيؿ كأباف الحؽ، طريؽ أنار الذم  مدحى الٍ 

 ة،نى يٍّ بى  عف ؾى مى ىى  فٍ مى  ؾى مى يٍ يى لً كى  الرسؿ، بعد ةجَّ حي  ا عمى اسلمنَّ  يككف لئال يف،رً ذً نٍ كمي  يفرً شٍّ بى مي  يفيٍّ بً النَّ 
 .ةنى يٍّ بى  عف يَّ حى  فٍ مى  ىيى حٍ كيى 

 يف،يٍّ بً النَّ  كخاتـ يف،قً تَّ المي  إماـ: وتً يَّ رً بى  مف كصفكتو خمقو، مف خيرتو عمى ا ىمَّ صى كى 
 المحمكد كالمقاـ الحمد، لكاء صاحب يئسكا، إذا رىـشٍّ بى كمي  حبسكا، إذا كشافعيـ كفدكا، إذا كخطيبيـ

مَّد القاسـ أبي خكانو أجمعيف، كصحبو آلو كعمى ،المَّوً  عىبد فب ميحى  ا عباد كسائر النبييف مف كا 
 .(1)اتسميمن  ـمَّ كسٌ إلى يـك الديف  دائمة صالة الصالحيف،

 حديث صحيح معرفة بركة كأعظمو أفضمومف ك  ،ينيٌ الدٍّ  بالعمـ االشتغاؿ األعماؿ خير فإفَّ 
 .معمكلو مف كسالمو مكصكلو، مف منقطعو ك مدخكلو، مف  ا رسكؿ

 ىك كتكلى المأمكف، باإلسناد يايٍّ بً نى  حديث بضبط اإلسالمية األمة ىذه  ا خص كلما
ٌَ إََِّب ﴿ :فقاؿ العزيز كتابو حفظ إََِّب نَُّ نََحبفِظُٕ َٔ ْكَش  ْنَُب انزِّ ٍُ ََضَّ  إلى  ا رسكؿ كندب، (2)﴾ََْح
 يانَّ كأى  العزيز، الكتاب مراد كبياف الشريعة، مدار عمييا أحاديثو أف كأكضح عنو، كالتبميغ منو األخذ
 كغير كيقظتو، كنكمو كأفعالو، أقكالو كنقمكا أمره، أصحابو امتثؿ، لمقفمو كالفاتحة لمجممو، المفسرة
 .ذلؾ

 ككذلؾ كتبميغو، حفظو في أنفسيـ كبذلكا ،عنيـ ذلؾ تمقكا الصحابة بعد أتى مف فٍ مى  إف ثـ       
 كتبميغو، ذلؾ أىمية لو ليس ممف قكـ عصر كؿ في الصحابة بعد فيمف دخؿ أنو إال بعدىـ مف

 .الكجو ىذا مف اآلفة فدخمت ذلؾ، دمَّ عى تى  مف كمنيـ كنقمكا، مكاتحمَّ  فيما كافأخطأ

 قصد  عمى الركاة في فتكممكا ، ويٍّ بً نى  ةنَّ سي  عف بلمذَّ  ةمَّ األي  ىذه مف كثيرة طائفة ا فأقاـ
 .(3)كفاية كجكب عمييـ كاجبان  ذلؾ كاف بؿ المذمكمة، الغيبة مف ذلؾ يعد كلـ النصيحة،

 

 

                                                           

 .1/145( ينظر: تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم 1)
 .9( سكرة الًحٍجر: اآلية: 2)
 .191-1/189: لساف الميزاف، البف حجر ينظر (3)
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كدراسةي مناىًجًيـ في ًحفًظ قد كاف كاجبنا عمى طمبة العمـ إظياري عمكـً أكلئؾ العمماء،  ك
 أحمد عبد العزيز بفاإلماـ »نكاف: الس نًَّة كعمكًمًيا، كلذا كقع اختيارم عمى ىذا المكضكع كىك بع

ٍرًح كالتىٍعًديؿً  الكىتٌانيٌ  و في الجى مىنيجي  ك العمماء مكلد تاريخ ذيؿ مف خالؿ كتابو:دراسة تطبيقية ) «كى
 (.كفياتيـ

3 أىمية المكضكع   كبكاعث اختياره3أكالن
 تكمف أىمية المكضكع كبكاعث اختياره في نقاط عٌدة، منيا:  

ٍرح كالتىٍعًديؿ لو منزلةه كبيرةه في حفظ الس نَّة النبكية كالٌذب عنيا، فيك مف أشرؼ  -1 ًإفَّ عمـ الجى
 عمكـ الحديث، كأدقيا مسمكنا، كأقميا سالكنا. 

اًؿ كدراسة مناىجيـ في ذلؾ، ىك أفضؿ طريؽ إلى اكتساب ًإفَّ تتبع كالـ األئمة في نىٍقًد  -2 الرٍّجى
المعرفة بيذا العمـ، كاالشتغاؿي بو ييكًرثي الباحثى دقةن في النظر، كعيمقنا في البحث، كدرايةن في 

اًؿ كاألحاديث.  العمؿ، كركٌيةن في الحكـ عمى الرٍّجى
اًؿ مف األىمية  ، كدكره في نىٍقدً كىتٌانيٌ عبد العزيز بف أحمد ال ًإفَّ التعرؼ عمى مكانة اإلماـ -3 الرٍّجى

تكشؼ عف  –في حدكد  عمـ الباحث– لعدـ كجكد دراسة مستقمة في ىذا المكضكعبمكاف 
 منيجو في ذلؾ. 

 . في الجرح كالتعديؿعبدالعزيز الكتاني اإلماـ تقديـ خدمة لطمبة العمـ في بياف مراتب  -4

 ثانينا3 أىداؼ البحث3 
 ييدؼ البحث إلى تحقيؽ أىداؼ عدَّة، منيا: 

ٍرح كالتىٍعًديؿ كمنزلتو بيف عمكـ الحديث المختمفة.  -1  إبراز أىمية عمـ الجى
اًؿ. عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ إظيار مكانة اإلماـ  -2  ، كمنزلة أقكالو في نىٍقًد الرٍّجى
اًؿ، كتصنيفيا، كبياف المراد  عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ اإلماـ  جمع أقكاؿ -3 في التعريؼ بالرٍّجى

 منيا.                   

ٍرح كالتىٍعًديؿ عند  الكقكؼ -4 ، عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ اإلماـ عمى مصطمحات الجى
 كالمصطمحات التي ييكثر أك ييقٌؿ مف استعماليا.

ٍرح كالتىٍعًديؿ العامة عند الن قَّاد.  -5  تصنيؼ ىذه المصطمحات بالنسبة إلى مراتب الجى
كىاة الذيف تكمَّـ فييـ  -6 ، كمعرفة مدل  عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ اإلماـ الكشؼ عف أحكاؿ الر 

 مكافقة أحكامو ألحكاـ غيره مف الن قَّاد.
ٍرح كالتىٍعًديؿ. د العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ عبالتعرؼ عمى خصائص منيج اإلماـ  -7  في الجى
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 ثالثنا3 الدِّراسات السابقة3 
 عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ  اإلماـ»حكؿ  –في حدكد عمـ الباحث–ال تكجد دراسة مستقمة 

مى  ٍرًح كالتىٍعًديؿً كى و في الجى  .«نيجي

 رابعنا3 منيج البحث3

 جمع المادة العممية لمكضكع الدراسة مف خالؿ كتابفي ء اعتمد الباحث منيج االستقرا
مصطمحاتو بذكر جميع   ،" ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ :" بف أحمد الكىتٌانيٌ عبد العزيز اإلماـ 

ٍرح كالتىٍعًديؿ، كمف ثـ استعاف بالمنيج الكصفي التحميمي الستنباط كعرض معالـ منيج اإلماـ  في الجى
ٍرح كالتىٍعًديؿفي  عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ   ، عمى النحك التالي:الجى

 تقسيـ البحث إلى فصكؿ كمباحث كمطالب. -1
 رقـ اآلية. بذكر اسـ السكرة ك عزك اآليات القرآنية إلى مكضعيا في كتاب ا  -2
 اآلثار مف مصادرىا األصمية: تخريج األحاديث النبكية ك -3
 إٍف كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما، ييكتفى بالعزك إلييما. أ.      
إٍف لـ يكف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما، يتـ تخريجو مف الكتب الستة، كتبييف  ب.     

 حكمو.
ٍرح كالتىٍعًديؿ كدراستيا كتحميميا. عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ تصنيؼ أقكاؿ اإلماـ  -4  في الجى
كىاة: -5  الترجمة لمر 

الترجمة المختصرة لمركاة مف باب التعريؼ بيـ، بذكر اسـ الراكم ككنيتو كنسبو كطبقتو  أ.    
 .-إف كجد - ككفاتو

ٍرًح كالتىٍعًديًؿ خاصة إذا كاف الرَّاكم ميختمفنا في جرحو  ب.    التكسع في الترجمة فيما يتعمؽ بالجى
 . فيوذلؾ لمكصكؿ إلى خالصة الحكـ  كتعديمو، ك

 التكثيؽ: -6
التكثيؽ مف المصادر كالمراجع بذكر اسـ المرجع كالمؤلؼ كالجزء كالصفحة كذكر باقي بيانات 

 المرجع في قائمة المصادر كالمراجع.
 مف كتب معاجـ البمداف. -لـ تكف مشيكرة كمعركفة إفٍ - التعريؼ باألماكف كالبمداف -7
 بياف غريب األلفاظ مف كتب غريب الحديث كالمعاجـ المغكية. -8
 ضبط األسماء كالكممات الميشكمة التي يتكىـ في ضبطيا. -9

 تذييؿ البحث بفيارس عممية متنكعة. -10
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 خامسنا3 خٌطة البحث3
 كخاتمة كفيارس عمى النحك التالي:تتككف خٌطة البحث مف ميقىدٍّمة كثالثة فصكؿ 

       الدراسات السابقة،  أىداؼ البحث، ك تشتمؿ عمى: أىمية المكضكع كبكاعث اختياره، ك الميقىدِّمة3
 خطتو. كمنيج البحث، ك

 الفصؿ األكؿ

 . نقد الرجاؿ كتمييد في عمـ عبدالعزيز الكتانيالتعريؼ باإلماـ 

 كيشتمؿ عمى تمييد كثبلثة مباحث3

 .نقد الرجاؿ تمييد في عمـ

 مطالب:كيشتمؿ عمى أربعة 
ا.ك  النقدالمطمب األكؿ:     عمـ الجرح كالتعديؿ لغةن كاصطالحن
 .النقدالمطمب الثاني: نشأة   
 .النقد مشركعيةالمطمب الثالث:   
 المطمب الرابع: طبقات النقاد في الجرح كالتعديؿ.  

 .اإلماـ عبدالعزيز الكتاني المبحث األكؿ3 عصر

 كيشتمؿ عمى ثالثة مطالب: 
 المطمب األكؿ: الحياة السياسية.      
 المطمب الثاني: الحياة االجتماعية.      
 المطمب الثالث: الحياة العممية كالثقافية.      

 .اإلماـ عبدالعزيز الكتانيالمبحث الثاني3 ترجمة 

 مطالب:ستة كيشتمؿ عمى 
 .مكلده كنشأتوالمطمب األكؿ: اسمو كنسبو ككنيتو كلقبو ك      
 المطمب الثاني: شيكخو كتالميذه.     
 المطمب الثالث : رحالتو في طمب العمـ.     
 : أقكاؿ العمماء فيو، كمنزلتو عند المحدثيف.الرابع المطمب     
 المطمب الخامس: مؤلفاتو ككتبو.     
 المطمب السادس : كفاتو.      
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 بكتاب ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ. المبحث الثالث3 التعريؼ 
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 .بالكتابالمطمب األكؿ :التعريؼ 
 .وفيعبد العزيز الكتاني  المطمب الثاني : منيج 

 انفصم انثبَٙ

ّٙ  اإليبوِ  يُٓجُ   ح شْ فٙ انجَ  عجذ انعضٚض ثٍ أحًذ انَكتّبَ

 كيشتمؿ عمى أربعة مباحث:
 كمدلكالتيا. عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ  عندى  حً رٍ الجى  المبحث األكؿ3 مصطمحاتي 

ٌرحيف بذكر نماذجدراسةه تطبيقيةه مف خالؿ الكقكؼ عم)                (ى الركاة الميجى
 :بيفمطمكيشتمؿ عمى 

 .عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ  مصطمحات الجرح المطمؽ عند اإلماـالمطمب األكؿ:  -
 .عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ  عند اإلماـ النٍّسبيمصطمحات الجرح المطمب الثاني:  -

كىاةي المبحث الثاني3  ٌرحكفى  الرُّ  .عبدالعزيز الكتاني اإلماـً  عندى  الميجى

                     (الن قَّادكأحكاـ غيره مف  عبد العزيز الكىتٌانيٌ اإلماـ  )دراسة مقارنة بيف أحكاـ               
 :بلامطثالثة كيشتمؿ عمى 

رَّحكف بمصطمحات  - كاة الميجى  المطمؽ.الجرح المطمب األكؿ: الر 
رَّحكف بمصطمحات  - كاة الميجى  .النٍّسبيالجرح المطمب الثاني: الر 
 .جدكؿ المقارنة كنتائجوالمطمب الثالث:  -

 .الكىتٌانيٌ عبد العزيز بف أحمد  اإلماـً  عندى  حً رٍ الجى  المبحث الثالث3 مراتبي 

 ح.رٍ في الجى  عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ  اإلماـً  منيجً  المبحث الرابع3 خصائصي 
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 مػػقػػدمػػة

 
 انفصم انثبنث

ّٙ  اإليبوِ  يُٓجُ    ٚمذِ عْ فٙ انتَّ  عجذ انعضٚض ثٍ أحًذ انَكتّبَ
 كيشتمؿ عمى أربعة مباحث :

 كمدلكالتيا. الكىتٌانيٌ عبد العزيز  اإلماـً  يؿ عندى دً عٍ التَّ  المبحث األكؿ3 مصطمحاتي 

 )دراسةه تطبيقيةه مف خالؿ الكقكؼ عمى الركاة الميعىٌدليف بذكر نماذج(       
 :بيفمطمكيشتمؿ عمى 

 .عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ  المطمؽ عند اإلماـ التعديؿمصطمحات المطمب األكؿ:  -
 .العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ عبد  عند اإلماـ النٍّسبي التعديؿمصطمحات المطمب الثاني:  -

 .عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ  اإلماـً  عندى  فى كالميعىٌدل الركاةي المبحث الثاني3 

 (الن قَّادكأحكاـ غيره مف  عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ  اإلماـ )دراسة مقارنة بيف أحكاـ              
 :بلامطثالثة كيشتمؿ عمى 

كاة  -  المطمؽ. التعديؿبمصطمحات ف ك الميعىٌدلالمطمب األكؿ: الر 
كاة  -  .النٍّسبي التعديؿبمصطمحات ف ك الميعىٌدلالمطمب الثاني: الر 
 .جدكؿ المقارنة كنتائجوالمطمب الثالث:  -

 . عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ  اإلماـً  يؿ عندى دً عٍ التَّ  المبحث الثالث3 مراتبي 

 في التٍَّعًديؿ. عبد العزيز بف أحمد الكىتٌانيٌ  اإلماـً  منيجً  الرابع3 خصائصي المبحث 

 كتشتمؿ عمى النتائج كالتكصيات. 3الخاتمة
 كتشتمؿ عمى:الفيارس العممية3 

 فيرست اآليات القرآنية. -
 فيرست األحاديث النبكية كاآلثار. -
 فيرست الركاة المترجـ ليػـ. -
 فيرست المراجع كالمصادر. -
 المكضكعات.فيرست  -
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 الفصؿ األكؿ

 
  

 نفصمُاألولا
ُاإلياوُ

ّ
اني

ّ
ح
َ
 ،ُوكحابه:ُعبذُانعزيزُبنُأمحذُانك

 "ريمُجاريخُيىنذُانعهًاءُووفياجهى"ُ
ُ 
 

    :تمييد كثبلثة مباحث كيشتمؿ عمى
 .نقد الرجاؿ عمـ تمييد في

 .اإلماـ عبدالعزيز الكتاني عصر :المبحث األكؿ
 . عبدالعزيز الكتاني المبحث الثاني3 ترجمة اإلماـ

ذيؿ تاريخ مكلد العمماء "بكتاب التعريؼ المبحث الثالث3 
 . "ككفياتيـ
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 الفصؿ األكؿ

ُمتهيذُيفُعهىُنقذُانرجال
 

ِْٚم نغخً ٔاصطالًحب : انًطهت األٔل  :انَُّْقُذ ِٔعْهُى انَجِشِح ٔانتَّْعِذ

ا3  3  النٍَّقدي لغةن كاصطبلحن  أكالن
 النٍَّقدي لغةن3  -أ

، ككرد في المغة عمى معافو عدةو، (1)النٍَّقد: خالؼي النًَّسيئة، كىك يدؿ  عمى إبراز شيءو كبيركزه
 منيا:

ٍيًرىا، فيقاؿ: قد نىقىدىا  -1 ٍيًؼ منيا، ككذا تمييز غى خراجي الزَّ التمييز: كمنو: تمييز الدراًىـ كاً 
ًديئيا. يٍّدىا ًمف رى يَّزى جى  يٍنقيديىا نىٍقدنا، كاٍنتىقىدىا، كتىنىقَّدىا، ًإذا مى

 : ناقىشىو.المينىٍاقىشىة: يقاؿ: ناقٍدتي فالننا: ًإذا ناقشتو في األىمر، كنىقىدى الكىالىـى -2
النٍَّقر: يقاؿ: نىقىدى الشيءى يىٍنقيديه نىٍقدنا: ًإذا نىقىرىه بًإصبعو كما تيٍنقىر الجكزة، كنقىٍدتي الشيءى  -3

بًإٍصبىًعي: أىنقيديه كاحدنا كاحدنا، كنىٍقدى الدراًىـً كنىقىدى الطائري الحىبَّ يىٍنقيده: ًإذا كاف يٍمقيطيو كاحدنا 
.كاحدنا، كىك مثؿ النَّقٍ   ر، كنقىدى ًبًإٍصبىًعو: أىم نقىرى

س النَّظر: يقاؿ: نقىد الرجؿي الشيءى بنظره يىٍنقيديه نٍقدنا كنقىدى ًإليو: اختمىسى النظر نحكه،  -4 اٍخًتالى
رىه ًإلى الشيء: ًإذا لـ يزؿ ينظر ًإليو، كاإًلنسافي يىٍنقيدي الشيءى بعينو:  كما زاؿ فالف يىٍنقيدي بصى

 ًلئَّال ييٍفطىفى لو. كىك مخالىسةي النظر
، ًإذا اٍنتىقىرى كتىقىشَّر-5  .(2)تقشر العضك كتآكمو: يقاؿ: قد نىقدى الحافري

ا3  -ب  النقد اصطبلحن
ٌميا صدر مف المعاصريف، كىي:   كردت عدة تعريفات لمنقد، جي
كايات مف سىقيميا -1 ا كتىٍعًديالن  ،تمييز صحيح الرٍّ ٍرحن  .(3)كتتبع أحكاؿ نىاًقمييا كالحيكـ عمييـ جى
ىك عمـ يبحث في تمييز األحاديث الصحيحة مف الضعيفة، كبياف عمميا، كالحكـ عمى  -2

ا كتعديالن بألفاظ مخصكصة، ذات دالئؿ معمكمة عند أىؿ الفف  .(4)ركاتيا جرحن
 .(5)أك عدـ صحة نسبتياىك تبييف صحة نسبة المركيات إلى مف ركيت عنو،  -3

                                                           

 .5/467( معجـ مقاييس المغة، البف فارس  1)
 .235 -9/230، تاج العركس، لمزبيدم 426 -3/425العرب، البف منظكر  : لسافينظر (2)
 ص: أ، ب. التحقيؽ، لعبد الرحمف المعممي مقدمة -: الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـينظر (3)
 .1/6: يحيى بف معيف ككتابو التاريخ، ألحمد نكر سيؼ ينظر (4)
 .30: منيج نقد المتف عند عمماء الحديث النبكم، لصالح اإلدلبي ص: ينظر (5)
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 الفصؿ األكؿ

 .(1)تمييز األحاديث المقبكلة مف غيرىا، مع بياف عمة ذلؾ -4
كايات مف ، كىك ه التعريفات تدكر عمى معننى كاحدقاؿ الباحث: كؿ ىذ   تمييز صحيح الرٍّ
 .سىقيميا

 العبلقة بيف المعنى المغكم كاالصطبلحي3

برازه؛ سكاء العالقة ظاىرة بيف التعريؼ الم غكم كاالصطالحي  لمنٍَّقد؛ فالنٍَّقد تمييز الجيد كا 
كايات كاألحاديث، أك غير ذلؾ، كىك عمـ يخمقو ا في   تعمؽ األمر بالدَّنانير كالدراىـ، أـ بالرٍّ

كتاب "القمكب بعد طكؿ الممارسة لو، كاالعتناء بو، يؤكد ذلؾ ما أخرجو الخطيب البغدادم  في 
)سامع"ألخالؽ الراكم كآداب ال الجامع 2 معرفة الحديث بمنزلة معرفة "، قاؿ أحمد بف صالح: (

الذىب، إنما يبصره أىمو، كليس لمبصير فيو حجة، إذا قيؿ لو كيؼ؟، قمت: إف ىذا بائف يعني جيدنا 
 ."أك رديئنا

ا3   ثانينا3 عمـ الجرح كالتعديؿ لغةن كاصطبلحن
 الجرح3 -5

 الجرح لغةن3  - أ

ؿ ":(3)قاؿ ابف فارس الجيـ كالراء كالحاء أصالف: أحدىما الكسب، كالثاني شىٌؽ الًجٍمد. فاألكَّ
. قاؿ ا  كا السَّيٍّئىاًت[ :قكليـ: اجترح إذا عمؿ ككىسبى ًسبى الًَّذيفى اٍجتىرىحي ـٍ حى ]أى

ر (4) ، كأما اآلخى
ٍرح. كيقاؿ: جيرح الشاىد إذا ريٌد قك  وي بحديدةو جٍرحان، كاالسـ الجي ، كقاؿ بعض فقياء "ليوفقكليـ: جرحى

رح بالفتح يككف بالمساف في المعاني "المغة: الجيرح بالضـ يككف باألبداف بالحديد كنحكه، كالجى
 .(5)"كاألعراض

ميؽ  ىك التأثير في البىًدًف بشؽ  أك قىٍطع، كاستعير في األمكر المعنكية بمعنى التأثير في الخي
رىحى الحاكـي الشاىدى إذا عثر ًمٍنو عمى ما تىٍسقط كالديف، بكصؼ يينىاقضيما أك يىٍقدح فييما.  فيقاؿ: جى

 .(6) غيره، كقد استيجرح الشَّاىدي  بو عدالتو مف كذبو ك

                                                           

 .75: أشير كجكه نقد المتف عند شيخ اإلسالـ، لبدر الديف العماش ص: ينظر (1)
(2) 2/256 . 
 .1/451: معجـ مقاييس المغة، البف فارس ينظر (3)
 .21( سكرة الجاثية، اآلية:4)
 .6/337: تاج العركس، لمزبيدم  ينظر (5)
 .4/141( تيذيب المغة، لألزىرم 6)
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يا، (1)"كثيرت ىذه األحاديث كاٍستٍجرحىت"كمنو حديث بعض التابعيف  احي ،أم فسىدت كقىؿَّ ًصحى
رىح الشَّاىدى إذا طىعىف فيو كرٌد قكلو. أ راد أٌف األحاديث كىثيرٍت حتى أٍحكىجىت أىؿى كىك اٍستىٍفعؿ مف جى

ٌد ركىايتو كاتيا كرى ٍرح بعض ري  .(2) العمـ بيا إلى جى

ا3 -ب  الجرح اصطبلحن

 .(3)كصؼه متى التحؽ بالراكم كالشاىد سقط االعتبار بقكليما، كبطؿ العمؿ بو 

إنما أطمقكا الجرح فيمف : )ككذلؾ أئمتنا في العمـ بيذه الصناعة (4)قاؿ الخطيب البغدادم           
 .(5)ليس بعدؿ، لئال يتغطى أمره عمى مف ال يخبره فيظنو مف أىؿ العدالة،  فيحتج بخبره(

: )الجرح: كصؼه متى التحؽ بالراكم كالشاىد سقط االعتبار بقكلو ( 6)كقاؿ ابف األثير           
 . (7)كبطؿ العمؿ بو(

: )كٍصؼ متى اٍلتحؽ بالراكم أك الشاىد رىدَّ ركايتيما كمف المعاصريف مف عٌرؼ الجرح  بأٌنو       
 .(8)أك ضٌعفيا(

      
 
 

                                                           

، منسكبنا إلي عبد ا بف عكف البصرم، قاؿ أبك عبيد: كقاؿ 4/478( جاء ىذا األثر في غريب الحديث، ألبي عبيد القاسـ بف ساٌلـ 1)
ٍت ىذه األحاديث ككىثيرىت" يعني أنيا كثيرة، كصحيحيا قميؿ.  ابف عكف: "استىٍجرىحى

 .1/255في غريب الحديث كاألثر، البف األثير : النياية ينظر (2)
 .1/126( جامع األصكؿ، البف األثير 3)
والبداية   ، 18/272 ، ودمشق والكوفة والري، ينظر: سري أعالم النبالء  رحل ِإََل البصرة ونيسابور وأصبهان ومكة ( هو أبو بكر أمحد بن َعِلّي بن ثابت البغدادي ،5)

 . 12/121 ، والنهاية
 . 39ص ، الكفاية يف علم الرواية( 6)
ابر النبالء ، كان فاضاًل ، هو املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي ، أبو السعادات جمد الدين الشيباين اجلزري، املشهور بابن األثري، من مشاهري العلماء وأك (7)

 . 272/  5 ، واألعالم للزركلي ،  274/ 2، هـ . ينظر: بغية الوعاة 626هـ ، و تويف سنة 544ولد سنة  بارًعا يف الرتسل ، رئيًسا مشار إليه،

  .1/126 ،م1969 -هـ 1389 ،هـ(، حتقيق: عبدالقادر األرناؤوط، مكتبة احللواين626-544جامع األصول يف أحاديث الرسول: ابن أثري اجلزري ) (8)
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 الفصؿ األكؿ

                          .(1)أك: )ىك الطعف في الراكم بما يخؿ بعدالتو أك ضبطو( 
ييف ركايتو أك تضعيفيا أك ضبطو بما يقتضي تم أك: )ىك كصؼ الراكم في عدالتو أك      
 .(2)(ردَّه

مف خالؿ التعاريؼ الكاردة يتبف  بأٌف التجريح : كصؼ متى التحؽ بالراكم ينزؿ بو مف درجة       
ٍكـً صاحبيا .   االحتجاج إلى مرتبة االعتبار ، أك الرد ك الترؾ بحسب داللة المفظة كحي

 التعديؿ3 -4

 التعديؿ لغةن3  -أ

...كتقكؿ: ىما فالعىٍدؿ مف النَّاس: المىٍرضٌي المستًكم الٌطريقة.  ، كىما عىٍدؿه يقاؿ: ىذا عىٍدؿه
ف فالننا لعىٍدؿه بيٍّف العىٍدؿ ك ، كا  ا، كىـ عيدكؿه ٍكـ باالستكاء ... عىٍدالًف أيضن  .(3)العيديكلة. كالعىٍدؿ: الحي

ٍكـ بفسقو، قاؿ المازرم:  ٍكـ بأنَّو عىٍدؿ، كما أفَّ التفسيؽ ىك الحي كتعديؿ الرجؿ ىك الحي
ىالتعديؿ أف يقكؿ " ًبيدم:  .(4)"عىٍدؿه ًرضن ـي، أم: "كقاؿ الزَّ كالتٌٍفسيؽي: ضد  الٌتٍعديؿ. ييقاؿ: فٌسقىو الحاًك

ـى بًفٍسًقو  .(5) "حكى

ا3  -ب  التعديؿ اصطبلحن

 .(7)اعتبر قكليما، كأخذ بو (6)كصؼ متى التحؽ بيما 
ا3 -4  عمـ الجرح كالتعديؿ اصطبلحن

 لفقد رك ىػ(، 327لعؿَّ أكؿ مف كقع في كالمو تعريؼ ليذا العمـ ىك ابف أبي حاتـ )ت: 
كنا عند عبد الرحمف بف أبي "الخطيب البغدادم بسنده إلى محمد بف الفىٍضؿ العىبَّاسي البىٍمخي، قاؿ: 

حاتـ كىك إذف يقرأ عمينا كتاب الجرح كالتعديؿ، فدخؿ عميو يكسؼ بف الحسيف الرازم، فقاؿ لو: يا 

                                                           

أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني )ت نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر: ( 1)
  . 170ىػ(، ص852

، كاصكؿ الجرح ك التعديؿ ك عمـ الرجاؿ: الدكتكر نكر الديف  3/82( المنيج الحديث في عمـك الحديث : محمد محمد السماحي، 2)
 . 7عتر، ص

 .  21ص العبدالمطيؼ يز بف محمد بف إبراىيـالعز  ( ضكابط الجرح ك التعديؿ : عبد3)
 .4/246( معجـ مقاييس المغة، البف فارس 3)
 .\593-592( شرح حدكد ابف عرفة، لمٌرصاع 4)
 .305-26/304( تاج العركس، لمزبيدم 5)
 ( أم بالراكم كالشاىد.6)
 .1/126( جامع األصكؿ، البف األثير 7)
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أبا محمد ما ىذا الذم تقرؤه عمى الناس؟ فقاؿ: كتابه صنفتو في الجرح كالتعديؿ، فقاؿ: كما الجرح 
 .(1) "منيـ ثقةن أك غير ثقة كالتعديؿ؟، فقاؿ: أظيري أحكاؿى أىًؿ العمـ مىٍف كافى 

كفي كالـ الخطيب ما يفيد أفَّ الجرح كالتعديؿ ىك: النظري في حاًؿ النَّاقميف، كالبحثي عف 
ال عيًدؿى عنو كالتيًمسى معرفة الحكـ مف جية  عىدالة الرَّاًكيف، فمف ثبتت عدالتو جازت ركايتو، كا 

 .(2)غيره
، كعف عف جرح الركاة كتعديميـ بألفاظ مخصكصةو فعمـ الجرح كالتعديؿ : )عمـ يبحث في     

 .(3)مراتب تمؾ األلفاظ (
، في نفسو، ك في مركياتو، ك شيكخو كىك: )عمـ ميزاف الرجاؿ،  فيبحث فيو عف حاؿ الراكم      

 .(4)كتالميذه (
أك ) ىك عمـ يتعمؽ ببياف مرتبة الركاة مف حيث تضعيفيـ أك تكثيقيـ بتعابير فنية متعارؼ       

 .( 5)عمييا عند العمماء، كىي دقيقة الصياغة ك محددة الداللة مما لو أىمية في نقد إسناد الحديث(
ف كاف م بف أبي حاتـ ىك تعريؼ كاضح ك مختصر كىك : ظيكر أحكاؿ أىؿ العمـ افتعريؼ       

 .   منيـ ثقة ك مف كاف غير ثقة

 3الجرح كالتعديؿعمـ العبلقة بيف النٍَّقد ك ثالثان3 
ٍرح  مف خالؿ التعريفات السابقة، كبعد النظر في كالـ العمماء حكؿ ماىية النٍَّقد كعمـ الجى

ٍرح  كالتٍَّعًديؿ، ييالحظ أفَّ ىناؾ عالقة عمكـ كخصكص بينيما؛ فعمـ النٍَّقد أىعـ  كأشمؿ مف عمـ الجى
 كالتٍَّعًديؿ.

ٍرح كالتٍَّعًديؿ" كلكف لمَّا تكٌمـ اإلماـ ابف أبي حاتـ عف النٍَّقد في ميقدٍّمة كتابو "الجى
فىصَّؿ  (6)

 القكؿ فيو، كبٌيف أنَّو عمـ يقكـ عمى أمريف:

 األمر األكؿ: التمييز بيف اآلثار الصحيحة كالسقيمة.  -

. كاألمر الثاني: التمييز بيف ا - ا كتىٍعًديالن كىاة جرحن  لر 

                                                           

 .38( الكفاية، لمخطيب البغدادم ص: 1)
 .2/200الراكم، لمخطيب البغدادم ( الجامع ألخالؽ 2)
 .  2/211( أبجد العمـك : صديؽ بف حسف القنكجي 3)
 .184-183عبد الفتٌاح أبك غٌدة، ص ( لمحات مف تاريخ السنة ك عمكـ الحديث:4)
 .91المشرفة: أكـر ضياء العمرم ص ( بحكث في تاريخ السنة5)
 .6-2بتصرؼ ص: : مقدمة كتاب الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ،ينظر (6)
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فبيَّف في مقدمة تحقيقو لًكتىاب "شرح عمؿ  -مف المعاصريف-أما الدكتكر ىٌماـ سعيد
 التٍّرمًذٌم" أفَّ النٍَّقد الحديثي تطكر كتنكع كانقسـ إلى قسميف كبيريف:

ٍرح كالتٍَّعًديؿ، كىك نىٍقد أكلي سيؿ ميسكر، ييتـ بالقكادح  ٍعؼ القسـ األكؿ: عمـ الجى الظاىرة كالضَّ
 كالجيالة، كالغفمة، ككثرة الخطأ، كالفسؽ.

 القسـ الثاني: عمـ العمؿ، كىك نىٍقد ثانكم أعمى مف سابقو كأدؽ.

كفي سياؽ حديثو عف "ميداف عمـ العمؿ كغايتو" قاؿ الدكتكر ىماـ سعيد: "ميداف ىذا العمـ 
ٍرح حديث الثٍّقات، كغايتو كشؼ ما يعترم ىؤالء الثٍّقات مف ا لخطأ كالكىـ. كىذا النٍَّقد أكسع مف الجى

ٍرح كالتٍَّعًديؿ ينتيي بكممة أك سطر أك صفحة، أك مجمكعة مف األقكاؿ، في الرجؿ  كالتٍَّعًديؿ، ألف الجى
ٍرح أك التٍَّعًديؿ، كأما ىذا الذم معنا فإنَّو يكاكب الثقة في ًحٌمو كترحالو، كأحاديثو عف كؿ  مكضع الجى

 متى ضبط، كمتى نسي، ككيؼ تحمؿ، ككيؼ أىدَّل". شيخ مف شيكخو، ك 

ٍرح  ٍرح كالتٍَّعًديؿ؛ فإذا كاف عمـ الجى كيمكف إجماؿ القكؿ: ًإفَّ النٍَّقد أعـٌ كأشمؿ مف عمـً الجى
، فإف عمـ النٍَّقد بمثابة ميزاف يكزف بو  ا كتعديالن كالتٍَّعًديؿ بمثابة ميزاف يكزف بو ركاة األخبار جرحن

، كالمركيات قبكالن كردًّا.  ا كتعديالن كىاة جرحن  الر 
 :َشؤح انُقذ : انثبَٙانًطهت 

كىايىًة، ككضع المبنة األكلى ليذا العمـ                   نشأ عمـ النٍَّقد مبكرنا بالتزامف مع نشأة عمـ الرٍّ
 الذم كاف يتثبت مف صحة األخبار بنفسو، تعميمنا ألصحابو كألمتو مف بعدىـ.  المَّوً  ؿي رىسيك 

ابىة ي  حى بعظـ األمانة فيـ الذيف شيدكا الكحي كالتنزيؿ كعرفكا التفسير كالتأكيؿ،  كشعر الصَّ
 كما سىفَّ كشرع كحكـ كأمر كنيى، ك ما بمغيـ عف ربو  ككيمٍّفكا بالتبميغ، فحفظكا عف النًَّبي 

، استجابة ألمر ا  ٌْ َجبَءُكْى  ﴿: كعكه كأتقنكه، كنقمكه بكؿ أمانةو كتثبتو ٍَ آََيُُٕا إِ َٓب انَِّزٚ َٚب أَٚ 

 ٍَ َٓبنٍَخ فَتُْصجُِحٕا َعهَٗ َيب فَعَهْتُْى ََبِدِيٛ ًيب ثَِج ْٕ ٌْ تُِصٛجُٕا قَ ُٕا أَ ، كألمر (1) ﴾ فَبِسٌق ثَُِجَؤٍ فَتَجََُّٛ
دٍّثيكا عىٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىالى حى  نبيو  لىٍك آيىةن، كىحى مىيَّ ميتىعىمٍّدنا فىٍميىتىبىكٍَّأ : )بىمٍّغيكا عىنٍّي كى مىٍف كىذىبى عى ، كى رىجى

ٍقعىدىهي ًمٍف النَّاًر( مى
(2). 

كايات في حياتو  كقامكا  ال  ، ككاف ذلؾ عمى نطاؽو ضيؽو جدنابالتثبت مف صحة الرٍّ
عف صحة ما يركل، كغايتيـ االطمئناف القمبي، ليـ في ذلؾ أسكة في سيرة   يعدك سؤاليـ النًَّبيَّ 
ٍْ  ﴿:  أبي األنبياء إبراىيـ نَْى تُْؤِي َٔ تَٗ قَبَل أَ ْٕ ًَ َْٛف تُْحِٛٙ ان ُِْٛى َسةِّ أَِسَِٙ َك إِْر قَبَل إِْثَشا َٔ

                                                           

 .6( سكرة الحجرات، اآلية:1)
- ، عف عبػػػد ا بف عمرك3461( أخرجو اإلماـ البخارٌم في صحيحو، ًكتىاب: أحاديث األنبياء، باب: ما ذكر عف بني إسرائيؿ، ح:2)

  .-رىًضيى المَّوي عىٍنييما
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ٍَّ قَْهجِٙ ئِ ًَ ٍْ نَِْٛط نَِك َٔ كىاهي   ، كمف(1)﴾ قَبَل ثَهَٗ  ك في المًَّو بٍ  دي عىبٍ نماذج ىذا التثبت: ما رى رىًضيى  -عىٍمرو
ٍنييما دٍٍّثتي أىفَّ رىسيكؿى المَّوً -المَّوي عى : حي : فىأىتىٍيتيوي   ، قىاؿى ًة(، قىاؿى ًؿ قىاًعدنا ًنٍصؼي الصَّالى ةي الرَّجي الى : )صى قىاؿى

مىى  ٍعتي يىًدم عى اًلسنا فىكىضى مٍّي جى ٍدتيوي ييصى : فىكىجى ٍبدى المًَّو ٍبفى عىٍمرك؟(، قيٍمتي ا لىؾى يىا عى : )مى رىٍأًسًو؛ فىقىاؿى
مٍّي قىاعً  ًة(، كىأىٍنتى تيصى مىى ًنٍصًؼ الصَّالى ًؿ قىاًعدنا عى ةي الرَّجي الى : )صى ، يىا رىسيكؿى المًَّو! أىنَّؾى قيٍمتى دٍٍّثتي دنا!"، "حي

) ـٍ دو ًمٍنكي لىًكنٍّي لىٍستي كىأىحى ٍؿ، كى : )أىجى قىاؿى
فضالن   ، كغير ذلؾ مف نماذج عديدة كانت في حياتو  (2)

 عما كاف منيا بعد كفاتو.

كىذا إف دؿَّ عمى شيء؛ فإنَّما يدٌؿ عمى أفَّ النٍَّقد لمحديث كجد في عصر النبكة، كىي 
ٍرح  كالتٍَّعًديؿ ، كأخذ مرحمة تعتبر األساس لمبناء الذم جاء بعدىا، كىذا ييعد  تأصيالن لنشأة النٍَّقد كالجى

مف مبالغة في   شكالن آخر كتعددت صكره خاصة بعد كفاة النًَّبيٌ   النٍَّقد في حياة الصحابة
 التثبت

ابىة  حى كىايىة، كذا استدراؾ الصَّ بعضيـ   كدقة في التحرم عند النقؿ، إلى اإلقالؿ مف الرٍّ
ٍرح كالتٍَّعدً  يؿ، كلكف تركزت اىتمامات عمى بعض، كظيكر بعض المصطمحات الخاصة بالجى

ابىة  حى ، فظيرت أساليب متنكعة (3)آنذاؾ عمى نقد المتف دكف السند لعدـ كجكد الضعؼ فييـ الصَّ
 في نقد المتكف، كالتثبت مف صحتيا، كالتحرم مف دقة نقميا، منيا: 

ٍدًرمٍّ طمب الشاىد كىاهي أىبك سىًعيدو اٍلخي : ، كمثاؿ ذلؾ: ما رى كيٍنتي ًفي مىٍجًمسو ًمٍف "، قىاؿى
ـٍ ييؤٍ  ثنا، فىمى مىى عيمىرى ثىالى : اٍستىٍأذىٍنتي عى ، فىقىاؿى اءى أىبيك ميكسىى كىأىنَّوي مىٍذعيكره اًر، ًإٍذ جى اًلًس اأٍلىٍنصى ذىٍف ًلي مىجى

ٍعتي  ـٍ ييٍؤذىٍف ًلي فىرىجى ثنا فىمى : اٍستىٍأذىٍنتي ثىالى ؟، قيٍمتي نىعىؾى : مىا مى ، فىقىاؿى ٍعتي قىاؿى رىسيكؿي المًَّو فىرىجى : )ًإذىا ، كى
مىٍيًو ًببىيٍّنىةو، أىمً  : كىالمًَّو لىتيًقيمىفَّ عى ـٍ ييٍؤذىٍف لىوي فىٍميىٍرًجٍع(، فىقىاؿى ثنا فىمى ـٍ ثىالى ديكي ده سىًمعىوي ًمٍف اٍستىٍأذىفى أىحى ـٍ أىحى ٍنكي

: كىالمًَّو الى يىقيكـي النًَّبيٍّ  ، فىكيٍنتي أىٍصغىرى اٍلقىٍكـً فىقيٍمتي مىعىوي، ؟، فىقىاؿى أيبىي  ٍبفي كىٍعبو مىعىؾى ًإالَّ أىٍصغىري اٍلقىٍكـً
 .(4)"قىاؿى ذىًلؾى  فىأىٍخبىٍرتي عيمىرى أىفَّ النًَّبيَّ 

ا-كمف ىذه األساليب  ًميٌّ بف أبي طالباالستحبلؼ -أيضن كىاهي عى ،  ، كمثاؿ ذلؾ: ما رى
 : ًديثنا نىفىعىًني المَّوي ًمٍنوي ًبمىا شىاءى أىٍف يىٍنفىعىًني ًبًو،   ٍعتي ًمٍف رىسيكًؿ المَّوً ًإنٍّي كيٍنتي رىجيالن ًإذىا سىمً "قىاؿى حى

دَّثىًني أىبيك بىٍكرو  نَّوي حى دٍَّقتيوي، كىاً  مىؼى ًلي صى اًبًو اٍستىٍحمىٍفتيوي فىًإذىا حى ؿه ًمٍف أىٍصحى دَّثىًني رىجي ذىا حى  كىاً 
دىؽى  :  كىصى ، قىاؿى ، ثيَـّ   سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّوً أىبيك بىٍكرو ؿو ييٍذًنبي ذىٍنبنا، ثيَـّ يىقيكـي فىيىتىطىيَّري : )مىا ًمٍف رىجي يىقيكؿي

                                                           

 . 260( سكرة البقرة، اآلية: 1)
ا 2) ( أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، ًكتىاب: صالة المسافريف كقصرىا، باب: صالة النافمة قائمنا كقاعدنا، كفعؿ بعض الركعة قائمن

 . 735كبعضيا قاعدنا، ح:
 .184: التأصيؿ الشرعي لقكاعد المحدثيف، لعبد ا شعباف ص:ينظر (3)
،  كأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، 6245ٍئذىاًف، باب: التسميـ كاالٍسًتٍئذىاًف ثالثنا، ح:( أخرجو اإلماـ البخارٌم في صحيحو، ًكتىاب: االٍستً 4)

  .2153ًكتىاب: اآلدىاًب، باب: االٍسًتٍئذىاًف، ح:
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مٍّي، ثيَـّ يىٍستىٍغًفري المَّوى ًإالَّ غىفىرى المَّوي لىوي، ثيَـّ قىرىأى ىىًذًه اآٍليىةى: ْٔ  ﴿ ييصى ٍَ إَِرا فََعهُٕا فَبِحَشخً أَ انَِّزٚ َٔ

ٕا أَ  ًُ ٔا ظَهَ نَْى ُِٚصش  َٔ ََُٕة إَِّلَّ هللاُ  ٍْ َْٚغفُِش انز  َي َٔ ِْٓى  َْفَُسُْٓى َرَكُشٔا هللاَ فَبْستَْغفَُشٔا نُِزَُٕثِ

 ٌَ ٕ ًُ ُْْى َْٚعهَ َٔ ابىةي (2)((1) ﴾َعهَٗ َيب فََعهُٕا  في   ، كغير ذلؾ مف األساليب التي استعمميا الصَّحى
 نقد المتكف.

قد ميَّدكا الطريؽ لمف جاء بعدىـ فصار الناس بعدىـ في الطريؽ  كيمكف القكؿ بأنَّيـ 
المميد، لذا زادت ثقتيـ كاطمئنانيـ كتعممكا أدبنا جميالن في فف المكضكعية، كالنٍَّقد، كتـ كضع حد 
ٍرح كالتٍَّعًديؿ، كمف ثـ فقد  لممتقكليف فمـ تيقبؿ األقكاؿ إال بعد عرض عمى منيج النٍَّقد كقكاعد الجى

 .(3)أيسسنا لمتعامؿ مع الس نَّة شكمت

في سنًة خمسو كثالثيفى ىجرية، فعظيـ ذلؾ عمى أىؿ  ثـ كاف مقتؿ عثماف بف عفاف 
ابىًة كغيرىـ، كانفتح باب الفتنػػػػػػػة ، ككانػػػت سنة أربعيف مف اليجػػػػػرة، كىػػػي الحػػػػػد (4)الخير مف الصَّحى

الكذب كالكضع، كبيف المجكء إليو كاتخاذه كسيمة لخدمة  الفاصؿ بيف صفاء الس نَّة كخمكصيا مف
 .(5) األغراض السياسية كاالنقسامات الداخمية

ابىةي كالتابعكف جيكدنا كبيرة في نىٍقًد  حى كلمكاجية ىذا الخطر الجسيـ ككأده في ميده بذؿ الصَّ
كايات كتمييز الصحيح منيا، تمثمت فيما يمي:  -الرٍّ

3 التزاـ اإلٍسنىاد كالتشدد في طمبو3  ابىةي كالتابعكف اإلٍسنىاد كتشٌددكا في طمبو مف ركىاًة أكالن حى التـز الصَّ
ـٍ يىكيكنيكا "، قىاؿى اإلماـ محمد بف ًسيًريف: األخبار، خاصة بعد فتنة مقتؿ عثماف بف عفاف  لى

قىعىٍت اٍلًفٍتنى  ٍسنىاًد، فىمىمَّا كى ذي يىٍسأىليكفى عىٍف اإٍلً ، فىييٍنظىر ًإلىى أىٍىًؿ الس نًَّة فىييٍؤخى ـٍ الىكي ةي قىاليكا: سىم كا لىنىا ًرجى
ًديثيييـٍ  ذي حى ييٍنظىري ًإلىى أىٍىًؿ اٍلًبدىًع فىالى ييٍؤخى ، كى ـٍ ًديثييي . كمنذ ذلؾ الحيف بدأ التركيز عمى نقد (6)"حى

ػاًليا  .األسانيد كالكشؼ عف أحكاؿ رجى

كايات3  ابىةي ثانينا3 مضاعفة النشاط العممي في التثبُّت مف الرِّ حى كالتابعكف مف  ضاعؼ الصَّ
كايات كنقدىا، فظيرت نشاطات عممية، منيا:   نشاطيـ العممي بغرض التثب ت مف الرٍّ

                                                           

 .135( سكرة آؿ عمراف، اآلية:1)
، كأخرجو 406الصالة عند التكبة، ح:، باب: ما جاء في  ( أخرجو اإلماـ التٍّرمًذٌم في جامعو، ًكتىاب: مكاقيت الصالة عف النًَّبيٌ 2)

، كأخرجو النسائي في 1395اإلماـ ابف ماجو في سننو، ًكتىاب: إقامة الصالة، كالسنة فييا، باب: ما جاءى في أفَّ الصالةى كٌفارة، ح:
يثي عميٍّ حديثه كقاؿ اإلماـ الترمذم: حد، 51501ح:  كتاب: عمؿ اليكـ كالميمة، باب: ما يفعؿ مف بمى بذنب، كما يقكؿ، سننو،
. سىف    حى

 .235( التأصيؿ الشرعي لقكاعد المحدثيف، لعبد ا شعباف ص:3)
 .7/106: اإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر  ينظر (4)
 .79: الس نَّة كمكانتيا في التشريع، لمسباعي ص:ينظر (5)
كىاة بما ىك فييـ جائز بؿ ، باب: بياف أفَّ اإلٍسنىاد مف الدَّيف، كأف صحيح مسمـ( مقٌدمة 6) كىايىًة ال تككف إال عف الثقات، كأف جرح الر  الرٍّ

  .1/15كاجب 
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الرحمة في طمب الحديث، كانتشارىا خاصة بعد الفتكحات كاتساع رقعة الدكلة اإلسالمية، فرحؿ 
ابىًة  حى في طمب الحديث، ككذا رحؿ التابعكف في طمب الحديث، ككاف ليذه  عدد مف الصَّ

 الرحالت صكر كأشكاؿ عدَّة.

ا: مذاكرة أحاديث النًَّبٌي  كالضابطيف، تثبيتنا ليا،  مع الحافظيف كمف النشاطات العممية أيضن
ابىة حى  كما أكصكا بو تالميذىـ.  كتثبتنا مف صحتيا، كىذا ما كاف عميو الصَّ

كىاة كتتبع الكذابيف كالكضاعيف3 ابىةً  ثالثنا3 بياف أحكاؿ الرُّ حى اًؿ عدد مف الصَّ ،  تكمَّـ في الرٍّجى
كعبد ا بف  ىػ(،40)ت:ىػ(، كعمٌي بف أبي طالب 23)ت:أمثاؿ: عمر بف الخطاب 

 ىػ عمى األرجح(.57)ت:ىػ(، كعائشة 43)ت:ىػ(، كعبد ا بف سىالـ 68)ت:عباس 

     كعامر الشعبي ،ىػ(90كتكمَّـ فييـ عدد مف التَّاًبعيف، أمثاؿ: سعيد بف الميسيَّب)ت: بعد 
ىػ(، كغيرىـ، كلكنيـ قميؿ بالنسبة لمف بىعدىىـ 110ىػ(، كمحمد بف سيريف)ت:100)ت: بعد

ٍعؼ في متبكعيـ، إٍذ  ابىةي مف المتبكعيف فَّ أىكثرى إلقٌمة الضَّ حى ىـ صحابة عيديكؿ، كغير الصَّ
ابىةي كالتَّاًبعكف ضعي حى ؼ إاٌل أكثرىـ ثقات، كال يكاد يكجد في القرف األكؿ الذم انقرض فيو الصَّ

 .(1)الكاحد بعد الكاحد

كعمى ىذا، فإفَّ البحث في الرَّاكم كالمركم كاإًلٍسنىاًد، نشأ في أكاخر منتصؼ القرف األكؿ 
ابىةي كالتَّاًبعكف  اليجرم. حى ثـ سار أتباع التَّابعيف كمف بعدىـ عمى ىذا النيج، كالتزمكا بما كضع الصَّ

كايات سندنا كمتننا، حتى إذا كاف منتصؼ القرف الثاني مف قكاعد كقكانيف عممية كعممية لنقد  الرٍّ
ذلؾ التدكيف الذم بيدئ رسمينا في عيد الخميفة الراشد عمر بف -اليجرم نشط تدكيف الس نَّة النبكية

ا عمى سالمتو مف الكذب   عبد العزيز كبأمر منو خكفنا عمى الحديث النبكم مف الضياع، كحرصن
ؼ الميرٌتب لمسنف كاآلثار، فدخؿ عمـ النٍَّقد مرحمة جديدة متقٌدمة حيث كظير التصني -(2)كالكضع

تداكؿ عمماء أتباع التَّاًبعيف أغمب مصطمحات الحديث كدارت عمى ألسنتيـ، في التعبير عف أحكاؿ 
كىاة قبكالن كردًّا؛ فتكمَّمكا كاية المختمفة، كعف مراتب الر  ع، عف الصحيح، كالضعيؼ، كالمرفك  -مثالن -الرٍّ

كالمكقكؼ، كالمرسؿ، كالمنقطع، كالمتصؿ، كالمنكر، كالشاذ، كالمضطرب، كالباطؿ، كما ال أصؿ 
ٍرح كالتٍَّعًديؿ كمراتبيا،  ،لو، كالتدليس، كالتمقيف كحكمو، كغير ذلؾ مف طرؽ التحمؿ، كألفاظ الجى

 كغيرىما.

                                                           

 .320: اإلعالف بالتَّكبيخ لمف ذـٌ أىؿ التَّأريخ، لمسخاكم ص:ينظر (1)
 .329 - 328: الس نَّة قبؿ الٌتدكيف، لمحمد عجاج الخطيب ص:ينظر (2)
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تَّاًبعيف، عمى يد بؿ بمغ األمر إلى درجة التقعيد كالتنظير، كذلؾ في أكاخر عصر أتباع ال
 .(1)، مف قكاعد في عمـك الحديث"الرٍّسالة"ىػ(، بما سطره في كتابو 204اإلماـ الشافعي)ت:

، كالقرف الذم شيدت فيو "لس نَّة النبكيةتدكيف االعصر الذىبي ل"ثيَـّ كاف القرف الثالث اليجرم 
عمكـ كثيرة تحكالن كبيرنا، عمى يد عمماء عاشكا في ىذا القرف، كانكا أئمة العمـ كالدٍّيف، كقدكة في ذلؾ 

 لألجياؿ مف بعدىـ. 

فيذا العصر ىك عصر أصكؿ الس نَّة عصر مسند اإلماـ أحمد، كالكتب الستة، كمنيا 
نيد، كجكامع، كسنف، كعمؿ، كتكاريخ، كأجزاء، كغير الصحيحاف؛ بؿ عصر أصكؿ الس نَّة، مف: مسا

ذلؾ مف كجكه التصنٍّيؼ األصمية في الس نَّة، كمف المصنَّفات التي ال يحكييا حصر، كال يبمغيا عىدَّ! 
فيي تكاد تككف بعدد األلكؼ المؤلفة، مف طمبة الحديث، كحفاظو، كالرحاليف فيو، ممف حكاىـ ىذا 

بَّما عشرات القرف؛ بؿ تفكؽ عددىـ، أل نَّو ال يخمك أف يككف لجمع منيـ أكثر مف مؤلؼ، بؿ ري
نة   .(2)المؤلفات؛ بؿ ما انقضى ىذا القرف، إاٌل كالس نَّة جميعيا مدكَّ

ا كتعديالن بكثرة أك باستقصاء كاألئمة:      ػاًؿ جرحن كقد كيجد في ىذا العصر مف تىكمَّـ في الرٍّجى
ىػ(، كخمؽ سكاىـ، 256ىػ(، كالبخارم)ت:241حنبؿ)ت: ىػ(، كأحمد بف233يحيى بف معيف)ت:

ككجد مف تىكمَّـ في الحديث سندنا كمتننا أثناء تدكينو كجمعو لو، مثؿ: الحافظ محمد بف عبد ا بف 
ٍير الكيكفٌي)ت: كالحافظ يعقكب ، ىػ(262ىػ(، كالحافظ يعقكب بف شىٍيبة السدكسي البىٍصرم)ت:234نيمى

 .ىػ(277)ت:الفىسىكم سفيافبف ا

ػاًؿ، أك في  كفي ىذا العصر اتَّضحت معالـ ىذا العمـ، بما ذيكر مف مسائمو في كتب الرٍّجى
، حتى ظيرت (3)كتب الحديث، أك في كتب مستقمة ذات مكضكع كاحد، ككثر الكيتَّابي في مسائمو

ٍرح كالتٍَّعًديؿ، كمف ذلؾ:   تقعيدٌية ك كتابات تنظيرٌية لعمكـ الحديث بما فييا عمـ النٍَّقد كعمـ الجى
ىػ( كميقدٍّمة لكتابو الصحيح، 261التي كتبيا اإلماـ مسمـ بف الحجاج)ت: "ميقىدٍّمة صحيح مسمـ"

رسالة أبي داكد إلى أىؿ مكة في "كعرض فييا بعض قضايا عمكـ الحديث بقكةو ككضكح، ككذلؾ 
ىػ(، كعرض فييا منيجو في كتابو 275ي كتبيا اإلماـ أبك داكد الٌسجٍستىاني)ت:الت "كصؼ سننو

            الذم كتبو اإلماـ التٍّرمًذمٌ  "العمؿ الصغير" ككتاب عمـك الحديث، كمسائؿ مف ،"السنف"
، كتىكىمَّـ فيو عف بعض "العمؿ الصغير"، كعيرؼ بعد ذلؾ بػكتاب "العمؿ"ىػ(، كسماه بػ279)ت:

                                                           

 .48 -45: المنيج المقترح لفيـ المصطمح، لمشريؼ حاتـ العكني ص:ينظر (1)
 .52 -51ص: المصدر السابؽ (2)
 .34 -33: الفكائد المستمدة، لماجد الدركيش ص:ينظر (3)
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الحات الميمة الميشكمة، كعف بعض قكاعد عمكـ الحديث، بكالـ نفيساالصط
، كىكذا تعدَّدت (1)

كافد كاأليصكؿ  .(2)التآليؼ، كتنكعت التصانيؼ، ككثرت الرَّ
 

 :ذقْ يششٔعٛخ انَُّ : انًطهت انثبنث

ا كتعديالن  نقد لقد ثبتت مشركعية اؿ كالكالـ فييـ جرحن بالقرآف الكريـ كالس نَّة النبكية  الرٍّجى
 كاإلجماع، كفيما يمي بياف بعض األدلة عمى ذلؾ:

 مف القرآف الكريـ3  -5

َٓب َٚب ﴿ :قاؿ ا تعالى  -  ٚ ًيب  أَ ْٕ ٌْ تُِصٛجُٕا قَ ُٕا أَ ٌْ َجبَءُكْى فَبِسٌق ثَُِجَؤٍ فَتَجََُّٛ ٍَ آََيُُٕا إِ انَِّزٚ

َٓبنٍَخ فَتُْصجُِحٕا َعهَٗ  ٍَ ثَِج  .(3) ﴾ َيب فََعْهتُْى ََبِدِيٛ

ُِٔ إِنَٗ  ﴿كقاؿ تعالى:   - ْٕ َسد  نَ َٔ  ِّ ِف أََراُعٕا ثِ ْٕ ِٔ انَخ ٍِ أَ ٍَ األَْي إَِرا َجبَءُْْى أَْيٌش ِي َٔ

ََّل فَْضُم هللاِ  ْٕ نَ َٔ ُُْْٓى  ُْجِطََُُّٕ ِي ٍَ َْٚستَ ُّ انَِّزٚ ًَ ُُْْٓى نََعهِ إِنَٗ أُٔنِٙ األَْيِش ِي َٔ ُسِٕل  انشَّ

ٌَ إَِّلَّ قَهِٛاًل  ْٛطَب تُُّ ََّلتَّجَْعتُُى انشَّ ًَ َسْح َٔ ُْٛكْى  َعهَ
 ﴾ (4). 

َٓبَدحَ  ﴿ كقاؿ تعالى:  - ٕا انشَّ ًُ أَقِٛ َٔ ُُْكْى  ْ٘ َعْذٍل ِي َٔ ُِٓذٔا َر أَْش للِ َٔ
 ﴾  (5). 

خبر الفاسًؽ "ثـ قاؿ:  ،(6)"مقدمة الصحيح"كقد ذكر اإلماـ مسمـ بعض ىذه اآليات في 
ف فارؽ معناه معنى الشيادة في بعض مقبكؿ، كأفَّ شيادةى غير العىد ساقطه غير ًؿ مردكدة، كالخبر كا 

الكجكه، فقد يجتمعاف في أعظـ معانييما، إذ كاف خبر الفاسؽ غير مقبكؿ عند أىؿ العمـ، كما أف 
 ."شيادتو مردكدة عند جميعيـ

 مف السنة النبكية المشرفة3  -4

ٍبًد المًَّو ٍبًف عىمٍ  - كعف عى ٍنييما -رو دٍّثيكا عىٍف أفَّ النبي  -رىًضيى المَّوي عى لىٍك آيىةن، كىحى ، قاؿ: )بىمٍّغيكا عىنٍّي كى
ٍقعىدىهي ًمٍف النَّاًر( مىيَّ ميتىعىمٍّدنا فىٍميىتىبىكٍَّأ مى مىٍف كىذىبى عى ، كى رىجى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىالى حى
(7). 

ٍيرىةى  - ـٍ ًمٍف  :: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عف أىبىي ىيرى ، يىٍأتيكنىكي اليكفى كىذَّابيكفى اًف دىجَّ )يىكيكفي ًفي آًخًر الزَّمى
ـٍ كىالى يىٍفًتنيكنى  ـٍ الى ييًضم كنىكي يَّاىي ـٍ كىاً  ، فىًإيَّاكي ـٍ ـٍ تىٍسمىعيكا أىٍنتيـٍ كىالى آبىاؤيكي ا لى اًديًث ًبمى (اأٍلىحى ـٍ كي

(8). 
                                                           

 . 59 -58: المنيج الميقترح، لمشريؼ حاتـ العكني ص:ينظر (1)
 .37: الفكائد المستمدة، لماجد الدركيش ص:ينظر (2)
 .6حجرات، اآلية: ( سكرة ال3)
 .83( سكرة النساء، اآلية: 4)
 .2( سكرة الطالؽ، اآلية: 5)
(6) 1/8. 
 .3461( أخرجو اإلماـ البخارٌم في صحيحو ، ًكتىاب: أحاديث األنبياء، باب: ما ذكر عف بني إسرائيؿ، ح:7)
عىفى 8) كىايىًة عف الض   .7اًء كاالحتياط في تحمميا، ح:( أخرجو اإلماـ مسمـ في مقدمة صحيحو، باب: النيي عف الرٍّ
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ٍيفو عف ًعٍمرىافى ٍبفى  - ٍنييمىا-حيصى : قىاؿى النًَّبي   -رىًضيى المَّوي عى ، قىاؿى ـٍ قىٍرًني، ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ ٍيريكي : )خى
 : (، قىاؿى ًعٍمرىافي ثىة  الى أىٍدًرم أىذىكىرى النًَّبي  "ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ :)ًإفَّ   قىاؿى النًَّبي   ،"بىعدي قىٍرنىٍيًف، أىٍك ثىالى

يىٍظيىري  كفى كىالى يىفيكفى كى يىٍنًذري يىٍشيىديكفى كىالى ييٍستىٍشيىديكفى كى كنيكفى كىالى ييٍؤتىمىنيكفى كى ا يىخي ـٍ قىٍكمن ـٍ بىٍعدىكي ًفيًي
) السٍّمىفي
(1). 

قاؿ الباحث: كىذه أدلة عامة، كسيذكر الباحث ما جاء مف جرح أك تعديؿ عمى لساف النبي 
كىاهي عيٍركىةي  ، أماالكريـ  بىٍيًر أىفَّ عىاًئشىةى  ٍبفي  مثاؿ الجرح: ما رى ٍنيىا-الز  ٍتوي قىالىٍت:  -رىًضيى المَّوي عى أىٍخبىرى

مىى رىسيكًؿ المَّو ً  ؿه عى ؿى  اٍستىٍأذىفى رىجي ك اٍلعىًشيرىًة، أىٍك اٍبفي اٍلعىًشيرىًة(، فىمىمَّا دىخى : )اٍئذىنيكا لىوي ًبٍئسى أىخي فىقىاؿى
فى  اًئشىةي،  أىالى : )أىٍم عى ، قىاؿى ـى ، ثيَـّ أىلىٍنتى لىوي اٍلكىالى : يىا رىسيكؿى المًَّو، قيٍمتى الًَّذم قيٍمتى ، قيٍمتي ـى ًإفَّ شىرَّ لىوي اٍلكىالى

دىعىوي النَّاسي اتٍّقىاءى فيٍحًشًو( ٍف تىرىكىوي النَّاسي أىٍك كى  .(2)النَّاًس مى
لمرجؿ: بئس رجؿ  ففي قكؿ النًَّبٌي ": -ميعًقبنا عمى ىذا الحديث-قاؿ الخطيب البىٍغدادم   

العشيرة؛ دليؿ عمى أفَّ إخبار الميخبر بما يككف في الرجؿ مف العيب عمى ما يكجب العمـ كالدٍّيف 
نَّم إذ لك كاف ذلؾ غيبة لما أطمقو النًَّبٌي  ،مف النصيحة لمسائؿ؛ ليس بغيبة بما ذكر  ا أراد كا 

فيو، كا أعمـ أف يبٌيف لمناس الحالة المذمكمة منو، كىي الفحش فيجتنبكىا، ال أنَّو أراد الطعف 
ٍرح فيمف ليس بعدؿ؛ لئال  عميو، ك الثمب لو، ككذلؾ أئمتنا في العمـ بيذه الصناعة، إنَّما أطمقكا الجى

بيريه، فيظنو مف أىؿ العدا كاإلخبار عف حقيقة األمر إذا  ،لة فيحتج بخبرهيتغطى أمره عمى مف ال ييخى
 .(3)"كاف عمى الكجو الذم ذكرناه ال يككف غيبة

ةى كمثاؿ التعديؿ3  ٍفصى ٍف أيٍخًتًو حى عى كىاهي اٍبًف عيمىر ى ٍنيما -ما رى قىاؿى  أىفَّ النًَّبٌي  -رىًضيى المَّوي عى
) اًلحه ٍبدى المًَّو رىجيؿه صى لىيىا: )ًإفَّ عى
(4). 

 مف اإلجماع3  -4
أىجمع أىؿي العمـ عمى أىنَّو ال ييقبؿ إالَّ خبر العدؿ كما أىنَّو ال تيقبؿ إالَّ "قاؿ الخطيب البىٍغدادم:  -

أك  ،كلىمَّا ثبت ذلؾ كجب متى لىـ تيٍعرىٍؼ عىدالة الميخًبر كالشىاىد أٍف ييسأؿ عنيما ،شيادة العدؿ

                                                           

ٍكر إذا أيشيىد، ح:1) ، كأخرجو اإلماـ مسمـ في 2651( أخرجو اإلماـ البخارٌم في صحيحو، ًكتىاب: الشيادات، باب: ال يشيد عمى شيادة جى
ابىة ثيَـّ الذيف يمكنيـ ثيَـّ الذيف يمكنيـ، ح: حى ابة، باب: فضؿ الصَّ حى  . 2535صحيحو، ًكتىاب: فضائؿ الصَّ

األدب، باب: ما  ،  كًكتىاب:6032( أخرجو اإلماـ البخارٌم في صحيحو، ًكتىاب: األدب، باب: لـ يكف النًَّبي  فاحشنا كال ميتفحشنا، ح:2)
مة كاآلداب، باب: ميداراًة 6054يجكز مف اغتياب أىؿ الفساد كالريب، ح: ، ك أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، ًكتىاب: الًبرٍّ كالصٍّ

 .\2591تَّقى فيحشو، ح:مىٍف يي 
 .1/158( الكفاية، لمخطيب البغدادم 3)
حابة، باب: مناقب عبد ا بف عمر بف الخطاب4) ٍنييما -( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو، ًكتىاب: فضائؿ الصَّ  ، ح:-رىًضيى المَّوي عى

حابة، 3742 ح: ك ،3741  باب: مف فضائؿ عبد ا بف عمر، ح:، كأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، ًكتىاب: فضائؿ الصَّ
2478.  
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ال سبيؿ إلى العمـ بما ىما عميو إالَّ بالرجكع إلى قكؿ ييستخبر عف أحكاليما أىؿ المعرفة بيما إذ 
 .(1)"مف كاف بيما عارفنا في تزكيتيما فدَّؿ عمى أنَّو ال بد منو

ا:  أىؿ العمـ أجمعكا عمى أفَّ الخبر ال يجب قبكلو إاٌل مف العاقؿ الصدكؽ المأمكف "كقاؿ أيضن
ٍرح لمف لـ  .(2)"يكف صدكقنا في ركايتو عمى ما ييخبر بو، كفي ذلؾ دليؿ عمى جكاز الجى

الكاًجبى عمى كيؿٍّ أحد عىرىؼى التمييز بىٍيفى صحيح ": "مقدمة الصحيح"كقاؿ اإلماـ مسمـ في  -
سىقيميا كايات كى ًثقات النَّاقميف لىيىا مفى الميتَّيميف ،الرٍّ ة  ،كى أٍف ال يىٍرًكمى منيا إالَّ ما عىرىؼى ًصحَّ

مف أىؿ  ،كأٍف يىتَّقي منيا ما كاف عىٍف أىؿ الت يىـً كالميعاندًيفى  ،يوكىالسٍّتىارىةى في نىاقم ،مىخارجو
 .(3)"الًبدىعً 

بَّما ييكرثي مع قطع النظر  ٍرح أمرنا صعبنا، فإفَّ فيو حٌؽ ا مع حٌؽ اآلدمي، كري كلكف لما كاف الجى
نَّما جي  ٌكز لمضركرة عف الضرر في اآلخرة ضررنا في الدنيا، مف المنافرة كالمقت بيف الناس، كا 

 ، لذلؾ كضع العمماء شركطنا لمشركعيتو، كىي:(4)الشرعية

ٍرح بما فكؽ الحاجة. -1  ال يجكز الجى
ٍرح كالتٍَّعًديؿ كالىما مف الن قَّاد. -2 ٍرح فقط فيمف كيجد فيو الجى  كال يجكز االكتفاء عمى نقؿ الجى
العمماء الذيف ال يحتاج إلييـ في كال يجكز جرحي مف ال يحتاج إلى جرحو، كمنعكا مف جرح  -3

 .(5)ركاية األحاديث بال ضركرة شرعية
كىاة أف يراعي غاية  -4 ٍرح كفي التٍَّعًديؿ، حيث إنَّو يجب عمى الميتكمـ في الر  الدقة في الجى

رفعي في التٍَّعًديؿ الرَّاكم عف مرتبتو الحقيقية، كال ينزؿ ة بيف حكمو كحاؿ الرَّاكم، فال يالمطابق
ٍرح بالرَّاكم عف حقيقة الضعؼ الذم ىك فيو، كال يخففو، كذلؾ  بو عنيا، كال ينزؿ في الجى

ٍَ  ﴿:في آيات كثيرة منيا: قكؿ ا  لكاجب العدؿ الذم فرضو ا  َٓب انَِّزٚ َٚب أَٚ 

 ٌُ َ ََّل َْٚجِشَيَُُّكْى َشَُآ َٔ ََٓذاَء ثِبنقِْسِظ  ٍَ للِ ُش اِيٛ َّٕ ٍو َعهَٗ أََّلَّ تَْعِذنُٕا آََيُُٕا ُكَُٕٕا قَ ْٕ قَ

 ٌَ هُٕ ًَ ب تَْع ًَ ٌَّ هللاَ َخجٌِٛش ثِ اتَّقُٕا هللاَ إِ َٔ  ٖ َٕ َٕ أَْقَشُة نِهتَّْق اْعِذنُٕا ُْ
 ﴾  (6) (7). 

                                                           

  .\1/141( الكفاية، لمخطيب البغدادم 1)
 .1/157 المصدر السابؽ( 2)
(3) 1/8. 
 .11 ( الرفع كالتكميؿ في الجرح كالتعديؿ، لممكنكم ص:4)
 .11 في كتابو "الرفع كالتكميؿ في الجرح كالتعديؿ"، ص: ( ىذه الشركط الثالثة ذكرىا اإلماـ المكنكم5)
 .3( سكرة المائدة، اآلية: 6)
 .21( ىذا الشرط أضافو الدكتكر نكر الديف عتر في كتابو "أصكؿ الجرح كالتعديؿ كعمـ الرجاؿ"، ص:7)
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ـي كالتقكل كالكرعي كالصدؽي  -5 ٍرح كالتٍَّعًديؿ: ييشترط في الجارح كالميعدٍّؿ: العم أىمية الكالـ في الجى
ٍرح كالتجنب عف التعصب، كم ٍرح كالتزكية، كمف ليس كذلؾ ال ييقبؿ منو الجى       عرفة أسباب الجى

 .(1)كال التزكية
ٍرح كالتٍَّعًديؿ، قد شرع لضركرة حفظ  كما كانت ىذه الشركط إالَّ ألفَّ الكالـ في النٍَّقد، كالجى

الذىب كالفضة الحديث النبكم، كىي أمانة ثقيمة، قاؿ اإلماـ يحيى بف سعيد القطاف: "األمانة في 
 .(2)أيسر مف األمانة في الحديث، إنَّما ىي تأدية، إنَّما ىي أمانة"

 :طجقبد انُقبد فٙ انجشح ٔانتعذٚم : انًطهت انشاثع

ا3 3 الطَّبىقة لغةن كاصطبلحن  أكالن
 الطَّبىقة لغةن3 -5

ًحيحه كىاًحده، كىىيكى يىديؿ  الطَّاءي كىاٍلبىاءي كىاٍلقىاؼي أىٍصؿه " في مادة طبؽ: (3)قاؿ اإلماـ ابف فارس صى
مىى  : أىٍطبىٍقتي الشٍَّيءى عى تَّى ييغىطٍّيىوي، ًمٍف ذىًلؾى الطَّبىؽي، تىقيكؿي مىى ًمٍثًمًو حى ٍضًع شىٍيءو مىٍبسيكطو عى مىى كى عى

: أىٍطبىؽى النَّ  ـٍ ًمٍف ىىذىا قىٍكلييي قىٍد تىطىابىؽى. كى ؿي طىبىؽه ًلمثَّاًني; كى ـٍ الشٍَّيًء، فىاأٍلىكَّ مىى كىذىا، كىأىفَّ أىٍقكىالىيي اسي عى
اؿي  . كىالطَّبىؽي: اٍلحى مىحى ًر لىصى ا ًطٍبقنا ًلٍْلخى ديىيمى يٍّرى أىحى تَّى لىٍك صي ٍت حى  ."تىسىاكى

كالطَّبىؽي: األيٌمة بعد األيٌمة، كالجماعة مف الناس يىٍعًدلكف جماعةن مثميـ، كقيؿ: ىك الجماعة 
في  _رضي ا عنو_ مف الناس، كًطٍبؽه: أىم كثير، كقكؿ العباس مف الجراد كالناس، كجاءنا طىبىؽه 

نَّما قيؿ لمقىٍرف (4)"إذا مىضى عالىـه بىدا طىبىؽه ":  النًَّبٌي  ؛ فًإنو أىراد ًإذا مضى قىٍرف ظىيىر قىٍرف آخر، كاً 
اس كؿ طىبىقة طىبىؽه: ألىنيـ طىبىؽ لألىرض ثـ يىٍنقرًضكف، كيٍأتي طىبىؽ لألىرض آخر، ككذلؾ طبقات الن

ناًزؿ كالمىراًتب، كالطَّبىقة: الحاؿ، يقاؿ: كاف فالف مف الدنيا عمى طىبىقات  طىبىقت زمانيا، كالطَّبىقات: المى
ٍْ طَجَقٍ  ﴿شىتَّى: أم حاالت، كفي التنزيؿ:  ٍَّ طَجَقًب َع : أم حاالن عف حاؿ يـك (5) ﴾ نَتَْشَكجُ

 .(6)القيامة

 

 

                                                           

ٍرح كالتٍَّعًديؿ كعمـ الرجاؿ، لنكر16: الرفع كالتكميؿ، لممكنكم ص:ينظر (1)  .19ص: الديف عتر ، أصكؿ الجى
 . 2/301 ( الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع، لمخطيب البغدادم2)
 .3/439( معجـ مقاييس المغة، البف فارس 3)
 .1/107، انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير  يمدح فيو النبي  ( شطر مف بيت شعر لمعباس 4)
 .19( سكرة االنشقاؽ، اآلية: 5)
 .62 -26/49، تاج العركس، لمزبيدم 215 -10/209: لساف العرب، البف منظكر ينظر (6)
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ا3  -4  الطَّبىقة اصطبلحن

دٍّثيف:  قكـه تىقىاربكا في السٍّفٍّ كاإلٍسنىاًد، أك في اإلٍسنىاًد فقط؛ بأفَّ "تعريؼ الطَّبىقة عند الميحى
و ًر، أك ييقىاربكا شييكخى  .(1)"يككف شيكخ ىذا ىيـ شيكخ اآلخى

، ًلميشىابيًتو ليا ًمف كىجوو، كمف طبقتيًف باعتبارو  -أم: الرَّاكياف-كقد يككناف  مف طىبىقةو باعتبارو
ابة، ىيـ مع العشرًة في طىبىقًة  ، كشبًيو مف أصاغًر الصَّحى ر: كأنسو آخر لميشىابيًتو ليا ًمف كجوو آخى

ابًة. حى  الصَّ

حبًة، كالتابعكف طىبىقةه ثانية،  ابة كم يـ طىبىقةه باعتباًر اشتراًكيـ في الص  حى كعمى ىذا؛ فالصَّ
رَّا. كأتباعيييـ طىبىقةه ثالثةه باالعتباًر المذككًر كىى   ميَـّ جى

ابة بضعى عشرة طىبىقة حى كباعتبار آخر، كىك: النظري إلى السكابؽ، تككف الصَّ
(2) . 

ابىة كمَّيـ طَّبىقة كاحػدةن، ثـ التابعكف بعدىـ  حى : فمف الناس مف يرل الصَّ كذلؾ أىمره اصطالحي 
ٍيفو  كىاهي ًعٍمرىافي ٍبفي حيصى ٍنييمىا رىًضيى  -كذلؾ، كييٍستىٍشيىدي عمى ىذا بما رى : قىاؿى النًَّبٌي -المَّوي عى : ، قىاؿى

 : (، قىاؿى ًعٍمرىافي ، ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ ـٍ ـٍ قىٍرًني، ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىيي ٍيريكي  بىٍعدي قىٍرنىٍيًف  الى أىٍدًرم أىذىكىرى النًَّبٌي ")خى
ثىةن  ابىة إلى (3)"أىٍك ثىالى حى طىبىقات، ككذلؾ التَّاًبعيف فمف بعدىـ، كمنيـ مف ، كمف الناس مف ييقسٍّـ الصَّ

 .(4)يجعؿ كؿ قرف أربعيف سنة

ٍرح كالتٍَّعًديؿ3  ثانينا3 طىبىقات النُّقَّاد في الجى
     ىػ(365اجتيد العمماء في ذكر الن قَّاد كبياف طبقاتيـ، فاإلماـ ابف عىًدم الجرجاني)ت:

ًذٍكري مف استجازى تكذيب مف تبٌيف »ر خمقنا مف الن قَّاد؛ فقاؿ: ذك (5)"الكامؿ"في ميقىدٍّمة ًكتىابو -مثالن  -
ابة كالتَّاًبعيف حى ... ك تابعي التابعيف كذبو مف الصَّ ، كجعميـ «كمف بعدىـ إلى يكمنا ىذا رجالن رجالن

ابة (6)سبع طىبىقات حى كآخرىا: طَّبىقة مف الن قَّاد أدرؾ ابف عىًدم أياميا، كختـ  ، أكليا: طىبىقة الصَّ
ابة كالتَّاًبعيف، كتابعي ": (7)قائالن  حى اؿ مف الصَّ قد ذكرت أسامي مف استجاز لنفسو الكالـ في الرٍّجى

التَّاًبعيف، كمف بعدىـ طىبىقىةن طىبىقىةن، إلى يكمنا ىذا، أك مف نىٌصب نفسو لذلؾ كحفظ عنو في الثقات 

                                                           

 .  2/518( تدريب الرَّاكم في شرح تقريب النَّكىاكم، لمسيكطي 1)
 المصدر السابؽ.( 2)
ٍكر إذا أيشيىد، ح:3)  سمـ فيكأخرجو اإلماـ م ،2651( أخرجو اإلماـ البخارٌم في صحيحو، ًكتىاب: الشيادات، باب: ال يشيد عمى شيادة جى

ابىة ثيَـّ الذيف يمكنيـ ثيَـّ الذيف يمكنيـ، ح: حى ابة، باب: فضؿ الصَّ حى  .2535صحيحو، ًكتىاب: فضائؿ الصَّ
ًديث، ألحمد شاكر ص:ينظر (4) اًر عمكـً الحى  . 672 -671: البىاعثي الحثيثي شرح اخًتصى
(5) 1/47    . 
 .    138 -1/47: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم ينظر (6)
     .1/139 المصدر السابؽ (7)
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لضعاؼ، كمف حضرني في الحاؿ اسمو، كذكرت لكؿ كاحد منيـ البعض مف فضائميـ، كالمعنى كا
اؿ، كألجمو يسألكنيـ، كتسميـ األئمة ليـ بذلؾ  ."الذم بو يستحقكف الكالـ في الرٍّجى

، قاؿ: (1)"معرفة عمكـ الحديث"ىػ( في كتابو 405كأما الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم)ت
كىاة األخبار" ذكرتي في ًكتىابً " أنيـ عمى عشر طىبىقات في كؿ عصر منيـ أربعة، كىـ  (2)"المزكيف لري

 ."أربعكف رجالن 

ذكػػػػر مػػف يعتمػػػػد قكلػػو "ىػ( فألَّػػؼ رسالػػػة لطيفػػػة بعنػػػػكاف: 748كأمػػا الحافػػظ الذىبػػي)ت:
ػػػػٍرح كالتٍَّعًديؿ كىاة باعتبارات ثالثة: ، كقىسَّـ فييا الن قَّاد الذي"فػػي الجى  ف تكمَّمكا في الر 

كىاة، قاؿ الحافظ الذىبي االعتبار األكؿ3 باعتبار مف تىكمَّمكا فيو مف الر 
      -ىىدىاؾ ا-اعمـ": (3)

ٍرح كالتٍَّعًديؿ  عمى ثالثة أقساـ:  ،أفَّ الذيف قىًبؿى الناسي قكلىيـ في الجى

كىاة -1  كأبي حاتـ الرَّازم. ،كابف معيف ،قسـ تىكمَّمكا في أكثر الر 
كىاة -2  كشعبة. ،كمالؾ ،كقسـ تىكمَّمكا في كثير مف الر 
 كالشافعي.  ،كابف عيينة ،كقسـ تىكمَّمكا في الرجؿ بعد الرجؿ -3

ا كتىٍعًديالن كاالعتبار الثاني  ٍرحن كىاة جى  .": باعتبار أحكاميـ عمى الر 

ا عمى ثالثة أقساـ: ": (4)قاؿ الحافظ الذىبي     كالكؿ  أيضن

ٍرح -1 كييميٍّفي  ،يىغًمزي الرَّاكم بالغمطتيف كالثالث ،متثبٍّته في التٍَّعًديؿ ،قسـه منيـ متعنٍّته في الجى
ذا ضعَّؼ رجالن ننظر ىؿ كافقو غيريه عمى  ،فيذا إذا كثَّؽ رجالن أيًخذى بتكثيقو ،بذلؾ حديثىو كا 

ذَّاؽ ،فإٍف كافقو ،تضعيفو ده مف الحي ده فيذا الذم  ،فيك ضعيؼ ،كلـ ييكثٍّؽ ذاؾ أحى ف كثَّقىو أحى كا 
: ىك  ،قالكا فيو: ال ييقبؿ تىٍجريحو إال مفسَّرنا يعني ال يكفي أف يقكؿ فيو ابفي معيف مثالن

 ،فمثؿي ىذا ييتكقَّؼ في تصحيح حديثو ،كغيريه قد كثَّقػو ،كلـ ييكضٍّح سبىبى ضعفو ،ضعيؼ
ٍسًف أقربكىك إلى ا ٍكزىجاني: متعنٍّتكف.     ،لحي  كابفي معيف، كأبك حاتـ، كالجي

كأبي بكر البييقي،  ،كأبي عبد ا الحاكـ ،كأبي عيسى التٍّرمًذمٌ  ،كقسـه في ميقىابىمىًة ىؤالء -2
 متساىمكف. 

ٍرعة ،كأحمد بف حنبؿ ،كقسـه كالبخارمٌ  -3  . "كابف عىًدٌم، ميعتدلكف مينصفكف ،كأبي زي

                                                           

 .52ص: (1)
 باسـ: "الجامع لذكر أئمة األعصار المزكيف لركاة األخبار". 13/77( ذكره الذىبي في ترجمة أبي زرعة الرازم مف "سير أعالـ النبالء" 2)
 .171لمذىبي ص:( ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ، 3)
 المصدر السابؽ.( 4)
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: باعتبار طىبىقىاتيـ كاألزمنة التي عاشكا فييا، كقد تىكىمَّـ الحافظ الذىبي في البداية عتبار الثالثكاال
ابة  حى اؿ بعد انقراض عصر الصَّ كتطكرىا، إلى أف كصؿ إلى العصر الذم  عف حركة نىٍقد الرٍّجى

انقرض فيو عامة التَّاًبعيف في حدكد الخمسيف كمائة ىجرية، حيث تكٌمـ طائفة مف الجيابذة في 
فنشرع اآلف بتسمية مف كاف إذا تكمَّـ في "التكثيؽ كالتضعيؼ، ثـ شرع في بياف طىبىقات الن قَّاد، فقاؿ: 

اؿ قيًبؿى قكلو، كنىسيكؽي مف منيـ، عمى الطَّبىقات كاألزمنة، كا المكفؽ لمٌسداد  -تىعىالىى-يسَّر ا الرٍّجى
نٍّو ، أكليا: طىبىقة أتباع التَّاًبعيف، كآخرىا: طىبىقة شيكخو (2)كجعميـ اثنتيف كعشريف طبقة ،(1)"بمى

 كأقرانو.

