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 املقدمة
 

احلمددد ر رب اقملدد، ػ ل واقوددسة واق ددسم عددد وعىل دد،  مددد وعددد  قددف 

ل وعأددالد عن وصددحعف عنيملددػ ل وعأددالد عن ٓ  قددف  ٓ ار وكددده ٓ ذ ددؽ قددف 

   مًدا ععده ورسققف .

 وبملد : 

 ٓ بملدد عملرؿدر روا د،  ؿإن ا حددث ٓ  ودقن نود ىللف قدك،د دي دـىل د،ً 

ل وعدـ ن د، ءد،قت ـىلمدر عجلدؿ اادرح واقعملدد ؾ ع دد  عملرؿر عقضقعىلر ودـىل ر

ا حددد ػ ل ؿودد لقا فععددً، ة عملرؿددر رواة إك،د ددي قىل ددعءقا ؿىلالدد، عسدد قنؿ ل 

وجيمملقا عخع،رنؿ عـ ا ققد  ؼ اققؿ،ة ل وخ،صر عع،رات اارح واقعملد ؾ اقعدل 

  عمد ع ال، احلوؿ عد عرو ، ؿ بد،ق عقل عو اقدرد ل ك د   لـىلجلت ؿىلالؿ ل واقع

 ضقابط وعمل، ري دـىل ر .

ق د ف،وت نذه إكو،م اقغ، ر اقعل  ر د ع،مل اادرح واقعملدد ؾ عن  ودؾ 

 قىلال، ل وبذل عجل ق اادرح واقعملدد ؾ ة ذقدؽ ااالدد اقوعدري ل وعقلدقا ا  قلد،ت 

قجلملجغ ا عدق  سد ر ش اقث ،ت » اقوثرية ل ؿم ال، ع، خووقه قجلرواة اقث ،ت عثؾ 

نددد ، ل وع الدد، عدد، 496ٓبددـ أدد،نػ ا عددق  سدد ر ) ش اقث دد،ت » نددد ، ل و  372) 
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 قإلعد،م اقعخد،ريش اق دملل،ق اقودغري » خووقه قجلدرواة اق دملل،ق وا كوفدػ عثدؾ 

 ند ، .  859قجلذنعل ا عق  س ر ) ش اق ملل،ق » ند ، ل و  367ا عق  س ر ) 

ش  ددذ   اقودد ل » وع الدد، عدد، جيمددع بددػ اقددرواة اقث دد،ت واق ددملل،ق عثددؾ 

ل وفسمهد، ش ن ر عف » ل و ش  ذ   اقعالذ   » ند ، ل و 853ا عق  س ر ) قجلمزي 

 ند ، ل وؾرين، . 963ٓبـ كجر ا عق  س ر ) 

وعـ إئمر اقذ ـ ف،ن هلؿ اق دعؼ ة ندذا اقندان امعد،م  مدد بدـ كعد،ن 

ند ، اقذي عقػ فع،ب اقث ،ت ل وفع،ب ا جدروكػ ل 465ا عق  س ر )  لاقع ع

 نذ ـ اقوع،بػ قوثري عـ اقرواة ل عملرؿ، مهدؿ وععىل دً، كد،هلؿ نق ىل دً، وـد نرءؿ ة

 وجترحيً، .

 

***** 
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 : لبخحمظلل ا

مم،  جللدت وردر اقع،كدي ة ندذ ـ اقوعد،بػ وءدقد رواة ذفدرنؿ ة فع،بدف 

اقث ،ت  ؿ عع،د ذفرنؿ ة فع،بف ا جدروكػ ل  ز دد عدددنؿ عدـ سدعر و س دػ 

دد ة خمءددط اقرسدد،قر اعددع ًدا عددد  كودد،ئىلر وع،ئددر راو ل وـددد ذفددرت نددذا اقملدد

) عد ال  ابدـ كعد،ن ة اادرح واقعملدد ؾ ، ل اقع،كي عداب احلمدش ة رسد،قعف 

وقوـ بملد عراءملر اقملدد ان ح عوف عفثر ل وعوف  وؾ  ؼ ) مخ در وسدعػ وع،ئدر 

ل مم،  ثري  أو،ًٓ قدى عـ  ملعمد و اخذ باـقال نذا امعد،م اقدذي  ملدد  ،  راو

 ئمر نذا اقنان ل و ع ح ذقؽ عـ خسل إسئجلر أنىلر :عكد ع

عٓ  ملد ذفر اقراوي اققاكد ة اقوع،بػ عملً، ن ،ـ ً، عجلمىلً، ٓ جيدقز عن  -2

 َعجَلٍؿ قف ضقابءف وع الجف وذوطف ؟!  عـ ودر 

عٓ  موـ عن  دخؾ نذا اقعمل،رض ة وء،ق نءقر ا ملرؿر ب،قرواة ع د  -3

 ارح واقعملد ؾ ؟ابـ كع،ن وؾريه عـ عجل ق ا

عٓ جيقز عن نوقن عكو،عف ا عمل،رضر و،جتر عدـ خجلدط ل فدان  ردـ عن  -4

 ا ذفقر ة اقث ،ت وة ا جروكػ ا  ،ن ل ومه، ة احل ىل ر واكد ؟
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عٓ   عءىلع اقعحدي اقملجلمدل عن جيمدع ند ٓق اقدرواة ل وعن  ود لالؿ  -5

ع،ن وؾريه عـ عئمدر و درسالؿ عع و ذج عـ عرو ، ؿ ل و  ،رن بػ عـقال ابـ ك

  ؾ ـعقل عو رد عـ و ،د احلد ي ؟اارح واقعملد ؾ ل قىلعػ بملد ذقؽ نؾ ف،وقا 

 ن ندذه إسددئجلر وؾريند، بح،ءددر  ؼ  ء،بد،ت عجلمىلددر ـدد  ددرج بل ددجلال، 

اقع،كي بجمجلدر عدـ اق دقابط اقعدل اععمددن، ابدـ كعد،ن ل وندذا ندق عقضدقع 

ا ،ء دعري ل وءملجلعدف  دت اقعحي  اقذي اخكت اق ىل،م بف ٓسدعو ل ع دررات 

ع قان ] نمل،رض عكو،م امعد،م  مدد بدـ كعد،ن  اقع دعل عدد بملدض اقدرواة ة 

 ش [ .ا جروكػ » و ش اقث ،ت » فع،بىلف 

 

 

***** 
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 بٔاٌ املصادز ّىقدٍا : 

اقث د،ت ل » عـ عنؿ عو،در اقعحي اقعل اععمدت عجلىلال، فع،بد، ابدـ كعد،ن 

ا ،دة اقملجلمىلر اقعل ف،ودت عس،سدف ل وسدق  ل ؿم ال  اسعخرءت ش وا جروكػ 

 ُ وص هل  ععحي علوؾ ة اقعمالىلد عـ اقرس،قر .

و ؼ ء،ودد  نددذ ـ ا ودددر ـ عدددت ب،قدرءددر إوؼ  ؼ فعدد  ااددرح 

 واقعملد ؾ ع،عر ل وعـ عمهال، :

احلج،ج  قسدػ بدـ اقزفدل قجلح،ؿظ عيب  تَرٓب اللنال يف أمساء السجال -1

 ند ، .853س ر ) ا زي رمحف ار ا عق  

بددـ اعراد بددف ع قلددف  ددذ   فعدد،ب احلدد،ؿظ اقوعددري عيب  مددد ععددد اقغ ددل 

اقودد ل ة عسدد ق » سدد ه : اققاكددد بددـ اور ا  دددد رمحددف ار اقددذي  ععددد

 واـعل ؿىلف عد رء،ل اقوع  اق عر .ش  اقرء،ل

 عـ عَءِؾ ا و ل،ت ة عملرؿر محجلر أ د،ر وضدملً، ل قال احلافظ ابن حجر :

وععرؿ ا  قل،ت ة بو،ئر ذوي إقع،ب وـملً، ل وٓ سىل  اقعالذ   ل ؿالدق اقدذي 

ل  بػ اسؿ اقوع،ب وع  ه ل وعقػ بػ قلردف وعمل د،ه ل بىلدد عودف عطد،ل وعطد،ب ؼوؿ

 .ووءد عو،ن اق قل ذا سملر ؿ ،ل وعص،ب 
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 : ممٔزات اللتاب* 

 : لُ ممٔزات كجريٗ ميَا

ت اقددكاءؿ ل عددع اـعودد،ره عددد رواة عوددف زاد عددد فعدد،ب اقودد ل عئدد، -2

اقوع  اق عر ل ؿ،سعدرك عجلىلف ع، ؿ،نف عـ رواة نذه اقوعد  ل  دؿ ضدؿ  ؼ فع،بدف 

 نيجلر عـ ع قل،ت عصح،ب اقوع  اق عر بجلغت ن ملر عؽ فع،بً، .

ع،دة ن،ر ىلدر ءد ددة ة ش فع،ب اقو ل »  ؼ عملرؿ نراءؿ عوف عض،   -3

ل  وع، ـىلؾ ؿىلدف عدـ ءدرح عو نملدد ؾ عو نق ىلدؼأىلقخ ص،ك  اقكنير واقرواة ع ف ل 

 ون،ر خ عققده عو وؿ،نف ل ؿعقسملت اقكاءؿ بذقؽ .

عوف ـود آسعىلمل،ب قنىلقخ ص،ك  اقكنير واقدرواة ع دف ل ورندعالؿ  -4

 عد كرو  ا ملجؿ .

 عوف ءملؾ قوؾ عو ػ عسعر خمعلة ندل عجلىلف . -5 

بداس بدف ل وعد، فد،ن  عن ع، ف،ن عـ ا ملجل ،ت بوىلغر اازم ؿإسد ،ده ٓ -6

 .،2)بوىلغر اقعمر ض ؿرب  ف،ن ة  س ،ده ورر 

 :املالحظات اليت ّجَت لللتاب 

 ؿ  ن اقنىلخ رمحف ار ـود اسعىلمل،ب  قال احلافظ ابن حجر يف التهذذب  :

أىلقخ صد،ك  اقكنيدر ل واسدعىلمل،ب اقدرواة ع دف ل ورند  ذقدؽ عدد كدرو  
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فثدر ل قو دف رق ٓ سدعىلؾ  ؼ ا ملجؿ ة فؾ نرنير ل وكودؾ عدـ ذقدؽ عدد إ 

وسددملعال، ل  ،اسددعىلمل،بف وٓ كلدده ل وسددععف اوعندد،ر اقروا دد،ت وفثر دد، وننددملعال

ؿقءد ا عمل ت قذقؽ سعىلس  ؼ آسدعدراك عدد اقندىلخ بد  ٓ ؿ،ئددة ؿىلدف ءجلىلجلدر 

 .   وٓ ط،ئجلر ..

رمحدف ار وهلدذا اقوعد،ب عزا د، عد ددة ل مٔزاٌ االعتدال للخااظ  الارٍ     -2

ؾرابددر ؿددإن ع قلددف احلدد،ؿظ اقددذنعل عددـ ؿرسدد،ن نددذا اقملجلددؿ اقوعدد،ر ل وقددف  وٓ

ع قلدد،ت عد دددة ة ذقددؽ ننددالد ب ددملر ب،عددف وعرددىلؿ ع درنددف اقملجلمىلددر ة و ددد 

 اقرء،ل وعملرؿر عكقاهلؿ .

 :  ممٔزات اللتاب* 

 : هلرا اللتاب ممٔزات كجريٗ ميَا -

جدر بملدد ذفدره عوف نيع فثريا عـ اقرواة اق ملل،ق ل ـ،ل احل،ؿظ ابدـ ك -2

ا  قل،ت ة ا جروكػ : وعـ عنيع ع، وـلت عجلىلدف ة ذقدؽ ا ىلدزان اقدذي عقلدف 

 . احل،ؿظ عبق ععد ار اقذنعل 

  راده قعملض اقث ،ت ا عوجلؿ ؿىلالؿ بغري كجدر ب ودد اقددؿ،ع عد الؿ ل  -3

 ورد اقعالمر .

ملجل  ع د اخلس  ة اقراوي ؿإوف فثريا ع،  عػ نرءىلحف ق عقل روا عف ع -4

 قذقؽ برعز عملرو  .
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ُّجَت لللتاب :  املالحظات اليت 

ـقال ا خعجللر اقعل  قردن، عكىل،و،ً ة نراءؿ اقرواة -  . عدم اقكءىلح بػ ٕا

ؿ،نف ـ ؿ عـ اقرواة اقذ ـ نؿ عد ذطف اسدعدرفالؿ احلد،ؿظ اقملراـدل  -

 ش .  اقجل ،ن » ل وفذا احل،ؿظ ابـ كجر ة ش ا ىلزان » ة ذ جلف عد 

ل وندق اقوعد،ب ا ندالقر ة  للحافظ ابن حجر رمحه اهلل َرٓب التَرٓبت -3

 ة عس ق اقرء،ل .ش  ذ   اقو ل » نراءؿ اقرواة ل اخعله ع قلف عـ فع،ب 

 ممٔزات اللتاب :* 

 : هلرا اللتاب ممٔزات كجريٗ ميَا -

عوف عض،  ع، ظلر بف عـ عـقال ة ءرح اقرواة ونملدد جلالؿ ز د،دة عدد  -2

 ع،ب  ذ   اقو ل .ع، ة ف

كددذ  فثددريا عددـ عخعدد،ر اقددرواة ا كنيددػ ممدد، ٓ  لىلددد ة ءددركالؿ  -3

 ونملد جلالؿ.

مل حيذ  عـ رء،ل  ذ   اقود ل عكدًدا ل بدؾ ضدؿ  قدىلالؿ عدددا عدـ  -4

 اقرواة ممـ نؿ عد ذط احل،ؿظ ا زي .

 ع عت ع، كذؿف ا زي عـ اقكاءؿ ة عصؾ فع،ب اقو ل . -5

ل وندق عدـ عأدالر اقوعد   حافظ ابن حجذر رمحذه اهلللل التَرٓب بتقسٓ -4

ا خعلة ة نراءؿ اقدرواة ل ؿإودف  د، ؿدرغ عدـ  دذ   اقعالدذ   عراد ن ر عدف ة 

فع،ب بحىلي ٓ نز د فؾ نرنير عد سءر واكد ؾ،قع، جيمع اسؿ اقرءؾ ل واسؿ 

ف ل وف ىلعف ل وق عف ل عدع ضدعط عد،  ندوؾ ف وءده وع عالك عأالر و ععف ل وو ععبىل

 عـ ذقؽ ب،حلرو  .
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 ممٔزات اللتاب :* 

 : هلرا اللتاب ممٔزات كجريٗ ميَا

عوف  مع،ز ة اقغ،ق  بقضقح ع،دنف اقملجلمىلر عع ضعط قوثري مم،  ندوؾ  -2

 ب،حلرو  .

ُمكَءؿ عدـ كىلدي دعدػ صدلر اقد عوف حيوؿ عد اقراوي بحوؿ خمعل  -3

 اق عقل عو اقرد .

 رالدر عدـ خدسل عقازوعدف بدػ اقدـر ة احلوؿ عد اقدراوي ل وذقدؽ  -4

 عـقال اقعق ىلؼ واقعجر ح اقعل ـىلجلت ة اقراوي .

 املالحظات اليت ّجَت لللتاب :* 

ول دف هلدؿ ة  بملض رء،ل اقوع  اق دعر ممدـ ندرءؿ ندقعوف ؿ،نف ذفر  -2

 فع،بف اقعالذ   .

امجي،ز اقند د ة بملض ا قاضع ل وفقوف حيىلؾ ة نرنير اقدراوي عدـ  -3

  خر ل وب،قعععع  ععػ ومهف ة ذقؽ . عقضع  ؼ عقضع

نذه عجلحقظ،ت   رية عد نذا اقوع،ب اق ىلؿ ل اقدذي رزق اق عدقل ل  -4

ؿ  كوؾ قكق عـ ا خعلات ا ن،مهر قف ة عقضقعف عثجلف ل ؿالق ععداول ع ذ 

ناقىللف بػ اقملجل ق وا حدد ػ واقعد،كثػ ل ُ ملققدقن عجلىلدف ة فثدري عدـ اقدكاءؿ ل 

 ع.ند .  عك س،ر اقوثريون ب رينف نملد ًس وجترحيً، و   جلقن ع ف ك
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 .بملجلقم احلد ي ك  اقعل نمل ر  ؼ ذقؽ ؿ د رءملت  ؼ بملض اقوع ض،ؿ

 ميَج البخح :

اوءجل ت ة بحثل نذا عـ ع،دة عجلمىلر ؾز رة ل مل ن دع رع ل ؿود،ن ع الجدل 

قددذقؽ نددق ا دد ال  آسددع رائل اقددذي  ملعمددد عددد اامددع واقعحجلىلددؾ وا  ،روددر 

 ٓسعخراج اق ع،ئ  اقملجلمىلر ل وذقؽ عد اق حق اقع،يل :

و جلت عـقال ابدـ كعد،ن عدـ اقدراوي ة فع،بىلدف اقث د،ت وا جدروكػ  -2

 ف،عس .

 ـمت بعحجلىلؾ عقل،ظف ة اقراوي ءركً، عو نملد ًس . -3

بدػ عـدقال ابدـ كعد،ن ة فع،بىلدف  اءعالدت ة اسعخراج ضد،بط جيمدع -4

 . شا جروكػ » و ش اقث ،ت  »

ـمددت بدراسددر اقعملدد،رض اق دد،ن  عددـ آأددعع،ه ة اسددؿ اقددراوي عو  -5

 عرو ،نف ل وبىل ت ع، نرءح يل ة ذقؽ .

و جلت عـقال عئمر اارح واقعملد ؾ ة اقراوي عع نقضدىلح عد، عأدوؾ  -6

 ع ال،.

ـمت ب، قازور بػ عـقال ابـ كع،ن وؾريه عـ عئمدر اادرح واقعملدد ؾ  -7

  ملرؿر عدى عقاؿ عف هلؿ .

عوردت و ذج عـ عك،د ي اقراوي قدراسعال، وبىل،ن عدى اقكابط بػ  -8

 اقدراسر اق رر ر واقملجلمىلر .

 اخلسصر : وؿىلال، بىل،ن اقراءح ة ك،ل اقراوي . -9
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وـد انعملت ة بحثل نذا ـقاعد اقعحي اقملجلمدل بودلر ع،عدر ل واقعحدي  

 :ا ىلداين بولر خ،صر ل وعـ نذه اق قاعد 

ؾ،قعددً، ل  راععمدددت ؿىلددف عددد ا ودد،در إصددجلىلل وـددد  ختددر   احلددد ي -2

 وذقؽ عد اق حق أيت :

 ذا ف،ن احلد ي ة اقوحىلحػ افعلىلت بعخرجيدف عد ال  ل عد، مل ن دعض  -ع

 احل،ءر ؾري ذقؽ .

 ذا فد،ن احلدد ي ة صدحىلح اقعخدد،ري عو ع دجلؿ عو اق د ـ إربملددر  -ب

 اقولحر .عذفر رـؿ اقوع،ب وع قاوف ورـؿ اقع،ب وع قاوف ل واازق و

عو ؾددريه عددـ ا ودد،در  و ذا فدد،ن احلددد ي ة ع دد د امعدد،م عمحددد  -ج

 إخرى عذفر اازق ورـؿ اقولحر عو رـؿ احلد ي .

بىل ت درءر احلد ي عملعمًدا ة ذقؽ عـقال اقملجلد ق ا ع ددعػ وبملدض  -د

 ا مل،س ـ ل و ٓ اءعالدت ة عملرؿر احلوؿ .

اععمدددت ؿىلددف عددد ا ودد،در  وـدددطر  ددر اق  ددؾ عددـ ا ودد،در ل  -أ -2

إصجلىلر ة و ؾ فسم ابـ كع،ن وؾريه عدـ إئمدر  ٓ ة عقاضدع رءملدت ؿىلالد، 

  ؼ اقوع  ا ملعمدة ة ذقؽ ل فعالذ   اقو ل ل و ذ   اقعالذ   ل وؾرين، .
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وع دع، عو ؾ وو، ٕكد اقملجل ق عو اقع،كثػ عو جلف بجللردف عو عخعلده  -ب

ري  ؼ ذقددؽ ة اهلدد،عش ل وع عددت ااددزق ععلددؿ، ؿىلددف بح دد  احل،ءددر ل وعأدد

 واقولحر .

 افعلىلت ة نراءؿ إعسم بمـ هلؿ عسـر ب،قعحي . -4

 عزوت أ ،ت اق ر وىلر  ؼ سقرن، ل وبىل ت عرـ،عال، . -5

 ذكت إقل،ظ اقغر عر ة احلد ي . -6

قسسعل،دة عـ اقعحي وسالققر اققصقل  ؼ ا ملجلقع،ت ـمت بقضدع  -7

 و ايت نلوىلجلال، ضمـ اخلءر . ؿال،رس قجلوع،ب ل

 الصعْبات ّطسق حلَا :

ٓ أؽ عن اقوملقب،ت نملدكض فدؾ ب،كدي  ملدد بحثد، عجلمىلد، قدف عو،وعدف 

 :وعمهىلعف ل وـد واءالع ل بملض اقمل ع،ت ع  ،ق عمغ ة نذا اقعحي ل وعـ عمهال،

 ؿىلالد، ابدـ كعد،ن سدع  نراءملدف عدـ نملدد ؾ ودرة اق وقص اقعل بَػ  -2

نغجلعدت عدد ندذه اقودملقبر بل دؾ نيدع عد،دة عجلمىلدر  اقراوي عو ءركدف ل وـدد

ب،قدرءدر إوؼ ل ش اقث د،ت وا جدروكػ » اـع ت عن عـرع ـراقة عملم ر فعد،يب 

 وفثريا عـ فع  اارح واقعملد ؾ ع،عر بملد ذقؽ .

ـجلر اق رائـ اقعل  موـ عـ خسهل، آسعدٓل عد سع  ذفر اقراوي  -3

احلدؾ ا ع ددم خدري عملدػ يل قجلعحدي عدـ ة فع،يب اقث ،ت وا جروكػ ل ؿود،ن 

 اق رائـ ل وـد رءملت قذقؽ ع  ،  ؼ فع  عجلقم احلد ي بولر ع،عر .

سوقت ابـ كع،ن عـ عؾجل  رواة اقعحي ع د ذفره هلؿ ة اقث د،ت ل  -4

ؿ جلىلس ع،  عحدث عـ ءقاو  اقعق ىلؼ ة اقراوي مم، جيملؾ عـ اقودملقبر بمود،ن 
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 مل،ار ذقدؽ رءملدت  ؼ ذوطدف ة ع دعدر  د د درءر ـعقل اقراوي ع ده ل و 

اقث ددد،ت » فع،بدددف اقث ددد،ت ل ب،مضددد،ؿر  ؼ عددد، وءدندددف ععثق ددد، ة   ، ددد، فع،بىلدددف 

 ش .وا جروكػ 

اخعس  وءال،ت ورر عجل ق اارح واقعملدد ؾ ة اقدراوي ل ممد، جيملدؾ  -5

اقع،كي حيعد،ر ة ندرءىلح اق دقل اقودحىلح ل خوقصد، ع دد ظالدقر اقعود،ؿ  ة 

اسددعمل ت ب،  ،روددر بددػ عـددقاهلؿ وبدد،قرءقع  ؼ ي وءركددف ل وـددد نق ىلددؼ اقددراو

اق قاعد اقعل وضملقن، ل واقعل ع ال، عن اقراوي ا ملدل ٓ   عدؾ ؿىلدف اادرح عد، مل 

  وـ علرسا ل وعن اارح ا لرس ع دم عد اقعملد ؾ وؾرين، .

اخعس  عكو،م  ع،م عـ عئمر اارح واقعملدد ؾ ة اقدراوي اققاكدد ل  -6

  ف ل ون،رة   مللف ل وحلؾ ذقؽ ؿ د ك،وقت اامع بػ عـقاقف ا خعجللدر ؿع،رة  ق

بحمؾ اقعق ىلؼ ة ء،و  ل واقعجر ح ة ء،ود   خدر ل فعق ىلدؼ اقدراوي قد  دف ل 

ون ملىللف حللرف ل عو اقملوس ل عو ظالقر ناخر عكد اق ققػ عـ أخر ل عو ؾدري 

 ذقؽ .

 قىلدف عكدد ومل  عحدي  ب،مض،ؿر  ؼ ع، ن دم  ن نذا ا قضقع مل  عءرق -7

 بوقرة أ،عجلر ؿىل  ععجلؿ .

 الدزاسات الشابق٘ :

مل عءد عـ عؿرد نذا ا قضقع بولر أ،عجلر سقى اقع،كي عداب احلمش 

ة رس،قر ا ،ء عري ا  دعر  ؼ ء،عملر عم اق درى بمودر ا ورعدر بمل دقان : امعد،م 

واة اقدذ ـ وع الجف ة اارح واقعملد ؾ ل ؿ دد نءدرق قجلدر ل مد بـ كع،ن اقع ع

ل ع علا عد ذفدرنؿ دون ش اقث ،ت وا جروكػ » ذفرنؿ ابـ كع،ن ة فع،بىلف 

عن  عملرض  ؼ ا نوؾ ا ع ددم ل ودون عن  ددرس عسدع،ب نملد،رض إكود،م ل 
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ؿرس،قعف ف،وت  عؿ بم ال  ابـ كعد،ن ف  عوف مل  ذفر و ذج عـ عرو ،ت ن ٓق ل 

 رواة اقددذ ـ ذفددرنؿ ة فع،بىلددف ة ااددرح واقعملددد ؾ عددد وءددف اقملمددقم ل واقدد

 ل وضع هلؿ عجلح ، ة  خر اقرس،قر .ش اقث ،ت وا جروكػ » 

وب دد ال ا خعوددػ عددـ عنددؾ اقملجلددؿ وعراءملددر دقىلددؾ اقرسدد،ئؾ اا،عملىلددر 

ند بمرفز ا جلؽ ؿىلوؾ امسسعل نعػ يل عن ا قضقع اقدذي عودقي بحثدف 2526

 قملربىلر اق ملقد ر .مل   عؼ عن سجؾ فرس،قر عجلمىلر ة ء،عمل،ت ا مجلور ا

 أٍنٔ٘ املْضْع : 

ل وة  بدراز نومـ عمهىلدر ا قضدقع ة امء،بدر عدد إسدئجلر ا ع دعدر  -2

اق قابط اقعل ـد  رؿع بل جلال، اقعمل،رض ل عو  ومؾ اقعحي اقملجلمل ء،وعد، عدـ 

 ؿ اقلذ .داق  ص ة عكو،م نذا اقمل،قِ 

ركدقا عدـ ق د ـعؾ بملض ا حد ػ روا ر اقدذ ـ و  دقا عدـ عئمدر وء -3

 خددر ـ ل وكددؾ  أددو،ل اقعملدد،رض ة عكودد،م ابددـ كعدد،ن  ملجلددؾ عمددؾ ندد ٓق 

 ا حد ػ .

 ن دراسر ظ،نرة اقعمل،رض ة عكو،م ابدـ كعد،ن نلدعح بد،ب اقعحدي  -4

 قدراسر ولس اقر،نرة ع د ؾريه عـ إئمر .

فع  ا عاخر ـ ل ؿدراسدر ندذه  ن عـقال ابـ كع،ن اوعؽت ة عؾجل   -5

  ؿالؿ ع، و جلف ع ف ا عاخرون .اقر،نرة ع ده نىلرس

  ن عمهىلر نذا ا قضقع نع ،عػ  ذا عضىلػ  ؼ ع، ن دم ع،  غ : -6

ع،  ن عددـ عندددا  نددذا اقعحددي اامددع بددػ عجلمددػ ل عكدددمه، ورددري ل 

وأخر نءعىل ل ل وذقدؽ عدـ خدسل دراسدر ود ذج عدـ عرو د،ت اقدرواة اقدذ ـ 

 نمل،رضت ؿىلالؿ عكو،م ابـ كع،ن .
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حددي اادد،عملل ب، مجلوددر اقملربىلددر اق ددملقد ر  ؼ ندددذا ب، مل  عءددرق اقع 

 ا قضقع   ٓ بوقرة عرضىلر ل ف  بىل ت ذقؽ ة اقل رة اق ،ب ر .

 أسباب اختٔاز املْضْع :

عمهىلر ا قضقع ف  ن دم ل  ض،ؿر  ؼ عسع،ب عخرى ف،ودت عندجملر يل  -2

 عد اخعىل،ره ل وعـ نذه إسع،ب :

 اارح واقعملد ؾ .عو،ور اق  د وا قضقعىلر ة عجلؿ  -3

ل عو،ور ابـ كع،ن اقملجلمىلر ع د عجلد ق اادرح واقعملدد ؾ ل وـىلمدر عكو،عدف 

عىلددزان » و دد ز ذقددؽ ة اق دد،ـجلػ ع ددف ل وة ا  ددعدرفػ عجلىلددف ل ف،قددذنعل ة 

 ش .ق ،ن ا ىلزان » و  ش  ذ   اقعالذ   » ل وابـ كجر ة  ش آععدال 

واقعملد ؾ ل ودراسدر عد، ودع  ع الد،   براز ضقابط  ع،م عـ عئمر اارح -4

عددـ عكودد،م ورر ددر ل عددع بىلدد،ن ع رندد، عددد ا رو دد،ت ل وذقددؽ بعععددع ودد ذج عددـ 

 ش .اقث ،ت وا جروكػ » عرو ،ت اقرواة اقذ ـ ذفرنؿ ابـ كع،ن ة فع،بىلف 

 

***** 
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 خطة البحث 

  عوقن اقعحي عـ ع دعر ومتالىلد وب،بػ وخ،متر وؿال،رس :

 نا تقدو علٙ :: اطتنلت ك املقدم٘* 

 عنوؾ اقعحي ل واحل،ءر  ؼ كجلف . -2

 بىل،ن ا و،در وو دن، . -3

 وصػ اقوملقب،ت ل وبىل،ن طرق كجلال، . -4

 بىل،ن ع ،و ـ عبقاب اقرس،قر وؿوقهل، . -5

 : التنَٔد : ّظُٔ *

ب،خعودد،ر ش اقث دد،ت وا جددروكػ » اقعملر ددػ بدد،بـ كعدد،ن وفع،بىلددف  -2

 ق ع  سعؼ دراس،ت ععخوور ة ذقؽ .

و عءددرق اقعملر ددػ  ؼ بىلدد،ن اسددؿ ابددـ كعدد،ن ل وو ددعف وف ىلعددف ل وعققددده 

ل  وونانف ل وطجلعف قجلملجلؿ ل وركجلعف ؿىلدف ل وأدىلقخف ل ونسعىلدذه ل و  د،ق اقملجلد ق عجلىلدف

وءالقده ة خدعدر احلدد ي وعجلقعدف ل وع ىلدندف ل ووؿ،ندف ل وع الجدف ة فع،بىلدف 

  اقعاقىلػ .ل عع دراسر عهي  عسعؼ ةش ا جروكػ » و ش اقث ،ت  »

 امأ،رة  ؼ و ذج عـ نمل،رض عكو،م ابـ كع،ن ة اقراوي اققاكد . -3
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 : الباب األّل : التعازض ّعالقتُ بضْابط ابً حباٌ ، ّظُٔ أزبع٘ ظصْل *

 نق ىلؼ اقراوي ة روا عف عـ أىلقخ ل وجترحيف ة  خر ـ . الفصل األّل :

اقددرواة ل وجترحيددف  ذا نق ىلددؼ اقددراوي  ذا روى ع ددف بملددض  الفصاال الجاااىٕ :

 روى ع ف اقعملض أخر .

 نق ىلؼ اقراوي قد  ف ل ون ملىللف حللرف . الفصل الجالح :

 نق ىلؼ اقراوي ق عءف ل وجترحيف قعدععف . الفصل السابع :

 :الباب الجاىٕ : التعازض الياتج عً االلتباض ّالرتاجع ، ّظُٔ أزبع٘ ظصْل  *

 واكد .نملدد إس ق واقراوي الفصل األّل : 

 : آقعع،س ة آسؿ . الفصل الجاىٕ

  د د عودر اخلءا ة ا رو ،ت . الفصل الجالح :

 اقكاءع عـ نق ىلؼ اقراوي . الفصل السابع :

 قعىل،ن عنؿ وع،ئ  اقعحي . اخلامت٘ : *

 الفَازض :  *

 . ؿالرس أ ،ت 

 . ؿالرس إك،د ي 

 . ؿالرس أ ،ر 

  . ؿالرس اقرواة اقذ ـ متت دراسعالؿ 
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 الرس إعسم .ؿ 

 . ؿالرس ا وءجلح،ت 

 . ؿالرس إع،فـ واقعجلدان 

 . ؿالرس ا راءع وا و،در 

 . ؿالرس ا قضقع،ت 

 ٘سق  ُعَضدِمـ فدؾ ؿودؾ عدـ ندذه اقلودقل إعدر ـ  ملخْظ :

 اقع،قىلػ :

 ل و عمثؾ ة  ظال،ر اقعمل،رض ودراسر اق ،بط . اجلاى  النظريأ( 

ذج عـ عك،د ي اقرواة اقذ ـ و عمثؾ ة دراسر و ل  ى  التطبوقيااجلب( 

  نمجلالؿ اق ،بط .

 

 ,,,,وار ويل اقعقؿىلؼ 

 

***** 
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 كلن٘ طلس :

 ءىلدد  يل ة ي، ددر نددذا اقعحددي عن عن دددم ب،قنددور واقملرؿدد،ن  ؼ ؿ ددىلجلر 

د/   ـ بدـ  مدد ععدد اق د،ظر اقدذي  ا ؽ  عد اقرس،قر عسع،ذي اقل،ضؾ :

قعحي وختءدل اقودملقب،ت اقعدل ف،ن قف عف  إ ر ة نقءىلالل وننجىلملل عد ا

ل  ف،وت نقاءال ل فاي ب،كي ل ومل  زل طقال نذه ا دة عخدً، ك قودً، ل وعملجلدً  رؿىل د،ً 

ل وعن  ع،رك ة عجلمف ووـعف ل ف  عأور نيىلع  عسال ار عن جيز ف ع ل خري اازاق

عنددد، ل وزعسئدددل اقدددذ ـ اسدددعلدت عدددـ  رائالدددؿ وسددد،ب عالؿ ل وعبددددوا يل 

ي ل وعسدال ار سدعح،وف عن  وعد  هلدذا اقملمدؾ اق عدقل ل عسكر، ؿ عد اقعح

 وعن   لع بف .

بدـ ا ععدد ارد / ر ا  ،ـنر ا وقور عـ إسع،ذ ـ اقودر مػ  ف  عأور ا

عددد نل ددجلال  بم ،ـنددر ل  عمحددد ءدد  ععددد اقغ ددل بددـود / ل  فكددقل اق ددقا عر

عملدر ا جلدؽ اقرس،قر ل و بداق ا سكر،ت واقعودق ع،ت ل وأدوري ععقاصدؾ ا،

ـ دؿ اقث ،ؿدر امسدسعىلر ل وفجلىلدر اقدراسد،ت اقملجلىلد،  –بوجلىلر اقكبىلدر  رسملقد ممثجل

 .اقلرصر يل مف ل دراسعل اقملجلىل، من،كعالؿ

 پ                                    

                 [293 - 291 : اقو،ؿ،ت] پ . 
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 د ــــــــــالتنهي

 ّظُٔ مخش٘ مباحح :

 املبخح األّل : تسمج٘ ابً حباٌ . -

 املبخح الجاىٕ : التعسٓف بلتابُ الجقات . -

 املبخح الجالح : التعسٓف بلتابُ اجملسّحني . -

 املبخح السابع : التعسٓف بلتابُ الصخٔح . -

ابً حباٌ يف الساّٖ طازٗ إىل مناذج مً تعازض أحلاو إلاملبخح اخلامص : ا -
 الْاحد .
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  *املبحث األول : ترمجة ابن حبان 

 امسُ ّىشبُ ّكئتُ : -1

ظ ل أىلخ خراس،ن عبق ك،نؿ ل  مد احل،ؿنق امع،م اقمل،مل اقل،ضؾ ا ح ؼ 

ل  ،ينبدـ عدرة اقعمىلمدل اقُع دعل اقِ ج دعبـ كع،ن بـ عمحد بدـ كَعد،ن بدـ عملد،ذ ا

عمىلمل و عر  ؼ متىلؿ ل ءّد اق عىلجلر اقملربىلر ا نالقرة ل واقُع عل و عر  ؼ عد  در واق

ب ت  كدى عع ل ِسجْ ع،ن ل ن ع عد اق لر اقىلرسى قجل الدر اقوعدري ِنىلجْلم دد ل 

 ؼ اا قب عـ ا قـع اقدذي  عودؾ ب الدر عْرَؾ ْدداب ل وف،ودت عد  در ُبْ دت ـدد 

بدـ اقجلالجرة عد  د ععدد اقدرمحـ  دخجلت ة كقزة ا  جلمػ س ر  سث وعربملػ

 . سمرة 

عع، ف ىلعف ؿ د ف،ن  و ك بايب كد،نؿ ل ومل ختعجلدػ فعد  اقدكاءؿ ؿدىل  بىل الد، 

 عد نو ىلعف مهذه اقو ىلر .

                                      

* 
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 مْلدِ ّىظأتُ :

عنيملت فع  اقع،ر خ واقكاءؿ عد عن ابـ كعد،ن ُب دعل ا ققدد واق نداة ل 

عن عب، ك،نؿ نقة ة أقال سد ر  ل ٓ  ي، مل  دد س ر وٓدنف ل وـد ذفر اقذنع

ل ونق ة عؽ اقث وػ ل وـ،ل  : وقد س ر ب ع وسدعملػ ومخ ػ و س  ئر عربع 

ندد، ؿ دد نودقن وٓدندف بدػ 465ؿإذا ف،ن ـد ـ،رب اقث وػ سد ر )ل  وع،ئعػ

ند ، ل وـد ف،وت عاة ابدـ كعد،ن عدد درءدر عدـ اقغ دك بد  :38 -386س ر )

ل وعو عدف عدـ اقءجلد  ا عودر ل ودر اقوددح واق دملل  ؼ اقدرزق وؿرت عجلىلف ع و

واقركجلر اققاسملر بػ عرء،ق اقمل،مل امسدسعل ا كاعدل إطدرا  ل طجلعد، قجلملجلدؿ 

 واقع س، قف عـ صدور اقرء،ل .

 طلبُ للعله :

ع.ندد. ل وندق  طجل  اقملجلؿ عد رعس اقدثسث ع،ئدرـ،ل امع،م اقذنعل : 

ل وعن عمدره  ودذاك   ىلدػ عدد اقملؽد ـ ع،عد، ل ؿجلدئـ عوف طجلعدف ب ل دف  نري  ؼ 

ناخر ـجلىلس ة اقءجل   ٓ عوف أمر عـ س،ق ااد ع، عطد،ق ل ُعدندف ة ذقدؽ مهدر 

ع،قىلر ـربت  قىلف ا  ،ؿ،ت اقعملىلدة ل وعدوت  قىلف اقعسد اق ،ئىلر ل ؿركؾ  ؼ أدىلقخ 

 وـعف ة بسدنؿ ل وـود عءجلر عجل ق زع،وف ة عديؿ وـرانؿ .
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 ظُٔ : زحلتُ

رمحف ار اقركجلر ة طجل  اقملجلؿ بملد عن كودؾ عجلدؿ أدىلقخ بدع ابـ كع،ن 

 .بجلده ل وف،ن عـ عفثر اقملجل ق وعوسملالؿ ركجلر ة طجل  اقملجلؿ 

بجلغ جممقع اقعجلدان اقعل ار ؾ  قىلالد، ابدـ كعد،ن مخ در و  ودػ بجلددا ل ؿ د 

اودف مل كدث ؿىلال، عـ مخ  ئر أىلخ وب ملر عؽ أدىلخ، ل ومهدذا  مودـ اق دقل ب

 كك ك،رضة عـ كقارض اقملجلدؿ ا ملروؿدر ة اق درن اقرابدع اهلجدري  ٓ كددث 

عـ أىلخ عو أىلقخ عـ عجل ئالد، عو روادند، ل وعدـ بدػ نجلدؽ اقدعسد اقعدل ركدؾ 

ـَ د ل وَعددْرو ل وَوَ دد، ل  ل  كعدد،ن ن ددك ل وُءْرَءدد،ن ل واقددَري  قىلالدد، ابددـ وَسددَمْر

ُن ل واقِرـدُر ل اواقَعْلةل وَكرَ وواِسط ل ا ُقصؾ ل وَوىْلَ ،ُبقر ل وَنَراُة ل وَبْغَداُد ل و

وطرُسددقُس ل وِدعْنددُؼ ل وَعوء،ْفىلددر ل وَعْ دد سُن ل واق دد،نرة ل وامسددو در ر ل 

بسد احلج،ز ل وعخدريا وبملدد ندذه اقركجلدر اقءق جلدر ة طجلد  اقملجلدؿ ل  ض،ؿر  ؼ 

 دت ل واقعل بجلغت عربملدػ سد ر عدـ عمدره عد،د ابدـ كعد،ن  ؼ ع د ط رعسدف بُ 

وكط ركجلف ؿىلال، ل وعـ،م مه، دارا وعدرسر ل وركؾ  قىلف ا حد قن عـ فدؾ ءالدر 

 .ق  ع عرو ،نف ل وب ل فذقؽ كعك واؿ،ه إءؾ ا حعقم 

 طْٔخُ :

 ن احلد ي عدـ أدىلقخ ابدـ كعد،ن حيعد،ج  ؼ بحدي عجلمدل ععخودص ل 

ٕيؿ عـ اقوثرة بحىلي  نوجلقن عمس عجلمىل، ضخ   دم عجلؿ رءد،ل احلدد ي 
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ة ؿددكة كرءددر عددـ اقددزعـ ل كىلددي  ن فثددريا عددـ اقعددقار خ ـددد ؿ دددت فعدد،ر خ 

 ل وؾرين، . وىل ،بقر ل ون،ر خ بخ،رى ل ون،ر خ سمرـ د

ـ نجل دك عد الؿ عد،   درب عدـ عقلدل وـد بجلغ عدد أدىلقخ ابدـ كعد،ن اقدذ 

قملجل ، ـد فعع ، عـ عفثدر عدـ ل ف  سح بذقؽ ابـ كع،ن ول ف كىلي ـ،ل :  أىلخ

 .اقن،ش  ؼ امسو در ر عقلل أىلخ عـ 

 : وسيذكر أبرز شووخه الذبن أكثر األخذ عنهم

ِصدؾ ل ل عمحدد بدـ ا ث دك ل  ددث ا َقْ  اإلمام احلافظ أبو بعذ ادَوِصذي -1

عكددد اقث دد،ت إ عدد،ت ل اوعالددك  قىلددف عجلددق امسدد ،د ل وازدكددؿ عجلىلددف عصددح،ب 

 ر ل ندقة سد ر سدعع احلد ي ل وعنيملقا عد   عف ود  ف ل ع،ش سعملً، ون دملػ سد

 .و س  ئر 

ل روى عدـ عمحدد بدـ ك عدؾ  اإلمام احلافظ احلسن بن سفوان الشذوباي -2

وـعىلعر بـ سملىلد ل  وحيىلك بـ عملػ ل ونق عدـ عـدران عيب  ملدد ل فد،ن ممدـ ركدؾ 

وصدد ػ وكدددث عددع صددحر اقد ،وددر واقوددسبر ة اق دد ر ل نددقة سدد ر  ددسث 

 . و س  ئر 

ث أبو خلوفذ  الفلذب بذن احلبذاب بذن نمذد بذن شذعو  اإلمام ادحد -3

وعيب اقققىلددد  عددل اق ملل فدد،ن ك ددـ ا ملرؿددر ل سددمع عددـ  محذذي الب ذذيجلا
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بدـ ا دد  ل ل فد،ن   در عاعقود، ل صد،دـً،  ل وسجلىل ن بـ كدرب ل وعدغ اقءىل،قز 

 .عد عً، ل ؿوىلحً، ل ونق عف  أىلخ ق ىلف ابـ كع،ن ل نقة س ر مخس و س  ئر 

ل ع دل  م األئم  شوخ اإلسالم أبو بكر نمد بن إسحاق بن خزبم إما -4

ة كدا عددف ب،حلددد ي واقل ددف كعددك صدد،ر ممددـ ُ  ددب بددف ا ثددؾ ة سددملر اقملجلددؿ 

وامن ،ن ل سمع عـ ابـ رانق دف ل وعدغ بدـ كجدر ل وعمحدد بدـ ع ىلدع ل وخجلدؼ 

ل سقانؿ ل  وكدث ع ف اقعخ،ري وع جلؿ ة ؾدري اقودحىلحػ ل فد،ن  ع،عدً،  ععدً، 

عملدوم اق رري ل ٓزعف ابـ كع،ن وعفثدر ع دف وع  دك عجلىلدف بد  مل  دثـ عدد ؾدريه ل 

 .نقة ابـ خز مر رمحف ار س ر  كدى عؽة و س  ئر 

 اإلمذذذام احلذذذافظ شذذذوخ اإلسذذذالم أبذذذو العبذذذاس نمذذذد بذذذن إسذذذحاق  -5

عددقٓنؿ ل اخلراسدد،ين اق ىل دد،بقري ل فدد،ن عددد  بذذن إبذذرابوم بذذن مهذذران الثقفذذيا

عرىلؿ عـ اقع ك واققرع واقملجلؿ ل سمع عدـ ـعىلعدر بدـ سدملىلد ل و سدح،ق  ء،و 

ون د،د بدـ اقرسدي ل وخجلدؼ سدقانؿ ل ندقة سد ر بـ رانق ف ل وعمحد بـ ع ىلع ل ا

 . ند  424

بذذن ااإلمذام احلذافظ الكبذر اجلذذوال   أبذو عواىذ  بعقذذوب بذن إسذحاق  -6

حىلح اقددذي إصددؾ امسددلرا ىل ل صدد،ك  ا  دد د اقودد إبذذرابوم النوسذذابوري

خرءف عد صحىلح ع جلؿ ل وزاد عك،د ي ـجلىلجلدر ة عواخدر إبدقاب ل فد،ن عدـ 

عجل ق احلد ي وع عد، ؿ ل سدمع عدـ  دقوس بدـ ععدد إعدد ل و مدد بدـ حيىلدك 

 .اقذنغ ل وعمحد بـ سملىلد اقدارعل ل وف،وت وؿ،نف س ر ست عؽة و س  ئر 
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وٓ أدؽ عن ندد ٓق  ؿالد ٓق ندؿ اقددذ ـ عفثدر عدد الؿ ابدـ كعد،ن ة فععددف ل

احلل،ظ وؾرينؿ عـ أىلقخف ف،ن هلؿ إ ر اقوعري ة أخوىلر ابـ كع،ن اقملجلمىلدر 

واقكبق ر ل وفثرة ن ٓق إعسم احلل،ظ ل ونملدد ختوو، ؿ عودـ ابدـ كعد،ن 

 عـ ان ،ع إؿؼ ل ون قع ا مل،ر  ل واقع دم ة اقملجلؿ اقكق اقوثري .

 تالمٔرِ :

ف فثري عـ ا حد ػ وـرعوا عجلىلف عود ل،نف ل ونؿ ءؿ ؾلري ل ؿ د ركؾ  قىل

 ذ ـ ذاع صىلعالؿ ؿىل  بملد :وسمملقا عرو ،نف ل وف،ن عـ نسعىلذه اق

امع،م احلد،ؿظ عبدق احل دـ عدغ بدـ عمدر بدـ عمحدد اقددارـء ل ل عدـ  -2

بحقر اقملجلؿ وعئمر اقدوىل، ة احللظ واقلالؿ واققرع ل سمع عـ اقعغقي وابدـ عيب 

ئددؼ ٓ حيوددقن فثددرة ل صدد ػ ة احلددد ي واقملجلددؾ داود ل وابددـ صدد،عد ل وخس

 .س و  وػ و س  ئر مخواقل ف واق راقات ل نقة س ر 

احلافظ العامل أبو عبد اهلل نمد بن أمحد بن نمد بن سلوامن بذن كامذب  -2

وسدالؾ بدـ عدث ن اق ددجلمل ل ل كددث عدـ خجلدػ بدـ  مدد اخلىلد،م ل  البخذاري

ؿرد،   در عود لً، ل ندقة سد ر ا  عدل عؽدة و مد بـ ءمللر بـ عسدجلؿ ل فد،ن ك،

 .وعربمل ئر 

كربذا   زاإلمام احلافظ اجلوال أبذو عبذد اهلل نمذد بذن إسذحاق بذن أ   -3

بدـ ااقملعدي ل سدمع عدـ عيب ك،عدد بدـ بدسل ل و مدد  حيوى بن منده األصبهاي
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بملدد  احل ػ اق ء،ن ل وعيب اقملع،س إصؿ ل ـ،ل ع ف اقذنعل ) رمحف ار نملد،ؼ ، 

عن اد عس ق ا دن اقعل ركؾ  قىلال، ل واقملجل ق اقذ ـ عخذ ع الؿ ل ـد،ل : وسدمع 

عـ خجلؼ سقانؿ بمدائـ فثرية ل ومل عءد عكدًا ف،ن عوسع ركجلر ع دف ل وٓ عفثدر 

 .كد ثً، ع ف ل عع احللظ واقث ر ل ؿعجلغ ، عن عدة أىلقخف عقػ وسعمل ئر أىلخ 

بذن عبذد اهلل بذن نمذد النوسذابوري  احلافظ الكبذر أبذو عبذد اهلل نمذد -4

صدد،ك  ا  ددعدرك ل طجلدد  احلددد ي ة  ادعذذروب بذذابن البوذذب ادلقذذ  باحلذذاكم

اقوغر ل واسعمد عـ ابدـ كعد،ن وندق ابدـ  دسث عؽدة سد ر ل روى عدـ عبىلدف 

و مددد بددـ عددغ بددـ عمددر ا ددذفر ل وعيب اقملعدد،س إصددؿ ل وعيب عددغ احلدد،ؿظ ل 

 ل وعبق اق ،سؿ اق نريي ل وخجلؼ سقانؿ . وكدث ع ف اقدارـء ل ل واقعىلال ل

ل ص ػ عـ اقوع  ع،   ،رب عقػ ءزق كد ثل عدـ ختدر   اقودحىلحػ 

واقملجلؾ ل واقكاءؿ ل وإبقاب ل واقندىلقخ ل وؾريند، ل ندقة رمحدف ار ة أدالر 

 .صلر س ر مخس وعربمل ئر 

وٓ أؽ عن نعجلمذ ن ٓق احلل،ظ اقوعد،ر عدد ابدـ كعد،ن  ددل عدد سدملر 

سعف ل وؾزارة عجلمف ل وعملرؿعف بندعك اقملجلدقم وا ملد،ر  وفععدف أد،ندة عدد اط

 .ذقؽ 
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 ملاىتُ العلنٔ٘ ّثياء العلناء علُٔ :

كرل ابـ كع،ن رمحف ار نمل،ؼ بمو،ور عرعقـر ة إوسد،ط اقملجلمىلدر ل ومل 

 ععقع ندذه ا  زقدر  ٓ  د، فد،ن عجلىلدف عدـ عردىلؿ اقركجلدر ة طجلد  اقملجلدؿ ل وفثدرة 

وإك،د دي اقعدل نجل ،ند، عد الؿ ل وفد،ن قدف ع  دً،  سدال،م فعدري ة وؽد  اقنىلقخ

اقملجلؿ بندعك وسد،ئجلف ل ندر  دً، ل ونود ىللً، ل ونل ىلالدً، قجل د،س ل و ؿعد،ًق ل وـ د،ًق 

بىل الؿ ل ؿوؾ نذا ءملؾ ابـ كع،ن ءد رًا بوؾ ع، ـىلدؾ ؿىلدف عدـ   د،ق اقملجلد ق عجلىلدف 

فد،ن ابدـ كعد،ن عدـ » ف : ونق ىل ف واقذب ع ف ل وـد وصلف نجلمىلذه احلد،فؿ ب ققد

واحلد ي واققعظ ل وعـ ع دسق اقرءد،ل ل صد ػ اقل ف واقجلغر عوعىلر اقملجلؿ ة 

 .ش ؿخرج قف عـ اقعو ىلػ ة احلد ي ع، مل   عؼ  قىلف 

ف،ن ابدـ كعد،ن عدد ـ د،ق سدمرـ د زع،ودً، ل » وـ،ل عبق سملد امدر ز : 

واق جدقم وؿ دقن اقملجلدؿ ل وف،ن عـ ؿ ال،ق اقد ـ ل وكل،ظ أ ،ر ل ع، ً، ب،قءد  

 . ش ص ػ ا   د اقوحىلح ل واقع،ر خ ل وفع،ب اق ملل،ق ل وؿ ف اق ،س ب مرـ د 

ف،ن ـد س،ؿر اقوثري ل وص ػ فععً، واسدملر ل وفد،ن   در » وـ،ل اخلءىل  : 

 .ش  ععً، ؿ،ضًس ل ؿالً   

فدد،ن ابددـ كعدد،ن عوثددرًا ة احلددد ي واقركجلددر » وـدد،ل  دد،ـقت احلمددقي : 

 .ش خ ع، ً، ب، عقن وإس،وىلد واقنىلق
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،ن صد،ك  إودقاع واقع ،سدىلؿ ل  مدد بدـ كعد» وـ،ل احل،ؿظ ابـ فثري :  

 .ش د احلل،ظ اقوع،ر ا و لػ ا جعالد ـ وعك

ؿالددذه ودد ذج   ددرية عددـ   دد،ق اقملجلدد ق عجلىلددف ل وـددد نرنيددت ٓبددـ كعدد،ن 

 ذا اقعحي.عو ل،ت فثرية ل ؿجلق ادت عـقاهلؿ قوععت صلح،ت عد دة عـ ن

 جَْدِ يف خدم٘ احلدٓح ّعلْمُ :

خجلػ ابـ كع،ن رمحف ار نمل،ؼ نرا ً، عجلمىلً، ضخ   ددل عدد سدملر عجلمدف ل 

وعجلق مهعف ل قوـ مل  وع  اقع ،ق هلذا اقكاث اقملجلمل ف  عأد،ر  ؼ ذقدؽ احلد،ؿظ 

عي ع قل،ت  –اقذنعل ل كىلي و ؾ عـ ع ملقد بـ و،س ـققف : ونذه اقعقاقىلػ 

ر اقىل دري ل وفد،ن ـدد وـدػ فععدف ة دار ل ؿود،ن ز و   قءد ع ال، اق د - ابـ كع،ن

 .ش اق ع  ة ذن،مه، عع نء،ول اقزعـ ضملػ ععد اق جلء،ن واسعىلسق ا ل د ـ 

ـُرئ  وـ،ل احل،فؿ :عـ،م ب ىل ،بقر وب ك اخل،و ،ه ل وص،رت اقركجلر  قىلف ل و

 ددو ً، قجلغربدد،ق اقددذ ـ عجلىلددف نيجلددر عددـ عودد ل،نف ل وب ددك عدرسددر ٕصددح،بف ل وع

ل  ل قي،   ددععدد الؿ ل وهلددؿ ءرا دد،ت  رالددوا عل   ىلمددقن مهدد، عددـ عنددؾ احلددد ي 

وعوـػ داره وؿىلال، خزاور فععف ل وءملجلال، ة  دي ويص سدجلمال،  قىلدف قىلعدذهل،  دـ 

 .ش و خ رق ع ال، ة اقولر عـ ؾري عن  رءف ع ال،  ر د 

قدًا ضدخمر ة خدعدر واق ،ظر ة نرنيدر ابدـ كعد،ن جيدد عودف ـدد بدذل ءالد

احلددد ي وعجلقعددف ل وؾريندد، عددـ اقملجلددقم ل ؿ ددد صدد ػ ة احلددد ي وعجلجلددف ل 
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وعون،عف ل ورء،قف ل وة اقع،ر خ ل واق ري ل وة اقل ف وعصدققف ل وة اقمل ىلددة ل 

 وة اقكبىلر واقجلغر وإدب ل وؾرين، عـ اقملجلقم .

ؾ وعدـ ناعد» ـ،ل  د،ـقت احلمدقي وندق اقرءدؾ ا ح دؼ  ندالد بدذقؽ : 

ة اقملجلقم ل وعخرج عـ عجلدقم  ال عجلؿ عن اقرءؾ ف،ن بحرً  وػ عَؾ نو،وىللف ناعّ 

 . ش احلد ي ع، عجز ع ف ؾريه 

وقوـ مل  وؾ  قىل ، عـ ع قل،نف  ٓ اق جلىلدؾ ءددًا ل وفد،ن  د،ـقت احلمدقي 

ـد و ؾ عـ اخلءىل  اقعغدادي عوف  عحرسد عدد ضدىل،ع فععدف ل و  ملدك عدد عندؾ 

وعثؾ ندذه اقوعد  فد،ن جيد  عن  وثدر مهد، » ؿ ل ؿىل قل : اقعسد ءالجلالؿ وبسد 

اق  ددخ ل ؿىلع دد،ؿس ؿىلالدد، عنددؾ اقملجلددؿ ل و وععقندد، وجيجلدددون،  كددرازًا هلدد، ل وٓ 

عك   ا ،وع عدـ ذقدؽ  ٓ ـجلدر عملرؿدر عندؾ اقملجلدؿ بعجلدؽ اقدعسد بمحدؾ اقملجلدؿ 

 .ش وؿ جلف ل وزندنؿ ؿىلف ل ورؾععالؿ ع ف ل وعدم بوري ؿ بف 

 كع،ن ـد ض،ع عؾجلعال، ؿ د وصجل ، بمل ال، عذفر ع ال، : وعع عن فع  ابـ

 : ونق ة نراءؿ اقرواة اقذ ـ و  الؿ ابـ كعد،ن ك د  ذوطدف ل الجقاات  -1

وعققدده ل وبملثعدف ل ونجرندف  ؼ عن  ورنعف عدد اقءع د،ت ل ؿعددع بدذفر اق عدل 

 نقؿ،ه ار نمل،ؼ ل  ؿ ذفر اخلجلل،ق اقراأد ـ ... اقخ .

 . نذا اقوع،ب ة عقضملف وسىلايت بىل،ن نلوىلؾ عـ
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 :  معسظ٘ اجملسّحني مً احملدثني ّالضعفاء ّاملرتّكني  -2 

ونددق ة اقددرواة اقددذ ـ ءددركالؿ ابددـ كعدد،ن ك دد  ذوطددف ل وءدد،قت 

 عس ؤنؿ عرنعر عد كرو  ا ملجؿ ل وـد ابعددع ندذا اقوعد،ب بدذفر عودقاع اادرح ل

 . وسىلايت بىل،ن نلوىلؾ عـ نذا اقوع،ب ة عقضملف

: ونق عـ عنؿ فععف اقعدل وصدجلت  قىل د، ل و د، فد،ن ٓه ّاألىْاع التقاض -3

نذا اقوع،ب عـ ا و،در ا المر اقعل عددت  قىلالد، ة ندذا اقعحدي ؿإودف سدىلوقن 

 وع،ب بكق عـ اقعلوىلؾ ؿىل  بملد .ب،قن ،ك نملر ػ 

: ونق فع،ب خمعل ذفر ؿىلف عن،نري عجلد ق مظاٍري علناء األمصاز كتاب  -4

إـءد،ر دون اق دملل،ق وا كوفدػ ل وإعود،ر اقعدل  ال،ق م ؿإعو،ر ل وععس

اـعل عد ذفر ععسعال، نل : عور ل وا د  در ل واقعلدة ل واقوقؿدر ل وبغدداد ل 

،  عددـ 2713ىلمـ ل و  ددؿ )وواسددط ل وخراسدد،ن ل واقندد،م ل وعلدد ل واقدد

،ع ل  دؿ اقعد،بملػ ل  دؿ عنعد اقكاءؿ ل وـد رنعف عد اقءع ،ت ابعداًق ب،قودح،بر 

م،  ب،عع دد،ق ا  عؽددق :2:6اقعدد،بملػ ل وـددد طعددع اقوعدد،ب ة اق دد،نرة سدد ر )

 .ؿسد نالمر 

: ونددق فعدد،ب  عحددي ة إدب كتاااب زّضاا٘ العقااالء ّىزٍاا٘ الفضااالء   -5

وعو،رم إخسق ل وـد طعع عرات عد دة ل  كدان، ة عءعملر اق د ر ا حمد در 

د ـ ععددد احلمىلددد ل و مددد م، ل بعح ىلددؼ  مددد  ىلددك اقدد:2:5ب،ق دد،نرة سدد ر )

 اقرزاق محزة ل و مد ك،عد اقل ل . ععد
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 عقٔدتُ :

ل  اقوسم عدد ع ىلددة ابدـ كعد،ن بح،ءدر  ؼ بحدي عجلمدل ععخودص 

 وك عل عن عأري ن ،  أ،رة ا ملر  ؼ بملض ااقاو  عـ ع ىلدنف :

واؿددؼ ابددـ كعدد،ن عنددؾ اق دد ر واا عددر ة عصددقل آسددعدٓل عددد  -2

 .ل وذقؽ ب،سعدٓقف ب،قوع،ب واق  ر  ع ،ئؾ آعع ،د

 ذن  ابدـ كعد،ن ة ام د ن عدذن  عندؾ احلدد ي ل ؿد،م  ن ع دده  -3

ل وندق  ز دد ب،قء،عد،ت  ـقل ب،قجل ،ن ل وعمؾ ب،ٕرف،ن ل ونودد ؼ ب،ق جلد 

 و   ص ب، مل،يص .

 رى ابـ كع،ن عن اق عقة اصدءل،ق واءععد،ق عدـ ار وكدده ل وعد، و دؾ  -4

مل ُ درد ابدـ » ف  ن اق عقة عجلؿ وعمؾ ل ؿ د اععذر ع ف اقذنعل ب ققف : ع ف عـ ـقق

احلذ  » كع،ن كل ا ععدع ة اخل  ل وورري ذقؽ ـققف عجلىلدف اقودسة واق دسم : 

 .ش عرف  

وعملجلقم عن احل،ج ٓ  وري بمجرد اققـق  ك،ءً، ل بؾ ب ل عجلىلف ؿدروض 

الدؿ اق عدقة ل  ذ عدـ عفمدؾ عالدؿ احلد  لوفدذا ندذا ذفدر عوواءع،ت ل و و  ذفدر 
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صل،ت اق عل ف ل اقملجلؿ واقملمؾ ل ؿس  ودقن عكدد وعىلدً،  ٓ بقءقدمهد، ل وقدىلس 

فؾ عـ بدرز ؿدىلال  وعىلدً، ل ٕن اق عدقة عقنعدر عدـ احلدؼ نملد،ؼ ل ٓ كىلجلدر قجلملعدد ة 

افع ،مه، ل بؾ مه،  عققد اقملجلؿ اقجلدين واقملمؾ اقو،قح ل وعع، اقلىلجل ق  ؿىل دقل : 

 .  عجال، اقملجلؿ واقملمؾ ل ونذا فلر ٓ  ر ده عبق ك،نؿ عصًس اق عقة عوع عر 

وكوؾ ٓبـ كع،ن ب ع  نذه اقوجلمر بسق عرىلؿ ل كىلدي ؿالمالد، بملدض 

عر ا مل،س ـ قف عد ؾري وءالال، ؿد، ؿ ب،قزودـدر ل وُفعد   ؼ اخلجلىللدر بدذقؽ ؿدا

 جلف احلمد واقنور .ب عجلف ل ؾري عن ار كلرف ل ؿ

ل  ل و ن سدجلععف اسدمف خترج صد،كعال، عدـ ام د ن  ٓو رى عن اقوع،ئر  -5

وٓ  عجلػ عقـػ ابـ كع،ن ة ع اقر خجلؼ اق در ن عدـ عقـدػ عفثدر ا حدد ػ 

ل وـ،ئدؾ ذقدؽ فد،ؿر ل ؿ دد ننددا ل ؿ،ق ر ن ع ده فسم ار نمل،ؼ قىلس بمخجلدقق 

 ىلالدً، ل ف،ن ك،ؿردً، عع  دً، ورعدً، ؿ» ـ،ل ة نرنير امع،م عمحد بـ ك عؾ رمحف ار : 

ل  ععر  مد  ٓزعً، قجلقرع اخللل ل عقاظعً، عد اقملع،دة اقدائمر ل بف عع،ن ار 

كعدك رضب ب،ق ددىل،ط قجل عددؾ ل  وذقدؽ عوددف  عددت ة ا ح در ل وبددذل ول ددف ر 

 . ش ؿملومف ار عـ اقولر وءملجلف عجلً    عدى بف 

ة ذقدؽ ل ؿ د،ل :  وـد ع عت رؤ ر ار نمل،ؼ ة أخرة ل وعبءؾ ـقل ا ملعزقر

ءدؾ إخع،ر ة اقرؤ ر  دؿملال، عـ قىلس اقملجلؿ ص ،ععف ل وؾري ع عحىلؾ عن ار » 

وعددس  موددـ ا دد ع ػ ا خعدد،ر ـ عددـ ععدد،ده عددـ اق رددر  قىلددف ل ءملجل دد، ار عدد الؿ 

 .ش بل جلف ل كعك  وقن ذقؽ ؿرـً، بػ اقول،ر وا  ع ػ 
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ـددرره عنددؾ اق دد ر وانل ددت  راق ابددـ كعدد،ن ة اق ددمملىل،ت عددع عدد،  -6

واا عر عـ ام  ن بملذاب اق   ووملىلمدف ل واحلدقض ل واقندل،عر ل واقلداط 

 .س  هل، عـ ظ،نرن،  عودون ناو ؾ 

وريض ار عدد الؿ  سددجلؽ ابددـ كعدد،ن رمحددف ار ة عصددح،ب اق عددل  -7

بور ل  ؿ عمر ل  ؿ عث ن ل  ؿ عدغ ل  ع جلؽ عنؾ اق  ر واا عر ل ؿاؿ جلالؿ عبق

ىلر اقملؽة ل  ؿ ا الد،ءرون ل  دؿ إوود،ر ل وندؿ ع دده نيىلملدً، عدـ اقث د،ت  ؿ ب 

 .اقملدول ل ن عؾ عخع،رنؿ عـ ؾري بحي ة عكقاهلؿ 

 ّظاتُ :

وبملددد كىلدد،ة ءالدد،د ععقاصددجلر ل ـيفدد ُءجلالدد، ة إسددل،ر ل وعددد سدد،ع، ، 

 ب،قءجل  واق  ع وامعسق وآسعمسق ل وعمر ع ،عال، ب،قعداقىلػ ل واقعود ىلػ ل

ع دد ط رعسددف ب ددت ل   ؼنملددرض ؿىلالدد،  حددـ وعكددداث ل أدد،ق ار عن  رءددع و

ؿقاؿ،ه عءجلف ل ونق بػ عنجلف وعصح،بف وطسبف ل وذقؽ قىلميض ؿىلال، ب ىلر عمره ل 

ندد ل ودؿدـ بملدد صدسة اامملدر 465قىلجلر اامملر قث ن قىل،ل ب ػ عـ أقال س ر 

ار ابدـ كعد،ن رمحدر ل ركدؿ ة اقولر اقعل ابع ،ن، ـرب داره ة عد  در ُب دت 

 واسملر ل وءزاه ار عـ امسسم وا  جلمػ خريًا .

 

*****
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 املبحث الثاني : التعريف بكتابه ) الثقات ( 

 ميَجُ يف اللتاب :

نذا اقوع،ب ععد ؿىلف ابـ كع،ن عس،عل عفثر ا حد ػ ل وعدـ اقل الد،ق عدـ 

 ل  ـ ا ودءلك قزوم سد عنؾ اقل ؾ واقو،حلػ ل وـد بدعه بم دعر كي ؿىلال، عد

واحلي عد وؽ اقملجلدؿ ل وعد،   دعح  عدـ كلدظ ندقار خ ا حدد ػ ل  دؿ ذفدر 

وبملثعددف ل ونجرنددف ل وؾزوانددف ل وؾددري ذقددؽ ممدد،  عملجلددؼ ب ددرينف  عققددد اق عددل 

ل  ؼ عن نقؿدد،ه ار نملدد،ؼ ل  ددؿ سددرية اخلجللدد،ق اقراأددد ـ وعدد، نددؿ ة  اقؽدد لر 

ؽ عددـ عخعدد،رنؿ ل وعدد، وـددع ة خسؿددعالؿ عددـ ااالدد،د واقلعقكدد،ت ل وؾددري ذقدد

عدؾ رمحدف ار ل  دؿ ذفدر عدـ ءد،ق  خسؿر ععري ا  ع ػ عغ  ـُ عـ اقلدعـ  ؼ عن 

بملدنؿ عـ اخلجلل،ق وا جلقك  ؼ وٓ در ا ءىلدع ابدـ ا  عددر بملدد اخلمدس و س دػ 

اقوح،بر ؿمـ بملدنؿ ل وـد طعع اقوعد،ب و س  ئر ل  ؿ ذفر عس،عل محجلر اقملجلؿ 

عءزاق ة عءعملر دار ا مل،ر  اقملث وىلر بحىلدر عبد،د اقددفـ ب،هل دد ل  بع عف ة ن ملر

 .م  2:94م واقع،سع س ر 2:84ؿودر اازق إول ع ف س ر 

 سبب تألٔف اللتاب :

عملرؿدر اق د ـ  تذفر ابـ كع،ن سع  ناقىللف هلذا اقوع،ب ؿ ،ل : ؿجلد  رع د

ل وعودف ٓ سدعىلؾ  عـ ععرؿ عرف،ن اقد ـ ل وعن كلرال، جي  عدد عفثدر ا  دجلمػ
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 ؼ عملرؿر اق  ىلؿ عـ اقوحىلح ل وٓ صحر  ؼ  خراج اقددقىلؾ عدـ اقلد ح  ٓ 

 .ا حد ػ وفىللىلر ع، ف،وقا عجلىلف عـ احل،ٓت   بمملرؿر )   ،ت ،

 تستٔب اللتاب :

رن  فع،بف نذا عد اقءع ،ت ل ؿذفر اقودح،بر اقدذ ـ رووا إخعد،ر عدـ 

جؿ ل  ؿ اقع،بملػ فدذقؽ ل  دؿ عنعد،ع اقعد،بملػ ل ورنعالؿ عد كرو  ا مل اق عل 

 ند . دععد نلوىلؾ ة ذقؽ خعؿ بف اقوع،ب.  ؿ نعع عنع،ع اقع،بملػ

 ملدر  رواة فدؾ علد جمعمملدػ وعد،  فعدؿونذا اقكنىل  قف ؿقائد فثدرية ل 

 بذقؽ عـ عملرؿر روا ، ؿ وعخع،رنؿ . ؼ جلح

 ميَجُ يف اللتاب :

ل و و  عأ،ر  أ،رات   رية  ؼ بملدض عد،  مل  عػ ابـ كع،ن ع الجف ة فع،بف

 عملجلؼ بعق ىلؼ اقرواة ل وذوط ـعقل عرو ، ؿ ل وقملجلف افعلك ب،قوعد،بػ اقجلدذ ـ 

خووددال  هلددذا ا قضددقع ل ومهدد، فعدد،ب اقلوددؾ بددػ اق  جلددر ل وفعدد،ب ذائددط 

 إخع،ر ل وسىلايت اقوسم عجلىلال  .

ة ندذا اقوعد،ب إول وٓ عذفر » عع، ع، ذفره عـ نق ىلؼ اقرواة ؿ د ـ،ل : 

ؿودؾ عدـ عذفدره ة »  ؼ عن ـد،ل : ش  ٓ اقث ،ت اقذ ـ جيقز آكعج،ج بخ نؿ 

نذا اقوع،ب إول ؿالدق صددوق جيدقز آكعجد،ج بخد ه  ذا نملدرى خد ه عدـ 

خو،ل مخس ل ؿإذا وءد خ  ع ور عـ واكد ممـ عذفره ة فع،يب نذا ؿإن ذقؽ 

                                      



 30 
30 

 

ع، عن  وقن ؿقق اقنىلخ اقذي ذفدرت اخل  ٓ   لؽ عـ  كدى مخس خو،ل :   

ل عو  ودقن دوودف  اسمف ة فع،يب نذا ة امسد ،د رءدؾ ضدملىلػ ٓ حيدع  بخد ه

رءؾ واه ٓ جيقز آكعج،ج بروا عف ل واخل   وقن عرسس ٓ  جلزع ، بف احلجدر ل 

عو  وقن ع  ءملدً، ٓ   دقم بمثجلدف احلجدر ل عو  ودقن ة امسد ،د رءدؾ عددقس مل 

 عـ اقذي سمملف ع ف ل ؿإن ا دقس ع، مل  عػ سد ع خد ه عمدـ  عػ س عف اخل 

فع  ع ف ٓ جيقز آكعج،ج بذقؽ اخل  ل ٕوف ٓ  دري قملجلف سمملف عدـ  و د،ن 

ضملىلػ  عءؾ اخل  بذفره  ذا ُوـػ عجلىلف وُعر  اخل  بف ل ؿ  مل   ؾ ا ددقس ة 

 .ش خ ه و ن ف،ن   ر سمملت عو كد  ل ؿس جيقز آكعج،ج بخ ه 

ؿددذفرت نددذه ا  دداقر بو هلدد، ب،قملجلددؾ واقنددقاند واحلو، دد،ت ة فعدد،ب 

إخع،ر ؿاؾ ك ذقؽ عـ نورارند، ة ندذا اقوعد،ب ل و ود  عذفدر ة ندذا ذائط 

اقوع،ب اقنىلخ بملد اقنىلخ ل وـد ضمللف بملض عئمع ، وو  ف بمل الؿ ل ؿمـ صح 

ش اقلودؾ بدػ اق  جلدر » ة فعد،ب  ،ع دي ع الؿ عوف   ر ب،قدٓئؾ اق رية اقعل بىل عالد

عدخجلعف ة نذا اقوع،ب ل ٕوف جيقز آكعج،ج بخ ه ل وعدـ صدح ع ددي عد الؿ 

مل ش اقلودؾ بدػ اق  جلدر » عوف ضملىلػ ب،ق انػ اققاضحر اقعل ذفر د، ة فعد،ب 

ٕودف ٓ  ش اق دملل،ق ب،قملجلدؾ » عذفره ة نذا اقوع،ب ل قو ل عدخجلعدف ة فعد،ب 

ؿودؾ عدـ ذفرندف ة فعد،يب ندذا  ذا نملدرى خد ه عدـ  جيقز آكعج،ج بخ ه 

ـ َعدملدل اقٕن اخلو،ل اخلمس اقعل ذفر ، ؿالق عدل جيقز آكعج،ج بخ ه ل 

ل ضدده ضد اقعملد ؾ ل ؿمـ  ملجلؿ بجرح ؿالق عدل  ذا مل  عدػرح  ف ااعملر  مل  ُ 

 ذ مل  وجلػ اق ،س عـ اق ،س عملرؿر ع، ؾ،ب ع الؿ ل و و  ُفجللقا احلوؿ ب،قرد،نر 
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عـ إأىل،ق ؾري ا غىلد  عد الؿ ل ءملجل د، ار ممدـ عسدعؾ عجلىلدف ءسبىلد  اق دك ة 

 .ع.ند اقدوىل، ل وانوؾ ذقؽ ب،قمللق عـ ء ، ،نف ة اقمل عك  وف اقلمل،ل  ،  ر د 

 ؿ  ن ابـ كع،ن بػ عوف و ن ف،ن اقراوي صدوـً،  عجً، بف ل ؿإن ندذا ٓ  مل دل 

ذقدؽ  عك،د ي اقث ،ت ٓ حيع  مه، ل ذفدر ـعقل نيىلع عرو ،نف ل بؾ ن ،ك عء ،س عـ

 . وسىلايت ذفرن، ع د اقوسم عجلىلفش ا جروكػ » علوًس ة ع دعر فع،بف 

 ممٔزات اللتاب :

ُ ملد نذا اقوع،ب عـ ا راءع اهل،عر ة ذفر عس ق اقرء،ل ونملد جلالؿ ل وقدف 

 ة ذقؽ عزا ، فثرية .

ثعف ونجرندف وؾزواندف وعققده ل وبمل عوف ابعدع فع،بف بذفر ا وءلك  -2

  ؼ عن ـع ف ار نمل،ؼ  ؼ ء عف ل وفذقؽ سرية اخلجلل،ق اقراأد ـ عـ بملده .

دؿ،عف عـ بملض اقرواة عـ إئمر وؾرينؿ اقذ ـ نوجلدؿ ؿدىلالؿ بملدض  -3

 عئمر اارح واقعملد ؾ .

ُ ملد نذا اقوع،ب عـ عنؿ ا راءع ع د عجل ق اارح و اقعملدد ؾ اقدذ ـ  -4

واقدذنعل وابدـ كجدر ل كىلدي اععمددوا و دؾ  يكعد،ن فد، زء،قوا عـ بملد ابـ 

 فسعف فثريًا ة فععف .

ؿىلالؿ عع بىل،ن احلد،ٓت اقعدل ندرد  ػاقعلوىلؾ ة عكقال اقرواة ا خعجل -5

 ؿىلال، عرو ، ؿ .

وجدد هلدؿ نرنيدر ة فعد  اادرح واقعملدد ؾ  ٓاولراده بعق ىلدؼ رءد،ل  -6

 إخرى .

 جلجلال، عكىل،وً، .عوف  ذفر بملض إك،د ي عع بىل،ن ع -7
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 آـعو،ر ة اقكنير عد ع،  عملجلؼ بعق ىلؼ اقراوي وجترحيف ؾ،قعً، . -8

 ذفره قعملض اقلقائد اقع،ر ىلر واقل الىلر واقمل د ر . -9

وعأ،ر  ؼ بدا در اقعد،ر خ اهلجدري ل   ؿ د ذفر بىلملر عيب بور اقود ؼ 

 . وعن اقذي ابعدعه عمر 

ل  نيملدت ب، د  در نيملالد، عسدملد بدـ زرارة عول نيملر عن وع ال، ع، ذفره عـ 

 .بىل،ضر  ل عـ كرة بش و ىلع اخل  ت » ل هل، عربملقن رءًس ة روضر   ، نؿو

 .وذفر ة نرنير امع،م عمحد ع،  لالؿ ع ف عن اق قل بخجلؼ اق ر ن فلر 

ُّجَت إىل اللتاب :  املالحظات اليت 
 ؼ نلودىلؾ قدىلس جم،قدف نق ىل ف قجلمج،نىلؾ ل وقف ة ذقؽ ع ال  حيعد،ج  -2

 .ن ، 

عدم ذفره إدقر اقعل اسع د  قىلالد، ة نق ىلدؼ اقدرواة ا خعجلدػ ؿدىلالؿ ل  -3

ل وفد،ن إوؼ عن  ش اقلوؾ بـ اق  جلر » و و  عؿرد ذقؽ ة فع،ب ع ع ؾ س ه 

  ذفره ة ع دعر نذا اقوع،ب .

ة  بملددد ذفددره هلددؿش ا جددروكػ »  ع،دنددف قددعملض اقددرواة ة فع،بددف  -4

 عـ ؾري عن  عػ سع  ذقؽ ؾ،قعً، .ش اقث ،ت  »
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 املبحث الثالث : التعريف بكتابه اجملروحني 

ابعدع ابـ كع،ن فع،بف بم دعر كي ؿىلال، عد كلظ اق  ـ ووؽن، ل وكذر 

وبػ عوف ٓ  موـ اقذب ع دف  ٓ بمملرؿدر ضدملل،ق  عـ اقوذب عد رسقل ار 

ػ ل  دؿ ذفدر اقددقىلؾ عدد وءدقب ءدرح ،عا حد ػ وا كوفػ عد الؿ واققَضد

 ل  ؿ ذفدر عؽد ـ وقعد،ً  ساق ملل،ق ورد ـقل عـ نقنؿ ؾري ذقؽ عـ رع،ع اق ،

عددـ عوددقاع ءددرح اق ددملل،ق وإء دد،س اقعددل نددرد ل وإء دد،س اقعددل ٓ جيددقز 

آكعج،ج مه، عـ عك،د ي اقث ،ت ل  دؿ ذفدر عسد،عل ا جدروكػ عدـ اقدرواة ل 

ة  س در  ر بدرانىلؿ زا دد ل وصدد مدقد ٕسدع،ذ وـد طعع نذا اقوع،ب بعح ىلؼ ا

 عءزاق عـ دار اققعل بحجل  .

 سبب تألٔف اللتاب :

ؿإن عك ـ ع،  دخر ا رق » بػ ابـ كع،ن سع  ناقىللف هلذا اقوع،ب ؿ ،ل : 

عـ اخلري ة اقمل عك ل وعؿ ؾ ع،  وع   بف اقذخر ة اقدوىل، كلظ عد،  ملدر  بدف 

بػ ا قضقع عـ إخعد،ر ل  ذ ٓ  عالىلدا عملرؿدر اقوحىلح عـ أ ،ر ل و مىلز بىل ف و

اق  ىلؿ عـ اقوحىلح ل وٓ اسعخراج اقددقىلؾ عدـ اقلد ح  ٓ بمملرؿدر ضدملل،ق 

 .ا حد ػ واقث ،ت وفىللىلر ع، ف،وقا عجلىلف عـ احل،ٓت 

ا ،ضدػ ل عـ  ؼ عن ـ،ل : و ين عذفر ضملل،ق ا حد ػ ل وعضداد اقملدول 

 .ل وصح ع دو، ؿىلالؿ اارح  ممـ عطجلؼ عئمع ، عجلىلالؿ اق دح
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 تستب اللتاب : 

و ن ف،ودت ش اقث د،ت » رن  فع،بف عد كرو  ا ملجؿ خسؿدً، قود ىلملف ة 

نذه اقءر  ر عسدالؾ ل ؿدإن طر  در اقءع د،ت عك دـ وعؿىلدد ل وقملجلدف عراد بدذقؽ 

 اقع ق ع ة ناقىللف ون الىلؾ ذقؽ عد ط،قعف .

 ميَجُ يف اللتاب :

،ن ا  ال  اقذي س،ر عجلىلف ة نذا اقوعد،ب افعلد،ق مل  عقسع ابـ كع،ن ة بىل 

ل و ود  عدد عودقاع ءدرح اق دملل،ق ل  ش اقلودؾ بدػ اق  جلدر » ب  ذفره ة فع،بف 

 وـ مالؿ  ؼ عؽ ـ وقع، وذفرن، ن ، ب،خعو،ر.

: اقزو،دـددر اقددذ ـ فدد،وقا  ملع دددون اقزودـددر واقولددر ل فدد،وقا النذذوا األول 

د ي عدد اقملجلد ق و دروون عد الؿ قىلقـملدقا  عنعالقن بانؾ اقملجلدؿ و  دملقن احلد

اقنؽ ة ـجلقمهؿ ل ؿىل مع اقث ،ت ع الؿ ع،  روون ل و  دويد،  ؼ عدـ بملددنؿ ل 

 .بىل الؿؿقـملت ة ع دي اق ،س كعك نداوققن، 

عـ ف،ن   ع احلد ي عد اقنىلقخ واقث د،ت ة احلدي عدد : النوا الثاي 

،ت عجلىلالد، ععقمهد، عن ذقدؽ واقمل قباخلري وذفر اقل ،ئؾ ل واقزءر عـ ا مل،يص 

 اقلملؾ مم، ُ  ءر عجلىلف .

: عددـ فدد،ن   ددع احلددد ي عددد اقث دد،ت وضددمل، اسددعحسٓ النذذوا الثالذذ  

 . وءرعة عد رسقل ار 
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: عددـ فدد،ن   ددع احلددد ي ع ددد احلددقادث حيدددث قجلمجلددقك النذذوا الرابذذب 

 وؾرينؿ ة اققـت دون اققـت عـ ؾري عن جيملجلقا ذقؽ ص ،عر قف .

عددـ ؾجلدد  عجلىلددف اقوددسح واقملعدد،دة وؾلددؾ عددـ اخلجلددط : النذذوا اخلذذامس 

 ز ل ؿإذا كدث رؿع ا رسؾ وعس د ا قـق  ل وـجل  إس،وىلد .ىلواقعمىل

: ني،عر   ،ت اخعجلءقا ة عواخر عع رنؿ كعدك مل  وقودقا النوا السادس 

 مل جلددقن عدد، حيددد قن ل ؿاءدد،بقا ؿددىل  ُسددئجلقا ل وكددد قا فىلددػ أدد،قوا ل ؿدد،خعجلط 

  ثالؿ اق  ىلؿ ؿجلؿ  عمىلز ؿ،سعح قا اقكك .كد ثالؿ اقوحىلح بحد

: عـ ف،ن جُيىل  عـ فؾ رق ُ  ال ع ف سقاق ف،ن ذقؽ عدـ النوا السابب 

عدـ كد ثف عو عـ ؾري كد ثدف ل ؿدس  عد،يل عن  دعجل ـ عد، ق دـ ل ؿدإذا ـىلدؾ قدف ندذا 

 كد ثؽ كدث بف عـ ؾري عن حيلظ .

ؿ مل  ودـ عدـ : عـ ف،ن  وذب وٓ  ملجلؿ عودف  ودذب  ذ اقملجلدالنوا الثامن 

 ص ،ععف وٓ عؾ  ؿىلال، ـدعف .

عددـ فدد،ن حيدددث عددـ أددىلقخ مل  ددرنؿ بوعدد   صددح،ح ل : النذذوا التاسذذب 

 ؿ،قوع  ة ول ال، صحىلحر  ٓ عن س عف عـ عوقئؽ اقنىلقخ مل  وـ وٓ ر نؿ .

: عـ ف،ن   جل  إخعد،ر و  دقي إسد،وىلد فخد  عندالقر النوا العارش 

 . عـ ص،قح جيملجلف عـ و،ؿع ووحق نذا

: ني،عر رعوا أىلقخً، سمملقا عد الؿ ل  دؿ ذفدروا عد الؿ النوا احلادي عرش 

بملد عق ؿ باك،د ي مل   دمملقن، عد الؿ ؿحلرقند، ل ؿجلد  اكعدىل   قدىلالؿ ظلدروا 

 عجلىلال، وكد قا مه، عـ اقنىلقخ اقذ ـ رعونؿ عـ ؾري ندقىلس ع الؿ .
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 عـ فع  احلد ي وركؾ ؿىلدف  ٓ عن فععدف ـدد ذنعدت ل:  النوا الثاي عرش 

ؿجل  اكعىل   قىلف ص،ر حيدث عـ فع  اق ،س عـ ؾدري عن حيلرالد، فجلالد، عو  ودقن 

 قف س ع ؿىلال، .

: عددـ فثددر خءدد ه وؿحددش وفدد،د عن  غجلدد  صددقابف النذذوا الثالذذ  عرشذذ 

 ؿ،سعحؼ اقكك ل و ن ف،ن   ر ة ول ف صدوـً، ة روا عف .

: عدـ اعدعحـ بد،بـ سدقق عو وراق سدقق فد،ن   دع قدف النوا الرابب عرشذ 

 ثؽ ؿىلحدث بف ل ؿ،قنىلخ ة ول ف د ي و  رع عجلىلف ل و  قل قف : نذا عـ كداحل

عخعد،ره اقودحىلحر إخعد،ر  قط،خد  ر ل  ٓ عوف ٓ جيقز آكعجد،ج باخعد،ره  د، 

 ا قضقعر .

: عـ عدخدؾ عجلىلدف رق عدـ احلدد ي وندق ٓ  ددري النوا اخلامس عرش 

 اقرءقع ع  خرج ع ف .ؿجل  نعػ قف مل  رءع ع ف ل وءملؾ حيدث بف  ولً، عـ 

ؼ ق ،وف كعك كدث ب،قكق اقذي عخءا ؿىلف ع: عـ سالنوا السادس عرش 

 ونق ٓ  ملجلؿ ل  ؿ نعػ قف وعجلؿ ؿجلؿ  رءع .

عـ ف،ن عملجل ً، ب،قل ؼ واق دلف لو ن فد،ن صددوـً، ة : النوا السابب عرش 

 روا عف ٕن اقل،سؼ ٓ  وقن عدًٓ ل واقملدل ٓ  وقن جمروكً، .

 : عـ ف،ن ُ دِقس عمـ مل  ره .ثامن عرش النوا ال

ا ععدع  ذا فد،ن داعىلدر  ددعق اق د،س  ؼ بدععدف كعدك : النوا التاسب عرش 

 ص،ر  ع،عً، ُ  عدى بف .

: اقُ ّود،ص واقّ د ال اقدذ ـ فد،وقا   دملقن احلدد ي ة النوا العرشون 

 ـووالؿ و رووي، عـ اقث ،ت ل ؿو،ن حيمؾ ا  عمع عد الؿ اقكدق بملدد اقكدق

 ند .د  بىل الؿ . ع عد ك   اقعملج  ل ؿقـع ة ع دي اق ،س ونداوققن، ؿىل
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ومم،  جلحؼ ب  ن دم إء د،س اق دعر عدـ عك،د دي اقث د،ت اقعدل ٓ جيدقز 

آكعج،ج مه، ل و ن ف،ن اقوع،ب إول مه، عأعف  ٓ عين عذفرن، فد  ذفرند، ابدـ 

، ل وـدد سد ت وعـ عك،د دي اقث د،ت عء د،س ٓ حُيدع  مهد» كع،ن كىلي ـ،ل : 

روا ، ؿ ل وخد ت عسدع،مه، ل ؿرع عالد، نددور ة ولدس آكعجد،ج مهد، عدد سدعر 

 عء ،س :

ونق اقذي فثر ة ا حد ػ ل ؿم الؿ عـ فد،ن  ءدا اخلءدا : اجلايص األّل  

اقىل ري ل  ع، ة اقوع،بر كىلي فع  ل ومل  ملجلؿ بف كعك ب دل اخلءدا ة فع،بدف  ؼ عن 

ودحىلػ اسدؿ  ندعف اسدً  ل وعثدؾ رؿدع عرسدؾ ل عو ف  ل واكعدىل   قىلدف ل عثدؾ ن

   ،  ع  د ل عو  دخ،ل كدد ي ة كدد ي عو عد،  ندعف ندذا ل ؿجلد  رعى عئمع د، 

عثؾ حيىلك بـ سملىلد اق ء،ن ل وععد اقرمحـ بـ عالدي ل وبملدمه، عمحد بـ ك عؾ ل 

وحيىلك بـ عملػ ل وعـ ف،ن عـ عـرايؿ ل عـ عنؾ نذه اقود ،عر عد، نلدردوا عدـ 

 اقعل ذفر ، عطجل قا عجلىلالؿ اارح وضمللقنؿ ة إخع،ر . إأىل،ق

ونذا اا س قىل قا ع دي ب،ق ملل،ق عدد امطدسق كعدك ٓ حيدع  بكدق 

عـ عخع،رنؿ ل بؾ اقذي ع دي عٓ حيع  باخع،رنؿ  ذا اولردوا ل ؿاعد، عد، واؿ دقا 

ة اقروا ،ت ؿس جي   س ،ط عخع،رنؿ ل ؿوؾ عـ جيلق عـ نذا ااد س اقث ،ت 

 نذا اقوع،ب ؿإين عـقل بمل   ذفره : ٓ  ملجع ل آكعج،ج بخ ه  ذا اولرد . ة

: عـدقام   د،ت فد،وقا  دروون عدـ عـدقام ضدملل،ق فدذابػ ل اجليص الجااىٕ  

وُ و قيؿ كعك ٓ ُ ملرؿقا ل ؿرب  عأعف ف ىلر فذاب   ر ؿىلعدقنؿ ا عدقنؿ عن راوي 

كد ثدف ل وعدـ ععجلمالدؿ نذا اخل    ر ؿىلحمجلقن عجلىلف ل وقىلس ذقؽ احلد ي عـ 

بمثؾ نذا عـ نذه إعر اقثقري ل ف،ن حيدث عدـ اقوجلعدل ل و  دقل كدد  ، عبدق 

اق   ل ؿىلعقنؿ ا  عمع عوف عراد بف سملىلد بدـ عيب عروبدر ل عو ءر در بدـ كد،زم ل 

ل  بف إوزاعدلوعثؾ اقققىلد بـ ع جلؿ  ذا ـ،ل : كد  ، عبق عمرو ؿىلعقنؿ عوف عراد 
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ز د ل وـد سممل، نيىلملً، عـ اقزنري ل وعثؾ ب ىلر  ذا محـ بـ  و و  عراد بف ععد اقر 

ـ،ل : كد  ، اقزبىلدي عـ و،ؿع ل ؿىلعقنؿ عوف عراد بدف  مدد بدـ اقققىلدد اقزبىلددي ل 

و و  عراد زرعر بـ عمرو اقزبىلدي ل وع،  نعف نذا ل ؿس جيدقز آكعجد،ج بخد  

ل ٕودف حيعمدؾ عن عدـ ندق ل و ن فد،ن دوودف   در  ىة روا عف ف ىلدر  و د،ن ٓ  ددر

  وقن فذابً، ف ك عـ ذفره .

: اقث ،ت ا دق قن اقذ ـ ف،وقا  دق قن ة إخعد،ر ل عثدؾ  اجليص الجالاح 

ـعدد،دة وحيىلددك بددـ عيب فثددري ل وإعمددش ل وعيب  سددح،ق ل وابددـ ءددر   ل وابددـ 

 سح،ق ل واقثقري ل وعدـ عأدعالالؿ ممدـ  وثدر عدددنؿ عدـ إئمدر ا رضدىلػ ل 

د ـ ل ف،وقا  وععقن عـ اقودؾ ل و دروون عمدـ سدمملقا ع دف ل وعنؾ اققرع ة اق

ؿرب  دق قا عـ اقنىلخ بملد س عالؿ ع ف عـ عـدقام ضدملل،ق ٓ جيدقز آكعجد،ج 

  ددؾ ا دددقس و ن فدد،ن   ددر كددد  ل عو سددمملت ؿددس جيددقز  باخعدد،رنؿ ل ؿدد  مل

 آكعج،ج بخ ه .

ل ٓ جيدقز : اقث ر احل،ؿظ  ذا كدث عـ كلردف وقدىلس بل ىلدف اجليص السابع 

ع دي آكعج،ج بخ ه ل ٕن احللد،ظ اقدذ ـ رع  د،نؿ عفثدرنؿ فد،وقا حيلردقن 

 اقءرق وإس،وىلد دون ا عقن ل وق د ف ، وج،ق الؿ برنر عـ دنرو، عدد ا دذافرة ل

وٓ عرانؿ  ذفرون عـ ععـ اخل   ٓ فجلمدر واكددة ُ ندريون  قىلالد، ل وعد، رع دت 

بدـ اق  ـ فاي، وو  عىل ىلدف  ٓ  مدد عد عد ؿ إرض عـ ف،ن حي ـ ص ،عر ا

  سح،ق بـ خز مر رمحر ار عجلىلف ؿ ط .

ؿإذا مل  وـ اقث ر احل،ؿظ ؿ ىلالً، ل وكددث عدـ كلردف ل ؿدرب  ـجلد  ا دعـ ل 

 اخل  عـ عمل ك ع، ء،ق ؿىلدف ل و  جلد   ؼ رق قدىلس ع دف ل ا مل ك كعك  ذن  وؾرَي 

نذا وملعف ل  ٓ عن حيدث عـ ونق ٓ  ملجلؿ ل ؿس جيقز ع دي آكعج،ج بخ  عـ 

 فع،ب ل عو  قاؿؼ اقث ،ت ؿىل   رو ف عـ ععقن إخع،ر .
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: اقل ىلف  ذا كدث عـ كلرف ل ونق   ر ة روا عف ٓ جيدقز اجليص اخلامص 

ع ددي آكعجد،ج بخدد ه ل ٕودف  ذا كدددث عدـ كلردف ل ؿ،قغ،قدد  عجلىلدف كلددظ 

عدـ عندؾ اقل دف ل فد،وقا  ذا ا عقن دون إس،وىلد ل ونوذا رع  ، عفثر عـ ء،ق  ،ه 

كلرددقا اخلدد  ٓ حيلرددقن  ٓ عع ددف ل و ذا ذفددروا عول عسدد،وىلدنؿ  وددقن : ـدد،ل 

عكدًا ل ؿإذا كددث اقل ىلدف عدـ  ل ؿس  ذفرون بىل الؿ وبػ اق عل   رسقل ار 

 كلرف ؿرب  صحػ إس ق وـجل  إس،وىلد ل ورؿدع ا قـدق  ل وعوـدػ ا رسدؾ ل

ف بددف ل وعنددك بدد، عـ عددد وءالددف ل ؿددس جيددقز ع دددي ونددق ٓ  ملجلددؿ ق جلددر ع ، عدد

آكعج،ج بروا عف  ٓ عـ فع،ب ل عو  قاؿؼ اقث ،ت ة إسد،وىلد ل و ود  اككزود، 

 ة إقل،ظ  ذا ف،وت عـ اقث ،ت . عـ نذ ـ اا  ػ ٕو، و عؾ اقز ،دة

  دقـقن إخعد،ر ل ؿدإذا عـقام عـ ا عاخر ـ ـد ظالدروا : اجليص الشادض 

 اقث عددػ ضددملىلػ ل واكعمددؾ عن  وددقن اقث عدد،ن رعى عكدددمه، أخددر فدد،ن بددػ

عس ءقا اق ملىلػ عـ بىل ال  كعك  عوؾ اخل  ل ؿإذا سدمع ا  دعمع خد  عسد،م[ 

 فع ىلر بدـ اقققىلدد ـدد رعى ععىلدد اراععمد عجلىلف ل ونقنؿ عوف صحىلح  ُرواُنُف   ،ت 

ضدملل،ق عد الؿ  بـ عمر ل وع،قؽ بـ عوس ل وسمع عد ال  ل  دؿ سدمع عدـ عـدقام

بىل الؿ ل كعك  عوؾ اخل  ة  ـؿريوي اقرواة ع ف عخع،ره ل و   ءقن اق ملل،ق ع

 ني،عر عثؾ ن ٓق  وثر عددنؿ .

و ودد  ذفرودد، نددذه إء دد،س اق ددت عددـ اقث دد،ت ة ولددل آكعجدد،ج 

باخع،رنؿ ة نذه ا قاضع ل و ن فد،ن ؾدري ندذا اقوعد،ب بدف عأدعف ل و ن مل  ءدؾ 

 بملض عدـ مل  د ملؿ اق ردر ة صد ،عر إخعد،ر ل وٓ نل دف ة اقوسم ؿىلف قئس  غك
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صحىلح أ ،ر ل ؿىلحع  عد عـ مل  وـ اقملجلؿ ص ،ععف بخ  عدـ ندذه اق دوب  

 .اق عر . عند 

 ممٔزات اللتاب :

د وءددقب بىلدد،ن كدد،ل اقددرواة ذفددره ة ع دعددر اقوعدد،ب إدقددر عدد -2

 واقرد عد عـ فره ذقؽ . ل اق ملل،ق

 روكػ ل وعيؿ عؽون وقعً، ذفرن، علوجلر .ن  ىلمف ا ج -3

بىل،وف عن عـ عك،د ي اقث ،ت ع، ٓ جيقز آكعج،ج بف ل وكلد ذقدؽ  -4

 ة سعر عء ،س .

 عن ءركف قجلرواة ٓ  وقن  ٓ علرسًا وعلوًس ؾ،قعً، . -5

اعع ده عد عـ سع ف عـ إئمدر ل ؿ دد ـد،ل : و ود، ومدغ عسد،عل عدـ  -6

 .قن ىلؿ ؿىلف إئمر ا رضضملػ عـ ا حد ػ ونوجل

 ذفره ٓسؿ اقراوي ف،عًس وو عف وف ىلعف وفؾ ع،  دؿع آأعع،ه ؿىلف . -7

ذفره بملض عك،د ي اقراوي اقعل ُ  عدل مه، عدد ومهدف لؿالدق بدذقؽ  -8

 ُ ملد عرءملً، قدك،د ي اق ملىللر وا قضقعر .

  ملددد نددذا اقوعدد،ب د قاوددً، ن،عددً، ٕسدد،عل اق ددملل،ق وا كوفددػ عددـ -9

 اقرواة.
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 املالحظات اليت ّجَت إىل اللتاب :

 اقعندد ة ءرح بملض اقرواة اقذ ـ ُوِ  قا . -2

 اقع ،ـض ة  ع،دة ذفر بملض اقرواة اقذ ـ ذفروا ة اقث ،ت. -3

 عدم ذفره   الجف بعلوىلؾ ل و و  عك،ل قعملض فععف إخرى . -4
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 املبخث الرابع : التعريف بكتابه الصخيح 

اعمسـد اًمصحقح قمغم اًمتؼاؾمقم وإكواع منن » هذا اًمؽتاب ؾمامه اسمن طمبان 

، وىمنند  ننع ومقننه مننن ش فننا قهمننػم وضمننود ىمطننع ذم ؾمننـدها وٓ صمبننوت ضمننرح ذم كاىمؾ

إطماديث اًمصحقحة طمسب ذـمنه منا يؼنارب ئسنامسة وؾمنبعة دٓث طمنديث 

 اًمثؼات ، وخلص منا شمضنؿـته منن اًمػؼنه ذم أسموا نا ، اكتؼى رضمال أؾماكقدها من يمتاسمه

ىمصنند سمننذًمك شمؼريننب اًمصننحقح مننن ، و اًمتعننارض مـفننافمنناهره مننا سمننلم و ننع 

، وشمقسننػم طمػظننه قمننغم اًمـنناس ، وسومفننم قمننن مننا ؾمننوى ذًمننك مننن  احلننديث

اعموضوقمات واعمؼؾوسمات ومجزاه اهلل قمن اعمسؾؿلم ظمػم اجلنزا  ، وىمند ـمبنع اجلنز  

 .ق اًمشقخ أمحد ؿمايمر ، وكنمشمه اعمؽتبة اًمسؾػقة إول مـه ىمدياًم سمتحؼق

ذيمر اسمن طمبان أن اًمذي دقماه إمم شملًمقػنه منا رده منن يمثنرة ـمنرب إظمبنار ، 

وىمؾننة معرومننة اًمـنناس سماًمصننحقح مـفننا ، واؿمننتغا م قمـفننا سمؽتننب اعموضننوقمات ، 

وطمػظ اخلطنل واعمؼؾوسمنات ، وهنم منع ذًمنك معتؿندون قمنغم منا ذم اًمؽتنب دون 

ذم صندورهم ، ومدومعنه ذًمنك إمم  نع إؾمناكقد اًمصنحقحة ، طمػظفا وحتصنقؾفا 

ووضننعفا ذم أينندي اًمـنناس ًمٍمننومفم قمننن إظمبننار وإؾمنناكقد اعموضننوقمة ، صمننم 

 محؾفم قمغم طمػظفا سمحقؾة اظمؽمقمفا ذم ـمريؼة شمرشمقب هذه إظمبار .

 ترتّب اللتاب :

وىمد كحا اسمن طمبان ذم شمرشمقنب يمتاسمنه هنذا ـمريؼنة همريبنة ، أكتجتفنا قمؼؾقتنه 

سماًمؼدرة قمغم اًمتصـقف واإلسمداع ، دقماه إمم ذًمك أكه أراد أن حيؿل اًمـاس  قزةاعمتؿ
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قمغم طمػظ اًمسـن ، ومؾذًمك ىمسم اًمسـن إمم أىمسام ، يمل ىمسم يشتؿل قمغم أكنواع ، 

ويمل كوع يشنتؿل قمنغم أطمادينث ، ىمصنده ذم ذًمنك أن حينذو شمرشمقنب اًمؼنردن ، إذ 

ويمل ؾمورة شمشتؿل يشتؿل قمغم ؾمور ، مـه اًمؼردن ممًمف من أضمزا  ، ويمل ضمز  

 ديات ، ومؽام أن اًمرضمل يصعب قمؾقنه معرومنة موضنع دينة منن اًمؼنردن إٓ إذا غمقم

طمػظه ، سمحقث صارت أي يمؾفا كصب قمقـقه ، ومؽذًمك يصعب قمؾقه اًموىمنوث 

 ىمصده احلػظ ًمه . ؽنقمغم طمديث ذم يمتاسمه إذا مل ي

 وأما إىمسام ومفي ئسة ، ىمال قمـفا : أىمسام متساوية متػؼنة اًمتؼسنقم همنػم

 متـاومقة :

 إوامر اًمتي أمر اهلل قمباده  ا . -1

 اًمـواهي اًمتي هنى اهلل قمباده قمـفا . -2

 إظمباره قمام اطمتقج إمم معرومتفا . -3

 اإلسماطمات اًمتي أسمقح ارشمؽا ا . -4

 اًمتي اكػرد سمػعؾفا . أومعال اًمـبي  -5

وعما يماكت احلاضمنة ماؾمنة إمم هنذا اًمصنحقح ومؼند اطمتنال إسؿنة ذم شمؼريبنه 

تح أسمواسمه ، ومؼام إمػم قمال  اًمندين اًمػنارد سمؽمشمقنب أطماديثنه قمنغم إسمنواب ووم

اإلطمسنان ذم شمؼرينب » اًمػؼفقة ًمؽي يسفل قمغم اًمباطمثلم آؾمتػادة مـه ، وؾمنامه 

 .ش صحقح اسمن طمبان 
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 مهًجٌ يف اللتاب :

أوضنح اسمنن طمبنان مـفجنه ذم يمتاسمنه ، طمقنث سمنلم ؾمنبب شملًمقػنه ، وـمريؼننة 

وأما ذـمـنا ذم كؼؾنه منا » وملما ذوـمه ذم اًمؽتاب ومؼد ىمال :  شمرشمقبه ، وذوـمه ،

اضمتؿنع ذم يمنل ؿمنقخ  ثأودقمـاه يمتاسمـا هذا من اًمسـن ومنكا مل كحتج ومقه إٓ سمحندي

 من رواشمه ئسة أؿمقا  :

 إول : اًمعداًمة ذم اًمدين سماًمسؽم اجلؿقل .

 اًمثاين : اًمصدب ذم احلديث سماًمشفرة ومقه .

 احلديث .اًمثاًمث : اًمعؼل سمام حيدث من 

 اًمراسمع : اًمعؾم سمام حيقل من معاين ما يروي .

اخلامس : اعمتعري ظمؼمه قمن اًمتدًمقس ، ومؽل من اضمتؿع ومقه هذه اخلصنال 

اخلؿس اطمتججـا سمحديثه ، وسمـقـنا اًمؽتناب قمنغم روايتنه ، ويمنل منن شمعنرى قمنن 

 ظمصؾة من هذه اخلصال اخلؿس مل كحتج سمه .

واًمه ـماقمنة اهلل ، ٕكنا متنى منا مل واًمعداًمة ذم اإلكسان هو أن يؽون أيمثر أطم

كجعنل اًمعنندل إٓ مننن مل يوضمنند مـننه معصنقة سمحننال ، أداكننا ذًمننك إمم أن ًمننقس ذم 

اًمنندكقا قمنندل ، إذ اًمـنناس ٓ وؾننو أطمننوا م مننن ورود ظمؾننل اًمشننقطان ومقفننا ، سمننل 

اًمعدل من يمان فماهر أطمواًمنه ـماقمنة اهلل ، واًمنذي فناًمف اًمعندل منن يمنان أيمثنر 

 أطمواًمه معصقة اهلل .

