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 وتقديٌز شكٌز

 ...ـاِء وادْجِد ْؿِد اهللِ، أْهِل الثَّ ـبعَد َح 
 

، هِ وإرصاداتِ  هِ قفاتِ عذ توجِ حمؿد رضوان أبو صعبان ٕشتاذي الدكتور  ه بشؽِري العؿقِق أتوجَّ 

ما بخل اجلزاِء، عذ ما قدم من أجل إكجاح هذا العؿل، والذي  جزاه اهللُ خرَ ف، َشَعِة ُفماِدهِ و هِ وضقِب قؾبِ 

 .ل رحؾته التعبديةعيل بتوجقفاته حتى يف خال

ا:  نيؿَ الؽري يّ تاذَ أشكام وأصؽر  شالِة، ومهَّ  أعضاَء جلـِة ادـاقشِة، جَلْفِدِهم لَِرفِع مستوى هذه الرِّ

 . -حػظه اهلل تعاىل-رجتى الدكتور: عبد اهلل م، وفضقؾة -حػظه اهلل تعاىل-فضقؾة الدكتور: هشام زقوت 

ُل ُصؽْ  حػـ  اهلل -صـعث ري جلـامعتي العريؼـة الغـراء ةثؾـة براقسـفا الـدكتور: كاملـنيوُأَشجِّ

، وأكؼش صؽري أيًضا يف فاحتة هـذه الرشـالة لؽؾقـة أ ـول الـدين ةثؾـة بعؿقـدها فضـقؾة الـدكتور -تعاىل

ضالًبـا ومعقـًدا، والشـؽر  ، تؾـك الؽؾقـة التـي أفتخـر بـآكتامء  ـا-حػظـه اهلل تعـاىل-الوالد: حمؿـد بخقـت

حػظـه اهلل -تور الوالـد: هشـام زقـوتمو ول لؼسم احلديث الّشيف وعؾومه ةثاًل براقسه فضـقؾة الـدك

، وأعضاء هقئته التدريسقة، هذا الؼسم الذي تـسؿت فقه هواء احلب والعطـاء والعؾـم، واحتضــي -تعاىل

 معقًدا كاحتضان إم لولدها.

الؾذين  ـزا وحتؿـال ودعقـا  -أضال اهلل بؼاافام بحسن ضاعته-والشؽر مو ول أيًضا لوالديّ 

تي الػاضؾة التي حتؿؾـت حقـاط ضالـب العؾـم بحؾوهـا ومرهـا، فـاهلل أشـلل أن إلكجاح هذا العؿل، ولزوج

 يرىض عـفا يف الدارين.

، واإلخـوط -حػظـه اهلل تعـاىل-وأختم بشؽر خاص لػضقؾة الـدكتور الوالـد:  ـالح شـؾطان

خـر  الؼااؿني عذ مّشوع  ـاعة عؾامء ادستؼبل عذ ما بذلوه يف شبقل إمتام هذا العؿل، فجـزاهم اهلل عــا

  اجلزاء.

  



 
 ج

 
ي، ِف  اْْلَوـِؿ اْفَؼِضقَّي، ِف  اْفَعوِدل هلل اْْلَؿد ِذي اْفَزيَّ َقون بوفًفق اْْلؾؼ ظذ ؿه افَّ ًْ  َوحرم َوافـِّ

 واْلذق واإلتؼون افصْدق أويل بوْلػوظ ديـف َوحػظ وإديون، اْدَؾؾ ََجِقع ِف  وافٌفتون اْفَؽِذب َظَؾْقِفؿ

ْكَصوف، ظذ وجٌؾفؿ وافتٌقون، ْختََِلف، اْدَُحوَبوة مـ ومحوهؿ اإْلِ ِٓ َثور، مَحَؾي كؼد ِف  وبكهؿ َوا ْٔ  ورزؿفؿ ا

ـَـ هبؿ َووٌط ادؽثور، وادغػؾ افثَِّؼي َبغ افتَّْؿِققز ِف  ذوؿو ًّ  ترد ِمـُْفؿ اْفَػرد ؾشفودة إؿطور، َشوئِر ِف  اف

ٌَور، مـ اْفؽثر َْخ ْٕ ي وتقثقؼ ا ٌَي ِمـُْفؿ اْْلجَّ َْبَرار، شقد َأَحوِديٌ مـ ثٌتقه بَِم  فَلحتجوج ُمقج ْٕ  ََلق َهَذا إِن ا

َْبَصور. ٕويل فعزة َذفِؽ ِف  َوإِن افػخور، ْٕ  ا

د ظذ اهلل َوصذ ٌُْعقث َوَرُشقفف، َظٌده ُُمَؿَّ  كزار، بـ ُمي بـ إْفَقوس وفد أذف مـ افـَّوس إَِػ  ادَْ

َْضَفور، وأزواجف آفف وَظذ ْٕ َْكَصور اْدَُفوِجريـ َشوئِر وَظذ ا ْٕ  -، أمو بعد:(1)َوا

  ظذ إمي اإلشَلمقي حػظ ديـفو بحػظ ـتوبف افعزيز، وشـي كٌقف افؽريؿ ُمؿد  ؾؿـ كعؿ اهلل

ِف ومل َيؽِْؾ ذفؽ إػ َأَحٍد مـ َخْؾِؼِف ؾؼول   ؾننَّ اهلل ،ؾلّمو افؽتوُب افعزيزُ  ًِ ـُ ]: َتقّػ ِحػَظُف بـػ ا َكْح إِكَّ

اهمُِظقنَ  ا يَمُف ََلَ ىْمَر َوإِكَّ يْمـَا ايمذِّ ، ؾظفر مصداُق ذفؽ مع ضقِل اُدّدة، وامتداِد إيوم، وتقايل افشفقِر، (2)[ َكزَّ

ـَُّي، ؾننَّ اهللوَتعوُؿِى افًـغ، واكتشوِر أهؾ اإلشَلِم، واتًِّوِع  ًُّ وًطو ظورؾغ،   ُرؿعتِِف، وأمو اف َوؾَّؼ َلو ُحػَّ

ٌْطؾغ، وتلويؾ اجلوهؾغ:  وجفوبذًة ظودغ، وصقورؾًي كوؿديـ، يـػقن ظـفو حتريػ افغوفغ، واكتحول اُد

ظقا ف تصـقػفو، وَتَػـَّـقا ف تدويـفو ظذ أكحوءَ  تـطؼ بف آٓف ، هذا مو (3)ـثرٍة ورضوٍب ظديدة َؾَتـَقَّ

.  اُدَصـَّػوت افتل َتعُؿر ادؽتٌي اإلشَلمقي، ؾجزاهؿ اهللُ 
ِ
 ظـ اإلشَلِم وادًؾؿَغ خَر اجلزاء

ًٌووؿد ـون  ـَِّي أوفئؽ افعؾمء ظذ ضؾٌي افعؾؿ إطفوُر ظؾقمِ  واج ًُّ ، ودراشُي مـوهِجِفؿ ف ِحػِظ اف

وظ اجلفوبذة،  :ـوؿداإلموم اف وظؾقِمِفو، ومـ أوفئَؽ اْلُػَّ

ْْحَـ ؽَمِعْقٍد فمبد َأزُمق» فَْمعَم  فمبد زمـ ُيقُكس زمـ َأْْحد زمـ ايمرَّ ْٕ َددِم  ا يّ  ايمصَّ  .هـ(347)تشاظمٌْْمِ

                                                           

 (.3: )صفؾذهٌلادغـل ف افضعػوء،  (1)

 .9 :شقرة اِْلْجر: أيي (2)

 (.147-146/ 1) ، فؾؿزيهتذيى افؽمل اكظر: (3)



 
 د

، (1)شبوفِعَؾؾ ومعرؾتف بوّفرجول بكه َظَذ  يدّل  وافّتعديؾ اجلرح ِف  ـَلم وفف» افذي ؿوفف ؾقف اإلموم افذهٌل:

رر، ومل جيؿعفوتـوثرت أؿقافف وظٌوراتف ف ـتى و ـُثرت وفؼد  -ُمَصـٌَّػ مًتؼؾ افساجؿ وافعؾؾ ـوفدُّ

 .-حًى ظؾؿل

: أمهقة اظمقوقع وزمقافمث اطمتقاره: ًٓ  أو

 تؽؿـ أمهقي ادقوقع وبقاظٌ اختقوره ف كؼوط ظّدة، مـفو:        

ـَّي افـٌقيي وافّذب ظـفو، ؾفق مـ أذف ظؾقم اْلديٌ،  -1 ًُّ َجوِل فف مـزفٌي ـٌرٌة ف حػظ اف إِنَّ ظؾؿ َكْؼِد افرِّ

 وأدؿفو مًؾًؽو، وأؿؾفو شوفًؽو. 

َجوِل ودراشي مـوهجفؿ ف ذفؽ، هق أؾضؾ ضريقؼ إػ اـتًقوب ادعرؾقي  -2 إِنَّ تتٌع ـَلم إئؿي ف َكْؼِد افرِّ

ٌَ دؿقًي ف افـظقر، وُظؿًؼقو ف افٌحقٌ، ودرايقًي ف افعؾقؾ، وروّيقًي ف هبذا افعؾؿ،  وآصتغوُل بف ُيقِرُث افٌوح

َجوِل وإحوديٌ، خوصًي ف هذا افزمون افذي َظزف ؾقف ـثر مـ ضؾٌي افعؾؿ ظقـ مثقؾ هقذه  اْلؽؿ ظذ افرِّ

 افدراشوت إػ افدراشوت ادقوقظقي. 

أيب شعقد رؽؿ جَلفي اإلموم افـوؿد  –ظؾؿ افٌوحٌ ف حدود  –قوقعمل ُتػرد دراشي مًتؼؾي ف هذا اد -3

َجقوِل وهقل متـقوثرة ف بطققن ـتقى افقساجؿ تف ومؽوكبـ يقكس ا وـثرة مو َتؽؾؿ بقف مقـ مًقوئؾ ف َكْؼقِد افرِّ

 وافعؾؾ، ممو يضػل ظذ هذا ادقوقع أمهقي خوصي، فذفؽ آثرت افؽتوبي ؾقف. 

 شماكًقا: أهداف ايمبحث: 

ة، مـفو: هي        دف افٌحٌ إػ حتؼقؼ أهداف ظدَّ

َجقوِل ومـزفتف بغ ظؾقم اْلديٌ ادختؾػي.  -1  إبراز أمهقي ظؾؿ َكْؼد افرِّ

َجوِل.أيب شعقد بـ يقكس ادكيإطفور مؽوكي اإلموم  -2  ، ومـزفي أؿقافف ف َكْؼِد افرِّ

َجوِل، وتصـقػفو، وبقون ادراد مـفو.                   ب افتعريػف  أيب شعقد بـ يقكسَجع أؿقال اإلموم  -3  وفرِّ

، وافتعرف ظذ مصطؾحوتف أيب شعقد بـ يقكس افقؿقف ظذ مصطؾحوت اجلَْرح وافَتْعِديؾ ظـد اإلموم -4

 مـ اشتعمَلو. اْلوصي افتل تػرد هبو، وادصطؾحوت افتل ُيؽثر أو ُيؼّؾ 

ود. تصـقػ هذه ادصطؾحوت بوفـًٌي إػ مر -5  اتى اجلَْرح وافَتْعِديؾ افعومي ظـد افـُّؼَّ

َواة افذيـ تؽؾَّؿ ؾقفؿ اإلموم -6 ، ومعرؾي مدى مقاؾؼي أحؽومف بـ يقكس أبق شعقد افؽشػ ظـ أحقال افرُّ

ود.  ٕحؽوم ؽره مـ افـُّؼَّ

                                                           

 (.7/853)، فؾذهٌلتوريخ اإلشَلم( 1)



 
 ه

 ف اجلَْرح وافَتْعِديؾ. يقكسبـ  أيب شعقد افتعرف ظذ خصوئص مـفٍ اإلموم -7

 راؽمات ايمسازمؼة: شمايمًثا: ايمدِّ 

 َوَمـفِجقف بقـ ُيققُكس َشِعْقدٍ  َأيب اإلموم »حقل -ف حدود ظؾؿ افٌوحٌ –ٓ تقجد دراشي مًتؼؾي  

َجولِ  َكْؼدِ  ف  -، فؽـ وجد افٌوحٌ دراشي تتعؾؼ بوإلموم ادؼصقد بوفدراشي، وهل:شافرِّ

، ضٌوظقي افػتقوح ؾتحقل ظٌقد افػتقوحتوريخ ابـ يقكس ادكي، َجع وحتؼقؼ ودراشي وؾفرشي: افدـتقر ظٌد  -

 م(.2222-هق1421بروت، افطٌعي إوػ )-دار افؽتى افعؾؿقي

 :ًعا: مـفج ايمبحثرازم

اظتؿد افٌوحٌ ادـفٍ آشتؼرائل، ثؿ آكتؼوئل ف َجع ادودة افعؾؿقي دقوقع افدراشي مـ خَلل 

ف ُيقُكس  بـ َشِعْقدٍ  َأيب اإلموم مـفٍـتى افساجؿ وافعؾؾ، ومـ ثؿ اشتعون بودـفٍ افقصػل فعرض معومل 

َجوِل، ظذ افـحق افتويل:   -َكْؼِد افرِّ

: سمؼسقؿ ايمبحث إلم همصقل ومباضمث ومطايمب ضمسب اَلاصمة ومتطؾبات ايمدراؽمة. - ًٓ  أو

 زمذىمر اؽمؿ ايمسقرة ورومؿ أية.   شماكًقا: فمزو أيات ايمؼرآكقة إلم مقوعفا دم ىمتاب اهلل -

 إضماديث ايمـبقية وأشمار مـ مصادرها إصؾقة:شمايمًثا: ختريج  -

 ـون اْلديٌ ف افصحقحغ أو أحدمهو، ُيؽتػك بوفعزو إفقفم. نْ إ -1

 وتٌقغ حؽؿف. ،ًتيأحدمهو، يتؿ خترجيف مـ افؽتى اف مل يؽـ اْلديٌ ف افصحقحغ أو نْ إ -2

 . رازمًعا: سمصـقػ أومقال اإلمام أيب ؽمعقد زمـ يقكس دم ايمتعريػ زمايمرصمال -

صَماِل ودراؽمتفا وحتؾقؾفا. س دميقك زمـؽمعقد  اإلمام َأيب: سمصـقػ أومقال طمامًسا -  َكْؼِد ايمرِّ

َواة:ؽمادؽًما -  : ايمؼممجة يمؾرُّ

َواة ؽر ادشفقريـ مـ بوب افتعريػ هبؿ. -1  افسَجي ادختكة فؾرُّ

اوي ُختؾًػقافتقشع ف افسَجي ؾققم يتعؾقؼ بقوجلَْرِح وافَتْعقِديِؾ خوصقي إذا ـقون  -2 ف جرحقف وتعديؾقف،  وافقرَّ

 وذفؽ فؾقصقل إػ خَلصي اْلؽؿ ظؾقف. 

 ؽمازمًعا: مؼاركة أومقال اإلمام أيب ؽمعقد زمـ يقكس دم ايمرواة، زملومقال نمغمه مـ ايمـؼاد. -

افرواة ادعدفقن ادتػؼ ظذ تقثقؼفؿ، ٓ يؼورن افٌوحٌ أؿقال افـؼود بؼقل اإلموم أيب شعقد بقـ يققكس،  -1

 .شجمؿع ظذ تقثقؼف»، بوفتعٌر بق :ردهؿ، مع بقون اإلَجوع ظذ تقثقؼفإكم يق



 
 و

عثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ختصقفؿ جرًحقو افرواة افذيـ تؽؾؿ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس ؾقفؿ ومل ي -2

 .شمل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي»: فؼقفبق ، ، يقردهؿ مع بقون ذفؽوتعديًَل 

 ؾقؿ ظقذ افقراوي ـقون ظؿدتقفمقـ تؽ هق إوحد، وـؾُّ  ؾقفؿ ـون ؿقل اإلموم ابـ يقكسافرواة افذيـ  -3

 .شأو جترحيف تقثقؼف ظذ يقكس ابـ اإلموم افـؼود تٌع »: فؼقفيٌغ افٌوحٌ ذفؽ، بـَلم اإلموم ابـ يقكس، 

اجلققزي، وادغـقل،  افٌوحقٌ بقنيراد افقرواة ادجقرحغ ف ـتقى افضقعػوء، ـوفضقعػوء، ٓبقـيًتلكس  -4

 .شذـره ؾَلن ف افضعػوء»ؾقٌغ ذفؽ، بؼقفف:  حتك وإن مل يٌقـقا مرتٌتف جترحًيو، ،فؾذهٌل

 افرواة افذيـ يسجؿ َلؿ افٌوحٌ ف بدايي افٌحٌ، ويعود ذـرهؿ حيقؾ إػ ادقوع إول ف ـؾ مرة. -5

 ايمتقشمقؼ:: شمامـًا - 

 .، ؾنن مل يقجد ؾوشؿفواشؿ افشفرة فؾؿمفػ إن وجديذـر افٌوحٌ ف اْلوصقي، اشؿ افؽتوب،  -1

ادصققدر »ظـققد ذـققر افؽتققوب مؽققرًرا ف اْلقققار، بعققد كػققس افؽتققوب إول، يعققز افٌوحققٌ بؼقفققف:  -2

 .شافًوبؼ

، شؿقول»ر افٌوحٌ هقذه افعٌقورات بؼقفقف: يـؼؾ افٌوحٌ ظٌورات مـ ـتى ؿديؿي وحديثي، ؾنن مل يصدّ  -3

 ؾوفعٌورة دقـ، شؿول»ؾنن افعٌورة فصوحى افؽتوب، مع ظدم ووع ظَلمي تـصقص فذفؽ، وإن صدرهو بق: 

 .فذفؽ ظَلمي تـصقص ، مع ووعذـر اشؿف ؿٌؾفو

 مـ ىمتب معاصمؿ ايمبؾدان. -إنَّ مل سمؽـ مشفقرة ومعروهمة -: ايمتعريػ زمإماىمـ وايمبؾدانسماؽمًعا -

 نمريب اَلديث واظمعاصمؿ ايمؾغقية.: زمقان نمريب إيمػاظ مـ ىمتب افماًذ  -

 : ايمتعريػ زمبعض اظمصطؾحات اَلديثقة فمـد اَلاصمة.فممم ضمادي -

 : وبط إؽمامء وايمؽؾامت اظُمشؽؾة ايمتل يتقهؿ دم وبطفا.شماين فممم -

 : سمذيقؾ ايمبحث زمػفارس فمؾؿقة متـقفمة.فممم شمايمث -

 طمامًسا: طمّطة ايمبحث:

َجولِ  ُيقُكس بـ َشِعْقدٍ  َأُبق اإلموم» تتؽقن خّطي افٌحٌ ادقشقم بق:  ش َوَمـفُجف ف َكْؼِد افرِّ

مي وأربعي ؾصقل وخومتي وؾفورس ظذ افـحق افتويل:  -مـ ُمَؼدِّ

مة: مقـفٍ وافدراشقوت افًقوبؼي، وأهقداف افٌحقٌ، وتشتؿؾ ظذ: أمهقي ادقوقع وبقاظٌ اختقوره،  اظُمَؼدِّ

 .تفخطووضٌقعي افعؿؾ ؾقف،  ،افٌحٌ
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 ايمػصؾ إول  

 :ُيقُكس زمـ ؽَمِعْقدٍ  اإلمام َأزُمق

 متفقد دم فمؾؿ كؼد ايمرصمال  ،سمرمجتف ،فمٌمه

 ويشتؿؾ ظذ ثَلثي مٌوحٌ :      

 : ُيقُكس ؽَمِعْقٍد زمـ َأيب اإلمام اظمبحث إول: فمٌم

 :ويشتؿؾ ظذ ثَلثي مطوفى     

 .افًقوشقي وفيادطؾى إول: اْل -

  .آجتمظقي وفيادطؾى افثوين: اْل -

 .افعؾؿقي وافثؼوؾقي وفيادطؾى افثوفٌ: اْل -

 : ُيقُكس زمـ ؽَمِعْقدٍ  َأيب اإلمام اظمبحث ايمثاين: سمرمجة

 :مطوفى مخًيويشتؿؾ ظذ       

 ف.ادطؾى إول: اشؿف وكًٌف وــقتف وفؼٌف ومقفده وكشلت -         

 .صققخف وتَلمقذهرحَلتف وادطؾى افثوين:  -         

 مؽوكتف افعؾؿقي.: فثوفٌاادطؾى  -         

 آثوره.: رابعادطؾى اف -         

 ادطؾى اْلومس: وؾوتف. -          

 فمؾؿ كؼد ايمرصمال : متفقد دم  اظمبحث ايمثايمث :

 :مطوفى أربعيويشتؿؾ ظذ       

 و.واصطَلًح  ادطؾى إول: افـؼد وظؾؿ اجلرح وافتعديؾ فغيً  -

 د.ادطؾى افثوين: كشلة افـؼ -

 .ادطؾى افثوفٌ: مؼوظقي افـؼد -

 .ادطؾى افرابع: ضٌؼوت افـؼود ف اجلرح وافتعديؾ -
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 ايمػصؾ ايمثاين 

  زمايمرصمال أيب ؽمعقد زمـ يقكس اإلمام سمعريػ

 :  متفقد وثَلثي مٌوحٌويشتؿؾ ظذ      

   متفقد: فمؾؿ اإلؽمـاد، أمهقتف، مصـػات ايمعؾامء دم ايمرصمال.

 زملؽمامئفؿ: يتعؾؼ ما طمالل مـ لزمايمرصما ايمتعريػ: إول اظمبحث

ًٌو ظؼ أحد ظذ ويشتؿؾ         : مطؾ

 .وشٌٌفو هبو، وافتعريػ إكًوب، بقون: إول ادطؾى -      

 .وافتَلمقذ افشققخ بقون: افثوين ادطؾى -      

 .ادقايل بقون: افثوفٌ ادطؾى -      

 .أصحوهبو وأشمء افؽـك، بقون: افرابع ادطؾى -      

 .ادشتفريـ بلفؼوهبؿ افرواة وأشمء بذفؽ، تؾؼقٌفؿ وشٌى إفؼوب، بقون: اْلومس ادطؾى -

 .ومًؽـفؿ ومفـفؿ وختصصوهتؿ افرواة صػوت بقون: افًودس ادطؾى -      

 .افػؼفقي ومذاهٌفؿ افرواة، معتؼد بقون:  افًوبع ادطؾى -      

 .وإواخر إوائؾ بقون: افثومـ ادطؾى -      

 .ف إظمر بقـفؿ ادػووؾي مع افرواة، بغ افـًى صؾي بقون: افتوشع ادطؾى -      

 .وادخيمغ وافتوبعغ وأتٌوظفؿ صحٌي، فف مـ بقون: افعوذ ادطؾى -      

 ووٌطفو. ؾقفو، وافتصحقػ إشمء، مشتٌف بقون: ظؼ اْلودي ادطؾى -       

 .وإماىمـ ايمتلريخ زماؽمتخدام زمايمرصمال ايمتعريػ: ايمثاين اظمبحث

 :مطوفى ثَلثي ظذ ويشتؿؾ      

 .وادقفد ادقَلد بقون: إول ادطؾى -      

 .وشوظتفو، وأظمرهؿ وشٌٌفو، وؾوهتؿ، ومؽون افرواة، وؾوة تلريخ بقون: افثوين ادطؾى -        

 .فؾحديٌ افراوي ـتوبي افرواة، تلريخ رحؾي بقون: افثوفٌ ادطؾى -      
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 .رواياهتؿ طمالل مـ زمايمرصمال ايمتعريػ: ايمثايمث اظمبحث

 :مطوفى أربعي ظذ ويشتؿؾ             

 .وافقحدان إؾراد بقون: إول ادطؾى -       

 .وادحدثغ، وظدد مرويوت مـ روى افصحوبي مـ يرو مل مـ بقون: افثوين ادطؾى -       

 .بعضفؿ ظـ إؿورب روايي بقون: افثوفٌ ادطؾى -       

 .ومرويوتف افراوي، ظؾؾ بقون: افرابع ادطؾى -       

 ايمػصؾ ايمثايمث 

 دم ايمتعديؾ أيب ؽمعقد زمـ يقكس اإلمام مـفج

 مٌوحٌ : أربعيويشتؿؾ ظذ       

 .ومديمقٓهتا أيب ؽمعقد زمـ يقكس اإلمام اظمبحث إول: مصطؾحات ايمتعديؾ فمـد

 مـ خَلل افقؿقف ظذ افرواة ادَُعّدفغ ( تطٌقؼقيٌ  ) دراشيٌ                 

 .زملومقال نمغمه مـ ايمـؼاد أيب ؽمعقد زمـ يقكس وأضمؽامف اإلماماظمبحث ايمثاين: مؼاركة مصطؾحات 

  أيب ؽمعقد زمـ يقكس. اإلمام اظمبحث ايمثايمث: مراسمب ايمتعديؾ فمـد

 ايمتَّْعِديؾ. دم أيب ؽمعقد زمـ يقكس اإلمام مـفج طمصائصاظمبحث ايمرازمع: 

 ايمػصؾ ايمرازمع

 دم اجلرح  أيب ؽمعقد زمـ يقكس اإلمام مـفج

 :أربعي مٌوحٌويشتؿؾ ظذ      

 .ومديمقٓهتا أيب ؽمعقد زمـ يقكس اإلمام اظمبحث إول: مصطؾحات اجلرح فمـد

 مـ خَلل افقؿقف ظذ افرواة اُدَجّرحغ ( تطٌقؼقيٌ  ) دراشيٌ                            

 .زملومقال نمغمه مـ ايمـؼاد أيب ؽمعقد زمـ يقكس وأضمؽامف اإلماماظمبحث ايمثاين: مؼاركة مصطؾحات 

  أيب ؽمعقد زمـ يقكس. اإلمام اظمبحث ايمثايمث: مراسمب اجلرح فمـد

 .  اجلرح دم أيب ؽمعقد زمـ يقكس اإلمام مـفج طمصائص: اظمبحث ايمرازمع

 .وتشتؿؾ ظذ افـتوئٍ وافتقصقوتاخلامتة : 
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 :وتشؿؾ ظذ: ايمعؾؿقةايمػفارس 

 .أيوت افؼرآكقي ًؾفرش  -

 .إحوديٌ افـٌقيي وأثور ًؾفرش  -

 .افرواة ادسجؿ َلقؿ ًؾفرش  -

 .راجع وادصودراد ًؾفرش  -

 ادقوقظوت. ًؾفرش  -
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 األول انفصم 

 يُىنُساإلياو أَبُى سَعِيْذٍ بن 

 متهيذ يف عهى نقذ انرجال، ترمجتو، عصره
  : ويشتًم عهى ثالثة يباحث     

 .عصر اإلياو أَبي سَعِيْذٍ بن يُىنُس األول:املبحث 

 يُىنُس. بن سَعِيْذٍ أَبي اإلياو ترمجة: انثاني املبحث

 انرجال. نقذ عهى يف متهيذ: انثانث املبحث
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 :اإلمام َأيب ؽَمِعْقٍد زمـ ُيقُكس ٌْمُ اظمبحث إول: فمَ 

جرت ظودة افٌوحثغ ف افدراشوت ادعوسة: أن يؿفدوا فؾسَجي بٌقون افٌقئي ادحقطي  فؼد

فؾؿسَجؿ فف، ٕن اإلكًون ابـ بقئتف، وددى تلثر افٌقئي ادحقطي بؿؽقكوهتو افًقوشقي وآجتمظقي وافعؾؿقي 

بد أن يتلثر ويمثر، وافٌوحٌ شقتحدث ظـ مؽقكوت افٌقئي ف كػس ادرء افذي تتقشطف، واإلكًون ٓ

 افثَلثي.

 :ة ايمسقاؽمقةايماظمطؾب إول: اَل

ظوش اإلموم أبق شعقد بـ يقكس ف افػسة ادؿتدة مو بغ شـي موئتغ وواحد وثمكغ، وشـي 

ؿرون، ؾؼد بدأت ثَلثمئي وشٌعي وأربعغ، وهل ؾسة افعك افعٌود افثوين افتل اشتغرؿً أـثر مـ أربعي 

هذه افػسة مـ شـف اثـتغ وثَلثغ وموئتغ، واكتفً شـي شٌع وأربعغ وأربعمئي، وـوكً ظوصؿي افدوفي 

ف ذفؽ افقؿً هل بغداد، حقٌ يؼقؿ اْلؾقػي، ويدير مـفو صئقن افدوفي ادسامقي إضراف، افتل صؿؾً 

 أكحوء ـثرة، مـفو: مك بؾد اإلموم ابـ يقكس.

موم ابـ يقكس مـ خؾػوء افعك افعٌود افثوين ـًَل مـ: اُدْعَتضد بوهلل: أمحد أيب وظوس اإل

-279افعٌوس بـ اُدقؾؼ: ضؾحي بـ ادتقـؾ ظذ اهلل جعػر بـ ُمؿد بـ ادعتصؿ بـ هورون افرصقد )

: أيب افػضؾ جعػر هق(، واُدْؼَتِدر بوهلل295-289هق(، واُدْؽتَِػل بوهلل: أيب أمحد ظع بـ اُدعتضد بوهلل)289

ايض بوهلل: 322-322هق(، وافؼوهر بوهلل: ُمؿد بـ ادعتضد بوهلل )322-295بـ ادعتضد بوهلل ) هق(، وافرَّ

هق(، وادتؼل بوهلل: أيب إشحوق إبراهقؿ بـ ادؼتدر بوهلل 329-322أيب افعٌوس ُمؿد بـ ادؼتدر بوهلل )

تَْؽِػل بوهلل: أيب افؼوشؿ329-333) ًْ هق(، واُدطِْقع هلل: أيب 334-333ظٌد اهلل بـ ادُْؽَتِػل بوهلل ) هق(، واُد

ًٌو مو يعفد 363-334افؼوشؿ افػضؾ بـ ادؼتدر بوهلل ) هق(، وـون كظوم اْلؽؿ ف ذفؽ افعك وراثًقو، ؾغوف

اْلؾقػي دـ بعده، ويتؾؼك اْلؾقػي بقعي افـوس ظذ ذفؽ ف حيتف، وظـ ضريؼ افقٓة ف إؿوفقؿ، 

وزت هذه اْلؼٌي افزمـقي بجقاكى مؼؿي، وإكجوزات رائعي، إٓ أن هذا افعفد صفد اوطرابوت وامت

، مل تًؾؿ مـفو مك بؾد اإلموم ابـ يقكس ف بعض (2)، ومـوزظوت داخؾقي ممدي(1)شقوشقي واشعي

، أو افغزو ، افتل تقاػ ظؾقفو ظؼات افقٓة ف ؾسة زمـقي وجقزة، كتقجي افكاظوت افداخؾقي(3)إحقون

                                                           

 (.2/19) فؾذهٌل ،: افعز ف خز مـ ؽزاكظر (1)

 (.7/45) ، ٓبـ إثر(، افؽومؾ ف افتوريخ2/117) ، فؾذهٌلاكظر: افعز ف خز مـ ؽز (2)

 ومو بعدهو(.-3/139) ، ٓبـ تغري بردي: افـجقم افزاهرةاكظر (3)
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هو فثَلثي أيوم  ّٓ اْلورجل افذي مل يًؾؿ مـف افعومل اإلشَلمل ف ذفؽ افقؿً، فدرجي أن أحد وٓة مك تق

 !!!.(1)ؾؼط، وتقػ أمر مك أربعي وٓة ف شـي واحدة

 :آصمتامفمقة ايمة: اَلاظمطؾب ايمثاين

هذا افٌؾد مـ حقٌ اجلـس  ٌَؼوت ادجتؿع فآجتمظقي ف بؾد مـ افٌَلد، ذـر ضَ  قوةيؼصد بوْل

ٌَؼوت بعضفو بٌعض، ثؿ بحٌ كظوم إهة وحقوة أؾرادهو ومو يتؿتع بف  يـ، وظَلؿي ـؾ مـ هذه افطَّ وافدِّ

ـؾ مـفؿ مـ اْلريي، ثؿ وصػ جموفس اْلؾػوء، وإظقود وادقاشؿ وافقٓئؿ واْلػَلت، وأموــ افـزهي، 

 .(2)وفٌوس، ومو إػ ذفؽ مـ مظوهر ادجتؿعومو ؾقفو مـ أثوث وضعوم وذاب  ،ووصػ ادـوزل

ـوكً افرظقي ف افعك افعٌود افثوين تـتؿل إػ أجـوس ختؾػي، وذفؽ بًٌى اتًوع رؿعي افدوفي 

اإلشَلمقي، ودخقل افـوس ف ديـ اهلل أؾقاًجو، ؾؿـ هذه إجـوس: افعرب، وافػرس، وافسك، وادغوربي، 

ْيؾؿ، وـون مـفؿ ا  -ومـفؿ افقفقد وافـصورى -وهؿ ؽوفٌقي افرظقي وشقادهو -دًؾؿقنوإـراد، وافدَّ

افذيـ ظقمؾقا  -ومـفؿ ادُجقس-وهؿ أهؾ افذمي افذيـ متتعقا بؼدٍر ـٌٍر مـ افتًومح وافز وافؼًط

معومؾي أهؾ افؽتوب، واختؾػ ادًؾؿقن ؾقم بقـفؿ إػ صقعي، وأهؾ شـي، وإػ أتٌوع ادذاهى افػؼفقي 

 .(3)وؾي وؽرهوإربعي ادعر

واكغؿًً افطٌؼوت افراؿقي مـ ادجتؿع ف حقوة افسف وافٌذخ وافتطوول ف افٌـقون، ؾؽوكً 

ؿصقر اْلؾػوء وإمراء وـٌور رجول افدوفي، ييب هبو ادثؾ ف حًـ روكؼفو وهبوئفو، ـم امتوزت 

مل يؽـ دعظؿ دور افعومي أشقار حتقط بػخومي بـوئفو واتًوظف مع اْلدائؼ افغـّوء، وإصجور ادتؽوثػي، بقـم 

 .(4)هبو

وظـل ادًؾؿقن ف هذا افعفد بوٓهتمم بوفعقديـ افؼظقغ: افػطر، وإوحك، وبؿقفد 

، ويقم ظوصقراء، بؾ ـون بعض ادًؾؿغ ممـ مل يػفؿقا أمقر افديـ يشسـقن ف أظقود افرشقل 

 .(5)مخقس افعفد وؽرهو مـ أظقود اجلوهؾقي ادجقس، مثؾ يقم افـروز، وبعض أظقود افـصورى، مثؾ

                                                           

 (.3/156) ، ٓبـ تغري بردي(، افـجقم افزاهرة14/728) ، ٓبـ ـثر: افٌدايي وافـفويياكظر (1)

يـل وافثؼوفظر: اك( 2)  (.323/ 2) ، ْلًـ إبراهقؿ حًـتوريخ اإلشَلم افًقود وافدِّ

 (.422/ 3) اكظر: ادصدر افًوبؼ( 3)

 (.434/ 3) اكظر: ادصدر افًوبؼ( 4)

 (.2/282) ف افؼرن افرابع اَلجري، ٔدم متز اْلضورة اإلشَلمقي( 5)



 
4 

ـٍ ـثرٍة متعددٍة، فؽًى رزؿفو، وإـؾ مـ ـدِّ يدهو، ؾوكتؼت ف  واصتغؾً افرظقي بؿف

إرض ابتغوء ؾضؾ اهلل، ؾؿـ ضوئػٍي ظومؾٍي بوفزراظي، إػ أخرى مشتغؾٍي بوفرظل، إػ ثوفثٍي موهرٍة 

  .(1)بوفصـوظي، إػ رابعٍي ظومؾٍي بوفتجورة

 :ايمعؾؿقة وايمثؼاهمقة ايمةاظمطؾب ايمثايمث: اَل

يصؾح أن يطؾؼ ظذ هذا افعك: افعك افذهٌل فؾعؾؿ، دو امتوز ؾقف مـ هنضٍي ظؾؿقٍي ؾؽريٍي 

 راؿقٍي، وكضقٍج فؾؿؾؽوت وافؼدرات بغ ادًؾؿغ ف صتك رضوب افعؾؿ.

ء فؾحرـي افعؾؿقي، وفعؾَّ مـ أبرز أشٌوب هذه افـفضي: تشجقع اْلؾػوء وافًَلضغ وإمرا

واهتممفؿ بوفعؾؿ وافعؾمء، بؾ ـوكقا يعؼدون جموفس افعؾؿ وادـوطرة، وجيعؾقن ٕكػًفؿ حوصقًي مـ 

 .(2)أكجى افعؾمء ف ـوؾي افتخصصوت

وأثرت افػتقحوُت اإلشَلمقُي، ومو ـون مـ اتًوِع رؿعِي افدوفي، ف حقوة افعؾؿ وأهؾف، ؾؼد تقن 

افعؾؿ إػ مشورق إرض ومغورهبو، فتؾؼل افعؾؿ وجموفًي افعؾمء، وشوظدت ارحتوُل افعؾمء وضَلب 

افـفضي افعؿراكقي افتل صفدهو هذا افعك ف رؾع مًتقى افعؾؿ، وصجعً ظذ إخذ بلـز كصقى مـف، 

حقٌ بـقً ادًوجد افؽٌرة، وادؽتٌوت افؼقؿي، واددارس افقاشعي ادـتؼة ف ـؾ إصؼوع وافٌؾدان، 

 .(3)و ادًجد اجلومع بوفؼوهرة، ومـ اددارس ادشفقرة: اجلومع إزهرومـف

كوهقؽ أن هذا افعك حػؾ بعؾمء أجَلء، وجفوبذة أتؼقوء، ـون َلؿ افػضؾ ف دؾع اْلرـي 

افعؾؿقي وتؼدمفو، وفؼد حظقً افًـي افـٌقيي افؼيػي ف هذا افعك، بخدمي جؾقؾي مـ ظؾمء اْلديٌ 

 ؾػقف طفرت أمفوُت افؽتى.روايًي ودرايًي، 

ٓ صؽ أن اإلموم ابـ يقكس تلثر بٌقئتف، وأحقال ظكه افًقوشقي وآجتمظقي وافعؾؿقي، وأثّر 

ؾقفو بحًى جفده وظطوئف، ومؽوكف افذي يتٌقأه، ؾقجقده ف مك بؾد افعؾؿ وافعؾمء، جعؾف يـشل كشلًة 

 ظؾؿقًي راؿقًي، شوظدت ف كضقجف افعؾؿل وافػؽري.

                                                           

يـل افًقود اإلشَلم توريخ: اكظر (1)  (.434/ 3) ْلًـ إبراهقؿ حًـ ،وافثؼوف وافدِّ

 (.337/ 3) ادصدر افًوبؼ: اكظر (2)

 (.1/332) ف افؼرن افرابع اَلجري، ٔدم متز اْلضورة اإلشَلمقي: اكظر (3)
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ث ايمثايناظمبح  

 (1)َأيب ؽَمِعْقٍد زمـ ُيقُكس امِ مَ اإلِ  ةُ مَجَ رْ سمَ 

                                                           

 : اكظر ترَجتف (1)

 .(289/ 8) فؾًؿعوين إكًوب، -1

 .(334-333: ص) وادًوكقد، ٓبـ كؼطي افًــ رواة دعرؾي افتؼققد -2

 .(139/ 1) افـحوة، فؾؼػطل أكٌوه ظذ افرواة إكٌوه -3

 .(138-137/ 3) ، ٓبـ خؾؽونوأكٌوء أبـوء افزمون إظقون وؾقوت -4

 .(52/ 2) ادميد فؾؿؾؽ افٌؼ، أخٌور ف ادختك -5

 (.93-3/92) اَلودي ظٌد ٓبـ اْلديٌ، ظؾمء ضٌؼوت -6

 .(853/ 7)فؾذهٌل اإلشَلم، ريختو -7

 .(76/ 3) فؾذهٌل اْلػوظ، تذـرة -8

 .(579-578/ 15) افـٌَلء، فؾذهٌل أظَلم شر -9

 (.77/ 2)فؾذهٌل  ؽز، مـ خز ف افعز -12

 .(65/ 18) بوفقؾقوت، فؾصػدي افقاف -11

 .(299-267/ 2)ؽتٌلفؾ افقؾقوت، ؾقات -12

 .(256/ 2)فؾقوؾعل  افقؼظون، وظزة اجلـون مرآة -13

 .(235/ 15) وافـفويي، ٓبـ ـثر افٌدايي -14

 .(178: ص)ٓبـ حجر  ادـثقرة، وإجزاء ادشفقرة افؽتى أشوكقد جتريد -15

 .(218/ 6) افتفذيى، ٓبـ حجر هتذيى -16

 .(321/ 3) بردي تغري ٓبـ وافؼوهرة،  مك مؾقك ف افزاهرة افـجقم -17

 .(553، 351/ 1) فؾًققضل وافؼوهرة، مك توريخ ف ادحورضة حًـ -18

 .(367: ص) فؾًققضل اْلػوظ، ضٌؼوت -19

 .(324/ 1) خؾقػي ْلوج وافػـقن، افؽتى أشومل ظـ افظـقن ـشػ -22

 .(249/ 4) ذهى، ٓبـ افعمد مـ أخٌور ف افذهى صذرات -21

 =                              .(133: ص) فؾؽتوين ادؼؾي، افًـي ـتى مشفقر فٌقون ادًتطرؾي افرشوفي -22
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.وكسبف وىمـقتف ويمؼبف ومقيمده وكشلسمف اظمطؾب إول: اؽمؿف  

: اؽمؿف: ًٓ   أو

مْحَـ ظٌد  َْظَذ  ظٌد بـ ُيقُكس بـ أيب مقشك َأمْحد بـ أيب اْلًـ افرَّ ْٕ  بـا (2)َمقَْنة بـ مقشك بـ (1)ا

َدف، َحقَّون بـ َحْػص  ادكي. افصَّ

 شماكًقا: كسبف:

َدف   ِدف إػ افـًٌِّي : هذه-بػتح افدال-افصَّ  مك، كزفً مِحَْر  مـ ؿٌقؾي وهل ،-بؽن افدال-افصَّ

ِدف وهق ـِ  َظْؿِرو بـ َشْفؾ بـ افصَّ ـِ  ُجَشؿِ  بـ معوويي بـ َؿْقسِ  ْب ٌْدِ  ْب ـِ  َصْؿسِ  َظ ـِ  َواِئؾِ  ْب ـِ  َؽْقِث  ْب ـِ  ْب  َؿَط

ـِ  ـِ  ُظَرْيِى  ْب ـِ  ُزَهْرِ  ْب ـَ  ْب ـِ  َأْيَؿ عِ  ْب ًَ ـِ  اَْلََؿْق ِدف: هق(3)شٌن مِحَْر بـ ْب  زيود بـ ُدظؿّل  بـ صفول ، وؿقؾ: افصَّ

 .(4)حيمقت بـ

َدف  ِدف-بػتح افدال-ؿول افٌوحٌ: وأَجعً افؽتى اُدْعَتـَِقي بوٕكًوب، أن افصَّ -، كًٌي إػ افصَّ

 افـًى، ؽر ف ـنهو مع افـًى، ف افدال ؾتحقا : وإكم، وظؾؾقا ذفؽ بؼقَلؿ-بؽن افدال -اشؿ رجؾ

                                                                                                                                                                      

                                .                                                                                                    (294/ 3) فؾزرـع إظَلم، -23

 .(123/ 5) ادمفػغ، فؽحوفي معجؿ -24

 (.6/84توريخ إدب افعريب، فزوـؾمن ) -25

 (.2/237توريخ افساث افعريب، فًزـغ )  -26

اـتػً ـوؾي ادصودر ادسَجي ٓبـ يقكس، بذـر كًٌف إػ هـو، ظدا ابـ خؾؽون افذي زاد مو بعده، اكظر:  ؿول افٌوحٌ: (1)

 ، وابـ كؼطي زاد مقنة بعد ظٌد إظذ ؾؼط، وأشؼط مقشك، اكظر: افتؼققد(138/ 3) إظقون، ٓبـ خؾؽون وؾقوت

 .(334-333: ص) وادًوكقد، ٓبـ كؼطي افًــ رواة دعرؾي

َر كًى يقكس بـ ظٌد إظذ جّد ابـ  (2) ـَ ؿول افٌوحٌ: ؿّدم ابـ كؼطي مقنة، وأشؼط مقشك، وـذفؽ صـع ادزي دو َذ

 افًــ رواة دعرؾي يقكس، وخوفػف ابـ حجر، ؾذـره،  ؾؼول: يقكس بـ ظٌد إظذ بـ مقشك بـ مقنة...، اكظر: افتؼققد

/ 11) افتفذيى، ٓبـ حجر ، هتذيى(513/ 32) افؽمل، فؾؿزي ، هتذيى(334-333: ص)، ٓبـ كؼطيوادًوكقد

442). 

 .(137/ 3) إظقون، ٓبـ خؾؽون (، وؾقوت8/287اكظر: إكًوب، فؾًؿعوين ) (3)

 .(312/ 1) فؾدارؿطـل وادختؾػ، ادمتؾػ (4)
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 ؿوظدة ذفؽ، وهل وؽر كِْؿري: افـَْؿر إػ افـًٌي ف ؿوفقا ـم يوءيـ، ؿٌؾ ـنتغ بغ يقافقا ٓ ـل

ِدف فغي أخرى ظـد افعرب بػتح افدال(1)مطردة  .(2)، وؿقؾ: ف افصَّ

َدؾِققن مـ أكػًفؿ أم مـ   ف -(3)ادقايل، أم هل ِدظقة؟، بّغ ذفؽ ابـ يقكس، ؾؼولفؽـ: هؾ هؿ صَّ

َدف ف(4) :ِدْظَقُتف-ترَجي جّده يقكس بـ ظٌد إظذ  مـ مقافقفؿ. وٓ أكػًفؿ مـ وفقس افصَّ

ي: هذه  ]َوَكوَدى ؾِْرَظْقُن ِف َؿْقِمِف َؿوَل :- ـتوبف ف - تعوػ - اهلل ؿول وديورهو، مك إػ افـًٌي ادِْكِ

وَن[َيو  ٌِْكُ تِل َأَؾََل ُت ـْ حَتْ ِري ِم  بـ بؿك مك شؿقً وإكم ،5) َؿْقِم َأَفقَْس يِل ُمْؾُؽ ِمْكَ َوَهِذِه إهَْنَوُر جَتْ

 .(6)...شبوبؾقن» افدهر أول ف مك واشؿ  افتقراة، ف ـذفؽ مكائقؿ،: وؿقؾ كقح، ابـ  حوم

 :(7)شمايمًثا: ىمـقتف

 .شأبو شعقد»أَجعً ـؾُّ ادصودر افتل ترَجً ٓبـ يقكس، ظذ أكف ُيؽـك:   

 :(8)رازمًعا: يمؼبف

 ممرخ مك وُمدثفو.  

  

                                                           

 .(12/349 شر أظَلم افـٌَلء) ، حوصقي(137/ 3) خؾؽون ٓبـ إظقون، اكظر: وؾقوت (1)

 .(138/ 3) خؾؽون ٓبـ إظقون، ، وؾقوت ،(5/54إُُكػ، فؾًفقع ) اكظر: افروض (2)

 .(515/ 32) افؽمل، فؾؿزي هتذيى (3)

 أبقف ؽر إػ اإلكًون يـتًى أن - بوفؽن - (: افِدظقة32/515)حوصقي هتذيى افؽملف  ؿول بشور معروف (4)

 بغ أمر معروف وهق مقافقفؿ، مـ أو مـفؿ يؽقكقا مل وإن وؽرهو، افعوؿؾي ف معفؿ ُمًقبقن أهنؿ هـو: ومعـوهو وظشرتف،

 .هذا افـوس يقم إػ افعشوئر

 .51شقرة افزخرف، أيي:  (5)

ي، ؾؾُقـْظر.، ؿول افٌوحٌ: وؿد ؾّص (286/ 12) فؾًؿعوين اكظر: إكًوب، (6)  ؾ افًؿعوين ف كًٌي ِمْكِ

 اكظر: َجقع مصودر ترَجي ابـ يقكس. (7)

 ؽتٌلافو، (139/ 1)افـحوة أكٌوه ظذ افرواة إكٌوهف ؿول افٌوحٌ: فؼٌف بذفؽ ؽر واحد ممـ ترجؿ فف، مـفؿ:  افؼػطل  (8)

 .(65/ 18)بوفقؾقوت افقافوافصػدي ف  ،(267/ 2)افقؾقوت ؾقاتف 
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 طمامًسا: مقيمده:

وموئتغ، وصذَّ مـفؿ افًؿعوين،  وثمكغ إحدى ظذ أن ابـ يقكس وفد شـي (1)أَجع ادسَجقن 

 وموئتغ. أربعغ شـي ف وٓدتف : وـوكً(2)ؾؼول

ظذ توريخ  شظعي »ؿول افٌوحٌ: وؿقل افًؿعوين مردود بنَجوع ادسَجغ ظذ خَلؾف، وتـصقص ابـف  

 مقفده شوفػ افذـر، واهلل أظؾؿ.

 ُمؿد بـ أمحد أكٌلكو تورخيف، ف افؼّراب افرمحـ ظٌد بـ ُمؿد بـ إبراهقؿ بـ إشحوق يعؼقب أبق ؿول 

َدف، إظذ ظٌد بـ يقكس بـ أمحد بـ افرمحـ ظٌد بـ ظع اْلًـ أبو شؿعً ؿول (3)اَدوفِْقـِل يعـل  افصَّ

 شـي ووفد وثَلثمئي، وأربعغ شٌع شـي أخرة َُجودى ف يقكس بـ أمحد بـ افرمحـ ظٌد أيب، تقف يؼقل:

 .(4)وموئتغ وثمكغ إحدى

، وتػرد افزرـع   ظذ تلخره، –ؿول افٌوحٌ: وٓ صؽ أن وٓدتف ـوكً بؿك، ٕكف مل يغودرهو ؿطُّ

 افؼوهرة. ف ووؾوتف : مقفده(5)بتحديد افؼطر ادكي افذي وفد ؾقف، ؾؼول -ومل يًٌؼف أحد

 ؽمادؽًما: كشلسمف:

ـْ   ادصودر افتل بغ أيديـو مل تذـر ـقػقي كشلة ابـ يقكس، وادراحؾ افتل مر هبو ف مؼتٌؾ حقوتف، فؽ

افصقرة ادػؼقدة ظـ كشلتف، وفعؾَّ إضور هذه بعض مو حؽوه ابـ يقكس يؿؽـ أن يرشَؿ فـو جزًءا مـ 

 افصقرة هق كشلة ابـ يقكس ف بقً ظؾؿ وؾضؾ، ؾفق شؾقؾ افعؾمء ومـ كًؾفؿ، وأبرزهؿ أبقه وجّده.

                                                           

اْلديٌ، ٓبـ ظٌد  ظؾمء (، ضٌؼوت3/137) إظقون، ٓبـ خؾؽون ، وؾقوت(289/ 8) فؾًؿعوين اكظر: إكًوب، (1)

 افـٌَلء، فؾذهٌل أظَلم ، شر(76/ 3) فؾذهٌل اْلػوظ، ، تذـرة(853/ 7) ، فؾذهٌلاإلشَلم ، توريخ(3/93)اَلودي

 وافـفويي، ٓبـ ـثر (، افٌدايي267/ 2) افقؾقوت، فؾؽتٌل ، ؾقات(65/ 18) بوفقؾقوت، فؾصػدي (، افقاف578/ 15)

 .(367: ص) فؾًققضل اْلػوظ، (، ضٌؼوت351/ 1) فؾًققضل ادحورضة، ، حًـ(235/ 15)

 .(289/ 8) فؾًؿعوين إكًوب، (2)

 جلؿقعفو يؼول هراة، مـ ؾرشخغ ظذ جمتؿعي ؿرىش ذات ـقرة» أحدمهو مقوعغ، ف وهل موفغ، إػ افـًٌي هذه (3)

 .(54/ 12) فؾًؿعوين اكظر: إكًوب،بوخرز.  ؿرى مـ ؿريي أيضو شموفغ» و ،شموٓن» يؼقفقن هراة وأهؾ ،شموفغ»

 .(334: ص) وادًوكقد، ٓبـ كؼطي افًــ رواة دعرؾي افتؼققد (4)

 .(294/ 3) فؾزرـع إظَلم، (5)
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 بـ حيقك» ؾفو هق افعؾمء مـذ صغره، جموفس يقكس ابـ ومـ أبرز أجزاء صقرة كشلتف، حضقر

 ويؼٌؾ إفقف، يضؿـل رآين، إذا وـون رأيتف، وؿد»يؼقل ظـف ابـ يقكس:  ، (2)شادكي (1)افَعَّلف أيقب

وذـوء، تقشؿف حيقك بـ أيقب ف ابـ  كجوبي ظذ ذفؽ ظذ رء ؾنكم يدل : ؾنن دّل (3) شيل ويدظق رأد،

ـٍ  ف ابـ يقكس افعؾؿ ضؾى ظذ -أيًضو -ودّل  يقكس،  289 شـي) تقىف شحيقك بـ أيقب» ٕن مٌؽرٍة: ش

 ظؿره. مـ افثومـي بؾغ ؿد اإلموم ابـ يقكس ؾقف، ـون وؿً ف: هق(، أي

هق(، 296، ادتقىف  شـي )(4) شمًؾؿ بـ محود بـ أمحد»وذـر ادِّزي أن اإلموم ابـ يقكس روى ظـ 

 وادتلمؾ جيد أن ُظْؿَر اإلموم ابـ يقكس آكذاك مل يتجووز اْلؿس ظؼة شـي.

 وت افقاردة ف كشلتف ادٌؽرة.ؿول افٌوحٌ: هذا مو تقن مـ َجع فؾؿعؾقم

 :ؾمققطمف وسمالمقذهو رضمالسمف اظمطؾب ايمثاين:

يور ادكيي، ورؽؿ ذفؽ ؾنكف مل  ، (5)مك بغر شؿع وٓ يرحؾ، اإلموم ابـ يقكس مـ ـٌور ُمدثل افدِّ

وفؽـف ـون يتؾؼط ـؾَّ ُمدث دخؾ مك، ؾؽثر صققخف، وافٌوحٌ شقذـر مـ وؿػ ظؾقفؿ مـ صققخف 

 ترَجتف وذفؽ حًى وؾقوهتؿ، ـوفتويل: ادذـقريـ ف

ٌَي، )ت: ادكي، (6)افتُِّجقٌِْل جعػر أبق مًؾؿ، بـ محود بـ أمحد  -1  .(7) هق(296ُزْؽ

                                                           

ذفؽ،  يػعؾ ـون ادـتًٌغ أجداد بعض ويٌقعف، وفعؾ افصحوري مـ جيؿعف ، أو افدواب ظؾػ يٌقع دـ افؾػظي هذه (1)

 .(366/ 2) إكًوب، ٓبـ إثر هتذيى ف ، افؾٌوب(411/ 9) فؾًؿعوين اكظر: إكًوب،

 .(588: ص) افتفذيى، ٓبـ حجر هق(، اكظر: تؼريى289اْلقٓين، )ت: افعَلف بودي بـ أيقب بـ حيقك (2)

 .(231/ 31) افؽمل، فؾؿزي هتذيى (3)

 .(78: ص) افتفذيى، ٓبـ حجر زؽٌي، اكظر: تؼريى ادكي، فؼٌف جعػر أبق مًؾؿ بـ محود بـ أمحد (4)

 ، فؾذهٌلاإلشَلم (، توريخ3/92)، ٓبـ ظٌد اَلودياْلديٌ ظؾمء ، ضٌؼوت(65/ 18) ، فؾصػديبوفقؾقوت افقاف (5)

(، 351/ 1) فؾًققضل ،وافؼوهرة مك توريخ ف ادحورضة ، حًـ(76/ 3) فؾذهٌل ،اْلػوظ ، تذـرة(853/ 7)

 .(367: ص) فؾًققضل ،اْلػوظ ضٌؼوت

 وهذه...افًؽقن بـ صٌقى بـ ذسأ ابـل وشعد ظدي أم :وهل ،امرأة اشؿ وهق ،ؿٌقؾي وهل ،قىجُتِ  ػإ افـًٌي هذه (6)

 .(22/ 3) فؾًؿعوين ،إكًوب :اكظر. ىقْ جُتِ : َلو يؼول فقفؿ،إ تـًى ُمؾي وبوفػًطوط، مك كزفً افؼٌقؾي

 .(878/ 6) فؾذهٌل ،اإلشَلم اكظر ترَجتف:  توريخ (7)
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 .(2) هق(297ادكي، )ت:  ،(1)ادَْخُزوِمل بؽر بـ اهلل ظٌد بـ حيقك بـ ادؾؽ ظٌد -2

ري افٌغدادي، شفؾ افًَلم بـ ظٌد -3 ؽَّ ًُ  .(4) هق(298، )ت:(3)اف

ازي اْلًـ مفران، أبو بـ بشر بـ شعقد بـ ظع -4  .(6) هق(299، )ت:(5)افرَّ

 .(7) هق(322َجقؾي، )ت: أبك بـ مفران بـ اْلًـ بـ  جعػر بـ أمحد بـ ُمؿد -5

َْظَذ بـ ظٌد بـ ُيقُكس بـ َأمْحد -6 ْٕ دف ادكي،)ت: حقون بـ حػص مقنة بـ بـ مقشك ا .(8) هق(322افصَّ
  

وئِل افرمحـ ظٌد أبو ديـور، بـ بحر بـ شـون بـ ظع بـ صعقى بـ أمحد -7 ًَ  .(10) هق(323، )ت:(9) افـَّ

  

                                                           

 مرة بـ يؼظي بـ خزوم وهق ،ؿريش خزوم إػ وإخرى ظؿرو، بـ  خزوم إػ تـًى إحدامهو ؿٌقؾتغ، إػ افـًٌي هذه (1)

 .(135/ 12) فؾًؿعوين ،إكًوب :اكظر. ؽوفى بـ فمّي  بـ ـعى بـا

 .(977/ 6) فؾذهٌل اإلشَلم، توريخاكظر ترَجتف:   (2)

ًُ  بقع إػ افـًٌي هذه (3) ، ٓبـ إكًوب هتذيى ف افؾٌوب، (156/ 7) فؾًؿعوين ،إكًوب :اكظر. وظؿؾف وذائف رؽَّ اف

 .(123/ 2) إثر

 .(976/ 6) فؾذهٌل ،اإلشَلم اكظر ترَجتف:  توريخ (4)

 يشؽؾ ممو افقوء ظذ افـًٌي ٕن و،ختػقػً  افـًٌي ف افزاي وأْلؼقا ،واجلٌول ؿقمس بغ افديؾؿ بَلد مـ ـٌرة بؾدة وهل (5)

 :اكظر. ادجرد افـؼؾ ؾقفو وادعتز ،ؾقفو فؾؼقوس جمول ٓ ممو إكًوب أن ظذ ،افراء فػتحي وإفػ ،افؾًون ظذ ويثؼؾ

 .(33/ 6) فؾًؿعوين ،إكًوب

 .(986/ 6) فؾذهٌل ،اإلشَلم اكظر ترَجتف:  توريخ (6)

 .(1212/ 6) ادصدر افًوبؼاكظر ترَجتف:   (7)

 .(289/ 8) فؾًؿعوين ،اكظر ترَجتف: إكًوب (8)

 ٕن  اإلشَلم، ابتداء ف آشؿ هبذا شؿقً إكم افٌؾدة هذه أن وؿقؾ: ،...و،ًَ كَ : َلو يؼول ،بخراشون بؾدة إػ افـًٌي هذه (9)

 ٕن اْلرب، ظـ ـػقا ذفؽ افعرب ظرؾً ؾؾم افغزاة، افـًوء ؾحوربً ظـفو وًٌ قّ ؽُ  رجوَلو ـون ؾتحفو أرادوا دو ادًؾؿغ

 شؿقً إكم: وؿقؾ ،-رجول ظقد وؿً يعقد حتك افتلخر يعـقن -ًوافـَّ  ف افؼريي هذه ووعـو :وؿوفقا حيوربـ، ٓ افـًوء

و:  ًَ  .(84/ 13) فؾًؿعوين ،إكًوب :اكظر. أظؾؿ واهلل ،افرجول دون حيوربـ ـوكً  افـًوء ٕنَك

 .(82: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى اكظر ترَجتف:  تؼريى (12)
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 .(2) هق(323ادكي، )ت: ،(1) اْلَْقٓين افؾقٌ أبو افعَلء، بـ رحى بـ رازح بـ ظوصؿ  -8

اق، )ت: (3)ادَـَْجـِقؼل يعؼقب أبو يقكس، بـ إبراهقؿ بـ إشحوق -9   .(4) هق(324افَقرَّ

 .(6) هق(326اْلوؾظ، وأـثر ف افروايي ظـف، )ت:  ادكي مقٓهؿ ،(5)افَػَزْاِري ُمؿد بـ ظٌوس -12

ٌّون بـ إبراهقؿ بـ افؽريؿ ظٌد -11   .(8) هق(328، )ت:(7)ادكي، اُدَرْاِدي إبراهقؿ بـ ِح

ي، )ت:  بؽر أبو مًؽغ، بـ اْلورث بـ أمحد -12  .(9)ق( ه311ادِْكِ

ي، )ت:  افؼوشؿ أبو ؿديد، بـ خؾػ بـ اْلًـ بـ ظع -13  .(10) ق(ه312ادِْكِ

 .(11) ق(ه313افُؽقِف، )ت:  ظدّى  بـ يقشػ بـ افعٌوس -14

ي، افتُِجْقٌِل، )ت: َكِجقح بـ برد بـ شؾقمن بـ أمحد بـ ُمؿد -15  .(12) هق(316ادِْكِ

ْقؼؾ بـ شؾقمن بـ أمحد بـ ظع  -16 ي، افصَّ  .(13) هق(317بَعَّلن، )ت: ادعروف ادِْكِ

                                                           

 .(234/ 5) فؾًؿعوين ،إكًوب :اكظر. افشوم أـثرمهو كزل ؿٌقؾتون ٓنقْ وَخ  سٌْ وظَ  ٓن،قْ َخ  إػ افـًٌي هذه (1)

 .(68/ 7) فؾذهٌل ،اإلشَلم اكظر ترَجتف:  توريخ (2)

 .(448/ 12) فؾًؿعوين اكظر: إكًوب،. واْلصقن افؼَلع إػ اْلجورة فرمل يعؿؾ رء وهق قؼ،ـِ جَ ـْ مَ  إػ افـًٌي هذه (3)

 .(77/ 7) فؾذهٌل ،اإلشَلم اكظر ترَجتف:  توريخ (4)

 ف افؾٌوب :اكظر. ظقَلن ؿقس مـ ـٌرة ؿٌقؾي وهل ،ؽطػون بـ ريٌ بـ بغقض بـ ذبقون بـ ؾزارة إػ افـًٌي هذه (5)

 .(429/ 2) ، ٓبـ إثرإكًوب هتذيى

 .(124/ 7) فؾذهٌل ،اإلشَلم اكظر ترَجتف:  توريخ (6)

 :اكظر. شٌل بـ ـفَلن بـ زيد بـ ظريى بـ يشجى بـ زيد بـ أدد بـ موفؽ بـ حيوبر واشؿف ، ادرَ مُ  إػ افـًٌي هذه (7)

 .(188/ 3) ، ٓبـ إثرإكًوب هتذيى ف افؾٌوب

 (.136/ 7) فؾذهٌل اإلشَلم، توريخاكظر ترَجتف:   (8)

 .(229/ 7) اكظر ترَجتف: ادصدر افًوبؼ (9)

 .(255/ 7) اكظر ترَجتف: ادصدر افًوبؼ (12)

 .(265/ 7) اكظر ترَجتف: ادصدر افًوبؼ (11)

 (.174/ 5) فؾؿؼريزي ،ادؼػك افؽٌراكظر ترَجتف:  (12)

 .(86/ 22) ، فؾصػديبوفقؾقوت افقافاكظر ترَجتف:  (13)
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ٌَْغَداِدي، )ت: إَْظقر وهى بـ إدريس بـ ُمؿد -17  .(1) هق(317اف

 .(2) هق(318ربقع، )ت: أخل بوبـ: وُيعرف ُمؿد، أبو حًغ، بـ ُمؿد بـ اهلل ظٌد -18

ي، )ت: افؼوشؿ أبو ـومؾ، بـ هورون بـ مقشك -19  .(3)هق( 318ادِْكِ

 .(5) هق(319، )ت: (4) افؽََِليب ادؾؽ ظٌد بـ اهلل ظٌد بـ حـغ بـ اهلل ظٌد -22

ْول (6)إَْشَقْايِن  بؽر أبو جرير، بـ افقارث ظٌد بـ أمحد -21 ًَّ   .(8) هق(321، )ت:(7)افَع

                                                           

 .(329/ 7) فؾذهٌل ،اإلشَلم توريخاكظر ترَجتف:  (1)

 .(262/ 1) ، ٓبـ افػريضإكدفس ظؾمء توريخاكظر ترَجتف:  (2)

 (.348/ 7) فؾذهٌل ،اإلشَلم توريخاكظر ترَجتف:  (3)

 ، اهلل رشقل أجداد مـ ؽوفى، بـ فمّي  بـ ـعى بـ مرة بـ بََل ـِ  إػ مـفو افعرب، ؿٌوئؾ مـ ةدّ ظِ  إػ افـًٌي هذه (4)

 فؾًؿعوين ،إكًوب: اكظر . صعصعي بـ ظومر بـ بََل ـِ  ،هل ادعروؾي وافؼٌقؾي، ةرّ مُ  بـ بََل ـِ  ابـل وزهرة ؿيص أبق وهق

(11 /183). 

 .(436/ 1) ، ٓبـ ؾرحقنادذهى ظؾمء أظقون معرؾي ف ادذهى افديٌوجاكظر ترَجتف:  (5)

، إكًوب هتذيى ف افؾٌوب، (251/ 1) فؾًؿعوين ،إكًوب: اكظر . مك بصعقد بؾدة وهل أشقان اػ افـًٌي هذه (6)

 .(62/ 1) إثرٓبـ 

، ٓبـ إكًوب هتذيى ف افؾٌوب، (291/ 9) فؾًؿعوين ،إكًوب: اكظر . ويشتوره افعًؾ يٌقع دـ افؾػظي هذه (7)

 .(338/ 2) إثر

 .(439/ 7) فؾذهٌل ،اإلشَلم توريخاكظر ترَجتف:  (8)
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، (2)اْلَْجري ،(1)إَْزِدي شؾقؿ، بـ شؾؿي بـ ادؾؽ ظٌد بـ شؾؿي بـ شَلمي بـ ُمؿد بـ أمحد -22

 .(4) هق(321)ت:، (3)افطََّحووي ادكي،

 .(6) (33، )ت: ؟(5)إَْكَدُفِز  حٌقى بـ ُمؿد بـ ظقًك  -23

، (7)افُؼْرُضٌِل إَْكَدُفِز  بؽر أبق: ويؼول اهلل، ظٌد أبو مػرج، بـ حيقك بـ ُمؿد بـ أمحد بـ ُمؿد  -24

 .(8) هق(382)ت:

َدف اْلًغ أبو زـريو، بـ حيقك بـ ُمؿد بـ أمحد  -25 ، (9) ُبْؾَغورّيي، )ت:؟؟( بوبـ ادعروف ادكي افصَّ

 وؽرهؿ خؾٌؼ ـثٌر.

  

                                                           

 ،إكًوبشٌل. اكظر:  بـ ـفَلن بـ زيد بـ موفؽ بـ كًٌ بـ افغقث بـ أزد وهق ، صـقءة زدأ ػإ افـًٌي هذه (1)

 .(182/ 1) فؾًؿعوين

 حجر وافثوفٌ...،  رظغ حجر :وإخرى...، محر حجر ،أحدهو ر،جْ َح  واحدة ـؾ اشؿ ؿٌوئؾ ثَلث إػ افـًٌي هذه (2)

/ 4) فؾًؿعوين ،إكًوب.... اكظر: إزد حجر ف ظداده افػؼقف، افطحووي شَلمي بـ ُمؿد بـ أمحد جعػر أبق مـفؿ إزد،

72). 

. أمحر ضغ مـ شافطحقريي» َلو يؼول ،ـقزان ؾقفو يعؿؾ افصعقد، مـ مك أرض بلشػؾ ؿريي وهل و،حَ ضَ  إػ افـًٌي هذه (3)

 .(53/ 9) فؾًؿعوين ،إكًوباكظر: 

 .(27/ 15) فؾذهٌل ،افـٌَلء أظَلم شراكظر ترَجتف:  (4)

 .(365/ 1) فؾًؿعوين ،إكًوب. اكظر: ـثرة بَلد ظذ مشتؿؾي ادغرب بَلد مـ إؿؾقؿ وهل ،أكدفس ػإ افـًٌي هذه (5)

 .(376/ 1) ، ٓبـ افػريضإكدفس ظؾمء اكظر ترَجتف:  توريخ (6)

 ،إكًوبافًؾطون. اكظر:  مؾؽ دار وهل إكدفس، مـ ادغرب بَلد مـ ـٌرة بؾدة وهل ؿرضٌي، إػ افـًٌي هذه (7)

 .(374/ 12) فؾًؿعوين

 (.482/ 8) فؾذهٌل ،اإلشَلم توريخاكظر ترَجتف:  (8)

 .(133/ 1) ، ٓبـ اجلزريافؼراء ضٌؼوت ف افـفويي اكظر ترَجتف:  ؽويي (9)
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 أمو تَلمقذه، شقذـر افٌوحٌ مو وؿػ ظؾقفؿ ف ـتى افساجؿ، وهؿ: 

 مقشك، بـ يزيد بـ افرمحـ ظٌد بـ إشحوق بـ أمحد بـ ُمؿد إشحوق بـ بـ ُمؿد بـ ظع بـ اْلًغ  -1

 .(2) هق(328،)ت:(1) اْلََؾٌِل اْلًـ أيب بـ افعٌوس أبو

 .(5) هق(352، )ت: (4)إَْضَرْاُبُؾز ،(3)افَغوؾِِؼل ُمؿد بـ إبراهقؿ -2

ٌَْؾِخل افػتح أبو اْلوؾظ، منور، بـ أمحد بـ ُمؿد بـ افقاحد ظٌد  -3 اف
 .(7) ( 378،)ت:(6)

ٌِْدي َمـَْده بـ حيقك بـ ُمؿد بـ إشحوق بـ ُمؿد  -4  .(9) هق(395، أبو ظٌد اهلل، )ت: (8)افَع

َدف إظذ ظٌد بـ يقكس بـ أمحد بـ افرمحـ ظٌد بـ ظع -5  .(10) هق(399اْلًـ، )ت: أبو ادكي، افصَّ

 .(12) هق(412إَْزِدي، )ت:(11) اَدَطِري يزيد بـ خوفد خوفد بـ يزيد أيب بـ ُمؿد بـ افرمحـ ظٌد -6

                                                           

/ 4) فؾًؿعوين ،إكًوب. اكظر: اَلقاء برؿي تقصػ ادًؾؿغ ثغقر مـ بوفشوم ـٌرة بؾدة ،حؾىهذه افـًٌي إػ  (1)

211). 

 (.2677/ 6) ، ٓبـ افعديؿحؾى توريخ ف افطؾى بغقياكظر ترَجتف:  (2)

 بـ ؽوؾؼ :ؽره وؿول خقوط بـ خؾقػي ؿوفف ،افغقث بـ إزد بـ موزن بـ ظؿرو بـ افعوص بـ ؼوؾِ ؽَ  إػ افـًٌي هذه (3)

 .(373/ 2) ، ٓبـ إثرإكًوب هتذيى ف افؾٌوب. اكظر: إزد مـ بطـ ،اهلل ظٌد بـ ونظدك بـ ظؽ بـ افشوهد

 بَلد مـ وإخرى دمشؼ، يع ممو افشوم شوحؾ ظذ إحدامهو: ـٌرتغ فٌؾدتغ آشؿ وهذا أضرابؾس،هذه افـًٌي إػ  (4)

 .(299/ 1) فؾًؿعوين ،إكًوب. اكظر: بوفشوم افتل ظـ إفػ يًؼط وؿد ادغرب،

 .(217/ 1) ، فقوؿقت اْلؿقيافٌؾدان اكظر ترَجتف: معجؿ (5)

 .(323/ 2) فؾًؿعوين ،إكًوب. اكظر: خؾْ بَ  َلو يؼول خراشون بَلد مـ بؾدة اػ افـًٌي هذه (6)

 .(453/ 8) فؾذهٌل ،اإلشَلم اكظر ترَجتف: توريخ (7)

. كزار بـ ربقعي بـ أشد بـ جديؾي بـ دظؿل بـ أؾيص بـ افؼقس ظٌد وهق كزار، بـ ربقعي ف افؼقس ظٌد إػ افـًٌي هذه (8)

 .(192/ 9) فؾًؿعوين ،إكًوب: اكظر

 .(28/ 17) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم اكظر ترَجتف:  شر (9)

 .(824/ 8) فؾذهٌل ،اإلشَلم اكظر ترَجتف: توريخ (12)

، اكظر: ريطَ ادَ  افـقًوبقرّي  افعدل مطر بـ ُمؿد بـ جعػر بـ ُمؿد ،ظؿرو أبك جلد اشؿ وهق ر،طَ مَ  إػ افـًٌي هذه (11)

 .(314/ 12) فؾًؿعوين ،إكًوب

 .(91/ 7) ، فؾؼويض ظقوضادًوفؽ وتؼريى اددارك اكظر ترَجتف: ترتقى (12)
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از ادكي، افتُِجْقٌِل ُمؿد أبو شعقد، بـ ُمؿد بـ ظؿر بـ افرمحـ ظٌد  -7 ٌَزَّ اف
افـحوس،  بوبـ ادعروف ،(1) 

 .وادغوربي افرحوفي مـ ،وَجوظيٌ (2) هق(416)ت:

 مؽاكتف ايمعؾؿقة:اظمطؾب ايمثايمث: 

ُيْعَتز اإلموم أبق شعقد بـ يقكس مـ أصفر ظؾمء أهؾ مك، ومـ أبرز ُمدثل افؼرن افرابع 

ه  اَلجري، واظتؿد ظؾقف ـؾُّ مـ جوء بعده، واشتػود مـف ف افتعرف ظذ توريخ مك وأهؾفو، وؿد ظدَّ

 .(3) شافتعديؾذـر مـ يعتؿد ؿقفف ف اجلرح و»اإلموم افذهٌل مـ افطٌؼي افتوشعي ف افـؼود ف ـتوبف 

 ؾقف، وأحًـ مك توريخ َجع اْلديٌ، مـ مؽثرٌ  صدوٌق، ثؼيٌ  حوؾظٌ  إمومٌ »: (4)وؿول افًؿعوين

: (7)وافقوؾعل (6)، وؿول ابـ ِخّؾؽونشوُمّدثفو مك ممرخ»: (5)، وؿول افؼػطلشتصوكقػف ظذ افـوس ؾوظتؿد

، وؿول ابـ ظٌد شيؼقفف بم ظورًؾو» خؾؽون:، وزاد ابـ شتقارخيفؿ ظذ ومطؾًعو افـوس، خًٌرا بلحقال ـون»

ـُ  اْلوؾظُ  اإلموُم،»: (9)، وؿول افذهٌلشافػقائد ـثرُ  وتورخيف متقؼٌظ، إمومٌ »: (8)اَلودي : (10)، وؿول مرة شادتؼ

 (12)، وؿول أخرى هقشمك ديورِ  ممرُخ » :(11)، وؿول مرة أخرىشمتقؼظٌ  ؾفؿٌ  بوفرجول بصرٌ  إمومٌ »

                                                           

 .(146/ 1) ، ٓبـ إثرإكًوب هتذيى ف افؾٌوب. اكظر:  افثقوب وهق ،زّ افٌَ  يٌقع دـ افـًٌي هذه (1)

 .(272/ 9) فؾذهٌل ،اإلشَلم اكظر ترَجتف: توريخ (2)

 .(228: ص) ، فؾذهٌلوافتعديؾ اجلرح ف ؿقفف يعتؿد مـ اكظر: ذـر (3)

 .(289/ 8) فؾًؿعوين ،إكًوب (4)

 .(139/ 1) ، فؾؼػطلافـحوة أكٌوه ظذ افرواة إكٌوه (5)

 (.137/ 3) ، ٓبـ خؾؽونإظقون وؾقوت (6)

 .(256/ 2) فؾقوؾعل ،افقؼظون وظزة اجلـون مرآة (7)

 (.3/93)ٓبـ ظٌد اَلودي ،اْلديٌ ظؾمء ضٌؼوت (8)

 .(578/ 15) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم شر (9)

 (.579/ 15) ادصدر افًوبؼ (12)

 .(853/ 7) فؾذهٌل ،اإلشَلم توريخ (11)

 ادصدر افًوبؼ. (12)
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: (2)، وزاد افؽتٌلشبوفعؾؾ ومعرؾتف بوفرجول بكه ظذ يدل وافتعديؾ اجلرح ف ـَلمٌ  وفف»: (1)وافؽتٌل

 فف وتقارخيفؿ، افـوس بليوم خًٌرا مؽثًرا حوؾًظو ـون»: (3)، وؿول ابـ ـثرشافتوريخ ظؾؿ ف إموًمو وـون»

، شوحيؽقف ويـؼؾف يمرخف ومو أؿقافف إػ ادحدثقن إفقفو...يرجع ورد ومـ مك ٕهؾ جًدا مػقدٌ  توريٌخ 

 ادرجع وإفقف»: (5)، وؿول ابـ حجرشإيؼوظ وإثٌوت اْلػوظ إئؿي مـ ـون: »(4)افّديـ كوس ابـ وؿول

 ،-يعـل: ف اْلديٌ وافتوريخ-افشلن هذا ف إمومٌ »: (6)، وؿول افًققضلشوادغرب مك أهؾ معرؾي ف

 .شوتقارخيفؿ افـوس بليوم خٌرٌ  مؽثٌر، حوؾظٌ  متقؼظٌ 

 اظمطؾب ايمرازمع: آشماره:

ـؾُّ مـ ترجؿ فإلموم ابـ يقكس أكف خّؾػ ـتوبغ ف افتوريخ، أحدمهو فؾؿكيغ، وآخر فؼد اتػؼ  

 فؾغربوء افقارديـ إفقفو، وممـ كصَّ ظذ ذفؽ، وكؼؾ وصًػو ظوًمو َلم:

 وذـر ادكيغ توريخ إظذ ظٌد بـ يقكس بـ شعقد أبق صـػ وؿد» :(7)اإلموم افًؿعوين، حقٌ ؿول -1

 .شزموكف إػ افصحوبي مـ حوَلو

 وأخر بودكيغ، خيتص إـز وهق أحدمهو: تورخيغ دك َجع»، حقٌ ؿول: (8)واإلموم ابـ خؾؽون -2

 .شؾقفم أؿك ومو مك، ظذ افقارديـ افغربوء ذـر ظذ يشتؿؾ صغر وهق

 .شمك ظؾمء توريخ» ، حقٌ ؿول: صوحى(9)واإلموم افذهٌل -3

                                                           

 (.267/ 2) ، فؾؽتٌلافقؾقوت ؾقات (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 .(235/ 15) ٓبـ ـثر ،وافـفويي افٌدايي (3)

 .(249/ 4) ٓبـ افعمد ،ذهى مـ أخٌور ف افذهى صذرات (4)

 .(218/ 6) ٓبـ حجرافتفذيى،  هتذيى (5)

 (351/ 1) فؾًققضل ،وافؼوهرة مك توريخ ف ادحورضة حًـ (6)

 .(287/ 12) فؾًؿعوين ،إكًوب (7)

 (.137/ 3) ، ٓبـ خؾؽونإظقون وؾقوت (8)

 (578/ 15) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم شر (9)
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 - إـز وهق - أحدمهو: تورخيغ دك وظؿؾ»، حقٌ ؿوٓ: (2)واإلموم افؽتٌل(1)واإلموم افصػدي -4

 ش.مك ظذ افقارديـ افغربوء بذـر خيتص وافثوين مك، بلهؾ خيتص

 خيتص صغر وتوريخ فؾؿكيغ، ـٌر توريخ: مك توريخ صوحى»، حقٌ ؿول: (3)واإلموم افقوؾعل -5

 ش.ؾقفو افقارديـ بوفغربوء

 ش.ُيقُكس بـ شعقد ٕيب مك توريخ»، حقٌ ؿول: (4)واإلموم ابـ حجر -6

 وهق: افصدف، أحدمهو أمحد بـ افرمحـ ظٌد: يقكس تورخيون ٓبـ ومـفو»، حقٌ ؿول: (5)وحوج خؾقػي -7

 .شإفقفو افقارديـ فؾغربوء صغر، وهق: مك، وأخر ٕهؾ ـٌر،

وهق  وأخر بودكيغ، خيتص: إـز وهق أحدمهو تورخيغ َلو وَجع»، حقٌ ؿول: (6)واإلموم افؽتوين -8

 .شؾقفم ؿك ومو ظؾقفو افقارديـ افغربوء ذـر ظذ يشتؿؾ: صغر

 ذـر» ف صغر وافثوين ،شورجوَلو مك أخٌور» ف ـٌر أحدمهو تورخيون، فف»، حقٌ ؿول: (7)وافزرـع -9

 ش.مك ظذ افقارديـ افغربوء

 ذـر ظذ يشتؿؾ وصغر بودكيغ، خيتص ـٌر: دك تورخيون: آثوره مـ»، حقٌ ؿول: (8)وـحوفي -12

 ش.مك ظذ افقارديـ افغربوء

 ش.افصعقد توريخ أخٌور ف افعؼقد »ظذ ـتوب ثوفٌ فف، وشمه:  (9)وكصَّ حوج خؾقػي 

، وؿول بلكف كؼؾ ذفؽ مـ مؼدمي شافرواة ظـ موفؽ»ظذ ـتوب رابع فف، وشمه: (10)وكصَّ افًخووي 

افؼويض ظقوض فؽتوبف ترتقى اددارك، وبرجقع افٌوحٌ إػ افؽتوب ادذـقر، وجد أن افًخووي مل يؽـ 

                                                           

 .(65/ 18) فؾصػدي، بوفقؾقوت افقاف (1)

 (.267/ 2) ، فؾؽتٌلافقؾقوت ؾقات (2)

 .(256/ 2) ، فؾقوؾعلافقؼظون وظزة اجلـون مرآة (3)

 .(178: ص) ، ٓبـ حجرادـثقرة وإجزاء ادشفقرة افؽتى أشوكقد جتريد (4)

 .(324/ 1) خؾقػي ْلوج ،وافػـقن افؽتى أشومل ظـ افظـقن ـشػ (5)

 .(133: ص) فؾؽتوين ،ادؼؾي افًـي ـتى مشفقر فٌقون ادًتطرؾي افرشوفي (6)

 .(294/ 3) فؾزرـع ،إظَلم (7)

 .(123/ 5) ، فؽحوفيادمفػغ معجؿ (8)

 .(1159/ 2) ، ْلوج خؾقػيوافػـقن افؽتى أشومل ظـ افظـقن ـشػ (9)

 (.197فؾًخووي )ص: ،اإلظَلن بوفتقبقخ دـ ذم افتوريخ (12)
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 ـٌور مـ -يعـل: ـتوب ترتقى اددارك-واشتصػقـوه»:(1)مقؾًؼو ف كؼؾف، ٕن افؼويض كصُّ ـَلمف، هق

أخطل افؼويض ظقوض ف اشؿف، -ادكي يقكس بـ ادمرخغ...وأمحد تآفقػ وأمفوت ادحدثغ تصوكقػ

، ؾوفؼويض ظقوض يذـر أكف كؼؾ بعض تراجؿ شادكيغ ف -وإكم هق: ظٌد افرمحـ بـ أمحد بـ يقكس

افرواة ظـ موفؽ مـ ـتوب ادكيغ ٓبـ يقكس، وفقس هـوك ـتوب مًتؼؾ فف ف افرواة ظـ موفؽ، 

افؽتوب وؿـ ممفػوت ابـ يقكس تًٌعو فؾًخووي دون  ف ذـره َلذا (2)وأخطل افدـتقر أـرم افعؿري

 حتؼقؼ ذفؽ، واهلل أظؾؿ.

 ؿول افٌوحٌ: ويَلحظ ممو شٌؼ: 

 أكف مل يـص أحٌد ممـ شٌؼ، ظذ اشؿل ـتويب ابـ يقكس بوفتحديد. -1

فف، ، ومل يذـره أيُّ واحد مـ ادسَجغ شافصعقد توريخ أخٌور ف افعؼقد »تػرد حوج خؾقػي، بذـر ـتوب  -2

ف صحي كًٌي افؽتوب  -جومع تورخيّل ابـ يقكس– (3)وؿد صّؽؽ افدـتقر ظٌد افػتوح ؾتحل ظٌد افػتوح

 .ٓبـ يقكس

 فإلموم ابـ يقكس. شافرواة ظـ موفؽ»ظدم صحي كًٌي ـتوب  -3

 افؽتى ادـًقبي فإلموم ابـ يقكس مػؼقدة حتك توريخ ـتوبي هذا افٌحٌ. -4

 هذيـ افؽتوبغ، ؾؼد أووحً ادصودر بعض هذه اجلفقد، ومـفو:أمو بوفـًٌي فؾجفقد ف خدمي  

 وبـك هق(،416، )ت:(4)ادكي افطحون ابـ اْليمل، افؼوشؿ أبق ُمؿد، بـ ظع بـ حيقك ذيؾفم -1

 .(5)ظؾقفم

  

                                                           

 .(28/ 1) ، فؾؼويض ظقوضادًوفؽ وتؼريى اددارك ترتقى (1)

 (.322)ص: ، فؾعؿرياكظر: مقارد اْلطقى افٌغدادي ف توريخ بغداد (2)

 .(321/ 2) ادكي يقكس ابـ اكظر: توريخ (3)

 .(276/ 9) فؾذهٌل ،اإلشَلم توريخاكظر ترَجتف:  (4)

 ، فؾصػديبوفقؾقوت (، افقاف267/ 2) ، فؾؽتٌلافقؾقوت (، ؾقات137/ 3) ، ٓبـ خؾؽونإظقون وؾقوتاكظر:  (5)

 خؾقػي ْلوج ،وافػـقن افؽتى أشومل ظـ افظـقن ،  ـشػ(256/ 2) فؾقوؾعل ،افقؼظون وظزة اجلـون ، مرآة(65/ 18)

 (133: ص) فؾؽتوين ،ادؼؾي افًـي ـتى مشفقر فٌقون ادًتطرؾي ، افرشوفي(324/ 1)
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 بـ إبراهقؿ بـ : اْلًغ-خؾقػي ٕهيم بوفتحديد مل يقوح حوّج –وظؿؾ ذيًَل ٕحد افؽتوبغ  -2

 .(2) هق(387)ت:، (1)زوٓق

 .(3)، اإلموم افذهٌلشتوريخ مك»واختك  -3

: وؾفرشي ودراشي وحتؼقؼ َجع ادكي، يقكس ابـ تؿ َجع مودة تورخيل ابـ يقكس ف ـتوب: توريخ -4

 (.هق1421) إوػ افطٌعي بروت،-افعؾؿقي افؽتى دار ضٌوظي افػتوح، ظٌد ؾتحل افػتوح ظٌد افدـتقر

 اإلشَلمقي، واْلضورة اإلشَلمل افتوريخ ؿًؿ ف كقؿشً دـتقراه، رشوفي ظـ ظٌورة وافؽتوب 

 .افؼوهرة جومعي -افعؾقم دار بؽؾقي

 ورد مو بتتٌع ادػؼقديـ،( افغربوء توريخ ادكيغ، توريخ)يقكس ابـ تورخيل َجع ف اجتفد وادمفػ 

 .ادختؾػي افؽتى بطقن ف فف ختؾػي أؿقال مـ

 مصطؾحوت فدراشي تتعرض مل تلرخيقي، دراشي هل ادذـقرة افدراشي أن خيػك وٓ: افٌوحٌ ؿول 

 خصوئص وبقون ذفؽ، ف مـفجف ظـ ؾضًَل  ومدفقٓهتو، افرجول، كؼد ف يقكس بـ شعقد أيب اإلموم

 .هذا بحثل ف فف شلتعرض مو جمؿؾ وهذا أيًضو، مـفجف

  

                                                           

 فف ظذ ترَجي. افٌوحٌ عثرمل ي (1)

 .(324/ 1) خؾقػي ْلوج ،وافػـقن افؽتى أشومل ظـ افظـقن اكظر: ـشػ (2)

 .(579/ 15) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم ، شر(76/ 3) فؾذهٌل ،اْلػوظ :  تذـرةاكظر (3)
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 اظمطؾب اخلامس: وهماسمف:

 أؿقال، وهل:اختؾػ ادمرخقن ف توريخ وؾوتف ظذ 

مئي،  وثَلث وأربعغ شٌع شـي أخرة، مـ َُجودى  (2)وافعؼيـ افًودس إحد، : تقف ف يقم(1)ؿقؾ -1

 .(3)ودؾـ يقم آثـغ

 شـي أخرة َُجودى ف يقكس بـ أمحد بـ افرمحـ ظٌد أيب: ، ؾؼول: تقفشظعي »وكصَّ ظذ ذفؽ ابـف 

 .(4)وثَلثمئي وأربعغ شٌع

 وثَلثمئي. وأربعغ شٌع شـي إوػ، َُجودى : ف(5)وؿقؾ -2

 وثَلثمئي. وأربعغ تًع شـي مـ أخرة َجودى مـ مضً وظؼيـ فًً آثـغ : ف يقم(6)وؿقؾ -3

 : ف شـي أربع وأربعغ وثَلثمئي.(7)وؿقؾ -4

 ؿول افٌوحٌ: وافذي يغؾى ظذ افظـ، أن افؼقل إول هق افراجح، فعدة أشٌوب، مـفو:

 أ. إَجوع ادمرخغ ظذ هذا افتلريخ.

 ابـ اإلموم ابـ يقكس ظذ ذفؽ، وهق مـ أخز وأفصؼ افـوس بقافده. شظعّ »ب. تـصقص 

                                                           

 فؾذهٌل ،اْلػوظ ،  تذـرة(3/93)ٓبـ ظٌد اَلودي ،اْلديٌ ظؾمء ، ضٌؼوت(289/ 8) فؾًؿعوين ،اكظر: إكًوب (1)

، بوفقؾقوت ،  افقاف(77/ 2) فؾذهٌل ،ؽز مـ خز ف ، افعز(579/ 15) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم ، شر(76/ 3)

 افذهى ، صذرات(367: ص) فؾًققضل ،اْلػوظ (، ضٌؼوت267/ 2) ، فؾؽتٌلافقؾقوت ، ؾقات( 65/ 18) فؾصػدي

 .(249/ 4) ٓبـ افعمد ،ذهى مـ أخٌور ف

خؾؽون وابـ ـثر، فؽـ ابـ خؾؽون خوفػ افًؿعوين وابـ ـثر ف حتديد يقم  افًؿعوين وابـ، ريخحّدد ذفؽ افتل (2)

و ظذ أن وؾوتف ـوكً يقم آثـغ، بقـم ابـ خؾؽون بّغ أكف تقف يقم إحد ودؾـ يقم افقؾوة، ؾوفًؿعوين وتٌعف ابـ ـثر كّص 

 .(235/ 15) ٓبـ ـثر، وافـفويي (، افٌدايي137/ 3) ، ٓبـ خؾؽونإظقون آثـغ، اكظر: وؾقوت

 (.137/ 3) ، ٓبـ خؾؽونإظقون وؾقوت (3)

 .(334: ص) ، ٓبـ كؼطيوادًوكقد افًــ رواة دعرؾي افتؼققد (4)

 (.351/ 1) فؾًققضل ،وافؼوهرة مك توريخ ف ادحورضة حًـ (5)

 .(289/ 8) فؾًؿعوين ،إكًوب (6)

 .(1159/ 2) ْلوج خؾقػي ،ـشػ افظـقن (7)
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 .شتًع»إػ  ششٌع»ج. فعؾ افتلريخ افذي أورده افًؿعوين، حرؾف بعض افـًوخ مـ 

 ف شً وشتقن شـي.، وـون فشبوفؼوهرة»ظذ أكف تقف  (1)أمو ظـ مؽون وؾوتف، ؾؼد كصَّ ابـ ـثر 

 بـ اهلل ظٌد بـ إشمظقؾ بـ افرمحـ ظٌد ظقًك أبق ورثوه ،(2)اْلجوج بـ افؼوشؿ أبق ظؾقف وصذ

 :، بؼقفف(4) افَعُرويض، (3)افـحقي ادكي اْلّشوب اْلقٓين شؾقمن

 وققققققققًمـدوب افعقش فذيذ بعد وظدت                                 ووتغريٌققققققققققققققققق تؼيًؼو ظؾؿؽ بثثً

 وٌققققققً وتصقي تصديًؼو افدواويـ ظـؽ                              رتقققققققققققققققكش أن كلفقك ومو شعقد أبو

 ققًبومؽتقققققققق افتوريخ ف رأيـوك حتك                               تٌفقققققققققققققققققتؽ بوفتوريخ تؾفٍ زفً مو

 ُمًقًبو ــً إذ يمرخـل صحػل دـ         وف                      ريققققققققققققققققققققذـ ف مقتؽ أّرخً

 ومـصقبققققققً  افؼقم بجمل مٌّجًَل  ظؾًم                               وققققققققققوهنقققققققققشؽ مـ مك ظـ كؼت

 وتطريٌقققققققً إؽصون ظذ اْلمم ورق                  ومو شجعً             فؾـوس ؾخرهؿ ظـ ـشػً

 وتـؼقٌقققققققققً  افـوس ف مـوؿٌفؿ شورت                              جٍى قققققققققك ظـ كّؼًٌ ظرب ظـ أظربً

 ومـًقبقققققققققً ـون إذ يؿً مل ـلن حتك                             ًٌتفقققققققققبـ وحققققققققققققققققً مقتفؿ أكؼت

ًٌ ؿد وؾقؽ                             يٌ ققققققققققققققققققققمقجٌ فإلحًون ادؽورم إن ـّ  وترـقٌققققققققققققققً ظٌد يو ر

 وُمجقبقققققققققً ظود إٓ جّؾ  وإن صخًصو                            بؿظفرة افدكقو ومو وقققققققققققققققققظـ حجًٌ

 وُمٌقبققققققققققً إحٌوب مـ افؾقويل مدى                         ٍد  قققققققققققققققققأح ظذ يٌؼل ٓ ادقت ـذفؽ

 

  

                                                           

 .(235/ 15) ، ٓبـ ـثروافـفويي اكظر:  افٌدايي (1)

 .ترَجي ظذ فف افٌوحٌ يعثر مل (2)

 .(158/ 2) ، فؾؼػطلافـحوة أكٌوه ظذ افرواة اكظر ترَجتف: إكٌوه (3)

 .(283/ 9) إكًوب، فؾًؿعويناكظر:  افشعر، أوزان ؾقفو افتل وهل افعروض، إػ افـًٌي هذه (4)
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 اظمبحث ايمثايمث

 دم فمؾؿ كؼد ايمرصمال متفقٌد 

 يمغًة واصطالضًما. ؾِ يْ دِ عْ وايمتَّ  ِح رِ اجلَ  ؿُ ؾْ وفمِ  ُد ؼْ ايمـَّ  :اظمطؾب إول

:  ايمـَّْؼُد يمغًة واصطالضًما:  ًٓ  أو

 ايمـَّْؼُد يمغًة:  -أ

قئي ًِ   إبراز ظذ ، وهق يدلُّ افـَّْؼد: خَلُف افـَّ
ٍ
 وورد ف افؾغي ظذ معوٍن ظدٍة، مـفو:، (1)وُبروزه رء

هو،  افتؿققز: ومـف: -1 ْيِػ مـفو، وـذا متققز َؽْرِ ؿقد َكَؼقدهو يـُْؼقُدهو َكْؼقًدا، ؾقؼول: متققز افدراِهؿ وإِخراُج افزَّ

دهو، إِذا َمقََّز َجقِّدهو ِمـ َرِديئفوواْكَتَؼدهو، وَتـَ   .ؼَّ

 .كوؿْدُت ؾَلًكو: إِذا كوؿشتف ف إَمر، وَكَؼَد افَؽََلَم: كوَؿَشفاُدـَْوَؿَشي: يؼول: -2

ٌَِعل ،َكَؼَد افقَء َيـُْؼُده َكْؼًدا: إِذا َكَؼَره بنِصٌعف ـم ُتـَْؼر اجلقزةيؼول:  افـَّْؼر: -3 كُؼقُده أَ  :وكَؼقْدُت افققَء بنِْصق

وهق مثؾ افـَّْؼر، وكَؼَد  ،إِذا ـون يْؾُؼُطف واحًدا واحًدا :ُؼدهـْ َكْؼَد افدراِهِؿ وَكَؼَد افطوئُر اْلَىَّ يَ وواحًدا واحًدا، 

ٌَِعف  .َأي كَؼرَ  :بِنِْص

كحققه، ومقو زال كَؼد افرجُؾ افقَء بـظره َيـُْؼُده كْؼًدا وكَؼَد إِفققف: اخقتَؾَس افـظقر يؼول:  اْختََِلس افـَّظر: -4

ه إِػ افقء ـَ ئَّ وهق خوَفًُي افـظر فِ  :إِذا مل يزل يـظر إِفقف، واإِلكًوُن َيـُْؼُد افقَء بعقـف :ؾَلن َيـُْؼُد بَكَ َل ُيْػَط

 .فف

  .(2)ؿد َكؼَد اْلوؾُر، إِذا اْكَتَؼَر وَتَؼؼَّ يؼول:  تؼؼ افعضق وتآـؾف:-5

 ايمـؼد اصطالضًما:  -ب

 تعريػوت فؾـؼد، ُجّؾفو صدر مـ ادعوسيـ، وهل:وردت ظدة  

وايوت صحقح متققز -1   .(3)وَتْعِديًَل  َجْرًحو ظؾقفؿ واْلُؽؿ َكوِؿؾقفو أحقال وتتٌع، َشؼقؿفو مـ افرِّ

                                                           

 .(5/467 ٓبـ ؾورس ) ،افؾغي مؼويقس معجؿ (1)

 (.235 -232/ 9) فؾزبقدي ،(، توج افعروس426 -425/ 3) ٓبـ مـظقر ،كظر: فًون افعربا( 2)

 )ص: أ، ب(. ، ٓبـ أيب حوتؿاكظر: تؼدمي اجلرح وافتعديؾ( 3)
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ظؾؿ يٌحٌ ف متققز إحوديٌ افصحقحي مـ افضعقػي، وبقون ظؾؾفو، واْلؽؿ ظذ رواهتو جرًحو  هق -2

 .(1)ذات دٓئؾ معؾقمي ظـد أهؾ افػـ وتعديًَل بلفػوظ خصقصي،

 ..(2)هق تٌقغ صحي كًٌي ادرويوت إػ مـ رويً ظـف، أو ظدم صحي كًٌتفو -3

 ..(3)متققز إحوديٌ ادؼٌقفي مـ ؽرهو، مع بقون ظؾي ذفؽ -4

 ؿول افٌوحٌ: ـؾ هذه افتعريػوت تدور ظذ معـًك واحد. 

 ايمعالومة زمكم اظمعـك ايمؾغقي وآصطالضمل: -

غقي وآصطَلحل فؾـَّْؼد: ؾوفـَّْؼد متققز اجلقد وإبرازه: شقاء تعؾؼ بغ افتعريػ افؾُّ  طوهرةافعَلؿي 

كوكر وافدراهؿ، أ وايوت وإحوديٌ، أو ؽر ذفؽ، وهق ظؾؿ خيؾؼف اهللب مإمر بوفدَّ ف افؼؾقب بعد   وفرِّ

 أمحقد، ؿقول (4)شاجلقومعـتوب »ف  اْلطقى افٌغدادي ضقل ادمرشي فف، وآظتـوء بف، يمـد ذفؽ مو أخرجف 

 فقف ؿققؾ إذا حجقي، ؾققف فؾٌصر وفقس أهؾف، يٌكه إكم افذهى، معرؾي بؿـزفي اْلديٌ معرؾي: »صوفح بـ

 . ش رديًئو أو جقًدا يعـل بوئـ هذا إن ؿؾً: ـقػ؟،

 شماكًقا: فمؾؿ اجلرح وايمتعديؾ يمغًة واصطالضًما: 

 اجلرح: -1

 اجلرح يمغًة:  -أ

ٌَِدِن بشؼٍّ أو َؿْطع، واشتعر ف إمقر ادعـقيي بؿعـك افتلثر ف اْلُُؾؼ وافديـ،  هق افتلثر ف اف

ؼط بف ظدافتف مـ  ًْ بقصػ ُيـَوؿضفم أو َيْؼدح ؾقفم. ؾقؼول: َجَرَح اْلوـُؿ افشوهَد إذا ظثر ِمـْف ظذ مو َت

وهدُ   .(5) ـذٍب وؽره، وؿد اشتُجرح افشَّ

دت وَؿؾَّ ،(6)شـُثرت هذه إحوديٌ واْشتْجرَحً»افتوبعغ  ومـف حديٌ بعض ًَ أي ؾ

                                                           

 (.1/6) ، ٕمحد كقر شقػاكظر: حيقك بـ معغ وـتوبف افتوريخ( 1)

 (.32دفٌل)ص: اْلديٌ افـٌقي، فصَلح اإلدتـ ظـد ظؾمء اكظر: مـفٍ كؼد ا( 2)

 .(75)ص: د ادتـ ظـد صقخ اإلشَلم، فٌدر افديـ افعمشاكظر: أصفر وجقه كؼ( 3)

(4) (2 /256 .) 

 (.4/141هتذيى افؾغي، فألزهري )( 5)

افٌكي، ؿول و إيل ظٌد اهلل بـ ظقن ، مـًقبً (4/478) شَّلم بـ افؼوشؿ ظٌقد ٕيب، ف ؽريى اْلديٌجوء هذا إثر ( 6)

ـَ جْ اشتَ "أبق ظٌقد: وؿول ابـ ظقن:  ًْ هذه إحوديٌ و  وصحقحفو ؿؾقؾ. ،يعـل أهنو ـثرة "ترَ ثُ َرَح
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ُثرْت حتك  ـَ وهَد إذا َضَعـ ؾقف ورّد ؿقفف. أراد أّن إحوديٌ  ِصَحوُحفو، وهق اْشَتْػعؾ مـ َجَرح افشَّ

 (.1) أْحَقَجً أهَؾ افعؾؿ هبو إػ َجْرح بعض ُرواهتو وَرّد رَوايتف

ل  واْلوء أصَلن: أحدمهو افؽًى، وافثوين َصّؼ اجِلْؾد. اجلقؿ وافراء»:(2)وؿول ابـ ؾورس ؾوٕوَّ

ًَى. ؿول اهلل  ـَ قَِّئوِت[:ؿقَلؿ: اجسح إذا ظؿؾ و ًَّ ُحقا اف ـَ اْجَسَ ِذي َى افَّ ًِ وأمو أَخر  ،(3)]َأْم َح

ض ؾؼفوء وؿول بع ،شفّد ؿقفُ رح افشوهد إذا رُ ُج  :ؾؼقَلؿ: جرَحُف بحديدٍة جْرحًو، وآشؿ اجُلْرح. ويؼول

بوٕبدان بوْلديد وكحقه، واجلَرح بوفػتح يؽقن بوفؾًون ف ادعوين  بوفضؿ يؽقن اجُلرح:»(4)افؾغي

 .شوإظراض

 اجلرح اصطالضًما: -ب

 .(5)بف افعؿؾ وبطؾ بؼقَلم، آظتٌور شؼط وافشوهد بوفراوي افتحؼ متك وصٌػ  

 ايمتعديؾ: -2

 ايمتعديؾ يمغًة:  -أ

ادَْريّض ادًتِقي افّطريؼي. يؼول: هذا َظْدٌل، ومهو َظْدٌل...وتؼقل: مهو َظْدِٓن ؾوفَعْدل مـ افـَّوس: 

  (.6)أيًضو، وهؿ ُظدوٌل، وإن ؾَلًكو فَعْدٌل بغِّ افَعْدل وافُعُدوفي. وافَعْدل: اْلُْؽؿ بوٓشتقاء ...

تعديؾ افرجؾ أْن »ول ابـ َظَرؾي: وتعديؾ افرجؾ هق اْلُْؽؿ بلكَّف َظْدل، ـم أنَّ افتػًقؼ هق اْلُْؽؿ بػًؼف، ؿ

ى، جوئُز افشفودة ...  ،يؼقل افؼويض: هق ظـدكو مـ أهؾ افَعْدل وافرِّ

  

                                                           

 (.1/255): افـفويي ف ؽريى اْلديٌ وإثر، ٓبـ إثراكظر( 1)

 (.1/451) ، ٓبـ ؾورسافؾغي مؼويقس اكظر: معجؿ( 2)

 .21اجلوثقي، أيي:( 3)

 (.6/337 ) ، فؾزبقديافعروس اكظر:  توج( 4)

 (.1/126) إثر ٓبـ إصقل، جومع (5)

 (.4/246) ، ٓبـ ؾورسمعجؿ مؼويقس افؾغي( 6)
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بِقدي: (1) شافتعديؾ أن يؼقل َظْدٌل ِرًى »ؿول ادوزري:   وافتّْػًقُؼ: ودُّ افّتْعديؾ. ُيؼول: ».وؿول افزَّ

ِؼف ًْ َؼف اْلوـُِؿ، أي: حَؽَؿ بِػ ًّ  (.2) شؾ

 ايمتعديؾ اصطالضًما:  -ب

 (.3)وصػ متك افتحؼ هبم اظتز ؿقَلم، وأخذ بف 

 فمؾؿ اجلرح وايمتعديؾ اصطالضًما: -3

هق(، ؾؼد روي اْلطقى 327ت:فعؾَّ أول مـ وؿع ف ـَلمف تعريػ َلذا افعؾؿ هق ابـ أيب حوتؿ ) 

ٌَْؾخل، ؿول:  ٌَّود اف ظٌد افرمحـ بـ أيب حوتؿ وهق إذن ــو ظـد »افٌغدادي بًـده إػ ُمؿد بـ افَػْضؾ افَع

يؼرأ ظؾقـو ـتوب اجلرح وافتعديؾ، ؾدخؾ ظؾقف يقشػ بـ اْلًغ افرازي، ؾؼول فف: يو أبو ُمؿد مو هذا 

ؾؼول:  ،افذي تؼرؤه ظذ افـوس؟ ؾؼول: ـتوٌب صـػتف ف اجلرح وافتعديؾ، ؾؼول: ومو اجلرح وافتعديؾ؟

ـْ ـوَن مـفؿ ث  (.4)ش ؼًي أو ؽر ثؼيأطفُر أحقاَل أهِؾ افعؾؿ َم

ٌُ ظـ َظدافي  وف ـَلم اْلطقى مو يػقد أنَّ اجلرح وافتعديؾ هق: افـظُر ف حوِل افـَّوؿؾغ، وافٌح

اِويـ، ؾؿـ ثٌتً ظدافتف جوزت روايتف، وإٓ ُظِدَل ظـف وافُتِؿَس معرؾي اْلؽِؿ مـ جفي ؽره  (.5)افرَّ

يٌحٌ ؾقف ظـ جرح افرواة وتعديؾفؿ بلفػوظ ِظْؾُؿ اجلّرح وافتعديؾ: ظؾٌؿ »وؿول حوج خؾقػي: 

 .(6)ش خصقصي، وظـ مراتى تؾؽ إفػوظ، وهق ؾرع مـ ؾروع ظؾؿ رجول اْلديٌ

هق ظؾؿ يتعؾؼ بٌقون مرتٌي افرواة مـ حقٌ تضعقػفؿ أو »ؿول افدـتقر أـرم وقوء افعؿري: 

تقثقؼفؿ بتعوبر ؾـقي متعورف ظؾقفو ظـد افعؾمء، وهل دؿقؼي افصقوؽي وُمددة افدٓفي ممو فف أمهقي ف كؼد 

 . (7)ش إشـود اْلديٌ

مِّ وي مدي إػ ترك روايي ادجروح أو افتقؿػ ؾقفو، مـ خَلل مو تؼدم يتٌغ أنَّ اجلرَح يدلُّ ظذ افذَّ

                                                           

 (.593-:592)ص ، فؾّرصوعذح حدود ابـ ظرؾي( 1)

 (.325-26/324) ، فؾزبقديتوج افعروس( 2)

 (.1/126جومع إصقل، ٓبـ إثر )( 3)

 (.38ص: ) ، فؾخطقى افٌغداديافؽػويي( 4)

 (.2/222) ، فؾخطقى افٌغدادياجلومع ٕخَلق افراوي( 5)

 (.1/582، ْلوج خؾقػي )ـشػ افظـقن( 6)

 (.91)ص ، فؾعؿريبحقث ف توريخ افًـي ادؼؾي( 7)
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وافتعديؾ يػقد اددح ويؼتيض ؿٌقل خز افعدل، واشتعمل افؽؾؿتغ مًعو مضوؾي إفقفم فػظي ظؾؿ أـًٌفم 

 .(1)افؾغقي كاصطَلحًقو مًتؿًدا مـ ادعـ كمعـً 

 

 :اظمطؾب ايمثاين: كشلة ايمـؼد

َواَيِي، وووع افؾٌـي إوػ َلذا افعؾؿ َرُشقَل اهللَِّكشل ظؾؿ افـَّْؼد مٌؽًرا بوفتزامـ مع كشلة ظؾؿ    افرِّ

 .افذي ـون يتثًٌ مـ صحي إخٌور بـػًف، تعؾقًم ٕصحوبف وٕمتف مـ بعدهؿ

َحوَبي بعظؿ إموكي ؾفؿ افذيـ صفدوا افقحل وافتـزيؾ وظرؾقا افتػًر وافتلويؾ،   ُ وصعر افصَّ

ؾِّػقا بوفتٌؾقغ، ؾحػظقا ظـ  ـُ َـّ وذع وحؽؿ وأمر وهنك، ووظقه   مو بؾغفؿ ظـ ربف  افـٌَِّلو ومو َش

ًٍ  وأتؼـقه، وكؼؾقه بؽؾ أموكيٍ  ٌَلٍ : ، اشتجوبي ٕمر اهلل وتثٌ ْؿ َؾوِشٌؼ بِـَ ـُ ـُقا إِْن َجوَء ـَ َآَم ِذي َو افَّ ]َيو َأهيُّ

ٌُقا َؿْقًمو بَِجَفوَفٍي َؾُتْصٌُِحقا َظَذ مَ  ـُقا َأْن ُتِصق ٌَقَّ : )َبؾُِّغقا َظـِّل َوَفْق آَيًي،   وٕمر كٌقف ،(2) و َؾَعْؾُتْؿ َكوِدِمَغ[َؾَت

ـْ افـَّورِ  ْأ َمْؼَعَدُه ِم ٌَقَّ ًدا َؾْؾَقَت َذَب َظَعَّ ُمتََعؿِّ ـَ ـْ  َٓ َحَرَج، َوَم اِئقَؾ َو ـْ َبـِل إِْهَ ُثقا َظ  (.3)(َوَحدِّ

وايوت ف حقوتف وؿومقا  جًدا ٓ يعدو  وقٍؼ  وـون ذفؽ ظذ كطوٍق ،  بوفتثًٌ مـ صحي افرِّ

ِلَّ  ظـ صحي مو يروى، وؽويتفؿ آضؿئـون افؼؾٌل، َلؿ ف ذفؽ أشقة ف شرة أيب إكٌقوء   شماَلؿ افـٌَّ

قِل اَدْقَتك:  إبراهقؿ ْقَػ حُتْ ـَ َـّ َؿْؾٌِل[ ]َوإِْذ َؿوَل إِْبَراِهقُؿ َربِّ َأِريِن  ـْ فِقَْطَؿِئ
ـْ َؿوَل َبَذ َوَفؽِ  َؿوَل َأَومَلْ ُتْمِم

ـِ َظْؿٍرو(4) ٌِْد اهللَِّ ْب ًُ َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ -َريِضَ اهللَُّ َظـُْفم -، ومـ كمذج هذا افتثًٌ: مو َرَواُه   َظ ْث  -، َؿوَل: ُحدِّ

-  ََل ُجِؾ َؿوِظًدا كِْصُػ افصَّ ًُ َيِدي َظَذ َؿوَل: )َصََلُة افرَّ و َؾَقَوْع ًً
ِ ِة(، َؿوَل: َؾَلَتْقُتُف َؾَقَجْدُتُف ُيَصعِّ َجوف

 : ًُ ـَ َظْؿرو؟(، ُؿْؾ ُجِؾ "َرْأِشِف: َؾَؼوَل: )َمو َفَؽ َيو َظٌَْد اهللَِّ ْب : )َصََلُة افرَّ ًَ ، َيو َرُشقَل اهللَِّ! َأكََّؽ ُؿْؾ ًُ ْث ُحدِّ

ََلِة(، وَ  ًَ ُتَصعِّ َؿوِظًدا!َؿوِظًدا َظَذ كِْصِػ افصَّ َلَحٍد ِمـُْؽْؿ("َأْك ـَ  ًُ ًْ ، وؽر ذفؽ (5)، َؿوَل: )َأَجْؾ، َوَفؽِـِّل َف

 ؾضًَل ظم ـون مـفو بعد وؾوتف.    مـ كمذج ظديدة ـوكً ف حقوتف

                                                           

 (.18)ص دحؿد ضوهر اجلقايباجلرح وافتعديؾ بغ ادتشدديـ وادتًوهؾغ، ( 1)

 .6شقرة اْلجرات، أيي:( 2)

ظـ  (،3461بـل إهائقؾ، )ح: اإلموم افٌخورّي ف صحقحف، ـَِتوب: أحوديٌ إكٌقوء، بوب: مو ذـر ظـأخرجف ( 3)

 . -َريِضَ اهللَُّ َظـُْفم -د اهلل بـ ظؿروقققظٌ

 . 262شقرة افٌؼرة، أيي: ( 4)

 وؿوظًدا، وؾعؾ بعض صَلة افـوؾؾي ؿوئًم  ، بوب:صَلة ادًوؾريـ وؿكهو ـَِتوب:، مًؾؿ ف صحقحفاإلموم ( أخرجف 5)

 . (735ؿوئًم وبعضفو ؿوظًدا، )ح:افرـعي 
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وهذا إن دلَّ ظذ رء: ؾنكَّم يدّل ظذ أنَّ افـَّْؼد فؾحديٌ وجد ف ظك افـٌقة، وهل مرحؾي تعتقز 

أخقذ افـَّْؼقد ف حققوة وهذا ُيعدُّ تلصقًَل فـشلة افـَّْؼد واجلَْرح وافتَّْعقِديؾ ، ووس فؾٌـوء افذي جوء بعدهو، إش

مـ مٌوفغي ف افتثًٌ ودؿقي ف افتحقري   صؽًَل آخر وتعددت صقره خوصي بعد وؾوة افـٌَِّّل   افصحوبي

ق َواَيقي، ـققذا اشقتدراك افصَّ بعضقفؿ ظقذ بعققض، وطفققر بعققض   َحوَبيظـقد افـؼقؾ، إػ اإلؿققَلل مقـ افرِّ

َحوَبي آكقذاك ظقذ كؼقد ادقتـ دون   ادصطؾحوت اْلوصي بوجلَْرح وافتَّْعِديؾ، وفؽـ ترـزت اهتمموت افصَّ

، ؾظفقرت أشققوفقى متـقظقي ف كؼقد ادتققن، وافتثٌقً مقـ صققحتفو، (1)افًقـد فعقدم وجققد افضقعػ ؾققفؿ

 وافتحري مـ دؿي كؼؾفو، مـفو: 

ـْ جَمَقوفِِس »، َؿقوَل:  ومثول ذفؽ: مو َرَواُه َأبق َشقِعقٍد اْْلُقْدِريِّ  ضؾى افشوهد، ًُ ِف جَمْؾِقٍس ِمق ـْق ـُ

ًُ َظَذ ُظَؿَر َثََلًثو، َؾَؾْؿ ُيْمَذْن يِل  ُف َمْذُظقٌر، َؾَؼوَل: اْشَتْلَذْك َلكَّ ـَ َْكَصوِر، إِْذ َجوَء َأُبق ُمقَشك  ْٕ ، َؾَؼوَل: َمو ا ًُ َؾَرَجْع

، َوَؿوَل َرُشقُل اهللَِّ َمـََعَؽ؟،  ًُ ًُ َثََلًثو َؾَؾْؿ ُيْمَذْن يِل َؾَرَجْع : اْشَتْلَذْك ًُ ْؿ َثََلًثو َؾَؾقْؿ ُؿْؾ ـُ : )إَِذا اْشَتْلَذَن َأَحُد

ـْ افـَّ  ٌَقِّـٍَي، َأِمـُْؽْؿ َأَحٌد َشقِؿَعُف ِمق َـّ َظَؾْقِف بِ ِجْع(، َؾَؼوَل: َواهللَِّ َفُتِؼقَؿ ْعقٍى: ٌِقلِّ ُيْمَذْن َفُف َؾْؾَرْ ـَ ـُ  ؟، َؾَؼقوَل ُأيَبُّ ْبق

ُت ُظَؿقَر َأنَّ  ًُ َمَعقُف، َؾقَلْخَزْ ًُ َأْصقَغَر اْفَؼقْقِم َؾُؼْؿق َّٓ َأْصَغُر اْفَؼقْقِم، َؾُؽـْق َٓ َيُؼقُم َمَعَؽ إِ َؿقوَل    افـٌَِّقلَّ َواهللَِّ 

 (.2)شَذفَِؽ 

، َؿوَل:  َظِعي بـ أيب ضوفىآشتحَلف، ومثول ذفؽ: مو َرَواُه  -أيًضو - ومـ هذه إشوفقى

ـْ َرُشقِل اهللَِّ » ًُ ِم ًُ َرُجًَل إَِذا َشِؿْع ـْ ـُ َثـِل   إيِنِّ  َحِديثًو َكَػَعـِل اهللَُّ ِمـُْف بَِم َصوَء َأْن َيـَْػَعـِل بِِف، َوإَِذا َحدَّ

ْؿُتُف، َوإِكَّ  ـْ َأْصَحوبِِف اْشتَْحَؾْػُتُف َؾنَِذا َحَؾَػ يِل َصدَّ ًُ َرُجٌؾ ِم َثـِل َأُبق َبْؽٍر َوَصَدَق َأُبق َبْؽٍر، َؿوَل: َشِؿْع ُف َحدَّ

َّٓ ؽَ   َرُشقَل اهللَِّ  َتْغِػُر اهللََّ إِ ًْ ، ُثؿَّ َي ُر، ُثؿَّ ُيَصعِّ ًٌو، ُثؿَّ َيُؼقُم َؾَقَتَطفَّ ـْ َرُجٍؾ ُيْذكُِى َذْك َػَر اهللَُّ َفُف، َيُؼقُل: )َمو ِم

يَ  ْٔ ـْ َيْغِػرُ َي:ُثؿَّ َؿَرَأ َهِذِه ا ُروا اهللَ َؾوْشَتْغَػُروا فُِذُكقهِبِْؿ َوَم ـَ ُفْؿ َذ ًَ ـَ إَِذا َؾَعُؾقا َؾوِحَشًي َأْو َطَؾُؿقا َأْكُػ ِذي  ]َوافَّ

وا َظَذ َمو َؾَعُؾقا َوُهْؿ َيْعَؾُؿقَن [ َّٓ اهللُ َومَلْ ُيِكُّ ُكقَب إِ ، وؽر ذفؽ مـ إشوفقى افتل اشتعؿؾفو (4)((3) افذُّ

َحوَبيُ اف  ف كؼد ادتقن.  صَّ

                                                           

 (.184صعٌون )ص:عٌد اهلل ف ،اكظر: افتلصقؾ افؼظل فؼقاظد ادحدثغ (1)

(، ، وأخرجف 6245أخرجف اإلموم افٌخورّي ف صحقحف، ـَِتوب: آْشتِْئَذاِن، بوب: افتًؾقؿ وآْشتِْئَذاِن ثَلًثو، )ح: (2)

 (. 2153اإلموم مًؾؿ ف صحقحف، ـَِتوب: أَداِب، بوب: آْشتِْئَذاِن، )ح:

 .135شقرة آل ظؿران، أيي:( 3)

مِذّي  اإلموم أخرجف(4) ِّل  ظـ افصَلة مقاؿقً: وبـِتَ  جومعف، ف افسِّ  افتقبي، ظـد افصَلة ف جوء مو :بوب ، افـٌَّ

 ،                                                                                  =(426:ح)
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ؿ دوا افطريؼ دـ جوء بعدهؿ ؾصور افـوس بعدهؿ ف افطريؼ ادؿفد،   ويؿؽـ افؼقل بلهنَّ ؿد مفَّ

فذا زادت ثؼتفؿ واضؿئـوهنؿ وتعؾؿقا أدًبو َجقًَل ف ؾـ ادقوقظقي، وافـَّْؼد، وتؿ ووع حد فؾؿتؼقفغ ؾؾقؿ 

قو ُتؼٌؾ إؿقال إٓ بعد ظقرض ظقذ مقـفٍ  ًً افـَّْؼقد وؿقاظقد اجلَقْرح وافتَّْعقِديؾ، ومقـ ثقؿ ؾؼقد صقؽؾً ُأش

ـَّي ًُّ  (.1)فؾتعومؾ مع اف

ف شـِي مخٍس وثَلثَغ هجريي، ؾعُظؿ ذفقؽ ظقذ أهقؾ اْلقر مقـ   ثؿ ـون مؼتؾ ظثمن بـ ظػون

ققَحوَبِي وؽققرهؿ، واكػققتح بققوب افػتـقققققققققي وهقققققل اْلقققققققد ، وـوكقققققً شققـي أربعققغ مققـ اَلجقققققققرة، (2)افصَّ

قـَّي وخؾقصقفو مقـ افؽقذب وافقوقع، وبقغ افؾجققء إفققف واختقوذه وشققؾي ْلدمقي  ًُّ افػوصؾ بقغ صقػوء اف

 (.3) إؽراض افًقوشقي وآكؼًوموت افداخؾقي

ققَحوَبُي وافتققوبعقن جفقققًدا ـٌققرة ف َكْؼققِد  ودقاجفققي هققذا اْلطققر اجلًقققؿ ووأده ف مفققده بققذل افصَّ

وايوت ومتققز   -افصحقح مـفو، متثؾً ؾقم يع:افرِّ

: ايمتزام اإلؽْمـَاد وايمتشدد دم ؿمؾبف:  - ًٓ قَحوَبُي وافتقوبعقن اإلْشقـَود وتشقّددوا ف ضؾٌقف مقـ رَواِة أو افتقزم افصَّ

ـْ : »(4) ـ، َؿوَل اإلموم ُمؿد بـ ِشِري إخٌور، خوصي بعد ؾتـي مؼتؾ ظثمن بـ ظػون َلُفقَن َظ ًْ مَلْ َيُؽقُكقا َي

ـَِّي َؾُقْمَخُذ َحِدياإْلِ  ًُّ قا َفـَو ِرَجوَفُؽْؿ، َؾُقـَْظر إَِػ َأْهِؾ اف ًْ اْفِػْتـَُي َؿوُفقا: َشؿُّ ُثُفْؿ، َوُيـَْظُر إَِػ َأْهِؾ ْشـَوِد، َؾَؾمَّ َوَؿَع

 .رَجقوَِلوومـذ ذفؽ اْلغ بدأ افسـقز ظذ كؼد إشوكقد وافؽشػ ظـ أحقال ش. اْفٌَِدِع َؾََل ُيْمَخُذ َحِديُثُفؿْ 

وايات:  - قَحوَبيُ شماكًقا: مضافمػة ايمـشاط ايمعؾؿل دم ايمتثبُّت مـ ايمرِّ وافتقوبعقن مقـ كشقوضفؿ   وقوظػ افصَّ

وايوت وكؼدهو، ؾظفرت كشوضوت ظؾؿقي، مـفو:  ًٌُّ مـ افرِّ  افعؾؿل بغرض افتث

اإلشَلمقي، ؾرحقؾ ظقدد افرحؾي ف ضؾى اْلديٌ، واكتشورهو خوصي بعد افػتقحوت واتًوع رؿعي افدوفي 

َحوَبيِ  وـذا رحؾ افتوبعقن ف ضؾقى اْلقديٌ، وـقون َلقذه افقرحَلت صققر ، ف ضؾى اْلديٌ  مـ افصَّ

ة.  وأصؽول ظدَّ

                                                                                                                                                                      

(. 1395:ح) ـّػورة، افصَلةَ  أنَّ  ف جوءَ  مو: بوب ؾقفو، وافًـي افصَلة، إؿومي: ـَِتوب شــف، ف موجف ابـ اإلموم وأخرجف 

ٌُ : افسمذي اإلموم وؿول ٌٌ  ظعِّ  حدي ُـّ  حدي ًَ  .َح

 (.235)ص: صعٌونعٌد اهلل ف ،ادحدثغ فؼقاظد افؼظل افتلصقؾ (1)

 . (126 /7) ٓبـ حجر  اإلصوبي ف متققز افصحوبي،اكظر:  (2)

ـَّي ومؽوكتفو ف افتؼيع، فؾًٌوظل )ص: (3) ًُّ  (.79اكظر: اف

َواة بم هق ؾقفؿ  ، بوب:افصحقح يؼّدمم (4) َواَيِي ٓ تؽقن إٓ ظـ افثؼوت، وأن جرح افرُّ يـ، وأن افرِّ بقون أنَّ اإلْشـَود مـ افدَّ

 (. 1/15جوئز بؾ واجى )
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مع اْلوؾظغ وافضقوبطغ، تثٌقًتقو َلقو، وتثًٌتقو مقـ   ومـ افـشوضوت افعؾؿقي أيًضو: مذاـرة أحوديٌ افـٌَِّّل 

َحوبَ   .ومو أوصقا بف تَلمقذهؿ  يصحتفو، وهذا مو ـون ظؾقف افصَّ

َواة وسمتبع ايمؽذازمكم وايمقوافمكم: - قَحوَبيِ  شمايمًثا: زمقان أضمقال ايمرُّ َجقوِل ظقدد مقـ افصَّ ، أمثقول:  تؽؾَّقؿ ف افرِّ

 هقققق(، وظٌقققد اهلل بقققـ ظٌقققوس42:)ت هقققق(، وظقققّع بقققـ أيب ضوفقققى23:)ت ظؿقققر بقققـ اْلطقققوب

هق(، وظٌد اهلل بـ َشَلم68:)ت هق(، وظوئشي43:)ت (.ٕرجحهق ظذ ا57:)ت 

 :هقق(، وظقومر افشقعٌل)ت92بعد  :وتؽؾَّؿ ؾقفؿ ظدد مـ افتَّوبِعغ، أمثول: شعقد بـ اُدًقَّى)ت

قْعػ 112:هق(، وُمؿد بـ شريـ)ت122بعد هق(، وؽرهؿ، وفؽـفؿ ؿؾقؾ بوفـًٌي دـ َبعقَدهؿ فؼّؾقي افضَّ

حَ  وَبُي مـ ادتٌقظغ أـثرهؿ ثؼوت، وٓ يؽود يقجد ف ف متٌقظفؿ، إْذ أنَّ َأـثُرهؿ صحوبي ُظُدول، وؽر افصَّ

ّٓ افقاحد بعد افقاحد َحوَبُي وافتَّوبِعقن وعقػ إ  .(1)افؼرن إول افذي اكؼرض ؾقف افصَّ

اوي وادققروي واإِلْشققـَوِد، كشققل ف أواخققر مـتصققػ افؼققرن إول ؾققوظققذ هققذا،  ننَّ افٌحققٌ ف افققرَّ

 .اَلجري

قَحوَبُي وافتَّقوبِعقن مقـ ثؿ شور أتٌوع افتَّوبعغ وم ـ بعدهؿ ظذ هذا افـفٍ، وافتزمققا بقم ووقع افصَّ

وايوت شقـًدا ومتـًقو، حتقك إذا ـقون مـتصقػ افؼقرن افثقوين اَلجقري  ؿقاظد وؿقاكغ ظؾؿقي وظؿؾقي فـؼد افرِّ

ـَّي افـٌقيي ًُّ  فعزيزذفؽ افتدويـ افذي ُبدئ رشؿًقو ف ظفد اْلؾقػي افراصد ظؿر بـ ظٌد ا -كشط تدويـ اف

وطفقر  -(2)وبلمر مـف خقًؾو ظذ اْلديٌ افـٌقي مـ افضقوع، وحرًصو ظذ شَلمتف مقـ افؽقذب وافقوقع 

افتصـقػ اُدرّتى فؾًقــ وأثقور، ؾقدخؾ ظؾقؿ افـَّْؼقد مرحؾقي جديقدة متؼّدمقي حققٌ تقداول ظؾقمء أتٌقوع 

وايقي ادختؾػقي، وظقـ افتَّوبِعغ أؽؾى مصطؾحوت اْلديٌ ودارت ظذ أفًـتفؿ، ف افتعٌر ظـ  أحققال افرِّ

ا: ؾتؽؾَّؿقا ًٓ وردًّ َواة ؿٌق ظـ افصحقح، وافضقعقػ، وادرؾققع، وادقؿققف، وادرشقؾ،  -مثًَل  -مراتى افرُّ

وادـؼطع، وادتصقؾ، وادـؽقر، وافشقوذ، وادضقطرب، وافٌوضقؾ، ومقو ٓ أصقؾ فقف، وافتقدفقس، وافتؾؼقغ، 

 اجلَْرح وافتَّْعِديؾ ومراتٌفو، وؽرمهو.وحؽؿف، وؽر ذفؽ مـ ضرق افتحؿؾ، وأفػوظ 

بؾ بؾغ إمر إػ درجي افتؼعقد وافتـظر، وذفؽ ف أواخقر ظكق أتٌقوع افتَّقوبِعغ، ظقذ يقد اإلمقوم 

شوفي»هق(، بم شطره ف ـتوبف 224:افشوؾعل)ت  (.3)، مـ ؿقاظد ف ظؾقم اْلديٌشافرِّ

                                                           

 .(322)ص: فؾًخووي لريخ،تَّ ؾ افهّم أذقبقخ دـ اإلظَلن بوفتَّ اكظر: ( 1)

ـَّي ؿٌؾ افّتدويـ، دحؿد ظجوج (2) ًُّ  (.329 -328طقى )ص:اْل اكظر: اف

 (.48 -45عقين )ص:ؼيػ حوتؿ اف، فؾدـفٍ ادؼسح فَػفؿ ادصطؾحاكظر: ا( 3)
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ـَّي افـٌقيي» ُثؿَّ ـون افؼرن افثوفٌ اَلجري ًُّ ، وافؼرن افقذي صقفدت ؾققف ظؾققم شافعك افذهٌل فؾ

يـ، وؿقدوة ف ذفقؽ فألجققول  ًٓ ـًٌرا، ظذ يد ظؾمء ظوصقا ف هذا افؼرن، ـوكقا أئؿي افعؾؿ وافدِّ ـثرة حتق

 مـ بعدهؿ. 

ـَّي ظك مًـد اإلموم أمحد، وافؽتى افًتي، ومـفو افصحقحون ًُّ : ؾفذا افعك هق ظك أصقل اف

ـَّي، مـ: مًوكقد، وجقامع، وشــ، وظؾؾ، وتقاريخ، وأجزاء، وؽر ذفؽ مقـ وجققه  ًُّ بؾ ظك أصقل اف

! ؾفل تؽود تؽققن بعقدد  ـَّي، ومـ ادصـَّػوت افتل ٓ حيقهيو حك، وٓ يٌؾغفو َظدَّ ًُّ افتصـِّقػ إصؾقي ف اف

اهؿ هذا افؼرن: بقؾ تػققق ظقددهؿ، إفقف ادمفػي، مـ ضؾٌي اْلديٌ، وحػوطف، وافرحوفغ ؾقف، ممـ حق

 ّٓ ٕكَّف ٓ خيؾق أن يؽقن جلؿع مـفؿ أـثر مـ ممفػ، بؾ ُربَّم ظؼات ادمفػوت: بؾ مو اكؼه هذا افؼرن، إ

كي ـَّي َجقعفو مدوَّ ًُّ   (.1)واف

َجققوِل جرًحقو وتعقديًَل بؽثقرة أو بوشتؼصقوء ـوٕئؿقي:      وؿد ُوجد ف هذا افعكق مقـ َتؽؾَّقؿ ف افرِّ

هقق(، وخؾقؼ شققاهؿ، 256:هق(، وافٌخقوري)ت241:هق(، وأمحد بـ حـٌؾ)ت233:حيقك بـ معغ)ت

ووجد مـ َتؽؾَّؿ ف اْلديٌ شـًدا ومتـًو أثـوء تدويـف وَجعف فقف، مثقؾ: اْلقوؾظ ُمؿقد بقـ ظٌقد اهلل بقـ ُكَؿقْر 

ٌَْكي)ت234:افُؽقّف)ت  هق(.262:هق(، واْلوؾظ يعؼقب بـ َصْقٌي افًدود اف

َجققوِل، أو ف ـتقى وف ه ذا افعك اتَّضحً معقومل هقذا افعؾقؿ، بقم ُذـقر مقـ مًقوئؾف ف ـتقى افرِّ

، حتقك طفقرت ـتوبقوت (2)اْلديٌ، أو ف ـتقى مًقتؼؾي ذات مقوققع واحقد، وـثقر افُؽتَّقوُب ف مًقوئؾف

مقي صقحقح »فقؽ: تـظرّيي وتؼعقدّيي فعؾقم اْلديٌ بم ؾقفو ظؾؿ افـَّْؼد وظؾؿ اجلَْرح وافتَّْعِديؾ، ومـ ذ ُمَؼدِّ

مي فؽتوبف افصحقح، وظقرض ؾقفقو بعقض 261:افتل ـتٌفو اإلموم مًؾؿ بـ اْلجوج)تش مًؾؿ هق( ـُؿؼدِّ

افتقل ـتٌفقو  شرشوفي أيب داود إػ أهؾ مؽي ف وصقػ شقــف»ؿضويو ظؾقم اْلديٌ بؼقٍة وووقح، وـذفؽ 

َتوين)ت ًْ ج ًّ ، ومًقوئؾ مقـ ظؾققم شافًقــ»ـتوبقف هق(، وظقرض ؾقفقو مـفجقف ف 275:اإلموم أبق داود اف

مِذّي) تش افعؾؾ افصغر»اْلديٌ، وـتوب  ، وُظقرف شافعؾقؾ»هقق(، وشقمه بقق279:افذي ـتٌف اإلموم افسِّ

، وَتَؽؾَّؿ ؾققف ظقـ بعقض آصقطَلحوت ادفؿقي اُدشقؽؾي، وظقـ بعقض شافعؾؾ افصغر»بعد ذفؽ بقؽتوب 

                                                           

 (.52 -51)ص: ادـفٍ ادؼسح، فؾؼيػ حوتؿ افعقيناكظر: ( 1)

 (.34 -33فدرويش )ص:ػقائد ادًتؿدة، دوجد ااكظر: اف( 2)
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واؾقد دت افتقآفقػ، وتـقظقً افتوهؽذا تعدَّ ، (1) ؿقاظد ظؾقم اْلديٌ، بؽَلم كػقس صقوكقػ، وـثقرت افرَّ

 (.2)وإُصقل

 :اظمطؾب ايمثايمث: ممموفمقة ايمـؼد

ـَّي افؽريؿ بوفؼرآن افـَّْؼد مؼوظقي ثٌتً فؼد ًُّ  إدفي بعض بقون يع وؾقم واإلَجوع، افـٌقيي واف

 ذفؽ: ظذ

 مـ ايمؼرآن ايمؽريؿ:  -1

ٌُقا َؿْقًمو بَِجَفوَفٍي َؾُتْصٌُِحقؿول اهلل تعوػ - ٌَقَّـُقا َأْن ُتِصق ْؿ َؾوِشٌؼ بِـٌََلٍ َؾَت ـُ ـُقا إِْن َجوَء ـَ َآَم ِذي َو افَّ ا َظَذ َمو ]َيو َأهيُّ

 .(.3) َؾَعْؾُتْؿ َكوِدِمَغ[

ـِ َأِو اْلَْقِف َأَذاُظقا بِِف َوَفْق وؿول تعوػ:  - ـَ إَْم ُشقِل َوإَِػ ُأويِل إَْمِر ]َوإَِذا َجوَءُهْؿ َأْمٌر ِم وُه إَِػ افرَّ َردُّ

قْ  ٌَْعُتُؿ افشَّ تَّ َٓ ُتُف  َٓ َؾْضُؾ اهللِ َظَؾقُْؽْؿ َوَرمْحَ َتـٌُِْطقَكُف ِمـُْفْؿ َوَفْق ًْ ـَ َي ِذي َّٓ َؿؾِقًَل[ِمـُْفْؿ َفَعؾَِؿُف افَّ  .(.4) َطوَن إِ

َفوَدَة هللِ[] َوَأْصِفُدوا َذَوْي َظْدٍل ِمـُْؽْؿ وؿول تعوػ: -  .(.5) َوَأِؿقُؿقا افشَّ

خقز افػوشقِؼ شقوؿٌط ؽقر »ثقؿ ؿقول: ، (6)شمؼدمقي افصقحقح»وؿد ذـر اإلموم مًؾؿ بعض هقذه أيقوت ف 

ِل مردودة، واْلقز وإن ؾقورق معـقوه معـقك افشقفودة ف بعقض افقجققه، ؾؼقد  مؼٌقل، وأنَّ صفودَة ؽر افَعدَّ

خز افػوشؼ ؽر مؼٌقل ظـد أهؾ افعؾقؿ، ـقم أن صقفودتف مقردودة ظـقد جيتؿعون ف أظظؿ معوكقفم، إذ ـون 

 ش.َجقعفؿ

 مـ ايمسـة ايمـبقية اظمممهمة:  -2

ـِ َظْؿٍرو - ٌِْد اهللَِّ ْب ـْ َبـِقل أنَّ افـٌقل  -َريِضَ اهللَُّ َظـُْفم -ظـ َظ ُثقا َظق ُغققا َظـِّقل َوَفقْق آَيقًي، َوَحقدِّ ، ؿقول: )َبؾِّ

َٓ َحرَ  اِئقَؾ َو ـْ افـَّوِر(إِْهَ ْأ َمْؼَعَدُه ِم ٌَقَّ ًدا َؾْؾَقَت َذَب َظَعَّ ُمَتَعؿِّ ـَ ـْ   .(7)َج، َوَم

                                                           

 (. 59 -58عقين )ص:ؼيػ حوتؿ افاكظر: ادـفٍ ادُؼسح، فؾ (1)

 (.37فدرويش )ص:اكظر: افػقائد ادًتؿدة، دوجد ا( 2)

 .6شقرة اْلجرات، أيي: ( 3)

 .83شقرة افـًوء، أيي: ( 4)

 .2شقرة افطَلق، أيي: ( 5)

(6) (1/8.) 