تقسػيـ طىبىقػات الن قَّػػاد مػػف  كبعد تتبػػع صنيػع العممػػػاء في ذكػػػر الن قَّػػاد كبيػػاف طبقاتيػػـ، يمكػف
ابة، إلى عصر اإلماـ  حى  كأقرانو مف الن قَّاد إلى خمس طىبىقات رئيسة:عبدالعزيز الكتاني عصػػػر الصَّ

ابىة   حى كفيما  ،أتباع تبع األتباعك ، كالتَّاًبعيف، كأتباع التَّاًبعيف، كأتباع أتباع التَّاًبعيف،طىبىقة الصَّ
 يمي بياف ذلؾ: 

ابىة حى ىػ(،  23ىػ(، كعمر بف الخطاب)ت:13أمثاؿ: أبك بكر الصديؽ )ت: 3الطىبىقىة األكلى3 الصَّ
 أجمعيف. ىػ( 68ىػ(، كعبد ا بف العباس)ت:40كعمٌي بف أبي طالب)ت:

ابة  3قىة الثانية3 طىبىقة التَّاًبعيفكالطىبى  حى تىكىمَّـ طائفة مف التَّاًبعيف في  بعد انقضاء عصر الصَّ
ٍعؼ في متبكًعيـ ،تىكثيؽ كالتىضعيؼال إٍذ أكثريىـ  ،كلكنيـ قميؿ بالنسبة لمف بعدىىـ لقمة الضَّ

حابةه عيديكؿ ابة مف المتبكًعيف أكثريىـ ثقات ،صى دي في القرف األكؿ ،كغيري الصَّحى  ،كال يكاد ييكجى
ابة ككباري التَّاًبعيف ضعيؼ حى إالَّ الكاحد بعدى الكاحد فيو مقاؿ، فمما  ،الذم انقرض فيو الصَّ

ؿى الثاني ؿي كدخى ى القرفي األكَّ ٍعفاء ،مىضى  ،كاف في أكائمو مف أكساط التَّاًبعيف جماعةه مف الضَّ
عفكا غالبنا مف ًقبىًؿ تحم ميـ لمحديث كليـ  ،كييرًسميكف كثيرنا ،فتراىـ يىرفعكف المكقكؼ ،الذيف ضي

مىط ثَّؽ كضى (3)غى كابف  ،ىػ(90ؼ مف التَّاًبعيف: السعيداف؛ ابف الميسيَّب)ت: بعد عَّ ، كممف كى
ىػ(، كمحمد بف 100ىػ(، كعامر الشعبي)ت: بعد94ىػ(، كعركة بف الز بير)ت:95جبير)ت:
 ىػ(.114كعطاء بف أبي رباح)ت: ،ىػ(110سيريف)ت:

                                                           

 .172 -171(ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ، لمذىبي ص:1)
 .    227 -175ص: المصدر السابؽ( 2)
َـّ أىؿ التأريخ، لمسخاكم 174 -173: ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ، لمذىبي ص:ينظر (3) ، اإلعالف بالتكبيخ لمف ذى

 .320ص:
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التَّاًبعيف في حدكد الخمسيف فمما كاف عند انقراض عاٌمًة " كالطبقة الثالثة3 طىبىقىة أتباع التَّاًبعيف،
، أمثاؿ: سميماف بف ميراف (1)"تكمَّـ طائفة مف الجيابذة في التكثيؽ كالتضعيؼ ،كمائة

 ىػ(، 154الدٍَّستيكىائي)ت: ـكىشا ،ىػ(154ىػ(، كمىٍعمىر بف راشد)ت:147األعمش)ت:
كمالؾ بف  ،ىػ(160ىػ(، كشعبة بف الحجاج)ت:157الرحمف بف عمرك األكزاعي)ت:عبدك 

 ىػ(.179أنس)ت:
فػػي حػػدكد أكائػػؿ المػػائتيف ىجريػػة إلػػى آخرىػػا كفييػػا كالطبقػػة الرابعػػة3 طىبىقىػػة أتبػػاع أتبػػاع التَّػػاًبعيف، 

ػػػػنٍّفىٍت  ػػػػٍرح كالتٍَّعػػػػًديؿ كالتػػػػاريخ كغيػػػػر "السػػػػنف"ك "الجكامػػػػع"ك "المسػػػػانيد"صي معػػػػت كتػػػػب الجى ، كجي
اؿ،الطبقة في بياف أحكاؿ كتكسع ن قَّاد ىذه  ،(2)ذلؾ ىػػ( 230:بف سىػٍعد)ت كمنيـ: محمد الرٍّجى

ٍيثىمػػػػػة زيىيػػػػػر  ،ىػػػػػػ(234كعمػػػػػي بػػػػػف المػػػػػديني)ت:، ىػػػػػػ(233كيحيػػػػػى بػػػػػف معػػػػػيف)ت:  كأبػػػػػك خى
 كأحمػػػػػد  ،ىػػػػػػ(234الن فيمػػػػػي)ت: أبػػػػػك جعفػػػػػر عبػػػػػد ا بػػػػػف محمػػػػػدك  ،ىػػػػػػ(234بػػػػػف حػػػػػرب)ت:ا
 .-المعني بالدراسة ىػ(277)ت:الفىسىكم سفيافيعقكب بف ك - ،ىػ(241بف حنبؿ)ت:ا

ككانت ىذه الطبقة في حدكد أكائؿ الثالثمائة إلى بداية القرف كالطبقة الخامسة3 أتباع تبع األتباع3 
الخامس، كتعتبر ىذه الطبقة مكممة لسابقاتيا، كمنيـ: أحمد بف شعيب النسائي 

    ىػ(،322ىػ(، كمحمد بف عمرك العقيمي)ت:311ىػ(، كمحمد بف خزيمة)ت:303)ت:
كىذه الطبقة ىي طبقة  ،ىػ(347سعيد بف يكنس)ت: كأب ىػ(، ك327كابف أبي حاتـ)ت: 

 .ق(466اإلماـ عبدالعزيز الكتاني)ت:

اؿ كىـ  ثـ تمت ىذه الطبقة طبقات كطبقات مف األئمة الن قَّاد الذيف اعتمدت أقكاليـ في الرٍّجى
ٍصريىـ، كقد شكَّمكا حصننا منيعنا في حفظ الس نَّة المطيَّرة، كرد كا كيد الكذابيف  كيثر ال يىتىيٌيأ حى

اؿ مف شاء بما شاء، كالكضاعيف كالمحرفيف كالغاليف كالمبطميف في نحكرىـ، كلكال جيكدىـ لق
ٌَ  ﴿كصدؽ ا العظيـ القائؿ:  إََِّب نَُّ نََحبفِظُٕ َٔ ْكَش  ْنَُب انزِّ ٍُ ََضَّ  .(3) ﴾ إََِّب ََْح

ُ
ُ

 

                                                           

َـّ أىؿ التأريخ، لمسخاكم 175مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ، لمذىبي ص:( ذكر 1) ، اإلعالف بالتكبيخ لمف ذى
 .320ص:

 .184: ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ، لمذىبي ص:ينظر (2)
 .9( سكرة الًحٍجر، اآلية: 3)
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ُاملبحثُاألول
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لقد جرت عادة الباحثيف في الدراسات المعاصرة؛ أف يميدكا لمترجمة ببياف البيئة المحيطة 
ـ لو، ألف اإلنساف ابف بيئتو، كلمدل تأثير البيئة المحيطة بمككناتيا السياسية كاالجتماعية  لممترجى

لبيئة ، كاإلنساف البد أف يتأثر كيؤثر، كالباحث سيتحدث عف مككنات االمرءكالعممية في نفس 
 الثالثة.

 :انحبنخ انسٛبسٛخ ل:انًطهت األٔ

ىػ(، إلى  كفاتو سنة 389عاش اإلماـ عبدالعزيز الكتاني في الفترة الممتدة مف مكلده، سنة)
 . (1) في ظؿ الدكلة العباسية التي حكمت "زىاء خمسة قركف"ق("، 466)

الميًطٍيع ؛ أبي القاسـ  كعاصر اإلماـ الكتاني مف خمفاء العصر العباسي الثاني كالن مف:
ىػ(، ككاف نظاـ الحكـ في ذلؾ 363-334الفضؿ بف المقتدر با, كالقادر با, كالقائـ بأمر ا )

العصر كراثينا، فغالبنا ما يعيد الخميفة لمف بعده، كيتمقى الخميفة بيعة الناس عمى ذلؾ في حضرتو، 
نجازات رائعة، إال أف كعف طريؽ الكالة في األقاليـ، كامتازت ىذه الح قبة الزمنية بجكانب مشرقة، كا 

، لـ تسمـ منيا دمشؽ بمد (3)، كمنازعات داخمية مؤلمة(2)ىذا العيد شيد اضطرابات سياسية كاسعة
، التي تكالى عمييا عشرات الكالة في فترة زمنية (4)اإلماـ عبدالعزيز الكتاني في بعض األحياف

أك الغزك الخارجي الذم لـ يسمـ منو العالـ اإلسالمي في ذلؾ  كجيزة، نتيجة الصراعات الداخمية،
 .(5) الكقت

ككانت تتدرج نحك الياكية نتيجة الصراع بيف دكلة بني  في ىذا العصر ضعفت الخالفة العباسية،
بكيو الباطنية، كدكلة السالجقة السنية كانتيى الصراع بانتصار السالجقة كدخكليـ بغداد كبسطيـ 

العراؽ ، ككاف ذلؾ بقيادة مؤسس دكلتيـ ركف الديف أبي طالب، الذم مثؿ أماـ سمطانيـ عمى 
 . (6)الخميفة العباسي القائـ بأمر ا فمنحو لقب السمطاف

ىػ( كبالرغـ مف محاكلة كؿه مف الخميفة القادر با، كالخميفة 467 -381كخالؿ الفترة )
ية، إال أف ىذه المحاكالت لـ تنجح حيث كاف النفكذ القائـ بأمر ا في استعادة ىيبة الخالفة العباس

                                                           

 .2/23حسف : تاريخ اإلسالـ السياسي كالدٍّيني كالثقافي، لحسف إبراىيـ ينظر (1)
 (.2/19ٌُظز: انعبز فً خبز يٍ غبز، نهذْبً ) (2)

 (.7/45(، انكايم فً انتارٌخ، البٍ األثٍز )2/117ٌُظز: انعبز فً خبز يٍ غبز، نهذْبً ) (3)

 ٔيا بعدْا(.-3/139ٌُظز: انُجٕو انزاْزة، البٍ تغزي بزدي ) (4)

 (.3/156(، انُجٕو انزاْزة، البٍ تغزي بزدي )14/728ٌُظز: انبداٌت ٔانُٓاٌت، البٍ كثٍز ) (5)

 .230ص:  , ألحمد محمكد العسيرم,: مكجز التاريخ اإلسالمي مف عيد آدـ إلى عصرنا الحاضرينظر (6)
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الفعمي بيف األمراء البكييييف كمف بعدىـ السالطيف السالجقة، كأصبحت السمطة الفعمية في يد 
 .(1)السالجقة، كاقتصر أمر الخالفة العباسية عمى السمطة الركحية أك الظاىرية الشكمية

 :انحبنخ اَّلجتًبعٛخ: انًطهت انثبَٙ

بالحياة االجتماعية في بمد مف البالد، ذكر طىبىقات المجتمع في ىذا البمد مف حيث يقصد 
الجنس كالدٍّيف، كعالقة كؿ مف ىذه الطَّبىقات بعضيا ببعض، ثـ بحث نظاـ األسرة كحياة أفرادىا 
 كما يتمتع بو كؿ منيـ مف الحرية، ثـ كصؼ مجالس الخمفاء، كاألعياد كالمكاسـ كالكالئـ كالحفالت،
كأماكف النزىة، ككصؼ المنازؿ، كما فييا مف أثاث كطعاـ كشراب كلباس، كما إلى ذلؾ مف 

 .(2)مظاىر المجتمع

كانت الرعية في العصر العباسي تنتمي إلى أجناس مختمفة، كذلؾ بسبب اتساع رقعة 
ا، فمف ىذه األجناس: العرب، كالفرس،  كالترؾ، الدكلة اإلسالمية، كدخكؿ الناس في ديف ا أفكاجن

كمنيـ الييكد  -كىـ غالبية الرعية كسكادىا- كالمغاربة، كاألكراد، كالدٍَّيمـ، ككاف منيـ المسممكف
     كمنيـ المجيكس -كىـ أىؿ الذمة الذيف تمتعكا بقدرو كبيرو مف التسامح كالبر كالقسط- كالنصارل

لى ، كاختمؼ المسممكف فيما بينيـ إل-الذيف عكممكا معاممة أىؿ الكتاب- ى شيعة، كأىؿ سنة، كا 
 .(3)أتباع المذاىب الفقيية األربعة المعركفة كغيرىا

كانغمست الطبقات الراقية مف المجتمع في حياة الترؼ كالبذخ كالتطاكؿ في البنياف، فكانت 
قصكر الخمفاء كاألمراء ككبار رجاؿ الدكلة، يضرب بيا المثؿ في حسف ركنقيا كبيائيا، كما 

ئيا كاتساعو مع الحدائؽ الغٌناء، كاألشجار المتكاثفة، بينما لـ يكف لمعظـ دكر امتازت بفخامة بنا
 .(4)العامة أسكار تحيط بيا

كاشتغمت الرعية بميفو كثيرةو متعددةو، لكسب رزقيا، كاألكؿ مف كدٍّ يدىا، فانتشرت في 
، إلى ثالثةو ماىرةو األرض ابتغاء فضؿ ا، فمف طائفةو عاممةو بالزراعة، إلى أخرل مشتغمةو بالرعي

 .(5)بالصناعة، إلى رابعةو عاممةو بالتجارة

 

 

 
                                                           

 . 230ص:  , ألحمد محمكد العسيرممكجز التاريخ اإلسالمي مف عيد آدـ إلى عصرنا الحاضر ينظر:  (1)
 .2/323: تاريخ اإلسالـ السياسي كالدٍّيني كالثقافي، لحسف إبراىيـ حسف ينظر (2)
 .3/422المصدر السابؽ : ينظر (3)
 .3/434المصدر السابؽ : ينظر (4)
 .3/434المصدر السابؽ : ينظر (5)
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 انًطهت انثبنث: انحٛبح انعهًٛخ ٔانثقبفٛخ:

ىذه الحقبة الزمنية تتسـ بنيضة عممية رغـ ما أصاب الخالفة العباسية مف الضعؼ كاليكاف إال أف 
شاممة، فازدىرت فييا الدراسات اإلسالمية في التفسير كالحديث كاألصكؿ كالفقو كالفمسفة كالمنطؽ 

 بفضؿ تالقي حضارات األمـ المختمفة. 

إضافة لدكرىـ التاريخي في مقاكمة الغزك  -في ىذه النيضة  كلقد كاف لمسالجقة دكر كبير
فقد قامكا بإنشاء المدارس كدكر العمـ في كؿ مكاف كصؿ  –م لمخطر الباطني الصميبي كالتصد

إليو سمطانيـ، كما اعتنكا بالمدرسيف كالباحثيف عناية فائقة كأجزلكا ليـ األعطيات، ككانكا يركف أف 
العمـ مف أىـ األسمحة التي تتسمح بيا األمة لتصد أم عدكاف يأتييا مف الكائديف ليا كالطاغيف 

 . عمييا

كقد كاف الفضؿ األكبر في ذلؾ لمكزير السمجكقي نظاـ الممؾ الذم أسس المدارس النظامية في 
 . (1)أنحاء العالـ اإلسالمي 

كنشأ كترعرع كلما اشتد عكده عـز اإلماـ عبدالعزيز الكتاني في ىذا العصر المميء باألحداث كلد 
, يرحؿ مف بمد لعممية في حياة الناسعمى أف يشؽ لو طريقان كسط ىذه األحداث، كيترؾ بصماتو ا

آلخر, كيرجع مزكدا بالركايات الكثيرة كالزاد العممي الغزير يتمقى العمـ عف شيكخو كيتمقى عنو 
  تالميذه, فقد عاش بيف كبار العمماء في عصره يتمقى العمـ عنيـ _رحمو ا تعالى_.

مف نيضةو عمميةو فكريةو  بومتاز كيصمح أف يطمؽ عمى ىذا العصر؛ العصر الذىبي لمعمـ، لما ا
 راقيةو، كنضكجو لمممكات كالقدرات بيف المسمميف في شتى ضركب العمـ.

كلعؿَّ مف أبرز أسباب ىذه النيضة: تشجيع الخمفاء كالسالطيف كاألمراء لمحركة العممية، كاىتماميـ 
يـ حاشيةن مف أنجب بالعمـ كالعمماء، بؿ كانكا يعقدكف مجالس العمـ كالمناظرة، كيجعمكف ألنفس

 .(2)العمماء في كافة التخصصات

في حياة العمـ كأىمو، فقد تيسر ارتحاؿي العمماء  ك اتساًع رقعًة الدكلة أثرت الفتكحاتي اإلسالميةي لقد 
كطالب العمـ إلى مشارؽ األرض كمغاربيا، لتمقي العمـ كمجالسة العمماء، كساعدت النيضة 
العمرانية التي شيدىا ىذا العصر في رفع مستكل العمـ، كشجعت عمى األخذ بأكبر نصيب منو، 

 المدارس الكاسعة المنتشرة في كؿ األصقاع كالبمدافحيث بنيت المساجد الكبيرة، كالمكتبات القيمة، ك 

(3). 

                                                           

 ، د. سميماف دنيا. 481ينظر الدكلة العباسية ص  (1)
 .434/ 3السياسي كالدٍّيني كالثقافي، لحسف إبراىيـ حسف ( ينظر: تاريخ اإلسالـ 2)
 .1/332( ينظر: الحضارة اإلسالمية في القرف الرابع اليجرم، آلدـ متز 3)
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ناىيؾ أف ىذا العصر حفؿ بعمماء أجالء، كجيابذة أتقياء، كاف ليـ الفضؿ في دفع الحركة العممية 
كتقدميا، كلقد حظيت السنة النبكية الشريفة في ىذا العصر، بخدمة جميمة مف عمماء الحديث ركايةن 

 الكتب. كدرايةن، ففيو ظيرت أمياتي 

ال شؾ أف اإلماـ الكتاني تأثر ببيئتو، كأحكاؿ عصره السياسية كاالجتماعية كالعممية، كأثٌر فييا 
بحسب جيده كعطائو، كمكانو الذم يتبكأه، فكجكده في دمشؽ بمد العمـ كالعمماء، جعمو ينشأ نشأةن 

 عمميةن راقيةن، ساعدت في نضكجو العممي كالفكرم كاالجتماعي.
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ياملبحثُانثان  
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 :اسًّ َٔسجّ ٔكُٛتّ ٔنقجّ ٔيٕنذِ َٔشؤتّ: انًطهت األٔل

3 اسمو3   أكالن
ٍبدي   الدٍّمىٍشًقي   ي  الكىتٌان أىٍحمىدى  ٍبفي  اٍلعىًزيزً  عى

(1).  
  ثانينا3 نسبو3

 مف نكع كىك -الكتاف إلى النسبة ىذه النكف، آخر كفي المفتكحة التاء كتشديد الكاؼ بفتح:  الكىتٌاني  
 .(2)كعممو -الثياب

 ثالثنا3 كنيتو3
 .(3)" محمد ، عمى أنو ييكنى: "أبالإلماـ عبدالعزيز الكتانيأجمعت كؿ  المصادر التي ترجمت 

 رابعنا3 لقبو3
 دمشؽ محٌدث  

(4) .  

 3خامسنا3 مكلده
 .(5)مئةكفاني: كلد في رجب سنة تسع كثمانيف كثالثا األ قاؿ ىبة

 سادسنا3 نشأتو3
، كالمراحؿ التي مر بيا في  الكتاني المصادر التي بيف أيدينا لـ تذكر كيفية نشأة اإلماـ 

 إذ أن معلوماتها تنحصر في اسم المترجم  وشيوخه وتالميذه وجرحه وتعديله ووفاته. ،مقتبؿ حياتو

سجؿ لنا اإلماـ الكتاني مبكرةو، فقد  أجزاء صكرة نشأتو، ىك طمبو العمـ في سفو كمف أبرز 
 .(6)كىك سنة سبع كأربعمئة، تاريخ سماعو لمحديث

                                                           

 .8/288، كالمنتظـ 11/45، كاألنساب 7/187، كالبداية كالنياية 18/248، كسير أعالـ النبالء 10/346ينظر تاريخ دمشؽ  (1)
 .44/ 11األنساب لمسمعاني  (2)
 (.1المذككرة في الحاشية رقـ) اإلماـ عبدالعزيز الكتاني : جميع مصادر ترجمةينظر (3)
  .18/248( قاؿ الباحث: لقبو بذلؾ مف ترجـ لو، الذىبي في سير أعالـ النبالء 4)
ق، تاريخ دمشؽ 466ق، كذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ حكادث سنة 389ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ حكادث سنة  (5)

 .18/248، كسير أعالـ النبالء  10/346
 .18/249سير أعالـ النبالء  ،ق407ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ حكادث سنة   (6)
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 ،مف عمره عشرةالثامنة آنذاؾ لـ يتجاكز عبد العزيز الكتاني رى اإلماـ مي كالمتأمؿ يجد أف عي 
 .كىذا ال يعني أنو لـ يشتغؿ في طمب العمـ قبؿ ىذا التاريخ

القراءة كالكتابة  فيتعمـ ،د الكتٌابفالسائد آف ذاؾ في طريقة التعميـ ىك أف يتعمـ الصبي عن
 كالحساب ثـ يبتدئ بحفظ القرآف.

ىذه الفترة مف عمره ألف تمميذه في كحفظ القرآف  ،ف يككف سمؾ ىذا المنيجأكالكتاني البد ك 
 .(1)ىبة ا األكفاني كصفو بأنو كاف مديما لمتالكة

 قاؿ الباحث: ىذا ما تيسر مف جمع لممعمكمات الكاردة في نشأتو المبكرة.
 :ِشٕٛخّ ٔتاليٛز : انًطهت انثبَٙ

 شيكخو3أكال3 

 بشيكخ كثر،إٌف مف الطبيعي لمف رحؿ عف بمده مدة طكيمة في طمب العمـ أف يمتقي  
ا منيـ،   ، كالتالي: عمى حسب سني الكفياتكالباحث سيذكر بعضن

 .(2)(ىػ409، )ت: بف محمد بف القاسـ الداراني أبك  القاسـ خمؼ -1
 .(3)(ىػ410)ت: ، أبك القاسـ عبدالرحمف بف عمر البزار -2
  .(4)(ىػ411، )ت: القاىر بف عبدالعزيز الصايغ أبك الحسيف عبد -3
 .(5)(ىػ412، )ت: أبك الفرج بف المعمـ -4
 .(6)(ىػ 413، )ت:أبك القاسـ صدقة بف محمد بف أحمد بف القرشي -5
 .(7)(ىػ 414، )ت:أبك معاذ بف سعداف  -6
 .(8)(ىػ415، )ت: أبك عبدا محمد بف حمزة الحراني القطاف -7
 .(9)(ىػ416، )ت: أبك بكر محمد بف عبدالرحمف بف عبيدا القطاف -8
 .(10)(ىػ 417، )ت:ابك الحسف أحمد بف محمد بف سالمة الستيتي -9

 
                                                           

 .ق466سنة  18/249سير أعالـ النبالء  ،ق407ككفياتيـ حكادث سنة   ذيؿ تاريخ مكلد العمماء (1)
 .5/673تاريخ دمشؽ  ،163ترجمة رقـ  المصدر السابؽ (2)
 .17/262سير أعالـ النبالء  ،138ترجمة رقـ  المصدر السابؽ (3)
 .10/418تاريخ دمشؽ  ،139ترجمة رقـ  ينظر: المصدر السابؽ، (4)
 .141ترجمة رقـ  ينظر: المصدر السابؽ، (5)
 .17/267سير أعالـ النبالء  ،143ترجمة رقـ  ينظر: المصدر السابؽ (6)
 .148، ترجمة رقـ ينظر: المصدر السابؽ (7)
 .15/452تاريخ دمشؽ  ،159، ترجمة رقـ ينظر: المصدر السابؽ (8)
 .17/399سير أعالـ النبالء  ،167ترجمة رقـ  ، ق407ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ حكادث سنة  ينظر:  (9)
 .17/359، المصدر السابؽ 171ترجمة رقـ  ينظر: المصدر السابؽ، (10)
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 .(1)(ىػ 418)ت: ، أبك الحسف عمي بف عبيدا بف الشيخ-10
 .(2)(ىػ 419، )ت:أبك محمد عبدالكاحد بف أحمد بف مشماس -11    
 كطائفة غيرىـ. ،(3)(ىػ 420، )ت:أبك محمد عبدالرحمف بف عثماف بف القاسـ -12    
 تبلميذه33 نيااث

كفيما يمي  ،عدد كبير مف طالب العمـ كالحديثعبدالعزيز الكتاني تتممذ عمى يد اإلماـ 
 مرتبيف عمى حسب سني الكفيات: ،يذهذكر لمشاىير تالم

 .(4)(ىػ461، )ت: بك زكريا يحيي بف ابي حساف الشاميأ -1
 .(5)(ىػ 463، )ت:الخطيب البغدادم أحمد بف عمي أبك بكر -2
 .(6)(ىػ488، )ت: عبدا محمد بف أبي نصر الحميدم كأب -3
 .(7)(ىػ503، )ت: أبك الفتياف عمر بف عبدالكريـ الركاسي -4
 .(8)(ىػ508، )ت: أبك القاسـ عمي بف إبراىيـ بف العباس النسيب -5
 .(9)(ىػ516)ت: ، عبدا بف أحمد السمرقندممحمد  كبأ -6
 .(10)(ىػ524)ت: ، محمد ىبة ا بف احمد بف األكفاني كأب -7
 .(11)(ىػ526، )ت: محمد عبدالكريـ بف حمزة السممي الدمشقي كأب -8
  .(12)(ىػ531، )ت: محمد طاىر بف سيؿ بف بشر اإلسفراييني كأب -9

 .(13)(ىػ533، )ت: السممي الدمشقيأبك الحسف عمي بف المسمـ  -10
 .(14)(ىػ534، )ت: أبك المفضؿ يحيي بف عمي القرشي الدمشقي الشافعي -11    
 

                                                           

 .12/473تاريخ دمشؽ  ،178ترجمة رقـ  ،ق407لعمماء ككفياتيـ حكادث سنة ذيؿ تاريخ مكلد ا: ينظر (1)
 .10/545 ، المصدر السابؽ184ترجمة رقـ  ينظر: المصدر السابؽ، (2)
 .17/366المصدر السابؽ  ،188ترجمة رقـ  ينظر: المصدر السابؽ، (3)
 .2/54 عجـ البمدافمينظر:  (4)
 .ق463حكادث سنة   ،ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـينظر:  (5)
 .19/120ينظر: سير أعالـ النبالء  (6)
 .19/317 المصدر السابؽ ،سير أعالـ النبالء ينظر: (7)
 .19/358 ينظر: المصدر السابؽ ،سير أعالـ النبالء (8)
 .20/28 ينظر: المصدر السابؽ ،سير أعالـ النبالء (9)
 .19/576 ينظر: المصدر السابؽ ،سير أعالـ النبالء (10)
 .19/600 سير أعالـ النبالء ،10/346تاريخ دمشؽ ينظر:  (11)
 .19/600 سير أعالـ النبالء ،10/346تاريخ دمشؽ ينظر: (12)
 .20/31 ينظر: سير أعالـ النبالء (13)
 .2/63 سير أعالـ النبالء ،10/346تاريخ دمشؽ ينظر:  (14)
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 كطائفة غيرىـ. ،(1)(ىػ536، )ت: ابك القاسـ إسماعيؿ بف أحمد السمرقندم  -12    

 رحبلتو في طمب العمـ3الثالث3  المطمب

حيث المراكز العممية في دراسة الحديث النبكم كعمكمو في عصره، كانت دمشؽ مف أىـ 
يغنيو عف مشقة األسفار. األمر الذم كانت تزخر بالعمماء كيرتحؿ إلييا الكثير مف طالب العمـ 

في سماع الحديث عمى مطمب نفيس لذكم اليمـ العالية فكانت رغبتو  الرحمة في طمب العمـ لكف 
تكثير طرقو، كطمبنا لإلسناد العالي، كرغبة في التحقؽ لالمحدثيف في المراكز المختمفة، سعينا  أعالـ

  .(2)كمذاكرتيـ ريفالمكثمف صحة بعض األحاديث، كحبًّا في التعرؼ عمى الشيكخ 

 (.6()5)كبمد ،(4)كنصبيف ،(3)كمنبج ،كالمكصؿ ،فقد رحؿ اإلماـ الكتاني إلى بغداد

 33 أقكاؿ العمماء فيو، كمنزلتو عند المحدثيفالرابع المطمب 
 ضىر فقد حاز عمى  ،لقد كاف لإلماـ عبدالعزيز الكتاني مكانة عظيمة آثر لنفسو أف يككف فييا

 العمماء كالثناء عميو بما ىك أىمو.
 (7)"ثقة أميف" :غدادم قاؿ عنوفالخطيب الب

 (8): "دمشقي مكثر متقف"كاألمير ابف ماككال قاؿ
 (9)كابف عساكر نعتو: "بالحافظ"

 (10)كقاؿ فيو السمعاني: "حافظ مكثر متقف"
 (11)"باإلماـ الحافظ المفيد الصدكؽ محدث دمشؽ"كالذىبي كصفو: 

 كمف المعنييف  ،أما تمميذه ىبة ا بف األكفاني فقاؿ : "كاف مف المكثريف في الحديث كتابة كسماعا
 

                                                           

  .20/28 سير أعالـ النبالء ،10/346تاريخ دمشؽ ينظر:  (1)
 .221-220( بحكث في تاريخ السنة المشرفة، ألكـر العمرم 2)
 .440/ 12سمعاني ( منبج: إحدل بالد الشاـ قريبة مف حمب، األنساب لم3)
 .5/288( نصبييف: مف بالد الجزيرة عمى جادة القكافؿ مف المكصؿ إلى الشاـ ، معجـ البمداف 2)
 .1/481( بمد: كربما قيؿ ليا بمط كىي مدينة عمى دجمة فكؽ المكصؿ، معجـ البمداف 5)
 .3/1170، كتذكرة الحفاظ 18/249، سير أعالـ النبالء 10/346( ينظر تاريخ دمشؽ 6)
 .18/249( سير أعالـ النبالء 7)
 .7/178(  اإلكماؿ 8)
 .10/346( تاريخ دمشؽ 9)
 .11/46( األنساب 10)
 .18/248( سير أعالـ النبالء 11)
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 (1)مع صدؽ كأمانة كصحة كاستقامة كسالمة مذىب كدرس لمقرآف"  ،بو كالجامعيف لو
ة ككاف معظما في بمده ثق ،ككاف يممي مف حفظو ،كأما ابف كثير فقد قاؿ عنو: "الحافظ سمع الكثير

 (2)نبيال جميال"
 قاؿ الباحث:

 ىذا الجانب مف تكثيؽ العمماء يبف لنا قدر اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كمنزلتو عند العمماء.ك 
 المطمب الخامس3 مؤلفاتو ككتبو. 

جمع "في السير  :لكف اإلماـ الذىبي قاؿ ،لـ تذكر مصادر ترجمة اإلماـ الكتاني مؤلفات لو
 .(3)"كصنؼ

 كىذا ىك الكتاب الذم بيف أيدينا. ،(4)الحفاظ قاؿ: "ألؼ الكفيات عمى السنيف"كفي تذكرة 

 المطمب السادس 3 كفاتو. 

حددىا تمميذه ىبة ا األكفاني فقاؿ تكفى: في ليمة الخميس كدفف يكـ الخميس مف جمادل اآلخرة 
 .(5)ئةاسنة ست كستيف كأربعم

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

 ق.466( ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ حكادث سنة 1)
 .12/116( البداية كالنياية 2)
 .400، رقـ 1/102( ميزاف االعتداؿ، 3)
 . 3/1171( تذكرة الحفاظ 4)
 .18/294( ينظر سير أعالـ النبالء 5)
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َ
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ُ"يىنذُانعهًاءُووفياجهىريمُجاريخُ"ُاب

 بالكتابالمطمب األكؿ 3التعريؼ 
كىك كتاب أبي سميماف محمد  ،ىك تكممة ألكؿ كتاب في الكفياتكتاب اإلماـ عبدالعزيز الكتاني 

 فيذا الكتاب يعتبر األكؿ لكجكده بيف أيدينا ككصكلو إلينا.  ،(1)ق979بف عبدا بف زبر الربعيا
المتكفى سنة  الباقي بف قانع بف مرزكؽ بف كاثؽ األمكم. البغدادمأبك الحسيف عبد أما كتاب  

 لكنو لـ يصؿ إلينا.  ،فيعتبر قبؿ كتاب ابف زبر ،(2)ق953
إذ اعتبرىا ىي  ،لميجرة ئةافقد ابتدأ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كتابو مف سنة ثماف كثالثيف كثالثم

 .السنة التي كقؼ عمييا ابف زبر
 لتاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ كبعده تتابع التذييؿ. فيذا الكتاب ىك ذيؿ

 ،ؿ ىك أف يبدأ المؤلؼ بالتأليؼ مف السنة التي كقؼ عمييا مف قبمو بالنسبة لتكاريخ الكفياتيكالتذي
 .(3)أك يتعقبو في أشياء أخرل

مف مصادر الكفيات كالجرح كالتعديؿ لعدة  ان أساسي ان يعتبر مصدر  ،كمف خالؿ االطالع عمى الكتاب
كمنيج الكتاني في ىذا الكتاب يختمؼ عف منيج ابف زبر كما سياتي بيانو في مطمب  ، مف العمماء
 منيجو.

 كتابو3 فيعبد العزيز الكتاني  المطمب الثاني 3 منيج 
فالنقاط  ،خاص بو لقد سار اإلماـ الكتاني في كتابو ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ عمى منيج

 :ساسية في منيجوألالتالية ستبيف الجكانب ا
 المعمكمات األساسية في تراجمو  أكالن3

 يذكر في الترجمة :
 .كاسمو كلقبو كتاريخ كفاتو المترجـ لو كنية  -3

 ثـ يذكر مف ركل لو كمف ركل عنو أم: شيكخو كتالميذه. -2

 ثـ يذكر مكانتو جرحا أك تعديال. -9

 
 

                                                           

 .1/33األنساب ينظر: ( 1)
 .11/88( ينظر: تاريخ بغداد 2)
 .41ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، صينظر:  (3)
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 رجاؿ تراجمو 3 3ثانيان 
فقد أشار  ،أغمب مف ترجـ ليـ ىـ مف عمماء دمشؽ أك مف الكافديف إلييا كىـ في األغمب شيكخو

 إلى ذلؾ في مقدمة كتابو فقاؿ:
ثبتت كفاة مف بمغنا كفاتو مف الشيكخ الذيف حدثنا عنيـ بدمشؽ ككفاة شيكخنا الذيف حدثكنا رحميـ 

 ا تعالى.
 

 ترتيبو لمكتاب3 ثالثنا3
 .الكفاة رتب كتابو عمى سنيٌ  -3
لـ يثبت عنده قبؿ كفاة احد فييا،  مف العمماء كلعموكبعض السنكات لـ يترجـ ألحد فييا  -2

، 436، 997، 993، 988، 972، 954، 953، 946، 942، 999كالسنكات ىي ) 
437 ،493.) 

يو فترجـ استدرؾ عم ،لـ يترجـ ألحد فييا لكف تمميذه ىبة ا بف األكفاني خركسنكات أي  -9
، 993، 987، 985، 984، 977، 973، 967لعمماء تكفكا فييا، كالسنكات ىي )

999 ،434 ،492 ،449.) 
 مصادر معمكماتو3 3ان رابع

 ك ،أشار اإلماـ الكتاني في مقدمة كتابو إلى أف تسجيمو لكفيات أكلئؾ الشيكخ منو : ما ح دث بو 
 كمنو ما كجده في كتب شيكخو. ،رآهمنو ما 
 ح دث بو.ما  -3

كغالبا السند ال يزيد عف رجؿ كاحد فبكاسطتو يذكر اسـ المترجـ لو  هفما حدث بو يذكر سند
كنيتو كنسبو كلقبو كتاريخ كفاتو، ثـ يقكؿ قاؿ عبد العزيز يعني نفسو فيضيؼ إلي الترجمة 

كتعديؿ جرح ما يريد إضافتو مف أسماء شيكخ المترجـ كتالميذه كالصفة الالئقة بو مف 
 كغير ذلؾ.

 كلقد استفاد مف : 
 (1) أبي الحسيف عبدالكىاب بف جعفر الميداني

 ما رآه "أم سجمو بنفسو". -2

كأما ما سجمو بنفسو فإنو ال يقكؿ فيو قاؿ عبد العزيز إال إذا أراد استدراؾ أك رأم لنفسو 
كالمعمكمات التي سجميا بنفسو تتسـ بالدقة في تسجيمو ألحداثيا فيك يذكر اسـ الرجؿ 
كنسبو ككنيتو كلقبو كتاريخ كفاتو باليكـ كالشير كالسنة كقد يذكر الكقت الذم دفف فيو 

                                                           

 .48 ص ،ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـينظر:  (1)
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أك عصران كيذكر إذا كاف حضر جنازتو، كيذكر المعمكمات التي يذكرىا في  ضحى أك ظيران 
كؿ ترجمة كال غرك في ذلؾ فالكتاني محدث كيعرؼ مدل الحاجة إلي الدقة في تسجيؿ 

 تاريخ الكفاة.
 بقية الكتاب ىك الذم قاـ بتدكيف معمكماتو.

 ما كجده في كتب شيكخو. -9

يخ الذم كجده في كتابو كينقؿ عنو اسـ كما كجده في كتب شيكخو يذكر اسـ ذلؾ الش
المترجـ كنسبو ككنيتو كلقبو كتاريخ كفاتو، ثـ يضيؼ قاؿ عبد العزيز كيذكر ما يريد 

 إضافتو إلي الترجمة.
 كجد في كتب شيكخو عدة نصكص كمف ىؤالء الشيكخ:

 (1)تماـ بف محمد الرازم
 الكتاني في كتابو ىذا.تمؾ ىي أىـ السمات في منيج أبي محمد عبد العزيز بف أحمد 
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

  

 انثانيانفصمُ
ُعبذُانعزيزُبنُأمحذُينهجُاإلياوُ

ّ
اني

ّ
ح
َ
 اجلرحيفُُانك

 

 كيشتمؿ عمى أربعة مباحث 3

 عبد العزيز الكىتٌانيٌ  مصطمحات الجرح عند اإلماـالمبحث األكؿ3 
 .كمدلكالتيا

 .عبد العزيز الكىتٌانيٌ  المبحث الثاني3 الركاة المجرحكف عند اإلماـ
 .عبد العزيز الكىتٌانيٌ  المبحث الثالث3 مراتب الجرح عند اإلماـ
 في الجرح.عبد العزيز الكىتٌانٌي المبحث الرابع3 خصائص منيج اإلماـ 
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ُاملبحثُاألول
ُ
 
ُُيصطهحات

َ
ُاجل
ْ
ُُحُِر

َ
ُ اإلياوُُِعنذ

ّ
اني

ّ
ح
َ
 ويذنىالجهاُُعبذُانعزيزُانك

ٍرح(  الكىتٌانيٌ  العزيز عبد )دراسةه تطبيقيةه مف خبلؿ ألفاظ   كعباراتو في الجى

كىاة، كقد استعمؿ مصطمحات كعبارات تىكىمَّـ اإلماـ الناقد  عبدالعزيز الكتاني في جرح عدد مف الر 
متنكعة في ألفاظيا، مختمفة في مدلكالتيا أحياننا، كجاءت ىذه المصطمحات كالعبارات في سياؽ 

كىاة.  الجرح المطمؽ لمر 
ٍرح المطمؽ»كقصدت بعبارة  حالو بحاؿ  الحكـ بجرح الرَّاكم بمفظ مطمؽ، دكف قصد مقارنة«: الجى

كىاة، كىذا التعريؼ لـ يسبؽ أف ذيكر في كتب مصطمح الحديث أك  -حسب عمـ الباحث-غيره مف الر 
ٍرح كالتٍَّعًديؿ، كلكػػػػف اقتضػػتو الدراسة.  الجى

كفيما يمي عرض لممصطمحات كالعبارات التي استعمميا اإلماـ الناقد عبدالعزيز الكتاني في جرح 
كىاة، مع االجتياد  في بياف مدلكالتيا كالتي يمكف تقسيميا إلى قسميف رئيسيف: الر 

ٍرح المطمؽ التي استعمميا اإلماـ عبدالعزيز الكتاني. - : مصطمحات الجى  أكالن
ٍرح النسبي التي استعمميا اإلماـ عبدالعزيز الكتاني. -  ثانينا: مصطمحات الجى

ؿ3 مصطمحات الجرح المطمؽ عند اإلماـ   عبدالعزيز الكتاني كمنيجو في استعماليا3المطمب األىكَّ
استعمؿ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني مصطمحات كعبارات لمجرح، شأنو كشأف باقي الن قَّادي في 

نعتو»  استعماليا لفظنا كداللة أحياننا، كىي: ًديث مف صى ، «ًفيًو تساىؿ» ،«تكممكا فيو »،«لـ يكف الحى
ًديث مف شىٍأنو»  لـ يكف الحى ا لـ يسمع » ، «كىافى ليننا كى » ، «كى كىافى ًفيًو تىٍخًميط عىًظيـ كىافى يحدث ًبمى كى

كىافى يكذب » ، «كيركب عمى الش ييكخ ًبغىٍير معرفىة فاذا قيؿ لىوي انكر ذىًلؾ كىافى ًفيًو تىٍخًميط عىًظيـ كى كى
ا مىا سمع ًمٍنييـ كيكذب لمشيكخ أىٍيضا كىالى يحسف بذلؾ كصنؼ كت يىدًعي شيييكخن با كىًثيرىة لـ يكف ىىذىا كى

نعتو كخمط تىٍخًميطنا عىًظيما كىافى يركم أىٍشيىاء لىيست لىوي سىمىاعا كىالى إجى  ازىة عىفا ا عىنَّا الشٍَّأف مف صى
 .«كىعنوي 

نعتو » ًديث مف صى ًديث مف شىٍأنو » ،«لـ يكف الحى لـ يكف الحى  «3لـ يكف مف أصحاب الحديث»،«كى
الكتاني مف المعتدليف في استخداـ األلفاظ عند الحكـ عمى الركاة، كىذه العبارات اإلماـ عبدالعزيز 

 تدؿ عمى الجرح الشديد لمراكم.
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كىذا المفظ معناه أف الراكم لـ يشتغؿ بيذا العمـ كلـ يعتف بجمع الحديث، كلكنو مشتغؿ بغيره إما 
بعمـ الكالـ، كىذا كمو يدؿ عمى أك مشتغؿ  -كالعياذ با-بغزك أك شعر أك عبادة أك فجكر كمجكف 

 أف الراكم ليس بشيء في الحديث، كىذا المفظ يرد، كتختمؼ مدلكالتو، كمف مدلكالتو:
نفينا لمكماؿ، أك نفينا لمعرفتو عمؿ « لـ يكف مف أىؿ الحديث»فقد يقكلكف في الراكم  -1

 الحديث كطرقو، أما ضبطو لمحديث كصدقو في الركاية فميس بمدفكع عنو.
ف كانكا ثقات في الركاية، بمعنى أنيـ ليسكا مف كقد يط -2 مقكف ىذا المفظ عمى أىؿ البدع كا 

 أصحاب الحديث في ىذا الباب.
ف كاف  -3 ا في الراكم الذم ال ينتقي الركاية، كيركم عمف دب كدرج كا  كيقكلكف ىذا أيضن

 الراكم مف المشاىير.
ا لممشايخ كيحمؿ عمى ركايتيا ثـ -4 يحدث بيا عنيـ كىك يعمـ  كيقكلكف ذلؾ فيمف يسكم نسخن

 .(1)أنيا ليست مف حديثيـ
كالمدلكؿ األخير ىك الذم ينطبؽ عمى كصؼ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني لمركاة بيذا المصطمح، كقد 

 تبيف ذلؾ لمباحث مف خالؿ الدراسة العممية.
ف عبيد ا أبك عثماف سعيد ب» كقد استعمؿ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني ىذه العبارة، لما حكـ عمى 

بف أحمد بف محمد بف سعيد ابف عبيد ا بف أحمد بف محمد بف سعيد بف أبي مريـ القرشي ت 
 . (2)ق(422)

 .(3)قاؿ الكىتَّاني: "كلـ يكف الحديث مف صنعتو"
 «3تكممكا فيو» 

 ىذه المفظة مف ألفاظ الجرح الخفيفة التي ال يسقط مف قيمت فيو عف مرتبة االستشياد بحديثو إذا
 جاء مف طريؽ أخرل.

 «.كأما ألفاظ التجريح فمف المرتبة األكلى كىي أليف ألفاظ التجريح... كتكممكا فيو: »(4)قاؿ األبناسي

                                                           
 ، بتصرؼ.338-336شفاء العميؿ بألفاظ كقكاعد الجرح كالتعديؿ، لمصطفى بف إسماعيؿ ص:  (1)

، رقـ 9/376، كتاريخ اإلسالـ، 2505رقـ ،21/175 ،كتاريخ دمشؽ ،198رقـ  ،167ص  ،ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ((2
 .3452رقـ  ،4/66كلساف الميزاف،  ،425، رقـ 1/118، كذيؿ ميزاف االعتداؿ، 63

 .198، رقـ 167ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((3
 .273/ 1الشذا الفياح مف عمكـ ابف الصالح، لألبناسي   (4)
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فإنو يخرج حديثو : »-حاكمنا عمى أحاديث مف قيمت ىذه العبارة في حقو–(1)كقاؿ العراقي
 «. لالعتبار

اؿكقد استعمؿ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني ىذا المصطمح ف  .ي أقكالو كعباراتو في نقد الرٍّجى
كىافى ليننا »   «كى

المصطمح مف مصطمحات الجرح المطمؽ، كيدؿ  عمى الضعؼ اليسير في الرَّاكم، قاؿ اإلماـ  اىذ
قمت لو: "إذا قمت: )فالف لىيٍّف( أيش تريد بو؟ " قاؿ:  : سألت أبا الحسف الدارقطني(2)حمزة السيمي

 "ال يككف ساقطان متركؾ الحديث، كلكف يككف مجركحان بشيء ال ييٍسًقطي عف العدالة".
أنو يطمؽ ىذا المفظ عمى مف ىك  -رحمو ا تعالى-فالذم يظير مف جكاب اإلماـ الدارقطني

ف كاف يطمقيا فيمف  فيو ضعؼ لكف لـ يصؿ إلى منزلة "ضعيؼ"، ضعيؼ ال يترؾ، أما غيره كا 
فالحافظ ابف جحر جعؿ المرتبة السادسة لمف ىك "مقبكؿ" كىك: "مف ليس لو مف الحديث إال القميؿ، 

ال فميف الحديث"  .(3)كلـ يثبت فيو ما يترؾ حديثو مف أجمو، حيث يتابع، كا 
 .(4)كجعؿ "ضعيؼ الحديث" في المرتبة الثامنة مف مراتب الجرح كالتعديؿ

كحكـ حديث )المَّيٍّف(: أنيـ مف الضعفاء الذيف ييعتبر بيـ، قاؿ اإلماـ أبك حاتـ الرازم: "إذا أجابكا 
في الرجؿ بػ )لىيٍّف الحديث( فيك ممف ييكتب حديثو كيينظر فيو اعتبارنا"
(5). 

كتبعو اإلماـ النككم بقكلو: "كيًتبى حديثو كنيًظرى اعتبارنا"
(6). 

 مصطمحات الجرح النسبي عند اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كمنيجو في استعماليا3المطمب الثاني3 
الجرح النسبي: ىك جرح الراكم مقارنة بغيره، كال ينافي أصؿ الثقة، إال أف تككف المقارنة بيف 

 ضعيفيف.
نما عند المقارنة بمف ىك  كالناقد ربما ضعؼ الراكم في بعض الشيكخ، كلـ يعف تضعيفو مطمقنا، كا 

 تقف منو عند ذلؾ الشيخ، كالشأف في تضعيؼ بعض أصحاب الزىرم مقارنة بالمتقنيف.أ
: سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: كاف جعفر بف برقاف أمينا، فقمت لو: (1)قاؿ يعقكب بف أبي شيبة

جعفر بف برقاف كاف أمينا، قاؿ: قمت: فكيؼ ركايتو؟، فقاؿ: كاف ثقة صدكقنا، كما أصح ركايتو عف 
                                                           

 .378/ 1شرح التبصرة كالتذكرة، لمعراقي  (1)
 .72سؤاالت حمزة  لمدارقطني ص:   (2)
 .74تقريب التيذيب، البف حجر ص:   (3)
 .438ينظر: شفاء العميؿ، لمصطفى بف إسماعيؿ ص:   (4)
 .37/ 2الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ   (5)
 .53التقريب كالتيسير، لمنككم ص:   (6)
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حابو، فقمت لو: أما ركايتو، عف الزىرم ليست بمستقيمة؟ قاؿ: نعـ كجعؿ يضعؼ ميمكف كأص
 «.ركايتو، عف الزىرم

كىك ضعيؼ في الزىرم خاصة، ككاف أمينا، كيقيـ ركايتو عف غير : »-معمقنا -قاؿ ابف عدم
نما قيؿ ضعيؼ في  :الزىرم، كثبتكه في ميمكف بف ميراف كغيره، كأحاديثو مستقيمة حسنة، كا 

ىرم؛ ألف غيره، عف الزىرم أثبت منو بأصحاب الزىرم المعركفيف مالؾ، كابف عيينة كيكنس الز 
ضعيؼ  ان كشعيب كعقيؿ كمعمر فإنما أرادكا أف ىؤالء أخص بالزىرم كىـ أثبت مف جعفر ألف جعفر 

 .(2)«في الزىرم ال غير
بمف ذكر معو، كال يصمح فالتحقيؽ في الجرح الكارد عمى ىذه الصفة أنو تمييف لمراكم بالمقارنة 

اقتطاع لفظ الجرح في ذلؾ الراكم عما اقترف بو، بؿ الشأف عند إطالؽ القكؿ في أكثر ىؤالء 
 .(3)المضعفيف مقارنة بمف ىك فكقيـ في بعض الشيكخ أنيـ ثقات عند اإلطالؽ

 : -سيذكر الباحث الصكرة المعنية بالدراسة فقط-(4)كالجرح النسبي لو صكر عدة، منيا
ف تميز ضبطو في حاؿ، كسكء حفظو كلينو في حاؿ، كىذا جرح نسبي، ال يسقط بالراكم م -

نما حيث تميز ما يتقنو مف غيره، قبؿ المحفكظ، كطرح ما سكاه، كىنا يجب أف تتنبو إلى  جممة، كا 
أف بعض النقاد ربما أطمؽ كصؼ الضعؼ عمى مف ىذا نعتو، فظف مف ال خبرة لو أنو ضعيؼ 

 لؾ.مطمقان، كليس كذ
 كليذه الصكرة، صكر تتفرع منيا، كىي: 

 أٍف يككف ضابطان إال في حديث بعض الشيكخ. -1
 أف يككف متقنان فيما حدث بو في بمد، دكف ما حدث بو في غيره. -2
 أف يككف متقنان فيما حممو مف حديث أىؿ بمده دكف غيرىـ. -3
 ألحكاـ.أف يككف ثقة مقبكالن في أحاديث الرقائؽ كالمكاعظ، دكف ا -4
 أف يككف متقنان في النقؿ لغير الحديث، دكف ذلؾ في الحديث. -5
 ثقة في األصؿ، لكف اختمط كتغير حفظو بأخرة، لمكبر، أك لعارض. -6

                                                                                                                                                                          
 .372/ 2الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم   (1)
(2 ) 

 .373/ 2انًصدر انسابق 

 .468/ 1تحرير عمـك الحديث، لمجديع   (3)
 .447-441/ 1ينظر: تحرير عمـك الحديث، لمجديع  (4)
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كىاة، كقد استعمؿ مصطمح        أتيـ كقد تىكىمَّـ اإلماـ الناقد عبدالعزيز الكتاني في جرح عدد مف الر 
كىاة، كفيما يمي عرض ا ىذ كجاء ،في فالف ليذا المصطمح المصطمح في سياؽ الجرح النسبي لمر 

 : عند اإلماـ عبدالعزيز الكتاني
مٌي بف سعيد القىاًضي اٍلمركًزم ًبأىٍكثىرى كتبو أتيـ ًفي ذىًلؾ »        حدث عىف أبي بكر أىٍحمد بف عى

كىافى يحب اٍلميحدثيف كىأىىمو  ازىة كى ذكر أىف أىٍكثىرىىا إجى احب دنيا كصنؼ كتبا كىًثيرىة كى كىافى صى كيكرميـ كى
 « مف اأٍلىٍخبىار كالحكايات كالنكادر كىغير ذىًلؾ

 .«ٍبًف أبي ثىابت كىا أعمـ اعتزاؿ كاتيـ ًفي يـ باالكىافى يت »
مَّد بف ىىا » اًرمٌ كىافى ًفيًو تساىؿ كاتيـ ًفي ميحى كف بف شيعىٍيب اأٍلٍنصى  .«ري
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 المبحث الثاني
ٌرحكف  كىاة الميجى  عند اإلماـ عبدالعزيز الكتانيالرُّ

 )دراسةه تطبيقية مقارنةي بيف أحكاـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النُّقَّاد(

 3تمييد
إفَّ المقارنة بيف أحكاـ األئمة الن قَّاد مف األمكر التي يجب أف يراعييا كؿ مف أراد التعرؼ عمى 

كىاة بدقة كنزاىة، قاؿ اإلماـ المعىممي اليماني في سياؽ كالمو عف  -رحمو ا تعالى-أحكاؿ الر 
كىاة رأم كؿ إماـ مف  ليبحث عف: » -األمكر التي يجب أف يراعييا مف أراد أف يعرؼ أحكاؿ الر 

كىايىًة عنو  كىاة، كاختالؼ الرٍّ ٍرح كالتٍَّعًديؿ كاصطالحو مستعيننا عمى ذلؾ بتتبع كالمو في الر  أئمة الجى
 .(1)«في بعضيـ، مع مقارنة كالمو بكالـ غيره

كىذه المقارنة تزداد أىمية إذا ما أردنا الحكـ بجرح الرَّاكم خاصة الميختمؼ في جرحو كتعديمو، قاؿ 
يجب عميؾ أف ال تبادر إلى الحكـ بجرح الرَّاكم بكجكد حكمو » -رحمو ا تعالى-اإلماـ المكنكم

ـي عميؾ أف تنقح األمر فيو فإفَّ ا ٍرح كالتٍَّعًديؿ، بؿ يمزى ألمر ذك خطر كتيكيؿ، كال مف بعض أىؿ الجى
ف كاف ذلؾ الجارحي مف األئمة، أك مف  يىحؿ  لؾ أف تأخذ  بقكؿ كؿ جارح في أم راكو كاف، كا 
ٍرحو كحينئذ ييحكـ برد جرحو، كلو  مشيكرم عمماء األمَّة، فكثيرنا ما يكجدي أمره يككف مانعنا مف قىبيكؿ جى

    .  (2)«صكر كثيرة ال تخفى عمى مىيىرة كتب الشريعة
اؿ يكالناظر في أقكاؿ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني  أنَّو تىكمَّـ في جرح ما يزيد  جدكعباراتو في نقد الرٍّجى

 . كىـ مف بمديو ،، مف بمداف متعددة في العالـ اإلسالمي، أغمبيـ مف أىؿ دمشؽعشريف راكو عف 
كىاة الميجرحيف عند اإلماـ عبدالعزيز  الكتاني بحسب المصطمحات كفي ىذا المبحث سيتـ عرض الر 

قٍّيـ، مع االجتياد في المقارنة بيف أحكامو كأحكاـ غيره مف الن قَّاد، ثـ  كالعبارات التي قيمت في حى
 .الكقكؼ عمى خالصة القكؿ في الحكـ عمى الرَّاكم

 
 
 

                                                           
 .258-257/ 1التَّنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف األباطيؿ، لممعممي  (1)
 .116-115الرفع كالتَّكميؿ، لممكنكم ص  (2)
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ٍرح المطمؽ3 رَّحكف بمصطمحات الجى كاة الميجى  المطمب األكؿ3 الرُّ
ٍرح المطمؽ كعباراتو، كىـ جرَّح اإلماـ عبدالعزيز الك كىاة باستعماؿ مصطمحات الجى تاني عددنا مف الر 

         -كالتالي:
 الركاة الذيف قاؿ فييـ، " تكممكا فيو "3 -5

ًرير الدمشقيٌ الراكم األكؿ3 أبك بكر أحمد بف سميماف بف إسماعيؿ الًكٍندم   المعركؼ بابف ،الضَّ
بَّاف تكفي سنة ثماف كثبلثيف   . (1)ق(441كثبلثمئة )زى

براىيـ بف أٌيكبركل عف3    .(2)ىشاـ بف عٌمار، كأحمد بف أبي الحكارم، كا 
أبك الحسيف بف سمعكف، كأبك بكر بف شاذاف، كأبك حفص بف شاىيف، كعبد ا ركل عنو3  

 .(3)بف ذككاف البىٍعمىبكيا
 . (4)""تكممكا فيوقاؿ الكىتَّاني3  
   أقكاؿ العمماء فيو3 

ـٌ ترؾ الحديث عنو  ٍبد الرحمف ٍبف عثماف بف القاسـ ث ٍنوي عى قاؿ ابف ماككال: "آخر مىف ركل عى
ٌباف" ا في ابف زى ٍرحن كعمؽ عميو الذىبي: " صدؽ ابف  ،(5)لسببو حكاهي لي أبك محمد الكتاني ال يككف جى

كقاؿ ابف عساكر: "سمع منو تماـ، كىعبد الرحمف بف أبي  ،(6)ماككال، مثيؿ ىذا ال يكجب تٍرؾ الرجؿ"
السبب الذم تركو ابف أبي نصر ألجمو ما حدثنا الفقيو أبك الحسف  ،...،نصر ثـ تركا الركاية عنو

السممي قاؿ: قاؿ لنا عبد العزيز الكتاني: لما قرأنا عمى عبد الرحمف بف أبي نصر بعض الجزء، 
كقاؿ الكىتَّاني: "كأنا  ،(7)اف فقطع عمي القراءة كامتنع مف الركاية عنو"قمت لو: قد تكممكا في ابف زبن 

                                                           
 كالكنى األسماء في كالمختمؼ المؤتمؼ عف االرتياب رفع في اإلكماؿ، 3، رقـ 67: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ينظر ((1

، رقـ 7/712، كتاريخ اإلسالـ، 201، رقـ 15/379كسير أعالـ النبالء، ، 9641، رقـ 71/152، كتاريخ دمشؽ، 4/120كاألنساب، 
، كالكافي بالكفيات، 2/54غبر،  مف خبر في ، كالعبر538، رقـ 1/476، كلساف الميزاف، 400، رقـ 1/102، كميزاف االعتداؿ، 241

 .251، رقـ 1/58القراء،  طبقات في النياية غاية ، ك74العمياف، ص  نكت في اليمياف ، كنكث6/249
 ينظر: المصادر السابقة. ((2
 ينظر: المصادر السابقة. ((3
 المصادر السابقة. ينظر: ((4

 .241رقـ  ،7/712 ،تاريخ اإلسالـ ((5
 المصدر السابؽ. ((6
 .538رقـ  ،1/476 ،لساف الميزاف ((7
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كقاؿ عبد الغني األزدم: "غير  ،(2)مقاء"لكقاؿ الذىبي: "اتيـ في ا ،(1)فأٌتيمو في ليقٌي مثؿ ىشاـ"
 . (4)قاؿ الذىبي: "ليس بثقة اتيـ" ،(3)ثقة"

 كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النقاد3 ،خبلصة القكؿ فيو
 كقد كافؽ جميع النقاد في اتياميـ . ،ليس بثقة اتيـ كما قاؿ الذىبي

*** 
 ،الراكم الثاني3 أبك الحسيف محمد بف ىمياف بف محمد بف عبد الحميد بف زيد اٍلبىٍغدىاًدٌم الككيؿ

 .(5)ق(435) ،ةتكفي سنة إحدل كأربعيف كثبلثمئ
 .(6)كالحسف بف عرفة العبدم ،عمي بف مسمـ الطكسيركل عف3 

تماـ بف محمد بف عبد ا الرازم، كعبد ا بف الحسف المعركؼ بابف المطبكع  ركل عنو3 
 .(7)البغدادم
 . (8)"تكممكا فيوقاؿ الكىتَّاني3 " 

 أقكاؿ العمماء فيو3
 .(9)قاؿ الذىبي: "ضعؼ"
 كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النقاد3 ،خبلصة القكؿ فيو

 كقد كافؽ اإلماـ الذىبي في تضعيفو ،ضعؼ كما قاؿ الذىبي
 
 

                                                           
 .241رقـ  ،7/712 ،تاريخ اإلسالـ ((1

 .400رقـ  ،1/102، ،ميزاف االعتداؿ ((2

 .201رقـ  ،15/379 ،سير أعالـ النبالء ((3

 .303، رقـ 1/41المغني في الضعفاء،  ((4

قـ ، ر 73/262، كتاريخ دمشؽ، 7، رقـ 71، كذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص 1753، رقـ 4/588ينظر: تاريخ بغداد،  ((5
 ديكاف ، ذيؿ4024 رقـ، 378 ص، كديكاف الضعفاء ،8284، رقـ 4/58، كميزاف االعتداؿ، 38، رقـ 7/774، كتاريخ اإلسالـ، 9999
 .7531، رقـ 7/566، كلساف الميزاف 5/112، كالكافي بالكفيات، 481، رقـ 70كالمترككيف، ص  الضعفاء

 .ينظر: المصدر السابؽ ((6

 .ينظر: المصدر السابؽ ((7

 .7، رقـ 71ص ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((8

 .4024، رقـ 378ديكاف الضعفاء، ص  ((9
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الة بف كثير بف عبد اهلل  الة بف إبراىيـ بف فىضى الراكم الثالث3 أبك عمرك محمد بف مكسى بف فىضى
 .(1)ق(464تيف كثبلثمئة )تكفي سنة اثنتيف كس ،اٍلقرًشي األُّمكم مكالىـ

كأبي قصي العذرم كأحمد بف الحسف بف ىاركف  ،الحسيف بف محمد بف جمعةركل عف3 
 .(2)كأبي ىشاـ عبد الرحمف بف عبد الصمد بف عبد الممؾ ،الصباحي البغدادم

كأبك  ،كابف الجباف ،كأبك نصر بف الجندم ،كأبك بكر الدكرم ،تماـ بف محمدركل عنو3 
 .(3)كمكي بف محمد بف الغمر ،كعبد الكىاب الميداني ،الحسف بف السمسار

 .(4)تكممكا فيو"قاؿ الكىتَّاني3 "
 أقكاؿ العمماء فيو3

كفي  ،(6)كفي مكضع: " شيخ مسند، دمشقي" ،(5)الذىبي: " الشيخ، المسند، المحدث"قاؿ 
 .  (7)مكضع: "المحدث"

 كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النقاد3 ،خبلصة القكؿ فيو
 ." الشيخ، المسند، المحدث"أقكؿ بقكؿ الذىبي 

الراكم الرابع3 القاضي أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف عبد الغفار بف أحمد بف إسحاؽ 
 .(8)ق(411تكفي  سنة ثمانيف كثبلثمئة ) ،بف ذككاف البىٍعمىبكيا

 ،كعمي بف عبيد ا بف عبد القارئ الككفي ،كأبي العباس الًزٍفتي ،أبي الدحداحركل عف3 
 .(9)الحسف بف جكصا يأب ك، كمكحكؿ البيركتي ، ة المصيصيكمحمد بف أحمد بف صفك 

 ،الحسيف بف السمساركابنو أبك عمي  ،كأبك الحسف بف السمسار ،تماـ بف محمدركل عنو3 
 .(10)كأبك طاىر الحسيف بف محمد بف خراشة المقرئ ،كمكي بف محمد ،الميدانيكعبد الكىاب 
 

                                                           
 كتاريخ ،113، رقـ 16/157، سير أعالـ النبالء، 7043، رقـ 56/78، كتاريخ دمشؽ، 42، رقـ 94ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1

، 2/114، كالعبر في خبر مف غبر، 6029، رقـ 2/638، كالمغني في الضعفاء، 8233، رقـ 4/51االعتداؿ، ، كميزاف 57، رقـ 8/208اإلسالـ، 
 .7472، رقـ 7/539كلساف الميزاف، 

 المصدر السابؽ. ينظر: ((2
 ينظر: المصادر السابؽ. ((3
 ينظر: المصدر السابؽ. ((4
 .113، رقـ 16/157سير أعالـ النبالء،  ((5

 .57، رقـ 8/208تاريخ اإلسالـ،  ((6

 .2/114العبر في خبر مف غبر،  ((7

 .461، رقـ 1/132، كذيؿ ميزاف االعتداؿ، 3517، رقـ 32/250، كتاريخ دمشؽ، 77، رقـ 113: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ينظر ((8

 ينظر: المصدر السابؽ. ((9
 ينظر: المصدر السابؽ. ((10
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 .(1)"تكممكا فيوقاؿ الكىتَّاني3 "
 خبلصة القكؿ فيو3

 .(2)كىك مف أىؿ بمده ،تفرد بتضعيفو الكىتَّاني
 الركاة الذيف قاؿ فييـ، " كاف لينان "3  -5

ٍكىىًرم اٍلكىاًعظ الراكم3 أبك الفتح أٍحمىد بف بأبشاذ تكفي سنة سبع  ،بف داكد بف سميماف اٍلجى
 .  (3)ق(330كأربعيف كأربعمئة )

 أبي مسمـ محمد بف أحمد الكاتب ركل عف3
 يحيى بف عمي الخشاب المقرئ، كابنو طاىر صاحب العربية، كأبك الحسيف  ركل عنو3

 .(4)عبد ا محمد بف أحمد الرازمأبك 
 .  (5)"لينان ككاف قاؿ الكىتِّاني3 "

 أقكاؿ العمماء فيو3
 .(7)كقاؿ أبك طاىر السمفي: "قيؿ فيو ليف" ،(6)قاؿ ابف الجزرم: "إماـ شيير"

 كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النقاد3 ،خبلصة القكؿ فيو
 فيو ليف.

 الركاة الذيف قاؿ فييـ، " كاف يتيـ"3 -3
الراكم3 أبك عمي  محمد بف ىاركف بف شعيب بف عبد اهلل بف عبد الكاحد كيقاؿ3 محمد 

بف ىاركف بف شعيب بف عمقمة بف سعد بف مالؾ كيقاؿ3 محمد بف ىاركف بف شعيب بف حٌياف ا

                                                           
 .461، رقـ 1/132، كذيؿ ميزاف االعتداؿ، 3517، رقـ 32/250، كتاريخ دمشؽ، 77، رقـ 113تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص : ذيؿ ينظر  ((1

 .3517، رقـ 32/250: تاريخ دمشؽ، ينظر  ((2

، رقـ 1/84اؿ، ، كميزاف االعتد188، رقـ 9/688، تاريخ اإلسالـ، 266، رقـ 197: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ينظر ((3
 .403، رقـ 1/408، كلساف الميزاف، 166، رقـ 1/40، غاية النياية في طبقات القراء، 246، رقـ 1/34، كالمغني في الضعفاء، 302

 .ينظر: المصدر السابؽ ((4
، رقـ 1/84تداؿ، ، كميزاف االع188، رقـ 9/688، تاريخ اإلسالـ، 266، رقـ 197: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ينظر ((5

 .403، رقـ 1/408، كلساف الميزاف، 166، رقـ 1/40، غاية النياية في طبقات القراء، 246، رقـ 1/34، كالمغني في الضعفاء، 302
 .166، رقـ 1/40غاية النياية في طبقات القراء،  ((6
 .188، رقـ 9/688تاريخ اإلسالـ،  ((7
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تكفي في سنة ثبلث  ،بف حكيـ بف عمقمة ابف سعد بف معاذ األنصارم الدمشقي الحافظا
 .  (1)ق(414كخمسيف كثبلثمئة )
ة محمد بف عمرك، كبكر بف سيؿ الثى عبد الرحمف بف أبي حاتـ المرادم، كأبي عي ركل عف3 

 .(2)الدمياطي، كأحمد بف محمد بف يحيى بف حمزة
ابف المقرلء، كابف منده، كتماـ، كالعفيؼ بف أبي نصر، كعبد الكىاب ركل عنو3 

 . (3)الميداني
  .(4)"كاف يتيـقاؿ الكىتَّاني3 "

 العمماء فيو3أقكاؿ 
كقاؿ  ،(6)كفي مكضع: "الحافظ، أحد الرحالة" ،(5)قاؿ الذىبي: "اإلماـ المحدث الرحاؿ"

 .(8)كقاؿ ابف حجر: "قد كجدت لو حديثان منكران" ،(7)الصفدم: "صنؼ كخرج"
 كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النقاد3 ،خبلصة القكؿ فيو

كلـ يكافؽ  ية عنو،لو حديثا منكران فال يضر بالركا كجدت كأما قكؿ ابف حجر ،ثقة، كقد ييـ 
 .النقاد

"لـ يكف الحديث مف ،الركاة الذيف قاؿ فييـ، " لـ يكف الحديث مف صنعتو " -3
 شأنو"3

 (9)الراكم األكؿ3 أبك الحسف عمي بف عبيد اهلل بف محمد بف أحمد بف جعفر الكىٍرخي
سنة ثماف عشرة  ىتكف ،فةالمعركؼ بابف الشيخ الصيني أصميـ مف الكك 

 . (10)ق(351)ةكأربعمئ
                                                           

، 9985، رقـ 73/246، كتاريخ اإلسالـ، 304 رقـ، 15/528، النبالء أعالـ كسير ،25، رقـ 86ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1
 .7517، رقـ 7/558، كلساف الميزاف، 5/99، كالكافي بالكفيات، 2/93، كالعبر في خبر مف غبر، 8279، رقـ 4/57كميزاف االعتداؿ، 

 ادر السابقة.ينظر: المص ((2
 ينظر:  المصادر السابقة. ((3
 (.1ينظر: المصادر السابقة في الحاشية رقـ ) ((4

 .304، رقـ 15/528سير أعالـ النبالء،  ((5

 .2/93العبر في خبر مف غبر،  ((6

 .5/99الكافي بالكفيات،  ((7
 .7517، رقـ 7/558لساف الميزاف،  ((8

باجدا قرية  بفتح الكاؼ كسككف الراء كفي آخرىا الخاء المعجمة، ىذه النسبة إلى عدة مكاضع اسميا الكرخ، منيا إلى: كرخ سامراء،...، كمنيا إلى كرخ ((9
 .3422، رقـ 74-11/73بنكاحي العراؽ. األنساب، 

، كلساف 337، رقـ 9/300، كتاريخ اإلسالـ، 4981، رقـ 43/83، كتاريخ دمشؽ، 178، رقـ 158: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ينظر ((10
 .5437، رقـ 5/561الميزاف، 
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 فصؿ الثانيال

 
 كأبي محمد الحسف بف محمد بف داكد المؤدب  ،: أبي القاسـ المظفر بف حاجبركل عف
 .(1)كجمح بف القاسـ المؤذف ،كأبي عمر بف فضالة ،الثقفي

 .(2)كالكىتَّاني ،كعمي الًحنٍّائي ،أبك سعد السمافركل عنو3 
 . (3)"كلـ يكف الحديث مف صنعتو ،كانت لو أصكؿ حسنةقاؿ الكىتَّاني3 "

 خبلصة القكؿ فيو3
 . (4)كىك مف أىؿ بمده ،الكىتَّانيفو يضعتفرد بت

*** 
الراكم الثاني3 أبك محمد عبد الكاحد بف أحمد بف محمد بف يكسؼ بف محمد بف مقداـ         

 . (5)ق(352تكفي سنة تسع عشرة كأربعمئة ) ،مشماش اٍليىٍمدىاًنيٌ بف قادـ يعرؼ بابف 
كأبي  ،كأبي عبد ا الحسيف بف أحمد بف أبي ثابت ،أبي القاسـ بف أبي العقبكركل عف3 

 .(6)نصر محمد بف محمد بف زكريا البىٍمًخيٌ 
كأبك سعد  ،كعمي بف الخضر ،كعمي بف محمد بف شجاع ،نَّائيعبد العزيز الحركل عنو3  
 .(8)كأبك عمي األىكازم ،الجزرم (7)كأبك الفتح نصر بف الحسيف البىاًلسي ،السماف

كفي مكضع:  ،(9)كاف سماعو صحيحان غير أنو لـ يكف الحديث مف صنعتو"قاؿ الكىتَّاني3 "
 .(10)"" سمعو أبكه الحديث، كلـ يكف الحديث مف شأنو

 .(1)كىك مف أىؿ بمده ،فو الكىتَّانييضعتفرد بت خبلصة القكؿ فيو3
                                                           

، رقـ 9/300، كتاريخ اإلسالـ، 4981، رقـ 43/83، كتاريخ دمشؽ، 178، رقـ 158: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ينظر ((1
 .5437، رقـ 5/561، كلساف الميزاف، 337

 المصدر السابؽ. ((2
 .المصدر السابؽ ((3

 .337، رقـ 9/300ينظر: تاريخ االسالـ،   ((4
، رقـ 9/309، كتاريخ اإلسالـ، 4302، رقـ 37/202، كتاريخ دمشؽ، 184، رقـ 161: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ينظر ((5

371. 
آخرىا الخاء المعجمة، ىذه النسبة الى بمدة مف بالد خراساف كالبىٍمًخٌي: بفتح الباء المكحدة كسككف الالـ كفي المصادر السابقة،  :ينظر ((6

 .568، رقـ 2/303يقاؿ ليا بمخ. األنساب، 
لى بالس كىي مدينة مشيكرة بيف الرقة كحمب عمى عشريف فرسخا إبفتح الباء المنقكطة بكاحدة ككسر الالـ كالسيف الميممة، ىذه النسبة  ((7

 .355، رقـ 2/56. األنساب، مف حمب
 .المصدر السابؽ ((8
 .المصدر السابؽ ((9

 .371، رقـ 9/309تاريخ اإلسالـ،  ((10
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 فصؿ الثانيال

تكفي سنة  ،ًسيمىا اٍلميؤىدب الراكم الثالث3 أبك محمد عبد اهلل بف إبراىيـ بف عبد اهلل بف
 . (2)ق(345إحدل كعشريف كأربعمئة )

 .(3)كأبي عمي بف آدـ ألفزارم ،: أبي عبد ا بف مركافركل عف
 .(4)كأبك سعد إسماعيؿ بف عمي السماف ،كالكىتَّاني ،عمي الحنائيركل عنو3  

 . (5)"كلـ يكف الحديث مف شأنوقاؿ الكىتَّاني3 "
 كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النقاد3 ،أقكاؿ العمماء فيو

 .  (6)كثقو: أبك بكر الحداد
 القكؿ فيو3 ةخبلص
ر عمى مذىب الحديثية كقد سا ةكتاني فيو ألنو ليس مف أىؿ الصنعكقد تشدد اإلماـ ال ،ثقة

 اإلماـ مالؾ في ذلؾ .
*** 

الراكم الرابع3 أبك عثماف سعيد بف عبيد اهلل بف أحمد بف محمد بف سعيد ابف عبيد اهلل 
تكفي  ،بف أحمد بف محمد بف سعيد بف أبي مريـ القرشي مف مكالي جكيرية بنت أبي سفيافا

 . (7)ق(344سنة اثنتيف كعشريف كأربعمئة )
 ،كعبد الرحمف بف أحمد بف عمراف الدينكرم الكاعظ ،أبي القاسـ بف طعافك  ،أبيوركل عف3 
 . (8)كأبي عمر محمد بف العباس بف ككدؾ ،كأبي عمر بف فضالة
 كمحمد بف عمي بف محمد بف صالح ،كعمي بف محمد الحنائي ،الكىتَّانيركل عنو3 

 .(9)كأبك بكر الحداد ،كعمي بف محمد بف شجاع بف أبي اليكؿ ،المطرز

                                                                                                                                                                          
 .371، رقـ 9/309تاريخ اإلسالـ،  ((1

، رقـ 9/365، كتاريخ اإلسالـ، 3178، رقـ 27/66، كتاريخ دمشؽ، 194، رقـ 166ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((2
25 . 

 ينظر: المصدر السابؽ.  ((3

 ينظر: المصدر السابؽ.  ((4

 ينظر: المصدر السابؽ. ((5

 .3178، رقـ 27/66تاريخ دمشؽ،  ((6

، رقـ 9/376، كتاريخ اإلسالـ، 2505، رقـ21/175، كتاريخ دمشؽ، 198، رقـ 167ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((7
 .3452، رقـ 4/66، كلساف الميزاف، 425، رقـ 1/118، كذيؿ ميزاف االعتداؿ، 63

 ينظر:  المصدر السابؽ. ((8
، رقـ 9/376، كتاريخ اإلسالـ، 2505، رقـ21/175، كتاريخ دمشؽ، 198، رقـ 167ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((9
 .3452، رقـ 4/66، كلساف الميزاف، 425، رقـ 1/118، كذيؿ ميزاف االعتداؿ، 63
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 .(1)كلـ يكف الحديث مف صنعتو"قاؿ الكىتَّاني3 "

 أقكاؿ العمماء فيو3
 .(2)قاؿ الذىبي: "كلـ يكف الحديث مف صنعتو"

 كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النقاد3 ،خبلصة القكؿ فيو
 كالذىبي. ،كما قاؿ الكىتَّاني ،يكف الحديث مف صنعتو لـ

*** 
تكفي سنة  ،الراكم الخامس3 أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمر بف عبد العزيز القصار المقرئ 

 . (3)ق(331خمس كأربعيف كأربعمئة )
 .(4)كأبي بكر القطاف كسعيد بف عبيد ا بف فطيس ،أبي محمد بف أبي نصرركل عف3  
 .(5)كالكىتَّاني ،أبك القاسـ عبد المنعـ بف عميركل عنو3  

 . (6)"لـ يكف الحديث مف صنعتو"قاؿ الكىتَّاني3 
 أقكاؿ العمماء فيو

عمى الكىتَّاني: "كالقدح بيذا  ان معقب ان كقاؿ ابف حجر  ،(8)كالذىبي  ،(7)كثقو: أبك بكر الحداد 
عمى مذىب أىؿ التشديد ممف يشترط فيمف يقبؿ حديثو أف يككف مف أىؿ الفف كقد جاء  يئإنما يج

فإذا كاف الراكم ضابطا لما سمعو،  ،كلـ يشترط ذلؾ الجميكر  ،ذلؾ عف اإلماـ مالؾ كعدد قميؿ 
ثـ إف تعاطى ما ال يعرفو في الكالـ عمى  ،كىال سيما إف كاف قديما: لـ يقدح ذلؾ في مركيو 

 .(9)كبا التكفيؽ" ،ـ يقبؿ منو الحديث ل

                                                           
، رقـ 9/376، كتاريخ اإلسالـ، 2505، رقـ21/175، كتاريخ دمشؽ، 198، رقـ 167ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1
 ..3452، رقـ 4/66، كلساف الميزاف، 425، رقـ 1/118، كذيؿ ميزاف االعتداؿ، 63

 .63، رقـ 9/376تاريخ اإلسالـ،  ((2

، رقـ 9/667، كتاريخ اإلسالـ، 465، رقـ 7/85، كتاريخ دمشؽ، 257، رقـ 192ياتيـ، ص ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككف ((3
، رقـ 1/327، كلساف الميزاف، 40، رقـ 1/21، كذيؿ ميزاف االعتداؿ، 1143، رقـ 2/220، كالثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة، 135
227. 

 ينظر: المصادر السابقة. ((4

 ينظر: المصادر السابقة. ((5

 ينظر: المصادر السابقة. ((6

 .465، رقـ 7/85ينظر: تاريخ دمشؽ،  ((7
 .135، رقـ 9/667ينظر: تاريخ اإلسالـ،  ((8

 .227، رقـ 1/327لساف الميزاف،  ((9
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 فصؿ الثانيال

 
 كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النقاد3 ،خبلصة القكؿ فيو

كقد تشدد اإلماـ الكتاني فيو ألنو ليس مف أىؿ الصنعو الحديثية كقد سار عمى  ،ثقة 
 مذىب اإلماـ مالؾ في ذلؾ .

*** 
الحسف محمد بف إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف أحمد بف الراكم السادس3 أبك          

 . (1)ق(364تكفي سنة اثنتيف كستيف كأربعمئة ) ،حذلـ اأٍلىسدم سميماف بف أيكب بف
كأبي  ،كصدقة بف المظفر بف عمي األنصارم ،كأبي محمد بف أبي نصر ،أبيو ركل عف3
كأبي عثماف  ،كأبي الحسيف بف أبي نصر ،كأبي الحسف بف السمسار ،الحسف بف عكؼ

 .(2)الصابكني
أبك بكر الخطيب، كنجا بف أحمد، كأبك القاسـ النسيب، كعبد الكريـ بف  ركل عنو3

 .(3)حمزة
  .(4)"لـ يكف الحديث مف شأنو كلكف أبكه سمعو"قاؿ الكىتَّاني3 

 أقكاؿ العمماء فيو3
 . (6)كأبك القاسـ النسيب ،(5)ثقو: أبك محمد بف صابرك 

 كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النقاد3 ،خبلصة القكؿ فيو
 عمىكقد تشدد اإلماـ الكتاني فيو؛ ألنو ليس مف أىؿ الصنعة الحديثية، كقد سار  ،ثقة

 .   كا أعمـ ،مذىب اإلماـ مالؾ في ذلؾ
 
 
 

                                                           
، 10/167، كتاريخ اإلسالـ، 6053، رقـ 51/235، كتاريخ دمشؽ، 347، رقـ 233ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ينظر:  ((1

 .50رقـ 

 ينظر: المصادر السابقة. ((2

 ينظر: المصدر السابؽ. ((3

 .ينظر: المصدر السابؽ ((4
 . 6053، رقـ 51/236ينظر: تاريخ دمشؽ،  ((5

 .50، رقـ 10/167تاريخ اإلسالـ،  ((6
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ف مف صنعتو كخمط تخميطان عظيمان الركاة الذيف قاؿ فييـ، " لـ يكف ىذا الشأ-1
 " ككاف فيو تخميط عظيـ "3

كؼ بالصكفي الراكم األكؿ3 مٌي بف اٍلخضر بف سممىاف الٌسمًمٌي اٍلمىٍعري تكفي  ،أىبيك اٍلحسف عى
 .(1)ق(311سنة خمس كخمسيف كأربعمئة )

 ،كأبي محمد بف أبي نصر ،كتماـ بف محمد ،عبد الرحمف بف عمر بف نصرركل عف3 
 .(2)كصدقة بف محمد بف أحمد بف الدلـ القرشي ،كأبي عبد ا الحسيف بف عبد ا بف أبي كامؿ

المعالي الشرؼ بف مرجا بف إبراىيـ ي كأب ،عمي بف أحمد بف زىير المالكي ركل عنو3
 . (3)المقدسي

كاف  "صنؼ كتبان كثيرة لـ يكف ىذا الشأف مف صنعتو كخمط تخميطان عظيمان قاؿ الكىتَّاني3 
 .(4)يركم أشياء ليست لو سماعا كال إجازة عفا ا عنا كعنو"

 أقكاؿ العمماء فيو3       
 ،(5)تكممكا عميو ككاف غث الحديث" قاؿ أبك الحسف عمي بف الخضر بف الحسف العثماني:"

   .(7): "المحدث"كقاؿ الذىبي ،(6)كجمع ما لك لـ يجمعو كاف خيران لو"  كقاؿ ابف عساكر: "
 كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النقاد3 ،خبلصة القكؿ فيو

القكؿ فيو كما قاؿ الكتاني: متكمـ فيو، كخمط تخميطان عظيمان، يركم أشياء ليست لو سماعان كال     
 إجازة.

 
 

                                                           
، رقـ 10/61، كتاريخ اإلسالـ، 4899، رقـ 41/461، كتاريخ دمشؽ، 307، رقـ 216ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1

، 276، رقـ 1/48، كذيؿ ديكاف الضعفاء، 5835، رقـ 3/126، كميزاف االعتداؿ، 4258، رقـ 2/447، كالمغني في الضعفاء، 136
  .5387، رقـ 5/537، كلساف الميزاف، 76، رقـ 263ختالط، صباال الركاة مف رمي بمف كاالغتباط

  ينظر: المصادر السابقة. ((2

  ينظر: المصادر السابقة. ((3

 ينظر: المصادر السابقة. ((4
 .4899، رقـ 41/463تاريخ دمشؽ،  ((5

 المصدر السابؽ. ((6

 .136، رقـ 10/61تاريخ اإلسالـ،  ((7
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تكفي  ،ئالمقر بف عمي بف عبد اهلل بف محمد  الراكم الثاني3 أبك عمي الحسف بف الحسيف
 . (1)ق(311سنة خمس كخمسيف كأربعمئة )

 .(2)أبي محمد بف أبي نصرركل عف3 
"ككاف فيو تخميط عظيـ كاف يحدث بما لـ يسمع كيركب عمى الشيكخ بغير قاؿ الكىتَّاني3 

 . (3)معرفة فاذا قيؿ لو انكر ذلؾ"
 خبلصة القكؿ فيو3

 .هكىك مف بمد ،تفرد اإلماـ الكتاني بتضعيفو 
*** 

بف محمد بف مكسى بف عبد اهلل الحداد السممي  الراكم الثالث3 أبك بكر محمد بف عمي
 .(4)ق(361تكفي سنة ستيف كأربعمئة ) ،المحاسبي

كعبد الرحمف بف عمر بف  ،كأبي محمد بف أبي نصر ،أبي بكر بف أبي الحديد ركل عف3
كأبي الحسف عبيد ا بف الحسف بف  ،كمكي بف محمد بف الغمر ،كأبي نصر بف الجباف ،نصر

 .(5)أحمد الكراؽ
 .(6)أبك بكر الخطيب، كعمر الركاسي، كابف ماككال، كىبة ا ابف األكفانيركل عنو3 

"ككاف فيو تخميط عظيـ ككاف يكذب كيدعي شيكخا ما سمع منيـ كيكذب قاؿ الكىتَّاني3 
 . (7)لمشيكخ أيضان كال يحسف بذلؾ"

 فيو3أقكاؿ العمماء 
 .(8)متيـ كاه" قاؿ الذىبي: "

 

                                                           
، كبغية الطمب في تاريخ حمب، 1325، رقـ 12/77، كتاريخ دمشؽ، 307، رقـ 216ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((1
5/2332. 
 ينظر: المصادر السابقة. ((2
 ينظر: المصادر السابقة. ((3

، 10/122، كتاريخ اإلسالـ، 6817 ، رقـ54/387، كتاريخ دمشؽ، 337، رقـ 229ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((4
 .7230، رقـ 7/397، كلساف الميزاف، 5857، رقـ 2/618، كالمغني في الضعفاء، 7985، رقـ 3/660، كميزاف االعتداؿ، 267رقـ 

 ينظر: المصادر السابقة. ((5
 ينظر: المصادر السابقة. ((6
 (.4ينظر: المصادر السابقة في الحاشية رقـ ) ((7

 .5857، رقـ 2/618الضعفاء،  المغني في ((8
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 فصؿ الثانيال

 كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النقاد3 ،خبلصة القكؿ فيو
 متيـ كاه كما قاؿ اإلماـ الذىبي.

ٍرح النسبي3 رَّحكف بمصطمحات الجى كاة الميجى  المطمب الثاني3 الرُّ
ٍرح النسبي كعباراتو، كىـ جرَّح اإلماـ عبدالعزيز الكتاني عددنا مف  كىاة باستعماؿ مصطمحات الجى الرُّ

 -كالتالي3

 الركاة الذيف قاؿ فييـ، " اتيـ في فبلف "3 -5
كؼ الراكم األكؿ3  أبك مَّد بف اٍلقىاًسـ بف مىٍعري مٌي ميحى  ،عـ أبي محمد بف أبي نصر ،عى

 . (1)ق(430تكفي في ىذه السنة سنة سبع كأربعيف كثبلثمئة )
كأبي عبد ا  ،كأبي حامد محمد بف ىاركف الحضرمي ،أحمد بف عمي القاضيركل عف3 

امىمي ،أحمد بف عمي  الجكزجاني كالحسيف بف إسماعيؿ المىحى
(2)  . 