د يؽون اًمعندل اًمنذي يشنفد ًمنه ضمػماكنه وقمندول سمؾنده سمنه ، وهنو همنػم وىم

صننادب ومننقام يننروي مننن احلننديث ، ٕن هننذا ر  ًمننقس يعرومننه إٓ مننن صننـاقمته 

احلديث ، وًمنقس يمنل معندل يعنرث صنـاقمة احلنديث طمتنى يعندل اًمعندل قمنغم 

 احلؼقؼة ذم اًمرواية واًمدين معًا .
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ؾغة سمؿؼدار ما ٓ يزينل واًمعؼل سمام حيدث من احلديث : هو أن يعؼل من اًم

معاين إظمبار قمن ؾمــفا ، ويعؼنل منن صنـاقمة احلنديث منا ٓ يسنـد موىموومنًا أو 

 يرومع مرؾماًل ، أو ُيصِحف اؾماًم .

سمام حيقل من معاين ما يروي : هو أن يعؾم من اًمػؼه سمؿؼندار منا إذا واًمعؾم 

ؼننه أدى ظمننؼمًا ، أو رواه مننن طمػظننه أو اظمتٍمننه مل حيؾننه قمننن معـنناه اًمننذي أـمؾ

 إمم معـى دظمر .  اهلل  ولرؾم

واعمتعري ظمؼمه قمنن اًمتندًمقس : هنو أن يمنون اخلنؼم قمنن مثنل منن وصنػـا 

ه ؾمننامقمًا طمتننى يـتفنني ذًمننك إمم كعتننه  ننذه اخلصننال اخلؿننس ، ومػمويننه قمننن مثؾنن

 .  اهلل  رؾمول

وسملم ذم موضع دظمر أكه ٓ يذيمر ذم يمتاسمه هذا من إطماديث إٓ منا اشمصنل 

مصاث ذم كاىمؾقه، وهذه ذوط ىموية دمعل هذا اًمؽتاب ذم  ؾمـده ومل يثبت ضمرح

اًمؽتب اًمصحقحة ًموٓ أكه أدظمل احلديث احلسنن ذم  ؾنة احلنديث اًمصنحقح ، 

ورضمح ذم شموصمقق سمعض اًمرواة ما ًمقس راضمحًا سمـا  قمغم ىمواقمد اقمتؿندها ذم ذًمنك 

 –واهلل أقمؾنم  –ظماًمػه ومقفا أيمثر إسؿة ومـسب إًمقه اًمتساهل سمسبب ذًمك ، وهذا 

هو اًمذي أظمر يمتاسمنه اًمصنحقح قمنن يمتنب اًمصنحاح ، سماإلضناومة إمم شمنلظمر زمـنه 

وكزول إؾمـاده قمـفا ، وىمد اقمتؿد شمصحقحه  اقمة من إسؿة ، ويمان حمنل قمـاينة 

دروسمه ، سمسبب هـدؾمنته اًمعجقبنة يمثػم من اًمعؾام  رهمم وقمورة مساًمؽه ، وشمشاسمه 

ه قمنغم اًمشنقوخ ، وشمر نة ذًمك ذم مدارؾمته وىمرا شمناًمتي سمـاه قمؾقفا ممًمػه ، ودمغم 

رضماًمننه ، ووننريج ومواسننده ، واًمـؼننل قمـننه ، واًمعننزو إًمقننه ، واإلومننادة مننن ومؼفننه 
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ًمؾـصوص ، وشمعؾقؼاشمه قمؾقفا ، وهمػم ذًمنك انا أودقمنه ممًمػنه منن ومواسند اًمػواسند  

 .وضمواهر اًمـوادر

 ممّسات اللتاب : *

 هلذا الكتاب مميزات كثرية أشري إىل بعضها :

 ط اًمصحة ذم هذا اًمؽتاب .أن اسمن طمبان اؿمؽم -1

 أكه ورم سمنموـمه اًمتي اؿمؽمـمفا ذم اًمؽتاب . -2

 اًمػواسد اًمػؼفقة اًمتي اؿمتؿؾت قمؾقفا قمـاوين إطماديث واًمتعؾقؼات. -3

أكه  ع ذم هذا اًمؽتاب قمددًا يمبػمًا من إطماديث اًمتي سمؾغت ئسامسة  -4

 وؾمبعة دٓث طمديث شمؼريبًا .

ثه قمغم ذط اًمصحقحلم أو أطمنداا يمنام أن قمددًا همػم ىمؾقل من أطمادي -5

 .سملم ذًمك اًمشقخ ؿمعقب ذم مؼدمة اإلطمسان 

َُجًت لللتاب : *  املالحظات اليت 

انا صنعب اًموصنول إمم اًمؽمشمقب اًمعجقب اًمذي وضعه قمؾقنه ممًمػنه  -1

ه طمسنب منا ىمصند إًمقنه ممًمػنه منن اعمطؾوب مـه ، وإن يماكت هذه شُمعد من اقزاشم

 ن ا ؿم ىمٍمت قمام أراد .محل اًمـاس قمغم طمػظه ، ًمؽ
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، وىمد اقمؽمض سمعنض أهنل كسبة اًمتساهل إًمقه ذم شمصحقح إطماديث  -2

 . اًمعؾم قمغم ذًمك 

ض اًمننننرواة اًمننننذين ضننننعػفم ذم يمتاسمننننه إظمراضمننننه ٕطماديننننث سمعنننن -3

 مثل زياد سمن اعمـذر ، وإؾمحاب سمن حيقى سمن ـمؾحة وهمػمهم .ش اعمجروطملم  »

 الصابق ذكريا :الرتتّب السمين لتألّف ابو حباى كتبٌ 

أًمف اسمن طمبان ئسة يمتب يرشمبط سمعضفا سمبعض ، وصل إًمقـا مـفا صمالصمنة ، 

واصمـان مـفا من يمتبه مػؼودة ، وملًمف اًمتاريخ اًمؽبػم و ع ومقه إؾمناكقد واًمطنرب 

واحلؽايات ما يصعب معفا طمػظنه، وعمنا يمنان هنذا اًمؽتناب مشنتؿال قمنغم رواة 

تاسمننًا ًمؾػصننل ذم طمننال هننمٓ  ، اظمتؾننف إسؿننة ذم شمننوصمقؼفم ودمننرحيفم أًمننف يم

وضننؿـه اًمنندٓسل اًمتنني يننؽمضمح  ننا اًمؼننول اًمصننحقح مننن إىمننوال اعمختؾػننة ، 

من يمتبه اعمػؼنودة ، وًمنو ُوضمند  ، وهوش اًمػصل سملم اًمـؼؾة » وُيسؿى هذا اًمؽتاب 

سمؿنـفج اسمنن طمبنان وىمواقمنده ذم  هذا اًمؽتاب حلنل إؿمنؽآت يمثنػمة ومنقام يتعؾنق

، وسمـاانا ش اًمثؼات واعمجنروطملم » فه اًمؽبػم يمتاسمقه ، صمم إكه اظمتٍم من شمار يمتبه

ىمال ذم يمتاسمه اًمصحقح :وىمد اطمتججـا ذم ش اًمػصل سملم اًمـؼؾة » قمغم هذا اًمؽتاب 

يمتاسمـا سمجامقمة ىمد ىمندح ومنقفم سمعنض أسؿتـنا ، ومؿنن أطمنب اًموىمنوث قمنغم شمػصنقل 

جيند ومقفنا إصنول ش اعمختٍمن منن شمناريخ اًمثؼنات » أؾمامسفم ومؾقـظر ذم اًمؽتاب 

 . ًمتي سمـقـا ذًمك اًمؽتاب قمؾقفا أ.هن ا
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صمم إكه عما وضمد ذم يمتاب اًمتاريخ اعمتؼدم ذيمره أطمادينث ًمنبعض اًمثؼنات ٓ  

حيتج  ا أًمف يمتاسمًا ؾمامه ذاسط إظمبنار ًمؾبحنث ذم أطمنوال اًمنرواة ومروينا م 

واًمنماسط اًمتي يـبغي شمواومرها ذم يمل مـفام ، وهو من يمتبه اعمػؼودة ، ومن إدًمة 

ىموًمنه سمعند أن ذيمنر ش اًمثؼات واعمجنروطملم » ؼدم هذين اًمؽتاسملم قمن يمتاسمقه قمغم شم

 :اخلصال اخلؿس اًمتي ُيرد طمديث اًمراوي  ا إن يمان صمؼة 

ذم يمتنناب  ) ومنذيمرت هننذه اعمسنلًمة سمؽام ننا سماًمعؾنل واًمشننواهد واحلؽاينات

ذاسط إظمبار ، وملهمـى ذًمك قمن شمؽرارها ذم هذا اًمؽتناب ، وإكنام أذيمنر ذم هنذا 

ب اًمشقخ سمعد اًمشقخ ، وىمد ضنعػه سمعنض أسؿتـنا ، ووصمؼنه سمعضنفم ، ومؿنن اًمؽتا

سمقـتفننا ذم يمتنناب اًمػصننل سمننلم صننح قمـنندي مننـفم أكننه صمؼننة سماًمنندٓسل اًمـننػمة اًمتنني 

، أدظمؾتنه ذم هنذا اًمؽتناب ٕكنه ٓ جينوز آطمتجناج سمخنؼمه ، ومنن صنح  اًمـؼؾة

اًمـؼؾة ، قمـدي أكه ضعقف سماًمؼماهلم اًمواضحة اًمتي ذيمر ا ذم يمتاب اًمػصل سملم 

مل أذيمره ذم هذا اًمؽتاب ، ًمؽـي أدظمؾته ذم يمتاب اًمضنعػا  سماًمعؾنل ٕكنه ٓ جينوز 

 .آطمتجاج سمخؼمه أ.هن 

وأهيام أؾمنبق ذم اًمتنلًمقف ش اعمجروطملم » و ش اًمثؼات » أما ما يتعؾق سمؽتاسمقه 

إين أمنكم ذم ذيمننر مننن محنل قمـننه اًمعؾننم ش : » اًمثؼننات » ومؼند ىمننال ذم مؼدمنة يمتاسمننه 

أسمننلم ومقننه اًمضننعػا   اعمحنندصملم ، ويمتاسمنناً مننن ، يمتاسمننًا أذيمننر ومقننه اًمثؼننات يمتنناسملم 

 . ش واعمؽمويملم ، وأسمدأ مـفام سماًمثؼات 
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وإكنام كؿنكم سمعند هنذا يمتناب اًمضنعػا  ش : » اًمثؼنات » وىمال ذم هناية يمتاسمنه 

ضمعؾـا اهلل انن شمؽؾنف اجلفند ذم طمػنظ اًمسنـن وكنمنها ، وحققنز صنحقحفا منن 

 .ش  ؾمؼقؿفا واًمتػؼه ومقفا

أما ما يتعؾق سمؽتاسمه اًمصحقح ومؼد أًمػه سمعد هذه اًمؽتنب ٕكنه مبـني قمؾقفنا 

مل  » ذم اظمتقار رضماًمه ، واكتؼا  أطماديثه ، ومؼد ىمال ذم شمر ة إؾمنامقمقل سمنن قمقناش : 

كذيمره ذم يمتاسمـا هذا ذم هذا اعموضع اطمتجاضمًا مـا سمه ،واقمتامدكا ذم هذا اخلنؼم قمنغم 

ه من ومؾقح وإؾمامقمقل ىمد ذيمركا اًمسبب ذم شمريمنه مـصور سمن أيب مزاطمم ٕكه ؾمؿع

 . ش اعمجروطملم » ذم يمتاب 

ومؿنن صنح » وىمال أيضنًا وهنو يتحندث قمنن اًمنرواة ذم يمتاسمنه اًمصنحقح : 

قمـدكا مـفم أكه قمدل اطمتججـنا سمنه ، وىمبؾـنا منا رواه ، وأدظمؾـناه ذم يمتاسمـنا هنذا ، 

دظمؾـناه ذم سمنه وأ ومن صح قمـدكا أكه همػم قمدل سمآقمتبار اًمذي وصنػـاه مل كحنتج

مننن اعمحنندصملم سملطمنند أؾمننباب اجلننرح ، ٕن اجلننرح ذم ش اعمجننروطملم » يمتنناب 

، ش اعمجنروطملم » اعمجروطملم قمغم قمنمين كوقمًا ذيمركاها سمػصو ا ذم أول يمتناب 

 .ش سمام أرضمو اًمغـقة ًمؾؿتلمل إذا شملمؾفا وملهمـى ذًمك قمن شمؽرارها ذم هذا اًمؽتاب 

 

*****

                                      



 

 

56 
56 

 

 
 إىل مناذج من  املبخث اخلامس : اإلشارة

 تعارض أحكام ابن حبان يف الراوي الواحد :

منن أهنل ىمبنا  » ذم شمر ة أومؾح سمن ؾمعقد اًمؼبناسي : ش اًمثؼات » ىمال ذم  -1

 .ش يروي قمن قمبقد اهلل سمن كاومع ، روى قمـه زيد سمن احلباب 

أومؾح سمنن ؾمنعقد منن أهنل ىمبنا  ، يمنان يسنؽن ش : » اعمجروطملم » وىمال ذم 

قمنن اًمثؼنات اعموضنوقمات ، وقمنن إصمبنات اعمؾزوىمنات ، ٓ حينل اعمديـة ، يروي 

 .ش سمحال آطمتجاج سمه ، وٓ اًمرواية قمـه 

ش : اًمثؼنات  » وشمرضمم حلبان سمن قمكم أيب قمكم اًمعـزي اًمؽوذم ، ومؼال ذم  -2

من أهل اًمؽوومة أظمو مـدل سمن قمكم ، يروي قمن إقمؿنش ، واًمؽنوومقلم ، روى » 

 .شوماسة ، يمان يتشقع  مات ؾمـة إطمدى وؾمبعلم قمـه أسمو ؿمقبة وأهل اًمعراب ،

طمبان سمن قمنكم اًمعـنزي ، يمـقتنه أسمنو قمنكم ، منن ش : » اعمجروطملم » وىمال ذم 

أهل اًمؽوومة ، يروي قمن اًمـاس ، روى قمـه اًمؽوومقنون ،  واًمبغنداديون ، ومناطمش 

 .ش اخلطل ومقام يروي ، جيب اًمتوىمف ذم أمره 

زاسندة ش : » اًمثؼنات » ومؼال ذم  ن وشمرضمم ًمزاسدة مومم قمثامن سمن قمػا -3

 .ش  قمثامن سمن قمػان يروي قمن ؾمعد سمن أيب وىماص ، روى قمـه أسمو اًمزكاد مممو
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ينروي قمنن  زاسندة منومم قمنثامن سمنن قمػنان ش : » اعمجنروطملم » وىمال ذم 

ؾمعد سمن أيب وىماص ، روى قمـه أسمو اًمزكاد ، مـؽر احلديث ضمدًا ، ٓ حيتج سمه ، إذا 

زيناد سمنن أيب اعمؼندام سمنن إذا اكػرد ، وىمد ىمقل إكه واًمد هشام  واومق اًمثؼات ومؽقف

 .ش وًمقس يمذًمك ، هذا زاسدة وذاك زياد  قعًا مدكقان 

 ش : اًمثؼننات » وىمننال ذم شمر ننة راؿمنند سمننن معبنند اًمواؾمننطي اًمثؼػنني ذم  -4

اًمننك ، روى قمـننه احلسننن سمننن طمبقننب راؿمنند سمننن معبنند يننروي قمننن أكننس سمننن م» 

 .ش كعقم  أسمو

راؿمند سمنن معبند اًمواؾمنطي ؿمنقخ ينروي قمنن ش : » اعمجروطملم » وىمال ذم 

قمنن أكنس أؿمنقا  موضنوقمة ٓ ينروي  بأكس سمن ماًمك ، روى قمـه زيد سمن طمبنا

 .ش أصول  ا ، يشفد من ًمقس اًمعؾم صـاقمته أهنا موضوقمة يؽثر ذيمرها 

ظمقثؿننة سمننن ش : » اًمثؼننات » ذم  وىمننال ذم شمر ننة ظمقثؿننة سمننن أيب ظمقثؿننة -5

ي ينروي قمنن أكنس ، روى قمـنه سمشنػم سمنن ؾمنؾقامن وإقمؿنش ظمقثؿة اًمبٍم أيب

 .ش ومـصور 

ظمقثؿة سمنن أيب ظمقثؿنة ؿمنقخ ينروي قمنن أكنس ش : » اعمجروطملم » وىمال ذم 

تؿقنز يمقػقنة عػني ، مـؽنر احلنديث قمنغم ىمؾتنه ٓ شمسمن ماًمك ، روى قمـه ضمناسمر اجلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اسمر مؾنزب ومام يؾزب سمه من اًموهن ، ومفو جلنضماسمر اجلعػي  هيوؾمببه ذم اًمـؼل ٕن را

 أ.هن .ش أيضًا ومؿن ها هـا اؿمتبه أمره ووضمب شمريمه 

زيناد سمنن اعمـنذر ينروي ش : » اًمثؼات » وىمال ذم شمر ة زياد سمن اعمـذر ذم  -6

 .ش قمن كاومع سمن احلارث قمن أيب سمردة ، روى قمـه يوكس سمن سمؽػم 

قمن  زياد سمن اعمـذر أسمو اجلارود اًمثؼػي ، يرويش : » اعمجروطملم » وىمال ذم 

إقمؿش وقمطقة ، روى قمـه مروان سمن معاوية ، يمان راومضنقًا يضنع احلنديث ذم 

، ويروي ذم ومضاسل أهل اًمبقت أؿمقا  منا  نا أصنول ،  مثاًمب أصحاب اًمـبي 

 . أ.هن .ش ٓ حتل يمتاسمة طمديثه 

ومفذه اًمـصوص اعمتؼدمة فماهرهنا اًمتعنارض ذم شموصمقنق اًمنراوي ودمرحينه ، 

ة ٕىمننوال اسمننن طمبننان ومؼاركتفننا سمننلىموال إسؿننة وًمؽننن قمـنند اًمتلمننل واًمدراؾمنن

أظمرين ، رسمام شمبلم همػم ذًمك ، وهذا اًمذي من أضمؾه أقمد هنذا اًمبحنث يمنام ينل  

 سمقاكه ذم إسمواب اًمتاًمقة إن ؿما  اهلل .

 

*****
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 الباب األول

 التعارض وعالقته بضوابط ابن حبان

 َفٌّ أربعٕ فصُل :

 اِتٌ عو شُّخ َجترحيٌ يف آخرِو .الفصل األَل : تُثّق الرآَ يف رَ

 الفصل الجانْ : تُثّق الرآَ إذا رَى عهٌ بعض الرَأ ،

 َجترحيٌ إذا رَى عهٌ البعض اآلخر .                                     

 الفصل الجالح : تُثّق الرآَ لدِهٌ َتضعّفٌ حلفظٌ .

 . الفصل الرابع : تُثّق الرآَ لضبطٌ ، َجترحيٌ لبدعتٌ
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 الفصل األول 

 توثيق الراوي يف روايته عن شيوخ وجترحيه يف آخرين 

ٓ وػى أاقة قمؾم اًمرضمال ذم احلػاظ قمغم اًمسنـة اًمـبوينة ومحايتفنا منن أن 

ينندظمل ومقفننا مننا ًمننقس مـفننا ، ومفننو اعمقننزان اًمننذي شُمعننرض قمؾقننه أطمننوال اًمـنناىمؾلم 

ة منننن ، واًمثؼننن، وسمنننه يؿقنننز اًمصننادب منننن اًمؽننناذب  ٕطماديننث رؾمنننول اهلل 

 ، واًمضاسمط من همػم اًمضاسمط . اًمضعقف

ًمتػؼننه ذم معنناين احلننديث كصننف و ننذا ىمننال اإلمننام قمننغم سمننن اعمننديـي : ) ا

 . ، ومعرومة اًمرضمال كصف اًمعؾم (  اًمعؾم

ضمننا ه سمشننػم اًمعنندوي ومجعننل حينندث ويؼننول : ىمننال  ومفننذا اسمننن قمبنناس 

ؼنال : ينا اسمنن ، ومجعل اسمن قمباس ٓ يلذن حلديثه وٓ يـظر إًمقنه ، وم رؾمول اهلل 

، وٓ شمسنؿع ،  قمباس مازم ٓ أراك شمسؿع حلديثي ؟ أطمندصمك قمنن رؾمنول اهلل 

اسمتدرشمنه  ومؼال اسمن قمباس : إكا يمـا مرة إذا ؾمؿعـا رضمال يؼول : ىمال رؾمنول اهلل 

أسمصاركا وأصغقـا إًمقه سمآذاكـا ، ومؾام ريمب اًمـناس اًمصنعب واًمنذًمول مل كلظمنذ منن 

 .اًمـاس إٓ ما كعرث 

ك كشط اعمحندصمون ذم اًمتـؼقنب قمنن أطمنوال اًمنرواة واًمتعنرث من أضمل ذًم

قمؾننقفم قمننن يمثننب ، وقمؿنندوا إمم أطماديننث اًمننرواة ومؼاركوهننا سمؿرويننات همننػمهم 

ًمقتبلم  م مؼدار ضبطفم وإشمؼاهنم ، وماؾمتطاقموا سمذًمك أن يؿقزوا سملم اًمرواة منن 

 طمقث ىمبول مرويا م وردها .
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، وـماسػة صماكقة يمان اًمنرد اًمرواة داظمؾون قمـدهم ذم طمقز اًمؼبول ومطاسػة من  

كصقبفم ، وهـاك ـماسػة صماًمثة  عت سملم اًمؼبول واًمرد ، ومقؼبنل منـفم منا يـؼؾوكنه 

 ذم طمال وُيرد ذم طمال أظمرى .

وىمد ذيمر اسمن رضمب ذم ذح اًمعؾل ومصاًل  ذا اًمؼسنم ، وىمسنؿه إمم صمالصمنة 

 أكواع رسقسة : 

وىمات دون سمعض وهم اعم األول  .ختؾطون : من َضُعف طمديثه ذم سمعض ٕا

 .: من َضُعف طمديثه ذم سمعض إمؽـة دون سمعض   الثاين

: ىموم صمؼات ذم أكػسنفم ، ًمؽنن طمنديثفم قمنن سمعنض اًمشنقوخ ومقنه  الثالث

 .ضعف 

 وىمد ذيمر اسمن رضمب أمثؾة يمثػمة ًمؽل كوع من هذه إكواع .

 واًمذي هيؿـا ذم هذا اًمػصل هو اًمـوع اًمثاًمث .

محاد سمن ؾمؾؿة اًمبٍمني ، : م أهل اًمعؾم ومن همٓ  اًمشقوخ اًمذين ذيمره

ىمال يعؼوب سمن ؿمقبة : محاد سمن ؾمؾؿة صمؼة ، ذم طمديثنه اضنطراب يمثنػم ؿمنديد إٓ 

قمن ؿمقوخ ومنكه طمسن احلديث قمـفم متؼن حلديثفم مؼندم ومنقفم سمنه قمنغم همنػمه ، 

سمنن هم ، وىمال أمحد سمنن طمـبنل : محناد ػممـفم صماسمت اًمبـاين ، وقمامر سمن أيب قمامر وهم

اًمـاس سمحديث محقد ، وأصح طمديثًا ، وىمال أيضًا : محناد سمنن ؾمنؾؿة ؾمؾؿة أقمؾم 
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أصمبت اًمـاس ذم محقد اًمطويل ، ؾمؿع مـه ىمدياًم ، ُفاًمف اًمـناس ذم طمديثنه ، يعـني 

 .ذم طمديث محاد 

ـفم ىمقس سمن ؾمعد ، ىمنال ؿوأما اًمشقوخ اًمذين شمؽؾم ذم رواية محاد قمـفم وم

سمنن اومقخطن  ، وضنعف حيقنى  أمحد : ضاقمت يمتبه قمـه ، ومؽان حيدث من طمػظه

اد ينؾمعقد اًمؼطان روايات محاد سمن ؾمؾؿة قمنن ىمنقس سمنن ؾمنعد ، ورواياشمنه قمنن ز

 . إقمؾم 

وىمال مسؾم ذم يمتاب اًمتؿققز : واًمدًمقل قمغم ما سمقـنا منن هنذا اضمنتامع أهنل 

احلديث من قمؾامسفم قمغم أن أصمبت اًمـاس ذم صماسمت محاد سمنن ؾمنؾؿة ، يمنذًمك ىمنال 

ن معنلم ، وأمحند سمنن طمـبنل وهمنػمهم منن أهنل اعمعرومنة ، حيقى اًمؼطان ، وحيقى سم

ومحاد ُيعد قمـدهم إذا طمدث قمن همػم صماسمت يمحديثه قمن ىمتادة ، وأينوب ، وداود 

، وحيقنى سمنن ؾمنعقد ، وقمؿنرو سمنن ديـنار ، وأؿمنباهفم ،   هـد ، واجلريرييبسمن أا

 ومنكه فط  ذم طمديثفم يمثػمًا ، وهمػم محاد ذم همٓ  أصمبت قمـدهم يمحنامد سمنن زيند

 .أ.هن.اًموارث ويزيد سمن زريع  وقمبد

ىمال قمبد اهلل سمن أمحد : ؾمنلًمت أيب  –ومـفم أيضا ضمعػر سمن سمرىمان اجلزري 

قمن ضمعػر سمن سمرىمان ىمال : إذا طمدث قمن همنػم اًمزهنري ومنال سمنلس ، صمنم ىمنال : ذم 

همنػم طمديث اًمزهري فط  وىمال اسمن معلم : ضمعػر سمن سمرىمان صمؼة ومقام يروي قمنن 

وى قمنن اًمزهنري ومفنو ومقنه ضنعقف ، ويمنان أمقنًا ٓ يؽتنب اًمزهري ، وأما منا ر

 . وًمقس هو مستؼقم احلديث قمن اًمزهري ، وهو ذم همػم اًمزهري أصح طمديثًا 
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وىمننال اسمننن قمنندي : هننو ضننعقف ذم اًمزهننري ظماصننة ويمننان أمقننًا ، ويؼننقم 

 . أ.هن.روايته قمن همػم اًمزهري وصمبتوه ذم مقؿون سمن مفران وهمػمه 

ة ، وهي شمشػم إؿمارة ىموينة قمنغم أن شموصمقنق اًمنراوي ذم واًمـامذج ذم هذا يمثػم

روايته قمن ؿمقوخ وشمضعقػه ذم دظمرين يمان معرووما ًمدهيم ، ومؼند يظفنر ًمؾباطمنث 

ذم تلمنل ذم اًمنراوي اًمواطمند ، وًمؽنن قمـند اًم أن هـاك شمعارضًا سمنلم أىمنوال اًمـاىمند

يمالمه يؿؽن اجلؿع سمنطمدى اًمصور اًمتي يزول  ا اًمتعنارض ، ومـفنا شموصمقؼنه ذم 

 ايته قمن سمعض اًمشقوخ وشمضعقػه ذم روايته قمن اًمبعض أظمر .رو

ح اًمؼشنػمي ًمضاسمط احلاومظ شمؼي اًمندين أسمنو اًمػنتوان أؿمار إمم أاقة هذا ا

اعمعروث سماسمن دىمقق اًمعقد ، وشمبعه ذم ذًمك احلاومظ سمدر اًمندين حمؿند اًمزريمٌمن ذم 

ح ، وكؼنل كؽته قمغم اسمن اًمصالح ، طمقث قمَده ذم إكواع اًمتي أاؾفا اسمنن اًمصنال

قمن اسمن دىمقنق اًمعقند ىموًمنه : وهنذا اًمـنوع يـبغني أن ُيعؼند ًمنه سمناب ، أو ُيػنرد ًمنه 

،  حًمؾحاضمنة إًمقنه ذم اًمؽمضمنقشمصـقف وُيعد ذم قمؾوم احلديث ، سمل هو من أضَمِؾفنا 

 .وًمست أذيمر أن أكه وُمعل ذًمك 

ومفل يؿؽن شمطبقق هذا اًمضاسمط قمغم سمعض اًمرواة اًمذين وصمؼفم اسمنن طمبنان 

 ؟ش اعمجروطملم » صمم ضمرطمفم ذم يمتاسمه ش اًمثؼات »  ذم يمتاسمه

***** 
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 مناذج من هؤالء الرواة :

بو اشفّاى بو حصني بو حصو أبُ حمند الصلنْ الُاشطْ مُىل عبد اهلل  -1
 .*حازم الصلنْ َِقال مُىل عبد الرمحو بو مسرٍ القرشْ 

ؾمػقان سمن طمسلم سمن طمسن اًمسؾؿي منن أهنل واؾمنط  :«  الثؼات »قال يف 

قمننن اًمزهننري ومنننن ومقفننا روي قمننن قمطننا  وـمنناووس واًمزهننري ، وأمننا روايتننه ينن

ذم وٓيننة  تونناًمقط جيننب أن جُياكننب ، وهننو صمؼننة ذم همننػم طمننديث اًمزهننري ، مننا

 هن. .أ هارون ، جيب أن ُيؿحى اؾمؿه من يمتاب اعمجروطملم .

، يمـقتننه : ؾمننػقان سمننن طمسننلم ، مننن أهننل واؾمننط  « اعمجننروطملم »وىمننال ذم 

قمن اًمزهري وأيب سمنم ، روى قمـه يزيد سمنن هنارون وقمبناد سمنن  حمؿد ، يروي أسمو

                                      

*
 

 



 

 

56 
56 

 

وإذا روى قمن همػمه أؿمبه طمديثنه طمنديث  اًمعوام يروي قمن اًمزهري اعمؼؾوسمات ، 

قمؾقه ، ومؽان يل   ا قمغم اًموهم ،  ات ، وذًمك أن صحقػة اًمزهري اظمتؾػتإصمب

وماإلكصناث ذم أمننره شمـؽننب مننا روى قمننن اًمزهننري ، وآطمتجنناج سمننام روى قمننن 

 أ.هن.  . ههمػم

ومؼول اسمن طمبان : وهو صمؼة ، درضمة قماًمقة منن اًمتوصمقنق ، ٓ يؼنل ذًمنك قمنن 

همػمه من اًمعؾام  إن مل يؽن أرومع من يمثػم مـفم يمنام ؾمنبؼت اإلؿمنارة إًمقنه ظماصنة 

ومقؿن قمرومفم وؾمؼم مرويا م ، يمسػقان سمن طمسلم هذا ، ومنكه ؿمقخ ؿمقخه ، وىمند 

سماؾمنتثـا  منا ٓ يسنؾم مـنه  قحهأظمرج ًمنه ذم صنحقحه ، وىمند اكتؼنى رضمنال صنح

ؼم مننن أهننل اًمسننؼم وآقمتبننار واًمتحننري تنن، وذًمننك ٕن اسمننن طمبننان يع أطمنند

 ؾق وماضل .، يصدر ذًمك مـه قمن قمؼقدة ىموية وظم واًمتوىمي

ىمال ذم شمر ة قمؿران سمن مسؾم أ  ذيمره : وٓ جيوز أن حيؽم قمغم مسنؾم 

 سماجلرح ، وأكه ًمقس سمعدل إٓ سمعد اًمسؼم .أ.هن. 

غم صننحته مننا ذهننب إًمقننه اسمننن طمبننان أن أهمؾننب أسؿننة اجلننرح واننا ينندل قمنن

 .واًمتعديل قمغم ذًمك ، وىمد كؼل آشمػاب قمغم هذا احلاومظ اسمن طمجر يمام ؾمقل  

أمر ـمبعني كجنده ذم اًمرضمنال اًمؽبنار ، ويموكه اؾمتثـى رواياشمه قمن اًمزهري 

 ومفذا هشقم سمن سمشػم قمغم صمؼته وضمالًمة ىمدره ومنن روايته قمن اًمزهري ومقفا ًملم يمنام

سملم ذًمك احلاومظ اسمن طمجر ذم هدي اًمساري ، وما أؿمار إًمقه اسمنن طمبنان هـنا منن 

قمدم ىمبوًمه ًمروايته قمن اًمزهري سح سمه ذم اعمجنروطملم طمقنث ىمنال ينروي قمنن 
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اًمزهننري اعمؼؾوسمننات ... وماًمؼؾننب يؽننون ذم اإلؾمننـاد يمنسمنندال راو سمننراو أو شمؼننديم 

ًا إمنا سمؼصند وشملظمػم يمؿرة سمن يمعنب ، أو يمعنب سمنن منرة ، وىمند يؼنع ذًمنك قمؿند

رجلل صدل   » اإلهمراب ، أو ًمؼصد آمتحان ، ويؽون ذًمك ذم اعمتن يمحديث 

، ومفنذا انا اكؼؾنب قمنغم أطمند ش  بد قة أخػاها حتى ال صعؾم يؿقـه ما صـػق شامله

 .يمام ذم اًمصحقحلم ش  حتى ال صعؾم شامله ما صـػق يؿقـه» اًمرواة ، وإكام هو 

عمؼؾوسمنات ضمنرح مػ،ن ، إٓ أكنه ومؼول اسمنن طمبنان : ينروي قمنن اًمزهنري ا

هننري همننػم مننالزم ًمننه ذم  قننع ظمنناص سمحننال معننلم ، وذًمننك ذم روايتننه قمننن اًمز

، وٓ يستحق  ذا أن يذيمر مع اًمضعػا  يمام طمؽم اسمن طمبان كػسه سمنذًمك  اًمرواة

، وًمنو ىمنال ىماسنل : ش اعمجنروطملم » اؾمؿه من يمتناب طمقث ىمال : جيب أن ُيؿحى 

مع أكه ىمال : جيب أن ُيؿحنى مـنه؟ ىمقنل ش روطملم اعمج» عماذا سمؼي اؾمؿه ذم يمتاب 

ًمه : إكه مل يستطع طمذومه من اًمؽتاب ٓكتشاره سمنلم أيندي اًمـناس ، وملضناث هنذه 

 أو همػم ذًمك من آطمتامٓت .ش اًمثؼات » اًمعبارة ذم إطمدى كسخ يمتاب 

هذه هي أىموال اسمن طمبان ذم هذا اًمراوي ، ومام أىموال همػمه من قمؾام  اجلرح 

ل هي مواومؼة ًمه أو خماًمػة ؟ وهل هـاك ؿمقوخ دظمنرون يضنعف واًمتعديل ؟ وه

 قمـفم همػم اًمزهري ؟

 .وىمال اًمذهبي : صدوب مشفور ،ىمال أمحد سمن قمبد اهلل اًمعجكم : صمؼة 
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، وىمنال اسمنن  ىمال قمبد اًمنرمحن سمنن يوؾمنف سمنن ظمنراش : ًمنلم احلنديث 

طمديثنه صاًمح احلنديث ُيؽتنب طماشمم : ؾمؿعت أيب يؼول : ؾمػقان سمن طمسلم  أيب

سمنن اهو كحو حمؿد سمن إؾمنحاب ، وهنو أطمنب إزم منن ؾمنؾقامن  وٓ حُيتج سمه 

 .يمثػم ، وىمال أسمو داود قمن أمحد : هو أطمب إزم من صاًمح سمن أيب إظمرض 

ىمنال أسمننو سمؽننر سمنن أيب ظمقثؿننة قمننن حيقننى : صمؼنة ذم همننػم اًمزهننري ٓ ُينندومع ، 

 . وطمديثه قمن اًمزهري ًمقس سمذاك إكام ؾمؿع مـه سماعموؾمم 

وىمال أسمو أمحد سمن قمدي : وًمسػقان أطماديث قمن اًمزهنري وهمنػمه وهنو ذم 

، يمام ىمال اسمن معلم ، ومنن اًمزهنري ينروي قمـنه  همػم اًمزهري صاًمح احلديث 

، وىمننال قمبنناس  أؿمننقا  ظمنناًمف ومقفننا اًمـنناس مننن سمنناب اعمتننون ومننن إؾمنناكقد

 اًمنندروي قمننن حيقننى سمننن معننلم : ًمننقس سمننه سمننلس ، وًمننقس مننن يمبننار أصننحاب

 .اًمزهري 
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وىمال أسمو سمؽر اعمنروذي قمنن أمحند سمنن طمـبنل : ًمنقس سمنذاك ذم طمديثنه قمنن 

وىمنال  ، وىمال يعؼوب سمن ؿمقبة : صدوب صمؼة ، وذم طمديثه ضنعف اًمزهري 

 ، وًمؽن يمان مضطرسمًا ذم احلديث ىمؾنقاًل وىمال قمثامن سمن أيب ؿمقبة : يمان صمؼة 

 . حمؿد سمن ؾمعد : صمؼة فط  ذم طمديثه يمثػماً ، وىمال  

، وىمننال احلنناومظ ذم   وىمننال اًمـسنناسي : ًمننقس سمننه سمننلس إٓ ذم اًمزهننري 

اًمتؼريب صمؼة ذم همػم اًمزهري سماشمػاىمفم ، مات سمناًمري منع اعمفندي ، وىمقنل ذم أول 

 .ظمالومة اًمرؿمقد من اًمساسمعة 

م قمننغم هننذا اًمننراوي قمـنند سمعننض ومننـالطمظ أن هـنناك اظمتالومننا ذم إطمؽننا

 ومفـاك صمالصمة مواىمف :ًمـظر قمـد اًمبعض أظمر ، ، وشمطاسمؼًا ذم وضمفة ا اًمـؼاد
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ؾمنػقان سمنن طمسنلم : اعمواومؼون ٓسمن طمبان ، ويرون ىمبول مروينات  األول 

 قمن همػم اًمزهري ، مثل اسمن قمدي ، واسمن معلم ذم رواية قمـه واًمـساسي وهمػمهم.

: اعمضعػون ٕطماديثه قمن اًمزهري وهمنػمه ،وهنمٓ  ينذهبون إمم أن  الثاين

إٓ ًمؾؿتاسمعات واًمشواهد ، مثل اسمنن أيب طمناشمم وقمبند اًمنرمحن أطماديثه ٓ شمصؾح 

 ظمراش . اسمن

: اعمعندًمون  نذا اًمنراوي ، ومفنم يؼقندون أطماديثنه مطؾؼنًا منن همنػم  الثالث

تخنريج مسنؾم ًمنه ذم صنحقحه ، شمػصقل ، مثل اًمعجكم ، ويستدًمون قمنغم ذًمنك سم

وأمنا سمعضفم اعموىمنف اًمثاًمنث ، ىمنال اسمنن اًمؼنقم وهنو ينرد قمنغم ذًمنك :  وىمد كؼد

قمغم شموصمقؼه سملن مسؾاًم أظمرج ًمه ذم صحقحه ، ومؾنقس إمنر  اؾمتدٓل سمعضفم 

، ومل يشنؽمط ومقفنا منا ذـمنه ذم  يمذًمك ، وإكام روى ًمه مسؾم ذم مؼدمة يمتاسمنه 

اًمؽتاب من اًمصحة وٓ يشك أهل احلديث ذم ذًمك ، وأما ىمو م سمنلن اًمبخناري 

ده ؛ ٕن اًمشنواهد واعمتاسمعنات اؾمتشفد ًمه ذم اًمصحقح ومال يدل قمغم أكه طمجة قمـ

 . أ.هن. حيتؿل ومقفا ما ٓ حيتؿل ذم إصول 

وهنو يتحندث قمنن اًمنراوي ؾمنػقان سمنن طمسنلم اًمنذي ىمنال  ىمال اسمن اًمؼقم

 منن ىمنول سملم شمـاذم وٓ» يمثػم من أهل اًمعؾم إٓ ذم روايته قمن اًمزهري : سمتوصمقؼه 

 وشمضنعقػه اًمزهنري ػمهم ذم شموصمقؼه سملم  ع وصمؼه من ٕن،  وصمؼه من وىمول ضعػه

 هني أهننا اًمعؾم ىماس يظن سمل،  واًمتعديل اجلرح شمعارض مسلًمة همػم وهذه،  ومقه
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،  همػمهنا أظمنرى مسنلًمة هنذه وإكنام،  قمدًمنه منن سمؼنول ضمرطمنه من ىمول ومقعارض

 سمنه آطمتجناج وشمنرك،  اًمشنقوخ سمعنض قمنن رواه ومنقام سماًمرضمنل آطمتجاج وهي

 اًمشنلن هنذا أسؿنة قمـد ومنكه،  قمقاش سمن يمنؾمامقمقل وهذا،  دظمر قمن رواه ومقام سمعقـه

 واًمعنراىمقلم احلجنازيلم قمنن رواه ومنقام ةطمج وهمػم،  سمؾده أهل اًمشامقلم ذم طمجه

،  اًمثنوري ؾمنػقان ذم ىمبقصنة ضنعف منن شمضنعقف هنذا ومثنل،  سمؾده أهل وهمػم

 منن احلنذاب ـمريؼنة وهنذه،  اًمـساسي اًمرمحن قمبد أسمو ومعل يمام همػمه ذم سمه واطمتج

 معنروث هنو قمؿنن اًمشنخص سمحنديث حيتجنون هقمؾؾن أـمبا  احلديث أصحاب

 ومتاسمعنة سمحديثنه واقمتـاسنه ًمنه ومالزمتنه وإشمؼاكنه طمديثنه وسمحػنظ،  قمـه سماًمرواية

 طمنال وهنذه،  اعمـزًمنة  نذه معنه هو ًمقس، وسملم يمون طمديثه كػسه قمؿن  ًمه همػمه

 حينتج ٓ ضنعقف اًمزهنري ذم وهو،  صدوب صمؼة  اقمتفم قمـد طمسلم سمن ؾمػقان

 اًمزهننري سمحننديث آقمتـننا  مننن ًمننه يؽننن ومل،  سماعموؾمننم مننرة هًمؼقنن إكننام ٕكننه،  سمننه

،  ومعؿنر،  واًمؾقث،  يمامًمك اًمؽبار اًمزهري ٕصحاب ما ًمه ومالزمته وصحبته

 . وؿمعقب،  ويوكس،  وقمؼقل

 وطمػظفنم اًمزهنري مالزمنتفم منع همٓ  قمن سمحديث هذا مثل شمػرد ومنذا

،  قمـندهم طمجنة ؽني مل،  واإلشمؼان احلػظ ذم مثؾفم وًمقس،  ًمه وضبطفم طمديثه

،  ىمطعنوه منا ووصنل،  وىمػنوه منا ومرومنع ظمناًمػوه إذا ومؽقنف،  فناًمػوه مل إذا هذا

 . أرؾمؾوه ما وأؾمـد

 يظنن ورسمنام،  أومم سمه اًمغؾط حلابإ أن ذم اًمشلن هذا أسؿة يرشماب ٓ اا هذا

 حيتجنون ومنهنم،  مـفم شمـاىمض هذا أن وكؼدهم اًمؼوم ذوب ًمه ًمقس اًمذي اًمغاًمط

 موضنع ذم سمنه حيتجنون وٓ سمعقـنه يضنعػوكه صمنم،  موضنع ذم ويوصمؼوكنه سماًمرضمنل

 شمنرك وضمب صمؼة يؽن مل وإن  ؾة روايته ىمبول وضمب صمؼة يمان إن ويؼوًمون،  دظمر

،  ومسنادها قمنغم احلنديث أهل سملم جمؿع وماؾمدة ـمريؼة وهذه،   ؾة سمه آطمتجاج

 ـمنرب منن ؿمنفوده وىمامنت،  قمؾقنه همػمه شماسمعه سمام اًمرضمل حديثسم حيتجون ومنهنم
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 قمنـفم واكػنرد،  اًمـاس فاًمف ما روى إذا سمعقـه طمديثه ويؽميمون،  أظمرى تونوم 

،  موضننع يمننل ذم اًمغؾننط يوضمننب ٓ موضننع ذم همؾننط إذا قمؾقننه يتاسمعوكننه ٓ سمننام

،  سمعضنه ذم اخلطنل منن اًمعصنؿة شموضمنب ٓ هماًمبه وأ احلديث سمعض ذم واإلصاسمة

 وٓ ـناساًم فناًمف منا روى صمنم ةقمديند أهمنالط هنذا مثنل منن قمؾم إذا ؾمقام وٓ

 أ.هن .. سمغؾطه جيزم أو اًمظن قمغم يغؾب ومنكه،  قمؾقه يتاسمعوكه

 سمعنض ذم ؽؾنمشمُ  ىمند اًمرضمنل ينرى أن اًمغؾنط مننوضع دظمر : و صمم ىمال ذم

 طمديثننه ًمتعؾقننل ؾمننبباً  ذًمننك جعننلـوم،  طمننديث ذم أو ؿمننقخ ذم وضننعف،  طمديثننه

،  وهمنػمهم اًمظناهر هنلأ منن اعمتنلظمرين سمعنض يػعؾنه يمنام،  ضمدوُ  أين وشمضعقػه

 يوضمنب ٓ همؾنط ومقنه فمفر طمديث ذم أو رضمل ذم شمضعقػه ننوم،  همؾط يضاً أ هذاو

 طمنديث واقمتبنار واًمـؼند اًمتػصقل قمغم احلديث وأسؿة،  مطؾؼاً  ديثهحل تضعقفاًم

 . أهن . اًمثؼات ومقه واومق أو سمه اكػرد ما سملم واًمػرب،  سمغػمه اًمرضمل

ات وىمد ىمسم احلاومظ اسمن رضمب احلـبكم أصحاب اًمزهنري إمم ئنس ـمبؼن

 وذيمر ؾمػقان سمن طمسلم ذم اًمطبؼة اًمثاًمثة .

اًمطبؼة اًمثاًمثنة ىمنوم ٓزمنوا اًمزهنري وصنحبوه ورووا قمـنه ، ًمؽنن ومؼال : 

 وحمؿنند سمننن إؾمننحاب ، وصنناًمح سمننن شمؽؾننم ذم طمػظفننم يمسننػقان سمننن طمسننلم

إظمرضن ، وزمعننة سمننن صنناًمح ، وكحننوهم ، وهننمٓ  مل فننرج  ننم أسمننو داود  أيب

 .ؾم ًمبعضفم متاسمعةواًمؽممذي واًمـساسي  وىمد فرج مس
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وهذا يدل قمنغم أن أصنحاب اًمطبؼنة إومم واًمثاكقنة شمؼندم رواينا م قمنغم 

أصحاب اًمطبؼة اًمثاًمثة ذم طمال اًمتعارض أو آظمتالث ، وىمد شمؼدم ذم يمالم اسمن 

 اًمؼقم ما يػقد ذًمك.

ؼننقم اًمسنناسمق قمننغم هننذا اًمضنناسمط وكؾحننظ أن هـنناك صننؾة سمننلم يمننالم اسمننن اًم

دمرحينه ذم دظمنرين ، وسمنلم ضناسمط روايتنه قمنن ؿمنقوخ و ذم: شموصمقق اًمراوي  اًمعام

طمبان اًمذي اقمتؿده ذم ىمبول مرويات ؾمػقان سمن طمسلم ، وماسمن اًمؼقم ىمند أيند  اسمن

رأي اسمن طمبان وهمػمه ذم شموصمقق ؾمنػقان سمنن طمسنلم إٓ ذم روايتنه قمنن اًمزهنري ، 

 وذيمر إدًمة قمغم ذًمك .

 .وًمعل اًمراضمح ذم أمره يتضح سمعد دراؾمة كامذج من مروياشمه

 مناذج مو مرَِاتٌ : *

 احلدِح األَل : 

ضمه أسمو داود من ـمرينق قمنثامن سمنن أيب ؿمنقبة قمنن حمؿند سمنن يزيند قمنن أظمر

ؾمػقان سمن طمسلم قمن اًمزهري قمن ؾمعقد سمن اعمسقب قمن أيب هرينرة قمنن رؾمنول 

ىمنال أسمنو داود : اًمداسمنة شمرضنب سمرضمؾفنا وهنو  ش الرجلل جالار » ىمنال :  اهلل 

 رايمب .
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يه ؾمػقان سمن طمسلم قمن اًمزهنري ، وىمند أظمرضمنه هذا طمديث ضعقف يرو

سمنن ايمالانا منن ـمرينق ؾمنػقان  واًمدارىمطـي ذم ؾمــه  اسمن قمدي ذم اًمؽامل 

 طمسلم قمن اًمزهري سمه .

ومفنو  شاًمرضمل ضمبار  » من  ىمال اإلمام اًمشاومعي وأما ما يروى قمن اًمـبي 

مل ينلت سمنه  . وىمنال اسمنن قمندي ؽذا ههمؾط واهلل أقمؾم ٕن احلػاظ مل حيػظوا 

واسمنن  قمن اًمزهري همػم ؾمػقان سمنن طمسنلم ومنقام قمؾؿنت ، ويمنذا ىمنال اًمطنؼماين

 .اًمؼم وزاد هو قمـدهم ذم ما يـػرد سمه ٓ شمؼوم سمه طمجة  قمبد

 وهنو شاًمرضمنل ضُمَبنار  » وىمال اًمدارىمطـي مل يتاسمع ؾمػقان سمن طمسلم قمغم ىموًمنه 

 .أهن   يمروا ذًمك .وهم ، ٕن اًمثؼات اًمذين ىمدمـا أطماديثفم ظماًمػوه ومل يذ

وأصل احلديث اًمذي أؿمار إًمقه اًمبقفؼي ورد سمؾػظ اًمعجام  ضمرطمفا ضمبنار 

 ، ومسنؾم  واًمبئر ضمبار واعمعدن ضمبار وذم اًمريماز اخلؿس أظمرضمه اًمبخناري

 يمالاا من ـمريق اًمؾقث قمن اًمزهري سمه . 
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وىمال اًمبقفؼي هذه اًمزيادة يـػرد  ا ؾمػقان سمن طمسلم قمن اًمزهنري ، وىمند 

سمنن اومعؿنر وقمؼقنل وؾمنػقان  جرواه ماًمك سمن أكس واًمؾقث سمن ؾمعد واسمن ضمري

. وىمنال احلناومظ  قمتبة وهمػمهم قمن اًمزهري ، ومل يذيمر أطمد مـفم ومقنه اًمرضمنل 

اسمن طمجر اشمػق احلػاظ قمغم شمغؾقط ؾمػقان سمنن طمسنلم طمقنث روى قمنن اًمزهنري 

ًمزهنري مؽثنر إٓ أن اسمؽ،ن اًمنرا  وؾمنؽون اجلنقم ، ومنا ذاك  شاًمِرضْمل ضُمَبنار  »

 . احلديث وإصحاب ، ومتػرد ؾمػقان  ذا اًمؾػظ ومُعّد مـؽراً 

 احلدِح الجانْ :

سمنن امسندد صمـنا طمصنلم سمنن كؿنػم صمـنا ؾمنػقان أظمرضمه أسمو داود منن ـمرينق 

سمن مسنؾم صمـنا قمبناد سمنن اًمعنوام أظمؼمكنا ؾمنػقان سمنن طمسنلم  وصمـا قمكم (ح)طمسلم 

ملن » ىمال :  رة قمن اسمـي هري اعمعـى قمن اًمزهري قمن ؾمعقد سمن اعمسقب قمن أيب

و ملن أدخلل ، من أن يساق فؾقس بؼامر مو هو ال ييعـي بني فرسني  أدخل فرسا  

  .  «من أن يساق ففو قامر أ ق بني فرسني و فرسا  
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هذا طمديث ضعقف ، وهو منن رواينة ؾمنػقان سمنن طمسنلم قمنن اًمزهنري ، 

منن ذح اًمسـة ، واًمبغوي ذم  ، وأمحد ، واًمبقفؼيوأظمرضمه اسمن ماضمه 

ـمرب قمن  ؾمػقان سمن طمسلم قمن اًمزهري قمن ؾمعقد سمنن اعمسنقب قمنن أيب هرينرة 

، واًمطنؼماين  سمه ، وشماسمعه ؾمعقد سمن سمشػم قمن اًمزهنري سمنه ، وأظمرضمنه أسمنو داود 

مسننؾم صمـننا ؾمننعقد سمننن سمشننػم سمننه ، ، مننن ـمريننق اًموًمقنند سمننن  ذم اعمعجننم اًمصننغػم 

  قمـه إٓ اًموًمقد .: مل يروه قمن ىمتادة إٓ ؾمعقد ، وٓ وىمال

 اًموًمقند قمنن ظماًمند سمنن حمؿنود قمنن داود أسمنو رواهىمال احلاومظ اسمن طمجنر : 

 هنذا وؾمنػقانواحلنايمم واًمبقفؼني  داود أسمنو ورواه،  سمناًمزهري ىمتنادة أسمندل ًمؽـه

 رضمنال قمنن اًمزهنري قمن وقمؼقل وؿمعقب معؿر رواه وىمد،  اًمزهري ذم ضعقف

:  طمناشمم أسمنو وىمنال ش...  قمـدكا أصح وهذا:  ىمال،  داود أسمو ىماًمه،  اًمعؾم أهل من

 ؾمنعقد سمنن حيقى رواه ومؼد اعمسقب سمن ؾمعقد قمغم موىمووما يؽون أن أطمواًمه أطمسن

 . أ.هن.  ىموًمه ؾمعقد قمن

 هننذا:  وىمننال اًمتؿفقنند ذم اًمننؼم قمبنند سمننن قمؿننر أسمننو وأقمؾننهىمننال اسمننن اًمؼننقم : 

 سمؽنالم هأقمؾّ  صمم،  ؿمفاب اسمن صحابأ سملم من طمسلم سمن ؾمػقان سمه اكػرد طمديث

 ؾمنعقد قمنن اًمزهري قمن احلديث يؽون أن : سمعقد احلػاظ سمعض وىمال،  داود يبأ
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 ًمنه اعمالزمنلم أصنحاسمه منن واطمد يرويه ٓ صمم مروموقماً  هريرة أيب قمن اعمسقب سمنا

 وقمؾنقفم،  سمحديثه اًمـاس أقمؾم وهم طمػظاً  طمديثه حيػظون اًمذين،  سمه اعمختصلم

 ودواقمنقفم اؿفنم وشمتنوومر ، كػسنه ؾمنعقد ىمول منداساًم  قمـه يرووكه ويمؾفم،  مداره

 من يمل قمغم اعمؼدمون أصحاسمه من اًمعؾقا اًمطبؼة وهم  اًمـبي إمم رومعه شمرك قمغم

 ذم ٓ مر يؼا وٓ يداكقفم ٓ من سمرومعه يـػرد صمم،  اًمزهري قمن روى ان قمداهم

 معنندود وهننو،  واإلشمؼننان احلػننظ ذم وٓ،  ًمننه اعمالزمننة ذم وٓ سمننه آظمتصنناص

 اًمنرمحن قمبند أسمنو ىمنال منا قمنغم اًمزهري أصحاب من ؾمةاًمساد اًمطبؼة ذم قمـدهم

 وٓ يشنك ٓ احلنديث قمؾنم ذم ذوب ًمنه ومؿنن طمسنلم سمنن ؾمػقان وهو،  اًمـساسي

 ًمنه يتنلشمى وٓ،   اهلل رؾمنول يمالم من ٓ اعمسقب سمن ؾمعقد يمالم من أكه يتوىمف

 . قمؾقه يـبه أو قمـه ويسؽت يرويه أن إما سمل  اًمـبي إمم احلديث سمرومع احلؽم

  اًمـبني إمم احلنديث هنذا رومع:  يؼول شمقؿقة اسمن اإلؾمالم ؿمقخ وؾمؿعت

 اًمعؾنم أهنل يعؾنم انا وهنذا:  ىمنال،  اعمسنقب سمن ؾمعقد يمالم من هو وإكام،  ظمطل

،  كػسنه اعمسقب سمن ؾمعقد يمالم من هو وإكام  اًمـبي يمالم من ًمقس أكه سماحلديث

 عمسنقبا سمنن ؾمنعقد قمنن قمـه اًمزهري أصحاب من إصمبات اًمثؼات رواه وهؽذا

 قمنن اعموـمل ذم وذيمره،  أكس سمن وماًمك،  ويوكس،  وقمؼقل،  ؾمعد سمن اًمؾقث مثل

 ٓ ضنعقف وهنو اًمواؾمنطي طمسنلم سمنن ؾمنػقان ورومعنه،  كػسه اعمسقب سمن ؾمعقد

 . أ.هن . ذًمك ذم ًمغؾطه اًمزهري قمن روايته سمؿجرد حيتج

ويتؾخص من ذًمنك أن احلنديث قمؾتنه وىمال اًمشقخ كاس اًمدين إًمباين : 

ؾمػقان سمن طمسلم وؾمنعقد سمنن سمشنػم سمرومعنه ، ومنإول صمؼنة ذم همنػم اًمزهنري  شمػرد

سماشمػاىمفم يمام ذم اًمتؼريب ، وهذا من روايته قمـه ومفو ضعقف وذًمنك انا ضمنزم سمنه 
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احلاومظ ذم اًمتؾخقص ، وأظمر ضعقف مطؾؼًا ، ومع ضعف هذين ومؼد ظمناًمػفام  

وهنو  قمنن اًمزهنري قمنن ؾمنعقد سمنن اعمسنقب منن ىموًمنه هاًمثؼات إصمبات ، ومنروو

 . أ.هن .اًمصواب واهلل أقمؾم 

 احلدِح الجالح : 

منن ـمرينق حيقنى  سمعد أن ظمنرج اإلمنام اًمبخناري طمنديث اسمنن قمبناس 

اًمؾقث قمن يوكس قمن اسمن ؿمفاب قمن قمبقد اهلل سمن قمبد اهلل أن اسمنن قمبناس طمدصمـا 

ومؼنال : إين رأينت اًمؾقؾنة ذم اعمـنام ....  يمان حيندث أن رضمناًل أشمنى رؾمنول اهلل 

 . ديث وؾماب احل

 سمننا وؾمنػقان اًمزهنري أظمني سمنناو يمثػم سمن ؾمؾقامن وشماسمعهىمال اًمبخاري : 

 سمننا وإؾمنحاب ؿمنعقب وىمنال،  قمن اسمن قمباس قمن اًمـبي  اًمزهريقمن  طمسلم

 يسنـده ٓ رسنعم ويمنان  قمن اًمـبني  حيدث هريرة أسمو يمان،  اًمزهري قمن حيقى

 . سمعد يمان طمتى

م اسمننن اًمؼننقم مننن أن ووننريج اًمبخنناري عمتاسمعننة ؾمننػقان هننذه ينندقمم يمننال

اًمشواهد واعمتاسمعات حيتؿنل ومقفنا منا ٓ حيتؿنل ذم إصنول ، وماًمبخناري أظمنرج 

ًمسػقان سمن طمسلم قمن اًمزهري ، منع أن روايتنه قمـنه ومقفنا ضنعف ، واًمسنبب ذم 

اًمبخاري قمـه يمان عمتاسمعة رواية يوكس قمن اسمن ؿمفاب ، صمم إن ذًمك أن ما ظمرضمه 

 قامن سمن يمثػم واسمن أظمي اًمزهري .رواة دظمرين شماسمعوه ذم هذا احلديث يمسؾ
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 احلدِح الرابع : 

سمنن اأظمرضمه اسمن طمبان ذم صحقحه من ـمريق قمباد سمن اًمعنوام قمنن ؾمنػقان 

علن  هنلى رسلول ا   » طمسلم قمن يوكس سمن قمبقد قمن قمطا  قمن ضماسمر ىمنال : 

واًمثـقنا هني أن يسنتثـي منن اًمبقنع ؿمنقئًا جمفنوًٓ ، وىمقنل همنػم  شالثـقا إال أن صعؾم 

 .ذًمك 

ىمال أسمو طماشمم : ؾمػقان سمن طمسلم ذم همػم اًمزهري صمبنت ومننكام اظمنتؾط قمؾقنه 

 صحقػة اًمزهري ومؽان هيم .

هذا طمديث صحقح يرويه ؾمػقان سمن طمسلم قمن يوكس سمن قمبقد ، وأصنؾه 

ذم صحقح مسؾم ، ومؼد أظمرضمه من ـمريق قمبقد اهلل سمنن قمؿنر اًمؼنواريري وحمؿند 

أينوب طمندصمـا ٓ : طمندصمـا محناد سمنن زيند ، ، واًمؾػظ ًمعبقد اهلل ىما ّي ؼَمِ سمن قمبقد اًمغُ ا

 وادزابـللة ادحاقؾللة عللن  ا  رسللول ىهنلل » :  قمننن أيب اًمننزسمػم قمننن ضمنناسمر ىمننال

 الثـقللا وعللنوهللي ادعاومللة ،  السللـني بقلل  أحلل  ا قللال،  وادخللابرة وادعاومللة

  ش االعراي يف ورخص

وأظمرضمه اًمؽممذي من طمديث قمباد قمنن ؾمنػقان سمؿثنل إؾمنـاده قمنن ضمناسمر 

 ش إال أن كعؾلم الثـقلاو وادخلابرة وادزابـلة ادحاقؾلة عن  ا  رسول ىهن »ل : ىما

همريب من هنذا اًموضمنه منن طمنديث ينوكس ىمال اًمؽممذي طمديث طمسن صحقح 
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، وأظمرضمنه أيضنًا منن طمنديث قمبند اًموهناب  سمن قمبقد قمن قمطنا  قمنن ضمناسمر ا 

واعمزاسمـنة اًمثؼػي قمن أيوب قمن أيب اًمنزسمػم قمنن ضمناسمر سمؾػنظ : هننى قمنن اعمحاىمؾنة 

ومؽلكنه يشنػم  واعمخاسمرة واعمعاومة ، ورظمص ذم اًمعرايا ، وىمال : طمسن صحقح

سمننن اقمبقند شمػننرد  نا قمنن ؾمنػقان  اًمثـقنا همريبنة منن طمننديث ينوكس سمنن إمم زينادة 

، سمقد أن اإلمام مسؾم يمام شمؼدم ظمنرج ًمػنظ ) اًمثـقنا ( منن طمنديث أينوب  طمسلم

قمن أيب اًمزسمػم ، وظمرج اًمـساسي طمديث ؾمػقان سمن طمسلم قمن يوكس سمؿثنل ًمػنظ 

اًمؽممذي ، يمام ظمنرج طمنديث أينوب سمؿثنل ًمػنظ مسنؾم  ، ومندل قمنغم أن طمنديث 

 .ؾمػقان صحقح متاسمع ، وهذا حيؼق ًمديـا أن ؾمػقان طمػظ 

ؾمػقان هذا ذم صحقحه يدقمم ما ذهنب إًمقنه ذم طمديث  ووريج اسمن طمبان

من أن أطماديثه قمنن همنػم اًمزهنري مؼبوًمنة ، يمنام  شاعمجروطملم  » وذم  شاًمثؼات  » 

منن طمقنث زمنن  شاعمجنروطملم  » و  شثؼنات اًم » يميمد شملظمر صحقحه قمن يمتاسمقه 

 .اًمتلًمقف يمام شمؼدم شمػصقؾه 

 شاعمجنروطملم  » و  شاًمثؼنات  » وقمـدما ذيمر اسمنن طمبنان هنذا اًمنراوي ذم يمتاسمقنه 

 . ساؤل من سمعض اًمعؾام  يماسمن طمجر يمان هذا مثار شم
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وًمؽن قمـد اًمتلمل ذم يمالمه كجد أكه رهمم ىموًمه جيب أن ُيؿحنى اؾمنؿه منن 

إٓ أكنه ًمنقس صمؿنة شمعنارض ؛ وشمؼدم اًمؽالم قمغم هنذا هـنا  شاعمجروطملم  » يمتاب 

حيؽؿفام ضناسمط ىمبؾنه اًمـؼناد ، ذيمره  ذا اًمراوي ذم يمال اًمؽتاسملم ، ومحؽامه ما سملم 

من أؾمس هنذا اًمتؿققنز قمالىمنة ويتؿثل ذم اًمتؿققز سملم روايات اًمراوي اًمواطمد ، و

 ل سمروايات ؿمقوظمه .اعمجرح واعمعد

وماسمن طمبان وصمق ؾمػقان سمن طمسنلم ذم همنػم روايتنه قمنن اًمزهنري ومنذيمره ذم 

 .   وىمد كص قمغم ذًمك شاعمجروطملم » ، وضعف روايته قمـه ومذيمره ذم  شاًمثؼات  »

 الراجح يف حال الرآَ :

سمعد اؾمتؼرا  أىموال اًمعؾام  واؾمتعراض كنامذج منن أطماديثنه يتبنلم أن هنذا 

سمنن ااًمراوي ىمد روى قمن ؿمقوخ ضعػا  وؿمقوخ صمؼات ، ومؼند روى قمنن احلؽنم 

 وهشام سمنن قمنروة سمنن اًمنزسمػم سمنن اًمعنوام حمؿد اًمؽـدي اًمؽوذم أيب قمققـة

ٓ  يمؾفنم صمؼنات ، موهمنػمهم ، وهن ن قمؿنر وقمبقند اهلل سمن ويوكس سمن قمبقند 
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 ، وداود اًمنوراب  وروايته مؼبوًمة قمـفم ، وروى قمنن قمنكم سمنن زيند سمنن ضمندقمان  

وهمػمهم ، وهمٓ  ضعػا  وروايته قمـفم همػم مؼبوًمة ، ٓ ًمضعػه وإكنام ًمضنعف 

همٓ  اًمشقوخ ، وماحلؿل ذم هذه إطماديث قمؾقفم ، وروى قمن ؿمقخه اعمشنفور 

اب اًمزهري وروايته قمـه ومقفا واًمقط ومنكه مل يسؿع مـه إٓ ذم موؾمم حمؿد سمن ؿمف

 وضنبطفا ومحندث  نا قمنغم اًمتنوهم ، ومنثم احلج ومؾم يتؿؽن منن طمػنظ أطماديثنه

يمػم ذم طمديثه قمن اًمزهري يمام أؿمار إمم ذًمك اسمن معلم ، وهنذا يواومنق اوىمعت اعمـ

وطمؽؿنه قمؾقنه  شاًمثؼات » اًمضاسمط اًمذي اقمتؿده اسمن طمبان ذم طمؽؿه ًمه ذم يمتاسمه 

   . شاعمجروطملم  »ذم يمتاسمه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :فضّل بو مرزَق اللُيف  -2

 منن اًمنرمحن قمبد أسمو يمـقته اًمرؤاد مرزوب سمن ومضقل:  «الثؼات  »قال يف 

 يمنان اعمبنارك سمنن اهلل قمبد قمـه روى،  وقمطقة إؾمحاب أسمى قمن ييرو اًمؽوومة أهل

 . أ.هن.  فط ان

 قمنن ينروي اًمؽوومنة أهنل من بمرزو سمن ومضقل: « ادجروحني » وقال يف 

 قمنغم  فطن انن يمنان،  ضمنداً  احلنديث مـؽنر اًمعراىمقنون قمـه روى،  وذويه قمطقة

 وماؿمنتبه اعمسنتؼقؿة إؿمنقا  اًمثؼنات وقمن اعموضوقمات قمطقة قمن ويروي اًمثؼات

 ةسمعطق يمؾه ذًمك يؾزب اعمـايمػم من قمطقة قمن روى ما يمل أن قمـدي واًمذي،  أمره

 حمتجناً  يؽنون إصمبنات قمنن اًمروايات من اًمثؼات واومق وومقام،  مـفا ومضقل ويؼمأ

 قمنغم  نا آطمتجناج ذم قمـفنا يتـؽنب قمؾقه يتاسمع مل ما اًمثؼات نقم اكػرد وومقام،  سمه

 ومننقام وأرضمننو،  إظمبننار ذاسننط يمتنناب ذم اجلننـس هننذا مننن ذيمركننا مننا طمسننب

وهو ان أؾمتخػم اهلل قمز وضمنل  اهلل ؿما  إن ورا ه ما قمغم سمه ستدليُ  ماومقه  ذيمرت
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 سمننا حيقنى ؾمنئل:  يؼول زهػم سمن أمحد ؾمؿعت:  يؼول احلـبكم ؾمؿعت،  ومقه 

 .أ.هن . ضعقف:  ومؼال مرزوب سمن ومضقل قمن معلم

وصمقؼنه منع وضمنود سمعنض اخلطنل ذم طمديثنه ، قند شمػومؼوًمه : يمان ان فط  شم

ووصػه سماخلطل هـا ىمد يؽون أومضل من ؾمؽوشمه مطؾؼًا ، ٕن ذًمك يندل قمنغم أكنه 

وياشمه وؾمؼمها طمتى قمرث مواضع اخلطل ومقفا ، يمنام أن اًمعبنارة شمندل اـمؾع قمغم مر

قمؾقنه اخلطنل ، ومثنل هنذا قمـند اسمنن طمبنان ٓ يسنتحق اًمنؽمك ، يغؾنب قمغم أكنه مل 

يوضح ذًمك ذم مؼدمة صحقحه ، وهو يتحندث قمنن اًمنرواي محناد سمنن ؾمنؾؿة ، 

ؼننال وهننل ذم اًمنندكقا أطمنند سمعنند ومنننن ىمننال : يمننان اننن فطنن  ، يُ  »:  ومقؼننول 

يعرى قمن اخلطنل ؟ وًمنو ضمناز شمنرك طمنديث منن أظمطنل جلناز شمنرك  اهلل  ؾمولر
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طمننديث اًمصننحاسمة واًمتنناسمعلم ومننن سمعنندهم مننن اعمحنندصملم ٕهنننم مل يؽوكننوا 

 سمؿعصوملم .

 ومنن ىمال : محاد ىمد يمثر ظمطنمه يؼنال : إن اًمؽثنرة اؾمنم يشنتؿل قمنغم معنان

ب قمنغم ؿمتى ٓ يستحق اإلكسان شمرك روايته طمتى يؽون مـنه منن اخلطنل منا يغؾن

صواسمه، ومنذا ومحش ذًمك مـه وهمؾب قمغم صواسمه اؾمتحق جماكبة روايته ، وأما من 

يمثر ظمطمه ومل يغؾب قمغم صواسمه ومفو مؼبول اًمرواية ومقام مل فط  ومقه ، واؾمنتحق 

،  وأيب سمؽننر سمننن قمقنناش  وهشننقم  جماكبننة مننا أظمطننل ومقننه ، مثننل ذيننك

طمننتج  ننم ذم يمتاسمننه ، وأرضا ننم ، وًمؽننن فطئننون ومقؽثننرون ومننروى قمننـفم وا

 .أ.هن. واطمد مـفم ومحاد
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إن هذا اًمؼول اًمساسمق يوضح مػفوم اخلطل قمـد اسمنن طمبنان ، وهنو مػفنوم  

ٓ فرج اعمخط  منن اًمنذين يؼبنل طمنديثفم ، ويؿؽنن أن ينذيمروا منع اًمثؼنات ، 

ومنننن هننذا احلؽننم يصننبح  شاعمجننروطملم  »وًمؽننن إذا كظركننا إمم مننا ىماًمننه ومقننه ذم 

طمقث ذيمر أن هذا اًمراوي مـؽر احلديث ضمدا مع رده عمنا شمػنرد سمنه  مشؽويمًا ومقه ،

 ما مل يتاسمع قمؾقه .

ضمننرح ؿمننديد يتـننارم مننع مننا ؾمننبق شمؼريننره ذم ش مـؽننر احلننديث » ومؼوًمننه : 

، وهذا اجلرح ىمند شمـاوًمنه اًمعؾنام  وهنم يبقـنون ش اًمثؼات » اًمتعؾقق قمغم يمالمه ذم 

ا سمتعداد أىموا م ، وًمؽن كنذيمر هذا احلديث اعمـؽر ، وإن يمان اعمجال ٓ يسؿح هـ

مـفا اًمـتقجة اًمتي ىمد شمؽون اًمـفاية اًمتي وصل إًمقفا أهمؾبفم ، واعمتؿثؾنة ذم طمؽنم 

اإلمام مسؾم قمغم أن من يماكت هذه صػته ٓ يؼبل طمديثه ، طمقث ىمال ذم مؼدمنة 

 ، طمنديثفم قمنن أمسنؽـا اًمغؾنط أو اعمـؽنر طمديثنه قمغم اًمغاًمب من ويمذًمكصحقحه : 

 رواينة غمقمن ًمؾحنديث روايتنه تَضنِرقُمن ما إذا اعمحدث طمديث ذم اعمـؽر وقمالمة

 ومننذا،  شمواومؼفنا شمؽند مل أو رواينتفم هُ روايُتن ظماًمػت واًمرضا احلػظ أهل من همػمه

 وٓ همؼبوًمنن همننػم احلننديث مفجننور يمننان يمننذًمك طمديثننه مننن إهمؾننب يمننان

 .أ.هن . مستعؿؾه

 قمـند اعمـؽنر ىمعـن هنو اهلل رمحنه هذيمنر اًمنذي هذا »وىمال اإلمام اًمـووي : 

 اًمثؼنة اكػنراد قمنغم اعمـؽنر يطؾؼنون ىمند هنمنومن اعمنردود اعمـؽنر سمنه يعـنى،  اعمحدصملم

 .أ.هن.ش  متؼـاً  ضاسمطاً  اًمثؼة يمان ذاإ مردود سمؿـؽر ًمقس وهذا سمحديث
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   وزيادة ذم إيضاح ما ذيمره اإلمام مسؾم ، يؼول احلاومظ اسمن طمجر :

ػنظ أو اًمضنعف ذم سمعنض وأما إذا اكػرد اعمسنتور أو اعموصنوث سمسنو  احل

مشافه دون سمعض سمٌم  وٓ متاسمع ًمه ، وٓ ؿماهد ، ومفنذا أطمند ىمسنؿي اعمـؽنر ، 

 .أ.هن.وإن ظموًمف ذم ذًمك ومفو اًمؼسم اًمثاين 

 وًمػننظ مـؽننر احلننديث يطؾؼننه اسمننن طمبننان إمننا ـمعـننا ذم قمداًمننة اًمننراوي أو 

ن ضبطه ، وىمد قمؾل اسمن طمبان ؾمبب إـمنالب هنذه اًمعبنارة قمنغم سمعنض اًمنرواة سمنل

من أهل اعمديـنة ،  »ذًمك إما جلفاًمتفم ، ومؼال ذم شمر ة إسمراهقم سمن حمؿد اًمتقؿي : 

مـؽر احلديث ، وٓ أقمؾم ًمه راويا إٓ موؾمى سمن قمبقدة اًمرسمذي ، وموؾمنى ًمنقس 

سمنن ا، أو ًمروايتفم قمن اعمجاهقل ، ومؼنال ذم شمر نة اخلؾقنل   شسمٌم  ذم احلديث 

 سمننا اًمؾقنث قمـنه روى،  واعمندكقلم يلماًمبٍمن منن  اقمنة قمن يروي ؿمقخ »مرة : 

، أو ًم،نىمة  ش  اعمجاهقنل قمنن اًمرواينة يمثػم اعمشاهػم قمن احلديث مـؽر،  ؾمعد

  مطننر سمـننت سمنننا اخلننزازاحلننديث ، ومؼننال ذم شمر ننة حمؿنند سمننن ؾمننؾقامن سمننن هشننام 

 مـؽنر،  اًمـناس قمـه روى،  اًمعراب وأهل وويمقع معاوية أيب قمن يروي:  اًموراب

 معروومنة أطمادينث إمم يعؿند،  احلنديث ي،نبلكنه يمنان يم،  تاًمثؼنا نقم احلديث

. أو  ش  سمحال سمه آطمتجاج جيوز ٓ،  ؿمقوظمفمقمن   ا طمدث سملقمقاهنم ٕىموام

:  ينار سمنناًمرواية قمؿن مل يره اًمراوي ، ومؼال ذم شمر ة ؾمؾؿة سمن حمؿد سمنن قمنامر 

 وًمنقس،  هينر ومل ينار سمنن قمنامر ضمده قمن يروي،  احلديث مـؽر قمبقدة أسمو يمـقته
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. أو روايننة   اكػننرد إذا ومؽقننف،  اخلننؼم إلرؾمنناًمه اًمثؼننات واومننق إذا سمننه حيننتج اننن 

 روى،  ارىمناًمر يزيند قمنن ينرويد سمنن ؾمنالمة ومؼال ذم شمر ة واىم اعموضوقمات ،

 ؾمنالمة سمنن دىمنوا:  ويؼنول،  قمجنالن سمنا هقمـ يروي اًمذي وهو،  وهب سمنا قمـه

 ومنال،  ضنعػا  أىمنوام قمنن موضنوقمة سملؿمنقا  يل ،  روايته ىمؾة قمغم احلديث مـؽر

أو ،  أومم آطمتجناج قمن روايته قمن اًمتـؽب سمل،  دوهنم سمه اًمؼدح إًمزاب يتفقل

 أيب إؾمننحاب أيب سمننن إؾمننامقمقلإمم سمدقمتننه ، ومؼننال ذم شمر ننة يؽننون اًمننراوي داقمقننة 

،  طمذيػنة سمنن ؾمعد مومم كهإ ىمقل وىمد،  اًمؽوومة أهل من :  ىسباًمع اعمالسي إراسقل

 راومضنقاً  يمنان،  وصمامكنلم صمنالث ؾمنـة اجلامضمنم ويماكت،  سمسـة امضمماجل سمعد وًمد

 محالً  اًمطقاًمز اًموًمقد أسمو قمؾقه ومحل،  مفدي سمنا شمريمه   حمؿد أصحاب يشتم

.أ.هنن. وهنذه اًمعؾنل يمؾفنا شمؼندح ذم  احلنديث مـؽنر ذًمنك منع وهنو،  ؿمديداً 

 اًمعداًمة .

ر ة محاد سمنن اجلعند : ؾق اًمعبارة قمغم من وصػه سماًمتػرد ، ومؼال ذم شمـميمام أ

 احلنديث مـؽنر،  ظماًمند سمنن هدسمنة قمـنه روى،  ىمتنادة قمن يروي  اًمبٍمة أهل من

، أو اعمخاًمػة ، ومؼال ذم شمر نة قمبند اًمسنالم  قمؾقه يتاسمع ٓ سمام اًمثؼات قمن يـػرد

،  احلجناز وأهنل اًمنرمحن قمبند سمنن ؾمنؾؿة أيب قمنن ينروي ؿمنقخسمن أيب اجلـوب :ا
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 طمنديث يشنبه ٓ منا اًمثؼنات قمن يروي،  احلديث مـؽر،  اًمبٍمة أهل قمـه روى

 يمثنرة، أو  ةاًمرواين ذم إصمبات عمخاًمػته سمخؼمه آطمتجاج يعجبـي ٓ،  إصمبات

 يمـقتنه : اًمبٍمنة أهل من اًمسعدي اًمـعامن سمنهمؾب سمن حقم إومؼال ذم شمر ة  اخلطل ،

 مـؽننر،  هننارون سمننن يزينند قمـننه روى،  اًمتقؿنني ؾمننؾقامن قمننن ييننرو طمػننص أسمننو

 آطمتجناج طمند قمن ظمرج طمتى طمديثفم من ًمقس ما اًمثؼات قمن ييرو ديثاحل

سمنن ا، أو ىمؾب إؾماكقد ورومع اعمراؾمقل ، ومؼال ذم شمر ة طمنرام  ظمطئه ًمؽثرة سمه

،  اهلل قمبند سمنن ضمناسمر اسمـني قمن يروي اعمديـة أهل من:  إكصاريقمثامن اًمسؾؿي 

أو ،   اعمراؾمنقل ويرومع ٕؾماكقدا يؼؾب،  يرويه ومقام احلديث مـؽر اًمتشقع ذم هماًمقاً  يمانو

 ؾمنؽن:  حيقنى أيب إكباري اًمـفشكم حيقى سمنؾمو  احلػظ ، ومؼال ذم شمر ة اًموضاح 

 قمنن يروي،  احلديث مـؽر،  سمغداد أهل قمـه روى،  اًمعراىمقلم قمن يروي،  اًمؽوومة

 اكػنرد إذا سمنه آطمتجناج جينوز ٓ،  ةسمنوؼؾم يملهننا اًمتي اعمؼؾوسمات إؿمقا  اًمثؼات

 أو همػم ذًمك . ، ضػم ومال طمديثه من اًمثؼات واومق سمام اقمتؼم نإو،  طمػظه  ًمسو

وقمغم ذًمك ومؿـؽر احلديث قمـده إما أن شمؽون كؽارة طمديثه دشمقة منن ضمفنة 

ضننبطه ، ومفننو مؼبننول احلننديث ذم اعمتاسمعننات واًمشننواهد إذا ؾمننؾم طمديثننه مننن 

ل طمديثنه اًمطعون ، أما إذا وصف سمؿـؽر احلنديث خلؾنل ذم قمداًمتنه ومفنذا ٓ يؼبن

 .وإن شموسمع 
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وىموًمه : يروي قمنن قمطقنة اعموضنوقمات وقمنن اًمثؼنات إؿمنقا  اعمسنتؼقؿة  

اًمنراوي ،  ه كناشمج قمنن وضمنود رواينات مؼبوًمنة  نذاوماؿمتبه أمنره ، ومفنذا آؿمنتبا

وأظمرى مردودة ، ًمؽن اسمن طمبان سح سمام يزينل هنذا آؿمنتباه ، وملسمنان أن منرد 

قوخ صمؼات ، وقمن ؿمقوخ جمنروطملم ، ذًمك يعود إمم أن هذا اًمراوي يروي قمن ؿم

ػا  ، صمم خلص رأيه ذم ذًمك سملن مروياشمه اعمردودة ، واًمتي يروهيا قمن ؿمنقوخ ضنع

أكه اطمتاط ذم ىمبول ما شمػرد سمه ، ومنال يمظمنذ إٓ قمنغم  إن ذًمك يؾزب  م ٓ سمه ، إٓ

 وضمه آؾمتشفاد وآقمتبار .

اجلننرح هننذه هنني أىمننوال اسمننن طمبننان ذم هننذا اًمننراوي ، ومننام موىمننف قمؾننام  

واًمتعديل من ومضقل سمن مرزوب ، وهل اشمػؼوا قمغم ضاسمط اسمن طمبنان اعمشنار إًمقنه 

 أم ٓ ؟

ىمال ومقه ؾمػقان سمن قمققـة : صمؼة ، وىمال معاذ سمن معاذ : ؾمنلًمت اًمثنوري قمـنه 

سمننن اوىمننال يعؼننوب ، : مؼننارب احلننديث  ، وىمننال اًمبخنناري ومؼننال : صمؼننة 

ا قنثم سمنن  قنل اعمنروزي : ؾمنؿعت  ، وىمال احلسلم سمنن احلسنن ؾمػقان : صمؼة 

يؼول : ضما  ومضقل سمن مرزوب ويمان من أسؿة ا دى زهندًا وومضناًل ، وىمنال اسمنن 
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 ، وىمننال اسمننن : وًمػضننقل أطماديننث طمسننان أرضمننو أكننه ٓ سمننلس سمننه  قمنندي

طماشمم قمن أسمقه : صاًمح احلنديث صندوب هينم يمثنػمًا ، يؽتنب طمديثنه ، ىمؾنت  أيب

 .وىمال اًمـساسي : ضعقف ،  : ٓ  حيتج سمه ، ىمال 

، وىمننال أيضنًا ، ٓ يؽنناد   وىمنال أمحند سمننن طمـبنل : ٓ أقمؾننم إٓ ظمنػمًا 

 ، وىمنال أسمنو سمؽنر سمنن أيب ظمقثؿنة قمنن حيقنى سمنن معنلم : حيدث قمن همػم قمطقنة 

، وىمال قمبند اخلناًمق سمنن مـصنور قمنن حيقنى سمنن معنلم : صناًمح احلنديث  صمؼة 
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، وىمنال أمحند   ػمه قمن حيقى  : ٓ سملس سمنه وىمال هم،  وًمؽـه ؿمديد اًمتشقع  

، وىمال اسمنن ؿمناهلم ذم اًمثؼنات :  سمن أيب ظمثقؿة قمن اسمن معلم : ضعقف اأمحد 

قمنن اسمنن ؿمناهلم ىموًمنه ذم يمتاسمنه ، وكؼل اسمن طمجنر  اظمتؾف ىمول اسمن معلم ومقه

اًمضعػا  : ىمال أمحد سمن صناًمح : طمنديث ومضنقل سمنن قمطقنة قمنن أيب ؾمنعقد : اهلل 

 . من ضعف ًمقس قمـدي ًمه أصل ، وٓ هو سمصحقح اًمذي ظمؾؼؽم 

                                      





                                                                                   

 

55 
 

وىمال اسمن رؿمدين : ٓ أدري من أراد أمحد سمنن صناًمح سماًمتضنعقف ،قمطقنة 

 .أم ومضقل سمن مرزوب 

وىمال احلايمم : ومضنقل سمنن منرزوب ًمنقس منن ذط اًمصنحقح قمقنب قمنغم 

، وىمنال ذم  ، وىمال اًمذهبي ذم اًمؽاؿمنف : صمؼنة  مسؾم إظمراضمه ذم اًمصحقح 

عؼنقكم وٓ اًمندوٓيب ، وطمديثنه ذم سػم : ما ذيمنره ذم اًمضنعػا  اًمبخناري وٓ اًماًم

 قمداد احلسن إن ؿما  اهلل ، وهو ؿمقعي وإكام يروي ًمه مسؾم ذم اعمتاسمعنات ، وىمقنل :

: وصمؼنه همنػم واطمند ، وضنعػه  ، وىمنال ذم اعمغـني  يمان يل  قمن قمطقة سمباليا 

: يمان معروومنًا سماًمتشنقع منن همنػم ؾمنب ،  اًمـساسي واسمن معلم، وىمال ذم اعمقزان 

 .وىمال اسمن طمجر ذم اًمتؼريب : صدوب هيم ، ورمي سماًمتشقع من همػم ؾمب 

وسمعد هذا اًمعرض ٕىمنوال اًمعؾنام  كجند أن منـفم منن وصمؼنه مطؾؼنًا يمناسمن 

قمققـة واًمثوري واًمعجكم ويعؼوب سمن ؾمػقان ، واسمن معلم ذم رواية قمـه ، ومنـفم 

 ذم رواينة قمـنه ، واًمندارمي واًمـسناسي ، ومنـفم منن من ضعػه مطؾؼًا يماسمن معلم

ة اًموؾمطى سملم اًمثؼة واًمضعقف يماًمبخاري واًمذهبي واسمن طمجنر ، بضمعؾه ذم اعمرشم

اًمذي ذيمره ذم اًمراوي ، وًمعؾه سمعد  اًمتػصقل وهمٓ  يواومؼون اسمن طمبان من همػم

دراؾمة كامذج من أطماديثه منع منا ؾمنبق منن أىمنوال أسؿنة اجلنرح واًمتعنديل يتبنلم 

 راضمح ذم أمره إن ؿما  اهلل .اًم
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 مناذج مو مرَِاتٌ :* 

 احلدِح األَل :

اًمػضنل قمن  حمؿد سمن ؾمعقد سمن يزيد اًمتسؽميأظمرضمه اسمن ماضمه من ـمريق 

ىمنال : ومضقل سمن مرزوب قمن قمطقة قمن أيب ؾمنعقد اخلندري، ىمنال قمن سمن اعموومق ا

حلق الؾفلم إين أسلللك ب: من خرج ملن بقتله إا الدلفة فؼلال : »  رؾمول اهلل 

 وال بطلرا   فلنين   أخلرج أ ا  ، هلاا  يوأسللك بحلق شالا،  السائؾني عؾقك

 فلسلللك أن، سلخطك وابتغلاء مرتلاصك  خرجلت اصؼلاء،  وال سؿعة   وال رياء  

أقال ا  عؾقه  .الاكوب إال أكت  وأن صغػر يل ذكويب إكه ال يغػر، صعقاين من الـار 

    .ش  بوجفه واستغػر له ساعون ألف مؾك

، منن ـمرينق ومضنقل سمنن منرزوب قمنن  ، واسمن اًمسنـي وأظمرضمه أمحد 

قمطقة اًمعوذم قمن أيب ؾمعقد اخلدري مروموقمنًا سمنه ، وذم ؾمنـده قمطقنة اًمعنوذم وهنو 

، وهنذا احلنديث ضنعقف ، ضنعػه  صدوب فط  يمثػمًا ومدًمس وىمند قمنـعن

طقنة ، ٕكه من رواينة ومضنقل قمنن قم اًمبوصػمي واعمـذري وهمػماا من إسؿة 

ات واحلؿل ذم ذًمك قمغم قمطقة أومم ، وهذا يواومق ما ىمرره اسمن طمبان من رد رواين

 ومضقل إذا يماكت من ـمريق قمطقة .
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 احلدِح الجانْ :

  طمدصمـا حمؿند سمنن ومضنقل سمن اعمـذر اًمؽوذم قمكمأظمرضمه اًمؽممذي من ـمريق 

إن : »  ىمنال رؾمنول اهلل : ؾمنعقد ىمنال  قمن قمطقة قمن أيب قمن ومضقل سمن مرزوب

وأبغل  الـلاس ، علادل  إمام   وأدكاهم مـه جمؾسا   لـاس إا ا  يوم الؼقامةأحب ا

    . ش   جائر إمام   إا ا  وأبع هم مـه جمؾسا  

ىمننال أسمننو قمقسننى طمننديث   . أورم  وذم اًمبنناب قمننن قمبنند اهلل سمننن أيب: ىمننال 

  .  طمسن همريب ٓ كعرومه إٓ من هذا اًموضمه ؾمعقد طمديث أيب

ضنقل سمنن منرزوب قمنن قمطقنة قمنن أيب ؾمنعقد وأظمرضمه أمحند منن ـمرينق وم

، وأظمرضمننه اًمطننؼماين ذم اعمعجننم ومننذيمره  اخلنندري ىمننال : ىمننال رؾمننول اهلل 

أشل  » ، من ـمريق حمؿد سمن ضمحنادة قمنن قمطقنة سمنه خمتٍمنًا سمؾػنظ :  إوؾمط 

 ش .يوم الؼقامة إمام جائر  الـاس عاابا  

قمطقنة ، وهنو ومفذا احلديث من رواية ومضقل قمن قمطقة ، واحلؿل ومقه قمنغم 

يمام ؾمبق ضعقف مدًمس ، وومضقل هـا شماسمعه حمؿند سمنن ضمحنادة قمـند اًمطنؼماين ذم 

اعمعجم إوؾمط ، وهذا يواومق ما ىمنرره اسمنن طمبنان منن رد رواينات ومضنقل قمنن 

مننن اًمعؾننام  اعمعنناسين اًمشننقخ حمؿنند كنناس اًمنندين  ثقمطقننة ، وضننعف احلنندي

 .إًمباين ذم اًمسؾسؾة اًمضعقػة 
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 احلدِح الجالح :

سمنن ا، أظمؼمكنا حيقنى  إؾمحاب سمن إسمراهقم احلنـظكمضمه مسؾم من ـمريق أظمر

 : ؿمؼقق سمن قمؼبة قمن اًمؼما  سمنن قمنازب ىمنال قمن ، طمدصمـا اًمػضقل سمن مرزوب ددم

ومؼرأكاهنا منا ؿمنا  اهلل ش   اْلَعْص  َوَصَفةِ َحافُِظوا َعَذ الَدَؾَواِت   »كزًمت هذه أية 

ومؼنال رضمنل يمنان ،   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   صمم كسنخفا اهلل 

ىمند أظمؼمشمنك يمقنف : ومؼال اًمنؼما    .  صالة اًمعٍم نهي إذ: قمـد ؿمؼقق ًمه  ضماًمساً 

 . واهلل أقمؾم   . كزًمت ويمقف كسخفا اهلل 

،  ، قمن إؾمود سمنن ىمنقس قمن ؾمػقان اًمثوري يىمال مسؾم ورواه إؿمجع

  .  زماكناً  ، ىمنال ىمرأكاهنا منع اًمـبني  اًمنؼما  سمنن قمنازب ، قمن قمن ؿمؼقق سمن قمؼبة

 . سمن مرزوب ؿثل طمديث ومضقلسم

ومفذا طمديث إلظمراج مسؾم ًمه ، وهو من رواينة ومضنقل سمنن منرزوب قمنن 

سمنن اؿمؼقق سمن قمؼبة ، وؿمؼقق هذا صمؼة يمام ذم اًمتؼريب ، وىمد شماسمع ومضنقل إؾمنود 

ىمقس يمام ذيمر ذًمك مسؾم ، وهذا يواومق ما ىمرره اسمن ضمبان من آطمتجاج سمرواينة 

 .ومضقل إذا روى قمن صمؼة ومل يـػرد 
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 احلدِح الرابع :

:  ىمنال اعمثـنى سمنن قمنكم سمنن محندأأظمرضمه اسمن طمبان ذم صحقحه منن ـمرينق 

 منرزوب سمنن ومضنقل أظمؼمكنا:  ىمال هارون سمن يزيد طمدصمـا:  ىمال ظمقثؿة أسمو طمدصمـا

 اسمنن قمنن أسمقنه قمنن اًمنرمحن قمبند سمنن اًمؼاؾمنم قمنن اجلفـني ؾمؾؿة أسمو طمدصمـا:  ىمال

:  زنَحل أو هلم أصلابه إذا قل  عال  قلال ملا» :   اهلل رؾمنول ىمنال:  ىمال مسعود

،  حؽؿلك يفَ  ملا ،  بقل ك كاصلقتي،  أمتلك ابلنو عا ك ابنو عا ك إين الؾفم

 أحل ا   عؾؿتله أو،  كػسلك به سؿقت لك هو اسم بؽل أسللك،  قضاؤك يفَ  ع ل

 أن،  عـلل ك الغقللب عؾللم يف بلله اسللتلترت أو، كتابللك  يف أكزلتلله أو،  خؾؼللك مللن

 إال،   لي وذهلاب،  حلزين وجلفء،  صل ري روكلو،  قؾالي ربقل  الؼلرنن جتعل

أٓ  اهلل رؾمنول يناومؼقنل : :  ىمنال ش  فرحلا همؽاكل وأب للهوحزكله ،   له ا  أذهب

 . أهن.ش فا يتعؾؿ أن اسؿعف دن يـاغيبذ » :  ؼالوم ؟فا كتعؾؿ

 ، من ـمريق ومضقل سمن مرزوب سمه .، واحلايمم وأظمرضمه أمحد 

بنان واحلنايمم وؿمنقخ اإلؾمنالم اسمنن هذا طمديث صحقح ، صححه اسمنن طم

 : شمقؿقة وشمؾؿقذه اسمن اًمؼقم ، كؼل ذًمك قمـفام إًمباين
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ويمننذًمك صننححه إًمبنناين ذم اًمسؾسننؾة اًمصننحقحة ، واحلننديث شمػننرد سمننه 

ومضقل سمن مرزوب ، وهذا فاًمف ما ىمرره اسمن طمبان منن قمندم آطمتجناج سمنه إذا 

ول منن وصمؼنه مطؾؼنًا اكػرد ، وشمصحقح هذا احلديث مع شمػرد ومضقل سمه يواومنق ىمن

 من همػم ذط اعمتاسمعة ، وىمد شمؼدم ذيمرهم .

أو يؼال إن اسمن طمبنان اـمؾنع ًمنه قمنغم ؿمنواهد شمؼوينه ، ومؼند أظمنرج ًمنه اسمنن 

 . اًمسـي ؿماهدًا من طمديث أيب موؾمى 

 احلدِح اخلامض :

 أؾمنامة أسمنو طمندصمـا اًمعنال  سمنن حمؿندأظمرضمه مسؾم منن ـمرينق أيب يمرينب 

 هرينرة أيب قمن طمازم أيب قمن صماسمت سمن قمدي طمدصمـي مرزوب سمن ومضقل طمدصمـا

 ا  وإن،  صقالا   إال يؼالل ال صقلب ا  إن الـلاس أهيلا» :   اهلل رؾمنول ىمال:  ىمال

   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ ژ:  فؼلال ادرسلؾني بله أملر بلام ادممـني أمر

   ڇ   ڇ   ڇ   چ ژ:  وقلللال،   ژ   ھ   ھ   ھ      ھ   ہ   ہہ

 يؿل ،  أغلر أشلعث السلػر يطقلل الرجلل ذكلر تم،     ژ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ

 ومؾاسلله،  حللرام ومرشللبه،  حللرام هومطعؿلل،  رب يللا رب يللا:  السللامء إا ي يلله

  .ش  ؟ لالك ستجابيُ  ىفلكَ ،   باحلرام وغاي ،  حرام
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فد  ا، وهد  ادت رػد د فد  ؽ دق  حديث  حدحقإل راد اج م دؾ  ـد  هذا 

م زوق ، ط  طيي ف  ثتفد  ، وطديي ثؼدام ؿدا ت اـبؼ ثده ، وهدذا ادتـ  مدت 

ؾ ره اف  حبتن م  طيم االحبجتج فا اكػ د ف  ؽ ق  ، وث اؽد  ؾد ل مد  وثؼد  

ذهبد ا  مطؾؼًت ، ال سقا أن م ؾًا أا ج حيثث  هـت ت األح ل ، وهدذا ثؼد ي مدت

 إـق  .

 الراجح يف حال الراوي :

دراسددام أؾدد ال افدد  حبددتن ، واسددبع ائ أؾدد ال األ ؿددام ا ادد ث  ،  يوفعدد

اـد اوي ثببدع دؾدام افد  حبدتن ت إحديار األحؽدتم طد  هدذا وكاذج مد  أحتدثد  

 حق  ؾ   رواثتر  إغ ثالثام أؾ تم : اـ واة ،

  ؽقفدت طد  ططقدام ، ػ د هبت ط  ططقام ، مدع أن امؿدرد رواثتر  اـبي ر -1

وهذا ثػف  م  ؿالم أمحي ف  حتـإل واـذهبي واأل ؿام اـذث  ردوا أحتدثث  اـبدي 

 اكػ د هبت ط  ططقام .

مد  ؿدالم هدذا االحبجتج ف واثتر  اـبي ث اؽ  ؽقفت اـثؼدتت ، وثػفد   -2

 األ ؿام سػقتن ف  طققـام ، وأمحي ف  حـب  ، وؼريه  .

هبدت ، و  أددي مثدتالً حدتمًت  دذا  طيم االحبجتج ف واثتر  اـبدي رػد د -3

اـؼ دد  ، فدد  إن هددذا اددتـ  ؾدد ل مدد  وثؼدد ه مطؾؼددًت ، ؿددتف  طققـددام واـثدد ري ، 

 وثعؼ ب ف  سػقتن ، واــاذج اـ تفؼام م  أحتدثث  رمثي مت ذهب ا إـق  .
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 عنر بن إبراهيه العبدي البصري  -3

بدتدة ، روى طؿد  فد  إفد اهق  اـعبديي ، ثد وي طد  ؾ:  « الثؼات »قال يف 

 هد..أ طـ  افـ  اخلؾق  ف  طؿ  ف  إف اهق  اطئ واتـ  .

 اـبقددة أهدد  مدد : طؿد  فدد  إفدد اهق  اـعبديي ،  « ادجااحوحن »وقاال يف 

 اد  ؿدتن،  اـػقدتئ فد  وشتذ،  طؿ  ف  اخلؾق  افـ  طـ  روى،  ؾبتدة ط  ث وي

 ؽدقا ؽلمدت،  اكػ د إذا ف  االحبجتج ثعجبـي ؽال حيثث  ثشب  ال فا ؾبتدة ط  ثـػ د

 أ.هد . . فلستً  فذـك أر   معبرب ف  اطبرب ؽنن اـثؼتت واؽ 

وؾ ـدد  اطددئ سددب  اـؽددالم طدد  ذـددك ت ر رددام ؽ ددق  فدد  مدد زوق ، 

ؾ ـد  :  تواالحب  أن اـ اوي رؼب  م وثتر  مت   ثغؾه اطمه طد  حد اف  ، أمد

ػظدام  دت دالـبفدت ؾوهدذه اـثتت اـثؼتت ، ااتـ  ؽقعـي فذـك خمتـػام رواثتر  ـ و

طد ئ ر  مد  أؾ اـد  ، ؽؼدي ؾدتل ت ر ردام فعدي طـي اف  حبدتن ، ثظفد  ذـدك 
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 ال مدت أفق  ط  يوث و، ت اـ واثتت  اـثؼتت اتـ إف اهق  ف  طؿ  ف  سػقـام : 

، وؾدتل ت ر رددام  فخدربه االحبجددتج حيد  ؽدال،  ثبدتتاأل رواثددام مد  طؾقد  ثبدتفع

،  اـ وثتت ت اـثؼتت اتـ  ؿتن،  شعبام ط  ث ويأسبتط أيب اـق ع اـبقي : 

وؾدتل ت  امجدتج فد  فشدعبام ـدق  آاد  شدعبام ؿلكد  أشقت  شعبام ط  وث وي

،  اـ وثددتت ت األثبددتت اددتـ  ر رددام معدديع أيب حيقددق ااع ؾدده األكعددتري :

 واالطببدتر،  مـفدت اكػ د مت ر ك ث ده ات،  اـزثتدات فلـػتظ اـثؼتت ط  وثـػ د

 ث درية أحتدثد  روىاـؽد ت :  وؾتل ت ر ردام ؾ ثدع اـ دبي،  قفت ؽ ؽؼف وا فا

 حيدب  حبدق اـعديول م دؾك فد  ؽق دؾك طياـبد  رظفد    ، األثبدتت ؽقفدت اتـ 

 اختـػبدد  اـ واثددتت مدد  اكػدد د مددت امجمتكبدد ث ددبح  طـدديي وـؽـدد ،  اكػدد د فددا

 .أ.هد .  األثبتت

اـد واة اـدذث  أصؾد  طؾدقف   ؽقظف  م  اـرتاد  اـ دتفؼام أن أحؽتمد  طد 

 ه حتل اـ اوي . ـػظ اتـ  ثبػتوت فع االطببتر واـرتك فح

ا  ثـػ د ط  ؾبتدة فدا وؾ ـ  ط  هذا اـ اوي ت ؿبتب ااج وحع : ؿتن 

ال ثشب  حيثث  ؽال ثعجبـي االحبجتج ف  إذا اكػ د ، ؽنك  ؾي ذؿ  ت أكد اع دد ح 

ث  ك طددًت ، ثدد  ذؿدد  أدـتسددًت مدد  اـ ددعػت  ت مؼيمددام ؿبتفدد  ااجدد وحع طػدد

أحتدث  اـثؼتت اـبي ال جي ز االحبجتج هبت ؽؼتل ت اجلـ  األول : وه  اـدذي 

ؿث  ت ااحيثع : ؽؿدـف  مد  ؿدتن اطدئ اخلطدل اـق دري ، إمدت ت اـؽبتفدام حقد  

ؿبدده و  ثعؾدد  فدد  حبددق فؼددي اخلطددل ت ؿبتفدد  إغ أن ؿددرب واحبددق  إـقدد  ، مثدد  

  ، ومثد  رؽدع م سد  ، أو إثؼدتن م دـي ، أو إدادتل رعحق  اسد  ثشدب  اسد
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حيث  ت حيث  ، أو مت ثشدب  هدذا ، ؽؾدا رأى أ ؿبـدت مثد  حيقدق فد  اـؼطدتن ،  

وطبي اـ مح  ف  مفيي ، وفعيمهت أمحي ف  حـب  ، وحيقق ف  معدع ، ومد  ؿدتن 

 م  أه  هذه اـعـتطام مت رػ دوا ف  م  األشقت  اـبدي ذؿ ادت أصؾؼد ام  أؾ اهنا 

طؾقف  اجل ح وضعػ ه  ت األابتر ، وهذا اجلـ  ـق  ا طـيي فتـ عػت  ط  

ارصالق حبق ال حيب  فف  م  أابتره  إذا اكػ دوا ، ؽلمدت مدت واؽؼد ا اـثؼدتت 

ت اـ واثتت ؽال جيه إسؼتط أابتره  ؽؽ  م  جيي  مد  هدذا اجلدـ  ت هدذا 

 أ.هد.ه إذا اكػ د . اـؽبتب ؽنين أؾ ل فعؼه ذؿ ه ال ثعجبـي االحبجتج فخرب

   :وؾتل أث ت وه  ثبحيث ط  اـػ ق فع ااختـػام واا اؽؼام واـبػ د 

مبق رؼب  مػترثي اـ اوي ومبق ر د ت ر رام حيقدق فد  طبدي ال اـ دحتك 

طد  اـ داع وـؽـد  ثدل  طد  اـثؼدتت ف ؽدع  عث دداـبتفؾبي ) ؿتن ؿثري اخلطدل ال 

 سدتتذهه حالورد  طد  اـؼؾد ب ادت  ت حبقفلشقت  مع الت ا  ؿتن هي  ؽقف

 أحتدثث  ااـتؿري ؽف  طـيي :

 ؽقا اكػ د ف  ستؾط االحبجتج . -1

تـ  اـثؼتت معبرب ف  . -2  وؽقا   اخ

ب  ـ  . -3  وؽقا واؽ  اـثؼتت ُمخ

مب ه  أن مت   اتـ  األثبتت ه  مت واؽد  اـثؼدتت ، ألن مدت   وال ثب مه

ثدتت اـبددي ال أحد ل  ددت مد  حدديث  ااـ و ادتـ  األثبدتت هدد  مدت روى مدد   

، وإن أرق فزثتدة اس  ت ارسـتد أو إسؼتط مثؾ  ات هد  ُمبؿد  ت  رس ل ال 

 ارسـتد.
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شدق  سدؿع  مـد  رتطدام مد  وأمت مت واؽ  اـثؼتت ؽف  مت ثد وى طد   -4

 أرق فتـف  ط  ح ه مت أر ا ف  ط  شقخ  .اـثؼتت ، و

ث وهيدت طد  اـثؼدتت أو إرقدتن زثتدة أـػتظ ومت اكػ د م  اـ واثتت ه   -5

أح  فط ث  ححقإل ، ؽفذا ؼري مؼب ل مـ  ، ادت ذؿ كدت مد  سد   حػظد  وؿثد ة 

ااػترثدي إذا ؿتكد  اطئ  ، وأك  ـق  فتاح  اـدذي رؼبد  مػترثديه ، وإكدا رؼبد  

وااددت طدديوالً   األابددتر معددتين مدد  حيقؾدد ن فددا عطددتا،  حيدديث ن مددت ثعؼؾدد ن رخ

 . وأـػتضفت

 وحديث،  األابدتر معتين م  حيق  مت ثعؾ  ثؽ    إذا اـعيوق اـثؼام ؽلمت

 ثعؼد  ـدق  ألكد  مـد  ؾب  دت ث دبح    اـثؼدتت طد  فلـػتظ اكػ د ث  حػظ  م 

 ت اـزثدتدة ؼبد رخ    ذؿ كدت مدت أدد  ؽؿد ،  ددت ز أكد  مب مهدتً  حتـ أ وـعؾ ،  ذـك

 أ.هد . . حػـتو اـذي اـػط ط  اـعيول م  سؿقـت طؿ  الإ األابتر

ر فذـك فلسًت ، ؽفد  اؽ  اـثؼتت ؽنن اطبرب ف  معبرب   أوأمت ؾ ـ  : ؽلمت مت و

ؽؼدتل ت رػ دريه : « ااجد وحع » و « اـثؼتت » ؾي أصؾ  ـػظ االطببتر ت ؿبتفق  

 سدؾؿام فد  محدتد إغ دئـت وؿلكت،  ورا ه مت ف  ث بيرك مثتالً  ـالطببتر أمث  وإين» 

  ، و  اــبدي طد  ه ثد ة أيب طد  سريث  ف ا ط  أث ب ط  رباً ا روى ؽ أثـته

 طد  اـب ؾد  ؽقد  ثؾزمـدت ؽتـذي،  أث ب أححتب م  ؼريه طـي اخلرب ذـك كجي

 . أؾ اك  م  ؼريه روى فا واالطببتر د ح 

 أو،  طـدد  محددتد أحددحتب رواه هدد  اخلددرب هددذا ؽــظدد  كبدديأ أن ؽقجدده -1

 حديث ؾدي هدذا أن ؾد طخ  رووه ؾدي  أححتف ودي ؽنن ه ،وحي مـف  واحي رد 

 . دوك  اـ اوي ـكافذ ذـك أـزق طـ  ضعق  رواثام م  ذـك ودي وإن،  محتد ف 
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 ؽقد  ثب ؾد  أن جيده طؾقد  ثبدتفع   مدت أثد ب ط  روى أك  حإل  ؽؿ -2 

 فد ا طد  اـثؼدتت مد  اخلدرب هدذا أحدي روى هد  ثـظد  ف ،  اـ ه  ف  ثؾزق وال

 . إـق  ث دع أح  ـ  اخلرب أن طؾ  ذـك ودي ؽنن،  أث ب ؼري سريث 

 طد  اخلدرب هدذا أحديٌ  روى هد ،  حقـئدذٍ  كظد  وحػـت مت ث دي   وإن -3

 . أح  ـ  اخلرب أن طؾ  ذـك ودي ؽنن،  اـثؼتت م  سريث  ف ا ؼري ه ث ة أيب

 ؼدري  اــبدي طد  اخلدرب هذا أحي روى ه  كظ  ؾؾـت مت ث دي   وإن -4

 . أح  ـ  رباخل أن حإل ذـك ودي ؽنن،  ه ث ة أيب

 اخلدرب أن طؾد  اـثالثدام األحد ل اتـ  كػ   واخلرب ذـك طيم ومبق -5

 حؽد هد   هذا،  وضع  اـذي ه  ف  رػ د اـذي كتؾؾ  وأن،  ؽق  شك ال م ض ع

 .أ.هد. اـ واثتت ت اــؼؾام فع االطببتر

حيثثدد  مدد  ؼددري : ثعبددرب فدد  طؿدد  اـدد اؾػي  وؾددتل أث ددًت ت ر رددام ُمؿددي

 ثزثدي طد  ثد وي شدق ، وؾتل ت ر رام طبي اـ احدي فد  طبقدي :  احبجتج ف  

 رتبدبطاال جيد ز ال،  دياً  اميث  مـؽ ،  اـرضث  معتوثام أف  طـ  روى،  اـ ؾتر

 . رواثب  ؾؾام ط  حيثث  ت ااـتؿري ـغؾبام ث وث  فا جتجبحاال وال،  ف واثب 

 مد  االحبجدتج ، واخلالحام أن هذه اــع ص رػقي أن االطببتر دردام أؾ 

وأك  م  أصؾد  طؾقد  ـػدظ : ثعبدرب فد  ، أو ثعبدرب  فحيثثد  ، ؽدنن معـدق ذـدك أن 

 حيثث  ثعؾإل ـؾؿبتفعتت واـش اهي .
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هذه أؾ ال اف  حبتن ؽا أؾ ال األ ؿام ا اد ث    وهد  ث اؽؼ كد  ت هدذا 

 اـ تفط اـذي أشتر إـق  ت ؾب ل م وثتت هذا اـ اوي  

وؾدتل ت م ضدع آاد  : مؼدترب امديث  ،  ،ؾتل اـبخدتري : حديوق 

، وؾدتل إسدحتق فد  مـعد ر طد  حيقدق  وؾتل طثان اـيارمي ط  حيقق : ثؼام 

، وؾدتل طدظ فد  م دؾ  اـطد د وأمحدي فد  إفد اهق    ف  معدع : حدتـإل ا

اـيورؾي ط  طبي اـعؿي ف  طبي اـ ارث : حيثـت طؿد  فد  إفد اهق  وؿدتن ثؼدام 

ف  طيي فعي مدت ذؿد  ـد  فعدح األحتدثد  اـبدي أف  أمحي  ، وؾتل  ؽ ق اـثؼام

اكبؼيت طؾق  : وـعؿ  ف  إف اهق  ؼري مت ذؿ ت مد  األحتدثد  ، وحيثثد  طد  

، وؾدتل اـربؾدتين طد  ؾبتدة اتحام م ط ب ، وه  مع ضعػ  ثؽبده حيثثد  

:  ، وؾدتل أفد  حدتر  اـيارؾطـي ـع ثرتك ، وؾتل أف  فؽ  اـبزار : ـق  فتمدتؽظ : 

ؾتل ح ب ف  إساطق  : ؾؾد  ألمحدي فد  حـبد  :  ثؽبه حيثث  وال حيب  ف  

فد  اوؾتل ثعؼ ب ،  طؿ  ف  إف اهق  رع ؽ    ؾتل : كع  ال أطؾ  إال اريًا 

ف  شقبام : سدؿع  أمحدي فد  حـبد  وسدئ  طد  طؿد  فد  إفد اهق  ؽؼدتل : طبدي ا
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ؿي حيؿديه ، ؾدتل أمحدي اـعؿي أا ج إـقـت ؿبتفًت ت ـ ح ، ؾتل : وؿدتن طبدي اـعد 

. وؾتل : وؾي روى طبتد فد   ختتـ   وه  ث وي ط  ؾبتدة أحتدث  مـتؿري 

األحـد  فد  ؾدق  طد   ف  اـع ام طـ  حيثثًت مـؽ ًا ، ثعـي حيث  ام د  طد 

يمخحوا مل ال تزال أمتي عذ الػطحة ما : »   ااطؾه ط  اــبي  ف  طبيااـعبتس 

، وؾدتل اـدذهبي ت ااقدزان : حديوق ح د   « ادغحب حتى تشاتك  الـجا م 

، ؾتل اف  حج  ت اـبؼ ثده : حديوق ت حيثثد  طد   اميث  ـ  ؼؾط ث ري 

 .ؾبتدة ضع  م  اـ تفعام 

ؽفذا اـ اوي وثؼد  أ ؿدام ، وضدعػ  آاد ون ، وؽعد  ت حتـد  فع دف  ، 

 وـع  اـ ادإل ت أم ه ثب إل فعي دراسام كاذج م  م وثتر  .
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 أحاديثه :مناذج من 

 احلديث األول :

 اخلؾقد  حديثـت:  ؾدتل،  ااثـق ف  ُمؿيأا د  اــ ت ي ت ســ   م  ص ث  

 طد  ام د  طد  ؾبدتدة حديثـي:  ؾدتل أيب حديثـي:  ؾدتل إفد اهق  فد  طؿد  ف ا

 أحامهاا فؼتا  بساقػقفن ادساؾنن التؼاى إذا» :   ال رس ل ؾتل:  ؾتل فؽ ة أيب

 .«  الـار يف وادؼت ل فالؼات  صاحكه

ؽفذا اميث  م  رواثام طؿ  ف  إف اهق  طد  ؾبدتدة ، وهدي مدبؽؾ  ؽقفدت ، 

وؽق  أث ًت طـعـام ؾبتدة وام   اـبقي ومهت ميـ تن ، ـؽ  أحد  امديث  ت 

ؿالمهت م  ص ث  ام د  طد   وم ؾ  اـعحقحع ، ؽؼي أا د  اـبختري 

إذا التؼاى ادساؾنن : »  ل األحـ  ف  ؾق  ط  أيب فؽد ة ؾدتل : ؾدتل رسد ل ا

 واـؾػظ ا ؾ  .« بسقػقفن فالؼات  وادؼت ل يف الـار 

 احلديث الثاني :

 فدد ا طؿدد  ثـددت،  اـعددؿي طبدديأا ددد  ارمددتم أمحددي ت م ددـيه مدد  ص ثدد  

 ما  عكامهه بت با  فححاا   أشمه هلل» :  ؾتل :  اــبي أن أك  ط  ؾبتدة ثـت،  إف اهق 
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 شدف  فدذـك حديثؾي و، «  فالة بلرض أضؾه وقمه بعره عذ يسؼط أن أحمهكم 

 . ه ث ة أيب ط 

، وؾدي طـعـدت ،  اميث  سـيه ضعق  ، ؽق  ؾبتدة وام د  ومهدت ميـ دتن

ؿالمهت مد   وم ؾ   ـؽ  اميث  أحؾ  ت اـعحقحع ، أا د  اـبختري

:   ال رسد ل ؾدتل : ؾتلف  متـك  أك  ط  ؾبتدة ص ث  حقتن ط  مهتم حيثـت

(  فاالة أرض يف أضاؾه وقامه بعاره عاذ سؼط أحمهكم م  عكمهه بت ب  أفحح اهلل» 

 واـؾػظ ـؾبختري ، وؾي رصح ؾبتدة هـت فتـبحيث  ؽزال ارشؽتل .