 .(3461:ح)أخرجف اإلموم افٌخورّي ف صحقحف ، ـَِتوب: أحوديٌ إكٌقوء، بوب: مو ذـر ظـ بـل إهائقؾ، ( 7)
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اُبقنَ :)َؿوَل َرُشقُل اهللَِّ  : ُهَرْيَرةَ  َأيَب ظـ  - ذَّ ـَ وُفقَن  َموِن َدجَّ ٌِ  ،َيُؽقُن ِف آِخِر افزَّ ََحوِديق ْٕ ـْ ا َيْلُتقَكُؽْؿ ِمق

ؿْ  ـُ َٓ آَبوُؤ َؿُعقا َأْكُتْؿ َو ًْ ـُقَكُؽؿْ  ،بَِم مَلْ َت َٓ َيْػتِ َٓ ُيِضؾُّقَكُؽْؿ َو وُهْؿ  ْؿ َوإِيَّ ـُ و  .(1)(َؾنِيَّ

ـَ ُحَصْغٍ ظـ   - ْؿ َؿقْريِن ) :َؿقوَل افـٌَِّقلُّ  :َؿوَل  -َريِضَ اهللَُّ َظـُْفَم  -ِظْؿَراَن ْب ـُ ـَ َيُؾققهَنُؿْ  ،َخقْرُ قِذي ُثقؿَّ  ،ُثقؿَّ افَّ

ـَ َيُؾقهَنُؿْ  ِذي َر افـٌَِّقلُّ » :َؿوَل ِظْؿَرانُ  (،افَّ ـَ ْؿ :)  َؿقوَل افـٌَِّقلُّ  ،شَأْو َثََلَثقي ،َبعقُد َؿقْرَكْغِ   َٓ َأْدِري َأَذ ـُ إِنَّ َبْعقَد

 َٓ ـُقَن َوَيْشَفُدوَن َو َ َٓ ُيْممَت ـُ َؿْقًمو خَيُقُكقَن َو َؿ ًِّ َٓ َيُػقَن َوَيْظَفُر ؾِقِفْؿ اف َتْشَفُدوَن َوَيـِْذُروَن َو ًْ  .(2)(ُي

ؿول افٌوحٌ: وهذه أدفي ظومي، وشقذـر افٌوحٌ مو جقوء مقـ جقرح أو تعقديؾ ظقذ فًقون افـٌقل 

َبْرِ َأنَّ َظوِئَشقيَ  ، أمو مثول اجلرح: مو َرَواهُ افؽريؿ  ـَ افزُّ ًْ  -َفقوَريِضَ اهللَُّ َظـْ  -ُظْرَوَة ْب ْتقُف َؿوَفق اْشقَتْلَذَن  :َأْخَزَ

ـُ اْفَعِشَرةِ  ،اْئَذُكقا َفُف بِْئَس َأُخق اْفَعِشَرةِ ) :َؾَؼوَل   ِ َرُجٌؾ َظَذ َرُشقِل اهللَّ َن َفُف اْفَؽقََلمَ  (،َأْو اْب َٓ  ،َؾَؾمَّ َدَخَؾ َأ

 ًُ ًَ  ،َيو َرُشقَل اهللَِّ :ُؿْؾ ِذي ُؿْؾق ًَ افَّ ًَ َفقُف اْفَؽقََلمَ  ،ُؿْؾ قُف  ،َأْي َظوِئَشقيُ ) :َؿقوَل  ،ُثقؿَّ َأَفـْق ـَ ـْ َتَر إِنَّ َذَّ افـَّقوِس َمق

َؼوَء ُؾْحِشفِ   ..(3)(افـَّوُس َأْو َوَدَظُف افـَّوُس اتِّ

ٌَْغداديُّ ؿول اْلطقى  اف
ًٌو ظذ هذا اْلديٌ- (4) بقئس رجقؾ  :فؾرجقؾ  ؾػل ؿقل افـٌَِّقّل » :-ُمعِؼ

يـ مقـ زخقإخٌور ادُ   أنَّ دفقؾ ظذ :افعشرة  بقم يؽققن ف افرجقؾ مقـ افعققى ظقذ مقو يقجقى افعؾقؿ وافقدِّ

بم ذـر ؾققف، واهلل أظؾقؿ  وإكَّم أراد   فقس بغقٌي، إذ فق ـون ذفؽ ؽقٌي دو أضؾؼف افـٌَِّّل  :افـصقحي فؾًوئؾ

وـذفؽ أن يٌّغ فؾـوس اْلوفي ادذمقمي مـف، وهل افػحش ؾقجتـٌقهو، ٓ أكَّف أراد افطعـ ظؾقف، وافثؾى فف، 

ق :م أضؾؼقا اجلَْرح ؾقؿـ فققس بعقدلإكَّ  ،أئؿتـو ف افعؾؿ هبذه افصـوظي  ،هُزُ فقئَل يتغطقك أمقره ظقذ مقـ ٓ خُيَ

بخزه، واإلخٌور ظـ حؼقؼي إمر إذا ـون ظذ افقجف افذي ذـركوه ٓ يؽقن ؾقظـف مـ أهؾ افعدافي ؾقحتٍ 

 .شؽقٌي

                                                           

 وآحتقوط ف حتؿؾفو، )ح: صحقحف، بوب: مؼدمي مًؾؿ فاإلموم ( أخرجف 1)
ِ
َعَػوء َواَيِي ظـ افضُّ  (.7افـفل ظـ افرِّ

(، 2651أخرجف اإلموم افٌخورّي ف صحقحف، ـَِتوب: افشفودات، بوب: ٓ يشفد ظذ صفودة َجْقر إذا ُأصَفد، )ح:( 2)

َحوَبي ُثؿَّ افذيـ يؾقهنؿ ُثؿَّ افذيـ يؾقهنؿ،  َحوبي، بوب: ؾضؾ افصَّ وأخرجف اإلموم مًؾؿ ف صحقحف، ـَِتوب: ؾضوئؾ افصَّ

 (. 2535)ح:

ِلُّ ، صحقحفافٌخورّي ف اإلموم ( أخرجف 3) وـَِتوب:  (، 6232، )ح:ؾوحًشو وٓ ُمتػحًشو ـَِتوب: إدب، بوب: مل يؽـ افـٌَّ

 ـَِتوب: افِزِّ ، مًؾؿ ف صحقحفأخرجف اإلموم  و(، 6254إدب، بوب: مو جيقز مـ اؽتقوب أهؾ افػًود وافريى، )ح:

ؾي وأداب، بوب: ُمداراِة مَ   (.2591، )ح:ُيتَّؼك ُؾحشف ـْ وافصِّ

 (.158/ 1) ، فؾخطقى افٌغداديافؽػويي (4)
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ـِ ُظَؿر موومثال ايمتعديؾ:  ـْ ُأْختِِف َحْػَصيَ  َرَواُه اْب  َؿقوَل ََلَقو: )إِنَّ   َأنَّ افـٌَِّقّل  -َريِضَ اهللَُّ َظقـْفم - ََظ

ٌَْد اهللَِّ َرُجٌؾ َصوفٌِح( َظ
(1). 

 مـ اإلمجاع:  -3

ٌَْغدادي - َّٓ : »(2)ؿول اْلطقى اف َّٓ د خقز افعقَأَجع أهُؾ افعؾؿ ظذ َأكَّف ٓ ُيؼٌؾ إ  صقفودة ل ـقم َأكَّقف ٓ ُتؼٌقؾ إ

ُيًلل ظـفم، أو ُيًتخز ظـ أحقاَلم  َظدافي اُدخِز وافَشوهد أنْ  َرْف افعدل، وَدَّو ثًٌ ذفؽ وجى متك مَل ُتعْ 

َّٓ أهؾ ادعرؾي هبم إذ ٓ شٌقؾ إػ افع ل  بوفرجقع إػ ؿقل مـ ـون هبم ظورًؾو ف تقزـقتفم ؾقدَّ ؾؿ بم مهو ظؾقف إ

 .شف ٓ بد مـفظذ أكَّ 

ّٓ مـ افعوؿؾ افصدوق ادلمقن ظذ »: (3)وؿول أيًضو أهؾ افعؾؿ أَجعقا ظذ أنَّ اْلز ٓ جيى ؿٌقفف إ

 .شروايتفمو خُيز بف، وف ذفؽ دفقؾ ظذ جقاز اجلَْرح دـ مل يؽـ صدوًؿو ف 

ؾِّ »: (4)وؿول اإلموم مًؾؿ ف مؼدمي افصحقح - ـُ وايقوت  أحد افقاِجَى ظذ  َظَرَف افتؿققز َبقْغَ صقحقح افرِّ

 َّٓ ـَ اُدتَّفؿقغ، أْن ٓ َيقْرِوَي مـفقو إ قَتوَرةَ َوَشؼقؿفو، َوثِؼوت افـَّوؿؾغ ََلَو م ًِّ ي َخورجقف، َواف ف   مقو َظقَرَف ِصقحَّ

، مـ أهؾ افٌَِدعِ َكوؿؾقف، وأْن َيتَّؼل  ـَ ـْ أهؾ افتَُّفِؿ واُدعوكدِي  .شمـفو مو ـون َظ

ًٌو م ُيقرُث مع ؿطع افـظر ظـ بَّ أدمل، ورُ  ؾننَّ ؾقف حّؼ اهلل مع حّؼ  ،وفؽـ دو ـون اجلَْرح أمًرا صع

، فقذفؽ (5)م ُجّقز فؾيقورة افؼقظقيافير ف أخرة رضًرا ف افدكقو، مـ ادـوؾرة وادؼً بغ افـوس، وإكَّ 

 ووع افعؾمء ذوًضو دؼوظقتف، وهل:

 جيقز اجلَْرح بم ؾقق اْلوجي. ٓ -1

ود. جيقز وٓ -2  آـتػوء ظذ كؼؾ اجلَْرح ؾؼط ؾقؿـ ُوجد ؾقف اجلَْرح وافتَّْعِديؾ ـَلمهو مـ افـُّؼَّ

                                                           

حوبي، بوب: مـوؿى ظٌد اهلل بـ ظؿر بـ اْلطوب اإلموم ( أخرجف1) َريِضَ اهللَُّ  -افٌخورّي ف صحقحف، ـَِتوب: ؾضوئؾ افصَّ

حوبي، بوب: مـ ؾضوئؾ ظٌد ، مًؾؿ ف صحقحفأخرجف اإلموم و(، 3742( و)ح:3741، )ح:-َظـُْفم ـَِتوب: ؾضوئؾ افصَّ

 (. 2478، )ح: بـ ظؿراهلل

 (.141/ 1) ، فؾخطقى افٌغداديافؽػويي (2)

 (.157/ 1)ادصدر افًوبؼ (3)

(4( )1/8.) 

 .(11)ص:، فؾؾؽـقيوافتؽؿقؾ ف اجلَْرح وافتَّْعِديؾ افرؾع (5)
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إفققفؿ ف روايقي ومـعققا مقـ جقرح افعؾقمء افقذيـ ٓ حيتقوج ، ػ جرحقفإجرُح مقـ ٓ حيتقوج جيقز وٓ  -3

 .(1)إحوديٌ بَل رضورة ذظقي

َواة أن يراظل ؽويي ادطوبؼي بغ حؽؿف   -4 افدؿي ف اجلَْرح وف افتَّْعِديؾ، حقٌ إكَّف جيى ظذ اُدتؽؾؿ ف افرُّ

اوي ظـ مرتٌتف اْلؼقؼقي، وٓ يـزل بف ظـفو، وٓ يـزل ف اجلَ  اوي، ؾَل ّيرؾُع ف افتَّْعِديؾ افرَّ ْرح وحول افرَّ

اوي ظـ حؼقؼي افضعػ افذي هق ؾقف، وٓ خيػػف، وذفؽ فقاجى افعدل افذي ؾروف اهلل  ف آيوت  بوفرَّ

ِرَمـَُّؽْؿ َصـََآُن َؿْقٍم َظَذ :ـثرة مـفو: ؿقل اهلل  َٓ جَيْ ِط َو ًْ اِمَغ هللِ ُصَفَداَء بِوفِؼ قُكقا َؿقَّ ـُ ـَ َآَمـُقا  ِذي َو افَّ ]َيو َأهيُّ

َّٓ َتْعدِ  ُؼقا اهللَ إِنَّ اهللَ َخٌٌِر بَِم َتْعَؿُؾقَن[َأ  .(3()2) ُفقا اْظِدُفقا ُهَق َأْؿَرُب فِؾتَّْؼَقى َواتَّ

ل: افعؾقُؿ وافتؼققى وافققرُع وافصقدُق أهؾقي افؽقَلم ف اجلَقْرح وافتَّْعقِديؾ:  -5 ُيشقسط ف اجلقورح واُدعقدِّ

ومقـ فققس ـقذفؽ ٓ ُيؼٌقؾ مـقف اجلَقْرح وٓ وافتجـى ظقـ افتعصقى، ومعرؾقي أشقٌوب اجلَقْرح وافتزـققي، 

 .(4)افتزـقي

  

                                                           

 (.11)ص:، شوافتَّْعِديؾ اجلَْرح ف وافتؽؿقؾ افرؾع» ـتوبف ف افؾَؽـقي اإلموم ذـرهو افثَلثي افؼوط هذه (1)

 .3شقرة ادوئدة، أيي:  (2)

َجقولِ  وظؾؿ وافتَّْعِديؾ اجلَْرح أصقل» ـتوبف ف ظس افديـ كقر افدـتقر أووؾف افؼط هذا (3)  (.21)ص: ،شافرِّ

َجقوِل، ف(16)ص:، فؾؾؽـقي وافتؽؿقؾ ظر: افرؾعُ اك( 4)  .(19ظس )ص:ـقر افديـ ،  أصقل اجلَْرح وافتَّْعِديؾ وظؾُؿ افرِّ
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 :ؿمبؼات ايمـؼاد دم اجلرح وايمتعديؾ اظمطؾب ايمرازمع:

 ًٓ  :واصطالضًما يمغةً  ايمطََّبؼة :أو

 :يمغةً  ايمطََّبؼة -1

ٌَوُء َواْفَؼوُف َأْصٌؾ َصِحقٌح َواِحٌد، َوُهَق »ف مودة ضٌؼ:   (1)ؿول اإلموم ابـ ؾورس َيُدلُّ َظَذ افطَّوُء َواْف

َقفُ  قٍط َظَذ ِمثْؾِِف َحتَّك ُيَغطِّ ًُ  َمٌْ
ٍ
ء ٌَُؼ  ،َوْوِع َرْ ـْ َذفَِؽ افطَّ ُل َضٌٌَؼ  ،ِم َوَّ ْٕ ، َؾو

ِ
ء ْ َء َظَذ افقَّ ْ ًُ افقَّ َتُؼقُل: َأْضٌَْؼ

َلنَّ  ;فِؾثَّويِن  ـَ َذا،  ـَ ٌََؼ افـَّوُس َظَذ  ـْ َهَذا َؿْقَُلُْؿ: َأْض و  َوَؿْد َتَطوَبَؼ. َوِم َ َأَحُدمُهَ وَوْت َحتَّك َفْق ُصرِّ ًَ َأْؿَقاََلُْؿ َت

ٌَُؼ: اْْلَوُل  ًٌْؼو فِْمَخِر َفَصَؾَح. َوافطَّ
 .شضِ

ٌَُؼ: إُّمي بعد إُّمي، واجلمظي مـ افـوس َيْعِدفقن َجوظًي مثؾفؿ، وؿقؾ: هق اجلمظي مـ اجلراد  وافطَّ

ٌٌْؼ: َأي
ٌ َبدا : »  ـثر، وؿقل افعٌوس ف افـٌَِّّل  وافـوس، وجوءكو َضٌٌَؼ مـ افـوس، وضِ إذا َمه ظومَل

ٌٌَؼ  ٌَؼ فأَلرض ثؿ َيـْؼرِوقن، : ؾنِكف َأراد إِذا مه َؿْرن َطَفر َؿْرن آخر، وإِكَّ (2)شَض ٌٌَؼ: ٕهَنؿ َض م ؿقؾ فؾَؼْرن َض

ٌَؼً زموهنو، وافطٌََّؼوويْليت َضٌَؼ فألَرض آخر، وـذفؽ ضٌؼوت افـوس ـؾ ضَ  ت: اَدـوِزل وادَراتِى، ٌَؼي َض

ٌَؼي: اْلول ًٌَؼو ] ٌَؼوت َصتَّك: أي حوٓت، وف افتـزيؾ:ـون ؾَلن مـ افدكقو ظذ ضَ  :يؼول ،وافطَّ َـّ َض ٌُ ـَ َفَسْ

ٌٍَؼ  ـْ َض ًٓ ظـ حول يقم افؼقومي: (3)[ َظ  (.4)أي حو

  ا:اصطالضًم طََّبؼة ايم -2

ٌَؼي ظـد ادُ  قؼَ تَ  ؿقمٌ »ثغ: دِّ حَ تعريػ افطَّ ًِّ يؽققن  بقلنَّ  :ؾؼقط اإلْشقـَودِ أو ف  اإلْشقـَوِد،و ِـّ وربقا ف اف

 .(5)شفققَخ وربقا ُص ؼَ أو يُ  ،رِ ؿ صققخ أَخ صققخ هذا هُ 

اويون :أي -وؿد يؽقكون آخقر  بوظتٌقورٍ  ومقـ ضٌؼتقغِ ، جفٍ ـ وَ ف َلو مِ وهبتِ َش دُِ  ،بوظتٌورٍ  ٌَؼيٍ مـ ضَ  -افرَّ

َحوبي ف مـ أصوؽرِ وصٌفِ  ،ـلكسٍ  :رآَخ  ـ وجفٍ ف َلو مِ وهبتِ َش دُ  ٌَؼيِ ف  ؿ مع افعؼةِ هُ  ،افصَّ َحوبيِ  َض  .افصَّ

                                                           

 .(439/ 3)، ٓبـ ؾورسمؼويقس افؾغيمعجؿ  (1)

 (.127/ 1)ٓبـ إثر  ،ركظر: افـفويي ف ؽريى اْلديٌ وإثا ،  يؿدح ؾقف افـٌل  صطر مـ بقً صعر فؾعٌوس (2)

 .19: أييآكشؼوق،  شقرة (3)

 (.62 -49 /26) ، فؾزبقدي(، توج افعروس215 -229/ 12) ٓبـ مـظقر ،كظر: فًون افعربا( 4)

اوي (5)  .  (518 /2ف ذح تؼريى افـََّقاوي، فؾًققضل ) تدريى افرَّ
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َحوبي ـؾُّ ؾ :وظذ هذا ٌَؼيٌ فؿ وفصَّ ٌَؼيٌ وافتوبعقن  ،حٌيِ فؿ ف افصُّ اصساـِ  بوظتٌورِ  َض ؿ فُ وأتٌقوظُ  ،ثوكقي َض

ٌَؼيٌ   . ارَّ َج  ؿَّ ؾُ وهَ  ادذـقرِ  بوٓظتٌورِ  ثوفثيٌ  َض

ٌَؼيوبوظتٌور آخر، وهق: افـظُر  َحوبي بضَع ظؼة َض   .(1)إػ افًقابؼ، تؽقن افصَّ

َحوبَ َلحلُّ طاص مرٌ وذفؽ أَ  ٌَؼي واي ـؾَّ : ؾؿـ افـوس مـ يرى افصَّ بعقدهؿ  قنع، ثقؿ افتقوبدةً حقفؿ ضَّ

ـُ  ِظْؿَرانُ  م َرَواهُ ظذ هذا ب دُ فَ ْش تَ ًْ ويُ ، ـذفؽ ْؿ ) َؿقوَل افـٌَِّقّل  :َؿقوَل  ،-َريِضَ اهللَُّ َظقـُْفَم  -ُحَصقْغٍ  ْبق ـُ َخقْرُ

ـَ َيُؾقهَنُؿْ  ،َؿْريِن  ِذي ـَ َيُؾقهَنُؿْ  ،ُثؿَّ افَّ ِذي َر افـٌَِّّل » :َؿوَل ِظْؿَرانُ  (،ُثؿَّ افَّ ـَ ، (2)شَبْعقُد َؿقْرَكْغِ َأْو َثََلَثقيً   َٓ َأْدِري َأَذ

ًِّ ومـ افـوس مـ يُ  َحوبَ ؼ ومقـفؿ مقـ جيعقؾ ـقؾ ؿقرن ، عقدهؿٌَؼوت، وـقذفؽ افتَّقوبِعغ ؾؿقـ بي إػ ضَ ؿ افصَّ

 .(3)أربعغ شـي

اد دم ؿمَ  شماكًقا:  :وايمتَّْعِديؾ اجَلْرحَبؼات ايمـُّؼَّ

ود وبقون ضٌؼوهتؿ، ؾوإلموم ا ف  -مثًَل  -هق(365:وين)تجبـ َظِدي اجلراجتفد افعؾمء ف ذـر افـُّؼَّ

مي ـَِتوبف  ود: خؾًؼوذـر  (4)شافؽومؾ»ُمَؼدِّ ُر مـ اشتجوَز تؽذيى مـ تٌّغ » ؾؼول: مـ افـُّؼَّ ـْ َحوبيِذ   ـذبف مـ افصَّ

ٌَؼوتشٌع ضَ وجعؾفؿ  ،ش...وافتَّوبِعغ ومـ بعدهؿ إػ يقمـو هذا رجًَل رجًَل 
قَحوبي (5) ٌَؼقي افصَّ  ، أوَلو: َض

ود أدرك ابـ َظِدي أيومفو، وختؿ ؿقوئًَل  ٌَؼي مـ افـُّؼَّ فـػًقف ؿقد ذـقرت أشقومل مقـ اشقتجوز »: (6)وآخرهو: ضَّ

ٌََؼًي، إػ يقمـو هذا، أو مـ  ٌََؼًي َض َحوبي وافتَّوبِعغ، وتوبعل افتَّوبِعغ، ومـ بعدهؿ َض َجول مـ افصَّ افؽَلم ف افرِّ

َكّصى كػًف فذفؽ وحػظ ظـف ف افثؼوت وافضعوف، ومـ حيين ف اْلول اشؿف، وذـقرت فؽقؾ واحقد 

َجقول، وٕجؾقف يًقلفقهنؿ، وتًقؾقؿ مـفؿ افٌعض مـ ؾضوئؾفؿ، وادعـك افذي بف يًتحؼقن ا فؽقَلم ف افرِّ

 .شإئؿي َلؿ بذفؽ

                                                           

اوي تدريى (1)  .  (518 /2) فؾًققضل افـََّقاوي، تؼريى ذح ف افرَّ

(، 2651أخرجف اإلموم افٌخورّي ف صحقحف، ـَِتوب: افشفودات، بوب: ٓ يشفد ظذ صفودة َجْقر إذا ُأصَفد، )ح:( 2)

َحوَبي ُثؿَّ افذيـ يؾقهنؿ ُثؿَّ افذيـ يؾقهنؿ،  وأخرجف اإلموم َحوبي، بوب: ؾضؾ افصَّ مًؾؿ ف صحقحف، ـَِتوب: ؾضوئؾ افصَّ

 (.2535)ح:

ٌُ ذح اختَِصوِر ظؾقِم اْلَِديٌ، ٕمحد صوـر )ص: (3) ٌُ اْلثق ٌَوظ  ( بتكف يًر. 672 -671اكظر: اف

(4( )1 /47    .) 

 (.    138 -47 /1) ٓبـ ظدي ،افؽومؾ ف وعػوء افرجولاكظر:  (5)

 (.    139/ 1) ادصدر افًوبؼ (6)
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، ؿققول: (1)شمعرؾققي ظؾقققم اْلققديٌ»ف ـتوبققف  هققق(425اْلققوـؿ أبققق ظٌققد اهلل افـقًققوبقري)ت وأمققو

ٌَؼوت ف ـؾ ظك مـفؿ أربعي، وهؿ أربعقن  (2)شادزـغ فُرَواة إخٌور»ذـرُت ف ـَِتوِب » أهنؿ ظذ ظؼ َض

 .شرجًَل 

ققػ رشوفقققي فطقػقققي بعـقققققان: 748ققو اْلوؾققظ افذهٌققل)ت:وأم ذـققققر مققـ يعتؿقققققد »هق( ؾلفَّ

َواة بوظتٌورات ثَلثي: شؿقفققف ؾققل اجلَققققْرح وافتَّْعِديؾ ود افذيـ تؽؾَّؿقا ف افرُّ ؿ ؾقفو افـُّؼَّ ًَّ  ، وَؿ

َواة،مـ  آظتٌور إول: بوظتٌور مـ َتؽؾَّؿقا ؾقف أنَّ افقذيـ  -َهقَداك اهلل -اظؾقؿ: »(3)افقذهٌلاْلوؾظ ؿول  افرُّ

  َؿٌَِؾ افـوُس ؿقََلؿ ف اجلَْرح وافتَّْعِديؾ، ظذ ثَلثي أؿًوم:

َواةؿًؿ َتؽؾَّؿقا ف أـثر  -1   .ازيوأيب حوتؿ افرَّ  ، ـوبـ معغ،افرُّ

َواةؽؾَّؿقا ف ـثر مـ ؿ تَ وؿً -2  ، ـمفؽ، وصعٌي.افرُّ

 ؿ َتؽؾَّؿقا ف افرجؾ بعد افرجؾ، ـوبـ ظققـي، وافشوؾعل. وؿً -3

َواة َجْرًحو وَتْعِديًَل.   وآظتٌور افثوين: بوظتٌور أحؽومفؿ ظذ افرُّ

 وافؽؾُّ أيًضو ظذ ثَلثي أؿًوم: »: (4)ؿول اْلوؾظ افذهٌل  

او -1 ًٌ ف افتَّْعقِديؾ، َيغِؿقُز افقرَّ ٌِّق ًٌ ف اجلَقْرح، متث ُ بقذفؽ ؿًٌؿ مـفؿ متعـِّ ي بقوفغؾطتغ وافقثَلث، وُيؾقغِّ

حديَثف، ؾفذا إذا وثَّؼ رجًَل ُأِخَذ بتقثقؼف، وإذا وعَّػ رجًَل كـظر هؾ واؾؼف ؽُره ظذ تضعقػف، ؾنْن واؾؼف، 

َؼقف أَحقٌد ؾفقذا افقذي ؿقوفقا ؾققف: ٓ ُيؼٌقؾ جَتْرحيقف إٓ  اق، ؾفقق وقعقػ، وإن وثَّ ومل ُيقثِّؼ ذاك أَحٌد مـ اْلُذَّ

 ً ؼقف، مػنَّ ٌََى وعػف، وؽُره ؿد وثَّ ح ش ـُ معغ مثًَل: هق وعقػ، ومل ُيقوِّ ا، يعـل ٓ يؽػل أن يؼقل ؾقف اب

ـُ معقغ ـِ أؿقرب، وابق ق ًْ واجُلْقَزجقوين:  ،وأبقق حقوتؿ ،ؾؿثُؾ هذا ُيتقؿَّػ ف تصقحقح حديثقف، وهقق إػ اُْل

  متعـِّتقن.   

م -2  متًوهؾقن. ، ِذّي، وأيب ظٌد اهلل اْلوـؿ، وأيب بؽر افٌقفؼلوؿًٌؿ ف ُمَؼوَبَؾِي همٓء، ـليب ظقًك افسِّ

 ش. ُمعتدفقن ُمـصػقن ،وؿًٌؿ ـوفٌخورّي، وأمحد بـ حـٌؾ، وأيب ُزْرظي، وابـ َظِدّي  -3

                                                           

 (.52( )ص:1)

 إظصور أئؿي فذـر اجلومع»: بوشؿ( 13/77) شافـٌَلء أظَلم شر» مـ افرازي زرظي أيب ترَجي ف افذهٌل ذـره (2)

 .شإخٌور فرواة ادزـغ

 (.171)ص: ، فؾذهٌلذـر مـ يعتؿد ؿقفف ف اجلَْرح وافتَّْعِديؾ (3)

 (.172 -171)ص:صدر افًوبؼ اد (4)
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ٌََؼوهتؿ وإزمـي افتل ظوصقا ؾقفو، وؿد َتَؽؾَّؿ اْلوؾظ افذهٌل ف افٌدايي ظـ  وآظتٌور افثوفٌ: بوظتٌور َض

َحوبي  َجول بعد اكؼراض ظك افصَّ وتطقرهو، إػ أن وصؾ إػ افعك افذي اكؼرض ؾقف  حرـي َكْؼد افرِّ

ئػي مـ اجلفوبذة ف افتقثقؼ وافتضعقػ، ثؿ ظومي افتَّوبِعغ ف حدود اْلؿًغ وموئي هجريي، حقٌ تؽّؾؿ ضو

ود، ؾؼول:  ٌَؼوت افـُّؼَّ قُق »ذع ف بقون َض ًُ َجول ُؿٌَِؾ ؿقفف، وَك ؾـؼع أن بتًؿقي مـ ـون إذا تؽؾَّؿ ف افرِّ

داد بَؿـِّف -َتَعوَػ -مـ ينَّ اهلل ًّ يـ وجعؾفؿ اثـتغ وظؼ، (1)شمـفؿ، ظذ افطٌََّؼوت وإزمـي، واهلل ادقؾؼ فؾ

ٌَؼي أتٌوع افتَّوبِعغ، وآخرهو: َضٌَؼي صققخف وأؿراكف.(2)ضٌؼي  ، أوَلو: َض

ققود  ققود وبقققون ضٌؼوهتققؿ، يؿؽقـ تؼًققؿ َضٌَؼقوت افـُّؼَّ وبعد تتٌققع صـققع افعؾؿقققوء ف ذـقققر افـُّؼَّ

َحوبي، إػ ظك اإلموم أيب شعقد بـ يقكس وأؿراكف مـ ا ٌَؼوت رئقً مخسود إػ فـُّؼَّ مققـ ظصقققر افصَّ  ي:َض

َحوَبي   ٌَؼي افصَّ  ، وافتَّوبِعغ، وأتٌوع افتَّوبِعغ، وأتٌوع أتٌوع افتَّوبِعغ، وؾقم يع بقون ذفؽ: َض

َحازَمة، وظّع بقـ  هق(، 23هق(، وظؿر بـ اْلطوب)ت:13أمثول: أبق بؽر افصديؼ )ت: ايمَطَبَؼة إولم: ايمصَّ

 أَجعغ. هق( 68بـ افعٌوس)ت:هق(، وظٌد اهلل 42أيب ضوفى)ت:

ــازمِعكم، ققَحوبي وايمَطَبَؼــة ايمثاكقــة: ؿَمَبؼــة ايمتَّ قق  بعققد اكؼضققوء ظكقق افصَّ ؿ ضوئػققي مققـ افتَّققوبِعغ ف افَتقثقققؼ َتَؽؾَّ

ْعػ ف متٌقِظفؿ، إْذ أـثُرهؿ َصحوبٌي ُظُدول، وؽُر  وافَتضعقػ، وفؽـفؿ ؿؾقؾ بوفـًٌي دـ بعَدهؿ فؼؾي افضَّ

َحوبي  َحوبي وـٌقوُر ض ادتٌقِظغ أـثُرهؿ ثؼوت، وٓ يؽود ُيقَجُد ف افؼرن إول، افذي اكؼرـ مافصَّ ؾقف افصَّ

 َّٓ ُل ودَخَؾ افثوين، ـون ف أوائؾف مـ ؾقف مؼول،   افقاحد بعَد افقاحدافتَّوبِعغ وعقػ، إ ؾؾم َمَه افؼرُن إوَّ

قْعػوء، افقذيـ ُوقعػقا  ؾفقؿ فؾحقديٌ، ؾقساهؿ َيرؾعققن أوشوط افتَّوبِعغ َجوظٌي مـ افضَّ ٌَقِؾ حتؿُّ ًٌقو مقـ ِؿ ؽوف

)ت: بعد ىًقَّ : افًعقدان: ابـ ادُ مـ افتَّوبِعغوممـ َوثَّؼ ووعػ ، (3)ادقؿقف، وُيرِشُؾقن ـثًرا، وَلؿ َؽَؾط

برهق(، 95)ت:، وابـ جٌرهق(92 هق(، وُمؿد 122هق(، وظومر افشعٌل)ت: بعد94)ت:وظروة بـ افزُّ

 هق(.114)ت:وظطوء بـ أيب ربوح ،هق(112بـ شريـ)ت:

                                                           

 (.172 -171)ص: ، فؾذهٌلذـر مـ يعتؿد ؿقفف ف اجلَْرح وافتَّْعِديؾ (1)

 .    (227 -175:ص) ادصدر افًوبؼاكظر:  (2)

أهؾ افتَّلريخ، اإلظَلن بوفتَّقبقخ دـ َذمَّ ، (174 -173:ص) ، فؾذهٌلذـر مـ يعتؿد ؿقفف ف اجلَْرح وافتَّْعِديؾ ظر:اك( 3)

 (.322فؾًخووي )ص:
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ؿ اْلؿًغ وموئي، تؽؾَّ حدود ؾؾم ـون ظـد اكؼراض ظوّمِي افتَّوبِعغ ف » وايمطبؼة ايمثايمثة: ؿَمَبَؼة أسمباع ايمتَّازمِعكم،

َمْعَؿقر هقق(، و147)ت:شؾقمن بـ مفران إظؿقش :أمثول ،(1)شتضعقػافف افتقثقؼ و اجلفوبذةضوئػي مـ 

ْشققققُتَقائل ،هققققق(154)ت:بققققـ راصققققد هققققق(، وظٌققققد افققققرمحـ بققققـ ظؿققققرو 154)ت:وهشققققوم افدَّ

 هق(.179)ت:، وموفؽ بـ أكسهق(162هق(، وصعٌي بـ اْلجوج)ت:157إوزاظل)ت:

ًْ وايمطبؼـة ايمرازمعـة: ؿَمَبَؼــة أسمبـاع أسمبـاع ايمتَّــازمِعكم،  ف حقدود أوائققؾ ادقوئتغ هجريقي إػ آخرهققو وؾقفقو ُصققـَِّػ

قود و ،(2)وافتقوريخ وؽقر ذفقؽ ـتى اجلَْرح وافتَّْعِديؾوَُجعً  ،شافًــ»و شاجلقامع»و شادًوكقد» ؼَّ تقشقع كُّ

َجول، و ، هقق(233)ت:حيقك بـ معغوهق(، 232: ُمؿد بـ َشْعد)ت:فؿمـهذه افطٌؼي ف بقون أحقال افرِّ

هق(، وأبق جعػر ظٌقد اهلل بقـ ُمؿقد 234:،  وأبق َخْقَثؿي ُزهر بـ حرب)تهق(234)ت:وظع بـ ادديـل

 هق(.241)ت:هق(، وأمحد بـ حـٌؾ234:ػقع)تافـُّ 

وـوكً هذه افطٌؼي ف حدود أوائؾ افثَلثمئي  إػ بدايي افؼرن اْلومس، وايمطبؼة اخلامسة: أسمباع سمبع إسمباع: 

هقق(، وُمؿقد بقـ خزيؿقي 323وتعتز هذه افطٌؼي مؽؿؾي فًوبؼوهتو، ومـفؿ: أمحد بـ صعقى افـًوئل )ت:

هقق(، وأيب شقعقد بقـ 327هقق(، وابقـ أيب حقوتؿ )ت: 322افعؼقع )ت: هق(، وُمؿد بـ ظؿرو311)ت:

 هق(، ادعـل بوفدراشي.347يقكس )ت:

ودثؿ تؾً هذه افطٌؼي ضٌؼوت وضٌؼوت مـ إئؿي  َجقول وهقؿ ف  اظتؿدت أؿققاَلؿافذيـ  افـُّؼَّ افرِّ

ثر ٓ ـَّي ادطفَّ هؿْكُ ل َح فقّ تَ يَ  ـُ ًُّ ؾقا حصـًو مـقًعو ف حػظ اف وا ـقد افؽقذابغ وافقوقوظغ  ، وؿد صؽَّ رة، وردُّ

، وصقدق اهلل افعظققؿ فؼقول مقـ صقوء بقم صقوء جفقدهؿ وفقٓ وادحرؾغ وافغوفغ وادٌطؾغ ف كحقرهؿ،

و َفُف َْلَوؾُِظقَن[افؼوئؾ َر َوإِكَّ ـْ ْفـَو افذِّ ـُ َكزَّ و َكْح  .(3): ]إِكَّ

 

 

 

 

                                                           

 دـ َذمَّ أهؾ افتَّلريخ، فؾًخووي (، اإلظَلن بوفتَّقبقخ175:ص) ، فؾذهٌلمـ يعتؿد ؿقفف ف اجلَْرح وافتَّْعِديؾ ذـر (1)

 (.322)ص:

 (.184:ص) ، فؾذهٌلكظر: ذـر مـ يعتؿد ؿقفف ف اجلَْرح وافتَّْعِديؾا( 2)

 .9، أيي: ْجراْلِ قرة ش (3)
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 انفصم انثاني

 بانرجالتعريف اإلياو أبي سعيذ بن يىنس 
 يباحث:ويشتًم عهى متهيذ وثالثة 

متهيذ: عهى اإلسناد، أمهيتو، يصنفات انعهًاء يف 

 انرجال.

املبحث األول: انتعريف بانرجال ين خالل يا يتعهق 

 بأمسائهى.

املبحث انثاني: انتعريف بانرجال باستخذاو انتأريخ 

 واألياكن.

 املبحث انثانث: انتعريف بانرجال ين خالل رواياهتى.
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   :مهقتف، مصـػات ايمعؾامء دم ايمرصمالمتفقد: فمؾؿ اإلؽمـاد، أ

: سمعريػ ًٓ  اإلؽمـاد: أو

ـَدُ  َصِعد: اجِلٌؾ ف َأْشـَدَ : تؼقل. َأْشـَدَ  مصدر: افؾغي ف اإلشـود ًَّ  مـ ؿوبؾؽ مو: فغيً  ؾقف، واف

 .(1)افًػح ظـ وظَل اجلٌؾ،

 ،شؿوئؾف إػ اْلديٌ رؾع هق: »(3)افعؾمء بعض وؿول ،(2)شادتـ ضريؼ حؽويي: »آصطَلح وف

ـَد: يًؿك ادتـ واحد، وضريؼ ومعـومهو ًَّ ل ذفؽ كؼؾقا افذيـ افرواة وهؿ ،(4)اف  ٓظتمد شـًدا، ادتـ، وُشؿِّ

 افضعػ. أو بوفصحي ادتـ ظذ اْلؽؿ ف ظؾقف اْلػوظ

 وآصطالضمل:  ايمؾُّغقي اظمعـك زمكم ايمعالومة -

 افصعقد ف افتدرج يتطؾى أظَله إػ اجلٌؾ أشػؾ مـ افصعقد ظؿؾقي إن حقٌ طوهرٌة،افعَلؿي 

 صقخ ثؿ صقخف مـ بف افراوي يٌدأ ؿوئؾف إػ اْلديٌ إشـود وـذفؽ أظَله، إػ يصؾ أن إػ ؾشقًئو صقًئو

 .(5)مـتفوه إػ يصؾ حتك آخر إػ صقخ مـ يرتؼل وهؽذا.. صقخف.

 شماكًقا: أمهقة فمؾؿ اإلؽمـاد: 

 :(6)-رمحف اهلل-وينُّ ظّع اجلَقَّ  أبقاإلموم ؿول اإلشَلمقي،  ميإبف   اهلل صَّ َخ  ذٌف  اإلشـودُ 

ٌَْؾفو:» ـْ َؿ  كعؿي واإلشـود، شاإلشـوُد، وإكًوُب، واإلظراُب  خقصَّ اهلل هذه إُمقَي بثَلثقِي أصقوَء، مَل ُيْعطفو َم

 دون مـ هبو ؾضؾً ؾووؾي وخصقصي مصقكي، ُمػقطي وكؼؾفو شــف ْلػظ  ُمؿد أمي هبو أـرم اهلل مـ

                                                           

 (.292ص:)ادحقط، فؾػروز آبودي ، وافؼومقس(3/221) افعرب، ٓبـ مـظقر فًون: اكظر (1)

، واكظر أيًضو تعؾقؼ افشقخ ضورق ظقض (1/28) فؾًخووي ادغقٌ، ؾتح ،( 37ص:) حجر ٓبـ افـظر، اكظر: كزهي (2)

 ،خَلل تعؾقؼف ظذ ـتوب تدريى افراوي ششؾًؾي افرواة ادقصؾي إػ ادتـ»اهلل ظذ هذا افتعريػ، وكؼضف فؾتعريػ ادشفقر 

 .( 42-1/39فؾًققضل )

 (.33ص:) فؾطقٌل اْلديٌ، أصقل ف واْلَلصي ،(81ص:) َجوظي ٓبـ افروي، ادـفؾ (3)

 ( .1/28) فؾًخووي ادغقٌ، ؾتح: اكظر (4)

 .(6: ص) افرؾوظل صوفحف ،وافتعديؾ اجلرح وظؾؿ بوإلشـود افعؾمء ظـويي: اكظر (5)

اوي تدريى (6)  (.144/ 2) فؾًققضل ،افرَّ
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 مـ اإلشـود وظّدوا ؾقفو، مػّرضغ افربوكقي، افـعؿي تؾؽ شوفٌغ يؽقكقا أن ادحدثقن يشل ومل إمؿ، شوئر

 (1)افؼوري ظع افعَلمي ؿول وافؼٌقل، افـؼؾ وضريؼ افؽَلم وظؿدة افؽػويي ؾروض مـ بؾ ادمـدة، افًــ

 افًــ مـ بوفغي وشـّي إمي، هذه خصوئص مـ ؾووؾي خصقصي اإلشـود أصؾش: »افـخٌي ذح» ف

 اْلديٌ بف ُيعؾؿ اإلشـود وفؽقن: »-اهلل رمحف-(2)حجر ابـ اْلوؾظ وؿول ،شافؽػويي ؾروض مـ بؾ ادمـدة

 .شافؽػويي ؾروض مـ معرؾتف ـوكً ؽره، مـ ادقوقع

 ذوط مـ وذطٌ  افـٌقيي افًــ روايي ف مطؾقٌب  اإلشـودَ  أن ظذ اْلديٌ أهؾ اتػؼ وفذفؽ

 ظٌد ُمؿد اإلموم ؿول معتؿد، ؽر ؾفق افًـد ظـ خَل مو وأن هبو، وآظتداد افروايي تؾؽ إػ آفتػوت

 افـٌل بغ ؾنن افعوؿؾغ، صلن مـ فقس فف شـد ٓ أي فف أصؾ ٓ افذي اْلديٌ وؿٌقل:»(3)افؾؽـقي اْلل

 إشـود ؽر مـ حديٌ يؼٌؾ ٓ: »(4)أيًضو ، وؿولشافًوئريـ مطويو ؾقفو تـؼطع مػووز افـوؿؾغ همٓء وبغ 

 ...ش. معتؿد كؼؾف وفق

 بـ اهلل ظٌد اإلموم ؾؼول افديـ، مـ وجعؾقه اإلشـود صلن مـ رؾعقا بؾ بذفؽ، يؽتػقا ومل

 روى مـ بعض ، وأتؿّ شصوء مو: صوء مـ فؼول اإلشـود وفقٓ افديـ، مـ اإلشـود: »-اهلل رمحف-(5)ادٌورك

 ؿقؾ ؾنن صوء، مو صوء: مـ فؼول اإلشـود وفقٓ افديـ، مـ اإلشـود: »(6)بؾػظ ؾذـرهو ادشفقرة افؽؾؿي هذه

 افؽَلم. ظـ مـؼطًعو شوـًتو بؼل أو مػَحًم، شوـًتو بؼل أيش بؼل حّدثؽ؟ مـ: فف

                                                           

 (.617 )ص: (1)

 .(1/282 افؼوري ) ظع فؾؿَل ،ادػوتقح مرؿوة (2)

 .(32 )ص: حوصقي فؾؾؽـقي، افػووؾي، إجقبي (3)

 .(33 )ص: افًوبؼ ادصدر (4)

 حوتؿ) أيب ٓبـ ،وافتعديؾ واجلرح (،5/739) افعؾؾ ـتوب افسمذي، وجومع (،1/15) مًؾؿ صحقح مؼدمي (5)

 ظٌد ٓبـ ،وافتؿفقد (،6: ص فؾحوـؿ) ،اْلديٌ ظؾقم ومعرؾي (،226 ص: فؾرامفرمزي) ،افػوصؾ وادحدث (،2/16

 .(1/56 افز)

 وف أظَله ادذـقرة ادصودر ف افزيودة هذه ؾقفو وؿعً افتل ادقاضـ -اهلل رمحف-ؽدة أبق افػتوح ظٌد إشتوذ تتٌع (6)

 شافديـ مـ اإلشـود» افـوؾع ـتوبف ف وذفؽ ادحؼؼغ، أو افـًوخ بعض ؿٌؾ مـ ؾقفو وؿع افذي افؽٌر وافتحريػ ؽرهو،

 اْلل ظٌد ُمؿد فإلموم شافؽومؾي افعؼة إشئؾي ظـ افػووؾي إجقبي» ـتوب حتؼقؼف وف بعدهو، ومو (،51 )ص:

 .(33: )ص حوصقي افؾؽـقي،
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 رشقل ؿول: يؼقل أن دًؾؿ حيؾ ٓ أكف ظذ افعؾمء اتػوق» ؾفرشتف ف (1)اإلصٌقع خر ابـ وحؽك

 .شافروايوت وجقه أؿؾ ظذ وفق مروًيو افؼقل هذا يؽقن حتك ـذا،:  اهلل

، ُمؿد  بف أميَ  اهلُل وافروايي ممو خصَّ  اإلشـودِ  ؿُ ؾْ ظِ :»-رمحف اهلل-(2)ؿول صقخ اإلشَلم ابـ تقؿقي

ًم  ي  إػ افدرايي، ؾلهؾ افؽتوب ٓ إشـود َلؿ يلثرون بف ادـؼقٓت، وهؽذا وجعؾف ُشؾَّ ادٌتدظقن مـ هذه إُمَّ

ـَّي، ُيػرؿقن بف بغ افصحقح  ًُّ ـْ أظظؿ اهلل ظؾقف ادِـَّي، أهؾ اإلشَلم واف أهؾ افضَلٓت، وإكم اإلشـود دَِ

 .شوافًؼقؿ، واُدْعَقجِّ وافؼقيؿ ... 

 مـ ؾووؾي خصقصي يعدَّ  وأن فف، أظطقو افؾذيـ وافؼدر بوفشلن اإلشـود يصٌح أن إًذا ؽرو ؾَل

 .وحديثفو ؿديؿفو ـؾفو إمؿ شوئر دون هبو، وخّصفو اهلل  أـرمفو اإلشَلمقي إمي خصوئص

 شمايمًثا: مصـػات ايمعؾامء دم ايمرصمال:

َواة وبقون أحقاَلؿ ؿٌؾ افتلفقػ ؾقفو يتـوؿؾ مشوؾفي يتؾؼوه افعؾمء بعضفؿ ظـ  ـون افتعريػ بوفرُّ

افعؾؿل أن اجتؿعً فدى افعؾمء ثروة ـٌرة مـ ، وـون مـ آثور هذا افـشوط (3)بعض جقًَل بعد جقؾ

ـَّي وظؾقمفو أودظفو افعؾمء ف ُمَصـََّػوت، ؾظفرت  ًُّ ويـ اف َجوِل وافتعريػ هبؿ، ومع تطقر َتدِّ تراجؿ افرِّ

دة   َجوِل بعد افـصػ افثوين مـ افؼرن افثوين اَلجري، وـوكً متـقظي ادـوهٍ، ُمَتَعدَّ  اُدَصـََّػوت اْلوصي بوفرِّ

ٌَفو ظذ اْلروف، ومـفؿ مـ َصـَّػفو بحًى افٌؾدان، وآخرون جعؾقهو ظذ  إشوفقى، ؾؿـ افعؾمء مـ رتَّ

 افطٌؼوت، وهؽذا.

َجولوت ِف ـَّػَ َص ويؿؽـ تؼًقؿ ادُ   هل:، و(4)أكقاع بحًى طفقرهو واكتشورهو إػ شتي  افرِّ

- : ًٓ َجقوِل  ىمتب ايمطََّبؼات: أو َحوبي  ابتداًء مـ ٌؼي ضٌؼيضهتتؿ بساجؿ افرِّ مـ افتَّوبِعغ وتوبعقفؿ وثؿ افصَّ

ًٓ إػ ظك ادمفػ، ومـفو: ـِتَوب تٌعفؿ  مـقع بـ شعد بـ ُمؿد فإلموم شافؽٌر افطٌَََّؼوت» ووصق

ٌََؼوت» وـِتَوب ،(هق232:ت)افزهرّي   اْلجوج بـ مًؾؿ اْلًغ أيب فإلموم شافطَّ

                                                           

 .(17-16 ص: ) (1)

 .(1/9) افػتووى، ٓبـ تقؿقي جمؿقع (2)

َجول ظؾؿُ  (3)  (.26 -25:ص) فؾزهراين ،وتطقره كشلتف افرِّ

َجول كشلتف وتطقره :اكظر (4) ـَّي ؿٌؾ افتدويـ ،(33 -32)ص:فؾزهراين  ،ظؾُؿ افرِّ ًُّ ْلطقى حؿد ظجوج اد، اف

 (.291 -261)ص:
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ْوُبقري ًَ َحوَبيِ  مـ اُدَػَرَدة إشمء ضٌؼوت» وـَِتوب ،(هق261:ت)افـَْق  شاْلديٌ وأصحوب وافتَّوبِعغ افصَّ

ِدجِيِل َرْوح بـ هورون بـ أمحد بؽر أيب فإلموم  (.هق321:ت)افَزْ

َحازمة شماكًقا: - ، خوصي مـ ظوكك مـفؿ كؼؾ اْلديٌ وروايتف هتتؿ بوفسَجي فؾصحوبي  :ىمتب معرهمة ايمصَّ

َحوَبيُ  ؾضوئؾ» ومـفو، ـتوب ظـ افرشقل   بـ ُمؿد بـ أمحد اهلل ظٌد أيب فإلموم شافصَّ

َحوَبيُ  معجؿُ » ، وـتوب(هق241:ت)حـٌؾ  ،(هق351:ت)ؿوكع بـ افٌوؿل ظٌد اْلًغ أيب فإلموم شافصَّ

َحوَبيُ  معرؾيُ » وـَِتوب ٌَفوين أمحد بـ اهلل ظٌد بـ أمحد  ُكَعْقؿ أيب فإلموم شافصَّ  .(هق432:ت)إص

َجول أو تضعقػفؿ، شقاء مـفو مو اؿتك ظذ  هتتؿ :ايمتَّْعِديؾو اجَلْرحىمتب  شمايمًثا: - بٌقون درجي تقثقؼ افرِّ

ْعػوء ود أو َجع بقـفم ،أو اؿتك ظذ افثِّؼوت ،افضَّ ، وطفقر هذه اُدَصـَّػوت ـوكً كتقجي حتؿقي جلفقد افـُّؼَّ

َجقوِل مـ حقٌ ؿٌقل أخٌورهؿ أو ظدم ؿٌقَلو، وؿ  ف افعؾمء مـوهٍ تـقظً دودراشتفؿ َٕحقاِل افرِّ

 فإلموم شوافتوريخ ادعرؾي» ـتوب :مـفو ،وايمضعػاء ايمثِّؼات زمكم مجعت ىمتب همفـاك افٌوب، هذا ف افتصـقػ

َجولِ  ومعرؾي افعؾؾ» وـَِتوب ،(هق227:ت)افػًقي شػقون بـ يعؼقب  بـ أمحد اهلل ظٌد أيب فإلمومش افرِّ

 إشمظقؾ بـ ُمؿد اهلل ظٌد أيب فإلمومش افؽٌر افتوريخ» وـتوب ،(هق241:ت)حـٌؾ بـ ُمؿد

 رجول مـ افثِّؼوت معرؾي» ـِتَوب: مـفو ،همؼط ايمثِّؼات فمعم اومتٌمت ىمتب وهـاك ،(هق256ت)افٌخورّي 

 بـ اهلل ظٌد بـ أمحد اْلًـ أيب فإلمومش وأخٌورهؿ مذاهٌفؿ وذـر افضعػوء ومـ واْلديٌ افعؾؿ أهؾ

ٌّون بـ ُمؿد فإلمومش افثِّؼوت» وـتوب ،(هق261:ت)افِعْجع صوفح  افَتِؿقِؿل حوتؿ  أيب أمحد بـ ح

تل ًْ ٌُ  أمحد بـ ظؿر حػص أيب فإلمومش افعؾؿ ظـفؿ ُكِؼَؾ  ممـ افثِّؼوت أشمء توريخ» وـتوب ،(هق345:ت)اف

 (. هق385:ت)صوهغ بوبـ ادعروف ظثمن، بـ

َعَػاءِ  فمعم اومتٌمت ىمتب وهـاك  » ـَِتوب: مـفو ،همؼط ايمضُّ
ِ
َعَػوء  بـ ُمؿد   اهلل ظٌد أيب فإلمومش افصغر افضُّ

َجولِ  أحقال» وـَِتوب ،(هق256:ت)افٌخورّي  إشمظقؾ  يعؼقب بـ إبراهقؿ إشحوق أيب فإلمومش افرِّ

 » وـَِتوب ،(هق259:ت)اجُلقْزَجوين
ِ
َعَػوء  صعقى بـ ظع بـ أمحد فإلمومش وادسوـغ افضُّ

 (.هق323:ت)افـًَّوئل

ومـتصػ افؼرن  ،وت طفرت ف افػسة افقاؿعي مو بغ أواخر افؼرن افثوينػَ ـَّ َص مـ ادُ وهذه إكقاع 

ًٌو، ثؿ ـثرت وتقشعً بعد ذفؽ.   افثوفٌ اَلجري تؼري

َواة هتتؿ :دنىمتب سمقاريخ اظمُ  رازمًعا: - وؿد طفرت مـذ افـصػ افثوين مـ افؼرن  ،ف بؾدة معقـي بوفسَجي فؾرُّ

هر وحديثف»وب ، ومـفو: ـِتَ افثوفٌ اَلجري فإلموم أيب ظٌد اهلل   ُمؿد بـ إشحوق  شأخٌور مؽي ف ؿديؿ افدَّ

ّزاز افَقاِشطل  شتوريخ َواشط»هق(، وـَِتوب 272بـ افعٌوس افَػوـِفّل ادؽّل)ت:  فإلموم أشؾؿ بـ َشفؾ افرَّ
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ٌَفون»هق(، وـَِتوب 292ادعروف بٌحَشؾ)ت: فإلموم أيب ُكَعقْؿ أمحد بـ  ظٌد اهلل بـ أمحد  شذـر أخٌور أص

ٌَفوين)ت:  .هق(432إص

َواة وــوهؿ وأفؼوهبؿ وأكًوهبؿ فدؾع  :ىمتب دم معرهمة إؽمامء ومتققزها طمامًسا: - هتتؿ بضٌط أشمء افرُّ

 هذه رت ققققققطففقققو، وؿد مـ قواُدَتِػَؼ َواُدْػَسِ ، واُدْمَتؾِػ وادُْخَتؾِػ، اُدتََشوبِف آفتٌققققوس، وافتؿقققققز بغ

َواة وتشوهبً أشمؤهؿ وــوهؿ وأكًوهبؿافؽتققققققى   .متلخرة كًًٌقو ظم ؿٌؾفو، وذفؽ ظـدمو ـثر ظدد افرُّ

: مـفو ،وإيمؼاب وايمؽـك إؽمامء ىمتب همفـاك  افٌوب، هذا ف افتصـقػ ف افعؾمء مـوهٍ تـقظً وؿد

 افُؽـك» وـَِتوب ،(هق241:ت)حـٌؾ بـ ُمؿد    بـ أمحد اهلل ظٌد أيب فإلمومش وافُؽـك إشومل» ـَِتوب

ْوُبقري اْلجوج بـ مًؾؿ اْلًغ أيب فإلمومش وإشمء ًَ ش وإشمء افُؽـك» وـَِتوب ،(هق261:ت)افـَقْ

 (.هق312:ت)افّدوٓيب مّحود بـ أمحد بـ ُمؿد بؼ أيب فإلموم

 ظؿر بـ ظع اْلًـ أيب فإلمومش واُدْخَتؾِػ اُدْمَتؾِػ» ـَِتوب: مـفو ،واظُمْخَتؾِػ اظُمْمسَمؾِػ دم ىمتب وهـاك

اَرُؿطـّل   وافُؽـك إشمء ف وادُْخَتؾِػ اُدْمَتؾِػ ظـ آرتقوب رؾع ف اإلـمل» وـَِتوب ،(هق385:ت)افدَّ

 تؼققدُ » وـَِتوب ،( هق478:ت)موـقٓ ابـ بوٕمر افشفر اهلل هٌي بـ ظع كك أيب فإلمومش وإكًوب

وينِّ  ُمؿد بـ اْلًغ ظع أيب فإلمومش اُدشؽِؾِ  ومتققز اُدَفؿؾ ًَّ  (.هق498:ت)اجلَقَّوينِّ  افَغ

ق اظُمتَِّػَؼ  دم ىمتب وهـاك شؿِ  ف اُدتََشوبِف تؾخقص» ـَِتوب: مـفو ،واظُمَتَشازمِف َواظُمْػؼَمِ  ظـ مـف َأصؽَؾ  َمو ومحويي افرِّ

ق اُدتَِّػَؼ » وـَِتوب ،شوافقهؿ افتصحقػ بقادر  وَجقعفو ،شوافتػريؼ اجلؿع أوهوم مقوح» وـِتَوب ،شَواُدْػَسِ

ٌَْغداديُّ  اْلطقى ثوبً بـ ظع بـ أمحد بؽر أيب فإلموم  (. هق463:ت)اف

 اهلل ظٌد  بـ ُمؿد ُشَؾْقمن أيب فإلمومش ووؾقوهتؿ افعؾمء مقفد توريخ» ـَِتوب: مـفو ،ايمقهمقات دم ىمتب وهـاك

َمْشِؼل افَربعل زبر بوبـ ادعروف أمحد بـ وبُؼ »وـَِتوب  ،(هق379:ت)افدِّ ًَّ  وؾوة بغ مو َتٌوُظد ف وافَّلِحُؼ  اف

ٌَْغداديُّ  بوْلطقى ادعروف ثوبً بـ ظع بـ أمحد بؽر أيب فإلمومش واحد صقخ ظـ راويغ  ،(هق463:ت)اف

ُمؿد  بـ أمحد بـ افعزيز ظٌد ُمؿد أيب فإلمومش ووؾقوهتؿ افعؾمء مقفد توريخ ذيؾ» وـَِتوب

 (.هق466:ت)افؽتوين

 بوبـ ادعروف زيود بـ ُمؿد بـ أمحد شعقد أيب فإلمومش اُدْعجؿ» ـَِتوب: مـفو ،ايمشققخ معاصمؿ ىمتب وهـاك

 بـ أمحد َبؽر أيب فإلمومش اإلَشمظقع َبؽر أيب صققخ أشومل ف اُدْعجؿ» وـَِتوب ،(هق342:ت)إظرايب

 إبراهقؿ بـ ُمؿد بؽر أيب فإلمومش اُدْعجؿ» وـَِتوب ،(هق:371ت)اإلشمظقع إشمظقؾ ابـ إبراهقؿ

 (.هق381:ت)اُدؼرئ بوبـ ادعروف
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صَمال اظمذىمقريـ دم مُ  ؽمادؽًما: - وهذه ادصـػوت تلخر طفقرهو ؾؼد  :ػات معقـةـَّ َص ػ أو مُ ـَّ َص ىمتب ايمرِّ

 : افٌوب هذا ف افتصـقػ ف افعؾمء مـوهٍ ، وتـقظًاكتؼت بعد افؼرن اْلومس اَلجري

ك افٌخورّي، صحقح رجول» ـِتَوب: مـفو ،واضمد ىمَِتاب رصمال فمعم اومتٌمت ىمتب همفـاك ؿَّ ًَ  اَلدايي: اُد

داد افثؼي أهؾ معرؾي ف واإلرصود ًَّ  بـ أمحد كك أيب فإلمومش جومعف ف افٌخورّي  َلؿ أخرج افذيـ واف

 بـ ظع بـ أمحد بؽر أيب فإلمومش مًؾؿ صحقح رجول» وـَِتوب ،(هق398:ت)افَؽَلَبوذي افٌخورّي  ُمؿد

ٌَفوين  اجلومع ف افٌخورّي  ظـف خّرج دـ وافتجريح افتَّْعِديؾ» وـتوب ،(هق428:ت)َمـُْجَقيف إص

 (.هق474:ت)إكدفز افٌوجل خؾػ بـ ُشَؾْقمن افقفقد أيب فإلمومش افصحقح

 افػضؾ أيب فإلمومش افصحقحغ رجول بغ اجلؿع» ـَِتوب: مـفو ،ايمصحقحكم رصمال زمكم مجعت ىمتب وهـاك

ٌَوين افؼقناين بوبـ ادعروف ادؼدد ضوهر بـ ُمؿد  (.هق527:ت)افَشْق

َجولِ  أشمء ف افؽمل هتذيى» ـَِتوب: مـفو ،ايمستَّة ايمؽتب رصمال زمكم مجعت ىمتب وهـاك  َجول فإلمومش افرِّ

ش افًتَّي افؽتى ف روايي فف مـ معرؾي ف افؽوصػ» وـتوب ،(هق742:ت)ادّزي يقشػ اْلجوج أيب افديِّـ

يـ صؿس فإلموم هٌل أمحد بـ ُمؿد اهلل ظٌد أيب افدِّ مشؼل افذَّ  هتذيى» وـتوب ،(هق748:ت)افدَّ

 افعًؼَلين حجر بـ ظع بـ أمحد افػضؾ أيب فإلموم وـَلمهوش افتفذيى تؼريى»و ،شافتفذيى

 (.هق852:ت)افشوؾعل

َجقوِل ادمفػي ؾقم بعد افؼرن مع افعؾؿ أنَّ  هذه اُدَصـَّػوت بلكقاظفو ادختؾػي هل أصقل ـتى افرِّ

إمو ترتقى فؽتى افًوبؼغ، أو تذيقؾ  -ُجؾفو إن مل تؽـ ـؾفو -اْلومس اَلجري، وأنَّ ادمفػوت بعدهو

افؼرون ظؾقفو، أو كوؿؾي ظـفو، أو اختصور وهتذيى َلو، وكحق ذفؽ، وٓ يؽود يقجد ٕحد مـ رواة 

ًٓ أو كحق ذفؽ َواهللَُّ َأْظَؾؿُ  َّٓ أن يؽقن جمفق  .(1)ادػضؾي، فقس فف ترَجي ف أحد هذه اُدَصـَّػوت إ

 ومرجعً  موزافًـوكً وووؿد ـون َلذه اُدَصـََّػوت وؽرهو إثر افطقى ف حػظ اْلديٌ افـٌّقي، 

َجقوِل بغرض افتعريػ هبؿ قؿقف ظذافعؾؿ فؾ ٌيوضؾ ،افٌوحثقن ويرجع إفقف ًم فمو ًقوأشوش  تراجؿ افرِّ

ود ادًؾؿغ وظؾمَءهؿ إوائؾ ـون ، ؿ وأحقال مرويوهتؿؽشػ ظـ أحقاَلواف ؼَّ وشتٌؼك صوهًدا ظذ أنَّ كُّ

 َلؿ ذف افًٌؼ ف تلشقس افساث افعؾؿل فإلكًوكقي َجعوء.

                                                           

َجول كظر: ظؾؿُ ا( 1)  (.  33:ص) فؾزهراين ،وتطقره كشلتف افرِّ
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 اظمبحث إول

 ال مـ طمالل ما يتعؾؼ زملؽمامئفؿصَم ايمتعريػ زمايمرِّ 

َواة اظُمؼمصمؿ هلؿ زمذىمر كامذج( سمطبقؼقةٌ  )دراؽمةٌ   مـ طمالل ايمرُّ

َجول كؼد ف وظٌوراتف أيب شعقد بـ يقكس اإلموم ٕؿقال إن ادتػحص  بساجؿ اهتؿ أكَّف يَلحظ افرِّ

َجول َواة بلحقال ـٌرةٍ  وإحوضيٍ  واشعيٍ  بدراييٍ  ومتتع هبؿ، وافتعريػ افرِّ  افقٓدة مـذ ادختؾػي وأخٌورهؿ افرُّ

ذفؽ، وظَلؿي اإلموم أيب شعقد بـ يقكس افقضقدة بعؾؿ  بقون ف ظّدة مًوفؽ فف وـون افقؾوة، وحتك

افتلريخ جعؾ فف اهتمًمو واشًعو بوفتعرف ظذ أصخوص ادمرخ َلؿ، وتتٌع أحقاَلؿ، وـون فف افًٌؼ ف 

بعدهؿ، وشقتعرض افٌوحٌ ف هذا ادٌحٌ دًوفؽ اإلموم ابـ يقكس ذفؽ، ظـد أهؾ ظكه ومـ جوء 

 فؾتعريػ بوفرجول مـ خَلل أشمئفؿ، بذـر كؿقذج تطٌقؼل واحد فؽؾ مًؾؽ.

 وؽمببفا: هبا، وايمتعريػ إكساب، زمقان: اظمطؾب إول

 .(1)وؿقاظده افؽؾقي واجلزئقي، تعرف مـف أكًوب افـوسيُ  هق ظؾؿٌ ظؾؿ إكًوب: 

وهق ظؾؿ ظظقؿ افـػع جؾقؾ افؼدر أصور ص، آحساز ظـ اْلطل ف كًى صخ :مـفوافغرض 

ـْ َذىَمٍر َوُأْكَثك َوصَمَعْؾـَاىُمْؿ ؾُمُعقزًما َووَمَبائَِؾ ]ؿقفف تعوػ:  افؽتوب افعظقؿ ف ا ايمـَّاُس إِكَّا طَمَؾْؼـَاىُمْؿ ِم َ َيا َأُّيُّ

 ف ؿقفِفِ    افرشقل افؽريؿ وحٌ، إػ تػفؿف (2)[ْؿ إِنَّ اهللَ فَمؾِقٌؿ طَمبغِمٌ يمَِتَعاَرهُمقا إِنَّ َأىْمَرَمُؽْؿ فِمـَْد اهللِ َأسْمَؼاىمُ 

وبُِؽْؿ َمو َتِصُؾقَن بِِف َأْرَحوَمُؽؿْ ) ًَ ـْ َأْك إػ أن ـثر  ؿضٌط كًٌفب قاظذ تعؾؿف، وافعرب ؿد اظتـ (3)(َتَعؾَُّؿقا ِم

جمفقل افـًى إػ بؾده  بؤبوء، ؾوكتًى ـؾُّ ذر وٌطف قققققؿ ؾتعقققققجوظشَلم واختؾط أكًوهبؿ بوٕأهؾ اإل

 .(4)أو حرؾتف أو كحق ذفؽ حتك ؽؾى هذا افـقع

َواة، مًوفؽ مـفو:   وفؼد ـون فإلموم أيب شعقد بـ يقكس ف افتعريػ بلكًوب افرُّ

                                                           

 .(2/114) فؾؼـقجل ،أبجد افعؾقماكظر: ( 1)

 .13 :أيي ،شقرة اْلجرات (2)

مِذّي ف شــف، ـتوب: افز وافصؾي، بو( 3) . ، ظـ أيب هريرة (1979ح:ب: مو جوء ف تعؾقؿ افـًى )أخرجف اإلموم افسِّ

 هذا حديٌ ؽريى مـ هذا افقجف، وؿول افشقخ إفٌوين: صحقح. اإلموم افسمذي:َؿوَل و

 (.2/114) فؾؼـقجل، افعؾقم أبجد: اكظر (4)
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 . زمقان أكساب ايمرواة:1

ايمصبَّاح زمـ أزمرهة زمـ ُأىْمُسقم زمـ ذضمبقؾ زمـ * أيقب
(1). 

ْحٌِقؾ ْبـ أيقب: (2)ومال ازمـ يقكس قم ْبـ ُذَ ًُ ـْ ٌَّوح ْبـ َأْبَرَهي ْبـ (3)ُأ قعي ْبـ افص ْحٌِقؾ ْبـ ََلِ  ْبـ ُذَ

ٌَّوح ْبـ ُمرثد ْحٌِقؾ ْبـ صؿر َأيِب  ْبـ َذاِحقؾ ْبـ يـقف ْبـ يعُػر بـ ـِرب َمعِدي ْبـ افص  ْبـ يوذ بـ ُذَ

 شؿر بـ مؾؽقؽرب ْبـ أشعد ْبـ َيْعُػر ْبـ ـرب َأيِب  ْبـ ظؿل بـ َبْعُػر ْبـ َذاِحقؾ ْبـ مؾؽقؽرب ْبـ أصعر

 .أصٌح إصٌحل ْبـ يـقف ْبـ أصعر ْبـ

 . ايمتعريػ زملكساب ايمرواة:2

 .(4) ايمؾقث أزما ،اجُلَداِدي شمؿ اخلقٓينّ  فمامر زمـ اَلارث زمـ مغقث زمـ ايمعالء زمـ فماصؿ *

 شؿقا وإكم خقٓن، بـ موفؽ بـ  رازح وفد وهؿ خقٓن مـ ؿٌقؾي اجلَُدْيَدة:  (5)ومال ازمـ يقكس

 .اجلَُدْيَدة ؾًؿل  جّدد: خقٓن تؼقل اْلضوب، أظود إذا ؾؽون خضى، صوب دو رازًحو أن بوجلَُدْيَدة:

 . زمقان ؽمبب ايمـسبة زمإكساب:3

ْعباين همروة أزمك زمـ أْحد زمـ * حمؿد  :(6)اظمٌمي ايمشَّ

ْعٌوين:: (7)ومال ازمـ يقكس  مك ؾلهؾ محر، مـ معوويي بـ ؿقس بـ ظؿرو بـ صعٌون بـك مـ وافشَّ

عٌل، : يؼقفقن افؽقؾي إصعقيب، وأهؾ: ؿوفقا إفقف، كًٌقا إذا ْعٌوين، وأهؾ: يؼقفقن افشوم وأهؾ افشَّ  افشَّ

 .ؿقس بـ ظؿرو بـ صعٌون يريد وـؾفؿ ُصْعٌغ، ذو: يؼقفقن افقؿـ

  

                                                           

 .(237/ 1) ، ٓبـ تغري برديوافؼوهرة مك مؾقك ف افزاهرة ، افـجقم(52: ص) فؾؽـدي ،افؼضوةو اكظر: افقٓة (1)

 ادصدران افًوبؼون. (2)

ُشقم. اهرة إػ:ػ ف افـجقم افزُصحّ  (3) ـْ  ُأ

 .(657/ 4) ، فؾذهٌلاإلشَلم اكظر ترَجتف: توريخ (4)

 .(211/ 3) فؾًؿعوين ،إكًوب (5)

 (.5/245) افؽٌر، فؾؿؼريزي اكظر ترَجتف: ادؼػك (6)

 .ادصدر افًوبؼ (7)
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 وايمتالمقذ: ايمشققخ زمقان: ايمثاين اظمطؾب

إمقر فؾتعرف ظذ صخصقي افراوي وــفف، خوصي أوفئؽ معرؾي افشققخ وافتَلمقذ مـ أهؿ 

ادٌفؿغ أو ادفؿؾغ ظذ حٍد شقاء، ؾؿـ أؾضؾ افطرق فؾقصقل إػ صخصقتفؿ هل معرؾي تَلمقذهؿ 

وصققخفؿ، واإلموم أبق شعقد بـ يقكس فف بوٌع ـٌٌر ف افتعريػ بؿـ روى ظـف افراوي، وروى ظؿـ هق، 

 احٍد ؾؼط فؽؾ مـفم:وشقؽتػل افٌوحٌ بذـر كؿقذٍج و

 زمقان ايمشققخ: -1

 :(2) زمؽر ، أزما(1)ايمَسْؾَفِؿل شمؿ اظُمَراِدي َززمَّان زمـ * أْحد

 ؾضوفي. بـ ادػضؾ ظـ يروي :(3)ومال ازمـ يقكس

 زمقان ايمتالمقذ: -2

 :(5( )4)اََلَرِد  اجلراح أيب زمـ رزق زمـ * أْحد

 .إظذ ظٌد بـ يقكس ظـف حّدث: (6)ومال ازمـ يقكس

 اظمقارم: زمقان: ايمثايمث اظمطؾب

وأهؿ ذفؽ معرؾي ، معرؾي ادقايل مـ افرواة وافعؾمء»:(7)-رمحف اهلل-ؿول اإلموم ابـ افصَلح

ؾَلن »ـم إذا ؿقؾ:  -ادقايل ادـًقبغ إػ افؼٌوئؾ بقصػ اإلضَلق، ؾنن افظوهر ف ادـًقب إػ ؿٌقؾي 

 مـ أجؾ ـقكف مقػ َلؿ مفؿ.ش ؿرر»ي، ؾنذا بقون مـ ؿقؾ ؾقف ٌَ قْ ؾِ أكف مـفؿ َص ، شافؼرر

وادراد بف مقػ افعتوؿي، وهذا هق إؽؾى ف ش فٌـل ؾَلن»أو ش مقػ ؾَلن»واظؾؿ أن ؾقفؿ مـ يؼول ؾقف: 

 ذفؽ.

                                                           

 .(192/ 7) فؾًؿعوين ،إكًوب. اكظر: مراد مـ بطـ وهق ؿ،فَ ؾْ َش  إػ افـًٌي هذه (1)

 .(119/ 4) ، ٓبـ موـقٓاكظر ترَجتف: اإلـمل (2)

 ادصدر افًوبؼ. (3)

 .(119/ 4) فؾًؿعوين ،إكًوب. اكظر: مك ذؿل مـ ؿريي وهل اْلرس إػ افـًٌي هذه (4)

 (.61/ 4)، ٓبـ موـقٓاكظر ترَجتف: اإلـمل (5)

 ادصدر افًوبؼ. (6)

 .(521: ص) ، ٓبـ افصَلحافصَلح ابـ مؼدمي (7)
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اْلؾػ »ومـفؿ مـ هق مقػ بقٓء ...وادراد هبو وٓء اإلشَلمش ادقػ»ومـفؿ مـ أضؾؼ ظؾقف فػظ 

 .شوادقآة

حتك ٓ خيتؾط مـ يـًى إػ افؼٌقؾي بوفقٓء مع مـ يـًى إفقفو  ،بؿعرؾي ادقايلفذفؽ ظـل افعؾمء 

 أثر ظـ مؼؿي صقرة إفقـو يؼدم ادقايل ف ...وافٌحٌمـ صؾٌفو، وفقتؿقز ظـ شؿقف ادـًقب إفقفو صؾقٌي

 إمؿ شوئر أظراف أن مع صلهنؿ مـ رؾع إذ افطٌؼوت، بغ افػروق وُمق افشعقب إهنوض ف اإلشَلم

 .وافًقودة ادعويل إػ تطؿح أن ظـ ؾضًَل  شوداهتو، بؿًوواة تطؿع أن َلو يًؿح ٓ دكقو ضٌؼي أمثوَلؿ تعتز

 إِنَّ : ]افؼرآن ؿرر ـم واْلر، افػضوئؾ مـ بف يتحذ مو وـرامتف افػرد شقودة جعؾ اإلشَلمل ديــو فؽـ

َرَمُؽؿْ  ـْ ؿْ  اهللَِّ  ِظـْدَ  َأ ـُ  .(2) (1) [َأْتَؼو

أن ادقايل افذيـ ذـر وٓئفؿ اإلموم ابـ يقكس ُجؾُّفؿ يـًٌقن إػ وٓء افؼٌوئؾ، ومل يٌـ  وادَلحظ

 ف ـؾ اْلوٓت شٌى افقٓء أو ظؾتف.

 :(3)ايمَؼَرادِم  صايمح زمـ اَلؽؿ زمـ إزمراهقؿ زمـ *  أْحد

 اُدَعوؾِر. مـ بطـ ، وافؼراؾي افَؼَراَؾي مقػ: (4)ومال ازمـ يقكس

ٌّـ اإلموم ابـ يقكس،و  هؾ افراوي مـ أكػًفؿ أم ٓ؟!، حقٌ ؿول ف: ي

 .(7)أكػًفؿ مـ (6)افَقكٌِِل ثؿ اُدَراِدي: (5)صػقان زمـ * فمامر

  

                                                           

 .13شقرة اْلجرات، أيي:  (1)

 .(175: ص) ، فـقر افديـ ظساْلديٌ ظؾقم ف افـؼد مـفٍ (2)

 .(875/ 6) ، فؾذهٌلاإلشَلم اكظر ترَجتف: توريخ (3)

 .(419/ 6)، ٓبـ موـقٓاإلـمل (4)

 .(423/ 3)، ٓبـ موـقٓاكظر ترَجتف: اإلـمل (5)

ٌَي ههذ (6) ًْ  .(373/ 3) ، ٓبـ إثرإكًوب هتذيى ف افؾٌوباكظر:  .ُمَراد مـ بطـ َوُهقَ  ،وكى :َوؿقؾ ،وكٌي إَِػ  افـِّ

 (.423/ 3)موـقٓ ٓبـ اإلـمل، (7)
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 أصحاهبا: وأؽمامء ايمؽـك، زمقان: ايمرازمع اظمطؾب

ـٌ  وهذا»:(1) -رمحف اهلل-ؿول ابـ افصَلح  بف يعـقن بوْلديٌ افعؾؿ أهؾ يزل مل مطؾقٌب  ؾ

، واظتـك هبذا افػـ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس، شجفؾف مـ ويتـؼصقن بقـفؿ ؾقم ويتطورحقكف ويتحػظقكف

 ؾؼد تؽؾؿ ؾقف ظذ وجقه، مـفو: 

 زمقان اؽمؿ مـ اؾمتفر زمؽـقتف: -1

 :(2)ايمَغْؿر أيب زمـ اهلل فمبد زمـ * أْحد

 .افرمحـ ظٌد بـ ظؿر افغؿر: أيب واشؿ: (3)ومال ازمـ يقكس

 زمقان ىمـقة مـ اؾمتفر زماؽمؿف: -2 

د يّ  ُمسؾؿ زمـ زمـ َْحَّاد َأْْحد زمـ * حُمَؿَّ   .(4)اظمٌِْْمِ

 : أبو ظٌد اهلل.(5)ــّوه ابـ يقكس

 :يمؾراوي ايمؽـك سمعدد زمقان -3

 :(6)خمؾد زمـ زمؼل زمـ * أْحد

 ظٌد اهلل. : أبو(8)ظؿر، وؿول مرة : أبو(7)ــّوه ابـ يقكس

  

                                                           

 .(435: ص) ، ٓبـ افصَلحافصَلح ابـ مؼدمي (1)

 .(25/ 7)، ٓبـ موـقٓاكظر ترَجتف: اإلـمل (2)

 ادصدر افًوبؼ. (3)

 .(78: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى اكظر ترَجتف: تؼريى (4)

 .(496: ص) ، ٓبـ مـدهوإفؼوب افؽـك ف افٌوب ؾتح (5)

 .(44/ 1) ، ٓبـ افػريضإكدفس ظؾمء اكظر ترَجتف: توريخ (6)

 .(345/ 1)، ٓبـ موـقٓاإلـمل (7)

 ادصدر افًوبؼ. (8)
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 زمليمؼاهبؿ. اظمشتفريـ ايمرواة وأؽمامء زمذيمؽ، بفؿقسمؾؼ وؽمبب إيمؼاب، زمقان: اخلامس اظمطؾب

 .(1)ذم أو بؿدح يشعر ممو اإلكًون ظذ يطؾؼ مو هق افؾؼى:

يعرؾقن بلفؼوب يطقل  وف افصحوبي َجوظيٌ »: (2)-رمحف اهلل تعوػ-وؿول أبق ظٌد اهلل اْلوـؿ

ة، وذو إصوبع، وؽرهؿ، وهذه ـؾفو أفؼوب، رَّ ذـرهؿ، ؾؿـفؿ ذو افقديـ، وذو افشمفغ، وذو افغُ 

افصحوبي أشومل معروؾي ظـد أهؾ افعؾؿ، ثؿ بعد افصحوبي ف افتوبعغ وأتٌوظفؿ مـ أئؿي ادًؾؿغ  وَلمٓء

 .شَجوظي ذو أفؼوب يعرؾقن هبو

 وؾقفو معفؿ، يذـر ومـ ادحدثغ أفؼوب معرؾي»: (3)-رمحف اهلل تعوػ-ؿول اإلموم ابـ افصَلح

 مقوع ف وبؾؼٌف مقوع ف بوشؿف ذـر مـ جيعؾ وأن أشومل، يظـفو أن يقصؽ يعرؾفو ٓ ومـ ـثرة،

 ش.أفػ ممـ فؽثر اتػؼ ـم صخصغ،

 واإلموم ابـ يقكس ـون فف يد ضقػ ف هذا افػـ إمثؾي افتوفقي، تتحدث بذفؽ: 

 زمقان أيمؼاب ايمرواة: -1

 :(4)اَلؽؿ زمـ مروان زمـ اظمؾؽ فمبد زمـ ايمقيمقد زمـ إزمراهقؿ زمـ مقؽمك زمـ أؽمد *

 افًـي. أشد فف:: يؼول (5)ؿول ابـ يقكس

  

                                                           

 .(172: ص) ، فـقر افديـ ظساْلديٌ ظؾقم ف افـؼد مـفٍ (1)

 .(211: ص) فؾحوـؿ ،اْلديٌ ظؾقم معرؾي (2)

 .(445: ص)، ٓبـ افصَلحافصَلح ابـ مؼدمي (3)

 .(124: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى اكظر ترَجتف: تؼريى (4)

 .(36/ 5)، ٓبـ موـقٓاإلـمل (5)
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 زمقان ؽمبب سمؾؼقب ايمرواة هبذه إيمؼاب: -2

يص مـغم زمـ اَلّجاج زمـ * إزمراهقؿ اَِلؿِّ
ء (1)  :(2)ايمؼالَّ

ص يؼذ ـون افرجؾ هذا:(3)ومال ازمـ يقكس  .ويٌقعف اُْلؿُّ

 زمقان أؽمامء ايمرواة اظمشتفريـ زمليمؼاهبؿ: -3

ـُ  * زُمْنُ   :(4)ازمـ أرؿماة ، ويؼال: ايْمُؼَرِرُّ  َأْرؿَمَاةَ  َأيِب  زْم

ـِ  ُبْن بـ ُظَؿْرُ : -مبقـًا اؽمؿ أيب أرؿماة أو أرؿماة-(5)ومال ازمـ يقكس ـِ  ُظَقْيِؿرِ  ْب ـِ  ِظْؿَرانَ  ْب  اْْلَُؾْقسِ  ْب

ـِ  ـِ  ِشـَونِ  ْب ـِ  كَِزارِ  ْب ـِ  َمِعقضِ  ْب ـِ  َظوِمرِ  ْب ـِ  ُفَميِّ  ْب ـِ  َؽوفِِى  ْب ٌْدِ  َأَبو ُيْؽـَك ؾِْفٍر، ْب . َظ ـِ مْحَ   افرَّ

 ومسؽـفؿ: ومفـفؿ وختصصاهتؿ ايمرواة صػات زمقان: ايمسادس اظمطؾب

 إشوكقد، كعقت مـ فعؾ هذا ادطؾى ذو ؾوئدة ـٌرة ف معرؾي إحوديٌ ادتًؾًؾي ، وافتًؾًؾ

 واحدٍة، ويـؼًؿ حوفيٍ  أو صػيٍ  ظذ واحٍد، بعد واحًدا ؾقف، وتقاردهؿ اإلشـود رجول تتوبع ظـ ظٌورة وهق

 ذفؽ ف صػوهتؿ إن َلؿ، ثؿ حوفي أو فؾرواة صػي يؽقن مو وإػ وافتحؿؾ، فؾروايي صػي يؽقن مو إػ ذفؽ

ًٓ  - وأحقاَلؿ ًٓ  أؿقا  .(6)كحصقف ٓ مو إػ تـؼًؿ - ذفؽ وكحق وأؾعو

 زمقان صػات ايمرواة:  -1

اإلموم تؽؾؿ اإلموم ابـ يقكس ف صػوت افرواة اْلَْؾؼقي واْلُُؾؼقي، وهذا إمر يدفؾ ظذ صدة دؿي 

 ابـ يقكس ف تتٌع افرواة ومعرؾتفؿ وافتعريػ هبؿ، وشقتعرض افٌوحٌ ٓشتعراض ذفؽ:

 أ. زمقان صػات ايمرواة اخَلْؾؼقة: 

                                                           

 .(251/ 4) فؾًؿعوين ،إكًوباكظر:  .اْلٌقب مـ وهق ّؿصاْلُ  إػ افـًٌي هذه (1)

 (251/ 4) فؾًؿعوين ،إكًوب ،(23/ 3) ، ٓبـ موـقٓاكظر ترَجتف: اإلـمل (2)

 .ونافًوبؼ انادصدر (3)

 .(421/ 1) ، ٓبـ حجرافصحوبي متققز ف اكظر ترَجتف: اإلصوبي (4)

 .(145/ 12) ظًوـر ٓبـ ،دمشؼ توريخ (5)

 .(379: ص) ، ٓبـ افصَلحافصَلح ابـ مؼدمي (6)
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 :(1)اظمٌمي ايمتُِّجْقبِل فمؿران زمـ ضمرمؾة زمـ اهلل فمبد زمـ حيقك زمـ ضمرمؾة* 

 .افؼومي ربع أبقض ـون: (2)ومال ازمـ يقكس

 ب. زمقان صػات ايمرواة اخُلُؾؼقة:

زَمِري (3)ايمـُُّػقد مازن زمـ إهاب*  ايمػَمْ
(4()5): 

 وافعزفي. افصؿً ـثر وـون:(6)ومال ازمـ يقكس

 زمقان ختصصات ايمرواة:  -2

ال أْحد زمـ حمؿد زمـ * اَلسـ ايمَعسَّ
(7( )8) : 

ًٌو افرؤيو تػًر ف ـون: (9)ومال ازمـ يقكس  افعجوئى. مـ ظج

 .مثؾف افرؤيو يػن أحًدا أر مل: (10)وومال مرة

  

                                                           

 .(156: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى اكظر ترَجتف: تؼريى (1)

 .(34/ 4)، دغؾطويافؽمل هتذيى إـمل (2)

 .(159/ 13) فؾًؿعوين ،إكًوباكظر:  ادغرب. بٌَلد بربر مـ بطـ وهق قس،ػُ كُ  إػ افـًٌي هذه (3)

 .(132/ 2) فؾًؿعوين ،إكًوب، اكظر: ادغرب بَلد مـ ـٌرة كوحقي وهل افزبر بَلد اػ افـًٌي هذه (4)

 (.159/ 13) فؾًؿعوين ،، إكًوب(398/ 1) ٓبـ موـقٓ ،اكظر ترَجتف: اإلـمل (5)

 .(159/ 13) فؾًؿعوين ،إكًوب (6)

 .(291/ 9) ، فؾًؿعوينإكًوباكظر:   ويشتوره. افعًؾ يٌقع دـ افؾػظي هذه (7)

  .(49/ 7) ، فؾذهٌلاإلشَلم اكظر ترَجتف: توريخ (8)

 .(36/ 7)، ٓبـ موـقٓاإلـمل (9)

 .(49/ 7) ، فؾذهٌلاإلشَلم توريخ (12)
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 زمقان مفـ ايمرواة: -3

 :(2( )1)اظمَُعاهمِري إّول فمبد زمـ ؽمفؾ زمـ ؾمعقب زمـ * أْحد

 .افُزّ  يٌقع ـون: (3)ومال ازمـ يقكس

 زمقان مسؽـ ايمرواة: -4

 :(6( )5)ايمَقاهمِِعل شمؿ ،(4)ايمُرفَمْقـل أكقس زمـ متقؿ زمـ فمؿران زمـ * أكقس

 بوفريػ. ظؼى وفف (8)اجِلقَزة يًؽـ ـون :(7)ومال ازمـ يقكس

 ايمػؼفقة: ومذاهبفؿ ايمرواة، معتؼد زمقان: ايمسازمع اظمطؾب

 زمقان معتؼد ايمرواة: -1

فؼد اشتؿرت إمي ؿقيي ؾتقي، ضقال ؾسة اْلؾػوء افراصديـ، إػ أن حدثً ؾتـي مؼتؾ ظثمن بـ  

، ؾظفرت بؿؼتؾف أظظؿ ؾرؿتغ ف افتلريخ اْلقارج وافشقعي، وبؼل إصؾ افـؼل افزـل افصوف، ظػون 

 أهؾ افًـي واجلمظي، وتقافً آكؼًوموت ف جًد إمي اإلشَلمقي حتك وصؾً فعؼات افػرق.

                                                           

 بـ ـفَلن بـ زيد بـ ظريى بـ يشجى بـ زيد ابـ أدد بـ مرة بـ اْلورث بـ موفؽ بـ يعػر بـ ادعوؾر إػ افـًٌي هذه (1)

 .(328/ 12) فؾًؿعوين ،إكًوب. اكظر: بؿك ظومتفؿ ـثر إفقف يـًى ؿٌقؾ ؿحطون، بـ يعرب بـ يشجى بـ شٌن

 (.23)ص: كظر ترَجتف: إفؼوب، ٓبـ افػريضا (2)

 .ادصدر افًوبؼ (3)

 إكًوب،، اكظر: مك مـفؿ َجوظي كزفً افقؿـ، مـ ؿٌقؾ وهق إؿقول، مـ وـون ،افقؿـ مـ ْغ ظَ رُ  ذي إػ افـًٌي هذه (4)

 (.143/ 6) فؾًؿعوين

، اكظر: بؿك وهؿ رظغ، ثؿ محر مـ بطـ رظغ، بـ زيد بـ موفؽ ابـ زيد بـ يوؾع وهق أيػع، إػ افـًٌي هذه (5)

 .(472/ 13) فؾًؿعوين ،إكًوب

 .(268/ 4)، ٓبـ موـقٓاكظر ترَجتف: اإلـمل (6)

 ادصدر افًوبؼ. (7)

، افٌؾدان معجؿ. اكظر: مك ـقر أؾضؾ مـ وهل واشعي، ـٌرة ـقرة وَلو ؿٌوفتفو، مك ؾًطوط ؽريب ف بؾقدة (8)

 .(222/ 2) فقوؿقت اْلؿقي
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 أ. مـ رمل زمبدفمة ايمتشقع وايمرهمض:

ظذ اْلصقص، وؿوفقا بنمومتف وخَلؾتف كًصو ووصقي، إمو  افشقعي: هؿ افذيـ صويعقا ظؾقًو 

  اإلمومي ٓ خترج مـ أوٓده، وإن خرجً ؾٌظؾؿ يؽقن مـ ؽره نَّ جؾًقو وإمو خػًقو، واظتؼدوا أَ 

مـ ظـده، وؿوفقا: فقًً اإلمومي ؿضقي مصؾحقي تـوط بوختقور افعومي، ويـتصى اإلموم  (1)أو بتؼقي 

إؽػوفف  -ظؾقفؿ افصَلة وافًَلم -يـ ٓ جيقز فؾرشؾبؾ هل ؿضقي أصقفقي، وهل رــ افدِّ  :بـصٌفؿ

 .(2)ش افعومي وإرشوففوإمهوفف، وٓ تػقيضف إػ

ـَّيوأمو افراؾضي هؿ  ًُّ وُكقا ،افغَلة مـ افشقعي وأبعدهؿ ظـ أهؾ اف ـَ اؾضي -َوَِلََذا  هؿ  -أي افرَّ

ـَّي، ؾجؿفقر افعومي ٓ تَ  ًُّ َّٓ ادشفقريـ ظـد افعومي بودخوفػي فؾ ـِّلِّ إ ًُّ اؾيضعرف ود اف ؾنذا ؿول  ، افرَّ

 .(3)فًً راؾضًقو م معـوهأحدهؿ: أكو ُشـِّلُّ ؾنكَّ 

ـْ ذفؽ: َواة، وِم  وؿد بّغ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس مـ ُرِمَل بوفتشقع وافرؾض مـ افرُّ

 :(5) (4)ايمَغاهمِِؼل ؽمقازمة زمـ زيد زمـ زمقان زمـ فمقم زمـ أْحد زمـ * صمعػر

 .راؾضًقو ـون:(6)ومال ازمـ يقكس

 ب. مـ رمل زمبدفمة ايمؼدر:

                                                           

 (.314/ 12) ، ٓبـ حجراكظر: ؾتح افٌوريؼّقي: اْلذر مـ إطفور مو ف افـػس مـ معتؼد وؽره فؾغر، افتَّ ( 1)

 (.146 /1)فؾشفرشتوين  ،ادؾؾ وافـحؾ (2)

 (.356/ 3)ٓبـ تقؿقي  ،افػتووى جمؿقع (3)

ٌَي ههذ (4) ًْ وِهد بـ ؽوؾؼ وؿقؾ: ،اْفَغْقث بـ إزد بـ َموِزن بـ َظْؿرو بـ اْفَعوصِ  ْبـ ؽوؾؼ إَِػ  افـِّ  بـ ظدثون بـ ظؽ بـ افشَّ

 .(373/ 2) ، ٓبـ إثرإكًوب هتذيى ف افؾٌوب، اكظر: ـثر إَِفْقِفؿ يـًْى إزد مـ بطـ ،اهلل ظٌد

 (.422/ 1) ، فؾذهٌلآظتدال ، مقزان(78/ 7) ، فؾذهٌلاإلشَلم اكظر ترَجتف: توريخ (5)

 (.422/ 1) ، فؾذهٌلآظتدال مقزان (6)
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 ظذ - هق افؼدريي وأول إكؽوره، إػ ويذهٌقن افؼدر ف خيقوقن ـوكقا افذيـ هؿ افؼدريي:

مشؼل مًؾؿ بـ َؽْقََلن ذفؽ ظذ وتٌعف ،(1) هق( 82 ) ادؼتقل اجْلَُفـِّك  َمْعٌَد - إرجح  ظفد ف ادؼتقل افدِّ

ـْ ذفؽ:(2)مروان بـ ادؾؽ ظٌد َواة، وِم  ، وؿد بّغ اإلموم أبق  شعقد بـ يقكس مـ ُرِمَل بوفؼدر مـ افرُّ

 :(3)ايمقاؽِمطِل مقؽمك زمـ * حمؿد

 .بوفؼدر يرمقكف مك أهؾ وـون: (4)ومال ازمـ يقكس

 ج. مـ رمل زمبدفمة اإلزماوقة:

 مؼوظس، بـ ظٌقد بـ مرة بـل مـ افتؿقؿل ادِِري (5)ادَِؼوِظِز  إبوض بـ اهلل ظٌد أتٌوع اإلبووقي:

 بـ ادؾؽ ظٌد ظك أواخر إػ وظوش دعوويي، معوًسا ـون وؾوتف، وتوريخ شرتف ف ادمرخقن اختؾػ

 مؼـغ، ؽر ـػورٌ  افؼٌؾي أهؾ مـ خوفػقفؿ إن: اإلبووقي ؿول هق(، 86) شـي إرجح ظذ وتقف مروان،

 مـ أن ظذ وأَجعقا بغل، دار ؾنكف افًؾطون معًؽر إٓ تقحقد، دار اإلشَلم أهؾ مـ خوفػقفؿ ودار

 .(6)ادؾي ـػر ٓ افـعؿي ـػر ـػر افؽٌوئر مـ ـٌرة ارتؽى

ـْ  بوإلبووقي مـ افرواة، ُرِمَل  مـ يقكس بـ شعقد  أبق اإلموم بّغ  وؿد  :ذفؽ وِم

 :(7)حمؿد زمـ حيقك زمـ أزمك اظمغغمة زمـ أطمرض اظمٌمي* 

ًٌو. إبووًقو ـون:(8)ومال ازمـ يقكس  أدي

                                                           

 (.151 – 1/152) فؾـقوي ،مًؾؿصحقح  ذح اكظر: (1)

 (.96)ص: ، فؾٌغداديافػرق بغ افػرق اكظر: (2)

 .(374/ 7) ، فؾذهٌلاإلشَلم اكظر ترَجتف: توريخ (3)

 ادصدر افًوبؼ. (4)

ٌَي  (5) ًْ
ْعى بـ ظؿر بـ مؼوظس إَِػ  كِ  .(245/ 3) ، ٓبـ إثرإكًوب هتذيى ف افؾٌوباكظر:  .مَتِقؿ بـ َمـَوة زيد بـ ـَ

، افػرق بغ (، افػرق1/134) ، فؾشفرشتوينوافـحؾ ادؾؾ (،121ص: )، فألصعرياإلشَلمقغ اكظر: مؼوٓت  (6)

 (.83: )ص فؾٌغدادي

 (.7/461) افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك ( اكظر ترَجتف:7)

 ادصدر افًوبؼ.( 8)
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 د. مـ رمل زمبدفمة اخلقارج:

 ـون ممـ  ظع ظذ خرجقا َجوظي افؾؼى هبذا واصتفر خورجي، ؾرؿي أي خورجي، َجع: اْلقارج

 وأصحوب وظع ظثمن بتؽػر افؼقل جيؿعفؿ ؾرق ظدة إػ اْلقارج اؾسق وؿد صػغ، حرب ف معف

 .(1)افؽٌرة صوحى وتؽػر ،أحدمهو  أو اْلؽؿغ وصقب بوفتحؽقؿ ريض ومـ اجلؿؾ

ـْ  افرواة، مـ بٌدظي اْلقارج ُرِمَل  مـ يقكس بـ شعقد أبق اإلموم بّغ  وؿد  :ذفؽ وِم

 :(3) (2)ايمؾَّخؿل ضمظرة زمـ ومطػ زمـ فمّباد زمـ * ضَمْظَرة

 .اْلقارج رأي يرى ـون:(4)ومال ازمـ يقكس

 زمقان مذاهب ايمرواة ايمػؼفقة: -2

مـ إمقر افتل اصتفر هبو ـثر مـ افرواة هق اكتمئفؿ دذاهى ؾؼفقي، ـوكً ؿد اكتؼت وُأّصؾ 

جيد أن ادذاهى ـوكً  ؾافـوطر ف ـتى ادصـػغ إوائَلو، ؾصورت ادذاهى َلو رؤوس ف ـؾ بؾد، وفعؾ 

بوفعؼات، فؽـ فعدم ؿقوم أصحوهبو هبو اكدثر ؽوفٌفو، وافٌوحٌ شقتعرض ف هذا ادطؾى إػ بقون اإلموم 

، بذـر كؿقذج فؽؾ (5)أيب شعقد بـ يقكس دذاهى افرواة افػؼفقي افثَلثي ادشفقرة ف ذفؽ افقؿً ؾؼط

 واحد، وهل ـوفتويل:

 أ. اظمذهب اَلـػل:

 :(6)ؾَمّداد زمـ َمْعَبد زمـ * فمقم

                                                           

، اإلشَلمقغ (، مؼوٓت73 - 72 )ص:، فؾٌغداديافػرق بغ (، افػرق114/  1 )، فؾشفرشتوينوافـحؾ ادؾؾ اكظر:  (1)

 .(279/  3 )، ٓبـ تقؿقيافػتووى جمؿقع (،167/  1 )فألصعري

 .(212/ 11) فؾًؿعوين ،إكًوب. اكظر: افشوم كزفتو افقؿـ مـ ؿٌقؾتون وجذام وْلؿ ْلؿ، إػ افـًٌي هذه (2)

 .(485/ 2)، ٓبـ موـقٓاكظر ترَجتف: اإلـمل (3)

 ادصدر افًوبؼ. (4)

ؿول افٌوحٌ: يَلحظ أن اإلموم أبو شعقد بـ يقكس مل يتعرض فٌقون ادذهى اْلـٌع فؾرواة، وفعؾ ذفؽ فعدم صفرتف ف  (5)

 ذفؽ افقؿً.

 .(425: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى اكظر ترَجتف: تؼريى (6)
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 حـقػي. أبك مذهى افػؼف ف يذهى وـون: (1)ومال ازمـ يقكس

 ب. اظمذهب اظمايمؽل:

 :(2)ايمغاهمؼل واومد زمـ ديـار زمـ * فمقسك

 .شأكس ابـ موفؽ» مذهى ظذ افػؼف ف إموًمو وـون:(3)ومال ازمـ يقكس

 ج. اظمذهب ايمشاهمعل: 

 :(5()4)ايمَػْرنَماين ؾمػردان َيْرت زمـ زمـ َيـَْػْرن زمـ فمقسك زمـ * فمقف

 .افشوؾعل مذهى ظذ افػؼف ظذ ويـوطر يتػؼف، ـون: (6)ومال ازمـ يقكس

 :اظمطؾب ايمثامـ: زمقان إوائؾ وإواطمر

وافـًى،  ادقاضـ، بحًى واْلقادث، افقؿوئع، أوائؾ مـف يتعرف ظؾؿ إوائؾ: ظؾؿ 

 ـتى ف بؿذـقر فقس فؽـف وادحورضات، افتقاريخ، ؾروع مـ: افعؾؿ طوهرة، وهذا: وؽويتف ومقوقظف

 .(7)إفقف إواخر مٌوحٌ ادتلخريـ بعض أْلؼ وؿد ادقوقظوت:

ؿول افٌوحٌ: وظؾؿ إواخر ظؾؿ يتعرف مـف ظذ أواخر افقؿوئع، واْلقادث، بحًى  

ادتعؾؼ برواة إخٌور، يعـل: مـ ادقاضـ، وافـًى، وفؽـ افٌوحٌ شقتعرض دٌحٌ إوائؾ وإواخر 

 ...إفخ.، وآخر مـ حدث ظـ ؾَلن، وأول مـ رحؾنأول مـ حدث ظـ ؾَل

  

                                                           

 .(428/ 5) ، فؾذهٌلاإلشَلم ، توريخ(142/ 21) ، فؾؿزيافؽمل هتذيى (1)

 .(373/ 1) ، ٓبـ افػريضإكدفس ظؾمء اكظر ترَجتف: توريخ (2)

 .(298: ص) ، فؾحؿقديإكدفس وٓة ذـر ف ادؼتٌس جذوة (3)

 وأمو...وشقحقن جقحقن هنر وراء ادؼق بَلد مـ افشوش وراء وٓيي وهل ؾرؽوكي، أحدمهو مقوعغ، إػ افـًٌي هذه (4)

 .(188/ 12) فؾًؿعوين ،إكًوب. اكظر: ؾورس ؿرى مـ ؿريي ؾرؽون ؾفق افثوين

 .(233/ 14) ، فؾخطقى افٌغداديبغداد اكظر ترَجتف: توريخ (5)

 ادصدر افًوبؼ. (6)

 .(199/ 1) ، ْلوج خؾقػيوافػـقن افؽتى أشومل ظـ افظـقن ـشػ (7)
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 زمقان إوائؾ: -1

 :(1)اظمٌِمي ايمَغاهمِِؼل فمتقؼ زمـ * فمثامن

 .واْلديٌ افعؾؿ ضؾى ف افعراق إػ رحؾ مـ أولَّ  وـون: (2)ومال ازمـ يقكس

 زمقان إواطمر: -2

 :(3) هدّية زمـ أؽمقد زمـ يزيد زمـ طمايمد زمـ ايمسالم فمبد زمـ طمايمد* 

 .افؽقف إصعٌ بـ ُمؿد بـ ُمؿد بؿك: ظـف حّدث مـ آخر:(4)ومال ازمـ يقكس

 :دم إفمامر زمقـفؿ اظمػاوؾة مع ايمرواة، زمكم ايمـسب صؾة زمقان: ايمتاؽمع اظمطؾب

: زمقان صؾة ايمـسب زمكم ايمرواة: ًٓ  أو

 :وايمرواة ايمعؾامء مـ وإطمقات اإلطمقة زمقان -1

ومـ ؾوئدتف ؾقم كرى أكف ؿد ، أهؾ اْلديٌ ادػردة بوفتصـقػ مـ معورِف  ظزيزٌ  وهق ظؾؿٌ  

 .(5)ؾَل يظـ افٌوحٌ إذا وجد افروايي ظـ بعض إخقتف أهنو وهؿٌ  ،يشتفر أحد إخقة بوفروايي

ف وؿد  َواة، مـ وإخقات بوإلخقة أبق شعقد بـ يقكس اإلموم َظرَّ  ظذ ذفؽ وـون افرُّ

 :وجقه

 زمقان إطمقيـ إؾمؼاء: أ.

 :(6) ضُمَباؾَمة ايمتُِّجقبل زمـ ىُمْؾُثقم زمـ * ضَماِرشَمة

ٌي أخق وهق:(7)ومال ازمـ يقكس  ًَ ْؾُثقم بـ َؿْق ْقمل ـُ ًَ  .إـز وؿقًٌي ،(8)اف

                                                           

 .(132/ 4) فؾًؿعوين ،اكظر ترَجتف: إكًوب (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 .(1131/ 5) ، فؾذهٌلاإلشَلم اكظر ترَجتف:  توريخ (3)

 (.62/ 1)، ٓبـ موـقٓا إلـمل(4)

 .(153: ص) ، فـقر افديـ ظساْلديٌ ظؾقم ف افـؼد مـفٍ  (5)

 (.193/ 3) ، ٓبـ موـقٓاكظر ترَجتف: اإلـمل  (6)

 ادصدر افًوبؼ. (7)

 .(323/ 7) فؾًؿعوين ،إكًوباكظر:  .ظدي بـ مقْ َش  بـك إػ افـًٌي هذه (8)
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 :همقق آشمـكم إؾمؼاء اإلطمقة زمقان. ب

 :(1) ُمَراد زمـ فمقزمثان زمـ زمـ فَمامر َزاِهر زمـ * رَوا

 .واْلورث وافَربض، َزْوف،: وإخقتف: (2)ومال ازمـ يقكس 

 ج. زمقان اإلطمقة ٕم:

قَعة  :(4)ياظمٌم (3)إفُْمُدورم، شمؿ اَلرضمل شَمْقزمان زمـ رزمقعة زمـ هُمْرفمان زمـ فُمُؼبة زمـ * هَلِ

 ومـفؾ بطـ اَدـَْفِع، ظٌقد بـ صديد بـً محزة أم: ويؼول َحقَّقة، أم أمف: (5)ومال ازمـ يقكس 

 ؿقس بـ افؾقٌ بـ أشؾؿ بـ ذهؾ بـ حريٌ بـ أشد ابـو وضؾحي ظؽرمي،: ٕمف وأخقاه ،حيمقت مـ

 .اْلورث بـ

 زمقان إصمداد وإفمامم وإطمقال وأزمـاء إفمامم وإمفات: -2

 أ. زمقان إصمداد:

 :(6)إّزدِي اظممّدب ُزىَمغْم  زمـ * أْحد

ٌّون ؿوشؿ اإلموم جد:(7)ومال ازمـ يقكس   .افتّ

 ب. زمقان إفمامم:

 :(8)ايمَسْؾفؿل شمؿ اظمرادي ززمان زمـ * أْحد

 زبون. بـ اْلجوج أخل ابـ هق:(9)ومال ازمـ يقكس 

  

                                                           

 .(75/ 4) موـقٓ ٓبـ اإلـمل،اكظر ترَجتف:  (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 .(324/ 1) فؾًؿعوين ،إكًوب .اْلضوريي مـ بطـ وهق اظدول ػإ افـًٌي هذه (3)

 .(464: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى اكظر ترَجتف: تؼريى (4)

 .(252/ 24) ، فؾؿزيافؽمل هتذيى (5)

 (.4/91)موـقٓ ٓبـ اإلـمل،: ترَجتف اكظر (6)

 ادصدر افًوبؼ. (7)

 (.119/ 4)، ٓبـ موـقٓاكظر ترَجتف: اإلـمل (8)

 ادصدر افًوبؼ. (9)
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 ج. زمقان إطمقال:

 :(1)ايمرْحـ فمبد زمـ اهلل فمبقد زمـ اظمؾؽ فمبد زمـ حيقك زمـ زىمريا زمـ * أْحد

 .شخوفف» هَلل بـ ؿوشؿ بـ إبراهقؿ مـ شؿع: (2)ومال ازمـ يقكس 

 د. زمقان أزمـاء ايمعؿ:

ايمبََفـِْسكّ  ايمعّطار حمؿد زمـ اهلل فمبد زمـ * أْحد
(3( )4): 

 .ادحّدث اْلَّلل افرمحـ ظٌد بـ بؽر ظؿ ابـ هق: (5)ومال ازمـ يقكس 

 هـ. زمقان إمفات:

ضْمبِقؾ زمـ * زَمِحغم  :(6)لحِ بَ ْص إَ  ايمصّباح زمـ أزمرهة زمـ ىمرب معدى زمـ ُذَ

وَن. بـ َبِحر بـً مًؾؿ أم أمف: (7)ومال ازمـ يقكس  ًَ  َرْي

 شماكًقا: اظمػاوؾة زمكم ايمرواة: 

افؽَلم ف ادػووؾي بغ افرواة متػرع ظم شٌؼ، ؾوإلموم ابـ يقكس ـون يػووؾ أحقوًكو بغ  

ًٌو، وشقًقق افٌوحٌ كؿقذًجو واحًدا فذفؽ:  إؿورب ف إظمر ؽوف

 :(9( )8) اجَلَرِوىّ  وازمئ زمـ ايمقزير زمـ ايمعزيز فمبد زمـ * فمقم

 .شاْلًـ» أخقف مـ أـز: (10)ومال ازمـ يقكس 

  

                                                           

 (.119/ 4)موـقٓ ٓبـ اإلـمل،اكظر ترَجتف:  (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 (.374/ 2) فؾًؿعوين إكًوب،اكظر:  .إظذ مك بصعقد بؾقدة وهل هبـًو ػإ افـًٌي هذه (3)

 .(119/ 4)موـقٓ ٓبـ اإلـمل،اكظر ترَجتف:  (4)

 ادصدر افًوبؼ. (5)

 (.198/ 1) ادصدر افًوبؼاكظر ترَجتف:  (6)

 ادصدر افًوبؼ. (7)

 .(257/ 3) فؾًؿعوين ،إكًوب. اكظر: حشؿ بـك مـ ثؿ جذام مـ طـب ظقف بـ جرّي  إػ افـًٌي هذه (8)

 .(213/ 5) موـقٓ ٓبـ اإلـمل،اكظر ترَجتف:  (9)

 .ادصدر افًوبؼ (12)
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 :واظمخرضمكم وايمتازمعكم وأسمبافمفؿ صحبة، يمف مـ زمقان: ايمعاذ اظمطؾب 

 زمقان مـ يمف صحبة:  -1

ظؾؿ أهؾ  وأرؾع ،مـ أوـد ظؾؿ اْلوصي  افقؿقف ظذ معرؾي أصحوب رشقل اهلل نَّ إ 

ًِ ، اْلز  أكٌقوئفؿ أصحوب بؿعرؾي معـققن وظؾمؤهؿ إٓ إديون مـ ديـ أهؾ أطـ ، وموَر وبف شود أهؾ اف

،وفعؾ أصحَّ تعريػ فؾصحويب هق مو ؿوفف اْلوؾظ ابـ حجر ف (1)أمتف وبغ افـٌل بغ افقاشطي ٕهنؿ

ًُ ظؾقف ِمـ ذفؽ، أنَّ افصحويب َمـ فِؼل افـٌَِّّل »:(2)شاإلصوبي» مممـًو بف وموت ظذ  وأصحُّ مو وؿػ

ًْ جموفًُتف فف أو ؿُكت، وَمـ رَوى ظـف أو مل يرِو، وَمـ ؽزا معف أو مل  اإلشَلِم. ؾقدُخَؾ ؾقَؿـ فِؼقف َمـ ضوَف

ف، وَمـ مل َيَره فعورٍض ـوفعؿك ًْ
 .شَيْغُز، وَمـ رآه رؤيًي وفق مل جُيوفِ

قققققي بوفغققققققي، ؿقققققول وافقؿققققف ظؾققك أحقاَلقققؿ أمه وفؾتعريقققػ بوفصحوبقققي  

ؿد ـػقـو افٌحٌ ظـ أحقاَلؿ إلَجوع   وإن ـون افصحوبي»: (3)شآشتقعوب»اإلمقققققوم ابقققـ ظٌد افَز ف 

ـَّي وهؿ أهُؾ  ،مـ ادًؾؿغ اْلّؼ  أهؾِ  ًُّ  ،ؾقاجى افقؿقف ظذ أشمئفؿ ،ؿ ـؾفؿ ظدولظذ أهنَّ  ،واجلمظي اف

مو ف ذفؽ  وأؿؾُّ   ،فقدى بِ واؿتُ  ،فقشٌقؾ َؽ ؾِ ـ ُش قم هبدهيؿ ؾفؿ خرُ  ىفتدفقُ  :وافٌحٌ ظـ شرهؿ وأحقاَلؿ

ًَ  حدٌ أَ  ًـد وهق ظؾؿ جًقؿ ٓ يعذرُ رشؾ مـ ادُ ادُ  معرؾيُ   .شى إػ ظؾؿ اْلديٌ بجفؾفيـ

واإلموم ابـ يقكس ؿد تؽؾؿ ف افصحوبي مـ جوكٌغ، أمو إول ؾفق ف بقون افصحوبي،  

 حٌي ظـ بعض مـ ادُّظل أكف مـ افصحوبي.وافثوين ف كػل افص

 أ. زمقان ايمصحازمة.

إوس  زمـ مايمؽ زمـ فمقف زمـ فمؿرو زمـ شمعؾبة زمـ ايمؼقس امرئ زمـ أمقّة زمـ ايمـعامن زمـ * شمازمت
(4): 

ٌَدري فف يؼول افذي ، وهق اهلل رشقل أصحوب مـ: (5)ومال ازمـ يقكس   .اف

  

                                                           

 (.19/ 1) ٓبـ ظٌد افز ،(آشتقعوب1)

(2( )1 /16  .) 

(3) (1 /19.) 

 (.512/ 1) ، ٓبـ حجرافصحوبي متققز ف اكظر ترَجتف: اإلصوبي (4)

 .(512/ 1) ، ٓبـ حجرافصحوبي متققز ف ، اإلصوبي(321/ 2)، ٓبـ موـقٓ اإلـمل  (5)
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ـْ ُكسب يمؾصحازمة وهق يمقس مـفؿ:  ب. زمقان َم

 :(1)ايمؼرر همفر زمـ اَلارث زمـ أمقة زمـ ايمّظرب زمـ أمقة زمـ فمامر زمـ يمؼقط زمـ ايمؼقس فمبد زمـ كاهمع زمـ * فمؼبة

 .يصح ومل صحٌي، فف إن: يؼول :(2)ومال ازمـ يقكس 

 .(5)وابـ حجر(4)وابـ إثر(3)وـذفؽ ؿول ابـ ظٌد افز

 . زمقان ايمتازمعكم وأسمبافمفؿ:2

 أ. زمقان ايمتازمعكم:

ـْ َواِحُدُهْؿ: توبعل، وتوبع، ؿقؾ: هُ ، َظظِقؿٌ  َأْصٌؾ معرؾي افتوبعغ،  ـْ َصِحَى َصَحوبًقو، وؿقؾ: َم َق َم

 .(6)َفِؼَقُف، وهق إطفر

 .ذفؽ ظذ وموت بوإلشَلم مممـًو افصحويب فؼل مـ: افتوبعل: يؼول أن ويؿؽـ: افٌوحٌ ؿول

 كؿقذًجو واحًدا فذفؽ:وؿد ترجؿ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس فعدد مـ افتوبعغ، شقذـر افٌوحٌ 

ضِمل شمؿ ايمتُِّجقبِل، شمعؾبة زمـ اهلل فمبد زمـ * ايمؼاؽمؿ ايمػَمَ
(7) (8): 

 . افعوص بـ ظؿرو بـ اهلل ظٌد أدرك افتوبعغ، مـ مك أهؾ مـ:(9)ومال ازمـ يقكس

 ب. زمقان سمازمعل ايمتازمعكم:

 .(10)َلؿ صحٌتفؿ تطؾ مل وإن افتوبعغ صحٌقا مـ وهؿ

                                                           

 (.51/ 5) ، ٓبـ حجرافصحوبي متققز ف اكظر ترَجتف: اإلصوبي (1)

 .ادصدر افًوبؼ (2)

 .(1275/ 3) ، ٓبـ ظٌد افزإصحوب معرؾي ف آشتقعوب  (3)

 .(556/ 3) ، ٓبـ إثرافغوبي أشد (4)

 .(51/ 5) ، ٓبـ حجرافصحوبي متققز ف اإلصوبي  (5)

اوياكظر:  (6)  (.236/ 2)فؾًققضل  ،تدريى افرَّ

 .(141/ 2) فؾًؿعوين ،اكظر: إكًوب .معوويي بـ اْلورث بـك مـ ــدة مـ بطـ وهق بريح اػ افـًٌي هذه (7)

 .(162/ 7) فؾٌخوري ،افؽٌر اكظر ترَجتف: افتوريخ (8)

 .(142/ 2) فؾًؿعوين ،إكًوب  (9)

 .(547: ص) ، ٕيب ُصفٌياْلديٌ ومصطؾح ظؾقم ف افقشقط  (12)
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 وؿد ظّرف اإلموم ابـ يقكس بعدد مـ أتٌوع افتوبعغ، وافٌوحٌ شقذـر كؿقذًجو واحًدا مـ ذفؽ: 

 .(3) (2)اََلرَضِملُّ  ،(1)ايمَقْغُؾبِل ىُمَؾقب، زمـ َيْغُؾب زمـ ىُمَؾقب زمـ فمؼبة زمـ * فَمقَّاش

 .افتوبعغ أدرك:(4)ومال ازمـ يقكس

 . زمقان اظمخرضمكم:3

 يره مل ممـ   اهلل رشقل حقوة ف ـٌوًرا، أو ـوكقا صغوًرا بعدهو، أو افٌعثي ؿٌؾ جوهؾقي اددرـقن

  .(5)شخيمقن» همٓء لؾًؿ بعده، أو حقوتف ف وأشؾؿ ُمًؾؿ، ؽر فؽـ رآه أو افٌعثي، بعد

  وؿد تعرض اإلموم ابـ يقكس فٌقون ادخيمغ، ؾؿـ ذفؽ:

 :(6)اظُمَراِدي فمبقد زمـ * ضمذيػة

 روايي. فف يعرف وٓ مك، ؾتح وصفد اجلوهؾقي أدرك:(7)ومال ازمـ يقكس

 ووبطفا: همقفا، وايمتصحقػ إؽمامء، مشتبف زمقان: فممم اَلادي اظمطؾب

 :. زمقان مشتبف إؽمامء1

تطؾؼ ـؾؿي ادشتٌف ف إشمء وإكًوب ظذ تؾؽ افتل يتشوبف رشؿفو وصقرة خطفو، ؾقؾتٌس 

ف ؿراءة افؾػظي إن مل تضٌط وًٌطو توًمو، أو مل  َيرد تعققـفو، أو يؼع ؾقفو مو يعرف بوفتصحقػ، وهق خطل

 .(8)تمخذ بوفروايي وافتؾؼل مـ أؾقاه افرجول

                                                           

 (.514/ 13) فؾًؿعوين إكًوب،اكظر:  .إفقف كًٌقا َجوظي جلد اشؿ وهق ى،ؾُ غْ يَ  إػ افـًٌي هذه (1)

 (.182/ 4) فؾًؿعوين إكًوب،اكظر:  .أؿصوهو مـ افقؿـ بَلد مـ وهل مقت حي إػ افـًٌي هذه (2)

 .(437: ص) افتفذيى تؼريىاكظر ترَجتف:  (3)

 .ادصدر افًوبؼ (4)

 .(157/ 4) فؾًخووي، ادغقٌ ؾتح  (5)

 .(144/ 2) ، ٓبـ حجرافصحوبي متققز ف اكظر ترَجتف: اإلصوبي (6)

 ادصدر افًوبؼ. (7)

 (.1/7ٓبـ كوس افديـ ) ،تقوقح ادشتٌف (8)
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 وؿد تؽؾؿ اإلموم ابـ يقكس ظذ هذا افـقع، ومـ ذفؽ: 

 :(2( )1)إؿَْمَرازُمُؾِز  حيقك زمـ * معاوية

 ظـ يروي ادول بقً ظذ بوفري ـون افذي (4)افصدف حيقك بـ معوويي ؽر وهق:(3)ومال ازمـ يقكس

 .افزهري

 . زمقان ايمتصحقػ دم إؽمامء:2

ـٌ  هق  .(5)وادتـ اإلشـود ف وبك فػظ تصحقػ ويؽقن مػقٌد، اْلَُذاُق... حيّؼؼف إكم جؾقٌؾ  ؾ

ؿول افٌوحٌ: وكحـ ف هذا ادٌحٌ شـتعرض فؾتصحقػ ف أشمء افرواة، ومل أجد اإلموم ابـ 

ٌّف ظذ تصحقػ ف ادتـ،   إكم ـون يشر إػ آختَلف ف أشمء افرواة، ؾؿـ ذفؽ:يقكس ك

 :(7( )6)اظمَْفريّ  َكاِذة زمـ يَمِؼقط زمـ * ضَملّ 

 حل.: وافصقاب ظـدي خطل وهق حيقك، أظرف ومو فؼقط، بـ حيقك ويؼول :(8)ومال ازمـ يقكس

 . زمقان وبط إؽمامء:3

وافؽَلم ف وٌط إشمء متػرٌع ظم ؿٌؾف، فُقممـ مـ افقؿقع ف افتصحقػ وافتحريػ، وـون 

 فإلموم ابـ يقكس بوٌع ف هذا، ومـ ذفؽ: 

                                                           

 بَلد مـ وإخرى دمشؼ، يع ممو افشوم شوحؾ ظذ إحدامهو: ـٌرتغ فٌؾدتغ آشؿ وهذا أضرابؾس، ػإ افـًٌي هذه (1)

 (.299/ 1) فؾًؿعوين إكًوب،اكظر:  .، وادسجؿ فف مـ إوػبوفشوم افتل ظـ إفػ يًؼط وؿد ادغرب،

 .(539: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى اكظر ترَجتف: تؼريى (2)

 .(226/ 28) ، فؾؿزيافؽمل هتذيى (3)

 .(538: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى اكظر ترَجتف: تؼريى (4)

 .(89: ص) فؾـقوي ،وافتقًر افتؼريى (5)

ٌَي َهِذه (6) ًْ ٌَِرة َؿٌقَؾي ؿضوظي بـ اْلوف بـ َظْؿرو بـ حقدان بـ مفَرة إَِػ  افـِّ  ٓبـ إكًوب، هتذيى ف افؾٌوب. اكظر: ـَ

 (.275/ 3) إثر

 .(97/ 2)، ٓبـ موـقٓاكظر ترَجتف: اإلـمل  (7)

 ادصدر افًوبؼ. (8)
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 :(2( )1)إَْيقم فمؼقؾ زمـ طمايمد زمـ َرْوح زمـ * ؽمالمة

 ؿوف، ثؿ ادقحدة وؾتح افراء وإشؽون ادعجؿي اْلوء َخْرَبؼ، بػتح أبو يؽـك:(3)ومال ازمـ يقكس

 أثًٌ. وإول شوــي، حتً مـ مثـوة يوء ثؿ افراء وؾتح اْلوء بضؿ افـًوئل: وؿوَلو

  

                                                           

 (.429/ 1) فؾًؿعوين إكًوب،اكظر:  .مك ديور يع ممو افؼؾزم بحر شوحؾ ظذ بؾدة افـًٌي إػ هذه (1)

 .(261: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى اكظر ترَجتف: تؼريى (2)

 .(292/ 4) ، ٓبـ حجرافتفذيى هتذيى  (3)
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 ايمثاين اظمبحث

صمال ايمتعريػ  وإماىمـ ايمتلريخ زماؽمتخدام زمايمرِّ

ثغ ريخلحؼقؼي افت  ،تضٌط بف إحقال ف ادقافقد وافقؾقوت ذيافتعريػ بوفقؿً اف: »ظـد ادحدِّ

 .(1)شحًـي مع تعديؾ وجتريح وكحق ذفؽ ويؾتحؼ بف مو يتػؼ مـ اْلقادث وافقؿوئع افتل يـشل ظـفو معونٍ 

ًِ شمٍع،  وافتلريخ هبذا وظوٌء ـٌٌر دػرداٍت وأبحوٍث تلرخيقٍي تتصؾ برواة اْلديٌ مـ مقَلٍد، ووؿ

اوي مـ ظقامؾ َلو تلثرهو ف افتَّْعِديؾ وافتجريح إػ ؽر  وظدد افشققخ، وافرحَلت، ومو يطرأ ظذ افرَّ

 ذفؽ. 

ث، ٕكَّف بذفؽ يًتطقع أن حيؽؿ ظذ ا فًـد بوٓتصول أو آكؼطوع، وظذ  فذفؽ ؾفق يؾزم اُدَحدِّ

، ـم يتؿ بف افؽشػ ظـ افقووظغ: بؾ هق خر شَلح ُيؼع ف وجف  افؽذابغ َواة بوفؼٌقل أو افردِّ  .(2)افرُّ

ود و َواة، وخوصي مو يتعؾؼ بؿعرؾي بؿعرؾي ومـفؿ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس اظتـل افـُّؼَّ تقاريخ افرُّ

مو ُيًتدل بف ظذ ـذب »، ؾنّن هذا إمر مـ أهؿ ظمرهؿ وكحق ذفؽومقافقدهؿ ومؼودير أ ؿوؾقوهت

ث ف روايتف ظؿـ مل يدرـف ابغ وافقووظغ وـثر مـ ظؾؾ وبف يُ ، (3)شاُدَحدِّ ؽشػ افـؼوب ظـ افَؽذَّ

َواة.  َواة افَؽذِ : »(4)-رمحف اهلل تعوػ-قريؿول شػقون افثَّ أحوديٌ افرُّ  ب، اشتعؿؾـو َلؿدو اشتعؿؾ افرُّ

ؿول  ،شإذا اهتؿتؿ افشقخ ؾحوشٌقه بوفًـغ: »(5)-رمحف اهلل تعوػ-حػص بـ ؽقوث  ؿول و، شافتوريخ

ٌَْغدادّي  تََى ظـف»: -معؼًٌو–رمحف اهلل تعوػ -اْلطقى اف ـَ ـْ  ـّ َم اوي  ،يعـل أحًٌقا ِشـَّف وِش وإذا أخز افرَّ

 .ششؼطً روايتف ،ظـ كػًف بلمر مًتحقؾ

                                                           

 (.282/ 3) ، فؾًخوويؾتح ادغقٌ (1)

ثغ (2)  (.293)ص: صعٌون اهلل فعٌد ،افتلصقؾ افؼظل فؼقاظد اُدَحدِّ

 (.363/ 1)افٌَْغدادّي  فؾخطقى ،افؽػويي (3)

 (.364/ 1) ادصدر افًوبؼ (4)

 (.365/ 1) ادصدر افًوبؼ (5)
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َجول، كؼد ف وظٌوراتف أيب شعقد بـ يقكس اإلموم ٕؿقال وادتتٌع  بتحديد اهتممف يَلحظ افرِّ

اوي صخص  :  مـفو ذفؽ، بقون ف ظّدة مًوفؽ فف ـون وؿد افتلرخيقي، افـوحقي مـ افرَّ

 واظمقيمد: اظمقالد زمقان: إول اظمطؾب

اإلموم  ، وؿد تعرض(1)ؾقف وفد افذي افقؿً اشؿ: ؾقف، ومقَلده وفد افذي ادقوع: مقفد افرجؾ

 ابـ يقكس فألمريـ مًعو، وهذا ُيظفر ِظْظؿ اهتممف بتتٌع أحقال افرواة.

 . زمقان مقالد ايمرواة:1

 :(2)شايمطػمي ازمـ» زمـ اظمعروف اَلاهمظ صمعػر أزما اظمٌمي، صايمح زمـ * أْحد

 .وموئي شٌعغ شـي ف بؿك، صوفح بـ أمحد ووفد :(3)ومال ازمـ يقكس

 . زمقان مقيمد ايمرواة.2

ازي زمشغم زمـ ؽمعقد زمـ فمقم زمـ * أؽمامة ايمرَّ
(4): 

 وموئتغ. مخًغ شـي بًومراء، وفد: (5)ومال ازمـ يقكس

 وؽمافمتفا، وأفمامرهؿ: وؽمببفا، وهماهتؿ، ومؽان ايمرواة، وهماة سملريخ زمقان: ايمثاين اظمطؾب 

ـٌ  هق  افتلريخ ف ؾـظر ؿقٍم، ظـ افروايي ؿقمٌ  ادظك وؿد واكؼطوظف، اْلديٌ اتصول ُيعرف بف مفؿٌ  ؾ

 .(6)بًـغ وؾوهتؿ بعد ظـفؿ افروايي زظؿقا أهنؿ ؾظفر

  

                                                           

 .(468/ 3) ، ٓبـ مـظقرافعرب اكظر: فًون (1)

 .(82: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى ترَجتف: تؼريىاكظر  (2)

 .(319/ 5) ، فؾخطقى افٌغداديبغداد توريخ (3)

 .(474/ 7) ، فؾذهٌلاإلشَلم ترَجتف: توريخاكظر  (4)

 ادصدر افًوبؼ. (5)

 .(117: ص) فؾـقوي ،وافتقًر افتؼريى (6)
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 . زمقان سملريخ وهماة ايمرواة:1

 :(2( )1)اهَلْؿَدايِن  اهلل فمبقد زمـ زممم زمـ ؽمعقد زمـ * أْحد

 وموئتغ. ومخًغ ثَلث شـي رمضون مـ خؾقن فعؼ افًًٌ فقؾي تقىف:(3)ومال ازمـ يقكس

 . زمقان مؽان وهماة ايمرواة:2

ايمبََجقم اهلل فمبد أزما ،(4)ـّقِز ايمت زمؽر زمـ * زممم
(5) (6): 

 وموئتغ. مخس شـي افَؼْعَدة ذي ف شدمقوط» بق تقىف:(7)ومال ازمـ يقكس

 . زمقان ؽمبب ايمقهماة:3

ومل زرفمة أزمك زمـ ؽمعقة زمـ ايمرضمقؿ فمبد زمـ اهلل فمبد زمـ * أْحد ايمػَمْ
(8( )9): 

 .يقمف مـ ؾمت افدواب، شقق ف دابي رضبتف: (10)ومال ازمـ يقكس

  

                                                           

ٌَي َهِذه (1) ًْ َقور بـ أوشؾي ربقَعي بـ زيد بـ َموفؽ بـ أوشؾي واْشؿف ،مَهَدان إَِػ  افـِّ  شٌل بـ ـفَلن بـ زيد بـ َموفؽ بـ اْْلِ

 (.391/ 3) إثر ٓبـ إكًوب، هتذيى ف افؾٌوباكظر:  .اْفَعظِقؿ افّشعى ؿحطون بـ يعرب بـ يشجى بـ

 .(79: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى اكظر ترَجتف: تؼريى (2)

 .(314/ 1) ، فؾؿزيافؽمل هتذيى (3)

ٌَي (4) ًْ
/ 1) إثر ٓبـ إكًوب، هتذيى ف افؾٌوباكظر:  .كقح اْبـ حوم بـ سقِ ـّ بتِ  َوشؿقً مك بديور َمِديـَي إَِػ  كِ

226.) 

