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املمذيت
إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكتقب إلقف ،وكعقذ باهللهلل ناـ وارور
أكػسـهلل ونـ سقئهللت أعؿهلللـهلل ،نـ َي ْف ِد ِه اهلل فال نضؾ لف ،ونـ يضؾؾ فؾـ تجد لف ول ًّقهلل
نرواادً ا ،وأواافد ْ
أن ٓ إلااف إٓ اهلل وحااده ٓ وااريؽ لااف ،وأواافد أن نحؿاادً ا ع ااده
ورسقلف.

أما ُ
بػذ:
فنن عؾؿ نصطؾح الحديث نـ ّ
أجؾ عؾقم الحاديث وأعالااهلل وأكػعفاهلل ،و اد
ااتؿ عؾؿهللء الحديث بف ااتؿهلل ًم بهللل ًغهلل :وذلؽ لشرف غهلليتف :إذ اق الطريؼ إلك نعرفة
الصحقح نـ حديث رسقل اهلل ﷺ فقعؿؾ بف ،ونعرفة الضعقػ فقارد ،ففاق با لؽ
كهلللطقد والسقهللج ال ي يؿـع نـ أن يدخؾ يف حديث رسقل اهلل ﷺ نهلل لقس نـف ،أو
أن يخاارج نااـ الحااديث ن اهلل اااق نـااف ،وٓ يؽااقن ذلااؽ إٓ بؿعرفااة الاارواة وتػؼااد
أحقالفؿ ،وتت ع نسهلللؽفؿ ،وكشػ خ هلليهللاؿ ،وتؿققز ثؼهللهتؿ ناـ عاعػهللمفؿ ،ولفا ا
وغقره اعترب بعض العؾؿهللء عؾؿ الجرح والتعديؾ كصػ عؾؿ الحديث.
و ااد وعااع عؾؿاهللء الحااديث ٕكػساافؿ قاعااد يسااتعؿؾق هلل يف تعااديؾ الاارواة
وتجريحفؿ ،وا ه الؼقاعد عاربوا عـفاهلل بللػاهللظ ،هاـػفهلل وتـهلل ؾفاهلل إمؿاة الحػاهللظ:
ألػهللظ نغزااهلل وندلقلفهلل :وهػ الاراوي بؿاهلل يػقاد اقل حديواف أو رده ،وناـ اا ه
يػفؿ نراد
إلػهللظ ألػهللظ د يطؾؼفهلل بعض إمؿة ،وال تحتؿؾ أكور نـ نعـًك ،وٓ َ
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اإلنهللم نـ ا ه الؾػظة إٓ بعد دراسة نستػقضة ونتلكقة واستؼراء وتت ع لفا ا الؾػاظ
يف كتب ا ا اإلنهللم الـهلل د.
ونـ امٓء إمؿة الـؼهللد :اإلنهللم ال خهللري أنقر الؿمنـقـ يف الحديث ،حقاث
أطؾؼ عؾك بعض الرواة لػظ (هدوق) وذلؽ نـ خالل سمآت تؾؿق ه الرتنا ي
أيضاهلل يف
لااف ،و ااد سااطراهلل يف كتهللبااف (عؾااؾ الرتنا ي الؽ قاار) ،ووردت اا ه الؾػظااة ً
كتااهللب ال خااهللري (التااهللريي الؽ قاار) ،و ااد يػفؿااف بعااض نااـ ٓ نااراس عـااده يف
نصطؾحهللت الؿحدثقـ وألػهللظفؿ عؾاك غقار وجفاف وناراده ،وبـاهللء عؾاك ففؿاف اا ا
حؽؿاهلل عؾااك
حؽؿاهلل عؾااك الحااديث خهللط ًئاهلل (هااحة أو عااع ًػهلل) ،و ااد يصاادر
يصاادر
ً
ً
اإلناهللم ال خاهللري ويصااـػف نااـ إمؿاة الؿتشاادديـ أو نااـ الؿتساهللاؾقـ ،لا ا وجااب
دراسة ا ا الؾػظ (هدوق) عـد اإلنهللم ال خهللري.

سبب اخخيار هذا املىضىع:
 -1يف أثـاهللء دراسااتل وبحواال و ػاات عؾااك بعااض الدراساهللت وال حااقث التاال
اعتـت بؾػظ (الصدوق) عـد بعض إمؿة :كؿهلل اق عـاد اإلناهللم أبال حاهللتؿ
الاارازي ،والح اهللفظ ابااـ حجاار العسااؼالين :نؿ اهلل أث اهللر اكت اهللال لف ا ا الؾػااظ
(الصدوق) فطرحت إنار عؾاك فضاقؾة الادكتقر نحؿاد أباق ع اده فلواهللر
عؾل أن أ قم بهللل حث عـ لػظ (الصدوق) عـد اإلناهللم ال خاهللري ،فالخربين
ّ

وجقاهلل نحتؿؾة.
بلكف لػظ نحهلليد ويحؿؾ
ً

 -2بقهللن نراد اإلنهللم ال خهللري نـ ا ا القهػ (الصدوق) ،حقث وجادت أكاف
بحهللج ة إلك دراسة نتلكقة :ولؿ أ ػ عؾك دراساة ساهللبؼة هللنات ب حاث اا ا
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القهػ عـد ال خهللري :يف حدود عؾؿل.
 -3ؿت بهللل حث فقجدت نهللدة عؾؿقة ثرياة لدراساة اا ا القهاػ ،حقاث إن
عاادد الاارواة ال ا يـ أطؾااؼ عؾااقفؿ اإلن اهللم ال خ اهللري لػااظ (هاادوق) ثالثااة
وثالثقن راو ًيهلل ،وذلؽ نـ خاالل إحصاهللمفؿ وجؿعفاؿ ناـ كتهللباف (التاهللريي
الؽ قر) ،و د كهللن عدداؿ فقف (ثالثة) ،ونـ كتهللب (عؾؾ الرتنا ي الؽ قار)
وعدداؿ (ثالثقن) .ونـ اـهلل عزنت عؾك ال حث يف ا ه الؿسللة.
عؾل بػؽرة ا ا ال حث وبهللرك فقف.
فجزى اهلل ً
خقرا كؾ نـ أوهللر ّ

أهميت هذا البحث:
 -1أن لػظ (هدوق) لػظ نحهلليد ُيشؽِؾ يف نعرفة نرت ة الراوي ،ويمثر بشؽؾ
ن هللور يف رت ة الحديث ،فؽقػ تعهللنؾ ال خهللري نع ا ا الؾػظ؟
 -2نؼهللركة ندلقل لػظ (هدوق) عـد اإلنهللم ال خاهللري وعـاد غقاره ناـ إمؿاة
نؿـ استعؿؾ ا ا القهػ لؾق قف عؾك رت ة الراوي الـفهللمقة (نـ نراتاب
الجرح والتعديؾ).
نشؽؾة الدراسة :
تتؾخص نشؽؾة الدراسة يف عدم تحديد الؿػفاقم الاد قؼ لؾػاظ )الصادوق)
عـد اإلنهللم ال خهللري ،وإثر الؿرتتب عؾك ذلاؽ :ناـ إهادار أحؽاهللم خهللطئاة عؾاك
بعض الرواة ،ونهلل يرتتب عؾك ذلؽ نـ حؽؿ خهللطئ يف الرواية بؼ قل نردود ،أو رد
نؼ قل!
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أهذاف البحث:
 -1الق قف عؾك حؼقؼة درجة الراوي الصدوق عـد اإلنهللم ال خهللري.
 -2الق قف عؾك رت ة الاراوي الا ي أطؾاؼ عؾقاف ال خاهللري (هادوق) يف ُساؾؿ
ُرتب الجرح والتعديؾٕ :ن كؾ رت ة عـد أاؾ الـؼد لفهلل حؽؿ خهللص.
 -3خدنة السـة الـ قياة ب قاهللن ناراد إمؿاة ناـ نصاطؾحهللهتؿ وتؼري فاهلل ٕففاهللم
طالب العؾؿ.
 -4اإلعهللفة الجديدة إلك الؿؽت ة اإلسالنقة لعؾفهلل تسد ثغرة يف ال ـاهللء الضاخؿ
لعؾقم الحديث ونصطؾحهللتف.

الذراساث السابقت:
بعد ال حث والتػتقش وسمال الؽوقريـ نـ الؿختصاقـ يف نجاهللل ال حاث يف
ِ
نساتؼؾ ،باؾ
السـة الـ قية :لؿ أ ػ عؾك بحث تـهللول ا ا الؿقعقع نـ ُؾ بشؽ ٍؾ
وجدت ال هللحوقـ تـاهللولقا ناـفج اإلناهللم ال خاهللري يف جهللنعاف ،أو الصاـهللعة الحديوقاة
عـده ،نوؾ:
 مننـفج مامننلم ملي ننلري ح مللنندح ومل ع ن كؾ مننـ خننرل ك ل ننف مل ننلركملؽيقد) ،لؾطللية لقؾك محؿ  ،جلمعة ملؽقكت ،كؾقة ملشدكعة.
 مـفج ماملم ملي لري ح كؼ ملدجلل وأثنده ح مل حنحقو ومل ينعقػ طـنملؿح ثقـ ،لؾيلحث فدك محؿ هلدي.
 -مـفج ملي لري ح مللدح ومل ع كؾ ،لؾ ك قر محؿ سعق حقى ،ملللمعة
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مألردكقة.
ووقػت طؾك ط ة حقث ورسلئؾ طؾؿقة تـلولت لػظ ملح وق) ،مثؾ:
ال حث الؿؼدم نـ الدكتقر ثهللنر الحتهللنؾة ،واق بعـقان ماملم أ ق حلتؿ ملندمزي
ومحننطؾحلتف مل ل ننة ح مل ع ن كؾ)  ،)1و ااد تـ اهللول جزمقااة بسااقطة يف ال حااث ،وااال
(الصدوق عـد أبل حهللتؿ) ،وخؾص ال هللحث إلك أن نعـك الصدوق عـاد أبال حاهللتؿ لاف
عدة حهللٓت :إولُ ٓ :يحتج بف عـده ،واال أغؾاب الحاهللٓت ،الوهللكقاة :فاقؿـ يحساـ
حديوف ل اتف ،أو يصححف عـده وعـد غقره ،والوهلللوة :أن يؼقلاف يف إناهللم ناـ إمؿاة :كؿاهلل
أطؾؼف عؾك اإلنهللم نسؾؿ( .)2ولؿ يتطرق فقف لؾػظ الصدوق عـد ال خهللري.
و حث ملدومة ملؿق قفقن نن

وق كفنؿ) طـن ملحنلفظ م نـ حلند مؿنـ

متػؼ ملشق لن طؾك ملدومكة طـفؿل ح حقحقفؿل) ،وااق بحاث نؼادم ناـ الادكتقر
كعقؿ الصػدي( )3وتحدث فقف عـ نعـك الصدوق عـد ابـ حجر ،وعؼد فقف دراساة
ْ
يتطارق فقاف
تط قؼقة عؾك أحهللديث الشقخقـ ال خهللري ونساؾؿ يف هاحقحقفؿهلل ،ولاؿ
لؾػظ الصدوق عـد ال خهللري.
( )1بحث نؼدم نـ د .ثهللنر الحتهللنؾة :إستهللذ الؿسهللعد يف كؾقة اإللفقهللت يف جهللنعة بقـؽقل
الرتكقة ،لؿجؾة الحديث ،نـ نـشقرات نعفد دراسهللت الحديث الـ قي (إ هللد) ،الؽؾقة
الجهللنعقة اإلسالنقة العهلللؿقة بسالكجقر (نهلللقزيهلل) .السـة الخهللنسة ،العدد العهللور ،ربقع
أول1437 ،اا 2115 -م ،ص (.)98 – 75
( )2الؿرجع السهللبؼ :ص (.)96
( )3بحث نؼدم نـ د .كعقؿ الصػدي إلك الجهللنعة اإلسالنقة ،غزة ،الؿجؾد التهللسع عشر ،العدد
الوهللين ،يقكقق .)513 – 455( ،2111
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وك لؽ حث مدتية ملح وق طـ ملحلفظ م ـ حلد  -درمسة تطيقؼقة طؾنك
حقو ملي لري)  )1لؾ هللحث نـقر فريح طقؼهللن ،ولاؿ يتطارق فقاف لؾػاظ الصادوق
أيضهلل ،بؾ ا تصارت الدراساة عؾاك الارواة الؿقهاقفقـ بهلللصادوق يف
عـد ال خهللري ً
كتهللب (التؼريب) ٓبـ حجر ونؼهللركة لفؿ بؿهلل ُروي عـفؿ يف هحقح ال خهللري ،ولؿ
يتطرق أيضهلل لؾػظ الصدوق عـد ال خهللري.
وكااا لؽ حنننث ملحننن وق طـننن ملؿحننن ثقـ  -مػفقمنننف ومدتي نننف ودرجنننة
ح كثف)  )2لؾدكتقر نحؿد إبرااقؿ خؾقؾ.

حذود الذراست:
بؿهلل أن ال حقث سهلللػة ال كر لؿ تػصؾ يف نػفقم (الصادوق عـاد ال خاهللري)
يف دراسة نستؼؾة ،فنن ا ا ال حث سقسؾط الضقء عؾك لػظ (الصدوق) نـ خاالل
سمآت الرتن ي لشقخف ال خهللري يف كتهللب الرتن ي (عؾؾ الرتن ي الؽ قر) ،ونـ
خالل كتهللب (التهللريي الؽ قر) لإلنهللم ال خهللري .واهلل تعهلللك أعؾؿ.

مصطلخاث البحث:
الرواة :جؿع ٍ
راو ،والراوي :اق ال ي يروي الحديث بسـده سقاء كهللن عـده
عؾؿ بف أو ٓ.
( )1بحث نؼدم لـقؾ درجة الؿهللجستقر يف كؾقة أهقل الديـ ،سؿ الحديث الشريػ وعؾقنف،
الجهللنعة اإلسالنقة ،غزة ،فؾسطقـ1429 .اا 2119 -م.
( )2بحث نؼدم نـ د .نحؿد إبرااقؿ خؾقؾ لؿجؾة سهللنراء ،جهللنعة تؽريت ،كؾقة الرتبقة ،سؿ
عؾقم الؼرآن ،الؿجؾد الرابع ،عدد  ،11السـة الرابعة ،آب 2118م.
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الج ْعػال،
ال خهللري :اق نحؿد بـ إسؿهللعقؾ بـ إبرااقؿ بـ الؿغقرة ال خهللري ُ
وقي اإلسالم ،وإنهللم الحػهللظ ،وأنقر الؿمنـقـ يف الحديث.
هدوق :لػظ نـ ألػهللظ التعديؾ التل ِ
تشاعر بصادق الاراوي ،وساالنة ديـاف،
لؽـفهلل ٓ تشعر بتؿهللم ع طف ،ول ا فحديث نـ ُأطؾؼت عؾقف ا ه الؾػظة «حسـ».

منهج البحث:
قن مسن

مت مـنلهج طؾؿقنة أثـاهللء بحوال يف نادلقل اا ا الؾػاظ ،كننللؿـفج
م

مالسن ؼدمئل الا ي لجاالت إلقااف يف اسااتؼراء كتاهللب (عؾااؾ الرتنا ي الؽ قاار) وكتاهللب
(الت اهللريي الؽ قاار) لؾقهااقل إلااك عاادد الاارواة ال ا يـ أطؾااؼ عؾااقفؿ ال خ اهللري لػااظ
(هدوق) ،ثؿ ملؿـفج ملؿؼلرن :حقث هللركت بقـ قل ال خهللري وبقـ أ قال إمؿاة
الـؼهللد يف الرواة ال يـ أطؾؼ عؾقفؿ لػظ (هدوق) لؾق قف عؾك الرت ة الـفهللمقة لف ا
الراوي ،ثؿ ملؿنـفج مل حؾقؾنل لتػؽقاؽ ع اهللرات إمؿاة لؾقهاقل إلاك أ ارب ففاؿ
ٕلػهللظفؿ ونصطؾحهللهتؿ.

ئجزاءاث البحث:
 -1أذكر اسؿ الراوي ال ي وهػف اإلنهللم ال خهللري بؼقلف( :هدوق).
 -2أتاارجؿ لف ا ا الااراوي نااـ كتااب الرج اهللل نااع عاازو كااالم إمؿااة فقااف إلااك
الؿصهللدر إهؾقة.
 -3أك ُؼؾ كالم اإلنهللم ال خهللري يف ا ا الراوي نـ نقعاعف الا ي ذكاره فقاف ،أو
كالم اإلنهللم الرتن ي ال ي كؼؾ فقف كالم اإلنهللم ال خهللري نـ نقععف.
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 -4أذكر أ قال أاؾ الجرح والتعديؾ يف ا ا الراوي.
هللس اهلل
 -5أذكاار ااقل اإلن اهللنقـ ال ا ا ل والح اهللفظ ابااـ حجاار يف الااراوي :استئـ ً
لؾؿؼهللركة والرتجقح.
 -6أبقـ الؼقل الراجح يف الراوي حسب نهلل وهؾ إلقف اجتفهللدي.
 -7أحهللول أن أعع الراوي (الصدوق عـد ال خاهللري) يف ُساؾؿ نراتاب الجارح
والتعديؾ ٕرى يف أي نرت ة يؿؽـ أن أععف فقف.
 -8وبهلللـس ا ة لتخااريج إحهللديااث الااقاردة يف ال حااث ،فاانن ك اهللن الحااديث يف
الصحقحقـ أو يف أحداؿهلل فلكتػل ب لؽ ،وأنهلل إن كهللن الحديث يف غقراؿهلل
فنين أخرجف نـ كتب الحديث إخرى ناع ذكار حؽاؿ العؾؿاهللء عؾاك اا ا
الحديث ،وإن كاهللن ثؿاة خاالف أجتفاد يف حادود اساتطهللعتل يف اساتعؿهللل
رامـ الرتجقح لؾق قف عؾك أ رب نهلل يؽقن لؾحؽؿ عؾك الحديث.
 -9أ قم بشرح الؽؾؿهللت الغري ة يف نتقن إحهللديث – إن ُوجدت – نـ خالل
كتب الغريب والشروح.

خطت البحث:
مكؼسؿ هذم مليحث إلك :مؼ مة ،وتؿفق  ،وميحثقـ ،وخلتؿة ،وففلرس:
ملؿؼ مة:
بقـاات فقفااهلل أاؿقااة الؿقعااقع ،وأساا هللب الؽتهللبااة فقااف ،ونشااؽؾة الدراسااة،
ُ
ػت عؾقفهلل ،وخطة ال حث ،وعؿؾل فقف.
والدراسهللت السهللبؼة التل و ُ
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ومل ؿفق  :فقف ثرثة مطللب:
ملؿطؾب مألول :التعريػ بهللإلنهللنقـ ال خهللري والرتن ي ،وكتهللبقفؿهلل (التهللريي
الؽ قر) ،و(عؾؾ الرتن ي الؽ قر).
ملؿطؾب ملثلين :أاؿقة عؾؿ الجرح والتعديؾ وحؽؿف وأدلة نشروعقتف.
ملؿطؾب ملثللث :نراتب الجرح والتعديؾ وألػهللظفهلل عـد إمؿة.
وملؿيحث مألول عـقمن :ملح وق) طـ ملؿح ثقـ ومدتي ف وحؽؿف.
وفقف ثالثة نطهلللب:
واهطالحهلل.
ملؿطؾب مألول :نعـك لػظ (هدوق) لغ ًة
ً
ملؿطؾب ملثلين :استعؿهللل إمؿة لؾػظ الصدوق ودٓلتف عـداؿ.
ملؿطؾب ملثللث :أ قال أاؾ الـؼد يف آحتجهللج بحديث (الصدوق).
ملؿيحث ملثلين :خحح ف لؾ رمسة مل حؾقؾقة ألحقمل ملدومة.
وفقف مطؾيلن:
ملؿطؾننب مألول :دراسااة أحااقال الاارواة الا يـ أطؾااؼ عؾااقفؿ ال خاهللري لػظااة
(الصدوق) ،وبؾغ عدداؿ ثالثة وثالثقـ راو ًيهلل.
ملؿطؾنننب ملثنننلين :بقااهللن الؿاااراد ناااـ لػظاااة (الصااادوق) ونااادى هاااالحقتفهلل
لالحتجهللج عـد اإلنهللم ال خهللري.
ومل لتؿة تـلولت فقفل أهؿ الـتهللمج والتقهقهللت التل تقهؾت إلقفهلل نـ خالل
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ال حث.
ثؿ ذكدت أهؿ ملؿحلدر وملؿدمجع مل ل مط ؿ مت طؾقفل :ومـفل:
 اإلفريؼل .ابـ نـظقر .نحؿد بـ نؽرم .لسنلن ملعند  .ط ،1بقاروت :دار
ههللدر.
 ال خهللري ،نحؿد بـ إسؿهللعقؾ1422( .ه) .مل لرك ملؽيقد .ط .1بقروت :دار
الؽتب العؾؿقة.
 ال خهللري .نحؿد بـ إسؿهللعقؾ1417( .ه) .ملللمع ملححقو .ط .3بقروت:
دار ابـ كوقر.
 ال خهللري ،نحؿد بـ إسؿهللعقؾ .مليعػلء ملحغقد .نؽت ة ابـ ع هللس.
 ال ُستل .ابـ ح هللن .نحؿد بـ ح هللن بـ أحؿد التؿقؿل1395( .ه) .ملثؼلت.
ط  .1دار الػؽر.
 ال ستل .ابـ ح هللن .نحؿاد باـ ح اهللن باـ أحؿاد التؿقؿال .ملؿلندوحقـ.
تحؼقؼ نحؿقد إبرااقؿ زايد.
 الرتن ي .نحؿاد باـ عقساك باـ َس ْاقرة1419( .ه) .طؾنؾ مل دمنذي ملؽيقند.
بقروت :عهلللؿ الؽتب.
 ال ا ل .نحؿد بـ أحؿد بـ عوؿهللن1421 .ه) .ملؿققظنة ح طؾنؿ محنطؾو
ملح كث .ط  .4بقروت :نؽت ة الؿط قعهللت اإلسالنقة.
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 ال ا ل .نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن .مقنامن مالط ن مل ح كؼن ملدجنلل.
بقروت :دار الؿعرفة.
 الاارازي .ع ااد الاارحؿـ بااـ أباال حاهللتؿ1271( .ه) .مللنندح ومل ع ن كؾ .ط.1
بقروت :دار إحقهللء الرتاث العربل.
 العسؼالين .أحؿاد باـ عؾال اباـ حجار1416( .ه) .تؼدكنب مل فنذكب .ط.1
حؾب :دار الروقد.
 العسؼالين .أحؿد بـ عؾل ابـ حجر1414( .ه) .تفذكب مل فذكب .ط .1دار
الػؽر.
 العسؼالين .أحؿد بـ عؾل ابـ حجر1379 .ه) .ف و مليلري .بقاروت :دار
الؿعرفة.
 يحقك بـ َنعقـ1415 .ه) .معدفة ملدجنلل دومكنة م نـ محندز .ط .1دنشاؼ:
نجؿع الؾغة العربقة.
وأخقرا ،ا ا جفدي الؿتقاعع :فنن أه ُت فؿاـ اهلل وحاده ،ولاف الحؿاد يف
ً
أخطلت فؿـ تؼصقري ،وهلل إنر ناـ ُاؾ وناـ بعاد ،وااق
إولك وأخرة ،وإن
ُ
الغػقر الرحقؿ.
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اإلهذاء
مأه ي لكقرة طؿؾل وجف ي هذم إلك:
ومل تل ملؽدكؿة أم مهلل ح مط مؿدهل)
وإلك كؾ نـ و ػ بجهللك ل و دّ م لل الدعؿ الؿعـقي نـ
إخقيت وأهد هللمل ونشهلليخل الؽرام  ...وأخص بهللل كر وقخل
الؿشاارف عؾااك ال حااث فضااقؾة الشااقي الاادكتقر /نحؿااد أبااق
ع ده.
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شكز وتمذيز
قلل مهلل تعللك ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [إبرااقؿ.]7 :
ملـلس ال كشؽد مهللَ».
وقلل رسقل مهلل ﷺَ « :مـ ال كشؽد َ
أتقجف بهلللشؽر الجزيؾ لجهللنعتل الؿاق رة نؿوؾاة برمقسافهلل إساتهللذ الادكتقر:
خؾقننؾ ننـ إ نندمهقؿ ملينندمهقؿ ،حػظااف اهلل تعاهلللك ،الا ي عفدتااف ٓ يؽا ّاؾ وٓ يؿا ّاؾ يف
تؼديؿ كؾ جفد إلباراز جهللنعتـاهلل الغاراء يف أواك وأزااك هاقرة ،وذلاؽ ناـ خاالل
آاتؿهللم بطؾ ة الدراسهللت العؾقهلل يف جؿقع التخصصهللت.
كؿهلل أتقجف بجزيؾ الشؽر إلك فضقؾة الادكتقر /حسنـ طؾنل ملاهندمين عؿقاد
الغراء ،فؽهللن لفهلل أثر واعاح
كؾقة الرتبقة ،ال ي وعع بصؿهللت جؾقؾة يف ا ه الؽؾقة ّ
لؾؿ ِضال ُ ادُ ًنهلل يف
يف دعؿ طالب الدراسهللت العؾقهلل وتعزيزاؿ ،وبث الوؼة يف أكػسفؿ ُ
أبحهللثفؿ التل ا رتحقاهلل ٓستؽؿهللل نتطؾ هللت نرحؾة الؿهللجستقر.
ووااؽري الااقافر لػضااقؾة الاادكتقر خؾننػ ملشننغ لل رمااقس سااؿ الوؼهللفااة
اإلساالنقة ،الا ي ذلاؾ لطاالب نرحؾاة الؿهللجساتقر كاؾ هاعب حتاك يتؿؽـاقا ناـ
نتهللبعة دراستفؿ وبحوفؿ.
وأتقجف بهلللشؽر ألس لذي ومشدح فيقؾة ملن ك قر محؿن أ نق طين ه ،حػظاف
اهلل تعهلللك ورفع دره ،حقث كهللن لتقجقفهللتاف وإرواهللداتف وتصاقي هللتف إثار الؽ قار يف
خقارا،
هقهللغة بحول ا ا ،فؼد كهللن خقر الـهللهح والؿقجف والؿعقـ ،فجزاه اهلل عـال ً
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وبهللرك فقف.
ولجؿقع أسهللت يت ودكهللتريت إفهللعؾ يف سؿ الوؼهللفاة اإلساالنقة ،وخهللهاة يف
نسهللر الؽتهللب والسـة ،ال يـ دنقا لل الـصح والتقجقف خالل نرحؾة الدراسة.
وك ا لؽ أتقجااف بجزيااؾ الشااؽر ٕه احهللب الػضااقؾة ال ا يـ تػضااؾقا بؼ ااقل
الؿشهللركة يف نـهلل شة ا ا ال حث ،واؿ:
مل ك قر طؾل أ ق ملشؽد ،حػظف مهلل تعللك.
مل ك قر إكدممل ملشلذلل ،حػظف مهلل تعللك.
وأتقجف بهلللشؽر ٕهد هللمل وزنالمل الرامعقـ ال يـ نهلل بخؾقا عؾل بهلللدعهللء.
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انتًهيذ
وفيه ثالثت يطانب:
ملؿطؾب مألول :التعرياػ بهللإلناهللنقـ ال خاهللري والرتنا ي ،وكتهللبقفؿاهلل
(التهللريي الؽ قر) ،و(عؾؾ الرتن ي الؽ قر).
ملؿطؾنننب ملثنننلين :أاؿقاااة عؾاااؿ الجااارح والتعاااديؾ وحؽؿاااف وأدلاااة
نشروعقتف.
ملؿطؾب ملثللث :نراتب الجرح والتعديؾ وألػهللظفهلل عـد إمؿة.
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املطهب األول:
انتعزيف باإليايني انبخاري وانتزيذي،
وكتابيهًا (انتاريخ انكبري) ،و(عهم انتزيذي انكبري)
انتعزيف باإلياو انبخاري
نسبه ومىلذه:
اااق أبااق ع ااد اهلل نحؿااد بااـ إس اؿهللعقؾ بااـ إباارااقؿ بااـ الؿغقاارة بااـ َب ْر ِد ْز َبااف
الجعػل .وأسؾؿ الؿغقرة عؾك يد القؿهللن الجعػل والل بخهللرى ،وكهللن نجقس ًّقهلل.
ُ
و د طؾب والاد ال خاهللري العؾاؿ :اهللل ال خاهللري« :ساؿع أبال ناـ نهلللاؽ باـ

أكس ،ورأى حؿهللد بـ زيد ،وههللفح ابـ الؿ هللرك بؽؾتهلل يديف»(.)1

و د اختُؾػ يف عا ط اساؿ جاده إعؾاك (بردزباف) :فؼاد عا طف إنقار اباـ

نهللكقٓ( )2ب هللء نقحدة نػتقحة ثؿ راء سهللكـة ثؿ دال نفؿؾة نؽسقرة ،ثؿ زاي سهللكـة
ثؿ بهللء نقحدة ثؿ اهللء ،و هللل ابـ حجر« :ا ا اق الؿشفقر يف ع طف»(.)3

( )1ال ا ل ،سقر أعالم الـ الء .392/12
( )2الحهللفظ إنقر ابـ ا ة اهلل أبق كصر بـ نهللكقٓ ،اإلكؿهللل يف رفع آرتقهللب عـ الؿمتؾػ
والؿختؾػ يف إسؿهللء والؽـك وإكسهللب .259/8
( )3ابـ حجر العسؼالين ،ادي السهللري نؼدنة الػتح ال هللري .511 /
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و هللل ابـ خؾؽهللن« :و د اختؾػ يف اسؿ جده :فؼقؾَ :ي ْز ِذبف بػتح القاهللء الؿوـاهللة
نااـ تحتفاهلل وسااؽقن الاازاي وكساار ال ا ال الؿعجؿااة ،وبعااداهلل باهللء نقحاادة ثااؿ ا اهللء

سهللكـة»(.)1

و هللل ال ا ل يف السقر(« :)2نحؿد بـ إسؿهللعقؾ باـ إبارااقؿ باـ الؿغقارة باـ
بردزبااة ،و قااؾ ب دزبااة» .وكاا ا عاا طف ِ
اازي يف هتاا يب الؽؿااهللل( .)3وبردزبااف
الؿ ذ

الزراع(.)4
بهللل خهللري ،ونعـهلله بهلللعربقة ّ

وأن اهلل ال خ اهللري ففاال كس ا ة إلااك ال ؾااد الؿعااروف بؿ اهلل وراء الـفاار ،يؼ اهللل لااف:
بخهللرى ،خرج نـف جؿهللعة نـ العؾؿهللء يف كؾ فـ يتجهللوزون الحد ،وهـػ تهللريخفهلل
أبااق ع ااد اهلل نحؿااد بااـ أحؿااد بااـ نحؿااد بااـ سااؾقؿهللن الغـجاهللر الحاهللفظ ال خاهللري
وأحسـ يف ذلؽ(.)5
وأنهلل الجعػل فألن أبهلل جده أسؾؿ عؾك ياد القؿاهللن الجعػال ،فـُساب إلقاف ٕكاف
نقٓه نـ فقق(.)6
خؾات ناـ
ُولد اإلنهللم ال خهللري يقم الجؿعة بعد الصاالة لاوالث عشارة لقؾا ًة
ْ
وقال سـة أربع وتسعقـ ونهللمة ،و د ذكر ال خهللري أكف وجد تهللريي نقلده ذ
بخط أبقف،
( )1وفقهللت إعقهللن وأك هللء أبـهللء الزنهللن.191/ 4 ،
( )2سقر أعالم الـ الء.391/12 ،
( )3الؿزي ،هت يب الؽؿهللل يف أسؿهللء الرجهللل .431/24
( )4ادي السهللري .511/
( )5أبق سعقد السؿعهللين ،إكسهللب .292/1
( )6الخطقب ال غدادي ،تهللريي بغداد .6/5
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و د ذاب بصره يف ِهاغره فارأت والدتاف يف الؿـاهللم إبارااقؿ الخؾقاؾ فؼاهللل لفاهلل« :ياهلل
ا ه ،د رد اهلل عؾك ابـؽ بصره لؽورة بؽهللمؽ أو دعهللمؽ»(.)1