كعبد  ،كعبد ا بف عطية بف حبيب ،ابف أخيو أبك محمد كأبك عمي بف مينا الدَّارىاًني ركل عنو3
   .(3)كأبك الحسف عمي بف محمد بف إسحاؽ ،الغني بف سعيد الحافظ
"حدث عف أبي بكر أحمد بف عمي بف سعيد القاضي المركزم بأكثر كتبو قاؿ الكىتَّاني3 

أتيـ في ذلؾ كذكر أف أكثرىا إجازة ككاف يحب المحدثيف كأىمو كيكرميـ ككاف صاحب دنيا كصنؼ 
 .(4)كتبا كثيرة مف األخبار كالحكايات كالنكادر كغير ذلؾ"

 أقكاؿ العمماء فيو3
كفي مكضع: "اتيـ في إكثاره عف أبي بكر أحمد بف  ،(5)قاؿ الذىبي: " الشيخ، المحدث"

 . (6)عمي"

                                                           
، 15/572، كسير أعالـ النبالء، 6915، رقـ 55/102، كتاريخ دمشؽ، 16، رقـ 80ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1

، 3936، رقـ 1/370، ديكاف الضعفاء، 5912، رقـ 2/625، كالمغني في الضعفاء، 277، رقـ 7/858، كتاريخ اإلسالـ، 347رقـ 
 .7321، رقـ 7/451، كلساف الميزاف، 2/78العبر في خبر مف غبر، ، ك 8076، رقـ 4/14ميزاف االعتداؿ، 

امىميالمصادر السابقة،  ((2  فييا يحمؿ التي المحامؿ إلى النسبة ىذه الالـ، آخرىا كفي األلؼ بعد كالميـ الميممة كالحاء الميـ : بفتحكالمىحى
 .3664، رقـ 105-12/104كالفقو. األنساب،  الحديث أىؿ مف لجماعة ببغداد كبير بيت كىذا مكة، إلى الجماؿ عمى الناس

، 15/572، كسير أعالـ النبالء، 6915، رقـ 55/102، كتاريخ دمشؽ، 16، رقـ 80ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((3
، 3936، رقـ 1/370، ديكاف الضعفاء، 5912، رقـ 2/625، كالمغني في الضعفاء، 277، رقـ 7/858، كتاريخ اإلسالـ، 347رقـ 

 .7321، رقـ 7/451، كلساف الميزاف، 2/78، كالعبر في خبر مف غبر، 8076، رقـ 4/14ميزاف االعتداؿ، 

 (.1المصادر السابقة في الحاشية رقـ )ينظر:  ((4

 .347، رقـ 15/572سير أعالـ النبالء،  ((5

 .8076، رقـ 4/14، ك ميزاف االعتداؿ، 5912، رقـ 2/625المغني في الضعفاء،  ((6
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 فصؿ الثانيال

 كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النقاد3 ،خبلصة القكؿ فيو       
كقد كافؽ اإلماـ الذىبي في الحكـ عمى  ،كا أعمـ ،متيـ في إكثاره عف أبي بكر أحمد بف عمي

 .نفسو الراكم
*** 

أخك أبي  السمسارالراكم الثاني3 أبك بكر أحمد بف مكسى بف الحسيف بف عمي بف 
 .(1)ق(461تكفي سنة خمس كستيف كثبلثمئة ) ،العباس

براىيـ بف  ،كأبي الجيـ بف طالب ،كأبي بكر بف خريـ ،أبي الحسف بف عمارةركل عف3  كا 
 .(2)كأبي الحسف بف جكصا ،عبد الرحمف بف مركاف
كعبد الكىاب بف  ،كمكي بف محمد بف الغمر ،أبك الحسف محمد بف عكؼ ركل عنو3

 .(3)كأخكه أبك الحسف بف السمسار ،الميداني
 . (4)"حدث بشيء يسير انتقى عميو أخكه"قاؿ الكىتَّاني3 

 خبلصة القكؿ فيو3
 .(5)كىك مف أىؿ بمده ،أقكؿ بقكؿ الكتاني

تكفي  ،الشٍَّيبىاًنٌي اٍلبىزَّار الراكم الثالث3 أبك القاسـ عبد الرحمف بف عمر بف نصر بف محمد
 . (6)ق(351سنة عشر كأربعمئة )

كأبي  ،كأبي القاسـ بف أبي العقب ،كخيثمة بف سميماف ،: أبي عمي الحصائرمركل عف
 .(7)كأبي الحسف عثماف بف محمد الذىبي ،الحسف بف حذلـ كجمح بف القاسـ

: أحمد بف محمد العتيقي، كعمي بف الحسيف بف صصرل، كأبك عمي األىكازم، ركل عنو
 .(8)كمحمد بف عمي الحداد، كالكىتَّاني

 
                                                           

 .145، رقـ 8/236كتاريخ اإلسالـ،  ،276، رقـ 6/37، كتاريخ دمشؽ، 55، رقـ 101: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء كفياتيـ، ص ينظر ((1
 . ينظر: المصادر السابقة ((2
 المصادر السابقة. ((3
  .المصادر السابقة ((4

  .145، رقـ 8/236تاريخ اإلسالـ،  ((5
 رقـ، 17/262، النبالء أعالـ كسير ،3904، رقـ 35/141، كتاريخ دمشؽ، 138، رقـ 139ينظر: تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((6

 . 4662، رقـ 5/116، كلساف الميزاف، 4927، رقـ 2/580، كميزاف االعتداؿ، 322، رقـ 9/150، كتاريخ اإلسالـ، 157
  ينظر: المصادر السابقة. ((7
 ينظر: المصادر السابقة.  ((8
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 فصؿ الثانيال

 .(1)"كاف يتيـ باالعتزاؿ كاتيـ في ابف أبي ثابت كا أعمـ"قاؿ الكىتَّاني3 
 أقكاؿ العمماء فيو3

كقاؿ ابف عساكر: "اتيـ  ،(3)كفي مكضع: " مسند دمشؽ"  ،(2)"الشيخ العالـ"قاؿ الذىبي: 
 .(4)في لقاء أبي إسحاؽ بف أبى ثابت"

 كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النقاد3 ،خبلصة القكؿ فيو
 كا أعمـ.  ،كما قاؿ الكتاني كابف عساكر ،اتيـ في لقاء أبي إسحاؽ بف أبى ثابت

 ،الميدانيالراكم الرابع3 أبك الحسيف عبد الكىاب بف جعفر بف عمي بف جعفر بف أحمد بف زياد 
 . (5)ق(351تكفي سنة ثماف عشرة كأربعمئة )

كأبي الحارث أحمد بف محمد بف  ،أبي عبد ا بف مركاف كأبي عمي بف شعيبركل عف3 
كأبي عمي محمد بف محمد  ،كأبي مكسى ىاركف بف محمد الطحاف ،كأبي عمر بف فضالة ،عمارة
 . (6)بف آدـ

 ،كالكىتَّاني ،كأبك عمي األىكازم ،كعمي بف محمد بف شجاع ،رشأ بف نظيؼركل عنو3  
...كأبك سعد ،كأبك الفتح محمد بف حمزة بف الخضر القرشي ،كالحسف بف عمي بف عبد الصمد المباد

 .  (7)السماف
 .(8)"كاف فيو تساىؿ كاتيـ في محمد بف ىاركف بف شعيب األنصارم"قاؿ الكىتَّاني3 

 أقكاؿ العمماء فيو3
 كفي مكضع: "فيو  ،(10)مكضع: "المحدث"كفي  ،(9)قاؿ الذىبي: "الشيخ اإلماـ المحدث"

                                                           
 رقـ، 17/262، النبالء أعالـ كسير ،3904، رقـ 35/141، كتاريخ دمشؽ، 138، رقـ 139ينظر: تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1

 .4662، رقـ 5/116، كلساف الميزاف، 4927، رقـ 2/580، كميزاف االعتداؿ، 322، رقـ 9/150، كتاريخ اإلسالـ، 157

 .157، رقـ 17/262الـ النبالء، سير أع ((2

 .3/169تذكرة الحفاظ،  ((3

 .4927، رقـ 2/580ميزاف االعتداؿ،  ((4

5 ، كسير أعالـ النبالء، 4365، رقـ 37/311، كتاريخ دمشؽ، 182، رقـ 160ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((
، رقـ 2/412، كالمغني في الضعفاء، 5314، رقـ 2/679ف االعتداؿ، ، كميزا334، رقـ 9/299، كتاريخ اإلسالـ، 322، رقـ 17/499

 .4977، رقـ 5/301، كلساف الميزاف، 242، رقـ 45، كذيؿ ديكاف الضعفاء، ص 3888

 ينظر: المصادر السابقة. ((6

 ينظر: المصادر السابقة. ((7

 .182، رقـ 160ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((8

 .322، رقـ 17/499النبالء، سير أعالـ  ((9

 .334، رقـ 9/299تاريخ اإلسالـ،  ((10
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 فصؿ الثانيال

كقاؿ ابف حجر: "كذكر أبك الحسف بف قبيس، عىف أبيو، كىغيره قاؿ: كاف عبد  ،(1)تساىؿ"
الكىاب بف الميداني ال يبخؿ بإعارة شيء مف كتبو إال بكتاب كاحد كاف ال يسمح بو فاحترقت كتبو 
كميا فاستحدث نسخان مف الكتب التي نسخت مف كتبو سكل ذلؾ المضمكف بو فمـ يجد لو نسخة. 

 .(3): كالتساىؿ الذم أشار إليو عبد العزيز مف ىذه الجية"(2) كقاؿ في مكضع
 كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النقاد3 ،خبلصة القكؿ فيو

تساىؿ كما قاؿ الكتاني، كقد كفيو  ،اتيـ في محمد بف ىاركف بف شعيب األنصارم
 مف أم جية كاف التساىؿ كما سبؽ، كقد كافؽ النقاد في ذلؾ. تكضح

*** 
 الحسيف الشيرزكرمبف زيد بف الحسف بف  عقيؿالراكم الخامس3 أبك بكر محمد بف 

 . (4)ق(314تكفي سنة ثبلث كخمسيف كأربعمئة ) ،الكاعظ
     كأبي عبد ا يحيى بف ،أبي عبد ا الحسيف بف أحمد بف سممة الفارقيركل عف 3 

 . (5)كأبي الحسيف أحمد ابف عيسى الصائغ الشيرزكرم ،عبد ا المقرئ المعركؼ بابف كرز
 .(6)كأبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد  ،كالفقيو أبك نصر بف إبراىيـ ،ابنو أبك إسحاؽركل عنو3        

كحدث بكتاب الناسخ قاؿ الكىتَّاني3 "كاف يحدث مف كتب عتؽ ليس فييا سماعو، 
كالمنسكخ لمنحاس بخط عمي بف بشرل كليس فيو سماعو، كغيره مف الكتب كاف يدعي سماعيا 

 . (7)كيحدث بيا"

 3أقكاؿ العمماء فيو
: "القاضي الفقيو القالنسيكقاؿ ابف  ،(8)قاؿ أبك بكر الحداد: "ثقة مأمكف حسف المذىب"

 . (9)اإلماـ"

                                                           
 .242، رقـ 45ذيؿ ديكاف الضعفاء، ص  ((1

 أم ابف حجر. ((2

 .4977، رقـ 5/301لساف الميزاف،  ((3

 .6755، رقـ 54/224، كتاريخ دمشؽ، 298، رقـ 212ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((4

 ينظر: المصادر السابقة.  ((5

 ينظر:  المصادر السابقة. ((6

  ينظر:  المصادر السابقة. ((7

 .6755، رقـ 54/226تاريخ دمشؽ،  ((8

 .1/224المصدر السابؽ، ((9
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 فصؿ الثانيال

 كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النقاد3 ،خبلصة القكؿ فيو
 ثقة كاهلل أعمـ.

 انًطهت انثبنث: جذٔل انًقبسَخ َٔتبئجّ:

كىاة الميجرَّحيف عند اإلماـ الناقد  ، كالتي عينيت عبدالعزيز الكتانيكبعد ىذه الجكلة مع الر 
كىاة، كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ  عبدالعزيز فييا بالرجكع إلى أقكاؿ األئمة الن قَّاد في جميع ىؤالء الر 

ج كذلؾ مف خالؿ الجدكؿ كأحكاـ غيره مف الن قَّاد، أعرض أىـ ما تكصمت إليو مف نتائالكتاني 
 ثـ أسطر أىـ ما كقفت عميو مف مالحظات:   التالي،
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 الفصؿ الثاني
3 جدكؿ المقارنة  :أكالن

 عبدالعزيز الكتانيمصطمحات التجريح عند اإلماـ   

 مبلحظات رأم الباحث رأم الذىبي الكتانيرأم  الميجرِّحكف الميعدِّلكف الرَّاكم ـ

أبك بكر أحمد بف   -1
 - تيـاليس بثقة  تيـاليس بثقة  فيوتكممكا  كؿ النقاد - سميماف الدمشقيٌ 

أبك الحسيف محمد بف   -2
 ىمياف اٍلبىٍغدىاًدمٌ 

ٌعؼ تكممكا فيو - - ٌعؼ ضي  ضي

 

- 
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 الفصؿ الثاني

 مبلحظات رأم الباحث رأم الذىبي الكتانيرأم  الميجرِّحكف الميعدِّلكف الرَّاكم ـ

3-  
أبك عمرك محمد بف 
مكسى األ مكم مكالىـ 

 اٍلقرًشي
- - 

 تكممكا فيو

 

)الشيخ، 
المسند، 
 المحدث(

 كمرة : 

مسند،  ،)شيخ
 دمشقي(

 تكممكا فيو

 

األلفاظ التي أطمقيا ىذه 
ليست الفاظ تكثيؽ الذىبي 
تتعمؽ بالثناء فكثير بؿ 

 مف المحدثيف ضعفاء

4-  
بف اأبك محمد عبد ا 
محمد بف ذككاف 

 البىٍعمىبكي

- 

 

 

- 

 تكممكا فيو

 

 

- 
 ،)تفرد بتضعيفو الكىتَّاني -

 كىك مف أىؿ بمده(

أبك الفتح أٍحمىد بف   -5
ٍكىىًرم اٍلكىاًعظ  سميماف اٍلجى

 الجزرم ابف
 

أبك الطاىر 
 السمفي

 كاف لينان 

 

 

- 
 فيو ليف 

كقد كافؽ أبك الطاىر 
السمفي اإلماـ الكتاني  في 

 ذلؾ.
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 الفصؿ الثاني

 مبلحظات رأم الباحث رأم الذىبي الكتانيرأم  الميجرِّحكف الميعدِّلكف الرَّاكم ـ

6-  
محمد بف ىاركف بف 
شعيب بف حٌياف 
 األنصارم الدمشقي

 الذىبي،

 كالصفدم
- 

 

 الكتاني:كاف يتيـ

قد بف حجر: اكقاؿ 
 كجدت لو حديثان منكرا

"اإلماـ 
المحدث 
 الرحاؿ"

 كمرة: 
"الحافظ، أحد 

 الرحالة"

 ثقة كقد ييـ
"أما قكاؿ ابف حجر لو 
حديثا منكران فال يضر 

 بالركاية عنو"

7-  
أبك الحسف عمي بف 
عبيد ا بف محمد بف 
 أحمد بف جعفر الكىٍرخي

 

- 
- 

 ،كانت لو أصكؿ حسنة
كلـ يكف الحديث مف 

 صنعتو

 

 

- 

 يميؿ الباحث لقكؿ
كىك مف  ،الكىتَّاني

 أىؿ بمده

تفرد بتجريحو اإلماـ 
 الكتاني 

8-  

أبك محمد عبد الكاحد بف 
أحمد بف مقداـ بف قادـ 
يعرؼ بابف مشماش 

 اٍليىٍمدىاًنيٌ 

 

- 

 

- 

لـ يكف الحديث مف 
 صنعتو

لـ يكف الحديث  كمرة:
 مف شأنو

 

- 

يميؿ الباحث لقكؿ 
كىك مف  ،الكىتَّاني

 أىؿ بمده

تفرد بتجريحو اإلماـ 
 الكتاني

ا بف أبك محمد عبد   -9
ا اٍلميؤىدب  ًسيمى

أبك بكر 
 الحداد

- 
لـ يكف الحديث مف 

 شأنو
 

يميؿ الباحث إلى ما 
 قالو اإلماـ الكتاني 

الراكم أحد شيكخ اإلماـ 
 كعنده زيادة عمـ ،الكتاني
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 الفصؿ الثاني

 مبلحظات رأم الباحث رأم الذىبي الكتانيرأم  الميجرِّحكف الميعدِّلكف الرَّاكم ـ

أبك عثماف سعيد بف   -10
 عبيد ا القرشي

- - 
لـ يكف الحديث مف 

 صنعتو

لـ يكف 
الحديث مف 
 صنعتو

 لـ يكف الحديث مف
كما قاؿ  ،صنعتو
 كالذىبي. ،الكىتَّاني

تبعو الذىبي بنفس لفظة 
 الجرح 

11-  
أبك إسحاؽ إبراىيـ بف 
عمر بف عبد العزيز 

 القصار المقرئ

   الذىبي 
ك أبكبكر 
 الحداد

- 
كلـ يكف الحديث مف 

  صنعتو
 ثقة ثقة 

خالؼ أغمب النقاد في 
ذلؾ. كقد تشدد اإلماـ 

الكتاني فيو ألنو ليس مف 
الصنعة الحديثية كقد أىؿ 

سار عمى مذىب اإلماـ 
 مالؾ في ذلؾ

أبك الحسف محمد بف   -12
 أيكب بف حذلـ اأٍلىسدم

أبك محمد 
 ،بف صابرا

كأبك القاسـ 
 النسيب.

- 
لـ يكف الحديث مف 
 شأنو كلكف أبكه سمعو

 ثقة -

خالؼ أغمب النقاد في 
ذلؾ. كقد تشدد اإلماـ 

الكتاني فيو ألنو ليس مف 
الحديثية كقد  أىؿ الصنعة

سار عمى مذىب اإلماـ 
 مالؾ في ذلؾ
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 مبلحظات رأم الباحث رأم الذىبي الكتانيرأم  الميجرِّحكف الميعدِّلكف الرَّاكم ـ

مٌي الٌسمًمٌي   -13 أىبيك اٍلحسف عى
كؼ بالصكفي  اٍلمىٍعري

- 

 
 كؿ النقاد

صنؼ كتبان كثيرة لـ يكف 
ىذا الشأف مف صنعتو 
كخمط تخميطان عظيمان 
كاف يركم أشياء ليست 
 لو سماعا كال إجازة 

 ضعيؼ المحدث
كقد كافؽ النقاد في 

 تجريحو.

 

14-  

أبك عمي الحسف بف 
الحسيف بف عمي بف 
عبد ا بف محمد 

 المقرئ

- - 

ككاف فيو تخميط عظيـ 
كاف يحدث بما لـ يسمع 
كيركب عمى الشيكخ 

بغير معرفة فاذا قيؿ لو 
 انكر ذلؾ

تفرد اإلماـ الكتاني في  ضعيؼ -
 تجريحو

15-  
أبك بكر محمد بف عمي 

بف الحداد السممي ا
 المحاسبي

- - 

عظيـ  ككاف فيو تخميط
ككاف يكذب كيدعي 
شيكخا ما سمع منيـ 

كيكذب لمشيكخ أيضان كال 
 يحسف بذلؾ

 كافقو الذىبي في تجريحو. متيـ كاه متيـ كاه
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 مبلحظات رأم الباحث رأم الذىبي الكتانيرأم  الميجرِّحكف الميعدِّلكف الرَّاكم ـ

16-  
مَّد بف  مٌي ميحى أبك عى

كؼ عـ  ،اٍلقىاًسـ بف مىٍعري
 أبي محمد بف أبي نصر

- - 

حدث عف أبي بكر 
أحمد بف عمي بف سعيد 
القاضي المركزم بأكثر 

في ذلؾ كذكر كتبو أتيـ 
أف أكثرىا إجازة ككاف 
يحب المحدثيف كأىمو 
كيكرميـ ككاف صاحب 
دنيا كصنؼ كتبا كثيرة 
مف األخبار كالحكايات 

 - كالنكادر كغير ذلؾ

"الشيخ، 
المحدث" كمرة 

اتيـ في " قاؿ:
إكثاره عف أبي 
بكر أحمد بف 

 عمي"

متيـ في إكثاره عف 
أبي بكر أحمد بف 

 عمي"

بنفس كافقو الذىبي كتبعو 
 المفظة

17-  
أبك بكر أحمد بف مكسى 
بف الحسيف بف عمي بف 

 السمسار

 

 

- 

 

- 
حدث بشيء يسير انتقى 

 عميو أخكه
- 

أقكؿ بقكؿ اإلماـ 
 الكتاني

 ،تفرد بتضعيفو الكىتَّاني
 كىك مف أىؿ بمده
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 مبلحظات رأم الباحث رأم الذىبي الكتانيرأم  الميجرِّحكف الميعدِّلكف الرَّاكم ـ

أبك القاسـ عبد الرحمف   -18
 بف عمر الشٍَّيبىاًنٌي اٍلبىزَّارا

 ابف عساكر 
كاف يتيـ باالعتزاؿ 

كاتيـ في ابف أبي ثابت 
 كا أعمـ

"الشيخ 
كفي  ،العالـ"

مكضع: " 
 مسند دمشؽ"

اتيـ في لقاء أبي 
إسحاؽ بف أبى 

كما قاؿ  ،ثابت
 الكتاني كابف عساكر

لـ يكافؽ جميع النقاد 
كشاركو في الحكـ عمى ،

 الراكم ابف عساكر.

19-  
أبك الحسيف عبد الكىاب 

بف جعفر بف زياد ا
 الميداني

- - 
تساىؿ كاتيـ  كاف فيو

في محمد بف ىاركف بف 
  شعيب األنصارم

 "فيو تساىؿ"

اتيـ في محمد بف 
ىاركف بف شعيب 

كفيو  ،األنصارم
تساىؿ كما قاؿ 

 الكتاني

 كقد كافؽ النقاد في ذلؾ

20-  
أبك بكر محمد بف عقيؿ 

بف زيد الشيرزكرم ا
 الكاعظ

ابك بكر 
ابف ،الحداد 
 القالنسي

- 

كاف يحدث مف كتب 
فييا سماعو، عتؽ ليس 

كحدث بكتاب الناسخ 
كالمنسكخ لمنحاس بخط 
عمي بف بشرل كليس 
فيو سماعو، كغيره مف 
الكتب كاف يدعي 
 سماعيا كيحدث بيا

 خالؼ النقاد في ذلؾ  ثقة -



 

62 
 

 الثالثالفصؿ  الفصؿ الثاني

 
 المقارنة3ثانينا3 نتائج 

 كبعد ىذا العرض يمكف الكقكؼ عمى نتائج عدَّة، منيا:

( راكينا باستعماؿ مصطمحات كعبارات متنكعة في 20بمغ عدد الركاة الميجرَّحيف المدركسيف ) -1
ألفاظيا، مختمفة في مدلكالتيا، كقد أكثر مف استعماؿ بعض ىذه المصطمحات كالعبارات، كقمَّؿى 

 ا يالحظ مف خالؿ الجدكؿ السابؽ.مف استعماؿ البعض اآلخر كم

كىاة في أغمب األحياف، فقد:عبدالعزيز الكتاني كافؽ الن قَّادي اإلماـ  -2  في أحكامو عمى الر 

 ( مف الركاة.2) كافقو كؿ الن قَّاد في جرح -       

كىاة1ككافقو بعض الن قَّاد في جرح  ) -         .( مف الر 

كىاة4) في جرح كخالفو كؿ الن قَّاد -         .( مف الر 

كىاة4)فو أغمب الن قَّاد في جرح كخال -         .( مف الر 

 ( مف الركاة.6كافقو الذىبي في جرح ) -       

 ( مف الركاة.1خالفو الذىبي في جرح) -       

كىاة كتكسطو في أحكامو عمى عبدالعزيز الكتاني ىذه اإلحصائية تبٌيف مدل اعتداؿ اإلماـ  ك الر 
 كجرحيـ.

كىاة الذيف عدَّليـ بعض الن قَّاد، كىـ: ستة عبدالعزيز الكتاني جرَّح اإلماـ  -3  مف الر 

 ٍكىىًرم سميماف بف أٍحمىد الفتح أبك  اٍلكىاًعظ اٍلجى
 الدمشقي األنصارم حٌياف بف شعيب بف ىاركف بف محمد. 
 اٍلميؤىدب ًسيمىا بف ا عبد محمد أبك. 
 المقرئ القصار العزيز عبد بف عمر بف إبراىيـ إسحاؽ أبك. 
 اأٍلىسدم حذلـ بف أيكب بف محمد الحسف أبك. 
 الكاعظ الشيرزكرم زيد بف عقيؿ بف محمد بكر أبك. 

كىاة، الخاصة المعرفة إلى الن قَّادي  لبعضعبدالعزيز الكتاني  اإلماـ مخالفة كترجع  العمـ كزيادة بالر 
 .كأخبارىـ بأحكاليـ

 



 

63 
 

 الثالثالفصؿ  الفصؿ الثاني

كىاةمف  خمسةبالحكـ  عمى  تفرد اإلماـ عبدالعزيز الكتاني   -4  كىـ: ،الر 

 البىٍعمىبكي ذككاف بف محمد بف ا عبد محمد أبك القاضي. 
 اٍليىٍمدىاًنيٌ  مشماش بابف يعرؼ قادـ بف مقداـ بف أحمد بف الكاحد عبد محمد أبك. 
 الكىٍرخي جعفر بف أحمد بف محمد بف ا عبيد بف عمي الحسف أبك. 
 المقرئ محمد بف ا عبد بف عمي بف الحسيف بف الحسف عمي أبك. 
 السمسار بف عمي بف الحسيف بف مكسى بف أحمد بكر أبك. 
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 المبحث الثالث  
ٍرح عند اإلماـ عبدالعزيز الكتاني   مراتب الجى
ٍرح عند النُّقَّاد(  )دراسةه مقارنةه بمراتب الجى

ٍرح كالتٍَّعًديؿ كعباراتو التي استعمميا األئمة  لقد اجتيد العمماء في ترتيب مصطمحات الجى
كىاة، كظيرت صكر عدَّة في ترتيبيا عمى مراتب.  الن قَّاد في إصدار أحكاميـ عمى الر 

ٍرح عند العمماء المتقدميف كالمتأخريف كصكالن إلى صكرتيا  كفيما يمي بياف لصكر مراتب الجى
كضعيا الحافظ ابف حجر العسقالًنٌي باعتباره مف المتأخريف، ثـ إلى المكنكم باعتباره  العامَّة التي

مف المعاصريف، كمف ثـ االجتياد في تصنيؼ مصطمحات الجرح كعباراتو عند اإلماـ الناقد أبي 
 محمد عبد العزيز الكتاني بالنسبة إلى ىذه المراتب. 
ٍرح عند النُّقَّا د مف زمف اإلماـ عبد الرحمف بف ميدم )ت3 المطمب األكؿ3 مراتب الجى

 ىػ(54133ىػ(، إلى زمف اإلماـ المكنكم)ت5213
ىػ( ، فقد جعؿ 198أكؿ مف تكمـ في مراتب الركاة اإلماـ عبد الرحمف بف ميدم)ت:لعؿ 

ٍرح كالتٍَّعًديؿ ثالث مراتب رئيسة، مرتبتاف لمتٍَّعًديؿ كالثالثة لمتَّجريح، قاؿ  أبك مكسى محمد  مراتب الجى
 ،رجؿ حافظ متقف فيذا ال يختمؼ فيو  ،الناس ثالثة »يقكؿ:  ،سمعت ابف ميدم  ،(1)بف المثنى

كآخر ييـ كالغالب عمى حديثو الكىـ  ،فيذا ال يترؾ حديثو  ،كآخر ييـ كالغالب عمى حديثو الصحة 
 «.فيذا يترؾ حديثو ،

ىػ( لما تكمـ في مقدمة صحيحو عف مراتب الركاة، إال 261ككذلؾ صنع اإلماـ مسمـ)ت:
إنا نعمد إلى جممة ما أسند مف األخبار عف رسكؿ »... أنو جعؿ المرتبة الثانية لممتكسطيف، فقاؿ: 

، فنقسميا عمى ثالثة أقساـ، كثالث طبقات مف الناس عمى غير تكرار...فأما القسـ األكؿ ، ا 
فإنا نتكخى أف نقدـ األخبار التي ىي أسمـ مف العيكب مف غيرىا، كأنقى مف أف يككف ناقمكىا أىؿ 
تقاف لما نقمكا، لـ يكجد في ركايتيـ اختالؼ شديد، كال تخميط فاحش، كما قد  استقامة في الحديث، كا 

الصنؼ مف  عثر فيو عمى كثير مف المحدثيف، كباف ذلؾ في حديثيـ، فإذا نحف تقصينا أخبار ىذا
الناس ، أتبعناىا أخبارا يقع في أسانيدىا بعض مف ليس بالمكصكؼ بالحفظ كاإلتقاف ، كالصنؼ 

ف كانكا فيما كصفنا دكنيـ، فإف اسـ الستر، كالصدؽالمقدـ قبميـ ، عمى  ، كتعاطي العمـ أنيـ كا 

                                                           
 .143الكفاية في عمـ الركاية،  لمخطيب البغدادم ص ( 1)
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ف كانكا بما كصفنا مف العمـ، كالستر عند أىؿ العمـ معركفيف، فغيرىـ مف أقرانيـ  يشمميـ ...فيـ كا 
ممف عندىـ ما ذكرنا مف اإلتقاف، كاالستقامة في الركاية يفضمكنيـ في الحاؿ كالمرتبة، ألف ىذا 
عند أىؿ العمـ درجة رفيعة، كخصمة سنية... فأما ما كاف منيا عف قكـ ىـ عند أىؿ الحديث 

ممف اتيـ بكضع  متيمكف، أك عند األكثر منيـ، فمسنا نتشاغؿ بتخريج حديثيـ... كأشباىيـ
ا عف  األحاديث، كتكليد األخبار، ككذلؾ، مف الغالب عمى حديثو المنكر، أك الغمط أمسكنا أيضن

 .(1)«حديثيـ
ىػ(، ككاف لو ترتيباف ، أما األكؿ، 327ثـ جاء اإلماـ عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرَّازم)ت:

ر حاالتيـ كتبايف درجاتيـ ليعرؼ مف كمقادي -أم الركاة–ثـ احتيج إلى تبييف طبقاتيـ »... :فقد قاؿ
كاف منيـ في منزلة االنتقاد كالجيبذة كالتنقير كالبحث عف الرجاؿ كالمعرفة بيـ ، كىؤالء ىـ أىؿ 
التزكية كالتعديؿ كالجرح، كيعرؼ مف كاف منيـ عدالن في نفسو مف أىؿ الثبت في الحديث كالحفظ 

ـ الصدكؽ في ركايتو الكرع في دينو الثبت الذم ييـ لو كاالتقاف فيو ، ىؤالء ىـ أىؿ العدالة، كمني
ا، كمنيـ الصدكؽ الكرع المغفؿ الغالب عميو  أحياننا كقد قبمو الجيابذة النقاد، فيذا يحتج بحديثو أيضن
الكىـ كالخطأ كالسيك كالغمط، فيذا يكتب مف حديثو الترغيب كالترىيب كالزىد كاآلداب،  كال يحتج 

اـ، كمنيـ مف قد ألصؽ نفسو بيـ كدلسيا بينيـ، ممف قد ظير لمنقاد بحديثو في الحالؿ كالحر 
، كىذا (2)«العمماء بالرجاؿ منيـ الكذب، فيذا يترؾ حديثو كيطرح ركايتو كيسقط كال يشتغؿ بو

 الترتيب األكؿ جعؿ فيو مرتبتيف لمتعديؿ، كالباقيتيف لمتجريح.
في المراتب الثالث األخيرة، بترتيب قاؿ الباحث: كيالحظ أف اإلماـ ابف أبي حاتـ متأثر 

ا أف ترتيبو أكضح مف ترتيب اإلماـ مسمـ، كلعؿ  اإلماـ عبد الرحمف بف ميدم، كيالحظ أيضن
األخير معذكر لمناسبة كالمو لممقاـ الذم ذكر فيو، كأغفؿ اإلماـ ابف أبي حاتـ أىؿ البدع 

 كاألىكاء.
ٍرح كالتٍَّعًديؿ ثماني مراتب، أربع كأما الترتيب الثاني، كىك المشيكر، فقد جعؿ مرا  تب الجى

ٍرح، كىذه المراتب  ما تدؿ عميو األلفاظ التي يطمقيا األئمة النقاد عمى الركاة  لمتَّعديؿ، كأربع لمجى
لبياف حالتيـ مف حيث الجرح كالتعديؿ، كسيذكر الباحث مراتب الجرح لالختصار، حيث قاؿ: 

 :مراتب شتى التعديؿ عمىككجدت األلفاظ في الجرح ك »

                                                           

 .5-3/ 1انظر: مقدمة صحيح مسمـ، لمسمـ  (1)
 .6/ 1البف أبي حاتـ ( الجرح كالتعديؿ، 2)
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 فيك ممف ييكتىبي حديثيو كينظر فيو اعتبارنا.  ،«بميف الحديث»إذا أجابكا في الرجؿ:  -1
ذا قالكا:  -2  فيك بمنزلة األكلى في كتب حديثو ًإالَّ أنَّو دكنو.  ،«ليس بالقكم»كا 
ذا قالكا:  -3  فيك دكف الثانية ال ييطرح حديثو؛ بؿ ييعتبر بو.  ،«ضعيؼ الحديث»كا 
ذا قالكا: ك  -4 فيك ساقط الحديث  ،«كىذَّاب»، أك «ذاىب الحديث»، أك «متركؾ الحديث»ا 

 «.    ال ييكتىبي حديثيو
كأشار  ،كىك مف أقراف اإلماـ عبدالعزيز الكتاني ،ىػ(463ثـ جاء الخطيب البىٍغدادم )ت:

رٍ  باإلخبار عف أحكاؿ  فأما أقساـ العبارات»ح كالتٍَّعًديؿ كأدناىا، فقاؿ: فقط إلى أعمى مراتب الجى
 .(1)««ساقط»أك « كذاب«كأدكنيا أف يقاؿ:  ،«ثقة»أك « حجة»الركاة فأرفعيا أف يقاؿ: 

ىػ(، فقسـ ركاة الحديث 498ثـ أتى  أبك عمي الحسيف بف محمد الجيَّاني الغساني )ت:  
ذكر مراتب سبع طبقات، جعؿ ثالثنا منيا مقبكلة، كثالثنا مترككة، كسابعة مختمؼ فييا، كسأكتفي ب

الناقمكف سبع طبقات ثالث مقبكلة كثالث مترككة كالسابعة مختمؼ فييا... » :الجرح، حيث يقكؿ
كثالث طبقات أسقطيـ أىؿ المعرفة ،األكلى: مف كسـ بالكذب ككضع الحديث ،الثانية: مف غمب 

ادت فييا عميو الغمط كالكىـ، كالثالثة: طائفة غمت في البدعة كدعت إلييا كحرفت الركايات، كز 
ليحتجكا بيا، كالسابعة: قكـ مجيكلكف انفردكا بركايات لـ يتابعكا عمييا فقبميـ قكـ ككقفيـ 

 .(2)«آخركف
ىػ(، ككاف أكؿ مف أثنى عمى تقسيـ ابف أبي حاتـ 643ثـ جاء اإلماـ ابف الصالح )ت:

ف كانت لو إضافات في األلفاظ، فقاؿ كبإجادتو فيو، كذكر أنو يكافقو في بياف » :عمى ترتيبو، كا 
األلفاظ المستعممة بيف أىؿ ىذا الشأف في الجرح كالتعديؿ، كقد رتبيا أبك محمد عبد الرحمف بف أبي 
حاتـ لرازم في كتابو في الجرح كالتعديؿ فأجاد كأحسف، كنحف نرتبيا كذلؾ، كنكرد ما ذكره، 

، كذكر ابف الصالح مراتب الجرح، (3)«ي ذلؾ عف غيره إف شاء ا تعالىكنضيؼ إليو ما بمغنا ف
ٍرح لـ يشرحيا ابف أبي حاتـ الرَّازم  كلـ يزد عمى ابف أبي حاتـ شيئنا، ثـ أضاؼ ألفاظنا في الجى

 كالن مف ابف أبي حاتـ كابف الصالح، كلـ يزد عمييما شيئنا. (4)ك تبع النككم ،كغيره

                                                           

 .22( الكفاية في عمـ الركاية، لمخطيب البغدادم ص: 1)
 .28/ 1( شرح صحيح مسمـ، لمنككم 2)
 .121( مقدمة ابف الصالح، البف الصالح ص: 3)
 .52( التقريب كالتيسير، لمنككم ص: 4)
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ىػ( كقسميا إلى تسع مراتب، أربع لمتعديؿ، كخمس 748)ت: ثـ جاء الحافظ الذىبي
ٍرح بأردئيا بخالؼ سابقيو  .(1)لمتجريح، بدأ مراتب الجى

 (2)ثـ جاء الحافظ برىاف الديف أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف أيكب األبناسي
 ىػ(، كتبع الذىبي في صنيعو.802)ت:

ىػ( ككافؽ الحافظ الذىبي عمى صنيعو في 806)ت: (3)ثـ جاء الحافظ زيف الدٍّيف العػراقي
ٍرح كالتٍَّعًديؿ، مع إضافتو لبعض ألفاظ التٍَّعًديؿ التي لـ يذكرىا الذىبي، كابف أبي  تقسيـ مراتب الجى

 حاتـ، كابف الصالح.
ىػ( بدلكه فأفاد كأجاد، ككاف عميو عند 852العسقالًنٌي)ت ثـ أدلى الحافظ ابف حجر

، فقاؿ في مراتب التجريح: «نزىة النظر»ككاف لو ترتيباف، األكؿ ذكره في  ،المتأخريف االعتماد
، كأكذب الناس، ككذا قكليـ: » أسكأيىا الكصؼ بما دؿ عمى المبالغة فيو، كأصرح ذلؾ التعبير بأىٍفعىؿى

ف  ٌضاع، أك كٌذاب؛ ألنيا كا  إليو المنتيى في الكضع، أك ريٍكف الكذب، كنحك ذلؾ، ثـ: دٌجاؿ، أك كى
كاف فييا نكعي مبالغةو، لكنيا دكف التي قبميا، كأىٍسيىمييا، أم: األلفاظ الدالة عمى الجرح، قكليـ: فالفه 

، كبىٍيفى أسكًأ الجرح كأسيًمًو مراتبي ال تخفى ءي الحفظ، أك: فيو أدنى مقاؿو ، أك سىيٍّ  .(4)«لىيٍّفه
، أك ساقطه، أك»ثـ أجمؿ ابف حجر المراتب، فقاؿ:  فاحشي الغمًط، أك منكري  قكليـ: متركؾه

، أك ليس بالقكم، أك فيو مقاؿه   «.الحديًث، أشد  ًمف قكليـ: ضعيؼه
فيو تفصيؿ أكثر دقة مما كرد  ،«التقريب»كالترتيب الثاني: ذكره ابف حجر في مقدمة كتابو 

ا مف ترتيب الذىبي، كيبدك أف البف أبي حاتـ بعض التأثير عم ى في النخبة كشرحيا، كىك أدؽ أيضن
ٍرح كالتٍَّعًديؿ إلى  ف كانت البف حجر أصالة كاضحة،  كقسـ مراتب الجى ابف حجر في ىذا الترتيب، كا 

ٍرح، كىي: ،اثنتي عشرة مرتبة ٍرح، كمراتب الجى  ست مراتب لمتٍَّعًديؿ كمثميا لمجى
كىل عنو أكثر مف كاحد كلـ ييكثَّؽ - ليو اإلشارة بمفظ:  ،األكلى: مىٍف رى أك  ،«مستكر»كا 

 «.يكؿ الحاؿمج»

                                                           

 .4/ 1( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي 1)
 .268/ 1بناسي  (الشذا الفياح مف عمـك ابف الصالح، لأل2)
 .376/ 1( شرح التبصرة كالتذكرة، لمعراقي 3)
 .136( نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر، البف حجر ص: 4)
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ٍعؼ ،الثانية: مىٍف لـ يكجد فيو تكثيٌؽ لمعتىبىر - ليو  ،كلك لـ ييفىسَّرٍ  ،ككجد فيو إطالؽ الضَّ كا 
 «. ضعيؼ»اإلشارة بمفظ: 

ٍف لـ يىٍرًك عنو غير كاحد - ليو اإلشارة بمفظ:  ،كلـ ييكثَّؽ ،الثالثة: مى  «. مجيكؿ»كا 
ٍف لـ ييكثَّؽ البتةى  - عٍّؼ م ،الرابعة: مى ليو اإلشارة:  ،ع ذلؾ بقادحكضي أك  ،«بمتركؾ»كا 

 «. ساقط»أك  ،«كاىي الحديث»أك  ،«متركؾ الحديث»
ٍف ات يـ بالكىذٍّب. -  الخامسة: مى
ٍف أيطمؽ عميو اسـ الكىذب -  . (1)كالكضع ،السادسة: مى

كقد أحسف شمس الديف السخاكم كأجاد في بياف ىذه المراتب، مستفيدنا مف شيخو الحافظ 
حجر، كأطاؿ النفس عمف سبقو في تفصيؿ ىذه المراتب، كذكر ألفاظ كؿ مرتبة في أكثر مف ابف 

 ، كييالحظ في تقسيمو ما يمي:(2)«فتح المغيث»خمس عشرة صفحة مف كتابو 
أف السخاكم فصَّؿ في ىذا المقاـ تفصيالن حسننا، كجعؿ لكؿ مف ألفاظ الجرح كالتعديؿ  -1

ف المراتب، كما أنو زاد في مراتب الجرح مرتبة سادسة، كىي ست مراتب، فمـ يذكر الصحابة ضم
أسكؤىا عنده، كىي الكصؼ بما دؿ عمى المبالغة فيو، كقكليـ أكذب الناس، أك إليو المنتيى في 

 الكضع، أك ركف الكذب.
ا. -2  أنو زاد عف كؿ مف سبقو في إيراد ألفاظ قاليا النقاد في الركاة تعديالن كتجريحن
لفظة في المرتبة المناسبة ليا، مع شرح معانى بعض األلفاظ لغة  أنو كضع كؿ -3

ا، فيك بذلؾ يقدـ لنا تعريفات لبعض المصطمحات التي أطمقيا عمماء الجرح كالتعديؿ.   كاصطالحن
 عقب عمى المراتب ببياف الحكـ في أىؿ ىذه المراتب كما يحتج، أك ال يحتج بأىميا. -4

ال فمف نظر كجدت مف األ» :كبدأ كالمو قائالن  لفاظ في ذلؾ، يعني: بدكف استقصاء، كا 
كتب الرجاؿ، ككتاب ابف أبي حاتـ المذككر، كالكامؿ البف عدم، ك التيذيب كغيرىا، ظفر بألفاظ 
كثيرة، كلك اعتنى بارع بتتبعيا، ككضع كؿ لفظة بالمرتبة المشابية ليا، مع شرح معانييا لغةن 

ا لكاف حسننا، كقد كاف شيخنا يميج بذكر ذلؾ، فما تيسر، كالكاقؼ  -يعني: ابف حجر-كاصطالحن

                                                           

 .74( ص:1)
 .114/ 2( فتح المغيث، لمسخاكم 2)
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عمى عبارات القكـ يفيـ مقاصدىـ بما عرؼ مف عباراتيـ في غالب األحكاؿ، كبقرائف ترشد إلى 
 .(1)«ذلؾ

، (2)»الرفع كالتكميؿ»ىػ( في 1304ثـ ختـ الكالـ عمى مراتب الجرح كالتعديؿ المكنكم)ت:
 ككاف متبعنا لمف سبؽ.

ٍرح عند اإلماـ عبدالعزيز الكتاني 3  المطمب الثاني3 مراتب الجى
كىاة، كالكقكؼ  مف خالؿ تتبع مصطمحات اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كعباراتو في جرح الر 
كىاة الذيف أطمقت في حقيـ، كالمقارنة بيف أحكامو كأحكاـ  عمى مدلكالتيا، كالتعرؼ عمى أحكاؿ الر 

ف تقسيـ تمؾ المصطمحات كالعبارات بحسب ما تدؿ عميو أك تمثمو في جرح غيره مف الن قَّاد، يمك
كىاة إلى   مراتب، كسيقسـ الباحث تمؾ المصطمحات كالعبارات مف األخؼ إلى األشد، كىي:أربع الر 

 المرتبة األكلى3 مرتبة الجرح اليسير3
عىفىاء، الذيف تيكتىبي أحاديثييـ كتيخرج لالعتبار كاالستشياد، كقد  كأىؿ ىذه المرتبة ىـ مف الض 

  -ترتقي بالمتابعات كالشكاىد، كقد أطمقت في حقٍّيـ المصطمحات كالعبارات التالية:
  «.تكممكا فيو »  -
كىافى ليننا »  -  «.كى

 3 مرتبة الجرح الشديد3  ثانيةالمرتبة ال
عىفىاء جدنا، الذيف تيطرىحي أحاديثييـ كال ييحتج  بيا، كال ييستشيىدي،  كأىؿ ىذه المرتبة ىـ مف الض 

، كقد أطمقت في حقٍّيـ المصطمحات كالعبارات التالية:تكال   عتىبىري
 «.                                              كاف يتيـ »  -

 3 مرتبة الجرح األشد3  الثالثة المرتبة
كأىؿ ىذه المرتبة ىـ مف شديدم الضعؼ، الذيف تيطرىحي أحاديثييـ كال ييحتج  بيا، كال 
، كلكنيا أسكأ مف المرتبة السابقة، كقد أطمقت في حقٍّيـ المصطمحات كالعبارات  ييستشيىدي، كال ييعتىبىري

 التالية:
ًديث مف شىأنو »   - لـ يكف الحى  .«كى
نعتو  لـ يكف»  – ًديث مف صى  «.الحى

                                                           

 .114/ 2فتح المغيث، لمسخاكم  (1)
 .129( الرفع كالتكميؿ، لممكنكم ص 2)
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 3 مرتبة الرَّمي بالكذب كالكضع3  الرابعة المرتبة

ا كال  اعيف، تيطرىحي أحاديثييـ كال تيكتىبي ال احتجاجن كأىؿ ىذه المرتبة ىـ مف الكىذَّابيف كالكضَّ
 اعتبارنا؛ بؿ ال تحؿ  ركايتيا إال لبياف كضعيا، كقد أطمقت في حقٍّيـ المصطمحات كالعبارات التالية: 

مشيكخ أيضان ككاف فيو تخميط عظيـ ككاف يكذب كيدعي شيكخا ما سمع منيـ كيكذب ل»  -
 «.   كال يحسف بذلؾ 

كىافى يحدث مف كتب عتؽ لىٍيسى ًفييىا سىمَّاعىة كىحدث ًبًكتىاب النَّاًسخ كالمنسكخ لمنحاس »  –  كى
يحدث بيىا لىٍيسى ًفيًو سىمىاعو كىغىيره مف اٍلكتب كىافى يىدًعي سماعيىا كى مٌي بف بشرل كى ط عى  «.ًبخى

نعتو كخمط تىٍخًميطنا عىًظيما كىافى يركم كصنؼ كتبا كىًثيرىة لـ يكف ىىذى »  – ا الشٍَّأف مف صى
نَّا كىعنوي  ازىة عىفا ا عى  «.أىٍشيىاء لىيست لىوي سىمىاعا كىالى إجى

ا لـ يسمع كيركب عمى الش ييك »  – كىافى ًفيًو تىٍخًميط عىًظيـ كىافى يحدث ًبمى ذا إخ ًبغىٍير معرفىة فكى
 «.نكر ذىًلؾ أقيؿ لىوي 
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 المبحث الرابع
ٍرح  خصائص منيج اإلماـ عبدالعزيز الكتاني في الجى

ا  ٍرحن اؿ، كتتبع أحكاليـ جى ا عممينا دقيقنا في نقد الرٍّجى إفَّ لإلماـ عبدالعزيز الكتاني منيجن
، كبياف مف تيقبىؿ ركاياتو ممف تيرٌد، كىذا المنيج لو  خصائص مميزة، كقكاعد كأسس كاضحة كتىٍعًديالن

ٍرح مما يساىـ  يمكف استنباطيا مف خالؿ أقكاؿ اإلماـ عبد العزيز الكتاني كعباراتو الكاردة في الجى
 م، كىذه الخصائص تتمثؿ فيما يمي:في رسـ الييكؿ العاـ لمنيجو النقد

ٍرح3 -5  التكسُّط كاالعتداؿ في الجى
ات الن قَّاد ال تخمك مف متشدد كمتكسط كمتساىؿ، كأفَّ يمكف القكؿ بأفَّ كؿ طَّبىقة مف طبق

 اإلماـ عبدالعزيز الكتاني لـ ييذكر في أم قسـ مف ىذه األقساـ.
لن قَّاد إلى متشدديف متعنتيف، كمعتدليف منصفيف، كمتساىميف، كال ا ،(1)قٌسـ الحافظ الذىبي

قساـ، كىذا ما أكده الحافظ ابف حجر في تخمك أم طبقة مف طبقات الن قَّاد في أمٍّ زماف مف ىذه األ
اؿ ال تخمك مف متشدد كمتكسط:(2)"النكت"   ، فقاؿ: "كذلؾ أفَّ كؿ طَّبىقة مف نقاد الرٍّجى

 فمف األكلى: شعبة كسفياف الثَّكرم، كشعبة أشٌد منو. -
 كمف الثانية: يحيى القطاف كعبد الرحمف بف ميدم، كيحيى أشٌد مف عبد الرحمف. -
 الثالثة: يحيى بف معيف كأحمد، كيحيى أشٌد مف أحمد.كمف  -
 كمف الرابعة: أبك حاتـ كالبخارم، كأبك حاتـ أشٌد مف البخارم. -

كقاؿ النَّسائي: ال ييترؾ الرجؿي عندم حتى ييجمع عمى تركو، فأمَّا إذا كثَّقىوي ابف ميدم 
، فإنَّو ال ييترؾ لما عيرؼ مف تشديد ي  حيى كمف ىك مثمو في النٍَّقد".كضعفو يحيى القطاف مثالن

لـ يذكر في أم قسـ مف ىذه األقساـ، كالذم يترجح عبدالعزيز الكتاني كيالحظ أفَّ اإلماـ 
اؿ، كيرجع ذلؾ إلى  -كىالمَّوي أىٍعمىـي -لي،  أنَّو مف الن قَّاد المتكسطيف المعتدليف المنصفيف في جرح الرٍّجى

 ىي: ،عدة أمكر
اؿ، كلك عيرؼ بشيءو أ. لـ أجد مف كصفو قديمن  ا أك حديثنا بالتشدد أك التساىؿ في جرح الرٍّجى

 مف ذلؾ الشتير أمره كما ىك حاؿ غيره.

                                                           

ٍرح كالتٍَّعًديؿ نظر:ي  (1)  .172/ 171ص: ، لمذىبيذكر مف يعتمد قكلو في الجى
 .482/ 1الٌنكىت عمى ًكتىاب ابف الصالح، البف حجر   (2)



 

72 
 

 الثالثالفصؿ  الفصؿ الثاني

كىاة، ككانت أحكامو في  -ب رَّح ما يزيد عف عشريف مف الر  أفَّ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني جى
مئناف أفَّ اإلماـ عبدالعزيز أغمب األحياف تتناسب مع أحكاـ غيره مف الن قَّاد، كعميو يمكف القكؿ باط

اؿ، كالبعيديف عف التشدد أك التساىؿ،  الكتاني كاف مف الن قَّاد المعتدليف المتكسطيف في جرح الرٍّجى
ـي.   كىالمَّوي أىٍعمى
محاكاتو لألئمة المعتدليف مف خالؿ استخدامو لنفس ألفاظ كمعاني كعبارات الجرح  -ج

 كالتعديؿ التي استخدمكىا.
اؿ3  -4         الدقة كاألمانة كالمكضكعية في جرح الرِّجى

اؿ بالدٍّقة كاألمانة كالمكضكعية، فقد  اتَّسـ منيج اإلماـ عبدالعزيز الكتاني  في جرح الرٍّجى
سار كفؽ قكاعد عممية دقيقة بعيدنا عف اتٍّباع اليكل كالمحاباة، مستشعرنا بذلؾ عظـ األمانة التي 

مٍّمي  كالدفاع عنيا.  أمانة الحفاظ عمى سينَّة النبي ،احي
 اعتماد مصادر عممية في الجرح3  -4

 الناقد يعتمد في عممو عمى مصدريف: 
األكؿ: حصيمة مف قبمو مف الن قَّاد: كتتمثؿ في المادة التي استخمصيا الن قَّاد قبمو مف  -

كىاة، كمركياتيـ، كبيا يستطيع الناقد  كىاة الذيف لـ خالؿ دراستيـ لمر  متابعة تمؾ الدراسة ألكلئؾ الر 
يدركيـ، مع ما ينضـ إلى ذلؾ مف نتائج يتكصؿ إلييا مف تجمع تمؾ المادة عنده مف مصادرىا 

 المختمفة.
الثاني: دراستو الخاصة القائمة عمى جمعو األحاديػػػث، كالمقارنػػة بينيا، كدراستػػيا،  -

كىاة كتتبع أخبارىـ، باإلضافة إلى ما يقؼ عميو عند الن قَّاد كتمحيصػػيا مػػػع دراسة أحكاؿ الر  
الميعاصريف

(1). 
كىاة أنَّو اعتمد  كيالحظ مف خالؿ تتبع أقكاؿ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كعباراتو في جرح الر 
عمى المصدريف معنا كبطريقػة متفاكتػة، فقػػػػد اعتمػد عمػى المصػدر األكؿ، ك بصػػػػكرة كبيرة، كأما 

ا بصكرة كبيرة، حيث إفَّ أغمب أقكالو كىاة  المصدر الثاني فإنَّو اعتمد عميو أيضن كعباراتو في جرح الر 
 كالتي تـ عرضيا مف خالؿ ىذا الفصؿ تصمح ألف تككف نماذج عمى ذلؾ، كىالمَّوي أىٍعمىـي. 

 

                                                           

 .69: يحيى بف معيف كًكتىابو التاريخ، ألحمد نكر سيؼ ص ينظر (1)
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 اعتباره ألحكاـ بعض النُّقَّاد كمخالفتو ألحكاـ آخريف3     -3
اؿ أ حياننا كاف اإلماـ عبدالعزيز الكتاني يعتبر أحكاـ بعض الن قَّاد،  فيكافقيـ في جرح الرٍّجى

 كثيرة، كقد تككف ىذه المكافقة:
أ. مكافقة صريحة كاضحة، حيث ينقؿ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني  قكؿ الناقد كيعزكه إلى 

 قائمو.
ب. مكافقة غير صريحة، تتضح مف خالؿ مكافقة اإلماـ عبدالعزيز الكتاني ألحكاـ كثير 

اؿ.  مف الن قَّاد في الرٍّجى
 ـ عبدالعزيز الكتاني قد يخالؼ بعض الن قَّاد في أحكاميـ.كفي المقابؿ نجد أفَّ اإلما

كىذا إفَّ دؿَّ عمى شيءو فإنَّما يدؿ  عمى استقالؿ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني في رأيو كحكمو 
اؿ، حيث إفَّ أحكامو نابعة مف دراستو الخاصة القائمة عمى جمع األحاديث، كالمقارنة  عمى الرٍّجى

كىاة كتتبع أخبارىـ، مع عدـ إىمالو لمحصيمة بينيا، كدراستيا، كتمح يصيا مع دراسة أحكاؿ الر 
 العممية المستفادة مف النقاد الذيف سبقكه في ىذا الميداف. 

كىاة3   -1  استعماؿ الجرح المطمؽ في بياف أحكاؿ الرُّ
ٍرح المطمؽ، كىاة، كاستعمؿ في ذلؾ الجى كيقصد  جرَّح اإلماـ عبدالعزيز الكتاني عددنا مف الر 

كىاة.   بو الحكـ بجرح الرَّاكم بمفظ مطمؽ، دكف قصد مقارنة حالو بحاؿ غيره مف الر 
كىاة3   -6  استعماؿ الجرح النسبي في بياف أحكاؿ الرُّ

ٍرح النسبي، كيقصد بو  كىاة، كاستعمؿ في ذلؾ الجى جرَّح اإلماـ عبدالعزيز الكتاني عددنا مف الر 
 كىاة.مقارنة حالو بحاؿ غيره مف الر  

 الحديث3ليـ شأف في استعماؿ الجرح الشديد في الركاة الذيف ليس  -0
 ،الحديثفي  شأف ليـ كاف اإلماـ عبدالعزيز الكتاني يميؿ إلى بياف أحكاؿ الركاة الذيف ليس

 كيطمؽ عمييـ أشد عبارات الجرح.
 بياف مصدر ركاية الراكم المجرح3 -1 

 ،أف يبيف مصدر ركاية الراكم سكاء كانت مف كتب ،كاف مف دقة اإلماـ عبدالعزيز الكتاني
 أك غير ذلؾ . ،أك إجازات ،أك سماعات
كىاة3 -2  التفرد بتضعيؼ بعض الرُّ

 انفرد اإلماـ عبدالعزيز الكتاني بتضعيؼ بعض الركاة، ككاف ىذا التفرد عمى ضربيف:
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 ـ عميو، مف ذلؾ:أ. التفرد بالحكـ عمى الراكم مف بيف النقاد، فكاف ىك المعتمد في الحك
تكفي  ،(1)قكلو في " أبك الحسف عمي بف عبيد ا بف محمد بف أحمد بف جعفر الكىٍرخي

  (2)ق(418)
 . (3)قاؿ الكىتَّاني: "كانت لو أصكؿ حسنة كلـ يكف الحديث مف صنعتو"

ب. التفرد بمخالفة تكثيؽ النقاد لمراكم: مف ذلؾ: قكلو في " أبك الحسف محمد بف إبراىيـ 
 . (5)قاؿ الكىتَّاني: "لـ يكف الحديث مف شأنو كلكف أبكه سمعو" (4)ق(462تكفي ) ،األسدم

 تضعيؼ الراكم مع اإلشارة إلى بدعتو3 -51
كىاة كيشير إلى بدعتيـ، مما يدؿ  عمى  عٍّؼ بعض الر  كاف اإلماـ عبدالعزيز الكتاني ييضى

القاسـ عبد الرحمف بف عمر بف نصر بف محمد إنصافو كمعرفتو بأحكاليـ، مف ذلؾ: قكلو في " أبك 
  .(6)" ق(410تكفي ) ،الشيباني
 .(7)قاؿ الكىتَّاني: "كاف يتيـ باالعتزاؿ كاتيـ في ابف أبي ثابت كا أعمـ" 

ٍرح، متنكعة األلفاظ، مختمفة الدالالت، متعددة  -55 استعماؿ مصطمحات كعبارات لمجى
 المراتب3 

كاة مصطمحات كعبارات متنكعة في ألفاظيا استعمؿ اإلماـ عبدالعزيز  الكتاني في جرح الر 
نعتو» مختمفة في دالالتيا، كىي:  ًديث مف صى لـ » ، «ًفيًو تساىؿ» ،«تكممكا فيو» ،«لـ يكف الحى كى

ًديث مف شىٍأنو كىافى ليننا » ، «يكف الحى ا لـ يسمع كيركب » ، «كى كىافى ًفيًو تىٍخًميط عىًظيـ كىافى يحدث ًبمى كى
يىدًعي » ، «عمى الش ييكخ ًبغىٍير معرفىة فاذا قيؿ لىوي انكر ذىًلؾ كىافى يكذب كى كىافى ًفيًو تىٍخًميط عىًظيـ كى كى

ا مىا سمع ًمٍنييـ كيكذب لمشيكخ أىٍيضا كىالى يحسف بذلؾ كصنؼ كتبا كىًثيرىة لـ يكف ىىذىا الشٍَّأف مف  شيييكخن

                                                           
الكرخ، منيا إلى: كرخ سامراء،...، كمنيا إلى بفتح الكاؼ كسككف الراء كفي آخرىا الخاء المعجمة، ىذه النسبة إلى عدة مكاضع اسميا  ((1

 .3422، رقـ 74-11/73كرخ باجدا قرية بنكاحي العراؽ. األنساب، 
، رقـ 9/300، كتاريخ اإلسالـ، 4981، رقـ 43/83، كتاريخ دمشؽ، 178، رقـ 158ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((2

 .5437، رقـ 5/561، كلساف الميزاف، 337
 .المصدر السابؽ ((3

، 10/167، كتاريخ اإلسالـ، 6053، رقـ 51/235، كتاريخ دمشؽ، 347، رقـ 233ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ينظر:  ((4
 .50رقـ 

 .المصدر السابؽ ((5
 رقـ، 17/262، النبالء أعالـ كسير ،3904، رقـ 35/141، كتاريخ دمشؽ، 138، رقـ 139ينظر: تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((6

 . 4662، رقـ 5/116، كلساف الميزاف، 4927، رقـ 2/580، كميزاف االعتداؿ، 322، رقـ 9/150، كتاريخ اإلسالـ، 157
  المصدر السابؽ. ((7
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نعتو كخمط تىٍخًميطنا عىًظيما كىافى يركم ازىة عىفا ا عىنَّا كىعنوي  صى » ، «أىٍشيىاء لىيست لىوي سىمىاعا كىالى إجى
ا مىا سمع ًمٍنييـ كيكذب لمشيكخ أىٍيضا كىالى يحسف  يىدًعي شيييكخن كىافى يكذب كى كىافى ًفيًو تىٍخًميط عىًظيـ كى كى

كىافى يحدث مف كتب عتؽ لىٍيسى ًفييىا سىمَّاعىة كىحدث ًبًكتىاب النَّ » ، «بذلؾ اًسخ كالمنسكخ لمنحاس كى
يحدث بيىا لىٍيسى ًفيًو سىمىاعو كىغىيره مف اٍلكتب كىافى يىدًعي سماعيىا كى مٌي بف بشرل كى ط عى  «.ًبخى

كىا ة في كيمكف كضع ىذه المصطمحات كالعبارات بحسب دالالتيا، كما تمثمو في جرح الر 
 مراتب ثالث، كما سبؽ بيانو.

كىاة أثناء التعريؼ بيـ3  -12  جرح بعض الرُّ
كىاة أثناء التعريؼ بيـ، مما يدؿ  عمى معرفتو  كاف اإلماـ عبدالعزيز الكتاني يجرح بعض الر 

حاطتو الكاممة بأحكاليـ.  الكاسعة كا 
كىاة3  -54 كـ عمى بعض الرُّ  اختبلؼ الحي

يف كغيره مف  أئمة النٍَّقد في حٌؽ كثيرنا ما تجدي االختالؼ عند ابف مىعً »قاؿ اإلماـ المكنىكم: 
، كىػك قد يكػكف لتغػير االجتياد، كقد يكػكف الختالؼ كيفية السػؤاؿ، كقد يكػكف ألمكر أخرل،  راكو

كىاة كظيكر أمكر جديدة تجعمو يعدؿ عف رأيو إلى رأم آخر، كنحك ذلؾ  .(1)«كتتبع الناقد ألحكاؿ الر 
 اني أنَّو تتبع حاؿ الرَّاكم، كظيرت لو أمكر جديدة.كيفيـ مف أقكاؿ اإلماـ عبدالعزيز الكت

 تفسير الجرح أحياننا3  -53
كىاة يتسـ بالنزاىة كسداد الرأم، كمف األدلة  كاف منيج اإلماـ عبدالعزيز الكتاني في جرح الر 
الكاضحة عمى ذلؾ أنَّو كاف يفسر الجرح أحياننا ، مما يساعد في الكقكؼ عمى أسباب الجرح في 

 اكم عنده، كالتي تنقسـ إلى قسميف: الرَّ 
ٍرح بسبب الطعف في عدالة الرَّاكم. - : الجى  أكالن
ٍرح بسبب الطعف في ضبط الرَّاكم. -  ثانينا: الجى

كيالحظ مف خالؿ أقكاؿ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كعباراتو، أنَّو كاف يفسر الجرح أحياننا 
ث مف كتب عتؽ ليس فييا سماعو، كحدث بكتاب مثؿ: "كاف يحد ببياف العمة في الراكم كمصدرىا.

                                                           

 . 13( الرفع كالتكميؿ ص 1)
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الناسخ كالمنسكخ لمنحاس بخط عمي بف بشرل كليس فيو سماعو، كغيره مف الكتب كاف يدعي 
 .(1)سماعيا كيحدث بيا"

ٍرح غالبنا3 -51  عدـ تفسير الجى
ٍرح أحياننا ، كلكف  عممنا في الفقرة السابقة أفَّ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كاف يفسر الجى

ٍرح في مكاطف عديدة. ٍرح يتبيَّف أنَّو كاف ال يفسر الجى  بالنظر في أقكالو كعباراتو الكاردة في الجى
كمما ال شؾ فيو أفَّ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كاف ال يطمؽ أم حكـ مف أحكامو عمى 

كىا كىاة جزافنا؛ بؿ إفَّ ذلؾ يأتي بعد دراسة شاممة كتتبع عممي دقيؽ ألحكاؿ الر   ة كأخبارىـ.الر 
ٍرح الشديد كيحسنيا3 -56  يكسيك ألفاظ الجى

كىذا منيج سار عميو كبار األئمة كاإلماـ الشافعي، كقد أكصكا بو مف يشتغؿ في بياف 
كاة، دليؿ ذلؾ ما أخرجو اإلماـ السخاكم ًني، قاؿ: سمعني » قاؿ:  ،أحكاؿ الر  ركينا عف الميزى

الشافعي يكمنا، كأنا أقكؿ: فالف كىذَّاب، فقاؿ لي: يا أبا إبراىيـ أٍكسي ألفاظىؾ أٍحًسٍنيا، ال تقؿ فالف: 
 .(2)«كىذَّاب، كلكف قؿ: حديثو ليس بشيء

صريحة كسار اإلماـ عبدالعزيز الكتاني عمى ىذا المنيج فقد قمَّؿى مف استعماؿ األلفاظ ال
اع، كنحكه. ٍرح الشديد، كمفظ كىذَّاب ككضَّ  كالدالة عمى الجى

ٍرح الشديد لمرَّاكم.  كتىفىرَّد باستعماؿ عبارات حسنة األلفاظ تحمؿ داللة الجى
 خبرتو المطمقة بالركاة مف أىؿ دمشؽ 3 -50

الدمشقييف ، لعؿ أبرز ما يميز اإلماـ عبدالعزيز الكتاني ىك اعتماد النقاد عميو في  نقد 
، كىذا «بمدٌيو»ككثيرنا ما كاف يرد في تراجـ الركاة ترجيح نقد عبدالعزيز الكتاني، كتعميؿ ذلؾ بمفظة 

 ما جعؿ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني عمدة النقاد الدمشقييف، لمف بعده.
 مكافقة مذىب بعض األئمة في نقد الرجاؿ3 -51

اإلماـ مالؾ في عدـ قبكؿ ركاية مف ليس  كاف اإلماـ عبدالعزيز الكتاني قد كافؽ مذىب
 الحديث مف شأنو.

 
 

                                                           
  .298، رقـ 212ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1

 .292/ 2(  فتح المغيث 2)
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 التأدب في الجرح كالدعاء لمراكم المجرح3 -52
مما يميز اإلماـ عبدالعزيز الكتاني في نقد الرجاؿ ىك التأدب في إطالؽ عبارات الجرح 

 لؾ :كمف األمثمة عمى ذ ،كذلؾ الدعاء لمراكم الذم أطمؽ عميو ىذه العبارات ،عمى الراكم
 .(1)ق(455قكلو في:" أبك الحسف عمي بف الخضر بف سمماف بف سعيد السممي تكفي )

قاؿ الكىتَّاني: "صنؼ كتبان كثيرة لـ يكف ىذا الشأف مف صنعتو كخمط تخميطان عظيمان كاف 
 .(2)يركم أشياء ليست لو سماعان كال إجازة عفا ا عنا كعنو"

 التىفرَّدى باستعماؿ مصطمحات خاصة في التَّجريح 3  -41
تىفرَّدى اإلماـ عبدالعزيز الكتاني باستعماؿ مصطمحات كعبارات تجريح خاصة لـ يستعمميا 

نعتو  :» غيره مف الن قَّاد، ىي  ًديث مف صى لـ يكف الحى سىنىة كى كؿ حى ًديث » ، «كىانىت لىوي أصي لـ يكف الحى
 مصطمحات الجرح الشديد. كىي  مف« مف شىٍأنو 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
، كتاريخ اإلسالـ، 4899، رقـ 41/461، كتاريخ دمشؽ، 307، رقـ 216ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1
، كذيؿ ديكاف 5835، رقـ 3/126، كميزاف االعتداؿ، 4258، رقـ 2/447، كالمغني في الضعفاء، 136، رقـ 10/61

، رقـ 5/537، كلساف الميزاف، 76، رقـ 263ختالط، صباال الركاة مف رمي بمف ، كاالغتباط276، رقـ 1/48الضعفاء، 
5387.  

 المصدر السابؽ. ((2
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 انفصمُانثانث
 عبذانعزيزُانكحانيينهجُاإلياوُ

 يفُانحعذيم
 

 كيشتمؿ عمى أربعة مباحث 3

 كمدلكالتيا.عبدالعزيز الكتاني المبحث األكؿ3 مصطمحات التعديؿ عند اإلماـ 
 .عبدالعزيز الكتاني  اإلماـ الركاة المعدلكف عندالمبحث الثاني3 

 .عبد العزيز الكتاني الثالث3 مراتب التعديؿ عند اإلماـالمبحث 
 في التٍَّعًديؿ.عبدالعزيز الكتاني المبحث الرابع3 خصائص منيج اإلماـ 
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ل
َّ
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ّ
اني

ّ
ح
َ
ُويذنىالجهاُعبذُانعزيزُبنُأمحذُانك

 كعباراتو في التٍَّعًديؿ( عبد العزيز الكىتٌانيٌ  )دراسةه تطبيقيةه مف خبلؿ ألفاظ اإلماـ

كىاة، كقد استعمؿ مصطمحات كعبارات تعديؿ تىكىمَّـ اإلماـ الناقد عبدالعزيز الكتاني في  عدد مف الر 
متنكعة في ألفاظيا، مختمفة في مدلكالتيا أحياننا، كجاءت ىذه المصطمحات كالعبارات في سياؽ 

كىاة.التعديؿ   المطمؽ لمر 
الحكـ بتعديؿ الرَّاكم بمفظ مطمؽ، دكف قصد مقارنة حالو «: التٍَّعًديؿ المطمؽ»يقصد الباحث بعبارة 

ٍرح  كىاة، كىذا التعريؼ لـ يسبؽ أىٍف ذيكر في كتب مصطمح الحديث أك الجى بحاؿ غيره مف الر 
 كالتٍَّعًديؿ، كلكػػػػف اقتضػػتو الدراسة.

اًؿ، يالحظ أنَّو استعمؿ مصطمحات كبالنظر إلى كالـ اإلماـ عبدالعزيز ا لكتاني في نىٍقًد الرٍّجى
كىاة، بعضيا كافقو الن قَّادي في استعماليا لفظنا كداللة أحياننا،  كعبارات ًعدَّة في التٍَّعًديؿ المطمؽ لمر 

مصطمحات كعبارات في  ،كبعضيا مصطمحات خاصة تىفرَّدى في استعماليا دكف غيره مف الن قَّاد
 النسبي.التعديؿ 

كفيما يمي عرض لممصطمحات كالعبارات التي استعمميا اإلماـ الناقد عبدالعزيز الكتاني في تعديؿ 
كىاة، مع االجتياد في بياف مدلكالتيا كالتي يمكف تقسيميا إلى قسميف رئيسيف:  الر 

: مصطمحات التعديؿ المطمؽ التي استعمميا اإلماـ عبدالعزيز الكتاني. -  أكالن

 مصطمحات التعديؿ النسبي التي استعمميا اإلماـ عبدالعزيز الكتاني. ثانينا: -

ؿ3 مصطمحات التعديؿ المطمؽ عند اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كمنيجو في استعماليا3  المطمب األىكَّ

استعمؿ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني مصطمحات كعبارات لمتٍَّعًديؿ، شأنو كشأف باقي الن قَّاد، في 
كاف شيخان ما رأيت في معناه زىدان كعمما كاف يحفظ مف كؿ »فظنا كداللة أحياننا، كىي: استعماليا ل

فف ال يقعد بو شيء ككاف يحفظ القرآف كتفسيره مف كتب كثيرة ككاف مف حفاظ الحديث مقدمان في 
 لـ ألؽ شيخان مثمو زىدان ككرعان » ،«كاف ثقة ثبتان مأمكنان »، «الكعظ كاألدب كغير ذلؾ مف العمـك

      ،«كاف ثقة إمامان حافظان"» ،«كعبادة كرئاسة ككاف ثقة مأمكنان عدالن رضي ككاف يمقب بالعفيؼ
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، كفيما يمي تفصيؿ «شيخ»، «ثقة»، «ثقة مع تكرير الصفة معنىن »، ، «ككاف إماما في السنة » 
 ذلؾ:

 3أكالن 

 « دالن رضي ككاف يمقب لـ ألؽ شيخان مثمو زىدان ككرعان كعبادة كرئاسة ككاف ثقة مأمكنان ع
 «3بالعفيؼ ككانت لو أصكؿ حساف

  « كاف شيخان ما رأيت في معناه زىدان كعمما كاف يحفظ مف كؿ فف ال يقعد بو شيء ككاف
يحفظ القرآف كتفسيره مف كتب كثيرة ككاف مف حفاظ الحديث مقدمان في الكعظ كاألدب 

 «كغير ذلؾ مف العمـك 
ز أصحابيا بكافَّة صفات العدالة كاإلتقاف، بحيث ال تتسمَّؿ أيَّة ىذه مف العبارات التي تفيد امًتيا

 (1)"و"لـ ألؽ مثم ،"لـ أرى مثمو" شبية إلى ساحة مف أيٍطًمقت عمييـ ىذه العبارات، زمف ىذه العبارات :

 «3ثقة إمامان حافظان  3 »ثانيان 

مٍحكىرىًم القبكؿ، بحيث مف العبارات التي تقتضي اتٍّصاؼ أصحاًبيا بأكثرى مف صفة مف صفات 
 ،تٍمًقي الضَّكء عمى تبك ؤ صاحًبيا مرتبة متقدٍّمة بيف أقرانو، كتشمؿ ىذه العبارات: "إماـ ثقة حافظ"

كفي تكرار ألفاظ التَّكثيؽ داللة كاضحة عمى تكافير أكثر مف قرينة لعدالة الراكم، فتزكؿ أم سحابة 
اـ ثقة حافظ" دليؿ عمى أفَّ صاحبيا ليس عدالن لمشككؾ مف حكلو؛ ألفَّ في إطالقيـ عبارة "إم

 (2)فحسب، بؿ ىك مف أئمَّة الصنعة الذيف يقصدىـ المشتًغمكف في ىذا الفٌف.

 «3كاف ثقة ثبتان مأمكنان 3 »  ثالثان 

ما في الديف كيككف معناه «ثقة مأمكف» إما »، ىذا المفظ مف ألفاظ المدح الرفيع إما في اإلتقاف كا 
ما « ثقة متقف  ، لكنيـ قد يقكلكف ىذا عمى المبتدع؛ فيككف المعنى أنو«ثقة عابد كرع صادؽ»كا 

عدؿ في دينو، كما كقع في حديثو مف المناكير عمى سبيؿ الكىـ ال العمد، كقد يقكلكف ذلؾ فيمف 
 .(3)يحافظ عمى أصكلو

                                                           

 .4/4( عبارات تكثيؽ الفئة األكلى مف المحدثيف الثقات 1)
 المصدر السابؽ. ((2
 المصدر السابؽ. (3)
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 .(1)«جةالثابت القمب كالمساف كالكتاب كالح: »-معرفنا الثبت--رحمو ا تعالى-قاؿ السخاكم

الضابط الجيد الضبط، فال بد حينئذ مما يدؿ عمى العدالة فإذا :»-رحمو ا تعالى-قاؿ الصنعاني
قاؿ: ثبت؛ أفاد ذلؾ كزيادة فإف معناه ما تطمئف بو النيي كتقنع بو، فيثبت عندىا؛ أم ال تطمب 

 .(2)«عميو مزيدنا، إذ ذلؾ ال يككف إال لمف جمع مع الضبط العدالة

ذا قيؿ لمكاحد إنو ثقة أك متقف ثبت فيك ممف يحتج بحديثو»: أبي حاتـقاؿ ابف   .(3)«كا 

 .(4)األثبات: الثقات كقاؿ الفيركز أبادم:

كالثٍبت عند المحدٍّثيف ثبتاف: األكَّؿ: مىف اعتمد عمى حفظو، متعاىدنا مركياًتو بالضبط، كالثاني: مىف 
 التغيير.عمد إلى كتابة مسمكعاتو فضبطيا، كحافظ عمييا مف 

فات لديو، ال تحتمميا محمكالت لفظة "ثقة"،  كالثٍبت أعمى درجة مف الثقة؛ لتكف ًر جممة مف الصٍّ
ا لدل صيارفة الرٍّجاؿ، فنقؿ عف معاكية بف صالح قاؿ: "سمعت يحيى بف  كيبدك ىذا الفرؽ كاضحن

 ذاعبدالعزيز الكتاني ىكقد استخدـ اإلماـ  .(5)معيف يقكؿ: أبك خالد األحمر ثقة، كليس بثبت"
 .المصطمح في حؽ عددو مف الركاة

 «3إماـ في السنة3 » رابعان 

ىذه العبارة يقصد بيا اإلشارة إلى مرتبة الراكم الرفيعة في التعديؿ، أك اإلشارة إلى مرتبة الراكم 
 العالية في الفقو أك الزىد أك غير ذلؾ، كأكثر ما تطمؽ في المحدثيف.

" بمعافو تستكعب محمكالًت ىذا االصطالح لدل أئمَّة الجرح كالتعديؿ؛ ألفَّ لقد زخرت كممة "إماـ
نعة؛ لينيمكا ًمف عمكمو، كىك دليؿه ييسترشىد  مىف ييطمىؽ عميو ىذا المَّفظ ىك ًممَّف يقًصديه أىؿي الصَّ

ئنا مكافى الصدارة بيف أقرانو، حتَّى أصبحى مجتمعى  أئمَّة ىذا بمعرفتو في مىيداف ًعمـ الحديث، متبكٍّ
 .الشأف، يغترفكف ًمف عمكمو، كيتزاحـ طمبةي الحديث حكؿى حمقتو؛ ليظفركا بالمزيد مف ىذا المضمار

                                                           

 .115/ 2 ( فتح المغيث، لمسخاكم1)
 .160/ 2( تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار، لمصنعاني 2)
 .37/ 2( الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ 3)
 .149(القامكس المحيط، لمفيركز آبادم ص: 4)
 .2/124( الضعفاء الكبير 5)



 

82 
 

 الثالثالفصؿ  الفصؿ الثاني

لذا؛ فال غىركى أف تيناطى ىذه العبارة بجيابذة عمماًء الحديث كنقَّاًده؛ كسيفياف الثكرم، كعبدالرحمف بف 
  .ميدم، كمالؾ بف أنس، كغيرىـ مف أئمَّة ىذه الصنعة

أئمة الزماف في عصرنا أربعة: سيفيافي الثكرم في الككفة، كمالؾ بف أنس بالًحجاز، : "ابف ميدمقاؿ 
 .(1)كاألكزاعي بالشَّاـ، كحمَّاد بف زيدو في البصرة"

أبك بكر البخارم محمد  ىذا المصطمح في راكم كاحد، كىك: كقد استعمؿ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني
 .(2)ائضيبف حاتـ بف زنجكيو الفقيو الفر 

 مع زيادة صفة3« ثقة»مع تكرير الصفة لفظنا أك معننى، « ثقة»، «ثقة3 » خامسان 

مىعى الكصفيف: العدالة، كتماـ الضبط»الًثقىة:  ا، بالغنا، (3)«مف جى ، كالعدالة: أفَّ يككف الرَّاكم مسممن
، سالمنا مف أسباب الفسؽ كخكاـر المركءة عاقالن

الرَّاكم متيقظنا غير مغفَّؿ، ، أما الضبط: أىٍف يككف (4)
دَّث مف كتابو دَّث مف حفظو، ضابطنا لكتابو إف حى  .(5)حافظنا إف حى

كمف نزؿى »، قاؿ البقاعي: «ًثقىة»كمف نزؿى عف تماـ الضبط إلى أكؿ درجات النقصاف ال يقاؿ فيو 
ديكؽ، أك ال بأس بو، كنحك ذلؾ، ك  ال يقاؿ فيو ًثقىة عف التماـ إلى أكؿ درجاًت النقصاف، قيؿ فيو صى

 . (6)«إالَّ مع اإلرداؼ بما يزيؿي المبىس

ثَّقىوي »، «ًثقىة»كعميو فإفَّ المصطمحات  إلخ، مف مصطمحات التٍَّعًديؿ المطمؽ، «...مف الثٍّقات »، «كى
 كتدؿ عمى التٍَّعًديؿ التَّاـ لمرَّاكم كالتكثيؽ، كال تنصرؼ إلى غيره إالَّ بدليؿ.

دٍّ الًثقىة: أنَّوي ال »درجات، كأفَّ الًثقىة قد ييخطئ، قاؿ الحافظ الذىبي:  مع العمـ أفَّ التكثيؽ كليس ًمف حى
ـي مف ذلؾ غيري المعصكـً   .(7)«الذم ال ييقىٌر عمى خطأ  يىغمىطي كال ييخًطئ، فمف الذم يىسم

                                                           

 .1/11(  الجرح كالتعديؿ 1)
 91(  ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص2)
 .589/ 1( النكت الكفٌية بما في شرح األلفية، لمبقاعي 3)
 . 104: مقدمة ابف الصالح،  البف الصالح ص: ينظر (4)
 .105:-104: المصدر السابؽ ص: ينظر (5)
 .589/ 1( النكت الكفية، لمبقاعي 6)
 .78: المكقظة، لمذىبي ص:ينظر (7)
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خالؼ ما كالناقد قد يجـز بثقة الراكم كىك أبمغ في الحكـ، كيدؿ عمى أف القائؿ متأكد مما يقكؿ، ب
، فالظاىر أف الناقد يريد أف يفمت مف العيدة كأف تككف «يكثقكنو»إذا عزل القكؿ إلى غيره، كقكليـ: 

 المسئكلية عمى القائؿ.

، فالظاىر أف القكؿ الثاني يدؿ عمى كالـ في الراكم «فالف مكثؽ»، ك«فالف ثقة»كفرؽ بيف قكلو: 
 . (1) بتكثيقو مف غير تردد لكفَّ الراجح تكثيقو بخالؼ القكؿ األكؿ فقد جـز

ا مف األلفاظ المستعممة في ىذا الباب  ، ىذا المفظ مف ألفاظ المدح الرفيع إما في «ثقة مأمكف»كأيضن
ما في الديف كيككف معناه  ما « إما ثقة متقف»اإلتقاف كا  ، لكنيـ قد يقكلكف «ثقة عابد كرع صادؽ»كا 

دينو، كما كقع في حديثو مف المناكير عمى سبيؿ ىذا عمى المبتدع؛ فيككف المعنى أنو عدؿ في 
 .(2)الكىـ ال العمد، كقد يقكلكف ذلؾ فيمف يحافظ عمى أصكلو

 كقد استعمؿ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني ىذه المصطمحات عمى كجييف :

أبك » األكؿ: استعماؿ مطمؽ بدكف زيادة: يفيد التٍَّعًديؿ التَّاـ لمرَّاكم كالتكثيؽ، مف ذلؾ؛ قكلو في  -
 .(4) «ثقة3 »(3)« إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف صالح بف ًسنىاف بف يحيى بف اأٍلىٍركيكف

الثاني: استعماؿ مقيد بزيادة: يفيد التٍَّعًديؿ التَّاـ لمرَّاكم كالتكثيؽ، كالزيادة قد تحمؿ قرائف كدالالت  -
، كتبيَّف مدل عممو الدقيؽ  عبدالعزيز الكتانيجمية أك خفية تؤكد عمى داللة المصطمح عند اإلماـ 

كىاة كمركياتيـ، مف ذلؾ، قكلو في  أبك سعيد عمرك بف محمد بف يحيى بف سعيد » بحاؿ الر 
 .(6)«كاف ثقنة مأمكننا3 »(5) «الدٍَّينىكىًرٌم 

 

 

 
                                                           

 .477( شفاء العميؿ بألفاظ كقكاعد الجرح كالتعديؿ، لمصطفى بف إسماعيؿ ص: 1)
 .333( المصدر السابؽ ص: 2)
 19، رقـ 1/81مكلد العمماء ككفياتيـ،  ( ذيؿ تاريخ3)

 .انًصدر انسابق (4)

 .انًصدر انسابق (5)

 .انًصدر انسابق (6)
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 «3شيخ3 » سادسان 

، كقيؿ: ىك شيخ مف خمسيف  إلى آخره، كقيؿ الشٍَّيخي لغةن: مىف استبانت فيو السٍّف  كظير عميو الشيبي
 .(1)غير ذلؾ

 كأما في اصطالح الن قَّاد فقد أيطمؽ مصطمح "شىيخ، ككاف لو دالالت عٌدة، منيا:

أفَّ الرَّاكم في أدنى درجات التٍَّعًديؿ، كأشير مف استعممو عمى ىذا النحك اإلماـ أبك حاتـ  - 1
ٍرح ذا قيؿ  الرَّازم، فقاؿ في "الجرح كالتعًديؿ": "كجدت األلفاظ في الجى كالتٍَّعًديؿ عمى مراتب شتى، كا 

" ديكؽ"، أك "محمو الصدؽ"،  ،فيك ممف ييحتج  بحديثو" ،لمكاحد: "ًثقىة"، أك "متقف ثىبته ذا قيؿ لو: "صى كا 
ذا قيؿ: "شيخ" ،أك "ال بأس بو" يكتب  ،فيك ممف يكتب حديثو كينظر فيو، كىي المنزلة الثانية، كا 

ا،  (2)الثانية" حديثو كينظر فيو إاٌل أنَّو دكف إلى آخر كالمو، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ المزم أيضن
قاؿ اإلماـ الزركشي: "قاؿ الحافظ جماؿ الدٍّيف المىٌزم المراد بقكليـ شيخ: أنَّو ال يترؾ كال ييحتج  

"  .(3)بحديثو مستقالن

دكف ذلؾ، قاؿ اإلماـ ابف  أفَّ الرَّاكم في مرتبة دكف مرتبة األئمة كالحفاظ، فقد يككف ًثقىة أك ما - 2
نبىمي: "كالشيكخ في اصطالح أىؿ العمـ عبارة عمَّف دكف األئمة كالحفاظ، كقد يككف فييـ  رجب الحى

 .(4)الًثقىة كغيره"

كىايىًة كليس مف أىؿ العمـ، قاؿ اإلماـ ابف القىٌطاف الفىاسي: "فأٌما قكؿ أبي  - 3 أفَّ الرَّاكم ميقؿ في الرٍّ
نَّما كقعت لو حاتـ فيو: شيخ،  فميس بتعريؼ بشيء مف حالو، إالَّ أنَّو ميقؿ ليس مف أىؿ العمـ، كا 
 .(5)ركاية أخذت عنو"

 التعريؼ بالراكم. -4

 

                                                           

 .31/ 3: لساف العرب، البف منظكر ينظر (1)
(2) 2/37. 
 .434/ 3الن كت عمى مقٌدمة ابف الصالح، لمزركشي  (3)
 .461/ 1شرح عمؿ الترمذم، البف رجب الحنبمي  (4)
 .627/ 4كاإليياـ الكاقعيف في كتاب األحكاـ، بابف القىٌطاف بياف الكىـ  (5)
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 المطمب الثاني3 مصطمحات التعديؿ النسبي عند اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كمنيجو في استعماليا3

بأنَّو: الحكـ بتعديؿ الرَّاكم نسبينا بعد المعارضة بيف مركياتو  "التٍَّعًديؿ النِّسبي"يمكف تعريؼ 
ٍرح  كىاة، كىذا التعريؼ لـ يسبؽ أف ذيكر في كتب مصطمح الحديث أك الجى كمركيات غيره مف الر 

 كالتٍَّعًديؿ، كلكف اقتضتو مجريات البحث.

ىي: مقابمة المركيات بعضيا ببعض، كمقارنتيا، كمف المالحظ أنيـ يشيركف إلييا  ك"المعارضة"،
دائمنا في الفحص كالتنقيب، نظرنا ألىميتيا، كاعتمادىـ عمييا كًكتىاب التمييز لمسمـ، كغيره مف كتب 

 الًعمىؿ صكرة كاضحة ليذه المعارضة.

كىاة، كانتحاليـ ما ليس مف حديث يـ، يتكشؼ بيا كذلؾ جكانب كثيرة مف ككما يتكشؼ بيا كذب الر 
كىاة كسيكىـ كغمطيـ، فيحكـ عمى الرَّاكم بالضبط كاإلتقاف، أك الخمؿ اليسير ... أك الكثير  كىـ الر 

 مع الصدؽ في المساف.

فيحكـ لمشيخ باستقامة حديثو، كيحكـ بيا عند االختالؼ تارة لمشيخ كتارة لتالميذه، كيبرأ منيا تارة 
 .(1) عف غيرىـ كييحٌمؿ نتائجيا إف خالؼ الثٍّقات كأتى بالمعضالت"ً أخرل لمجيئيا 

كايات المختمفة لمعرفة الحديث الصحيح كتمييز الصكاب مف الخطأ كنىٍقًد  ك"المعارضة بيف الرٍّ
نزاليـ منازليـ الطبيعية بدأت مف عيد النبي اًؿ، كا  مَّـ -الرٍّجى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  كترعرعت كتفرعت -صى

دٍّثيف الن قَّاد كافة حتى أصبحت منيجيـ العممي في األقطار كاألزماف، غير  كاستعممت مف قبؿ الميحى
عت طرقو كأسبابو كنشأت في ظمو مناىج أخرل كٌ يج تكسع كثيرنا بمركر الزمف كتنأفَّ ىذا المن
 .(2)لممقارنات"

كىاة في مكطف ككاف اإلماـ عبدالعزيز الكتاني يمتـز بيذا المنيج العممي فقد عا رض كقابؿ بيف الر 
 كباستخداـ مصطمح، كىك: "أحفظ "،  كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:

 

                                                           

 .85/  1 يحيى بف معيف ككتابو التاريخ، ألحمد نكر سيؼ (1)
دٍّثيف، كيميو كتاب التمييز لإلماـ مسمـ، لمحمد مصطفى األعظمي ص:  (2)  .66منيج النٍَّقد عند الميحى
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 «  3كاف ثقة مأمكنان حافظان لـ أر أحفظ منو في حديث الشامييف» 

ىذا المصطمح بصيغة أفعؿ التفضيؿ مف مصطمحات التٍَّعًديؿ النسبي الداؿ عمى تكثيؽ الراكم، 
تقاف الركاية، كما ىك مكجكد بكثرة في تراجـ الحفاظ كيطمؽ ىذا المفظ كيراد بو  ضبط الفؤاد كا 

ف لـ يكف متقننا لحديثو،  المشاىير...لكف ىذا المفظ قد يطمؽ فيمف ىك كثير العمـ كاسع الركاية، كا 
كغيرىا مف كتبو بأنو مف الحفاظ كمع ذلؾ « تذكرة الحفاظ»فكـ مف رجؿ يصفو الحافظ الذىبي في 

ثو كبأكىاـ في ركايتو، كىناؾ حالة ثالثة ليذا المفظ كىي ضبط الكتاب، فيذا يصفو بميف في حدي
المفظ إف أطمؽ فالمراد منو ضبط الفؤاد إال إذا ظيرت قرينة تدؿ عمى غيره فيعمؿ بيا، كا تعالى 

 .(1)أعمـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .333لمصطفى بف إسماعيؿ ص:( شفاء العميؿ بألفاظ كقكاعد الجرح كالتعديؿ، 1)
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 المبحث الثاني
كىاة الميعىٌدلكف عند اإلماـ عبدالعزيز الكتاني   الرُّ

 مقارنةه بيف أحكاـ عبدالعزيز الكتاني كأحكاـ غيره مف النُّقَّاد()دراسةه 

اؿ يىجد  أنَّو تكمَّـ في تعديؿ ما  إفَّ الناظر في أقكاؿ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني كعباراتو في نقد الرٍّجى
كىاة، مف دمشؽ كغيرىا، أك الكارديف عمييا.  ةثالثيزيد عف   كسبعيف راكو مف الر 

كىاة، كمقارنتيا بأحكاـ  كال ريب في أفَّ استقراء أحكاـ اإلماـ عبدالعزيز الكتاني في ىذا العدد مف الر 
ٍرح كالتٍَّعًديؿ، كفيؿه بأف يعطي تصك رنا  الن قَّاد اآلخريف، سيما مف اشتير منيـ كاعتمدت أقكاليـ في الجى

ا عف خصائص المنيج النقدم الذم اتبعو اإلماـ عبدال اؿ، كييجمي كاضحن عزيز الكتاني في الرٍّجى
 مرتبتو بيف الن قَّاد.  