 اشؿ بجقؾي ان وؿقؾ افغقث، بـ إشد أخل افغقث بـ ظؿرو بـ أراش بـ أكمر ابـ وهق بجقؾي ؿٌقؾي اػ افـًٌي هذه (5)

 .(91/ 2) فؾًؿعوين إكًوب،اكظر:  .ظظقؿتغ ؿٌقؾتغ وفدتو بوهؾي وأختفو افعشرة شعد مـ وهل أمفؿ

 .(122: ص) حجر، ٓبـ افتفذيى اكظر ترَجتف: تؼريى (6)

 .(443/ 1) ، ٓبـ حجرافتفذيى هتذيى (7)

 (.171/ 2) فؾًؿعوين إكًوب،اكظر:  .ادغرب ظملأ مـ تروحي تؼورب بؾدة وهل برؿي ػإ افـًٌي هذه (8)

 .(272/ 6) ، فؾذهٌلاإلشَلم اكظر ترَجتف: توريخ (9)

 .(32/ 1) ، فؾعقـلأثور معوين رجول أشومل ذح ف إخقور مغوين (12)
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 .زمقان ؽمافمة ايمقهماة:4

ْعَرايِنّ  زمازمـ يعرف حمؿد، أزما ،ضمػص زمـ أْحد زمـ * زمؽر  :(1) ايمشَّ

 إحدى شـي إول ربقع صفر مـ خؾقن فثمن ادغرب مع إحد ظشقي تقف: (2)ومال ازمـ يقكس

 .وثَلثمئي وثَلثغ

 . زمقان أفمامر ايمرواة:5

 :(3) ايمتُِّجقبِل فَمْؿرو زمـ اهللَِّ فَمبد زمـ مسؾؿ زمـ َْحَّاد زمـ * َأْْحَد

 .شـي وتًعغ أربًعو بؾغ:(4)ومال ازمـ يقكس

:ايمرواة، وسملريخ ىمتازمة اَلديث رضمؾة زمقان: ايمثايمث اظمطؾب  

 وافطؾى افعؾؿ،  ضؾى ف افرحؾي اهلل تعوػ أوجى وؿد مًؾؿ، ـؾ ظذ ؾريضيٌ  افعؾؿ ضؾى

 مل إذا إبقيـ: إذن بغر افرحؾي ؾتجقز جفؾف، يًع ٓ افذي افعؾؿ ضؾى هق إكم مًؾؿ: ـؾ ظذ ادػروض

 ادػسض ظؾؿ ظرف ؿد ـون إذا ؾلمو اإلشَلم، وذائع إحؽوم واجٌوت يعرؾف مـ افطوفى بٌؾد يؽـ

 .(5)أبقيف بنذن إٓ افرحؾي فف ؾتؽره ظؾقف،

 آهتمم مـ ووٌطف َجعف ف وسؾقا كظر، َلو فقس ظـويي بوْلديٌ افصوفح شؾػـو اظتـك وفؼد

 بَلد إػ يرحؾ بؾده صققخ مـ اْلديٌ أحدهؿ جيؿع أن ؾٌعد افعؼؾ، يصدؿف يؽود ٓ مو وافقؿً واجلفد

 ويتحؿؾ افًػر، مشوق ؾقتجشؿ افٌَلد، تؾؽ صققخ مـ اْلديٌ فقلخذ بعقدة: أو ؿريٌي أخرى وأؿطور

                                                           

 .(328/ 15) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم اكظر ترَجتف: شر (1)

 .(378/ 12) ظًوـر ٓبـ ،دمشؼ توريخ (2)

 (.78)ص: ، ٓبـ حجراكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى (3)

 .(298/ 1) ، فؾؿزيافؽمل هتذيى (4)

 .(228/ 2) افٌغدادي فؾخطقى ،افًومع وآداب افراوي ٕخَلق اجلومع (5)
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 ؾقف ََجَعَ ش اْلديٌضؾى  ف افرحؾي» شمه ـتوًبو افٌغدادي اْلطقى صـػ وؿد راوقي، بـػس افعقش صظػ

 .(1)فًمظف اإلكًون يعجى مو اْلديٌ ضؾى ف افرحؾي ف بعدهؿ ؾؿـ وافتوبعغ افصحوبي أخٌور مـ

 . زمقان رضمؾة ايمرواة:1

ـْ مل يرحؾ، ومـ قكس ظـد افسَجي فٌعض افرواة بفؼد اظتـك اإلموم ابـ ي ـْ رحؾ مـفؿ، وَم ذـر َم

 ذفؽ:

ـْ رضمؾ مـ ايمرواة:  أ. زمقان َم

 :(2)ايمَؼْقِز  فمؿران زمـ يزيد زمـ هالل زمـ وماؽمؿ زمـ * حمؿد

. ؽره وظـ أبقف، ظـ وحدث وظود، هبو، وشؿع افعراق، إػ ورحؾ أبوه، شؿع: (3)ومال ازمـ يقكس

 بوٕكدفس. موت

ـْ مل يرضمؾ مـ ايمرواة:  ب. زمقان َم

 :(4)اهلل إَْكَديُمِز  فمبد زمـ يمب*  

 يرحؾ. ومل إكدفس، أهؾ ظـ : ـتى(5)ومال ازمـ يقكس

 . زمقان سملريخ ىمتازمة ايمراوي يمؾحديث: 2

ٌّون بـ إبراهقؿ بـ افؽريؿ * ظٌد  :(6)ادكي إبراهقؿ بـ ح

 وموئتغ. وثَلثغ مخس شـي اْلديٌ : وـتى(7)ومال ازمـ يقكس

                                                           

 .(228: ص) ، فؾطحوناْلديٌ مصطؾح تقًر (1)

 .(22/ 2) ، ٓبـ افػريضإكدفس ظؾمء اكظر ترَجتف: توريخ (2)

 .(87: ص) ، فؾحؿقديإكدفس وٓة ذـر ف ادؼتٌس جذوة (3)

 .(416/ 1) ، ٓبـ افػريضإكدفس ظؾمء اكظر ترَجتف: توريخ (4)

 .(336: ص) فؾحؿقدي، إكدفس وٓة ذـر ف ادؼتٌس جذوة (5)

 .(136/ 7) ، فؾذهٌلاإلشَلم اكظر ترَجتف: توريخ (6)

 .(136/ 7) ، فؾذهٌلاإلشَلم ، توريخ(312/ 2)، ٓبـ موـقٓاإلـمل (7)
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 ايمثايمث اظمبحث

صمال ايمتعريػ  رواياهتؿ طمالل مـ زمايمرِّ

 وايمقضمدان: إهمراد زمقان: إول اظمطؾب

، (1)بعدهؿ ؾؿـ وافتوبعغ افصحوبي مـ واحد راوٍ  إٓ ظـف يرو مل مـ معرؾيإؾراد وافقحدان:  

 .(2)صحوبًقو يؽـ مل إذا ادجفقل معرؾي افعؾؿ هذا وؾوئدة

وتـقع ـَلم اإلموم أيب شعقد بـ يقكس ف إؾراد وافقحدان، ؾتؽؾؿ ظذ مـ مل يرو ظـف إٓ 

 حديًثو واحًدا.واحد، ومل يرو إٓ حدًيثو واحًدا، ومل يًـد إٓ 

ـْ مل يرو فمـف إٓ واضمٌد:1  . َم

 :(4()3)اخَلْقٓين يزيد زمـ ضَملّ  زمـ * ؽمعقد

 ؽره. ظـف حيدث ومل ظٌوس، بـ ظّقوش ظـف روى:(5)ومال ازمـ يقكس

ـْ مل يرو إٓ ضمديًثا واضمًدا:2  . َم

ة ايمصددم ة، وومقؾ: َهِديَّ * حمؿد زمـ ُهَديَّ
(6) : 

ٌٍ  ؽر فف فقس: (7)ومال ازمـ يقكس  .واحدٍ  حدي

  

                                                           

 .(425: ص) ، ٓبـ افصَلحافصَلح ابـ مؼدمي (1)

 .(136: ص) ، فـقر افديـ ظساْلديٌ ظؾقم ف افـؼد مـفٍ (2)

 .(234/ 5) فؾًؿعوين إكًوب،. اكظر: افشوم أـثرمهو كزل ؿٌقؾتون وخقٓن  ،وظٌس ٓنقْ َخ  إػ افـًٌي هذه (3)

 .(98/ 2)، ٓبـ موـقٓاكظر ترَجتف: اإلـمل (4)

 ادصدر افًوبؼ. (5)

 .(511: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى اكظر ترَجتف: تؼريى (6)

 .(564/ 26) ، فؾؿزيافؽمل هتذيى (7)
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ـْ مل يسـد إٓ ضمديًثا واضمًدا:3  . َم

اجِلقْزي كاهمع زمـ اجلفؿ زمـ ؽمعقد*  
(1): 

 واحًدا. حديًثو إٓ أشـد كعؾؿف وٓ:(2)ومال ازمـ يقكس

ـْ  زمقان: ايمثاين اظمطؾب  :واظمحدشمكم، وفمدد مرويات مـ روى ايمصحازمة مـ يرو مل َم

ـَلٍم فإلموم أيب شعقد بـ يقكس ف هذا افٌوب،  اجتفد افٌوحٌ ف إووؾي هذا ادطؾى، دو رأى مـ

ـْ مل يرو، ـون جؾف ظـوافذي ُيَلحظ أن ـَل  افصحوبي، وإفقؽ افٌقون: مف ظذ َم

ـْ مل يرو مـ ايمصحازمة:1  . زَمَقان َم

 :(3)اظمََعاهمِريّ  ُأَمقَّة أزما ،خُمِْؿر زمـ فُمبَْقد* 

 .روايي فف يعرف وٓ افصحوبي، ف : ذـر(4)ومال ازمـ يقكس 

ـْ مل يرو مـ اظمحّدشمكم:2  . زمقان َم

 :(6( )5)ايمِؼْتباين همضايمة زمـ اظمػضؾ زمـ اهلل فمبد* 

 روايي. فف ظؾؿً ومو: (7)ومال ازمـ يقكس 

  

                                                           

 .(47/ 3)ٓبـ موـقٓ ،اكظر ترَجتف: اإلـمل (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 .(445/ 4) ، ٓبـ حجرافصحوبي متققز ف اكظر ترَجتف: اإلصوبي (3)

 ادصدر افًوبؼ. (4)

ٌَي َهِذه (5) ًْ  .(14/ 3) إثر ٓبـ إكًوب، هتذيى ف افؾٌوب. اكظر: مك كزُفقا رظغ مـ بطـ َوُهقَ  ،ؿتٌون إَِػ  افـِّ

 .(64/ 7)، ٓبـ موـقٓاكظر ترَجتف: اإلـمل (6)

 ادصدر افًوبؼ. (7)
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 . زمقان فمدد مرويات ايمرواة:3

 :(1)ايمُعَذِري ومتادة زمـ هاكئ زمـ شمعؾبة زمـ جماهد زمـ ايمززمغم زمـ اظُمصعب زمـ فُمْذَرة* 

 .أظؾؿ ؾقم أحوديٌ: ثَلثي أشـد: (2)ومال ازمـ يقكس

 زمعضفؿ: فمـ إومارب رواية زمقان: ايمثايمث اظمطؾب

فؼد تـقظً مًوفؽ اإلموم ابـ يقكس ف بقون روايي إؿورب ظـ بعضفؿ، ؾؽون يٌغ صؾي افؼرابي  

 ف ـؾ روايي يروهيو رواة يشسـقن ف افـًى، وأمو مًوفؽف، ؾفل ظذ افـحق افتويل:

 :أزماء فمـ إزمـاء رواية . زمقان1

 :(3)اظمََعاهمِري نمـؿ زمـ يعػر زمـ أ. فُمْتبًة

 .(5)افرمحـ ظٌد ابـف ظـف روى:(4)ومال ازمـ يقكس 

 :(6)إزُُمقدي شمؿ ايمصددم إؾمؼم زمـ فمؿر زمـ حمؿد زمـ ب. أْحد

 إصس. بـ ظؿر جده ظـ :يروي(7)ؿول ابـ يقكس 

 :(8)اجُلَذاِمل فمقف زمـ صمري زمـ رئاب زمـ ؽمـدر زمـ ؽمقيد زمـ ج. فمثامن

 .ابـتف ابـ (10)افّرمع اجلَُذاِمل ؾقؿي بـ كعقؿ بـ شمك ظـف روى :(9)ومال ازمـ يقكس 

                                                           

 .(223/ 6) موـقٓ ٓبـ اإلـمل،اكظر ترَجتف:  (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 .(335/ 7) ادصدر افًوبؼاكظر ترَجتف:  (3)

 ادصدر افًوبؼ. (4)

 اكظر ترَجتف: ادصدر افًوبؼ. (5)

 (81/ 1) ادصدر افًوبؼاكظر ترَجتف:  (6)

 ادصدر افًوبؼ. (7)

 .(5/ 4) ادصدر افًوبؼاكظر ترَجتف:  (8)

 ادصدر افًوبؼ. (9)

 .(49/ 7) ادصدر افًوبؼاكظر ترَجتف:  (12)
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  :زمعضفؿ فمـ اإلطمقة . زمقان رواية2

ؾػل زمـ ضمجاج زمـ إفمعم * فمبد طمقم ايمسِّ
(1): 

 .(3)افًؾػل خع بـ اْلجوج بـ ؿقس أخقف ظـ يروي:(2)ومال ازمـ يقكس 

 . زمقان رواية إزمـاء فمـ إفمامم:3

ايمبُْؾقـائل يقكس زمـ مفدى زمـ حمؿد* 
(4( )5) : 

 .شؿوشؿ» أخقف ابـ ظـف روى: (6)ومال ازمـ يقكس 

 . زمقان رواية اظمقارم فمـ مقايمقفؿ.4

 :(7)ضمسـة زمـ ذضمبقؾ زمـ * رزمقعة

 مقٓه. روى ظـف يـوق:(8)ومال ازمـ يقكس 

 ومروياسمف: ايمراوي، فمؾؾ زمقان: ايمرازمع اظمطؾب

م يضطؾع بذفؽ أهؾ اْلػظ أجؾِّ ظؾقم اْلديٌ وأدؿفو وأذؾفو، وإكَّ معرؾي ظؾؾ اْلديٌ مـ إنَّ  

 .وهل ظٌورة ظـ أشٌوب خػقي ؽومضي ؿودحي ؾقف، واْلزة وافػفؿ افثوؿى

 طوهره افًَلمي مـفو. ٍي تؼدُح ف صحتف، مع أنَّ ؾَّ ع ؾقف ظذ ظِ ؾَ هق اْلديٌ افذي اضَّ  :ؾوْلديٌ اُدعؾَّ 

ْشـَوِد ا فذي رجوفف ثؼوت، اجلومع ذوط افصحي مـ حقٌ افظوهر، ويًتعون ظذ ويتطرق ذفؽ إػ اإْلِ

تـٌف افعورف هبذا افشلن ظذ إرشول ف  ،اوي وبؿخوفػي ؽره فف مع ؿرائـ تـضؿ إػ ذفؽإدراـفو بتػرد افرَّ 

                                                           

 .(112/ 2) موـقٓ ٓبـ اإلـمل،اكظر ترَجتف:  (1)

 .افًوبؼ ادصدر (2)

 اكظر ترَجتف: ادصدر افًوبؼ. (3)

 (.327/ 2) فؾًؿعوين إكًوب،اكظر: حوصقي  .مك بصعقد افغربقي افؽقرة مـ ؿريي قـوؾْ افٌُ  اػ كًٌي (4)

 (.634)ص: ، فألدؾقياكظر ترَجتف: افطوفع افًعقد (5)

 ادصدر افًوبؼ. (6)

 .(419/ 2) ، ٓبـ حجرافصحوبي متققز ف اكظر ترَجتف: اإلصوبي (7)

 .(472/ 2)، ٓبـ موـقٓاإلـمل (8)
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بحقٌ يغؾى ظذ  ،أو وهؿ واهؿ بغر ذفؽ ،أو دخقل حديٌ ف حديٌ ،أو وؿػ ف ادرؾقع ،ادقصقل

 . (1)مـ اْلؽؿ بصحي مو وجد ذفؽ ؾقف وـؾ ذفؽ موكعٌ ، ؾقحؽؿ بف أو يسدد ؾقتقؿػ ؾقف ،طـف ذفؽ

َواة وأحقاَلو، ؾؼد تؽؾَّؿ   وؿد ـون اإلموم أبق شعقد بـ يقكس مـ أهؾ اْلزة وادعرؾي بروايوت افرُّ

َواة ومروّيوهتؿ افتل ُأظؾًَّ بعؾؾ ختؾػي ـوٓختَلط، وافـؽورة، وآو طراب، وافغػؾي، ف ظدد مـ افرُّ

 وؾقم يع بقون ذفؽ:

ـْ  زمقان -1  :زمآطمتالط رواياسمف ُأفمؾَّت َم

ُ اْلََلضي: َأمْحٌَؼ   آختَلط فغي: ؾًود افعؼؾ، يؼول: اختؾط ؾَلن، أي ؾًد ظؼؾف، ورجؾ ِخْؾٌط َبغِّ

 . (2)ذا تغر ظؼؾفُخَوَفُط افعؼؾ، ويؼول: ُخقفِط افرجُؾ ؾفق ُخوَفٌط، اختََؾط ََظَؼُؾف ؾفق ُخَْتؾِط إ

ققو آختققَلط اصطقَلحققًو، ؾؼققول اإلموم افًخققووي  دم ققؾ وظققود افعؼقققف ؾًققوحؼقؼت»: (3)وأمَّ

 ،ـٍ قققت ابمقققـ مققق :رضظققأو  ،رضمققأو  ،رروققأو ، فرَ بَخقققق وققول إمقققققققال وإؾعققوم إؿققاكتظ

 .ش(6)ــوبـ ادؾؼِّ  أو احساؿفو ،(5)قعيذهوب ـتى ـوبـ َلَِ  أو، (4)قديققققققول ـودًعقققرؿي مققققوش

ـٌ ظزيٌز مفٌؿ، وؾوئدة وٌطفؿ: متققز ادؼٌقل مـ ؽره ، ؾننَّ آختَلط ِظؾَّي (7)ومعرؾي ادختؾطغ مـ افثِّؼوت ؾ

اوي بم يمدي إػ ردِّ حديثف، وحؽؿ حديٌ مـ اختؾط مـ افثِّؼوت ف ُيْؼٌَُؾ حديٌ مـ : أكَّ ُتمثر ف وٌط افرَّ

                                                           

 (.92)ص: افصَلح ، ٓبـافصَلح ابـمؼدمي  (1)

 (.295 -294/ 7مـظقر ) ٓبـ ،اكظر: فًون افعرب( 2)

 (.459 -458/ 4) فؾًخووي ،( ؾتح ادغق3ٌ)

موت شـي شتغ وموئي، وؿقؾ: شـي مخس  ،ادًعقدي افُؽقفّ ظٌد افرمحـ بـ ظٌد اهلل بـ ظتٌي بـ ظٌد اهلل بـ مًعقد  (4)

 (.344)ص: حجر ، ٓبـ. اكظر: تؼريى افتفذيىوشتغ وموئي هجريي

مل،قعي بـ ظؼٌي ( ظٌد اهلل بـ َلَِ 5) وؿد كوف  وموئي هجريي. موت شـي أربع وشٌعغ ،افؼويض ادِْكيأبق ظٌد افرمحـ  اْلَْيَ

 (.319)ص: ، ٓبـ حجركظر: تؼريى افتفذيىاظذ افثمكغ شـي. 

ـ، ظؿر بـ ظّع بـ أمحد بـ ظٌد اهلل افناج إَْكَصوري إكز ( 6) افتؽروري إصؾ، ادِْكيِّ افشوف، ادعروف بوبـ ادؾؼِّ

 (. 528/ 1فؾشقـوين ) ،موت شـي أربع وثمكمئي هجريي. اكظر: افٌدر افطوفع بؿحوشـ مـ بعد افؼرن افًوبع

 (.458/ 4) فؾًخووي ،ؾتح ادغقٌ (7)
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ٌَُؾ حديٌ مـ ُأِخذ ظـف هؾ  صؽؾ أمره ؾؾؿ ُيْدرَ أُ  بعد آختَلط، أو ؿُأِخَذ ظـفؿ ؿٌؾ آختَلط، وٓ ُيْؼ

 .(1)ُأِخذ ظـف ؿٌؾ آختَلط أو بعده

 وؿد بغَّ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس مـ ُأظؾًَّ روايوتف بوٓختَلط، ومـ ذفؽ: 

 :(2) ايمَعاِمري وردان زمـ فمقسك زمـ ايمرْحـ فمبد زمـ اجلبار فمبد زمـ اهلل فمبد زمـ أْحد زمـ حمؿد* 

 .مقوقظي بـًخي وحّدث يؽذب، وـون حّدث، خّؾًطو، ـون: (3)ومال ازمـ يقكس

 وؿد ـون اإلموم ابـ يقكس يٌّغ أحقوًكو زمـ آختَلط، ومـ ذفؽ:

 :(4)ايمَػّراء زياد زمـ * ؽمؾقامن

 .ظؿره آخر اختؾط ؿد ـون: ويؼول: (5)ومال ازمـ يقكس

 وف بعض إحقون يٌّغ شٌى آختَلط، ومـ ذفؽ:

ْْحَـ فمبد*   :(6) اظمَْفِري ؽمامل زمـ اَلؿقد فمبد زمـ ايمرَّ

 .مضطربي ؾلحوديثف حػًظو: حيدث ؾؽون ظؿل، ؿد وـون: (7)ومال ازمـ يقكس

 :زمايمـَّؽارة رواياسمف ُأفمؾَّت مـ زمقان -2

 .(8)ادجّرحغشقليت اْلديٌ ظذ افـؽورة بوفتػصقؾ ف مٌحٌ 

فؼد حؽؿ اإلموم ابـ يقكس ظذ أحوديٌ بعض افرواة بلهنو مـؽرة، وؽوفًٌو ـون ٓ يٌّغ هذه 

 إحوديٌ، ومـ ذفؽ:

                                                           

 (.392)ص: ، ٓبـ افصَلحافصَلح ابـمؼدمي  (1)

 (458/ 3) ، فؾذهٌلٓظتدالا اكظر ترَجتف: مقزان (2)

 (.122/ 1) ، فؾؽـوينادقوقظي افشـقعي إخٌور ظـ ادرؾقظي افؼيعي تـزيف ،(458/ 3) ، فؾذهٌلآظتدال مقزان (3)

 .(35/ 7)، ٓبـ موـقٓاكظر ترَجتف: اإلـمل (4)

 ادصدر افًوبؼ. (5)

 (.345: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى اكظر ترَجتف: تؼريى (6)

/ 6) ، ٓبـ حجرافتفذيى هتذيى ،(383: ص) ، فؾذهٌلافضعػوء ف ادغـل ،(2/577)، فؾذهٌلآظتدال مقزان (7)

219.) 

 (، مـ هذا افٌحٌ.239: )ص: اكظر (8)
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 .(1)اإِلؽْمَؽـَْدَرايِن  اجلقن أيب زمـ ْحقد* 

ـِ  : روى(2)ؿول ابـ يقكس  .ظؾقف يتوبع ٓ مـؽًرا حديًثو وهى ابـ َظ

ـْ  زمقان -3  :يمرهمعف أضماديث مقومقهمة رواياسمف ُأفمؾَّت َم

 .(3)ايمصقدم اظمٌمي صمعػر أزما اظمممـ، فمبد زمـ أْحد* 

 .مقؿقؾي أحوديٌ رؾع صوْلًو، رجًَل  ـون:(4)ومال ازمـ يقكس

ـْ  زمقان -4  :زمايمؼؾب رواياسمف ُأفمؾَّت َم

 شفًقا، ويؽقن ف افًـد وادتـ، ومـ أو ظؿًدا بغره مو بروايي يعرف مـ تغقر افؼؾى حؼقؼي

 افًـد، َجقع يؼؾى تورة ثؿ بصحقح، وعقًػو شـًدا يؼؾى ٕن افظفقر وُمٌي افؼه حيؿؾف مـ افقووظغ

 .(5)وتورة بعضف

 وؿد تؽؾؿ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس ظذ ظؾي افؼؾى ظـد بعض افرواة، ومـ ذفؽ:

 : (6)ايمتُِّجقبل اجلعد زمـ ايمػرات زمـ * إؽمحاق

 مـؼؾٌي. ـلهنو أحوديٌ أحوديثف : وف(7)ؿول ابـ يقكس

 :زماإلرؽمال رواياسمف ُأفمؾَّت مـ زمقان -5

ّٓ  ؾقؿف، ممـ يًؿعف مل مـ رواتف ف يؽقن بلنْ  إشـوده اكؼطع مو: اُدرشؾ  يقصػ مو أـثر أنَّ  إ

 . (8) افـٌل ظـ افتوبعل رواه مو آشتعمل حقٌ مـ بوإلرشول

                                                           

 .(294/ 3) ، ٓبـ حجرادقزان اكظر ترَجتف: فًون (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 .(28/ 6) ، فؾذهٌلاإلشَلم اكظر ترَجتف: توريخ (3)

 ادصدر افًوبؼ. (4)

 .(335/ 1) ، فؾًخوويادغقٌ اكظر : ؾتح (5)

 .(122: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى اكظر ترَجتف: تؼريى (6)

 (.467/ 2) ، فؾؿزيافؽمل هتذيى (7)

 (.96/ 1) فؾخطقى افٌغدادي ،افؽػويي (8)
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 وادعـك إول هق افذي أراده اإلموم أبق شعقد بـ يقكس، ومـ ذفؽ:

 .(1)اظمٌمي صايمح أزما ايمِغَػاري، ايمرْحـ فمبد زمـ ؽمعقد* 

 .أظؾؿ تعوػ واهلل ، ظع  مـ شؿع أطـف ومو مرشؾي، ظع  ظـ : روايتف(2)ؿول ابـ يقكس

 . زمقان إفماليمف يمؾروايات دون زمقان ايمسبب:6 

جول، جيده يعّؾ بعض روايوت افرواة دون  ،-أحقوًكو-إن ادتػحص فؽَلم اإلموم ابـ يقكس ف افرِّ

 بقون شٌى افعؾي، ومـ ذفؽ:

ـَ  * مُخَْرَ   :(3)افَزَبودي مُخَْرَ  َيِزيَد بـ ْب

 معؾقل. واْلديٌ ، مُخَْرَ  بـ يزيد ابـف ظـف : روى(4)ومال ازمـ يقكس

  

                                                           

 .(238: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى اكظر ترَجتف: تؼريى (1)

 .(59/ 4) ، ٓبـ حجرافتفذيى ، هتذيى(323/ 5) ، دغؾطويافؽمل هتذيى إـمل (2)

 .(522/ 2)، ٓبـ موـقٓاكظر ترَجتف: اإلـمل (3)

 ادصدر افًوبؼ. (4)
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 انفصم انثانث

 ينهج اإلياو أبي سعيذ بن يىنس يف انتعذيم
 يباحث : أربعةويشتًم عهى 

عنذ اإلياو أبي سعيذ املبحث األول: يصطهحات انتعذيم 

 بن يىنس ويذنىالهتا.

املبحث انثاني: يقارنة يصطهحات اإلياو أبي سعيذ بن يىنس 

 وأحكايو بأقىال غريه ين اننقاد.

املبحث انثانث: يراتب انتعذيم عنذ اإلياو أبي سعيذ بن 

 .يىنس

املبحث انرابع: خصائص ينهج اإلياو أبي سعيذ بن يىنس يف 

 انتَّعْذِيم.
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لاظمبحث   إَوَّ

 ومديمقٓهتا فمـد اإلمام أيب ؽمعقد زمـ يقكس ايمتَّْعِديؾ مصطؾحات

 دم ايمتَّْعِديؾ( اإلمام ازمـ يقكس وفمباراسمفمـ طمالل أيمػاظ  سمطبقؼقةٌ  )دراؽمةٌ 

 اظمصطؾح يمغًة:

ؿول ابـ  ،حؾّ إٓ بؿعـك افُص افؼديؿي مل يرد فف ذـر ف معوجؿ افؾغي افعربقي ش آصطَلح»فػظ 

 .(1)شصؾح: افصود وافَلم واْلوء أصٌؾ واحٌد يدل ظذ خَلف افػًود»: -رمحف اهلل تعوػ-ؾورس 

 ،اصطؾح افؼقم: زال مو بقـفؿ مـ خَلف» وف افعك اْلديٌ جوء ف ـتوب ادعجؿ افقشقط:     

وآصطَلح: اتػوق ضوئػي  ،وآصطَلح: مصدر اصطؾح ،تعورؾقا ظؾقف واتػؼقا :واصطؾحقا ظذ إمر

 .(2)شظذ رء خصقص، وفؽؾ ظؾؿ اصطَلحوتف

 اظمصطؾح اصطالضًما:

آصطَلح: إخراج افقء ظـ ادعـك افؾغقي إػ »: -رمحف اهلل تعوػ-ؿول أبق افٌؼوء افؽػقي     

ًٌو ف افعؾؿ افذي حتصؾ معؾقموتف بوفـظر  معـك آخر فٌقون ادراد....ويًتعؿؾ آصطَلح ؽوف

  .(3)شوآشتدٓل

آصطَلح: ظٌورة ظـ اتػوق ؿقم ظذ تًؿقي افقء بوشؿ مو »: -رمحف اهلل تعوػ-وؿول اجُلرجوين      

 .(4)شيـؼؾف ظـ مقوعف إول

بعد  ،ظٌورة ظـ اتػوق ؿقم ظذ تًؿقي رء بوشؿهق »ؾؼول:  -رمحف اهلل تعوػ-فوكقيافتّ وظرؾف      

ْلصقص أو دشورـتفم ف أمر أو مشوهبتفم ف وصػ اـوفعؿقم و ،بقـفمدـوشٌي  ،كؼؾف ظـ مقوعف إول

 .(5)شأو ؽرمهو

 .(6) شهق افؾػظ ادختور فؾدٓفي ظذ رء معؾقم فقتؿقز بف ظم شقاه»وؿقؾ:      

                                                           

 (.574معجؿ مؼويقس افؾغي، ٓبـ ؾورس )ص:  ((1

 .(522/ 1)افقشقط، دجؿقظي مـ ادمفػغ  ادعجؿ ((2

 .(132 – 129، ٕيب افٌؼوء افؽػقي )ص: افؽؾقوت معجؿ ف ادصطؾحوت وافػروق افؾغقيي ((3

 (.52فؾجرجوين )ص: افتعريػوت،  ((4

 (.822/  2)فؾتفوكقي  ،ـشوف اصطَلحوت افػـقن وافعؾقم اإلشَلمقي ((5

 (.1/123) ٌؽر أبق زيد، فوؿـ ـتوب ؾؼف افـقازل، ادقاوعي ف آصطَلح ظذ خَلف افؼيعي ((6
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 .(1)شآصطَلح فػظ معغ بغ ؿقم معقـغ»وؿقؾ:      

فؾدٓفي ظذ مػفقم ظؾؿل ، أو ظؿع ، أو ؾـل هق افؾػظ أو افرمز افؾغقي افذي يًتخدم »وؿقؾ: 

 .(2)شأو أي ظؿؾ ذي ضٌقعي خوصي

 ؿول افٌوحٌ: وهذه افتعريػوت ؿريٌي ادعـك متشوهبي إفػوظ.       

ود ؿد ا َجول يرى أنَّ افـُّؼَّ ظذ اشتعمل مصطؾحوت  قاصطؾحوإن ادؼؾى فطرؾف ف ـتى افرِّ

اوي اْظتُِزَ ؿقفف وُأِخَذ بفَمتَك افَتَحؼً فؾتَّْعِديؾ،  وظٌورات متـقظي ف ، وهل مصطؾحوت وظٌورات بوفرَّ

بوظتٌور اإلموم افـوؿد افذي أضؾؼفو، وافًقوق افذي ؿقؾً ؾقف، وؽر  :أفػوطفو، ختؾػي ف مدفقٓهتو أحقوًكو

 . ذفؽ مـ آظتٌورات

ف ظذ مدفقٓت هذه ادصط َجول أن يتعرَّ ؾحوت وافعٌورات، ؿول وٓ ُبدَّ فؾٌوحٌ ف أحقال افرِّ

خووي ًَّ َجول، ـؽتوب ابـ أيب حوتؿ ادذـقر»: (3)اإلموم اف ، -يعـل: اجلرح وافتعديؾ-ؾؿـ كظر ـتى افرِّ

وافؽومؾ ٓبـ َظِدّي، وافتفذيى، وؽرهو، طػر بلفػوظ ـثرة، وفق اظتـك بورع بستقٌفو، وووع ـؾ فػظي 

 -يعـل: ابـ حجر-طَلًحو، فؽون حًـًو، وؿد ـون صقخـوبودرتٌي ادشوهبي َلو، مع ذح معوكقفو فغًي واص

يؾفٍ بذـر ذفؽ ؾم تقن، وافقاؿػ ظذ ظٌورات افؼقم يػفؿ مؼوصدهؿ بم ظرف مـ ظٌوراهتؿ ف ؽوفى 

 . شإحقال وبؼرائـ ترصد إػ ذفؽ

ًٌو بعقًدا ظـ اَلقى وادَْقؾ،  َواة حؽًم مـوش ؿول ومـ ظرف مؼوصدهؿ شفؾ ظؾقف اْلؽؿ ظذ افرُّ

بوْلديٌ،  ـومؾيٍ  مـ اَلقى وادقؾ، وخزةٍ  ، وبراءةٍ تومٍ  وافؽَلم ف افرواة حيتوج إػ ورعٍ »افذهٌل: اْلوؾظ 

وظؾؾف ورجوفف، ثؿ كحـ كػتؼر إػ حترير ظٌورات افتعديؾ واجلرح ومو بغ ذفؽ مـ افعٌورات اُدَتجوذبي، ثؿ 

وم اجلفٌذ، واصطَلحف، ومؼوصده، بعٌوراتف ف ذفؽ اإلمرْ أهؿ مـ ذفؽ أن كعؾؿ بوٓشتؼراء افتوم ظُ 

 .شافؽثرة

 ف أبق شعقد بـ يقكسوؾقم يع ظرض فؾؿصطؾحوت وافعٌورات افتل اشتعؿؾفو اإلموم افـوؿد 

َجولتعديؾ   ويؿؽـ تؼًقؿ هذه ادصطؾحوت إػ ؿًؿغ رئقًغ: ،، مع آجتفود ف بقون مدفقٓهتوافرِّ

ل:  -  .ادطؾؼمصطؾحوت افتَّْعِديؾ إَوَّ

 اْلوصي.مصطؾحوت افتَّْعِديؾ  افثوين: -

                                                           

 (.2/972) ادقشعي ادقنة ف إديون وادذاهى وإحزاب ادعوسة ((1

 .افصٌقر صوهغ فعٌد ،ادصطؾح افعريبدراشوت ف ظؾؿ  ((2

 (.278 -277/ 2ؾتح ادغقٌ، فؾًخووي )( 3)
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اوي بؾػظ مطؾؼ، دون ؿصد مؼوركي شافتَّْعِديؾ ادطؾؼ»يؼصد افٌوحٌ بعٌورة  : اْلؽؿ بتعديؾ افرَّ

َواة، وهذا افتعريػ مل يًٌؼ َأْن ُذـر ف ـتى مصطؾح اْلديٌ أو اجلَْرح  حوفف بحول ؽره مـ افرُّ

 ف افدراشي.وافتَّْعِديؾ، وفؽققققـ اؿتضققت

َجوِل، َكْؼدِ  ف أيب شعقد بـ يقكس اإلموم ـَلم إػ وبوفـظر  مصطؾحوت اشتعؿؾ أكَّف يَلحظ افرِّ

ة وظٌورات َواة، ادطؾؼ افتَّْعِديؾ ف ِظدَّ ودُ  واؾؼف بعضفو فؾرُّ  وبعضفو أحقوًكو، ودٓفي فػًظو اشتعمَلو ف افـُّؼَّ

دَ  خوصي مصطؾحوت ود مـ ؽره دون اشتعمَلو ف َتػرَّ  .افـُّؼَّ

وؾقم يع ظرض فؾؿصطؾحوت وافعٌورات افتل اشتعؿؾفو اإلموم افـوؿد أبق شعقد بـ يقكس ف 

َواة، مع آجتفود ف بقون مدفقٓهتوتعديؾ   وافتل يؿؽـ تؼًقؿفو إػ ؿًؿغ رئقًغ: افرُّ

: مصطؾحوت اف - ًٓ  اإلموم أبق شعقد بـ يقكس. عؿؾفوافتل اشت افعومي ادطؾؼتعديؾ أو

 اإلموم أبق شعقد بـ يقكس. عؿؾفوافتل اشت تعديؾ ادطؾؼ اْلوصيثوكًقو: مصطؾحوت اف -

ل: مصطؾحات ايم  ؽمعقد زمـ يقكس ام أيبــاإلمايمعامة فمـد  اظمطؾؼ تعديؾاظمطؾب إَوَّ

  :(1)ومـفجف دم اؽمتعامهلا

ودُ  واؾؼف فؾتَّْعِديؾ وظٌورات مصطؾحوت أبق شعقد بـ يقكس اإلموم اشتعؿؾ  فػًظو اشتعمَلو ف افـُّؼَّ

، شثؼي»، شثًٌ» ،شثؼي مع تؽرير افصػي معـًك »، شمًتؼقؿ اْلديٌ»، "أحد إثٌوت افثؼوت»أحقوًكو،  ودٓفيً 

مـ افصوْلغ »، شحوؾظ فؾحديٌ»، شثؼي ظـد افـوس»، شمقثؼ» ،شيقثؼقكف» ،شمـ ثؼوت ادكيغ»

صدوق »، شصدوق»، شصوفح مع زيودة صػي»، شصوفح اْلديٌ»، شمريض»، شمل يؽـ بف بلس»، شإثٌوت

ـون يػفؿ »، شمو ظؾؿً إٓ خًرا»، شحًـ اْلديٌ مع زيودة صػي»، شحًـ اْلديٌ»، شمع زيودة صػي

، شواْلػظ وافػفؿ اْلديٌ أهؾ مـ»، شاْلديٌ وحيػظ يػفؿ، ـون»، شـون حيػظ اْلديٌ»، شاْلديٌ

 ، وؾقم يع تػصقؾ ذفؽ:شافصـعيمـ حػوظ اْلديٌ وأهؾ »،

 : ًٓ  :شأضمد إشمبات ايمثؼات»أو

 .شبحديثف حيتٍ ممـ ؾفق ثًٌ متؼـ أو ثؼي إكف فؾقاحد ؿقؾ وإذا»: (2)ؿول ابـ أيب حوتؿ

 إثٌوت: افثؼوت.:(3)وؿول افػروز أبودي

                                                           

 أظرض افٌوحٌ ف دراشتف ظـ إفػوظ افتل تدفؾ دٓفي واوحي ظذ افعٌودة وافزهد وافقرع. (1)

 .(37/ 2) حوتؿ أيب ٓبـ وافتعديؾ، اجلرح (2)

 (149: ص) ادحقط، فؾػروز آبودي افؼومقس(3)
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 .(1)، بوفتػصقؾشثًٌ»، شثؼي»وشقليت اْلديٌ ظـ مصطؾح 

 بـ يقكس بـ زيود» هذا ادصطؾح ف حؼ ظدٍد مـ افرواة، مـفؿ:وؿد اشتخدم اإلموم ابـ يقكس 

 .(3)شافثؼوت إثٌوت أحد»، حقٌ ؿول ؾقف: (2)شاإلشؽـدراين شَلمي، أبو اْليمل، شَلمي بـ َشِعقد

 :شمستؼقؿ إمر دم اَلديث»، شمستؼقؿ اَلديث»شماكًقا:  

معـوهو أن افراوي واؾؼ افثؼوت، ومـ هذه افؾػظي تدل ظذ أنَّ افراوي ثؼٌي: ٕن اشتؼومي اْلديٌ 

 .(4)واؾؼ افثؼوت ؾفق ثؼي

 أره ؾؾؿ يغرب صقًئو ؾقف أرى أن ظذ حديثف تػؼدت»ف ترَجي شػقون بـ مًؽغ:  (5)ؿول ابـ حٌون

 .شاْلديٌ مًتؼقؿ إٓ

 ديـار زمـ فمطاء» وؿد اشتعؿؾ اإلموم ابـ يقكس هذا ادصطؾح ف  حؼ ظدد مـ افرواة، مـفؿ:

ي ؿمؾحة أزما: وومقؾ ايمَرّيان، أزما اهلذرم،  .(7)ششمؼة اَلديث، مستؼقؿ» حقٌ ؿول ؾقف:، (6)شاظمٌِْمِ

شمؼة مع سمؽرير صػة يمػًظا أو »، شاظمٌميكم شمؼات مـ»، شيقشمؼقكف»، شمقشمؼ»، ششمؼة»شمايمًثا: 

 : ششمؼة فمـد ايمـاس»، شمعـًك

اوي مًؾًم، بوفًغو، وافعدافي:  ،(8)شمـ ََجََع افقصػغ: افعدافي، ومتوم افضٌط»افثَِؼي:  أنَّ يؽقن افرَّ

ؾ، حوؾًظو (9)ظوؿًَل، شوًدو مـ أشٌوب افػًؼ وخقارم ادروءة اوي متقؼًظو ؽر مغػَّ ، أمو افضٌط: َأْن يؽقن افرَّ

ث مـ ـتوبف ث مـ حػظف، ووبًطو فؽتوبف إن َحدَّ  .(10)إن َحدَّ

                                                           

 ( مـ هذا افٌحٌ.88،  85 اكظر )ص: (1)

 (.221)ص: ، ٓبـ حجراكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى (2)

 (.5/525) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (3)

 (.124:ص) إشمظقؾ بـ دصطػك وافتعديؾ، اجلرح وؿقاظد بلفػوظ افعؾقؾ اكظر: صػوء (4)

 .(289/ 8) حٌون ٓبـ افثؼوت، (5)

 .(391: ص) ؼريى افتفذيى، ٓبـ حجراكظر ترَجتف: ت (6)

 (.22/68) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (7)

 (.589/ 1افـؽً افقؾّقي بم ف ذح إفػقي، فؾٌؼوظل ) (8)

 (. 124اكظر: مؼدمي ابـ افصَلح،  ٓبـ افصَلح )ص:  (9)

 (.125:-124اكظر: ادصدر افًوبؼ )ص:  (12)
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ومـ » :(1)، ؿول افٌؼوظل شثَِؼي»ومـ كزَل ظـ متوم افضٌط إػ أول درجوت افـؼصون ٓ يؼول ؾقف 

 َّٓ كزَل ظـ افتمم إػ أول درجوِت افـؼصون، ؿقؾ ؾقف َصُدوق، أو ٓ بلس بف، وكحق ذفؽ، وٓ يؼول ؾقف ثَِؼي إ

ٌَس  . شمع اإلرداف بم يزيُؾ افؾ

َؼفُ »، شثَِؼي»وظؾقف ؾننَّ ادصطؾحوت  طؾؼ، ...إفخ، مـ مصطؾحوت افتَّْعِديؾ ادشمـ افثِّؼوت »، شَوثَّ

َّٓ بدفقؾ. اوي وافتقثقؼ، وٓ تـكف إػ ؽره إ  وتدل ظذ افتَّْعِديؾ افتَّوم فؾرَّ

: دِّ افثَِؼيوفقس ِمـ َح » :(2)لافذهٌاْلوؾظ ؿول مع افعؾؿ أنَّ افتقثقؼ درجوت، وأنَّ افثَِؼي ؿد خُيطئ، 

 .شلافذي ٓ ُيَؼّر ظذ خط  ادعصقمِ  مـ ذفؽ ؽرُ  ًؾؿُ ، ؾؿـ افذي يَ ئطِ وٓ خُي  طُ غؾَ ٓ يَ  فُ أكَّ 

وافـوؿد ؿد جيزم بثؼي افراوي وهق أبؾغ ف اْلؽؿ، ويدل ظذ أن افؼوئؾ متلـد ممو يؼقل، بخَلف مو 

، ؾوفظوهر أن افـوؿد يريد أن يػؾً مـ افعفدة وأن تؽقن شيقثؼقكف»إذا ظزى افؼقل إػ ؽره، ـؼقَلؿ: 

 ادًئقفقي ظذ افؼوئؾ.

، ؾوفظوهر أن افؼقل افثوين يدل ظذ ـَلم ف افراوي شؾَلن مقثؼ»، وشؾَلن ثؼي»وؾرق بغ ؿقفف: 

َـّ افراجح تقثقؼف بخَلف افؼقل إول ؾؼد جزم بتقثقؼف مـ ؽر تردد  . (3) فؽ

، هذا افؾػظ مـ أفػوظ اددح افرؾقع إمو شثؼي ملمقن»وأيًضو مـ إفػوظ ادًتعؿؾي ف هذا افٌوب 

، فؽـفؿ ؿد يؼقفقن هذا شثؼي ظوبد ورع صودق»وإمو  شإمو ثؼي متؼـ»ف اإلتؼون وإمو ف افديـ ويؽقن معـوه 

ظذ ادٌتدع: ؾقؽقن ادعـك أكف ظدل ف ديـف، ومو وؿع ف حديثف مـ ادـوـر ظذ شٌقؾ افقهؿ ٓ افعؿد، وؿد 

 .(4)ؾظ ظذ أصقففيؼقفقن ذفؽ ؾقؿـ حيو

 وؿد اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس هذه ادصطؾحوت ظذ وجفغ:

  

                                                           

 (.589/ 1) افـؽً افقؾقي، فؾٌؼوظل (1)

 (.78)ص: اكظر: ادقؿظي، فؾذهٌل( 2)

 (.477 دصطػك بـ إشمظقؾ )ص: ،صػوء افعؾقؾ بلفػوظ وؿقاظد اجلرح وافتعديؾ (3)

 (.333)ص:  ادصدر افًوبؼ (4)
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اوي وافتقثقؼ، مـ ذفؽ: ؿقفف ف  -  زمـ طمايمد »إول: اشتعمل مطؾؼ بدون زيودة: يػقد افتَّْعِديؾ افتَّوم فؾرَّ

ة زمـ أؽمقد زمـ يزيد زمـ طمايمد زمـ ايمسالم فمبد  .(2) ششمؼة»: (1)شُهديَّ

اوي وافتقثقؼ، وافزيودة ؿد حتؿؾ ؿرائـ ودٓٓت  - افثوين: اشتعمل مؼقد بزيودة: يػقد افتَّْعِديؾ افتَّوم فؾرَّ

جؾقي أو خػقي تمـد ظذ دٓفي ادصطؾح ظـد اإلموم أيب شعقد بـ يقكس، وتٌغَّ مدى ظؾؿف افدؿقؼ بحول 

َواة ومرويوهتؿ، مـ ذفؽ، ؿقفف ف   صَمْعَػر َأزُما ايمتُِّجقبِل، فَمْؿرو زمـ اهللَِّ فَمبد زمـ مسؾؿ زمـ َْحَّاد زمـ َأْْحَد»افرُّ

ي  .(4)شىمان شمًؼا ملمقًكا» :(3) شاظمٌِْمِ

ـُ  فِمقَسك »ومـ ذيمؽ أيًضا، ومقيمف دم ضمؼ: َددِمُّ  ِهاَللٍ  زْم  .(6)شمـ شمؼات اظمٌميكم» :(5)ش ايمصَّ

 .(8)شىمان شمؼة ضماهمًظا»: (7)شزمُؼَبقَْطةَ  اظمعروف ايمَػَزاِري، ؽمالم زمـ ؽمؾقامن زمـ اَلسـ»وومال دم: 

 .(10)شاَلديث ىمثغم شمؼةً  ىَمانَ »: (9)شرزمقعة زْمـ ؽمؾقامن زْمـ أْحد زْمـ فمقمّ  »وومال دم: 

  

                                                           

 .(1131/ 5) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:   (1)

 (.62/ 1) ا إلـمل، ٓبـ موـقٓ(2)

 (.78)ص: ؼريى افتفذيى، ٓبـ حجراكظر ترَجتف: ت (3)

 .(1/297فؾؿزي) هتذيى افؽمل، (4)

 .(441: ص) ، ٓبـ حجرترَجتف: تؼريى افتفذيى اكظر (5)

 (.178مـده )ص:  ٓبـ افتقحقد، (6)

 .(313/ 6) ، فؾذهٌلتوريخ اإلشَلماكظر ترَجتف:  (7)

 (.13/112دمشؼ، ٓبـ ظًوـر ) توريخ (8)

 .(544/ 23) ، فؾذهٌلتوريخ اإلشَلماكظر ترَجتف:  (9)

 ادصدر افًوبؼ. (12)
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 .(2)شمقشمًؼا همؼقًفا وىمان»: (1)شطمايمد إَْكَديُمز زمـ إزمراهقؿ زمـ ين»وومال دم: 

 .(4)ششمؼة صايمح»: (3)شاظمٌمي اهِلاَلرِم  ايمضّحاك زمـ ؽمؾؿة زمـ أْحد»وومال دم: 

 :ششمبت»رازمًعا: 

 .شواْلجي وافؽتوب وافؾًون افؼؾى افثوبً»: -معرًؾو افثًٌ-.(5)-رمحف اهلل تعوػ-ؿول افًخووي

 ؾنذا افعدافي ظذ يدل ممو حقـئذ بد ؾَل افضٌط، اجلقد افضوبط»:(6)-رمحف اهلل تعوػ-ؿول افصـعوين

 ظؾقف ٓ تطؾى أي ظـدهو: ؾقثًٌ بف، وتؼـع افـفل بف تطؿئـ مو معـوه ؾنن وزيودة ذفؽ أؾود ثًٌ: ؿول:

 .شافعدافي افضٌط مع َجع دـ إٓ ٓ يؽقن ذفؽ إذ مزيًدا،

 وؿد اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس هذه ادصطؾحوت أيًضو ظذ وجفغ:

اوي وافتقثقؼ، مـ ذفؽ: ؿقفف ف:  -  فَمبْد»إول: اشتعمل مطؾؼ بدون زيودة: يػقد افتَّْعِديؾ افتَّوم فؾرَّ

ـِ  ْْحَ ْْحَـ فَمبْد: وُيؼال مساهمر، زمـ طمايمد زمـ ايمرَّ  فَمبْد: وُيؼال ـمافمـ، زْمـ مساهمر زْمـ شمازمت زْمـ طمايمد زْمـ ايمرَّ

ـِ  زْمـ شمازمت زْمـ طمايمد زْمـ مساهمر زمـ طمايمد زمـ ايمرْحـ ي ايمقيمقد، َأزُمق: وُيؼال طمايمد، َأزُما ايمَػْفِؿل، ـمافَم : (7)شاظمٌِْمِ

 .(8)شاَلديث دِم  شمبًتا وىمان»

اوي وافتقثقؼ، وافزيودة ؿد حتؿؾ ؿرائـ ودٓٓت  - افثوين: اشتعمل مؼقد بزيودة: يػقد افتَّْعِديؾ افتَّوم فؾرَّ

جؾقي أو خػقي تمـد ظذ دٓفي ادصطؾح ظـد اإلموم أيب شعقد بـ يقكس، وتٌغَّ مدى ظؾؿف افدؿقؼ بحول 

                                                           

 .(444/ 4) آظتدال، فؾذهٌل ، مقزان(212/ 2) إكدفس، ٓبـ افػريض ظؾمء اكظر ترَجتف: توريخ (1)

 (.526/ 1) ادشتٌف، ٓبـ كوس افديـ ، تقوقح(212/ 2) إكدفس، ٓبـ افػريض ظؾمء توريخ (2)

 .(815/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:  (3)

 ادصدر افًوبؼ. (4)

 .(115/ 2)ادغقٌ، فؾًخووي ؾتح (5)

 .(162/ 2) إكظور، فؾصـعوين تـؼقح دعوين إؾؽور تقوقح (6)

 (.339)ص: ؼريى افتفذيى، ٓبـ حجراكظر ترَجتف: ت (7)

 (.17/77، فؾؿزي )هتذيى افؽمل (8)
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َواة ومرويوهتؿ، مـ ذفؽ، ؿقفف ف  ازي زمشغم زمـ عقدؽم زمـ فمقم زمـ أؽمامة »افرُّ ىمان ضمسـ اَلديث » :(1)شايمرَّ

 .(2) ششمبًتا

 :شضماهمظ يمؾحديث» طمامًسا:

يطؾؼ هذا افؾػظ ويراد بف وٌط افػماد وإتؼون افروايي، ـم هق مقجقد بؽثرة ف تراجؿ اْلػوظ 

ادشوهر...فؽـ هذا افؾػظ ؿد يطؾؼ ؾقؿـ هق ـثر افعؾؿ واشع افروايي، وإن مل يؽـ متؼـًو ْلديثف، ؾؽؿ مـ 

وؽرهو مـ ـتٌف بلكف مـ اْلػوظ ومع ذفؽ يصػف بؾغ ف  شتذـرة اْلػوظ»رجؾ يصػف اْلوؾظ افذهٌل ف 

حديثف وبلوهوم ف روايتف، وهـوك حوفي ثوفثي َلذا افؾػظ وهل وٌط افؽتوب، ؾفذا افؾػظ إن أضؾؼ ؾودراد 

 .(3)مـف وٌط افػماد إٓ إذا طفرت ؿريـي تدل ظذ ؽره ؾقعؿؾ هبو، واهلل تعوػ أظؾؿ

أْحد زمـ صايمح » ا ادصطؾح ف حؼ ظدد مـ افرواة، مـفؿ:وؿد اشتعؿؾ اإلموم ابـ يقكس هذ

 .(5)شىمان ضماهمًظا يمؾحديث» حقٌ ؿول ؾقف:، (4)شاظمٌمي

 :شمـ ايمصاَلكم إشمبات»ؽمادؽًما: 

هذه افعٌورة جتؿع بغ افعدافي وافضٌط، ؾعٌورة افصوْلغ ختتص بعدافي افراوي وتديـف، أمو 

 .(6)شثًٌ»فػظي  إثٌوت ؾفل مؼقوس فضٌطف، ومه اْلديٌ ظـ

 زمـ فَمْؿرو زمـ اهللَِّ  فَمبد زْمـ فَمْؿرو زْمـ َأْْحَد» وؿد اشتعؿؾ اإلموم ابـ يقكس هذا ادصطؾح ف  حؼ :

 .(8)شىمان همؼقًفا مـ ايمصاَلكم إشمبات» حقٌ ؿول ؾقف:، (7)شإَُمِقي  ايمؼرر  ايمنح

                                                           

 .(474/ 7) ، فؾذهٌلتوريخ اإلشَلماكظر ترَجتف:  (1)

 .افًوبؼ ادصدر (2)

 (.333:ص) إشمظقؾ بـ دصطػك وافتعديؾ، اجلرح وؿقاظد بلفػوظ افعؾقؾ صػوء (3)

 .(82: ص) ، ٓبـ حجرترَجتف: تؼريى افتفذيى اكظر (4)

ؾػل (71/188دمشؼ، ٓبـ ظًوـر ) توريخ ، (5/319، فؾخطقى افٌغدادي )توريخ بغداد (5) ًِّ ، افطققريوت، فؾ

 (.1/345فؾؿزي )هتذيى افؽمل، ، (2/571)

 (، مـ هذا افٌحٌ.88 اكظر )ص: (6)

 .(83: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (7)

 (.1/417) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (8)
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 :شمل يؽـ زمف زملس»ؽمازمًعا: 

 ظذدل ، مـ مصطؾحوت افتَّْعِديؾ ادطؾؼ، وتشبف بلسمل يؽـ »، شفقَس بِف بلس»، شٓ بلس بف»

اوي دون افٌؾقغ بف إػ درجي  َتْعِديؾ  .شافثَِؼي»افرَّ

 :(1)-رمحف اهلل تعوػ-ف ادرتٌي، ؿول اإلموم ابـ أيب حوتؿ شصدوق»وهل تًووي مصطؾح 

ًٌ م»أو  ،شثَِؼيشإذا ؿقؾ فؾقاحد: ، ووافتَّْعِديؾ ظذ مراتى صتك اجلَْرحوجدت إفػوظ ف » ؾفق ش، تؼـ َثٌ

ٍُّ ممـ حُي  ؽتى حديثف ؾفق ممـ يُ ش، ٓ بلس بف»أو  ،شُمؾف افصدق»أو  ،شَصُدوق»بحديثف، وإذا ؿقؾ فف:  ت

  ش.، وهل ادـزفي افثوكقيويـظر ؾقف

ف مطؾؼ افثَِؼي، وافتقثقؼ درجوت، يشفد فذفؽ: مو أخرجف اإلموم  شثَِؼي»وتشسك مع مصطؾح 

وؾَلن  ،شفقس بف بلس»إكؽ تؼقل ؾَلن  :ؿؾً فقحقك بـ معغ»ؿول:  (2)د بـ أيب َخْقَثؿيأبق َبْؽر أمح

ى تَ ؽْ يُ  ، ؾؾقس هق بثَِؼي ٓشعقػو»ؽ هق فإذا ؿؾً وؾفق ثَِؼي، ش فقس بف بلس» :ًؾول: إذا ؿؿ ،شوعقػ»

 .شحديثف

ى اإلموم افعراؿل   ـُ »ظذ ؿقل اإلموم ابـ معغ، ؾؼول:  (3)وظؼَّ معٍغ إن ؿقيل: فقَس بِف ومل يؼؾ اب

بلٌس، ـؼقيل: ثؼي، حتك يؾزم مـف افتًووي بغ افؾػظغ، إكم ؿول: إن مـ ؿول ؾقف هذا ؾفق ثؼي، وفؾثؼي 

مراتى، ؾوفتعٌر ظـف بؼقَلؿ: ثؼي أرؾع مـ افتعٌر ظـف بلكف ٓ بلس بف، وإن اصسـو ف مطؾؼ افثؼي، واهلل 

 .شأظؾؿُ 

يقاؾقؼ ـَلم اإلمقوم ابـ معقغ، ؾؼد أخقرج اإلمقققوم أبقق ُزرظقققي وف ـَلم اإلموم ُدَحقْؿ مقو 

َمْشِؼققل ف  مو تؼقل ف ظّع بـ َحْقَصى »: شُدَحقْؿ»ؿول: ؿؾً فعٌد افرمحـ بـ إبراهقؿ  (4)شتورخيف»افدِّ

د ؿؾً فؽ: ؿ»، ؿول: شؾؼؾً: ومل ٓ تؼقل: ثؼي، وٓ كعؾؿ إٓ خًرا؟»، ؿول: شٓ بلس بف»، ؿول: شافػَزاِري؟

 .شإكف ثؼي

                                                           

 .(37/ 2اجلرح وافتعديؾ، ٓبـ أيب حوتؿ )( 1)

 (.315افتوريخ افؽٌر ادعروف بتوريخ ابـ أيب َخْقَثؿي، فف )ص: (2)

 (.374 -373/ 1) ، فؾعراؿلذح افتٌكة وافتذـرة (3)

، فف  )ص: (4) َمْشِؼلِّ  (.177توريخ أيب ُزْرَظَي افدِّ



 
91 

 زمـ مقؽمك زمـ همؼغم» وؿد اشتعؿؾ اإلموم ابـ يقكس هذا ادصطؾح ف حؼ ظدد مـ افرواة، مـفؿ:

 .(2)شصمقاًدا  ىمتبف ىماكت زملس، زمف يؽـ ومل» حقٌ ؿول ؾقف:، (1)شإؽَْمَقايِن  اهلل فمبد زمـ فمقسك زمـ همؼغم

 :شمريض»شمامـًا: 

 ترك ؾنذا يًؿقف، بؾ اشؿف، يسك يؽود ٓ ثؼي ظـ روى إذا اْلوؾظ إن»: (3)ؿول ابـ رجى اْلـٌع

 وٓ افضعقػ ظـ يؽتٌقن وؽره، افثقري ذفؽ يػعؾ ـون وؿد مريض، ؽر أكف ظذ إهبومف دل افراوي اشؿ

 أخذه ـون فق: يعـل بف، صوح إشـود ؾقف ـون فق: افؼطون ؿقل معـك وهذا رجؾ ظـ يؼقفقن، بؾ قكف،يًؿ

 شفًمه ثؼي ظـ

ؿول افٌوحٌ: إيرادي فؽَلم ابـ رجى اْلـٌع ٕدفؾ ظذ أن ادتؼدمغ ـوكقا يًتخدمقن فػظي 

 ، وهذا يعؾؿ بؿػفقم ادخوفػي مـ ـَلمف.شثؼي»فؾؿرادؾي مع فػظي  شمريض»

 حيقك زمـ ايمقاضمد فمبد زمـ فمقم زمـ اَلسكم» وؿد اشتعؿؾ اإلموم ابـ يقكس هذا ادصطؾح ف حؼ:

 .(5)شوىمان مروًقا » ؾقف:حقٌ ؿول ، (4)شطمايمد زمـ

 :شصايمح مع زيادة صػة»، شصايمح اَلديث»سماؽمًعا: 

ًٌو،  مصطؾحوت افتَّْعِديؾ ادطؾؼ، ويدل ظذ افتَّْعِديؾ افؼريى مـ اجلَْرح مـ شصوفح»مصطؾح  ؽوف

هذا  نَّ ؾنِ : »صٌفف، ؿولوش صوفح»، وبعد ذـره دصطؾح (6)شآظتدال مقزان» افذهٌل ف مؼدمي اْلوؾظ ؿول

اوي:  ،شوصٌفف يدل ظذ ظدم افضعػ ادطؾؼ ؾفق صوفح فَلظتٌور ٓ  شصوفح اْلديٌ»وإذا ؿقؾ ف حؼ افرَّ

 ، ظققـ(7)شاجلَْرح وافتَّْعِديؾ»فَلحتجوج، يشفد فذفؽ: مو أخرجف اإلموم ظٌد افرمحقـ بـ أيب حوتقققؿ ف 

اوي  -أبقف، ؿول تؼقم بف : »-أي ظٌد افرمحـ -، ؾؼول ففشاْلديٌ صوفح: »-افَتْغؾٌِل يقبوْ ر بـ رُ قققظؿف افرَّ

 . شٓ، وفؽـ صوفح»، ؾؼول: ش؟يُ جَّ اْلُ 

                                                           

 (.476: ص) افصعقد، فألدؾقي كجٌوء أشمء اجلومع افًعقد اكظر ترَجتف: افطوفع (1)

 .ادصدر افًوبؼ (2)

 .(187/ 1) افسمذي، ٓبـ رجى اْلـٌع ظؾؾ ذح (3)

 (154/ 7)فؾذهٌلتوريخ اإلشَلم، اكظر ترَجتف:  (4)

 .(82/ 7)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ (5)

(6 )(1 /3- 4.) 

 (.128/ 6حوتؿ)  أيب اكظر:  اجلَْرح وافتَّْعِديؾ، ٓبـ( 7)
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اوي، أو مو دون  وبحًى شقوق افؽَلم ؿد تـكف دٓفي هذا ادصطؾح إػ افتَّْعِديؾ افتَّوم فؾرَّ

زيودة، ؾؼد اشتعؿؾف ب ذفؽ، وهذا مو يظفر واوًحو ف اشتعمل اإلموم أيب شعقد بـ يقكس َلذا ادصطؾح

اوي وتقثقؼف،  وهذه افزيودة  حتؿؾ ؿرائـ ودٓٓت جؾقي تٌّغ مراده، ؾؼد أضؾؼف تورة وأراد بف َتْعِديؾ افرَّ

 .(2)ششمؼة صايمح»: (1)شاظمٌمي اهلالرم ايمضّحاك زمـ ؽمؾؿة زمـ أْحد»مـ ذفؽ: ؿقفف ف: 

اوي دون افٌؾقققغ بف إػ درجي افتقثققؼ، مـ  وأضؾؼقققف تققورة أخققققرى، وأراد بف تعقققققديؾ افققققرَّ

 .(4)شصايمح اَلديث»: (3) شاظمٌمي مطروح زمـ إزمراهقؿ »ذفؽ: ؿقفف ف: 

ود يطؾققؼ  اويقك افؾقوء ظـقافثويريقد بف  شصوفقح»ح قمصطؾوجتققدر اإلصورة إػ أنَّ بعض افـُّؼَّ  رَّ

أراد بف  ،ف صقخ صوفحوؿقل اْلؾقع: إكَّ : »(5)-رمحف اهلل تعوػ-ابـ حجرؿول اْلوؾظ ٓ ف حديثف،  فـقل ديقؾ

اويمـ ظودهتؿ إذا أرادوا وصػ  ٓ ف حديثف: ٕنَّ  ف ديـف بوفصَلحقي ف اْلديٌ ؿقدوا ذفؽ، ؾؼوفقا:  افرَّ

 ش.َواهللَُّ َأْظَؾؿُ افديوكي  ف م يريدون ففصوفح اْلديٌ. ؾنذا أضؾؼقا افصَلح، ؾنكَّ 

ؿول افٌوحٌ: وفؼد وصػ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس ـثًرا مـ افرواة بنضَلق افصَلح، وتٌغ 

 أكف يريد افديوكي، فذفؽ أظروً ف افدراشي ظـفؿ.

 :شصػة زيادة مع صدوق» ،شَصُدوق»فماًذا: 

افراوي دون افٌؾقغ بف إػ  تعديؾ ظذيدل و، ادطؾؼ مـ مصطؾحوت افتَّْعِديؾ شَصُدوق»مصطؾح 

وافتعديؾ ظذ  اجلرحوجدت إفػوظ ف » :(6)-رمحف اهلل تعوػ-، ؿول اإلموم ابـ أيب حوتؿشافثَِؼي»درجي 

ًٌ »أو  ،شثَِؼي»إذا ؿقؾ فؾقاحد: ، ومراتى صتك ٍُ ش، متؼـ َثٌ  ،شَصُدوق»بحديثف، وإذا ؿقؾ فف:  ؾفق ممـ حيت

، وؿول اإلموم ش، وهل ادـزفي افثوكقيؾفق ممـ يؽتى حديثف ويـظر ؾقفش، ٓ بلس بف»أو  ،شف افصدقُمؾّ »أو 

                                                           

 .(815/ 7) فؾذهٌلتوريخ اإلشَلم، اكظر ترَجتف:  (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 .(234/ 7)، فؾذهٌل  توريخ اإلشَلماكظر ترَجتف:  (3)

 ادصدر افًوبؼ. (4)

 (.682/ 2افـؽً ظذ مؼدمي ابـ افصَلح، ٓبـ حجر ) (5)

 .(37/ 2اجلرح وافتعديؾ، ٓبـ أيب حوتؿ )( 6)
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ًؼو ظذ ذفؽ--رمحف اهلل تعوػ-(1)ابـ افصَلح  ٕن هذه افعٌورات ٓ تشعر بؼيطي  ،هذا ـم ؿول»: -ُمعؾِّ

 . شتز حتك يعرف وٌطفؾقـظر ف حديثف وخُي  ،افضٌط

افثَِّؼي مـ ََجََع افقصػغ: افعدافي، ومتوم افضٌط، ومـ »: (2)-تعوػرمحف اهلل -وؿول اإلموم افٌؼوظل

، وكحق ذفؽ، وٓ يؼول ؾقف شٓ بلس بف»، أو شَصُدوق»كزَل ظـ افتمم إػ أول درجوِت افـؼصون، ؿقؾ ؾقف: 

ٌَس َّٓ مع اإلرداف بم يزيُؾ افؾ  .شثَِؼي إ

إكَّم هل مـ بوب وٌط ادصطؾحوت  شافَصُدوق»و، شافثَِّؼي»وجتدر اإلصورة إػ أنَّ هذه افتػرؿي بغ 

هذه افتػرؿي فقًً بغ صقئغ ختؾػغ أو »:-رمحف اهلل تعوػ -(3)ٓ أـثر، ؿول افدـتقر وفقد افعوين

متضوديـ، إكَّم هل كقع مـ افتػرؿي بغ افػووؾ وإؾضؾ مـف، أو بغ افراجح وإرجح مـف، ؾوفثَِّؼي 

ه ؽر مردود، وفؽـفم يتػووَلن ف َؿْدر ؾقق افصدق، وهق: افضٌط، ؾوفثَِّؼي وافَصُدوق ـَلمهو مؼٌقل خز

َصُدوق، وأووف إػ صدؿف ؿدًرا مـ افضٌط مّقزه ظـ افَصُدوق افذي أؿؾ وًٌطو مـ افثَِّؼي، وهذه افتػرؿي 

، شافَصُدوق»وبغ  شافثَِّؼي»ف كظري مل جُيْؿع ظؾقفو ادتؼدمقن مـ ظؾمء اْلديٌ، ؾغوفٌفؿ مل يؽـ ُيػّرق بغ 

 .شٕنَّ ممدامهو واحٌد ظـدهؿ، وافتػرؿي إكَّم جوءت مـ بعض ادتلخريـ، واشتؼر ظؾقفو ووعفؿ

 زيودة ترؾع افراوي إػ درجي افثؼي. شصدوق»وؿد تمـد مصطؾح 

َجوِل، يتٌّغ أكَّف اشتعؿؾ هذا ادصطؾح  ظذ وبوفـظر ف ـَلم اإلموم أيب شعقد بـ يقكس ف َكْؼِد افرِّ

 ظدة وجقه:

اوي دون افٌؾقغ بف إػ درجي  َتْعِديؾ إول: اشتعمل مطؾؼ بدون زيودة: يػقد - ، مـ ذفؽ، شافثَِؼي»افرَّ

صدوق دم » :(4)شايمِؼتْباكك  ىُمؾِقب زْمـ فَماِصؿ زْمـ ايمؾقث واؽمؿف زرارة، َأيب زمـ إضمد فمبد زمـ ياؽمكم»ؿقفف ف: 

 .(5)شاَلديث

اوي دون افٌؾقغ بف إػ درجي  َتْعِديؾ بزيودة: يػقدافثوين: اشتعمل مؼقد  - ، وافزيودة ؿد حتؿؾ شافثَِّؼي»افرَّ

اوي، مـ ذفؽ، ؿقفف ف:  فمبد» ؿرائـ ودٓٓت جؾقي أو خػقي تكف دٓفي ادصطؾح إػ افتقثقؼ افتَّوم فؾرَّ

                                                           

 (.123افصَلح )ص:مؼدمي ابـ افصَلح، ٓبـ ( 1)

 (.589/ 1افقؾقي، فؾٌؼوظل ) افـُّؽً (2)

 (. 128 -127مـفٍ دراشي إشوكقد واْلؽؿ ظؾقفو، فؾعوين)ص: (3)

 .(587: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (4)

 (.31/183فؾؿزي )هتذيى افؽمل،  (5)
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 ومل رء، أصقيمف أوائؾ مـ اكؼطع أكف إٓ صدووًما، ىمان»: (1)شايمّصددم ؽماّلم زمـ حمؿد زمـ أْحد زمـ اَلؽؿ

 .(2)شاَلديث ىمثغم وىمان همرصمع، همّثبتـاه، يسؿع، مل ما همروى يؿقّز، ممـ يؽـ

، مـ ذفؽ، ؿقفف ف شافثؼي»افثوفٌ: اشتعمل مؼقد بزيودة: يػقد تعديؾ افراوي مع افٌؾقغ إػ درجي -

ي ايمَؼَراؿمِقِز  يزيد َأزُما ايمؼرر، ضمؽقؿ زمـ ىمامؾ زمـ يزيد زمـ يقؽمػ»  .(4)ششمؼة صدووًما وىمان»: (3)شاظمٌِْمِ

 :شصػة زيادة مع اَلديث ضمسـ» ،شاَلديث ضمسـ»ضمادي فممم:  

، فؾدٓفي ظذ افـزول ف مرتٌي افراوي، ويمـد ذفؽ مو ؿوفف شصوفح اْلديٌ»ظٌورة ترادف ؿقَلؿ 

 ،يؽتى اْلديٌ ،صوفح اْلديٌ حًـ ـقف، افـحقي صقٌون»: (5) -رمحف اهلل تعوػ-اإلموم ابـ أيب حوتؿ

ًٌو، إٓ إذا شصوفح اْلديٌ»، وهذا افؽَلم أضؾؼف أيًضو ف ظٌورة شبف حيتٍ وٓ حديثف ، وهل تعودَلو تؼري

 وردت معفو زيودة ترؾع بؿرتٌي افراوي إػ افثؼي.

َجوِل، يتٌّغ أكَّف اشتعؿؾ هذا ادصطؾح ظذ  وبوفـظر ف ـَلم اإلموم أيب شعقد بـ يقكس ف َكْؼِد افرِّ

 ظدة وجقه:

اوي دون افٌؾقغ بف إػ درجي  َتْعِديؾ إول: اشتعمل مطؾؼ بدون زيودة: يػقد - ، مـ ذفؽ، شافثَِؼي»افرَّ

 .(7)شاَلديث ضمسـ وىمان» :(6)شايمؽِـِْدي ؽمفؾ زمـ اهلل فَمبد زمـ ضمسان»ؿقفف ف: 

، مـ ذفؽ، ؿقفف ف: شافثؼي»افثوين: اشتعمل مؼقد بزيودة: يػقد تعديؾ افراوي دون افٌؾقغ إػ درجي -

 .(9)شاَلديث ضمسـ صدوق،»: (8)شايمؼرر ضمؽقؿ زمـ ىمامؾ زمـ يزيد زمـ يقؽمػ»

                                                           

 .(523/ 14)افـٌَلء، فؾذهٌل  أظَلم ، شر(342/ 7) فؾذهٌلتوريخ اإلشَلم، اكظر ترَجتف:  (1)

 .(64/ 5) ادقزان، فؾذهٌل ، فًون(523/ 14) افـٌَلء، فؾذهٌل أظَلم شر ،(342/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل (2)

 .(612: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (3)

 (.32/477فؾؿزي )هتذيى افؽمل،  (4)

 .(356/ 4) حوتؿ أيب ٓبـ وافتعديؾ، اجلرح (5)

 (.158اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص:  (6)

 (.5/147) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (7)

 .(612: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (8)

 .(6/33) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (9)
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اوي مع افٌؾقغ بف إػ درجي  َتْعِديؾ افثوفٌ: اشتعمل مؼقد بزيودة: يػقد - ، وافزيودة ؿد حتؿؾ شافثَِّؼي»افرَّ

اوي، مـ ذفؽ، ؿقفف ف:ؿرائـ ودٓٓت جؾقي أو خػقي تكف دٓفي ادصطؾح إػ افتقثقؼ افتَّوم   فمقم» فؾرَّ

 .(3()2)ششمؼة، ضمسـ اَلديث»: (1) شاظَمْخُزوِمل َكْشقط زمـ اظمغغمة زمـ حمؿد زمـ ايمرْحـ فمبد زمـ

 :شما فمؾؿت إٓ طمغًما» شماين فممم:

تتٌعً هذا افؾػظ وتتٌعً ـثًرا مـ اشتعمل إئؿي فف ؾقجدهتؿ » ؿول مصطػك بـ اْلًـ :

ن افراوي أف افشقاهد وادتوبعوت بؿعـك  وحقوكً أ، وشٓ بلس بف»وأيًضو بؿعـك ، شثؼي»يًتعؿؾقكف بؿعـك 

...وافظوهر أن معـوه: أكـو ٓ كعؾؿ ظـ افراوي ؽر افثؼي ف افروايي ومل يظفر صوحى شـي أو صوحى صَلة

 .(4)شمـف مو خيوفػ ذفؽ

 ؾؼول: ،شجعػر بـ ظقؾإشم» ظـ أيب شلفً :(5)-رمحف اهلل تعوػ-حـٌؾ بـ أمحد بـ اهلل ظٌد ؿول

 ش.كعؿ» ؿول: ؟شثؼي»:  ، ؿؾًشخًرا إٓ أظؾؿ ٓ»

  

                                                           

 .(423: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (1)

 .(361/ 7) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر، (359/ 9) مل، دغؾطويإـمل هتذيى افؽ (2)

 افغربوء» ف وٓش مك توريخ»  ف يقكس بـ شعقد أبق يذـره مل(: 53/ 21)هتذيى افؽمل ف  ادزي ؿول افٌوحٌ: ؿقل (3)

إول مغؾطوي وتٌعف أيًضو ؾرد ظذ  يقكس، ابـ أؽػؾف(: 141/ 13) افـٌَلء ف شر أظَلم افذهٌل، ؾؼول كظر، وتٌعف ، ؾقفش

 توريخ»  ف يقكس بـ شعقد أبق يذـره مل: ادزي ؿقل وف(: 359/ 9) إـمل هتذيى افؽمل مغؾطوي ف ابـ حجر، ؾؼول

 بـ افرمحـ ظٌد بـ ظع: ؿول بـصف، ـَلمف أذـر أكو وهو يقكس، ٓبـ شافتوريخ» أصؾ ف فثٌقتف كظر: شافغربوء» ف وٓش مك

 بؿك تقف اْلديٌ، حًـ ثؼي وـون وحدث، اْلديٌ، وـتى بؿك، اْلًـ، وفد أبو يؽـك كشقط، بـ ادغرة بـ ُمؿد

/ 7) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر حجر ف ابـ وؿول وموئتغ، وشٌعغ اثـتغ شـي صعٌون مـ خؾقن فعؼ اْلؿقس يقم

 بـ ظع كصف: بمش مك توريخ» ف يقكس ابـ ذـره ؾؼد وإٓ افشقخ، كًخي مـ شؼط ـلكف: -معؾًؼو ظذ ـَلم ادزي-(361

 اْلديٌ، حًـ ثؼي وـون وحدث، اْلديٌ، وـتى بؿك، وفد اْلًـ، أبو يؽـك كشقط، بـ ادغرة بـ ُمؿد بـ افرمحـ ظٌد

 .وموئتغ وشٌعغ اثـتغ شـي صعٌون مـ خؾقن فعؼ اْلؿقس يقم بؿك تقف

 (.362دصطػك بـ إشمظقؾ )ص: ،وافتعديؾصػوء افعؾقؾ بلفػوظ وؿقاظد اجلرح  (4)

 (.163/ 2) حوتؿ أيب ٓبـ وافتعديؾ، اجلرح (5)
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 زمـ فمقمّ  زمـ اَلسـ» وؿد اشتعؿؾ اإلموم ابـ يقكس هذا ادصطؾح ف  حؼ ظدد مـ افرواة، مـفؿ:

 .(2)شطمغًما إٓ فمؾقف فمؾؿت وما» حقٌ ؿول ؾقف:، (1)شاََلِريِريّ  اظمٌميّ  فمقمّ  أزما ؽَمّقار،

 :شوحيػظ اَلديث يػفؿ ىمان» ،شاَلديث حيػظ ىمان» ،شاَلديث يػفؿ ىمان»شمايمث فممم: 

فػظ افػفؿ أظذ وأرؾع مـ فػظ اْلػظ ؾؼط ف افتعديؾ، ٕكف ٓ يقصػ بوفدرايي إٓ مـ ضول 

اصتغوفف هبذا افعؾؿ، ومـ ـون هذا حوفف ؾنمو أن يؽقن حوؾًظو ف افغوفى، أمو مـ وصػ بوْلػظ ؾَل يؾزم 

ا بوْلديٌ وظؾؾف وضرؿف وافصحقح مـ ذفؽ وافًؼقؿ وافعويل وافـوزل وافػرد مـ ذفؽ أن يؽقن بصرً 

وادشفقر وؽر ذفؽ بخَلف مـ وصػ بوفػفؿ، بؾ ؿد يطؾؼقن اْلػظ ظذ ـثرة اْلديٌ، وإن مل يؽـ 

 .(3)ادؽثر ووبًطو، وٓ يؾزم مـ افػفؿ متوم اإلتؼون وافتثًٌ

 أيب : شلفًشحيقك زمـ فمبد اهلل زمـ زمؽغم اظمٌمي»ف ترَجي:  (4)-رمحف اهلل تعوػ-ؿول ابـ أيب حوتؿ

 ش.افشلن هذا يػفؿ ـون بف، حيتٍ وٓ حديثف يؽتى: »ؾؼول ظـف،

 ؾلبق حوتؿ مل ير افتَلزم بغ افػفؿ واإلتؼون.

 :شايمصـعة وأهؾ اَلديث ضمػاظ مـ»رازمع فممم: 

وافًؼقؿ وافعويل وافـوزل، هذا ؾقف إصودة بلن افراوي مـ أهؾ صـعي اْلديٌ، ومعرؾي افصحقح 

 .(5)وافطرق وادخورج، وفق ـون مطعقًكو ف ديـف دو ـون مؼدًمو ظـدهؿ

 زمـ رؾمديـ زمـ اَلجاج زمـ حمؿد زمـ أْحد»وؿد اشتعؿؾ اإلموم ابـ يقكس هذا ادصطؾح ف حؼ 

 .(7)شايمصـعة وأهؾ اَلديث ضمػاظ مـ ىمان»، ضمقث ومال همقف: (6) شاظمفدي صمعػر أزما هالل، زمـ مػؾح زمـ ؽمعد

                                                           

 (.573/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:  (1)

 .(573/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ،(212/ 2)، ٓبـ موـقٓاإلـمل(2)

 (.458دصطػك بـ إشمظقؾ )ص: ،صػوء افعؾقؾ بلفػوظ وؿقاظد اجلرح وافتعديؾاكظر:  (3)

 .(165/ 9) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (4)

 (.46:ص) إشمظقؾ بـ دصطػك ،وافتعديؾ اجلرح وؿقاظد بلفػوظ افعؾقؾ اكظر: صػوء (5)

 (.5/235) ، ٓبـ ظًوـردمشؼ اكظر ترَجتف:  توريخ (6)

 ادصدر افًوبؼ. (7)
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 أيب ؽمعقد زمـ يقكساإلمام  فمـد اخلاصة ايمثاين: مصطؾحات ايمتَّْعِديؾ اظمطؾؼ طؾباظم

 :(1)دم اؽمتعامهلاومـفجف 

دَ  ؽره  يًتعؿؾفو مل خوصي تعديؾ وظٌورات مصطؾحوت بوشتعمل أبق شعقد بـ يقكس اإلموم َتػرَّ

ود، وبعضفو اشتعؿؾفو افـؼود كودًرا جًدا، مـ  ؿط أحًدا أر مل»، شاْلػظ ف تعوػ اهلل آيوت مـ آيي: »وهل افـُّؼَّ

 ٓ» ،شمثؾف خيؾػ مل»  ،شافعؾؿ ف ظؿرو بـ اهلل ظٌد يقازى ـون» ،شبعده وٓ ؿٌؾف مثؾف رأيـو مو»، شمـف أثًٌ

ًٌو صقًئو ـون»، شؾقف خيتؾػ  :ذفؽ تػصقؾ يع وؾقم ،شظج

  : ًٓ  :شاَلػظ دم سمعالم اهلل آيات مـ آية»أو

حيتؿؾ افتعديؾ وحيتؿؾ افتجريح، ؾنن ـون بؿعـك افتعديؾ ؾودؼصقد مـف أن افراوي ٓ  هذا افؾػظ

 كظر فف ف اْلػظ واإلتؼون.

اَرُؿْطـِّل  وؿد يؽقن هذا افؾػظ جترحًيو بؿعـك أن افراوي ف مرتٌي اجلرح افشديد، ؾؿثًَل يطؾؼ  افدَّ

 وٓ فَلحتجوج ٓ حديثف يؽتى ٓ افذي ظـده، ادسوك افراوي ظذش اهلل آيوت مـ آيي» أوش آيي» فػظي

 .(2)فَلظتٌور

فؿل ًَّ  بوفٌكة، ـون ،شزبون بـ شؾقمن بـ ُمؿد» ظـ: افدارؿطـل، اْلًـ أبو : شلفً(3)ؿول اف

 .شكعؿ» ، ؿول:ش اْلديٌ يضع ـون» فف: ؿؾً ،شاهلل آيوت مـ آيي مدبر» ؿول:

 زمـ صمعػر زمـ حمؿد»واإلموم ابـ يقكس ؿصد هبذا ادصطؾح ادعـك إول، ؾؼد اشتعؿؾف ف حؼ 

 .(5)ش اَلػظ دم سمعالم اهلل آيات مـ آية»، حقٌ ؿول ؾقف: (4)شإَْكَباِري زمؽر أزما اهلقثؿ، زمـ حمؿد

 :شمـف أشمبت ومط أضمًدا أر مل»شماكًقا: 

 أظذ -يعـل: ابـ حجر-اإلشَلم  صقخ زادهو افتل وادرتٌي»:(6)-رمحف اهلل تعوػ-ؿول افًققضل

 ف ادـتفك وـنفقف كحقه، أو افـوس، وأثًٌ افـوس ـلوثؼ بلؾعؾ: افقصػ: وهل افتؽرير، مرتٌي مـ

                                                           

 أظرض افٌوحٌ ف دراشتف ظـ إفػوظ افتل تدفؾ دٓفي واوحي ظذ افعٌودة وافزهد وافقرع. (1)

 .(341: ص) ، فؾرحقعافعؾؿقي وآثوره افدارؿطـل اْلًـ أبق اكظر: اإلموم (2)

 .(123: ص) ، فؾًفؿل فؾدارؿطـل محزة شمآت (3)

 .(299/ 4) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادياكظر ترَجتف:  (4)

 .(199)ص: ، فألكٌوريإدبوء ضٌؼوت ف إفٌوء كزهي (5)

 .(425/ 1) ، فؾًققضلافـقاوي تؼريى ذح ف افراوي تدريى (6)
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 أر ومل ظـف، يًلل ٓ وؾَلن ؾَلن، مثؾ ومـ مـف، أثًٌ أحد ٓ ومـف،: -يعـل: افًققضل-افتثًٌ، ؿؾً 

 ش.أفػوطفؿ ف وهل افثَلثي، هذه ذـر مـ

 افتزـقي. ظذ افعؾمء دٓفي ف ادراتى أظذ ؿول افٌوحٌ: وهل

، ضمقث ومال (1)شايمَػَزاِري حمؿد زمـ فمباس»وؿد اشتعؿؾ اإلموم ابـ يقكس هذا ادصطؾح ف حؼ 

 .(2)شمـف أشمبت ومط أضمًدا أر مل»همقف: 

 :شزمعده وٓ ومبؾف مثؾف رأيـا ما»شمايمًثا:  

افتل تؼول ف حؼ مشوهر افثؼوت إثٌوت ـلمثول ابـ ادٌورك  هذه مـ ظٌورات افتعديؾ افرؾقع،

 وأمحد وافٌخوري، وادًتؼرئ ٕؿقال افـؼود ادشوهبي َلذه افؾػظي يزداد يؼقـًو مـ ذفؽ.

 ش.مثؾف رأيـو مو: »ؾؼول ظققـي، بـ شػقون اهلل، ذـر ظٌد أبو شؿعً»: (3)ؿول أبق بؽر إثرم

 مـف يتعجى مو حوفف ظذ ادطؾعقن ظـف ذـر ،شاْلػظ هيع افذاـرة ؿقي»وؿد تطؾؼ ويراد مـفو 

 .(4)شقاهؿ ظؿـ ؾضًَل  واإلتؼون اْلػظ ذوو إذـقوء

وؿد اشتعؿؾ اإلموم ابـ يقكس هذه افعٌورة مؼروكي بغرهو فؾدٓفي ظذ صدة اْلػظ واإلتؼون، 

 فمجًبا، ؾمقًئا وىمان» :(5)شايمؼايض ضَمْرزمقيف زمازمـ: ويعرف فمقسك، زْمـ ضمرب زْمـ اَلسكم زْمـ فَمقم»حقٌ ؿول ف 

 .(6)شزمعده وٓ ومبؾف مثؾف رأيـا ما

 :ش ايمعؾؿ دم فمؿرو زمـ اهلل فمبد يقازي ىمان»رازمًعا: 

فػظ ادقازاة فػظ يطؾؼ فؾؿًووة بغ حول راٍو وآخر ف ؾـ مـ افػـقن ـوفعؾؿ أو افؼضوء 

وؽرمهو، وهل تعـل: يًووي، وهذه افؾػظي تصؾح أن تؽقن مـ وؿـ افتقثقؼ افـًٌل، فؽـ فعدم وجقد 

                                                           

 .(232/ 14) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم شر ،(124/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:  (1)

 .ادصدران افًوبؼون (2)

 .(48 :ص) حـٌؾ بـ ٕمحد إثرم شمآتمـ  (3)

 .(33: ص) ، فعٌد ادحًـ افعٌودافصحقح اجلومع وـتوبف افٌخوري اكظر: اإلموم (4)

 .(13/334 ) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادياكظر ترَجتف:  (5)

 توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل، (13/322) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي، (13/334) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي  (6)

 (.2/4)، فؾذهٌلؽز مـ خز ف ، افعز(23/588)



 
99 

حـٌؾ،  أفػوظ فؾتقثقؼ افـًٌل، آثر افٌوحٌ إيرادهو هـو، وممـ اشتخدمفو مـ ادحدثغ، اإلموم أمحد بـ

 .شايمزهري يقازي حيقك» ؾؼول: شعقد، بـ وحيقك ؿًقط بـ اهلل ظٌد بـ يزيد ظـ: (1)حقٌ شئؾ

ويًتحًـ ؿٌؾ اْلؽؿ ظذ افراوي افذي ؿقؾً ؾقف هذه افؾػظي، أن يؼورن افٌوحٌ بغ حول 

 ادقازي وادقازى بف.

وفعؾَّ اإلموم ابـ يقكس ؿصد هبذه افؾػظي، مؼوركي حول افراوي بحول افصحويب ظٌد اهلل بـ ظؿرو 

   ف ظؾؿف بؽتى أهؾ افؽتوب، وهذا واوح مـ خَلل افًقوق افقاردة ؾقف هذه افؾػظي مـ ـَلم ابـ

 يقكس، واهلل تعوػ أظذ وأظؾؿ.

 زمشغم ازمـ ويؼال: زممم، زمـ أوس»ؼ وؿد اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس هذه افؾػظي ف ح

 دم فمؿرو زمـ اهلل فمبد يقازي وىمان واإلكجقؾ ايمتقراة يؼرأ ىمان»: حقٌ ؿول، (2)شاظمٌمي اظُمَعاهمِري

 .(3)شمٌم أهؾ مـ معروف رصمؾ وهق...ايمعؾؿ

 :شمثؾف خيّؾػ مل»طمامًسا:  

ـٍ مـ افػـقن  افتل يشتفر افراوي هبو، هذه افؾػظي مـ أفػوظ افتعديؾ افرؾقع، وأحقوًكو تًتعؿؾ ف ؾ

 وأحقوًكو يػفؿ مـ ـَلم افـؼود آختصوص بٌؾد دون بؾد ف هذه ادرتٌي، ومرة ظومي.

 افؾقؾ، ف أخرجـوه ،-يعـل: افـخعل-إبراهقؿ موت دو» :(5)-رمحف اهلل تعوػ-(4)ظقن ابـ ؿول

 مثؾف، خيّؾػ مل إكف أمو اهلل رمحف ؿول: كعؿ، ؿؾً: إبراهقؿ، صفد ؾقؿـ ــً ؾؼول: افشعٌل، ؾدؾـوه: ؾؾؼقً

 .شكػًف ظـل ـلكف ؿول: بؽذا، وٓ بؽذا وٓ بوفٌكة وٓ بوفؽقؾي ٓ ؿول: بوفؽقؾي، ؿؾً:

  

                                                           

 .(495/ 2) اهلل ظٌد ابـف روايي ٕمحد ،افرجول ومعرؾي افعؾؾ (1)

 (.9/424) ، ٓبـ ظًوـردمشؼ اكظر ترَجتف: توريخ (2)

 ادصدر افًوبؼ. (3)

 افعؾؿ ف -يعـل: افًختقوين -أيقب أؿران مـ ،ؾووؾ ثًٌ ثؼي ،افٌكي ظقن أبق ،أرضٌون بـ ظقن بـ اهلل ظٌد (4)

 .(317: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى تؼريى. اكظر: افصحقح ظذ مخًغ شـي موت ،وافًـ وافعؿؾ

 .(479/ 3) اهلل ظٌد ابـف روايي ،ٕمحد ،افرجول ومعرؾي افعؾؾ (5)
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وؿد اشتعؿؾ اإلموم ابـ يقكس هذه افؾػظي مؼروكي بلفػوظ تدفؾ ظذ افتقثقؼ افرؾقع ف حؼ إموم 

 صمعػر أزما ؽمؾقؿ، زمـ ؽمؾؿة زمـ اظمؾؽ فمبد زمـ ؽمؾؿة زمـ ؽمالمة زمـ حمؿد زمـ أْحد»مـ أئؿي ادًؾؿغ وهق: 

 .(2)شمثؾف خيّؾػ مل فماوماًل، همؼقًفا شمبًتا، شمؼةً  وىمان»، حقٌ ؿول: (1)شايمطََّحاوي اظمٌمي اََلْجري إَْزِدي

 :شٓ خيتؾػ همقف» ؽمادؽًما:

هذه افؾػظي تعودل ظـد ادحدثغ اْلوؾظ ادتؼـ، وهذا إمر يظفر جؾًقو مـ ـَلم اإلموم ظٌد 

حوؾظ »دو حتدث ظـ مراتى افرواة، ؾجعؾ هذه افؾػظي تقازي فػظي  -رمحف اهلل تعوػ-افرمحـ بـ مفدي

 وافغوفى يقهؿ وآخر ؾقف، خيتؾػ ٓ ؾفذا متؼـ، حوؾظ رجؾ ثَلثي: ادحدثقن»: (3)، حقٌ ظّز ؿوئًَل شمتؼـ

 مسوك ؾفذا افقهؿ، حديثف ظذ وافغوفى يقهؿ وأخر حديثف، يسك ٓ ؾفذا افصحي، حديثف ظذ

 .شاْلديٌ

وهذه افعٌورة وردت ظذ فًون اإلموم ابـ يقكس مؼروكي بلفػوظ تدل ظذ افتعديؾ افعويل، حقٌ ؿول ف: 

 همقف خيتؾػ ٓ اَلديث، دم شمؼة وهمضؾ، فمبادة يمف ىماكت»: (4)شاظمٌميُّ  اظُمزينُّ  إؽْماَمفِمقؾ زمـ حَيَْقك زمـ إؽْماَمفِمقؾ»

 .(5)شىمثغمة ومـاومبف وصمؾ، فمز اهلل طمؾؼ طمغم مـ وىمان ايمدكقا دم ايمزهاد أضمد وىمان ايمػؼف، أهؾ مـ ضماذق

 :ش ىمان ؾمقًئا فمجًبا» ؽمازمًعا:

اإلموم ابـ أيب حوتؿ، هذه مـ أفػوظ افتقثقؼ افعويل، افتل يؼصد هبو تثٌقً افراوي، وؿد ؾنهو 

 صعٌي، ذـر ؿول: افٌكي، ديـور بـ اهلل ظٌد حدثـو أيب ف ترَجي ظؿران بـ حدير: حدثـل- (6)حقٌ ؿول

ًٌو صقًئو ـون: »ؾؼول حدير بـ ظؿران  .يثٌتف ، ـلكفشظج

                                                           

 .(27/ 15) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم اكظر ترَجتف: شر (1)

 ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي، (5/368ٓبـ ظًوـر ) ،دمشؼ ، توريخ(52افؼقناين )ص: ٓبـ ،وادختؾػ ادمتؾػ (2)

 (.1/32) ، فؾعراؿلافتثريى ، ضرح(13/318)

 .(426: ص) فؾرامفرمزي ،وافقاظل افراوي بغ افػوصؾ ادحدث (3)

 .(493/ 12) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم اكظر ترَجتف: شر (4)

 .(218/ 1) ، ٓبـ خؾؽونإظقون وؾقوت (5)

 .(149/ 1) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (6)
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وؿد اشتعؿؾ اإلموم ابـ يقكس هذا ادصطؾح ف حؼ راويغ، اؿسن هبو أفػوظ تدفؾ ظذ افتقثقؼ 

...وىمان ؾمقئًا وىمان شمؼةً » ؿول ؾقف:، (1)شايمقاؽمطلّ  ؽَمِعقد زْمـ َْحْدان زْمـ حمؿد زْمـ زُمـان»: ع، أمو إولافرؾق

 .(2)شفمجًبا

 وىمان» ؿول ؾقف:، (3)شايمؼايض ضَمْرزمقيف زمازمـ: ويعرف فمقسك، زْمـ ضمرب زْمـ اَلسكم زْمـ فَمقم»أمو افثوين: هق: 

 .(4)شزمعده وٓ ومبؾف مثؾف رأيـا ما فمجًبا، ؾمقًئا

 ش:كعؿ ايمرصمؾ» شمامـًا:

، حقٌ ؿوَلو  هذه افؾػظي مـ أفػوظ افتعديؾ، وـون أول مـ اشتخدمفو ف افثـوء افـٌل

 يصع ـون فق -ظؿر ابـ :يعـل– اهلل ظٌد افرجؾ )كعؿ: شظٌد اهلل بـ ظؿر بـ اْلطوب »ف حؼ 

 .(5)افؾقؾ( مـ

حمؿد زمـ هارون زمـ »، حقٌ ؿوَلو ف حؼ شثؼي»وؿد اشتخدمفو اإلموم ابـ يقكس مؼروكي بؾػظي 

 .(7)ش..ىمان كعؿ ايمرصمؾشمؼة .: »، ضمقث ومال همقف(6)شوملازمـ ايمػَمْ »، يعرف زمـ شيدِ زْ ضمسان زمـ همروة إَ 

  

                                                           

 (.23/529)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف:  (1)

 (.7/591) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي (2)

 .(13/334 ) ادصدر افًوبؼاكظر ترَجتف:  (3)

 توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل، (13/322)، ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي(13/334)توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي (4)

 (.2/4)، فؾذهٌلؽز مـ خز ف ، افعز(23/588)

 مـ تعور مـ: وبوب افؾقؾ، ؿقوم ؾضؾ: بوب افتفجد،: ـتوب ف( ، 3739، 1157، 1122ح: ) افٌخوري أخرجف (5)

 اإلشتزق: بوب افتعٌر، توبـ وف ظؿر، بـ اهلل ظٌد مـوؿى: بوب ، افـٌل أصحوب ؾضوئؾ: ـتوب وف ؾصذ، افؾقؾ،

( 2479ح: ) مًؾؿ وأخرجف افـقم، ف افقؿغ ظذ إخذ: وبوب افروع، وَذَهوب إمـ: وبوب ادـوم، ف اجلـي ودخقل

 .، ظـ ابـ ظؿر ظؿر بـ اهلل ظٌد ؾضوئؾ: بوب ،افصحوبي ؾضوئؾ ـتوب:

 (.357-7/356)افؽٌر، فؾؿؼريزيادؼػك  ( اكظر ترَجتف:6)

 ادصدر افًوبؼ.( 7)
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:شىمان أسمؼك هلل أن حيدث هبا»سماؽمًعا:   

هذه افعٌورة مـ أفػوظ افتعديؾ ادتقشط، وهل تؼول ظودة دـ ؾقف وعػ، فؽـ ٓ يتصقر خروج 

 بـ وهى بـ اهلل ظٌد»أصقوء مؽذوبي مـف، واإلموم ابـ يقكس ؿوَلو ف حؼ رجؾ ختؾػ ف وعػف، وهق: 

ُفْرُمِزِّ - (1)شافقمين مـٌف  ـون أحوديٌ، وهى ابـ ظـ : روى-ف ترَجي إشحوق بـ وهى بـ ظٌد اهلل افطُّ

 .(2)هبو حيّدث أن مـ هلل أتؼك وهى ابـ

  

                                                           

 .(328: ص) افتفذيى، ٓبـ حجرتؼريى  ( اكظر ترَجتف:1)

 .(83/ 2) ، ٓبـ حجرادقزان ، فًون(128/ 9) فؾًؿعوين ،إكًوب (2)
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 اظمبحث ايمثاين

َواة اظُمَعّديمقن فمـد اإلمام   أيب ؽمعقد زمـ يقكسايمرُّ

اد( أيب ؽمعقد زمـ يقكسزمكم أضمؽام  مؼاركةٌ  )دراؽمةٌ   وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ

َجول جَيدُّ أكَّف تؽؾَّؿ ف تعديؾ مو  أيب شعقد بـ يقكسفـوطر ف أؿقال اإلموم إنَّ ا وظٌوراتف ف كؼد افرِّ

َواة، مـ  موئتغيزيد ظـ   ، أو افقارديـ ظؾقفو. مك وؽرهوراٍو مـ افرُّ

َواة، ومؼوركتفو  أيب شعقد بـ يقكسوٓ ريى ف أنَّ اشتؼراء أحؽوم اإلموم  ف هذا افعدد مـ افرُّ

ود أخريـ، شقم مـ اص تفر مـفؿ واظتؿدت أؿقاَلؿ ف اجلَْرح وافتَّْعِديؾ، ـػقٌؾ بلن يعطل بلحؽوم افـُّؼَّ

ًرا واوًحو ظـ خصوئص ادـفٍ افـؼدي افذي اتٌعف اإلموم  َجول، وجُيع  أبق شعقد بـ يقكستصقُّ ف افرِّ

ود.    مرتٌتف بغ افـُّؼَّ

َواة اُدَعّدفغ ظـد اإلموم   بحًى  قكسأيب شعقد بـ يوف هذا ادٌحٌ شقتؿ ظرض افرُّ

ادصطؾحوت وافعٌورات افتل ؿقؾً ف حؼفؿ، مع آجتفود ف ادؼوركي بغ أحؽومف وأحؽوم ؽره مـ 

اوي. ود، ثؿ افقؿقف ظذ خَلصي افؼقل ف اْلؽؿ ظذ افرَّ  افـُّؼَّ

وشقؼقم افٌوحٌ بتػصقؾ افؽَلم ظذ افرواة افذيـ خوفػ ؾقفؿ افـُّؼوُد اإلموم ابـ يقكس ف  

 افرواة افذيـ اتػؼ افـؼود ظذ تقثقؼفؿ، ؾًقؼقم افٌوحٌ بنيرادهؿ، مع افتعؾقؼ ظؾقفؿ بعٌورة: تقثقؼف، وأمو

، وبعض افرواة ادعدفغ، ظدَلؿ افـُّؼود اظتمًدا ظذ ؿقل اإلموم ابـ يقكس، بـؼؾ ؿقفف شجمؿٌع ظذ تقثقؼف» 

، وأمو افرواة افذيـ مل يعثر شقؼفتٌع افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقث»ؾقفؿ، همٓء شقؼقل افٌوحٌ ؾقفؿ: 

، وهمٓء َجقًعو شمل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي»افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ؾقفؿ، ؾقؼقل: 

شققردهؿ افٌوحٌ ظذ حًى ترتقى إفػوظ، مع ترتقى افرواة حًى افستقى إبجدي، حتً ـؾ 

 فػظي، واهلل ادقؾؼ.
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َواة  واهمؼ ايمعامة ايمتل اظمطؾؼ ايمتَّْعِديؾ زمؿصطؾحات اظُمعّديمقن اظمطؾب إول: ايمرُّ

ادُ   :اؽمتعامهلا دم أزما ؽمعقد زمـ يقكس اإلمام ايمـُّؼَّ

ل اإلموم  َواة بوشتعمل مصطؾحوت افتَّْعِديؾ ادطؾؼ اظددً  أبق شعقد بـ يقكسظدَّ ، فوظٌورات مـ افرُّ

      وهؿ ـوفتويل:

: ًٓ َواة أو  :شأضمد اظمجقديـ ايمثؼات»، شإشمبات ايمثؼات أضمد»همقفؿ،  ومال ايمذيـ ايمرُّ

يمُّز اظمعروف إؽَْمِدي، داود أيب زمـ إؽمحاق أزما داود، زمـ ؽمؾقامن زمـ إزمراهقؿ  -1 زمايمػُمُ
(1) (2): 

 إشمبات. ايمثؼات اظمجقديـ اَلػاظ :أضمد(3)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

 .افراوي تقثقؼ ظذ يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(4) اإلؽْمَؽـَْدَرايِن  ؽمالمة، أزما اَلرضمل، ؽمالمة زمـ ؽَمِعقد زمـ يقكس زمـ زياد  -2

 ايمثؼات. :أضمد إشمبات(5)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 تقثقؼف. ظذ ؿول افٌوحٌ: جمؿعٌ 

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

                                                           

 (.179/ 2) فؾًؿعوين إكًوب،مك. اكظر:  شقاحؾ مـ بؾقدة وهل افزفس ػإ افـًٌي هذه (1)

 .(415/ 6) ظًوـر ٓبـ ،دمشؼ اكظر ترَجتف: توريخ (2)

 .(286/ 6)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل، (415/ 6) ظًوـر ٓبـ ،دمشؼ توريخ (3)

 (.221اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: (4)

 (.525/ 9 ) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (5)
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 .افراوي تقثقؼ ظذ يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

فَمْقـك، أزما نماكؿ زمـ فُمَؿر زمـ اهللَِّ فَمبد  -3 ـِ  ايمرُّ ْْحَ  :(1) فمبد ايمرَّ

 : أضمد ايمثؼات إشمبات.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

: -تٌعو ف ذفؽ ابـ يقكس-(5)وابـ اجلقزي (4): ـون ثؼًي ثًٌتو كٌقًَل، ؿول افًؿعوين(3)ؿول أبق افعرب

اجلقزي جيعؾف ف أظذ مراتى افتقثقؼ هـو، ثؿ يليت أحد افثؼوت إثٌوت، ؿول افٌوحٌ: وافعجى مـ ابـ 

: مًتؼقؿ اْلديٌ، وذـره ابـ (8): أحوديثف مًتؼقؿي، وؿول افذهٌل(7)، وؿول أبق داود(6)بف ف افضعػوء

  ف افثؼوت. (9)خؾػقن

 : جمفقل اْلول.(12): جمفقل، وؿول افذهٌل مرة(11)وافذهٌل (10)وؿول أبق حوتؿ

 ظـف افروايي وٓ حديثف ذـر حيؾ ٓ ؿط موفؽ بف حيدث مل مو موفؽ ـظ يروي: (13)وؿول ابـ حٌون

 .آظتٌور شٌقؾ ظذ إٓ افؽتى ف

                                                           

 .(315: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (1)

 (.15/344) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (2)

 .(43: ص) ، ٕيب افعربإؾريؼقي ظؾمء ضٌؼوت (3)

 .(325/ 1) فؾًؿعوين ،إكًوب (4)

 .(186/ 9) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي (5)

 (.134/ 2) اجلقزي ٓبـ ،وادسوـقن افضعػوء (6)

 .(2/177)افًجًتوين داود أبو أجري ظٌقد أيب شمآت (7)

 .(577/ 1) ، فؾذهٌلافؽوصػ (8)

 (.332/ 5) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر (9)

 .(112/ 5) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (12)

 .(464/ 2) ، فؾذهٌلآظتدال مقزان (11)

 .(348/ 1) ، فؾذهٌلافضعػوء ف ادغـل (12)

 .(39/ 2) حٌون ٓبـ ،ادجروحغ (13)
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 ريى ٓ ثؼي افؼدر جؾقؾ ٕكف افرجؾ: هذا ظرف مو حٌون ابـ وفعؾ: (1)ورد ظؾقف ابـ حجر، ؾؼول

 دوكف. هق ممـ حٌون ابـ أكؽرهو افتل إحوديٌ ف افٌَلء وفعؾ ؾقف،

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف ظذ افراوي، ورد افعؾمء ظذ مـ جفؾف.

 :(3) اظمٌمي (2)اَلؿَراِوي فمثامن زمـ ؽمعقد زمـ ايمقّهاب فمبد  -4

 ايمثؼات. اظمجقديـ:أضمد (4)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 تقثقؼف. ظذ ؿول افٌوحٌ: جمؿعٌ 

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

 .افراوي تقثقؼ ظذ يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :شمستؼقؿ إمر دم اَلديث»، شمستؼقؿ اَلديث»شماكًقا:  ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ، 

ي، ؿمؾحة أزما: وومقؾ ايمريان، أزما اهلذرم، ديـار زمـ فمطاء  -1  :(5)هذيؾ مـ زمطـ طمـافمة زمـل مقلم اظمٌِْمِ
 زمؿٌم. معروف شمؼة، اَلديث، : مستؼقؿ(6)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

                                                           

 .(332/ 5) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر (1)

 .(245/ 4) فؾًؿعوين إكًوب،. اكظر: مك بػًطوط مقوع وهق اْلؿراء، إػ افـًٌي هذه (2)

 .(463/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:   (3)

 .ادصدر افًوبؼ (4)

 .(391: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (5)

 (.22/68) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (6)
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وزاد أمحد بـ ، (5)وأبق داود(4)وافعجع (3)وأمحد بـ صوفح(2)وأمحد بـ حـٌؾ (1)ابـ معغوثؼف 

 بـ شعقد مـ شؿع أكف ظذ دٓفي فف وفقًً صحقػي، جٌر بـ شعقد ظـ يروي ؾقم صوفح: وتػًره

 .: مًتؼقؿ اْلديٌ(6)جٌر، وؿول اْلطقى افٌغدادي

 ف افثؼوت. (8)وابـ صوهغ (7)ذـره ابـ حٌون

 صحقػي. مـ جٌر ابـ شعقد ظـ روايتف أن إٓ :صدوق(9)وؿول ابـ حجر

 صوفح :هق(12): ٓ بلس بف، وؿول أبق حوتؿ(11): مو أرى بف بلس، وؿول افـًوئل(10)وؿول أمحد مرة

 يؽتى أن جٌر بـ شعقد يًلل ـتى مروان بـ ادؾؽ ظٌد ؾنن افديقان، مـ أخذه افتػًر أن إٓ اْلديٌ،

 ؾلخذه افديقان، ف ديـور بـ ظطوء ؾقجده إفقف: افتػًر هبذا جٌر بـ شعقد ؾؽتى افؼرآن: بتػًر إفقف

 .جٌر بـ شعقد ظـ ؾلرشؾف

 : وعقػ. (13)وؿول أمحد مرة

 .جرحف أحًدا أر مل: (14)وؿول ابـ ـثر

  

                                                           

 (.23فؾطزاين )ص: ،اْلديٌ رواة مـ ظطوء اشؿف مـ (1)

 .(6/332ٓبـ أيب حوتؿ ) ،وافتعديؾ ، اجلرح(473/ 2) اهلل ظٌد ابـف روايي ٕمحد ،افرجول ومعرؾي افعؾؾ(2)

 .(158حوتؿ )ص: أيب ٓبـ ،ادراشقؾ ،(6/332) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (3)

 .(332)ص: ، فؾعجعافثؼوت(4)

 .(2/165) افًجًتوين داود أبو أجري ظٌقد أيب شمآت (5)

 .(3/1733) ، فؾخطقى افٌغداديوادػسق ادتػؼ (6)

(7) (7/254.) 

 .(172: ص) ، ٓبـ صوهغافثؼوت أشمء توريخ (8)

 (.391: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (9)

 .(111/ 3) اهلل ظٌد ابـف روايي ٕمحد افرجول ومعرؾي افعؾؾ (12)

 .(68/ 22) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (11)

 .(6/332) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (12)

 (.23فؾطزاين )ص: ،اْلديٌ رواة مـ ظطوء اشؿف مـ (13)

 .(2/635) ، ٓبـ ـثرافػوروق مًـد (14)
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اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل مل يسؿع ايمتػسغم مـ ؽمعقد زمـ صمبغم، زمؾ مـ صحقػة:شمؼة، 

واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم أبو شعقد بـ يقكس ظذ تعديؾ افراوي، فؽـ اختؾػقا ف مرتٌي افتعديؾ، 

 .فف جرًحوويًتغرب مـ اإلموم أمحد تضعقػف، ومـ ابـ ـثر ؿقفف بلن مل ير 

 :(1) اظمٌمي ايمّصّػار أهمؾح زمـ ايمؽريؿ فمبد زمـ حيقك زمـ راؾمد زمـ ؽمفؾ زمـ أْحد زمـ حمؿد -2

 .اَلديث مستؼقؿ : ىمان(2)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(3) اجلقهري اجلعد َأزُما فمبقد، زْمـ اجلعد زْمـ فمقم زْمـ اَلسـ زْمـ فمقم  -3

 همقف. يقشمؼ اَلديث دِم  إمر مستؼقؿ : وىمان(4)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

                                                           

 .(5/174) افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػكاكظر ترَجتف:  (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 (.13/326) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادياكظر ترَجتف:   (3)

 .افًوبؼ ادصدر (4)
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، ششمؼة»، شمع صػةشمؼة »، ششمؼة مع سمؽرير صػة يمػًظا أو معـًك»شمايمًثا:  ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ، 

 : ششمؼة فمـد ايمـاس»، شاظمٌميكم شمؼات مـ»، شيقشمؼ»، شيقشمؼقكف»، شمقشمؼ»

 :(2) (1)اخَلّقاش ىمامؾ زمـ مقؽمك زمـ ضَمِديد -1

 شمؼة صدووًما. : وىمان(3)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم أبو شعقد بـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

ح أزمك زمـ ؽمعد زمـ اهلل فمبد زمـ حمؿد زمـ فمؿرو زمـ إؽمقد زمـ ؽمّقاد زمـ فمؿرو -2  ايمَعاِمري ايمؼرر َهْ

ضِمل ْ  :(4)اظمٌمي ايمنَّ

  ن شمؼة صدووًما.ىما :(5)ومال ازمـ يقكس

                                                           

 .(244/ 5) فؾًؿعوين إكًوب،. اكظر: اْلشـ افؽتون مـ افغؾقظي افثقوب مـ كقع وهق اْلقش، يٌقع دـ افؾػظي هذه (1)

 .(369/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:   (2)

 .ادصدر افًوبؼ (3)

 .(422: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (4)

 .(46/ 8) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر، (185/ 12)إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (5)
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اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 (5)وافذهٌل (4)واْلطقى افٌغدادي (3)وأبق ظٌد اهلل اْلوـؿ(2)ومًؾؿي بـ افؼوشؿ(1)وثؼف افـًوئل

 ف افثؼوت. (7)، وزاد اْلوـؿ: ملمقن متػؼ ظذ إتؼوكف، وذـره ابـ حٌون(6)ابـ حجر

 ٓ بلس بف.: (9): صدوق، وؿول افـًوئل(8)ؿول أبق حوتؿ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼ افراوي، وإن اختؾػً رتٌي افتقثقؼ ظـد بعضفؿ.

 :(10) ايمَػاِرِد  مقؽمك زمـ اهلل فمبد زمـ حيقك -3

  :شمؼة صدوق.(11)يقكسومال ازمـ 

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

                                                           

 .(185/ 12) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (1)

 .(46/ 8) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر، (185/ 12) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (2)

 .(185/ 12) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (3)

 .(59/ 22) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (4)

 .(78/ 2) ، فؾذهٌلافؽوصػ (5)

 (.422: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (6)

 (.487/ 8) حٌون ٓبـ ،افثؼوت (7)

 .(237/ 6) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (8)

 .(62: ص) تًؿقي مشويخ افـًوئل، فف (9)

 .(362/ 7)  توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:   (12)

 ادصدر افًوبؼ. (11)
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 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

ي (1)ايمَؼَراؿمِقِز  يزيد َأزما ايمؼرر، ضمؽقؿ زمـ ىمامؾ زمـ يزيد زمـ يقؽمػ -4  :(2) اظمٌِْمِ

 : ىمان شمؼًة صدووًما.(3)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

 :(4) ايمشعراين زمازمـ يعرف حمؿد، أزما ضمػص، زمـ أْحد زمـ زمؽر -5

 : ىمان شمؼًة ضمسـ اَلديث.(5)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام يقكسازمـ  ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

  

                                                           

 .(359/ 12) فؾًؿعوين ،إكًوب. اكظر: وبقعفو افؼراضقس ظؿؾ إػ افـًٌي هذه (1)

 (612اكظر ترَجتف:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص:  (2)

 (.32/477) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (3)

 .(328/ 15) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم شراكظر ترَجتف:  (4)

 (.12/378ٓبـ ظًوـر ) ،دمشؼ توريخ (5)
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د َأزما ايمتِـِّقز، ُيقؽُمَػ  زمـ اهللَِّ فَمبد -6 ي (1)ايمَؽالفِمل حُمَؿَّ  :(2) اظمٌِْمِ

 : ىمان شمؼًة ضمسـ اَلديث.(3)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

 فمرف اظمٌمي، ايمؽقدم، شمؿ اَلسـ أزما اظمخزومل، َكِشقْط زمـ اظمغغمة زمـ حمؿد زمـ ايمرْحـ فمبد زمـ فمقم -7

 :(4)زمَعاّلن

 : شمؼة، ضمسـ اَلديث.(5)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 كٌقؾ. رحول :ُمدث(7)ف افثؼوت، وؿول افذهٌل (6)ذـره ابـ حٌون

 : صدوق.(9)وابـ حجر (8)ؿول أبق حوتؿ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

                                                           

 .(186/ 11) فؾًؿعوين إكًوب،. اكظر: محص كزفً وأـثرهؿ افشوم، كزفً شـَلع» َلو يؼول ؿٌقؾي إػ افـًٌي هذه (1)

 (.332اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص:  (2)

 (.16/336)  هتذيى افؽمل، فؾؿزي، (33/395) ، ٓبـ ظًوـردمشؼ توريخ (3)

 .(423: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (4)

 .(361/ 7) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر، (359/ 9) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (5)

(6()5 /166). 

 .(582/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل (7)

 .(195/ 6) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (8)

 .(423: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (9)



 
113 

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ شعقد ف تعديؾف فؾراوي، فؽـ اختؾػً رتٌي افتقثقؼ ظـد بعضفؿ، 

وافٌوحٌ اظتؿد ؿقل اإلموم ابـ يقكس ٕن أبو حوتؿ افذي أكزل مرتٌتف وتٌعف ابـ حجر جراح متشدد 

 متعـً.

 :(1) نمزال أطمت زمازمـ يعرف اَلاهمظ، زمؽر أزما داود، زمـ فمقم زمـ حمؿد -8

 : ىمان شمؼًة ضمسـ اَلديث.(2)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.واؾؼ 

ان زمـ حَيَْقك -9 يّ  زىمريا َأزُما ايمبَْؽِري، ايمَتـِّقز ضمقان زمـ ضَمسَّ  :(3) ايمبٌَْمِ

 : ىمان شمؼًة ضمسـ اَلديث..(4)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

  

                                                           

 .(418/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:   (1)

 (.54/315ٓبـ ظًوـر ) ،دمشؼ توريخ (2)

 (.589اكظر ترَجتف:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص:  (3)

 (.2/362فؾعقـل ) ،داود أيب ، ذح(31/269) هتذيى افؽمل، فؾؿزي، (64/114ٓبـ ظًوـر ) ،دمشؼ توريخ (4)
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 :(1)ايمبٌمى ديـار زمـ مرزوق زمـ إزمراهقؿ  -11

 : شمؼة.(3): ىمان شمًؼا شمبًتا، وومال مرة(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

وابـ (8)وافًؿعوين(7)واْلطقى افٌغدادي (6)وافدارؿطـل (5)وابـ افًؽـ(4)حوتؿ وثؼف ابـ أيب

، وزاد (12)، وزاد ابـ أيب حوتؿ: صدوق، وـذفؽ ؿول افذهٌل(11)ابـ حجر(10)وابـ خؾػقن (9)اجلقزي

يرجع،  وزاد اْلطقى افٌغدادي وابـ اجلقزي: ثًٌ، وزاد  ؾَل فف، ؾقؼول خيطئ، ـون أكف افدارؿطـل: إٓ

وابـ  (13)يرجع، وذـره افعجع وٓ خيطئ ؾؽون مقتف ؿٌؾ خؾػقن: مشفقر، وزاد ابـ حجر: ظؿلابـ 

 ف افثؼوت. (14)حٌون

                                                           

 .(94: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (1)

 هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر ،(292/ 1) دغؾطوي إـمل هتذيى افؽمل،، (355/ 12) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم شر (2)

(1 /163). 

 .(292/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل (3)

 .(137/ 2) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (4)

 .(163/ 1) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر، (292/ 1) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (5)

 .(198/ 2) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (6)

 .(298/ 1) ، فؾخطقى افٌغداديوادػسق ادتػؼ (7)

 .(292/ 1) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (8)

 .(234/ 12) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي (9)

 .(292/ 1) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (12)

 .(94: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (11)

 .(225/ 1) ، فؾذهٌلافؽوصػ (12)

 (.55: ص) فؾعجع ،افثؼوت (13)

 (.22/ 6) حٌون ٓبـ ،افثؼوت (14)
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 ظؾؿ. بف يل فقس: (3)أيًضو صوفح، وؿول: (2)افـًوئل بف، ؿول مرة بلس ٓ:(1)افـًوئل ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ   :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة خيطئ: 

واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي، فؽـ طفر فٌعضفؿ أكف ـون خيطئ ف آخر 

 حقوتف.

ـِ  فَمْبد َأزُما ديـار، زمـ زمحر زمـ ؽمـان زمـ فمقم زمـ ؾمعقب زمـ َأْْحَد  -11 ْْحَ  :(4) ايمـََّسائل ايمرَّ

 ضماهمًظا. شمبتًا شمؼةً  اَلديث دِم  إماًما : وىمان(5)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ :

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

  

                                                           

 .(61: ص) تًؿقي مشويخ افـًوئل، فؾـًوئل (1)

 .(198/ 2) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (2)

 ادصدر افًوبؼ. (3)

 (.82اكظر ترَجتف:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص:  (4)

 (.23/129) فؾذهٌل، توريخ اإلشَلم، (1/342)هتذيى افؽمل، فؾؿزي، (71/176، ٓبـ ظًوـر )دمشؼ توريخ (5)
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ومِل زرفمة أزمك زمـ ؽَمْعَقة زمـ ايمرضمقؿ فمبد زمـ اهلل فمبد زمـ أْحد  -12 ايمػَمْ
(1()2): 

 . شمبًتا شمؼةً  : وىمان(3)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل :ثؼي ثًٌ 

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

 ،ريْج اََل  ،يدِ زْ إَ  صمعػر أزما ،ؽمؾقؿ زمـ ؽمؾؿة زمـ اظمؾؽ فمبد زمـ ؽمؾؿة زمـ ؽمالمة زمـ حمؿد زمـ أْحد -13

 :(4)اويَح ايمطَّ  ،يٌْمِ اظمِ 

 مثؾف. خيؾػ مل فماوماًل، همؼقًفا شمبًتا شمؼةً  : وىمان(5)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

                                                           

 .(272/ 6) اكظر ترَجتف: توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل (1)

 اهلل ظٌد بـ افرحقؿ ظٌد مـ افؽثر ؾًؿع مـؽًرا، ومًهو افطزاين ؿهِ وَ  وؿد(: 272/ 6) ف توريخ اإلشَلم افذهٌل ؿول(2)

 أمحد حدثـو: يؼقل معوَجف ف ؾساه اهلل، ظٌد بـ أمحد وشمه وؽرمهو، افتـقز يقشػ بـ اهلل وظٌد هشوم ابـ ظـ افزؿل بـ

 ظٌد أن هذا ويميد أمحد، يدرك  مل وافطزاين هبذا، هذا ظؾقف اصتٌف إكم صؽ: بَل افرحقؿ ظٌد وهق افزؿل، بـ اهلل ظٌد بـ

 .أمحد وشمه ترى ـم ؾقهؿ اهلل، ظٌد بـ افرحقؿ ظٌد حدثـو: أبًدا يؼؾ ومل وثمكغ، شً شـي تقف افرحقؿ

 .(32/ 1)، فؾعقـلأثور معوين رجول أشومل ذح ف إخقور مغوين (3)

 .(5/368) ظًوـر ٓبـ ،دمشؼ اكظر ترَجتف:  توريخ (4)

 ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي، (5/368ٓبـ ظًوـر ) ،دمشؼ ، توريخ(52افؼقناين )ص: ٓبـ ،وادختؾػ ادمتؾػ (5)

(13/318) 
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َسكْمُ   -14 ـُ  اَْلُ ـِ  َكٌْمِ  زْم  :(1) زَمْغَدادِيّ  فَمقم َأزَما اظْمَعاِرِك، زْم

 شمبًتا. شمؼةً  : وىمان(2)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ :

 افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.واؾؼ 

 :(3)ايمِؼْتباين ايمُرفَمْقـل سمؾقد زمـ فمقسك زمـ ؽمعقد -15

 .اَلديث دم شمبًتا شمؼةً  :وىمان(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : فقس بف بلس.(7)، وزاد أبق حوتؿ: ٓ بلس بف، وؿول افدارؿطـل(6)وابـ حجر (5)وثؼف أبق حوتؿ

 : يروي ادؼوضقع.(8)وؿول ابـ حٌون

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي بوجلؿؾي.

                                                           

 (.14/342)، ٓبـ ظًوـردمشؼ توريخ  ،(8/723) افٌغدادي توريخ بغداد، فؾخطقىاكظر ترَجتف:   (1)

 ادصدران افًوبؼون. (2)

 .(242: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (3)

 .(71/ 4) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر، (338/ 5) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (4)

 .(52/ 4) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (5)

 .(242: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى تؼريى(6)

 .(216: ص) فؾدارؿطـل اْلوـؿ شمآت (7)

 .(261/ 8) حٌون ٓبـ ،افثؼوت (8)
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ـِ  فَمْبد -16 ْْحَ مشؼل ؽَمِعقد َأزُما ايمؼرر، مقؿقن زمـ فَمْؿرو زمـ إزِْمَراِهقؿَ  زمـ ايمرَّ  ازمـ زمُدضَمقْؿ، اظمعروف ايمدِّ

 :(1) ايمقتقؿ

 شمبت. شمؼة :(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

 :(3)ايمَغاهمِِؼل ؾماىمر زمـ ايمػرج زمـ أْحد زمـ ايمعزيز فمبد  -17

 شمبت. شمؼة :(4)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(5)اظمٌمي ايمَدزمَّاغ فمثامن زمـ أْحد زمـ فمثامن -18

 شمبًتا. ىمان شمؼةً  :(6)ومال ازمـ يقكس

                                                           

 (335: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (1)

 (.16/498) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (2)

 (335: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (3)

 (.16/498) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (4)

 .(478/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (5)

 ادصدر افًوبؼ. (6)



 
119 

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .ادؼوركي فؾٌوحٌ فقتًـك افراوي ف فؾـؼود أؿقال يرد مل

ايِن  ايمغؿر زمـ حمؿد زمـ فَمَرهَمة -19 اب ايمَغسَّ َّ  :(1) ايمرضَّ

 شمبًتا. ىمان شمؼةً  :(2)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

 :(3) ايمؼايض ضَمْرزُمقيف زمازمـ: ويعرف فمقسك، زْمـ ضمرب زْمـ اَلسكم زْمـ فَمقم  -21

 شمبًتا. ىمان شمؼةً  :(4)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

                                                           

 (.929/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 (.929/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ،(227/ 5)، ٓبـ موـقٓ، اإلـمل(387/ 8) فؾًؿعوين ،إكًوب (2)

 (.23/588) فؾذهٌلتوريخ اإلشَلم،  اكظر ترَجتف: (3)

 (.13/334 )  توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي (4)
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 مقؽمك َأزُما مقٓهؿ، إضَْمَديِب، شمؿ ايمَغاهمِِؼل اظَمثُْروِدي مثرود زمـ فمقسك زمـ إزمراهقؿ زمـ فمقسك -21

ي  :(1)اظمٌِْمِ

 شمبًتا. شمؼةً  : وىمان(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .(5)ابـ حجر  (4)وافذهٌل  (3)وثؼف مًؾؿي بـ ؿوشؿ

  : ٓ بلس بف.(6)وؿول افـًوئل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي، وكزل افـًوئل بؿرتٌتف ؿؾقًَل.

 :(7) حمؿد أزما حيقك، زمـ ؽمؾقامن زمـ همفد -22

 شمبًتا. ىمان شمؼةً  :(8)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

                                                           

 (438: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (1)

 (.22/584) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (2)

 (.225/ 8) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر (3)

 .(362/ 12) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم ، شر(128/ 2) ، فؾذهٌلافؽوصػ (4)

 .(438: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (5)

 .(94: ص) تًؿقي مشويخ افـًوئل، فؾـًوئل (6)

 (.48/462) ، ٓبـ ظًوـردمشؼ توريخ اكظر ترَجتف: (7)

 ادصدر افًوبؼ. (8)
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 تقثقؼف فؾراوي.واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف 

د -23 هقم، مجقؾة َأيب ازمـ مفران زمـ اَلسـ زمـ صَمْعَػر زْمـ َأْْحَد زْمـ حُمَؿَّ  ويعرف ايمؽقدم، ايْمَعالء َأزُما ايمذُّ

 :(1)زمايمَقىمِْقعل

 شمبًتا. ىمان شمؼةً  :(2)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

د -24 ي اهلل فمبد أزما مقٓهؿ، ايمتجقبل، ؽمامل زْمـ اظمحرر زمـ اظمفاصمر زمـ رمح زمـ حُمَؿَّ  :(3) اظمٌِْمِ

 اَلديث.شمبت دم  : شمؼة(4)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

 :(5) اَلرضمل اظمٌمي ضمبقب زمـ ززّمان زمـ ضمبقب زمـ ززّمان زمـ حمؿد -25

 .ؾمقًئا أضمد مـ يؼبؾ يؽـ مل همؼغًما، متؼّؾاًل  شمبًتا، شمؼةً  صاًَلا، رصماًل  : وىمان(6)ومال ازمـ يقكس

                                                           

 (466: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (1)

 (.22/248) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل، (51/25) ، ٓبـ ظًوـردمشؼ توريخ (2)

 (478: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (3)

 (.25/226) هتذيى افؽمل، فؾؿزي، (18/434) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل (4)

 .(332/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (5)

 .(522/ 14) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم ، شر(332/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل  (6)
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 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

 :(1) زمدر زمـ ايمـّّػاح زمـ اهلل فمبد زْمـ حمؿد زْمـ حمؿد -26

 صاضمب ضمديث. شمبًتا، شمؼةً  : وىمان(2)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

 :(3) مفران زمـ داود زمـ ايمغػار فمبد -27

 اَلديث. ضمسـ شمبًتا، شمؼة :وىمان(4)ومال ازمـ يقكس

 ايمراوي:أومقال ايمـؼاد دم  -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

                                                           

 (.23/485) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 (.2/54)  افديـ كوس ٓبـ ،ادشتٌف ، تقوقح(23/485) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل، (55/177دمشؼ ) توريخ (2)

 .(362: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (3)

/ 8)إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي  ،(439/ 12) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم ، شر(623/ 5) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل (4)

281). 
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د -28  :(1) طمغمة َأيب زمـ ؾمبقب زمـ هشام زمـ حُمَؿَّ

 اَلديث. ضمسـ شمبًتا، شمؼةً  :ىمان(2)يقكسومال ازمـ 

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

 :(3) زىمريا أزما ايمـَّقَسازمقري، ضَمْققيف زمـ زىمريا زمـ حيقك -29

 شمبًتا. شمؼةً  :ىمان(4)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي ثًٌ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

 :(5) زىمريا أزما ايمـقسازمقري، ضمققية زمـ زىمريا زمـ حيقك -31

 :شمؼة فمـد ايمـاس.(6)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

                                                           

 .(511: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (1)

 (.26/566) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (2)

 .(592: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (3)

 (.64/221) ، ٓبـ ظًوـردمشؼ توريخ (4)

 (.5/551) افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك اكظر ترَجتف: (5)

 ادصدر افًوبؼ. (6)
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اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .ادؼوركي فؾٌوحٌ فقتًـك افراوي ف فؾـؼود أؿقال يرد مل

ين فمقسك زمـ إزمراهقؿ زمـ مـؼذ زمـ إزمراهقؿ -31 َٓ  :(1) اخَلْق

 روا. :شمؼة(2)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

 :(3) اَلّؿيص مـغم زمـ اَلّجاج زمـ إزمراهقؿ -32

 مريض.  :شمؼة(4)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 جمؿٌع ظذ تقثقؼف. ؿول افٌوحٌ:

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي.

  

                                                           

 .(291/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:  (1)

 .(523/ 12) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم ، شر(291/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل (2)

 (.251/ 4) فؾًؿعوين ،اكظر ترَجتف: إكًوب (3)

 .(251/ 4) فؾًؿعوين ،إكًوب ،(23/ 3)، ٓبـ موـقٓاإلـمل (4)
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 :(1) اظمٌمي اهلالرم ايمضّحاك زمـ ؽمؾؿة زمـ أْحد -33

 صايمح.  :شمؼة(2)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .ادؼوركي فؾٌوحٌ فقتًـك افراوي ف فؾـؼود أؿقال يرد مل

اظمؾؼب زملؽمد ، إزمراهقؿ ازمـ اخلؾقػة ايمقيمقد زمـ فمبد اظمؾؽ زمـ مروان إمقي اَلاهمظ أؽمد زمـ مقؽمك زمـ  -34

 .(3)ايمسـة

 نمغمه. مـ أهمة هملضمسب شمؼة، وهق مـؽرة، زملضماديث : ضمدث(4)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي:

، وزاد (10)واَلقثؿل (9)وابـ ؿوكع (8)وافـًوئل (7)وافٌزار (6)وافعجع (5)وثؼف أبق اْلًـ افؽقف

مرة: ملمقن،  (11)فف، وزاد اَلقثؿل خًرا ـون يصـػ مل افعجع: وـون صوحى شـي، وزاد افـًوئل: وفق

 إـقوس،  افثؼوت : أحد(12)وؿول ابـ افعمد

                                                           

 .(815/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:  (1)

 ادصدر افًوبؼ.  (2)

 .(124: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى اكظر ترَجتف: تؼريى (3)

 (.1/227) ، فؾذهٌلآظتدال مقزان (4)

 .(633/ 5) ، ٓبـ افؼطونإحؽوم ـتوب ف واإلهيوم افقهؿ بقون (5)

 (.62: ص) ، فؾعجعافثؼوت (6)

 .(55/ 12) ، فؾٌزارافٌزار مًـد (7)

 .(514/ 2) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (8)

 .(262/ 1) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر ،(126/ 2) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (9)

 .(69/ 9) ، فؾفقثؿلافػقائد ومـٌع افزوائد جمؿع (12)

 .(154/ 9) ادصدر افًوبؼ (11)

 .(57/ 3) ، ٓبـ افعمدذهى مـ أخٌور ف افذهى صذرات (12)
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: صوفح، (3): مشفقر اْلديٌ، وؿول اْلؾقع(2)وؿول افٌخوري ف افثؼوت، (1)وذـره ابـ حٌون

 وأشد مقثؼقن كظراء ظٌود بـ وزهر معٌد، بـ وظع : وأشد،(5)بخر، وؿول ابـ وووح (4)وذـره أمحد

 : وهؿ ؾقف.-ظـ حديٌ هق أحد رواتف-(6)أظَلهؿ، وؿول افدارؿطـل

 كصى. وؾقف يغرب، : صدوق(7)ؿول ابـ حجر

: ٓ حيتٍ بف، وـذفؽ ؿول ظٌد (10): مـؽر اْلديٌ، وزاد مرة(9)، وؿول مرة(8)ووعػف ابـ حزم

 ، وزاد: ظـدهؿ.(11)ْلؼ اإلصٌقعا

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 صدوق، واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف ظذ افراوي.

ؽِمقْؿك زيد زمـ ضمػص زمـ ومقس زمـ ايمعزيز فمبد -35  :(12) ايمػَمْ

 .زماَلديث اظمعرهمة أهؾ مـ يؽـ مل ويمؽـ شمؼة، : وىمان(13)يقكسومال ازمـ 

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 .ؿول افٌوحٌ: تٌع افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼف
  

                                                           

 .(136/ 8) ، ٓبـ حٌونافثؼوت (1)

 .(49/ 2) ، فؾٌخوريافؽٌر افتوريخ (2)

 .(264/ 1) فؾخؾقع ،اْلديٌ ظؾمء معرؾي ف اإلرصود (3)

 .(247: ص) أمحد فإلموم داود أيب شمآت (4)

 .(127/ 2) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (5)

 .(163، 11/119) ، فؾدارؿطـلافـٌقيي إحوديٌ ف افقاردة افعؾؾ (6)

 .(124: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (7)

 .(125/ 9)، ٓبـ حزمادحذ (8)

 .(326/ 1) ادصدر افًوبؼ (9)

 .(327/ 1) ادصدر افًوبؼ (12)

 (262/ 1) ، ٓبـ حجرافتفذيى هتذيى (11)

 .(661/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:  (12)

 .(661/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل، (424/ 1)، ٓبـ موـقٓاإلـمل (13)
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اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(1) ايمؽاِليب ايمؼاؽمؿ أزما ،ديان زمـ اَلارث زمـ حمؿد زمـ أْحد زمـ إزمراهقؿ -36

 .وايمصقاكة آكؼباض أهؾ مـ شمؼة :وىمان(2)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(3) إزدي فمثامن أزما درهؿ، زمـ زيد زمـ ْحاد زمـ إؽمامفمقؾ زمـ إؽمحاق زمـ ْحاد زمـ إزمراهقؿ زمـ أْحد -37

 اَلديث. ىمثغم شمؼة : وىمان(4)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: - 

 .ؿول افٌوحٌ: تٌع افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼف

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(5) ايمـاومد اظمٌمي اَلسكم ، أزمافمقم زمـ اهلل فمبد زمـ أْحد -38

                                                           

 .(122/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 .(1/39)افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك (2)

 (.25/ 5)   توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي ،(569/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (3)

 .(25/ 5) فؾخطقى افٌغداديتوريخ بغداد،  (4)

 (.723/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (5)
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 ؿمريًػا. شمؼة : وىمان(1)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 .ؿول افٌوحٌ: تٌع افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼف

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

قد» زمـ اظمعروف ايمَصّػار اَِلْؿيِص  اهَلْؿَداين اَلسكم زمـ نمقالن زمـ همضايمة زمـ حمؿد زمـ أْحد -39  :(2) شايمسُّ

 .صمقاًدا ىمتبف وىماكت شمؼة، : وىمان(3)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 .فؾـؼود ف افراويمل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال 

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 فقًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي. مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي

 :(4) إزرق إزِْمَراِهقؿَ  زْمـ ضمجاج -41

 شمؼة. صاًَلا، رصماًل  :وىَمانَ (5)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

                                                           

 (.723/ 7) فؾذهٌل اإلشَلم، توريخ (1)

 .ادصدر افًوبؼ اكظر ترَجتف: (2)

/ 15) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم شر ، (724/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ، (443/ 5) ظًوـر ٓبـ ،دمشؼ توريخ (3)

424). 

 (.152تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: اكظر ترَجتف: (4)

 (.5/419) هتذيى افؽمل، فؾؿزي، (9/145) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي (5)
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اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

ـِ  فَمقِمِّ  ايمعازمديـ زيـ زْمـ فُمَؿر زْمـ فمقمّ  زْمـ ضَمَسـ زْمـ فمقمّ  زْمـ اَُلسكم -41 َسكْمِ  زْم ـِ  اَْلُ ـِ  فَمقِمِّ  زْم  ؿَمايمِب َأيِب  زْم

ْيديّ  اظمعروف اَُلسقـّل، ايمؽقدمّ   :(1) زمايمزَّ

ـًا شمؼة : وىمان(2)ومال ازمـ يقكس  .ديِّ

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(3)، وومقؾ: ازمـ زمجغم اَلؿغمي ريسان زمـ زمحغم زمـ معاوية زمـ اهلل فمبد زمـ  زمحغم زمـ ايمرْحـ فمبد -42

 ذيًػا. شمؼةً  وىمان :(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف افثؼوت. (5)ذـره ابـ حٌون

 : جمفقل.(6)وؿول اْلطقى افٌغدادي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

                                                           

 (.23/435) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 .ادصدر افًوبؼ (2)

 .(614/ 5) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:  (3)

 .(222/ 1)موـقٓ، ٓبـ اإلـمل (4)

 .(72/ 7) حٌون ٓبـ ،افثؼوت (5)

 .(89/ 5) ، ٓبـ حجرادقزان فًون (6)
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 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 تقثقؼ افراوي، وجفؾف اْلطقى، وافعزة بؿـ ظؾؿ أمرهواؾؼ ابـ حٌون اإلموم ابـ يقكس ف 

 :(1) اظمٌمي فمؼقؾ أيب ازمـ صمعػر أزما اظمؾؽ، فمبد زمـ رهمافمة زمـ ايمغـل فمبد -43

 همؼقًفا همروًقا شمؼة. : وىمان(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(3) اظمٌمي إزمراهقؿ زمـ ضمّبان زمـ إزمراهقؿ زمـ ايمؽريؿ فمبد -44

 شمؼة فماوماًل. : وىمان(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(5) شايمّصقؼؾ زمـ فماّلن» ب رزمقعة، يعرف زْمـ ؽمؾقامن زْمـ أْحد زْمـ فمقمّ  -45

  

                                                           

 .(362: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (1)

/ 6) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر ،(282/ 8) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي ،(236/ 6)، ٓبـ حجراإلـمل (2)

367.) 

 (.136/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (3)

 (.136/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ،(312/ 2)، ٓبـ موـقٓاإلـمل (4)

  (.23/544) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (5)
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 .اَلديث ىمثغم شمؼة :ىَمانَ (1)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .ؿول افٌوحٌ: تٌع افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼف

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

ين ؽمؾؿة زمـ ىمعب زمـ فمؿرو زمـ اهلل فمبد زمـ حمؿد زمـ مقؽمك زمـ ايمرْحـ فمبد زمـ حمؿد زمـ فمقم -46 َٓ  اخَلْق

ىُمقسمك ايمَعْبَدرِم   :(3) (2) ايمػَمْ

 .أمقـًا شمؼة :ىَمانَ (4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ جمؿعٌ : افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(5) ؽمعد زمـ ضمبقش زمـ فمؾقؾ زمـ يزيد زمـ أْحد زمـ فُمؾقؾ -47

 .صحقح ايمؽتاب شمؼة :ىَمانَ (6)ومال ازمـ يقكس

  

                                                           

 (.23/544) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل (1)

 .(176/ 2) فؾًؿعوين ،إكًوب. اكظر: مك رضأ ذؿقي مـ ؿريي وهل ،برـقت ػإ افـًٌي ذهه (2)

  (.577/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (3)

 .(177/ 2) فؾًؿعوين ،إكًوب ،(336/ 4)، ٓبـ موـقٓاإلـمل (4)

 .(574/ 7) ، ٓبـ حجرادقزان فًون اكظر ترَجتف: (5)

 (.262/ 6)، ٓبـ موـقٓاإلـمل (6)
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اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ جمؿعٌ : افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(1)اخُلَزافِمل ِمْؼاَلص زمـ أيقب زمـ فمؿران زمـ ايمعزيز فمبد زمـ فمؿر -48

 .شمؼةً  همؼقًفا :ىمان(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

، وزاد افذهٌل: وـون ؾؼقًفو (6)وابـ حجر (5)وافذهٌل (4)ومًؾؿي بـ افؼوشؿ (3)وثؼف افـًوئل

 خًرا، وزاد ابـ حجر: ؾووؾ.