طلبه للػلم ورحالجه:
طؾااب ال خاهللري العؾااؿ واااق ها ل ،وكاهللن يشااتغؾ بحػااظ الحااديث واااق يف
ال ُؽتهللب ولؿ تتجهللوز سـف عشر سـقـ ،وكاهللن يختؾاػ إلاك نحادّ ثل بؾاده ويارد عؾاك
ووكِقاع،
بعضفؿ خطله ،فؾؿهلل بؾغ ستة عشر سـة ،كهللن د حػاظ كتاب اباـ الؿ اهللركَ ،
حج رجع
وعرف فؼف أهحهللب الرأي ،ثؿ خرج نع أنف وأخقف أحؿد إلك نؽة ،فؾؿهلل ّ

أخقه بلنف ،وتخؾػ اق يف طؾاب الحاديث( .)2وكهللكات اا ه أول رحالتاف يف طؾاب

العؾؿ ،وكهللن ذلؽ حقالل سـة عشر ونهللمتقـ (211ه) ،ثؿ رحؾ إلك الؿديـة ،والشاهللم،
ونِصر ،وكَقسهللبقر ،والجزيرة ،وال صرة ،والؽقفة ،وبغداد ،وواسط ،و َن ْرو ،والر ّي،
و َب ْؾاااي ،وغقرا ااهلل ،ااهللل َ
الخطقاااب« :رحاااؾ يف طؾاااب العؾاااؿ إلاااك س ااهللمر نحااادذ ثل
إنصهللر»(.)3

شيىخه:
وبعد ا ه الرحالت القاسعة ٓ ُي ْس َت ْغرب قل ال خهللري رحؿف اهلل اؾ نقتاف
( )1سقر أعالم الـ الء  ،393/13ونؼدنة الػتح .512/
( )2اكظر :سقر أعالم الـ الء  ،393/ 12وتهللريي بغداد  ،7/ 2ونؼدنة الػتح ص .512وذكر الحهللفظ
ابـ حجر حؽهلليتف فؼهللل« :و د ُسئؾ ال خهللري :كقػ كهللن َبدْ ُء ِ
أنر َك؟ هلللُ :أ ْل ِف ْؿ ُت ِح َ
ػظ
الحديث وأكهلل يف ُ
طعـت يف
الؽتهللب ،فؼقؾ :كؿ كهللن ِسـُّؽ؟ فؼهللل :عشر سـقـ أو أ ؾ ،فؾؿهلل
ُ
وعرفت كالم امٓء».
حػظت كُتب ابـ الؿ هللرك ووكقع،
كـت د
ُ
ُ
ست عشر َة سـةُ ،
( )3اكظر :تهللريي بغداد  ،4 /2وسقر أعالم الـ الء .394 /12
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ٍ
كػسهلل» ،ابتدأ السؿهللع ناـ واققخ بؾاده ُبخاهللرى ،ثاؿ
بشفر« :كت ُت عـ ألػ وثؿهللكقـ ً
أخ عـ وققخ كوقريـ د ذكاراؿ ناـ تارجؿ لؾ خاهللري :فؿاـفؿ ناـ هاـػفؿ عؾاك
حااروف الؿعجااؿ :كاهلللؿزي يف هتا يب الؽؿاهللل( )1وحاهللول استؼصاهللءاؿ ،وذكااراؿ
أيض اهلل عؾااك الط ؼ اهللت( ،)3و ااد ت عااف
ال ا ا ل يف السااقر عؾااك ال ؾاادان( ،)2وذكااراؿ ً
الحهللفظ ابـ حجر يف ذكراؿ عؾك الط ؼهللت(.)4
وا ه أسؿهللء بعض نـفؿ (عؾك ال ؾدان) :سؿع ب خاهللري اؾ أن يرتحاؾ ناـ
ع د اهلل بـ نحؿد بـ ع د اهلل بـ جعػر بـ القؿهللن الجعػال الؿساـدي ،ونحؿاد باـ
سالم ال قؽـدي ،وجؿهللعة.
ثؿ سؿع ب ؾي نـ نؽل بـ إبرااقؿ ،واق نـ عقالل وققخف.
وسؿع بؿرو نـ ع دان بـ عوؿهللن ،وعؾل بـ الحسقـ ،وهاد ة باـ الػضاؾ،
وغقراؿ.
وسؿع بهلللري نـ إبرااقؿ بـ نقسك.
وسؿع بـقسهللبقر نـ يحقك بـ يحقك وجؿهللعة.
ويف بغااداد نااـ نحؿااد بااـ عقسااك الط اهللع ،وسااريج بااـ الـعؿ اهللن ،وعػ اهللن،

( )1هت يب الؽؿهللل .431/ 24
( )2سقر أعالم الـ الء .394/12
( )3الؿصدر كػسف .395/12
( )4ادي السهللري .513/
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ونحؿد بـ سهللبؼ.
ويف ال صاارة نااـ أباال عهللهااؿ الـ قااؾ ،وإكصااهللري ،ونحؿااد بااـ عرعاارة،
وغقراؿ.
ويف نؽااة نااـ أباال ع ااد الاارحؿـ الؿؼاارئ ،وخااالد بااـ يحقااك ،والحؿقاادي،
وغقراؿ.
ويف الؿديـااة نااـ ع ااد العزيااز إويساال ،وأيااقب بااـ سااؾقؿهللن بااـ بااالل،
وإسؿهللعقؾ بـ أبل أويس.
ويف نصر ناـ ساعقد باـ أبال ناريؿ ،وأحؿاد باـ إواؽهللب ،وع اد العزياز باـ
يقسػ ،وأه غ ،وغقراؿ.
ويف الشهللم نـ أبل القؿهللن ،ونحؿد بـ يقسػ ِ
الػرياهللبل ،وأبال ُن ِ
سافر ،وأناؿ
سقااؿ.
رجاال لااقس ناـفؿ إٓ هاهللحب
ً
و اهللل رحؿاف اهلل« :كت اات عاـ ألااػ وثؿاهللكقـ
حديث ،كهللكقا يؼقلقن :اإليؿهللن قل وعؿؾَ ،يزيد و َيـ ُؼص»(.)1

جالميذه :
حصااقن ،اهللل الحاهللفظ هاهلللح بااـ نحؿااد الؿؾؼااب
أخا عـااف خؾا ٌاؼ كوقا ٌار ٓ ُي َ
با(ج َزرة)« :كهللن نحؿد بـ إسؿهللعقؾ يجؾس ب غداد ،وكـت أستؿؾل لف ،ويجتؿع يف
َ
( )1ذكره ال ا ل يف السقر  ،395/12والحهللفظ يف نؼدنة الػتح .513/
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نجؾسف أكور نـ عشريـ ألػهلل»(.)1
وروى عـف خؾؼ كوقر ،نـفؿ« :أبق عقسك الرتن ي ،وأبق حهللتؿ ،وإبارااقؿ باـ
إسحهللق الحربل ،وأبق بؽر بـ أبل الدكقهلل ،وأبق بؽر أحؿد بـ عؿرو بـ أبل عهللهاؿ،
وههلللح بـ نحؿد جزرة ،ونحؿد بـ ع د اهلل الحضري نطقـ ،وإبرااقؿ بـ نعؼاؾ
الـسػل ،وع د اهلل بـ كهللجقة ،وأبق بؽر نحؿد باـ إساحهللق باـ ُخزيؿاة ،وعؿارو باـ
نحؿاد بااـ بجقاار ،وأبااق كُرياب نحؿااد بااـ جؿعااة ،ويحقاك بااـ نحؿااد بااـ هاهللعد،
ونحؿد بـ يقساػ ِ
الػ َر ْب ِاري راوي الصاحقح ،وأباق بؽار باـ أبال داود ،والحساقـ
والؼهللسؿ ابـهلل الؿحهللنؾل ،وع د اهلل باـ نحؿاد باـ إواؼر ،ونحؿاد باـ ساؾؿهللن باـ
يحص ْقن ،وروى عـف اإلنهللم نسؾؿ يف غقر
الـسػل ،وأنؿ ٓ َ
فهللرس ،ونحؿد بـ عـرب َ

هحقحف»(.)2

منزلخه الػلميت:
اوتفر ال خهللري يف عصره بهلللحػظ والعؾؿ وال كهللء ،و اد و عات لاف حاقادث
كوقرة تدل عؾك حػظف ،نـفهلل انتحهللكف يقم دخؾ بغداد ،وال صة نشفقرة(.)3
وراق ابـ أبال حاهللتؿ :ارأ
وكهللن رحؿف اهلل واسع العؾؿ ،غزير آطالع « ،هللل ّ
عؾقـ اهلل أبااق ع ااد اهلل ال خ اهللري كت اهللب الف ااة ،فؼ اهللل :لااقس يف ا ااة وكقااع إٓ حااديوهللن
نسـدان أو ثالثة ،ويف كتهللب ابـ الؿ هللرك خؿسة أو كحقه ،ويف كتهللبل ا ا خؿسؿهللمة
( )1سقر أعالم الـ الء .433/12
( )2سقر أعالم الـ الء .397/12
( )3اكظر :ادي السهللري نؼدنة فتح ال هللري .511/
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حديث أو أكور»(.)1
و اهللل ٓ« :أعؾااؿ وااق ًئهلل يحتاهللج إلقااف إٓ واااق يف الؽتاهللب أو السااـة ،فؼقااؾ لااف:
يؿؽـ نعرفة ذلؽ كؾف؟ هللل :كعؿ»(.)2
و هللل لف بعضفؿ :هللل فالن عـؽ ٓ :تحسـ أن تصؾل .فؼهللل« :لق قاؾ والء
نـ ا ا نهلل كـت أ قم نـ ذلؽ الؿجؾس حتك أروي عشرة آٓف حديث يف الصالة
خهللهة»(.)3

زناء ألائمت غليه:
هللطرا،
أثـااك أمؿااة اإلسااالم ،وحػاهللظ الحااديث عؾااك اإلناهللم ال خاهللري ثـاهلل ًء عا ً
واعرتفقا بعؾؿف وفضؾف ،وخهللهة يف الرجهللل وعؾؾ الحديث ،وا ا والء يساقر ناـ
ثـهللء امٓء إمؿة عؾقف نؿهلل كؼؾف الحهللفظ ال ا ل يف (السقر):
« هللل اإلنهللم ال خهللري رحؿاف اهلل :ذاكارين أهاحهللب عؿارو باـ عؾال الػاالس
فسااروا با لؽ ،وهاهللروا إلااك عؿاارو فاالخربوه ،فؼاهللل:
بحااديث ،فؼؾاات ٓ :أعرفاافُ ،
حديث ٓ يعرفف نحؿد بـ إسؿهللعقؾ لقس بحديث.
وكهللن إسحهللق بـ رااقيف يؼقل :اكت قا عاـ اا ا الشاهللب – يعـال ال خاهللري –
فؾق كهللن يف زنـ الحسـ ٓحتهللج الـهللس إلقف لؿعرفتف بهلللحديث وفؼفف.
( )1السقر  ،411/12وادي السهللري .512
( )2السقر .412/12
( )3الؿصدر كػسف .413/12
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و هللل اإلنهللم أحؿد :نهلل أخرجات ُخراساهللن نواؾ نحؿاد باـ إساؿهللعقؾ :وكاهللن
عؾؿهللء نؽة يؼقلقن :نحؿد بـ إسؿهللعقؾ إنهللنـهلل وفؼقفـهلل وفؼقف خراسهللن.
و هللل نحؿد باـ أبال حاهللتؿ :ساؿعت نحؿاقد باـ الـضار أباهلل سافؾ الشاهللفعل
يؼقل :دخؾت ال صرة ،والشهللم ،والحجهللز ،والؽقفة ،ورأيات عؾؿهللءااهلل كؾؿاهلل جارى

ذكر نحؿد بـ إسؿهللعقؾ فضؾقه عؾك أكػسفؿ»(.)1

غبادجه وورغه وصالحه:
وكؿهلل جؿع اإلنهللم ال خهللري بقـ الػؼف والحديث ،فؼد جؿع اهلل لف باقـ العؾاؿ
والع هللدة ،فؼد كهللن كوقر التالوة والصالة ،وخهللهة يف رنضهللن ،فؽهللن يختؿ الؼرآن يف

الـفهللر كؾ يقم ختؿة ،ويؼقم بعد الرتاويح كؾ ثالث لقهللل بختؿة(.)2

وكهللن أحقهلل ًكهلل ِ
يعرض لف نهلل يمذيف يف هالتف فال يؼطعفاهلل حتاك يتؿفاهلل ،فؼاد أباره
تقرم نـ ذلؽ جسده ،فؼهللل لف بعاض الؼاقم:
زك قر يف بقتف س عة عشر نقع ًعهلل ،و د ّ
كقااػ لااؿ تخاارج نااـ الصااالة أول ن اهلل أ ّباارك؟ فؼ اهللل« :كـاات يف سااقرة فلح اات أن
ُأتِ ّؿفهلل»(.)3
كؿهلل كهللن رحؿف اهلل ور ًعهلل يف نـطؼف وكالنف ،فؼهللل رحؿاف اهلل« :أرجاق أن ألؼاك
اهلل وٓ يحهللس ـل أين اغت ت أحدً ا»(.)4
( )1سقر أعالم الـ الء .422 – 421 /12
( )2الؿصدر كػسف  ،449/12وادي السهللري .515/
( )3تهللريي بغداد  ،13 – 12/2السقر  ،42/12ادي السهللري .515/
( )4تهللريي بغداد  ،13/2السقر  ،439/12ادي السهللري .515/
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وكهللن نستجهللب الدعهللء ،فؾؿاهلل و عات لاف نحـتاف اهللل بعاد أن فارغ ناـ ِورده:
وفرا حتاك
أتؿ ً
«الؾفؿ إكف د عهلل ت عؾل إرض بؿهلل رح ت ،فهلل ضـل إلقؽ» فؿهلل ّ
نهللت(.)1

و هللل رحؿف اهلل :نهلل يـ غل لؾؿساؾؿ أن يؽاقن بحهلللاة إذا دعاهلل لاؿ ُيساتجب لاف.
دعاقت
جربات؟ اهللل :كعاؿ،
قـت ذلاؽ ناـ كػساؽ أو
ُ
َ
فؼهلللت لف انرأة أخقف :ففؾ ت َ
ربل نرتقـ فهللستجهللب لل ،فؾؿ أحب أن أدعق بعد ذلؽ ،فؾعؾف يـؼص ناـ حساـهلليت،

أو يعجؾ لل يف الدكقهلل .ثؿ هللل :نهلل حهللجة الؿسؾؿ إلك الؽ ب وال خؾ(.)2

أخالقه:
اؿحهلل كوقاار اإلكػاهللق عؾااك الػؼااراء والؿساهللكقـ،
كريؿاهلل سا ً
كاهللن – رحؿااف اهلل – ً
وخهللهة نـ تالنق ه وأهحهللبف .وٓ بلس أن ُأ ِ
ورد اا ه الؼصاة الدالاة عؾاك أخال اف
العهلللقة.
هللل ع د اهلل باـ نحؿاد الصاهللريف :كـات عـاد أبال ع اد اهلل يف نـزلاف ،فجهللءتاف
جهللرية ،وأرادت الدخقل ،فعورت عؾك نحربة بقـ يديف ،فؼاهللل لفاهلل :كقاػ تؿشاقـ؟
هلللت :إذا لؿ يؽـ الطريؼ كقػ أنشل؟ ف سط يديف و هللل لفهلل :اذا ل فؼاد أعتؼتاؽ.
هللل :فؼقؾ لف فقؿهلل بعد :يهلل أبهلل ع د اهلل ،أغض تؽ الجهللرية؟ اهللل :إن كهللكات أغضا تـل

فعؾت(.)3
فنين أرعقت كػسل بؿهلل
ُ

( )1السقر .443/12
( )2السقر  ،412/12ادي السهللري .514/
( )3سقر أعالم الـ الء ،452/12 ،وادي السهللري .514/
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محنخه وصبره:
لؿهلل ورد نحؿد بـ إسؿهللعقؾ ال خهللري كقسهللبقر ،هللل نحؿد بـ يحقك ال ُّ ْاؾل
ٕاؾفهلل :اذا قا إلك ا ا الرجؾ الصهلللح فهللسؿعقا نـف .فا اب الـاهللس إلقاف ،وأ ؾاقا
عؾك السؿهللع نـف .حتك ظفر الخؾؾ يف نجؾس نحؿد بـ يحقك ،فحساده بعاد ذلاؽ
()1
ادس بعااض نااـ يؿتحـااف يف (نسااللة الؾػااظ باهلللؼرآن) ،فؾؿاهلل حضاار
وتؽؾااؿ فقااف  ،فا ّ

الـاهللس نجؾااس ال خاهللري اهللم إلقااف رجااؾ فؼاهللل :ياهلل أباهلل ع ااد اهلل ،ناهلل تؼااقل يف الؾػااظ
باهلللؼرآن ،نخؾااقق اااق أم غقاار نخؾااقق؟ فاالعرض عـااف ال خاهللري ولااؿ يج ااف ،فؼاهللل
الرجؾ :يهلل أبهلل ع د اهلل .فلعهللد عؾقف الؼقل ،ثاؿ اهللل يف الوهلللواة ،فهلللتػات إلقاف ال خاهللري
و اهللل :الؼارآن كاالم اهلل غقار نخؾاقق ،وأفعاهللل الع اهللد نخؾق اة ،وآنتحاهللن بدعاة.
فش ّغب الرجؾ وو ّغب الـهللس ،وتػر قا عـف ،و عد ال خهللري يف نـزلف(.)2
ااهللل يحقااك بااـ سااعقد الؼطااهللن :ااهللل (أي ال خااهللري) :أعؿااهللل الع ااهللد كؾفااهلل
نخؾق ة .فؿر قا عؾقف .و هلللقا لف بعد ذلؽ :ترجع عـ ا ا الؼقل حتك كعقد إلقاؽ؟
اهللل ٓ :أفعااؾ إٓ أن يجقئااقا بحجااة فقؿاهلل يؼقلااقن أ ااقى نااـ حجتاال .اهللل يحقااك:
وأعج ـل نـ نحؿد بـ إسؿهللعقؾ ث هللتف(.)3
و كؼؾ ال ا ل عـ الحهللكؿ أكف هللل :حدثـهلل طهللار باـ نحؿاد الاقراق ،ساؿعت
دخؾات عؾااك
نحؿاد باـ واهللذل يؼاقل :لؿاهلل و اع باقـ نحؿاد بااـ يحقاك وال خاهللري
ُ
( )1تهللريي بغداد  ،31/2والسقر  ،453/12وادي السهللري .515/
( )2السقر  ،414/12ادي السهللري.515/
( )3تهللريي بغداد  ،31/2السقر .414/12
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ال خهللري فؼؾت :يهلل أبهلل ع د اهلل ،أيش الحقؾة لـهلل فقؿهلل بقـاؽ وباقـ نحؿاد باـ يحقاك؟
كؾ نـ يختؾػ إلقؽ يطرد .فؼهللل :كاؿ يعارتي نحؿاد باـ يحقاك الحساد يف العؾاؿ،
والعؾؿ رزق اهلل يعطقف نـ يشهللء ،فؼؾت :ا ه الؿساللة التال ُتح َؽاك عـاؽ؟ اهللل :ياهلل
وجعؾات
بـل ،ا ه نسللة نشمونة ،رأيت أحؿد بـ حـ ؾ ونهلل كهلللف يف ا ه الؿسللة،
ُ
عؾك كػسل أٓ أتؽؾؿ فقفهلل.
هللل ال ا ل« :الؿسللة ال أن الؾػظ نخؾاقق ،سائؾ عـفاهلل ال خاهللري ،فق اػ
واحتج بلن أفعهلللـاهلل نخؾق اة ،واساتدل لا لؽ ،فػفاؿ نـاف الا ُّ ْاؾل أكاف يقجاف نساللة
الؾػظ ،فتؽؾؿ فقف ،وأخ ه بالزم قلف اق وغقره»(.)1

و ااد أظفاار ال خاهللري يف اا ه الؿحـااة هاربًا ٓ نوقااؾ لااف :فؼااد كاهللن كوقاار نااـ
أهحهللبف يؼقلقن لف :إن بعض الـهللس يؼع فقؽ ،فقؼقل ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾
أيض ااهلل﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [ف ااهللطر .]43 :و ااهللل لاااف
[الـس ااهللء ،]76 :ويتؾاااق ً
بعضفؿ :كقاػ ٓ كادعق عؾاك اامٓء الا يـ يظؾؿقكاؽ ويتـهللولقكاؽ ويتفؿقكاؽ؟!
فؼهللل :هللل الـ ل ﷺ« :اهاربوا حتاك تؾ َؼ ْاقين عؾاك الحاقض»( .)2و اهلللَ « :ناـ دعاهلل
عؾك ظ ِ
هلللؿ ِف فؼد اكتصر»(.)4()3
( )1السقر .457/12
( )2أخرجف ال خهللري نـ حديث أسقد بـ خضقر ،كتهللب نـهلل ب إكصهللر ،بهللب قل الـ ل ﷺ
لألكصهللر« :اهربوا حتك تؾؼقين عؾك الحقض» ،ر ؿ ( ،146/7 ،)3792ويف كتهللب الػتـ،
أنقرا بعدي ت كرو هلل» ،ر ؿ ( ،7/13 ،)7157نع الػتح.
بهللب قل الـ ل« :سرتون ً
) (3أخرجف الرتن ي نـ حديث عهللمشة يف كتهللب الدعقات ،حديث ر ؿ ( ،)3552ويف سـده أبق
حؿزة نقؿقن إعقر ،هللل الحهللفظ ابـ حجر (تؼريب التف يب  556/2ترجؿة  :)7157نقؿقن
أبق حؿزة إعقر (الؼصهللب) نشفقر بؽـقتف ،ضعقػ.
( )4اكظر :السقر .461/12
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و هللل أحؿد بـ سؾؿة :دخؾت عؾك ال خهللري فؼؾت :يهلل أبهلل ع د اهلل ،ا ا رجؾ
وخصقههلل ا ه الؿديـة ،و د لج يف اا ا الحاديث حتاك ٓ يؼادر
نؼ قل بخراسهللن،
ً
أحدٌ نـهلل أن يؽؾؿف فقف ،فؿهلل ترى؟ فؼ ض عؾك لحقتف ثؿ هللل﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [غاهللفر ،]44 :الؾفااؿ إكااؽ تعؾااؿ أين لااؿ ِأرد الؿؼ اهللم بـقس اهللبقر
َ
أبات عؾال كػسال يف الرجاقع إلاك وطـال
أو ًرا وٓ ب َط ًرا ،وٓ طؾ ًاهلل لؾريهللساة ،وإكؿاهلل ْ
لغؾ ة الؿخهلللػقـ ،و د صدين ا ا الرجؾ حسدً ا لؿهلل آتهللين اهلل ٓ غقار ،ثاؿ اهللل لال:
إين خهللرج غدً ا لتتخؾصقا نـ حديوف ٕجؾل .هللل :فلخربت جؿهللعة أهحهللبـهلل ،فقاهلل
نهلل و ّقعف غقري كـت نعاف حاقـ خارج ناـ ال ؾاد .وأ اهللم عؾاك باهللب ال ؾاد ثالثاة أياهللم

إلهالح أنره(.)1

و د ا رتح عؾقف بعض أهحهللبف  -واق أحؿد بـ سقهللر  -أٓ يظفر ا ا الؼاقل
عـد العهللنة ،فن هلل ٓ تحتؿؾ نـف ا ا ،وبقـ لف أكف ٓ يخهلللػف يف قلف وإكؿهلل يدعقه إلك
سرته .فؼهللل ال خهللري :إين أخشك الـهللر ُأسلل عاـ والء أعؾؿاف ح ًّؼاهلل أن أ اقل غقاره.
فهللكصرف عـف أحؿد بـ سقهللر(.)2
ولؼااد كهللكاات ا ا ه الؿحـااة س ا ًهلل لؾطعااـ يف ا ا ا اإلن اهللم العظااقؿ ،والؼاادح يف
عدالتف عـد بعض إمؿة الؿعهللهريـ لف .هللل ع د الارحؿـ باـ أبال حاهللتؿ الارازي:
« دم نحؿد بـ إسؿهللعقؾ الري سـة خؿسقـ ونهللمتقـ ،وسؿع نـف أبل ،وأبق ُزرعاة،
وتركهلل حديوف عـدنهلل كتب إلقفؿهلل نحؿد بـ يحقك أكف أظفر عـداؿ بـقسهللبقر أن لػظف
( )1سقر أعالم الـ الء  ،459/12ادي السهللري.516/
( )2السقر .456/23
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بهلللؼرآن نخؾاقق»( .)1فؼاهللل الا ا ل« :إن تركاهلل حديواف ،أو لاؿ يرتكاهلل ،ال خاهللري ثؼاة
نلنقن ُيحتج بف يف العهلللؿ»(.)2
ولؿ تؽـ نحـة ا ا اإلنهللم لتـتفل بخروجف نـ كقسهللبقر ،بؾ د و عات لاف يف
بخهللرى نحـاة أخارى اال انتاداد لألولاك :إذ «لؿاهلل ادم ال خاهللري بخاهللرى اساتؼ ؾف
عظقؿهلل ،وبؼل أيهلل ًنهلل عؾك الحػهللوة والتؽريؿ .فؽتب بعداهلل نحؿاد باـ
أاؾفهلل استؼ ًهللٓ
ً
يحقك ال اؾل إلك خهلللد بـ أحؿاد أنقار بخاهللرى :إن اا ا الرجاؾ اد أظفار خاالف
السـة .فؼرأ كتهللبف عؾك أاؾ بخهللرى ،فؼهلللقا ٓ :كػهللر اف ،فالنره إنقار باهلللخروج ناـ
ال ؾد ،فخرج»(.)3
و د ذكر الؿمرخقن س ًهلل آخر يؿؽـ أن يؽقن اق الس ب الحؼقؼل لـػارة
ا ا إنقر نـ ال خاهللري :فؼاد طؾاب ناـ ال خاهللري لؿاهلل ادم بخاهللرى أن يحؿاؾ
«الج اهللنع» و«الت اهللريي» وغقراؿ اهلل نااـ كت ااف لقسااؿعفهلل إنقاار وأاااؾ بقتااف ،لؽااـ
ً
إذٓٓ لؾعؾؿ ،و هللل لرسقلف :أكاهلل ٓ أذل العؾاؿ ،وٓ أحؿؾاف
ال خهللري اعترب ذلؽ
إلل ولء نـف حهللجة ،فهللحضر إلك نسجدي أو
إلك أبقاب الـهللس ،فنن كهللكت لؽ ّ

يف داري ،وإن لؿ يعج ؽ ا ا فنكؽ سؾطهللن ،فهللنـعـل ناـ الؿجؾاس لقؽاقن لال

ع ر عـد اهلل يقم الؼقهللنةٕ :ين ٓ أكتؿ العؾاؿ :لؼاقل الـ ال ﷺ« :ناـ ُاس ئؾ عاـ

( )1الجرح والتعديؾ .191/7
( )2سقر أعالم الـ الء .463/12
( )3الؿرجع السهللبؼ  ،463/12وادي السهللري .518/

يصطهر «صذوق» عنذ اإلياو انبخاري

25

عؾؿ فؽتؿف ُأ لجؿ بؾجهللم نـ كهللر»(.)2()1

وفاجه:
لؿهلل ُنـع ال خهللري نـ العؾؿ خرج إلك « َخر َتـؽ» ،واال رياة عؾاك فرساخقـ
نـ َس َؿ ْر َ ـد ،كهللن لاف واهلل أ رباهللء ف ؼال فقفاهلل أيهلل ًناهلل ؾقؾاة ،ثاؿ ُتاقيف ،وكاهللن ذلاؽ لقؾاة
الس ت لقؾة عقد الػطر عـد هالة العشهللء ،و ُدفـ ياقم الػطار بعاد هاالة الظفار ساـة
ستة وخؿسقـ ونهللمتقـ ،وعهللش اثـتقـ وستقـ سـة إٓ ثالثة عشار يق ًناهلل( ،)3وكهللكات
حقهللتااف كؾفاهلل حهللفؾااة باهلللعؾؿ نعؿااقرة بهلللع اهللدة ،فجاازاه اهلل عااـ اإلسااالم وأاؾااف خقاار
الجزاء.

آلازار الػلميت لإلمام البخاري
غزيارا يادل عؾاك عؾؿاف وتؿؽـاف ،و اد
هللجهلل عؾؿ ًّقهلل
لؼد ترك اإلنهللم ال خهللري إكت ً
ً
استػهللد نؿاـ ؾاف ،واساتػهللد نـاف ناـ جاهللء بعاده ،فهلل تادوا باف يف نصاـػهللتف ،واحتا وا
ح وه ،وسهللروا عؾك طريؼتف.
( )1أخرجف نـ حديث أبل اريرة أحؿد  263/2و  315و  344و  353و  ،495وأبق داود :كتهللب
العؾؿ ،بهللب كرااقة نـع العؾؿ ( )3658والرتن ي :كتهللب العؾؿ ،بهللب نهلل جهللء يف كتؿهللن العؾؿ
( ،)2651وابـ نهللجف :كتهللب العؾؿ ،بهللب نـ ُسئؾ عـ عؾؿ فؽتؿف ( )261و ( .)266وحسـف
الرتن ي ،وهححف ابـ ح هللن ( ،)75كؾفؿ نـ طريؼ :عؾل بـ الحؽؿ عـ عطهللء بـ أبل
ربهللح عـ أبل اريرة بف .وإسـهللد الحديث هحقح .ولف وهللاد نـ حديث ع د اهلل بـ عؿرو،
هححف ابـ ح هللن (. )96
( )2تهللريي بغداد  ،33/2السقر .464/12
( )3تهللريي بغداد  ،34/2وفقهللت إعقهللن  ،191/4السقر  ،466/12ادي السهللري .518/
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حػظت لـهلل كتب التهللريي والرتاجؿ أسؿهللء كت ف ونصاـػهللتف ،لؽاـ الؽوقار
ولؼد
ْ
نـفهلل ُفؼد نـ ٍ
أند بعقد ،وا ه أسؿهللء كت ف التل ذكراهلل العؾؿهللء(:)1
 -1الجهللنع الصحقح.
 -2إدب الؿػرد.
 -3التهللريي الؽ قر.
 -4التهللريي إوسط.
 -5التهللريي الصغقر.
 -6خؾؼ أفعهللل الع هللد.
 -7الرد عؾك الجفؿقة.
 -8الجهللنع الؽ قر.
 -9الؿسـد الؽ قر.
-11إوربة.
 -11الف ة.
 -12أسهللنل الصحهللبة القحدان.
 -13الؿ سقط.
 -14الؿمتؾػ والؿختؾػ.
 -15العؾؾ.
 -16ال ُؽـك.
( )1ادي السهللري نؼدنة فتح ال هللري ص.517 – 516
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 -17الػقامد.
-18

ضهلليهلل الصحهللبة والتهللبعقـ وأ هللويؾفؿ.