كىاة الميعىٌدليف عند اإلماـ عبدالعزيز الكتاني بحسب   كفي ىذا المبحث سيتـ عرض الر 
المصطمحات كالعبارات التي قيمت في حقيـ، مع االجتياد في المقارنة بيف أحكامو كأحكاـ غيره مف 

 الصة القكؿ في الحكـ عمى الرَّاكم.الن قَّاد، ثـ الكقكؼ عمى خ

كسيقكـ الباحث بتفصيؿ الكالـ عمى الركاة الذيف خالؼ فييـ الن قادي اإلماـ الكتاني في  
تكثيقو، كأما الركاة الذيف اتفؽ النقاد عمى تكثيقيـ، فسيقـك الباحث بإيرادىـ، مع التعميؽ عمييـ 

 بعبارة:

، كبعض الركاة المعدليف، عدليـ الن قاد اعتمادنا عمى « مجمع عمى تكثيقو »أك «قد كافؽ النقاد  »
تبع النقاد اإلماـ عبدالعزيز »قكؿ اإلماـ الكتاني، بنقؿ قكلو فييـ، ىؤالء سيقكؿ الباحث فييـ: 

تفرد اإلماـ »، كأما الركاة الذيف لـ يعثر الباحث عمى أقكاؿ لمنقاد فييـ، فيقكؿ: «تكثيقوفي الكتاني 
، كىؤالء جميعنا سيكردىـ الباحث عمى حسب ترتيب األلفاظ، مع ترتيب الركاة «عبدالعزيز فييـ 

 عمى سنيف الكفاة ، كا المكفؽ.
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كىاة الميعٌدلكف بمصطمحات التٍَّعًديؿ المطمؽ التي كافؽ النُّقَّادي اإلماـ  عبدالعزيز المطمب األكؿ3 الرُّ
 في استعماليا3الكتاني 

كىاة باستعماؿ مصطمحات التٍَّعًديؿ المطمؽ كعباراتو، كىـ عبدالعزيز الكتاني عدَّؿ اإلماـ  عددنا مف الر 
 كالتالي:     

كىاة الذيف قاؿ فييـ،  3 الرُّ لـ ألؽ شيخان مثمو زىدان ككرعان كعبادة كرئاسة ككاف ثقة مأمكنان » أكالن
 «3عدالن رضي ككاف يمقب بالعفيؼ ككانت لو أصكؿ حساف 

تكفي  ،رأبك محمد عبد الرحمف بف عثماف بف القاسـ بف معركؼ بف أبي نصالراكم3 
 .(1)ق(341) ،كأربعمئةسنة عشريف 

ائًرمركل عف3  ٍذلىـ ،كأبي إسحاؽ بف أبي ثابت ،أبي عمي الحصى كأبي  ،كأبي الحسف بف حى
كابف عمو أبي الكليد ىشاـ بف محمد بف  ،عبد ا جعفر ابف محمد بف ىشاـ بف عدبس الًكٍنًدمٌ 

 .(2)كأبي الحارث أحمد بف محمد بف عمارة بف ابي الخطاب المٍَّيًثيٌ  ،جعفر الًكٍنًدمٌ 
: رشأ بف نظيؼ، كأبك عمي اأٍلىٍىكىاًزٌم، كعبد العزيز بف أحمد الكىتَّاني، كأبك القاسـ ركل عنو

 .(3)ي العالءالًحنَّائي، كأبك نصر بف طالب، كأبك القاسـ بف أب
قاؿ الكىتَّاني3 "لـ ألؽ شيخان مثمو زىدان ككرعان كعبادة كرئاسة ككاف ثقة مأمكنان عدالن رضي 

 (5)كالحمبي (4)ككاف يمقب بالعفيؼ ككانت لو أصكؿ حساف بخطكط الكراقيف المعركفيف ابف فطيس
 .(6)كغيرىما"

 أقكاؿ النقاد فيو3
"أخبرنا عبد الرحمف بف عثماف بدمشؽ، ككاف خيران مف ألؼ مثمو قاؿ أبك الكليد الدٍَّربىٍنًدٌم: 
تقانان كزىدان مع تقدمو" كقاؿ رشأ بف نظيؼ: "قد شاىدت سادات، فما رأيت مثؿ أبي  ،(7)إسنادان كا 

                                                           
1 ، كسير أعالـ النبالء، 3885، رقـ 35/101، كتاريخ دمشؽ، 188، رقـ 163، ص ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـينظر:  ((
 . 18/109، كالكافي بالكفيات، 407، رقـ 9/320، كتاريخ اإلسالـ، 230، رقـ 17/366

 ينظر: المصادر السابقة.  ((2

 در السابقة. ينظر: المصا ((3

 .364ىك عبد الرحمف بف محمد بف فطيس. الصمة في تاريخ أئمة األندلس، ص  ((4
 .2/189ىك أبك الحسف الحمبي عمي بف محمد بف إسحاؽ القاضي. العبر في خبر مف غبر،  ((5
  .188، رقـ 163، ص ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ((6
 .3885 رقـ، 35/103، دمشؽ تاريخ ((7
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الشيخ، اإلماـ، الميعدؿ، الرئيس، ميسًند  كقاؿ الذىبي: " ،(1)محمد بف أبي نصر، كاف قرة عينقاؿ"
 .(2)الشاـ"

 ثقة إماـ مسند القكؿ فيو3خبلصة 
كاف شيخان ما رأيت في معناه زىدان كعمما كاف يحفظ مف كؿ فف ال » ثانينا3 الركاة الذيف قاؿ فييـ3 

يقعد بو شيء ككاف يحفظ القرآف كتفسيره مف كتب كثيرة ككاف مف حفاظ الحديث مقدمان في 
 «3الكعظ كاألدب كغير ذلؾ مف العمـك 

يؿ بف عبد الرحمف بف أحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف عابد الراكم3 أبك عثماف إسماع
ابيكني  .(4)ق(311) ،تكفي سنة خمسيف كأربعمئة ،(3)بف عامر الصَّ
ٍيمىة ركل عف3 كأبي سعيد  ،الفقيو (5)كأبي عمي زاىر بف أحمد السىٍرخىسي ،أبي طاىر بف خيزى

 .(6)محمد بف عبد الكىاب الرَّاًزمعبد ا بف 
بىعي ركل عنو3 ٍممي ،أبك الحسف عمي بف محمد بف شجاع الرى  ،(7)كعمي بف الخضر السى

كمحمد بف عمي بف أحمد  ،قيبىٍيس كأبك العباس بف ،كأبك القاسـ بف أبي العالء ،الكىتَّانيكعبد العزيز 
 .(8)بف المبارؾ الفىرَّاء

                                                           
 .3885 رقـ، 35/103، دمشؽ تاريخ ((1

 .230، رقـ 17/366سير أعالـ النبالء،  ((2

لعؿ بعض أجدادىـ « الصابكنية»بفتح الصاد الميممة كضـ الباء المكحدة كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى عمؿ الصابكف، كبيت كبير بنيسابكر  ((3
 .2432، رقـ 8/247عمؿ الصابكف فعرفكا بو. ألنساب، 

، رقـ 2/726، كمعجـ األدباء، 743، رقـ 9/3، كتاريخ دمشؽ، 8/247األنساب، ، ك 280، رقـ 203ككفياتيـ، ص  العمماء مكلد تاريخ ينظر: ذيؿ ((4
، كتاريخ 17، رقـ 18/40، كسير أعالـ النبالء، 367، رقـ 4/271، كطبقات الشافعية، 138، كالمنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر، ص245
، ك بغية الطمب في تاريخ 307، رقـ 5/62كالقاىرة،  مصر ممكؾ في الزاىرة كالنجـك ،754-15/753كالنياية،  البداية، ك 315، رقـ 9/734ـ، اإلسال
 .100، رقـ 1/109، ك طبقات المفسريف لمداككدم، 36، كطبقات المفسريف لمسيكطي، ص4/1672حمب، 

ىذه النسبة إلى بمدة قديمة مف بالد خراساف يقاؿ ليا سرخس كسرخس، كىك اسـ رجؿ مف الذعار في زمف كيكاكس سكف ىذا المكضع كعٌمره كأتـ  ((5
 .2073، رقـ 7/118بناءه، كأحكـ مدينتو ذك القرنيف. األنساب، 

كبيرة مف بالد الديمـ بيف قكمس كالجباؿ كألحقكا الزال في النسبة تخفيفا، ألف بفتح الراء كالزال المكسكرة بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى الرم، كىي بمدة  ((6
رد. األنساب، النسبة عمى الياء مما يشكؿ كيثقؿ عمى المساف كاأللؼ لفتحة الراء عمى أف األنساب مما ال مجاؿ لمقياس فييا كالمعتبر فييا النقؿ المج

 .1715، رقـ 6/33

 .2128، رقـ 7/179الالـ، ىذه النسبة إلى الجد، كىك كاف مف آبائو كأجداده سمـ. األنساب،  بفتح السيف الميممة كسككف ((7

، رقـ 2/726، كمعجـ األدباء، 743، رقـ 9/3، كتاريخ دمشؽ، 8/247األنساب، ، ك 280، رقـ 203ككفياتيـ، ص  العمماء مكلد تاريخ ينظر: ذيؿ ((8
، كتاريخ 17، رقـ 18/40، كسير أعالـ النبالء، 367، رقـ 4/271، كطبقات الشافعية، 138ر، ص، كالمنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابك 245

، ك بغية الطمب في تاريخ 307، رقـ 5/62كالقاىرة،  مصر ممكؾ في الزاىرة كالنجـك ،754-15/753كالنياية،  البداية، ك 315، رقـ 9/734اإلسالـ، 
 المفتكحة، الراء كتشديد الفاء . كالفىرَّاء: بفتح100، رقـ 1/109، ك طبقات المفسريف لمداككدم، 36ص، كطبقات المفسريف لمسيكطي، 4/1672حمب، 

 .2994، رقـ 10/153كبيعو. األنساب،  الفراء خياطة إلى النسبة ىذه
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كؿ فف ال يقعد بو  قاؿ الكىتَّاني3 "كاف شيخان ما رأيت في معناه زىدان كعمما كاف يحفظ مف
شيء ككاف يحفظ القرآف كتفسيره مف كتب كثيرة ككاف مف حفاظ الحديث مقدمان في الكعظ كاألدب 

"  .(1)كغير ذلؾ مف العمـك
 أقكاؿ النقاد فيو3

كقاؿ اإلماـ أبك عمي  ،(2)قاؿ البييقي: أنبأنا إماـ المسمميف حٌقا، كشيخ اإلسالـ صدقان"
الحسف بف العباس: "قاؿ اتفؽ مشايخنا مف أئمة الفريقيف كسائر مف ينتيي إلى عمـ التفسير 
كالتذكير أف أبا عثماف كامؿ في آالتو مستحؽ لإلمامة بصفاتو لـ يترقؿ الكرسي في زمانو عمى 

د الغافر الفارسي: "ىك كقاؿ عبد الغافر بف إسماعيؿ بف عب ،(3)ظرفو كبيانو كثقتو كصدؽ لسانو"
االستاذ اإلماـ شيخ االسالـ أبك عثماف الصابكني الخطيب المفسر المحدث الكاعظ، أكحد كقتو في 

لمسمكعاتو كتصنيفاتو كجمعا  كنشران  كحفظان  طريقتو، ككاف أكثر أىؿ العصر مف المشايخ سماعان 
قامة لمجالس الحديث كاف إمامان مفسران محدثان فقييا كقاؿ السمعاني: " ،(4)كتحريضا عمى السماع كا 

كاعظان خطيبان، أكحد كقتو في طريقتو كعظ المسمميف في مجالس التذكير ستيف سنة، كخطب عمى 
 .(5)منبر نيسابكر نحكا مف عشريف سنة"

ًرٍيًفٍيًنيٌ  ،(6)كقاؿ ابف عساكر: "الحافظ الكاعظ المفسر"  : "األستاذ اإلماـ، شيخ (7)كقاؿ الصَّ
عثماف الصابكني الخطيب المفسر المحدث الكاعظ، كصدؽ كقتو في طريقتو ككعظ اإلسالـ، أبك 

المسمميف في مجالس التذكير سبعيف سنة، كخطب كصمى في الجامع نحكا مف عشريف سنة، ككاف 
أكثر أىؿ العصر مف المشايخ سماعا كحفظا كنشرا لمسمكعاتو، كتصنيفا كجمعا كتحريضا عمى 

قامة لمجالس الح كقاؿ السبكي: "الفقيو المحدث المفسر الخطيب الكاعظ  ،(8)ديث"السماع، كا 
 المشيكر االسـ الممقب بشيخ اإلسالـ لقبو أىؿ السنة في بالد خراساف فال يعنكف عند إطالقيـ ىذه 

                                                           
 .280، رقـ 203ككفياتيـ، ص  العمماء مكلد تاريخ ذيؿ ((1

 .743، رقـ 9/3تاريخ دمشؽ،  ((2

 .743، رقـ 9/6تاريخ دمشؽ،  ((3

 .245، رقـ 2/726معجـ األدباء،  ((4

 .8/247األنساب،  ((5

 .743، رقـ 9/5تاريخ دمشؽ،  ((6

 .1168، رقـ 2/229ىك إبراىيـ بف محمد بف األزىر، أبك إسحاؽ، الحافظ. الثقات ممف لـ بقع في الكتب الستة،  ((7

 .307، رقـ 138المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر، ص ((8
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كقاؿ  ،(2)كقاؿ الذىبي: "اإلماـ، العالمة، القدكة، المفسر، المذكر، المحدث" ،(1)المفظة غيره"
 ،(4)الحافظ الكاعظ المفسر" كقاؿ ابف كثير: " ،(3)في مكضع آخر: "الكاعظ المفسر، شيخ اإلسالـ"

قاؿ ابف عديـ: "االماـ الحافظ المفسر  ،(5)كقاؿ أبك المحاسف: "الكاعظ المفسر ... شيخ اإلسالـ"
إماـ المسمميف، أكحد كقاؿ السيكطي: "الكاعظ، المفسر، المحدث، األستاذ شيخ اإلسالـ  ،(6)الكاعظ"

كقاؿ الداككدم: "الكاعظ،  ،(7)كقتو شيدت لو أعياف الرجاؿ بالكماؿ في الحفظ، كالتفسير، كغيرىما"
 .(8)المفٌسر، المحٌدث"

 خبلصة القكؿ فيو3
 .ثقة إماـ محدث

 «3كاف ثقة إمامان حافظان » 3 الركاة الذيف قاؿ فييـ3 ثالثان 

تكفي  ،اهلل بف طاىر بف عمر الطبرم الفقيو الشافعيالراكم3 أبك الطيب طاىر بف عبد 
   .(9)ق(311) ،سنة خمسيف كأربعمئة ببغداد

فىة، كأبي الحسف الدارقطني، كعمي بف عمر  ركل عف3 مكسى بف جعفر بف عىرى
ًرٍيرمٌ (10)رمالسيكى     .(11)، كالمعافى بف زكريا الجى

                                                           
 .367، رقـ 4/271طبقات الشافعية،  ((1

 .17، رقـ 18/40سير أعالـ النبالء،  ((2

 .315، رقـ 9/734تاريخ اإلسالـ،  ((3

 .15/754البداية كالنياية،  ((4

 .5/62النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة،  ((5
 .4/1672بغية الطمب في تاريخ حمب،  ((6

 .36طبقات المفسريف، ص ((7

 .100، رقـ 1/109طبقات المفسريف،  ((8

، 127الفقياء، ص ، كطبقات282، رقـ 204ككفياتيـ، ص  العمماء مكلد تاريخ ، كذيؿ4879، رقـ 10/491ينظر: تاريخ بغداد، ((9
، 369رقـ  ،303كالمسانيد، ص السنف ركاة لمعرفة كالتقييد ،3353، رقـ 16/39كالممكؾ ،  األمـ تاريخ في كالمنتظـ  ،9/42كاألنساب، 
، مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف ،855، رقـ 1/285نيسابكر،  لتاريخ السياؽ كتاب مف كالمنتخب

، كالعبر في 341، رقـ 9/745، كتاريخ اإلسالـ، 459، رقـ 17/668، كسير أعالـ النبالء، 423، رقـ 5/12، كطبقات الشافعية، 3/54
 .16/230، كالكافي بالكفيات، 1/412الشافعييف،  طبقات ، ك15/761، البداية كالنياية، 2/296خبر مف غبر، 

، رقـ 7/156بضـ السيف الميممة كفتح الكاؼ المشددة، كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى بيع السكر كشرائو كعممو. األنساب،  ((10
2108. 

 (.9المصادر السابقة في الحاشية رقـ) ((11
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الخطيب البغدادم، كأبك إسحاؽ الشٍّيرىاًزٌم، كأبك محمد بف اآلبىنكسٌي، كأحمد بف  ركل عنو3
الحسف الشٍّيرىاًزٌم، كأبك سعد بف الط ييكرم، كأبك عمي بف الميدم، كأبك نصر بف محمد بف محمد بف 

   .(1)محمد بف أحمد العيكبىرمٌ 
 . (2)قاؿ الكىتىاني3 "كاف ثقة إمامان حافظان"

 النقاد فيو3أقكاؿ 
كلـ أر فيمف رأيت أكمؿ اجتيادان كأشد تحقيقان  كقاؿ الشٍّيرىاًزٌم: " ،(3)كثقو: الخطيب البغدادم

إماما جميال بحرا غكاصا متسع الدائرة عظيـ العمـ جميؿ القدر  كقاؿ السبكي: " ،(4)كأجكد نظران منو" 
كاف ثقة صادقان  كقاؿ الصفدم: " (6)كقاؿ الذىبي: "اإلماـ، العالمة، شيخ اإلسالـ"   (5)كبير المحؿ"

 .(7)عارفان باألصكؿ كالفركع محققان حسف الخمؽ صحيح المذىب"
 خبلصة القكؿ فيو3

 .إماـ حافظ ثقة
*** 

 «3كاف ثقة ثبتان مأمكنان » 3 الركاة الذيف قاؿ فييـ، رابعان 

 ،الراكم3 أبك عمي الحسف بف محمد بف الحسف بف القاسـ بف درستكيو الميٌعدؿ اإلماـ
 .(8)ق(421) ،تكفي سنة خمس كتسعيف كثبلثمئة

 

                                                           
، 127الفقياء، ص ، كطبقات282، رقـ 204ككفياتيـ، ص  العمماء مكلد تاريخ ، كذيؿ4879، رقـ 10/491ينظر: تاريخ بغداد، ((1

 كتاب مف ، كالمنتخب369، رقـ 303كالمسانيد، ص السنف ركاة لمعرفة كالتقييد ،3353، رقـ 16/39كالممكؾ ،  األمـ تاريخ في كالمنتظـ
، كطبقات الشافعية، 3/54، مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف ،855، رقـ 1/285نيسابكر،  لتاريخ السياؽ

، 2/296، كالعبر في خبر مف غبر، 341، رقـ 9/745، كتاريخ اإلسالـ، 459، رقـ 17/668، كسير أعالـ النبالء، 423، رقـ 5/12
 بغداد فكؽ الدجمة عمى بمدة بفتحيا، كالصحيح أيضا، الباء بضـ كقيؿ -الباء كفتح العيف . كالعيكبىرٌم: بضـ16/230كالكافي بالكفيات، 

 .2793، رقـ 9/345بغداد. األنساب،  مف أقدـ كىي كالمحدثيف، مف العمماء جماعة منيا خرج الشرقي، الجانب مف فراسخ بعشرة
 .282، رقـ 205ككفياتيـ، ص  العمماء مكلد تاريخ ذيؿ ((2

 .4879، رقـ 10/491تاريخ بغداد،ينظر:  ((3

 .127طبقات الفقياء، ص ((4

 .423، رقـ 5/12طبقات الشافعية،  ((5

 .459، رقـ 17/668سير أعالـ النبالء،  ((6

 .16/230الكافي بالكفيات،  ((7

ر أعالـ النبالء، ، كسي1432، رقـ 13/359، كتاريخ دمشؽ، 102، رقـ 123-122ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((8
  .3619، رقـ12/483
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كمكحكؿ  ،كمحمد بف أحمد بف عمارة ،القاضي (1)كزكريا بف أحمد البىٍمًجي ،أبيو ركل عف3
 .(2)البيركتي

كأبك الحسف بف  ،كأبك نصر بف الجباف ،: ابنو أبك عبد ا محمد بف الحسفركل عنو
كالخميؿ بف ىبة ا  ،كأبك عمي االىكازم ،كأبك القاسـ بف الفرات ،(3)كأبك الحسف الًحٌنائي ،السمسار

 .(4)بف محمد بف الخميؿ البزازا
 .(6)، كفي مكضع آخر3 "كاف ثقة ثبتان مأمكنان"(5)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة نبيبلن مأمكنان"

 النقاد فيو3أقكاؿ 
 .(7)الشيخ اإلماـ العدؿ" قاؿ الذىبي: "

 خبلصة القكؿ فيو3
 كاهلل أعمـ. ،ة تبثا مأمكنا ثق

                                           *** 

 «3ثقة نبيبلن مأمكنان » 3 الركاة الذيف قاؿ فييـ، خامسان 

ٍذلىـو األسدم الراكم األكؿ3 أبك الحسف  أحمد بف سميماف بف أيكب بف داكد ابف عبد اهلل بف حى

 .(8)ق(430) ،تكفي سنة سبع كأربعيف كثبلثمائة ،القاضي

                                                           
 بمج ابف محمد بف عبدا بف عثماف عمرك ابى لجد اسـ كىك بمج، الى النسبة ىذه الجيـ، آخرىا كفي الالـ كسككف المكحدة الباء بفتح ((1

 .567، رقـ 2/302البصر. األنساب،  أىؿ مف البصرم الضائع البمجى البرجمي
الكيزاف البيركتية ىذه النسبة الى بمدة مف بالد ساحؿ الشاـ يقاؿ ليا بيركت ككاف األكزاعي يسكف بيا، كالظاىر أف قبره كاف بيا، ك  ((2

 .650، رقـ 2/390لى جميع الشاـ. األنساب، إلييا تجمب إالحمر منسكبة 

، ىذه النسبة إلى بيع الحناء كىك نبت يخضبكف بو األطراؼ. بكسر الحاء الميممة كفتح النكف المشددة كفي آخرىا الياء آخر الحركؼ ((3
 .1236، رقـ 4/275األنساب، 

، كسير أعالـ النبالء، 1432، رقـ 13/359، كتاريخ دمشؽ، 102، رقـ 123-122ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((4
 . 3619، رقـ12/483

 .102، رقـ 123صينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((5
 .  1432، رقـ13/360تاريخ دمشؽ،  ((6
 . 3619، رقـ12/483سير أعالـ النبالء،  ((7
، 15/514، كسير أعالـ النبالء، 9640، رقـ 71/150، كتاريخ دمشؽ، 13، رقـ 77ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((8

 .6/249بالكفيات، ، كالكافي 246، رقـ 7/848، كتاريخ اإلسالـ، 290رقـ 
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كسعد بف محمد  ،كبكار بف قتيبة القاضي، كيزيد بف عبد الصمد ،عف أبيو ركل عف3  
كأحمد بف محمد بف يحيى بف حمزة، كالحسف بف جرير  ،، كأبي زرعة الدمشقي(1)البيركتي 
 .(2)الص كرم

، كأبك عبد ا (3)ارانيكالحسيف بف معاذ الدَّ  ،تماـ الرازم، كأبك عبد ا بف مندة ركل عنو3
 .(4)كعبد الرحمف بف أبي نصر ،بف أبي كامؿا

 .(5)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف قىاضي دمشؽ ككاف ثقة مأمكنان نبيبلن"
 أقكاؿ النقاد 3 
كفي مكضع آخر: "عالـ دمشؽ  ،(6)اإلماـ، العالمة، مفتي دمشؽ" قاؿ الذىبي: "

 .(7)كمسندىا"
 خبلصة القكؿ فيو3 

 .  إماما مأمكنا ثقة 
*** 

تكفي سنة  ،(8)الراكم الثاني3 أبك الميمكف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف عمر بف راشد البىٍجميٌ 
 .(9)ق(430) ،سبع كأربعيف كثبلثمة

كأبي زرعة عبد الرحمف بف  ،كبكار بف قتيبة البكراكم ،عمر بف مضر البغدادم ركل عف3 
 ،كجعفر بف محمد القالنسي ،كأحمد بف محمد بف عمار بف أخي ىشاـ بف عمار ،عمرك النصرم

 .(10)كأبي األصبغ عبد العزيز بف سعيد القرشي ،كيزيد بف محمد بف عبد الصمد

                                                           
 .650، رقـ 2/390ىذه النسبة الى بمدة/ مف بالد ساحؿ الشاـ يقاؿ ليا بيركت ككاف األكزاعي يسكف بيا، كالظاىر أف قبره كاف بيا. األنساب،  ((1
، رقـ 8/342كخمسمائة. األنساب، كالص كرم: صكر بمدة كبيرة مف بالد ساحؿ الشاـ، استكلت عمييا اإلفرنج بعد سنة عشر المصادر السابقة،  ينظر: ((2

2507. 
 .1534، رقـ 5/271ىذه النسبة إلى داريا، كىي قرية كبيرة حسنة مف قرل غكطة دمشؽ. األنساب،  ((3
، 290، رقـ 15/514، كسير أعالـ النبالء، 9640، رقـ 71/150، كتاريخ دمشؽ، 13، رقـ 77ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((4

 .6/249، كالكافي بالكفيات، 246، رقـ 7/848خ اإلسالـ، كتاري
 ، 13، رقـ 77ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((5
 .290، رقـ 15/514سير أعالـ النبالء،  ((6
 .15/579سير أعالـ النبالء،  ((7
ت ىناءة بف بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كسككف الجيـ، ىذه النسبة الى بجمة كىـ رىط مف سميـ بف منصكر يقاؿ ليـ بنك بجمة نسبكا الى أميـ بجمة بن ((8

 .384، رقـ 2/94مالؾ بف فيـ األزدم. األنساب، 

، كتاريخ 310، رقـ 15/533، كسير أعالـ النبالء، 3858، رقـ 35/57، كتاريخ دمشؽ، 14، رقـ 78ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((9
 .2/77، كالعبر في خبر مف غبر، 261، رقـ 7/853االسالـ، 

 .المصادر السابقة ينظر: ((10
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منده، كتماـ، كعبد الرحمف بف عمر بف نصر، كأبك عمي بف مينا، كعبد ابف  ركل عنو3  
الرٍَّحمىف ٍبف أىًبي نصر
(1). 
 .(2)ثقة نبيؿ مأمكف قاؿ الًكتَّاني3

 أقكاؿ النقاد فيو3
ككاف أديبنا  كفي مكضع آخر:" ،(3)الشيخ، اإلماـ، األديب، الثقة، المأمكف" قاؿ الذىبي: "
شاعرنا، ثقة، مأمكننا"
 .(5)كفي مكضع آخر:" األديب المحدث"  ،(4)

 خبلصة القكؿ فيو3
 ثقة مأمكف.  

*** 
تكفي سنة  ،(6)الراكم الثالث3 أبك عمي الحسف بف منير بف محمد بف منير التىنيكخي        

 .(7)ق(461)،خمسيف كستيف كثبلثمئة
كأبي يحيى محمد بف سعيد بف  ،كجعفر بف أحمد بف عاصـ ،محمد بف خريـ ركل عف3

يمي زى  .(9)كأبي محمد عبد الصمد بف عبد ا بف عبد الصمد ،(8)عمرك بف خزيـ الخي
أسامة محمد بف أحمد ي كأب ،كأبك نصر بف الجباف كابف الجندم ،تماـ بف محمد  ركل عنو3       

بف محمد اليىركم
(10). 

                                                           
، رقـ 15/533، كسير أعالـ النبالء، 3858، رقـ 35/57، كتاريخ دمشؽ، 14قـ ، ر 78ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((1

 .2/77، كالعبر في خبر مف غبر، 261، رقـ 7/853، كتاريخ االسالـ، 310
، رقـ 15/533، كسير أعالـ النبالء، 3858، رقـ 35/57، كتاريخ دمشؽ، 14، رقـ 78ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((2

 . 2/77، كالعبر في خبر مف غبر، 261، رقـ 7/853، كتاريخ االسالـ، 310
 ،310، رقـ 15/533سير أعالـ النبالء،  ((3
 .261، رقـ 7/853تاريخ االسالـ،  ((4
 .2/77العبر في خبر مف غبر،  ((5
ا بفتح التاء المنقكطة مف فكقيا باثنتيف كضـ النكف المخففة كفي آخرىا الخاء المعجمة، ىذه النسبة إلى تنكخ كىك اسـ لعدة قبائؿ اجتمعك  ((6

 .742، رقـ 3/90، قديما بالبحريف كتحالفكا عمى التكازر كالتناصر كأقامكا ىناؾ فسمكا تنكخا، كالتنكخ اإلقامة. األنساب

، 8/239، كتاريخ اإلسالـ، 1467، رقـ 13/397، كتاريخ دمشؽ، 54، رقـ 101-100ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((7
 .  150رقـ 

كسككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كفي آخرىا الميـ، ىذه النسبة إلى أبى بكر محمد بف إسحاؽ  مبضـ الخاء المعجمة كفتح الزا ((8
 .1393، رقـ 5/124. األنساب، بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر النيسابكرٌل الخزيمي إماـ األئمة

، 8/239، كتاريخ اإلسالـ، 1467، رقـ 13/397مشؽ، ، كتاريخ د54، رقـ 101-100ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((9
 .  150رقـ 
 .5250، رقـ 13/403بفتح الياء كالراء الميممة، ىذه النسبة إلى بمدة ىراة، كىي إحدل بالد خراساف. األنساب،  ((10
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 .(1")"ككاف ثقة نبيبلن مأمكنان  قاؿ الكىتَّاني3
 خبلصة القكؿ فيو3

 .(2)كىك ثقة مأمكنا ،الكىتَّاني وتفرد بتكثيق
*** 

أحمد بف حماد بف  أبك القاسـ الفضؿ بف جعفر بف محمد بف أبي عاصـ الراكم الرابع3
 ،التميمي الدمشقي المؤٌذف الٌطرائفي المؤذف، تكفي سنة ثبلث كسبعيف كثبلثمئة ،صبيح بف زياد

 .(3)ق(404)
سحاؽ بف أحمد الخيزاعيجماىر بف ركل عف3  براىيـ بف دحيـ، كا  ، كأبي شىٍيبىة (4)محمد، كا 

 .(5)داكد بف إبراىيـ، كسعيد بف ىاشـ الطَّبىراني، كعبد ا بف أحمد بف أبي الحكارم
، كالحافظ عبد الغني بف سعيد كمٌكي بف الغىٍمر، كمحمد بف عكؼ   ركل عنو3 تٌماـ الرازمى

ني الميزى
(6). 

 .(7)كاف ثقة نبيبلن مأمكنان"" :قاؿ الكىتَّاني
الصادؽ الرجؿ  ،كقاؿ الذىبي: "الشىيخ الميسند ،(8)كثقو: السخاكم فيو3 أقكاؿ النقاد

 .(9)ككاف صاحب حديث" ،...،الصالح
ا" ،كقاؿ ابف عساكر  .(10)كالذىبي: "كاف عبدنا صالحن

 .ثقة خبلصة القكؿ فيو3

                                                           
 . 54، رقـ 101ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((1
 .1467، رقـ 13/397ينظر: تاريخ دمشؽ،  ((2
، 16/338، كسير أعالـ النبالء، 5609، رقـ 48/309، كتاريخ دمشؽ، 69، رقـ 108ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((3

 . 122، رقـ 8/393، كتاريخ اإلسالـ، 244رقـ 
 .1384ـ ، رق5/116بضـ الخاء المعجمة كفتح الزال كفي آخرىا العيف الميممة، ىذه النسبة إلى خزاعة. األنساب،  ((4
  (.3: المصادر السابقة في الحاشية رقـ )ينظر ((5
بضـ الميـ كفتح الزال كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى مزينة بف أد بف طابخة بف الياس بف مضر بف نزار بف معد ابف عدناف، كاسـ  ((6

نما سمى باسـ أمو مزينة بنت كمب ابف كبرة، ككلدت ىي عثماف، كأكسا ابني عمرك بف أد بف طابخة بف الياس ابف مضر،  مزينة عمرك، كا 
 . 3768، رقـ 227-12/226فيـ مزينة، كجماعة نسبكا إلى مزينة تميـ كىـ أحالؼ األنصار، كفييـ كثرة. األنساب، 

 .  69، رقـ 108ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((7
 . 370المقاصد الحسنة، ص  ((8
 .244، رقـ 16/338سير أعالـ النبالء،  ((9

 . 112، رقـ 8/393، كتاريخ اإلسالـ، 5609، رقـ 48/309تاريخ دمشؽ،  ((10
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يىانجيٌ  الراكم الخامس3 أبك بكر يكسؼ بف القاسـ بف يكسؼ بف فارس بف سكِّار المى
(1)، 

 .(2)ق(401) ،تكفي سنة خمس كسبعيف كثبلثمئة
، كعبداف (3)أبي خميفة، كأبي يعمى المكصمي، كزكريا بف يحيى الساجيركل عف3 

كىاًلٍيقيٌ  الجى
(4) . 

ٍبر، كىك  يمسعكد صالح بف أحمد بف القاسـ، كأب يابف أخيو أب 3وركل عن سميماف بف زى
ٍيدىاني، كعبد الٌرحمف  يمف أقرانو، كأب الحسف بف عكؼ، كمكي بف محٌمد بف الغمر، كعبد الكٌىاب المى

 .(5)بف عمر بف نصر، كأب نصر بف الجنيدما
 .  (6)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة نبيبلن مأمكنان"

. (8)كقاؿ أبك الكليد الباجي: "محٌدث مشيكر، ال بأس بو" ،(7)كثقو: الذىبي أقكاؿ النقاد فيو3
الميحدَّث الكبير" ،الحافظ ،اإلماـ ،قاؿ الذىبي: " القاضي

كالصفدم: "ميسند الشاـ  ،كقاؿ الذىبي ،(9)
 .(11)مسند الشَّاـ في كقتو" كقاؿ السبكي: " ،(10)في زمانو" 

 .مأمكف ثقة خبلصة القكؿ فيو3
 

                                                           
بفتح الميـ كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كفتح النكف كفي آخرىا الجيـ، ىذه النسبة إلى مكضعيف، ... األكؿ منسكب إلى مكضع  ((1

-12/513األنساب لمسمعاني،  .أذربيجاف« ميانو»ىك منو يقاؿ لو الميانج،...، الثاني منسكب إلى  بالشاـ، كلست أعرؼ في أم مكضع
 .4010، رقـ 514

، كسير أعالـ النبالء، 10199، رقف 74/254، كتاريخ دمشؽ، 71، رقـ 109ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((2
، كطبقات الشافعية كطبقات الشافعية الكبرل، 1/339، كطبقات الشافعييف، 228 ، رقـ8/421، كتاريخ اإلسالـ 258، رقـ 16/561
 .247، رقـ 3/488
بفتح السيف الميممة كبعدىا الجيـ ، ىذه النسبة إلى الساج كىك خشب يحمؿ مف البحر إلى البصرة يعمؿ منو األشياء. األنساب،  ((3
 .1996، رقـ7/10
بفتح الجيـ كالكاك ككسر الالـ بعد األلؼ كسككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كفي آخرىا القاؼ، ىذه النسبة إلى الجكاليؽ كىي  ((4

 .967، رقـ 3/368جمع جكالؽ، كلعؿ بعض أجداد المنتسب إلييا كاف يبيعيا أك يعمميا. األنساب، 
 .المصدر السابؽ ((5
 . المصدر السابؽ ((6
 . 1289، رقـ 116عيف في طبقات المحدثيف، ص الم ((7
 . 258، رقـ 16/562سير أعالـ النبالء،  ((8
  المصدر السابؽ. ((9

 .137، رقـ 29/121، كالكافي بالكفيات، المصدر السابؽ ((10
 .247، رقـ 3/488طبقات الشافعية الكبرل،  ((11
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 الثالثالفصؿ  الفصؿ الثاني

بف عبد ابف خالد بف ربيعة بف سميماف  سميماف محمد بف عبد اهلل بف أحمدالراكم السادس3 أبك 
ًبر  الرىبىعيالرحمف بف زى

 .(2)ق(402) ،تكفي سنة تسع كسبعيف كثبلثمئة ،الحافظ (1)

ٍممىكىاني ركل عف3  ، كمحمد بف خريـ، كسعيد بف (3)أبيو، كأبي القاسـ البىغىًكٌم، كجماىر الزى
مىًبى  .(5)كمحمد بف الفيض الغىسَّاني ،(4)عبد العزيز الحى

تماـ الرازٌم، كعبد الغني بف سعيد، كعبد الرحمف ابف أبي نصر، ككلداه أحمد،  كرل عنو3
كمحمد، كمحمد بف عكؼ الميزىني
(6). 

 .(7)قاؿ الكىتَّاني3 "ككاف ثىقىة نبيبلن مأمكنان"
 أقكاؿ النقاد فيو3
كفي  ،(9)محدث دمشؽ" ،...،العالـ، الحافظ. كقاؿ الذىبي: "الشيخ، (8)كثقو: السيكطي

 .(10)"محدث دمشؽ في كقتو"مكضع آخر: 
 خبلصة القكؿ فيو3

 .مأمكف ثقة
 

                                                           
بفتح الراء كالباء المنقكطة بكاحدة كفي آخرىا العيف الميممة، ىذه النسبة إلى ربيعة بف نزار، كقمما يستعمؿ ذلؾ ألف ربيعة ابف نزار  ((1

 .1748، رقـ 6/76شعب كاسع فيو قبائؿ عظاـ كبطكف كأفخاذ استغنى بالنسب إلييا عف النسب إلى ربيعة. األنساب، 
، 16/440، كسير أعالـ النبالء، 6500، رقـ 53/315، كتاريخ دمشؽ، 76، رقـ 112مماء ككفياتيـ، ص ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد الع ((2

 .895، رقـ 1/396الحفاظ،  ، كطبقات12/79 -927، رقـ 3/135، كتذكرة الحفاظ، 396، رقـ8/470، كتاريخ اإلسالـ، 326رقـ 
ا النكف، ىذه النسبة إلى قريتيف إحداىما بدمشؽ كالثانية ببمخ. األنساب، بفتح الزال كالالـ كالكاؼ بينيما الميـ الساكنة كفي آخرى ((3
 . 1950، رقـ 6/318
بفتح الحاء الميممة كالالـ كفي آخرىا الباء المكحدة، حمب بمدة كبيرة بالشاـ مف ثغكر المسمميف تكصؼ برقة اليكاء، أقمت بيا عشرة  ((4

ب الخميؿ إبراىيـ صمكات ا عميو نعمو بو أياـ الجمعات ككاف يتصدؽ بما يحمب أياـ كسمعت بعضيـ يقكؿ اف ىذا المكضع كاف يحم
عمى الناس فكاف الفقراء يقكلكف حمب، حمب، كيسأؿ بعضيـ بعضا، فعرؼ المكضع بذلؾ كبقي االسـ عميو فسمى البمد بذلؾ، كقيؿ إف 

 . 1191، رقـ 4/211حمب فنسب اليو. األنساب، حمب كحمص ابني مير بف حيص بف حاب بف مكنؼ مف بنى عمميؽ ىك اٌلذم بنى 
نما سميت  ((5 « غساف»بفتح الغيف المعجمة كتشديد السيف الميممة كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى غساف، كىي قبيمة نزلت الشاـ، كا 

 .2894، رقـ 10/42بماء نزلكه. األنساب، 
 (.2المصادر السابقة في الحاشية رقـ )ينظر: ((6
 .المصدر السابؽ ((7
 .895، رقـ 1/396طبقات الحفاظ، ينظر:  ((8

 .326، رقـ 16/440سير أعالـ النبالء،  ((9
 .396، رقـ 8/470تاريخ اإلسالـ،  ((10
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 الثالثالفصؿ  الفصؿ الثاني

ٍكبىًرمٌ  الراكم السابع3 أبك العباس أحمد بف عتبو بف مكيف السبلمي ز(1)الجى الميطىرِّ
كًشيٌ (2)  اأٍلىٍطري

 .(3) ق(414) ،تكفي سنة اثنتيف كثمانيف كثبلثمئة ،اأٍلىٍحمىر
ٍفًتيٌ  ركل عف3 كىشاـ بف أحمد  ،كابف جكصا ،أبي بف العباس عبد ا بف عتاب ابف الزٍّ

ٍكىىًرمٌ  كعمي بف شيباف بف بناف ،الغازم  .(4)كأبي ىشاـ محمد بف عبد األعمى بف عميؿ ،اٍلجى
ٍركىافى  ،كأبك الحسف بف السمسار ،تماـ الرازمركل عنو3  كعبد الكىاب بف  ،كعمي بف أبي زى

بَّاف اٍلميٍقًرئ كأبك بكر محمد بف الجرمي ،اٍلجى
(5). 
 .(6)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة نبيبلن مأمكنان"

 خبلصة القكؿ فيو3
 .  (7)كىك ثقة مأمكف ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني

***  
تكفي سنة أربع  ،الراكم الثامف3 أبك محمد طمحة بف أسد بف عبد اهلل الميٍختىار الرَّقِّيٌ 

 .(8) ق(412) ،كتسعيف كثبلثمئة
 ،كمحمد بف محمد بف حفص ،كأبي عمي بف منير التىنيكخي ،أبي بكر اآلجرم ركل عف3

 .(9)الفرج المكحد بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف سالمة بف البرمٌ  يكأب
ٍقًرئىاف ،كرشأ بف نظيؼ ،: عبد الغني بف سعيدركل عنو كأبك محمد  ،كأبك عمي األىكازم اٍلمي

ٍعفىًرمٌ  ،عبد ا بف الحسيف بف عبيد ا بف عبداف  .(10)كأبك طالب حمزة بف محمد بف عبد ا الجى
 

                                                           
األنساب، . بفتح الجيـ كسككف الكاك كفتح الباء المنقكطة بكاحدة كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى قرية مف قرل دمشؽ يقاؿ ليا جكبر ((1
 .972، رقـ 3/379

 .3830، رقـ 12/306. األنساب، بضـ الميـ كفتح الطاء الميممة ككسر الراء المشددة كفي آخرىا الزال، ىذه الكممة لمف يطرز الثياب ((2

 . 50ـ ، رق8/531، كتاريخ اإلسالـ، 1، رقـ 5/3، كتاريخ دمشؽ،80، رقـ 114ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((3
 . المصدر السابؽ ((4
 50، رقـ 8/531، كتاريخ اإلسالـ، 1، رقـ 5/3، كتاريخ دمشؽ،80، رقـ 114ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((5
 .المصدر السابؽ ((6
 .50، رقـ 8/531تاريخ اإلسالـ، ينظر:  ((7

ـ ق، ر 8/739، كتاريخ اإلسالـ، 297، رقـ 25/22تاريخ دمشؽ، ك ، 101، رقـ 122ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((8
119. 

 .المصدر السابؽ ((9
ٍعفىًرٌم: بفتح .المصدر السابؽ ((10  بف جعفر أكليما رجميف إلى النسبة ىذه الراء، آخرىا كفي الفاء كفتح الميممة العيف كسككف الجيـ كالجى
كالب.  بف جعفر بنى إلى منسكب الجعفرم كعب بف قاسـ اآلخر كالرجؿ ،..، ا رسكؿ عـ ابف عنو ا رضى الطيار طالب أبى

 .907، رقـ 3/288األنساب، 
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 الثالثالفصؿ  الفصؿ الثاني

 .(1)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان"
 خبلصة القكؿ فيو3
 .  كىك ثقة مأمكف ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني

*** 
 ،أبك عمي الحسف بف محمد بف الحسف بف القاسـ بف درستكيو الميٌعدؿ اإلماـ الراكم التاسع3

 .(2)ق(421) ،تكفي سنة خمس كتسعيف كثبلثمئة
رىاًئطي (3)كزكريا بف أحمد البىٍمًجي ،أبيو ركل عف3 كمحمد بف جعفر الخى

(4). 
كأبك الحسف بف  ،كأبك نصر بف الجباف ،: ابنو أبك عبد ا محمد بف الحسفركل عنو

كالخميؿ بف ىبة ا  ،كأبك عمي االىكازم ،كأبك القاسـ بف الفرات ،(5)كأبك الحسف الًحٌنائي ،السمسار
 .(6)بف محمد بف الخميؿ البزاز

 .(8)، كفي مكضع آخر3 "كاف ثقة ثبتان مأمكنان"(7)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة نبيبلن مأمكنان"
 أقكاؿ النقاد فيو3

 .(9)الشيخ اإلماـ العدؿ" " قاؿ الذىبي:
 كاهلل أعمـ. ،مأمكنان  إمامان  ةثق خبلصة القكؿ فيو3

 
 

                                                           
 .101، رقـ 122ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1
، كسير أعالـ النبالء، 1432، رقـ 13/359، كتاريخ دمشؽ، 102، رقـ 123-122ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((2
 . 3619، رقـ12/483

 بمج ابف محمد بف ا عبد بف عثماف عمرك ابى لجد اسـ كىك بمج، الى النسبة ىذه الجيـ، آخرىا كفي الالـ كسككف المكحدة الباء بفتح ((3
 .567، رقـ 2/302البصر. األنساب،  أىؿ مف البصرم الضائع البمجى البرجمي

، كسير أعالـ النبالء، 1432، رقـ 13/359، كتاريخ دمشؽ، 102، رقـ 123-122ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((4
رىاًئطي: بفتح. 3619، رقـ12/483 ، 5/75الميممة. األنساب،  الطاء آخرىا كفي األلؼ بعد الحركؼ آخر كالياء كالراء المعجمة الخاء كالخى
 .1346رقـ 

بكسر الحاء الميممة كفتح النكف المشددة كفي آخرىا الياء آخر الحركؼ، ىذه النسبة إلى بيع الحناء كىك نبت يخضبكف بو األطراؼ.  ((5
 .1236، رقـ 4/275األنساب، 

، كسير أعالـ النبالء، 1432، رقـ 13/359، كتاريخ دمشؽ، 102، رقـ 123-122ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((6
 . 3619، رقـ12/483

 .102، رقـ 123ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((7
 .  1432، رقـ13/360تاريخ دمشؽ،  ((8
  .3619، رقـ12/483سير أعالـ النبالء،  ((9
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الراكم العاشر3 أبك بكر محمد بف عبد الرحمف بف عبيد اهلل بف يحيى بف يكنس 
تكفي  سنة ست عشرة  ،الدىارىانٌي القطاف الشيخ الصالح المعركؼ بابف الخبلؿ (1)الطىائيٌ 
 .(2)ق(356) ،كأربعمئة

خيثمة األىٍطرىابيميسي عف3 ركل
سحاؽ (3) ٍذلـ، كا   ، كأبي الميمكف بف راشد، كأبي الحسف بف حى

 .(4)بف إبراىيـ األذرعي        
عمي بف محمد الحنائي، كأخكه أبك القاسـ إبراىيـ، كأبك عمي األىكازم، كأبك  ركل عنو3

كعبد ا بف كبيبة النجار، كعبد سعد السماف، كالقاضي أبك يعمى بف الفراء، كعبد الكاحد البرم، 
 .(5)العزيز الكىتَّاني

 .(6)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان نبيبلن مضى عمى سداد كأمر جميؿ كلـ يكف مكثران"
 أقكاؿ النقاد فيو3

 .(9). كقاؿ الذىبي: "صالح ثقة"(8)كالصفدم ،(7)كثقو: الذىبي
 خبلصة القكؿ فيو3

 .مأمكف ثقة
 

                                                           
بفتح الطاء الميممة كفي آخرىا الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا، ىذه النسبة إلى طيٍّئ، كاسمو جميمة بف أدد بف زيد بف يشجب بف  ((1

، رقـ 9/21عريب بف زيد بف كيالف بف سبإ بف يشجب بف يعرب بف قحطاف بف عابر بف شالح بف أرفخشذ بف ساـ بف نكح. األنساب، 
2558. 

، 17/399، النبالء أعالـ سير ، ك6620، رقـ 54/91، كتاريخ دمشؽ، 167، رقـ 153، ص اريخ مكلد العمماء ككفياتيـينظر: ذيؿ ت ((2
كنكث اليمياف في نكت ، 3/191، كالكافي بالكفيات، 2/231، كالعبر في خبر مف غبر، 268، رقـ 9/273، كتاريخ اإلسالـ، 261 رقـ

  .241، ص العمياف

بفتح األلؼ كسككف الطاء كفتح الراء كضـ الباء المنقكطة بكاحدة كالالـ كفي آخرىا السيف الميممة، ىذه النسبة الى أطرابمس، كىذا  ((3
االسـ لبمدتيف كبيرتيف: إحداىما عمى ساحؿ الشاـ مما يمي دمشؽ، كاألخرل مف بالد المغرب، كقد يسقط األلؼ عف التي بالشاـ. األنساب، 

 .196رقـ  ،1/298-299
 (.2المصادر السابقة في الحاشية رقـ)ينظر: ((4

 (.2المصادر السابقة في الحاشية رقـ)ينظر:  ((5

  .167، رقـ 153، ص ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ((6

 .261، رقـ 17/399ينظر: سير أعالـ النبالء،  ((7

 .241، ص في نكت العمياف ، كنكث اليمياف3/191ينظر: الكافي بالكفيات،  ((8

 .2/231العبر في خبر مف غبر،  ((9
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بف الحسيف بف عامر بف أحمد  عشر3 أبك طاىر الحسيف بف محمدالراكم الحادم 
ٍزرىجي األنصارم الخى
مف أىؿ أيؿ المقرئ إماـ جامع  (2)المقرئ المعركؼ بابف خراشة األىٍيمي (1)

 .(3)ق(341) ،تكفي سنة ثماف كعشريف كأربعمئة ،دمشؽ
كابف أبي الزمزاـ  ،أبي بكر عبد ا بف محمد بف عبد ا بف ىالؿ الحنائي ركل عف3

كأبي القاسـ أحمد بف  ،كأبي محمد عبد ا بف محمد بف ذككاف ،كأبي بكر المىيىانىجي ،الفرائضي
 .(4)محمد بف المؤذف

كأبك عبد ا بف أبي الحديد كمحمد بف أحمد بف أبي  ،عبد العزيز الكىتَّاني ركل عنو3 
 .(5)كأبك سعد السماف ،الصقر األنبارم
 .(6)الكىتَّاني3 "كاف ثقة نبيبلن مأمكنان يذىب إلى مذىب األشعرم"قاؿ 

 . ثقة مأمكف كىك ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني خبلصة القكؿ فيو3
**** 

الراكم الثاني عشر3 أبك الحسف محمد بف عكؼ بف أحمد بف محمد بف عبد الرحمف بف 
تكفي سنة إحدل  ،اٍلميزىًنيٌ أحمد بف عبد الرحمف بف ىشاـ بف إسماعيؿ بف عكؼ بف أبي عكؼ 

 .(7)ق(345) ،كثبلثيف كأربعمئة
كأبي ىاشـ الميؤىًدب ،أبي عمي الحسف بف ميًنير ركل عف3

 ،كأبي عمي بف أبي الزٍَّمزاـ ،(8)
 كأبي بكر محمد بف سميماف بف يكسؼ  ،(9)كالفضؿ بف جعفر الميؤىٌذف ،كأبي العباس ابف السٍٍّمسىار

 
                                                           

عمبة بف بفتح الخاء المعجمة كسككف الزال كفتح الراء كفي آخرىا الجيـ، ىذه النسبة إلى الخزرج كىك بطف مف األنصار، كىك الخزرج بف حارثة بف ث ((1
بف الغكث بف نبت بف مالؾ بف زيد بف كيالف بف سبإ بف يشجب بف يعرب بف قحطاف. كفي  عمرك بف عامر بف امرئ القيس بف ثعمبة بف مازف بف األزد

 .1388، رقـ 5/119المغة: الخزرج: الريح الباردة. األنساب، 

، رقـ 1/409اب، بفتح األلؼ كسككف الياء المنقكطة مف تحتيا باثنتيف كفي آخرىا الالـ، ىذه بمدة عمى ساحؿ بحر القمـز مما يمي ديار مصر. األنس ((2
290. 

 .  266، رقـ 9/447   ، كتاريخ اإلسالـ،1602، رقـ 14/309، كتاريخ دمشؽ،215، رقـ 175ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((3
  المصادر السابقة.ينظر:  ((4
   المصادر السابقة.ينظر:  ((5
 .215، رقـ 175ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((6
كتاريخ  ،366 رقـ، 7/550، النبالء أعالـ ، كسير6876، 55/45، كتاريخ دمشؽ، 224، رقـ 179 ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، صينظر:  ((7

 . 26، رقـ 9/511اإلسالـ، 

. األنساب، بضـ الميـ كفتح الكاك ككسر الداؿ الميممة المشددة كفي آخرىا الباء المنقكطة بكاحدة، ىذا اسـ لمف يعمـ الصبياف كالناس األدب كالمغة ((8
 .3972، رقـ 12/473
في المساجد. األنساب،  بضـ الميـ كفتح الكاك كبعدىا الذاؿ المعجمة المشددة كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة لجماعة كانكا يؤذنكف ((9
 .3974، رقـ 12/475
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ٍبًعيٌ  المىيىانىجيكيكسؼ  ،الرٍّ
مي ،(1)  .(2)كأبي القاسـ الحسف بف عمي بف عمي البىجى

ًديد ،كأبك القاسـ بف أبي العالء ،أبك محمد الكىتَّاني ركل عنو3  ،كأبك عبد ا بف أبي الحى
ٍيتيٌ  ،كأبك الفتح نصر ابف إبراىيـ كى كأبك الحسف عمي بف  ،كأبك القاسـ شبؿ بف عمي بف شبؿ الص 

  .(3)كأبك المرجى سعد ا بف صاعد بف المرجى بف الخالؿ ،كار الص كًرمٌ بكار بف أحمد بف ب
 .(4)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة نبيبلن مأمكنان"

 أقكاؿ النقاد فيو3
 .(6)كقاؿ الذىبي: "اإلماـ، المحدث، الحجة" ،(5)قاؿ أبك بكر الحداد: "أنو صالح ثقة"

 .مأمكنان  إمامان  ثقة خبلصة القكؿ فيو3
 «3ثقة نبيؿ حافظ  »3 الركاة الذيف قاؿ فييـ، سادسان 

اًيرم بدمشؽ كؿ3الراكم األ  تكفي في  ،أبك عمي الحسف بف حبيب بف عبد الممؾ الفقيو الحىصى
 .(7)ق(441) ،سنة ثماف كثبلثيف كثبلثمائة

 ،كابراىيـ بف منقذ ،كمحمد بف عبد ا بف عبد الحكـ ،الربيع بف سميماف المرىاًدم ركل عف3
براىيـ بف مرزكؽ البصرم ٌراؽ يكأب ،كبكار بف قتيبة ،كا  بكر أزىر بف زفر الكى

غساف مالؾ  يكأب ،(8)
 .(9)كعبد ا بف محمد ابف سعيد بف أبي مريـ ،بف يحيى

                                                           
بفتح الميـ كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كفتح النكف كفي آخرىا الجيـ، ىذه النسبة إلى مكضعيف،...، األكؿ منسكب إلى مكضع  ((1

، رقـ 514-12/513األنساب،  أذربيجاف.« ميانو»..، كالثاني منسكب إلى .بالشاـ، كلست أعرؼ في أم مكضع ىك منو يقاؿ لو الميانج،
4010. 

 رقـ، 7/550، النبالء أعالـ ، كسير6876، 55/45، كتاريخ دمشؽ، 224، رقـ 179 ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، صينظر:  ((2
 . 26، رقـ 9/511كتاريخ اإلسالـ،  ،366

 ينظر: المصادر السابقة.  ((3

 .224رقـ  ،179 ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((4

 .6876، 55/47تاريخ دمشؽ،  ((5

 . 366، رقـ 7/550سير أعالـ النبالء،  ((6

، كبغية الطمب في تاريخ حمب، 1316، رقـ 13/49، كتاريخ دمشؽ، 2، رقـ 66ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((7
، كالكافي 22، رقـ 164عمى الطبقات كاألعصار، ص ، كمعرفة القراء الكبار 206، رقـ 15/383، كسير أعالـ النبالء، 5/2308

 .966، رقـ 1/309، كغاية النياية في طبقات القراء، 248، كطبقات الشافعييف، ص11/317بالكفيات، 
كىك  -بفتح الكاك كتشديد الراء كفي آخرىا القاؼ، ىذا اسـ لمف يكتب المصاحؼ ككتب الحديث كغيرىا، كقد يقاؿ لمف يبيع الكرؽ ((8
 .5156، رقـ 13/300ببغداد الكراؽ أيضا. األنساب،  -اغذالك
  (.7المصادر السابقة في الحاشية رقـ )ينظر:  ((9
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بكر محمد بف ابراىيـ بف المقرئ، كمحمد بف أحمد بف عمراف المطرز كأحمد  كأب ركل عنو3
أبي الحديد، كابف أبي دجانة، كأبك القاسـ عبيد ا بف عمي بف سحاؽ السني، كابف إبف محمد بف ا

 .(1)عبيد ا الداكدم
  .(2)ثقة نبيؿ حافظ لمذىب الشافعي حدث بكتاب األـ كمو"" قاؿ الكىتَّاني3

 أقكاؿ النقاد فيو 3
اإلماـ مفتي دمشؽ كمقرئيا  . كقاؿ الذىبي: "(4)كابف الجزرم ،(3)كثقو: ابف عساكر

 (5)كمسندىا"
 خبلصة القكؿ فيو3

 .كاهلل أعمـ،ثقة 
تكفي  ،أبك العباس محمد بف مكسى بف الحسيف بف السٍِّمسىار الدمشقي الحافظ الراكم الثاني3

 .(6)ق(464) ،سنة ثبلث كستيف كثبلثمئة
ٍكصا، كمحمد بف خريـ، كعبد ا بف محمد بف السرم  ركل عف3 أحمد بف عيمىير بف جى

 .(7)بف مخمد الًحٍمصي الحافظ، كمحمد
كأخكه أبك الحسف، كمٌكي بف الغىٍمر، كمحمد بف عىٍكؼ  ،تماـ بف محمد كركل عنو3

الميزىني
(8). 

 
 

                                                           
، كبغية الطمب في تاريخ حمب، 1316، رقـ 13/49، تاريخ دمشؽ، 2، رقـ 66ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((1
، كالكافي 22، رقـ 164، كمعرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار، ص 206، رقـ 15/383، كسير أعالـ النبالء، 5/2308

 . 966، رقـ 1/210، كغاية النياية في طبقات القراء، 248، كطبقات الشافعييف، ص11/317بالكفيات، 
 .2، رقـ 1/66ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((2
 .1316، رقـ 13/49ينظر: تاريخ دمشؽ،  ((3
 .966، رقـ 1/210ينظر:  غاية النياية في طبقات القراء،  ((4
 . 206، رقـ 15/383سير أعالـ النبالء،  ((5
، 89، رقـ 8/219، كتاريخ اإلسالـ، 7037، رقـ 56/73، كتاريخ دمشؽ، 45، رقـ 96ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((6

، كتذكرة الحفاظ، 2/116، كالعبر في خبر مف غبر، 3437، رقـ 12/334، كسير أعالـ النبالء،2/116كالعبر في خبر مف غبر، 
 .5/58لكفيات، ، كالكافي با12/70 -918، رقـ 3/27
، 89، رقـ 8/219، كتاريخ اإلسالـ، 7037، رقـ 56/73، كتاريخ دمشؽ، 45، رقـ 96ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((7

 .3437، رقـ 12/334كسير أعالـ النبالء،
  المصادر السابقة.ينظر:  ((8
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 .(1)قاؿ الكىتَّاني3 "ككاف ثقة نبيبلن حافظان كتب القناطير حدث بشيءو يسير"
 أقكاؿ النقاد فيو3 
ك  ،(3)المفيد محدٍّث الشاـ"الثقةي  كفي مكضع آخر: " ،(2)قاؿ الذىبي: "محدث الشاـ الحافظ" 

(5)كاف ثقة نبيالن" كقاؿ الصفدم: " ،(4)محدث دمشؽ" ،اإلماـ الحافظ الصدكؽ آخر: "في مكضع 

 خبلصة القكؿ فيو3 
 .كاهلل أعمـ ،ثقة

*** 

 «3كاف إماما في السنة  »3 الركاة الذيف قاؿ فييـ، سابعان 

تكفي سنة تسع  ،الفقيو الفرائضي الراكم3 أبك بكر البخارم محمد بف حاتـ بف زنجكيو
 .(6) ق(412)كخمسيف كثبلثمئة

            بفكأبي القاسـ عتيؽ  ،أبي القاسـ زكريا بف يحيى بف يعقكب المقدسي ركل عف3 
 .(8)كمحمد بف حميد صاحب إبراىيـ الحربي ،(7)عبد الرحمف األسدم األىذني

 ،كتماـ بف محمد ،كعبد الرحمف بف عمر بف نصر ،أبك الحسيف الميداني ركل عنو3
 .(9)كعبد الرحمف بف محمد بف ياسر ،كمحمد بف أحمد بف ىاركف بف الجندم

 .(10)قاؿ الكىتَّاني3 "ككاف إماما في السنة"
 أقكاؿ النقاد فيو3
 .(11)كاف إماما في السنة" "قاؿ الذىبي3 

 .ثقة 3خبلصة القكؿ فيو
                                                           

 . 45، رقـ 96ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((1
 . 2/116العبر في خبر مف غبر،  ((2
 . 12/70 -918، رقـ 3/27تذكرة الحفاظ،  ((3
 . 3437، رقـ 12/334سير أعالـ النبالء، ((4
 . 5/59الكافي بالكفيات،  ((5
 . 309، رقـ 8/139، كتاريخ اإلسالـ، 6184، رقـ 52/241، كتاريخ دمشؽ، 36، رقـ 91ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص( (6
مماء بفتح األلؼ كالذاؿ المعجمة كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة الى أذنة كىي مف مشاىير البمداف بساحؿ الشاـ عند طرسكس، ككاف جماعة مف الع ((7

 .84، رقـ 1/146. األنساب، انتقمكا الييا لممرابطة بيا طمبا لألجر كالثكاب

 (.6المصادر السابقة في الحاشية رقـ)ينظر:  ((8
 . المصدر السابؽ ((9

 .المصدر السابؽ ((10
 .309، رقـ 8/139تاريخ اإلسالـ،  ((11
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 «3  مشيكران  حافظان  مكنان ثقة مأ» فييـ، الركاة الذيف قاؿ ثامننا3 

 (1)3 أبك القاسـ عمي بف يعقكب بف ابراىيـ بف شاكر بف زامؿ اليىٍمدىانياألكؿ الراكم
 .(2)ق(414) ،تكفى سنة ثبلث كخمسيف كثبلثمئة ،المعركؼ بابف أبي العقب ،الدمشقي

كالقاسـ بف مكسى بف الحسف  ،أبي زرعة الدمشقي كالحسف بف جرير الٌصكرم ركل عف3
كمحمد بف يزيد بف عبد الصمد  ،كأحمد بف المعمى بف يزيد ،األشيب كأحمد بف أنس بف مالؾ

 .(3)كالحسيف بف محمد بف جمعة
كابف ابف ابنو عبد الرحمف  ،كأبك محمد بف أبي نصر ،تماـ بف محمد الرازمٌ   ركل عنو3

 ،كأبك نصر بف الجندم ،(4)كأبك بكر محمد بف عبيد ا القىطَّاف ،بف الحسف بف الحسف بف عمي
 .(5)كأبك محمد عبيد ا بف الحسيف بف أحمد الكراؽ

 .(6)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان حافظان مشيكران"
 أقكاؿ النقاد فيو3
 ،(9)كالذىبي ،(8)كابف عساكر ،(7)كثقو: أبك الكليد الباجي

كقاؿ الذىبي: "الشيخ اإلماـ محدٍّث"  ،(11)أبك الحسيف الرازٌم: "شيخ معٌدؿ". كقاؿ  (10)كالصفدم 
محٌدث ميكثر مشيكر" كقاؿ ابف حجر: " ،(12)

(13). 
 .ثقة مأمكف خبلصة القكؿ فيو3

                                                           
مالؾ بف بفتح الياء كسككف الميـ كفتح الداؿ الميممة، ىي منسكبة إلى ىمداف، كىي قبيمة مف اليمف نزلت الككفة، كىي ىمداف بف أكسمة كىمداف بف  ((1

 .5263، رقـ 13/419بف ربيعة ابف الخيار بف مالؾ بف زيد بف كيالف بف سبا بف يشجب بف يعرب بف قحطاف. األنساب،  زيد بف أكسمة
، 3223، رقـ 12/148، كسير أعالـ النبالء، 5119، رقـ 43/286، كتاريخ دمشؽ، 24، رقـ 1/85ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((2

 .4/1461، كتبصير المنتبو بتحرير المشتبو، 22/206، كالكافي بالكفيات، 101 ، رقـ8/59كتاريخ اإلسالـ، 
 .المصدر السابؽ ((3
 .3262، رقـ 10/449بفتح القاؼ كتشديد الطاء الميممة كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى بيع القطف. األنساب،  ((4
، 3223، رقـ 12/148، كسير أعالـ النبالء، 5119، رقـ 43/286، كتاريخ دمشؽ، 27، رقـ 1/87ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((5

 .101، رقـ 8/59كتاريخ اإلسالـ، 
 .24، رقـ 1/85ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((6
 .5119، رقـ 43/289ينظر: تاريخ دمشؽ،  ((7
 .5119، رقـ 43/286اريخ دمشؽ، ينظر: ت ((8
 . 101، رقـ 8/59ينظر: تاريخ اإلسالـ،  ((9

 .3، رقـ 6ك22/2ينظر: الكافي بالكفيات،  ((10
 .5119، رقـ 43/289تاريخ دمشؽ،  ((11
 . 3223، رقـ 12/148سير أعالـ النبالء،  ((12
 .4/1461تبصير المنتبو بتحرير المشتبو،  ((13
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أبك القاسـ تماـ بف محمد بف عبد اهلل بف عبد اهلل  بف جعفر بف الجنيد  الراكم الثاني3         
 . (1)ق(353) ،تكفي سنة أربع عشرة كأربعمئة ،الرازم البجمي الحافظ
كالحسف بف حبيب. كأبي عمي أحمد بف محمد بف فضالة  ،أبيو أبي الحسيف ركل عف3

كأبي القاسـ  ،كأبي الحسف أحمد بف سميماف بف حذلـ ،كأبي الحسف خيثمة بف سميماف ،الحمصي
 .(2)خالد بف محمد بف خالد بف يحيى بف محمد بف يحيى بف حمزة الحضرمي

كمحمد بف  ،كعبد العزيز الكىتَّاني ،كأبك الحسيف الميداني ،عبد الكىاب الكالبيركل عنو3 
كعمي بف محمد بف  ،كأبك القاسـ الًحنائي ،كأبك محمد الحسف بف عمي المباد ،عمي بف المطرز

 .(3)كأبك الحسف أحمد بف محمد بف أحمد العىًتٍيقي ،شجاع بف أبي اليكؿ
 .(4)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان حافظان لـ أر أحفظ منو في حديث الشامييف"

 أقكاؿ النقاد فيو3
األىكازم: "كاف كقاؿ أبك عمي  ،(5)قاؿ أبك بكر الحداد: "ما لقينا مثمو في الحفظ كالخبرة "

اإًلماـ، الحافظ، المفيد،  كقاؿ الذىبي: " ،(6)عالمان بالحديث كمعرفة الرجاؿ ما رأيت مثمو في معناه"
دٍّث الشَّاـ" ادؽ، ميحى  ،(7)الصَّ

 .(8)قاؿ الصفدم: " كاف عالمان بالحديث كمعرفة الرجاؿ"
  خبلصة القكؿ فيو3

 . عالـ مأمكف ثقة
 

 

                                                           
، 17/289، كسير أعالـ النبالء، 998، رقـ 11/43، كتاريخ دمشؽ، 144، رقـ 144ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((1

 .  10/245، كالكافي بالكفيات، 2/226، كالعبر في خبر مف غبر، 125، رقـ 9/232، كتاريخ اإلسالـ، 177رقـ 
 .المصدر السابؽ ((2
 باثنتيف تحتيا مف المنقكطة الساكنة الياء كبعدىا باثنتيف فكقيا مف المنقكطة التاء ككسر الميممة العيف بفتح كالعىًتٍيقي: .المصدر السابؽ ((3

 .2698، رقـ 9/233إليو. األنساب،  المنتسب أجداد لبعض اسـ كىك عتيؽ، إلى النسبة ىذه القاؼ، آخرىا كفي
 .144، رقـ 145ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((4
 .998، رقـ 11/45تاريخ دمشؽ،  ((5
 .المصدر السابؽ ((6
 .177، رقـ 17/289سير أعالـ النبالء،  ((7
 .10/245الكافي بالكفيات،  ((8
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 «3 ثقة مأمكف»3 الركاة الذيف قاؿ فييـ، تاسعان 

ًرمٌ  الراكم األكؿ3 رٌاؽ (1)أبك سعيد عمرك بف محمد بف يحيى بف سعيد الدٍَّينىكى كرٌاؽ  ،الكى
 .(2)ق(435) ،تكفي سنة إحدل كأربعيف كثبلثمئة ،محمد بف جيرىمٌ 

ًمٌي ميطىيَّف ركل عف 3 ٍضرى كأبي جعفر محمد بف جرير  ،أبي جعفر محمد بف عبد ا اٍلحى
سحاؽ بف سناف األىٍنمىاًطي ،كجعفر ابف محمد اٍلًفٍريىاًبيٌ  ،الطَّبىًرمٌ  كا 

كأحمد بف الحسف بف  ،(3)
كًفيٌ   .(4)عبد الجبار الص 

 .(5)كأبك القاسـ تماـ بف محمد ،محمد بف أبي نصر ركل عنو3
 .(6)قاؿ الكىتَّاني3 " ثقة مأمكف"

 خبلصة القكؿ فيو3
 . (7)كىك قدـ دمشؽ كحدث بيا ،بتكثيؽ الكىتَّانيتفرد 

*** 

تكفي سنة ثبلث  ،(8)أبك الحسف خيثمة بف سمماف بف حيدرة القرشي األطرابيميسي الراكم الثاني3
 .(9)ق(434كأربعيف كثبلثمائة)

 

                                                           
نسبة إلى الدينكر، كىي بمدة مف بالد الجبؿ بكسر الداؿ الميممة كسككف الياء آخر الحركؼ كفتح النكف كالكاك كفي آخرىا الراء، ىذه ال ((1

 .1674، رقـ 5/456عند قرميسيف. األنساب، 
، رقـ 7/770، كتاريخ اإلسالـ، 5393، رقـ 46/326، كتاريخ دمشؽ، 10، رقـ 73ككفياتيـ، ص  العمماء مكلد تاريخ ذيؿ ينظر:  ((2
22. 

، 1/378بفتح األلؼ كسككف النكف كفتح الميـ ككسر الطاء الميممة، ىذه النسبة الى بيع األنماط كىي الفرش التي تبسط. األنساب،  ((3
 .265رقـ 

 (.2ينظر: المصادر السابقة في الحاشية رقـ ) ((4
 (.2المصادر السابقة في الحاشية رقـ ) ينظر: ((5
 المصدر السابؽ. ((6
 .5393، رقـ 46/326ينظر: تاريخ دمشؽ،  ((7

بفتح األلؼ كسككف الطاء كفتح الراء كضـ الباء المنقكطة بكاحدة كالالـ كفي آخرىا السيف الميممة، ىذه النسبة الى أطرابمس، كىذا  ((8
أللؼ عف التي بالشاـ. األنساب، االسـ لبمدتيف كبيرتيف: إحداىما عمى ساحؿ الشاـ مما يمي دمشؽ، كاألخرل مف بالد المغرب، كقد يسقط ا

 .196، رقـ 1/299
، ك بغية 2033، رقـ 17/68، ك تاريخ دمشؽ، 11، رقـ 73، كذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص269ينظر: معجـ الشيكخ، ص ((9

كالعبر في خبر مف ، 84، رقـ 7/788، كتاريخ اإلسالـ، 230، رقـ 15/412، كسير أعالـ النبالء، 7/3389الطمب في تاريخ حمب، 
، كطبقات الحفاظ، 3/312، كالنجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، 3/386، كلساف الميزاف، 13/277، كالكافي بالكفيات، 2/66غبر، 
 .802، رقـ 355
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سحاؽ بف سيار النىًصٍيبي،(1): العباسي بف الكليد بف مزيد البيركتيركل عف  .(2)كا 
 كأبك نصر حديد بف جعفر  ،(3)أبك القاسـ صدقة بف محمد بف مركاف القيرىشي ركل عنو3
الرىماني
 .(5)كعبد الرحمف بف عمر نصر ،(4)

 .(6)قاؿ الكىتَّاني3 "ثقة مأمكف كاف يذكر أنو مف العباد غير أف بعض الناس رماه بالتشيع"
 أقكاؿ النقاد فيو3 

 ،(11)كالسيكطي ،(10)كالصفدم ،(9)كالذىبي ،(8)كابف عساكر ،(7)كثقو: الخطيب البغدادم 
 .(13)ثقة صدكقان" 3 ". كقاؿ أبك المحاسف(12)كقاؿ الذىبي: "اإلماـ الثقة المعمر، محدث الشاـ"

  خبلصة القكؿ فيو3 
 ثقة مأمكف. 

 
 

                                                           
ىذه النسبة الى بمدة مف بالد ساحؿ الشاـ يقاؿ ليا بيركت ككاف األكزاعي يسكف بيا، كالظاىر أف قبره كاف بيا، كالساعة ىي في يد  ((1

 .650، رقـ 2/390األفرنج، كالكيزاف البيركتية الحمر منسكبة الييا تجمب الى جميع الشاـ. األنساب، 
، ك بغية الطمب في تاريخ حمب، 2033، رقـ 17/68، ك تاريخ دمشؽ، 11، رقـ 1/73 ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ((2
، كلساف الميزاف، 13/277، كالكافي بالكفيات، 84، رقـ 7/788، كتاريخ اإلسالـ، 230، رقـ 15/412، كسير أعالـ النبالء، 7/3389
. كالنىًصٍيبي: بفتح النكف ككسر الصاد 802، رقـ 355 ، كطبقات الحفاظ،3/312، كالنجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، 3/386

الميممة كسككف الياء آخر الحركؼ، كفي آخرىا الباء المكحدة، ىذه النسبة إلى نصيبيف، كىي بمدة عند آمد كميافارقيف مف ناحية ديار 
 .5016، رقـ 13/115األنساب،  .بكر

 .3201، رقـ 10/369ه النسبة إلى قريش. األنساب، بضـ القاؼ كفتح الراء كفي آخرىا الشيف المعجمة، ىذ ((3
 .1814، رقـ 6/165بفتح الراء كالميـ بعدىما األلؼ كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى رماف كىك بطف مف مذحج. األنساب،  ((4
لطمب في تاريخ حمب، ، كبغية ا2033، رقـ 17/68، ك تاريخ دمشؽ، 11، رقـ 1/73ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((5
، كلساف الميزاف، 13/277، كالكافي بالكفيات، 84، رقـ 7/788، كتاريخ اإلسالـ، 230، رقـ 15/412، كسير أعالـ النبالء، 7/3389
 .802، رقـ 355، كطبقات الحفاظ، 3/312، كالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، 3/386
 .11، رقـ 1/73ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((6
 .63/11 -834، رقـ 3/51تذكرة الحفاظ،  ((7
 .2033، رقـ 17/68ينظر:  تاريخ دمشؽ،  ((8
، رقـ 111، كالمعيف في طبقات المحدثيف، ص 63/11 -834، رقـ 3/51، ك تذكرة الحفاظ، 84، رقـ 7/788ينظر: تاريخ اإلسالـ،  ((9

1250. 
 .4/203. كالصفدم: ىك خميؿ بف أيبؾ بف عبد ا الشافعي. العبر في حبر مف عبر، 13/277الكافي بالكفيات،  ((10
 .802، رقـ 355طبقات الحفاظ،  ((11
 .230، رقـ 15/412سير أعالـ النبالء،  ((12
الحنفي. معجـ  الظاىرم، ا عبد بف بردم تغرم بف أبك المحاسف: ىك يكسؼ .3/312النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة،  ((13

 .13/282المؤلفيف، 
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الراكم الثالث3 أبك عبد اهلل جعفر بف محمد بف جعفر بف ىشاـ بف بنت عىدىبَّس 
 .(2)ق(430)،تكفي سنة سبع كأربعيف كثبلثمئة ،(1)الكيٍنًدمٌ 

 ي     أبك  ،عبد الصمد كيزيد بف محمد بف ،: أبي زرعة عبد الرحمف بف عمركركل عف
بف مندة، كتماـ الرازم، كعبد الرحمف بف نصر، كعبد ا بف أحمد بف معاذ الداراني، كعبد اعبد ا 
 .(3)بف أبي نصر التميمياالرحمف 

 ،كأبك الحسيف عبد ا بف أحمد بف معاذ الداراني ،عبد الرحمف بف أبي نصر  ركل عنو3
 .كتماـ بف محمد

 .(4)قاؿ الًكتَّاني3 "ثقة مأمكف"
 أقكاؿ النقاد فيو3

 .(5)قاؿ الذىبي: "اإلماـ المحدث"
 خبلصة القكؿ فيو3

 .ثقة مأمكف 
*** 

 ،نصر بف حبيب، أبك بكر التميمي الراكم الرابع3 أبك بكر أحمد بف القاسـ بف معركؼ بف أىبي
تكفى سنة ثماف  ،عـ أبي محمد عبد الرحمف بف عثماف بف القاسـ بف معركؼ بف أبي نصر

 .(6)ق(431)،كأربعيف كثبلثمئة
كأبي  ،أبي زرعة الدمشقي كأبي العباس محمد بف عبد ا بف إبراىيـ الكىتَّاني ركل عف3

 .(1)الطاىر عبد الكاحد بف عبد الجبار

                                                           
بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كسككف الجيـ، ىذه النسبة الى بجمة كىـ رىط مف سميـ بف منصكر يقاؿ ليـ بنك بجمة نسبكا الى أميـ بجمة  ((1

 .3488، رقـ 11/161بنت ىناءة بف مالؾ بف فيـ األزدم. األنساب، 

، 251، رقـ 7/850، كتاريخ اإلسالـ،9814، 72/145، كتاريخ دمشؽ، 15، رقـ 1/79مكلد العمماء ككفياتيـ،  ينظر: ذيؿ تاريخ ((2
 . 344، رقـ 15/570كسير أعالـ النبالء، 

 .  المصادر السابقةينظر:  ((3
  المصادر السابقة. ((4
  المصادر السابقة.  ((5
 .  282، رقـ 7/861، كتاريخ االسالـ، 86، رقـ 5/174، كتاريخ  دمشؽ، 18رقـ  ،1/81ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((6
 .  المصدر السابؽ ((1
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كتماـ  ،كابف أخيو أبك محمد بف أبي نصر ،: أخكه أبك عمي محمد بف القاسـركل عنو
 .(1)كعبد الرحمف بف عمر بف نصر ،كأبك عبد ا بف مندة ،كعقيؿ بف عبيد ا بف عبداف ،الرازم

 .(2)""ثقة مأمكف قاؿ الكىتَّاني3
 خبلصة القكؿ فيو3
 أم أنو مف أىؿ بمده.  ،(3)كىك قدـ مع أبيو دمشؽ فسكناىا ،تفرد بتكثيؽ الكىتَّاني

*** 

الراكم الخامس3 أبك بكر أحمد بف محمد بف سعيد بف عبيد اهلل بف أحمد بف محمد بف 
ا المعركؼ بابف فطيس صاحب الخط  ،سعيد بف أبي مريـ ٍكصى القيٍرشي الكرٌاؽ كرٌاؽ ابف جى

 .(4)ق(411) ،سنة خمسيف كثبلثمئةتكفي  ،المشيكر مكلى جكيرية بنت أبي سفياف
كمحمد بف أيكب بف  ،(5)أبي الفضؿ جعفر بف محمد بف جعفر بف رشيد الكيكفي ركل عف3
كأبي يحيى حميد بف خمؼ بف حاجب السىمىرقندم ،(6)مشكاف النىٍيسىابكرم

(7). 
كأبك الحسيف عبد القاىر بف عبد العزيز  ،تماـ بف محمد كأبك بكر بف المقرئ ركل عنو3

ٌباغ ،(8)بف إبراىيـ األىٍزًدما      (9)كعبد الرحمف بف عمر بف نصر كأبك الفرج الييثـ بف أحمد الصَّ

                                                           
 .  282، رقـ 7/861سالـ، ، كتاريخ اإل86، رقـ 5/174دمشؽ،  ، كتاريخ 18، رقـ 1/81ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((1
 المصادر السابقة.ينظر:  ((2
 .  282، رقـ 7/861، كتاريخ االسالـ، 86، رقـ 5/174ينظر: تاريخ  دمشؽ،  ((3
، 168، رقـ 1/474، كمعجـ األدباء، 146، رقـ 5/359، كتاريخ دمشؽ، 22، رقـ 1/83ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((4

 .15/250ياية، ، كالبداية كالن7/262، كالكافي بالكفيات، 356، رقـ 7/887كتاريخ اإلسالـ، 
. بضـ الكاؼ كفي آخرىا الفاء، ىذه النسبة إلى بمدة بالعراؽ، كىي مف أميات بالد المسمميف، بنيت في زماف عمر ابف الخطاب  ((5

 .3500، رقـ 11/172األنساب، 
احدة كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة بفتح النكف كسككف الياء المنقكطة مف تحتيا باثنتيف كفتح السيف الميممة كبعد األلؼ باء منقكطة بك  ((6

 .5109، رقـ 235-13/234إلى نيسابكر، كىي أحسف مدينة كاجمعيا لمخيرات بخراساف. األنساب، 
بفتح أٌكلو كثانيو، كيقاؿ ليا بالعربٌية سمراف: بمد معركؼ مشيكر، قيؿ: إٌنو مف أبنية ذم القرنيف بما كراء النير، كىك قصبة الٌصغد  ((7

جنكبي كادم الصغد مرتفعة عميو، قاؿ أبك عكف:سمرقند في اإلقميـ الرابع، طكليا تسع كثمانكف درجة كنصؼ، كعرضيا ست  مبنٌية عمى
كثالثكف درجة كنصؼ، كقاؿ األزىرم: بناىا شمر أبك كرب فسميت شمر كنت فأعربت فقيؿ سمرقند، ىكذا تمفظ بو العرب في كالميا 

 .3/247كأشعارىا. معجـ البمداف، 
ىذه النسبة الى ازد شنكءة بفتح األلؼ كسككف الزال ككسر الداؿ الميممة، كىك أزد بف الغكث بف نبت بف مالؾ بف زيد بف كيالف بف  ((8

 .113، رقـ 181-1/180سبإ. األنساب، 
، 8/275األلكاف. األنساب، بفتح الصاد الميممة كتشديد الباء المنقكطة بكاحدة كفي آخرىا الغيف المعجمة، ىذا اسـ لمف يصبغ الثياب ب ((9

 .2450رقـ 
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كأبك الفتح المظفر بف أحمد ابف إبراىيـ بف برىاف الميقرىئ
كأبك بكر أحمد بف محمد بف أحمد بف  ،(1)

 .(2)شراـ
 .(3)"كاف ثقة مأمكنان يكرؽ بدمشؽ لو خط منسكب" قاؿ الكىتَّاني3

 أقكاؿ النقاد فيو3
 .(4)كثقو: الذىبي

 ثقة. خبلصة القكؿ فيو3
*** 

انىة  الراكم السادس3 أبك بكر أحمد بف عبد اهلل بف عمرك بف عبد اهلل بف صفكاف أبي ديجى
 .(6)ق(416)،سنة ست كخمسيف كثبلثمئةتكفي  ،الدمشقي العىٍدؿ (5)عبد اهلل بف عمرك النىٍصرم 

ٍقًدسي ركل عف3 أببو، كابف سمـ المى
 .(9)، كمحمد بف زباف(8)، كمحمد بف النفاح البىاًىًمي(7)

يدىاني ركل عنو3 تمَّاـ، كعبد الكىاب المى
مف بف عمر بف نصر، كعمي بف ، كعبد الرح(10)

 .(1)السٍٍّمسىارمكسى 

                                                           
، رقـ 12/396قرية بدمشؽ. األنساب،  -كسككف القاؼ كفتح الراء بعدىا ىمزة، ىذه النسبة إلى مقرا -كقيؿ بفتحيا -بضـ الميـ ((1

3907. 
، 356، رقـ 7/887ـ، ، كتاريخ اإلسال146، رقـ 5/359، كتاريخ دمشؽ، 22، رقـ 1/83ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((2

 .15/250، كالبداية كالنياية، 7/262كالكافي بالكفيات، 
 .22، رقـ 1/84ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((3
 .356، رقـ 7/887ينظر: تاريخ اإلسالـ،  ((4
بف ابفتح النكف كسككف الصاد الميممة كفي آخرىا راء ميممة، ىذه النسبة إلى بنى نصر بف معاكية بف بكر بف ىكازف بف منصكر  ((5

 .5015، رقـ 13/110عكرمة، أخى جشـ بف معاكية. األنساب، 
، 175، رقـ 8/94تاريخ اإلسالـ، ، ك 9678، رقـ 71/233، كتاريخ دمشؽ، 27، رقـ 85ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((6

 .7/79كالكافي بالكفيات، 
بفتح الميـ كسككف القاؼ ككسر الداؿ كالسيف الميممتيف، ىذه النسبة إلى بيت المقدس، كىي البمدة المشيكرة التي ذكرىا ا تعالى في  ((7

اف إلييا قبمة المسمميف سبعة عشر شيرا أكؿ ما قدـ القرآف في غير مكضع، كفييا المسجد األقصى، كقبة الصحراء كالمكاضع الشريفة، كك
 .3903، رقـ 390-12/389المدينة. األنساب،  رسكؿ ا 

بفتح الباء المنقكطة بكاحدة ككسر الياء كالالـ، ىذه النسبة الى باىمة كىي باىمة بف اعصر ككاف العرب يستنكفكف مف االنتساب الى  ((8
، 2/70باىمة كأنيا ليست فيما بينيـ مف األشراؼ حتى قاؿ قائميـ: كما ينفع األصؿ مف ىاشـ ... إذا كانت النفس مف باىمة. األنساب، 

 .366رقـ 
 .175، رقـ 8/94، كتاريخ اإلسالـ، 24، رقـ 1/85ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((9

بفتح الميـ كسككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كفتح الداؿ الميممة كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى مكضعيف: أحدىما إلى  ((10
 .4015، رقـ 521-12/520اف، كىي محمة مف محاؿ أصبياف. األنساب، ميداف زياد بنيسابكر،...، كالثاني منسكب إلى الميد

 (.9المصادر السابقة في الحاشية رقـ )ينظر:  ((1
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 .(1)""ككاف ثقة مأمكنان  قاؿ الكىتَّاني3
 أقكاؿ النقاد فيو3
 .(2) "ككاف ثقة مأمكنان" 3كقاؿ ابف عساكر

 خبلصة القكؿ فيو3
 .ة مأمكفثق

*** 

 الراكم السابع3 أبك عبد اهلل الحسيف بف أحمد بف محمد بف أحمد بف أبي ثابت العدؿ

 . (3) ق(410تكفى سنة سبع كخمسيف كثبلثمئة ) ،ككاف يممي في الجامع ،الطرائفي
كأبي عقيؿ أنس بف  ،كأحمد بف عمي بف سعيد القاضي ،زكريا بف يحيى ركل عف3

 .(4)السمـ
كجي ركل عنو3 ك أبك عبد ا  ،أبك العباس أحمد بف محمد بف عمي بف ىاركف السىري

ٍيدىاًنيٌ  كتماـ بف محمد كعبد الكىاب الحسيف بف أحمد بف عثماف البزكدم اٍلمى
(5). 