 : صوفح.(7)وؿول افـًوئل

 أظرؾف.: مل (8)وؿول اَلقثؿل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

                                                           

 .(415: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (1)

 .(475/ 7) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر ،(91/ 12) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (2)

 .(432/ 21) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (3)

 .(475/ 7) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر ،(91/ 12) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (4)

 .(786/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل (5)

 (.415: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (6)

 .(93: ص) تًؿقي مشويخ افـًوئل، فؾـًوئل (7)

 .(323/ 9) ، فؾفقثؿلافػقائد ومـٌع افزوائد جمؿع (8)
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مو ف مرة، ووثؼف مرة، وأ واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي، ظدا افـًوئل

 !!!!ؾَل تي فشفرتف ظـد ؽرهظدم معرؾي اَلقثؿل فف، 

 :(1) ايمّنضمل ايمّنح زمـ فمؿرو زمـ اهلل فمبد زمـ فمؿرو زمـ أْحد زمـ فمؿرو -49

 .صمؾًدا مـصًػا هماواًل  وىمان...شمؼة همؼقًفا :ىمان(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ جمؿعٌ : افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي:

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(3)ايمتِـِّقز زيد زمـ ضمسكم زمـ حمؿد -51

 : شمؼة فماومؾ.(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي:

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

د -51 ازي اهلل فمبد أزما ايمطِْفَراين، ْحاد زمـ حُمَؿَّ ايمرَّ
(5): 

  

                                                           

 .(415: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (1)

 .(91/ 12) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي، فؾؿزي (2)

 .(582/ 7) اإلشَلم، فؾذهٌلتوريخ  اكظر ترَجتف: (3)

 .ادصدر افًوبؼ (4)

 .(475: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (5)
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 يػفؿ. ضَمِديث َصاضمب شمَِؼة : َوىَمانَ (1)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 افطٌؼي، وتؾؽ وإشحوق، حـٌؾ، بـ أمحد إػ يـظر أن أراد : مـ(2)ؿول ُمؿد بـ يعؼقب افػرجل

  مثؾف. أكو رأيً وٓ كػًف مثؾ رأى : مو(3)افطفراين، وؿول أبق بؽر بـ جوبر افرمع بـ إػ ؾؾقـظر

وابـ  (8)واْلؾقع (7)وافدارؿطـل(6)ؿوشؿومًؾؿي بـ (5)وابـ أيب حوتؿ(4)وثؼف ابـ خراش

،  ، وزاد ابـ خراش: ـون(14)وابـ حجر (13)وافذهٌل (12)وابـ إثر (11)وابـ افؼطون (10)وافًؿعوين ًٓ ظد

حػظف، وزاد اْلؾقع: ـٌر، وزاد ابـ  ؾؿـ حدث مو فؾحديٌ...وأـثر حوؾظو وزاد ابـ ؿوشؿ: وـون

 :-افطِْفَراين بحديٌ حيتٍ راًدا ظذ ؿقل ظٌد اْلؼ اإلصٌقع: وٓ-افؼطوناجلقزي: صدوق، وزاد ابـ 

                                                           

 (.25/91) هتذيى افؽمل، فؾؿزي، (99افؼقناين )ص: ٓبـ ،وادختؾػ ادمتؾػ (1)

 (.125/ 9) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر (2)

 ادصدر افًوبؼ. (3)

 .(78/ 3) افٌغداديتوريخ بغداد، فؾخطقى  (4)

 .(242/ 7) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (5)

 (.125/ 9) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر (6)

 .(78/ 3) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي (7)

 .(674/ 2) فؾخؾقع ،اْلديٌ ظؾمء معرؾي ف اإلرصود (8)

 .(247/ 12) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي (9)

 .(126/ 9) فؾًؿعوين ،إكًوب (12)

 .(332/ 3)، ٓبـ افؼطونإحؽوم ـتوب ف واإلهيوم افقهؿ بقون (11)

 .(291/ 2) ، ٓبـ إثرإكًوب هتذيى ف افؾٌوب (12)

 .(392/ 1) ، فؾذهٌلؽز مـ خز ف افعز (13)

 (.475: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (14)
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وعػف، وذـره  مـ يصى مل أحد،...حوؾظ، وزاد ابـ حجر: حوؾظ يؼؾف مل رء وذفؽ وعقػ، أكف يػفؿ

  ف افثؼوت. (1)ابـ حٌون

 : صدوق.(4)وابـ افؼقناين(3)وابـ ظدي(2)ؿول ابـ أيب حوتؿ

 وٓ: (6)بقؼغ، وؿول ظٌد اْلؼ اإلصٌقع افطفراين ؾقف أخطل: -حديثًو دو روى-(5)ؿول ابـ حزم

 .حديًثو دفس أكف إػ حزم بـ ُمؿد أبق : أصور(7)افطفراين، وؿول ابـ حجر بحديٌ حيتٍ

 ؿول افٌوحٌ: وـلن اإلموم ابـ حجر ؿصد ؿقل ابـ حزم افًوبؼ.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

جؾُّ افـؼود واؾؼ اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼف، وتػرد ابـ حزم بتخطئي افراوي ف حديٌ، وتؽؾؿ 

 ؾقف ظٌد اْلؼ، وافعزة بؽَلم اجلؿفقر.

رز زمـ فمقم زمـ حمؿد -52  :(8) اهلل فمبد أزما ايمبغدادي، حِمِ

 .شمؼة ،...وىمان(10)زفمارة أطمالومف دم وىمان زماَلديث همفاًم  : وىمان(9)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

                                                           

 .(129/ 9) حٌون ٓبـ ،افثؼوت (1)

 .(242/ 7) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (2)

 .(228/ 3) ، ٓبـ ظديافرجول وعػوء ف افؽومؾ (3)

 .(593/ 1) ، ٓبـ افؼقناين اْلػوظ ذخرة (4)

 .(226/ 1)، ٓبـ حزمادحذ (5)

 .(292/ 2) ، ٓبـ افؼطونإحؽوم ـتوب ف واإلهيوم افقهؿ بقون (6)

 .(36: ص) ٓبـ حجر ،بوفتدفقس ادقصقؾغ بؿراتى افتؼديس أهؾ تعريػ (7)

 (.4/95) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي اكظر ترَجتف: (8)

 ادصدر افًوبؼ. (9)

. خر وؿؾي خؾؼ شقء ظذ يدل أصقؾ وافراء وافعغ افزاء: شزظر»(، ف مودة 3/12ؿول ابـ ؾورس ف مؼويقس افؾغي ) (12)

 .اْلؾؼ ذاشي: ؾوفزظورة
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 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي:

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(1) اخلّقاص اظمٌمي اخلقٓين ايمؼاؽمؿ زمـ روح زمـ كٌم زمـ حمؿد -53

 . ايمؽتاب صحقح شمؼة، :وىمان(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(4)ايمػارد (3)اجُلـِْدْيَسازُمقِريّ  كقح زمـ حمؿد -54

 .ضماهمًظا شمؼة :وىمان(5)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

                                                           

 .(96/ 7) فؾذهٌلتوريخ اإلشَلم،  اكظر ترَجتف: (1)

 .ادصدر افًوبؼ (2)

/ 3) فؾًؿعوين ،إكًوبجـديًوبقر. اكظر:  :َلو يؼول ،خقزشتون وهل ،إهقاز ـقر بَلد مـ بؾدة إػ افـًٌي هذه (3)

348) 

 (.35/ 15) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم شر ،(134/ 56) ظًوـر ٓبـ ،دمشؼ توريخ اكظر ترَجتف: (4)

 .ادصدران افًوبؼون (5)
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 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

ُذوين مروان زمـ اظمؾؽ فمبد زمـ مروان -55  :(2) (1)ايمشَّ

 .يػفؿ وىمان شمؼة، :ىمان(3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي فقتًـك ادؼوركي.

 طمايمد َأزُما ، إَُمِقي ايمؼرر ؽَمِعقد زمـ يزيد زمـ اهلل فَمبد زمـ طمايمد زمـ ايمذيال زمـ يزيد زمـ ؽمـان زمـ يزيد -56

از ّي، ايمَؼزَّ  :(4)مٌم كزيؾ ايمبٌَْمِ

 .ايمػائدة ىمثغم وىمان ضمديثف، مسـد شمؼة كبقاًل، وطمرج :ىمان(5)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 

                                                           

 .(72/ 8) فؾًؿعوين إكًوب،اكظر:  .إكدفس بَلد مـ بؾدة وهل صذوكي، إػ افـًٌي هذه (1)

 .(124/ 2) ، ٓبـ افػريضإكدفس ظؾمء توريخ اكظر ترَجتف: (2)

 ،(343: ص) ، فؾحؿقديإكدفس وٓة ذـر ف ادؼتٌس جذوة ،(124/ 2) ، ٓبـ افػريضإكدفس ظؾمء توريخ (3)

 .(462: ص) ، فؾضٌلإكدفس أهؾ رجول توريخ ف ادؾتؿس بغقي

 (.621تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص:  اكظر ترَجتف: (4)

 (.32/154) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (5)
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 :(1) فمقم زمُؼَبقَْطَة ، أزما اظمعروف اَلاهمظ، ايمَػَزاِري ؽمالم زمـ ؽمؾقامن زمـ اَلسـ   -57

 ضماهمظًا. شمؼة : ىمان(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

ي صَمْعَػر َأزُما ايمتُِّجقبل، فَمْؿرو زمـ اهللَِّ  فَمبد زمـ مسؾؿ زمـ َْحَّاد زمـ َأْْحَد -58  :(3)اظمٌِْمِ

 : ىمان شمًؼا ملمقًكا.(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : ثؼي ملمقن.(5)ؿول افذهٌل

 : صدوق.(7): صوفح، وؿول ابـ حجر(6)وؿول افـًوئل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق:

 خوفػ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس، ف حؽؿف ظذ افراوي، ومل يقاؾؼف إٓ اإلموم افذهٌل.

  

                                                           

 .(313/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 (.13/112ٓبـ ظًوـر ) ،دمشؼ توريخ (2)

 (.78اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: (3)

 .(1/297) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (4)

 .(1/192)، فؾذهٌل افؽوصػ (5)

 .(79: ص) تًؿقي مشويخ افـًوئل، فؾـًوئل (6)

 (.78:ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (7)
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ْيباصمك اهلل فمبد أزما ،ماهان زمـ ايمرْحـ فمبد زمـ ؽمعقد زمـ حمؿد -59  :(1)ايمُتْسؼَمي ايمدِّ

 .ملمقًكا شمؼة ايمقرع أهؾ مـ : وىمان(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

ـُ  فِمقَسك -61 َددِمُّ  ِهاَللٍ  زْم  :(3) ايمصَّ

 : مـ شمؼات اظمٌميكم.(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف افثؼوت. (6)ف ثؼوت افتوبعغ مـ أهؾ مك، وابـ حٌون (5)ذـره يعؼقب بـ شػقون

 : صدوق.(8): وثؼ، وؿول ابـ حجر(7)وؿول افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي، وكزل بعضفؿ بؿرتٌي تقثقؼف.

  

                                                           

 .(374/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 .(144/ 2) ، ٓبـ اجلزريافؼراء ضٌؼوت ف افـفويي ؽويي (2)

 .(441: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (3)

 (.178مـده )ص:  ٓبـ ،افتقحقد (4)

 .(515/ 2) ، فؾػًقيوافتوريخ ادعرؾي (5)

(6) (5/213.) 

 .(2/113) ، فؾذهٌلافؽوصػ (7)

 (.441: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (8)
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 :(1) اظمٌمي ايمَعـػَْمي داود زمـ إزمراهقؿ -61

 .: شمؼة(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراويمل 

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(3) اظمرادي فمؿران زمـ شمقر زمـ فمؿرو زمـ إزمراهقؿ -62

 .: شمؼة(4)ومال ازمـ يقكس

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 مل يرد فؾـؼود أؿقال فؾراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(5) إَْكَديُمز إؽمحاق أزما مقٓهؿ، إَُمِقي، مجقؾ زمـ مقؽمك زمـ  إزِْمَراِهقؿ  -63

 : وىمان شمؼة.(6)ومال ازمـ يقكس

  

                                                           

 .(928/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 .(63/ 7) ادصدر افًوبؼ اكظر ترَجتف: (3)

 ادصدر افًوبؼ. (4)

 .(94: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (5)

 .(218/ 2) هتذيى افؽمل، فؾؿزي، (23/ 1) ، ٓبـ افػريضإكدفس ظؾمء توريخ (6)
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اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

: (4)وابـ حجر (3)تًٌعو ٓبـ يقكس ، وؿول افـًوئل (2)وابـ اجلقزي (1)وثؼف مًؾؿي بـ ؿوشؿ

 صدوق.

 ادعورف مـ افًودس اجلزء يؼرأ َجقؾ، بـ مقشك بـ إبراهقؿ شؿعً: (5)وؿول افؼوشؿ بـ أصٌغ

: ؿوشؿ ؿول ادشؼي، أصد - رآكو حغ - ظؾقف ذفؽ ؾشؼ واْلطل: وافؾحـ بوفتصحقػ: ؿؾٌف وؿد ؿتقٌي: ٓبـ

 بـًختـو وصفدكو بغداد، ؿدمـو ؾؾم خقثؿي: أيب ابـ توريخ مـ افٌكيغ ـتوب: بؿك ـتوبف مـ كًخـو وــو

 ؾؼؾـو افققم؟ ـتوبؽؿ صلن مو: وؿول أكؽركو، حتك ـؾفو: خطئي وجدكوهو: ظؾقـو ؾؼرأهو خقثؿي، أيب ابـ ظـد

 ظـدهؿ ـتويب يدخؾ مل افذي هلل اْلؿد: ؾؼول مك، أهؾ ظذ ؿرئ وؿد َجقؾ، ابـ ـتوب مـ كًخـوه: فف

 مل: بؼويو ؾقف ظؾقـو بؼل وفؼد بف: وؿوبؾـو ـتوبف، أخذكو ثؿ هذا، مثؾ يًتحؼقن مك أهؾ ـون مو صحقًحو:

 .أبًدا تتؿ وٓ بعد، تتؿ

 ظذ ؿتقٌي: ٓبـ اْلديٌ ؽريى يؼرأ شؿعتف: ؿول مك: أهؾ مـ: رجؾ وأخزين: ؿوشؿ ؿول

 .افزوز مـ افػؼورة: بورز افػؼورة بورزة: زهر بقً ف يؼقل ؾًؿعتف افـوس: ظذ افـوس:

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق خيطئ :

مل يقاؾؼ افـؼود اإلموم ابـ حجر ف إيصوفف مرتٌي افثؼي، ـم تؽؾؿ ؾقف اإلموم ابـ يقكس، وفعؾ 

 اإلموم ابـ يقكس مل يٌؾغف ـَلم افؼوشؿ ؾقف.

  

                                                           

 .(298/ 1) افؽمل، دغؾطويإـمل هتذيى  (1)

 .(133/ 13) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي (2)

 .(82: ص) تًؿقي مشويخ افـًوئل، فؾـًوئل (3)

 .(94: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (4)

 .(22/ 1) ، ٓبـ افػريضإكدفس ظؾمء توريخ (5)
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 :(1) ايمّسَقار أزمك زمـ معاوية زمـ اهلل فمبد زمـ إزمراهقؿ زمـ أْحد -64

 .: شمؼة(2)يقكسومال ازمـ 

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ يقكس ابـ اإلموم افـؼود تٌع: افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(3) ىَمّؿقكة زمـ إزمراهقؿ زمـ أْحد -65

 .: شمؼة(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي. مل يرد أؿقال

 :(5) اظمٌمي صمامع زمـ حمؿد زمـ إزمراهقؿ زمـ أْحد -66

 .: شمؼة(6)ومال ازمـ يقكس

 .تقثقؼف ظذ يقكس ابـ اإلموم افـؼود تٌع: افٌوحٌ ؿول

                                                           

 (.698/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 (.485/ 7) ادصدر افًوبؼ اكظر ترَجتف: (3)

 .ادصدر افًوبؼ (4)

 (.532/ 15) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم شر ،(848/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (5)

 ادصدران افًوبؼون. (6)
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اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(1) فِمقَسك زْمـ ُمقؽَمك فمؿران َأيِب  واؽمؿ صَمْعَػر، َأزما فمؿران، َأيِب  زْمـ َأْْحَد -67

 : شمؼة.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

  : جمفقل.(3)ؿول ابـ حزم

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

خوفػ اإلموم ابـ حزم اإلموم ابـ يقكس، ؾجفؾف ـعودتف ف جتفقؾ بعض افثؼوت إثٌوت، اإلموم 

 ابـ يقكس معف زيودة ظؾؿ.

 :(4)ايمؼرزمك ززّمان زمـ صمقيـ زمـ ؽمؾقامن زمـ داود زمـ أْحد -68

 .: شمؼة(5)يقكسومال ازمـ 

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ يقكس ابـ اإلموم افـؼود تٌع: افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

                                                           

 (.6/348) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادياكظر ترَجتف:   (1)

 (.12/338) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي (2)

 .(325/ 8)، ٓبـ حزمادحذ (3)

 .(363/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (4)

 (.112/ 7)و (463/ 2)، ٓبـ موـقٓاإلـمل (5)
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 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

دود مقؽمك زمـ داود زمـ أْحد -69  :(1) ايمبٌمي ايمسَّ

 : شمؼة.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : ثؼي.-تًٌعو ٓبـ يقكس-(3)ؿول ابـ اجلقزي

 : ٓ أظرؾف.(4)وؿول اَلقثؿل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

خوفػ اإلموم اَلقثؿل اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي، ؾؾؿ يعرؾف اإلموم اَلقثؿل، ومـ ظرف 

 حجي ظذ مـ مل يعرف.

قاينّ  زمؽر أزما صمرير، زمـ ايمقارث فمبد زمـ أْحد -71  :(5) ايمعّسال إؽمَّ

 .: شمؼة(6)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ يقكس ابـ اإلموم افـؼود تٌع: افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

                                                           

 (673/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:  (1)

 .ادصدر افًوبؼ (2)

 .(346/ 12) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي (3)

 .(122/ 8) ، فؾفقثؿلافػقائد ومـٌع افزوائد جمؿع (4)

 (.24/76) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (5)

 ادصدر افًوبؼ.  (6)
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 :(1)اَِلْؿيِصّ  ايمطَّائلّ  مقؿقن زْمـ ايمقاضمد فَمْبد زمـ حمؿد زْمـ َأْْحَد -71

 .: شمؼة(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ يقكس ابـ اإلموم افـؼود تٌع: افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(3) اظمٌمي ايمّصّقاف زىمريا زمـ حيقك زمـ أْحد -72

 .: شمؼة(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ يقكس ابـ اإلموم افـؼود تٌع: افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

ارِّ  اخُلَراؽَماين إزمراهقؿ زمـ إؽمحاق -73  :(5) ايمشَّ

 .: شمؼة(6)ومال ازمـ يقكس

  

                                                           

 (.23/264) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 .(46/ 7) ادصدر افًوبؼ اكظر ترَجتف: (3)

 .ادصدر افًوبؼ (4)

 .(166: ص) ، فؾغزياْلـػقي تراجؿ ف افًـقي افطٌؼوت اكظر ترَجتف: (5)

 .ادصدر افًوبؼ (6)
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اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

د زمـ مرض زمـ زمؽر زمـ إؽمحاق -74 ي ؽمؾامن زمـ ضمؽقؿ زمـ حُمَؿَّ  :(1) اظمٌِْمِ

 : ىمان شمؼة.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف افثؼوت. (5): ثؼي، وذـره ابـ حٌون(4)وافذهٌل (3)ؿول اْلؾقع

 : صدوق.(7): ٓ بلس بف، وؿول ابـ حجر(6)وؿول أبق حوتؿ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق:

 افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي، وبعضفؿ أكزل مـ مرتٌتف ؿؾقًَل. واؾؼ بعض

  

                                                           

 (.122ص:) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (1)

 (.2/414) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (2)

 .(1/222) ، فؾخؾقعاإلرصود(3)

 .(1/234)، فؾذهٌلافؽوصػ (4)

 (.8/113)حٌون ٓبـ ،افثؼوت (5)

 .(2/214ٓبـ أيب حوتؿ ) ،وافتعديؾ اجلرح(6)

 (.122:ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (7)
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 :(1) ايمبقيطل اظمطّفر زمـ إؽمحاق  -75

 .: شمؼة(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام يقكسازمـ  ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(3)اظمٌميُّ  اظُمزينُّ  إؽْماَمفِمقؾ زمـ حَيَْقك زمـ إؽْماَمفِمقؾ -76

 ايمػؼف، أهؾ مـ ضماذق همقف خيتؾػ ٓ اَلديث، دم شمؼة وهمضؾ، فمبادة يمف :ىماكت(4)ومال ازمـ يقكس

 .ىمثغمة ومـاومبف وصمؾ، فمز اهلل طمؾؼ طمغم مـ وىمان ايمدكقا دم ايمزهاد أضمد وىمان

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(5) اجِلَراب زمازمـ اظمعروف ايمؼاؽمؿ،  فمقسك، أزما زمـ أْحد زمـ إزمراهقؿ زمـ يعؼقب زمـ إؽمامفمقؾ -77

 :ىمان شمؼة.(6)ومال ازمـ يقكس

                                                           

 .(223/ 7)، ٓبـ موـقٓاإلـمل اكظر ترَجتف: (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 (.22/142) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (3)

 .(218/ 1) ، ٓبـ خؾؽونإظقون وؾقوت (4)

 .(819/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (5)

 (.3/228)فؾًؿعوين ،إكًوب ،(7/323) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي (6)
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اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(1) كٌم زمـ ايمقهاب فمبد زمـ زَمْخؼَمي زمـ أْحد زمـ كٌم زمـ زَمْخؼَمي -78

 : شمؼة.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي مل يعثر افٌوحٌ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(3) اظُمَعاهمِري اَلسـ أزما فمؿران، زمـ زمّسام زمـ أْحد زمـ زمّسام  -79

 : شمؼة.(4)ومال ازمـ يقكس

 .تقثقؼف ظذ يقكس ابـ اإلموم افـؼود تٌع: افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 

                                                           

 .(462/ 1)، ٓبـ موـقٓاإلـمل اكظر ترَجتف: (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 .(48/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (3)

 .ادصدر افًوبؼ (4)
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ل يعرف ايمزاهد، اَلسـ ، أزما ايمقاؽمطلّ  ؽَمِعقد زْمـ َْحْدان زْمـ حمؿد زْمـ زُمـان -81 زماَلامَّ
(1): 

 : شمؼة.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

فمقـل، َكِجقح زمـ نمايمب زمـ ضمسان -81  :(3)اظمٌمي مقٓهؿ ايمرُّ

 شمؼة. :ىمان(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ   :ايمرَّ

هـو، ؾؼد وافعجقى أن ابـ اجلقزي مع تقثقؼف فف ، (7)وابـ إثر(6)وابـ اجلقزي (5)وثؼف افًؿعوين

 .(9)، وـذفؽ افذهٌل(8)ذـره ف افضعػوء

  

                                                           

 (.23/529) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 (.7/591)توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي  (2)

 (.3/368) ، فؾذهٌلآظتدال اكظر ترَجتف: مقزان (3)

 .(18/ 3) ، ٓبـ حجرادقزان فًون ،(553/ 5) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل (4)

 .(432/ 5) فؾًؿعوين ،بإكًو (5)

 .(521/ 1) ، ٓبـ إثرإكًوب هتذيى ف افؾٌوب (6)

 .(86/ 11) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي (7)

 .(199/ 1) اجلقزي ٓبـ ،وادسوـقن افضعػوء (8)

 .(156/ 1) ، فؾذهٌلافضعػوء ف ادغـل (9)
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، (4)واَلقثؿل (3)، وزاد افدارؿطـل: مسوك، وـذفؽ ؿول افذهٌل(2)وأبق كعقؿ(1)ووعػف افدارؿطـل

مقوقظي، وؿول  أحوديٌ موفؽ ظـ : فف(5)بودـوـر.، ؿول اْلوـؿ أكس بـ موفؽ ظـ وزاد أبق كعقؿ: روى

 .ادؼؾقبوت افثؼوت ظـ ويروي : يؼؾى(7)ابـ افؼقنايناْلديٌ، ؿول  : مـؽر(6)إزدي

 ٓ ادؾزؿوت إثٌوت ظـ ويروي افثؼوت ظذ إخٌور يؼؾى مك أهؾ مـ : صقخ(8)ؿول ابـ حٌون

 .آظتٌور شٌقؾ ظذ إٓ ظـف افروايي وٓ بحول بف آحتجوج حيؾ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

فؾراوي، فؽـ ؽوفى افـؼود يطعـقن ؾقف بعٌورات  ـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼفواؾؼ ؿؾي مـ اف

 صديدة.

 :(9) ايمعسؼالين آدم زمـ اَلسـ -82

 : شمؼة.(10)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ يقكس ابـ اإلموم افـؼود تٌع: افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

                                                           

 .(18/ 3) ، ٓبـ حجرادقزان فًون (1)

 .(63/ 1) كعقؿ ٕيب ،مًؾؿ صحقح ظذ ادًتخرج ، ادًـد(75: ص) كعقؿ ٕيب ،افضعػوء (2)

 .(479/ 1) فؾذهٌل، آظتدال مقزان (3)

 .(246/ 5) ، فؾفقثؿلافػقائد ومـٌع افزوائد جمؿع (4)

 .(482/ 1) ، فؾذهٌلآظتدال مقزان (5)

 .(18/ 3) ، ٓبـ حجرادقزان فًون (6)

 .(216: ص) ، ٓبـ افؼقناينافتذـرة (، معرؾي332: ص) افؼقناين ٓبـ ،اْلػوظ تذـرة (7)

 .(271/ 1) حٌون ٓبـ ،ادجروحغ (8)

 .(527/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (9)

 .ادصدر افًوبؼ (12)
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 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي:

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(1) رصماء زمـ ضمػص زمـ حيقك زمـ ضمػص -83

 : شمؼة.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ جمؿعٌ : افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

ُهديَّة زمـ أؽمقد زمـ يزيد زمـ طمايمد زمـ ايمسالم فمبد زمـ طمايمد -84
(3): 

 : شمؼة.(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : صوفح اْلديٌ.(5)ؿول أبق حوتؿ افرازي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 يقكس ف ظؾق مرتٌي افتقثقؼ فؾراوي.خوفػ اإلموم أبق حوتؿ اإلموم ابـ 

ْمقاؿمل طمايمد زمـ فمبقد زمـ حمؿد زمـ طمايمد -85  :(6)ايمدِّ

                                                           

 .(527/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 .ادصدر افًوبؼ (2)

 .(1131/ 5) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:   (3)

 (.62/ 1)، ٓبـ موـقٓا إلـمل(4)

 (.3/342)حوتؿ أيب ٓبـ وافتعديؾ، اجلرح (5)

 .(746/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (6)
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 : شمؼة.(1)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ جمؿعٌ : افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي:

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

ـُ  طُمَشْقُش  -86 مَ  زْم  :(2) إؽمقد زمـ َأْسَ

 : شمؼة.(3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ جمؿعٌ : افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(4) اظمٌمي ايمصؿد فمبد زمـ طمؾػ زمـ أْحد زمـ طمؾػ -87

 : شمؼة.(5)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

                                                           

 (.17/ 7)، ٓبـ موـقٓاإلـمل (1)

 .(193: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (2)

 .(142/ 3) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر، (192/ 4) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (3)

 .(52/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (4)

 .ادصدر افًوبؼ (5)
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 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

د أزما اجِلقزي، داود زمـ ؽُمَؾْقامن زمـ ايمرزمقع  -88 ي مقٓهؿ، إَّزدِي، حُمَؿَّ  :(1)إفمرج اظمٌِْمِ

 : شمؼة.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ جمؿعٌ : افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(3)اظُمَرادي ىمامؾ زمـ اجلبار فمبد زمـ ؽُمَؾْقامن زمـ ايمرزمقع  -89

 : ىمان شمؼة.(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ جمؿعٌ : افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(5) إَْكَطاىمِل أيقب زمـ زىمريا -91

  

                                                           

 (226: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (1)

 (.9/87) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (2)

 (226: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (3)

 (.9/87) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (4)

 .(3816/ 8) ، ٓبـ افعديؿحؾى توريخ ف افطؾى بغقي اكظر ترَجتف: (5)
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 : شمؼة.(1)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ يقكس ابـ اإلموم افـؼود تٌع: افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(2) اإِلؽْمَؽـَْدَراين ايمِؼْتباين اَِلْؿغَمي يزيد زمـ ؽمعقد -91

 : شمؼة دم اَلديث.(3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 .افراوي ظذ حؽؿف ف يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(4)ايمَعَساىمِريّ  اظمٌميّ  ايمؼاؽمؿ أزما أّيقب، زمـ ؽمؾقامن زمـ داود زمـ ؽمؾقامن -92

 : شمؼة.(5)ومال ازمـ يقكس

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي:

                                                           

 (.3816/ 8) افعديؿ ٓبـ حؾى، توريخ ف افطؾى بغقي (1)

 .(243: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (2)

 .(274/ 1) ، فؾًققضلوافؼوهرة مك توريخ ف ادحورضة ، حًـ(119/ 11) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (3)

 (.25/161) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (4)

 افًوبؼ.ادصدر  (5)
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 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(1) اظمٌميّ  إكصاريّ  ُدصماكة زماأ اهلل، فمبد زمـ حمؿد زمـ ؾمؼقؼ -93

 : شمؼة.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، 

 أزما ايمبٌمي، اهلل فمبد زمـ زماىمر زمـ اَلؿقد فمبد زمـ صافمد زمـ ايمسالم فمبد زمـ ايمرْحـ فمبد زمـ صافمد -94

 :(3) ايمؼاؽمؿ

 : ىمان شمؼة.(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(5) ايمؽقدم فمدىّ  زمـ يقؽمػ زمـ ايمعباس -95

  

                                                           

 (.25/124) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 .ادصدر افًوبؼ (2)

 .(492/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (3)

 .(492/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل، (23/291) ، ٓبـ ظًوـردمشؼ توريخ (4)

 .(265/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (5)
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 : شمؼة.(1)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 اََلـَِػل فمقم، اجَلْقَهِري أزما اظمِـَْفال، زمـ ضمبقب زمـ معؿر زمـ حمؿد زمـ إؽمحاق زمـ ايمرْحـ فمبد  -96

 :(2)ايمَساِمري ُدوؽمكايمسَّ 

 : شمؼة.(3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل ثؼي :

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

ْمَقاؿمل ايمؾّقاز اَلسـ زمـ ايمرْحـ فمبد -97  :(4) ايمدِّ

 : ىمان شمؼة.(5)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

                                                           

 (.265/ 7) فؾذهٌل اإلشَلم، توريخ (1)

 .(371/ 7) ادصدر افًوبؼ اكظر ترَجتف: (2)

 (.212: ص) ، ٓبـ حجرمك ؿضوة ظـ اإلس رؾع ،(371/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل (3)

 .(326/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (4)

 (.151/ 7)، ٓبـ موـقٓاإلـمل (5)
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اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

ْْحَـ زمـ ؽمؾامن اَلَ  -98 يقْ فمَ ري ايمرُ ْج فَمْبد ايمرَّ  :(1)ـل اظمٌِْمِ

ـْ  : يروي(2)ومال ازمـ يقكس  .شمؼة وىمان هبا، اكػرد نمرائب فمؼقؾ فَم

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 : مشوه بعضفؿ.(4): وثؼ، وؿول مرة(3)افذهٌلؿول 

: (8): فقس بف بلس، وؿول أخرى(7): ٓ بلس بف، وؿول افـًوئل مرة(6)وابـ حجر (5)وؿول افـًوئل

 فقس بوفؼقي.

 افـًوئل. ؽر وثؼف أحًدا أظؾؿ ٓ : ؾلكو -معؾًؼو ظذ مـ وثؼف -(9)وؿول ابـ افؼطون

  

                                                           

 (341: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى تؼريىاكظر ترَجتف:  (1)

 (.17/149) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (2)

 .(119: ص) ، فؾذهٌلمقثؼ وهق ؾقف تؽؾؿ مـ (3)

 .(567/ 2) ، فؾذهٌلآظتدال مقزان (4)

 .(18/ 3) ، ٓبـ افؼطونإحؽوم ـتوب ف واإلهيوم افقهؿ بقون (5)

 .(341: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (6)

 .(188/ 6) افتفذيى، ٓبـ حجرهتذيى  (7)

 .(67: ص) فؾـًوئل ،وادسوـقن افضعػوء (8)

 .(18/ 3) ، ٓبـ افؼطونإحؽوم ـتوب ف واإلهيوم افقهؿ بقون (9)
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 (7)وافذهٌل (6)وابـ اجلقزي(5)وابـ ظدي(4)وافعؼقع(3)وافًوجل(2)وأبق زرظي (1)وذـره افٌخوري

ظذ إيراد افٌخوري فف ف افضعػوء ؿوئًَل:  (9): ؾقف كظر، وؿد ظؾؼ أبق حوتؿ(8)ف افضعػوء، وؿول افٌخوري

 ف إشوكقد متؼوربي أحوديٌ افؽتوب ف ظؿرو بـ اهلل ظٌد ظـ روي :وؿد(10)حيقل مـ هـوك، وؿول افعؼقع

 افؾغ.

 بقـفؿ يدخؾ فعؼقؾ مشقخي ظـ أحوديٌ ظؼقؾ ظـ يروى اْلديٌ: : مضطرب(11)وؿول أبق حوتؿ

 .اْلديٌ صوفح وهق مـؽًرا، حديثف ف رأيً مو ادشقخي، أوفئؽ مـ ظؼقؾ شؿعف رء ف افزهري

 ظٌد بف تػرد ظـف، ظؼقؾ حديٌ مـ : ؽريى-بعد إيراده حديثًو فف -(12)وؿول ابـ افؼقناين

 .وهى بـ اهلل ظٌد ؽر ظـف يروه ومل ظـف، ادكي اْلجري شؾمن بـ افرمحـ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق:

 يقثؼف ف ؽر ظؼقؾ ـم هق بّغ مـ ـَلمف. اوي، فؽـف ـونكقزع اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾر

                                                           

 .(84: ص) فؾٌخوري ،افصغر افضعػوء (1)

 .(632/ 2) افزذظل أشئؾي ظذ أجقبتف ف افرازي زرظي ٕيب افضعػوء (2)

 .(18/ 3) ، ٓبـ افؼطونإحؽوم ـتوب ف واإلهيوم افقهؿ بقون (3)

 .(333/ 2) فؾعؼقع ،افؽٌر افضعػوء (4)

 .(512/ 5) ، ٓبـ ظديافرجول وعػوء ف افؽومؾ (5)

 .(95/ 2) اجلقزي ٓبـ ،وادسوـقن افضعػوء (6)

 .(382/ 2) ، فؾذهٌلافضعػوء ف ادغـل (7)

: ص)  فؾٌخوري ،افصغر افضعػوء ،(123/ 2) ، فؾٌخوريإوشط افتوريخ، (294/ 5) فؾٌخوري ،افؽٌر افتوريخ(8)

84). 

 .(242/ 5) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (9)

 .(333/ 2) فؾعؼقع ،افؽٌر افضعػوء (12)

 .(242/ 5) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (11)

 .(249/ 3) ، ٓبـ افؼقناينوإؾراد افغرائى أضراف (12)
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 :(1) ايمّرازي ؽَمْؾَؿْقْيف زمـ ايمرْحـ فمبد -98

 : ىمان شمؼة.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

ْْحَـ فَمْبد -99 َؽؿِ  فمبد زْمـ اهللَِّ  فَمبد زْمـ ايمرَّ ي يمقث زمـ أفمكم زمـ اَْلَ  :(3) اظمٌِْمِ

 : وىمان شمؼة.(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ، (6)وابـ حجر(5)وثؼف افدارؿطـل 

 : ٓ بلس بف.(8): صدوق، وؿول افـًوئل(7)ؿول أبق حوتؿ وابـف

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف ظذ افراوي.

                                                           

 .(326/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 .(324/ 3) فؾًٌؽل ،افؽزى افشوؾعقي ، ضٌؼوت(726/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل (2)

 .(344: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (3)

 (.17/215) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (4)

 .(191: ص) فؾدارؿطـل افًؾؿل شمآت (5)

 .(344: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (6)

 .(257/ 5) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (7)

 .(72: ص) تًؿقي مشويخ افـًوئل، فؾـًوئل (8)
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د أزما ،صدومة زمـ أيقب زمـ وهبان زمـ اهللَّ فمبد -111  :(1) حُمَؿَّ

 : ىمان شمؼة.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ جمؿعٌ : افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 يقكس ف تقثقؼ افراوي. واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ

هقم، حمؿد أزما أيقب، زمـ هشام زمـ اظمؾؽ فمبد -111 ي: وومقؾ ايمذُّ ي اظُمَعاهمِِري اَِلْؿغَمِ  :(3)ايمـَّْحقي ايمَبٌْمِ

 : شمؼة، ويمػظ ايمذهبل: وشمؼف ازمـ يقكس.(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .(7)وافعراؿل (6)ابـ اجلقزي (5)وثؼف افؼػطل

  

                                                           

 .(551/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 (.11/429) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي (2)

 .(387/ 5) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:  (3)

 ادصدر افًوبؼ. (4)

 .(211/ 2) ، فؾؼػطلافـحوة أكٌوه ظذ افرواة إكٌوه (5)

 .(37/ 11) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي (6)

 .(152: ص) ، فؾعراؿلآظتدال مقزان ذيؾ (7)
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 ابـ فقس ؾؼول: ؾقف، تؽؾؿ ؿد ادؼدد هور بـ افغـل ظٌد اْلوؾظ رأيً : فؽـ(1)ؿول افعراؿل

 .ظـدهؿ بودثٌتغ افٌَّؽوئل اهلل ظٌد بـ زيود وٓ هشوم

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق:

 ؽوفى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼ افراوي، إٓ مو ورد ظـ ظٌد افغـل ادؼدد.واؾؼ 

 :(2) اخَلّشاب زمازمـ يعرف حمؿد، أزما معاوية، زمـ مقؽمك زمـ اَلسكم زمـ اهلل فمبقد -112

 : ىمان شمؼة.(3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(4) ايمتِّـِّقز ايمَسَؿْروَمـْدي هارون زمـ حمؿد زمـ أْحد زمـ حمؿد زمـ فمثامن -113

 : ىمان شمؼة.(5)ومال ازمـ يقكس

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

                                                           

 (.152: ص) فؾعراؿل آظتدال، مقزان ذيؾ(1)

 (.12/61) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي اكظر ترَجتف: (2)

 .ادصدر افًوبؼ (3)

 .(822/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (4)

 .(423/ 15) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم ، شر(822/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل (5)
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 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

 :(1) اجَلْقَهِري اظمٌمي فمؾؼؿة زمـ حيقك زمـ فمؾؼؿة -114

 : ىمان شمؼة.(2)ازمـ يقكسومال 

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

ي ايمتُِّجقبِل: وُيؼال اظُمَراِدي، ايمَسّؾَفِؿل ؽمعد زمـ فمامر -115  :(3)اظمٌِْمِ

 : شمؼة...هماواًل.(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : ـون ؾووًَل.(7): وثؼ، وؿول ابـ اجلقزي(6)ف افثؼوت، وؿول افذهٌل (5)ذـره ابـ حٌون

  مؼٌقل، وؿد أرشؾ ظـ ظؿر.: (9): ٓ يعرف حوفف، وؿول ابـ حجر(8) وؿول ابـ افؼطون

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

                                                           

 .(693/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 .(427: ص) اكظر ترَجتف:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (3)

 .(422/ 7) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر (4)

(5()7 /284.) 

 .(51/ 2) ، فؾذهٌلافؽوصػ (6)

 .(114/ 8) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي (7)

 .(394/ 9) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (8)

 .(427: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (9)



 
163 

مل يقاؾؼ أحد مـ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف فؾراوي بودرتٌي افعوفقي افتل أضؾؼفو، فؽـ 

متؽؾؿ ؾقف بجرح متقشط، أو ٓ يعرف أمره َلؿ، وهذا مو جعؾ ابـ حجر يػفؿ مـ ـَلم افـؼود ان افراوي 

 يؼقل ؾقف مؼٌقل.

 :(1) ضمػص أزما هاؾمؿ، زمـل مقلم ؽمؾؿة أيب زمـ فمؿرو -116

 : شمؼة.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 . ف افثؼوت (5)،ذـره ابـ حٌون(4)وافذهٌل (3)وثؼف ابـ مـده

 .واحد ؽر ظؾقف أثـك : صدوق، وزاد افذهٌل: مشفقر،(7)وابـ حجر (6)وؿول افذهٌل

  : ف حديثف وهؿ.(8)وؿول افعؼقع

: (12)ف افضعػوء، وؿول أبق حوتؿ (11)،  وذـره ابـ اجلقزي(10)وافًوجل (9)ووعػف ابـ معغ

 .وحده معغ بـ حيقك وعػف : وؿد(13)يؽتى حديثف، وٓ حيتٍ بف، ؿول افذهٌل

                                                           

 .(422: ص) اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (1)

 (.162: ص) ، فؾعراؿلآظتدال مقزان ذيؾ (2)

 .(183/ 12) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي (3)

 .(484/ 2) ، فؾذهٌلافضعػوء ف ادغـل (4)

 .(482/ 8) حٌون ٓبـ، افثؼوت (5)

 .(262/ 3) ، فؾذهٌلآظتدال مقزان (6)

 (.422: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر (7)

 .(272/ 3) فؾعؼقع ،افؽٌر افضعػوء (8)

 .(68/ 46) ظًوـر ٓبـ ،دمشؼ توريخ ،(235/ 6) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (9)

 (.44/ 8) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر ،(484/ 2) ، فؾذهٌلافضعػوء ف ادغـل (12)

 (.226/ 2) اجلقزي ٓبـ ،وادسوـقن افضعػوء (11)

 .(235/ 6) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (12)

 .(214/ 12) ، فؾذهٌلافـٌَلء أظَلم شر (13)
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وهذا ٓ يًؾؿ فؾذهٌل، ؾؼد وعػف افًوجل أيًضو، وؽؿزه افقفقد بـ بؽر ؿول افٌوحٌ: 

 إكدفز.

 بـ كؿط مـ اْلديٌ أصحوب أئؿي أحد:(1)إكدفز خؾد بـ بؽر بـ افقفقد افعٌوس وؿول أبق

 .وهى

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل أوهام: ىمام ومال ازمـ ضمجر،صدوق، يمف 

 واؾؼ أؽؾى افـؼود  اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼف، ظدا ابـ معغ وافًوجل.

 ؿول افٌوحٌ: وفعؾ ابـ معغ طفر فف مـ حوفف مو مل يظفر فغره، ـعودتف مـ اختٌور افرواة.

 :(2)صايمح أزما ايمؾقث، زمـ منور زمـ ايمؾقث زمـ ايمؼاؽمؿ -116

 : ىمان شمؼة.(3)ازمـ يقكس ومال

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

 :(4)زممم أزما ايمَؼقِْز، مؽن زمـ ُمبمََم  زمـ اَلسـ زمـ ُمَبمَم  -117

 : ىمان شمؼة.(5)ومال ازمـ يقكس

 

                                                           

 .(67/ 46) ظًوـر ٓبـ ،دمشؼ توريخ (1)

 .(451: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (2)

 (.49/153) ، ٓبـ ظًوـردمشؼ توريخ (3)

 (.15/362) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي اكظر ترَجتف: (4)

 ادصدر افًوبؼ. (5)
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اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.واؾؼ 

 :(1) مريؿ أزمك زمـ ؽمؾقامن زمـ اهلل ؾماء ما زمـ ؾمقبة زمـ إزمراهقؿ زمـ حمؿد -118

 :شمؼة.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام يقكسازمـ  ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(3) اَلقارىّ  أْحد زمـ حمؿد -119

 :شمؼة.(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

                                                           

 .(5/88) افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك اكظر ترَجتف: (1)

 ادصدر افًوبؼ. (2)

 .(5/199) ادصدر افًوبؼ اكظر ترَجتف: (3)

 ادصدر افًوبؼ. (4)
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 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(1) ايمؼايض حمؿد زمـ مسؽكم زمـ اَلارث زمـ أْحد زمـ حمؿد -111

 :شمؼة.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(3) اَلّراين مـغم زمـ ايمعزيز فمبد إصبغ أزمك زمـ أْحد زمـ حمؿد -111

 :ىمان شمؼة.(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.مل يرد أؿقال 

  

                                                           

 .(5/64) افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك اكظر ترَجتف: (1)

 .دصدر افًوبؼا (2)

 .(5/199)ادصدر افًوبؼ اكظر ترَجتف: (3)

 .ادصدر افًوبؼ (4)
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 :(1) اظمفـدس ايمػرج، زمـ إؽمامفمقؾ زمـ حمؿد -112

 :شمؼة.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(3) ايمَعؽِريِّ  زمطريؼ زمـ زممم زمـ حمؿد -113

 ايْمعؾؿ. أهؾ يشبف يؽـ َومل... شمؼة :ىمان(4)ومال ازمـ يقكس

 .(5)شقتؿ دراشتف ف مٌحٌ ادجرحغ

 :(6) زمؽر أزما أفمكم، زمـ حمؿد زمـ صمعػر زمـ حمؿد -114

 : ىمان شمؼة.(7)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : مشفقر.-راًدا ظذ مـ مل يعرؾف-، وزاد ابـ حجر(9)وابـ حجر (8)وثؼف اْلطقى

                                                           

 .(345/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (1)

 .ادصدر افًوبؼ (2)

 (.14/ 7) ادقزان فًون اكظر ترَجتف: (3)

 .(14/ 7) ، ٓبـ حجرادقزان فًون ،(282/ 4) ، ٓبـ كوس افديـادشتٌف تقوقح (4)

 .(، مـ هذا افٌح254ٌ)ص: اكظر  (5)

 (.2/496) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادياكظر ترَجتف:   (6)

 .ادصدر افًوبؼ (7)

 (.1218/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل (8)

 .(337/ 3) ، ٓبـ حجرافصحوبي متققز ف اإلصوبي (9)
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 : ٓ أظرؾف.(2)واَلقثؿل (1)وؿول ابـ صوهغ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

كصػ افـؼود واؾؼ اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼف، وافٌوؿل مل يعرؾف، واْلجي ظذ مـ جفؾف، ومـ 

 ظرؾف معف زيودة ظؾؿ.

 زمازمـ يعرف زمؽر، أزما ضمـقػة، زمـل مقلم راؾمد، زمـ فمؿر زمـ ضمػص زمـ حمؿد زمـ صمعػر زمـ حمؿد -115

 :(3) اإلمام

 شمؼة. :ىمان(4)يقكسومال ازمـ 

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

ين راؾمد زمـ طمايمد زمـ فمؿرو زمـ اَلؿقد فمبد زمـ اَلارث زمـ حمؿد -116 َٓ  :(5) اخَلْق

 شمؼة. :ىمان(6)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

                                                           

 (.337/ 3) حجر ٓبـ افصحوبي، متققز ف اإلصوبي (1)

 .(159/ 8) ، فؾفقثؿلافػقائد ومـٌع افزوائد جمؿع (2)

 .(472: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (3)

 (.2/498) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي (4)

 .(5/514)افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك اكظر ترَجتف: (5)

 .ادصدر افًوبؼ (6)
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اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(1) اجَلَرويّ  ايمقزير زمـ ايمعزيز فمبد زمـ اَلسـ زمـ حمؿد -117

 شمؼة. :ىمان(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

فَمقـل زرفمة زمـ ومّرة زمـ طمؾقػة زمـ ْحقد زمـ هشام زمـ ْحقد زمـ حمؿد -118  :(3) اََلْجري ايمرُّ

 : ىمان شمؼة .(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

  

                                                           

 .(5/545) افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك اكظر ترَجتف: (1)

 .ادصدر افًوبؼ (2)

 .(5/612) افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك اكظر ترَجتف: (3)

 .ادصدر افًوبؼ (4)
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 :(1) راؾمد زمـ طمزيؿة زمـ حمؿد -119

 : ىمان شمؼة .(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ جمؿعٌ : افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

د -121 ي اهللَِّ فَمبْد َأزُما مقٓهؿ، اظمعاهمري، يـاق زمـ ذىمقان زمـ سمدراق زمـ صمعػر زمـ فماصؿ زمـ حُمَؿَّ  :(3)اظمٌِْمِ

 : شمؼة .(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ جمؿعٌ : افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

 :(5) إطَْمبَاِري اظمَْفَراين ؽمعقد زمـ اهلل فمبد زمـ حمؿد -121

 : شمؼة .(6)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

                                                           

 .(537/ 3) ، فؾذهٌلآظتدال مقزان اكظر ترَجتف: (1)

 .(623-5/623) افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك (2)

 .(485: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (3)

 (.25/424) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (4)

 .(449/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل اكظر ترَجتف: (5)

 .ادصدر افًوبؼ (6)
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 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

د -122 وملّ  زْمـ اهلل فمبد أزما زرفمة، أيب زمـ ؽمعّقف زمـ ايمرضمقؿ فَمْبد زْمـ اهللَّ فَمبْد زْمـ حُمَؿَّ  :(1) اظمٌميّ  ايمػَمْ

 : ىمان شمؼة .(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .تقثقؼف ظذ جمؿعٌ : افٌوحٌ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

 :(3)ل ؽِ سمَ قْ ّصار اََل ل ايمعَ افمِ َض حمؿد زمـ فمبقد اهلل زمـ أْحد زمـ فمبد اهلل زمـ إزمراهقؿ زمـ ؽمقيد ايمؼُ  -123

 : ىمان شمؼة .(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي.

اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس  - اد:طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ  وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

                                                           

 .(488: ص) تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر اكظر ترَجتف: (1)

 (.18/445) فؾذهٌلتوريخ اإلشَلم،  (2)

 (.6/166) افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك ( اكظر ترَجتف:3)

 ادصدر افًوبؼ.( 4)
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 :(1)دمشؼل  ،أزما زرفمة حمؿد زمـ فمثامن زمـ إزمراهقؿ،  -124

 : ىمان شمؼة .(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

 :(3) زمـ اَلسكم زمـ أزمك اَلديد ايمّصددم اظمٌمي حمؿد زمـ فمقم -125

 : ىمان شمؼة .(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: تٌع افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼف.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

 :(5)هارون اخلّباز حمؿد زمـ ايمؼاؽمؿ زمـ  -126

 : شمؼة .(6)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

                                                           

 (.54/191) ، ٓبـ ظًوـرتوريخ دمشؼ ( اكظر ترَجتف:1)

 .ادصدر افًوبؼ( 2)

 (.651/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف:3)

 .افًوبؼ ادصدر (4)

 (.842/ 7) فؾذهٌلتوريخ اإلشَلم،  ( اكظر ترَجتف:5)

 .افًوبؼ ادصدر (6)
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 مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.مل يرد أؿقال فؾـؼود ف 

 :(1)، أزما زمؽر ش وملازمـ ايمػَمْ »حمؿد زمـ هارون زمـ ضمسان زمـ همروة إزدي، يعرف زمـ  -127

 : شمؼة .(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي.

اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ  - اد:طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ  ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(3) ايِن قَ ؽْم معاوية زمـ هبة اهلل زمـ أزمك حيقك إَ  -128

 : شمؼة .(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼف.ؿول افٌوحٌ: تٌع افـؼود 

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

                                                           

 (.357-7/356) افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك ( اكظر ترَجتف:1)

 .افًوبؼ ادصدر (2)

 (.648)ص:  ، فألدؾقيافطوفع افًعقد ( اكظر ترَجتف:3)

 ادصدر افًوبؼ.( 4)
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 :(1)اظمػّضؾ زمـ همضايمة زمـ فمبقد زمـ شماممة  -129

 اَلديث.:شمؼة دم (2)ومال ازمـ يقكس

اوي - اد دم ايمرَّ  :أومقال ايمـُّؼَّ

وزاد افذهٌل: إموم، وزاد مرة ، (7)وابـ حجر(6)افٌقصري (5)واَلقثؿل (4)وافذهٌل(3)وثؼف ابـ معغ

 :ُمتٍ بف ف افؽتى...ؿد يغرب، وزاد ابـ حجر: ؾووؾ ظوبد أخطل ابـ شعد ف تضعقػف.(8)أخرى

 ف افثؼوت. (9)وذـره ابـ حٌون

: ٓ بلس بف، وؿول (13)وافٌزار (12): صدوق، وؿول أبق زرظي(11)وابـ خراش  (10)حوتؿوؿول أبق 

 : رجؾ صدق. (14)ابـ صوهغ

  

                                                           

 (.544( اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: 1)

 (.418/ 28) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 2)

 (.317/ 8ٓبـ أيب حوتؿ ) ،(، اجلرح وافتعديؾ224روايي افدارمل )ص:  ،( توريخ ابـ معغ3)

 (.289/ 2) ، فؾذهٌل( افؽوصػ4)

 (.28/ 3) ، فؾفقثؿلافزوائد ومـٌع افػقائد جمؿع( 5)

 (.113/ 3) ، فؾٌقصري( مصٌوح افزجوجي ف زوائد ابـ موجف6)

 (.544ر )ص: ( تؼريى افتفذيى، ٓبـ حج7)

 (.168)ص:  ، فؾذهٌل( افرواة افثؼوت ادتؽؾؿ ؾقفؿ بم ٓ يقجى ردهؿ8)

 (.184/ 9ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت9)

 (.317/ 8ٓبـ أيب حوتؿ ) ،( اجلرح وافتعديؾ12)

 (.417/ 28) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 11)

 (.248/ 13) ، فؾٌزار( مًـد افٌزار12)

 (.317/ 8)ٓبـ أيب حوتؿ ،(، اجلرح وافتعديؾ3/942)أجقبتف ظذ أشئؾي افزذظلازي ف ( افضعػوء ٕيب زرظي افر13)

 (.232)ص:  ، ٓبـ صوهغ( توريخ أشمء افثؼوت14)
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 : ـون رجؾ شقء صوضر خٌقٌ، مل يؽـ مقوع أن يؽتى ظـف. (2()1)ؿول ابـ معغو

 ، زاد أبق افعرب: وـون رجًَل صوْلًو.شَجؾي افضعػوء»ف  (4)وأبق افعرب (3)وذـره افٌؾخل

 : فقس بذاك.(6): مـؽر اْلديٌ، وؿول ابـ اجلورود(5)وؿول ابـ شعد

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة، ومد يغرب: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

 :(7)كٌم زمـ ايمػتح اظمٌمي  -131

 : شمؼة .(8)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي.

                                                           

 (.398)ص:  ٓبـ معغ ( شمآت ابـ اجلـقد1)

روايي ، ـ معغهتذيٌف وهق ف توريخ اب ( ؿول افٌوحٌ:  ويروى ظـ ابـ معغ أكف ؿول ؾقف : رجؾ صدق، ـذا ؿول ادزي ف2)

(: وف ؿقل ادزي ظـ ظٌوس، ظـ 337/ 11) ـملاإل ف (، فؽـ مغؾطوي رد ظذ ادزي، وصـع، ؾؼول439/ 4افدوري )

حيقك: ـون رجؾ صدق، وـون إذا جوءه رجؾ ؿد اكؽنت يده أو رجؾف جزهو، وـون يصـع إرجقي، كظر: ٕن افذي 

ـ معغ بكًيو، روى ظـف يقكس بـ ُمؿد وحجوج، ؾودزي ؿد رد ظذ وصػف حيقك هبذا كًٌف ظٌوس بـ ُمؿد ظـ حيقك ب

، ـذا ذـره ف افرواة ظـ افؼويض يقكس بـ ُمؿد، وؿول: إكم روى ظـ ادػضؾ بـ ؾضوفي افٌكي، ؾؽون شافؽمل»صوحى 

أيب افعرب هذا ف ترَجي يـٌغل فف أن يـظر ف توريخ ظٌوس بـ ُمؿد افؽٌر جيد مو أكؽره ؿد وؿع ؾقف، يزيد ذفؽ ووقًحو ذـر 

 ادػضؾ بـ ؾضوفي افٌكي.

 (.337/ 11) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي( 3)

 افًوبؼ. ر( ادصد4)

 (.9/524) ، ٓبـ شعد( افطٌؼوت افؽٌر5)

 افًوبؼ. ر( ادصد6)

 (.378/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف:7)

 .افًوبؼ ادصدر (8)
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اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 ادؼوركي. مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ

 :(1)عدي هارون زمـ ؽمعقد زمـ اهلقثؿ زمـ حمؿد زمـ اهلقثؿ زمـ همغموز ايمسَّ   -131

 : ىمان شمؼة.(2)ومال ازمـ يقكس

اوي - اد دم ايمرَّ  :أومقال ايمـُّؼَّ

، وزاد ابـ حجر: ؾووؾ، وذـره ابـ (6)ابـ حجر (5)وافذهٌل (4)وابـ اجلقزي(3)وثؼف افـًوئل

: وـون (9): وـون مؼدًمو ف اْلديٌ ؾووًَل، وؿول ابـ موـقٓ(8)ف افثؼوت، وؿول مًؾؿي بـ ؿوشؿ (7)حٌون

 يػفؿ مو حيدث بف.

 : ٓ بلس بف.(11): صقخ، وؿول افـًوئل(10)ؿول أبق حوتؿ

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 أفمعم وأفمؾؿ.شمؼة: واهلل سمعالم 

 واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم أبو شعقد بـ يقكس ف تقثقؼ افراوي، وأكزل مرتٌتف ادتشددون.

                                                           

 (.568تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: ( اكظر ترَجتف:  1)

 (.92/ 32) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 2)

 (.92/ 32) ادصدر افًوبؼ( 3)

 (.72/ 12) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي( 4)

 (.329/ 2) ، فؾذهٌل(، افؽوصػ223/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 5)

 (.568( تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: 6)

(7( )9 /242.) 

 (.129/ 12) هتذيى افؽمل، دغؾطويإـمل ( 8)

 (.132/ 1)، ٓبـ موـقٓ( اإلـمل9)

 (.91/ 9ٓبـ أيب حوتؿ ) ،( اجلرح وافتعديؾ12)

 (.59)ص:  ، فؾـًوئلتًؿقي مشويخ افـًوئل( 11)
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 :(1)قي اظمٌمي ْح ل ايمـَّ قؿِ ؿِ ايمقيمقد زمـ حمؿد ايمتَّ  -132

 : شمؼة .(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي.

اد:طمالصة  - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(3)مقلم زمـل هاؾمؿ، أزما ايمؼاؽمؿ  ،يزيد زمـ حمؿد زمـ فمبد ايمصؿد ايمدمشؼل -133

 : وىمان شمؼًة.(4)ومال ازمـ يقكس

اوي - اد دم ايمرَّ  :أومقال ايمـُّؼَّ

، وزاد ابـ أيب حوتؿ: (9)وابـ افعمد (8)وافذهٌل (7)وافدارؿطـل(6)وابـ أيب حوتؿ (5)ذـره افـًوئل

 :بصًرا بوْلديٌ،-ـعودتف-، وزاد افذهٌل وتٌعف ابـ افعمد(10)صدوق، وـذفؽ ؿول ابـ حجر

 

                                                           

 (.318/ 2) ، فؾًققضلبغقي افقظوة ( اكظر ترَجتف:1)

 ادصدر افًوبؼ.( 2)

 (.624حجر )ص: ( اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ 3)

 (.65/372ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ4)

 (.73)ص:  ، فؾـًوئلتًؿقي مشويخ افـًوئل( 5)

 (.289/ 9ٓبـ أيب حوتؿ ) ،( اجلرح وافتعديؾ6)

 (.372/ 65ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ7)

  (.389/ 2) ، فؾذهٌل(، افؽوصػ398/ 1) ، فؾذهٌل( افعز ف خز مـ ؽز8)

 (.322/ 3) ، ٓبـ افعمدافذهى ف أخٌور مـ ذهى( صذرات 9)

 (.624( تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: 12)
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 مقصقًؾو بوِْلْػظ وافَػْفؿ.: وـون (2): حوؾظ، وؿول مرة(1)وزاد افذهٌل مرة 

  ف افثؼوت. (4): حًٌؽ بف ثؼًي وكًٌَل، وذـره ابـ حٌون(3)وؿول افدارؿطـل مرة

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 مل كزل ابـ حجر برتٌتف.واؾؼ افـؼود اإلموم ف تقثقؼ افراوي، وٓ أظؾؿ 

 :(5)ي رِ ائِ بَ يقكس زمـ ياه زمـ إياد اخَل  -134

 : ىمان شمؼة.(6)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .ؿول افٌوحٌ: تٌع افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼف

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

 :(7)حمؿد زمـ حيقك زمـ أزمك اظمغغمة زمـ أطمرض اظمٌمي -135

 : وىماكقا يقشّمؼقكف.(8)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

                                                           

 (.389/ 2) ، فؾذهٌل( افؽوصػ1)

 (.642/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 2)

 (.325( شمآت افًؾؿل فؾدارؿطـل )ص: 3)

 (.277/ 9ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت4)

 (.36/ 5فؾًؿعوين ) ،إكًوب ( اكظر ترَجتف:5)

 (.36/ 5فؾًؿعوين ) ،(، إكًوب291/ 3)، ٓبـ موـقٓ( اإلـمل6)

 (.7/461) افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك ( اكظر ترَجتف:7)

 .ادصدر افًوبؼ( 8)



 
179 

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اد:طمالصة ايمؼقل دم  - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(1) اجلقهري اجلعد َأزُما فمبقد، زْمـ اجلعد زْمـ فمقم زْمـ اَلسـ زْمـ فمقم  -136

 همقف. يقشمؼ اَلديث دِم  إمر مستؼقؿ : وىمان(2)ومال ازمـ يقكس

 .(3)شٌؼ بقون حوفف

 :(4)شؼميْخ ازمـ أطمل زمَ » ،فمؿرو زمـ فمبد اهلل زمـ فمبد ايمقّهاب زمـ كٌم -137

 : وىمان صاًَلا، وىمان مقشّمًؼا.(5)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي،  - اد:طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ  واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(6)ين زمـ إزمراهقؿ زمـ طمايمد إكديمز  -138

  

                                                           

 (.13/326) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادياكظر ترَجتف:   (1)

 .افًوبؼ ادصدر (2)

 (، مـ هذا افٌحٌ.128اكظر: )ص:  (3)

 (.992/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف:4)

 (.992/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل(، 461/ 1)، ٓبـ موـقٓ( اإلـمل5)

 (.444/ 4) ، فؾذهٌل(، مقزان آظتدال212/ 2) ، ٓبـ افػريض( اكظر ترَجتف: توريخ ظؾمء إكدفس6)
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 : وىمان همؼقًفا مقشمًؼا.(1)ومال ازمـ يقكس

اوي - اد دم ايمرَّ  :أومقال ايمـُّؼَّ

 : ثؼي.(2)اْلؿقديؿول 

 : ؾقف جفوفي.(4): ٓ يعرف، ؿول ابـ كوس افديـ(3)وؿول افذهٌل

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 : واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.شمؼة

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس، وجفؾف بعضفؿ، وافعزة بؿـ ظؾؿ.

 :ششمبت»رازمًعا: ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ: 

ْْحَـ زْمـ طمايمد زْمـ شمازمت زْمـ مساهمر زْمـ ـمافمـ، وُيؼال:   -1 ـِ زمـ طمايمد زمـ مساهمر، وُيؼال: فَمْبد ايمرَّ ْْحَ فَمْبد ايمرَّ

ـِ ايمػفؿل، َأزمُ فَمْبد ايمرْحـ زمـ طمايمد زمـ مساهمر زْمـ طمايمد زْمـ  طمايمد، وُيؼال: َأزُمق ايمقيمقد،  اشمازمت زْمـ ـمافَم

ي  :(5)اظمٌِْمِ

 :وىمان شمبًتا دِم اَلديث.(6)ومال ازمـ يقكس

اوي - اد دم ايمرَّ  :أومقال ايمـُّؼَّ

 ، وزاد: حجي، (8)وافدارؿطـل (7)وثؼف افعجع

  

                                                           

 (.526/ 1) ، ٓبـ كوس افديـ(، تقوقح ادشتٌف212/ 2) ، ٓبـ افػريض( توريخ ظؾمء إكدفس1)

 (.386)ص:  ، فؾحؿقدي( جذوة ادؼتٌس ف ذـر وٓة إكدفس2)

 (.526/ 1) وس افديـ، ٓبـ ك(، تقوقح ادشتٌف212/ 2) ، ٓبـ افػريض( توريخ ظؾمء إكدفس3)

 (.526/ 1) ، ٓبـ كوس افديـ( تقوقح ادشتٌف4)

 (.339( اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص:5)

 (.17/77) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 6)

 (.292)ص:  ، فؾعجع( افثؼوت7)

 (.233( شمآت اْلوـؿ فؾدارؿطـل )ص:8)
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 : ثًٌ.(2)وابـ اجلقزي (1)ؿول افذهعو

 .(4)أهؾفو، وذـره ف افثؼوتمـ أثٌوت أهؾ مك وؿدموء مشوخيفو ومتؼـل : (3)ؿول ابـ حٌونو

 : متػؼ ظؾقف ف افصحقحغ.(5)ؿول أبق ظٌد اهلل اْلوـؿو

 : صوفح.(8): صدوق، وؿول أبق حوتؿ(7): فقس بف بلس، ؿول ابـ حجر(6)ؿول افـًوئلو

 : هق ظـدهؿ مـ أهؾ افصدق وفف مـوـر.(9)ؿول افًوجلو

اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ  - اد:طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ  يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ

 صدوق: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تعديؾف، فؽـ اختؾػقا ف مرتٌي تعديؾف.

د زْمـ ؽمؾؿة زْمـ فَمبد اهللَِّ زمـ َأيب هماؿمؿة ،اظمُ  -2 ي ا، مقٓهؿ، َأزمُ اجَلَؿعِمّ ي، ادِ رَ حُمَؿَّ  :(10)اَلارث اظمٌِْمِ

 : وىمان شمبًتا دم اَلديث.(11)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ   :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

                                                           

 (.6/166) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر( 1)

 (.7/263) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي( 2)

 (.321) ص: ، ٓبـ حٌون(مشوهر أهؾ إمصور3)

(4()7/83.) 

 (.134( شمآت افًجزي فؾحوـؿ )ص: 5)

 (.69)ص: ، فؾـًوئلتًؿقي مشويخ افـًوئل( 6)

 (.339( تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص:7)

 (.5/229ٓبـ أيب حوتؿ) ،( اجلرح وافتعديؾ8)

 (.6/166) افتفذيى، ٓبـ حجرهتذيى ( 9)

 (.481تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر)ص:  ( اكظر ترَجتف:12)

 (.25/288) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 11)
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اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

 :(1)ّك اظمٌمي ـِ َس الفمل اَلَ يزيد ايمؽَ كاهمع زمـ  -3

  : وىمان شمبًتا دم اَلديث، ٓ خيتؾػ همقف.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 وأفمؾؿ.شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم 

 وم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.واؾؼ افـؼود اإلم

 :شضماهمظ يمؾحديث» طمامًسا: ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ،

 :(3)ش ازمـ ايمطػمي»صمعػر اَلاهمظ، اظمعروف زمـ  ا، أزمأْحد زمـ صايمح اظمٌمي -1

 : وىمان ضماهمًظا يمؾحديث.(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ظذ تقثقؼف.ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع 

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

                                                           

 (.559تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص:  ( اكظر ترَجتف:1)

 (.412/ 12) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر( 2)

 (.82تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص:  ( اكظر ترَجتف:3)

ؾػل(، افطققريوت5/319،)وريخ بغداد، فؾخطقى افٌغداديت( 4) ًِّ ، ٓبـ (، توريخ دمشؼ2/571)، فؾ

 (.1/345)هتذيى افؽمل، فؾؿزي، (71/188)ظًوـر
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د زْمـ زىمريا زْمـ َأيِب فمتاب -2  :(1)أزما زمؽر، يعرف زملطمل مقؿقن  ،َأْْحَد زْمـ حُمَؿَّ

 : ىمان ضماهمظًا يمؾحديث، وىمان يؿتـع مـ أن حيدث، ضمػظت فمـف أضماديث دم اظمذاىمرة.(2)يقكسومال ازمـ  

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .ؿول افٌوحٌ: تٌع افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼف

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.شمؼة: واهلل 

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

 :(3)لامِ َذ ّْحاد زمـ كعقؿ زمـ فمبد اهلل زمـ يزيد زمـ روح زمـ ؽمالمة اجُل  -3

 ا فماوماًل ضماهمًظا.:وىمان دّيـً (4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اد: طمالصة - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(5)حمؿد زمـ مقؽمك زمـ فمقسك زمـ أزمك مقؽمك اَلرضمل، مقٓهؿ ايمبّزاز  -4

 اَلديث.: وىمان ضماهمظ (6)ومال ازمـ يقكس

                                                           

 (.6/138)توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي  ( اكظر ترَجتف:1)

 ادصدر افًوبؼ.( 2)

 (.21)ص: ، ٓبـ افػريضإفؼوب ( اكظر ترَجتف:3)

 .افًوبؼدصدر ( ا4)

 (.452/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف:5)

 ادصدر افًوبؼ. (6)
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اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

 :(1)أزما زىمريا  إفمرج،زمـ زىمريا ايمـقسازمقري حيقك  -5

 : وىمان ضماهمًظا هماواًل.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 يقكس ف تقثقؼ افراوي.واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ 

ي  ال، َأزمُ ؿِ فْ حَيَْقك زمـ فُمْثاَمن زمـ َصايمِح زمـ صػقان ايمؼرر ايمسَّ  -6  :(3)زىمريا اظمٌِْمِ

 :ىمان ضماهمًظا يمؾحديث، وضمدث زمام مل يؽـ يقصمد فمـد نمغمه.(4)ومال ازمـ يقكس

 .(5)شقتؿ دراشتف ف مٌحٌ ادجرحغ

  

                                                           

(، ؿول افٌوحٌ: ووهؿ اإلموم ابـ يقكس ؾجعؾ ادسجؿ فف، 592تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص:  ( اكظر ترَجتف:1)

ظؾقف ابـ ظًوـر ؾؼول: ـذا ؾرق بقـفم وظـدي  اثـغ، ومهو واحد، ؾردّ ( ورجًَل اشؿف )حيقك بـ زـريو بـ حققيف افـقًوبقري

 أهنم رجؾ واحد.

 (.64/221) ، ٓبـ ظًوـر(توريخ دمشؼ2)

 (.594( اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: 3)

 .(464/ 31) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (4)

 (، مـ هذا افٌحٌ.356اكظر: )ص:  (5)
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 :شإشمباتمـ ايمصاَلكم »ؽمادؽًما: ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ، 

َأْْحَد زْمـ فَمْؿرو زْمـ فَمبد اهللَِّ زمـ فَمْؿرو زمـ ايمنح  ايمؼرر إَُمِقي *
(1): 

 .وىمان همؼقًفا مـ ايمصاَلكم إشمبات: (2)ومال ازمـ يقكس                

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، واظمؼاركة  - اد:طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ  زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

 :شمل يؽـ زمف زملس»، همقفؿؽمازمًعا: ايمرواة ايمذيـ ومال 

 :(3)قاين ؽْم همؼغم زمـ مقؽمك زمـ همؼغم زمـ فمقسك زمـ فمبد اهلل إَ  -1

 زملس، ىماكت ىمتبف صمقاًدا.: ومل يؽـ زمف (4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 مل يؽـ زمف زملس : واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 فؾٌوحٌ ادؼوركي. مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك

 :(5)حمؿد زمـ أْحد زمـ حمؿد زمـ كاهمع ايمطّحان إفمرج  -2

                                                           

 (.83تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص:  ( اكظر ترَجتف:1)

 (.1/417) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 2)

 (.476)ص: ، فألدؾقيافطوفع افًعقد ( اكظر ترَجتف:3)

 (.476)ص:  ادصدر افًوبؼ( 4)

 (.5/254) افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك ( اكظر ترَجتف:5)
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 : ومل يؽـ زمف زملس.(1)ومال ازمـ يقكس                 

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام  - اد:طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ  نمغمه مـ ايمـُّؼَّ

 مل يؽـ زمف زملس: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :شمريض»شمامـًا: ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ، 

عرف زمـ يايمؼاؽمؿ، ا أزم ـ طمايمد، مقلم فمؿر زمـ فمبد ايمعزيز،زمـ فمبد ايمقاضمد زمـ حيقك زم اَلسكم زمـ فمقم *

 :(2)ش أفمؿك ومديد»

 : ىمان مروًقا.(3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 مريض: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، 

  

                                                           

 (.5/254) فؾؿؼريزي افؽٌر، ادؼػك (1)

 (.82/ 7)، ٓبـ موـقٓاإلـمل ( اكظر ترَجتف:2)

 .ادصدر افًوبؼ( 3)
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 :شصايمح مع زيادة صػة»، شصايمح اَلديث» همقفؿ، ومال ايمذيـ سماؽمًعا: ايمرواة

 :(1)إزمراهقؿ زمـ مطروح اظمٌمي  -1

 : صايمح اَلديث.(2)ومال ازمـ يقكس

اوي - اد دم ايمرَّ  :أومقال ايمـُّؼَّ

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي، - اد: طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ  واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ

 ايمؼقل ومقل اإلمام ازمـ يقكس: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي. مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، 

 :(3)إؽمحاق زمـ إزمراهقؿ زمـ مقؽمك زمـ كصغم اجلاّلب  -2

 : صايمح اَلديث.(4)ومال ازمـ يقكس

 دم ايمراوي:أومقال ايمـؼاد  -

 : صوفح اْلديٌ.(5)ؿول ابـ موـقٓ

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 صايمح اَلديث: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 .تٌع افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼف

 :(6)فمبد ايمرْحـ زمـ طمزيؿة ايمؼاريإزمراهقؿ زمـ إؽمحاق زمـ إزمراهقؿ زمـ إؽمحاق زمـ إزمراهقؿ زمـ   -3

                                                           

 (.234/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 .ادصدر افًوبؼ( 2)

 (.327/ 1)، ٓبـ موـقٓاإلـمل ( اكظر ترَجتف:3)

 (.165)ص:  ٓبـ افػريض ،( إفؼوب4)

 (.327/ 1)، ٓبـ موـقٓ(اإلـمل5)

 (.22)ص:  ، ٓبـ حجررؾع اإلس ظـ ؿضوة مك ( اكظر ترَجتف:6)
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 :ىمان صاًَلا صدووًما متشدًدا.(1)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 : ـون رجًَل صوْلًو.(2)ؿول ابـ اجلقزي

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 صدوق: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

مو ؿقل ابـ اجلقزي هق ف أاوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي، وأؿقال  فؾـؼود  تصػ مرتٌي افرمل يرد 

 وصػ افعدافي.

ـ اق، اظمعروف زميعؼقب ايمقرّ  ازمـ مقؽمك زمـ مـصقر ايمبغدادي، أزمإؽمحاق زمـ إزِْمَراِهقؿ زمـ يقكس   -4

 :(3) شلقؼِ ـِ َج ـّ اظمَ »

 : وىمان رصماًل صاًَلا صدووًما.(4)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 : حوؾظ كٌقؾ.(6): ـون ـثر اْلديٌ متؼدًمو ؾقف، ؿول افذهٌل(5)ؿول مًؾؿي بـ ؿوشؿ

 ، وزاد ابـ حجر: حوؾظ.(9)وابـ حجر(8)وافدارؿطـل(7)وثؼف ابـ ظدي

                                                           

  (.22: ص) حجر ٓبـ مك، ؿضوة ظـ اإلس رؾع (1)

 (.143/ 12) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي( 2)

 (.99تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص:  ( اكظر ترَجتف:3)

هتذيى افؽمل، فؾؿزي (، 8/179) ، ٓبـ ظًوـر(، توريخ دمشؼ7/419) بغداد، فؾخطقى افٌغداديتوريخ ( 4)

(2/395.)  

 (.78/ 2) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي( 5)

 (.447/ 1) ، فؾذهٌل( افعز ف خز مـ ؽز6)

 (.177/ 8ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ7)

 (.143/ 12) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي( 8)

 (.99تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: ( 9)
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:وـون صدوًؿو صوْلًو (2): وـون صودًؿو صوْلًو زاهًدا، وابـ اجلقزي (1)وؿول اْلطقى افٌغدادي

 زاهًدا.

 : ـون صقًخو صوْلًو، (4): صدوق، وؿول ابـ ظدي(3)وؿول افـًوئل

 : وـون رجًَل صوْلًو.(5)وؿول افذهٌل

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 صدوق: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 افراوي، فؽـ معظؿفؿ وصػ صَلحف.واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف ظذ 

 :شصػة زيادة مع صدوق» ،شَصُدوق» همقفؿ، ومال ايمذيـ فماًذا: ايمرواة

 :(6)زمـ ؽمعقد زمـ ومتادة زمـ صمبؾة زمـ اَلارث ايمّصددم  ىُمَرْيززمـ حمؿد زمـ  صَمَبَؾة  -1

 : ىمان صدووًما.(7)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 : ـون ثؼي صدوًؿو.(9)وابـ اجلقزي (8)ؿول ابـ موـقٓ

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 خوفػ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف ظذ افراوي، ؾؽون تقثقؼفؿ فف أظذ مرتٌي.

                                                           

 (.419/ 7) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي( 1)

 (.143/ 13) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي( 2)

 (.177/ 8ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ3)

 (.482/ 4) ، ٓبـ ظدي( افؽومؾ ف وعػوء افرجول4)

 (.77/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 5)

 (.521/ 7) اإلشَلم، فؾذهٌلتوريخ  ( اكظر ترَجتف:6)

 (.324/ 7) ، ٓبـ كوس افديـ(، تقوقح ادشتٌف521/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 7)

 .(558/ 1)، ٓبـ موـقٓاإلـمل (8)

 .(375/ 13) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي(9)
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 :(1)اَلسـ زمـ فمقم زمـ مقؽمك زمـ هارون ايمـخاس، أزما فمقم  -2

 : ىمان صدووًما صاًَلا.(2)ومال ازمـ يقكس                 

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 صوْلًو: ـون صدوًؿو (4): ـون ثؼي صوْلًو، وؿول ابـ مـظقر(3)ؿول ابـ اجلقزي

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 عم وأفمؾؿ.صدوق: واهلل سمعالم أفم

 واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي.

 :(5)فمبد اهلل زمـ حمؿد زمـ فمؿرو زمـ اخلؾقؾ زمـ طماّلد زمـ يزيد ايمتّؿقؿل  -3

 : وىمان صدووًما.(6)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 .مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي

اوي،  - اد:طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ  واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ

 : واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.صدوق

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

  

                                                           

 (.88/ 33) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 (.13/322) ، ٓبـ موـقٓ( توريخ دمشؼ2)

 (.153/ 13) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي( 3)

 (.53/ 7) ، ٓبـ مـظقر( ختك توريخ دمشؼ4)

 (.51/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف:5)

 (.51/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل(، 177/ 3)، ٓبـ موـقٓ( اإلـمل6)
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 :(1)حمؿد زمـ اَلسـ زمـ كٌم ايمزّيات  -4

 : وىمان صدووًما.(2)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 .أؿقال فؾـؼود ف افراويمل يعثر افٌوحٌ ظذ 

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 صدوق: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

ي اباين، َأزمُ تْ ىمؾقب ايمؼِ ياؽمكم زمـ فمبد إضمد زمـ َأيب زرارة، واؽمؿف ايمؾقث زْمـ فَماِصؿ زْمـ   -5 ـِ اظمٌِْمِ  :(3)ايمُقْؿ

 : صدوق دم اَلديث.(4)ومال ازمـ يقكس

اوي - اد دم ايمرَّ  :أومقال ايمـُّؼَّ

 : ٓ بلس بف.(7): صدوق، ؿول افـًوئل(6)وابـ حجر(5)مًؾؿي بـ ؿوشؿ ؿول 

اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ  - اد:طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ  ايمـُّؼَّ

 صدوق: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف فؾراوي.

  

                                                           

 (.568-5/567)افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك ( اكظر ترَجتف:1)

 ادصدر افًوبؼ.( 2)

 (.587( اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: 3)

 (.31/183) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 4)

 (.173/ 11) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر(، 275/ 12) إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي( 5)

 (.587( تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: 6)

 (.123)ص:  ، فؾـًوئلتًؿقي مشويخ افـًوئل( 7)
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 :(1)فمبد اَلؽؿ زمـ أْحد زمـ حمؿد زمـ ؽماّلم ايمّصددم  -6

ىمان صدووًما، إٓ أكف اكؼطع مـ أوائؾ أصقيمف رء، ومل يؽـ ممـ يؿّقز، همروى ما  :(2)ومال ازمـ يقكس

 وىمان ىمثغم اَلديث.مل يسؿع، همّثبتـاه، همرصمع، 

اوي - اد دم ايمرَّ  :أومقال ايمـُّؼَّ

: أدرـتف ومل أـتى ظـف، وـون أصحوب اْلديٌ يتؽؾؿقن ؾقف وهق (3)ؿول مًؾؿي بـ ؿوشؿ

 وعقػ ف اْلديٌ.

 :افشقخ، افصدوق.(4)وؿول افذهٌل

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 وق: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.صد

خوفػ مًؾؿي بـ ؿوشؿ اإلموم ابـ يقكس، ؾضعػ افراوي، فؽـ ابـ يقكس أخز مـف بحوفف، 

 خوصي أكف بؾديف وصقخف.

 :(5)ضمسان زمـ فَمبد اهلل زمـ ؽمفؾ ايمؽـدي -7

 :صدوق، ضمسـ اَلديث.(6)ومال ازمـ يقكس

اوي - اد دم ايمرَّ  :أومقال ايمـُّؼَّ

  : ثؼي،(7)ؿول افذهٌل

                                                           

 (.523/ 14) ، فؾذهٌل(، شر أظَلم افـٌَلء342/ 7)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف: 1)

/ 5) ، ٓبـ حجر(، فًون ادقزان523/ 14) ، فؾذهٌل(، شر أظَلم افـٌَلء342/ 7)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( 2)

64.) 

 (.65/ 5)، ٓبـ حجر( فًون ادقزان3)

 (.522/ 14) ، فؾذهٌلافـٌَلء( شر أظَلم 4)

 (.158( اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: 5)

 (.6/33) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 6)

 (.1/322) ، فؾذهٌل( افؽوصػ7)



 
193 

 : ـون صدوًؿو، حًـ اْلديٌ.-تًٌعو ٓبـ يقكس-(1)وؿول ابـ اجلقزي 

 .(4): صدوق، وزاد ابـ حجر: خيطئ، وـذفؽ ؿول ابـ حٌون(3)وابـ حجر (2)وؿول أبق حوتؿ

 ًِّ   : صقخ صوفح.(5)ؾػلوؿول اف

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 خيطئ: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ. صدوق،

واؾؼ بعض افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف مرتٌي افراوي، وخوفػف بعضفؿ فألخطوء افتل يؼع ؾقفو 

 افراوي.

 :شصػة زيادة مع اَلديث ضمسـ» ،شاَلديث ضمسـ»ضمادي فممم: ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ، 

 :(6) ايمؽقدم قِم ؽْ اَلسـ ايمتؿقؿل ايمعُ  اازمـ رومان، أزم :وومقؾ ،زيد زمـ اَلباب زمـ ايمريان   -1

ًٓ دم ايمبالد دم ؿمؾب اَلديث، وىمان ضمسـ اَلديث.(7)ومال ازمـ يقكس  : ىمان صمقا

اوي - اد دم ايمرَّ  :أومقال ايمـُّؼَّ

 : كعؿ افرجؾ، (9)وأبق شعقد إصٍ(8)ؿول وـقع

  

                                                           

 (.11/75) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي( 1)

 (.3/238ٓبـ أيب حوتؿ ) ،( اجلرح وافتعديؾ2)

 (.158( تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: 3)

 (.8/227) ، ٓبـ حٌونافثؼوت (4)

 (.11/281) ، فؾؽتٌل( افقاف بوفقؾقوت5)

 (.222( اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: 6)

 (.5/147)إـمل هتذيى افؽمل، دغؾطوي( 7)

 (.5/144) ادصدر افًوبؼ( 8)

 (.5/146) ادصدر افًوبؼ( 9)
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و ، ؿول ظٌقد اهلل بـ ظؿر افؼقاريري(1)ؿول أمحد ًً :ذـًقو حوؾًظو ظوًدو دو (2):ـون صوحى حديٌ ـق

  : ـون حوؾظًو صوحى حديٌ.-ـعودتف– (4)وتٌعف ابـ افعمد (3)يًؿع، ؿول افذهٌل

 (9)وأمحد بـ صوفح(8)وأمحد (7)وظثمن بـ أيب صقٌي(6)وابـ ادديـل (5)وثؼف ابـ معغو

، (16)وافذهٌل(15)وابـ موـقٓ(14)وابـ خؾػقن (13)وابـ افػريض (12)وافدارؿطـل(11)وابـ صوهغ(10)وافعجع

ـون يؼؾى حديٌ :(18)،وؿول ابـ معغ أخرى(17)وزاد أمحد: فقس بف بلس، وـذفؽ ؿول ابـ معغ مرة

 : مل يؽـ بف بلس، ؿد هيؿ، (19)افثقري، ومل يؽـ بف بلس، وـذفؽ ؿول افذهٌل

                                                           

د ٓبـ، أو ذمؽؾؿ ؾقفؿ اإلموم أمحد بؿدح ( بحر افدم ؾقؿـ ت1)  (.58)ص:  ادُزِّ

 (.3/424) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر( 2)

 (.1/266) ، فؾذهٌل( افعز ف خز مـ ظز3)

 (.3/13) ، ٓبـ افعمد(  صذرات افذهى4)

 (.3/562ٓبـ أيب حوتؿ ) ،( اجلرح وافتعديؾ5)

 ( ادصدر افًوبؼ.6)

 (.3/424) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر( 7)

 (.121/ 2روايي ابـف ظٌد اهلل ) ،ومعرؾي افرجول ٕمحد( افعؾؾ 8)

 ادصدر افًوبؼ.( 9)

 (.171فؾعجع)ص:  ،( افثؼوت12)

 (. 91ٓبـ صوهغ )ص:  ،( توريخ أشمء افثؼوت11)

 (.482/ 1) ، فؾدارؿطـل( ادمتؾػ وادختؾػ12)

 (.1/187) ، ٓبـ افػريض( توريخ ظؾمء إكدفس13)

 (.5/144) دغؾطويإـمل هتذيى افؽمل، ( 14)

 (.3/424) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر( 15)

 (.1/256) ، فؾذهٌل( تذـرة اْلػوظ16)

 (.472( شمآت ابـ اجلـقد )ص:17)

 (.9/447) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي( 18)

 (.1/415)، فؾذهٌل( افؽوصػ19)
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: أحوديٌ زيد بـ اْلٌوب ظـ شػقون افثقري مؼؾقبي، وزاد أمحد بـ (1)وؿول ابـ معغ أيًضو

ون معروًؾو بوْلديٌ صدوًؿو إٓ أكف ـون يلكػ أن خيرج ـتوبف، ؾؽون يؿع مـ حػظف، ؾربم وهؿ صوفح: ـ

ف افقء، وـون روايي ظـ معوويي بـ صوفح وافثقري وحًغ بـ واؿد، وـون صوحى شـي، وـون ُمتوًجو 

آً ف افٌَلد ـثر اْلِديٌ،  وزاد افذهٌل: وؽره اوثؼ ؾؼًرا متعػًػو ـثر اْلديٌ، وزاد ابـ افػريض: َجقَّ

:وـون ممـ خيطئ، يعتز حديثف إذا روى ظـ ادشوهر، وأمو (3)ف افثؼوت، وؿول مرة (2)مـف، وذـره ابـ حٌون

 روايتف ظـ ادجوهقؾ ؾػقفو ادـوـر.

وـون يضٌط إفػوظ  : صدوق، وزاد أمحد:(7)وابـ حجر(6)وافذهٌل(5)وأبق حوتؿ(4)وؿول أمحد

: ـون رجًَل صوْلًو، مو كػذ ف اْلديٌ إٓ (8)فح وفؽـ ـون ـثر اْلطل، وؿول أمحد مرةظـ معوويي بـ َصو

بوفصَلح ٕكف ـون ـثر اْلطل، وزاد أبق حوتؿ: صوفح اْلديٌ، وزاد افذهٌل: جقال...وفف أحوديٌ 

 تًتغرب، ظـ شػقون افثقري، مـ جفي إشـودهو، وزاد ابـ حجر: خيطئ ف حديٌ افثقري.

: وزيد بـ اْلٌوب فف حديٌ ـثر، وهق مـ أثٌوت مشويخ افؽقؾي ممـ ٓ يشؽ ف (9)ؿول ابـ ظدي

صدؿف، وافذي ؿوفف ابـ معغ: أن أحوديثف ظـ افثقري مؼؾقبي، إكم فف ظـ افثقري أحوديٌ تشٌف بعض 

تؾؽ إحوديٌ يًتغرب بذفؽ اإلشـود وبعضف يرؾعف، وٓ يرؾعف، وافٌوؿل ظـ افثقري وظـ ؽر افثقري 

 تؼقؿي ـؾفو. مً

                                                           

 (.4/166) ، ٓبـ ظدي( افؽومؾ ف وعػوء افرجول1)

(2()6/314.) 

(3)(8/252.) 

 (.319( شمآت أيب داود فإلموم أمحد )ص:4)

 (.3/561ٓبـ أيب حوتؿ ) ،( اجلرح وافتعديؾ5)

 (.2/122) ، فؾذهٌل( مقزان آظتدال6)

 (222( تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: 7)

 (.96/ 2روايي ابـف ظٌد اهلل ) ،( افعؾؾ ومعرؾي افرجول ٕمحد8)

 (.4/167) بـ ظدي، ٓ( افؽومؾ ف وعػوء افرجول9)
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اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 صدوق، خيطئ دم ضمديث ايمثقري أضمقاًكا: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

إلموم ابـ يقكس تقثقؼ فـثر مـ افـؼود ظذ تقثقؼ افراوي، فؽـ ُتؽؾؿ ف روايتف ظـ افثقري، و

 مر روايتف ظـ افثقري.أف كزل بؿرتٌي تقثقؼف دو ظؾؿ مـ افرتٌي، وإكم متقشط، وفعؾيل وفؾراوي فقس ظ

د زْمـ إزِْمَراِهقؿ زْمـ مسؾؿ زمـ ؽمامل اخُل    -2  :(2( )1)قدؽُم رْ ري، ايمطَ غْ أمقة ايمثَّ  ال، َأزمُ افمِ زَ حُمَؿَّ

 :ىمان مـ أهؾ ايمرضمؾة وىمان همفاًم زماَلديث ... وىمان ضمسـ اَلديث.(3)ومال ازمـ يقكس

اوي - اد دم ايمرَّ  :أومقال ايمـُّؼَّ

، وزاد ابـ ؿوشؿ مرة:  (7)وابـ كوس افديـ(6)وابـ حٌون  (5)ومًؾؿي بـ ؿوشؿ(4)وثؼف أبق داود 

أكؽرت ظؾقف أحوديٌ وفٍ ؾقفو وحدث، ؾتؽؾؿ افـوس ؾقف، وزاد ابـ حٌون: دخؾ مك ؾحدثفؿ مـ 

خزه إٓ مو حدث مـ ـتوبف، وزاد ابـ حػظف مـ ؽر ـتوب بلصقوء أخطل ؾقفو ؾَل يعجٌـل آحتجوج ب

 كوس افديـ: ـون حوؾًظو، ـًٌرا.

  

                                                           

 .(65/ 9) فؾًؿعوين إكًوب،. اكظر: بوفشوم افثغر بَلد مـ وهل ضرشقس، إػ افـًٌي هذه (1)

 (.466( اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: 2)

 هتذيى افؽمل، فؾؿزي(، 2/279) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي(، 51/244ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ3)

(24/331.) 

 (.2/255( شمآت أيب ظٌقد أجري أبو داود افًجًتوين)4)

 (.16/ 9) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر( 5)

 (.137/ 9ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت6)

 (.328/ 3)، ٓبـ افعمد( صذرات افذهى7)
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:ـون رجًَل رؾقع افؼدر جًدا، إموًمو ف اْلديٌ، وزاد (2)وابـ تغري بردي(1)ؿول أبق بؽر اْلَللو

: وـون مـ أهؾ افرحؾي ف ضؾى اْلديٌ، وـون فف ؾقف حًـ (3)اْلَلل: مؼدًمو ف زموكف، وؿول ابـ اجلقزي

 : ـون مـ ثؼوت ادصـػغ.-ـعودتف- (5)وتٌعف ابـ افعمد (4)ؾفؿ، وؿول افذهٌل

: صدوق، وزاد اْلوـؿ: ـثر افقهؿ، وزاد ابـ حجر: (7)وابـ حجر (6)ؿول أبق ظٌد اهلل اْلوـؿو

 صوحى حديٌ هيؿ.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 وق: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.صد

واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تقثقؼ افراوي، إٓ أن حودثي دخقفف مك وحتديثف بدون 

 كزل مـ رتٌتف ظـد افٌعض.أـتوب وخطله، 

 :(8)زمـ ؽمعقد زمـ زمشغم ايمرازي  أؽمامة زمـ فمقم -3

 :وىمان ضمسـ اَلديث شمبًتا.(9)ومال ازمـ يقكس             

 ايمـؼاد دم ايمراوي:أومقال  -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

  

                                                           

 (.245/ 51ٓبـ ظًوـر ) ،(،  توريخ دمشؼ279/ 2) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي( 1)

 (.72/ 3) ، ٓبـ تغري برديافزاهرة ف مؾقك مك وافؼوهرة( افـجقم 2)

 (.258/ 12) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي( 3)

 (.394/ 1) ، فؾذهٌل( افعز ف خز مـ ؽز4)

 (.328/ 3) ، ٓبـ افعمد( صذرات افذهى5)

 (.246/ 51ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ6)

 (.466( تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: 7)

 (.474/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ترَجتف:( اكظر 8)

 ادصدر افًوبؼ.( 9)
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اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼ افراوي.

 ش:طمغًماما فمؾؿت إٓ »ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ،  شماين فممم:

 :(1) ايمَبَفـِْسكّ أْحد زمـ فمبد اهلل زمـ حمؿد ايمعّطار  -1

 : ما فمؾؿت إٓ طمغًما.(2)ومال ازمـ يقكس                 

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: - 

 مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي.

اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ  - اد:طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ  ايمـُّؼَّ

 ايمؼقل ومقل اإلمام ازمـ يقكس: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(3)يعؼقب اظمٌمي ايمؼّطان  ال، أزمقبِ جِ إؽمحاق زمـ إزمراهقؿ زمـ صمازمر ايمتُّ  -2

 : ما فمؾؿت إٓ طمغًما. (4)ومال ازمـ يقكس             

 ايمراوي: أومقال ايمـؼاد دم -

 مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 ايمؼقل ومقل اإلمام ازمـ يقكس: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

  

                                                           

 (.375/ 2فؾًؿعوين ) ،إكًوب ( اكظر ترَجتف:1)

 .افًوبؼ ادصدر (2)

 (.917/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف:3)

 ادصدر افًوبؼ.(4)
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 :(1)فمقّم اظمٌمّي اَلريريّ  ا، أزمفمقّم زمـ ؽمقاراَلسـ زمـ  -3

 : ما فمؾؿت إٓ طمغًما. (2)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 يقكس: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.ايمؼقل ومقل اإلمام ازمـ 

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(3)حمؿد زمـ صمعػر زمـ أْحد زمـ إزمراهقؿ ايمعاّلف اظمٌمي اظمؼرئ  -4

 :ما فمؾؿت فمؾقف دم ضمديثف إٓ طمغًما.(4)ومال ازمـ يقكس                

 مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 ايمؼقل ومقل اإلمام ازمـ يقكس: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(5) اجَلْقَشاكِكّ  حمؿد زمـ رمضان زمـ ؾماىمر -5

 : وما فمؾؿت إٓ طمغًما.(6)يقكسومال ازمـ                 

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي.

                                                           

 (.573/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف:1)

 (.573/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل(، 2/212)موـقٓ اإلـمل، ٓبـ( 2)

 (.5/489) افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك ( اكظر ترَجتف:3)

 ادصدر افًوبؼ.( 4)

 (.448/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف:5)

 ادصدر افًوبؼ.( 6)
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اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 ايمؼقل ومقل اإلمام ازمـ يقكس: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.مل يرد أؿقال فؾـؼود ف 

 يػفؿ ىمان» ،شاَلديث حيػظ ىمان» ،شاَلديث يػفؿ ىمان»، ؿشمايمث فممم: ايمرواة ايمذيـ ومال همقف

 :شوحيػظ اَلديث

 :(1)، أزما ايمؼاؽمؿ اََلْؿَراِوىفمبد اهلل زمـ ؽمالم  -1

 : ىمان حيػظ اَلديث.(2)ومال ازمـ يقكس                

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي. مل

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 ايمؼقل ومقل اإلمام ازمـ يقكس: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(3)جقبل، يؾؼب دضمقاًم ؽمؾقامن زمـ زمرد زمـ كجقح ايمتُّ فمبد ايمرْحـ زمـ إزمراهقؿ زمـ  -2

 : ىمان حيػظ اَلديث.(4)ومال ازمـ يقكس                

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 ازمـ يقكس: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.ايمؼقل ومقل اإلمام 

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼ افراوي

                                                           

 (.27)ص: ، ٓبـ افػريضإفؼوب ( اكظر ترَجتف:1)

 .صدر افًوبؼ( اد2)

 (.335تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص:  ظر ترَجتف:( اك3)

 (.42/ 4)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 4)
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 :(1)فمبد ايمرْحـ زمـ أزمك صايمح فمبد ايمغّػار زمـ داود اَلّراين اظمٌمي  -3

 : ىمان حيػظ اَلديث.(2)ومال ازمـ يقكس                 

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ف افراوي.مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود 

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 ايمؼقل ومقل اإلمام ازمـ يقكس: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 :(3)صمعػر ايمػمومل اأزم ،أْحد زمـ حمؿد زمـ هارون -4

 : ىَماَن يػفؿ اََلِديث، َوىَماَن ىمذازًما طمبقثًا يْعؿؾ فمؿؾ اظمجاككم.(4)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ف ادغـل. (6)افذهٌل (5)ذـره ابـ اجلقزي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام يقكس ازمـ ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل يقكس: ازمـ اإلمام ومقل ايمؼقل

 .فػفؿ يغوير تقثقؼفافراوي، وـون وشؿ افراوي بو وعػ ظذ يقكس ابـ اإلموم افـؼود واؾؼ

 :(7)زمؼاء زمـ ؽمالمة زمـ حمؿد اظمٌمي  -5

 ىمان شمؼة، يػفؿ اَلديث.  :(8)ومال ازمـ يقكس

                                                           

 (.56/ 3)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ ( اكظر ترَجتف:1)

 ادصدر افًوبؼ.( 2)

 (.1/152) ، فؾذهٌلمقزان آظتدالاكظر ترَجتف:  (3)

 (.1/152) فؾذهٌل، (، مقزان آظتدال89/ 1ٓبـ اجلقزي ) ،( افضعػوء وادسوـقن4)

 (.89/ 1ٓبـ اجلقزي ) ،( افضعػوء وادسوـقن5)

 (.57/ 1) ، فؾذهٌل( ادغـل ف افضعػوء6)

 (.716/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف:7)

 ادصدر افًوبؼ.( 8)
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 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي.

اد:طمالصة ايمؼقل دم  - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  ايمرَّ

 ايمؼقل ومقل اإلمام ازمـ يقكس: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 مل يرد أؿقال فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.

 .(1)فمبد ايمعزيز زمـ فمبد اهلل زمـ حمؿد زمـ أْحد ايمبغدادي ايمقراق  -6

 يػفؿ اَلديث...وىمان رصماًل صاًَلا: وىمان (2)ومال ازمـ يقكس

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 اْلديٌ،...، وـون َرُجًَل صوْلًو.: وـون يػفؿ (3)ؿول ابـ اجلقزي

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 ايمؼقل ومقل اإلمام ازمـ يقكس: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 .تٌع افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼف 

 :(4)حمؿد زمـ فمقم زمـ حمرز ايمبغدادي، أزما فمبد اهلل  -7

 :وىمان همفاًم زماَلديث، وىمان دم أطمالومف زفمارة...وىمان شمؼة.(5)ومال ازمـ يقكس 

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، واظمؼاركة  - اد:طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ  زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

                                                           

 (.12/224)توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي  ( اكظر ترَجتف:1)

 ادصدر افًوبؼ.( 2)

 (.123/ 14) ٓبـ اجلقزيادـتظؿ، ( 3)

 (.12/224)توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي  ( اكظر ترَجتف:4)

 ادصدر افًوبؼ.( 5)
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 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼ افراوي.

د اظْمَْرَوِزيّ  -8  :(1)دي يِّ أزما َأْْحَد، يعرف زمايمزَ  ،ضمامد زْمـ حُمَؿَّ

 :وىمان ىمتازمة يمؾحديث، وىمان حيػظ ويػفؿ.(2)ومال ازمـ يقكس                

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼ افراوي.

 :(3)فمبد اهلل زمـ حمؿد زمـ صمعػر ايمؼزويـل  -9

: وىمان يػفؿ اَلديث وحيػظ،...طمؾط دم آطمر فمؿره، وووع أضماديث فمعم متقن (4)ومال ازمـ يقكس                

حمػقـمة معروهمة، وزاد دم كسخ معروهمة مشفقرة، هماهمتضح وضمّرومت ايمؽتب دم وصمفف، وؽمؼط فمـد ايمـاس، 

 وسمرك جمؾسف، همؾؿ يؽـ جيلء إيمقف ىمبغم أضمد.

 ضماديث.: طمؾط وووع أ(5)مرة ومال ازمـ يقكسو

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

: ـذاب، يضع اْلديٌ، ووع فعؿرو بـ اْلورث أـثر مـ موئي (7)، وؿول مرة(6)وعػف افدارؿطـل

حديٌ، وؿول يل أبق إشحوق افـًوئل: أؾًده ظؾقـو ابـ ادظػر، ؿؾً: وـقػ ؟!، ؿول: ـون حيدثـو ومل يؼػ 

                                                           

 (.12/7) ، ٓبـ ظًوـر(، توريخ دمشؼ9/41) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي ( اكظر ترَجتف:1)

 ادصدران افًوبؼون.( 2)

 (.293/ 7) فؾذهٌل اإلشَلم، توريخ ( اكظر ترَجتف:3)

 ادصدر افًوبؼ.( 4)

 (.472/ 1) ، فؾذهٌل( افعز ف خز مـ ؽز5)

 (.238( شمآت محزة فؾدارؿطـل )ص: 6)

 (.173( شمآت اْلوـؿ فؾدارؿطـل )ص: 7)
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رو بـ اْلورث وؽره مـ همٓء: ؾقؿع ف هذه ظذ حوفف حتك جوء،  ؾؼول: أيـ حديٌ ادكيغ ظؿ

 افٌَليو.

:اختؾط ؿٌؾ (2): رأيتفؿ يضعػقكف ويـؽرون ظؾقف أصقوء، وؿول ابـ تغري بردي(1)وؿول ابـ ادؼرئ

 مقتف.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 وعقػ: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

، فؽـ تػصقًَل ـون اإلموم ابـ يقكس  ًٓ واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف ظذ افراوي إَجو

 حدد افضعػ ظـد افراوي بػسة زمـقي ُمددة، وهل بعد آختَلط.ؿد 

 :(3)أزما اَلسـ ،فمقم زمـ ؽمعقد زمـ زمشغم زمـ مفران ايمرازي -12

 همقف، وسمؽؾؿقا إصمالء، اظمحدشمكم مـ وىمان وحيػظ، يػفؿ ايمػفؿ، ضمسـ : وىمان(4)ومال ازمـ يقكس

 ايمعامٓت. زمعض ورم ايمسؾطان، صحب وىمان

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

مثؾف، ؿول افٌوحٌ:  ظـ ُأشلل زمون إػ ظشً: -دو ُشئؾ ظـف-(5)خقثؿي أيب بـ اهلل ؿول أبق ظٌد

ثؼي ظوًدو بوْلديٌ، وؿول : ـون (6)ـلكف يًتعظؿ افًمال ظـف أو افعؽس، واهلل أظؾؿ، وؿول مًؾؿي بـ ؿوشؿ

 : ؾقف فغ.(9): حوؾظ رحول، وزاد مرة(8): وثؼ، وؿول اَلقثؿل(7)ابـ دؿقؼ افعقد

                                                           

 (.293/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 1)

 (.219/ 3)، ٓبـ تغري بردي قم افزاهرة ف مؾقك مك وافؼوهرة( افـج2)

 .(986/ 6) فؾذهٌل ،اإلشَلم اكظر ترَجتف:  توريخ (3)

 .(512/ 41) ظًوـر ٓبـ ،دمشؼ توريخ (4)

 (.239/ 1) ، ٓبـ ظديافؽومؾ ف وعػوء افرجول (5)

 (.543/ 5) ، ٓبـ حجرفًون ادقزان (6)

 (.137/ 8) ، فؾفقثؿلجمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد (7)

 (.187/ 9(، )45/ 8(، )319/ 6) ادصدر افًوبؼ (8)

 (.28،32/ 12) ادصدر افًوبؼ (9)
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 :ؿد(3)بلصقوء، وؿول مرة تػرد بذاك : فقس(2)ـذاك، وؿول مرة حديثف ف :فقس(1)وؿول افدارؿطـل

 هق وؿول بقده وأصور بؿك أصحوبـو ؾقف تؽؾؿ وؿد مـف، كػز ف: ؿول ثؿ ظؾقفو، يتوبع مل بلحوديٌ حدث

 .بثؼي فقس ـلكف وـذا ـذا

  .افًؾطون أظمل ف دخقفف جفي مـ ؾقف ـَلمفؿ فعؾ: (4)ؿول ابـ حجر

ؿول افٌوحٌ: وؿد شٌؼ ابـ يقكس ابـ حجر ف هذا افتزي، وفعؾ ابـ حجر اشتػوده مـف: فؽـ 

 تعوػ أظؾؿ.افرجؾ مطعقن ف وٌطف، وهذا واوح مـ خَلل تػرده بلصقوء، واهلل 

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 صدوق، خيطئ، واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ. 

 اختؾػً ظٌورات افـؼود ف افراوي، فؽـ جؾفؿ متػؼ ظذ كؼده بًٌى دخقفف ظذ افًَلضغ. 

 ؿماهر اظمديـل. اأزم ،فمبقد اهللازمـ أيب  ـ:حمؿد زمـ أْحد زمـ فمثامن، يعرف زم -11

 ىمان وومد اطمتؾط، ىمان أراه مـاىمغم، أضماديث روى ويػفؿ، اَلديث حيػظ : وىمان(5)ومال ازمـ يقكس

 .فمـف ايمرواية جتقز ٓ وايمطؾب، ايمرضمؾة أهؾ مـ

 ، ٕكف فؾجرح أفصؼ.(6)شقتؿ دراشي افراوي ف مٌحٌ ادجرحغ

  

                                                           

 (.244شمآت محزة فؾدارؿطـل )ص:  (1)

 (.448/ 2) ، فؾذهٌلادغـل ف افضعػوء (2)

 (.244شمآت محزة فؾدارؿطـل )ص:  (3)

 (.543/ 5) ، ٓبـ حجرفًون ادقزان (4)

 .(329: ص) ، فًٌط بـ افعجؿلبوٓختَلط افرواة مـ رمل بؿـ آؽتٌوط ،(456/ 3) ، فؾذهٌلآظتدال مقزان (5)

 (، مـ هذا افٌحٌ.291اكظر: )ص:  (6)
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 :(2)اظمٌمي (1)اََلَرِد  ايمُؼَضافمل يعؼقب زمـ صايمح زمـ حيقك زمـ زىمريا زمـ حمؿد  -12

 صاًَلا. رصماًل  وىمان اَلديث، وحيػظ يػفؿ، :ىمان(3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

  : ٓ أظرؾف.(4)ؿول افعقـل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

 مل يقثؼف ؽر اإلموم  ابـ يقكس، ومل يعرؾف افعقـل، واْلجي مع إمومـو فزيودة افعؾؿ افتل معف.

 :(5)حمؿد زمـ فمقم زمـ داود، يعرف زمازمـ أطمت نمزال، أزما زمؽر  -13

 :ىمان حيػظ اَلديث ويػفؿ...وىمان شمؼة ضمسـ اَلديث.(6)ومال ازمـ يقكس 

 .(7)شٌؼ بقون حوفف

 :(8)أزما فمبد اهلل ،زمـ واصؾ ايمغاهمؼل هُمَطقْسٍ حمؿد زمـ  -14

 :زاهد مـ أهؾ اَلديث وايمػفؿ واَلػظ، وايمبحث فمـ ايمرصمال.(9)ومال ازمـ يقكس 

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

  

                                                           

 .(119/ 4) فؾًؿعوين إكًوب،. اكظر: مك ذؿل مـ ؿريي وهل ،اْلرس إػ افـًٌي هذه (1)

 .(174/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:  (2)

 ادصدر افًوبؼ. (3)

 .(542/ 3) ، فؾعقـلأثور معوين رجول أشومل ذح ف إخقور مغوين (4)

 (.12/7) ، ٓبـ ظًوـر(، توريخ دمشؼ9/41) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي( اكظر ترَجتف: 5)

 (.472/ 1) ، فؾذهٌل( افعز ف خز مـ ؽز6)

 (، مـ هذا افٌح113ٌ: )ص: ( اكظر7)

 (.43/ 2) ، ٓبـ افػريضتوريخ ظؾمء إكدفس ( اكظر ترَجتف:8)

 (.84)ص:  ، فؾحؿقدي( جذوة ادؼتٌس ف ذـر وٓة إكدفس9)
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 : وـون ُمؿد بـ ؾطقس كٌقًَل، ووبًطو فؽتٌف، ثؼًي ف روايتف، صدوًؿو ف حديثف.(1)ؿول ابـ افػريض

اد:طمالصة ايمؼقل دم  - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼ افراوي.

 :شايمصـعة وأهؾ اَلديث ضمػاظ مـ»رازمع فممم: ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ، 

 :(2) اظمفدي صمعػر أزما ،هالل زمـ مػؾح زمـ ؽمعد زمـ رؾمديـ زمـ اَلجاج زمـ حمؿد زمـ أْحد* 

 ايمصـعة. وأهؾ اَلديث ضمػاظ مـ :ىمان(3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

افصـعي، وؿول مًؾؿي  وأهؾ اْلديٌ، حػوظ أحد : ـون-تًٌعو ٓبـ يقكس-(4)ؿول ابـ اجلقزي

 : ثؼي، ظومل بوْلديٌ.(6)ابـ افؼطون(5)بـ ؿوشؿ

: ؾقف وعػ، وؿول أبق أمحد (10)، وؿول افذهٌل(9)اَلقثؿل (8)وافدارؿطـل (7)ووعػف ابـ ظدي

 .ؾقف تؽؾؿقا دو ظـف، أحدث ومل بؿك، مـف :شؿعً(12): ؾقف كظر، وؿول ابـ أيب حوتؿ(11)اْلوـؿ

                                                           

 (.43/ 2) ، ٓبـ افػريض( توريخ ظؾمء إكدفس1)

 (.5/235) ، ٓبـ ظًوـردمشؼ اكظر ترَجتف:  توريخ (2)

 ادصدر افًوبؼ. (3)

 .(252/ 12) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي (4)

 .(595/ 1) ، ٓبـ حجرادقزان فًون (5)

 .(238/ 5) ، ٓبـ افؼطونإحؽوم ـتوب ف واإلهيوم افقهؿ بقون (6)

 .(536/ 2) ، ٓبـ ظديافرجول وعػوء ف افؽومؾ (7)

 ( .4788/ 3 ) ، ٓبـ حجرادقزان فًون (8)

 .(69/ 12)و( 294/ 6) ، فؾفقثؿلافػقائد ومـٌع افزوائد جمؿع (9)

 .(422/ 1) ، فؾذهٌلؽز مـ خز ف افعز (12)

 .(88/ 3) اْلوـؿ أمحد ٕيب ،وافؽـك إشومل (11)

 .(75/ 2) حوتؿ أيب ٓبـ ،وافتعديؾ اجلرح (12)
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 ف افضعػوء. (2)وافذهٌل (1)وذـره ابـ اجلقزي

: فف وؿوفقا بف، ؾصعؼقا هذا، رصديـ ابـ ؾدخؾ وظدة، مقؿقن أخق ظـدي : ـون(3)ؿول افـًوئل

 صوفح بـ أمحد أفقس: مقؿقن أخق فف ؾؼول يل؟ يؼقفقن مو ترى أٓ: رصديـ ابـ يل ؾؼول ـذاب، يو

ًُ : ؾَؼوَل  َكعؿ،: َؿول إمومؽ؟ ًُ : يؼقل شفؾ بـ ظع َشِؿْع  .ـذاب إكؽ: يؼقل صوفح بـ أمحد َشؿع

 .ظـف ْلدثً بؽر ظـ افغور حديٌ ظـ شعقد بـ أمحد رجع : فق(4)وؿول افـًوئل مرة

 مك، بحديٌ اْلػوظ ظـ حيدث ـثر حديٌ صوحى هذا رصديـ :وابـ(5)وؿول ابـ ظدي

 وعػف. مع حديثف يؽتى ممـ وهق رواه، ممو أصقوء ظؾقف أكؽرت

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

أؽؾى افـؼود ظذ تضعقػف، وافذي يغؾى ظذ افظـ أن مثؾ هذه افؾػوظ مـ اإلموم ابـ يقكس هل 

  ف أدكك مراتى افتعديؾ.

                                                           

 (.84/ 1) اجلقزي ٓبـ ،وادسوـقن افضعػوء (1)

 (.54/ 1) ، فؾذهٌلافضعػوء ف ادغـل (2)

 .(235/ 5) ظًوـر ٓبـ ،دمشؼ توريخ ،(326/ 1) ، ٓبـ ظديافرجول وعػوء ف افؽومؾ (3)

 ( .4788/ 3 ) ، ٓبـ حجرادقزان فًون (4)

 .(327/ 1) ، ٓبـ ظديافرجول وعػوء ف افؽومؾ (5)
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َد  شاخلاصة ايمتَّْعِديؾ اظمطؾؼ»ؿصطؾحات ايمرواة اظمعديمقن زمايمثاين:  طؾباظم ايمتل سَمػرَّ

 :(1)دم اؽمتعامهلا أزمق ؽمعقد زمـ يقكساإلمام 

:  ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ،  ًٓ  :شاَلػظ دم سمعالم اهلل آيات مـ آية»أو

 :(2)زمؽر إكباري، ايمُبـْدار  ا، أزمحمؿد زمـ صمعػر زمـ حمؿد زمـ اهلقثؿ *

 : آية مـ آيات اهلل سمعالم دم اَلػظ.(3)ومال ازمـ يقكس                 

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼ افراوي.

 :ش مـف أشمبت ومط أضمًدا أر مل» شماكًقا: ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ، 

 :(4)فمباس زمـ حمؿد ايمػزاري، مقٓهؿ اظمٌمي  *

 :ما رأيت أضمًدا ومطُّ أشمبت مـف.(5)ومال ازمـ يقكس                

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 مل يعثر افٌوحٌ ظذ أؿقال فؾـؼود ف افراوي.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة: واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

                                                           

 أظرض افٌوحٌ ف دراشتف ظـ إفػوظ افتل تدفؾ دٓفي واوحي ظذ افعٌودة وافزهد وافقرع. (1)

 (.274/ 15) ، فؾذهٌلشر أظَلم افـٌَلء ( اكظر ترَجتف:2)

 (.199)ص:  ، فألكٌوري( كزهي إفٌوء ف ضٌؼوت إدبوء3)

 (.232/ 14) ، فؾذهٌلء(، شر أظَلم افـٌَل124/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف:4)

 ادصدران افًوبؼون.( 5)
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 فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فؾٌوحٌ ادؼوركي.مل يرد أؿقال 

 :ش زمعده وٓ ومبؾف مثؾف ٓ رأيـا ما»شمايمًثا: ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ، 

 :(1)فُمَبْقد زْمـ ضمرزَمَقْيف  اأزم ،ب زْمـ فمقسك ايمبغدادّي ،ايمؼايضفمقّم زْمـ اَُلسكم زْمـ ضمر *

َٓ ومبؾف وٓ (2)ومال ازمـ يقكس   .شمبًتا زمعده...وىمان شمؼةً :وىمان ؾمقًئا فمجًبا، ما رأيـا مثؾف 

 .(3)شٌؼ بقون حوفف                   

 :ش ايمعؾؿ دم فمؿرو زمـ اهلل فمبد يقازى ىمان»رازمًعا: ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ، 

 :(4)فمريػ زمـل أكعؿ ، ويؼال ازمـ زمشغم ،* أوس زمـ زممم اظمعاهمري

يقازي فمبد اهلل زمـ فمؿرو دم ايمعؾؿ... وهق : ىمان يؼرأ ايمتقراة واإلكجقؾ وىمان (5)ومال ازمـ يقكس                

 رصمؾ معروف مـ أهؾ مٌم

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 شمؼة : واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 ذ تقثقؼ افراوي.واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظ

  

                                                           

 (.23/588) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف:1)

 توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل(، 13/322) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي(، 13/334) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي( 2)

(23/588.) 

 (، مـ هذا افٌحٌ.119اكظر: )ص: ( 3)

 (.9/424) ، ٓبـ ظًوـرتوريخ دمشؼ ( اكظر ترَجتف:4)

 ادصدر افًوبؼ.( 5)
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 :شمثؾف خيؾػ مل» طمامًسا: ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ، 

 اظمٌمي اََلْجري إزدي صمعػر أزمق ،ؽمؾقؿ زمـ ؽمؾؿة زمـ اظمؾؽ فمبد زمـ ؽمؾؿة زمـ ؽمالمة زمـ حمؿد زمـ *أْحد

 :(1)ايمطَّحاوي

 مثؾف. خيؾػ مل فماوماًل، همؼقًفا شمبًتا شمؼةً  : وىمان(2)ومال ازمـ يقكس

 .(3)شٌؼ بقون حوفف

 :ش ىمان ؾمقًئا فمجًبا»  ؽمادؽًما: ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ، 

 :(4)اَلسـ  اأزمزمـان زمـ حمؿد زمـ ْحدان زمـ ؽمعقد،  -1

 :وىمان شمؼة...وىمان ؾمقًئا فمجًبا.(5)ومال ازمـ يقكس              

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اوي، واظمؼاركة  - اد:طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ  زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ

 شمؼة : واهلل سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼ افراوي.

  

                                                           

 .(5/368) ظًوـر ٓبـ ،دمشؼ اكظر ترَجتف:  توريخ (1)

 ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي، (5/368ٓبـ ظًوـر ) ،دمشؼ ، توريخ(52افؼقناين )ص: ٓبـ ،وادختؾػ ادمتؾػ (2)

(13/318) 

 (، مـ هذا افٌحٌ.116اكظر: )ص:  (3)

 (.23/529) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف:4)

 (.7/591) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي( 5)
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 :(1)فُمَبْقد زْمـ ضمرزَمَقْيف  اأزم ،ؼايضفمقّم زْمـ اَُلسكم زْمـ ضمرب زْمـ فمقسك ايمبغدادّي ،ايم  -2

َٓ ومبؾف وٓ زمعده...وىمان شمؼةً :وىمان ؾمقًئا فمجًبا، ما رأيـا (2)ومال ازمـ يقكس   شمبًتا. مثؾف 

 .(3)شٌؼ بقون حوفف                  

 : شٓ خيتؾػ همقف»ؽمازمًعا: ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ، 

إؽْماَمفِمقؾ زمـ حَيَْقك زمـ إؽْماَمفِمقؾ اظُمزينُّ اظمٌميُّ  -1
(4): 

ٓ خيتؾػ همقف ضماذق مـ أهؾ ايمػؼف،  :ىماكت يمف فمبادة وهمضؾ، شمؼة دم اَلديث،(5)ومال ازمـ يقكس                

 وىمان أضمد ايمزهاد دم ايمدكقا وىمان مـ طمغم طمؾؼ اهلل فمز وصمؾ، ومـاومبف ىمثغمة.

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي: -

 ؿول افٌوحٌ: جمؿٌع ظذ تقثقؼف.

اد: - اوي، واظمؼاركة زمكم ضمؽؿ ازمـ يقكس وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ  طمالصة ايمؼقل دم ايمرَّ

 سمعالم أفمعم وأفمؾؿ.شمؼة : واهلل 

 موم ابـ يقكس ظذ تقثقؼ افراوي.واؾؼ افـؼود اإل

 :(6)الفمل اَلسـّك اظمٌمي كاهمع زمـ يزيد ايمؽَ  -2

  : وىمان شمبًتا دم اَلديث، ٓ خيتؾػ همقف.(7)ومال ازمـ يقكس                 

  

                                                           

 (.23/588) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف:1)

 توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل(، 13/322) ادـتظؿ، ٓبـ اجلقزي(، 13/334) توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي( 2)

(23/588.) 

 (، مـ هذا افٌحٌ.119اكظر: )ص: ( 3)

 (.22/142) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف:4)

 (.218/ 1) ، ٓبـ خؾؽون( وؾقوت إظقون5)

 (.559تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص:  ( اكظر ترَجتف:6)

 (.412/ 12) هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر( 7)
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 .(1)شٌؼ بقون حوفف

 :شكعؿ ايمرصمؾ»ايمرواة ايمذيـ ومال همقف، شمامـًا: 

 :(2)، أزما زمؽر شايمػمومل ازمـ»هارون زمـ ضمسان زمـ همروة إزدي، يعرف زمـ حمؿد زمـ  *

 ..ىمان كعؿ ايمرصمؾ.: شمؼة .(3)ومال ازمـ يقكس

 .(4)شٌؼ بقون حوفف

 :شهبا حيّدث أن مـ هلل أسمؼك»سماؽمًعا: ايمرواة ايمذيـ ومال همقفؿ، 

،إؽمحاق زمـ وهب زمـ فمبد اهلل *  مقلم آل ؽمعقد زمـ أزمك مريؿ، أزما يعؼقب. ايمطُُّفْرُمِزِّ

 هبا، حيّدث أن مـ هلل أسمؼك وهب ازمـ ىمان أضماديث، وهب ازمـ فمـ : روى(5)ومال ازمـ يقكس

 .ضمػًظا حيّدث -أيًضا -وىمان اَلديث، أصحاب مـ يؽـ مل ٕكف همقفا: وهؿ وأضمسبف

 ، ٕكف بوجلرح أفصؼ.(6)شقتؿ دراشتف ف مٌحٌ ادجرحغ

  

                                                           

 ، مـ هذا افٌحٌ.(182 )ص: :( اكظر 1)

 (.357-7/356) افؽٌر، فؾؿؼريزي ادؼػك ( اكظر ترَجتف:2)

 ادصدر افًوبؼ.( 3)

 .افٌحٌ هذا مـ ،(173 :ص: ) اكظر (4)

 .(83/ 2) ، ٓبـ حجرادقزان ، فًون(128/ 9) فؾًؿعوين ،إكًوب (5)

 .افٌحٌ هذا مـ ،(319 :ص: ) اكظر (6)
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 اظمبحث ايمثايمث

 فمـد اإلمام أيب ؽمعقد زمـ يقكس تعديؾمراسمب ايم

اد( تعديؾزمؿراسمب ايم مؼاركةٌ  )دراؽمةٌ   فمـد ايمـُّؼَّ

َواة تتػووت  ود، ومـفؿ اإلموم افـوؿد أبق شعقد بـ يقكس ؿد أصدروا أحؽوًمو ظذ افرُّ إن إئؿي افـُّؼَّ

اوي ممو روى، ؾؿـ افرُّ  ي، »َواة: ف ظٌوراهتو وختتؾػ ف مدفقٓهتو بحًى مؽوكي افرَّ مـ هق افّعْدل اْلُجَّ

ة، ومـفؿ: مـ هق  ـوفشوبِّ افؼقي اُدَعوىَف، ومـفؿ: مـ هق ثَِؼي َصُدوق، ـوفشوبِّ افصحقح ادتقشط ف افُؼقَّ

َصُدوق أو ٓ بلس بف، ـوفَؽْفؾ اُدَعوىَف، ومـفؿ: افَصُدوق افذي ؾقف فغ، ـؿـ هق ف ظوؾقٍي فؽـ َيْقجَعُف 

ٌَف، ومـفؿ: رأُشف أو بف  ُدمَّؾ، ومـفؿ: افضعقػ ـوفذي حَتوَمؾ ويشَفُد اجلمظي ُمؿقًمو، وٓ يرمل َجـْ

افضعقػ افقاهل، ـوفرجؾ ادريض ف افػراش وبوفتَّطٌقى ُترجك ظوؾقتف، ومـفؿ: افًوؿط ادسوك، 

ُتف، وأذف ظذ افتَّ  ًْ ُؿقَّ َؾػ، وآخر: مـ ـصوحى اَدَرض اْلَوّد اْلَطِر، وآخر: حوفف ـحول مـ َشَؼَط

ابغ افدّجوفغ  .(1)شاَلوفؽغ، ـوُدحَتَي افذي ُيـوزع، وآخر: مـ افؽذَّ

ود  وؿد اجتفد افعؾمء ف ترتقى مصطؾحوت اجلَْرح وافتَّْعِديؾ وظٌوراتف افتل اشتعؿؾفو إئؿي افـُّؼَّ

َواة ة ف ترتقٌفو ظذ مراتى، ترج ،ف إصدار أحؽومفؿ ظذ افرُّ اجلَْرح أئؿي  أنَّ »ع إػ وطفرت صقر ظدَّ

ًٌو–ؿد أضؾؼقا ـثًرا مـ إفػوِظ ف هذا ادجول، ومل يضعقا وافتَّْعِديؾ  أموم ـؾ فػظي مو يٌغ إشوس  -ؽوف

اوي، إذ أهنَّ  افذي ؿ فق ؾعؾقا ذفؽ فًفؾً مفؿي إْلوق أفػوطفؿ ف مراتى ٓ جعؾفؿ يطؾؼقهنو ظذ افرَّ

مقوقع ترتقى أفػوظ  بغ همٓء إئؿي وإن مل يؽـ ـًٌرا، واْلؼ أنَّ تؾػ ظؾقفو، وَلذا جوء آختَلف خُي 

 ، حتك يؿؽـاجلَْرح وافتَّْعِديؾحيتوج إػ ـثر مـ افٌحٌ وافتؼيص وافتطقاف ف ـؾ ـتى  اجلَْرح وافتَّْعِديؾ

َواةعرف مذاهٌفؿ وأشًفؿ ف إضَلق إفػوظ ظذ تُ  أن ف  ف اْلوصـؾ إموم فف مـفج ف يٌدو أنَّ ، ٕكَّ افرُّ

 .(2)شذفؽ

ًٓ إػ  وادعوسيـ ظـد افعؾمء ادتؼدمغ وادتلخريـوؾقم يع بقون فصقر مراتى افتَّْعِديؾ  وصق

افتَّْعِديؾ  مصطؾحوت مـ ثؿ آجتفود ف تصـقػ ، وعوسيـبوظتٌوره مـ اد هق(،1324افؾؽـقي )ت:

  ى.راتهذه اد إػظـد اإلموم افـوؿد أيب شعقد بـ يقكس بوفـًٌي  وظٌوراتف

                                                           

 (.185 -184)ص: فؾذهٌل ،وافتَّْعِديؾ اجلَْرح ف ؿقفف ُيعتؿد مـ ذـر (1)

 .(234:صفرؾعً ؾقزي ) ،( ابـ أيب حوتؿ افرازي وأثره ف ظؾقم اْلدي2ٌ)
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اد تعديؾاظمطؾب إول: مراسمب ايم مـ زمـ اإلمام فمبد ايمرْحـ زمـ مفدي  فمـد ايمـُّؼَّ

 هـ(:1314)ت: ايمؾؽـقي اإلمام إلم زمـ هـ(،198)ت: 

هق( ، ؾؼد جعؾ 198مـ تؽؾؿ ف مراتى افرواة اإلموم ظٌد افرمحـ بـ مفدي)ت: فعؾ  أولَّ 

تى رئقًي، مرتٌتون فؾتَّْعِديؾ وافثوفثي فؾتَّجريح، ؿول  أبق مقشك ُمؿد مراتى اجلَْرح وافتَّْعِديؾ ثَلث مرا

افـوس ثَلثي ، رجؾ حوؾظ متؼـ ؾفذا ٓ خيتؾػ ؾقف ، وآخر هيؿ »، شؿعً ابـ مفدي ، يؼقل: (1)بـ ادثـك

وافغوفى ظذ حديثف افصحي، ؾفذا ٓ يسك حديثف ، وآخر هيؿ وافغوفى ظذ حديثف افقهؿ ، ؾفذا يسك 

هق( دو تؽؾؿ ف مؼدمي صحقحف ظـ مراتى افرواة، إٓ أكف 261، وـذفؽ صـع اإلموم مًؾؿ)ت:شحديثف

، إكو كعؿد إػ َجؾي مو أشـد مـ إخٌور ظـ رشقل اهلل :»... (2)جعؾ ادرتٌي افثوكقي فؾؿتقشطغ، ؾؼول

ؼًؿ إول ، ؾنكو كتقخك ؾلمو اف ؾـؼًؿفو ظذ ثَلثي أؿًوم ، وثَلث ضٌؼوت مـ افـوس ظذ ؽر تؽرار...

أن كؼدم إخٌور افتل هل أشؾؿ مـ افعققب مـ ؽرهو، وأكؼك مـ أن يؽقن كوؿؾقهو أهؾ اشتؼومي ف 

اْلديٌ، وإتؼون دو كؼؾقا، مل يقجد ف روايتفؿ اختَلف صديد، وٓ ختؾقط ؾوحش، ـم ؿد ظثر ؾقف ظذ ـثر 

ـو أخٌور هذا افصـػ مـ افـوس ، أتٌعـوهو أخٌورا يؼع مـ ادحدثغ، وبون ذفؽ ف حديثفؿ، ؾنذا كحـ تؼصق

ف أشوكقدهو بعض مـ فقس بودقصقف بوْلػظ واإلتؼون ، ـوفصـػ ادؼدم ؿٌؾفؿ ، ظذ أهنؿ وإن ـوكقا ؾقم 

وصػـو دوهنؿ ، ؾنن اشؿ افًس ، وافصدق ، وتعوضل افعؾؿ يشؿؾفؿ ...ؾفؿ وإن ـوكقا بم وصػـو مـ 

افعؾؿ معروؾغ، ؾغرهؿ مـ أؿراهنؿ ممـ ظـدهؿ مو ذـركو مـ اإلتؼون، وآشتؼومي  افعؾؿ، وافًس ظـد أهؾ

ؾلمو مو ـون  ف افروايي يػضؾقهنؿ ف اْلول وادرتٌي، ٕن هذا ظـد أهؾ افعؾؿ درجي رؾقعي، وخصؾي شـقي...

يثفؿ... مـفؿ ، ؾؾًـو كتشوؽؾ بتخريٍ حد مـفو ظـ ؿقم هؿ ظـد أهؾ اْلديٌ متفؿقن، أو ظـد إـثر

إحوديٌ، وتقفقد إخٌور، وـذفؽ، مـ افغوفى ظذ حديثف ادـؽر، أو افغؾط  وأصٌوهفؿ ممـ اهتؿ بقوع

 ش.أمًؽـو أيًضو ظـ حديثفؿ

ازي)ت: هق(، وـون فف ترتقٌون ، أمو إول، ؾؼد 327ثؿ جوء اإلموم ظٌد افرمحـ بـ أيب حوتؿ افرَّ

ومؼودير حوٓهتؿ وتٌويـ درجوهتؿ فقعرف مـ ـون  -ي افرواةأ–ثؿ احتقٍ إػ تٌقغ ضٌؼوهتؿ :»... (3)ؿول

مـفؿ ف مـزفي آكتؼود واجلفٌذة وافتـؼر وافٌحٌ ظـ افرجول وادعرؾي هبؿ ، وهمٓء هؿ أهؾ افتزـقي 

                                                           

 (.143فؾخطقى افٌغدادي )ص:  ،افؽػويي ف ظؾؿ افروايي (1)

 (.5-3/ 1) ، دًؾؿ( اكظر: مؼدمي صحقح مًؾؿ2)

 (.6/ 1ٓبـ أيب حوتؿ ) ،( اجلرح وافتعديؾ3)
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ًٓ ف كػًف مـ أهؾ افثًٌ ف اْلديٌ واْلػظ فف وآتؼون  وافتعديؾ واجلرح، ويعرف مـ ـون مـفؿ ظد

هؾ افعدافي، ومـفؿ افصدوق ف روايتف افقرع ف ديـف افثًٌ افذي هيؿ أحقوًكو وؿد ؿٌؾف ؾقف ، همٓء هؿ أ

اجلفوبذة افـؼود، ؾفذا حيتٍ بحديثف أيًضو، ومـفؿ افصدوق افقرع ادغػؾ افغوفى ظؾقف افقهؿ واْلطل 

ف  وافًفق وافغؾط، ؾفذا يؽتى مـ حديثف افسؽقى وافسهقى وافزهد وأداب،  وٓ حيتٍ بحديثف

اْلَلل واْلرام، ومـفؿ مـ ؿد أفصؼ كػًف هبؿ ودفًفو بقـفؿ، ممـ ؿد طفر فؾـؼود افعؾمء بوفرجول مـفؿ 

، هذا افستقى إول جعؾ ؾقف مرتٌتغ شافؽذب، ؾفذا يسك حديثف ويطرح روايتف ويًؼط وٓ يشتغؾ بف

 فؾتعديؾ، وافٌوؿقتغ فؾتجريح.

حوتؿ متلثر ف ادراتى افثَلث إخرة، بستقى اإلموم ؿول افٌوحٌ: ويَلحظ أن اإلموم ابـ أيب 

ظٌد افرمحـ بـ مفدي، ويَلحظ أيًضو أن ترتقٌف أووح مـ ترتقى اإلموم مًؾؿ، وفعؾ إخر معذور 

 موم ابـ أيب حوتؿ أهؾ افٌدع وإهقاء.إلدـوشٌي ـَلمف فؾؿؼوم افذي ذـر ؾقف، وأؽػؾ ا

ؾؼد جعؾ مراتى اجلَْرح وافتَّْعِديؾ ثمين مراتى، أربع وأمو افستقى افثوين، وهق ادشفقر،  

فؾتَّعديؾ، وأربع فؾَجْرح ، وهذه ادراتى  مو تدل ظؾقف إفػوظ افتل يطؾؼفو إئؿي افـؼود ظذ افرواة فٌقون 

فَلختصور، حقٌ ؿول: ووجدت  تعديؾحوفتفؿ مـ حقٌ اجلرح وافتعديؾ، وشقذـر افٌوحٌ مراتى اف

 وافتعديؾ ظذ مراتى صتك...: إفػوظ ف اجلرح

ًٌ  متؼـ» أوش ثَِؼي: »فؾقاحد ؿقؾ إذا -1  ٍُ  ممـ ؾفقش، َثٌْ  .بحديثف حُيَت

 .ؾقف ويـظر حديُثف ُيؽَتُى  ممـ ؾفقش، بف بلس ٓ» أوش افصدق ُمؾف» أوش َصُدوق: »فف ؿقؾ وإذا -2

 . افثوكقي دون أكَّف إٓ ؾقف ويـظر حديثف ُيؽتَُى ش، صقخ: »ؿقؾ وإذا -3 

 . فَلظتٌور حديُثف ُيؽتَُى  ؾنكَّفش، اْلديٌ صوفح: »ؿقؾ وإذا -4 

)ت:     ٌَْغداديُّ هق(، وأصور ؾؼط إػ أظذ مراتى اجلَْرح وافتَّْعِديؾ وأدكوهو، 463ثؿ جوء اْلطقى اف

وأدوهنو أن ش ، ثؼي»أو ش حجي»ؾلمو أؿًوم افعٌورات بوإلخٌور ظـ أحقال افرواة ؾلرؾعفو أن يؼول: » :(1)ؾؼول

 .شششوؿط»أو ش ـذاب»يؼول: 

هق(، ؾؼًؿ رواة اْلديٌ شٌع 498وين افغًوين )ت: ثؿ أتك  أبق ظع اْلًغ بـ ُمؿد اجلقَّ  

، تعديؾضٌؼوت، جعؾ ثَلًثو مـفو مؼٌقفي، وثَلًثو مسوـي، وشوبعي ختؾػ ؾقفو، وشلـتػل بذـر مراتى اف

                                                           

 (22فؾخطقى افٌغدادي )ص:  ،افؽػويي ف ظؾؿ افروايي (1)



 
217 

 ؾوٕوػ: ي وثَلث مسوـي وافًوبعي ختؾػ ؾقفو...افـوؿؾقن شٌع ضٌؼوت ثَلث مؼٌقف: »(1)حقٌ يؼقل

 وافضٌط، اْلػظ ف دوهنؿ افثوكقي: اكػرادهؿ، ويؼٌؾ خوفػفؿ مـ ظذ اْلجي وهؿ وحػوطف اْلديٌ أئؿي

 روايي مـ ؾقف مو ومهقا ويصحح افصحي حديثفؿ ظذ وافغوفى وؽؾط، وهؿ روايتفؿ بعض ف ْلؼفؿ

 حديثفو، وصح داظقي، وٓ ؽوفقي ؽر إهقاء مـ مذاهى إػ جـحً افثوفثي: هبؿ، ٓحؼقن وهؿ إوػ

 يدور افطٌؼوت هذه وظذ ظـفؿ، افروايي اْلديٌ أهؾ احتؿؾ افطٌؼوت ؾفذه ومهفو، وؿؾ صدؿفو، وثًٌ

  .شاْلديٌ كؼؾ

هق(، وـون أول مـ أثـك ظذ تؼًقؿ ابـ أيب حوتؿ 643ثؿ جوء اإلموم ابـ افصَلح )ت:

ف بقون إفػوظ :»(2)أكف يقاؾؼف ظذ ترتقٌف، وإن ـوكً فف إووؾوت ف إفػوظ، ؾؼول وبنجودتف ؾقف، وذـر

فرازي ف اادًتعؿؾي بغ أهؾ هذا افشلن ف اجلرح وافتعديؾ، وؿد رتٌفو أبق ُمؿد ظٌد افرمحـ بـ أيب حوتؿ 

فقف مو بؾغـو ف ـتوبف ف اجلرح وافتعديؾ ؾلجود وأحًـ، وكحـ كرتٌفو ـذفؽ، وكقرد مو ذـره، وكضقػ إ

، ومل يزد ظذ ابـ أيب حوتؿ صقًئو، ثؿ تعديؾذفؽ ظـ ؽره إن صوء اهلل تعوػ، وذـر ابـ افصَلح مراتى اف

ازي وؽره تعديؾأووف أفػوًطو ف اف ، ويَلحظ ظذ مراتى افتعديؾ ظـده، مو مل يؼحفو ابـ أيب حوتؿ افرَّ

 ش. ووبط» ،شحوؾظ» ،شحجي» ،شثًٌ» حوتؿ أيب ابـ ظذ زاد: يع:  إوػ

: (3)ؾؼول ،شؾقف ويـظر حديثف يؽتى ممـ ؾفق»  حوتؿ، أيب ابـ ؿقل ذح وفؽـف أفػوًطو، ظؾقفو يزد مل: افثوكقي

 ضريؼي ظّرؾـو ثؿ ،شوخيتز حديثف ف ؾقـظر افضٌط، بؼيطي تشعر ٓ افعٌورات هذه ٕن ؿول: ـم هذا»

  . واإلتؼون بوفضٌط ادعروؾغ افثؼوت بروايوت روايوتف كعتز بلن افراوي، اختٌور

 .حوتؿ أيب ابـ ذـره مو ظذ يعؼى مل: افثوفثي

 .ش اْلديٌ صوفح» ظٌورة يؼح بم ظؾقفو وظؼى ذـرهو: افرابعي

 ـًَل مـ ابـ أيب حوتؿ وابـ افصَلح، ومل يزد ظؾقفم صقًئو. (4)و تٌع افـقوي  

  

                                                           

 (.28/ 1) ، فؾـقويمًؾؿ صحقح( ذح 1)

 (.121)ص:   ، ٓبـ افصَلح( مؼدمي ابـ افصَلح2)

 .(123: ص) افًوبؼادصدر  (3)

 (.52فؾـقوي )ص:  ،( افتؼريى وافتقًر4)
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ؼًؿفو إػ تًع مراتى، ، ؾ(1)شآظتدال مقزان» ـتوبف فهق( 748)ت: ثؿ جوء اْلوؾظ افذهٌل

 فػظ تؽرار: وهل حوتؿ، أيب ابـ اإلموم ظـد إوػ ادرتٌي مـ أظذ ، ؾلووف مرتٌيفؾتعديؾمـفو أربع 

 ظـد وافرابعي افثوفثي ادرتٌي وجعؾش، متؼـ ثَِؼيش، »حوؾظ ثًٌ»وش، حجي ثًٌ»وش، ثَِؼي ـثَِؼي» افتَّْعِديؾ

 ،شبلس بف فقس»"ش، بف بلس ٓ» ،شَصُدوق ثَِؼي: »إفػوظ ؾقفو وووع واحدة، مرتٌي حوتؿ أيب اإلموم

ق  ُمؾف» وفػظ، افثوفثي ادرتٌي فش بف بلس ٓ» فػظ جعؾ حقٌ ،شافصدق ُمؾف»وش بف بلس ٓ» بغ وَؾرَّ

 افثوكقي. ادرتٌي ف مًعو ووعفم ؿد حوتؿ أيب ابـ اإلموم ـون بقـم افرابعي، ادرتٌي ؾقلش افصدق

هق(، 822)ت:(2)ودـَ ثؿ جوء اْلوؾظ برهون افديـ أبق إشحوق إبراهقؿ بـ مقشك بـ أيقب إبْ  

 وتٌع افذهٌل ف صـقعف.