 -19رفع القديـ يف الصالة.
 -21الؼراءة خؾػ اإلنهللم.
 -21بر القالديـ.
 -22الضعػهللء (الؽ قر والصغقر) .الصغقر نقجاقد ونط اقع ،ولؽاـ الؽ قار
نػؼقد ،وكؼؾ نـف ابـ أبل حهللتؿ وال ا ل وابـ حجر.

وأما بالنسبت لكخابه (الخاريخ الكبير):
ُيعد «التهللريي الؽ قر» نـ أكػاس ناهلل كُتاب يف عؾاؿ الجارح والتعاديؾ ،و َيت ََؿقاز
بعدّ ة نقزات:
أوال :ا ا الؽتهللب د َذك ََر أسؿهللء كوقرة نـ أسؿهللء الارواة ،وال خاهللري حاهللول
ً
أن يستقعب يف ا ا الؽتهللب جؿقع الرواة ال يـ لفؿ رواية ،وإن كهللن د َفهلل َتف الؽوقر،
لؽـ حهللول أن يستقعب ،ول لؽ تجده أحقهلل ًكهلل ي كر بعض الارواة الا يـ لاقس لفاؿ
أيضهلل ا ا آسؿ ال ي ذكره يف «التهللريي الؽ قر» اق يف
إٓ حديث واحد ،و د يؽقن ً
اؿ وخطال ،وناع ذلاؽ يا كره ال خاهللري ،ففا ه َنقازة تؿقاز واهلل ال خاهللري،
الحؼقؼة َو ٌ
فؽتهللبف أوسع نـ جؿقع الؽتب التل س ؼتف ،ولا لؽ الؽتاب التال جاهللءت ناـ بعاده
كوقرا ،كؽتهللب «الجرح والتعديؾ» ٓبـ أبل حهللتؿ ،وكتهللب اباـ عادي
استػهللدت نـف ً
«الؽهللنؾ يف الضعػهللء».
ثلك ًقل :أكاف يا كر بعاض إواقهللء التال تتعؾاؼ وا ا الاراوي ناـ جفاة الصاـهللعة
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الحديوقة (أي بقهللن السؿهللعهللت والتدلقس وغقر ذلؽ) ،فتجده يتؽؾؿ يف بعض الرواة
بهلللجرح والتعديؾ ،ويسؽت عـ بعضفؿ.
كوقرا نهلل يفتؿ بشققخ وتالنق ا ا الراوي.
ثلل ًثل :أكف ً
رم ًعل :أكاف يا كر ااؾ اا ا الاراوي ساؿع ناـ الشاقي الا ي ياروي عـاف أم لاؿ
فؽوقارا ناهلل
يسؿع؟ ول لؽ ُيعد كتهللبف نـ أاؿ الؽتب التل ت حث نسللة السؿهللعهللت:
ً
ُيـَ ّف عؾك نسللة السؿهللعهللت فقؼقل( :فاالن ساؿع ،وفاالن لاؿ يساؿع) ،واا ه فهللمادة
نفؿة.
اع يف اسااؿف اخااتالف فنكااف ي ااقـ ا ا ا
خلمسننل :نااـ نقزاتااف أن الااراوي إذا َو َ ا َ
ً
آختالف ،ويحهللول أن ي كر الراجح يف اسؿ ا ا الراوي ،حتك إكاف أحقهلل ًكاهلل َيت ََقساع
يف ِس َق ِ
هللق إسهللكقد ،نـ أجؾ أن ي قـ اسؿ ا ا الراوي ال ي و ع يف اسؿف اختالف.
ً
وخطل ي كره ،ول لؽ نـ لاؿ
واؿهلل
سلدسل :نـ نقزاتف أن آسؿ ال ي يؽقن ً
ً
يعرف َهاـِقعف يف اا ا اد َيظاـ أن ال خاهللري اد أخطال ،وظاـ أن اا ا الاراوي غقار
الراوي السهللبؼ ،وال خهللري يتعؿد ذلؽ ،فاهلللراوي عـادنهلل يؼاع يف اساؿف اخاتالف يف
فؿوال :أحؿد
وجفقـ أو ثالثة ،فلحقهلل ًكهلل ي كر ا ا آسؿ ال ي اختؾػ فقف يف نؽهللكفً ،
بـ نحؿد :لق اختؾػ يف اسؿ أبقف ،فؼقؾ :إبرااقؿ ،أو خهلللد ،فنن ال خهللري يرتجؿ لف
ثااالث ناارات وا ه إساؿهللء الوالثااة ،فلحقهلل ًكاهلل عـاادنهلل تؼااػ عؾااك اسااؿ اا ا الااراوي
ويؽقن و ع يف ا ه الرواية خطل ،فعـدنهلل ترجع إلك «التاهللريي الؽ قار» تجاد أن اا ا
آسؿ نقجقد.
سل ًعل :نـ فقامد ا ا الؽتهللب أكف كتهللب ُن َعؾؾ ،فقف ِع َؾؾ كوقر نـ إحهللديث.
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ثلمـًننل :نؿ اهلل يتؿق از بااف ا ا ا الؽت اهللب أكااف أورد كوقا ًارا نااـ إحهللديااث وأث اهللر،

وأسـداهلل(.)1

ثؿ قلم مل ك قر ملل كع نضلفة مقامت أخدى لؾ لرك ملؽيقد فؼلل:
« نـ تلنؾ ا ا الديقان وجد أن ال خهللري اجتفد يف استؼصهللء أسؿهللء نـ بؾغاف
نؿـ روى العؾؿ إلاك زنهللكاف ،وااق كتاهللب نؾالء باهلللعؾؿ ،وناهلل يتصاؾ نـاف بؿقعاقع
الجرح والتعديؾ ،يجب أن يمخ بهللٓعت هللر يف ولكف نهلل يؾل:
أوال :لؿ يـص فقف عؾك خطتف ،إكؿهلل تركفهلل لؾـهللظر فقف.
ً
ثلك ًقل :لؿ يؾتزم فقف ذكر التعديؾ يف الرواة ،وإكؿهلل ِيرد ذلؽ أحقهلل ًكهلل ؾقؾة جدًّ ا.
ثلل ًثل :التزم أن ي كر الجرح يف الؿجروحقـ ،وذلؽ ناـ جفاة ناهلل يحؽقاف ناـ
ع هللرات بعض إمؿاة ؾاف ،وتاهللرة بع اهللرة كػساف ،وتاهللرة بـؼاد رواياة ذلاؽ الاراوي،
يساقرا
فقستػهللد نـ خالل ذلؽ الـؼد جرحف عـد ال خهللري ،وٓ يؾزم بلكف جرح عد ًدا
ً
جاادًّ ا نااـ الاارواة سااؽت عااـفؿ يف (الت اهللريي) و اادح فااقفؿ يف نحااؾ آخاار ،ف اهلللحؽؿ
لؾغهلللب إعؿ.
رم ًعنل :لاؿ يجار عؾاك الجارح بهلللجفهلللااة ،إٓ ناهلل يؿؽاـ أن يادل عؾقاف قلااف يف
نقاعااع يف الااراوي« :فقااف كظاار» :فاانن التت ااع ياادل عؾااك أن طهللمػااة نؿااـ اهللل فااقفؿ
ال خهللري ذلؽ اؿ يف جؿؾة الؿجفقلقـ.

( )1اكظر :نؼدنة يف الجرح والتعديؾ ،لؾدكتقر ع د اهلل السعد 14 – 11 ،بهللختصهللر يسقر.
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و ااد اهللل ابااـ عاادي« :نااراد ال خ اهللري أن ي ا كر كااؾ راو ،ولااقس نااراده أكااف
ععقػ أو غقار عاعقػ ،وإكؿاهلل يرياد كوارة إساهللنل»( .)1واا ا الؿعـاك ذكاره اباـ
عدي فقؿهلل يزيد عؾك ثالثقـ نقع ًعهلل نـ «الؽهللنؾ يف الضعػهللء» .وااق كاص ناـ إناهللم
جرحاهلل وٓ
عاهللرف كهلل ااد ،أن إدخاهللل الااراوي يف «التاهللريي الؽ قاار» ٓ يعـاال بؿجاارده
ً
تعديال.
ً
لؽـ لؽقن ال خهللري ؾؿهلل ترك بقهللن الجرح لؿـ اق نجروح ،فؾق اهللل هللماؾ:
نـ سؽت عاـفؿ ال خاهللري فغقار نجاروحقـ عـاده ،وإكؿاهلل ااؿ عادول ،واحتؿاؾ يف
الؼؾقؾ نـفؿ أٓ يؽقكقا ناـ الؿشافقريـ ،فقؾحؼاقن بهلللؿساتقريـ ،لؽاهللن اا ا ً
اقٓ
وجقفهلل .كعؿ ٓ ،يصح أن يطؾؼ بتقثقؼ نـ سؽت عـف ال خهللري بؿجرد ذلؽ»(.)2
ً

ومن منهجه في الخاريخ الكبير:
أوال لؾححل ة ،ثؿ كذكد َمـ ع هؿ طؾك حدوف
 -1ضفد أن ملي لري ك دجؿ ً
ملؿعلؿ ،و د و ػ عؾك ا ه الػهللمدة السقد اهللوؿ الـدوي يف تعؾقؼف عؾك (التاهللريي
الؽ قاار) فؼاهللل« :و ااد ُعؾااؿ نااـ ترتقااب الؿملااػ أكااف يف إساؿهللء التاال يرت فاهلل عؾااك
الحروف يؼدم أسؿهللء الصحهللبة نع هرف الـظر عـ ترتقب الحروف أبهللء ،ثؿ ي دأ
برتاجؿ الحروف ،فق كر تراجؿ نـ بعد الصحهللبة ،و د تؼدم ذلؽ يف باهللبل ساؾقؿهللن
وسعد»(.)3
( )1ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف ععػهللء الرجهللل .28/2
( )2الجديع ،تحرير عؾقم الحديث .331/1
( )3حهللوقة التهللريي الؽ قر .87/4
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قؾت :ونؿهلل ُيستػهللد نـ ذلاؽ أكاف لاق كاهللن اـاهللك ٍ
راو نختؾاػ يف هاح تف ،ثاؿ
وجدكهلل ال خهللري ذكره يف تهللريخف ناع الصاحهللبة ،اساتدلؾـهلل عؾاك ذلاؽ بالن ال خاهللري
يرى هح ة ا ا الراوي .هللل الحهللفظ الؿزي يف ترجؿة ع اد اهلل باـ سارا ة« :و اهللل
ال خهللري يف حرف السقـ نـ آبهللء نـ اسؿف ع د اهلل بعد إفراده ذكر الصحهللبة يف بهللب
عؾك حدة.(1)»...
 -2وملي لري ق كذكد ملدموي ح تلرك ف ح ط مد ملححل ة ،وملذي لنؿ تثينت
حي ف طؾك مح ؿلل كقكف حل ًّقل ،اهللل اإلناهللم ال خاهللري يف (تهللريخاف) لؿاهلل تارجؿ

لقزيد بـ كعهللنة الض ل« :يروي عـ الـ ل ﷺ »(.)2

وكهللن د ذكره يف عداد الصحهللبة ،فف ا يؼتضل نـ هـقعف أن لف هح ًة عـده.
إٓ أن ال خهللري لؿهلل سللف الرتنا ي عاـ حاديث يزياد باـ كعهللناة اهللل« :ااق حاديث
نرسؾ» .وفساراهلل الرتنا ي بؼقلاف« :كلكاف لاؿ يجعاؾ يزياد باـ كعهللناة ناـ أهاحهللب
رسقل اهلل ﷺ»( .)3و هللل الساقد اهللواؿ الـادوي يف تعؾقؼاف عؾاك اا ا الؿقعاع ناـ
التهللريي الؽ قر« :فؽلكف – يعـل ال خهللري  -إكؿهلل ذكره اـهلل لالحتؿهللل»(.)4
رحظ أن ملي لري ـػ تلرك ف طؾك ملطيؼلت:
 -3مك َ
هللل ابـ أبل حهللتؿ« :أدخؾ نحؿد بـ إسؿهللعقؾ ال خاهللري يف كتاهللب الط ؼاهللت
( )1هت يب الؽؿهللل .11/15
( )2التهللريي الؽ قر  313/8ترجؿة ر ؿ .3144
( )3الرتن ي ،العؾؾ الؽ قر  ،331/حديث ر ؿ .612
( )4حهللوقة التهللريي الؽ قر .314/8
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نـ التهللريي يف بهللب :نـ كهللن يسؿك ربهللح ،نـ الط ؼة إولك نـ التهللريي :رباهللح باـ
الربقااع إسااقدي ،عااـ أخاال حـظؾااة الؽهللتااب التؿقؿاال ،وروى عـااف الؿر ااع بااـ
هقػل»(.)1
و ااد يؼااػ الؿتاهللبع والؿااتػحص عؾااك نـاهللاج أخاارى لإلناهللم ال خاهللري ت ااقـ
ػت عؾقف وبقـتف ،إٓ أن ا ا إنار  -أي :نـفجقاة
هـقعف يف تهللريخف الؽ قر غقر نهلل و ُ
ال خهللري -لقس اق ندار ال حث يف ا ه الدراسة.

الخػزيف باإلمام الترمذي:
اسؿف وكس ف ونقلده :اق نحؿد بـ عقسك بـ َس ْق َرة بـ نقسك بـ الضحهللك،
و قؾ :اق نحؿد بـ عقسك بـ يزيد بـ سقرة بـ السؽـ ،الحاهللفظ ،العؾاؿ ،اإلناهللم،
ال ااهللرع ،ابااـ عقسااك السااؾؿل ،الرتناا ي ،الضاارير ،نصااـػ (الجااهللنع) ،وكتااهللب
(العؾؾ) ،وغقر ذلؽ.
اختؾااػ فقااف :فؼقااؾُ :ولااد أعؿااك ،والصااحقح أكااف أعا ّار يف كااربه ،بعااد رحؾتااف

وكتهللبتف العؾؿ .ولد :يف حدود سـة عشر ونهللمتقـ"(.)2

و اهللل ابااـ كوقار« :ويؼاهللل نحؿااد باـ عقسااك باـ سااقرة بااـ واداد بااـ عقسااك

( )1عؾؾ الحديث ٓبـ أبل حهللتؿ .344/1
( )2الخؾقؾل ،اإلروهللد يف نعرفة عؾؿهللء الحديث ،914/3 ،ال ا ل ،سقر أعالم الـ الء  .271/25ابـ
خؾؽهللن ،وفقهللت إعقهللن  .278/4و هللل :ابـ سقرة بـ نقسك الضحهللك السؾؿل الضرير
ال قغل الرتن ي .الؿزي ،هت يب الؽؿهللل .251/26
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السؾؿل الرتن ي الضرير»(.)1

طلبه للػلم ورحالجه:
كوقارا ناـ الخراساهللكققـ،
اهللل الحاهللفظ الؿازي« :طاهللف الا الد ،وساؿع خؾ ًؼاهلل ً

والعرا ققـ ،والحجهللزيقـ وغقراؿ»(« .)2ولؿ يرحؾ إلك نصر والشهللم»(.)3

وسؿع للحللز :نـ نحؿد بـ يحقك باـ أبال عؿار العادين ،وبهللل صارة :ناـ
نحؿد بـ بشهللر ُبـدار ،ونحؿد بـ الؿوـك ،وعؿر بـ عؾل بـ بحر بـ كوقار الػاالس
وغقراؿ .و قمسط :نـ أبل الشعوهللء عؾل باـ الحساـ .و للؽقفنة :ناـ أبال كرياب،
ونحؿااد بااـ عوؿاهللن بااـ كرانااة ،وع قااد بااـ أسا هللط ،وعؾاال بااـ الؿـا ر الطريؼاال يف
آخريـ .و يغ مد :نـ الحسـ بـ الص هللح ،وأحؿد بـ حسهللن بـ نقؿقن ،وأحؿد بـ
نـقع ،ونحؿد بـ إسحهللق الصهللغهللين .و للدي :نـ أبال ُزرعاة الارازي .و دمسنلن:
نـ عؾل بـ ُحجر ونحؿد بـ عؾل بـ الحسـ بـ وؼقؼ ،و تق ة بـ سعقد ،ونحؿاد
بـ يحقك الـقسهللبقري يف خؾؼ كوقر(.)4

شيىخه:
الؿ َحدذ ثِق َـ نحؿد بـ إساؿهللعقؾ ال ُ َخا ِ
هللري ،وروى
َت َػؼ َف يف الحديث عؾك إنهللم ُ
وأكور نِـ ذكر أ قالف يف الجارح والتعاديؾ
عـف يف «الجهللنع» خؿسة وس عقـ حدي ًوهلل،
َ
( )1ابـ كوقر ،ال داية والـفهللية.77/11 ،
( )2هت يب الؽؿهللل .251/26
( )3ال ا ل ،سقر أعالم الـ الء .271/13
( )4ابـ كؼطة الحـ ؾل ،التؼققد لؿعرفة رواة الســ وإسهللكقد .97 – 96
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حتك زادت عؾك نهللمة قل.
و هللل لف :نهلل ا ْك َت َػ ْع ُت بؽ أكور نؿهلل ا ْك َت َػ ْع َت بل ،و اد واهللركف الت ْذرنِا ِ ي يف كوقار
أيضاهلل نااـ اإلناهللم نسااؾؿ ،ولااؿ يا ِ
ارو يف جهللنعااف عـااف إٓ حاادي ًوهلل
نااـ وااققخف ،وسااؿع ً

أيض اهلل نااـ اإلن اهللم أباال داود الس ِ
ج ْس ا َتهللكِل
واحاادً ا ،واااق حااديث ر ااؿ  ،691وسااؿع ً
ّ
ههللحب الســ يف خؿسة نقاطـ ناـ الجاهللنع ،وأر هللنفاهلل  468و  733و  3148و 3962
و .4158
هللل ال ا ل« :روى عـ تق ة بـ ساعقد ،وإساحهللق باـ رااقياف ،ونحؿاد باـ
عؿاارو السااقاق ال ؾخاال ،ونحؿااقد بااـ غااقالن ،وإس اؿهللعقؾ بااـ نقسااك ال َػاازاري،
وأحؿد بـ َنـقاع ،وأبال نصاعب الزااري ،وبشار باـ نعاهللذ ال َع َؼادي ،والحساـ باـ
أحؿااد بااـ أباال وااعقب ،وأباال عؿ اهللر الحسااقـ بااـ حريااث ،وع ااد اهلل بااـ نعهللويااة
الج َؿحل ،وع د الج هللر بـ العالء ،وأبل ك َُريب ،وعؾل بـ ُح ْجر ،وعؾال باـ ساعقد
ُ
بـ نسروق الؽِـدي ،وعؿرو بـ عؾل ال َػالس ،وعؿران بـ نقسك ال َؼزاز ،ونحؿاد
الؿستؿؾِل ،ونحؿد بـ حؿقد الرازي ،ونحؿاد باـ ع اد إعؾاك ،ونحؿاد
بـ أبهللن ُ
بـ رافع ،ونحؿد بـ ع د العزياز باـ أبال ِرزناة ،ونحؿاد باـ ع اد الؿؾاؽ باـ أبال
الشقارب ،ونحؿد بـ يحقك ال َعدَ ين ،وكصر بـ عؾل ،واهللرون الحؿاهللل ،واـّاهللد باـ
الس ِري ،وأبال اؿاهللم القلقاد باـ واجهللع ،ويحقاك باـ أكاوؿ ،ويحقاك باـ ح قاب باـ
عربال ،ويحقاك بااـ ُد ُر ْسات ال صاري ،ويحقااك باـ طؾحاة ال َقربااقعل ،ويقساػ بااـ
حؿ اهللد الؿعـاال ،وإس احهللق بااـ نقسااك الخطؿاال ،وإباارااقؿ بااـ ع ااد اهلل الفااروي،
وسقيد بـ كصر الؿروزي.
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وأ دم نهلل عـده حديث نهلللؽ والحؿهللديـ ،والؾقث ،و قس بـ الربقاع ،ويـازل
حتك إكف أكور عـ ال خهللري وأهحهللب اشهللم بـ عؿهللر وكحقه»(.)1

جالميذه:
قلل ملذهيل« :ح ث طـنف :أباق بؽار أحؿاد باـ إساؿهللعقؾ الساؿر ـدي ،وأباق
حهللند أحؿد بـ ع د اهلل بـ داود الؿروزي ،وأحؿد بـ عؾال باـ حساـقيف الؿؼارئ،
الـسااػل ،وأسااد بااـ َحؿدُ و َيااف الـسااػل ،والحسااقـ بااـ يقسااػ
وأحؿااد بااـ يقسااػ َ
ِ
الػ َربري ،وحؿهللد بـ وهللكر القراق ،وداود بـ كصر بـ سفقؾ ال زدوي ،والربقاع باـ
حقاهللن ال اهللاؾل ،وع ااد اهلل بااـ كصاار أخااق ال اازدوي ،وع ااد بااـ نحؿااد بااـ نحؿااقد
الـسػل ،وعؾل بـ عؿر بـ كؾواقم الساؿر ـدي ،والػضاؾ باـ عؿاهللر الصارام ،وأباق
الع اهللس نحؿاد باـ أحؿاد باـ نح ااقب ،راوي «الجاهللنع» ،وأباق جعػار نحؿاد بااـ
أحؿد الـسػل ،وأبق جعػر نحؿد بـ سػقهللن بـ الـضر الـسػل إنقـ ،ونحؿاد باـ
نحؿد بـ يحقك الفروي الؼراب ،ونحؿد بـ نحؿقد بـ عـرب الـسػل ،ونحؿد بـ
نؽل بـ كقح الـساػل ،ونسا ح باـ أبال نقساك الؽاهللجري ،ونؽحاقل باـ الػضاؾ
الـسػل ،ونؽل بـ كقح ،وكصر باـ نحؿاد باـ ساربة ،والفقاوؿ باـ كؾقاب الشهللوال
الح اهللفظ ،راوي «الش اؿهللمؾ» عـااف ،وآخاارون .و ااد كتااب عـااف وااقخف أبااق ع ااد اهلل
ال خهللري ،فؼهللل الرتن ي يف حديث عطقة ،عـ أبل سعقد« :يهلل عؾال ٓ ،يحاؾ ٕحاد
أن يجـااب يف الؿسااجد غقااري وغقاارك» :سااؿع نـاال نحؿااد بااـ إسااؿهللعقؾ ااا ا

( )1سقر أعالم الـ الء .271/13
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الحديث»(.)1

زناء الػلماء غليه:
اهللل السااؿعهللين« :أبااق عقسااك نحؿااد بااـ عقسااك بااـ سااقرة :إناهللم عصااره بااال
ندافعة»(.)2
وكؼؾ ال ا ل أ قال أاؾ العؾؿ يف الوـهللء عؾك اإلناهللم الرتنا ي ،ونـفاهلل « :اهللل
ابـ ح هللن يف الوؼهللت :كهللن أبق عقسك نؿـ جؿع ،وهـػ ،وحػظ ،وذاكر .و هللل أبق
سعد اإلدريسل :كهللن أبق عقسك ُيضرب بف الؿوؾ يف الحػظ .و هللل الحهللكؿ :سؿعت
عؿر بـ َع ّؾؽ يؼقل :نهللت ال خهللري فؾؿ يخؾػ ُ
بخراسهللن نوؾ أبل عقسك ،يف العؾاؿ
( )1سقر أعالم الـ الء  .272 /13قؾت :وسؿهللع ال خهللري نـ الرتن ي ا ا الحديث يدخؾ يف بهللب
بهللب الؿ اكرةٕ :ن ال خهللري لؿ يروه عـ الرتن ي يف تصهللكقػف ،و د أراد ال ُ َخ ِ
هللري أن يشفد
لتؾؿق ه وفهللدة قؿة ،فسؿع نـف ا ا الحديث ،كعهللدة الؿشهلليي يف سؿهللعفؿ نؿـ اق أهغر
نـفؿ .والحديث أخرجف الرتن ي يف جهللنع الرتن ي ،بهللب نـهلل ب عؾل  639/5بر ؿ ()3727
نـ طريؼ عؾل بـ الؿـ ر ،حدثـهلل نحؿد بـ فضقؾ ،عـ سهلللؿ بـ أبل حػصة ،عـ عطقة،
عـ أبل سعقد هللل :هللل رسقل اهلل ﷺ لعؾل « :يهلل عؾل ٓ ،يحؾ ٕحد يجـب يف ا ا
الؿسجد غقري وغقرك» .هللل عؾل بـ الؿـ ر :ؾت لضرار بـ هرد :نهلل نعـك ا ا
الحديث؟ هللل ٓ :يحؾ ٕحد يستطر ف جـ ًهلل غقري وغقرك .وقلل أ ق طقسك مل دمذي :هذم
ح كث حسـ غدكب ال كعدفف إال مـ هذم ملقجف ،وسؿع مـل محؿ ـ إسؿلطقؾ هذم
ملح كث فلس غد ف .قؾت :يعـل يضعػف .وفقف عطقة ،واق ابـ سعد العقيف ،هللل ابـ
كوقرا ،وكهللن وقع ًّقهلل
حجر(تؼريب التف يب  393/2ترجؿة ر ؿ « :)4616هدوق يخطئ ً
ندلسهلل ،نـ الوهلللوة ،نهللت سـة إحدى عشرة ونهللمتقـ».
ً
( )2السؿعهللين ،إكسهللب .415/1
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والحػظ ،والقرع والزاد»(.)1

أهم مصنفاجه:
هللل أبق سعد ع د الرحؿـ بـ نحؿاد اإلدريسال الحاهللفظ« :ااق أحاد إمؿاة
ال يـ ُيؼتدى وؿ يف عؾؿ الحديث ،هاـػ كتاهللب «الجاهللنع» ،والتاقاريي ،والعؾاؾ،
تصـقػ رجؾ عهلللؿ ٍ
نـتؼ ،كهللن ُيضرب بف الؿوؾ يف الحػظ»(.)2
تعااددت نملػاهللت اإلناهللم الرتنا ي وتـقعاات ،واا ه الؿملػاهللت نـفاهلل ناهلل اااق
نط قع ،ونـفهلل نهلل اق نخطقط ،وك لؽ نـفهلل نهلل اق نػؼقد لؿ ْ
يصؾ إلقـهلل ،وإكؿهلل ذكره
الس َقر والتقاريي.
نملػق ذ

ا
أوًل :املإلفاث املطبىغت:
 -1الجهللنع :و د ُط ع عدة ط عهللت ،أوفراهلل ط عة نصاطػك الحؾ ال بتحؼقاؼ
الشقي أحؿد وهللكر وآخريـ.
 -2الشؿهللمؾ الؿحؿدية :واق كتهللب جؿاع فقاف الرتنا ي أربعؿهللماة حاديث يف
هػهللت الـ ل ﷺ.
 -3العؾااؾ الؽ قاار :و ااد ُط ااع برتتقااب أباال طهلللااب الؼهللعاال بتحؼقااؼ حؿاازة
الديب.

( )1سقر أعالم الـ الء .273/13
( )2اكظر :الؿزي ،هت يب الؽؿهللل .172/1
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 -4العؾؾ الصغقر :واق غقر العؾؾ الؽ قر ،و د ُط اع يف آخار كتاهللب الجاهللنع،
و د ورحف الحهللفظ ابـ رجب الحـ ؾل.
 -5تسااؿقة أهاحهللب رسااقل اهلل ﷺُ ،ط ااع يف بقااروت ،بتحؼقااؼ عؿاهللد الااديـ
أحؿد حقدر.

ا
زانيا :املإلفاث املفقىدة:
 -1التهللريي ،وذكره ابـ الـديؿ يف (الػفرست .)325 /
 -2الزاد .ذكره الحهللفظ ابـ حجر يف (التف يب  )345/9و هللل« :نػرد لؿ يؼع
لـهلل».
 -3إسؿهللء والؽـك .ذكره ابـ حجر يف (التف يب .)345/9

وفاجه:
ُتقيف اإلنهللم الت ْذرنِ ِ ي رحؿف اهلل تعهلللك يف «الوهلللث عشر ناـ وافر رجاب ساـة
 279بِتِ ْرنِ َ عـ تسع وستقـ سـة»(.)1

وأما كخابه الػلل الكبير:
فؽلن مـفج ماملم مل دمذي م ـق ًطل فقف ،ومـف:
 -1كتهللب الرتن ي اق ع هللرة عـ أسئؾة نـ اإلناهللم إلاك أحاد واققخف أو عادد
نـ وققخف ،فؽهللكت نعظؿ نسهللمؾف إلك وقخف اإلنهللم ال خهللري ،إٓ الؼؾقؾ نـفهلل ،فؼاد
( )1اكظر :ابـ حجر ،هت يب التف يب .344/9
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أيض اهلل،
ساالل اإلن اهللم الاادارنل س ا ع ناارات ،وساالل أب اهلل ُزرعااة الاارازي س ا ع ناارات ً
والحسـ بـ عؾل َ
الخالل نرة واحدة ،وإسحهللق بـ نـصقر ك لؽ نرة واحدة.
 -2يسقق الحديث بسـده وي قـ نهلل فقف نـ اختالف أو ِعؾة نـ غقر أن يسالل
وققخف عـف.
 -3يسااقق أحقهلل ًكاهلل الحااديث بـػسااف وٓ يا كر فقااف وااق ًئهلل ،ويؽااقن اا ا عـاادنهلل
يتؽؾؿ عـ الحديث يف كتهللبف العؾؾ الصغقر.
 -4ترتقب الؽتهللب عؾك إبقاب الػؼفقة ،وكهللن ا ا نـ هـع نحؼؼ الؽتهللب
أبل طهلللب الؼهللعل ،و اد رت اف عؾاك أباقاب جاهللنع الرتنا ي .ويتؿقاز اا ا الرتتقاب
بد ااة ت قي ااف وتػصااقؾف لؾؽتااب وإبااقاب ،فجعااؾ عـقا ًكاهلل لؽااؾ نسااللة أو نسااللتقـ
تؼري ًهلل.
 -5يسقق فقف اإلنهللم أحهللديث كوقرة بلسهللكقده.
 -6أحقهللكهلل يعؼب اإلنهللم عؾك كالم وقخف إنهلل بهلللتػصقؾ أو غقر ذلؽ.
 -7بؾغت نسهللمؾ الؽتهللب حسب تر قؿ نملػاف حاقالل  424نساللة .وغهلللاب
إبقاب ٓ يتضؿـ إٓ نسللة واحدة ،وبعضفهلل نؽرر ،وال عض أخر فقف نسللتهللن،
والؼؾقؾ نهلل تجهللوز ذلؽ.
 -8نعظااؿ نس اهللمؾف إكؿ اهلل ااال ل قااهللن ح اهللل الحااديث هااح ًة وعااع ًػهلل ،وبقااهللن
آكؼطهللع يف السـد ،أو تػرد الراوي ،وحهللل بعض الرواة.
 -9ي قـ حؽؿ الحديث نـ خالل حؽؿ اإلناهللم ال خاهللري عؾقاف ،نؿاهلل يجعؾاف
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كػقسهلل ،و د ٓ تقجد نوؾ ا ه إحؽهللم إٓ يف ا ا الؽتهللب.
نصدرا ً
ً
 -11ي قـ الؽتهللب جؿؾة وافرة نـ أ قال الرتنا ي ،وأ اقال اإلناهللم ال خاهللري،
يف الرج اهللل ،فؽوقاار نااـ نس اهللمؾ الؽت اهللب ٓ تخؾااق نااـ ااقل لإلن اهللم
ال خهللري يف أحد رجهلللف أو ل قهللن حهللل أن فال ًكهلل لؿ يساؿع ناـ فاالن،
أو إث هللت الصح ة ٕحد الصحهللبة(.)1
طعت أن أقػ طؾقف مـ ملؿـفلقة ملعلمنة لممنلم مل دمنذي ح ك ل نف
هذم مل مس
م
ملعؾؾ ملؽيقد.