 .(6)كاف ثقة مأمكنان"قاؿ الكىتَّاني3 " 
 النقاد فيو3أقكاؿ 

 . (7)كثقو: الذىبي
 ثقة. خبلصة القكؿ فيو3

 
 
 
 
 

                                                           
 .175، رقـ 8/94، كتاريخ اإلسالـ، 24، رقـ 1/85ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((1
 . 9677، رقـ 71/233تاريخ دمشؽ،  ((2
 .214، رقـ 8/113، كتاريخ اإلسالـ، 1497، رقـ 14/23، كتاريخ دمشؽ، 31، رقـ 1/89ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((3
 المصادر السابقة.ينظر:  ((4
 المصادر السابقة.ينظر:  ((5
 .31، رقـ 1/89ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((6
 .214، رقـ 8/113ينظر: تاريخ اإلسالـ،  ((7
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 الثالثالفصؿ  الفصؿ الثاني

الراكم الثامف3 أبك عبد اهلل محمد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عبد الممؾ بف مركاف 
 .(1)ق(411) ،تكفي سنة ثماف كخمسيف كثبلثمئة ،القيرشي الدمشقي
كسميماف بف  ،كزكريا بف يحيى خياط السنة ،(2)كأبي عبد الممؾ البيٍسًرم ،عف أبيو ركل عف3

 ،كعبد الرحمف بف إسحاؽ بف عبد الحميد بف فضالة ،كالحسف بف عمي بف خمؼ ،أيكب بف حذلـ
 .(3)كأبي الجيـ عمرك بف حاـز القيرشي ،كالحسيف بف محمد بف جمعة

كأبك محمد عبد ا بف إبراىيـ بف  ،كأبك الحسف بف السٍٍّمسىار ،تماـ بف محمد  ركل عنو3
كعبد الكىاب  ،كأبك الحسيف محمد بف الخضر بف عمر الفارض ،عبد ا بف سيما المؤدب

ٍيدىاني المى
 .(5)كأبك بكر محمد بف رزؽ ا بف عبد ا بف أبي األسكد ،(4)

 .(6)قاؿ الكىتَّاني3 "ككاف ثقة مأمكنان جكادان"
 أقكاؿ النقاد فيو3

كقاؿ الذىبي كالصفدم: "محدَّث  ،(7)الذىبي: "ككاف ثقة مأمكنان جكادان مفضالن"قاؿ 
 .(9)كقاؿ الذىبي مرة: "المحدث الرئيس" ،(8)دمشؽ"

 خبلصة القكؿ فيو3
 .مأمكنان جكادان  ثقة 
 
 
 

                                                           
، رقـ 12/161، كسير أعالـ النبالء، 6045، رقـ 51/217، كتاريخ دمشؽ، 33، رقـ 1/90ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((1

 .1/254، كالكافي بالكفيات، 2/103، كالعبر في خبر مف غبر، 269، رقـ 8/128، كتاريخ اإلسالـ، 3237
  .499، رقـ 2/226ارطاة. األنساب،  بف بسر الى النسبة ىذه الراء، آخرىا كفي الميممة السيف كسككف بكاحدة المنقكطة الباء بضـ ((2

، رقـ 12/161، كسير أعالـ النبالء، 6045، رقـ 51/217، كتاريخ دمشؽ، 33، رقـ 1/90ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((3
 .269، رقـ 8/128، كتاريخ اإلسالـ، 3237

أحدىما إلى ميداف  تح الميـ كسككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كفتح الداؿ الميممة كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى مكضعيف:بف ((4
 .4015، رقـ 521-12/520زياد بنيسابكر،...، كالثاني منسكب إلى الميداف، كىي محمة مف محاؿ أصبياف. األنساب، 

 (.3حاشية رقـ )المصادر السابقة في الينظر:  ((5
 33، رقـ 1/90ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((6
 .2/103العبر في خبر مف غبر،  ((7
 .1/254، كالكافي بالكفيات، 269، رقـ 8/128تاريخ اإلسالـ،  ((8
 .3237، رقـ 12/161سير أعالـ النبالء،  ((9
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 الثالثالفصؿ  الفصؿ الثاني

 ،الراكم التاسع3 أبك ىاشـ عبد الجبار بف عبد الصمد بف إسماعيؿ بف عمي السُّمىًمٌي الميؤىدب
 .(1)ق(463) ،تكفي سنة أربع كستيف كثبلثمئة

، (2)محمد بف خريـ، كجعفر بف أحمد بف عاصـ، كالقاسـ بف عيسى العىٌصار ركل عف3
ٍيداكم كمحمد بف الميعافىى الصَّ
شىٍيبىة داكد بف إبراىيـ، كعمي بف  ي، كسعيد بف عبد العزيز، كأب(3)

 .(5)المنذر، كأبي بكر محمد بف إبراىيـ بف (4)أحمد عىاٌلف
ـ،  ركل عنو3 ٍيضى ٍيدىاني، كأبك الحسف بف جى تٌماـ الٌرازٌم، كمٌكي بف الغىٍمر، كعبد الكىاب المى

ني كعمي بف ًبٍشر بف العٌطار، كمحمد بف عىٍكؼ الميزى
(6). 

 .(7)ككاف ثقة مأمكنان" ،كتب القناطير كجمع مف المصنفات شيئان عظيمان "قاؿ الكىتَّاني3 
 أقكاؿ النقاد فيو3

 .(10)كقاؿ الذىبي مرة: "المحدث المقرئ" ،(9)كالصفدم...،(8)كثقو: الذىبي
 ثقة.3 خبلصة القكؿ فيو 

الراكم العاشر3 أبك عمي محمد بف محمد بف عبد الحميد بف خالد بف إسحاؽ بف آدـ، 
 .(11)ق(410تكفى سنة سبع كخمسيف كثبلثمئة) ،أبك عمي الفزارم الدمشقي القاضي العٍدؿ

أحمد بف عمي المركزم القاضي، كأحمد بف أنس بف مالؾ، كعمي بف غالب  ركل عف3
سماعيؿ بف  السكسكي، كمحمد بف يحيى بف حامؿ كفنو، كمحمد بف يزيد بف عبد الصمد، كا 

 .(12)قيراط
 

                                                           
، كسير أعالـ 116، رقـ 8/229، تاريخ اإلسالـ، 3681، رقـ 34/27، كتاريخ دمشؽ، 51، رقـ 99ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((1

 .18/24، كالكافي بالكفيات، 2/118، كالعبر في خبر مف غبر، 109، رقـ 152، 16النبالء، 
 .2764، رقـ 9/308ت، ىذه النسبة إلى عصر الدىف مف الرز كالسمسـ. األنساب، بفتح العيف كتشديد الصاد كفي آخرىا الراء الميمال ((2
، كذكر بعض الشعراء ىذا البمد « صيدانى»ك « صيداكل»ىذه النسبة إلى صيداء، كىي بمدة عمى ساحؿ بحر الشاـ قريبة مف صكر، كالنسبة إلييا  ((3

 .2515، رقـ 8/356فقاؿ: يا صاحبي ركيدا ... أصبحت صيدا بصيداء. األنساب، 
، منيـ عمى بف عبد الرحمف ابف محمد بف المغيرة  « عمى»بفتح العيف الميممة كتشديد الالـ ألؼ كفي آخرىا النكف، ىذه المفظة لقب جماعة ممف اسمو  ((4

 .2843، رقـ 9/418المخزكمي المصرم، المعركؼ بعالف. األنساب، 
 .116، رقـ 8/229، تاريخ اإلسالـ، 3681، رقـ 34/27، كتاريخ دمشؽ، 51، رقـ 99ص ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ((5
 .ةدر السابقاالمصينظر:  ((6
 المصادر السابقة.ينظر:  ((7
 . 2/118ينظر: العبر في خبر مف غبر،  ((8
 .18/24ينظر: الكافي بالكفيات،  ((9

 . 109، رقـ 16/152سير أعالـ النبالء،  ((10
 .235، رقـ 8/120، كتاريخ اإلسالـ، 6308، رقـ 52/391، كتاريخ دمشؽ،30، رقـ 1/89ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((11
 المصادر السابقة.ينظر:  ((12
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عبد الكىاب الًكالبي، كتماـ، كعمي بف بشر ابف العطار، كعبد الكىاب  ركل عنو3
ًنيني ٍيدىاًنٌي، كمحمد بف رزؽ ا المى المى
(1). 
 .(2)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان"

 خبلصة القكؿ فيو3
 .(3)كىك مف أىؿ بمده ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني    

*** 
بف محمد بف حباف بف مكسى بف حباف بف الراكم الحادم عشر3 أبك الفرج العباس 

 .(5) ق(412) ،تكفي سنة تسع كثمانيف كثبلثمئة ،(4)مكسى الًكبلبي
 ،كأبي الحارث أحمد بف سعيد بف محمد ،كمحمد بف خريـ ،جده حباف بف مكسى ركل عف3

 .(6)كأبي العباس عبد ا بف عتاب الًزٍفتي ،كمحمد بف أحمد بف عمارة ،كعبد ا بف أحمد بف زبر
ٍبًعيٌ  كعمي بف الحسف ،كأبك الحسف بف السٍٍّمسىار ،تماـ الرازم ركل عنو3 براىيـ بف  ،الرٍّ كا 

اًيغ ٍيدىاًنيٌ  ،كأبك القاسـ عمي بف الفضؿ بف اٍلفيرىات ،الخضر بف زكريا الصَّ كعبد الكىاب اٍلمى
(7). 

 .(8)مأمكنا أصكلو حساف"قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة 
 خبلصة القكؿ فيو3
 .  (9)كىك مف أىؿ بمده ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني

 
                                                           

 .235، رقـ 8/120، كتاريخ اإلسالـ، 6308، رقـ 52/391، كتاريخ دمشؽ،30، رقـ 1/89ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((1
 سنير، جبؿ قرل مف قرية كىي منيف، إلى النسبة ىذه بينيما، الساكنة باثنتيف تحتيا مف المنقكطة كالياء النكنيف ككسر الميـ بفتح كالمىًنيني:

 .3968، رقـ 12/471دمشؽ. األنساب،  أعماؿ مف الجبؿ كىذا
 .30، رقـ 1/89ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((2
 .6308، رقـ 52/391ينظر: تاريخ دمشؽ، ((3
بكسر الكاؼ بعدىا الالـ ألؼ كفي آخرىا الباء المكحدة، ىذه النسبة إلى عدة مف قبائؿ العرب، منيا إلى كالب بف مرة ابف كعب بف  ((4

 .3513، رقـ 11/183لؤٌم بف غالب، مف أجداد رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، كىك أبك قصي كزىرة ابني كالب بف مرة. األنساب، 

، رقـ 8/646، كتاريخ اإلسالـ، 3115، رقـ 26/3115، دمشؽ، كتاريخ 93، رقـ 119مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ينظر: ذيؿ تاريخ  ((5
338 . 

مثؿ =بكسر الزال كسككف الفاء كفي آخرىا التاء ثالث الحركؼ، ىذه النسبة إلى الزفت، كىك شيء أسكد الًزٍفتي:  . المصدر السابؽ ((6
كالزفت لغتاف. كالمشيكر بيذه النسبة أبك العباس عبد ا بف عتاب بف أحمد الزفتى الدمشقٌي مف أىؿ القير، كقاؿ صاحب المجمؿ: الزفت 

 .1939، رقـ 6/309. األنساب، دمشؽ
 (.5المصادر السابقة الحاشية رقـ )ينظر:  ((7
 .المصدر السابؽ ((8
 .338، رقـ 8/646تاريخ اإلسالـ، ينظر:  ((9
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تكفي سنة أربع  ،أبك محمد طمحة بف أسد بف عبد اهلل الميٍختىار الرَّقِّيٌ  الراكم الثاني عشر3
 .(1) ق(412) ،كتسعيف كثبلثمئة
  ،كمحمد بف محمد بف حفص ،كأبي عمي بف منير التىنيكخي ،أبي بكر اآلجرم ركل عف3

 .(2)الفرج المكحد بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف سالمة بف البرمٌ  يأب ك
ٍقًرئىاف ،كرشأ بف نظيؼ ،: عبد الغني بف سعيدركل عنو كأبك محمد  ،كأبك عمي األىكازم اٍلمي

ٍعفى  ،عبد ا بف الحسيف بف عبيد ا بف عبداف  .(3)ًرمٌ كأبك طالب حمزة بف محمد بف عبد ا الجى
 .(4)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان"

 خبلصة القكؿ فيو3
 أم أنَّو مف أىؿ بمده.   ،(5)سكف دمشؽ كىك ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني

  *** 

 ،القٌطاف المقرئ بف عبد اهلل الداراني الراكم الثالث عشر3 أبك الحسف عمي بف داككد
 .(6)ق(314) ،تكفي سنة اثنتيف كأربعمئة

كأبي الحسف  ،كأبي القاسـ بف أبي العقب ،كخيثمة بف سميماف ،الحسف بف حبيب عف3 ركل
 .(7)بف حذلـ

كعبد الرحمف بف محمد بف محمد بف أحمد بف سعيد  ،: رشأ بف نظيؼركل عنو
 .(8)البخارم

 
                                                           

ـ ق، ر 8/739، كتاريخ اإلسالـ، 297، رقـ 25/22تاريخ دمشؽ، ك ، 101، رقـ 122ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1
119. 

 المصادر السابقة.ينظر:  ((2
ٍعفىًرٌم: بفتح .المصدر السابؽ ((3  أبى بف جعفر أكليما فرجمي إلى النسبة ىذه الراء، آخرىا كفي الفاء كفتح الميممة العيف كسككف الجيـ كالجى

كالب. األنساب،  بف جعفر بنى إلى منسكب الجعفرم كعب بف قاسـ اآلخر كالرجؿ ،..، ا رسكؿ عـ ابف عنو ا رضى الطيار طالب
 .907، رقـ 3/288
 .101، رقـ 122ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((4
 .297، رقـ 25/22اريخ دمشؽ، ت ((5

، رقـ 9/46، كتاريخ اإلسالـ، 4904، رقـ 41/429، كتاريخ دمشؽ، 120، رقـ 130ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((6
، كغاية 36، رقـ5/295، كمسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، 44، رقـ 205، كمعرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار، ص74

 . 2218رقـ  ،542النياية في طبقات القراء، 
 المصدر السابؽ.((7
 (.6المصادر السابقة في الحاشية رقـ )ينظر:  ((8
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 .(1)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان"
 أقكاؿ النقاد فيو3

تقاننا في ركاية ابف  كقاؿ رشأ بف نظيؼ: " ،(2)كثقو: ابف الجزرم   لـ ألؽ مثمو صدقان كا 
تقانان في ركاية ابف عامر"كفي  ،(3)عامر"  .(4)مكضع آخر: " لـ ألؽ مثمو، حذقان كا 

 خبلصة القكؿ فيو3
 ثقة. 

*** 

الراكم الرابع عشر3 أبك بكر محمد بف أحمد بف عثماف بف الكليد بف الحكـ بف سميماف السُّممي 
 . (5)ق(311تكفي سنة خمس كأربعمئة ) ،المعركؼ بابف أبي الحديد

كأبي محمد عبد العزيز بف أحمد بف  ،أبي زيد عبد العزيز بف قيس بف حفص ركل عف3
 .(6)كأبي جعفر محمد بف منير بف محمد بف عنبسة بف منير ،الفرج بف شاكر األحمرم
 ،كأبك الحسف عمي بف الحسيف بف صدقة الشرابي ،ابنا ابنو أحمد كعبيد اركل عنو3 

 . (7)كأبك عمي األىكازم ،كالقاضي أبك الحسيف عبد الكىاب بف أحمد بف ىاركف بف الجندم
ككاف ثقة  ،...،حضرت داره كأنا أعرفو كلكف لـ أسمع منو شيئان  قاؿ الكىتَّاني3 "

 . (1)مأمكنان"
                                                           

 . 120، رقـ 131ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1
 .2218، رقـ 542ينظر: غاية النياية في طبقات القراء،  ((2
 .74، رقـ 9/46تاريخ اإلسالـ،  ((3
 .  2218، رقـ 542، كغاية النياية في طبقات القراء، 44، رقـ 205كاألعصار، صمعرفة القراء الكبار عمى الطبقات  ((4
، 17/184، النبالء أعالـ ، كسير5927، رقـ 51/77، كتاريخ دمشؽ، 127، رقـ 133ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((5
، كالمعيف في طبقات 2/210ر في خبر مف غبر، ، كالعب3/177، الحافظ كتذكرة ،185، رقـ 9/88، كتاريخ اإلسالـ، 105 رقـ

 .2/44، كالكافي بالكفيات، 1341، رقـ 120المحدثيف، ص 

 المصدر السابؽ. ((6

 (.5ينظر: المصادر السابقة في الحاشية رقـ ) ((7
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 الثالثالفصؿ  الفصؿ الثاني

 أقكاؿ العمماء فيو3
 ،(3)كفي مكضع: " مسند دمشؽ العدؿ"  ،(2)األميف، العالـ، مسند دمشؽ"قاؿ الذىبي: " العدؿ، 

كفي مكضع : "مسند الشاـ في  ،(5)كفي مكضع: "مسند دمشؽ" ،(4)كفي مكضع: "محدث دمشؽ"
 . (8)كقاؿ الصفدم: "العدؿ" ،(7)كفي مكضع: "مسند دمشؽ" ،(6)كقتو"

 خبلصة القكؿ فيو3
 .مسند ثقة

*** 

الراكم الخامس عشر3 أبك محمد عبيد اهلل بف الحسف بف أحمد بف إبراىيـ بف إبراىيـ بف        
تكفي سنة تسع  ،كيقاؿ ابف العباس بف زنجكيو األصبياني المعركؼ بابف الكراؽ ،زنجكيو
 .(9)ق(312)،كأربعمئة
ٍذلىـ، كأبي الميمكف بف راشد، كأبي يعقكب األىٍذرىعيركل عف : أبي الحسف بف حى

 كأبي عبد ا  ،(10)
محمد بف إبراىيـ بف عبد الممؾ بف مركاف كأبي عمر محمد بف العباس بف الكليد بف عمر بف 

 . (11)ككداؾ
 .(12)أبك عمٌي األىكازٌم، كأبك القاسـ إبراىيـ بف محمد الًحنَّائيٌ  ركل عنو3

 . (13)قاؿ الكىتَّاني3 "ثقة مأمكنان"
 . (14)مف أىؿ بمده كىك ،الكىتَّانيتفرد بتكثيقو 3 خبلصة القكؿ فيو

                                                                                                                                                                          
 .127، رقـ 134-133ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1

  .105، رقـ 17/184سير أعالـ النبالء،  ((2

 . 3/177تذكرة الحافظ،  ((3

 .2/210العبر في خبر مف غبر،  ((4

 .1341، رقـ 120المعيف في طبقات المحدثيف، ص  ((5

 .185، رقـ 9/88تاريخ اإلسالـ،  ((6

 .17/177سير أعالـ النبالء،  ((7
 .2/44الكافي بالكفيات،  ((8

 . 285، رقـ 9/142، كتاريخ اإلسالـ، 4436، رقـ 37/422، تاريخ دمشؽ، 135، رقـ 138ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((9
، رقـ 146-1/145. األنساب، لى أذرعات كىي ناحية بالشاـإبفتح األلؼ كسككف الذاؿ المعجمة كفتح الراء كفي آخرىا العيف الميممة، ىذه النسبة  ((10
83. 

  (.9المصادر السابقة في الحاشية رقـ )ينظر:  ((11
 . المصدر السابؽ ((12
  .المصدر السابؽ ((13
 .4436، رقـ 37/422تاريخ دمشؽ، ينظر:  ((14
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 الثالثالفصؿ  الفصؿ الثاني

الراكم السادس عشر3 أبك القاسـ صدقة بف محمد بف أحمد بف محمد بف عبد الممؾ بف 
 .(1)ق(354) ،تكفي سنة ثبلث عشرة كأربعمئة ،مركاف  القيرشي المعركؼ بابف الدلـ

 ،الحصائرمكالحسف بف حبيب  ،: أبي سعيد أحمد بف محمد بف زياد بف األعرابيركل عف
كأبي مركاف عبد  ،كأبي الطيب بف عبادؿ ،كمزاحـ بف عبد الكارث البصرم ،كخيثمة بف سميماف

 . (2)الممؾ بف محمد المركاني القاضي
كعمي بف  ،كعبد العزيز الكىتَّاني ،أبك زكريا عبد الرحيـ بف أحمد البخارم ركل عنو3

ٍممي كأبك عمي  ،(4)الحسيف بف صدقة الشَّرىابيكعمي بف  ،كعمي بف محمد بف شجاع ،(3)الخضر السى
 .(5)األىكازم المقرئ

 .  (6)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان"
 أقكاؿ النقاد فيو3

 الثقة  ابف العماد العىكرم: " كقاؿ ،(7)بىًقيَّةي المسنديف"  ،المأمكف ،الثقة ،قاؿ الذىبي: "المحدث
 .(8)كمسندىا"  ،األميف، محٌدث دمشؽ

 القكؿ فيو3خبلصة 
 . مأمكف ثقة

     
 

                                                           
1 ، كسير أعالـ 2865، رقـ 24/31، كتاريخ دمشؽ، 143، رقـ 144-143ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((

، كشذرات الذىب في أخبار مف ذىب، 16/175، كالكافي بالكفيات، 91، رقـ 9/218، كتاريخ اإلسالـ، 162، رقـ 17/266النبالء،
5/70 . 
 . المصدر السابؽ ((2
 .2128، رقـ 7/179. األنساب، لميممة كسككف الالـ، ىذه النسبة إلى الجد، كىك كاف مف آبائو كأجداده سمـبفتح السيف ا ((3
بفتح الشيف المعجمة كالراء بعدىما األلؼ كفي آخرىا الباء المكحدة، ىذه النسبة إلى الشراب، كاشتير بيذه النسبة جماعة مف المحدثيف  ((4

 .2314، رقـ 8/73صنعة كحفظ الشراب. األنساب، كاف بعض أجدادىـ اشتيركا بيذه ال
5 ، كسير أعالـ 2865، رقـ 24/31، كتاريخ دمشؽ، 143، رقـ 144-143ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((

 . 91، رقـ 9/218، كتاريخ اإلسالـ، 162، رقـ 17/266النبالء،
  .143، رقـ 144ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((6
 .162، رقـ 17/266سير أعالـ النبالء،  ((7
 مؤرخ،: الفالح أبك الحنبمي، العكرم العماد ابف محمد بف أحمد بف الحي كالعكرم: ىك عبد .5/70شذرات الذىب في أخبار مف ذىب،  ((8

 .3/290. األعالـ لمزركمي، باألدب عالـ فقيو،
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 الثالثالفصؿ  الفصؿ الثاني

الراكم السابع عشر3 أبك طالب عقيؿ بف عبيد اهلل بف أحمد بف عبداف بف أحمد بف زياد بف   
 .(1)ق(353) ،تكفي سنة أربع عشرة كأربعمئة ،األزدم الصفار أحمد بف عبد اهلل

كؼ ركل عف3 ٍذلىـ ،أبي بكر أحمد بف القاسـ بف مىٍعري كأبي  ،كأبي الحسف أحمد بف سميماف بف حى
 .(2)كأبي الحسف محمد بف عبد ا الرَّاًزمٌ  ،بكر محمد بف أحمد بف يكسؼ بف يزيد اٍلكيكًفيٌ 

ًرير ،كعمي الًحنَّائي ،عبد العزيز الكتَّاًني ركل عنو3   ،كأبك القاسـ الخضر بف منصكر بف عمي الضَّ
المىٌرمخضر بف عبد ا بف الحسف بف عمي بف كامؿ كأبك القاسـ ال ،كعمي بف الخضر

(3). 
 .  (4)قاؿ الكىتَّاني3 "كانت لو أصكؿ حساف ككاف ثقو مأمكنان"

 خبلصة القكؿ فيو3
 . (5)مف أىؿ بمده كىك ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني

*** 

 ،الدَّارىاًنٌي ًبدىاًريَّاالراكم الثامف عشر3 أبك الحسيف عبد اهلل بف أحمد بف عمرك بف أحمد بف معاذ 
 .(6)ق(353) ،تكفي سنة أربع عشر كأربعمئة

ٍذلىـ ،كأبي يعقكب األىٍذرىعي ،أبيو ركل عف3 كأبي القاسـ  ،كأبي الميمكف بف راشد كأبي الحسف بف حى
 .(7)كجعفر بف محمد بف جعفر الًكٍنًدمٌ  ،بف أبي اٍلعيٍقب

 .(8)كأبي عمي األىكازم، كأبي محمد المَّبَّاد ،الًحنَّائيكعمي  ،: عبد العزيز الكىتَّانيركم عنو 
 

                                                           
، رقـ 9/237، كتاريخ اإلسالـ، 4737، رقـ 41/26، كتاريخ دمشؽ، 145، رقـ 145ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1

142  . 
 .  المصدر السابؽ ((2
األنساب، طيئ.  ابف الغكث بف عمرك بف مر إلى النسبة ىذه المكسكرة، الراء كتشديد الميـ المىٌرم: بفتح المصدر السابؽ كينظر:  ((3
  .3756، رقـ 12/212

 .  145، رقـ 145ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((4
 .4737، رقـ 41/26تاريخ دمشؽ، ينظر:  ((5
، رقـ 9/236، كتاريخ اإلسالـ، 3159، رقـ 27/42، كتاريخ دمشؽ، 146، رقـ 145ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((6

137. 
  .ابؽالمصدر الس ((7
، رقـ 9/236، كتاريخ اإلسالـ، 3159، رقـ 27/42، كتاريخ دمشؽ، 146، رقـ 145ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((8

كعمميا.  -لبد جمع كىي -المبكد بيع إلى النسبة ىذه الميممة، الداؿ آخرىا كفي بكاحدة المنقكطة الباء كتشديد الالـ بفتح كالمَّبَّاد: .137
 . 3524، رقـ 11/197األنساب، 
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 الثالثالفصؿ  الفصؿ الثاني

 . (1)قاؿ الكىتَّاني3 "ثقة مأمكف"
 خبلصة القكؿ فيو3
 . (2)مف أىؿ بمده كىك ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني

*** 

الراكم التاسع عشر3 أبك الحسف بديع بف عبد اهلل مكلى القاضي يكسؼ بف القاسـ      
يىانىجي المى
 .(4)ق(353) ،سنة أربع عشرة كأربعمئة ،(3)
 .(5)بكر يكسؼ بف القاسـ المعيىانىجي يمكاله القاضي أب ركل عف3
 .(6)الكىتَّاني ركل عنو3

 .(7)قاؿ الكىتَّاني3 "ثقة مأمكنان"
 خبلصة القكؿ فيو3

 تفرد بتكثيقو الكىتَّاني.   ،ثقة مأمكنا
*** 

الرحمف بف الحسيف بف الحسف بف عمي بف يعقكب بف الراكم العشركف 3 أبك القاسـ عبد       
 .(8)ق(351) ،تكفي سنة خمس عشرة كأربعمئة ،إبراىيـ بف شاكر بف أبي العقب اليىٍمدىاًنيٌ 

 .(9)كأبي عبد ا بف مركاف ،جد أبيو أبي القاسـ عمي بف يعقكب ركل عف3
كأبك القاسـ الخضر بف  ،الًحنَّائيكأبك القاسـ  ،كعمي بف الخضر ،عبد العزيز الكىتَّاني ركل عنو3 

 . (10)فتح المزيف

                                                           
 . 146، رقـ 145ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((1
 .3159 رقـ، 27/42، دمشؽ ينظر: تاريخ ((2
بفتح الميـ كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كفتح النكف كفي آخرىا الجيـ، ىذه النسبة إلى مكضعيف،...، األكؿ منسكب إلى مكضع  ((3

 .4010، رقـ 514-12/513أذربيجاف. األنساب، « ميانو»بالشاـ،...، كالثاني منسكب إلى 

 . 9748، رقـ 71/370، كتاريخ دمشؽ، 151، رقـ 147ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((4
 . ينظر: المصادر السابقة ((5
 المصادر السابقة.ينظر:  ((6
 . ينظر: المصادر السابقة ((7
، رقـ 9/254، كتاريخ اإلسالـ، 3792، رقـ 34/308، كتاريخ دمشؽ، 163، رقـ 151ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((8

194 . 
  در السابقة.المصاينظر:  ((9

 . المصادر السابقة ينظر: ((10
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 الثالثالفصؿ  الفصؿ الثاني

 .(1)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان"
 خبلصة القكؿ فيو3
 . (2)مف أىؿ بمده كىك ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني

*** 

الراكم الحادم كالعشركف 3 أبك نصر محمد بف أحمد بف ىاركف بف مكسى بف عبداف  
تكفي سنة سبع عشرة  ،إماـ جامع دمشؽ كقاضييا ،الجندمٌ الغسَّاني المعركؼ بابف 

 .(3)ق(350)،كأربعمئة
خيثمة بف سميماف، كعمي ٍبف أىًبي العىًقب، كأبي عبد ا محمد بف إبراىيـ بف  ركل عف3

 .(4)مركاف، كأبي عمي بف جابر الفرائضي
، كأحمد بف عبد الكاحد بف أبي الحديد، أبك نصر الجباف، كأبك عمي األىكازم ركل عنو3 

يصي  .(5)كأبك نصر بف طالب، كأبك سعد السماف، كعبد العزيز الكىتَّاني، كعمي بف محمد الًمصٍّ
 .(6)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان"

 أقكاؿ النقاد فيو3
إماـ جامع دمشؽ، كقاضييا نيابة،  ،...،اإلماـ، العبلمة، المأمكف "قاؿ الذىبي: 

 .(7)كمحدثيا"
 خبلصة القكؿ فيو3

 . ة مأمكفثق

                                                           
، رقـ 9/254، كتاريخ اإلسالـ، 3792، رقـ 34/308، كتاريخ دمشؽ، 163، رقـ 151ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1

194. 
 . 194، رقـ 9/254تاريخ اإلسالـ، ينظر:  ((2
3 ، النبالء أعالـ ، كسير6001، رقـ 51/160، كتاريخ دمشؽ، 172رقـ ، 156، ص ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـينظر:  ((
 .310 رقـ، 9/288، اإلسالـ كتاريخ، 263رقـ، 17/400

 ينظر: المصادر السابقة. ((4

5 ، النبالء أعالـ ، كسير6001، رقـ 51/160، كتاريخ دمشؽ، 172، رقـ 156، ص ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـينظر:  ((
يصي: بكسر الميـ كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا بيف الصاديف الميممتيف رقـ، 9/288، اإلسالـ كتاريخ، 263رقـ، 17/400 . كالًمصٍّ

، كقد استكلى اإلفرنج عمييا كىي في أيدييـ إلى « المصيصة»األكلى مشددة، ىذه النسبة إلى بمدة كبيرة عمى ساحؿ بحر الشاـ يقاؿ ليا 
 .3824، رقـ 12/297يا، كالصحيح الصكاب مشددة بكسر الميـ. األنساب، الساعة، كاختمؼ في اسم

  . 172، رقـ 157، ص ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ((6

  .263، رقـ 17/400سير أعالـ النبالء،  ((7
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 الثالثالفصؿ  الفصؿ الثاني

الراكم الثاني كالعشركف 3 أبك القاسـ عمرك بف طىرَّاد بف عمرك بف حاتـ بف سقر 
 .(1)ق(345) ،تكفي في سنة إحدل كعشريف كأربعمئة ،األسدم الخبلؿ

يىانىجي كركل عف3 كأبي بكر أحمد بف  ،كأبي القاسـ الفضؿ بف جعفر المؤذف ،أبي بكر المى
عبد الكىاب ابف محمد المَّيىبي
(2).  

كعمي بف محمد  ،كأبك سعيد إسماعيؿ بف عمي السَّمَّاف ،أبك عمي األىكازم ركل عنو3
 .(3)كعبد العزيز الكىتَّاني ،الًحنَّائي

 .(4)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان مف أىؿ السنة"
 خبلصة القكؿ فيو3
 . (5)مف أىؿ بمده كىك ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني

*** 

المقرئ المعرم،  الراكم الثالث كالعشركف 3 أبك الحسف رشاء بف نظيؼ بف ما شاء اهلل
 .(6)ق(333) ،تكفي سنة أربع كأربعيف كأربعمئة ،مف أىؿ معرة النعماف كسكف دمشؽ

  (8)كأبي محمد الحسف بف اسماعيؿ بف محمد الغىسَّاني ،(7)محمد بف ابراىيـ الطىرسيكًسي ركل عف3
 
 

                                                           
 .37، رقـ 9/367اإلسالـ،  ، كتاريخ5356، رقـ 46/105، كتاريخ دمشؽ، 191، رقـ 165ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1
، رقـ 11/236. األنساب،  النبي عـ ليب أبى إلى النسبة ىذه بكاحدة، المنقكطة الباء آخرىا كفي كالياء الالـ بفتح كالمَّيىبي: .المصدر السابؽ ((2

3560. 
 (.1المصادر السابقة في الحاشية رقـ )ينظر:  ((3
 . 191، رقـ 165ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((4
 .37 رقـ، 9/367، اإلسالـ ينظر: تاريخ ((5
 . 8/3652، كبغية الطمب في تاريخ حمب، 255، رقـ 192 ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، صينظر:  ((6

غر بالشاـ، بفتح الطاء كالراء الميممتيف كالكاك بيف السينيف الميممتيف األكلى مضمكمة كالثانية مكسكرة، ىذه النسبة إلى طرسكس، كىي مف بالد الث ((7
زينة »كلكف: كاف المشايخ يق عمى ما سمعت أبا عمى الحسف بف مسعكد بف الكزير الدمشقٌي الحافظ يقكؿ: -ككاف يضرب بعيدىا المثؿ ككانكا يقكلكف

يـك العيد اإلسالـ ثالثة: التراكيح بمكة فإنيـ يطكفكف سبعا بيف كؿ تركيحتيف، كيـك الجمعة بجامع المنصكر لكثرة الناس كالزحمة كنصب األسكاؽ، ك 
، كقد كاف ىذا « بكف في قتاليـبطرسكس ألنيا ثغر كأىميا يتزينكف كيخرجكف/ باألسمحة الكثيرة المميحة كالخيؿ الحساف ليصؿ الخبر إلى الكفار فال يرغ

 -عمى ما سمعت -قتؿ أيامنا، كالساعة صار ىذا البمد في أيدم اإلفرنج، كبجامع المنصكر ال يصمكف إال جماعة يسيرة، كتراكيح مكة بقيت عمى حاليا
 .2579، رقـ 9/65كلكف خؼ الناس كقؿ المجاكركف كانتقصت الشمكع كالقناديؿ. األنساب، 

نما سميت  ((8 بماء نزلكه، قاؿ « غساف»بفتح الغيف المعجمة كتشديد السيف الميممة كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى غساف، كىي قبيمة نزلت الشاـ، كا 
كلقبت بماء « ماكية»ألنو كاف غياثا لقكمو مثؿ ماء السماء كأما المنذر بف ماء السماء فاف أمو كانت تسمى « ماء السماء»أبك المنذر ابف الكمبي: سمى 

مرئ السماء، كىي بنت عكؼ بف جشـ، كأخكه ألمو جابر بف أبى حكط الحظائر النمرم فعامر ىك ماء السماء ابف حارثة كىك الغطريؼ بف ثعمبة بف ا
ؽ كال أزد عماف، فال يقاؿ كلـ يشرب منو خزاعة كال أسمـ كال بار « غساف»ماء شرب منو ابنا مازف فسمكا « غساف»القيس بف مازف، كىك جماع غساف، ك 

 .2894، رقـ 43-10/42األنساب،  ، كىؤالء مف أكالد مازف بف األزد.«غساف»ليـ 
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 .(1)المعركؼ بالضراب، أبي العالء أحمد بف عبد ا بف سميماف المىعرٍّم
سىًيني ركل عنو3 ، كأبك محمد (2)الشريؼ النسيب أبك القاسـ عمي بف ابراىيـ بف العباس الحى

 .(3)عبد العزيز ابف أحمد الكىتَّاني
 .(4)الكىتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان مضى عمى سداد كأمر جميؿ"قاؿ 

 أقكاؿ النقاد3
 . (5)قاؿ الحمكم: " ككاف مف الثقات"

 خبلصة القكؿ فيو3
 ثقو.

*** 

الراكم الرابع كالعشركف 3 أبك الحسف عمي بف الحسف بف عمي بف ميمكف بف بكر بف 
ٍبًعٌي المعركؼ بابف أبي قيص ٍركافر الرِّ  .(6)ق(346) ،تكفي سنة ست كثبلثيف كأربعمئة ،زي

كأبي الحسيف  ،كأبي الفرج العباس بف محمد بف ًحبَّاف ،أحمد بف عتبة بف مىًكيف ركل عف3
ًميٌ  عمي بف أحمد ابف عبيد ٍضرى ًبيٌ  ،اٍلحى كأبي الحسف محمد بف عمي بف أحمد  ،كعبد الكىاب اٍلًكالى

                                                           
. كالمىعرٍّم: بفتح الميـ كالعيف 8/3652، كبغية الطمب في تاريخ حمب، 255، رقـ 192ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1

بة إلى معرة النعماف، كىي بمدة مف بالد الشاـ عمى اثنى عشر فرسخا مف حمب. األنساب، الميممة ككسر الراء المشددة، ىذه النس
 .3859، رقـ 12/345

بفتح الحاء كالسيف الميممتيف كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى رجميف كامرأة كقرية، أكليـ أبك محمد الحسف بف عمى ابف أبى طالب  ((2
عيسى بف عبد ا بف الحسف بف أبى الحسف البصرم الحسنى، اشتير بيذه النسبة ألنو مف أكالد رضى ا عنيما،...، كأما جعفر بف 

، 160-4/159الحسف البصرم إماـ التابعيف،...، كجماعة أخرل انتسبكا بيذه النسبة كىـ مف رىط حسنة أـ شرحبيؿ بف حسنة. األنساب، 
 .1154رقـ 

 . 8/3652، كبغية الطمب في تاريخ حمب، 255، رقـ 192، ص ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ((3
 .255، رقـ 193 ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((4

 .1/356معجـ البمداف،  ((5

6 ، كسير أعالـ النبالء، 4843، رقـ 41/326، كتاريخ دمشؽ، 234، رقـ 184 ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، صينظر:  ((
، كالكافي بالكفيات، 23/12/1 -998رقـ ، 3/204، تذكره الحفاظ، 179، رقـ 9/556، كتاريخ اإلسالـ، 386، رقـ 17/580
 .963، رقـ 1/425، كطبقات الحفاظ، 303، قـ 20/214
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بف أبي فركة المىمىطيا
كعبد الرحمف بف  ،كأبي القاسـ عبد ا بف أحمد بف طالب البغدادم ،(1)

 .(2)بف أبي نصراعثماف 
كأبك  ،(3)كعبد العزيز بف أحمد الص كفي ،أبك سعد إسماعيؿ بف عمي السَّمَّاف ركل عنو3

ًديدعبد ا بف  حسف بف كعمي بف ال ،كأبك الحسف دحيـ بف عبد الجبار بف دحيـ الدَّارىاًنيٌ  ،أبي الحى
كَّر زى  .(4)العىطَّار أحمدكنجا بف  ،أبي الحى

 .(5)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان صاحب أصكؿ حسنة"
 أقكاؿ النقاد فيو3

 .(6)قاؿ الذىبي: "الشيخ، اإلماـ، الحافظ، المفيد، المقرئ، المجكد"
 خبلصة القكؿ فيو3

 إماـ مأمكف. ثقة
*** 

ف أبي أحمد بف عبد الرحمف بف عثماف بف القاسـ بالراكم الخامس كالعشركف3 أبك عمي 
 ،تكفي سنة إحدل كأربعيف كأربعمائة ،محمد التًَّميًمٌي المعدؿنصر بف أبي الحسيف بف أبي 

 .(7)ق(335)
 .(8)جده أبا محمد الحسف بف محمد بف جعفر بف عمي بف جبارة الجكىرم ركل عف3

                                                           
، رقـ 12/421أذربيجاف. األنساب،  يمي مما الرـك ثغكر مف كىي الممطية، إلى النسبة ىذه الميممة، الطاء آخرىا كفي كالالـ الميـ بفتح ((1

3929. 
2 ، كسير أعالـ النبالء، 4843، رقـ 41/326، كتاريخ دمشؽ، 234، رقـ 184 ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، صينظر:  ((
، كالكافي بالكفيات، 23/12/1 -998رقـ ، 3/204، تذكره الحفاظ، 179، رقـ 9/556، كتاريخ اإلسالـ، 386، رقـ 17/580
 .303، قـ 20/214

يـ مف قاؿ: منسكبة إلى لبس الصكؼ، كمنيـ مف قاؿ: مف الصفاء، بضـ الصاد الميممة كالفاء بعد الكاك، ىذه النسبة اختمفكا فييا، فمن ((3
، رقـ 8،346كمنيـ مف قاؿ: مف بنى صكفة كىـ جماعة مف العرب كانكا يتزىدكف كيتقممكف مف الدنيا فنسبت ىذه الطائفة إلييـ. األنساب، 

2508 . 

 (.2ينظر: المصادر السابقة في الحاشية رقـ ) ((4

 .234، رقـ 184 مماء ككفياتيـ، صذيؿ تاريخ مكلد الع ((5

 .386، رقـ 17/580سير أعالـ النبالء،  ((6

، رقـ 9/621، كتاريخ اإلسالـ، 1612، رقـ 14/316، كتاريخ دمشؽ، 245، رقـ 188ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((7
  .5/183، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، 2/278، كالعبر في خبر مف غبر، 2
 المصدر السابؽ. ((8
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دَّاد ركل عنو3  كالكىتَّاني، كأبك الكليد الٌدربىٍندٌم،  ،أبك بكر محمد بف عمي بف مكسى الحى
كنجا العٌطار، كسيؿ بف ًبٍشر اإًلٍسفىرىاًييني
، كمحمد بف الحسيف الحٌنائٌي، كالحسف بف سعيد (1)

 .(2)العٌطار
 قاؿ الًكتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان صاحب أصكؿ حسنة لـ أر أحسف منيا ككاف سماعو -

 .  (3)كسماع أخيو بخط كالدىما"
 خبلصة القكؿ فيو3
 . (4)مف أىؿ بمده كىك ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني

*** 

تكفي سنة ثبلث كأربعيف  ،الراكم السادس كالعشركف3 أبك محمد عبيد اهلل بف عبداف
 . (5)ق(334) ،كأربعمئة

 .(6)عبد الكىاب بف الحسف الكالبي ركل عف3
 . (7)الكىتَّاني عبد العزيز ركل عنو3

 .(8)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان ككاف مقرئان"
 خبلصة القكؿ فيو3

 تفرد بتكثيقو الكىتَّاني. 
 

 

 

                                                           
بكسر األلؼ كسككف السيف الميممة كفتح الفاء كالراء ككسر الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا، ىذه النسبة الى أسفراييف كىي بميدة  ((1

 .142، رقـ 1/223بنكاحي نيسابكر عمى منتصؼ الطريؽ مف جرجاف. األنساب، 
، رقـ 9/621، كتاريخ اإلسالـ، 1612، رقـ 14/316، كتاريخ دمشؽ، 245، رقـ 188ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((2
 . 5/183، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، 2/278، كالعبر في خبر مف غبر، 2
 .245، رقـ 188ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((3
 . 5/183ب في أخبار مف ذىب، شذرات الذىينظر:  ((4
 . 252، رقـ 190ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((5
 . المصدر السابؽ ((6
 . المصدر السابؽ ((7
 المصدر السابؽ. ((8
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 «3ثقة نبيؿ » 3 الركاة الذيف قاؿ فييـ،  عاشران 

 (1)الراكم األكؿ3 أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف أحمد بف أبي ثابت البىٍغدادم العطَّار
 . (4)ق(441) ،تكفي سنة ثماف كثبلثيف كثبلثمائة ،(3)السَّامرم(2)العىٍبًسي

فىة ركل عف3 كعمراف بف  ،كسعداف بف نصر ،كالربيع بف سميماف المرىاًدم ،الحسف بف عىرى
 .(5)بكار الًحمًصى

محمد بف الميظفر، كأبك حفص ابف شاىيف ركل عنو3 
(6). 

 . (7)ثقة نبيؿ مضى عمى سداد كأمر جميؿ"قاؿ الكىتَّاني3 "
 أقكاؿ النقاد فيو 3

اإًلمىاـ، المصدَّؽ، الميعىمَّر" ، كقاؿ الذىبي: "(9)كابف الجكزم ،(8)كثقو: الخطيب البغدادم
(10).  

 خبلصة القكؿ فيو3
 ثقة.
 
 
 
 
 

                                                           
 .2773 ، رقـ9/322. األنساب، ىذه النسبة إلى بيع العطر كالطيب، كالمنتسبكف إلى ىذه الصنعة جماعة كثيرة مف العمماء كالمحدثيف ((1
بفتح العيف الميممة كسككف الباء المكحدة ككسر السيف الميممة، ىذه النسبة إلى عبس بف بغيض بف ريث بف غطفاف بف سعد ابف قيس  ((2

 عيالف بف مضر بف نزار بف معد بف عدناف. كىي القبيمة المشيكرة التي ينسب إلييا العبسيكف بالككفة، كليـ بيا مسجد، كفييـ كثرة. 
 .2678، رقـ 9/200األنساب، 

بفتح السيف المشددة كالميـ كالراء المشددة أيضا، ىذه النسبة إلى بمدة عمى دجمة فكؽ بغداد بثالثيف فرسخا يقاؿ ليا سرمف رأل فخففيا  ((3
 .2010، رقـ 7/28الناس كقالكا سامراء. األنساب، 

، كالمنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ، 1، رقـ 65العمماء ككفياتيـ، ص ، كذيؿ تاريخ مكلد3166، رقـ 7/101ينظر: تاريخ بغداد،  ((4
، رقـ 7/715، كتاريخ اإلسالـ، 259، رقـ 15/460، كسير أعالـ النبالء، 478، رقـ 7/99، كتاريخ دمشؽ، 2511، رقـ 14/76

 .6/77، كالكافي بالكفيات، 2/54، كالعبر في خبر مف غبر، 248
 .1218، رقـ 249-4/248لميـ كالصاد غير المنقكطة بمدة مف بالد الشاـ. األنساب، حمص بكسر الحاء كسككف ا ((5
 . المصدر السابؽ  ((6
 . المصدر السابؽ ((7
 .3166، رقـ 7/101ينظر: تاريخ بغداد،  ((8
 .2511، رقـ 14/76ينظر: المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ،  ((9

 .259، رقـ 15/460سير أعالـ النبالء،  ((10
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نىٍيد الرَّاًزمٌ  الراكم الثاني3 أبك الحسيف محمد بف عبد اهلل  ،بف جعفر بف عبد اهلل بف اٍلجي
 .(1)ق(430) ،تكفي في سنة سبع كأربعيف كثبلثمئة

قىاني ركل عف3 كأبي بكر محمد بف يكسؼ بف  ،(2)عبد ا محمد بف حفص بف عمر الًمٍيرى
كأبي  ،الض رىيس كأبي عبد ا محمد بف أيكب بف يحيى بف ،نىٍبيىاف يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف

نىٍيد  .(3)الحسف عمي بف الحسيف ابف اٍلجي
ـ، ك  ركل عنو3 ٍيضى ٍبداف، كأبك الحسف بف جى       ابنو تٌماـ،  كعقيؿ بف عبيد المَّو بف عى

 .(4)عبد الرحمف بف عمر ابف نصر
 .(5)ثقة نبيبلن مصنفان"كاف " قاؿ الكىتَّاني3
 أقكاؿ النقاد3

كفي مكضع آخر: "الحافظ اإلماـ  ،(6)قاؿ الذىبي: " اإلماـ، المحدث، الحافظ المفيد"
كقاؿ ابف العماد العىكرم: "  ،(8)كقاؿ أبك المحاسف: "كاف عالمان فاضالن زاىدان ثقة صدكقان" ،(7)محدث"
 .(9)الحافظ"

 خبلصة القكؿ فيو3
 ثقة.
 
 

                                                           
، رقـ 16/17، كسير أعالـ النبالء، 6515، رقـ 53/335، كتاريخ  دمشؽ، 17، رقـ 1/81ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((1
، 3/320، كالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، 16/12 -864، رقـ 3/76، كتذكرة الحفاظ، 275، رقـ 7/857، كتاريخ اإلسالـ، 5

 .4/249ار  مف ذىب، كشذرات الذىبي في أخب
 شاء إف -الرم قرل مف قرية كىي ميرقاف، إلى النسبة ىذه كالنكف، األلؼ آخرىا كفي المفتكحة كالقاؼ كالراء الياء كسككف الميـ بكسر ((2

 .3995، رقـ 12/496ا. األنساب، 
، رقـ 16/17، كسير أعالـ النبالء، 6515رقـ  ،53/335، كتاريخ  دمشؽ، 17، رقـ 1/81ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((3
، 3/320، كالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، 16/12 -864، رقـ 3/76، كتذكرة الحفاظ، 275، رقـ 7/857، كتاريخ اإلسالـ، 5

 .4/249كشذرات الذىبي في أخبار  مف ذىب، 
 المصدر السابؽ. ((4
 .المصدر السابؽ ((5
 . 5، رقـ 16/17سير أعالـ النبالء،  ((6
 . 16/12 -864، رقـ 3/76تذكرة الحفاظ،  ((7
 .3/320النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة،  ((8
 .4/249شذرات الذىبي في أخبار  مف ذىب،  ((9
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مىًحي المؤذف بدمشؽ تكفي سنة ثبلث  ،الراكم الثالث3 أبك العباس جمع بف اٍلقىاًسـ الجي
 .(1)ق(464) ،كستيف كثبلثمئة

 .(2)أبي قصي إسماعيؿ بف محمد العىذرم ركل عف3
كتماـ بف محمد  ،(3)عنو أبك نصر عبد الكىاب بف عبد ا بف عمر المىٌرم ركل عنو3

 .(4)الرازم
  .(5)قاؿ الكىتَّاني3 "ككاف ثقة نبيبلن"

 خبلصة القكؿ فيو3
  .(6)كىك مف أىؿ بمده ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني

 «3ثقة » حادم عشر3 الركاة الذيف قاؿ فييـ، 

*** 
ٍزالف، تكفي سنة إحدل كأربعيف  الراكم األكؿ3 أبك عبد اهلل الحسيف بف يحيى بف الحسيف بف جى

 .(7)ق(435) ،كثبلثمائة
 ،(8)كأبي زرعة عبد الرحمف بف عمرك النىٍصرم ،: يزيد بف محمد بف عبد الصمدركل عف
 .(9)ابف أبي حجيركخالد بف زكج 

 .(10)أبك محمد بف أبي نصر  ركل عنو3
 .(11)"ثقة لـ أسمع فيو شيئان" قاؿ الكىتَّاني3

 
                                                           

 .46، رقـ 96ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((1
ميممة كالذاؿ المعجمة كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى عذر، كىك بطف مف األشعرييف. كالعىذرم: بفتح العيف ال .المصدر السابؽ((2

 .2725، رقـ 9/261األنساب، 
 .3756، رقـ 12/212. األنساب، بفتح الميـ كتشديد الراء المكسكرة، ىذه النسبة إلى مر بف عمرك بف الغكث ابف طيئ ((3

 .46، رقـ 96ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((4
 .المصدر السابؽ ((5
 .المصدر السابؽ ((6
 .12، رقـ 7/768، كتاريخ اإلسالـ، 1634، رقـ 14/353، كتاريخ دمشؽ، 9، رقـ 1/72ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((7
ة، ىذه النسبة إلى بنى نصر بف معاكية بف بكر بف ىكازف بف منصكر ابف بفتح النكف كسككف الصاد الميممة كفي آخرىا راء ميمم ((8

 .5015، رقـ 13/110عكرمة، أخي جشـ بف معاكية. األنساب، 
 .12، رقـ 7/768، كتاريخ اإلسالـ، 1634، رقـ 14/353، كتاريخ دمشؽ، 9، رقـ 1/72ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((9

 .المصدر السابؽ ((10
 .المصدر السابؽ ((11
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 خبلصة القكؿ فيو3
 .(1)كىك مف أىؿ بمده ،تفرد بتكثيؽ الكىتَّاني

*** 

 ،بف يحيى بف اأٍلىٍركيكف أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف صالح بف ًسنىاف الراكم الثاني3
كمي اٍلقيرىًشٌي المىٍخزي
لى جده ًسنىاف تنسب قنطرة ًسنىاف بنكاحي باب  ،مكلى خالد بف الكليد ،(2) كا 

تكفي سنة تسع  ،ككاف األرككف قسيسا أسمـ عمى يدم خالد بف الكليد حيف فتح دمشؽ ،(3)تيكما
 .(4)ق(349) ،كأربعيف كثبلثمئة

 ،كأبي زرعة الدمشقي ،أبي جعفر محمد بف سميماف ابف بنت مطر البصرم ركل عف3
كأبي بكر محمد بف عمر بف نصر  ،كالحسف بف جرير الص كرم ،بف سعيد القاضيكأحمد بف عمي 

ٍذلىـ ،بف الحجاجا  .(5)كسميماف بف أيكب بف حى
كعبد الكىاب  ،كأبك عبد ا بف مندة ،كتماـ بف محمد ،ابنو أحمد بف إبراىيـ ركل عنو3

كأبك بكر أحمد بف  ،كعبد الرحمف بف عمر بف نصر ،كالحسف بف سعيد بف الحسف القيرشي ،الكالبي
 .(6)إبراىيـ بف تماـ السىٍكسىكى
 .(7)قاؿ الكىتَّاني3 "ثقة"
 أقكاؿ النقاد فيو3
  (1)مسند دمشؽ"  . كفي مكضع آخر: "(8)الشيخ، اإلماـ، الصدكؽ" قاؿ الذىبي: "

                                                           
 .1634، رقـ 14/353تاريخ دمشؽ،  ينظر: ((1
بفتح الميـ كسككف الخاء المعجمة كضـ الزال كفي آخرىا الميـ، ىذه النسبة إلى قبيمتيف، إحداىما تنسب إلى مخزـك بف عمرك،  ((2

 .3689، رقـ12/136 بف مرة بف كعب بف لؤٌم بف غالب. األنساب،ى مخزكـ قريش كىك مخزكـ بف يقظة كاألخرل إل
 .1/143بضـ التاء: أحد أبكاب دمشؽ نزلو يزيد بف أبى سفياف حيف فتحت.  مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة كالبقاع،  ((3
، كسير أعالـ 4/406، كمعجـ البمداف، 495، رقـ7/138، كتاريخ  دمشؽ، 19، رقـ 1/81ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((4

 .3/70، كتذكرة الحفاظ، 330، رقـ 7/873، كتاريخ اإلسالـ، 312، رقـ 15/534، النبالء
 .المصدر السابؽ ((5
، كسير أعالـ 4/406، كمعجـ البمداف، 495، رقـ7/138، كتاريخ  دمشؽ، 19، رقـ 1/81ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((6

. كالسىٍكسىكى: بالكاؼ الساكنة بيف السينيف المفتكحتيف الميممتيف كفي 330، رقـ 7/873، كتاريخ اإلسالـ، 312، رقـ 15/534النبالء، 
لسكاسؾ حيف قدمكا الشاـ زمف آخرىا كاؼ أخرل، ىذه النسبة إلى السكاسؾ كىك بطف مف كندة، ككادم السكاسؾ مكضع باألردف نزلتو ا

 .2110، رقـ 7/159. األنساب، بف الخطاب عمر 
 .19، رقـ 1/81العمماء ككفياتيـ، ذيؿ تاريخ مكلد  ((7
 . 312، رقـ 15/534سير أعالـ النبالء،  ((8
 .3/70تذكرة الحفاظ،  ((1
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 كاهلل أعمـ. ،ثقو القكؿ فيو3خبلصة 
*** 

الراكم الثالث3 أبك عمي الحسيف بف ابراىيـ بف جابر الفىرىائضي
المعركؼ بابف الزَّمزاـ  (1)

 .(3)ق(461) ،تكفي سنة ثماف كستيف كثبلثمئة ،القاضي (2)البىزٌار
يداكم ركل عف3 كمحمد بف صالح بف عبد الرحمف بف  ،محمد بف المعافى بف أحمد الصَّ

سعد  يكأب ،كأبي العباس أحمد بف عامر بف المعمر ،كمحمد بف تماـ بف أبي صالح ،أبي عصمة
 . (4)كسعيد بف ىاشـ بف مرثد الطبراني ،أحمد بف محمد بف فياض

كعبد الكىاب بف عبد ا بف محمد بف  ،(5)أبك عمي الحسف بف عمي الكىفىٍرطىابي ركل عنو3
     ك ،كابف الجباف ،كأبك نصر بف الجندم ،كأبك الحسف عمي بف محمد بف طكؽ ،ريش الدىارانيح

ٍيدىاني ،أبك الحسف بف عكؼ كعبد الكىاب المى
(6). 

 .(7)"كاف ثقة: "قاؿ الكىتَّاني
 أقكاؿ النقاد فيو3

 .(8)قاؿ الذىبي: "المحدث اإلماـ"
 خبلصة القكؿ فيو3 

 كاهلل أعمـ. ،ثقة
 
 
 

                                                           
ث، بفتح الفاء كالراء كالياء المنقكطة مف تحتيا باثنتيف كفي آخرىا الضاد المعجمة، ىذه النسبة إلى الفرائض، كىي المقدرات كعمـ المكاري ((1

 .3005، رقـ 10/169األنساب، « . الفرائضى»ك « الفارض»ك « الفرضيٌ »كيقاؿ لمف يعمـ ىذا العمـ 
، رقـ 2/194لمشددة كفي آخرىا الراء، ىذا اسـ لمف يخرج الدىف مف البزر  أك يبيعو. األنساب، بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كالزال ا ((2

475. 
، كسير أعالـ النبالء، 1513، رقـ 14/37، كتاريخ دمشؽ، 61، رقـ 104-103ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((3
 . 277، رقـ 8/288، كتاريخ اإلسالـ، 98، رقـ 16/140

 .  المصادر السابقة ((4
بفتح الكاؼ كالفاء كسككف الراء كفتح الطاء الميممة كفي آخرىا الباء المكحدة، ىذه النسبة إلى كفرطاب، كىي بمدة مف بالد الشاـ عند  ((5

 .3455، رقـ 11/128معرة النعماف بيف حمب كحماة. األنساب، 
  (.3المصادر السابقة في الحاشية رقـ )ينظر:  ((6
 61، رقـ 104ؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ذي ((7
 .98، رقـ 16/140سير أعالـ النبالء،  ((8
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الميًفسر المقرئ  الراكم الرابع3 أبك محمد عبد اهلل بف عطية بف عبد اهلل بف حيب الفقيو

 . (1)ق(414) ،تكفي سنة ثبلث كثمانيف كثبلثمئة ،الميٌعدؿ
كأبي  ،كأبي عمي محمد بف القاسـ بف أبي نصر ،عف أبي عمي الحصائرم ركل عف3

كأبي طالب  ،كأبي عبد ا محمد بف أحمد الزبيدم ،طالب عمي بف عبد ا بف العباس الًحٍمصي
 .(2)كمحمد بف يكسؼ اليركم ،محمد بف صبيح بف رجاء كأبي الحسف بف جكصا

ٍستاني ركل عنو3 رى ، (4)، كعبد ا بف سكار العىٍنسيٌ (3)أبك محمد بف أبي نصر، كطرفة الحى
 .(5)كأبك نصر ابف الجباف

 .(6)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة"
 .(9)كالداككدم ،(8)كالسيكطي ،(7)كثقو: الصفدم أقكاؿ النقاد فيو3

 خبلصة القكؿ فيو3
 ثقة.

 
 
 
 

                                                           
، رقـ 8/545، كتاريخ اإلسالـ، 3407، رقـ 31/27، كتاريخ دمشؽ، 81، رقـ 115ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1
، ك طبقات 56، طبقات المفسريف لمسيكطي، ص 17/172، الكافي بالكفيات، 4/165، كالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، 94

 . 1/245المفسريف لمداككدم، 
 لمصدر السابؽ.ا ((2
 باب عمى قرية كىي حرستا إلى النسبة ىذه فكقيا، مف بنقطتيف منقكطة تاء بعدىا الميممة السيف كسككف الميممتيف كالراء الحاء بفتح ((3

  .1120، رقـ 4/119بالحرستي. األنساب،  إلييا ينسب كقد منيا قريبة دمشؽ

 مذحج مف كىك زيد، ابف أدد بف مالؾ بف عنس كىك عنس، إلى النسبة ىذه ميممة، سيف آخرىا كفي النكف كسككف الميممة العيف بفتح ((4
 .2825، رقـ 9/395اليمف. األنساب،  في

، رقـ 8/545، كتاريخ اإلسالـ، 3407، رقـ 31/27، كتاريخ دمشؽ، 81، رقـ 115ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((5
، ك طبقات 56، طبقات المفسريف لمسيكطي، ص 17/172، الكافي بالكفيات، 4/165، كالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، 94

  .328، رقـ1/245المفسريف لمداككدم، 
 .81، رقـ 115ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((6
 .17/172ينظر: الكافي بالكفيات،  ((7
 .56طبقات المفسريف، ص  ((8
 .328، رقـ1/246طبقات المفسريف،  ((9
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تكفي سنة  ،3 أبك أحمد عبد اهلل بف بكر بف محمد بف الحسيف الطبرانيالسادسالراكم 

 .(1)ق(422) ،تسع كتسعيف كثبلثمئة
كأبي الحسيف  ،كجمح  بف القاسـ  ،أبي بكر محمد بف سميماف بف يكسؼ الربعي ركل عف3

 ،كمحمد بف إسحاؽ بف عباد التمار البصرم ،(2)عمي بف محمد بف الحسيف بف إسحاؽ الًفٍريابي
رىائى ٍرجى كالقاسـ بف عطاء بف حاتـ الجى
(3). 

، كأبك عمي (4)تماـ الرازٌم، كعمي بف محمد الربعي، كأحمد بف ركاد العكاكم ركل عنو3 
 .(5)كالدارقطني ،عمي الصكرم الحافظاألىكازم، كمحمد بف 

 .(6)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة كاف يرمي بالتشيع"          
 أقكاؿ النقاد فيو3
كاف ثقة ثبتنا مكثرنا"  كقاؿ محمد بف عمي الصكرم الحافظ: " ،(7)كثقو: تماـ الرازمٌ 

كقاؿ  ،(8)
 .(9)الذىبي: "المحدث الحجة"

 خبلصة القكؿ فيو3
 ثقة.         

                                                           
، كالمنتظـ في تاريخ األمـ 3208، رقـ 27/169، كتاريخ دمشؽ، 110، رقـ 126ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1

 .   15/52، كالبداية كالنياية، 287، رقـ 8/800، كتاريخ اإلسالـ، 66، رقـ 17/106، كسير أعالـ النبالء، 3014، رقـ15/68كالممكؾ، 
راء ثـ الياء المفتكحة آخر الحركؼ كفي آخرىا الباء المكحدة، ىذه النسبة إلى فارياب، ىي بميدة بنكاحي بمخ، بكسر الفاء كسككف ال ((2

 .3043، رقـ 10/205أيضا بإثبات الياء. األنساب، « الفيريابى»ك « الفاريابي»ك « الفريابي»كينسب إلييا ب 

، كسير أعالـ النبالء، 3208، رقـ 27/169، كتاريخ دمشؽ، 110، رقـ 126ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((3
رىائى: بالراء .287، رقـ 8/800، كتاريخ اإلسالـ، 66، رقـ 17/106 ٍرجى  ىذه بعدىا، أخرل كراء المفتكحتيف الجيميف بيف الساكنة كالجى

التحايا.  أنكاع األنكاء مف...  بجرجرايا العراص تمؾ عمى :فييا كقيؿ ككاسط بغداد بيف الدجمة مف قريبة بمدة كىي جرجرايا الى النسبة
 .865، رقـ 3/240األنساب، 

بفتح العيف الميممة كالكاؼ المشددة بعدىما األلؼ ثـ الكاك، ىذه النسبة إلى عكا، كىي مدينة كبيرة مف بالد الغكر عمى ساحؿ بحر  ((4
، كىي في يد اإلفرنج، كنزلت في جامعيا، ككانكا قد استكلكا عمييا كترككا البعض لممسمميف، كالنسبة إلييا  ، أقمت بيا بعض يـك الرـك

 .2792، رقـ 9/343ساب، األن«. عكاكل»
5 ، كسير أعالـ النبالء، 3208، رقـ 27/169، كتاريخ دمشؽ، 110، رقـ 126ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((
 .   15/52، كالبداية كالنياية، 287، رقـ 8/800، كتاريخ اإلسالـ، 66، رقـ 17/106

 .  110 ، رقـ126ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((6
 .3208، رقـ 27/170تاريخ دمشؽ،  ((7
 . 287، رقـ 8/800تاريخ اإلسالـ،  ((8
 . 66، رقـ 17/106سير أعالـ النبالء،  ((9
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بِّى البغدادم  (1)الراكم السابع3 أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف عبد المَّو بف ىبلؿ الضى
 .(2)ق(315) ،تكفي سنة إحدل كأربعمئة ،األديب المعركؼ بالًحنائي

، كأبي جعفر بف البخترم، (3)يعقكب الجصاص، كالحسيف بف عياش القىطَّاف ركل عف3
 .(4)كالصفار
، كرشأ بف نظيؼ، كأبك القاسـ الحنائي، كأبك عمي (5)الكىفىرطابيأحمد بف عمي  ركل عنو3 
 .(6)األىكازم

 .(7)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة"
 3أقكاؿ النقاد فيو

 .(10)الشيخ، المحدث، الصدكؽ" كقاؿ الذىبي: " ،(9)كالذىبي ،(8)كثقو: الخطيب البغدادم
 خبلصة القكؿ فيو3

 ثقة.         

 

 

 

                                                           
بف أد بف طابخة لى ضبة، كىـ جماعة، كفي مضر ضبة بفتح الضاد المعجمة كالباء المكسكرة المشددة المنقكطة بكاحدة، ىذه النسبة إ ((1
مضر. كفي قريش ضبة بف الحارث بف فير ابف مالؾ. كفي ىذيؿ ضبة بف عمرك بف الحارث بف تميـ بف سعد بف ىذيؿ، بف الياس بف ا

 .2531، رقـ 381-8/380كجماعة ينسبكف إلى كؿ كاحد مف ىؤالء. األنساب، 
، رقـ 32/228كتاريخ دمشؽ، ، 116، رقـ 128، كذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص5236، رقـ 11/370ينظر: تاريخ بغداد،  ((2

، كالكافي 2/199، كالعبر في خبر مف غبر، 25، رقـ 9/30، كتاريخ اإلسالـ، 91، رقـ 17/149، كسير أعالـ النبالء، 3508
 .17/270بالكفيات، 

 .3262، رقـ 10/449بفتح القاؼ كتشديد الطاء الميممة كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى بيع القطف. األنساب،  ((3

، رقـ 32/228، كتاريخ دمشؽ، 116، رقـ 128، كذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص5236، رقـ 11/370ينظر: تاريخ بغداد،  ((4
 .25، رقـ 9/30، كتاريخ اإلسالـ، 91، رقـ 17/149، كسير أعالـ النبالء، 3508

ء المكحدة، ىذه النسبة إلى كفرطاب، كىي بمدة مف بالد الشاـ عند بفتح الكاؼ كالفاء كسككف الراء كفتح الطاء الميممة كفي آخرىا البا ((5
 .3455، رقـ 11/128معرة النعماف بيف حمب كحماة. األنساب، 

 (.4المصادر السابقة في الحاشية رقـ )ينظر:  ((6
 .116، رقـ 129ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((7
 .5236، رقـ 11/370ينظر: تاريخ بغداد،  ((8
 .2/199ينظر: العبر في خبر مف غبر،  ((9

 .91، رقـ 17/149سير أعالـ النبالء،  ((10
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ٍربيالراكم الثامف3 أبك     ،المقرئ المعركؼ باإلسكاؼ  (1)بكر محمد بف يكنس بف ىاشـ العىٍيفى زى
 . (2)ق(355) ،تكفي سنة إحدل عشرة كأربعمئة

ٍبًعيٌ ركل عف3   ،كأبي عمر محمد بف مكسى بف فضالة ،أبي بكر محمد بسميماف بف يكسؼ الرٍّ
كأحمد بف عبد ا  ،كأحمد بف عمرك بف معاذ الدَّارىاًنيٌ  ،كأبي بكر أحمد بف إبراىيـ بف تماـ بف حاـز

 .(3)بف عمر بف جعفر المالكي كمحمد بف الخميؿ األخفش
كعمى  ، (4)كأبك عمي الحسيف بف مبشر الًكنىاًني  ،كاألىكازم المقرئ ،عبد العزيز الكىتَّانيركل عنو3 

مىمى  .(5)بف الخضر السى
 .(6)سداد كأمر جميؿ" قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة مضى عمى

 خبلصة القكؿ فيو3
 . (7)مف أىؿ بمده كىك ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني

*** 

الراكم التاسع3 أبك عبد اهلل محمد بف حمزة  بف محمد المعالي بف محمد كيقاؿ ابف       
رَّاًنٌي القىطَّاف دمشقي  ،تكفي سنة خمس عشرة كأربعمئة ،اٍلميغىمِّس بف قعنب التًَّميًمٌي الدَّارًمٌي الحى

 . (8)ق(351)
ًميٌ  ،المظفر بف حاجب بف أركيف ركل عف3 كالحسف بف  ،كأبي القاسـ الحسف بف عمي بف عمي البىجى

يىانىجي ،كأحمد بف خاقاف ،عمي بف الحسف بف الطَّبىًرمٌ  كجمح بف القاسـ كيكسؼ بف القاسـ المى
(9). 

                                                           
المفتكحة كالراء الساكنة كالباء المكحدة، ىذه النسبة إلى عيف زربة كىي بمدة مف بالد الجزيرة  بفتح العيف الميممة كالياء الساكنة بعدىا النكف كالزال ((1

 .2853، رقـ 9/428تقارب الرىا كحراف. األنساب، 
 كغاية ،350، رقـ 9/159، كتاريخ اإلسالـ، 7149، رقـ 56/342، كتاريخ دمشؽ، 140، رقـ 142ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((2

 .3569، رقـ 2/289القراء،  طبقات في النياية
  المصادر السابقة.ينظر:  ((3
كنانة،  بف مالؾ كبنى بكسر الكاؼ كفتح النكف ككسر النكف الثانية ، ىذه النسبة إلى عدة مف القبائؿ، منيا بنى عمرك بف الحارث بف مالؾ بف كنانة، ((4
 .3478، رقـ 151-11/150ينظر: األنساب، قريش.  كنانة كأما الحمصي، ك كمب كنانة ك
 ، كغاية350، رقـ 9/159، كتاريخ اإلسالـ، 7149، رقـ 56/342، كتاريخ دمشؽ، 140، رقـ 142ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((5

 سمميكف، كىـ منيا جماعة األنصار، مف حىٌ  سممة بنى إلى النسبة ىذه الالـ، كفتح الميممة السيف بفتح .3569، رقـ 2/289القراء،  طبقات في النياية
 غير عمى الالـ يكسركف الحديث كأصحاب النحكييف، عند النسبة كىذه تمرل، تمرة كفي سفرم، سفرة في كما القياس/ خالؼ عمى كردت النسبة كىذه
 .2130، رقـ 7/184النحكييف. األنساب،  قياس

 . 140، رقـ 142ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((6
 .7149 رقـ، 56/342، دمشؽ ينظر: تاريخ ((7
 .228، رقـ 9/263، كتاريخ اإلسالـ، 6286، رقـ 52/370، كتاريخ دمشؽ، 159، رقـ 150ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((8
 المصادر السابقة.ينظر:  ((9
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كأبك عبد الرحمف محمد بف يكسؼ النيسابكرم  ،كأبك عمي األىكازم ،أبك سعد السَّمَّاف ركل عنو3 
 .(1)كأبك القاسـ بف أبي العالء ،كأبك محمد عبد العزيز بف أحمد ،القىطَّاف

 .(2)قاؿ الكىتَّاني3  "لو أصكؿ حسنة ككاف ثقة كيذىب الى التشيع"
 خبلصة القكؿ فيو3
 . (3)مف أىؿ بمده كىك ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني

*** 

كًرٌم المعركؼ         الراكم العاشر3 أبك الحسف عمي بف محمد بف طكؽ بف عبد اهلل بف الفىاخي
 .(5)ق(351) ،تكفي سنة خمس عشرة كأربعمئة ،(4)المعمـ كاف بداريا ،بالطبراني
كأبي سميماف محمد بف عبد ا بف  ،الفىرىاًئًضيٌ  أبي عمي الحسيف بف إبراىيـ بف جابر ركل عف3

كأبي عمي عبد الجبار بف عبد ا بف محمد بنعبد الرحيـ بف مينا الدَّارىاًنيٌ  ،زبر
(6) . 

 . (7)كأبك سعد إسماعيؿ بف عمي السَّمَّاف ،عبد العزيز بف أحمد الكىتَّاني ركل عنو3
 .(8)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة"

 خبلصة القكؿ فيو3
 . (9)مف أىؿ بمده كىك ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني

 
 
 

                                                           
، رقـ 9/263، كتاريخ اإلسالـ، 6286، رقـ 52/370، كتاريخ دمشؽ، 159، رقـ 150ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1

228. 
 .159، رقـ 150ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((2
 .6286 رقـ، 52/370، دمشؽ ينظر: تاريخ ((3
 .2/431النسبة إلييا داراني عمى غير قياس. معجـ البمداف، قرية كبيرة مشيكرة مف قرل دمشؽ بالغكطة، ك  ((4

، رقـ 9/259، كتاريخ اإلسالـ، 5037، رقـ 43/179، كتاريخ دمشؽ، 161، رقـ 150ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((5
212 . 

 . المصدر السابؽ ((6
 . المصدر السابؽ ((7
 .المصدر السابؽ ((8
 .5037 رقـ، 43/179، ؽدمش ينظر: تاريخ ((9
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الراكم الحادم عشر3 أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف إسماعيؿ بف عمي كيقاؿ ابف      
كًفيٌ  (1)إسماعيؿ بف محمد البىٍرزل  .(2)ق(351) ،تكفي سنة خمس عشرة كأربعمئة ،المقرئ الصُّ

 .(3)أبي سميماف بف زبر ركل عف3
 .(4)كعبد العزيز الكىتَّاني ،كعمي بف الخضر ،أبك سعد إسماعيؿ بف عمي السماف ركل عنو3 

 .(5)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة"
 خبلصة القكؿ فيو3
 . (6)مف أىؿ بمده كىك ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني

*** 

كًميٌ        تكفي سنة  ،الراكم الثاني عشر3 أبك الحسف محمد بف عبد المنعـ بف محمد المىٍخزي
 .(7)ق(351)  ،خمس عشرة كأربعمئة

كأبي بكر المىيىانىجي ،أبي القاسـ المظفر بف حاجب ركل عف3
(8). 

 .(9)كعبد العزيز الكىتَّاني ،كعمي بف الخضر السممي ،عمي الًحنَّائي ركل عنو3
 .(10)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة"

 خبلصة القكؿ فيو3
 تفرد بتكثيقو الكىتَّاني. 

  

                                                           
، رقـ 2/159بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كسككف الراء كفي آخرىا الزال، ىذه النسبة الى برزة كىي ضيعة مف سكاد دمشؽ. األنساب،  ((1

443. 
، رقـ 9/260، كتاريخ اإلسالـ، 5876، رقـ 51/16، كتاريخ دمشؽ، 162، رقـ 151ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((2

218 . 
 . ةدر السابقاالمص ((3
 . ةدر السابقاالمص ((4
 .ةدر السابقاالمص ((5
 .5876 رقـ، 51/16، دمشؽ ينظر: تاريخ ((6
 . 6686، رقـ 54/150، كتاريخ دمشؽ، 164، رقـ 151ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((7
 . ةدر السابقاالمص ((8
 . ةدر السابقاالمص ((9

 .ةدر السابقاالمص((10
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 (1)الطائي المنجي بف السرم الراكم الثالث عشر3 أبك الحسيف أحمد بف يحيي بف سيؿ     
 .(2)ق(351) ،تكفي سنة خمس عشرة كأربعمئة ،األطركس

كأبي الحسف نظيؼ  ،كأبي العباس أحمد بف فارس األديب ،عبد ا بف مركاف ركل عف3
كعمر بف عبد الرحمف اإلماـ  ،كأبي الحسيف محمد بف جعفر بف أبي الزبير ،بف عبد ا المقرئا

 .(3)الحمبي
    عبد الكىاب الميداني، كعمي بف الخضر بف سميماف بف سعيد السممي، ك عنو3ركل 

الحٌنائي،  عبد العزيز بف أحمد الكىتَّاني، كأبك سعد اسماعيؿ بف عمي الرازم السماف، كعمي بف محمد
 .(4)بىعيالرَّ  كعمي بف محمد بف شجاع
 .(5)كاف ثقة" قاؿ الكىتَّاني3 "

 أقكاؿ النقاد فيو3
 ان كاف صدكق كقاؿ الصفدم: " ،(8): "ككثٌقكه في ركايتو"(7)كقاؿ القفطي ،(6)السيكطيكثقو: 
 .(9)في الحديث"

 خبلصة القكؿ فيو3
 .كاهلل أعمـ ،ثقة
 

                                                           
بكاحدة كفي آخرىا المنبجي: بفتح الميـ كسككف النكف ككسر الباء المنقكطة [، ك 312، رقـ 6/76، ينظر: ]المنبجي كفي تاريخ دمشؽ ((1

ياىا عنى األمير أبك نكاس: كمنبج بناىا كسرل حيف غمب عمى . لكال العجكز منبج ما خفت أسباب المنية الجيـ، منبج إحدل بالد الشاـ، كا 
اف بف ، كبنى بيا بيت نار سمى يزدانيار مف كلد أردشير بف نائب كىك جد سميم«منبو»ناحية مف الشاـ مما كاف في أيدم الرـك كسماىا 

، رقـ 12/440، كيقاؿ إنما سمى ببيت نار منبو، فعمت عمى اسـ المدينة كاف بيا. األنساب، «منبج« »منبو»مجالد الفقيو، فأعربت العرب 
3947. 

نباه ، ك 2/555، كمعجـ األدباء، 312، رقـ 6/76، كتاريخ دمشؽ، 154، رقـ 148، ص ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ((2 ا 
، كالكافي 181، رقـ 9/251، كتاريخ اإلسالـ، 2/1227، كبغية الطاب في تاريخ حمب، 87، رقـ 1/186، ة عمى أنباه النحاةالركا

  . 786، رقـ 1/395، كبغية الكعاة، 8/160بالكفيات، 

  المصادر السابقة.. ينظر:  ((3

  ينظر: المصادر السابقة.  ((4

 ينظر: المصادر السابقة. ((5

 .786، رقـ 1/395ينظر: بغية الكعاة،  ((6

 .145، رقـ 23/227المصرم. سير أعالـ النبالء،  القفطي، الشيباني، إبراىيـ بف يكسؼ بف ىك عمي ((7

 .87، رقـ 1/187، إنباه الركاة عمى أنباه النحاة ((8

 .8/160الكافي بالكفيات،  ((9
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تكفي  ،الراكم الرابع عشر3 أبك الحسف مكي بف محمد بف الغمر التميمي المؤدب الكراؽ
 .(1)ق(351) ،سنة ثماف عشرة كأربعمئة

كأبي بكر محمد ابف عبد الرحمف  ،محمد بف سميماف بف يكسؼ الربعي البندار ركل عف3
كأبي  ،كابي بكر أحمد ابني مكسى بف الحسيف ،كأبي العباس محمد ،بف عثماف بف سعيد المؤذف

 . (2)العباس أحمد بف محمد بف عمي بف ىاركف البىٍردىعي
داد ،عبد العزيز الكىتَّاني ركل عنو3  .(3)كمحمد بف عمي بف محمد الحى

 .(4)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة"
 أقكاؿ النقاد فيو3

 .(5)كثقو: ابف العماد العىكرم
 خبلصة القكؿ فيو3

 كاهلل أعمـ. ،ثقو        

 
 
 
 
 
 

                                                           
، رقـ 9/303، كتاريخ اإلسالـ، 7631، 60/256، كتاريخ دمشؽ، 179رقـ ، 159، ص ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـينظر:  ((1

 .5/92، كشذرات الذىبي في أخبار مف ذىب، 350

، رقـ 9/303، كتاريخ اإلسالـ، 7631، 60/256، كتاريخ دمشؽ، 179، رقـ 159، ص ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـينظر:  ((2
 العيف آخرىا كفي الميممة الداؿ كفتح الراء كسككف المكحدة الباء : بفتحكالبىٍردىعي. 5/92، كشذرات الذىبي في أخبار مف ذىب، 350

 .433، رقـ 2/146آذربيجاف. األنساب،  بالد أقصى مف بمدة كىي بردعة الى النسبة ىذه الميممة،
بفتح الحاء الميممة كاأللؼ بيف الداليف الميممتيف أكالىما مشددة، ىذه النسبة إلى بيع الحديد كشرائو كعممو، كجماعة مف أىؿ العمـ  ((3

 .1091، رقـ 4/77اشتيركا بيذا االسـ ألف كاحدا مف آبائيـ كأجدادىـ كانكا يعممكف األشياء الحديدية. األنساب، 
 المصدر السابؽ. ((4

 .5/92شذرات الذىبي في أخبار مف ذىب،  ينظر: ((5
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بف ابف محمد بف ىاركف حسف عمي بف عبد العزيز بف الحسف الراكم الخامس عشر3 أبك ال
ٍيؽ زى تكفي  ،بف محمد بف عبد المَّو بف طاىر بف الحسيف بف مصعب الطاىرم ببغداد عصاـ بف ري

 .(1)ق(352) ،سنة تسع عشرة كأربعمئة
، كأحمد بف جعفر بف سمـ، كيحيى بف كصيؼ الخكاص، (2)ابف مالؾ القىًطٍيعيركل عف3 

كم مي، كأبي عبد المَّو الشماخي اليىرى كعمر بف نكح البىجى
، كأبي (4)، كعبيد المَّو بف العباس الشَّطىكم(3)

، كعيسى بف حامد الريخَّجي(5)بحر بف ككثر البىٍربىيارم
 .(7)، كمحمد بف الحسف اليىٍقًطيني(6)

 .(8)كعمي الكىتَّاني ،الخطيب البغدادمركل عنو3 
 .(9)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة"

 أقكاؿ النقاد فيو3
 .(10)دينان صالحان ثقة صادقان"كاف  قاؿ الخطيب البغدادم: "

 خبلصة القكؿ فيو3
 .ةثق 
 

                                                           
، رقـ 9/310، كتاريخ اإلسالـ، 185، رقـ 161، ص ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ك 6351، رقـ 13/483ينظر: تاريخ بغداد،  ((1

374 . 

بفتح القاؼ ككسر الطاء الميممة كسككف الياء المنقكطة مف تحتيا باثنتيف كفي آخرىا العيف الميممة، ىذه النسبة إلى القطيعة، كىي  ((2
 .3277، رقـ 10/464مكاضع كقطائع في محاؿ متفرقة ببغداد. األنساب، 

 .5250، رقـ 13/403بفتح الياء كالراء الميممة، ىذه النسبة إلى بمدة ىراة، كىي إحدل بالد خراساف. األنساب،  ((3
بفتح الشيف المعجمة كالطاء الميممة بعدىا الكاك، ىذه النسبة إلى جنس مف الثياب التي يقاؿ ليا الشطكية كبيعيا كىي المنسكبة إلى  ((4

 .2337، رقـ 100-8/99شطا مف أرض مصر. األنساب، 

ي بفتح الباء المكحدة كسككف الراء الميممة كفتح الباء الثانية أيضا كالراء الميممة أيضا بعد الياء كاأللؼ. ىذه النسبة الى بربيار كى ((5
يجمبيا يقاؿ لو  األدكية التي تجمب مف اليند مف الحشيش كالعقاقير كالفمكس كغيرىا، يقكؿ البىحرٌية، كأىؿ البصرة ليا البربيار كمف

 .421، رقـ 2/133البربيارم. األنساب، 

بضـ الراء كفتح الخاء المعجمة المشددة كفي آخرىا الجيـ ىذه النسبة إلى الرخجية، كىي قرية عمى نحك فرسخ مف بغداد كراء باب  ((6
 .1761، رقـ 6/98األزج. األنساب، 

، رقـ 9/310، كتاريخ اإلسالـ، 185، رقـ 161، ص مكلد العمماء ككفياتيـ ذيؿ تاريخ، ك 6351، رقـ 13/483ينظر: تاريخ بغداد،  ((7
كاليىٍقًطيني بفتح الياء المنقكطة باثنتيف كسككف القاؼ ككسر الطاء الميممة بعدىا ياء أخرل كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى . 374

فر بف عمى بف يقطيف بف مكسى بف عبد الرحمف البزار يقطيف، كىك اسـ لبعض أجداد أبى عبد ا محمد بف احمد بف محمد بف جع
 .5330، رقـ 13/519اليقطيني. األنساب، 

، رقـ 9/310، كتاريخ اإلسالـ، 185، رقـ 161، ص ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ك 6351، رقـ 13/483ينظر: تاريخ بغداد،  ((8
374 . 

 . 185ـ ، رق161، ص كفياتيـ ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ك ((9

 .6351 رقـ، 13/483، بغداد تاريخ ((10
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 الراكم السادس عشر3 أبك عمي الحسف بف أحمد بف إبراىيـ بف الحسف بف محمد بف 
 .(1)ق(346) ،تكفي سنة ست كعشريف كأربعمئة ،شاذاف بف حرب بف ميراف بف عمي البزار

، كميمكف بف إسحاؽ، (3)العىٌباداني، كأحمد بف سميماف (2)أبي عمرك ابف السىمَّاؾ ركل عف3
ٍمدم        ، (4)كأبي سيؿ بف زياد، كأحمد بف سمماف النىٌجاد، كحمزة الدٍٍّىقاف، كجعفر بف محمد الخي

ٍيو(5)كعبد الصمد الطىٍستي ٍستيكى ، كمكـر بف أحمد، كعبد ا بف جعفر بف دىرى
(6). 