 احلديث الثالث :

 فدد ا طؿدد  ثـددت،  اـعددؿي طبدديأا ددد  ارمددتم أمحددي ت م ددـيه مدد  ص ثدد  

 متاعاه وجامه ما »  : ؾدتل  اــبدي ط  سؿ ة ط  ام   ط  ؾبتدة ثـت،  إف اهق 

 .«  به أحق فف  بعقـه مػؾس عـمه

فد  اورواه اف  طيي م  ص ث  طبدي اـعدؿي فد  طبدي اـد ارث طد  طؿد  

ؽؼي اتـ  طؿ  شعبام وهشتم اـيسب ا ي وسعقي فد  أيب ط وفدام  .إف اهق  ف  

ود ث  ف  حتزم ومهتم وأفتن ف  ثزثي ومحتد فد  سدؾؿام ، ؽد واه طد  ؾبدتدة طد  

 ط  فشري ف  هنقك ط  أيب ه ث ة .اــرض ف  أك  
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مدد  ص ثدد  شددعبام وسددعقي فدد  أيب ط وفددام  وهددذا امدديث  رواه م ددؾ  

فد  ات اا ـي م  ص ث  مهدتم ومحدتد وأمحي ، وهشتم اـيسب ا ي ؿؾف  ط  ؾبتدة 

سؾؿام وشعبام وأفتن ف  ثزثي وسعقي ف  أيب ط وفام ؿؾفد  طد  ؾبدتدة فد  ، وروى 

 ما  »ؾدتل :   م   ط  سدؿ ة طد  اــبدي م سق ف  اـ ت ه ط  ؾبتدة ط  ا

وهدذا امديث  ، «  وجمه عن ماله عـمه رج  فف  أحق به ويتكا  الكقا  ما  باعاه

، مدد  ص ثدد  م سددق فدد   ، واــ ددت ي  ، وأفدد  داود  رواه أمحدديضددعق  

، ؾدتل  ناـ ت ه ط  ؾبتدة ف  ، وؽق  طـعـام ؾبتدة وام   اـبقي ، ومهت ميـ دت

 سدؿعاـذهظ : مهت حيثثتن طـيي م  حيث  ؾبتدة ، ؽؾع  طؿد   ف  حيققاُمؿي 

م  ؾبتدة ؽتابؾط طؾق  ، ؽلمت هذا اميث  ثعـي حيث  ااػؾ  ؽدنكا رواه ؾبدتدة 

ط  اــرض ف  أك  ط  فشري ف  هنقك ط  أيب ه ثد ة ... وامديث  ا اد  ؽفد  

ا هدذ مت روى م سق ف  اـ ت ه ط  ؾبتدة ط  ام   طد  سدؿ ة طد  اــبدي 

 .ت اـرسؾام ، وذاك ت اـبػؾق  
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 احلديث الرابع :

 إفد اهق  ف  طؿ و ط  اـع ام ف  طبتدأا د  اـيارمي ت ســ  م  ص ث  

 ال »:  ؾدتل  اــبي ط  اـعبتس ط  ؾق  ف  األحـ  ط  ام   ط  ؾبتدة ط 

 . « الـج م اشتكاك بادغحب يـتظحوا مل ما بخر أمتي تزال

  ُمؿي ف  حيقق ط  إفد اهق  فد  م سدق فد  ، ثد  ؾدتل طورواه اف  متد  

اف  متد  : سدؿع  ُمؿدي فد  حيقدق ثؼد ل : اضدط ب اــدتس ت هدذا امديث  

فبغياد ، ؽذهب  أكت وأف  فؽ  األطع إغ اـع ام ف  طبتد ف  اـع ام ؽدلا ج إـقـدت 

، وؾي أكؽد ه ارمدتم أمحدي طد  طؿد  فد  إفد اهق   أح  أفق  ؽنذا اميث  ؽق  

مـؽد ًا رواه إك دتن مد  أهد  اـد ي ؽؼتل وؾي روى طـ  طبتد فد  اـعد ام حديثثًت 

 . طـ 

 ُمؿدي فد  ودعػد  أثد ب فد  ُمؿدي حديثـته امديث  وهذاؾتل اـعؼقظ : 

 طد  اـعد ام فد  طبدتد حيثـت ؾتل اـػ ا  م سق ف  إف اهق  حيثـت ؾتال اـزطػ اين

 .... ف   ؾبتدة ط  إف اهق  ف  طؿ 

  طد  مـفدت ثبدتفع ال مـدتؿري ؾبدتدة طد  حديث  ؼدري وـد ؼدقظ : ث  ؾدتل اـع

 فنسدـتد روي ؽؼدي « ادغاحب يمخحوا مل ما الػطحة عذ أمتي تزال ال » ؽلمت،  ر 

 . هذا م  أحؾإل هذا ؼري
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فد  اوؾتل اف  طيي : وهذا ال أطؾ  رواه ط  ؾبتدة هبذا ارسـتد ؼري طؿ  

 .إف اهق  

 احلديث اخلامس :

 إفد اهق  فد  طؿ  ثـت اـعؿي طبيارمتم أمحي ت م ـيه ط  ص ث  أا د  

 هباا صاا  حا ا  محؾا  داا »:  ؾدتل  اــبدي ط  سؿ ة ط  ام   ط  ؾبتدة ثـت

 ، يعاقش فنكاه رثاالا عكامه ساؿقههلا الشقطان :  فؼال ولمه هلا يعقش ال وكان إبؾقس

 .   « وأمحه الشقطان وحي م  ذل  وكان،  فعاش رثاال عكمه فسؿ ه

فدد  اؿالمهددت مدد  ص ثدد  طبددي اـعددؿي ،  وامددتؿ   ورواه اـرتمددذي 

فد  اافد  طديي مد  ص ثد  شدتذ  ط  طؿد  فد  إفد اهق  فد  ، ورواهاـ ارث  طبي

 طؿ  ف  إف اهق  . ؽقتئ ط 
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 .ؾتل اف  طيي : وهذا ال أطؾ  ث وث  ط  ؾبتدة ؼري طؿ  ف  إف اهق   

ػ دريه ور سدع ت اـؽدالم طؾقد  ، وؾي ضع  اف  ؿثري هدذا امديث  ت ر

وردإل أك  م ؾد ن طد  اـعدحتيب ، ؾدتل : وحيبؿد  أكد  رؾؼدته مد  فعدح أهد  

 .اـؽبتب 

ح دد  ؼ ثدده ال كع ؽدد  م ؽ طددًت إال مدد  وؾددتل اـرتمددذي : هددذا حدديث  

 .حيث  طؿ  ف  إف اهق  ط  ؾبتدة ورواه فع ف  ط  طبي اـعؿي و  ث ؽع  

إل ارسـتد و  ا دته ، وواؽؼد  اـدذهبي ، وؾتل امتؿ  : هذا حيث  ححق

وهذا م  ر ته  امتؿ  ، واـغ ثه أن اـذهبي واؽؼ  ، ؽتمديث  فترضدتؽام إغ 

طؿ  ف  إف اهق  وطـعـام ؾبتدة وام د  اـبقدي ومهدت ميـ دتن هد  أث دًت رػ د 

 .م  رواثام ام   اـبقي ط  سؿ ة وت ساط  مـ  االن مشف ر 

 ي :الراجح يف حال الراو

وات رؼيم ؽتـذي ثرتدإل اـبػعق  ت حتل هذا اـ اوي ، ؽريد مد  رواثترد  

مت رػ د ف  ط  ؾبتدة ، وهدذا اـدذي ذهده إـقد  أؼؾده اـعؾدا  ؿلمحدي فد  حـبد  

واـعؼقظ واف  طيي واف  حج  وؼدريه  ، وهد  مدت اسدبؼ  طؾقد  افد  حبدتن ت 

ؾبتدة ؽدلؿث  اـعؾدا  طد  ، وأمت مت ؿتن م  رواثتر  ط  ؼري  «ااج وحع  »ؿبتف  

ؾب  ت ، وأن حيثثد  مد  ؾبقد  ام د  ، ؿدا ؾدتل اـدذهبي ، وهدذا اـبػعدق  هد  
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كبقجام اجلؿع فع أؾ ال افد  حبدتن ت اـؽبدتفع ، وت رؾخدقك ذـدك ثؼد ل افد  

 حج  : حيوق إال ت رواثب  ط  ؾبتدة ؽنن ؽقفت ضعػًت .

 اـؽبددتفع إذا وطدد  هددذا ؽددال رعددترئ ت إثدد اد افدد  حبددتن ـدد  ت ؿددال

اسبحرضددكت اـ ددتفط اـ ددتف  ذؿدد ه ت فياثددام اـػعدد  ، وهدد  ر ثقدد  اـدد اوي ت 

 رواثب  ط  شق خ وجت حي  ت آا ث  .
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 الفصل الثاني 

 

 توثيق الراوي إذا روى عنه بعض الرواة 

 

 وجترحيه إذا روى عنه البعض اآلخر
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اـدذي اسدبخيم  افد  ؿتن اميث  ت اـػع  ااتيض ثـعه ط  اـ تفط 

 حبتن ت ر ثق  اـ اوي ت رواثب  ط  شق خ ور عقػ  ت آا ث  .

وأثب  اـبح  اـعؾؿي أك  ؿتن ث بخيم  ت فعح اـد واة اـدذث  ذؿد ه  

، وأن هددذا اـ ددتفط ؿددتن مع وؽددت ـدديى  «ااجدد وحع  »و  «اـثؼددتت  »ت ؿبتفقدد  

 طؾا  اجل ح واـبعيث  وال إشؽتل ؽق  .

  اسبؽاالً ـبؼقدام اـ د افط اـبدي اطبؿديهت افد  حبدتن ت وثل  هذا اـػع

ر ثق  اـ اوي ، وآثترهت ت ح  ؾ قام اـبعترئ ، وـ  طالؾام فتـػع  اابؼيم إال 

 أك  ط  اـعؽ  مـ  ، ؽتألول ثبعؾ  فتـشق خ وهذا ثبعؾ  فتـبالمقذ .

 وأؿبػي ت هذه ااؼيمام فترشترة إغ فعح أؾ ال اـعؾا  ت هذا اـ تفط ،

وإال ؽا ثؼتل ت ضتفط ر ثق  اـ اوي ت رواثب  ط  شق خ وجت حيد  ت آاد ث  ، 

ثؼتل أث ًت ت ر ثق  اـ اوي إذا روى طـ  فعدح اـد واة ، وجت حيد  إذا روى طـد  

 اـبعح ا ا  .

إال ت ؾتل امتؽظ اف  حج  ت ر رام سف  ف  معتذ اجلفـدي : ال فدلس فد  

فد  ا  سدف  ثهد. ومعـق ذـك أكد  حي د  حديأ. رواثتت زفتن ف  ؽت ي طـ  .

معتذ اجلفـي إذا روى طـد  مد  رالمقدذه ؼدري زفدتن فد  ؽت دي ألكد  ؿدتن اؾدط ت 

 .حيثث  
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اـبقدي فعدي مدت ومـ  ؾ ل اف  طيي ت ر رام زثتد ف  طبدي ال اــؿدريي 

 ، أكد  طد  امديث  مد  ذؿ ت مت ؼري اــؿريي ف  وـزثتدستق ـ  طية أحتدث  : 

 وطـديي،  مـد  ال مـف  واـبال ،  صع  ؽق  طـ  ث وث  اميث  م  ذؿ ت واـذي

، وؾدتل اـدذهبي : حد ثؾإل  فحيثثد  فدلس ؽدال ثؼام اــؿريي زثتد ط  روى إذا

، ومعـدق ذـدك أهند  ثؼبؾد ن م وثترد  إذا روى طـد  رواة  افبظ ف واة ضدعػت  

 ثؼتت وث دون مـفت مت رواه طـ  رواة ضعػت  .

طديي ت ر ردام اـؼتسد  فد  ؼعد  فعديمت ذؿد  ـد  فعدح  ومـ  ؾ ل افد 

 م دع  طد  ؼعد  فد  اـؼتسد  ط  ياـ اسط أمحي ط  ؾبقبام ف  حيثـتأحتدثث  : 

 ثدل  ؽنكد  اـد مظ ُمؿدي ؼع  ف  اـؼتس  ط  روى إذا وأمت،  م بؼقؿام أحتدث 

 أ.هد . فؿـتؿري مشتا  ط 

اـ اسددطي ،  ؽددتف  طدديي حي دد  حيثثدد  إذا ؿددتن مدد  رواثددام رؾؿذثدد  أمحددي

 وث ع  حيثث  إذا ؿتن م  رواثام ُمؿي اـ مظ .

وؾتل أث ًت ت ر رام اـ ـقي ف  اـؼتس  ا ؿياين اـؽ ت فعي مت ذؿد  كداذج 

 ، اـ ـقدي مد  اـدبال  وـدق  ُمػ ضام ؼري أمؾقبفت اـبي األحتدث  وهذهم  أحتدثث  : 

ؾدتل :  خ  ، ثد ، وه  شدق اميث  ث ع م  طياد ت ؽنك  م سق ف  طؿ  م  اـبال 

وـؾ ـقي ؼري مت ذؿ ت م  اميث  إذا روى ط  ثؼام وث وي طـد  ثؼدام ؽدال فدلس 

 أ.هد.  فحيثث  .
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 . ومعـق ذـك أك  إذا حيث طـ  ضعق  ؽنك  ال رؼب  م وثتر  

ؽفذه األؾ ال وؼريهت رشري إشدترة ؾ ثدام إغ أن ضدتفط ر ثقد  اـد اوي إذا 

روى طـد  اـدبعح ا اد  ؿدتن مع وؽدًت روى طـ  فعدح اـد واة ، ور دعقػ  إذا 

 ـيى طؾا  اجل ح واـعيث  وال إشؽتل ؽق  .

ؽف  ؿتن اف  حبتن ث ث  اـ واة وجي حف  ح ه هذه اـؼتطية   ومت هي 

واثام ومت دردبفدت مد  اـعدحام ، وهد  م وثتت همال  اـ واة ت ؿبه أح ل اـ 

 ا ج    اـبختري وم ؾ   أ

األسدئؾام م ضد طقام إال فعدي لؾقد   وال ثؿؽ  أن رؽ ن اردتفام ط  هذه

ثدد  جيدد حف  ت  «اـثؼددتت  »أؾدد ال افدد  حبددتن وهدد  ث ثدد  فعددح اـدد واة ت 

، ألن اـذث  رووا طـف  ؿتك ا م  اـ دعػت  ، واسدبؼ ا  مدت ؾتـد   «ااج وحع  »

أ ؿام اجل ح واـبعيث  ودراسام كداذج مد  أحدتدثثف  حبدق ثب حد  اـبتحد  إغ 

  قام اـبعترئ .إدتفام طؾؿقام ر تطي ت ح  ؾ
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 :*علي بن موسى الرضا العلوي اهلامشي  -1

 مد  ام د  أف ا تشؿي  دعػ ف   م سق ف  ط : ه  « الثؼات » قال يف 

 ثعبددرب أن جيده،  وكدبال ف  ا تشددؿقع ودؾدام،  وطؼال فد  اـبقدد  أهد  سدتدات

 راألابت ننؽ،  اتحام اـعؾ  وأفق،  وشقعب  أوالده ؼري طـ  روى إذا حيثث 

 وألوالده اـعددؾ  أليب ؽقفددت اـددذكه إكددا ف اصقدد  وفددع طـدد  روثدد  اـبددي

. أهدد.  فطد س طدظ ومدتت،  ثؽدذب أن م  أد  ؿتن كػ   ت ألك ،  وشقعب 

 خمبقًا .
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 ، اـعجت ده أفقد  طد  ثد وي اـ ضدت م سق ف  طظ:  «ادجحوحن » وقال يف 

 فد ا م سدق أفق  ط  روى،  طئوا هي  ؿتن ؿلك ،  وؼريه اـعؾ  أف  طـ  روى

 ام دع أفقد  طد  ام دع ف  طظ أفق  ط  طظ ف  ُمؿي أفق  ط  ُمؿي ف  دعػ 

،  لشقعتـا واألحمه،  لـا السك  »:  ؾتل  ال رس ل أن  طظ أفق  ط  طظ ف ا

 واخلؿاقس،  العكاا  لكـاي واألربعاا ،  لشاقعتفم والثالثاا ،  أمق  لكـي واالثـن

  أ.هد.. « سػح فقه ولقس مجقعا   لؾـا  واجلؿع ،  لشقعتفم

ثبددع أن أحتدثدد  طددظ فدد  م سددق جيدده  «اـثؼددتت  »ؽددا دددت  ت ؿبددتب 

االطببتر هبت إذا رواهت طـ  ؼري أوالده وشقعب  وأيب اـعؾ  ، ؽفدذا امؽد  ثػقدي 

أن هذا اـ اوي ثؼام ت كػ   مؼب ل اميث  ، وـؽ  اـذث  أؽ يوا أحتدثثد  هد  

 . أوالده

وفع أن هذا اـ اوي وه  م  األ ؿدام طـدي  «ااج وحع  »أصؾ  ت وـؽـ  

اـشقعام روى ط  أفق  م سق اـ ضدت اـعجت ده وأكد  ؿدتن هيد  واطدئ ، وجيدير 

فتـبتح  أن ثب ؾ  طـي ؾ ـ  : ث وي اـعجت ده ، وؾ ـد  : ؿلكد  هيد  واطدئ ، 

  طد  طديد مد «ااجد وحع  »ؽؼي أصؾد  افد  حبدتن ااعدطؾإل األول ت ؿبتفد  

 اـ واة مـف  ؽؼتل : 

 مد  ؼدريه وطد  اـعجت ده اـزه ي ط  ث وي م غ ااغرية  ثزحأف    سف -1

 . أ.هد. فحتل ف  االحبجتج جي ز الؽ،  األثبتت حيث م  ـ  أح  ال مت اـثؼتت

 حيد  ال اـعجت ده أفقد  طد  ثد ويامؿيص :  اـؽؾبي ُمؿي ف ضبقتن  -2

 .أ.هد. ف  االحبجتج
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 طددظ ؽ ددت   ت اـعجت دده ثدد وي:  ا دد وي حددتـإل فدد  ماـ ددال طبددي -3 

 أ.هد. . اكػ د إذا ف  االحبجتج جي ز ال،  فقب  وأه 

رواثدتت مد  ؾدتل ؽقد  هدذا ااعدطؾإل  دّ ؽقب إل ادت رؼديم أن افد  حبدتن ر

ثدد وي اـعجت دده ( وؾددي رـدد ع رده ، ؽفدد  رد ممؿددي فتــ ددبام إغ األول ، ورد  )

 د مؼقي فتــ بام إغ اـثتـ  .مطؾ  فتــ بام إغ اـثتين ، ور

أمت فتــ بام إغ طظ ف  م سق اـ ضت ؽؼي ؾقي اف  حبدتن رواثبد  اـعجت ده 

 فلهنت مـحقة ت األحتدث  اـبي ث وهيت ط  أفق  ف ؾ ؾام ؿ  ردت دت أ ؿدام طـدي اـشدقعام

 ارثـق طػثام ، أمت م ؿ ن اميث  ؽف  ت متققز هذه اـػ ؾام ط  ؼريهت.

هذا اـ اوي ال ثل  فتـعجت ه إال ط  أفق  وأددياده ، ؽف  ثػقي ؿالم  أن 

 وت األحتدث  اـبي ؽقفت دط ة ألح ل ؽ ؾب   

زم فخطئد  وومهد  ، إكدا أمت ؾ ـ  : ؿلك  هي  واطئ ؽف  واضإل ت أك    جي

 ج اـظ  ـحأحتدث  اـبي روثد  مد  ص ثؼد  ، وهؽدذا ثب دإل أن ا ج ذـك خم

ضدؿ  األحتدثد   «اـثؼدتت  » ؿبتفد  اف  حبتن رره م وثتت طظ ف  م سق ت

اـعتمام ـالطببتر مشرتصًت أال رؽ ن م  م وثدتت أوالده وشدقعب  وأيب اـعدؾ  

ؽؼدي دد ح هدذا  «ااجد وحع  »طـ  ، ؽفمال  ؾي أؽ يوا حيثثد  ، أمدت ت ؿبتفد  

 اـ اوي ف واثام اـعجت ه ، ؽا م ؾ  طؾا  اجل ح واـبعيث   

ري اـشلن أهاًل ـؾخالؽدام ، وـؽد  ؿدذف  ؿتن طظ اـ ىض ؿبؾتل اـذهبي : 

طؾق  وؽق  اـ اؽ ام وأص وه فا ال جي ز ، واّدط ا ؽق  اـععؿام ، وؼؾد  ؽقد  وؾدي 

 .دع  ال ـؽ  ر  ؾيراً ، وه  ف ي  م  طفية رؾك اــ   اا ض طام طؾق  
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دذب طؾقد  ،  وؾتل أث ًت : إكا اـشلن ت ثب ت اـ ـي إـق  ، وإال ؽتـ دد  ؾدي ؿخ

ذب ط  ديه دعػ  اـعتدق .ووضع   طؾق  ك خام ست  ة ، ؿا ؿخ

ا  وي أحي اابفؿع ، وـعظ فد  مفديي اـؼدتيض  ؽ وى طـ  أف  اـعؾ 

فد  اطـ  ك خام ، وأليب أمحي طتم  ف  سؾقان اـطت ي طـ  ك خام ؿبدرية ، وـدياود 

 .سؾقان اـؼزوثـي طـ  ك خام 

ؿبدتر اـعدتذة ،  وؾتل اف  حجد  : حديوق ، واخلؾد  اد  روى طـد  مد 

 .متت سـام ثالثع ومت بع و  ثؽؿ  اخلؿ ع 

وؾددتل اـ ددؿعتين : واخلؾدد  ت رواثتردد  مدد  رواردد  ؽنكدد  مددت روى طـدد  إال 

وااشف ر م  رواثب  اـعحقػام وراوهيت طـ  مطعد ن ؽقد  وؿدتن اـد ىض مرتوك ، 

 .م  أه  اـعؾ  واـػ   مع ذن اــ ه 

 اـعؾ  : ـد  أحتدثد  مـدتؿري ت ؽ د  طدظوؾتل اف  طيي ت ر رام أيب 

 .وؽتصؿام وام   وام ع وه  مبف  ت هذه األحتدث  

 ، وؾتل اــبت  وه  ثبحيث طد ؾتل اف  صته  : ثل  ط  أفق  فعجت ه 

مـؽد  ، ، وحيث  اـبـػ د  مـؽ   مأحتدث  طظ ف  م سق : حيث  األثت
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 وي ثد  أدهدق وأصد  ، وحد  اد   وحديث  امـدتأكؽ  ،  وحيث  اـ متكام 

ذر   .مث  هذا أن ثخرتك وحيخ

وفعي اسبع ائ أؾ ال اـعؾا  كجي أن أؼؾه طؾا  اجل ح ال ثدذهب ن إغ 

رد أحتدثثدد  مطؾؼددًت ، وال ثبفؿ كدد  فتـؽددذب ، وإكددا ثدد ون أن معددير اـددبال  ت 

  ، واتحدام األحتدث  ااـؽ ة اـبي ر وى طـ  ه  أوالده واابشقع ن ـد  و فت د

أفت اـعؾ  اـذي روى طـ  األحتدث  اـبي اسبشدفي هبدت ااج حد ن ، ؽتـدذهبي 

 طـدديمت ؾبدد  م وثتردد  ت ؿبددتب واـ ددؿعتين وافدد  حجدد  ثبػؼدد ن مددع افدد  حبددتن 

إذا روى طـ  ؼري أوالده وشقعب  وأيب اـعؾ  ، إال أن فعدح اــؼدتد  «اـثؼتت  »

ة اـبدي رواهدت طـد  أشدقتط  رأى أن طظ ف  م سق ه  معير األحتدثد  ااـؽد 

مد  أن اـد اوي  «ااجد وحع  »وأربتط  ، ؽؼي كؼ  اف  صته  ؿالم اف  حبدتن ت 

ث وي مث  هذا أن ثرتك   اثل  ط  أفق  فعجت ه ، وسؽ  ،وؾتل اــبت  : ح  

ط  هدذا  «ااج وحع  »وحيذر ، ؽف  ث اؽؼ ن اف  حبتن ت رأث  األاري ت ؿبتف  

االرػتق فع اجلؿقع ه  أن  ذا اـد اوي أحتدثد  مـدتؿري ، ؽفد  اـ اوي ، إال أن 

وؼدريه  «اـثؼدتت  »روث  طـ  أحتدث  مؼب ـام رـتسه مت ؾتـ  ؽق  افد  حبدتن ت 

 م  أ ؿام اجل ح واـبعيث   
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 مناذج من أحاديثه : 

 احلديث األول :

:  ؾدتال إساطق  ف  وُمؿي سف  أيب ف  سف أا د  اف  متد  م  ص ث  

 اـ ضدت م سق ف  طظ حيثـت،  ا  وي اـعؾ  أف  حتـإل ف  اـ الم طبي حيثـت

 فد ا طدظ طد  أفقد  طد  ام ع ف  طظ ط  أفق  ط  ُمؿي ف  دعػ  ط  أفق  ط 

،  بالؾساان وقا ل،  بالؼؾا  معحف  اإلينن »:   ال رس ل ؾتلل : ؾت صتـه أيب

 .   « باألركان وعؿ 

 . ـربأ جمـ ن ط  ارسـتد هذا ؾ ئ ـ :  اـعؾ  أف  ؾتل

هدذا وؾدتل:  «اا ضد طتت  »هذا حيث  م ض ع ذؿ ه افد  اجلد زي ت 

. وؾدتل اـديارؾطـي : اادبف  ف ضدع هدذا   م ض ع   ثؼؾد  رسد ل الحيث  

اميث  أف  اـعؾ  ا  وي ، وؾتل أف  حتر  اـ ازي :   ثؽ  طـيي فعيوق . 

، وؾدتل صدته  : ؿدذاب  ورضب أف  زرطام ط  حيثثد  .أ.هدد.وؾتل ُمؿدي فد 

طيي ت اـؽتم  : طبي اـ الم ف  حتـإل ث وي ط  طظ ف  م سدق حديث   اف 

 .ارثان مع ؽام فتـؼؾه وه  مبف  ت رؾك األحتدث  

وهذا اميث  م  رواثام طبي اـ الم ف  حدتـإل أيب اـعدؾ  ا د وي طد  

ـ تفط اـدذي   ، وهذا ث اؽ  اقم سق ، وه  ؿا سب  ث وي طـ  اـب اصطظ ف  

بد ل م وثترد  اـبدي ث وهيدت طـد  ت طديم ؾ «اـثؼدتت  »اطبؿيه اف  حبتن ت ؿبتفد  

 اـعؾ  ، ؿا أن اـعؾا  كع ا ط  أن هذا اميث  م ض ع ؿا سب  . أف 
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 احلديث الثاني :

ت ر ردام طدظ فد  م سدق طد   «ااجد وحع  »أا د  اف  حبتن ت ؿبتف  

 أفقد  طد  طدظ ف  ُمؿي أفق  ط ،  ُمؿي ف  عػ د أفق  ط أفق  م سق ف  دعػ  ، 

 :  ال رسد لؾدتل : ؾدتل   طدظ أفق  ط ،  طظ ف  ام   أفق  ط  ام ع ف  طظ

،  لشااقعتفم والثالثااا ،  أمقاا  لكـااي واالثـاان،  لشااقعتـا واألحاامه،  لـااا السااك  »

 سولاق،  مجقعاا لؾـاا  واجلؿعا ،  لشقعتفم واخلؿقس،  العكا  لكـي واألربعا 

 .أ.هد. « سػح فقه

ؽفددذا حدديث  مـؽدد  ألكدد  مدد  رواثددام أيب اـعددؾ  طدد  طددظ فدد  م سددق ، 

 وامؿ  ؽق  ط  أيب اـعؾ  ؿا رؼيم .

 احلديث الثالث :

: ؾدتل أكدت  م سدقشقخ  طدظ فد  أا د  ارمتم أمحي ت م ـيه م  ص ث  

م سدق ؾدتل : حديثـي  اخلزاطديطبي ال ف  اابترك ؾتل : أن طؿ  فد  أيب وهده 

 انكاا »: فدد  ثدد وان طدد  صؾحددام فدد  طبقددي ال طدد  طت شددام ريض ال طـفددت ؾتـدد  

 . « بادا  لقته خؾ  ت ضل إذا كان  اهلل رس ل

 .هذا حيث  ححقإل ـ  ش اهي م  حيث  طثان وؼريه 
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ي ال فد  اابدترك طد  طؿد  افد  وه  مد  رواثدام طدظ فد  م سدق طد  طبد

 سق ت ؼتثام اـعدحام ، ؽنكد  مد  رواثدام ارمدتم وهه ، واـ ـي إغ طظ ف  م أيب

أمحي ف  حـب  طـ  ، وؾي ر فع طظ ف  م سق طد  هدذا امديث  ، ؽؼدي أا دد  

ت م ـيه م  ص ث  زثي ف  امبتب ، ؾتل أاربين طؿ  ف  أيب وهه ارمتم أمحي 

 .اــرضي ف  

 الراجح يف حال الراوي :

ه  مت ذهه إـقد  افد  حبدتن  وات رؼيم ؽتـذي ثرتدإل ت حتل هذا اـ اوي

وواؽؼ  طؾق  فعح أهد  اـعؾد  ، ؿتـدذهبي وافد  حجد  وؼريمهدت  «اـثؼتت  »ت 

م  أن هذا اـ د  ؿتن حيوؾًت طتؾاًل ذثػًت دؾدقاًل ت ؾ مد  ، وأن اـ اؽ دام ؾدي 

ؿذف ا طؾق  وأصد وه فدا ال جيد ز ، وك دب ا إـقد  رؾدك اــ د  اا ضد طام ، وهد  

هذا ثؼد ل افد  حجد  : حديوق ، واخلؾد  اد  روى ف ي  مـفت ، وت رؾخقك 

 . أ.هد.طـ  

ؽنذا ثب  اـ ـي إـق  حإل إن شت  ال ، ومع ذـك   أدي ـ  حديثثًت مؼبد الً 

 «ااجد وحع  »س ى حيث  اـبخؾق  اابؼيم ، ومت ثػفد  مد  ؿدالم  افد  حبدتن ت 

ثام ط  أفق  ؿدا م  رؾققـ  ، وذـك فترشترة إغ رواثب  اـعجت ه ، ؽؼي ؾقيه فتـ وا

رؼيم ، وهبذا ثببع ححام مت رؼ ر ت أول هذا اـػع  مد  ؾبد ل رواثدام اـثؼدام إذا 

 روى طـ  فعح اـبالمقذ ، وردهت إذا روى طـ  اـبعح ا ا  .
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 :عبد الواحد بن قيس الشامي  -2

،  اـدزفري فد  ط وة ط  ث وى اـشتمي ؾق  ف  اـ احي: طبي « الثقات » قال يف 

،  ثد ه و  ه ثد ة أفدق طد  ث وى اـذي وه ،  ثزثي ف  وث ر اطياألوز طـ  روى

 .أ.هد.  طـ  اـ عػت  ف واثام وال فؿ اسقؾ  وال فؿؼتصقع  ثعبرب وال

 طـد  روى،  كتؽع ط  ث وي شق  ؾق  ف  اـ احي طبي: « اجملروحني » وقال يف 

  زجيدد ال،  ااشددتهري طدد  فتاـددتؿري ثـػدد د ادد ،  ذؿدد ان فدد  وام دد  األوزاطددي

 األثبدتت ادتـ    اـذي فحيثث  معبرب اطبرب إنو،  اـثؼتت تـ ا فا االحبجتج

 .أ.هد . ؽح   ؽق 

ثػقي أن طبدي اـ احدي ؾدي روى أحتدثد   «اـثؼتت  »ؽا ذؿ ه اف  حبتن ت 

ط  أيب ه ث ة ، وهذه ال رعؾإل ال ـالطببتر وال ـغدريه ، ؽفدي مد دودة ، وذـدك 
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 ه ، وإغ دتكه أحتدثث  اا وثدام طد  أيب ه ثد ة ؽدنن أن حتحبفت رواهت طؿ    ث

 ذا اـ اوي أحتدث  ث وهيت طـ  اـ عػت  ، وهي ؿتألوغ م  حقد  اـد د ، ؽدنذا 

ارؼػدتل ( اا دد د ت  –ؿتن طؾام رد أحتدثث  مد  اــد ع األول هد  ) االكؼطدتع 

ي سؾ ؾام ارسـتد ، واـذي ر به ؽق  ه  ؽدنن طؾدام رد أحتدثد  اــد ع اـثدتين هد

 ضع  اـ واة طـ  .

ؽقػقدي أن طبدي اـ احدي ثبػد د فتاـدتؿري  «ااجد وحع  »أمت مت ذؿ ه طـ  ت 

ط  ااشتهري ، وأن م وثتر  ؾي ثؽ ن ؽقفت خمتـػام ـؾثؼتت ، ؽدال جيد ز ؾبد ل هدذا 

مت    رؽ  ؽق  خمتـػام ـؾثؼدتت ؽق بح د  أن ثعبدرب فد  ،  اــ ع م  اا وثتت ، أمت

 ؾ ال اف  حبتن ت هذا اـ اوي  ؽف  ث دي رطتف  فع أ

ـإلدتفام ط  هذا اـب تؤل جيير فتـبتح  أن ثؼ  طـي ااالحظتت ا رقدام 

ؾب  اـ د ع إغ أؾ ال طؾدا  اجلد ح واـبعديث  ت هدذا اـد اوي ، وؾبد  دراسدام 

 جمؿ طام أحتدثث  .

: مت ذهه إـق  اف  حبتن م  أن م وثدتت هدذا اـد اوي ال ادالحظ  األوىل 

الطببتر وال ـغريه ، واضإل اـ به وال ثعترئ مت ؾتـ  ؽقد  ت ؿبدتب رعؾإل ال ـ

 . «ااج وحع  »

ؾ ـدد  : ثدد وي ااـددتؿري طدد  ااشددتهري حيبددتج إغ ليثددي : ادالحظاا  الثاكقاا  

 معطؾإل ااـتؿري ، وه  رػقي دا ا رد أحتدث  حتحبفت مطؾؼًت .

 ، «ااجد وحع  »اسبخيام اف  حبتن هذا اـؾػظ ت م اضدع طيثدية ت ؿبتفد  

واـ واة اـذث  أصؾ  طؾقف  هدذا اـؾػدظ ربػدتوت درددتا  ت امػدظ واـػفد  ، 

طببتر ، ؾدتل ت ر ردام ؽبع ف  ال حيب  ف  فتـؽؾقام ، وآا ون ثعؾإل حيثثف  ـال
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ث وي ااـتؿري ط  ااشتهري ، حبق ث ب  إغ اـؼؾده ؿتن ؾي اـؽ ت : أث ب ف  وا 

 .حبجتج ف واثب  ، ال جي ز االت   أك  ؿتن ثبعؿي

وؾتل ت ر رام ثتف  ف  زثي ف  ثتف  : ث وي ااـدتؿري طد  ااشدتهري ،  -2

 .ؿتن اـغتـه ط  حيثث  اـ ه  ال حيب  ف  إذا اكػ د 

ظ ا تشدؿي : ثد وي ااـدتؿري طد  أؾد ام وؾتل ت ر رام ام   فد  طد -3

 . اؽ  اـثؼتت ثمشتهري ، ؽال حيب  ف  إال ؽقا 

ثدل  فتاـدتؿري طد  ؿدتن اد  تل ت ر رام طبتد ف  راشدي اـبؿقؿدي : وؾ -4

 .ؽبط  االحبجتج ف  إغ اـؼؾه أك  ؿتن اابعؿي  ت  مشتهري حبق ث ب أؾ ام 

: ـؼي أؿي اف  حبتن أن طبي اـ احي ث وي ااـتؿري ، وهدذا ادالحظ  الثالث  

فدا ادتـ    ردد ح فديون شدك ، وـؽـد  ؾقدي فعدي ذـدك رد االحبجدتج فؿ وثت

 حتمام ـالطببتر ط  أؾ  رؼيث  .  ، وهذا ثػقي أن فعح م وثتر «اـثؼتت  »

مدد  أن  «اـثؼددتت  »: إذا رعـددت فددع مددت دددت  ت ؿبددتب ادالحظاا  الحابعاا  

رواثتت طبي اـ احي اـبي ال ثعبدي هبدت هدي اـبدي ث وهيدت طد  أيب ه ثد ة ، واـبدي 

ظدام اـثتـثدام رلؿدي ـديثـت أن  دذا اـد اوي ت دت  ت ااالحث وهيت طـ  اـ عػت  ، وا

، وأن رد األوغ ؾدي ثؽد ن ف دبه  م دودة ، وأاد ى حدتمام ـالطببدتر رواثتت

أو ارؼػتل ( اـذي ر به ه  ؽق  ، وؾي ثؽد ن ف دبه اـد واة طـد  ، االكؼطتع  )
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ؽف  ريط  أؾ ال ااج وحع وااعيـع ، وم وثتت طبي اـ احي فد  ؾدق  اـبدي 

 واثام هذا االسبـبتج  ا دفت طؾا  اـ 

وؾددتل أفدد  أمحددي فدد  طدديي : ؾددي حدديث ، ؾددتل اـعجددظ : ثؼددام شددتمي 

، ألن   األوزاطي ط  طبي اـ احي هذا فغري حيث  وأرد  أكد  ال فدلس فد  

 .ت رواثام األوزاطي طـ  اسبؼتمام وذؿ ه أف  زرطام اـيمشؼي ت كػ  ثؼتت 

فد  اسؿع  حيقق ف  سعقي ذخؿ  طـديه طبدي اـ احدي ؾتل طظ ف  اايثـي : 

ؾق  اـذي روى طـ  األوزاطي ؽؼتل : ؿتن شب  ال ر  ، ؾؾد  ـقحقدق : ؿقد  

 .ؿتن   ؾتل : ؿتن ام   ف  ذؿ ان حييث طـ  فعجت ه 

 .وؾتل ُمؿي األحػفتين ط  أيب حتر  : ثؽبه حيثث  وـق  فتـؼ ي 

، وؾدتل قد  : ال ثعجبـدي حيثثد  وؾتل طبي اـد مح  فد  أيب حدتر  طد  أف

:  أمحدي وؾتل امتؿ  أف ،  ضعق  ، وؾتل ت م ضع آا  : ـق  فتـؼ ي اــ ت ي : 

، وذؿد ه ، وذؿ ه اـيارؾطـي ت ؿبتب اـ عػت  واارتوؿع   اميث  مـؽ
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وذؿ ه اـبخدتري ت ؿبدتب اـ دعػت  اـعدغري وؾدتل : ؾدتل حيقدق اـؼطدتن : ؿدتن  

، وذؿ ه أفد  زرطدام اـد ازي ت ؿبدتب  يث طـ  فعجت ه ف  ذؿ ان حياام   

، ؾدتل حدتـإل اـبغديادي :  واـعؼقظ ت اـ عػت  اـؽبدري ،  أستمي اـ عػت  

ؾدتل اـدذهبي ت اـؽتشد  : مـؽد  ، ث وي ط  أيب ه ث ة و  ث ؿع مـد  شدقئًت 

 .اميث  وه  واـي طؿ  )ق( 

. : طبدي اـ احدي فد  ؾدق  ثؼدام ؾتل طثان اـيارمي ط  حيقق فد  معدع 

 .وؾتل اـغاليب ط  حيقق ف  معع :   ثؽ  فذاك وال ؾ ثه 

 .ؾتل اف  حج  ت اـبؼ ثه : حيوق ـ  أوهتم وم اسق  م  اخلتم ام 

. 

وفعي اسبع ائ أؾ ال اـعؾا  كجي أن مـف  م  وثؼ  مطؾؼًت ، ؿليب زرطدام 

يارمي طـد  ، ومدـف  مد  د حد  اـيمشؼي ، واـعجظ ، واف  معدع ت رواثدام اـد

مطؾؼًت ؿليب زرطام اـ ازي واــ دت ي وامدتؿ  واـديارؾطـي واـدذهبي ، ور سدط 

ؿتف  طيي ، واف  حج  ، وأشدتر حيقدق فد  اـؼطدتن إغ د حد  فع ف  ت أم ه 
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، ذؿد   فف  م  اـبػعق  ، ؽؼتل : ام د  فد  ذؿد ان حيديث طـد  فعجت ده 

تحد  ث دبخؾك مد  جمؿد ع أؾد ال األ ؿدام ذـك اـبختري ، وأؾد ه ، وـعد  اـب

جلدزم اوـؽ  هذا ال ثؿؽ  اـبػعق  اـذي ذهه إـق  اف  حبتن ت هذا اـ اوي ، 

 ف  إال فعي دراسام كاذج م  أحتدثث  .

 مناذج من أحاديثه :

 احلديث األول :

:  ؾدتل سدؾ  ف  ُمؿي ف  ال طبيأا د  اف  حبتن ت ححقح  م  ص ث  

:  ؾدتل األوزاطدي حيثـت:  ؾتل اـ ـقي حيثـت:  ؾتل ف اهق إ ف  اـ مح  طبي حيثـت

 ؿد ز حديثـي:  ؾدتل اـدزفري فد  ط وة حيثـي:  ؾتل ؾق  ف  اـ احي طبي حيثـي

 كعام »:  ؾدتل   مـبفدق مد  ارسالم  ذا ه  ال رس ل ثت:  أط ايب ؾتل:  ؾتل اخلزاطي

 ثددت مددتذا ثد :  ؾددتل « عؾاقفماهلل  أ خؾااه وعجامأ عااحب ما  خاارا   باه اهلل يااح  ما 

 ؾدتل،  ال رسد ل ثدت وال ؿدال:  ؾدتل « كالظؾم فت  تؼ  ثم »:  ؾتل   ال رس ل

اا أساااو  فقفاا لتعاا  ن بقاامهه كػسا والاا   بااذ »:   ال رسد ل  يرضااب كا  ص 
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 الشاعاب ما  شع  يف معتزل ممم  ي مئ  الـا  فخر،  بعض رقاب بعضؽم 

 . « رشه م  الـا  وي ر اهلل يتؼي

حيث  ححقإل ححح  امتؿ  ، وواؽؼد  اـدذهبي ، وهد  مد  رواثدام  هذا

األوزاطي ط  طبي اـ احي ، واألوزاطدي إمدتم ، وؾدي ردتفع طبدي اـ احدي ارمدتم 

، وهدذا ث اؽد  مدت ؾد ره افد  ، وامدتؿ  ُمؿي ف  شفتب اـزه ي ط  أمحي 

ـثؼدتت ، ل رواثام طبي اـ احي إذا روى طـ  ا وواؽؼ  رع م  األ ؿام م  ؾب حبتن

اـ اوي إا ادد  ميثثد  هذا وات ثيل ط  ثب ت اف  حبتن ط  مت ؾ ره ت حتل 

 هذا ت ححقح  .

 احلديث الثاني :

 ، حبقده فد  امؿقدي طبي حيثـت ، طار ف  هشتمأا د  اف  متد  م  ص ث  

:  ؾدتل طؿ  اف  ط  كتؽع حيثـي ، ؾق  ف  اـ احي طبي حيثـت ، األوزطي حيثـت

 لقتااه شااك  ثاام العااحك بعااض عارضااقه عااحك ت ضاال إذا  اهلل رساا ل كااان »

 .  « حتتفا م  بلصابعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مدد  ص ثدد   ، واـبقفؼددي ت اـ ددـ  اـؽددربى  وأا ددد  اـدديارؾطـي 

فدد  ؾددق  فدد  . ؾددتل افدد  حجدد  ت اـبؾخددقك : األوزاطددي طدد  طبددي اـ احددي 

 فد ا يامؿقد طبدي ؽؼدتل األوزاطدي طد  ؽق  واابؾ ،  ؽق  خمبؾ  اـ احي وطبي

 اـ ددـي هبددذا األوزاطددي طدد  ؽدد واه ااغددرية أفدد  واتـػدد ،  هؽددذا اـعػددث  أيب

 .« اـع اب وه :  اـيارؾطـي ؾتل،  م ؾ ؽت

وروى هدددذا امددديث  اـ ـقدددي طددد   »: ؾدددتل أيب  :وؾدددتل افددد  أيب حدددتر  

م سدال ،  األوزاطي ط  طبي اـ احدي طد  ثزثدي اـ ؾدتر وؾبدتدة ؿدتن اــبدي 

 .أهد. «وه  أشب  فتـع اب 

وهذا اميث  م  رواثام األوزاطي طد  طبدي اـ احدي فد  ؾدق  طد  كدتؽع 

ط  اف  طؿ  : وهدذا ارسدـتد ضدته ه اـعدحام ألن األوزاطدي إمدتم ، وارسدـتد 

مبع  ، ـؽ  امديث  معؾد ل فؿد  دون األوزاطدي ، ؽؼدي اابؾد  طؾقد  ؽقد  ، 

اــ دت ي : ـدق  م ؽ طًت ، وطبدي امؿقدي ؾدتل ؽقد   ؽ واه طبي امؿقي طـ  مبعالً 

، وؾتل أف  حتر  : ؿتن ؿتره دثد ان ، و  ثؽد  حدتحه حديث  ، وؾدتل فؼ ي 

 اف  اجلـقي ط  اف  معع : ـق  ف  فلس ، وؾدتل اـبخدتري : رفدا ادتـ  ت حيثثد  ،

طبي اـؼيوس ، واتـػ  ت ذـك أف  ااغرية  وؾتل امتؿ  ط  اـيارؾطـي : ثؼام 

ؽد واه طد  األوزاطدي فدـػ  ارسدـتد اطدام ، ف  حجتج وه  ثؼام م  ردتل اجلا

م ؾ ؽًت ط  اف  طؿ  ، ورتفع  ط  وؾػد  اـ ـقدي فد  مزثدي طـدي اـبقفؼدي ، ؽببدع 

هبذا أن اـذث  وؾػ ه أوث  وأؿثد  ، وـدذا حد ب وؾػد  ، وأا دد  اـبقفؼدي مد  
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ص ث  أيب ااغرية ؾتل : حيثـي األوزاطي ؾدتل : حديثـي طبدي اـ احدي فد  ؾدق   

م سدداًل ، وؾددتل افدد  أيب حددتر  : روى هددذا  طدد  اــبددي  ؾددتر طدد  ثزثددي اـ

اميث  اـ ـقي ط  األوزاطي ط  طبي اـ احدي طد  ثزثدي اـ ؾدتر وؾبدتدة ؿدتن 

 . «م ساًل ، وه  أشب  فتـع اب  اــبي 

ؽقب ددإل هبددذا أن امدديث  ثدديور فددع طؾبددع ، ومهددت اـ ؾدد  واررسددتل ، 

ؾد ره افد  حبدتن مد  طديم االطببدتر ؽتميث  ضعق  م ؽ طًت ، وهذا ث اؽ  مت 

 فؿ اسق  طبي اـ احي ومؼتصقع  .

 الراجح يف حال الراوي :

  ت إذا حإل إـق  ارسـتد ، وأن اـ ع وات رؼيم ؽتـذي ثظف  أك  حيوق

حيثثدد  إكددا دددت  مدد  ؾبدد  رالمقددذه اـ ددعػت  ، أو رالمقددذ رالمقددذه إمددت فنسددـتد 

ؽريؽع ن مت وؾ  وثعؾ ن مت أرسد  ،  األحتدث  ااـؽ ة إـق  ، أو اـغؾط طؾق  ،

 وت رؾخقك هذا ثؼ ل امتؽظ اف  حج  : حيوق ـ  أوهتم وم اسق  .

 عنران بن مسله القصري أبو بكر املنقري البصري : -3

،  اـبقدة أهد  مد  ااـؼد ي اـؼعري م ؾ  ف  طؿ ان:  «الثؼات » قال يف 

 شددعبام طـدد  روى ، وططددت  اـعطددتردي ردددت  أيب طدد  ثدد وى ، فؽدد  أفدد  ؿـقبدد 

 فد ا حيقدق رواثدام ت أن إال سدؾق  فد  حيقدق طـد  روى اـدذي وهد ،  واـبقث ن

 . أ.هد..  طـ  اـعزثز طبي ف  س ثي رواثام ت وؿذـك ااـتؿري فعح طـ  سؾق 

 فؽد  أفد  ؿـقب  ااـؼ ي اـؼعري م ؾ  ف  طؿ ان:  «ادجحوحن » وقال يف 

 اـبقدث ن طـد  روى،  وام د  دثـدتر فد  ال طبي ط  ث وي،  اـبقة أه  م 
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 مدت وأمدت،  األثبدتت حديث  رشدب  ؽؿ دبؼقؿام طـ  فؾيه أه  رواثام ؽلمت، غ فت واـ

 مـدتؿري ؽػقد  وذوهيا سؾق  ف  وحيقق اـعزثز طبي ف  س ثي مث  غ فت اـ طـ  رواه

د أؿدتن أدري ؽؾ د ،  ؿثرية د حبدق رغدري أم جقدهؽقخ  طؾقد  يا ثخ  هدذه طـد   محخ

 اـد ه  ثؽثد ان رقعدتً  اـعزثدز طبدي فد  وسد ثي سدؾق  فد  حيقق أن  ط،  ااـتؿري

 فعدي إال فعديل ـدق  وأكد  فدتجل ح م دؾ  طد  ؽ حيخ  أن جي ز وال،  طؾق  واخلطل

 ت فؿدبؼ  ـدق  مد  طـد  ىرو مدت جمتكبدام أمد ه ت طـديي اركعدتن فد  ، رباـ 

 رؾدام ت اـعياـام ت مياالً  ـ  أنّ  ط ،  اـثؼتت طـ  رواه فا واالحبجتج،  اـ واثام

 .أ.هد . ؽق  ال اسبخري ا  وه ،  اابؼـع

ـدد اوي ثػقددي حتـددام مدد  امددتالت اـبددي ؾددي اؽددا ذؿدد ه افدد  حبددتن ت هددذا 

فد  ارعرتئ ااج ح وااعيل ، ؽتف  حبتن ؾي ثبد  طـديه وهد  ثدرتد  ـعؿد ان 

ت ردترة م ؾ  ت اـثؼتت أن هذا اـد اوي ثؼدام ت كػ د  ، إال أن م وثترد  ثعؿد  هبد

وررتك أا ى ، ثعؿ  هبت إذا روى طـد  شدعبام واـبقدث ن ، وردرتك إذا مدت روى 

 طـ  فعح اـ واة ؿقحقق ف  سؾق  وس ثي ف  طبي اـعزثز .

ؾتل طـ  أمحي  زؿ ثت أف   قوؾ،  ُمؿياـطت ػي أف   وحيقق ف  سؾق  اـؼ ر

  ، وؽقد  رف  حـب  : أرقب  ؽؽبب  طـ  شدقئًت ؽ أثبد  اؾدط األحتدثد  ؽرتؿبد  ا

ي رد  حتـإل ، وؿبتفد  ال فدلس فد  ، وإذا حديث وؾتل ثعؼ ب ف  سػقتن : سـ

، وؾددتل ت مدد  ؿبتفدد  ؽحيثثدد  ح دد  ، وإذا حدديث حػظددًت ؽبعدد ن ورـؽدد  

 .اـبؼ ثه : حيوق د  امػظ 
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 :وس ثي ف  طبي اـعزثز ف  كؿري اـ ؾؿي ؾتل طبي ال ف  أمحدي فد  حـبد   

فد  ابي اـعزثز ؽؼدتل : مدرتوك امديث  ، وؾدتل حيقدق سلـ  أيب ط  س ثي ف  ط

 .معع : ـق  فف  

 .وؾتل ت اـبؼ ثه : ـع اميث  

 أؿددديه ت  «اـثؼدددتت  »ومدددت حؽددد  افددد  حبدددتن فددد  مددد  ر ثقددد  ت ؿبتفددد  

ألن اركعتن ثؼبيض االحبجتج فا رواه طـ  اـثؼتت ، ؼدري أن ،  «ااج وحع  »

بعح اـد واة طـد  ار دع  ـبشدؿ  رقدع اـد واة ؼدري دا  ة اـب ؾ  ت م وثتر  ـ

اابؼـع طـ  ، فيالً م  رؼققي ذـك ف واة خمع حع ، وـع  اـ به ت ذـدك هد  

طيم مع ؽام اـ به اـذي دع  حيقق ف  سؾق  وسد ثي فد  طبدي اـعزثدز ث وثدتن 

ؽنكد  ث دؾك ص ثؼدام  ،طـ  ااـتؿري ، ومع هذا اـبػعق  واـبحؼق  م  هذا ارمدتم 

ؾقفت فعح األ ؿدام ، وهدي اسدبخترة ال رعدتغ ؽدقا ثعديره مد  أحؽدتم ، ستر ط

وهذا دـق  ط  أمهقدام هدذا اـعؾد  طـديه ، هدذا مد  دتكده ، ودـقد  طد  ورطد  

ورؼ اه وشدية ل ثد  ت إحديار األحؽدتم مد  دتكده آاد  ، ثببدع ذـدك إذا مدت 

مدد   طدد  رعؾددق  أمبدد  االسددبخترة ، ؽؼددي ثبدد  ت اـ ددـام ط ؽـدت حدد ص اــبددي 

 . «يعؾؿـا االستخارة يف األم ر كؾفا  كان رس ل اهلل  »:  حيث  دتف  

ة ؽقفدت ، واسدبعالم مدت ري :االسدبخترة ت األمد ر صؾده اخلدريؾتل اف  األث

، وؾي ثؽ ن حع  هبت الف  حبتن راحدام كػ دقام ، وـؽد  هدذا ال  طـي ال ؽقفت
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وي ، ث  دراسام فعدح أحتدثثد  ثؿـع م  دراسام أؾ ال ؼري اف  حبتن ت هذا اـ ا

 ـػف  مت ؾق  ت هذا اـ اوي ، وـبؾ غ فعح اــبت   .

حيقدق فد  سدعقي وذؿد   حتر  : سؿع  أفت زثتد ثؼ ل : سدؿع وؾتل أف  

وؾتل طبدي ال فد  أمحدي  ، طـيه طؿ ان ف  م ؾ  ؽؼتل : ؿتن م بؼق  اميث  

، وؾدتل داود : ثؼام  ف  حـب  ط  أفق  وطبتس اـيوري ط  حيقق ف  معع وأيب

إف اهق  ف  اجلـقي : سلـ  حيقق فد  معدع طد  اتـدي فد  رفدتح ؽؼدتل : فقدي 

فؽد  ؽؼدتل : هدذا طؿد ان اـؼعدري ـدق   ـق  ف  فدلس ، حيديث طد  طؿد ان أيب

 .فف  

 . وؾتل ثعؼ ب ف  سػقتن : حيث كت ط  طؿ ان ف  م ؾ  اـؼعري وه  ثؼام

، وؾتل أف  أمحي ف  طيي ح   امديث   : ـق  ف  فلسوؾتل اــ ت ي 

وإكا ذؿ ر  ألك  ث وي أشقت  ال ث وهيت ؼريه وثـػ د طـ  ؾ م فبؾدك األحتدثد  ، 

. وؾتل اـذهبي : طؿ ان فد  م دؾ  أفد  فؽد  حدتحه وه  ا  ثؽبه حيثث  

 .ام   ثؼام رـتؿي اـعؼقظ وأورده 

هد  اـدذي روى  وؾتل اف  حج  ت اـبؼ ثه : حيوق رفدا وهد  ، وؾقد 

 .ط  طبي ال ف  دثـتر ، وؾق  : ف  ه  ؼريه وه  مؽي م  اـ تدسام 
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إال أن هـتك فعح األ ؿام اــؼتد أمثتل اـبختري واف  أيب حدتر  ث دعػ ن  

حيث  طؿ ان اـؼعري ، وهذا اـب عق  كتر  ط  اـبػ ث  فدع طؿد ان وردد  

ؿد ان فد  م دؾ  اـدذي فدع طآا  ، ؽؼدي ؽد ق اـبخدتري ت اـبدترث  اـؽبدري

ث وي ط  طبي ال ف  دثـتر وؾتل طـ  : مـؽ  اميث  ، وفع طؿد ان فد  م دؾ  

اـذي سؿع أفت ردت  وططت  وؿـدته حيقدق فد  سدعقي  ؼعري أيب فؽ  اـبقي ـا

ومحتد ف  م عية ،وؾتل أمحي : ه  ااـؼ ي سدؿع مـد  شدعبام ، وؿدذـك كجدي أن 

ذا اـبػ ثدد  ؽؼددتل : سددؿع  أيب ثؼدد ل ت افدد  أيب حددتر  ؾددي ربددع اـبخددتري ت هدد

طؿ ان ف  م ؾ  اـذي ث وي ط  طبدي ال فد  دثـدتر : هد  مـؽد  امديث  وهد  

وؾدتل  ، وؾدي أشدتر إغ هدذا اـبػ ثد  افد  حجد  ت اـبفدذثه  شب  ااجف ل

ؽ ق فقدـفا أث دًت افد  أيب اقثؿدام وثعؼد ب فد  سدػقتن وافد  طديي واـعؼدقظ ، 

 ي ت اـعؾ  ت ر رام طبي ال ف  دثـتر طد  افد  طؿد  ، وؾدتل :وأكؽ  ذـك اـيارؾطـ

هدد  هدد  فغددري شددك ، وؾددتل طبددي اـدد مح  فدد  أيب حددتر  سددلـ  أيب طدد  طؿدد ان 

اـؼعري ؽؼتل : ال فلس ف ، ث  ؾتل سلـ  أيب ط  طؿد ان اـدذي روى طد  أكد  

طػدًا ، روى طـد  دعػدد  فد  ف ؾدتن ؽؼددتل : ثد ون أكدد   ؾدتل : اديم  اــبددي 

 اـؼعري و  ث ؿع م  أك  .أهد. طؿ ان

وؾي أشتر اف  حج  ؿا رؼديم إغ م دلـام اـبػ ثد  فدع طؿد ان فد  م دؾ   

اـؼعري ااـؼ ي اـدذي ثد وي طد  أيب رددت  وططدت  ، وفدع طؿد ان فد  م دؾ  
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اـذي ث وي ط  طبي ال ف  دثـتر وروى طـ  حيقق فد  سدؾق  ، وـؽـد    ثد دإل 

 ـ  : ؾق  ه  وؾق  ؼريه .أثًت م  اـؼ ـع ، ف  اؿبػق فؼ 

ـي ؽ ق فقـفا ، غ، وـؽـ  ت ااأمت اـذهبي ؽؾ  ثػ ق فقـفا ت اـؽتش  

 وزاد م  ذـك أك  اطبربه  ثالثام فيالً م  اثـع ؽؼتل :

 طؿ ان ف  م ؾ  طـ  طبي ال ف  دثـتر ؾتل اـبختري مـؽ  اميث . -1

   ال ثؽتد ثع ن .طؿ ان اـؼعري ط  أك  وطـ  دعػ  ف  ف ؾتن مؼ -2

 .طؿ ان ف  م ؾ  اـؼعري حتحه ام   ؽثؼام ـؽـ  ؾيري  -3

وفعي اسبع ائ أؾ ال اـعؾا  كجي أن أؼؾبف  طد  ر ثقؼد  ، ؼدري أن افد  

طيي فعي أن ذؿ  أك  ح   اميث  أشتر إغ كح  ات ذؿ ه اف  حبتن م  رػد ده 

   .فلشقت  ال ث وهيت ؼريه وثبػ د طـ  ؾ م فبؾك األحتدث

ومت كؼ  م  ر عق  هذا اـ اوي ـبعح اـعؾا  ؽنكا ذـدك ـالشدببته فقـد  

 وفع راو آا  فـػ  االس  .

وات رؼيم ثظف  أن اف  حبتن إكا أراد راوثًت واحيًا وه  طؿ ان فد  م دؾ  

اـؼعددري ااـؼدد ي ااؽـددق فددليب فؽدد  ، فدديـق  أكدد  ذؿدد ه فتسددؿ  ؿددتماًل وؿـقبدد  ت 

 . «حع ااج و »و  «اـثؼتت  »
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 مناذج من أحاديثه :

 احلديث األول :

 فد ا حدتر  حديثـت ؾدتال وؾبقبدام هـدتد  أا د  اـرتمذي ت ســ  مد  ص ثد

 كعتمدام فد  ثزثدي ط  سؾان ف  سعقي ط  اـؼعري م ؾ  ف  طؿ ان ط  طق إسا

 اساؿه عا  فؾقسالله الحجا    الحجا    آخى إذا »:   ال رس ل ؾتل:  ؾتل اـ بي

 . « لؾؿ  ة أوص  فنكه ه  ومم  أبقه واسم

 وال،  اـ دد  هدذا مد  إال كع ؽد  ال ؼ ثده حديث  هدذا:  طق ق أف  ؾتل

  اــبدي طد  طؿد  افد  ط   وىوثخ ،   اــبي م  ساطتً  كعتمام ف  ـقزثي كع ن

 .أ.هد. إسـتده ثعإل وال،  هذا كح 

ثد  ، مد  ص  ، وأف  كعدق  ت امؾقدام وأا د  اف  سعي ت اـطبؼتت

 طؿ ان ف  .

وهذا اميث  م  رواثام حتر  ف  إساطق  ط  طؿ ان ف  م دؾ  وحدتر  

ؽفد  ، ، وؾتل اف  حج  ت اـبؼ ثه : حيوق هي  وثؼ  اف  معع واـذهبي 
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مؼب ل اـ واثام ط  طؿ ان ، وضتفط افد  حبدتن اـ دتف  ثـطبد  طؾقد  ، إال أن ت 

 اميث  طؾال أا ى .

 احلديث الثاني : 

،  فؽد  أيب طؿد ان طد  حيقدق حديثـت،  م ديداـبختري م  ص ثد   أا د 

 ادتعا  آيا  أكزلا  »:  ؾتل طـفا ال ريض حعع ف  طؿ ان ط  ردت  أف  حيثـت

 حتاى عـفاا يـاه ومل احيحمف قحآن يـزل ومل  اهلل رس ل م  فػعؾـاها اهلل كتاب يف

 .أ.هد. « شا  ما بحأيه رج  قال،  مات

، م  ص ث  فػد فد  ااػ د  طد  طؿد ان اـؼعدري فد   وأا د  م ؾ  

ق طدد  مطد ن فدد  طبدي ال اـشددخري طدد  مد  صدد  كحد ه ، وؾددي روثدته رقعددت 

طؿ ان ف  حعع كح ه ، ؽفذا امديث  رواه طد  طؿد ان ثؼبدتن أحديمهت حيقدق 

 ف  سعقي أحي األ ؿام ااشف رث  واـثتين فػ ف  ااػ   .ا

ف واثدام طؿد ان إذا روى طـد  اـثؼدتت ، ؽا ذؿ ه اف  حبتن م  االحبجدتج 

 ؽف  مت اطبؿيه حتحبت اـعحقإل هـت ط  أهنا أا دت ـ  مبتفعًت ؿا رؼيم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 احلديث الثالث : 

 فد ا شدقبتن حيثـتأا د  اف  حبتن ت ححقح  م  ص ث  أيب ثع  ؾتل : 

 ؾدق  طد  م دؾ  فد  طؿد ان حيثـت:  ؾتل مقؿ ن ف  مفيي حيثـت:  ؾتل ؽ وخ

 اـؾقد  مد  ؾدتم إذا ؿتن أك   اــبي ط  طبتس اف  ط  : صتووس  ط سعي ف ا

 الؿامه ولا ،  واألرض السانوات ققاام أكا ،  الؿمه ل  لؾفما »:  ؾتل ث  ؿرب

 ووعامهك،  حاق وق لا ،  حق أك ،  فقف  وم ،  واألرض السنوات رب أك 

 لاا  الؾفاام،  حااق والساااع ،  حااق والـااار،  حااق واجلـاا ،  حااق ولؼاااؤك،  حااق

،  ادصار إلقا و،  حاكؿا  وإلقا ،  ت كؾا  وعؾقا ،  آمـ  وب ،   أسؾؿ

 ال إهلاي أك ،  أعؾـ  وما،  أرسرت وما،  أخحت وما،  قمهم  ما يل اغػح الؾفم

 .« أك  إال إله

مفيي ف  مقؿ ن وه  ثؼام مد    ـط، رواه ؽفذا اميث  م  رواثام طؿ ان 

ط  طؿد ان ، وؾدي   ثؼم  ص  (2)ردتل اـعحقحع ، وؾي روى اميث  م ؾ  

 .مبعيدة ط  صتووس ط  اف  طبتس  م  ص ثؼ (3)أا د  أث ًت ه  واـبختري

وإا اج اف  حبتن  ذا اـ اوي ت ححقح  ثيل ط  رطبقؼ  ادت ؾد ره مد  

 االحبجتج هبذا اـ اوي إذا روى طـ  اابؼـ ن ؿا ه  امتل هـت .
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 احلديث الرابع :

:  ؾدتل فؽد  أيب طؿ ان ط  حيقق تحيثـ م يدأا د  اـبختري م  ص ث  

 أها  ما  اماحأة أريا  أال:  طبدتس افد  يل ؾدتل : ؾتل رفتح أيب ف  ططت  حيثـي

 أرصع إين:  فؼالا   الـكاي أتا  السا  ا  ادحأة ه ه:  قال،  بذ:  قؾ  ؟ اجلـ 

 شاائ  وإن،  اجلـاا  ولاا  صازت شاائ  إن »:  قااال،  يل اهلل فااا ع أتؽشا  وإين

 ال أن اهلل فاا ع أتؽشا  إين:  فؼالا ،  أصز:  فؼال .  « ق يعاف أن اهلل  ع ت

 . هلا فمهعا أتؽش 

 زؽد  أم رأى أكد  ططدت  أادربين دد ث  افد  طد  خمؾدي أاربكت ُمؿي حيثـت

 . اـؽعبام سرت ط    دا اـ ط ثؾاماـ  أةاا رؾك

م  ص ث  طبدي ال اـؼد ارث ي طد  حيقدق فد  سدعقي ، وأا د  م ؾ  

   ؾتل : حيثـت طؿ ان أف  فؽ  ؽذؿ  اميث  .وفػ ف  ااػ 

 واـبعؾق  ط  هذا اميث  ؿتـذي ؾبؾ  .

 احلديث اخلامس :

 ثـدت ؾدتل سؾ  ف  ُمؿي ف  ال طبيأا د  اف  طيي ت اـؽتم  م  ص ث  

 فد ا طد  اـؼعري طؿ ان ثـتحي ؾتل اـعزثز طبي ف  س ثي ثـت، حي طار ف  هشتم

 حقاثن بعاره عاذ يصاي  اهلل رسا ل رأيا  »:  ؾتل متـك ف  أك  ط  سريث 

 .   « به ت جه
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 . أ.هد. « س ثي ؼري طؿ ان ط  ث وث  أطؾ  ال وهذا اـشق  ؾتل 

هذا اميث  إسـتده ضعق  ؽق  س ثي ف  طبي اـعزثدز وؾدي سدب  اـؽدالم 

سدريث   طؾق  ، ـؽ  اميث  أحؾ  طـي اـبختري م  ص ثد  مهدتم طد  أكد  فد 

 . فؿعـته 

م  حيث  ددتف  وافد  طؿد  وطدتم   ـؾحيث  ش اهي طـي اـبختري و

 ثعظ ط  راحؾب  حق  ر دف  ف  . ف  رفقعام وـػظ  : رأث  اــبي ا

 الراجح يف حال الراوي :

اـعؾددا  طدد  واددت رؼدديم ؽتـددذي ثظفدد  أن هددذا اـدد اوي ثؼددام ، ألن أؼؾدده 

 ر ثقؼ ، وإا اج حتحبي اـعحقإل ـ  ات ثؼ ي ذـك .

تر إـق  اف  حبتن واف  طيي م  رػ د فعح اـد واة طـد  فلحتدثد  ومت أش

 مـؽ ة   أطث  ت م وثتر  مت ثيط  ذـك، ؽف  ت ذـك ؿغريه م  اـثؼتت .

وطيم اـبؿؽ  م  اـعث ر ط  هذه اا وثتت ال ثؿـدع ود دهدت ، ومع ؽدام 

ن ـد  آا  ؾدي ثؽد  االشببته فع هذا اـ اوي وفع راوهمال  امػتظ  ت ، ط  أن 

 ؿا سب  اـؽالم ط  ذـك .طالؾام هبذا 
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 الفصل الثالث 

 

 توثيق الراوي لدينه وتضعيفه حلفظه 
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ـاا احلديااد احلفحلدفٍهااِغحلدفعاا وَغحلظااـحلوق ٔااؼحلدفاارد  حلفحل  د  اافحلظااـحل 

صٔقخحل جترحيفحلفحلآخر ـحل،حل وق ٔؼحلدفرد  حلإذدحل  ىحلظْفحلوًاضحلدفار دوحل جترحيافحل

إذدحل  ىحلظْاافحلدفاااًضحلدٔخاارحل،حل ٓحلكدمحلدفُااثيحلظااـحلوق ٔااؼحلدفاارد  حل جترحياافحل،حل

حلذذدحلدفٍهؾحلشُٔقاحلديد احلظـحلدفرد  حلرجراد حلظـحلدفَارد ـحلدر  ةٔا حل فُـحلف

حلدف لحلوٗ رحلفحلؿاقمحلحد ثفحلأ حل اهحل.

ؾّااـحلدد ٍااؼحلظِٔاافحلوااغحلظِاالتحلدياارنحل دف ًااد ؾحلأاحلدفاارد  حلٓحل ُااقاحل َاا حل

إٓحلو قؾرحلرشضغحل:حلمها حلدفًددفا حل دفوااطحل،حلؾّاـحلنحل ُاـحلظادٓ حلنحلمَاقمحلدفر د  حل

حل،حلؿا محلوًا ػحل:حلوَاؾحل  د  فحل،حل إاحلـ احلو و    ٿ   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ ژى  

:حلحل مـحلنحل ُـحلو وى  حلنحلوَاؾحل  د  فحل إاحلـ احلظدٓ حل،حلؿ محل ژ...   ٹ   ٿ

حل.«حلحلكَّضر اهلل امرًأ شؿع مـا صقئا فبؾغف كام شؿع ، فُرب ُمبَؾرغ أوعك مـ شامع»حل

 ٍاؼحلظِٔٓا حل مـحلدفقدوححلأاحلدوـحلحا احلنحلوُـحلختٍكحلظِٔفحلذاذهحلدفَ ظادوحلدد

ذؿحلفحلددجر حغحل،حلدتحل  دوحلذـرذؿحلفحلدفثَ تحل ؿحلأظ اوغحلدفًِلتحل،حلؤدحلأينحل ة

 ؿدحلوقؾرحلؾٔٓؿحلدفؼاطحلدٕ محل،حل ذاقحلدفًددفا حل،حل نحل  اقؾرحلدفؼاطحلدفثا ينحل،حل ذاقحل

دفواطحل،حلؾ ِّعتحلظذ د حل ُقاحلشاا  حلفقوًفحلذٗٓتحلدفر دوحلفحلـ  وفحلدفثَ تحل،حلؾِؿحل

دفًددف حل،حل مـحل ؿحلـا احلرر ارحلذاذدحلدفٍهاؾحلحل ُـحلذْ كحلشقىحلدفؼطحلدٕ محل ذق

وق ٔؼحلدفرد  حلفحلا ْفحل وؤًٍفحليٍيفحلفُٔقاحلحًثحلفِ ً  ضحلدفْا و حلظاـحلذـارهحل

حل«حل.ددجر حغحل»حل حل«حلدفثَ تحل»حلهلذدحلدفرد  حلفحلـ  ؤفحل
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إٓحل ؿادحل«حلدفثَا تحل»حلؾ فذ حل َىعحلوفحلأاحلدوـحلحا احلنحل وعحلدفرد  حلفحلـ  وفحل

وغحلذفؽحلفحلمَدم حلـ  وفحل،حلؾ٘ذدحلطٓارحلفافحلؾألحلحلوقؾرتحلؾٔفحلرش طحلدٓح ج جحل،حلـل

وًاادحلظااديحلوااقؾرحلدفؼاا طحل،حلأ حل أىحلدي ةاا حلإػحلدف ٍهاأؾحلفحلحاا محلدفاارد  حل،حل

افٔاؾحلظاذحلرر افحلحل،حل ذاذدحل«ددجار حغحل»حلدشا د كحلذفاؽحلو٘ظا اوحلذـارهحلفحلـ  وافحل

حل إٕه ؾفحل محفحلدهللحل.

قمحلٓحل ُاقاحل َا حلمَاا ؿاؾحلأاحلأذـرحلـاثيحلدفًِالتحلدفاددمحلظاذحلأاحلدفارد  حل

حلدفر د  حلإٓحلو قؾرحلدفؼضغحلدفع وَغحلأذـرحلو٘جي كحلوًر ٍ  حلهللحل:حل

حلح اكحلدهللحلض ظا حلأظىاكحلأحدد حلحلظِؿأحلٓؾ فًددف حلـلحلظرؾٓ حلدفن ؾًلحلوَقففحل:حل

حلؾِااؿحلدهللحلظلااحل ٓ،حلحلدفعااثيحلظِٔاافحلكـر اا حلوااـحلحئااكحلٓإحلدهللحلوًّهاأ حلخيِىٓاا حلن

حلدٕؽِاا حلـاا احلا إحل،حلددًاادمحلذدؾٓااحلدفى ظاا حلدٕؽِاا حلـاا احلؾاا٘ذد،حلحلوى ظاا ىٓاا حلخيِ

حل.حلددجرنحلؾٓقحلددًهٔ 

 ؿ محلدوـحلحجر:حلددرداحلو فًدمحلمـحلففحلمُِا حلرِّافحلظاذحلمثكما حلدف َاقىحل،حل

.حلحل ددر توحل،حل ددرداحلو ف َقىحلدة ْ بحلدٕظلمحلدفعأة حلماـحلرشكحلأ حلؾعاؼحلأ حلودظا 

 .حل واًفحلفحلذفؽحلدفعخ   

ي  حلح ؾي  حلإاحلحاد حلدفرد  حلوٖاحل ُقاحلم َٔأم حلدفواطحلؾٓقحلإوَ احلم حل ر  فحل

حل.مـحلحٍيفحل،حلو وى  حلفُ  وفحلإاحلحد حلمْفحل،حلظ د  حلولحلحلحئؾحلددًْكحلإاحل  ىحلوفحل
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ؾَدحل ْىاؼحلفحلدفرد  حلرشطحلدفًددف حلدفد ْٔ حل،حل ٓحل  قؾرحلؾٔفحلدفؼطحلدفث ينحل،حل 

حل ذقحلرشطحلدفواطحل،حلؾلحلديُؿحلحغحلذدكحل؟حل م حلمقؿػحلدفَْ احلمـحلذذدحل؟

حلشاقىحلمماـحل  ٗخاذحلأ وًا حلمـحلدفًِؿحل ٗخذحلٓؿ محلدإلم يحلم فؽحل محفحلدهللحل:حل

حلماـحل ٗخاذحل ٓ،حلحلدفْا  حلأ  ىحلـا احل إاحلدفعاٍفحلمًِـحلشٍٔفحلمـحل ٗخذحلٓ،حلحلذفؽ

ااحلإذدحلدفْاا  حلأح ا اااحلفحل ُااذبحلـااذدب حلأاحل اا ٓؿحلٓحلـاا احلاإ حلظِٔاافحلذفااؽحلربة 

حل ٓ،حلحلذاقدهحلإػحلدفْا  حل ادظقحلذاقىحلص ح حلمـحل ٓ،حلحلحلدهللحل شقمحلظذحل ُذب

واـحلددْاذ حل:حلحلإواردذٔؿحلؿا م،حلحلدياد احل ًرفحلٓحلاـ حلإذدحل ظا اوحلؾوؾحلففحلصٔخحلمـ

،حلحلذاذدحلما حلأا  حلما :حلحلؾَا محل   ٔعادفحلدهللحلظاادحلواـحلدىارفحلديد احلذذدحلؾذـرت

حل–حلددد ْا حل ًْالحل-حلدفاِادحلذاذدحلفحلأا ـاتحلفَد:حلحل َقمحلإٔسحلوـحلم فؽحلشًّتحل فُْل

حلحاد ث  حلحلمآْؿحلأحادحلماـحلشاًّتحلما ،حلحلحيد قاحل ظا اوحل صثنحلؾوؾحلهلؿحلمنٔخ 

محلحل:حلففحلؿٔؾ.حلحلؿط حل.حلحيد قاحلم حل ًرؾقاحل ُقٕقدحلن:حلحلؿ م؟حلحلدهللحلظادحلأو حل  حل ِن

 ؿدحلووّـحلؿقمحلدإلم يحلم فؽحلدٕ ص فحلدف لحل نسطحلوقؾرذ حلؾّٔـحلوَااؾحل

ؾّْٓ حلدفًددف حلدفد ْٔ حل،حل دفواطحل،حلؾٖم حلرشطحلدفًددف حلدفد ْٔ حلؾٕ٘فحل ناّؾحلحل  د  فحل،

ًِـحلدفعٍفحل،حل إاحلـا احلفحلظا  وحلدإلم يحلم فؽحلدٕمق حلدف  فٔ حل:حلٓحلوٖخذحلمـحلشٍٔفحلم

حلأ  ىحلدفْاا  حل،حل دفعااٍفحلمااـحلخااقد ةحلدفًددفاا حل،حلإذحلذااقحلخٍاا حل ضاأشحل ةٓااؾحل

شاؼحل و ْ فحلماعحلددار توحل دفًددفا حلدفد ْٔا حل،حل ٓحلوٖخاذحلماـحلـاذدبحل،حل دفُاذدبحلؾ

خيرجحلظِٔفحلماـحلخِاؾحلدفوااطحلوعاا حلذاقدهحل،حلؾ حهاؾحلماـحلـاثيحلدإلما يحلم فاؽحل

حلدصسدطحلدفًددف حلدفد ْٔ حلفحلدفرد  حلف ٗخذحل:حل

حلحلدفُذبحلفحلحد احلدفْ  حل.حل-2حلحلدٕ ٍ تحلدفعٍفحل.حل-1

حلاظقوفحلإػحلودظ فحل.-3
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أم حلدصسدطحلدفواطحلؾج تحلفحلـثيحلدإلم يحلم فؽحلد حلؿا محل:حل ٓحلماـحلصأخحلفافحل

،حل ذذدحل دمحلظذحلإٔافحل  حارىحلدفوااطحلفحلؾوؾحل ظا اوحلإذدحلـ احلٓحل ًرفحلديد احل

حلدفرد  حل،حل دفًَؾحلولحلحيد حلمـحلديد احل.

ْ اهحلظـحلأيبحلأش م حلؿ محل:حلإاحلدفرةؾحل ُقاحلصا ي  حل   ىحلدوـحلأيبحلح وؿحلو٘ش

ْ ؿدحلشاًّتحل ـًٔا  حل   ىحلظّر حلدف،حلاحلـذدو  حل،حل ًْلحلحيد حلولحلٓحلحيٍظحلق  ُ

 ر  فحل ذ حلوـحلإشلظٔؾحلؾَ محل:حلذدكحل ةاؾحلصا فححل فِحاد احلحل ذ ـرحلففحلحد ا

.حل  ر ىحلظـحلأيبحلظادحلدهللحلوـحلمْدوحلإٔفحلؿ محل:حلإذدحل أ تحلفحلحد احلحاد ْ حل ة محل

حل.دفزدذدحلؾ ؽعؾحل دكحلمْفحلحلؾثا

حل:حلشًّتحلأو حلؿددم حل َقمحل:حلشًّتحلحئكحلوـحلشًٔدحل َاقم ؿ محلديقكة ينحل:حل

حل وٖا  حلفألم ٕ حلفحلدفاذذ ،حل،حلإٕلحلذقحلأم ٕ حل بحل ةؾحلص فححلفقحلنحلحيد حلـ احلخرد حل

،حل   ىحلمعااِؿحلمااـحلضر ااؼحل ّاادحلوااـحلحئااكحلحلحل دفٍواا حلأ نااحلمْاافحلفحلديااد ا

حل.فه يغحلفحليشتحلأـذبحلمْٓؿحلفحلديد احلدفَى احلظـحلأؤفحلؿ محلفـحلورىحلد

 ؿدحلرشنحلدإلم يحلمعِؿحلذذهحلدفًا  وحلوَقففحل:حلجير حلدفُاذبحلظاذحلأفعاْ ٓؿحل

 ٓحل  ًّد احلحلدفُذبحل،حل ؿدحل ُقاحلذفؽحلٕ ٔجا حلدٕناٌ هلؿحلو فًاا اوحل دفزذادحلـالحل

حلشّٔرحلفحلدفْلذجحلدفَ ام حلمـحلذٗٓتحلدفر دوحل.

إٔاقدعحلديارنحلفحلدفواًٍ تحلماـحلحل«ددجر حغحلحل» ؿدحلظدحلدوـحلحا احلفحلـ  وفحل

ظؼاا ـحلٕقظاا  حل،حلمْٓاا حلدفْااقعحلدراا مسحل،حلؾَاا محل:حل ماآْؿحلمااـحلـ اا حل ؽِاا حلظِٔاافحل
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ظـحلدرِطحل دف ّٔٔزحلؾا٘ذدحلحاد حل ؾاعحلددرشاؾحل،حل أشاْدحلدفهثنحل دفًا اوحل ؽٍؾحل 

،حلحلـثيحلديعـحلظـحلإٔاسحلةًِافحلظاـحلدفْاالحل،حل ؿِ حلدٕش ٕٔدحل،حل ةًؾحلددقؿقفحل

واـحلأيبحلظٔا ،حل،حل  ز ادحلدـٖوا احلحلوافحل،حل م حلأصافحلذذدحلح كحلخرجحلظـحلحدحلدٓح جا ج

حل.دفرؿ يشحل ذ هيلحل

بحلإذحلدفًِاؿحلنحل ٓحل ًِؿحلإٔفحل ُذ ظدحلدفْقعحلدفث مـحل،حلمْٓؿحلمـحلـ احل ُذبحل

حل،حل ؿ محلأ و  حل:حل دفًَؾحلولحلحيد حلماـحلدياد احلؿدمفؾٔٓ حلؽزحلأ ُـحلصْ ظ فحل،حل ٓحل

  ًَاؾحلماـحلحل،حلمً ينحلدٕخا  حلظـحلشْْٓ حلؾ  زاحل ًَؾحلمـحلدفٌِ حلوَّدد حلم حلٓحلأذقحل

حل حل،حلأ حل رؾعحلمرشث حل،حلأ حل هحػحلدشل  حل.صْ ظ حلديد احلم حلٓحل عْدحلمقؿقؾ  

حل. ؿ محلدفعخ   حلوًدحلَِٕفحلـثيحلدوـحلحا احل:حلؾٓذدحلـْ   حلظـحلدفَٔي حل

 ؿ محل ًَقبحلوـحلصٔا حلفحلظادحلدفرمحـحلوـحلك ا احلواـحلإًٔاؿحلدإلؾر َالحل:حلوأًػحل

ظاـحلحل دًر فحل دفْا ذغدٔمار ـحلوا ذقحل َ حل ةؾحلصا فححل،حل ـا احلماـحلحلديد احل،

حل.ددُْرحل،حلؾًَٔقبحلوـحلصٔا حل ق َفحلفهثحفحلفحلا ْفحل،حل  وًٍفحليٍيفحل

آفا حلؿق ا حلظاذحلحلدمؾٓذهحلدفْهقصحل ؽرذ حلظـحلأ ّ حلديرنحل دف ًاد ؾحلوا

حل.أاحلمهىِححلوق ٔؼحلدفرد  حلفد ْفحل وؤًٍفحلفحلحٍيفحلـ احلمًر ؾ  حلفدهيؿحل
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 :عطاء بن مسلم اخلفاف احلليب  -1

حلظاـحل  ار ،حلحلحِا حلأذاؾحلمـحلدرٍ فحلمعِؿحلوـحلظى ت:حل «لثؼات ا »قال يف 

حلحلدفُقؾ حل أذؾحلدٕظّش حل موا احلصٓرحلفحلم ت،حلحل دفًردةحلدفن يحلأذؾحلظْفحل  ى،

حل.حل م   حلوعًغحلشْ 

حلماـحلّاد حلأواقحلـْٔ اف،حلحلدرٍا فحلمعاِؿحلوـحلظى تحل:« ادجروحني » وقال يف 

،حلحلدفنا يحلأذؾ حلدفًردؿٔقاحلظْفحل  ى،حلحل دفثق  حلدٕظّشحلظـحل ر  ،حلحلحِ حلأذؾ

حلدف اقذؿحلظاذحلو فقاتحل اٖيحلؾُا ا،حلحلحيد حلةًؾحل ؿحل افـ حلحلاؾـ،حلحلص ي  حلحلصٔخ  حلحلـ ا

حل دؾاااؼحلؾااألحلإٓحلوااافحلدٓح جااا جحل وىاااؾ،حلحلأخاااا  هحلفحلددْااا ـر،حلؾُثااارحلحلئؾٔخىااا

حل.أ.ذا. دفثَ ت

ؿقففحل:حلـ احلخيىئحلوَديحلدفُثيحلظذحلذذدحلدفٍِظحل،حل خثص فحلأاحلددخىائحلفحل

حلقاحلدرىٖحلذقحلدفٌ ف حلظذحلحد ثفحل.حد ثفحلٓحل سكحلحد ثفحلح كحل ُ
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 شاُتحلظْافحل،حل اؿحلأظا اهحلفحلحل«دفثَا تحلحل» ذذدحلدفرد  حلذـرهحلدوـحلحاا احلفحل 

مٍهث حل مأْ  حلأاحلذذدحلدفارد  حلؿادحلواقؾرتحلؾٔافحلوًاضحلدفهاٍ تحلحل«ددجر حغحل »

دف لحلودظقحلإػحلوق َٔفحل،حل أخرىحلوقة حلجترحيفحل،حلؾاذـرحلإٔافحلـا احلصأخ  حلصا ي  حل،حل

ـحلدفًِالتحل،حل   دوحلدياد احل إاحلـا احل ناسطحلؾأٓؿحل ؿدحلأ ْكحلظِٔفحلؽرحل دحادحلما

دفهثنحلإٓحلأاحل صػحلوًضحلدفًِلتحلفرد حلم حلو فهثنحل دفًا اوحل دمحلظذحلإٔافحلؿادحل

حل،حل ؿادحلمحِافحلذفاؽحلظاذحلدٓة ٓا احلفحلاؾاـحلـ اافحل،حل ذاذدحل وِغحلفحلذفؽحلماٌِ  حلظئل 

وًاضحلدفًّؾحل إاحلنحل ُـحلص ي  حلظْدحلمج ذرحلدفًِلتحلإٓحلإٔفحلؿدحل ؿعحلدة ٓا اد حلماـحل

حلدفه يغحل،حل مْٓؿحلذذدحلدفرد  حلدفذ حلمًْ حل.

دا حلاؾاـحلـ اافحلنحل اسكحلدفر د ا حل،حلواؾحلةًاؾحلحياد حلماـحل ؿحلإاحلذذدحلدفارد  حل

حٍيفحل نحل ُـحلؿدحلواطحلوِؽحلددر   تحلؾُثرحلدرىٖحلفحلحد ثفحل،حل ـثارتحلددْا ـرحل

فحلأخا  هحل،حلؾألةؾحلذذدحلـ احلحُؿحلدواـحلحاا احلظِٔافحلواركحلمر   وافحلـِٓا حل،حلإٓحلما حل

دفثَ تحل،حلحٔاحلافتحلوِؽحلددقدؾَ حلظذحلإٔفحلحٍظحلذفؽحلددار  حل،حل ٓواـحل دؾؼحلؾٔفحل

حا احلفحلديُؿحلظذحلدفذ ـحلخيىةقاحلفحلحد ثٓؿحلؿ ظدوحلؿق ا حل،حل ذالحل:حلأاحلدفارد  حل

ؾٔج ْا حل،حلإذدحلنحل ُثرحلخىٗهحلؾ٘احلدٕصاؾحلؿااقمحل  د  افحلإٓحلما حلوااغحلؾٔافحلدرىاٖحل،حل

  د  افحلإٓحلما حلحلؽِ حلظِٔافحلدفاقذؿحل درىاٖحلنحلوَااؾحل ظذحلدفًُسحلمـحلذفؽحل،حلؾّـ

حلواغحلإٔفحلنحلخيىئحلؾٔفحل،حل ًرفحلذفؽحلوّقدؾَ فحلفٌرهحلمـحلدفثَ تحل.

حلواركحللدفردشاحلذثمحلأيبحلفحلإفٔفحلأمٔؾحل دفذ ؿ محلفحلورمج حلأيبحلذثمحلدفردشالحل:حل

،حلحلدفثَا تحل دؾاؼحلوالحل دٓح جا ج،حلحلدفثَ تحلؾٔٓ حلخ فػحلدف لحلدٕخا  حلمـحلدٍٕراحلم 

حل،حلمْا ـرحلؾٔٓا حلفأسحلدف الحل تاادٕ حلؾٔٓ حلفػخي حلنحلدف لحلدفر د  تحلمـحلدٍٕراحلم حل ؿاقم

حلحلدفاقذؿحلمْافحلوااغحل اؿحل دفعلعحلو فهدةحلظرفحلإذدحلدفنٔخحلٕا حلذفاؽحل ٍحاشحل ن،

حل مهاافحل ُااقاحلأاحلإٓحلددجاار حغحلإػحلدفًااد محلظااـحلواافحل ًاادمحلأاحل عاا حؼحلن،حل مْااف

حلدفقاتحلفحلئخيىاحلـا احل ماحلؾٖم ،حلحلدفسكحلدش حؼحلـذفؽحلـ احلؾ٘ذد،حلحل ٍحشحل  ٌِ 
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حلإذدحلذاذدحلمثاؾحلفحلديُاؿحلأاحلإٓ،حلحلدفاؼاحلْافمحل ٍْاؽحلٓحلمم حل ذذد،حلحلظدمحلؾٓقحلدفٔعر

ذااذدحلحُاؿحلمج ظاا حلماـحلددحااد غحل،حلؾٔافحلئخيىاحلنحلماا حل دواا ع،حلحلهقجتْاااحلخىاٗهحلظِاؿ

حلؾّآْؿ،حلحل ث  حلأةْ  حلظذحلدفُ  بحلفحلؾهِْ ذؿحل ؿدحلدفه اؿغحلدفذ ـحلخيىةقاحل،

حلحيا  حلماـحلؿ مْٓ،حلحل  د  فحلمـحلذفؽحلؽرحل  َاؾ،حلحلفحد ثحلمـحلدٍٕراحلولحلحي  حلٓحلمـ

حلدٕ اا تحلخيا فػحلنحلما مْافحلحل َااؾحلماـحل مآْؿ،حلحل  افد  حلماـحلؾَطحلدفثَ تحل دؾؼحلول

حل.حلدفثَ تحل دؾؼحلولحل حي  

حل؟ؾلحلذلحلأؿقدمحلؽرهحلمـحلدفًِلتحلذذهحلذلحلأؿقدمحلدوـحلحا احلفحلذذدحلدفرد  حل،

حلواـديحل:حلشًّتحلدفٍوؾحلوـحلمقشاكحل  ـًٔا  حل َاقٓاحل:حلظىا تحلؼؿ محلظعحلوـحلخ

،حلحلقحلوُرحلددر ذ حلظـحلأمحدحلوـحلحْاؾحلموىربحلديد احل.حل ؿ محلأومعِؿحل َ حل

 ؿ محلدفاخ   حل:حلظى تحلوـحلمعِؿحلديِالحلحلأوقحلخمِدحلظـحل دصؾحلدٕحدبحل،حل  َا محل

،حل ؿا محلأواقحلك ظا حل:حلـا احلحلأ و  حلظى تحلوـحلمعِؿحلدفَ صحلدفهاًْ ينحل ٓحلأظرؾافحل

حل،حلمـحلأذؾحلدفُقؾ حلاؾـحلـ افحل ؿحل  ىحلمـحلحٍيفحلؾقذؿحلؾٔافحل،حل ـا احل ةاثحلصا ي  حل

 ؿ محلأوقحلح وؿحلـ احلصٔخ  حلص ي  حل نافحل قشػحلوـحلأشا طحل،حل ـ احلاؾاـحلـ اافحلؾاثحل

 ؿا محلدفًَأعحل:حلٓحل  ا وعحلظاذحلحلحل ثاتحلحد ثافحل فأسحلوَاق حلؾاثحل ثااتحلحد ثاف

،حل ؿاا محلحل،حل ؿاا محلدفىاازدينحل:حلوٍااراحلوٖح ا اااحلحلحد ثاافحل ٓحل ًاارفحلإٓحلواافحل
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ظأادحلدٔةار حلظاـحلواقحل ؿا محلأ،حلظد حل:حلفحلحد ثافحلوًاضحلما حل ُْارحلظِٔافحل دوـ 

اد احل:حلؤًػحل  ىحلحد احلخ فدحلظـحلظادحلدفرمحـحلوـحلأيبحلوُروحلظـحلأؤفحلظـحل أيب

،حل ؿاا محلإشااح ةحلوااـحلمْهااق حلحل فاأسحلذااقحلوقااتحلحل«حلاغددع عادددًا :حل»حلحلدفْااالحل

ؿ محلؿديحلظِٔٓؿحلظى تحلوـحلمعِؿحلدرٍ فحلواٌدداحلؾٍرطحلأصاح وْ حلؾٔافحلحد ْ حلأوقحلاد احل

،حل ؿاا محلظااثلاحلوااـحلشاأًدحلحل احل:حلحد ثاافحلفااغحل ؿاا محلدوااـحلأيبحلادحل،حل ـاا احل َاا حل

واـحلد ؿا محلمً   ا حلظاـحلصا فححلظاـحلحئاكحل،حلدفدد ملحلظـحلحئكحلوـحلمًغحل:حل َ حل

 ؿاا محلدوااـحلحجاارحلفحلدف َر اا حل:حل،حلمًااغحل:حلفاأسحلواافحلوااٖ حل أح ا ثاافحلمُْااردتحل

حل.صد ةحلخيىئحلـثرد حلمـحلدفث مْ حل

حاا احلماـحلأاحلذاذدحلحل مم حلوَديحل  اغحلأاحلأؽِ حلدفًِلتحلظذحلم حلـ احلظِٔافحلدواـ

دفرد  حلـ احل ةث حلظ ودد حلص ي  حل،حل فُْفحلحد حلمـحلحٍيفحلوًدحلاؾاـحلـ اافحلؾاقذؿحل

فحلذفؽحلـثرد حل،حل مـحلأضِؼحلظِٔفحلدف ق ٔؼحل ُّـحلمحاؾحلـثمافحلظاذحلإٔافحلأ داحلواذفؽحل

حلإٔفحلـ احلظدٓ حلصد ؿ  حل،حلأ حلأهنؿحلنحل عًّقدحلمْفحلإٓحلم حلواىفحلمـحلحد ثفحل.
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 مناذج من أحاديثه :

 ل :احلديث األو

حلمعاِؿحلواـحلظىا تحلحاد ْ حل،حلظال حلواـحلذنا يأخرةفحلدواـحلم ةافحلماـحلضر اؼحل

حل ا حلؿِاتحل»حل:حلؿا محلةًناؿحلواـحلهدؿا حلظاـحلرج ذادحلظاـحلدٕظّشحلحد ْ حل،حلدرٍ ف

حل:حلؿا محل؟حلمعا َاؾحلأمرحلفحلأيحلددَ ا رحلوفحل ةرتحلدفَِؿحلوفحلةػحلؾٔلحلدفًّؾحلدهللحل شقم

حل.حل«حللف خؾؼ دا مقرس وكؾ ادؼادير بف وجرت الؼؾؿبف  جػ فقام بؾحل»حل

حل ذذدحلديد احلم ْفحلصحٔححل،حل إشْ اهحلمًِقمحل،حلؾٖم حلصح حلدد ـحلؾا٘احلمعاِل 

أخرةفحلفحلصحٔحفحل،حل أم حلإشْ اهحلؾ٘احلرج ذدد حلنحل عّعحلماـحلهدؿا حلواـحلةًناؿحل،حل

 أ و  حلديد احلذْ حلمـحل،حلذاحل21ذاحل،حل رج ذدحل فدحلشْ حل24ؾَدحلوقفحلهدؿ حلشْ حل

أيبحلدفازورحلظاـحلةا ورحل،حلحلمـحل  د  حلهدؿ حل،حل دفهاحٔححلـالحلفحلمعاِؿحلماـحلحاد ا

حلحئاكحل حاد ْ ،حلحلنحلدفازورحلأوقحلحد ْ حلكذرحلحد ْ حل قٕسحلوـحلأمحدحلحد ْ »حل فٍيف:حل

حلم فاؽحلواـحلهدؿا حلة ت :حلؿ محلة ورحلظـحلدفزورحلأيبحلظـحلخٔثّ حلأوقحلأخزٕ حلحئكحلوـ

حلحلدٔاحلخَِْ حلـٖٕ حلا ْْ حلفْ حلوّغحل!حلحلدهللحل شقمحل  :حلحلؿ محلةًنؿحلوـد حلدفٔاقيحلدفًّاؾحلؾٔل،

 فدقام بؾ الحل»حل:حلحلؿ محل؟حلع َاؾ حلؾٔلحلأي؟حلحلددَ ا رحلوفحل ةرتحلدٕؿثيحلوفحلةٍتحلأؾٔلحل؟

حلنحلوقاتحلدفازورحلأواقحلوُِاؿحل اؿحلكذارحلؿا محل؟حلدفًّؾحلؾٍٔؿ:حلحلؿ محل« األقالم بف جػت

  .حل « مقرس فؽؾ اعؿؾقاحل»حل:حلحلؾَ محل؟حلؿ محلم :حلحلؾعٖفتحلأؾّٓف
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حل ذذدحلدياد احلافٔاؾحلظاذحلما حلؿار هحلدواـحلحاا احل ؽارهحلماـحلأاحلظىا تحلـا ا 

حلحيد حلمـحلحٍيفحلظذحلدف قذؿحل،حلؾِٔسحلفحلإشْ اهحلمـحل  ٓؿحلوذفؽحلشقدهحل.