( )1اكظر :نؼهللركة بقـ عؾؾ ابـ أبل حهللتؿ وعؾؾ الرتن ي الؽ قر .أ.د نحؿد بـ تركل الرتكل.
نق ع إلقكة اإللؽرتوين .بهللختصهللر وتصرف.
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املطهب انثاين:
أمهيت عهى اجلزذ وانتعذيم
وزكًه وأدنت يشزوعيته
كشاال عؾااؿ الجاارح والتعااديؾ نااع كشاالة الروايااة ،فطؾااب الؿحاادثقن اإلس اـهللد
و قنقا الرواة ،وعدلقا يف ذلؽ كؾ العدل ،فلعطقا كؾ ٍ
راو نهلل يستحؼف نـ أوههللف
الضااا ط والعدالاااة دون نحهللب ااهللة ،وعاااربقا يف ذلاااؽ أروع إنوؾاااة يف آحتس ااهللب
والتجرد :فؼد أثـك بعض الصحهللبة عؾك بعاض التاهللبعقـ ،ووردت آثاهللر عاـفؿ يف ذم
أيضهلل.
بعضفؿ ً
و د يؽقن الصاحهللبل الجؾقاؾ أباق بؽار الصاديؼ رعال اهلل عـاف ااق أول ناـ
ب َأكف َ َهللل :جهللء ِ
ت ا ْل َجد ُة إِ َلك َأبِل َب ْؽ ٍر
تو ت يف إخ هللر ،فؼد ث ت َع ْـ َ ِ َ
قص َة ْب ِـ ُذ َؤ ْي ٍ ُ
َ َ

هللب اهللِ َتعهلل َلك َولء ،ونهلل َعؾِؿ ُت َل ِ
يؼ َتس َل ُلف نِقرا َثفهللَ ،ف َؼ َهللل :نهلل َل ِ
ؽ فِل كِ َت ِ
ؽ فِال
َ
الصدذ ِ ْ ُ َ َ
ذ
ْ
ْ ٌ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قار ُة ْبا ُـ
هللسَ .ف َس َل َل الـ َ
ُسـة َك ِ ذل اهلل ﷺ َو ْق ًئهللَ ،ف ْهللر ِجعل َحتك َأ ْس َل َل الـ َ
هللسَ ،ف َؼا َهللل ا ْل ُؿغ َ
ُوع ةَ :حضر ُت رس َ ِ
السدُ َسَ .ف َؼ َهللل َأ ُباق َب ْؽ ٍارَ :ا ْاؾ َن َع َ
اؽ َغ ْق ُار َك؟
قل اهلل ﷺ َأ ْع َط َ
هللاهلل ُّ
َْ َ َ ْ َ ُ
َف َؼهلل َم ُن َحؿدُ ْب ُـ َن ْس َؾ َؿ َة َف َؼ َهللل نِ ْو َؾ َنهلل َ َهللل ا ْل ُؿ ِغ َقر ُة ْب ُـ ُوا ْع َةََ ،ف َل ْك َػا َ ُه َل َفاهلل َأ ُباق َب ْؽ ٍارُ ،ثاؿ
جهللء ِ
ت ا ْلجد ُة ْإُ ْخرى إِ َلك ُعؿر ب ِـ ا ْل َخط ِ ِ
اهلل َعـْ ُف َت ْس َل ُل ُف نِ َقرا َث َفهللَ ،ف َؼ َهلللَ :ناهلل
َ
ََ ْ
َ
َ َ
هللب َرع َل ُ
َل ِ
ؽ فِل كِ َت ِ
هللب اهللِ َت َعهلل َلك َول ٌءَ ،و َنهلل ك َ
َهللن ا ْل َؼ َضهلل ُء الا ِ ي ُ ِض َال بِ ِاف إِٓ لِ َغ ْق ِار ِكَ ،و َناهلل َأ َكاهلل
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
بِ َزامِا ٍاد فِاال ا ْل َػا َارامِ ِ
اجت ََؿ ْعت َُؿ اهلل فِقا ِاف َف ُفا َاق َب ْقـَ ُؽ َؿ اهلل،
الساادُ ُسَ ،فاانِن ْ
ضَ ،و َلؽ ا ْـ ُاا َاق َذلااؽ ُّ
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َو َأي ُت ُؽ َؿهلل َخ َؾ ْت بِ ِف َف ُف َق َل َفهلل(.)1
والغرض نـ ا ا الحديث اق الدٓلة عؾك التو ت ناـ ِ اؾ أبال بؽار رعال
ٍ
ِ
يؽتػ ٍ
واحد .وك لؽ فعاؾ عؿار رعال اهلل عـاف ،فؼاد
براو
اهلل عـف يف إخ هللر ،ولؿ

اع ٍ
أخاارج ال خ اهللري َع اـ َأبِاال سا ِ
اس نِ ا ْـ َن َج اهلللِ ِ
ات فِاال َن ْجؾِا ٍ
قد ُ
س
الخاادْ ِر ذي َ ا َهلللُ :كـْا ُ
ْ
َ
اسات َْل َذك ُْت َع َؾاك ُع َؿ َار َثالَ ًثاهللَ ،ف َؾ ْاؿ
قرَ ،ف َؼا َهلللْ :
قساك ك ََلكا ُف َنا ْ ُع ٌ
إَك َْصهللر ،إِ ْذ َجهلل َء َأ ُباق ُن َ
ِ
ات،
است َْل َذك ُْت َثالَ ًثهلل َف َؾ ْاؿ ُي ْام َذ ْن لِال َف َر َج ْع ُ
ُي ْم َذ ْن لل َف َر َج ْع ُتَ ،ف َؼ َهلللَ :نهلل َنـَ َع َؽ؟ ُ ْؾ ُتْ :
اقل اهللِ« :إِ َذا اسات َْل َذ َن َأحاادُ كُؿ َثال ًثاهلل َف َؾااؿ ياام َذ ْن َلاف َف ْؾقر ِجااع»َ ،ف َؼا َهللل :واهللِ
َو َ ا َهللل َر ُسا ُ
ْ َ
ْ ُ ْ
َ
ُ َْ ْ
َ
ْ
( )1اكظر :نهلللؽ ،الؿقطل ،بهللب نقراث الجدة ،513/2 ،بر ؿ  .1167وأخرجف عـ ابـ وفهللب (يعـل
الزاري) عـ عوؿهللن بـ إسحهللق بـ خروة عـ قصة بـ ذؤيب ..بف .ونـ طريؼ نهلللؽ:
أخرجف أحؿد (الؿسـد  225/4بر ؿ  ،)18119وأبق داود (الســ  81/2بر ؿ  )2896والرتن ي
(الجهللنع ،بهللب نهلل جهللء يف نقراث الجدة  421/4بر ؿ  .)2111وا ا الحديث فقف عؾة ،وال عدم
سؿهللع قصة ٕبل بؽر ،ولؿ يشفد الؼصة ،هللل الحهللفظ ابـ حجر(التؾخقص الح قر 86/3
بر ؿ  « :)1349وإسـهللده هحقح لوؼة رجهلللف ،إٓ أن هقرتف هقرة الؿرسؾ ،فنن قصة ٓ
يصح لف سؿهللع نـ أبل بؽر الصديؼ ،وٓ يؿؽـ لف وفقد لؾؼصة» .و د ذكر ابـ الؼطهللن
(بقهللن القاؿ واإليفهللم  )616/2أن ع د الحؼ اإلو قؾل أعؾف بهللٓكؼطهللع فؼهللل :لقس ا ا
الحديث بؿتصؾ السؿهللع فقؿهلل أعؾؿ ،والحديث نشفقر .ثؿ هللل ابـ الؼطهللن« :ولؽـ د
أعرض عـ ذلؽ الرتن ي فؼهللل فقف :حسـ هحقح .واق ٓ يؼقل ذلؽ يف الؿـؼطع ،ففق
عـده نتصؾ» .و هللل الؿزي (هت يب الؽؿهللل « :)339/19و هللل الرتن ي :حسـ هحقح».
ؾت :و قل الرتن ي ا ا ال ي كؼؾف ا لؿزي غقر نقجقد يف الؿط قع نـ الـسخة التل بقـ
يدي .وععػ الشقي إل هللين (ععقػ أبل داود-إم  394/2بر ؿ  )497و هللل« :إسـهللده
ععقػ ،عوؿهللن ا ا لقس بهلللؿشفقر ،و ِقصة لؿ يدرك أبهلل بؽر .واعطرب الرواة عـ
الزاري يف إسـهللده» .قؾت :واق كؿهلل هللل.
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َلت ِ
قؿـ َع َؾ ْق ِف بِ َ ذقـ ٍَةَ ،أنِـْ ُؽ ْؿ َأ َحدٌ َس ِؿ َع ُف نِ َـ الـ ِل؟ َف َؼا َهللل ُأ َبال ْبا ُـ َك ْع ٍ
ابَ :واهللِ َ
ٓ َي ُؼاق ُم
ُؼ
َ
ُّ
ذ
َن َع َؽ إِٓ َأ ْه َغ ُر ال َؼ ْقمَِ ،ف ُؽـ ُْت َأ ْه َغ َر ال َؼ ْق ِم َف ُؼ ْؿ ُت َن َع ُفَ ،ف َل ْخ َ ْر ُت ُع َؿ َر َأن الـ ِال َ ا َهللل
َذلِ َؽ(.)1
عؾال باـ أبال
وب ّقـ ابـ ح هللن أن :عؿار باـ الخطاهللب ت اع عؾاك ذلاؽ التو ات ّ
طهلللب رعل اهلل عـف بهللستحالف ناـ يحدثاف عاـ رساقل اهلل ﷺ ،وإن كاهللكقا ثؼا ٍ
هللت

ِ
هللو ٍ
س َ ،ا َهللل:
نلنقكقـ :لقعؾؿفؿ تق ل الؽ ب عؾك رسقل اهلل ﷺ ...ثؿ ذكر َعا ْـ َطا ُ
َجاهلل َء َاا َ ا إِ َلاك ا ْبا ِ
هللس – َي ْعـِال ُب َشا ْق َر ْبا َـ َك ْع ٍ
اـ َع ا ٍ
اب – َف َج َع َاؾ ُي َحدذ ُثا ُفَ ،ف َؼا َهللل َلا ُف ا ْبا ُـ
يث َك َ ا و َك َ اَ ،فعهللد َلفُ ،ثؿ حد َثفَ ،ف َؼ َهللل َلف :عُدْ لِح ِد ِ
هللس :عُدْ لِح ِد ِ
َع ٍ
يث كَا َ ا َوكَا َ ا،
َ
َ
َ
ُ
َ ُ
َ َ ُ
َف َعهلل َد َل ُفَ ،ف َؼ َهللل َل ُفَ :نهلل َأ ْد ِري َأ َع َر ْف َت َح ِاديوِل كُؾا ُفَ ،و َأ ْك َؽ ْار َت َاا َ اَ ،أ ْم َأ ْك َؽ ْار َت َح ِاديوِل
ث َعا ْـ رس ِ
كُؾ ُفَ ،و َع َر ْف َت َا َ ا؟ َف َؼ َهللل َل ُف ا ْب ُـ َع ا ٍ
هللس :إِكاهلل كُـاهلل ك َُحادذ ُ
اقل اهللِ إِ ْذ َل ْاؿ َي ُؽا ْـ
َ ُ
ِ
ِ
ب َوالا ُل َ
قلَ ،ت َر ْكـَاهلل ا ْل َح ِاد َ
يث َعـْا ُف( .)2و اهللل:
هللس الصا ْع َ
ب الـ ُ
ُي ْؽ َ ُب َع َؾ ْقفَ ،ف َؾؿهلل َرك َ
َعـ نج ِ
هللا ٍد َ َهلللَ :جهلل َء ُب َش ْق ٌر ا ْل َعدَ ِو ُّي إِ َلاك ا ْب ِ
اـ َع ا ٍ
ث َو َي ُؼ ُ
هللسَ ،ف َج َع َاؾ ُي َحادذ ُ
اقل َ :ا َهللل
ْ ُ َ
قل اهللَِ ،ف َج َع َؾ ا ْب ُـ َع ٍ
قل اهللَِ َ ،هللل َر ُس ُ
َر ُس ُ
هللس َٓ َي ْل َذ ُن لِ َح ِديوِ ِفَ ،و َٓ َيـْ ُظ ُر إِ َل ْق ِفَ ،ف َؼا َهللل:
ِ
اك َتساؿ ُع لِ َح ِاديوِلُ ،أ َحادذ ُث َؽ َعا ْـ رس ِ
َيهلل ا ْب َـ َع ٍ
اقل اهللِ َو َٓ َت ْس َاؿ ُع،
َ ُ
هللسَ ،نهلل لال َٓ َأ َر َ ْ َ
هللس :إِك اهلل كُـ اهلل ناار ًة إِ َذا سا ِ
َف َؼ ا َهللل ا ْب ا ُـ َع ا ٍ
اقل َ :ا َهللل َر ُسا ُ
اؿ ْعـَهلل َر ُجا ًاال َي ُؼا ُ
اقل اهللِ ،ا ْبتَدَ َر ْت ا ُف
َ
َ
ِ
ِ ِ
ب َوالا ُل َ
قلَ ،ل ْاؿ ك َْل ُخا ْ نِا َـ
هللس الصا ْع َ
اب الـا ُ
َأ ْب َص ُهللر َكهللَ ،و َأ ْه َغ ْقـَهلل إِ َل ْقف بِآ َذاكـَهللَ ،ف َؾؿهلل َرك َ

( )1ال خهللري ،الجهللنع الصحقح ،بهللب التسؾقؿ وآستئ ان ثال ًثهلل 67/8 ،بر ؿ .6254
( )2اكظر :نؼدنة هحقح نسؾؿ 11/1 ،بر ؿ .19
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الـ ِ
ف(.)1
هللس إِٓ َنهلل َك ْع ِر ُ
قؾت :وا ا ال ي ُذكر نـ احتقهللط بعض الصحهللبة يف حديث رسقل اهلل ﷺ،
هاريحهلل بهللٓهتاهللم :لعادم كوارة دواعقاف ،ولؿاهلل
كوقرا ،وٓ
ً
وتو تفؿ نـ الرواة ،لؿ يؽـ ً
س ؼ نـ قل عؿر ٕبل نقسك :أنهلل إين لاؿ أهتؿاؽ .ثاؿ تؽؾاؿ التاهللبعقن يف الجارح،
أيضاهلل :لؼارب العفاد بؿـ اع الاقحل :رساقل اهلل ﷺ،
وكاهللن كالنفاؿ يف ذلاؽ ً
ؾاقال ً
وعهللنة نـ ُتؽؾاؿ فقاف آكا اك إكؿاهلل كاهللن لؾؿا اب ،كاهلللخقارج ،أو لساقء الحػاظ ،أو
الجفهلللة :فن ؿ لؿ يؽقكقا يعرفقن الؽ ب .هللل يعؼقب بـ وق ة :ساؿعت عؾال باـ
الؿديـل يؼقل :كهللن ابـ سقريـ نؿـ يـظر يف الحديث ويػتش عـ اإلسـهللد ٓ ،كعؾؿ
أحدً ا أول نـف ،ثؿ كهللن أيقب ،وابـ عقن ،ثؿ كاهللن واع ة ،ثاؿ كاهللن يحقاك باـ ساعقد
الؼطهللن ،وع د الارحؿـ باـ نفادي .اهللل يعؼاقب :ؾات لعؾال :فؿهلللاؽ باـ أكاس؟
فؼهللل :أخربين سػقهللن بـ عققـاة اهللل :ناهلل كاهللن أواد اكتؼاهللء نهلللاؽ لؾرجاهللل( .)2وروى
إعؿش عـ إبارااقؿ الـخعال اهللل :إكؿاهلل ُسائؾ عاـ اإلساـهللد أياهللم الؿختاهللر .أخارج
اإلساـَهللدَ ،ف َؾؿاهلل و َ ع ِ
قن َع ِ ِ
نسؾؿ بسـده َع ِـ ا ْب ِـ ِس ِقري َـَ َ ،هلللَ « :ل ْؿ َي ُؽقكُاقا َي ْس َال ُل َ
ات
َ َ
اـ ْ ْ
ِ
السـ ِة َف ُق ْم َخا ُ َح ِادي ُو ُف ْؿَ ،و ُيـْ َظ ُار إِ َلاك
ا ْلػ ْتـَ ُة َ هلل ُلقاَ :س ُّؿقا َلـَهلل ِر َجهلل َل ُؽ ْؿَ ،ف ُقـْ َظ ُر إِ َلك َأ ْا ِؾ ُّ
َأ ْا ِؾ ا ْل ِدَ ِع َف َال ُي ْم َخ ُ َح ِدي ُو ُف ْؿ»(.)3

( )1اكظر :نؼدنة هحقح نسؾؿ  11/1بر ؿ  ،21ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  .37/1بهللختصهللر وتصرف
يسقر.
( )2اكظر :ورح عؾؾ الرتن ي ٓبـ رجب الحـ ؾل ،بدء التػتقش عـ إسهللكقد.122/ ،
( )3اكظر :نؼدنة هحقح نسؾؿ  11/1بر ؿ .27
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هللل ال ا ل« :فلول نـ زكك وجرح عـد اكؼضاهللء عصار الصاحهللبة :الشاع ل،
وحػظ عـفؿ تقثقؼ أكهللس وتضعقػ آخاريـ… فؾؿاهلل كاهللن
وابـ سقريـ ،وكحقاؿهللُ ،
عـد اكؼ راض عهللنة التهللبعقـ يف حدود الخؿسقـ ونهللمة ،تؽؾؿ طهللمػة نـ الجفهللبا ة يف
التقثقؼ والتضعقػ ،كهللٕعؿش ،ووع ة بـ الحجهللج ،ونهلللؽ بـ أكس»(.)1
وعـد التعهللنؾ نع نصطؾحهللت إمؿاة الحديوقاة يـ غال آحتقاهللط يف التعهللناؾ
حؿد ُعؼ هللااهلل ،كجارح ٍ
راو ثؼاة ،يرتتاب عؾقاف ر ّد
نعفهلل :خشقة الق قع يف نحهللذير ٓ ُت َ

حديوااف كسا ًّقهلل أو بهلللؽؾقااة ،أو تقثقااؼ ٍ
راو نجااروح ،يرتتااب عؾقااف ااقل حديوااف .و ااد
ِ
هللنؾقـ نفؿقـ يف و قع نوؾ ا ا الؿح ور.
يؽقن الفقى وعدم الخربة ع

وقنن نندزت أقننقمل مفؿننة ألهننؾ ملعؾننؿ ح معدفننة محننطؾو أهننؾ مللنندح
ومل ع كؾ ،ومل حذكد مـ ملقققع ح ملفقى وملؿقؾ ،كـيغل ملعـلكة فل :و د ك ف إمؿة
إعالم عؾك ا ه الؿحهللذير :ل لؽ كص بعضفؿ عؾقفهلل يف نصـػهللتف :ونـ ذلؽ:
نهلل هلللف اإلناهللم الا ا ل يف «الؿق ظاة»« :والؽاالم يف الارواة ُنحتاهللج إلاك ورع
تهللم ،وبراءة نـ الفقى والؿقؾ ،وخاربة كهللنؾاة بهلللحاديث وعؾؾاف ورجهلللاف :ثاؿ كحاـ
كػتؼر إلك تحرير ع هللرات التعاديؾ والجارح وناهلل باقـ ذلاؽ ناـ عارف ذلاؽ اإلناهللم
الجف واهطالحف ونؼهللهده بع هللراتف الؽوقرة»(.)2
و ااد أو اهللر ابااـ كوقاار إلااك أاؿقااة تحرياار ع اهللرات الجاارح والتعااديؾ فؼ اهللل:

( )1ذكر نـ يعتؿد قلف يف الجرح والتعديؾ  .175-172 /بهللختصهللر وتصرف يسقر.
( )2ال ا ل ،الؿق ظة. 19 / ،
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« نسللة :هللل الخطقب ال غدادي :أعؾاك الع اهللرات يف التعاديؾ والرتجاقح أن يؼاهللل:
حجة أو ثؼة ،وأدكهللاهلل أن يؼهللل :ك اب .ؾت :وبقـ ذلؽ أنقر كوقرة يعسار عا طفهلل،
و د تؽؾاؿ الشاقي أباق عؿار عؾاك نراتاب نـفاهلل ،وساؿك اهاطالحهللت يف أواخهللص
يـ غل التق قػ عؾقفهلل»(.)1
ثااؿ بااقـ الح اهللفظ ابااـ حجاار خطااقرة نسااللة عاادم تحرياار ع اهللرات الجاارح
وتجريحاهلل وجفهلللاة...
تعاديال
ً
أيضاهلل نعرفاة أحاقالفؿ
والتعديؾ فؼهللل« :ونـ الؿفاؿ ً
ً
ٕ ؿ د يجرحقن الشخص بؿهلل ٓ يستؾزم رد حديوف كؾف»(.)2
قؾت :وكػفاؿ ناـ كاالم الحاهللفظ أكاف يجاب التػرياؼ باقـ نعاهللين نصاطؾحهللت
إمؿة وع هللراهتؿ التل د تحتؿؾ أكور نـ دٓلة.
و د وعح اإلنهللم السخهللوي أن اـهللك نصاطؾحهللت لاؿ يستؼصافهلل العرا ال يف
ألػقتف ،ويـ غل آسرتوهللد بهلللؼرامـ لؿعرفة الؿراد نـفاهلل ،فؼاهللل ...« :وإٓ فؿاـ كظار
يف كتب الرجهللل ،كؽتهللب ابـ أبل حهللتؿ ،والؽهللنؾ ٓبـ عدي ،والتف يب ،وغقرااهلل،
ظػر بللػهللظ كوقرة ...والقا ػ عؾك ع هللرات الؼقم يػفؿ نؼهللهداؿ :لؿاهلل عارف ناـ
ع هللراهتؿ يف غهلللب إحقال ،وبؼرامـ ترود إلك ذلؽ»(.)3
ويف أثـهللء بقهللن العالناة الؿعؾؿال لألناقر التال يـ غال أن يراعقفاهلل ناـ أراد أن
يعرف أحقال الرواة هللل« :لق حاث عاـ رأي كاؾ إناهللم ناـ أمؿاة الجارح والتعاديؾ
( )1ابـ كوقر ،اختصهللر عؾقم الحديث .271/
( )2ابـ حجر ،كزاة الـظر.256/
( )3السخهللوي ،فتح الؿغقث .362 /1
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واهطالحف ،نستعقـًهلل عؾك ذلاؽ بتت اع كالناف يف الارواة ،واخاتالف الرواياة عـاف يف
بعضفؿ ،نع نؼهللركة كالنف بؽالم غقره»(.)1
كوقارا ناهلل ُتطؾاؼ
أيضهلل
و هللل ً
ً
نقعحهلل لؾػهللمدة السهللبؼة« :هقغ الجرح والتعديؾ ً
هللن نغهلليِ ٍ
عؾك نع ٍ
رة لؿعهللكقفهلل الؿؼررة يف كتب الؿصطؾح .ونعرفة ذلاؽ تتق اػ عؾاك
طقل الؿؿهللرسة واستؼصهللء الـظر»(.)2
ونؿهلل سا ؼ ناـ إ اقال كعؾاؿ ناـ غقار واؽ أن اـاهللك نصاطؾح ٍ
هللت وألػهلل ًظاهلل
حديوقااة لا عض أاااؾ العؾااؿ لااؿ يتػؼااقا عؾااك ناادلقٓهتهلل الؿ هللواارة :لحقهللديتفاهلل ،نؿاهلل
يتقجب دراسة ألػهللظ كؾ عهلللؿ نـفؿ عؾك حدة ،وتحديد ناراده ناـ ألػهللظاف .وكوقار
نـ ا ه إلػهللظ ال ألػهللظ وهػقة ٓ اهطالحقة.

( )1الؿعؾؿل ،التـؽقؾ. 163 /
( )2اكظر :نؼدنة الؿعؾؿل لتحؼقؼ كتهللب الػقامد الؿجؿقعة (.)9
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املطهب انثانث:
يزاتب انتعذيم وأنفاظها عنذ األئًت
رتااب العؾؿااهللء ألػااهللظ التعااديؾ عؾااك هااقغ نتعااددة ونتؼهللربااة ُبـقاات عؾااك
آستؼراء ،ولؿ يؽـ إنر عشقام ًّقهلل ،فؽهللن بعضفؿ يختصار تؾاؽ الؿراتاب اعتؿاهلل ًدا
عؾاك ففاؿ الؿتؾؼاال يف إدخاهللل كااؾ لػظاة نااع كظهللمرااهلل ،وبعضاافؿ يحاهللول اسااتقعهللب
إلػاهللظ ن قـًاهلل التػاهللوت الااد قؼ بقـفاهلل .اهللل الساخهللوي« :ولااق اعتـااك باهللرع بتت عفاهلل،
واهاطالحهلل :لؽاهللن
ووعع كؾ لػظة بهلللؿرت ة الؿشهللوة لفاهلل ،ناع وارح نعهللكقفاهلل لغا ًة
ً
حسـًهلل ،و د كهللن وقخـهلل( )1يؾفج ب كر ذلؽ فقؿهلل تقسر ،والقا ػ عؾك ع هللرات الؼقم
يػفؿ نؼهللهداؿ بؿاهلل عارف ناـ ع اهللراهتؿ يف غهلللاب إحاقال ،وبؼارامـ ترواد إلاك
ذلؽ»(.)2
فؼهللم العؾؿهللء بتؼسقؿ ا ه الؿراتب وترتق فهلل كؾ حسب نهلل ع ّـ لف ،ونؿهلل ففؿاف
ن ـ نرويهللت الرواة ،وع هللرات أاؾ الـؼد ،فجعؾ اإلنهللم أبق نحؿد ع د الرحؿـ باـ
أباال حاهللتؿ يف كتهللبااف «الجاارح والتعااديؾ» نراتااب الجاارح أربااع نراتااب ،كؿاهلل جعااؾ
نراتب التعاديؾ أرباع نراتاب( ،)3فؽاهللن اباـ أبال حاهللتؿ الساهللبؼ يف اا ا ال اهللب ناـ

( )1يعـل الحهللفظ ابـ حجر.
( )2فتح الؿغقث .111-119/2
( )3اكظر :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ .37/2

يصطهر «صذوق» عنذ اإلياو انبخاري

51

أبااقاب عؾااؿ الجاارح والتعااديؾ .وإن كهللكاات ا ا ه إلػ اهللظ الؿسااتعؿؾة يف الجاارح
والتعديؾ نعروفة نستعؿؾة عـد أمؿاة الحاديث .وبا لؽ يؽاقن اباـ أبال حاهللتؿ ااق
أول نااـ وعااع نراتااب لؾجاارح والتعااديؾ ،ورت َف اهلل ا ا ا الرتتقااب ،و سااؿفهلل و ا ا
التؼسااقؿ ،وت عااف عؾااك ا ا ا الرتتقااب والتؼسااقؿ اإلن اهللم أبااق عؿاارو ابااـ الصااالح()1

واإلنهللم الـقوي(.)2
هللل ابـ الصالح« :بقهللن إلػهللظ الؿساتعؿؾة ناـ أااؾ اا ا الشالن يف الجارح
والتعديؾ :و د رتب أبق نحؿد ع د الرحؿـ بـ أبل حهللتؿ الرازي يف كتهللبف (الجرح
والتعديؾ) فلجهللد وأحسـ ،وكحـ كرت فهلل ك لؽ ،وكقرد ناهلل ذكاره ،وكضاقػ إلقاف ناهلل
بؾغـهلل يف ذلؽ عـ غقره إن وهللء اهلل تعهلللك»(.)3

أما ألفاظ الخػذًل فػلى مزاجب:
سلققم ذكد أققمل أهؾ مللدح ومل ع كؾ وملؿدمتنب مل نل وضنعقهل لؾندومة،
ثؿ سلحلول ملند ط ومللؿنع نقـ مندمتيفؿ لؾ ندوج ـ قلنة تقفقؼقنة لؿعدفنة ملدتينة
وحؽؿفل.
اعتـك اإلنهللم ع د الرحؿـ بـ أبل حهللتؿ بتؼسقؿ نراتب الجرح والتعديؾ ،ثؿ
تتهللبع العؾؿهللء نـ بعده عؾك جؿع إلػهللظ الؿشفقرة وتصـقػفهلل إلاك نراتاب تتج ّؾاك
وااهلل درجااة كااؾ راو ،فؿؿااـ تؽؾااؿ يف ذلااؽ ابااـ الصااالح ،والاا ا ل ،والعرا اال،
( )1اكظر :عؾقم الحديث (نؼدنة ابـ الصالح)  123/ونهلل بعداهلل.
( )2اكظر :التؼريب والتقسقر .8/
( )3اكظر :نؼدنة ابـ الصالح .122 /
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والسخهللوي ،حقث تؽؾؿ ّ
كاؾ ناـفؿ بحساب اجتفاهللده .وسالعرض نراتاب التعاديؾ
كؿهلل أوردواهلل يف نصـػهللهتؿ.

مزاجب الخػذًل غنذ غبذ الزحمن بن أبي حاجم:
هللل ع د الرحؿـ بـ أبل حهللتؿ« :وجدت إلػهللظ يف الجرح والتعاديؾ عؾاك
نراتب وتك :فنذا قؾ لؾقاحد :إكف ثؼة ،أو نتؼـ ث ت ،ففق نؿـ ُيحتج بحديوف.
وإذا قااؾ لااف :هاادوق ،أو نحؾااف الصاادق ،أو ٓ باالس بااف ،ففااق نؿااـ ُيؽتااب
حديوف ويـظر فقف ،وال الؿـزلة الوهللكقة.
وإذا قؾ :وقي ،ففق بهلللؿـزلاة الوهلللواة يؽتاب حديواف ويـظار فقاف ،إٓ أكاف دون
الوهللكقة.
وإذا هلللقا :ههلللح الحديث ،فنكف يؽتب حديوف لالعت هللر»(.)1
فف ه أربع نراتب وععفهلل ابـ أبل حهللتؿ لتعاديؾ الارواة .وت عاف الحاهللفظ اباـ
ات أو ُحجاة،
الصالح عؾك ا ا التؼسقؿ ،إٓ أكف أعهللف لؾؿرت ة إولك :إذا قاؾَ :ث َ ٌ
وك ا إذا قؾ يف العدل :إكف حهللفظ أو عهللبط( ،)2ثؿ أيد هـقعف يف الؿرت ة الوهللكقاة وناهلل
دو هلل يف كقن أهحهللوهلل ُتؽتاب أحاهللديوفؿ ويـظار فقفاهللٕ :ن اا ه الع اهللرات ٓ ِ
تشاعر
بشرط الض ط ف ُقـ َظر يف حديوف ويخترب حتك يعرف ع طف( .)3ويالحاظ ناـ تؼساقؿ
( )1الجرح والتعديؾ .37/1
( )2نؼدنة ابـ الصالح .152 /
( )3نؼدنة ابـ الصالح .152 /
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ابـ أبل حهللتؿ وتعؼقب ابـ الصالح ،أن ناهلل دون الؿرت اة إولاك ٓ يشاؿؾف تعرياػ
الوؼة.