يـ افعقراؿل هق( وواؾؼ اْلوؾظ افذهٌل ظذ صـقعف ف تؼًقؿ 826)ت: (3)ثؿ جوء اْلوؾظ زيـ افدِّ

مراتى اجلَْرح وافتَّْعِديؾ، مع إووؾتف فٌعض أفػوظ افتَّْعِديؾ افتل مل يذـرهو افذهٌل، وابـ أيب حوتؿ، وابـ 

 بؽمَلو، إوػ ادرتٌي ؾفل افصَلح، ابـ ـتوب ظذ زدهتو افتل إفػوظ متققز وأمو»، حقٌ ؿول: افصَلح

ْدق إػ ؾَلن: »ؿقَلؿ افرابعي ادرتٌي وف ،شخَقور ملمقن: شؿقَلؿ افثوفثي درتٌيا وف  صقخ»و  ،شهق مو افصِّ

 ،شاهلل صوء إن َصُدوق»و  ،شُصقيؾح»و  ،شاْلديٌ حًـ»و ،شاْلديٌ جّقد»و  ،شوشط»و ،شوشط

 حصقل افعؾؿ ظدم مـ يؾزم ٓ ٕكف أرؾع: وإوػ ،شبلًشو بف أظؾؿُ  مو» كظرُ  وهق ،شبف بلس ٓ أكف أرجق»و

رهو مل إفػوظ ؾفذه: »ؿوئًَل  أردف ثؿ ،شبذفؽ افرجوء ـُ ـُ  يذ ـُ  وٓ حوتؿ، أيب اب  مقجقدةٌ  وهل افصَلح، اب

ََلمِ  ف مو وزْدُت : بؼقيل ذفؽ إػ وأذُت  افشلن، هذا أهؾِ  أَئؿيِ  ـَلمِ  ف  ش.وجدت أهؾِفِ  ـَ

)ت بدفقه ؾلؾود وأجود، وـون ظؾقف ظـد ادتلخريـ هق( 852ثؿ أدػ اْلوؾظ ابـ حجر افعًؼَليِنّ

 معرؾي أيضو ادفؿ ومـ: »(4)عديؾآظتمد، وـون فف ترتقٌون، إول ذـره ف كزهي افـظر، ؾؼول ف مراتى افت

 أوثؼ» :ـق بلؾعؾ: افتعٌر: ذفؽ ؾقف، وأسح ادٌوفغي ظذ دل بم أيضو افقصػ: افتعديؾ، وأرؾعفو مراتى

 ظذ افدافي افصػوت مـ بصػي تلـد مو ، ثؿشافتثًٌ ف ادـتفك إفقف»، أو شافـوس أثًٌ»أو  ،شافـوس

                                                           

 (.4/ 1) ، فؾذهٌل( مقزان آظتدال1)

 (.268/ 1) ، فألبـودافشذا افػقوح مـ ظؾقم ابـ افصَلح (2)

 (.376/ 1) ، فؾعراؿل ( ذح افتٌكة وافتذـرة 3)

 .(136: ص) ، ٓبـ حجرافػؽر كخٌي تقوقح ف افـظر كزهي (4)



 
219 

ذفؽ،  كحق أو ،شووبط ظدل» أو ،شحوؾظ ثؼي» أو ،شثًٌ ثًٌ»أو  ،شثؼي ثؼي: »ـق صػتغ: أو افتعديؾ،

 .ذفؽ وكحق ،شبف يعتز»و ،شحديثف يروى»و ،شصقخ: »ـق افتجريح: أشفؾ مـ بوفؼرب أصعر وأدكوهو مو

 .شختػك ٓ مراتى ذفؽ وبغ

، ؾقف تػصقؾ أـثر دؿي ممو ورد ف افـخٌي (1)شافتؼريى»وافستقى افثوين: ذـره ابـ حجر ف مؼدمي ـتوبف 

وذحفو، وهق أدق أيًضو مـ ترتقى افذهٌل، ويٌدو أن ٓبـ أيب حوتؿ بعض افتلثر ظذ ابـ حجر ف هذا 

ؿًؿ مراتى اجلَْرح وافتَّْعِديؾ إػ اثـتل ظؼة مرتٌي، افستقى، وإن ـوكً ٓبـ حجر أصوفي واوحي،  و

 ، هل:تعديؾشً مراتى فؾتَّْعِديؾ ومثؾفو فؾَجْرح، ومراتى اف

 وهل: افتَّْعِديؾ،وبدأ بؿراتى 

َحوبي . -  إوػ: افصَّ

و بلؾعؾ:  - د مدحف، إمَّ ِـّ ـْ ُأ ـثَِؼي »أو معـك ش، ـثَِؼي ثَِؼي»أو بتؽرير افصػي فػًظو: ، شـلوثؼ افـوس»افثوكقي: َم

 ش.حوؾظ

ـْ ُأؾرد بصػي -  ش.َظْدل»أو ش، َثًٌ»أو ش، متؼـ»أو ش، ـثَِؼي» :افثوفثي: َم

 ش.فقس بف بلس»أو ش، ٓ بلس بف»أو ش، َصُدوق»ق: افرابعي: مـ َؿَك ظـ افثوفثي ؿؾقًَل، وإفقف اإلصورة ب -

ـْ َؿَكَ ظـ افرابعي ؿؾقًَل، وإفقف اإلصورة ب - فف »أو ش، َصُدوق هَيِؿ»أو ش، َصُدوق دء اْلػظ»: قاْلومًي: َم

ـْ رُ ش،  تغر بَلَخرة»أو ش، خيطئ»أو ش، أوهوم مع بقون افداظقي مـ ...مل بـققع مـ افٌدظقي ويؾتحؼ بذفؽ َم

 ؽره. 

ـْ فقس فف مـ اْلديٌ إٓ افؼؾقؾ، ومل يثًٌ ؾقف مو ُيسك حديثف مـ أجؾف، وإفقف اإلصورة  - افًودشي: َم

 ش.   ؾؾغ اْلديٌ»حقٌ يتوبع، وإٓ  شمؼٌقل» بؾػظ:

 مرتٌقي: افتَّْعِديؾ مراتى مـ إوػ ادرتٌقي: أيت شوبؼقف ظذ أووف حجر ابـ اْلوؾظ أنَّ  ويَلحظ

َحوبي  أووف ـم، افعراؿل اْلوؾظ ظؾقفو وواؾؼف افذهٌل اْلوؾظ أووؾفو افتل ادرتٌي مـ أظذ وهل، افصَّ

 أوثؼ»وش، افـوس ـلثًٌ» افتػضقؾ بلؾعؾ وصػ مـ: افتَّْعِديؾ مراتى مـ افثوكقي ادرتٌي مـ إول افؼًؿ

 .افًودشي ادرتٌي فش مؼٌقل» فػظي وأووفش، افتثًٌ ف ادـتفك إفقف»وش، افـوس

                                                           

 (.74()ص:1)
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وؿد أحًـ صؿس افديـ افًخووي وأجود ف بقون هذه ادراتى، مًتػقًدا مـ صقخف اْلوؾظ ابـ 

ف تػصقؾ هذه ادراتى، وذـر أفػوظ ـؾ مرتٌي ف أـثر مـ مخس ظؼة حجر، وأضول افـػس ظؿـ شٌؼف 

 ، وُيَلحظ ف تؼًقؿف مو يع:(1)شؾتح ادغقٌ»صػحي مـ ـتوبف 

ؾ ف هذا ادؼوم تػصقًَل حًـًو، وجعؾ فؽؾ مـ أفػوظ اجلرح وافتعديؾ شً مراتى،  -1 أن افًخووي ؾصَّ

مراتى اجلرح مرتٌي شودشي، وهل أشقؤهو ظـده، وهل ؾؾؿ يذـر افصحوبي وؿـ ادراتى، ـم أكف زاد ف 

 افقصػ بم دل ظذ ادٌوفغي ؾقف، ـؼقَلؿ أـذب افـوس، أو إفقف ادـتفك ف افقوع، أو رــ افؽذب.

 أكف زاد ظـ ـؾ مـ شٌؼف ف إيراد أفػوظ ؿوَلو افـؼود ف افرواة تعديَلً وجترحًيو. -2

َلو، مع ذح معوكك بعض إفػوظ فغي واصطَلًحو، ؾفق بذفؽ أكف ووع ـؾ فػظي ف ادرتٌي ادـوشٌي  -3

 يؼدم فـو تعريػوت فٌعض ادصطؾحوت افتل أضؾؼفو ظؾمء اجلرح وافتعديؾ. 

 ظؼى ظذ ادراتى بٌقون اْلؽؿ ف أهؾ هذه ادراتى ومو حيتٍ، أو ٓ حيتٍ بلهؾفو. -4

اشتؼصوء، وإٓ ؾؿـ كظر ـتى  وجدت مـ إفػوظ ف ذفؽ، يعـل: بدون:»(2)وبدأ ـَلمف ؿوئًَل 

افرجول، ـؽتوب ابـ أيب حوتؿ ادذـقر، وافؽومؾ ٓبـ ظدي، و افتفذيى وؽرهو، طػر بلفػوظ ـثرة، وفق 

اظتـك بورع بتتٌعفو، وووع ـؾ فػظي بودرتٌي ادشوهبي َلو، مع ذح معوكقفو فغًي واصطَلًحو فؽون حًـًو، 

ر ذفؽ، ؾم تقن، وافقاؿػ ظذ ظٌورات افؼقم يػفؿ يؾفٍ بذـ -يعـل: ابـ حجر-وؿد ـون صقخـو

 ش.مؼوصدهؿ بم ظرف مـ ظٌوراهتؿ ف ؽوفى إحقال، وبؼرائـ ترصد إػ ذفؽ

، (3)شافرؾع وافتؽؿقؾ»في  هق(1324ثؿ ختؿ افؽَلم ظذ مراتى اجلرح وافتعديؾ افؾؽـقي)ت:

 وـون متًٌعو دـ شٌؼ.

  

                                                           

(1( )2 /114.) 

 .(.114/ 2)ؾتح ادغقٌ، فؾًخووي ( 2)

 (.129)ص:  ، فؾؾؽـقي(افرؾع وافتؽؿقؾ3)
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:اإلمام أيب ؽمعقد زمـ يقكسفمـد  يمتعديؾمراسمب ا :اظمطؾب ايمثاين  

َواة، وافقؿقف ظذ  تعديؾمـ خَلل تتٌع مصطؾحوت اإلموم أيب شعقد بـ يقكس  وظٌوراتف ف  افرُّ

َواة افذيـ أضؾؼً ف حؼفؿ، وادؼوركي بغ أحؽومف وأحؽوم ؽره مـ  مدفقٓهتو، وافتعرف ظذ أحقال افرُّ

ود، يؿؽـ تؼًقؿ تؾؽ ادصطؾحوت وافعٌورات ب َواة إػ  تعديؾحًى مو تدل ظؾقف أو متثؾف ف افـُّؼَّ  أربعافرُّ

 ، هل:افتعديؾ افرؾقع إػ إدككمراتى، وشقؼًؿ افٌوحٌ تؾؽ ادصطؾحوت وافعٌورات مـ 

 :ايمتقشمقؼ ايمرهمقعاظمرسمبة إولم: مرسمبة 

َواة مـ هؿ ادرتٌي هذه وأهؾ ٍُ  روايوهُتؿ، ُتؼٌؾ افذيـ افثِّؼوت إثٌوت افرُّ  وؿد بلحوديثفؿ، وحُيَت

فؿ ف أضؾؼً  -:افتوفقي وافعٌورات ادصطؾحوت حؼِّ

 .شمو رأيـو مثؾف ؿٌؾف وٓ بعده»–  ش.مل أر أحًدا ؿط أثًٌ مـف» - ش.آيي مـ آيوت اهلل ف اْلػظ» -

 .شحوؾظ فؾحديٌ»–     ش.مل خيؾػ مثؾف» - .شـون صقًئو ظجًقو» -

 .شافثؼوتأحد ادجقديـ »، شأحد إثٌوت افثؼوت» -

 .شمًتؼقؿ إمر ف اْلديٌ»، شمًتؼقؿ اْلديٌ»-

  ش.ثؼي مع تؽرير افصػي فػًظو ومعـًك» -.                       شمـ افصوْلغ إثٌوت» -

 : ايمتقشمقؼ ايمعادياظمرسمبة ايمثاكقة: مرسمبة 

 افتقثقؼ درجي يٌؾغقا مل وفؽـفؿ افثَِؼي، أصؾ ف إوػ ادرتٌي أهؾ مع يشسـقن ادرتٌي هذه وأهؾ

ٍُ  روايوهُتؿ، ُتؼٌؾ ممـ وهؿ افرؾقع،  وافعٌورات ادصطؾحوت حؼفؿ ف أضؾؼً وؿد أيًضو، بلحوديثفؿ وحُيَت

 .شمريض» -.    شٓ خيتؾػ ؾقف» –.      شـون يقازي ؾَلن ف افعؾؿ» -:افتوفقي

                                     ش.ثؼي ظـد افـوس»، شيقثؼقكف»، شمقثؼ»، شمـ ثؼوت ادكيغ»، شثؼي» -

 .شكعؿ افرجؾ » –.                      شمـ حػوظ اْلديٌ وأهؾ افصـعي» –   

 .شحًـ اْلديٌ مع زيودة صػي» -.                                   شصدوق مع زيودة صػي» -

  .شصوفح اْلديٌ مع زيودة صػي» -
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 :  اظمتقؽمط ايمتقشمقؼاظمرسمبة ايمثايمثة: مرسمبة 

 درجي يٌؾغقا مل وفؽـفؿ افثَِؼي، أصؾ ف إوػ وافثوكقي ادرتٌي أهؾ مع يشسـقن ادرتٌي هذه وأهؾ

ؿ حقٌ افتَّوم، افتقثقؼ ٍُ  روايوهُتؿ، ُتؼٌؾ ممـ وهؿ افضٌط، مَتّوم ظـ كزفقا إهنَّ  وؿد أيًضو، بلحوديثفؿ وحُيَت

  -:افتوفقي وافعٌورات ادصطؾحوت حؼفؿ ف أضؾؼً

 .شصوفح اْلديٌ» –ش.       مل يؽـ بف بلس» -

 ش.حًـ اْلديٌ» –         ش.    صدوق» -

 .شمو ظؾؿً إٓ خًرا» -

 :  ايمتقشمقؼ إدككاظمرسمبة ايمرازمعة: مرسمبة 

ٍُ  وٓ روايوهُتؿ، ُتؽتُى  افذيـ مـ ادرتٌي هذه وأهؾ  ويٌحٌ فَلظتٌور، تؽتى بؾ بلحوديثفؿ: حُيت

 -:افتوفقي وافعٌورات ادصطؾحوت حؼفؿ ف أضؾؼً وؿد ومتوبعوت، صقاهد ظـ َلو

 ش.مـ أهؾ اْلديٌ وافػفؿ واْلػظ» –                            .ش ـون أتؼك هلل مـ أن حيدث هبذا» -

 ش.ـون حيػظ اْلديٌ» –ش.                                                 ـون يػفؿ اْلديٌ» -

 ش.                                    وحيػظ اْلديٌـون يػفؿ » -

 ومـ طمالل هذه اظمراسمب ٓ زمد مـ سمسجقؾ اظمالضمظات ايمتايمقة: 

فغ ظـد اإلموم أيب شعقد بـ يقكس يؿؽـ أن حتك ف مراتى أربع: -1 َواة اُدعدَّ  مراتى افرُّ

 وافثوفثي.أ.  ثَلث مراتى فَلحتجوج، ومهو: ادرتٌي إوػ وافثوكقي 

 ب. مرتٌي فَلظتٌور، وهل: ادرتٌي افرابعي. 

َواة افًوبؼي مراتى اْلديٌ، ؾحديٌ أهؾ افعدافي ظـد اإلموم أيب شعقد بـ  -2 يستى ظذ مراتى افرُّ

 يقكس ظذ مـزفتغ، مهو:     

ٍُ بف مـ اْلديٌ، وافصحقح ظذ درجوت، ؾفق يشؿؾ:  أ. اْلديٌ افصحقح: وهق مو حُيَت

ٌُقل. أحوديٌ -  رواة ادرتٌي إوػ وافثوكقي: افتَّْعِديؾ افرؾقع، وأحوديثفؿ ف أظذ درجوت افَؼ

وأحوديٌ رواة ادرتٌي افثوفثي: افتَّْعِديؾ دون افٌؾقغ درجي افتقثقؼ، وأحوديثفؿ ف وشط درجوت افؼٌقل،  -

ؿ اْلديٌ ظذ ثَلث مراتى. ًَّ  وهق مو ُيعرف بوْلديٌ اْلًـ ظـد مـ ؿ
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ٍُ بف مـ اْلديٌ، وُيؽتُى فَلظتٌور ويٌحٌ فف ظـ صقاهد ب. اْلدي ٌ افضعقػ: وهق مو ٓ حُيَت

 ومتوبعوت، وتشؿؾ أحوديٌ رواة ادرتٌي افرابعي مـ مراتى افتَّْعِديؾ.

َواة أو إحوديٌ إػ مراتى، شقاء  -3 ؿ افرُّ ًّ إنَّ اإلموم أبو شعقد بـ يقكس مل يكح هبذه ادراتى، ومل يؼ

ـقر أو بلي صؽؾ آخر، وفؽـ هذه ادراتى اشتـٌطً مـ خَلل تتٌع أؿقال اإلموم أيب شعقد بوفشؽؾ ادذ

َجول، وافـظر ف مدفقٓهتو، وادؼوركي بغ أحؽومف وأحؽوم ؽره مـ  بـ يقكس وظٌوراتف ف تعديؾ افرِّ

ود.   افـُّؼَّ

َواة و إحوديٌ إػ مراتى وافذي يظفر فؾٌوحٌ أنَّ مراتى اجلَْرح وافتَّْعِديؾ، وتصـقػ افرُّ

ودرجوت  دوكً ف ظك اإلموم أيب شعقد بـ يقكس ومـ ؿٌؾف ف ُمَصـَّػوت، فؽـ فعؾفو مل تؽـ مشفقرة، 

ي  خوصي إذا ظؾؿـو أن اإلموم ابـ أيب حوتؿ واإلموم ابـ يقكس بغ وؾوتقفم ظؼون شـي، وإول ـون بوفرَّ

اإلموم ابـ يقكس اضؾع ظذ  ف ذفؽ افقؿً، وفعؾ ٓكتشور ممفػوافثوين بؿك، وهذا ؾسة ؽر ـوؾقي 

 مؼدمي صحقح مًؾؿ أو ـتوب ابـ أيب حوتؿ، فؽـ فقس فديـو دفقؾ ظذ ـؾ ذفؽ،  َواهللَُّ َأْظَؾُؿ.
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 اظمبحث ايمرازمع

ايمتَّْعِديؾدم أيب ؽمعقد زمـ يقكس مـفج اإلمام طمصائص   

َجول، وتتٌع أحقاَلؿ َجْرًحو وَتْعِديًَل، إنَّ فإلموم أيب شعقد بـ يقكس مـفًجو ظؾؿًقو دؿقًؼو ف كؼ د افرِّ

وبقون مـ ُتؼٌَؾ روايوتف ممـ ُترّد، وهذا ادـفٍ فف خصوئص ممقزة، وؿقاظد وأشس واوحي يؿؽـ اشتـٌوضفو 

مـ خَلل أؿقال اإلموم أيب شعقد بـ يقكس وظٌوراتف افقاردة ف افتَّْعِديؾ ممو يًوهؿ ف رشؿ اَلقؽؾ افعوم 

 -ي، وهذه اْلصوئص تتؿثؾ ؾقم يع:دـفجف افـؼد

 : ايمتَّْعِديؾط دم ايمتقؽمُّ  -1

ؿ  ًّ ود إػ متشدديـ (1)شذـر مـ يعتؿد ؿقفف ف اجلَْرح وافتَّْعِديؾ»ف ـتوبف  افذهٌل وؾظاْلؿ افـُّؼَّ

ود ف أيِّ زمون مـ هذه  متعـتغ، ومعتدفغ مـصػغ، ومتًوهؾغ، وٓ ختؾق أي ضٌؼي مـ ضٌؼوت افـُّؼَّ

َجول ـؾ ضٌََّؼي مـ كؼود  وذفؽ أنَّ : »، ؾؼول(2)شـؽًاف»ابـ حجر ف  إؿًوم، وهذا مو أـده اْلوؾظ ٓ افرِّ

 ختؾق مـ متشدد ومتقشط:

 ، وصعٌي أصّد مـف.افثَّقريػقون وش ؾؿـ إوػ: صعٌي -

 ظٌد افرمحـ. مـ ومـ افثوكقي: حيقك افؼطون وظٌد افرمحـ بـ مفدي، وحيقك أصدّ  -

 مـ أمحد. افثوفثي: حيقك بـ معغ وأمحد، وحيقك أصدّ ومـ  -

 مـ افٌخورّي.  ومـ افرابعي: أبق حوتؿ وافٌخورّي، وأبق حوتؿ أصدّ  -

َؼفُ و إذا لمَّ ظـدي حتك جُيؿع ظذ ترـف، ؾ ًوئل: ٓ ُيسك افرجُؾ وؿول افـَّ  ابـ مفدي ووعػف  وثَّ

 .شتشديد حيقك ومـ هق مثؾف ف افـَّْؼدف ٓ ُيسك دو ُظرف مـ حيقك افؼطون مثًَل، ؾنكَّ 

ويَلحظ أنَّ اإلموم أبو شعقد بـ يقكس مل يذـر ف أي ؿًؿ مـ هذه إؿًوم، وافذي يسجح يل، 

َجول، ويرجع ذفؽ إػ أمريـ، مهو:  ود ادتقشطغ ادعتدفغ ادـصػغ ف تعديؾ افرِّ  َواهللَُّ َأْظَؾُؿ أكَّف مـ افـُّؼَّ

                                                           

 (.172 -171)ص: اكظر:( 1)

 (.482 /1) ٓبـ حجر افـَّؽً ظذ ـَِتوب ابـ افصَلح،  (2)
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 مـ ذفؽ أ. مل أجد مـ وصػف 
ٍ
َجول، وفق ُظرف بقء ؿديًم أو حديًثو بوفتشدد أو افتًوهؾ ف تعديؾ افرِّ

 ٓصتفر أمره ـم هق حول ؽره.

ب. واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس افـؼود ف ـثر مـ أحؽومف ظذ افرواة، وفق ـون متشدًدا فشذ ظـ 

 أـثرهؿ، وفقـون متًوهًَل فؽون ـذفؽ.

وم ابـ يقكس اإلموم افٌخوري ف أفػوطف، وهذا جيعؾف ظذ صوـؾتف ف افتقشط ج. ـثًرا مو حيوـل اإلم

 وآظتدال.

ود ادعتدفغ ادتقشطغ أبو شعقد بـ يقكس وبـوًء ظذ مو شٌؼ يؿؽـ افؼقل أنَّ اإلموم  ـون مـ افـُّؼَّ

َجول، وافٌعقديـ ظـ افتشدد أو افتًوهؾ،  َواهللَُّ َأْظَؾُؿ.  ف تعديؾ  افرِّ

صَمال: ايم -2  دومة وإماكة واظمقوقفمقة دم سمعديؾ ايمرِّ

ؿي وإموكي وادقوقظقي، ؾؼد شور  َجول بوفدِّ اتًَّؿ مـفٍ اإلموم أيب شعقد بـ يقكس ف تعديؾ افرِّ

ٌوع اَلقى وادحوبوة، مًتشعًرا بذفؽ ظظؿ إموكي افتل مُحِّؾفو، أموكي  وؾؼ ؿقاظد ظؾؿقي دؿقؼي بعقًدا ظـ اتِّ

 وافدؾوع ظـفو، وافـمذج ظذ ذفؽ ـثرة ومتعددة.  ُشـَّي افـٌلاْلػوظ ظذ 

، ثؿ يػصؾ افؼقل ف شٌى افعؾي، وف مقاضـ  ًٓ ؾؿـ أموكتف ومقوقظقتف أكف يٌغ مرتٌي افراوي افعومي إَجو

واة مع اإلصورة إػ مو ضرأ ظذ أحوديثفؿ مقـ آؾقي وظؾي. ل افرُّ  ـون يعدِّ

 دم ايمتَّْعِديؾ: افمتامد مصادر فمؾؿقة دومقؼة  -3

 ف ظؿؾف ظذ مصدريـ: يعتؿد افـوؿد 

ود - ود شتخؾصفو وتتؿثؾ ف ادودة افتل ا :إول: حصقؾي مـ ؿٌؾف مـ افـُّؼَّ دراشتفؿ خَلل مـ ف ؿٌؾافـُّؼَّ

َواة َواة افـوؿد وهبو يًتطقع ،، ومرويوهتؿفؾرُّ  افذيـ مل يدرـفؿ، مع مو يـضؿ متوبعي تؾؽ افدراشي ٕوفئؽ افرُّ

 .إػ ذفؽ مـ كتوئٍ يتقصؾ إفقفو مـ جتؿع تؾؽ ادودة ظـده مـ مصودرهو ادختؾػي

ع قققفو مققفو، ومتحقصققي بقـفو، ودراشتققٌ، وادؼوركقققافثوين: دراشتف اْلوصي افؼوئؿي ظذ َجعف إحودي -

َواة ود  دراشي أحقال افرُّ  .(1)عوسيـادُ وتتٌع أخٌورهؿ، بوإلووؾي إػ مو يؼػ ظؾقف ظـد افـُّؼَّ

                                                           

 (.69 )ص: شقػ كقر محدٕ، : حيقك بـ معغ وـَِتوبف افتوريخاكظر( 1)
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َواة أكَّف اظتؿد  ويَلحظ مـ خَلل تتٌع أؿقال اإلموم أيب شعقد بـ يقكس وظٌوراتف ف تعديؾ افرُّ

 ظذ ادصدريـ مًعو وبطريؼي متقازكي.

 افمتباره ٕضمؽام زمعض ايمـُّؼَّاد وخمايمػتف ٕضمؽام آطمريـ: -4

ود ؾققا َجول أحقوًكو ـون اإلموم أبق شعقد بـ يقكس يعتز بلحؽوم بعض افـُّؼَّ ؾؼفؿ ف تعديؾ افرِّ

 ـثرة، وؿد تؽقن هذه ادقاؾؼي:

أ. مقاؾؼي سحيي واوحي، حقٌ يـؼؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس ؿقل افـوؿد ويعزوه إػ ؿوئؾف، ثؿ يعؼى 

 هق بودقاؾؼي أو ادخوفػي.

ود، ٕحؽوِم ـث يقكس بـ شعقد ب. مقاؾؼي ؽر سحيي، تتضح مـ خَلل مقاؾؼي اإلموم أيب ٍر مـ افـُّؼَّ

 وافـمذج ظذ ذفؽ متعددة ومتـقظي ؾقم مه.

ود ف أحؽومفؿ، خوفػي سحيي  يقكس بـ شعقد وف ادؼوبؾ كجد أنَّ اإلموم أبو ؿد خيوفػ بعض افـُّؼَّ

 أو ؽر سحيي.

 ؾنكَّم يدلُّ ظذ اشتؼَلل اإلموم أيب شعقد بـ يقكس ف رأيف وحؽؿف ظذ 
ٍ
وهذا إنَّ َدلَّ ظذ رء

َجول، حقٌ إنَّ أحؽومف كوبعي مـ  دراشتف اْلوصي افؼوئؿي ظذ َجع إحوديٌ، وادؼوركي بقـفو، افرِّ

َواة افعؾؿقي حصقؾي فف فؾمع ظدم إمهووتتٌع أخٌورهؿ،  ودراشتفو، ومتحقصفو مع دراشي أحقال افرُّ

ود افذيـ شٌؼقه ف هذا ادقدان. مـ ادًتػودة   افـُّؼَّ

َواة:   -5  اؽمتعامل ايمتَّْعِديؾ اظمطؾؼ  دم زمقان أضمقال ايمرُّ

ل اإلموم أبق َواة، واشتعؿؾ ف ذفؽ افتَّْعِديؾ ادطؾؼ، أمو افتَّْعِديؾ  يقكس بـ شعقد ظدَّ ظدًدا مـ افرُّ

َواة، وؿد ادطؾؼ ؾقؼصد بف اْلؽؿ بتع اوي بؾػظ مطؾؼ، دون ؿصد مؼوركي حوفف بحول ؽره مـ افرُّ ديؾ افرَّ

 تؿَّ ظرض كمذج ـثرة ومتعددة مـ ذفؽ ؾقم مه.

 اؽمتعامل مصطؾحات وفمبارات يمؾتَّْعِديؾ، متـقفمة إيمػاظ، خمتؾػة ايمدٓٓت، متعددة اظمراسمب:  -6

واة متـقظي ف أفػوطفو مصطؾحوت وظٌورات  اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس ف تعديؾ افرُّ

 ،شثؼي مع تؽرير افصػي معـًك »، شمًتؼقؿ اْلديٌ»، شأحد إثٌوت افثؼوت»هل: و ختؾػي ف دٓٓهتو،

مـ »،  شحوؾظ فؾحديٌ»، شثؼي ظـد افـوس»، ، شمقثؼ» ،شيقثؼقكف» ،شمـ ثؼوت ادكيغ»، شثؼي»، شثًٌ»
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، شصدوق»، شصوفح مع زيودة صػي»، شصوفح اْلديٌ»، شمريض»، شمل يؽـ بف بلس»، شافصوْلغ إثٌوت

، شمو ظؾؿً إٓ خًرا»، شحًـ اْلديٌ مع زيودة صػي»، شحًـ اْلديٌ»، شصدوق مع زيودة صػي»

 وافػفؿ اْلديٌ أهؾ مـ»، شاْلديٌ وحيػظ يػفؿ، ـون»، شـون حيػظ اْلديٌ»، شـون يػفؿ اْلديٌ»

 . شمـ حػوظ اْلديٌ وأهؾ افصـعي»،شواْلػظ 

َواة ف  ويؿؽـ ووع هذه ادصطؾحوت وافعٌورات بحًى دٓٓهتو، ومو متثؾف ف تعديؾ افرُّ

 مراتى أربع، هل:

 إوػ: مرتٌي افتقثقؼ افرؾقع. -              

 افثوكقي: مرتٌي افتقثقؼ افعودي. -            

 افثوفثي: مرتٌي افتقثقؼ ادتقشط. -            

 افرابعي: مرتٌي افتقثقؼ إدكك.-             

 مع مَلحظي أنَّ ادراتى إوػ وافثوكقي وافثوفثي فَلحتجوج، وافرابعي فَلظتٌور.

َد زماؽمتعامل مصطؾحات طماصة دم ايمتَّْعِديؾ:  -7  ايمَتػرَّ

َد اإلموم أبق شعقد بـ يقكس بوشتعمل  ؽره وظٌورات تعديؾ خوصي مل يًتعؿؾفو  مصطؾحوتَتػرَّ

ود،   وٓ ؿٌؾف مثؾف رأيـو مو»، شمـف أثًٌ ؿط أحًدا أر مل»، شاْلػظ ف تعوػ اهلل آيوت مـ آيي»: هلمـ افـُّؼَّ

ًٌو صقًئو ـون»، شؾقف خيتؾػ ٓ» ،ش مثؾف خيؾػ مل»  ،شافعؾؿ ف ظؿرو بـ اهلل ظٌد يقازى ـون»، شبعده ، شظج

 وـؾفقو تقدلُّ ظذ افتقثقؼ افرؾقع ف افغوفى.

َواة أشمـاء ايمتعريػ هبؿ نمايمًبا: -8  سمعديؾ  ايمرُّ

َواة أثـوء افتعريػ هبؿ، ممو يدلُّ ظذ معرؾتف  ـون اإلموم أبق شعقد بـ يقكس يعّدل بعض افرُّ

 افقاشعي وإحوضتف افؽومؾي بلحقاَلؿ.
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اوي زمايمغؾط واخلطل ايمقسغم:  -9  فمدم مماطمذة ايمرَّ

 :(1)لافذهٌاْلوؾظ ؿول ؾط واْلطل وإنَّ ـون ثَِؼي، إنَّ اإلكًون بطٌقعتف افٌؼيي ٓ يًؾؿ مـ افغ

افذي ٓ ُيَؼّر ظذ   ادعصقمِ  مـ ذفؽ ؽرُ  ًؾؿُ ، ؾؿـ افذي يَ ئطِ وٓ خُي  طُ غؾَ ٓ يَ  فُ أكَّ : دِّ افثَِؼيوفقس ِمـ َح »

 . شلخط

اوي بوفغؾط واْلطل  ود ٓ يماخذ افرَّ افقًر وؿد ـون اإلموم أبق شعقد بـ يقكس ـغره مـ افـُّؼَّ

 افذي ٓ يطعـ    ف وٌطف.

  

                                                           

 .(87 )ص: ، فؾذهٌلادقؿظي كظرا( 1)
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 انفصم انرابع

 ر  اجلو أبي سعيذ بن يىنس يف ينهج اإليا
 يباحث :أربعة ويشتًم عهى      

 بن سعيذ أبي اإلياو عنذ اجلر  يصطهحاتاملبحث األول:  -

 .ويذنىالهتا يىنس

املبحث انثاني: يقارنة يصطهحات اإلياو أبي سعيذ بن يىنس  -

 غريه ين اننقاد. وأحكايو بأقىال

 املبحث انثانث: يراتب اجلر  عنذ اإلياو أبي سعيذ بن يىنس. -

بن يىنس يف ااملبحث انرابع: خصائص ينهج اإلياو أبي سعيذ  -

 اجلر .
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 اظمبحث إول

 ومديمقٓهتا يقكس زمـ ؽمعقد أيب اإلمام فمـد اجلرح مصطؾحات

 دم اجَلْرح( فوفمباراسم مـ طمالل أيمػاظ أيب ؽمعقد زمـ يقكس سمطبقؼقةٌ  )دراؽمةٌ 

َواة، وؿد اشتعؿؾ مصطؾحوت  َتَؽؾَّؿ اإلموم افـوؿد أبق شعقد بـ يقكس ف جرح ظدد مـ افرُّ

وظٌورات متـقظي ف أفػوطفو، ختؾػي ف مدفقٓهتو أحقوًكو، وجوءت هذه ادصطؾحوت وافعٌورات ف شقوق 

َواة.  اجلرح ادطؾؼ فؾرُّ

اوي بؾػظ مطؾؼ، دون ؿصد مؼوركي حوفف ش: اجلَْرح ادطؾؼ»وؿصدت بعٌورة  اْلؽؿ بجرح افرَّ

َواة، وهذا افتعريػ مل يًٌؼ أن ُذـر ف ـتى مصطؾح اْلديٌ  -حًى ظؾؿ افٌوحٌ-بحول ؽره مـ افرُّ

 افدراشي.أو اجلَْرح وافتَّْعِديؾ، وفؽققققـ اؿتضققتف 

افتل اشتعؿؾفو اإلموم افـوؿد أبق شعقد بـ يقكس ف  وؾقم يع ظرض فؾؿصطؾحوت وافعٌورات

َواة، مع آجتفود ف بقون مدفقٓهتو  وافتل يؿؽـ تؼًقؿفو إػ ؿًؿغ رئقًغ: جرح افرُّ

: مصطؾحوت اجلَْرح ادطؾؼ افتل اشت - ًٓ  اإلموم أبق شعقد بـ يقكس. عؿؾفوأو

 أبق شعقد بـ يقكس.اإلموم  عؿؾفوثوكًقو: مصطؾحوت اجلَْرح افـًٌل افتل اشت -

ل:   :اؽمتعامهلا دم ومـفجف يقكس زمـ ؽمعقد أيب اإلمام فمـد اظمطؾؼ اجلرح مصطؾحاتاظمطؾب إَوَّ

وُد ف    اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس مصطؾحوت وظٌورات فؾجرح، صلكف ـشلن بوؿل افـُّؼَّ

مل يؽـ »، شمل يؽـ بثؼي» ،شفقس بثؼي»  ،شمل يؽـ يشٌف أهؾ افعؾؿ» اشتعمَلو فػًظو ودٓفي أحقوًكو، وهل:

ٓ تؼقم » ،شتؽؾؿقا ؾقف»، شؾقف كظر»، شيعرف ويـؽر»، شتعرف وتـؽر» ،شفقس بوفؼقى ف اْلديٌ»، شبوفثؼي

، شفف ؽرائى»، شمضطرب اْلديٌ جًدا»، شأحوديثف مضطربي»، شوعقػ» ،شػعّ َض يُ »،  شبحديثف حجي

مل »، شمـؽر اْلديٌ»، شروى مـوـر» ، ش أحوديثف مـوـرف» ،  شف حديثف خطل ومـوـر»، شحدث بغرائى»

مل يؽـ ظـدهؿ بذاك ف »، شومل يؽـ ف اْلديٌ بذاك»، شومل يؽـ بذاك»، شيؽـ بودحؿقد ف اْلديٌ

فقس » ، شؽر ملمقن»، شؽر مقثؼ»، شمو ـون حيػظ ويػفؿ» ،شمل يؽـ مـ أصحوب اْلديٌ»، شاْلديٌ

 ،شيضع اْلديٌ»، »مسوك اْلديٌ» ، »مل يؽـ يًووي صقًئو» ، »ديٌ صقًئوومل يؽـ يًقى ف اْل»، »بقء

ٓ جيقز ٕحد » ،شـون يؽذب»، شـّذاب خٌقٌ»، شـذاب يضع اْلديٌ»، شمقوقظي بـًخي حّدث»

 وؾقم يع تػصقؾ ذفؽ:، شافروايي ظـف
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 ش:مل يؽـ يشبف أهؾ ايمعؾؿ  » -1

أهؾ افعؾؿ َلؿ شمت طوهرة وبوضـي، وأهؾ اْلديٌ يعدفقن بعض افرواة وجيرحقهنؿ بـوًء ظذ        

وجقد هذه افًمت ادشسـي بغ أهؾ افعؾؿ، وفعؾ مـ أبرز شمت أهؾ افعؾؿ إثٌوت: ظدم افدخقل ظذ 

 ادحدثغ.ذم مـ خوض ؾقفو ظـد افًَلضغ، وظدم اْلقض ف ادجقن بلكقاظفو، وكحق ذفؽ مـ أصقوء يُ 

حتؿؾ ظذ افطعـ ف ظدافي افراوي ش مل يؽـ يشٌف أهؾ افعؾؿ»ظٌورة اإلموم أيب شعقد بـ يقكس  ؾننوظؾقف 

ٓ ف وٌطف، إٓ إذا وجدت ؿريـي تدفؾ ظذ افطعـ هبذه افعٌورات ف وٌط افراوي، بدفقؾ أن اإلموم أبو 

 افعٌورة. شعقد بـ يقكس ؿد حؽؿ ظذ أحد افرواة بلكف ثؼي، ثؿ أووف هذه

ايمرزمقع زمـ حمؿد زمـ ايمرزمقع زمـ ؽمؾقامن »وؿد ؿول اإلموم أبق شعقد بـ يقكس هذه افعٌورة ف حؼ:     

وؿول ، (3)شمل يؽـ يشبف أهؾ ايمعؾؿ: »، ؾؼد ؿول ف إول(2)شيرِ ؽَ حمؿد زمـ زممم زمـ زمطريؼ ايمعَ  »و ،(1)شاجلقزي

 .(4)شىمان شمؼة... َومل يؽـ يشبف أهؾ ايْمعؾؿ » ف افثوين:

 ش:مل يؽـ زمايمثؼة»، شمل يؽـ زمثؼة»، شيمقس زمثؼة » -2

، أي: يػققد كػل (5)شثَِؼي»يػقد كػل ادعـك آصطَلحل فؽؾؿي ش فقس بثَِؼي»إنَّ طوهر مصطؾح       

اوي َْٕن يؼول فف:   ش. ثَِؼي»افرَّ

ادصطؾحوت وكحقهو مـ ، شمل يؽـ بوفثؼي»، أو شمل يؽـ بثؼي»، أو شفقس بثَِؼي»وظؾقف ؾننَّ مصطؾح 

اوي، وهذه مرتٌي  ٍُّ بقاحد مـ أهؾفو، وٓ ُيًتشَفُد بف، وٓ  »تًتعؿؾ فٌقون افضعػ افشديد ف افرَّ ٓ حُيَت

 . (6)شُيعتز بف

َجول، مـ ذفؽش فقس بثَِؼي»وؿد اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس مصطؾح  ف  ؿقفف ف كؼد افرِّ

 .(8)شيمقس زمثؼة» :(7)شحمؿد زمـ فمبد ايمرْحـ زمـ زمجغم»

                                                           

 (.7/781) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف : 1)

 (.14/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف : 2)

 (.7/781( توريخ اإلشَلم،، فؾذهٌل )3)

 (.14/ 7(، فًون ادقزان، ٓبـ حجر )282/ 4)بـ كوس افديـ( تقوقح ادشتٌف، 4ٓ)

 (.1/589افقصػغ: افعدافي، ومتوم افضٌط، اكظر: افـؽً افقؾّقي، فؾٌؼوظل )( افثَِّؼي: مـ ََجََع 5)

 (.295/  2( ؾتح ادغقٌ، فؾًخووي ) 6)

 (.282/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 3/621) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 7)

 (.3/621( مقزان آظتدال، فؾذهٌل )8)
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حمؿد زمـ اَلسـ »ف كؼد افرجول، ومـ ذفؽ: ؿقفف ف ش مل يؽـ بثؼي»واشتعؿؾ ـذفؽ مصطؾح 

 .(2)شمل يؽـ زمثؼة: »(1)شإكصاري زمـ فمقم

حمؿد زمـ فمبد اهلل »:، ف كؼد افرجول، ومـ ذفؽ، ؿقفف فش مل يؽـ بوفثؼي»واشتعؿؾ أيًضو مصطؾح 

 .(4)شزمايمثؼةمل يؽـ : »(3)شلزمـ زمشغم اهلاؾمؿ

 :شيمقس زمايمؼقى دم اَلديث»  -3

اوي، ش فقس بوفؼقي»مصطؾح  مـ مصطؾحوت اجلرح ادطؾؼ، ويدلُّ ظذ افضعػ افقًر ف افرَّ

وبغ أشقأ اجلرح وأشفؾف مراتى ٓ ختػك، ؾؼقَلؿ: مسوك، أو : »(5)شكزهي افـظر»ؿول اْلوؾظ ابـ حجر ف 

، أو ؾقف مؼولشوؿط، أو ؾوحش افغؾط، أو مـؽر اْلديٌ،   ش.أصد مـ ؿقَلؿ: وعقػ، أو فقس بوفؼقيِّ

، يشفد فذفؽ ؿققل اإلموم ظققٌقد اهلل بـ أمحقد بققـ حـٌؾ ؾققل شفقققس بققذاك»وهق يًووي مصطؾح 

َجول» (7)ظـ هشوم بـ ُحَجْر  -أي اإلموم أمحد -: وشلفتف(6)شافعقؾؾ ومعققققرؾي افرِّ
فقس هق »، ؾؼول:  

 ش.فقس هق بذاك»، ؿول: شقققق وعقػهق»، ؿؾقً: شبوفؼقّي 

َجول، مـ  وؿد اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس هذا ادصطؾح ف أؿقافف وظٌوراتف ف كؼد افرِّ

 .(9)شيمقس زمايمؼقي دم اَلديث: »(8)شزيد زمـ حمؿد زمـ طمؾػ اظمٌمي»ذفؽ: ؿقفف ف 

  

                                                           

 (.3/518) فؾذهٌل آظتدال مقزان( اكظر ترَجتف: 1)

 (.518/ 3(، مقزان آظتدال، فؾذهٌل )52/ 3( افضعػوء وادسوـقن، ٓبـ اجلقزي )2)

 (.624/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 166/ 7)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:  (3)

/ 7شَلم، فؾذهٌل )(، توريخ اإل624/ 3(، مقزان آظتدال، فؾذهٌل )621/ 2( ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل )4)

166.) 

 (.136( )ص:5)

(6( )1 /385.) 

 (.572( هشوم بـ ُحَجْر ادؽل، اكظر: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: 7)

 فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 2/126) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 722/ 7)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 8)

(3 /562.) 

 ادصودر افًوبؼي.( 9)
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 :شسمعرف وسمـؽر»  -4

أفػوظ افتجريح ؾؿـ ادرتٌي إوػ وهل أفغ أفػوظ وأمو : »(1)-رمحف اهلل تعوػ -ؿول إبـود

 ش، ؾَلن وعػ، ؾَلن تعرف وتـؽر...افتجريح ؾَلن ؾقف مؼول

وؿقَلؿ: تعرف وتـؽر أي يليت مرة بودشوهر : » -مقوًحو دٓفي هذا افؾػظ -(2)فٌيوؿول أبق ُص 

 ش.أي إحوديٌ ادعروؾي ومرة بودـوـر

، ظذ افقجفغ، وادعـك: أكف شيعرف ويـؽر»، أو شتعرف وتـؽر»ؿقَلؿ: : »(3)وؿول كقر افديـ ظس

يليت مرة بوٕحوديٌ ادعروؾي، ومرة بوٕحوديٌ ادـؽرة، ؾلحوديثف حتتوج إػ ظرض ومقازكي بلحوديٌ 

ًٓ فؾصقغي إوػ، وفعؾ ذفؽ ٕهنو وردت ف اْلديٌ  افثؼوت ادعروؾغ، وؿد وجدكو ادحدثغ أـثر اشتعم

 . (4)»افصحقح ظـف 

ظٌورة جرح ف افتَّحؼقؼ، تتَّصؾ بحديٌ افراوي ٓ بشخصف، وادعـك: : »(5)ؿول ظٌد اهلل اجلديع

تورة هؽذا وتورة هؽذا، يليت بوْلديٌ مرة ظذ افقجف، ومرة ظذ ؽر ذفؽ، أي: مل يؽـ يتؼـ حديثف، وفذا 

ْلرـي إصورًة إػ ظدم اشتؼرار حول افراوي وثٌوتف ؾقم ـون افـوؿد ربم ؿوَلو ف افراوي، وؿرهنو بوفتَّعٌر بو

 ش.يمديف

فذا ؾقحؿؾ ـَلم ابـ يقكس ظذ اجلرح افؾغ، ف كػس افراوي ،أو ف أحوديثف، وؿد ؿول اإلموم 

، (6)شؽمعقد زمـ أْحد زمـ زىمريا زمـ حيقك زمـ صايمح ايمؼضافملّ » ابـ يقكس هذه افعٌورة ف أـثر مـ راٍو، مـفؿ:

 .(7)شسمعرف وسمـؽر»ومال همقف: 

                                                           

 (.273/ 1افشذا افػقوح مـ ظؾقم ابـ افصَلح، فألبـود )( 1)

 (.411( افقشقط ف ظؾقم ومصطؾح اْلديٌ، ٕيب ُصفٌي )ص: 2)

 (.114ظس )ص: ـقر افديـ ( مـفٍ افـؼد ف ظؾقم اْلديٌ، ف3)

افٌخوري ف حديٌ ضقيؾ: )ؿقم يًتـقن بغر شـتل وهيدون بغر هديل، تعرف مـفؿ وتـؽر(، أخرجف  ( وهق ؿقفف 4)

(، ومًؾؿ ف صحقحف، ـتوب: اإلمورة، بوب: 3626ف صحقحف، ـتوب ادـوؿى، بوب: ظَلموت افـٌقة ف اإلشَلم،)ح: 

ـِ وحتذير افدظوة إػ افؽػر، )ح:  َْمِر بُِؾُزوِم اجْلََمَظِي ِظـَْد ُطُفقِر اْفِػَت ْٕ  .( ظـ حذيػي بـ افقمن 1847َبوُب ا

 (.621/ 1فؾجديع )( حترير ظؾقم اْلديٌ، 5)

 (.459/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 6)

 (.459/ 7(، توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل )114/ 7( اإلـمل، ٓبـ موـقٓ )7)
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 :شهمقف كظر» -5

بوشتؼراء ادقاوع افتل ؿول ؾقفو اإلموم ابـ يقكس هذه افعٌورة، كجده حيوـل ؾقفو اإلموم افٌخوري 

ف مدفقَلو ظـده، فذا جيدر بـو افتعرف ظذ مدفقَلو ظـد اإلموم افٌخوري، فـؼػ ظذ مدفقَلو ظـد اإلموم ابـ 

 وحديًثو ف تلويؾ معـوهو ظـده، ؾؿـ ذفؽ:يقكس، وؿد تؽؾؿ ادحدثقن ؿديًم 

ؾفق ظـده  ،شفقس بثؼي»، أو: شُمتََّفؿ»، بؿعـك أكف: شؾقف كظر»وـذا ظوَدُتف إذا ؿول: : »(1)ؿول افذهٌل

 ، شافضعقػ»أْشَقُأ حوًٓ مـ: 

وٓ : »(3)ؿول أيًضوو، شوؿؾ أن يؽقن ظـد افٌخوري رجؾ ؾقف كظر إٓ وهق متفؿ: »(2)وؿول أيًضو

 .شهذا إٓ ؾقؿـ يتفؿف ؽوفًٌو يؼقل

وهق تؾؿقذ –ؿول افٌوحٌ: فؽـ تػًر افذهٌل هذا ؽر مًؾؿ فف، خوصي إذا ظؾؿـو أن افسمذي  

 ف تػًر ظٌورتف. آخرٌ  ـون فف رأٌي  -افٌخوري

ومل يعزم » ، ؿول افسمذي: شفـو ؾقف كظر »  ، أكف ؿول ؾقف:شضمؽقؿ زمـ صمبغم»ظـف ؿقفف ف (4)حقٌ ذـر افسمذي

 ش.ؾقف ظذ رء 

ؾفذا يدل ظذ أن هذه افعٌورة مـ افٌخوري : »-معؾًؼو ظذ ؿقل افسمذي-(5)ؿول ظٌد اهلل اجلديع

ؾ وتقؿُّػ ظـده، ؾفل ظٌورة احساز ظـ ؿٌقل حديٌ افراوي وآحتجوج بف، أو  ؾقؿـ هق ف مقوع تلمُّ

اجلرح، وإن مل يؼصد افٌخوري إْلوق اجلرح آظتٌور بف، وفؽقهِنو تقؿًػو ظـ افؼٌقل، ؾفل ف َجؾي أفػوظ 

بؿـ أضؾؼفو ظؾقف، وأـثر مو يؼول: هل مـ ظٌورات اجلرح ادجؿؾي، يٌحٌ ظـ تػًرهو ف ـَلم شوئر 

 ش.افـؼود ف ذفؽ افراوي

ٌَّع ٓشتعمل افٌخوري فف ٓ جيد : »(6)وؿول أيًضو ضؾؼف افذهٌل صقاًبو، بؾ إكؽ جتده مو أفؽـ ادَتتَ

دجروحغ ظذ اختَلف درجوهتؿ، ـم ؿوَلو ف بعض ادجفقفغ افذيـ مل يتٌغَّ أمرهؿ فؼؾي مو ؿوَلو ف ا

وأـثر افذيـ ؿول ؾقفؿ افٌخوري تؾؽ افعٌورة هؿ  َرَووا، بؾ ؿوَلو ف رواة هؿ ظـد ؽره ف مقوع افؼٌقل...

                                                           

 (.83( ادقؿظي ف ظؾؿ مصطؾح اْلديٌ، فؾذهٌل )ص: 1)

 ( ادصدر افًوبؼ.2)

 (416/ 2( مقزان آظتدال، فؾذهٌل )3)

 (.392فؾسمذي )ص: ( افعؾؾ افؽٌر، 4)

 (625/ 1( حترير ظؾقم اْلديٌ، فؾجديع )5)

 (.623/ 1( ادصدر افًوبؼ )6)
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بف، ٓ َيِصؾقن إػ حدِّ ممـ يؽتى حديثف ويعتز بف، وؾقفؿ َجوظي ـوكقا ؿؾقع اْلديٌ، ؽر مشفقريـ 

ُؼقط، خَلؾًو دو ؿوفف افذهٌل ًُّ  ش.اف

َجول، مـ  وؿد اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس هذا ادصطؾح ف أؿقافف وظٌوراتف ف كؼد افرِّ

 .(2)شهمقف كظر: »(1)شفمبد اهلل زمـ يزيد زمـ هرمز »ذفؽ: ؿقفف ف

 آختَلف افقارد ف صحٌي أحد افصحوبي.واشتعؿؾ اإلموم ابـ يقكس هذه افؾػظي مرة فٌقون 

 ش:سمؽؾؿقا همقف»  -6

هذه افؾػظي مـ أفػوظ اجلرح اْلػقػي افتل ٓ يًؼط مـ ؿقؾً ؾقف ظـ مرتٌي آشتشفود بحديثف 

 مـ ضريؼ أخرى. إذا جوء

وتؽؾؿقا  وأمو أفػوظ افتجريح ؾؿـ ادرتٌي إوػ وهل أفغ أفػوظ افتجريح...: »(3)ؿول إبـود

 ش.ؾقف

ؾنكف خيرج حديثف : »-حوـًم ظذ أحوديٌ مـ ؿقؾً هذه افعٌورة ف حؼف–(4)وؿول افعراؿل

  ش.فَلظتٌور

َجول، مـ  وؿد اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس هذا ادصطؾح ف أؿقافف وظٌوراتف ف كؼد افرِّ

 .(6)شفسمؽؾؿقا همق: »(5)شقـلفمَ مؼدام زمـ داود زمـ فمقسك زمـ سمؾقد ايمرُّ  »ذفؽ: ؿقفف ف 

 :شضمجة زمحديثف سمؼقم ٓ»  -7

 آشتشفود مرتٌي ظـ ؾقف ؿقؾً مـ يًؼط ٓ افتل اْلػقػي اجلرح أفػوظ مـ افؾػظي أيًضو هذه

افرازي،  أخرى، وؿد ؾنهو بعض إئؿي ادتؼدمغ، ومـفؿ اإلموم أبق حوتؿ ضريؼ مـ جوء إذا بحديثف

 هق بؼقي فقس مفوجر، بـ إبراهقؿ يؼقل: أيب، شؿعً»: -ف ترَجي إبراهقؿ بـ مفوجر -(7)حقٌ ؿول

 يؽتى افصدق، ُمؾ ظـدكو ُمؾفؿ بعض، مـ بعضفؿ ؿريى افًوئى بـ وظطوء افرمحـ، ظٌد بـ وحصغ

                                                           

 (.448/ 3) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 (.141)ص:  عراؿلمقزان آظتدال، فؾ( ذيؾ 2)

 (.273/ 1( افشذا افػقوح مـ ظؾقم ابـ افصَلح، فألبـود )3)

 (.378/ 1وافتذـرة، فؾعراؿل)( ذح افتٌكة 4)

 (.4/176) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 345/ 13) ، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: شر أظَلم افـٌَلء5)

 (.4/176( مقزان آظتدال، فؾذهٌل )6)

 (.133/ 2( اجلرح وافتعديؾ، ٓبـ أيب حوتؿ )7)
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 حيػظقن ٓ ؿقًمو ـوكقا ؿول: بحديثفؿ؟، حيتٍ ٓ معـك مو ٕيب: ؿؾً بحديثفؿ: حيتٍ وٓ حديثفؿ

 ش.صئً مو اوطراًبو أحوديثفؿ ف ترى ؾقغؾطقن حيػظقن ٓ بم ؾقحدثقن

 حيتٍ ٓ مـ روايي وآشتشفود ادتوبعي بوب ف يدخؾ ؿد أكف اظؾؿ ثؿ»: (1)ؿول اإلموم ابـ افصَلح

 ف هؿذـر افضعػوء مـ َجوظي ومًؾؿ افٌخوري ـتويب وف افضعػوء، ف معدوًدا يؽقن بؾ وحده، بحديثف

 .شفذفؽ يصؾح وعقػ ـؾ وفقس وافشقاهد، ادتوبعوت

 زمـ وهب زمـ ايمرْحـ فمبد زمـ أْحد»وؿد تؽؾؿ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس هبذا ادصطؾح ف حؼ 

ي بحديثف تؼقم ٓ»، ؾؼول ؾقف: (2)شايمؼرر مسؾؿ  .(3)شحجَّ

 ش:وعقػ»، شػعَّ َض يُ » -8

َواة، وهل مصطؾحوت تقققدلُّ ظذ  وُد مـ اشتعمل هذه ادصطؾحوت ف جقققرح افرُّ ُيؽثر افـُّؼَّ

َـّ افضعػ درجوت، ؾفـقققوك وعػ يًر، وآخققققر صديققد. وعقققققػ اوي ساحًي، وفؽ  افرَّ

وحديقٌ مـ ُظرف بوفضعػ افقًر ُيعتز بف، وؿد يتؼقى بودتوبعوت وافشقاهد، بخَلف مـ ُظرف 

وبغ أشقأ اجلَْرح وأشفؾف مراتى ٓ ختػك، : »(4)شكزهي افـظر»بوفضعػ افشديد، ؿول اْلوؾظ ابـ حجر ف 

قَلؿ: مسوك، أو شوؿط، أو ؾوحش افغؾط، أو مـؽر اْلديٌ، َأصّد مـ ؿقَلؿ: وعقػ، أو فقس ؾؼ

، أو ؾقف مؼول  ش.بوفؼقيِّ

ق بغ افـقظغ، ؾؽون إذا أر ود ؿد َؾرَّ د اوادَلحظ أنَّ اإلموم أبو شعقد بـ يقكس ـغره مـ افـُّؼَّ

اوي يذـر هذه ادصطؾحوت ثؿ يؼقدهو ب و إذا أراد افضعػ افضعػ افشديد ف افرَّ زيودة تدل ظذ ذفؽ، أمَّ

 افقًر ؾقطؾؼفو دون زيودة.

فمبد ايمغـك زمـ ؽمعقد » َلذه ادصطؾحوت: ؿقفف ف أيب شعقد بـ يقكسومـ كمذج اشتعمل اإلموم 

 .(6)شوعقػ اَلديث: »(5)شايمثؼػل

  

                                                           

 (.84(مؼدمي ابـ افصَلح، ٓبـ افصَلح )ص: 1)

 (.82)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 2)

 (.1/114(، مقزان آظتدال، فؾذهٌل )1/391( هتذيى افؽمل، فؾؿزي )3)

 (.136( )ص:4)

 (.2/642) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 623/ 5) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 5)

 ادصدران افًوبؼون.( 6)
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د زمـ مسعقد ايمغاهمؼل شمؿ ايمتَّْقِؿلّ  »وؿقفف ف   .(2)شيضعػ وىمان: »(1)ش اظمايض زمـ حُمَؿَّ

 ش:مضطرب اَلديث صمًدا» ، شأضماديثف مضطرزمة» -9

هق افذي ختتؾػ افروايي ؾقف ؾرويف بعضفؿ : »(3)ظرف ابـ افصَلح اْلديٌ ادضطرب، ؾؼول

ظذ وجف وبعضفؿ ظذ وجف آخر خوفػ فف، وإكم كًؿقف مضطرًبو إذا تًووت افروايتون، أمو إذا ترجحً 

بلن يؽقن راوهيو أحػظ، أو أـثر صحٌي فؾؿروي ظـف، أو ؽر ذفؽ  إحدامهو بحقٌ ٓ تؼوومفو إخرى

مـ وجقه افسجقحوت ادعتؿدة، ؾوْلؽؿ فؾراجحي، وٓ يطؾؼ ظؾقف حقـئذ وصػ ادضطرب وٓ فف 

حؽؿف، ثؿ ؿد يؼع آوطراب ف متـ اْلديٌ، وؿد يؼع ف اإلشـود، وؿد يؼع ذفؽ مـ راو واحد: وؿد 

 يؼع بغ رواة فف َجوظي.

 ش.ٓوطراب مقجى وعػ اْلديٌ: إلصعوره بلكف مل يضٌط، واهلل أظؾؿوا

َجول، مـ  وؿد اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس هذا ادصطؾح ف أؿقافف وظٌوراتف ف كؼد افرِّ

: (4)شقّز اظمٌميـِّ أْحد زمـ فمقسك زمـ زيد زمـ فمبد اجلبار زمـ مايمؽ ايمّؾخؿّل اخلّشاب ايمتِّ »ذفؽ: ؿقفف ف 

 .(5)»اَلديث صمًدا وىمان مضطرب»

ْْحَـ زمـ فمبد اَلؿقد زمـ ؽمامل اظمْفِري»وؿقفف ف  وىمان ومد فمؿل، همؽان حيدث ضمػًظا: هملضماديثف » ،(6)شفمبد ايمرَّ

 .(7)شمضطرزمة

 ش:ضمدث زمغرائب» ،شيمف نمرائب»  -11

ـوكقا يؽرهقن ؽريى :» (8)-رمحف اهلل تعوػ-افغرائى مذمقمي ظـد افًؾػ، ؿول إبراهقؿ افـخعل

 ، شافؽَلم، وؽريى اْلديٌ

                                                           

 (.516)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 1)

 (.27/86( هتذيى افؽمل، فؾؿزي )2)

 (.93( مؼدمي ابـ افصَلح، ٓبـ افصَلح )ص: 3)

 (.83)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 4)

 (.491/ 6(، توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل)569/ 1( فًون ادقزان، ٓبـ حجر )5)

 (.345)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 6)

/ 6(، هتذيى افتفذيى، ٓبـ حجر )383(، ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل )ص: 2/577( مقزان آظتدال، فؾذهٌل)7)

219.) 

 (.141( افؽػويي ف ظؾؿ افروايي، فؾخطقى افٌغدادي )ص: 8)
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، شذ اْلديٌ افغرائى افتل ٓ يعؿؾ هبو وٓ يعتؿد ظؾقفو:» (1)-رمحف اهلل تعوػ-وؿول اإلموم أمحد

إذا شؿعً أصحوب اْلديٌ يؼقفقن: هذا حديٌ ؽريى ، أو ؾوئدة ، ؾوظؾؿ أكف خطل، أو :»(2)وؿول أيًضو

 .شدحدث، أو حديٌ فقس فف إشـوددخؾ حديٌ ف حديٌ، أو خطل مـ ا

وأـثر ضوفٌل اْلديٌ ف هذا افزمون يغؾى ظذ : »(3)-رمحف اهلل تعوػ-ؿول اْلطقى افٌغدادي

إرادهتؿ ـتى افغريى دون ادشفقر، وشمع ادـؽر دون ادعروف، وآصتغول بم وؿع ؾقف افًفق واْلطل 

ًٌو، وافثوبً مصدوًؾو ظـف مـ روايوت ادجروحغ وافضعػوء، حتك فؼد صور افصحقح  ظـد أـثرهؿ جمتـ

مطرًحو، وذفؽ ـؾف فعدم معرؾتفؿ بلحقال افرواة وُمؾفؿ، وكؼصون ظؾؿفؿ بوفتؿققز، وزهدهؿ ف تعؾؿف، 

 ش.وهذا خَلف مو ـون ظؾقف إئؿي مـ ادحدثغ وإظَلم مـ أشَلؾـو ادووغ

ون إػ افضٌط أؿرب، وـؾم جوء ؿول افٌوحٌ: ؾوفراوي ـؾم واؾؼً روايتف روايي افثؼوت، ـ

 ش.يروي افغرائى، فف ؽرائى... » بوفغرائى، وادـػردات ـون إػ افقهؿ أؿرب، وأضؾؼ ظؾقف: 

َجول، مـ  وؿد اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس هذا ادصطؾح ف أؿقافف وظٌوراتف ف كؼد افرِّ

شلِّ طِ بَ ؾمبقب زمـ ؽمعقد اََل » ذفؽ: ؿقفف ف
 .(5)شويمف نمرائب: »(4)

 .(7)شضمدث زمغرائب: »(6)شحمؿد زمـ فمؿرو ايمّرفمقـل ايمقاهمعل» وؿقفف ف

 ش: مـؽر اَلديث»،  شدم ضمديثف طمطل ومـاىمغم»، شدم أضماديثف مـاىمغم» ، شروى مـاىمغم»  -11

ش روى مـوـر»هذه إفػوظ تتدرج ف اجلرح مـ إخػ إػ إصد حًى هذا افستقى،  ؾنن 

، شف حديثف خطل ومـوـر» ، وافؾػظون أخػ جرًحو مـ ؿقَلؿشأحوديثف مـوـرف »أؿؾ جرًحو مـ ؿقَلؿ 

ٕن افؾػظغ إوفغ طوهران ف أن افراوي فقًً افعفدة ظؾقف ف هذه افـؽورة، بؾ هق راو ؾؼط، وهذا ٓ 

                                                           

 (.141: ص) افٌغدادي فؾخطقى افروايي، ظؾؿ ف افؽػويي (1)

 (.142( ادصدر افًوبؼ )ص: 2)

 (.141افًوبؼ )ص: ( ادصدر 3)

 (.863/ 4)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 4)

 .ادصدر افًوبؼ( 5)

 (.522)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 6)

 (.263/ 4(، تـؼقح افتحؼقؼ، ٓبـ ظٌد اَلودي )227/ 26( هتذيى افؽمل، فؾؿزي )7)
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وكً يي إٓ إذا ؽؾى ذفؽ ظذ حديثف أو ـون ٓ يؿقز، بخَلف افؾػظ إخر ؾنكف ـثًرا مو يؼول ؾقؿـ ـ

 .(1)افعفدة ظؾقف ف افـؽورة

 ؿول مـوـر، أحوديٌ روى ؿقَلؿ افصَلح ابـ أَجؾف وممو»: (2)-رمحف اهلل تعوػ-ؿول افًخووي

 ف ادـوـر تؽثر حتك روايتف ترك  بؿجرده يؼتيض ٓ اإلدوم: ذح ف -يعـل: ابـ دؿقؼ افعقد-افشقخ

 مـوـر، وؿول وروى اْلديٌ مـؽر ؿقَلؿ بغ فؾػرق ؾؾقتـٌف اْلديٌ، مـؽر ؾقف يؼول أن إػ ويـتفل روايتف

 وصػ اْلديٌ مـؽر ٕن مـؽرة أحوديٌ روى ؾقف يؼول ـؿـ فقس اْلديٌ مـؽر ؾقف يؼول : مـ اإلدوم ف

 بـ أمحد ؿول وؿد دائم ٓ حغ ف فف وؿع أكف تؼتيض إخرى وافعٌورة ْلديثف افسك بف يًتحؼ افرجؾ ف

 .شافشقخون ظؾقف اتػؼ وؿد مـؽرة أحوديٌ يروي افتقؿل إبراهقؿ بـ ُمؿد ف حـٌؾ

يؼول ف افذي يرويف مو شؿعف ممو ؾقف  ،شيروي مـوـر» :(3)-رمحف اهلل تعوػ-ؿول ادعؾؿل افقمين

كؽورة وٓ ذكى فف ف افـؽورة، بؾ اْلؿؾ ؾقفو ظذ مـ ؾقؿف، ؾودعـك أكف فقس مـ ادٌوفغغ ف افتـؼل 

ف حديثف »وافتقؿل افذيـ ٓ حيدثقن ممو شؿعقا إٓ بم ٓ كؽورة ؾقف، ومعؾقم أن هذا فقس بجرح، وؿقَلؿ: 

ًٓ ؾَل يؽقن ثؼي ـثرًا مو تؼول ؾقؿـ» مـوـر   ش.تؽقن افـؽورة مـ جفتف جزًمو أو احتم

 ظذ افـحق افتويل:ش اْلديٌ ادـؽر»وفؼد اختؾػ ادتؼدمقن وادتلخرون ف تعريػ 

ِدجِيِل : »(4)-رمحف اهلل تعوػ -ؿول اإلمقققوم ابقققـ افصقققَلح بؾغـقققو ظقققـ أبقققل َبْؽقققر أمحقد بـ هورون افَزْ

ف اْلديٌ افذي يـػرد بف افرجؾ وٓ ُيعَرُف متـف مـ ؽر روايتف، ٓ مـ افقجف افذي رواه مـف، أكَّ »اْلوؾظ: 

  ش.وٓ مـ وجف آخر

ادـَؽر يـؼًؿ ؿًؿغ ظذ مو »إػ أنَّ افصقاب افتػصقؾ، ؾؼول: (5)وذهى اإلموم ابـ افصَلح

 ذـركوه ف افشوذ ؾنِكَّف بؿعـوه: 

 رواه افثِّؼوت.إول: اُدـػرد ادُخوفػ دو  -

ده -  ش.وافثوين: افػرد افذي فقس ف راويف مـ افثَِؼي واإلتؼون مو حُيتؿؾ معف تػرُّ

                                                           

 (.455وافتعديؾ، دصطػك بـ إشمظقؾ )ص: ( اكظر: صػوء افعؾقؾ بلفػوظ وؿقاظد اجلرح 1)

 (.436/ 3( افـؽً ظذ مؼدمي ابـ افصَلح، فؾزرـق )2)

 (.44/ 1( افتـؽقؾ بم ف تلكقى افؽقثري مـ إبوضقؾ، فؾؿعؾؿل )3)

 (.82)ص: ، ٓبـ افصَلحبـ افصَلحا مؼدمي( 4)

 (.82 -82)ص: ادصدر افًوبؼ( اكظر: 5)
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ؾف بلكَّف مو رواه افضعقػ خوفًػو (1)شكزهي افـَّظر»وأمو اْلوؾظ ابـ حجر افعًؼَلين ف  : ؾؼد َظرَّ

ًِ ادخوفػي مع افضعػ، ؾو»فؾثَِؼي، أي مو يؼوبؾ ادعروف، ؾؼول:  فراجح يؼول فف: ادعروف، وإن وؿع

 ش.ومؼوبؾف يؼول فف: ادـَؽر

ثغ، ؿول اإلموم افؾَّْؽـقي ف  طػر »وجتدر اإلصورة إػ أنَّ فؾؿـؽر إضَلؿوت متعددة ظـد اُدَحدِّ

اوي مـَؽُر اْلديٌ، أو َرَوى ادـوـر: »(2)شإموين اوي، بَلن يؼول: هذا افرَّ وبقـفم  ،وؿد جُيَْعؾ صػي فؾرَّ

اوي، ؾنكَّف فقس ـؾُّ مـ روى ادـوـر بضعقػ:  َؾْرق، ده ترك افرَّ ؾننَّ ؿقَلؿ: روى مـوـر، ٓ يؼتيض بؿجرَّ

 شبقؾ إذا ـقثققرْت ؾقل روايتققف ادـوـققر

َعَػوء ـم ذـره افًخووي ف  اوي افثَِؼي إذا رَوى ادـوـَر ظـ افضُّ ؾتح »وؿد يطؾؼ ادـؽر ظذ افرَّ

(3)»ادغقٌ
. 

اوي فؽقكف روى حديًثو واحققققًدا، ـؿقو ذـره افزيـ افعراؿل ف وـثًرا  مو يطؾؼقن ادـؽر ظذ افرَّ

  .شختريٍ أحوديٌ اإلحقوء»

ُثرْت ادـوـُر ف روايتف، ؾوشتحؼ افسك، ـذا ذـره  ـَ اوي إذا  ومـؽر اْلديٌ ُيطؾؼقكف ظذ افرَّ

          .كؼًَل ظـ ابـ دؿقؼ افعقد( 4)افًخووي

َواة، هذا أكؽُر مو َرَوى، وهذا ٓ يؼتيض وعػف: بؾ ؿد يؽقن ومـ ظٌورا هتؿ ف بعض أحوديٌ افرُّ

 .(5)شافتدريى»حًـًو ـم ف 

ؾَّف، ؾؼد َزلَّ ؿدم ـثر مـ أبـوء ظككو، بًٌى : »(6)ثؿ ختؿ اإلموم افؾَّْؽـقي ؿوئًَل  ـُ ؾوحػظ هذا 

ٌٍ وَ  جدوا إضَلق ادـؽر ظؾقف، أو ظذ راويف ظدم اضَلظفؿ ظذ هذه اإلضَلؿوت، حقٌ َطـُّقا ـؾ حدي

 ش.ُمطؾًؼو وعقًػو

  

                                                           

 (.72)ص: ٓبـ حجر ( كزهي افـَّظر،1)

 (.363( طػر إموين بؼح ختك افًقد افؼيػ اجلُرجوين ف مصطؾح اْلديٌ، فؾؾؽـقي )ص: 2)

 (.296/ 2) ، فؾًخووي( ؾتح ادغق3ٌ)

 ادصدر افًوبؼ.( 4)

اوي5)  (.385/ 1فؾًققضل ) ،( تدريى افرَّ

 (.364فؾؾؽـقي )ص:( طػر إموين بؼح ختك افًقد افؼيػ اجلُرجوين ف مصطؾح اْلديٌ، 6)
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َجول، مو ؿوفف ش مـؽر»دصطؾح  أيب شعقد بـ يقكس ومـ كمذج اشتعمل اإلموم وكحقه ف كؼد افرِّ

 .(2)شمـؽر اَلديث: »(1)شقطملـُ شمقازمة زمـ مسعقد ايمتَ  » ،ف

 .(4)شمضطرب اَلديث، ضمدث زمؿـاىمغم»: (3)شأْحد زمـ اَلسـ زمـ ايمؼاؽمؿ زمـ ؽمؿرة ايمؽقدم»، ومو ؿوفف ف

 .(6)شودم ضمديثف طمطل ومـاىمغم: »(5)شضمجاج زمـ ؽُمَؾقاَْمن زمـ َأهْمؾح ايمرفمقـل » ،ومو ؿوفف ف

 .(8)شدم أضماديثف مـاىمغم: »(7)شإؽمحاق زمـ ىمامؾ ايمعثاميّن اظممّدب اظمٌميّ  » ، ومو ؿوفف أيًضو ف

 ش: مل يؽـ زماظمحؿقد دم اَلديث»  -12

اإلموم أبق شعقد بـ يقكس مـ أهؾ افقرع ف اشتخدام إفػوظ ظـد اْلؽؿ ظذ افرواة، وهذه 

ـلكف حيوـل اإلموم افٌخوري ف تقرظف ظـ اشتخدام إفػوظ وافعٌورة تدل ظذ اجلرح افشديد فؾراوي، 

 افشديدة ف جرح افرواة.

حمؿد زمـ فمبد زمـ فمامر زمـ  » وؿد اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس هذه افعٌورة، دو حؽؿ ظذ

 .(10)شومل يؽـ زماظمحؿقد دم اَلديث: »ؾؼول، (9)شديغْ زمـ هارون زمـ مقؽمك ايمسَّ  ِمْرداس

  

                                                           

 (.1/373) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 .ادصدر افًوبؼ( 2)

 (.261/ 6)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل(، 1/91) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 3)

رجول معوين  (، مغوين إخقور ف ذح أشومل261/ 6(، توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل)1/91( مقزان آظتدال، فؾذهٌل )4)

 .(28/ 1)، فؾعقـلأثور

 (.536/ 2)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( اكظر ترَجتف: 5)

 (.1/317فؾخطقى افٌغدادي ) ،( مقوح أوهوم اجلؿع وافتػريؼ6)

 (.68/ 2) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 7)

 (.68/ 2) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 8)

 (.1235/ 6)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل(، 671/ 3) ، فؾخطقى افٌغداديتوريخ بغداد( اكظر ترَجتف: 9)

 ادصدران افًوبؼون.( 12)
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مل يؽـ فمـدهؿ زمذاك دم » ، شومل يؽـ دم اَلديث زمذاك» ، شيمقس زمذاك» ، شومل يؽـ زمذاك» -13

 ش:اَلديث

، شفقس بذاك»ف حؼف: مـ أشفؾ مصطؾحوت اجلرح ادطؾؼ، ؾؿـ ؿقؾ ش فقس بذاك»مصطؾح 

وكحق ذفؽ مـ ادصطؾحوت ؾنِنَّ حديثف ُيؽتُى فَلظتٌور وآشتشفود، ؿول  ،شفقس بوفؼقي»، شفقس بودتغ»

قغ بصَلحقي اُدتَّصػ هبو : »( 1)شؾتح ادغقٌ»اإلموم افًخووي ف  ج حديُثف فَلظتٌور، إلصعور هذه افصِّ خُيَرَّ

َّٓ إذا جوء مو يكؾف ظـ ذفؽ. ، وهذا هق إشفذفؽ، وظدم مـوؾوهتو َلو  صؾ إِ

 وؿد ؿول اإلمقققوم أبق شعقد بـ يقكس هققققذا ادصطؾققح ف ظدة رواة، مـفؿ:

يمقس زمذاك، وىمان ذا دفمازمة وىمان صمقاًدا ىمرياًم »، ومال همقف: (2)شاظمدائـل ؾمعقب زمـ اَلسـ زمـ فمقم زمـ أْحد »

مل يؽـ دم »، ومال همقف: (4)شقبلّ جِ ؽَمَؾَؿَة ايمتُّ  اأزم ،ايمرْحـأؽمامة زمـ أْحد زمـ أؽمامة زمـ فمبد »، و(3)شضمسـ اَلػظ

ومل يؽـ فَمـْدهؿ زمذاك » ، ومال همقف:(6)شاخُلَشـكمسؾؿة زمـ فمقم زمـ طمؾػ »، و(5)شاَلديث زمذاك، سمعرف وسُمـَْؽر

 .(7)شدم اَلديث

 ش:مل يؽـ مـ أصحاب اَلديث» -14

ف اشتخدام إفػوظ ظـد اْلؽؿ ظذ افرواة، وهذه  ادعتدفغاإلموم أبق شعقد بـ يقكس مـ 

 .افعٌورة تدل ظذ اجلرح افشديد فؾراوي

وهذا افؾػظ معـوه أن افراوي مل يشتغؾ هبذا افعؾؿ ومل يعتـ بجؿع اْلديٌ، وفؽـف مشتغؾ بغره 

يدل ظذ أن  أو مشتغؾ بعؾؿ افؽَلم، وهذا ـؾف -وافعقوذ بوهلل-إمو بغزو أو صعر أو ظٌودة أو ؾجقر وجمقن 

 افراوي فقس بقء ف اْلديٌ، وهذا افؾػظ يرد، وختتؾػ مدفقٓتف، ومـ مدفقٓتف:

                                                           

(1( )2 /295.) 

 (.545/ 1) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 1/122) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 2)

 .ادصدران افًوبؼون( 3)

 (.23/224) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 4)

 .ادصدر افًوبؼ( 5)

 (.531)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 6)

 (.27/571) ، فؾؿزي( هتذيى افؽمل7)
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فؾؽمل، أو كػقًو دعرؾتف ظؾؾ اْلديٌ  كػقًو شمل يؽـ مـ أهؾ اْلديٌ»ؾؼد يؼقفقن ف افراوي  -1

 وضرؿف، أمو وٌطف فؾحديٌ وصدؿف ف افروايي ؾؾقس بؿدؾقع ظـف.

ؾ افٌدع وإن ـوكقا ثؼوت ف افروايي، بؿعـك أهنؿ فقًقا مـ وؿد يطؾؼقن هذا افؾػظ ظذ أه -2

 أصحوب اْلديٌ ف هذا افٌوب.

ويؼقفقن هذا أيًضو ف افراوي افذي ٓ يـتؼل افروايي، ويروي ظؿـ دب ودرج وإن ـون افراوي  -3

 مـ ادشوهر.

ؾؿ ويؼقفقن ذفؽ ؾقؿـ يًقي كًًخو فؾؿشويخ وحيؿؾ ظذ روايتفو ثؿ حيدث هبو ظـفؿ وهق يع -4

 .(1)أهنو فقًً مـ حديثفؿ

واددفقل إخر هق افذي يـطٌؼ ظذ وصػ اإلموم أيب شعقد بـ يقكس فؾرواة هبذا ادصطؾح، 

 وؿد تٌغ ذفؽ فؾٌوحٌ مـ خَلل افدراشي افعؿؾقي.

إؽمحاق زمـ وهب زمـ فمبد اهلل » وؿد اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس هذه افعٌورة، دو حؽؿ ظذ

روى فمـ ازمـ وهب أضماديث، ىمان ازمـ وهب أسمؼك هلل مـ أن حيّدث هبا، » :(3)ؾؼول، (2)شايمّطفرمّز 

 ش.حيّدث ضمػًظا -أيًضا -وأضمسبف وهؿ همقفا: ٕكف مل يؽـ مـ أصحاب اَلديث، وىمان

 ش:ما ىمان حيػظ ويػفؿ » -15

اجلرح، ، ويريد هبو شحيػظ ويػفؿ» اإلموم أبق شعقد بـ  يقكس ؿد يًتخدم مو يضود هذه افعٌورة

ؾٌؿػفقم ادخوفػي كجد أن اإلموم أبو شعقد بـ يقكس، يًتخدم هذه افعٌورة ف جرح افرواة افذيـ أصقٌقا 

 وا، وؽر ذفؽ مـ أؾوت افتل تصقى افرواة.ربغػؾي ف روايوهتؿ، ؾحدثقا بؿـوـر، أو خؾطقا، أو تغ

زمـ حمؿد زمـ أْحد زمـ  حمؿد زمـ ْحزة زمـ فمؿر» ٌورة ف راو واحد، وهق:عوؿد اشتخدم هذه اف

 ش.ما ىمان حيػظ ويػفؿ، روى مـاىمغم، كراه ىمان اطمتؾط، ٓ جتقز ايمرواية فمـف: »(5)، ضمقث ومال همقف(4)شفمثامن

  

                                                           

 (، بتكف.338-336)ص:  دصطػك بـ إشمظقؾ اجلرح وافتعديؾ،( صػوء افعؾقؾ بلفػوظ وؿقاظد 1)

 (.52/ 6)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 2)

 (.83/ 2) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 128/ 9فؾًؿعوين ) ،إكًوب( 3)

 (.529/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 4)

 .ادصدر افًوبؼ( 5)
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 ش:نمغم مقشمؼ» -16

هذه افعٌورة طوهرهو يدل ظؾقفو، ؾنن مـ ؿقؾً ؾقف يؽقن مشفقًرا ف ؾـ مـ ؾـقن افعؾؿ، فؽـف 

 إموم فف. ؽر مقثؼ ف اْلديٌ، ومل يرد تقثقؼ مـ

حقٌ ، (1)شاهلقثؿ زمـ فمدي »واشتعؿؾفو اإلموم أبق شعقد بـ يقكس مرة واحدة مع راو واحد، هق:

 ش.نمغم مقشمؼ: »(2) ؿول

 ش:لمقننمغم م» -17

 إلصعور ;فَلظتٌور حديثف خيرج»: -واصًػو حول مـ ؿقؾ ؾقف – (3)-رمحف اهلل تعوػ-ؿول افعراؿل

 ش.َلو مـوؾوهتو وظدم فذفؽ، هبو ادتصػ بصَلحقي افصقغ هذه

 ؿقَلؿ أشفؾفو وهل افًودشي: ؾًً... اجلرح مراتى وأمو»: (4)-رمحف اهلل تعوػ-ؿول افؾؽـقي

 .شؾقف:... فقس بؿلمقن

 ، حقٌ ؿول:(5)شحمؿد زمـ فمبد ايمرْحـ زمـ زمجغم»وؿد تؽؾؿ هبو اإلموم أبق شعقد بـ يقكس ف حؼ 

 .(6)شؽر ملمقن»

 :شيمقس زمًمء»  -18

ة ؿول افشقخ ظٌد فإلموم ش ؿقاظد ف ظؾقم اْلديٌ»ف حتؼقؼف فؽتوب  -رمحف اهلل -افػتوح أبق ُؽدَّ

اوي: فقس بقء، جرح ؿقي ظـد اجلؿفقر شقى ابـ معغ: »(7)شافّتفوكقي ف بعض  افتعٌر بؼقَلؿ ف افرَّ

وايوت، ؾنكَّف يَعـل ؾقفو بؼقفف: فقس بقء، أنَّ أحوديثف ؿؾقؾي، ٓ َجْرحف وايوت، ؾنكَّف  وأمو ف ،افرِّ أـثر افرِّ

اوي تضعقًػو صديًدا ـوجلؿفقر.   يعـل بؼقفف: فقس بقء، تضعقػ افرَّ

ابش حديثف فقس بقء» أو اُدَزيِن  وإذا ؿول افشوؾعل ذَّ ـَ  ش.ؾَقعـل بف أكَّف 

                                                           

 (.324/ 4) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 (.212/ 6) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 2)

 (.129/ 2)، فؾًخووي( ؾتح ادغق3ٌ)

 (.182 -167)ص:  ، فؾؾؽـقيافرؾع وافتؽؿقؾ( اكظر: 4)

 (.282/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 3/621) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 5)

 (.282/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 6)

 (.252()ص:7)
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ة مو أخرجف اإلموم افًخووي ف  ، ؿول: ُرويـو ظـ اُدَزيِن، (1)شؾتح ادغقٌ»ثؿ ذـر افشقخ أبق ُؽدَّ

ـفو، ٓ ؿ ًَ ُس أفػوَطؽ أح ـْ اب، ؾؼول يل: يو أبو إبراهقؿ أ ذَّ ـَ ول: شؿعـل افشوؾعل يقًمو، وأكو أؿقل: ؾَلن 

اب، وفؽـ ؿؾ: حديثف فقس بقء ذَّ ـَ ة، ؿوئًَل: »تؼؾ ؾَلن:  ؾفل ظـدمهو مـ »، ثؿ ظؼى افشقخ أبق ُؽدَّ

يحأفػوظ ادرتٌي افًودشي افتل هل أصّد أفػوظ افتَّجريح، وفؽـفو ــوي  ش. ي وفقًً بوفكَّ

اوي  ، شفقس بقء» أبق شعقد بـ يقكسوإذا ؿول اإلموم  ؾنكَّف يعـل افضعػ افشديد ف افرَّ

َواة، مـ ذف هذا ادصطؾحـوجلؿفقر، وؿد أضؾؼ   فمقسك زمـ حمؿد زمـ فمقم»ؽ، ؿقفف ف ف ظدد مـ افرُّ

 .(3)شظـف افروايي ٕحد جيقز وٓ بقء، وفقس»: (2)شاخلقاط

 :شمل يؽـ يساوي ؾمقًئا» ، شيؽـ يسقى دم اَلديث ؾمقًئا ومل» -19

مـ ظٌورات اجلرح ادطؾؼ  ،شصقًئو يًووي يؽـ مل»أو  ،شصقًئو اْلديٌ ف يًقى يؽـ ومل »ظٌورة 

اوي ف مرتٌي افضعػ افشديد افتل  ٍُّ بقاحد مـ أهؾفو، وٓ ُيًتشَفُد بف، وٓ »افتل تدلُّ ظذ أنَّ افرَّ ت ٓ حُيَ

وؾَلن فقس بقء، أو ٓ رء، أو ؾَلن ٓ  ...: » (5)شؾتح ادغقٌ»، ؿول اإلموم افًخووي ف (4) شُيعَتُز بف

و، أو ٓ يًووي ًً  ش.صقًئو، وكحق ذفؽ يًووي ؾؾ

َجول، كؼد ف وظٌوراتف أؿقافف ف ادصطؾحوت هذه أبق شعقد بـ يقكس اإلموم اشتعؿؾ وؿد  مـ افرِّ

 .(7)شصقًئو اْلديٌ ِف  يًقى يؽـ ومل»: (6)شايمبغدادي اَلسـ َأزُما ،فمقم زْمـ طمؾػ زْمـ فمقم »ؿقفف ف:  :ذفؽ

 .(8) شصقئًو يًووي يؽـ مل» : شاظمٌمي طمؾػ زمـ فمقم»وؿقفف ف: 

  

                                                           

(1( )2 /292.) 

 (.3/154) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 2)

 (.229/ 6)بـ موـقٓاإلـمل، ٓ( 3)

 (.295/ 2) ، فؾًخووي( ؾتح ادغق4ٌ)

(5( )2 /291- 292.) 

جومع توريخ ابـ -(، ؿول افٌوحٌ: ووهؿ ظٌد افػتوح ؾتحل13/371) ، فؾخطقى افٌغدادي( اكظر ترَجتف: توريخ بغداد6)

 ، ؾجعؾفم اثـغ ومهو واحد، وـلكف اؽس بذـره ف توريخ بغداد، ومو ظؾؿ أن أصؾف مـ بغداد ودخؾ مك.-يقكس

 (.13/371) ، فؾخطقى افٌغدادي( توريخ بغداد7)

 (.447/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 8)
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 :شمؼموك اَلديث» -21

 ف افشديد افضعػ ظذ يدلُّ  افدٓفي، واوح مصطؾحش اْلديٌ مسوك» أو ،شمسوك» مصطؾح

اوي ٍُ  ٓ بحقٌ افرَّ  بـ افرمحـ ظٌد اإلموم ؿقل ذفؽ يمـد ، (1)بف ُيعتز وٓ بف، ُيًتشَفدُ  وٓ بحديثف، حُيَت

وايي يسك افذي مـ: »فشعٌي ؿؾً: (2)مفدي  كػًف يتفؿ ومل ظؾقف، جمؿع ؽؾط ف متودى إذا: »ؿول ،شظـف؟ افرِّ

 ش.بوفؽذب يتفؿ رجؾ أو خَلؾف، ظذ اجتمظفؿ ظـد

َواة، مـ ظدد ف ادصطؾح هذا أضؾؼ اإلموم ابـ يقكس وؿد  حمؿد زمـ مقؽمك»ف  ؿقفف ذفؽ، مـ افرُّ

ـْ  يروي اََلِديث َمؼْمُوك»: (3)شأيقب ايمبَْؾَؼاوي زمـ فمطاء زمـ  .(4)شَمْقُوقفَمات َمايمِؽ فَم

 :شضمدث زمـسخة مقوقفمة»، شاَلديث يضع»  -21

رمحف اهلل -افًخووي اإلموم ؿول وأصّدهو، اجلرح أفػوظ أشقأ مـ شاْلديٌ يضع» مصطؾح

اب، يؾقفو ثؿ: »ؿول ثؿ ،شادٌوفغي ظذ دلَّ  بم افقصػ افتَّجريح أشقأ: »(5)-تعوػ ذَّ  ظذ اْلديٌ يضع أو ـَ

وع، أو يؽذب، أو اهلل  رشقل اب ووَّ ذَّ ـَ ول، و  ش.حديًثو ووع أو دجَّ

 افعؾؿ مع روايتف وحترمُ  وأؿٌحف، افضعقػ ذ وهق ادصـقع، ادختؾؼ افؽذب هق» صؽ أدكك بَل وحديثف

َّٓ  وؽرهو، وافسؽقى وافؼصص إحؽوم ف شقاء ـون معـّك أي ف -بقوعف أي -بف  مؼروًكو أي -مٌقَّـًو إِ

 .(6)ش-ووعف بٌقون

ذفؽ، ؿقفف  مؼقًدا بزيودة : مـش يضع اْلديٌ» مصطؾح أبق شعقد بـ يقكس اإلموم اشتعؿؾ وؿد

 .(8)شاْلديٌ يضع راؾضًقو، ـون»: (7)شايمَغاهمِِؼل ؽمقازمة زمـ زيد زمـ زمقان زمـ فمقم زمـ أْحد زمـ صمعػر» ف 

  

                                                           

 (.295/ 2) ، فؾًخووي( ؾتح ادغق1ٌ)

 (.79/ 1ٓبـ حٌون ) ،( ادجروحغ2)

 (.221/ 61ٓبـ ظًوـر ) ،( اكظر ترَجتف: توريخ دمشؼ3)

 .ادصدر افًوبؼ( 4)

 (.286/ 2) ، فؾًخووي( ؾتح ادغق5ٌ)

اوي6)  (.461/ 1فؾًققضل ) ،( تدريى افرَّ

 (.422/ 1) ل، فؾذهٌلمقزان آظتدا(، 78/ 7)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 7)

 (.422/ 1) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 8)
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ـُ  »وؿقفف ف  ـُ  اََلَس يُّ  نُمَػغْمٍ  زم  .(2)شاْلديٌ يضع ـذاب»: (1)شايمَعطَّارُ  اظمٌِْمِ

 فمبد زمـ أْحد زمـ حمؿد»، ؾؼد اشتخدمف مؼقًدا، ؾؼد ؿول ف شحدث بـًخي مقوقظي»أمو مصطؾح 

 .(4)شمقوقظي بـًخي وحّدث يؽذب، وـون حّدث، خّؾًطو، ـون»: (3)شاجلبار فمبد زمـ اهلل

 :شيؽذب ىمان»  ،شطمبقث ىمّذاب»  ،شاَلديث يضع ىمذاب» -22

اب» مصطؾح ذَّ : (5)-رمحف اهلل تعوػ-افذهٌل اْلوؾظ ؿول ادطؾؼ، اجلرح مصطؾحوت أصد مـش ـَ

ول: اجلرح ظٌورات وأردئ» اب، دجَّ ذَّ وع أو ـَ  ش.اْلديٌ يضع ووَّ

اوي وحديٌ اب افرَّ َّٓ  روايتف حترم مقوقع حديٌ افَؽذَّ -افًققضل اإلموم ؿول ووعف، فٌقون إِ

 ذ وهق ادصـقع، ادختؾؼ افؽذب هق: »-وحؽؿف ادقوقع فؾحديٌ تعريػف ف - (6)-رمحف اهلل تعوػ

 وافؼصص إحؽوم ف شقاء ـون معـّك أي ف -بقوعف أي -بف افعؾؿ مع روايتف وحترمُ  وأؿٌحف، افضعقػ

َّٓ  وؽرهو، وافسؽقى ـْ : »مًؾؿ ْلديٌ ووعف بٌقون مؼروًكو أي -مٌقَّـًو إِ َث  َم ٌٍ  َظـِّل َحدَّ  َأكَّفُ  ُيَرى بَِحِدي

ِذٌب   .(7)شاْفَؽوِذبِغَ  َأَحدُ  َؾُفقَ  ـَ

ؾَلن يؽذب أو ـذاب، ؿد يؼصد هبو »ؿقَلؿ »: (8)-رمحف اهلل تعوػ-ؿول افشقخ ادعؾؿل افقمين

 .شافقهؿ وخوفػي افصقاب، وؿد ظدهو بعضفؿ مـ اجلرح ؽر ادػن

إشمظقؾ ، ؾؼد ووح معـوهو افشقخ مصطػك بـ شخٌقٌ»، أمو ؿقفف شـذاب» هذا بوفـًٌي فؼقفف

ؾؼد يؽقن ٕن افراوي وووع أو ـذاب أو مٌتدع أتك بلحوديٌ تشد بدظتف، أو يؽقن ظوبًدا »: (9)ؾؼول

 .شمغػًَل 

                                                           

 (.1/517) فؾذهٌل آظتدال، مقزاناكطر ترَجتف: ( 1)

 (.517/ 1) ادصدر افًوبؼ( 2)

 (458/ 3) ادصدر افًوبؼ( اكظر ترَجتف: 3)

 (.122/ 1) ، فؾؽـوين(، تـزيف افؼيعي ادرؾقظي ظـ إخٌور افشـقعي ادقوقظي458/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 4)

 (.4/ 1) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 5)

اوي6)  (.461/ 1) ، فؾًققضل( تدريى افرَّ

وايي ظـ افثِّؼوت وترك افؽذابغ، 7) وافتحذير مـ ( أخرجف اإلموم مًؾؿ ف صحقحف، ـَِتوب: ادؼّدمي، بوب: وجقب افرِّ

 (. ظـ َشُؿرة بـ ُجـَْدب واُدغرة بـ ُصعٌي، َريِضَ اهللَُّ َظـُْفم.1/2)  افؽذب ظذ رشقل اهلل

 (.344-343)ص ، دصطػك بـ إشمظقؾ: صػوء افعؾقؾ(، واكظر448)ص:  ، فؾشقـوين( افػقائد ادجؿقظي8)

 (.492)ص:  ، دصطػك بـ إشمظقؾ( صػوء افعؾقؾ9)
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َجول، كؼد ف وظٌوراتف أؿقافف ف ادصطؾحوت هذه أبق شعقد بـ يقكس اإلموم اشتعؿؾ وؿد  مـ افرِّ

ومل  هارون زمـ حمؿد زمـ أْحد»ذفؽ، ؿقفف ف  ونَ »: (1)شايمػَمْ ونَ  اْلَِديٌ، يػفؿ ـَ ـَ  ظؿؾ يْعؿؾ خٌقًثو ـذاًبو َو

 .(2)شادجوكغ

 :شفمـف ايمرواية ٕضمد جيقز ٓ» -23

يًتطقع افقؿقف ظذ  شافضعػوء»فعؾ افـوطر ف ـَلم أيب كعقؿ إصػفوين افذي ختؿ بف ـتوب 

 كظرت إذا إكقاع مـ بـقع افػصؾ هذا ف ادذـقريـ مـ واحد وـؾ»: (3)مدفقل هذا افؾػظ، حقٌ ؿول

 افروايي جتقز ٓ ظـدي وأـثرهؿ إفقف، كًٌتف مو حؼقؼي فؽ وطفر أمره ف افريى ارتػع ومتقزتف، حديثف ف

 إٓ معرؾتفؿ إػ شٌقؾ ٓ إذ وادعرؾي فَلظتٌور أمثوَلؿ حديٌ يؽتى وإكم بحديثفؿ آحتجوج وٓ ظـفؿ

 واْلطل وافقهؿ وافؽذب افقوع مـ َلؿ ظرف ذـرهؿ إػ افراوي احتوج ،وإذا حديثفؿ ف بوفـظر

 َلؿ جرحف ظذ فف صوهدا حديثف مـ ـتى مو فقؽقن إفقفؿ ويضقػف بف يذـرهؿ مو ذفؽ وؽر واإلكؽور

 .شورأؾتف بؾطػف وأخرة افدكقو خوزي مـ يعصؿـو وأن وشسه تقؾقؼف َجقؾ تعوػ اهلل كًلل

أهؾ افضعػ افشديد، إن مل  ؿول افٌوحٌ: ؾعرف بذفؽ أن مـ ؿقؾً ؾقف هذه افؾػظي ؾفق مـ

 يؽـ  مـ افؽذابغ وافقووظغ: واهلل تعوػ أظؾؿ.

َجول، كؼد ف وظٌورتف أؿقافف ف مؼقًدا ادصطؾح هذه يقكس بـ شعقد أبق اإلموم اشتعؿؾ وؿد  افرِّ

 .(5)شظـف افروايي ٕحد جيقز وٓ بقء، وفقس» :(4)شاخلقاط فمقسك زمـ حمؿد زمـ فمقم» ف  ؿقفف ذفؽ، مـ

 وـون»: (6)شاظمديـل ؿماهر أزما اهلل، فمبقد أيب زمازمـ يعرف فمثامن، زمـ أْحد زمـ حمؿد »وؿول أيًضو ف

 ٓ وافطؾى، افرحؾي أهؾ مـ ـون وؿد اختؾط، ـون أراه مـوـر، أحوديٌ روى ويػفؿ، اْلديٌ حيػظ

 .(7)شظـف افروايي جتقز

                                                           

 (.1/152) ، فؾذهٌلمقزان آظتدالتف: اكظر ترَج (1)

 (.1/152) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 89/ 1ٓبـ اجلقزي )افضعػوء وادسوـقن، ( 2)

 (.167ٕيب كعقؿ )ص:  ،( افضعػوء3)

 (.3/154) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 4)

 (.229/ 6)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 5)

 .(456/ 3) آظتدال، فؾذهٌلمقزان ( اكظر ترَجتف: 6)

 (.329)ص:  ، فًٌط ابـ افعجؿل(، آؽتٌوط بؿـ رمل مـ افرواة بوٓختَلط456/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 7)
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 ويػفؿ، حيػظ ـون مو»: (1)شفمثامن زمـ أْحد زمـ حمؿد زمـ فمؿر زمـ ْحزة زمـ حمؿد» وؿول أيًضو ف 

 .(2)شظـف افروايي جتقز ٓ اختؾط، ـون كراه مـوـر، روى

 دم ومـفجف يقكس زمـ ؽمعقد أيب اإلمام فمـد ايمـسبل اجلرح مصطؾحات :ثايناظمطؾب ايم

 :اؽمتعامهلا

 بغ ادؼوركي تؽقن أن إٓ افثؼي، أصؾ يـوف بغره، وٓ مؼوركي افراوي اجلرح افـًٌل: هق جرح

 .وعقػغ

 هق بؿـ ادؼوركي ظـد وإكم مطؾًؼو، يعـ تضعقػف ومل افشققخ، بعض ف افراوي وعػ ربم وافـوؿد

 .بودتؼـغ مؼوركي افزهري أصحوب بعض تضعقػ ف ـوفشلن افشقخ، ذفؽ ظـد مـف أتؼـ

 فف: ؾؼؾً أمًقو، برؿون بـ جعػر ـون يؼقل: معغ بـ حيقك شؿعً: (3)صقٌي أيب بـ ؿول يعؼقب

 ظـ روايتف أصح ومو صدوًؿو، ثؼي ـون: روايتف؟، ؾؼول ؾؽقػ ؿؾً:: ؿول أمًقو، ـون برؿون بـ جعػر

 روايتف، يضعػ وجعؾ كعؿ: ؿول بؿًتؼقؿي؟ فقًً افزهري ظـ روايتف، أمو فف: ؾؼؾً وأصحوبف، مقؿقن

 ش.افزهري ظـ

 ؽر ظـ روايتف ويؼقؿ أمًقو، وـون خوصي، افزهري ف وعقػ وهق»: -معؾًؼو -(4)ؿول ابـ ظدي

ٕن  افزهري: ف وعقػ ؿقؾ وإكم حًـي، مًتؼقؿي وأحوديثف وؽره، مفران بـ مقؿقن ف وثٌتقه افزهري،

 وظؼقؾ وصعقى ويقكس ظققـي وابـ موفؽ، ادعروؾغ افزهري بلصحوب مـف أثًٌ افزهري ظـ ؽره،

 ٓ افزهري ف وعقػ جعػر ٕن جعػر مـ أثًٌ وهؿ بوفزهري أخص همٓء أن أرادوا ؾنكم ومعؿر

 ش.ؽر

 يصؾح وٓ معف، ذـر بؿـ بودؼوركي فؾراوي تؾقغ أكف افصػي هذه ظذ افقارد اجلرح ف ؾوفتحؼقؼ   

 ادضعػغ همٓء أـثر ف افؼقل إضَلق ظـد افشلن بؾ بف، اؿسن ظم افراوي ذفؽ ف اجلرح فػظ اؿتطوع

 .(5)اإلضَلق ظـد ثؼوت أهنؿ افشققخ بعض ف ؾقؿفؿ هق بؿـ مؼوركي

                                                           

 (.529/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 .ادصدر افًوبؼ( 2)

 (.372/ 2)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 3)

 (.373/ 2)ادصدر افًوبؼ (4)

 (.468/ 1) ، فؾجديع( حترير ظؾقم اْلدي5ٌ)
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 : -شقذـر افٌوحٌ افصقرة ادعـقي بوفدراشي ؾؼط-(1)واجلرح افـًٌل فف صقر ظدة، مـفو

 وإكم َجؾي، بوفراوي يًؼط ٓ كًٌل، جرح حول، وهذا ف وفقـف حػظف وشقء حول، ف وٌطف متقز مـ -

 ربم افـؼود بعض أن إػ تتـٌف أن جيى وهـو شقاه، مو وضرح ادحػقظ، ؿٌؾ ؽره، مـ يتؼـف مو متقز حقٌ

 .ـذفؽ وفقس مطؾؼًو، وعقػ أكف فف خزة ٓ مـ ؾظـ كعتف، هذا مـ ظذ افضعػ وصػ أضؾؼ

 وَلذه افصقرة، صقر تتػرع مـفو، وهل: 

 .افشققخ بعض حديٌ ف إٓ ووبطوً  يؽقن أنْ  -1

 .ؽره ف بف حدث مو دون بؾد، ف بف حدث ؾقم متؼـوً  يؽقن أن -2

 .ؽرهؿ دون بؾده أهؾ حديٌ مـ محؾف ؾقم متؼـوً  يؽقن أن -3

 .إحؽوم دون وادقاظظ، افرؿوئؼ أحوديٌ ف مؼٌقًٓ  ثؼي يؽقن أن -4

 .اْلديٌ ف ذفؽ دون اْلديٌ، فغر افـؼؾ ف متؼـوً  يؽقن أن -5

 .فعورض أو فؾؽز، بلخرة، حػظف وتغر اختؾط فؽـ إصؾ، ف ثؼي -6

َواة، مـ ظدد جرح ف يقكس بـ شعقد أبق افـوؿد اإلموم وؿد َتَؽؾَّؿ  مصطؾحوت اشتعؿؾ وؿد افرُّ

 شقوق ف وافعٌورات ادصطؾحوت هذه وجوءت أحقوًكو، مدفقٓهتو ف ختؾػي أفػوطفو، ف متـقظي وظٌورات

َواة، وؾقم يع ظرض دصطؾحوت اجلرح افـًٌل ظـد اإلموم أيب شعقد بـ يقكس، ثؿ  افـًٌل اجلرح فؾرُّ

 ٓ» ، شكظر ظـف ؾَلن روايي ف» ، شمـوـر ؾَلن ظـ روى» ، شؽرائى ؾَلن ظـ روى»افتعرض ددفقٓهتو: 

 :ذفؽ تػصقؾ يع وؾقم ،شؽره ظـد يقجد يؽـ مل بم حدث» ،شؾَلن ظـ مو روى ظذ يتوبع

 :شنمرائب همالن فمـ روى» -1

 جوءك وـؾم أؿرب، افضٌط إػ ـون ختوفػ تؽد ومل افثؼوت، روايي روايتف واؾؼً ـؾم افراوي

 وهذه ،...ؽرائى، فف افغرائى، يروي: »ظؾقف وأضؾؼ أؿرب، افقهؿ إػ ـون وادـػردات بوفغرائى،

 افًؾػ. ظـد مذمقمي افغرائى

 رواه ؿد افذي افظوهر، افعؾؿ وخر افغريى، افعؾؿ ذ»:  (2)-رمحف اهلل تعوػ-ؿول اإلموم موفؽ

 ش.افـوس

  

                                                           

 (.447-441/ 1) فؾجديع اْلديٌ، ظؾقم حترير: ( اكظر1)

 (.622/ 2) ، ٓبـ رجى اْلـٌع( ذح ظؾؾ افسمذي2)
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 بف يتػرد افذي اْلديٌ»: (1)ؿوئًَل  -رمحف اهلل تعوػ-ابـ افصَلح اإلموم ظرؾفأمو افغريى، ؾؼد 

 ف إمو: ؽره ؾقف يذـره ٓ بلمر بعضفؿ ؾقف يتػرد افذي اْلديٌ وـذفؽ بوفغريى، يقصػ افرواة بعض

 ادضوؾي إؾراد ف ـم افغريى، أكقاع مـ معدودا إؾراد أكقاع مـ يعد مو ـؾ وفقس إشـوده، ف وإمو متـف،

  ش.ذحف شٌؼ مو ظذ افٌَلد إػ

ؾوإلموم أبق شعقد بـ يقكس، تؽؾؿ ف بعض افرواة بلن َلؿ ؽرائى ظـ صققخفؿ، فتػردهؿ هبو، 

ْْحَـ فَمْبد» واشتعؿؾ هذا ادصطؾح ف حؼ  فَمقـِل اََلْجري ؽمؾامن زمـ ايمرَّ ي ايمرُّ ، حقٌ ؿول ؾقف: (2)شاظمٌِْمِ

ـْ  يروي»  .(3)شثؼي وـون هبو، اكػرد ؽرائى ظؼقؾ َظ

 :شمـاىمغم همالن فمـ روى» -2

روى » ، وهـو ؿولشروى مـوـر»، وـون افٌوحٌ ؿد تعرض دصطؾح (4)تؼدم  افؽَلم ظذ افـؽورة

، وافظوهر أن يػرق بغ افؾػظغ بلمريـ: أحدمهو يرجع إػ افراوي وأخر إػ ادروي،  شظـ ؾَلن مـوـر

هـو ؾوفعؾي ف افراوي، افذي مـ ادؿؽـ أن يؽقن مـ افثؼوت، فؽـف  ؾػل افؾػظ إول افعؾي ف ادروي، أمو

 ؿؾقؾ افضٌط، وهذا فقس بؿطرد.

 وؿد اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس هذا ادصطؾح ف حؼ ظدد مـ افرواة، مـفؿ:

ـِ  فَمْبد» - ْْحَ ومِلّ  فَمْؿرو زْمـ ايمرَّ  .(6)شمـوـر -افعزيز ظٌد ابـ يعـل-أصفى ظـ روى»، ؿول ؾقف: (5)شايْمػَمْ

 .(8)شمـوـر بؼ بـ افرمحـ ظٌد ابـف ظـف روى»، ؿول ؾقف: (7)شإزدي زمشغم زمـ ايمرْحـ فمبد» -

  

                                                           

 (.272)ص:  ، ٓبـ افصَلح( مؼدمي ابـ افصَلح1)

 (341: ص) ، ٓبـ حجرافتفذيى تؼريىاكظر ترَجتف:  (2)

 (.17/149) ، فؾؿزي( هتذيى افؽمل3)

 (، مـ هذا افٌحٌ.239اكظر: )ص: ( 4)

 (.1/53) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 5)

 (.22)ص: ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل(، 1/53) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 6)

 (.552/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 7)

 (.317/ 2) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 64)ص:  ؾعراؿلدال، فمقزان آظت( ذيؾ 8)
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 :شكظر فمـف همالن رواية دم » -3

وؿد شٌؼ بقون  -شؾقف كظر» ؿول افٌوحٌ: افؽَلم ظذ هذه افؾػظي متػرع ظـ افؽَلم ظذ فػظي 

خصقص بروايي أحد افرواة ظـ صقخف، ؾؼد يؽقن افراوي ، فؽـ هـو افؽَلم -(1)مدفقَلو ظـد ابـ يقكس

 ثؼي، فؽـف مضعػ ف روايتف ظـ أحد صققخف، واهلل أظؾؿ

 وؿد اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس هذا ادصطؾح ف حؼ ظدد مـ افرواة، مـفؿ:

مل ومقٌم زمـ رزمقعة» -  .(2)شكظر ظـف، ظؿرو بـ اْلورث روايي وىف»، ومال همقف: شاََلرْضَ

مل كعقؿ زمـ رزمقعة زمـ زياد زمـ ؾقامنؽم» -  إكف يؼول: كظر، وهى ابـ ظـ روايتف ف»، ومال همقف: (3)شاََلرْضَ

 .(4)شاختؾط

 :شهمالن فمـ روى ما فمعم يتازمع ٓ » -4

 بؼط: معـوه أو رواه مو فػظ ف صحوبًقو وفق ؽره، صحوبًقو وفق تػرده طـ راوًيو يتوبع أن ادتوبعي

 حصؾً إن تومي أيًضو، وهل وافتوبع ادتوبِع افغر هذا ويًؿك فغره، ؽره متوبعي ف افصحويب وحدة

 ادطؾؼ افػرد راوي متوبعي يذـر مل مطؾًؼو، ومـ ؾقؿف مـ أو فشقخف حصؾً إن وؿوسة كػًف،  فؾراوي

 أخؾ. ؾؼد افـًٌل راوي متوبعي ظذ مؼتًكا وافصحويب

 بودعـك حصؾ بم وافشوهد ٓ أم افصحويب ذفؽ روايي مـ ـون شقاء بوفؾػظ حصؾ بم ادتوبعي ؿقم وخص

 .(5)شفؾ ؾقف وإمر وبوفعؽس افشوهد ظذ ادتوبعي تطؾؼ ـذفؽ، وؿد

 إذا اْلديٌ ف يؼقفقن ؾنهنؿ ادتؼدمغ اْلػوظ أـثر »: (6)-رمحف اهلل تعوػ-ؿول ابـ رجى اْلـٌع

 ممـ يؽقن أن إٓ افؾفؿ ؾقف، ظؾي ذفؽ وجيعؾقن ظؾقف، يتوبع ٓ أكف خَلؾف افثؼوت يرو مل وإن واحد بف اكػرد

 افؽٌور افثؼوت تػردات بعض يًتـؽرون وربم وكحقه، ـوفزهري وحديثف ظدافتف واصتفرت حػظف ـثر

 ش.يضٌطف ووبط فذفؽ ظـدهؿ وفقس خوص، كؼد حديٌ ـؾ ف وَلؿ أيًضو،

                                                           

 .افٌحٌ هذا مـ ،(233: ص: )اكظر (1)

 .(328/ 1)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 2)

 (.251)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 3)

 (.2/227) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 4)

 .(64: ص) ، ٓبـ اْلـٌعإثر ظؾقم صػقة ف إثر ؿػقاكظر:  ( 5)

 (.582/ 2) ، ٓبـ رجى اْلـٌع( ذح ظؾؾ افسمذي6)
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 هبو، ظرف مـ ؾلمو بوفثؼي، يعرف ٓ مـ هبذا يؿس ؾنكف» : (1)-رمحف اهلل تعوػ-وؿول ابـ افؼطون

 ش.مـف ذفؽ يؽثر أن إٓ ييه، ٓ ؾوكػراده

مغ مـ افعٌورة هذه اشتعؿؾ مـ وأـثر ؿول، ـم وإمر  ؾنكف راو ف ؿوَلو وإذا افٌخوري، ادتؼدِّ

ٌٌ  هق افغوفى وف ضريؼف، مـ إٓ يعرف ٓ بم تػرده يعـل ٌ  حدي  ؾفذه وفذا شقاه، افراوي فذفؽ فقس معغَّ

و ؽوفٌوً  ٕهنو تضعقػ: ؾفق راو ف افٌخوري ؿوَلو إذا افؾػظي ، أو جمفقل ف إمَّ  وٓ ادـزفي هبذه ـون ومـ ُمؼؾِّ

 .(2) بف حيتٍ ؾَل بف، يتػرد واحًدا حديثوً  إٓ يروي

ؿول افٌوحٌ: وافظـ: أن اإلموم أبو شعقد بـ يقكس، اكتفٍ كػس هنٍ افٌخوري ف اشتخدامف َلذه 

 واهلل أظؾؿ.افؾػظي، 

 مفاصمر زمـ اهلل فمبد زمـ مّؽكّ »حؼ  ف ادصطؾح هذا يقكس بـ شعقد أبق اإلموم اشتعؿؾ وؿد

فمقـل  ظققـي ابـ ظـ مؽل روى»، وؿول مرة: (4)شوهى ابـ ظـ روى مو ظذ يتوبع مل»حقٌ ؿول ؾقف: ، (3)شايمرُّ

 .(5) شظؾقف يتوبع ٓ مـوـر وهى وابـ

 ش:نمغمه فمـد يقصمد يؽـ مل زمام ضمدث » -5

 .(6)هذه افؾػظي توبعي ٕفػوظ افـؽورة ظـد افرواة، وشٌؼ افؽَلم ظذ افـؽورة                

 زمـ َصايمِح زمـ فُمْثاَمن زمـ حَيَْقك»حؼ  ف ادصطؾح هذا يقكس بـ شعقد أبق اإلموم اشتعؿؾ وؿد

ي زىمريا َأزُما ايمَسْفِؿل، ايمؼرر صػقان  يؽـ مل زمام ضماهمظًا يمؾحديث، وضمدثىمان »: حقٌ ؿول ؾقف ،(7)شاظمٌِْمِ

 .(8)شنمغمه فمـد يقصمد

  

                                                           

 (.363/ 5) ، ٓبـ افؼطون( بقون افقهؿ واإلهيوم ف ـتوب إحؽوم1)

 (.612/ 1) ، فؾجديع( حترير ظؾقم اْلدي2ٌ)

 (.1262/ 5) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 3)

 .ادصدر افًوبؼ( 4)

 ( ادصدر افًوبؼ.5)

 (، مـ هذا افٌحٌ.239اكظر: )ص: ( 6)

 (.594( اكظر ترَجتف: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر )ص: 7)

 (464/ 31) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (8)
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 اظمبحث ايمثاين

َواة اظمَُجّرضمقن فمـد اإلمام   أيب ؽمعقد زمـ يقكسايمرُّ

اد( يقكس زمـ ؽمعقد أيب اإلمامزمكم أضمؽام  مؼاركةُ  )دراؽمةٌ   وأضمؽام نمغمه مـ ايمـُّؼَّ

ود إئؿي أحؽوم بغ ادؼوركي إنَّ   ظذ افتعرف أراد مـ ـؾ يراظقفو أن جيى افتل إمقر مـ افـُّؼَّ

َواة أحقال  إمقر ظـ ـَلمف شقوق ف -(1)-رمحف اهلل تعوػ-افقمين ادَعؾؿل اإلموم ؿول وكزاهي، بدؿي افرُّ

َواة أحقال يعرف أن أراد مـ يراظقفو أن جيى افتل  اجلَْرح أئؿي مـ إموم ـؾ رأي ظـ فقٌحٌ: » -افرُّ

َواة، ف ـَلمف بتتٌع ذفؽ ظذ مًتعقـًو واصطَلحف وافتَّْعِديؾ َواَييِ  واختَلف افرُّ  مع بعضفؿ، ف ظـف افرِّ

 ش.ؽره بؽَلم ـَلمف مؼوركي

اوي بجرح اْلؽؿ أردكو مو إذا أمهقي تزداد ادؼوركي وهذه  وتعديؾف، جرحف ف اُدختؾػ خوصي افرَّ

اوي بجرح اْلؽؿ إػ ٓ تٌودر أن ظؾقؽ جيى: »(2)-رمحف اهلل تعوػ-افؾؽـقي اإلموم ؿول  حؽؿف بقجقد افرَّ

 حَيؾُّ  وٓ وهتقيؾ، خطر ذو إمر ؾننَّ  ؾقف إمر تـؼح أن ظؾقؽ يؾَزمُ  بؾ وافتَّْعِديؾ، اجلَْرح أهؾ بعض مـ

 ظؾمء مشفقري مـ أو إئؿي، مـ اجلورُح  ذفؽ ـون وإن ـون، راوٍ  أي ف جورح ـؾ بؼقل  تلخذ أن فؽ

ي، ٌُقل مـ موكًعو يؽقن أمرٌ  يقجدُ  مو ؾؽثًرا إمَّ  ختػك ٓ ـثرة صقر وفف جرحف، برد حُيؽؿ وحقـئذ َجْرحف َؿ

 ش.     افؼيعي ـتى َمَفرة ظذ

َجول كؼد ف أيب شعقد بـ يقكس وظٌوراتف اإلموم أؿقال ف وافـوطر  مو جرح ف َتؽؾَّؿ أكَّف جَيدُّ  افرِّ

 أؽؾٌفؿ مـ أهؾ مك. اإلشَلمل،ف افعومل  متعددة بؾدان مـ ،راوٍ  سمسعكم ظـ يزيد

َواة ظرض شقتؿ ادٌحٌ هذا وف  بحًى أيب شعقد بـ يقكس اإلموم ظـد ادُجرحغ افرُّ

فؿ، ف ؿقؾً افتل وافعٌورات ادصطؾحوت  مـ ؽره وأحؽوم أحؽومف بغ ادؼوركي ف آجتفود مع َحؼِّ

ود، اوي ظذ اْلؽؿ ف افؼقل خَلصي ظذ افقؿقف ثؿ افـُّؼَّ  .افرَّ

  

                                                           

 (.258-257/ 1) فؾؿعؾؿل ( افتَّـؽقؾ بم ف تلكقى افؽقثري مـ إبوضقؾ،1)

 (.116-115)ص:  ، فؾؾؽـقيوافتَّؽؿقؾ( افرؾع 2)
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واة: إول اظمطؾب ضمقن ايمرُّ ادُ  واهمؼ ايمتل اظمطؾؼ اجَلْرح زمؿصطؾحات اظُمَجرَّ  ايمـُّؼَّ

 :اؽمتعامهلا دم أزما ؽمعقد زمـ يقكس اإلمام

ح َواة مـ ظدًدا أبق شعقد بـ يقكس اإلموم جرَّ  ادطؾؼ وظٌوراتف، اجلَْرح مصطؾحوت بوشتعمل افرُّ

    -:ـوفتويل وهؿ

: ًٓ َواة أو  ش:ايمعؾؿ أهؾ يشبف يؽـ مل » همقفؿ، ومال ايمذيـ ايمرُّ

 :(1)اظمٌمي اجِلْقِزي ؽمؾقامن زمـ ايمرزمقع زمـ حمؿد زمـ ايمرزمقع -1

 .افعؾؿ أهؾ يشٌف يؽـ مل: (2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي:  دم ايمـُّؼَّ  ايمرَّ

 مل يعثر افٌوحٌ ظذ أي ؿقل فؾـؼود ف افراوي.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

ايمؼقل همقف ومقل ازمـ يقكس: طماصة وأن ايمراوي مٌمي، وازمـ يقكس مـ أطمػم ايمـاس زمايمرواة 

 اظمٌميكم.

ًٓ فؾـؼود ف افراوي، فقتًـك فف ادؼوركي. يعثرمل   افٌوحٌ ؿق

الَعؽِري   زمطريؼ زمـ زممم زمـ حمؿد -2
 (3): 

 اْفعؾؿ. أهؾ يشٌف يؽـ َومل... ثؼي ـون: (4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي: دم ايمـُّؼَّ  ايمرَّ

 ؿقل معـك ؿوشؿ بـ مًؾؿي أووح وؿد: (6)حجر ابـ صدوق، ؿول : ثؼي(5)ؿول مًؾؿي بـ ؿوشؿ 

 اجلؿعي، يقم ظؾقفؿ وادؿع مك، أهؾ ُمدث افَعؽِرّي  ـون: ؾؼول :شافعؾؿ أهؾ يشٌف ٓ إكف»: يقكس ابـ

 افشوم، إػ حروبف فٌعض خرج أكف ؾوتػؼ ادورشتون، أمغ جعؾف ؿد اإلخشقد وـون اْلديٌ، ـثر وـون

                                                           

 (.7/781) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف : 1)

 .ادصدر افًوبؼ( 2)

 (.14/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف : 3)

 (.14/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 282/ 4) تقوقح ادشتٌف، ٓبـ كوس افديـ( 4)

 (.14/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 5)

 .ادصدر افًوبؼ( 6)
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 اْلديٌ: أصحوب إفقف ؿوم جمؾًف، ف اجلؿعي يقم وجؾس اككف وراـٌف، ؾؾم ؾشقعف افَعؽِرّي  ؾخرج

 ؾرأيً، مؽوكف ؾلجؾًقا (1)افصؿقت وأخذوا ظـف، روايوهتؿ ومزؿقا بف ومهقا وشٌقه مقوعف، مـ ؾـزظقه

 .اهلل صوء إن صدوق ثؼي ظـدي وهق رجَلن: إفقف جيتؿع ٓ ذفؽ بعد افَعؽِرّي 

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

أهؾ افعؾؿ، وتؿ واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ظذ تقثقؼف فؾراوي، وفؽـ خوفػقه ف ؿقفف ٓ يشٌف 

 بقون شٌى ؿقفف هذا ف ـَلم مًؾؿي.

َواة  :شيمقس زمثؼة» همقفؿ، ومال ايمذيـ شماكًقا: ايمرُّ

: وومقؾ زمحغم، ازمـ: وومقؾ ريسان، زمـ زمجغم زمـ معاوية زمـ ايمرْحـ فمبد زمـ زمجغم زمـ ايمرْحـ فمبد زمـ حمؿد *

جُمَػمَّ  ازمـ
(2): 

 .بثؼي فقس:(3)ومال ازمـ يقكس 

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  : ايمرَّ

 ف افضعػوء. (5)وافذهٌل (4)ذـره ابـ اجلقزي

 أحوديٌ وافثقري موفؽ ظـ، أبقف ظـ يروي :(7): مـؽر اْلديٌ، وؿول مرة(6)ؿول افدارؿطـل

 : ـذاب.(9)واْلطقى افٌغدادي (8)اْلديٌ، وؿول مًؾؿي بـ ؿوشؿ يضع بؿك ـون مقوقظي

  

                                                           

 .(328/ 3) ، ٓبـ ؾورسافؾغي مؼويقساكظر: معجؿ  .صقت َلو يًؿع مل كػًف ظذ افرجؾ صٌفو إذا افتل افؾقـي افدرع (1)

 (.282/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 3/621) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 2)

 (.14/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 282/ 4) تقوقح ادشتٌف، ٓبـ كوس افديـ( 3)

 (.75/ 3ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 4)

 (.625/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 5)

 (.281/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 6)

 (.156/ 1فؾدارؿطـل ) ،( ادمتؾػ وادختؾػ7)

 (.282/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 8)

 افًوبؼ.( ادصدر 9)
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 افٌقاضقؾ مـ وفف... افٌقاضقؾ موفؽ ظـ أبقف، وظـ ادـوـر افثؼوت ظـ : روى(1)ؿول ابـ ظدي

 : متفؿ، (2)ذـرت، وؿول افذهٌل مو ؽر

 .ادـوـر افثؼوت ظـ : روى(3)وؿول افًققضل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل اَلديث، مـؽر

 ابـ يقكس ف ظدم تقثقؼف فؾراوي.واؾؼ افـؼود اإلموم 

َواة شمايمًثا:  :شمل يؽـ زمثؼة »همقفؿ،  ومال ايمذيـ ايمرُّ

 :(4)ايمسقار أيب زمـ ايمسالم فمبد زمـ ؽمعقد زمـ فمثامن زمـ حمؿد -1

 بثؼي. يؽـ مل:(5)ومال ازمـ يقكس 

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  : ايمرَّ

 ف ادغـل. (7)، وذـره افذهٌل(6)وعػف اَلقثؿل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي.

  

                                                           

 (.547/ 7)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 1)

 (.129)ص:  ، فؾذهٌل( أحوديٌ ختورة مـ مقوقظوت اجلقرؿوين وابـ اجلقزي2)

 (.76/ 2) ، فؾًققضل( افمفئ ادصـقظي ف إحوديٌ ادقوقظي3)

 (.641/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 1237/ 6)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 4)

/ 6)فؾذهٌل توريخ اإلشَلم،(، 641/ 3)فؾذهٌل مقزان آظتدال،(، 612/ 2)ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 5)

1237.) 

 (.122/ 8) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد6)

 (.612/ 2)ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 7)
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 :(1)، إكصارياظمديـل فمقم زمـ اَلسـ زمـ حمؿد -2 

 .بثؼي يؽـ مل: (2)يقكس ابـ ؿول 

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  : ايمرَّ

 افضعػوء. ف (3)ذـره افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة -  اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وعقػ، واهلل تعوػ أظذ وأظؾؿ

 تٌع افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي.

َواة رازمًعا:  ش:مل يؽـ زمايمثؼة» همقفؿ، ومال ايمذيـ ايمرُّ

 :(5()4)لاهلل زمـ زمشغم اهلاؾمؿ حمؿد زمـ فمبد *

 زمايمثؼة. يؽـ مل:(6)ومال ازمـ يقكس 

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  : ايمرَّ

 ف ادغـل. (7)ذـره افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

 يقكس ف ظدم تقثقؼف فؾراوي.واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ 

  

                                                           

 (.3/518) فؾذهٌل آظتدال مقزان( اكظر ترَجتف: 1)

 .دصدر افًوبؼ( ا2)

 (.52/ 3) اجلقزي ٓبـ وادسوـقن افضعػوء (3)

 (.624/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 166/ 7)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلاكظر ترَجتف:  (4)

جومع –:و مل يؽـ بوفثؼي، ووهؿ ظٌد افػتوح ؾتحل ش مقػ بـك هوصؿ»( وؿقؾ ف اشؿف: ُمؿد بـ ظٌد اهلل بـ ؿشر اْلّذاء 5)

 (.453، 1/451ؾجعؾفم اثـغ ومهو واحد، اكظر: توريخ ابـ يقكس) -ابـ يقكس توريخ

/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل(، 624/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 621/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 6)

166.) 

 (.621/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 7)
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َواة طمامًسا:  ش:يمقس زمايمؼقي دم اَلديث»همقفؿ،  ومال ايمذيـ ايمرُّ

 :(1)اظمٌمي طمؾػ زمـ حمؿد زمـ زيد *

 .اَلديث دم زمايمؼقي :يمقس(2)ومال ازمـ يقكس 

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

  ف ادغـل، وؿول: فغ. (3)ذـره افذهٌل 

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي.

َواة ؽمادؽًما:  ش:سمعرف وسمـؽر» همقفؿ، ومال ايمذيـ ايمرُّ

 :(4)لّ افمَض ايمؼُ  ؽمعقد زمـ أْحد زمـ زىمريا زمـ حيقك زمـ صايمح  -1

 .وسمـؽر : سمعرف(5)ومال ازمـ يقكس 

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  : ايمرَّ

 .افراوي ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق، ُّيؿ:

 .ادؼوركيافراوي، فقتًـك فف  ف فؾـؼود أؿقال ظذ افٌوحٌ يعثر مل

يّ  َأْزَهر زمـ اهلل فمبد -2  :(6)اظْمٌْمِ

                                                           

 فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 2/126) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 722/ 7)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

(3 /562.) 

 .ادصودر افًوبؼي( 2)

 (.125/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 247/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 3)

 (.459/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 4)

 (.459/ 7) يخ اإلشَلم، فؾذهٌلتور(، 114/ 7) اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 5)

 (.2/391) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 6)
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 : سمعرف وسمـؽر.(1)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف ادغـل. (3)ف افثؼوت، وذـره افذهٌل (2)ذـره ابـ حٌون 

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق :

واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي، ظد ا ابـ حٌون افذي أورده ف افثؼوت، دون أن 

 يعؼى.

 :(4)ايمؽـدي مقؽمك زمـ اَلسـ زمـ حمؿد -3

 : سمعرف وسمـؽر.(5)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف ادغـل. (8)بلس، وذـره افذهٌل بف : فقس(7)، وزاد مرة(6)وثؼف افدارؿطـل 

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق:

واؾؼ افذهٌل اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي، فؽـ خوفػف افدارؿطـل ؾقثؼف مرة وفقـف أخرى، 

ٕكف مـ أخز افـوس بلهؾ مك، وـَلم ابـ يقكس ؾقف ـَلم ادتػحص فؽـ افؼقل ؾقف ؿقل ابـ يقكس 

 درويوتف.

                                                           

 (.332)ص: ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل(، 2/391) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 1)

 (.16/ 7ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت2)

 (.332)ص: ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 3)

 (.3/518) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 138/ 7) فؾذهٌلتوريخ اإلشَلم، ( اكظر ترَجتف: 4)

 (.138/ 7) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 5)

 (.82( شمآت محزة فؾدارؿطـل )ص: 6)

 (.129/ 5) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 7)

 (.569/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 8)
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 :(1) ايمؽِـِْدي مقؽمك زمـ اَلسـ زمـ مقؽمك -4

 : سمعرف وسمـؽر.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  : ايمرَّ

 : تؽؾؿ ؾقف.(3)ؿول مًؾؿي بـ ؿوشؿ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام يقكسازمـ  ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق :

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي.

َواة ؽمازمًعا:   ش:همقف كظر» همقفؿ، ومال ايمذيـ ايمرُّ

 : مريج.(5): وومقؾ(4)فمبد ايمرْحـ زمـ مريح اخلقٓين -1

 : همقف كظر.(6)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : مشفقر.(8)، وؿول ابـ حجر(7)وثؼف افعجع  

 : جمفقل.(10)وافذهٌل (9)وؿول أبق حوتؿ

  

                                                           

 (.194/ 8) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 1)

 (.3/518) آظتدال، فؾذهٌل مقزان( 2)

 (.194/ 8) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 3)

 (.589/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 4)

 ادصدر افًوبؼ.( 5)

 (.223/ 5) اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 6)

 (.86/ 2فؾعجع ) ،( افثؼوت7)

 (.812/ 1) ، ٓبـ حجر( تعجقؾ ادـػعي8)

 (.287/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 9)

 (.386/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل(، 589/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 12)
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 ف افضعػوء.  (2)وافذهٌل (1)وذـره ابـ اجلقزي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق:

 اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي، ظد ا افعجع. واؾؼ افـؼود

 :(3)هرمز زمـ اهلل فمبد زمـ يزيد اؽمؿف:  ، ومقؾ مقلم زمـك يمقث فمبد اهلل زمـ يزيد زمـ هرمز -2

 : همقف كظر.(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف افثؼوت. (6)، وذـره ابـ حٌون(5)وثؼف ابـ صوهغ

 : فقس بوفؼقي، يؽتى حديثف. (7)ؿول أبق حوتؿ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي، ظد ا ابـ صوهغ وابـ حٌون، وٓ يغس بتقثقؼفم.

ـِ  اهللَِّ فُمَبْقدِ  -3  :(8)ايمَؽاَلفِمل وهب أزما فُمَبْقٍد، زْم

 : همقف كظر.(9)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

                                                           

 (.122/ 2ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 1)

 (.386/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 2)

 (.448/ 3) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 3)

 (.141)ص: عراؿل، فؾمقزان آظتدال( ذيؾ 4)

 (.131)ص:  ، ٓبـ صوهغ( توريخ أشمء افثؼوت5)

 (.12/ 7ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت6)

 (.199/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 7)

 (.585/ 4) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 1292/ 4)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 8)

 (.141)ص: عراؿلمقزان آظتدال، فؾ( ذيؾ 9)
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: فقس بف (5): صدوق، وؿول ابـ معغ(4)وابـ حجر (3)، وؿول افذهٌل(2)ودحقؿ (1)وثؼف افعجع

 بلس، 

 : جمفقل.(7)، وف مًـد يعؼقب بـ صقٌي(6)ووعػف افدارؿطـل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق:

واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي، ظدا افعجع ودحقؿ، وٓ يغس بتقثقؼ افعجع، ـم 

 ؿقؾ.