 احلديث الثاني :

حلدهللحلظاادحلواـحل دفٍواؾحلظاادداحلماـحلضر اؼحلأخرةفحلدوـحلظد حلفحلدفُ مؾحل

حلظّاار حلأوااقحلحااد ْل،حلحلمعااِؿحلوااـحلظىاا تحل ْاا ،حلحل دوااححلوااـحلددعاأ حل ْاا حلخمِاادحلوااـد

:حلحلؿا محل ٍا حذحلظاـحلحا كيحلأيبحلواـحلؿأسحلظاـحلديًادحلأيبحلواـحلشا نحلظاـحلدٕصجًل

 هدؾ حذيػد  أبدا يدا:  يل فؼدال،  صخصداً  عـدعه فرأيدت  اهلل رشدقل عـع بّت  »حل

 أتداي،  بعثدت مـدذ هيدب  مل مؾدؽ هدذا:  قدال،  اهلل رشدقل يا كعؿ:  قؾت؟  رأيت

حل.حل« اجلـ  أهؾ صباب شقعا واحلسني احلسـ أن يبرشي الؾقؾ 

،حلفُـحلفافحلحلذذدحلديد احلفحلإشْ اهحلددعٔ حلوـحل دوححل،حل ذقحلشٔئحلديٍظ

،حلمااـحلضر ااؼحل،حل دفىاازدينحل،حل أمحاادحلحلضر ااؼحلأخاارىحلأخرةٓاا حلدفسمااذ حل

مٔنوحلدفْٓد حلظـحلددْٓ محلوـحلظّر حلظـحلك حلوـحلحأشحلظاـحلحذ ٍا حلحلإهد ٔؾحلظـ

وافحلٕحااقهحل،حل كداحلدفسمااذ حل أمحاادحل:حل أاحلؾ ضّاا حلشاأدوحلٕعاا تحلأذااؾحلديْاا حل،حل ؿاا محل

إهد ٔااؾحل،حل ذااذهحلحلدفسمااذ حل:حلحااد احلحعااـحلؽر اا حلٓحلًٕرؾاافحلإٓحلمااـحلحااد ا

ماـحلحاد احلأيبحلشأًدحلـثاروحلم  وً حلؿق ا حل،حل اا حل هاححلدياد احل،حل فافحلصاقدذدحل
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،حل ذذدحلديد احل دمحلظذحلم حلؿر هحلدرد  حل ظعحل ظّرحل دوـحلمعًقاحل ؽرذؿحل

حلدوـحلحا احلمـحلؿاقمحل  د  تحلظى تحلإذدحل دؾَفحلدفثَ تحل.

 احلديث الثالث : 

حلواـدحلديعاـحل ْا ،حلحلظدصا حلوـحلحئكأخرةفحلدوـحلظد حلفحلدفُ مؾحلمـحلضر ؼحل

حلحلديرضملحلمح ا حلظاـحلددعأ حلواـحلدفًاثتحلظاـحلدرٍا فحلمعاِؿحلواـحلظىا تحل ْ حد،

حلٓحلحلدهللحل شاقمحلظٓادحلظاذحل اؾؿ حلحلؿ أث حلحلأاحلظاا  حلواـدحلظاـحل  واتحلأيبحلواـحلحأ 

 لدق،  قتؾدف مدـ عرييُ  ال فقؽؿ وأكا قتقؾ ؼتؾيُ حل»حل:حلحلحلدفْالحلؾَ م،حلحلؿ ِفحلمـحلىد   حل

 يشددا  أن إال اهلل لعددذ ؿ مدممـ قتددؾ يف كقااصددس األرض وأهدؾ السددام  أهدؾ أن

حل.حل« ذلؽ

حل.حل أخرةفحلدفأَٓلحلمـحلضر َفحل،حل إشْ اهحلؤًػحلف ٍراحلظى تحلوفحل

 احلديث الرابع :

،حلحلةْا احلواـ ّدحلوـحلظاادحلدفارحٔؿحل،حلحاد ْ حلظأادحلأخرةفحلدفازد حلمـحلضر ؼحل

حلؤافأحلظاـحلوُاروحليبأحلواـحلدفارمحـحلظاادحلظـحلديذدتحلخ فدحلظـحلمعِؿحلوـحلظى تحلحد ْ 

 تؽددـ وال حمبدداً  وأ مسددتؿعاً  وأ مددتعؾامً  وأ عاددداً  اغددع»حل:حلحلحلدهللحل شااقم:حلؿاا محلحلؿاا م

حل.حل« فتفؾؽ اخلامس 
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ظـحلأيبحلوُروحل ظىا تحلؿ محلدفازد حل:حلٓحلًِّٕفحل  ر ىحلمـحل ةفحلمـحلدفقةقهحلإٓحل 

حل.    وعحلظِٔفحلحلفٔسحلوفحلوٖ حل ن

قاحل ؿ محلدفأَٓلحل:حلذذدحلديد احلدٍٕراحلوفحلظى تحل، إٕلحل ر  حلظاـحلدواـحلمعاً

،حل ذااذداحلديااد ث احلدفعاا وَ احلوٍااراحلظىاا تحلفحلديااد احل أيبحلدفااد ادتحلمقؿقؾاا  حل

دٕ محل  ؾعحلدفث ينحل،حل ذذدحلافٔاؾحلظاذحلظاديحلوااىفحل،حل ذاذدحل قدؾاؼحلما حلؿار هحلدواـحل

حلدفَْ احلمـحل احل  د  وفحلإذدحلنحل   وعحلظِٔٓ حل.حا احل،حل ظِٔفحلمج ذرحل

 الراجح يف حال الراوي :

ااعحلٕالذجحلماـحلأح ا ااحلذاذدحلدفارد  حل وًدحلدشا ًردضحلأؿاقدمحلدفًِالتحل و 

  اغحلأاحلذذدحلدفرد  حلؤًػحلمـحلؿاؾحلحٍيافحل،حل إاحلـا احلظ وادد حلصا ي  حلظادٓ حلفحل

م حلوٍراحلوفحل،حل  َاؾحلمْٓ حلم حل دؾؼحلدفثَا تحل،حل ذاذدحلما حلؿار هحلحلا ْفحل،حلؾراحلمـحل  د  ف

حلدوـحلحا احل،حل ظِٔفحلمجٓق حلدفًِلتحل.

حل

حل

حل

حل

حل
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 :بن زرير أبو بشر العطاردي البصري  سلم -2

حل ةاا تحلأيبحلظااـحل اار ى،حلحل دفًىاا  احلك  اارحلوااـحلشااِؿحل« :الثؼددات »  قددال يف 

حل.حلديٍْلحلددجٔدحلظادحلوـحلدهللحلظأدحلظْفحل  ى،حلحل دفًى  ا

حلأذؾحلمـحلصٔخحلدفًى  ا حلوؼحلأوقحلك  رحلوـحلشِؿحل: «ادجروحني »  وقال يف 

حلدياد احل ُاـحلن،حلحلدفاك قاحلظْفحل  ى،حلحلدفًى  ا حل ة تحلأيبحلظـحل ر  حلدفاكو

حلدٓح ج جحلجيقكحلٓ،حلحلؾ حن  حلحلخىٖحلئخيى،حلحلدفهثنحلظِٔفحلدفٌ ف حل ـ ا،حلحلصْ ظ ف

حلأ.ذا.حل.حلدفثَ تحل قدؾؼحلؾٔلحلإٓحلوف

 شاُتحلظْافحل،حل اؿحلأظا اهحلفحلحل«دفثَا تحلحل»حلذذدحلدفرد  حلذـرهحلدواـحلحاا احلفحل

مٍهااث حل مأْاا  حلح فاافحل،حلؾااٖخزحلإٔاافحلمااـحلدفًااا احلدفهاا يغحل،حل أاحلحل«ددجاار حغحل »

،حل ذذدحلدفٍِظحلدفذ حلأضَِافحلدواـحلحاا احلظِٔافحلرشحافحلحلديد احلنحل ُـحلمـحلصْ ظ ف

:حلفحلدفْقعحلدفث مـحلمـحلإٔاقدعحلةارنحلدفواًٍ تحل،حلؾَا محلحل«ددجر حغحلحل»حلمَدم حلـ  وفحلحلف
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 مـحلدفر دوحلمـحلـ احل ُذبحل ٓحل ًِؿحلإٔفحل ُذبحل،حلإذحلدفًِؿحلنحل ُاـحلماـحلصاْ ظ فحل 

حل.حلأ.ذا. ٓحلأؽزحلؾٔٓ حلؿدمفحل

ٖ حلؾ حن  حلؾثحلجيقكحلد ٓح ج جحلوافحلإٓحلؾألحل دؾاؼحلدفثَا تحل،حل أخزحلإٔفحلخيىئحلخى

حل وَديحلدفُثيحلظذحلذذهحلدٕفٍ ظحلفحلدفرد  حلدفذ حلؿاِفحل.

ف ااقؾرحلدفؼاا طحلددىِقواا حلؾٔاافحل،حلحل«دفثَاا تحلحل»حل دفااذ حل يٓاارحلإٔاافحلذـاارهحلفحل

،حلحل«ددجار حغحلحل»حل خ ص حلؾٔلحل  ًِؼحلو فًددفا حلدفد ْٔا حل،حل ٓحل ًا  ضحلذاذدحلذـارهحلفحل

إٕلحلٕافحلظذحلأاحلذذدحلدفارد  حلمَااقمحلدفر د ا حلحل«َ تحلدفثحل»حلؾٕ٘فحلمعحلوٖـٔدهحلد حلؿ ففحلفحل

   حلوفحلؾٔلحل دؾؼحلدفثَ تحل،حلٕاحلذفؽحل دمحلظذحلشثم حلوِؽحلددر  ا تحلماـحل ؿاقعحل

حلدرىٖحلؾٔفحل.

أماا حلأؿااقدمحلدفًِاالتحلدٔخاار ـحلفحلذااذدحلدفاارد  حلؾٓاالحلخم ٍِاا حلوااغحلدف ق ٔااؼحل

حل دف جر ححل.

،حلصاد ةحل ؿا محلأواقحلك ظا حل:حل،حلؿ محلدفًجاعحلفحلظادداحلدفنأقخحل:حل َا حل

،حل ؿا محلدفاذذالحل:حل َا حلمنآق حلخارجحلفاافحلحل ؿا محلأواقحلحا وؿحل:حل َا حلما حلوافحلواٖ حل

،حل مروحلفحلدفناقدذدحل،حل فأسحلذاقحلوا دُثرحل،حلفافحل لٕٔا حلظؼاحلدفاخ   حلفحلدٕصقمحل

،حل،حل َٕؾحلدوـحلدئْادحلظاـحلدواـحلمًاغحل:حلـا احلحئاكحلواـحلشأًدحل واًٍفحلحد ث  حل

،حل ؿاا محلدفْعاا  لحل:حلفاأسحلحل ؿا محلظااا  حلدفااد   حلظااـحلحئااكحلوااـحلمًااغحل:حلواأًػ
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،حل َٕاؾحلمٌِىا  حلظاـحلأيبحلظاادحلدهللحل ؿا محلأواقحلاد احل:حلفأسحلواذدكحل،حلو فَق حل

دي ـؿحلدفْٔع وق  حلإٔفحلؿ محل:حلؾّٔـحلظٔ حلإخردةفحلظاذحلدفنأخغحل،حلؿا محل:حلأخارجحل

،حل ؿا محلدواـحلظاد :حل فافحلأح ا ااحلففحل ّدحلفحلدٕصقمحل،حل معِؿحلفحلدفنقدذدحل

 فأسحلذالحلمَادد حلحلددَِغحلدفذ ـحل ًازحلحاد ثٓؿحل،حلؿِِٔ حل،حل ذقحلفحلظدداحلدفاك غ

،حلؿ محلدواـحلحجارحلحلحلم ففحلمـحلديد احلأاحل ً زحلحد ثفحلؤًػحلذقحلأ حلصد ةحل

حل.حجرحلفحلدف َر  حل:حل  َفحلأوقحلح وؿحل،حل ؿ محلدفْع  لحل:حلفٔسحلو فَق حل

وًدحلو اعحلأؿقدمحلدفًِلتحلٕجدحلدٓخ ثفحلفحلدٕحُ يحلظذحلذذدحلدفرد  حل،حلـالحل

ةٓا تحلدفْيارحلظْادحلدفااًضحلدٔخارحل،حلؾا وـحلمًاغحل دفْعا  لحلٕثحظحلوى وَا  حلفحل 

 دي ـؿحل قدؾَقاحلدوـحلحا احلفحلوؤًػحلذذدحلدفرد  حل،حلوؾحل رىحلوًوٓؿحلإٔفحلؾّٔـحل

ظٔ حلإخردةفحلظذحلدفنأخغحل،حلؤاْلحلٕجادحلظِالتحلآخار ـحلـاٖيبحلحا وؿحل أيبحلك ظا حل

 دفااذذالحل ؽاارذؿحل اار احلوق َٔاافحل ؿاااقمحلمر   واافحل،  عاا دمحلوًواآؿحلواا٘خردجحل

فحلدٕصااقمحل،حل معااِؿحلفحلدفنااقدذدحل،حل ٕاارىحلدوااـحلحجاارحلنحل اارةححلحلدفاخاا   حلفااف

حلـً اوفحل إٕلحلَٕؾحلفحلدف َر  حلوق ٔؼحلأيبحلح وؿحل وؤًػحلدفْع  لحل شُتحل.
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 مناذج من مروياته : *

 احلديث األول :

حلحاد ْ :حلحلؿ محلحا احلحد ْ :حلحلؿ محلمًّرحلوـحل ّدأخرةفحلدفْع  لحلمـحلضر ؼحل

حلإٔافحلأشاًدحلواـحلظرؾج حلةدهحلظـحلضرؾ حلوـحلدفرمحـحلظادحلحد ْ :حلحلؿ محلك  رحلوـحلشِؿ

ُ حلحل قيحلإٍٔفحلأصٔ  حلؾاٖمره،حلحلظِٔافحلؾاٖٕ ـحل  ةحلماـحلإٍٔ  حلحلختذ ؾحلدي ذِٔ حلفحلثبدف

حلظاـحلك  اعحلواـحل ز ادحلحاد ْ :حلحلؿ محلؿ ٔا حلأخزٕ ،حلحلذذ حلمـحلإٍٔ حل  خذحلأاحلحلدفْال

حلواـدحلأشاًدحلواـحلظرؾجا حلظاـحلضرؾا حلواـحلدفارمحـحلظاادحلحاد ْل:حلحلؿ محلدٕصٓ حلأيب

حل ااقيحلإٍٔاافحلأصاأ حلؿاا محلةاادهحل أىحلإٔاافحلحااد ْل:حلحلؿاا محلدهةااحل ـاا ا:حلحلؿاا محلـر اا 

ُ حل حلأاحلحلدفْاالحلؾاٖمره،حلحلظِٔافحلؾٖٕ ـحلؾو حلمـحلإٍٔ  حلحلؾ ختذ:حلحلؿ م،حلحلدي ذِٔ حلفحلثبدف

حل.حلأ.ذاحل.حل«حلذذ حلمـحل  خذه

ذذدحلديد احلنحل ٍْراحلوفحلشِؿحلوـحلك  رحل،حلؾَدحلو وًفحلأوقحلدٕصٓ حلفحلدفىر اؼحل

ًٕرؾاافحلمااـحلحااد احل حلإٕاالحل ؿاا محلدفسمااذ حل:حلذااذدحلحااد احلحعااـحلؽر اادٔخاارحل،حل

،حلحل،حل دوـحلحاا احلحل ظادحلدفرمحـحل  َفحلدفًجعحلحلأ.ذا.حلدفرمحـحلوـحلضرؾ حل. ظاد
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حل،حل ذذدحل دمحلظذحلم حلؿر هحلدوـحلحا احلمـحلؿاقمحل  د  تحلشِؿحلإذدحل دؾؼحلدفثَ تحل.حل

 احلديث الثاني :

حلحلحااد ْ ،حلحلك  اارحلوااـحلشااِؿحلحااد ْ ،حلحلدفقفٔاادأخرةاافحلدفاخاا   حلمااـحلضر ااؼحل

 يف اضؾعدت»حلحل:حلؿ محلحلدفْالحلظـ يضحلدهللحلظْٓلحلحلحهغحلوـحلظّرداحلظـحل ة تحلأوق

مددـ  أهؾفددا أكثددر فرأيددت الـددار يف واضؾعددت،حل الػؼددرا  أهؾفددا أكثددر فرأيددت اجلـدد 

.حلو وًفحلأ قبحل ظقفحل،حل ؿ محلصخرحل مح احلوـحلٕجٔححلظـحلأيبحل ةا تحلظاـحل « الـسا 

حل.حلأ.ذا.دوـحلظا  حل

 احلديث الثالث :

حلشاًّتحلك  ارحلواـحلشاِؿحلحاد ْ حل،حلدفقفٔادماـحلضر اؼحلأخرةفحلدفاخا   حل

حلمعاارحلفحلحلدفْااالحلمااعحلـاا ٕقدحلأهنااؿحلحهااغحلوااـحلظّاارداحلحااد ْ :حلحلؿاا محل ةاا ت أواا 

حل....حلؾذـرحلديد احلوىقففحلظرشقدحلدفهاححل ةفحلـ احلإذدحلح كحلفِٔ ٓؿحلؾٖايقد

ؾٓذداحلديد ث احلدٕ محل دفث ينحلنحل ٍْراحلالحلشِؿحلوـحلك  رحل،حل فذدحلأخارجحلفافحل

 حلؿر هحلدوـحلحا احلمـحلدٓح جا جحلوٖح ا ااحل ذذدحل قدؾؼحلمدفاخ   حلفحلصحٔحفحل،حل

حلشِؿحلوـحلك  رحلدف لحل قدؾؼحلؾٔٓ حلدفثَ تحل.
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 احلديث الرابع :

حل حلأيب حلضر ؼ حلمـ حلدفاخ    حلحلدفقفٔدأخرةف حلشًّتحلك  رحلوـحلشِؿحلحد ْ ،

حلحل ة ت أو  حلحلظْٓلحلدهللحل يضحلظا  حلدوـحلشًّت، حلٓوـحلحلدهللحل شقمحلؿ مؿ محل:

حل.أ.ذا«حلحلاخسل:حل»حلحلؿ م.حلحلدفدخ:حلحلؿ م.حل«حلحل؟هق فام قئاً خب لؽ خبلت قع:حل»حلحلد  ص

حلأ و  حل حلصًٔ حل أخرةف حلأخزينحلحلمـحلضر ؼحلأيبحلدفٔلاحلأخزٕ  ظـحلدفزذر حلؿ محل:

حلوـحلظادحلدهللحلأاحلظادحلدهللحلوـحلظّرحلأخزهحلأاحلظّرحلوـحلدرى بحلؾذـرحلديد ا.دش نحل

ؿاا محلدوااـحلحجاارحلفحلمَدماا حلدفٍاا ححل:حل نحلخياارجحلفاافحلفحلدٕصااقمحلؽاارحلذااذدحل

حل.أ.ذا.ذدحلديد احلصقدذدحلـثروحلديد احلدفقدحدحل،حلمعحلأاحلهل

إٔفحلإٕلحلأخرجحلؾ فذ حل ٍٓؿحلمـحلـثيحلدي ؾظحلدوـحلحجرحلاؾ ظ  حلظـحلدفاخ   حل

حل.ففحلذذدحلديد احلفُثروحلصقدذدهحل

 الراجح يف حال الراوي :  *

مم حلوَديحل يٓرحلأاحلذذدحلدفارد  حلصاد ةحل،حل ذاقحلماـحلدفثَا تحل َاربحل،حلؾَادحل

حلدح  حلوفحلدفاخ   حلفحلصحٔحفحل.

حل

*****

                                                 



                                                                                   

 

011 
 



 

 

010 
010 

 

 
حل

 

 

 

 الفصل الرابع 

 

 توثيق الراوي لضبطه وجترحيه لبدعته



                                                                                   

 

011 
 

ـ ٕتحلٕ    حلدفٍهقمحلدد َدم حلمٗـدوحلأاحلدف ً  ضحلدفذ حل قةدحلفحلأحُا يحل

حلحل«دفثَااا تحلحل»حلدواااـحلحاااا احلظاااذحلدفااارد  حلدفقدحااادحل،حل ذاااقحل اااذـرهحلفحلـ  ؤااافحل

فقؿااقفحلظااذحلوااقدوطحلدوآًاا حلدوااـحل ُّااـحلحِاافحلظااـحلضر ااؼحلدحل«ددجاار حغحلحل»حل حل

فحلظاـحلوًاضحلدفنأقخحل   د ا حلوًاضحلدف ثمٔاذحلظْافحل،حلـالحل،حل و هؾحلور د   حا ا

حلو هؾحلو فًثؿ حلوغحلدفًددف حل دفواطحل وقؾرحلدٕ ػحل وًػحلدفث ينحل.

 واالحلأاحلدفًددفاا حلصااٍ حلم ًااداوحلديقدٕاا حل،حلؾَاادحل ًْااديحلوًواآ حل   حَااؼحل

دفاًضحلدٔخرحل،حل ؿدحلوه بحلوجر نحلخت ِػحلمـحلحٔاحلدفَقوحل دفُثروحل،حل   حَاؼحل

ضحلأحُ يحلدواـحلحاا احلمعاِى حلظاذحلة ٕا حلماـحلمعحلذفؽحلدفواطحل،ؾٓؾحلـ ٕتحلوً

ةقدٕ حلدفًددف حلجترحي  حل،حل مَروحلو فوااطحلوًاد ث حل؟حلؾٓاؾحلةارنحلوًوآؿحلفادظ افحل

حل   َفحلفواىفحلمثث حل؟

اذـرحلو ًر اػحلدفادظا حل  ؿاؾحلدإلة و حلظذحلذذدحلدفعٗدمحلجياد حلو فا حااحلأاحل  

حلظْدحلددحد غحل،حل وحُؿحل  د  حلددا دعحل.

(حلأصااثاحلأحاادمه حلدو ااددتحلدفقااتحل،حلدفادظاا حلفٌاا حل:حلؿاا محلدوااـحلؾاا   حل:حل واادع

حل صًْفحلٓحلظـحلمث محل.

ڈ  ڈ  ژ   ژ   ژ  دفث ينحل:حلدَٕٓى عحل دفُثمحل،حلؾّـحلدٕ محلؿقفافحلوًا ػحل:حل

أ حلم حلـْتحلأ محلدفرشؾحل...حل مـحلدفث ينحلؿاقهلؿحل:أوادظتحلدفردحِا حلحل ژڑ  ڑ 

 ظىاااتحل،حلؾَٔاا محل:حلدإلوااددعحلٓحل ُااقاحلإٓحلويِااعحل،حل مااـحلوًااضحلذفااؽحلإذدحلـِااتحل

حل.دظ حل(حلدص َتحلدفا
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عمحل ؿ محلدفٍٔقملحل:حل  دظ  حلدرِاؼحلوًا ػحلدهللحلأمْودم ،حلحلمثا مؽارحلحلظاذحلخَِٓاؿ:حلحلإِْوادم

حل ْظت  ْظ  ف حلحل حلدفقتحل أمْودم حلحل أحد  فحلدش خرة ف:حلحلدْو مدم :حلحلددخ فٍا حلفِح فا حلؿٔاؾحل مْف،

دعحِلحلمـحلدشؿحل ذل،حلحلوِْدظم  حل حلذاقحلؾألحلدش ًلهل حلؽِ حل ؿ،حلحلدٓ وٍ عحلمـحلـ فرؾعحلدْٓو ِدم

حلودظا حلؾٔعاّك،حلحلمُار هحلؽارحلوًوآ حل ُاقاحلؿادحلفُاـ،حلحلك  اوحلأ حلدفد ـحلفحلَٕص

حلاا حل ْادؾعحلهاِح  حلصآدحليْعافحلأصاؾحلفحلدفؼاعحل،حلأ حلدؿ وا فحلممحل ذق،حلحلما ح 

حل.حلدفْ  حلأخثطحلظـحلدرٍِٔ حلـ ح ج بحلمٍعدو

حلٓحلمما حلحاد أ حلحلما حلدفادظا  دصىثح  حل:حلظرؾٓ حلدي ؾظحلدوـحل ةا حلوَقفافحل:حل

حلوادظا حلؾِأسحلظِٔافحل ادمحلأصاؾحلفافحلـا احلما حل أم ،حلحلظِٔفحل دمحلدفؼ ً حلفحلففحلأصؾ

حل.حلحلفٌ حلودظ حلـ احل إاحل،حلرشظ  حل

 ظرؾٓ حلدفن ضالحلوَقففحل:حلذلحلضر َا حلفحلدفاد ـحلخمسظا حلووا ذلحلدفؼا ً حل

حل. َهدحلو فعِقكحلظِٔٓ حلددا فٌ حلفحلدف ًادحلهللحلوً ػحل

حل معٖف حلدفر د  حلظـحلأذؾحلدفادعحلمعٖف حلخثؾٔ حلوغحلظِلتحلديرنحل دف ًد ؾ.

ؿدحلؿعؿحلدفًِلتحلدفادظا حلإػحلؿعاّغحل:حلودظا حلمٍُاروحل،حل دفث ٕٔا حل:حلمٍعاَ حل،حل 

حل ؿدحلدصسضقدحلفحلددٍُروحلأاحل ُقاحلدف ٍُرحلم ٍَ  حلظِٔفحلمـحلؿقدظدحلمجٔعحلدٕ ّا حل

قم  حلمـحلدفد ـحلو فرض  وحل،حلؾٓاذدحلواراحلِوٖاحل ُْرحلددا دعحلأمرد حلم قدورد حلمـحلدفؼعحلمً

دفرض  دتحلدفؼظٔ حل،حل دٕواؿحلإفٔافحلدفاق عحلحل  د  فحلو إلمج عحل،حلأم حلمـحلنحل ُْرحلذذه
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حل دف َقىحلؾ َاؾحل  د  فحلظْدحلوًضحلدفًِلتحلمثؾحلحئكحلوـحلشًٔدحل،حل ظعحلواـحلدداد ْلحل،

حل. دفن ؾًلحل،حل دفذذالحل ؽرذؿحل

ٕٕفحلفقحل احلحد احلذٗٓتحلفذذاتحلمجِ حلمـحلدٔ ا  حلدفْاق ا حل،حل ذاذهحلمٍعادوحل

ذؿحلمااـحلوحل،حل ؽاارفحلـااادعحلدرااقد جحل دفاار دؾضحلؽاارحلدفٌااثَعااٍ أماا حلددحل،حلؤْاا 

ؾٍٔفحلوٍهٔؾحلوغحلأاحل ُقاحلادظٔا حلفادظ افحل،حلأ حلؽارحلادظٔا حل،حلؾ فددظٔا حلحل، دفىقد ػ

  ٍا حلماـحلأذاؾحلدفًِاؿحلمآْؿحلدواـحلوراحل  د  افحل،حل ذاذدحلدداذذ حلذاقحلدفاذ حلظِٔافحلض

حل،حل أمحدحلوـحلحْاؾحل،حل حئكحلوـحلمًغحل. مٓد 

 ؿحلدخ ِػحلدفَ  ِقاحلاذدحلدف ٍهٔؾحل،حلؾاًوٓؿحلأضِؼحلذفؽحل،حل وًوٓؿحلكداهحل

ٍهٔث حل،حلؾَ محل:حلإاحلدص ِّتحل  د ا حلؽارحلدفددظٔا حلظاذحلما حل نأدحلوادظ افحل  ز ْافحلو

 حيعْفحلط ذرد حلؾثحلوَاؾحل،حل إاحلنحلون ّؾحلؾ َااؾحل،حل ضاراحلوًوآؿحلذاذدحلدف ٍهأؾحل

ؤًْفحلفحلظُعفحلفحلحؼحلدفددظٔ حل،حلؾَ محل:حلإاحلدصا ِّتحل  د  افحلظاذحلما حل اراحلودظ افحل

حلؿاؾحل،حل إٓحلؾثحل.

ا دعحلشقدتحلـ احلادظٔ حلأيحلنحل ُـحلظاذحلما حلٓحل ظذحلذذدحلإذدحلدص ِّتحل  د  حلدد

وًِااؼحلفاافحلوادظ اافحلأصااثحل،حلذااؾحلوَاااؾحلمىَِاا  حلأ حلوااراحلمىَِاا  حل؟حلماا محلأوااقحلدفٍ ااقنحل

دفَنر حلإػحلوٍهٔؾحلآخرحلؾٔفحل،حلؾَ محل:حلإاحل دؾَفحلؽرهحلؾثحل ِ ٍاتحلإفٔافحلذاقحلإاا اد حل

حلفْ  هحل،حل إا حل،حل نحل قةادحلذفاؽحلدياد احلإٓحلظْادهنحل قدؾَفحلأحادحلحلفادظ فحل،حل إضٍ ت 

معحلم حل صٍْ حلمـحلصدؿفحل دص ٓ  هحلو فد ـحل،حل ظديحلوًِؼحلذفؽحلدياد احلوادظ افحل،حل

ؾْٔاٌلحلأاحلوَديحلمهِح حلرهٔؾحلذفؽحلديد احل ٕؼحلوِاؽحلدفعاْ حلظاذحلمهاِح حل

حل.إذ ٕ فحل إضٍ تحلودظ فحل

                                                 



 

 

014 
014 

 

ذذهحلذلحلأؿقدمحلدفًِلتحلفحلدفر د  حلظـحلأذؾحلدفادعحل،حلؾلحلمقؿػحلدواـحلحاا احل؟حل 

حل ذؾحل رىحلدفر د  حلظْٓؿحلأيحلٓحل؟

فحلدفْااقعحلدف  شااعحلظؼااحلمااـحلإٔااقدعحلةاارنحلحل«ددجاار حغحلحل»حلفحلـ  واافحلحلؿاا م

حلدفوًٍ تحل:حل

 مْٓؿحلددا دعحلإذدحلـ احلادظٔا حل ادظقحلدفْا  حلإػحلودظ افحل،حلح اكحلصا  حلإم ما  حل

ةا ورحل  َ دىحلوفحلفحلودظ فحل،حل  رةعحلإفٔفحلفحلوثف فحلـٌٔثاحل،حل ظّر حلوـحلظأدحل،حل

حل.أ.ذا.حلحللديًٍ

حلـْٔ افواًلحلديريشحلمـحلأذؾحلدفاكوحل:حل ؿ محلفحلورمج حلةًٍرحلوـحلشِٔلاحلدف

حلإػحلددٔاؾحل ْ حاؾحلـ احلإٔفحلؽر،حلحلدفر د  تحلفحلدد َْغحلدفثَ تحلمـحلـ ا،حلحلشِٔلاحلأوق

حلأ ّ ْا حلماـحلدياد احلأذاؾحلواغحل فأس،حلحلمذذاافحلإػحلوددظٔا حل ُـحل ن،حلحلدفأتحلأذؾ

حلأاحلإفٔٓااا حل ااادظقحل ُاااـحل ن،حلحلودظااا حلؾٔااافحلـااا احلإذدحلددااا َـحلدفهاااد ةحلأاحلخاااثف

حل هلاذه،حلحلوٖخاا  هحلدٓح ج جحلشَطحلودظ فحلإػحلاظ حلؾ٘ذد،حلحلة  زحلا  هوٖخحلدٓح ج ج

حلحلإفٔٓا حل  ادظقاحلدفادعحل ْ حِقاحلـ ٕقدحلممـحلمج ظ حلحد احلورـقدحلدفًِ  حلـا ٕقدحل إا،

حل ُقٕاقدحلنحلهناؿأحلؽار،حلحلشقدتحلـ ٕ ح هلؿحلدٕ ح هلؿحل َ تحلوٖؿقديحل دح ججْ ،حلحل َ ت

حلصا تحل إاحلظذوافحلصا تحلإا،حلحل وافحل وغحلؤْفحلدفًادحل دٕ ح م،حلحل ْ حِقاحلم حلإػحل دظقا

حلحلظْفحلظٍ  حلفحلذـرٕا هحلما حلحع حلظذحل َ تحلـ ٕقدحلإذدحلظْٓؿحلدفر د  تحلؿاقمحل ظِْٔ ،

حل.أ.ذا.حلحلـ اْ حلمـحلمقوعحلؽر

حلمثااؾحلدفاار دوحلمااـحلددااذدذ حلددْ حِااقاحل أماا  ؿاا محلفحلمَدماا حلصااحٔحفحل:حل

حلظااذحل َاا تحلـاا ٕقدحلإذدحلااا  ذؿخوٖحلٕحاا  حلؾٕ٘اا ،حلحلأصااآٓ حل ماا حل دفاارؾضحلدإل ةاا ت
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حلإػحلخا فَٓؿحل واغحلؤْٓؿحلؾٔلحلوَِد هحل م حلمذدذآؿحل ُٕؾ،حلحل صٍْ هحلذ دفحلدفؼط

حلحلدٕ حِقدحلم حلإػحلاظ وحل ُقٕقدحلأاحلإٓحلحلدهلل حلظْافحل دفاذدبحلمذذاافحلإػحلدفددظلحلؾ٘ا،

،حلحلضر َا  حلحلدذذاافحلواا عفثحلةًِْا حلظْفحل   ْ حل ؿحل َ حلـ احل إا،حلحلؾٔفحلم  حل إمحل هرحلح ك

حلدٕ ّاا حل  د اا حلوااركحلؾ ٓح ٔاا ط،حلحلؿقفاافحل ظااذحلظِٔاافحلدٓظاا لاحلفِّاا ًِؿحل شااقؽْ 

حل.حل صٍْ هحلم حلحع حلظذحلمْٓؿحلدفثَ تحلو فر دوحل دٓح ج ج،حلحلمْٓؿحلدفدظ و

ذذهحلوًاضحلدفاْلذجحلدفًِّٔا حلدف الحلوادمحلظاذحلما حلشااؼحلأاحلؿار هحلفحلأحاقدمحل

حلددا دظ حلمـحلدفر دوحل،حلاظ وحلـ ٕقدحلأ حلؽرحلاظ وحل.

،حلدشا ح حلؾٔافـا احلمرةةا  حلؽ فٔا  حل:حلحللؿ محلفحلورمج حلخِػحلوـحلأ قبحلدفاِخا

 وٌواافحلمااـحل ْ حااؾحلدفعااْـحل،حل ؿًّاافحلإ اا ذؿحلحد ثاافحلف ًهااافحلفحلدإل ةاا تحل،حلرج ٕااا حل

حل نحلخيرجحلظْفحلفحلصحٔحفحل.حل،حلةٓدهحل

حلمعاا َٔؿ ـاا احلحلمرةةاا  حلحلـاا ا:حلحلل ؿاا محلفحلورمجاا حلصاادداحلوااـحلحُاأؿحلدفاِخاا

حلحلدفثَ تحلظـحل  ىحلإذدحلديد ا حل ةا تدإلحلفحلف ًهاافحلحد ثفحلرج ٕا حلأح حلإٔكحلؽر،

حلأ و  حلحلضِآ حلأ حلفعْـدحلدٕ حؾحلمـحل وٌوف حل..حل نحلخيرجحلظْفحلفحلصحٔحفحلصٔة  

ؾٓذهحلدفْهقصحلرصحي حلفحلإٔفحل ارىحلدشا حا بحلواركحلدفر د ا حلظاـحلدفارد  حل

ددا دعحلدفددظلحلإػحلودظ فحل،حل إاحلـ احلصاد ؿ  حلمعا َٔؿحلدياد احل،حل ظاذحلدفًُاسحل

مـحلذفؽحلؾّـحلـا احلمعا َٔؿحلدياد احل نحل ُاـحلادظٔا حلإػحلودظ افحل،حلنحل ُاـحلظْادهحل

حلوركحلحد ثفحل.حلصقدو  حل
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،حلحلدداذذ حلحر ازىحلـا اؿ محلفحلورمجا حلإواردذٔؿحلواـحل ًَاقبحلديقكةا ينحل:حل 

حل،حل حلإٓ،حلحلفِحاد احلح ؾيا  حلحلدفعْ حلفحلصِا  حلحل ـ ا،حلحلإفٔفحلوددظٔ حل ُـحل ن ًْلحلٕ صأ  

ح ا ااحلظد ادوحلفحل.حل ؿادحلخارجحلظْافحلأحلضاق هحل  ًادىحلـ احل ولحلصثو فحلعمحلإٔف

حل.ـحلادظٔ حلصحٔحفحلٕٕفحلنحل ُ

حلماـحل ـاؾ،حلحلودفؼادحلماذذ حل ذذ حلـ ارمج حلاد احلوـحلديهغحل:حل ؿ محلفحلو

حل.حلمذذافحلإػحلوددظٔ حل ُـحلنحلٕٕفحل ذؿحلدإلضثةحلظذحلحد ثفحلورك

ؾٖم حلددا دعحلؽرحلدفددظٔ حلإذدحل  ىحلم حل ٗ دحلودظ فحلؾٕ٘فحل رىحلظديحلدٓح جا جحل

حلٓ،حلدف نٔعحلفحلؽ فٔ حلـ اوفحلفحلذفؽحلخ ص حل،حلؿ محلفحلورمج حل ًِا حلوـحل ز دحلديلينحل:حل

حل.حلظعحلظـحلا حل  ٍراحلدف لحلوٖخا  هحلحي  

إٓحلأاحلدوـحلحا احلؿدحلخي فػحلذذهحلدفَ ظدوحلدف الحل عارحلظِٔٓا حلأحٔ ٕا  حل،حلؾَا محل

حلفحلديااد احل وااعحل دؾواأ حلـاا افحلورمجاا حلك اا احلوااـحلددْااذ حلأيبحلدياا   حلدفثٍَاالحل:حل

حلراؾحلٓ،حلحلأصاقمحل هلاحلما حلأصأ تحلدفأاتحلأذؾحلؾو  ؾفحلحل  ر  ،حلحل هح ودفحلمث ف 

حل.حل ذـرهحلفحلدفثَ تحل ؿحلأخرجحلظْفحلفحلصحٔحفحلحد ثغحلد ْغحل.حل ثفحدحلـ  و 

:حلحل َاقمحلحلدهللحل شاقمحلشًّت:حلؿ محلحلدٕشِّلحلحلوركوحلأيب:حلحد احلحلاألول

 ذقحلمـحل  د ا حلك ا احلحل« الؼز عذاب مـ والـؿقؿ ،  القجف يسقد الؽذب إن أالحل»حل
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دهلٔثّالحلفحلحل.حلؿا محلوـحلددْذ حل،حل ؿدحلوٍراحلوفحلظـحلٕ ؾعحلوـحلدي   حلظاـحلأيبحلواركوحلد

،حل.حلرجّعحلدفز د دحل:حل  دهحلأوقحل ًذحل دفىزدينحل،حل ؾٔفحلك  احلوـحلددْذ حل ذاقحلـاذدبحل

:حل ك اا احلذااذدحلذااقحلأوااقحلدياا   احلدفُااقفحلدٕظّااكحلوْعاا حلإفٔاافحل ؿاا محلددْااذ  حل

 ٕ ؾعحلذقحلأوقحلاد احلدٕظّكحلأ و  حل،حل ـثمها حلماس كحلمـحلدفر دؾضحلحلدي   ا  حل

حلم ٓؿحلو فقوعحل.

 الؼقامد  يدقم بعد يُ حل»حلؿ محل:حلحلأيبحلوركوحلدٕشِّلحلأاحلدفْالحل:حلحد احلحلالثاي

 أمل » :  قدالحل؟حلدهللحل شقمحل  حلذؿحلمـ:حلحلؾَٔؾحل« كاراً  أفقاهفؿ تلجج قبقرهؿ مـ ققم

ژ:  يؼقل اهللأن  تر                                  

          حل.حل ظِ حلديد احلأ و  حلك  احلوـحلددْذ حل. ژ
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حل ذاق،حلحلدفارؾضحلفؽ فٔا  حلحلاـا  ؿ محلفحلورمج حلذا   احلواـحلشاًدحلدفًجاعحل:حل 

حلإػحلادظٔاا حل ـاا ا،حلحلظااعحلوااـحلك اادحلخنااا حلظْاادحل ً ُااػحلممااـحلـاا ا،حلحلدفز د اا حل أ 

 .أ.ذا.حلحلوح محلوفحلدٓح ج جحل ٓ،حلحلظْفحلدفر د  حلؾرحلٓ،حلحلمذذاف

رش اححلحٔحفحلحد ث  حل دحدد حلماـحلضر اؼحل ذـرهحلفحلدفثَ تحل أخرجحلففحلفحلص

حلواـدحلذا   احلظاـحلصا فححلواـحلديعاـحلظاـحلدفرمحـحلظادحلوـحلمحٔدوـحل قٕسحلحد ْ حلد

 أو الؽدافر رضسحل»حل:حلحلحلدهللحل شقمحلؿ م:حلحلؿ محلذر روحلأيبحلظـحلح كيحلأيبحلظـحلشًد

   دهحلمعاِؿحلماـحلضر اؼحلحلحل« ثالث مسرة جؾعه وغؾظ،  أحع مثؾ الؽافر كاب

حل.ثِفحلمحٔدحلوـحلظادحلدفرمحـحلوفحلم

دد َدم حلٓحلودمحلظذحلظديحلصح حلدفَ ظدوحلدف لحلشا  حلظِٔٓا حلحلؾٓذهحلدفْهقص

دوـحلحا احل دفًِلتحلؿاِفحل وًدهحل،حلؾ رر جحلظـحلدفَ ظادوحلأحٔ ٕا  حلأمارحلمً ا احل،حل ؿادحل

 ُقاحلٓوـحلحا احلمز دتحلفحلذفاؽحل،حلإما حلفواقدوطحلظِّٔا حل،حلأ حلٓصا ا هحلفحلدشاؿحل

حلدفرد  حلأ حلفٌرحلذفؽحلمـحلدٕشا بحل.
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 :الربيد الكويف موالهم أبو احلسن بن هاشم علي بن  -1

حلأذاؾحلماـ،حلحل دفاازدحلدفًا مر حلدفز ادحلواـحلذ صؿحلوـحلظع:حلحل«حلالثؼات» قال يف 

حلأذاؾحلظْافحل  ى،حلحلخ فادحلأواكحلواـحلإشلظٔؾحلظـحل  ر ،حلحلديعـحلأوقحلـْٔ ف،حلحلدفُقؾ 

حل.حل  نٔعحل ـ ا،حلحل م   حل  لٕغحلوععحلشْ حلم ت،حلحلدفُقؾ 

،حلحلخ فادحلأيبحلواـحل إشالظٔؾحلدٕظّاشحلظـحل   ر:حلحل«ادجروحني » وقال يف 

حلظاـحلددْ ـرحل ر  حلممـ،حلحلدف نٔعحلفحلؽ فٔ  حلحلـ ا،حلحلأذِٓ حلظْفحل  ى،حلحلدفُقؾ حلأذؾحلمـ

حلمُحاقمحلأخزٕا .حلحلدٕشا ٕٔدحلمـحل َِ حلم حلمعحل  د  وفحلفحلذفؽحلـثرحلح كحلددن ذر

حلـا احلذ صاؿحلوـحلظع:حلحل َقمحلّٕرحلوـدحلشًّت:حلحل َقمحلأو احلوـحلةًٍرحلشًّتحلؿ م

حل.أ.ذا.حلحلديد احلمُْر،حلحلدف نٔعحلفحلمٍرض  حل

،حل دؿ كااحلظااذحلذـاارحلأحاادحلحل«دفثَاا تحلحل»حلؾٓااذدحلدفاارد  حلذـاارهحلدوااـحلحااا احلفحل

 أخاازحلإٔاافحل اار  حلظااـحلأذااؾحلحلصاأقخفحلدفُااا  حل،حل ذااقحلإشاالظٔؾحلوااـحلأيبحلخ فاادحل
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دفُقؾ حل،حل ذؿحلمنٓق  احلو ف نٔعحلفًعحلوـحلأيبحلض ف حل،حل ؿحلٕصحلظذحلودظ افحلدف الحل 

مٍهث حلفحلح ففحل،حلؾذـرحلإٔافحلحل«ددجر حغحل»حلأظ اهحلفحلدص ٓرحلا حل ذلحلدف نٔعحل،حل ؿحل

أحادحلدٕ ّا حلدفُاا  حل،حل ضًاـحلؾٔافحلوثث ا حلحل ر  حلظـحلصٔخحلآخرحل ذقحلدٕظّش

حلأمق حل:

 نحل اْصحلظاذحلإٔافحلـا احل،حلحلدف نٔعحل،حل أخزحلإٔفحلـ احلؽ فٔ حلفحلدف نأعحلحل-1

 احلو فُِٔا حل،حل دفٌاثوحلماـحلدفنأً حل نارحلإفأٓؿحلدواـحلحااحد ثافحلادظٔ حلح كحل سكحل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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،حل أما حلؽارحلحلوَقففحل:حلـ احلؽ فٔ  حلفحلدف نٔعحل،حلـ احل دؾؤ  حل ن ؿحلأصاح بحلدفْاالحل

أ حلـاا احل  ناأعحل،حلأ حلؽاارحلذفااؽحلمااـحلدفٌااثوحلؾٔناارحلإفاأٓؿحلوَقفاافحل:حلـاا احلصاأًٔ  حل

حلدفًا  دتحل.

 اار  حلددْاا ـرحلظااـحلددناا ذرحل،حل ؿاادحلوَااديحلدفُااثيحلظااذحلذااذدحلدفٍِااظحل،حلحل-2

ا ةا تحل:حلمآْؿحلماـحلٓحلحيا  حلوافحل خثص فحلأاحلمـحلأضِؼحلظِٔٓؿحلذذدحلدفٍِظحلظذحل

حلإذدحلدٍٕراحل،حل حي  حلوفحلإذدحل دؾؼحلدفثَ تحل،حل مْٓؿحلمـحلوركحلحد ثفحلو فُِٔ حل.

ؿِ حلدٕش ٕٔدحل،حل ؿدحلوَديحلدفُثيحلظذحلذذدحلدفٍِاظحل،حل ؿادحلأضَِافحلظاذحلحل-3

حلظداحلمـحلدفر دوحل،حل ـ ٕتحلا ة ٓؿحلم ٍ  و حلوغحلدٓظ ا  حل دفسكحل.

حلم فاؽحلظاـحل ار  ،حلحلوٍارخحل ًارفؾَ محلفحلورمج حلحٍصحلوـحلظّرحلدفًدينحل:حل

حلإذدحلوافحلدٓح ج جحلجيقكحلٓ،حلحلؿِا  حلحلدٕش ٕٔدحل َِ حلممـحلـ ا،حلحلددد ْ حل أذؾحلإٔسحلوـد

حل.حلدٍٕرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حلمعااجدحلإماا ي ؿاا محلفحلورمجاا حلظ صااؿحلوااـحلذااثمحلأيبحلدفْرضااحلدفااا  ؿلحل:حل 

حلـا ا،حلحلدفاكاوحلأذاؾحلظْافحل  ى،حلحلظار وحلوـحل ؽ رضوحلأ قبحلظـحل ر  حلدفعخ ٔ ين

حل.حلوفحلدٓح ج جحلوىؾحلح كحلوًّدد حلحلٓحلوقمه  حلحلدٕش ٕٔدحل َِ حلممـ

حلـْٔ ااف:حلحلشاأِلاحلوااـحلؾِاأححللأخااحلشاأِلاحلوااـحلدئّاادحلظاااد ؿاا محلفحلورمجاا حل

حلـا ا،حلحلواثمحلواـحل شِٔلاحلم فؽحلظـحل ر  ،حلحلددد ْ حلأذؾحلمـ،حلحللدرزدظحلظّر أوق

حلحاد حلوالحلدٓح ج جحلوىؾحل  ىحلؾٔلحلذفؽحلـثرحلؾِل،حلحلدٕش ٕٔدحل  َِ حلئخيىحلممـ

حل.حل  د  فحلظذحل ذـرٕحلم حلفٌِا حلصحٔح  حل

 سكحلديد احلظـحلظعحلوـحلذ صاؿحلو فُِٔا حل،حلؾِاؿحل َاؾحل:حلحلإٓحلأاحلدوـحلحا احلن

شَطحلدٓح جا جحلوافحل،حلأ حلدشا حؼحلدفاسكحل،حلأ حلؽرذا حلماـحلدفًاا  دتحلدف الحلوناًرحل

حلوسكحلحد ثفحل،حل  يٓرحلمـحلـثيحلدوـحلحا احلفحلدفُ  وغحلإٔفحلذـرهحلفحلدفثَ تحلفوااىفحل،

حلظِؿحلاذدحلدف نٔعحل،حلـلحلٕصحلظذحلذفاؽحلحئاكحلودفٔؾحلإٔفحلٕصحلظذحلونًٔفحل،حلؾٓقحلظذ

حل«ددجار حغحلحل»أوقحلاد احل،حل ؽرذؿحلمـحلدفًِلتحلـلحلشٖٔيحل،حل ةرحافحلفحل وـحلمًغحلد

ظّث حلوَقمحلمـحلةرحفحل،حل إطٓ  د حلفوًػحلدفًددف حلدفد ْٔ حلظْدهحل،حلإٓحلإٔفحلنحل ُ ػحل

ظاـحلوذفؽحل،حلؾٖوا فحلإفٔٓا حلأ وا  حلضًْافحلفحلوااىفحل،حلؾَا محل:حلمماـحل ار  حلددْا ـرحل

حلددن ذرحل  َِ حلدٕش ٕٔدحل.

  اااد حلفحلأؿقدفاافحلدف ًاا  ضحل،حل  عااًكحلدفاحاااحلإػحلحااؾحلذااذدحلدف ًاا  ضحل،حل

 ذفؽحلو ٓش ً ٕ حلوٖؿقدمحلدفًِلتحل وًضحلدفًِلتحلدفذ ـحل   دحلظاـحلذاذدحلدفارد  حل،حل

حل ـٔػحل؟حلو إلو ؾ حلإػحلٕلذجحلمـحلمر   وفحل.
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واـحلدؿ محلأوقحلوُرحلوـحلأيبحلخٔثّا حل:حل أمحادحلواـحلشاًدحلواـحلأيبحلمار ؿحل،حل  ّادحل

،حلؿ محلحْاؾحلوـحلإشاح ةحلظاـحلأمحادحلظثلاحلوـحلأيبحلصٔا حلظـحلحئكحلوـحلمًغحل:حل َ حل

 ؿ محلأوقحلديعـحلوـحلدفزدتحل أوقحلوُارحلدفا ؽْاد حل،حل:حلحلفٔسحلوفحلوٖ حلحلدوـحلحْاؾحل

حل،حل ـ احل  نأعحل ،حل ؿا محل ًَاقبحلواـحلصأا :حلحلظـحلظعحلوـحلددد ْلحل:حلـ احلصد ؿ  

،حل ؿا محلحل ؿ محلدفْع  لحل:حلفٔسحلوافحلواٖ ،حلحل،حل ؿ محلأوقحلك ظ حل:حلصد ةحلحل َ حل

 ذـارهحلدواـحلصا ذغحل،حل.حل   َفحلدفًجعحلحد ث احلحل:حلففحلفحلمعِؿحللُ  فدفث

،حل ؿ محلإوردذٔؿحلواـحل ًَاقبحلديقكةا ينحل:حلـا احلذاقحل أواقهحلحلص ذغحلفحلدفثَ ت

 ؿ محلةًٍرحلوـحلأو احل:حلشًّتحلدوـحلّٕرحل َقمحل:حلظعحلواـحلحل،حلؽ فٔغحلفحلمذذآلحل
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،حل،حلحل ذـاارهحلدفًَاأعحلفحلدفوااًٍ تحلف ناأعحلمُْاارحلديااد احلذ صااؿحلمٍاارطحلفحلد 

حل. وًٍفحلدفدد ؿىْلحل

،حل ؿا محلأواقحلحا وؿحل:حلؿ محلدفاخ   حل:حلـ احلذقحل أواقهحلؽا فٔغحلفحلماذذآلحل

 ؿا محل،حل،حل ؿا محلأواقحلاد احل:حل ااتحل فُاـحل  نأعحلحلـ احل  نٔعحل ـ ا حلحد ثافحل

حلظْافحلظٔعاكحلواـحلمقشاكحلؾَا محل:ظأدحلدٔةر حل:حلشٖفتحلأو حلاد احلظْفحلؾَ محل:حلشةؾحل أوق

،حل ؿا محلدواـحلظاد حل:حلحاد حلظْافحلمج ظا حلماـحلحلأذؾحلؤتحلونٔعحل فٔسحل ؿحلـذبحل

دٕ ّ حل،حل  ر  حلفحلؾو  ؾحلظعحلأصٔ تحلٓحل ر هي حلؽارهحلوٖشا ٕٔدحلخم ٍِا حل،حل ذاقحلإاحل

حل،حل ؿ محلدفذذالحلفحلددٌْلحل:حلصد ةحلصأًلحلةِادحل،حلص تحلدهللحلصد ةحلفحل  د  فحل

هحلوركحلدفاخ   حلإخردجحلحد ثفحل،حلؾٕ٘افحل  جْا حلدفردؾوا حل ؿ محلفحلددٔزداحل:حل فٌِقحل،

ـثرد حلـٖٕفحلخي فحلمـحلود ْٓؿحلو ف َٔ حل،حل ٓحلٕردهحل  جْ حلدفَد  ا حل ٓحلدراقد جحل ٓحل

حلشاْ حلإحادىحل  لٕاغحل ديّٓٔ حلؾ٘هنؿحلظذحلوادظٓؿحل ِزماقاحلدفهادةحل،حلما تحلؿاد ل 

ةحل،حل ؿا محلدواـحلحجارحل:حلصاد حل م   حل،حلؾًِِفحلأؿديحلمنٔخ حلدإلم يحلأمحادحل ؾا وحل

حل.  نٔعحل
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 وًدحلذذدحلدفًرضحلٕؿقدمحلدفًِلتحلٕجدحلأاحلذْ كحلدخ ثؾا  حلؤآْؿحلفحلديُاؿحل

ظذحلذذدحلدفرد  حل،حلؾأْلحلٕجدحلأاحلحئكحلوـحلمًغحل ؽرهحل ق َقٕفحلٕرىحلأاحلدٔخار ـحل

أمث محلدفدد ؿىْلحل دفًَأعحل ؽارذؿحلجيرحقٕافحل،حل  نار احلإػحلؽِاقحلفحلونأًفحل،حل

ـحلحجرحل،حل دفذ حل يٓرحلماـحلـاثيحلماـحل وًوٓؿحل  قشطحلفحلأمرهحلمثؾحلدفذذالحل دو

حل  َفحلمىَِ  حلظذحلرصفحلدفْيرحلظـحلدٕ ح ففحلفادظ حلدف نٔعحل.

أم حلمـحلةرحفحلؾي ذرحلـثمٓؿحلأهنؿحلؿهد دحلودظ حلدف نٔعحل،حل فًاؾحلدفاردةححل

حلفحلأمرهحل  وححلوًدحلا دش حلٕلذجحلمـحلمر   وفحل.

 احلديث األول :

حلاا  ديحلظاادحلواـحلديعاـحلواـحلأمحدأخرةفحلدوـحلحا احلفحلصحٔحفحلمـحلضر ؼحل

حلواـدحلذنا يحلظاـحل  ـٔاعحلذ صاؿحلواـحلظاعحلحد ْ ،حلحلمًغحلوـحلحئكحلحد ْ حل،حلدفهقف

 صدداحبؽؿ مددات إذاحل»:حلحلحلدهللحل شااقمحلؿاا م:حلحلؿ فااتحلظ  ناا حلظااـحلأؤاافحلظااـحلظاار و

حل.حل« فععقه

ذذدحلديد احلمـحل  د  حلذن يحلوـحلظر وحلظـحلأؤفحلظـحلظ  نا حل،حل  ر  افحلظْافحل

حل.حلحلدفثق  حل،حل ظادحلدهللحلوـحلظثلاأ وً حل  دوحلذؿحل:حلظعحلوـحلذ صؿحل،حل  ـٔعحل،حل شٍٔ احل

حل.أم حلضر ؼحلظعحلوـحلذ صؿحلؾٖخرةفحلدوـحلحا احلـلحلشاؼحل

ماـحلحلضر ؼحل ـٔعحلؾٖخرةفحلأ و  حلدواـحلحاا احلـالحلشااؼحل،حل أواقحلاد احلحل  أم

حلضر ؼحلكذرحلوـحلحربحلظْفحل.
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مـحلضر ؼحل ّدحلوـحل قشاػحلظاـحلحل أم حلضر ؼحلشٍٔ احلؾٖخرةفحلدوـحلحا احل 

حلشٍٔ احلوفحل.

مـحلضر ؼحل ّدحلوـحلحئكحلظـحل ّدحلوـحل قشاػحلظاـحلحل أخرةفحلدفسمذ حل

حل.حل«وأكا خركؿ ألهيل  خركؿ خركؿ ألهؾفحل»شٍٔ احلوفحل،حل كداحل:حل

حلظـحلذن يحلوفحل.حل أم حلضر ؼحلظادحلدهللحلوـحلظثلاحلؾٖخرةفحلدفىٔ فيس

و وًقدحلظعحلوـحلذ صاؿحلؾٓٗٓتحل ث  حل،حل ـٔعحل،حل شٍٔ احل،حل ظادحلدهللحلوـحلظثلاحل

دد َدما حل،حلور د ا حلدفسماذ حلاهحلشأٍ احلظآْؿحلمجًٔا  حلظذحلإشْ اهحل م ْفحلشقىحلم حلكد

 ؿاقمحلحل ٓحل رضحلوٍاراحلشأٍ احلاا حل،حلٕٕافحلإما يحلما َـحل،حلؾ ياد احلصاحٔححلوز  اوافحل،

مرشاث حلأ وا  حلٓحلحلدفسمذ حل:حل   حلذذدحلظـحلذن يحلوـحلظر وحلظـحلأؤفحلظـحلدفْاالحل

حل رضحل،حلٓوٍ ةحلأ وً حلظذحل صِفحل.

 احلديث الثاني :

حلفحلرر ؿحلدفرو ظ حل:حلحد احلظ  ن حل يضحلدهللحلظْٓ 

حلأيبوًدحلأاحلخرجحلدإلم يحلمعاِؿحلحاد احلظ  نا حل يضحلدهللحلظْٓا حلماـحلضر اؼحل

حلدهلاذيحلإواردذٔؿحلواـحلإشالظٔؾحلمًّارحلأواقحل حاد ْلحل«ن»حلشا م أحلأوقحلحد ْ حلـر  

حلواـدحلدهللحلظاادحلظاـحلظار وحلواـحلذنا يحلظاـحلمجًٔا  حلحلدفز ادحلواـحلذ صاؿحلواـحلظعحلحد ْ 

 مددـ حيددرمحل»:حلحلحلدهللحل شااقمحليحلؿاا م:حلحلؿ فااتحلظ  ناا حلظااـحلظّااروحلظااـحلوُاار أيب

حل.حل« القالدة مـ حيرم ما الرضاع 
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،حلحلةار  حلدواـحلأخزٕ ،حلحلدفركدةحلظادحلأخزٕ ،حلحلمْهق حلوـحلإشح ةحل حد ْٔفؿ محل

حل.حلظر وحلوـحلذن يحلحد احلمثؾحلدإلشْ احلاذدحلوُرحلأيبحلوـحلدهللحلظادحلأخزين

ؾٓااذدحلديااد احلأخرةاافحلمعااِؿحلمااـحلضر ااؼحلأيبحلأشاا م حل ظااعحلوااـحلذ صااؿحل،حل

ن يحلوـحلظر وحلظـحلظاادحلدهللحلواـحلأيبحلوُارحل،حل ذاذهحلم  وًا حلو ما حل،حلؾا٘احلـثمه حلظـحلذ

حل.أو حلأش م حلذقحلمح احلوـحلأش م حلدفَريشحل،حل َ حل اتحل،حل   ىحلففحلديلظ حل

حلواـد ففحلظْدهحلظـحلظادحلدهللحلوـحلأيبحلوُرحلضر ؼحلأخرىحل،حل ؿ محل:حلحد ْلحلإشح ةحل

حل. يحلمْهق حل،حلأخزٕ حلظادحلدفركدةحل،حلأخزٕ حلدوـحلةر  حلظْفحلوفحلمثؾحلحد احلذن

 يد احلظ  ن حلذذدحلشقىحلم حلوَديحلضرةحلـثروحلأخرجحلوًوٓ حلدفاخا   حل،حل

حل. أخرجحلمعِؿحلدفاًضحلدٔخرحلوًّْكحلم حلفحلحد احلظ  ن حلذذدحل

 احلديث الثالث :

حلحد احلدش ةذداحلأيبحلمقشكحلدٕصًر حلإٔفحلةا تحلإػحلظّارحلواـحلدرىا بحلؾَا محل:

حلدفعثيحلظُِٔؿحل...حلؾذـرحلؿه حلدٓش ةذداحل ديد ا(حل.

أخرجحلدإلم يحلمعاِؿحلحاد احلأيبحلمقشاكحلدٕصاًر حلفحلدٓشا ةذداحلوًدحلأاحل

حلضِحا حلأخزٕ ،حلحلمقشكحلوـحلدفٍوؾحلحد ْ ،حلحلظل حلأيبحلاحر حلوـحلحعغمـحلضر ؼحل

حلحاد ْ حلأوا احلواـحل ّادحلوـحلظّرحلوـحلدهللحلظادحل حد ْ ه:حلؿ محلحلوراوحلأيبحلظـحلحئكحلوـد

حل  اا:حلحلؾَاا م:حلحلؿاا محلإٔاافحلؽاار،حلحلدإلشااْ احلاااذدحلحئااكحلوااـحلضِحاا حلظااـحلذناا يحلوااـحلظااع
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 يددابـ تؽددـ فددال كعددؿحل»:حلحلؾَاا محلحلدهللحل شااقمحلمااـحلذااذدحلشااًّت،حلإينحلحلددْااذ  أواا  

حلدهللحلشااح احلظّرحلؿقمحلمـحل ذـرحل نحل«حل اهلل رشقل أصحاب عذ عذاباً  اخلطاب

حل.حلحلوًدهحل م 

حلؾٓذدحلديد احلأخرةفحلمعِؿحلمـحلضر ؼحلظعحلوـحلذ صؿحلظاـحلضِحا حلواـحلحئاكحل،

فٍواؾحلواـحلمقشاكحل،حل ذاقحل َا حل ااتحل نحل ٍْراحلوفحلظعحلوـحلذ صؿحل،حلوؾحلو وًفحلظِٔفحلد

حل.مـحل ة محلديلظ حل،حلـلحلفحلدفىر ؼحلدٕ ػحل

حلحلشاأًدحلدرااد  حلظْاادحلدفاخاا   أيبحل فِحااد احلصااقدذدحلمْٓاا حلحااد احل

حل.حلحل معِؿ

 إخردجحلمعِؿحلهلذ ـحلديد ثغحلمـحلضر ؼحلظاعحلواـحلذ صاؿحلؾٔافحلآفا حلظاذحل

حد احلددا ادعحلحلوق ٔؼحلمعِؿحلففحلفحل  د  فحل،حل مـحلةٓ حلأخرىحلإهنؿحلـ ٕقدحلخيرةقا

إذدحلنحل ُـحلادظٔ حلإػحلودظ فحل،حل ذذدحلم حل دمحلظِٔفحلوكفحلدوـحلحا احلفحلديُاؿحلظاذحل

حلذذدحلدفرد  حلفحلـ  ؤفحل،حل إخردةفحليد ثفحلفحلصحٔحفحل.

 احلديث الرابع :

حلظاعحل ْ ،حلحادحل اقٕسحلواـحل ا هأخرةفحلدإلم يحلأمحدحلفحلمعْدهحلمـحلضر اؼحل

حلواـدحلظّارحلظاـحل دؾعحلأيبحلوـحلظعحلوـحلدهللحلظأدحلوـحل ّدحلظـحلدفز دحل ًْلحلذ صؿحلوـد
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 واآلخدرة الدعكقا كسدا ه خدرر   الـبل نأحل»:حلحلحلظعحلظـحلأؤفحلظـحلحعغحلوـدحلظع

حل.حل« الطالق خيرهـ ومل

دحلدهللحلوااـحلأيبحل دؾااعحلؿاا محلٔااديااد احلإشااْ اهحلواأًػحلةااددحل،حل ّاادحلوااـحلظا

دفاخاا   حل:حلمُْاارحلديااد احل،حل ؿاا محلدوااـحلمًااغحل:حلفاأسحلوقااتحل،حل وااًٍفحلؽرمهاا حل

 دياد احلمَْىاعحل،حل ؿ محلدفنأخحلأمحادحلصا ـرحلفحلؤًَِافحلظاذحلددعاْدحل:حلحل أ و  حل

واـحلدأ و  حل،حلؾًّرحلوـحلظعحلوـحلحعغحل َ حل،حل أوقهحلك ـحلدفً ود ـحلنحل د كحلةدهحلظاعحل

حلدٕح ا اااحلخياا فػحلخىااٖحلديااد احلإاحل ااؿأيبحلض فاا حل،حلؾر د  اافحلظْاافحلمرشااِ حل،حل

حلدهللحل يضحل  شاقففحلدهللحلؾا خساحلدفىاثةحلأك دةفحلخرحلحلدهللحل شقمحلأاحلدفهح ن

حل.أ.ذا.حلحلظْٓـ

 الراجح يف حال الراوي :

 يٓرحلأاحلذذدحلدفرد  حل َ حل،حلؾَدحل  َفحلدإلم يحلأمحدحلوـحلحْاؾحل،حل ذاقحلمم حلوَديحل

 دوااـحلظااد حلمااـحلدف ٍااراحلحااا احلؤِّااذهحل أظاارفحلدفْاا  حلواافحل،حل ماا حل ماا هحلواافحلدوااـحل

و فر د  تحلددُْروحل،حلحي ّؾحلأاحل ُقاحلذفؽحلفر د  تحلخمهقصا حل،حلظاذحلأينحلنحلأةادحل

حلمـحلذفؽحل.حلصٔة  حل

حل

حل

حل
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 :عبد اهلل بن شريك العامري  -2

حلظّارحلواـدحلظاـحل ار ىظادحلدهللحلواـحلرش اؽحلدفًا مر حل:حلحل« :الثؼات » قال يف 

حل.حلحل رش ؽحلدفثق  حلظْفحل  ى،حلحلدفُقؾ حلأذؾحلفحلظدداه

حلأذاؾحلظاـحل ار  ،حلحلدفًا مر حلرش اؽحلوـحلدهللحلظاد:حل «ادجروحني  »وقال يف 

حل ناافحلٓحلما حلدٕ ا تحلظـحل ر  ،حلحلدف نٔعحلفحلؽ فٔ  حلحلـ ا،حلحلأذِٓ حلظْفحل  ى،حلحلدفُقؾ 

حلحلدفثَ تحلحد ا حلحلوافحلدٓح جا جحلماـحلأ ػحلحد ثافحلظاـحلؾ ف ُْ ، حلماعحلـا احل ؿاد،

حل.حلحلخم      حلحلذفؽ
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 شاُتحلظْافحل،حل اؿحلأظا اهحلفحلحل«دفثَا تحلحل»ؾٓذدحلدفرد  حلذـرهحلدواـحلحاا احلفحل

دحلوَاديحلمٍهثحل مأْ حلح ففحل،حلؾذـرحلإٔفحلـ احلؽ فٔ  حلفحلدف نٔعحل،حل ؿاحل«ددجر حغحل »

ذااذدحلدفٍِااظحل ؿاا محلظْاافحل:حل اار  حلظااـحلدٕ ااا تحلماا حلٓحل نااافحلحااد احلحلدفُااثيحلظااذ

دفثَ تحل،حلؾٓقحلإم حلأاحل ُاقاحلم ًّادد حل،حل ظْادذ حل ُاقاحل وا ظ  حلـاذدو  حل،حلأ حل ُاقاحل

حل،حل ظْدذ حل ُقاحلمُْرحلديد احل.حلٖ دمه  حلخى

 اٖيحلظاـحلدفثَا تحلما حلٓحل ناافحلحاد احلؾَ محلفحلورمج حلإوردذٔؿحلدفقدشاىلحل:حل

  ىحلؿادحلينحل أ  افحل حلؾٓقحلدددفسحلظاـحلدفُاذدوغحل،حلإنحل ُـحلو د ًّدحلهلحلدٕ ا تحل،حلإا

حل.ظـحلم فؽحلأصٔ تحلمقوقظ حل ذـرحلففحلوًوٓ حل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ار  حلظاـحلدفثَا تحلما حلفأسحلماـحل ؿ محلفحلورمج حلديعـحلواـحلظاعحلدفرؿالحل:حل 

،حلٓحلجيقكحلدٓح ج جحلوفحل ٓحلدفر د  حلظْفحلإٓحلظاذحلحلدفر د  حد احلدٕ ا تحلظذحلؿِ حل

حل.شأؾحلدفَدنحلؾٔفحل

 ؿ محلفحلورمج حلحع احلوـحلشأ هحلأيبحلشآؾحلدفاكا حلمُْارحلدياد احلةادد حل،حل

 ٖيحلظـحلدفثَ تحلولحلٓحل نافحلحد احلدٕ ا تحل،حلٓحلجيقكحلدٓح ج جحلوفحلإذدحلدٍٕاراحلدا حل

حل.طٓرحلمـحلخىةفحلفحل  د  فحلظذحلطٓق حلدفهثنحلمْفحل

 ؿقفافحل:حل ار  حلظاـحلدفثَا تحلما حلٓحل ناافحلحاد احلدٕ اا تحل ًْالحلأاحلفُااؾحل

حلمذوحل   دحلظْافحلحد ثافحل،حل دٕصاؾحلأاحلو َا  بحلأفٍا طٓؿحل أحا ا ثٓؿحل، د حل َ حلوث

إػحلذاذدحل و ن وفحلمـحلحٔاحلدٕش ٕٔدحل،حل مـحلحٔاحلدد قاحل،حلؾا٘ذدحلةا تحل د حل ٕعا حل

ددحد حلصٔة  حلمـحلديد احل داظكحلإٔفحلشًّفحلمْافحل،حلأ حلأاحلصأخفحلشاًّفحلمْافحلؾا٘احل

 حل،حلذذدحلديد احل ًرضحلظذحلأح ا احلدفثَ تحلدفذ ـحلمجًاقدحلحاد احلذاذدحلددحاد

 دؾاؼحلحد ثافحلأحا ا ثٓؿحلأ حلأصاآٓ حلؿااؾحلحد ثافحل،حل إذدحلوٍاراحلأ حل ظْقدحلوافحل،حلؾا٘ذدحل

ـ احلحد ثفحلص ذد حل،حل إذدحلخ فػحلأ حلوٍراحلحلخ فػحل ذقحل َ حلمٖمقاخ فػحلٕيرحل،حلؾ٘احل

حل.مع ق حلـ احلحد ثفحلمُْرد حلحل  ذقحلؤًػحلأ

 ؿحلذـرحلدوـحلحا احلأاحلوركحلدفر د ا حلظاـحلذاذدحلدفارد  حلأ ػحلماـحلدٓح جا جحل

ألشا بحلدف لحلوَديحلذـرذ حل،حل ؿحل صٍفحلوًدحلذفؽحلإو ؾ حلإػحلم حلشاؼحلوٖٕافحلور د  فحلف

حل،حلأ حلمـحلأوا عحلددخ   حلوـحلأيبحلظأدحلدفثٍَلحل،حل ؿدحلشاؼحلدف ًر ػحلااذهحل ـ احلخم      

حلدفٍرؿ حل.
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 ذاذدحلوق ٔاؼحلواثحلحل«دفثَ تحلحل»  يٓرحلفحلأؿقدففحلدف ً  ضحل،حلؾٓقحلؿدحلذـرهحلفحل

فٌِقحلفحلدف نأعحل،حل ور د ا حلأح ا ااحل دهتّفحلو حل«ددجر حغحلحل»صؽحل،حل ؿحلأظ اهحلفحل

حلظـحلدفثَ تحلفٔعتحلمـحلأح ا ثٓؿحل،حل ؿحلإو ؾ حلإػحلذفؽحلـ احلمـحلؾرؿ حلددخ     حل.

 شٔعًكحلدفاحاحلإػحلحؾحلدف ً  ضحل،حل ذفؽحلو ٓش ً ٕ حلواٖؿقدمحلدفًِالتحل،حل

حلمعحلٕلذجحلمـحلأح ا احلذذدحلدفرد  حل.

 ًاارحلظاـحل ؿقففحل:حلـ احلؽ فٔ  حلفحلدف نٔعحل،حلدش خديحلدوـحلحا احلظدوحلأفٍ ظحلفِ

دفٌِقحلفحلدف نٔعحلونُؾحل  ْ ش حلمعحلدفرد  حلدفذ حل هٍفحلو فٌِقحل،حلؾ ا  وحل َاقمحلفحل

،حل أخرىحل َقمحل:حلـ احلـثرحلدفاقذؿحلحل د حل:حلـ احل دؾؤ  حل ن ؿحلأصح بحلدفْالحل

 َاقمحلإاحلظِٔا  حلحل،حلأ حلـا احلشااةٔ  حلحلمعحلؽِقحلفحلونًٔفحل،حلأ حلـ احلؽ فٔا  حلفحلدف نأع
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،حلأ حلـا احلشاح ؤ  حل ازظؿحلأاحلظِٔا  حلفحلحلـحلو فرةًا ػحلدفدٕٔ حل،حلأ حلـ احل اٗم رةعحلإ 

حلدفعح بحل،حل ٕحقحلذفؽحلمـحلدفًا  دتحلدف لحلونًرحلو فٌِقحلفحلذذهحلدفادظ حل.

وًدحلذفؽحل أ فحلفحلذذدحلدفرد  حلظذحلضر َ حلددقدكٕ حلواغحلما حل ؿحلوغحلدوـحلحا احل

،حلمرةحاا  حلظااديحلدٓح جاا جحلوّر   واافحلٓحلظااذحلشااأؾحلحلفحياار اادظقحلإػحلوق َٔاافحل جت

دٕ ػحل دٕحقطحل،حل ـٖٕفحل نرحلوذفؽحلإػحلدفعاا حلدفاذ حلٕلحلظذحلشأؾحلدفَىعحل،حل إ

و فعاُقتحلحل«دفثَا تحلحل»ةًِفحل ذـرهحلفحلـثحلدفُ  وغحل،حل إٔفحلوًادحلوق َٔافحلفحلـ  وافحل

،حل ـ احلةاؾحلذفاؽحلذاقحلدٕ ح فافحلهلاذهحلدفادظا حلحل«ددجر حغحلحل»ظْفحل،حلظ احلؾذـرهحلفحل

فحلفادظ فحل،حلؾٓاؾحلوادظؿحلمعحلدفٌِقحلؾٔٓ حل،حل ظِٔفحلؾَدحل َ محل:حلإٕفحل  َفحلفواىفحل ةرح

أؿقدمحلأ ّ حلديرنحل دف ًد ؾحلذذدحلدٓش ْ  جحلدفذ حلأصرحلإفٔفحل؟حلفًؾحلدياقدبحلظاـحل

حلذفؽحل ُقاحلوًدحلظرضحلم حلؤنحلمـحلأؿقدهلؿحل.

واـحلدؿ محلأوقحلض ف حلظـحلأمحدحلوـحلحْاؾحل،حل إشاح ةحلواـحلمْهاق حلظاـحلحئاكحل

ذاؾحل،حل ؿ محل ًَقبحلوـحلشٍٔ احل:حل َ حل،حل ذقحلماـحلـازدتحلأمًغحل أيبحلك ظ حل:حل َ حل

،حل ؿ محلدوـحلحجارحل،حل ؿ محلدفدد ؿىْلحل:حلٓحلوٖ حلوفحلدفُقؾ حل،حل ّٔؾحلإػحلدف نٔعحل

واـحلد،حل ؿا محلإواردذٔؿحلفحلدف َر  حل:حلصد ةحل  نٔعحل،حلأؾرطحلديقكةا ينحلؾُذوافحل

،حل ؿا محلـا احلحلظرظروحلظـحلشٍٔ احلوـحلظْٔٔ حل:حلـ احلخم     حل،حل ـ احلٓحلحياد حلظْاف
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،حل ؿا محلدواـحلأيبحلحا وؿحل:حل ذفاؽحلظادحلدفرمحـحلوـحلمٓد حلؿدحلواركحلدياد احلظْافحل

،حل ؿا محلديقكةا ينحل:حلظاذحلما حلحُا هحلدواـحلظْٔٔا حلظْافحلحلدذذافحل،حلؾٕ٘فحلـ احلخم      حل

،حل ؿ محلدوـحلظد حل:حلشًّتحلدوـحلمحا احلحل:حلفٔسحلوَق ،حل ؿ محلأوقحلح وؿحلحلـذدب

ذدبحل،حل ؿاقمحلدفعاًد حلـمح احل َقمحل:حلؿ محلدفعًد حل:حلظادحلدهللحلوـحلرش ؽحلخم    حل

ح بحلخم ا  حلواـحلأيبحلظأادحل،حل فأسحلفافحلماـحلدياد احلإٓحلخم    حل،حلأ حلذقحلمـحلأصا

،حل ؿا محلأواقحلدفٍ اقنحلدٕكا حلماـحلأصاح بحلددخ ا  حل:حلٓحل ُ ا حلحلدفقتحلدفٔعر

أ د اؾحلأمارهحلماـحلحلفـا احل،حل ؿ محلدفذذالحل:حلظادحلدهللحلوـحلرش ؽحلدفًا مر حلحد ثفحل

،حلدفْعا  لحل:حلفأسحلوا فَق حلخم ا   حل،حل ؿا محلأصح بحلددخ   حل،حل فُْفحلوا بحل

حل. محلفحلمقوعحلآخرحل:حلفٔسحلوفحلوٖ حل ؿ

 وًدحلذذدحلدفًرضحلٕؿقدمحلدفًِلتحلٕجدحلأهنؿحلظذحل ث  حلأحقدمحل،حلمآْؿحلماـحل

  َفحل،حل مْٓؿحلمـحلةرحفحل،حل مْٓؿحلمـحلوارااحلفحلأمارهحل،حل دفاذ حل يٓارحلمحاؾحلـاثيحل

مـحل  َفحلمىَِ  حلظذحلرصفحلدفْيرحلظـحلدٕ ح ففحلفادظا حلدف نأعحلماعحلؽِاقحلؾٔٓا حل،حلأ حل

حلؽرذؿحلمـحلوقو فحلمـحلذذهحلدفادظ .فحلأهنؿحلظِّقدحلم حلنحل ًِّ
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 أم حلمـحلةرحفحلؾي ذرحلـثمٓؿحل دمحلظذحلأهنؿحلؿهد دحلودظ حلدف نٔعحل،حل أما حل 

مـحلورااحلفحلأمرهحلمثؾحلدفْع  لحل،حلؾًِؾحلجترحيٓؿحلإٕلحلـ احلفقتحلخ صحلؤًْافحل ذاقحل

دفٌِقحلفحلدف نٔعحل،حل ـقٕفحلمـحلأوا عحلددخ   حلوـحلأيبحلظأدحلدفثٍَالحلماعحلظاديحلظِّٓاؿحل

حلو قو فحل.

 ؾظحلدواـحلحجارحلفحلورمجا حلذدوا حلواـحلخ فادحلدفَٔيساحل:حلؿارأتحلوخاطحلؿ محلديا

،حل وًٍفحلأخرىحل،حلؿا محلدواـحلحجارحل:حلفًِافحلواًٍفحلفحلمَروحلدفذذالحل:حلؿقدهحلدفْع  لحل

حل.يشتحلخ صحل

 إذدحلدخ ِاػحلؿاقمحلدفْ ؿادحلفحل ةاؾحل ظَ حلظِٔفحلدفنٔخحلدف ٓ ٕق حلوَقفافحل:حل

فِ ًاد ؾحل،حلؾوًٍفحلمروحل ؿقدهحلأخرىحلؾ فذ حل دمحلظِٔفحلصْٔعحلدي ؾظحلأاحلدفسةٔححل

حل. حيّؾحلديرنحلظعحليشتحلؤًْفحل

حٔااحلذـارهحلفحلـاثحلحل، فًؾحلذذدحلذقحلدفعا حلفحلوً  ضحلأحُ يحلدوـحلحا احل

حل وًادم«حلدفثَ تحل»حلدفُ  وغحلـلحلشاَتحلدإلص  وحلإفٔفحل،حل ؿدحل َ محلإٕفحلأيَفحلفحلـ  وفحل

وًادحلظِّاافحلو قو افحل  ةقظافحلظااـحلودظ افحل،حل ذااذدحل«حلددجاار حغحل»حلذـارهحلفحلـ  وافحل

حلإٓحلإٔفحل ْ َضحلوٖمر ـحل:حلدٓح لمحل  حلإاحلـ احلحيؾحلدف ً  ضحلحث حلحلةذ    

حلوااؿحلوٖفٍٔاافحلوًاادحل«حلددجاار حغحل»حلأ هلاالحل:حلماا حلشاااؼحلوَر اارهحلمااـحلأاحلـ اا بحل

حل«حل.دفثَ تحل»حل

«حلددجار حغحل»حل   ٕٔٓلحل:حلأاحلدوـحلحاا احلنحل ًِاؿحلو قو افحلإٓحلوًادحلجترحيافحلفحل

حل ذذدحل اًدحلأاحل ٍقتحلظذحلذذدحلدإلم يحلديٓاذحلدي ؾظحل.
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 ذج من مروياته :منا *

 احلديث األول : 

حلظااـحلىاارؾحلل ْ،حلحاادحلحجاا جأخرةاافحلدإلماا يحلأمحاادحلفحلمعااْدهحلمااـحلضر ااؼحل

حلكماـحلددد ْ حلإػحلخرةْ :حلحلؿ م،حلحل ينْدفُحلدفرؿٔؿوـحلحلدهللحلظادحلظـحلرش ؽحلوـحلدهلل ظاد

 األبددقاب بسددع  اهلل رشددقل أمددرحل»:حلحلؾَاا محلااا حلم فااؽحلوااـحلشااًدحلؾَِْٔاا حلديّااؾ

حل.  «  عيل ابب وترك،  ادسجع يف الشارع 

،حلدواـحلظّارحل،حل دواـحلظاا  حل،حلذذدحلدياد احل   حلظاـحلظاداحلماـحلدفهاح و حل

 ك دحلوـحلأ ؿؿحل،حل شًدحلوـحلأيبحل ؿ صحل،حل ـِٓ حلٓحلختِقحلمـحلوًػحل،حلؾٖم حلحاد احل

،حل فحلإشْ اهحلذن يحلوـحلشًدحلؿا محلظادحلوـحلظّرحلؾَدحل  دهحلدإلم يحلأمحدحلفحلمعْدهحل

ظاا  حلؾَادحل  دهحلأواقحلًٕأؿحلفحلحل،حل أم حلحاد احلدواـظْفحلدوـحلمًغحل:حلفٔسحلوقتحل

حل،حل فحلإشْ اهحلحئكحلوـحلظادحلدئّدحلديلينحل.دئِ حل

 أما حل،حلؿ محلدي ؾظحلدوـحلحجرحل:حلح ؾظحلإٓحلأهناؿحلدهتّاقهحلوناؿ حلدياد احل

،حل فحلإشاْ اهحلمّٔاقاحلماقػحلحد احلك دحلوـحلأ ؿاؿحلؾَادحل  دهحلدفْعا  لحلفحلشاْْفحل

حل.ظادحلدفرمحـحلوـحلشّروحل،حلؿ محلدوـحلحجرحل:حلؤًػحل
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،حلحل فحل أم حلحد احلشاًدحلواـحلأيبحل ؿا صحل،حلؾَادحل  دهحلدفْعا  لحلفحلشاْْفحل 

حل.إشْ اهحلدي   حلوـحلم فؽحل،حلؿ محلدوـحلحجرحل:حلرجٓقمحل

ؿ محلحئكحلوـحلمًغحل:حلذذهحلدٕح ا احلمـحل وعحلدفردؾو حلؿ وِقدحلوافحلحاد احل

،حل ؿ محلدوـحلدياقك حل:حلضرؿافحلـِٓا حلو ضِا حلٓحل هاححلمْٓا حلحلأيبحلوُرحلفحلدفهحٔححل

حل.يشتحل

حلؿاقم:حلحل«دفَقمحلددعداحلفحلدفذبحلظـحلمعْدحلدإلم يحلأمحادحلحل» محلدوـحلحجرحلفحلؿ

حلإٓحلظِٔٓا حل ع دمحلنحلاظقى،حلحلمقوقعحلٕفأ ،حلحلو ضؾفحلذذدحلديد احل:حلحل ديقكحلدوـ

حلدٕح ا اااحل احلظااذحلإؿاادديحل ذااذد،حلحلدفهااحٔحغحلفحلدفااذ حلديااد احلوّخ فٍاا 

حلحلدف قذؿحلجرادحلدفهحٔح  حلظاديحلظْادحلٓإحلو فقوعحلديُؿحلظذحلدإلؿدديحل ْاٌلحل ٓ،

،حلحلذفاؽحلوًادحل ُّاـحلٓحلفإٔاحلديا محلفحلديّاع َد حلٓحلحلمـحل ِزيحل ٓ،حلحلديّعحلإمُ ا

حل.حلظِٔؿحلظِؿحلذ حلـؾحلؾقةٕاحل

،حلحلم ًاداوحلضرةحلفف،حلحلمنٓق حلحد احلذقحلدفا بحلذذدحلمـحلديد احل ذذدؿ محل:حل

حلحلديعاـحل واا حلظاـحلَكا حلٓحلٍٕارداهدحلظاذحلمْٓ حلضر ؼحلـؾ حل َىاعحلمما حل رجّقظٓا ،

حل.حلديد احلأذؾحلمـحلـثرحلضر َ حلظذحلوهح ف

،حلحلمً  وا حلؤآْلحلفأس،حلحلمعِؿحلؾٌرحلدفهحٔحغحلفحلد حلمً  و حلـقٕفحل أم 

حل. ؿحلذـرحلديّعحلوغحلدفر د  تحل
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حل ْاٌالحل ٓ:حلحلؿقففحلمـحلذـرهحلم  ؿ محلدفنقـ ينحلمًَِ حلظذحلـثيحلدوـحلحجرحل:حل

حلحلصحٔححلؽرحلـثيحلديّعحلإمُ احلظديحلظْدحلإٓحلو فقوعحلديُؿحلظذحلدإلؿددي حلؾٕ٘اف،

حلوَاد ؿحل ِزيحلم حلؽ   حلوؾ،حلحلددقوقعحلوقوعحلحيُؿحلأاحلٕحدحلحيؾحلٓحلديّعحلًذ وحلإذد

حلأذاؾحلمجاعحل ؿاد،حلحلخاثفحلواثحلمقواقظ  حلحلـقٕافحل عا ِزيحلٓحل ذفؽ،حلحلظِٔفحلدفردةح

حلخقخا حلإٓحلددعاجدحلفحلدراقخحلوعادحلأمارحلحلإٔافحل حد احلديد احلذذدحلوغحلدفًِؿ

حلو يِّاا  ،حلحلدٕوااقدبحلشاادحلؽاارحلدرااقخحلشاادحلوااٖا،حلحلدفهااحٔححلفحلدفث وااتحلوُاارحلأيب

حلؿاد،حل حلةاددحلـثاروحلضارةحل فاف،حلحلواىثٕافحلحيُاؿحلأاحلدعاِؿحلحيؾحلٓحل  وتحلؾ يد ا

حلصاحححل ؿاد،حلحل«ددهْقظ حلفحلدٕح ا احلددقوقظ حلحلئدفمفحل»حلص ح حلأ  اذ 

،حلحل«حلددخ اا  وحلفحلدفواأ تحل»حل ـااذفؽ،حلحل«حلددعاا د كحل»حلفحلأ ؿااؿحلوااـحلك اادحلحااد ا

،حلحلدفسماذ حلفافحلحح صا،حلحل دحادحلؽارحل  َافحلؾَد،حلحلصحٔححلؽرحلؤّّقاحل إظثفف

حلحل َا تحل ة فافحلو٘شْ احل«حلددعْدحل»حلفحلأمحدحل  دهحلؾَدحلظّرحلدوـحلحد احل أم  حل فأس،

حلذـرٕا هحل ؾأل،حلحل ىاقمحلدياقك حلدوـحلؿ ففحلم حل احلظذحل دفُثي،حلحلشًدحلوـحلذن يحلؾٔف

حل.أ.ذا.حلحلوً ػحلدهللحلص تحلإاحلـٍ   

 وّثؾحلذذهحلدفىرةحلدفُثروحل هححلديد احل،حلؽرحلإٔافحلمًا  ضحلوالحل ااتحلفحل

ال يبؼدني يف ادسدجع بداب حل»:حلحلصحٔححلدفاخ   حلمـحلحد احلأيبحلشًٔدحلإٔفحلؿا محل

حل.حل«حلإال ُشع إال باب أيب بؽر

 ؿدحلح  محلوًضحلدفًِلتحلديّعحلوغحلديد ثغحلـلحلوَاديحل،حلؽارحلأاحلدف ُِاػحل

حلؾٔفحلط ذرحل،حل حْٔةٍذحلؾ فسةٔححلأ ػحل،حل م حلفحلدفهحٔححلأ ةححل.
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 احلديث الثاني : 

حلحاد ْ ،حلحلمقشاكحلواـحلوؼاًٍ تحلدفُاارحلماـحلضر اؼحلأخرةفحلدفًَٔعحلفحلدفوا

حل:حلحلظاعحلواـحلحعغحلؿ م:حلحلؿ محلرش ؽحلوـحلدهللحلظادحلظـ،حلحلشٍٔ احلحد ْ ،حلحلدئّد 

 . « والقشطك بالسباب  وأصار،  كفاتني وصقعتـا كحـ كبع حل»

واـحلدذذدحلدرزحلنحلأةدحلمـحلخرةفحلؽرحلدفًَٔعحل،حل ذقحلمقؿاقفحلظاذحلحعاغحل

رمج حلظادحلدهللحلواـحلرش اؽحلماـحلددٔازداحل،حل ـٖٕافحل نارحلظعحل،حل ؿدحلذـرهحلدفذذالحلفحلو

حل.وذفؽحلإػحلدش ُْ  هحلظِٔفحل

 احلديث الثالث : 

حلظاـحلرش اؽحلظاـحل قشاػحلواـحلإشاح ةأخرةفحلأمحدحلفحلمعْدهحلماـحلضر اؼحل

حلحلظّارحلواـحلدهللحلظاادحلشاًّت:حلحلؿا محلدفًا مر حلرش اؽحلوـحلدهلل ظاد حلواـدحلدهللحل ظااد،

حلحلظا   حلحلدد ًا حلفحلديا حلؿااؾحلدفًّاروحلظاـحلشاةِقدحل،حلدفازورحلوـحلدهللحل ظاد، حل:حلؾَا م،

،  حتدؾ ثدؿ واددروة الصدػا وبدني بالبقت فتطقف تؼعم،   اهلل رشقل شـ  كعؿ »

 عؿدرة مجعدت قدع فتؽدقن،  بداحلج هتدؾ ثدؿ،  بقدقم عرفد  يقم قبؾ ذلؽ كان نإو

حل.حل« وحج  عؿرة لؽ اهلل مجع أو،  وحج 

ِاػحلؾٔافحل،حلذذدحلديد احلفحلشاْدهحلرش اؽحلواـحلظاادحلدهللحلدفْخًالحل،حل ذاقحلخم 

،حل ذقحلمـحل ة محلمعِؿحل،حلؿ محلدواـحلحجارحلفحلدف َر ا حل:حلصاد ةحلخيىائحلـثارد حل
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 إشح ةحلوـحل قشػحلماـحل ةا محلدفنأخغحل،حل ظاادحلدهللحلواـحلرش اؽحلدخ ِاػحلؾٔافحل

حلأذؾحلدفًِؿحل،حل أ  احلديد احلدهلٔثّلحلفحلددجّعحل.

 ؿ محل:حل  دهحلدإلم يحلأمحدحل دفىزدينحلفحلدفُارحل،حل ظادحلدهللحلوـحلرش ؽحل:حل  َافحل

حل.ك ظ حل دوـحلحا احل،حل وًٍفحلأمحدحل ؽرهحلأوقحل

ٕيرحلماـحلحل ذذدحلشٓقحل دٕ َ مؿ محلدفنٔخحلأمحدحلص ـرحلفحلؤًَِفحلظذحلددعْدحل:حل

دي ؾظحلدهلٔثّلحل،حلؾ٘احلظادحلدهللحل  َفحلأمحدحل دوـحلمًغحل أوقحلك ظ حل،حل ؿ محلأوقحلحا وؿحل

 دفْع  لحل:حلفٔسحلوَق حل،حل ذاذدحلدياد احلنحل اذـرحلفحلمعاْدحلظاادحلدهللحلواـحلدفازورحل،حل

ـحلؾٔفحلحد احلآخارحل:حلإٔافحلـا احل ُْارحلدف ّ اعحل،حل أاحلدواـحلظاا  حل احلظِٔافحلواٖاحل فُ

 عٖمحلأمفحلأشلتحلوْاتحلأيبحلوُارحلدفهاد ؼحل،حل إٔافحلشاٖهل حلؾَ فاتحل:حل دهللحلصادةحلدواـحل

فَدحلحِقدحل أحِِْ حل،حل أصا وقدحلدفْعا تحل،حلؾ فيا ذرحلأاحلدواـحلدفازورحلوًادحلأاحلظا  حل،حل

حلـحلمردشأؾحلدفهاح و حل،شّعحلذذدحلمـحلأمفحلص  حل ٍ لحلوفحل  ر  فحلمرؾقظ  حل،حل  ُقاحلم

حل.أ.ذا.حل ذلحلم هِ حلصحٔح حلظْدحلأذؾحلدفًِؿحل

فُااـحلديااد احلفاافحلصااقدذدحلفحلدفهااحٔحغحلمااـحلحااد احلدوااـحلظّاارحل ةاا ورحل

ماـحلضر اؼحلحل معاِؿحلحل ؽرمه حلأم حلحد احلدوـحلظّرحلؾَادحلأخرةافحلدفاخا   حل

حلأهنا حلحلدفْاالحلك جحلظآْؿحلدهللحل يضحلحٍها حلظاـحلظّارحلدواـحلظاـحلٕا ؾعحلظـحلم فؽ

حل؟حلظّرواؽحلماـحلإٔاتحلرِاؾحل نحلوًّاروحلحِقدحلدفْ  حلصٖاحلم حلدهللحل شقمحل  :حلحلؿ فت
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.حل دفٍِااظحلحل« أكحددر حتددك أحددؾ فددال،  هددعيل وقؾددعت،  رأد لبددعت إيحل»:حلحلؿاا م 

حلفِاخ   حل.

حلماـحلضر اؼحلظىا تحل،حل معاِؿحلأم حلحد احلة ورحلؾَدحلأخرةفحلدفاخا   حل

حل ٕحاـحلحلدهلل شاقمحلماعحلؿدمْ حل»حلؿ محل:حلحلة ور،حلـثمه حلظـحلحلرج ذدمـحلضر ؼحل

حل.حل«حلظّروحلٓ جًِأاحلٕحلحلدهللحل شقمحلؾٖمرٕ ،حلحلو ي حلفأؽ:حلحلَٕقم

 احلديث الرابع :

حلظـحلمكفحلوـحلضِح حلوـحل ّدحل ْ ،حلحلازأخرةفحلأمحدحلفحلمعْدهحلمـحلضر ؼحل

حلدٕصاًاحلظاـحلدفُْاد حلظادىحلواـحلدفارمحـحلظادحلظـحلدفً مر حلرش ؽحلوـحلدهللحلظاد

 أصدؽرهؿ ؾوجد عدز هلل الـداس أصدؽر إنحل»:حلحلحلدهللحل شاقمحلؿا م:حلحلؿ محلؿٔسحلوـد

حل.حل« لؾـاس

ذذدحلديد احلماـحل  د ا حلظاادحلدهللحلواـحلرش اؽحلظاـحلظاادحلدفارمحـحلدفُْاد حل،حل

فُاـحلدياد احلفافحلصا ذدحل،حل ظادحلدفرمحـحلؿ محلظْفحلدي ؾظحلفحلدف َر  حل:حلرجٓقمحل

معاِؿحلحلأخرة هحلمـحلضر ؼحلدفرؤعحلواـ،حل،حل أيبحلاد احلظـحلأيبحلذر روحلظْدحلدفسمذ حل
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 مدـ ال يشدؽر الـداس ال يشدؽرحل»وٍِاظحل:حلحلمعِؿحلظـحل ّدحلوـحلك  احلظـحلأيبحلذر روحل

حل. ؿ محلدفسمذ حل:حلذذدحلحد احلحعـحلصحٔححل،حل صححفحلدوـحلحا احل «اهلل 

ؾٓذدحلديد احل دفذ حلؿاِفحلمـحل  د  حلظادحلدهللحلوـحلرش اؽحل،حل ؿادحل دؾاؼحلؾٔٓا حل

حل  د  تحلدفثَ تحلـلحلذقحلط ذرحلفحلدفنقدذدحلدفع وَ حل،حلـلحلأهنالحلفأسحلمما حل ٗ ادحلودظ افحل،

مـحلدفًِلتحلؿاقمحل  د  وفحلدف لحل قدؾؼحلؾٔٓ حلدفثَا تحلما حلنحلحلىمـحل أ ذذدحل قدؾؼحلؿقمحل

وُااـحلمٗ اادوحلفادظ اافحل،حلظااذحلأاحلفَ  ااؾحلأاحل َااقمحل:حلإاحلإخااردجحلدفًِاالتحلفر د  واافحل

دفهحٔح حلمعحل اقهت حلظْدحلؽرهحلمم حل دمحلظذحلإٔفحلوردةاعحلظاـحلودظا حلدف نأعحلدفٌا يحل

حلإفٔفحل.حلؾٔٓ حل دوا ظفحلفِّخ   حلوـحلأيبحلظأدحلدفثٍَلحلـلحلحلشاَتحلدإلص  و

 الراجح يف حال الراوي :

مم حلوَديحل يٓرحلأاحلذذدحلمَااقمحلدفر د ا حلؾألحلنحل ٗ ادحلودظ افحلٓحا لمحلـقهنا حل

ظْفحلؿاؾحلوقو فحل،حل ذذدحلدفَقمحلجت ّعحلوفحلأؿاقدمحلدفًِالتحل،حل فحلوِخأصحلذاذدحلحلت   

حل َقمحلدي ؾظحلدوـحلحجرحل:حلصد ةحل  نٔعحل،حلأؾرطحلديقكة ينحلؾُذوفحل.

 

 

حلحل*****
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 :ثعلبة بن يزيد احلناني  

ثعؾبة بن يزيد احلامين افؽوذم ، يروي ظن ظع ، روى :  «افثؼات  »ؿال يف 

  .ظـه حبقب بن أيب ثابت 

ثعؾبة بن يزيد احلامين ، من أهل افؽوؾة ، يروي :  «ادجروحغ  »وؿال يف 

بلخباره ظن ظع ، روى ظـه حبقب بن أيب ثابت ، ـان ؽافقًا ذم افتشقع ، ال حيتج 

 .أ.هـ. افتي يـػرد هبا ظن ظع 

وشؽت ظـه ، ثم أظاده ذم  شافثؼات  »ؾفذا افراوي ذـره ابن حبان ذم 

مبقـا ما جيب ذـره ظن هذا افراوي ، حقث مل يذـر ذفك ذم  شادجروحغ  »

ثؼاته ، وهو ؽؾوه ذم افتشقع ، ؾاتضح هبذا افسبب افذي ألجؾه أظاد ابن حبان 

، وهو افتـبقه ظذ ؽؾوه ذم هذه افبدظة ، وافدفقل ظذ  شروحغ ادج »ذـره ذم 

ذفك من ـالمه كػسه ، حقث كص ظذ ذفك ساحة ، وهو أن ما يتػرد به من 

ال حيتج به ، وهبذا يتبغ أن ما يؼبل من  افروايات ، ظن أمر ادممـغ ظع 
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ؾنن  ظع رواياته هو األـثر واألؽؾب ، ؾنضاؾة إػ ؿبول ما رواه ظن ؽر 

رواياته ظـه إكام يرد مـفا ما تػرد به ، ؾلما ما توبع ظؾقه ؾفو مما حيتج به ، ـام هو 

 طاهر ـالمه رمحه اهلل .

هذا ما ؿافه ابن حبان ذم هذا افراوي ، ؾام أؿوال األئؿة اآلخرين ؟ وهل 

 يواؾؼوكه ذم ضابطه افذي أصار إفقه ؟

، وؿال ابن ظدي ،  ة ذم مسـد ظع ، وؿال : ثؼروى فه افـسائي 

، وؿال ، ومل أر فه حديثًا مـؽرًا ذم مؼدار ما يرويه وفثعؾبة ظن ظع ؽر هذا 

. وؿال افبخاري : شؿع ظؾقًا روى ظـه ابن حجر : صدوق صقعي من افثافثة 

 . حبقب بن أيب ثابت يعد ذم افؽوؾقغ ؾقه كظر 
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ؿال افذهبي : صاحب ذضة ظع و، وذـره ابن اجلوزي ذم افضعػاء  

 .، وذـره ذم ديوان افضعػاء ، وؿال : صقعي جؾد  صقعي ؽال 

ومن خالل هذا افعرض ألؿوال ظؾامء اجلرح وافتعديل كجد أن هـاك 

اختالؾًا صديدًا ذم هذا افراوي ، ؾبقـام كجد أن افـسائي يوثؼه ، وابن ظدي 

ًا صديدًا ، وافذهبي يذـره ذم ديوان حيسن أمره ، كرى أن افبخاري جيرحه دمرحي

افضعػاء مشرًا إػ ؽؾوه ذم تشقعه ، وؿد يؼال إن افـسائي تساهل ذم توثقؼه ، 

يتشقع ، وأما  ذم اجلرح وافتعديل إال أكه ـانؾنكه وإن ـان من ادتشددين 

افبخاري ؾنكه ذـر احلديث افذي رواه ثعؾبة ظـه ، وؿال ال ُيتابع ظؾقه ، ؾقحتؿل 

أراد بذفك هذا احلديث وؽره مما تػرد به ظن ظع ، وفو صح هذا ؾنكه أكه 

 يؽون مميدًا دا ذهب إفقه ابن حبان ـام شبؼت اإلصارة إفقه .

وشطًا دمتؿع به األؿوال ادختؾػة ، ؾؼال :  اً وؿد شؾك احلاؾظ ضريؼ

 صدوق يتشقع .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مناذج من أحاديجه : *

 احلديح األول :

،  ؿبقصة حدثـا إشامظقل بن حمؿداء من ضريق أخرجه افعؼقع ذم افضعػ

،  احلامين يزيد بن ثعؾبة ظن،  ثابت أبى بن حبقب ظن،  افعالء أبو ـامل حدثـا

 . « يب شتغدر األمة هذه أن  افـبي يلإ ظفد »:  ظع ظن

هذا احلديث ذم إشـاده ـامل أبو افعالء ، وهو صدوق خيطئ ـثرًا ، ـام 

بن ا، فؽـه متابع ، ؾؼد تابعه أجؾح بن ظبد اهلل تؼريب ؿال ذفك احلاؾظ ذم اف

 .حجقة ، ؿال احلاؾظ ذم افتؼريب : صدوق صقعي 

 كحوه ، وؿال افبزار ظؼبه :زار ظن حبقب بن أيب ثابت ظـه به وأخرجه افب

بن اوحبقب ،  بن خؾقػة وؽره ظن حبقب ظن ثعؾبة ظن ظع  طرؾوؿد رواه 

، فؽـه مدفس ، وهو معروف بافرواية ظن اجلامظة  أيب ثابت ثؼة من رجال

ثعؾبة ، وهبذا يتبغ أن ظؾة هذا احلديث هو ثعؾبة بن يزيد ، وإػ ذفك أصار 

 . اإلمام افبخاري بؼوفه : وال يتابع ظؾقه 

بن اوهذا يواؾق ما ؿرره ابن حبان من ظدم االحتجاج بروايات ثعؾبة 

 . يزيد افتي يـػرد هبا ظن ظع 
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 احلديح الجاني :

 األظؿش ظن ؾضقل بن حمؿدأخرجه اإلمام أمحد ذم مسـده من ضريق 

 ظع ـذب من »:   اهلل رشول ؿال:  ؿال  ظع ظن ثعؾبة ظن حبقب ظن

 . ش افـار من مؼعده ؾؾقتبوأ متعؿدا  

 ، ومل يـػرد به ؾؼد تابعه  وهذا احلديث من رواية ثعؾبة ظن ظع 

 .وهو ثؼة ثبت روى فه اجلامظة ظبد اهلل بن حبقب ، 

أخرجه أمحد ثـا ظبد اهلل ، ثـا ظبد األظذ بن محاد افـرد ، ثـا أبو ظواكة 

 .ظن ظبد األظذ ظـه به 

 .وتابعه ربعي بن حراش ، وهو ثؼة ظابد 

أخرجه افسمذي من ضريق شػقان بن وـقع ، حدثـا أيب ، ظن ذيك ، 

 .ظـه به  ظن مـصور ، ظن ربعي بن حراش

 ، وؽرمها .واحلديث فه صواهد ذم افصحقحغ 

                                                 

 .
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وؿد كص ـثر من افعؾامء ظذ أكه متواتر ، وبه يؿثل ظؾامء احلديث 

فؾؿتواتر افؾػظي ، وهذا يميد ما ؿرره ابن حبان من أن افروايات افتي ال حيتج 

 ػرد به ظن ظع .ن حديث هذا افراوي إكام هو مما تهبا م

 :ح احلديح الجال

 وحمؿد،  اجلوهري شعقد بن إبراهقمأخرجه افبزار ذم مسـده من ضريق 

 ظن،  زيقر بن ظامر ـا، حدث بوااجل أبوحدثـا ،  اجلـقد بن أمحد بنا

 : ظع ؿال:  ؿال،  احلامين يزيد بن ثعؾبة ظن،  ثابت أيب بن حبقب ظن،  األظؿش

 ؾام،  رأشه من فؾحقته ههذ من هذه فتخضبن افـسؿة وبرأ احلبة ؾؾق وافذي »

 ؾعل رجالً  أن فو ادممـغ أمر يا واهلل:  شبقع بن اهلل ظبد ؾؼال ش أصؼاها حيبس

 أمر يا:  ؿافوا ؿاتع ؽر يب تؼتل أن باهلل أكشدك:  ؿال ظسته أبركا ذفك

  اهلل رشول ترـؽم ـام أترـؽم وفؽـي ال:  ؿال ؟ ظؾقـا تستخؾف أال!  ادممـغ

 اشتخؾػتـي :  فه أؿول:  ؿال ش ؟ مهالً  ترـتـا وؿد فربك تؼول ؾامذا  »:  ؿال

 . ؾقفم وترـتك ؿبضتـي ثم،  فك بدا ما ؾقفم
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وهذا احلديث من رواية ثعؾبة ظن ظع ، ومل يـػرد به ، ؾؼد تابعه أبو شـان 

 .افدؤيل ، ظـد افطزاين ذم ادعجم افؽبر 

 ، األزدي صعقب بن ومطؾب،  صافح بن ظثامن بن حيقىأخرجه من ضريق 

 ظن،  يزيد بن خافد حدثـي،  شعد بن افؾقث حدثـي،  صافح بن اهلل ظبد ثـا

  ظؾقاً  ظاد أكه حدثه افدؤيل شـان أبا أن:  أشؾم بن زيد ظن هالل أيب بن شعقد

 ؾذـر احلديث . اصتؽاها ىصؽو ذم

وهو ـام ؿال ـ. .أ.هؿال اهلقثؿي ذم جمؿع افزوائد : وهذا إشـاده حسن 

ؽر أن ظبد اهلل بن صافح ـاتب افؾقث ، ؿال ظـه احلاؾظ ذم افتؼريب : صدوق 

 ، وهذه متابعة جقدة .خيطئ ـثرًا ، ثبت ذم ـتابه وـاكت ؾقه ؽػؾة 

بن امن ضريق األظؿش ظن شامل  ، وأبو يعذ  وأخرجه أيضًا أمحد 

 ،  ره اهلقثؿي ذم جمؿع افزوائد أيب اجلعد ، ظن ظبد اهلل بن شبقع به ، وذـ

وؿال : رواه أمحد وأبو يعذ ، ورجافه رجال افصحقح ؽر ظبد اهلل بن شبقع ، 

 وهو ثؼة  .أ.هـ. 