مزاجب الخػذًل غنذ الخافظ الذهبي:
ات ُحجاة،
هللل الحاهللفظ الا ا ل« :فالعؾك الع اهللرات يف الارواة الؿؼ اقلقـَ :ث َ ٌ
وث ت حهللفظ ،وثؼة ِ
نتؼـ ،وثؼة ثؼة ،ثؿ ثؼة ،ثؿ( )1هدوق ،وٓ بالس باف ،ولاقس باف
بلس ،ثؿ نحؾف الصدق ،وجقد الحديث ،وههلللح الحاديث ،وواقي وساط ،وواقي
وهقيؾح ،وكحق ذلؽ»(.)2
حسـ الحديث ،وهدوق إن وهللء اهللُ ،
وكالحظ د ة اإلنهللم يف تع قره «بهلللرواة الؿؼ قلقـ» ،لؽـف لؿ يحادد حؽاؿ كاؾ
نرت ة كؿهلل فعؾ ابـ أبل حهللتؿ ،إٓ أن الحهللفظ السخهللوي كؼؾ عـف قلاف« :إن اقلفؿ:
ث اات وحجااة وإناهللم وثؼااة ونااتؼـ ،نااـ ع اهللرات التعااديؾ التاال ٓ كاازاع فقف اهلل ،وأن اهلل
هدوق ونهلل بعده ،يعـل نـ أاؾ اهللتقـ الؿارت تقـ الؾتاقـ جعؾفؿاهلل ثال ًثاهلل ،فؿختؾاػ
فقفهلل بقـ الحػهللظ ،اؾ ال تقثقؼ أو تؾققـ ،وعؾك كؾ حهللل ففل نـخػضة عـ كؿاهللل
رت ة التقثقؼ ،ونرتػعة عـ رتب التجريح»(.)3

( )1وا ا الرتتقب كؿهلل أ ره زيـ الديـ العرا ل يف «التؼققد واإليضهللح» ص .154-152
( )2نقزان آعتدال .4/1
( )3فتح الؿغقث  ،121/2و د استػهللد ا ا التع قر الحهللفظ السخهللوي نـ قل ال ا ل« :ولؿ
أتعرض ل كر نـ قؾ فقف :نحؾف الصدق ،وٓ نـ قؾ فقف ٓ :بلس بف ،وٓ نـ قؾ فقف :اق
ههلللح الحديث ،أو يؽتب حديوف ،أو اق وقي ،فنن ا ا وو فف يدل عؾك عدم الضعػ
الؿطؾؼ» نقزان آعتدال .4-3/1
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مزاجب الخػذًل غنذ الخافظ الػزاقي:
جلء ملحلفظ ملعدمقل وتهللبع ال ا ل عؾاك اا ه الؿراتاب ،إٓ أكاف أعاهللف إلاك
بعض الؿراتب بعض إلػهللظ ،حقث هللل يف ألػقتف:
وجدت
وزدت نهلل يف كالم أاؾِف
والشقي زاد فقفؿهلل
ُ
ُ
فؿؿ اهلل زاده يف الؿرت ااة إولااك :ثؼااة ث اات( ،)1ونؿ اهلل زاده يف الؿرت ااة الوهللكقااة:
إلػهللظ (التل جعؾفهلل ابـ أبل حاهللتؿ وت عاف اباـ الصاالح إولاك) ،واال :ث ات ،أو
نتؼـ ،أو حجة ،أو عدل حهللفظ أو عدل عهللبط .ونؿهلل زاده يف الؿرت ة الوهلللوة :نلنقن
أو خقهللر .ونؿهلل زاده يف الؿرت ة الرابعة :رووا عـف ،أو إلك الصدق ناهلل ااق ،أو وساط،
أو وقي ،أو نؼ َهللرب الحديث (بػتح الراء وكسراهلل) أو أرجق أكف لقس بف بلس(.)2

مزاجب حػذًل الزواة غنذ الخافظ ابن حجز:
أيضهلل نعرفة نراتب التعاديؾ ،وأرفعفاهلل:
هللل الحهللفظ ابـ حجر« :ونـ الؿفؿ ً
القهػ بؿهلل دل عؾك الؿ هلللغة فقف ،وأهرح ذلؽ التع قار بلفعاؾ ،كالوثؼ الـاهللس ،أو
أث ت الـهللس ،أو إلقف الؿـتفك يف التو ت ،ثؿ نهلل تلكد بصػة نـ الصاػهللت الدالاة عؾاك
التعديؾ أو هػتقـ :كوؼة ثؼة ،أو ث ت ث ت ،أو ثؼة حهللفظ ،أو عادل عاهللبط ،أو كحاق
وياروى حدي ُواف و ُيعت َار
ذلؽ .وأدكهللاهلل نهلل أوعر بهلللؼرب نـ أسفؾ التجريح :كشقي،
َ
بف ،وكحق ذلؽ ،وبقـ ذلؽ نراتب ٓ تخػك»(.)3

( )1عزا ا ه الؾػظة يف التؼققد واإليضهللح  152/لؾ ا ل.
( )2اكظر :الت صرة والت كرة ورح إلػقة  .371 -369/1بتصرف يسقر.
( )3كزاة الـظر .66 /
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وهـل خللػ م ـ ملحرح وملعدمقل ،فؾؿ كلعؾ «ط ًال ضنل ًطل» ؿـالنة «ثؼنة»
ؾ أدرجفل ح مدتية أطؾك.
اهللل الس اخهللوي« :ثااؿ إن ن اهلل تؼاادم يف أن القهااػ بهلللض ا ط والحػااظ ،وك ا ا
اإلتؼهللن ٓ ،بد أن يؽقن يف عدل ،اق حقث لؿ يصرح ذاك اإلنهللم بف :إذ لق هارح باف
كهللن أعؾك ،ول ا أدرج وقخـهلل « ً
عدٓ عهللب ًطهلل» يف التل ؾفهلل ،يعـك ؾ نرت ة ثؼة»(.)1

مزاجب الخػذًل غنذ السخاوي:
هللل الحاهللفظ الساخهللوي« :فالرفع نراتاب التعاديؾ :ناهلل أتاك كؿاهلل اهللل واقخـهلل
بصقغة أفعؾ ،ثؿ يؾقف نهلل اق الؿرت ة إولك عـد بعضفؿ ،قلفؿ :فالن ٓ ُيسلل عاـ
نوؾف ،وكحق ذلؽ ،ثؿ يؾقف نهلل اق الؿرت ة إولاك عـاد الا ا ل يف نؼدناة نقزاكاف ،ثاؿ
يؾقف نهلل اق الؿرت ة إولك عـد ابـ أبل حهللتؿ وت عف ابـ الصالح ،ويؾل ا ه الؿرت اة
(خهللنسة) وال قلفؿ :لقس بف بالس أو ٓ بالس باف أو هادوق .وتاال اا ه الؿرت اة
(سهللدسااة) وااال :نحؾااف الصاادق :خال ًفاهلل ٓبااـ أباال حاهللتؿ ثااؿ ابااـ الصااالح ،وت ًعاهلل
لؾ ا ل»(.)2
وأعهللف يف كؾ نرت ة نـ ا ه الؿراتب ألػهلل ًظهلل نـ عـده ،ثؿ هللل« :إن الحؽاؿ
يف أاؾ ا ه الؿراتب :آحتجاهللج بهللٕربعاة إولاك نـفاهلل ،وأناهلل التال بعاداهلل فنكاف ٓ
يحتج بلحد نـ أاؾفهلل ،لؽقن ألػهللظفهلل ٓ ِ
تشعر بشارط الضا ط ،باؾ ُيؽتاب حاديوفؿ
ُ
( )1فتح الؿغقث .117/2
( )2فتح الؿغقث  .116 -115/2بهللختصهللر.
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و ُيخترب .وأنهلل السهللدساة ،فاهلللحؽؿ يف أاؾفاهلل دون أااؾ التال ؾفاهلل ،ويف بعضافؿ ناـ
ُيؽتب حديوف لالعت هللر دون اخت هللر ع طفؿ :لقعقح أنراؿ فقف»(.)1

ٍ
ولؿزيد نـ ال قهللن أستطقع الؼقل بلن الؿرت ة إولك هللل عـفهلل ابـ أبل حهللتؿ:
إذا قؾ لؾقاحد :إكف ثؼة أو نتؼـ ففق نؿـ ُيحتج بحديواف .اهللل اباـ الصاالح :وكا ا
إذا قؾ َث َت أو حجة ،وك ا إذا قؾ يف العدل :إكف حهللفظ أو عهللبط.
ثؿ ك ف الحهللفظ ا ل ا ل يف كتهللبف (نقزان آعتدال) عؾك نرت ة لؿ يا كراهلل اباـ
أبل حهللتؿ ،وجعؾفهلل أولك الؿراتب ،وال نهلل كُرر بؾػظف أو بؿرادفف ،أو نهلل أفهللد تلكقدً ا
يف الجؿؾة ،فؼهللل« :فلعؾك الع هللرات يف الرواة الؿؼ قلقـ َث َت حجة ،أو ث ت حهللفظ،
أو ثؼة نتؼـ ،أو ثؼة ثؼة ،ثؿ ثؼة هدوق»(.)2

ِ
التؼسقؿ الح ُ
هللفظ العرا ل ،فؼهللل« :و د زاد الحاهللفظ أباق ع اد
وت عف عؾك ذلؽ
اهلل ال ا ل يف نؼدناة كتهللباف (نقازان آعتادال) درجاة اؾ اا ه ،أي :اؾ الدرجاة
إولك عـد ابـ أبل حهللتؿ ،وال أرفع نـفهلل ،وال أن يؽاقن لػاظ التقثقاؼ الؿا كقر
يف الدرجة إولك إنهلل بهلللؾػظ بعقـف ،كؼقلفؿ :ثؼة ثؼة ،أو نع نخهلللػاة الؾػاظ إول،
كؼقلفؿ :ثؼة ث ت ،أو ث ت حجاة ،أو كحاق ذلاؽ ،وااق كاالم هاحقحٕ :ن التلكقاد
الحهللهؾ بهلللتؽرار ٓ بد أن يؽقن لف فهللمدة عؾك الؽالم الخهلللل عـ التلكقد»(.)3
خؿسهلل ،فتصقر الؿرت ة إولك عـد ابـ أبل حهللتؿ
وعؾك ذلؽ ُتص ح الؿراتب
ً
( )1فتح الؿغقث  .121/2بهللختصهللر.
( )2اكظر :نقزان آعتدال .4/1
( )3اكظر :التؼققد واإليضهللح لؾعرا ل .157/
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ال الؿرت ة الوهللكقة عـد اإلنهللم ال ا ل والحهللفظ العرا ل ،ثؿ جهللء الحهللفظ ابـ حجار
رحؿف اهلل تعاهلللك فازاد إلاك نراتاب التعاديؾ نرت اة ،وجعؾفاهلل أرفاع الؿراتاب ،واال
القهػ بؿهلل دل عؾك الؿ هلللغة يف التعديؾ ،وأهارح ذلاؽ التع قار بلفعاؾ التػضاقؾ،
كلوثؼ الـهللس ،أو أث ت الـهللس ،أو إلقف الؿـتفك يف التو ت(.)1
قؾننت :وياادخؾ يف ا ا ه الؿرت ااة التاال زادا اهلل الح اهللفظ ابااـ حجاار غقاار ا ا ه
إلػهللظ ،فؿـ ذلؽ قل اإلنهللم الشهللفعل يف ع د الرحؿـ بـ نفادي ٓ« :أعارف لاف
كظقرا يف ا ا الشلن»(.)2
ً
وب لؽ تصقر الؿراتب س ًتهلل ،وتصقر الؿرت اة إولاك عـاد الا ا ل والعرا ال
ال الؿرت ة الوهللكقة عـد ابـ حجر ،وتصقر الؿرت اة إولاك عـاد اباـ أبال حاهللتؿ اال
الؿرت ة الوهلللوة عـد ابـ حجر.
ثؿ جهللء الحهللفظ السققطل فل ر وقي اإلسالم اباـ حجار عؾاك اا ه الؿراتاب
الست ،غقر أكف زاد عؾك ألػهللظ الؿرت ة إولك ،ونـف ٓ :أحد أث ت نـف ،أو َنـ نواؾ

فالن أو فالن ٓ ُيسلل عـف .ولؿ َأ َر نـ ذكر ا ه الوالثة ،وال نـ ألػهللظفؿ»(.)3

و قل الحهللفظ ابـ حجر يف اإلنهللم ال خهللري رحؿاف اهلل :ج اؾ الحػاظ ،وإناهللم
الدكقهلل يف فؼف الحديث(.)4
( )1اكظر :كزاة الـظر يف تقعقح كخ ة الػؽر ٓبـ حجر .176/
( )2قؾت :ذكر ا ا السخهللوي ،فتح الؿغقث ورح ألػقة الحديث .362/1
( )3اكظر :السققطل ،تدريب الراوي .343/1
( )4قللف ح تدجؿة ملي لري :تؼريب التف يب  468/بر ؿ (.)5727
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وب لؽ تصاقر الؿرت اة إولاك عـاد اباـ أبال حاهللتؿ اال الؿرت اة الوهلللواة عـاد
الحهللفظ ابـ حجر ،والؿرت ة إولك عـد ال ا ل ال الؿرت ة الوهللكقة عـد الحهللفظ ابـ
حجر.
و عنن هننذم ملعنندت لؿدمتننب مل عنن كؾ ،سننلذكد مدمتننب مل عنن كؾ حسننب
محلوال مللؿع قـ هذه ملؿدمتب وتقحقن رتي فنل  -كؿنل
تؼسقؿلت مألئؿة ملسل ؼة،
ً
ففؿ ف مـ تدتقيفؿ -مدتية تدتق ًيل تـلزل ًّقل مع ذكد عض ألػلظ كؾ مدتية:
ملؿدتيننة مألولننك :وهننل مل ننل مكق َ ننػ أ ننحل فل ؿننل ك ن ل طؾننك ملؿيللغننة ح
مل ع كؾ  :وأهرح ذلؽ التع قر بلفعؾ التػضقؾ ،كلوثؼ الـاهللس ،أو أث ات الـاهللس ،أو
إلقف الؿـتفك يف التو ت .وأدخؾ السققطل فقفهلل ٓ :أحد أث ات نـاف ،و َناـ نواؾ فاالن
وفالن ٓ ُيسلل عـف ،وا ه الؿرت ة ال التل زاداهلل الحهللفظ ابـ حجر عؾك نـ سا ؼف
نـ العؾؿهللء.
ملؿدتية ملثلكقة :وهل مل ل كق ػ أ حل فل للع ملة وتؿلم ملييط مع مل لكق
إمل ؾػظف أو ؿدمدفف ،ونوهللل ذلؽ :فاالن ثؼاة ثؼاة ،أو ث ات ث ات ،أو بؿرادفاف ،كوؼاة
ث ت ،أو ثؼة حهللفظ ،أو نهلل أفهللد تلكقدً ا يف الجؿؾة.
اهللل الح اهللفظ الس اخهللويٕ« :ن التلكقااد الحهللهااؾ ب اهلللتؽرار فقااف زي اهللدة عؾااك
نوال يؽقن أعؾك نـفهلل ،وأكوار ناهلل
الؽالم الخهلللل نـف ،وعؾك ا ا فؿهلل زاد عؾك نرتقـ ً
و ػـهلل عؾقف نـ ذلؽ قل ابـ عققـة :حدثـهلل عؿرو باـ ديـاهللر ،وكاهللن ثؼاة ثؼاة ...تساع
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نارات ،وكلكااف سااؽت ٓكؼطاهللع كػسااف»( ،)1واا ه الؿرت ااة اال التاال زادااهلل الحاهللفظ
ال ا ل عؾك ابـ أبال حاهللتؿ ،واال الؿرت اة إولاك عـاد الا ا ل والوهللكقاة عـاد اباـ
حجر.
ملؿدتية ملثللثة :وهل مل ل كق ػ أ حل فل للع ملنة وتؿنلم ملينيط منـ غقند
تلكق  .بعض ألػهللظ ا ه الؿرت ة :ثؼة ،أو ث ت ،أو عدل حاهللفظ ،أو عادل عاهللبط ،أو
حجة .هللل الخطقب ال غدادي« :فلنهلل أ سهللم الع اهللرات بهللإلخ اهللر عاـ أحاقال الارواة
فلرفعفهلل أن يؼهللل :حجة أو ثؼة»( .)2هللل ابـ أبل حهللتؿ« :وجدت إلػهللظ يف الجارح
والتعديؾ عؾك نراتب واتّك ،وإذا قاؾ لؾقاحاد :إكاف ثؼاة أو ناتؼـ ث ات :ففاق نؿاـ
ُيحتج بحديوف»( .)3هللل ابـ الصالح« :أناهلل ألػاهللظ التعاديؾ فؿراتاب :إولاك :اهللل
ابـ أبل حهللتؿ :إذا قؾ لؾقاحد :إكف ثؼة أو نتؼـ ،ففق نؿـ ُيحتج بحديوف»(.)4

هللل ابـ الصالح« :وك ا إذا قؾ :ث ت أو حجة ،وك ا إذا قاؾ يف العادل :إكاف
حهللفظ أو عهللبط»( .)5وأعاهللف الساخهللوي ِهاق ًغهلل أخارى إلاك اا ه الؿرت اة ،ونـفاهلل:
« قلفؿ :كلكف نصحػ .ثؿ استدرك و هللل :أنهلل فاالن حاهللفظ ،أو فاالن عاهللبط فؼاط،
فؾقس ا ا ناـ ألػاهللظ اا ه الؿرت اةٕ :ن نجارد القهاػ بؽاؾ نـفؿاهلل غقار كا ٍ
هللف يف
التقثقؼ ،بؾ بقـ العدل وبقـفؿهلل  -أي :الحاهللفظ والضاهللبط  -عؿاقم وخصاقص ناـ
( )1فتح الؿغقث .115/2
( )2الؽػهللية يف عؾؿ الروية .22/
( )3الجرح والتعديؾ .37/2
( )4نؼدنة ابـ الصالح .123/
( )5الؿرجع السهللبؼ كػسف.
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ٍ
وجفٕ :كف يقجد العدل بادو ؿهلل ،أي :بادون الحػاظ أو الضا ط ،ويقجادان  -أي:
يقجد الحػظ والض ط  -بدون العدالة ،وتقجد الوالثة»(.)1
ملؿدتية ملدم عة :وهل مل ت ل ألػلضفل طؾنك ملحن ق ملؿمكن وال تمشنعد ؿنلم
ملييط ،نوؾ :هدوق ،أو ٓ بلس بف ،أو لقس بف بلس ،وأدخؾ الحاهللفظ العرا ال يف
ا ا ه الؿرت ااة« :فااالن ناالنقن وفااالن خق اهللر»( ،)2وأدخااؾ ابااـ أباال ح اهللتؿ« :نحؾااف
الصدق» يف ا ه الؿرت ة( ،)3وت عف عؾك ذلاؽ اباـ الصاالح والـاقوي ،فساقوا باقـ
نـ ُيؼهللل فقف :هدوق ونـ ُيؼهللل فقف :نحؾ الصادق .اهللل اباـ أبال حاهللتؿ« :إذا قاؾ
لؾراوي :هدوق أو نحؾف الصدق أو ٓ بلس بف :ففق نؿـ ُيؽتب حديوف و ُيـظر فقف،

وال الؿـزلة الوهللكقة»(.)4

نمخ ًرا عاـ اقلفؿ« :هادوق»
ولؽـ الحهللفظ ال ا ل جعؾ «نحؾف الصدق» َ

إلااك الؿرت ااة التاال تؾقفاهلل( :)5وذلااؽ ٕن «هاادو ً هلل» ٌّ
دال عؾااك الؿ هلللغااة يف الصاادق،
بخالف «نحؾف الصدق» فنكاف دال عؾاك أن هاهللح ف نحؾاف ونرت تاف نطؾاؼ الصادق.
وت عف عؾك ذلؽ الحهللفظ العرا ل.
ويدخؾ يف اا ه الؿرت اة ناـ يؼاهللل فقاف :حساـ الحاديث ،أو جقاد الحاديث:

( )1فـح الؿغقث لؾسخهللوي .363/1
( )2التؼققد واإليضهللح .162/
( )3الجرح والتعديؾ .37/2
( )4الؿرجع السهللبؼ
( )5نقزان آعتدال .4/1
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حقاث إن راوي الحاديث الحساـ نقهاقف بخػاة الضا ط ،وااق الا ي ُيؼاهللل فقااف:
هدوق ،أو ٓ بلس بف ،وك لؽ راوي الحديث الجقد.
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املبسث األول:
(انصذوق) عنذ احملذثني
ويزتبته وزكًه
وفقف ثرثة مطللب:
واهطالحهلل.
ملؿطؾب مألول :نعـك لػظ (هدوق) لغ ًة
ً
ملؿطؾب ملثلين :استعؿهللل إمؿة لؾػظ الصدوق ودٓلتف عـداؿ.
ملؿطؾب ملثللث :أ قال أاؾ الـؼد يف آحتجهللج بحديث (الصدوق).
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املبسث األول:
(انصذوق) عنذ احملذثني ويزتبته وزكًه
ت هلليـاات اسااتعؿهللٓت العؾؿااهللء لفاا ه الؽؾؿااة (الصاادوق) ،و ااد اسااتخدنفهلل
العؾؿهللء الؿتؼدنقن والؿتلخرون والؿعهللهارون ،وأطؾؼقااهلل عؾاك كوقار ناـ الارواة،
فؿهلل ندلقل ا ه الؾػظة؟ ونهلل الؿؼصاقد نـفاهلل؟ يف اا ا الؿ حاث سالتـهللول الحاديث
عـ ا ه الؾػظة نـ خالل ثالثة نطهلللب:

املطهب األول:
يعىن نفظ (صذوق) نغت واصطالزا
ملح وق لغة:
هللل ابـ فهللرس« :الصهللد والدال والؼهللف أهؾ يدل عؾاك اقة يف الشالء ً
اقٓ
وغقره .نـ ذلؽ الصدق :خالف الؽ بُ ،ساؿل لؼقتاف يف كػساف ،وٕن الؽا ب ٓ
قة لف ،اق بهللطؾ .وأهؾ ا ا نـ قلفؿ :ولء هدق ،أي :هؾب .ورناح هادق.
والصااادذ يؼ :الؿاااالزم
ويؼ ااهلللَ :هااادَ ُ قاؿ الؼت ااهللل ،ويف خاااالف ذلاااؽ َكااا َ بقاؿ .ذ
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لؾصدق ...ويؼهللل :اق رجؾ هدق»(.)1
و«الصاادق نطهللبؼااة الؽااالم لؾقا ااع ،بحسااب اعتؼااهللد الؿااتؽؾؿ ،والصااالبة
والشدة ،ويؼهللل رجؾ هدق ،وانرأة هدق ،وإنر الصهلللح ٓ وقة فقف نـ كؼص أو
ك ب»(.)2
هللل الراغب إهػفهللين« :الصدق نطهللبؼة الؼقل الضؿقر والؿخارب عـاف ن ًعاهلل،

ونتك اكخرم ورط نـ ذلؽ لؿ يؽـ هد ً هلل تهلل ًّنهلل»(.)3

وا ا يدل عؾك أكف إذا ُوهػ الشخص بلكف ههللدق يف قلف فقؾزم نـ ذلؽ أن
يؽقن حهللف ًظهلل لحديوف ،فنذا ُوهػ ب لؽ عؾك سا قؾ الؿ هلللغاة (هادوق) أفاهللد ذلاؽ
قة حػظف لؿهلل يخرب بف.
ونؿهلل س ؼ فنن لػظ هدوق نـ حقث الؾغة يط َؾؼ عؾك نـ تحؼؼ فقف أنران:
أح هؿل :أن يؽقن ههللد ً هلل فقؿهلل يخرب بف ،بؿعـك أكف حهللفظ لِؿهلل يحدث بف.
ملثلين :أن يؽقن خربه نطهللب ًؼهلل ٓعتؼهللده ،وإٓ كهللن كهللذ ًباهلل فقؿاهلل يؼاقل ،وإن كاهللن
خربه يف كػسف ح ًّؼهلل.
فهلللصدق اق نطهللبؼة الؼقل أو الػعؾ أو القا ع ،والرجؾ إذا طاهللبؼ ق ُلاف فع َؾاف
أو وا عف ففق ههللدق ،وكوقره هدوق.
( )1نعجؿ نؼهلليقس الؾغة .341/3
( )2اكظر :الؿعجؿ القسقط .511/1
( )3نػردات الؼرآن .478/
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طرحل:
وأمل م
ً
فهلللصدوق لػظة تط َؾؼ عؾك إحدى نراتب التعديؾ التل تو ت العدالة لؾراوي
وٓ تو ت لف كؿهللل الض ط ،فؼد يؽقن عاهللب ًطهلل لحديواف ،و اد يؽاقن عـاده صاقر يف
حػظف.
اهللل نسااؾؿ يف الؼسااؿ إول نااـ الاارواة ال ا يـ أخاارج حااديوفؿ يف هااحقحف
واحتج بف « :فلنهلل الؼساؿ إول ،فنكاهلل كتاقخك أن كؼادم إخ اهللر التال اال أساؾؿ ناـ
العققب نـ غقراهلل وأكؼك نـ أن يؽقن كهلل ؾقاهلل أاؾ استؼهللنة يف الحديث وإتؼهللن لؿهلل
كؼؾقا ،لؿ يقجد يف روايهللهتؿ اختالف واديد ،وٓ تخؾاقط فاهللحش ،كؿاهلل اد عوار فقاف
عؾك كوقر نـ الؿحدثقـ وبهللن ذلؽ يف حديوفؿ»(.)1
وحقـؿهلل كتلناؾ اا ا الؽاالم الصاهللدر ناـ اإلناهللم نساؾؿ كجاد أكاف يـط اؼ عؾاك
الصدوقٕ :ن نرت ة الصدوق ٓ يدخؾ فقفهلل نـ كهللن يف روايهللتف اختالف واديد ،أو
تخؾقط فهللحش.
نسؾؿهلل أكؿؾ كالناف الساهللبؼ بؼقلاف« :فانذا كحاـ تؼصاقـهلل أخ اهللر
ويميد ا ا أن
ً
اااا ا الصاااـػ ناااـ الـااهللس ،أت عـهللاااهلل أخ اا ًهللرا يؼاااع يف أسااهللكقداهلل بعاااض ناااـ لاااقس
بهلللؿقهقف بهلللحػظ واإلتؼهللن .كهلللصـػ الؿؼدم ؾفؿ»(.)2

و هللل د .ولقد العهللين رحؿف اهلل« :فهلللوؼة والصدوق كالاؿهلل نؼ قل خربه ،غقار
( )1اكظر :نؼدنة هحقح نسؾؿ .2/1
( )2الؿرجع السهللبؼ كػسف.
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نردود ،ولؽـفؿاهلل يتػهللعاالن يف ٍ
ادر فاقق الصادق ،وااق الضا ط ،فهلللوؼاة هادوق،
درا نـ الض ط نقزه عاـ الصادوق الا ي ااق أ اؾ عا ًطهلل ناـ
وأعهللف إلك هد ف ً
الوؼة»(.)1

فؾػظ الصدوق جهللء لقصػ الراوي بلكف عدل ،وبؼل عؾقاف أن يؽاقن عاهللب ًطهلل،
ولؽـااف لااقس ع اهللب ًطهلل يصااؾ لدرجااة الوؼااة الؿطؾااؼ ،بااؾ ااد اعاارتاه كؼااص يف ع ا طف
ٕس هللب لعؾ نـفهلل ؾة روايتف ،أو كقكف يفؿ الشلء الؼؾقؾ ،أو الخطل ،أو لغقرااهلل ناـ
إس ا هللب التاال يسااتطقع ال هللحااث الق ااقف عؾقف اهلل عـااد دراسااة ح اهللل ا ا ا الااراوي
الؿقهقف بهلللصدوق.
فؼهللم العؾؿهللء بتلخقر ا ا الراوي الؿقهقف بهلللصدوق عـ غقره نـ الحػاهللظ
والؿعروفقـ .وطؾقنف فننكـل أسن طقع تعدكنػ ملحن وق) لكنف :مدتينة م قسنطة منـ
مدمتب مل ع كؾ مل ل تثيت ملع ملة لؾدموي تقثقؼ دكلكة) مع ملن حػظ نثينلت كؿنلل
ملييط لف لؼحقر طـ ه ح ملحػظ .فللح وق هق ملدموي ملذي ال كؽثند خطنمه كؿنل
قلل ملذهيل .)2
قؾقر.
وطؾقف فؼ أس طقع ملؼقل لن ملح وق هق :ملثؼة ملذي خػ ضيطف ً

( )1نـفج دراسة إسهللكقد والحؽؿ عؾقفهلل ،الدكتقر ولقد حسـ العهللين ،دار الـػهللمس ،إردن،
ط1418اا.128 ،
( )2اكظر :سقر أعالم الـ الء .451/17

 يصطهر «صذوق» عنذ اإلياو انبخاري

66

املطهب انثاين:
استعًال األئًت نهفظ انصذوق ودالنته عنذهى
تـقعت ألػهللظ الحؽؿ عؾك الرواة بقـ العؾؿهللء الـؼهللد ،فتؽهللد ترى أن لؽؾ كهلل د
هللههلل بف ،نع أن الغهلللاب اوارتاك الـؼاهللد يف أغؾاب إلػاهللظ ،اهللل الحاهللفظ اباـ
لػ ًظهلل خ ًّ
كوقر« :و َث ّؿة اهطالحهللت ٕوخهللص يـ غل التق قػ عؾقفهلل ،ونـ ذلؽ أن ال خاهللري
إذا هللل يف الرجؾ« :سؽتقا عـف» ،أو «فقف كظر» فنكف يؽقن يف أدكاك الؿـاهللزل وأردمفاهلل
عـده ،لؽـف لطقػ الع هللرة يف التجريح ،فؾقعؾؿ ذلؽ»(.)1
و د تختؾػ دٓلة لػظة نـ إلػهللظ نـ كهلل د ٔخر ،هللل الخطقاب ال غادادي
بنسـهللده إلك أحؿد بـ أبل خقوؿة ،اهللل :ؾات لقحقاك باـ نعاقـ :إكاؽ تؼاقل :فاالن
لقس بف بلس ،وفالن ععقػ؟ هللل« :إذا ؾت لؽ :لقس بف بلس ففق ثؼة ،وإذا ؾت
لؽ :اق ععقػ ،فؾقس اق بوؼة ٓ ،تؽتب حديوف»(.)2
و د ك ُور استعؿهللل لػظ (الصدوق) عـد أبل حهللتؿ ،وابـف ع د الارحؿـ ،وناـ
تصػح و استؼرأ كتهللبف (الجرح والتعديؾ) لق ػ عؾك أكور نـ ألػ نرة لقرود لػظ
(الصاادوق) عـااده( ،)3ناارة نؼرتكااة بؾػااظ التقثقااؼ ،وناارة نؼرتكااة بؾػااظ التضااعقػ
( )1أحؿد وهللكر ،ال هللعث الحوقث ورح اختصهللر )عؾقم الحديث لؾحهللفظ ابـ كوقر) .117-116/
( )2الخطقب ال غدادي ،الؽػهللية يف عؾؿ الرواية .23/
 )3قؾت :وذلؽ لس