، هالل َأيب زمـ يزيد زمـ فمقم -4 ايِنُّ هَْلَ ْٕ  ايمشامل اَلسـ، َأزُمق: وُيؼال اظمؾؽ، فمبد َأزُما اهلالرم،: وُيؼال ا

 :(8)ايمدمشؼل

 : همقف كظر.(9)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ   :ايمرَّ

  

                                                           

 (.515)ص:  ، فؾعجع( افثؼوت1)

 (.112/ 19) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 2)

 (.585/ 4) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 3)

 (.373)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 4)

 (.43/ 38) ، ٓبـ ظًوـر( توريخ دمشؼ5)

 (.1292/ 4)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 6)

 (.52/ 9) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل7)

 (.426)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 8)

 (.21/21) ، فؾؿزي(، هتذيى افؽمل43/281) ، ٓبـ ظًوـر( توريخ دمشؼ9)
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 (7)وابـ حزم (6)وابـ صوهغ (5)وافسمذي (4)وأبق حوتؿ (3)وافٌخوري (2)وأمحد (1)وعػف ابـ معغو

 ،(10)وابـ حجر(9)واَلقثؿل (8)وافًؿعوين

 أن ؾقحتوج افصحي، ظذ افؼوشؿ ظـ يزيد بـ ظع روى مو ـون ؾنن مـؽر، وزاد أبق حوتؿ: حديثف 

تقثقؼ، وزاد  : ؾقف(12): جًدا، وزاد اَلقثؿل مرة(11)يزيد، وزاد افًؿعوين واَلقثؿل بـ ظع أمر ف كـظر

بف،  آحتجوج ف واختؾػ اجلؿفقر وعػف : وؿد(14)أخرى: وؿد وثؼ، وؿول اَلقثؿل أيًضو(13)اَلقثؿل مرة

 وعػف،  ظذ :جمؿع(15)وؿول أخرى

  

                                                           

 (.282/ 43ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ1)

 (.282/ 43ٓبـ ظًوـر ) ،(، توريخ دمشؼ229/ 6ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 2)

 (.281/ 43ٓبـ ظًوـر ) ،(، توريخ دمشؼ76/ 5افسمذي )( شــ 3)

 (.229/ 6ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 4)

 (.575/ 4( شــ افسمذي )5)

 (.125)ص:  ، ٓبـ صوهغ( توريخ أشمء افضعػوء وافؽذابغ6)

 (.137/ 12)، ٓبـ حزم( ادحذ7)

 (.342/ 1فؾًؿعوين ) ،( إكًوب8)

 (.336، 228/ 1) ، فؾفقثؿلومـٌع افػقائد ( جمؿع افزوائد9)

 (.426)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 12)

 (.326/ 4) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد11)

 .افًوبؼ ادصدر (12)

 (.262/ 4) افًوبؼ ادصدر(13)

 (.43/ 2) ادصدر افًوبؼ( 14)

 (.59/ 9) افًوبؼ ادصدر(15)
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وابـ (6)وابـ ظدي(5)افٌؾخل افؼوشؿ وأبق(4)افعرب وأبق(3)وافعؼقع(2)وأبق زرظي(1)وذـره افٌخوري

 ف افضعػوء. (9)وابـ اجلقزي(8)وأبق كعقؿ(7)صوهغ

 مـ فقس افعوتؽي أيب ابـ ظـف، يروي مـ اكظر خًرا، إٓ أظؾؿ مو :-ظـف شئؾ دو-(10)مًفر أبق ؿول

دو شئؾ ظـ  -(13)مرة: يضعػ، وؿول أبق حوتؿ (12)وافٌخوري (11)وكظرائف، ؿول ابـ معغ اْلديٌ أهؾ

 وعوف، هل بوفؼقيي : فقًً-أحوديثف

 يزيد بـ ظع ف افعؾؿ أهؾ بعض تؽؾؿ : وؿد(15)وأبق ظع افطقد(14)وؿول افسمذي مرة 

: وظع ف كػًف صوفح، وؿول (17)ظذ تضعقػف، وؿول افذهٌل: اتػؼ أهؾ افعؾؿ (16)ووعػف، وؿول افًوجل

ُػقُه، وؿول أخرى(18)مرة  يسك،  ومل َجوظي : وعػف(19):َوعَّ

                                                           

 (.99فؾٌخوري )ص:  ،( افضعػوء افصغر1)

 (.641/ 2(افضعػوء ٕيب زرظي افرازي ف أجقبتف ظذ أشئؾي افزذظل )2)

 (.254/ 3فؾعؼقع )، ( افضعػوء افؽٌر3)

 (.389/ 9) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل4)

 ( ادصدر افًوبؼ.5)

 (.325/ 6)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 6)

 (.125)ص:  ، ٓبـ صوهغؽذابغ( توريخ أشمء افضعػوء واف7)

 (.116ٕيب كعقؿ )ص:  ،( افضعػوء8)

 (.222/ 2ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 9)

 (.325/ 6)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي(، 282/ 43ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ12)

 (. 284/ 43ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ11)

 (.285/ 43ٓبـ ظًوـر ) ،توريخ دمشؼ(، 346/ 5( شــ افسمذي )12)

 (.285/ 43ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ13)

 (.572/ 3( شــ افسمذي )14)

 (.285/ 43ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ15)

 (.397/ 7) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى16)

 (.162/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 17)

 (.457/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 18)

 (.49/ 2) ، فؾذهٌلافؽوصػ( 19)
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 .َجوظي ووعػف مـوـر، : وفف(1)وؿول مرة أخرة

 : فقس بؼقي.(4): فقس بثؼي، وؿول أبق زرظي(3)وابـ أيب حوتؿ (2)وؿول افـًوئل

وأبق (8): مـؽر اْلديٌ، وؿول افٌخوري مرة(7)وابـ اجلورود(6)وافٌخوري(5)وؿول ادػضؾ افغَليب

 .ادـؽرات ـثر اْلديٌ واهل: (10): ذاهى اْلديٌ، وؿول يعؼقب بـ صقٌي(9)أمحد اْلوـؿ

وابـ (15)وابـ حزم(14)وأبق بؽر افزؿوين(13)وأبق افػتح إزدي(12)وافدارؿطـل(11)وؿول افـًوئل

  .صوفح إكف: ؾقف ؿقؾ : وؿد(18)وزاد اَلقثؿل : مسوك اْلديٌ،(17)واَلقثؿل (16)افؼقناين

ٌَقد َظـْفُ  يروهيو افتل أحوديثف يذـر واحد ؽر رأيً»: (19)وؿول اجلقزجوين  وظثمن زحر ْبـ اهلل ُظ

ـِ  يرويون، ُكَؿر ْبـ وبؼ افزبر ْبـ جعػر أحوديٌ رأيـو ُثؿَّ  افعوتؽي، أيب ْبـ  تؾؽ تشٌف أحوديٌ اْفَؼوِشؿِ  َظ

                                                           

 (.466/ 3) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 1)

 (.181/ 21) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 2)

 (.281/ 43ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ3)

 (.284/ 43ٓبـ ظًوـر ) ،(، توريخ دمشؼ229/ 6ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 4)

 (.284/ 43ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ5)

 (.99فؾٌخوري )ص:  ،عػوء افصغرافض( 6)

 (.388/ 9) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل7)

 (.192فؾسمذي  )ص:  ،( افعؾؾ افؽٌر8)

 (.281/ 43ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ9)

 (.283/ 43) ادصدر افًوبؼ( 12)

 (.325/ 6)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي(، 285/ 43ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ11)

 (.182/ 21) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 12)

 (.222/ 2ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، (، 182/ 21) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 13)

 (.182/ 21) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 14)

 (.125/ 6) ، ٓبـ حزم( ادحذ15)

 (.311/ 1) ، ٓبـ افؼقناين( ذخرة اْلػوظ16)

 (.32/ 7) فقثؿل، فؾ( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد17)

 (.314/ 4) ادصدر افًوبؼ( 18)

 (.285)ص:  ، فؾجقزجوين( أحقال افرجول19)
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 ؿٌؾ مـ أتقـو وأطـ وإكصور ادفوجريـ مـ رجًَل  أربعغ أدرك ممـ ؾووًَل  خقوًرا افؼوشؿ وـون إحوديٌ

 ش.افعؾؿ أهؾ مـ أحد َظَذ  هبم حيتٍ ممـ فقًو افزبر ْبـ وجعػر ُكَؿر ْبـ بؼ أن َظَذ  َيِزيد ْبـ ظع

 ودوكف ؾقؿف ظؿـ فـو طفر دو روايتف ظـ افتـؽى جيى إحقال َجقع وظذ» :(1)وؿول ابـ حٌون

 ش.بؿـف افًس َجقؾ اهلل وكًلل افتعديؾ ود مـ

 بـ أيقب بـ حيقك ظـف ويروي ذـرت، مو ؽر وكًخ أحوديٌ يزيد بـ وفعع: »(2)ؿول ابـ ظدي

 ذفؽ ؿٌؾ مـ ؾقمتك وعقػ: ظـف يروي أن إٓ صوفح، كػًف ف وهق افـًخي، هذه ؽر وفف مريؿ أيب

 ش.افضعقػ

 ثَلثي اشـوده ف هق؟: ٕن ممـ روايتف ف افتخؾقط أدرى ؾَل جًدا اْلديٌ مـؽر»: (3)ؿول افًؿعوين

 زحر بـ اهلل ظٌقد ظـف رواه مو وأـثر جًدا، اْلديٌ ف وعقػ وهق افؼوشؿ ظـ روايتف وأـثر شقاه، وعػوء

 ش.وحده يزيد بـ بعع اجلرح افزاق يتفقل ؾَل واهقون، وعقػون ومهو يزيد بـ ومطرح

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ صمًدا: وإن ىمان دم زمعض إضمقان، ٓ سمؽقن ايمعؾة مـف دائاًم،

واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي، وضعـقا ؾقف ظذ اختَلف أفػوطفؿ وظٌوراهتؿ، 

 ادتفؿ صديد افتفؿي.» ؾقف كظر»أن اإلموم ابـ يقكس يؼصد بؼقفف وهذا يدفؾ ظذ 

 ذىمقان زمـ همايمج زمـ هالل زمـ مّرة زمـ إوومص زمـ ومائػ زمـ ؽمعد زمـ ؾمؿس فمبد زمـ ؽمػقان زمـ فمؿرو -5

ؾؿل، ؽمؾقؿ، زمـ شمعؾبة زمـ  :(4) إفمقر أزما ايمسُّ

 : همقف كظر.(5)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

                                                           

 (.112/ 2ٓبـ حٌون ) ،( ادجروحغ1)

 (.326/ 6)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 2)

 (.342/ 1فؾًؿعوين ) ،( إكًوب3)

 (.46/55( اكظر ترَجتف: توريخ دمشؼ ٓبـ ظًوـر )4)

 .افًوبؼادصدر ( 5)
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 ف افثؼوت. (1)حٌون ذـره ابـ

 ظع وـون معوويي مع وـون( وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ) افـٌل أصحوب مـ : رجؾ(2)معغ ابـ ؿول

 مـ وهق جوهع وهق صحٌي، فف وفقًً: (3)حوتؿ أبق شػقون، ؿول بـ ظؿرو واشؿف افصَلة ف يؾعـف

  .معوويي أصحوب

 ظـ روى معوويي، أصحوب مـ ـون صحٌي فف وفقًً اجلوهؾقي، أدرك: (4)حوتؿ أيب ابـ ؿول

 .مرشًَل   افـٌل

وأبق (8)ؿوكع وابـ(7)افٌغقي وذـره صحٌي، فف: افؽـك ف (6)اْلوـؿ أمحد وأبق(5)مًؾؿ ؿول

  .افصحوبي ف وؽرهؿ (11)مـده وابـ(10)شؿقع وابـ(9)كعقؿ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صحايب صمؾقؾ:

 ف افقارد آختَلف كظر، ؾقف: بؼقفف يؼصد يقكس ابـ يغؾى ظذ افظـ ان اإلموم: افٌوحٌ ؿول

 .وأظؾؿ أظذ تعوػ واهلل صحٌتف،

َواة شمامـًا:  ش:سمؽؾؿقا همقف» همقفؿ، ومال ايمذيـ ايمرُّ

مقم ؽمقيد زمـ أيقب -1 ْقَبايِن  ايمرَّ  :(12) ايمسَّ

                                                           

 (.169/ 5ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت1)

 (.43/ 3روايي افدوري ) -( توريخ ابـ معغ 2)

 (.143ٓبـ أيب حوتؿ )ص:  ،( ادراشقؾ3)

 (.234/ 6ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 4)

 (.126/ 1دًؾؿ ) ،( افؽـك وإشمء5)

 .(28/ 2ٕيب أمحد اْلوـؿ ) ،(إشومل وافؽـك6)

 افًوبؼ.ادصدر (7)

 (.226/ 2ٓبـ ؿوكع ) ،( معجؿ افصحوبي8)

 (.2218/ 4ٕيب كعقؿ ) ،( معرؾي افصحوبي9)

 (.529/ 4) ، ٓبـ حجر( اإلصوبي ف متققز افصحوبي12)

 ( ادصدر افًوبؼ.11)

 (.118)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 12)



 
269 

 : سمؽؾؿقا همقف.(1)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 حديثف يتؼك اْلػظ رديء ف افثؼوت، وؿول: وـون (3)، وذـره ابـ حٌون(2)وثؼف مًؾؿي بـ ؿوشؿ

مًتؼقؿي، ورد  أـثرهو وجد ظـف ابـف روايي ؽر مـ شرت إذا أخٌوره ٕن ظـف أيقب بـ ُمؿد ابـف روايي مـ

 ذـره حٌون ابـ مـ : وافعجى(4)ؾلمو إول ؾرد ظؾقف إليراده ف افثؼوت، ؾؼولظؾقف افذهٌل وابـ حجر، 

 ضقل : وؿد(5)جقًدا، وأمو افثوين ؾرد ظؾقف مـ جفي ـَلمف ف روايي ابـف ظـف، ؾعز ؿوئًَل  يصـع ؾؾؿ افثؼوت ف

اْلوـؿ أبق ظٌد حٌون، وؿول  ابـ زظؿ ـم ٓ ابـف روايي ؽر مـ مـوـر َجؾي فف وأورد ترَجتف ظدي ابـ

 .افشوم مشويخ أجؾي مـ أكف إٓ بف حيتجو مل : ممـ(6)اهلل

: فغ (9): ظـد افـوس مًتقر، وؿول أبق حوتؿ(8): يتؽؾؿقن ؾقف، وؿول أبق زرظي(7)ؿول افٌخوري

 متػؼ ؽر، حػظف يروقا مل...اْلديٌ : صوفح(11): يعتز بف، وؿول اْلؾقع(10)اْلديٌ، وؿول افدارؿطـل

: صدوق (14): ختؾػ ؾقف، وؿول مرة(13): ـون دء اْلػظ، فقـًو، وؿول ابـ حجر(12)وؿول افذهٌلظؾقف، 

 خيطئ.

                                                           

 (.426/ 1) ، ٓبـ حجر(، هتذيى افتفذيى335/ 2) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل1)

 (.335/ 2) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل2)

 (.125/ 8ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت3)

 (.287/ 1) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 4)

 (.426/ 1) ، ٓبـ حجر(، هتذيى افتفذيى335/ 2) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل5)

 (.626/ 1فؾحوـؿ ) ،( ادًتدرك ظذ افصحقحغ6)

 (.417/ 1فؾٌخوري ) ،( افتوريخ افؽٌر7)

 (.128( شمآت افزذظل ٕيب زرظي افرازي ومعف ـتوب أشومل افضعػوء فف )ص: 8)

 (.252/ 2ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 9)

 (.58( شمآت افزؿوين فؾدارؿطـل )ص: 12)

 (.419/ 1فؾخؾقع ) ،( اإلرصود ف معرؾي ظؾمء اْلدي11ٌ)

 (.431/ 9) ، فؾذهٌل( شر أظَلم افـٌَلء12)

 (.229/ 3) ، ٓبـ حجرتؾخقص اْلٌراف( 13)

 (.118)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 14)
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 (7)واَلقثؿل (6)وابـ ادؾؼـ (5)وافٌقفؼل (4)وابـ ؿوكع (3)وافًوجل (2)وأبق داود (1)ووعػف أمحد

بف،  حيتٍ اَلقثؿل: ٓ ، وزاد(10)، وزاد افًوجل: ارم بف: وـذفؽ ؿول ابـ ادٌورك(9)وابـ حجر(8)وافٌقصري

: (14): وعػقه، وؿول افٌقصري مرة(13): وعػف اجلؿفقر، وؿول أمحد مرة(12): جًدا، وؿول مرة(11)وزاد مرة

 ف افضعػوء.(17)وافذهٌل (16)وابـ اجلقزي  (15)متػؼ ظذ تضعقػف، وذـره ابـ صوهغ

ابـ معغ : فقس بقء، ـون ينق إحوديٌ، وزاد (19)وابـ اجلورود(18)وؿول ابـ معغ

 ابـ رجول ظـ كػًف ظـ بعد جعؾفو ثؿ ادٌورك، بـ اهلل ظٌد ظـ بلحوديٌ بوفرمؾي حدثفؿ :ـون(20)مرة

 افشققخ أوفئؽ حدثـل: ؿول ثؿ بلحوديٌ ادٌورك ابـ ظـ حدث افرمؾي أهؾ ادٌورك، وزاد أخرى: ؿول

                                                           

 (.23/ 2)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 1)

 (.332/ 4( شــ أيب داود )2)

 (.426/ 1) ، ٓبـ حجرافتفذيى(، هتذيى 335/ 2) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل3)

 (.335/ 2) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل4)

 (.457/ 12فؾٌقفؼل ) ،( افًــ افؽزى5)

 (.323/ 7) ، ٓبـ ادؾؼـ( افٌدر ادـر6)

 (.87/ 1) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد7)

 (.127/ 4) ، فؾٌقصري( مصٌوح افزجوجي ف زوائد ابـ موجف8)

 (.216/ 2) ، ٓبـ حجرافدرايي ف ختريٍ أحوديٌ اَلدايي( 9)

 (.113/ 1فؾعؼقع ) ،( افضعػوء افؽٌر12)

 (.426/ 1) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى11)

 (.132/ 5) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد12)

 (.26)ص:  ، ٓبـ ادزد( بحر افدم ؾقؿـ تؽؾؿ ؾقف اإلموم أمحد بؿدح أو ذم13)

 (.14/ 2) ، فؾٌقصريٌوح افزجوجي ف زوائد ابـ موجف( مص14)

 (.51ٓبـ صوهغ )ص:  ،( توريخ أشمء افضعػوء وافؽذابغ15)

 (.132/ 1ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 16)

 (.96/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 17)

اجلرح (، 451، 421/ 4روايي افدوري ) -(، توريخ ابـ معغ 68روايي افدارمل )ص:  -( توريخ ابـ معغ 18)

 (.464/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) ،(، ظؾؾ اْلدي252ٌ/ 2ٓبـ أيب حوتؿ ) وافتعديؾ،

 (.335/ 2) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل19)

 ادصدر افًوبؼ.( 22)
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 مشوخيف ظـ بف حدث وافذي ادٌورك ابـ حديٌ يؼؾى ـون :(1)ادٌورك، وؿول مرة ابـ ظـفؿ حدثـل افذي

 بعد وهق اْلديٌ واهل: (3)، وؿول اجلقزجوين(2)، ورموه بوفنؿي اَلقثؿل.كػًف ظذ ؾقؼؾٌف أدرـفؿ افذيـ

 مـ افؼؾقب ف ـون : وإن-بعد إيراد حديٌ فف-(5): فقس بثؼي، وؿول افطحووي(4)متمشؽ، وؿول افـًوئل

 .ظـدهؿ بوفؼقي : فقس(6)ؾقفو،  وؿول أبق أمحد اْلوـؿ مو أيقب

 : ـون يّدظل أحوديٌ افـوس.(9): مسوك اْلديٌ، وؿول أبق حوتؿ(8)واَلقثؿل (7)وؿول افـًوئل

 يزيد بـ يقكس مـفؿ معروؾغ صققخ ظـ صوفح، حديٌ شقيد بـ : وٕيقب(10)وؿول ابـ ظدي

 ويؼع وؽرهؿ، وافثقري وإوزاظل جريٍ وابـ جوبر، بـ يزيد بـ افرمحـ وظٌد افزهري، كًخي إيع

 مو وأكؽر افضعػوء َجؾي ف حديثف ويؽتى ظؾقف، يقاؾؼقه ٓ مو ؾقف ويؼع ظؾقف، افثؼوت يقاؾؼف مو حديثف ف

 .ذـرتف مو فف وجدت

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ صمًدا:

 افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي.واؾؼ أؽؾى 

  

                                                           

 (.252/ 2ؿ )ٓبـ أيب حوت اجلرح وافتعديؾ،( 1)

 (.132/ 1) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد2)

 (.266)ص:  ، فؾجقزجوين( أحقال افرجول3)

 (.16فؾـًوئل )ص:  افضعػوء وادسوـقن، ( 4)

 (.17/ 14) ، فؾطحووي( ذح مشؽؾ أثور5)

 (.335/ 2) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل6)

 (.115/ 3( شــ افـًوئل )7)

 (.253/ 6)، فؾفقثؿلجمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد( 8)

 (.113/ 1فؾعؼقع ) ،( افضعػوء افؽٌر9)

 (.28/ 2)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 12)
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 :(1) اظُمَرادِي ضماسمؿ زمـ ايمرْحـ فمبد -2

 : سمؽؾؿقا همقف.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : مو ظؾؿً بف بلًشو.(4)، وؿول مرة(3)وعػف افذهٌل

 مسوك اْلديٌ.: (7)واَلقثؿل (6): فقس ظـدهؿ بثؼي، وؿول ابـ اجلقزي(5)ؿول مًؾؿي بـ ؿوشؿ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم أبو شعقد بـ يقكس ف جرحف فؾراوي.

 :(8)ايمَػَرائِِض  اَلسـ َأزُما اهللَّ، فَمْبد زْمـ زيد زْمـ فمقم -3

 سمؽؾؿقا همقف.: (9)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : ثؼي. (10)ؿول مًؾؿي بـ ؿوشؿ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق:

                                                           

 (.554/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 (.92/ 5)  فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 2)

 (.377/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 3)

 (.554/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 4)

 (.92/ 5) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 5)

 (.91/ 2ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 6)

 (.269/ 9) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد7)

 (.13/378) ، فؾخطقى افٌغدادي( اكظر ترَجتف: توريخ بغداد8)

 (.92/ 5)  فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 9)

 (.541/ 5) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 325/ 9) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل12)
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يقكس اضؾع خوفػ مًؾؿي بـ ؿوشؿ اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف ظذ افراوي، وفعؾ اإلموم ابـ 

 ظذ ؿودح ف افراوي مل يطؾع ظؾقف ابـ ؿوشؿ.

 :(1)ايمَػَريِض  ايمػارد معـ زمـ اهلل فمبد زمـ فمقم -4

 : سمؽؾؿقا همقف.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .(3)وثؼف اْلطقى افٌغدادي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق:

خوفػ اْلطقى افٌغدادي اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف ظذ افراوي، وفعؾ اإلموم ابـ يقكس اضؾع 

 ظذ ؿودح ف افراوي مل يطؾع ظؾقف اْلطقى.

زَماغ، زمشغم زمـ أْحد زمـ ايمؼاؽمؿ -5  :(4)اظمٌميّ  فمامر أزما ايمدَّ

 : سمؽؾؿقا همقف.(5)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : صقخ.(7)ف ادغـل، وؿول مرة (6)ذـره افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف ظذ افراوي بوجلرح.

                                                           

 (.127/ 8) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 (.162)ص:  عراؿلمقزان آظتدال، فؾ( ذيؾ 2)

 (.127/ 8) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل (3)

 (.3/368) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 4)

 (.162)ص:  عراؿلمقزان آظتدال، فؾ( ذيؾ 5)

 (.3/368) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 6)

 ادصدر افًوبؼ.( 7)
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فَمقـِل، سمؾقد زمـ فمقسك زمـ داود زمـ مؼدام -6  :(1)اظمٌمي فمؿرو أزما ايمرُّ

 : سمؽؾؿقا همقف.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 وعقػ إكف: : وثؼ، وزاد ابـ دؿقؼ افعقد: وؿقؾ(5)واَلقثؿل (4)وابـ دؿقؼ افعقد (3)ؿول ادـذري

: وهق وعقػ، وؿول مًؾؿي (7)وزاد مرة: ظذ وعػ ؾقف، (6)بؿك، وزاد افرواة مشفقري مـ وهق أيًضو

: (10)افروايي، وؿول افذهٌل ـثر افدرجي، ظويل : وـون(9): روايوتف ٓبلس هبو، وؿول ابـ أيب ُدفقؿ(8)بـ ؿوشؿ

 ظؾقف يتؽؾؿ :  مل-(13)معؾًؼو ظذ حديٌ أخرجف فف اْلوـؿ-(12): مشفقر، وؿول أخرى(11)صقيؾح، وؿول مرة

مـف، وؾن ـَلم افذهٌل، شٌط  وأؾي ؾقف، متؽؾؿ ومؼدام افصحقحغ، شـد ظذ مقوقع وهق اْلوـؿ،

 .أظؾؿ واهلل ووعف، أكف حيتؿؾ مـف، وأؾي: : ؿقفف(14)ابـ افعجؿل: ؾؼول

  

                                                           

 (.4/176) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 345/ 13) ، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: شر أظَلم افـٌَلء1)

 (.4/176) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 2)

 (.272/ 3فؾؿـذري ) ،( افسؽقى وافسهقى3)

 (.263/ 1) ، ٓبـ دؿقؼ افعقد( اإلموم4)

 (.323، 12/293) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد5)

 (.293/ 12) ادصدر افًوبؼ( 6)

 (.323/ 12) ادصدر افًوبؼ( 7)

 (.145/ 8) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 8)

 (.322 /4) ، فؾؼويض ظقوض( ترتقى اددارك وتؼريى ادًوفؽ9)

 (.396) ، فؾذهٌل( ديقان افضعػوء12)

 (.675/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 11)

 (.492-1/489)، ٓبـ ادؾؼـ( ختك اشتدراك افذهٌل ظذ مًتدرك اْلوـؿ12)

 (.1/569) ، فؾحوـؿ( ادًتدرك ظذ افصحقحغ13)

 (.261)ص:  ، فًٌط ابـ افعجؿل( افؽشػ اْلثق14ٌ)
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: تؽؾؿقا ؾقف، وخص ابـ افؼطون افؽَلم ؾقف مـ ؿٌؾ أهؾ (2)وابـ افؼطون(1)وؿول ابـ أيب حوتؿ

 : ختؾػ ؾقف.(3)مك، وؿول ابـ افؼطون

ف افضعػوء، وؿول  (7)، وذـره ابـ اجلقزي(6)وافشقـوين (5)واَلقثؿل(4)ووعػف افدارؿطـل

 : فقس بثؼي.(8)افـًوئل

 مقفده، ظـ شلفقه ٕهنؿ كزار، بـ خوفد ظـ روايتف، ف بودحؿقد يؽـ : ومل(9)ؿول افؽـدي

 ادؼدام ؾنذا وؾوتف، توريخ ؾقفو ؾـظروا كزار، بـ خوفد رأس ظذ افتل إشطقاكي إػ مضقا ثؿ ؾلخزهؿ،

 افـًوئل افؼقل هذا كػك وؿد صحقح، أشد مـ وشمظف: مػّرج ابـ ؿول مخًي، أو أظقام أربعي ابـ حقـئذ

 .افؽذب اػ وكًٌف جًدا:

 .صغر هق ظؾقف أشؿع ؾؾعؾف َهغِّ  جرح : وهذا(10)وظؾؼ ابـ حجر ظذ اْلز: ؿوئًَل 

 .ُمؿقًدا اْلديٌ ف يؽـ : ومل(11)وؿول ابـ رجى اْلـٌع

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي، ومل تصدر ظٌورات تقثقؼ سحيي ؾقف مـ 

 افـؼود.

                                                           

 (.323/ 8ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 1)

 (.332/ 2) ، ٓبـ افؼطون( بقون افقهؿ واإلهيوم ف ـتوب إحؽوم2)

 (.224/ 3) ادصدر افًوبؼ( 3)

 (.145/ 8) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 345/ 13) ، فؾذهٌل( شر أظَلم افـٌَلء4)

 (.243/ 2) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد5)

 (.128/ 2) فؾشقـوين ،( كقؾ إوضور6)

 (.137/ 3ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 7)

 (.176/ 4) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 8)

 (.322/ 4) ، فؾؼويض ظقوض( ترتقى اددارك وتؼريى ادًوفؽ9)

 (.145/ 8) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 12)

 (.173/ 9ٓبـ رجى ) ،( ؾتح افٌوري11)
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َواة  ش:سمؼقم زمحديثف ضمجةٓ » ،همقفؿ ومال ايمذيـ سماؽمًعا: ايمرُّ

ْْحَـ فمبد زمـ َأْْحد*   :(1)زَمْحَشؾ اهلل، يؾؼب: فمبقد َأزما ،وهب زمـ اهلل فمبد أطمل ازْمـ وهب، زمـ ايمرَّ

 ضمجة. زمحديثف سمؼقم :ٓ(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 (5)وشعد بـ معوذ (4)وُمؿد بـ ظٌد اهلل بـ ظٌد اْلؽؿ (3)افؾقٌ بـ صعقى بـ ادؾؽ وثؼف ظٌد

، وآخر أربعي ـوكقا حيًـقن افثـوء ظؾقف، وؾصؾً ظٌورة ابـ ظٌد (7)وشعقد بـ ظثمن (6)وُمؿد بـ ؾطقس

 فقس ظـو اهللَّ ظٌقد أبق يًلل : إكم(8)إبع َشِعقد بـ اْلؽؿ ف افثـوء بؼقفف: مو رأيـو إٓ خًرا، وؿول هورون

حيًـ افؼقل  (10)أيومـو، وـون أبق افطوهر بـ افنح ف إمر مًتؼقؿ : ـون(9)ظـف، وؿول ظٌدان كًلل كحـ

 ؾقف.

: ؿد وثؼف أهؾ زموكف، (11)ؿول افٌوحٌ: وهمٓء أهؾ زموكف هؿ ادؼصقدون بعٌورة ابـ افؼطون 

 واهلل تعوػ أظؾؿ.

  

                                                           

 (.82)ص:  افتفذيى، ٓبـ حجرتؼريى ( اكظر ترَجتف: 1)

جومع توريخ ابـ -(، ووهؿ ظٌد افػتوح ؾتحل1/114) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 1/391) ، فؾؿزي( هتذيى افؽمل2)

(: وعػف ابـ يقكس، ؾَل يؾزم ذفؽ، بؾ 1/291ف ؿقفف : وعقػ، اظتمًدا ظذ ؿقل افًققضل ف حًـ ادحورضة) -يقكس

 ، وهل مـ أفػوظ افتضعقػ، بَل صؽ.شوعػف»ققضل رأى ظٌورة ابـ يقكس، ؾعز بؾػظي افذي يغؾى ظذ افظـ أن افً

 (.62/ 2ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 3)

 ( ادصدر افًوبؼ.4)

 (121)ص:  ، فؾضٌل( بغقي ادؾتؿس ف توريخ رجول أهؾ إكدفس5)

 ( ادصدر افًوبؼ.6)

 ( ادصدر افًوبؼ.7)

 (.323/ 1)افرجول، ٓبـ ظديافؽومؾ ف وعػوء ( 8)

 ( ادصدر افًوبؼ.9)

 ( ادصدر افًوبؼ.12)

 (.265/ 5) ، ٓبـ افؼطون( بقون افقهؿ واإلهيوم ف ـتوب إحؽوم11)
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وؿول ؾقف،  : تؽؾَّؿقا(2)ظكه، وؿول افدارؿطـل ف مك أهؾ : ُمدث(1)وؿول اْلوـؿ أبق ظٌد اهلل

 أن ثؼي هق إِذ ييه ٓ وهذا ظؿف، ظـ بآخرة رواهو أحوديٌ تلخر مـ بعض ظؾقف أكؽر : وإكم(3)ابـ افؼطون

ظؾقف، وواؾؼ ابـ ـثر ابـ افؼطون ف ذفؽ بعد أن ظّده مـ افثؼوت،  افغوفى ذفؽ يؽـ مل مو بلحوديٌ يـػرد

 ؾرجع ؾقفو روجع ثؿ مـوـر، بلحوديٌ وأتك ظؿره، آخر ف خؾط أكف جفي مـ ؾقف تؽؾؿقا أهنؿ : إٓ(4)ؾؼول

: (6)ظـف، وؿول أخرى :أدرـتف، وـتًٌ(5)ؿؾقًَل، وأمو أبق حوتؿ ؾؼد اختؾػً ظٌورتف ؾقف، ؾؼول مرة إٓ ظـفو

افتخؾقط،  ظـ رجع أكف خزه جوءين ثؿ بعد خؾط ثؿ مًتؼقؿ، وأمره ظـف : ـتٌـو(7) ـون صدوًؿو، وؿول ثوفثي

ذفؽ، ؿول افٌوحٌ:  بعد حديثف ف ادـوـر ـثرت ثؿ ؿديم، حوتؿ وأبق زرظي أبق ظـف : وأخذ(8)ؿول افعَلئل

 مل: حقٌ ؿقؾ فف -(9)خزيؿي ابـ يعـل -إشحوق بـ فؼد ثًٌ رجقظف ظـ هذه ادـوـر، ـم ورد ظـ ُمؿد

 دو افرمحـ ظٌد بـ أمحد ٕن: ؾؼول وـقع؟ بـ شػقون وترـً وهى بـ افرمحـ ظٌد بـ أمحد ظـ رويً

هِري ظـ موفؽ حديٌ إٓ آخرهو ظـ ظـفو رجع إحوديٌ، تؾؽ ظؾقف أكؽروا  حي إذا»: أكس ظـ افزُّ

 أدخؾ وراؿف ؾنن وـقع، ْبـ شػقون وأمو ؿرضوس، ِف  ظؿف ـتى مـ درج ِف  وجده أكف ذـر ؾنكف» افعشوء

 .َظـْفُ  افروايي وترـً اهلل، ؾوشتخرت ظـفو، يرجع ؾؾؿ وـؾؿـوه، ؾرواهو، أحوديٌ، ظؾقف

   

  

                                                           

 (.77/ 1) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل1)

 (.289( شمآت افًؾؿل فؾدارؿطـل )ص: 2)

 (.265/ 5) افؼطون، ٓبـ ( بقون افقهؿ واإلهيوم ف ـتوب إحؽوم3)

 (.113)ص:  ، ٓبـ ـثر( ضٌؼوت افشوؾعقغ4)

 (.62/ 2ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 5)

 ( ادصدر افًوبؼ.6)

 ( ادصدر افًوبؼ.7)

 (.7)ص:  ، فؾعَلئل( ادختؾطغ8)

 (.388/ 1) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 9)
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 وٕجؾ ظؾقف: أكؽرت افتل إحوديٌ هذه ظـ أمحد رجقع صح : وؿد(1)وـذفؽ ؿول ابـ حجر

: صدوق تغر (2)ادقؾؼ، وؿول مرة واهلل ادتلخريـ مـ افؼطون وابـ ادتؼدمغ مـ خزيؿي ابـ اظتؿده ذفؽ

: (5)بودتغ ظـدهؿ، وؿول ثوفثي: فقس (4): حدث ظـف مًؾؿ ُمتًجو بف، ومرة ؿول(3)بلخرة، وؿول افذهٌل

ة فف...ؾقف ُخَْتؾػ َتؿؾ، وؿول رابعي ٓ أحوديٌ ظدَّ مـوـر، فؽـ افذهٌل كػًف داؾع ظـف  أحوديٌ : وفف(6)حُتْ

 فقًً ذفؽ جـى ف مـؽرة أحوديٌ ؾخؿًي افصحي، ظذ اْلديٌ مـ أفقًؾو روى : وؿد(7)بعٌورتف ؿوئًَل 

وبـدار، ؿول افٌوحٌ: ورؽؿ ذفؽ مل حيًـ  إظذ ظٌد بـ ـققكس افؼقة ف هق وٓ كعؿ، فسـف، بؿقجٌي

ويغؾى ظذ افظـ أن ـَلمف هذا ؿٌؾ -(8)أبق زرظي افرأي ؾقف جًدا بعد رجقظف، وٓ ؿٌؾف، حقٌ ؿول مرة

 بعض وأتوه زرظي أبو :  شؿعً(9)ؿول ابـ أيب حوتؿ -بعد رجقظف-ظـف، ثؿ كؽتى ومل : أدرــوه-رجقظف

 إن زرظي: أبق ؾؼول إحوديٌ: تؾؽ ظـ رجع أكف وهى ابـ أخل ابـ اهلل ظٌقد أيب ظـ ؾحؽك رؾؼوئل

ذفؽ، وـلن ابـ اجلقزي مل يٌؾغف رجقظف بودرة،  ؿٌؾ ـون افتل ادـزفي بف يٌؾغ وٓ حوفف حيًـ ممو رجقظف

 .فف أصؾ ٓ مو حدث ثؿ إمر مًتؼقؿ : ـون(10)ؾؼول

 ثؿ وذووه خزيؿي ابـ ظـف ـتى حقٌ ؿديًم  ادًتؼقؿي بوٕصقوء حيدث : وـون(11)وؿول ابـ حٌون

 كوؾع ظـ موفؽ ظـ ظؿف ظـ ـٌدهو روى أؾَلذ فف أخرجً إرض ـلن فف أصؾ ٓ بم ظؿف ظـ يليت جعؾ

 ؾقم »افقتر وهل صَلتؽؿ إػ صَلة زادـؿ اهلل إن» ؿول أكف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل ظـ ظؿر ابـ ظـ

 .افثِّؼوت روايي مـ وهى بـ حديٌ ـتى مـ ظذ خػوء مموٓ هذا يشٌف

                                                           

 (.56/ 1) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى1)

 (.82)ص:  افتفذيى، ٓبـ حجرتؼريى ( 2)

 (.318/ 12)، فؾذهٌل( شر أظَلم افـٌَلء3)

 (.382/ 1) ، فؾذهٌل( ادؼتـك ف هد افؽـك4)

 (.45/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 5)

 (.378/ 1) ، فؾذهٌل( افعز ف خز مـ ؽز6)

 (.323/ 12) ، فؾذهٌل( شر أظَلم افـٌَلء7)

 (.62/ 2أيب حوتؿ ) ٓبـ اجلرح وافتعديؾ،( 8)

 ادصدر افًوبؼ.( 9)

 (.76/ 1) ٓبـ اجلقزيافضعػوء وادسوـقن، ( 12)

 (.149/ 1) ، ٓبـ حٌون( ادجروحغ11)
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بوفتضعقػ،  أمره ف يٌوفغ افًٌتل حٌون : وابـ-معؾًؼو ظذ ـَلم ابـ حٌون-(1)وؿول ابـ ـثر

 أظؾؿ. ؾوهلل يؼقيف، ظدي وابـ

ؿول افٌوحٌ: واؾؼـو ابـ ـثر ف اجلزء إول مـ ـَلمف، فؽـ موو ؿع بغ أيديـو يظفر أن ابـ 

 جمؿعغ ْلؼتفؿ افذيـ مك أهؾ صققخ : رأيً(2)يؽـ يؼقيف ـم يظـ مـ طوهر ظٌوراتف، حقٌ ؿولظدي مل 

ـْ  وعػف، ظذ  مـ .. وـؾ.ظـف ظـف، وحدثقا افروايي مـ يؿتـعقن ٓ بؾده أهؾ ؽر افغربوء مـ ظـف ـتى وَم

ف َظـ يـػرد،   َظؿِّ
ٍ
ء  افرجول ـتوب َأيًضو ذفؽ مـ بف، وحدثفؿ ظـده وجدوه بف يـػرد افذي ؾذفؽ بَقْ

ف َظـ يرويف،  مـفو ذاـر أكو أحوديٌ ظؾقف أكؽرت وعػف .. ومـ.َأيًضو ظـف ـتٌقه وؿد شقاد، بـ َظْؿرو َظؿِّ

ف، َظـ روايتف، وـثرة افٌعض، ف ظـ روايي، أـثر وحرمؾي َظؿِّ  وإن ؾؿحتؿؾ، ظؾقف أكؽروه مو وـؾ مـف، ظؿِّ

ف َظـ يرويف، يؽـ مل  .بف خصف وفعؾف ؽره، َظؿِّ

 وموئتغ اْلؿًغ بعد اختؾط أكف اْلوـؿ : ذـر(3)وؿد ظرف شـي اختَلضف، حقٌ ؿول شٌط ابـ افعجؿل

 ظؿرو أيب ظـ فف مًؾؿ ذح مؼدمي ف افـقوي افديـ ُمل افشقخ ذـره ـذا مك، مـ مًؾؿ خروج بعد

 ظؾقمف. ف يذـره ومل افصَلح ابـ

 .(5)صعقى متحومًَل ظؾقف: فقس ثؼي، وـون أمحد بـ (4)وؿول أمحد بـ صوفح

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .ومائتكم اخلؿسكم زمعد اطمتؾط صدوق،

واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جتريح افراوي، فؽـ ظٌورة ابـ يقكس ـلهنو تقحل بلكف ٓ 

 آختَلط.حيتٍ بلحوديثف افتل رواهو بعد 

  

                                                           

 (.113)ص:  ، ٓبـ ـثر( ضٌؼوت افشوؾعقغ1)

 (.322/ 1)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 2)

 (.42)ص:  افعجؿل، فًٌط ابـ ( آؽتٌوط بؿـ رمل مـ افرواة بوٓختَلط3)

 (.75/ 1) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل4)

 (.121)ص:  ، فؾضٌل( بغقي ادؾتؿس ف توريخ رجول أهؾ إكدفس5)
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َواة فماًذا:  ش:يضعػ»، شوعقػ» همقفؿ، ومال ايمذيـ ايمرُّ

 :(1)ايمثؼػل ؽمعقد زمـ ايمغـك فمبد  -1

 : وعقػ.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف افثؼوت. (3)ذـره ابـ حٌون

 .(5)ف ادغـل، ووعػف ابـ حجر (4)وذـره افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف تضعقػف فؾراوي، ظدا  ابـ حٌون وٓ يغس بتصحقحف، خوصي أكف 

 مل يعؾؼ ظؾقف

د زمـ اظمايض -2 ي مسعقد َأزُما ايمتَّقِْؿّل، شمؿ ايمغاهمؼل مسعقد زمـ حُمَؿَّ  :(6)اظمٌِْمِ

 : ىمان يضعػ.(7)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

                                                           

 (.2/642) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 623/ 5) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 .ادصدران افًوبؼون( 2)

 (.424/ 8ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت3)

 (.421/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل (4)

 (.46/ 3) ، ٓبـ حجر( اإلصوبي ف متققز افصحوبي5)

 (.516)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 6)

(: وف ؿقل ادزي ظـ ابـ يقكس: 5/ 11إـمل هتذيى افؽمل ) ف (، ؿول مغؾطوي27/86فؾؿزي ) ،( هتذيى افؽمل7)

 -رمحف اهلل تعوػ -وـون يضعػ، كظر، ؾنين كظرت ف توريخ أيب شعقد بـ يقكس: افـًخي افتل ـون ظٌد افؽريؿ ادـٌجل

يذـر هذه افؾػظي أيضو،  يؼقل: إهنو أـؿؾ افـًخ وأمتفو، ؾؾؿ أجد هذه افؾػظي ؾقفو، ودو كؼؾ ظٌد افغـل وابـ موـقٓ ـَلمف مل

 وتٌعفم ظذ ذفؽ اْلوزمل وافرصوضل، وؽرمهو، ؾقـظر، ؿول افٌوحٌ: مـ ظؾؿ حجي ظذ مـ مل يعؾؿ.



 
281 

 إِذا َحِديثف : ُيْعَتز(4)ف ثؼوتف، وؿول (3)، وذـره ابـ حٌون(2)وابـ حٌون (1)وثؼف مًؾؿي بـ ؿوشؿ

 .َفقٌْ ؽر َظـ روى

 جفوفي : ؾقف(7)افذهٌلبوٕبوضقؾ، وؿول  : حيدث(6): ٓ أظرؾف، وؿول افدارؿطـل(5)وؿول أبق حوتؿ

 مـؽرة. أحوديٌ : فف(8)يـؽر، وؿول مرة مو وفف

: مـؽر اْلديٌ.                                        (12)، وؿول ابـ ظدي(11)وابـ حجر(10)وافٌقصري(9)ووعػف افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف، وإن ـون يؼع ف افؼؾى أن ؿقفف ف افراوي هق 

 جتًقد ٕؿقال افـؼود ؾقف.

  

                                                           

 (.3/ 12) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى1)

 (.626)ص:  ، فؾفقثؿل(، مقارد افظؿآن إػ زوائد ابـ حٌون5/ 11) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل2)

 (.527/ 7ـ حٌون )ٓب ،( افثؼوت3)

 (.195/ 9) ادصدر افًوبؼ( 4)

 (.79/ 6()33/ 4ٓبـ أيب حوتؿ ) ،( ظؾؾ اْلدي5ٌ)

 (.226ٓبـ حٌون )ص:  ،( تعؾقؼوت افدارؿطـل ظذ ادجروحغ6)

 (.233/ 2) ، فؾذهٌل( افؽوصػ7)

 (.424/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 8)

 (.74/ 2) ، فؾذهٌل( ادؼتـك ف هد افؽـك9)

 (.242/ 4( مصٌوح افزجوجي ف زوائد ابـ موجف )12)

 (.516)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 11)

 (.181/ 8)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 12)
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 :(1) ايمقراق ايمدوٓيب زممم َأزما ؽمعد، زْمـ ْحاد زْمـ َأْْحَد زمـ حمؿد -3

 وىمان معرهمة، زماَلديث ويمف ايمتصـقػ، ضمسـ اَلديث، صـعة أهؾ مـ :وىمان(2)ومال ازمـ يقكس

 يضعػ.

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

: (4)إخٌور، ؿول افدارؿطـل ومعرؾي وافروايي افعؾؿ ف مؼدًمو وـون :(3)ؿول مًؾؿي بـ ؿوشؿ

: (6)بوْلديٌ، ؿول ابـ إثر معرؾي فف وـوكً :(5)خًرا، ؿول ابـ اجلقزي إٓ أمره مـ تٌغ مو ؾقف تؽؾؿقا

وافتقاريخ، ؿول  وإخٌور بوْلديٌ ظوًدو : ـون(7)افتصـقػ، ؿول ابـ خؾؽون حًـ بوْلديٌ ظوًدو وـون

 : أحد أئؿي حػوظ اْلديٌ. (8)ابـ ـثر

 ف ادغـل. (9)وذـره افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

تؽؾؿ افـؼود ؾقف مـ جفي زهده وديوكتف وظؾؿف، فؽـ مل يتعرض فدرجتف ف اْلديٌ شقى اإلموم 

 ابـ يقكس واإلموم افذهٌل.

  

                                                           

 (.51/31ٓبـ ظًوـر ) ،( اكظر ترَجتف: توريخ دمشؼ1)

(، 3/459) آظتدال، فؾذهٌلمقزان (، 214/ 13)، ٓبـ اجلقزي(، ادـتظؿ51/31ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ2)

 (.1/462)، فؾذهٌلافعز ف خز مـ ؽز 

 (.42/ 5) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 3)

 (.115( شمآت محزة فؾدارؿطـل )ص: 4)

 (.213/ 13)، ٓبـ اجلقزي( ادـتظؿ5)

 (.516/ 1) ، ٓبـ إثر( افؾٌوب ف هتذيى إكًوب6)

 (.352/ 4) ، ٓبـ خؾؽون( وؾقوت إظقون7)

 (.845/ 14) ، ٓبـ ـثر( افٌدايي وافـفويي8)

 (.552/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 9)
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َواة  ش:أضماديثف مضطرزمة»، شمضطرب اَلديث صمًدا» همقفؿ، ومال ايمذيـ ضمادي فممم: ايمرُّ

 :(1)ايمؽقدم ؽمؿرة زمـ ايمؼاؽمؿ زمـ اَلسـ زمـ أْحد -1

 .زمؿـاىمغم ضمدث اَلديث، : مضطرب(2)يقكسومال ازمـ 

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

ث :(4)ف افضعػوء، ؿول أبق كعقؿ (3)ذـره ابـ اجلقزي ادـوـر،  ووـقع ؽقوث بـ حػص ظـ حدَّ

حديثف، وؿول  يؽتى ٓ أن اْلديٌ هذا مثؾ يروي دـ : وحؼ-بعد إيراده حديًثو فف -(5)وؿول ابـ افػريض

 .حوفف خز مو : ؾؽلكف-حديًثو فف (7)معؾًؼو ظذ روايي أيب ظقاكي -(6)ابـ حجر

 ف ذـره حيؾ : يضع اْلديٌ ظذ افثؼوت، وزاد ابـ حٌون:  ٓ(9)وابـ افؼقناين (8)وؿول ابـ حٌون

 رمقف بوفقوع مرة أخرى. (10)ؾقف، وأضؾؼ ابـ افؼقناين افؼدح شٌقؾ ظذ إٓ افؽتى

 : مسوك، وزاد شٌط ابـ افعجؿل: ـذاب.(12)وشٌط ابـ افعجؿل (11)وؿول افدارؿطـل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل مؼموك اَلديث:

                                                           

 (.261/ 6)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل(، 1/91) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

ذح أشومل رجول معوين (، مغوين إخقور ف 261/ 6)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل(، 1/91) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 2)

 (.28/ 1) ، فؾعقـلأثور

 (.69/ 1)ٓبـ اجلقزيافضعػوء وادسوـقن، ( 3)

 (.62/ 1ٕيب كعقؿ ) ،(، ادًـد ادًتخرج ظذ صحقح مًؾؿ64)ص:  ، ٕيب كعقؿ( افضعػوء4)

 (.428/ 1) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 5)

 ( ادصدر افًوبؼ.6)

 .(429/ 2( مًتخرج أيب ظقاكي )7)

 (.145/ 1ٓبـ حٌون ) ،( ادجروحغ8)

 (.411)ص:  ، ٓبـ افؼقناين( تذـرة اْلػوظ9)

 (.41)ص:  ادصدر افًوبؼ( 12)

 (.118 ص:)فؾدارؿطـل افضعػوء وادسوـقن، ( 11)

 (.43)ص:  ، فًٌط ابـ افعجؿل( افؽشػ اْلثق12ٌ)
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 واؾؼ افـؼود اإلموم أبو شعقد بـ يقكس ف جرحف فؾراوي.

ْخِؿلّ  مايمؽ زمـ اجلبار فمبد زمـ زيد زمـ فمقسك زمـ أْحد -2  :(1) اظمٌمي ايمتِّـِّقّز  اخلّشاب ايمؾَّ

 صمًدا. اَلديث مضطرب : وىمان(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : فقس بوفؼقي، وزاد اْلوـؿ: ظـدهؿ.(5)وابـ حجر (4)وافدارؿطـل (3)ؿول أبق أمحد اْلوـؿ

ف  (8): فف مـوـر، وذـره ابـ اجلقزي (7)دء افرأي ؾقف، وؿول ابـ ظدي (6)وـون أمحد بـ ظؿر

 افضعػوء.

: ـذاب، وزاد ابـ ضوهر: يضع (11)ومغؾطوي (10)ومًؾؿي بـ ؿوشؿ (9)وؿول ُمؿد بـ ضوهر

 اْلديٌ، وزاد مًؾؿي: حدث بلحوديٌ مقوقظي.

 جيقز ٓ ادؼؾقبي، إصقوء ادشوهر وظـ ادـوـر إصقوء ادجوهقؾ ظـ : يروي(12)وؿول ابـ حٌون

 .إخٌور مـ بف اكػرد بم آحتجوج ظـدي

  

                                                           

 (.83)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 1)

 (.569/ 1) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 491/ 6)اإلشَلم، فؾذهٌلتوريخ ( 2)

 (.184/ 2) ، ٕيب أمحد اْلوـؿ( إشومل وافؽـك3)

 (.128(، شمآت افًؾؿل فؾدارؿطـل )ص: 131ص: فؾدارؿطـل ) افضعػوء وادسوـقن، ( 4)

 (.83)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 5)

 (.184/ 2) ؿ، ٕيب أمحد اْلوـ( إشومل وافؽـك6)

 (.66/ 1( هتذيى افتفذيى )7)

 (.83/ 1) ٓبـ اجلقزيافضعػوء وادسوـقن، ( 8)

 (.569/ 1) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 83/ 1ٓبـ اجلقزي )افضعػوء وادسوـقن، ( 9)

 (.569/ 1) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 12)

 (.122/ 1) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل11)

 (.146/ 1) ٓبـ حٌون، ( ادجروحغ12)
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 أخر أحوديٌ مع اإلشـود هبذا بوضؾ حديٌ : وهذا -بعد إيراده حديًثو فف -(1)وؿول ابـ ظدي

 ظقًك. بـ أمحد إٓ يرويف ٓ اإلشـود هبذا اْلديٌ وهذا... بقاضقؾ شؾؿي أيب بـ ظؿرو ظـ يروهيو

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل يمقس زمايمؼقي:

 واؾؼ افـؼود اإلموم أبو شعقد بـ يقكس ف حؽؿف ظذ افراوي.

ْْحَـ فمبد -3  :(2) اظمْفِري ؽمامل زمـ اَلؿقد فمبد زمـ ايمرَّ

 .مضطرزمة هملضماديثف ضمػًظا: حيدث همؽان فمؿل، ومد :وىمان(3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .(7)وابـ حجر (6)وافذهٌل(5)وابـ ظٌد اَلودي(4)وثؼف أبق داود

 : مـ أؾووؾ أهؾ مك.(9): صقخ، وؿول افؽـدي(8)وؿول أبق زرظي

 ف ادغـل. (11)وافذهٌل (10)وذـره أبق زرظي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم ُّيؿ، واهلل شمؼة:

                                                           

 (.315/ 1)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 1)

 (.345)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 2)

/ 6) ، ٓبـ حجر(، هتذيى افتفذيى383)ص:  ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل(، 2/577)مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 3)

219.) 

 (.2/172د افًجًتوين )( شمآت أيب ظٌقد أجري أبو داو4)

 (.289)ص:  ، ٓبـ ظٌد اَلودي( تعؾقؼي ظذ افعؾؾ ٓبـ أيب حوتؿ5)

 (.635/ 1) ، فؾذهٌل( افؽوصػ6)

 (.345)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 7)

 (.922/ 3( ، افضعػوء ٕيب زرظي افرازي )261/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 8)

 (.251/ 17) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 9)

 (.922/ 3( افضعػوء ٕيب زرظي افرازي ف أجقبتف ظذ أشئؾي افزذظل )12)

 (.383/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 11)
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 خوفػ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف ظذ افراوي.

َواة شماين فممم:  ش:ضمدث زمغرائب»، شيمف نمرائب» همقفؿ، ومال ايمذيـ ايمرُّ

 :(1) اََلَبطلّ  ؽمعقد زمـ ؾمبقب -1

 : ويمف نمرائب.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

، وزاد اْلوـؿ: (7)وأبق ظٌد اهلل اْلوـؿ (6)وافدارؿطـل (5)وافطزاين (4)وافذهع (3)وثؼف ابـ ادديـل

 ف افثؼوت. (8)ملمقن،  وذـره ابـ حٌون

: (11): ٓ بلس بف، وزاد أبق حوتؿ: صوفح اْلديٌ، وؿول افـًوئل(10)وأبق حوتؿ (9)ؿول أبق زرظي

 مـ ٓ ظـف أمحد ابـف روايي مـ بحديثف بلس معـك ؿقل افثَلثي، ؾؼول: ٓ (12)وؾن ابـ حجرفقس بف بلس، 

 : فف ؽرائى.(15): يغرب، وؿول افصػدي(14): صدوق، وزاد مرة(13)وهى، ؿول افذهٌل ابـ روايي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

                                                           

 (.863/ 4)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 ادصدر افًوبؼ.( 2)

 (.47/ 5)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 3)

 (.327/ 4) ، ٓبـ حجر(، هتذيى افتفذيى212/ 6) غؾطوي، د( إـمل هتذيى افؽمل4)

 (.327/ 4) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى5)

 (.223( شمآت اْلوـؿ فؾدارؿطـل )ص: 6)

 (.727/ 1فؾحوـؿ ) ،( ادًتدرك ظذ افصحقحغ7)

 (.312/ 8ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت8)

 (.882/ 3(، افضعػوء ٕيب زرظي افرازي )359/ 4ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 9)

 (.359/ 4ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 12)

 (.361/ 12) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 11)

 (.863/ 4)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل(12)

 (.262/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 479/ 1) ، فؾذهٌل( افؽوصػ13)

 (.262/ 2) فؾذهٌلمقزان آظتدال، ( 14)

 (.59/ 16) ، فؾصػدي( افقاف بوفقؾقوت15)
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 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق، يغرب:

 وثؼف بعض افـؼود، فؽـ أؽؾٌفؿ متػؼ ظذ أكف ٓ يؼٌؾ تػرده.

فمقـل فمؿرو زمـ حمؿد -2  :(1)ايمقاهمعل ايمرُّ

 : ضمدث زمغرائب.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

ف افثؼوت، وؿول  (5)، وذـره ابـ حٌون(4)، وزاد: صقخ، وـذفؽ ؿول ابـ افؼطون(3)وثؼف ابـ حٌون

وعػف،  أحًدا ظؾؿً ومو: (8)، وؿول مرة(7)»مقثؼ وهق ؾقف تؽؾؿ مـ ف ذـر»: وثؼ، وذـره ف  (6)افذهٌل

 وعػ. وؿد جفوفي، : ؾقف(9)وؿول أخرى

: ؽره (12): صدوق، وزاد ابـ حجر: فف أوهوم، وؿول ابـ معغ(11)وابـ حجر (10)وؿول اْلوـؿ

 : مل تثًٌ ظدافتف. (14)مـوـر، وؿول ابـ افؼطون حديثف ف وهى بـ ظـف : حيدث(13)أؿقى مـف، ؿول ابـ ظدي

  

                                                           

 (.522)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 1)

 (.263/ 4ٓبـ ظٌد اَلودي ) ،(، تـؼقح افتحؼقؼ227/ 26) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 2)

 (.127/ 12)، ٓبـ حٌون( صحقح ابـ حٌون3)

 (.538/ 3) ، ٓبـ افؼطونإحؽوم( بقون افقهؿ واإلهيوم ف ـتوب 4)

 (.42/ 9ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت5)

 (.227/ 2) ، فؾذهٌل( افؽوصػ6)

 (.461( )ص: 7)

 (.675/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 8)

 (.419/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 9)

 (.383/ 4فؾحوـؿ ) ،( ادًتدرك ظذ افصحقحغ12)

 (.522)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 11)

 (.382/ 9) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى12)

 (.462/ 7)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 13)

 (.382/ 9) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى14)
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 ف افضعػوء. (2)وافذهٌل (1)وذـره افًوجل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق، يمف أوهام:

 متػؼ ظذ أكف ٓ يؼٌؾ تػرده.وثؼف بعض افـؼود، فؽـ أؽؾٌفؿ 

َواة ، شدم أضماديثف مـاىمغم»، شروى مـاىمغم»، شضمدث زمؿـاىمغم» همقفؿ، ومال ايمذيـ شمايمث فممم: ايمرُّ

 :شمـؽر اَلديث»، شدم ضمديثف طمطل ومـاىمغم»

 :ايمؽقدم ؽمؿرة زمـ ايمؼاؽمؿ زمـ اَلسـ زمـ أْحد  -1

 .زمؿـاىمغم ضمدث اَلديث، :مضطرب(3)ومال ازمـ يقكس

 .(4)شٌؼ بقون حوفف

 :(5)زمايمَقوّمار اظمعروف حيقك، أزما ايمَعْبَدِري، اظمٌمي حيقك زمـ زىمريا -2

 .زمؿـاىمغم حيدث :ىمان(6)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف افضعػوء. (10)وافذهٌل(9)، وذـره ابـ اجلقزي(8)وابـ حجر (7)وعػف اَلقثؿل

                                                           

 (.382/ 9) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى1)

 (.621/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 2)

(، مغوين إخقور ف ذح أشومل رجول معوين 261/ 6)َلم، فؾذهٌلتوريخ اإلش(، 1/91) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 3)

 (.28/ 1أثور )

 (، مـ هذا افٌحٌ.282اكظر: )ص: ( 4)

 (.2/77) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 142/ 19)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 5)

مقزان آظتدال، (، 142/ 19)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل(، وظز افذهٌل، 522/ 3) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 6)

 (. ظـ ذفؽ، بؼقفف: وعػف ابـ يقكس.2/77) فؾذهٌل

 (.228/ 12(، )68/ 3) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد7)

 (.1473/ 4) افديـ، ٓبـ كوس ( تٌصر ادـتٌف بتحرير ادشتٌف8)

 (.296/ 1ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 9)

 (. 242/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 12)
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: (3): خيطئ وخيوفػ ، وؿول ابـ موـقٓ(2)حٌون: ف حديثف فغ ـثر، وؿول ابـ (1)وؿول أبق افعرب

 ـثرة. مـوـر حديثف وف

: وفقس هق (6)روايتف، وؿول افذهٌل ف بودحؿقد يؽـ : ومل(5)وافًققضل(4)وؿول أبق ظؿرو افؽـدي

 : متفؿ.(9): اهتؿ بوفؽذب، وؿول أخًرا(8): توفػ، وؿول أخرى(7)بوفؼقي ف اْلديٌ، وؿول مرة

: مسوك، وزاد افدارؿطـل وابـ حجر: (12)وابـ حجر (11)وابـ افؼقناين(10)وؿول افدارؿطـل

 مـؽر اْلديٌ.

: ـذاب، وزاد ابـ افؼقناين: يضع اْلديٌ، وـذفؽ ؿول ابـ (14)وافؽـوين (13)وؿول ابـ افؼقناين

 ، إٓ أكف زاد: ويقصؾفو.(15)ظدي

 : مـ افؽذابغ افؽٌور.(17)وابـ ـثر(16)وؿول صوفح جزرة

                                                           

 (.522/ 3) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 1)

 (.253/ 8ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت2)

 (.324/ 7)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 3)

 (.37/ 4) ، فؾؼويض ظقوض( ترتقى اددارك وتؼريى ادًوفؽ4)

 (.448/ 1) ، فؾًققضل( حًـ ادحورضة ف توريخ مك وافؼوهرة5)

 (.84/ 6)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 6)

 (.587/ 4) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 7)

 (.242/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 8)

 (.1329/ 3) ، ٓبـ ادؾؼـ( ختك اشتدراك افذهٌل ظذ مًتدرك اْلوـؿ9)

 (.126/ 2(، )333/ 1) ، فؾدارؿطـلدارؿطـل( شــ اف12)

 (.2796/ 5) ، ٓبـ افؼقناين( ذخرة اْلػوظ11)

 (.84/ 16ٓبـ حجر ) ،( إحتوف ادفرة12)

 (.644/ 2(، )275/ 1) ، ٓبـ افؼقناين( ذخرة اْلػوظ13)

 (.61/ 1) ، فؾؽـوين( تـزيف افؼيعي ادرؾقظي ظـ إخٌور افشـقعي ادقوقظي14)

 (.174/ 4)ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي افؽومؾ( 15)

 ( ادصدر افًوبؼ.16)

 (.251/ 2) ، ٓبـ ـثر( افٌدايي وافـفويي17)
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 بوب ف ظؾقف يثـقن مك أهؾ مشويخ : شؿعً-بعد أن هد فف ظدة أحوديٌ-(1)ديوؿول ابـ ظ

 ذـرت مو وؽر ذـرت مو وبعضفو مًتؼقؿي، بعضفو ـثر حديٌ وفف وافػضؾ، وآجتفود افعٌودة

 ؿد وافصوْلقن مقوقظوت، أحوديٌ ثؼوت ؿقم ظـ يروي ٕكف بقوعفو: افقؿور يتفؿ وـون مقوقظوت،

 .بقوعفو مـفؿ َجوظي ويتفؿ بقاضقؾ، مقوقظي إظمل ؾضوئؾ ف يرووا إن افرشؿ هبذا رشؿقا

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل مـؽر اَلديث :

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف ظذ افراوي.

 :(2)اظمٌمي ؽمعد زمـ ايمؾقث زمـ ؾمعقب زمـ ؽمؾقامن -3

 : روى مـاىمغم.(3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف ادغـل. (4)ذـره افذهٌل

 إٓ بوفـؼؾ أيًضو يعرف وٓ تثًٌ، جفي مـ ظؾقف يتوبع وٓ ُمػقظ، ؽر : حديثف(5)وؿول افعؼقع

 .بوفقوع : اهتؿ(7)وافؽـوين (6)بف، وؿول افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل مـؽر اَلديث:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي.

  

                                                           

 (.176/ 4)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 1)

 (.2/211) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 2)

 ادصدر افًوبؼ.( 3)

 (.282/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 4)

 (.132/ 2فؾعؼقع ) ،فضعػوء افؽٌر( ا5)

 (.211/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 6)

 (.65/ 1) ، فؾؽـوين( تـزيف افؼيعي ادرؾقظي ظـ إخٌور افشـقعي ادقوقظي7)
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 :(1)ايمـَْخَشبِل ايمعباس زْمـ اهللَّ فمبد زْمـ ايمعباس -4

 : روى مـاىمغم.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف ادغـل. (3)ذـره افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل مـؽر اَلديث:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي.

 :(4)اظمعاهمري رومان أيب زمـ اهلل فمبد: وهق اإِلؽْمَؽـَْدَرايِن، اظمؾؽ فمبد زمـ اهلل فمبد -5

 : روى مـاىمغم.(5)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ، وزاد ابـ إثر: يروي ادـوـر.(9)اَلقثؿل (8)وافذهٌل (7)وابـ إثر (6)وعػف اْلطقى افٌغدادي

  

                                                           

 (.37/ 14) ، فؾخطقى افٌغدادي( اكظر ترَجتف: توريخ بغداد1)

مقزان  ف (، وظز افذهٌل412/ 4ٓبـ حجر )فًون ادقزان، (، 37/ 14) ، فؾخطقى افٌغدادي( توريخ بغداد2)

 (، ظـ ظٌورة ابـ يقكس بؼقفف: ؽؿزه أبق شعقد بـ يقكس.2/384) آظتدال، فؾذهٌل

 (.329/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 3)

 (.2/458) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 126/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 4)

 .ادصدران افًوبؼون( 5)

 (.671/ 3) ، فؾخطقى افٌغدادي( توريخ بغداد6)

 (.192/ 3) ، ٓبـ إثر( افؾٌوب ف هتذيى إكًوب7)

 (.126/ 6) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 8)

 (.295/ 12) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد9)
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بوضؾ، وؿول  حديٌ : ووعػف ؽر واحد، وفف(2):وعػقه، وؿول أخرى(1)وؿول افذهٌل مرة

روايتف، ووهوه  ف بودجقد يؽـ : ومل(4)ـذًبو، وؿول افؽـدي خًزا روى واحد، ؽر : وعػف(3)ثوفثي

 : أتك بخز بوضؾ.(6)، وؿول افؽـوين(5)افدارؿطـل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل مـؽر اَلديث:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي.

 :(7)اظمديـل ؿماهر أزما اهلل، فمبقد أيب زمازمـ يعرف فمثامن، زمـ أْحد زمـ حمؿد -6

 ىمان وومد اطمتؾط، ىمان أراه مـاىمغم، أضماديث روى ويػفؿ، اَلديث حيػظ :وىمان(8)ومال ازمـ يقكس

 .فمـف ايمرواية جتقز ٓ وايمطؾب، ايمرضمؾة أهؾ مـ

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .اْلديٌ ف مروقًو يؽـ : مل(11)بوفؼقي، وؿول أخرى يؽـ : مل(10)، وؿول مرة(9)وعػف افدارؿطـل

  

                                                           

 (.24/ 3فؾذهٌل ) ،( تذـرة اْلػوظ1)

 (.338/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 2)

 (.422/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 3)

 (.185/ 4) ، فؾؼويض ظقوض( ترتقى اددارك وتؼريى ادًوفؽ4)

 (.479/ 4) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 5)

 (.72/ 1) ، فؾؽـوين( تـزيف افؼيعي ادرؾقظي ظـ إخٌور افشـقعي ادقوقظي6)

 (.456/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 7)

 (.329)ص:  ، فًٌط ابـ افعجؿل(، آؽتٌوط بؿـ رمل مـ افرواة بوٓختَلط456/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 8)

 (.497/ 6) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 9)

 ( ادصدر افًوبؼ.12)

 (.425/ 14) ، فؾدارؿطـل( افعؾؾ افقاردة ف إحوديٌ افـٌقيي11)
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 ظذ حيؿؾ وـون: ف افضعػوء، وؿول ابـ ظدي (3)وافذهٌل (2)وابـ اجلقزي (1)وذـره ابـ ظدي

 وٓ ظؾقف، ؾقثًٌ ظـدهؿ فقًً ممو تقمًهو بلحوديٌ ؿقم ظـ حيدث أكف ظـدي بؽتٌف، أصقى وؿد حػظف

 وــو ظـف إٓ أـتٌف مل ممو مـؽر حديٌ ؽر هذا ظثمن : وٓبـ-بعد إيراده أحوديٌ فف-يرجع، وؿول أيًضو

 .ؾقفو كتفؿف

 شؾؿ إذا افشقخغ ذط ظذ صحقح حديٌ : هذا-بعد أن روى حديًثو هق أحد رواتف -(4)وؿول اْلوـؿ

 .رواتف بجؿقع َجقعو احتجو ؾؼد هذا اهلل ظٌقد أيب ابـ مـ

 ف ادختؾطغ. (5)وذـره شٌط ابـ افعجؿل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي.

 :(6)فمثامن زمـ أْحد زمـ حمؿد زمـ فمؿر زمـ ْحزة زمـ حمؿد -7

 .فمـف ايمرواية جتقز ٓ اطمتؾط، ىمان كراه مـاىمغم، روى ويػفؿ، حيػظ ىمان :ما(7)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .يرجع وٓ ظؾقف ويثًٌ خيؾط: (8)ظدي ابـ ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

                                                           

 (.564/ 7)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 1)

 (.39/ 3ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 2)

 (.548/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 3)

 (.252/ 1فؾحوـؿ ) ،( ادًتدرك ظذ افصحقحغ4)

 (.329)ص:  ، فًٌؽ ابـ افعجؿل( آؽتٌوط بؿـ رمل مـ افرواة بوٓختَلط5)

 (.529/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 6)

 ادصدر افًوبؼ.( 7)

 ( ادصدر افًوبؼ.8)
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 اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي. واؾؼ افـؼود

ُد  -8 ـُ  حُمَؿَّ دٍ  زْم ؽْمَؽـَْدَرايِنُّ  هالل زمـ طَمالَّ اإْلِ
(1): 

 : يروي مـاىمغم.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

، اختَلف ؾقف يؽـ ، وزاد ابـ واوح: ومل(5)واْلوـؿ (4)افعجع (3)وثؼف أمحد بـ واوح ادكي

 بـ ُمؿد إػ يعـل إفقف ؾذهى، بؽر ابـ حقوة ف مقشك أبق فف يؼول رجؾ ظؾقـو ؾؼدم، ـتٌف ذهًٌ حتك

 افـًختغ؟، شؿعً ؿد أفقس: ؾؼول، افرمحـ ظٌد بـ يعؼقب وكًخي، إشمظقؾ بـ ومم بـًخي خَلد

، خدظف حتك افرجؾ هذا بف زال ؾم، بف أحدث وٓ ـتٌل ذهًٌ ؿد: ؿول، هبم ؾحدثـل: ؿول، كعؿ: ؿول

 ومـ، صحقح ؾحديثف ـتٌف ذهوب ؿٌؾ ؿديًم  مـف شؿع مـ ؾؽؾ، هبم ؾحدث واحدة افـًخي: فف وؿول

 .ظـف وروى (7)أبق حوتؿ ظـف ف افثؼوت، ـتى (6)بذاك، وذـره ابـ حٌون حديثف ؾؾقس ذفؽ بعد مـف شؿع

: افذهٌل : وؿقل(10)هق، ورد ظؾقف ابـ حجر، ؿوئًَل  مـ يدرى : ٓ(9)ف ادغـل، وؿول مرة (8)وذـره افذهٌل

 شؾًػو فؾؿمفػ أظرف ومو ظجقى اْلػوظ، مـ ووثؼف إئؿي مـ ظـف روى مـ ـثرة مع، هق مـ يدرى ٓ

 .يقكس ابـ ؿقل شقى افضعػوء ف ذـره ف

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام يقكسازمـ  ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة: 

                                                           

 (.537/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 .رجع افًوبؼاد( 2)

 (.152فؾخطقى افٌغدادي )ص:  ،(، افؽػويي ف ظؾؿ افروايي68)ص:  ، فؾحوـؿ( اددخؾ إػ ـتوب اإلـؾقؾ3)

 (.423فؾعجع )ص:  ،( افثؼوت4)

 (.363/ 1فؾحوـؿ ) ،( ادًتدرك ظذ افصحقحغ5)

 (.85/ 9ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت6)

 (.245/ 7ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 7)

 (.576/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 8)

 (.537/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 9)

 (.119/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 12)
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خوفػ بعض افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف، واتػؼ بعضفؿ معف، فؽـ ادخوفػغ رأهيؿ 

 صقاب ف أول أمره ؿٌؾ آختَلط، وأطـ حؽؿفؿ ظؾقف ف هذه ادرحؾي أي ؿٌؾ آختَلط.

 :(1)اإِلؽْمَؽـَْدراين إؽَْمَؾِؿل زىمريا زمـ حيقك زمـ حمؿد -9

 : روى مـاىمغم.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : فقس بؿشفقر.(5)ف افثؼوت، وؿول أبق حوتؿ (4)،وذـره ابـ حٌون(3)وثؼف أبق زرظي

 ف ادغـل. (6)وذـره افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق، ُّيؿ:

 خوفػ بعض افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي، وواؾؼف بعضفؿ.

 .(7)ايمَؼَراؿمِقِز  ضمبقب أزما اَلؿقد، فمبد زمـ كٌم -11

 .صاًَلا رصماًل  وىمان همقفا نمؾط يؽقن أن ويمعؾف مـاىمغم، :روى(8)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف ادغـل. (10): وعقػ جًدا، وذـره افذهٌل(9)ؿول افدارؿطـل

                                                           

 (.4/64) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 ادصدر افًوبؼ.( 2)

 (.123/ 8ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،(، 935/ 3( افضعػوء ٕيب زرظي افرازي ف أجقبتف ظذ أشئؾي افزذظل )3)

 (.44/ 9ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت4)

 (.123/ 8ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 5)

 (.642/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 6)

 (.264/ 8) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 4/252) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 7)

 ادصدران افًوبؼون.( 8)

 (.45/ 9) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 9)

 (.696/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 12)
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اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي.

 :(1) اظمٌميّ  اظممّدب ايمعثاميّن، ىمامؾ زمـ إؽمحاق -11

 : دم أضماديثف مـاىمغم.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ظؾقف. ؽٌور ٓ صحقح إشـود هذا: (3)-حوـًم ظذ شـد هق أحد رواتف -اْلوـؿ ؿول

 ظؾقف، وأورد ـَلم ابـ يقكس ف إشحوق. كقر ٓ مظؾؿ هق ؿوئًَل: بؾ (4)ؾرد ظؾقف افعراؿلُّ 

: (6): ٓ يعرف، وظؼى ابـ ظٌد اَلودي-افشؽ مـ ابـ ظٌد اَلودي -(5)ادزي أو افذهٌلوؿول 

 وهق يقكس ابـ وجقده ظرف ظذ افثَلثي ؿوئًَل: وؿد (7)ٓ؟، ورّد ابـ حجر أم وجقد فف هؾ أظؾؿ واهلل

فُ   بودكيغ. افـوس وأظرف بؾديُّ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل مـؽر اَلديث:

 مل يعرف أؽؾى افـؼود افراوي، وتػرد اإلموم ابـ يقكس بوْلؽؿ ظؾقف، وهق أظؾؿ بف: ٕكف بؾدّيف.

  

                                                           

 (.68/ 2) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 1)

 ادصدر افًوبؼ.( 2)

 (.464/ 1) ، فؾحوـؿدرك ظذ افصحقحغ( ادًت3)

 (.52)ص:  عراؿلمقزان آظتدال، فؾ( ذيؾ 4)

 (.69/ 2) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 5)

 ( ادصدر افًوبؼ.6)

 ( ادصدر افًوبؼ.7)
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ـَؿل اظمعاهمري ماسمع زمـ ؽمقػ زمـ رزمقعة -12 ايمصَّ
 :(2)اإِلؽْمَؽـَْدراين (1)

 : فمـده مـاىمغم(4)مـاىمغم، وومال مرة: دم ضمديثف (3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

: (8): مـؽر اْلديٌ، وؿول مرة(7): صوفح، وؿول افٌخوري(6) ، وؿول افدارؿطـل(5)وثؼف افعجع

: ظـده مـوـر، وؿول (11)وابـ إثر (10)إزدي اْلؼ هق وظٌد(9)ظؾقف، وؿول مرة  ُيتوبع ٓ أحوديٌ روى

 : ف حديثف مـوـر.(12)ابـ إثر

: ـون هيؿ ف (15): ـون خيطئ ـثًرا، وؿول مرة(14): فقس بف بلس، وؿول ابـ حٌون(13)وؿول افـًوئل

 : صدوق فف مـوـر. (17)بعضفؿ، وؿول ابـ حجر ؾقف : تؽؾؿ(16)إحويغ، وؿول ابـ خؾػقن

                                                           

 (.336/ 8) فؾًؿعوين إكًوب،اكظر:  .ادعوؾر ف إصعريغ مـ بطـ وهؿ صـؿ، بـك إػ افـًٌي هذه (1)

 (.227)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 2)

 (.47-6/46فؾعقـل ) ،(، ذح أيب داود114/ 9) ، فؾؿزي( هتذيى افؽمل3)

 (.2/43) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 4)

 (.157فؾعجع )ص:  ،( افثؼوت5)

 (.32( شمآت افزؿوين فؾدارؿطـل )ص: 6)

 (.328/ 1) ، فؾٌخوري( افتوريخ إوشط7)

 ادصدر افًوبؼ.( 8)

 (.292/ 3فؾٌخوري ) ،( افتوريخ افؽٌر9)

 (.43/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 349/ 4) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل12)

 (.391/ 12) ، ٓبـ إثر( جومع إصقل11)

 (.248/ 2) ، ٓبـ إثر( افؾٌوب ف هتذيى إكًوب12)

 (.44/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 13)

 (.321/ 6ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت14)

 (.299)ص:  ، ٓبـ حٌون( مشوهر ظؾمء إمصور15)

 (.349/ 4) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل16)

 (.227)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 17)
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ف  (5)وافذهٌل (4)اجلقزيوابـ  (3)، وذـره ابـ اجلورود(2)وظٌد اْلؼ إزدي(1)ووعػف افـًوئل

 افضعػوء.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل مـؽر اَلديث:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي، وخوف ف ذفؽ اإلموم افعجع، وٓ يغس هبذا.

َْزَهرضمجاج زمـ ؽُمَؾْقاَمن زمـ َأهْمؾح ايمرُّ  -13 ْٕ  :(7()6)فمقـل، َأزَما ا

 : ودم ضمديثف طمطل ومـاىمغم.(8)ومال ازمـ يقكس

  

                                                           

 (.27/ 4) ، فؾـًوئل( شــ افـًوئل1)

 (.43/ 2) ال، فؾذهٌلمقزان آظتد(، 349/ 4) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل2)

 (.349/ 4) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل3)

 (.282/ 1ٓبـ اجلقزي )افضعػوء وادسوـقن، ( 4)

 (.232/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 5)

 مقوح أوهوم اجلؿعف  ٓظتؼودمهو أن هذيـ اثـغ، ؾؼول ( وهّؿ اْلطقى افٌغدادي ـًَل مـ افدارؿطـل وابـ أيب حوتؿ،6)

ل: وذفؽ أن ابـ (: وؿد وهؿ ؾقف ظٌد افرمحـ ابـ أيب حوتؿ افرازي مـ ؿٌؾ: ـقهؿ أيب اْلًـ افدارؿطـ1/324وافتػريؼ )

: حجوج بـ شؾقمن بـ افؼؿري: روى ظـ افؾقٌ بـ شعد، روى ظـف (162/ 3اجلرح وافتعديؾ)ـتوب أيب حوتؿ ؿول ف 

بـ افؼؿري هذا؟ ؾؼول: صقخ معروف. ثؿ ؿول ابـ أيب حوتؿ:  ُمؿد بـ شؾؿي ادرادي، شلفً أيب ظـ حجوج بـ شؾقمن

حجوج بـ شؾقمن افرظقـل: روى ظـ ابـ َلقعي، روى ظـف يقكس بـ ظٌد إظذ، ؿقؾ ذفؽ ٕيب زرظي، وشئؾ ظـف؟ ؾؼول: 

توب توريخ ـ يقكس بـ ظٌد إظذ افصدف ف ـمـؽر اْلديٌ، ؿول اْلطقى: وهذا افرجؾ ؿد ذـره أبق شعقد ظٌد افرمحـ ب

حجوج بـ شؾقمن  افذي ذـر يل أمحد بـ ُمؿد افعتقؼل أكف شؿعف مـ ظع بـ أيب شعقد بـ يقكس، ظـ أبقف، ؾؼول: ادكيغ

أبو إزهر، يعرف بوبـ افؼؿري، حيدث ظـ حرمؾي بـ ظؿران، وموفؽ بـ أكس، وافؾقٌ، وابـ  :يؽـك ،بـ أؾؾح افرظقـل

 ف افناجغ ؾجلة وهق ظذ محوره، يقم افًًٌ فًً بؼغ مـ َجودى إوػ، شـي َلقعي، وف حديثف خطل ومـوـر، تقف

 شٌع وتًعغ ومئي.

 (.536/ 2)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( اكظر ترَجتف: 7)

 (.162)ص:  عراؿلمقزان آظتدال، فؾ( ذيؾ 8)
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اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : ثؼي ملمقن.(2)وابـ حجر (1)ؿول أبق ظقد اهلل اْلوـؿ

 : صقٌخ معروٌف.(3)ؿول أبق حوتؿ

افثَِّؼوت، وؿول ابـ  َظـ روى إِذا بَحديثف : يْعَتز(5)ابـ حٌون: مـؽر اْلديٌ، وؿول (4)ؿول أبق زرظي

 حجوج، هبو يتػرد إحوديٌ : وهذه(7)مـؽرة، وؿول مرة أحوديٌ َلقعي وابـ افؾقٌ، ظـ حيدث :(6)ظدي

 يطقل مـؽرات أحوديٌ فف َلقعي بـ ؾون حجوج ؿٌؾ مـ ٓ َلقعي بـ ؿٌؾ مـ أتقـو ؿد وفعؾـو َلقعي ابـ ظـ

تعوػ، وؿول ابـ  اهلل صوء إن مًتؼقؿ ؾفق َلقعي بـ ؽر ظـ هذا حجوج روى وإذا ذـركوهو، إذا ذـرهو

 .ومـوـر خطل حديثف : وف(8)موـقٓ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة، ُّيؿ:

ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي، ظدا اْلوـؿ وابـ حجر، وتقثقؼفم فف ـلكف ف واؾؼ افـؼود اإلموم 

 حوفي ظدم اكػراده.

 :(9)ايمتَّـُقطِمل مسعقد زمـ شَمقازَمة -14

 : مـؽر اَلديث.(10)ومال ازمـ يقكس

  

                                                           

 (.112/ 1فؾحوـؿ ) ،( ادًتدرك ظذ افصحقحغ1)

 (.127/ 6بـ حجر )ٓ ،( إحتوف ادفرة2)

 (.162/ 3ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 3)

 (.162/ 3ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،(، 821/ 3( افضعػوء ٕيب زرظي افرازي ف أجقبتف ظذ أشئؾي افزذظل )4)

 (.222/ 8ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت5)

 (.536/ 2)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 6)

 (.537/ 2)افًوبؼ ادصدر( 7)

 (.366/ 6)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 8)

 (.1/373) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 9)

 ادصدر افًوبؼ.( 12)
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اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف ادغـل. (2)ف افثؼوت، وذـره افذهٌل (1)ذـره ابـ حٌون

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل مـؽر اَلديث:

واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي، ظدا ابـ حٌون ذـره ف افثؼوت وفـ يعؼى، وٓ 

 يغس هبذا افذـر مـف ؾؼط دون افتعؾقؼ.

 :(3) اظمٌمي َكِجقح زمـ طمايمد -15

 : مـؽر اَلديث.(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف افضعػوء. (6)وافذهٌل (5)ذـره ابـ اجلقزي

 ابـ ـتى ف ويضعفو إحوديٌ يػتعؾ : ـذاب، وزاد أبق حوتؿ: ـون(8)واَلقثؿل (7)ؿول أبق حوتؿ

 .ؾعؾف مـ أكف يتقهؿ صوفح أيب ظذ أكؽرت افتل إحوديٌ وهذه صوفح وأيب مريؿ أيب

 أحوديٌ بؿك رأيً زرظي، ٕيب : ؿؾً(10): يضع اْلديٌ، وؿول افزذظل(9)ؿول أبق زرظي

 يًؿع ـون وفؽـف يؽذب ممـ ظـدي ظثمن يؽـ مل: ؾؼول مـؽرة، يعـل َلقعي ابـ ظـ صوفح بـ فعثمن

 بف وبذ بف، ؾٌؾقا يًؿعقا مل مو ظؾقفؿ أمذ افشقخ، مـ شؿعقا إذا خوفد وـون كجقح بـ خوفد مع اْلديٌ

                                                           

 (.158/ 8(، )132/ 6ٓبـ حٌون )، ( افثؼوت1)

 (.123/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 2)

 (.67/ 5) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 3)

 .افًوبؼ درادص(4)

 (.251/ 1ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 5)

 (. 227/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 6)

 (.355/ 3ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 7)

 (.99/ 12) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد8)

 (.447/ 2) قبتف ظذ أشئؾي افزذظل( افضعػوء ٕيب زرظي افرازي ف أج9)

 (.891/ 3) ادصدر افًوبؼ( 12)
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 مـ هق وإكم أصؾ، فف فقس جوبر ظـ ادًقى بـ شعقد ظـ معٌد، بـ زهرة حديٌ ف أيًضو صوفح أبق

 يضع خوفد وـون وزاد افػضوئؾ حديٌ ف زرظي أيب ظـ افتًسي حيقك بـ أمحد َؿول وـذا كجقح، بـ خوفد

 .هذا ؽر وفف َلؿ، ويدفس يًؿعقا مل مو افشققخ ـتى ف

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل ىمذاب:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي، وـون بعضفؿ أصد جترحًيو فف مـف.

ـُ  ؾِمْؿرُ  -16  :(1)اهلل فمبد أزما ايمعايص: زمـ ؽمعقد ٔل شمؿ أمقة زمـل مقلم ُكَؿغم، زْم

 : مـؽر اَلديث.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف افضعػوء. (4)وافذهٌل (3)ذـره ابـ اجلقزي

: ؽر ثؼي، وؿول ابـ (7):ؾقف مؼول، وؿول اجلقزجوين(6)، وؿول شػقون بـ وـقع(5)ترـف ابـ ادديـل

 بـ اهلل ظٌد بـ حًغ ظـ حيدث وهق مـؽرة، هذا صؿر وأحوديٌ ذـرت مو ؽر كؿر بـ : وفشؿر(8)ظدي

ًٓ  أحًـ ظـدي وصؿر افضعػوء َجؾي ف ذـره تؼدم ؿد واْلًغ وؿرة،  ـوكً وإن هذا حًغ مـ حو

 .مـؽرة أحوديثف

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل مـؽر اَلديث:

                                                           

 (.282/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 234/ 1) ، ٓبـ افػريض( اكظر ترَجتف: توريخ ظؾمء إكدفس1)

 (.278/ 7)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ(، 234/ 1) ، ٓبـ افػريض(توريخ ظؾمء إكدفس2)

 (.42/ 2ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 3)

 (.322/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 4)

 (.261/ 4) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 5)

 (.282/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 6)

 (.283)ص:  ، فؾجقزجوين( أحقال افرجول7)

 (.69/ 5)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 8)
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 افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي.واؾؼ 

بَّارِ  فَمْبُد  -17 ـُ  اجْلَ َْيقِمُّ  فُمَؿرَ  زْم ْٕ  :(1)ايمؼرر إمقي ا

 : مـؽر اَلديث.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ، وزاد أمحد بـ صوفح: وف حديثف ختؾقط وخَلف.(4)وأمحد بـ صوفح ادكي (3)وثؼف ابـ شعد

 (10)وأبق حوتؿ (9)وأبق داود(8)وأبق زرظي (7)واجلقزجوين (6)وافذهع(5)ابـ معغووعػف 

: فقس (16)، وزاد ابـ معغ مرة(15)وافصـعوين (14)وابـ حجر(13)وابـ افؼقناين(12)وافدارؿطـل (11)وافـًوئل

 ظـف يذـر مـ كًؿع ، وزاد افذهع: جًدا، وزاد اجلقزجوين: ومل(17)بقء، وـذفؽ ؿول ابـ افؼقناين مرة

                                                           

 (.332)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 1)

 (.1/1224دغؾطوي ) ،شــ ابـ موجف( ذح 2)

 (. 522/ 7) ر، ٓبـ شعد( افطٌؼوت افؽ3ٌ)

 (.168)ص:  ، ٓبـ صوهغ( توريخ أشمء افثؼوت4)

ٓبـ أيب حوتؿ  اجلرح وافتعديؾ،(، 357(، شمآت ابـ اجلـقد )ص: 165/ 3روايي افدوري )، ( توريخ ابـ معغ5)

(6 /31.) 

 (.124/ 6) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى6)

 (.258)ص:  ، فؾجقزجوين( أحقال افرجول7)

 (.32/ 6ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 8)

 (.2/181()2/167( شمآت أيب ظٌقد أجري أبو داود افًجًتوين )9)

 (.31/ 6ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،(، 655/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) ،( ظؾؾ اْلدي12ٌ)

 (.72فؾـًوئل )ص:  افضعػوء وادسوـقن، ( 11)

 (.163/ 2فؾدارؿطـل ) افضعػوء وادسوـقن، ( 12)

 (.119)ص:  ، ٓبـ افؼقناين(، معرؾي افتذـرة2727/ 5(، )1362/ 3) ، ٓبـ افؼقناين( ذخرة اْلػوظ13)

 (.332)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 14)

 (.2128/ 4) ، فؾربوظلدختور( ؾتح افغػور اجلومع ٕحؽوم شـي كٌقـو ا15)

 (.31/ 6ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 16)

 (.2596/ 5(، )744/ 2) ، ٓبـ افؼقناين( ذخرة اْلػوظ17)
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افؽذب،  ُمؾف : فقس(2): واهل اْلديٌ، وزاد أبق حوتؿ(1)بدظي، وزاد أبق زرظي: فقس بؼقي، وؿول مرة

: (5):  يليت بودعضَلت، وؿول افسمذي(4): ٓ رء ف اْلديٌ، وزاد أخرى(3)وزاد ابـ افؼقناين مرة

 ف افضعػوء. (7)وافذهٌل (6)يضعػ، وذـره ابـ اجلقزي

: فقس حديثف بقء، وؿول ابـ (9)حديثف، وؿول مرة يؽتى : فقس بقء، وٓ(8)وؿول ابـ معغ

 : مل يؽـ بقء.(10)ادديـل

وأبق (13): فقس بوفؼقي ظـدهؿ، وؿول أبق داود(12): ظـده مـوـر، وؿول مرة(11)وؿول افٌخوري

ؼي، وؿول : ؽر ث(16): مـؽر اْلديٌ، وزاد أبق حوتؿ: جًدا، وؿول أبق داود(15)وابـ موـقٓ (14)حوتؿ

 : مسوك، (18): ؽره أثًٌ مـف، وؿول افدارؿطـل(17)اْلريب

  

                                                           

 (.421/ 2( افضعػوء ٕيب زرظي افرازي ف أجقبتف ظذ أشئؾي افزذظل )1)

 (.31/ 6ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 2)

 (.1362/ 3) افؼقناين ، ٓبـ( ذخرة اْلػوظ3)

 (.119)ص:  ، ٓبـ افؼقناين( معرؾي افتذـرة4)

 (.142/ 5) ، فؾسمذي( شــ افسمذي5)

 (.82/ 2ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 6)

 (.366/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 7)

 (.13/ 7)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي(، 86/ 3فؾعؼقع ) ،( افضعػوء افؽٌر8)

 (.254/ 3روايي افدوري )، ( توريخ ابـ معغ9)

 (.135( شمآت ابـ أيب صقٌي ٓبـ ادديـل )ص: 12)

 (.186، 45/ 2) ، فؾٌخوري( افتوريخ إوشط11)

 (.78فؾٌخوري )ص:  ،( افضعػوء افصغر12)

 (.87/ 3فؾعؼقع ) ،( افضعػوء افؽٌر13)

 (.31/ 6ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 14)

 (.128/ 1)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 15)

 (.1/342( شمآت أيب ظٌقد أجري أبو داود افًجًتوين )16)

 (.124/ 6) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى17)

 (.47( شمآت افزؿوين فؾدارؿطـل )ص: 18)
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 ظذ إؽؾى ـون مـ بوب ف(2)افزؿل : فقس بودتغ ظـدهؿ، وذـره(1)وؿول أبق امحد اْلوـؿ

  افقهؿ. حديثف

 إٓ بف آحتجوج جيقز ٓ افثؼوت ظـ بودعضَلت يليت ممـ اْلػظ رديء : ـون(3)وؿول ابـ حٌون

 .افثؼوت واؾؼ ؾقم

 .بّغ  روايوتف ظذ وافضعػ ذفؽ، ف خيوفػ يرويف مو : وظومي(4)وؿول ابـ ظدي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ اَلديث:

 وعػف خوفػتف.واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي، وظؾي 

 :(5) اظمٌمي ايمِؼْتباين فمبّاس زمـ فمقَّاش زمـ اهلل فمبد -18

 : مـؽر اَلديث.(6)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

ف افثؼوت، وزاد ابـ خؾػقن  (9)وابـ خؾػقن (8): هق مـ ثؼوت أهؾ مك، وذـره(7)ؿول ابـ حٌون

 .بف بلس ٓ: أكف وأرجق ادتوبعوت، ف مًؾؿ فف ؾؼول: خرج

  

                                                           

 (.124/ 6) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى1)

 ادصدر افًوبؼ.( 2)

 (.158/ 2ٓبـ حٌون ) ،وحغ( ادجر3)

 (.15/ 7)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 4)

 (.317)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 5)

 (.352/ 5) ، ٓبـ حجر(، هتذيى افتفذيى72/ 6)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 6)

 (.322)ص:  ، ٓبـ حٌون( مشوهر ظؾمء إمصور7)

 (.51/ 7ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت8)

 (.129/ 8) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل9)
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 وهق حديثف، بودتغ...يؽتى : صدوق، وزاد أبق حوتؿ: فقس(2)وابـ حجر (1)وؿول أبق حوتؿ

 مـ ؿريى هق: حوتؿ أيب وؿقل :(3)َلقعي، وؾن افذهٌل معـك ـَلم  أيب حوتؿ إخر: ؾؼول ابـ مـ ؿريى

 ابـ مـ أوثؼ أكف ريى وٓ مًؾؿ، فف خرج بشقخ افقزن ف يؼورب إذ َلقعي، ابـ ْلول تصؾقح َلقعي، ابـ

 أخرج َلقعي، وزاد ابـ حجر: يغؾط ابـ مـ أؿقى : هق(4)مـف، وؿول أيًضو بؽثر أظؾؿ َلقعي ابـ وأن َلقعي،

 .اْلًـ ظداد ف :حديثف(6): صوفح اْلديٌ، وؿول مرة(5)افشقاهد، وؿول افذهٌل ف مًؾؿ فف

 .(8)وافـًوئل (7)ووعػف أبق داود

 حديًثو. مًؾؿ فف :روى(9)ؿول ادزي

 إصقل. ف ٓ افشقاهد ف مًؾؿ :حديٌ(10)ؿول ابـ حجر

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق، خيطئ:

 واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي، وخوفػف بعضفؿ.

 :(11)ايمؽقدم َكِشقْط زمـ اظمغغمة زمـ حمؿد زمـ اهلل فمبد -19

 : مـؽر اَلديث.(12)ومال ازمـ يقكس

                                                           

 (.126/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 1)

 (.317)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 2)

 (.334/ 7) ، فؾذهٌل( شر أظَلم افـٌَلء3)

 (.426/ 4) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 4)

 (.352/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 5)

 (.334/ 7) ، فؾذهٌل( شر أظَلم افـٌَلء6)

 (.2/184( شمآت أيب ظٌقد أجري أبو داود افًجًتوين)7)

 (.411/ 15) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 8)

 ادصدر افًوبؼ.( 9)

 (.351/ 5) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى12)

 (.2/487) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 11)

 افًوبؼ.ادصدر ( 12)
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اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : فغ.(2): صقخ ـقف، وؿول ابـ افؼطون(1)ؿول افطزاين

 ف افضعػوء.  (6)، وذـره ابـ اجلقزي(5)اَلقثؿل (4)وابـ افؼقناين (3)وعػف افدارؿطـل

 : متفؿ.(8): فقس بوفؼقي، وؿول افذهٌل(7)حوتؿوؿول أبق 

 ظـ : مـؽر اْلديٌ، حيدث(10)بلحوديٌ، وؿول أبق زرظي  افثقري ظـ : يـػرد(9)ؿول ابـ ادديـل

فف، ؿول ابـ  أصؾ ٓ بم وحيدث حديثف، بعض ف : خُيَوَفػ(11)بؿـوـر، وؿول افعؼقع مغقل بـ موفؽ

 يؽتى وعػف ومع َظؾقف ُيَتوَبعُ  َٓ  ممو، ظومتفو أحوديثف وشوئر مغقل بـ موفؽ ظـ إحوديٌ : وهذه(12)ظدي

 .هبو اكػرد أحوديٌ افثقري ظـ : فف(13)حديثف، وؿول افدارؿطـل

 .افطوّموت وروى مك : مسوك، وزاد افذهٌل: ـقّف...شؽـ(15)واَلقثؿل (14)وؿول افذهٌل

 .مقوقظوت مغقل بـ وموفؽ افثقري َظـ : روى(16)ؿول افؽـوين

                                                           

 (.299/ 5) ، فؾطزاين( ادعجؿ إوشط1)

 (.596/ 4) ، ٓبـ افؼطون( بقون افقهؿ واإلهيوم ف ـتوب إحؽوم2)

 (.221( شمآت افًؾؿل فؾدارؿطـل )ص: 3)

 (.412/ 1) ، ٓبـ افؼقناين( ذخرة اْلػوظ4)

 (.75/ 2) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد5)

 (.142/ 2ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 6)

 (.158/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 7)

 (.214)ص:  ، فؾذهٌل( تؾخقص ـتوب ادقوقظوت8)

 (.556/ 4) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 9)

 (.684/ 2( افضعػوء ٕيب زرظي افرازي ف أجقبتف ظذ أشئؾي افزذظل )12)

 (.321/ 2فؾعؼقع ) ،( افضعػوء افؽٌر11)

 (.367/ 5)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 12)

 (.252/ 8) ، فؾدارؿطـل( افعؾؾ افقاردة ف إحوديٌ افـٌقيي13)

 (.122/ 5) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 14)

 (.422/ 12)، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد15)

 (.75/ 1) ، فؾؽـوينادقوقظي( تـزيف افؼيعي ادرؾقظي ظـ إخٌور افشـقعي 16)
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اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ اَلديث:

 واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي.

 :(2) (1)ايمؾُّقزمك يزيد زمـ مسؾؿة زمـ اظمؾؽ فمبد -21

 : مـؽر اَلديث.(3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف افثؼوت. (4)ذـره ابـ حٌون

 ف افضعػوء. (8)وافذهٌل (7)، وذـره ابـ اجلقزي(6)وابـ حجر(5)وعػف ابـ ادؾؼـ

 فقس اْلديٌ، : مضطرب(10)اْلديٌ، وؿول أبق حوتؿ مـؽر هق بوفؼقي، : فقس(9)وؿول أبق زرظي

 بعؾؿ ظـك مـ ظذ ختػك ٓ افتل افؽثرة ادـوـر ادديـي أهؾ ظـ يروي صقخ: (11)بؼقى، وؿول ابـ حٌون

  .ادـوـر يروي: (12)افؼقناين ابـ افًــ، ؿول

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ اَلديث:

                                                           

 .(226/ 11) فؾًؿعوين إكًوب،. اكظر: مك بَلد مـ بؾدة وهل فقبقي، إػ افـًٌي هذه (1)

 (.2/664) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 2)

 (.2/664) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 226/ 11فؾًؿعوين ) ،( إكًوب3)

 (.387/ 8ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت4)

 (.545/ 2) ، ٓبـ ادؾؼـ(، افٌدر ادـر224/ 1) ، ٓبـ ادؾؼـ( حتػي ادحتوج إػ أدفي ادـفوج5)

 (.242/ 1) ، ٓبـ حجرتؾخقص اْلٌراف( 6)

 (.152/ 2ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 7)

 (.428/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 8)

 (.371/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،(، 816/ 3( افضعػوء ٕيب زرظي افرازي ف أجقبتف ظذ أشئؾي افزذظل )9)

 (.313/ 6ٓبـ أيب حوتؿ ) ،(، ظؾؾ اْلدي371ٌ/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 12)

 (.134/ 2ٓبـ حٌون ) ،( ادجروحغ11)

 (.125)ص:  ، ٓبـ افؼقناين( معرؾي افتذـرة12)
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 ابـ حٌون.واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي، ظدا 

 :(1) ؾمامل ؿمؾحة، أزما يمؼريش، مقلم ديـار زمـ فمطاء  -21

 : مـؽر اَلديث.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : مـؽر اْلديٌ.(3)ؿول اْلطقى افٌغدادي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل مـؽر اَلديث:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف ظذ افراوي.

 :(4) متقؿ زمـ فمقسك زمـ فمقسك زمـ حمؿد -22

 .زمًمء يؽـ ومل اَلديث، مـؽر :وىمان(5)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ـذاب.: (8)وافؽـوين (7): ـذبف ادحدثقن، وؿول افذهٌل(6)ؿول ابـ اجلقزي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل ىمذاب:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي.

  

                                                           

 (. 22/69) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( اكظر ترَجتف: 1)

 ادصدر افًوبؼ.( 2)

 (.1734/ 3) ، فؾخطقى افٌغدادي( ادتػؼ وادػسق3)

 (.679/ 3)مقزان آظتدال، فؾذهٌل ( اكظر ترَجتف: 4)

 (.432/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 5)

 (.92/ 3ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 6)

 (.679/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 7)

 (.112/ 1) ، فؾؽـوين( تـزيف افؼيعي ادرؾقظي ظـ إخٌور افشـقعي ادقوقظي8)
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 :(1) ايمؼرر مسؾؿ زمـ وهب زمـ حمؿد -23

 .اَلديث مـؽر :(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : فقس بف بلس.(4)، وؿول افدارؿطـل(3)وثؼف أبق ظٌد اهلل اْلوـؿ

 وؿد ـَلًمو، ؾقف فؾؿتؼدمغ أر ومل مـؽر، حديٌ ظطقي ؽر بـ وهى بـ : ودحؿد(5)ؿول ابـ ظدي

 .مـف خر هق ؾقؿـ تؽؾؿقا ؿد رأيتفؿ

: مـؽر (9)مرة، وؿول (8)وابـ حجر(7)اْلديٌ، ووعػف افذهٌل : ذاهى(6)وؿول ابـ ظًوـر

 اْلديٌ.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

 واؾؼ  أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي.

 :(10) ايمؾَّْخِؿل هشام زمـ مـصقر زمـ مقؽمك -24

 .اَلديث مـؽر :(11)ومال ازمـ يقكس

                                                           

 (.512)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 1)

 (.426/ 1) ، ٓبـ حجر(، هتذيى افتفذيى335/ 2) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل2)

 (.284/ 4فؾحوـؿ ) ،( ادًتدرك ظذ افصحقحغ3)

 (.573/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 4)

 (.522/ 7)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 5)

 (.61/ 4) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 6)

 ادصدر افًوبؼ.( 7)

 (.512)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 8)

 (.697/ 5) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 9)

 (.987/ 4)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل(، 224/ 4) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 12)

/ 4)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل(، 224/ 4) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 687/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 11)

987.) 
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اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف ادغـل. (1)ذـره افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل مـؽر اَلديث:

 واؾؼ  افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي.

َواة رازمع فممم:  ش:يؽـ زماظمحؿقد دم اَلديث مل» همقفؿ، ومال ايمذيـ ايمرُّ

ْغدي مقؽمك زمـ هارون زمـ ِمْرداس زمـ فمامر زمـ فمبد زمـ حمؿد*   ايمسَّ
(2): 

 اَلديث. دم زماظمحؿقد يؽـ :مل(3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 مـ َجوظي ظـف وروى، افؽٌور ظـف وشؽً ـذبف، اصتفر ؿد بف، يعٌل ، ثؿ ؿول: ٓ(4)وعػف اْلؾقع

 مـوـر ثؼوت، صققخ ظـ : روى(5)فَلظتٌور، وؿول مرة حديثف يؽتى وإكم افشلن، هذا صـوظتفؿ مـ افعؾمء

 ٓ افؽٌور، افعؾمء مـ َجوظي ظـف وروى ظـف، شؽتقا افثؼوت، ظـ ادقوقظوت وروى... ظؾقفو يتوبع ٓ

 اْلػوظ وأضٌؼ َجوظي، وبغداد هبؿذان، صـوظتف مـ افشلن هذا يؽـ مل مـ ظـف وروى...ذفؽ؟ ـقػ أدري

: مل يؽـ (8): يؽذب ويضع، وؿول افدارؿطـل مرة(7)وافدارؿطـل (6)، ؿول افعؼقع.مسوك حديثف أن ظذ

 مروًقو ف اْلديٌ، 

  

                                                           

 (.687/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 1)

 (.1235/ 6)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل(، 671/ 3) ، فؾخطقى افٌغدادييخ بغداد( اكظر ترَجتف: تور2)

 (.325/ 7)فًون ادقزان، ٓبـ حجر (، 671/ 3) ، فؾخطقى افٌغدادي( توريخ بغداد3)

 (.957/ 3فؾخؾقع ) ،( اإلرصود ف معرؾي ظؾمء اْلدي4ٌ)

 (.983/ 3) ادصدر افًوبؼ( 5)

 (.44/ 7فؾعؼقع ) ،( افضعػوء6)

 (.131/ 3فؾدارؿطـل ) افضعػوء وادسوـقن، ( 7)

 (.671/ 3) ، فؾخطقى افٌغدادي( توريخ بغداد8)
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: ـون يضع اْلديٌ، (3): معروف بقوع اْلديٌ، وؿول افذهٌل مرة(2)وافؽـوين (1)وؿول افذهٌل

 بـ وظصوم وؿتقٌي، افٌِْقَؽـْدي، شَلم بـ وُمؿد حيقك، بـ حيقك: ظـ روى ادسوـغ، :أحد(4)وؿول أخرى

َعويِنُّ  ا ظؿر بـ ُمؿد بؽر أبق افؼويض  بوضؾي، ؿول أحوديٌ يقشػ  شمظف، ؿول ف يذمقكف : ـوكقا(5) جْلِ

 وأؿراهنؿ افسمذي ُمؿد بـ وصوفح وؿتقٌي ظصوم ظـ ؾقحدث اددن وشوئر بـقًوبقر يؼدم : ـون(6)اْلوـؿ

: (7)اإلدريز ُمؿد بـ افرمحـ ظٌد شعد أبق ادقوع، ؿول هذا حيتؿؾفو ٓ وظجوئٌف... معضَلت بلحوديٌ

 ويتوبع هبو حيدث واإلؾرادات إحوديٌ ينق ـون وـلكف بوفؽذب، يتفؿ افثؼوت، ظذ بودـوـر حيدث

 هبو وحدث بغداد، ؿدم: (8)افٌغدادي اْلطقى بوٕبوضقؾ، ؿول افثؼوت ظـ روايوهتؿ ف وافؽذابغ افضعػوء

 وظصوم، شعقد، بـ وؿتقٌي افدارمل، افرمحـ ظٌد بـ اهلل وظٌد افـقًوبقري، حيقك بـ حيقك: ظـ وبغرهو

ٌَْؾخقغ، يقشػ ابـل وإبراهقؿ  بـ وإشحوق ادروزي، مقشك بـ وحٌون افٌِْقَؽـْدي، شَلم بـ وُمؿد اف

 وشؼقط حوفف شقء ظذ تدل وـؾفو ذـركو، مو تشوبف ـثرة أحوديٌ وفف...وبوضؾي مـؽره أحوديٌ راهقيف

 افسمذي ُمؿد بـ وصوفح وؿتقٌي يقشػ بـ ظصوم ظـ حيدث :وـون(9)، وؿول ابـ موـقٓ.روايوتف

 .معضَلت بلحوديٌ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل :ىمذاب

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي.

                                                           

 (.633/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 1)

 (.129/ 1) ، فؾؽـوين( تـزيف افؼيعي ادرؾقظي ظـ إخٌور افشـقعي ادقوقظي2)

 (.612/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 3)

 (.1235/ 6)فؾذهٌل توريخ اإلشَلم،( 4)

 (.671/ 3) ، فؾخطقى افٌغدادي( توريخ بغداد5)

 (.325/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 6)

 (.671/ 3) ، فؾخطقى افٌغدادي( توريخ بغداد7)

 ( ادصدر افًوبؼ.8)

 (.49/ 7)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 9)
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َواة طمامس فممم: مل يؽـ دم اَلديث »، شيمقس زمذاك»، شمل يؽـ زمذاك» همقفؿ، ومال ايمذيـ ايمرُّ

 :شمل يؽـ فمـدهؿ زمذاك دم اَلديث»، شزمذاك

 :(1) اظمٌمي وَمِديد زمـ طَمَؾػ زمـ حمؿد زمـ إزمراهقؿ -1

 . زمَِذاكَ  يؽـ : مل(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .كظر ظـدي : وؾقف(3)ورؿول ابـ إبّ 

 ف ادغـل. (5)بذاك، وذـره افذهٌل يؽـ : مل(4)وؿول ابـ موـقٓ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

 يقكس ف حؽؿف ظذ افراوي.واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ 

ِمل ُزىَمغْم  حيقك أزمك زمـ أْحد  -2  :(6) اََلرْضَ

 .ويـؽر يعرف زمَِذاكَ  يؽـ : مل(7)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف ادغـل. (8)ذـره افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

                                                           

 (.25/122)فؾذهٌل توريخ اإلشَلم،(، 1/64)مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 ادصدران افًوبؼون. (2)

 (.1/122) ، ٓبـ إّبور( افتؽؿؾي فؽتوب افصؾي3)

 (.7/82)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 4)

 (.1/25) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 5)

 (.1/151) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 6)

(، ظـ هذه 1/163) مقزان آظتدال، فؾذهٌلف   افذهٌل(، وظز247)ص:  ، ٓبـ موـقٓ( هتذيى مًتؿر إوهوم7)

 ـف أبق شعقد بـ يقكس.افؾػظي بؼقفف: فقّ 

 (.62/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 8)
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 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف ظذ افراوي.

 :(1)ايمؽِتَّاين ايمقاضمد فمبد زمـ حمؿد زمـ أْحد -3

 : مل يؽـ زمذاك.(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف ادغـل. (3)ذـره افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف حؽؿف ظذ افراوي.

 :(4) اظمدائـل ؾمعقب زمـ اَلسـ زمـ فمقم زمـ أْحد  -4

 اَلػظ. ضمسـ ىمرياًم  صمقاًدا وىمان دفمازمة ذا وىمان زمذاك، :يمقس(5)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف ثؼوتف. (6)ذـره ابـ ُؿطُؾقبغو

 : ـون ظقّوًرا(9)ف ادغـل، وؿول مًؾؿي بـ ؿوشؿ (8): ٓ بلس بف، وذـره افذهٌل(7)وؿول افدارؿطـل

 رء،  مثؾف ظـ يؽتى أن جيى َوٓ ادجقن، ـثر افشطور مـ

                                                           

 (.1/151) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 ادصدر افًوبؼ.( 2)

 (.56/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 3)

 (.545/ 1) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 1/122) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 4)

 ادصدران افًوبؼون.( 5)

 (.546/ 1) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 6)

 (.139( شمآت محزة فؾدارؿطـل )ص: 7)

 (.48/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 8)

 (.546/ 1) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 9)
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 افعؾؿ. ف بودوهر يؽـ : ومل(1)وؿول ابـ حجر

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق همقف دفمازمة:

 ظذ ُمؿقل. بذاك فقس: يقكس ابـ واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف ؽؿز افراوي، وؿقل

 جفي مـ مدحف يقكس ابـ فؽـ ذفؽ ظذ يدل مًؾؿي وـَلم مـفو، اإلـثور بوفعؾمء خيؾ افتل افدظوبي

 صـقع ف اْلوؾظ ؿوفف مو يؾزم وٓ افرجؾ، فب ـضع افذي مًؾؿي ؿقل بخَلف وذفؽ ؾقف، ؿول مو مع اْلػظ

 .أظؾؿ واهلل حٌون، ابـ ظـد ـذفؽ بؽقكف ذفؽ وؿقد افثؼي، مطؾؼ أراد إذا إٓ حٌون ابـ

 :(2)اظمٌميّ  مقٓهؿ ايمتُِّجقبّل، ؽَمَؾَؿةَ  أزما ايمرْحـ، فمبد زمـ أؽمامة زمـ أْحد زمـ أؽمامة -5

 .وسُمـَْؽر سمعرف زمذاك، اَلديث دم يؽـ : مل(3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف مصـًػو فف : ورأيً(5)، وزاد: ـون ظوًدو بوْلديٌ، وؿول ابـ حجر(4)وثؼف مًؾؿي بـ ؿوشؿ

 بوْلديٌ. معرؾتف شعي ظذ يدل افدبر ف افقطء حرمي

ف  (7)شٌى، وذـره افذهٌل ٕي أدري وٓ يضعػقكف محص أهؾ : رأيً(6)افدارؿطـل وؿول

 ادغـل.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق:

                                                           

 (.33)ص:  ، ٓبـ حجرؿضوة مك( رؾع اإلس ظـ 1)

 (.23/224) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 2)

 .ادصدر افًوبؼ( 3)

 (.23/ 2) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 4)

 ( ادصدر افًوبؼ.5)

 (.178( شمآت محزة فؾدارؿطـل )ص: 6)

 (.66/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 7)
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ؿوشؿ، وٓ يعرف واؾؼ بعض افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي، وخوفػف مًؾؿي بـ 

شٌى تضعقػف إٓ إذا ـون ظـد اإلموم ابـ يقكس ظؾؿ، ٕن افراوي مكي، وابـ يقكس ؿد خز حول 

 ادكيغ.

َسـ -6  :(1)ايمرومل فَمقِمّ  َأزما ؾمفريار، زمـ ؽمعقد زمـ فَمقِمّ  زمـ اَْلَ

 .وسُمـَْؽر سمعرف زمذاك، اَلديث دم يؽـ : مل(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .(3)وعػف افدارؿطـل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي.

 :(4) يدِ بَ ايمعَ  ؽمؾقؿ زمـ مصعب زمـ اَلجاج زمـ يقؽمػ زمـ حمؿد زمـ اهلل فمبد -8

 .وسُمـَْؽر سمعرف زمذاك، اَلديث دم يؽـ : مل(5)ازمـ يقكسومال 

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 يقشػ بـ ُمؿد بـ اهلل ظٌد ظـ افشقخ هذا ظـد : وـون-بعدمو أورد حديًثو فف -(6)ؿول ابـ ظدي

 واهلل جمفقل وافشقخ اإلشـود هبذا افثقري ظـ مـؽر اْلديٌ وهذا مشوهر هذا ؽر فؾثقري أحوديٌ

 .أظؾؿ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

                                                           

 (.8/366) فؾخطقى افٌغدادي، ( اكظر ترَجتف: توريخ بغداد1)

 (.2/21) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 8/366) ، فؾخطقى افٌغدادي( توريخ بغداد2)

 (.112( شمآت اْلوـؿ فؾدارؿطـل )ص: 3)

 (.592/ 4) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 138)ص:  عراؿلمقزان آظتدال، فؾ( اكظر ترَجتف: ذيؾ 4)

 ادصدران افًوبؼون.( 5)

 (.382/ 5)ؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظديافؽوم( 6)
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 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

 اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي. واؾؼ افـؼود

 :ايمؽِـِْدي مقؽمك زمـ اَلسـ زمـ حمؿد -9

 زمذاك. اَلديث دم يؽـ : مل(1)ومال ازمـ يقكس

 .(2)شٌؼ بقون حوفف

 :(3) ايمباَِلؿمِكّ  ايمدمشؼل ؽَمِعقد َأزما اخُلَشـك، طمؾػ زمـ فمقم زمـ مسؾؿة  -11

 .فمـدهؿ زمذاك دم اَلديث : مل يؽـ(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

وابـ (9)وافًوجل(8)ويعؼقب بـ شػقون (7)وأبق حوتؿ(6)واجلقزجوين(5)وعػف ابـ معغ

: (16)، وزاد ابـ معغ مرة(15)واَلقثؿل(14)وابـ ـثر (13)واجلقزؿوين (12)وافٌقفؼل (11)وافدارؿطـل(10)افًؽـ

                                                           

 (.592/ 4) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 138)ص:  مقزان آظتدال، فؾذهٌل( ذيؾ 1)

 (، مـ هذا افٌح259ٌاكظر: )ص: ( 2)

 (.531)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 3)

 (.27/571) ، فؾؿزي( هتذيى افؽمل4)

 (.428( شمآت ابـ اجلـقد )ص: 5)

 (.282)ص:  ، فؾجقزجوزي( أحقال افرجول6)

 (.52/ 58ٓبـ ظًوـر ) ،(، توريخ دمشؼ268/ 8ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 7)

 (.329/ 2) ، فقعؼقب بـ شػقون( ادعرؾي وافتوريخ8)

 (.147/ 12) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى9)

 (.52/ 58ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ12)

 (.126/ 8) ، فؾدارؿطـل( افعؾؾ افقاردة ف إحوديٌ افـٌقيي11)

 (.81/ 3) ، فؾٌقفؼل( صعى اإليمن12)

 (.191/ 11) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل13)

 (.49/ 2ٓبـ ـثر ) ،( افٌدايي وافـفويي14)

 (.322/ 2(، )221/ 1) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد15)

 (.359( شمآت ابـ اجلـقد )ص: 16)
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حجي، وزاد اجلقزجوين: حديثف مسوك، وزاد أبق حوتؿ: ٓ  جيعؾف ومل : صوفح،(1)فقس بقء، وؿول مرة

: فقس بوفؼقي، وزاد ابـ (2)يشتغؾ بف، وزاد افًوجل: جًدا، وزاد افٌقفؼل: ظـد أهؾ اْلديٌ، وؿول مرة

: وؿد أَجعقا ظذ وعػف، وذـره (4): جًدا، وؿول مرة(3)ظـد إئؿي، ٓ حيتٍ بتػرده، وزاد اَلقثؿل مرةـثر: 

 (10)وابـ ظدي (9)وادـتجويل (8)وأبق افعرب(7)وافعؼقع(6)وابـ اجلورود(5)يعؼقب بـ صقٌي

 ف افضعػوء. (14)وافذهٌل (13)وابـ اجلقزي (12)وأبق كعقؿ(11)وافدارؿطـل

: مـؽر اْلديٌ، وزاد افٌخوري: ظـ إوزاظل، (17)وأبق حوتؿ(16)وأبق زرظي (15)وؿول افٌخوري

 افـوس، حديٌ يقاؾؼ بحديٌ حيدث أشؿعف ؾؾؿ دمشؼ مـ : صحٌتف(18)وؿول كعقؿ بـ محود

                                                           

 (.192/ 11) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل1)

 (.329/ 11) فؾٌقفؼل، ( صعى اإليمن2)

 (.287/ 1) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد3)

 ادصدر افًوبؼ.( 4)

(، حقٌ ذـره ف: بوب مـ يرؽى ظـ افروايي ظـفؿ، وــً أشؿع أصحوبـو 449/ 2) ، فؾػًقي( ادعرؾي وافتوريخ5)

 ء.يضعػقهنؿ ؾذـر َجوظي...ٓ يـٌغل ٕهؾ افعؾؿ أن يشغؾقا أكػًفؿ بحديٌ همٓ

 (.192/ 11) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل6)

 (.211/ 4فؾعؼقع ) ،( افضعػوء افؽٌر7)

 (.192/ 11) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل8)

 ( ادصدر افًوبؼ.9)

 (.278/ 1) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد12)

 (.133/ 3فؾدارؿطـل ) افضعػوء وادسوـقن، ( 11)

 (.149يب كعقؿ )ص: ٕ ،( افضعػوء12)

 (.122/ 3ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 13)

 (.657/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 14)

 (.389/ 7فؾٌخوري ) ،( افتوريخ افؽٌر15)

/ 8ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،(، 829/ 3( افضعػوء ٕيب زرظي افرازي ف أجقبتف ظذ أشئؾي افزذظل)16)

268 .) 

 (.268/ 8ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 17)

 (.211/ 4فؾعؼقع ) ،( افضعػوء افؽٌر18)
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 ادـوـر وافزبقدي إوزاظل ظـ : روى(2)وأبق شعقد افـؼوش(1)وؿول أبق ظٌد اهلل اْلوـؿ 

 ظـ : روى(4): ممـ ٓ تؼقم اْلجي بف، وؿول أبق كعقؿ(3)اْلوـؿ مرةوادقوقظوت،، وؿول أبق ظٌد اهلل 

 مـؽرة. ظدة أحوديٌ : ودًؾؿي(5)بودـوـر، وؿول افذهٌل جريٍ وابـ وافزبقدي إوزاظل

وابـ ظٌد (10)وابـ افؼطون(9)وافٌقفؼل(8)وافدارؿطـل(7)وأبق افػتح إزدي(6)ؿول افـًوئل

: واه، (14): مسوك اْلديٌ، وزاد شٌط ابـ افعجؿل(13)حجروابـ (12)وشٌط ابـ افعجؿل(11)اَلودي

 : ترـقه. (17)، وؿول افذهٌل مرة(16)وابـ كوس افديـ افدمشؼل (15)وـذفؽ ؿول افذهٌل

  

                                                           

 (.192/ 11) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل1)

 ( ادصدر افًوبؼ.2)

 (.563/ 4فؾحوـؿ ) ،( ادًتدرك ظذ افصحقحغ3)

 (.83/ 1ؿ )ٕيب كعق ،(، ادًـد ادًتخرج ظذ صحقح مًؾؿ149ٕيب كعقؿ )ص:  ،( افضعػوء4)

 (.973/ 4)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 5)

 (.97فؾـًوئل )ص:  افضعػوء وادسوـقن، ( 6)

 (.147/ 12) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى7)

 (.126/ 8) ، فؾدارؿطـل( افعؾؾ افقاردة ف إحوديٌ افـٌقيي8)

 (.333/ 7) ، فؾٌقفؼل( صعى اإليمن9)

 (.222/ 3) ، ٓبـ افؼطونإحؽوم( بقون افقهؿ واإلهيوم ف ـتوب 12)

 (.588/ 4ٓبـ ظٌد اَلودي ) ،( تـؼقح افتحؼقؼ11)

 (.256)ص:  ، فؾؽـوين( افؽشػ اْلثق12ٌ)

 (.531)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 13)

 (.588/ 4ٓبـ ظٌد اَلودي ) ،( تـؼقح افتحؼقؼ14)

 (.272/ 1) ذهٌل، فؾ(، ادؼتـك ف هد افؽـك129/ 4) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 15)

 (.115/ 3) تقوقح ادشتٌف، ٓبـ كوس افديـ( 16)

 (.657/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل(، 263/ 2) ، فؾذهٌل( افؽوصػ17)
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 : فقس بقء.(5)وابـ افؼقناين (4)وابـ صوهغ(3)وأبق حوتؿ (2)ودحقؿ (1)وؿول ابـ معغ

: ؽر ثؼي، وٓ ملمقن، وؿول ابـ (8)وؿول أبق داود: ٓ رء، (7)وابـ افؼقناين(6)ؿول ابـ ادـودي

 : ذاهى اْلديٌ.(10): ٓ أحتٍ بحديثف، وؿول أبق أمحد اْلوـؿ(9)خزيؿي

 ظذ اجلؿقع جيتؿع حتك رجؾ حديٌ يسك ٓ:  -ظع بـ مًؾؿي وذـر-(11)ؿول أمحد بـ صوفح

 حديثف. ترك ظذ اجلؿقع جيتؿع أن إٓ ؾَل مسوك: ؾَلن: يؼول أن ؾلمو وعقػ، ؾَلن يؼول ؿد حديثف، ترك

 مـ فقس مو افثؼوت ظـ ويروي إشوكقد، يؼؾى ممـ : ـون(13)وافًؿعوين(12)ؿول ابـ حٌون

 بف. آحتجوج بطؾ مـف ذفؽ ؾحش ؾؾم تقمًهو، أحوديثفؿ

 ـؾفو أذـره مل ومو ذـرتف مو أحوديثف وـؾ اْلديٌ مـ ذـرت مو ؽر : ودًؾؿي(14)ؿول ابـ ظدي

 ُمػقطي. ؽر ظومتفو أو

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ اَلديث:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي.

                                                           

 (.268/ 8ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،(، 452/ 4روايي افدوري ) ،( توريخ ابـ معغ1)

 (.268/ 8ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 2)

 (.52/ 58ٓبـ ظًوـر ) ،توريخ دمشؼ( 3)

 (.177)ص:  ، ٓبـ صوهغ( توريخ أشمء افضعػوء وافؽذابغ4)

 (.86ٓبـ افؼقناين )ص:  ،( تذـرة اْلػوظ5)

 (.147/ 12) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى6)

 (.221ٓبـ افؼقناين )ص:  ،( تذـرة اْلػوظ7)

 (.2/194ين)( شمآت أيب ظٌقد أجري أبو داود افًجًتو8)

 (.52/ 58ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ9)

 (.62/ 5ٕيب أمحد اْلوـؿ ) ،( إشومل وافؽـك12)

 (.52/ 58ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ11)

 (.33/ 3ٓبـ حٌون ) ،( ادجروحغ12)

 (.141/ 5فؾًؿعوين ) ،( إكًوب13)

 (.21/ 8)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 14)
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َواة ؽمادس فممم:  ش:مل يؽـ مـ أصحاب اَلديث»همقفؿ،  ومال ايمذيـ ايمرُّ

 :(1) ايمطُُّفُرُمِز  اهلل فمبد زمـ وهب زمـ إؽمحاق *

 هبا، حيّدث أن مـ هلل أسمؼك وهب ازمـ ىمان أضماديث، وهب ازمـ فمـ : روى(2)ومال ازمـ يقكس

 ضمػًظا. حيّدث -أيًضا -وىمان اَلديث، أصحاب مـ يؽـ مل ٕكف همقفا: وهؿ وأضمسبف

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف افضعػوء. (5)وافذهٌل (4)وابـ اجلقزي (3)ذـره أبق كعقؿ

: (7)رآه، وؿول أبق ظٌد اهلل اْلوـؿ أطـف ومو مـوـر بلحوديٌ وهى ابـ ظـ روى: (6)ظدي ابـ ؿول

رء،  ٓ مـؽر بحديٌ : حدث(8)اْلديٌ، وؿول أبق كعقؿ شوؿط مقوقظي، أحوديٌ وهى ابـ ظـ روى

 يؽـ ومل هبو، حيدثف أن مـ هلل أتؼك وهى ابـ ـون أحوديٌ وهى بـ اهلل ظٌد ظـ : روى(9)وؿول افذهٌل

 .اْلديٌ أهؾ مـ

 ساًحو، وزاد ابـ حٌون: ٓ اْلديٌ : يضع(12)وابـ إثر (11)وابـ افؼقناين (10)ؿول ابـ حٌون

 ؾقف، وزاد ابـ إثر: وـون ـذاًبو،  افؼدح شٌقؾ ظذ إٓ افؽتى ف ذـره حيؾ

  

                                                           

 (.52/ 6)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 (.83/ 2) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 128/ 9فؾًؿعوين ) ،( إكًوب2)

 (.61)ص:  ، ٕيب كعقؿ( افضعػوء3)

 (.125/ 1)  ٓبـ اجلقزي افضعػوء وادسوـقن،( 4)

 (.74/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 5)

 (.562/ 1)ٓبـ ظديافؽومؾ ف وعػوء افرجول، ( 6)

 (.83/ 2) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 7)

 (.59/ 1) ، ٕيب كعقؿ( ادًـد ادًتخرج ظذ صحقح مًؾؿ8)

 (.52/ 6)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 9)

 (.139/ 1) ، ٓبـ حٌون( ادجروحغ12)

 (.162)ص:  ، ٓبـ افؼقناين(، معرؾي افتذـرة211)ص:  ، ٓبـ افؼقناين( تذـرة اْلػوظ11)

 (.291/ 2) ، ٓبـ إثر( افؾٌوب ف هتذيى إكًوب12)
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 بـ اهلل ظٌد ظـ بوٕبوضقؾ حيدث ، وزاد افدارؿطـل: مسوك(2)وافػتـل (1)وـذفؽ ؿول افدارؿطـل

 .وؽره وهى

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل ىمذاب:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي.

َواة  ش:ما ىمان حيػظ ويػفؿ» همقفؿ، ومال ايمذيـ ؽمازمع فممم: ايمرُّ

 :فمثامن زمـ أْحد زمـ حمؿد زمـ فمؿر زمـ ْحزة زمـ حمؿد* 

 .فمـف ايمرواية جتقز ٓ اطمتؾط، ىمان كراه مـاىمغم، روى ويػفؿ، حيػظ ىمان :ما(3)ومال ازمـ يقكس

 .(4)شٌؼ بقون حوفف

َواة  ش:نمغم مقشمؼ» همقفؿ، ومال ايمذيـ شمامـ فممم: ايمرُّ

 :(5)ايمؽقدم شمؿ اظَمـْبِجل، ايمرْحـ فمبد أزما ايمطَّائل، فمدي زمـ اهلقثؿ*  

 : نمغم مقشمؼ.(6)ومال ازمـ يقكس

  

                                                           

 (.258/ 1)  فؾدارؿطـل افضعػوء وادسوـقن،( 1)

 (.35)ص:  ، فؾػتـل( تذـرة ادقوقظوت2)

 (.529/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 3)

 .(، مـ هذا افٌح292ٌاكظر )ص: ( 4)

 (.324/ 4) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 5)

 (.212/ 6) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 6)
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اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

، (6)وابـ افغزي(5)واَلقثؿل (4)وابـ إثر(3)وابـ افؼقناين (2)وابـ ظدي جًدا (1)وعػف ابـ ادديـل

 وٓ، إكًوب ف وٓ، اْلديٌ ف أرووه وٓ، افقاؿدي مـ ظـدي أوثؼ ظدي بـ وزاد ابـ ادديـل: اَلقثؿ

 ادًـدات، مـ فف مو أؿؾ مو :(7)ظـفؿ، وؿول مرة روى ظؿـ روايوتف ظذ يعتؿد رء، وزاد ابـ ظدي: ٓ ف

 روى ظؿـ روايوتف ظذ يعتؿد وأصعور، وزاد ابـ افؼقناين: ٓ وكًى وأشمر أخٌور صوحى هق وإكم

 ف افضعػوء. (10)وافدارؿطـل (9)وابـ افًؽـ (8)ظـفؿ، وزاد اَلقثؿل: كًى إػ افؽذب، وذـره ابـ اجلورود

: فقس بقء، (14)وـذفؽ ابـ معغ (13): شؽتقا ظـف، وؿول أبق زرظي مرة (12)وافٌخوري (11)ؿول أبق زرظي

 أحوديٌ افثؼوت مـ َجوظي ظـ : حدث(16): مـؽر اْلديٌ، وؿول أبق ظٌد اهلل اْلوـؿ(15)وؿول افـًوئل

 مـؽرة. بلحوديٌ افثؼوت ظـ : حدث(17)مـؽرة، وؿول افـؼوش

                                                           

 (.76/ 16) ، فؾخطقى افٌغدادي(، توريخ بغداد352/ 4فؾعؼقع ) ،( افضعػوء افؽٌر1)

 (.112/ 3)فرجول، ٓبـ ظديافؽومؾ ف وعػوء ا( 2)

 (.1724/ 3) ، ٓبـ افؼقناين( ذخرة اْلػوظ3)

 (.529/ 5) ، ٓبـ إثر( افؽومؾ ف افتوريخ4)

 (.146/ 2) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد5)

 (.348/ 4) ، ٓبـ افغزي( ديقان اإلشَلم6)

 (.421/ 8)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 7)

 (.212/ 6) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 8)

 ( ادصدر افًوبؼ.9)

 (.135/ 3فؾدارؿطـل )افضعػوء وادسوـقن، ( 12)

 (.369( شمآت افزذظل ٕيب زرظي افرازي ومعف ـتوب أشومل افضعػوء فف  )ص: 11)

فؾٌخوري )ص:  ،(، افضعػوء افصغر265/ 2) ، فؾٌخوري(، افتوريخ إوشط218/ 8فؾٌخوري ) ،( افتوريخ افؽٌر12)

138.) 

 (.161( شمآت افزذظل ٕيب زرظي افرازي ومعف ـتوب أشومل افضعػوء فف  )ص: 13)

 (.77( مـ ـَلم أيب زـريو حيقك بـ معغ ف افرجول )ص: 14)

 (.212/ 6) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 15)

 (.225)ص:  ، فؾحوـؿ أيب ظٌد اهلل( اددخؾ إػ افصحقح16)

 (.212/ 6) ٓبـ حجرفًون ادقزان، ( 17)
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افثؼوت، وؿول ابـ  ظـ ادـوـر حديثف ف يقجد وجَلفتف ؾضؾف : ف(1)وؿول أبق كعقؿ  

: فقس بثؼي، وزاد ابـ معغ: ـون يؽذب، وزاد افٌخوري: ـون يؽذب، وؿول ابـ (3)وافٌخوري(2)معغ

 اْلديٌ ف يؽـ ومل وأخٌورهؿ افـوس بلمقر معرؾي فف : ـوكً(5): ؽر ثؼي، وؿول يعؼقب بـ صقٌي(4)مفدي

 صدؿف،  ف ظؾقف حيؿؾ افـوس وبعض معرؾي فف ـوكً وٓ بوفؼقي

 بثؼي. ادحدثغ ظـد يؽـ ومل: (7)اجلقزي ابـ فقـقه، وؿول اْلػوظ، ظـد ظؾقف متػؼ : ؽر(6)ؿول اْلؾقع

وابـ (14)وافداوودي(13)واَلقثؿل(12)وافذهٌل(11)وابـ افؼقناين(10)وافٌقفؼل(9)وافـًوئل(8)ؿوؿول أبق حوت

: (17): ترـقه، وؿول مرة(16)افقاؿدي، وؿول افذهٌل ُمؾ : مسوك اْلديٌ، وزاد أبق حوتؿ: ُمؾف(15)افعمد

 .ؿـوظف ـشػ : شوؿط، وزاد اجلقزجوين: ؿد(19)هق واجلقزجوين (18)واه، وؿول أخرى

                                                           

 .(85/ 1ٕيب كعقؿ ) ،ادًـد ادًتخرج ظذ صحقح مًؾؿ، (159: ص) كعقؿ ٕيب افضعػوء، (1)

 (.85/ 9ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،(، 363/ 3روايي افدوري ) ،( توريخ ابـ معغ2)

 (.324/ 4) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 3)

 (.191)ص:  ٓبـ صوهغ، ( توريخ أشمء افضعػوء وافؽذابغ4)

 (.212/ 6) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 5)

 (.895/ 3فؾخؾقع ) ،(اإلرصود ف معرؾي ظؾمء اْلدي6ٌ)

 (.177/ 12)، ٓبـ اجلقزي( ادـتظؿ7)

 (.85/ 9ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 8)

 (.76/ 16) ٌغدادي، فؾخطقى اف(، توريخ بغداد421/ 8)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 9)

 (.395/ 11) ، فؾٌقفؼل( صعى اإليمن12)

 (.1724/ 3) ، ٓبـ افؼقناين( ذخرة اْلػوظ11)

 (.1344/ 3) ، ٓبـ ادؾؼـاشتدراك افذهٌل ظذ مًتدرك اْلوـؿختك ( 12)

 (.43/ 9) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد13)

 (.355/ 2فؾداوودي ) ،( ضٌؼوت ادػنيـ14)

 (.39/ 3) ، ٓبـ افعمدصذرات افذهى ف أخٌور مـ ذهى( 15)

 (.717/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 16)

 (.369/ 1) ، فؾذهٌل( ادؼتـك ف هد افؽـك17)

 (.1242/ 3) ، ٓبـ ادؾؼـ( ختك اشتدراك افذهٌل ظذ مًتدرك اْلوـؿ18)

 (.339)ص:  ، فؾجقزجوين( أحقال افرجول19)
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ـذاب، وؿول : (5)واَلقثؿل (4)يعؼقب بـ شػقون (3)وأبق داود (2)افعجع (1)وؿول ابـ مفدي

: ؾؼول وأكو حورض، بحديٌ اهلل ظٌد أبو ذاـروا: (7)اْلؿقد ظٌد بـ ادؾؽ ظٌد : ـون يؽذب، ؿول(6)افًوجل

ًٌو اهلل ظٌد أبق ؾتًٌؿ جموفد: ظدي ظـ بـ اَلقثؿ: رجؾ فف ؾؼول، ـذب ذا يرو مـ  ؿد وأطـف، ذفؽ مـ متعج

ؿوفً  يؼقل: أصحوبـو بعض شؿعً :(8)ُمؿد افدوري بـ افعٌوس ـذب، وؿول ادقوع هذا ف: ؿول

 يؽذب. جؾس أصٌح ؾنذا يصذ افؾقؾ ظومي يؼقم مقٓي ـون ظدى: بـ اَلقثؿ جوريي

 مقوقظي ـلهنو أصقوء افثؼوت ظـ : روى(10): يضع اْلديٌ، وؿول ابـ حٌون(9)وؿول ابـ مفدي

 بوفتوريخ ظؾؿف ظذ حديثف جموكٌي ووجى بف، ادعضَلت تؾؽ ؾوفتزؿً يدّفًفو، ـون أكف افؼؾى إػ يًٌؼ

 .بوفرجول ومعرؾتف

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل مؼموك اَلديث:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي.

  

                                                           

 (.191)ص:  ، ٓبـ صوهغضعػوء وافؽذابغ( توريخ أشمء اف1)

 (.462فؾعجع )ص:  ،( افثؼوت2)

 (.76/ 16) ، فؾخطقى افٌغدادي( توريخ بغداد3)

 (.56/ 3) ، فؾػًقي( ادعرؾي وافتوريخ4)

 (.12/ 12) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد5)

 (.212/ 6) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 6)

 (.352/ 4فؾعؼقع ) ،( افضعػوء افؽٌر7)

 (.364/ 3روايي افدوري ) ،( توريخ ابـ معغ8)

 (.192)ص:  ، ٓبـ صوهغ( توريخ أشمء افضعػوء وافؽذابغ9)

 (.93/ 3ٓبـ حٌون ) ،( ادجروحغ12)
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َواة  ش:نمغم ملمقن»همقفؿ،  ومال ايمذيـ سماؽمع فممم: ايمرُّ

: وومقؾ زمحغم، ازمـ: وومقؾ ريسان، زمـ زمجغم زمـ معاوية زمـ ايمرْحـ فمبد زمـ زمجغم زمـ ايمرْحـ فمبد زمـ حمؿد *

 :جُمَػمَّ  ازمـ

  : نمغم ملمقن.(1)ومال ازمـ يقكس

 .(2)شٌؼ بقون حوفف

َواة فمممون:  ش:يمقس زمًمء»همقفؿ،  ومال ايمذيـ ايمرُّ

قدم  حيقك زمـ داود -1  :(3) اإلهمريؼل ايمصُّ

 .مقوقفمة أضماديثف زمًمء، يَمْقَس : (4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ملمقًكو. ثؼي : ـون(5)ؿول أبق افعرب

 مقوقًظو. حديًثو روى : وؿد(7)ف ادغـل، وؿول ابـ حجر (6)ذـره افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل شمؼة:

واؾؼ بعض افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرحف فؾراوي، وخوفػف أبق افعرب وهق أظؾؿ بلهؾ 

إؾريؼقي، ويصعى أن كحؽؿ ظذ افراوي بوفؽذب ٕكف روى حديًثو واحًدا مقوقًظو، كوهقؽ أكف مـ اجلوئز 

 أن يؽقن اْلديٌ أدخؾ ظؾقف. 