ابف  ، كعمي بف أبي الغنائـ(7)ٍيرازمإسحاؽ الشٍّ  كأبك بكر الخطيب، كالبييقي، كأب ركل عنو3
المأمكف اليىاشمي
كف، كالحسف بف أحمد بف سمماف الدٌَّقاؽ(8) ٍيري ، كأبك ياسر (9)، كأبك الفضؿ بف خى

 .(10)محمد بف عبد العزيز اٍلًخيىاط، كالحسيف بف الحسيف اٍلفىاًنيًذمٌ 
لى أف إشعرم ككاف مشتيران بشرب النبيذ "كاف ثقة يفيـ الكالـ عمى مذىب األقاؿ الكىتَّاني3 

 .(11)تركو بآخره"
 
 
 
 

                                                           
، كالمنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، 208، رقـ 173، ص ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ك 3725، رقـ 8/223تاريخ بغداد،  ينظر: ((1
 في المضية ، كالجكاىر15/656 ، كالبداية كالنياية،11/303، كالكافي بالكفيات، 161، رقـ 9/406، كتاريخ اإلسالـ، 3189، 15/250

 .4/282، كالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ،427، رقـ 1/186الحنفية،  طبقات
 .2146، رقـ 7،203بفتح السيف الميممة كتشديد الميـ، ىذه النسبة إلى بيع السمؾ. األنساب،  ((2

3))
بفتح انعٍٍ انًًٓهت ٔتشدٌد انباء انًُقٕطت بٕاحدة ٔاندال انًًٓهت بٍٍ األنفٍٍ ٔفً آخزْا انٌُٕ، ْذِ انُسبت إنى عباداٌ، ًْٔ بهٍدة  

  .2660، رقى 9/172بُٕاحً انبصزة فً ٔسط انبحز. األَساب، 
 .1437، رقـ 5/176لخمد كىي محمة ببغداد. األنساب، بضـ الخاء المعجمة كسككف الالـ كفي آخرىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة إلى ا ((4
فتح الطاء الميممة كسككف السيف الميممة أيضا كفي آخرىا التاء المنقكطة باثنتيف مف فكقيا، ىذه النسبة إلى الطست كعممو. األنساب،  ((5
 .2588، رقـ 9/75

، كالمنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، 208، رقـ 173، ص كفياتيـذيؿ تاريخ مكلد العمماء ك ، ك 3725، رقـ 8/223تاريخ بغداد،  ينظر: ((6
 .15/656، كالبداية كالنياية، 11/303، كالكافي بالكفيات، 161، رقـ 9/406، كتاريخ اإلسالـ، 3189، 15/250

لنسبة إلى شيراز، كىي قصبة بكسر الشيف المعجمة كالياء الساكنة آخر الحركؼ كالراء المفتكحة بعدىا األلؼ كفي آخرىا الزال، ىذه ا ((7
 .2414، رقـ 218-8/217فارس كدار الممؾ بيا. األنساب، 

نسبة إلى ىاشـ،  بفتح الياء بعدىا األلؼ كفي آخرىا الشيف المعجمة بعدىا الميـ، ىذه النسبة إلى ىاشـ بف عبد مناؼ، كقيؿ لمٌنبٌي  ((8
نما سمى ىاشما ليشمو الث  . 5223، رقـ 13/379ريد كاسمو عمرك. األنساب، ككؿ عمكم كعباسي فيك ىاشمي، كا 

 .1604، رقـ 5/361بفتح الداؿ الميممة كاأللؼ بيف القافيف األكلى مشددة، ىذه النسبة إلى الدقيؽ كعممو، كبيعو. األنساب،  ((9

 (.6المصادر السابقة في الحاشية رقـ ) ينظر: ((10
 . 208، رقـ 173ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((11
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 أقكاؿ النقاد فيو3
ككاف صدكقان صحيح الكتاب،  كقاؿ الخطيب البغدادم: " ،(1)رزقكيوكثقو: أبك الحسف بف 

مىى مذىب األشعرم، ككاف مشتيران بشرب النبيذ ًإلىى أف تركو بأخرة" كقاؿ  ،(2)ككاف يفيـ الكالـ عى
 .(4)كاف صالحان ثقة صدكقان" كقاؿ أبك المحاسف: " ،(3)كابف كثير : "ثقة صدكقان" ،ابف الجكزم

 خبلصة القكؿ فيو3
 كاهلل أعمـ. ،ثقة 

*** 

الراكم السابع عشر3 أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف عبد اهلل بف سيؿ بف طالب 
 .(6)ق(340) ،تكفي سنة سبع كعشريف كأربعمئة ،(5)ًصٍيبيالنَّ 

يىانىجي ،الفضؿ بف جعفر ركل عف3 كعبد ا بف  ،كعبد الكىاب الًكالبي ،كأبي بكر المى
 .(7)كأبي نصر بف الجباف ،محمد بف إسماعيؿ النسائي

 .(8)الكىتَّاني كعبد العزيز ،أبك سعد إسماعيؿ بف عمي السَّمَّاف ركل عنو3 
 .(9)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة غير أنو لـ يكف يفيـ شيئان"

 خبلصة القكؿ فيو3
 . (10)مف أىؿ بمده كىك ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني

 

                                                           
 .3725، رقـ 8/223تاريخ بغداد،  ينظر: ((1

 المصدر السابؽ. ((2

 . 15/656، كالبداية كالنياية، 3189، رقـ 15/250المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ،  ((3

 .4/282، النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ((4

بفتح النكف ككسر الصاد الميممة كسككف الياء آخر الحركؼ، كفي آخرىا الباء المكحدة، ىذه النسبة إلى نصيبيف، كىي بمدة عند آمد  ((5
 .5016، رقـ 13/115. األنساب، كميافارقيف مف ناحية ديار بكر

، كتاريخ اإلسالـ، 6801، رقـ 54/369، كتاريخ دمشؽ، 209، رقـ 174-173ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((6
 . 240، رقـ 9/428
 . المصدر السابؽ ((7
 . المصدر السابؽ ((8
 .209، رقـ 174ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((9

 .6801 ، رقـ54/369تاريخ دمشؽ، ينظر:  ((10
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الراكم الثامف عشر3 أبك بكر خميؿ بف ىبة اهلل بف محمد بف الحسف بف أحمد بف الخميؿ 
 .(1)ق(334) ،تكفي سنة اثنتيف أربعيف كأربعمئة  ،التًَّميًمٌي البىزَّاز

          ،كأبي عمي الحسف بف محمد بف القاسـ بف درستكيو ،عبد الكىاب الًكالبي ركل عف3
 .(2)بف مسمـ بف السمطأبي بكر محمد ك 

 ،كنجا بف أحمد  ،كعبد العزيز الكىتَّاني ،أبك سعد إسماعيؿ بف عمي السماف ركل عنو3
 .(3)كمحمد بف عمي بف أحمد بف المبارؾ ،كسيؿ بف بشر

  .(4)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة"
 . (5)مف أىؿ بمده كىك ،تفرد بتكثيقو الكىتَّاني القكؿ فيو3خبلصة 

*** 

الراكم التاسع عشر3 أبك الحسيف محمد بف مكي بف عثماف بف عبد اهلل  األزدم 
 .(6)ق(365) ،تكفي سنة إحدل كستيف كأربعمئة ،المصرم

مىبي، كمحمد بف أحمد اإًلخمًيمي ركل عف3 ، كالميؤمؿ بف (7)القاضي عمي بف محمد بف إسحاؽ الحى
ٌكاؼ، كأبي مسمـ محمد  سىٍيًنٌي، كعبد الكريـ بف أبي جدار الصَّ أحمد الشٍَّيبىاًنٌي، كالميمكف بف حمزة اٍلحي

 .(8)بف أحمد الكاتبا
 

                                                           
 .  2022، رقـ 17/41، كتاريخ دمشؽ، 248، رقـ 189ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1
 .  المصادر السابقة ((2
 .  المصادر السابقة ((3
 .  المصادر السابقة ((4
 .  2022، رقـ 17/41تاريخ دمشؽ، ينظر:  ((5
، 18/235، النبالء أعالـ ، كسير7026، رقـ 56/23، كتاريخ دمشؽ، 342، رقـ 231ككفياتيـ، ص  العمماء مكلد تاريخ ينظر: ذيؿ ((6
، 5/84كالقاىرة،  مصر ممكؾ في الزاىرة ، كالنجـك2/312، كالعبر في خبر مف غبر، 18، رقـ 10/159، كتاريخ اإلسالـ، 126 رقـ

 . 1/374كالقاىرة،  مصر تاريخ في المحاضرة كحسف

بكسر األلؼ كسككف الخاء المعجمة كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا بيف الميميف المكسكرتيف، ىذه النسبة الى اخميـ كىي بمدة مف  ((7
 .76، رقـ 1/135ديار مصر مف الصعيد عمى طريؽ الحاج. األنساب، 

، 18/235، النبالء أعالـ ، كسير7026، رقـ 56/23، كتاريخ دمشؽ، 342، رقـ 231ككفياتيـ، ص  العمماء مكلد تاريخ ينظر: ذيؿ ((8
، 5/84كالقاىرة،  مصر ممكؾ في الزاىرة ، كالنجـك2/312، كالعبر في خبر مف غبر، 18، رقـ 10/159، كتاريخ اإلسالـ، 126 رقـ

    .1/374كالقاىرة،  مصر تاريخ في المحاضرة كحسف
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ٍقًدسي، كعبد ا بف أحمد بف ركل عنو3  أبك بكر الخطيب، كابف مأككال، كالفقيو نصر المى

سيب، كىبة ا بف األكفاني، كعبد الكريـ بف حمزة، كطاىر بف كعمي بف إبراىيـ النالسَّمىٍرقىندم، 
 .(2)القاسـ ابف بطريؽ، كأبك (1)سيؿ اإًلٍسفىراًييني

 .(3)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة"
 أقكاؿ النقاد فيو3

        كقاؿ ،(5)كقاؿ في مكضع أخر: "مسند مصر"  ،(4)قاؿ الذىبي: "المحدث، المسند"
 .(6)أبك المحاسف: "كاف إماما فاضالن محٌدثان"

 خبلصة القكؿ فيو3
 ثقة.

*** 

 «3كانت لو أصكؿ حسنة » ثاني عشر3 الركاة الذيف قاؿ فييـ، 
كر أنو مف كلد ذ( 7)الراكم3 أبك الحسف أحمد بف محمد بف سبلمو بف عبد اهلل السيتىيتي

 .(8)ق(350)،تكفي سنة سبع عشرة كأربعمئة ،بف معاكية كيعرؼ بابف الطحافستيتة مكالة يزيد 
خيثمة بف سميماف، كأبي الطيب المتنبي الشاعر، كأبي القاسـ الزجاجي  ركل عف3

 .(1)النحكم
                                                           

األلؼ كسككف السيف الميممة كفتح الفاء كالراء ككسر الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا، ىذه النسبة الى أسفراييف كىي بميدة  بكسر ((1
بنكاحي نيسابكر عمى منتصؼ الطريؽ مف جرجاف، كقيؿ اف نسا كأبيكرد كأسفراييف عرائس ينشزف عمى المبتدعيف، كقيؿ ليا الميرجاف. 

 .142، رقـ 1/223األنساب، 
، 18/235، كسير أعالـ النبالء، 7026، رقـ 56/23، كتاريخ دمشؽ، 342، رقـ 231ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((2
، 5/84كالقاىرة،  مصر ممكؾ في الزاىرة ، كالنجـك2/312، كالعبر في خبر مف غبر، 18، رقـ 10/159، كتاريخ اإلسالـ، 126 رقـ

 .   1/374كالقاىرة،  مصر تاريخ في المحاضرة كحسف

 .  342، رقـ 231ككفياتيـ، ص  العمماء مكلد تاريخ ذيؿ ((3
 .126، رقـ 18/235سير أعالـ النبالء،  ((4

 .3/234تذكرة الحفاظ،  ((5

 .5/84كالقاىرة،  مصر ممكؾ في الزاىرة النجكـ ((6

بضـ السيف الميممة كبعدىا تاء معجمة باثنتيف مف فكقيا مفتكحة كياء ساكنة منقكطة باثنتيف مف تحتيا ثـ تاء مثؿ األكلى مكسكرة، ىذه  ((7
 .2043، رقـ 7/77. األنساب، النسبة إلى ستيتة مكالة يزيد بف معاكية

، 17/358، كسير أعالـ النبالء، 153، رقـ 5/370مشؽ، ، كتاريخ د171، رقـ 154، ص ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ((8
المشتبو،  كتكضيح ،142، رقـ 1/42، كذيؿ ميزاف االعتداؿ، 8/12، كالكافي بالكفيات، 281، رقـ 278/\9، كتاريخ اإلسالـ، 222رقـ 
   .838، رقـ 1/665، كلساف الميزاف، 5/295
  المصدر السابؽ.   ((1
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أبك سعد السماف، كمحمد بف إبراىيـ بف حذلـ، كمحمد بف أبي نصر  ركل عنو3 
 .(1)الطالقاني

 .(2)قاؿ الكىتَّاني3 "كانت لو أصكؿ حسنة"
 النقاد فيو3أقكاؿ 

 .(4)كقاؿ الصفدم: "كانت لو أصكؿ حسنة" ،(3)قاؿ الذىبي: "الشيخ"
 خبلصة القكؿ فيو3

 .،كاهلل اعمـ ،ثقة
*** 

 «3ثقة مستكر» 3  الركاة الذيف قاؿ فييـ، ثالث عشر

 .  (6)ق(311)تكفي سنة خمسيف كأربعمئة ،مالكيال (5)عبد المنعـ بف أحمد الدٌَّقاؽ 3 الراكم
 . (7)كاف فقييان عمى مذىب مالؾ ككتب الحديث ككاف ثقة مستكران""الكىتَّاني3 3قاؿ 

 خبلصة القكؿ فيو3
 تفرد بتكثيقو الكىتَّاني. قد  ،ثقة مستكر

*** 
 «3شيخ » الركاة الذيف قاؿ فييـ،  رابع عشر3

كؿ3 أبك عمي األصبياني أحمد بف محمد بف أحمد بف الحسف بف سعيد الراكم األ 
 . (8)ق( 424) ،تكفي سنة اثنتيف كتسعيف كثبلثمئة ،اٍلميٍقًرئي 

 كالحسيف بف  ،كعبد الكىاب بف الحسف الًكالبي ،أبي محمد عبد ا بف عطية ركل عف3
                                                           

كطالقاف أيضا بفتح الطاء الميممة كتشديدىا كسككف الالـ كبعدىا القاؼ المفتكحة كفي آخرىا النكف، طالقاف بمدة بيف مركالركذ كبمخ مما يمي الجباؿ،  ((1
 .2552، رقـ 9/8كالية عند قزكيف، كيقاؿ لألكلى: طالقاف خراساف كلمثانية: طالقاف قزكيف. األنساب، 

  (. 2ة رقـ)المصدر السابؽ الحاشي ((2

 .222، رقـ 17/358سير أعالـ النبالء،  ((3

 .8/12الكافي بالكفيات،  ((4

 .1604، رقـ 5/361بفتح الداؿ الميممة كاأللؼ بيف القافيف األكلى مشددة، ىذه النسبة إلى الدقيؽ كعممو، كبيعو. األنساب،  ((5
 .4280، رقـ 37/184كتاريخ دمشؽ، ، 285، رقـ 206ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((6
 .285، رقـ 206ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((7
كالتقيد لمعرفة ركاة السنف ، 2/483، كمعجـ األدباء،98، رقـ 5/187، كتاريخ دمشؽ، 99، رقـ 121ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((8

، كالكافي بالكفيات، 1/309، كمعرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار، 75، رقـ 8/722كتاريخ اإلسالـ، ، 198، رقـ 176كالمسانيد، ص 
. كفي كتاب الذيؿ أحمد بف محمد بف أحمد الحسف بف سعيد، كىنا جعؿ جده اسـ مركب 464، رقـ 1/101، ك غاية النياية في طبقات القراء، 7/200

 أحمد بف محمد بف أحمد بف الحسف بف سعيد.  كىك خطأ، كذكر في جميع المصادر
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 . (2)كابف عدم ،كالطبراني ،(1)ىىاًكمعمي بف عبيد ا الرَّ 
سماعيؿ بف  ،كالسمعاني ،ابف عساكر ركل عنو3 كتماـ الٌرازم، كأبك نصر ابف الجباف، كا 

 .(3)رجاء العسقالني
 .(4)كاف شيخان فاضبلن عالمان مصنفان  قاؿ الكتَّاًني3

 أقكاؿ النقاد فيو3
يحفظ جميع الصحيح لمسمـ ككاف  ،قاؿ السمعاني: "كاف حافظا كبيران تاـ المعرفة بالحديث

 . (5)يممي األحاديث مف حفظو"
 القكؿ فيو3خبلصة 

 كاهلل أعمـ. ،ثقة
*** 

تكفي سنة اثنتي عشرة  ،الراكم الثاني3 أبك الفرج محمد بف عبد اهلل بف المعمـ صاحب الكيؼ
 .(6)ق(354) ،كأربعمئة

 .(7)كأبي القاسـ عمي بف الحسف بف طعاف ،عمرك بف المرم ،أبيوركل عف3 
كعبد الرحمف بف الحسيف  ،إبراىيـأبك الحسيف عبد الرحمف بف الحسيف بف محمد بف ركل عنو3 

 .  (8)الًحنَّائيٌ 
 .(9)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف شيخان صالحان عابدان"

 خبلصة القكؿ فيو3
 كاهلل أعمـ. ،شيخ صالح

                                                           
 .1844، رقـ 203-6/202بفتح الراء كالياء كفي آخرىا الكاك، منسكب إلى قبيمة رىاء كىك بطف مف اليمف مف مذحج. األنساب،  ((1

كالتقيد  ،2/483،، كمعجـ األدباء98، رقـ 5/187، كتاريخ دمشؽ، 99، رقـ 121ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((2
، ك معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار، 75، رقـ 8/722كتاريخ اإلسالـ، ، 198، رقـ 176لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد، ص 

 . 464، رقـ 1/101، ك غاية النياية في طبقات القراء، 7/200، كالكافي بالكفيات، 1/309
  المصدر السابؽ. ((3
 .المصدر السابؽ ((4
 .198، رقـ 176التقيد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد، ص  ((5

 .53/322، ك51/55، 49/121، ك2/337، كتاريخ دمشؽ، 141، رقـ 143ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((6
 .53/322، ك51/55، 49/121، ك2/337تاريخ دمشؽ،  ينظر: ((7
 المصدر السابؽ. ((8
 . 141، رقـ 143ماء ككفياتيـ، ص ذيؿ تاريخ مكلد العم ((9
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*** 
 صير األطركش ،الراكم الثالث3 أبك الحسف عمي بف محمد بف عبد اهلل بف مزاحـ الدَّارىاًنٌي المقرئ

 .(1)ق(351) ،تكفي سنة خمس عشرة كأربعمئة ،المعركؼ بابف بجيمة الخراساني
أبي عمي عبد الجبار بف عبد ا بف محمد بف ميني الدَّارىاًنيٌ  ركل عف3

(2). 
 .(3)كعبد العزيز بف أبي طاىر ،أبك سعد الرازم السماف ركل عنو3 

 .(4)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف شيخان صالحان"
 فيو3خبلصة القكؿ 
 كاهلل أعمـ. ،شيخ صالح

*** 

 المطمب الثاني3 الركاة المعدلكف بمصطمحات التٍَّعًديؿ النسبي3 

 «3فلـ أر أحفظ منو في حديث الشاميي كاف ثقة مأمكنان حافظان  »الركاة الذيف قاؿ فييـ،  
 الراكم3 أبك القاسـ تماـ بف محمد بف عبد اهلل بف عبد اهلل  بف جعفر بف الجنيد الرازم

 . (5)ق(353) ،تكفي سنة أربع عشرة كأربعمئة ،البجمي الحافظ
كأبي عمي أحمد بف محمد بف فضالة  ،كالحسف بف حبيب ،أبيو أبي الحسيف ركل عف3

كأبي القاسـ  ،كأبي الحسف أحمد بف سميماف بف حذلـ ،كأبي الحسف خيثمة بف سميماف ،الحمصي
 .(6)خالد بف محمد بف خالد بف يحيى بف محمد بف يحيى بف حمزة الحضرمي

 كمحمد بف  ،كعبد العزيز الكىتَّاني ،أبك الحسيف الميداني ك ،عبد الكىاب الكالبيركل عنو3 
 كعمي بف محمد  ،كأبك القاسـ الًحنائي ،كأبك محمد الحسف بف عمي المباد ،عمي بف المطرز

 
 

                                                           
 .210، رقـ 9/258، كتاريخ اإلسالـ، 5043، رقـ 43/187، كتاريخ دمشؽ، 156، رقـ 149ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1
 المصدر السابؽ. ((2
 المصدر السابؽ. ((3
 . المصدر السابؽ ((4
، كتاريخ 177، رقـ 17/289، كسير أعالـ النبالء، 998، رقـ 11/43، كتاريخ دمشؽ، 144، رقـ 144ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((5

 .  10/245، كالكافي بالكفيات، 2/226، كالعبر في خبر مف غبر، 125، رقـ 9/232اإلسالـ، 
، كتاريخ 177، رقـ 17/289، كسير أعالـ النبالء، 998، رقـ 11/43، كتاريخ دمشؽ، 144، رقـ 144ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((6

 .10/245، كالكافي بالكفيات، 2/226، كالعبر في خبر مف غبر، 125، رقـ 9/232اإلسالـ، 
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 .(1)كأبك الحسف أحمد بف محمد بف أحمد العىًتٍيقي ،بف أبي اليكؿبف شجاع 
 .(2)قاؿ الكىتَّاني3 "كاف ثقة مأمكنان حافظان لـ أر أحفظ منو في حديث الشامييف"

 أقكاؿ النقاد فيو3
كقاؿ أبك عمي األىكازم: "كاف  ،(3)قاؿ أبك بكر الحداد: "ما لقينا مثمو في الحفظ كالخبرة "

اإًلماـ، الحافظ، المفيد،  كقاؿ الذىبي: " ،(4)كمعرفة الرجاؿ ما رأيت مثمو في معناه" عالمان بالحديث
دٍّث الشَّاـ" ادؽ، ميحى  ،(5)الصَّ

 .(6)قاؿ الصفدم: " كاف عالمان بالحديث كمعرفة الرجاؿ"
 خبلصة القكؿ فيو3

 .مأمكف ثقة

 انًطهت انثبنث: جذٔل انًقبسَخ َٔتبئجّ:

كىاة الميعدَّليف عند اإلماـ الناقد  ، كالتي عينيت فييا عبدالعزيز الكتانيكبعد ىذه الجكلة مع الر 
كىاة، كالمقارنة بيف حكـ اإلماـ  عبدالعزيز الكتاني بالرجكع إلى أقكاؿ األئمة الن قَّاد في جميع ىؤالء الر 

ج كذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي، ثـ كأحكاـ غيره مف الن قَّاد، أعرض أىـ ما تكصمت إليو مف نتائ
  أسطر أىـ ما كقفت عميو مف مالحظات:

 

                                                           
، كتاريخ 177، رقـ 17/289أعالـ النبالء،  ، كسير998، رقـ 11/43، كتاريخ دمشؽ، 144، رقـ 144: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، صينظر ((1

 مف المنقكطة التاء ككسر الميممة العيف بفتح . كالعىًتٍيقي:10/245، كالكافي بالكفيات، 2/226، كالعبر في خبر مف غبر، 125، رقـ 9/232اإلسالـ، 
إليو.  المنتسب أجداد لبعض اسـ كىك عتيؽ، إلى النسبة ىذه القاؼ، آخرىا كفي باثنتيف تحتيا مف المنقكطة الساكنة الياء كبعدىا باثنتيف فكقيا

 .2698، رقـ 9/233األنساب، 
 .144، رقـ 145ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((2
 .998، رقـ 11/45تاريخ دمشؽ،  ((3
 .المصدر السابؽ ((4
 .177، رقـ 17/289سير أعالـ النبالء،  ((5
 .10/245الكافي بالكفيات،  ((6
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3 جدكؿ المقارنة  :أكالن

 عبدالعزيز الكتانيمصطمحات التٍَّعًديؿ عند اإلماـ   

 مبلحظات رأم الباحث رأم الذىبي الكتانيرأم  الميجرِّحكف الميعدِّلكف الرَّاكم ـ

1-  
الرحمف بف  أبك محمد عبد

عثماف بف القاسـ بف معركؼ 
 بف أبي نصر

 - كؿ النقاد 

لـ ألؽ شيخان مثمو زىدان 
ككرعان كعبادة كرئاسة 
ككاف ثقة مأمكنان عدالن 
رضي ككاف يمقب 

بالعفيؼ ككانت لو أصكؿ 
 حساف

الميعدؿ، الشيخ، اإلماـ، 
 الرئيس، ميسًند الشاـ

  ثقة إماـ مسند

2-  
أبك عثماف إسماعيؿ بف عابد 

ابيكني  بف عامر الصَّ
 - كؿ النقاد 

كاف شيخان ما رأيت في 
معناه زىدان كعمما كاف 

يحفظ مف كؿ فف ال يقعد 
بو شيء ككاف يحفظ 
القرآف كتفسيره مف كتب 
كثيرة ككاف مف حفاظ 

الحديث مقدمان في الكعظ 
كاألدب كغير ذلؾ مف 

 العمـك

اإلماـ، العالمة، القدكة، 
 المفسر، المذكر، المحدث

في مكضع آخر: "الكاعظ 
 المفسر، شيخ اإلسالـ"

  ثقة إماـ محدث
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 مالحظات رأم الباحث رأم الذىبي الكتانيرأم  الميجرٍّحكف الميعدٍّلكف الرَّاكم ـ

3-  
بف عبد ا اأبك الطيب طاىر 

الطبرم بف طاىر بف عمر ا
 الفقيو الشافعي

 كاف ثقة إمامان حافظان  - كؿ النقاد
اإلماـ، العالمة، شيخ 

 اإلسالـ
  حافظماـ ثقة إ

4-  
بف القاسـ بف اأبك عمي الحسف 

 درستكيو 
 ثقة تبثا مأمكنا الشيخ اإلماـ العدؿ كاف ثقة ثبتان مأمكنان  - -

 

 

 

5-  
أبك الحسف  أحمد بف سميماف 

بف أيكب بف داكد ابف عبد ا ا
ٍذلىـو   بف حى

 

- 

- 

 
كاف قىاضي دمشؽ ككاف 

 ثقة مأمكنان نبيالن 

" اإلماـ، العالمة، مفتي 
دمشؽ كفي مكضع آخر: 
 "عالـ دمشؽ كمسندىا

 

 مأمكف إماـ ثقة
 

 

6-  
أبك الميمكف عبد الرحمف بف 

 عمر بف راشد البىٍجميٌ 
 

- 

 

- 

 ان مأمكن ثقة نبيالن 

 

الشيخ، اإلماـ، قاؿ الذىبي: 
كفي  ،األديب، الثقة، المأمكف

مكضع آخر:" ككاف أديبنا 
كفي   ،شاعرنا، ثقة، مأمكننا

مكضع آخر: األديب 
 المحدث

  ثقة مأمكف
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7-  
ف أبك عمي الحسف بف منير ب

 محمد بف منير التىنيكخي
 

- 

 

- 

 

 ان مأمكن كاف ثقة نبيالن 

- 

 
 مأمكف ثقة

تفرد بتكثيقو 
 الكتاني

8-  
الفضؿ بف جعفر أبك القاسـ 

 التميمي الدمشقي المؤٌذف

 
 ان مأمكن كاف ثقة نبيالن  - كؿ النقاد 

الصادؽ  ،"الشىيخ الميسند
ككاف  ،...،الرجؿ الصالح

 صاحب حديث"
  ثقة

9-  
بف القاسـ بف اأبك بكر يكسؼ 

يكسؼ بف فارس بف سكٍّار 
 المىيىانجيٌ 

 ان مأمكن كاف ثقة نبيالن  - كؿ النقاد
 ،الحافظ ،اإلماـ ،القاضي

 الميحدَّث الكبير
  مأمكف ثقة     

أبك سميماف محمد بف عبد ا   -10
بىعي ًبر الرى  بف زى

 ان مأمكن كاف ثقة نبيالن  - كؿ النقاد
 ،...،الشيخ، العالـ، الحافظ
 محدث دمشؽ

  مأمكف ثقة

11-  
بف اأبك العباس أحمد بف عتبو 
ٍكبىًرمٌ   مأمكف ثقة - ان مأمكن كاف ثقة نبيالن  - - مكيف السالمي الجى

تفرد بتكثيقو 
 الكتاني 

12-  
أبك محمد طمحة بف أسد بف 

قٍّيٌ   عبد ا الميٍختىار الرَّ
 مأمكف ثقة - ان مأمكن كاف ثقة نبيالن  - -

تفرد بتكثيقو 
 الكتاني

بف محمد بف اأبك عمي الحسف   -13
 الحسف بف درستكيو

  مأمكف إماـ ثقو الشيخ اإلماـ العدؿ كاف ثقة نبيالن مأمكنان  - كؿ الن قَّاد
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14-  
بف عبد الرحمف اأبك بكر محمد 

بف عبيد ا بف يحيى بف ا
 يكنس الطىائيٌ 

 - كؿ الن قَّاد
كاف ثقة مأمكنان نبيالن 
مضى عمى سداد كأمر 
 جميؿ كلـ يكف مكثران 

 عمى تكثيقومتفؽ  مأمكف ثقة "صالح ثقة"

15-  
أبك طاىر الحسيف بف محمد بف 

بف عامر بف أحمد االحسيف 
ٍزرىجي  األنصارم الخى

- - 
كاف ثقة نبيالن مأمكنان 
يذىب إلى مذىب 

 األشعرم
  ثقة مأمكف -

تفرد اإلماـ الكتاني 
 بتكثيقو

16-  
أبك الحسف محمد بف عكؼ بف 

ًنيٌ   أحمد اٍلميزى
 عمى تكثيقومتفؽ  مأمكف إماـ ثقة اإلماـ، المحدث، الحجة كاف ثقة نبيالن مأمكنان  - كؿ الن قَّاد

17-  
بف حبيب اأبك عمي الحسف 

اًيرم  الفقيو الحىصى
 - كؿ الن قَّاد

ثقة نبيؿ حافظ لمذىب 
الشافعي حدث بكتاب 

 األـ كمو

اإلماـ مفتي دمشؽ كمقرئيا 
 كمسنده

 عمى تكثيقومتفؽ  ثقة

18-  
أبك العباس محمد بف مكسى 

 بف الحسيف بف السٍٍّمسىارا

 

 

 كؿ النقاد

 

 

- 
كاف ثقة نبيالن حافظان 

القناطير حدث كتب 
 بشيءو يسير

كفي  ،محدث الشاـ الحافظ
مكضع آخر: " الثقةي المفيد 

  ،محدٍّث الشاـ

 كفي مكضع 

آخر: " اإلماـ الحافظ 
 محدث دمشؽ ،الصدكؽ

 عمى تكثيقومتفؽ  ثقة
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19-  
أبك بكر البخارم محمد بف 

بف زنجكيو الفقيو احاتـ 
 الفرائض

 

 

 

 

    - 

 

 

 

 في السنة ان كاف إمام كاف إماما في السنة -
كاف إماما في 

 السنة
تبعو الذىبي بنفس 

 المفظ

20-  
بف يعقكب بف اأبك القاسـ عمي 

بف زامؿ اابراىيـ بف شاكر 
 اليىٍمدىاني

 - كؿ الن قَّاد
كاف ثقة مأمكنان حافظان 

كقاؿ بف حجر:  مشيكران 
 محٌدث ميكثر مشيكر

 عمى تكثيقومتفؽ  ثقة مأمكف الشيخ اإلماـ محدٍّث

21-  
بف محمد اأبك القاسـ تماـ 

 الجنيد الرازم البجمي
 - كؿ النقاد

كاف ثقة مأمكنان حافظان لـ 
أر أحفظ منو في حديث 

 الشامييف

اإًلماـ، الحافظ، المفيد، 
دٍّث الشَّاـ ادؽ، ميحى  الصَّ

 عمى تكثيقومتفؽ  ثقة

22-  
بف محمد بف اأبك سعيد عمرك 

ًرمٌ   يحيى بف سعيد الدٍَّينىكى
 مأمكف ثقة - ثقة مأمكف - -

تفرد بتكثيقو اإلماـ 
 عبدالعزيز الكتاني
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23-  
أبك الحسف خيثمة بف سمماف بف 

 حيدرة القرشي األطرابيميسي
 - الن قَّادكؿ 

ثقة مأمكف كاف يذكر أنو 
مف العباد غير أف بعض 

 الناس رماه بالتشيع

 

اإلماـ الثقة المعمر، محدث 
 الشاـ

 

 مأمكف ثقة

 

 وقعمى تكثيمتفؽ 

24-  
بف اأبك عبد ا جعفر بف محمد 

 جعفر بف ىشاـ بف بنت عىدىبَّس
 كافقو الذىبي  مأمكف ثقة اإلماـ المحدث ثقة مأمكف - -

25-  
بف القاسـ بف اأبك بكر أحمد 

 معركؼ بف أىبي نصر بف حبيب
- - 

 ثقة مأمكنان كاف 

 
 ثقة مأمكف -

 

تفرد بتكثيقو اإلماـ 
 الكتاني 

26-  

بف محمد بف اأبك بكر أحمد 
سعيد بف عبيد ا بف أحمد بف 

 ،بف أبي مريـامحمد بف سعيد 
 القيٍرشي

- - 
كاف ثقة مأمكنان يكرؽ 
 بدمشؽ لو خط منسكب

 كافقو الذىبي  ثقة ثقة

27-  

بف عبد ا بف اأبك بكر أحمد 
 عمرك النىٍصرم

 

 

ابف 
 - عساكر

 كاف ثقة مأمكنان 
- 

 ثقة مأمكف
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28-  
أبك عبد ا الحسيف بف أبي 

 ثابت العدؿ الطرائفي
 كافقو الذىبي  ثقة ثقة كاف ثقة مأمكنان  - -

29-  
أبك عبد ا محمد بف إبراىيـ 
عبد الممؾ بف مركاف القيرشي 

 الدمشقي
ككاف ثقة مأمكنان جكادان  كاف ثقة مأمكنان جكادان  - كؿ الن قَّاد

 مفضالن 
  مأمكف ثقة

30-  
الجبار بف عبد أبك ىاشـ عبد 

الصمد بف إسماعيؿ بف عمي 
مىًمٌي الميؤىدب  الس 

 كاف ثقة مأمكنان   الن قَّادكؿ 
 

 ثقة

 

 ثقة
 عمى تكثيقومتفؽ 

31-  
أبك عمي محمد بف محمد، أبك 
عمي الفزارم الدمشقي القاضي 

 العٍدؿ
 ثقة مأمكف - كاف ثقة مأمكنان  - -

تفرد بتكثيقو 
 الكتاني 

بف أبك محمد طمحة بف أسد   -32
قٍّيٌ   عبد ا الميٍختىار الرَّ

تفرد بتكثيقو  مأمكف ثقة - كاف ثقة مأمكنان  - -
 الكتاني

33-  
بف داككد بف اأبك الحسف عمي 

 عبد ا الداراني القٌطاف المقرئ

 
 متفؽ عمى تكثيقو مأمكف ثقة - كاف ثقة مأمكنان  - كؿ الن قَّاد
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34-  
بف أحمد بف اأبك بكر محمد 
الحكـ بف  بفاعثماف بف الكليد 

 سميماف الس ممي
 كاف ثقة مأمكنان   كؿ النقاد 

العدؿ، األميف، العالـ، مسند 
 دمشؽ

 متفؽ عمى تكثيقو مسند ثقة

35-  
أبك محمد عبيد ا بف الحسف 

بف إبراىيـ بف إبراىيـ ابف أحمد ا
 بف زنجكيوا

 مأمكف ثقة - كاف ثقة مأمكنان  - -
تفرد اإلماـ الكتاني 

 بتكثيقو 

36-  
بف اأبك القاسـ صدقة بف محمد 

أحمد بف محمد بف عبد الممؾ 
 بف مركاف  القيرشيا

 كاف ثقة مأمكنان  - كؿ الن قَّاد
 ،المأمكف ،الثقة ،المحدث

 بىًقيَّةي المسنديف
 متفؽ عمى تكثيقو مأمكف ثقة

37-  

بف عبيد ا اطالب عقيؿ  أبك
بف أحمد ابف أحمد بف عبداف ا
ا بف عبد ابف زياد بف أحمد ا

 األزدم الصفار

- - 
نت لو أصكؿ حساف كا

 ان ككاف ثقو مأمكن
 مأمكف ثقة -

تفرد اإلماـ الكتاني 
 بتكثيقو

38-  

أبك الحسيف عبد ا بف أحمد 
 بف عمرك بف ا

 بف معاذ الدَّارىاًنيٌ اأحمد 

 

 ثقة مأمكف - كاف ثقة مأمكنان  - -
تفرد اإلماـ الكتاني 

 بتكثيقو
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39-  
بف عبد ا اأبك الحسف بديع 

مكلى القاضي يكسؼ بف القاسـ 
 المىيىانىجي

 مأمكف ثقة - كاف ثقة مأمكنان  - -
تفرد اإلماـ الكتاني 

 بتكثيقو

40-  
أبك القاسـ عبد الرحمف بف 
 شاكر بف أبي العقب اليىٍمدىاًنيٌ 

 ثقة مأمكف - كاف ثقة مأمكنان  - -
تفرد اإلماـ الكتاني 

 بتكثيقو

41-  
بف أبك نصر محمد بف أحمد بف 

عبداف  الغسَّاني المعركؼ بابف 
 الجندمٌ 

 كاف ثقة مأمكنان  - -

اإلماـ، العالمة، 
إماـ جامع  ،...،المأمكف

دمشؽ، كقاضييا نيابة، 
 كمحدثيا

 مأمكف ثقة
كافقو الذىبي في 

 ذلؾ 

42-  
بف اأبك القاسـ عمرك بف طىرَّاد 
 سقر األسدم الخالؿ

- - 
مف أىؿ  ان كاف ثقة مأمكن
 السنة

 مأمكف ثقة -
تفرد اإلماـ الكتاني 

 بتكثيقو

43-  

أبك الحسف رشاء بف نظيؼ بف 
 ما شاء ا المقرئ المعرم

 

 

 

  كؿ النقاد
مضى  ان كاف ثقة مأمكن

  ثقة - عمى سداد كأمر جميؿ
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44-  
بف الحسف بف اأبك الحسف عمي 

ٍبًعيٌ   قيصر الرٍّ
- - 

صاحب  ان كاف ثقة مأمكن
 أصكؿ حسنة

الشيخ، اإلماـ، الحافظ، 
 المقرئ، المجكدالمفيد، 

 
 مأمكف إماـ ثقة

كافقو الذىبي في 
 ذلؾ

45-  
بف عبد الرحمف اأبك عمي أحمد 

بف عثماف بف أبي محمد ا
 التًَّميًمٌي المعدؿ

- - 
صاحب  ان كاف ثقة مأمكن

 أصكؿ حسنة
 مأمكف ثقة -

 

تفرد اإلماـ الكتاني 
 بتكثيقو

 

 - - أبك محمد عبيد ا بف عبداف  -46
ككاف  ان كاف ثقة مأمكن
 مأمكفثقة  - مقرئان 

تفرد اإلماـ الكتاني 
 بتكثيقو

47-  
أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف 
أحمد بف أبي ثابت البىٍغدادم 

 العطَّار
 - كؿ النقاد

ثقة نبيؿ مضى عمى 
 سداد كأمر جميؿ

  ثقة اإًلمىاـ، المصدَّؽ، الميعىمَّر
عمى متفؽ    

 .تكثيقو

48-  

أبك الحسيف محمد بف عبد ا 
نىٍيد بف ا جعفر بف عبد ا بف اٍلجي

 الرَّاًزمٌ 

 

اإلماـ، المحدث، الحافظ  ثقة نبيؿ مصنؼ - الن قَّاد كؿ
 المفيد

 .عمى تكثيقومتفؽ  ثقة
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49-  
أبك العباس جمع بف اٍلقىاًسـ 

مىًحي المؤذف  الجي
 نبيؿ ثقة - كاف ثقة نبيالن  - -

تفرد اإلماـ الكتاني 
 بتكثيقو

50-  
أبك عبد ا الحسيف بف يحيى 

ٍزالفا  - ثقة لـ أسمع فيو شيئا - - بف الحسيف بف جى
 ثقة

 
تفرد اإلماـ الكتاني 

 "بتكثيقو 

51-  
أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف 

كمي ،اأٍلىٍركيكف ًشٌي المىٍخزي  اٍلقيرى
 ثقة الشيخ، اإلماـ، الصدكؽ "ثقة - -

كافقو اإلماـ 
 الذىبي في ذلؾ

52-  
الحسيف بف ابراىيـ بف أبك عمي 

 جابر الفىرىائضي
        

- 
 ثقة المحدث اإلماـ ثقة كاف -

كافقو اإلماـ 
 الذىبي في ذلؾ

53-  
أبك محمد عبد ا بف عطية 
 عمى تكثيقومتفؽ  ثقة - ثقة كاف - كؿ النقاد الفقيو الميًفسر المقرئ الميٌعدؿ

54-  
أبك أحمد عبد ا بف بكر بف 

 الطبرانيمحمد بف الحسيف 
 - كؿ الن قَّاد

كاف ثقة كاف يرمي 
 بالتشيع

 عمى تكثيقومتفؽ  ثقة المحدث الحجة

55-  
أبك بكر عبد ا بف محمد بف 
بٍّى  عبد المَّو بف ىالؿ الضى

 
 ثقة الشيخ، المحدث، الصدكؽ كاف ثقة - كؿ الن قَّاد

 عمى تكثيقومتفؽ 
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56-  
بف يكنس بف اأبك بكر محمد 

ٍربي  ىاشـ العىٍيفى زى
- - 

كاف ثقة مضى عمى 
 سداد كأمر جميؿ

 ثقة -
تفرد اإلماـ الكتاني 

 بتكثيقو

57-  
أبك عبد ا محمد بف حمزة  

بف محمد المعالي بف محمد ا
 كيقاؿ ابف اٍلميغىمٍّس

لو أصكؿ حسنة ككاف  - -
 ثقة كيذىب الى التشيع

تفرد اإلماـ الكتاني  ثقة -
 بتكثيقو

بف محمد بف اأبك الحسف عمي   -58
كًرمطكؽ   بف عبد ا بف الفىاخي

        
- 

تفرد اإلماـ الكتاني  ثقة - كاف ثقة -
 بتكثيقو

59-  
أبك عبد ا محمد بف أحمد بف 
إسماعيؿ بف عمي كيقاؿ ابف 
 إسماعيؿ بف محمد البىٍرزل

 ثقة - كاف ثقة - -
تفرد اإلماـ الكتاني 

 بتكثيقو

أبك الحسف محمد بف عبد المنعـ   -60
كًميٌ بف محمد   المىٍخزي

 ثقة - كاف ثقة - -

تفرد اإلماـ الكتاني 
 بتكثيقو

 

 

61-  
بف اأبك الحسيف أحمد بف يحيي 

 سيؿ بف السرم الطائي المنجي
 األطركس

 عمى تكثيقومتفؽ  ثقة  - كاف ثقة - كؿ الن قَّاد
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62-  
أبك الحسف مكي بف محمد بف 
 الغمر التميمي المؤدب الكراؽ

 ثقة  - كاف ثقة - الن قَّادكؿ 
عمى متفؽ ثقة 

 تكثيقو

63-  
بف عبد العزيز اأبك الحسف عمي 

بف الحسف بف الحسيف بف ا
 مصعب الطاىرم

 عمى تكثيقومتفؽ  ثقة - كاف ثقة - كؿ الن قَّاد

64-  

بف أحمد بف اأبك عمي الحسف 
 - كؿ الن قَّاد ميراف بف عمي البزار

كاف ثقة يفيـ الكالـ عمى 
مذىب األشعرم ككاف 

النبيذ الى  مشتيران بشرب
 أف تركو بآخره

 عمى تكثيقومتفؽ  ثقة  -

65-  

بف اأبك عبد ا محمد بف عمي 
عبد ا بف سيؿ بف طالب 

 النىًصٍيبي

 

- - 
كاف ثقة غير أنو لـ يكف 

 ثقة - يفيـ شيئان 
تفرد بتكثيقو 
 الكتاني

66-  

أبك بكر خميؿ بف ىبة ا بف 
محمد بف الحسف بف أحمد بف 

 البىزَّازالخميؿ التًَّميًمٌي 

 

 ثقة - كاف ثقة -    -       
تفرد بتكثيقو 
 الكتاني
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67-  
بف اأبك الحسيف محمد بف مكي 

عثماف بف عبد ا  األزدم 
 المصرم

 ثقة المحدث، المسند كاف ثقة - كؿ الن قَّاد
كافقو الذىبي في 

 ذلؾ 

68-  
بف اأبك الحسف أحمد بف محمد 
 سالمو بف عبد ا السيتىيتي

 عمى تكثيقومتفؽ  ثقة  الشيخ كانت لو أصكؿ حسنة - كؿ النقاد 

69-  
بف اأبك عمي األصبياني أحمد 

محمد بف أحمد بف الحسف بف 
 سعيد اٍلميٍقًرئي 

 - كؿ النقاد 
كاف شيخان فاضالن عالمان 

 مصنفان 
 عمى تكثيقومتفؽ  ثقة  -

70-  
بف عبد ا بف اأبك الفرج محمد 

 المعمـ
 صالح شيخ    - كاف شيخان صالحان عابدان  - -

 

  

تفرد االماـ الكتاني 
 في الحكـ عميو 

 

71-  
بف محمد بف اأبك الحسف عمي 

عبد ا بف مزاحـ الدَّارىاًنٌي 
 المقرئ

 صالح شيخ - كاف شيخان صالحان  - -
تفرد اإلماـ الكتاني 
 في الحكـ عميو
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 - - عبد المنعـ بف أحمد الدٌَّقاؽ  -72
كاف فقييان عمى مذىب 
مالؾ ككتب الحديث 
 ككاف ثقة مستكران 

 مستكرثقة  -
تفرد اإلماـ الكتاني 
 في الحكـ عميو

73-  
بف محمد بف اأبك القاسـ تماـ 

عبد ا بف عبد ا  بف جعفر 
 بف الجنيد الرازما

 - كؿ الن قَّاد
كاف ثقة مأمكنان حافظان لـ 
أر أحفظ منو في حديث 

 الشامييف

 

اإًلماـ، الحافظ، المفيد، 
دٍّث ادؽ، ميحى  الشَّاـ الصَّ

 

 ثقة
 عمى تكثيقومتفؽ 
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 :ثانينا3 نتائج المقارنة

 كبعد ىذا العرض يمكف الكقكؼ عمى نتائج كمالحظات عدَّة، منيا:

متنكعة في ( راكينا باستعماؿ مصطمحات كعبارات 73بمغ عدد الركاة المعدليف المدركسيف ) -1
كما شابيو مف أكثر المصطمحات  «ثقة»يا، ككاف مصطمح مدلكالت ة في، مختمفألفاظيا

.  استعماالن

كىاة في أغمب األحياف، فقد: عبدالعزيز الكتاني كافؽ الن قَّادي اإلماـ  -2  في أحكامو عمى الر 

 ( مف الركاة.35) كافقو كؿ النقاد في التعديؿ -
 ( مف الركاة.1ك كافقو بعض النقاد في تعديؿ ) -
 ( مف الركاة.0ك خالفو أغمب النقاد في تعديؿ) -
 مف الركاة. ك لـ يخالفو النقاد في أمٌ  -

كىاة  كتكسطو في أحكاموعبدالعزيز الكتاني كىذه اإلحصائية تبٌيف مدل اعتداؿ اإلماـ  عمى الر 
 كتعديميـ.

 ( راكيا .28بتكثيؽ )تفرد اإلماـ الكتاني  -3

 ( راكيان.38ك كثقو اإلماـ الذىبي بتكثيؽ) -4
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 المبحث الثالث

 مراتب التعديؿ عند اإلماـ عبدالعزيز الكتاني 
 )دراسةه مقارنةه بمراتب التعديؿ عند النُّقَّاد(

كىاة إف األئمة الن قَّاد، كمنيـ اإلماـ الناقد عبدالعزيز الكتاني  قد أصدركا أحكامنا عمى الر 
كىاة:  مف ىك »تتفاكت في عباراتيا كتختمؼ في مدلكالتيا بحسب مكانة الرَّاكم مما ركل، فمف الر 

ديكؽ، كالشابٍّ الصحيح المتكسط في  ة، كالشابٍّ القكم الميعىافىى، كمنيـ: مف ىك ًثقىة صى جَّ الٌعٍدؿ الحي
ديكؽ أك ال ديكؽ الذم فيو ليف، كمف  القيكَّة، كمنيـ: مف ىك صى بأس بو، كالكىٍيؿ الميعىافىى، كمنيـ: الصى

ىك في عافيةو لكف يىٍكجعىوي رأسيو أك بو ديمَّؿ، كمنيـ: الضعيؼ كالذم تىحامىؿ كيشيىدي الجماعة 
ٍنبىو، كمنيـ: الضعيؼ الكاىي، كالرجؿ المريض في الفراش كبالتَّطبيب تيرجى  محمكمنا، كال يرمي جى

ًطر، كآخر: حالو كحاؿ مف سىقىطىٍت عافيتو، كم اٌد الخى نيـ: الساقط المتركؾ، كصاحب المىرىض الحى
ر الذم يينازع، كآخر: مف الكذَّابيف  تيو، كأشرؼ عمى التَّمىؼ، كآخر: مف اليالكيف، كالميحتىضى قيكَّ

 .(1)«الدٌجاليف
ٍرح كالتٍَّعًديؿ كعباراتو  التي استعمميا األئمة كقد اجتيد العمماء في ترتيب مصطمحات الجى

كىاة، كظيرت صكر عدَّة في ترتيبيا عمى مراتب، ترجع إلى  أفَّ »الن قَّاد في إصدار أحكاميـ عمى الر 
ٍرح كالتٍَّعًديؿ قد أطمقكا كثيرنا مف األلفاًظ في ىذا المجاؿ أماـ كؿ لفظة  -غالبنا–كلـ يضعكا  ،أئمة الجى

إذ أنَّيـ لك فعمكا ذلؾ لسيمت ميمة إلحاؽ  ،ى الرَّاكمما يبيف األساس الذم جعميـ يطمقكنيا عم
ف لـ يكف كبيرنا ،ألفاظيـ في مراتب ال ييختمؼ عمييا  ،كليذا جاء االختالؼ بيف ىؤالء األئمة كا 

ٍرح كالتٍَّعًديؿ يحتاج إلى كثير مف البحث كالتقصي كالتطكاؼ في  كالحؽ أفَّ مكضكع ترتيب ألفاظ الجى
ٍرح كالتَّ  كىاة ،ٍعًديؿكؿ كتب الجى  ،حتى يمكف أف تيعرؼ مذاىبيـ كأسسيـ في إطالؽ األلفاظ عمى الر 

 .(2)«ألنَّو يبدك أفَّ كؿ إماـ لو منيجو الخاص في ذلؾ
كفيما يمي بياف لصكر مراتب التٍَّعًديؿ عند العمماء المتقدميف كالمتأخريف كالمعاصريف 

ريف، كمف ثـ االجتياد في تصنيؼ ىػ(، باعتباره مف المعاص1304كصكالن إلى المكنكم )ت:
 يذه المراتب. لمصطمحات التٍَّعًديؿ  كعباراتو عند اإلماـ الناقد عبدالعزيز الكتاني بالنسبة 

 
 

                                                           

ٍرح كالتٍَّعًديؿ، لمذىبي ص: ( ذكر1)  .185 -184مف ييعتمد قكلو في الجى
 .234( ابف أبي حاتـ الرازم كأثره في عمـك الحديث، لرفعت فكزم ص:2)
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انًطهت األٔل: يشاتت انتعذٚم عُذ انُ قَّبد يٍ صيٍ اإليبو عجذ انشحًٍ ثٍ يٓذ٘ )د: 

 ْـ(:5413ْـ(، إنٗ صيٍ اإليبو انهكُٕ٘ )د:521

ىػ(، فقد جعؿ 198مف تكمـ في مراتب الركاة اإلماـ عبد الرحمف بف ميدم )ت:لعؿ أكؿَّ 
ٍرح كالتٍَّعًديؿ ثالث مراتب رئيسة، مرتبتاف لمتٍَّعًديؿ كالثالثة لمتَّجريح، قاؿ    أبك مكسى  مراتب الجى

 ،رجؿ حافظ متقف فيذا ال يختمؼ فيو ،يقكؿ: "الناس ثالثة ،سمعت ابف ميدم  ،(1)محمد بف المثنى
 ،كآخر ييـ كالغالب عمى حديثو الكىـ  ،فيذا ال يترؾ حديثو ،كآخر ييـ كالغالب عمى حديثو الصحة

ىػ( لما تكمـ في مقدمة صحيحو عف مراتب 261فيذا يترؾ حديثو"، ككذلؾ صنع اإلماـ مسمـ )ت:
سند مف األخبار :"... إنا نعمد إلى جممة ما أ(2)الركاة، إال أنو جعؿ المرتبة الثانية لممتكسطيف، فقاؿ

فأما  ، فنقسميا عمى ثالثة أقساـ، كثالث طبقات مف الناس عمى غير تكرار...عف رسكؿ ا 
القسـ األكؿ، فإنا نتكخى أف نقدـ األخبار التي ىي أسمـ مف العيكب مف غيرىا، كأنقى مف أف يككف 
تقاف لما نقمكا، لـ يكجد في ركايتيـ اختالؼ شديد، كال تخميط  ناقمكىا أىؿ استقامة في الحديث، كا 

تقصينا أخبار ف فاحش، كما قد عثر فيو عمى كثير مف المحدثيف، كباف ذلؾ في حديثيـ، فإذا نح
، أتبعناىا أخبارا يقع في أسانيدىا بعض مف ليس بالمكصكؼ بالحفظ ىذا الصنؼ مف الناس

ف كانكا فيما كصفنا دكنيـ، فإف اسـ الستر، كالصدؽ،  كاإلتقاف، كالصنؼ المقدـ قبميـ، عمى أنيـ كا 
ف كانكا بما كصفنا مف العمـ، كالستر عند أىؿ العمـ معركفيف،  كتعاطي العمـ يشمميـ... فيـ كا 

فغيرىـ مف أقرانيـ ممف عندىـ ما ذكرنا مف اإلتقاف، كاالستقامة في الركاية يفضمكنيـ في الحاؿ 
فأما ما كاف منيا عف قكـ ىـ عند  كالمرتبة، ألف ىذا عند أىؿ العمـ درجة رفيعة، كخصمة سنية...

يثيـ... كأشباىيـ ممف اتيـ أىؿ الحديث متيمكف، أك عند األكثر منيـ ، فمسنا نتشاغؿ بتخريج حد
ا  بكضع األحاديث، كتكليد األخبار، ككذلؾ، مف الغالب عمى حديثو المنكر، أك الغمط أمسكنا أيضن

 عف حديثيـ".

ىػ(، ككاف لو ترتيباف، أما األكؿ، 327ثـ جاء اإلماـ عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرَّازم )ت:
كمقادير حاالتيـ كتبايف درجاتيـ ليعرؼ  -م الركاةأ–:"... ثـ احتيج إلى تبييف طبقاتيـ (3)فقد قاؿ

مف كاف منيـ في منزلة االنتقاد كالجيبذة كالتنقير كالبحث عف الرجاؿ كالمعرفة بيـ، كىؤالء ىـ أىؿ 
التزكية كالتعديؿ كالجرح، كيعرؼ مف كاف منيـ عدالن في نفسو مف أىؿ الثبت في الحديث كالحفظ 

العدالة، كمنيـ الصدكؽ في ركايتو الكرع في دينو الثبت الذم ييـ  لو كاإلتقاف فيو، ىؤالء ىـ أىؿ
                                                           

 (.143( الكفاية في عمـ الركاية، لمخطيب البغدادم )ص: 1)
 (.5-1/3( انظر: مقدمة صحيح مسمـ، لمسمـ )2)
 (.1/6)( الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ 3)
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ا، كمنيـ الصدكؽ الكرع المغفؿ الغالب عميو  أحياننا كقد قبمو الجيابذة النقاد، فيذا يحتج بحديثو أيضن
الكىـ كالخطأ كالسيك كالغمط، فيذا يكتب مف حديثو الترغيب كالترىيب كالزىد كاآلداب، كال يحتج 

الحالؿ كالحراـ، كمنيـ مف قد ألصؽ نفسو بيـ كدلسيا بينيـ، ممف قد ظير لمنقاد  بحديثو في
العمماء بالرجاؿ منيـ الكذب، فيذا يترؾ حديثو كيطرح ركايتو كيسقط كال يشتغؿ بو"، ىذا الترتيب 

  األكؿ جعؿ فيو مرتبتيف لمتعديؿ، كالباقيتيف لمتجريح.

تـ متأثر في المراتب الثالث األخيرة، بترتيب قاؿ الباحث: كيالحظ أف اإلماـ ابف أبي حا
ا أف ترتيبو أكضح مف ترتيب اإلماـ مسمـ، كلعؿ  اإلماـ عبد الرحمف بف ميدم، كيالحظ أيضن
األخير معذكر لمناسبة كالمو لممقاـ الذم ذكر فيو، كأغفؿ اإلماـ ابف أبي حاتـ أىؿ البدع 

 كاألىكاء.

ٍرح كالتٍَّعًديؿ ثماني مراتب، أربع كأما الترتيب الثاني، كىك المشيكر، فق  د جعؿ مراتب الجى
ٍرح، كىذه المراتب ما تدؿ عميو األلفاظ التي يطمقيا األئمة النقاد عمى الركاة لبياف  لمتَّعديؿ، كأربع لمجى

: (1)حالتيـ مف حيث الجرح كالتعديؿ، كسيذكر الباحث مراتب التعديؿ لالختصار، حيث قاؿ
 كالتعديؿ عمى مراتب شتى...: "ككجدت األلفاظ في الجرح

 فيك ممف ييحتىجي بحديثو. ،«متقف ثىٍبته »أك « ًثقىة»إذا قيؿ لمكاحد:  -1

ذا قيؿ لو:  -2 ديكؽ»كا  فيك ممف ييكتىبي حديثيو كينظر  ،«ال بأس بو»أك « محمو الصدؽ»أك « صى
 فيو.

ذا قيؿ:  -3  ييكتىبي حديثو كينظر فيو إال أنَّو دكف الثانية.  ،«شيخ»كا 

ذا قيؿ:  -4  فإنَّو ييكتىبي حديثيو لالعتبار".  ،«صالح الحديث»كا 

ٍرح كالتٍَّعًديؿ  ،ىػ(463ثـ جاء الخطيب البىٍغدادم  )ت:   كأشار فقط إلى أعمى مراتب الجى
«          حجة»: "فأما أقساـ العبارات باإلخبار عف أحكاؿ الركاة فأرفعيا أف يقاؿ: (2)كأدناىا، فقاؿ

 «".ساقط»أك « كذاب»كأدكنيا أف يقاؿ:  ،«ثقة»أك 

ىػ(، فقسـ ركاة الحديث 498ثـ أتى أبك عمي الحسيف بف محمد الجيَّاني الغساني )ت:  
سبع طبقات، جعؿ ثالثنا منيا مقبكلة، كثالثنا مترككة، كسابعة مختمؼ فييا، كسأكتفي بذكر مراتب 

 ة كثالث مترككة كالسابعة مختمؼ فييا...: "الناقمكف سبع طبقات ثالث مقبكل(3)التعديؿ، حيث يقكؿ
فاألكلى: أئمة الحديث كحفاظو كىـ الحجة عمى مف خالفيـ كيقبؿ انفرادىـ، الثانية: دكنيـ في 

                                                           

 (.2/37( الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ )1)
 ( 22( الكفاية في عمـ الركاية، لمخطيب البغدادم )ص: 2)
 (.1/28( شرح صحيح مسمـ، لمنككم )3)
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الحفظ كالضبط، لحقيـ في بعض ركايتيـ كىـ كغمط، كالغالب عمى حديثيـ الصحة كيصحح ما 
حت إلى مذاىب مف األىكاء غير غالية كىمكا فيو مف ركاية األكلى كىـ الحقكف بيـ، الثالثة: جن

كال داعية، كصح حديثيا، كثبت صدقيا، كقؿ كىميا، فيذه الطبقات احتمؿ أىؿ الحديث الركاية 
 عنيـ، كعمى ىذه الطبقات يدكر نقؿ الحديث". 

ىػ(، ككاف أكؿ مف أثنى عمى تقسيـ ابف أبي حاتـ 643ثـ جاء اإلماـ ابف الصالح )ت:
ف كانت لو إضافات في األلفاظ، فقاؿكبإجادتو فيو، كذكر أ :"في بياف (1)نو يكافقو عمى ترتيبو، كا 

األلفاظ المستعممة بيف أىؿ ىذا الشأف في الجرح كالتعديؿ، كقد رتبيا أبك محمد عبد الرحمف بف أبي 
حاتـ الرازم في كتابو في الجرح كالتعديؿ فأجاد كأحسف، كنحف نرتبيا كذلؾ، كنكرد ما ذكره، 

و ما بمغنا في ذلؾ عف غيره إف شاء ا تعالى"، كذكر ابف الصالح مراتب التعديؿ، كلـ كنضيؼ إلي
يزد عمى ابف أبي حاتـ شيئنا، ثـ أضاؼ ألفاظنا في التعديؿ لـ يشرحيا ابف أبي حاتـ الرَّازم كغيره، 

 ،«حجة»، «ثبت»كيالحظ عمى مراتب التعديؿ عنده، ما يمي: األكلى: زاد عمى ابف أبي حاتـ 
 «. ضابط»، «حافظ»

الثانية: لـ يزد عمييا ألفاظنا، كلكنو شرح قكؿ ابف أبي حاتـ، "فيك ممف يكتب حديثو كينظر فيو"، 
: "ىذا كما قاؿ؛ ألف ىذه العبارات ال تشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديثو كيختبر"، ثـ (2)فقاؿ

  ات المعركفيف بالضبط كاإلتقاف.عٌرفنا طريقة اختبار الراكم، بأف نعتبر ركاياتو بركايات الثق

 الثالثة: لـ يعقب عمى ما ذكره ابف أبي حاتـ.

 «.صالح الحديث»الرابعة: ذكرىا كعقب عمييا بما يشرح عبارة 

 كالن مف ابف أبي حاتـ كابف الصالح، كلـ يزد عمييما شيئنا. (3)ك تبع النككم  

، فقسميا إلى تسع (4)داؿ"ىػ( في كتابو "ميزاف االعت748ثـ جاء الحافظ الذىبي )ت:
مراتب، أربع منيا لمتعديؿ، فأضاؼ مرتبة أعمى مف المرتبة األكلى عند اإلماـ ابف أبي حاتـ، كىي: 

كجعؿ المرتبة الثالثة  ،«ًثقىة متقف» ،«ثبت حافظ»ك ،«ثبت حجة»ك ،«كًثقىة ًثقىة»تكرار لفظ التٍَّعًديؿ 
ديكؽ»كضع فييا األلفاظ: كالرابعة عند اإلماـ أبي حاتـ مرتبة كاحدة، ك   ،«ال بأس بو»، «ًثقىة صى

في « ال بأس بو»، حيث جعؿ لفظ «محمو الصدؽ»ك« ال بأس بو»، كفىرَّؽ بيف «ليس بو بأس"»

                                                           

 (.121( مقدمة ابف الصالح، البف الصالح )ص: 1)
 (.123( مقدمة ابف الصالح، البف الصالح )ص: 2)
 (.52 ( التقريب كالتيسير، لمنككم )ص:3)
 (.1/4( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي )4)
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فػي المرتبة الرابعة، بينما كاف اإلماـ ابف أبي حاتـ قد « محمو الصدؽ»كلفظ  ،المرتبة الثالثة
 كضعيما معنا في المرتبة الثانية.

 (1)الحافظ برىاف الديف أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف أيكب األبناسيثـ جاء 
 ىػ(، كتبع الذىبي في صنيعو.802)ت:

ىػ( ككافؽ الحافظ الذىبي عمى صنيعو في 806)ت: (2)ثـ جاء الحافظ زيف الدٍّيف العػراقي
ٍرح كالتٍَّعًديؿ، مع إضافتو لبعض ألفاظ التٍَّعًديؿ التي لـ يذكرىا الذىبي، كابف أبي  تقسيـ مراتب الجى
حاتـ، كابف الصالح، حيث قاؿ: "كأما تمييز األلفاظ التي زدتيا عمى كتاب ابف الصالح، فيي 

، كفي المرتبة الرابعة قكليـ: «مأمكف خيىار»لمرتبة الثالثة قكليـ: المرتبة األكلى بكماليا، كفي ا
ٍدؽ ما ىك» ، «حسف الحديث»، ك«جٌيد الحديث»، ك «كسط»، ك«شيخ كسط»، ك «فالف إلى الصٍّ
ديكؽ إف شاء ا»، ك «صيكيمح»ك  ـي بو بأسنا»، كىك نظيري «أرجك أنو ال بأس بو»، ك«صى ، «ما أعم

: "فيذه األلفاظ لـ كاألكلى أرفع؛ ألنو ال  يمـز مف عدـ العمـ حصكؿ الرجاء بذلؾ"، ثـ أردؼ قائالن
يذكيرىا ابفي أبي حاتـ، كال ابفي الصالح، كىي مكجكدةه في كالـً أئىمًة أىًؿ ىذا الشأف، كأشرتي إلى 

ـً أىًمًو كجدت".  ذلؾ بقكلي: كزٍدتي ما في كىالى

لكه فأفاد كأجاد، ككاف عميو عند ىػ( بد852ثـ أدلى الحافظ ابف حجر العسقالًنٌي)ت
، فقاؿ في مراتب التعديؿ: (3)ككاف لو ترتيباف، األكؿ ذكره في "نزىة النظر" ،المتأخريف االعتماد

"كمف الميـ أيضا معرفة مراتب التعديؿ، كأرفعيا: الكصؼ أيضا بما دؿ عمى المبالغة فيو، كأصرح 
، ثـ ما «إليو المنتيى في التثبت»، أك «الناس أثبت»، أك «أكثؽ الناس»ذلؾ: التعبير بأفعؿ؛ كػ: 

ثقة »، أك «ثبت ثبت»، أك «ثقة ثقة»تأكد بصفة مف الصفات الدالة عمى التعديؿ، أك صفتيف؛ كػ: 
، «شيخ»، أك نحك ذلؾ، كأدناىا ما أشعر بالقرب مف أسيؿ التجريح؛ كػ: «عدؿ ضابط»، أك «حافظ

 ، كنحك ذلؾ.«يعتبر بو»، ك«يركل حديثو»ك

 يف ذلؾ مراتب ال تخفى".كب

، فيو تفصيؿ أكثر دقة (4)كالترتيب الثاني: ذكره ابف حجر في مقدمة كتابو "تقريب التيذيب"
ا مف ترتيب الذىبي، كيبدك أف البف أبي حاتـ بعض  مما كرد في النخبة كشرحيا، كىك أدؽ أيضن

ف كانت البف حجر أصالة كاضحة ٍرح التأثير عمى ابف حجر في ىذا الترتيب، كا  ، كقسـ مراتب الجى
ٍرح، كمراتب التعديؿ، ىي: ،كالتٍَّعًديؿ إلى اثنتي عشرة مرتبة  ست مراتب لمتٍَّعًديؿ كمثميا لمجى

                                                           

 (.1/268( الشذا الفياح مف عمـك ابف الصالح، لألبناسي )1)
 (.1/376( شرح التبصرة كالتذكرة، لمعراقي )2)
 (.136( نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر، البف حجر )ص: 3)
 (.74( )ص: 4)



    

171 
     

 الفصؿ الثالث الثالثالفصؿ 

 

 كبدأ بمراتب التٍَّعًديؿ، كىي:

ابة .  - حى  األكلى: الصَّ

        ،«ًثقىة كًثقىة»، أك بتكرير الصفة لفظنا: «كأكثؽ الناس»إمَّا بأفعؿ:  ،الثانية: مىٍف أيكٍّد مدحو  -
 «.كًثقىة حافظ»أك معنى 

ٍف أيفرد بصفة:   -  «.عىٍدؿ»أك  ،«ثىبت»أك  ،«متقف»أك  ،«كًثقىة»الثالثة: مى

ر عف الثالثة قميالن   - ليو اإلشارة بػ:  ،الرابعة: مف قىصى ديكؽ»كا  ليس بو »أك  ،«ال بأس بو»أك  ،«صى
 «.بأس

رى عف الرابعة قميالن   - ليو اإلشارة بػ:  ،الخامسة: مىٍف قىصى ديكؽ سيئ الحفظ»كا  ديكؽ »أك  ،«صى صى
رة»أك  ،«يخطئ»أك  ،«لو أكىاـ»أك  ،«يىًيـ كيمتحؽ بذلؾ مىٍف ريمي بنػكع مف  ،«تغير بأىخى

 البدعػة ... مع بياف الداعية مف غيره. 

ليو ك  ،كلـ يثبت فيو ما ييترؾ حديثو مف أجمو ،السادسة: مىٍف ليس لو مف الحديث إال القميؿ  - ا 
ال  ،حيث يتابع« مقبكؿ»اإلشارة بمفظ:   «. فميف الحديث»كا 

كيالحظ أفَّ الحافظ ابف حجر أضاؼ عمى سابقيو اآلتي: المرتبػة األكلى مف مراتب 
ابة حى كىي أعمى مف المرتبة التي أضافيا الحافظ الذىبي ككافقو عمييا الحافظ  ،التٍَّعًديؿ: مرتبػة الصَّ

كما أضاؼ القسـ األكؿ مف المرتبة الثانية مف مراتب التٍَّعًديؿ: مف كصؼ بأفعؿ التفضيؿ  ،العراقي
في « مقبكؿ»كأضاؼ لفظة  ،«إليو المنتيى في التثبت»ك ،«أكثؽ الناس»ك ،«كأثبت الناس»

 المرتبة السادسة.

ظ كقد أحسف شمس الديف السخاكم كأجاد في بياف ىذه المراتب، مستفيدنا مف شيخو الحاف
ابف حجر، كأطاؿ النفس عمف سبقو في تفصيؿ ىذه المراتب، كذكر ألفاظ كؿ مرتبة في أكثر مف 

 ، كييالحظ في تقسيمو ما يمي:(1)خمس عشرة صفحة مف كتابو "فتح المغيث"

أف السخاكم فصَّؿ في ىذا المقاـ تفصيالن حسننا، كجعؿ لكؿ مف ألفاظ الجرح كالتعديؿ ست  -1
ابة ضمف المراتب، كما أنو زاد في مراتب الجرح مرتبة سادسة، كىي مراتب، فمـ يذكر الصح

أسكؤىا عنده، كىي الكصؼ بما دؿ عمى المبالغة فيو، كقكليـ أكذب الناس، أك إليو المنتيى 
 في الكضع، أك ركف الكذب.

                                                           

(1( )2/114.) 
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ا. -2  أنو زاد عف كؿ مف سبقو في إيراد ألفاظ قاليا النقاد في الركاة تعديالن كتجريحن

ا، أنو  -3 كضع كؿ لفظة في المرتبة المناسبة ليا، مع شرح معانى بعض األلفاظ لغة كاصطالحن
 فيك بذلؾ يقدـ لنا تعريفات لبعض المصطمحات التي أطمقيا عمماء الجرح كالتعديؿ. 

 عقب عمى المراتب ببياف الحكـ في أىؿ ىذه المراتب كما يحتج، أك ال يحتج بأىميا. -4

ال فمف نظر : "ك (1)كبدأ كالمو قائالن  جدت مف األلفاظ في ذلؾ، يعني: بدكف استقصاء، كا 
كتب الرجاؿ، ككتاب ابف أبي حاتـ المذككر، كالكامؿ البف عدم، ك التيذيب كغيرىا، ظفر بألفاظ 
كثيرة، كلك اعتنى بارع بتتبعيا، ككضع كؿ لفظة بالمرتبة المشابية ليا، مع شرح معانييا لغةن 

ا لكاف حسننا، كقد  يميج بذكر ذلؾ، فما تيسر، كالكاقؼ  -يعني: ابف حجر-كاف شيخناكاصطالحن
عمى عبارات القكـ يفيـ مقاصدىـ بما عرؼ مف عباراتيـ في غالب األحكاؿ، كبقرائف ترشد إلى 

 ذلؾ".

، (2)"الرفع كالتكميؿ"في  ىػ(1304ثـ ختـ الكالـ عمى مراتب الجرح كالتعديؿ المكنكم )ت:
 ككاف متبعنا لمف سبؽ.

  

                                                           

 (.2/114( فتح المغيث، لمسخاكم )1)
 (.129( الرفع كالتكميؿ، لمكنكم )ص: 2)
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 المطمب الثاني3 مراتب التعديؿ عند اإلماـ عبدالعزيز الكتاني3
كىاة، كالكقكؼ عبدالعزيز الكتاني مف خالؿ تتبع مصطمحات اإلماـ  كعباراتو في تعديؿ الر 

كىاة الذيف أطمقت في حقيـ، كالمقارنة بيف أحكامو كأحكاـ  عمى مدلكالتيا، كالتعرؼ عمى أحكاؿ الر 
كف تقسيـ تمؾ المصطمحات كالعبارات بحسب ما تدؿ عميو أك تمثمو في تعديؿ غيره مف الن قَّاد، يم

كىاة إلى  مراتب، كسيقسـ الباحث تمؾ المصطمحات كالعبارات مف التعديؿ الرفيع إلى األدنى،  أربعالر 
 ىي:

 المرتبة األكلى3 مرتبة التكثيؽ الرفيع3
: كصؼ المرتبة:  أكالن

كىاة الثٍّقات األثبات  الذيف تيقبؿ ركاياتييـ، كييحتىجي بأحاديثيـ، كقد كثقيـ اإلماـ عبدالعزيز كىـ الر 
تكرار صفة التكثيؽ فييـ لفظنا »، أك «أفعؿ التفضيؿ»الكتاني بأعمى عبارات التكثيؽ، مثؿ: صيغة 

 ، أك تكثيؽ الراكم كالتأكيد بالثناء عمى حديثو.«أك معنى
 ثانينا: مصطمحات المرتبة:

 -ـ المصطمحات كالعبارات التالية:كقد أطمقت في حقٍّي
لـ ألؽ شيخان مثمو زىدان ككرعان كعبادة كرئاسة ككاف ثقة مأمكنان عدالن رضي ككاف يمقب بالعفيؼ  » -

 «.  ككانت لو أصكؿ حساف
كاف شيخان ما رأيت في معناه زىدان كعمما كاف يحفظ مف كؿ فف ال يقعد بو شيء ككاف يحفظ »  -

كثيرة ككاف مف حفاظ الحديث مقدمان في الكعظ كاألدب كغير ذلؾ مف  القرآف كتفسيره مف كتب
 «. العمكـ

 -«.  ثقة نبيالن مأمكنان  كاف» -«. ...  كاف ثقة ثبتان مأمكنان  » -«. ... كاف ثقة إمامان حافظان »  -
«. ...  ثقة مأ مكنا حافظا مشيكرا»  -«. ...  في السنة كاف إمامان  » -«. ...  ثقة نبيؿ حافظ»
 «. ثقة نبيؿ  » -«. ...  ثقة مأمكف»  -

 المرتبة الثانية3 مرتبة التكثيؽ العادم3 
3 كصؼ المرتبة3  أكالن

كىاة الذيف كثقيـ اإلماـ  ، كىـ يشترككف مع أىؿ المرتبة التكثيؽ المفردعبدالعزيز الكتاني كىـ الر 
الرفيع، كىـ ممف تيقبؿ ركاياتييـ، كييحتىجي األكلى في أصؿ التكثيؽ، كلكنيـ لـ يبمغكا درجة التكثيؽ 

ا.  بأحاديثيـ أيضن
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 ثانينا3 مصطمحات المرتبة3
 كقد أطمقت في حقيـ المصطمحات كالعبارات التالية3

 «. ثقة» -
 «. كانت لو أصكؿ حساف »  -
    «.                            ثقة مستكر »  -

 المرتبة الثالثة3 مرتبة التكثيؽ المتكسط3  
3 كصؼ المرتبة3  أكالن

كىاة الذيف نزلكا عف درجة التكثيؽ التاـ، حيث خىؼَّ ضبطيـ قميالن، كىـ ممف تيقبؿ ركاياتييـ،  كىـ الر 
ا.  كييحتىجي بأحاديثيـ أيضن

 ثانينا3 مصطمحات المرتبة3
  -3 كىذه العبارة كقد أطمؽ في حقيـ ىذا المصطمح 
 «.شيخ »  –
  

 كمف خبلؿ ىذه المراتب ال بد مف تسجيؿ المبلحظات التالية3 
كىاة الميعدَّليف عند اإلماـ عبدالعزيز الكتاني يمكف أف تحصر في مراتب -1  :ثالث مراتب الر 
 .مراتب لالحتجاج ة تعتبرثالثكىذه المراتب ال  : المرتبة األكلى كالثانية كالثالثةيكى   
كىاة السابقة مراتب الحديث، فحديث أىؿ العدالة عند اإلماـ الكتاني:      -2  يترتب عمى مراتب الر 

 الحديث الصحيح: كىك ما ييحتىجي بو مف الحديث، كالصحيح عمى درجات، فيك يشمؿ:
 كؿ.أحاديث ركاة المرتبة األكلى كالثانية: التٍَّعًديؿ الرفيع، كأحاديثيـ في أعمى درجات القىبي  -
كأحاديث ركاة المرتبة الثالثة: التٍَّعًديؿ دكف البمكغ درجة التكثيؽ، كأحاديثيـ في كسط درجات  -

 القبكؿ، كىك ما ييعرؼ بالحديث الحسف عند مف قسَّـ الحديث عمى ثالث مراتب.
كىاة أك األحاديث إ -3 لى مراتب، إفَّ اإلماـ عبد العزيز الكتاني لـ يصرح بيذه المراتب، كلـ يقٌسـ الر 

سكاء بالشكؿ المذككر أك بأم شكؿ آخر، كلكف ىذه المراتب استنبطت مف خالؿ تتبع أقكاؿ اإلماـ 
اؿ، كالنظر في مدلكالتيا، كالمقارنة بيف أحكامو كأحكاـ  عبد العزيز الكتاني كعباراتو في تعديؿ الرٍّجى

 غيره مف الن قَّاد. 
ٍرح كالتَّ  كىاة كاألحاديث إلى مراتب كدرجات كالذم يظير لمباحث أفَّ مراتب الجى ٍعًديؿ، كتصنيؼ الر 

نَّفات، ًإالَّ أنَّيا كانت معركفة  دكنت في عصر قريب مف عصر اإلماـ الكتاني كمف قبمو في ميصى
 لدل الن قَّاد المشتغميف في ىذا العمـ كىالمَّوي أىٍعمىـي.
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ٍرح كالتَّ  ٍعًديؿ ىك اإلماـ عبد الرحمف بف ميدم ككما عممنا أفَّ أىكَّؿ مف تكمَّـ في مراتب الجى
ىػ( 327دىكَّف ذلؾ ىك اإلماـ ابف أبي حاتـ الرَّازم )تمف أكؿ  ، ك(1)ىػ( مف أتباع التابعيف 198)ت

ٍرح كالتٍَّعًديؿ"  كىك مف أقراف اإلماـ  ،ىػ(463)ت: الخطيب البىٍغدادم  ثـ جاء ، (2)في كتابو "الجى
ٍرح كالتٍَّعًديؿ كأدناىا، فقاؿ: عبدالعزيز الكتاني  فأما أقساـ العبارات »كأشار فقط إلى أعمى مراتب الجى

أك « كذاب»كأدكنيا أف يقاؿ:  ،« ثقة»أك « حجة»باإلخبار عف أحكاؿ الركاة فأرفعيا أف يقاؿ: 
 .(3)««ساقط»
جاء بعدىـ مف الن قَّاد لبناء كأقرانو مف الن قَّاد قد ميدكا الطريؽ لمف عبدالعزيز الكتاني أفَّ اإلماـ  ك

ٍرح كالتٍَّعًديؿ في صكرتيا العامَّة كالمشيكرة.  مراتب الجى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُ

                                                           

 .10: مراتب الجرح كالتعديؿ، د. إسماعيؿ سعيد رضكاف، د. نزار عبد القادر رياف ص:ينظر (1)
 .37/ 2: ينظر (2)
 .22( الكفاية في عمـ الركاية، لمخطيب البغدادم ص: 3)
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ُاملبحثُانرابع
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اؿ، كتتبع أحكاليـ عبدالعزيز الكتاني إفَّ لإلماـ  ا عممينا دقيقنا في نقد الرٍّجى ا منيجن ٍرحن جى
، كبياف مف تيقبىؿ ركاياتو ممف تيرٌد، كىذا المنيج لو خصائص مميزة، ك أسس  قكاعد ك كتىٍعًديالن

كعباراتو الكاردة في التٍَّعًديؿ مما عبدالعزيز الكتاني كاضحة يمكف استنباطيا مف خالؿ أقكاؿ اإلماـ 
 ما يمي:ىذه الخصائص تتمثؿ في يسيـ في رسـ الييكؿ العاـ لمنيجو النقدم، ك

 التكسُّط في التٍَّعًديؿ3  -5

عممنا أفَّ كؿ طَّبىقة مف طبقات الن قَّاد ال تخمك مف متشدد كمتكسط كمتساىؿ، كأفَّ اإلماـ 
 لـ ييذكر في أم قسـ مف ىذه األقساـ.عبدالعزيز الكتاني 

أنَّو مف الن قَّاد المتكسطيف المعتدليف المنصفيف في تعديؿ  -كىالمَّوي أىٍعمىـي -كالذم يترجح لي، 
اؿ، كيرجع ذلؾ إلى أمريف، ىما:   الرٍّجى

اؿ، كلك عيرؼ بشيءو مف  أ. لـ أجد مف كصفو قديمنا أك حديثنا بالتشدد أك التساىؿ في تعديؿ الرٍّجى
 .ذلؾ الشتير أمره كما ىك حاؿ غيره

في أغمب أحكامو عمى الركاة، كلك كاف متشددنا أك عبدالعزيز الكتاني ب. مكافقة النقاد اإلماـ 
 متساىالن لشٌذ عف أكثرىـ.

محاكاتو لألئمة المعتدليف مف خالؿ استخدامو لنفس ألفاظ كعبارات الجرح كالتعديؿ التي  -ج
 استخدمكىا.

كاف مف الن قَّاد عبدالعزيز الكتاني كبناءن عمى ما سبؽ يمكف القكؿ باطمئناف أفَّ اإلماـ 
اؿ، كالبعيديف عف التشدد أك التساىؿ، كىالمَّوي أىٍعمىـي.  المعتدليف المتكسطيف في تعديؿ الرٍّجى

اؿ3  -4  الدقة كاألمانة كالمكضكعية في تعديؿ الرِّجى

اؿ بالدٍّقة كاألمانة كالمكضكعية، فقد الكتاني  عبدالعزيزاتَّسـ منيج اإلماـ  في تعديؿ الرٍّجى
سار كفؽ قكاعد عممية دقيقة بعيدنا عف اتٍّباع اليكل كالمحاباة، مستشعرنا بذلؾ عظـ األمانة التي 

مٍّميا، أمانة الحفاظ عمى سينَّة النبي  كالدفاع عنيا، كالنماذج عمى ذلؾ كثيرة كمتعددة. حي

، ثـ يفصؿ القكؿ في سبب فمف أمانتو  كمكضكعيتو أنو يبيف مرتبة الراكم العامة إجماالن
كاة مع اإلشارة إلى ما طرأ عمى أحاديثيـ مػف آفػة كعمة.  العمة، كفي مكاطف كاف يعدٍّؿ الر 

 



    

177 
     

 الفصؿ الثالث الثالثالفصؿ 

 اعتماد مصادر عممية دقيقة في التٍَّعًديؿ3  -4

 الناقد يعتمد في عممو عمى مصدريف: 

مو مف الن قَّاد: كتتمثؿ في المادة التي استخمصيا الن قَّاد قبمو مف خالؿ األكؿ: حصيمة مف قب -
كىاة الذيف لـ يدركيـ،  كىاة، كمركياتيـ، كبيا يستطيع الناقد متابعة تمؾ الدراسة ألكلئؾ الر  دراستيـ لمر 

 فة.مع ما ينضـ إلى ذلؾ مف نتائج يتكصؿ إلييا مف تجمع تمؾ المادة عنده مف مصادرىا المختم

الثاني: دراستو الخاصة القائمة عمى جمعو األحاديػػػث، كالمقارنػػة بينيا، كدراستػػيا، كتمحيصػػيا  -
كىاة كتتبع أخبارىـ، باإلضافة إلى ما يقؼ عميو عند الن قَّاد الميعاصريف مػػػع دراسة أحكاؿ الر 

 (1). 

كىاة أنَّو اعتمد كعباراعبدالعزيز الكتاني كيالحظ مف خالؿ تتبع أقكاؿ اإلماـ  تو في تعديؿ الر 
 عمى المصدريف معنا كبطريقة متكازنة.

 اعتباره ألحكاـ بعض النُّقَّاد كمخالفتو ألحكاـ آخريف3 -3

اؿ أحياننا عبدالعزيز الكتاني كاف اإلماـ  يعتبر بأحكاـ بعض الن قَّاد فيكافقيـ في تعديؿ الرٍّجى
 كثيرة، كقد تككف ىذه المكافقة:

 قكؿ الناقد كيعزكه إلى قائمو.عبدالعزيز الكتاني أ. مكافقة صريحة كاضحة، حيث ينقؿ اإلماـ 

 ألحكاـً كثيرو مف الن قَّادعبدالعزيز الكتاني ب. مكافقة غير صريحة، تتضح مف خالؿ مكافقة اإلماـ 
اؿ  ، كالنماذج عمى ذلؾ متعددة كمتنكعة فيما مضى.في الرٍّجى

قد يخالؼ بعض الن قَّاد في أحكاميـ، مخالفة عبدالعزيز الكتاني اإلماـ  كفي المقابؿ نجد أفَّ 
 صريحة أك غير صريحة.

في رأيو كحكمو عبدالعزيز الكتاني كىذا إفَّ دىؿَّ عمى شيءو فإنَّما يدؿ  عمى استقالؿ اإلماـ 
اؿ، حيث إفَّ أحكامو نابعة مف دراستو الخاصة القائمة عمى جمع األحادي ث، كالمقارنة عمى الرٍّجى

كىاة كتتبع أخبارىـ، مع عدـ إىمالو لمحصيمة  بينيا، كدراستيا، كتمحيصيا مع دراسة أحكاؿ الر 
 العممية المستفادة مف الن قَّاد الذيف سبقكه في ىذا الميداف.

كىاة3  -1  استعماؿ التٍَّعًديؿ المطمؽ كالتٍَّعًديؿ النسبي في بياف أحكاؿ الرُّ

كىاة، كاستعمؿ في ذلؾ التٍَّعًديؿ المطمؽ كالتٍَّعًديؿ  ان عددعبدالعزيز الكتاني عدَّؿ اإلماـ  مف الر 
النسبي، أما التٍَّعًديؿ المطمؽ فيقصد بو الحكـ بتعديؿ الرَّاكم بمفظ مطمؽ، دكف قصد مقارنة حالو 

كىاة، كقد تَـّ عرض نماذج كثيرة كمتعددة مف ذلؾ في ىذا الفصؿ.  بحاؿ غيره مف الر 

                                                           

 (.69: يحيى بف معيف كًكتىابو التاريخ، ألحمد نكر سيؼ )ص: ينظر (1)
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كأىٌما التٍَّعًديؿ النسبي، فيقصد بو الحكـ بتعديؿ الرَّاكم نسبينا بعد المعارضة بيف مركياتو 
كىاة  .كمركيات غيره مف الر 

 استعماؿ مصطمحات كعبارات لمتٍَّعًديؿ، متنكعة األلفاظ، مختمفة الدالالت، متعددة المراتب3  -6

كاةعبدالعزيز الكتاني استعمؿ اإلماـ  مصطمحات كعبارات متنكعة في ألفاظيا  في تعديؿ الر 
رئاسة ككاف ثقة مأمكنان  عبادة ك كرعان ك لـ ألؽ شيخان مثمو زىدان ك»مختمفة في دالالتيا، كىي: 

كاف شيخان ما رأيت في معناه زىدان »، «عدالن رضي ككاف يمقب بالعفيؼ ككانت لو أصكؿ حساف
يحفظ القرآف كتفسيره مف كتب كثيرة ككاف مف كعمما كاف يحفظ مف كؿ فف ال يقعد بو شيء ككاف 

كاف ثقة »، «كاف ثقة إمامان حافظان »، «ـحفاظ الحديث مقدمان في الكعظ كاألدب كغير ذلؾ مف العمك 
 مشيكران  ثقة مأمكنا حافظان كاف »، «كاف إماما في السنة »، «ثقة نبيالن مأمكنان كاف »، «ثبتان مأمكنان 

 «.ثقة مستكر»، «شيخ »، «نت لو أصكؿ حسنة كا»، «ثقة» ،«ثقة مأمكف »، «

كىاة في  كيمكف كضع ىذه المصطمحات كالعبارات بحسب دالالتيا، كما تمثمو في تعديؿ الر 
 مراتب أربعة، ىي:

 األكلى: مرتبة التكثيؽ الرفيع. -   

 الثانية: مرتبة التكثيؽ العادم. -   

 الثالثة: مرتبة التكثيؽ المتكسط. -   

 الرابعة: مرتبة التكثيؽ األدنى. -   

 مع مالحظة أفَّ المراتب األكلى كالثانية كالثالثة لالحتجاج، كالرابعة لالعتبار.
كىاة أثناء التعريؼ بيـ3 -0  تكثيؽ بعض الرُّ

كىاة أثناء التعريؼ بيـ، مما يدؿ  عمى معرفتو عبدالعزيز الكتاني كاف اإلماـ  يكثؽ بعض الر 
حاطتو الكاممة بأحكاليـ، كأمثمة ذلؾ كثيرة كما مر معنا في ىذا الفصؿ.الكاسعة   كا 

 3 أثناء التعريؼ بيـبعض شيكخو تكثيؽ  -1

يكثؽ بعض شيكخو أثناء التعريؼ بيـ، مما يدؿ  عمى معرفتو عبدالعزيز الكتاني كاف اإلماـ 
 الكاسعة بيـ، كخبرتو الدقيقة بأحكاليـ.