مم سدكع لؾحلسق .
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والتؾققـ ،أو تليت نجردة .وكؾ استخدام نـ ا ه آستخدانهللت لف دٓلتف عـداؿهلل.
ونـ خالل ال حث وآستؼراء و ػت عؾك أن العؾؿهللء كهللن لفاؿ اتجهللااهللن يف
استعؿهللل لػظ (الصدوق):

الاجج اااه ألاون :م اان ر ااال ًل ًف ااز) ب اايل لف ااظ (الص ااذو)) و اايل لف ااظ
(الثقت).
بعد ال حث و ػت عؾك أن جؾ العؾؿهللء الؿتؼدنقـ كاهللكقا يساتخدنقن (ثؼاة)
و(هاادو ً هلل) بؿعـااك واحااد ٓ ،فاارق بقـفؿ اهلل يف الغهلللااب ،كؿ اهلل سااقظفر نااـ أفع اهلللفؿ
وأ قالفؿ وتط قؼهللهتؿ.
فؿوال :كؼؾ ع د الرحؿـ بـ أبل حهللتؿ عـ اإلنهللم ع د اهلل بـ الؿ هللرك ،فؼاهللل:
ً
«كهللن ابـ الؿ هللرك( )1إذا حادث عاـ جريار( )2عاـ نـصاقر(………………)3

( )1اق اإلنهللم ع د اهلل بـ الؿ هللرك الؿروزي ،نقلك بـل حـظؾة ،ثؼة ث ت فؼقف عهلللؿ جقاد
نجهللادُ ،جؿعت فقف خصهللل الخقر ،نـ الوهللنـة ،نهللت سـة  .181اكظر :تؼريب التف يب ٓبـ
حجر  321/ترجؿة ر ؿ .3571
( )2اق جرير بـ ع د الحؿقد بـ ُ ْرط الض ل الؽقيف ،كزيؾ الري و هللعقفهلل ،ثؼة هحقح الؽتهللب،
قؾ :كهللن يف آخر عؿره يفؿ نـ حػظف ،نهللت سـة ثؿهللن وثؿهللكقـ ولف إحدى وس عقن سـة.
اكظر :تؼريب التف يب ٓبـ حجر  ،139/ترجؿة ر ؿ .916
( )3اق نـصقر بـ الؿعتؿر بـ ع د اهلل السؾؿل أبق عتهللب الؽقيف ،ثؼة ،ث ت ،وكهللن ٓ يدلس،
نـ ط ؼة إعؿش ،نهللت سـة اثـتقـ وثالثقـ ونهللمة .اكظر :تؼريب التف يب ٓبـ حجر 547/
ترجؿة ر ؿ .6918
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عـ إبرااقؿ( )1عـ عؾؼؿة( )2عـ ع د اهلل هللل :حدثـل الصدوق عـ الصدوق ،عاـ
الصدوق ،عـ الصدوق ،عـ الصدوق ،عـ الصهللدق الؿصدوق»(.)3
ولق كظركهلل يف تراجؿ رجهللل اإلسـهللد لقجدكهلل أ ؿ كؾفؿ ثؼاهللت ،باؾ كاهللن الـؼاهللد
يعتااربون ا ا ا اإلس اـهللد نااـ أهااح إس اهللكقد( ،)4ثااؿ إن ابااـ الؿ اهللرك أطؾااؼ عؾااك
الصحهللبل الجؾقؾ ع د اهلل ابـ نسعقد أكف (هدوق) نؿهلل يعـل أكف ٓ يػرق باقـ لػاظ
(الصدوق) وبقـ لػظ (الوؼة).
ونواهللل آخاار :اهللل ابااـ ح اهللن« :فؽااؾ نااـ أذكااره يف اا ا الؽتاهللب إول ففااق
هدوق يجقز آحتجاهللج بخاربه إذا تعارى خاربه عاـ خصاهللل خؿاس ،)5 »...ففاق
يخرب يف كتهللبف الوؼهللت أن كؾ نـ يا كره فقاف ففاق (هادوق) بؿعـاك أكاف ٓ فارق باقـ
لػظ (الصدوق) وبقـ لػظ (الوؼة) عـدهٕ :كف ٓ ي كر يف كتهللبف سقى الرواة الوؼاهللت
عـده.
ونوهللل أخقر ،ذكار الحاهللفظ الؿازي يف ترجؿاة (الػضاؾ باـ دكاقـ) يـؼاؾ عاـ
( )1اق إبرااقؿ بـ يزيد بـ قس بـ إسقد الـخعل أبق عؿران الؽقيف الػؼقف ،ثؼة ،إٓ أكف يرسؾ
كوقرا ،نـ الخهللنسة ،نهللت [دون الؿهللمة] ،سـة ست وتسعقـ واق ابـ خؿسقـ أو كحقاهلل.
ً

اكظر :تؼريب التف يب  95/ترجؿة ر ؿ .271

( )2اق عؾؼؿة بـ قس بـ ع د اهلل الـخعل الؽقيف ،ثؼة ث ت فؼقف عهللبد ،نـ الوهللكقة ،نهللت بعد
الستقـ ،و قؾ :بعد الس عقـ .اكظر :تؼريب التف يب ٓبـ حجر  397/ترجؿة ر ؿ .4681
( )3اكظر :الجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حهللتؿ .25/2
( )4اكظر :الـؽت عؾك ابـ الصالح ٓبـ حجر .253/1
( )5اكظر :كتهللب الوؼهللت .12/1

يصطهر «صذوق» عنذ اإلياو انبخاري

71

اإلنهللم أحؿد فؼهللل « :هللل ع د الصؿد بـ سؾقؿهللن ال ؾخل :سؿعت أحؿد باـ حـ اؾ
رجاال
ً
يؼقل :نهلل رأيات أحػاظ ناـ وكقاع ،وكػاهللك بع اد الارحؿـ إتؼهلل ًكاهلل ،وناهلل رأيات
أروى نـ غقر نحهللبهللة وٓ أود تو ًتهلل يف أنر الرجهللل نـ يحقك باـ ساعقد ،وأباق كعاقؿ
أ ؾ إربعة خطل .ؾت :يهلل أبهلل ع د اهلل يعطل فقلخ  .هللل :أباق كعاقؿ عـادي هادوق
ثؼااة نقعااع لؾحجااة يف الحااديث»( .)1فف اهلل اااق اإلن اهللم أحؿااد ٓ يػاارق بااقـ الوؼااة
والصدوق ،بؾ أدنجفؿهلل يف تقهقػ رجؾ واحد.
وعؾؼ الدكتقر ولقد العهللين عؾك ا ا إنر فؼهللل ٓ« :فرق بقـ الصدوق وبقـ
الوؼة ،وٓ أعؾؿ واحدً ا ناـ عؾؿاهللء إناة الا يـ يعاقل عؾاقفؿ تق اػ يف اقل خارب
الصدوق ،والتػر ة بقـ ا يـ الـقعقـ لقست تػر ة بقـ واقئقـ نختؾػاقـ ،باؾ اال
كقع نـ التػريؼ بقـ الػهللعؾ وإفضؾ ،أو بقـ الراجح وإرجح نـف»(.)2
و«جدير بهلللعؾؿ أن لػظ (هدوق) د يجهللنع وهػ الراوي بؽقكاف (ثؼاة) يف
قل الـهلل اد ،يقهاػ الاراوي وؿاهلل جؿق ًعاهلل ،فانذا وجادكهلل ذلاؽ يف راو ،فهللٕهاؾ أكاف
بؿـزلة التقكقد لـعتف بهلللوؼة نـ ؾ ذلؽ الـهلل د :كؼقل أحؿد باـ حـ اؾ يف أبال بؽار
بـ أبل وق ة« :هدوق ثؼة» ،فلبق بؽر نت َػؼ عؾك حػظف وثؼتف ،فؾؿ يؼع اا ا الـعات
لف عؾك س قؾ الرتدد بقـ القهػقـ»(.)3
وو ا يظفر لـهلل أن أغؾب إمؿاة ٓ يػر اقن باقـ الؾػظاقـ :بادلقؾ أ اؿ كاهللكقا
( )1اكظر :هت يب الؽؿهللل  218/23ترجؿة ر ؿ .4732
( )2نـفج دراسة إسهللكقد  .128-127/بتصرف يسقر.
( )3تحرير عؾقم الحديث لع د اهلل الجديع .373/1
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يجؿعقن بقـفؿهلل يف ع هللراهتؿ ،فقؼقلقن :حجة هدوق ،ث ات هادوق ،ثؼاة هادوق،
ثؼة هدوق ث ت حجة ،وغقراهلل نـ إلػهللظ الؼري ة.
ونااـ خااالل ا ا ه الدراسااة سااقليت نعـ اهلل أن اإلن اهللم ال خ اهللري اسااتخدم ا ا ا
إسؾقب نع بعض الرواة :كع د اهلل الؿخرنال ،فؼاهللل عـاف( :ثؼاة ،هادوق) و اهللل
عـ إدريس بـ يزيد إودي :ث ت هدوق.

الاججاااه الثاااني :ماان النقاااد ماان رااال ًفااز) باايل لفااظ (صااذو)) ولفااظ
(زقت).
أهحهللب ا ا آتجهلله اعتؿدوا يف التػريؼ بقـ الؾػظقـ (الصادوق) و(الوؼاة)
عؾك نهلل رواه ابـ أبل حهللتؿ عـ ع د الرحؿـ بـ نفدي فؼهللل« :عـ عؿرو باـ عؾال،
سؿعت ع د الرحؿـ بـ نفدي يؼقل :ثـهلل أبق خؾدة ،فؼهللل لف رجؾ :كهللن ثؼاة؟ اهللل:
كهللن هدو ً هلل ،كهللن نلنق ًكهلل ،كهللن خق ًهللرا ،الوؼة وع ة وسػقهللن»(.)1
الؿػر قن نـ ا ا الـص أن ابـ نفدي يػرق بقـ الوؼاة والصادوق ،وأن
َف ِفؿ
ذ
أيضاهلل عؾاك تؼساقؿ اباـ أبال
الصدوق نرت ة أ ؾ نـ الوؼة ،نعتؿديـ يف ففؿفؿ اا ا ً
حهللتؿ حقـؿهلل اهللل« :فؼاد أخارب أن الـهلل ؾاة لمثاهللر والؿؼ اقلقـ عؾاك نـاهللزل وأن أااؾ
الؿـزلة إعؾك الوؼهللت ،وأن أاؾ الؿـزلة الوهللكقة أاؾ الصدق وإنهللكة»(.)2
فلبق حهللتؿ وابـف ع د الرحؿـ اؿهلل أوفر نـ فارق باقـ الصادوق وباقـ الوؼاة،
( )1الجرح والتعديؾ .161/1
( )2اكظر :الجرح والتعديؾ .37/2
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وأكورا نـ ا ا آستعؿهللل ،وحقـؿهلل كـظر يف تؼساقؿهللهتؿهلل لؾؿراتاب كجاد أ ؿاهلل ذكارا
الصدوق يف ثالثة نقاعع نـ كتهللب (الجرح والتعديؾ) كؿهلل يليت:
ملؿقضع مألول :ذكر الصدوق يف الؿرت ة الوهلللوة والرابعة فؼهللل« :ويعرف ناـ
كاهللن نااـفؿ عا ً
ادٓ يف كػسااف ناـ أاااؾ الو اات يف الحااديث والحػااظ لااف واإلتؼاهللن فقااف،
ففمٓء اؿ أاؾ العدالة .ومـفؿ الصدوق يف روايتف القرع يف ديـف الو ات الا ي يفاؿ
ايضهلل .ومنـفؿ الصادوق الاقرع
أحقهلل ًكهلل و د ؾف الجفهللب ة الـؼهللد :فف ا ُيحتج بحديوف ً
الؿغػااؾ ،الغهلللااب عؾقااف الااقاؿ والخطاال والساافق والغؾااط :ففا ا ُيؽتاب نااـ حديوااف
الرتغقب والرتاقب والزاد وأداب ،وٓ ُيحتج بحديوف يف الحالل والحرام»(.)1

ملؿقضع ملثلين :هللل« :ونـفؿ العدل يف كػسف ،الو ات يف روايتاف ،الصادوق يف
كؼؾااف ،الااقرع يف ديـااف ،الح اهللفظ لحديوااف ،الؿااتؼـ فقااف ،ف ا لؽ العاادل ال ا ي ُيحااتج
بحديوف ،ويق َثؼ يف كػسف .ونـفؿ الصدوق القرع الو ت ال ي يفؿ أحقهلل ًكاهلل ،و اد ِؾاف
الجفهللب ة الـؼهللد ،فف ا ُيحتج بحديوف.
ونااـفؿ الصاادوق الااقرع الؿغػااؾ ،الغهلللااب عؾقااف الااقاؿ والخطاال والغؾااط
والسفق ،فف ا ُيؽتب نـ حديوف الرتغقاب والرتاقاب والزااد وأداب ،وٓ ُيحاتج
بحديوف يف الحالل والحرام»(.)2

واق ريب نـ الؿعـك إول ،و ُيػفؿ نـ ا يـ التؼسقؿقـ أن أبهلل حهللتؿ جعؾ
( )1الجرح والتعديؾ .7/1
( )2الجرح والتعديؾ .11/1
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لؾصدوق نراتب:
مألولك :هدوق عدل ورع حهللفظ ،واؿ ال يـ وععفؿ الحهللفظ ابـ حجار يف
الؿرت ة الوهلللوة (الوؼة) ،والرابعة (الصدوق).
ملثلكقننة :هاادوق ورع ث اات يفااؿ أحقهلل ًكاهلل ،و ااد جعؾفااؿ الحاهللفظ ابااـ حجاار يف
الؿرت ة الخهللنسة (هدوق يفؿ).
ملثللثننة :هاادوق ورع نغػااؾ ،يغؾااب عؾقااف الااقاؿ والخطاال والغؾااط والساافق،
وجعؾفؿ الحهللفظ ابـ حجر يف الؿرت ة الوهللنـة (نرت ة الضعػهللء).
ملؿقضع ملثللث :جعاؾ الصادوق يف نرت اة واحادة فؼاهللل« :وإذا قاؾ لاف :إكاف
وكـظند فقنف ،واال
هدوق أو نحؾف الصدق أو ٓ بلس بف ،ففق نؿاـ ُيؽتاب حديواف م
الؿـزلة الوهللكقة»(.)1

و قلف( :يـظر فقف) وكلكف يؼقل لؾ هللحث :اكظر يف الؿراتب السهللبؼة لؾصدوق،
واكظر يف أي نرت ة نـ نراتب (الصدوق) التل فصؾتفهلل يف التؼسقؿ السهللبؼ.
يعـل إذا هللل :هدوق ثؼة ،أو هادوق حجاة ،فنكاف يؼصاد الصادوق العادل،
وإن هللل :هدوق حسـ الحديث أو هاهلللح الحاديث فنكاف يؼصاد الصادوق الاقرع
ال ا ي يفااؿ أحقهلل ًك اهلل ،وإن اهللل :هاادوق ُيؽتااب حديوااف وٓ ُيحااتج بااف ،فنكااف يؼصااد
الصدوق الؿغػؾ الغهلللب عؾقف القاؿ والخطل ،وأنهلل إذا ذكر(الصدوق) نجر ًدا ففاق
نوهللر بحث ودراسة لحهللل ا ا الراوي ،ونـ خاالل أ اقال الـؼاهللد كعطقاف رت تاف التال
( )1الجرح والتعديؾ .37/2
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تؾقؼ بف.
ويالحاظ أن أباهلل حاهللتؿ أطؾااؼ لػااظ (هاادوق) عؾااك أمؿااة أعااالم نشاافقريـ،
كهللإلنهللم نسؾؿ( )1واإلنهللم الشهللفعل( )2وغقراؿهلل.
وٓ يعـل ا ا نـف أكف يضعػ أهحهللب ا ا الؾػظ (الصادوق) باؾ اد هارح
يف نقعع آخر نـ كتهللبف يف ترجؿة أحد الرواة أن الصدوق ُيحتج بف ،فؼهللل« :سللت
أبل عـ عط ٍ
هللء الخراساهللين فؼاهللل ٓ :بالس باف هادوق ،ؾاتُ :يحاتج بحديواف؟ اهللل:
كعؿ»(.)3

( )1الؿرجع السهللبؼ  183/8ترجؿة ر ؿ .797
( )2اكظر :هت يب التف يب ٓبـ حجر  27/9ترجؿة ر ؿ .39
( )3الجرح والتعديؾ .335/6
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املطهب انثانث:
ألىال أهم اننمذ يف االزتداج حبذيث (انصذوق)
اكؼسؿ أاؾ العؾؿ يف نسللة آحتجهللج بهلللراوي الؿقهقف با(الصدوق) إلاك
سؿقـ :سؿ ذاب إلك عدم آحتجهللج بخرب(الصدوق) ،وٓ باد ناـ سارب و َتو ُّات
حؽؿاهلل يؾقااؼ بااف ،و سااؿ آخاار ذاااب إلااك
يف نرويهللتااف حتااك كسااتطقع أن كحؽااؿ عؾقااف
ً
نتقهاال إلاك حؽاؿ ترجقحال
ً
آحتجهللج بخرب الصدوق ،وسلورد أ قال الػاريؼقـ
بقـفؿهلل كؿهلل سقليت:

الفزي اال ألاون :وه اام الق ااائلىل بػ ااذم الاحخج ااا بخب اار (الص ااذو)) ئًل
بػذ النظز فيه:
ونـ أوفر امٓء الـؼهللد الؼهللمؾقـ و ا:
 -1ع ااد الاارحؿـ بااـ أباال حاهللتؿ ،اهللل« :وإذا قااؾ لااف :إكااف هاادوق أو نحؾااف
الصدق أو ٓ بلس بف ،ففق نؿـ ُيؽتب حديوف ويـظر فقف»( ،)1و ُيػفؿ نـ كالنف اا ا
أن الصادوق ٓ ُيحااتج باف نطؾ ًؼاهلل ،باؾ ٓ بااد نااـ الـظار يف خااربه ،ثاؿ نعرفااة نراتااب
الصدوق التل ذكراهلل يف كتهللبف ،لؿعرفة وعع الراوي الؿقهقف و ه الصػة.
 -2الحاهللفظ اباـ الصاالح :كظار يف كاالم اباـ أبال حاهللتؿ الساهللبؼ وعؾاؼ عؾقاف
( )1الجرح والتعديؾ .37/2
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و هللل« :ا ا كؿهلل هلللٕ :ن ا ه الع هللرات ٓ ِ
تشعر بشريطة الض ط ،فقـ َظار يف حديواف
ِ
كستقف الـظار الؿعارف لؽاقن ذلاؽ الؿحادث
و ُيخترب حتك يعرف ع طف ،وإن لؿ
يف كػسف عاهللب ًطهلل نطؾ ًؼاهلل ،واحتجـاهلل إلاك حاديث ناـ حديواف اعتربكاهلل ذلاؽ الحاديث،
وكظركهلل اؾ لف أهؾ نـ رواية غقره»( .)1ففق يشاقر إلاك دراساة حاديث َناـ ُوهاػ
با(هدوق) ٕكـهلل غقر نتلكديـ نـ ع طف التهللم لخربه ،فال بد نـ ال حاث عاـ أهاؾ
لخربه حتك كتلكد نـ ع طف ،بؿعـك أن كعرض خربه عؾك خرب الضهللبطقـ إث اهللت،
فنن وافؼفؿ تلكدكهلل نـ ع طف ،فـحتج بخربه ،وإٓ فال.
 -3الحهللفظ السخهللوي :اعترب أن الصدوق إذا تػرد بخرب ولؿ يتهللبعف عؾقف أحد
اق نـ أكقاع الشهللذ ،وعؾقف فال ُيؼ ؾ حديوف وٓ ُيحتج بف :هللل« :فهلللصدوق إذا تػارد
بؿهلل ٓ نتهللبع لف فقف وٓ وهللاد ،ولؿ يؽاـ عـاده ناـ الضا ط ناهلل ُيشارتط يف الؿؼ اقل،

فف ا أحد سؿل الشهللذ»(.)2

 -4طهللار الجزامري الدنشاؼل ،وذااب إلاك ناهلل هلللاف الساخهللوي وتهللبعاف عؾقاف
فؼهللل« :و هللل بعض أاؾ إثر :إذا تػرد الصادوق بؿاهلل ٓ نتاهللبع لاف فقاف ،وٓ واهللاد،
ولؿ يؽـ عـده ناـ الضا ط ناهلل ُيشارتط يف الصاحقح وٓ الحساـ قاؾ لؿاهلل تػارد باف:

وهللذ»(.)3

( )1نؼدنة ابـ الصالح  .123/قؾت :و د تهللبع ابـ الصالح عؾك قلف ا ا اإلنهللم الـقوي يف
(التؼريب  ،)8/والسققطل يف (تدريب الراوي  ،)343/1وابـ الؿؾؼـ يف (الؿؼـع .)283/
( )2فتح الؿغقث ورح ألػقة الحديث .251 – 249/1
( )3اكظر :طهللار بـ ههلللح الجزامري الدنشؼل ،تقجقف الـظر .515/1
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 -5الشقي نحؿقد الطحهللن :و د دعهلل إلك دراسة خرب الصدوق ،والـظار فقاف،
فؼهللل نعؼ ًهلل عؾك نراتب الحهللفظ ابـ حجر« :وأنهلل الؿرت تهللن الرابعة والخهللنساة :فاال
ُيحتج بلاؾفؿهلل ،ولؽـ ُيؽتب حديوفؿهلل ويخترب ،وإن كهللن أاؾ الؿرت ة الخهللنسة دون

أاؾ الؿرت ة الرابعة»(.)1

 -6الدكتقر كقر الديـ عرت :و د ذاب إلك ت ـل قل أبل حهللتؿ وابـ الصالح
بلكف ٓ بد نـ دراسة خرب الصادوق ،وكـظار ناـ تهللبعاف وناـ وافؼاف حتاك كحاتج باف،
فؼهللل« :وا ا اتػهللق نـفؿ عؾك أن كؾؿة «هدوق» ٓ ُيحاتج بؿاـ قؾات فقاف إٓ بعاد
آخت هللر والـظر ،لقعؾؿ اؾ يض ط الحديث أو ٓ ،وذلؽ ُيرد نهلل زعؿف بعض الـهللس
نـ أن نـ قؾت فقف يؽقن حديوف حجة نـ الحسـ ل اتاف ،دون أن يؼقاده بالن يـظار
فقف»(.)2

الفزيل الثاني :وهم القائلىل باًلحخجا بخبر الصذو):
إن الؼهللمؾقـ و ا الؼقل اعتربوا أن خرب الصدوق ُيحتج بف نهلل لؿ َي ِارد ناهلل يار ُّده،
وذاب إلقاف نجؿقعاة غػقارة ناـ أااؾ العؾاؿ الؿشاتغؾقـ بعؾاقم الحاديث ،خهللهاة
الؿتلخريـ نـفؿ :كهللبـ ح هللن ،وابـ َع ِادي ،والخطقاب ال غادادي ،والا ا ل ،واباـ
َح َجر وغقراؿ ،ثاؿ تا عفؿ يف ذلاؽ ِج ّؾاة ناـ العؾؿاهللء الؿعهللهاريـ :كهلللشاقي أحؿاد
وهللكر ،والشقي إل هللين ،والشقي وعقب إركهللؤوط .وسلبقـ أ قالفؿ كؿهلل يليت:

( )1أهقل التخريج ودراسة إسهللكقد لؿحؿقد الطحهللن .144/
( )2نـفج الـؼد يف عؾقم الحديث .111/

يصطهر «صذوق» عنذ اإلياو انبخاري

77

 -1ابااـ ح ااهللن :ااهللل« :وكااهللن جعػاار بااـ سااؾقؿهللن نااـ الوؼااهللت الؿتؼـااقـ يف
الروايهللت ،غقر أكف كهللن يـتحؾ الؿقؾ إلك أاؾ ال قت ،ولؿ يؽـ بداعقاة إلاك ن ا اف،
ولقس بقـ أاؾ الحديث نـ أمؿتـهلل خالف أن الصادوق الؿاتؼـ إذا كاهللن فقاف بدعاة،
ولااؿ يؽااـ ياادعق إلقفاهلل ،أن آحتج اهللج بلخ اهللره جاهللمز ،فاانذا دعاهلل إلااك بدعتااف سااؼط
آحتجهللج بلخ هللره»(.)1
 -2الحهللفظ ابـ عادي ذااب إلاك أن الصادوق خاربه نؼ اقل ناهلل لاؿ يو ات ناهلل
يرده ،فؼهللل« :وذاكر يف كتهللبل ا ا كؾ نـ ذكر بضارب ناـ الضاعػ ،وناـ اختؾاػ
فقفؿ ،فجرحف ال عض وعدلف ال عض أخر ،ونرجح قل أحداؿهلل ن ؾغ عؾؿل نـ
غقر نحهللبهللة ،فؾعؾ َنـ ا ّح أناره أو حساـف تحهللناؾ عؾقاف ،أو ناهللل إلقاف ،وذاكار لؽاؾ
رجاؾ نااـفؿ نؿاهلل رواه ناهلل يضااعػ نااـ أجؾاف ،أو يؾحؼااف بروايتااف ولااف اسااؿ الضااعػ
لحهللجة الـهللس إلقفهلل ٕ ربف عؾك الـهللظر فقف ،وٓ ي ؼك ناـ الارواة الا يـ لاؿ أذكاراؿ
إٓ نـ اق ثؼة أو هدوق»(.)2
 -3الخطقااب ال غاادادي :وذاااب إلااك آحتج اهللج بخاارب الصاادوق ،وهاارح
ب لؽ فؼهللل يف الؽػهللية« :ولقس إنر عؾك ناهلل ذا اقا إلقافٕ :ن أااؾ العؾاؿ أجؿعاقا
عؾك أن الخرب ٓ يجب قلف إٓ نـ العهلل ؾ الصدوق الؿلنقن عؾك نهلل يخرب بف ،ويف
ذلؽ دلقؾ عؾك جقاز الجرح لؿـ لؿ يؽـ هدو ً هلل يف روايتف»(.)3
( )1الوؼهللت .141-139/6
( )2الؽهللنؾ يف الضعػهللء .79 – 78/1
( )3اكظر :الؽػهللية يف عؾؿ الرواية .38/
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 -4الحهللفظ ال ا ل ،و د اعترب الصدوق نـ الؿراتاب الؿحاتَج بخربااهلل ،باؾ
نـ أعؾك ع هللرات الؼ قل ،فؼهللل« :فلعؾك الع هللرات يف الرواة الؿؼ قلقـ :ث ت حجة،
وث ت حهللفظ ،وثؼة نتؼـ ،وثؼة ثؼة ،ثؿ ثؼة هدوق ،وٓ بالس باف ،ولاقس باف بالس،
ثؿ نحؾف الصدق ،وجقد الحديث ،وههلللح الحديث ،ووقي وساط ،وواقي حساـ
الحديث ،وهدوق إن وهللء اهلل ،وهقيؾح ،وكحق ذلؽ»(.)1
 -5الشقي أحؿد وهللكر :فعؾؼ يف ال هللعث الحوقاث عؾاك نراتاب الحاهللفظ اباـ
حجر فؼهللل « :ونهلل كهللن نـ الدرجة الرابعة فحديوف هحقح نـ الدرجة الوهللكقاة ،وااق
يحسـف الرتن ي ويسؽت عؾقف أبق داود»(.)2
ال ي ذ
 -6الشقي إل اهللين :و اد ذااب إلاك آحتجاهللج بخارب الصادوق يف كوقار ناـ
تصحقحهللتف يف السؾسة الصاحقحة وغقرااهلل ناـ نصاـػهللتف ،فؼاهللل« :إن ناـ وثؼاف اباـ
ح هللن و د روى عـف جؿع نـ الوؼهللت ،ولؿ ِ
يلت بؿهلل يـ َؽر عؾقف ،ففق هادوق ُيحاتج

بف»(.)3

وبعااد ا ا ه الجقلااة بااقـ الؿحتجااقـ بخاارب الصاادوق وبااقـ غقاار الؿحتجااقـ
أستطقع الؼقل بلن الؼقل الراجح يف ا ه الؿساللة ااق آحتجاهللج بخارب الصادوق،
يقهااػ بهلللخطاال الشااديد أو الغؾااط
كؿ اهلل اااق حااديث الوؼااةٕ :ن الصاادوق إذا لااؿ َ
الػهللحش فخربه نؼ قل ،واق ههللدق فقؿهلل يخ ِر بف ،نتو ِات نـاف ،ناهلل لاؿ يو ات خطامه
( )1نقزان آعتدال .4/1
( )2ال هللعث الحوقث ورح اختصهللر عؾقم الحديث .111/
( )3اكظر :تؿهللم الؿـة يف التعؾقؼ عؾك فؼف السـة .25/
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كؿهلل اق حديث الوؼة.
وسقليت نعـهلل أن اإلنهللم ال خهللري رحؿف اهلل تعهلللك اد احاتج بخارب ناـ وهاػف
با(الصدوق).
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املبسث انثاين:
انذراست انتسهيهيت ألزىال انزواة
وفقف مطؾيلن:
ملؿطؾب مألول :دراساة أحاقال الارواة الا يـ أطؾاؼ عؾاقفؿ ال خاهللري
لػظة (الصدوق) ،وبؾغ عدداؿ ثالثة وثالثقـ راو ًيهلل.
ملؿطؾب ملثلين :بقهللن الؿاراد ناـ لػظاة (الصادوق) ونادى هاالحقتفهلل
لالحتجهللج عـد اإلنهللم ال خهللري.
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املطهب األول:
دراست أزىال انزواة انذيٍ أطهك عهيهى انبخاري
نفظت (انصذوق) ،وبهغ عذدهى ثالثت وثالثني راويا
قؾت :سل قم بتؼسقؿ ا ا الؿطؾاب إلال ساؿقـ اثـاقـ ،كاؾ ساؿ يتؿقاز عاـ
نخصصهلل لؾحديث عـ الرواة ال يـ أطؾؼ عؾقفؿ اإلنهللم
أخر ،بلن مألول :سقؽقن
ً
ال خهللري لػظ (هدوق) نجر ًدا نـ غقر أي وهػ آخر د يؽقن نؼرو ًكهلل بف.
وملؼسؿ ملثلين :سقخصص لدراسة الرواة ال يـ أطؾؼ عؾقفؿ اإلنهللم ال خهللري
لػظ (هدوق) لقس نجر ًدا ،بؾ نؼرو ًكهلل بف أوههللف أخرى ،كؼقلف :هدوق يفاؿ ،أو
هدوق لف أغالط ،وغقراؿهلل نـ إوههللف.
أوال :ملنندومة ملننذكـ أصؾننؼ طؾننقفؿ ملي ننلري لػننظ
ً

ن وق) ملنند ًدم مننـ أي

و ػ آخد
رموكننل ح ك ننل
وقن ؾننغ طن دهؿ أر عننة وطشنندكـ ً
وك ل

طؾننؾ مل دمننذي ملؽيقنند)

مل لرك ملؽيقد لؾي لري).