  

                                                           

 (.282/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 1)

 (، مـ هذا افٌحٌ.255اكظر: )ص: ( 2)

 (.129)ص:  ، ٕيب افعرب(، ضٌؼوت ظؾمء إؾريؼقي79/ 6)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 3)

 (.1/512) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 79/ 6)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 4)

 (.129)ص:  ، ٕيب افعرب( ضٌؼوت ظؾمء إؾريؼقي5)

 (.221/ 1) افضعػوء، فؾذهٌلادغـل ف ( 6)

 (.413/ 3) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 7)
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 :(1)زماظُمَراِدي ويعرف ايمعناء، زمازمـ يعرف اظمؼرئ، اَلسـ أزما اخلقاط، فمقسك زمـ حمؿد زمـ فمقم  -2

 .فمـف ايمرواية ٕضمد جيقز وٓ زمًمء، : ويمقس(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

، وزاد اْلؾقع: متػؼ ظؾقف، وزاد اَلروي: ملمقن، وذـره ابـ (4)ورجؾ هروي (3)وثؼف اْلؾقع

 ف افثؼوت. (5)حٌون

 ف افضعػوء. (7)وافذهٌل (6)اجلقزيذـره ابـ 

 : واه.(9)وابـ حجر (8)وؿول ابـ موـقٓ

 : مسوك.(10)وؿول ابـ كوس افديـ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

 افراوي.واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح 

  

                                                           

 (.3/154) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

افؽشػ اْلثقٌ ف  ؾؼول -معـك ؿقل ابـ يقكس -افعجؿل(، وأووح شٌط ابـ 229/ 6)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 2)

وٓ جيقز  :وفق ؿول ،فؼقفف ٓ جيقز آحتجوج بف ،بوفقوع(: وافذي طفر يل أكف اهتؿف بوفؽذب ومل يرد 192ص: )

 فقًً بعٌورة واؾقي بودؼصقد. ،إػ آخره :...ؾؼول ،وفؽـ ؿقفف ،آحتجوج بف فؽون احتمل افقوع أطفر

 (.873/ 3فؾخؾقع ) ،( اإلرصود ف معرؾي ظؾمء اْلدي3ٌ)

 (.226/ 43ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ4)

 (.477/ 8ٌون )ٓبـ ح ،( افثؼوت5)

 (.199/ 2ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 6)

 (.454/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 7)

 (.154/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 454/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 8)

 (.955/ 3) ، ٓبـ حجر( تٌصر ادـتٌف بتحرير ادشتٌف9)

 (.282/ 6) افديـتقوقح ادشتٌف، ٓبـ كوس ( 12)
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 :متقؿ زمـ فمقسك زمـ فمقسك زمـ حمؿد -3

 .زمًمء يؽـ ومل اَلديث، مـؽر : وىمان(1)ومال ازمـ يقكس

 .(2)شٌؼ بقون حوفف

َواة ضمادي وفمممون:  ش:مل يؽـ يساوي ؾمقئًا»، شمل يؽـ يسقى دم اَلديث ؾمقًئا»همقفؿ،  ومال ايمذيـ ايمرُّ

 :(3)ايمبغدادي، شمؿ اظمٌمي اَلسـ َأزما فمقم، زْمـ طمؾػ زْمـ فمقم -1

 : مل يؽـ يساوي ؾمقًئا.(5): مل يؽـ يسقى دم اَلديث ؾمقًئا، وومال مرة(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 .افًوظي هق مـ أدرى : ٓ(8)ف افضعػوء، وؿول افذهٌل (7)وافذهٌل(6)ذـره ابـ اجلقزي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

ـؾُّ افـؼود كؼؾقا ظـ اإلموم ابـ يقكس حؽؿف، ومـ ثؿ بـقا أحؽومفؿ ؾقف بـوًء ظذ حؽؿ اإلموم 

 ابـ يقكس.

  

                                                           

 (.432/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر (1)

 (، مـ هذا افٌحٌ.327اكظر: )ص:  (2)

جومع توريخ ابـ -(، ؿول افٌوحٌ: ووهؿ ظٌد افػتوح ؾتحل13/371) ، فؾخطقى افٌغدادي( اكظر ترَجتف: توريخ بغداد3)

 مـ بغداد ودخؾ مك.، ؾجعؾفم اثـغ ومهو واحد، وـلكف اؽس بذـره ف توريخ بغداد، ومو ظؾؿ أن أصؾف -يقكس

 (.537/ 5) (، فًون ادقزان، ٓبـ حجر13/371) ، فؾخطقى افٌغدادي( توريخ بغداد4)

 مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 447/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل(، 192/ 2ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 5)

(3 /126.) 

 (.192/ 2ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 6)

 (.447/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 7)

 (.126/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 8)
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َواة شماين وفمممون:  ش:مؼموك اَلديث» همقفؿ ومال ايمذيـ ايمرُّ

 :(2)، واؽمؿف مؼدمزمـ مروان: مقلم أم فمثامن زمـت ؽمػقان زمـ فمبد ايمعزيز (1)رزماح  -1

 : مؼموك اَلديث.(3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف افثؼوت. (4)ذـره ابـ حٌون

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل مؼموك اَلديث:

 ابـ يقكس ف جرحف، ؾذـره ف افثؼوت ومل يعؼى ظؾقف.خوفػ ابـ حٌون اإلموم 

ر -2 ـَ  ُمَطفَّ ْقَثؿِ  زْم يّ  ايمطَّائل اَلجاج زمـ اهْلَ  :(5)ايمَبٌْمِ

 : مؼموك اَلديث.(6)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : واه.(9)، وؿول افذهٌل(8)وابـ حجر (7)وعػف افٌقصري

  

                                                           

 ( وشمه ابـ حٌون: ريوح.1)

 (.522/ 7ٓبـ حٌون ) ،( اكظر ترَجتف: افثؼوت2)

 (.8/ 4)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 3)

 (.522/ 7ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت4)

 (.535)ص:  ى افتفذيى، ٓبـ حجرتؼري( اكظر ترَجتف: 5)

 (.4/129) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 28/89) ، فؾؿزي( هتذيى افؽمل6)

 (. 54/ 1) ، فؾٌقصري( مصٌوح افزجوجي ف زوائد ابـ موجف7)

 (.168/ 1) ، ٓبـ حجرتؾخقص اْلٌراف( 8)

 (.271/ 2) ، فؾذهٌل( افؽوصػ9)
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 مقشك ظـ : مـؽر اْلديٌ، وزاد ابـ حٌون: يليت(3)وابـ افؼقناين (2)وابـ حٌون (1)ؿول أبق زرظي

 :يليت(4)إثٌوت، وزاد ابـ افؼقناين مرة حديٌ يشٌف ٓ مو افثؼوت مـ ؽره وظـ ظؾقف، يتوبع ٓ مو ظع بـ

 .حديثفؿ يشٌف ٓ مو افثؼوت ظـ

 : مسوك اْلديٌ. (8)وادتؼل اَلـدي (7)وافؽـوين(6)وابـ حجر(5)ؿول اَلقثؿل

 : وٓ يصح حديثف. (9)وؿول افعؼقع

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل مؼموك اَلديث:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي.

  

                                                           

(، شمآت افزذظل ٕيب زرظي افرازي ومعف 324/ 2أجقبتف ظذ أشئؾي افزذظل )( افضعػوء ٕيب زرظي افرازي ف 1)

 (.75ـتوب أشومل افضعػوء فف )ص: 

 (.26/ 3ٓبـ حٌون ) ،( ادجروحغ2)

 (.98ٓبـ افؼقناين )ص:  ،(، تذـرة اْلػوظ113ٓبـ افؼقناين )ص:  ،( معرؾي افتذـرة3)

 (.98ٓبـ افؼقناين )ص:  ،( تذـرة اْلػوظ4)

 (.135/ 7) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد5)

 (.535)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر(، 242/ 2) ، ٓبـ حجر( افدرايي ف ختريٍ أحوديٌ اَلدايي6)

 (.331/ 2) ، فؾؽـوين( تـزيف افؼيعي ادرؾقظي ظـ إخٌور افشـقعي ادقوقظي7)

 (.548/ 2) ، فؾؿتؼل اَلـدي( ــز افعمل8)

 (.261/ 4فؾعؼقع ) ،( افضعػوء افؽٌر9)
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: وومقؾ زمحغم، ازمـ: وومقؾ ريسان، زمـ زمجغم زمـ معاوية زمـ ايمرْحـ فمبد زمـ زمجغم زمـ ايمرْحـ فمبد زمـ حمؿد -3

 :جُمَػمَّ  ازمـ

 : مؼموك اَلديث.(1)ومال ازمـ يقكس

 .(2)شٌؼ بقون حوفف

 :(3)ايمطاهر أزما زمايمَبْؾَؼاوي، يعرف أيقب، زمـ فمطاء زمـ حمؿد زمـ مقؽمك -4

ـْ  يروي اََلِديث : َمؼْمُوك(4)ومال ازمـ يقكس  .َمْقُوقفَمات َمايمِؽ فَم

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

، (10)وابـ ادؾؼـ (9)وافزيؾعل (8)وابـ كؼطي (7)وافٌقفؼل (6)وظٌد افغـل بـ شعقد (5)وعػف ابـ ظدي

ف مقوع، وزاد: وينق اْلديٌ،  (11)وزاد افٌقفؼل وابـ ادؾؼـ : مـؽر اْلديٌ، وـذفؽ ؿول ابـ ظدي

 .متفؿ ف افضعػوء، وظؾؼ افذهٌل ؿوئًَل: ـذاب (14)وافذهٌل (13)وابـ اجلقزي (12)وذـره افدارؿطـل

                                                           

 (.282/ 7) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 1)

 (، مـ هذا افٌحٌ.255اكظر: )ص:  (2)

 (.221/ 61ٓبـ ظًوـر ) ،( اكظر ترَجتف: توريخ دمشؼ3)

 .افًوبؼادصدر ( 4)

 (.65/ 8)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 5)

 (.222/ 61) ، ٓبـ ظًوـر( توريخ دمشؼ6)

 (.395/ 3) ، فؾٌقفؼل( افًــ افؽزى7)

 (.155/ 2ٓبـ كؼطي ) ،( إـمل اإلـمل8)

 (.212/ 2) ، فؾزيؾعل( كصى افرايي9)

 (.35/ 5) ، ٓبـ ادؾؼـ( افٌدر ادـر12)

 (.64/ 8)وء افرجول، ٓبـ ظديافؽومؾ ف وعػ( 11)

 (.133/ 3) فؾدارؿطـلافضعػوء وادسوـقن، ( 12)

 (.149/ 3) ٓبـ اجلقزي افضعػوء وادسوـقن،( 13)

 (.686/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 14)
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 : مسوك.(3)واَلقثؿل (2)وافذهٌل (1)وؿول افدارؿطـل

ْمِعّ  شفؾ بـ ومقشك (4)ورموه بوفؽذب ظؿران بـ مقشك بـ أيقب وأبق  (6)وأبق زرظي (5)افرَّ

وزاد أبق حوتؿ: ، (12)وادتؼل اَلـدي (11)وابـ حجر (10)وافعراؿل (9)وابـ اجلقزي (8)وافًؿعوين (7)حوتؿ

 بوٕبوضقؾ، وزاد افًؿعوين: مفجقًرا. ويليت

: ٓ (16): ٓ رء، وؿول أبق زرظي(15): فقس بثؼي، وؿول أبق كعقؿ(14)وابـ أيب حوتؿ (13)وؿول افـًوئل

 : أحد افتؾػك.(18)وابـ افعجؿل (17)ُجزي خًرا، وؿول افذهٌل

                                                           

 (.122/ 1) ، فؾدارؿطـل( افعؾؾ افقاردة ف إحوديٌ افـٌقيي1)

 (.5/728)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 2)

 (.128/ 12) ، فؾفقثؿلجمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد( 3)

 (.61/221) ، ٓبـ ظًوـر( توريخ دمشؼ4)

 (.161/ 8) ٓبـ أيب حوتؿ اجلرح وافتعديؾ،( 5)

 (.161/ 8) ٓبـ أيب حوتؿ اجلرح وافتعديؾ،(، 496/ 2)، ٕيب زرظي افرازي( افضعػوء6)

 (.161/ 8)ٓبـ أيب حوتؿ اجلرح وافتعديؾ،( 7)

 (.12/391) ، فؾًؿعوينكًوب( ا8ٕ)

 (.267/ 2) ، ٓبـ اجلقزي( ادقوقظوت9)

 (.143)ص:  عراؿلمقزان آظتدال، فؾ( ذيؾ 12)

 (.3/391) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 11)

 (.584/ 14) ، فؾؿتؼل اَلـدي( ــز افعمل12)

 (.5/728)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 13)

 (.61/222) ، ٓبـ ظًوـر( توريخ دمشؼ14)

 (.79/ 1) ، ٕيب كعقؿادًـد ادًتخرج ظذ صحقح مًؾؿ (15)

 (.61/221) ، ٓبـ ظًوـر( توريخ دمشؼ16)

 (.219/ 4) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 17)

 (.264)ص:  ، فؾؽـوين( افؽشػ اْلثق18ٌ)
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 ويروي افثؼوت وزاد ابـ حٌون: ظذ، (2)وأبق ادظػر اْلـػل (1)ووصػف بقوع اْلديٌ، ابـ حٌون

فؾخقاص،  آظتٌور شٌقؾ ظذ إٓ حديثف ـتوبي وٓ ظـف افروايي حتؾ ٓ إثٌوت ظـ فف أصؾ ٓ مو

ؿقفف يشٌف ؿقفقفؿ، حقٌ يؼقل:  (3)وادقؿري، وـلن افعؼقع موفؽ وخصص أبق ادظػر ووعف بؼقفف: ظذ

 .ادقوقظوت ف بِوفٌقاضقؾ افثؼوت ظـ حيدث

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل :ىمذاب

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي.

َواة شمايمث وفمممون:  ش:ضمدث زمـسخة مقوقفمة»، شيضع اَلديث» همقفؿ، ومال ايمذيـ ايمرُّ

 :(4) ايمغاهمؼل ؽمقازمة زمـ زيد زمـ زمقان زمـ فمقم زمـ أْحد زمـ صمعػر -1

 .(6)اَلديث، ووصػف مرة زماظماؽمح يضع راهمضًقا، :ىمان(5)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

: ٓ يًووي صقًئو، وؿول ابـ (9)ف افضعػوء، ؿول افدارؿطـل(8)وافذهٌل(7)ذـره ابـ اجلقزي

 جعػًرا، يروقن أجدهؿ : ومل(10)موـقٓ

                                                           

 (.243/ 2) ، ٓبـ حٌون( ادجروحغ1)

 (.223/ 61) ، ٓبـ ظًوـر( توريخ دمشؼ2)

 (.169/ 4) فؾعؼقع، ( افضعػوء افؽٌر3)

 (.422/ 1) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 78/ 7)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 4)

 (.422/ 1) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 5)

 (.443/ 2) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 6)

 (.172/ 1ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 7)

 (.131/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 8)

 (.192( شمآت محزة فؾدارؿطـل )ص: 9)

 (.32/ 7) اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 12)
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 يضع : ـون(4): راؾيض وووع، وؿول افدارؿطـل(3)وافشقـوين(2)وافؽـوين(1)و ؿول افًققضل

 يقشػ بـ اهلل ظٌد إػ ارتؼك : وربم(5)بوٕبوضقؾ، وؿول أبق ظٌد اهلل اْلوـؿ ظػر ابـ ظـ وحيدث اْلديٌ،

ث (6)بذـره، وؿول أبق شعقد افـؼوش آصتغول تًقي ٓ مقوقظي بلحوديٌ مريؿ أيب وابـ : حدَّ

 بؿقوقظوت.

: ـذاب، وزاد ابـ ظدي: يضع اْلديٌ، وزاد افذهٌل (9)وافصػدي (8)وافذهٌل (7)وؿول ابـ ظدي

 افؽـوين محزة ترك بوفؽذب بٌؾدكو مشفقر افرجؾ : وهذا(10)وافصػدي: راؾيض، وؿول ظٌد افغـل إزدي

 حديثف.

 أيب ظـ هق، حدثـو: و(11)وؾّصؾ افؼقل ؾقف ابـ ظدي وهق مـ أخز افـوس بف ٕكف صقخف، ؾؼول

 وهى ابـ ـوتى صوفح بـ وظثمن افتـقز يقشػ بـ اهلل وظٌد ظػر، بـ وشعقد افؾقٌ ـوتى صوفح

 بؾ بقوعفو كتفؿف وــو مقوقظي بلحوديٌ وؽرهؿ محود بـ وكعقؿ شقوبي ابـ وهق صَلح، بـ وروح

 راؾضًقو. ذفؽ مع وـون ذفؽ ف كتقؼـ

 ...افٌقً أهؾ ظذ اْلديٌ يضع اْلديٌ...وـون ووع ف إمر بّغ  : وـون(12)وؿول أيًضو

                                                           

 (.294/ 1) ، فؾًققضل( افمفئ ادصـقظي ف إحوديٌ ادقوقظي1)

 (.45/ 1) ، فؾؽـوين( تـزيف افؼيعي ادرؾقظي ظـ إخٌور افشـقعي ادقوقظي2)

 (.343)ص:  ، فؾشقـوين( افػقائد ادجؿقظي3)

 (.443/ 2) ادقزان، ٓبـ حجرفًون ( 4)

 (.126)ص:  ، فؾحوـؿ أيب ظقد اهلل( اددخؾ إػ افصحقح5)

 (.443/ 2) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 6)

 (.192( شمآت محزة فؾدارؿطـل )ص: 7)

 (.78/ 7)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 8)

 (.73/ 11) ، فؾصػدي( افقاف بوفقؾقوت9)

 (.443 /2) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 12)

 (.422/ 2)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 11)

 ادصدر افًوبؼ.( 12)
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 يؾحؼفؿ، مل فعؾف ؿقم ظذ دظوويف ف اْلقوء ؿؾقؾ وـون مقوقظي، أحوديثف : وظومي(1)وؿول أيًضو

 ويشقهبو افؾقٌ بـًخي مًتؼقؿي بلحوديٌ بؽر بـ حيقك ظـ حيدثـو، ـون وإكف إحوديٌ هذه مثؾ وووع

 .ذفؽ وؽر ظـف ذـرهتو افتل إحوديٌ هذه بؿثؾ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل ىمذاب:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي.

ـُ  -2 ـُ  اََلَس يُّ  نُمَػغْمٍ  زم  :(3)ايمغػار فمبد أزمقف واؽمؿ اَلسكم، اؽمؿف: (2)وومقؾ ،ايمَعطَّارُ  اظمٌِْمِ

 : ىمذاب، يضع اَلديث.(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

: مـؽر اْلديٌ: فؽـ ابـ موـقٓ (7)وابـ موـقٓ (6)ف ادغـل، ؿول افدارؿطـل (5)ذـره افذهٌل

 بلحوديٌ حدث وؿد: -أحوديٌ ظدة ظـف روى أن بعد -(8)ظدي ابـ كًٌفو فغره ؾؼول: يؼقفقن، وؿول

 فروايتف مـف وتلدً ظدي ابـ ظذ كؼؿً فؼد: ؾؼول ظـف: ظدي ابـ روايي ظذ (9)افذهٌل وظؾؼ مـوـر،

 ظـف.

                                                           

 (.422/ 2)ظدي ٓبـ افرجول، وعػوء ف افؽومؾ (1)

 (.1/517) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 2)

 ادصدر افًوبؼ. ( اكظر ترَجتف:3)

 ادصدر افًوبؼ.( 4)

 (.173/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 5)

 (.1718/ 3فؾدارؿطـل ) ،وادختؾػ ( ادمتؾػ6)

 (.228/ 6)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 7)

 (.244/ 3)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 8)

 (.517/ 1) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 9)
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: مسوك، (4)مرة واَلقثؿل (3)متفؿ، وؿول افدارؿطـل: (2)افؽـوين وؿول واه،: (1)افديـ كوس ابـ ؿول

 : ـذاب.(6)افروايي ظـف، وؿول افذهٌل (5)بؾقي، وترك محزة آيي...ـون وزاد افدارؿطـل: هذا

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل ىمذاب:

 واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي.

 :(7)ايمزيات ؽمقيد زمـ يعؼقب زمـ فمقم -3

 : يضع اَلديث.(8)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

اْلديٌ، وؿول ابـ  وووع افؽذب إػ : يـًٌقكف(10)، وؿول ابـ ظٌد افز(9)وعػف افدارؿطـل

 : يضع اْلديٌ.(11)اجلقزي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل ىمذاب:

 اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي. واؾؼ افـؼود

                                                           

 (.432/ 6) تقوقح ادشتٌف، ٓبـ كوس افديـ( 1)

 (.53/ 1) فؾؽـوين، ( تـزيف افؼيعي ادرؾقظي ظـ إخٌور افشـقعي ادقوقظي2)

 (.225( شمآت محزة فؾدارؿطـل )ص: 3)

 (.169/ 4) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد4)

 (.228/ 6)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 5)

 (.165/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 6)

 (.163/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 7)

 ادصدر افًوبؼ.( 8)

 (.76/ 4) دقزان، ٓبـ حجرفًون ا( 9)

 (.192/ 1) ، فؾخطقى افٌغدادي( جومع بقون افعؾؿ وؾضؾف12)

 (.221/ 2ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 11)
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 :(1) ايمعامري وردان زمـ فمقسك زمـ ايمرْحـ فمبد زمـ اجلبار فمبد زمـ اهلل فمبد زمـ أْحد زمـ حمؿد -4

 .مقوقفمة زمـسخة وضمّدث يؽذب، وىمان ضمّدث، خمّؾًطا، : ىمان(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

  .وعػ: (4)ف ادغـل، وؿول ف مقوع (3)ذـره افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل يؽذب:

 اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي. واؾؼ افـؼود

َواة رازمع وفمممون: ىمان »، شىمذاب طمبقث»، شىمذاب يضع اَلديث» همقفؿ، ومال ايمذيـ ايمرُّ

 ش:يؽذب

ـُ  -1 ـُ  اََلَس يُّ  نُمَػغْمٍ  زم  :(6)ايمغػار فمبد أزمقف واؽمؿ اَلسكم، اؽمؿف: (5)وومقؾ ،ايمَعطَّارُ  اظمٌِْمِ

 : ىمذاب، يضع اَلديث.(7)ومال ازمـ يقكس

 .(8)شٌؼ بقون حوفف

  

                                                           

 (458/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

، (122/ 1) ، فؾؽـوين(، تـزيف افؼيعي ادرؾقظي ظـ إخٌور افشـقعي ادقوقظي458/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 2)

وبغ اإلموم ابـ يقكس ــف هذه افـًخي، ؾؼول: افـًخي ووعفو أبق جعػر ابـ افزؿل ؾجعؾفو ظـ بؽر إظـؼ ووؿعً إػ 

 (525/ 6) حجر ـٓب ادقزان، فًوناكظر:  هذا افقرداين ؾحدث هبو وهل مقوقظي ٓ صؽ ؾقفو.

 (.552/ 2)ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 3)

 (.549/ 2) ادصدر افًوبؼ( 4)

 (.1/517) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 5)

 .ادصدر افًوبؼ( اكظر ترَجتف: 6)

 (.1/517) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 7)

 (، مـ هذا افٌحٌ.334اكظر: )ص: ( 8)
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 :(1) ايمػمومل ضمسان زمـ هارون زمـ حمؿد زمـ أْحد -2

 .اظمجاككم فمؿؾ يْعؿؾ طمبقثًا ىمذازًما َوىَمانَ  اََلِديث، يػفؿ :ىَمانَ (2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ف افضعػوء. (4)وافذهٌل (3)ذـره ابـ اجلقزي

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل ىمذاب:

 اإلموم ابـ يقكس ؾقف.ـؾ افـؼود افذيـ تؽؾؿقا ف افراوي اشتـدوا إػ ـَلم 

 :ايمعامري وردان زمـ فمقسك زمـ ايمرْحـ فمبد زمـ اجلبار فمبد زمـ اهلل فمبد زمـ أْحد زمـ حمؿد -3

 .مقوقفمة زمـسخة وضمّدث يؽذب، وىمان ضمّدث، خمّؾًطا، : ىمان(5)ومال ازمـ يقكس

 .(6)شٌؼ بقون حوفف

 : متقؿ زمـ فمقسك زمـ فمقسك زمـ حمؿد -4

 .زمًمء، وىمان فمـد أصحاب اَلديث يؽذب يؽـ ومل اَلديث، مـؽر :وىمان(7)ومال ازمـ يقكس

 .(8)شٌؼ بقون حوفف

                                                           

 (.1/152) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 (.1/152) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 89/ 1ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 2)

 (.89/ 1ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 3)

 (.57/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 4)

(.، وبغ 122/ 1(، تـزيف افؼيعي ادرؾقظي ظـ إخٌور افشـقعي ادقوقظي )458/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 5)

(: افـًخي ووعفو أبق جعػر ابـ افزؿل 525/ 6/ فًون ادقزان، ٓبـ حجراإلموم ابـ يقكس ــف هذه افـًخي، ؾؼول )

 ؾجعؾفو ظـ بؽر إظـؼ ووؿعً إػ هذا افقرداين ؾحدث هبو وهل مقوقظي ٓ صؽ ؾقفو.

 (، مـ هذا افٌحٌ.335اكظر: )ص:  ( 6)

 (.136/ 1(، إكًوب فؾًؿعوين )432/ 7ٓبـ حجر ) فًون ادقزان،(، 679/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 7)

 (، مـ هذا افٌحٌ.327اكظر: )ص: ( 8)
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َواة طمامس وفمممون:  ش:ٓ جيقز ٕضمد ايمرواية فمـف» همقفؿ، ومال ايمذيـ ايمرُّ

 :زماظمَُراِدي ويعرف ايمعناء، زمازمـ يعرف اظمؼرئ، اَلسـ أزما اخلقاط، فمقسك زمـ حمؿد زمـ فمقم -1

ومال ازمـ يقكس
(1)

 .فمـف ايمرواية ٕضمد جيقز وٓ زمًمء، :ويمقس

 .(2)شٌؼ بقون حوفف

 :اظمديـل ؿماهر أزما اهلل، فمبقد أيب زمازمـ يعرف فمثامن، زمـ أْحد زمـ حمؿد -2
ومال ازمـ يقكس

(3)
 مـ ىمان وومد اطمتؾط، ىمان أراه مـاىمغم، أضماديث روى ويػفؿ، اَلديث حيػظ :وىمان

 .فمـف ايمرواية جتقز ٓ وايمطؾب، ايمرضمؾة أهؾ

 .(4)شٌؼ بقون حوفف

 :فمثامن زمـ أْحد زمـ حمؿد زمـ فمؿر زمـ ْحزة زمـ حمؿد -3
 .فمـف ايمرواية جتقز ٓ اطمتؾط، ىمان كراه مـاىمغم، روى ويػفؿ، حيػظ ىمان :ما(5)ومال ازمـ يقكس

 .(6)شٌؼ بقون حوفف

  

                                                           

 (.229/ 6)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ( 1)

 (، مـ هذا افٌحٌ.325اكظر: )ص: ( 2)

 (.329)ص:  ، فًٌط ابـ افعجؿل(، آؽتٌوط بؿـ رمل مـ افرواة بوٓختَلط456/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 3)

 (، مـ هذا افٌحٌ.291اكظر: )ص: ( 4)

 (.529/ 3) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 5)

 (، مـ هذا افٌحٌ.292اكظر: )ص: ( 6)
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َواة: ايمثاين اظمطؾب ضمقن ايمرُّ ادُ  واهمؼ ايمتل ايمـسبل اجَلْرح زمؿصطؾحات اظُمَجرَّ  ايمـُّؼَّ

 :اؽمتعامهلا دم أزما ؽمعقد زمـ يقكس اإلمام

ح َواة مـ ظدًدا أبق شعقد بـ يقكس اإلموم جرَّ  اافـًٌل وظٌوراتف، اجلَْرح مصطؾحوت بوشتعمل افرُّ

    -:ـوفتويل وهؿ

َواة : ايمرُّ ًٓ  ش:روى فمـ همالن نمرائب » همقفؿ، ومال ايمذيـ أو

ْْحَـ فَمْبد*  فَمقـل اََلْجِري ؽمؾامن زمـ ايمرَّ ي ايمرُّ  :(1) اظمٌِْمِ

  شمؼة. وىمان. هبا سمػّرد نمرائب، (3)طمايمد زمـ فمؼقؾ فمـ :روى(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : مشوه بعضفؿ.(5): وثؼ، وؿول مرة(4)ؿول افذهٌل

: (9): فقس بف بلس ، وؿول أخرى(8): ٓ بلس بف، وؿول افـًوئل مرة(7)وابـ حجر (6)وؿول افـًوئل

 فقس بوفؼقي.

 افـًوئل. ؽر وثؼف أحًدا أظؾؿ ٓ : ؾلكو -ظذ مـ وثؼف معؾًؼو -(10)وؿول ابـ افؼطون

  

                                                           

 (.341)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 1)

 (.17/149) ، فؾؿزي( هتذيى افؽمل2)

 (.929/ 3) توريخ اإلشَلم، فؾذهٌلهق( اكظر: 142خوفد، )ت:  وظؼقؾ بـ خوفد بـ ظؼقؾ إيع، أب( 3)

 (.119)ص:  ، فؾذهٌل( مـ تؽؾؿ ؾقف وهق مقثؼ4)

 (.567/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 5)

 (.18/ 3) ، ٓبـ افؼطون( بقون افقهؿ واإلهيوم ف ـتوب إحؽوم6)

 (.341)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 7)

 (.188/ 6) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى8)

 (.67فؾـًوئل )ص:  افضعػوء وادسوـقن، ( 9)

 (.18/ 3) ، ٓبـ افؼطون( بقون افقهؿ واإلهيوم ف ـتوب إحؽوم12)
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 (7)وابـ اجلقزي(6)وأبق أمحد (5)وابـ ظدي(4)وافعؼقع (3)وافًوجل (2)وأبق زرظي (1)وذـره افٌخوري

ظذ إيراد افٌخوري فف ف افضعػوء ؿوئًَل:  (10): ؾقف كظر، وؿد ظؾؼ أبق حوتؿ(9)، وؿول افٌخوري(8)وافذهٌل

 ف إشوكقد متؼوربي أحوديٌ افؽتوب ف ظؿرو بـ اهلل ظٌد ظـ روي :وؿد(11)حيقل مـ هـوك، وؿول افعؼقع

 افؾغ.

 بقـفؿ يدخؾ فعؼقؾ مشقخي ظـ أحوديٌ ظؼقؾ ظـ يروى اْلديٌ: : مضطرب(12)وؿول أبق حوتؿ

 .اْلديٌ صوفح وهق مـؽًرا، حديثف ف رأيً مو ادشقخي، أوفئؽ مـ ظؼقؾ شؿعف رء ف افزهري

 ظٌد بف تػرد ظـف، ظؼقؾ حديٌ مـ : ؽريى-بعد إيراده حديًثو فف -(13)وؿول ابـ افؼقناين

 .وهى بـ اهلل ظٌد ؽر ظـف يروه ومل ظـف، ادكي اْلجري شؾمن بـ افرمحـ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صايمح اَلديث:

 أؽؾى افـؼود  واؾؼ اإلموم ابـ يقكس ف ؿدحف ف افراوي، وُؿدح ؾقف مـ جفي روايتف ظـ ظؼقؾ.

َواة شماكًقا:  ش:روى فمـ همالن مـاىمغم» همقفؿ، ومال ايمذيـ ايمرُّ

                                                           

 (.84)ص: فؾٌخوري  ،( افضعػوء افصغر1)

 (.632/ 2زرظي افرازي ف أجقبتف ظذ أشئؾي افزذظل ) ( افضعػوء ٕيب2)

 (.18/ 3) ، ٓبـ افؼطون( بقون افقهؿ واإلهيوم ف ـتوب إحؽوم3)

 (.333/ 2فؾعؼقع ) ،( افضعػوء افؽٌر4)

 (.512/ 5)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 5)

 (.18/ 3) ، ٓبـ افؼطون( بقون افقهؿ واإلهيوم ف ـتوب إحؽوم6)

 (.95/ 2ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 7)

 (.382/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 8)

فؾٌخوري  )ص:  ،(، افضعػوء افصغر123/ 2) ، فؾٌخوري(، افتوريخ إوشط294/ 5فؾٌخوري ) ،(افتوريخ افؽٌر9)

84.) 

 (.242/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 12)

 (.333/ 2فؾعؼقع ) ،افؽٌر ( افضعػوء11)

 (.242/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 12)

 (.249/ 3) ، ٓبـ افؼقناين( أضراف افغرائى وإؾراد13)
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ـِ  فَمْبد ، واؽمؿفاظمٌمي ايْمَػقَّاضإزمراهقؿ زمـ أيب  -1 ْْحَ ومِلّ  فَمْؿرو زْمـ ايمرَّ ايْمػَمْ
 (1): 

 مـاىمغم. -يعـل ازمـ فمبد ايمعزيز-(3)أؾمفب فمـ : روى(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ظـ : وحدث(6)وافًؿعوين (5): افشقخ افصوفح، وؿول ادزي(4)اْْلَُشـِل افًَلم ظٌد بـ ُمؿد ؿول

 مـوـر. افعزيز ظٌد بـ أصفى

 ظؾقف. يعقل وٓ بف حيتٍ ممـ وٓ بوفؼقي : فقس(7)ظٌد افز وؿول ابـ

 ف ادغـل. (9)، وذـره افذهٌل(8)ووعػف افدارؿطـل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

وافذي يغؾى ظذ افظـ أن ـؾ مـ ؿدح ف روايتف  واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي،

ظـ أصفى بـ ظٌد افعزيز ؾؼد اشتػود ذفؽ مـ اإلموم ابـ يقكس، ٕن ـؾقفم مكيون، وـؾ مـ تؽؾؿ ف 

 ادكيغ مـ افـؼود ـون ظؿدتف اإلموم ابـ يقكس.

  

                                                           

 (.1/53) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 (.22)ص:ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل(، 1/53) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 2)

)ص: تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجرهق(، اكظر: 224ظؿرو ادكي، )ت: وبـ داود افؼقز، أبافعزيز ( أصفى بـ ظٌد 3)

113) 

 (.852/ 2) ، ٓبـ ظٌد افز( جومع بقون افعؾؿ وؾضؾف4)

 (.296/ 3) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 5)

 (.171/ 2فؾًؿعوين ) ،( إكًوب6)

 (.853/ 2) ، ٓبـ ظٌد افز( جومع بقون افعؾؿ وؾضؾف7)

 (.133/ 4) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 8)

 (.22/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 9)
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 .(1)ي، ويؼال: فمبد ايمرْحـ زمـ زمشغمزمـ يزيد إزد فمبد ايمرْحـ زمـ زممم -2

 زمـ ايمرْحـ فمبد ازمـف فمـف : روى-(3)اإلهمريؼل إزدي يزيد زمـ دم سمرمجة أزمقف زمشغم–(2)ازمـ يقكسومال 

 مـاىمغم. زممم

 مـاىمغم. مايمؽ أزمقف فمـ فمـ : يروى(4)وومال مرة

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 : جمفقل.(6)ظذ رواة حديٌ، هق أحدهؿ ، بوفضعػ واجلفوفي، وؿول مرة (5)حؽؿ افدارؿطـل

 بؼ. بـ افرمحـ ظٌد ابـف ظـف رواهو مـوـر موفؽ ظـ : فف(7)-ف ترَجي أبقف-افعراؿل ؿول

 .بوضؾ بخز موفؽ ظـ يزيد بـ بشر أبقف : ظـ(8)وؿول افؽـوين

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ:

أن ـؾ مـ ؿدح ف روايتف واؾؼ افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف جرح افراوي، وافذي يغؾى ظذ افظـ 

ؿد اشتػود ذفؽ مـ اإلموم ابـ يقكس، ٕن ـؾقفم إؾريؼقون، واإلموم ابـ يقكس فف بوع ف افـظر ف ظـ أبقف 

 أحقال إؾورؿي.

  

                                                           

 (.552/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( اكظر ترَجتف: 1)

 (.317/ 2) فًون ادقزان، ٓبـ حجر(، 64)ص:  عراؿلمقزان آظتدال، فؾ( ذيؾ 2)

 (.317/ 2) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 3)

 (.182/ 1) ، ٓبـ إّبورفتؽؿؾي فؽتوب افصؾي( ا4)

 (.552/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 5)

 (.91/ 5) فًون ادقزان، ٓبـ حجر( 6)

 (.64)ص:  عراؿلمقزان آظتدال، فؾ( ذيؾ 7)

 (.77/ 1) ، فؾؽـوين( تـزيف افؼيعي ادرؾقظي ظـ إخٌور افشـقعي ادقوقظي8)
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 :(1) صايمح أزما،  ؽمعد زمـ ايمؾقث ، ىماسمب صمفقـة مقلم مسؾؿ، زمـ صايمح زمـ اهلل فمبد -3

 مـاىمغم. (3)ؽمعد زمـ ايمؾقث فمـ :روى(2)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

صوفح، ؿول ظٌد ادؾؽ بـ صعقى بـ  أيب مـ أثًٌ رأيً : مو(4)ؿول أبق هورون اْلريٌل

افتحديٌ، ؿول  ظذ حيضف وأيب أيب، بحية حيدث وـون حديثف، جدي مـ شؿع ؿد ملمقن، :ثؼي(5)افؾقٌ

 ظـ تًلفـل ؾؼول افؾقٌ ـوتى صوفح أيب ظـ رجؾ وشلفف أيب، : شؿعً(6)ُمؿد بـ ظٌد اهلل بـ ظٌد اْلؽؿ

 افًػر وإػ افريػ إػ معف وخيرج وحيه شػره وف وهنوره فقؾف ف معف رجؾ افؾقٌ؟ إيل رجؾ أؿرب

 مـف شؿع ؿد يؽقن أن هذا دثؾ يـؽر ٓ افرجؾ، صوحى وـون ؽره أحد معف خيؾق ٓ أوؿوت ف معف وخيؾق

 ـوتى ظذ يثـقون ظػر بـ وشعقد اجلٌور ظٌد بـ افـي إشقد افؾقٌ، وـون أبق ظـ أخرج مو ـثرة

 .(7)افؾقٌ

 مـ أشؿع مل: ؿول افؾقٌ، مـ شؿعً: افؾقٌ ـوتى صوفح ٕيب ؿؾً :(8)وؿول شعقد بـ مـصقر

 أن أحى ظثمن أبو يو: يل ؾؼول بؿك معغ ابـ جوءين :(9)شعقد، وؿول أيًضو بـ حيقك ـتوب إٓ افؾقٌ

 .فؾضقوع ـوتًٌو ـون إكم بف افـوس أظؾؿ وأكو ظـف أمًؽ ٓ: ؾؼؾً افؾقٌ، ـوتى ظـ متًؽ

                                                           

 (.328)ص:  افتفذيى، ٓبـ حجرتؼريى ( اكظر ترَجتف: 1)

 (.26/222) ، ٓبـ ظًوـر( توريخ دمشؼ2)

 تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجرهق(، اكظر ترَجتف: 175اْلورث ادكي، )ت: وبـ شعد بـ ظٌد افرمحـ افػفؿل أب ( افؾق3ٌ)

 (.464)ص: 

 (.262/ 5) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى4)

 (.86/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 5)

 ( ادصدر افًوبؼ.6)

 ( ادصدر افًوبؼ.7)

 (.196/ 29ٓبـ ظًوـر ) ،( ، توريخ دمشؼ466/ 2( افضعػوء ٕيب زرظي افرازي ف أجقبتف ظذ أشئؾي افزذظل )8)

 (.196/ 29ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ9)
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 فف، وأجوزهو افؾقٌ ظذ افؽتى هذه ؿرأ أكف افؾقٌ، ـوتى صوفح أيب أحقال : أؿؾ(1)ؿول ابـ معغ

 ف صوفح أيب ظـ تؽٌتقا : ٓ(2)افدرج، وؿول ابـ معغ مرة هبذا إفقف ـتى ذئى أيب ابـ يؽقن أن ويؿؽـ

 صوفح وأبق ـتوب وثًٌ حػظ ثًٌ ثٌتون: : مهو(3)اْلَلل، وؿول أيًضو اهلل ظٌد أبق بف صوؾفـل مو كًخي

 .صقًئو ظـف أروي ومو صوفح بـ اهلل ظٌد حديٌ ظذ :رضبً(4)ـتوب، وؿول ابـ ادديـل ثًٌ افؾقٌ ـوتى

 شعد بـ فقٌ ظـ :يروى(6)بقء، وؿول مرة هق وفقس بآخرة، ؾًد ثؿ متمشًؽو أمره أول :ـون(5)ؿول أمحد

- حـٌؾ بـ أمحد : هنوين(7)صقًئو، ؿول زيود بـ أيقب ذئى أيب ابـ مـ افؾقٌ يًؿع ومل ذئى، أيب ابـ ظـ

 ظـ روى إكف،ؾذمف وـرهف، وؿول: (8)صوفح، وذـره أمحد مرة  بـ اهلل ظٌد حديٌ أروي أن -اهلل رمحف

صقًئو، وشئؾ أبق  ذئى أيب ابـ ظـ روى فقٌ يؽقن أن وأكؽر أحوديٌ، أو ـتوًبو، ذئى، أيب ابـ ظـ افؾقٌ،

 صوفح: أبق: زرظي ٕيب ؿؾً: (9)زرظي ظـ مقؿػ أمحد ادتشدد جتوه ابـ صوفح، حقٌ ؿول افزذظل

 بـ شعقد وحؽويي ذئى أيب ابـ ـتوب ف ظؾقف حيؿؾ أمحد: ؿؾً اْلديٌ، حًـ رجؾ: وؿول ؾضحؽ،

 ظؼقؾ ـتوب ظؾقـو ؿرأ: يؼقل ظؿران بـ افعزيز ظٌد شؿعً آخر، ورء كعؿ،: ؿول ظرؾتفو، ؿد مـصقر

 شعد، بـ افؾقٌ بـ صعقى بـ ادؾؽ ظٌد ـتوب هق وإذا ظؼقؾ ظـ جدي ظـ أيب حدثـل مؽتقب أوفف ؾنذا

 .أظؾؿ ؾوهلل فؾقٌ يؽتى ـون ؿول وادشقخي صوفح بـ ومعوويي أيقب بـ حيقك ف حوفف رء ؾلي: ؿؾً

                                                           

 (.87/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 1)

 (.196/ 29ٓبـ ظًوـر ) ،مشؼ( توريخ د2)

 (.262/ 5) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى3)

 (.197/ 29ٓبـ ظًوـر ) ،(، توريخ دمشؼ155/ 11) ، فؾخطقى افٌغدادي( توريخ بغداد4)

 (.87/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،(، 212/ 3روايي ابـف ظٌد اهلل ) ،( افعؾؾ ومعرؾي افرجول ٕمحد5)

 (.86/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) وافتعديؾ،اجلرح ( 6)

 (.41-42/ 2ٓبـ حٌون ) ،( ادجروحغ7)

 (.242/ 3روايي ابـف ظٌد اهلل ) ،( افعؾؾ ومعرؾي افرجول ٕمحد8)

 (.892/ 3)ي ف أجقبتف ظذ أشئؾي افزذظل ( افضعػوء ٕيب زرظي افراز9)
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 ـوتى صوفح أبق إٓ ذئى أيب ابـ ظـ افؾقٌ ظـ روى أحًدا أظؾؿ : ٓ(1)ؿول أمحد بـ صوفح

 .افؾقٌ

: (3)اْلديٌ، وؿول مرة حًـ وـون افؽذب، يتعؿد ممـ ظـدي يؽـ : مل(2)وؿول أبق زرظي افرازي

 ادًقى بـ شعقد ظـ معٌد بـ زهرة حديٌ ظـ (4)اْلديٌ،  وشلل افزذظل أبو زرظي حًـ رجؾ ذاك

 ووعف افٌكي كجقح بـ خوفد ـون بوضؾ، حديٌ هذا: ؾؼول افػضوئؾ ف  افـٌل ظـ  جوبر ظـ

 ؽر وفف َلؿ ويدفس يًؿعقا مل مو افشققخ ـتى ف يضع هذا كجقح بـ خوفد وـون افؾقٌ ـتوب ف ودفًف

ـذاب، َوَراق ـَلم أيب زرظي أبق ظٌد اهلل  هذا: ؿول مريؿ، أيب ابـ ظـ رواه ؾؿـ: زرظي ٕيب ؿؾً هذا،

 ؾؽؾ ظؾقـو خػل مو وبغ اْلديٌ هذا ظؾي ف صػك فؼد زرظي أيب ظـ اهلل ريض :ؾلؿقل(5)اْلوـؿ ؾعؾؼ ؿوئًَل 

 ؽر ؾقف ادذكى ـون افؾقٌ ـتوب ف وـتٌف ؽره ووعف ؾنذا اْلديٌ هذا أجؾ مـ ـون صوفح أبق أتك مو

 ممـ ظـدي صوفح بـ ظثمن يؽـ : مل -مزًئو ابـ صوفح ممو كًى إفقف- (6)أيًضو صوفح، وؿول أبق زرظي أيب

 مل مو ظؾقفؿ أمذ افشقخ مـ شؿعقا إذا خوفد وـون كجقح، بـ خوفد مع اْلديٌ يؽتى ـون وفؽـ يؽذب،

 فقس جوبر ظـ ادًقى بـ شعقد ظـ معٌد بـ زهرة حديٌ ف أيًضو صوفح أبق بف وبع بف، ؾٌؾقا يًؿعقا،

 وأبق افؾقٌ، بـ صعقى كحي : ــو(7)كجقح، وؿول ظٌد افعزيز بـ ظؿران بـ خوفد مـ هق وإكم أصؾ فف

  .كعؿ: ؾقؼقل ظـؽ؟ هبذا كحدث صوفح أبو يو: ؿؾـو ؾرؽـو، ؾنذا افؾقٌ، حديٌ ظؾقف يؼرأ صوفح

                                                           

 (.87/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 1)

 (87/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،(، 892/ 3)ي ف أجقبتف ظذ أشئؾي افزذظل  زرظي افراز( افضعػوء ٕيب2)

 (.492/ 2( افضعػوء ٕيب زرظي افرازي ف أجقبتف ظذ أشئؾي افزذظل )3)

 (.186/ 29ٓبـ ظًوـر ) ،(،  توريخ دمشؼ891/ 3) ادصدر افًوبؼ( 4)

 (.186/ 29ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ5)

 ادصدر افًوبؼ.( 6)

 (.87/ 5ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 7)
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 أن كرى ظؾقف أكؽروا افتل ظؿره آخر ف صوفح أبق أخرجفو افتل : إحوديٌ(1)وؿول أبق حوتؿ

 يػتعؾ كجقح بـ خوفد وـون افـوحقي، شؾقؿ وـون يصحٌف، صوفح أبق وـون كجقح، بـ خوفد اؾتعؾ ممو هذه

 :(2)صوْلًو، وؿول مرة رجًَل  ـون افؽذب، وزن صوفح أيب وزن يؽـ ومل افـوس، ـتى ف ويضعف اْلديٌ

 ظـ ؾروى ذئى، أيب ابـ حديٌ: فف ؾؼقؾ هق، مـ حديٌ يدر ومل أظَله ذهى ؿد درًجو أخرج صوفح أبق

 أو ديـوًرا، بخؿًغ رؿٌي ظتؼ اهلل ظٌد بـ حيقك ظذ حيؾػ،: : (3)ذئى، ؿول ابـ بؽر أيب ابـ ظـ افؾقٌ

 مل: يؼقل صوفح، بـ اهللَّ  ظٌد شؿعً أــ مل إن أيمن، ثَلثي واهلل واهلل واهلل ديـوًرا، مخًغ صدؿي ظؾقف

 .إشقد ٕيب صقًئو افؾقٌ مـ أشؿع

ًٓ  ؾقف ...وؿول متفؿ بقء، وزاد أمحد بـ صوفح: :فقس(5)وافًققضل(4)بـ صوفح وؿول أمحد  ؿق

  .صديًدا، 

ظؾؿتف، وزاد  مو أمغ : صدوق، وزاد أبق حوتؿ:(8)وابـ حجر(7)وافٌغقي(6)وؿول أبق حوتؿ

ؽػؾي، وؿول  ؾقف وـوكً ـتوبف ف ثًٌ افغؾط مـوـر،  وزاد ابـ حجر: ـثر حديثف ف وؿع أكف افٌغقي: ؽر

 : ٓ بلس بف، (11)مـوـر، وؿول مًؾؿي بـ ؿوشؿ : صوفح، وزاد افذهٌل: فف(10)وافذهٌل(9)ابـ ؿوكع

  

                                                           

 (.87/ 5) حوتؿ أيب ٓبـ وافتعديؾ، اجلرح (1)

 ( ادصدر افًوبؼ.2)

 (.155/ 11) ، فؾخطقى افٌغدادي( توريخ بغداد3)

 (.197/ 29ٓبـ ظًوـر ) ،(، توريخ دمشؼ155/ 11) ، فؾخطقى افٌغدادي( توريخ بغداد4)

 (278/ 2) ، فؾًققضل( افمفئ ادصـقظي ف إحوديٌ ادقوقظي5)

 ( ادصدر افًوبؼ.6)

 (.282/ 2فؾٌغقي ) ،( ذح افًـي7)

 (.328)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 8)

 (.427/ 7) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل9)

 (.342/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 12)

 (.261/ 5) ، ٓبـ حجرهتذيى افتفذيى (11)
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 ختؾػ فؽـف حديثف، فف يًؼط مو ظؾقف يثًٌ ومل افصدق، أهؾ مـ : وافرجؾ(1)وؿول ابـ افؼطون

افؾقٌ، وؿول  ظـ روايتف ـثرة ظؾقف يـؽر مـ ومـفؿ يقثؼف، مـ مـفؿ ؾقف، : ختؾػ(2)ؾقف، وؿول مرة

: متؽؾؿ ؾقف، (5)حديٌ، وؿول ابـ افسـمين صوحى فغ، وزاد افذهٌل: وـون :ؾقف(4)وابـ حجر(3)افذهٌل

 : ؾقف ـَلم.(6)وؿول اَلقثؿل

: (9): ذاهى اْلديٌ، وؿول ابـ اجلقزي(8)، ؿول أبق أمحد اْلوـؿ.بثؼي : فقس(7)ؿول افـًوئل

 جمروح.

  : اهتؿ بوفؽذب.(11)وثؼ، وؿول مرة ، وزاد:(10)ووعػف اَلقثؿل

  2: مسوك اْلديٌ، ـذاب(13)اْلديٌ، وؿول ابـ افؼقناين ف يؽذب ـون: (12)ؿول جزرة

 .ؾقفو خيوفػ رواهو ٕحوديٌ ظؾقف: يتػؼقا : مل(14)وبغ اْلؾقع شٌى اْلَلف ؾقف، ؾؼول

                                                           

 (.678/ 4) ، ٓبـ افؼطون( بقون افقهؿ واإلهيوم ف ـتوب إحؽوم1)

 (.525/ 3) ادصدر افًوبؼ( 2)

 (.562/ 1) ، فؾذهٌل( افؽوصػ3)

 (.42/ 2) ، ٓبـ حجرتؾخقص اْلٌراف( 4)

 (.333/ 2) ، ٓبـ افسـمين( اجلقهر افـؼل5)

 (.246/ 2) ، فؾفقثؿلومـٌع افػقائد( جمؿع افزوائد 6)

 (.63فؾـًوئل )ص:  افضعػوء وادسوـقن، ( 7)

 (.189/ 29ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ8)

 (.367/ 1ٓبـ اجلقزي ) ،( ادقوقظوت9)

 (.221/ 1) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد12)

 (.249/ 1) ادصدر افًوبؼ( 11)

 (.198/ 29ٓبـ ظًوـر ) ،(، توريخ دمشؼ155/ 11) دادي، فؾخطقى افٌغ( توريخ بغداد12)

 (.384ٓبـ افؼقناين )ص:  ،( تذـرة اْلػوظ13)

 (.421/ 1فؾخؾقع ) ،( اإلرصود ف معرؾي ظؾمء اْلدي14ٌ)
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وتٌعف افًؿعوين  حٌون ابـ اْلديٌ، وأووح : مـؽر(3)وافًققضل (2)وافًؿعوين(1)وؿول ابـ حٌون

 حديٌ يشٌف موٓ إثٌوت ظـ يروي ؾقفو ؾزادا ؿوئؾغ: جًدا، خيوفػ افتل إحوديٌ هذه ظؾقف اُددخؾ

 شعد بـ فؾقٌ يؽتى صدوًؿو كػًف ف وـون أئؿي، مشوهر أؿقام ظـ افؽثرة ادـوـر وظـده افثؼوت،

 ابـ شؿعً شقء، رجؾ فف جور ؿٌؾ مـ حديثف ف ادـوـر وؿع وإكم افغَلت، ظذ ـوتٌف وـون اْلًوب،

 ف ويؽتى صوفح، بـ اهلل ظٌد صقخ ظذ اْلديٌ يضع ؾؽون ظداوة وبقـف بقـف جور فف ـون: يؼقل خزيؿي

 بف، ؾقحدث اهلل ظٌد ؾقجده ـتٌف، وشط ف داره ف ويطرح صوفح، بـ اهلل ظٌد خط يشٌف بخط ؿرضوس

 .أخٌوره ف ادـوـر وؿع كوحقتف ؾؿـ وشمظف، خطف َأكف ؾقتقهؿ

 ظـ وظـده شعد، بـ افؾقٌ صوحٌف ظـ ـثرة روايوت صوفح بـ اهلل : وفعٌد(4)وؿول ابـ ظدي

 أخٌوًرا َلقعي ابـ ظـ ويروي صوْلًو، صدًرا أيقب بـ حيقك ظـ ويروي ـٌرة كًخي صوفح بـ معوويي

 أشوكقده ف حديثف ف يؼع أكف إٓ اْلديٌ مًتؼقؿ ظـدي وهق وهى، بـ اهلل ظٌد رجوفف كزول ومـ ـثرة،

 .ذـرت ـم معغ بـ حيقك ظـف روى وؿد افؽذب يتعؿد وٓ ؽؾط، ومتقكف

 مقزان» ف حوفف ذحً : ؿد(5)وأَجؾ خَلصي اْلؽؿ ظؾقف، اإلموم افذهٌل، ؾلجود وأؾود، ؾؼول

 َلقعي، ابـ صقخف داء أصوبف افعؾؿ، أوظقي مـ كػًف، ف صدوًؿو ؾؽون حول، وبؽؾ وفقـوه، ،شآظتدال

 مو شعي ف معدودة ظؾقف كؼؿقهو افتل وإحوديٌ اهلل، بحؿد يسك ومل حديثف، وعػ حتك بـػًف وهتوون

 .روى

                                                           

 (.42/ 2ٓبـ حٌون ) ،( ادجروحغ1)

 (.4/ 11فؾًؿعوين ) ،( إكًوب2)

 (.371/ 2) فؾًققضل، ( افمفئ ادصـقظي ف إحوديٌ ادقوقظي3)

 (.347/ 5)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 4)

 (.425/ 12) ، فؾذهٌل( شر أظَلم افـٌَلء5)
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 أيب بـ إشمظقؾ وٓ محود، بـ كعقؿ بدون هق مو اجلؿؾي : وف-ف كػس افًقوق -(1)وؿول أيًضو

 روى، مو ـثرة ف تغتػر مـوـر مـفؿ وفؽؾ ، افصحقحغ ف وحديثفؿ شعقد، بـ شقيد وٓ أويس،

 .ُمتؿؾ ؽريى وبعضفو واه، مـؽر وبعضفو

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق: يغؾط، شمبت شمبت ىمتاب

 أحوديٌ ؾقفو أكؽرت ظؾقف.واؾؼ أؽؾى افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف أن روايتف ظـ افؾقٌ بـ شعد 

ـُ َْحَّادٍ  -4 اظْمَْرَوِزيُّ  مايمؽ زمـ ؽمؾؿة زمـ مهام زمـ اَلارث زمـ زمـ معاوية ُكَعْقُؿ زْم
(2). 

 ايمثؼات. فمـ مـاىمغم أضماديث : روى(3)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 أظرف أكو صدوق : رجؾ(8)مرة، وزاد ابـ معغ (7)واَلقثؿل (6)وافعجع (5)وأمحد (4)وثؼف ابـ معغ

 أكف إٓ خراشون مـ ـتٌف بلصقل وجوءه أختف ابـ ظؾقف : ؿدم(9)بوفٌكة، وؿول مرة رؾقؼل ـون بف افـوس

 بقء، اْلديٌ ف : فقس(10)افصدق، وؿول أخرى أهؾ مـ ؾؽون هق ؾلمو ؾقف خيطئ ـذا افقء يتقهؿ ـون

 بؾ افؽذب، إػ يـًٌف يؽـ مل معغ بـ حيقك أن : إٓ (11)شـي، وؿول ظٌد افغـل بـ شعقد صوحى ـون وفؽـف

                                                           

 (.442/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 1)

 (.564)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 2)

 (.2/7(، تذـرة اْلػوظ فؾذهٌل )2/394ٓبـ رجى اْلـٌع ) ،( جومع افعؾقم واْلؽؿ3)

 (.398، 379( شمآت ابـ اجلـقد )ص: 4)

 (.167/ 62ٓبـ ظًوـر ) ،(، توريخ دمشؼ251/ 8)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 5)

 (.451فؾعجع )ص:  ،( افثؼوت6)

 (.347/ 9) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد7)

 (.165/ 62ٓبـ ظًوـر ) ،توريخ دمشؼ( 8)

 (.162/ 62) افًوبؼ ادصدر (9)

 (.166/ 62) ادصدر افًوبؼ( 12)

 (.419/ 15) ، فؾخطقى افٌغدادي( توريخ بغداد11)
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ف افثؼوت، وؿول:  (2): وثؼف َجوظي وؾقف وعػ، وذـره ابـ حٌون(1)افقهؿ، وؿول اَلقثؿل مرة إػ يـًٌف ـون

 ربم أخطل ووهؿ.

 وفف اْلطل ـثر : صدوق، وزاد مًؾؿي: وهق(5)وافصـعوين (4)وابـ حجر (3)وؿول مًؾؿي بـ ؿوشؿ

: ُمؾف (6)هبو، وزاد ابـ حجر وافصـعوين: خيطئ ـثًرا، وؿول أبق حوتؿ اكػرد ادَلحؿ ف مـؽرة أحوديٌ

: معروف بوفطؾى، وزاد ابـ معغ: يروي ظـ ؽر افثؼوت، وؿول أبق (8)وأمحد (7)افصدق، وؿول ابـ معغ

 ٓ ـثرة وـرمـ وظـده حػظف مـ : حيدث(10)افـوس، وؿول جزرة يؼػفو أحوديٌ : يصؾ(9)زرظي افدمشؼل

افقهؿ، وؿول أبق أمحد  ـثر افًـي ف : إموم(12): معروف، وؿول افدارؿطـل(11)ظؾقفو، وؿول افًجزي يتوبع

 وخيطئ، هيؿ ـون ربم وفؽـف افعؾمء، مـ : وـون(14): ربم خيوفػ ف بعض حديثف، وؿول افًؿعوين(13)اْلوـؿ

: (16)حديثف، وؿول مرة ف فغ ظذ إظَلم إئؿي : أحد(15)، وؿول افذهٌل!ذفؽ مـ يـجق ومـ

                                                           

 (.15/ 8) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد1)

 (.219/ 9ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت2)

 (.462/ 12) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى3)

 (.564)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 4)

بوظل( ؾتح افغػور اجلومع ٕحؽوم شـي كٌقـو ادختور5)  (.636/ 2) ، فؾرُّ

 (.464/ 8ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 6)

 (.251/ 8)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 7)

 ( ادصدر افًوبؼ.8)

 (.162/ 62ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ9)

 (.162/ 62) ادصدر افًوبؼ( 12)

 (.68/ 12) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل11)

 (.282( شمآت اْلوـؿ فؾدارؿطـل )ص: 12)

 (.162/ 62ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ13)

 (.122/ 12فؾًؿعوين ) ،( إكًوب14)

 (.267/ 4) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 15)

 (.184)ص:  ، فؾذهٌل( مـ تؽؾؿ ؾقف وهق مقثؼ16)
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: (2)كزاع، وؿول أيًضو روايتف ؿقة : وف(1)بعجوئى، وؿول أخرى يليت وفؽـف اددفًي، مـ وهق...حوؾظ

: (5)يضع، وؿول أيًضو َأُطـفُ  : َمو(4)بف، وؿول أيًضو حيتٍ وٓ افعؾؿ أوظقي مـ : وـون(3)ختؾػ ؾقف، وؿول أيًضو

 : وفف(6)ومـوـر، وؿول أيًضو بعجوئى ؾقف ؾلتك ،(افػتـ)ـتوب صـػ وؿد بف، حيتٍ أن ٕحد جيقز ٓ

 وفؽـ وصدؿف، ظدافتف ثٌتً ؾؼد كعقؿ : وأمو(7)روى، وؿول ابـ حجر مو ـثرة ف مغؿقرة ومـوـر ؽؾطوت

 .معروؾي أوهوم حديثف ف

 ادعروؾغ إئؿي ظـ تػرده ـثر : ؿد(10): فقس بثؼي، وؿول أخرى(9)، وؿول مرة(8)ووعػف افـًوئل

 .: وعقػ(11)بف، وؿول أيًضو حيتٍ ٓ مـ جق ف ؾصور ـثرة بلحوديٌ

 ف افضعػوء. (15)وافذهٌل (14)وابـ اجلقزي (13)وأبق افؼوشؿ افٌؾخل(12)وذـره أبق افعرب

  

                                                           

 (.596/ 12) ، فؾذهٌل( شر أظَلم افـٌَلء1)

 (.324/ 2) ، فؾذهٌل( افؽوصػ2)

 (.7/ 2فؾذهٌل ) ،( تذـرة اْلػوظ3)

 (.722/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 4)

 (.629/ 12) ، فؾذهٌل( شر أظَلم افـٌَلء5)

 (.318/ 1) ، فؾذهٌل( افعز ف خز مـ ؽز6)

 (.463/ 12) حجر، ٓبـ ( هتذيى افتفذيى7)

 (.121فؾـًوئل )ص:  افضعػوء وادسوـقن، ( 8)

 (.169/ 62ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ9)

 ( ادصدر افًوبؼ.12)

 (.168/ 62ٓبـ ظًوـر ) ،( توريخ دمشؼ11)

 (.68/ 12) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل12)

 ( ادصدر افًوبؼ.13)

 (.164/ 3ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 14)

 (.722/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 15)
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أي  -ؽره : َؿوَل (3)وابـ محود (2): مظؾؿ إمر، وؿول أبق افػتح إزدي(1)وؿول أبق ظروبي

ونَ  -افـًوئل ـذب، ورد  مزورة حـقػي أيب ثؾى ِف  افعؾمء ظـ وحؽويوت افًـي تؼقيي ِف  اْلديٌ يضع ـَ

 افرأي. أهؾ ف فصَلبتف يؼقفف ؾقم متفؿ محود : وابـ(4)ابـ ظدي ظذ ؿقل ابـ محود: ؿوئًَل 

 ممـ وـون ؿقم: ووعػف ؿقم: َظَؾقْفِ  أثـك وؿد ذـرت، مو ؽر مَحَّود ْبـ : وفـعقؿ(5)ؿول ابـ ظدي

 أن وأرجق ذـرتف افذي هذا هق ظؾقف أكؽر مو وظومي اْلٌس، ِف  افؼرآن ُمـي ِف  وموت افًـي، ِف  يتصؾى

 .مًتؼقًم  حديثف بوؿل يؽقن

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق: يمف أوهام،

 افـؼود اإلموم ابـ يقكس ف ؽؿز افراوي، وذفؽ بنكؽورهؿ ظؾقف بعض إحوديٌ. واؾؼ أؽؾى

ر -5 ـَ  ُمَطفَّ ْقَثؿِ  زْم يّ  ايمطائل اَلجاج زمـ اهْلَ  :ايمَبٌْمِ

 مـؽًرا. ضمديًثا صمده فمـ أزمقف فمـ (7)فمقم زمـ مقؽمك فمـ روى :(6)يقكس ازمـ ومال

 .(8)شٌؼ بقون حوفف

  

                                                           

 (.169/ 62ٓبـ ظًوـر ) ،(، توريخ دمشؼ251/ 8)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 1)

 (.164/ 3ٓبـ اجلقزي ) افضعػوء وادسوـقن، ( 2)

 (.169/ 62) ظًوـر ٓبـ دمشؼ، توريخ ،(251/ 8)ظدي ٓبـ افرجول، وعػوء ف افؽومؾ (3)

 ( ادصدران افًوبؼون.4)

 (.256/ 8)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 5)

 (.182/ 12) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى6)

)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجرهق(، اكظر: 163ظٌد افرمحـ ادكي، )ت: وُظع بـ ربوح افؾخؿل، أب( مقشك بـ 7)

553.) 

 (، مـ هذا افٌحٌ.327اكظر: )ص: ( 8)
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َواة شمايمًثا:  ش:رواية همالن فمـف كظر دم» همقفؿ، ومال ايمذيـ ايمرُّ

 :(1)اَلارث  زمـ فمؿرو -1

 فمـف فمؿرو رواية : وذم(2)- مصػم ازمـ: اَلرضمل، ويؼال ومقٌم زمـ دم سمرمجة رزمقعة -ومال ازمـ يقكس

 .كظر

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 ؿول افٌوحٌ: مل أر مـ ترجؿ َلم، ؾضًَل ظـ افؽَلم ؾقفم جرًحو وتعديًَل.

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل ايمؼقل ومقل اإلمام زمـ يقكس:

قراككشمؿ  ،ؽمؾقامن زمـ زياد زمـ رزمقعة زمـ كعقؿ اَلرضمل -2  :(3) ايمصُّ

 .اطمتؾط إكف يؼال كظر، وهب ازمـ فمـ روايتف : دم(4)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

ف  (9)وابـ خؾػقن (8)وذـره ابـ حٌون،(7)وابـ حجر (6)ويعؼقب افػًقي(5)وثؼف ابـ معغ

 افثؼوت.

  

                                                           

 (.328/ 1)اإلـمل، ٓبـ موـقٓ(اكظر ترَجتف: 1)

 ادصدر افًوبؼ.(اكظر ترَجتف: 2)

 (.251)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 3)

 (.2/227) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 4)

 (.118/ 4ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 5)

 (.193/ 4) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى6)

 (.251)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 7)

 (.314/ 4ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت8)

 (.61/ 6) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل9)
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 : واه.(3): وثؼ، وؿول مرة(2): مـ جؾي ادكيغ، وؿول افذهٌل(1)وؿول ابـ حٌون مرة

 صحقح: ؾؼول اْليمل زيود بـ شؾقمن ظـ أيب شلفً:  (4)افرمحـ بـ أيب حوتؿ افرازي ظٌد ؿول

 : فقس بف بلس.(5)صقخ، وؿول افـًوئل: ؿول حوفف؟ مو ؿؾً اْلديٌ،

 ف ادختؾطغ. (7)ف ادغـل، وشٌط ابـ افعجؿل (6)وذـره افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق:

أر فؾـؼود ؿدًحو ف روايتف ظـ ابـ وهى، ومل يرمف بوٓختَلط ؽر اإلموم ابـ  ؿول افٌوحٌ: مل

يقكس، أحد، وـؾ مـ تؽؾؿ ؾقف أو رموه بوٓختَلط، ؾنكم أؿدم ظذ ذفؽ مًتـًو بؽَلم اإلموم ابـ يقكس 

 ؾقف، بوظتٌوره بؾدّيف، وهق ـذفؽ.

 :(8)يإؽمامفمقؾ اظمٌم اأزم ،يادِ رَ وامم زمـ إؽمامفمقؾ زمـ مايمؽ اظمُ  ِ -3

 .كظر فمـف إؽمامفمقؾ زمـ وامم رواية : دم-(10)دم سمرمجة فمؿرو زمـ صمازمر اَلرضمل -(9)ومال ازمـ يقكس

اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

                                                           

 (.197)ص:  ، ٓبـ حٌون( مشوهر ظؾمء إمصور1)

 (.459/ 1) ، فؾذهٌل( افؽوصػ2)

 (.227/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 3)

 (.118/ 4ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 4)

 (.193/ 4) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى5)

 (.279/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 6)

 (.157)ص:  ، فًٌط ابـ افعجؿلبؿـ رمل مـ افرواة بوٓختَلط ( آؽتٌوط7)

 (.282)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 8)

 (.12/138) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل9)

 (.419)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 12)
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 (7)، وذـره ابـ حٌون(6)وافٌقصري (5)واَلقثؿل (4)وافعؼقع(3)وافعجع (2)وأمحد(1)وثؼف ابـ معغ

 ف افثؼوت.  (8)وابـ خؾػقن

 صقخ بف، بلس ٓ : ـون(12): فقس بف بلس، وؿول مرة(11)وافـًوئل(10)وابـ صوهغ(9)وؿول ابـ معغ

 .اْلديٌ ؿؾقؾ وهق بوإلشؽـدريي، ـون

حجي، وؿول  بَل بعضفؿ : صوفح اْلديٌ،  وزاد افذهٌل: فقـف(14)وافذهٌل(13)وؿول أمحد

 اْلديٌ. حًـ :صودق،(17): مـ مشوهر ادحدثغ، وؿول افذهٌل مرة(16)وابـ افعمد (15)افذهٌل

  

                                                           

 (.35/ 7) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل1)

 (.78)ص:  ، ٓبـ ادزدؿـ تؽؾؿ ؾقف اإلموم أمحد بؿدح أو ذم( بحر افدم ؾق2)

 (.232فؾعجع )ص:  ،( افثؼوت3)

 (.459/ 4) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى4)

 (.82/ 12) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد5)

 (.424/ 4)، فؾٌقصري( إحتوف اْلرة ادفرة بزوائد ادًوكقد افعؼة 6)

 (.486/ 6ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت7)

 (.35/ 7) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل8)

 (.469/ 4ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،(، 93( مـ ـَلم أيب زـريو حيقك بـ معغ ف افرجول )ص: 9)

 (.122)ص:  ، ٓبـ صوهغ( توريخ أشمء افثؼوت12)

 (.313/ 13) هتذيى افؽمل، فؾؿزي( 11)

 (.91/ 1روايي ابـ ُمرز ) ،( توريخ ابـ معغ12)

 (.469/ 4ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،(، 477/ 2روايي ابـف ظٌد اهلل ) ،( افعؾؾ ومعرؾي افرجول ٕمحد13)

 (.329/ 2) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 14)

 (.225/ 1) ، فؾذهٌل( افعز ف خز مـ ؽز15)

 (.385/ 2) ، ٓبـ افعمد( صذرات افذهى ف أخٌور مـ ذهى16)

 (.867/ 4)توريخ اإلشَلم، فؾذهٌل( 17)
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: صدوق، وزاد أبق حوتؿ: زـون متعًٌدا، (4)وابـ حجر (3)وافذهٌل (2)وافعؼقع(1)وؿول أبق حوتؿ

: (6): ـون خيطئ، وؿول مرة(5)وزاد افذهٌل: فقـف بعض اْلػوظ، وزاد ابـ حجر: ربم أخطل، وؿول ابـ حٌون

 .ـون هيؿ ف بعض إحويغ

 ؽرهو وفف ؽره يروهيو ٓ إشمظقؾ بـ فضمم أمؾقتفو افتل إحوديٌ :وهذه(7)ؿول ابـ ظدي

 فف : وومم(9)فغ ، وؿول ابـ افؼقناين حديثف وف ؾقف :يتؽؾؿقن(8)افقًر،  ؿول أبق افػتح إزدي افقء

 .هبو يـػرد أحوديٌ

  : مسوك.(10)ؿول افدارؿطـل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق، خيطئ:

أحًدا تؽؾؿ ف روايتف ظـ ظؿرو  بـ جوبر  أجد تؽؾؿ افـؼود ف كؽورة بعض أحوديثف، فؽـ مل

 اْليمل، وفعؾ اإلموم أبو شعقد بـ يقكس تؽؾؿ ظـ جزء مـ كؽورتف اْلوصي بروايتف ظـ ظؿرو بـ جوبر.

  

                                                           

 (.469/ 4ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 1)

 (.459/ 4) ، ٓبـ حجر( هتذيى افتفذيى2)

 (.313/ 1) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 3)

 (.282)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( 4)

 (.486/ 6ٓبـ حٌون ) ،( افثؼوت5)

 (.322)ص:  ، ٓبـ حٌونٕمصور( مشوهر ظؾمء ا6)

 (.167/ 5)افؽومؾ ف وعػوء افرجول، ٓبـ ظدي( 7)

 (.459/ 4) ، ٓبـ حجر(، هتذيى افتفذيى35/ 7) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل8)

 (.1422/ 3) ، افٌـ افؼقناين( ذخرة اْلػوظ9)

 (.38( شمآت افزؿوين فؾدارؿطـل )ص: 12)
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َواة  ش:ٓ يتازمع فمعم ما روى فمـ همالن» همقفؿ، ومال ايمذيـ رازمًعا: ايمرُّ

 .(1)أزما ايمػضؾ ،فمقـلمّؽّك زمـ فمبد اهلل زمـ مفاصمر ايمرُّ * 

 وهب. ازمـ فمـ روى ما فمعم يتازمع مل :(2)ومال ازمـ يقكس

 فمؾقف. يتازمع ٓ مـاىمغم وهب وازمـ فمققـة ازمـ فمـ مؽل : روى(3)وومال أيًضا

 أومقال ايمـؼاد دم ايمراوي:  -

: حديثف ؽر (6): هذا مـ مـوـره، وؿول افعؼقع(5)وؿول ظـ حديٌ مـ ضريؼف، (4)وعػف اَلقثؿل

 : فف مـوـر.(7)ُمػقظ، وٓ يعرف إٓ بف، وؿول افذهٌل

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل وعقػ، يروي مـاىمغم :

اإلموم ابـ يقكس ف اشتـؽور بعض أحوديثف، وإن ـون اإلموم ابـ يقكس خص ذفؽ  واؾؼ افـؼود

 بم رواه ظـ ابـ ظققـي وابـ وهى.

َواة طمامًسا:  ش:ضمدث زمام مل يؽـ فمـد نمغمه»همقفؿ،  ومال ايمذيـ ايمرُّ

ي زىمريا َأزما ايمسفؿل، ايمؼرر صػقان زمـ َصايمِح زمـ فُمْثاَمن زمـ حَيَْقك*   :(8) اظمٌِْمِ

 نمغمه. فمـد يقصمد يؽـ مل زمام :ىمان ضماهمًظا يمؾحديث، وضمدث(9)يقكسومال ازمـ 

                                                           

 (.1262/ 5) اإلشَلم، فؾذهٌلتوريخ ( اكظر ترَجتف: 1)

 ادصدر افًوبؼ.( 2)

 ( ادصدر افًوبؼ.3)

 (.229/ 5) ، فؾفقثؿل( جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد4)

 (.272/ 9) ادصدر افًوبؼ( 5)

 (.257/ 4فؾعؼقع ) ،( افضعػوء افؽٌر6)

 (.179/ 4) مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 676/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 7)

 (.594)ص:  تؼريى افتفذيى، ٓبـ حجر( اكظر ترَجتف: 8)

 (464/ 31) هتذيى افؽمل، فؾؿزي (9)
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اد أومقال - اوي دم ايمـُّؼَّ  :ايمرَّ

 يؽـ مل بم وحدث فؾحديٌ، حوؾًظو : ـون(1)ؾؼول -ـعودتف-توبع ابـ اجلقزي اإلموم ابـ يقكس

: (4)افذهٌل مرة: صدوق، وزاد افذهٌل: إن صوء اهلل، وؿول (3)وابـ حجر (2)ؽره، وؿول افذهٌل ظـد يقجد

أصؾف، وؿول مًؾؿي بـ  ؽر مـ حدث فؽقكف بعضفؿ وفقـف بوفتشقع فف مو يـؽر، وزاد ابـ حجر: رمل

 . ذفؽ ٕجؾ ؾقف ؾطعـ ـتٌف ؽر مـ حيدث وراؿي صوحى وـون : يتشقع(5)ؿوشؿ

 : تؽؾؿقا ؾقف.(6)وؿول أبق حوتؿ

اوي، دم ايمؼقل طمالصة - اد مـ نمغمه وأضمؽام ازمـ يقكس ضمؽؿ زمكم واظمؼاركة ايمرَّ  :ايمـُّؼَّ

 .وأفمؾؿ أفمعم سمعالم واهلل صدوق، متفؿ زمايمتشقع:

واؾؼ افـؼود بوإلَجول اإلموم ابـ يقكس ف ؽؿز افراوي، وفعؾ ـَلم اإلموم ابـ يقكس ؾقف كوتٍ 

 ظـ حتديثف مـ ـتى ؽره.

  

                                                           

 (.358/ 12) ، ٓبـ اجلقزي( ادـتظؿ 1)

 مقزان آظتدال، فؾذهٌل(، 197)ص:  ، فؾذهٌل(، مـ تؽؾؿ ؾقف وهق مقثؼ742/ 2) ادغـل ف افضعػوء، فؾذهٌل( 2)

(4 /396.) 

 (.594)ص:  حجرتؼريى افتفذيى، ٓبـ ( 3)

 (.371/ 2) ، فؾذهٌل( افؽوصػ4)

 (.257/ 11) ، ٓبـ حجر(، هتذيى افتفذيى347/ 12) ، دغؾطوي( إـمل هتذيى افؽمل5)

 (.175/ 9ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 6)
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 ايمثايمث اظمبحث

 أيب ؽمعقد زمـ يقكس اإلمام فمـد اجَلْرح مراسمب

اد فمـد اجَلْرح زمؿراسمب مؼاركةٌ  دراؽمةٌ )  (ايمـُّؼَّ

ود  فؼد اجتفد افعؾمء ف ترتقى مصطؾحوت اجلَْرح وافتَّْعِديؾ وظٌوراتف افتل اشتعؿؾفو إئؿي افـُّؼَّ

َواة ة ف ترتقٌفو ظذ مراتى. ،ف إصدار أحؽومفؿ ظذ افرُّ  وطفرت صقر ظدَّ

ًٓ إػ ظـد افعؾمء ادتؼدمغ واوؾقم يع بقون فصقر مراتى اجلَْرح  ي دتلخريـ وصق صقرهتو افعومَّ

، ثؿ إػ افؾؽـقي بوظتٌوره مـ ادعوسيـ، بوظتٌوره مـ ادتلخريـ ابـ حجر افعًؼَليِنّ افتل ووعفو اْلوؾظ 

اجلرح وظٌوراتف ظـد اإلموم افـوؿد أيب شعقد بـ يقكس بوفـًٌي مصطؾحوت مـ ثؿ آجتفود ف تصـقػ و

  ى.راتهذه اد إػ

ادرْ مراسمب اجلَ  إول:اظمطؾب  مـ زمـ اإلمام فمبد ايمرْحـ زمـ مفدي  ح فمـد ايمـُّؼَّ

 هـ(:1314ايمؾؽـقي)ت: اإلمام إلم زمـ هـ(،198)ت: 

ؼد جعؾ هق( ، ؾ198)ت:ظٌد افرمحـ بـ مفديفعؾ  أول مـ تؽؾؿ ف مراتى افرواة اإلموم 

 ُمؿد مقشك أبق ؿول جريح، يؾ وافثوفثي فؾتَّ دِ عْ ح وافتَّْعِديؾ ثَلث مراتى رئقًي، مرتٌتون فؾتَّ رْ مراتى اجلَ 

 هيؿ وآخر،  ؾقف خيتؾػ ٓ ؾفذا متؼـ حوؾظ رجؾ،  ثَلثي افـوس: »يؼقل،  مفدي ابـ شؿعً،  (1)ادثـك بـ

 يسك ؾفذا،  افقهؿ حديثف ظذ وافغوفى هيؿ وآخر،  حديثف يسك ٓ ؾفذا،  افصحي حديثف ظذ وافغوفى

 .شحديثف

هق( دو تؽؾؿ ف مؼدمي صحقحف ظـ مراتى افرواة، إٓ أكف 261مًؾؿ)ت:وـذفؽ صـع اإلموم 

 ، اهلل رشقل ظـ إخٌور مـ أشـد مو َجؾي إػ كعؿد إكو ...»: (2)جعؾ ادرتٌي افثوكقي فؾؿتقشطغ، ؾؼول

 أن كتقخك ؾنكو ، إول افؼًؿ تؽرار...ؾلمو ؽر ظذ افـوس مـ ضٌؼوت وثَلث أؿًوم، ثَلثي ظذ ؾـؼًؿفو

 ف اشتؼومي أهؾ كوؿؾقهو يؽقن أن مـ وأكؼك ؽرهو، مـ افعققب مـ أشؾؿ هل افتل إخٌور كؼدم

 ـثر ظذ ؾقف ظثر ؿد ـم ؾوحش، ختؾقط وٓ صديد، اختَلف روايتفؿ ف يقجد مل كؼؾقا، دو وإتؼون اْلديٌ،

 يؼع أخٌورا أتٌعـوهو ، افـوس مـ افصـػ هذا أخٌور تؼصقـو كحـ حديثفؿ، ؾنذا ف ذفؽ وبون ادحدثغ، مـ

                                                           

 (.143فؾخطقى افٌغدادي )ص:  ، افؽػويي ف ظؾؿ افروايي (1)

 (.5-3 /1) ، دًؾؿاكظر: مؼدمي صحقح مًؾؿ (2)
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 ؾقم ـوكقا وإن أهنؿ ظذ ، ؿٌؾفؿ ادؼدم ـوفصـػ ، واإلتؼون بوْلػظ بودقصقف فقس مـ بعض أشوكقدهو ف

 مـ وصػـو بم ـوكقا وإن ...ؾفؿ يشؿؾفؿ افعؾؿ وتعوضل ، وافصدق ، افًس اشؿ ؾنن ، دوهنؿ وصػـو

 وآشتؼومي اإلتؼون، مـ ذـركو مو ظـدهؿ ممـ أؿراهنؿ مـ ؾغرهؿ معروؾغ، افعؾؿ أهؾ ظـد وافًس افعؾؿ،

 ـون مو ؾلمو ...شـقي وخصؾي رؾقعي، درجي افعؾؿ أهؾ ظـد هذا ٕن وادرتٌي، اْلول ف يػضؾقهنؿ افروايي ف

 حديثفؿ... بتخريٍ كتشوؽؾ ؾؾًـو مـفؿ، إـثر ظـد أو متفؿقن، اْلديٌ أهؾ ظـد هؿ ؿقم ظـ مـفو

 افغؾط أو ادـؽر، حديثف ظذ افغوفى مـ إخٌور، وـذفؽ، وتقفقد إحوديٌ، بقوع اهتؿ ممـ وأصٌوهفؿ

 ش.حديثفؿ ظـ أيًضو أمًؽـو

هق(، وـون فف ترتقٌون ، أمو إول، ؾؼد 327)ت:ازيظٌد افرمحـ بـ أيب حوتؿ افرَّ  اإلموم ثؿ جوء

 ـون مـ فقعرف درجوهتؿ وتٌويـ حوٓهتؿ ومؼودير -أي افرواة– ضٌؼوهتؿ تٌقغ إػ احتقٍ ...ثؿ» :(1)ؿول

 افتزـقي أهؾ هؿ وهمٓء ، هبؿ وادعرؾي افرجول ظـ وافٌحٌ وافتـؼر واجلفٌذة آكتؼود مـزفي ف مـفؿ

ًٓ  مـفؿ ـون مـ واجلرح، ويعرف وافتعديؾ  وآتؼون فف واْلػظ اْلديٌ ف افثًٌ أهؾ مـ كػًف ف ظد

 ؿٌؾف وؿد أحقوًكو هيؿ افذي افثًٌ ديـف ف افقرع روايتف ف افصدوق افعدافي، ومـفؿ أهؾ هؿ ، همٓء ؾقف

 واْلطل افقهؿ ظؾقف افغوفى ادغػؾ افقرع افصدوق أيًضو، ومـفؿ بحديثف حيتٍ افـؼود، ؾفذا اجلفوبذة

 ف بحديثف حيتٍ وأداب،  وٓ وافزهد وافسهقى افسؽقى حديثف مـ يؽتى وافغؾط، ؾفذا وافًفق

 مـفؿ بوفرجول افعؾمء فؾـؼود طفر ؿد ممـ بقـفؿ، ودفًفو هبؿ كػًف أفصؼ ؿد مـ واْلرام، ومـفؿ اْلَلل

، وهذا افستقى إول جعؾ ؾقف مرتٌتغ شبف يشتغؾ وٓ ويًؼط روايتف ويطرح حديثف يسك ؾفذا افؽذب،

 فؾتعديؾ، وافٌوؿقتغ فؾتجريح.

ف ادراتى افثَلث إخرة، بستقى اإلموم  ؿول افٌوحٌ: ويَلحظ أن اإلموم ابـ أيب حوتؿ متلثر

ظٌد افرمحـ بـ مفدي، ويَلحظ أيًضو أن ترتقٌف أووح مـ ترتقى اإلموم مًؾؿ، وفعؾ إخر معذور 

 دـوشٌي ـَلمف فؾؿؼوم افذي ذـر ؾقف، وأؽػؾ اإلموم ابـ أيب حوتؿ أهؾ افٌدع وإهقاء.

 وأربع فؾتَّعديؾ،  مراتى، أربعثمين اجلَْرح وافتَّْعِديؾجعؾ مراتى وأمو افستقى افثوين، وهق ادشفقر، ؾؼد  

 حقٌ مـ حوفتفؿ فٌقون ظذ افرواة افـؼود إئؿي يطؾؼفو افتل إفػوظ ظؾقف تدل فؾَجْرح، وهذه ادراتى  مو

 اجلرح ف إفػوظ ووجدت»وافتعديؾ، وشقذـر افٌوحٌ مراتى اجلرح فَلختصور، حقٌ ؿول:  اجلرح

 صتك...: مراتى ظذ وافتعديؾ

                                                           

 (.6/ 1ٓبـ أيب حوتؿ ) اجلرح وافتعديؾ،( 1)
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 ف ويـظر ؾقف اظتٌوًرا. حديثُ  ُى ؽتَ ؾفق ممـ يُ ش، بؾغ اْلديٌ»إذا أجوبقا ف افرجؾ:  -1

 ف دوكف.  أكَّ َّٓ ؾفق بؿـزفي إوػ ف ـتى حديثف إِ ش، فقس بوفؼقي»وإذا ؿوفقا:  -2

 عتز بف. بؾ يُ  :طرح حديثفؾفق دون افثوكقي ٓ يُ ش، وعقػ اْلديٌ»وإذا ؿوفقا:  -3

اب»أو  ،شذاهى اْلديٌ»أو  ،شمسوك اْلديٌ»وإذا ؿوفقا:  -4 ذَّ  ُى ؽتَ ؾفق شوؿط اْلديٌ ٓ يُ ش، ـَ

 ش.    فحديثُ 

ٌَْغداديُّ ثؿ جوء اْلطقى   ،ووأدكوه اجلَْرح وافتَّْعِديؾأصور ؾؼط إػ أظذ مراتى وهق(، 463:)تاف

 أن وأدوهنوش، ثؼي» أوش حجي: »يؼول أن ؾلرؾعفو افرواة أحقال ظـ بوإلخٌور افعٌورات أؿًوم ؾلمو»:  (1)ؾؼول

 .شششوؿط» أوش ـذاب: شيؼول

 شٌع اْلديٌ رواة ، ؾؼًؿ(هق498ت: ) افغًوين اجلقَّوين ُمؿد بـ اْلًغ ظع أبق ثؿ أتك  

ؾقفو، وشلـتػل بذـر مراتى اجلرح،  ختؾػ وشوبعي مسوـي، وثَلًثو مؼٌقفي، مـفو ثَلًثو جعؾ ضٌؼوت،

 وثَلث ؾقفو... ختؾػ وافًوبعي مسوـي وثَلث مؼٌقفي ثَلث ضٌؼوت شٌع افـوؿؾقن»: (2)يؼقلحقٌ 

 افغؾط ظؾقف ؽؾى مـ ،افثوكقي: اْلديٌ وووع بوفؽذب وشؿ مـ ،إوػ: ادعرؾي أهؾ أشؼطفؿ ضٌؼوت

 هبو، فقحتجقا ؾقفو وزادت افروايوت، وحرؾً إفقفو ودظً افٌدظي ف ؽؾً وافثوفثي: ضوئػي وافقهؿ،

 .شآخرون ووؿػفؿ ؿقم ؾؼٌؾفؿ ظؾقفو يتوبعقا مل بروايوت اكػردوا جمفقفقن ؿقم وافًوبعي:

 حوتؿ أيب ابـ ظذ تؼًقؿ أثـك مـ وـون أول ،هق(643:ابـ افصَلح )تاإلموم ثؿ جوء 

 إفػوظ بقون ف»:(3)ؾؼول إفػوظ، ف إووؾوت فف ـوكً وإن ترتقٌف، ظذ يقاؾؼف أكف وذـر ؾقف، وبنجودتف

 ف حوتؿ فرازي أيب بـ افرمحـ ظٌد ُمؿد أبق رتٌفو وؿد وافتعديؾ، اجلرح ف افشلن هذا أهؾ بغ ادًتعؿؾي

 ف بؾغـو مو إفقف وكضقػ ذـره، مو وكقرد ـذفؽ، كرتٌفو وكحـ وأحًـ، ؾلجود وافتعديؾ اجلرح ف ـتوبف

صقًئو، ثؿ  حوتؿ أيب ابـ ظذ يزد ومل اجلرح، مراتى افصَلح ابـ ، وذـرشتعوػ اهلل صوء إن ؽره ظـ ذفؽ

                                                           

 (22فؾخطقى افٌغدادي )ص:  ،افؽػويي ف ظؾؿ افروايي (1)

 (.28/ 1) صحقح مًؾؿ، فؾـقوي( ذح 2)

 (.121)ص:  ، ٓبـ افصَلح( مؼدمي ابـ افصَلح3)
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ازي  مل يؼحفو ابـ أيب حوتؿف اجلَْرح أووف أفػوًطو   حوتؿ أيب ابـ مـ ـَلً  (1)و تٌع افـقويوؽره، افرَّ

 صقًئو. ظؾقفم يزد ومل افصَلح، وابـ

وؿًؿفو إػ تًع مراتى، أربع فؾتعديؾ، ومخس  هق(748:)ت(2)افذهٌل وؾظثؿ جوء اْل

 .لردئفو بخَلف شوبؼقففؾتجريح، بدأ مراتى اجلَْرح ب

هق(، 822)ت: (3)أيقب إبـود بـ مقشك بـ إبراهقؿ إشحوق افديـ أبق ثؿ جوء اْلوؾظ برهون

 وتٌع افذهٌل ف صـقعف.

يـ افعقراؿل افذهٌل ظذ صـقعف ف تؼًقؿ  وؾظهق( وواؾؼ اْل826:)ت (4)ثؿ جوء اْلوؾظ زيـ افدِّ

ابـ و ، وابـ أيب حوتؿ،افذهٌلافتل مل يذـرهو افتَّْعِديؾ ، مع إووؾتف فٌعض أفػوظ اجلَْرح وافتَّْعِديؾمراتى 

 .افصَلح

بدفقه ؾلؾود وأجود، وـون ظؾقف ظـد ادتلخريـ  هق(852)تاْلوؾظ ابـ حجر افعًؼَليِنّ  أدػثؿ 

 افقصػ أشقُأهو» :افتجريح مراتى ف ؾؼول ،(5)شافـظر كزهي» ف ذـره لوـون فف ترتقٌون، إو، آظتمد

 افقوع، ف ادـتفك إفقف: ؿقَلؿ وـذا افـوس، ـلـذب بَلْؾَعَؾ، افتعٌر ذفؽ وأسح ؾقف، ادٌوفغي ظذ دل بم

ـ أو ـْ  فؽـفو مٌوفغٍي، كقعُ  ؾقفو ـون وإن ٕهنو ـّذاب: أو َوّووع، أو دّجول،: ذفؽ، ثؿ وكحق افؽذب، ُر

، ؾَلنٌ : ؿقَلؿ اجلرح، ظذ افدافي إفػوظ: أي ؿٌؾفو، وَأْشَفُؾفو، افتل دون ٌ ءُ  أو َفغِّ  أدكك ؾقف: أو اْلػظ، َدِّ

 ش.ختػك ٓ مراتُى  وأشفؾِفِ  اجلرح أشقأِ  مؼوٍل، وَبْغَ 

 مـؽرُ  أو افغؾِط، ؾوحُش  أو شوؿٌط، أو مسوٌك،: ؿقَلؿ: »ؾؼول ادراتى، حجر ابـ أَجؾ ثؿ

، ٌِ  ش.مؼوٌل  ؾقف أو بوفؼقي، فقس أو وعقٌػ،: ؿقَلؿ ِمـ أصدُّ  اْلدي

                                                           

 (.52فؾـقوي )ص:  ،( افتؼريى وافتقًر1)

 (.4/ 1) مقزان آظتدال، فؾذهٌل( 2)

 (.268/ 1) ، فألبـود(افشذا افػقوح مـ ظؾقم ابـ افصَلح3)

 (.376/ 1) ، فؾعراؿلح افتٌكة وافتذـرة( ذ4)

 (.136)ص:  ، ٓبـ حجر( كزهي افـظر ف تقوقح كخٌي افػؽر5)
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 ف ورد ممو دؿي أـثر تػصقؾ ؾقف ،(1)شافتؼريى» ـتوبف مؼدمي ف حجر ابـ ذـره افثوين: وافستقى

 حجر ابـ ظذ افتلثر بعض حوتؿ أيب ٓبـ أن ويٌدو افذهٌل، ترتقى مـ أيًضو أدق وهق وذحفو، افـخٌي

 ةح وافتَّْعِديؾ إػ اثـتل ظؼرْ وؿًؿ مراتى اجلَ   واوحي، أصوفي حجر ٓبـ ـوكً وإن افستقى، هذا ف

 وهل: ومراتى اجلَْرح،ح، رْ يؾ ومثؾفو فؾجَ دِ عْ فؾتَّ مراتى مرتٌي، شً 

ـْ َرَوى ظـف أـثر مـ واحد ومل ُيقثَّؼ، وإفقف اإلصورة بؾػظ:  -  ش.جمفقل اْلول» أوش، مًتقر»إوػ: َم

ْعػ، وفق مل يُ  - ـْ مل يقجد ؾقف تقثقّؼ دعتََز، ووجد ؾقف إضَلق افضَّ ْ ػَ افثوكقي: َم ، وإفقف اإلصورة بؾػظ: نَّ

 ش. وعقػ»

ـْ مل َيْرِو ظـف ؽر واحد، ومل ُيقثَّؼ، وإفقف اإلصورة بؾػظ:  -  ش. جمفقل»افثوفثي: َم

ـْ مل ُيقثَّؼ افٌتَي، وُوعِّػ مع ذفؽ بؼودح، وإفقف اإلصورة:  - أو ش، مسوك اْلديٌ»أو ش، بؿسوك»افرابعي: َم

 ش. شوؿط»أو ش، واهل اْلديٌ»

ب. - ؿ بوفَؽذِّ ـْ اهتُّ  اْلومًي: َم

ـْ ُأضؾؼ ظؾقف اشؿ افَؽذب، وافقوع -   .»افًودشي: َم

 اْلوؾظ صقخف مـ مًتػقًدا ادراتى، هذه بقون ف وأجود (2)افديـ افًخووي صؿس أحًـ وؿد

 مخس مـ أـثر ف مرتٌي ـؾ أفػوظ وذـر ادراتى، هذه تػصقؾ ف شٌؼف ظؿـ افـػس وأضول حجر، ابـ

 :يع مو تؼًقؿف ف ، وُيَلحظ»ادغقٌ ؾتح» ـتوبف مـ صػحي ظؼة

ؾ افًخووي أن -1  مراتى، شً وافتعديؾ اجلرح أفػوظ مـ فؽؾ وجعؾ حًـًو، تػصقَلً  ادؼوم هذا ف ؾصَّ

 وهل ظـده، أشقؤهو وهل شودشي، مرتٌي اجلرح مراتى ف زاد أكف ـم ادراتى، وؿـ افصحوبي يذـر ؾؾؿ

 .افؽذب رــ أو افقوع، ف ادـتفك إفقف أو افـوس، أـذب ـؼقَلؿ ؾقف، ادٌوفغي ظذ دل بم افقصػ

 .وجترحًيو تعديَلً  افرواة ف افـؼود ؿوَلو أفػوظ إيراد ف شٌؼف مـ ـؾ ظـ زاد أكف -2

 بذفؽ ؾفق واصطَلًحو، فغي إفػوظ بعض معوكك ذح مع َلو، ادـوشٌي ادرتٌي ف فػظي ـؾ ووع أكف -3

 . وافتعديؾ اجلرح ظؾمء أضؾؼفو افتل ادصطؾحوت فٌعض تعريػوت فـو يؼدم

 .بلهؾفو حيتٍ ٓ أو حيتٍ، ومو ادراتى هذه أهؾ ف اْلؽؿ بٌقون ادراتى ظذ ظؼى -4

                                                           

 (.74()ص:1)

 (.114/ 2) ، فؾًخووي( ؾتح ادغق2ٌ)
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 افرجول، ـتى كظر ؾؿـ وإٓ اشتؼصوء، بدون: يعـل ذفؽ، ف إفػوظ مـ وجدت»: (1)وبدأ ـَلمف ؿوئًَل 

 اظتـك وفق ـثرة، بلفػوظ طػر افتفذيى وؽرهو، و ظدي، ٓبـ وافؽومؾ ادذـقر، حوتؿ أيب ابـ ـؽتوب

 ـون حًـًو، وؿد فؽون واصطَلًحو فغيً  معوكقفو ذح مع َلو، ادشوهبي بودرتٌي فػظي ـؾ وووع بتتٌعفو، بورع

 بم مؼوصدهؿ يػفؿ افؼقم ظٌورات ظذ وافقاؿػ تقن، ؾم ذفؽ، بذـر يؾفٍ -يعـل: ابـ حجر-صقخـو

 .شذفؽ إػ ترصد وبؼرائـ إحقال، ؽوفى ف ظٌوراهتؿ مـ ظرف

، (2)»افرؾع وافتؽؿقؾ»في  هق(1324ثؿ ختؿ افؽَلم ظذ مراتى اجلرح وافتعديؾ افؾؽـقي)ت:

 وـون متًٌعو دـ شٌؼ.

إلمام أيب ؽمعقد زمـ يقكس:فمـد ا ْرحاظمطؾب ايمثاين: مراسمب اجلَ   

َواة، جرح أيب شعقد بـ يقكس وظٌوراتف ف اإلموم مصطؾحوت تتٌع خَلل مـ  ظذ وافقؿقف افرُّ

َواة أحقال ظذ وافتعرف مدفقٓهتو،  مـ ؽره وأحؽوم أحؽومف بغ وادؼوركي حؼفؿ، ف أضؾؼً افذيـ افرُّ

ود، َواة جرح ف متثؾف أو ظؾقف تدل مو بحًى وافعٌورات ادصطؾحوت تؾؽ تؼًقؿ يؿؽـ افـُّؼَّ مخس  إػ افرُّ

 :وهل مراتى، وشقؼًؿ افٌوحٌ تؾؽ ادصطؾحوت وافعٌورات مـ إخػ إػ إصد،

 :ايمقسغم اجلرح مرسمبة: إولم اظمرسمبة

َعَػوء، مـ هؿ ادرتٌي هذه وأهؾ  وؿد وآشتشفود، فَلظتٌور وخُترج أحوديثُفؿ ُتؽَتُى  افذيـ افضُّ

فؿ ف أضؾؼً وؿد وافشقاهد، بودتوبعوت ترتؼل   -:افتوفقي وافعٌورات ادصطؾحوت حؼِّ

 ش.تعرف وتـؽر» - ش.مل يؽـ يشٌف أهؾ افعؾؿ» -

 ش.ُيَضعػ» ،شوعقػ» - ش.مل يؽـ ظـدهؿ بذاك ف اْلديٌ»، شمل يؽـ ف اْلديٌ بذاك» -

 ش.إشوكقد ف ظؾقف خيتؾػ»  ،شإشوكقد حيػظ ٓ ـون» -                                           ش.مقثؼؽر » -

  ش.بوفؼقي ف اْلديٌ فقس» -

 : اظمتقؽمط اجلرح مرسمبة: ايمثاكقة اظمرسمبة

َعَػوء، مـ هؿ ادرتٌي هذه وأهؾ  وافشقاهد، بودتوبعوت ترتؼل وٓ ، أحوديثُفؿ ُتؽَتُى  افذيـ افضُّ

فؿ ف أضؾؼً وؿد   -:افتوفقي وافعٌورات ادصطؾحوت حؼِّ

                                                           

 ( ادصدر افًوبؼ.1)

 (.129)ص:  ، فؾؾؽـقي(افرؾع وافتؽؿقؾ2)
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  .شف حديثف خطل ومـوـر»، شف أحوديثف مـوـر» ،شروى مـوـر» -

 ش.مضطرب اْلديٌ جًدا»، شأحوديثف مضطربي» -

  ش.حدث بغرائى»، شفف ؽرائى» -

 :  اجلرح ايمشديد مرسمبة: ايمثايمثة اظمرسمبة

َعَػوء مـ هؿ ادرتٌي هذه وأهؾ ٍُّ  وٓ أحوديثُفؿ ُتطَرُح  افذيـ جًدا، افضُّ  وٓ ُيًتشَفُد، وٓ هبو، حُيت

، فؿ ف أضؾؼً وؿد ُيعَتَزُ  :افتوفقي وافعٌورات ادصطؾحوت حؼِّ

 .شمل يؽـ يًووي صقًئو»، شمل يؽـ يًقى ف اْلديٌ صقًئو» –                         .                     شفقس بقء» -

 .شٓ جيقز ٕحد افروايي ظـف» –                            .    شمل يؽـ حيػظ ويػفؿ» -

 .                                                                  شؾقف كظر» -

 :  اجلرح إؾمد مرسمبة: ايمرازمعة اظمرسمبة

ٍُّ  وٓ أحوديُثفؿ ُتطَرُح  افذيـ ،صديدي افضعػ مـ هؿ ادرتٌي هذه وأهؾ  ُيًتشَفُد، وٓ هبو، حُيت

، وٓ فؿ ف أضؾؼً وؿد وفؽـفو أشقأ مـ ادرتٌي افًوبؼي، ُيعتََزُ  :افتوفقي وافعٌورات ادصطؾحوت حؼِّ

 .شمل يؽـ بودحؿقد ف اْلديٌ» –.       شمل يؽـ بوفثؼي»، شمل يؽـ بثؼي»، »فقس بثؼي» -

.                                                                    شمسوك» -                    .        شمل يؽـ مـ أصحوب اْلديٌ» –

 ش.اْلديٌ مـؽر» -.                                                      شؽر ملمقن»  –

مل مرسمبة: اخلامسة اظمرسمبة  :  وايمقوع زمايمؽذب ايمرَّ

ابغ مـ هؿ ادرتٌي هذه وأهؾ وظغ، افَؽذَّ  وٓ احتجوًجو ٓ ُتؽتَُى  وٓ أحوديُثفؿ ُتطَرُح  وافقوَّ

فؿ ف أضؾؼً وؿد ووعفو، فٌقون إٓ روايتفو حتؾُّ  ٓ بؾ اظتٌوًرا:  : افتوفقي وافعٌورات ادصطؾحوت حؼِّ

اب يضع اْلديٌ» -.                                       شيضع اْلديٌ» - ذَّ  ش.ـذاب خٌقٌ»، شـون يؽذب» ،شـَ

  ش.حدث بـًخي مقوقظي» -
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 اظمبحث ايمرازمع

 اجَلْرحدم  أيب ؽمعقد زمـ يقكسمـفج اإلمام طمصائص 

َجول، وتتٌع أحقاَلؿ َجْرًحو وَتْعِديًَل،  إنَّ فإلموم أبو شعقد بـ يقكس مـفًجو ظؾؿًقو دؿقًؼو ف كؼد افرِّ

خصوئص ممقزة، وؿقاظد وأشس واوحي يؿؽـ اشتـٌوضفو وبقون مـ ُتؼٌَؾ روايوتف ممـ ُترّد، وهذا ادـفٍ فف 

مـ خَلل أؿقال اإلموم أيب شعقد بـ يقكس وظٌوراتف افقاردة ف اجلَْرح ممو يًوهؿ ف رشؿ اَلقؽؾ افعوم 

 -دـفجف افـؼدي، وهذه اْلصوئص تتؿثؾ ؾقم يع:

 :اجَلْرحط وآفمتدال دم ايمتقؽمُّ  -1

ومتًوهؾ، وأنَّ اإلموم أبو  ٓ ختؾق مـ متشدد ومتقشط ودؼَّ ـُّ ضٌؼوت افـؾ ضٌََّؼي مـ  نَّ ظؾؿـو أ

 شعقد بـ يقكس مل ُيذـر ف أي ؿًؿ مـ هذه إؿًوم.

َجول،  -َواهللَُّ َأْظَؾؿُ  -وافذي يسجح يل ود ادتقشطغ ادعتدفغ ادـصػغ ف جرح افرِّ أكَّف مـ افـُّؼَّ

 ويرجع ذفؽ إػ أمريـ، مهو: 

 مـ ذفؽ مل أجد مـ وصػف ؿدي -أ
ٍ
َجول، وفق ُظرف بقء ًم أو حديًثو بوفتشدد أو افتًوهؾ ف جرح افرِّ

 ٓصتفر أمره ـم هق حول ؽره.

َواة جرًحو مطؾًؼو، وـوكً أحؽومف ف  -ب ح مو يزيد ظـ تًعغ مـ افرُّ أنَّ اإلموم أبو شعقد بـ يقكس َجرَّ

ود، وظؾقف  بـ ايؿؽـ افؼقل بوضؿئـون أنَّ اإلموم أبو شعقد أؽؾى إحقون تتـوشى مع أحؽوم ؽره مـ افـُّؼَّ

َجول، وافٌعقديـ ظـ افتشدد أو افتًوهؾ، َواهللَُّ  ود ادعتدفغ ادتقشطغ ف جرح افرِّ يقكس ـون مـ افـُّؼَّ

 َأْظَؾُؿ. 

ُموـوتف فألئؿي ادعتدفغ مـ خَلل اشتخدامف فـػس أفػوظ وظٌورات اجلرح وافتعديؾ افتل  -ج

 اشتخدمقهو.
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صَمال:  -2  ايمدومة وإماكة واظمقوقفمقة دم صمرح ايمرِّ

ؿي وإموكي وادقوقظقي، ؾؼد شور  َجول بوفدِّ اتًَّؿ مـفٍ اإلموم أيب شعقد بـ يقكس ف جرح افرِّ

ٌوع اَلقى وادحوبوة، مًتشعًرا بذفؽ ظظؿ إموكي افتل مُحِّؾفو، أموكي  وؾؼ ؿقاظد ظؾؿقي دؿقؼي بعقًدا ظـ اتِّ

 وافدؾوع ظـفو.  ـَّي افـٌلاْلػوظ ظذ ُش 

 افمتامد مصادر فمؾؿقة دم اجلرح:  -3

 ف ظؿؾف ظذ مصدريـ: يعتؿد افـوؿد 

ود - ود شتخؾصفو وتتؿثؾ ف ادودة افتل ا :إول: حصقؾي مـ ؿٌؾف مـ افـُّؼَّ دراشتفؿ خَلل مـ ف ؿٌؾافـُّؼَّ

َواة َواة افـوؿد وهبو يًتطقع ،، ومرويوهتؿفؾرُّ افذيـ مل يدرـفؿ، مع مو يـضؿ  متوبعي تؾؽ افدراشي ٕوفئؽ افرُّ

 .إػ ذفؽ مـ كتوئٍ يتقصؾ إفقفو مـ جتؿع تؾؽ ادودة ظـده مـ مصودرهو ادختؾػي

ع قققفو مققفو، ومتحقصققي بقـفو، ودراشتققٌ، وادؼوركقققافثوين: دراشتف اْلوصي افؼوئؿي ظذ َجعف إحودي -

ود ادُ  َواةدراشي أحقال افرُّ   .(1)عوسيـوتتٌع أخٌورهؿ، بوإلووؾي إػ مو يؼػ ظؾقف ظـد افـُّؼَّ

َواة أكَّف اظتؿد ظذ   ويَلحظ مـ خَلل تتٌع أؿقال اإلموم أيب شعقد بـ يقكس وظٌوراتف ف جرح افرُّ

ادصدر أمو و ادصدريـ مًعو وبطريؼقي متػووتقي، ؾؼققققد اظتؿقد ظؾقك ادصقدر إول، و بصقققققرة ـٌرة،

َواة وافتل تؿ  افثوين ؾنكَّف اظتؿد ظؾقف أيًضو بصقرة ـٌرة، حقٌ إنَّ أؽؾى أؿقافف وظٌوراتف ف جرح افرُّ

 ظروفو مـ خَلل هذا افػصؾ تصؾح ٕن تؽقن كمذج ظذ ذفؽ، َواهللَُّ َأْظَؾُؿ. 

     افمتباره ٕضمؽام زمعض ايمـُّؼَّاد وخمايمػتف ٕضمؽام آطمريـ: -4

َجول أحقوًكو ـون اإلمو ود،  ؾققاؾؼفؿ ف جرح افرِّ م أبق شعقد بـ يقكس يعتز بلحؽوم بعض افـُّؼَّ

 ـثرة، وؿد تؽقن هذه ادقاؾؼي:

 أ. مقاؾؼي سحيي واوحي، حقٌ يـؼؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس ؿقل افـوؿد ويعزوه إػ ؿوئؾف.

ود ف ب. مقاؾؼي ؽر سحيي، تتضح مـ خَلل مقاؾؼي اإلموم أيب شعقد ب ـ يقكس ٕحؽوم ـثر مـ افـُّؼَّ

َجول.  افرِّ

                                                           

 (.69محد كقر شقػ )ص:ٕاكظر: حيقك بـ معغ وـَِتوبف افتوريخ،  (1)
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ود ف أحؽومفؿ.  وف ادؼوبؾ كجد أنَّ اإلموم أبو شعقد بـ يقكس ؿد خيوفػ بعض افـُّؼَّ

 ؾنكَّم يدلُّ ظذ اشتؼَلل اإلموم أيب شعقد بـ يقكس ف رأيف وحؽؿف ظذ 
ٍ
وهذا إنَّ دلَّ ظذ رء

َجول، حقٌ إنَّ أحؽومف كوبعي مـ  دراشتف اْلوصي افؼوئؿي ظذ َجع إحوديٌ، وادؼوركي بقـفو، افرِّ

َواة افعؾؿقي حصقؾي مع ظدم إمهوفف فؾوتتٌع أخٌورهؿ،  ودراشتفو، ومتحقصفو مع دراشي أحقال افرُّ

 افـؼود افذيـ شٌؼقه ف هذا ادقدان. مـ ادًتػودة 

َواة:   -5  اؽمتعامل اجلرح اظمطؾؼ دم زمقان أضمقال ايمرُّ

َواة، واشتعؿؾ ف ذفؽ اجلَْرح ادطؾؼ، ويؼصد بف  ح اإلموم أبق شعقد بـ يقكس ظدًدا مـ افرُّ جرَّ

َواة.  اوي بؾػظ مطؾؼ، دون ؿصد مؼوركي حوفف بحول ؽره مـ افرُّ  اْلؽؿ بجرح افرَّ

 اؽمتعامل مصطؾحات وفمبارات يمؾَجْرح، متـقفمة إيمػاظ، خمتؾػة ايمدٓٓت، متعددة اظمراسمب:  -6

واة  متـقظي ف أفػوطفو مصطؾحوت وظٌورات اشتعؿؾ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس ف جرح افرُّ

 فقس» ،شبوفثؼي يؽـ مل» ،شبثؼي يؽـ مل» ،شبثؼي فقس»  ،شافعؾؿ أهؾ يشٌف يؽـ مل»هل: و ختؾػي ف دٓٓهتو،

 بحديثف تؼقم ٓ» ،شؾقف تؽؾؿقا» ،شكظر ؾقف» ،شويـؽر يعرف» ،شوتـؽر تعرف» ،شاْلديٌ ف بوفؼقى

 حدث» ،شؽرائى فف» ،شجًدا اْلديٌ مضطرب» ،شمضطربي أحوديثف» ،شوعقػ» ،شُيَضّعػ»  ،شحجي

 يؽـ مل» ،شاْلديٌ مـؽر» ،شمـوـر روى»  ،شمـوـر أحوديثف ف»   ،شومـوـر خطل حديثف ف» ،شبغرائى

 ،شاْلديٌ ف بذاك ظـدهؿ يؽـ مل» ،شبذاك اْلديٌ ف يؽـ ومل» ،شبذاك يؽـ ومل» ،شاْلديٌ ف بودحؿقد

 ومل» ،»بقء فقس»  ،شملمقن ؽر» ،شمقثؼ ؽر» ،شويػفؿ حيػظ ـون مو» ،شاْلديٌ أصحوب مـ يؽـ مل»

 حّدث» ،شاْلديٌ يضع» ،»اْلديٌ مسوك»  ،»صقًئو يًووي يؽـ مل»  ،»صقًئو اْلديٌ ف يًقى يؽـ

 افروايي ٕحد جيقز ٓ» ،شيؽذب ـون» ،شخٌقٌ ـّذاب» ،شاْلديٌ يضع ـذاب» ،شمقوقظي بـًخي

 .شظـف

َواة ف مراتى  ويؿؽـ ووع هذه ادصطؾحوت وافعٌورات بحًى دٓٓهتو، ومو متثؾف ف جرح افرُّ

 مخس، ـم شٌؼ بقوكف.
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َواة أشمـاء ايمتعريػ هبؿ:  -7  صمرح زمعض ايمرُّ

َواة أثـوء افتعريػ هبؿ، ممو يد لُّ ظذ معرؾتف ـون اإلموم أبق شعقد بـ يقكس جيرح بعض افرُّ

 افقاشعي وإحوضتف افؽومؾي بلحقاَلؿ.

َواة:  -8  اطمتالف اَُلؽؿ فمعم زمعض ايمرُّ

ـثًرا مو جتُد آختَلف ظـد ابـ َمِعغ وؽره مـ  : »(1)»افرؾع وافتؽؿقؾ»ؿول اإلموم افؾؽـَقي ف 

، وؿد يؽققن »ـقػقي افًقمالأئؿي افـَّْؼد ف حّؼ راٍو، وهقق ؿد يؽققن فتغقر آجتفود، وؿد يؽققن ٓختَلف 

َواة وطفقر أمقر جديدة جتعؾف يعدل ظـ رأيف إػ رأي آخر،     ٕمقر أخرى، ـتتٌع افـوؿد ٕحقال افرُّ

 .شوكحق ذفؽ

اوي، وطفرت فف أمقر جديدة.  ويػفؿ مـ أؿقال اإلموم أيب شعقد بـ يقكس أكَّف تتٌع حول افرَّ

 سمػسغم اجلرح أضمقاًكا:  -9

َواة يتًؿ بوفـزاهي وشداد افرأي، ومـ ـون مـ مـفٍ اإل موم أيب شعقد بـ يقكس ف جرح افرُّ

اوي  إدفي افقاوحي ظذ ذفؽ أكَّف ـون يػن اجلرح أحقوًكو، ممو يًوظد ف افقؿقف ظذ أشٌوب اجلرح ف افرَّ

 ظـده، وافتل تـؼًؿ إػ ؿًؿغ: 

اوي. - : اجلَْرح بًٌى افطعـ ف ظدافي افرَّ ًٓ  أو

اوي. ثوكًقو: -  اجلَْرح بًٌى افطعـ ف وٌط افرَّ

ويَلحظ مـ خَلل أؿقال اإلموم أيب شعقد بـ يقكس وظٌوراتف، أكَّف ـون يػن اجلرح أحقوًكو بـؼؾ 

ود.  أؿقال ؽره مـ افـُّؼَّ

 فمدم سمػسغم اجَلْرح نمايمًبا: -11

ًكو، وفؽـ بوفـظر ف ظؾؿـو ف افػؼرة افًوبؼي أنَّ اإلموم أبو شعقد بـ يقكس ـون يػن اجلَْرح أحقو

 أؿقافف وظٌوراتف افقاردة ف اجلَْرح يتٌغَّ أكَّف ـون ٓ يػن اجلَْرح ف مقاضـ ظديدة.

                                                           

 (. 13( )ص:1)
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َواة  وممو ٓ صؽ ؾقف أنَّ اإلموم أبو شعقد بـ يقكس ـون ٓ يطؾؼ أي حؽؿ مـ أحؽومف ظذ افرُّ

َواة وأخٌورهؿ.جزاًؾو: بؾ إنَّ ذفؽ يليت بعد دراشي صومؾي وتتٌع ظؾؿل دؿقؼ ٕحقال   افرُّ

 هقئتف هقئة أهؾ ايمعبادة وايمطافمة:  تكاىمػ همقؿـ ايمتقوم -11

أَجع َجوهر أئؿي اْلديٌ وافػؼف ظذ أكَّف يشسط : »(1)شظؾقم اْلديٌ»ؿول اإلموم ابـ افصَلح ف 

، ووبًطو دو يرويف، وتػصقؾف أن يؽقن مًؾًم بوفًغو،  ًٓ ٍُّ بروايتف أن يؽقَن ظد ظوؿًَل، شوًدو مـ ؾقؿـ حُيَت

 ، إػ آخر ـَلمف.شأشٌوب افػًؼ وخقارم ادروءة

اوي أكَّف ـون يتقؿػ ف  ومـ حرص اإلموم أيب شعقد بـ يقكس ظذ حتؼؼ ذط افعدافي ف افرَّ

 حديٌ مـ مل تؽـ هقئتف هقئي أهؾ افعٌودة وافطوظي .

 يؽُسق أيمػاظ اجَلْرح ايمشديد وحيسـفا: -12

ـٌور إئؿي ـوإلموم افشوؾعل، وؿد أوصقا بف مـ يشتغؾ ف بقون أحقال وهذا مـفٍ شور ظؾقف 

واة، دفقؾ ذفؽ مو أخرجف اإلموم افًخووي ف  شؿعـل  :ؿول ،يِن زَ يـو ظـ ادُ رو»، ؿول: (2)»ؾتح ادغقٌ»افرُّ

اب :وأكو أؿقل ،افشوؾعل يقًمو ذَّ ـَ ـْ  :ول يلؼؾ ،ؾَلن   :تؼؾ ؾَلن ٓ ،فوـْ ًِ ؽ أْح أفػوطَ  ُس يو أبو إبراهقؿ أ

اب ذَّ  .شحديثف فقس بقء :وفؽـ ؿؾ ،ـَ

وشور اإلموم أبق شعقد بـ يقكس ظذ هذا ادـفٍ ؾؼد ؿؾََّؾ مـ اشتعمل إفػوظ افكحيي وافدافي 

وع، وكحقه. اب وووَّ ذَّ ـَ  ظذ اجلَْرح افشديد، ـؾػظ 

د بوشتعمل ظٌورات حًـي إفػوظ حتؿؾ دٓفي اجلَْرح افشديد  اوي.وَتَػرَّ  فؾرَّ

 طمػمسمف اظمطؾؼة زمايمرواة مـ أهؾ مٌم واظمغرب: -13

فعؾ أبرز مو يؿقز اإلموم ابـ يقكس هق اظتمد افـؼود ظؾقف ف  كؼد ادكيغ وادغوربي، وـثًرا مو 

، وهذا مو جعؾ اإلموم ابـ شبؾدّيف»ـون يرد ف تراجؿ افرواة ترجقح كؼد ابـ يقكس، وتعؾقؾ ذفؽ بؾػظي 

 ـؼود ادكيغ، دـ بعده.يقكس ظؿدة اف
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اْلؿد هلل افذي بـعؿتف تتؿ افصوْلوت، يورب أمحدك ـم يـٌغل جلَلل وجفؽ وظظقؿ شؾطوكؽ، وافصَلة 

 -، وظذ آفف وصحٌف، وشؾؿ، وبعد: وافًَلم ظذ كٌقـو ُمؿد 

شقًتعرض افٌوحٌ ف خومتي افرشوفي، أبرز افـتوئٍ افتل تقصؾ إفقفو مـ خَلل افدراشي، مع  

 اهلل أشلل افتقؾقؼ وافًداد.وافتـصقص ظذ أهؿ افتقصقوت ادممؾ افؼقوم هبو، 

: ايمـتائج:  ًٓ  أو

مـ خَلل تعرض افٌوحٌ ٕفػوظ اجلرح وافتعديؾ وظٌوراتف ظـد اإلموم أيب شعقد بـ يقكس،  

 شتفو وبقون مـفجف ؾقفو، يؿؽـ افقؿقف ظذ أبرز كتوئٍ هذه افدراشي، وهل:ودرا

حؽؿ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس ظذ مو يزيد ظـ ثَلثمئي ومخًغ راوًيو، مو بغ جرح وتعديؾ،  .1

تعرض دو يزيد ظـ موئتغ وشتغ راوًيو بلفػوظ افتعديؾ ادختؾػي، ودو يزيد ظـ تًعغ راٍو بلفػوظ 

 دختؾػي.افتجريح ا

ظ تعديؾ متعددة، ختؾػي افدٓٓت، بؾغً مخًي وظؼيـ وقكس بلفػظز اإلموم أبق شعقد بـ ي .2

 تًعي أفػوظ فؾتعديؾ بلفػوظ خوصي.فػظي مـ أفػوظ اجلرح افتعديؾ ادطؾؼ، و

ثمين وثَلثغ ، متٌويـي افدٓٓت، بؾغً ق شعقد بـ يقكس بلفػوظ جرح متعددةظز اإلموم أب .3

 ومخًي أفػوظ فؾجرح افـًٌل.فػظي مـ أفػوظ اجلرح ادطؾؼ، 

متقزت أفػوظ اإلموم أيب شعقد بـ يقكس بوٕدب افرؾقع، ف حؽؿف ظذ ادجرحغ، مع صدتف  .4

 افقاوحي ظذ ادٌتدظي وافؽذابغ وافقووظغ.

  افرجول.ف حؽؿف ظذ افـؼود ادعتدفغ ضٌؼي يعتز اإلموم أبق شعقد بـ يقكس مـ .5

ؿًؿ افٌوحٌ مراتى اجلرح وافتعديؾ ظـد اإلموم أيب شعقد بـ يقكس إػ تًع مراتى فؾجرح  .6

 وافتعديؾ، أربع فؾتعديؾ، ومخس فؾتجريح.

 برز اإلموم أبق شعقد بـ يقكس بتػرده بؿعرؾي أحقال افرواة مـ أهؾ مك وادغرب. .7
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بـ يقكس ف حؽؿف ظذ افرواة، ٕكف  طفر فؾٌوحٌ جؾقًو اتٌوع ـثر مـ افـؼود فإلموم أيب شعقد .8

 .، خوصًي ادكيغ مـفؿادصدر افقحقد ف معرؾي أحقاَلؿ

تربط اإلموم أبو شعقد بـ يقكس ظَلؿي وضقدة بعؾؿ افتلريخ، وهق مـ رؤوشف ف مك، وهذا  .9

 أوػك ظذ ـَلمف ظـد افتعريػ بوفرجول صٌغي اْلٌر.

ـتوبغ ف افتلريخ، أحدمهو فؾؿكيغ وأخر فؾغربوء، ػ اإلموم أبق شعقد بـ يقكس ؽر مل خيؾّ  .12

 وـَلمهو مػؼقد.

 شماكًقا: ايمتقصقات: 

جيدر بلي بوحٌ ف ختوم بحثف أن يضع خَلصي جتربتف ادتؿثؾي ف بقون ضؿقحوتف ادخرجي ف  

 صقرة تقصقوت، ومـ ابرز افتقصقوت افتل يقيص هبو افٌوحٌ:

ضؾٌي افدراشوت افعؾقو، حقٌ إن  ود، مـ ؿٌؾهٍ إئؿي افـؼافعـويي بوفدراشوت اْلوصي بٌقون مـو .1

 افـؼود بوٕفقف.

افؼقوم بػفرشي أفػوظ اجلرح وافتعديؾ اْلوصي بؽؾ كوؿد، فقتًـك افقؿقف ظذ ادصطؾحوت  .2

 اْلوصي.