 إلى بدعتو3  الراكم مع اإلشارةتكثيؽ  -2

كىاة كيشير إلى بدعتيـ، مما يدؿ  عمى إنصافو عبدالعزيز الكتاني كاف اإلماـ  يكثؽ بعض الر 
 .كمعرفتو بأحكاليـ
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 تكرار عبارات التكثيؽ في الراكم الكاحد3  -51

كعادة بعض الن قَّاد يكرر كينكع في عبارات التكثيؽ في نفس عبدالعزيز الكتاني كاف اإلماـ 
ف دؿ ذلؾ فإنما يدؿ عمى سعة اطالعو، كعممو الدقيؽ بأحكاؿ الرجاؿ، مف ذلؾ: قكلو في الراكم،  كا 

 .(1)ق(421) ،اإلماـ درستكيو الميٌعدؿ بف القاسـ بف الحسف بف محمد بف الحسف عمي أبك "
 .(3)مأمكنان" ثبتان  ثقة ، كفي مكضع آخر3 "كاف(2)مأمكنان" نبيبلن  ثقة قاؿ الكىتَّاني3 "كاف

 الخطأ اليسير3  عدـ مؤاخذة الرَّاكم بالغمط ك -55

ٍف كاف ًثقىة، قاؿ الذىبي  : (4) إفَّ اإلنساف بطبيعتو البشرية ال يسمـ مف الغمط كالخطأ كا 

ـي مف ذلؾ غيري المعصكـً  دٍّ الًثقىة: أنَّوي ال يىغمىطي كال ييخًطئ، فمف الذم يىسم الذم ال  "كليس ًمف حى
 ييقىٌر عمى خطأ". 

كغيره مف الن قَّاد ال يؤاخذ الرَّاكم بالغمط كالخطأ اليسير عبدالعزيز الكتاني كقد كاف اإلماـ 
 الذم ال يطعف في ضبطو. 

 التفرد في الحكـ عمى الركاة3  -54

تعديال كىاؾ مثاليف عمى  راكيان  عشريفعبدالعزيز الكتاني في الحكـ عمى ثمانية ك فقد تفرد اإلماـ 
 ذلؾ:

المىرىاًغػيٌ أحمد بف محمد بف عمػي  بكر أبك األكؿ3الراكم 
 ،كثبلثمئػة كثبلثػيف ثمػاف تػكفي سػنة ،(5)

 . (6)ق(444)
 . (7)"الكثير كتب ثقة حديث صاحبالكىتَّاني3 " قاؿ

 خبلصة القكؿ فيو3
 أم أنَّو دخؿ دمشؽ كتعمـ عمى عممائيا.ً  ،(8)كىك مف سمع بدمشؽ ،تفرد بتكثيؽ الكىتَّاني

                                                           
، 12/483، كسير أعالـ النبالء، 1432، رقـ 13/359، كتاريخ دمشؽ، 102، رقـ 123-122ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص  ((1
 . 3619رقـ
 .102، رقـ 123ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((2
 .  1432، رقـ13/360تاريخ دمشؽ،  ((3
 .78: المكقظة، لمذىبي ص: ينظر(4)

ىك المراغ حي مف األزد،...، لمراغة بطف مف األزد. كالمراغة  -بفتح الميـ كالراء كفي آخرىا الغيف المعجمة، ىذه النسبة إلى القبيمة كالبمد، أما القبيمة(5) 
 .3719، رقـ 172-12/171بمد مف بالد آذربيجاف. األنساب، 

 .3/299، ك النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، 184، رقـ 5/410تاريخ دمشؽ، ، ك 4، رقـ 69ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص(6) 
 .4، رقـ 69ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، ص ((7
 .184، رقـ 5/410تاريخ دمشؽ، ينظر:  ((8
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ًرمٌ  سعيد بف يحيى بفأبك سعيد عمرك بف محمد  الثاني3الراكم  رٌاؽ (1)الدٍَّينىكى  بف محمد كرٌاؽ ،الكى
رىمٌ   .(2)ق(435) ،حدل كأربعيف كثبلثمئةإتكفي سنة  ،جي

 .(3)ثقة مأمكف" 3 "الكىتَّانيقاؿ 
 خبلصة القكؿ فيو3
 .(4)بيا كحدث دمشؽ كىك قدـ ،تفرد بتكثيؽ الكىتَّاني

 العمماء عمى أقكالو في تعديؿ الركاة3اعتماد  -54

اإلماـ ابف عساكر كاإلماـ الصفدم في أكثر مف مكضع ك فقد شاركو في نفس القكؿ اإلماـ الذىبي 
 كمف ذلؾ:

 ،القيرشي الدمشقي مركاف بف الممؾ عبد بف الرحمف عبد بف إبراىيـ بف محمد ا عبد الراكم: أبك
 .(5)ق(358) ،كثالثمئة كخمسيف ثماف تكفي سنة

 .(6)جكادان" مأمكنان  ثقة "ككاف: الكىتَّاني قاؿ
 .(7)مفضالن" جكادان  مأمكنان  ثقة قاؿ الذىبي: "ككاف :فيو النقاد أقكاؿ

 3 عديؿالتىفرَّدى باستعماؿ مصطمحات خاصة في التَّ   -53
 مف غيره يستعمميا لـ خاصة تعديؿ كعبارات مصطمحات باستعماؿ الكتاني عبدالعزيز اإلماـ تىفرَّد

 مف كىي«  حسنة أصكؿ لو كانت»  ،«جميؿ كأمر سداد عمى مضى نبيؿ ثقة: » ذلؾ كمف الن قَّاد،
 .التعديؿ مصطمحات

 

                                                           
بكسر الداؿ الميممة كسككف الياء آخر الحركؼ كفتح النكف كالكاك كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى الدينكر، كىي بمدة مف بالد الجبؿ  ((1

 .1674، رقـ 5/456عند قرميسيف. األنساب، 
، رقـ 7/770كتاريخ اإلسالـ، ، 5393، رقـ 46/326، كتاريخ دمشؽ، 10، رقـ 73ككفياتيـ، ص  العمماء مكلد تاريخ ذيؿ ينظر:  ((2
22. 

 .10 رقـ، 73 ص، ككفياتيـ العمماء مكلد تاريخ ذيؿ ((3
 .5393، رقـ 46/326ينظر: تاريخ دمشؽ،  ((4

، رقـ 12/161، كسير أعالـ النبالء، 6045، رقـ 51/217، كتاريخ دمشؽ، 33، رقـ 1/90ينظر: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((5
 .1/254، كالكافي بالكفيات، 2/103، كالعبر في خبر مف غبر، 269، رقـ 8/128إلسالـ، ، كتاريخ ا3237

 33، رقـ 1/90ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  ((6
 .2/103العبر في خبر مف غبر،  ((7
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 اخلامتـــــة
 

  .أكالن3 النتائج   
 التكصيات.: ثانينا   
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ُ
ُاخلامتة

الحمد  الذم بنعمتو تتـ الصالحات، حمدنا  رب العالميف بجميع محامده كمٍّيا عمى جميع 
نعمو عمينا كعمى جميع خمقو، حمدنا يكافي ًنعىمىوي كييكاًفئي مزيده، كالصالة كالسالـ عمى نبيٍّنا محمد 

كعمى آلو كصحبو، كسمـ، كبعد ،... 

مع  الباحث في خاتمة الرسالة، أبرز النتائج التي تكصؿ إلييا مف خالؿ الدراسة، سيستعرضف
 التنصيص عمى أىـ التكصيات المؤمؿ القياـ بيا، كا أسأؿ التكفيؽ كالسداد.

3 النتائج3  أكالن
 :أبرزىا مف ميمَّة، نتائج إلى البحث، ىذا خالؿ مف تكصٍَّمت  

العصر العباسي أم في  في زمانو،دمشؽ عمماء  زأبر  مف الكتانيعبدالعزيز يعتبر اإلماـ  أكالن3
 .م أصابو الضعؼ، كىك العصر الذالثاني

رغـ أف اليف الذيف جابكا البالد شرقنا كغربنا، حَّ مف العمماء الرَّ عبدالعزيز الكتاني كاف اإلماـ  ثانينا3
بشيكخ كتالميذ مف خالؿ رحمتو ، التقى دمشؽ في ذلؾ الكقت كانت تزخر بالعمـ كالعمماء

 كثر.

ا ا ىامن " كتاب جميؿ غزير العمـ جـ الفكائد، كييعد  مرجعن ذيؿ مكلد تاريخ العمماء ككفياتيـ" كتاب3 ثالثا
ككذا  ،األحكاـ في معرفة أحكاؿ الركاةعشرات حيث اشتمؿ عمى  ،مف مراجع كتب الرجاؿ
 في الجرح كالتعديؿ. 

الشاـ عالقة كطيدة بعمـ التأريخ، كىك مف رؤكسو في بالد عبدالعزيز الكتاني تربط اإلماـ خامسنا3 
 ، كىذا أضفى عمى كالمو عند التعريؼ بالرجاؿ صبغة الخبير.كدمشؽ

لتحديد شخص الرَّاكم بكؿ دقةو، مما ساعده  ؛أصكالن عمميةعبدالعزيز الكتاني اتبع اإلماـ  سادسنا3
كى  اة كمركياتيـ دقيقة في كقكعيا، كما ىي دقيقة في عمى إصدار أحكاـ مناسبة عمى الر 

كىاة منذ الكالدة كحتى الكفاة  .صكابيا، كقد ترجـ لمر 

 راكينا، ما بيف جرح سعيفكت ةثالثعبدالعزيز الكتاني  بمغ عدد الركاة المدركسيف عند اإلماـ سابعنا3
راكينا بألفاظ عشريف لك  راكينا بألفاظ التعديؿ المختمفة،كسبعيف لثالثة  كتعديؿ، تعرض منيـ

 التجريح المختمفة.
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مف ألفاظ الجرح الدالالت، بألفاظ جرح متعددة، متباينة عبدالعزيز الكتاني عبر اإلماـ  ثامننا3
 لجرح النٍّسبي.األفاظ ك المطمؽ، 

مف ألفاظ التعديؿ  ددة، مختمفة الدالالتبألفاظ تعديؿ متععبدالعزيز الكتاني عبر اإلماـ تاسعنا3 
 ألفاظ التعديؿ النٍّسبي. ك  ،المطمؽ

   حيف،ك بالتكس ط كاالعتداؿ، في حكمو عمى المجر عبدالعزيز الكتاني تميزت عبارات اإلماـ عاشرنا3 
 كالكضاعيف. ،كالكذابيف ،كمف ليس الحديث مف شأنيـ ،مع شدتو الكاضحة عمى المبتدعة

مف طبقة الن قىاد المعتدليف المتكسطيف في حكمو عمى عبدالعزيز الكتاني يعتبر اإلماـ حادم عشر3 
  الرجاؿ.

عبدالعزيز الكتاني راكينا ممف حكـ عمييـ اإلماـ خمسة ك أربعيف  فيتكمـ اإلماـ الذىبي  ثاني عشر3
، ككافقو اإلماـ الذىبي عمى  ا كتعديالن  كاحدراكو راكينا منيـ، كخالفو في  أربعة ك أربعيفجرحن

 .مف الركاة
 قدكاحد فقط حيث قاؿ فيو ) راكو إال في  جرحا كال تعديال ابف حجرتكمـ اإلماـ لـ ي عشر3 ثالث

 .(منكران  حديثان  لو كجدت
اجتيد الباحث في بياف خالصة الحكـ عمى جميع الركاة الذيف تكمـ فييـ اإلماـ  عشر3 رابع

ا كتعديالن عبدالعزيز الكتاني   .ككاف أغمبو مكافقا لحكـ اإلماـ الكتاني جرحن

مراتب ثماف إلى عبدالعزيز الكتاني قسـ الباحث مراتب الجرح كالتعديؿ عند اإلماـ عشر3  خامس
 بيانيا كما يمي: ك ،لمتعديؿ أربع، ك مجرحح كالتعديؿ، أربع للمجر 

 مراتب التعديؿ: 

 األكلى: مرتبة التكثيؽ الرفيع. -   
 مرتبة التكثيؽ العادم.الثانية:  -   
 الثالثة: مرتبة التكثيؽ المتكسط. -   
 الرابعة: مرتبة التكثيؽ األدنى. -   

كأحاديث ركاة المرتبة األكلى كالثانية كالثالثة يحتج بيا، أما أحاديث ركاة المرتبة الرابعة 
 فتكتب لالعتبار. 

  مراتب الجرح:

 .اليسير األكلى: مرتبة الجرح -   
 الثانية: مرتبة الجرح الشديد. -   
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 الثالثة: مرتبة الجرح األشد. -    
 : الرٍَّمي بالكذب كالكضع.رابعةال -   

 ،كالثالثةكأحاديث ركاة المرتبة األكلى تكتب لالعتبار، أما أحاديث ركاة المرتبة الثانية، 
 تيرٌد.كالرابعة 
ا عبدالعزيز الكتاني اتَّبىع اإلماـ عشر3  سادس عممينا دقيقنا في نقد الرجاؿ، كتتب ع أحكاليـ منيجن

، كىذا المنيج لو خصائصو المميزة، كقكاعده كأسسو الكاضحة ا كتعديالن  .جرحن

في حكمو عمى عبدالعزيز الكتاني ا اتباع كثير مف الن قىاد لإلماـ ظير لمباحث جميًّ عشر3  سابع
كىاة، ككاف أحياننا المصدر الكحيد في معرفة   أحكاليـ.الر 
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 ثانينا3 التَّكصيات3
أشير إلى أبرز التكصيات التي استشعرت  -تعالى-ف باب تماـ الفائدة إف شاء ا كم

 أىميتيا مف خالؿ إعدادم لمبحث، كالتي أكصي بيا الباحثيف كطمبة العمـ، كىي:
 3 براز اتكجيو طمبة الدراسات العميا إلى الدراسات المتعمقة بمناىج أكالن اؿ، كا  ألئمة في نقد الرٍّجى

 جيكدىـ في حفظ الس نَّة النبكية كالذب عنيا، حيث إف الن قَّاد باأللكؼ.

االىتماـ بإفراد مصنفات خاصة تيجمع فييا أقكاؿ كؿ ناقد عمى حدة عمى غرار مصنفات  ثانينا3
ٍرح كالتٍَّعًديؿ كلـ تفرد  األئمة في ىذا الباب، خاصة الن قَّاد الذيف اعتمدت أقكاليـ في الجى

 أقكاليـ في مصنفات.
ٍرح كالتٍَّعًديؿ الصادرة عف الن قَّاد، مع فيرستيا  ثالثنا3 العمؿ عمى إخراج معجـ أللفاظ كعبارات الجى

بطريقة عممية، كاالجتياد في شرح معانييا كالكقكؼ عمى مدلكالتيا، كتحرير المصطمحات 
 كالعبارات الخاصة بإماـ معيف.

ا كتعديالن عمى مر العصكر، مع ذكر  رابعنا3 اؿ جرحن العناية بإخراج معجـ لمن قَّاد الذيف تكمَّمكا في الرٍّجى
 ترجمة مكجزة كمفيدة لكيؿٍّ ناقد تككف بمثابة مرجع لطمبة العمـ.

تعريؼ جميكر المسمميف بعممائيـ كجيكدىـ في خدمة اإلسالـ، كالحديث عمى كجو  خامسنا3
 الخصكص.

 المفقكدة، كتخصيص ميزانية مف الدكؿ لذلؾ.الن قَّاد التنقيب عف كتب  سادسنا3

ابكمية أصكؿ الديف  تبني قسـ الحديث الشريؼ كعمكمو3  سابعنا3  عنكانو:  مشركعن
)جمع كتخريج كدراسة أحاديث كتب التاريخ المسندة(؛ فيناؾ العديد مف الكتب المختصة 

 .-حسب عمـ الباحث–ار، كلـ ييتىعىرَّض لدراستيا بعمـ "التاريخ" المميئة باألحاديث كاآلث

محمد عبدالعزيز بف أحمد  يرحـ اإلماـ الناقد أبا تاـ، أسأؿ ا العمي العظيـ أفكفي الخ
 رحمة كاسعة، كيجزيو عنا كعف اإلسالـ كالمسمميف خير الجزاء. 

انىو كتعالى- كأسألو ا لكجيو  -سيٍبحى الكريـ كيتقبمو مني، أف يجعؿ ىذا العمؿ عمالن خالصن
، إنَّو كلي ذلؾ كالقادر عميو كىك حسبي في القكؿ كالعمؿ يكييسدٍّدىن يأف يكفٍّقىنى ك  كأفَّ يغفر لي زالتي،

 كنعـ الككيؿ.

 
.كعمى سائر النًَّبيِّيفآلو كصحبو محٌمد، كعمى  سيِّدناكصمَّى اهللي كسمَّـ عمى 
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 انفهارسُانعهًية
 

 اآليات القرآنية ترسيٍ أكالن3 فً 
 األحاديث النبكية الشريفة. ترسيٍ ثانيان3 فً 
 األعبلـ المترجـ ليـ. ترسيٍ ثالثان3 فً 
 المصادر كالمراجع. ترسيٍ رابعان3 فً 

 المحتكيات. ترسيٍ خامسان3 فً 
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ُفُِأوالً:ُ
ْ
ُانقرآنيةاآلياتُُثرسه

 

 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

 سكرة البقرة

ـي رىبٍّ أىًرًني كىٍيؼى تيٍحًيي المىٍكتىى﴿ ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي  7 260 ﴾...كىاً 

 سكرة آؿ عمراف

 9 135 ...﴾ كىالًَّذيفى ًإذىا فىعىميكا فىاًحشىةن أىٍك ظىمىميكا أىٍنفيسىييـٍ ﴿

 سكرة النساء

ـٍ أىٍمره ﴿ اءىىي ذىا جى ٍكًؼ أىذىاعيكا ًبوً كىاً   12 83 ...﴾ًمفى األىٍمًف أىًك الخى

 سكرة المائدة

 14 3 ...﴾يىا أىي يىا الًَّذيفى آىمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ً  ﴿

 الحجرسكرة 

ٍلنىا نىٍحفي  ًإنَّا ﴿ نَّا الذٍٍّكرى  نىزَّ اًفظيكفى  لىوي  كىاً   19 9 ﴾لىحى

 الجاثيةسكرة 

ـٍ  ًسبى الًَّذيفى ﴿أى كا السَّيٍّئىاًت... حى  3 21  ﴾ اٍجتىرىحي

 الحجراتسكرة 

ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىأو ﴿ اءىكي  7 6 ...﴾  يىا أىي يىا الًَّذيفى آىمىنيكا ًإٍف جى
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 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

 الطبلؽسكرة 

﴿... ـٍ  12 2 ﴾كىأىٍشًيديكا ذىكىٍم عىٍدؿو ًمٍنكي

 االنشقاؽسكرة 

 15 19 ﴿لىتىٍركىبيفَّ طىبىقنا عىٍف طىبىؽو﴾

 

  



    

189 
     

 الفيارس العامة الثالثالفصؿ 

ُثانيًا:ُفُِ
ْ
ُاألحاديثُاننبىيةُانشريفةُثرسه

ُُ
 الصفحة الراكم األعمى طرؼ الحديث ـ

ك اٍلعىًشيرىًة...   -1  13 عائشة اٍئذىنيكا لىوي ًبٍئسى أىخي

ـٍ ييٍؤذىٍف لىوي فىٍميىٍرًجٍع...   -2 ثنا فىمى ـٍ ثىالى ديكي  8 أبك مكسى األشعرم ًإذىا اٍستىٍأذىفى أىحى

اًلحه   -3 ٍبدى المًَّو رىجيؿه صى  13 عبد ا بف عمر ًإفَّ عى

لىٍك آيىةن...   -4  12, 7 عبد ا بف عمرك بىمٍّغيكا عىنٍّي كى

5-   ... ـٍ ـٍ قىٍرًني، ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىيي ٍيريكي  16, 13 عمراف بف حصيف خى

ًة...   -6 ًؿ قىاًعدنا ًنٍصؼي الصَّالى ةي الرَّجي الى  8 عبد ا بف عمرك صى

7-  
 ... ؿو ييٍذًنبي ذىٍنبنا، ثيَـّ يىقيكـي فىيىتىطىيَّري ا ًمٍف رىجي  مى

    أبك بكر الصديؽ، 
 عمي بف أبي طالبك 

8 

8-   ... اليكفى كىذَّابيكفى اًف دىجَّ  12 أبك ىريرة يىكيكفي ًفي آًخًر الزَّمى
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ُفُِثانثًا:ُُُ
ْ
ُاألعالوُاملرتجىُهلىُثرسه

 أكالن3 الركاة المجرحكف

 رقـ الصفحة اسـ الراكم ـ

 ،المقرئ القصار العزيز عبد بف عمر بف إبراىيـ إسحاؽ أبك  -5
 (ق331)ت 

31 

ميٌ  اٍلحسف أىبيك  -4 كؼ الٌسمًميٌ  سممىاف بف اٍلخضر بف عى  اٍلمىٍعري
 (ق311)ت  ،بالصكفي

30 

 جعفر بف أحمد بف محمد بف اهلل عبيد بف عمي الحسف أبك  -4
 (ق351)ت  ،الكىٍرخي

34 

 أحمد بف اهلل عبد بف محمد بف إبراىيـ بف محمد الحسف أبك  -3
 (ق364)ت  ،اأٍلىسدم حذلـ بف أيكب بف سميماف بف

36 

 أحمد بف جعفر بف عمي بف جعفر بف الكىاب عبد الحسيف أبك  -1
 (ق351)ت  ،الميداني زياد بف

15 

 بف الحميد عبد بف محمد بف ىمياف بف محمد الحسيف أبك  -6
 (ق435)ت  ،الككيؿ اٍلبىٍغدىاًدمٌ  زيد

42 

ٍكىىًرم سميماف بف داكد بف بأبشاذ بف أٍحمىد الفتح أبك  -0  اٍلجى
 (ق330) ت ،اٍلكىاًعظ

35 

 الشٍَّيبىاًنيٌ  محمد بف نصر بف عمر بف الرحمف عبد القاسـ أبك  -1
 (ق351)ت  ،اٍلبىزَّار

11 

ًرير   -2 أبك بكر أحمد بف سميماف بف إسماعيؿ الًكٍندم الضَّ
بَّاف  ق(441)ت  ،الدمشقٌي المعركؼ بابف زى
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 رقـ الصفحة اسـ الراكم ـ

 السمسار بف عمي بف الحسيف بف مكسى بف أحمد بكر أبك  -51
 (ق461)ت  ،العباس أبي أخك

11 

 الحسيف بف الحسف بف زيد بف عقيؿ بف محمد بكر أبك  -55
 (ق314)ت  ،الكاعظ الشيرزكرم

14 

 اهلل عبد بف مكسى بف محمد بف عمي بف محمد بكر أبك  -54
 (ق361)ت  ،المحاسبي السممي الحداد

31 

 بف سعيد بف محمد بف أحمد بف اهلل عبيد بف سعيد عثماف أبك  -54
 (ق344)ت  ،القرشي مريـ أبي

33 

 عبد بف اهلل عبد بف شعيب بف ىاركف بف محمد  عمي أبك  -53
 (ق414)ت  ،الكاحد

35 

 محمد بف اهلل عبد بف عمي بف الحسيف بف الحسف عمي أبك  -51
 (ق311)ت  ،المقرئ

31 

ميٌ  أبك  -56 مَّد عى كؼ بف اٍلقىاًسـ بف ميحى  أبي بف محمد أبي عـ ،مىٍعري
 (ق430)ت  ،نصر

32 

الة بف مكسى بف محمد عمرك أبك  -50 الة بف إبراىيـ بف فىضى  فىضى
 (ق464)ت  ،اٍلقرًشي مكالىـ األُّمكم اهلل عبد بف كثير بف

31 

 ،اٍلميؤىدب ًسيمىا بف اهلل عبد بف إبراىيـ بف اهلل عبد محمد أبك  -51
 (ق345)ت 

33 

 محمد بف يكسؼ بف محمد بف أحمد بف الكاحد عبد محمد أبك  -52
 ت ،اٍليىٍمدىاًنيٌ  مشماش بابف يعرؼ قادـ بف مقداـ بف

 (ق352)
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 رقـ الصفحة اسـ الراكم ـ

 أحمد بف الغفار عبد بف محمد بف اهلل عبد محمد أبك القاضي  -41
 (ق411)ت  ،البىٍعمىبكي ذككاف بف إسحاؽ بف

31 

 
 ثانيان3 الركاة المعدلكف

 رقـ الصفحة الراكماسـ  ـ

ت  الطبراني الحسيف بف محمد بف بكر بف اهلل عبد أحمد أبك  -45
 (ق422)

544 

 البىٍغدادم ثابت أبي بف أحمد بف محمد بف إبراىيـ إسحاؽ أبك  -44
 (ق441)ت العطَّار

540 

أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف صالح بف ًسنىاف بف يحيى بف   -44
 (ق431)ت  اأٍلىٍركيكف

541 

ٍذلىـو األسدم القاضيأبك الحسف   -43 ت  أحمد بف سميماف بف حى
 ق(430)

24 

 ت السيتىيتي اهلل عبد بف سبلمو بف محمد بف أحمد الحسف أبك  -41
 (ق350)

533 

 القاسـ بف يكسؼ القاضي مكلى اهلل عبد بف بديع الحسف أبك  -46
يىانىجي  (ق353)ت   المى

545 

ت  أبك الحسف خيثمة بف سمماف بف حيدرة القرشي األطرابيميسي  -40
 ق(434)

510 

المعرم ت  المقرئ اهلل شاء ما بف نظيؼ بف رشاء الحسف أبك  -41
 (ق343)

544 



    

193 
     

 الفيارس العامة الثالثالفصؿ 

 رقـ الصفحة الراكماسـ  ـ

 بف بكر بف ميمكف بف عمي بف الحسف بف عمي الحسف أبك  -42
ٍبًعيٌ  قيصر  (ق346)ت   الرِّ

543 

 القٌطاف الداراني اهلل عبد بف داككد بف عمي الحسف أبك  -41
 (ق314) ت ،المقرئ

556 

 بف محمد بف الحسف بف العزيز عبد بف عمي الحسف أبك  -45
 (ق352)ت  ببغداد الطاىرم مصعب

531 

كًرمٌ  بف اهلل عبد بف طكؽ بف محمد بف عمي الحسف أبك  -44  الفىاخي
 (ق351)ت  بالطبراني المعركؼ

546 

 الدَّارىاًنيٌ  مزاحـ بف اهلل عبد بف محمد بف عمي الحسف أبك  -44
 ت الخراساني بجيمة بابف المعركؼ األطركش صير ،المقرئ

 (ق351)

530 

كًميٌ  محمد بف المنعـ عبد بف محمد الحسف أبك  -43  ت المىٍخزي
 (ق351)

540 

 إسماعيؿ بف محمد بف أحمد بف عكؼ بف محمد الحسف أبك  -41
 (ق345) ت اٍلميزىًنيٌ  عكؼ أبي بف عكؼ بف

515 

 الكراؽ المؤدب التميمي الغمر بف محمد بف مكي الحسف أبك  -46
 (ق351) ت

542 

 الطائي السرم بف سيؿ بف يحيي بف أحمد الحسيف أبك  -40
 (ق351) ت األطركس المنجي

541 

 معاذ بف أحمد بف عمرك بف أحمد بف اهلل عبد الحسيف أبك  -41
 (ق353)ت  الدَّارىاًنيٌ 
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 رقـ الصفحة الراكماسـ  ـ

أبك الحسيف محمد بف عبد اهلل بف جعفر بف عبد اهلل بف   -42
نىٍيد الرَّاًزمٌ   ق(430)ت  اٍلجي

541 

 األزدم  اهلل عبد بف عثماف بف مكي بف محمد الحسيف أبك  -31
 (ق365) ت المصرم

534 

 الفقيو الطبرم عمر بف طاىر بف اهلل عبد بف طاىر الطيب أبك  -35
 (ق311) ت الشافعي

21 

ٍكبىًرمٌ  السبلمي مكيف بف عتبو بف أحمد العباس أبك  -34  الجى
ز كًشيٌ  الميطىرِّ  (ق414)ت اأٍلىٍحمىر اأٍلىٍطري

21 

مىًحي المؤذف  -34  542 ق(464)ت  أبك العباس جمع بف اٍلقىاًسـ الجي

السٍِّمسىار أبك العباس محمد بف مكسى بف الحسيف بف   -33
 ق(464)ت  الدمشقي الحافظ

514 

 بف حباف بف مكسى بف حباف بف محمد بف العباس الفرج أبك  -31
 (ق412) ت الًكبلبي مكسى

551 

 ت الكيؼ صاحب المعمـ بف اهلل عبد بف محمد الفرج أبك  -36
 (ق354)

536 

أبك القاسـ الفضؿ بف جعفر بف محمد بف أبي عاصـ أحمد بف   -30
 ق(404)ت  التميمي الدمشقي ،زياد

21 

 جعفر بف  اهلل عبد بف اهلل عبد بف محمد بف تماـ القاسـ أبك  -31
 عشرة أربع سنة تكفي ،الحافظ البجمي الرازم الجنيد بف

 مكضعيف (ق353) ،كأربعمئة

516 

 الممؾ عبد بف محمد بف أحمد بف محمد بف صدقة القاسـ أبك  -32
 (ق354) ت الدلـ بابف المعركؼ القيرشي  مركاف بف

552 
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 رقـ الصفحة الراكماسـ  ـ

 بف عمي بف الحسف بف الحسيف بف الرحمف عبد القاسـ أبك  -11
ت  اليىٍمدىاًنيٌ  العقب أبي بف شاكر بف إبراىيـ بف يعقكب

 (ق351)

545 

أبك القاسـ عمي بف يعقكب بف ابراىيـ بف شاكر بف زامؿ   -15
 ق(414)ت  اليىٍمدىاني

511 

 سقر بف حاتـ بف عمرك بف طىرَّاد بف عمرك القاسـ أبك  -14
 (ق345) ت الخبلؿ األسدم

544 

أبك الميمكف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف عمر بف راشد   -14
 ق(430)ت  البىٍجميٌ 

24 

 حبيب بف نصر أىبي بف معركؼ بف القاسـ بف أحمد بكر أبك  -13
 (ق431)ت 

512 

انىة أبي صفكاف بف اهلل عبد بف أحمد بكر أبك   -11  بف اهلل عبد ديجى
 (ق416)ت  النىٍصرم عمرك

555 

 القيٍرشي ،مريـ أبي بف سعيد بف محمد بف أحمد بكر أبك  -16
 (ق411)ت  الكرٌاؽ

551 

 أبك بكر البخارم محمد بف حاتـ بف زنجكيو الفقيو الفرائضي  -10
 ق(412)ت 

513 

 بف أحمد بف الحسف بف محمد بف اهلل ىبة بف خميؿ بكر أبك  -11
 (ق334) ت البىزَّاز التًَّميًميٌ  الخميؿ

534 

بِّىىبلؿ  بف اهلل عبد بكر أبك  -12  543 (ق315)ت  البغدادم الضى

أبك بكر محمد بف أحمد بف عثماف بف الكليد بف الحكـ بف   -61
 ق(311)ت  سُّممي المعركؼ بابف أبي الحديدسميماف ال

550 
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 رقـ الصفحة الراكماسـ  ـ

 بف يحيى بف اهلل عبيد بف الرحمف عبد بف محمد بكر أبك  -65
 (ق356) ت الطىائيٌ  يكنس

511 

ٍربي العىٍيفى  ىاشـ بف يكنس بف محمد بكر أبك  -64  المقرئ زى
 (ق355)ت  باإلسكاؼ المعركؼ

541 

أبك بكر يكسؼ بف القاسـ بف يكسؼ بف فارس بف سكِّار   -64
يىانجيٌ   ق(401)ت  المى

26 

ًبر بف الرحمف عبد بف اهلل عبد بف محمد سميماف أبك  -63 بىعي زى  الرى
 (ق402)ت ،الحافظ

20 

 بف أحمد بف عبداف بف أحمد بف اهلل عبيد بف عقيؿ طالب أبك  -61
 (ق353) ت الصفار األزدم اهلل عبد بف أحمد بف زياد

541 

 أحمد بف عامر بف الحسيف بف محمد بف الحسيف طاىر أبك  -66
ٍزرىجي األنصارم  (ق341) ت الخى

515 

ت  أبك عبد اهلل الحسيف بف أحمد بف أبي ثابت العدؿ الطرائفي  -60
 ق(410)

554 

ٍزالفأبك عبد اهلل   -61 ت  الحسيف بف يحيى بف الحسيف بف جى
 ق(435)

542 

 بنت بف ىشاـ بف جعفر بف محمد بف جعفر اهلل عبد أبك  -62
 (ق430)ت  الكيٍنًدمٌ  عىدىبَّس

512 

 أبك عبد اهلل محمد بف إبراىيـ بف بف مركاف القيرشي الدمشقي  -01
 ق(411)ت 

554 

 البىٍرزل محمد بف ؿإسماعي بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك  -05
كًفيٌ  المقرئ  (ق351)ت  الصُّ

540 
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 رقـ الصفحة الراكماسـ  ـ

 كيقاؿ محمد بف المعالي محمد بف حمزة بف محمد اهلل عبد أبك  -04
رَّاًنيٌ  الدَّارًميٌ  التًَّميًميٌ  قعنب بف اٍلميغىمِّس ابف  القىطَّاف الحى

 (ق351) ت دمشقي

541 

 طالب بف سيؿ بف اهلل عبد بف عمي بف محمد اهلل عبد أبك  -04
 (ق340) ت النىًصٍيبي

534 

ابيكني عامر بف عابد بف إسماعيؿ عثماف أبك  -03  ت الصَّ
 (ق311)

11 

ت  المعدؿ التًَّميًميٌ  القاسـ بف الرحمف عبد بف أحمد عمي أبك  -01
 (ق335)

541 

د بف الحسف بف أبك عمي األصبياني أحمد بف محمد بف أحم  -06
 ق(424)ت  سعيد اٍلميٍقًرئي 

531 

 بف محمد بف الحسف بف إبراىيـ بف أحمد بف الحسف عمي أبك  -00
 (ق346)ت  البزار عمي بف ميراف بف حرب بف شاذاف

535 

اًيرم  -01  514 ق(441)ت  أبك عمي الحسف بف حبيب الفقيو الحىصى

أبك عمي الحسف بف محمد بف الحسف بف القاسـ بف درستكيو   -02
  في مكضعيف ق(421ت ) ،الميٌعدؿ اإلماـ

25 ،22 

 أبك عمي الحسف بف منير بف محمد بف منير التىنيكخي  -11
 ق(461)ت

23 

 545 ق(461)ت  أبك عمي الحسيف بف ابراىيـ بف جابر الفىرىائضي  -15

أبك عمي محمد بف محمد بف عبد الحميد بف خالد بف إسحاؽ   -14
ت  بف آدـ، أبك عمي الفزارم الدمشقي القاضي العٍدؿ

 ق(401)

553 
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 رقـ الصفحة الراكماسـ  ـ

 تكفي ،الرَّقِّيٌ  الميٍختىار اهلل عبد بف أسد بف طمحة محمد أبك  -14
 (ق412) ،كثبلثمئة كتسعيف أربع سنة

98  ،556 

 بف معركؼ بف القاسـ بف عثماف بف الرحمف عبد محمد أبك  -13
 (ق341)ت  نصر أبي

10 

 الفقيو حيب بف اهلل عبد بف عطية بف اهلل عبد محمد أبك  -11
 (ق414)ت  ،الميٌعدؿ المقرئ الميًفسر

544 

 األصبياني ،زنجكيو بف إبراىيـ بف اهلل عبيد محمد أبك  -16
 (ق312)ت  ،الكراؽ بابف المعركؼ

551 

 546 (ق334) ت عبداف بف اهلل عبيد محمد أبك  -10

  عبداف بف مكسى بف ىاركف بف أحمد بف محمد نصر أبك  -11
 (ق350) ت الجندمٌ  بابف المعركؼ الغسَّاني

544 

إسماعيؿ بف عمي أبك ىاشـ عبد الجبار بف عبد الصمد بف   -12
 ق(463)ت  السُّمىًمٌي الميؤىدب

553 

 531 (ق311)ت المالكي الدٌَّقاؽ أحمد بف المنعـ عبد  -21
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ُفُِرابعًا:ُ
ْ
ُاملصادرُواملراجعُثرسه

 .«القرآف الكريـ»

 ػ أ ػ

ػػػػد )ت: «آثػػػػار الػػػػببلد كأخبػػػػار العبػػػػاد» .1 ىػػػػػ(، دار صػػػػػادر، 682، لمقزكينػػػػي، زكريػػػػا بػػػػف محمَّ
 بيركت.

ىػػػػػػػ(، 327الرَّحمف بػػػػػػف محٌمػػػػػػد )ت: عبػػػػػػد، البػػػػػػف أبػػػػػػي حػػػػػػاتـ، «الشػػػػػػافعي كمناقبػػػػػػو آداب» .2
 ىػ.1424 الخالؽ، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى،عبدالغني عبدتحقيؽ: 

              ىػػػػػػ(، 1307، لمًقنَّػػػػػكجي، محمػػػػػد صػػػػػديؽ خػػػػػاف بػػػػػف حسػػػػػف بػػػػػف عمػػػػػي )ت: «أبجػػػػػد العمػػػػػـك» .3
، الطبعة األكلى،   ىػ. 1423دار ابف حـز

المطمب، مكتبػػػػة عبػػػػد، لرفعػػػػت فػػػػكزم «ابػػػػف أبػػػػي حػػػػاتـ الػػػػرازم كأثػػػػره فػػػػي عمػػػػـك الحػػػػديث»  .4
 الخانجي، القاىرة.

كزىجػػػػػػػانٌي، إبػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػف يعقػػػػػػػكب )ت: «أحػػػػػػػكاؿ الرِّجػػػػػػػاؿ» .5 ػ(، تحقيػػػػػػػؽ: صػػػػػػػبحي ىػػػػػػػ259، لمجي
 ىػ.1405مؤسسة الرٍّسالة، بيركت، الٌساميٌرائٌي، 

يَّػػػػػاف، محمػػػػػد بػػػػػف خمػػػػػ«أخبػػػػػار القضػػػػػاة» .6 العزيز عبػػػػػدىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: 306ؼ، )ت: ، البػػػػػف حى
 مصطفى المراغي، المكتبة التجارية الكبرل.

          ، لأللبػػػػػػاني، محمػػػػػػد ناصػػػػػػر الػػػػػػديف «إركاء الغميػػػػػػؿ فػػػػػػي تخػػػػػػريج أحاديػػػػػػث منػػػػػػار السػػػػػػبيؿ» .7
 ىػ.1405 ىػ(، المكتب اإلسالمي، بيركت، الطبعة الثانية1420)ت: 

، لمحػػػػكت، محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد دركيػػػػش، «أسػػػػنى المطالػػػػب فػػػػي أحاديػػػػث مختمفػػػػة المراتػػػػب» .8
القادر عطػػػػػػػػػا، دار الكتػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػركت، عبػػػػػػػػػدىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: مصػػػػػػػػػطفى 1277)ت: 

 ىػ.1418 الطبعة األكلى،

 مجمة العماش، محسف بف محمد بف الديف لبدر ،«اإلسبلـ شيخ عند المتف نقد كجكه أشير» .9
 الثالث العدد ،المممكة العربية السعكدية كآدابيا، العربية كالمغة الشريعة لعمكـ القرل أـ جامعة

 .ىػ1426 أكؿ، ربيع عشر، السابع المجمد كالثالثكف،

ػػػػػػػاؿً » .10 ـي الرِّجى ػػػػػػٍرح كالتٍَّعػػػػػػًديؿ كعمػػػػػػ ، لنػػػػػػكر الػػػػػػديف عتػػػػػػر، دار اليمامػػػػػػة، دمشػػػػػػؽ، «أصػػػػػػكؿ الجى
 .ىػ1421
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المقدسػػػػػػٌي ، البػػػػػػف القيسػػػػػػراني، محٌمػػػػػػد بػػػػػػف طػػػػػػاىرو «أطػػػػػػراؼ الغرائػػػػػػب كاألفػػػػػػراد لمػػػػػػدَّارقيطنيٌ » .11
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػكد محمػػػػػد محمػػػػػكد حسػػػػػف نصػػػػػار السػػػػػيد يكسػػػػػؼ، دار الكتػػػػػب 507)ت: 

 ىػ.  1419 بيركت، العممية،

 ة، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أبػػػػػػػي بكػػػػػػػر ـ الجكزيَّػػػػػػػيٍّ ، البػػػػػػػف قىػػػػػػػ«إعػػػػػػػبلـ المػػػػػػػكقعيف عػػػػػػػف رب العػػػػػػػالميف» .12
السػػػػػػػالـ إبػػػػػػػراىيـ، دار الكتػػػػػػػب عبدىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػد 751بػػػػػػػف سػػػػػػػعد )ت: ابػػػػػػػف أيػػػػػػػكب ا

 ىػ.1411ركت، الطبعة األكلى، العممية، بي

 ة، محمػػػػػد بػػػػػف أبػػػػػي بكػػػػػر ـ الجكزيَّػػػػػيٍّ ، البػػػػػف قىػػػػػ«إغاثػػػػػة الميفػػػػػاف مػػػػػف مصػػػػػايد الشػػػػػيطاف» .13
ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػد حامػػػػػػػد الفقػػػػػػػي، مكتبػػػػػػػة المعػػػػػػػارؼ، 751بػػػػػػػف أيػػػػػػػكب بػػػػػػػف سػػػػػػػعد )ت: ا

 الرياض.

ىػػػػػػ(،  629الغني بػػػػػف أبػػػػػي بكػػػػػر )ت: عبػػػػػد، البػػػػػف نقطػػػػػة،  محمػػػػػد بػػػػػف «إكمػػػػػاؿ اإلكمػػػػػاؿ» .14
رب النبػػػػػي، جامعػػػػػة أـ القػػػػػرل، مكػػػػػة المكرمػػػػػة، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى،  عبػػػػػدالقيػػػػػـك  عبػػػػػدتحقيػػػػػؽ: 
 ىػ.1410

          ا عبػػػػػػػد، لميغىٍمطػػػػػػػام بػػػػػػػف قىًمػػػػػػػٍيج بػػػػػػػف «إكمػػػػػػػاؿ تيػػػػػػػذيب الكمػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي أسػػػػػػػماء الرِّجػػػػػػػاؿ» .15
ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: عػػػػػػػػادؿ بػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػد، كأسػػػػػػػػامة بػػػػػػػػف إبػػػػػػػػراىيـ، الفػػػػػػػػاركؽ الحديثػػػػػػػػة 762)ت: 

 ىػ.1422كلى، لمطباعة كالٌنشر، الطبعة األ

   ، البػػػػف حجػػػػر العسػػػػقالنٌي، أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػٌي «أمػػػػالي األذكػػػػار فػػػػي فضػػػػؿ صػػػػبلة التسػػػػبيح» .16
 ىػ(، تحقيؽ: كيالني محمد خميفة، مؤسسة قرطبة، بيركت.852)ت: 

، لمقفطػػػػي، جمػػػػاؿ الػػػػديف أبػػػػك الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف يكسػػػػؼ «إنبػػػػاه الػػػػركاة عمػػػػى أنبػػػػاء النحػػػػاة» .17
 ىػ.1424ىػ(، الطبعة األكلى، 636)ت: القفطي

 ، لمجكرقػػػػػػػػػاني، الحسػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػف إبػػػػػػػػػراىيـ «األباطيػػػػػػػػػؿ كالمنػػػػػػػػػاكير كالصػػػػػػػػػحاح كالمشػػػػػػػػػاىير» .18
الجبار الفريػػػػػكائي، عبػػػػػدالرحمف بػػػػػف عبػػػػػدىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: 543بػػػػػف جعفػػػػػر، )ت: ابػػػػػف الحسػػػػػيف ا

، ، الينػػػػػددار الصػػػػػميعي لمنشػػػػػر كالتكزيػػػػػع، الريػػػػػاض، مؤسسػػػػػة دار الػػػػػدعكة التعميميػػػػػة الخيريػػػػػة
 ىػ.   1422الطبعة الرابعة، 

الحي المكنػػػػكم عبػػػػد، ألبػػػػي الحسػػػػنات محمػػػػد «األجكبػػػػة الفاضػػػػمة لؤلسػػػػئمة العشػػػػرة الكاممػػػػة» .19
ىػػػػػػػػػػ(، كعميػػػػػػػػػو التعميقػػػػػػػػػات الحافمػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى األجكبػػػػػػػػػة الفاضػػػػػػػػػمة بقمػػػػػػػػػـ: 1344الينػػػػػػػػػدم )ت: 

الفتاح أبػػػػػػػػػك غػػػػػػػػػدة، مكتبػػػػػػػػػة المطبكعػػػػػػػػػات اإلسػػػػػػػػػالمية بحمػػػػػػػػػب، كدار السػػػػػػػػػالـ لمطباعػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػد
 ىػ.1430تكزيع كالترجمة، القاىرة، الطبعة السادسة، كالنشر كال
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            أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػرك بػػػػػػف الضػػػػػػحاؾ بػػػػػػف مخمػػػػػػد ، البػػػػػػف أبػػػػػػي عاصػػػػػػـ،«اآلحػػػػػػاد كالمثػػػػػػاني» .20
ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: باسػػػػػػػػـ فيصػػػػػػػػؿ أحمػػػػػػػػد الجػػػػػػػػكابرة، دار الرايػػػػػػػػة، الريػػػػػػػػاض، الطبعػػػػػػػػة 287)ت: 

 ىػ.1411األكلى، 

لمختػػػػارة ممػػػػا لػػػػـ يخرجػػػػو البخػػػػارم األحاديػػػػث المختػػػػارة أك المسػػػػتخرج مػػػػف األحاديػػػػث ا» .21
 الكاحػػػػػػػػػػػد المقدسػػػػػػػػػػػي عبد، لضػػػػػػػػػػػياء الػػػػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف «كمسػػػػػػػػػػػمـ فػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػحيحييما

ا بػػػػػػف دىػػػػػػيش، دار خضػػػػػػر عبػػػػػػدالممؾ بػػػػػػف عبػػػػػػدىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: معػػػػػػالي األسػػػػػػتاذ 643)ت: 
 ىػ. 1420لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة الثالثة، 

 الرحمفعبػػػػػػػد بػػػػػػػف الحؽعبػػػػػػػد لإلشػػػػػػػبيمي، ،« النبػػػػػػػي حػػػػػػػديث مػػػػػػػف الكسػػػػػػػطى األحكػػػػػػػاـ» .22
 الريػػػػػػػػاض، الرشػػػػػػػػد، مكتبػػػػػػػػة السػػػػػػػػامرائي، كصػػػػػػػػبحي السػػػػػػػػمفي، حمػػػػػػػػدم: تحقيػػػػػػػػؽ ،(ىػػػػػػػػػ582)

 .ىػ1416

 ا عبػػػػػػد، ألبػػػػػػي يعمػػػػػػى الخميمػػػػػػٌي، الخميػػػػػػؿ بػػػػػػف «اإلرشػػػػػػادي فػػػػػػي معرفػػػػػػة عممػػػػػػاء الحػػػػػػديث» .23
يػػػػػاض، 446بػػػػػف أحمػػػػػد )ت: ا ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: محٌمػػػػػد سػػػػػعيد عمػػػػػر إدريػػػػػس، مكتبػػػػػة الر شػػػػػد، الرٍّ

 ىػ.  1409الطبعة األكلى، 

ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: يكسػػػػػػؼ بػػػػػػف محمػػػػػػد 378، ألبػػػػػػي أحمػػػػػػد الحػػػػػػاكـ )ت: «األسػػػػػػامي كالكنػػػػػػى» .24
 ـ. 1994الدخيؿ، دار الغرباء األثرية بالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى، 

، يكسػػػػػؼ بػػػػػف  عبػػػػػد، البػػػػػف «االسػػػػػتذكار» .25 ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: سػػػػػالـ محمػػػػػد 463ا )ت: عبػػػػػدالبػػػػػرٍّ
 ىػ.1421عطا، محمد عمي معكض، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

، يكسػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػف  عبػػػػػػػػػد، البػػػػػػػػػف «االسػػػػػػػػػتيعاب فػػػػػػػػػي معرفػػػػػػػػػة األصػػػػػػػػػحاب» .26  ا عبػػػػػػػػػدالبػػػػػػػػػرٍّ
 ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: عمػػػػػػػي محمػػػػػػػد البجػػػػػػػاكم، دار الجيػػػػػػػؿ، بيػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػة األكلػػػػػػػى،463)ت: 
 ىػ. 1412

ػػػػػيف )ت: «األسػػػػػماء كالصػػػػػفات» .27 سى ا بػػػػػف عبػػػػػدىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: 458، لمبييقػػػػػٌي، أحمػػػػػد بػػػػػف الحي
 ىػ. 1413محمد الحاشدم، مكتبة السكادم، جدة، الطبعة األكلى، 

الفتاح أبػػػػػػك غػػػػػػدة، مكتػػػػػػب المطبكعػػػػػػات اإلسػػػػػػالمية، حمػػػػػػب، عبػػػػػػد، ل«اإلسػػػػػػناد مػػػػػػف الػػػػػػديف» .28
 ىػ.1412الطبعة األكلى، 

ػػػػػػػػػحابةاإلصػػػػػػػػػابة فػػػػػػػػػي تمييػػػػػػػػػز » .29               ، أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػي العسػػػػػػػػػقالنيٌ  ، البػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػر«الصَّ
المكجػػػػػػكد كعمػػػػػػى محمػػػػػػد معػػػػػػكض، دار الكتػػػػػػب  عبػػػػػػدعػػػػػػادؿ أحمػػػػػػد  ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ:852)ت: 

 ىػ.1415العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 
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، عثمػػػاف بػػػف مكسػػػى بػػػف محمػػػد لمحػػػازمي، ،«اآلثػػػار مػػػف كالمنسػػػكخ الناسػػػخ فػػػي االعتبػػػار» .30
 1359 الثانيػػػػػػة، الطبعػػػػػػة الػػػػػػدكف، آبػػػػػػاد، حيػػػػػػدر العثمانيػػػػػػة، المعػػػػػػارؼ دائػػػػػػرة ،(ىػػػػػػػ584:  ت)
 .ىػ

ىػػػػػػػػ(، دار العمػػػػػػػـ 1396، لمزركمػػػػػػػي، خيػػػػػػػر الػػػػػػػديف بػػػػػػػف محمػػػػػػػكد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد )ت:«األعػػػػػػػبلـ» .31
 ـ.2002لمالييف، الطبعة الخامسة عشر، 

 الرحمف عبػػػػػػػػد، لمسػػػػػػػػخاكم، محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف «اإلعػػػػػػػػبلف بػػػػػػػػالتكبيخ لمػػػػػػػػف ذـ أىػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػأريخ» .32
ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: فرانػػػػػػػػز ركزنثػػػػػػػػاؿ، ترجمػػػػػػػػة: صػػػػػػػػالح أحمػػػػػػػػد العمػػػػػػػػي، 902بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد )ت: ا

 ىػ.1407مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة األكلى، 

، لبرىػػػػاف الػػػػديف الحمبػػػػي، المعػػػػركؼ بسػػػػبط «االغتبػػػػاط بمػػػػف رمػػػػي مػػػػف الػػػػركاة بػػػػاالختبلط» .33
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: عػػػػػالء الػػػػػديف عمػػػػػي 841ابػػػػػف العجمػػػػػي، إبػػػػػراىيـ بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف خميػػػػػؿ )ت: 

 ـ.1988ضا، دار الحديث، القاىرة، الطبعة األكلى، ر 

ٍفػػػع االرتيػػػاب عػػػف الميؤتًمػػػؼ كالمختًمػػػؼ فػػػي األسػػػماء كالكينىػػػى كاألنسػػػا» .34 ، «باإلكمػػػاؿ فػػػي رى
ىػػػػػػ(، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، بيػػػػػركت، 475البػػػػػف مػػػػػاكيكال، عمػػػػػي بػػػػػف ىبػػػػػة ا بػػػػػف عمػػػػػٌي )ت: 

 ىػ.1411الطبعة األكلى، 

، عمي بف عمر )ت: ، لمدَّارق«كالتتبع اإللزامات» .35 ىػ(، تحقيؽ: مقبؿ بف ىادم 385طنيٍّ
 ىػ. 1405الكداعي، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة الثانية، 

ىػػػػػػػػ(، تقػػػػػػػديـ كتحقيػػػػػػػؽ 403، البػػػػػػػف الفرضػػػػػػػي، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ األزدم )ت:«األلقػػػػػػػاب» .36
 ىػ.1412كتعميؽ: محمد زينيـ محمد عزب، دار الجيؿ، بيركت، الطبعة األكلى، 

  ىػ.1410ىػ(، دار المعرفة، بيركت، 204لمشافعي، محمد بف إدريس )ت: ، «األـ» .37

، إلكراـ ا إٍمداد الحٌؽ، دار البشائر «اإلماـ عمٌي بف المديني كمنيجو في نقد الرجاؿ» .38
 اإلسالمية.

 ،«الرجاؿ نقد في كمنيجو الككفي اليمداني الخارفي يرمى ني  بف اهللعبد بف محمد اإلماـ» .39
 .ىػ1433 ،(منشكرة غير دكتكراه رسالة) عكدة، إدريس ألحمد

 الرحمف عبػػػػػػػػدىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: 562الكريـ بػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػد )ت: عبػػػػػػػػد، لمسَّػػػػػػػػمعانٌي، «األنسػػػػػػػػاب» .40
حيػػػػػػػدر آبػػػػػػػاد،  -بػػػػػػػف يحيػػػػػػػى المعممػػػػػػػي اليمػػػػػػػاني كغيػػػػػػػره، مجمػػػػػػػس دائػػػػػػػرة المعػػػػػػػارؼ العثمانيػػػػػػػةا

 ىػ.  1382الطبعة األكلى، 



    

223 
     

 الفيارس العامة الثالثالفصؿ 

 ػ ب ػ

ضػػػػػياء العمػػػػػرم، مكتبػػػػػة العمػػػػػـك كالحكػػػػػـ، ، ألكػػػػػـر «بحػػػػػكث فػػػػػي تػػػػػاريخ السػػػػػنة المشػػػػػرفة» .41
 المدينة المنكرة، الطبعة الخامسة.

 ، البػػػػػف القطٌػػػػػاف الفاسػػػػػٌي، عمػػػػػي «بيػػػػػاف الػػػػػكىـ كاإلييػػػػػاـ الػػػػػكاقعيف فػػػػػي كتػػػػػاب األحكػػػػػاـ» .42
يػػػػػػاض، الطبعػػػػػػة 628بػػػػػػف محٌمػػػػػػد )ت: ا ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: الحسػػػػػػيف آيػػػػػػت سػػػػػػعيد، دار طيبػػػػػػة، الرٍّ

 ىػ.  1418األكلى، 

ػػػػًديثالبىاعػػػػثي الحثيػػػػثي شػػػػرح ا» .43 ػػػػاًر عمػػػػكـً الحى ػػػػد شػػػػاكر، تعميػػػػؽ: محمػػػػد «خًتصى ، ألحمػػػػد محمَّ
كاشػػػػػػػػػػػيو:  عمػػػػػػػػػػػٌي بػػػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػٌي  ػػػػػػػػػػػـ حى  ناصػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػدٍّيف األلبػػػػػػػػػػػاني، حقَّقػػػػػػػػػػػو كتىمَّ

الحميػػػػػػػد الحمبػػػػػػػي األثػػػػػػػرم، مكتبػػػػػػػة المعػػػػػػػارؼ لمنشػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػع، الريػػػػػػػاض، الطبعػػػػػػػة عبدبػػػػػػػف ا
 ىػ.1417األكلى، 

ػػػػػػػػػار» .44  ، لمبػػػػػػػػػزَّار، أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػرك «لبػػػػػػػػػزَّارمسػػػػػػػػػند ا»، المعػػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػػػ: «البحػػػػػػػػػر الٌزخَّ
ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: محفػػػػػػػػػكظ الػػػػػػػػػرَّحمف زيػػػػػػػػػف ا، مكتبػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػكـ كالحكػػػػػػػػػـ، المدينػػػػػػػػػة 292)ت: 

 ىػ.   1416المنٌكرة، الطبعة األكلى، 

ىػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: 774، البػػػػػف كثيػػػػر، إسػػػػػماعيؿ بػػػػف عمػػػػػر بػػػػف كثيػػػػػر )ت: «البدايػػػػة كالنِّيايػػػػػة» .45
 ىػ.1417ى، ا التركٌي، دار ىجر، الطبعة األكلعبد

 ، لمشػػػػػػككاني، محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي «البػػػػػػدر الطػػػػػػالع بمحاسػػػػػػف مػػػػػػف بعػػػػػػد القػػػػػػرف السػػػػػػابع» .46
 ىػ(، دار المعرفة، بيركت.   1250بف محمد )ت: ا

 ، «البػػػػػػػدر المينيػػػػػػػر فػػػػػػػي تخػػػػػػػريج األحاديػػػػػػػث كاآلثػػػػػػػار الكاقعػػػػػػػة فػػػػػػػي الٌشػػػػػػػرح الكبيػػػػػػػر» .47
الحي، عبػػػػػػدىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: مصػػػػػػطفى أبػػػػػك الغػػػػػػيط 804البػػػػػف الميمقٍّػػػػػػف، عمػػػػػر بػػػػػػف عمػػػػػي )ت: 

 ىػ.1425كآخركف، دار اليجرة، الٌرياض، الطبعة األكلى، 

الرحمف بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي بكػػػػػػػػر عبػػػػػػػػد، لمسػػػػػػػػيكطي، «البػػػػػػػػدكر السػػػػػػػػافرة فػػػػػػػػي أحػػػػػػػػكاؿ اآلخػػػػػػػػرة» .48
ىػػػػػػػػػ(،  تحقيػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػد حسػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد حسػػػػػػػػف إسػػػػػػػػماعيؿ الشػػػػػػػػافعي، دار الكتػػػػػػػػب 911)ت:

 ىػ.1416الطبعة األكلى ،  بيركت، العممية،

ػػػػػيف )ت: ، لمبييقػػػػػٌي، «البعػػػػػث كالنشػػػػػكر» .49 سى ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: عػػػػػامر أحمػػػػػد 458أحمػػػػػد بػػػػػف الحي
 ىػ.1406ية، بيركت، الطبعة: األكلى، حيدر، مركز الخدمات كاألبحاث الثقاف
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سػػػػػػػػينٌي،«القػػػػػػػػامكس جػػػػػػػػكاىر مػػػػػػػػف العػػػػػػػػركس تػػػػػػػػاج» .50 ػػػػػػػػد مرتضػػػػػػػػى الحي         ، لمٌزبيػػػػػػػػدم، محمَّ
فػػػػػػي الككيػػػػػػت،  ىػػػػػػػ(، التػػػػػػراث العربػػػػػػي، الككيػػػػػػت، سمسػػػػػػمة تصػػػػػػدرىا كزارة اإلعػػػػػػالـ1205)ت: 

 مطبعة حككمة الككيت.

 عبػػػػد بػػػف عمػػػػرك بػػػف الػػػػرحمف عبػػػد الدمشػػػػقي، زرعػػػة ألبػػػػي ،«الدمشػػػقي زرعػػػػة أبػػػػي تػػػاريخ» .51
 ا نعمػػػػػػػػػػة ا شػػػػػػػػػػكر: تحقيػػػػػػػػػػؽ راشػػػػػػػػػػد، بػػػػػػػػػػف الميمػػػػػػػػػػكف أبػػػػػػػػػػي: ركايػػػػػػػػػػة ،(ىػػػػػػػػػػػ281: ت) ا

 .دمشؽ العربية، المغة مجمع القكجاني،

ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: 385، البػػػػػػف شػػػػػػاىيف، عمػػػػػػر بػػػػػػف شػػػػػػاىيف )ت: «أسػػػػػػماًء الثِّقػػػػػػات تػػػػػػاريخ» .52
 ىػ. 1404صبحي السَّاميٌرائٌي، الدَّار السمفية، اليند، الطبعة األكلى، 

ىػػػػػػ(، 385مػػػػػر بػػػػف شػػػػػاىيف )ت: ، البػػػػػف شػػػػاىيف، ع«تػػػػاريخ أسػػػػػماء الضػػػػػعفاء كالكػػػػػذابيف» .53
 ىػ.1409أحمد القشقرم، الطبعة األكلى،  الرحيـ محمدتحقيؽ: عبد

      لحسػػػػػػف إبػػػػػػراىيـ حسػػػػػػف،، «بلـ السِّياسػػػػػػٌي كالػػػػػػدِّيني كالثَّقػػػػػػافٌي كاالجتمػػػػػػاعيٌ تػػػػػػاريخ اإلسػػػػػػ» .54
ػػػػػػػػػر،  دار الجيػػػػػػػػػؿ، بيػػػػػػػػػركت، كمكتبػػػػػػػػػة النيضػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػرية، القػػػػػػػػػاىرة، الطبعػػػػػػػػػة الرَّابعػػػػػػػػػة عىشى

 ىػ.       1416

 ، لمػػػػػػػػػذىبٌي، محٌمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد «اإلسػػػػػػػػػبلـ ككفٌيػػػػػػػػػات المشػػػػػػػػػاىير كاألعػػػػػػػػػبلـ تػػػػػػػػػاريخ» .55
اد معػػػػػػركؼ، دار الغػػػػػػرب اإلسػػػػػػالمي، بيػػػػػػركت، الطبعػػػػػػة ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: بشػػػػػػار عػػػػػػك 748)ت: 

 ـ.2003األكلى، 

ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: 571، البػػػػػف عسػػػػػاكر، عمػػػػػي بػػػػػف الحسػػػػػف بػػػػػف ىبػػػػػة ا )ت:«تػػػػػاريخ دمشػػػػػؽ» .56
 ىػ.1415، بيركت، مرك بف غرامة العمركم، دار الفكرع

 ىػػػػػػػػ( عػػػػػػػف يحيػػػػػػػى بػػػػػػػف معػػػػػػػػيف 411تػػػػػػػاريخ عثمػػػػػػػاف بػػػػػػػف سػػػػػػػعيد الػػػػػػػدَّارمٌي )ت3 » .57
كاة كتعػػػػػديميـ ىػػػػػػ( فػػػػػي تجػػػػػريح444)ت3  ، تحقيػػػػػؽ: أحمػػػػػد محٌمػػػػػد نػػػػػكر سػػػػػيؼ، دار «الػػػػػرُّ

 ىػ.1400المأمكف لمتراث، دمشؽ، 

ا بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف يكسػػػػػؼ بػػػػػف نصػػػػػر، عبػػػػػد البػػػػػف الفرضػػػػػي، ،«تػػػػػاريخ عممػػػػػاء األنػػػػػدلس» .58
السػػػػػػػػػيد عػػػػػػػػػزت العطػػػػػػػػػار  عنػػػػػػػػػي بنشػػػػػػػػػره كصػػػػػػػػػححو ككقػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػى طبعػػػػػػػػػو:، ىػػػػػػػػػػ(403)ت: 

 .ىػ1408الثانية، الحسيني، مكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة 
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 أىًميػػػػػا غيػػػػػر مػػػػػف العممػػػػػاء قيٌطانيػػػػػا كًذٍكػػػػػر محػػػػػٌدثييا كأخبػػػػػار السَّػػػػػبلـ مدينػػػػػة تػػػػػاريخ» .59
  عمػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػػػد البغػػػػػػػػػػػدادٌم، لمخطيػػػػػػػػػػػب المعػػػػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػػػػػ"تاريخ بغػػػػػػػػػػػداد"، ،«ككارًدييػػػػػػػػػػػا

 األكلػػػػػػى، الطبعػػػػػػة اإلسػػػػػػالمٌي، الغػػػػػػرب دار معػػػػػػركؼ، عػػػػػػكَّاد بٌشػػػػػػار: تحقيػػػػػػؽ ،(ىػػػػػػػ463: ت)
    .  ىػ1422

ػػػػد بػػػػف عبػػػػدا )ت: «نيسػػػػابكرتػػػػاريخ » .60 ، محمَّ بػػػػف اىػػػػػ(، كتابخانػػػػة 405، لمحػػػػاكـ النَّيسػػػػابيكرمٍّ
 طيراف. ،سينا

، البػػػػػف حجػػػػػر العسػػػػػقالنٌي، أحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػٌي «تبيػػػػػيف العجػػػػػب بمػػػػػا كرد فػػػػػي فضػػػػػؿ رجػػػػػب» .61
 ىػ.1408ىػ(، تحقيؽ: إبراىيـ بف إسماعيؿ آؿ عصر، الطبعة األكلى، 852)ت: 

    ، البػػػػػف حجػػػػػر، أحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي «كاألجػػػػػزاء المنثػػػػػكرةتجريػػػػػد أسػػػػػانيد الكتػػػػػب المشػػػػػيكرة » .62
ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػد شػػػػػػػككر الميػػػػػػػاديني، مؤسسػػػػػػػة الرسػػػػػػػالة، بيػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػة 852)ت: 

 ىػ.1418األكلى، 

ا بػػػػف يكسػػػػؼ الجػػػػديع، مؤسسػػػػة الريػػػػاف لمطباعػػػػة كالنشػػػػر عبػػػػد، ل«تحريػػػػر عمػػػػـك الحػػػػديث» .63
 ىػ. 1424كالتكزيع، بيركت، الطبعة األكلى، 

الرحيـ عبػػػػػػدالرحمف بػػػػػػف عبػػػػػػد، لممبػػػػػػاركفكرل، ل«األحػػػػػػكذم بشػػػػػػرح جػػػػػػامع الترمػػػػػػذمتحفػػػػػػة » .64
 ىػ(، دار الكتب العممية، بيركت.1353)ت: 

 ، لمعراقػػػػػػػػػػي، عبػػػػػػػػػػدالرحيـ بػػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػػيف «تخػػػػػػػػػػريج أحاديػػػػػػػػػػث إحيػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػـك الػػػػػػػػػػديف» .65
 ىػ.  1408ىػ(، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األكلى، 806بف عبدالرحمف )ت: ا

            الرَّحمف بػػػػػف أبػػػػػي بكػػػػػرعبػػػػػد، لمس ػػػػػيكطي، «فػػػػػي شػػػػػرح تقريػػػػػب النَّػػػػػكاًكمتػػػػػدريب الػػػػػرَّاكم » .66
ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: طػػػػػػػػارؽ عػػػػػػػػكض ا محٌمػػػػػػػػد، دار العاصػػػػػػػػمة، الٌريػػػػػػػػاض، الطبعػػػػػػػػة 911)ت: 

 ىػ.    1424األكلى، 

فٌػػػػػػػػاظ» .67 ، محٌمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد )ت: «تػػػػػػػػذكرة الحي ىػػػػػػػػػ(، دار الكتػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػة، 748، لمػػػػػػػػٌذىبيٍّ
 ىػ.1419يرات، الطبعة األكلى، بيركت، تحقيؽ: زكريا عم

البػػػػف القيسػػػػراني، ، «تػػػػذكرة الحفػػػػاظ )أطػػػػراؼ أحاديػػػػث كتػػػػاب المجػػػػركحيف البػػػػف حبػػػػاف(» .68
المجيػػػػػػػد السػػػػػػػمفي، دار عبدىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: حمػػػػػػػدم 507محٌمػػػػػػػد بػػػػػػػف طػػػػػػػاىرو المقدسػػػػػػػٌي )ت: 

 ىػ.1415يع، الرياض، الطبعة األكلى، الصميعي لمنشر كالتكز 



    

226 
     

 الفيارس العامة الثالثالفصؿ 

ىػػػػػػ(، إدارة الطباعػػػػػة 986لمفىتَّنًػػػػػي، محمػػػػػد طػػػػػاىر بػػػػػف عمػػػػػي )ت: ، «تػػػػػذكرة المكضػػػػػكعات»  .69
 .ىػ1343، القاىرة،  الطبعة األكلى، المنيرية

تسػػػػمية مػػػػا كردى بػػػػو الٌشػػػػيخي أبػػػػك بكػػػػر أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػٌي بػػػػف ثابػػػػت الخطيػػػػب البغػػػػدادم » .70
دمشػػػؽى، مػػػف الكتػػػب مػػػف ركايتػػػو مػػػف األجػػػزاء المسػػػمكعة كالكبػػػار المصػػػنفة، كمػػػا جػػػرل 

 لمحمػػػػػد ، «ائػػػػػد كاألمػػػػػالي كالمنثػػػػػكر، كتسػػػػػمية بعػػػػػض مػػػػػف صٌنػػػػػػفيامجراىػػػػػا، سػػػػػكل الفك 
بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد المالػػػػػػػكي األندلسػػػػي، ]ىػػػػذا الجػػػػزء مخطػػػػكط بالمكتبػػػػة الظاىريػػػػة ضػػػػمف ا

( أكراؽ. كقػػػػػػػد نقػػػػػػػؿ نصػػػػػػػو بتمامػػػػػػػو 5(، الرسػػػػػػػالة السادسػػػػػػػة منػػػػػػػو فػػػػػػػي )17مجمػػػػػػػكع رقمػػػػػػػو )
البغػػػػػػدادم كأثػػػػػػره فػػػػػػي يػػػػػػب الػػػػػػٌدكتكر محمػػػػػػكد الطحػػػػػػاف فػػػػػػي رسػػػػػػالتو لمػػػػػػدكتكراه: "الحػػػػػػافظ الخط

 ([.301 - 281)ص:     عمـك الحديث"

ىػػػػػ(، 303لمنَّسػػػػائٌي، أحمػػػػد بػػػػف شيػػػػعىيب )، «تسػػػػمية مػػػػف لػػػػـ يػػػػرك عنػػػػو غيػػػػر رجػػػػؿ كاحػػػػد» .71
 ىػ.1369تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد، دار الكعي، حمب، الطبعة األكلى، 

           ف عمػػػػػػػي، البػػػػػػػف حجػػػػػػػر، أحمػػػػػػػد بػػػػػػػ«تعجيػػػػػػػؿي المنفعػػػػػػػًة بزكائػػػػػػػد ًرجػػػػػػػاؿ األئٌمػػػػػػػة األربعػػػػػػػة» .72
ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: إكػػػػػػػراـ ا إمػػػػػػػداد الحػػػػػػػؽ، دار الكتػػػػػػػاب العربػػػػػػػٌي، بيػػػػػػػركت، الٌطبعػػػػػػػة 852)ت: 

 األكلى.

 اليادم، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد عبػػػػػػػد، البػػػػػػػف «تعميقػػػػػػػة عمػػػػػػػى العمػػػػػػػؿ البػػػػػػػف أبػػػػػػػي حػػػػػػػاتـ»  .73
ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: سػػػػػػػػامي بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف جػػػػػػػػاد ا،  أضػػػػػػػػكاء 744اليادم )ت: عبػػػػػػػػدبػػػػػػػػف ا

 ىػ.1423األكلى، السمؼ، الرياض، الطبعة 

ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: 852، البػػػػػػف حجػػػػػػر العسػػػػػػقالنٌي، أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي )ت: «تقريػػػػػػب التيػػػػػػذيب» .74
 ىػ.   1406محمَّد عكامة، دار الرَّشيد، سكريا، الطبعة األكلى، 

، لمػػػػذىبي، محمػػػػػد بػػػػف أحمػػػػػد بػػػػف عثمػػػػػاف «تمخػػػػيص كتػػػػػاب المكضػػػػػكعات البػػػػف الجػػػػػكزم»  .75
شػػػػػد، الريػػػػػاض، الطبعػػػػػػة مكتبػػػػػة الر  ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: ياسػػػػػر بػػػػػف إبػػػػػراىيـ بػػػػػػف محمػػػػػد،748)ت: 

 ىػ.1419األكلى، 

، ألبػػػػي إسػػػػحاؽ الحػػػػكيني «كتػػػػب األماجػػػػد ييػػػػو الياجػػػػد إلػػػػى مػػػػا كقػػػػع مػػػػف النظػػػػر فػػػػتنب» .76
 ىػ.  1418األثرم، محمد شريؼ، المحجة، مصر، الطبعة األكلى، 

 ، لمكنػػػػػػاني، عمػػػػػػػي «تنزيػػػػػػو الشػػػػػػػريعة المرفكعػػػػػػػة عػػػػػػف األخبػػػػػػػار الشػػػػػػػنيعة المكضػػػػػػػكعة» .77
الكىاب عبػػػػػػػدىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: 963الرحمف بػػػػػػػف عػػػػػػػراؽ )ت: عبػػػػػػػدبػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػي بػػػػػػػف ا
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ا محمػػػػػػػد الصػػػػػػػديؽ الغمػػػػػػػارم، دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة، بيػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػة عبػػػػػػػدالمطيؼ ك عبػػػػػػػد
 ىػ. 1399األكلى، 

اليادم المقدسػػػػٌي، محٌمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد عبػػػػد، البػػػػف «تنقػػػػيح التحقيػػػػؽ فػػػػي أحاديػػػػث التعميػػػػؽ» .78
ػػػػػػمؼ، الطبعػػػػػػة عبػػػػػػدا، ك  ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: سػػػػػػامي جػػػػػػاد744)ت:  العزيز الخبػػػػػػانٌي، أضػػػػػػكاء السَّ

 ىػ. 1428األكلى، 

 محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عثمػػػػػػػاف ، لمػػػػػػػذىبي، «تنقػػػػػػػيح التحقيػػػػػػػؽ فػػػػػػػي أحاديػػػػػػػث التعميػػػػػػػؽ» .79
، لغػػػػػيط عبػػػػػدالحي عجيػػػػػب، دار الػػػػػكطفىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: مصػػػػػطفى أبػػػػػك ا748بػػػػػف قىاٍيمػػػػػاز )ت:ا

 ىػ.1421الرياض، الطبعة األكلى، 

ىػػػػػ(، مطبعػػػػة دائػػػػرة المعػػػػارؼ 852ف حجػػػػر، أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػٌي )ت: ، البػػػػ«تيػػػػذيب التيػػػػذيب» .80
 ىػ.1326لنظامية، اليند، الطبعة األكلى، ا

 الرَّحمف عبػػػػػػػػد، لممػػػػػػػٌزم، يكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف الزكػػػػػػػي «تيػػػػػػػذيب الكمػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي أسػػػػػػػماء الرجػػػػػػػػاؿ» .81
ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: بشػػػػػػػػػار عػػػػػػػػػكاد معػػػػػػػػػركؼ، مؤسسػػػػػػػػػة الٌرسػػػػػػػػػالة، الطبعػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػة، 742)ت: 
 ىػ.  1403

ىػػػػػػػ(، 370لألزىػػػػػػرم، محمػػػػػػد بػػػػػػف أحمػػػػػػد اليػػػػػػركم، أبػػػػػػك منصػػػػػػكر )ت: ، «تيػػػػػػذيب المغػػػػػػة» .82
بيػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػة األكلػػػػػػػى،  ،مرعػػػػػػػب، دار إحيػػػػػػػاء التػػػػػػػراث العربػػػػػػػي تحقيػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػد عػػػػػػػكض

 ـ.2001

ػػػػػػػػد بػػػػػػػػف إسػػػػػػػػماعيؿ«تكضػػػػػػػػيح األفكػػػػػػػػار لمعػػػػػػػػاني تنقػػػػػػػػيح األنظػػػػػػػػار» .83 ػػػػػػػػنعاني، محمَّ           ، لمصَّ
بيػػػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: صػػػػػػػػػالح عكيضػػػػػػػػػة، دار الكتػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػة، 1182)ت: 

 ىػ.    1417األكلى، 

كاة كأنسػػػػػػػاًبًيـ كألقػػػػػػػاًبًيـ ككينػػػػػػػػاىيـ تكضػػػػػػػيح» .84  ، «الميشػػػػػػػتىًبو فػػػػػػػي ضػػػػػػػبط أسػػػػػػػماًء الػػػػػػػرُّ
ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: محٌمػػػػػػد نعػػػػػػيـ 842ا )ت: عبػػػػػػدالبػػػػػػف ناصػػػػػػر الػػػػػػدٍّيف الدٍّمشػػػػػػقٌي، محٌمػػػػػػد بػػػػػػف 

 ـ.1993العرقسكسي، مؤسسة الرٍّسالة، بيركت، الطبعة الثانية، 

لمحمػػػػػكد بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػكد الطحػػػػػاف، مكتبػػػػػة المعػػػػػارؼ  ،«الحػػػػػديث تيسػػػػػير مصػػػػػطمح» .85
 ىػ.1425الطبعة العاشرة،  لمنشر كالتكزيع، الرياض،

ىػػػػػ(، ركايػػػػة العبػػػػاس بػػػػف محٌمػػػػد بػػػػف حػػػػاتـ الػػػػد كرٌم 233، ليحيػػػػى بػػػػف معػػػػيف )ت: «التػػػػاريخ» .86
حيػػػػػػاء التػػػػػػراث 271)ت:  ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: أحمػػػػػػد محٌمػػػػػػد نػػػػػػكر سػػػػػػيؼ، مركػػػػػػز البحػػػػػػث العممػػػػػػي كا 

 ىػ.  1399اإلسالمٌي، مكة المكرمة، 
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87.  

  ، لمبخػػػػػارٌم، محٌمػػػػػد بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ«التػػػػػاريخ الٌصػػػػػغير»، المسػػػػػٌمى بػػػػػػ: «التػػػػػاريخ األكسػػػػػط» .88
 . براىيـ زايد، دار المعرفة، بيركتىػ(، تحقيؽ: محمكد إ256)ت: 

الرَّحمف عبػػػػػدىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: 256، لمبيخػػػػػارٌم، محٌمػػػػػد بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ )ت: «التػػػػػاريخ الكبيػػػػػر» .89
 ـ.1986بف يحيى الميعمٍّمٌي، دار الكتب العممية، بيركت، طبعة 

ف أبػػػي خيثمػػػة ،  ألبػػػي بكػػػر أحمػػػد بػػػ«التػػػاريخ الكبيػػػر، المعػػػركؼ بتػػػاريخ ابػػػف أبػػػي خيثمػػػة» .90
ر، ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: صػػػػػػالح بػػػػػػف فتحػػػػػػي ىػػػػػػالؿ، الفػػػػػػاركؽ الحديثػػػػػػة لمطباعػػػػػػة كالنشػػػػػػ279)ت: 

 ىػ.1427القاىرة، الطبعة األكلى، 

ػػػػػدِّثيف» .91 ا شػػػػػعباف، دار السػػػػػالـ لمطباعػػػػػة كالنشػػػػػر عبػػػػػد، ل«التأصػػػػػيؿ الشػػػػػرعي لقكاعػػػػػد الميحى
 ـ.2008كالتكزيع، القاىرة، الطبعة الثانية، 

ىػػػػػػ(، 597الرَّحمف بػػػػف عمػػػػػٌي )ت: عبػػػػػد، البػػػػف الجػػػػػكزٌم، «الخػػػػػبلؼالتحقيػػػػػؽ فػػػػػي مسػػػػػائؿ » .92
ب العمميػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػػػة الحميػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػعدني، دار الكتػػػػػػػػػعبدتحقيػػػػػػػػػؽ: مسػػػػػػػػػعد 

 ىػ.1415، األكلى

ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: 656القػػػػػػػكٌم )ت:  عبػػػػػػدالعظيـ بػػػػػػف عبػػػػػػػد، لممنػػػػػػذرٌم، «الترغيػػػػػػب كالترىيػػػػػػػب» .93
 ىػ.1417بيركت، الطبعة األكلى، إبراىيـ شمس الديف، دار الكتب العممية، 

، ألبػػػػػي الكليػػػػػد «التعػػػػػديؿ كالتجػػػػػريح لمػػػػػف خػػػػػرج لػػػػػو البخػػػػػارم فػػػػػي الجػػػػػامع الصػػػػػحيح»  .94
 ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: 474البػػػػػػػاجي، سػػػػػػػميماف بػػػػػػػف خمػػػػػػػؼ بػػػػػػػف سػػػػػػػعد بػػػػػػػف أيػػػػػػػكب بػػػػػػػف كارث )ت: 

 ىػ. 1406أبك لبابة حسيف، دار المكاء لمنشر كالتكزيع، الرياض، الطبعة األكلى، 

ىػػػػػػ(، ضػػػػػبطو كصػػػػػػححو 816عمػػػػػػي بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػػي )ت:  جػػػػػاني،، لمجر «التعريفػػػػػات» .95
جماعػػػػػػػة مػػػػػػػف العممػػػػػػػاء بإشػػػػػػػراؼ الناشػػػػػػػر، دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة، بيػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػة األكلػػػػػػػى، 

 ىػ.1403

لمنَّػػػككٌم، يحيػػػى ، «التقريػػػب كالتيسػػػير لمعرفػػػة سػػػنف البشػػػير النػػػذير فػػػي أصػػػكؿ الحػػػديث»  .96
ػػػػػػرىؼ  اف الخشػػػػػػت، دار الكتػػػػػػاب ىػػػػػػػ(، تقػػػػػػديـ كتحقيػػػػػػؽ كتعميػػػػػػؽ: محمػػػػػػد عثمػػػػػػ676)ت: بػػػػػػف شى

 ىػ.1405ربي، بيركت، الطبعة األكلى، الع



    

229 
     

 الفيارس العامة الثالثالفصؿ 

 طػػػػػػػػة، محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػدالغني البغػػػػػػػػدادم ، البػػػػػػػػف نق«التقييػػػػػػػػد لمعرفػػػػػػػػة ركاة األسػػػػػػػػانيد» .97
ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: كمػػػػػػػػاؿ الحػػػػػػػػكت، دار الكتػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػركت، 629)ت:  بػػػػػػػػف نقطػػػػػػػػةا

 ىػ.1408

ًبيػػػػػػػر فػػػػػػػي تخػػػػػػػريج أحاديػػػػػػػث الرَّافعػػػػػػػٌي الكبيػػػػػػػر» .98  ، البػػػػػػػف حجػػػػػػػر، أحمػػػػػػػد «التمخػػػػػػػيصي الحى
 ىػ. 1419الطبعة األكلى،  بيركت، ىػ(، دار الكتب العممية،852بف عمٌي )ا

 البػػػػػػػٌر، يكسػػػػػػػؼ  عبػػػػػػػدالبػػػػػػػف  ،«التمييػػػػػػػد لمػػػػػػػا فػػػػػػػي المكطػػػػػػػأ مػػػػػػػف المعػػػػػػػاني كاألسػػػػػػػانيد» .99
الكبير عبػػػػػػدىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: مصػػػػػػطفى بػػػػػػف أحمػػػػػػد العمػػػػػػكم كمحمػػػػػػد 463ا )ت: عبػػػػػػدبػػػػػػف ا

 ىػ.5410، كالشؤكف اإلسالمية، المغربالبكرم ، طبع كزارة عمـك األكقاؼ 

 الرحمف بػػػػف يحيػػػػى بػػػػف عمػػػػي عبػػػػد، ل«التنكيػػػػؿ بمػػػػا فػػػػي تأنيػػػػب الكػػػػكثرم مػػػػف األباطيػػػػؿ» .100
ىػػػػػػػػ(، المكتػػػػػػػب اإلسػػػػػػالمي، بيػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػة 1386بػػػػػػف محمػػػػػػػد المعممػػػػػػػي اليمػػػػػػاني )ت: ا

 ىػ.1406الثانية، 

  الرؤكؼ بػػػػػػػػف تػػػػػػػػاج العػػػػػػػػارفيفعبػػػػػػػػد، لممنػػػػػػػػاكم، «التيسػػػػػػػػير بشػػػػػػػػرح الجػػػػػػػػامع الصػػػػػػػػغير» .101
ىػػػػػػػػ(، مكتبػػػػػػػة اإلمػػػػػػػاـ الشػػػػػػػافعي، الريػػػػػػػاض، 1031بػػػػػػػف زيػػػػػػػف العابػػػػػػػديف )ت: ابػػػػػػػف عمػػػػػػػي ا

 ىػ.1408الطبعة الثالثة، 

 ػ ث ػ

ىػػػػػػػ(، دائػػػػػػرة المعػػػػػػارؼ العثمانيػػػػػػة 354، البػػػػػػف حبػػػػػػاف، محٌمػػػػػػد بػػػػػػف حبػػػػػػاف )ت: «الثِّقػػػػػػات» .102
 .  ى 1393بحيدر آباد الدكف، اليند، الطبعة األكلى، 

 قيٍطميٍكبىغىػػػػا بػػػػف قاسػػػػـ الػػػػديف زيػػػػف ،الفػػػػداء يبػػػػأل «السػػػػتة الكتػػػػب فػػػػي يقػػػػع لػػػػـ ممػػػػف الثقػػػػات» .103
 التػػػػػراث كتحقيػػػػػؽ اإلسػػػػػالمية كالدراسػػػػػات لمبحػػػػػكث النعمػػػػػاف مركػػػػػز ،(ىػػػػػػ879: ت)) الس ػػػػػٍكديٍكًني
 ـ 2011 - ىػ 1432 األكلى،: الطبعة ،اليمف صنعاء، ،كالترجمة

 ػ ج ػ

    ىػػػػػػ(، 463ا )ت: عبػػػػػدالبػػػػػٌر، يكسػػػػػؼ بػػػػػف  عبػػػػػد، البػػػػػف «جػػػػػامعي بيػػػػػاف العمػػػػػـ كفىٍضػػػػػًمو» .104
 ىػ.1398دار الكتب العممية، بيركت، 

                 ،  لمسػػػػػػيكطي، «جػػػػػػامع األحاديػػػػػػث، )الجػػػػػػامع الصػػػػػػغير كزياداتػػػػػػو كالجػػػػػػامع الكبيػػػػػػر(» .105
 ىػ(، دار الفكر، بيركت.911الرحمف بف أبي بكر )ت:عبد
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، البػػػػف األثيػػػػر، المبػػػػارؾ بػػػػف محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد «جػػػػامع األصػػػػكؿ فػػػػي أحاديػػػػث الرسػػػػكؿ» .106
القادر األرنػػػػػاؤكط، مكتبػػػػػة الحمػػػػػكاني كمطبعػػػػػة المػػػػػالح كمكتبػػػػػة عبػػػػػدىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: 66)ت: 

 ىػ.1389دار البياف، الطبعة األكلى، 

 ، لمعالئػػػػػػػػػػي، خميػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػف كيكمػػػػػػػػػػدم «جػػػػػػػػػػامع التحصػػػػػػػػػػيؿ فػػػػػػػػػػي أحكػػػػػػػػػػاـ المراسػػػػػػػػػػيؿ» .107
الكتػػػػػػػب، بيػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػة المجيػػػػػػػد السػػػػػػػمفي، عػػػػػػػالـ عبدىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: حمػػػػػػػدم 761)ت: 

 ىػ.1407الثانية، 

 ، البػػػػػف كثيػػػػػر، إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف عمػػػػػر «جػػػػػامع المسػػػػػانيد كالسُّػػػػػنىف اليػػػػػادم ألقػػػػػـك سػػػػػنف» .108
ا الػػػػػػػػػدىيش، دار خضػػػػػػػػػر عبػػػػػػػػػدالممؾ بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػدىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: 774بػػػػػػػػػف كثيػػػػػػػػػر )ت: ا

 ىػ.1419 زيع بيركت، الطبعة الثانية،لمطباعة كالنشر كالتك 

 مػػػػػف لجنػػػػػة: تحقيػػػػػؽ ،(ىػػػػػػ456: ت) األندلسػػػػػي حػػػػػـز البػػػػػف ،«العػػػػػرب أنسػػػػػاب جميػػػػػرة» .109
 .ىػ 1403 األكلى، الطبعة بيركت، العممية، الكتب دار العمماء،

ػػػػػحيح المختصػػػػػر مػػػػػف أمػػػػػكًر رىسيػػػػػكًؿ اهلًل » .110 ، «كسيػػػػػنىًنو كأيَّاًمػػػػػو الجػػػػػامع المسػػػػػند الصَّ
ػػػػػػػد بػػػػػػػف إسػػػػػػػماعيؿ )ت: «صػػػػػػػحيح البخػػػػػػػارمٌ »المسػػػػػػػمَّى بػػػػػػػػ:  ىػػػػػػػػ(، 256، لمبخػػػػػػػارٌم، محمَّ

، دار طػػػػػػػػػكؽ النجػػػػػػػػػاة، الطبعػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػى، محمػػػػػػػػػد زىيػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف ناصػػػػػػػػػر الناصػػػػػػػػػرتحقيػػػػػػػػػؽ: 
 ىػ.1422

 ، لمخطيػػػػػػػب البغػػػػػػػدادٌم، أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػيٌ «الجػػػػػػػامع ألخػػػػػػػبلؽ الػػػػػػػرَّاكم كآداب السَّػػػػػػػامع» .111
ىػػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػػدكتكر محمػػػػػػػػػػكد الطٌحػػػػػػػػػػاف، مكتبػػػػػػػػػػة المعػػػػػػػػػػارؼ، الريػػػػػػػػػػاض، 463)ت: 
 ىػ.1403

كمعرفػػػة الصػػػحيح كالمعمػػػكؿ كمػػػا  الجػػػامع المختصػػػر مػػػف السػػػنف عػػػف رسػػػكؿ اهلل » .112
 ، لمترمػػػػػػػذٌم، محٌمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عيسػػػػػػػػى «سيػػػػػػػػنىف الترمػػػػػػػػذمٌ »المعػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػ: « عميػػػػػػػػو العمػػػػػػػػؿ

ىػػػػػػ(، حكػػػػػـ عمػػػػػى أحاديثػػػػػو كآثػػػػػاره كعمػػػػػؽ عميػػػػػو: محمػػػػػد ناصػػػػػر الػػػػػديف األلبػػػػػاني، 279)ت: 
اعتنػػػػى بػػػػو: أبػػػػك عبيػػػػدة مشػػػػيكر بػػػػف حسػػػػف آؿ سػػػػمماف، مكتبػػػػة المعػػػػارؼ لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع، 

 ألكلى.الرياض، الطبعة ا

ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: 327الرَّحمف بػػػػػف محٌمػػػػػد )ت: عبػػػػػد، البػػػػػف أبػػػػػي حػػػػػاتـ، «الجػػػػػرحي كالتَّعػػػػػديؿ» .113
الرَّحمف الميعمٍّمػػػػػػي، دار إحيػػػػػػاء التػػػػػػراث العربػػػػػػي، بيػػػػػػركت، عػػػػػػف مطبعػػػػػػة مجمػػػػػػس دائػػػػػػرة عبػػػػػػد

 .   ىػ1271، المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف، اليند، الطبعة األكلى
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                ، لمحمػػػػػػػػد طػػػػػػػػاىر الجػػػػػػػػكابي،« المتشػػػػػػػػدديف كالمتسػػػػػػػػاىميفالجػػػػػػػػرح كالتعػػػػػػػػديؿ بػػػػػػػػيف » .114
 ـ.1997الدار العربية لمكتاب، 

 ػ ح ػ

اليادم التتػػػػكم، عبػػػػد، لمسػػػػندم، محمػػػػد بػػػػف «حاشػػػػية السػػػػندم عمػػػػى سػػػػنف ابػػػػف ماجػػػػو» .115
 ىػ(، دار الجيؿ، بيركت. 1138)ت: 

، عمػػػػػػي بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف سػػػػػػعيد بػػػػػػف حػػػػػػـز )ت: «حجػػػػػػة الػػػػػػكداع» .116  ىػػػػػػػ(،456، البػػػػػػف حػػػػػػـز
تحقيػػػػػػػػؽ: أبػػػػػػػػك صػػػػػػػػييب الكرمػػػػػػػػي، بيػػػػػػػػت األفكػػػػػػػػار الدكليػػػػػػػػة، الريػػػػػػػػاض، الطبعػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػى، 

 ـ.  1998

          ا عبػػػػػػد، ألبػػػػػػي نيعىػػػػػػيـ األصػػػػػػفياني، أحمػػػػػػد بػػػػػػف «حميػػػػػػة األكليػػػػػػاء كطبقػػػػػػات األصػػػػػػفياء» .117
 ىػ.1394ىػ(، السعادة، بجكار محافظة مصر، 430)ت: 

 ػ خ ػ

ػػػػرىؼ ، «ـاألحكػػػػاـ فػػػػي ميمػػػػات السػػػػنف كقكاعػػػػد اإلسػػػػبل خبلصػػػػة» .118 لمنَّػػػػككٌم، يحيػػػػى بػػػػف شى
ة الرسػػػػػػالة، بيػػػػػػركت، الطبعػػػػػػة ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: حسػػػػػػيف إسػػػػػػماعيؿ الجمػػػػػػؿ، مؤسسػػػػػػ676)ت: 
 ىػ.1418، كلىاأل

ػػػػػاؿً » .119 ، لصػػػػفي الػػػػديف اليمنػػػػي، أحمػػػػد «خبلصػػػػة تػػػػذىيب تيػػػػذيب الكمػػػػاؿ فػػػػي أسػػػػماء الرِّجى
ػػػػػػارم )ت: بعػػػػػػد عبػػػػػػدبػػػػػػف  اإلسػػػػػػالمية، ىػػػػػػػ(، مكتػػػػػػب المطبكعػػػػػػات 923ا الخزرجػػػػػػي األىٍنصى

 ىػػ. 1416كدار البشائر، حمب، بيركت، الطبعة الخامسة، 

           ، لشػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػديف حسػػػػػػػػف بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد الطيبػػػػػػػػي «الخبلصػػػػػػػػة فػػػػػػػػي أصػػػػػػػػكؿ الحػػػػػػػػديث» .120
 ىػ.1391ىػ(، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 743)ت: 

 ػ د ػ

المممكة العربية  ،مجمة القافمة الصبكر شاىيف،عبد، ل«دراسات في عمـ المصطمح العربي» .121
،  ،السعكدية   ىػ.1404العدد األكؿ، المجمد الثاني كالثالثكف، محـر

سىيف بف أحمد لمبييقٌي، ،«الشريعة صاحب أحكاؿ كمعرفة النبكة دالئؿ» .122   الحي
 .ىػ 1405 األكلى، الطبعة بيركت، العممية، الكتب دار ،(ىػ458: ت)

 ،مصر ،دار المعارؼ ،مكتبة الدراسات الفمسفية ،د. سميماف دنيا،  «الدكلة العباسية» .123
 ـ.  1965،الطبعة الثانية
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 الرحمف بػػػػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػػػػزم عبػػػػػػػػػػػػػد، ألبػػػػػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػػػػالي محمػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػف «ديػػػػػػػػػػػػػكاف اإلسػػػػػػػػػػػػػبلـ» .124
ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: سػػػػػػيد كسػػػػػػركم حسػػػػػػف، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة، بيػػػػػػركت، الطبعػػػػػػة 1167)ت: 

 ىػ. 1411األكلى، 

 أحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي ، البػػػػػف حجػػػػػر العسػػػػػقالني، «الدرايػػػػػة فػػػػػي تخػػػػػريج أحاديػػػػػث اليدايػػػػػة» .125
دار ىاشػػػػػػػػػـ اليمػػػػػػػػػاني المػػػػػػػػػدني، ا عبػػػػػػػػػدىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: السػػػػػػػػػيد 852بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد )ت: ا

 المعرفة، بيركت.