 -1أبال بن غبذ هللا:
اااق :أب اهللن بااـ ع ااد اهلل بااـ أباال ح اهللزم بااـ هااخر بااـ ال َعقؾااة( )1بػااتح العااقـ
( )1كؼؾ الحهللفظ ابـ حجر(هت يب التف يب  56/12بر ؿ  )8362قل أبل حهللتؿ يف اختالف اسؿف،
و هللل « :هللل أبق حهللتؿ :أبق حهللزم ال جؾل اسؿف هخر بـ العقؾة».

يصطهر «صذوق» عنذ اإلياو انبخاري

83

الؿفؿؾة ،ال َ َجؾل ،إحؿسل الؽقيف ،نـ السهللبعة ،نهللت يف خالفة أبل جعػر(.)1
* هللل الرتن ي « :هللل نحؿد :حديث ابـ عؿر عـ الـ ل ﷺ ٓ« :هالة ؾ
العقديـ»( )2اق هحقح ،وأبهللن بـ ع د اهلل هدوق الحديث»(.)3

أقىان أهل النقذ في أبال بن غبذ هللا:
تعديال(.)4
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ولؿ ي كر فقف
ً
منننـ وثؼنننف :يحقاااك باااـ نعاااقـ()5واباااـ كؿقااار( )6وأحؿاااد( )7والعجؾااال()8

( )1اكظر :ابـ حجر ،تؼريب التف يب  87/1ترجؿة ر ؿ .141
( )2قؾت  :أخرجف الرتن ي (الجهللنع ،بهللب نهلل جهللء ٓ هالة ؾ العقد وٓ بعداهلل  431/2بر ؿ
 ) 541هللل :حدثـهلل أبق عؿهللر الحسقـ بـ حريث ،حدثـهلل وكقع ،عـ أبهللن بـ ع د اهلل ال جؾل،
عـ أبل بؽر بـ حػص ،واق ابـ عؿر بـ سعد بـ أبل و هللص ،عـ ابـ عؿر :أكف خرج يف
يقم عقد فؾؿ يصؾ ؾفهلل وٓ بعداهلل ،وذكر أن الـ ل ﷺ فعؾف .هللل أبق عقسك :وا ا حديث
حسـ هحقح .وأخرجف الحهللكؿ (الؿستدرك  435/1بر ؿ  )1195نـ طريؼ وكقع عـ أبهللن بف
نوؾف ،و هللل« :ا ا حديث هحقح اإلسـهللد ،ولؿ يخرجهلله و ا الؾػظ ،لؽـفؿهلل د اتػؼهلل عؾك
حديث سعقد بـ ج قر ،عـ ابـ ع هللس ،أن الـ ل ﷺ لؿ يصؾ ؾفهلل وٓ بعداهلل».
( )3اكظر :عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب أبل طهلللب ،95/ ،بهللب :نهلل جهللء ٓ هالة ؾ العقد ،وٓ
بعداهلل .بر ؿ .157
( )4التهللريي الؽ قر لؾ خهللري  453/1بر ؿ .1451
( )5تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل  67/بر ؿ .125
( )6كؼؾ تقثقؼف الحهللفظ ابـ حجر يف (هت يب التف يب .)84/1
( )7العؾؾ ونعرفة الرجهللل  291/2بر ؿ .2291
( )8نعرفة الوؼهللت  198/1بر ؿ  16و هللل :كقيف ثؼة.
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وابـ َع ِدي( )1وابـ وهللاقـ( ،)2وال ا ل(.)3
مـ ضعػف :ال ُعؼقؾل وع د الرحؿـ بـ نفدي( )4والـسهللمل( )5وابـ ِح هللن(.)6
و هللل الحهللفظ ابـ حجر« :هدوق ،يف ِحػظف لِقـ»(.)7

خالصت القىن في أبال بن غبذ هللا البجلي:
قؾت :إكور ناـ الـؼاهللد عؾاك تقثقؼاف ،وأناهلل ناـ جرحاف فجرحاف غقار نػسار،
ولقس بؼهللدحٕ ،س هللب نـفهلل أكف عزيز الحديث ،أي :ؾقؾف ،ثؿ إن الحهللفظ ابـ عادي
سرب أحهللديث أباهللن كعهللدتاف فاقؿـ يا كره يف كتهللباف (الؽهللناؾ) و اهللل :إكاف لاؿ يجاد لاف
فحش خطامه ،ويـػارد
نـؽرا .وا ا فقف رد عؾك ابـ ح هللن ال ي هللل :إن أبهللن ُ
حدي ًوهلل ً
بهلللؿـهللكقر.
( )1الؽهللنؾ يف الضعػهللء  68/2بر ؿ  .214و هللل« :أبهللن ا ا عزيز الحديث ،عزيز الروايهللت ،ولؿ
ً
حديوهلل نـؽر الؿتـ فلذكره ،وأرجق أكف ٓ بلس بف».
أجد لف
( )2تهللريي أسؿهللء الوؼهللت  39/بر ؿ .83
( )3ال ا ل ،نقزان آعتدال  9/1بر ؿ  11و هللل« :حسـ الحديث».
( )4الضعػهللء الؽ قر  42/1بر ؿ  .26وكؼؾ عـ عؿرو بـ عؾل هللل :كهللن ع د الرحؿـ يحدث عـ
سػقهللن عـ أبهللن بـ أبل حهللزم ،واق أبهللن بـ ع د اهلل ال جؾل ،ونهلل سؿعت ع د الرحؿـ
حدث عـف بشلء.
( )5اكظر :هت يب التف يب ٓبـ حجر  84/1بر ؿ  .172وكؼؾ قلف بلكف« :لقس بهلللؼقي».
( )6الؿجروحقـ  . 99/1و هللل :كهللن نؿـ فحش خطمه واكػرد بهلللؿـهللكقر ،أخربكهلل الفؿداين ،هللل:
سؿعت عؿرو بـ عؾل ي ؼقل :نهلل سؿعت يحقك بـ سعقد الؼطهللن يحدث عـف بشلء ط:
يعـك أبهللن ال جؾل.
( )7تؼريب التف يب  87/بر ؿ .141
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وال ي ظفر لل أن الرتن ي حقـؿهلل سلل اإلنهللم ال خهللري عـ حديث ابـ عؿر
يف الصالة ؾ العقد ،فؽلن ال خهللري يعرف رجهللل إسـهللد ا ا الحاديث ،فا كر أباهللن
بااـ ع ااد اهلل ال جؾاال بلكااف هاادوق ،وأن حديوااف ال ا ي رواه يف الصااالة ااؾ العقااد
هحقح.
وبـهللء عؾك حؽؿ ال خهللري ا ا اطؿالن الرتنا ي لرجاهللل إساـهللد حديواف الا ي
أخرجف يف الجهللنع نـ طريؼ وكقع عـ أبهللن باـ ع اد اهلل ال جؾال ،عاـ أبال بؽار باـ
حػص ،واق ابـ عؿر بـ سعد بـ أبل و هللص ،عـ ابـ عؿر ...وذكر الحديث .ثاؿ
حؽؿ عؾقف بلكف حديث حسـ هاحقح .اا ا بهللإلعاهللفة إلاك تحساقـ الا ا ل لحاهللل
أبهللن بـ ع د اهلل.
مل كعـل أن ح كث ملح وق) حقو ،مكح ج ف طـن ملي نلري كؿنل نندح
ـػسف.

 -2ئدريس بن ًشيذ ألاودي.
اق :إدريس بـ يزيد بـ ع د الرحؿـ بـ إسقد إودي الزعهللفري ،أبق ع د
اهلل الؽقيف ،أخق داود بـ يزيد ،ووالد ع د اهلل بـ إدريس(.)1
* هللل الرتن ي« :حدثـهلل نحؿد بـ العاالء ،حادثـهلل أباق أساهللنة ،عاـ داود باـ
يزيد إودي ،عـ الؿغقرة بـ و قؾ ،عـ اقس باـ أبال حاهللزم ،عاـ نعاهللذ باـ ج اؾ
( )1اكظر ترجؿتف :هت يب الؽؿهللل لؾؿزي  299/2بر ؿ  .293هت يب التف يب ٓبـ حجر 171/1
بر ؿ  .366تؼريب التف يب ٓبـ حجر  97/بر ؿ .296
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هللل :بعوـل رسقل اهلل ﷺ ،فؾؿهلل سرت أرسؾ يف أثريُ ،فرددت ،فؼهللل« :أتادري لاؿ

بعوت إلقؽ؟ ٓ تصق ـ وق ًئهلل بغقر إذين :فنكف غؾاقل(﴿ ،)1ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ِ
هللنض لعؿؾؽ»(.)2
ﮝ﴾ [آل عؿران ،]161 :لف ا دعقتؽ ،ف
سللت نحؿدً ا عـ ا ا الحاديث فؼاهللل :ااق حاديث حساـ .ؾات لاف :كقاػ

داود بـ يزياد إودي؟ اهللل :نؼاهللرب الحاديث ،وإدرياس باـ يزياد إودي :ث ات
هدوق»(.)3

( )1الغؾقل :نـ غؾ ُّ
يغؾ ،وغؾ فالن :خهللن يف الؿغـؿ ،أو نهللل الدولة ،وأخ أوقهللء يف خػهللء.
اكظر :نعجؿ الؾغة العربقة الؿعهللهر.
( )2ؾت :أخرجف :الرتن ي (الجهللنع ،بهللب نهلل جهللء يف ادايهلل إنراء  621/3بر ؿ )1335
وال زار(الؿسـد  118/7بر ؿ  )2673والطرباين (الؿعجؿ الؽ قر  41/15بر ؿ  )16681ثالثتفؿ
نـ طريؼ داود بـ يزيد إودي عـ الؿغقرة بـ و ؾ ،عـ قس بـ أبل حهللزم ،عـ نعهللذ بـ
ج ؾ رعل اهلل عـف ،هللل :بعوـل رسقل اهلل ...الحديث .ؾت :هللل ال زار :وا ا الحديث ٓ
كعؾؿف ُيروى عـ نعهللذ إٓ نـ ا ا القجف و ا اإلسـهللد .و هللل الرتن ي :حديث غريب ٓ
كعرفف إٓ نـ ا ا القجف نـ حديث أبل أسهللنة عـ داود إودي .و هللل الطرباين« :لؿ يروه
عـ الؿغقرة بـ و قؾ إٓ داود إودي ،تػرد بف أبق أسهللنة» .قؾت :وداود إودي ععقػ،
كؿهلل هللل ابـ نعقـ وأبق داود وغقراؿهلل ،اكظر :ابـ حجر ،هت يب التف يب  187/3بر ؿ .389
و هللل الرتن ي« :سللت نحؿدً ا عـ ا ا الحديث ،فؼهللل :اق حديث حسـ .ؾت لف :كقػ
داود بـ يزيد إودي؟ هللل :نؼهللرب الحديث» .قؾت :وملحسـ كطؾؼف ملؿ ؼ مقن وق
كدك ون ف ملغدكب أحقلكًل ،ولقس ملؿعـك مال طرحل لؾحسـ ملذي أرمده مل دمذي.
والغريب نـ أكقاع الضعقػ( .اكظر :اإلروهللدات يف تؼقية إحهللديث بهلللشقااد لؾشقي
طهللرق عقض اهلل  .)135/وهذم ملح كث ضعقػ ألسيل  ،مـفل ضعػ دمود ـ كاك مألودي
وتػدده فذم ماسـلد ،وهق مؿـ ال كح ؿؾ مـف مثؾ هذم مل ػدد.
( )3عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  211/بر ؿ .354
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أقىان أهل النقذ في ئدريس بن ًشيذ ألاودي:
ديال(.)1
جرحهلل وٓ تع ً
قؾت :ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ،ولؿ ي كر فقف
ً
مـ وثؼف :يحقك بـ نعقـ( )2و(أحؿاد وواع ة وأباق داود)( ،)3والـساهللمل(،)4
تعاديال ،ولؽاـ كؼاؾ عاـ اباـ نعاقـ
ً
جرحاهلل وٓ
وذكره ابـ أبل حهللتؿ ولؿ ي كر فقاف
ً
تقثقؼف( .)5وذكره ابـ ح هللن يف الوؼهللت( .)6وابـ وهللاقـ( ،)7وال ا ل(.)8
و هللل الحهللفظ ابـ حجر« :ثؼة»(.)9
مـ ضعػف :لؿ أ ػ عؾك نـ جرحف أو ذكره بضعػ.

( )1التهللريي الؽ قر  37/2بر ؿ  .1615قؾت :أخرجف ال خهللري يف الػرامض وتػسقر سقرة الـسهللء
وغقراؿهلل عـ أبل أسهللنة عـف عـ طؾحة بـ نصرف .اكظر :التعديؾ والتجريح ٕبل القلقد
ال هللجل  411/1بر ؿ .137
( )2هللل الحهللفظ ابـ حجر(هت يب التف يب  « :)171/1هللل ابـ نعقـ والـسهللمل :ثؼة».
( )3اكظر :العؾؾ ونعرفة الرجهللل  227/1بر ؿ  .281وسمآت أبل داود ٕحؿد  295/بر ؿ .352
هللل أبق داود :اق ثؼة ،وسؿعت أحؿد يؼقل :هللل ابـ إدريس :هللل لل وع ة :كهللن أبقك
يػقدين.
( )4كؼؾ تقثقؼف الحهللفظ ابـ حجر يف هت يب التف يب .171/1
( )5الجرح والتعديؾ  264/2بر ؿ .948
( )6اكظر :الوؼهللت  78/6بر ؿ .6815
( )7اكظر :تهللريي أسؿهللء الوؼهللت  42/بر ؿ .111
( )8اكظر :الؽهللوػ  231/1بر ؿ  .243و هللل :ثؼة.
( )9تؼريب التف يب  97/بر ؿ .296
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خالصت القىن في ئدريس بن غبذ هللا ألاودي:
نجؿاع عؾاك تقثقؼاف ،ولاؿ
نـ الرتاجؿ الساهللبؼة ت اقـ لال أن إدرياس إودي َ
يجرحف أحد نـ الـؼهللد  -يف حدود بحول .-
وال ي ظفر لل أن الرتن ي حقـؿهلل سلل ال خهللري عـ حديث يروياف داود باـ
يزيد إودي( )1عـ الؿغقرة بـ و قؾ ،عـ قس بـ أبل حاهللزم ،عاـ نعاهللذ باـ ج اؾ
فارددت فؼاهللل« :أتادري لاؿ
هللل :بعوـل رسقل اهلل ﷺ ،فؾؿهلل سرت أرساؾ يف أثاري ُ
بعواات إلقااؽ؟ ٓ تصااق ـ وااق ًئهلل بغقاار إذين فنكااف غؾااقل﴿ ،ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ِ
هللنض لعؿؾؽ».
ﮝ﴾ [آل عؿران ،]161 :لف ا دعقتؽ ،ف

أجابه بجىابيل مهميل:
مألول :هللل ال خهللري لؾرتن ي :إن داود بـ يزيد إودي (واق أخاق إدرياس
بـ يزيد إودي) نؼهللرب الحديث ،وحديوف حسـ.
ملثلين :ك ف اإلنهللم ال خاهللري تؾؿقا ه الرتنا ي إلاك وجاقد فارق باقـ إخاقيـ
(داود بـ يزيد إودي) و(إدرياس باـ يزياد إودي) ،ووهاػ إدرياس بلكاف ث ات
هدوق ،أي أكف أرفع رت ًة نـ أخقف.
وعؾقف ف ُقػفؿ نـ إوهللرة ال خهللري ا ه إلاك أن إدرياس باـ يزياد إودي ث ات
( )1داود بـ يزيد إودي :اق داود بـ يزيد بـ ع د الرحؿـ إودي الزعهللفري ،أبق يزيد الؽقيف
إعرج ،ضعقػ ،نـ السهللدسة ،نهللت سـة إحدى وخؿسقـ ونهللمة .اكظر ترجؿتف :ابـ حجر،
تؼريب التف يب  211/1بر ؿ .1818
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هدوق :أكف يحتج بحديواف ،باؾ إكاف أعؾاك رت ا ًة ناـ أخقاف داود ،نؼاهللرب الحاديث،
حسـ الحديث :نؿهلل يعـل أن حديوف يف نرت ة الصحقح.

 -3ئسماغيل بن غبذ امللك
الصاػقراء الؿؽال أباق ع اد الؿؾاؽ اباـ
اق :إسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾؽ بـ أبل ُّ
أخل ع د العزيز بـ رفقع.
قؾت :مخ ؾػ ملـؼلد ح ضيط مسؿ ملحػقدمء) عؾك الـحق أيت:
هللل ابـ حجر يف (التؼريب)« :إساؿهللعقؾ باـ ع اد الؿؾاؽ باـ أ نل ملحنػقدمء
بهلللؿفؿؾة والػهللء ،نصغر ،نـ السهللدسة»(.)1
و هللل يف (التف يب)« :إسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾؽ بـ أ ل ملحػقد إسادي أباق
ع د الؿؾؽ الؿؽل ،ابـ أخل ع د العزيز باـ رفقاع»( .)2و اهللل الا ا ل« :إساؿهللعقؾ
بـ ع د الؿؾؽ بـ أ ل ملحغقد إسدي الؿؽل»(.)3
* قلل مل دمذي « :هللل نحؿد :وإسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾؽ هدوق»(.)4

أقىان أهل النقذ في ئسماغيل بن غبذ امللك بن أبي الصفيراء:
قؾت :ذكره ال خهللري يف (التهللريي) و هللل« :إسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾاؽ باـ أبال
( )1تؼريب التف يب  118/1بر ؿ .465
( )2هت يب التف يب  267/1بر ؿ .575
( )3نقزان آعتدال 237/1بر ؿ .911
( )4عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل 391/بر ؿ .93
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الصػقراء ابـ أخل ع د العزياز باـ رفقاع ،الؿؽال ،أباق ع اد الؿؾاؽ ،كسا ف زياد باـ
ح هللب ،هللل يحقك الؼطهللن :تركت إسؿهللعقؾ ثؿ كت ت عـ سػقهللن عـف»(.)1
أيضهلل يف (الضعػهللء) و هللل « :هللل يحقاك الؼطاهللن :تركات إساؿهللعقؾ باـ
وذكره ً
ع د الؿؾؽ ،ثؿ كت ت عـ سػقهللن عـاف ،و اهللل ع اد الارحؿـ :أساتخقر اهلل وأعارب
عؾك حديوف»(.)2
مـ وثؼف :يف رواية عـ يحقك بـ نعقـ :هللل ابـ الجـقد عـ ابـ نعاقـ :كاقيف
لقس بف بلس( ،)3وذكره ال ا ل يف كتهللب (ناـ تؽؾاؿ فقاف وااق نقثاؼ) ،وكؼاؾ اقل
الـسهللمل فقف :لقس بهلللؼقي(.)4
َمـ ضعػف :يحقك بـ نعقـ( ،)5وأبق زرعة الرازي( ،)6وأبق حهللتؿ الرازي(،)7

والـساااااااااااهللمل(……………………………………………… ،)8
( )1التهللريي الؽ قر 367/1بر ؿ .1162
( )2الضعػهللء الصغقر  21/بر ؿ .17
( )3هت يب التف يب ٓبـ حجر  276/1بر ؿ .575
( )4ذكر نـ تؽؾؿ فقف واق نقثؼ  46/بر ؿ .37

( )5تهللريي ابـ نعقـ برواية الدوري  313/3بر ؿ  « :1437هللل :إسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾؽ بـ أبل
الصػقراء لقس اق بهلللؼقي».
( )6الربذعل يف سمآتف ٕبل زرعة الرازي (الضعػهللء ونـ تؽؾؿ فقفؿ) .611/2
( )7الجرح والتعديؾ  186/2بر ؿ  .629هللل ع د الرحؿـ بـ أبل حهللتؿ :سؿعت أبل يؼقل:
إسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾؽ بـ أبل الصػقراء ،لقس بؼقي الحديث ،ولقس حده الرتك .ؾت:
يؽقن نوؾ أوعث بـ سقار يف الضعػ؟ فؼهللل :كعؿ.
( )8الضعػهللء  49/بر ؿ  .33و هللل« :لقس بهلللؼقي».
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وابـ ح هللن( ،)1وابـ عدي( ،)2وابـ وهللاقـ(.)3
وكؼؾ الحهللفظ ابـ حجر أ قال بعض الـؼاهللد يف تضاعقػف « :اهللل الػاالس وأباق
نقسك :كهللن ع د الرحؿـ ويحقك ٓ يحدثهللن عـف ،و هللل ال خهللريُ :يؽتب حديوف.
و هللل نفـل :سللت أبهلل ع د اهلل عاـ اباـ أبال الصاػقر ،فؼاهللل :نـؽار الحاديث،
ؾت :أي ولء نـ نـؽره؟ هللل :يروي عـ عطهللء «الشربة التل تسؽر حرام» ،ؾت:
وا ا نـؽر؟ هللل :كعؿ ،عـ عطهللء خالف ا ا .و اهللل اباـ الجاهللرود :لاقس باهلللؼقي،
و هللل السهللجل :لقس ب اك ،و هللل ابـ عؿهللر :ععقػ .و هللل أجري عاـ أبال داود:
ععقػ .ويف نقعع آخر :لقس ب اك»(.)4
و هللل يف التؼريب« :هدوق كوقر القاؿ»(.)5

خالصت القىن في ئسماغيل بن غبذ امللك بن أبي الصفيراء:
الظهللار نـ الرتاجؿ السهللبؼة أن إسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾؽ يؽاهللد الـؼاهللد يتػؼاقن
عؾك تضعقػف ،حتك إن ال خهللري كػسف ذكره يف كتهللبف الضعػهللء كؿاهلل نار نضاع ًػهلل إياهلله!

( )1الؿجروحقـ ٓبـ ح هللن  .121/1و هللل« :تركف ابـ نفدي ،وععػف يحقك بـ نعقـ ،كهللن سقئ
الحػظ ،رديء الػفؿ ،يؼؾب نهلل يروي».
( )2الؽهللنؾ يف الضعػهللء  279/1و هللل ابـ عدي« :وإسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾؽ لف أخ هللر يرويفهلل،
وحدث عـف الوقري وجؿهللعة نـ إمؿة ،واق نؿـ ُيؽتب حديوف».
( )3تهللريي أسؿهللء الضعػهللء ٓبـ وهللاقـ  52/بر ؿ  ،37و هللل « :هللل نحؿد بـ عؿهللر :ععقػ».
( )4هت يب التف يب  276/1بر ؿ .575
( )5تؼريب التف يب  118/1بر ؿ .465
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ولؽـ حقـؿهلل سللف الرتن ي عـف هللل :اق هدوق! واا ا إكؿاهلل يادل أكاف عاعقػ ناـ
كهللحقااة الض ا ط ،ولؽـااف هاادوق أي ٓ :يتعؿااد الؽا ب ،حقااث إكااف لااؿ يتفؿااف أحااد
بهلللؽ ب .ويدلـهلل عؾك ا ا آستـ هللط نهلل هلللف ابـ ح هللن بعد أن سرب حهلللف ،هللل« :كهللن
سقئ الحػظ ،رديء الػفؿ ،يؼؾاب ناهلل ياروي» ،واا ا يادل عؾاك أن عاعػف ااق ناـ
كهللحقة ع طف ٓ ،نـ كهللحقة عدالتف وهد ف ،ويميده حؽؿ الحهللفظ اباـ حجار حقـؿاهلل
اهللل عـااف :هاادوق كوقاار الااقاؿ .ونااـ جفااة أخاارى ففااق نؿااـ ُيؽتااب حديوااف ،أي:
لالعت هللر.

 -4ئسماغيل بن أبال أبى ئسخا) الىرا) ألاسدي الكىفي.
اق :إسؿهللعقؾ بـ أبهللن الاقراق إزدي أباق إساحهللق ،أو أباق إبارااقؿ ،كاقيف،
ن اهللت سااـة ساات عشاارة نااـ التهللسااعة( .)1روى عـااف ال خ اهللري يف الجؿعااة والر اهللق
والحج وغقر نقعع(.)2
* ذكره ال خهللري يف (التهللريي الؽ قر) و هللل« :ا ا هدوق»(.)3

أقىان أهل النقذ في ئسماغيل بن أبال الكىفي:
مـ وثؼف :يؽهللد أن يؽقن جؿقع الـؼهللد أجؿعقا عؾك تقثقؼف ،فؼد وثؼف عؾل باـ
الؿااااااااديـل(…………………………………………………،)4
( )1تؼريب التف يب  115/1بر ؿ  .411هت يب التف يب  236/1بر ؿ .516
( )2التعديؾ والتجريح ٕبل القلقد ال هللجل  324/1بر ؿ .63
( )3التهللريي الؽ قر  347/1بر ؿ .1192
( )4اكظر :ابـ حجر ،التف يب .236/1
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وعوؿهللن بـ أبل وق ة( ،)1وأبق حهللتؿ( ،)2وأحؿد( ،)3وأبق داود( ،)4وال زار( ،)5وابـ
ح هللن( ،)6وابـ عدي( )7وابـ وهللاقـ( ،)8والدار طـل(.)9
وأبق أحؿد الحهللكؿ( ،)11والا ا ل( ،)11واباـ حجار(………………،)12
( )1اكظر :ابـ وهللاقـ ،تهللريي أسؿهللء الوؼهللت  28/بر ؿ .12
( )2اكظر :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  161/2بر ؿ  .538و هللل ابـ أبل حهللتؿ« :سؿعت أبل
يؼقل :إسؿهللعقؾ بـ أبهللن هدوق يف الحديث ،ههلللح الحديث ٓ ،بلس بف ،كوقر الحديث».
( )3اكظر :ع د اهلل بـ أحؿد ،العؾؾ ونعرفة الرجهللل  129/2بر ؿ  .1781هللل ع د اهلل« :سؿعت أبل
يؼقل :إسؿهللعقؾ بـ أبهللن القراق ثؼة».
( )4اكظر :ال ا ل ،سقر أعالم الـ الء  329/19بر ؿ « :85كهللن نـ أمؿة الحديث ،وثؼف أحؿد بـ
حـ ؾ وأبق داود».
( )5اكظر :ابـ حجر ،التف يب  ،236/1و هللل« :و هللل ال زار :وإكؿهلل كهللن عق ف ودة تشقعف ٓ ،عؾك
أكف عقر عؾقف يف السؿهللع».
( )6ابـ ح هللن ،الوؼهللت  ،91/8بر ؿ .12385
( )7ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  « :311/1هللل السعدي الجقزجهللين :إسؿهللعقؾ بـ أبهللن القراق
هللمال عـ الحؼ ،ولؿ يؽـ يؽ ب ،وإلسؿهللعقؾ بـ أبهللن القراق أحهللديث ِحسهللن عؿـ
كهللن ن ً
هللمال عـ الحؼ يعـل نهلل عؾقف الؽقفققن نـ تشقع،
يروي عـف ،و قل السعدي فقف :إكف كهللن ن ً
وأنهلل الصدق ففق هدوق».
( )8ابـ وهللاقـ ،تهللريي أسؿهللء الوؼهللت  28/بر ؿ « :12و هللل فقف عوؿهللن بـ أبل وق ة :إسؿهللعقؾ بـ
أبهللن القراق ثؼة هحقح الحديث ورع نسؾؿ».
( )9ابـ حجر ،التف يب  ،236/1هللل« :و هللل الدار طـل :ثؼة نلنقن».
( )11ابـ حجر ،هت يب التف يب  236/1و هللل« :و هللل أبق أحؿد الحهللكؿ :ثؼة».
( )11ال ا ل ،الؽهللوػ  242/1بر ؿ  .345و هللل« :ثؼة».
( )12ابـ حجر ،تؼريب التف يب .115/1
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والخزرجل(.)1
ومننـ ضننعػف :إكؿاهلل عااعػف لؿ ا ااف يف التشااقع ٓ ،يف عا طف وهااد ف ،ونااـفؿ
الجقزجهللينّ.
ُ
هللل الحهللفظ ابـ حجر« :كقيف ثؼة ُتؽؾؿ فقف لؾتشقع»(.)2

خالصت القىن في ئسماغيل بن أبال الكىفي:
الظهللار نـ الرتاجؿ السهللبؼة وأ قال أاؾ الـؼد أكف ثؼة ،و اقل ال خاهللري عـاف:
«هدوق» د فسره الخزرجل بلكف تقثقؼ لف .وٓ غرو أن ال خهللري د أخرج عـاف يف
عدة نقاعع نـ هحقحف ،نؿهلل يعـل أكف يحتج بف ويقثؼف.