 تعريػ َجفقر ادًؾؿغ بعؾمئفؿ وجفقدهؿ ف خدمي اإلشَلم، واْلديٌ ظذ وجف اْلصقص. .3

 ود ادػؼقدة، وختصقص مقزاكقي مـ افدول فذفؽ.افتـؼقى ظـ ـتى افـؼ .4

َؼـَو أن أشلل تعوػ اهلل َدكو يقؾِّ  وافعؿؾ افؼقل ف وُيًدِّ

 .أَجعغ وصحٌف آفف وظذ ُمّؿد، شقِّدكو ظذ وشؾَّؿ اهلُل وصذَّ  
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 ياتأ ترشفْ فِ  .3

 

  

ُ  اآل م رقم  رقم اآلةيُ السورة ةي

فحُ  الصَّ

ْقَػ  َأِريِن  َربِّ  إِْبَراِهقؿُ  َؿوَل  َوإِذْ  ﴿  .1 ِقل ـَ  06 062 البؼرة ﴾...ادَْقَتك حُتْ

ـَ  ﴿  .0 ِذي ُفؿْ  َطَؾُؿقا َأوْ  َؾوِحَشيً  َؾَعُؾقا إَِذا َوافَّ ًَ  07 135 آل عؿران ...﴾ َأْكُػ

ـَ  َأْمرٌ  َجوَءُهؿْ  َوإَِذا ﴿  .3 ـِ  ِم  َأَذاُظقا اْلَْقِف  َأوِ  إَْم

 ...﴾بِفِ 

 31 83 الـساء

اِمَغ هللِ﴿  .4 قُكقا َؿقَّ ـُ ـَ َآَمـُقا  ِذي َو افَّ  34 3 ادائدة ...﴾َيو َأهيُّ

ـُ  إِكَّا﴿  .5 ْلـَا َكْح ْكرَ  َكزَّ  39 9 اَلجر ََلَافُِظقَن﴾ َلفُ  َوإِكَّا الذ 

 7 51 الزخرف ...﴾ َقْقمِ  َيا َقاَل  َقْقِمفِ  ِف  فِْرَعْقنُ  َوَكاَدى ﴿  .6

َى  َأمْ  ﴿  .7 ًِ ـَ  َح ِذي ُحقا افَّ قَِّئوِت... اْجَسَ ًَّ  04 01 اجلاثقة ﴾ اف

َو َيو ﴿  .8 ـَ  َأهيُّ ِذي ـُقا افَّ ؿْ  إِنْ  َآَم ـُ ٌَلٍ  َؾوِشٌؼ  َجوَء  31، 06 6 اَلجرات  ﴾... بِـَ

َا َيا﴿  .9 ـْ  َخَؾْؼـَاُكؿْ  إِكَّا الـَّاُس  َأُّيه  47 13 اَلجرات َوُأْكَثك...﴾ َذَكرٍ  ِم

 31 0 الطالق ﴾...َوَأْصِفُدوا َذَوْي َظْدٍل ِمـُْؽؿْ  ﴿  .12

َـّ ﴿  .11 َكُب ـْ  َصَبًؼا َلََتْ  35 19 آكشؼاق َصَبٍؼ﴾ َع
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حاديثإ ترشفْ فِ .4  

ُ  احل م فحُ الّراوي األعىل يدةي  رقم الصَّ

ِجْع...  َلفُ  ُيْمَذنْ  َفَؾؿْ  َثاَلًثا َأَحُدُكؿْ  اْسَتْلَذنَ  إَِذا  .1  07 أبق مقسك األشعري َفْؾََيْ

 33 عبد اَّلل بـ عؿر َصالٌِح  َرُجٌؾ  اَّللَِّ َعْبدَ  إِنَّ   .2

 30 عائشة اْلَعِشََيِة...  َأُخق بِْئَس  َلفُ  اْئَذُكقا  .3

 31، 06 عبد اَّلل بـ عؿرو آَيًة...  َوَلقْ  َعـ ل َبؾ ُغقا  .4

ـْ  َتَعؾَُّؿقا  .5  47 أبق هريرة َأْرَحاَمُؽْؿ  بِفِ  َتِصُؾقنَ  َما َأْكَسابُِؽؿْ  ِم

ُكؿْ   .6 ـَ  ُثؿَّ  َقْرِِن، َخَْيُ ِذي  36، 30 ؿران بـ حصنيع   َيُؾقََنُْؿ... الَّ

ُجؾِ  َصاَلةُ   .7 اَلِة...  كِْصُػ  َقاِعًدا الرَّ  06 عؿرو بـ اَّلل عبد الصَّ

 037 حذيػة بـ القامن هديل  بغَي وُّيدون سـتل بغَي يستـقن ققم  .8

ـْ  َما  .9 ُر...  َيُؼقمُ  ُثؿَّ  َذْكًبا، ُيْذكُِب  َرُجؾٍ  ِم  07 أبق بؽر الصديؼ، عيل بـ أيب صالب َفَقَتَطفَّ

ـْ   .11 َث  َم  050 ُشعبة بـ ادُغَية ُجـَْدب، بـ َسُؿرة   اْلَؽاِذبنِيَ  َأَحدُ  َفُفقَ  َكِذٌب  َأكَّفُ  ُيَرى بَِحِديٍث  َعـ ل َحدَّ

 120 ابـ عؿر اَّلل  عبد الرجؾ كعؿ  .11

َمانِ  آِخرِ  ِف  َيُؽقنُ   .12 اُلقنَ  الزَّ اُبقَن... َدجَّ  30 أبق هريرة  َكذَّ
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 ادَُسَجم  م المعْ إَ  ترشفْ فِ .5

 

فحُ الَعَلم م  رقم الصَّ

 ـ أ ـ

 140 األَُمِقي مجقؾ بـ مقسك بـ  إِْبَراِهقؿ  .1

 349 ادرصي اْلَػقَّاض أيب بـ إبراهقؿ  .0

 109 ديان بـ اَلارث بـ حمؿد بـ أمحد بـ إبراهقؿ  .3

 191 إسحاق بـ إبراهقؿ بـ إسحاق بـ إبراهقؿ  .4

 106 مـَي بـ اَلّجاج بـ إبراهقؿ  .5

 140 الَعـََْبي داود بـ إبراهقؿ  .6

 125 داود بـ سؾقامن بـ إبراهقؿ  .7

 140 ثقر بـ عؿرو بـ إبراهقؿ  .8

 302 َقِديد بـ َخَؾػ بـ حمؿد بـ إبراهقؿ  .9

 116 ديـار بـ مرزوق بـ إبراهقؿ  .12

 191 مطروح بـ إبراهقؿ  .11

 106 إبراهقؿ بـ مـؼذ بـ إبراهقؿ  .10

 109 محاد بـ إبراهقؿ بـ أمحد  .13

 144 الّسَقار أبك بـ معاوية بـ اَّلل عبد بـ إبراهقؿ بـ أمحد  .14

 144 كّؿقكة بـ إبراهقؿ بـ أمحد  .15

 144 جامع بـ حمؿد بـ إبراهقؿ بـ أمحد  .16

 302 ُزَكَْي  حيقك أبك بـ أمحد  .17

 145 عؿران َأيِب  ْبـ َأمْحَد  .18

 088 سؿرة بـ الؼاسؿ بـ اَلسـ بـ أمحد  .19

 142 مسؾؿ بـ مَحَّاد بـ َأمْحَد  .02
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 145 جقيـ بـ سؾقامن بـ داود بـ أمحد  .01

دود مقسك بـ داود بـ أمحد  .00  146 السَّ

 107 الضّحاك بـ سؾؿة بـ أمحد  .03

 117 عيل بـ شعقب بـ َأمْحَد  .04

 186 ادرصي صالح بـ أمحد  .05

مْحَـ عبد بـ َأمْحد  .06  081 وهب بـ الرَّ

 118 الرحقؿ عبد بـ اَّلل عبد بـ أمحد  .07

 109 عيل بـ اَّلل عبد بـ أمحد  .08

 301 شعقب بـ اَلسـ بـ عيل بـ أمحد  .09

 189   الرسح بـ َعْؿرو بـ اَّللَِّ َعبد ْبـ َعْؿرو ْبـ َأمْحَد  .32

 089 اجلبار عبد بـ زيد بـ عقسك بـ أمحد  .31

 011 رشديـ بـ اَلجاج بـ حمؿد بـ أمحد  .30

د ْبـ َأمْحَد  .33  187 عتاب َأيِب  ْبـ زكريا ْبـ حُمَؿَّ

 118 سالمة بـ حمؿد بـ أمحد  .34

 147 مقؿقن ْبـ القاحد َعْبد بـ حمؿد ْبـ َأمْحَد  .35

 132 غقالن بـ فضالة بـ حمؿد بـ أمحد  .36

 345 حسان بـ هارون بـ حمؿد بـ أمحد  .37

 147 الّصّقاف زكريا بـ حيقك بـ أمحد  .38

 300 التجقبّل  َسَؾَؿةَ  أبق الرمحـ، عبد بـ أسامة بـ أمحد بـ أسامة  .39

 021 الرازي بشَي بـ سعقد بـ عيل بـ أسامة  .42

اّش   اخلَُراَساِن إبراهقؿ بـ إسحاق  .41  147 الشَّ

 020 التهِجقبِل جابر بـ إبراهقؿ بـ إسحاق  .40

 191 اجلاّلب كصَي بـ مقسك بـ إبراهقؿ بـ إسحاق  .43

 190  مـصقر بـ مقسك بـ يقكس بـ إِْبَراِهقؿ بـ إسحاق  .44
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 149 ادطّفر بـ إسحاق  .45

 148 مرض بـ بؽر بـ إسحاق  .46

 320 ادرصّي  ادمّدب العثامِنّ  كامؾ بـ إسحاق  .47

 308 الطهُفُرُمِس  اَّلل عبد بـ وهب بـ إسحاق  .48

 107 إبراهقؿ بـ مقسك بـ أسد  .49

 016، 149 ادُزِنه  إْساَمِعقؾ بـ حَيَْقك بـ إْساَمِعقؾ  .52

 149 إبراهقؿ بـ يعؼقب بـ إسامعقؾ  .51

 014 ادعافري برش بـ أوس  .50

 073 الّرميل سقيد بـ أيقب  .53

 ـ ب ـ

 152 أمحد بـ كرص بـ َبْخََتي  .54

 152 بّسام بـ أمحد بـ بّسام  .55

 025 ادرصي حمؿد بـ سالمة بـ بؼاء  .56

 110، 70 حػص بـ أمحد بـ بؽر  .57

 151 مَحْدان ْبـ حمؿد ْبـ ُبـان  .58

 ـ ث ـ

 325 التَّـُقِخل مسعقد بـ َثقاَبة  .59

 ـ ج ـ

 193 ُكَرْيز بـ حمؿد بـ َجَبَؾة  .62

 342، 56 سقابة بـ زيد بـ بقان بـ يلع بـ أمحد بـ جعػر  .61

 ـ ح ـ

د ْبـ حامد  .60  027 ادَْْرَوِزّي  حُمَؿَّ

 132 األزرق إِْبَراِهقؿَ  ْبـ حجاج  .63

عقـل َأْفؾح بـ ُسَؾْقاَمن بـ حجاج  .64  324 الره
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 112 كامؾ بـ مقسك بـ حديد  .65

 196 الؽـدي سفؾ بـ اَّلل َعبد بـ حسان  .66

 151 َكِجقح بـ غالب بـ حسان  .67

 150 العسؼالِن آدم بـ اَلسـ  .68

 142 سالم بـ سؾقامن بـ اَلسـ  .69

 303 شفريار بـ سعقد بـ َعيِلّ  بـ اَْلََسـ  .72

 023 سقار بـ عيلّ  بـ اَلسـ  .71

 194 الـخاس هارون بـ مقسك بـ عيل بـ اَلسـ  .70

ـُ   .73 ـُ  اَلََس يه  ُغَػَْيٍ  ب  340 الَعطَّارُ  ادرِْصِ

 192 القاحد عبد بـ عيل بـ اَلسني  .74

 131 َحَسـ ْبـ عيلّ  ْبـ اَلُسني  .75

ـُ  اَْلَُسنْيُ   .76 ـِ  َكرْصِ  ْب  119 ادَْعاِركِ  ْب

 153 رجاء بـ حػص بـ حيقك بـ حػص  .77

 187 اَّلل عبد بـ كعقؿ بـ مّحاد  .78

 ـ خ ـ

ة بـ أسقد بـ يزيد بـ خالد بـ السالم عبد بـ خالد  .79  153، 61 ُهديَّ

ْمقاصل خالد بـ عبقد بـ حمؿد بـ خالد  .82  153 الد 

 327 ادرصي َكِجقح بـ خالد  .81

ـُ  ُخَشْقُش   .80 مَ  ْب  154 األسقد بـ َأْْصَ

 154 خؾػ بـ أمحد بـ خؾػ  .83

 ـ د ـ

قف حيقك بـ داود  .84  333   الصه

 ـ ر ـ

 336 عثامن أم مقىل: رباح  .85
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 155 اجِلقزي داود بـ ُسَؾْقامن بـ الربقع  .86

 155 ادَُرادي كامؾ بـ اجلبار عبد بـ ُسَؾْقامن بـ الربقع  .87

 062 ادرصي اجِلقِْزي سؾقامن بـ الربقع بـ حمؿد بـ الربقع  .88

 323 ادعافري ماتع بـ سقػ بـ ربقعة  .89

 ـ ز ـ

 155 األَْكَطاكِل أيقب بـ زكريا  .92

 094 الَعْبَدِري ادرصي حيقك بـ زكريا  .91

 125 َسِعقد بـ يقكس بـ زياد  .90

 064 خؾػ بـ حمؿد بـ زيد  .93

 ـ س ـ

 064 زكريا بـ أمحد بـ سعقد  .94

 119 تؾقد بـ عقسك بـ سعقد  .95

 157 اَِلْؿََيي يزيد بـ سعقد  .96

 157 الَعَساكِرّي  أّيقب بـ سؾقامن بـ داود بـ سؾقامن  .97

 360 ربقعة بـ زياد بـ سؾقامن  .98

 096 سعد بـ الؾقث بـ شعقب بـ سؾقامن  .99

 ـ ش ـ

 158 اَّلل عبد بـ حمؿد بـ شؼقؼ  .122

ـُ  ِشْؿرُ   .121  328 ُكَؿَي ْب

 ـ ص ـ

 158 السالم عبد بـ الرمحـ عبد بـ صاعد  .120

 ـ ض ـ

 363 ادَُراِدي مالؽ بـ إسامعقؾ بـ  ِضامم  .123

 ـ ع ـ
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 097 العباس ْبـ اَّللَّ عبد ْبـ العباس  .124

 013 الػزاري حمؿد بـ عباس  .125

 144 عدّى  بـ يقسػ بـ العباس  .126

ـُ  اجْلَبَّارِ  َعْبدُ   .127  329 اأْلَْييِله  ُعَؿرَ  ْب

 196 ساّلم بـ حمؿد بـ أمحد بـ اَلؽؿ عبد  .128

 024 سؾقامن بـ إبراهقؿ بـ الرمحـ عبد  .129

ـِ  َعْبد  .112 مْحَ  102 َعْؿرو بـ إِْبَراِهقؿَ  بـ الرَّ

 025 الغّػار عبد صالح أبك بـ الرمحـ عبد  .111

 159 معؿر بـ حمؿد بـ إسحاق بـ الرمحـ عبد  .110

 159 الؾّقاز اَلسـ بـ الرمحـ عبد  .113

 352 يزيد بـ برش بـ الرمحـ عبد  .114

 077 ادًَراِدي حاتؿ بـ الرمحـ عبد  .115

ـِ  َعْبد  .116 مْحَ  184 مسافر بـ خالد بـ الرَّ

مْحَـ َعْبد  .117  347 الُرَعقْـل اَلَْجري سؾامن بـ الرَّ

 160 َسْؾَؿْقْيف بـ الرمحـ عبد  .118

مْحَـ عبد  .119  092، 79 سامل بـ اَلؿقد عبد بـ الرَّ

مْحَـ َعْبد  .102  160 أعني بـ اَْلََؽؿِ  عبد ْبـ اَّللَِّ َعبد ْبـ الرَّ

 066 اخلقِٓن مريح بـ الرمحـ عبد  .101

 102 الػرج بـ أمحد بـ العزيز عبد  .100

 026 القراق البغدادي أمحد بـ حمؿد بـ اَّلل عبد بـ العزيز عبد  .103

 108 حػص بـ ققس بـ العزيز عبد  .104

 104 مفران بـ داود بـ الغػار عبد  .105

 085 الثؼػل سعقد بـ الغـك عبد  .106

 130 ادؾؽ عبد بـ رفاعة بـ الغـل عبد  .107
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 130، 73 حّبان بـ إبراهقؿ بـ الؽريؿ عبد  .108

ّي  َأْزَهر بـ اَّلل عبد  .109  064 ادرْْصِ

 024 اَلَْؿَراِوى سالم بـ اَّلل عبد  .132

 351 مسؾؿ بـ صالح بـ اَّلل عبد  .131

 097 اإِلْسَؽـَْدَراِِن  ادؾؽ عبد بـ اَّلل عبد  .130

 126 غاكؿ بـ ُعَؿر بـ اَّللَِّ َعبد  .133

 311 الِؼْتباِن عّباس بـ عقَّاش بـ اَّلل عبد  .134

 310 َكِشْقط بـ ادغَية بـ حمؿد بـ اَّلل عبد  .135

 027 الؼزويـل جعػر بـ حمؿد بـ اَّلل عبد  .136

 194 خاّلد بـ اخلؾقؾ بـ عؿرو بـ حمؿد بـ اَّلل عبد  .137

 303 اَلجاج بـ يقسػ بـ حمؿد بـ اَّلل عبد  .138

 163 صدقة بـ أيقب بـ وهبان بـ اَّللَّ عبد  .139

 067 هرمز بـ يزيد بـ اَّلل عبد  .142

 113 التِـ قس ُيقُسَػ  بـ اَّللَِّ َعبد  .141

 314 الؾهقبك يزيد بـ مسؾؿة بـ ادؾؽ عبد  .140

 163 أيقب بـ هشام بـ ادؾؽ عبد  .143

 127 عثامن بـ سعقد بـ القّهاب عبد  .144

 164 معاوية بـ مقسك بـ اَلسني بـ اَّلل عبقد  .145

ـِ  اَّللَِّ ُعَبْقدِ   .146  067 الَؽاَلِعل وهب أبق ُعبَْقٍد، ْب

 102 عثامن بـ أمحد بـ عثامن  .147

 164 الَسَؿْرَقـْدي هارون بـ حمؿد بـ أمحد بـ حمؿد بـ عثامن  .148

 101 الغؿر بـ حمؿد بـ عرفة  .149

 127 اهلذيل ديـار بـ عطاء  .152

 315 لؼريش مقىل ديـار بـ عطاء  .151
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 165 اجلَْقَهِري ادرصي عؾؼؿة بـ حيقك بـ عؾؼؿة  .150

 130 سؾقامن ْبـ أمحد ْبـ عيل  .153

 129 اجلعد ْبـ عيل ْبـ اَلسـ ْبـ عيل  .154

 101 البغدادّي  عقسك ْبـ حرب ْبـ اَلُسني ْبـ عيل  .155

 335 عيل ْبـ خؾػ ْبـ عيل  .156

 077 الَػَراِئِض  اَلسـ َأُبق اَّللَّ، َعْبد ْبـ زيد ْبـ عيل  .157

 028 الرازي مفران بـ بشَي بـ سعقد بـ عيل  .158

 113 حمؿد بـ الرمحـ عبد بـ عيل  .159

 078 الػارد معـ بـ اَّلل عبد بـ عيل  .162

 133 مقسك بـ الرمحـ عبد بـ حمؿد بـ عيل  .161

 334 اخلقاط عقسك بـ حمؿد بـ عيل  .160

 068 األهلاِن هالل َأيب بـ يزيد بـ عيل  .163

 343 الزيات سقيد بـ يعؼقب بـ عيل  .164

 133 يزيد بـ أمحد بـ ُعؾقؾ  .165

 165 ادَُراِدي الَسّؾَفِؿل سعد بـ عامر  .166

 134 عؿران بـ العزيز عبد بـ عؿر  .167

 166 هاشؿ بـل مقىل سؾؿة أيب بـ عؿرو  .168

 135 عؿرو بـ أمحد بـ عؿرو  .169

 360 اَلارث بـ عؿرو  .172

 070 شؿس عبد بـ سػقان بـ عؿرو  .171

 112 األسقد بـ سّقاد بـ عؿرو  .170

 100 عقسك بـ إبراهقؿ بـ عقسك  .173

ـُ  ِعقَسك  .174 َدِفه  ِهاَللٍ  ْب  141 الصَّ

 ـ ف ـ
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 189 فؼَي بـ مقسك بـ فؼَي  .175

 100 حيقك بـ سؾقامن بـ ففد  .176

 ـ ق ـ

َباغ بشَي بـ أمحد بـ الؼاسؿ  .177  078 الدَّ

 078 الؾقث بـ مرسور بـ الؾقث بـ الؼاسؿ  .178

 ـ م ـ

د بـ ادايض  .179  085 الغافؼل مسعقد بـ حُمَؿَّ

 167 مبرش بـ اَلسـ بـ مبرش  .182

 168 اَّلل شاء ما بـ شقبة بـ إبراهقؿ بـ حمؿد  .181

د  .180  022 اخلَُزاِعل سامل بـ مسؾؿ ْبـ إِْبَراِهقؿ ْبـ حُمَؿَّ

 168 اَلقارّى  أمحد بـ حمؿد  .183

 169 األصبغ أبك بـ أمحد بـ حمؿد  .184

 169 مسؽني بـ اَلارث بـ أمحد بـ حمؿد  .185

د  .186  103 َجْعَػر ْبـ َأمْحَد ْبـ حُمَؿَّ

 087 سعد ْبـ محاد ْبـ َأمْحَد بـ حمؿد  .187

 129 سفؾ بـ أمحد بـ حمؿد  .188

 344 الرمحـ عبد بـ اجلبار عبد بـ اَّلل عبد بـ أمحد بـ حمؿد  .189

 098 ادديـل صاهر أبق عثامن، بـ أمحد بـ حمؿد  .192

 189 الطّحان كافع بـ حمؿد بـ أمحد بـ حمؿد  .191

 172 ادفـدس الػرج، بـ إسامعقؾ بـ حمؿد  .190

 171 عؿرو اَلؿقد بـ عبد بـ اَلارث بـ حمؿد  .193

 170 اجلروي القزير بـ العزيز عبد بـ اَلسـ بـ حمؿد  .194

 065 الؽِـِْدي مقسك بـ اَلسـ بـ حمؿد  .195

 195 الزّيات كرص بـ اَلسـ بـ حمؿد  .196
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 175 اخلّباز هارون بـ الؼاسؿ بـ حمؿد  .197

 062 الَعؽِري   بطريؼ بـ برش بـ حمؿد  .198

 023 العاّلف إبراهقؿ بـ أمحد بـ جعػر بـ حمؿد  .199

 172 أعني بـ حمؿد بـ جعػر بـ حمؿد  .022

 013 اهلقثؿ بـ حمؿد بـ جعػر بـ حمؿد  .021

 171 حػص بـ حمؿد بـ جعػر بـ حمؿد  .020

 135 الت ـ قس زيد بـ حسني بـ حمؿد  .023

د  .024  135 الطِْفَراِن محاد بـ حُمَؿَّ

 099 عثامن بـ أمحد بـ حمؿد بـ عؿر بـ محزة بـ حمؿد  .025

 170 خؾقػة بـ محقد بـ هشام بـ محقد بـ حمؿد  .026

 173 راشد بـ خزيؿة بـ حمؿد  .027

د  .028  103 ادفاجر بـ رمح بـ حُمَؿَّ

 023 اجلَْقَشاكِّك  شاكر بـ رمضان بـ حمؿد  .029

 012، 023 الُؼَضاعل يعؼقب بـ صالح بـ حيقك بـ زكريا بـ حمؿد  .012

 141 ماهان بـ الرمحـ عبد بـ سعقد بـ حمؿد  .011

د  .010  185 فاصؿة َأيب بـ اَّللَِّ َعبد ْبـ سؾؿة ْبـ حُمَؿَّ

د  .013  173 تدراق بـ جعػر بـ عاصؿ بـ حُمَؿَّ

 061 بجَي بـ الرمحـ عبد بـ حمؿد  .014

 063 بشَي بـ اَّلل عبد بـ حمؿد  .015

 173 ادَْفَراِن سعقد بـ اَّلل عبد بـ حمؿد  .016

 318 ِمْرداس بـ عامر بـ عبد بـ حمؿد  .017

 174 سقيد بـ إبراهقؿ بـ اَّلل عبد بـ أمحد بـ اَّلل عبقد بـ حمؿد  .018

 175 إبراهقؿ بـ عثامن بـ حمؿد  .019

 060 السقار أيب بـ السالم عبد بـ سعقد بـ عثامن بـ حمؿد  .002
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 175 اَلديد أبك بـ اَلسني بـ عيل بـ حمؿد  .001

 012، 114 غزال أخت بابـ يعرف داود، بـ عيل بـ حمؿد  .000

 026، 137 البغدادي حمرز بـ عيل بـ حمؿد  .003

عقـل عؿرو بـ حمؿد  .004  090 القافعل الره

 315 متقؿ بـ عقسك بـ عقسك بـ حمؿد  .005

 104 اَّلل عبد ْبـ حمؿد ْبـ حمؿد  .006

 187 عقسك بـ مقسك بـ حمؿد  .007

 138 روح بـ كرص بـ حمؿد  .008

 138 اجلُـِْدْيَساُبقِرّي  كقح بـ حمؿد  .009

 176 األزدي فروة بـ حسان بـ هارون بـ حمؿد  .032

د  .031  105 شبقب بـ هشام بـ حُمَؿَّ

 317 مسؾؿ بـ وهب بـ حمؿد  .030

 180 أخرض بـ ادغَية أبك بـ حيقك بـ حمؿد  .033

 321 اإِلْسَؽـَْدراِن األَْسَؾِؿل زكريا بـ حيقك بـ حمؿد  .034

 139 مروان بـ ادؾؽ عبد بـ مروان  .035

 304 اخلَُشـك خؾػ بـ عيل بـ مسؾؿة  .036

ر  .037 ـَ  ُمَطفَّ  336 الطَّائل اَلجاج بـ اهْلَقَْثؿِ  ْب

 176 األَْسَقاِِن  حيقك أبك بـ اَّلل هبة بـ معاوية  .038

 177 ثاممة بـ عبقد بـ فضالة بـ ادػّضؾ  .039

َعقـِل تؾقد بـ عقسك بـ داود بـ مؼدام  .042  079 الره

عقـل مفاجر بـ اَّلل عبد بـ مّؽّك   .041  366 الره

 066 الؽـدي مقسك بـ اَلسـ بـ مقسك  .040

 338 أيقب بـ عطاء بـ حمؿد بـ مقسك  .043

 317 الؾَّْخِؿل هشام بـ مـصقر بـ مقسك  .044
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 ـ ن ـ

 186 الَؽالعل يزيد بـ كافع  .045

 179 ادرصي الػتح بـ كرص  .046

 321 الَؼَراصِقِس  حبقب أبق اَلؿقد، عبد بـ كرص  .047

 ـ هـ ـ

عدي اهلقثؿ بـ حمؿد بـ اهلقثؿ بـ سعقد بـ هارون  .048  182 السَّ

 309 ادَـْبِجل الرمحـ عبد أبق الطَّائل، عدي بـ اهلقثؿ  .049

 ـ و ـ

 181 الـَّْحقي التَِّؿقِؿل حمؿد بـ القلقد  .052

 ـ ي ـ

 195 زرارة َأيب بـ األحد عبد بـ ياسني  .051

ان بـ حَيَْقك  .050  114 حقان بـ َحسَّ

 188 األعرج الـقسابقري زكريا بـ حيقك  .053

 105 حققية بـ زكريا بـ حيقك  .054

 111 مقسك بـ اَّلل عبد بـ حيقك  .055

ْفِؿل الؼرّش صػقان بـ َصالِح بـ ُعْثاَمن بـ حَيَْقك  .056  366 السَّ

 181 الدمشؼل الصؿد عبد بـ حمؿد بـ يزيد  .057

 183 خالد بـ إبراهقؿ بـ يرس  .058

 110 كامؾ بـ يزيد بـ يقسػ  .059

 180 إياد بـ يارس بـ يقكس  .062
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 اظمصادر واظمَراصِمع تهمِْفرؽم.4

 شايمؼرآن ايمؽريؿ»

 ـ أ ـ

ــقم أزمجــد» .1 حققزم،  ابققـ هققق(، دار1327ظققع )ت:  بققـ حًققـ بققـ خققون صققديؼ فؾِؼـَّقققجل، ُمؿققد ،شايمعؾ

 هق 1423 إوػ، افطٌعي

فرؾعققً ؾقققزي ظٌققد ادطؾققى، مؽتٌققي اْلققوكجل،  ،شاَلــديث فمؾــقم دم وأشمــره ايمــرازي ضمــاسمؿ أيب ازمـــ»  .2

 افؼوهرة.

ــة» .3 ٌُقَصققِرّي، أمحققد بققـ أيب بؽققر بققـ إشققمظقؾ )ت: شإحتــاف اخِلــغَمة اظمفــرة زمزوائــد اظمســاكقد ايمَعمَمَ ، فؾ

 هق.  1422(، حتؼقؼ: دار ادشؽوة فؾٌحٌ افعؾؿّل، دار افقضـ، افطٌعي إوػ، هق842

ـــ أؿمــراف ايمعممــة» .4 ــرة م ــد اظمبتؽ ــرة زمايمػقائ ، ٓبققـ حجققر افعًققؼَليّن، أمحققد بققـ ظققّع )ت: شإحتــاُف اظَمَف

هققق(، حتؼقققؼ: يقشققػ اَدْرَظشققّع، ضٌققع جمؿققع ادؾققؽ ؾفققد فطٌوظققي ادصققحػ افّؼققيػ بوفتعققوون مققع 852

رة افـٌَّقّيي، ادديـي ادـّقرة، افطٌعي إوػ،  مرـز ًّ ـَّي واف ًُّ  هق.1415خدمي اف

 بققـ ظققثمن بققـ أمحققد بققـ فؾققذهٌل، ُمؿققد ،شاجلــقزي وازمـــ اجلقرومــاين مقوــقفمات مـــ خمتــارة أضماديــث » .5

ادـقققرة،  ادديـققي افققدار، مؽتٌققي افػريقققائل،  اجلٌققور ظٌققد بققـ افققرمحـ هققق(، حتؼقققؼ: ظٌققد748َؿققوْيمز )ت: 

 هق. 1424 إوػ، افطٌعي

ــال» .6  صم ــقال ايمرِّ ققوُمّرائّل،  259، فؾُجقَزجققويّن، إبققراهقؿ بققـ يعؼقققب )ت: شأضم ًّ هققق(، حتؼقققؼ: صققٌحل اف

شوفي، بروت،   هق.1425ممشًي افرِّ

صَمـالِ  وفمؾؿُ  وايمتَّْعِديؾ اجَلْرح أصقل » .7  هق.2221فـقر افديـ ظس، دار افقممي، دمشؼ،  ،شايمرِّ

اروُمطـلّ أؿمــراف » .8 ــدَّ ــراد يمؾ ــب وإهم  ، حتؼقققؼ: ُمؿقققدهققق(527، دحّؿققد بققـ ضققوهٍر ادؼققدّد )ت: شايمغرائ

 هق.  1419، دار افؽتى افعؾؿقي، يقشػ افًقد كصور حًـ ُمؿقد ُمؿد

 هقققق(، حتؼققققؼ: ظٌقققد 629بؽقققر )ت:  أيب بقققـ افغـقققل ظٌقققد بقققـ ُمؿقققد ٓبقققـ كؼطقققي،  ،شاإلىمـــامل إىمـــامل»  .9 

 هق.1412 إوػ، ادؽرمي، افطٌعي مؽي افؼرى، أم افـٌل، جومعي رب ظٌد افؼققم

ــال» .12  صم ــامء ايمرِّ ــامل دم أؽم ــذيب ايمؽ ــامل هت هققق(، حتؼقققؼ: 762، ُدَغْؾطققوي بققـ َؿؾِققْقٍ بققـ ظٌققد اهلل )ت: شإىم

 هق.   1422ظودل بـ ُمّؿد، وأشومي بـ إبراهقؿ، افػوروق اْلديثي فؾطٌوظي وافـّؼ، افطٌعي إوػ، 
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ـــة ايمػاوـــؾة » .11 ٕيب اْلًقققـوت ُمؿقققد ظٌقققد اْلقققل افؽـققققي اَلـقققدي  ،شيمألؽمـــئؾة ايمعممـــة ايمؽامؾـــةإصمقزم

هققق(، وظؾقققف افتعؾقؼققوت اْلوؾؾققي ظققذ إجقبققي افػووققؾي بؼؾققؿ: ظٌققد افػتققوح أبققق ؽققدة، مؽتٌققي 1344)ت: 

ادطٌقظقققوت اإلشقققَلمقي بحؾقققى، ودار افًقققَلم فؾطٌوظقققي وافـؼققق وافتقزيقققع وافسَجقققي، افؼقققوهرة، افطٌعقققي 

 هق.1432افًودشي، 

، ٕيب يعقققذ اْلؾققققّع، اْلؾققققؾ بقققـ ظٌقققد اهلل بقققـ أمحقققد )ت: شاإلرؾمـــاُد دم معرهمـــة فمؾـــامء اَلـــديث» .12

يوض، افطٌعي إوػ، 446 صد، افرِّ  هق.  1429هق(، حتؼقؼ: ُمّؿد شعقد ظؿر إدريس، مؽتٌي افرُّ

   

 دار افقققدخقؾ، ُمؿقققد بقققـ هقققق(، حتؼققققؼ: يقشقققػ378اْلقققوـؿ )ت:  أمحقققد ٕبقققق، شوايمؽــــك إؽمـــامل» .13

 م. 1994 بودديـي ادـقرة، افطٌعي إوػ، إثريي افغربوء

ــة إصــحاب» .14 ــتقعاب دم معرهم ، يقشققػ بققـ ظٌققد اهلل )ت: شآؽم هققق(، حتؼقققؼ: 463، ٓبققـ ظٌققد افققزِّ

 .هق 1412، افطٌعي إوػ، بروت اجلقؾ، دار، افٌجووي ُمؿد ظع

ـــديـ مــــ اإلؽمــــاد » .15 ، افطٌعقققي حؾقققى اإلشقققَلمقي، ادطٌقظقققوت مؽتقققىفعٌقققد افػتقققوح أبقققق ؽقققدة،  ،شايم

 هق.1412إوػ، 

 
ــحازمة» .16   ظٌققد أمحققد ظققودل هققق(، حتؼقققؼ: م852، ٓبققـ حجققر، أمحققد بققـ ظققع )ت: شاإلصــازمة دم متققــز ايمصَّ

 هق.1415، افطٌعي إوػ، بروت افعؾؿقي، افؽتى دار، معقض ُمؿد وظذ ادقجقد

 افعربققققي وافدراشقققوت افٌحققققث مرـقققز مقققع بوفتعقققوون افسـقققل ادحًقققـ ظٌقققد بقققـ اهلل ظٌقققد: حتؼققققؼ

 هق.1429هجر، دار هجر، افؼوهرة، افطٌعي إوػ،  بدار واإلشَلمقي

ــالم» .17 هققق(، دار افعؾققؿ دَليققغ، افطٌعققي 1396، فؾققزرـع، خققر افققديـ بققـ ُمؿقققد بققـ ُمؿققد )ت:شإفم

 م.2222اْلومًي ظؼ، 

ـــلريخ» .18 ــــ ذم أهـــؾ ايمت ـــايمتقزمقخ ظم ُمؿقققد بقققـ ظٌقققد افقققرمحـ بقققـ ُمؿقققد )ت:  ، فؾًقققخووي،شاإلفمـــالن زم

هققق(، حتؼقققؼ: ؾراكققز روزكثققول، ترَجققي: صققوفح أمحققد افعققع، ممشًققي افرشققوفي، بققروت، افطٌعققي إوػ، 922

 هق.1427

ــاط» .19 ـــ آنمتب ــل زمؿ ـــ رم ــرواة م ــآطمتالط ايم خؾقققؾ  بققـ ُمؿققد بققـ ، فًققٌط ابققـ افعجؿققل، إبققراهقؿشزم

 م.1988 إوػ، افؼوهرة، افطٌعي ْلديٌ،ا روو، دار ظع افديـ هق(، حتؼقؼ: ظَلء841)ت: 

 
ــا» .22  ــك وإكس ــػ دم إؽمــامء وايمُؽـَ ــػ واظمختؾِ ـــ اظُممسمؾِ ــاب فم ــع آرسمق ــامل دم َرهْم قٓ، شباإلىم ـُ ، ٓبققـ مققو
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 هق.1411 إوػ، افطٌعي، افعؾؿقي، بروت افؽتى دارهق(، 475ظع بـ هٌي اهلل بـ ظّع )ت: 

هقققق(، تؼقققديؿ وحتؼققققؼ وتعؾققققؼ: 423يقشقققػ إزدي )ت:، ٓبقققـ افػقققريض، ُمؿقققد بقققـ شإيمؼـــاب» .21

 هق.1412ُمؿد زيـفؿ ُمؿد ظزب، دار اجلقؾ، بروت، افطٌعي إوػ، 

  

 إكققدفس دار افققرحقع،  اهلل وقققػ بققـ اهلل فعٌققد ،شايمعؾؿقــة وآشمــاره ايمــدارومطـل اَلســـ أزمــق اإلمــام»  .22

   اْلياء.

 بققـ اهلل ظٌققد بققـ ادحًققـ ظٌققد بققـ محققد بققـ ادحًققـ ، فعٌققد»ايمصــحقح اجلــامع وىمتازمــف ايمبخــاري اإلمــام»  .23

 افثقققوين ربققققع افرابقققع، افعقققدد افثوكققققي، ادـققققرة، افًقققـي بودديـقققي اإلشقققَلمقي افٌقققدر، اجلومعقققي افعٌقققود محقققد

 هق.1392

ــــام» .24 ــــث إضمؽ ــــة أضمادي ــــام دم معرهم  ، ٓبققققـ دؿقققققؼ افعقققققد، ُمّؿققققد بققققـ ظققققع بققققـ َوْهققققى، شاإلم

 هق(، حتؼقؼ: شعد بـ ظٌد اهلل آل مُحقِّد، دار ادحّؼؼ. 722)ت: 

ـــاء ايمـحـــاة» .25 ـــرواة فمـــعم أكب ـــاه ايم ، فؾؼػطقققل، َجقققول افقققديـ أبقققق اْلًقققـ ظقققع بقققـ يقشقققػ افؼػطقققل شإكب

 هق.1424هق(، افطٌعي إوػ، 636)ت:

قققؿعويّن، ظٌقققد افؽقققريؿ بقققـ ُمّؿقققد )ت: شإكســـاب» .26 ًَّ حيققققك هقققق(، حتؼققققؼ: ظٌقققد افقققرمحـ بقققـ 562، فؾ

 هق.  1382حقدر آبود، افطٌعي إوػ،  -ادعؾؿل افقمين وؽره، جمؾس دائرة ادعورف افعثمكقي

 ـ ب ـ

ــاريخ دم زمحــقث» .27 ـــة سم ، ٕـققرم وقققوء افعؿققري، مؽتٌققي افعؾقققم واْلؽققؿ، ادديـققي ادـقققرة، شاظمممــهمة ايمس

 افطٌعي اْلومًي.

ــؿ همقــف اإلمــام أْحــد زمؿــدٍح أم ذم» .28 د، يقشققػ بققـ حًققـ بققـ ظٌققد شزمحــر ايمــدم همــقؿـ سمؽؾَّ ، ٓبققـ اُدققزِّ

يوض، افطٌعي إوػ، 929اَلودي، )ت:   هق.   1429هق(، حتؼقؼ: ويص اهلل ظٌوس، دار افّرايي، افرِّ

، ٓبقققـ افعقققديؿ، ـقققمل افقققديـ ظؿقققر بقققـ امحقققد بقققـ هٌقققي اهلل افعؼققققع شزمغقـــة ايمطؾـــب دم سمـــاريخ ضمؾـــب» .29 

 طٌوظي وافـؼ، بروت.هق(، حتؼقؼ: شفقؾ زـور، دار افػؽر فؾ662)ت:

ظؿققرة )ت:  بققـ أمحققد بققـ حيقققك بققـ ، فؾضققٌل، أمحققدشإكققدفس أهققؾ رجققول تققوريخ ف ادؾققتؿس بغقققي»  .32

 هق.1967افؼوهرة،  افعريب، افؽوتى هق(، دار599

غــقيكم وايمـُّْحــاة» .31 محـ بققـ أيب بؽققر )ت: شزُمغقــة ايمُقفَمــاة دم ؿمبؼــات ايمؾُّ ققققضل، ظٌققد افققرَّ ًُّ هققق(، 911، فؾ
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 حتؼقؼ: ُمّؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ، ادؽتٌي افعكيي، بروت.      

، ٓبقققـ افؼّطقققون افػقققوّد، ظقققع بقققـ ُمّؿقققد )ت: شزمقـــان ايمـــقهؿ واإلُّيـــام ايمـــقاومعكم دم ىمتـــاب إضمؽـــام» .32

يوض، افطٌعي إوػ، 628  هق.  1418هق(، حتؼقؼ: اْلًغ آيً شعقد، دار ضقٌي، افرِّ

ــُث  » .33 ــُث  ايمَبافم ــارِ  ذح اَلثق ــقمِ  اطمتَِص ــِديث فمؾ ققد ٕمحققد ،شاََل يـ كققوس ُمؿققد: تعؾقققؼ صققوـر، ُمؿَّ  افققدِّ

ؼققف إفٌققوين، َّققؿ حؼَّ  مؽتٌققي إثققري، اْلؾٌققل اْلؿقققد ظٌققد بققـ ظققعّ  بققـ اْلًققـ بققـ ظققعّ :  َحقاصقققف ومَت

 .هق1417ادعورف فؾـؼ وافتقزيع، افريوض، افطٌعي إوػ، 

ـــار» .34 ارمســــد »، ادعقققروف بقققق: شايمبحـــر ايمّزطمَّ ار، أمحقققد بقققـ ظؿقققرو )ت: شايمبـــزَّ هقققق(، حتؼققققؼ: 292، فؾٌقققزَّ

محـ زيـ اهلل، مؽتٌي افعؾقم واْلؽؿ، ادديـي ادـّقرة، افطٌعي إوػ،   هق.   1416ُمػقظ افرَّ

ــة» .35 ــة وايمـِّفاي هققق(، حتؼقققؼ: ظٌققد اهلل افسـققّل، 774، ٓبققـ ـثققر، إشققمظقؾ بققـ ظؿققر بققـ ـثققر )ت: شايمبداي

 هق.1417وػ، دار هجر، افطٌعي إ

ُمؿقققد )ت:  بقققـ ظقققع بقققـ فؾشققققـوين، ُمؿقققد، شافًقققوبع افؼقققرن بعقققد مقققـ بؿحوشقققـ افطقققوفع افٌقققدر» .36

    ادعرؾي، بروت. هق(، دار1252

ققـ، ظؿققر بققـ ظققع شايمبــدر اظُمـــغم دم ختــريج إضماديــث وأشمــار ايمقاومعــة دم ايممّمــح ايمؽبــغم» .37 ، ٓبققـ اُدؾؼِّ

هقققق(، حتؼققققؼ: مصقققطػك أبقققق افغققققط ظٌقققد اْلقققل، وآخقققرون، دار اَلجقققرة، افّريقققوض، افطٌعقققي 824)ت: 

 هق.      1425إوػ، 

 ـ ت ـ

ــريب» .38 ــؼماث ايمع ــاريخ ايم ، فًققزـغ، ؾققماد شققزـغ، كؼؾققف إػ افعربقققي: ُمؿقققد ؾفؿققل حجققوزي، جومعققي شسم

 هق.1411 اإلموم ُمؿد بـ شعقد اإلشَلمقي،

، فقققزوـؾمن، ـقققورل بقققروـؾمن، كؼؾقققف إػ افعربققققي: ظٌقققد اْلؾققققؿ افـجقققور، دار شسمـــاريخ إدب ايمعـــريب»   .39

 ادعورف، افؼوهرة، افطٌعي اْلومًي.

هققققق(، حتؼقققققؼ: صققققٌحل 385، ٓبققققـ صققققوهغ، ظؿققققر بققققـ صققققوهغ )ت: شسمــــاريُخ أؽمــــامِء ايمثِّؼــــات» .42

ار افًؾػقي، افطٌعي إوػ وُمّرائّل، افدَّ ًَّ  هق. 1424، اف

ــاريخ» .41  حتؼقققؼ:  ظٌققدهققق(، 385، ٓبققـ صققوهغ، ظؿققر بققـ صققوهغ )ت: شوايمؽــذازمكم ايمضــعػاء أؽمــامء سم

 هق.1429  افؼشؼري، افطٌعي إوػ،  أمحد ُمؿد افرحقؿ

ـــلّ » .42 ـــادّم وآصمتامفم يـل وايمثَّؼ ـــدِّ ـــقاّد وايم ـــالم ايمسِّ ـــاريخ اإلؽم ْلًقققـ إبقققراهقؿ حًقققـ، دار اجلققققؾ، ، شسم

ابعي َظَؼ،   هق.       1416بروت، ومؽتٌي افـفضي ادكيي، افؼوهرة، افطٌعي افرَّ
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هقققق(، حتؼققققؼ: 748، فؾقققذهٌّل، ُمّؿقققد بقققـ أمحقققد )ت: شسمـــاريُخ اإلؽمـــالم ووهمّقـــات اظمشـــاهغم وإفمـــالم» .43

 .م2223، إوػ، بروت، افطٌعي افغرب اإلشَلمل، دار بشور ظقاد معروف

 بقققـ هقققق(، حتؼققققؼ: ظؿقققرو571اهلل )ت: هٌقققي بقققـ اْلًقققـ بقققـ ٓبقققـ ظًقققوـر، ظقققع ،شدمشـــؼ سمـــاريخ» .44

 هق.1415وافتقزيع، بروت،  وافـؼ فؾطٌوظي افػؽر افعؿروي، دار ؽرامي

ارمّل )ت: » .45  ــدَّ واة 233هـــ( فمـــ حيقــك زمـــ معــكم )ت: 281سمــاريخ فمــثامن زمـــ ؽمــعقد ايم ــرُّ هـــ( دم جتــريح ايم

 هق.1422حتؼقؼ: أمحد ُمّؿد كقر شقػ، دار ادلمقن فؾساث، دمشؼ، ، شوسمعديؾفؿ

ظٌققد اهلل بققـ ُمؿققد بققـ يقشققػ بققـ ككقق إزدي، أبققق افقفقققد، ادعققروف ، شسمــاريخ فمؾــامء إكــديمس» .46

افًقققد ظققزت افعطققور اْلًقققـل،  ظـققل بـؼققه وصققححف ووؿققػ ظققذ ضٌعققف:، هققق(423: تبققوبـ افػققريض )

 .هق1428افثوكقي، مؽتٌي اْلوكجل، افؼوهرة، افطٌعي 

ــا» .47 ــغم أهؾِفــا ووارِدُّي ـــ نم ــا ايمعؾــامء م ــّدشمقفا وِذىْمــر وُمّطا  ــار حم ــالم وأطمب ــة ايمسَّ ــاريخ مديـ ، فؾخطقققى شسم

اد معققروف، دار افغققرب اإلشققَلمّل، افطٌعققي 463افٌغققدادّي، أمحققد بققـ ظققع )ت:  هققق(، حتؼقققؼ: بّشققور ظقققَّ

 هق.   1422إوػ، 

 
 هقققق(، حتؼققققؼ:852ٓبقققـ حجقققر افعًقققؼَلين، أمحقققد بقققـ ظقققع )ت:  ،شاظمشـــتبف زمتحريـــر اظمـتبـــف سمبصـــغم» .48 

 .بروت افعؾؿقي، افـجور، ادؽتٌي ظع ُمؿد

هققق(، 852)ت:  أمحققد بققـ ظققع، بققـ حجققر، ٓشريــد أؽمــاكقد ايمؽتــب اظمشــفقرة وإصمــزاء اظمـثــقرةجت» .49

 هق.1418، ٕوػ، افطٌعي اممشًي افرشوفي، بروت، ُمؿد صؽقر ادقوديـلحتؼقؼ: 

ــر» .52 ــقم حتري  وافتقزيققع، وافـؼقق فؾطٌوظققي افريققون فعٌققد اهلل بققـ يقشققػ اجلققديع، ممشًققي ،شاَلــديث فمؾ

 هق. 1424 إوػ، بروت، افطٌعي

 بققـ اهلل هققق(، حتؼقققؼ: ظٌققد824ٓبققـ ادؾؼققـ، ظؿققر بققـ ظققع )ت: ،شاظمـفــاج أديمــة إلم اظمحتــاج حتػــة» .51 

  هق.1426 إوػ، ادؽرمي، افطٌعي مؽي حراء، دار افؾحقوين،  شعوف

اوي دم ذح سمؼريــب ايمـَّــقاِوي» .52 محـ بققـ أيب بؽققر )ت: شسمــدريب ايمــرَّ ققققضل، ظٌققد افققرَّ ًُّ هققق(، 911، فؾ

 هق.    1424حتؼقؼ: ضورق ظقض اهلل ُمّؿد، دار افعوصؿي، افّريوض، افطٌعي إوػ، 

، ُمّؿققد بققـ أمحققد )ت: شسمــذىمرة اَُلّػــاظ» .53 ي، بققروت، حتؼقققؼ: هققق(، دار افؽتققى افعؾؿققق748، فؾققّذهٌلِّ

 هق.1419زـريو ظؿرات، افطٌعي إوػ، 

ـــذىمرة»  .54 ادـريقققي،  افطٌوظقققي هقققق(، إدارة986ظقققع )ت:  بقققـ ضقققوهر ، فؾَػتَّـِقققل، ُمؿقققدشاظمقوـــقفمات سم
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 .هق 1343 إوػ، افطٌعي افؼوهرة، 

، فؾؼققققويض ظقققققوض، ظقققققوض بققققـ مقشققققك افقحصققققٌل شسمرسمقــــب اظمــــدارك وسمؼريــــب اظمســــايمؽ »   .55

حتؼققققؼ: جمؿقظقققي مقققـ ادحؼؼقققغ، مطٌعقققي ؾضقققوفي ادحؿديقققي، ادغقققرب، افطٌعقققي إوػ، هقققق(، 544)ت:

 م.1965

ــؿقة»    .56 ــايخ سمس ــد أيب مش ــرْحـ فمب ــد ايم ـــ أْح ــعقب زم ـــ ؾم ــقم زم ــائل فم ــر ايمـس ــكم وذىم فؾـًققوئل،  ،شاظمديمس

 مؽققي افػقائققد، ظققومل افعقققين، دار ظققورف بققـ حققوتؿ افؼققيػ حتؼقققؼ: هققق(،323أمحققد بققـ صققعقى )ت: 

 .هق1423 إوػ افطٌعي، ادؽرمي

   

ــة» .57 ــة إرزمع ــد ِرصمــال إئّؿ ــِة زمزوائ ــُؾ اظمـػع هققق(، حتؼقققؼ: 852، ٓبققـ حجققر، أمحققد بققـ ظققع )ت: شسمعجق

 إـرام اهلل إمداد اْلؼ، دار افؽتوب افعريّب، بروت، افّطٌعي إوػ.

ــات»  .58 ــعم ايمــدارومطـل سمعؾقؼ ــان ٓزمـــ اظمجــروضمكم فم هققق(، 385ظؿققر )ت:  بققـ فؾققدارؿطـل،  ظققع ،شضمب

 اإلشقققَلمل، افؽتقققوب دار وافـؼققق، فؾطٌوظقققي اْلديثقققي افعقققريب، افػقققوروق ُمؿقققد بقققـ خؾققققؾ: حتؼققققؼ

 هق. 1414 إوػ، افؼوهرة، افطٌعي

اَلققودي )ت:  ظٌققد بققـ أمحققد بققـ ٓبققـ ظٌققد اَلققودي، ُمؿققد ،شضمــاسمؿ أيب ٓزمـــ ايمعؾــؾ فمــعم سمعؾقؼــة»  .59

 إوػ، افريقققوض، افطٌعقققي افًقققؾػ، أوققققاء اهلل،  جقققود بقققـ ُمؿقققد بقققـ شقققومل: هقققق(، حتؼققققؼ744

 هق.1423

 
 
ــذيب» .62  ــب ايمتف ققد ظقامققي، 852، ٓبققـ حجققر افعًققؼَليّن، أمحققد بققـ ظققع )ت: شسمؼري هققق(، حتؼقققؼ: ُمؿَّ

صقد، شقريو، افطٌعي إوػ،   هق.   1426دار افرَّ

ــاب سمؾخــقص » .61 ـــ اظمقوــقفمات ىمت هققق(، 748ظققثمن )ت:  بققـ أمحققد بققـ فؾققذهٌل، ُمؿققد ،شاجلــقزي ٓزم

 هق. 1419 إوػ، افريوض، افطٌعي افرصد، ُمؿد، مؽتٌي بـ إبراهقؿ بـ حتؼقؼ: يوه

   

 ظٌققد بققـ ظققع بققـ ُمؿققد بققـ فؾؽـققوين، ظققع ،شاظمقوــقفمة ايمشـــقعة إطمبــار فمـــ اظمرهمقفمــة ايمممــيعة سمـزيــف» .62

 افصقققديؼ ُمؿقققد اهلل وظٌققد افؾطققققػ ظٌقققد افقهققوب هققق(، حتؼققققؼ: ظٌقققد963ظقققراق )ت:  بقققـ افققرمحـ

 هق. 1399 إوػ، بروت، افطٌعي افعؾؿقي، افؽتى دار افغمري،

ــؼ» .63 ــث ايمتعؾق ــؼ دم أضمادي ــقح ايمتحؼق هققق(، 744ٓبققـ ظٌققد اَلققودي ادؼققدّد، ُمّؿققد بققـ أمحققد )ت:  ،شسمـؼ
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ؾػ، افطٌعي إوػ،  ًَّ  هق. 1428حتؼقؼ: شومل جود اهلل، وظٌد افعزيز اْلٌويّن، أوقاء اف

 بقققـ اهلل هٌقققي بقققـ ، ٓبقققـ مقققوـقٓ، ظقققعشإهمفـــام وأورم اظمعرهمـــة ذوي فمـــعم إوهـــام مســـتؿر هتـــذيب»  .64

حًققـ، دار افؽتققى افعؾؿقققي، بققروت، افطٌعققي إوػ،  ـنققوي هققق(، حتؼقققؼ: شقققد475جعػققر )ت: 

   هق.1412

، مطٌعققي دائققرة ادعققورف افـظومقققيهققق(، 852، ٓبققـ حجققر، أمحققد بققـ ظققّع )ت: شهتــذيب ايمتفــذيب» .65

 هق.1326 افطٌعي إوػ،  ،اَلـد

محـ )ت: شهتـــذيب ايمؽـــامل دم أؽمـــامء ايمرصمـــال» .66 هقققق(، 742، فؾؿقققّزي، يقشقققػ بقققـ افزـقققل ظٌقققد افقققرَّ

 هق.  1423حتؼقؼ: بشور ظقاد معروف، ممشًي افّرشوفي، افطٌعي افثوكقي، 

 هققق(، حتؼقققؼ: ُمؿققد372مـصقققر )ت:  أبققق اَلققروي، أمحققد بققـ ، فألزهققري، ُمؿققدشهتققذيى افؾغققي » .67

 م.2221 بروت، افطٌعي إوػ، – افعريب افساث إحقوء مرظى، دار ظقض

ــار»  .68  ــقح إكظ ــاين سمـؼ ــار ظمع ققد بققـ إشققمظقؾ )ت: شسمقوــقح إهمؽ ققـعوين، ُمؿَّ هققق(، حتؼقققؼ: 1182، فؾصَّ

 هق.    1417صَلح ظقيضي، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، افطٌعي إوػ، 

واة وأكســــاهِبِؿ » .69 ــــرُّ يـ شوأيمؼــــاهِبِؿ وىُمـــــاُهؿسمقوــــقُح اظُمشــــَتبِف دم وــــبط أؽمــــامِء ايم ، ٓبققققـ كققققوس افققققدِّ

مشقققؼّل، ُمّؿقققد بقققـ ظٌقققد اهلل )ت:  شقققوفي، 842افدِّ هقققق(، حتؼققققؼ: ُمّؿقققد كعققققؿ افعرؿًققققد، ممشًقققي افرِّ

 م.1993بروت، افطٌعي افثوكقي، 

وافتقزيققع،  فؾـؼقق ادعققورف افطحققون، مؽتٌققي ُمؿقققد بققـ أمحققد بققـ دحؿقققد ،شاَلــديث مصــطؾح سمقســغم» .72

 هق.1425 افعوذة، افطٌعي افريوض،

ــاريخ إوؽمــط» .71 ــغغم»، ادًققّؿك بققق: شايمت ــاريخ ايمّص هققق(، 256، فؾٌخققورّي، ُمّؿققد بققـ إشققمظقؾ )ت: شايمت

 حتؼقؼ: ُمؿقد إبراهقؿ زايد، دار ادعرؾي، بروت، فٌـون. 

ٌُخقققورّي، ُمّؿقققد بقققـ إشقققمظقؾ )ت: شايمتـــاريخ ايمؽبـــغم» .72 محـ بقققـ حيققققك 256، فؾ هقققق(، حتؼققققؼ: ظٌقققد افقققرَّ

 م.1986ؿّل، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ضٌعي اُدعؾِّ 

ــغم» .73 ــاريخ ايمؽب ــروفايمت ــاريخ ، اظمع ـــ زمت ــة أيب ازم ، (هققق279: ت) خقثؿققي أيب بققـ أمحققد بؽققر ٕيب،  شطمقثؿ

 افؼقققوهرة، افطٌعقققي إوػ، وافـؼققق، فؾطٌوظقققي اْلديثقققي هقققَلل، افػقققوروق ؾتحقققل بقققـ حتؼققققؼ: صقققَلح

 هق. 1427

ورّي )ت: 233، فقحققققك بقققـ معقققغ )ت: شايمتـــاريخ» .74 هقققق(، روايقققي افعٌقققوس بقققـ ُمّؿقققد بقققـ حقققوتؿ افقققدُّ

هقققق(، حتؼققققؼ: أمحقققد ُمّؿقققد كققققر شققققػ، مرـقققز افٌحقققٌ افعؾؿقققل وإحققققوء افقققساث اإلشقققَلمّل، مؽقققي 271
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 هق.  1399ادؽرمي، 

شمكم يمؼقافمـــد ايمممـــفمل ايمتلصـــقؾ» .75 وافتقزيقققع، افًقققَلم فؾطٌوظقققي وافـؼققق  صقققعٌون، دار اهلل فعٌقققد ،شاظُمَحـــدِّ

 .م2228افثوكقي،  افطٌعي افؼوهرة،

هققق(، حتؼققققؼ: إبقققراهقؿ 656، فؾؿـققذرّي، ظٌقققد افعظقققؿ بقققـ ظٌققد افؼققققّي )ت: شايمؼمنمقــب وايمؼمهقـــب» .76 

 هق.   1417صؿس افديـ، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، افطٌعي إوػ، 

 مققـ َجوظققي وصققححف هققق(، وققٌطف816ظققع )ت:  بققـ ُمؿققد بققـ ظققع ، فؾجرجققوين، شايمتعريػــات » .77

 هق.1423 إوػ، بروت، افطٌعي افعؾؿقي، افؽتى افـوذ، دار بنذاف افعؾمء

ــة وايمتقســغم ايمتؼريــب»  .78 ــذير ايمبشــغم ؽمــــ ظمعرهم  بققـ حيقققك افققديـ فؾـقققوي، ُمقققل ،شاَلــديث أصــقل دم ايمـ

 افعققققريب، افؽتققققوب اْلشققققً، دار ظققققثمن ُمؿققققد: وتعؾقققققؼ وحتؼقققققؼ هققققق(، تؼققققديؿ676ذف )ت: 

 هق. 1425 افطٌعي إوػ،بروت، 

ـــد  » .79 ـــة رواة إؽمـــاكقدايمتؼقق )ت: ابقققـ كؼطقققي ، ُمؿقققد بقققـ ظٌقققد افغـقققل افٌغقققداديبقققـ كؼطقققي، ٓش ظمعرهم

 .هق1428هق(، حتؼقؼ: ـمل اْلقت، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، 629

 افًقققَلم ، حتؼققققؼ: ظٌقققد(هقققق658: ت)اهلل ظٌقققد بقققـ ُمؿقققد إّبقققور، ٓبقققـ ،شايمصـــؾة يمؽتـــاب ايمتؽؿؾـــة» .82

 هق.1415فٌـون،  ، فؾطٌوظي افػؽر دار اَلراس، 

ــغم» .81 ــّل ايمؽب اهمع ــث ايمرَّ ــريج أضمادي ــغم دم خت هققق(، دار 852، ٓبققـ حجققر، أمحققد بققـ ظققّع )شايمتؾخــقُص اََلبِ

 هق. 1419افؽتى افعؾؿقي، افطٌعي إوػ، 

ـــ اظمعــاين وإؽمــاكقد» .82 ــا دم اظمقؿمــل م ــد ظم هققق(، 463ٓبققـ ظٌققد افققّز، يقشققػ بققـ ظٌققد اهلل )ت:  ،شايمتؿفق

 إوؿقققوف ظؿققققم وزارة، ضٌقققع  افٌؽقققري افؽٌقققر ظٌقققد وُمؿقققد افعؾققققي أمحقققد بقققـ مصقققطػكحتؼققققؼ: 

 هـ.1387، ادغرب اإلشَلمقي، وافشمون

 ادعؾؿققل ُمؿققد بققـ ظققع بققـ حيقققك بققـ افققرمحـ فعٌققد ،شإبوضقققؾ مققـ افؽقققثري تلكقققى ف بققم افتـؽقققؾ  » .83

 هق.1426 افثوكقي، اإلشَلمل، بروت، افطٌعي هق(، ادؽتى1386)ت: افقمين 

 بقققـ ٓبقققـ مـقققده، ُمؿقققد، شوافتػقققرد آتػقققوق ظقققذ وصقققػوتف وجقققؾ ظقققز اهلل أشقققمء ومعرؾقققي افتقحققققد» .84

 كقققوس ُمؿقققد بقققـ ظقققع: أحوديثقققف وخقققرج ظؾققققف وظؾقققؼ هقققق(،  حؼؼقققف395ُمؿقققد )ت:  بقققـ إشقققحوق

 إوػ، دمشقققؼ، افطٌعقققي واْلؽقققؿ، افعؾققققم دار ادـققققرة، ادديـقققي واْلؽقققؿ، افعؾققققم افػؼقفقققل، مؽتٌقققي

 هق. 1423
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 ـ ث ـ

 آبقققود بحققققدر افعثمكققققي ادعقققورف دائقققرةهقققق(، 354، ٓبقققـ حٌقققون، ُمّؿقققد بقققـ حٌقققون )ت: شايمثِّؼـــات» .85

 .  ه 1393 إوػ، افطٌعي، اَلـد افدــ،

 ـ ج ـ

هقققق(، دار افؽتقققى 463اهلل )ت: ، ٓبقققـ ظٌقققد افقققّز، يقشقققػ بقققـ ظٌقققد شصمـــامُع زمقـــان ايمعؾـــؿ وهَمْضـــؾِف» .86

 هق.1398افعؾؿقي، بروت، 

هقققق(، 66ُمؿقققد )ت:  بقققـ ُمؿقققد بقققـ ، ٓبقققـ إثقققر، ادٌققوركشايمرؽمـــقل أضماديـــث دم إصـــقل صمــامع» .87

افٌقققون، افطٌعققي إوػ،  دار ومؽتٌققي ادققَلح ومطٌعققي اْلؾقققاين إركققوؤوط، مؽتٌققي افؼققودر حتؼقققؼ: ظٌققد

 هق.1389

 ٓبقققـ رجقققى اْلـقققٌع، ظٌقققد ،شايمؽؾـــؿ صمقامـــع مــــ ضمـــديًثا مخســـكم ذح دم واَلؽـــؿ ايمعؾـــقم صمـــامع» .88 

 بققوجس، ممشًققي إركققوؤوط وإبققراهقؿ هققق(، حتؼقققؼ: صققعقى795رجققى )ت:  بققـ أمحققد بققـ افققرمحـ

 هق.1422 افًوبعي، بروت، افطٌعي افرشوفي،

ـــحقح اظمختٌمـــ مــــ أمـــقِر َرؽُمـــقِل اهللِ صـــعمَّ اهللُ فمؾقـــف وؽمـــؾَّؿ  » .89 اِمـــفاجلـــامع اظمســــد ايمصَّ ، شوؽُمــــَـِف وأيَّ

ققد بققـ إشققمظقؾ )ت: شصــحقح ايمبخــاريّ »بققق:  كادًققؿَّ   زهققر ُمؿققدهققق(، حتؼقققؼ: 256، فؾٌخققورّي، ُمؿَّ

 هق.1422 إوػ، افطٌعي، افـجوة ضقق دار،  افـوس كوس بـ

 
ــــــامع» .92  اوي وآداب ايمسَّ ــــــرَّ ــــــالق ايم ــــــامع ٕطم  ، فؾخطقققققققى افٌغققققققدادّي، أمحققققققد بققققققـ ظققققققعّ شاجل

 هق.1423افريوض،  حتؼقؼ: افدـتقر ُمؿقد افطّحون، مؽتٌي ادعورف،هق(، 463)ت: 

ـــف ايمعؿـــؾ اظمختٌمـــ مــــ ايمســـــ فمــــ رؽمـــقل اهلل  اجلـــامع» .91 ش ومعرهمـــة ايمصـــحقح واظمعؾـــقل ومـــا فمؾق

ــذيّ »ادعققروف بققق:  ـــَـ ايمؼمم حؽققؿ ظققذ أحوديثققف وآثققوره هققق(، 279، فؾسمققذّي، ُمّؿققد بققـ ظقًققك )ت: شؽُم

اظتـققك بققف: أبققق ظٌقققدة مشققفقر بققـ حًققـ آل شققؾمن، مؽتٌققي ، إفٌققوين ُمؿققد كققوس افققديـ: وظؾققؼ ظؾقققف

 ادعورف فؾـؼ وافتقزيع، افريوض، افطٌعي إوػ.

ـــبس صمـــذوة» .92 ـــر دم اظمؼت ـــديمس وٓة ذىم  ؾتققققح بقققـ اهلل ظٌقققد بقققـ ؾتققققح بقققـ ُمؿقققد فؾحؿققققدي،  ،شإك

      م.1966هق(، 488)ت:

محـ 327محـ بققـ ُمّؿققد )ت: ، ٓبققـ أيب حققوتؿ، ظٌققد افققرَّ شاجلــرُح وايمتَّعــديؾ» .93 هققق(، حتؼقققؼ: ظٌققد افققرَّ

اُدعؾِّؿقققل، دار إحققققوء افقققساث افعقققريب، بقققروت، ظقققـ مطٌعقققي جمؾقققس دائقققرة ادعقققورف افعثمكققققي بحققققدر آبقققود 
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 افدــ، اَلـد، افطٌعي إوػ.   

 ، دحؿقققد ضقققوهر اجلققققايب، افقققدار افعربققققي فؾؽتقققوب،ش واظمتســـاهؾكم اظمتشـــدديـ زمـــكم وايمتعـــديؾ اجلـــرح» .94

 م.1997

ــلّ » .95 ميّن، ظققعُّ بققـ ظققثمن )ت: شاجلــقهر ايمـَّؼ ـُ ــــ ايمؽــػمى»هققق(، ادطٌقققع بققذيؾ 745، ٓبققـ افققسُّ ، شايمسُّ

هققق(، جمؾققس دائققرة ادعققورف افـِّّظومّقققي، حقققدر آبققود افققدــ، اَلـققد، 458فؾٌقفؼققّل، أمحققد بققـ اْلًققغ )ت: 

 هق.        1344

 ـ ح ـ

، فؾًقققققضل، جقققَلل افقققديـ ظٌقققد افقققرمحـ بقققـ أيب بؽقققر شوايمؼـــاهرةضمســــ اظمحـــااة دم سمـــاريخ مٌمـــ » .96

، إوػ، افطٌعقققي مكققق، إحققققوء افؽتقققى افعربققققي، دار ُمؿقققد أبقققق افػضقققؾ إبقققراهقؿ، حتؼققققؼ: هقققق(911)ت: 

 هق.  1387

  

أبقققق ريقققده،  ، ٔدم متقققز، ترَجققي: ُمؿقققد ظٌقققد اَلققودي شاَلضــارة اإلؽمـــالمقة دم ايمؼـــرن ايمرازمــع اهلجـــري» .97

 هق.1387بروت، افطٌعي افرابعي،  -مك، ودار افؽتوب افعريب -مؽتٌي اْلوكجل

 ـ خ ـ

 مطٌعقققيهقققق(، 743)ت:  افطقٌقققل ُمؿقققد بقققـ حًقققـ افقققديـ فؼقققف ،شاَلـــديث أصـــقل دم اخلالصـــة» .98

 .هق1391 ،بغداد اإلرصود،

 ـ د ـ

 هققق(، حتؼقققؼ: شقققد1167افغققزي )ت:  بققـ افققرمحـ ظٌققد بققـ ُمؿققد ادعققويل ، ٕيب شاإلؽمــالم ديــقان» .99

 هق. 1411 إوػ، بروت، افطٌعي افعؾؿقي، افؽتى حًـ، دار ـنوي

ــات دم يمــكم» .122 ــقيمكم وشمؼ ـــ اظمجف ــؼ م ــقان ايمضــعػاء واظمؼموىمــكم وطمؾ فؾققذهٌل، صققؿس افققديـ بققـ  ،شدي

هققق(، حؼؼققف وظؾققؼ حقاصقققف: محققود إكصققوري، كًققخف ظققـ ادخطقضققي 748ظققثمن بققـ ؿققويمز )ت: 

 يثي، مؽي ادؽرمي، افطٌعي افثوكقي.وكؼطف: ُمؿد افديقي، مؽتٌي افـفضي اْلد

ُمؿقققد )ت:  بقققـ ظقققع بقققـ أمحقققد ٓبقققـ حجقققر افعًقققؼَلين،  ،شاهلدايـــة أضماديـــث ختـــريج دم ايمدرايـــة» .121

 بروت. ادعرؾي، دار اددين،  افقمين هوصؿ اهلل ظٌد هق(، حتؼقؼ: افًقد852

ــذهب» .122 ــان اظم ــة أفمق ــذهب دم معرهم ــديباج اظم ُمؿققد، برهققون  إبققراهقؿ بققـ ظققع بققـ ، ٓ بققـ ؾرحقققن،شايم

 هق(، دار افساث فؾطٌع وافـؼ، افؼوهرة.799افديـ افقعؿري )ت:
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 ـ ذ ـ

ج فمـــعم اَلــروف وإيمػــاظ» .123 ــاظ اظُمخــرَّ ققد بقققـ ضققوهر ادؼققدّد )ت: شذطمــغمة اَُلػَّ هقققق(، 527، دحؿَّ

يوض،  ؾػ، افرِّ ًَّ محـ افِػْرَيقائّل، دار اف  هق.1416حتؼقؼ: ظٌد افرَّ

ـــف سمؽؾـــؿ مــــ أؽمـــامء ذىمـــر»  .124 ـــؼ وهـــق همق َؿقققوْيمز  بقققـ ظقققثمن بقققـ أمحقققد بقققـ ُمؿقققد فؾقققذهٌل،  ،شمقشم

افزرؿققوء،  ادـققور، ادقققوديـل، مؽتٌققي أمريققر اْلققوجل ُمؿقققد بققـ صققؽقر هققق(، حتؼقققؼ: ُمؿققد748)ت:

  هق.1426 إوػ،: افطٌعي

هققق(، حتؼقققؼ: 748، فؾققذهٌل، ُمؿققد بققـ أمحققد )ت:شذىمــر مـــ يعتؿــد ومقيمــف دم اجلــرح وايمتعــديؾ» .125

 هق.1412ؽدة، دار افٌشوئر اإلشَلمقي، بروت، افطٌعي افرابعي،  ظٌد افػتوح أبق

ــؾ» .126 ــزان ذي ــدال مق افققرمحـ )ت:  ظٌققد بققـ اْلًققغ بققـ افققرحقؿ ظٌققد افققديـ فؾعراؿققل، زيققـ ،شآفمت

بققروت،  افعؾؿقققي، افؽتققى ظٌققد ادقجقققد، دار أمحققد وظققودل معقققض ُمؿققد هققق(، حتؼقققؼ: ظققع826

 هق. 1416 إوػ، افطٌعي

 ـ ر ـ

ــع» .127 ـــ اإلس رهم  ُمؿققد ظققع: هققق(، حتؼقققؼ852ٓبققـ حجققر، أمحققد بققـ ظققع )ت: ،شمٌمــ ومضــاة فم

 هق. 1418 إوػ، افؼوهرة، افطٌعي اْلوكجل، ظؿر، مؽتٌي

  

ؽمـــايمة» .128 أبقققق ظٌقققد اهلل ُمؿقققد بقققـ أيب ، ؽتقققوينفؾش اظمســـتطرهمة يمبقـــان مشـــفقر ىمتـــب ايمســــة اظمممـــهمة ايمرِّ

ُمؿقققد ادـتكققق بقققـ ُمؿقققد هقققق(، حتؼققققؼ: 1345)ت: جعػقققر بقققـ إدريقققس اْلًقققـل اإلدريزققق  افػققققض 

 . هق1421، افطٌعي افًودشي، ، بروتفٌشوئر اإلشَلمقي، دار اافزمزمل

ــع» .129 ــؾ ايمرهم ــديؾ اجلــرح دم وايمتؽؿق اْلؾقققؿ )ت:  ظٌققد ُمؿققد بققـ اْلققل ظٌققد ، فؾؾؽـقققي، ُمؿققدشوايمتع

 افثوفثققي، افطٌعققيحؾققى،  – اإلشققَلمقي ادطٌقظققوت ؽققدة، مؽتققى أبققق افػتققوح هققق(، حتؼقققؼ: ظٌققد1324

 هق.1427

َؿققوْيمز  بققـ ظققثمن بققـ أمحققد بققـ ، فؾققذهٌل، ُمؿققدشردهــؿ يقصمــب ٓ زمــام همــقفؿ اظمــتؽؾؿ ايمثؼــات ايمــرواة» .112

 إوػ، بقققروت، افطٌعقققي اإلشقققَلمقي، افٌشقققوئر دار ادقصقققع،  إبقققراهقؿ هقققق(، حتؼققققؼ: ُمؿقققد748)ت: 

 هق.1412

 بققـ افققرمحـ ظٌققد افؼوشققؿ أبققق، ، فؾًققفقعشهشــام ٓزمـــ ايمـبقيــة ايمســغمة ذح دم إُُكــػ ايمــروض» .111

دار إحقققوء افققساث افعققريب، ، افًققَلمل افًققَلم ظٌققد ظؿققر، حتؼقققؼ: هققق(581أمحققد )ت:  بققـ اهلل ظٌققد
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 .هق1421، ٕوػ، افطٌعي ابروت

 ـ س ـ

ـــكم» .112 ــــ مع ـــك زم ـــد يمقحق ـِ اجُلـَق ـــ هقققق 262إلبقققراهقؿ بقققـ ظٌقققد اهلل بقققـ اجُلـَققققد، )ت: ش ؽمـــمآُت ازم

 هق.1428حتؼقؼ: أمحد ُمّؿد كقر شقػ، مؽتٌي افدار، ادديـي ادـقرة، افطٌعي إوػ، تؼريًٌو(، 

واة 241هـــــ( يم مــــام أْحــــد زمـــــ ضمـبــــؾ )ت: 275ؽُمــــمآُت أيب داود )ت: » .113 ــــرُّ هـــــ( دم صمــــرح ايم

 هق.1414، حتؼقؼ: زيود ُمّؿد مـصقر، مؽتٌي افعؾقم واْلؽؿ، ادديـي ادـقرة، ضٌعي شوسمعديؾفؿ

ـــد ؽمـــمآت أيب» .114 ي )ت: زمع ـــرِّ ـــد أصُم ـــتايّن 311 فُمبق ْجس ـــَعث ايمسِّ ــــ إؾَْم ـــَؾقامن زم ـــا داود ؽُم ــــ( أزم ه

صمــال وصمــرضِمِفؿ وسمعــديؾِِفؿ275)ت:  ققتقّي، دار آشققتؼومي، شهـــ( دم معرهمــة ايمرِّ ًْ ٌَ ، حتؼقققؼ: ظٌققد افعؾقققؿ اف

يون، بروت، افطٌعي إوػ،   هق.1418مّؽي ادؽرمي، وممشًي افرَّ

ٕيب زرظقققي افقققرازي،  ،شايمضـــعػاء أؽمـــامل ىمتـــاب ومعـــف ايمـــرازي، زرفمـــة ٕيب ايمػمذفمـــل ؽمـــمآت » .115

 اْلديثقققي إزهقققري، افػقققوروق ظقققع بقققـ هقققق(، حتؼققققؼ: ُمؿقققد264)ت:  افؽقققريؿ ظٌقققد بقققـ اهلل ظٌققققد

 م. 2229 إوػ، افؼوهرة، افطٌعي وافـؼ، فؾطٌوظي

: ت) ظؿقققر بقققـ ظقققع ،شيمؾـــدارومطـل هــــ( 327ايمســـفؿل )ت:  يقؽمـــػ زمــــ ْحـــزة ؽمـــمآت»   .116

 إوػ، افريقققوض، افطٌعقققي ادعقققورف، ظٌقققدافؼودر، مؽتٌقققي بقققـ اهلل ظٌقققد بقققـ ، حتؼققققؼ: مقؾقققؼ(هقققق385

 هق.1424

ومـــايّن نأْحـــد زمــــ حمّؿـــد  )ت: » .117 ارومطـلّ 425ؽمـــمآت ايمػَمْ ، ظقققع بقققـ ظؿقققر )ت: شهــــ( يمؾـــدَّ

حقؿ افؼشقققؼرّي، افـَّققققوذ: ـتقققى خوكققققف َجققققع، بوـًققققتون، افطٌعققققي 385 إوػ، هقققق(، حتؼقققققؼ: ظٌقققد افققققرَّ

 هق.1424

ـــد اهلل  )ت: » .118 ــــ فمب ـــد زم ـــاىمؿ نحمّؿ ـــَمآُت اَل ارومطـلِّ 415ؽُم ـــدَّ ــــ( يمؾ ظقققع بقققـ ظؿقققر )ت: ش ه

يقققوض، افطٌعقققي إوػ، 385 قققؼ بقققـ ظٌقققد اهلل بقققـ ظٌقققد افؼقققودر، مؽتٌقققي ادعقققورف، افرِّ هقققق(، حتؼققققؼ: ُمقؾَّ

 هق.    1424

ـــكم  )ت: » .119 ــــ اَُلَس ـــد زم ـــَؾِؿّل نحمّؿ ـــَمآت ايمسُّ ـــدَّ 412ؽُم ، ظقققع بقققـ ظؿقققر )ت: شاروُمطـلّ هــــ( يمؾ

هققق(، حتؼقققؼ: ؾريققؼ مققـ افٌققوحثغ، بققنذاف وظـويققي: شققعد اُْلَؿقِّققد وخوفققد اجُلَريزقق، افطٌعققي إوػ، 385

 هق.   1427

ـــْقبة )ت: » .122 ــــ أيب ؾَم ـــثامن زم ــــ فم ـــد زم ـــديـلّ 297ؽمـــمآت حمّؿ ــــ اظم ـــقّم زم ــــ( يمع ، شهقققق(234)ت:  ه

يوض، ضٌعي حتؼقؼ: ُمقّؾؼ ظٌد اهلل ظٌد افؼودر، مؽتٌي اد  هق.    1424عورف، افرِّ
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ــجزّي )ت: » .121 ــقم ايمسِّ ـــ فم ــعقد زم ــمآُت مس ــقال 439أو  438ؽم ـــ أضم ــدادّيكم فم ــئؾة ايمبغ ــع أؽم ـــ( م ه

واة ــرُّ هققق(،  حتؼقققؼ: مقؾققؼ ظٌققد افؼققودر، دار افغققرب 425فؾحققوـؿ افـَّقًققوبقرّي، ُمّؿققد بققـ ظٌققد اهلل )ت: ش  ايم

     هق. 1428اإلشَلمّل، بروت، افطٌَّعي إوػ، 

ـــبالء» .122 هٌّل، ُمّؿقققد بقققـ أمحقققد )ت: شؽِمـــغَم أفمـــالم ايمـُّ صقققعقى إركقققوؤوط هقققق(، حتؼققققؼ: 748، فؾقققذَّ

 هق.    1425، فثوفثي، ممشًي افرشوفي، افطٌعي اوآخرون

ـــَّة»  .123 ققدشايمّتــدويـ ومبــؾ ايمسُّ اْلطقققى، أم افؼققرى فؾطٌوظققي وافـؼقق، افؼققوهرة، افطٌعقققي  ظجققوج ، دحؿَّ

 هق.1428افثوكقي، 

 هقققق(، دار1384افًقققٌوظل )ت:  حًقققـل بقققـ ، دصقققطػكشاإلؽمـــالمل ايمتممـــيع دم ومؽاكتفـــا ايمســــة» .124

 م. 1998  إوػ، وافتقزيع، دار افًَلم فؾـؼ وافتقزيع، افؼوهرة، افطٌعي فؾـؼ افقراق

ـــغرى» .125  ـــــ ايمصُّ ، أمحقققد بقققـ ُصقققَعقى )شايمسُّ هقققق(، حتؼققققؼ: ظٌقققد افػتقققوح أبقققق ُؽقققّدة، 323، فؾـًَّقققوئلِّ

 هق. 1426مؽتى ادطٌقظوت اإلشَلمقي، حؾى، افطٌعي افثوكقي، 

ــــ ايمؽــػمى» .126 ققغ )ت: شايمسُّ ًَ هققق(، حتؼقققؼ: ُمّؿققد ظٌققد افؼققودر ظطققو، 458، فؾٌقفؼققّل، أمحققد بققـ اُْل

 . هق 1424 افثوفثي، افطٌعي، بروت افعؾؿقي، افؽتى دار

    

ــــَـ» .127  يـ ظٌقققد 275، ٕيب داود، ُشقققَؾقمن بقققـ إَْصقققَعٌ )ت: شايمسُّ هقققق(، حتؼققققؼ: ُمّؿقققد ُمقققل افقققدِّ

 اْلؿقد، دار افػؽر. 

     

ــــ» .128 : ظؾقققف وظؾققؼ وآثققوره أحوديثققف ظققذ حؽققؿهققق(، 275، ٓبققـ موجققف، ُمّؿققد بققـ يزيققد )ت:شايمسُّ

 ادعققورف مؽتٌققي شققؾمن، آل حًققـ بققـ مشققفقر ظٌقققدة أبققق: بققف اظتـققك إفٌققوين، افققديـ كققوس ُمؿققد

 .إوػ افطٌعي افريوض، وافتقزيع، فؾـؼ

ارؿطـّل، ظقققع بقققـ ظؿقققر )ت: شايمســـــ» .129 هقققق(، حتؼققققؼ: ُصقققَعقى إرَكقققُموط وآخقققرون، 385، فؾقققدَّ

شوفي، افطٌعي إوػ،   هق.    1424ممشًي افرِّ

 ـ ش ـ

هب دم أطمبـــار مــــ ذهـــب» .132 هقققق(، 1289، ٓبقققـ افِعققَمد، ظٌقققد اْلقققّل بقققـ أمحقققد )ت: شؾمــذراُت ايمـــذَّ

 هق.  1426حتؼقؼ: ظٌد افؼودر إرَكُموط وُمؿقد إرَكُموط، دار ابـ ـثر، دمشؼ، افطٌعي إوػ، 
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هققق(، حتؼقققؼ: 855مقشققك )ت:  بققـ أمحققد بققـ ، فٌققدر افققديـ افعقـققل، ُمؿقققدشداود أيب شققــ ذح» .131

 هق. 1422 إوػ، افريوض، افطٌعي رصد،اف مؽتٌي ادكي،  إبراهقؿ بـ خوفد

ـــذىمرة ذح ايمتبٌمـــة» .132 ـــة ذح = وايمت ـــل أيمػق  بقققـ افقققرحقؿ فقققزيـ افقققديـ افعراؿقققل، ظٌقققد ،شايمعراوم

 دار ؾحققؾ،  يوشققغ ومققوهر اَلؿقققؿ افؾطقققػ هققق(، حتؼقققؼ: ظٌققد826افققرمحـ )ت:  ظٌققد بققـ اْلًققغ

 هق 1423 إوػ،: بروت، افطٌعي افعؾؿقي، افؽتى

ـــــَّة» .133 هققققق(، حتؼقققققؼ: صققققعقى إركققققموط 516، فؾٌغقققققّي، اُْلًَققققغ بققققـ مًققققعقد )ت: شذح ايمسُّ

وويش، ادؽتى اإلشَلمل، دمشؼ، بروت، افطٌعي افثوكقي،   هق.      1423وُمّؿد زهر افشَّ

(، حتؼقققققؼ: خوفققققد بققققـ إبققققراهقؿ 855، فؾعقـققققّل، ُمؿقققققد بققققـ أمحققققد )ت: شذح ؽمــــــ أيب داود» .134 

يوض، افطٌعي إوػ،  صد، افرِّ  هق.    1422ادكّي، مؽتٌي افرُّ

ــذيّ » .135  ــؾ ايمؼمم محـ بققـ أمحققد )ت: شذح فمؾ ققوم ظٌققد 795، ٓبققـ رجققى، ظٌققد افققرَّ هققق(، حتؼقققؼ: مهَّ

يوض، افطٌعي افثوك صد، افرِّ حقؿ شعقد، مؽتٌي افرُّ  هق.  1421قي، افرَّ

  

ــــة ذح» .136 ــــر أهــــؾ مصــــطؾحات دم ايمػؽــــر كخب افؼققققوري )ت:  شققققؾطون بققققـ ، فؾؿققققَل ظققققعشإشم

 كققزار وهقققثؿ متقققؿ كققزار ُمؿققد: ظؾقققف وظؾققؼ حؼؼققف ؽققدة، أبققق افػتققوح ظٌققد افشقققخ: فققف هققق(، ؿققدم1214

 إرؿؿ، بروت. متقؿ، دار

قققغ )ت: شؾُمـــَعب اإليـــامن» .137 ًَ قققعقد بًقققققين هقققق(، 458، فؾٌقفؼقققّل، أمحقققد بقققـ اُْل ًَّ حتؼققققؼ: ُمؿقققد اف

 هق.1412َزؽُؾقل، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، افطٌعي إوػ، 

دصقققطػك بققـ إشقققمظقؾ، مؽتٌققي ابقققـ تقؿققققي،  ،شوايمتعـــديؾ اجلــرح وومقافمـــد زمليمػــاظ ايمعؾقـــؾ ؾمــػاء» .138

 هق.1411افؼوهرة، مؽتٌي افعؾؿ، جدة، افطٌعي إوػ، 

ـــذا» .139 ـــاح ايمش ــــ ايمػق ـــقم م ــــ فمؾ أيققققب )ت:  بقققـ مقشقققك بقققـ فألبـقققود، إبقققراهقؿ ،شايمصـــالح ازم

 هق.1418 إوػ، افرصد، افريوض، افطٌعي هؾؾ، مؽتٌي ؾتحل هق(، حتؼقؼ: صَلح822

 ـ ص ـ 

ــان» .142 ـــ زمِْؾَب ــب ازم ــان زمؼمسمق ـــ ضمب هققق(، حتؼقققؼ: 354، ٓبققـ حٌققون، ُمّؿققد بققـ حٌققون )ت: شصــحقح ازم

شوفي، افطٌعي افثوكقي،   هق.    1414ُصَعقى إرَكُموط، ممشًي افرِّ

 ـ ض ـ 
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ـــغغم» .141  ـــعػاء ايمصَّ هقققق(، حتؼققققؼ: ُمؿققققد إبقققراهقؿ 256، فؾٌخقققورّي، ُمّؿقققد بقققـ إشقققمظقؾ )ت: شايمضُّ

 هق.1369زايد، دار افقظل، حؾى، 

ــغم ايمضــعػاء» .142  ظٌققد هققق(، حتؼقققؼ: 322)ت:  محققود بققـ مقشققك بققـ ظؿققرو بققـ فؾعؼقققع، ُمؿققد ،شايمؽب

  هق.1424 إوػ، افطٌعي بروت،  افعؾؿقي، ادؽتٌي دار ؿؾعجل،  أمغ ادعطل

ازمكم واظمؼموىمـــكَم مــــ رواة إضماديـــث» .143 ـــعػاء وايمؽـــذَّ ٌَققققد اهلل بقققـ ظٌقققد شايمضُّ ازّي، ُظ ، ٕيب ُزْرظقققي افقققرَّ

ــــَّة ايمـبقّيـــة»ٌققققع مقققع ـتقققوب: هقققق(، ادط264افؽقققريؿ )ت:  ازّي وصمفـــقده دم ايمسُّ ، فًقققعدي شأزمـــق زرفمـــة ايمـــرَّ

 هق.1429اَلوصؿل، مؽتٌي ابـ افؼقؿ، افطٌعي افثوكقي، 

ــعػاء واظمؼموىمــكم» .144 محـ بققـ ظققّع )ت: شايمضَّ هققق(، حتؼقققؼ: ظٌققد اهلل 597، ٓبققـ اجلقققزّي، ظٌققد افققرَّ

 هق.      1426افؼويض، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، 

ـــعػاء واظمؼموىمـــكم» .145 ، ظقققع بقققـ ظؿقققر )ت: شايمضُّ ارؿطـلِّ هقققق(، حتؼققققؼ: مقؾقققؼ بقققـ ظٌقققد 385، فؾقققدَّ

 هق.     1424افؼودر، مؽتٌي ادعورف، افّريوض، افطٌعي إوػ، 

ــعػاء واظمؼموىمــكم» .146 هققق(، حتؼقققؼ: ُمؿقققد إبققراهقؿ زايققد، 323، فؾـًَّققوئّل، أمحققد بققـ ُصققَعقى )شايمضُّ

 هق.  1369دار افقظل، حؾى، 

ـــعػاء» .147  هقققق(، حتؼققققؼ: ؾقققوروق محقققودة، 432، ٕيب ُكَعققققؿ إصقققٌفوين، أمحقققد بقققـ ظٌقققد اهلل )ت: شايمضُّ

 هق.   1425دار افثؼوؾي، افدار افٌقضوء، افطٌعي إوػ، 

 ـ ط ـ

دار افؽتقققى افعؾؿققققي، ، هقققق(911فؾًقققققضل، ظٌقققد افقققرمحـ بقققـ أيب بؽقققر )ت:، شظاػـــؿمبؼـــات اَل» .148

 هق.1423افطٌعي إوػ، ، بروت

ٌْؽّل، ظٌققد افقهققوب بققـ ظققع )ت: شؿمبؼــات ايمّشــاهمعقة ايمؽــػمى» .149 قق ًُّ هققق(، حتؼقققؼ: ُمؿقققد 771، فؾ

 افطـوحّل، وظٌد افػتوح اْلؾق، دار إحقوء افؽتى افعربقي.

 أمحققد:  هققق(، حتؼقققؼ774ـثققر )ت:  بققـ ظؿققر بققـ إشققمظقؾ ٓبققـ ـثققر،  ،شايمشــاهمعقكم ؿمبؼــات» .152

 هق.1413افديـقي،  افثؼوؾي مؽتٌي ظزب،  ُمؿد زيـفؿ وُمؿد هوصؿ ظؿر

 هققق(، دار333متقققؿ )ت:  بققـ أمحققد بققـ ٕيب افعققرب اإلؾريؼققل، ُمؿققد ،شؿمبؼــات فمؾــامء إهمريؼقــة» .151

 بروت. افؾٌـوين، افؽتوب

ــديث» .152 ــامء اَل ــات فمؾ هققق(، 744)ت:  ُمؿققد بققـ أمحققد بققـ ظٌققد اَلققودي، ٓبققـ ظٌققد اَلققودي، شؿمبؼ
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 .  هق1427 افطٌعي افثوكقي،، بروت، فيممشًي افرشو، أـرم افٌقر وإبراهقؿ افزيٌؼحتؼقؼ: 

    

ـــديمقسِ »أو ش ؿمبؼـــات اظُمديمِّســـكم» .153 ـــِب اظَمقُصـــػكَم زمايمّت ـــُػ أهـــِؾ ايمّتؼـــديِس زمؿراسم ، ٓبقققـ حجقققر، شسمعري

هققق(، حتؼقققؼ: ظوصققؿ بققـ ظٌققد اهلل افَؼْريقققيت، مؽتٌققي ادـققور، ظققمن، افطٌعققي إوػ، 852أمحققد بققـ ظققع)ت: 

 م.1983هق ق 1423

ــات » .154 ــيـؿمبؼ  - افعؾؿقققي افؽتققى دار، هققق(945أمحققد )ت:  بققـ ظققع بققـ فؾققداوودي، ُمؿققد، شاظمػنِّ

 .بروت

 ظٌقققد بقققـ اْلًقققغ بقققـ افقققرحقؿ ظٌقققد افقققديـ فؾعراؿقققل، زيقققـ، شايمتؼريـــب ذح دم ايمتثريـــب ؿمـــرح» .155

 .افعريب افساث إحقوء دارهـ(، 826)ت:  أمحد: أـؿؾف: ابـفهـ(، 816)ت: افرمحـ

فألدؾقققي، جعػققر بققـ ثعؾققى بققـ جعػققر )ت:  ،شايمصــعقد كجبــاء أؽمــامء اجلــامع ايمســعقد ايمطــايمع» .156

 هق.1331 هق(، مطٌعي اجلمفقي، مك، افطٌعي إوػ، 748

ــراصمؿ دم ايمســـقة ايمطبؼــات» .157 ــة سم )ت:  افغققزي افققداري افتؿقؿققل افؼققودر ظٌققد بققـ افققديـ فتؼققل ،شاَلـػق

 هق(.1212

مؽتٌققققي ، ظققققع ُمؿققققد ظؿققققر ، حتؼقققققؼ:هققققق(232، دحّؿققققد بققققـ شققققعد، )ت: شايمطَّبؼــــات ايمؽبــــغم» .158

 هق. 1421، افطٌعي إوػ، اْلوكجل، افؼوهرة

ققَؾػل، ضققوهر أبققق: اكتخققوب ،شايمطققريــات» .159 ًِّ  أبققق: أصقققل ، مققـ(هققق576: ت)ُمؿققد بققـ أمحققد اف

 حيقققك دشققمن: وحتؼقققؼ ، دراشققي(هققق522: ت) افطققققري افصققرف اجلٌققور ظٌققد بققـ ادٌققورك اْلًققغ

 هق. 1425 إوػ، افريوض، افطٌعي افًؾػ، أوقاء اْلًـ، مؽتٌي صخر ظٌوس معويل،

 ـ ظ ـ

ــر » .162 ــاين ـمػ ــقد خمتٌمــ زمممــح إم ــاين ايمممــيػ ايمس ــديث مصــطؾح دم اجُلرصم ققد ،شاَل  ظٌققد بققـ دحؿَّ

ة، أبققق افػتققوح ظٌققد افشقققخ: بققف اَلـققدي، اظتـققك افؾَّْؽـقققي اْلققل  اإلشققَلمقي، حؾققى، افٌشققوئر دار ، ُؽققدَّ

 .هق1414افثوفثي،  افطٌعي

 ـ ع ـ

 بققـ مطققر بققـ دحؿققد ،شايمتاؽمــع ايمؼــرن  ايــة إلم إول ايمؼــرن مـــ وسمطــقره كشــلسمف ايمرصمــال فمؾــؿ» .161

 افريقققوض، افطٌعقققي إوػ، وافتقزيقققع، فؾـؼققق اَلجقققرة هقققق(، دار1427افزهقققراين )ت: مطقققر آل ظقققثمن

 هق.1417
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ــة» .162 ــامء فمـاي ــؿ زماإلؽمـــاد ايمعؾ ــديؾ اجلــرح وفمؾ ــر وايمتع ــؽ وأشم ــة ايمســـة ضمػــظ دم ذيم  بققـ فصققوفح، شايمـبقي

 ادـقرة. بودديـي افؼيػ ادصحػ فطٌوظي ؾفد ادؾؽ افرؾوظل،  جمؿع شعقد بـ حومد

ـــػَم » .163  ــــ نَم ـــػَم دم طمـــػم م هقققق(، حتؼققققؼ: ُمّؿقققد بًقققققين 748، فؾقققّذهٌل، ُمّؿقققد بقققـ أمحقققد )ت: شايمِع

 هق.     1425زؽؾقل، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، افطٌعي إوػ، 

هقققق(، ترتققققى: أبقققق ضوفقققى افؼقققويض، 279، فؾسمقققذّي، ُمّؿقققد بقققـ ظقًقققك )ت: شايمعؾـــؾ ايمؽبـــغم» .164

قققومرائّل وآخقققرون، ظقققومل افؽتقققى، بقققروت، ومؽتٌقققي افـَّفضقققي افعربققققي، افّطٌعقققي إوػ،  ًَّ حتؼققققؼ: صقققٌحل اف

 هق.        1429

ـــة» .165  ـــث ايمـَّبقّي ـــقاردة دم إضمادي ـــؾ ايم ارؿطـّل، ظقققع بقققـ ظؿقققر )ت: شايمعؾ حتؼققققؼ: هقققق(، 385، فؾقققدَّ

ؾػّل، افطٌعي إوػ،  ًَّ محـ زيـ اهلل اف  هق.1425ُمػقظ افرَّ

     

صمــال» .166  ــؾ ومعرهمــة ايمرِّ هققق(، روايققي ابـققف ظٌققد اهلل، حتؼقققؼ: ويّص 241، ٕمحققد بققـ حـٌققؾ )ت: شايمعؾ

يوض، افطٌعي إوػ،   هق.  1428اهلل ظٌوس، ادؽتى اإلشَلمل، ودار اْلوين، بروت، افرِّ

ــؾ» .167 محـ بققـ ُمّؿققد )ت: شايمعؾ هققق(، حتؼقققؼ: ؾريققؼ مققـ افٌققوحثغ، 327، ٓبققـ أيب حققوتؿ، ظٌققد افققرَّ

 هق.    1427بنذاف: شعد بـ ظٌد اهلل اُْلَؿقِّد وخوفد بـ ظٌد افرمحـ اجُلَريز، افطٌعي إوػ، 

 ـ غ ـ 

اء» .168 ، ُمّؿقققد بقققـ ُمّؿقققد )ت: شنمايـــة ايمـِّفايـــة دم ؿمبؼـــات ايمُؼـــرَّ هقققق(، حتؼققققؼ: ج. 833، ٓبقققـ اجلَقققَزريِّ

 .     افؼوهرةبرجًساه، مؽتٌي ابـ تقؿقي، 

هقققق(، حتؼققققؼ: 224اَلقققروي)ت:  اهلل ظٌقققد بقققـ شقققَّلم بقققـ افؼوشقققؿ ُظٌققققد ٕيب ،شنمريـــب اَلـــديث» .169 

 1384 إوػ، افطٌعققيافققدــ،  -آبققود حقققدر افعثمكقققي، ادعققورف دائققرة خققون، مطٌعققي ادعقققد ظٌققد ُمؿققد

 هق.

 
 ـ ف ـ 

ــتح» .172 ــاب هم ــك دم ايمب ــاب ايمؽـ َمـْققَده  بققـ حيقققك بققـ ُمؿققد بققـ إشققحوق بققـ ٓبققـ مـققده، ُمؿققد ،شوإيمؼ

 افؽققققثر، افريقققوض، افطٌعقققي إوػ، افػوريقققويب، مؽتٌقققي ُمؿققد كظقققر ؿتقٌقققي هققق(، حتؼققققؼ: أبقققق395)ت: 

 هق.1417
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هقققق(، حتؼققققؼ 852أمحقققد بقققـ ظقققع )ت:  ، ٓبقققـ حجقققر،شهمـــتح ايمبـــارّي زمممـــح صـــحقح ايمبخـــاريّ » .171

قققىُّ افقققّديـ اْلطققققى، تقققرؿقؿ: ُمّؿقققد ؾقققماد ظٌقققد افٌقققوؿل، دار ادعرؾقققي،  وتعؾققققؼ: ظٌقققد افعزيقققز بقققـ بقققوز، وُُمِ

 هق.1379بروت، 

محـ بقققـ أمحقققد )ت: شهمـــتح ايمبـــارّي ذح صـــحقح ايمبخـــاري» .172 هقققق(، 795، ٓبقققـ رجقققى، ظٌقققد افقققرَّ

 هق.1417.، افطٌعي إوػ، افـٌقيي ادديـي إثريي، افغربوء مؽتٌي، جمؿقظي مـ ادحؼؼغحتؼقؼ: 

ــتح» .173 ــار هم ــامع ايمغػ ــام اجل ـــة ٕضمؽ ــا ؽم ــار كبقـ يقشققػ )ت:  بققـ أمحققد بققـ فؾربققوظل، اْلًققـ ،شاظمخت

افػقائققد، مؽققي ادؽرمققي،  ظققومل افعؿققران، دار ظققع بققنذاف هققق(، حتؼقققؼ: جمؿقظققي مققـ ادحؼؼققغ1276

 هق. 1427 ، إوػ:  افطٌعي

ــتح اظمغقــث» .174 ــة اَلــديث هم محـ )ت: شزمممــح أيمػق ققد بققـ ظٌققد افققرَّ هققق(، حتؼقققؼ: 922، فؾًققخووّي، ُمؿَّ

 هق.1424 افطٌعي إوػ،، مك - افًـي مؽتٌي،  ظع حًغ ظع

ــات» .175  ــقات ايمقهمق هققق(، 764)ت:  ُمؿققد بققـ صققوـر بققـ امحققد بققـ ظٌققد افققرمحـ افؽتٌققل، ؽتٌققل، فؾشهم

 هق.  1373وػ، ، افطٌعي إبروت، دار صودر، إحًون ظٌوسحتؼقؼ: 

اإلصققٌقع )ت:  خؾقػققي بققـ ظؿققر بققـ خققر بققـ ُمؿققد بؽققر ٕيب ،شاإلؾمــبققم طمــغم ازمـــ همفرؽمــت»   .176

 هق.1419 إوػ، بروت، افطٌعي افعؾؿقي، افؽتى مـصقر، دار ؾماد هق(، حتؼقؼ: ُمؿد575

 
ــكم ايمػــرق» .177  ــرق زم ــان ايمػ ــة وزمق ــة ايمػروم  هققق(، دار429)ت:ضققوهر افٌغققدادي  بققـ افؼققوهر فعٌققد ،شايمـاصمق

 م.1977 افثوكقي، بروت، افطٌعي اجلديدة، أؾوق

ــد» .178 ــث دم اظمجؿقفمــة ايمػقائ  افشقققـوين، حتؼقققؼ: ظٌققد ُمؿققد بققـ ظققع بققـ دحؿققد  ،شاظمقوــقفمة إضمادي

 بروت. افعؾؿقي، افؽتى دار افقمين،  ادعؾؿل حيقك بـ افرمحـ

ة أزمـــق ايمػتـــاح فمبـــد ايمشـــقخ ايمعالمـــة حتؼقؼـــات مــــ اظمســـتؿدة ايمػقائـــد » .179  فمؾـــقم دم -اهلل رْحـــف -نُمـــدَّ

 افّدرويش، دار اإلموم أيب حـقػي. أمحد ، دوجدشاَلديث مصطؾح

 ـ قـ 

ــامقس» .182 ــقط ايمؼ  حتؼقققؼ مؽتققى: هققق(، حتؼقققؼ817يعؼقققب )ت:  بققـ ، فؾػققروز آبققودي، ُمؿققدشاظمح

قققد، ممشًققي كعقققؿ ُمؿققد: افرشققوفي، بققنذاف ممشًققي ف افققساث ًُ  وافـؼقق فؾطٌوظققي افرشققوفي افعرؿ

 هق. 1426 افثومـي، بروت، افطٌعي وافتقزيع،

ــق» .181 ــر ومػ ــقم صــػقة دم إشم ــر فمؾ هققق(، 971يقشققػ )ت:  بققـ إبققراهقؿ بققـ ٓبققـ اْلـققٌع، محققد ،شإشم
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 هق.1428 افثوكقي، حؾى، افطٌعي اإلشَلمقي، ادطٌقظوت حتؼقؼ: ظٌد افػتوح أبق ؽدة، مؽتٌي

 ـ ك ـ

ـــب » .182  ــــ أؽمـــامل ايمؽت ـــقن فم ـــقنىمشـــػ ايمظُّـ ، ْلقققوج خؾقػقققي، مصقققطػك بقققـ ظٌقققد اهلل )ت: شوايمُػـُ

 هق(، دار إحقوء افساث افعريب، بروت.     1267

خققون  ؿققويض ابققـ افققديـ حًققوم بققـ فؾؿتؼققل اَلـققدي، ظققع ،شوإهمعــال إومــقال ؽمــــ دم ايمعــامل ىمـــز» .183

 اْلومًققي، افرشققوفي، بققروت، افطٌعققي افًققؼو، ممشًققي وصققػقة حقققوين هققق(، حتؼقققؼ: بؽققري975)ت: 

 هق.1421

ــتة» .184 ــب ايمّس ــٌة دم ايمؽت ــف رواي ـــ يم ــة م هٌّل، ُمّؿققد بققـ أمحققد )ت: شايمؽاؾمــػ دم معرهم هققق(، 748، فؾققذَّ

امقققي، وأمحقققد ُمّؿقققد اْلطققققى، دار افؼٌؾقققي فؾّثؼوؾقققي اإلشقققَلمقي، وممشًقققي ظؾققققم افؼقققرآن،  حتؼققققؼ: ُمّؿقققد ظقَّ

 هق. 1413ُجّدة، افطٌعي إوػ، 

 صققححف: ،(هققق632) افشقققٌوين افؽققرم أيب بققـ اجلققزري، ظققعٓبققـ إثققر  ،شايمتــاريخ دم ايمؽامــؾ» .185

 .     هق1427 إوػ، افطٌعي بروت، افعؾؿقي، افؽتى دار افدؿوق، يقشػ ُمؿد

صمــال» .186 هققق(، حتؼقققؼ: شققفقؾ 365، ٓبققـ َظققِدي،  ظٌققد اهلل بققـ َظققِدي )ت: شايمؽامــؾ دم ُوــعػاء ايمرِّ

اوي، دار افػؽر، بروت، افطٌع ور، حيقك ختور ؽزَّ ـّ  هق.1429ي افثوفثي، ز

ــل زمقوــع اَلــديث» .187 ـــ ُرِم ــث فمّؿ ققٌط ابققـ افَعَجؿققّل، إبققراهقؿ بققـ ُمّؿققد، )ت: شايمؽشــُػ اََلثِق ًِ ، ف

قققوُمّرائّل، ظققومل افؽتققى ومؽتققى افـَّفضقققي افعربقققي، بققروت، افطٌعقققي إوػ، 841 ًَّ هققق(، حتؼقققؼ: صققٌحل اف

 هق.       1427

ـــة» .188 واي ـــؿ ايمرِّ ـــُة دم فِمْؾ  أبققققهقققق(، حتؼققققؼ: 463، فؾخطققققى افٌغقققدادّي، أمحقققد بقققـ ظقققع )ت: شايمؽِػاي

 .ادـقرة ادديـي - افعؾؿقي ادؽتٌي،  اددين محدي وإبراهقؿ  افًقرؿل ظٌداهلل

مقشقققك  بقققـ ، ٕيب افٌؼققوء افؽػققققي، أيقققبشايمؾغقيـــة وايمػـــروق اظمصــطؾحات دم معجـــؿ ايمؽؾقــات» .189

مشًقققي افرشقققوفي فؾـؼققق وافتقزيقققع، ادكقققي، م وُمؿقققد درويقققش هقققق(، حتؼققققؼ: ظقققدكون1294)ت: 

 هق.1419بروت، افطٌعي افثوكقي، 

ــامء» .192 ــك وإؽم  ُمؿققد افققرحقؿ هققق(، حتؼقققؼ: ظٌققد261اْلجققوج افـقًققوبقري )ت:  بققـ دًققؾؿ، شايمُؽـَ

 إوػ، افطٌعقققي ادـققققرة، ادديـقققي اإلشقققَلمقي، بوجلومعقققي افعؾؿقققل افٌحقققٌ افؼشقققؼري، ظقققمدة أمحقققد

      هق.1424

 ـ ل ـ
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افطٌعقققي  ،بقققروت، صقققودرهقققق(، دار 711ٓبقققـ مـظققققر، ُمؿقققد بقققـ مؽقققرم )ت: ش يمســـاُن ايمعـــرب» .191

 .  هق1414 افثوفثي،

هقققق(، حتؼققققؼ: ظٌقققد افػتقققوح أبقققق ُؽقققّدة، 852، ٓبقققـ حجقققر، أمحقققد بقققـ ظقققع )ت: شيمســـان اظمقـــزان» .192

 هق.  1423مؽتى ادطٌقظوت اإلشَلمقي، افطٌعي إوػ، 

محـ بققققـ أيب بؽققققر )ت: شاظمقوــــقفمةايمميمــــئ اظمصـــــقفمة دم إضماديــــث » .193 ققققققضل، ظٌققققد افققققرَّ ًُّ ، فؾ

 هق(، دار ادعرؾي، بروت.   911

ــاب» .194 ــذيب إكس ــاب دم هت هققق(، 632، ٓبققـ إثققر اجلَققَزرّي، ظققع بققـ أيب افؽققرم ُمّؿققد )ت: شايمّؾب

 بروت.  ،دار صودر

 ـ م ـ

ـــع» .195 ـــد جمؿ ـــع ايمزوائ ـــد ومـب شقققؾقمن )ت:  بقققـ بؽقققر أيب بقققـ ظقققع افقققديـ فؾفقثؿقققل، كققققر ،شايمػقائ

 هق.1414افؼوهرة،  افؼدد، مؽتٌي افؼدد،  افديـ هق(، حتؼقؼ: حًوم827

ــاوى» .196 ــقُع ايمػت  بققـ افققرمحـ ، حتؼقققؼ: ظٌققدهققق(728، ٓبققـ تقؿّقققي، أمحققد بققـ ظٌققد اْلؾقققؿ )ت: شجمؿ

 هق.1416، افـٌقيي ادديـي افؼيػ، ادصحػ فطٌوظي ؾفد ادؾؽ جمؿع، ؿوشؿ بـ ُمؿد

ــاهمظ خمتٌمــ » .197 ــتدراك اَل ــذهبل اؽم ــعم ايم ــد اهلل فم ــاىمؿ مســتدرك أيب فمب ٓبققـ ادؾؼققـ، ظؿققر بققـ  ،شاَل

هقققق(، حتؼققققؼ ودراشقققي: ظٌقققد اهلل بقققـ محقققد افؾحققققدان وشقققعد اْلؿققققد، دار افعوصقققؿي، 824ظقققع )ت: 

 هق.1411افريوض،  افطٌعي إوػ، 

ــاريخ خمتٌمــ» .198 ــؼ سم ـــ دمش ــاىمر ٓزم هققق(، 711)ت: ظققع بققـ مؽققرم بققـ ُمؿققد ٓبققـ مـظقققر،  ،شفمس

 وافتقزيققع فؾطٌوظققي افػؽققر مطقققع، دار وُمؿققد مققراد اْلؿقققد ظٌققد وريققوض افـحققوس حتؼقققؼ: روحقققي

 هق. 1422 إوػ، دمشؼ، افطٌعي وافـؼ،

 
 
  

فؾققققوؾعل، أبقققق ُمؿقققد  ،شمـــرآة اجلــــان وفمـــػمة ايمقؼظـــان دم معرهمـــة مـــا يعتـــػم مــــ ضمـــقادث ايمزمـــان» .199

هققق(، ووققع حقاصقققف: خؾقققؾ ادـصقققر، 768ظػقققػ افققديـ ظٌققد اهلل بققـ أشققعد بققـ ظققع بققـ شققؾقمن )ت: 

   هق.1417دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، افطٌعي إوػ، 

ــــاة» .222 ــــاسمقح مروم ــــؽاة ذح اظمػ فؾؿققققَل ظققققع بققققـ شققققؾطون ُمؿققققد افؼققققوري )ت:  ،شاظمصــــازمقح مش

 هق.1422 إوػ، افطٌعيبروت،  افػؽر، هق(، دار1214
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ــــة أيب مســــتخرج»  .221  هققققق(، 316إشققققحوق )ت:  بققققـ ٕيب ظقاكققققي اإلشققققػرائقـل،  يعؼقققققب ،شفمقاك

   . هق1419 إوػ، ادعرؾي، بروت، افطٌعي افدمشؼل، دار ظورف بـ أيؿـ: حتؼقؼ

  

ــممـكم أمــغم مســـد»  .222 ـــ فمؿــر ضمػــص أيب اظم ــف  اخلطــاب زم ــقاب فمــعم وأومقايم ــؿ أزم  ٓبققـ ـثققر،  ،شايمعؾ

 ادـصقققرة، افطٌعققي – افقؾققوء دار ؿؾعجققل،  ادعطققل هققق(، حتؼقققؼ: ظٌققد774ظؿققر )ت:  بققـ إشققمظقؾ

 هق.1411 إوػ،

ــــامء إمصــــار» .223  ــــاهغُم فمؾ ٌّققققون، ُمّؿققققد بققققـ حٌققققون )ت: شمش هققققق(، حتؼقققققؼ: م. 354، ٓبققققـ ح

 م.1959ؾَليشفؿر، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، 

صماصمـــة دم » .224  ٌُقصقققرّي، أمحققققد بقققـ أيب بؽقققر )ت: شزوائـــد ازمـــــ ماصمـــفمصـــباح ايمزُّ هققققق(،     842، فؾ

 هق.           1423حتؼقؼ: ُمّؿد افؽشـووّي، دار افعربقي، بروت، 

هققققق(، دار صققققودر، بققققروت، 626، فؾَحَؿقققققّي، يققققوؿقت بققققـ ظٌققققد اهلل، )ت: شُمعَجــــؿ ايمُبؾــــدان» .225 

 هق.1397

 هقققق(، حتؼققققؼ: 351مقققرزوق )ت:  بقققـ ؿقققوكع بقققـ افٌقققوؿل ٓبقققـ ؿقققوكع، ظٌقققد، شايمصـــحازمة معجـــؿ » .226

 هق.1418 إوػ، ادـقرة، افطٌعي ادديـي إثريي، افغربوء ادكايت، مؽتٌي شومل بـ صَلح

ــميمػكم» .227 ــؿ اظم مؽتٌققي ادثـققك، بققروت، ، هققق(1428فؽحوفققي، ظؿققر بققـ روققو بققـ ُمؿققد )ت:، شمعج

    .دار إحقوء افساث افعريب، بروت

قققَلم هقققورون، دار 395ٕمحقققد بقققـ ؾقققورس )ت: ، شمعجـــؿ مؼـــايقس ايمؾغـــة» .228 ًَّ هقققق(، حتؼققققؼ: ظٌقققد اف

 هق.1399افػؽر، ضٌعي 

ــات» .229 ــة ايمثؼ هققق(، حتؼقققؼ: ظٌققد افعؾقققؿ ظٌققد افعظقققؿ 261، فؾِعْجققّع، أمحققد بققـ ظٌققد اهلل )ت: شمعرهم

ار، ادديـي افـٌقّيي، افطٌعي إوػ،  تقّي، مؽتٌي افدَّ ًْ ٌَ  هق. 1425اف

ــال» .212 صم ــة ايمرِّ هققق(، روايققي ابققـ ُمققرز، أمحققد بققـ ُمّؿققد، حتؼقققؼ: 233بققـ معققغ )ت:  ، فقحقققكشمعرهم

 هق.   1425ُمّؿد ـومؾ افؼّصور، 

ــــــحازمة» .211   هققققققق(، 432، ٕيب ُكَعقققققققؿ إصققققققٌفويّن، أمحققققققد بققققققـ ظٌققققققد اهلل )ت: شمعرهمــــــة ايمصَّ

يوض، افطٌعي إوػ،      هق.1419حتؼقؼ: ظودل بـ يقشػ افعّزازّي، دار افقضـ فؾـؼ، افرِّ

ــديث» .212 ــِؿ اَل ــقاع فمؾ ــُة أك محـ )ت: ، شمعرهم ققَلح، ظققثمن بققـ ظٌققد افققرَّ هققق(، حتؼقققؼ: 643ٓبققـ افصَّ
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 هق.1423ظٌد افّؾطقػ اَلؿقؿ، وموهر افَػْحؾ، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، افطٌعي إوػ، 

ــة» .213 ــذىمرة معرهم ــث دم ايمت أمحققد  بققـ ظققع بققـ ضققوهر بققـ ٓبققـ افؼقنققاين، ُمؿققد ،شاظمقوــقفمة إضمادي

 بققروت، افطٌعققي إوػ، افثؼوؾقققي، افؽتققى حقققدر، ممشًققي أمحققد افققديـ هققق(، حتؼقققؼ: ظققمد527)ت: 

      هق. 1426

د بـ ظٌد اهلل )ت: شمعرهمُة فمؾقِم اَلديِث » .214 ، ُمؿَّ هق(، حتؼقؼ: افًقد معظؿ 425، فؾحوـؿ افـَّقًوُبقريِّ

هق، ظـ ضٌعي دائرة ادعورف افعثمكقي بحقدر آبود 1397حًغ، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، افطٌعي افثوكقي، 

 افدــ. 

هق(، 855مقشك )ت:  بـ أمحد بـ فؾعقـل، ُمؿقد ،شأشمار معاين رصمال أؽمامل ذح دم إطمقار مغاين» .215

 هق. 1427 إوػ، بروت، افطٌعي افعؾؿقي، افؽتى إشمظقؾ، دار حًـ ُمؿد حًـ ُمؿد: حتؼقؼ

إشحوق إصعري)ت:  بـ إشمظقؾ بـ ظع اْلًـ ٕيب ،شاظمصؾكم واطمتالف اإلؽمالمقكم مؼآت» .216

 افثوفثي، أدوكقو، افطٌعيؾقًٌودن،  بؿديـي صتويز، ؾراكز دار ريس،  هؾؿقت: بتصحقحف ظـك هق(، 324

 هق.1422

 هشوم: هق(، حتؼقؼ362أيقب )ت:  بـ أمحد بـ ، فؾطزاين، شؾقمنشاَلديث رواة مـ فمطاء اؽمؿف مـ» .217

 هق.1425افريوض،  وافتقزيع، فؾـؼ افؽتى ظومل اْلداد، دار ُمؿد بـ ُمؿقد: افًؼو، مراجعي إشمظقؾ بـ

 زمـ حمؿد زمـ أْحد اهلل فمبد أزما هـ(،273إشمرم)ت:  هاكئ زمـ حمؿد زمـ أْحد زمؽر أيب ؽممآت مـ» .218

 اإلشَلمقي، افٌشوئر صزي، دار حًـ هق(، حتؼقؼ: ظومر241ٕمحد بـ ُمؿد بـ حـٌؾ )ت:  ،شضمـبؾ

 هق.1425 بروت، افطٌعي إوػ،

صمال233مـ ىمالم أيب زىمريا حيقك زمـ معكم )ت: » .219 ّؿوق، يزيد بـ شهـ( دم ايمرِّ اَلَْقثؿ ، روايي أيب خوفد افدَّ

 هق.1422هق(، حتؼقؼ: أمحد ُمّؿد كقر شقػ، دار ادلمقن فؾساث، دمشؼ، 284بـ َضْفمن )ت: 

، فقفقد بـ حًـ افعوين، دار شاَلديث ختريج دم دراؽمة ويؾقف فمؾقفا واَلؽؿ إؽماكقد دراؽمة مـفج» .222

 هق.1422افـػوئس فؾـؼ وافتقزيع، إردن، افطٌعي افثوكقي، 

 بروت، اجلديدة، أؾوق دار، فصَلح افديـ اإلدفٌل، شايمـبقي اَلديث فمؾامء فمـد اظمتـ كؼد مـفج»   .221

 هق.1423افطٌعي إوػ، 

 هق.1418 افثوفثي، ظس، دار افػؽر، دمشؼ، افطٌعي ُمؿد افديـ ، فـقرشاَلديث فمؾقم دم ايمـؼد مـفج» .222

 بـ اهلل شعد بـ إبراهقؿ بـ ُمؿد، فٌدر افديـ بـ َجوظي، شايمـبقي اَلديث فمؾقم خمتٌم دم ايمروي اظمـفؾ» .223

 افثوكقي، دمشؼ، افطٌعي – افػؽر رمضون، دار افرمحـ ظٌد افديـ هق(، حتؼقؼ: ُمقل733َجوظي )ت: 
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 هق.1426

، فؾعؿري، أـرم وقوء، دار ضقٌي، افريوض، افطٌعي افثوكقي، ش مقارد اخلطقب ايمبغدادي دم سماريخ زمغداد» .224

 .هق1425

هق(، حتؼقؼ: 827شؾقمن )ت:  بـ بؽر أيب بـ ، فؾفقثؿل، ظعشضمبان ازمـ زوائد إلم ايمظؿآن مقارد » .225

 محزة، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت. افرزاق ظٌد ُمؿد

حومد  ُمؿد افؼويض ابـ ظع بـ ، فؾتفوكقي، ُمؿدشوايمعؾقم ايمػـقن اصطالضمات ىمشاف مقؽمقفمة» .226

 فٌـون دحروج، مؽتٌي ظع: افعجؿ، حتؼقؼ رؾقؼ: ومراجعي وإذاف هق(، تؼديؿ1158)ت: بعد: 

 .م1996 إوػ، بروت، افطٌعي كوذون،

هق(، حتؼقؼ: 463ثوبً )ت:  بـ ظع بـ ، فؾخطقى افٌغدادي،  أمحدشوايمتػريؼ اجلؿع أوهام مقوح » .227

 هق.1427 إوػ، بروت، افطٌعي ادعرؾي، ؿؾعجل، دار أمغ ادعطل ظٌد

صمال» .228 هٌّل، شمقزان آفمتدال دم كؼد ايمرِّ هق(، حتؼقؼ: ظع ُمّؿد افٌجووّي، 748ُمّؿد بـ أمحد )ت: ، فؾذَّ

 دار ادعرؾي، بروت. 

ٓبـ افؼقناين، ُمؿد بـ ضوهر بـ ، شايمـؼط دم اظمتامشمؾة اخلط دم اظمتػؼة = إكساباظُممسَمؾِػ واظُمختَؾِػ» .229

      هق.1411 إوػ،: افطٌعي بروت،  افعؾؿقي، افؽتى اْلقت، دار يقشػ هق(، حتؼقؼ: ـمل527ظع )ت: 

هق(، حتؼقؼ: مقؾؼ بـ ظٌد افؼودر، دار 385، فؾدارؿطـّل، ظع بـ ظؿر )ت: شاظُممسَمؾِػ واظُمختَؾِػ» .232

 هق.      1426افغرب اإلشَلمّل، بروت، افطٌعي إوػ، 

هق(، حتؼقؼ: ُمّؿد صودق اْلومدي، دار 463، فؾخطقى افٌغدادّي، أمحد بـ ظّع )ت: شاظمتػؼ واظمػؼمق» .231

 هق.    1417افؼودري، افطٌعي إوػ، 

عػاء واظمؼموىمكم» .232 شمكم وايمضُّ هق(، حتؼقؼ: 354، ٓبـ حٌّون، ُمّؿد بـ حٌون )ت: شاظمجروضمكَم مـ اظمحدِّ

 هق. 1412ُمؿقد إبراهقؿ زايد، دار ادعرؾي، بروت، ضٌعي 

ادطٌعي اْلًقـقي هق(، 732)ت:  أبق افػداء إشمظقؾ بـ ظع، فؾؿؾؽ ادميد، شختٌم دم أطمبار ايمبمماظمُ » .233 

 .، افطٌعي إوػادكيي

 ظٌد ادطؾى وظع ظٌد ؾقزي هق(، حتؼقؼ: رؾع761ًـقؽؾدي )ت:  بـ فؾعَلئل، خؾقؾ ،شاظمختؾطكم» .234

 هق.1417 إوػ، افطٌعيافؼوهرة،  اْلوكجل، مزيد، مؽتٌي افٌوشط

اوي وايمقافمل» .235 ث ايمػاصؾ زمكم ايمرَّ محـ )ت: شاظُمحدِّ امُفرُمِزّي، اْلًـ بـ ظٌد افرَّ هق(، حتؼقؼ: 362، فؾرَّ

 هق. 1424، ثوفثيافّدـتقر ُمّؿد ظّجوج اْلطقى، دار افػؽر، بروت، افطٌعي اف
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 بروت. افػؽر، هق(، دار456 )ت: حزم بـ شعقد بـ أمحد بـ ٓبـ حزم، ظع ،شزمأشمار اظمحعم»  .236

 ظٌد هق(، حتؼقؼ: ؾماد425)ت:  اهلل ظٌد بـ ، ٕيب ظٌد اهلل اْلوـؿ، ُمؿدشاإلىمؾقؾ ىمتاب إلم اظمدطمؾ» .237

 آشؽـدريي. افدظقة، أمحد، دار ادـعؿ

 ظؿر هودي هق(، حتؼقؼ: ربقع425، فؾحوـؿ أيب ظٌد اهلل افـقًوبقري )ت: شايمصحقح إلم اظمدطمؾ» .238

 هق.1424 إوػ،: بروت، افطٌعي افرشوفي، ممشًياددخع، 

محـ بـ ُمّؿد )ت: شاظمراؽمقؾ» .239 هق(، حتؼقؼ: صؽر اهلل كعؿي اهلل ؿقجوين، 327، ٓبـ أيب حوتؿ، ظٌد افرَّ

شوفي، بروت، ضٌعي   هق.1397ممشًي افرِّ

حقحكمِ » .242  د بـ ظٌد اهلل )ت: شاظُمستدَرك فمعم ايمصَّ هق(، حتؼقؼ: مصطػك 425، فؾحوـؿ افـَّقًوُبقرّي، ُمؿَّ

 هق.     1411ظٌد افؼودر ظطو، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، افطٌعي إوػ،

، دًؾؿ بـ اْلجوج افـقًوبقري ش اهلل رؽمقل إلم ايمعدل فمـ ايمعدل زمـؼؾ اظمختٌم ايمصحقح اظمسـد» .241

 بروت. – افعريب افساث إحقوء افٌوؿل، دار ظٌد ؾماد هق(، حتؼقؼ: ُمؿد261)ت: 

 بـ أمحد بـ اهلل ظٌد بـ ، ٕيب كعقؿ ٕصػفوين، أمحدشمسؾؿ اإلمام صحقح فمعم اظمستخرج اظمسـد» .242

بروت،  افعؾؿقي، افؽتى افشوؾعل، دار إشمظقؾ حًـ ُمؿد حًـ هق(، حتؼقؼ: ُمؿد432إشحوق )ت:

 هق.1417 افطٌعي إوػ،

هق(، حتؼقؼ: ضورق بـ ظقض اهلل بـ ُمّؿد، 362، فؾطَّزايّن، ُشَؾقمن بـ أمحد )ت: شإوؽمطاظمعجؿ » .243

ـ بـ إبراهقؿ اْلًقـل، افؼوهرة، دار اْلرمغ،  ًِ  هق.1415وظٌد اُدح

 
 هق.1425بوفؼوهرة، مؽتٌي افؼوق افدوفقي، افطٌعي افرابعي،  افعربقي افؾغي جمؿع ، شايمقؽمقط اظمعجؿ» .244 

قّي، يعؼقب بـ ُشػقون )ت: شوايمتَّاريخ اظمعرهمة» .245 ًَ هق(، حتؼقؼ: أـرم وقوء افُعَؿرّي، مؽتٌي 277،  فؾَػ

 هق.  1412افّدار، ادديـي افـٌَّقّيي، افطٌعي إوػ، 

عػاء» .246  هٌل، ُمّؿد بـ أمحد )ت: شاظمغـل دم ايمضَّ هق(، حتؼقؼ: كقر افديـ ظس، إدارة إحقوء 748، فؾذَّ

 افساث بدوفي ؿطر.   

  

هٌل، ،شايمؽـك هد دم اظمؼتـك» .247 ادراد،  افعزيز ظٌد صوفح ُمؿد حتؼقؼ:  ،(هق748: ت) أمحد بـ ُمّؿد فؾذَّ

   . هق1428 إوػ، ادـقرة، افطٌعي ادديـي اإلشَلمقي، بوجلومعي افعؾؿل ادجؾس

، دار افغرب اإلشَلمل،  ُمؿد افقعَلويحتؼقؼ: ، هق(845)ت: تؼل افديـ ادؼريزي، فشؼػك ايمؽبغماظم» .248
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 .  هق1411، ٕوػبروت، افطٌعي ا

د بـ ظٌد افؽريؿ )ت: شاظمؾؾ وايمـَِّحؾ» .249 فرشتوين، ُمؿَّ  .          اْلؾٌل ممشًيهق(، 548، فؾشِّ

  

هق(، حتؼقؼ: 597ُمؿد )ت:  بـ ظع بـ افرمحـ ظٌد،  ٓبـ اجلقزي، شواظمؾقك إمؿ سماريخ دم اظمـتظؿ» .252

 هق. 1412 إوػ، بروت، افطٌعي افعؾؿقي، افؽتى ظطو، دار افؼودر ظٌد ومصطػك ظطو افؼودر ظٌد ُمؿد

اج» .251 ُح صحقح مسؾؿ زمـ اَلجَّ ف )ت: شاظمِـفاج َذْ افساث  هق(، دار إحقوء676، فؾـَّقوّي، حيقك بـ َذَ

 هق.1392افعريّب، بروت، افطٌعي افثوكقي، 

مي وهل ،شاَلديث ظمصطؾح سملرخيقة سملصقؾقة دراؽمة -اظمصطؾح يمَػفؿ اظمؼؼمح اظمـفج» .252  متفقديي ُمؼدِّ

فؾؼيػ حوتؿ بـ ظورف افعقين، دار اَلجرة فؾـؼ وافتقزيع،  بوفتدفقس، وظَلؿتف اْلػلُّ  اُدرشؾ: فؽتوب

 هق.1416افطٌعي إوػ، 

 ممشًي ، زيد أبق فٌؽر، شايمـقازل همؼف ىمتاب وؿـ ايممميعة، طمالف فمعم آصطالح دم اظمقاوعة»  .253

 .هق1416 إوػ، افطٌعي افرشوفي،

اإلشَلمل،  فؾشٌوب افعودقي افـدوة ،شاظمعاسة وإضمزاب واظمذاهب إديان دم اظمقنة اظمقؽمقفمة» .254

وافتقزيع، افريوض،  وافـؼ فؾطٌوظي افعودقي افـدوة دار اجلفـل،  محود بـ موكع: ومراجعي وختطقط إذاف

 هق. 1422 افرابعي، افطٌعي

 افرمحـ ظٌد: وحتؼقؼ وتؼديؿ هق(، وٌط597ظع )ت:  بـ افرمحـ ٓبـ اجلقزي، ظٌد ،شاظمقوقفمات» .255

 هق. 1386 إوػ، ادـقرة، افطٌعي بودديـي افًؾػقي ظثمن، ادؽتٌي ُمؿد

 ظٌد: بف هق(، اظتـك748ظثمن )ت:  بـ أمحد بـ فؾذهٌل، ُمؿد ،شاَلديث مصطؾح فمؾؿ دم اظمقومظة» .256

 هق. 1412 افثوكقي، حؾى، افطٌعي اإلشَلمقي، ادطٌقظوت ُؽّدة، مؽتٌي أبق افػتوح

      

 ـ ن ـ

د )ت: شكزهة إيمباء دم ؿمبؼات إدزماء» .257  محـ بـ ُمؿَّ هق(، حتؼقؼ: إبراهقؿ 577، ٓبـ إكٌورّي، ظٌد افرَّ

ائل، مؽتٌي ادـور، إردن، افطٌعي افثوفثي،   هق.  1425افًوُمرَّ

هق(، 852، ٓبـ حجر، أمحد بـ ظع )ت: شكزهة ايمـَّظر دم سمقوقح ُكخَبة ايمِػَؽر دم مصطؾح أهؾ إشمر» .258

 هق.1422 إوػ،: افطٌعي، افريوض شػر، مطٌعي،  حقعافر اهلل وقػ بـ اهلل ظٌدحتؼقؼ: 
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اية» .259 يؾعل، ظٌد اهلل بـ يقشػ )ت:شكصب ايمرَّ يون، 762، فؾزَّ هق(، حتؼقؼ: ُمّؿد ظقاّمي، ممشًي افرَّ

ة، افطٌعي إوػ،   هق. 1418بروت، ودار افؼٌؾي فؾثؼوؾي اإلشَلمّقي، ُجدَّ

ُمؿد )ت:  بـ ظع بـ ُمؿد فؾشقـوين،  ،شؽمقد إزمرارإوؿمار ذح مـتؼك إطمبار مـ أضماديث  كقؾ» .262

 هق.1413 إوػ، افؼوهرة، افطٌعي اْلديٌ، دار افصٌوبطل،  افديـ ظصوم: هق(، حتؼقؼ1252

 بـ ادحوشـ يقشػ أبق افديـ  ، ٓبـ تغري بردي َجولشوايمؼاهرة مٌم مؾقك دم ايمزاهرة ايمـجقم»  .261

 افؽتى، دار افؼقمل، واإلرصود افثؼوؾي وزارة ،(هق874: ت)اْلـػل  افظوهري اهلل ظٌد بـ بردي تغري

    مك.

الح» .262  هق(، حتؼقؼ: ربقع بـ هودي 852ٓبـ حجر، أمحد بـ ظع )ت:  ،شايمـُّؽت فمعم ىمتاب ازمـ ايمصَّ

 هق.1424اَددخّع، مؽتٌي افػرؿون، افطٌعي افثوكقي،  

 هق(، حتؼقؼ: زيـ794هبودر )ت:  بـ اهلل ظٌد بـ ُمؿد ، فؾزرـق، شايمصالح ازمـ مؼدمة فمعم ايمـؽت» .263

 هق.1419 إوػ، افريوض، افطٌعي افًؾػ، أوقاء ؾريٍ،  بَل ُمؿد بـ افعوبديـ

هق(، حتؼقؼ: 885ظؿر )ت:  بـ إبراهقؿ افديـ ، فؾٌؼوظل، برهونشإيمػقة ذح دم زمام ايمقهمقة ايمـؽت» .264

 .هق 1428 إوػ، كوذون، افطٌعي افرصد افػحؾ، مؽتٌي يوشغ موهر

 

د )ت: ، شايمـِّفاية دم نمريب اَلديث وإشمر» .265  ضوهر: حتؼقؼهق(، 626ٓبـ إثر اجلََزري، ادٌورك بـ ُمؿَّ

    .هق1399 بروت، - افعؾؿقي ادؽتٌي، افطـوحل ُمؿد وُمؿقد افزاوي أمحد

 ـ هـ ـ 

 

صوع، ، فؾرّ شفمرهمة ازمـ ضمدود ذح: »بق ادعروف، شايمقاهمقة فمرهمة ازمـ اإلمام ضمؼائؼ يمبقان ايمشاهمقة ايمؽاهمقة اهلداية» .266

 .هق1352افعؾؿقي، بروت، افطٌعي إوػ،  ، ادؽتٌي(هق894إكصوري )ت:  ؿوشؿ بـ ُمؿد

 ـ و ـ

مان» .267 د )ت: شوهمقَّات إفمقان وأكباء أزمـاء ايمزَّ هق(، حتؼقؼ: إحًون ظٌوس، 681، ٓبـ َخؾِّؽون، أمحد بـ ُمؿَّ

 هق.   1414دار صودر، بروت، 
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هق(، حتؼقؼ: أمحد إركموط، وترـل 764، فؾَّصػدّي، خؾقؾ بـ أيٌؽ )ت: شايمقادم زمايمقهمّقات» .268

 هق.1422مصطػك، دار إحقوء افساث افعريّب، بروت، افطٌعي إوػ، 

 هق(، دار143ُصفٌي )ت:  أبق شقيؾؿ بـ ُمؿد بـ دحؿد ،شاَلديث ومصطؾح فمؾقم دم ايمقؽمقط»  .269

 افعريب. افػؽر

 حًـ ُمؿد: هق(، حتؼقؼ355يعؼقب )ت: بعد  بـ يقشػ بـ ، فؾؽـدي، ُمؿدشايمقٓة وايمؼضاة» .272

 هق. 1424 إوػ، بروت، افطٌعي افعؾؿقي، افؽتى ادزيدي، دار ؾريد وأمحد إشمظقؾ حًـ ُمؿد

 ـ ي ـ

، دراشي وترتقى وحتؼقؼ: أمحد ُمؿد كقر شقػ، ضٌوظي: جومعي ادؾؽ ظٌد شحيقك زمـ معكم وىمتازمف ايمتاريخ» .271

 هق.1399مؽي ادؽرمي، افطٌعي إوػ،  -افعزيز

 -اظمجالت-

 وافثَلثقن،  افثوين ادجؾد إول، افعدد صوهغ، افصٌقر فعٌد ،شايمعريب اظمصطؾح فمؾؿ دم دراؽمات: ايمؼاهمؾة جمؾة» .272

 .هق1424 ُمرم،

يمبدر  اإلؽمالم، ؾمقخ فمـد اظمتـ كؼد وصمقه وآداهبا: أؾمفر ايمعرزمقة وايمؾغة ايممميعة يمعؾقم ايمؼرى أم صمامعة جمؾة» .273

 .هق1426 ،أول ربقع ،(33:ع) ،(17:ج) ،شيمعامشا ايمديـ زمـ حمؿد زمـ حمسـ
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 ادحتويات تفِْفرش .7

 

 الصفحة المحتوى
 أ  اإلهداء

ؽرٌ   ب  وتؼديرٌ  شُّ

 ج  املقدمة 

 د  أمهقُّة ادوضوِع وبواعُث اختقاِرهِ 

 د  أهداُف البحِث 

ابؼةُ   ه  الدراساُت السَّ

 ـه  مـفُج البحِث 

 و  خّطة البحِث 

 1 الفصل األول:  اإلماو أبى سعًد بً يىىس، عصره، ترمجته، متهًد يف عله ىقد الرجال

 2 اإلمام أيب شعقد بن يوكس ادبحُث إّوُل: َعُص 

قاسقةُ   2 ادطؾُب إّول: احلالُة السِّ

 3 ادطؾُب الثَّاين: احلالُة آجتامعقةُ 

 4 والثؼافقة ادطؾُب الثَّالث: احلالُة الِعْؾؿقةُ 

 5 ترمجة اإلمام أيب شعقد بن يوكسادبحُث الثَّاين: 

 6 مولده وكشلتهو لؼبهو كـقتهادطؾُب إّوُل: اسُؿُه وكسبُُه و

 9 رحالته وشقوخه وتالمقذهادطؾُب الثَّاين: 

 15 مؽاكته العؾؿقةادطؾُب الّثالث: 

ابع:   16 آثارهادطؾُب الرَّ

 22 ادطؾُب اخلامس: وفاُتهُ 

 22 متفقد يف عؾم كؼد الرجال: لثادبحُث الثَّا
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 22 الـؼد وعؾم اجلرح والتعديل لغًة واصطالًحا ادطؾُب إّوُل:

 26 كشلة الـؼد :ثاينادطؾُب ال

 31 مرشوعقة الـؼد :ثالثادطؾُب ال

 35 ادطؾب الرابع: صبؼات الـؼاد يف اجلرح والتعديل

 42 الفصُل الثَّاىٌ: تعريف اإلماو أبٌ سعًد بً يىىس بالرجال

 41 متفقد: عؾم اإلسـاد، أمهقته، مصـػات العؾامء يف الرجال

 47 التعريف بالرجال من خالل ما يتعؾق بلشامافم :إول ادبحُث 

 47 وسببفا هبا، والتعريف إكساب، بقان: إول ادطؾب

 49 بقان الشقوخ والتالمقذ ادطؾب الثاين:

 49 ادطؾب الثالث: بقان ادوايل

 51 ادطؾب الرابع: بقان الؽـى، وأسامء أصحاهبا

ادطؾب اخلامس: بقان إلؼاب، وسبب تؾؼقبفم بذلك، وأسامء الرواة 

 ادشتفرين بللؼاهبم
52 

 53 ادطؾب السادس: بقان صػات الرواة وختصصاهتم ومفـفم ومسؽـفم

 55 ادطؾب السابع: بقان معتؼد الرواة، ومذاهبفم الػؼفقة

 59 ادطؾب الثامن: بقان إوائل وإواخر

 61 يف إعامر ادطؾب التاسع: بقان صؾة الـسب بني الرواة، مع ادػاضؾة بقـفم

 64 وادخرضمنيادطؾب العارش: بقان من له صحبة، والتابعني وأتباعفم 

 66 ادطؾب احلادي عرش: بقان مشتبه إسامء، والتصحقف فقفا، وضبطفا

 69 التعريف بالرجال باشتخدام التلريخ وإماكن  :الثاين ادبحُث 

 72 ادطؾب إول: بقان ادقالد وادولد

 72 : بقان التلريخ وفاة الرواة، ومؽان وفاهتم، وسببفا، وساعتفا، وأعامرهمثاينادطؾب ال

 72 كتابة احلديثادطؾب الثالث: بقان رحؾة الرواة وتلريخ 
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 74 من خالل رواياهتمالتعريف بالرجال   :ثالثال ادبحُث 

 74 بقان إفراد والوحدان ادطؾب إول:

 75 ادطؾب الثاين: بقان من مل يرو من الصحابة وادحدثني، وعدد مرويات من روى

 76 ادطؾب الثالث: بقان رواية إقارب عن بعضفم

 77 ادطؾب الرابع: بقان عؾل الراوي ومروياته

 82 الفصُل الثَّالث: ميهح اإلماو أبٌ سعًد بً يىىس يف التعديل

 83 مصطؾحات التعديل عـد اإلمام أيب شعقد بن يوكس ومدلوٓهتا :ولإ ادبحُث 

ادطؾب إول: مصطؾحات التعديل ادطؾق العامة عـد اإلمام أيب سعقد بن يوكس 

 ومـفجه يف استعامهلا
85 

طؾق اخلاصة عـد اإلمام أيب سعقد بن يوكس مصطؾحات التعديل اد ادطؾب الثاين:

 ومـفجه يف استعامهلا 
98 

 124 الرواط ادعدلون عـد اإلمام أيب شعقد بن يوكس :الثاين ادبحُث 

العامة التي وافق الـؼاد  ادطؾق ادطؾب إول: الرواة ادعدلون بؿصطؾحات التعديل

 اإلمام أبا سعقد بن يوكس يف استعامهلا
125 

تػرد التي  اصةاخل ادطؾق : الرواة ادعدلون بؿصطؾحات التعديلثاينادطؾب ال

 سعقد بن يوكس يف استعامهلا أبو اإلمام
213 

 218 مراتب التعديل عـد اإلمام أيب شعقد بن يوكس :الثالث ادبحُث 

اد عـد التعديل مراتب :إول ادطؾب : ت) مفدي بن الرمحن عبد اإلمام زمن من الـُّؼَّ

 (هـ1324:ت) الؾؽـوي اإلمام زمن إىل ،(هـ198
219 

 225 اإلمام أيب سعقد بن يوكسمراتب التعديل عـد  :الثاين ادطؾب

 375 يف التعديل خصااص مـفج اإلمام أيب شعقد بن يوكس :الرابع ادبحُث 

 233 الفصُل الرابع: ميهج اإلماو أبٌ سعًد بً يىىس يف اجلرح

 234 عـد اإلمام أيب شعقد بن يوكس ومدلوٓهتا مصطؾحات اجلرح :إول ادبحُث 

 254عـد اإلمام أيب سعقد بن يوكس ومـفجه  ؾقادطرح ادطؾب إول: مصطؾحات اجل
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 يف استعامهلا

عـد اإلمام أيب سعقد بن يوكس ومـفجه يف  صطؾحات اجلرح الـسبيم ادطؾب الثاين:

 استعامهلا
254 

 259 عـد اإلمام أيب شعقد بن يوكس الرواط ادجرحون :الثاين ادبحُث 

التي وافق الـؼاد اإلمام  جرحون بؿصطؾحات اجلرح ادطؾقادطؾب إول: الرواة اد

 أبا سعقد بن يوكس يف استعامهلا
262 

التي وافق الـؼاد اإلمام جرحون بؿصطؾحات اجلرح الـسبي : الرواة ادثاينادطؾب ال

 أبا سعقد بن يوكس يف استعامهلا
347 

 368 مراتب اجلرح عـد اإلمام أيب شعقد بن يوكس :الثالث ادبحُث 

اد عـد اجلَْرح مراتب :إول ادطؾب : ت) مفدي بن الرمحن عبد اإلمام زمن من الـُّؼَّ

 (هـ1324:ت)الؾؽـوي اإلمام زمن إىل ،(هـ198
368 

 373 اإلمام أيب سعقد بن يوكسعـد  مراتب اجلرح :الثاين ادطؾب

 375 يف اجلرح خصااص مـفج اإلمام أيب شعقد بن يوكس :الرابع ادبحُث 

 382 اخلامتة 

 383 الفهارس الِعْلنًة

 384 أيات ت. فِْفرس1

 385 إحاديث ت. فِْفرس2

 386 إَْعالم ادََُتَجم هلم ست. فِْفر3

 398 ادصادر وادَراِجع ت. فِْفرس4

 425 ادحتويات ت. فِْفرس5
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 ُمؾَّخُص ايمبحِث 

َلُم ظذ رشقفف ا ًَّ َلُة واف  .فٕمغ، وظذ آفف وصحٌاْلؿُد هلل ربِّ افعودغ، وافصَّ

و َبْعُد:   أمَّ

ٌٌ بُعـقققان:  تـققوول ؾقققف  ،شاإلمققوم أبققق شققعقد بققـ يقققكس ومـفجققف ف كؼققد افرجققول»ؾفققذا بحقق

 ٌُ  .    مـفٍ اإلموم أيب شعقد بـ يقكس ف افتعريػ بوفرجول، وافؽَلم ؾقفؿ جرًحو وتعديًَل افٌوح

ظؾقققؿ افـؼقققد ظـقققد ادحقققدثغ، فؾقؿققققف ظقققذ مقققدفقٓت وَلقققذه افدراشقققي أثُرهقققو افٌقققوفُغ ظقققذ 

دعرؾققي مـزفققي اإلمققوم ، وتققزداُد أمهقققُي هققذا افٌحققٌ أفػققوظ اإلمققوم أيب شققعقد بققـ يقققكس ف كؼققد افرجققول

: ؾألجققؾ ذفققؽ بققـ يقققكس بققغ افـؼققود ومرتٌتققف مققـ حقققٌ افتشققدد وآظتققدال وافتًققوهؾ أيب شققعقد

راشي.  وؽره ـوكً هذه افدِّ

مٍي وو ٌُ ف مؼدِّ  وخومتي.  قلؾصأربعي ؿد جوء افٌح

مة: ا اظمؼدِّ ٍَ ؾؼد تـوول  أمَّ ٌَ اختقوِره، وأهداَف افٌحٌ، ومـف ٌُ أمهقَي ادقوقِع وبقاظ ؾقفو افٌوح

.افٌحٌ،  ٌِ َي افٌح وبؼي، وُخطَّ ًَّ راشوِت اف  وافدِّ

ل: ا ايمػصؾ إوَّ ٌُ ترَجَي  وأمَّ ، شقاٌء مو يتعؾَّؼ اإلموم أيب شعقد بـ يقكسؾؼد تـوول ؾقف افٌوح

ٌِِف و فعِكِه، أو مو يتعؾَُّؼ بوشِؿفِ  افثؼوؾقي بوْلوفي افًقوشقي وآجتمظقي وافعؾؿقي ًَ  ــقتقف وفؼٌف ومقفدهِ وَك

، ومتفقد ف ظؾؿ كؼد ، ووؾوتفِ آثوره، ومؽوكتف افعؾؿقي، ورحَلتف وصققخف وتَلمقذهؾؿقِي، وافعِ وَكشَلتِِف 

 . افرجول

ا ايمػصؾ ايمثاين: حٌ مـفٍ اإلموم أيب شعقد بـ يقكس ف افتعريػ بوفرجول، ؾؼد تـوول ؾقف افٌو وأمَّ

 .مـ خَلل ظرض كمذج تطٌقؼقي فذفؽ

ٌُ مـفٍ اإلموم أيب شعقد بـ يقكس ف افتعديؾ، وذفؽ ؾؼد تـوول ؾقف وأما ايمػصؾ ايمثايمث:  افٌوح

بٌقون مدفقٓت أفػوطف، ثؿ مؼوركي أحؽومف ظذ افرواة بلحؽوم ؽره مـ افـؼود، ومعرؾي مراتى افتعديؾ 

 ظـده، وخصوئص مـفجف ؾقف.

ٌُ مـفٍ اإلموم أيب شعقد بـ يقكس ف اجلرح، وذفؽ: رازمعوأما ايمػصؾ ايم  ؾؼد تـوول ؾقف افٌوح

بٌقون مدفقٓت أفػوطف، ثؿ مؼوركي أحؽومف ظذ افرواة بلحؽوم ؽره مـ افـؼود، ومعرؾي مراتى اجلرح 

 ظـده، وخصوئص مـفجف ؾقف.

ا اخلامتُة: ٌُ أهؿَّ كتوئٍ افٌحٌ، وتقصقوت افٌوحٌ. وأمَّ  ؾؼد اشتعرض ؾقفو افٌوح
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Abstract 

Praise be to Allah, and peace, along with blessings, be upon His 

Messenger, family and his fellow companions . 

The research is entitled with Imam Abu Said Ibn Yunus and His 

Approach in the Criticism of Men. It deals with the researcher approach 

of Imam Abu Said ibn Yunis in the definition of men, and speak of them 

wounded, and an amendment.  

This study aims at finding out the meanings of words Imam Abu Said Ibn 

Yunis aspires in the criticism of men, leave alone finding out the status of 

Imam Abu Said Ibn Yunus among critics. It also seeks to define his rank 

in terms of militancy, moderation and tolerance. 

This research is conducted as follows: an introduction, four chapters and 

a conclusion . 

The Introduction: Here, the researcher has dealt with the importance of 

the subject, motivated his choice, and objectives of the research, research 

methodology, and previous studies, and research plan. 

The first chapter deals with the researcher's translation of Imam Abu 

Said ibn Yunus, both with regard to the political situation, social and 

scientific culture of his time. It also refers to his name and lineage, 

surname, birth and origins, trips, his disciples, his scientific status, its 

effects, and his death.  

The second chapter deals with the approach of Imam Abu Said ibn 

Yunis in the definition of men, through the presentation of models 

applied to it. 

The third chapter The researcher dealt with the approach of Imam Abu 

Said ibn Yunis in the amendment, and a statement that the meanings of 

his words, then compare its provisions to other provisions of the narrators 

of the critics, and knowledge of the amendment ranks with him, and the 

characteristics of the method. 

The fourth chapter The researcher dealt with the approach of Imam Abu 

Said ibn Yunis in the wound, and a statement that the meanings of his 

words, then compare its provisions to other provisions of the narrators of 

the critics, and knowledge of mattresses wound him, and the 

characteristics of the method. 

The conclusion reviewed the most important research findings, and 

recommendations. 