 ػ ذ ػ

فَّػػػػػػاظ الميخػػػػػػرَّج عمػػػػػػى الحػػػػػػركؼ كاأللفػػػػػػاظ» .126 ػػػػػػد بػػػػػػف طػػػػػػاىر المقدسػػػػػػيٌ «ذخيػػػػػػرة الحي                 ، لمحمَّ
 ىػ.1416الًفٍريىكائٌي، دار السَّمؼ، الرٍّياض، الرَّحمف عبدىػ(، تحقيؽ: 507)ت: 

 ، لمػػػػذىبي،  محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف عثمػػػػاف «ذكػػػػر أسػػػػماء مػػػػف تكمػػػػـ فيػػػػو كىػػػػك مكثػػػػؽ»  .127
ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػككر بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػكد الحػػػػػػػػػاجي أمريػػػػػػػػػر 748بػػػػػػػػػف قىاٍيمػػػػػػػػػاز )ت:ا

 ىػ. 1406األكلى،  ، مكتبة المنار، الزرقاء، الطبعةالمياديني

 ، لمػػػػػػػذىبي، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد «الجػػػػػػػرح كالتعػػػػػػػديؿذكػػػػػػػر مػػػػػػػف يعتمػػػػػػػد قكلػػػػػػػو فػػػػػػػي » .128
الفتاح أبػػػػػػػػػػك غػػػػػػػػػػدة، دار البشػػػػػػػػػػائر اإلسػػػػػػػػػػالمية، بيػػػػػػػػػػركت، عبػػػػػػػػػػدىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػػؽ: 748 )ت:

 ىػ.1410الطبعة الرابعة، 

 بف الرحمف عبد بف الحسيف بف الرحيـ عبد الديف زيف ،ألبي الفضؿ «االعتداؿ ميزاف ذيؿ» .129
 أحمد عادؿ/  معكض محمد عمي 3تحقيؽ،(ىػ806: ت) العراقي إبراىيـ بف بكر أبي

 ـ.1995 - ىػ 1416 األكلى،: الطبعة ،بيركت ،العممية الكتب دار ،عبدالمكجكد

 العزيػػػػز عبػػػػد ،الدمشػػػػقي الكتػػػػاني محمػػػػد أبػػػػك ،«ككفيػػػػاتيـ العممػػػػاء مكلػػػػد تػػػػاريخ ذيػػػػؿ»  .130
 أحمػػػػػػػد عبػػػػػػػدا: تحقيػػػػػػػؽ ،(ىػػػػػػػػ466: المتػػػػػػػكفى)التميمػػػػػػػي، عمػػػػػػػي بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف

 .ىػ 1409 ،األكلى الطبعة ،الرياض ،العاصمة دار ،الحمد سميماف

 ىبة بف محمد بف أحمد بف ا ىبة ،محمد أبك ،«ككفياتيـ العمماء مكلد تاريخ ذيؿ ذيؿ» .131
 أحمد عبدا: تحقيؽ (ىػ524: المتكفى) ،األكفاني ابف الدمشقٌي، األنصارم األميف، ا،

 .ىػ 1409 ،األكلى الطبعة ،الرياض ،العاصمة دار ،الحمد سميماف
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 ػ ر ػ

ػػػػػػػرىؼ )ت: «ركضػػػػػػػة الطػػػػػػػالبيف كعمػػػػػػػدة المفتػػػػػػػيف» .132 ىػػػػػػػػ(، 676، لمنَّػػػػػػػككٌم، يحيػػػػػػػى بػػػػػػػف شى
عمػػػػػػػػاف، الطبعػػػػػػػػة  -دمشػػػػػػػػؽ -تحقيػػػػػػػػؽ: زىيػػػػػػػػر الشػػػػػػػػاكيش، المكتػػػػػػػػب اإلسػػػػػػػػالمي، بيػػػػػػػػركت

 ىػ.1412الثالثة، 

 ةىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: أحمػػػػػد شػػػػػاكر، مكتبػػػػػ204 ، لمشػػػػػافعي محمػػػػػد بػػػػػف إدريػػػػػس )ت:«الرسػػػػػالة» .133
 ىػ.1358الحمبي، مصر، الطبعة األكلى، 

ا عبػػػػد، لمكتػػػػاني، أبػػػػك «الرِّسػػػػالة المسػػػػتطرفة لبيػػػػاف مشػػػػيكر كتػػػػب السػػػػنة المشػػػػرفة» .134
ىػػػػػػػػػ(، 1345محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي الفػػػػػػػػيض  جعفػػػػػػػػر بػػػػػػػػف إدريػػػػػػػػس الحسػػػػػػػػني اإلدريسػػػػػػػػي )ت: 

تحقيػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػد المنتصػػػػػػػػر بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد الزمزمػػػػػػػػي، دار البشػػػػػػػػائر اإلسػػػػػػػػالمية، بيػػػػػػػػركت، 
 ىػ. 1421الطبعة السادسة، 

الحي بػػػػػػػف محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد، لممكنػػػػػػػكم، محمػػػػػػػد «الرفػػػػػػػع كالتكميػػػػػػػؿ فػػػػػػػي الجػػػػػػػرح كالتعػػػػػػػديؿ» .135
الفتاح أبػػػػػػػػػػك غػػػػػػػػػػدة، مكتػػػػػػػػػػب المطبكعػػػػػػػػػػات عبػػػػػػػػػػدىػػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػػؽ: 1304الحميـ )ت: عبػػػػػػػػػػد
 ىػ.1407حمب، الطبعة الثالثة،  ،ميةاإلسال

 ، لمػػػػػذىبي، محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد «الػػػػػركاة الثقػػػػػات المػػػػػتكمـ فػػػػػييـ بمػػػػػا ال يكجػػػػػب ردىػػػػػـ» .136
ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػد إبػػػػػػػػراىيـ المكصػػػػػػػػمي،  دار 748بػػػػػػػػف عثمػػػػػػػػاف بػػػػػػػػف قىاٍيمػػػػػػػػاز )ت: ا

 ىػ.1412البشائر اإلسالمية، بيركت، الطبعة األكلى، 
 ػ س ػ

نىيػػػػػػػد ليحيػػػػػػػى بػػػػػػػف معػػػػػػػيف» .137 نىيػػػػػػػد، عبػػػػػػػدإلبػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػف « سػػػػػػػؤاالتي ابػػػػػػػًف الجي  ا بػػػػػػػف الجي
مدينػػػػة المنػػػػكرة، ىػػػػػ تقريبػػػػان(، تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد محٌمػػػػد نػػػػكر سػػػػيؼ، مكتبػػػػة الػػػػدار، ال260)ت: 

 ىػ.1408الطبعة األكلى، 

ىػػػػػ( فػػػػي جػػػػرح 435ىػػػػػ( لئلمػػػػاـ أحمػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ )ت3 401سيػػػػؤاالتي أبػػػػي داكد )ت3 » .138
كاة كتعػػػػػػػديميـ ، تحقيػػػػػػؽ: زيػػػػػػػاد محٌمػػػػػػد منصػػػػػػػكر، مكتبػػػػػػػة العمػػػػػػكـ كالحكػػػػػػػـ، المدينػػػػػػػة «الػػػػػػػرُّ

 ىػ.1414المنكرة، طبعة 
ػػػػػرِّم )ت3 بعػػػػػد » .139 ػػػػػ411سػػػػػؤاالت أبػػػػػي عيبيػػػػػد اآلجي مىيماف بػػػػػف األىٍشػػػػػعىث ىػػػػػػ( أبػػػػػا داكد سي

، تحقيػػػػػػػؽ: «ىػػػػػػػػ( فػػػػػػػي معرفػػػػػػػة الرِّجػػػػػػػاؿ كجػػػػػػػرًحًيـ كتعػػػػػػػديًمًيـ401السٍِّجسػػػػػػػتانٌي )ت3 
يػػػػػاف، بيػػػػػركت، الطبعػػػػػة عبػػػػػد العميـ البىٍسػػػػػتكٌم، دار االسػػػػػتقامة، مٌكػػػػػة المكرمػػػػػة، كمؤسسػػػػػة الرَّ

 ىػ.1418األكلى، 
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زرعػػػة ، ألبػػػي «سػػػؤاالت البرذعػػػي ألبػػػي زرعػػػة الػػػرازم، كمعػػػو كتػػػاب أسػػػامي الضػػػعفاء»  .140
ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي األزىػػػػػػرم، 264الكريـ )ت: عبػػػػػػدالػػػػػػرازم، عبيػػػػػػد ا بػػػػػػف 

 ـ. 2009الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر، القاىرة، الطبعة األكلى، 
 ، عمػػػػػػػػي «لمػػػػػػػدارقطني ىػػػػػػػػ( 440سػػػػػػػؤاالت حمػػػػػػػزة بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ السػػػػػػػيمي )ت3 »   .141

مكتبػػػػػة المعػػػػػارؼ، ا بػػػػػف عبػػػػدالقادر، عبػػػػدىػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: مكفػػػػؽ بػػػػػف 385بػػػػف عمػػػػػر )ت: ا
 ىػ.1404الرياض، الطبعة األكلى، 

   ، عمػػػػي بػػػػف عمػػػػر «ىػػػػػ( لمػػػػدَّارقطنيٌ 341سػػػػؤاالت البىٍرقػػػػانٌي  أحمػػػػد بػػػػف محٌمػػػػد  )ت3 » .142
الرَّحيـ القشػػػػػػقرٌم، النَّاشػػػػػػر: كتػػػػػػب خانػػػػػػو جميمػػػػػػي، باكسػػػػػػتاف، عبػػػػػػدىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: 385)ت: 

 ىػ.1404الطبعة األكلى، 

عمػػػػػي بػػػػػف عمػػػػػر « ىػػػػػػ( لمػػػػػدَّارقطنيِّ 311اهلل  )ت3 عبػػػػػدسيػػػػػؤىاالتي الحػػػػػاكـ  محٌمػػػػػد بػػػػػف » .143
يػػػػػاض، عبػػػػػدا بػػػػػف عبػػػػػدىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: ميكفَّػػػػػؽ بػػػػػف 385)ت:  القادر، مكتبػػػػػة المعػػػػػارؼ، الرٍّ

 ىػ.    1404الطبعة األكلى، 

ػػػػػػػيف  )ت3 » .144 سى ػػػػػػػمىًمٌي  محٌمػػػػػػػد بػػػػػػػف الحي  ، عمػػػػػػػػي «ىػػػػػػػػ( لمػػػػػػػدَّارقيطنيٌ 354سيػػػػػػػؤىاالت السُّ
يٍّػػػػػد ىػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: فريػػػػػؽ مػػػػف 385بػػػػف عمػػػػػر )ت: ا مى البػػػػػاحثيف، بإشػػػػػراؼ كعنايػػػػة: سػػػػػعد الحي

رىيسي، الطبعة األكلى،   ىػ.   1427كخالد الجي

ػػػػػٍيبة )ت3 » .145        ىػػػػػػ( لعمػػػػػٌي بػػػػػف المػػػػػدينيٌ 420سػػػػػؤاالت محٌمػػػػػد بػػػػػف عثمػػػػػاف بػػػػػف أبػػػػػي شى
يػػػػػاض، طبعػػػػػة عبػػػػػدا عبػػػػػد، تحقيػػػػػؽ: ميكفٌػػػػػؽ «ىػػػػػػ(234)ت:  القادر، مكتبػػػػػة المعػػػػػارؼ، الرٍّ
 ىػ.    1404

ىػػػػػ( مػػػػع أسػػػػئمة البغػػػػدادٌييف 342أك  341د بػػػػف عمػػػػي السِّػػػػجزٌم )ت3 سػػػػؤاالتي مسػػػػعك » .146
كاة  ا عبػػػػػػػػػػػػػػػػدلمحػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ النَّيسػػػػػػػػػػػػػػػػابكرٌم، محٌمػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػف «  عػػػػػػػػػػػػػػػػف أحػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ

القادر، دار الغػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػالمٌي، بيػػػػػػػركت، الطَّبعػػػػػػػة عبػػػػػػػدىػػػػػػػػ(،  تحقيػػػػػػػؽ: مكفػػػػػػػؽ 405)ت: 
 ىػ.1408األكلى، 

، لأللبػػػػػاني، «األمػػػػػة سمسػػػػػمة األحاديػػػػػث الضػػػػػعيفة كالمكضػػػػػكعة كأثرىػػػػػا السػػػػػي  فػػػػػي» .147
ىػػػػػػػػػػ(، دار المعػػػػػػػػػارؼ، الريػػػػػػػػػاض، الطبعػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػى، 1420محمػػػػػػػػػد ناصػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػديف، )ت: 

 ىػ. 1412

ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػد 748، لمػػػػػػذَّىبٌي، محٌمػػػػػػد بػػػػػػف أحمػػػػػػد )ت: «ًسػػػػػػيىر أعػػػػػػبلـ النُّػػػػػػببلء» .148
 ىػ. 1427أيمف الشبراكم، دار الحديث، القاىرة، 
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 ، لقػػػػػػػػكاـ الس ػػػػػػػػنة، إسػػػػػػػػماعيؿ بػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػد األصػػػػػػػػبياني، «سػػػػػػػػير السػػػػػػػػمؼ الصػػػػػػػػالحيف» .149
ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: كػػػػػػـر بػػػػػػف حممػػػػػػي بػػػػػػف فرحػػػػػػات بػػػػػػف أحمػػػػػػد، دار الرايػػػػػػة لمنشػػػػػػر  535)ت: 

    كالتكزيع، الرياض.     

ػػػػػػػد عجػػػػػػػاج الخطيػػػػػػػب، أـ القػػػػػػػرل لمطباعػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػر، «السُّػػػػػػػنَّة قبػػػػػػػؿ التٌػػػػػػػدكيف»  .150 ، لمحمَّ
 ىػ.1408القاىرة، الطبعة الثانية، 

       ، لمصػػػػػػػطفى بػػػػػػػف حسػػػػػػػني السػػػػػػػباعي «كمكانتيػػػػػػػا فػػػػػػػي التشػػػػػػػريع اإلسػػػػػػػبلمي السُّػػػػػػػنَّة » .151
ىػػػػػػػػ(، دار الػػػػػػػكراؽ لمنشػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػع، دار السػػػػػػػالـ لمنشػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػع، القػػػػػػػاىرة، 1384)ت: 

 ـ. 1998الطبعة األكلى،  

 ػ ش ػ

ػػػػػػػاد، «شػػػػػػػذراتي الػػػػػػػذَّىب فػػػػػػػي أخبػػػػػػػار مػػػػػػػف ذىػػػػػػػب» .152                 الحٌي بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد عبػػػػػػػد، البػػػػػػػف الًعمى
القادر األرنىػػػػػػػؤيكط كمحمػػػػػػػكد األرنىػػػػػػػػؤيكط، دار ابػػػػػػػف كثيػػػػػػػػر، عبػػػػػػػػدىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: 1089)ت: 

 ىػ.  1406دمشؽ، الطبعة األكلى، 

الرحيـ عبػػػػػد، لػػػػزيف الػػػػديف العراقػػػػي، «شػػػػرح التبصػػػػرة كالتػػػػذكرة ا شػػػػرح ألفيػػػػػة العراقػػػػي» .153
المطيؼ اليمػػػػػػػػيـ كمػػػػػػػػاىر عبػػػػػػػػدىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: 806الرحمف )ت: عبػػػػػػػػدبػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف 

 .ىػ1423ية، بيركت، الطبعة: األكلى، دار الكتب العممياسيف فحؿ،  

ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: 795الرَّحمف بػػػػػف أحمػػػػػد )ت: عبػػػػػد، البػػػػػف رجػػػػػب، «شػػػػػرح عمػػػػػؿ الترمػػػػػذمٌ » .154
 ىػ.1421الرَّحيـ سعيد، مكتبة الر شد، الرٍّياض، الطبعة الثانية، عبدىمَّاـ 

ىػػػػػػػ(، 321، لمطحػػػػػػاكم، أحمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف سػػػػػػالمة )ت: «مشػػػػػػكؿ اآلثػػػػػػار شػػػػػػرح»  .155
 ىػ. 1415تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى، 

      ، لممػػػػال عمػػػػي بػػػػف سػػػػمطاف القػػػػػارم«شػػػػرح نخبػػػػة الفكػػػػر فػػػػػي مصػػػػطمحات أىػػػػؿ األثػػػػػر» .156
الفتاح أبػػػػك غػػػػدة، حققػػػػو كعمػػػػؽ عميػػػػو: محمػػػػد نػػػػزار عبػػػػدىػػػػػ(، قػػػػدـ لػػػػو: الشػػػػيخ 1014)ت: 

 تميـ كىيثـ نزار تميـ، دار األرقـ، بيركت.

 ، لمصػػػػػطفى بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ، مكتبػػػػػة «بألفػػػػػاظ كقكاعػػػػػد الجػػػػػرح كالتعػػػػػديؿ شػػػػػفاء العميػػػػػؿ» .157
 ىػ.1411ابف تيمية، القاىرة، مكتبة العمـ، جدة، الطبعة األكلى، 

الممؾ بػػػف عبػػػد، البػػػف بشػػػككاؿ القرطبػػػي، خمػػػؼ بػػػف «اهلل بػػػف كىػػػب القرشػػػيعبػػػدشػػػيكخ » .158
عػػػػػػػػػامر حسػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػبرم، دار البشػػػػػػػػػائر اإلسػػػػػػػػػالمية،  ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ:578مسػػػػػػػػػعكد، )ت: 
 ىػ. 1428الطبعة األكلى، 
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     ، لألبناسػػػػي، إبػػػػراىيـ بػػػػف مكسػػػػى بػػػػف أيػػػػكب«الشػػػػذا الفيػػػػاح مػػػػف عمػػػػـك ابػػػػف الصػػػػبلح» .159
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: صػػػػػالح فتحػػػػػي ىمػػػػػؿ، مكتبػػػػػة الرشػػػػػد، الريػػػػػاض، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى، 802)ت: 
 ىػ.1418

 ػ ص ػ

كدانػػػػػػػي،«صػػػػػػػمة الخمػػػػػػػؼ بمكصػػػػػػػكؿ السػػػػػػػمؼ» .160  محمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف سػػػػػػػميماف  ، لمر 
ىػػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػػد حجػػػػػػػػػػي، دار الغػػػػػػػػػػرب 1094طػػػػػػػػػػاىر )ت:  بػػػػػػػػػػف الفاسػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػفا

 ىػ.1408اإلسالمي، بيركت، الطبعة األكلى، 

مىػػػػػػى السُّػػػػػػٍبًكي» .161 ٍنًكػػػػػػي فػػػػػػي الػػػػػػرَّدِّ عى ػػػػػػاًرـي المي  اليادم المقدسػػػػػػٌي، محٌمػػػػػػد عبػػػػػػد، البػػػػػػف «الصَّ
ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: عقيػػػػػػػؿ بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف زيػػػػػػػد المقطػػػػػػػرم اليمػػػػػػػاني، 744بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد )ت: ا

 ىػ.1424الطبعة األكلى،  مؤسسة الرياف، بيركت،

 ػ ض ػ

ػػػػػغير» .162 ػػػػػعفاء الصَّ ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػكد 256، لمبخػػػػػارٌم، محٌمػػػػػد بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ )ت: «الضُّ
 ىػ.1369إبراىيـ زايد، دار الكعي، حمب، 

ػػػػػػػػػػػعفاء » .163  ، لمعقيمػػػػػػػػػػػي، محمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػرك بػػػػػػػػػػػف مكسػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػػػاد «الكبيػػػػػػػػػػػرالضُّ
، دار المكتبػػػػػػػة العمميػػػػػػػة، بيػػػػػػػركت، المعطي أمػػػػػػػيف قمعجػػػػػػػيعبػػػػػػػدىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ:  322)ت: 

 ىػ. 1404الطبعة األكلى، 

ػػػػػعفاء كالكػػػػػذَّابيف كالمتػػػػػرككيفى مػػػػػف ركاة األحاديػػػػػث» .164 بىيػػػػػد «الضُّ ٍرعػػػػػة الػػػػػرَّازٌم، عي ، ألبػػػػػي زي
أبػػػػػك زرعػػػػػة الػػػػػرَّازٌم كجيػػػػػكده »ىػػػػػػ(، المطبػػػػػكع مػػػػػع كتػػػػػاب: 264الكريـ )ت: عبػػػػػدبػػػػػف اا 

 ىػ.1409ة ابف القيـ، الطبعة الثانية، ، لسعدم الياشمي، مكتب«في السُّنَّة النبكٌية

ػػػػػػػػعفاء كالمتػػػػػػػػرككيف» .165 ىػػػػػػػػػ(، 597الرَّحمف بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػٌي )ت: عبػػػػػػػػد، البػػػػػػػػف الجػػػػػػػػكزٌم، «الضَّ
 ىػ.      1406ا القاضي، دار الكتب العممية، بيركت، عبدتحقيؽ: 

ػػػػػعفاء كالمتػػػػػرككيف» .166 ، عمػػػػػي بػػػػػف عمػػػػػر )ت: «الضُّ ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: مكفػػػػػؽ 385، لمػػػػػدَّارقطنيٍّ
 ىػ.     1404، مكتبة المعارؼ، الٌرياض، الطبعة األكلى، القادرعبدبف 

ػػػػػػعفاء كالمتػػػػػػرككيف» .167 ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػػكد 303، لمنَّسػػػػػػائٌي، أحمػػػػػػػد بػػػػػػف شيػػػػػػعىيب )«الضُّ
 ىػ.  1369إبراىيـ زايد، دار الكعي، حمب، 



    

217 
     

 الفيارس العامة الثالثالفصؿ 

ػػػػػػػعفاء» .168 ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: 430ا )ت: عبػػػػػػػد، ألبػػػػػػػي نيعىػػػػػػػيـ األصػػػػػػػفياني، أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف «الضُّ
 ىػ.   1405لثقافة، الدار البيضاء، الطبعة األكلى، فاركؽ حمادة، دار ا

 ػ ط ػ

ىػػػػػػػ(، دار الكتػػػػػػب 911الرحمف بػػػػػػف أبػػػػػػي بكػػػػػػر )ت:عبػػػػػػد، لمسػػػػػػيكطي، «طبقػػػػػػات الحفػػػػػػاظ» .169
 ىػ.1403العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

 اليادم عبػػػػػػػداليادم، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد، البػػػػػػػف «طبقػػػػػػػات عممػػػػػػػاء الحػػػػػػػديث» .170
بػػػػػػػراىيـ الزيبػػػػػػػؽ، مؤسسػػػػػػػة الرسػػػػػػػالة، بيػػػػػػػركت،  ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: أكػػػػػػػـر البكشػػػػػػػي744)ت:  كا 

 ىػ.1407الطبعة الثانية، 

ػػػػػفيفى بالتٌػػػػػدليسً »أك « طبقػػػػػات الميدلِّسػػػػػيف» .171 ، «تعريػػػػػؼي أىػػػػػًؿ الٌتقػػػػػديًس بمراتػػػػػًب المىكصي
ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: عاصػػػػػػـ بػػػػػػف عبػػػػػػدا القىٍريػػػػػػكتي، 852)ت:  البػػػػػػف حجػػػػػػر، أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي

 ىػ ػ 1403مكتبة المنار، عماف، الطبعة األكلى، 

ػػػػػػػريف» .172 ىػػػػػػػػ(، دار 945)ت:  ، لمػػػػػػػداككدم، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػي بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد«طبقػػػػػػػات المفسِّ
 بيركت. ،الكتب العممية

القادر عبػػػػػػدىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػد 230، لمحٌمػػػػػػد بػػػػػػف سػػػػػػعد، )ت: «الطَّبقػػػػػػات الكبػػػػػػرل»  .173
 ىػ.1410عطا، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

ػػػػػػمىفي، «الطيكريػػػػػػات» .174 ىػػػػػػػ(، مػػػػػػف 576)ت:  أحمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد، انتخػػػػػػاب: أبػػػػػػك طػػػػػػاىر السٍّ
ىػػػػػػػػػ(، 500الجبار الصػػػػػػػػيرفي الطيػػػػػػػػكرم )ت: عبػػػػػػػػدأصػػػػػػػػكؿ: أبػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػيف المبػػػػػػػػارؾ بػػػػػػػػف 

دراسػػػػة كتحقيػػػػؽ: دسػػػػماف يحيػػػػى معػػػػالي، عبػػػػاس صػػػػخر الحسػػػػف، مكتبػػػػة أضػػػػكاء السػػػػمؼ، 
 ىػ. 1425الرياض، الطبعة األكلى، 

 ػ ظ ػ

رجػػػػاني فػػػػي مصػػػػطمح  » .175 ، «الحػػػػديثظفػػػر األمػػػػاني بشػػػػرح مختصػػػػر السػػػػيد الشػػػػريؼ الجي
ػػػػػد بػػػػػف  ػػػػػدَّة، ، دار عبػػػػػدالحي المٍَّكنػػػػػكم الينػػػػػدم، اعتنػػػػػى بػػػػػو: الشػػػػػيخ عبػػػػػدلمحمَّ الفتاح أبػػػػػك غي

 ىػ.1414البشائر اإلسالمية، حمب، الطبعة الثالثة، 
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 ػ ع ػ

ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: 327الرَّحمف بػػػػػػف محٌمػػػػػػد )ت: عبػػػػػػد، البػػػػػػف أبػػػػػػي حػػػػػػاتـ، «عمػػػػػػؿ الحػػػػػػديث» .176
يٍّػػػػػػػػد كخالػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػدفريػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف البػػػػػػػػاحثيف، بإشػػػػػػػػراؼ: سػػػػػػػػعد بػػػػػػػػف  مى الرحمف عبػػػػػػػػدا الحي

رىيسي، الطبعة األكلى،   ىػ.1427الجي

، لمحمػػػػد «عمػػػـ الرجػػػاؿ نشػػػػأتو كتطػػػكره مػػػػف القػػػرف األكؿ إلػػػػى نيايػػػة القػػػػرف التاسػػػع» .177
ىػػػػػػ(، دار اليجػػػػػرة لمنشػػػػػر كالتكزيػػػػػع، 1427بػػػػػف مطػػػػػر بػػػػػف عثمػػػػػاف آؿ مطػػػػػر الزىرانػػػػػي )ت:

 ىػ.1417الرياض، الطبعة األكلى، 

، «باإلسػػػناد كعمػػػـ الجػػػرح كالتعػػػديؿ كأثػػػر ذلػػػؾ فػػػي حفػػػظ السػػػنة النبكيػػػة عنايػػػة العممػػػاء» .178
لصػػػػالح بػػػػف حامػػػػد بػػػػف سػػػػعيد الرفػػػػاعي،  مجمػػػػع الممػػػػؾ فيػػػػد لطباعػػػػة المصػػػػحؼ الشػػػػريؼ 

         بالمدينة المنكرة.

بىػػػر» .179 ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: محٌمػػػد 748، لمػػػٌذىبي، محٌمػػػد بػػػف أحمػػػد )ت: «الًعبىػػػر فػػػي خبػػػر مػػػف غى
 ىػ.  1405بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: أحمػػػػػد محمػػػػػد 279، لمترمػػػػػذٌم، محٌمػػػػػد بػػػػػف عيسػػػػػى )ت: «العمػػػػػؿ الصػػػػػغير» .180
 شاكر كآخركف، دار إحياء التراث العربي، بيركت.   

ىػػػػػػػ(، ترتيػػػػػػب: أبػػػػػػك طالػػػػػػب 279، محٌمػػػػػػد بػػػػػػف عيسػػػػػػى )ت: ، لمترمػػػػػػذمٌ «العمػػػػػػؿ الكبيػػػػػػر» .181
القاضػػػػػػػػػي، تحقيػػػػػػػػػؽ: صػػػػػػػػػبحي السَّػػػػػػػػػامرائٌي كآخػػػػػػػػػركف، عػػػػػػػػػالـ الكتػػػػػػػػػب، بيػػػػػػػػػركت، كمكتبػػػػػػػػػة 

 ىػ. 1409النَّيضة العربية، الٌطبعة األكلى، 

 الرَّحمف بػػػػػػف عمػػػػػػٌي عبػػػػػػد، البػػػػػػف الجػػػػػػكزٌم، «العمػػػػػػؿ المتناىيػػػػػػة فػػػػػػي األحاديػػػػػػث الكاىيػػػػػػة» .182
ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: إرشػػػػػػػػاد الحػػػػػػػػؽ األثػػػػػػػػرم، إدارة العمػػػػػػػػـك األثريػػػػػػػػة، فيصػػػػػػػػؿ آبػػػػػػػػاد، 597)ت: 

 ىػ.       1401باكستاف، الطبعة الثانية، 

ىػػػػػ(، 385، لمػػػػدَّارقطنٌي، عمػػػػي بػػػػف عمػػػػر )ت: «العمػػػػؿ الػػػػكاردة فػػػػي األحاديػػػػث النَّبكٌيػػػػة» .183
 ىػ.1405تحقيؽ: محفكظ الرَّحمف زيف ا السَّمفٌي، الطبعة األكلى، 

ا، عبػػػػػػػدىػػػػػػػػ(، ركايػػػػػػة ابنػػػػػػو 241، ألحمػػػػػػد بػػػػػػف حنبػػػػػػؿ )ت: «عمػػػػػػؿ كمعرفػػػػػػة الرِّجػػػػػػػاؿال» .184
يػػػػػػػػاض،  تحقيػػػػػػػػؽ: كصػػػػػػػػٌي ا عبػػػػػػػػاس، المكتػػػػػػػػب اإلسػػػػػػػػالمي، كدار الخػػػػػػػػاني، بيػػػػػػػػركت، الرٍّ

 ىػ. 1408الطبعة األكلى، 



    

219 
     

 الفيارس العامة الثالثالفصؿ 

ىػػػػػػ(، ركايػػػػػة المػػػػػركذم كغيػػػػػره، 241، ألحمػػػػػد بػػػػػف حنبػػػػػؿ )ت: «العمػػػػػؿ كمعرفػػػػػة الرِّجػػػػػاؿ»  .185
 ىػ.1408، الدَّار السمفية، اليند، الطبعة األكلى، تحقيؽ: كصٌي ا عباس

 لمػػػػػذىبٌي، محٌمػػػػػد ، «العمػػػػػك لمعمػػػػػي الغفػػػػػار فػػػػػي إيضػػػػػاح صػػػػػحيح األخبػػػػػار كسػػػػػقيميا» .186
المقصػػػػػػكد، مكتبػػػػػػة أضػػػػػػكاء السػػػػػػمؼ، عبدىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: أشػػػػػػرؼ بػػػػػػف 748بػػػػػػف أحمػػػػػػد )ت: ا

 ىػ.1416الرياض، الطبعة األكلى، 

 ػ غ ػ

، محٌمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػػد «غايػػػػػػػػػة النِّيايػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي طبقػػػػػػػػػات القيػػػػػػػػػرَّاء» .187 رمٍّ ػػػػػػػػػزى  ، البػػػػػػػػػف الجى
 ىػ(، تحقيؽ: ج. برجستراسر، مكتبة ابف تيمية، القاىرة.     833)ت: 

بيػػػػػد القاسػػػػػـ بػػػػػف سػػػػػاٌلـ بػػػػػف «غريػػػػػب الحػػػػػديث» .188 ىػػػػػػ(، 224ا اليػػػػػركم)ت: عبػػػػػد، ألبػػػػػي عي
 -المعيػػػػػػػد خػػػػػػػاف، مطبعػػػػػػة دائػػػػػػػرة المعػػػػػػػارؼ العثمانيػػػػػػػة، حيػػػػػػػدر آبػػػػػػػاد عبػػػػػػػدتحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػػد 
 ىػ. 1384كلى، الدكف، الطبعة األ

 ػ ؼ ػ

 ، البػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػر، أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػي «فػػػػػػػػػتح البػػػػػػػػػارٌم بشػػػػػػػػػرح صػػػػػػػػػحيح البخػػػػػػػػػارمٌ » .189
ًحػػػػػب  الػػػػػٌديف الخطيػػػػػب، تػػػػػرقيـ: عبػػػػػدىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ كتعميػػػػػؽ: 852)ت:  العزيز بػػػػػف بػػػػػاز، كمي

 ىػ.1379الباقي، دار المعرفة، بيركت، عبدمحٌمد فؤاد 

           الرَّحمف بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد عبػػػػػػػػد، البػػػػػػػف رجػػػػػػػػب، «فػػػػػػػػتح البػػػػػػػػارٌم شػػػػػػػػرح صػػػػػػػػحيح البخػػػػػػػػارم» .190
لغربػػػػػػػػاء األثريػػػػػػػػة، المدينػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: مجمكعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المحققػػػػػػػػيف، مكتبػػػػػػػػة ا795)ت: 
 ىػ.1417، الطبعة األكلى، النبكية

 ، لمربػػػػػاعي، الحسػػػػػف بػػػػػف أحمػػػػػد «فػػػػػتح الغفػػػػػار الجػػػػػامع ألحكػػػػػاـ سػػػػػنة نبينػػػػػا المختػػػػػار» .191
ي العمػػػػػراف، ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: مجمكعػػػػػة مػػػػػف المحققػػػػػيف بإشػػػػػراؼ عمػػػػػ1276بػػػػػف يكسػػػػػؼ )ت: 

 ىػ. 1427، د، مكة المكرمة، الطبعة األكلىدار عالـ الفكائ

ػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف «فػػػػػػػػػتح المغيػػػػػػػػػث بشػػػػػػػػػرح ألفيػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػديث» .192             الرَّحمف عبػػػػػػػػػد، لمسػػػػػػػػػخاكٌم، محمَّ
مصػػػػػػر، الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػى،  ،يػػػػػػؽ: عمػػػػػػي حسػػػػػػيف عمػػػػػػي، مكتبػػػػػػة السػػػػػػنةىػػػػػػػ(، تحق902)ت: 
 ىػ.1424
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بػػػػػف خيػػػػػر بػػػػػف عمػػػػػر بػػػػػف خميفػػػػػة ، ألبػػػػػي بكػػػػػر محمػػػػػد «فيرسػػػػػت ابػػػػػف خيػػػػػر اإلشػػػػػبيمي» .193
ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػد فػػػػػػؤاد منصػػػػػػكر، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة، بيػػػػػػركت، 575اإلشػػػػػػبيمي )ت: 
 ىػ.1419الطبعة األكلى، 

               ا بػػػػػف أحمػػػػػد عبػػػػػد، ألبػػػػػي يعمػػػػػى الخميمػػػػػٌي، الخميػػػػػؿ بػػػػػف «فكائػػػػػد أبػػػػػي يعمػػػػػى الخميمػػػػػيٌ » .194
عسػػػػػيرم، جػػػػػدة، الطبعػػػػػة ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: طمعػػػػػت بػػػػػف فػػػػػؤاد الحمػػػػػكاني، دار ماجػػػػػد 446)ت: 

 ىػ.1422األكلى، 

 الرؤكؼ بػػػػػف تػػػػػاج العػػػػػارفيف عبػػػػػد، لممنػػػػػاكم، «فػػػػػيض القػػػػػدير شػػػػػرح الجػػػػػامع الصػػػػػغير» .195
ىػػػػػػػػػ(، المكتبػػػػػػػػة التجاريػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػرل، مصػػػػػػػػر، 1031بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػي بػػػػػػػػف زيػػػػػػػػف العابػػػػػػػػديف )ت: ا

 ىػ.1356الطبعة: األكلى، 

 الرؤكؼعبػػػػػػد، لممنػػػػػػاكم، «الفػػػػػػتح السػػػػػػماكم بتخػػػػػػريج أحاديػػػػػػث القاضػػػػػػي البيضػػػػػػاكم» .196
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: أحمػػػػػد مجتبػػػػػى، 1031بػػػػػف تػػػػػاج العػػػػػارفيف بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف زيػػػػػف العابػػػػػديف )ت: ا 

 دار العاصمة، الرياض.

ػػػػػػػد ، «الفخػػػػػػػرم فػػػػػػػي اآلداب الٌسػػػػػػػمطانية كالػػػػػػػدكؿ اإلسػػػػػػػبلمية» .197  البػػػػػػػف الطقًطقػػػػػػػي، محمَّ
     .ىػ(، دار صادر، بيركت709: بف طباطبا، )تابف عمٌي ا

القػػػػػاىر بػػػػػف طػػػػػاىر البغػػػػػدادم  عبػػػػػد، ل«الناجيػػػػػةالفػػػػػرؽ بػػػػػيف الفػػػػػرؽ كبيػػػػػاف الفرقػػػػػة » .198
 ـ.1977ىػ(، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، الطبعة الثانية، 429)ت:

،  لمحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي بػػػػػػف محمػػػػػػد «الفكائػػػػػػد المجمكعػػػػػػة فػػػػػػي األحاديػػػػػػث المكضػػػػػػكعة» .199
دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة، لرحمف بػػػػػػػف يحيػػػػػػػى المعممػػػػػػػي اليمػػػػػػػاني، اعبػػػػػػػدالشػػػػػػػككاني، تحقيػػػػػػػؽ: 

 بيركت.

ػػػدَّةمدة مػػػف تحقيقػػػات العبلالفكائػػػد المسػػػت»  .200  -رحمػػػو اهلل- مػػػة الشػػػيخ عبػػػدالفتاح أبػػػك غي
 ، لماجد أحمد الٌدركيش، دار اإلماـ أبي حنيفة.«في عمـك مصطمح الحديث

 ػ ؽ ػ

ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: 817، لمفيػػػػػػركز آبػػػػػػادم، محمػػػػػػد بػػػػػػف يعقػػػػػػكب )ت: «القػػػػػػامكس المحػػػػػػيط» .201
العرقسيكسػػػػػػػػي، مكتػػػػػػػػب تحقيػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػراث فػػػػػػػػي مؤسسػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػالة، بإشػػػػػػػػراؼ: محمػػػػػػػػد نعػػػػػػػػيـ 

 ىػ.1426يع، بيركت، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكز 
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ػػػػػػػيف )ت: «القضػػػػػػػاء كالقػػػػػػػدر» .202 سى  ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػد 458، لمبييقػػػػػػػٌي، أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف الحي
 ىػ.1421ا آؿ عامر، مكتبة العبيكاف، الرياض، الطبعة األكلى، عبدبف ا

ػػػػػيف )ت: ، لمبييقػػػػػٌي، أحمػػػػػد «القػػػػػراءة خمػػػػػؼ اإلمػػػػػاـ» .203 سى ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد 458بػػػػػف الحي
 ىػ.1405السعيد بف بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

 ػ ؾ ػ
 ، لمييثمػػػػػػي، نػػػػػػكر الػػػػػػديف عمػػػػػػي بػػػػػػف أبػػػػػػي بكػػػػػػر «كشػػػػػػؼ األسػػػػػػتار عػػػػػػف زكائػػػػػػد البػػػػػػزار» .204

ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: حبيػػػػػػػب الػػػػػػػرحمف األعظمػػػػػػػي، الناشػػػػػػػر: مؤسسػػػػػػػة 807بػػػػػػػف سػػػػػػػميماف )ت: ا
 ىػ.  1399يركت، الطبعة األكلى، الة، بالرس

ا عبػػػدخميفػػػة، مصػػػطفى بػػػف  ي، لحػػػاج«كشػػػؼ الظُّنػػػكف عػػػف أسػػػامي الكتػػػب كالفينيػػػكف» .205
 ىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيركت.1067)ت: 

، لممتقػػػي الينػػػدم، عمػػػي بػػػف حسػػػاـ الػػػديف ابػػػف «كنػػػز العمػػػاؿ فػػػي سػػػنف األقػػػكاؿ كاألفعػػػاؿ» .206
حيػػػػػػاني كصػػػػػػفكة السػػػػػػقا، مؤسسػػػػػػة الرسػػػػػػالة، ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: بكػػػػػػرم 975قاضػػػػػػي خػػػػػػاف )ت: 

 ىػ.1401بيركت، الطبعة الخامسة، 
   ، لمػػػػذَّىبٌي، محٌمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد «الكاشػػػػؼ فػػػػي معرفػػػػة مػػػػف لػػػػو ركايػػػػةه فػػػػي الكتػػػػب الٌسػػػػتة» .207

ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: محٌمػػػػػػػد عكَّامػػػػػػػة، كأحمػػػػػػػد محٌمػػػػػػػد الخطيػػػػػػػب، دار القبمػػػػػػػة لمثٌقافػػػػػػػة 748)ت: 
ٌدة، الط  ىػ. 1413بعة األكلى، اإلسالمية، كمؤسسة عمكـ القرآف، جي

، البػػػػػػػف األثيػػػػػػػر الجػػػػػػػزرم، عمػػػػػػػي بػػػػػػػف أبػػػػػػػي الكػػػػػػػـر الشػػػػػػػيباني «الكامػػػػػػػؿ فػػػػػػػي التػػػػػػػاريخ» .208
ىػػػػػػػػ(، صػػػػػػػححو: محمػػػػػػػد يكسػػػػػػػؼ الػػػػػػػدقاؽ، دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة، بيػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػػة 630)

 ىػ.     1407األكلى، 
ػػػػػػػعفاء الرِّجػػػػػػػاؿ» .209 ػػػػػػػًدم،«الكامػػػػػػػؿ فػػػػػػػي ضي ػػػػػػػًدم )ت: عبػػػػػػد ، البػػػػػػػف عى ىػػػػػػػػ(، 365ا بػػػػػػػف عى

زٌكػػػػػػػار، يحيػػػػػػػى مختػػػػػػػار غػػػػػػػزَّاكم، دار الفكػػػػػػػر، بيػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػة الثالثػػػػػػػة،  تحقيػػػػػػػؽ: سػػػػػػػييؿ
 ىػ.1409

ًثيػػػػث عٌمػػػػف ريًمػػػػي بكضػػػػع الحػػػػديث» .210 ، لبرىػػػػاف الػػػػديف الحمبػػػػي، المعػػػػركؼ بػػػػػػ «الكشػػػػؼي الحى
مػػػػػػٌي، إبػػػػػػراىيـ بػػػػػػف محٌمػػػػػد، )ت:  ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: صػػػػػػبحي السَّػػػػػػاميٌرائٌي، 841ًسػػػػػبط ابػػػػػػف العىجى

 ىػ.       1407، بيركت، الطبعة األكلى، عالـ الكتب كمكتب النَّيضة العربية

كايػػػػػػة» .211 ىػػػػػػػ(، 463، لمخطيػػػػػػب البغػػػػػػدادٌم، أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي )ت: «الًكفايػػػػػػةي فػػػػػػي ًعٍمػػػػػػـ الرِّ
بػػػػػػػراىيـ المدينػػػػػػػة  ،حمػػػػػػػدم المػػػػػػػدني،  المكتبػػػػػػػة العمميػػػػػػػة تحقيػػػػػػػؽ: أبػػػػػػػك عبػػػػػػػدا السػػػػػػػكرقي  كا 

 المنكرة.
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 الكفػػػػػكم، أيػػػػػكب ، ألبػػػػػي البقػػػػػاء «الكميػػػػػات معجػػػػػـ فػػػػػي المصػػػػػطمحات كالفػػػػػركؽ المغكيػػػػػة» .212
ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: عػػػػػػػدناف دركيػػػػػػػػش كمحمػػػػػػػد المصػػػػػػػرم، مؤسسػػػػػػػػة 1094بػػػػػػػف مكسػػػػػػػى )ت: ا

 ىػ.1419الرسالة لمنشر كالتكزيع، بيركت، الطبعة الثانية، 
ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: 261، لمسػػػػػػػػػمـ بػػػػػػػػػف الحجػػػػػػػػػاج النيسػػػػػػػػػابكرم )ت: «الكينىػػػػػػػػػى كاألسػػػػػػػػػماء» .213

سػػػػػالمية، المدينػػػػػة الرحيـ محمػػػػػد أحمػػػػػد القشػػػػػقرم، عمػػػػػادة البحػػػػػث العممػػػػػي بالجامعػػػػػة اإلعبػػػػػد
 ىػ.    1404المنكرة، الطبعة األكلى، 

، البػػػف الكيػػػاؿ، بركػػػات «الككاكػػػب النيػػػرات فػػػي معرفػػػة مػػػف اخػػػتمط مػػػف الػػػركاة الثقػػػات» .214
رب النبػػػػػي،  عبػػػػػدالقيػػػػػـك  عبػػػػػدىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: 929بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد الخطيػػػػػب، )ت: 
 ـ.1981دار المأمكف، بيركت، الطبعة األكلى،

 ػ ؿ ػ
ىػػػػػ(، دار صػػػػادر، بيػػػػركت، 711البػػػػف منظػػػػكر، محمػػػػد بػػػػف مكػػػػـر )ت: « لسػػػػافي العػػػػرب» .215

 ىػ.1414الطبعة الثالثة، 

، )معجػػػػػػػػػـ مصػػػػػػػػػطمحات المحػػػػػػػػػدثيف(، لمحمػػػػػػػػػد خمػػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػػالمة، «لسػػػػػػػػػاف المحػػػػػػػػػدثيف»  .216
 ـ. 2007المكصؿ، 

 الفتاح عبػػػػػػدىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: 852، البػػػػػػف حجػػػػػػر، أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي )ت: «لسػػػػػػاف الميػػػػػػزاف» .217
 ىػ.  1423ة، الطبعة األكلى، أبك غيٌدة، مكتب المطبكعات اإلسالمي

الرَّحمف بػػػػػف أبػػػػػي عبػػػػػد، لمس ػػػػػيكطي، «الآللػػػػػ  المصػػػػػنكعة فػػػػػي األحاديػػػػػث المكضػػػػػكعة» .218
 ىػ(، دار المعرفة، بيركت.   911بكر )ت: 

رٌم، عمػػػػػي بػػػػػف أبػػػػػي الكػػػػػـر محٌمػػػػػد «الٌمبػػػػػاب فػػػػػي تيػػػػػذيب األنسػػػػػاب» .219 ػػػػػزى   ، البػػػػػف األثيػػػػػر الجى
 ىػ(، دار صادر، بيركت.630)ت: 

  

 ػ ـ ػ

ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: 728الحميـ )ت: عبػػػػػػػػد، البػػػػػػػػف تيمٌيػػػػػػػػة، أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف «مجمػػػػػػػػكعي الفتػػػػػػػػاكل» .220
الرحمف بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػػف قاسػػػػػػـ، مجمػػػػػػع الممػػػػػػؾ فيػػػػػػػد لطباعػػػػػػة المصػػػػػػحؼ الشػػػػػػػريؼ، عبػػػػػػد

 ىػ.1416المدينة النبكية، 
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ىػػػػػػػػ(، 666القادر )ت: عبػػػػػػػد، لمػػػػػػػرازم، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أبػػػػػػػي بكػػػػػػػر بػػػػػػػف «مختػػػػػػػار الصػػػػػػػحاح» .221
صػػػػػرية، الػػػػػدار النمكذجيػػػػػػة، بيػػػػػركت، صػػػػػػيدا، تحقيػػػػػؽ: يكسػػػػػؼ الشػػػػػػيخ محمػػػػػد، المكتبػػػػػػة الع

 ىػ.1420الطبعة الخامسة، 

ػػػػػػٍركىًزم، محمػػػػػػد بػػػػػػف نصػػػػػػر بػػػػػػف الحجػػػػػػاج )ت: «مختصػػػػػػر قيػػػػػػاـ الميػػػػػػؿ» .222 ىػػػػػػػ(، 294، لممى
د، باكسػػػػػتاف، الطبعػػػػػة اختصػػػػػار: أحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي المقريػػػػػزم، حػػػػػديث أكػػػػػادمي، فيصػػػػػؿ أبػػػػػا

 ىػ.1408األكلى، 

 سػػػػعيد إسػػػػماعيؿ ،«-مرتبػػػػة كػػػػؿ كدرجػػػػة كتأريخيػػػػا نشػػػػأتيا- كالتعػػػػديؿ الجػػػػرح مراتػػػػب» .223
بػػػػػػػداع، فكػػػػػػػر مجمػػػػػػػة ريػػػػػػػاف، القادرعبػػػػػػػد نػػػػػػػزار رضػػػػػػػكاف،  كميػػػػػػػة الحػػػػػػػديث، األدب رابطػػػػػػػة كا 
 .ـ2005 مصر، القاىرة، البنات،

   ، لممػػػػػال عمػػػػػي بػػػػػف سػػػػػمطاف محمػػػػػد القػػػػػارم «مرقػػػػػاة المفػػػػػاتيح شػػػػػرح مشػػػػػكاة المصػػػػػابيح» .224
 ىػ.1422ىػ(، دار الفكر، بيركت، الطبعة األكلى، 1014)ت: 

، البػػػف أبػػػي «كالتعػػػديؿ الجػػػرح مسػػػائؿ ابػػػف أبػػػي شػػػيبة عػػػف شػػػيكخو فػػػي مسػػػائؿ فػػػي» .225
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: عػػػػػامر حسػػػػػف صػػػػػبرم، دار البشػػػػػائر 297شػػػػػيبة، محمػػػػػد بػػػػػف عثمػػػػػاف )ت: 

 ىػ.1425اإلسالمية، بيركت، الطبعة األكلى، 

ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: 354، البػػػػف حٌبػػػػاف، محٌمػػػػد بػػػػف حبػػػػاف )ت: «مشػػػػاىيري عممػػػػاء األمصػػػػار» .226
 ـ.1959دار الكتب العممية، بيركت، ـ. فاليشيمر، 

              أحمػػػػػػد بػػػػػػف أبػػػػػػي بكػػػػػػر، لمبيكصػػػػػػيرٌم، «مصػػػػػػباح الزُّجاجػػػػػػة فػػػػػػي زكائػػػػػػد ابػػػػػػف ماجػػػػػػو» .227
 ىػ.           1403تحقيؽ: محٌمد الكشناكٌم، دار العربية، بيركت، ىػ(، 840)ت: 

ػػػػـ البيمػػػػػداف» .228 ػػػػػكٌم، يػػػػاقكت بػػػػػف «ميعجى مى بيػػػػػركت، ىػػػػػػ(، دار صػػػػادر، 626ا، )ت: عبػػػػد، لمحى
 ىػ.1397

ػػػػػػـ الصػػػػػػحابة» .229 ىػػػػػػػ(، 351الباقي بػػػػػػف قػػػػػػانع بػػػػػػف مػػػػػػرزكؽ )ت: عبػػػػػػدالبػػػػػػف قػػػػػػانع، ، «ميعجى
تحقيػػػػؽ:  صػػػػالح بػػػػف سػػػػالـ المصػػػػراتي، مكتبػػػػة الغربػػػػاء األثريػػػػة، المدينػػػػة المنػػػػكرة، الطبعػػػػة 

 ىػ.1418األكلى، 

ػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػحابة» .230 ىػػػػػػػػػ(، 317العزيز )ت: عبػػػػػػػػدا بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد، لمبغػػػػػػػػكم، «ميعجى
األمػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد الجكنػػػػػػػػي، مكتبػػػػػػػػة دار البيػػػػػػػػاف، الككيػػػػػػػػت، الطبعػػػػػػػػة تحقيػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػد 

 ىػ. 1421األكلى، 
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ػػػػػػػـ المػػػػػػػؤلفيف» .231 ىػػػػػػػػ(، مكتبػػػػػػػة 1408لكحالػػػػػػػة، عمػػػػػػػر بػػػػػػػف رضػػػػػػػا بػػػػػػػف محمػػػػػػػد )ت:، «ميعجى
    المثنى، بيركت، دار إحياء التراث العربي، بيركت.

ػػػػػػػـ مقػػػػػػػاييس المغػػػػػػػة» .232 السَّػػػػػػػالـ عبدىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: 395، ألحمػػػػػػػد بػػػػػػػف فػػػػػػػارس )ت: «ميعجى
 ىػ.1399ىاركف، دار الفكر، طبعة 

العميـ عبػػػػػػػدىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: 261ا )ت: عبػػػػػػػد، لمًعٍجمػػػػػػػٌي، أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف «معرفػػػػػػػة الثقػػػػػػػات» .233
 ىػ. 1405العظيـ البىٍستكٌم، مكتبة الدَّار، المدينة النبكٌية، الطبعة األكلى، عبد

 ىػػػػػػػػػ(، ركايػػػػػػػػة ابػػػػػػػػف محػػػػػػػػرز، أحمػػػػػػػػد 233، ليحيػػػػػػػػى بػػػػػػػػف معػػػػػػػػيف )ت: «معرفػػػػػػػػة الرِّجػػػػػػػػاؿ» .234
 ىػ. 1405د، تحقيؽ: محٌمد كامؿ القٌصار، بف محمٌ ا

ػػػػػػػيف )ت: «معرفػػػػػػػة السػػػػػػػنف كاآلثػػػػػػػار» .235 سى ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: 458، لمبييقػػػػػػػٌي، أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف الحي
باكسػػػػػػػتاف(، دار  -المعطي أمػػػػػػػيف قمعجػػػػػػػي، جامعػػػػػػػة الدراسػػػػػػػات اإلسػػػػػػػالمية )كراتشػػػػػػػي عبػػػػػػػد

 -دمشػػػػػػػػؽ(، دار الكفػػػػػػػػاء )المنصػػػػػػػػكرة  -بيػػػػػػػػركت(، دار الػػػػػػػػكعي )حمػػػػػػػػب -قتيبػػػػػػػػة )دمشػػػػػػػػؽ 
 ىػ.1412الطبعة األكلى،  القاىرة(،

ػػػػػػػحابة» .236  ىػػػػػػػػ(، 430ا )ت: عبػػػػػػػد، ألبػػػػػػػي نيعىػػػػػػػيـ األصػػػػػػػبيانٌي، أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف «معرفػػػػػػػة الصَّ
يػػػػػػاض، الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػى،  تحقيػػػػػػؽ: عػػػػػػادؿ بػػػػػػف يكسػػػػػػؼ العػػػػػػٌزازٌم، دار الػػػػػػكطف لمنشػػػػػػر، الرٍّ

    ىػ.1419

ػػػػػػػػػػالح، عثمػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػف ، «معرفػػػػػػػػػػةي أنػػػػػػػػػػكاع عمػػػػػػػػػػـً الحػػػػػػػػػػديث» .237  الرَّحمف عبػػػػػػػػػػدالبػػػػػػػػػػف الصَّ
الٌمطيؼ اليمػػػػػػػػيـ، عبػػػػػػػػدتحقيػػػػػػػػؽ:  المعػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػػ "مقدمػػػػػػػػة ابػػػػػػػػف الصػػػػػػػػالح"، ىػػػػػػػػػ(،643)ت: 

 ىػ.1423كماىر الفىٍحؿ، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

 ، البػػػػػػف القيسػػػػػػراني، محمػػػػػػد بػػػػػػف طػػػػػػاىر «معرفػػػػػػة التػػػػػػذكرة فػػػػػػي األحاديػػػػػػث المكضػػػػػػكعة» .238
تػػػػب ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: عمػػػػاد الػػػػديف أحمػػػػد حيػػػػدر، مؤسسػػػػة الك507بػػػػف عمػػػػي بػػػػف أحمػػػػد )ت: ا

   ىػ.    1406الثقافية، بيركت، الطبعة األكلى، 

، محمَّد بف «معرفةي عمكـً الحديثً » .239 ىػ(، تحقيؽ: السيد 405ا )ت: عبد، لمحاكـ النَّيسابيكرمٍّ
ىػ، عف طبعة دائرة 1397معظـ حسيف، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة الثانية، 

 المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف. 

، ألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ «الت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميفمقا» .240
دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادف،  ىػ(، عنى بتصحيحو: ىممكت ريتر،324األشعرم )ت: 

 ىػ.1400ألمانيا، الطبعة الثالثة، 
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 ، لمطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب «اسمو عطاء مف ركاة الحديث مف» .241
تحقيؽ: ىشاـ بف إسماعيؿ السقا، مراجعة: محمكد بف محمد الحداد، دار ىػ(، 360)ت: 

 ىػ.1405عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع، الرياض، 

 اهلل أحمد عبدىػ(، أبا 404)ت3  مف سؤاالت أبي بكر أحمد بف محمد بف ىان  األثـر» .242
ىػ(، تحقيؽ: عامر حسف 241، ألحمد بف محمد بف حنبؿ )ت: «بف محمد بف حنبؿا

 ىػ.1425م، دار البشائر اإلسالمية، بيركت، الطبعة األكلى، صبر 

، ركاية أبي خالد الدٌَّقاؽ، «ىػ( في الرِّجاؿ444مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف )ت3 » .243
ىػ(، تحقيؽ: أحمد محٌمد نكر سيؼ، دار المأمكف 284يزيد بف اليىٍيثـ بف طىٍيماف )ت: 

 ىػ.1400لمتراث، دمشؽ، 

، لكليد بف حسف «انيد كالحكـ عمييا كيميو دراسة في تخريج الحديثمنيج دراسة األس» .244
 ىػ.1420العاني، دار النفائس لمنشر كالتكزيع، األردف، الطبعة الثانية، 

، لصالح الديف اإلدلبي، دار اآلفاؽ «منيج نقد المتف عند عمماء الحديث النبكم»   .245
 ىػ.1403الجديدة، بيركت، الطبعة األكلى، 

، لنكر الديف محمد عتر، دار الفكر، دمشؽ، الطبعة «في عمـك الحديثمنيج النقد » .246
 ىػ.1418الثالثة، 

 ، لبدر الديف بف جماعة، محمد «المنيؿ الركم في مختصر عمـك الحديث النبكم» .247
يف عبدالرحمف ىػ(، تحقيؽ: محيي الد733بف إبراىيـ بف سعد ا بف جماعة )ت: ا

 ىػ.1406دمشؽ، الطبعة الثانية،  ،رمضاف، دار الفكر

ىػ(، تحقيؽ: عمي 748، لمذَّىبٌي، محٌمد بف أحمد )ت: «ميزاف االعتداؿ في نقد الرِّجاؿ» .248
 محٌمد البجاكٌم، دار المعرفة، بيركت. 

، البف القيسراني، «األنساب المتفقة في الخط المتماثمة في النقط ا الميؤتىًمؼ كالميختىًمؼ» .249
ب العممية، ىػ(، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، دار الكت507)ت:  محمد بف طاىر بف عمي

 ىػ.     1411الطبعة: األكلى، بيركت، 

 ىػ(، تحقيؽ: مكفؽ 385، لمدارقطنٌي، عمي بف عمر )ت: «الميؤتىًمؼ كالميختىًمؼ» .250
 ىػ.      1406القادر، دار الغرب اإلسالمٌي، بيركت، الطبعة األكلى، عبدبف ا

ىػ(، تحقيؽ: محٌمد 463لمخطيب البغدادٌم، أحمد بف عمٌي )ت:  ،«المتفؽ كالمفترؽ» .251
 ىػ.    1417صادؽ الحامدم، دار القادرم، الطبعة األكلى، 
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عفاء كالمترككيف» .252          ، البف حٌباف، محٌمد بف حباف «المجركحيفى مف المحدِّثيف كالضُّ
 ىػ. 1412بعة ىػ(، تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد، دار المعرفة، بيركت، ط354)ت: 

 الرَّحمف عبد، لمرَّامييرميًزٌم، الحسف بف «الميحدِّث الفاصؿ بيف الرَّاكم كالكاعي» .253
ىػ(، تحقيؽ: الٌدكتكر محٌمد عٌجاج الخطيب، دار الفكر، بيركت، الطبعة الثالثة، 360)ت: 
 ىػ. 1404

، عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز )ت: «ى باآلثارمَّ حى المي » .254 دار الفكر، ىػ(، 456، البف حـز
 بيركت.

ىػ(، 732)ت:  ، لمممؾ المؤيد، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمي«الميختصر في أخبار البشر» .255
 المطبعة الحسينية المصرية، الطبعة األكلى.

المطمب عبدىػ(، تحقيؽ: رفعت فكزم 761، لمعالئي، خميؿ بف كيكمدم )ت: «المختمطيف» .256
 ىػ.1417القاىرة، الطبعة األكلى، الباسط مزيد، مكتبة الخانجي، عبدكعمي 

ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: 385، البػػػػػػػػف شػػػػػػػػاىيف، عمػػػػػػػػر بػػػػػػػػف شػػػػػػػػاىيف )ت: «المختمػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػييـ» .257
الرحيـ بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد القشػػػػػػػقرم، مكتبػػػػػػػة الرشػػػػػػػد، الريػػػػػػػاض، الطبعػػػػػػػة األكلػػػػػػػى، عبػػػػػػػد

 ىػ.1420

ىػ(، تحقيؽ: ربيع ىادم 405ا النيسابكرم )ت: عبد، لمحاكـ أبي «المدخؿ إلى الصحيح» .258
 ىػ.1404المدخمي، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة: األكلى، عمير 

ىػ(، تحقيؽ: شكر ا نعمة 327الرَّحمف بف محٌمد )ت: عبد، البف أبي حاتـ، «المراسيؿ» .259
 ىػ.1397ا قكجاني، مؤسسة الرٍّسالة، بيركت، طبعة 

ىػ(، تحقيؽ: 405)ت:  اعبد، لمحاكـ النَّيسابيكرٌم، محمَّد بف «الميستدرىؾ عمى الصَّحيحيفً » .260
 ىػ.     1411القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى،عبدمصطفى 

المسمَّى بػ:  ،«المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل » .261
ىػ(، تحقيؽ: محمد فؤاد 261لمسمـ بف الحجاج النيسابكرم )ت:  ،«صحيح مسمـ»

 بيركت.، إحياء التراث العربيعبدالباقي، دار 

مجمع المغة العربية بالقاىرة، مكتبة الشركؽ الدكلية، الطبعة الرابعة،  ،«المعجـ الكسيط» .262
 ىػ.1425
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عفاء» .263 ىػ(، تحقيؽ: نكر الديف عتر، 748، لمذَّىبي، محٌمد بف أحمد )ت: «المغني في الضَّ
 إدارة إحياء التراث بدكلة قطر.   

، لمسخاكم، محمد «بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنةالمقاصد الحسنة في » .264
، عثماف الخشت، دار الكتاب العربي ىػ(، تحقيؽ: محمد902الرحمف بف محمد )ت: عبدبف 

 ىػ.1405بيركت، الطبعة األكلى، 

ىػ(، تحقيؽ:  محمد صالح 748، لمذَّىبي، محٌمد بف أحمد )ت: «المقتنى في سرد الكنى» .265
المنكرة، الطبعة األكلى،  المراد، المجمس العممي بالجامعة اإلسالمية، المدينةالعزيز عبد

 . ىػ1408

ؿ» .266  ىػ(، مؤسسة الحمبي.          548الكريـ )ت: عبد، لمشٍّيرستاني، محمَّد بف «الممؿ كالنِّحى

        الرحمف بف عمي بف محمد عبد ،البف الجكزم، «المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ» .267
القادر عطا، دار الكتب عبدالقادر عطا كمصطفى عبدىػ(، تحقيؽ: محمد 597)ت: 

 ىػ. 1412العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

ىػ(، 676، لمنَّككٌم، يحيى بف شىرىؼ )ت: «بف الحجاج لمنياج شرح صحيح مسمـا» .268
 مصر. -المطبعة المصرية باألزىر، القاىرة

، كىي «أصيمية تأريخية لمصطمح الحديثدراسة ت - المنيج المقترح لفىيـ المصطمح» .269
ميقدٍّمة تمييدية لكتاب: الميرسؿ الخفي  كعالقتو بالتدليس، لمشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني، 

 ىػ.1416دار اليجرة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، 
 ، لبكر «المكاضعة في االصطبلح عمى خبلؼ الشريعة، ضمف كتاب فقو النكازؿ»  .270

 ىػ.1416الرسالة، الطبعة األكلى، ، مؤسسة أبك زيد
مكجز التاريخ اإلسبلمي منذ عيد آدـ عميو السبلـ )تاريخ ما قبؿ اإلسبلـ( إلى عصرنا » .271

 –غير معركؼ )فيرسة مكتبة الممؾ فيد الكطنية  ،حمد معمكر العسيرمأل ،«الحاضر
 ـ 1996 -ىػ  1417األكلى،  الطبعة ،(الرياض

ىػ(، ضبط كتقديـ كتحقيؽ: 597الرحمف بف عمي )ت: عبدالبف الجكزم،  ،«المكضكعات» .272
 ىػ. 1386الرحمف محمد عثماف، المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى، عبد

ىػ(، 748، لمذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف )ت: «المكقظة في عمـ مصطمح الحديث» .273
حمب، الطبعة الثانية، الفتاح أبك غيٌدة، مكتبة المطبكعات اإلسالمية، عبداعتنى بو: 

 ىػ.1412
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 ػ ف ػ

         ، البف حجر العسقالنٌي، أحمد بف عميٌ «نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار» .274
المجيد السمفي، دار ابف كثير، دمشؽ، بيركت، الطبعة عبدىػ(، تحقيؽ: حمدم 852)ت: 

 ىػ.1415الثانية، 

ىػ(، مكتبة الرشد، 852، البف حجر، أحمد بف عمي )ت: «نزىة األلباب في األلقاب» .275
 ىػ.  1409الرياض، الطبعة األكلى، 

 ، البف حجر، أحمد «نزىة النَّظر في تكضيح نيخبىة الًفكىر في مصطمح أىؿ األثر» .276
ا بف ضيؼ ا الرحيمي، مطبعة سفير، الرياض، عبدىػ(، تحقيؽ: 852بف عمي )ت: ا

 .ىػ1422الطبعة: األكلى، 

ىػ(، تحقيؽ: محٌمد عكاٌمة، مؤسسة 762ا بف يكسؼ )ت:عبد، لمزَّيمعي، «نصب الرَّاية» .277
دَّة، الطبعة األكلى،   ىػ. 1418الرَّياف، بيركت، كدار القبمة لمثقافة اإلسالمٌية، جي

، لعالء الديف عمي رضا، دار الحديث، «نياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط» .278
 ـ.1988عة األكلى القاىرة، الطب

 ، لمشككاني، محمد بف عمي «نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد األبرار» .279
دار الحديث، القاىرة، الطبعة  ػ(، تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي،ى1250بف محمد )ت: ا

 ىػ.1413األكلى، 

بك المحاسف ، البف تغرم بردم جماؿ الديف  أ«النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة» .280
ىػ(، كزارة الثقافة كاإلرشاد 874ا الظاىرم الحنفي )ت: عبديكسؼ بف تغرم بردم بف 
 القكمي، دار الكتب، مصر.

               ، لمعالئي، خميؿ بف كيكمدم «الصحيح لما اعترض مف أحاديث المصابيح النقد» .281
 ىػ.   1405، الطبعة األكلي، الرحمف محمد أحمد القشقرمعبدىػ(، تحقيؽ: 761)ت: 

ىػ(، تحقيؽ: ربيع 852، البف حجر، أحمد بف عمي )ت: «النُّكت عمى كتاب ابف الصَّبلح» .282
 ىػ.1424 مكتبة الفرقاف، الطبعة الثانية، بف ىادم المىدخمٌي،

 ا بف بيادر عبد، لمزركشي،  محمد بف «النكت عمى مقدمة ابف الصبلح» .283
العابديف بف محمد بال فريج،  أضكاء السمؼ، الرياض، الطبعة ىػ(، تحقيؽ: زيف 794)ت: 

 ىػ.1419األكلى، 
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 ، لمبقاعي، برىاف الديف إبراىيـ بف عمر «النكت الكفية بما في شرح األلفية» .284
ىػ(، تحقيؽ: ماىر ياسيف الفحؿ، مكتبة الرشد ناشركف، الطبعة األكلى، 885)ت: 
 ىػ.1428

رم، المبارؾ بف محمَّد ، «النِّياية في غريب الحديث كاألثر» .285 زى  البف األثير الجى
 ،محمد الطناحي، المكتبة العممية ىػ(، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكم كمحمكد606)ت: 

    ىػ.1399بيركت، 

 ػ ىػ ػ

شرح »، المعركؼ بػ: «اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية» .286
ىػ(، المكتبة العممية، 894قاسـ األنصارم )ت: ، لمٌرصاع، محمد بف «حدكد ابف عرفة

 ىػ.1350بيركت، الطبعة األكلى، 

 ػ ك ػ

ىػ(، تحقيؽ: أحمد األرنؤكط، 764صفدٌم، خميؿ بف أيبؾ )ت: م، ل«الكافي بالكفٌيات» .287
 ىػ.1420كتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربٌي، بيركت، الطبعة األكلى، 

 يبة لمحمد بف محمد بف سكيمـ أبك ش ،«الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث»  .288
 ىػ(، دار الفكر العربي.143)ت: 

 ػ م ػ

، طباعة: ، دراسة كترتيب كتحقيؽ: أحمد محمد نكر سيؼ«يحيى بف معيف ككتابو التاريخ» .289
 ىػ.1399مكة المكرمة، الطبعة األكلى،  ،جامعة الممؾ عبدالعزيز

 الرؤكؼ بف تاج العارفيف بدع، لممناكم، «اليكاقيت كالدرر في شرح نخبة ابف حجر» .290
مد، مكتبة الرشد، ىػ(، تحقيؽ: المرتضي الزيف أح1031بف عمي بف زيف العابديف )ت: ا

 ـ.1999األكلى،  الرياض، الطبعة
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المحتويات ترسه  خامساً: ف    

 الصفحة المكضكع

  أ اإلىداء

  ب ش كره كتقديره 

  ت المقدمة 

  ث أىمٌيةي المكضكًع كبكاعثي اختياًرهً 

 ج أىداؼي البحثً 

  ج الدراساتي السَّابقةي 

  ج منيجي البحثً 

  ح خٌطة البحثً 

 الفصؿ األكؿ
ـي    " ككفياتيـ العمماء مكلد تاريخ ذيؿ "، ككتابو3 عبدالعزيز الكتاني اإلما

 

 4 تمييد في عمـ نقد الرجاؿ 

ا : النقد كعمـ الجرح كالتعديؿ لغةن كاصطالحن  4 المطمبي األٌكؿي

 0 المطمبي الثاني: نشأة النقد

 54 الثالث: مشركعية النقدالمطمبي 

 51 المطمب الرابع: طبقات النقاد في الجرح كالتعديؿ

 41 .اإلماـ عبدالعزيز الكتاني المبحث األكؿ3 عصر

 41 المطمب األكؿ: الحياة السياسية. 

 المطمب الثاني: الحياة االجتماعية. 
 

41 
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 الصفحة المكضكع

 45 المطمب الثالث: الحياة العممية كالثقافية. 

 44 عبدالعزيز الكتاني  اإلماـً  الثَّاني3 ترجمةي المبحثي 

: اسميوي، كنسبيوي، ككنيتو، كلقبو، كمكلده، كنشأتو  44 المطمبي األٌكؿي

 43 شيكخو كتالميذهطمب الثاني: الم

 46 في طمب العمـرحالتو المطمبي الثٌالث: 

 46 أقكاؿ العمماء فيو، كمنزلتو عند المحدثيف.المطمبي الرَّابع: 

 40 المطمب الخامس: مؤلفاتو ككتبو. 

 40 المطمب السادس : كفاتو.  

 41 بكتاب ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ. المبحث الثالث3 التعريؼ 

: التعريؼ بالكتاب  41 المطمبي األٌكؿي

 41 .وفيعبد العزيز الكتاني اإلماـ  منيج المطمبي الثاني: 

 الفصؿي الثَّاني
  حً رٍ جى ي الٍ فً عبدالعزيز الكتاني  اإلماـً  جي مني 

 44 كمدلكالتياعبدالعزيز الكتاني  اإلماـً  عندى  حً رٍ الجى  المبحثي األكؿ3 مصطمحاتي 

كمدلكالتيا عبدالعزيز الكتاني المطمب األكؿ: مصطمحات الجرح المطمؽ عند اإلماـ 
 كمنيجو في استعماليا

44 

كمنيجو عبدالعزيز الكتاني المطمب الثاني: مصطمحات الجرح النسبي عند اإلماـ 
 في استعماليا

43 

 40 عبدالعزيز الكتاني اإلماـً  عندى  المجرحكفى  المبحثي الثاني3 الركاةي 

 41 المطمب األكؿ: الركاة المجرحكف بمصطمحات الجرح المطمؽ 

 32 المطمب الثاني: الركاة المجرحكف بمصطمحات الجرح النسبي 
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 الصفحة المكضكع

 14 المطمبي الثالث: جدكؿ المقارنة كنتائجو

 64 عبدالعزيز الكتاني  اإلماـً  عندى  حً رٍ الجى  المبحثي الثالث3 مراتبي 

ٍرح عند الن قَّاد مف زمف اإلماـ عبد الرحمف بف ميدم  المطمب األكؿ: مراتب الجى
 ىػ(1304ىػ(، إلى زمف اإلماـ المكنكم )ت:198)ت: 

64 

 61 عبدالعزيز الكتاني المطمب الثاني: مراتب الجرح عند اإلماـ 

 01 حرٍ في الجى عبدالعزيز الكتاني  اإلماـً  منيجً  المبحثي الرابع3 خصائصي 

 الفصؿي الثَّالث
  ؿً يٍ دً عٍ ي التَّ فً عبدالعزيز الكتاني  اإلماـً  منيجي 

 00 كمدلكالتياعبدالعزيز الكتاني  اإلماـً  عندى  ؿً يٍ دً عٍ التَّ  المبحثي األكؿ3 مصطمحاتي 

كمنيجو عبدالعزيز الكتاني المطمب األكؿ: مصطمحات التعديؿ المطمؽ عند اإلماـ 
 في استعماليا

01 

كمنيجو عبدالعزيز الكتاني المطمب الثاني: مصطمحات التعديؿ النسبي عند اإلماـ 
 في استعماليا

13 

 16 عبدالعزيز الكتاني  اإلماـً  عندى  المعدلكفى  المبحثي الثاني3 الركاةي 

 10 المطمب األكؿ: الركاة المعدلكف بمصطمحات التعديؿ المطمؽ 

 530 المطمب الثاني: الركاة المعدلكف بمصطمحات التعديؿ النسبي 

 531 المطمبي الثالث: جدكؿ المقارنة كنتائجو

 561 عبدالعزيز الكتاني  اإلماـً  عندى  التعديؿً  المبحثي الثالث3 مراتبي 

المطمب األكؿ: مراتب التعديؿ عند الن قَّاد مف زمف اإلماـ عبد الرحمف بف ميدم 
 ىػ(1304ىػ(، إلى زمف اإلماـ المكنكم )ت:198)ت: 

566 

 504 عبدالعزيز الكتاني المطمب الثاني: مراتب التعديؿ عند اإلماـ 

 501 ؿً يٍ دً عٍ في التَّ عبدالعزيز الكتاني  اإلماـً  منيجً  المبحثي الرابع3 خصائصي 
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 الصفحة المكضكع

 515 الخاتمة 

 511 الفيارس الًعٍممية

 510 . ًفٍيرست اآليات1

 511 . ًفٍيرست األحاديث2

ـ ليـ3  512 . ًفٍيرست األىٍعالـ الميتىرجى

 520 . ًفٍيرست المصادر كالمرىاًجع4

 442 . ًفٍيرست المحتكيات5

 443 الممخص

ُُُ
 
 
 
 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انـــًــهــخــــص
 

 .أكالن3 ممخص الدراسة بالمغة العربية   
  

 ثانيان3 ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية.   
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ُانُُ
 
خص

َّ
ه
 
ُذراسةي

كمف  ،أجمعيف الحمدي  ربٍّ العالميف، كالصَّالةي كالسَّالـي عمى رسكلو األميف، كعمى آلو كصحبو
 .تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف

 أمَّا بىٍعدي: 

 كالتعديؿ كمنيجو في الجرحعبد العزيز بف أحمد الكىتٌانٌي اإلماـ  »فيذا بحثه بعينكاف: 
، تناكؿ فيو الباحثي منيج اإلماـ « "مكلد العمماء ككفياتيـذيؿ تاريخ " دراسة تطبيقية عمى كتابو

.عبدالعزيز الكتاني  ا كتعديالن  في التعريؼ بالرجاؿ، كالكالـ فييـ جرحن

كليذه الدراسة أثريىا البالغي عمى عمـ النقد عند المحدثيف، لمكقكؼ عمى مدلكالت ألفاظ اإلماـ 
عبدالعزيز الكتاني يةي ىذا البحث لمعرفة منزلة اإلماـ في نقد الرجاؿ، كتزدادي أىمعبدالعزيز الكتاني 

 اد كمرتبتو مف حيث التشدد كاالعتداؿ كالتساىؿ؛ فألجؿ ذلؾ كغيره كانت ىذه الدٍّراسة.قى بيف الن  

 فصكؿ كخاتمة.  ةكثالثكقد جاء البحثي في مقدٍّمةو 
اختياًره، كأىداؼى البحث، فييا الباحثي أىميةى المكضكًع كبكاعثى فقد تناكؿ  أمَّا المقدِّمة3

 كمنيجى البحث، كالدٍّراساًت السَّابقة، كخيطَّةى البحًث.
ؿ3 ترجمةى اإلماـ ك  ،تمييد في عمـ نقد الرجاؿ ،فقد تناكؿ فيو الباحثي  كأمَّا الفصؿ األكَّ

لعصًرًه، أك ما الثقافية ك ، سكاءه ما يتعمَّؽ بالحالة السياسية كاالجتماعية كالعممية عبدالعزيز الكتاني
كأقكاؿ كشيكخو كتالميذه،  ،كنىسىًبًو ككنيتيو كلقبو كمكلدًه كنىشأىًتًو الًعمميًة، كرحالتو يتعمَّؽي باسًموً 

  و كمنيجو فيو.كالتعريؼ بكتاب ،  ككفاتو،العمماء فيو كمنزلتو بيف المحدثيف 

في الجرح، كذلؾ عبدالعزيز الكتاني فقد تناكؿ فيو الباحثي منيج اإلماـ كأما الفصؿ الثاني3 
 مع إبراز نتائجيا، ببياف مدلكالت ألفاظو، ثـ مقارنة أحكامو عمى الركاة بأحكاـ غيره مف النقاد،

 كمعرفة مراتب الجرح عنده، كخصائص منيجو فيو.
في التعديؿ، عبدالعزيز الكتاني فقد تناكؿ فيو الباحثي منيج اإلماـ كأما الفصؿ الثالث3 

مع إبراز  بياف مدلكالت ألفاظو، ثـ مقارنة أحكامو عمى الركاة بأحكاـ غيره مف النقاد،كذلؾ ب
 كمعرفة مراتب التعديؿ عنده، كخصائص منيجو فيو. نتائجيا،

 فقد استعرض فييا الباحثي أىَـّ نتائج البحث، كتكصيات الباحث. كأمَّا الخاتمةي3
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Abstract 
 

Praise be to Allah and peace and mercy be upon his prophet . 

This research entitled “Al-Emam Abed Al-aziz EL-Ketani'' and his method 

in Jarah (dispraise) and amendment (praise) applied study in his book: The 

following history about ther birth and death the scientist   “ . The researcher 

dealt with the method of Al-Emam Abed Al-aziz EL-Ketani in defining 

men and talking about them totally .  

This study has its effective impact  on criticism among narrators  to focus 

on words and phrases’ connotations of Al-Emam Abed Al-aziz EL-Ketani 

in criticizing men . The importance of this research increases to know the 

place of Al-Emam Abed Al-aziz EL-Ketani among critics and his rank 

regarding being strict ، moderate and lenient . For these reasons  the study 

was written .  

The research consists of introduction ، three chapters and conclusion . 

Introduction :  the researcher talked about the importance of the topic ،  

reasons of choosing it ، research’s  methodology  ، previous studies and 

plan of the research  . 

First chapter :The researcher concentrates on the settlement of the critical 

study of men and the translation of Al-Emam Abed Al-aziz EL-Ketani 

concerning the prlictical ،social ، educational and cultural situation for his 

age and also his name ،heritages، famous name ، hidden name ، birth ، 

educational bringing up ، travels ، old teachers ، students and the opinions 

of scientists in him among speakers، his death and identification of book 

and approach     

Second chapter : the researcher states the methods of Al-Emam Abed Al-

aziz EL-Ketani in the science which studies the states of the hadeeth’s 

narrators Jarah (dispraise) through clarification of  the implication of his 

phrases.Then he compares his provision with other critics’ provision، 

highlighting its results، the knowledge of the steps of Jarah and the 

characteristics of  his methods .  

Third chapter :  the researcher mentions the methods of Al-Emam Abed 

Al-aziz EL-Ketani in amendment (praise)  through clarification of  the 

implication of his phrases . Then he compares his provision with other 

critics’ provision، highlighting its results، the knowledge of the steps of 

amendment and features  of  his methods .  

Conclusion : the researcher outlines the most important results and 

recommendations of the researcher . 
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