 . وظبد اهلل بن شبقع ؿال ظـه احلاؾظ ذم افتؼريب : مؼبول 
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 الراجح يف حال الراوي :

اته ظن ظع يظفر مما تؼدم أن هذا افراوي صدوق ، إال ما ـان من رواي

 ؾال يؼبل مـفا إال ما توبع ظؾقه ، الحتامل وؿوع اخلطل ؾقفا بسبب تشقعه .

 

 

*****
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 الباب الثاني 

 

 التعارض الناتج عن اشتباه أو تراجع

 الفصل األول : االلتباض يف االسه .

 الفصل الجاني : تعدد األمساء والراوي واحد .

 رويات .الفصل الجالح : حتديد مصدر اخلطأ يف امل

 الفصل الرابع : الرتاجع عن توثيق الراوي .
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تواجفه  شادجروحغ  »و  شافثؼات  »إن افباحث ذم ـتايب ابن حبان 

مشؽؾة تعتز ذم ؽاية افصعوبة ، شببفا إؾراده افثؼات ذم ـتاب مستؼل ، 

وادجروحغ ـذفك ، يتضح ذفك من خالل وجود رواة ـثرين اجتؿع ؾقفم 

  جاكب افتجريح ، وهمالء ظذ ؿسؿغ :جاكب افتوثقق إػ

: افرواة افذين يؿؽن ترجقح أحد اجلاكبغ ؾقفم ، وشواء  افؼسم األول

أصاب ابن حبان أم أخطل ، ؾنكه ؿد أبان ظن وجفة كظره بسجقح ما يراه 

 راجحًا ، وظذ افباحث حقـئٍذ تلمل األدفة ادميدة دا ذهب إفقه أو ظؽسه .

ة افذين اجتؿع ؾقفم جاكب افتوثقق إػ جاكب : افروا افؼسم افثاين

 افتجريح ، وثبت ؾقفم هذا وهذا ، ـلن يؽون افراوي ثؼة إال ذم بعض افشقوخ ،

وكحو ذفك ، ويتؿثل هذا اإلصؽال أو يؽون ثؼة إذا روى ظـه بعض افتالمقذ ، 

 ذم أن هذا افصـف من افرواة يصعب وضعفم ذم أي من ادصـف ادػرد فؾثؼات ،

ة ، وهذا مل كجده اػرد فؾؿجروحغ إال بوضع ؿواظد تبغ حال همالء افروأو اد

بل كجد أكه اختذ ضريؼة ربام تؽون ذم كظره أؾضل من هذه ، ذم ـتايب ابن حبان ، 

وهي إؾراد همالء افرواة ذم ـتاب مستؼل ، مع ذـر افضوابط افتي حتؽم أحوال 

وهو من ـتبه ادػؼودة ،  شة افػصل بغ افـؼؾ »همالء افرواة ، وذفك ذم ـتابه 

وشبؼت اإلصارة إفقه ، وؿد ـان هذا اإلصؽال ادتؼدم ذـره هو افسبب افغافب 

ظذ تعارض أحؽام ابن حبان ذم بعض افرواة ، وادتؿثل ذم ذـره هلم ذم ـتابه 

 . شادجروحغ  »ثم إظادهتم بعد ذفك ذم ـتابه  شافثؼات  »

ذ أن افتعارض يؿؽن حؾه ظن وفؼد ـاكت ؾصول افباب األول دافة ظ

وهم ضريق وضعفم حتت بعض افضوابط افتي أخذ هبا ـثر من افعؾامء 

يؿقزون بغ حاالت يؿر هبا افراوي  هميعدفون افرواة ، أو جيرحوهنم ، أو 
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  شافثؼات  »ضقؾة حقاته ، ؾنن افدارس ألؿوال ابن حبان ذم ـتابقه  

وال تدخل حتت هذه افضوابط ، يؼف ظذ أحؽام متعارضة ،  شادجروحغ  »و 

 ؾفل يستطقع افباحث أن جيد أدفة تثبت أن هذا افـوع من افتعارض كاتج ظن

 مروياهتم ، أو ألمور أخرى ؟االصتباه ذم أشامء بعض افرواة و

 

 

***** 
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 الفصل األول 

 االلتباس يف االسم 

من افرواة افذين تعارضت ؾقفم أحؽام ابن حبان رواة اتػؼت أشامؤهم 

فم وؽر ذفك من أحواهلم ، ؾوؿع االصتباه ؾقفم ظـد أئؿة اجلرح بائشامء آوأ

وافتعديل ، ومـفم افعامل افـاؿد حمؿد بن حبان افبستي رمحه اهلل ذم ـتابقه افؾذين 

خبار ثؼاهتم وجمروحقفم ، وؿد واجه افعؾامء صعوبات ـثرة أؾردمها فرواة األ

ض احلؾول افتي يؿؽن من خالهلا ذم افتػريق بغ همالء افرواة ، ووضعوا بع

 حتديد صخصقة افراوي ومتققزه ظن ؽره من بعض افوجوه .

:  غواألربع افسابع افـوعذـر ؿال احلاـم ذم معرؾة ظؾوم احلديث : 

،  افرواة ؿبائل ذم ادتشابه معرؾة هافتشابه بغ افرواة ذم األشامء ، وهذا افـوع مـ

 واحد إمام ظـفم يروي وؿوم،  تفمـاظوص،  وــاهم،  وأشامقفم،  وبؾداهنم

 ؾال آبائفم وأشامي أشامقفم تػقت وؿوم،  واحدة ألهنا وأشامقفم ــاهم شتبهوت

 إال ظؾقفا يؼف نم ؿل أجـاس شبعة وهي،  ادعرؾة بعد إال بقـفم افتؿققز يؼع

 مل ومن،  ادعاين ذم خمتؾػة،  اخلط ذم متػؼة أجـاس ؾنهنا،  افصـعة ذم ادتبحر

 . ؾقفا افتصحقف ظؾقه يممن مل ادززين احلػاظ أؾواه من افعؾم هذا يلخذ

 افرواة ثم،  آبائفم وأشامي همؤامأش تػقت ؿوم افسابع اجلـسأن وذـر 

ؾؽثر من  افرواة تؽون ،  بقـفم افتؿققز ؾقشتبه ادحدثغ ضبؼة من ظـفم

مها ما يستحؼه أشامؤهم متػؼة متامًا مما جيعل افـاؿد يؼع ذم افوهم ، ؾقحؿل أحد

اآلخر ، أو يـسب إػ أحدمها ما ؿقل ذم ؽره ممن يتػق معه ذم االشم ، أو يظـفام 
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واحدًا وهم اثـان ، وذم بعض األحقان يتػق افراويان ذم أصقاء ظديدة مما جيعل  

 .من افصعوبة افتػريق بقـفام إال ظذ ادحؼؼغ واددؿؼغ 

اين من أكواع االصتباه افتي هو يتحدث ظن افـوع افثووؿال افسخاوي 

 .: وهو كوع جؾقل يعظم االكتػاع بهتؼع ذم أشامء افرواة وأكساهبم وــاهم 

وؾائدته ضبط األمن من افؾبس ، ؾربام طن األصخاص صخصًا واحدًا ، 

 أحد يؽون وربام،  وافتػريق اجلؿع ألوهام ادوضح ؾقه فؾخطقب وإن

 هو ما ويصحح،  صحقح وه ما ؾقضعف ضعقػاً  واآلخر ثؼة ادشسـغ

 ـل ذم افؾػظي ادشسك صلن هو ـام،  افؽبار من مجاظة ؾقه زل وؿد،  ضعقف

 ذم االصساك أو،  افتعاس ألجل االصتباه مظـة ذم يؽون من مـه وادفم،  ظؾم

 . افرواة أو افشقوخ بعض

إن افباحث إذا وجد ذم إشـاد خز ما وإيضاحا هلذه ادشؽؾة أؿول : 

ؾنن هذا افراوي يؽون  شادجروحغ  »ثم ذـره ذم  شافثؼات  »د ذـره ذم رجاًل ؿ

 بغ أمرين :

هو كػسه افذي أظاده ذم  شافثؼات  »أن يؽون افذي ذـره ذم  أحدمها :

، وحقـئٍذ إما أن يؽون ابن حبان رجع ظن حؽؿه ، أو أراد  شادجروحغ  »

يؿؽن إدخال هذه افتػصقل ذم حافه ، وؿد شبق بقان بعض افضوابط افتي 

 .يت ؾصل خاص بؿن رجع ظن حؽؿه ؾقفماحلاالت ؾقفا ، وشقل

أن يؽوكا راويغ خمتؾػغ اتػؼا ذم االشم واشم األب ، وبعض  ثاكقفام :

 ( .اجلواكب األخرى ، وهذا افـوع هو افذي يسؿقه افعؾامء ) ادتػق وادػسق 
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مل يزل االصساك ؿال ابن افصالح : وزفق بسببه ؽر واحد من األـابر ، و

 .من مظان افغؾط ذم ـل ظؾم 

وهذا افـوع من افرواة افذين ذـرهم ابن حبان ذم افؽتابغ إما أن يؽوكوا 

ذم افواؿع مػسؿة أصخاصفم ، وإن اتػؼت أشامؤهم ، أو يؽوكوا ـذفك ذم طن 

 مه ؾقفم ،ؽاال ذم افواؿع ، ويؽون هذا افظن هو افسبب ذم تعارض أحابن حبان 

هم ذم ـال افؽتابغ . وهمالء هم افذين شقتـاوهلم افبحث بافدراشة ذم بذـر

 هذا افػصل .

 وفذفك ؾنن حتؾقل أؿوال ابن حبان شقؽون ظذ مرحؾتغ :

ذـر افػوارق افدافة ظذ أكه ترمجفام باظتبارمها راويغ خمتؾػغ ،  : األوػ

 وذفك من خالل افـظر ذم األمور افتافقة :

 .االشماختالف  -1

 االختالف ذم احلؽم ظذ افراوي . -2

 اختالف افرواة وافتالمقذ . -3

: ذـر افػوارق أو األشباب افتي محؾت ابن حبان ظذ اظتبارمها  وافثاين

 راويغ خمتؾػغ ، وذفك من خالل افـظر ذم األمور افتافقة :

بعض افػوارق ذم االشم ، أو اشم األب ، أو افؽـقة ، أو افؾؼب ، أو  -1

 ة .افـسب

أي تالمقذهم ( ، وادبؾغغ هلم ين ظـفم ) ذافػوارق ذم افرواة اآلخ -2

 أي صقوخفم ( . )
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 افػوارق افتي جاءت من جفة اختالف أؿوال افعؾامء ؾقفم . -3 

افػوارق افـادمة ظن تتبع مرويات همالء افرواة ، ثم ذـر األدفة من  -4

 أؿوال افعؾامء بعد ذفك .

 تم افتوصل إفقفا ذم حال افراوي . وأخرًا ذـر افـتائج افتي
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 .*عباد بن مشله أبو حييى الفزاري : من الطبقة الشادسة  -1

 بنا جبر ظن يروى،  يافػزار مسؾم بن ظباد:  «افثؼات  »ؿال يف 

 . وـقع ظـه روى،  ظؿر بنا ظن مطعم بن جبر بن شؾقامن أبى

 ظن يروي،  افػزاري حيقى أبو مسؾم بن ظباد:  «ادجروحغ  »وؿال يف 

 مـؽر،  ظاصم وأبو،  افطقافز داود أبو ظـه روى،  احلؿراء أيب ظن داود أيب

 ذم ادتؼغ مسؾك ظن فتـؽبه يرويه بام االحتجاج شاؿط،  ؿؾته ظذ احلديث

،  كعقم وأبو افثوري ظـه يروي افذي سناحل ظن يروي افذي وأحسبه،  األخبار

 .أ.هـ. ئ خيط ـوذم حصن بـيف موػ ؾفو ـذفك ـان ؾنن

هذا افػصل أن حتؾقل أؿوال ابن حبان شقؽون ظذ شبق ذم مؼدمة 

 مرحؾتغ ، ؾلما ادرحؾة األوػ :

 شادجروحغ  »وــاه ذم  شافثؼات  »ؾنن هذا افراوي مل يؽـه ذم  -1

 . قىحي بليب

                                                 

 *
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وشؽت ظـه ، وهو ال  شافثؼات  »فتعارض ذم حؽؿه ، ؾنكه ذـره ذم ا -2 

بلكه شاؿط  شادجروحغ  »يذـر ؾقه إال من ـان ثؼة حمتجًا به ، ثم حؽم ظؾقه ذم 

احلؽامن ال يؿؽن اجتامظفام ذم راو واحد  نافرواية ، مطعون افعدافة ، وهذا

  هو طاهر .حتى ظذ أؿل افوجوه ، دا بقـفام من افتـاؿض افشديد ـام

 إن افشقوخ وافتالمقذ ذم إحدى افسمجتغ ؽرهم ذم افسمجة األخرى ، -3

ومن خالل ما تؼدم يؿؽن اجلزم بلكه اظتزمها اثـغ ، وإن ـان االشم واحدًا ، 

 ؾقا ترى ما افذي محؾه ظذ ذفك ؟

 .واجلواب يتضح من خالل تتبع ؾؼرات ادرحؾة افثاكقة 

اري شامه ظبادة ، وــاه بليب حيقى ، وأكه ؾزاري موػ ؾلما األوػ ؾنن افبخ

 فبـي حصن ، وكسبه إػ افؽوؾة .

: وأحسبه افذي  شادجروحغ  »ومن هذا يتبغ أن ابن حبان دا ؿال ذم 

 يروي احلسن ... إفخ ، إكام أراد بذفك هذا افراوي .

ري ، أما ابن أيب حاتم ؾنكه واؾق افبخاري ذم تسؿقته ظبادة ، وأكه ؾزا

 فؽـه كسبه إػ افبكة .

أما يعؼوب بن شػقان افػسوي ؾؼد وصػه بلكه ـوذم يروي ظن شػقان 

 افثوري ، وشامه ظبادة بن مسؾم افػزاري .

واخلالصة أن ابن حبان تػرد ظؿن شبؼه بتسؿقته ظبادًا ، وؿد خطله 

 . افدارؿطـي ، ؾؼال : وهم ابن حبان ذم تسؿقته هو ظبادة 
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ابن حبان ، ؾؼال ذم  ة، ؾنكه تابع افدارؿطـي ظذ ختطئ وـذفك افذهبي

 ، وافصواب ادغـي : ظباد بن مسؾم افػزاري ، يروي ظـه أبو ظاصم ، ُضّعف 

 ظبادة وأكه ثؼة .

ه ابن حبان ا، وضعػه ، ؾفل ـان يرى ما يرفؽن ذم افديوان شامه ظبادًا 

 أهنام اثـان ؟

م ، ؾؼد اشتدرك ذفك ذم صحقحه ؽر أن ابن حبان مل يستدم به افوه

 ؾسامه ظبادة ، وهذا هو افصواب باتػاق افعؾامء ظؾقه .

وأما افثاكقة : ؾؼد اتػق افبخاري وابن أيب حاتم ظذ أكه يروي ظن احلسن 

 وجبر بن أيب شؾقامن ، وظـه افثوري ووـقع وأبو كعقم .

ذم  ومن هـا يظفر أن هذا افراوي هو افذي ؿصده ابن حبان بافسمجة

، ؾنكه ؿال ذم  شادجروحغ  »، وأكه أيضًا افذي ذـره ظذ افشك ذم  شافثؼات  »

 : شادجروحغ  »: يروي ظن جبر بن أيب شؾقامن ، وظـه وـقع ، وذم  شافثؼات  »

يروي ظن احلسن ، وظـه افثوري وأبو كعقم ، ويتليد هذا االحتامل بلن حديثه 

 بناوـقع ظـه ظن جبر  افذي أخرجه ذم افصحقح أخرجه من ضريق

 . شؾقامن أيب

ؾؼد ذـر ؾقفا أكه يروي ظن   شادجروحغ  »أما افسمجة األصؾقة ذم 

 داود ظن أيب احلؿراء ، وظـه افطقافز ، وأبو ظاصم . أيب
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وباظتبار أن افعؾامء ظـد االختصار إكام يذـرون من صقوخ افراوي  

فه صقوخه وتالمقذه افذين وتالمقذه أصفرهم ، ؾنن هذا افراوي صخص آخر 

 خيتص هبم .

افثافثة : ؾنن هذا افراوي ثؼة ، ؾؼد كؼل إشحاق بن مـصور توثقق وأما 

،  ، وؿال وـقع  : ثؼة  ، ـذفك ؾعل افـسائي  حيقى بن معغ هلذا افراوي 

. ووثؼه ابن وكؼل ابن صاهغ ذم ـتابه افثؼات أن ابن معغ ؿال ؾقه : ثؼة 

 . اإلصارة إػ اضطراب ؿول ابن حبان ؾقه حجر مع 

وإػ جاكب همالء افذين سحوا بلن هذا افراوي ثؼة ، كجد أن ظؾامء 

 ذـروا ؾقه أفػاطًا تػقد ذم دالفتفا ظذ افتوثقق .

، وؿال أبو حاتم : ال  ؿال ؾقه يعؼوب بن شػقان : صافح احلديث 

 ح ، ؾؼد ذـره افعؼقع ذم افضعػاء ،، ومع ذفك ؾنكه مل يسؾم من افتجريبلس به 

 .وذـر فه حديثًا مـؽرًا  ،

وهذا مع ما تؼدم وما شقليت هو ما دؾع ابن حبان أن جيعؾفام راويغ ، 

 أحدمها ثؼة ، واآلخر : ضعقف .
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ـي بعد أن صوب تسؿقته ظبادة ، ا مال افذهبي ، ؾنكه وثؼه ذم ادغوإػ هذ

 وؿال ذم ديوان افضعػاء : ضعقف .

ما افرابعة : ؾنن افـامذج اآلتقة من أحاديثه ؾقفا ادؼبول وادردود ، ؾنػ وأ

 افـامذج :

 احلديح األول :

 حدثـا:  ؿال،  شػقان بن حسنأخرجه ابن حبان ذم صحقحه من ضريق 

 بنا جبر ظن،  يافػزار مسؾم بن ظبادة ظن وـقع حدثـا:  ؿال زهر بن ؾقاض

 يؽن مل:  يؼول ظؿر بن اهلل ظبد شؿعت:  ؿال مطعم بن جبر بن شؾقامن أيب

 إين افؾفم »:  يصبح وحغ،  يؿز حغ افدظوات همالء يدع  اهلل رشول

،  ظورايت اشس افؾفم،  ومايل وأهع يودكقا يديـ يف،  افعاؾقةافعػو و أشلفك

 وظن،  يؿقـي وظن،  يػخؾ ومن،  يدي بغ من احػظـي افؾفم،  روظايت وآمن

 . « حتتي من أؽتال أن بعظؿتك وأظوذ،  يؾوؿ ومن،  صاميل

ؾفذا احلديث من رواية ظبادة بن مسؾم ظن جبر بن أيب شؾقامن ، 

،  شافثؼات  »ورجافه ثؼات شوى ؾقاض بن زهر ، ذـره ابن حبان ذم ـتابه 

وؿال : من أهل كسا ، يروي ظن وـقع بن اجلراح ، وجعػر بن ظون ، حدثـا 

 .أ.هـ. ه من صقوخـا ظـه حمؿد بن أمحد ، وؽر
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بن اوؿد تابعه ؽر واحد هبذا اإلشـاد ، ؾؼد أخرجه أبو داود ظن حيقى  

،  وافبخاري ذم األدب ، وابن ماجه ظن ظع بن حمؿد افطـاؾز  مسؾم 

ثالثتفم ظن وـقع به ، وصححه احلاـم وواؾؼه  ادػرد ظن حمؿد بن شالم 

، ـالمها ثؼتان ـام ؿال ، وظع بن افطـاؾز  ، وحمؿد بن شالم  افذهبي 

 ذفك احلاؾظ ابن حجر .

ؾػي هذا احلديث أخرج ابن حبان هلذا افراوي ذم صحقحه من ضريق 

ظـه ظن جبر بن أيب شؾقامن ، وهذا يدل ظذ أن ظبادة بن مسؾم ذم هذا وـقع 

بن ا دفقل أن صقخه ؾقه هو جبر، ب شافثؼات  »احلديث هو افذي ترمجه ذم 

أكه يروي ظـه ، وـذفك تؾؿقذه ،  شافثؼات  »شؾقامن ، وهو افذي ذـره ذم  أيب

 مل يبعد ظن افصواب . شافثؼات  »تصحقػًا وؿع ذم كسخة وفو ؿال ؿائل : إن 

 احلديح الجاني :

،  كؿر بن حمؿد بن اهلل ظبدأخرجه اإلمام أمحد ذم مسـده من ضريق 

 سيحافب أيببن  شعقد ظن،  بابخ بن يوكس احدثـ،  مسؾم بن ظبادة ثـاحد

 ثالث »:  يؼول  اهلل رشول شؿعت:  ؿال،  اريصاألك ـبشة أيب ظن افطائي
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 ؾإكه ظؾقفن ؿسمأ افذي افثالث ؾلما،  ؾاحػظوه حديثا   وأحدثؽم ظؾقفن ؿسمأ

 ظز اهلل زاده الإ ظؾقفا ؾصز مظؾؿة ظبد ؾمط   وال،  صدؿة ظبد مال كؼص ما

ؾذـر ...  ؾؼر باب فه اهلل ؾتح الإ مسلفة باب ظبد يػتح وال،  ظزا   هبا وجل

 . شاحلديث بطوفه 

هذا حديث صحقح رجافه ثؼات شوى يوكس بن خباب ، ؾؼد ؿال ظـه 

 .احلاؾظ ذم افتؼريب : صدوق خيطئ 

حمؿد بن إشامظقل ، حدثـا أبو كعقم ظن وأخرجه افسمذي من ضريق 

ؿال افسمذي : حديث حسن ظبادة بن مسؾم ظن يوكس بن خباب به ، و

 .صحقح 

وأخرجه أمحد بنشـاد آخر صحقح ، من ضريق وـقع ظن األظؿش ظن 

 .شامل ظن أيب ـبشة األكصاري ، ؾذـر احلديث 

ؾفذا احلديث من رواية ظبادة بن مسؾم ظن يوكس بن خباب ، ويوكس 

 ذـره افبخاري ضؿن افرواة افذين يروي ظـفم ظبادة بن مسؾم .

 الجالح :احلديح 

 ادروزي حمؿد بن اهلل ظبدأخرجه افعؼقع ذم افضعػاء افؽبر من ضريق 

:  ؿال حيقى أيب ظبادة ظن ظاصم أبو حدثـا:  ؿال،  احلؾواين احلسن حدثـا:  ؿال
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 شبعة  اهلل رشول حػظت »:  ؿال احلؿراء أيب ظن حيدث داود أبا شؿعت 

 يرمحؽم افصالة:  ؾقؼول،  واحلسن وؾاضؿة ظع باب إػ يليت أصفر ثامكقة أو أصفر

 .  ش  تطفرا   ويطفرـم افبقت أهل افرجس ظـؽم فقذهب اهلل يريد إكام،  اهلل

بن اـا أبو كعقم ، حدثـا يوكس وأخرجه ابن جرير ، حدثـا وـقع ، حدث

 .إشحاق ، أخزين أبو داود به كحوه  أيب

ظـه احلاؾظ ذم ذم اإلشـادين هو كػقع بن احلارث ، ؿال وأبو داود 

 .أ.هـ. افتؼريب : مسوك ، وؿد ـذبه ابن معغ 

داود األظؿى أبو ؿال اهلقثؿي ذم جمؿع افزوائد : رواه افطزاين ، وؾقه 

 .أ.هـ. وهو ـذاب 

اهي اإلشـاد ـام تؼدم ، وهو من ضريق ظبادة ، وفعل وهذا احلديث و

يًا آخر مـؽر احلديث ، هذا هو افذي محل ابن حبان ظذ اظتبار أن هـاك راو

وأكه ظـده شاؿط االحتجاج بام يرويه ، وؿد أخرج افعؼقع هذا احلديث ذم 

ترمجة ظبادة ، ؾؽلكه يرى احلؿل ؾقه ظؾقه ، ؾؼؾده ابن حبان ذم ذفك ، وفوال أن 

ظؾة هذا احلديث ممن ؾوق ظبادة فؽان ما ذهب إفقه ابن حبان صحقحًا ، واهلل 

 . أظؾم
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 الراوي :الراجح يف حال  *

مما تؼدم يتبغ أن هـاك اختالؾًا ذم اشم افراوي ، وكسبته ، وكسبه ، 

وصقوخه ، وتالمذته ، وأحؽام افعؾامء ظؾقه ، ورواياته ، وبعض هذا ـػقل 

بنشؼاط افؾوم ظن اإلمام احلاؾظ ابن حبان حغ اظتزمها راويغ اثـغ ، أحدمها 

ن ه افـػس أكه راٍو واحد ، وأثؼة ، واآلخر ضعقف ، ؽر أن افذي تطؿئن إفق

بن مسؾم افػزاري ، وأكه ثؼة ظذ ما ذهب إفقه األـثر من أهل اشؿه ظبادة 

 افعؾم .

 

 

                                                      ***** 
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 : من الطبقة الجامنة .*عبد الرمحن بن بديل بن ميشرة العقيلي البصري  -2

 ظن يروى افعؼقع مقٌة بن بديل بن افرمحن ظبد  : «افثؼات » ؿال يف 

 . واصل بن افواحد ظبد ظـه روى،  أبقه

 روى،  أبقه ظن ورؿاء بن بديل بن افرمحن ظبد:  «ادجروحغ  »وؿال يف 

 يشبه ال ما افثؼات ظن يروي،  جداً  احلديث مـؽر،  مفدي بن افرمحن ظبد ظن

 ظن افتـؽب جيب،  مؼؾوبات ـلهنا بلصقاء أبقه ظن ويـػرد ت ،األثبا حديث

 بنا حيقى شئل:  يؼول زهر بن أمحد شؿعت:  يؼول عتاخل شؿعت،  أخباره

 .أ.هـ.  ضعقف:  ؾؼال أبقه ظن ورؿاء بن بديل بن افرمحن ظبد ظن معغ
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من ؽر صك أن ذـر ابن حبان هلذا افراوي ذم افؽتابغ ُيعد تعارضًا ، 

ب بخصص أحدمها فؾثؼات واآلخر فؾؿجروحغ ، وافس ألهنام ـتابان خمتؾػان

خمتؾػان ، يتضح ذفك  نيظن أهنام راويا ناـذم هذا افتعارض هو أن ابن حبان 

 . افتي ذـرت ذم ادؼدمةادرحؾة األوػ من خالل كؼاط 

ورؿاء ، ش ادجروحغ  »مقٌة ، وذم ش افثؼات  »أكه شؿى جده ذم  -1

 ش .ادجروحغ  »ؼقع ، ومل يـسبه ذم إػ افعش افثؼات  »وكسبه ذم 

، وهذا توثقق فه ذم اجلؿؾة ، وجرحه ذم ش افثؼات  »شؽت ظـه ذم  -2

افضعػاء جرحًا صديدًا ، وحؽم بلكه جيب افتـؽب ظن أخباره ، وكؼل ظن ابن 

 معغ تضعقػه .

ظن أبقه ، وظـه ظبد افواحد بن واصل ، أكه يروي ش افثؼات  »ذـر ذم  -3

ظن أبقه ، إال أن افراوي ظـه ؾؿع أكه ذـر أكه يروي ش دجروحغ ا »أما ذم 

 افرمحن بن مفدي . ظبد

ؾظفر مما تؼدم أكه فقس هـاك اتػاق بغ افسمجتغ إال ذم اشؿه واشم أبقه ، 

 وافراوي ظن أبقه ؾؼط .

أن األصل ذم وهذا يرجح أكه ـان يعتزمها راويغ اثـغ ، مع مالحظة 

 إال مع افبقان .ش ادجروحغ  »ال ُيعاد ذـره ذم ش افثؼات  »ذم  افراوي أكه إذا ذـر

 ادرحؾة افثاكقة : 

مل أجد ذم هذه ادرحؾة ما يدظم تػريق ابن حبان هلذا افراوي إال تؼؾقده 

البن معغ حقـام وثؼه ذم رواية ابن أيب خقثؿة ، بؼوفه : فقس به بلس ، وشامه 

ش افثؼات  »ظـد ابن صاهغ ذم ـتابه  هؾق ظبد افرمحن بن بديل بن مقٌة ، وؿال
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ظبد افرمحن بن بديل ظن أبقه أن هلل أهؾغ من افـاس ، وروى ظـه ابن مفدي :  

 ضعقف .

ومع أن األؿوال ادـؼوفة ظن ابن معغ فقست سحية ساحة ؿوية ذم 

 شادجروحغ  »أن ابن حبان اظتؿد ذفك بدفقل ؿوفه ذم  الّ ، إافراويغ  افتػريق بغ

بن زهر يؼول : شئل حيقى بن معغ ظن  دع يؼول : شؿعت أمحتشؿعت اخل :

 ظبد افرمحن بن بديل بن ورؿاء ظن أبقه ؾؼال : ضعقف .

ومع ذفك ؾؾو ؿقل بتخطئة ابن حبان ؾنن خطله مل يؽن كادمًا ظن اجتفاده 

 افشخيص ، وإكام ـان ذفك ظن متابعة إلمام ـبر ذم هذا افشلن .

 لناء على تشنية عبد الرمحن بن بديل بن ميشرة العقيلي :بيان اتفاق الع

ؿال افبخاري ذم افتاريخ افؽبر : ظبد افرمحن بن مقٌة افعؼقع ظن أبقه ، 

 .روى ظـه ظبد افواحد بن واصل افبكي 

وؿال ابن أيب حاتم ذم اجلرح وافتعديل : ظبد افرمحن بن بديل بن مقٌة 

ظـه أبو ظبقدة احلداد ، وادبارك أبو ظبد افرمحن ، افعؼقع ، روى ظن أبقه ، روى 

 وأبو داود افطقافز : شؿعت أيب يؼول ذفك .

وؿال أيضًا : وؿد روى ظـه ظبد افرمحن بن مفدي ، كا ظبد افرمحن ، كا 

يوكس بن حبقب ، كا أبو داود ، كا ظبد افرمحن بن بديل افعؼقع افبكي ، وـان 

  .أ.هـ.ثؼة صدوؿًا ظن أبقه 

                                                 



                                                                                   

 

232 
 

ظبد افرمحن بن بديل بن مقٌة افعؼقع وؿال ادزي ذم هتذيب افؽامل : 

. وؿال افذهبي ذم ادقزان ذم ترمجة هذا افراوي : ضعقف ، ؿافه حيقى  افبكي

بن ابن معغ ، وؿد وهاه ابن حبان ووهم حقث يؼول : ظبد افرمحن بن بديل ا

 .ورؿاء ، وؿواه ؽرمها ، واحتج به افـسائي 

ال ابن حجر ذم افتؼريب : ظبد افرمحن بن بديل بن مقٌة افعؼقع وؿ

 .افبكي ال بلس به 

ومما يميد ما تؼدم أن هذا افراوي يروي ظن أبقه ، وؿد شؿي ذم مجقع 

ـتب اجلرح وافتعديل بديل بن مقٌة افعؼقع ، ؾنذا أضقف هذا إػ ما تؼدم مل 

تبس ظذ ابن حبان اشؿه ،  ؾجعؾه يبق جمال فؾشك بلن هذا افراوي واحد ؿد اف

اثـغ ، واهلل أظؾم ، أما ما يتعؾق باحلؽم ظؾقه ؾنن أؿوال افعؾامء تؽاد تؽون 

 متؼاربة ، وفقس ؾقفا ما يدظم توهغ ابن حبان هلذا افراوي ، ؾؼد وثؼه افطقافز

وهو تؾؿقذه ، واحتج به افـسائي مع تشدده ، وروى ظـه ابن مفدي مع تـؼقته 

افذهبي  ا، وتضعقف ابن معغ فه مؼابل بتوثقؼه فه ذم رواية أخرى ، أمفؾرجال 

، ومال وضعػه ذم ديوان افضعػاء ، ؾؼد اضطرب ؾقه ؾوثؼه ذم افؽاصف 

 ابن حجر إػ افتوشط ؾقه ـام تؼدم .
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 مناذج من أحاديجه : * 

بعد افبحث ذم ـتب افرواية مل أجد هلذا افراوي من األحاديث إال حديثًا 

 افرمحن ظبد حدثـا ، بؼ أيب خؾف بن بؽراحدًا أخرجه ابن ماجه من ضريق و

 ؿال : ؿال مافك بن أكس ظن أبقه ظن بديل بن افرمحن ظبد حدثـا ، مفدي بنا

:  ؿال ؟ هم من،  اهلل رشول يا:  ؿافواش  افـاس من أهؾغ هلل نإ »:   اهلل رشول

 .ش  وخاصته اهلل أهل افؼرآن أهل »

بن اـؾفم ظن ظبد افرمحن  ، واخلطقب  واحلاـم  أمحد وأخرجه 

كحوه ، وؿال احلاـم بعد أن شاؿه بنشـاده  بديل ظن أبقه ظن أكس بن مافك 

من ضريق ظبد افرمحن ظن أكس : ؿد روي هذا احلديث من ثالثة أوجه ، وهذا 

قخ ، وصححه افشأمثؾفا ، وؿال افبوصري ذم افزوائد : إشـاده صحقح 

 .سؾسؾة افصحقحة حمؿد كاس افدين األفباين ذم اف

 الراجح يف حال الراوي : *

، مما حدا بابن حبان افراوي هذا مما تؼدم يتبغ أكه وؿع افتباس ذم اشم 

 ظذ أن جعؾفام اثـغ ، أحدمها ثؼة ، واآلخر ضعقف .
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وافصحقح أكه  واحد ، وأكه صدوق افرواية ، وحديثه افواحد افذي 

 ت صححه بعض األئؿة ـام تؼدم ، واهلل أظؾم .وجد

 

 

***** 
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 ، من الطبقة اخلامشة .*هالل بن سويد القشنلي البصري  -3

 روى،  ادعذ أبو ــقته،  ياألمحر شويد بن هالل: « افثؼات   »ؿال يف 

 . افػزاري بن مروان ظـه روى،  مافك بن أكس ظن

 ، افؼسؿع طالل أبو األظؿى مافك أيب بن هالل: « ادجروحغ  »وؿال يف 

 بنا هالل إكه:  ؿقل وؿد،  األمحري األزدي شويد أبقه واشم،  افبكة أهل من

،  افضبعيبن شؾقامن  جعػر ظـه روى،  مافك بن أكس ظن يروي،  هالل أيب

 ال،  حديثه من فقس ما أكس ظن يروي،  مغػال صقخا ـان،  معاوية بن ومروان

بن اشؿعت احلـبع يؼول : شؿعت أمحد  .أ.هـ. البح به االحتجاج جيوز

  . أ.هـ ءزهر يؼول : شئل حيقى بن معغ ظن أيب طالل ؾؼال : اشؿه هالل ال ر

إن افـاطر ذم هاتغ افسمجتغ افسابؼتغ ؿد يبدو فه ألول وهؾة أهنام راو 

ا أظاد مثل مش ادجروحغ  »، ثم أظاده ذم ش افثؼات  »واحد ذـره ابن حبان ذم 

هالل بن شويد األمحري ، ش افثؼات  »ؽره ، ومصدر هذا افؾبس أكه شامه ذم 
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هلالل بن أيب مافك ؿال : واشم أبقه شويد األزدي ش ادجروحغ  »ؾؾام ترجم ذم 

 األمحري .

وؿد أـد هذا االصتباه أكه ذـر أن ـؾقفام يروي ظن أكس بن مافك ، 

اس هو افذي أوجب إدخال هذا افراوي وظـفام مروان بن معاوية ، وهذا االفتب

ذم هذا افػصل ، فؾسعي إػ إيضاحه ، وحل افتعارض ادتوهم ظـد ابن حبان 

بسبب هذا االفتباس ، ؾام هي أؿوال افعؾامء ذم هذا افراوي ؟ وهل هو ظـدهم 

 واحد أم اثـان ؟

أما افبخاري ؾنكه يػرق بغ افراويغ ، ؾؼد ترجم فألول بؼوفه : هالل 

ثالثة  فرشول اهلل  أهديت »ويد أبو ادعذ األمحري ، شؿع أكسًا يؼول : بن شا

 .ش ضوائر ؾلضعم خادمه ضائرا  

،  مافك أيب بنا األظؿى افؼسؿع طالل أبو هاللوترجم فؾثاين بؼوفه : 

 ـا: حدث ظارم فـا ؿال،  معاوية بن مروان ظـه روى،  افبكيغ ذم عديُ 

 اهللؿال  »:  ؿال  افـبي ظن أكس ظن طالل أبا شؿع،  مسؾم بن افعزيز ظبد

 بنا جعػر من شؿع، ش  اجلـة دون ثواب فه يؽن مل ـريؿتقه أخذت من:  تعاػ

 .أ.هـ.  هارون بن ويزيد،  شؾقامن

ؿال افسمذي : شلفت حمؿدًا افبخاري ظن أيب طالل ظن أكس ؾؼال : هو 

 .سن افرأي ؾقه رجل ؿؾقل احلديث ، فقس فه ـبر رء ، ورأيته ح
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وؿال افسمذي أيضًا : شلفت حمؿد بن إشامظقل ظن أيب طالل ؾؼال : هو  

 .مؼارب احلديث واشؿه هالل 

وؿد تبعه ظذ هذا افتػريق ابن أيب حاتم ذم اجلرح وافتعديل ، ؾؼال ذم 

بن اترمجة األول : هالل بن شويد األمحري أبو ادعذ بن هالل ، روى ظن أكس 

 .وى ظـه مروان بن معاوية ، شؿعت أيب يؼول ذفك مافك ، ر

،  يبك،  األزدي افؼسؿع طالل أبو زيد بن هاللوؿال ذم اآلخر : 

 بنا ويزيد،  ادتوـل وحيقى معاوية بن مروان ظـه روى، و أكس من شؿع

 افعباس ظذ رئؿُ :  ؿال افرمحن ظبد ثـا، حد ذفك يؼول أبى شؿعت،  هارون

،  ءبق فقس افؼسؿع طالل أبو:  ؿال كهأ معغ بن حيقى ظن افدوري حمؿد بنا

 . احلديث ضعقف:  ؾؼال،  طالل أبى ظن أبى شلفت:  ؿال افرمحن ظبد ـاحدث

أما افعؼقع ذم افضعػاء افؽبر ؾؼد مال إػ افتػريق بغ افراويغ ، ؾؼال ذم 

،  تؼاربه ضريق من إال يتابع وال،  األمحري شويد بن هاللترمجة األول : 

 ياألمحر شويد بن هالل:  ؿال افبخاري شؿعت:  ؿال موشى بن آدم احدثـ

 ، وذـر فه حديثًا واحدًا . ظؾقه يتابع ال(  ـوذم) ادعذ أبو
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،  مـاـر ظـده أكس ظن افؼسؿع طالل أبو هاللثم ترجم فًخر بؼول : 

 افؼسؿع طالل أبو هالل:  ؿال افبخاري شؿعت:  ؿال موشى بن آدم يحدثـ

 . مـاـر ظـده أكس ظن

 : ؿال حيقى شؿعت:  ؿال،  صافح بن معاوية حدثـا،  أمحد بن حمؿد وحدثـا

 .، وذـر فه أحاديث  بقء فقس ـثر بن هالل اشؿه افؼسؿع طالل أبو

أما ابن ظدي ؾؼد ؾرق بغ افراويغ افسابؼغ ، ـام ؾرق ؽره ، ؾؼال ذم 

، ثم شاق إػ افبخاري بسـده ؿول  األمحري شويد بن هاللترمجة األول : 

  افـبي حرم »: هالل بن شويد األمحري شؿع أكسًا شؿع مـه مروان بن معاوية 

 . ظؾقه يتابع ال. «  صقئا يدخر الو وافتؿر افبرس

 بنا هالل ظذ كؽرامما أ احلديثان وهذانثم ذـر فه حديثغ اثـغ ، وؿال : 

 .  هالل بن ادعذ أبو وهو،  هذا شويد

ثم ترجم فًخر بؼوفه : هالل بن مقؿون أبو طالل افؼسؿع ، وذـر فه 

 ال يروى ما وظامة،  ذـرت ما ؽر طالل وأليبكامذج من أحاديثه ، وؿال : 

 هو هفـا ادذـور افؼسؿع هالل أبى بن هالل نأ وأطن،  ظؾقه افثؼات يتابعه

 هالل وأبو،  شويد بن هالل قلوؿ،  مقؿون بن هالل وهو،  افؼسؿع طالل أبو

 .  اظؾم واهلل،  شويد أو مقؿون ــقة فعؾه
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ؾظفر من أؿوال افعؾامء ادتؼدمة اتػاق مجقعفم ظذ أهنام راويان اثـان ،  

هو ؿول ابن حبان أيضًا ، ؽر أن اخلطل افذي وؿع بسببه االفتباس جزمه وهذا 

 ريًا .ذم ترمجة أيب طالل بتسؿقة أبقه شويد وكسبته أمح

ؾلما تسؿقة أبقه شويدًا ؾنكام ذـر ذفك ابن ظدي ظذ افشك ذم مجؾة أشامء 

 كسبت ألبقه ـام تؼدم ، أما األمحري ؾؼد تػرد ابن حبان بـسبة أيب طالل إفقه .

ؾافعؾامء متػؼون ظذ أن األمحري إكام هي كسبة هالل بن شويد أيب ادعذ 

 ش .افثؼات  »افؽوذم ، افذي ترجم فه ذم 

 بن ا: ؿول ابن حبان ذم ترمجة أيب طالل ، وؿد ؿقل إكه هالل  ـبقهت

 ـان ابن حبان يؼصد افؼسؿع ، ؾؼد تابعه ظذ ذفك ابن ظدي ، ؾنن أيب هالل 

حقث ؿال : وأطن هالل بن أيب هالل افؼسؿع ادذـور هفـا هو أبو طالل 

 .أ.هـ. افؼسؿع 

آخر يؼال فه هالل  ياً ك راوؾنن مل يؽن أراد ابن حبان افؼسؿع ؾنن هـا

بن ا، وؿال : يروي ظن أكس ش افثؼات » ابن حبان ذم  هبن أيب هالل ، ترمجا

 مافك ، روى ظـه حيقى بن ادتوـل .

وظدمها ادزي ذم هتذيب افؽامل راويًا واحدًا ، ـام يؼتيض ذفك صـقعه ذم 

، هالل  ابن حجر ؾسجم فألخر بؼوفه : هالل بن أيبذفك ـتابه ، وؿد أبى 

بكي جمفول ، مل يرو ظـه إال حيقى ادتوـل ، من اخلامسة ، ووهم من خؾطه 

، أما ما يتعؾق بدرجة هذين .أ.هـ. يؼصد بافذي ؿبؾه افؼسؿع بافذي ؿبؾه 

، وافؼسؿع أيب طالل ش افثؼات  »افراويغ األمحري أيب ادعذ ادذـور ذم 
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وال افعؾامء ذم ذفك ، وشقليت بقان ، ؾؼد شبؼت أؿش ادجروحغ  »ادذـور ذم 

 افراجح ؾقفام بعد دراشة كامذج من مروياهتام إن صاء اهلل .

 مناذج من أحاديح هالل بن سويد األمحري : *

 احلديح األول :

ثـا إبراهقم بن موشى ، أخرجه ابن ظدي ذم افؽامل من ضريق افبخاري 

افبرس  رم افـبي ح »ظن مروان ، شؿع هالالً ؿال : روى هالل ظن أكس : 

 .ش وافتؿر ، وـان ال يدخر صقئا  

هذا احلديث من رواية هالل بن شويد ظن أكس بن مافك ، ورجافه 

ثؼات شوى هالل بن شويد ، فؽن احلديث صطره األول فه صواهد ذم 

بن اـالمها من ضريق حيقى  ومسؾم  افصحقحغ ، ؾؼد أخرجه افبخاري 

افتؿر ظن خؾقط  افـبي  ىهن »ن أيب ؿتادة ظن أبقه ؿال : بأيب ـثر ظن ظبد اهلل 

وافبرس ، وظن خؾقط افزبقب وافتؿر ، وظن خؾقط افزهو وافرضب ، وؿال : 

 . « اكتبذوا ـل واحد ظذ حدته 
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 ، ؾؼد أخرجه افسمذي ش وـان ال يدخر صقئا   »أما افشطر افثاين من ؿوفه :  

، ـؾفم من ضريق جعػر  حبان ذم صحقحه ذم تارخيه ، وابن  واخلطقب 

 شؾقامن ظن ثابت ظن أكس به ، وؿال افسمذي : هذا حديث ؽريب ، وؿدبن ا

 مرشاًل .أ.هـ.  روي هذا احلديث ظن جعػر بن شؾقامن ظن ثابت ظن افـبي 

وؿال ابن ظدي بعد أن روى هذه األحاديث وأحاديث أخر : وهذه 

ثابت ظن أكس ، ـؾفا إؾرادات جلعػر  األحاديث ظن جعػر بن شؾقامن ظن

ـثرة ، وهو حسن ، وجلعػر حديث صافح وروايات  هيروهيا ظن ثابت ؽر

 احلديث .أ.هـ. 

ورجال احلديث رجال افشقخغ شوى جعػر بن شؾقامن ، ؾفو من رجال 

مسؾم ، وؿد وثؼه أئؿة مثل حيقى بن معغ ، وحسن مروياته افبزار وابن ظدي ، 

آخرون مثل ابن ادديـي وؽره من جفة تشقعه وروايته وضعن ؾقه أئؿة 

أحاديث مـاـر ظن ثابت ظن أكس ، وؿال ؾقه احلاؾظ ذم افتؼريب : صدوق 

،  ، ؾعذ أؿل تؼدير يصؾح حديثه فؾشواهد وادتابعاتزاهد ، فؽـه ـان يتشقع 

وؿد صحح افشطر افثاين من احلديث افشقخ صعقب األركاؤوط ذم تعؾقؼه ظذ 

 .قح ابن حبان صح
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 احلديح الجاني :

 ثـا،  هشام ثـا،  خريم بن حمؿدأخرجه ابن ظدي ذم افؽامل من ضريق 

 كلخذ ــا »:  يؼول مافك بن أكس شؿعت:  ؿال،  شويد بن هالل ثـا،  مروان

،  ذفك ظن  اهلل رشول ؾـفي،  ؾـؼهبا ؾــؼعفا،  افتؿر وشالؾة افزبقب شالؾة

 .«  بقـفام خؾطأ ومل،  حدة ظذ مـفا دواح ـل كجعل نأ مركاأو

هذا احلديث شـده ضعقف ، ؾقه هالل بن شويد وهشام بن ظامر ، 

تؾؼن ، ؾحديثه  افتؼريب : صدوق مؼرئ ـز ؾصار يوهشام ؿال ظـه احلاؾظ ذم

 .افؼديم أصح ، من ـبار افعاذة 

 إال أن احلديث فه صواهد ذم افصحقحغ من حديث أيب ؿتادة وجابر

 .ذـر بعضفا ريض اهلل ظـفام ، تؼدم 

 احلديح الجالح :

،  معغ بن حيقى ثـا،  احلسن بن محدأخرجه ابن ظدي ذم افؽامل من ضريق أ

  افـبي نأ »:  مافك بن أكس شؿعت شويد بن هالل ظن،  معاوية بن مروان ثـا

 رشول الؾؼ،  أتاه افغد ـان ؾؾام،  ضرا   خادمه ىظطلؾ،  رئضوا ثالثة فه هديأ

 .ش  ؽد ـل برزق يلتقـي  اهلل نإ ، فغد صقئا   ئختب نأ هنكأ ملأ:   اهلل
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هذا احلديث من رواية هالل بن شويد ظن أكس بن مافك ، ورجافه  

 ثؼات شوى هالل بن شويد .

بن اـالمها من ضريق هالل ، ، وأبو يعذ ذم مسـده  وأخرجه أمحد 

 شويد أيب معذ ظن أكس به .

 .أ.هـ. : ورواه أبو يعذ وافبقفؼي ، ورواة أيب يعذ ثؼات ل ادـذري ؿا

ؿؾت : ذم شـد أيب يعذ هالل بن شويد ، ؾؿدار احلديث ظؾقه ، ويشفد 

 فه حديث أكس األول ادتؼدم ذـره .

وهذه األحاديث افثالثة تدل ظذ أن هالل بن شويد ؿد واؾق افثؼات ذم 

 ش .افثؼات  »ه ابن حبان من توثقؼه ذم ـتابه مروياته ، وهذا يواؾق ما ؿرر

 احلديح الرابع :

 حدثـا،  ظبدوس بن حمؿدأخرجه افعؼقع ذم افضعػاء افؽبر من ضريق 

،  شويد بن هالل حدثـا:  ؿال،  ادممن ظبد بن متقم حدثـا:  ؿال،  محقد بن حمؿد

 أتته سجداد أبواب  اهلل رشول شد دا »:  يؼول مافك بن أكس شؿعت:  ؿال

 بلمري ما:  ؾؼال،  ظع باب وترـت أبوابـا شددت:  ؾؼافوا،  ؾعاتبوه ؿريش

 . ش ؾتحتفا بلمري وال شددهتا
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هذا احلديث من رواية هالل بن شويد ظن أكس بن مافك ، وذم شـده 

حمؿد بن محقد ، ؿال ظـه احلاؾظ ذم افتؼريب : حاؾظ ضعقف ، وـان ابن معغ 

 .حسن افرأي ؾقه 

أما متقم بن ظبد ادممن ؾؼد ترجم فه ابن أيب حاتم ذم اجلرح وافتعديل ، 

، وحمؿد بن ظبدوس ؿال ظـه افذهبي : إمام ومل يذـر ؾقه جرحًا وال تعدياًل 

 .أ.هـ. حجة حاؾظ 

وال أدري افبالء ذم هذا احلديث من ؿبل افضعػاء ؿبل هالل أم مـه ، 

مجة هالل بن شويد أيب ادعذ افؽوذم ، فؽن افعؼقع ذـر هذا احلديث ذم تر

وـلكه يرى احلؿل ؾقه ظؾقه ، وهذا احلديث خمافف حلديث أيب بؽر ادخرج ذم 

، وؿد تؼدم  أمر بسد األبواب إال باب أيب بؽر  صحقح افبخاري أن افـبي 

 . افؽالم ظذ ضرق حديث شد األبواب إال باب ظع

 ظالل القشنلي : مناذج من أحاديح هالل بن سويد أبي *

 احلديح األول :

، بعد أن أخرج اإلمام ش ؾضل من ابتع بػؼد ظقـقه ؾصز  »حديث 

افبخاري حديث أكس بن مافك ، من ضريق ظبد اهلل بن يوشف أخزكا افؾقث 

ؿال : حدثـي ابن اهلاد ظن ظؿرو موػ ادطؾب ظن أكس بن مافك ، ؿال : 
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ذا ابتؾقت ظبدي بحبقبتقه ؾصز ظوضته إإن اهلل ؿال : » ؿال :  شؿعت افـبي  

 يريد : ظقـقه .« مـفام اجلـة 

 .أ.هـ.  ؿال : تابعه أصعث بن جابر وأبو طالل بن هالل ظن أكس ظن افـبي 

ؾػي هذا احلديث أخرج افبخاري هلذا افراوي متابعًا مع ؽره ، ؾؼد تابع 

عات ـام شبق هو وأصعث بن جابر ظؿرًا موػ ادطؾب ، وافشواهد وادتاب

 ؿل ذم األصول .تحيتؿل ؾقفا ما ال حي

 احلديح الجاني :

  افواشطي صافح بن حبابأخرجه افعؼقع ذم افضعػاء من ضريق 

  بنا حيقى حدثـا:  ؿال،  افواشطي حرب بن حمؿد حدثـا:  ؿال،  بواشط

:  ؿال أكس ظن،  افؼسؿع طالل أبو وهو،  هالل أيب بن هالل ظن،  ادتوـل

 وظغ،  اهلل خشقة من بؽت ظغ،  افـار متسفام ال ظقـان »:   اهلل ولرش ؿال

 .ش  وجل ظز اهلل شبقل يف حترس باتت

هذا احلديث من رواية أيب طالل افؼسؿع ظن أكس ، وؾقه حباب 

، وأبو طالل افؼسؿع ، فؽن افواشطي ، ؿال ظـه افدارؿطـي : صقخ فغ 

من ضريق  وافسمذي  ه أمحد احلديث صحقح بشواهده ، ؾؼد أخرج
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، ظن ظطاء بن أيب رباح ، ظن  صعقب بن زريق أيب صقبة ظن ظطاء اخلراشاين

يب ، وذم افباب ظن ابن ظباس بؿثؾه ، وؿال افسمذي : حديث حسن ؽر

بن اوأيب رحياكة ، وحديث ابن ظباس ال كعرؾه إال من حديث صعقب  ظثامن

 .أ.هـ. زريق 

دوق خيطئ ، وظطاء اخلراشاين صدوق هيم ـثرًا ، وصعقب بن زريق ص

 وباؿي رجال افسـد ـؾفم بدرجة ثؼة .

وهذا افسـد يصؾح فؾشواهد ، وفه صاهد آخر من حديث أيب رحياكة ظـد 

حرم ظذ  »، وصححه احلاـم بؾػظ :  وافدارمي  ، وافـسائي  أمحد 

، وظغ باتت حترس اإلشالم افـار ، ظغ بؽت من خشقة اهلل  امظقـغ أن تـاهل

ظقـان ال متسفام افـار ، ظغ  »، وذم افباب ظن أكس ظـد أيب يعذ بؾػظ : ش وأهؾه 

ؿال اهلقثؿي ذم جمؿع « باتت ثؽذ يف شبقل اهلل ، وظغ بؽت من خشقة اهلل 

افزوائد : ورجافه ثؼات ، وظن معاوية بن حقدة ظـد افطزاين ، ؿال اهلقثؿي : 

 .افعـؼري ، ويؼال : افؼـوي ، مل أظرؾه ، وبؼقة رجافه ثؼات  وؾقه أبو حبقب

 .ش  مشؽاة ادصابقح »وصحح احلديث افشقخ حمؿد كاس افدين األفباين ذم 
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 احلديح الجالح :

،  يزيد بن اهلل ظبد بن حسغأخرجه ابن ظدي ذم افؽامل من ضريق 

 مافك بن أكس ثـاحد ، طالل أبو ثـا، حد مروان ثـا، حد افوزان أيوب ثـاحد

 بعد ارتد كهإ ثم،  افؼرآن تعؾم ؿد  افـبي يدي بغ يؽتب رجل ـان:  ؿال

 وؿد صبحوالؾ،  ؾدؾـوه دظوته أهل ؾجاء،  مات نأ يؾبث ؾؾم ، ـاؾراً  إشالمه

،  ديـفم ؾارق ألكه،  وأصحابه حمؿد هذا:  وؿافوا ؾلظادوه،  األرض به كبذت

 ؾؼال،  وترـوه ظـده من ؾراراً  ؾاكطؾؼوا األرض به ؾـبذت حيرشوكه وجعؾوا

 وال يدكو أحد ما،  ظظامه رقػوت،  حلؿه تلـل افؽالب رأيت ؾؾؼد:  أكس

 .ش  يؼربه

من رواية هالل افؼسؿع ظن أكس بن مافك ، ورجافه ثؼات هذا احلديث 

حلديث أصؾه ذم افصحقحغ ، ؾؼد اشوى هالل أيب طالل افؼسؿع ، فؽن 

من ضريق أيب معؿر ظن ظبد افوارث ظن ظبد افعزيز ظن  أخرجه افبخاري 

غرة من ضريق حمؿد بن راؾع ظن أيب افـرض ظن شؾقامن بن ادأكس ، ومسؾم 

 كرصاكقا  ؾلشؾم ، وؿرأ افبؼرة وآل ظؿران ، ـان رجل   »ثابت ظن أكس ؿال : ظن 

ما ـتبت  ؾعاد كرصاكقا  ، ؾؽان يؼول : ما يدري حمؿد إال ؾؽان يؽتب فؾـبي 

فه ، ؾلماته اهلل ؾدؾـوه ، ؾلصبح وؿد فػظته األرض ، ؾؼافوا : هذا ؾعل حمؿد 

وأصحابه دا هرب مـفم كبشوا ظن صاحبـا ؾلفؼوه ، ؾحػروا فه ؾلظؿؼوا ، 

 كبشوا ظنؾلصبح وؿد فػظته األرض ، ؾؼافوا : هذا ؾعل حمؿد وأصحابه ، 
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وا فه وأظؿؼوا فه يف األرض صاحبـا دا هرب مـفم ؾلفؼوه خارج افؼز ، ؾحػر

ش  ما اشتطاظوا ، ؾلصبح ؿد فػظته األرض ، ؾعؾؿوا أكه فقس من افـاس ؾلفؼوه

 وافؾػظ فؾبخاري .

ؾػي هذا احلديث توبع أبو طالل ، ؾؼد تابعه ظبد افعزيز ذم صحقح 

 افبخاري ، وثابت ذم صحقح مسؾم .

اؾق افثؼات ذم وهذه األحاديث افسابؼة تدل ظذ أن هالالً افؼسؿع ؿد و

رواياته ، وؿد حيؿل ؿول ابن حبان : ال جيوز االحتجاج به ظذ أكه أراد ما تػرد 

 به من افروايات .

 احلديح الرابع :

 بنا يزيد بن افرمحن ظبد بن محدأخرجه ابن ظدي ذم افؽامل من ضريق أ

 ثـا، حد افـػقع جعػر أبو ثـا: حد ؿاال افػريايب حمؿد بن وجعػر،  ظؼال

 أبى ظن شـة شبعغ من حوك ذمـ شؿعته صدق صقخ افبكي افدمهاء أبو

 من فوحا   هلل نإ »:   اهلل رشول ؿال:  ؿال مافك بن أكس ظن افؼسؿع طالل

 ترحمأو رحمأ كاأ اهلل الإ فهإ ال ينأ افعرش حتت جعؾت خرضاء زبرجدة

 .ش   خؾق وثالثامئة ظؼ بضعة خؾؼت

سؿع ظن أكس بن مافك ، وهو مسؾسل هذا احلديث من رواية هالل افؼ

،  : مؼبول  جربافضعػاء ، ؾقه أبو افدمهاء افبكي ، ؿال ظـه احلاؾظ ابن ح

وأمحد بن ظبد افرمحن بن يزيد بن ظؼال ، ؿال ظـه أبو ظروبة : فقس بؿممتن ظذ 
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، وهالل أبو طالل ؾقه ـالم ، وال أدري افبالء ذم هذا احلديث من  ديـه 

فؽن اإلمام افذهبي ذـر هذا احلديث ذم ترمجة ؿبل هالل أم مـه ، افضعػاء 

 .هالل بن شويد افؼسؿع ، وـلكه يستـؽره ظؾقه 

وؿد تػرد ابن ظدي بنخراج هذا احلديث ، وؿال ظؼب ذـره كامذج من 

 أحاديث هذا افراوي : وظامة ما يروي ال يتابعه افثؼات ظؾقه .

 احلديح اخلامص :

،  هبؾول بن إشحاق بن هبؾول افؽامل من ضريق أخرجه ابن ظدي ذم

 مافك بن أكس ظن،  افؼسؿع هالل أبى بن هالل ظن ادتوـل حيقى ظن أبى ثـاحد

 .«  افطعام افصز يػسد ـام اإليامن يػسد افسوء اخلؾق »:   افـبي: ؿال  ؿال

بن اهذا احلديث إشـاده جقد ، ؾرجافه ما بغ ثؼة وصدوق ، شوى هالل 

هالل افؼسؿع ، ؿال ظـه ابن ظدي : ظامة ما يروي ال يتابعه افثؼات ظؾقه ،  أيب

بن ا، ظن ظقسى  ، وافطزاين ذم افؽبر  وؿد ورد احلديث ظـد ابن ظدي 

مقؿون ؿال : شؿعت حمؿد بن ـعب افؼرطي حيدث ظن ابن ظباس مرؾوظًا : 

واخلؾق افسوء يػسد اخلؾق احلسن يذيب اخلطايا ـام يذيب اداء اجلؾقد ،  »

بن ا، وهذا إشـاد ضعقف جدا ، ؾقه ظقسى ش  افعؿل ـام يػسد اخلل افعسل

 .مقؿون اددين افواشطي ، وهو مسوك احلديث 
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: رواه افطزاين ذم افؽبر واألوشط ، ؿال اهلقثؿي ذم جمؿع افزوائد 

 وؾقه ظقسى بن مقؿون ، وهو ضعقف ، وضعف احلديث األخر افشقخ كاس

 .افدين األفباين ذم افسؾسؾة افضعقػة 

 ن مما تػرد هبام هالل أبو طالل افؼسؿع .ان افسابؼان احلديثاوهذ

 الراجح يف حال الراويني :

 : هالل بن شويد األمحري أبو ادعذ ، ؾافذي يظفر أكه ضعقف ، أما األول

مل أجد من ؾؼد ضعػه افبخاري إمام اجلرح وافتعديل ، وافعؼقع ، واحلاـم ، و

 وثؼه شوى ابن حبان ، ؾقؼبل من حديثه ما واؾق ؾقه افثؼات ، ويرد ما تػرد به .

أبو طالل ؾفو ضعقف أيضًا ، وهو  : هالل بن شويد افؼسؿع أما افثاين

فؾؿتابعات وافشواهد ، ؾؼد أخرج فه  يصؾحؿول أـثر افعؾامء ، وحديثه 

افثؼات ويرد من مروياته ما افبخاري متابعة ، ؾقؼبل من حديثه ما واؾق ؾقه 

 تػرد به .

 

 

         ***** 
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تؼدم يف افػصل ادايض افؽالم ظذ افتشابه يف أشامء افرواة ، وـقف ـان 

ذفك شببًا فتعارض أحؽام افعؾامء ظذ بعض افرواة ، مـفم ابن حبان ، وؿد 

ُذـر ؾقه كامذج من أوفئك افرواة يتبغ هبا أشباب افتشابه ومظاهره ، وـقف 

 ظالجه . يؿؽن

وإذا ـاكت أشباب االصتباه يف افػصل افسابق ظامة ، ؾنن هـاك شببًا 

يستحق أن يػرد بافبحث ، وهو ادتؿثل يف تعدد أشامء افراوي افواحد ، وؿد 

 جعؾه بعضفم كوظًا من أكواع ظؾوم احلديث .

 بلشامء ذـر من معرؾة:  واألربعون افثامن افـوع »ؿال ابن افصالح : 

 افـعوت أو األشامء تؾك أن هبا فه خزة ال من ؾظن،  متعددة عوتك أو خمتؾػة

 تدفقس إطفار وؾقه،  حاؿة إفقه واحلاجة،  ظويص ؾن، وهو  متػرؿغ جلامظة

 بنا افغـي ظبد صـف وؿد،  تدفقسفم من كشل إكام ذفك أـثر ؾنن،  اددفسغ

 .أ.هـ.  ذفك يف وؽره ادكي احلاؾظ شعقد

طق  افبغدادي ـتابًا حاؾاًل ، عمع ؾقه ـثرًا من وؿد أفف يف ذفك اخل

افرواة افذين ذـروا بلشامء أو كعوت متػرؿة ، مبقـًا ما وؿع ؾقه بعض من شبؼه 

من افعؾامء من افوهم وافغؾط بسب  ذفك ، وهذا افؽتاب بحق يشفد ظذ 

 «افثؼات  »ؽزارة ظؾؿه وشعة حػظه ، ومعرؾته بلحوال افرجال ، وادتتبع فؽتايب 

البن حبان جيد ؾقفام بعض افساجم ادشعرة بلن صاحبفا ؿد  «ادجروحغ  »و 

 وؿع يف مثل هذا االصتباه .

ؾاصتبه األمر ظذ ابن حبان ؾذـرهم ومن افرواة افذين تعددت أشامؤهم 

 ظذ أهنم أـثر من راو : 
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 :*عمران بن ظبيان الكويف من الطبقة الشابعة  -1

 من أشؾم موػ،  حػص أبو ــقته طبقان بن نظؿرا: « اـثؼات  »ؾال يف 

 خال وهو،  ادديـة أهل ظـه روى،  افتابعغ من عماظة ظن يروى،  ادديـة أهل

 . ومائة ومخسغ شبع شـة مات،  حيقى أبى بن حمؿد بن إبراهقم

 ظن يروي،  افؽوؾة أهل من طبقان بن ظؿران: « ادجروحع  »وؾال يف 

 خطمه يػحش مل،  ئخيط ممن ـان،  ظققـة وابن افثوري ظـه روى،  شعد بن حؽقم

 .أ.هـ.  األخبار من به اكػرد بام حيتج ال وفؽن،  به االحتجاج يبطل حتى

ؾافسعمة هلذا افراوي يف افؽتابغ تشعر أن ابن حبان ـان يرى أهنام اثـان ، 

 ؾؼد ــى ظؿران بن طبقان ادوثق بليب حػص ، ومل يػعل ذفك بافـسبة إػ

 ادجَرح .
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وبغ أن ادوثق موػ ألشؾم ، وهو من ادديـة ، وأهؾفا يروون ظـه ، 

وذـر أكه خال إبراهقم بن حمؿد بن أيب حيقى ، يف حغ ذـر أن ادجرح من أهل 

 افؽوؾة .

وبغ أن ادوثق يروي ظن عماظة من افتابعغ ، ومل يذـر واحدًا مـفم ، يف 

 شعد ، وروى ظـه افثوري وابن ظققـة .حغ أن ادجرح يروي ظن حؽقم بن 

إال  «افثؼات  »وشؽت ظـه ، وهو ال يذـر يف  «افثؼات  »وذـر األول يف 

من ـان ثؼة حمتجًا به ، ثم حؽم ظذ اآلخر بلكه ـان خيطئ ، وأكه ال حيتج بام 

 اكػرد به من األخبار .

ـان  ومن خالل ما تؼدم يؿؽن اجلزم بلكه اظتزمها راويغ اثـغ ، وإن

 االشم واحدًا .

ؾفل أوؿعه تعدد األشامء يف االصتباه ؟ وهل ـاكت مصادره افتي اظتؿد 

افراوي تارة باالشم األول ، وتارة باالشم افثاين ، وموثؼة هذا مسؿقة ظؾقفا 

 وجمرحة ذاك ؟ 

هل وؿف ابن حبان ظذ شالشل إشـاد مؼبوفة ـان افراوي ؾقفا باالشم 

 مردودة باالشم افثاين ؟ األول ؟ وظذ شالشل إشـاد

 وما أؿوال ظؾامء اجلرح وافتعديل ؟ وهل يػرؿون بغ افراويغ ؟

ؿال افبخاري : ظؿران بن طبقان ظن حؽقم بن شعد ، روى ظـه افثوري 

بن ا، وؿال يعؼوب بن شػقان : ظؿران وابن ظققـة يف افؽوؾقغ ، ؾقه كظر 

ضع آخر : ظؿران ، وهو ـويف طبقان ثؼة من ـزاء أهل افؽوؾة ، وؿال يف مو
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ظؿران بن طبقان ظن حؽقم بن شعد ، ، وؿال افعؼقع : بن طبقان ال بلس به ا

، وؿال ابن أيب حاتم :  « اـؾفم بك أصول وبك أحول »وذـر فه حديث : 

ظؿران بن طبقان روى ظن أيب حتقا حؽقم بن شعد ظن أيب ظطقة افوادظي ، 

، وظبد ادؾك بن مسؾم شؿعت أيب يؼول  ظققـةروى ظـه افثوري وذيك وابن 

ظؿران بن طبقان :  وؿال ابن ظدي ، ذفك ، وشلفته ظـه ؾؼال : يؽت  حديثه 

بن شعد ، روى ظـه ابن ظققـة ، ؾقه كظر ، شؿعت ابن محاد يذـره ظن حؽقم 

 .ظن افبخاري 

ؾؼال افعؾامء ادتؼدمغ ظذ ابن حبان ، أما ادتلخرون ظـه هذه أؿوال 

، وؿال افذهبي : ظؿران بن طبقان ادزي : ظؿران بن طبقان احلـػي افؽويف 

وؿال ابن حجر : ظؿران بن طبقان ، صقخ فؾثوري جمفول جرحه ابن حبان 

افؽويف ضعقف ، وُرمي بافتشقع ، تـاؿض ؾقه ابن حبان ، وأرخه شـة شبع 

 .ومخسغ ، من افسابعة 

، وؿال : مات شـة  «افثؼات  »بن حبان يف وؿال يف افتفذي  : ذـره ا

شبع ومخسغ ومائة ، وؿال يف افضعػاء أيضًا ، ؾحش ؽؾطه حتى بطل 

 .االحتجاج به 
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ؾظفر من أؿوال افعؾامء ادتؼدمة اتػاق عمقعفم ظذ أكه راو واحد ، وأن 

 ابن حبان ؿد تػرد يف جعل هذا افراوي اثـغ .

 مناذج من أحاديثه : *

 لو  :احلديث األ

 ظذ بن كك حدثـي اهلل ظبدأخرجه اإلمام أمحد يف مسـده ، من ضريق 

 ظؿران ظن،  شالم بن مسؾم بن ادؾك ظبد شالم أيب ظن،  أيب أخزين ياألزد

 إذا  اهلل رشولـان  »: ؿال   ظذ ظن،  شعد بن حؽقم ظن،  طبقان بنا

 . « أسر وبك أحول وبك أصول بك اـؾفم »:  ؿال شػراً  أراد

ـالمها ظن كك ،  وافعؼقع يف افضعػاء ، وأخرجه افبزار يف مسـده 

من  ظن ظع إال ىرووؿال افبزار ظؼبه ال كعؾؿه يُ بن ظع هبذا اإلشـاد ، اكك 

ظن ظع ؽر هذا بن شعد وال كعؾم أشـد حؽقم  هذا افوجه هبذا اإلشـاد ،

ا حؽقم بن شعد ؾؼد ، ورجافه ثؼات شوى ظؿران بن طبقان ، أم احلديث

ترجم فه احلاؾظ يف افتؼري  بؼوفه : ـويف صدوق ، وضعف احلديث افشقخ 

 .صعق  األركاؤوط بعؿران بن طبقان يف تعؾقؼه ظذ مسـد اإلمام أمحد 

 إال أن بعض أفػاظ هذا احلديث ؿد وردت من حديث أكس أن افـبي 

ي ، بك أحول ، وبك أكت طضدي وكصراـؾفم  »ـان يؼول ظـد فؼاء افعدو : 

 . «أصول ، وبك أؾاتل 
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، ـالمها من ضريق كك بن ظع وافسمذي ، أخرجه أبو داود 

كس به ، وؿال ادثـى بن شعقد ، ظن ؿتادة ، ظن أاجلفضؿي ، أخزكا أيب ظن 

ظؼبه ، هذا حديث حسن ؽري  ، ومعـى ؿوفه : ظضدي يعـي :  يافسمذ

 ظوين .أ.هـ. 

ه ثؼات ، وصححه افشقخ حمؿد كارص افدين األفباين يف وهذا إشـاد رجاف

 .تعؾقؼه ظذ افؽؾم افطق  

 احلديث الثاني :

 ظن ذيك ثـا، حد أمحد أيبأخرجه اإلمام أمحد يف مسـده ، من ضريق 

 ؿال،  افرضبة  ظؾقاً  مؾجم بنُ ا بَض  دا:  ؿال حتقى أيب ظن طبقان بن ظؿران

 اؾتؾوه »:  ؾؼال،  ؿتؾه أراد برجل يػعل أن  اهلل لرشو أراد ـام به اؾعؾوا:  ظع

 . « حرؾوه ثم

بن اهذا احلديث من رواية ظؿران بن طبقان ظن أيب حتقى ، وهو حؽقم 

بن ازي يف هتذي  اآلثار ، من ضريق حيقى طشعد ، وؿد أخرج احلديث اف

ؿال  ، ويف شـده ذيك بن ظبد اهللإشحاق افبجع ظن ذيك هبذا اإلشـاد 

افؼضاء احلاؾظ يف افتؼري  : صدوق خيطئ ـثرًا ، تغر حػظه مـذ ويل ظـه 

 .وـان ظادالً ؾاضاًل ظابدًا  بافؽوؾة ،
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وؾقه أيضًا ظؿران بن طبقان ، ؿال افطزي : افؼول يف ظؾل هذا اخلز ، 

وهذا خز ظـدكا صحقح شـده ، وؿد جي  أن يؽون ظذ مذه  اآلخرين 

 فعؾل :شؼقاًم ؽر صحقح 

يصح إال  خز ال يعرف فه خمرج ظن ظع من افـبي إحداها : أكه  -1

 من هذا افوجه ، واخلز إذا اكػرد به ظـدهم متػرد وج  افتثبت ؾقه .

 أن ظؿران بن طبقان ظـدهم فقس ممن يثبت بؿثؾه يف افدين حجة . -2

أن ذيؽا ظـدهم ـان ـثر افغؾط ، ومن ـان ـذفك من أهل افـؼل  -3

 ج  افتوؿف يف كؼؾه .و

ان جعل فه جعاًل فؼتل رشول اهلل  -4  أن افصحقح ظـدهم يف أمر افذيـ 

أمر  أكه أشؾم وحسن إشالمه ، وـان فه بالء يف ذات اهلل ، وؿال بعضفم : إن افـبي 

 ؿه .ضالبؼتؾه ومل يلمر بن

ل بقـفم أن ظؾقًا رضوان اهلل ظؾقه إكام أمر بؼت اؾعدتأن أهل افسر ال  -5

 .أ.هـ. ؿاتؾه ؿصاصًا ، وهنى أن يؿثل به 

وبعض ما ذـره اإلمام افطزي يف هذا احلديث يؽػي فتضعقػه ، ؾؽقف 

 إذا اجتؿعت .

 احلديث الثالث :

 شػقان حدثـا:  ؿال،  مـصور بن حمؿدأخرجه افـسائي يف شــه من ضريق 

 رجل جاء »:  ؿال هريرة أيب ظن،  شعد بن حؽقم ظن،  طبقان بن ظؿران ظن
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،  أتاه ثم،  « ؽلهنؽه اذهب »:   افـبي فه ؾؼال،  خؾوق من ردع به  افـبي إػ 

 . « تعد ال ثم ؽلهنؽه اذهب »:  ؾؼال،  أتاه ثم،  « ؽلهنؽه اذهب »:  ؾؼال

هذا احلديث من رواية ظؿران بن طبقان ظن حؽقم بن شعد ، وإشـاده 

من ضريق ظطاء  ، وافـسائي  جقد شوى ظؿران بن طبقان ، وأخرجه أمحد 

عذ بن مرة ، ؾذـر احلديث ، بن افسائ  ظن حػص بن ظبد اهلل ظن يا

جعػر بن ظؿرو اشؿه ظبد اهلل بن حػص ، وؿقل : ابن ظبد اهلل ، جمفول مل  وأبو

، ويعذ  احلاؾظ يف افتؼري  ذفك يرو ظـه ؽر ظطاء بن افسائ  ، ـام ؿال 

، وؿد ضعف احلديث افشقخ حمؿد كارص : مؼبول بن مرة ؿال احلاؾظ ظـه ا

 .افدين األفباين يف ضعقف شـن افـسائي 

 فؽن احلديث فه صواهد من حديث أكس بن مافك ظـد افبخاري 

، وأيب موشى األصعري ظـد ومسؾم ، وظامر بن يارس ظـد أيب داود 

 . داود أيب 
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اشم هذا ؾقفا ابؼة ؿد جاء أن شالشل اإلشـاد يف األحاديث افس ويالحظ

افؽامل أو ــقته ، وهي من  يذـر اشؿه ظؿران بن طبقان ؾؼط ، وملافراوي 

بن ارواية ظؿران بن طبقان ظن صقخه حؽقم بن شعد ، ويرويه ظـه ظبد ادؾك 

 شالم ، وذيك بن ظبد اهلل ، وشػقان افثوري .

ويغ ، ومل يظفر يل شب  االفتباس افذي جعل ابن حبان جيعؾفام را

من أن ظؿران خال  «افثؼات  »أحدمها مدين واآلخر ـويف ، شوى ما ذـره يف 

إبراهقم بن حمؿد ، وإبراهقم مدين ـام ذـر ذفك ادزي يف هتذي  افؽامل ، 

وـالمها من موايل أشؾم ، وفؽن هذا ال يؾزم مـه أن يؽوكا اثـغ ، ؾؼد يؽون 

 ـسبته إفقفا .ظؿران بن طبقان اكتؼل إػ افؽوؾة ، واصتفر ب

 الراجح يف حا  الرالوي : *

ومما تؼدم يتضح أكه راو واحد باتػاق افعؾامء ، وأن ابن حبان تػرد 

يتعؾق بدرجة  ماما ، أبجعؾفام راويغ أحدمها مدين ثؼة ، واآلخر ـويف ضعقف 

هذا افراوي ؾؼد وثؼه يعؼوب بن شػقان ، وضعػه عماظة ، وافذي يظفر من 

 ات هذا افراوي أكه يصؾح فالشتشفاد به .أؿواهلم ، ومن مروي

 

 

                                                                                ***** 
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*املكي يرالعائعبد اهلل بن املؤمل املخزلومي  -2

 من الطبقة الشابعة : 

 نبا ظطاء ظن يروى ادخزومي ادممل بن اهلل ظبد: « اـثؼات  »ؾال يف 

 افذي افزبر أبى بصاح  هذا وفقس،  شػقان بن مـصور ظـه روى،  رباح أبى

 . ادبارك بنا ظـه روى

 أهل من صقخ،  ادخزومي ادممل بن اهلل ظبد: « ادجروحع  »وؾال يف 

 مـؽر احلديث ؿؾقل ـان،  ادبارك بنا ظـه روى،  افزبر أيب ظن يروي،  مؽة

 ؾقؼبل ظدافته ظـدكا يتبغ مل ألكه،  اكػرد إذا بخزه االحتجاج جيوز ال،  افرواية

،  فؼؾته ؽره بحديث حديثه اظتبار يتفقل مل احلديث ؿؾقل أكه وذاك،  به اكػرد ما

 هبا كعرؾه فقس من ظذ افعدافة إضالق يتفقل وال،  اجلرح أو بافعدافة فه حؽمؾقُ 
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 فقس من برواية لاحلال كحرم وأ احلرام كحل ؾعسى به اكػرد ما ؾقؼبل يؼقـاً 

 فقس من رواية ظذ مـا اظتامداً ،  يؼل مل ما  اهلل رشول ظذ كؼولبعدل ، أو 

 األشباب بنحدى يستحؼه فقس من ظذ اجلرح إضالق يتفقل ال ـام،  ظـدكا بعدل

 اخلصؾتغ غاته من باهلل وظائذ،  افؽتاب أول يف اجلرح أكواع من اهتذـر افتي

 اهلل وكسلل يؼغ ؽر من ادجروح كعدل أو ظؾم ؽر من افعدل كجرح أن

 .أ.هـ. افسس

ترجم ابن حبان هلذا افراوي يف افؽتابغ ظذ أهنام راويان اتػؼا يف االشم 

واشم األب وافـس  ، وكص ظذ ذفك رصاحة ؾؼال يف ترعمة األول يف 

: وفقس هذا بصاح  أيب افزبر ، ويعـي بصاح  أيب افزبر :  «افثؼات  »

 . «ادجروحغ  »سجم ظـده يف اد

وؿد ؾرق ابن حبان بغ صقوخ افراويغ وتالمقذمها ، ؾادوثق صقخه ظطاء 

، وتؾؿقذه مـصور بن شػقان ، وادجرح صقخه أبو افزبر ، وتؾؿقذه ابن ادبارك 

 ، وكص ظذ أن ادجرح من أهل مؽة ، ومل يذـر بؾد ادوثق .

ن ظذ أكه راو واحد ، بل رصح وكصوص افعؾامء ادتؼدمغ وادتلخري

 بعضفم بوهم ابن حبان يف اظتبارمها اثـغ ، وهو احلاؾظ ابن حجر ، حقث ؿال :

 «افثؼات  »، ذـره ابن حبان يف ظبد اهلل بن ادممل صقخ دـصور بن شؼر 

 . وؿال : هو ؽر افذي ؿبؾه ؾوهم هو هو
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 د ابن حبان ؾقام ذه  إفقه :وهذه أؿوال افعؾامء يف ـتبفم افدافة ظذ تػر 

بن اؿال ظبد اهلل بن أمحد بن حـبل : شؿعت أيب يؼول : أحاديث ظبد اهلل 

، وؿال ابن شعد : ظبد اهلل بن ادممل ثؼة ؿؾقل احلديث ، مات ادممل مـاـر 

، وؿال ظباس  هـ  161، ؿؾت : شـة : شـة ؿتل احلسغ ، أو بعدها بسـة 

، قى بن معغ يؼول : ظبد اهلل بن ادممل صافح احلديث افدوري : شؿعت حي

وؿال معاوية بن صافح : شؿعت حيقى بن معغ يؼول : ظبد اهلل بن ادممل 

، وؿال يف ، وؿال افبخاري : ظبد اهلل بن ادممل مؼارب احلديث ضعقف 

بن ا افتاريخ افؽبر : ظبد اهلل بن ادممل ادخزومي مؽي شؿع من ظطاء وظؿرو

، وؿال صعق  ، شؿع مـه معن بن ظقسى ، ومل يذـر ؾقه جرحًا وال تعدياًل 

ادخزومي ادؽي ، روى ظن ظطاء وظؽرمة  ابن أيب حاتم : ظبد اهلل بن ادممل

بن ابن خافد وظؿرو بن صعق  ، روى ظـه شػقان افثوري وافشاؾعي وشعقد ا

فرمحن كا صافح بن أمحد شؾقامن افواشطي ، شؿعت أيب يؼول ذفك : ثـا ظبد ا

بن حـبل ؿال : ؿال أيب : ظبد اهلل بن ادممل ـان ؿايض مؽة خمزومي ، وفقس ا

هو بذاك ، ثـا ظبد افرمحن ؿال : شلفت أيب وأبا زرظة ظن ظبد اهلل بن ادممل 

 .ؾؼاال : فقس بؼوي 
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، وؿال افعؼقع يف  وؿال افـسائي : ظبد اهلل بن ادممل ادؽي ضعقف 

 عمته : تر

ظبد اهلل بن ادممل ادخزومي ادؽي ال يتابع ظذ ـثر من حديثه ، وذـر 

 .فه كامذج من أحاديثه ، وؿال : ال يتابع ظؾقفا 

وؿال ابن ظدي : ظبد اهلل بن ادممل مؽي خمزومي ، وذـر فه أحاديث 

ما  ظن أيب افزبر ، وؿال : ؽر حمػوطة ، وؿال أيضًا : والبن ادممل هذا ؽر

 .ذـرت من احلديث ، وظامة ما يرويه افضعف ظؾقه بغ 

وؿال افدارؿطـي : ظبد اهلل بن ادممل ضعقف ، ومل يروه ظن ابن أيب 

 ، وؿال ادزي : ظبد اهللكؿر : ظبد اهلل بن ادممل ثؼة ، وؿال ابن  مؾقؽة ؽره 

 .، ويؼال : ادؽي اددين  يذافعائبن ادممل بن وه  اهلل افؼرر ادخزومي ا

ذهبي يف افؽاصف : ظبد اهلل بن ادممل ادخزومي ادؽي ، ظن ابن وؿال اف

أيب مؾقؽة وظطاء ، وظـه افشاؾعي وشعدويه ، ويل ؿضاء مؽة ، ؿال أبو داود : 

هـ ، روى فه  181، تويف شـة  ، وؿال أبو حاتم : فقس بؼوي يثداحلمـؽر 

 .أ.هـ. داود وابن ماجه  أبو
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ظبد اهلل بن ادممل بن وه  اهلل ادخزومي : ؿال ابن حجر يف افتؼري  و 

 .ادؽي ، ضعقف احلديث ، من افسابعة 

أما ما يتعؾق بدرجة هذا افراوي ؾنن أؿوال افعؾامء ادتؼدمة يظفر مـفا 

ال  «افثؼات  »االختالف يف توثقق افراوي وتضعقػه ، وذـر ابن حبان فه يف 

 .دبعد ثبوت أكه واح «ادجروحغ  »ه يف يعػقه مما ذـره ظـ

 وفعل افراجح يف أمره يتضح بعد ذـر كامذج من أحاديثه .

 مناذج من أحاديثه : *

 احلديث األلو  :

،  يوكس بن إبراهقم بن إشحاقأخرجه ابن ظدي يف افؽامل من ضريق 

 ظن لادمم بن اهلل ظبد ثـا، حد احلباب بن زيد ثـا، حد صقبة أيب بن ظثامن ثـاحد

 كعم »:   اهلل رشول ؿال:  ؿافتريض اهلل ظـفا  ظائشة ظن مؾقؽة أيب بنا

 . « اخلل اإلدام

،  ةمؾقؽادممل ظن ظبد اهلل بن أيب  هذا احلديث من رواية ظبد اهلل بن

وإشـاده جقد شوى ظبد اهلل بن ادممل ، فؽن احلديث أصؾه يف صحقح مسؾم ، 

 ظبد افرمحن افدارمي ، أخزكا حيقى بن حسان ،ؾؼد أخرجه من ضريق ظبد اهلل بن 

 أخزكا شؾقامن بن بالل ظن هشام بن ظروة ، ظن أبقه ، ظن ظائشة أن افـبي 

 . «كعم األدم أو اإلدام اخلل  »ؿال : 
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 :احلديث الثاني 

 اهلل ظبد ثـا، حد داود بن موشىاإلمام أمحد يف مسـده من ضريق أخرجه 

 بؽر أيب يد من اخلطام سؼط ربام ؿان »:  ؿال ةمؾقؽ أيب بنا ظن ادممل بنا

:  ؾال،  ؽقلخذه ؽقـقخفا كاؾته بذراع ؽقرضب:  ؾال،  طـه اهلل ريض اـصديق

 ال أن أمرين  اهلل رسول حبقبي إن:  ؽؼال،  كـاوـؽه أمرتـا أؽال:  ـه ؽؼاـوا

 . « شقئاً  اــاس أسلل

، وإشـاده  ةمؾقؽن أيب ظن اب ادممل بن اهلل ظبدهذا احلديث من رواية 

مل يدرك أبا بؽر ،  ةمؾقؽ، وافذي يظفر أن ابن أيب  ادممل بن اهلل ظبدجقد شوى 

ؾؼد كص أبو زرظة أن حديثه ظن ظؿر وظثامن ريض اهلل ظـفام مرشل ، وؿال 

 .افسمذي : مل يدرك ضؾحة بن ظبقد اهلل 

ك فؽن احلديث فه صاهد يف صحقح مسؾم ، من حديث ظوف بن ماف

ؾذـر احلديث بطوفه ، ويف آخره :  ؿال : ــا ظـد رشول اهلل  األصجعي 

ؾؾؼد رأيت بعض أوفئك يسؼط  «تسلـوا اــاس شقئًا وال  »وأرس ـؾؿة خػقة : 

 . شوط أحدهم ؾام يسلل أحدًا يـاوفه إياه 

 احلديث الثالث : 

 بنا أمحد ثـا، حد داود أيب بنأخرجه ابن ظدي يف افؽامل من ضريق ا

 ادممل بن اهلل ظبد ثـا، حد اهلاليل معؿر أبو خقثم بن شعقد ظؿي حدثـي رصد
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 ؽاحلق اــاس اختؾف إذا »:   اهلل رشول ؿال:  ؿال ظباس بن ظن ظؽرمة ظن 

 . «  مرض يف

ظن ظؽرمة ، ويف شـده أمحد  ادممل بن اهلل ظبدهذا احلديث من رواية 

بن اقزان ، وذـر أكه يروي ظن شعقد بن رصد ، وؿد ترجم فه افذهبي يف ادا

خقثم خزًا باضاًل يف ذـر بـي افعباس ، وؿال يف هنايته : وأمحد بن رصد هو 

 . افذي اختؾؼه بجفل 

وشعقد بن خقثم ؿال ظـه احلاؾظ يف افتؼري  : صدوق رمي بافتشقع ، فه 

 .أؽافقط 

 بن اثـا محقد ، حد ، وأبو يعذ يف مسـده  ورواه ابن أيب صقبة 

 ظن ظطاء ظن ابن ظباس رؾعه . ادممل بن اهلل ظبدظبد افرمحن ظن 

وأخرجه افطزاين يف ادعجم افؽبر من ضريق ابن األصبفاين ، وهو ثؼة 

ظن ادثـى بن افصباح ظن  ادممل بن اهلل ظبدثبت ظن محقد به ، إال أكه ؿال : ظن 

 .  « ادثـى »ظطاء به ، ؾزاد يف اإلشـاد 

ورواه ابن ظدي يف افؽامل من ؿال افشقخ حمؿد كارص افدين األفباين : 

ضريق أمحد بن رصد بسـده ظن ظبد اهلل بن ادممل ظن ظؽرمة ظن ابن ظباس 
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به ، ؾجعل ظؽرمة مؽان ظطاء ، وهذا االختالف مما يدل ظذ ضعف ظبد اهلل 

افعباس ، وؿال : بن ادممل ، وأمحد بن رصد شاق فه افذهبي خزًا يف ذـر بـي ا

 .أ.هـ. باضل اختؾؼه أمحد بن رصد 

 احلديث الرابع :

 أخزين،  احلباب بن زيدأخرجه اإلمام أمحد يف مسـده من ضريق 

 نأ »:  ظباس بنا ظن ةمؾقؽ أيب بن اهلل ظبد ثـا، حد ادممل بن اهلل ظبد

 . « ادؾتزم إغ وضفره خطب  اهلل رسول

، وأخرجه افطزاين يف  ادممل بن اهلل ظبدشوى هذا احلديث إشـاده جقد 

 من ضريق زيد بن احلباب هبذا اإلشـاد . ادعجم افؽبر 

 احلديث اخلامص :

 ظبد اهلل  ثـا،  شؾقامن بن شعقدأخرجه افبقفؼي يف شــه من ضريق 

 ؿال:  ؿال ظباس بنا ظن،  ظطاء ظن،  حمقصن بنظبد افرمحن  ظن،  ادممل بنا

 « .  ـه مغػوراً  سقئة من وخرج،  حسـة يف دخل اـبقت دخل من »:   اهلل رشول

 . بافؼوي وفقس،  ادممل بن اهلل ظبد به تػرد ؿال افبقفؼي :
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بن ا، ـالمها ظن شعقد  وافبزار  ورواه ابن خزيؿة يف صحقحه  

ذا به ، وؿال : ال كعؾؿه ظن ابن ظباس إال من ه ادممل بنشؾقامن ، ظن ظبد اهلل 

 افوجه .

 بنا، ظن حمؿد بن ظبد افرمحن  ادممل بنورواه ابن ظدي من ضريق ظبد اهلل 

 حمقصن به ، إال أكه ؿال : دخول افبقت دخول يف حسـة وخروج من شقئة .أ.هـ. 

وؿال ظؼبه : أحاديث ابن ادممل ؽر حمػوطة ، وظامة ما يرويه افضعف 

 .ظؾقه بغ 

 الراجح يف حا  الرالوي :

تؼدم يتضح أكه راو واحد باتػاق افعؾامء ، وأن اظتبارمها راويغ اتػؼا مما 

يف االشم أحدمها ثؼة ، واآلخر ضعقف مما تػرد به ابن حبان ، ويالحظ أن 

 بناشالشل أشاكقد األحاديث افسابؼة ؿد شؿي ؾقفا هذا افراوي ظبد اهلل 

يعدمها راويغ ؾؼط ، ومل يظفر يل شب  االفتباس افذي جعل ابن حبان  ادممل

أحدمها ثؼة واآلخر ضعقف ، وفعل تػريؼه بغ صقوخ افراويغ وتالمقذمها هو 

 افذي أوؿعه يف ذفك .

أما ما يتعؾق بدرجة هذا افراوي ؾؼد وثؼه ابن معغ يف رواية ، وابن شعد 

واجلؿفور ظذ تضعقػه ، ويظفر من مروياته أن حديثه يصؾح فؾؿتابعات 

 وافشواهد .
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 ، من الطبقة الشابعة .*ين اهلامشي ن سعيد املديالزبري ب -3

 بنا احلارث بن كوؾل بن شؾقامن بن شعقد بن افزبر:  «اـثؼات  »ؾال يف 

 وهو،  جعػر والية يف مات،  شعقد بن يعؼوب بـت محادة أمه،  ادطؾ  ظبد

،  ظـه وروى هذا افزبرَ  ادبارك بنُ ا أدرك وؿد،  شؾقم بن صػوان ظن ييرو

 افبتة امرأته ضؾق أكه جده ظن،  رـاكة بن يزيد بن ظذ بن اهلل ظبد نظ يويرو

 . احلديث... 

 ظن يروي صقخ،  ـييادد شعقد بن افزبر:  « ادجروحع  »وؾال يف 

 مـؽر،  احلديث ؿؾقل،  اددائـي زـريا بن شعقد ظـه روى،  شامل بن احلؿقد ظبد

 افثؼات واؾق بام واالحتجاج،  دهمػاري ظن افتـؽ  ج و،  يرويه ؾقام افرواية

:   اهلل رشول ؿال:  ؿال هريرة أيب ظن شامل بن احلؿقد ظبد ظن روى،  ظـه
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 من طظقم يصبه مل،  شفر ؿل يف ؼدوات ثالث طسل ـعؼات ثالث ـعق من » 

 ثـا، حد إبراهقم بن أمحد ثـا، حد افػرؽاين أرـغ بن حاج  حدثـاه.  « اـبالء

 شعقد بن بافزبر هذا وفقس،  شعقد بن افزبر ثـا، حد ـياددائ زـريا بن شعقد

 .أ.هـ.  رـاكة بن يزيد بن ظع بن اهلل ظبد صاح 

ترجم ابن حبان هلذا افراوي يف افؽتابغ ظذ أهنام راويان اتػؼا يف االشم 

واشم األب ، وكص ظذ ذفك رصاحة ، ؾؼال يف ترعمة ادوثق : افزبر بن شعقد 

بن ظبد ادطؾ  ، وشؿى أمه محادة بـت  بن احلارثكوؾل بن  بن شؾقامنا

ـي ، ومل اُدجّرح : افزبر بن شعقد اددياآلخر  ظنيعؼوب بن شعقد ، بقـام ؿال 

 يذـر اشم وافدته .

وبغ أن ادوثق مات يف والية جعػر ، يف حغ مل يذـر شـة وؾاة ادجرح ، 

يروي ظن صػوان بن شؾقم ،  ثم ؾرق بغ صقوخ افراويغ وتالمقذمها ، ؾادوثق

وؿد أدرـه ابن ادبارك ، وروى ظـه ، ويروي أيضًا ظن ظبد اهلل بن ظع بن يزيد 

 بن رـاكة ، ظن جده أكه ضؾق امرأته افبتة .. احلديث .ا

 ثم ذـر أن ادجرح صقخ يروي ظن ظبد احلؿقد بن شامل ، وروى ظـه شعقد

 . «احلديث ن ـعق ثالث ـعؼات .. م »بن زـريا اددائـي ، وذـر فه حديثًا : ا

وشاؿه بسـده ، وكص ظذ أن افزبر بن شعقد ادذـور ؾقه هو ؽر افزبر 

 بن شعقد ادوثق ، صاح  ظبد اهلل بن ظع بن يزيد بن رـاكة .ا

ؾفل أوؿع ابن حبان تعدد األشامء يف هذا االصتباه ؟ وهل يواؾؼه افعؾامء 

 ظذ افتػريق بغ افراويغ ؟
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بن اظن افزبر  –يعـي : أمحد بن حـبل  –و بؽر ادروذي : شلفته ؿال أب

بن اوؿال ابن اجلـقد : شلفت حيقى بن معغ ظن افزبر ، شعقد ؾؾغ أمره 

اهلل  جرير بن حازم ، وظبدشعقد ؾؼال : ضعقف ، ـان يـزل اددائن حيدث ظن

 .بن ادبارك ، وإشامظقل ا

بن اظن افزبر  –يعـي : أباه  –: وشلفته وؿال ظبد اهلل بن ظع ادديـي 

 . وضعػه اصؿي ، ؾؼال : ـان يـزل اددائن شعقد اهل

 كؽارة حديثه يف:  ؾؼال شعقد بن افزبر ظنؿال اآلجري : شئل أبو داود 

، وؿال افـسائي :  ضعقف هو:  يؼولبن معغ  حيقى شؿعتأين  ال، إ أظؾم ال

ابن شعد : افزبر بن شعقد تويف يف خالؾة  ، وؿالافزبر بن شعقد ضعقف 

 .أيب جعػر ، وـان ؿؾقل احلديث 

ظـه ، ؾؼد ؿال  نوادتلخرهذه أؿوال افعؾامء ادتؼدمغ ظذ ابن حبان ، أما 

افدارؿطـي : افزبر بن شعقد اهلاصؿي افـوؾع ، مدين محل ظـه ابن ادبارك ، 

بن رـاكة ، ؾلما ما   بن ظع بن يزيدوجرير بن حازم ، يعتز بام رواه ظن ظبد اهلل

 .ؾنكه يسك يرويه ظن حمؿد بن ادـؽدر 
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افؼرر  شؾقامن بن شعقد بن افزبروؿال ادزي يف هتذي  افؽامل : 

، روى ظن  اددائن كزل،  ادديـي هاصم أبو ويؼال، أبو افؼاشم اهلاصؿي 

ؿقد بن شامل ، وروى صػوان بن شؾقم ، وظبد اهلل بن ظع بن يزيد ، وظبد احل

 .ظـه شعقد بن زـريا اددائـي 

اهلاصؿي ، من وفد احلارث  شعقد بن افزبروؿال افذهبي يف افؽاصف : 

حمؿد ، وظـه ابن ادبارك ،  بن ظبد ادطؾ  ظن ابن رـاكة وافؼاشم بنا

 .،  ضعػه افـسائي  ظاصم وأبو

بن اد بن كوؾل بن شؾقامن بن شعق شعقد بن افزبروؿال ابن حجر : 

احلارث بن ظبد ادطؾ  اهلاصؿي اددين ، كزيل اددائن ، فغ احلديث ، من 

 .افسابعة 

مائة ، ؾظفر من أؿوال وؿوفه : تويف شـة بضع ومخسغ  ـيقافكيػوكؼل 

افعؾامء ادتؼدمة اتػاق عمقعفم ظذ أكه راو واحد ، وأن ابن حبان ؿد تػرد بجعؾه 

ذـر فه حديثًا ضعقػًا من روايته ظن  «ادجروحغ  »يف  اثـغ ، ودا ترجم فه

ادذـور يف   بن شعقد اهلاصؿي ، ؾؾعؾه طن أنصقخه ظبد احلؿقد ، وشامه افزبر

ال يؿؽن أن يروي مثل هذا احلديث ، ؾحؿؾه ذفك ظذ اظتباره  «افثؼات  »

، ؾال  آخر ، وشقليت ظـد خترجيه بقان أن صقخه ظبد احلؿقد جمفول أيضاً راويًا 

 يؿؽن اجلزم بلكه شب  ضعف احلديث .

أما ما يتعؾق بدرجة هذا افراوي ؾافذي يظفر من أؿواهلم ادتؼدمة 

 اتػاؿفم ظذ تضعقػه ، ؾفل تميد افـامذج من أحاديثه ما ذهبوا إفقه ؟
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 مناذج من أحاديثه : *

 احلديث األلو  :

أكه ضؾق  » حديث ظبد اهلل بن ظع بن يزيد بن رـاكة ظن أبقه ظن جده :

آهلل ، ؿال ، ؿال : ما أردت هبذا ؟ ؿال : واحدة :  امرأته افبتة ، ؾلتى افـبي 

 . «: هي ما أردت  ؿال

هذا احلديث أخرجه ابن حبان يف صحقحه ، يف ـتاب افطالق ، باب 

ادثـى ، حدثـا أبو افربقع  بن ظعافرجعة ، وشاؿه بسـده ، ؿال : حدثـا أمحد بن 

: حدثـا جرير بن حازم ظن افزبر بن شعقد ؿال : حدثـا ظبد اهلل  ، ؿال افزهراين

 .بن ظع به ؾذـر احلديث ا

، باب يف افبتة ، من ضريق يف ـتاب افطالق  وخرجه أبو داود 

شؾقامن بن داود افعتؽي ، ثـا جرير بن حازم ظن افزبر بن شعقد ، ظن ظبد اهلل 

 بن ظع به ، ؾذـر احلديث .ا

افسمذي يف ـتاب افطالق ، باب ما جاء يف افرجل يطؾق امرأته  وخرجه

 افبتة ، من ضريق هـاد ، حدثـا ؿبقصة ظن جرير بن حازم ، ظن افزبر بن شعقد ،

 ظن ظبد اهلل بن يزيد بن رـاكة به ، ؾذـر احلديث .
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ؿال أبو ظقسى : هذا حديث ال كعرؾه إال من هذا افوجه ، وشلفت حمؿدًا 

أن ث ، ؾؼال : ؾقه اضطراب ، ويروى ظن ظؽرمة ظن ابن ظباس ظن هذا احلدي

 .رـاكة ضؾق امرأته ثالثًا 

الق افبتة ، من ضريق وأخرجه ابن ماجه يف ـتاب افطالق ، باب ض

بؽر بن أيب صقبة ، وظع بن حمؿد ؿاال : ثـا وـقع ظن جرير بن حازم ظن  أيب

 ذـر احلديث .، ؾافزبر بن شعقد ، ظن ظبد اهلل بن ظع به 

، ؿال أمحد بن حـبل : وخرجه مع أصحاب افؽت  افستة افبقفؼي 

 .ضرؿه ـؾفا ضعقػة 

وؿال ابن حجر : واختؾػوا هل هو من مسـد رـاكة أو مرشل ظـه ، 

 .وصححه أبو داود وابن حبان واحلاـم 

وؿال افشقخ حمؿد كارص افدين األفباين يف إرواء افغؾقل : وإشـاد هذا 

 ديث ضعقف مسؾسل بعؾل :احل

ؾؼد ؿال ظـه ابن حجر يف افتؼري  :  رـاكة بن يزيد بن ظع جفافة -1

 مستور.

:  وؿال ، افضعػاء يف افعؼقذ أورده،  يزيد بن ظع بن اهلل ظبد ضعف -2

 فغ:  افتؼري  يف احلاؾظظـه  وؿال،  اإلشـاد مضطرب،  حديثه ظذ يتابع ال

 .  احلديث
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 . شعقد بن افزبر ضعف -3

 ظن شعقد بن افزبر ظن ؿال حازم بن جرير أن، وذفك  االضطراب -4

 مسـد من ؾجعؾه ، ضؾق أكه جده ظن أبقه ظن رـاكة بن يزيد بن ظع بن اهلل ظبد

 أخزين شعقد بن افزبر أكا:  ؾؼال،  ادبارك بن اهلل ظبد وخافػه ، رـاكة بن يزيد

 امرأته ضؾق يزيد بن رـاكة جدي ـان:  ؿال،  رـاكة بن يزيد بن ظع بن اهلل ظبد

 .أ.هـ. ، وفذفك ضعف احلديث عماظة من افعؾامء  افبتة

 احلديث الثاني : 

 : ؿال،  اجلـقد بن اهلل ظبد بن حمؿدأخرجه ابن حبان يف صحقحه من ضريق 

 بنا افزبر حدثـا:  ؿال اهلل ظبد ظن افعتؽي اهلل ظبقد بن افوارث ظبد حدثـا

  افـبي ظن هريرة أيب ظن يسار بن ظطاء ظن شؾقم بن ػوانص ظن،  شعقد

من  أبعد من هبا هيوي ؾساءهج   هبا ضحكي   باـؽؾؿة ـقتؽؾم اـرجل إن  »:  ؿال

 . « اـثريا

ظن صػوان بن شؾقم ، ورجافه ال  شعقد بن افزبرهذا احلديث من رواية 

قحغ ، ؾؼد ، فؽن احلديث فه أصل يف افصح شعقد بن افزبربلس هبم شوى 

، ـالمها من ضريق ظقسى بن ضؾحة بن ظبد اهلل  ومسؾم  أخرجه افبخاري 
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إن اـعبد ـقتؽؾم باـؽؾؿة  »:  ؿال : ؿال رشول اهلل  افتقؿي ظن أيب هريرة  

وافؾػظ دسؾم ، وفؾحديث أيضًا  «يـزل هبا يف اــار أبعد ما بع ادػق وادغرب 

ويل  »ؿال :  أبقه ظن جده ظن افـبي  صاهد من حديث هبز بن حؽقم ظن

 . «ـؾذي حيدث باحلديث ـقضحك به اـؼوم ؽقؽذب ، ويل ـه ، ويل ـه 

 افسمذي، وؿال  ، وافسمذي ، وأمحد أخرجه ابن ادبارك يف افزهد

 ظؼبه : وهذا حديث حسن .

 احلديث الثالث : 

،  جلوهريا افؾقث بن حمؿدأخرجه ابن ظدي يف افؽامل ، من ضريق 

 ، اددائـي زـريا بن شعقد ثـا، حد جمافد بن إشامظقل بن شؾقامن بن احلسن ثـاحد

   اــبي مع كصظ ؿـا »:  ؿال جابر ظن،  ادـؽدر بنا ظن شعقد بن افزبر ثـاحد

 .  « كبؾه موضع ـرى أحدكا وإن،  بقاضة بـي ؽـليت كـرصف ثم،  ادغرب

ن شعقد ظن ابن ادـؽدر ، ويف شـده هذا احلديث من رواية افزبر ب

احلسن بن شؾقامن بن جمافد مل أجد فه ترعمة ، وافزبر بن شعقد ، أما بؼقة رجافه 

ال بلس هبم ، فؽن احلديث فه صاهد يف افصحقحغ من حديث راؾع بن خديج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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،  ؿـا كصظ ادغرب مع اــبي ؽقـرصف أحدكا وإكه ـقبرص مواؾع كبؾهؿال : 

 . وافؾػظ هلام

 :احلديث الرابع 

 ثـا، حد افصويف غاحلس بن أمحدمن ضريق أخرجه ابن ظدي يف افؽامل 

 شعقد بن افزبر ظن،  اددائـي زـريا بن شعقد ثـا، حد افصباح بن ؾضل

:   اهلل رشول ؿال:  ؿال هريرة أيب ظن،  شامل بن احلؿقد ظبد ظن،  اهلاصؿي

:  يعـي.  « أبداً  اـبالء ظقمط يصبه مل شفر ؿل يف ؼدوات ثالث ـعق من »

 . افعسل

 هذا احلديث من رواية افزبر بن شعقد ظن ظبد احلؿقد بن شامل ، 

  .وظبد احلؿقد بن شامل ؿال افبخاري : ال يعرف فه شامع من أيب هريرة

بن اوؿال افذهبي يف ادقزان : ظبد احلؿقد بن شامل ما حدث ظـه ؽر افزبر 

 .أ.هـ.  شعقد
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، وأخرج احلديث ـام ؿال احلاؾظ يف افتؼري  ـى ذفك أكه جمفول ومع 

، ـؾفم  ، وافعؼقع يف افضعػاء  ، وابن ماجه افبخاري يف افتاريخ افؽبر 

 ظن شعقد بن زـريا به ، وؿال افعؼقع ظؼبه : فقس فه أصل ظن ثؼة .

وؿال : وأورد احلديث ابن اجلوزي يف ادوضوظات من ضريق افعؼقع ، 

، وذـره ابن ظراق افؽـاين يف تـزيه  افؼيعة ادرؾوظة ظن ال يصح 

األحاديث افشـقعة ادوضوظة ، وؿال : رأيت بخط احلاؾظ ابن حجر ظذ 

يتفم بؽذب ، ؾؽقف مل هامش تؾخقص ادوضوظات ما كصه : افزبر بن شعقد 

 .حيؽم ظذ حديثه بافوضع 

،  ألفباين يف افسؾسؾة افضعقػة وضعػه افشقخ حمؿد كارص افدين ا

 احلؿقد بن شامل ، وافزبر بن شعقد . بعبد

ويالحظ أن األحاديث افثالثة افسابؼة افتي أخرج بعضفا ابن حبان يف 

صحقحه وخرجفا معه بعض أصحاب افؽت  افستة وؽرهم ، ؿد اتػؼت 

 شالشل إشـادها ظذ تسؿقة افراوي افزبر بن شعقد ؾؼط .
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ن احلديث افرابع ؿد شؿي ؾقه هذا افراوي افزبر بن شعقد بقـام كجد أ

اهلاصؿي ، وهذا يواؾق ما شبؼت اإلصارة إفقه أن هذا مما محل ابن حبان ظذ 

 جعؾه راويًا آخر .

 الراجح يف حا  الرالوي : *

مما تؼدم أكه راو واحد باتػاق افعؾامء ، وأن اظتبارمها راويغ اتػؼا يف 

آلخر ضعقف ، مما تػرد به ابن حبان ، ويظفر من االشم أحدمها ثؼة ، وا

 افـامذج افسابؼة أن حديث هذا افراوي يصؾح فؾؿتابعات وافشواهد .

 

 

 

*****
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 الفصل الثالث 

 

 

 حتديد مصدر اخلطأ يف املرويات 
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ـاكت أشامء افراوة مصدرًا فالصتباه افذي وؿع ؾقه ابن حبان ، وهو جيرح 

ك ، وكتج ظن ذفك ذـره فبعض افراواة يف ـتابقه أو يعدل هذا افراوي أو ذا

، ؾؾم يوجد يف هذه احلافة ضابط يزر تعارض  «ادجروحغ  »و  «افثؼات  »

 أحؽامه تزيرًا يؼبؾه ظؾم احلديث رواية أو دراية .

فذفك ُوجد أن بعض افعؾامء يشرون إػ هذا االصتباه ، وؿد شعى هذا 

تلـقد ظذ وجوده ، وتزير ذفك ، وإطفار افبحث يف افػصؾغ اداضقغ إػ اف

 بعض األشامء افتي ـان تعددها وراءه .

بؼي أن كالحظ أن هـاك كوظًا آخر من أكواع االصتباه افتي وؿع ؾقفا ابن 

 حبان ، ويتؿثل ذفك يف حتديد مصدر اخلطل يف بعض افروايات .

ة ؿد رووا وهذا االصتباه فه ما يزره ، ؾؼد بغ افـؼاد أن بعض افروا

أحاديث يف حاالت متعددة ، ؿد يؽون بعضفا مـاشبًا فؼبول مروياهتم ، يف 

ركا بام تؼرر ظـد ظؾامء هذا حغ يؽون افبعض اآلخر حمتام ردها ، وهذا يذـ

، وهو أهنم ال يؼبؾون من افروايات إال ما تقؼـوا ثبوته ، وال من افرواة إال  افػن

ا مل يؼبؾوا ادرشل من األحاديث ، وال ما من ثبت فدهيم ظدافته وضبطه ، وهلذ

ثبت فدهيم هذا وال خالؾه مل يـان راويه جمفوالً مل تثبت ظدافته ، وأهنم إذا 

ادي وافستون افذي ظـون توؿػوا وتثبتوا ، وإن أحسن مثال ظذ ذفك افـوع احل

 فه ابن افصالح يف مؼدمته بؼوفه : ) معرؾة من خؾط يف آخر ظؿره من افثؼات ( ،

 حؼقؼاً وهذا ؾن ظزيز مل أظؾم أحدًا أؾرده بافتصـقف ، واظتـى به ، مع ـوكه 

بذفك جدًا ، وهم مـؼسؿون ، ؾؿـفم من خؾط الختالضه وخرؾه ، ومـفم من 

بكه ، أو فغر ذفك ، واحلؽم ؾقفم أكه يؼبل حديث من أخذ  بافذهخؾط 
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ط ، أو ظـفم ؿبل االختالط ، وال يؼبل حديث من أخذ ظـفم بعد االختال 

 .أ.هـ. أصؽل أمره ؾؾم يدر هل أخذ ظـه ؿبل االختالط أو بعده 

:  «ادجروحغ  »وؿد شبؼه إػ بقان ذفك ابن حبان حقث ؿال يف مؼدمة 

افـوع افسادس من أشباب اجلرح : ومـفم عماظة ثؼات اختؾطوا يف أواخر 

وحدثوا ـقف حتى مل يؽوكوا يعؼؾون ما حيدثون ، ؾلجابوا متى شئؾوا أظامرهم 

صاءوا ، ؾاختؾط حديثفم افصحقح بحديثفم افسؼقم ، ؾؾم يتؿقز ؾاشتحؼوا 

 .أ.هـ. افسك 

 مثل أظامرهم أواخر يف ادختؾطون وأماوؿال يف مؼدمة صحقحه : 

،  هذا ـتابـا يف ظـفم كروي ؾنكا،  هفاماوأصب ظروبة أيب بن وشعقد اجلريري

 من افثؼات ظـفم روى ما إال حديثفم من كعتؿد ال اـكأ إال،  رووا بام وكحتج

 يف افثؼات واؾؼوا وما،  اختالضفم ؿبل مـفم شؿعوا أهنم كعؾم افذين افؼدماء

 وإن حؽؿفم ألن،  أخرى جفة من وثبوهتا صحتفا يف كشك افتي افروايات

 ظدافتفم تؼدم بعد اختالضفم يف ظـفم ومحل،  أظامرهم أواخر يف اختؾطوا

 أكه كعؾم بام واالحتجاج،  ظؾم إذا خطئه ترك افواج  أن ، أخطل إذا افثؼة حؽم

 وما،  افثؼات واؾؼوا ؾقام هبم االحتجاج همالء حؽم وـذفك،  ؾقه خيطئ مل

 ؿبل مـفم فمظشام ـان افذين،  افثؼات من افؼدماء ظـفم روى مما اكػردوا

 .أ.هـ.  شواء االختالط
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بحديثه افؼديم افذي ؿبل ؾفو يرى أن حديث ادختؾط إذا متقز ؾنكه يمخذ 

االختالط ، ويسك افذي بعده ، أما إذا مل يتؿقز ؾنكه يسك بافؽؾقة حديثه افؼديم 

 يد ، إال إذا واؾق افثؼات يف حديثه .دواجل

وفذفك ـان من ضرق افعؾامء افعجقبة دعرؾة ثؼة افراوي أو ظدمه مؼاركة 

االظتبار ، وفؽن رواياته برويات ؽره من افثؼات ، وهذا ُيسؿى ظـدهم 

افصعوبة افتي تواجففم يف ذفك ؿؾة روايات افراوي ، أو ؿؾة افرواة ظـه ، ومن 

أن  «ادجروحغ  »هذا افباب رواة ذـرهم ابن حبان يف ـال افؽتابغ ، ثم بغ يف 

شب  رده همالء افرواة ظدم معرؾة مصدر اخلطل يف افروايات افتي رويت من 

ؽرهم من افرواة ، ومل يؿؽـه شز مروياهتم  ضريؼفم ، هل ذفك مـفم أم من

 وال اظتبارها ، وهو يف ذفك ـغره من أئؿة هذا افشلن .

شلفت أيب ظن زائدة بن أيب افرؿاد ، ؾؼال : حيدث ظن ؿال ابن أيب حاتم : 

مـه أو من زياد ، زياد افـؿري ظن أكس أحاديث مرؾوظة مـؽرة ، ؾال كدري 

 .ؾؽـا كعتز بحديثه  وال أظؾم روى ظن ؽر زياد ،

وؿال ابن ظدي يف ترعمة ظؿرو بن افـعامن افبكي : روى ظن عماظة من 

افضعػاء أحاديث مـؽرة ، ؾال أدري افبالء مـه أو من افضعقف افذي يروي هو 

 .ظـه 
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 :الكويف  احلشن بن عطية العويف -1 

روى ظـه : احلسن بن ظطقة افعويف يروي ظن أبقه ، « اـثؼات  »ؾال يف 

 .احلسغ بن احلسن ، وأحاديث احلسن بن ظطقة فقست كؼقة 

 أهل من افعويف دشع بن ظطقة بن احلسن: « ادجروحع  »وؾال يف 

 ؾال احلديث مـؽر،  احلسن بن حمؿد ابـه ظـه روى،  أبقه ظن يروي،  افؽوؾة

 يف بقء سفق أباه ألن ، معاً  مـفام أو أبقه من أو مـه أحاديثه يف افبؾقة أدري

 شـة مات،  ترـه ووج  أمره اصتبه هـا ؾؿن،  أبقه ظن روايته وأـثر،  احلديث

 .أ.هـ.  ومائتغ ظؼة إحدى

ووصف أحاديثه بلهنا فقست  «افثؼات   »ذـره ابن حبان يف هذا افراوي 

 كؼقة ، ؾفل تتػق هذه افعبارة مع افتوثقق .

بارة ظذ ؽر هذا افراوي بعد افبحث مل أجد أن ابن حبان أضؾق هذه افع

ؼال : ال تعارض بغ توثقؼه هلذا افراوي ، وبغ افطعن يف مروياته ، يظذ أكه ؿد 
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ؾنن ذفك ال يؾزم مـه افطعن يف افراوي ذاته ، ؾؼد يؽون شب  افضعف راويًا 

 «افثؼات  »آخر ، وـلن ابن حبان أراد أن يشر إػ أكه مع ذـره هلذا افراوي يف 

إػ  «افثؼات  »ويات ؾقفا ضعف يـبغي افتـبه هلا ، إال أكه مل يؼ يف إال أن فه مر

 «ادجروحغ  »شب  ضعف هذه ادرويات ، ثم أظاد ذـر هذا افراوي يف ـتابه 

مػصاًل ومبقـًا حافه ، ؾذـر أكه من أهل افؽوؾة ، وـلكه يشر بذفك إػ أكه 

ديث ، وؿد تؼدم صقعي الصتفار أهل افؽوؾة بافتشقع ، وبغ أكه مـؽر احل

 افؽالم ظذ هذا افؾػظ .

وخالصته : أن من أضؾق ظؾقه هذا افؾػظ ، ؾنما أن تؽون كؽارة حديثه 

آتقة من جفة ضبطه ، ؾفو مؼبول احلديث يف ادتابعات وافشواهد إذا شؾم 

حديثه من افطعون ، أما إذا وصف بؿـؽر احلديث خلؾل يف ظدافته ، ؾفذا ال 

 .يؼبل حديثه وإن توبع 

ثم بغ شب  هذه افـؽارة يف حديثه ، وهو أن أؽؾ  رواياته ظن أبقه إال 

، ؾؿن هذا افباب اصتبه األمر ظذ ابن حبان ، وؿد ترجم ألبقه  هافؼؾقل ظن ؽر

 أهل من احلسن أبو ــقته،  افعويف شعد بن ظطقةؾؼال :  «ادجروحغ  »يف ـتابه 

 بنا وؾضقل حيقى بن اسؾر ظـه روى اخلدري شعقد أيب ظن يروي افؽوؾة

 جعل شعقد أبو مات امؾؾأحاديث ،  اخلدري شعقد أيب من شؿع مرزوق

،  ؾقحػظه بؽذا اهلل رشول ؿال افؽؾبي ؿال ؾنذا،  ؿصصه وحيرض افؽؾبي جيافس

 حدثـي:  ؾقؼول؟  هبذا حدثك من:  فه ؿقل ؾنذا،  ظـه ىروو،  شعقد أبا وــاه

 حيل ؾال،  افؽؾبي به أراد وإكام،  اخلدري عقدش أبا يريد أكه ؾقتومهون،  شعقد أبو

 شبع شـة ظطقة ومات،  افتعج  جفة ظذ إال حديثه ـتابة وال،  به االحتجاج

 .أ.هـ.  ومائة وظؼين

                                                 



 

 

122 
122 

 

ؾابن حبان يرى أن ظطقة افعويف وافد افراوي افسابق ال حيل االحتجاج  

 متػاوتة بغ افتوثقق بؿروياته بافؽؾقة ، وأؿوال افعؾامء اآلخرين يف ظطقة افعويف

 وافتجريح ، ؾؼد ؿال ظـه افدوري ظن ابن معغ : صافح ، وؿال أبو زرظة : فغ ،

وؿال أبو حاتم : ضعقف يؽت  حديثه ، وأبو كرضة أح  إيل مـه ، وؿال 

 عقف ، وؿال ابن ظدي : وؿد روى ظناجلوزجاين : مائل ، وؿال افـسائي : ض

شعقد أحاديث ظدة ، وظن ؽر أيب شعقد  عماظة من افثؼات ، وفعطقة ظن أيب

 .وـان يعد مع صقعة أهل افؽوؾة وهو مع ضعػه يؽت  حديثه ، 

شعد بن جـادة افعويف اجلديل  وؿال احلاؾظ يف افتؼري  : ظطقة بن

 من افثافثة .احلسن ، صدوق خيطئ ـثرًا ، وـان صقعقًا مدفسًا  أبو

ن ظطقة افعويف ، ؾقظفر ؾقفا أما أؿوال افعؾامء اآلخرين يف احلسن ب

، وؿال االختالف أيضًا ، ؿال ظباس افدوري ظن ابن معغ : مل يؽن به بلس 

، وؿال  ، وؿال أبو حاتم : ضعقف احلديث افبخاري : فقس بذاك 

، وذـره افذهبي يف  حجر يف افتؼري  : ضعقف من افسادشة  ابن

 .هـ  181ة ، وؿال ابن ؿاكع : مات شـ  افضعػاء
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وهبذا يتبغ أن أؿوال افعؾامء ال تتعارض مع ما ذه  إفقه ابن حبان يف 

من ترك مروياته ، ؽر أكه بغ فـا بقاكًا زائدًا ـعادته يف تػصقل  «ادجروحغ  »

 اجلرح يف افراوي ، وأكه ال يؿؽن حتديد شب  افضعف يف ادرويات .

 مناذج من أحاديثه : *

 احلديث األلو  :

 ظع حدثـي افوراق اهلل ظبد بن مـصوررجه متام يف ؾوائده من ضريق أخ

 بنا مسعر ظن أيب ثـا،  ظطقة بن حسن بن حسغ ثـا،  األودي رسب بن جابر بنا

 ؿان »:   اهلل رشول ؿال:  ؿالاخلدري مرؾوظًا  شعقد أيب ظن ظطقة ظن ـدام

 صعامه أؿل إذا ؿان،  مسؾامً  وؿان،  كػسه طذ مرسف رجل ؾبؾؽم ؿان ؽقؿن

،  أؿؾفا ؿرسة وجد ؽإن،  طابد إـقفا ييلو ؽؽان،  مزبؾة طذ صعامه ػاـةت صرح

 اهلل ؽلمر »، وؾقه :  «.... احلديث  تعرؾه طرؾاً  وجد وإن،  أؿؾفا بؼؾة وجد وإن

 رب يا:  ؽؼال،  ؿان ؿام ؽلطقد يـػض مجرة اــار من ؽلخرج ادؾك بذـك وجل طز

 ؽلدخؾه بقده خذ:  ـه وجل طز اهلل ؼال: ؽ ؾال،  بؾتهمز من آؿل ؿـت اـذي هذا

 . « اــار أدخؾته به طؾم ـو أما،  به يعؾم مل إـقك مـه ؿان معروف من اجلـة

 هذا احلديث من رواية حسن بن ظطقة ظن أبقه ، وهو مسؾسل بافضعػاء ،

 ؾػقه : 

يوهم أكه ظطقة افعويف وهو مدفس ، ؾؽان يؼول ظن أيب شعقد  -1

 دري ، وهو يعـي : افؽؾبي افؽذاب ، وؿد تؼدم افؽالم ظن ذفك .اخل

                                                 



 

 

122 
122 

 

 احلسن بن ظطقة ، وؿد ضعػه بعض أهل افعؾم . -2 

، احلسغ بن حسن بن ظطقة ، ؿال أبو حاتم : ضعقف احلديث  -3

، ؿال افشقخ حمؿد وؿال ابن معغ : ضعقف يف افؼضاء وضعقف يف احلديث 

واحلديث مع ضعف إشـاده ؾة افضعقػة : كارص افدين األفباين يف افسؾس

افشديد ؾفو مـؽر ، بل باضل طاهر افبطالن ، يشفد افؼؾ  بوضعه ، وفعؾه من 

 اإلرسائقؾقات افتي تؾؼاها افؽؾبي من أهل افؽتاب ، ثم دفسه ظـه ظطقة افعويف ،

ؾنكه من ؽر ادعؼول أن يثاب ذفك افرجل ادجرم بعؿل ظؿؾه ال يؼصد به كػع 

وفو ؿصده مل يـػعه حتى يبتغي به وجه اهلل ، ـام هو معؾوم ، مع أن افـاس ، 

 .أ.هـ. افعؿل كػسه ؿد يؿؽن إدخافه يف باب اإلرساف وتضققع ادال ؾتلمل 

 احلديث الثاني :

 احلسن بن حمؿد ثـاحد هربقع بن حمؿدأخرجه أمحد يف مسـده من ضريق 

 اهلل ـعن »:  ؿال افـبي :  ؿال قدشع أيب ظن،  جده ظن أبقه ظن،  ظطقة بنا:  يعـي

 . « وادستؿعة اــائحة

وهذا احلديث من رواية احلسن بن ظطقة ظن أبقه ، ورجافه ال بلس هبم 

ـالمها من  وافبقفؼي  شوى احلسن بن ظطقة وأبقه ، وأخرجه أبو داود
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ضريق حمؿد بن احلسن ظن أبقه ظن جده به ، وؿد روي من حديث ابن ظؿر 

يه بؼقة بن افوفقد وهو مدفس ، حدثـا أبو ظائذ وهو ظػر بن معدان ، يرو

حدثـا ظطاء بن أيب رباح أكه ـان ظـد ابن ظؿر وهو يؼول ، ؾذـره مرؾوظًا . 

، أخرجه افبقفؼي ، وظػر هذا ضعقف ـام ؿال ذفك احلاؾظ يف افتؼري  

: شؿعت وروي من حديث أيب هريرة يرويه ظؿر بن يزيد اددائـي ، ؿال 

يب هريرة مرؾوظًا به ، أخرجه احلسن بن أيب حسن افرسي حدث ظن أ

، وضعػه  ظدي ، وؿال : حديث ؽر حمػوظ ، وظؿر مـؽر احلديث  ابن

 .افشقخ حمؿد كارص افدين األفباين يف إرواء افغؾقل 

وهذان احلديثان افسابؼان ـالمها من رواية احلسن بن ظطقة افعويف ظن 

 ال ـام ؿال ابن حبان : ال أدري افبالء مـه أو من أبقه أو مـفام معًا .أبقه ، واحل

 الراجح يف حا  الرالوي  : *

هذا افراوي ضعػه عماظة ، وؿال ؾقه ابن معغ : فقس به بلس ، وإػ ؿوفه 

، أما مروياته ؾنهنا ضعقػة ألهنا عمقعفا ظن  «افثؼات  »ذه  ابن حبان يف ـتابه 

ومل يتبغ شب  افضعف من أهيام ظذ ما ؿرره ابن حبان يف أبقه ، وأبوه ضعقف ، 

 . «ادجروحغ  »ـتابه 
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 :سهل بن معاذ بن أنص اجلهين  -4 

،  أبقه ظن يروى،  اجلفـي أكس بن معاذ بن شفل: « اـثؼات  »ؾال يف 

 يعتز ال،  مك أهل يف ظداده،  ؾائد بن وزبان حبق  أبى بن يزيد ظـه روى

 . ظـه ؾائد بن زبان رواية نم ـان ما،  حديثه

 روى،  أبقه ظن يروي،  أكس بن معاذ بن شفل: « ادجروحع  »وؾال يف 

 حديثه يف افتخؾقط أوؿع أدري ؾؾست،  جدا احلديث مـؽر،  ديؾا بن زبان ظـه

 أحدمها رواها افتي ؾاألخبار أحدمها من ـان ؾنن،  ديؾا بن زبان من أو مـه

 بعد افقء إال زبان معاذ بن شفل ظن اواهتر ألن هذا اصتبه وإكام،  شاؿطة

 .أ.هـ.  افقء

بن اوأخز أن مرويات زبان  «افثؼات  »هذا افراوي ذـره ابن حبان يف 

مػصاًل  «ادجروحغ  »د ظـه ال يعتز هبا ، ومل يبغ شب  ذفك ، ثم أظاده يف ؾاي

مـؽر احلديث ، وؿد  ومبقـًا حافه ، ؾذـر أن هذا افراوي يروي ظن أبقه ، وأكه
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تؼدم افؽالم ظذ هذا افؾػظ ، وخالصته : أن من أضؾق ظؾقه هذا افؾػظ ؾنما أن 

تؽون كؽارة حديثه آتقة من جفة ضبطه ، ؾفو مؼبول احلديث يف ادتابعات 

وافشواهد ، إذا شؾم حديثه من افطعون ، أما إذا وصف بؿـؽر احلديث خلؾل 

 إن توبع .يف ظدافته ، ؾفذا ال يؼبل حديثه و

بن ا  أحاديثه يروهيا ظـه زبان ثم بغ افـؽارة يف حديثه ، وهو أن أؽؾ

معاذ ، هل افتخؾقط يف ادرويات شببه شفل بن  ىد إال افؼؾقل مـفا ، ؾال يدرؾاي

ؾؾذفك اصتبه أمره ظـد ابن حبان ؾسك حديثه د ، أو افراوي ظـه زبان بن ؾاي

ؾؼال :  «ادجروحغ  »د يف ـتابه ؾاي ، وؿد ترجم ابن حبان فزبان بنبافؽؾقة 

 ظـه روى،  أكس ظن معاذ بن شفل ظن يروي،  مك أهل مند زبان بن ؾاي

 ذمعا بن شفل ظن يـػرد،  جدا احلديث مـؽر،  وادكيون أيوب أيب بن شعقد

 بنا أمحد شؿعت:  يؼول عتاخل شؿعت،  به حيتج ال موضوظة ـلهنا بـسخة

 .أ.هـ.  ضعقف:  ؾؼال ديؾا بن زبان ظن عغم بن حيقى شئل:  ؿال زهر

د ضعقف ، وخاصة يف روايته ظن شفل ؾابن حبان يرى أن زبان بن ؾاي

د مميدة دا ؿافه ، ؾؼد ضعػه ل افعؾامء اآلخرين يف زبان بن ؾايبن معاذ ، وأؿواا

، وؿال احلاؾظ يف افتؼري  : ضعقف احلديث مع صالحه  أمحد وابن معغ 

 .وظبادته 

أما أؿواهلم يف شفل بن معاذ ؾنهنا خمتؾػة بغ افتوثقق وافتجريح ، ؿال 

بلس به إال ، وؿال ابن حجر يف افتؼري  : ال  ثؼة  افعجع : مكي تابعي 
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، وؿال أبو بؽر بن أيب خقثؿة ظن ابن معغ :  د ظـه يف روايات زبان بن ؾاي

، وؿال  وادغـي  يف افؽاصف ، أما افذهبي ؾسدد ؾقه ، ؾضعػه ضعقف 

 .، وذـره ابن اجلوزي يف افضعػاء  ظـه يف ديوان افضعػاء : صويؾح 

بن اؾفذا افراوي وثؼه أئؿة ، وضعػه آخرون ، ومل يتطرؿوا إػ رواية زبان 

ؾائد ظـه ، إال أن افذهبي وثؼه مرة وضعػه أخرى ـام شبق ، وؿد حيؿل ذفك 

د ظـه ، ومال ابن حجر إػ رأي ابن حبان يف يت زبان بن ؾاظذ أكه بسب  روايا

 د ظـه .سن أمره إال يف رواية زبان بن ؾايؾتوشط يف حافه ، ؾح «افثؼات  »ـتابه 

 وفعل افراجح يف أمره يتضح بعد دراشة كامذج من أحاديثه .

 مناذج من أحاديثه : *

 احلديث األلو  :

،  خقثؿة أبو حدثـاعذ ، أخرجه ابن حبان يف صحقحه من ضريق أيب ي

 ظن حبق  أيب بن يزيد ظن شعد بن فقث حدثـا،  ادمدب حمؿد بن يوكس حدثـا

  افـبي أن -  افـبي أصحاب من أبوه وـان - أبقه ظن،  أكس بن معاذ بن شفل

 . « ؿراد تتخذوها وال سادة اـدواب هذه ارؿبوا »:  ؿال
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 . ظـفا يـزل وال هبا يسر ال أكه:  ؾؿعـاه:  حاتم أبو ؿال

هذا احلديث من رواية يزيد بن أيب حبق  ظن شفل بن معاذ ، ورجافه ال 

،  د ، وأخرجه أمحد ن معاذ ، إذا روى ظـه زبان بن ؾايبلس هبم شوى شفل ب

د ظن شفل بن معاذ به ، وأخرجه ، ـالمها من ضريق زبان بن ؾاي وافطزاين 

ظن افؾقث بن شعد هبذا اإلشـاد ،وصححه  من ضرق واحلاـم  افدارمي 

 .وال تتخذوها ـراد تدظوها شادة ياحلاـم وواؾؼه افذهبي ، وؿافوا : وا

وإخراج ابن حبان هلذا احلديث يف صحقحه يميد ما ؿرره من اشتثـاء 

د ، ؾنن هذا احلديث افتي يروهيا ظـه ؽر زبان بن ؾاي مرويات شفل بن معاذ

بن ؾائد ظن شفل بن معاذ ؾنن ابن حبان مل خيرجه من وإن ـان رواه زبان 

 ضريؼه ، وإكام أخرجه من ضريق يزيد بن أيب حبق  ظـه ـام تؼدم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 احلديث الثاني :

 ، وه  بن اهلل ظبد حدثـا ، حيقى بن حرمؾةأخرجه ابن ماجه من ضريق 

 ظن أكس بن معاذ بن شفل ظن مرحوم أيب ظن،  أيوب أيب بن شعقدحدثـي 

 أصعؿـي اـذي هلل احلؿد:  ؽؼالأو ذب  أؿل من »:  ؿال  رشول اهلل  نظ أبقه

 . «ه ذكب من تؼدم ما ـه ؼػر،  ؾوة وال مـى حول ؼر من ورزؾـقهاـطعام  هذا

بن اهذا احلديث من رواية أيب مرحوم ظبد افرحقم بن مقؿون ظن شفل 

ؾقه افـسائي : ، ورجافه ال بلس هبم شوى ظبد افرمحن بن مقؿون ، ؿال معاذ 

أرجو أكه ال بلس به ، وضعػه ابن معغ ، وؿال أبو حاتم : يؽت  حديثه وال 

 ، وؿال ظـه احلاؾظ يف افتؼري  : « افثؼات  »، وذـره ابن حبان يف  حيتج به 

 .صدوق زاهد 

وؿال افشقخ حمؿد كارص افدين األفباين يف إرواء افغؾقل : ؾؿثل هذا 

حتسغ حديثه وتضعقػه ، وفعل األول أؿرب إػ افصواب ، افراوي يسدد بغ 

 .أ.هـ. ألن افذين ضعػوه مل يػرسوه ، ومل يبقـوا شب  ضعػه 

ـالمها من ضريق شعقد بن أيب أيوب  ، وافسمذي  وأخرجه أبو داود 

احلؿد هلل اـذي ؿساين هذا  »به ، وزاد أبو داود : ومن فبس ثوبًا ؾؼال : أيوب 
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 ،« ـقه من ؼر حول مـي وال ؾوة ، ؼػر ـه ما تؼدم من ذكبه وما تلخر اـثوب ورزؾ

 وؿال افسمذي ظؼبه : هذا حديث ؽري  .

 احلديث الثالث : 

 ، وه  بن اهلل ظبد حدثـا ، حيقى بن حرمؾةأخرجه ابن ماجه من ضريق 

 أن أكس بن معاذ بن شفل ظن مرحوم أيب ظن أيوب أيب بن شعقد حدثـي

 طذ اهلل دطاه يـػذه أن طذ ؾادر وهو ؼقظاً  ؿظم من »:  الؿ   اهلل رشول

 . « شاء احلور أي يف خيره حتى اـؼقامة يوم اخلالئق وسؤر

هذا احلديث ـسابؼه من رواية أيب مرحوم ظن شفل بن معاذ ، ورجافه 

،  ال بلس هبم شوى أيب مرحوم ، وؿد تؼدم افؽالم ظؾقه ، وأخرجه أبو داود 

، من ضريق شعقد بن أيب أيوب به ، وؿال افسمذي : حديث  وافسمذي 

 حسن ؽري  .

بن اا ظن شفل بن معاذ ؽر زبان وهذه األحاديث افثالثة افسابؼة يروهي

من  «ادجروحغ  »و  «افثؼات  »د ، وهذا يواؾق ما ؿرره ابن حبان يف ـتابه ؾاي

 ؿبوهلا .

 احلديث الرابع :

ؿتقبة ، حدثـا ابن من ضريق  «ادجروحغ  »أخرجه ابن حبان يف ـتابه 

د ظن شفل بن معاذ بن أكس دثـا رصدين بن شعد ظن زبان بن ؾايفرسي ، حا أيب

                                                 



 

 

122 
122 

 

 اختذ اجلؿعة يوم اــاس رؾاب يتخطى من »:   اهلل رشول ؿالظن أبقه ؿال :  

 . « جفـم إغ جرساً 

ؾسل د ظن شفل بن معاذ ، وهو مسهذا احلديث من رواية زبان بن ؾاي

بافضعػاء ، ؾقه رصدين بن شعد ، ؿال ظـه احلاؾظ يف افتؼري  : ضعقف 

 .احلديث مع صالحه وظبادته 

، وابن أيب افرسي ترجم  د ضعقف ، وؿد تؼدم افؽالم ظؾقهوزبان بن ؾاي

توـل اهلاصؿي ، ادعروف بابن فه احلاؾظ يف افتؼري  بؼوفه : حمؿد بن اد

 .ام ـثرة افرسي ، صدوق ظارف فه أوه أيب

، ـؾفم من  ، وافسمذي  ، وابن ماجه وأخرجه أمحد يف مسـده

د به ، وؿال افسمذي : حديث شفل بن معاذ اجلفـي حديث ضريق زبان بن ؾاي

ؽري  ال كعرؾه إال من حديث رصدين بن شعد ، وؿد تؽؾم بعض أهل افعؾم 

ه افشقخ حمؿد كارص يف رصدين بن شعد ، وضعػه من ؿبل حػظه .أ.هـ. وضعػ

 افدين األفباين يف مشؽاة ادصابقح .
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 احلديث اخلامص :

، حدثـا ابن من ضريق ؿتقبة  «ادجروحغ  »أخرجه ابن حبان يف ـتابه 

د ، ظن شفل بن معاذ ، ـا رصدين بن شعد ، ظن زبان بن ؾايافرسي ، حدث أيب

 وادػرؾع ؽقفا ضاحكواـ اـصالة يف ادتؽؾم »:   اهلل رشول ؿالظن أبقه ؿال : 

 .  « واحدةبؿـزـة أصباطه

د ظن شفل بن معاذ ، وؾقه رصدين هذا احلديث من رواية زبان بن ؾاي

بن شعد ، وزبان بن ؾائد وـالمها ضعقػان ، وتؼدم افؽالم ظؾقفام ، وأخرجه ا

ابن هلقعة ظن زبان به ، وؿال اهلقثؿي يف جمؿع افزوائد : ورواه من ضريق  أمحد

د ، وهو هلقعة ، وؾقه ـالم ظن زبان بن ؾايد وافطزاين يف افؽبر ، وؾقه ابن أمح

 .أ.هـ. ضعقف 

بن اد ظن شفل بؼان ـالمها من رواية زبان بن ؾايوهذان احلديثان افسا

د أو من شفل بن معاذ ، أو مـفام وال يعرف هل افضعف من زبان بن ؾايمعاذ ، 

 معفم يف شالشل اإلشـاد .معًا أو من افرواة افضعػاء افذين 

 الراجح يف حا  الرالوي : *

مروياته افتي من ضريق مما تؼدم يظفر أن هذا افراوي صدوق ، إال أن 

د ، رف هل افضعف مـه أومن زبان بن ؾايد ظـه ضعقػة ، وال يعزبان بن ؾاي

د ، ظذ ما ؿرره ابن حبان يف ـتابه وياته يروهيا ظـه زبان بن ؾايألن أؽؾ  مر

   . «جروحغ اد »
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*يربرعبد اهلل بن عبيدة ال -3 
 أخو موسى : 

 وظؼبي،  جوبر ظن ييرو افربذي ظبقدة بن اهلل ظبد: « الثقات  »قال يف 

 ثالثغ شـي بؼديد احلروريي ؿتؾته،  ظبقدة بن موشى أخوه ظـه روى،  ظومر بنا

  . وموئي

 ، ظبقدة بن موشى أخو افربذي ظبقدة بن اهلل ظبد: « ادجروحني  »وقال يف 

،  احلديٌ مـؽر،  ظبقدة بن موشى أخوه ظـه روى،  ظومر بن ظؼبي ظن يروي

 أخوه ألن،  أخقه من أو اهلل ظبد من أخبوره ذم افواؿع افسبى أدري ؾؾسً

 ووجى أمره اصتبه هـو ؾؿن،  ؽره راو فه وفقس احلديٌ ذم بقء فقس موشى

 معغ بن قىحي شلفً يؼول زهر بن أمحد شؿعً يؼول احلـبع شؿعً،  ترـه

 ظن يرو ومل ظبقدة بن موشى أخو هو ؾؼول افربذي ظبقدة بن اهلل ظبد ظن

حدثـو أبو يعذ ؿول شئل حيقى بن معغ  ، ضعقف وحديثفام موشى ؽر اهلل ظبد
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ظن ظبد اهلل بن ظبقدة افربذي أخو موشى بن ظبقدة ؾؼول : فقس  رضوأكو حو

 .أ.هـ.  بشئ

، وأخز أكه يروي ظن  شافثؼوت  »ـتوبه  هذا افراوي ذـره ابن حبون ذم

 شادجروحغ  »جوبر وظؼبي ، ويروي ظـه أخوه موشى بن ظبقدة ، ثم أظوده ذم 

مػصاًل ومبقـو حوفه ، ؾذـر أكه مـؽر احلديٌ ، وتؼدم افؽالم ظذ هذا افؾػظ ، 

وخالصته : أن من أضؾؼه ظؾقه إمو أن تؽون كؽورة حديثه آتقي من جفي ضبطه ، 

ؼبول احلديٌ ذم ادتوبعوت وافشواهد إذا شؾم من افطعون ، أمو إذا ؾفو م

 وصف بؿـؽر احلديٌ خلؾل ذم ظدافته ؾفذا ال يؼبل حديثه وإن توبع .

ثم بغ شبى افـؽورة ذم حديثه ، وهو أن مرويوته يروهيو ظـه أخوه موشى 

ذم بن ظبقدة ، وهو ضعقف ، وؿد بغ ابن حبون شبى ضعػه ، ؾؼول ذم ترمجته ا

 موت،  ظبقدة بن اهلل ظبد أخو،  افربذي ظبقدة بن موشى:  شادجروحغ  »

 ؽػل أكه إال،  وصالحوً  وظبودةً  وؾضالً  كسؽوً  اهلل ظبود خقور من وـون،  بوفربذة

 ظن ويروي،  متومهوً  فه أصل ال افذي بوفقء يليت حتى،  احلػظ ذم اإلتؼون ظن

 من به االحتجوج ؾبطل،  فه عؿدت ؽر من األثبوت حديٌ من فقس مو افثؼوت

 .أ.هـ.  كػسه ذم  ؾوضالً  ـون وإن،  افـؼل جفي

افسبى افواؿع ذم مرويوته هل هو مـه أو من أخقه ، ألكه فقس ؾال يدري 

هـوك راو ؽره ، ؾؾذفك اصتبه أمره ظـد ابن حبون ، ؾسك حديثه بوفؽؾقي ، وؿد 

  يرو ظـه إال راو ضعقف .ـون من مـفجه ترك حديٌ افراوي بوفؽؾقي إذا مل
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ابـه  ظـه روى،  افؼرر افؽوذم احلورث بن إشحوقؾؼد ؿول ذم ترمجي  

 أو مـه حديثه ذم افتخؾقط أدري ؾال،  احلديٌ مـؽر،  إشحوق بن افرمحن ظبد

،  احلديٌ ذم بقء فقس ، أيضوً  ابـه ؽر صدوق راو فه فقس كهأ ظذ،  ابـه من

 .أ.هـ.  ـهتر ووجى مرهأ اصتبه هوهـو ؾؿن

،  موفك بن أكس ظن يروي صقخ:  خقثؿي أيب بن خقثؿيوؿول ذم ترمجي 

 افـؼل ذم شببه ـقػقي تتؿقز ال،  ؿؾته ظذ احلديٌ مـؽر،  اجلعػي جوبر ظـه روى

 ؾؿن،  أيضوً  مؾزق جلوبر ؾفو افوهن من به يؾزق ؾام،  اجلعػي جوبر راويه ألن

 ـ. .أ.ه ترـه ووجى أمره اصتبه هـو هو

 ظن يروي:  ادؾقؽي اهلل ظبقد بن بؽر أيب بن افرمحن ظبدوؿول ذم ترمجي 

 بنا حمؿد ابـه ظـه روى،  وافؼوشم وافزهري وضووس يمؾقؽ أيب بنا ظؿه

 حديٌ يشبه ال بام افثؼوت ظن يـػرد،  جداً  احلديٌ مـؽر،  افرمحن ظبد

 روايته أـثر أن ظذ ، ابـه من أو مـه أخبوره ذم افوهم ـثرة أدري ؾال،  األثبوت

 ووجى أمره اصتبه هـو ؾؿن،  اخلطل ؾوحش وابـه،  ابـه ظذ يدور حديثه ومدار

 .أ.هـ.  ترـه

 افتوثق  وافتجري  ، أمو أؿوال افعؾامء ذم هذا افراوي ؾنهنو خمتؾػي بغ

ؼوب بن صقبي : روى ظن موشى بن ظبقدة افربذي وهو ضعقف ؾؼول ؾقه يع

ق ظن أخقه ظبد اهلل بن ظبقدة وهو ثؼي وؿد أدرك ؽر احلديٌ جدًا وهو صدو

 . وؿول احلوـم أبو ظبد اهلل. وؿول افـسوئي : فقس به بلس واحد من افصحوبي 
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، وؿول ذم ـتوبه  ؾعبد اهلل بن ظبقدة بن كشقط ؿول : ثؼي ؿؾً فؾدارؿطـي 

: ال يتوبع ظذ ، وؿول ذم أخقه موشى بن ظبقدة  افضعػوء وادسوـغ : صوف  

 حديثه .

، ؿول ابن حجر ذم افتؼريى : ثؼي ، وأخرج فه افبخوري ذم صحقحه 

وؿول ذم ؾت  افبوري بعدمو كؼل أؿوال افعؾامء ادوثؼغ وادجرحغ فه ، ؿؾً : بل 

بن ان ـقسون ظـه ظن ظبقد اهلل أخرج افبخوري حديثه من ضري  صوف  ب

رأيت أىه وضع يف يدي  »:  ول افـبي ظتبي ظن ابن ظبوس ذم ؿاهلل بن  ظبد

بن اذم ادغوزي : حدثـو شعقد ؿول افبخوري  احلديٌ شسواران من ذهب ...

ؿول ، حمؿد اجلرمي ، حدثـو يعؼوب بن إبراهقم ، حدثـو أيب ظن صوف  به 

، ظبد اهلل بن أمحد بن حـبل ظن أبقه : موشى بن ظبقدة وأخوه ال يشتغل هبام 

 بن أيب خقثؿي : شلفً حيقى بن معغ ظن ظبد اهلل بن ظبقدة ؾؼول : وؿول أبو بؽر

هو أخو موشى بن ظبقدة ، ومل يرو ظن ظبد اهلل بن ظبقدة ؽر موشى بن ظبقدة ، 

 شئل حيقى بن معغ ظن ، وؿول أبو يعذ ادوصع : حديثفام ضعقف و

ي بعدمو ذـر ، وؿول أبو أمحد بن ظدظبد اهلل بن ظبقدة ؾؼول : فقس بقء 

كامذج من أحوديثه : وفعبد اهلل بن ظبقدة ؽر مو ذـرت من أحوديٌ ، وال  فه
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يروي ظـه إال أخوه موشى بن ظبقدة ، ومجقعًو يتبغ ظذ حديثفام َمن أظؾم  

 .أ.هـ.  افضعف

، أمو  وذـره افعؼقع ذم افضعػوء ، وشوق فه حديٌ من ؿه كسؽه 

، وفؽـه ذم ذم افؽوصف : صدوق ؾقه رء  افذهبي ؾؼد تردد ؾقه ، ؾؼول

 . هووأخديوان افضعػوء : ضعػه هو 

ؿول حمؿد بن شعد وخؾقػي بن خقوط ، وافبخوري : موت شـي ثالثغ 

 .وموئي 

بغ افعؾامء ذم هذا افراوي ، ؾبعضفم وهبذا يتبغ أن هـوك اختالؾًو صديدًا 

ثل يعؼوب بن صقبي ، يوثؼه مع تضعقػفم ألخقه موشى بن ظبقدة ، م

وافدارؿطـي ، ووثؼه افذهبي مرة وضعػه أخرى ، وفعل ذفك بسبى مرويوته 

افتي رواهو ظـه أخوه موشى بن ظبقدة وآخرون يضعػوكه مثل أمحد بن حـبل 

وحيقى بن معغ وابن ظدي، وظؾل بعضفم ذفك بلكه مل يرو ظـه إال أخوه 

ذم  يعر  هل افضعف موشى بن ظبقدة ، وهو ضعقف ، وبوفتويل ؾنكه ال

أحوديثه مـه أو من أخقه ، وهذا افرأي األخر يواؾ  مو ؿرره ابن حبون ذم ـتوبه 

 ظن هذا افراوي . شادجروحغ  »
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ؾفل فعبد اهلل بن ظبقدة أحوديٌ يروهيو ظـه ؽر أخقه موشى بن ظبقدة ؟ 

 وهل هي مؼبوفي ؟

 فعل اإلجوبي تتض  بعد دراشي كامذج من أحوديثه .

 يث األول :احلد

 بنا يعؼوب حدثـو،  اجلرمي حمؿد بن شعقدأخرجه افبخوري من ضري  

 اشؿه آخر موضع ذم وـون،  كشقط بن ظبقدة بن صوف  ظن أيب وحدثـ،  إبراهقم

 ادديـي ؿدم افؽذاب مسقؾؿي أن بؾغـو:  ؿول اهلل ظبد بن اهلل ظبقد ن، أ اهلل ظبد

 بنا اهلل ظبد أم وهي،  احلورث بـً حتته ًوـوك،  احلورث بـً دار ذم ؾـزل

،  ؿضقى  اهلل رشول يد وذم،  ؿقس بن ثوبً ومعه  اهلل رشول ؾلتوه،  ظومر

 ثم األمر وبغ بقـك خؾقـو صئً إن:  مسقؾؿي فه ؾؼول،  ؾؽؾؿه ظؾقه ؾوؿف

 وإين أعطوتكه ما القضوب هذا سيلتني لو »:   افـبي ؾؼول،  بعدك فـو جعؾته

 ،  عني وسوجوبك قوس بن ثابت وهذا،  يترأ   ما وهف ريتأ   الذي ألراك

 . «  النبي فاىرصف

ؿول ابن حجر ذم افػت  : ؿوفه وـون ذم موضع آخر اشؿه ظبد اهلل ، أراد 

بن اهبذا أن يـبه ظذ أن ادبفم هو ظبد اهلل بن ظبقدة ال أخوه موشى ، وظبقد اهلل 

وري ظـه احلديٌ مرشاًل ، ظبد اهلل ، وهو ابن ظتبي بن مسعود ، وشوق افبخ

ذـره ذم افبوب ؿبؾه موصوالً ، فؽن من روايي كوؾع بن جبر ظن ابن وؿد 

 . ظبوس
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ؾػي هذا احلديٌ أخرج افبخوري فعبد اهلل بن ظبقدة ، فؽن من ؽر  

 روايي أخقه موشى ظـه ، ؾؼد رواه ظـه إبراهقم .

أن ذفك وإخراج افبخوري هذا احلديٌ يؼوي جوكى توثقؼه ، ال شقام و

ذم األصول ، وهو خيوفف ؿول من كص من افعؾامء ـوبن معغ وابن حبون ظذ 

 أكه فقس فعبد اهلل بن ظبقدة راو ؽر أخقه .

 احلديث الثاني :

،  ظبوس ثـو، حد بؽر أيب بناأخرجه ابن ظدي ذم افؽومل من ضري  

،  قدةظب بن اهلل ظبد أخقه ظن ظبقدة بن موشى ثـو، حد إبراهقم بن مؽي ثـوحد

 :  ؿوفه ذم افـبي  ظن ظومر بن ظؼبي ظن،  ظبقدة بن حمؿد أخقه ظن   

         ش الرمي القوة »:  ؿول . 

هذا احلديٌ من روايي موشى بن ظبقدة ظن أخقه ظبـد اهلل ، وروايتـه ظـن 

ؾؼد أخرجه من ضريـ   أخقه ـام شب  ضعقػي ، فؽن احلديٌ ذم صحق  مسؾم ،

 ثاممـي ظـع أيب ظـن احلـورث بـن ظؿـروظـن  وهـى ابـنظن  معرو  بن هورون

 :يؼــول  اهلل رشــول شــؿعً : يؼــول ظــومر بــن ظؼبــي شــؿع أكــه صــػي بــنا

                        ــول أال إن ،  الرمووي لقوووةأال إن ا »:  ؿ

 .  ش الرمي القوة
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 ثالث :احلديث ال

  ؿدامي أبو ثـو، حد افػريويبأخرجه ابن ظدي ذم افؽومل من ضري  

 بنا موشى شؿعً،  يفرازا شؾقامن بن إشحوق ثـو، حد شعقد بن اهلل ظبد

:  ؿول األكصوري شعد بن شفل ظن ظبقدة بن اهلل ظبد أخقه ظن يذـر ظبقدة

 هلل مداحل »:  ؾؼول،  بعضوً  بعضـو ئيؼر،  كؼسي وكحن  اهلل رشول خرج

 أقوام ءيجي نأ قبل اقرأوا،  واألسود األمحر،  فوكم األخوار،  فوكم واحد اهلل كتاب

 . ش يتيجلوىه وال أجره يتعجلون،  تراقوهم جياوز ال القدح يقام كام يقوموىه

هذا احلديٌ من روايي موشى بن ظبقدة ظن أخقه ظبد اهلل بن ظبقدة ، 

 قدة .ورجوفه ال بلس هبم شوى موشى بن ظب

بن ا ومن ضري  ظؿر (3)ذم صحقحه وابن حبون  (2)وأخرجه أبو داود 

 شوادة ظن وؾوء بن ذي  ظنبن احلورث ، زاد األول مـفام : وابن هلقعي ظن بؽر 

 .  شفل افسوظدي به ، ووؾوء بن ذي  ؿول ظـه احلوؾظ ذم افتؼريى : مؼبول 

 محقد ظن خوفدخزكو وفه صوهد ظـد أيب داود من ضري  وهى بن بؼقي ، أ

  اهلل رشول ظؾقـو خرج:  ؿول اهلل ظبد بن جوبر ظن ادـؽدر بن حمؿد ظن األظرج

،  حسن فكل واؤاقر »:  ؾؼول ظجؿيواأل األظرايب وؾقـو افؼرآن كؼرأ وكحن

 . ش  يتيجلوىه وال يتعجلوىه،  القدح يقام كام يقوموىه أقوام وسوجيء
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وهذا فبو ي ذم افسؾسؾي افصحقحي : ؿول افشقخ حمؿد كوس افدين األ 

إشـود صحق  رجوفه ـؾفم ثؼوت رجول افشقخغ ؽر وهى بن بؼقي ، ؾؿن 

 رجول مسؾم وحده ،وتوبعه خؾف بن افوفقد وال بلس به ذم ادتوبعوت 

وتوبعه أشومي بن زيد افؾقثي ظن حمؿد بن ادـؽدر به أخرجه أمحد ، وإشـوده 

 .أ.هـ. حسن 

افسوبؼون وإن ـوكو من روايي موشى بن ظبقدة ظن أخقه  ؾفذان احلديثون

ظبد اهلل ، ؾنن افطرق وافشواهد األخرى تدل ظذ أهنم واؾؼوا افثؼوت ذم 

 مرويوهتم .

 احلديث الرابع :

،  موشى بن ظبود ثـو، حد يعذأخرجه ابن ظدي ذم افؽومل من ضري  أيب 

 ظبقدة بن اهلل ظبد ظن،  افربذي ظبقدة بن موشى ظن متوم بن ؿران ثـوحد

 من ونادسلم سلم وقد ىسكه قىض من »:   اهلل رشول ؿولافربذي ؿول : 

 . ش ذىبه من تقدم ما له غفر ويده لساىه

هذا احلديٌ من روايي موشى ظن ظبد اهلل بن ظبقدة افربذي ، ورجوفه ال 

بلس هبم شوى موشى بن ظبقدة ، وهو ضعقف ـام تؼدم ، وؾقه ظؾي أخرى هي 

 .  افـبي رشول ، ؾنن ظبد اهلل بن ظبقدة افربذي توبعي ، ومل يسؿع من اإل

وأخرجه افعؼقع ذم افضعػوء افؽبر من ضري  موشى بن ظبقدة ظن أخقه 

من قىض  »:  ظبد اهلل بن ظبقدة ظن جوبر بن ظبد اهلل ؿول : ؿول رشول اهلل 
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افعؼقع :  ؿول.  « ذىبه من تقدم ما له غفر ويده لساىه من ادسلم وسلم ىسكه

حدثـي حمؿد بن ظقسى ؿول : حدثـو ظبوس ؿول : شؿعً حيقى يؼول : ؿد روى 

وؿد ضعف ، موشى بن ظبقدة ظن أخقه ظن جوبر ومل يسؿع من جوبر صقئًو 

. ويغـي ظـه  احلديٌ افشقخ حمؿد كوس افدين األفبو ي ذم افسؾسؾي افضعقػي 

رواه   «مل يفسق رجع كووم ولدته أمه من حج فلم يرفث و »:   افـبي ؿول 

 ، إال أكه ؿول ؽػر فه مو تؼدم من ذكبه . وافسمذي ومسؾم  افبخوري 

ؾوفضعف ذم هذا احلديٌ ال ُيدرى شببه ، هل هو من موشى بن ظبقدة ؟ 

 ، أو مـفام معًو ؟ أو من أخقه ظبد اهلل بن ظبقدة ، ؾنكه مل يسؿع من جوبر 

 ل الراوي :الراجح يف حا *

ممو تؼدم يظفر أن هذا افراوي مؼبول افروايي إال مو ـون من روايوته افتي 

يروهيو ظـه أخوه موشى بن ظبقدة ، ألكه ال ُيدرى هل شبى افضعف مـه أو من 

 أخقه أو مـفام معًو .

 وهذا مو أـدته افـامذج افسوبؼي ، وؿول به مجع من أهل افعؾم .

                         *****
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 .هالل بن خباب أبو العالء العبدي  -4             

 ، صوحون بن زيد موػ،  افعبدي افعالء أبو خبوب بن هالل: « الثقات  »قال يف 

 .أ.هـ.  وخيوفف ئخيط،  يزيد بن ثوبً ظـه روى،  ظؽرمي ظن ييرو

 زيد موػ،  افعبدي افعالء أبو خبوب بن هالل: « ادجروحني  »وقال يف 

 ظؽرمي ظن يروي،  وشؽـفو افبكة إػ اكتؼل ؿد،  افؽوؾي أهل من،  صوحون بنا

 ممن ـون،  مهوووذو ومسعرافثوري  افعراؿقون ظـه وروى،  جعدةبن  وحيقى

 به االحتجوج جيوز ال،  افتوهم ظذ بوفقء حيدث ؾؽون،  ظؿره آخر ذم اختؾط

 ؾعؾه ذم جيرح ال أن أرجو حمتٍ به احتٍ ؾنن افثؼوت واؾ  ؾقام وأمو،  اكػرد إذا

 .أ.هـ.  ذفك

                                                 

* 
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، وأخز أكه خيطئ  شافثؼوت  »هذا افراوي ذـره ابن حبون ذم ـتوبه 

وخيوفف ، وؿد تؼدم افؽالم ظذ ؿوفه : خيطئ ، وخالصته : أن افراوي تؼبل 

 خطمه ظذ صوابه .مرويوته مو مل يغؾى 

ته : أن ادراد به أمو ؿوفه : خيوفف ، ؾؼد تؼدم افؽالم ظذ ذفك ، وخالص

خموفػي افراوي فؾرواة افثؼوت ، وـوكً أحؽومه ظذ همالء افرواة متػووتي بغ 

 االظتبور وافسك بحسى حول افراوي .

ؾوبن حبون يرى أن هالل بن خبوب مع ـوكه خيطئ وخيوفف ، إال أن 

ال معـى ، إ شافثؼوت  »حديثه ال يزال ذم مرتبي ادؼبول ، وإال مل يؽن فذـره ذم 

مػصاًل ومبقـًو حوفه ، ؾذـر أكه اختؾط ذم آخر  شادجروحغ  »أكه أظوده ذم ـتوبه 

ظؿره ، ؾؽون حيدث بوفقء ظذ افتوهم ، ؾال جيوز االحتجوج بحديثه ذم حول 

االكػراد ، وأمو ذم حول مواؾؼي حديثه افثؼوت ، ؾنكه ال يرى بلشًو ذم ؿبول 

 مرويوته .

فؾسون : اختؾط : ؾسد ظؼؾه ، ويؼول : وؿوفه : اختؾط ، ؿول صوحى ا

 .خوفط افرجل ؾفو خموفط ، واختؾط ظؼؾه ؾفو خمتؾط إذا تغر 

وؿول ذم ادصبوح : خؾطً افقء بغره من بوب رضب ، ضؿؿته إفقه ، 

بعد ذفك ، ـخؾط احلقواكوت ، وؿد ال يؿؽن  افتؿققز ؽنؿيؾوختؾط هو ، وؿد 

 .ـخؾط ادوئعوت ، ؾقؽون مزجو 
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يرى احلوؾظ ابن حجر أن االختالط يرجع إػ شوء احلػظ ، ؿول : شوء و 

احلػظ وهو شبى من أشبوب افطعن ، وادراد به : من مل يرج  جوكى إصوبته 

 ظذ جوكى خطئه ، وهو ظذ ؿسؿغ :

إن ـون الزمًو فؾراوي ذم مجقع حوالته ، ؾفو افشوذ ظذ رأي بعض  -1

 . احلديٌ أهل 

ورئًو ظذ افراوي ، إمو فؽزه ، أو فذهوب بكه أو أو ـون شوء احلػظ ض

الحساق ـتبه ، أو ظدمفو بلن ـون يعتؿدهو ، ؾرجع إػ حػظه ؾسوء ، ؾفذا هو 

واحلؽم ذم أن مو حدث به ؿبل االختالط إذا متقز ؿبل ، وإذا مل يتؿقز ادختؾط ، 

 يتوؿف ، وـذا من اصتبه األمر ؾقه .

، ـلن يؽون ؾوؿه أو مثؾه ال دوكه ، وـذا  ومتى توبع افسقئ احلػظ بؿعتز

ادختؾط افذي مل يتؿقز ، وـذا ادستور وادرشل واددفس ،صور حديثفم حسـًو 

، ألن مع ـل واحد مـفم احتامل أن ـون  عبَ وع وادتادتوبِ ال فذاته ، بل بودجؿوع 

ايي روايته صوابًو ، أو ؽر صواب ظذ حد شواء ، ؾنذا جوءت من ادعتزين رو

رج  أحد اجلوكبغ من االحتامفغ ادذـورين ، ودل ذفك ظذ مواؾؼي ألحدهم 

أن احلديٌ حمػوظ ، ؾورتؼى من درجي افتوؿف إػ درجي افؼبول ، ومع ارتؼوئه 

إػ درجي افؼبول ؾفو مـحط ظن رتبي احلسن فذاته ، وربام توؿف بعضفم ظن 

 .أ.هـ. إضالق احلسن ظؾقه 

 ؿضقي االختالط ، ال خيتؾف ظن ـالم ابن حبون ومو ذـره ابن حجر ذم

. وؿد ـون ابن حبون متشددًا ذم  افذي شبؼً اإلصورة إفقه ذم أول هذا افػصل

ؿبول روايوت ادختؾطغ ، ؾؼد حؽم بوفسك ظذ ـثر مـفم ، وجعل ظددًا مـفم 
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ذم مرتبي االظتبور بحسى حول افراوي ، ؾؼول ذم ترمجي حبون بن زهر أيب روح 

افؽاليب : اختؾط ذم آخره حتى ـون ال يدري مو حيدث ، ومل يتؿقز حديثه 

 .افؼديم من احلديٌ افذي حدث ذم اختالضه ، ؾبطل االحتجوج به 

وؿول ذم ترمجي زيد بن ظو  أيب ربقعي افذهع : اختؾط بآخره ، ؾام حدث 

ـؽى ؿبل اختالضه ؾؿستؼقم ، ومو حدث بعد افتخؾقط ؾػقه مـوـر ، جيى افت

 .أ.هـ. ظام اكػرد من األخبور 

)ظورم( افبكي :  افـعامن أيبوؿول ذم ترمجي حمؿد بن افػضل افسدود 

 ادـوـر ؾوؿع،  به حيدث مو يدري ال ـون حتى،  وتغر،  ظؿره آخر ذم اختؾط

، ؾنن متقز حديثه افؼديم من اجلديد احتٍ بوفؼديم وإال ترك  روايته ذم ةرافؽث

 ـ. .أ.هـؾه 

أؿوال ظؾامء اجلرح وافتعديل ، ؾنن أؽؾبفو مطوبؼي دو حؽم به ابن  وأم

 حبون.

، وؿول ظبوس  ؿول ظبد اهلل بن أمحد بن حـبل ظن أبقه : صقخ ثؼي 

بن اخقثؿي ، وظثامن بن شعقد افدارمي ، ظن حيقى  أيبافدوري ، وأبو بؽر بن 

: شلفً حيقى بن معغ ظن  ، وؿول إبراهقم بن ظبد اهلل اجلـقدثؼي  معغ :

 هالل بن خبوب وؿؾً : إن حيقى افؼطون يزظم أكه تغر ؿبل أن يؿوت واختؾط ،
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ؾؼول حيقى : ال ، مو اختؾط وال تغر ، ؿؾً فقحقى : ؾثؼي هو ؟ ؿول : ثؼي  

، وؿول حمؿد بن ظبد اهلل  وؿول ابن ظدي : أرجو أكه ال بلس به .  ملمون

. وؿول حيقى افؼطون : تغر ؿبل  ؽسون افغاليب : ثؼي  ادوصع ، وادػضل بن

وؿول يعؼوب بن شػقون : ، موته واختؾط ، وؿول مرة : أتقته وـون ؿد تغر 

حدثـو أبو كعقم ؿول : حدثـو شػقون ، ظن هالل بن خبوب : ـون يـزل اددائن ، 

يثه وهم ، تغر ، وؿول افعؼقع : ذم حدإال أكه تغر ، ظؿل ؾقه افسن ثؼي ، 

 .وؿول احلوـم : أبو أمحد تغر بآخره ،   بآخره

وذـره ذم ، افذهبي ؾؼد تردد ؾقه ، ؾؼول ظـه ذم افؽوصف : ثؼي  وأم

افضعػوء وؿول : وثؼه ابن معغ وؽره ، وؿول ابن حبون : اختؾط ذم  ذمادغـي 

 .أ.هـ. رد آخر ظؿره ، ؾحدث بوفتوهم ، ال جيوز االحتجوج به إذا اكػ

 .وؿول احلوؾظ ذم افتؼريى : صدوق تغر بآخره ، من اخلومسي 
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وبعد تتبع أؿوال افعؾامء يتبغ أن أؽؾبفم ؿد ثبتوا اختالط هذا افراوي ذم 

آخر ظؿره ، مثل ابن افؼطون ويعؼوب بن شػقون ، وافعؼقع ، وؽرهم ، وإن 

ه ، وبعضفم وثؼه مطؾؼًو ؿد كػى االختالط ظــون بعضفم مثل حيقى بن معغ 

ومل يتعرض الختالضه ، مثل أمحد بن حـبل ، وحمؿد بن ظبد اهلل ادوصع ، 

وؽرهم ، وافؼوظدة األصوفقي أن ادثبً مؼدم ظذ افـوذم ، ؾقؼدم ؿول من ؿول 

بوختالضه ظذ من كػى ذفك ، وإكام يؼول : إن اختالط هذا افراوي اختالط 

ظـدمو ترك  شادجروحغ  »ن حبون ذم ـتوبه يسر وهذا يواؾ  مو ؿرره اب

االحتجوج بؿرويوته افتي يـػرد هبو ، ألكه ال يدري هل هي ؿبل االختالط أو 

 بعده .

 مناذج من أحاديثه : *

 احلديث األول :

،  ؿحطبي بن حمؿد بن اهلل ظبدأخرجه ابن حبون ذم صحقحه من ضري  

 ظن،  يزيد بن ثوبً حدثـو،  اجلؿحي معوويي بن اهلل ظبد حدثـو،  افصؾ  بػم

 عذ اخلطاب بن عمر دخل »:  ؿول ظبوس ابن ظن ظؽرمي ظن خبوب بن هالل

 فراشا   اختذت لو اهلل رسول يا:  فقال،  جنبه يف أثر قد حصر عذ وهو النبي 

 ومثل مثيل ما بوده ىفيس والذي،  وللدىوا مايل عمر يا »:  فقال ؟ هذا من أوثر

 ثم هنار من ساعة شجرة حتت فاستظل،  صائف يوم يف سار كراكب إال الدىوا

 . ش وتركها راح
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هذا احلديٌ من روايي ثوبً بن يزيد ظن هالل بن خبوب ، ورجوفه ال 

، وافطزا ي ذم  بلس هبم شوى هالل بن خبوب ، وأخرجه أمحد ذم ادسـد 

 ،ه احلوـم واحلوـم من ضرق ظن ثوبً بن يزيد به ، وصحح، ادعجم افؽبر 

وؿول : ظذ ذط افبخوري ومل خيرجوه ، وواؾؼه افذهبي ، وأورده اهلقثؿي ذم 

ادجؿع ، وكسبه ألمحد وؿول : رجوفه رجول افصحق  ؽر هالل بن خبوب ، 

ق ، من ضر ، واحلوـم  ، وافسمذي  ، وفه صوهد ظـد أمحد وهو ثؼي 

هقم افـخعي ظن ظؾؼؿي ظن ظبد اهلل عودي ظن ظؿرو بن مرة ظن إبراظن ادس

 مرؾوظو به ، ؾذـر احلديٌ ، وؿول افسمذي : هذا حديٌ حسن صحق  .أ.هـ. 

وهذا إشـود جقد شوى ادسعودي ، وهو صدوق خمتؾط ، ؿول احلوؾظ ذم 

افتؼريى : صدوق اختؾط ؿبل موته ، وضوبطه : أن من شؿع مـه ببغداد ؾبعد 

 .عوت وافشواهد االختالط ، ؾحديثه يصؾ  فؾؿتوب

،  وفبعض أفػوظ هذا احلديٌ صواهد ذم افصحق  أخرجفو افبخوري 

من حديٌ ابن ظبوس ، وصح  احلديٌ افشقخ صعقى  ومسؾم 

 .األركوؤوط ذم تعؾقؼه ظذ صحق  ابن حبون 
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أمو إخراج ابن حبون هلذا افراوي ذم صحقحه ، ؾنكه ـام شب  ذم ـالمه 

حتجوج هبم ؾقام رووا ؿبل االختالط ، أو ؾقام واؾؼوا ؾقه ظن ادختؾطغ يرى اال

افثؼوت ، وهذا احلديٌ ؿد واؾ  ؾقه هالل بن خبوب ؽره من افثؼوت ، إال أن 

ى ذم األمر أن ابن حبون ذـر هذا احلديٌ ذم ترمجي هالل بن خبوب ذم قافعج

، وؿد وـلكه يستـؽره ظؾقه ، وإذ به خيرجه ذم صحقحه  شادجروحغ  »ـتوبه 

يعتذر البن حبون بلكه تراجع ظن تضعقػه هلذا احلديٌ ظـدمو ظؾم أن فه 

 صواهد ، ؾلخرجه ذم صحقحه ، واهلل أظؾم .

 احلديث الثاني :

 بنا ظبود حدثـو،  افبغدادي أيوب بن زيودأخرجه افسمذي من ضري  

 افزبر بـً ضبوظي أن:  ظبوس ابن ظن ظؽرمي ظن خبوب بن هالل ظن عواماف

،  ىعم:  قال ؟ أفيشرتط احلج أريد إين!  اهلل رسول يا »:  ؾؼوفً افـبي  أتً

 األرض من حميل، لبوك  لبوك اللهم لبوك قويل:  قال ؟ أقول كوف:  قالت

 . ش نيسبحت حوث

 . صحق  حسن حديٌ ظبوس ابن حديٌ:  ظقسى أبو ؿول

ٌ ؾفذا احلديٌ رجوفه ال بلس هبم شوى هالل بن خبوب ، فؽن احلدي

 حمؿدظن  إبراهقم بن إشحوقأصؾه ذم صحق  مسؾم ، ؾؼد أخرجه من ضري  

 ابن موػ وظؽرمي شوً وضوو شؿع أكه افزبر أيب، ظن  جريٍ، ظن ابن  بؽر بنا

  اهلل رشول أتً ادطؾى ظبد بن افزبر بـً ضبوظي أن،  ظبوس ابن ظن،  ظبوس

                                                 



 

 

333 
333 

 

 باحلج أهيل:  قال ؟ يمرينت فام،  احلج أريد وإين،  ثقولة امرأة إين »:  ؾؼوفً 

 . ش يحتبسن حوث حميل أن يواشرتص

ؾؼد توبع ذم هذا احلديٌ هالل بن خبوب ، حقٌ توبعه أبو افزبر ، وهذا 

من ؿبول مرويوت هالل افتي  شادجروحغ  »يواؾ  مو ؿرره ابن حبون ذم ـتوبه 

 واؾ  ؾقفو افثؼوت .

 احلديث الثالث :

: يعـي : ابن يزيد ، ي  ظػون ، حدثـو ثوبً أخرجه أمحد ذم مسـده من ضر

كان يبوت اللوايل   أن النبي  »ن ظؽرمي ظن ابن ظبوس : حدثـو هالل ظ

 .  شوكان عامة خبزهم الشعر  وأهله ال جيدون عشاء ، قال :ادتتابعة صاويا  ، 

ؾفذا احلديٌ من روايي ثوبً ظن هالل بن خبوب ، ورجوفه ال بلس هبم 

 ن خبوب .شوى هالل ب

، من  ، وافطزا ي  ، وابن موجه  وأخرجه افسمذي ذم افسـن 

 ضرق ظن ثوبً بن يزيد ، وؿول افسمذي : حديٌ حسن صحق  .أ.هـ. 
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وؿد اكػرد هالل بن خبوب ذم هذا احلديٌ ؾؾم يتوبعه أحد ، فؽن 

ريض اهلل ظـفو ،  احلديٌ فه صوهد ذم افصحقحغ بؿعـوه من حديٌ ظوئشي

لنمكث شهرا  ما ىستوقد بنار ، إن هو إال التمر  إن كنا آل حممد  »وفً : ؿ

من خبز شعر يومني متتابعني  ما شبع آل حممد  ». وؿوفً أيضًو :  شواداء 

منذ قدم اددينة  ما شبع آل حممد  »، وذم روايي :  ش حتى قبض رسول اهلل 

 . ش من صعام بر ثالث لوال تباعا  حتى قبض

 الراجح يف حال الراوي : *

يظفر أن هذا افراوي خمتؾط ، ؾقؼبل من حديثه مو واؾ  افثؼوت ، ممو تؼدم 

 . شادجروحغ  »أو توبعه ظؾقه أحد ، وهذا يواؾ  مو ؿرره ابن حبون ذم ـتوبه 

ل أن ابن حبون ؿد ذـر بعض افرواة ذم ـتوبه صوخالصي هذا افػ

در صفعدم معرؾته م شادجروحغ  »ه ثم اضطر إلظودهتم ذم ـتوب شافثؼوت  »

اخلطل ذم مرويوهتم هل هو مـفم أو من ؽرهم من افرواة افذين رووا ظـفم ، أو 

يؽون افراوي ذاته ؿد اختؾط ، ؾؾم يتبغ أحوديثه افتي ؿبل االختالط ظن افتي 

بعد ، وهذا ادـفٍ افذي شؾؽه ابن حبون ؿد شبؼه إفقه بعض أئؿي هذا افشلن ، 

 اإلصورة إفقه . ـام شبؼً

 

       *****
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ـوكً كتوئٍ افػصول ادتؼدمي ممـدة أن افتعورض افذي يوجد ذم أحؽوم 

 شو ادجروحغ  شافثؼوت  »ابن حبون ظذ افراوي افواحد ، وهو يذـره ذم ـتوبقه 

شب  اشتخراجفو فؾجؿع بغ يؿؽن حؾه ظن ضري  افوؿو  ظذ افضوابط افتي 

أؿوافه ذم ـتوبقه ، أو ظن ضري  افتلـد من أشامء افرواة وأكسوهبم ، إليضوح مو 

اصتبه من ذفك ، يظفر ذفك من خالل افـظر ذم افػصول افسوبؼي ، وهذا 

، ثم  شافثؼوت  »افػصل ؿد خصص فؾرواة  افذين ذـرهم ابن حبون ذم ـتوبه 

ك من ـالمه حقٌ مل يؿؽن وضعفم حتً تراجع ذم حؽؿه ظـفم ، وؾفم ذف

ضوبط من افضوابط افسوبؼي ، وابن حبون يسؾك ذم تراجعه ظن بعض افرواة 

مسؾك من شبؼه من أئؿي اجلرح وافتعديل ، حقٌ ال جيد ؽضوضي ذم افساجع 

ذا ظن راو شب  أن وثؼه أو ضعػه ، وهذا من تواضعه وإكصوؾه رمحه اهلل ، ؾف

ث ظن ؿقس بن افربقع األشدي ، ثم رضب دي حداإلموم ظبد افرمحن بن مف

وهذا اإلموم حيقى افؼطون ترك افروايي ظن ظؿران افعؿي ، ، ظذ حديثه 

وـون ظؿران ؿد اختؾط حتى ـون ال يدري مو حيدث ، ؾؽتى ظـه حيقى افؼطون 

 .أصقوء ، ثم رمى هبو ومل حيدث ظـه 

بن ظبد ادجقد ؾؼول : وهذا اإلموم حيقى بن معغ شئل ظن افراوي ظؿر 

 .، ثم رضب ظؾقه وـتى ضعقف صوف 

ؾفذه افـصوص وؽرهو تبغ أن أئؿي اجلرح وافتعديل رمحفم اهلل ـوكوا 

ة حقـام يتبغ هلم خال  مو حؽؿوا به ايساجعون ذم احلؽم ظذ بعض افرو
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شوبؼًو ، وهذا بال صك داخل ذم كطوق تطور ادعرؾي ظـد افعؾامء شواء ذم جمول  

 احلؽم ظذ افرواة ، وبقون األحؽوم افؼظقي ، أو ؽر ذفك .

ؾنن ؿقل : دوذا مل يؼدم هذا افػصل ذم أول افرشوفي وهو هبذه ادثوبي من 

 األمهقي؟ 

ؾوجلواب : أن هذا افػصل إكام تلـد مع تؼدم افبحٌ ، ذفك أن افتعورض 

  ضوبط من بغ بعض أحؽوم ابن حبون ذم افراوي افواحد مل جيد حؾه ظن ضري

افضوابط ادتؼدمي ، ؾؽون فزمًو ختصقص ؾصل جيؿع كامذج من افرواة افذين 

 تراجع ابن حبون ظن حؽؿه ؾقفم .

 

 

           ***** 
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 مناذج من هؤالء الرواة : *

 :مالك بن مالك  -1

،  يقح بـً صػقي ظن يروى،  موفك بن موفك:  «الثقات  »قال يف 

 . افسبقعي إشحوق أبو ظـه روى ، درسوق صديؼوً  وـون

 إشـحوق أبـو ظــه يـروي صـقخ موفـك بن موفك: « ادجروحني  »وقال يف 

 ال،  مو هلو أصـول مـوـر ـؾفو،  بؿسوكقد فقسً مراشقل ظع ؾضوئل ذم بقعيساف

 .أ. هـ.  افتعجى جفي ظذ إال روى مو ذـر وال به االحتجوج جيوز
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، وذـــر أكــه ـــون صــديؼًو  شافثؼــوت  »ذم ؾفــذا افــراوي ذـــره ابــن حبــون 

ــه ، وذـــره ذم  ــو إشــحوق افســبقعي وشــؽً ظـ ــه أب ــروي ظـ ــه ي  درســوق ، وأك

وأؾود أكه ال جيوز االحتجوج بـه وال ذــر مرويوتـه إال ظـذ جفـي  شادجروحغ  »

افتعجى ، ؾام مراد ابن حبون هبـذا افؾػـظ ؟ وهـل يعــي تـرك مرويـوت افـراوي 

 بوفؽؾقي ؟

حبون هذا افؾػظ ظذ ظدٍد من افرواة افذين ذـرهم ذم ـتوبه أضؾ  ابن 

احلديٌ  يوـون ؾقفم افدجول وافؽذاب وافوضوع ومن يسو شادجروحغ  »

ادوضوظوت وادعضالت ، وكحو ذفك من األوصو  افتي ال جيوز  ويروي

االظتبور براوهيو ، وفو واؾ  افثؼوت ، ومل خيرج ظن واحد مـفم ذم صحقحه أو 

دجول  »ي افبكي : ؾؼول ذم ترمجي إبراهقم بن هدب شافثؼوت  »ذم ـتوبه  يذـرهم

من افدجوجؾي .. ال حيل دسؾم أن يؽتى حديثه ، وال يذـره إال ظذ جفي 

 . شافتعجى 

ظوت ظن ووؿول ذم ترمجي خوفد بن إفقوس افؼرر : يروي ادوض

أن  ادستؿعغ إفقفو أكه افواضع هلو ، ال جيوزب وؿؾ، حتى شب  إػ  افثؼوت

 . يؽتى حديثه إال ظذ جفي افتعجى 

يروي ظن األثبوت األصقوء ـون وؿول ذم ترمجي شؾؿي بن صوف  األمحر : 

 . ادوضوظوت ، ال حيل ذـر أحوديثه وال ـتوبتفو إال ظذ جفي افتعجى
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 احلديٌ مـؽر:  ادز ي ظو  بن ظؿرو بن اهلل ظبد بن ـثروؿول ذم ترمجي 

 وال افؽتى ذم ذـرهو حيل ال،  موضوظي كسخي جده ظن أبقه ظن يروي ، جداً 

 أرـون من رـنظـه :  يؼول افشوؾعي ـون،  افتعجى جفي ظذ إال ظـه افروايي

 . افؽذب

وهذا يعـي أن افروايي ظن همالء افرواة افسوب  ذـرهم ال جيوز إال مع 

بطالن أحوديثفم وافطعن ظؾقفم ، ألن ابن حبون  بقون ـذهبم وضعػفم ، أو

يرى أن روايي احلديٌ ادوضوع أو افضعقف ال دموز ، إال مع بقون ضعػه ، وذم 

 حدود أهل افعؾم دون ؽرهم .

ؿول مرة : وفسً أظؾم فؾؿحدث إذا مل حيسن صـوظي احلديٌ خصؾي 

قس ظـد ؽرك خرًا فه من أن يـظر إػ ـل حديٌ ، يؼول فه : إن هذا ؽريى ف

أن يرضب ظؾقه من ـتوبه ، وال حيدث به فئال يؽون ممن يـػرد دائام ، فو أراد 

احلوشد أن يؼدح ؾقفو هتقل فه ، وال يسعه أن يروي إال ظن صقخ ثؼي بحديٌ 

 .أ.هـ. بـؼل افعدل من افعدل موصوالً   صحق  يؽون إػ رشول اهلل 

ظـي هذه األحوديٌ افتي  وؿول ذم موضع آخر : إ ي ال أحل ألحد روى

إال ظذ شبقل اجلرح ذم رواهتو ، ظذ  شادجروحغ  »ذـرهتو ذم هذا افؽتوب 

 .حسى مو ذـركوه 

 ؾفل تراجع ابن حبون ظن توثق  هذا افراوي صحقحًو أم ال ؟ هذا مو شتظفر

اإلجوبي ظؾقه ، ترجم فه افبخوري ذم افتوريخ افؽبر ، ؾؼول ؾقه بعد أن ذـر فه 
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،  ضعػوء ف، وـذفك ؿول افعؼقع ذم اضعقػًو : ال يتوبع ظذ حديثه ثًو حدي 

وؿول ابن ظدي بعدمو ذـر ؿول افبخوري افسوب  : وهذا افذي ؿوفه افبخوري 

، وؿول افذهبي : ال ُيدرى من  . وذـره ابن اجلورود ذم افضعػوء  ـام ؿول 

 .هو 

ف هذا افراوي وترك مرويوته ، ؾـرى أن افعؾامء ؿد اتػؼوا ظذ تضعق

أخرًا ، إال أن ؿوفه :  شادجروحغ  »وهذا مو ذهى إفقه ابن حبون ذم ـتوبه 

... إفخ ، يدل ظذ أكه ؿد اضؾع فه ظذ  مـوـر إشحوق أحوديٌ وأب هظـيروي 

أـثر من حديٌ ، وهذا خيوفف ؿول افبخوري ذم تورخيه بلكه ال يعر  إال هبذا 

 ومل أجد بعد افبحٌ ؽر هذا احلديٌ ، واهلل أظؾم .احلديٌ افواحد ، 

 مناذج من أحاديثه :* 

 احلديث األول :

 كو،  حمؿد بن اهلل ظبدمـفو مو أخرجه افبخوري ذم تورخيه افؽبر من ضري  

 إرسائقل كو:  ؿول،  آدم بن حيقى جؾقس بوفبكة فؼقته،  افؽوذم األصؼر حسغ

 حقي بـً صػقي ظن،  درسوق ـون ضقف موفك بن موفك ظن إشحوق أيب ظن

 إلوها تلجي عشرة وهلا الإ أحد ىسائك من لوس،  اهلل رسول يا:  قلت »:  ؿوفً

 .  ش عيل إىل:  قال؟  من فإىل حدث بك حدث فإن،  غري
                                                 



                                                                                   

 

393 
 

 . ظؾقه يتوبع ومل،  افواحد احلديٌ هبذا الإ موفك عر يُ  والؿول افبخوري : 

 . وؿول افعؼقع : ال يتوبع ظؾقه

 هذا حديٌ ضعقف تػرد به موفك ومل يتوبع ظؾقه .

 الراجح يف حال الراوي :  *

ممو تؼدم يتبغ ضعف هذا افراوي بوتػوق أهل افعؾم ، ومـفم ابن حبون 

 .وتراجعه ظن توثقؼه شادجروحغ  »ؾؼد أصوب ذم ذـره إيوه ذم 

 :*عبد الواحد بن زيد البصري العابد  -2

 من،  ظبقدة أبو ــقته،  افعوبد زيد بن افواحد ظبد: « الثقات  »قال يف 

،  احلسن ظن يروى،  وافرؿوئ  افزهد ذم ـثرة حؽويوت فه،  افبكة أهل
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 وؾوؿه دوكه ـون إذا بحديثه يعتز،  بؾده أهل ظـه روى،  ديـور بن وموفك 

،   ديـور بن اهلل ظبد بن شعقد روايي من حديثه من ـون مو وجيتـى،  ثؼوت

 .أ.هـ.  ثبوتاأل ظن فه أصل ال بام يليت شعقداً  ننؾ

 ظن يروي،  افعوبدافبكي  زيد بن افواحد ظبد :« ادجروحني  »وقال يف 

 حتى افعبودة ظؾقه ؽؾى ممن ـون،  افبكة أهل ظـه روى،  كز بن وظبودة احلسن

 وججحتاال لؾبطظذ ؿؾتفو  روايته ذم ادـوـر ؾؽثر،  يروي ؾقام اإلتؼون ظن ؽػل

 .أ.هـ.  به

 :  ووضع ذوضًو فؼبول مرويوتهش افثؼوت  »هذا افراوي ذـره ابن حبون ذم 

 أن يؽون دوكه وؾوؿه رواة ثؼوت . -1

أن يتجـى من حديثه مو ـون من روايي شعقد بن ظبد اهلل بن ديـور ،  -2

رويوته فقسً ؾنكه يليت بام ال أصل فه ظن األثبوت ، ومعـى ذفك : أن ادـوـر ذم 

 مـه ، وإكام من ؽره .
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 مل يستؿر ظذ هذا افتوثق  ادؼقد ، وإكام ؿول ظـه :ش ادجروحغ  »إال أكه ذم 

ـثرت ادـوـر ذم روايته ، ؾبطل االحتجوج به ، ؾفل ؿوفه بطل االحتجوج به 

أم حيتوج إػ تؼققد ؟ ؾقؼول : بطل االحتجوج به  شافثؼوت  »كسخ ـع دو ؿوفه ذم 

 قام يرويه ظـه ادجرحون .ؾ

ؿبل اإلجوبي ظذ هذا افسمال ال بد من معرؾي مراد ابن حبون بؾػظ ) بطل 

 االحتجوج به ( .

ؾؼد أضؾؼه ظذ ظدد من افرواة اهتم بعضفم برسؿي احلديٌ ، أو روايي 

ادوضوظوت ، أو ـثرة ادـوـر ، أو ؽر ذفك ، ومل يذـر واحدًا ذم ـتوبه 

 خرج ظـفم ذم صحقحه .، أو  شافثؼوت  »

ؾؼول ذم ترمجي ظبد افواحد بن مقؿون أيب محزة : يروي ادوضوظوت ظن 

األثبوت ، حيدث ظن ظروة بن افزبر بام فقس من حديثه ، ؾبطل االحتجوج 

 .بروايته 

وؿول ذم ترمجي ظبقدة بن ظبد افرمحن افعـزي : ـون ممن يروي 

كسخي ظن همالء ، صبقفًو بامئي ادوضوظوت ظن افثؼوت ، ـتبـو من حديثه 

ظؾقه أدري أهو ـون ادتعؿد هلو ، أو ُأدخؾً  ًؾؾسحديٌ ـؾفو موضوظي ، 

 .حدث هبو ، وأيام ـون من هذين ؾؼد بطل االحتجوج به ذم احلوفغ تؾ

 وحيدث احلديٌ يرسق: ـون ممن وؿول ذم ترمجي مهوم بن مسؾم افزاهد 

 بصـوظي معرؾته ؿؾي ظذ،  يثفمأحود من فقس مو افثؼوت ظنبه ويروي 

 . به االحتجوج بطل روايته ذم وـثر مـه ذفك ؾحش ؾؾام،  احلديٌ
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 يروي وؿول ذم ترمجي خمؾد بن ظبد افواحد أيب اهلذيل من أهل افبكة :

 إبراهقم بن ادؽي ظـه روى،  وؽره جدظون بن زيد بن ظع افبكيغ ظن

،  افثؼوت حديٌ تشبه ال مـوـر لصقوءب يـػرد،  جداً  احلديٌ مـؽر،  وافـوس

 . افروايوت من واؾؼفم ؾقام به االحتجوج بطلي

وؿول ذم ترمجي ثوبً بن أيب صػقي أيب محزة افثاميل : ـثر افوهم ذم األخبور ، 

 .ذم تشقعه  هحتى خرج ظن حد االحتجوج به إذا اكػرد مع ؽؾو

،  روايته ؿؾي ظذ اخلطل رـث ـونوؿول ذم ترمجي ـثر بن صـظر األزدي : 

 إال،  االحتجوج حد ظن هبو خرج حتى مـوـر أصقوء ادشوهر ظن يروي ممن

 . افثؼوت واؾ  ؾقام

ـون ممن يـؼل وؿول ذم ترمجي هشوم بن شعد افؼرر موػ أيب هلى : 

 خموفػته تـثر ؾؾام،  يعؾم ال من حقٌ ادوؿو  ويسـد،  يػفم الوهو اإلشـود 

 افثؼوت واؾ  بام اظتز نإو،  به االحتجوج بطلقام يرويه ظن افثؼوت ؾ األثبوت

 . ضر ؾال حديثه من

ؾفذه افـصوص وؽرهو تبغ أن ابن حبون إذا أضؾ  فػظ ) بطل 

االحتجوج به ( جمردًا ظن أيي ؿريـي أخرى ، ؾنكه يعـي : أن افرجل مسوك ال 

 حيتٍ به ، وال يعتز بحديثه .

بوظتبور افؼوط افسوب  بن حبون ترجم هلذا افراوي وافذي يظفر أن ا

ادـوـر ذم روايته ألكه ـون مشفورًا بوفصالح  ةذـرهو ، ودو حتؼ  فديه ـثر
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وافعبودة ؾلدى ذفك إػ اككاؾه ظن احلػظ واإلتؼون ، تراجع ذم حوفه وإن مل 

 ، وفعؾه اـتػى بلن ؾصل ذم شادجروحغ  »يـص ظذ ذفك ساحي ، وذـره ذم 

 حوفه ، وهذا حيدث ـثرًا مـه ظذ بعض افرواة .

ؾفل تراجع ابن حبون ظن توثق  هذا افراوي صحق  أم ال ؟ هذا مو 

 شتظفر اإلجوبي ظؾقه .

 ، وؿول افبخوري : ظبد افواحد روى ظبوس ظن حيقى ؿوفه : فقس بقء

 .صوحى احلسن ترـوه 

، وؿول صدق ادذهى فقس من معودن اف قئشوؿول اجلوزجو ي : 

يعؼوب بن صقبي : صوف  معتدل ، وأحسبه ـون يؼول بوفؼدر ، وفقس فه ظؾم 

ؿول ابن أيب حوتم : شلفً أيب ظن  .بوحلديٌ ، وهو ضعقف وؿد دفس بقء 

 .ظبد افواحد بن زيد ، ؾؼول : فقس بوفؼوي ذم احلديٌ ضعقف بؿرة

، وابن اجلورود ذم  ، وابن صوهغ  ، وافعؼقع  وذـره افسوجي 

ذم افضعػوء ، ؾؼول : ـون ممن يؼؾى األخبور من شوء حػظه وـثرة ومهه ، ؾؾام 

 .، وؿول افـسوئي : مسوك احلديٌ  ـثر ذفك مـه اشتح  افسك 
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، وؿول افذهبي ذم  وؿول أبو ظؿر بن ظبد افز : أمجعوا ظذ ضعػه  

بن ابو ظبقدة افبكي ، وؿول مسؿع افسر : افسقد افزاهد افؼدوة صقخ افعبود أ

ظوصم : صفدت ظبد افواحد يعظ ؾامت ذم ادجؾس أربعي ، وظن حصغ 

افوزان ؿول : فو ؿسم بٌ ظبد افواحد ظذ أهل افبكة فوشعفم ، وـون يؼوم 

 إػ حمرابه ـلكه رجل خموضى .

بن زيد افصب  بن ظبد اهلل اخلزاظي ؿول : صذ ظبد افواحد  حمؿدوظن 

وفؽن افذهبي ذـره ذم ، افعتؿي أربعغ شـي بعد اخلؿسغ وموئي بوضوء 

 . ادغـي ، وكؼل ظن افبخوري وافـسوئي ؿوهلام : مسوك 

وبعد تتبع أؿوال افعؾامء كجد أن ظبورات اجلرح افتي أضؾؼفو األئؿي ظذ 

 ادراتى ، ؾبعضفم ـوفبخوري وابن اجلورود وافـسوئي يرون يهذا افراوي خمتؾػ

ترك مرويوته بوفؽؾقي، وآخرون مثل يعؼوب بن صقبي وؽره يرون أكه ضعقف ، 

 .عف ؿد يـجز بودتوبعوت وافشواهدوهذا افض

افـؼود ، افبحٌ مل أجد من وثؼه من األئؿي أمو أفػوظ افتوثق  ؾنكه بعد 

 تدل ظذ صالحه وتؼواه ، ـؼول افذهبي :وإكام هـوك أفػوظ أضؾؼفو بعض األئؿي 

 افؼدوة صقخ افعبود .افزاهد 
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يوته أو ردهو ارود من ظؾامء اجلرح وافتعديل ؿبول إال أكه مل يؼقد أح

 بشقوخه أو تالمقذه ، ألهنم مل يواؾؼوا أصاًل ظذ توثقؼه ، بل أمجعوا ظذ ضعػه ،

ذفك ابن ظبد افز ، ؾفم واؾؼوا ابن حبون ذم تضعقػه هلذا افراوي ، بل ـام كؼل 

ؾام  شافثؼوت  »ؾؼول : ذـره ذم  شافثؼوت  »ذم ـتوبه ذـره  إن ابن حجر اكتؼده ذم

، وإكام ذم  شافثؼوت  »، ؾفو يرى أن ابن حبون مو ـون فه أن يليت به ذم  أجود 

 مؼقدًا . ؾؼط ، ظذ أن ابن حبون ـام شب  ـون توثقؼه هلذا افراويش ادجروحغ  »

 مناذج من أحاديثه :* 

 احلديث األول :

ريون أبو ظع افطوئي ،  بن افواحد ظبدذم ادقزان من ضري   ذـره افذهبي

حدثـو ظبد افصؿد بن ظبد افوارث ، حدثـو ظبد افواحد بن زيد ، حدثـي أشؾم 

 أدكوهؾدظو بؼاب ، ؾؾام  بؽر أيب: ــو مع  أرؿم بن زيد ظنافؽوذم ، ظن مرة 

ظقـقه  مس  ثم،  شؽً ومو واشؽتحتى أبؽى أصحوبه ، و وبؽى،  بؽى ؾقه من

ومل أر معه  صقئوً  كػسه ظن يدؾعؾرأيته  رشول اهلل  مع ــً:  ؿول، ؾسلفوه 

 مثؾً افدكقو هذه:  ؿولظن كػسك ؟  تدؾعمو افذي  اهلل رشول يوأحدًا ، ؾؼؾً 

 مـي يـػؾًؾؾن  مـي ؾؾً: إن أ وفً، ثم رجعً ؾؼ ظـي إفقك:  هلو ؾؼؾً،  يل

 . أبؽو ي افذي ؾذاك حلؼتـي ؿد تؽون أن ؾخشقً،  بعدك من
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، ؿول اهلقثؿي ذم جمؿع افزوائد :  ، وافبزار  ورواه أبو كعقم ذم احلؾقي  

. وهذا احلديٌ من روايي ذم ظبد افواحد ، وهو ضعقف ظـد اجلؿفور 

، وهذا من افواحد بن زيد ظن صقخه أشؾم افؽوذم وهو ضعقف  ظبد

 بعه ظذ هذا احلديٌ أحد .، ؾؾم يتو مـوـره ـام ذـر ذفك افذهبي 

 احلديث الثاني : 

،  مؽي حدثـو،  موشى بن حمؿدأخرجه افعؼقع ذم افضعػوء من ضري  

 ظثامن موالي حدثـي:  ؿول راصد بن اهلل ظبد ظن زيد بن افواحد ظبد حدثـو

 يلق من،  خلقا   عرش وسبعة خلق مائة هلل إن »:  ؿول  اهلل رشول أن ظػون بنا

 . ش اجلنة أدخله القوامة يوم حدةبوا منهن اهلل

،  يثبً ال وجه من إال افؾػظ هذا عر يُ  وال،  ظؾقه يتوبع الؿول افعؼقع : 

 وأخرجه افبقفؼي ذم شــه من ضري  ظبد افواحد بن زيد به .

وفقس بوفؼوي  ،وؿول : هؽذا رواه ظبد افواحد بن زيد افبكي افزاهد 

 .تـه ، وهو أيضًو فقس بوفؼوي ذم احلديٌ ، وؿد خوفف ذم إشـوده وم
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 الراجح يف حال الراوي : * 

ػوق أهل افعؾم ، ـام ذـر ذفك ممو تؼدم يتبغ ضعف هذا افراوي بوت

ابن حبون أخرًا ظـدمو تراجع ظن  اشتؼر ظؾقهظبد افز ، وهذا يواؾ  مو  ابن

 . شادجروحغ  »توثقؼه وأدخؾه ذم ـتوبه 

 

***** 
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 اخلامتة

افذي ظؾم بوفؼؾم ، ظؾم اإلكسون مو مل يعؾم ، وافصالة وافسالم احلؿد هلل 

 ظذ كبقـو حمؿد وظذ آفه وصحبه أمجعغ ... أمو بعد :

ؾؼد أتم ظَع ريب كعؿته ، وأظوكـي بؼدرته وتوؾقؼه ظذ إكجوز هذا افعؿل 

 أن يؼل ؾقه اخلطل وافزفل ، وأن يؽثر ؾقه افصواب واحل  ،افعؾؿي ، افذي أرجو 

بوفؼبول ، ومن أهل افعؾم بوالشتحسون افبوظٌ ظذ من اهلل تعوػ حيظى وأن 

 صودق افدظوات ، وإؿوفي افعثرات ، وؽػران افزالت .

 وأوجز أهم افـتوئٍ افتي توصؾً إفقفو ذم هذا افبحٌ ، ذم اآليت :

( أن افتعورض افذي يظفر من ذـر ابن حبون فؾراوي ذم ـال افؽتوبغ 1

 ذفك صعبًو ألول وهؾي .يؿؽن حؾه ، وإن بدا 

( أن افتعورض ادوجود ذم ـالم بعض األئؿي ظذ بعض افرواة يؿؽن 2

افتوصل إػ حؾه بـحو ممو حل به افتعورض ظـد ابن حبون ، وؿد يؽون هلذه 

 افرشوفي إشفوم ذم ذفك .

( أن ابن حبون ـون ورظًو ذم احلؽم ظذ افرواة ، ال جيقز إضالق اجلرح 3

 .إال ببقـي واضحي 

( أن ابن حبون مل يؽن من ادتسوهؾغ ذم احلؽم ظذ افرواة ، ومو وؿع 4

 من توثقؼه فبعض من فقس ـذفك ، ـون وؾ  ؿواظد ظؾؿقي مل يـػرد هبو .

( أن ابن حبون يوجد ظـده ذم احلؽم ظذ افرواة تػصقٌل ـثٌر ، ال يؽود 5

 ؿؾقل من افـؼود .يوجد إال ظـد 
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ال يعـي أكه حجي مطؾؼًو ، إكام  شافثؼوت  »( أن وجود افراوي ذم ـتوب 6

معـوه : أكه جيوز االحتجوج بخزه إذا توؾرت ؾقه افؼوط افتي ذـرهو ذم 

 شافثؼوت  »افراوي وادروي ، ومو ذهى إفقه ابن حبون ذم ؿوظدة ذـر افراوي ذم 

فه وجفته ، وفه مو يزره ، وؿد أبرز وأبون ظن ؿوظدته واصطالحه ، وإكام ظذ 

 وحٌ مراظوة ذفك االصطالح وافتـبه فه .افب

( أن من ضرق معرؾي حول افراوي مؼوركي روايته بروايوت ؽره من 7

برز ابن حبون ذم ذفك ، واشتعؿؾه ذم وهذا مو ُيسؿى بوالظتبور ، وؿد  افثؼوت ،

 أحوال ـثر .

فؾسوب  ،  ( توؿر ظؾامء افسؾف بعضفم فبعض ، وذفك بوظتامد افالح 8

، واالشتػودة مـه ، وؿد سح ابن حبون هبذا ذم مواضع ـثرة من  واألخذ ظـه

 ـتبه .

( أن شؾػـو افصوف  ترـوا فـو تراثًو ظظقاًم جيى افبحٌ ظـه ، واالظتـوء 9

 به ، واالشتػودة مـه .

ه من حوفه مو خيػى ظـد يتبغ ب( مجع أؿوال افعؾامء ذم افراوي 11

ػ مجع أؿوال افعومل افواحد ، ؾؾقـتبه االؿتصور ظذ بعض أؿواهلم ، ومن بوب أو

 افبوحٌ إػ ذفك .

( أمهقي افعؾم بؿصطؾحوت افعؾامء ذم احلؽم ظذ افرواة ، ومعرؾي مو 11

تدل ظؾقه أفػوطفم وظبوراهتم ، وأهنو ذم بعض األحقون ؿد يراد هبو ؽر مو يتبودر 

 إػ افذهن من طوهرهو .

مو مل يؽن يتؽشف افتعؿ  ذم افبحٌ افعؾؿي يؽشف فؾطوفى  -12

 بوفؼراءة افعومي ، وافدراشي افسطحقي ، ـام أن افتخصص فه دور ـبر ذم ذفك .
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( أمهقي افدفقل ظـد افسؾف ، ؾؼد ذـر ابن حبون أن األئؿي إذا اختؾػوا 13 

إذا تبغ فه ذفك بوفدفقل  و إالفذم احلؽم ظذ راو ؾنكه ال يلخذ بؼول مـ

 ؾقه ـتوبًو مستؼاًل .ف ظذ أن يمفذفك ؾه محوؿد ،  افواض 

 ويف اخلتام أوصي باآلتي :

  شافثؼوت  »( دراشي بؼقي افرواة افذين ذـرهم ابن حبون ذم ـتوبقه 1

 ، ومل أمتؽن من دراشتفم ذم هذه افرشوفي . شادجروحغ  »و 

 شادجروحغ  »و  شافثؼوت  »افتعؿ  ذم دراشي ـتويب ابن حبون ( 2

  مو يتعؾ  بوجلرح وافتعديل .واشتخراج ؾوائدمهو ، وال شقام

( أويص أصحوب االختصوص بوفبحٌ ظن ـتى افسؾف ، وإخراج 3

تراثفم افعؾؿي افعظقم ، ؾؼد تبغ يل أثـوء افدراشي ذم ـتى ابن حبون أن فه ـتبًو 

ذائط  »و  شافػصل بن افـؼؾي  »مػؼودة ُتعد ذم ؽويي األمهقي ، ومـفو ـتوبوه 

 . مواضع ظديدة من ـتبهر إفقفام ذمادشو شاألخبور 

وذم ختوم هذا افبحٌ أشلل اهلل تعوػ بلشامئه احلسـى ، وصػوته افعذ أن 

ه ، وأن يتجووز ظام ـون ؾقه ورـًو ، وأن يـػع به ـوتبه وؿورئجفدًا ظؾؿقًو مبجيعؾه 

من زالت ، ويؼقل مو ُوجد ؾقه من ظثرات ، وشبحوكك افؾفم وبحؿدك ، 

أشتغػرك وأتوب إفقك ، وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقه  أصفد أن ال إفه إال أكً ،

  حمؿد وظذ آفه وصحبه أمجعغ .

 

     ***** 
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 ملحق 

 

 خاص بالرواة الذين ذكرهم ابن حبان يف 

 

   شاجملروحني  »و  شالثقات  »كتابيه 
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 .إبساٍيه بً عنس بً ضفيية  -1

، يروي   افـبل بريي بـ ظؿر بـ شػقـي مقػ : « الثقات  »قال عنه يف 

 .ظـ أبقف روى ظـف ابـ أيب ؾديؽ ، ـون ممـ خيطئ 

،  أبقف ظـ ييرو راهقؿ بـ ظؿر بـ شػقـيإب: « املجروحني  »وقال يف 

 يتوبع ال مو أبقف ظـ يويرو،  افروايوت يف افثؼوت خيوفػ،  افبكيقن ظـف روى

 .أ.هـ.   لوبح بخزه االحتجوج حيؾ ؾال،  ثبوتاأل روايي مـ ظؾقف

 .إضخام بً أبي حييى الهعيب  -2

وي ظـ شػقون إشحوق بـ أيب حيقك افؽعبل ، ير :« الثقات  »قال عنه يف 

  .افثقري ، روى ظـف ظع بـ شعقد بـ صداد 

 بـا ظـ يروى،  لافؽعب حيقك أيب بـ إشحوق: « املجروحني  »وقال يف 

 ، ثبوتاأل حديٌ مـ فقس مو افثؼوت ظـ يـػرد،  معبد بـ ظع ظـف روى،  جريٍ

 حيؾ ال،  وافؽذابغ افضعػوء حديٌ مـ هق مو ادرضقغ األئؿي ظـ ويليت

 .أ.هـ.  االظتبور شبقؾ ظذ الإ ظـف افروايي وال بف حتجوجاال
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 .إضخام بً حييى بً طلخة بً عبيد اهلل الكسغي  -3

 ــقتف،  اهلل ظبقد بـ ضؾحي بـ حيقك بـ إشحوق :« الثقات  »قال يف 

 ظقسك ظـ ييرو،  ظدي بـ معوذ بـ األبرد بـ زيود بـً خـسوء أمف،  حمؿد أبق

 يف موت،  افعراق وأهؾ ادبورك بـا ظـف روى،  راؾع ـب وادسقى ضؾحي بـا

 دو افضعػوء يف هذا حيقك بـ إشحوق أدخؾـو ؿد،  وهيؿ ئخيط،  ادفدي واليي

 يتوبع مل مو يسك أن أدى االجتفود ؾنذا أخبوره شزت ثؿ،  هيوماإل مـ ؾقف ـون

.أ.هـ. وأخرج فف  ؾقف تعوػ اهلل اشتخركو أن بعد افثؼوت واؾؼ بام وحيتٍ،  ظؾقف

 ( .1122يف افصحقح حديٌ رؿؿ )

 اهلل ظبقد ظـ ضؾحي بـ حيقك بـ إشحوق: « املجروحني  »وقال يف 

 ادبورك بـا ظـف روى،  راؾع بـ ادسقى ظـ ييرو،  ادديـي أهؾيف  ظداده،  افؼرر

 يويرو ، يعؾؿ وال ئخيط افػفؿ دء احلػظ رديء ـون.  حمؿد أبق ــقتف،  ووـقع

 شؿعً : يؼقل حمؿد ـب ظبوس شؿعً:  يؼقل ادـذر ـب حمؿد شؿعً،  يػفؿ وال

 .أ.هـ.  ضعقػ ضؾحي بـ حيقك بـ إشحوق:  يؼقل معغ بـ حيقك

 .إمساعيل بً ضليناٌ األشزم التنيني الهويف  -4

 ييرو،  األزرق ادغرة أيب بـ امنقشؾ بـ إشامظقؾ :« الثقات  »قال يف 

ئ خيط،  وافتبقذـل مقشك بـ اهلل وظبقد وـقع ـفظ روى،  موفؽ بـ أكس ظـ

. 
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 أكس ظـ يروى األزرق شؾقامن بـ إشامظقؾ :« املجروحني  »قال يف و

 بؿـوـر يـػرد،  افػضؾ بـ وافؼوشؿ اجلراح بـ وـقع ظـف روى،  موفؽ بـا

:  يؼقل أبون بـ جعػر شؿعً:  ؿول مؽحقل أخزكو. ادشوهر ظـ ويروهيو

 وـقع ظذ كؼؿ وإكام،  احلديٌ مسوك األزرق إشامظقؾ:  يؼقل ركؿ بـا شؿعً

 .أ.هـ.  بف

 .إمساعيل بً حمند بً جخادة الهويف  -5

 ظـ يروى لاأليوم جحودة بـ حمؿد بـ إشامظقؾ :« الثقات  »قال عنه يف 

 . األمحز إشامظقؾ بـ حمؿد ظـف روى،  احلسـ ظـ أبقف

 ادؽػقف افقومل جحودة بـ حمؿد بـ ظقؾإشام :« املجروحني  »قال يف و

 بـا ادؾؽ ظبد ظـ ييرو،  حمؿد أبق ــقتف،  هبو ظطوراً  وـون،  افؽقؾي أهؾ مـ

 ظـ خرج،  ئخيط ـون( رآه) وؿد،  ؾقف أيافر قئش معغ بـ حيقك ـون،  رجأب

 .أ.هـ.  اكػرد إذا بف االحتجوج حد

 .املدىي  يئالكباأفلح بً ضعيد  -6

 ظـ ييرو ءؿبو أهؾ مـ،  األكصوري شعقد بـ أؾؾح :« لثقات ا »قال يف 

 . احلبوب بـ زيد ظـف روى،  وؾعك بـ اهلل ظبد
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 ـون، و ؿبوء أهؾ مـ صقخ،  شعقد بـ ؾؾحأ :« املجروحني  »قال يف و 

 ال،  ادؾزوؿوت ثبوتاأل وظـ،  ادقضقظوت افثؼوت ظـ ييرو،  ادديـي يسؽـ

 .أ.هـ.  بحول ظـف ييافروا وال بف االحتجوج حيؾ

 .بهري بً أبي الطنيط املهفوف  -7

 أهؾ مـ ادسومعي مقػ ادسؿعل افسؿقط أيب بـ بؽر :« الثقات  »قال يف 

 . إبراهقؿ بـ ومسؾؿ هالل بـ حبون ظـف روى،  ؿتودة ظـ ييرو،  افبكة

 افبكة أهؾ مـ ادؽػقف افسؿقط أيب بـ بؽر :« املجروحني  »قال يف و

 حيتٍ ال افقهؿ ـثر،  إشامظقؾ بـ ومقشك ظػون ظـف روى،  ؿتودة ظـ يروي

 .أ.هـ.  افثؼوت يقاؾؼ ومل اكػرد إذا بخزه

  .ثابت بً شيد بً أزقه األىؿازي -8

 ، شؾؿي أم ظـ ييرو األكصوري أرؿؿ بـ زيد بـ ثوبً :« الثقات  »قال يف 

 . زيود أيب بـ يزيد ظـف روى

 يروي،  أرؿؿ بـ زيد بـ ثوبً بـ زيد بـ ثوبً :« روحني املج »قال يف و

 ـون،  شؾقامن بـ وادعتؿر ظروبي أيب بـا ظـف حدث،  ادشوهر ظـ ادـوـر

 .أ.هـ.  اكػرد إذا بف حيتٍ ال،  افقهؿ حديثف ظذ افغوفى
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 ثابت بً قيظ أبو الغؿً املدىي :  -9

،  ؽػور فبـك مقػ افغصـ أبق اددين ؿقس بـ ثوبً :« الثقات  »قال يف 

 . ي مفد بـ افرمحـ ظبد ظـف روى،  موفؽ بـ أكس ظـ ييرو

 ، ادديـي أهؾ مـ، ـون  افغصـ أبق ؿقس بـ ثوبً :« املجروحني  »قال يف و

 ؿؾقؾ وـون،  أويس أيب وابـ مفدي بـا ظـف روى،  ظػون بـ ظثامن مقػ

 شؿعً،  ظؾقف ؽره يتوبع مل إذا هبخز تٍحُي  ال،  يرويف ؾقام افقهؿ ـثر احلديٌ

 بـا ثوبً ظـ معغ بـ حيقك شئؾ:  يؼقل زهر بـ أمحد شؿعً:  يؼقل احلـبع

 .أ.هـ.  ضعقػ:  ؾؼول افغصـ أيب ؿقس

  .ثبيت بً نثري الكيب -11

 شعقد بـ حيقك ظـ ييرو صقخ افضبل ثبقً :« الثقات  »قال يف 

 ظـف روى افذي ـثر بـ ثبقً فوأحسب محزة بـ حيقك ظـف روى،  األكصوري

 . افعوبد ديـور بـ ـثر بـ شعقد بـ ظثامن بـ حيقك

 يروي،  افبكة أهؾ مـ افضبل ـثر بـ ثبقً :« املجروحني  »قال يف و

،  احلؿيص رضملاحل ظدي بـ افقامن ظـف روى،  األكصوري شعقد بـ حيقك ظـ

 .أ.هـ.  اكػرد ذاإ بخزه االحتجوج جيقز ال،  ؿؾتف ظذ احلديٌ مـؽر
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 .ثعلبة بً يصيد احلناىي الهويف  -11

 ظـف روى،  ظذ ظـ ييرو،  افؽقىف يزيد بـ ثعؾبي :« الثقات » قال يف 

 . ثوبً أبك بـ حبقى

 يروي،  افؽقؾي أهؾ مـ،  احلامين يزيد بـ ثعؾبي :« املجروحني  »قال يف و

 بلخبوره تٍحُي  ال،  افتشقع يف ؽوفقوً  ـون،  ثوبً أيب بـ حبقى ظـف روى،  ظع ظـ

 .أ.هـ.  ظع ظـ هبو يتػرد افتل

  .جازية بً ٍسو أبو غيذ الفكيني البؿسي -12

 ييرو،  افبكة أهؾ مـ افػؼقؿل صقخ أبق هرم بـ جوريي: « الثقات » قال يف 

 . أخطل ربام،  افـؽري موفؽ بـ ظؿرو ظـف روى،  ظطوء بـ يعؼقب ظـ

، وأورد  افضعػوء حوجر مـ افسوبع افـقع يف :« وحني املجر »يف  ذكرهو

 .أ.هـ. فف ؿصي هـوك ، ثؿ ذـره بعد ذفؽ يف ترمجي مقشك بـ ديـور 

 جعفس بً احلازث أبو األغَب الواضطي . -13

 ييرو،  افقاشطل األصفى أبق احلورث بـ جعػر: « الثقات » قال يف 

 وفقس،  ثؼي ثؼي،  افقاشطل زيدي بـ حمؿد ظـف روى،  وافؽقؾقغ األظؿش ظـ
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 ومجقعوً ،  واشط أهؾ مـ وهذا يبك ذفؽ،  افعطوردي األصفى بليب هذا

 . ثؼتون

 مـ أصؾف األصفى أبق احلورث بـ جعػر :« املجروحني  »قال يف و

 ظـف روى،  وظوصؿ مـصقر ظـ يروي ، مؽػقؾوً  وـون واشطوً  شؽـ،  افؽقؾي

 ومل،  افقء بعد قءاف يف ئخيط ـون،  يدويز ووـقع شطلاافق يزيد بـ حمؿد

 إذا بف حيتٍ ال ممـ وفؽـف،  احلؼقؼي يف ادجروحغ مـ يصر حتك خطمه يؽثر

 .أ.هـ.  ؾقف اهلل أشتخر ممـ وهق،  يؼرب افثؼوت مـ وهق،  اكػرد

 .أبي وٍسة  بًجييد بً العالء  -14

بـ اظـف موفؽ جـقد صقخ يروي ظـ ابـ ظؿر روى  : « الثقات » قال يف 

 .مغقل 

 أيب بـا ؿقؾ وؿد،  وهرة أيب بـ افعالء بـ جـقد :« املجروحني  »قال يف و

 ويوير،  يرمهو ومل افدرداء وأيب ظؿر بـا ظـ يروي،  حوزم أبق ــقتف،  كؿرة

 ـون،  أشومي وأبق شؾقامن بـ افرحقؿ ظبد ظـف روى،  افتوبعغ مـ مجوظي ظـ

 صققخف ظـ مـف شؿع مو ويروي،  ؾقبصاد ؿقس أيب بـ حمؿد ذظ يدفس

 يضع ـون افؼقس أيب بـا ألن،  ـؾفو األحقل ظذ حديثف جموكبي ؾوشتحؼ

 .أ.هـ.  احلديٌ
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 .احلازث بً عبيدة احلنؿي  -15

 ، افسووي وهى أبق ــقتف،  ادكي ظبقدة بـ احلورث: « الثقات » قال يف 

 احلؿيص ظثامن بـ ظؿرو ظـف روى،  بؾده وأهؾ ظروة بـ هشوم ظـ يروى

 فف يؼول افذي وهق،  وموئي وثامكغ شً شـي افؼعدة ذي يف موت،  مك وأهؾ

 . مك شؽـ،  افشوم أهؾ يف ظداده،  افؽالظل ظؿرة بـ احلورث

،  افشوم أهؾ مـ،  احلؿيص ظبقدة بـ احلورث :« املجروحني  »قال يف و

 مو افثؼوت ظـ يليت،  بؾده أهؾ فظـ روى،  خثقؿ بـ ظثامن بـ اهلل ظبد ظـ يروي

 . .أ.هـ اكػرد إذا بخزه االحتجوج يعجبـل ال،  أحوديثفؿ مـ فقس

 .حباٌ بً علي أبو علي العيصي الهويف ) أخو ميدل (  -16

 مـدل أخق،  افؽقؾي أهؾ مـ،  افعـزي ظع بـ حبون : « الثقات » قال يف 

،  افعراق وأهؾ صقبي أبق ظـف روى،  وافؽقؾقغ األظؿش ظـ ييرو،  ظذ بـا

 . يتشقع وـون،  وموئي وشبعغ إحدى شـي موت

 أهؾ مـ،  ظع أبق ــقتف،  افعـزي ظع بـ حبون :« املجروحني  »قال يف و

 ؾقام اخلطل ؾوحش،  وافبغداديقن افؽقؾققن ظـف روى،  افـوس ظـ يروي،  افؽقؾي

 : يؼقل زهر بـ أمحد شؿعً:  ؿول احلـبع حدثـو،  أمره يف افتقؿػ جيى،  يروي

 . .أ.هـ بقء حديثفام فقس ظع وابـ وحبون مـدل:  ؿول معغ بـ حيقك ظـ
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  .حسيث بً أبي حسيث -17

 روى، و ظؿر بـا ظـ ييرو،  حريٌ أيب بـ حريٌ :« الثقات » قال يف 

 . مقرسة بـ يقكس ظـف

 وزيد ظؿر بـا ظـ يروي حريٌ أيب بـ حريٌ :« املجروحني  »قال يف و

 ـون،  ادشوهر ظـ جداً  احلديٌ مـؽر،  مقرسة بـ يقكس ظـف روى،  حورثي بـا

 . .أ.هـ ظؾقف احلؿؾ صديد اهلل رمحف األوزاظل

 .احلطً بً عطية بً ضعد العويف الهويف  -18

 ظـف روى،  أبقف ظـ ييرو افعقيف ظطقي بـ احلسـ : « الثقات » قال يف 

 . بـؼقي فقسً ظطقي بـ احلسـ وأحوديٌ،  احلسـ بـ احلسغ ابـف

،  افؽقؾي أهؾ مـ افعقيف ظطقي بـ احلسـ :« املجروحني  »قال يف و

 أدري ؾال،  احلديٌ مـؽر،  احلسـ بـ حمؿد ابـف ظـف روى،  أبقف ظـ يروي

،  احلديٌ يف بقء فقس أبوه ألن،  معو مـفام أو أبقف مـ أو مـف أحوديثف يف افبؾقي

 إحدى شـي موت،  ترـف ووجى،  أمره اصتبف هـو ؾؿـ،  أبقف ظـ تفرواي وأـثر

 . .أ.هـ وموئتغ ظؼة
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  .احلطً بً حمند البلدي أبو حمند قاقي مسو -19

 ظذ ـون،  افبؾخل حمؿد أبق افؾقثل حمؿد بـ احلسـ : « الثقات » قال يف 

 ، ؽويوتاحل مرو أهؾ ظـف روى،  وافـوس حقون بـ مؼوتؾ ظـ ييرو،  مرو ؿضوء

 . هبو افؼضوء ظذ أيومف يف وـون،  إفقف يؿقؾ ادبورك بـا وـون

 محقد ظـ يروي صقخ افبؾخل حمؿد بـ احلسـ :« املجروحني  »قال يف و

 افثؼوت مـ ؽرمهو وظـ،  ادقضقظي األصقوء األظرايب وظقف افطقيؾ

 وهذا،  لبحو ظـف افروايي وال،  بف االحتجوج جيقز ال،  ادؼؾقبي األحوديٌ

 أكس ظـ افطقيؾ محقد ظـ، روى  افشلن هذا ظـ افبوحٌ إال يعرؾف فقس صقخ

 قطع فقد فاسق من كريمته زوج من »:   اهلل رشقل ؿول:  ؿول موفؽ بـا

 . .أ.هـ ش رمحها

  .حطني بً عطاء بً يطاز املدىي -21

 ظـ ييرو،  ادديـي أهؾ مـ يسور بـ ظطوء بـ حسغ: « الثقات » قال يف 

 . ويدفسئ خيط،  جعػر بـ احلؿقد ظبد ظـف روى،  أشؾؿ بـ زيد

 ظـ يروي،  ادديـي أهؾ مـ ظطوء بـ حسغ :« املجروحني  »قال يف و

 بف االحتجوج جيقز ال،  األثبوت حديٌ تشبف فقسً افتل ادـوـر أشؾؿ بـ زيد

 . .أ.هـ افروايوت يف األثبوت دخوفػتف اكػرد إذا
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  .ً مؿعب املدصومي الدمػكياحلهه ب -21

 ظع بـ حمؿد ظـ ييرو افؼرر مصعى بـ احلؽؿ : « الثقات » قال يف 

 .ئ خيط،  مسؾؿ بـ افقفقد ظـف روى، و ظبوس بـا

 بـا حمؿد ظـ يروي صقخ مصعى بـ احلؽؿ :« املجروحني  »قال يف و

 ال افتل صقوءبوأل يـػرد،  ادغرة وأبق مسؾؿ بـ افقفقد ظـف روى،  ظبوس بـ ظع

 ظـف افروايي وال،  بف االحتجوج حيؾ ال،  افشلن هبذا ظـل مـ صحتفو لكػ يـؽر

 . .أ.هـ االظتبور شبقؾ ظذ إال

  .محاد بً قرياط الييطابوزي -22

 أهؾ مـ،  ؿراط بـ بشور أخق ؿراط بـ محود: « الثقات » قال يف 

،  ئخيط،  راشونخ أهؾ ظـف روى،  ومسعر افثقري ظـ ييرو،  كقسوبقر

 بـا محود ثـو افرازي ظذ بـ إدريس حدثـو بوفري هورون بـ مفدى حدثـل

 ؾؼد فـػسؽ افعؾؿ تطؾى ــً إن بـك يو:  البـف ـدام بـ مسعر ثـو ؿراط

 . جفقد جفد يف ؾلكً فؾـوس تطؾبف ــً وإن،  ـسبً

 يؼؾى،  كقسوبقر أهؾ مـ ؿراط بـ محود :« املجروحني  »قال يف و

 بف االحتجوج جيقز ال،  بوفطوموت األثبوت ظـ ءلوجي،  افثؼوت ظذ ألخبورا

 افؼقل يؿرض افرازي زرظي أبق وـون،  االظتبور شبقؾ ظذ إال ظـف افروايي وال

 . .أ.هـ ؾقف
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 .حيعلة بً عبد اهلل الطدوضي  -23

 بـا أكس ظـ ييرو،  افسدود اهلل ظبقد بـ حـظؾي: « الثقات » قال يف 

 ؽوكؿ أبق رواه،  اإلؿومي ويػرد األذان يثـك أن بالالً  أمر   افـبل أن موفؽ

 . حـظؾي ظـ مـقع ظـ كوؾع بـ يقكس

 بـل إموم ـون افسدود اهلل ظبقد بـ حـظؾي :« املجروحني  »قال يف و

 بـا حـظؾي فف ؼوليُ  افذي وهق،  افرمحـ ظبد أبق ــقتف،  ؿتودة مسجد يف شدوس

،  وافبكيقن زيد بـ محود ظـف روى،  وأكس صفر ظـ يروي، و صػقي أيب

 بحديثف افؼديؿ حديثف ؾوختؾط حيدث مو يدري ال ـون حتك هبآخر اختؾط

 زهر بـ أمحد شؿعً:  يؼقل احلـبع شؿعً،  افؼطون حيقك ترـف،  األخر

 . .أ.هـ ضعقػ ؾؼول أكس ظـ افسدود حـظؾي ظـ معغ بـ حيقك شئؾ:  يؼقل

  .زباح اهلرلي البؿسي خالد بً -24

 روى،  احلسـ ظـ يروى افػضؾ أبق ربوح بـ خوفد: « الثقات » قال يف 

 . زيد بـ شعقد ظـف

 ــقتف،  افبكة أهؾ مـ،  اهلذيل ربوح بـ خوفد :« املجروحني  »قال يف و

 ـثر ؿدريو ـون،  وـقع ظـف روى،  وظؽرمي احلسـ ظـ يروي،  افػضؾ أبق

 . .أ.هـ بف حيتٍ ال،  ادشوهر ظـ وـرادـ يروي،  اخلطل
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 .خالد بً ضليناٌ أبو معاذ البلدي  -25

 ، افرأي يـحؾ ـون،  افبؾخل معوذ أبق شؾقامن بـ خوفد: « الثقات » قال يف 

 . بؾده وأهؾ كقح بـ حؿ ظـف روى،  افثقري ظـ ييرو

 عػفض،  افبؾخل معوذ أبق شؾقامن بـ خوفد :« املجروحني  »قال يف و

 مـ أو ؿبؾف مـ أدري ؾال،  ظيقادقض صبف أحوديٌ فف:  ظدي بـا ؿول،  حيقك

 افروايي افتل يروهيو هق تقجى أن يؽقن  تؾؽمثؾ و،  ظـف افراوي ؿبؾ

 . .أ.هـ ضعقػوً 

  .خالد بً عنسو بً عبد اهلل األموي الطعيدي الهويف -26

 افعوص بـ عقدش بـ اهلل ظبد بـ ظؿرو بـ خوفد: « الثقات » قال يف 

 . رجوء أبك بـ حمؿد ظـف روى،  افدشتقائل هشوم ظـ ييرو،  شعقد أبق

 وفد مـ افسعقدي األمقي ظؿرو بـ خوفد :« املجروحني  »قال يف و

 ظـ يروي،  أبون بـ افعزيز ظبد ظؿ بـ، ا افؽقؾي أهؾ مـ،  افعوص بـ شعقد

 ـون،  وؽره دةظب أبق ظـف روى،  مغقل بـ وموفؽ افدشتقائل وهشوم افثقري

 بـا حيقك ترـف،  هزبخ االحتجوج حيؾ ال،  بودقضقظوت افثؼوت ظـ يـػرد ممـ

 . .أ.هـ معغ
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 .( أبو زوح الواضطي جدوخالد بً مكدوح )حم -27

 أكس ظـ يروى،  روح أبق افقاشطل جحمدو بـ خوفد: « الثقات » قال يف 

 . أشومي أبق ظـف روى،  موفؽ بـا

 ، جدوحم بـ: ا ويؼول،  افقاشطل دوحؼم بـ خوفد :« املجروحني  »قال يف و

 صور حتك األخبور يؼؾى،  أشومي أبق ظـف روى،  أكس ظـ يروي روح أبق ــقتف

 . .أ.هـ بوفؽذب يرمقف هورون بـ يزيد وـون،  اآلثور يف بف حيتٍ ال ممـ

  .خالد بً  يوضف بً خالد الطنيت البؿسي أبو السبيع -28

 افربقع أبق ــقتف،  افسؿتل خوفد بـ يقشػ بـ خوفد: « الثقات »  قال يف

 بـا إشحوق صققخـو ظـف حدثـو وأبقف زيد بـ محود ظـ ييرو،  افبكة أهؾ مـ

 ؽر مـ حديثف يعتز،  وموئتغ وأربعغ تسع شـي موت،  وؽره افؼوىض إبراهقؿ

 . ظـف روايتف

 ظققـي بـا ظـ يروي،  افسؿتل يقشػ بـ خوفد :« املجروحني  »قال يف و

 وعلوه إال أحد من ما »:   افـبل ظـ ظؿر بـا ظـ كوؾع ظـ جريٍ بـا ظـ

،  بوضؾ اإلشـود هبذا احلديٌ وهذا:  ظدي بـا ؿول.  ش واجبتان وعمرة حجة

 ظؽرمي ظـ زيود وظـ افرمحـ ظبد بـ افعالء ظـ شعد بـ زيود ظـ أبقف ظـ وفف

 ظـ حوزم بـا ظـ ظققـي بـ مقشك ظـ أبقف ظـ ففو،  ؽره يروهيام ال نوحديث
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 ؾقف افبالء فعؾ، و روايتف يف ومو حديثوً  أربعقنو  موئي اإلشـود هبذا هريرة أيب

 . .أ.هـ ضعقػ ؾنكف خوفد بـ يقشػأبقف  مـ

  .خيثنة بً أبي خيثنة البؿسي -29

،  أكس ظـ ييرو،  افبكي خقثؿي أبك بـ خقثؿي: « الثقات » قال يف 

 . ومـصقر واألظؿش شؾامن بـ بشر ظـف وىر

 بـا أكس ظـ يروي صقخ خقثؿي أيب بـ خقثؿي :« املجروحني  »قال يف و

 شببف ـقػقي تؿقزي ال،  ؿؾتف ظذ احلديٌ مـؽر،  اجلعػل جوبر ظـف روى،  موفؽ

 مؾزق جلوبر ؾفق،  افقهـ مـ بف يؾزق امؾ اجلعػل جوبر يياور ألن،  افـؼؾ يف

 . .أ.هـ ترـف ووجى أمره اصتبف هفـو ؿـؾ،  أيضوً 

  .دٍثه بً قساٌ العهلي الينامي -31

 بـا كؿران ظـ ييرو،  افقاممل افعؽع ؿران بـ دهثؿ: « الثقات » قال يف 

 . افػزاري معوويي بـ مروان ظـف روى،  جوريي

،  جوريي بـ كؿران ظـ يروي ؿران بـ دهثؿ :« املجروحني  »قال يف و

 ظـ ويروي،  ادشوهر ظـ بودـوـر يـػرد ممـ ـون،  ظقوش بـ بؽر أبق ظـف روى

 حيقك شؿعً صقبي أيب بـا ثـو افزيودي زيود بـ حمؿد ثـو،  هلو أصقل ال أصقوء افثؼوت

 . .أ.هـ حديثف ؽتىيُ  ال وً ـقؾق دهثؿ ـون:  ؾؼول ؿران بـ دهثؿ فف وذـر معغ بـا
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 .ي ( زاغد بً معبد الواضطي ) الثكف -31

 روى،  موفؽ بـ أكس ظـ ييرو،  معبد بـ راصد: « الثقات » قال يف 

 . كعقؿ وأبق حبقى بـ احلسـ ظـف

 ظـ يروي صقخ،  لافقاشط معبد بـ راصد :« املجروحني  »قال يف و

 ، هلو أصقل ال مقضقظي أصقوء أكس ظـ حبون بـ زيد ظـف روى،  موفؽ بـ أكس

 . .أ.هـ ذـرهو يؽثر،  مقضقظي أهنو صـوظتف افعؾؿ فقس مـ يشفد

 .زباح بً أبي معسوف املهي  -32

 ظطوء ظـ ييرو،  لادؽ معروف أبك بـ ربوح: « الثقات » قال يف 

، وأخرج  وهيؿ ئخيط،  افطقوفز داود وأبق وـقع ظـف روى،  حؽقؿ بـ وادغرة

 .فف يف صحقحف حديثًو 

 ظـ يروي،  مؽي أهؾ مـ فمعرو أيب بـ ربوح :« املجروحني  »قال يف و

 يتوبع ال مو افثؼوت ظـ ويروي ئخيط ممـ ـون،  افـوس ظـف روى،  وظطوء جموهد

 بام واالحتجوج،  احلديٌ مـ بف اكػرد ظام افتـؽى ؾقف ظـدي وافذي،  ظؾقف

 اهلؿداين حدثـو،  ترـوه افرمحـ وظبد حيقك أن ظذ،  افروايوت مـ افثؼوت واؾؼ

 بـا ربوح ظـ حيدثون ال افرمحـ وظبد حيقك ـون : ؿول ظع بـ ظؿرو ثـو

 . .أ.هـ معروف أيب
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 .زشيل أبو عبد اهلل األهلاىي  الػامي  -33

 ظـ ييرو،  افشومل األهلوين اهلل ظبد أبق رزيؼ: « الثقات » قال يف 

 . افسؽقين ادـذر بـ أرضوة ظـف روى،  أمومي أيب

،  افشوم أهؾ مـ األهلوين اهلل ظبد أبق رزيؼ :« املجروحني  »قال يف و

 يـػردافؽقيف ،  ادـذر بـ أرضلة ظـف روى،  األشقد بـ ظؿرو ظـ يروي

 ظـد إال بف االحتجوج جيقز ال [افتل] األثبوت حديٌ تشبف ال افتل بوألصقوء

 . .أ.هـ افقؾوق

  .زنني بً عبد األعلى الكيب -34

 روى،  ادؼوضقع ييرو،  افضبل األظذ ظبد بـ رـغ: « الثقات » قال يف 

 . افثقري شعقد بـ شػقون ظـف

 ظـف روى،  افضبل األظذ ظبد بـ رـغ :« املجروحني  »قال يف و

 ؿؾي ظذ ادشوهر ظـ بودـوـر يـػرد ممـ ـون،  افؽقؾي أهؾ يف هظداد،  افثقري

 . .أ.هـ افثؼوت واؾؼ ؾقام الإ بخزه االحتجوج يعجبـل ؾال،  روايتف
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  .زوح بً عطاء بً أبي مينوىة البؿسي -35

،  افبكة أهؾ مـ،  مقؿقكي أيب بـ ظطوء بـ روح: « الثقات » قال يف 

 بـا ظطوء شؿع وؿد،  وافعراؿققن ظبودة بـ روح ظـف روى،  أبقف ظـ ييرو

 .ئ خيط روح وـون،  أكسوً  مقؿقكي أيب

 افبكة أهؾ مـ ، مقؿقكي أيب بـ ظطوء بـ روح :« املجروحني  »قال يف و

 يف طفر حتك ـثراً  وهيؿ ئخيط ـون،  افبكة أهؾ ظـف روى،  صعبي ظـ يروي

،  اكػرد إذا بخزه االحتجوج يعجبـل ال،  افثؼوت حديٌ مـ ادؼؾقبوت حديثف

 . .أ.هـ اهلل رمحفام مجقعوً  معغ بـ وحيقك حـبؾ بـ أمحد ترـف

 . شائدة موىل عثناٌ بً عفاٌ  -36

 بـا شعد ظـ ييروبـ ظػون ،  ظثامن مقػ زائدة: « الثقات  »قال يف 

 . افزكود أبق ظـف روى،  وؿوص أبك

 ظـ يروي،   ظػون بـ ظثامن مقػ زائدة :« املجروحني  »قال يف و

 إذا بف حيتٍ ال،  جداً  احلديٌ مـؽر،  افزكود أبق ظـف وى، ر وؿوص أيب بـ شعد

،  ادؼدام أيب زيود بـ هشوم وافد كف: إ ؿقؾ وؿد،  اكػرد إذا ؾؽقػ افثؼوت واؾؼ

 . .أ.هـ مدكقون مجقعو زيود وذاك زائدة هذا،  ـذفؽ وفقس
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 .الصبري بً ضعيد املدائين اهلامشي  -37

 بـا احلورث بـ كقؾؾ بـ شؾقامن بـ شعقد بـ افزبر: « الثقات » قال يف 

 وهق جعػر ييوال يف موت،  شعقد بـ يعؼقب بـً محودة أمف،  ادطؾى ظبد

ـُ ا أدرك وؿد،  شؾقؿ بـ صػقان ظـ ييرو ،  ظـف وروى هذا افزبرر  ادبورك ب

 افبتي امرأتف ضؾؼ أكف جده ظـ رـوكي بـ يزيد بـ ظذ بـ اهلل ظبد ظـ يويرو

 .( احلديٌ)

 ظـ يروي صقخ اددائـل شعقد بـ افزبر :« املجروحني  »قال يف و

 مـؽر احلديٌ ؿؾقؾ،  اددائـل زـريو بـ عقدش ظـف روى،  شومل بـ احلؿقد ظبد

 افثؼوت واؾؼ بام واالحتجوج مػوريده ظـ افتـؽى جيى،  يرويف ؾقام افروايي

 بـا يزيد بـ ظع بـ اهلل ظبد صوحى شعقد بـ بوفزبر هذا وفقس،  ظـف

 . .أ.هـ رـوكي

 شنسيا بً حهيه احلبطي الهويف  -38

 ظـبسي ظـف روى،  احلسـ ظـ ييرو ؿحؽق بـ زـريو: « الثقات » قال يف 

 . افقاحد ظبد بـا

 [ ، افبدن ويؼول]  افبدي لاحلبط حؽقؿ بـ زـريو :« املجروحني  »قال يف و

 يشبف موال األثبوت ظـ يروي،  افعراؿققن ظـف روى،  افؽقؾي أهؾ ظـ يروي

 . .أ.هـ بخزه االحتجوج جيقز ال،  هلو ادتعؿد أكف افؼؾى إػ يسبؼ حتك أحوديثفؿ
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  .شٍري بً إضخام الطلولي -39

 ــقتف،  افسؾؿل افسؾقيل إشحوق بـ زهر: « الثقات » قال يف 

 ظداده،  وافؽقؾقغ هـد أبك بـ داود ظـ ييرو،  افؽقؾي أهؾ مـ،  إشحوق أبق

 . ادؼدمل بؽر أبك بـ حمؿد ظـف روى،  افبكة أهؾ يف

 يقكس ظـ يروي،  افسؾقل قإشحو بـ زهر :« املجروحني  »قال يف و

،  وافبكيقن شؾقامن بـ ادعتؿر ظـف روى،  افبكة أهؾ يف ظداده،  ظبقد بـا

 . .أ.هـ اكػرد إذا بف االحتجوج حد ظـ خرج حتك ئخيط ممـ ـون

  .شياد بً امليرز أبو اجلازود الثكفي -41

 ظـ احلورث بـ كوؾع ظـ ييرو ادـذر بـ زيود: « الثقات » قال يف 

 .، روى ظـف يقكس بـ بؽر  بردة أبك

 ظـ يروي،  افثؼػل اجلورود أبق ادـذر بـ زيود :« املجروحني  »قال يف و

 يف احلديٌ يضع راؾضقوً  ـون،  معوويي بـ مروان ظـف روى،  يوظطق األظؿش

،  أصقل وهل مو أصقوء افبقً أهؾ ؾضوئؾ يف ويروي،  افـبل  أصحوب مثوفى

 . .أ.هـ فحديث ـتوبي حتؾ ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                                                                   

 

363 
 

  .شياد بً عبد اهلل الينريي البؿسي -41

 ، موفؽ بـ أكس ظـ ييرو،  افـؿري اهلل ظبد بـ زيود: « الثقات » قال يف 

 . افعبود مـ وـون ئخيط،  زاذان بـ وظامرة صوفح أبك بـ شفقؾ ظـف روى

 ، افبكة أهؾ مـ صقخ ؿريـاف اهلل ظبد بـ زيود :« املجروحني  »قال يف و

 ظـ يروي،  احلديٌ مـؽر،  افبكة أهؾ ظـف روى،  موفؽ بـ أكس ظـ يروي

 بـا حيقك ترـف،  بف االحتجوج جيقز ال،  افثؼوت حديٌ تشبف ال أصقوءاألثبوت 

 معغ بـ حيقك ؿول:  يؼقل زهر بـ أمحد شؿعً يؼقل احلـبع شؿعً،  معغ

 . .أ.هـ رء ال:  افـؿري زيود ظـ

  .السقي شيد بً حباٌ -42

 .: زيد بـ حبون يروي ظـ افزهري ، روى ظـف أبق كعقؿ « الثقات » قال يف 

 ـدام بـ مسعر ظـ يروي افرؿل حبون بـ زيد :« املجروحني  »قال يف و

 ـثراً  ئخيط ممـ ـون،  افرؿل شؾقامن بـ معؿر ظـف روى،  افسختقوين وأيقب

 . .أ.هـ اكػرد إذا بف االحتجوج حد ظـ خرج حتك
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 .ضعيد التناز  -43

شعقد افتامر يروي ظـ أكس بـ موفؽ ، روى ظـف : « الثقات » قال يف 

 .مروان بـ هنقؽ 

 ظـف روى،  أكس ظـ يروي صقخ،  افتامر شعقد :« املجروحني  »قال يف و

،  فف أصؾ موال أكس ظـ يروي،  افروايي مـؽر،  احلديٌ ؿؾقؾ،  هنقؽ بـ مروان

 أخذوا،  إفقفؿ احتقٍ ؾؾام،  روايي مـف هلؿ همالء مثؾ يبجامظ أكس امتحـ وؿد

 كليت أكو ال، إ ظددهؿ ؽثر، ي يؼؾ مل مو ظؾقف ويتؼقفقن يسؿعقا مل مو ظـف يروون

 . .أ.هـ وصوءه ذفؽ اهلل ؿه نإ افؽتوب هذا يف مـفؿ مجؾ ظذ

 .ضعيد بً خالد بً أبي الطويل  -44

 بـا أكس ظـ ييرو،  افطقيؾ أيب بـ خوفد بـ شعقد: « الثقات » قال يف 

 . صوبقر بـ صعقى بـ حمؿدو،  موفؽ

 ، افشوم أهؾ مـ،  طقيؾاف أيب بـ خوفد بـ شعقد :« املجروحني  »قال يف و

 واؾؼ ؾقام الإ بف االحتجوج حيؾ ال،  ظؾقف يتوبع مل مو موفؽ بـ أكس ظـ يروي

 . .أ.هـ افروايوت مـ افثؼوت
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  .ٍػاو بً عبد امللوضعيد بً مطلنة بً  -45

 مروان بـ ادؾؽ ظبد بـ هشوم بـ مسؾؿي بـ شعقد: « الثقات » قال يف 

 بـا حيقك ظـ ييرو،  بوجلزيرة افزيتقكي يسؽـ ـون،  وفد أم أمف،  ظثامن أبق

 . افـوس ظـف روى،  األكصوري شعقد

،  ادؾؽ ظبد بـ هشوم ـب مسؾؿي بـ شعقد :« املجروحني  »قال يف و

 ظـف روى،  حمؿد بـ وجعػر أمقي بـ وجعػر أمقي بـ إشامظقؾ ظـ يروي

 شؿعً،  األخبور يف اخلطل ؾوحش ، جداً  احلديٌ مـؽر،  وافشومققن افعراؿققن

 شعقد:  معغ بـ فقحقك ؿؾً:  يؼقل افدارمل شؿعً:  يؼقل حمؿقد بـ حمؿد

 . .أ.هـ بقء فقس:  ؾؼول األمقي مسؾؿي بـا

  .و عنسو اجلسغي البؿسيضعيد بً واؾل أب -46

 يرو، ي افبكة أهؾ مـ اجلرر واصؾ بـ شعقد: « الثقات » قال يف 

 ربام،  األبذ افزرد أبك بـ شػقون بـ حمؿد ظـف روى،  خوفد بـ وهقى ظـ

 . أؽرب

،  ظؿرو أبق ــقتف،  رراجل واصؾ بـ شعقد :« املجروحني  »قال يف و

 ،  ـثراً  ئخيط ممـ ـون،  أهؾفو ظـف روى،  افبكيغ يف ظداده،  صعبي ظـ روى

 . د .أ.هـاكػر إذا بف االحتجوج حد ظـ خرج حتك
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 .ضفياٌ بً حطني بً حطً أبو حمند الطلني الواضطي  -47

،  واشط أهؾ مـ افسؾؿل حسـ بـ حسغ بـ شػقون: « الثقات » قال يف 

 ختوفقط ؾقفو ننؾ افزهرى ظـ روايتف وأمو،  وافزهري وضووس ظطوء ظـ ييرو

،  هورون واليي يف موت،  يافزهر حديٌ ؽر يف ثؼي وهق،  جيوكى أن جيى

 . ادجروحغ ـتوب مـ اشؿف ؿحكيُ  أن جيى

،  واشط أهؾ مـ افسؾؿل حسغ بـ شػقون :« املجروحني  »قال يف و

 وظبود هورون بـ يزيد ظـف روى،  بؼ وأيب افزهري ظـ يروي،  حمؿد أبق ــقتف

 حديثف أصبف ؽره ظـ روى وإذا،  ادؼؾقبوت افزهري ظـ يروي،  امافعق بـا

 ظذ هبو يليت ؾؽون،  ظؾقف ًاختؾط افزهري صحقػي أن وذاك،  األثبوت حديٌ

 روى بام واالحتجوج،  افزهري ظـ روى مو تـؽى أمره يف كصوفؾوإل،  افتقهؿ

 . .أ.هـ ؽره ظـ

  .ضله بً شزيس أبو بػس العطازدي البؿسي -48

 ظـ ييرو،  افعطورديأبق بؼ  زرير بـ شؾؿ: « الثقات » قال يف 

 . احلـػل ادجقد ظبد بـ اهلل ظبقد ظـف روى،  افعطوردي رجوء أبك

 مـ صقخ،  افعطوردي بؼ أبق زرير بـ شؾؿ :« املجروحني  »قال يف و

 يؽـ مل،  افبكيقن ظـف روى،  افعطوردي رجوء أيب ظـ يروي،  افبكة أهؾ
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 جيقز ال،  ؾوحشوً  خطلً  ئخيط،  افصالح ظؾقف افغوفى وـون،  صـوظتف ديٌاحل

 . .أ.هـ افثؼوت واؾؼ ؾقام إال بف االحتجوج

  .ضلنة بً الفكل األبسؽ أبو عبد اهلل الهيدي -49

،  افؽـدي اهلل ظبد أبق األبرش افػضؾ بـ شؾؿي: « الثقات » قال يف 

 افتسعغ بعد موت،  وافـوس احلسـ بـ ظامر ظـف روى،  إشحوق بـا ظـ ييرو

 .ئ وخيط خيوفػ،  وموئي

 ، إشحوق بـا صوحى األبرش افػضؾ بـ شؾؿي :« املجروحني  »قال يف و

 . .أ.هـ ادـوـر بعض حديثف يف وؿول،  راهقيف بـا ضعػف ظدي بـا ؿول

 .ضليناٌ بً معاذ الكيب  -51

 ، حرب بـ شامك ظـ ييرو،  افضبل معوذ بـ شؾقامن: « الثقات » قال يف 

 . افطقوفز داود أبق ظـف روى

 يروي،  افبكة أهؾ مـ صقخ معوذ بـ شؾقامن :« املجروحني  »قال يف و

 يف افثؼوت خيوفػ،  افطقوفز داود أبق ظـف روى،  واددكقغ افبكيغ ظـ

 معغ بـ فقحقك ؿؾً:  يؼقل أبون بـ جعػر شؿعً مؽحقل ثـو،  األخبور

 . .أ.هـ بقء فقس:  ؾؼول افطقوفز داود أبق ظـف حيدث افذي معوذ ـب شؾقامن
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 .ضليناٌ بً يصيد أبو املثيى الساوي عً ٍػاو بً عسوة -51

شؾقامن بـ يزيد أبق ادثـك افؽعبل ، صقخ يروي ظـ : « الثقات » قال يف 

 .ظؿر بـ ضؾحي ، روى ظـف ابـ أيب ؾديؽ 

،  ظروة بـ هشوم ظـ يروي صقخ دثـكا أبق :« املجروحني  »قال يف و

 جيقز ال،  افروايوت يف افثؼوت خيوفػ،  افصويغ كوؾع بـ اهلل ظبد ظـف روى

 . .أ.هـ فالظتبور الإ ظـف افروايي وال بف االحتجوج

  .ضَل بً عطية األعسابي البؿسي -52

 مقػ افقفقد أبك ظـ ييرو،  أظرايب ظطقي بـ شفؾ: « الثقات » قال يف 

 . افعطور افعزيز ظبد بـ مرحقم ظـف روى،  يشفؼر

 ؿؾقؾ،  افبكة أهؾ مـ صقخ األظرايب شفؾ :« املجروحني  »قال يف و

 ظذ ادـوـر فغؾبي اكػرد مو يؼبؾ افذي بودحؾ وفقس،  افروايي مـؽر احلديٌ

 . .أ.هـ افعطور افعزيز ظبد بـ مرحقم ظـف روى،  روايتف

 .اجلَين  ضَل بً معاذ بً أىظ -53

 يزيد ظـف روى،  أبقف ظـ يروى اجلفـل معوذ بـ شفؾ: « الثقات » قال يف 

 مـ ـون مو حديثف يعتز ال،  مك أهؾ يف ظداده،  ؾوئد بـ وزبون حبقى أبك بـا

 . ظـف ؾوئد بـ زبون روايي
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 روى،  أبقف ظـ يروي،  أكس بـ معوذ بـ شفؾ :« املجروحني  »قال يف و

 حديثف يف افتخؾقط أوؿع أدري ؾؾسً ، جداً  احلديٌ مـؽر،  ئدؾو بـ زبون ظـف

 أحدمهو رواهو افتل ؾوألخبور أحدمهو مـ ـون ؾنن،  دئؾو بـ زبون مـ أو مـف

 افقء إال ؾوئد بـ زبون معوذ بـ شفؾ ظـ راوهيو ألن هذا اصتبف وإكام،  شوؿطي

 . .أ.هـ افقء بعد

  .الهويفغيبة بً ىعامة ، أبو ىعامة الكيب  -54

،  افؽقؾي أهؾ مـ افضبل كعومي أبق كعومي بـ صقبي: « الثقات » قال يف 

 . احلؿقد ظبد بـ وجرير وهشقؿ افثقري ظـف روى،  افعراؿقغ ظـ ييرو

 ظـف روى،  أكس ظـ يروي يكعوم بـ صقبي :« املجروحني  »قال يف و

 مـ ؽره وظـ،  حديثف يشبف ال مو أكس ظـ يروي ممـ،  افرضير معوويي أبق

 . .أ.هـ بف االحتجوج جيقز ال،  األثبوت حديٌ خيوفػ مو افثؼوت

 .ؾاعد بً مطله اليػهسي  -55

 ظـف روى،  افشعبل ظـ ييرو،  مسؾؿ بـ صوظد: « الثقات » قال يف 

 . افؽقىف افقشؽري مسؾؿ بـ صوظد وهق،  يقكس بـ ظقسك
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 مـ افشعبل مقػ يافقشؽر مسؾؿ بـ صوظد :« املجروحني  »قال يف و 

 ، يقكس بـ ظقسك ظـف روى،  افشعبل ظـ يروي،  افعالء أبق ــقتف،  افؽقؾي أهؾ

 . .أ.هـ ظؾقف احلؿؾ صديد معغ بـ حيقك ـون،  روايتف ؿؾي ظذ احلديٌ مـؽر

 .ؾاحل بً مطله بً زوماٌ املهي  -56

،  رافزب بـا ظـ ييرو،  رومون بـ مسؾؿ بـ صوفح: « الثقات » قال يف 

 . ادمدب حمؿد بـ يقكس ظـف روى

،  مؽي أهؾ مـ رومون بـ مسؾؿ بـ صوفح :« املجروحني  »قال يف و

 حتك ئخيط ممـ ـون،  ادمدب حمؿد بـ يقكس ظـف روى،  افزبر أيب ظـ يروي

 بـا أمحد شؿعً يؼقل احلـبع شؿعً،  اكػرد إذا بف االحتجوج حد ظـ خرج

:  ؾؼول،  رومون بـ مسؾؿ بـ صوفح ظـ عغم بـ حيقك شئؾ:  يؼقل زهر

 . .أ.هـ ضعقػ

  .ؾفواٌ بً أبي الؿَباء التيني -57

 بـا بؽر ظـ ييرو،  افتقؿك افصفبوء أيب بـ صػقان: « الثقات » قال يف 

 . سد بـ رضار كعقؿ أبق ظـف روى،  ظتقؼ

 ؽرب ظـ يروي صقخ،  افصفبوء أيب بـ صػقان :« املجروحني  »قال يف و

 ال مو األثبوت ظـ يروي،  احلديٌ مـؽر،  رؾز بـ ظثامن ظـف روى،  ظتقؼ بـا
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 مـ افثؼوت واؾؼ ؾقام إال بف االحتجوج جيقز ال،  افثؼوت حديٌ مـ فف أصؾ

 . .أ.هـ افروايوت

  .طاٍس بً الفكل احلليب -58

 بـا شػقون ظـ ييرو،  شعقد بـ افػضؾ بـ ضوهر: « الثقات » قال يف 

 . وخيوفػ ئخيط،  وؽره شعقد بـ ادـذر بـ حمؿد ظـف ثـو،  ظققـي

 بـا شػقون ظـ يروي،  احلؾبل افػضؾ بـ ضوهر :« املجروحني  »قال يف و

 ادتقن يؾزقو ، األشوكقد ويؼؾى ، وضعوً  افثؼوت ظذ احلديٌ يضع،  وافـوس ظققـي

 . .أ.هـ افتعجى يجف ظذ إال حديثف ـتوبي حيؾ ال ، افصحقحي بوألشوكقد افقاهقي

  .عائر اهلل اجملاغعي البؿسي أبو معاذ -59

ظوئذ اهلل ادجوصعل ؿويض ظبد ادؾؽ بـ مروان ، : « الثقات » قال يف 

 .يروي ادراشقؾ ، روى ظـف شالم بـ مسؽغ ، وفقس هق بليب إدريس اخلقالين 

 صقخ،  افبكة أهؾ مـ ادجوصعل اهلل ظوئذ :« املجروحني  »قال يف و

 احلديٌ مـؽر،  مسؽغ بـ شالم ظـف روى،  كػقع أحسبف،  داود أيب ظـ يروي

 وواؾؼ ادـوـر يروي ممـ ـون وفق،  افسز بعد إال تعديؾف جيقز ال،  ؿؾتف ظذ

 افصالح ظذ أحقاهلؿ افـوس إذ،  افروايي مؼبقل ظدالً  فؽون األخبور يف افثؼوت

 هذا،  اجلرح مـ مـف طفر بام جرخ  ؾقُ  دحافؼ يقجى مو مـفؿ يتبغ حتك وافعدافي
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 ؾفؿ افضعػوء إال ظـفؿ يرو مل افذيـ ادجوهقؾ وأمو،  افرواة مـ ادشوهر حؽؿ 

 . .أ.هـ ـؾفو األحقال ظذ مسوـقن

 .عاؾه بً عنس بً حفـ العنسي املدىي  -61

،  ظؿر بـ اهلل ظبقد أخق حػص بـ ظؿر بـ ظوصؿ: « الثقات » قال يف 

 . وخيوفػ ئخيط كوؾع بـ اهلل ظبد ظـف روى،  ديـور بـ اهلل ظبد ظـ ييرو

،  ادديـي أهؾ مـ،  افعؿري ظؿر بـ ظوصؿ :« املجروحني  »قال يف و

 احلديٌ مـؽر،  ادديـي أهؾ ظـف روى،  صوفح أيب بـ وشفؾ كوؾع ظـ يروي

 إال بف االحتجوج جيقز ال،  األثبوت حديٌ يشبف موال افثؼوت ظـ يروي،  جداً 

 . .أ.هـ افثؼوت واؾؼ ؾقام

 .عباد بً عباد أبو عتبة اخلواف  -61

 مـ،  افشوم أهؾ مـ،  اخلقاص ظتبي أبق ظبود بـ ظبود: « الثقات » قال يف 

 . افرؿوئؼ افشوم أهؾ ظـف روى،  وؽره األوزاظل صفد،  اخلشـ افعبود

 مـ أصؾف،  اخلقاص ظتبي أبق ظبود بـ ظبود :« املجروحني  »قال يف و

 أهؾ ظـف روى،  خوفد أيب بـ إشامظقؾ ظـ يروي،  أرشقف شؽـ،  ؾورس

،  واإلتؼون احلػظ ظـ ؽػؾ حتك وافعبودة افتؼشػ ظؾقف ؽؾى ممـ ـون،  افشوم
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 ؿؾتفو ظذ روايتف يف ادـوـر ـثر حتك افتقهؿ حسى ظذ بوفقء يليت ؾؽون

 . .أ.هـ افسك ؾوشتحؼ

  .يى الفصازيعباد بً مطله أبو حي -62

 بـا جبر ظـ ييرو،  افػزاري مسؾؿ بـ ظبود: « الثقات » قال يف 

 . وـقع ظـف روى،  ظؿر بـا ظـ مطعؿ بـ جبر بـ شؾقامن أيب

 ظـ يروي،  افػزاري حيقك أبق مسؾؿ بـ ظبود :« املجروحني  »قال يف و

 مـؽر،  ؿظوص وأبق افطقوفز داود أبق ظـف روى،  احلؿراء أيب ظـ داود أيب

 يف ادتؼغ مسؾؽ ظـ فتـؽبف يرويف بام االحتجوج شوؿط،  ؿؾتف ظذ احلديٌ

،  كعقؿ وأبق افثقري ظـف يروي افذي احلسـ ظـ يروي افذي وأحسبف،  األخبور

 . .أ.هـ خيطئ ـقيف حصـ بـل مقػ ؾفق ـذفؽ ـون ؾنن

  .عبد اخلبري مً ولد ثابت بً قيظ -63

 بـا ثوبً جده ظـ أبقف ظـ ييرو صقخ،  اخلبر ظبد: « الثقات » قال يف 

 . ؾضوفي بـ افػرج ظـف روى،  ؿقس

 ظـ يروي،  ؿقس بـ ثوبً وفد مـ اخلبر ظبد :« املجروحني  »قال يف و

 أدري ؾال،  جداً  احلديٌ مـؽر،  فيوضؾ بـ افػرج ظـف روى،  جده ظـ أبقف

 احلديٌ يف فقس افػرج ألن،  ؾضوفي بـ افػرج مـ أو مـف حدثقف يف ادـوـر
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 دون بلحدمهو افقهـ إفزاق يتفقل ال ضعقػ صقخ افشقخ دون ـون وإذا،  بقء 

 . .أ.هـ األخبور مـ رواه مو جموكبي افقاجى أن ظذ،  اآلخر

 .عبد السمحً بً ثابت الؿامت -64

 روى،  أبقف ظـ ييرو افصومً ثوبً بـ افرمحـ ظبد: « الثقات » قال يف 

 . افرمحـ ظبد بـ اهلل ظبد ابـف ظـف

،  أبقف ظـ يروي افصومً ثوبً بـ افرمحـ ظبد :« املجروحني  »قال يف و

 فخالؾ ؾػحش،  روايتف ؿؾي ظذ ئخيط ممـ ـون،  حبقى أيب بـ يزيد ظـف روى

 . .أ.هـ افسك ؾوشتحؼ افثؼوت ظـ يرويف ؾقام فألثبوت

  .الػسويعبد السشام بً عنس بً بصيع  -65

 أهؾ مـ يافؼو بزيع بـ ظؿر بـ افرزاق ظبد: « الثقات »  قال يف

 . اجلرجوين آدم بـ أمحد ظـف روى،  زائدة أبك بـا ظـ يروي،  افؽقؾي

 بـا ظـ يروي،  افبزيعل ظؿر بـ افرزاق ظبد :« املجروحني  »قال يف و

 ويسـد األخبور يؼؾى،  صقبي أيب بـ بؽر أيب بـ صقبي أبق ظـف روى،  ادبورك

 . .أ.هـ اكػرد إذا بف االحتجوج جيقز ال،  ادراشقؾ
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 .عبد الطالو بً أبي اجليوب  -66

بـ اصقخ يروي ظـ افزهري ، روى ظـف حمؿد : « الثقات » قال يف 

 .إشحوق 

 ظـ يروي صقخ اجلـقب أيب بـ افسالم ظبد :« املجروحني  »قال يف و

 مـؽر،  افبكة أهؾ ظـف روى،  احلجوز وأهؾ افرمحـ ظبد بـ شؾؿي أيب

 يعجبـل ال،  األثبوت حديٌ يشبف ال مو افثؼوت ظـ يروي،  احلديٌ

  .أ.هـ. افروايوت يف األثبوت دخوفػتف بخزه االحتجوج

  . عبد الؿند بً جابس بً زبيعة الكيب الهويف -67

 مـ،  افػضؾ أبق ــقتف،  افضبل جوبر بـ افصؿد ظبد: « الثقات » قال يف 

 ظـف روى،  بؾده وأهؾ ذيؽ ظـ يروي،  بغداد شؽـ،  فؽقؾيا أهؾ

 . تؼشػ ممـ وـون،  وموئتغ أربع أو ثالث شـي موت،  افبغداديقن

 مـ،  افضبل ربقعي بـ جوبر بـ افصؿد ظبد :« املجروحني  »قال يف و

 ظذ،  يروي ؾقام وهيؿ ـثراً  خيطئ،  دـغ بـ افػضؾ ظـف روى،  افؽقؾي أهؾ

 حيقك شئؾ:  يؼقل زهر بـ أمحد شؿعً:  يؼقل احلـبع شؿعً،  تفرواي ؿؾي

 . .أ.هـ ضعقػ:  ؾؼول ربقعي بـ جوبر بـ افصؿد ظبد ظـ معغ بـا
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  .عبد اهلل بً حبري أبو وائل الكاف الؿغاىي - 68

 ، ظثامن مقػ هوكئ ظـ يروي،  افقامين بحر بـ اهلل ظبد: « الثقات » قال يف 

 . صـعوء ؿوىض يقشػ بـ هشوم ظـف روى

 بحر بـ اهلل ظبد اشؿف افؼوص وائؾ أبق :« املجروحني  »قال يف و

 ظـ يروي وهذا،  ثؼي ذاك،  ريسون بـ بحر بـ اهلل ظبد هق وفقس،  افصـعوين

 ـلهنو افتل افعجوئى افصـعوين يزيد بـ افرمحـ وظبد،  ظطقي بـ حمؿد بـ ظروة

 . هـ.أ. بف االحتجوج جيقز ال،  معؿقفي

  .عبد اهلل بً بػس السقي -69

،  األظؿش ظـ يروي يربقع لبـ مقػ بؼ بـ اهلل ظبد: « الثقات » قال يف 

 . أهؾفو ظـف روى،  اجلزيرة أهؾ يف ظداده

،  بغداد شؽـ،  افرؿي أهؾ مـ بؼ بـ اهلل ظبد :« املجروحني  »قال يف و

 افثؼوت ظـ يروي ممـ ـون،  شؾقامن بـ معتؿر ظـف روى،  األظؿش ظـ يروي

 احلديٌ ـون إذا هلو ادستؿع يشفد بلصقوء ويـػرد،  األثبوت حديٌ يشبف موال

 . .أ.هـ مؼؾقبي أهنو صـوظتف
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  .عبد اهلل بً غسيو العامسي -71

،  ظؿر بـا ظـ يروي،  افعومري ذيؽ بـ اهلل ظبد: « الثقات » قال يف 

 . وذيؽ افثقري ظـف روى،  افؽقؾي أهؾ يف ظداده

 أهؾ ظـ يروي،  افعومري ذيؽ بـ اهلل ظبد :« املجروحني  »قال يف و

 يشبف ال مو األثبوت ظـ يروي،  افتشقع يف ؽوفقو ـون،  أهؾفو ظـف روى،  افؽقؾي

 مع ـون وؿد،  بف االحتجوج مـ أوػ حديثف ظـ ؾوفتـؽى،  افثؼوت حديٌ

 . .أ.هـ خمتوريوً  ذفؽ

 .دة السبري أخو موضىعبد اهلل بً عبي -71

 وظؼبي جوبر ظـ يروي،  افربذي ظبقدة بـ اهلل ظبد: « الثقات » قال يف 

 ثالثغ شـي بؼديد احلروريي ؿتؾتف،  ظبقدة بـ مقشك أخقه ظـف روى،  ظومر بـا

 . وموئي

 بـا مقشك أخق،  افربذي ظبقدة بـ اهلل ظبد :« املجروحني  »قال يف و

 مـؽر،  ظبقدة بـ مقشك أخقه ظـف روى،  ظومر بـ ظؼبي ظـ يروي،  ظبقدة

،  أخقف مـ أو اهلل ظبد مـ أخبوره يف افقاؿع افسبى أدري ؾؾسً،  جداً  احلديٌ

 اصتبف هـو ؾؿـ،  ؽره راو فف وفقس،  احلديٌ يف بقء فقس مقشك أخوه ألن

 . .أ.هـ ترـف ووجى أمره
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  .عبد اهلل بً عؿه أبو علواٌ احليفي الينامي -72

 يروي،  افقاممي أهؾ مـ،  لاحلـػ ظصؿ بـ اهلل ظبد: « الثقات » ال يف ق

 . ـثراً  ئخيط افـخعل اهلل ظبد بـ ذيؽ ظـف روى،  اخلدري شعقد أبك ظـ

، مـ أهؾ افقاممي ،  ظؾقان أبق ظصؿ بـ اهلل ظبد :« املجروحني  »قال يف و

 مـؽر،  يافؽقؾ وأهؾ ذيؽ ظـف روى،  ظؿر وابـ ظبوس بـا ظـ يروي

 حتك،  أحوديثفؿ يشبف ال مو األثبوت ظـ يروي،  روايتف ؿؾي ظذ جداً  احلديٌ

 . .أ.هـ مقضقظي أو مقهقمي أهنو افؼؾى إػ يسبؼ

 عبد الواحد بً شيد البؿسي العابد  -73

 مـ،  ظبقدة أبق ــقتف،  افعوبد زيد بـ افقاحد ظبد: « الثقات » قال يف 

 وموفؽ احلسـ ظـ يروي،  وافرؿوئؼ افزهد يف ـثرة حؽويوت فف،  افبكة أهؾ

،  ثؼوت وؾقؿف دوكف ـون إذا بحديثف يعتز،  بؾده أهؾ ظـف روى،  ديـور بـا

 شعقداً  ننؾ،  ديـور بـ اهلل ظبد بـ شعقد روايي مـ حديثف مـ ـون مو وجيتـى

 . ثبوتاأل ظـ فف أصؾ ال بام يليت

 ظـ يروي،  افعوبد افبكي زيد بـ افقاحد ظبد :« املجروحني  »قال يف و

 حتك افعبودة ظؾقف يغؾى ممـ ـون،  افبكة أهؾ ظـف روى،  كز بـ وظبودة احلسـ

 . .أ.هـ بف وججحتاال ؾبطؾ،  روايتف يف ادـوـر ؾؽثر،  يروي ؾقام اإلتؼون ظـ ؽػؾ
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  .عبد الواحد بً قيظ الػامي -74

 بـا ظروة ظـ يروي،  فشوملا ؿقس بـ افقاحد ظبد: « الثقات » قال يف 

 هريرة أبك ظـ يروي افذي وهق،  يزيد بـ وثقر األوزاظل ظـف روى،  افزبر

 . ظـف افضعػوء بروايي وال بؿراشقؾف وال بؿؼوضقعف يعتز وال،  يره ومل

،  كوؾع ظـ يروي صقخ،  ؿقس بـ افقاحد ظبد « :املجروحني  »قال يف و

 ؾال،  ادشوهر ظـ بودـوـر يـػرد ممـ،  انذـق بـ واحلسـ األوزاظل ظـف روى

 خيوفػ مل افذي بحديثف معتز اظتز ؾنن،  افثؼوت خوفػ بام االحتجوج جيقز

 . .أ.هـ ؾحسـ ؾقف األثبوت

  .عبد السمحً بً بديل بً وزقاء -75

 ظـ يروي،  افعؼقع مقرسة بـ بديؾ بـ افرمحـ ظبد: « الثقات » قال يف 

 . واصؾ بـ افقاحد بدظ ظـف روى،  أبقف

 روى،  أبقف ظـ ورؿوء بـ بديؾ بـ افرمحـ ظبد :« املجروحني  »قال يف و

 يشبف ال مو افثؼوت ظـ يروي،  احلديٌ مـؽر،  مفدي بـ افرمحـ ظبد ظـ

 ظـ افتـؽى جيى،  مؼؾقبوت ـلهنو بلصقوء أبقف ظـ ويـػرد،  تاألثبو حديٌ

 بـا حيقك شئؾ:  يؼقل زهر بـ دأمح شؿعً:  يؼقل احلـبع شؿعً،  أخبوره

 . .أ.هـ ضعقػ:  ؾؼول،  أبقف ظـ ورؿوء بـ بديؾ بـ افرمحـ ظبد ظـ معغ
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 .عبد السمحً بً عبد اهلل بً مطعود اهلرلي  -76

 ظـ يروي،  اهلذيل مسعقد بـ اهلل ظبد بـ افرمحـ ظبد: « الثقات » قال يف 

 تسع شـي موت،  ظؿر بـ دؾؽا ظبد ظـف روى،  افؽقؾي أهؾ يف ظداده،  أبقف

 . وشبعغ

،  اهلذيل مسعقد بـ اهلل ظبد بـ افرمحـ ظبد :« املجروحني  »قال يف و

 روى،  افرمحـ ظبد بـ وافؼوشؿ احلصغ ظـ يروي،  ادسعقدي فف يؼول افذي

 أكف إال صدوؿوً  ادسعقدي وـون،  وموئي شتغ شـي موت،  وافؽقؾققن وـقع ظـف

،  جيقئف بام حيدث وـون،  ظؼؾف ذهى حتك صديداً  اختالضوً  ؿرهظ آخر يف اختؾط

 . .أ.هـ افسك ؾوشتحؼ يتؿقز ومل األخر بحديثف افؼديؿ حديثف ؾوختؾط ؾحؿؾ

 .عبد اهلل بً املؤمل بً وٍب املدصومي  -77

 ظـ يروي،  ادخزومل وهى بـ ادممؾ بـ اهلل ظبد: « الثقات » قال يف 

 بصوحى هذا وفقس،  شػقون بـ مـصقر ظـف وىر،  ربوح أيب بـ ظطوء

 . ادبورك بـا ظـف روى افذي افزبر أيب

 أهؾ مـ صقخ،  ادخزومل ادممؾ بـ اهلل ظبد :« املجروحني  »قال يف و

 مـؽر احلديٌ ؿؾقؾ ـون،  ادبورك بـا ظـف روى،  افزبر أيب ظـ يروي،  مؽي

 ؾقؼبؾ ظدافتف ظـدكو يتبغ مل ألكف،  داكػر إذا بخزه االحتجوج جيقز ال،  افروايي

 فؼؾتف ؽره بحديٌ حديثف اظتبور يتفقل مل احلديٌ ؿؾقؾ أكف وذاك،  بف اكػرد مو
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 هبو كعرؾف فقس مـ ظذ افعدافي إضالق يتفقل وال،  اجلرح أو بوفعدافي فف ؾقحؽؿ

 فقس مـ بروايي احلالل وكحرم احلرام كحؾ ؾعسك،  بف اكػرد مو ؾقؼبؾ ، يؼقـوً 

 فقس مـ روايي ظذ مـو اظتامداً  يؼؾ مل مو  اهلل رشقل ظذ كؼقل أو،  بعدل

 األشبوب بنحدى يستحؼف فقس مـ ظذ اجلرح إضالق يتفقل ال ـام،  ظـدكو بعدل

 اخلصؾتغ هذيـ مـ بوهلل وظوئذ،  افؽتوب أول يف اجلرح أكقاع مـ ذـركوهو افتل

 اهلل وكسلل،  يؼغ ؽر مـ ادجروح كعدل أو ظؾؿ ؽر مـ افعدل كجرح أن

 . .أ.هـ افسس

  .عبد اهلل بً مسواٌ أبو غيذ احلساىي -78

 زهر ظـ يروي،  احلراين صقخ أبق مروان بـ اهلل ظبد: « الثقات » قال يف 

 ، اهلقثؿ بـ وإبراهقؿ مـصقر بـ حسغ ظـف روى،  أظغ بـ ومقشك معوويي بـا

 . خزه يف افسامع بغ إذا حديثف يعتز

 يروى،  اخلراشوين صقخ أبق مروان بـ اهلل ظبد :« املجروحني  »قال يف و

 افصحوح ادتقن يؾزق،  افرمحـ ظبد بـ شؾقامن ظـف روى،  ذئى أيب بـا ظـ

،  صـوظتف احلديٌ مـ ظذ يشتبف آخر بطريؼ واحد ضريؼ إال هلو يعرف ال افتل

 . .أ.هـ بف االحتجوج حيؾ ال
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 .يطسة عبد اهلل بً م -79

 ظـ يرويل ، احلورث فقذ أبق مقرسة بـ اهلل ظبد: « الثقات » قال يف 

 . ومسؾؿ وـقع ظـف روى،  حرة أيب بـ إبراهقؿ

 ظـ يروي،  إشحوق أبق مقرسة بـ اهلل ظبد :« املجروحني  »قال يف و

 بـا مسؾؿ ظـف روى،  أهؾفو يف وظداده،  افؽقؾي وأهؾ حرة أيب بـ إبراهقؿ

 ظـ يروى ؾقام فؾثؼوت ادخوفػي ـثر،  روايتف ؿؾي ظذ افقهؿ ـثر ـون ، إبراهقؿ

 وحدثـو اجلؾقؾ ظبد أبق حدثـو ويؼقل،  هشقؿ ظـف يروي افذي وهق،  األثبوت

 . .أ.هـ بخزه االحتجوج حيؾ ال،  افؽقيف إشحوق أبق وحدثـو فقذ أبق

 .عبيد اهلل بً ضعيد قائد األعنؼ  -81

 ؿوئد مسؾؿ أبق،  مسؾؿ بـ شعقد بـ اهلل ظبقد: « الثقات » قال يف 

 بـا ظثامن بـ ظؿرو ظـف روى،  وافؽقؾقغ األظؿش ظـ يروي،  األظؿش

 . ئ خيط،  افؽقىف اجلعػل شعقد

يف ترمجي احلسـ بـ احلسغ افؽقيف ؾؼول ظـف :  :« املجروحني  »قال يف و

ال يتوبع ظؾقف ، وذـره  ـثر اخلطل ؾوحش افقهؿ ، يـػرد ظـ األظؿش وؽره بام

 . بوشؿ ظبقد اهلل بـ شعقد ؿوئد األظؿش .أ.هـ
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  .عبيد بً إضخام العطاز الهويف أبو عبد السمحً -81

 مـ،  افضبل افرمحـ ظبد أبق افعطور إشحوق بـ ظبقد: « الثقات » قال يف 

 ظبقد بـ أمحد ابـف ظـف روى،  وذيؽ معوويي بـ زهر ظـ يروي،  افؽقؾي أهؾ

 . يغرب،  افعراق أهؾو

،  افرمحـ ظبد أبق ــقتف،  افعطور إشحوق بـ ظبقد :« املجروحني  »قال يف و

 شـي موت،  افعراؿققن ظـف روى،  وؿقس ذيؽ ظـ يروي،  افؽقؾي أهؾ مـ

 ال،  افثؼوت حديٌ يشبف ال مو األثبوت ظـ يروي ممـ،  وموئتغ ظؼة أربع

 . .أ.هـ خبوراأل مـ اكػرد بام االحتجوج يعجبـل

 .عتاب بً حسب بً جبري املصىي  -82

 صوفح ابـي بـا بؼ أبق اهلل ظبد بـ حرب بـ ظتوب: « الثقات » قال يف 

،  مؾقؽ أيب ظـ رشتؿ بـ صوفح جده ظـ يروي،  افبكة أهؾ مـ رشتؿ بـا

 . اجلقزجوين إبراهقؿ ظـف روى

 ظـ يروي،  دزينا جبر بـ حرب بـ ظتوب :« املجروحني  »قال يف و

،  وافبكيقن ظع بـ ظؿرو ظـف روى،  افبكة أهؾ يف ظداده،  اخلزاز ظومر أيب

 ؾؾقس،  روايتف ؿؾي ظذ األثبوت حديٌ يشبف ال بام افثؼوت ظـ يـػرد ممـ ـون

 . .أ.هـ اكػرد إذا بف حيتٍ ممـ
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  .عثناٌ بً زغيد الساوي عً أىظ بً مالو -83

،  شريـ بـ أكس ظـ يروي،  افثؼػك رصقد بـ امنظث: « الثقات » قال يف 

 . افقارث ظبد بـ افصؿد ظبد ظـف روى

 بـا أكس ظـ يروي صقخ،  رصقد بـ ظثامن :« املجروحني  »قال يف و

 شؿع ـون إن،  جدا احلديٌ مـؽر،  ادمدب حمؿد بـ يقكس ظـف روى،  موفؽ

 ، أكس ظـ بسامظف افعؾؿ عدب إال بف االحتجوج جيقز ال،  روايتف ؿؾي ظذ أكس مـ

 شؿعً،  هبو االحتجوج مـ أوػ روايتف ظـ ؾوفتـؽى،  ظـدكو معدوم رء وهق

 ـاب ظثامن ظـ معغ بـ حيقك شئؾ:  يؼقل زهر بـ أمحد شؿعً:  يؼقل احلـبع

 . .أ.هـ ضعقػ:  ؾؼول،  رصقد

 .عحالٌ بً ضَل الباٍلي  -84

،  أمومي أيب ظـ يروي،  وهعافب شفؾ بـ ظجالن: « الثقات » قال يف 

 . مقشك بـ شؾقامن ظـف روى

،  أمومي أيب ظـ يروي،  افبوهع شفؾ بـ ظجالن :« املجروحني  »قال يف و

 ظـ يروي،  روايتف ؿؾي ظذ احلديٌ مـؽر،  مقشك بـ شؾقامن ظـف روى

،  افثؼوت واؾؼ ؾقام إال بف االحتجوج جيقز ال،  حديثف يشبف ال مو أمومي أيب

 . .أ.هـ بف ادحتٍ دون بف ـودستلكس يؽقن ؾحقـئذ
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 .عطل بً ضفياٌ أبو قسة الريبوعي التنيني -85

 محود ظـف روى،  ظطوء ظـ يروي،  شػقون بـ ظسؾ: « الثقات » قال يف 

 . روايتف ؿؾي ظذ وخيوفػ ئخيط،  شؾؿي بـا

 ، ظطوء ظـ يروي صقخ،  شػقون بـ ظسؾ :« املجروحني  »قال يف و

 بـا ومحود صعبي ظـف روى،  افبكة أهؾ مـ،  افتؿقؿل افربقظل ؿرة أبق ــقتف

 ظذ األثبوت حديٌ يشبف ال مو افثؼوت ظـ افتػرد ـثر احلديٌ ؿؾقؾ ـون،  زيد

 افروايوت يف افعدول شــ يسؾؽ مل مـ بوكػراد االحتجوج يتفقل وال،  روايتف ؿؾي

 اهلل اشتخر ممـ وهق،  ؾقفؿ أدخؾ إن افثؼوت مجؾي يف ودخقفف روايتف ؿؾي ظذ

 . .أ.هـ ؾقف

  .عطاء أبو حمند اجلنال -86

 بـا ظع ظـ يروي،  ضؾحي أبك مقػ حمؿد أبق ظطوء: « الثقات » قال يف 

 . اجلراح بـ ووـقع صوفح بـ ظع ظـف روى،  ضوفى أيب

،  ظع ـظ يروي،  حمؿد أبق ــقتف،  املاجل ظطوء :« املجروحني  »قال يف و

 ال مو ظع ظـ يروي،  ؿؾتف ظذ احلديٌ مـؽر،  حل بـ صوفح بـ احلسـ ظـف روى

 . .أ.هـ االكػراد ظـد ظؾقف يعتؿد افذي بودحؾ افعدافي مـ وفقس،  ظؾقف يتوبع
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 .عطاء بً مطله اخلفاف احلليب  -87

 ظـ يروي،  حؾى أهؾ مـ،  اخلػوف مسؾؿ بـ ظطوء: « الثقات » قال يف 

 رمضون صفر يف موت،  وافعراق افشوم أهؾ ظـف روى،  افؽقؾي وأهؾ شاألظؿ

 . وموئي تسعغ شـي

 مـ،  خمؾد أبق ــقتف،  اخلػوف مسؾؿ بـ ظطوء :« املجروحني  »قال يف و

،  افشوم وأهؾ افعراؿققن ظـف روى،  وافثقري األظؿش ظـ يروي،  حؾى أهؾ

 افتقهؿ ظذ بوفقء يليت ؾؽون،  حيدث جعؾ ثؿ ـتبف دؾـ،  صوحلوً  صقخوً  ـون

 واؾؼ ؾقام إال بف االحتجوج وبطؾ،  أخبوره يف ادـوـر ؾؽثر،  ئؾقخط

 . .أ.هـ افثؼوت

 .العالء بً شٍري األشدي الهويف  -88

 بـا افرمحـ ظبد ظـ يروي،  األزدي زهر بـ افعالء: « الثقات » قال يف 

 . دـغ بـ افػضؾ كعقؿ أبق ظـف روى،  أبقف ظـ األشقد

 أهؾ مـ،  األزدي زهر أبق زهر بـ افعالء :« املجروحني  »قال يف و

 كعقؿ أبق افؽقؾققن ظـ روى،  األشقد بـ افرمحـ ظبد فظـ يروي،  افؽقؾي

 ؾبطؾ،  األثبوت حديٌ يشبف ال مو افثؼوت ظـ يروي ممـ ـون،  وؽره

 ..أ.هـ افثؼوت يقاؾؼ مل ؾقام بف االحتجوج
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 .بً عنسو الساوي عً أبي إضخام الفصازيالعالء  -89

 ظـ يروي،  افؽقؾي أهؾ مـ،  احلـػل ظؿرو بـ افعالء: « الثقات » قال يف 

 . خوفػ ربام،  افتسسي إشحوق بـ احلسغ ظـف روى،  إدريس بـ اهلل ظبد

 إشحوق أيب ظـ يروي صقخ،  ظؿرو بـ افعالء :« املجروحني  »قال يف و

 . .أ.هـ بحول بف الحتجوجا جيقز ال،  افػزاري

  .علي بً احلؿني بً مالو العيربي -91

 ـون،  افعـزي وشاخلش بـ موفؽ بـ حصغ بـ ظذ: « الثقات » قال يف 

 . افبكيقن ظـف روى،  زيد بـ جوبر ظـ يروي،  افؼاة مذهى يذهى

 بـا ظؿر ظـ يروي صقخ،  صغاحل بـ ظع :« املجروحني  »قال يف و

 ؿؾي ظذ ـثراً  طئخي ممـ ـون،  جريٍ بـا ظـف روى،  زيدبـ  وجوبر عزيزاف ظبد

 . .أ.هـ اكػرد إذا بف االحتجوج ؾبطؾ،  روايتف

 .علي بً علكنة األمنازي -91

 بـا ظع ظـ يروي،  يكامراأل ظؾؼؿي بـ ظع: « الثقات » قال يف 

 . اجلعد أيب بـ شومل ظـف روى،  ضوفى أيب
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،  ظع ظـ يروي،  األكامري ظؾؼؿي بـ ظع :« جروحني امل »قال يف و 

،  احلديٌ مـؽر،  اجلعد أيب بـ شومل ظـف روى،  افؽقؾي شؽـ،  افقؿـ مـ أصؾف

 يروي مو أخذ أو شامظو مـف شؿع أدري ؾال،  حديثف يشبف ال بام ظع ظـ يـػرد

 مـ افثؼوت واؾؼ ؾقام إال بف االحتجوج ترك ظـدي وافذي،  ؽره ظـ ظـف

 . .أ.هـ افروايوت يف ظع أصحوب

  .علي بً موضى السقا العلوي اهلامشي -92

 بـا مقشك بـ ظذ هقهق ظع بـ مقشك افرضو ، و: « الثقات » قال يف 

 مـ،  احلسـ أبق،  ضوفى أيب بـ ظذ بـ احلسغ بـ ظذ بـ حمؿد بـ جعػر

 يعتز أن ىجي،  وكبالئفؿ اهلوصؿقغ وجؾي،  وظؼالئفؿ افبقً أهؾ شودات

 األخبور ننؾ،  خوصي افصؾً وأيب وصقعتف أوالده ؽر ظـف روى إذا حديثف

،  وصقعتف وألوالده افصؾً أليب ؾقفو افذكى إكام بقاضقؾ وبغ ظـف رويً افتل

 افرضو مقشك بـ ظع وموت،  يؽذب أن مـ أجؾ ـون كػسف يف ألكف

 . بطقس

 أبقف ظـ يروي،  افرضو مقشك بـ ظع :« املجروحني  »قال يف و

ئ ، وذـر فف مجؾي وخيط هيؿ ـون ـلكف،  وؽره افصؾً أبق ظـف روى،  افعجوئى

 . مـ ادرويوت .أ.هـ
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  .علي بً ٍاغه بً الربيد الهويف -93

 أهؾ مـ،  افبزاز افعومري افزيد بـ هوصؿ بـ ظع: « الثقات » قال يف 

 أهؾ ظـف روى،  خوفد أيب بـ إشامظقؾ ظـ يروي،  احلسـ أبق ــقتف،  افؽقؾي

 . يتشقع وـون،  وموئي وثامكغ تسع شـي موت،  افؽقؾي

 األظؿش ظـ يروي،  افزيد بـ هوصؿ بـ ظع :« املجروحني  »قال يف و

 يف ؽوفقوً  ـون،  أهؾفو ظـف روى،  افؽقؾي أهؾ مـ،  خوفد أيب بـ وإشامظقؾ

 يؼؾى مو مع روايوتف يف فؽذ ـثر حتك ادشوهر ظـ ادـوـر يروي ممـ،  افتشقع

 شؿعً:  يؼقل أبون بـ جعػر شؿعً:  ؿول مؽحقل أخزكو،  األشوكقد مـ

 . .أ.هـ احلديٌ مـؽر،  افتشقع يف مػرضوً  ـون هوصؿ بـ ظع:  يؼقل كؿر بـا

  .عنس بً إبساٍيه العبدي البؿسي -94

 روى ، ؿتودة ظـ يروي،  افعبدي إبراهقؿ بـ ظؿر: « الثقات » قال يف 

 . وخيوفػ ئخيط،  إبراهقؿ بـ ظؿر بـ اخلؾقؾ ابـف ظـف

،  افبكة أهؾ مـ،  افعبدي إبراهقؿ بـ ظؿر :« املجروحني  »قال يف و

 ممـ ـون،  افػقوض بـ وصوذ ظؿر بـ اخلؾقؾ ابـف ظـف روى،  ؿتودة ظـ يروي

 ؾلمو،  داكػر إذا بف االحتجوج يعجبـل ؾال،  حديثف يشبف ال بام ؿتودة ظـ يـػرد

 . .أ.هـ بلشوً  بذفؽ أر مل معتز بف اظتز ؾنن افثؼوت واؾؼ ؾقام
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 .عنس بً عبد اهلل بً عبد السمحً السومي  -95

 أهؾ مـ،  افرومل افرمحـ ظبد بـ اهلل ظبد بـ ظؿر: « الثقات » قال يف 

 . شعقد بـ وؿتقبي افتبقذـل ظـف روى،  وؿتودة احلسـ ظـ يروي،  افبكة

 ظـ يروي صقخ،  افرومل اهلل ظبد بـ ظؿر :« املجروحني  »يف قال و

 جيقز ال،  أحوديثفؿ مـ فقس بام افثؼوت ظـ ويليت األخبور يؼؾى،  ذيؽ

 . .أ.هـ بحول بف االحتجوج

 .عنس بً يصيد الػامي  -96

 ظـ يروي،  افشوم أهؾ مـ،  يافـك يزيد بـ ظؿر: « الثقات » قال يف 

 ال واؿد بـ وظؿرو،  أصقوء روايتف يف،  واؿد بـ ظؿرو ظـف روى،  افزهرى

 . رء

 يروي،  افشوم أهؾ مـ،  افـكي يزيد بـ ظؿر :« املجروحني  »قال يف و

 ممـ ـون،  ظامر بـ وهشوم صوبقر بـ صعقى بـ حمؿد ظـف روى،  افزهري ظـ

 إنو،  اإلضالق ظذ بف االحتجوج جيقز ال،  ادراشقؾ ويرؾع األشوكقد يؼؾى

 . .أ.هـ ضر ؾال افثؼوت يقاؾؼ بام اظتز
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  .عنساٌ العني -97

 يف ظداده،  موفؽ بـ أكس ظـ يروي،  افعؿك ظؿران: « الثقات » قال يف 

 . ئ خيط مقؿقن بـ وحرب برؿون بـ جعػر ظـف روى،  افبكة أهؾ

 ظـ يروي،  افبكة أهؾ مـ،  افعؿل ظؿران :« املجروحني  »قال يف و

 افؼطون ظؿران أكف زظؿ ومـ،  وافبكيقن،  مسعدة بـ محود ظـف روى،  احلسـ

 ـتى،  بف حيدث مو يدري ال ـون حتك اختؾط لافعؿ ظؿران وـون،  وهؿ ؾؼد

 . .أ.هـ ظـف حيدث ومل هبو رمك ثؿ أصقوء افؼطون حيقك ظـف

 .عنساٌ بً ظبياٌ الهويف احليفي  -98

 مـ،  أشؾؿ مقػ حػص أبق ــقتف،  طبقون بـ ظؿران: « الثقات » قال يف 

 خول وهق،  ادديـي أهؾ ظـف روى،  افتوبعغ مـ مجوظي ظـ يروي،  ادديـي أهؾ

 . وموئي ومخسغ شبع شـي موت،  حيقك أيب حمؿد بـ إبراهقؿ

 يروي،  افؽقؾي أهؾ مـ،  طبقون بـ ظؿران :« املجروحني  »قال يف و

 مل،  خيطئ ممـ ـون،  ظققـي بـوا افثقري ظـف روى،  شعد بـ حؽقؿ ظـ

 مـ بف اكػرد بام حيتٍ ال وفؽـ،  بف االحتجوج يبطؾ حتك خطمه يػحش

 . .أ.هـ األخبور

                                                 



 

 

333 
333 

 

 
  .عنساٌ بً مطله الكؿري أبو بهس امليكسي -99

،  افبكة أهؾ مـ،  ادـؼري افؼصر مسؾؿ بـ ظؿران: « الثقات » قال يف 

 صعبي ظـف روى،  وظطوء طورديافع رجوء أيب ظـ يروي،  بؽر أبق ــقتف

 بـا حيقك روايي يف أن إال،  شؾقؿ بـ حيقك ظـف روى افذي وهق،  وافبكيقن

 . ظـف افعزيز ظبد بـ شقيد روايي يف وـذفؽ،  ادـوـر بعض ظـف شؾقؿ

 ــقتف،  ادـؼري افؼصر مسؾؿ بـ ظؿران :« املجروحني  »قال يف و

 ظـف روى،  واحلسـ ديـور بـ اهلل ظبد ـظ يروي،  افبكة أهؾ مـ،  بؽر أبق

 ، األثبوت حديٌ تشبف ؾؿستؼقؿي ظـف بؾده أهؾ روايي ؾلمو،  وافؼريب افبكيقن

 ؾػقف وذوهيام شؾقؿ بـ وحيقك افعزيز ظبد بـ شقيد مثؾ افؼريب ظـف رواه مو وأمو

 ظـف ؾمُح  حتك تغر أم ؾقجقى ظؾقف دخؾيُ  أـون أدري ؾؾسً،  ـثرة مـوـر

 افقهؿ يؽثران مجقعوً  افعزيز ظبد بـ وشقيد شؾقؿ بـ حيقك أن ظذ،  دـوـرا هذه

 بعد إال بعدل فقس وأكف بوجلرح مسؾؿ ظذ ؽؿحُي  أن جيقز وال،  ظؾقف واخلطل

 يف بؿتؼـ فقس ممـ ظـف ويرُ  مو جموكبي أمره يف ظـدي اإلكصوف بؾ،  زافس

 مجؾي يف افعدافي يف مدخالً  فف أن ظذ،  افثؼوت ظـف رواه بام واالحتجوج افروايي

 . .أ.هـ ؾقف اهلل اشتخر ممـ وهق،  ادتؼـغ
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 .عنري بً عبد اجمليد أبو املغرية احليفي  -111

 أهؾ مـ،  احلـػل ادغرة أبق ادجقد ظبد بـ ظؿر: « الثقات » قال يف 

 ظع وأيب بؽر أيب أخق وهق،  افعراق أهؾ ظـف روى،  صعبي ظـ يروي،  افبكة

 . احلـػقغ

 ظـ يروي،  احلـػل ادجقد ظبد بـ ظؿر :« املجروحني  »قال يف و

 شؿعً،  ادشوهر ظـ بودـوـر يـػرد ممـ ـون،  أهؾفو ظـف روى،  افعراؿقغ

 بـا ظؿر ظـ معغ بـ حيقك شئؾ:  يؼقل زهر بـ أمحد شؿعً:  يؼقل احلـبع

 وـتى معغ بـ حيقك زـريو أبق ظؾقف رضب ثؿ.  وفحص:  ؾؼول،  ادجقد ظبد

 . .أ.هـ ضعقػ

 .عوير بً أبي عنساٌ اجلوىي  -111

 روى،  أبقف ظـ يروي،  اجلقين ظؿران أيب بـ ظقيذ: « الثقات » قال يف 

 . افبكة أهؾ مـ األزرق افػضؾ بـ افعبوس ظـف

،  أبقف ظـ يروي،  اجلقين ظؿران أيب بـ ذظقي : «املجروحني » قال يف و

 بام أبقف ظـ يـػرد ممـ ـون،  افشوذـقين داود بـ وشؾقامن ادثـك بـا ـفظ روى

  . .أ.هـه بخز االحتجوج ؾبطؾ روايتف ؿؾي ظذ تقمهوً  حديثف مـ فقس
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  .عيطى بً املطيب -112

،  كوؾع ظـ يروي،  افؽقؾي أهؾ مـ،  ادسقى بـ ظقسك: « الثقات » قال يف 

 . ادمدب إشامظقؾ أبق ظـف روى

 يـروي،  افؽقؾـي أهـؾ مــ،  افـبجع ادسقى بـ ظقسك : «املجروحني » قال يف و

 اهلل ظبـد بــ أشد واله،  كعقؿ وأبق وـقع ظـف روى،  ثوبً بـ وظدي افشعبل ظـ

،  يػفـؿ وال اآلثـور يف خيطئو يعؾؿ وال األخبور يؼؾى ممـ ـون،  خراشون ؿضوء

 أبـون بــ جعػر حدثـو:  ؿول مؽحقل أخزكو،  بف االحتجوج حد ظـ خرج حتك

 .  .أ.هـ بقء فقس:  ؿول ادسقى ـقسك بظ ظـ معغ بـ حيقك شلفً:  ؿول

  .عيطى بً عبد اهلل األىؿازي -113

،  ضقافي أيب ظـ يروي،  األكصوري اهلل ظبد بـ ظقسك: « الثقات » قال يف 

 . مسؾؿ بـ افقفقد ظـف روى

 ظـ يروي صقخ،  األكصوري هللا ظبد بـ ظقسك :« املجروحني  »قال يف و

 يف األثبوت دخوفػتفبف  اكػرد بام حيتٍ أن يـبغل ال،  ظؾقف توبعيُ  ال مو كوؾع

 . .أ.هـ افروايوت
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 .فكالة بً حؿني الساوي عً حمند بً عنسو  -114

 ظـ يروي يبك،  افعطور حصغ بـ ؾضوفي: « الثقات » قال يف 

 . ادثـك بـ اهلل ظبد ظـف روى،  روظؿ بـ دحؿد راويوً  وـون،  افبكيغ

 حمؿد ظـ يروي صقخ،  حصغ بـ ؾضوفي :« املجروحني  »قال يف و

 مـ فقس مو افثؼوت مـ ؽره وظـ،  ظؾقف توبعيُ  مل افذي ظؿرو بـا

 ..أ.هـأحوديثفؿ

  .فكيل بً مسشوم الهويف -115

،  افرمحـ دظب أبق ــقتف،  افرؤاد مرزوق بـ ؾضقؾ: « الثقات » قال يف 

 ادبورك بـ اهلل ظبد ظـف روى،  وظطقي إشحوق أيب ظـ يروي،  افؽقؾي أهؾ مـ

 .ئ خيط ممـ ـون

 يروي،  افؽقؾي أهؾ مـ،  مرزوق بـ ؾضقؾ :« املجروحني  »قال يف و

 خيطئ ممـ ـون،  جداً  احلديٌ مـؽر،  افعراؿققن ظـف روى،  وذويف ظطقي ظـ

،  ادستؼقؿي األصقوء افثؼوت وظـ،  دقضقظوتا ظطقي ظـ ويروي،  افثؼوت ظذ

 ذفؽ يؾزق ادـوـر مـ ظطقي ظـ ىرو مو ـؾ أن ظـدي وافذي،  أمره ؾوصتبف

 األثبوت ظـ افروايوت مـ افثؼوت واؾؼ وؾقام،  مـفو ؾضقؾ ويزأ،  بعطقي ـؾف

 يف ظـفو يتـؽى ظؾقف توبعيُ  مل ومم افثؼوت ـظ اكػرد وؾقام،  بف حمتجوً  يؽقن

،  األخبور ذائط وبـت يف اجلـس هذا مـ ذـركو مو حسى ظذ،  هبو تجوجاالح
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وهق ممـ ،  اهلل صوء إن وراءه مو ظذ بف يستدل ومم ؾقف ذـرت ؾقام أن وأرجق 

 : يؼقل زهر بـ أمحد شؿعً:  يؼقل احلـبع شؿعًأشتخر اهلل ظز وجؾ ؾقف ، 

 . .أ.هـ ضعقػ:  ؾؼول،  مرزوق بـ ؾضقؾ ظـ معغ بـ حيقك شئؾ

 .الكاضه بً غؿً الساوي عً مطعس  -116

 روى،  لافتقؿ شؾقامن ظـ يروي،  ؽصـ بـ افؼوشؿ: « الثقات » قال يف 

 . ؾؾسطغ وأهؾ افرمع افعزيز ظبد بـ حمؿد ظـف

 شؽـو،  افعراق مـ أصؾف،  ؽصـ بـ افؼوشؿ :« املجروحني  »قال يف و

 افعزيز ظبد بـ حمؿد ظـف روى،  دهـ أيب بـ وداود مسعر ظـ يروي،  افشوم

،  األشوكقد ويؼؾى،  ادشوهر ظـ ادـوـر يروي ممـ ـون،  ؾؾسطغ وأهؾ افرمع

 ؾلمو،  اكػرد إذا بف االحتجوج جيقز ال،  ادقؿقف ويسـد،  ادراشقؾ يرؾع حتك

 . .أ.هـ بلشو بذفؽ أر مل معتز بف اظتز ؾنن افثؼوت واؾؼ ؾقام

  .فياض الؿيعاىيالكاضه بً  -117

 يروي،  جـدة بـ افرمحـ ظبد بـ ؾقوض بـ افؼوشؿ: « الثقات » قال يف 

 يقشػ بـ هشوم ظـف روى،  افقؿـ أهؾ يف ظداده،  ادسقى بـ شعقد ظـ

 . صـعوء ؿوىض
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 يروي،  صـعوء أهؾ مـ،  ؾقوض بـ افؼوشؿ :« املجروحني  »قال يف و

 يـػرد ممـ ـون،  صـعوء ؿويض يقشػ بـ هشوم فظـ يروي،  احلجوزيغ ظـ

 شؿعً،  بخزه االحتجوج بطؾ روايتف يف ذفؽ ـثر ؾؾام،  ادشوهر ظـ بودـوـر

 معغ بـ حيقك شؿعً:  يؼقل حمؿد بـ ظبوس شؿعً:  يؼقل ادـذر بـ حمؿد

 . .أ.هـ بقء فقس ؾقوض بـ افؼوشؿ:  يؼقل

 .نثري بً محيد األؾه  -118

،  ادفوجر أيب شومل ظـ يروي،  األصؿ محقد بـ ـثر: « الثقات » قال يف 

 . افـصقبل أيقب بـ مقشك ظـف روى

 ظـ يروي صقخ،  األصؿ دمحق بـ ـثر :« املجروحني  »قال يف و

 شومل ظـ روى،  اكػرد إذا بخزه االحتجوج جيقز ال،  ظؾقف توبعيُ  مل مو افشومقغ

  . فف .أ.هـوذـر حديثًو  ادفوجر أيب

  .نثري بً شياد أبو ضَل الربضاىي اخلساضاىي -119

،  افبكة أهؾ مـ،  األزدي افزشوين زيود بـ ـثر: « الثقات » قال يف 

 وراء بام ؾحدثفؿ وشؿرؿـد بؾخ إػ وؿع،  احلسـ ظـ يروي،  شفؾ أبق ــقتف

 .  خيطئ ممـ وـون،  خراشون وأهؾ افبكيقن ظـف ؾروى افـفر
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،  اخلراشوين افزشوين شفؾ أبق زيود بـ ـثر : «املجروحني  »قال يف و 

 وأهؾ احلسـ ظـ يروي،  شؿرؿـد شؽـ ثؿ بؾخ شؽـ،  افبكة مـ أصؾف

 أهؾ ظـف روى،  افروايوت مـ داكػر مو جموكبي اشتحى،  ادؼؾقبي األصقوء افعراق

 . .أ.هـ وشؿرؿـد بؾخ

  .نلثوو بً جوغً الكػريي -111

 ظـف روى،  احلسـ ظـ يروي،  جقصـ بـ ـؾثقم: « الثقات » قال يف 

 .ل افرؿ ظؿرو بـ اهلل دوظب حؽقؿ بـ هبز بـ ادؾؽ ظبد

 ظـ يروي صقخ،  افؼشري جقصـ بـ ـؾثقم :« املجروحني  »قال يف و 

 افثؼوت ظـ يروي ممـ،  هشوم بـ ـثر ظـف روى،  وؽره افسختقوين أيقب

 . .أ.هـ بحول بف االحتجوج ؾحي ال،  ادقضقظوت األثبوت وظـ،  ادؼؾقبوت

 .ننيل بً شياد اليدعي  -111

 روى،  هريرة أيب ظـ يروي،  ـقيف افـخعل زيود بـ ـؿقؾ: « الثقات » قال يف 

 . اهلل ظبد بـ ـؿقؾ:  ذريح بـ افعبوس وؿول،  ظوبس بـ افرمحـ ظبد ظـف

 فف يؼول افذي وهق ل ،افـخع زيود بـ ـؿقؾ :« املجروحني  »قال يف و

 بـا افرمحـ ظبد ظـف روى،  ضوفى أيب بـ ظع أصحوب مـ،  اهلل ظبد بـ ـؿقؾ

،  ظع يف ادػرضغ مـ ـؿقؾ وـون،  افؽقؾي وأهؾ ذريح بـ وافعبوس ظوبس
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 روايتف كتتؼ ، جداً  احلديٌ مـؽر،  ادعجزات وؾقف ادعضالت ظـف يروي ممـ

 . .أ.هـ بف حيتٍ وال

 .سداع الطلني نياىة بً العباع بً م -112

 ظـ يروي،  افسؾؿل مرداس بـ افعبوس بـ ــوكي: « الثقات » قال يف 

 . ابـف ظـف روى،  أبقف

 يروي ل ،افسؾؿ مرداس بـ سافعبو بـ ــوكي :« املجروحني  »قال يف و

 مـف حديثف يف افتخؾقط أدري ؾال،  جداً  احلديٌ مـؽر،  ابـف ظـف روى،  أبقف ظـ

 مـ أتك مو فعظقؿ روى بام االحتجوج شوؿط ؾفق ـون هيامأ ومـ،  ابـف مـ أو

 . .أ.هـ ادشوهر ظـ ادـوـر

 .مالو بً مالو  -113

 وـون،  قلح بـً صػقي ظـ يروي،  موفؽ بـ موفؽ: « الثقات » قال يف 

 . افسبقعل إشحوق أبق ظـف روى،  درسوق صديؼوً 

 إشحوق أبق ظـف يروي صقخ،  موفؽ بـ موفؽ :« املجروحني  »قال يف و

 ال،  هلو أصقل ال مـوـر ـؾفو،  بؿسوكقد فقسً مراشقؾ ظع ؾضوئؾ يف بقعلساف

 . .أ.هـ افتعجى جفي ظذ إال روى مو ذـر وال،  بف االحتجوج جيقز
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 .والك بَ حيًِ بَ عىسو بَ والك البكسٍ أبى غطاُ  -114 

،  ؽسان أبو ؽريباف مافك بن ظؿرو بن حيقى بن مافك: « الثقات » قال يف 

 . شػقان بن يعؼوب ظـه روى،  أبقه ظن يروي،  افبكة أهل من

،  افبؽري مافك بن ظؿرو بن حيقى بن مافك :« املجروحني  »قال يف و

 بنا يعؼوب ظـه روى،  أبقه ظن يروي،  افبكة أهل من ، ؽسان أبو ــقته

 ظن اكػرد إذا به االحتجاج جيوز ال،  جداً  احلديث مـؽر،  وافعراؿقون شػقان

  . .أ.هـ هلا أصول ال افتي بادػاريد افثؼات

  .حمسش بَ عبد اهلل أبى زجاء اجلصزٍ الساوٍ عَ فسات بَ الطائب -115

 أهل من،  هشام موػ،  رجاء أبو اهلل ظبد بن حمرز: « الثقات » قال يف 

 وـان،  وادحاريب زـريا بن إشامظقل ظـه روى،  مؽحول ظن يروي،  اجلزيرة

 . وؽره مؽحول ظن ؾقه افسامع بغ ما بحديثه يعتز،  مؽحول ظن يدفس

 بنا ؾرات ظن يروي صقخ،  اجلزري رجاء أبو :« املجروحني  »قال يف و

 االحتجاج جيوز ال،  ظؾقفا تابعي   ال افتي ةافؽثر ادـاـر يرةاجلز وأهل افسائب

ؽقاث  بن حػص ظـه روى،  أخباره ظذ ادـاـر فغؾبة اكػرد إذا بخزه

 . .أ.هـ وافؽوؾقون
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 .حمىد بَ احلازث أبى عبد اهلل احلازثٌ  -116

 أهل من،  ياحلارث اهلل ظبد أبو احلارث بن حمؿد: « الثقات » قال يف 

 بنا زيد ظـه روى،  احلجاز وأهل افزكاد أيب بن افرمحن ظبد ظن يروي،  بكةاف

 . احلباب

،  افبكة أهل من،  احلارثي احلارث بن حمؿد :« املجروحني  »قال يف و

 احلارثي افربقع أبو ظـه روى،  افبقؾامين افرمحن ظبد بن حمؿد ظن يروي

 يف مافك ظن افبقؾامين بنا ظن روى ما ؾلما،  جداً  احلديث مـؽر،  وافبكيون

 إػ يسبق حتى افبقؾامين بنا ظن أـثر أكه إال،  ؾوؿه ممن ؾقفا ؾافبؾقة افصحقػة

،  احلديث يف بقء فقس كػسه يف افبقؾامين بنا ـان وإن،  فؽثرته ؾقه افؼدح افؼؾب

 . .أ.هـ افثؼات حديث تشبه مما مـاـر أيضاً  افبقؾامين بنا ؽر ظن روى ؾؼد

  .حمىد بَ احلطَ األضدٍ أبى جعفس الكىيف املعسوف بالتن -117

 ظن يروي،  لتبافادعروف  األشدي احلسن بن حمؿد: « الثقات » قال يف 

 . يغرب،  افؽوؾة وأهل حمؿد بن حمؿد ابـه ظـه روى،  افثوري شػقان

 من،  بافتل ادعروف األشدي احلسن بن حمؿد :« املجروحني  »قال يف و

 روى،  ضفامن بن وإبراهقم افثوري ظن يروي،  جعػر أبو ــقته،  وؾةافؽ أهل

،  ادراشقل يرؾع ممن،  اخلطل ؾاحش ـان،  وافعراؿقون صقبة أيب بنا أوالً  ظـه
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 بنا جعػر حدثـا:  ؿال مؽحول أخزكا،  به حيتج ممن فقس،  األشاكقد ويؼؾب 

 أدرـته:  ؿال،  األشدي احلسن بن حمؿد:  معغ بن فقحقى ؿؾت:  ؿال أبان

 . .أ.هـ بقء وفقس

 .حمىد بَ احلطَ املصٌٌ الىاضطٌ  -118

،  إشحاق بن حمؿد ظن يروي،  صقخ احلسن بن حمؿد: « الثقات » قال يف 

 . هو بؾد أي من يأدر فست،  اددين أويس أبو ظـه روى

 نظ يروي،  واشط أهل من،  ادزين احلسن بن حمؿد :« املجروحني  »قال يف و

 . .أ.هـ ادراشقل ويسـد،  ادوؿوف يرؾع،  بؾده أهل ظـه روى،  إشحاق بن حمؿد

  .حمىد بَ ديٍاز الطاحٌ أبى بكس بَ أبٌ الفسات البصسٍ -119

 يروي،  افبكة أهل من،  يافطاح ديـار بن حمؿد: « الثقات » قال يف 

 . افضبي ظبدة بن أمحد ظـه روى،  ظروة بن هشام ظن

،  افبكة أهل من،  افطاحي ديـار بن حمؿد :« املجروحني  » قال يفو

 مل،  خيطئ ـان،  افعراق أهل ظـه روى،  وافبكيغ ظبقد بن يوكس ظن يروي

 مـه يـػك ال مما افثؼات شـن شؾك وال،  افسك اشتحق حتى خطمه يػحش

،  اكػرد بام االحتجاج ترك أمره يف ؾاإلكصاف،  افعدول مسؾك به ؾقسؾك افبؼ
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 احلـبع شؿعت،  األثبات واؾق بام واالحتجاج،  افثؼات خيافف مل بام واالظتبار

 ديـار بن حمؿد ظن معغ بن حيقى شئل:  يؼول زهر بن أمحد شؿعت:  يؼول

 . .أ.هـ َعقف:  ؾؼال،  افطاحي

  .وىالِي يبمحمىد بَ ذكىاُ املّ -121

 ، افؼرطي ـعب بن ؿدحم ظن يروي،  ذـوان بن حمؿد: « الثقات » قال يف 

 . ظون بن حمؿد افزيادي ظون أبو ظـه روى

 محاد وفد خال،  ادفافبة موػ ذـوان بن حمؿد :« املجروحني  »قال يف و

 بنا حمؿد ظـه روى،  افبكة أهل يف ظداده،  واحلسن مطر ظن يروي،  زيد بنا

 ظذ اهرادش ظن وادعضالت،  ادـاـر افثؼات ظن يروي،  يسار بن إشحاق

 ..أ.هـ به االحتجاج شؼط حتى،  روايته ؿؾة

 .حمىد بَ ضمًىاُ املدصووٌ املكٌ  -121

 بنا افؼاشم ظن يروي،  مسؿول بن شؾقامن بن حمؿد: « الثقات » قال يف 

 . ادؽى ظباد بن حمؿد ظـه روى،  صحبة وفه،  أبقه ظن خمول

،  مؽة أهل من،  وميادخز شؾقامن بن حمؿد :« املجروحني  »قال يف و

 اخلطل ـثر ـان،  افعراؿقون ظـه روى،  اجلؿحي ظؿر بن كاؾع ظن يروي
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 صديد احلؿقدي وـان،  اكػرد إذا بخزه االحتجاج يعجبـي ال،  افوهم ؾاحش 

 . .أ.هـ ظؾقه احلؿل

  .حمىد بَ عاوس أبى عبد اهلل السومٌ -122

 صقخ، أبو ظبد اهلل  رمعاف رصقد بن ظامر بن حمؿد: « الثقات » قال يف 

 إال يشء مـه افؼؾب يف مما حديثه يف أر مل،  صقوخـا ظـه ثـا ظققـة بنا ظن يروي

 هناويقرؤ كانوا وعمر بكر وأبا  النبي  نأ »، وذـر حديث :  واحداً  حديثاً 

 .«  الدين يوم ملك

 أهل من صقخ،  اهلل ظبد أبو ظامر بن حمؿد :« املجروحني  »قال يف و

 من فقس ما افثؼات ظن ويروي،  األخبار يؼؾب،  ظققـة بنا ظن يروي،  رمؾةاف

 . .أ.هـ أحاديثفم

 .   حمىد بَ عبًد اهلل بَ أبٌ زافع وىىل الٍيب -123

،  أبقه ظن يروي،  راؾع أيب بن اهلل ظبقد بن حمؿد: « الثقات » قال يف 

 . األشؾؿى يعذ بن حيقى ظـه روى

 داود ظن يروي،  راؾع أيب بن اهلل ظبقد بن حمؿد :« حني املجرو »قال يف و

،  اهلل ظبقد بن حمؿد بن معؿر وابـه هاصم بن ظع ظـه روى،  وأبقه حصغ بنا

                                                        



                                                                                   

 

044 
 

 ادـاـر ؽؾب ؾؾام،  أبقه حديث يشبه فقس ما أبقه ظن يروي،  جداً  احلديث مـؽر

 . .أ.هـ ظؾقه احلؿل صديد معغ بن حيقى ـان،  افسك اشتحق روايته ظذ

 .حمىد بَ عىسو أبى ضّن األٌصازٍ الىاقفٌ  -124

 ،  األكصاري شفل أبو ظبقد بن ظؿرو بن حمؿد: « الثقات » قال يف 

 ظقسى بن ومعن ادبارك بنا ظـه روى،  وافؼاشم شرين وابن أبقه ظن يروي

 .ئ خيط

،  األكصاري شفل أبو افواؿػي ظؿرو بن حمؿد :« املجروحني  »قال يف و

 ممن،  افبكة أهل ظـه روى،  وافبكيغ احلسن ظن يروي،  افبكة أهل من

 اهلؿداين أخزكا،  به احتجاج ؽر من حديثه يعتز،  ادشاهر ظن بادـاـر يـػرد

 ظؿرو بن حمؿد شعقد بن فقحقى ذـرت:  ؿال ظع بن ظؿرو حدثـا:  ؿال

  . .أ.هـ يرَه ؾؾم،  األكصاري

  .( الكىيفزىبِ أبى عمٌ الطمىٌ )شٌحمىد بَ يعم -125

 داود ظن يروي،  بغداد شؽن،  اهلروي يعذ بن حمؿد: « الثقات » قال يف 

 .ئ خيط افصغاين إشحاق بن حمؿد ظـه روى،  افعطار افرمحن ظبد بنا
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 ، افؽوؾة أهل من،  زكبور افسؾؿي يعذ بن حمؿد :« املجروحني  »قال يف و 

 إبراهقم بن إشحاق ظـه وروى و ،ظؿر بن حمؿد ظن يروي،  ظع أبو ــقته

 ن  م   شؿعه ؾنذا ، مؼؾوباً  به حيدث بام جييء حتى خيطئ ممن ـان،  احلـظع

 ؾقام به االحتجاج جيوز ؾال،  مؼؾوب أو معؿول أكه ظؾم صـاظته احلديث

 . .أ.هـ األثبات خيافف مل وإن،  اكػرد ؾقام وال،  افروايات من افثؼات خافف

 .وسواُ بَ شحاع -126

 بنا مروان موػ،  احلراين ظؿر أبو صجاع بن مروان: « الثقات » قال يف 

 وثامكغ أربع شـة مات،  حـبل بن وأمحد ظبقد أبو ظـه يروي،  األموي حمؿد

 . هبا يادفد وفد يمدب وـان،  ببغداد ومائة

 بنا إبراهقم ظن يروي صقخ،  صجاع بن مروان :« املجروحني  »قال يف و

 أؿوام ظن ادؼؾوبات يروي،  احلديث مـؽر،  افعراق أهل ظـه روى،  ظبؾة أيب

 . .أ.هـ اكػرد إذا بخزه االحتجاج يعجبـي ال،  ثؼات

 .وسواُ بَ حمىد الطٍحازٍ -127

،  اجلزيرة أهل من صقخ،  يرافسـجا حمؿد بن مروان: « الثقات » قال يف 

 . احلديث قممستؼ،  افزكجي خافد بن مسؾم ظن يروي
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 يروي صقخ،  بافطاضري فقس،  حمؿد بن مروان :« املجروحني  »قال يف و

 . .أ.هـ به االحتجاج حيل ال،  ادـاـر

 .وطسَ بَ وعبد المدىٌ -128

 من جزين بقت يسؽن ـان،  افؾخؿي معبد بن مٌة: « الثقات » قال يف 

،  وافشامقون وـقع ظـه ىرو،  ـبشة أيب بن يزيد ظن يروي،  ادؼدس بقت ـور

 .ئ خيط ممن ـان

،  معبد بن زهرة أخو،  افؾخؿي معبد بن مٌة :« املجروحني  »قال يف و

 ممن ـان،  بؾده أهل ظـه روى،  ـبشة أيب بن يزيد ظن يروي،  افشام أهل من

 جيوز ال،  روايته ؿؾة ظذ األثبات أحاديث من فقس بام افثؼات ظن يـػرد

 . .أ.هـ اكػرد اإذ به االحتجاج

 .وطمي بَ عطًُ الفكًىٌ -129

 بنا ظطاء ظن يروي،  افػؼقؿي ظطقة بن مسؾم: « الثقات » قال يف 

 . اخلؾقل بن بدر ظـه روى،  رباح أيب

 ظن يروي صقخ،  افػؼقؿي ظطقة بن مسؾم :« املجروحني  »قال يف و

 يـػرد،  احلديث رمـؽ،  األشدي اخلؾقل بن بدر ظـه روى،  رباح أيب بن ظطاء
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 يف ادتبحر كظر إذا،  األثبات حديث يشبه ال ما افثؼات من وؽره ظطاء ظن 

 . ، ثم شاق فه حديثًا يف ذفك .أ.هـ معؿوفة أهنا ظؾم افثؼات ظن روايته

  .وشسح بَ ِاعاُ املصسٍ -131

 ظؼبة ظن يروي،  مك أهل من،  هاظان بن مؼح: « الثقات » قال يف 

 . وخيافف ئخيط،  مك أهل ظـه روى ، ظامر بنا

 ظداده،  مصعب أبو ــقته،  هاظان بن مؼح :« املجروحني  »قال يف و

 روى،  ظؾقفا تابعي   ال مـاـر أحاديث ظامر بن ظؼبة ظن يروي،  مك أهل يف

 من اكػرد ما ترك أمره يف وافصواب،  مك وأهل وافؾقث هلقعة بنا ظـه

 ..أ.هـ افثؼات واؾق بام واالظتبار،  افروايات

  .وصعب بَ ثابت بَ عبد اهلل بَ الصبري -131

،  افعوام بن افزبر بن اهلل ظبد بن ثابت بن مصعب: « الثقات » قال يف 

،  يافٌ بن وبؼ ادبارك بنا ظـه روى،  افزبر بن اهلل ظبد بن ظامر ظن يروي

 اهلل ظبد بن مصعب جد ووه،  اهلل ظبد أبو ــقته،  ومائة ومخسغ شبع شـة مات

 . ؾقه اهلل اشتخرت ممن وهو،  افضعػاء يف أدخؾته وؿد،  افزبري
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 بنا افزبر بن اهلل ظبد بن ثابت بن مصعب :« املجروحني  »قال يف و

،  افعراق أهل ظـه روى،  ظروة بن هشام ظن يروي،  ادديـة أهل من،  افعوام

 اشتحق مـه ذفك ـثر ؾؾام،  دشاهرا ظن بادـاـر يـػرد ممن،  احلديث مـؽر

،  شـة غوشبع ثالث بنا وهو ومائة ومخسغ شبع شـة مات،  حديثه جماكبة

 . .أ.هـ اهلل ظبد أبا ويؽـى

 .وطسح بَ يصيد الكٍاٌٌ أبى املّمب -132

 ظـه روى،  احلسن ظن يروي صقخ،  األشدي مطرح: « الثقات » قال يف 

 . كؿر وابن افثوري

 من أصؾه،  ادفؾب أبو ينافؽـا يزيد بن مطرح :« املجروحني  »يف قال و

،  زحر بن اهلل وظبقد يزيد بن ظع ظن يروي،  وشؽـفا افشام إػ اكتؼل،  افؽوؾة

 ؿال،  بقء فقس:  معغ بن حيقى ؿال،  ظقاش بن وإشامظقل افثوري ظـه روى

 ال ألكا،  مطؾؼاً  عتؿدي مما فقس اهلل هرمح زـريا أبو ؿال افذي هذا:  حاتم أبو

 ومطرح،  ظؾم ؽر من حمدث يف اجلرح وال،  بقـة بغر مسؾم يف افؼدح كستحل

 وـالمها،  يزيد بن وظع،  زحر بن اهلل ظبقد ظن الإ يروي فقس هذا يزيد بنا

،  واه، وهو  افؼاشم ظن زحر بن اهلل وظبقد يزيد بن ظع رواية وإكام،  َعقػان

 يتفقل وهل،  افضعػاء ظن إال يرو مل حمدث ظذ حاجلر إضالق يتفقل ؾؽقف

 افعدول رواية بتؿققز إال وادسوـغ بافثؼات واالظتبار ادحدثغ أمر يف افسز

 مل ؾؿتى،  واددفسغ افثؼات ظن ادسوـغ ورواية،  وافضعػاء افثؼات ظن
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 ال ظـفام ؾروي،  َعقف واآلخر ثؼة أحدمها صقخان واحد صقخ ظذ جيتؿع 

 خافف هل،  افثؼات رواية من بحديثه االظتبار بعد إال ظؾقه اجلرح إضالق قليتف

 مل افدالئل هذه ظدم ؾؿتى،  فه أصل ال ما ثؼة ظن روى أو؟  ال أم ؾقفا األثبات

 روى ا، د األحوال من بحال بروايته حيتج ال هذا ومطرح،  ؾقه افؼدح حقتيس

 إػ ـذفك ظدل ظن ؼةث ظن وىر   صحقح خز فه وجد ننؾ،  افضعػاء ظن

 واالظتبار،  اكػرد بام االحتجاج يسك ثم،  ظؾقه حؽم موصوالً   اهلل رشول

 حؽم هذا،  األحوال ظذ افضعػاء ظن روى ما وترك،  افثؼات ظن روى بام

 . .أ.هـ وادسوـغ ادحدثغ بغ االظتبار

 .فضن بَ وبشس األٌصازٍ امل -133

 ــقته،  ادديـة أهل من،  األكصاري مبؼ بن ػضلاد: « الثقات » قال يف 

 . افؽوؾة وأهل افػزاري معاوية بن مروان ظـه روى،  جابر ظن يروي،  بؽر أبو

 ادديـة أهل من،  األكصاري مبؼ بن مػضل :« املجروحني  »قال يف و

 أصقاء أحاديثه يف،  افػزاري معاوية بن مروان ظـه روى،  اددكقغ ظن يروي

،  ثباتاأل حديث تشبه ال مؼؾوبة أصقاء وؾقفا افثؼات حديث تشبه مستؼقؿة

 مـه ذفك ـثر ؾؾام،  روايته يف ادـاـر وؿع هـا ؾؿن سللي   ؾقام جيقب ـان ـلكه

 شئل:  يؼول زهر بن أمحد شؿعت:  يؼول احلـبع شؿعت،  به االحتجاج بطل

 . .أ.هـ يشء ال:  ؾؼال،  مبؼ بن ادػضل ظن معغ بن حيقى
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 .املػريَ بَ وىضِ البصسٍ -134

 ظن يروي،  خوارزم أهل من،  موشى بن مغرة: « الثقات » قال يف 

،  بؾده أهل ظـه روى،  ظروبة أيب بنا بصاحب ويعرف،  ظروبة أيب بن شعقد

 . افبكة من ادغرة أصل وـان،  ظؾقه افثـاء يؽثر يمفد بنا وـان

 ظن يروي،  افبكة أهل من،  موشى نب مغرة :« املجروحني  »قال يف و

 افثؼات ظن يليت،  احلديث مـؽر،  افبكة أهل ظـه روى،  ظروبة أيب بن شعقد

 ..أ.هـ افثؼات يواؾق مل ؾقام به االحتجاج ؾبطل،  األثبات حديث يشبه ال بام

  .وىضِ بَ أبٌ كجري األٌصازٍ -135

،  افؽوؾة أهل من،  األكصاري ـثر أيب بن موشى: « الثقات » قال يف 

 . افؽوؾة أهل ظـه روى،  افتابعغ من مجاظة ظن يروي

 ــقته،  األكصاري ـثر أيب بن موشى :« املجروحني  »قال يف و

 وابن افثوري ظـه روى،  وـعب ادسقب وابن جماهد ظن يروي،  افصباح أبو

 ـثر ؾؾام،  رادـاـ األصقاء ادشاهر ظن يروي،  ؿدرياً  وـان،  افشقباين شـان

 ..أ.هـ به ـادستلكس افثؼات واؾق ؾقام إال به االحتجاج بطل روايته يف ذفك
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  .وًٍا وىىل عبد السمحَ بَ عىف -136

 ظن يروي،  افؼريش ظوف بن افرمحن ظبد موػ: « الثقات » قال يف 

 . ظـه أبقه ظن افرزاق ظبد روى،  هريرة أيب

 روى،  ظوف بن افرمحن ظبد موػ مقـا :« املجروحني  »قال يف و

 ال يسرة أحرؾاً  روى،  افرواية ؿؾقل،  احلديث مـؽر،  ظـه أبقه ظن افرزاق ظبد

 ..أ.هـ روايته ظن افتـؽب وجب،  افثؼات أحاديث تشبه

  .وًىىُ بَ ضًاه البصسٍ -137

 ظن يروي،  افبكة أهل من،  افعابد شقاه بن مقؿون: « الثقات » قال يف 

 . وخيافف ئخيط،  افبكة أهل ظـه روى،  احلرف بعد احلرف احلسن

 ظن يروي،  افبكة أهل من،  شقاه بن مقؿون :« املجروحني  »قال يف و

،  ادشاهر ظن بادـاـر يـػرد ممن ـان،  افبكة أهل ظـه روى،  وثابت احلسن

 به اظتز ؾنن افثؼات واؾق ؾقام ؾلما،  اكػرد إذا بخزه االحتجاج يعجبـي ال

 افرأي قئش معغ بن حيقى ـان،  بلشاً  بذفك أر مل به احتجاج ؽر من معتز

 . .أ.هـ ؾقه
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  .ٌافع أبى غالب الباِمٌ -138

،  مافك بن أكس ظن يروي،  اخلقاط ؽافب أبو كاؾع: « الثقات » قال يف 

 االحتجاج يعجبـي ال،  افبكيون ظـه روى،  راؾع ؽافب أيب اشم إن ؿقل وؿد

 . أمامة أيب صاحب ؽافب بليب هو وفقس،  اكػرد إذا بخزه

 أكس ظن يروي صقخ،  افباهع ؽافب أبو كاؾع :« املجروحني  »قال يف و

 ظن يروي احلديث مـؽر،  افصفباء أيب بن افرمحن ظبد ظـه روى،  مافك بنا

 . .أ.هـ روايته ؿؾة ظذ ظؾقه تابعي   ال ما مافك بن أكس

  .وعبد أبى قخرً البصسٍ الٍضس بَ -139

،  مافك بن أكس شؿع،  ؿحذم أبو معبد بن افـرض: « الثقات » قال يف 

 . افبكة أهل ظـه روى

،  افبكة أهل من،  ؿحذم أبو معبد بن افـرض :« املجروحني  »قال يف و

 يـػرد ممن ـان،  وافبكيون افػقاض بن صاذ ظـه روى،  ؿالبة أيب ظن يروي

 إذا به االحتجاج جيوز ال،  روايته ؿؾة ظذ ادؼؾوبات ألصقاءبا افثؼات ظن

 . .أ.هـ َر ؾال معتز به اظتز ؾنن افوؾاق ظـد ؾلما،  اكػرد
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 .ٌصس بَ وٍصىز أبى عبد السمحَ الػٍىٍ )يكاه الٍضس بَ وٍصىز( -141

 ظؾؼؿة بن ظؼبة ظن يروي،  افرمحن ظبد أبو افـرض: « الثقات » قال يف 

 .ئ خيط األصج شعقد أبو ظـه روى ، ظع ظن

،  افغـوي افرمحن ظبد أبو مـصور بن كك :« املجروحني  »قال يف و

 يشبه ال بام يليت،  األصج شعقد أبو ظـه روى،  ظؾؼؿة بن ظؼبة ظن يروي

 . .أ.هـ اكػرد إذا بخزه االحتجاج ظـدي جيوز ال،  األثبات حديث

 .ٍربٍ أبى ضعًد ٌعًي بَ املىزع عَ تىبُ الع -141

: كعقم بن ادورع ظن توبة افعـزي أبو شعقد ، يروي « الثقات » قال يف 

 .ظن ظطاء افسؾؿي احلؽايات ، روى ظـه إشحاق بن إبراهقم 

 يروي صقخ،  افعـزي توبة نظ ورعاد بن كعقم :« املجروحني  »قال يف و

 . .أ.هـ بحال به االحتجاج جيوز ال،  افعجايب افثؼات ظن

 ٌفًع بَ احلازث األعىِ الكاص اهلىداٌٌ الكىيف  -142

 روىو،  مافك بن أكس ظن يروي،  احلارث بن كػقع: « الثقات » قال يف 

 . خافد أيب بن إشامظقل ظـه
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 افؼاص األظؿى داود أبو احلارث بن كػقع :« املجروحني  »قال يف و

 روى،  مافك بن وأكس ياألشؾؿ بريدة ظن يروي،  افؽوؾة أهل من،  اهلؿداين

 افثؼات ظن يروي ممن ـان،  ادسقب بن وافعالء خافد أيب بن إشامظقل ظـه

 جفة ظذ الإ ظـه افرواية وال به االحتجاج جيوز ال،  تومهاً  ةادوَوظ األصقاء

 حيقى ـان:  ؿال ظع بن ظؿرو حدثـا:  ؿال اهلؿداين أخزكا،  االظتبار

 شؿعتيؼول :  احلـبع شؿعت،  كػقع داود أيب ظن حيدثان ال افرمحن وظبد

 فقس:  ؾؼال،  األظؿى داود أيب ظن معغ بن حيقى شئل:  يؼول زهر بن أمحد

 . .أ.هـ ملمون وال بثؼة

  .ِازوُ بَ ضعد العحمٌ الكىيف األعىز -143

 يروي،  افؽوؾة أهل من،  افعجع شعد بن هارون: « الثقات » قال يف 

 . وصعبة افثوري ظـه روى،  ظؼبة بن وثاممة حازم وأيب افضحى أيب ظن

،  افؽوؾة أهل من،  افعجع شعد بن هارون :« املجروحني  »قال يف و

،  افرؾض يف ؽافقاً  ـان،  بؾده وأهل ادسعودي ظـه ىرو،  افؽوؾقغ ظن يروي

 إػ داظقة وـان،  ظع بن زيد خشبة ظـد يعتؽف ممن ـان،  افزيدية رأس وهو

 . .أ.هـ بحال به االحتجاج وال ظـه افرواية حيل ال ، مذهبه
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 .ِازوُ بَ عٍرتَ بَ عبد السمحَ الشًباٌٌ الكىيف  -144

 ظن وظؿر أيب زاذان ظن يروي،  وـقع أيب بن هارون: « الثقات » قال يف 

 . يوكس بن ظقسى ظـه روى،  مسعود بنا

،  افؽوؾة أهل من،  افشقباين ظـسة بن هارون :« املجروحني  »قال يف و

،  أبقه ظن يروي،  وـقعأيب  بن هارون فه يؼال افذي وهو،  ظؿرو أبو ــقته

،  جداً  احلديث مـؽر،  ومائة وأربعغ غتاثـ شـة مات،  افثوري ظـه روي

 من فذفك ادتعؿد أكه هلا ادستؿع ؿؾب إػ يسبق حتى افؽثرة ادـاـر يروي

 . .أ.هـ بحال به االحتجاج وزجي ال،  فه أصل ال مما ىرو ما ـثرة

 .ِشاً بَ الحل أبى عجىاُ املدائين  -145

 ظاصم ظن يروي،  يكك صقخ،  الحق بن هشام: « الثقات » قال يف 

 يف هبرام بن هشام بن أمحد ظـه رواها بـسخة افـفدي ظثامن أيب ظن األحول

 . بعضفا من افؼؾب

 يروي،  اددائـي ظثامن أبو،  الحق بن هشام :« املجروحني  »قال يف و

 افثؼات ظن يروي،  احلديث مـؽر،  افعراؿقون ظـه روى،  األحول ظاصم ظن

 ظن ادؼؾوبات من أـثر دا به االحتجاج جيوز ال،  األثبات حديث يشبه ال ما

 . .أ.هـ ثؼات أؿوام

                                                        



                                                                                   

 

040 
 

 .ِاله بَ خباب العبدٍ -146

 بنا زيد موػ،  افعبدي افعالء أبو خباب بن هالل: « الثقات » قال يف 

 . وخيافف ئخيط،  يزيد بن ثابت ظـه روى،  ظؽرمة ظن يروي،  صوحان

 زيد موػ،  افعبدي افعالء أبو خباب بن هالل :« املجروحني  »قال يف و

 ظن يروي،  وشؽـفا افبكة إػ اكتؼل ؿد،  افؽوؾة أهل من،  صوحان بنا

 ممن ـان،  مهاووذو ومسعر ونافعراؿق ظـه وروى،  جعدةبن  وحيقى ظؽرمة

 به االحتجاج جيوز ال،  افتوهم ظذ بافقء حيدث ؾؽان،  ظؿره آخر يف اختؾط

 ؾعؾه يف جيرح ال أن أرجو حمتج به احتج ؾنن افثؼات واؾق ؾقام وأما،  اكػرد إذا

 . .أ.هـ ذفك

 .ِاله بَ شيد بَ يطاز بَ بىال  -147

،  مافك بن أكس شؿع،  بوال بن يسار بن زيد بن هالل: « الثقات » قال يف 

 . حقان بن شويد بن إبراهقم ظـه روى،  ظؼال أبو ــقته

،  ظؼال أبو بوال بن يسار بن زيد بن هالل :« املجروحني  »قال يف و

 أكس ظن يروي ممن ـان،  حمؿد بن ظؿر ظـه روى،  مافك بن أكس ظن يروي

 ظـه افثؼات رواية مـفا ، ؿط أكس هبا حدث ما موَوظة أصقاء مافك بنا

 ظذ إال حديثه ذـر وال،  بحال به االحتجاج جيوز ال ، مجقعاً  افضعػاء ورواية

 . .أ.هـ االظتبار جفة
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  .ِاله بَ ضىيد الكطىمٌ البصسٍ -148

 ظن روى،  ادعذ أبو ــقته ي ،األمحر شويد بن هالل: « الثقات » قال يف 

 . افػزاري عاويةم بن مروان ظـه روى،  مافك بن أكس

 ، افؼسؿع طالل أبو األظؿى مافك أيب بن هالل :« املجروحني  »قال يف و

 بنا هالل إكه:  ؿقل وؿد،  األمحري األزدي شويد أبقه واشم،  افبكة أهل من

 افضبعي شؾقامن بن جعػر ظـه روى،  مافك بن أكس ظن يروي،  هالل أيب

 ال،  حديثه من فقس ما أكس ظن يروي،  مغػالً  صقخاً  ـان،  معاوية بن ومروان

 . .أ.هـ بحال به االحتجاج جيوز

  .الىلًد بَ الكاضي اهلىداٌٌ الكىيف -149

،  جمافد ظن يروي ـويف،  اهلؿداين افؼاشم بن افوفقد: « الثقات » قال يف 

 . افعراق وأهل محقد بن ظبد ظـه روى

 أهل من،  اهلؿداين افوفقد نب افؼاشم بن افوفقد :« املجروحني  »قال يف و

،  افعراق أهل ظـه روى،  وإٍائقل خافد أيب بن إشامظقل ظن يروي،  افؽوؾة

 دح ظن ؾخرج،  األثبات حديث يشبه ال بام افثؼات ظن يـػرد ممن ـان

 يف جيرح مل افثؼات واؾق ؾقام به اظتز من نأ وأرجو،  اكػرد إذا به االحتجاج

 حيقى شئل:  يؼول زهر بن أمحد شؿعت:  ؼولي احلـبع شؿعت،  ذفك ؾعؾه

 . .أ.هـ َعقف:  ؿال،  افؼاشم بن افوفقد ظن معغ بنا
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 .الىلًد بَ الىلًد العٍطٌ السقٌ -151

 األوزاظي ظن يروي،  زيد بن افوفقد بن افوفقد: « الثقات » قال يف 

 . افذهع حيقى بن حمؿد ظـه روى،  مستؼقؿة مسائل

،  افرؿة أهل من  ،افعـيس افوفقد بن افوفقد :« وحني املجر »قال يف و

 . .أ.هـ افعجائب يزيد بن وثابت ثوبان بنا ظن يروي

  .الىلًد بَ عبد اهلل بَ مجًع الصِسٍ الكىيف -151

 ظن يروي،  يافزهر مجقع بن اهلل ظبد بن افوفقد: « الثقات » قال يف 

 . فقدافو بن ثابت وابـه وـقع ظـه روى،  افطػقل أيب

 يروي،  افؽوؾة أهل من صقخ،  مجقع بن افوفقد :« املجروحني  »قال يف و

 بيياخلر داود بن اهلل ظبد ظـه روى،  وافؽوؾقغ خالد بن افرمحن ظبد ظن

 ؾؾام،  افثؼات حديث يشبه ال بام األثبات ظن يـػرد ممن ـان،  افعراق وأهل

 ظع بن ظؿرو حدثـا:  ؿال اهلؿداين أخزكا،  به االحتجاج بطل مـه ذفك ؾحش

 . .أ.هـ مجقع بن افوفقد ظن حيدث ال شعقد بن حيقى ـان:  ؿال
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 .الىلًد بَ عىسو بَ ضاج احلساٌٌ -152

 ظن يروي،  احلراين شاج بن ظؿرو بن افوفقد: « الثقات » قال يف 

 . أخطل ربام،  احلراكقون ظـه روى،  هـد أيب بن وداود خافد أيب بن إشامظقل

 ظن يروي،  اينراحل شاج بن ظؿرو بن افوفقد :« املجروحني  »قال يف و

 يروي،  جداً  احلديث مـؽر،  بؾده أهل ظـه روى،  افشام وأهل هـد أيب بن داود

 ال،  هلا ادتعؿد ـان أكه افؼؾب إػ شبق ربام حتى ادؼؾوبات األصقاء افثؼات ظن

  .أ.هـ. فرواياتا يف افثؼات خمافػته ـثر دا به االحتجاج جيوز

  .حيًِ بَ أبٌ حًُ أبى جٍاب الكميب الكىيف -153

 من مجاظة ظن يروي،  افؽؾبي حقة أيب بن حيقى اشؿه: « الثقات » قال يف 

 . ومائة وأربعغ شبع شـة مات،  افؽوؾة أهل ظـه روى،  افتابعغ

 أهل من،  افؽؾبي جـاب أبو حقة أيب بن حيقى :« املجروحني  »قال يف و

،  افعراق وأهل افثوري ظـه روى،  شعقد بن وظؿر أبقه ظن يروي،  افؽوؾة

،  افضعػاء من شؿع ما افثؼات ظذ يدفس ممن ـان،  ومائة مخسغ شـة مات

،  افؼطان شعقد بن حيقى ؾوهاه،  ادشاهر ظن يروهيا افتي ادـاـر به ؾافتزق

 جعػر شؿعت:  ؿال ؽحولم أخزكا،  صديداً  محالً  حـبل بن أمحد ظؾقه ومحل

 . .أ.هـ بقء فقس:  ؿال،  جـاب أبو:  معغ بن فقحقى ؿؾت:  ؿال أبان بنا
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 .حيًِ بَ ضمىُ بَ كًّن احلضسوٌ  -154

،  أبقه ظن يروي،  احلرضمي ـفقل بن شؾؿة بن حيقى: « الثقات » قال يف 

 ابـه يثأحاد يف،  ومائة وشبعغ تسع شـة مات،  افؽوؾة وأهل ابـه ظـه روى

 . مـاـر ظـه حيقى بن إبراهقم

 أهل من،  احلرضمي ـفقل بن شؾؿة بن حيقى :« املجروحني  »قال يف و

 ، ظـه حيقى بن إشامظقل ابـه روى وؿد،  صعبة ظـه روى،  أبقه ظن يروي،  افؽوؾة

 فقس ـلكه،  افثؼات حديث تشبه ال أصقاء أبقه ظن يروي،  جدا احلديث مـؽر

 ؾقام به االحتجاج بطل ثباتاأل خافف ما أبقه ظن أـثر ؾؾام،  أبقه حديث من

 شؿعت:  ؿال مؽحول أخزكا،  ومائة وشتغ ثامن شـة مات،  افثؼات واؾق

 فقس:  ؾؼال ـفقل بن شؾؿة بن حيقى ظن كؿر بنا شلفت:  ؿال أبان بن جعػر

 . .أ.هـ أصول هلا فقس أحاديث أبقه ظن حيدث وـان،  حديثه يؽتب ممن

  .حيًِ بَ عجىاُ التًىٌ -155

،  سوضاو بنا ظن يروي،  افؼريش ظثامن بن حيقى: « الثقات » قال يف 

 . ومائة ثامكغ شـة مات،  افبكة أهل ظـه روى

 ظن يروي،  افتقؿي شفل أبو ظثامن بن حيقى :« املجروحني  »قال يف و

 افـفدي لإشامظق بن مافك ظـه روى،  مؾقؽة أيب بن اهلل ظبد بن حيقى
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 جيوز ال،  ظؾقفا تابعي   ال مـاـر أصقاء يروي،  جداً  احلديث مـؽر،  وافعراؿقون 

 . .أ.هـ حديثه يؼؾب أن ـاد حتى ادـاـر روايته من أـثر دا به االحتجاج

 .حيًِ بَ كجري  -156

 بنا وإياس وسوضا ظن يروي،  ـثر بن حيقى: « الثقات » قال يف 

 كافـ أبو:  فه يؼال افذي وأحسبه،  احلارث بن فدخا ظـه روى،  معاوية

 . األحول ظامر ظن يروي افذي افبكي

،  افبكة أهل من،  افـرض أبو ـثر بن حيقى :« املجروحني  »قال يف و

 ، اكػرد إذا به االحتجاج جيوز ال،  أحاديثفم من فقس ما افثؼات ظن يروي صقخ

 : فه يؼال وهذا،  ؽسان أبو ــقته،  ثؼة كذا،  درهم بن ـثر بن بقحقى هذا وفقس

 . .أ.هـ افـرض أبو

 .حيًِ بَ حمىد اجلازٍ  -157

،  افدراوردي ظن يروي،  اجلاري حمؿد بن حيقى: « الثقات » قال يف 

 . يغرب،  إهاب بن مممل ظـه روى

،  احلجاز أهل من،  اجلاري حمؿد بن حيقى :« املجروحني  »قال يف و

 ال بلصقاء يتػرد ممن ـان،  هابإ بن مممل ظـه روى،  ارورديافد ظن يروي
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 ، روايته يف ادـاـر وؿع هـا ؾؿن ، ـثراً  هيم ـان ـلكه،  روايته ؿؾة ظذ ظؾقفا تابعي  

 أر مل افثؼات واؾق ؾقام حمتج به احتج نإو،  افروايات من اكػرد ظام افتـؽب جيب

 . .أ.هـ بلشا بذفك

 .هلىداٌٌ الكىيف حيًِ بَ وطمي ا -158

 ظن يروي،  اهلؿداين افضحاك أبو مسؾم بن حيقى: « الثقات » قال يف 

 . ووـقع داود بن اهلل ظبد ظـه روى،  وهب بن وزيد افشعبي

،  وهب بن زيد ظن يروي صقخ،  مسؾم بن حيقى :« املجروحني  »قال يف و

 يف فقس،  دشاهرا ظن بادـاـر يـػرد،  ريبياخل داود بن اهلل ظبد ظـه روى

 مواؾؼته تسك من حمل حمؾه اجلرح يف وال،  مػاريده مـه ؼبلي   بحافة افعدافة

 . .أ.هـ به حمتج افثؼات واؾق وؾقام اكػرد بام االحتجاج شاؿط ؾفو،  افثؼات

  .حيًِ بَ وًىىُ البصسٍ أبى أيىب التىاز -159

 بنا ظع ظن يروي يبك،  ظطاء بن مقؿون بن حيقى: « الثقات » قال يف 

 . محاد بن األظذ ظبد ظـه روى،  جدظان بن زيد

 من،  أيوب أبو ــقته،  افتامر مقؿون بن حيقى :« املجروحني  »قال يف و

،  ادثـى بن اهلل ظبد ظـه روى،  جدظان بن زيد بن ظع ظن يروي،  افبكة أهل
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 افعجائب مـه افعراق أهل ؾعـد،  هبا وحدثفم ومائة تسعغ شـة بغداد ؿدم 

 أهنا يشك مل صـاظته احلديث ن  م   شؿعفا إذا حتى،  ظؾقفا يتابع مل مما يروهيا افتي

 . .أ.هـ بحال به االحتجاج وال ظـه افرواية حتل ال،  معؿوفة

  .حيًِ بَ يصيد أبى شًبُ السِاوٍ -161

 ؾروز بن ربؽ ظن يروي،  افرهاوي يزيد بن حيقى: « الثقات » قال يف 

 افضعػاء رواية ؽر من حديثه يعتز،  أكقسة أبى بن زيد ظـه روى،  افزاء ظن

 . ظـه

 ظن يروي،  افرهاوي صقبة أبو يزيد بن حيقى :« املجروحني  »قال يف و

 ظن ادؼؾوبات يروي ممن ـان،  اجلزيرة أهل ظـه روى،  أكقسة أيب بن زيد

 بطل روايته يف ذفك ـثر ؾؾام،  معضالت بلصقاء ثؼات أؿوام ظن ويليت األثبات

 . .أ.هـ به االحتجاج

  .حيًِ بَ يعكىب بَ ودزك األٌصازٍ -161

 مدرك بن يعؼوب بن حيقى اشؿه،  افؼاص ضافب أبو: « الثقات » قال يف 

 ظـه روى،  دثار بن حمارب ظن يروي،  افؽوؾة أهل من،  األكصاري شعد بنا

 .ئ  خيط وـان،  ظتبة بن وإبراهقم متقؾة أبو
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 خقثؿة بن شعد بن مدرك بن يعؼوب بن حيقى :« املجروحني  »قال يف و

 ارثد بن حمارب ظن يروي،  افؽوؾة أهل من،  افؼاص ضافب أبو األكصاري

 ادؼؾوبات األصقاء افثؼات ظن يروي،  واَح بن حيقى ظـه روى،  وافؽوؾقغ

 ال،  فذفك دعتؿدا ـان أكه يسؿعفا من ؿؾب إػ شبق ربام حتى،  روايته ؿؾة ظذ

 . .أ.هـ به االحتجاج جيوز

 .يصيد بَ وسواُ اخلاله  -162

 ظن يروي،  افعراق أهل من،  اخلالل مروان بن يزيد: « الثقات » قال يف 

 . افعراؿقون ظـه روى،  وافـاس ظطقة بن احلسن

،  بغداد أهل من صقخ،  اخلالل مروان بن يزيد :« املجروحني  »قال يف و

 جيوز ال،  افثؼات ظن ادوَوظات يروي ممن ـان،  افعراؿقون ظـه روى

 شؿعت افدارمي شؿعت:  ؿال حمؿود بن حمؿد شؿعت،  بحال به االحتجاج

 . .أ.هـ ـذاب مروان بن يزيد:  يؼول معغ بن حيقى

 .يىضف بَ وًىىُ الصباغ أبى خصميُ -163

 بنا ظبقدة أيب ظن يروي،  افؼريش مقؿون بن يوشف: « الثقات » قال يف 

 . افعراؿقون ظـه روى،  حذيػة
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 بنا ظؿرو آل موػ،  افصباغ مقؿون بن يوشف :« املجروحني  »قال يف و 

 ؾاحش،  افعراق أهل ظـه روى،  ظطاء ظن يروي،  خريم أبو ــقته،  حريث

 ؾحش ؾؾام،  األثبات حديث يشبه ال ما افثؼات ظن يروي،  افوهم ـثر،  اخلطل

 . .أ.هـ به االحتجاج بطل ايتهور يف مـه ذفك

 .يىضف بَ إبساًِي التًىٌ  -164

 بنا أكس ظن يروي،  يافتقؿ إبراهقم بن يوشف: « الثقات » قال يف 

 . افرصقد هارون والية يف مات،  خافد بن ظؼبة ظـه روى،  مافك

 ، لافً يافتقؿ يوشف أبو إبراهقم بن يوشف :« املجروحني  »قال يف و

 أكس ظن يروي،  ادجدر خافد بن ظؼبة ظـه روى،   مافك بن أكس ظن ييرو

 اكػرد دا به االحتجاج وال،  ظـه افرواية حتل ال،  حديثه من فقس ما مافك بنا

 . .أ.هـ مشاهر وأؿوام أكس ظن ادـاـر من

  .يىٌظ بَ أبٌ يعفىز الكىيف -165

 يعػور أيب واشم،  افعبدي يعػور أيب بن يوكس: « الثقات » قال يف 

 . افوهاب ظبد بن ؾضقل ظـه روى،  جحقػة أيب بن ظون ظن يروي،  وؿدان
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 يروي،  افؽوؾة أهل من،  يعػور أيب بن يوكس :« املجروحني  »قال يف و

 افثؼات وظن أبقه ظن يروي،  احلديث مـؽر،  بؾده أهل ظـه روى،  أبقه ظن

،  األخبار من اكػرد بام ظـدي به اجاالحتج جيوز ال،  األثبات حديث شبهي ماال

:  ؿال احلاؾظ أبان بن جعػر حدثـا:  ؿال مؽحول أخزكاثم ؿال ابن حبان : 

 . .أ.هـ َعقف:  ؿال،  يعػور أيب بن يوكس:  معغ بن فقحقى ؿؾت
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 فهزس اآليات  (1

 الصفحة السورة رقمها اآلية م
1)  

             

     

  اًمبؼرة 838

8)  
             

         

  اًمبؼرة 178

3)  
            181-

188 

  اًمصووموت

4)  
               51 اعمممـون  

5)  
                   6 احلجرات  
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 فهزس األحاديث  -2 

 الصفحة احلديث م
  أؿمد اًمـوس قمذاسمًو يوم اًمؼقومي إموم ضموئر   -1

  أال إن اًمؼوة اًمرمي   -8

  أال إن اًمؽذب يسود اًموضمه  -3

  أمل أهنك أن  -4

  سمسد األسمواب اًمشورقمي أمر رؾمول اهلل   -5

  أن أؿمؽر اًمـوس  -6

  يأهكم سموحلٍ واؿمؽمـم  -7

  إذا آظمى اًمرضمُل اًمرضمَل ومؾقسلًمه قمن اؾمؿه   -8

  إذا اسمتؾقً قمبدي سمحبقبتقه ومصؼم  -9

  إذا اظمتؾف اًمـوس وموحلق ذم مرض  -11

  إذا اًمتؼى اعمسؾامن سمسقػقفام وموًمؼوشمل واعمؼتول   -11

  إذا اًمتؼى اعمسؾامن سمسقػقفام ومؼتل أطمدمهو   -18

  إذا موت صوطمبؽم ومدقموه  -13

  إمم قمكم  -14

  اهلل يوم اًمؼقومي وأدكوهم إن أطمى اًمـوس إمم  -15

  إن اًمرضمل ًمقتؽؾم   -16

  إن اًمعبد ًمقتؽؾم سموًمؽؾؿي يـزل هبو   -17

  ر ُأهدي ًمه صمالصمي ـموائ  اًمـبي إن   -18

  يمون يبقً اًمؾقوزم   اًمـبي إن   -19
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 الصفحة احلديث م
  ظمطى وفمفره  إن رؾمول اهلل   -81

  إن يمـو آل حمؿد ًمـؿؽٌ ؿمفراً   -81

  إن هلل أهؾلم من اًمـوس  -88

  زسمرضمدة ظمرضاءإن هلل ًموطمًو من   -83

  إن هلل موئي ظمؾق  -84

  ذم اعمـوماًمؾقؾي إين رأيً   -85

  إين ًمبدت رأد وىمؾدت هديي  -86

  اإليامن معرومي سموًمؼؾى وىمول سموًمؾسون   -87

  اذهى وملهنؽه  -88

  اريمبوا هذه اًمدواب   -89

  اـمؾعً ذم اجلـي ومرأيً أيمثر أهؾفو   -31

  اهمد قموعمًو أو متعؾاًم   -31

  اىمرأوا ومؽل طمسن  -38

  قمؾقفن وأطمدصمؽم صمالث أىمسم  -33

  احلٍ قمرومي  -34

  اًمبرس   اًمـبي طمرم   -35

  طمرم قمغم قمقـلم أن شمـوهلام اًمـور  -36

  احلؿد هلل يمتوب اهلل واطمد  -37

  اخلؾق اًمسوء يػسد اإليامن يمام يػسد  -38

  اخلؾق احلسن يذيى اخلطويو   -39

  ظمػميمم ظمػميمم ألهؾه  -41
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 الصفحة احلديث م 
  اًمرضمل ضمبور   -41

  اًمسبً ًمـو واألطمد ًمشقعتـو  -48

  ؽم اهللاًمصالة يرمح  -43

  قمقـون ال متسفام اًمـور ، قملم سمؽً  -44
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 هزس املصادر واملزاجعف -8 

 

 املصدر م
 اًمؼرآن اًمؽريم  -1

أسمو زرقمي اًمرازي وضمفوده ذم اًمسـي اًمـبويي ، مع حتؼقق يمتوسمه   -8

اًمضعػوء وأضموسمته قمغم أؾمئؾي اًمؼمذقمي ، دراؾمي وحتؼقق د. ؾمعد 

 م1988 -هـ 1418:  1اهلوؿمؿي ، ط

األطموديٌ اعموضوقمي ، اسمن شمقؿقي أسمو اًمعبوس أمحد سمن قمبد احلؾقم   -3

، طمؼؼفو وقمؾق قمؾقفو اًمشقخ  ياًمدمشؼ اينراحلن قمبد اًمسالم سما

ػفو اًمشقخ قمبد اًمؼودر حمؿود األركوؤوط ، راضمعفو وشمرضمم عممًم

: 1اًمؽويً ، ط -مؽتبي دار اًمعروسمي ًمؾـنم واًمتوزيع  األركوؤوط 

 . 1م ، قمدد األضمزاء  1988 -هـ 1418

اًمسقوـمي  األطموديٌ اعموضوقمي من اجلومع اًمؽبػم واجلومع األزهر ،  -4

 هـ ، وقمبد اًمرؤوف911واعمـووي ، قمبد اًمرمحن اًمسقوـمي اعمتورم ؾمـي 

هـ ، مجع 1131سمن شموج اًمعوروملم سمن قمكم اعمـووي اعمتورم ؾمـي 

وشمرشمقى قمبوس أمحد صؼر وأمحد قمبد اجلواد ، دار اإلذاف 

 1م ، قمدد األضمزاء : 1988 -هـ 1419:  1ًمؾطبوقمي واًمـنم ، ط

 ، اإلؿمبقكم أسمو حمؿد قمبد احلق  يٌ اًمـبي األطمؽوم اًموؾمطى من طمد  -5

سمن قمبد اًمرمحن سمن قمبد اهلل األزدي ، حتؼقق محدي اًمسؾػي ، ا

 م.1995 -هـ 1416اًمريوض  –صبحي اًمسومرائي ، مؽتبي اًمرؿمد 
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أطموال اًمرضمول ، اجلوزضموين أسمو إؾمحوق إسمراهقم سمن يعؼوب اعمتورم   -6

ه صبحي اًمبدري هـ ، ممؾمسي اًمرؾموًمي ، طمؼؼه وقمؾق قمؾق859ؾمـي 

 1م ، قمدد األضمزاء :  1985هـ ، 1415:  1اًمسومرائي ، ط

أؾمـى اعمطوًمى ذم أطموديٌ خمتؾػي اعمراشمى ، اًمبػمويت أسمو قمبد اهلل   -7

حمؿد سمن درويش احلويت ، اقمتـى سمه وقمؾق قمؾقه حمؿود األركوؤوط ، 

 1م ، قمدد األضمزاء :  1991 -هـ 1418:  1دار اًمػؽر ، ط

عوين أيب ؾمعد قمبد اًمؽريم سمن حمؿد سمن مـصور األكسوب ، ًمؾسؿ  -8

، شمؼديم وشمعؾقق قمبد اهلل قمؿر هـ 568اًمتؿقؿي اعمتورم ؾمـي 

:  1، مؾتزم اًمطبع واًمـنم واًمتوزيع ، دار اجلـون ، ط يودراًمبو

 5م ، قمدد األضمزاء : 1988 -هـ 1418

اعمصطؾح واجلرح واًمتعديل ،  إحتوف اًمـبقل سملضموسمي أؾمئؾي  -9

 ى إؾمامقمقل ، ىمدم ًمه ومضقؾي اًمعالمي أسمو قمبد اًمرمحناحلسن مصطػ أليب

اًمؼوهرة ، مؽتبي اًمعؾم  -مؼبل سمن هودي اًموادقمي ، مؽتبي اسمن شمقؿقي 

  1هـ ، قمدد األضمزاء :1414:  1سمجدة ، ط

سمن ااإلطمسون ذم شمؼريى صحقح اسمن طمبون ، ًمألمػم قمالء اًمدين قمكم   -11

 –رؾموًمي هـ ، ـمبعي ممؾمسي اًم739سمؾبون اًمػورد اعمتورم ؾمـي 

 18م ، قمدد األضمزاء : 1991 -هـ 1418:  1سمػموت ، ط

حمؿد األًمبوين إرواء اًمغؾقل ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمسبقل ،   -11

م ، 1985 -هـ 1415: 8، اعمؽتى اإلؾمالمي ، طاًمدين  كوس

 11قمدد األضمزاء : 
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اإلضوومي دراؾموت طمديثقي ، سمؼؾم حمؿد قمؿر سموزمول ، دار اهلجرة   -18

 1م ، قمدد األضمزاء : 1995هـ ، 1415:  1يع ، ط ًمؾـنم واًمتوز

اإليمامل ذم رومع االرشمقوب قمن اعممشمؾف واعمختؾف ذم األؾمامء واًمؽـى   -13

واألكسوب ، اسمن مويموال قمكم سمن هبي اهلل أسمو كرص سمن مويموال ، دار 

، قمدد  1991 -هـ 1411:  1سمػموت : ًمبـون ، ط –اًمؽتى اًمعؾؿقي 

 7األضمزاء : 

بع ، أسمو احلسن قمكم سمن قمؿر سمن أمحد سمن مفدي ، اإلًمزاموت واًمتت  -14

دراؾمي وحتؼقق أيب قمبد اًمرمحن مؼبل سمن هودي اًموادقمي ، دار 

م ،  1985 -هـ 1415:  8ون ، طـسمػموت : ًمب –اًمؽتى اًمعؾؿقي 

 1قمدد األضمزاء : 

اًمبوقمٌ احلثقٌ ذح اظمتصور قمؾوم احلديٌ ، اسمن يمثػم ، ذح   -15

اعمحدث حمؿد كوس اًمدين  اًمعالمي أمحد حمؿد ؿمويمر ، شمعؾقق

األًمبوين ، طمؼؼه قمكم سمن طمسن قمبد احلؿقد األصمري ، دار اًمعوصؿي 

 8هـ ، قمدد األضمزاء : 1415:  1ًمؾـنم واًمتوزيع ، ط

ؾمـي اًمبدايي واًمـفويي ، اسمن يمثػم أسمو اًمػداء إؾمامقمقل سمن يمثػم اًمدمشؼي ، اعمتورم   -16

د. قمكم  هـ ، دىمق أصول اًمؽتوب وطمؼؼه د. أمحد أسمو مؾحم 774

كجقى قمطوي ، األؾمتوذ ومماد اًمسقد ، األؾمتوذ مفدي كوس اًمدين ، 

 .م1988 -هـ 1418:  1ون ًمؾؽماث ، طدار اًمريوقمكم قمبد اًمستور ، 

 سمن اقمبد اًمرمحن سمن قمؿرو ظ شموريخ أيب زرقمي اًمدمشؼي ًمؾحووم  -17

هـ ، دراؾمي وحتؼقق ؿمؽر 881قمبد اهلل صػوان اًمـرصي اعمتورم ؾمـي 

  8 اًمؼوضموين ، قمدد األضمزاء : اهلل سمن كعؿي اهلل
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شموريخ أؾمامء اًمثؼوت ، اسمن ؿموهلم ، أسمو طمػص قمؿر سمن أمحد اعمتورم   -18

هـ ، اًمدار  1414:  1هـ ، حتؼقق : صبحي اًمسومرائي ، ط 385ؾمـي 

 1اًمؽويً ، قمدد األضمزاء :  –اًمسؾػقي 

سمن اشموريخ أؾمامء اًمضعػوء واًمؽذاسملم ، اسمن ؿموهلم أسمو طمػص قمؿر   -19

هـ ، حتؼقق د. قمبد اًمرطمقم سمن حمؿد اًمؼشؼري  385تورم ؾمـي أمحد اعم

 1هـ ، قمدد األضمزاء : 1419:  1ط

أيب قمبد اهلل إؾمامقمقل سمن إسمراهقم اجلعػي اًمتوريخ اًمؽبػم ، ًمؾبخوري   -81

 سمػموت : ًمبـون. –م ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 869-هـ 856اعمتورم ؾمـي 

سمؽر أمحد سمن قمكم شموريخ سمغداد أو مديـي اًمسالم ، اًمبغدادي أسمو   -81

سمػموت :  –هـ ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  463اخلطقى ، اعمتورم ؾمـي 

 . 19ًمبـون ، قمدد األضمزاء : 

شموريخ دمشق ، اسمن قمسويمر أسمو اًمؼوؾمم قمكم سمن احلسن اعمتورم ؾمـي   -88

هـ ، صورة من كسخي اعمؽتبي اًمظوهريي سمدمشق ويمؿل كؼصفو من 71

ل ، ووضع هلو ومفورس اًمـسخ األظمرى سموًمؼوهرة ومرايمش واؾمتوكبو

 . سموعمديـي اعمـورةاًمشقخ حمؿد سمن رزق اًمطرهوين ، مؽتبي اًمدار 

شموريخ قمثامن سمن ؾمعقد اًمدارمي قمن أيب زيمريو حيقى سمن معلم ذم   -83

دمريح اًمرواة وشمعديؾفم ، حتؼقق د. أمحد حمؿد كور ؾمقف ، دار 

 1دمشق ، سمػموت ، قمدد األضمزاء :  –اعملمون ًمؾؽماث 

طموديٌ اًمضعقػي ، حمؿد سمن قمؿر ػي سملصول األشمبققض اًمصحق  -84

اًمؾطقف ، مؽتبي اًمتوقمقي اإلؾمالمقي إلطمقوء اًمؽماث اإلؾمالمي ،  قمبد

 . 1هـ ، قمدد األضمزاء :1411: 1ط
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سمن احتػي األذاف سمؿعرومي األـمراف ، اعمزي أسمو احلجوج يوؾمف   -85

هـ ، حتؼقق قمبد اًمصؿد ذف اًمدين ، 748اًمزيمي اعمتورم ؾمـي 

 –ًمشوويش ، اعمؽتى اإلؾمالمي ، اًمدار اًمؼقؿي ، اهلـد إذاف زهػم ا

 . 14م ، قمدد األضمزاء : 1983 -هـ 1413:  8سمػموت :ًمبـون ، ط

شمدريى اًمراوي ذم ذح شمؼريى اًمـواوي ، اًمسقوـمي ضمالل اًمدين   -86

 -هـ 1398: 8قمبد اًمرمحن ، مؽتبي دار اًمؽماث ، اًمؼوهرة ، ط

 . 1م ، قمدد األضمزاء :1978

ظ ، اًمذهبي أسمو قمبد اهلل ؿمؿس اًمدين حمؿد ، ممؾمسي شمذيمرة احلػو  -87

شمعؾقق  –سمػموت : ًمبـون ، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب  –اًمتوريخ اًمعريب 

 . 4اعمعؾؿي اًمقامين ، قمدد األضمزاء :حيقى اًمشقخ قمبد اًمرمحن سمن 

شمرشمقى قمؾل اًمؽممذي اًمؽبػم ، شمرشمقى أيب ـموًمى اًمؼويض ، حتؼقق   -88

قمامن ، األردن ،  –ؽتبي األىمىص ودراؾمي محزة ديى مصطػى ، م

 . 8م ، قمدد األضمزاء :  1986 -هـ 1416:  1ط

اًمؽمهمقى ذم ومضوئل األقمامل وصمواب ذًمك ، اسمن ؿموهلم أسمو طمػص   -89

هـ ، حتؼقق : صوًمح اًموقمقل  385قمؿر سمن أمحد سمن قمثامن اعمتورم ؾمـي 

رؾموًمي اعموضمستػم سمشعبي اًمسـي اعمنمومي سموجلومعي اإلؾمالمقي سموعمديـي 

م ، قمدد 1995 -هـ 1415:  1ط –ـورة ، دار اسمن اجلوزي اعم

 8األضمزاء : 

سمن ااًمؽمهمقى واًمؽمهقى من احلديٌ اًمنميف ، اعمـذري قمبد اًمعظقم   -31

هـ ، سمتحؼقق حمي اًمدين ديى ، ؾمؿػم 656قمبد اًمؼوي اعمتورم ؾمـي 

أمحد اًمعطور ، يوؾمف سمديوي ، دار اسمن يمثػم ، دار اًمؽؾم اًمطقى ، 

 4: م ، قمدد األضمزاء1993 -هـ  1414:  1رآن ، طممؾمسي قمؾوم اًمؼ
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شمعجقل اعمـػعي سمزوائد رضمول األئؿي األرسمعي ، اسمن طمجر أسمو اًمػضل   -31

هـ ، دار اًمؽتوب اًمعريب ،  858أمحد سمن قمكم اًمعسؼالين اعمتورم ؾمـي 

 1قمدد األضمزاء : 

شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقم ، اسمن يمثػم أسمو اًمػداء إؾمامقمقل اًمؼرر   -38

هـ ، شموزيع دار اًمبوز ًمؾـنم واًمتوزيع ، 774تورم ؾمـي اًمدمشؼي اعم

 . 4قمبوس أمحد اًمبوز ، مؽي اعمؽرمي ، قمدد األضمزاء : 

شمؼريى اًمتفذيى ، اسمن طمجر أمحد سمن قمكم اًمعسؼالين اًمشوومعي   -33

هـ ، ـمبوقمي دار اًمبشوئر اإلؾمالمقي ، سمػموت ، ًمبـون 858اعمتورم ؾمـي 

 1م قمدد األضمزاء :  1986 -هـ 1416:  1ط

اًمتؼققد واإليضوح عمو أـمؾق وأهمؾق من مؼدمي اسمن اًمصالح ،   -34

هـ ، 816ًمؾعراىمي زين اًمدين قمبد اًمرطمقم سمن احلسلم اعمتورم ؾمـي 

م ، قمدد 1991 -هـ 1418:  1ممؾمسي اًمؽتى اًمثؼوومقي ، ط

 1األضمزاء : 

يٌ اًمراومعي اًمؽبػم ، اسمن طمجر شمؾخقص احلبػم ذم ختريٍ أطمود  -35

سمن قمكم اًمعسؼالين ، اقمتـى سمه د اًمػضل ؿمفوب اًمدين أمح أسمو

قموصم طمسن سمن قمبوس سمن ىمطى ، ممؾمسي ىمرـمبي ، شموزيع  أسمو

 .4م قمدد األضمزاء : 1995 -هـ 1:1416ضمدة ، ط –احلزاز مؽتبي 

من اعمعوين واألؾموكقد ، اسمن قمبد اًمؼم أسمو قمؿر  اًمتؿفقد عمو ذم اعموـمل  -36

سمن ااهلل  يوؾمف سمن قمبد اهلل سمن حمؿد اًمـؿري اًمؼرـمبي ، حتؼقق قمبد

اًمصديق ، شموزيع اعمؽتبي اًمتجوريي ، مصطػى أمحد اًمبوز ، مؽي 

 . 86اعمؽرمي ، قمدد األضمزاء : 
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 املصدر م 
شمـزيه اًمنميعي اعمروموقمي قمن األطموديٌ اًمشـقعي اعموضوقمي ، اسمن   -37

هـ ، دار 917قمراق أسمو احلسن قمكم سمن حمؿد اًمؽـوين اعمتورم ؾمـي 

م ، قمدد 1981 -هـ  1418سمػموت : ًمبـون ، ط :  –اًمؽتى اًمعؾؿقي 

 8األضمزاء : 

من األظمبور ،  هتذيى اآلصمور وشمػضقل اًمثوسمً قمن رؾمول اهلل   -38

اًمطؼمي أسمو ضمعػر حمؿد سمن ضمرير سمن يزيد ، ظمرج أطموديثه حمؿود 

م ، قمدد 1988 -هـ 1418حمؿد ؿمويمر ، مطبعي اعمدين سمؿرص ، 

 وهمػم يمومل . 6األضمزاء : 

زي أيب احلجوج يوؾمف اعمزي هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول ، ًمؾؿ  -39

هـ ، طمؼؼه وقمؾق قمؾقه د.سمشور قمواد معروف ،  748اعمتورم ؾمـي 

 35م ، قمدد األضمزاء : 1998 -هـ 1413:  8ممؾمسي اًمرؾموًمي ، ط

، اًمـسوئي  هتذيى ظمصوئص أمػم اعمممـلم قمكم سمن أيب ـموًمى   -41

هـ ، هتذيى 313قمبد اًمرمحن أمحد سمن ؿمعقى اعمتورم ؾمـي  أسمو

 -هـ  1414:  8ل يوؾمف احلوت ، دار اًمبوز ، طوشمرشمقى يمام

 صغػم . 1م ، قمدد األضمزاء : 1984

اًمثؼوت ، اسمن طمبون أسمو طموشمم حمؿد اًمتؿقؿي اًمبستي اعمتورم ؾمـي   -41

سمؿطبعي جمؾس دائرة  1ط –هـ ، ممؾمسي اًمؽتى اًمثؼوومقي  354

هـ ، قمدد  1418اهلـد ،  –اعمعورف اًمعثامكقي سمحقدر آسمود اًمديمن 

 . 11األضمزاء : 
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سمن ااًمثؼوت اًمذين ضعػوا ذم سمعض ؿمقوظمفم ، مجع ودراؾمي صوًمح   -48

هـ ، رؾموًمي موضمستػم مؼدمي ًمؾجومعي 1413طمومد اًمروموقمي 

اإلؾمالمقي سموعمديـي اعمـورة ، مريمز اًمبحٌ اًمعؾؿي سموجلومعي 

 . 1اإلؾمالمقي ، قمدد األضمزاء : 

 يب اًمسعوداتضمومع األصول ذم أطمودٌي اًمرؾمول ، السمن األصمػم جمد اًمدين أ  -43

هـ ، حتؼقق قمبد اًمؼودر  616اعمبورك سمن حمؿد اجلزري اعمتورم ؾمـي 

 . 9: كنم وشموزيع مؽتبي احلؾواين ، قمدد األضمزاء  األركوؤوط ،

ضمومع اًمتحصقل ذم أطمؽوم اعمراؾمقل ، اًمعالئي أسمو ؾمعقد صالح   -44

، طمؼؼه وظمرج أطموديثه محدي  ديؾيمقؽاًمدين سمن ظمؾقل سمن 

ؽتى ، مؽتبي اًمـفضي اًمعرسمقي ، دار قمومل اًم اًمسؾػي ، دقاعمج قمبد

 م .1986 -هـ 1417:  8ط

وؾمــه وأيومه ،  اجلومع اًمصحقح اعمسـد من طمديٌ رؾمول اهلل   -45

هـ ، دار  856اًمبخوري قمبد اهلل سمن حمؿد سمن إؾمامقمقل اعمتورم ؾمـي 

قمدد  -هـ 1411:  1سمػموت ، ًمبـون : ط –إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 

 . 4األضمزاء : 

ومع اًمصغػم ذم أطموديٌ اًمبشػم اًمـذير ، اًمسقوـمي قمبد اًمرمحن اجل  -46

هـ ، دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي واًمـنم 911سمن أيب سمؽر اعمتورم ؾمـي ا

 8سمػموت ، قمدد األضمزاء :  –واًمتوزيع 

ضمومع اًمعؾوم واحلؽم ذم ذح مخسلم طمديثو من ضموامع اًمؽؾم ،   -47

ي اسمن رضمى أسمو اًمػرج قمبد اًمرمحن سمن ؿمفوب اًمدين اًمبغداد

هـ ، حتؼقق : ؿمعقى األركوؤوط ، 795اًمدمشؼي اعمتورم ؾمـي 

م ،  1994 -هـ 1414:  5إسمراهقم سموضمس ، ممؾمسي اًمرؾموًمي ، ط

 8قمدد األضمزاء : 
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اجلومع اعمػفرس ألـمراف األطموديٌ اًمـبويي واآلصمور اًمسؾػقي اًمتي   -48

ظمرضمفو حمدث اًمعرص اًمشقخ حمؿد كوس اًمدين األًمبوين ذم يمتبه 

ي ؾمؾقم سمن قمقد اهلالزم ، دار ػه اهلالزم أسمو أؾموماعمطبوقمي ، صـ

 . 8م ، قمدد األضمزاء : 1989 -هـ 1419:  1، طاجلوزي  اسمن

 ع سمقون اًمعؾم وومضؾه ، السمن قمبد اًمؼم أيب قمؿر يوؾمف سمن قمبد اهللمضمو  -49

هـ ، حتؼقق أيب األؿمبول اًمزهػمي ، دار 463سمن حمؿد اعمتورم ؾمـي ا

 . 8م ، قمدد األضمزاء :  1994 -هـ 1414:  1اسمن اجلوزي ، ط

ومع ، ًمؾخطقى اًمبغدادي اجلومع ألظمالق اًمراوي وآداب اًمس  -51

وطمؼؼه وقمؾق قمؾقه حمؿد ًمه سمؽر أمحد سمن قمكم سمن صموسمً ، ىمدم  أسمو

م ، 1994 -هـ 1414:  8قمجوج اخلطقى ، ممؾمسي اًمرؾموًمي ، ط

 . 8قمدد األضمزاء : 

حمؿد  ول اًمدين ، مجع وحتؼققاجلرح واًمتعديل ، اًمؼوؾمؿي مج  -51

 1احلؽقم اًمؼويض ، دار احلديٌ ، قمدد األضمزاء :  قمبد

 ، دار اًمؾواء ًمؾـنم واًمتوزيع ، لماجلرح واًمتعديل ، أليب ًمبوسمي طمس  -58

رؾموًمي مؼدمي ًمـقل درضمي اعموضمستػم ذم يمؾقي أصول اًمدين سمجومعي 

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1974 -هـ 1394األزهر ، 

يب حمؿد قمبد اًمرمحن اًمتؿقؿي اجلرح واًمتعديل ، السمن أيب طموشمم أ  -53

، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ، سمػموت ، قمدد  1احلـظكم اًمرازي ، ط

 . 9األضمزاء : 

طمؾقي األوًمقوء وـمبؼوت األصػقوء ، أليب كعقم أمحد سمن قمبد اهلل   -54

هـ ، ـمبع ًمؾؿرة األومم سمـػؼي مطبعي  431األصبفوين اعمتورم ؾمـي 

 . 11د األضمزاء : م ، قمد1998 -هـ 1418اًمسعودة ذم مرص 
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ظمالصي شمذهقى هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول ، اخلزرضمي أمحد   -55

هـ ، اقمتـى سمـنمه  983سمن قمبد اهلل األكصوري اًمقؿـي اعمتورم ؾمـي ا

:  4طمؾى ، ط –قمبد اًمػتوح أسمو همدة ، مؽتى اعمطبوقموت اإلؾمالمقي 

 . 1هـ ، قمدد األضمزاء :1411

اًمتفذيى ممن ىمول قمـه  ل شمؼريىدراؾمي اعمتؽؾم ومقفم من رضمو  -56

طمجر صمؼي هيم ، أو صدوق هيم ، أو صدوق ًمه أوهوم ، رؾموًمي  اسمن

معي اإلموم حمؿد سمن ؾمعود اإلؾمالمقي ًمـقل درضمي ومؼدمي إمم ضم

اًمديمتوراه من يمؾقي أصول اًمدين ىمسم اًمسـي وقمؾومفو ، إقمداد 

م ، 1985 -هـ  1415خقػي ، تاًمطوًمى : قمبد اًمعزيز سمن ؾمعد اًم

 . 8: قمدد األضمزاء 

دًمقل اًمرؾموئل اجلومعقي ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعوديي ، مريمز اعمؾك   -57

هـ ، إذاف د. زيد 1415ومقصل ًمؾبحوث واًمدراؾموت اإلؾمالمقي 

م ، قمدد 1994 -هـ 1415:  8سمن قمبد اعمحسن آل طمسن ، طا

 . 1األضمزاء : 

سمن اديوان اًمضعػوء واعمؽمويملم ، اًمذهبي ؿمؿس اًمدين سمن قمثامن   -58

ًمدمشؼي ، طمؼؼه ووضع ومفورؾمه جلـي من اًمعؾامء سمنذاف ىمويامز ا

اًمـوذ ، ىمدم ًمه اًمشقخ ظمؾقل اعمقس ، دار اًمؼؾم ، سمػموت ، ًمبـون ، 

 . 8م ، قمدد األضمزاء : 1988 -هـ  1418:  1ط

ذيمر من اظمتؾف اًمعؾامء وكؼود احلديٌ ومقه ، ومؿـفم من وصمؼه ،   -59

يب طمػص قمؿر ومـفم ضعػه ، ومن ىمقل ومقه ىموالن ، السمن ؿموهلم أ

وشمعؾقق  هـ ، سموقمتـوء وشمؼديم385سمن أمحد سمن قمثامن اًمبغدادي ا

معوذ ـمورق سمن قموض اهلل حمؿد ، مؽتبي اًمتوقمقي اإلؾمالمقي  أيب

 م . 1998 -هـ 1418:  1إلطمقوء اًمؽماث اإلؾمالمي ، ط
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ذيل اًمؽوؿمف ، اًمعراىمي أسمو زرقمي أمحد سمن قمبد اًمرطمقم اعمتورم ؾمـي   -61

سمػموت :  –اًمضـووي ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي هـ ، حتؼقق سموران 886

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1986 -هـ 1416:  1ًمبـون ، ط

، اًمؾؽـوي أسمو احلسـوت حمؿد اًمرومع واًمتؽؿقل ذم اجلرح  واًمتعديل   -61

هـ ، طمؼؼه وظمرج كصوصه 1314قمبد احلي اهلـدي اعمتورم ؾمـي 

:  3قمبد اًمػتوح أسمو همدة ، مؽتى اعمطبوقموت اإلؾمالمقي سمحؾى ، ط

 م .1987 -هـ 1417

 اًمرواة اًمثؼوت اعمتؽؾم ومقفم سمام ال يوضمى ردهم ، اًمذهبي أسمو قمبد اهلل  -68

هـ ، حتؼقق ودراؾمي حمؿد 748سمن أمحد سمن قمثامن اعمتورم ؾمـي ا

 -هـ 1418:  1إسمراهقم اعموصكم ، دار اًمبشوئر اإلؾمالمقي ، ط

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1998

أئؿي اجلرح واًمتعديل سملم اًمتوصمقق رواة احلديٌ اًمذين ؾمؽً قمـفم   -63

 –واًمتجفقل ، قمداب حمؿود احلؿش ، دار طمسون ًمؾـنم واًمتوزيع 

هـ 1417:  8اًمريوض ، ط –دار األموين ًمؾـنم واًمتوزيع  –اًمريوض 

 . 1م ، قمدد األضمزاء :  1987 -

اًمروض اًمداين إمم اعمعجم اًمصغػم ًمؾطؼماين ، حتؼقق حمؿد ؿمؽور   -64

، قمامن  -دار قمامر  -اإلؾمالمي ، سمػموت  حمؿود احلوج ، اعمؽتى

 . 8م ، قمدد األضمزاء : 1985 -هـ 1415:  1ط

هـ ، 181اًمزهد واًمرىموئق ، اسمن اعمبورك قمبد اهلل اعمروزي اعمتورم ؾمـي   -65

دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،  –طمؼؼه وقمؾق قمؾقه طمبقى اًمرمحن األقمظؿي 

 . 1ًمبـون ، قمدد األضمزاء :  –سمػموت 
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 املصدر م
آلضمري أسمو داود اًمسجستوين ذم اجلرح واًمتعديل  ؾمماالت أيب قمبقد ا  -66

م ، 1979 -هـ 1399دراؾمي وحتؼقق حمؿد قمكم ىموؾمم اًمعؿري 

اجلومعي اإلؾمالمقي سموعمديـي اعمـورة ، اعمجؾس اًمعؾؿي ، إطمقوء اًمؽماث 

 . 1اإلؾمالمي ، قمدد األضمزاء : 

راهقم سمن قمبد اهلل اخلتكم ، أسمو إؾمحوق إسم –ؾمماالت اسمن اجلـقد   -67

هـ ، حتؼقق د. أمحد  861زيمريو حيقى سمن معلم ، اعمتورم ؾمـي  أليب

 -هـ 1418:  1حمؿد كور ؾمقف ، مؽتبي اًمدار سموعمديـي اعمـورة ، ط

 1م  قمدد األضمزاء : 1988

ؾمماالت اًمؼمىموين ًمؾدارىمطـي ، روايي اًمؽرضمي قمـه ، حتؼقق   -68

 اًمرطمقم حمؿد أمحد اًمؼشوىمري ، اجلومعي اإلؾمالمقي سموعمديـي قمبد . د

 . 1هـ ، قمدد األضمزاء : 1414:  1اعمـورة ، ط

ؾمماالت احلويمم اًمـقسوسموري ًمؾدارىمطـي ذم اجلرح واًمتعديل ،   -69

 –دراؾمي وحتؼقق موومق سمن قمبد اهلل سمن قمبد اًمؼودر ، مؽتبي اعمعورف 

 . 1م ، قمدد األضمزاء :  1984 -هـ 1414:  1اًمريوض ، ط

دهو ، األًمبوين ؾمؾسؾي األطموديٌ اًمصحقحي ورء من ومؼففو ووموائ  -71

 -هـ 1417:  8اًمريوض ، ط –حمؿد كوس اًمدين ، مؽتبي اعمعورف 

 . 6م ، قمدد األضمزاء اعمطبوقمي طمتى اآلن :  1987

ؾمؾسؾي األطموديٌ اًمضعقػي واعموضوقمي وأصمرهو اًمسقئ ذم األمي ،   -71

:  1اًمريوض ، ط –األًمبوين حمؿد كوس اًمدين ، مؽتبي اعمعورف 

 .طمتى هذا اًمتوريخ  5ألضمزاء: م ، قمدد ا 1987 -هـ 1418
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 املصدر م 
ؾمـن اسمن موضمه ، السمن موضمه أيب قمبد اهلل حمؿد سمن يزيد اًمؼزويـي ،   -78

 –سمػموت  –هـ ، ـمبعي دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 375اعمتورم ؾمـي 

 . 8ًمبـون ، سمؽمىمقم وحتؼقق : حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمي ، قمدد األضمزاء : 

هـ ، 385، اعمتورم ؾمـي ؾمـن اًمدارىمطـي ، قمكم سمن قمؿر اًمدارىمطـي   -73

م ، قمدد 1983 -هـ  1413:  8دار قمومل اًمؽتى ، سمػموت ن ط

 . 4األضمزاء : 

ؾمـن اًمدارمي ، اًمدارمي قمبد اهلل سمن قمبد اًمرمحن اًمسؿرىمـدي ،   -74

طمؼق كصه وظمرج أطموديثه ومواز أمحد زمززم ، ظموًمد اًمسبع اًمعؾؿي ، 

 8زاء : م ، قمدد األضم1987 -هـ 1417:  1دار اًمؽتوب اًمعريب ، ط

اًمسـن اًمؽؼمى ، اًمبقفؼي أسمو سمؽر أمحد سمن احلسلم اًمبقفؼي، اعمتورم   -75

هـ ، مطبعي جمؾس دائرة اعمعورف اًمعثامكقي سمحقدر أسمود 458ؾمـي 

 . 11هـ قمدد األضمزاء :  1354:  1اهلـد ، ط –اًمديمن 

ؾمـن اًمـسوئي سمنمح احلوومظ اًمسقوـمي ضمالل اًمدين قمبد اًمرمحن ،   -76

ي ، رىّمؿه ووضع ومفورؾمه قمبد اًمػتوح أسمو همدة  وطموؿمقي اإلموم اًمسـد

م ، مؽتى اعمطبوقموت 1994 -هـ 1414اعمػفرؾمي ، سمػموت  8ط

 . 9طمؾى ، قمدد األضمزاء :  –اإلؾمالمقي 

هـ ، دراؾمي وحتؼقق د. ؾمعد  887ؾمـن ؾمعقد سمن مـصور اعمتورم ؾمـي   -77

:  1سمن قمبد اهلل آل محقد ، دار اًمصؿقعي ًمؾـنم واًمتوزيع ، طا

 . 5م ، قمدد األضمزاء : 1993 -هـ 1414

ؿمؿس اًمدين حمؿد سمن أمحد سمن قمثامن ؾمػم أقمالم اًمـبالء ، ًمؾذهبي   -78

ػموت ، سم –م ، ـمبعي ممؾمسي اًمرؾموًمي  1374 -هـ  748اعمتورم ؾمـي 

 . 85اء : هـ ، قمدد األضمز1413:  9سمتحؼقق ؿمعقى األركوؤوط ط
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 املصدر م
سمن اؿمذرات اًمذهى ذم أظمبور من ذهى ، أليب اًمػالح قمبد احلي   -79

سمػموت   –هـ ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  1189اًمعامد احلـبكم ، اعمتورم ؾمـي 

 . 4ًمبـون ، قمدد األضمزاء : 

ذح أًمػوظ اًمتوصمقق واًمتعديل اًمـودرة أو ىمؾقؾي االؾمتعامل ، د.   -81

وعمديـي اعمـورة ، ط : ؾمعدي اهلوؿمؿي ، مؽتبي اًمعؾوم واحلؽم سم

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1998 -هـ 1413

ذح اًمسـي ، ًمؾبغوي أيب حمؿد احلسلم سمن مسعود ، سمنذاف :   -81

:  8زهػم اًمشوويش وؿمعقى األركوؤوط ، اعمؽتى اإلؾمالمي ، ط

 . 16م ، قمدد األضمزاء : 1983 -هـ 1413

أمحد ذح قمؾل اًمؽممذي ، اسمن رضمى احلـبكم ، قمبد اًمرمحن سمن   -88

:  3طمؼؼه وقمؾق قمؾقه صبحي اًمسومرائي ، ط -هـ 795اعمتورم ؾمـي 

 . 1م ، دار قمومل اًمؽتى ، قمدد األضمزاء : 1996 -هـ 1416

اًمنمح واًمتعؾقل ألًمػوظ اجلرح واًمتعديل ، يوؾمف حمؿد صديق ،   -83

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1991 -هـ 1411:  1مؽتبي اسمن شمقؿقي ، ط

هـ  458و سمؽر أمحد سمن احلسلم اعمتورم ؾمـي ؿمعى اإليامن ، اًمبقفؼي أسم  -84

ار اًمؽتى د –حتؼقق أيب هوضمر حمؿد اًمسعقد سمن سمسقوين زهمؾول 

 . 9هـ ، قمدد األضمزاء :1411:  1ت : ًمبـون ، طسمػمو –اًمعؾؿقي 

ؿمػوء اًمعؾقل سملًمػوظ وىمواقمد اجلرح واًمتعديل ، أسمو احلسن مصطػى   -85

دي اًموادقمي ، سمن إؾمامقمقل ، ىمدم ًمه ومضقؾي اًمشقخ مؼبل سمن هوا

 . 1ع مؽتبي اًمعؾم سمجدة ، قمدد األضمزاء : يمؽتبي اسمن شمقؿقي ، شموز
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 املصدر م 
صحقح اسمن ظمزيؿي ، السمن ظمزيؿي حمؿد سمن إؾمحوق اًمـقسوسموري ،   -86

هـ ، طمؼؼه وقمؾق قمؾقه وظمرج أطموديثه د. حمؿد 311اعمتورم ؾمـي 

 -هـ 1418:  8مصطػى األقمظؿي ، اعمؽتى اإلؾمالمي ، ط

 م .1998

اعمػرد ، اًمبخوري حمؿد سمن إؾمامقمقل ، شملًمقف األًمبوين  صحقح األدب  -87

هـ 1415:  8حمؿد كوس اًمدين ، دار اًمصديق ًمؾـنم واًمتوزيع ، ط

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1994 -

صحقح اًمؽمهمقى واًمؽمهقى ًمؾؿـذري ، حتؼقق األًمبوين حمؿد كوس   -88

م ، قمدد 1986 -هـ 1416:  3اًمدين ، اعمؽتى اإلؾمالمي ، ط

 طمتى هذا اًمتوريخ . 1: األضمزاء 

األًمبوين حمؿد صحقح اجلومع اًمصغػم وزيودشمه ) اًمػتح اًمؽبػم (   -89

كوس اًمدين ، أذف قمغم ـمبعه زهػم اًمشوويش ، اعمؽتى اإلؾمالمي  

 . 8م ، قمدد األضمزاء : 1986 -هـ 1416:  3ط

صحقح اًمواسمل اًمصقى من اًمؽؾم اًمطقى ، اسمن اًمؼقم أسمو قمبد اهلل   -91

وزيي ، سمؼؾم ؾمؾقم اهلالزم ، دار اسمن اجلوزي ، حمؿد سمن ىمقم اجل

م 1991 -هـ 1411:  1م ، ط1993 -هـ 1414مجودى اًمثوكقي 

 . 1قمدد األضمزاء : 

صحقح ؾمـن أيب داود ، صحح أطموديثه األًمبوين حمؿد كوس اًمدين ،   -91

مؽتى اًمؽمسمقي اًمعريب ًمدول اخلؾقٍ ، اظمترص أؾموكقده وقمؾق قمؾقه 

 . 3م ، قمدد األضمزاء : 1989 -هـ 1419:  1زهػم اًمشوويش ، ط
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 املصدر م
صحقح ؾمـن اسمن موضمه ، صحح أطموديثه األًمبوين حمؿد كوس اًمدين    -98

اًمريوض ، شموزيع اعمؽتى  –مؽتى اًمؽمسمقي اًمعريب ًمدول اخلؾقٍ 

 .8م قمدد األضمزاء :1986 -هـ 1417:  1سمػموت ، ط–اإلؾمالمي 

دين ، صحقح ؾمـن اًمؽممذي ، صحح أطموديثه األًمبوين حمؿد كوس اًم  -93

: 1اًمؽمسمقي اًمعريب ًمدول اخلؾقٍ ، طإذاف زهػم اًمشوويش ، مؽتى 

 . 3م ، قمدد األضمزاء : 1988 -هـ  1418

صحح أطموديثه األًمبوين حمؿد كوس اًمدين ، صحقح ؾمـن اًمـسوئي ،   -94

مؽتى اًمؽمسمقي اًمعريب ًمدول اخلؾقٍ ، اظمترص أؾموكقده وقمؾق قمؾقه 

 . 3قمدد األضمزاء : م ، 1989 -هـ 1419:  1زهػم اًمشوويش ، ط

صحقح يمتوب األذيمور وضعقػه ًمؾـووي ، أسمو زيمريو حمي اًمدين   -95

سمن اهـ ، أسمو أؾمومي ؾمؾقم 676حيقى سمن ذف اًمـووي ، اعمتورم ؾمـي 

هـ ، قمدد األضمزاء 1413:  1األصمريي ، ط غرسموءقمقد اهلالزم ، مؽتبي اًم

 :8 . 

وسموري صحقح مسؾم ، ًمإلموم أيب احلسلم مسؾم سمن احلجوج اًمـقس  -96

هـ ، سمتحؼقق وشمرىمقم حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمي ، دار 861اعمتورم ؾمـي 

إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي ، قمقسى اًمبويب احلؾبي وذيموه ، شموزيع دار 

 . 5سمػموت : ًمبـون ، قمدد األضمزاء :  –اًمؽتى اًمعؾؿقي 

هـ 1417:  1صحقح مسؾم سمنمح اًمـووي ، دار اًمريون ًمؾؽماث ، ط  -97

 . 6قمدد األضمزاء : اًمؼوهرة ،  –م  1987 -

صقوكي صحقح مسؾم من اإلظمالل واًمغؾط ومحويته من اإلؾمؼوط   -98

هـ ، دراؾمي 643واًمسؼط ، اسمن اًمصالح أسمو قمؿرو اعمتورم ؾمـي 

وحتؼقق موومق سمن قمبد اهلل سمن قمبد اًمؼودر ، دار اًمغرب اإلؾمالمي ، 

 م . 1987 -هـ 1418:  8ط
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 املصدر م 
حتؼقق سموران  اًمضعػوء اًمصغػم ، اًمبخوري حمؿد سمن إؾمامقمقل ،  -99

 جمؾد صغػم . 1اًمضـووي ، دار قمومل اًمؽتى ، قمدد األضمزاء : 

سمن ااًمضعػوء اًمؽبػم ، اًمعؼقكم أسمو ضمعػر حمؿد سمن قمؿرو سمن موؾمى   -111

محود اعمؽي ، د. قمبد اعمعطي أملم ىمؾعجي ، شموزيع دار اًمبوز ، قمبوس 

سمػموت : ًمبـون ،  –مؽي اعمؽرمي ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  –أمحد اًمبوز 

 . 4م ، قمدد األضمزاء : 1984 -هـ  1414:  1ط

اًمضعػوء واعمؽمويملم ، اسمن اجلوزي أسمو اًمػرج قمبد اًمرمحن سمن قمكم   -111

سمن حمؿد اًمبغدادي ، طمؼؼه أسمو اًمػداء قمبد اهلل اًمؼويض ، دار اًمؽتى ا

م ، قمدد 1986 -هـ 1416:  1سمػموت : ًمبـون ، ط –اًمعؾؿقي 

 . 8األضمزاء : 

ًمدارىمطـي قمكم سمن قمؿر سمن أمحد ، حتؼقق اًمضعػوء واعمؽمويملم ، ا  -118

 -هـ 1411:  1حمؿد سمن ًمطػي اًمصبوغ ، اعمؽتى اإلؾمالمي ، ط

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1981

اًمضعػوء واعمؽمويملم ، اًمـسوئي أسمو قمبد اًمرمحن أمحد سمن ؿمعقى ،   -113

هـ ، حتؼقق مريمز اخلدموت واألسمحوث اًمثؼوومقي ، 313اعمتورم ؾمـي 

 -هـ 1415:  1يوؾمف احلوت ، ط اًمضـووي ، يمامل نسمورا

 . 1م  قمدد األضمزاء : 1985

ضعقف اجلومع اًمصغػم وزيودشمه ) اًمػتح اًمؽبػم ( ، األًمبوين حمؿد   -114

 -هـ 1411:  3كوس اًمدين ، أذف قمغم ـمبعه زهػم اًمشوويش ، ط

 م .1991
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 املصدر م
ضعقف ؾمـن أيب داود ، األًمبوين حمؿد كوس اًمدين ، أذف قمغم   -115

سمتؽؾقف من مؽتى اًمؽمسمقي  زهػم اًمشوويشقه : واًمتعؾقق قمؾه تقموـمب

 اًمريوض ، اعمؽتى اإلؾمالمي . –اًمعريب ًمدول اخلؾقٍ 

ضعقف ؾمـن اسمن موضمه ، األًمبوين حمؿد كوس اًمدين ، سمتؽؾقف من   -116

اًمريوض ، أذف قمغم ـمبعه  –مؽتى اًمؽمسمقي اًمعريب ًمدول اخلؾقٍ 

: 1مي طػم اًمشوويش ، اعمؽتى اإلؾمالواًمتعؾقق قمؾقه وومفرؾمته : زه

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1988 -هـ 1418

ضعقف ؾمـن اًمؽممذي ، األًمبوين حمؿد كوس اًمدين ، أذف قمغم   -117

ـمبعه واًمتعؾقق قمؾقه : زهػم اًمشوويش ، سمتؽؾقف من مؽتى اًمؽمسمقي 

 -هـ 1411:  1اًمعريب ًمدول اخلؾقٍ ، اعمؽتى اإلؾمالمي ط

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1991

ضعف أطموديثه األًمبوين حمؿد كوس اًمدين ،  ضعقف ؾمـن اًمـسوئي ،  -118

أذف قمغم ومفرؾمته واًمتعؾقق قمؾقه : زهػم اًمشوويش ، سمتؽؾقف من 

مؽتى اًمؽمسمقي اًمعريب ًمدول اخلؾقٍ ، اعمؽتى اإلؾمالمي ، قمدد 

 . 1األضمزاء : 

ـمبؼوت اًمشوومعقي اًمؽؼمى ، اًمسبؽي أسمو كرص قمبد اًموهوب سمن قمكم   -119

هـ ، حتؼقق د. حمؿود حمؿد 771سمن قمبد اًمؽوذم ، اعمتورم ؾمـي ا

احلؾو ، هجر ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتوزيع ،  قمبد اًمػتوحد.  ،اًمطـوطمي 

 . 7م ، قمدد األضمزاء : 1998 -هـ 1413:  8ط

اًمطبؼوت اًمؽؼمى ، السمن ؾمعد حمؿد سمن ؾمعد سمن مـقع اًمبرصي   -111

م ، 1985 -هـ 1415سمػموت ،  –هـ ، دار صودر 831اعمتورم ؾمـي 

 . 9قمدد األضمزاء : 
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 املصدر م 
اهقي ، اسمن اجلوزي أسمو اًمػرج اًمعؾل اعمتـوهقي ذم األطموديٌ اًمو  -111

هـ ، ىمدم ًمه وضبطه اًمشقخ 597اًمرمحن سمن اجلوزي اعمتورم ؾمـي  قمبد

 -هـ  1413:  1سمػموت ، ط –، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ظمؾقل اعمقس 

 م .1983

هـ  841اًمعؾل ومعرومي اًمرضمول ، أمحد سمن حمؿد سمن طمـبل اعمتورم ؾمـي   -118

دار  ،سمػموت  –وختريٍ ويص اهلل قمبوس ، اعمؽتى اإلؾمالمي  حتؼقق

 . 4م ، قمدد األضمزاء :1988هـ ، 1418:  1اًمريوض ، ط –اخلوين 

قمؾوم احلديٌ ، اسمن اًمصالح أسمو قمؿرو قمثامن سمن قمبد اًمرمحن   -113

، دار اًمػؽر  هـ ، حتؼقق كور اًمدين قمؽم643ؾمـي  رزوري اعمتورمفاًمش

هـ 1416دمشق : ؾموريي ،  –ر اًمػؽر اسمػموت : ًمبـون ، د –اعمعوس 

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1986 -

قمؿل اًمقوم واًمؾقؾي ، اسمن اًمسـي أسمو سمؽر ، ظمرج أطموديثه وقمؾق قمؾقه   -114

 –سمػموت ، مؽتبي اًمؽماث اإلؾمالمي  –قمبد اهلل طمجوج ، دار اجلقل 

 . 1: قمدد األضمزاء :  8اًمؼوهرة ، ط

ر أمحد سمن قمكم ومتح اًمبوري ذح صحقح اًمبخوري ، اسمن طمج  -115

اًمعسؼالين ، دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتوزيع ، سمؽمىمقم حمؿد ومماد 

قمبد اًمبوىمي ، حتؼقق اًمشقخ قمبد اًمعزيز سمن قمبد اهلل سمن سموز ، قمدد 

 . 13األضمزاء : 

ومتح اعمغقٌ ، اًمسخووي حمؿد سمن قمبد اًمرمحن ، مؽتبي اسمن شمقؿقي   -116

 . 3سموًمؼوهرة ، قمدد األضمزاء : 
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ٌ سمنمح أًمػقي احلديٌ ، اًمعراىمي أسمو اًمػضل قمبد اًمرطمقم ومتح اعمغق  -117

هـ ، مؽتبي اًمسـي ، طمؼؼه وقمؾق قمؾقه 816سمن طمسلم اعمتورم ؾمـي ا

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1991هـ ، 1411حمؿود رسمقع ، 

اًمػرق سملم اًمػرق ، ًمإلموم قمبد اًمؼوهر سمن ـموهر سمن حمؿد اًمبغدادي   -118

 –رمضون إسمراهقم ًمشقخ م ، سمعـويي ا1137 -هـ 489اعمتورم ؾمـي 

:  1سمػموت ، دار اعمعرومي ، سمػموت : ًمبـون ، ط –دار اًمػتوى 

 1، قمدد األضمزاء : م 1994 -هـ 1415

ومرق معوسة شمـسى إمم اإلؾمالم وسمقون موىمف اإلؾمالم مـفو ،   -119

:  8إقمداد هموًمى قمكم قمواضمي ، مؽتبي ًمقـي ًمؾـنم واًمتوزيع ، ط

 . 8م ، قمدد األضمزاء : 1996 -هـ  1416

ومضل اهلل اًمصؿد ذم شموضقح األدب اعمػرد ًمؾبخوري أيب قمبد اهلل   -181

هـ ، ومضل اهلل اجلقالين ، مؽتبي 856حمؿد سمن  إؾمامقمقل اعمتورم ؾمـي 

 . 8م قمدد األضمزاء : 1995 -هـ 1416دار االؾمتؼومي ، 

ومفورس اًمرضمول اًمذين شمرضمم هلم األًمبوين ذم اًمسؾسؾتلم اًمصحقحي   -181

، أذف قمؾقه وراضمعه قمؾوي اًمسؼوف   4 –1واًمضعقػي ، األضمزاء : 

م ، قمدد  1991 -هـ 1411دار اهلجرة ًمؾـنم واًمتوزيع ، ط : 

 . 1األضمزاء : 

ومفرس يمتوب اعمجروطملم واًمضعػوء ، اسمن طمبون أسمو طموشمم حمؿد   -188

 –اًمتؿقؿي اًمبستي ، إقمداد رسمقع أسمو سمؽر قمبد اًمبوىمي ، دار اجلقل 

 . 1ألضمزاء : م ، قمدد ا1998 -هـ 1418:  1سمػموت ، ط
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سمن ااعموضوقمي ، اًمشويموين حمؿد اًمػوائد اعمجؿوقمي ذم األطموديٌ   -183

، دراؾمي وحتؼقق حمؿد  هـ1851اًموهوب اعمتورم ؾمـي  قمبد

 -هـ 1416:  1اًمرمحن قموض ، دار اًمؽتوب اًمعريب ، ط قمبد

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1986

ف ، ومقض اًمؼدير ذح اجلومع اًمصغػم ًمؾؿـووي ، حمؿد قمبد اًمرؤو  -184

شموزيع دار إطمقوء اًمسـي اًمـبويي ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتوزيع ، قمدد 

 . 6األضمزاء : 

اًمؼوموس اعمحقط ، اًمػػموزآسمودي جمد اًمدين حمؿد سمن يعؼوب اعمتورم   -185

:  8هـ ، حتؼقق مؽتى اًمؽماث ذم ممؾمسي اًمرؾموًمي ، ط817ؾمـي 

 . 1هـ ، قمدد األضمزاء : 1417

، فمػر سمن أمحد اًمعثامين اعمتورم  ىمواقمد ذم قمؾوم احلديٌ ، اًمتفوكوي  -186

هـ ، سمتحؼقق قمبد اًمػتوح أسمو همدة ، مؽتى اعمطبوقموت 1394ؾمـي 

 .1م ، قمدد األضمزاء : 1984 -هـ 1414:  5اإلؾمالمقي ، ط

ايي ذم اًمؽتى اًمستي ، اًمذهبي اًمؽوؿمف ذم معرومي من ًمه رو  -187

هـ ، ىمدم ًمه 748اعمتورم ؾمـي اهلل حمؿد سمن أمحد اًمدمشؼي  قمبد أسمو

 اًمؼبؾي ، ممؾمسيؿد قموامي ، ظمرج كصوصه أمحد اخلطقى ، ذيمي دار حم

 . 8م ، قمدد األضمزاء : 1998 -هـ 1413: 1قمؾوم اًمؼرآن ، ط

اًمؽومل ذم ضعػوء اًمرضمول ، اسمن قمدي أسمو أمحد قمبد اهلل اجلرضموين   -188

:  3هـ ، حتؼقق د. ؾمفل زيَمور ، دار اًمػؽر ، ط365اعمتورم ؾمـي 

 . 8ضمزاء : م ، قمدد األ1988 -هـ 1419
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يمتى شمراضمم اًمرضمول سملم اجلرح واًمتعديل ، صوًمح اًمؾحقدان ، دار   -189

 . 1ـمويق ًمؾـنم واًمتوزيع ، قمدد األضمزاء : 

سمن ايمشف األؾمتور قمن زوائد اًمبزار قمغم اًمؽتى اًمستي ، اهلقثؿي قمكم   -131

هـ ، حتؼقق اعمحدث طمبقى اًمرمحن 817أيب سمؽر اعمتورم ؾمـي 

م ، 1979 -هـ 1399اًمطبعي األومم األقمظؿي ، ممؾمسي اًمرؾموًمي ، 

 . 4قمدد األضمزاء : 

سمن ااًمؽشف اإلهلي قمن ؿمديد اًمضعقف واعموضوع واًمواهي ، حمؿد   -131

د. حمؿد هـ ، سمتحؼقق 1177حمؿد احلسقـي اًمطراسمؾز اعمتورم ؾمـي 

اًمعزيزيي ،  –حمؿود سمؽور ، مؽتبي اًمطوًمى اجلومعي ، مؽي اعمؽرمي 

 . 8: م ، قمدد األضمزاء 1987 -هـ 1418

يمشف اخلػوء ومزيل اإلًمبوس قمام اؿمتفر من األطموديٌ قمغم أًمسـي   -138

اًمـوس ًمؾعجؾوين ، كنم وشموزيع مؽتبي دار اًمؽماث ، اًمؼوهرة ، قمدد 

 . 2: األضمزاء 

يمشف اًمظـون قمن أؾمومي اًمؽتى واًمػـون ، طموضمي ظمؾقػي ،   -133

اعمتورم ؾمـي مصطػى سمن قمبد اهلل اًمؼسطـطقـي اًمرومي احلـػي 

 -هـ 1413سمػموت : ًمبـون ،  –ار اًمؽتى اًمعؾؿقي هـ ، د1167

 . 6، قمدد األضمزاء :  1998

اًمؽؾم اًمطقى ، اسمن شمقؿقي ، حتؼقق د. حمؿد ظمؾقل هراس ، وشمعؼقى   -134

، دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث سمؿرص ، قمدد األًمبوين حمؿد كوس اًمدين 

 . 1األضمزاء : 
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اسمن  اًمؽوايمى اًمـػمات ذم معرومي من اظمتؾط من اًمرواة اًمثؼوت ،  -135

د ، حتؼقق ودراؾمي قمبد اًمؼقوم أسمو اًمؼميموت حمؿد سمن أمحيمقول 

 م .1981 -هـ 1411: 1، دار اعملمون ًمؾؽماث ، ط اًمـبي رب  قمبد

سمن اواعمرضمون ومقام اشمػق قمؾقه اًمشقخون إمومو اعمحدصملم حمؿد  اًمؾمًمم  -136

حمؿد  وضعهإؾمامقمقل اًمبخوري ومسؾم سمن احلجوج اًمـقسوسموري ، 

 -هـ 1417سمػموت : ًمبـون ،  –دار اجلقل  ومماد قمبد اًمبوىمي ،

 . 3: م ، قمدد األضمزاء 1986

ًمسون اًمعرب ، اسمن مـظور أسمو اًمػضل مجول اًمدين حمؿد سمن مؽرم   -137

 -هـ 1414:  3سمػموت ، ط–سمن اإلومريؼي اعمرصي ، دار صودر ا

 . 15م ، قمدد األضمزاء : 1994

سمن قمكم ًمسون اعمقزان ، السمن طمجر ؿمفوب اًمدين أيب اًمػضل أمحد   -138

هـ ، دار اًمؽتوب اإلؾمالمي ، اًمؼوهرة ، 858اًمعسؼالين ، اعمتورم ؾمـي 

 . 7، قمدد األضمزاء :  1ط

مبوطمٌ ذم قمؾم اجلرح واًمتعديل ، ىموؾمم قمكم ؾمعد ، دار اًمبشوئر   -139

  1م ، قمدد األضمزاء : 1988 -هـ  1418:  1اإلؾمالمقي ، ط

 بون أسمو طموشمم، اسمن طماعمجروطملم من اعمحدصملم واًمضعػوء واعمؽمويملم   -141

هـ ، حتؼقق حمؿود إسمراهقم  354حمؿد اًمتؿقؿي اًمبستي اعمتورم ؾمـي 

هـ ، قمدد 1418:  8طمؾى ، ط –زايد ، اًمـوذ : دار اًموقمي 

 . 1األضمزاء : 

ـبع اًمػوائد ، اهلقثؿي قمكم سمن أيب سمؽر اعمتورم ؾمـي    -141 ،  هـ817جمؿع اًمزوائد وم

 . 11دد األضمزاء : ـمبع دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، سمػموت : ًمبـون ، قم
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سمن ااعمحدث اًمػوصل سملم اًمراوي واًمواقمي ، اًمرامفرمزي احلسن   -148

هـ ، قمؾق قمؾقه وظمرج أظمبوره د. حمؿد 361قمبد اًمرمحن اعمتورم ؾمـي 

سمػموت ،  –قمجوج اخلطقى ، دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتوزيع 

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1971 -هـ 1391:  1ط

اًمذهبي قمغم مستدرك أيب قمبد اهلل احلويمم ،  خمترص اؾمتدراك احلوومظ  -143

هـ ، حتؼقق ودراؾمي 814اسمن اعمؾؼن قمؿر سمن قمكم سمن أمحد اعمتورم ؾمـي 

قمبد اهلل سمن محد اًمؾحقدان وؾمعد سمن قمبد اهلل احلؿقد ، دار اًمعوصؿي  

 . 8هـ ، قمدد األضمزاء : 1411 –اًمريوض ، اًمـنمة األومم 

أسمو قمبد اهلل حمؿد سمن أمحد  خمترص األسموـمقل واعموضوقموت ، اًمذهبي  -144

هـ ، دراؾمي وحتؼقق د. حمؿد طمسن 784سمن قمثامن اعمتورم ؾمـي ا

، اعمؽتبي اعمؽقي سمؿؽي اعمؽرمي ، دار ي ، دار اًمبشوئر اإلؾمالمقي راًمغام

 م .1993 -هـ 1413:  1إيالف سمريطوكقو ، ط

خمترص ضمومع سمقون اًمعؾم وومضؾه ومو يـبغي ذم روايته ومحؾه ، اسمن   -145

ًمؼم أسمو قمؿر يوؾمف سمن قمبد اًمؼم اًمـؿري اًمؼرـمبي ، اظمترصه قمبد ا

اًمشقخ أمحد سمن قمؿر اعمحؿصوين اًمبػمويت ، طمؼؼه ووضع ومفورؾمه 

طمسن إؾمامقمقل ، راضمعه وظمرج أطموديثه حمؿود األركوؤوط ، اعمؽتبي 

 -هـ 1413:  1اًمتجوريي ، مصطػى أمحد اًمبوز ، دار اخلػم ، ط

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1998

ظمل إمم يمتوب اإليمؾقل ، ًمؾحويمم اًمـقسوسموري ، حتؼقق اعمستشور اعمد  -146

د. ومماد قمبد اعمـعم أمحد ، اعمؽتبي اًمتجوريي ، مؽي اعمؽرمي ، مصطػى 

 . 1أمحد اًمبوز ، قمدد األضمزاء : 
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اعمراؾمقل ، السمن أيب طموشمم حمؿد سمن قمبد اًمرمحن احلـظكم اًمرازي   -147

 سمن كعؿي ىموضموين ، م ، سمعـويي ؿمؽر اهلل1938 -هـ 387اعمتورم ؾمـي 

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1977 -هـ 1397:  1ممؾمسي اًمرؾموًمي ، ط

سوسموري أسمو قمبد اهلل حمؿد اسمن اعمستدرك قمغم اًمصحقحلم ، اًمـق  -148

اهلل ، دراؾمي وحتؼقق : مصطػى قمبد اًمؼودر قمطو ، دار اًمؽتى  قمبد

م ، قمدد 1991 -هـ 1411:  1اًمعؾؿقي ، سمػموت ، ًمبـون ، ط

 . 4األضمزاء : 

:  1مسـد أيب داود اًمطقوًمز ، دار اًمؽتوب اًمؾبـوين ، دار اًمتوصمقق ، ط  -149

هـ 1318مطبعي جمؾس دائرة اعمعورف اًمـظومقي اًمؼوئؿي ذم اهلـد ؾمـي 

 . 1قمدد األضمزاء : 

عغم أمحد سمن قمكم سمن اعمثـى اًمتؿقؿي و يمسـد أيب يعغم اعموصكم ، أسم  -151

لم ؾمؾقم أؾمد ، دار هـ ، طمؼؼه وظمرج أطموديثه طمس317اعمتورم ؾمـي 

م ، قمدد 1998 -هـ 1418:  1اًمثؼوومي اًمعرسمقي ، دمشق ، ط

 . 14:  األضمزاء

مسـد اإلموم أمحد سمن طمـبل ، وهبومشه مـتخى يمـز اًمعامل ذم ؾمـن   -151

 سمػموت . –األىموال واألومعول ، دار صودر 

 اعمسـد اعمستخرج قمغم صحقح اإلموم مسؾم ، أليب كعقم أمحد سمن قمبد اهلل  -158

هـ ، ىمدم ًمه 431، اعمتورم ؾمـي محد سمن إؾمحوق األصبفوين سمن أا

 يمامل قمبد اًمعظقم اًمعـوين ، حتؼقق حمؿد طمسن إؾمامقمقل اًمشوومعي ، . د

 . 4مؽي اعمؽرمي ، قمدد األضمزاء :  –شموزيع مؽتبي قمبوس اًمبوز 
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مشؽوة اعمصوسمقح ، حمؿد سمن قمبد اهلل اخلطقى اًمتؼميزي ، حتؼقق :   -153

 -هـ 1399:  8دين ، اعمؽتى اإلؾمالمي ، طاألًمبوين حمؿد كوس اًم

 . 3سمػموت ، قمدد األضمزاء :  –م 1979

مصبوح اًمزضموضمي ذم زوائد اسمن موضمه ، اًمبوصػمي أمحد سمن أيب سمؽر   -154

هـ ، دراؾمي وشمؼديم يمامل يوؾمف احلوت ، 841اًمؽـوين ، اعمتورم ؾمـي 

ممؾمسي اًمؽتى اًمثؼوومقي  –مريمز اخلدموت واألسمحوث اًمثؼوومقي 

هـ ، 1416:  1طبوقمي واًمـنم واًمتوزيع ، دار اجلـون ، طمعتؿد اًم

 . 8قمدد األضمزاء : 

سمن ااعمصبوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽبػم ًمؾراومعي ، أمحد سمن حمؿد   -155

هـ ، ـمبع سمؿطبعي اًمبويب احلؾبي 771قمكم اعمؼري اًمػقومي اعمتورم ؾمـي 

 . 8وأوالده سمؿرص ، قمدد األضمزاء : 

، وهو اعموضوقموت اًمصغرى اعموضوع  اعمصـوع ذم معرومي احلديٌ  -156

هـ ، طمؼؼه وقمؾق قمؾقه 1114ًمإلموم قمكم اًمؼوري اعمؽي اعمتورم ؾمـي 

سمحؾى ، قمبد اًمػتوح أسمو همدة ، اًمـوذ مؽتبي اعمطبوقموت اإلؾمالمقي 

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1994 -هـ 1414، سمػموت  5ط

سمن قمكم  اعمطوًمى اًمعوًمقي سمزوائد اعمسوكقد اًمثامكقي ، اسمن طمجر أمحد  -157

دار  –اًمعسؼالين ، حتؼقق األؾمتوذ اًمشقخ طمبقى اًمرمحن األقمظؿي 

 . 4سمػموت : ًمبـون ، قمدد األضمزاء :  –اعمعرومي 

اعمعجم األوؾمط ، ًمؾطؼماين أيب اًمؼوؾمم ؾمؾقامن سمن أمحد اعمتورم ؾمـي   -158

سمن اهـ ، حتؼقق : ىمسم اًمتحؼقق سمدار احلرملم سموًمؼوهرة ، ـمورق 361

قمبد اعمحسن سمن إسمراهقم احلسقـي ، قمدد قموض اهلل سمن حمؿد ، و

 . 11زاء : األضم
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اسمن معجم اًمبؾدان ، احلؿوي ؿمفوب اًمدين أسمو قمبد اهلل يوىموت   -159

 –هـ ، دار صودر 686اهلل اًمرومي اًمبغدادي اعمتورم ؾمـي  قمبد

 . 5 سمػموت ، قمدد األضمزاء :

 يتاًمساًمـبوي اًمنميف قمن اًمؽتى  يٌاعمعجم اعمػفرس ألًمػوظ احلد  -161

موًمك ومسـد اًمدارمي ومسـد اإلموم أمحد سمن طمـبل ، رشمبه  وموـمل

وكسـك أؾمتوذ اجلومعي ي -وكظؿه ًمػقف من اعمستنمىملم د/.أ.هـ.

م ، قمدد 1988ًمقدن ، دار اًمدقموة ، اؾمتوكبول سمجومعي اًمعرسمقي 

 . 8األضمزاء : 

معجم مؼويقس اًمؾغي ، أسمو احلسلم أمحد سمن ومورس سمن زيمريو اعمتورم   -161

: سموًمؼوهرة  1ؼقق قمبد اًمسالم حمؿد هورون ، طهـ ، حت395ؾمـي 

 هـ ، دار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي .1369

معرومي قمؾوم احلديٌ ، احلويمم أسمو قمبد اهلل حمؿد سمن قمبد اهلل   -168

 -هـ1416:  1سمػموت ، ط –اًمـقسوسموري ، دار إطمقوء اًمعؾوم 

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1986

اعمشتفرة قمغم األًمسـي ،  اعمؼوصد احلسـي ذم سمقون يمثػم من األطموديٌ  -163

، قمؾق قمؾقه قمبد اهلل حمؿد ًمؾسخووي حمؿد سمن قمبد اًمرمحن 

 -هـ 1417:  1سمػموت ، ًمبـون ، ط –، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  اًمصديق

 م.1987

 قمؿرو مؼدمي اسمن اًمصالح ذم قمؾوم احلديٌ ، السمن اًمصالح أيب  -164

: هـ ، اًمـوذ 648وري اعمتورم ؾمـي زرقمثامن سمن قمبد اًمرمحن اًمشف

 . 1مؽتبي اًمعؾم سمجدة ، قمدد األضمزاء : 
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سمن ااعمؼـع ذم قمؾوم احلديٌ ، اسمن اعمؾؼن رساج اًمدين قمؿر سمن قمكم   -165

سمن اهـ ، حتؼقق ودراؾمي قمبد اهلل 814أمحد األكصوري اعمتورم ؾمـي 

 -هـ 1413:  1األطمسوء ، ط –يوؾمف اجلديع ، دار ومواز ًمؾـنم 

 . 8م ، قمدد األضمزاء : 1998

ؼقم حمؿد سمن أيب سمؽر اًمـقف ذم اًمصحقح واًمضعقف ، السمن اعمـور اعم  -166

سمػموت : ًمبـون ، طمؼؼه وضبطه أمحد  –اجلوزيي ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

 م .1988 -هـ 1418قمبد اًمشوذم ، 

مـفٍ اسمن طمبون ذم اجلرح واًمتعديل ، قمداب احلؿش ، رؾموًمي   -167

هـ ، قمدد 1416 -هـ 1415موضمستػم مؼدمي إمم ضمومعي أم اًمؼرى ، 

 . 5ألضمزاء : ا

هـ  364مفذب قمؿل اًمقوم واًمؾقؾي ، اسمن اًمسـي أسمو سمؽر اعمتورم ؾمـي   -168

 ىمدم ًمه واكتؼى أطموديثه وظمرضمفو قمكم سمن طمسن سمن قمبد احلؿقد ، اعمؽتبي

 . 1هـ ، قمدد األضمزاء : 1411:  4قمامن : األردن ، ط –اإلؾمالمقي 

ي اًمنميف ، إقمداد ظمودم اًمسـي موؾموقمي أـمراف احلديٌ اًمـبو  -169

هوضمر حمؿد اًمسعقد سمن سمسقوين زهمؾول ، دار اًمػؽر ، دار اًمؽتى  أسمو

م ، قمدد 1989 -هـ 1411:  1سمػموت : ًمبـون ، ط –اًمعؾؿقي 

 . 8األضمزاء : 

موؾموقمي رضمول اًمؽتى اًمتسعي ، د. قمبد اًمغػور ؾمؾقامن اًمبـداري ،   -171

:  1سمػموت : ًمبـون ، ط –ؾمقد يمروي طمسن ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

 . 4م ، قمدد األضمزاء : 1993 -هـ 1413
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صموسمً سمن موضح أوهوم اجلؿع واًمتػريق ، اًمبغدادي أمحد سمن قمكم   -171

 م ، سمتحؼقق اًمشقخ قمبد اًمرمحن1171 -هـ 468اخلطقى ، اعمتورم ؾمـي 

اعمعؾؿي اًمقامين ، ممؾمسي اًمؽتى اًمثؼوومقي ، ـمبع سمؿطبعي دائرة 

 . 8ء : قمدد األضمزا –اهلـد  –اعمعورف اًمعثامكقي سمحقدر أسمود اًمديمن 

اعموضوقموت ، اسمن اجلوزي قمبد اًمرمحن سمن قمكم اًمؼرر ، اعمتورم   -178

هـ ، شمؼديم وشمعؾقق قمبد اًمرمحن حمؿد قمثامن ، دار اًمػؽر 597ؾمـي 

م ، قمدد 1983 -هـ 1413:  8ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتوزيع ، ط

 . 3األضمزاء : 

موضوقموت اًمصغوين أسمو اًمػضوئل احلسن سمن حمؿد سمن احلسن   -173

هـ ، طمؼؼه وظمرج أطموديثه كجم 651تورم ؾمـي اًمؼرر اعم

:  8طاًمرمحن ظمؾف ، دار اعملمون ًمؾؽماث ، دمشق ، سمػموت ،  قمبد

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1985 -هـ 1415

االقمتدال ذم كؼد اًمرضمول ، اًمذهبي أسمو قمبد اهلل حمؿد سمن أمحد  مقزان  -174

ومي سمن قمثامن ، حتؼقق قمكم سمن حمؿد اًمبجووي ، اًمـوذ : دار اعمعرا

 . 4سمػموت ، ًمبـون ، قمدد األضمزاء :  –ًمؾطبوقمي واًمـنم 

اًمـوومؾي ذم األطموديٌ اًمضعقػي واًمبوـمؾي ، احلويـي أسمو إؾمحوق   -175

م 1988 -هـ 1418: 1احلويـي األصمري ، دار اًمصحوسمي ًمؾؽماث ، ط

 . 3قمدد األضمزاء : 

رص واًمؼوهرة ، اسمن شمغري سمردي اًمـجوم اًمزاهرة ذم مؾوك م  -176

هـ ، ىمدم ًمه وقمؾق 874ؾمف األشموسمؽي ، اعمتورم ؾمـي اعمحوؾمن يو أسمو

قمؾقه حمؿد طمسلم ؿمؿس اًمدين ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، سمػموت ، 

 . 16م ، قمدد األضمزاء : 1998 -هـ 1413:  1، طًمبـون 
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سمن اكصى اًمرايي ألطموديٌ اهلدايي ، اًمزيؾعي أسمو حمؿد قمبد اهلل   -177

 . 4زاء : يوؾمف احلـػي ، دار احلديٌ ، اًمؼوهرة ، قمدد األضم

اًمـػح اًمشذي ذم ذح ضمومع اًمؽممذي ، اسمن ؾمقد اًمـوس أسمو اًمػتح   -178

حمؿد سمن حمؿد سمن ؾمقد اًمـوس اًمقعؿري ، دراؾمي وحتؼقق : د. أمحد 

هـ ، 1419:  1اًمريوض ، ط –معبد قمبد اًمؽريم ، دار اًمعوصؿي 

 . 8قمدد األضمزاء : 

ؼالين اًمـؽً قمغم يمتوب اسمن اًمصالح ، اسمن طمجر أمحد سمن قمكم اًمعس  -179

حتؼقق ودراؾمي د. رسمقع سمن هودي قمؿػم اعمدظمكم ، دار اًمرايي ًمؾـنم 

 . 8م ، قمدد األضمزاء : 1994 -هـ 1415:  3واًمتوزيع ، ط

سمن ااًمـؽً قمغم كزهي اًمـظر ذم شموضقح كخبي اًمػؽر ، اسمن طمجر أمحد   -181

قمكم اًمعسؼالين ، سمؼؾم : قمكم سمن طمسن قمبد احلؿقد احلؾبي األصمري ، 

 . 1م ، قمدد األضمزاء : 1995 -هـ 1416:  3، طدار اسمن اجلوزي 

صمر ، السمن األصمػم جمد اًمدين اًمـفويي ذم همريى احلديٌ واأل  -181

هـ ، ـمبعي 616اًمسعودات اعمبورك سمن حمؿد اجلزري ، اعمتورم ؾمـي  أيب

سمػموت ، سمتحؼقق ـموهر أمحد اًمزاوي ، حمؿود  –اعمؽتبي اًمعؾؿقي 

 . 5حمؿد اًمطـوطمي ، قمدد األضمزاء : 

دراؾمي وشمرشمقى وحتؼقق : د. أمحد قى سمن معلم ويمتوسمه اًمتوريخ ، حي  -188

سمن حمؿد كور ؾمقف ، مريمز اًمبحٌ اًمعؾؿي وإطمقوء اًمؽماث ا

هـ 1399:  1اإلؾمالمي ، يمؾقي اًمنميعي واًمدرؾموت اإلؾمالمقي ، ط

 . 8م ، قمدد األضمزاء : 1979 -
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