 -5الجزاح بن َمليح ُّ
ؤاس ي.
الز ِ
اق« :الجراح بـ َنؾِقح بـ َعدي بـ فرس بـ جؿحة بـ ساػقهللن باـ الحاهللرث
بـ عؿرو بـ ُع قد بـ رؤاس ،واق الحهللرث بـ كالب الرؤاسل ،بضؿ الاراء بعاداهلل
واو وؿزة ،وبعد إلػ نفؿؾة ،والد وكقع ،نـ السهللبعة ،نهللت سـة خؿس ،ويؼاهللل:
ست وس عقـ ،الؽقيف أبق وكقع»(.)3
* ذكره الرتن ي يف(العؾؾ الؽ قر) ،و اهللل « :اهللل نحؿاد :الجاراح باـ نؾاقح
( )1الخزرجل ،خالهة ت اقب التف يب « :23/وثؼف أحؿد وال خهللري».
( )2تؼريب التف يب .115/1
( )3هت يب التف يب ٓبـ حجر  58/2بر ؿ  .118والتؼريب  138/1بر ؿ  .918و هللل« :هدوق
يفؿ».
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الرؤاسل هدوق»(.)1

أقىان أهل النقذ في الجزاح بن مليح الزؤاس ي:
تعديال(.)2
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي ولؿ ي كر فقف
ً
مننـ وثؼننف :يحقااك بااـ نعااقـ( ،)3وأبااق داود(ِ ،)4
والعجؾاال( ،)5والـساهللمل(،)6
وابـ ِ
عدي( )7وابـ وهللاقـ( ،)8وال ا ل(.)9

( )1العؾؾ الؽ قر  394/بر ؿ .126
( )2التهللريي الؽ قر  227/2بر ؿ .2286
((( )3تهللريي ابـ نعقـ برواية الدوري  .267/3و هللل« :سللت يحقك عـ الجراح بـ نؾقح بـ
فرس أبل وكقع هللل :ثؼة».
( )4سمآت أبل ع قد أجري ٕبل داود  ،22/8و هللل« :سئؾ أبق داود عـ أبل وكقع ،فؼهللل:
ثؼة».
الجراح بـ َنؾقح بـ عدي ،كقيفٓ ،
( )5اكظر قلف :هت يب التف يب ٓبـ حجر « :هللل العجؾلّ :
بلس بف ،وابـف أك ؾ نـف» .قؾت :ولعؾف سلقط مـ ملؿطيقع ،فؾؿ أقػ طؾقف فقف.
( )6اكظر قلف :ابـ حجر ،التف يب « :59/2و هللل الـسهللمل :لقس بف بلس».
( )7ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  411/2بر ؿ  .352و هللل« :وٕبل وكقع ا ا أحهللديث ههلللحة
نـؽرا فلذكره،
وروايهللت نستؼقؿة ،وحديوف ٓ بلس بف ،واق هدوق ،ولؿ أجد يف حديوف
ً
وعهللنة نهلل يرويف عـف ابـف وكقع ،و د حدث عـف غقر وكقع الوؼهللت نـ الـهللس».
( )8ابـ وهللاقـ ،تهللريي أسؿهللء الوؼهللت  56/بر ؿ  .179و هللل« :وثؼف يحقك بـ نعقـ».
( )9ال ا ل ،الؿغـل يف الضعػهللء  128/1بر ؿ  ،1113ولف :نـ تؽؾؿ فقف واق نقثؼ  57/بر ؿ .62
و هللل« :الجراح بـ نؾقح والد وكقع ،هدوق».
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مننـ ضننعػف :يحقااك بااـ نعااقـ يف أحااد قلقااف عـااف( ،)1وابااـ سااعد( ،)2وأبااق
حهللتؿ( ،)3وابـ ح هللن( ،)4والدار طـل( ،)5وابـ وهللاقـ( ،)6والخزرجل(.)7
و هللل الحهللفظ ابـ حجر« :هدوق يفؿ»(.)8

خالصت أقىان أهل النقذ في الجزاح بن مليح أبي وكيؼ:
الظااهللار نااـ الاارتاجؿ السااهللبؼة أن الجااراح هاادوق ٓ يتعؿااد الخطاال ،وٓ
الؽ ب ،واق عدل يف ديهللكتاف ،ولؽاـ يظفار لال أن يف حػظاف واق ًئهلل :أكازل رت تاف ناـ
( )1اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  523/2بر ؿ  .2175و هللل ع د الرحؿـ« :أكهلل ابـ
أبل خقوؿة فقؿهلل كتب إلل ،هللل :سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل :أبق وكقع ععقػ».
عسرا يف الحديث نؿتـ ًعهلل بف» .وأعهللف ابـ
( )2ابـ سعد ،الط ؼهللت الؽربى « :357/6وكهللن
ً
حجر ،هت يب التف يب  59/2زيهللدة عؾك نهلل يف الؿط قع نـ الط ؼهللت و هللل« :وكهللن ععق ًػهلل يف
عسرا».
الحديث ً
( )3ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  523/2بر ؿ  .2175و هللل« :سؿعت أبل يؼقل :جراح بـ
نؾقح الؽقيف أبق وكقعُ ،يؽتَب حديوف ،وٓ ُيحتَج بف».
( )4ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  .219/1و هللل« :كهللن يؼؾب إسهللكقد ويرفع الؿراسقؾ ،وزعؿ يحقك
بـ نعقـ أكف كهللن وعهللعً هلل لؾحديث».
( )5اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  59/2و هللل « :هللل الرب هللين :سللت الدار طـل عـ
الجراح ،فؼهللل :لقس بشلء ،اق كوقر القاؿ .ؾت :يعترب بف؟ هللل.»ٓ :
( )6تهللريي أسؿهللء الضعػهللء  68/بر ؿ  .111وكؼؾ تضعقػ ابـ نعقـ لؾجراح.
( )7الخزرجل ،الخالهة  ،61/و هللل« :ععػف ابـ نعقـ ،و هللل الدار طـل :كوقر القاؿ ،هللل
نـؽرا ،تقيف سـة ست وس عقـ
الـسهللمل ٓ :بلس بف ،و هللل ابـ عدي :لؿ أجد لف حدي ًوهلل
ً
ونهللمة».
( )8تؼريب التف يب  138/بر ؿ .918
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التقثقؼ إلك الصدوق ،بؾ إلك الضعػ عـد الا عض .لا ا اهللل الحاهللفظ اباـ حجار:
هدوق يفؿ .ولؽـف عـد ال خاهللري هادوق ناـ غقار أي وهاػ آخار .وٓ غارو أن
اإلنهللم نسؾؿ أخرج عـف يف إهقل( ،)1نؿاهلل يادل عؾاك آحتجاهللج باف ،ويراعاك ناهلل
اكػرد بف :خشقة القاؿ والغؾط .واق نؿـ يـظر يف حديوف.

 -6جنيذ أبى غبذ هللا.
وسؿهلله ابـ عدي« :جـقد بـ ع د اهلل الحجهللم»(.)2
تعديال(.)3
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي ،ولؿ ي كر فقف
ً
 هللل الرتن ي« :حدثـهلل تق ة بـ سعقد ،حدثـهلل جـقد أباق ع اد اهلل ،عاـ زياد
أبل أسهللنة ،عـ عؽرنة ،عـ ابـ ع هللس اهللل« :لعاـ رساقل اهلل ﷺ الؿتشا فقـ ناـ
الرج اهللل بهلللـس اهللء ،والؿتش ا فهللت نااـ الـس اهللء بهلللرج اهللل ،والقاوااؿة( )4والؿقوااقنة،
( )1هللل الـقوي ،ورح نسؾؿ « :38/1وا ا الجراح ععقػ عـد الؿحدثقـ ،ولؽـف ن كقر اـهلل
يف الؿتهللبعهللت» .ولؽـ عؾؼ عؾقف س ط ابـ العجؿل ،الؽشػ الحوقث  83/فؼهللل« :وثؼة ابـ
نعقـ نرة وععػف أخرى ،والحهللهؾ أكف لؿ ي كر فقف أكف وعع ،و د رأيت عـ ابـ دحقة:
واععهلل لؾحديث ،فؽقػ يحؾ لؿسؾؿ  -يعـل ابـ الحجهللج  -أن
هللل يحقك :كهللن الجراح
ً
يروي عـف! و د هللل الـقوي يف حهللوقتف عؾك هحقح نسؾؿ :إكف ن كقر اـهلل يف الؿتهللبعهللت،
وال ي يظفر لل أكف روى لف يف إهقل».
( )2الؽهللنؾ يف الضعػهللء .186/6
( )3التهللريي الؽ قر  236/2بر ؿ .2314
) (4القاوؿة :هللل ابـ نـظقر « :القوؿ نهلل تجعؾف الؿرأة عؾك ذراعفهلل بهللإلبرة ثؿ تحشقه بهلللـمور،
واق دخهللن الشحؿ» .اكظر :لسهللن العرب .683/12
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والقاهؾة( )1والؿقهقلة» .وسللت نحؿدً ا عـ ا ا الحديث ،فؼهللل :زيد أبق أسهللنة
هدوق ،وجـقد أبق ع د اهلل هدوق ،وكهللكهلل حجهللنقـ»(.)2

أقىان أهل النقذ في جنيذ أبي غبذ هللا الدجام:
لؿ أ ػ عؾك ترجؿة نقسعة لؾجـقد ا ا ،ولؽـ سلعرض نهلل و ػات عؾقاف يف
ترجؿتف.
مننـ وثؼننف :يحقااك بااـ نعااقـ(………………………………،)3

( )1القاهؾة :التل تصؾ الشعر .اكظر :الجقاري ،الصحهللح يف الؾغة .282/2
( )2عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  343/بر ؿ  .637بهللب نهلل جهللء يف الؿتش فهللت بهلللرجهللل
نـ الـسهللء .وأخرجف الدوٓبل (الؽـك وإسؿهللء  321/1بر ؿ )571عـ جـقد و ا اإلسـهللد
فؼهللل « :حدثـهلل أبل ،هللل :ثـهلل جـقد الحجهللم ،عـ أبل أسهللنة الحجهللم ،عـ عؽرنة ،عـ ابـ
ع هللس ،هللل :لعـ رسقل اهلل ﷺ الؿتش فقـ نـ الرجهللل بهلللـسهللء ،والؿتش فهللت نـ الـسهللء
بهلللرجهللل» .وأخرجف ال خهللري (الجهللنع الصحقح ،بهللب الؿتش فقـ بهلللـسهللء والؿتش فهللت
بهلللرجهللل 215/7 ،بر ؿ  ،)5885وأحؿد (الؿسـد  339/1بر ؿ  ،)3151وابـ نهللجف (الســ ،بهللب:
يف الؿخـوقـ  96/3بر ؿ  ) 1914نـ طريؼ وع ة ،عـ تهللدة ،عـ عؽرنة ،عـ ابـ ع هللس رعل
اهلل عـفؿهلل ،هللل« :لعـ رسقل اهلل ﷺ الؿتش فقـ نـ الرجهللل بهلللـسهللء ،والؿتش فهللت نـ
الـسهللء بهلللرجهللل» .ولقس فقف «والقاوؿة والؿقوقنة والقاهؾة والؿقهقلة» .والظهللار أ هلل
نؼحؿة يف نتـ الحديث ،يعـل دخؾ حديث بحديثٕ :ن لػظ «والقاوؿة والؿقوقنة»...
جهللء بنسـهللد آخر عـ عؽرنة عـ ابـ ع هللس ،و د أخرجف ابـ أبل وق ة (الؿصـػ يف واهؾة
الشعر بهلللشعر  311/8بر ؿ  )25734هللل« :حدثـهلل نحؿد بـ بشر ،عـ أبل أسهللنة ،عـ عؽرنة،
عـ ابـ ع هللس ،أن رسقل اهلل ﷺ لعـ القاوؿة والؿتقوؿة ،والقاهؾة والؿقهقلة».
( )3نعرفة الرجهللل ٓبـ نحرز  .111/1هللل« :وسللت يحقك عـ جـقد الحجهللم فؼهللل :ثؼة».
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وأبق زرعة الرازي( ،)1والـسهللمل ،وإوج( ،)2وال ا ل( ،)3وابـ حجر(.)4
مـ ضعػف :أحؿد( ،)5والسهللجل ،وإزدي(.)6
و هللل الحهللفظ ابـ حجر يف التؼريب« :جـقد الحجهللم الؽقيف هدوق يفؿ»()7

خالصت القىن في جنيذ الدجام:
نـ الرتاجؿ السهللبؼة يظفر لل أن أكوار الـؼاهللد عؾاك تقثقؼاف ،وناـ جرحاف ففاق
جاارح ٓ يؼااقى عؾااك رد تقثقااؼ إمؿااة لؾجـقااد ،وٓ غاارو أن ال خ اهللري اهللل عـااف:
هدوق ،ونع تقثقؼ إمؿة لف فنن فقف دٓلة عؾك أكف ُيحتج بف.

 -7الخليل بن غمز.
اق :الخؾقؾ بـ عؿر بـ إبرااقؿ الع دي أباق نحؿاد ال صاري ،ناـ التهللساعة،
( )1ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  528/2بر ؿ  ،2194و هللل ع د الرحؿـ« :سئؾ أبق زرعة عـ
جـقد بـ ع د اهلل الحجهللم ،فؼهللل :كقيف ثؼة».
( )2ابـ حجر ،التف يب  ،113/2و هللل ابـ حجر« :و هللل الـسهللمل :لقس بف بلس ،وروى لف حدي ًوهلل
واحدً ا .وأثـك عؾقف إوج».
( )3ال ا ل ،الؽهللوػ  298/1بر ؿ  ،821و هللل« :جـقد الحجهللم هدوق».
( )4تؼريب التف يب  143/بر ؿ  .981و هللل« :هدوق يفؿ».
( )5هللل نغؾطهللي ،اإلكؿهللل « :25/3ويف «سمآت» أبل زرعة الـصري لإلنهللم أحؿد بـ حـ ؾ:
هللل أبق ع د اهلل يف أثـهللء كالم :الضعقػ الؿرتوك جـقد الحجهللم ،واق غالم أبل أسهللنة».
( )6ابـ حجر ،هت يب التف يب  ،113/2و هللل إزدي ٓ« :يؼقم حديوف» .واكظر :نغؾطهللي،
اإلكؿهللل  251/3بر ؿ .1127
( )7تؼريب التف يب  143/بر ؿ .981
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نهللت سـة عشريـ ونهللمتقـ(.)1
تعديال(.)2
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ،ولؿ ي كر فقف
ً
* و هللل الرتن ي« :حدثـهلل أبق نقسك ،حدثـهلل ع اد الصاؿد باـ ع اد الاقارث،
حدثـهلل عؿر بـ إبرااقؿ ،عـ تهللدة ،عاـ الحساـ ،عاـ ساؿرة ،عاـ الـ ال ﷺ ،اهللل:
«إذا أفؾس الرجؾ ،فقجد ٌ
رجؾ نتهللعف بعقـف ،ففق أحؼ بف نـ الغرنهللء»(.)3

( )1ابـ حجر ،تؼريب لتف يب  196/بر ؿ  .1755هت يب الؽؿهللل  339/8بر ؿ .1731
( )2اكظر :التهللريي الؽ قر  211/3بر ؿ .682
( )3قؾت :وهذم ملح كث أخدجف :أحؿد ،الؿسـد  11/5بر ؿ  ،21121بؾػظ« :نـ وجد نتهللعف عـد
نػؾس بعقـف ،ففق أحؼ بف» .وأبق داود ،الســ ،بهللب يف الرجؾ يجد عقـ نهلللف عـد رجؾ
 312/3بر ؿ  ،3533بؾػظ « :نـ وجد عقـ نهلللف عـد رجؾ ففق أحؼ بف ،ويت ع ال قع نـ بهللعف»،
وال زار ،الؿسـد  429/11بر ؿ  ،4581والدار طـل ،الســ  429/3بر ؿ  2898/2897بؾػظ:
« نـ وجد عقـ نهلللف عـد رجؾ ففق أحؼ بف ،ويت ع ال قع نـ بهللعف» ،والطرباين ،الؿعجؿ
الؽ قر  347/6بر ؿ  ،6717بؾػظ« :نـ وجد عقـ نهلللف ففق أحؼ بف ،ويت ع ال قع نـ بهللعف»،
وال قفؼل ،الســ  111/6بر ؿ  ،11878بؾػظ« :نـ وجد نهلللف عـد رجؾ ففق أحؼ بف ،ويت ع
ال قع نـ بهللعف» .كؾفؿ نـ طريؼ تهللدة عـ الحسـ عـ سؿرة بف.
قؾت :و د ّ
أعؾ اإلنهللم ال زار ا ا اإلسـهللد فؼلل« :وا ا الحديث د رواه غقر عؿر بـ
إبرااقؿ عـ تهللدة عـ الـضر بـ أكس عـ بشقر بـ قؽ عـ أبل اريرة عـ الـ ل ﷺ.
واق الصقاب» .واإلسـهللد الصحقح ال ي ذكره ال زار د أخرجف نسؾؿ :الصحقح ،بهللب
نـ أدرك نهلل بهللعف عـد الؿشرتي و د أفؾس فؾف الرجقع فقف  31/5بر ؿ  4173هللل« :حدثـهلل
نحؿد بـ الؿوـك ،حدثـهلل نحؿد بـ جعػر وع د الرحؿـ بـ نفدى ،هللٓ :حدثـهلل وع ة،
عـ تهللدة ،عـ الـضر بـ أكس ،عـ بشقر بـ قؽ ،عـ أبل اريرة ،عـ الـ ل ﷺ هللل
«إذا أفؾس الرجؾ فقجد الرجؾ نتهللعف بعقـف ففق أحؼ بف».
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سااللت نحؿاادً ا عااـ اا ا الحااديث فؼاهللل :عؿاار بااـ إباارااقؿ هاادوق ،وم ـننف
مل ؾقؾ ـ طؿد

وق» .)1

أقىان أهل النقذ في الخليل بن غمز:
مـ وثؼف :عؾل بـ الؿاديـل( ،)2ويعؼاقب باـ واق ة( ،)3وال َػ َس ِاقي( ،)4واباـ

ِح هللن( ،)5وال ا ل(.)6

( )1عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  187/بر ؿ .331
( )2اكظر قلف :ال ا ل ،تهللريي اإلسالم  311/5بر ؿ  .121هللل ال ا ل يف ترجؿتف« :روى عـف:
نحؿد بـ الؿوـك ،وإسؿهللعقؾ سؿقيف ،ويعؼقب الػسقي ،ونحؿد بـ يحقك ال اؾل،
ونحؿد بـ ع د الؿؾؽ الد قؼل ،وطؾل ـ ملؿ كـل ووثؼف».
( )3اكظر :ابـ حجر ،هت يب التف يب  145/3بر ؿ  .317و هللل الحهللفظ « :هللل يعؼقب بـ وق ة:
ذكر عؾل بـ الؿديـل الخؾقؾ يق ًنهلل فؼهللل :اق أحب إلل نـ وهللذ بـ فقهللض .هللل يعؼقب:

و د كت ت عـفؿهلل واؿهلل ثؼتهللن».

( )4اكظر قلف :خالهة ت اقب التف يب لؾخزرجل  .117/و هللل الخزرجل« :وثؼف الػسقي».
واكظر :ال ا ل ،نقزان آعتدال  667/1بر ؿ .2571
( )5الوؼهللت 231/8 ،بر ؿ  .13166و هللل - 13166« :الخؾقؾ بـ عؿر بـ إبرااقؿ أبق نحؿد الع دي،
نـ أاؾ ال صرة ،يروي عـ أبقف وأاؾ ال صرة ،روى عـف بـدار وأاؾ العراق ،يعترب حديوف
نـ غقر روايتف عـ أبقفٕ :ن أبهلله كهللن واا ًقهلل ،والؿـهللكقر يف أخ هللره نـ كهللحقة أبقف ٓ ،نـ
كهللحقتف ،فنذا سرب نهلل روى عـ غقر أبقف نـ الوؼهللت وجد أوقهللء نستؼقؿة تش ف حديث
إث هللت».
( )6الؽهللوػ  367/1بر ؿ  .1415و هللل« :ثؼة».
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مـ ضعػف :أبق حهللتؿ الرازي( ،)1والعؼقؾل(.)2
وقلل ملحلفظ م ـ حلد« :هدوق ربؿهلل خهلللػ»(.)3

خالصت القىن في الخليل بن غمز الػبذي:
نـ خالل الرتجؿة السهللبؼة يرتجح عـادي أن الخؾقاؾ باـ عؿار الع ادي ثؼاة،
و د وثؼف أكور أاؾ العؾؿ ،وأنهلل بهلللـس ة لؼاقل أبال حاهللتؿ أكاف (واقي) ففال نرت اة ٓ
تدل عؾك تضعقػ وديد ،بهللإلعاهللفة إلاك أكاف أكازل رت تاف ولاؿ ي اقـ سا ب الجارح!
ولعؾ َنـ جرحف كهلللعؼقؾل ال ي وهػف بؼقلف( :يخطئ ويخهلللػ) اق بس ب نهلل هلللف
ابـ ح هللن بس ب روايتف عـ أبقف ،فلبقه نتؽؾؿ فقف.
ثؿ إن ال خهللري أطؾؼ عؾقاف (هادو ً هلل) :نؿاهلل يعـال أكاف نؿاـ ُيحاتج باف عـاده،
ويؼقي ا ا إنر تقثقؼ إنهللم العؾؾ عؾل بـ الؿديـل وقي ال خهللري وغقره .وحؽاؿ
الحاهللفظ ابااـ حجاار عؾقااف بلكااف (هاادوق ربؿاهلل خاهلللػ) يعـاال ٓ يتعؿااد الؽا ب وٓ
يتعؿد الخطل ،بؾ أخطهللء د تعقد إلك ع طف .و هللل عؾك آحتؿهللل( :ربؿاهلل أخطال)!
بقـت س ب نهلل ُوهػ بف نـ الخطل وأن نصدره لقس نـف.
ود ُ

( )1ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  381/3بر ؿ  .1741و هللل« :حدثـهلل ع د الرحؿـ هللل :سئؾ
أبل عـف فؼهللل :وقي».
( )2اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  145/3بر ؿ  .317و هللل ابـ حجر « :هللل العؼقؾل:
يخهلللػ يف بعض حديوف» .قؾت :ولؿ أجد قلف ا ا يف الضعػهللء الؽ قر لؾعؼقؾل.
( )3ابـ حجر ،تؼريب لتف يب  196/بر ؿ .1755
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 -8الز يؼ بن َ
صبيح.
اااق :الربقااع بااـ َه ا قح ،بػااتح الؿفؿؾااة ،السااعدي ،ال صااري ،وك اهللن عهللباادً ا
نجهللادً ا .هللل الرانفرنزي :اق أول نـ هـػ الؽتب بهللل صرة .ناـ الساهللبعة ،ناهللت
سـة ستقـ ونهللمة( .)1هللل الحهللفظ ابـ حجر« :هدوق سقئ الحػظ».
* هللل الرتن ي « :هللل نحؿد :الربقع بـ ه قح هدوق»(.)2
* وذكره ال خهللري يف كتهللبف الضعػهللء فؼهللل« :ربقاع باـ ها قح ال صاري ساؿع
الحسااـ وعطاهللء ،روى عـااف الوااقري ووكقااع وابااـ نفاادي ،وكاهللن يحقااك الؼطاهللن ٓ
يحدث عـف ،حدثـهلل نحؿد ،ثـهلل أبق القلقد ،هللل :كهللن الربقع ٓ يدلس ،وكهللن الؿ هللرك
تدلقسهلل»(.)3
بـ فضهلللة أكور
ً

أقىان أهل النقذ في الز يؼ بن صبيح:
مـ وثؼف :أبق حهللتؿ ،وأبق زرعة( ،)4وأحؿد( ،)5وع د الرحؿـ بـ نفدي(،)6

( )1ابـ حجر ،التؼريب  216/بر ؿ .1895
( )2عؾؾ الرتن ي الؽ قر ،ترتقب الؼهللعل .448/2
( )3اكظر :ال خهللري ،الضعػهللء الصغقر  47/بر ؿ .116
( )4الضعػهللء ٕبل زرعة الرازي يف أجقبتف عؾك الربذعل  867/3بر ؿ  .192و هللل أبق زرعة:
«وقي ههلللح هدوق».
( )5اكظر :العؾؾ ونعرفة الرجهللل  412/1بر ؿ  .867هللل ع د اهلل بـ أحؿد :وسللتف عـ الربقع بـ
ه قح ،فؼهللل ٓ :بلس بف ،رجؾ ههلللح.
( )6اكظر :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  464/3بر ؿ .2184
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ويحقك بـ نعقـ( ،)1والعجؾل( ،)2وابـ عدي( ،)3وابـ وهللاقـ( ،)4وال ا ل(.)5
مـ ضعػف :نحؿد بـ سعد  ،)6ويحقك باـ َنعاقـ( ،)7والػاالس ،وعػاهللن باـ

نسؾؿ ،ولؿ يحدث عـف يحقك بـ سعقد الؼطهللن( ،)8والعؼقؾل( ،)9وابـ ح هللن(.)11

( )1تهللريي ابـ نعقـ برواية الدوري  111/بر ؿ .334
( )2اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  145/3بر ؿ .317
( )3الؽهللنؾ يف الضعػهللء  .134/3و هللل ابـ عدي« :ولؾربقع أحهللديث ههلللحة نستؼقؿة ،ولؿ أر لف
ً
جدا ،وأرجق أكف ٓ بلس بف وبروايهللتف».
نـؽرا ًّ
حديوهلل ً
( )4ابـ وهللاقـ ،تهللريي أسؿهللء الوؼهللت  85/بر ؿ  .353و هللل « :هللل يحقك :ثؼة ،و هللل نرة أخرى:
ع عقػ ،و هللل فقف ٓ :بلس بف ،رجؾ ههلللح ،كهلل ع د اهلل بـ نحؿد ال غقي ،ثـهلل نحؿقد بـ
غقالن ،كهلل أبق داود ،هللل :هللل وع ة :لؼد بؾغ الربقع بؿصركهلل ا ا نهلل لؿ ي ؾغف إحـػ بـ
قس».
( )5الؽهللوػ  392/1بر ؿ .1535
( )6ابـ سعد ،الط ؼهللت الؽربى .277/7
( )7اكظر قلف :العؾؾ ونعرفة الرجهللل  11/3بر ؿ  .3913و هللل ع د اهلل بـ أحؿد« :سللت يحقك
عـ ن هللرك بـ فضهلللة ،فؼهللل :ععقػ ،اق نوؾ الربقع بـ ه قح يف الضعػ» .و هللل ابـ
حجر« :و هللل ابـ أبل خقوؿة عـ ابـ نعقـ :ععقػ الحديث» .اكظر :هت يب التف يب
 214/3بر ؿ .474
( )8الؿرجع السهللبؼ كػسف.
( )9العؼقؾل ،الضعػهللء الؽ قر  52/2بر ؿ .483
( )11اكظر :ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  .296/1و هللل« :وكهللن نـ عُ هللد أاؾ ال صرة وزاهللداؿ ،وكهللن
يش ف بقتف بهلللؾقؾ ب قت الـخؾ نـ كورة التفجد ،إٓ أن الحديث لؿ يؽـ نـ هـهللعتف ،فؽهللن
كوقرا ،حتك و ع يف حديوف الؿـهللكقر نـ حقث ٓ يشعر ،فال يعج ـل
يفؿ فقؿهلل يروي ً
بلسهلل».
آحتجهللج بف إذا اكػرد ،وفقؿهلل يقافؼ الوؼهللت فنن اعترب بف نعت ِر لؿ َأر ب لؽ ً
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خالصت أقىان أهل النقذ في الز يؼ بن صبيح:
نؿهلل س ؼ نـ الرتاجؿ ،يظفر لل أن الربقع نختؾػ يف تقثقؼف وتضاعقػف ،و اد
ُي َحؾ ا ا اإلوؽهللل بتػسقر أ قال الـؼهللد ونعرفة أس هللب تضعقػفؿ إيهلله.
فؼد كؼؾ الحهللفظ ابـ حجار أ اقال بعاض أااؾ العؾاؿ نؿاهلل يساتلكس باف لحاؾ
اإلوؽهللل ،فؼهللل« :و هللل ابـ أبل وق ة عاـ اباـ الؿاديـل :ااق عـادكهلل هاهلللح ،ولاقس
بهلللؼقي» .نؿهلل يعـل أكف ههلللح يف كػسف وٓ يتعؿد الؽ ب ،ثؿ إكف لاقس باهلللؼقي ،أي
يف ع طف ،ويؼربـهلل نـ ا ا الؿعـك نهلل هلللف الؿقؿقين عاـ خهلللاد باـ خاداش« :ااق يف
اديف رجاؾ هاهلللح ،ولاقس عـاده حاديث يحتاهللج إلقاف» يعـال يتحادث عاـ عدالتاف
وهد ف ويوـل عؾقف فقفؿهلل ،أنهلل بهلللـس ة لض طف فال ُيحتهللج لحديوف .ثاؿ باقـ الساهللجل
أيضهلل نهلل د يؽقن سا ًهلل يف تضاعقػف بلكاف يفاؿ ،والاقاؿ يتعؾاؼ بهلللضا ط :فؼاهللل« :ااق
ً
هلللحهلل» .ونؿهلل يميد قل عدالتف نهلل
ععقػ الحديث ،أحس ف كهللن يفؿ ،وكهللن ع دً ا ه ً
هلللف العؼقؾل« :إكف بصري ،سقد نـ سهللدات الؿساؾؿقـ»( ،)1ثاؿ ي اقـ الػاالس وأباق

أحؿد الحهللكؿ عدم ع طف ،فؼهللل الػالس :لقس بهلللؼقي ،و اهللل أباق أحؿاد الحاهللكؿ:
لقس بهلللؿتقـ عـداؿ( .)2وأنهلل ذكر ال خهللري لف يف الضعػهللء فؾقس تضعق ًػهلل لف ،بؾ اق
ل قهللن أكف نتؽؾؿ فقف نـ كهللحقة التدلقس ،و هللل :إكاف ٓ يادلس .واال هاػة نادح ناـ
ال خهللري.
( )1اكظر قلف :ابـ حجر :هت يب التف يب  145/3بر ؿ  .317ؾت :ولؿ أ ػ عؾقف يف الؿط قع
نـ كتهللب الضعػهللء الؽ قر لؾعؼقؾل.
( )2الؿرجع السهللبؼ كػسف.
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و ُيضهللف إلك ا ا كؾف قل ال خهللري عـاف :إكاف هادوق ،ويوـال عؾقاف الحاهللفظ
ابـ حجر ويؼقل :هدوق يفؿ .وا ا يعـل إنؽهللكقة آحتجهللج بف.

 -9سياد بن غبذ هللا البكائي.
اق :زيهللد بـ ع د اهلل بـ الطػقؾ ال ؽهللمل العهللنري ،أبق نحؿد ،كاقيف ،ويؼاهللل:
أبق زيد الؽقيف(.)1
* هللل الرتن ي« :و هللل نحؿد :زيهللد بـ ع د اهلل ال ؽهللمل هدوق»(.)2
* هللل ال خهللري يف التهللريي الؽ قر« :و هللل ابـ عؼ ة السدوسل عـ وكقع :اق
أورف نـ أن يؽ ب»(.)3

أقىان أهل النقذ في سياد البكائي:
مـ وثؼف :أحؿد( ،)4وأبق زرعة(….......………………...…… ،)5
( )1اكظر ترجؿتف :الؿزي ،هت يب الؽؿهللل  485/9بر ؿ .2153
( )2اكظر :الرتن ي ،عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل .392/
( )3ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  361/3بر ؿ  .1218و هللل أبق القلقد ال هللجل (التعديؾ والتجريح
 619/2بر ؿ « :)396أخرج ال خهللري يف الجفهللد عـ عؿرو بـ زرارة عـف عـ حؿقد الطقيؾ،
تقيف سـة ثالث وثؿهللكقـ ونهللمة».
( )4اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  538/3بر ؿ  .2425و هللل ع د اهلل بـ أحؿد« :
سللت أبل عـ زيهللد بـ ع د اهلل ال ؽهللمل فؼهللل :لقس بف بلس ،حديوف حديث أاؾ الصدق».
واكظر :العؾؾ ونعرفة الرجهللل  298/3بر ؿ .5325
( )5الؿرجع السهللبؼ كػسف .و هللل« :حدثـهلل ع د الرحؿـ ،هللل :سئؾ أبق زرعة عـ زيهللد بـ ع د اهلل
ال ؽهللمل فؼهللل :هدوق».
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وأبق داود( ،)1والدار طـل( ،)2وابـ عدي(.)3
مـ ضعػف :نحؿد بـ سعد( ،)4وعؾل بـ الؿديـل( ،)5ويحقك بـ نعقـ(.)6
وأبااااااااااااق حااااااااااااهللتؿ(……………………………………،)7
( )1اكظر قلف :ابـ حجر ،التف يب  324/3بر ؿ  .685و هللل ابـ حجر« :و هللل أجري عـ أبل
داود :كهللن هدو ً هلل».
( )2سمآت أبل ع د اهلل بـ بؽقر لؾدار طـل  1/بر ؿ  .11و هللل« :سللت أبهلل الحسـ عـف ،فؼهللل:
نختؾػ فقف ،ولقس عـدي بف بلس».
( )3ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  .141/4و هللل« :ولزيهللد بـ ع د اهلل غقر نهلل ذكرت نـ الحديث
بلسهلل».
أحهللديث ههلللحة ،و د روى عـف الوؼهللت نـ الـهللس ،ونهلل أرى بروايهللتف ً
( )4ابـ سعد ،الط ؼهللت الؽربى  .396/6و هللل« :وكهللن عـداؿ ععق ًػهلل ،و د حدثقا عـف».
( )5اكظر قلف :الضعػهللء الؽ قر  79/2بر ؿ  .529هللل العؼقؾل « :هللل عؾل بـ الؿديـل ٓ :أروي
عـ زيهللد بـ ع د اهلل ال ؽهللمل».
( )6اكظر قلف :الؿرجع السهللبؼ كػسف .و هللل ع د الرحؿـ « :رئ عؾك الع هللس بـ نحؿد
الدوري ،عـ يحقك بـ نعقـ أكف هللل :زيهللد ال ؽهللمل لقس بشلء .وحدثـهلل ع د الرحؿـ ،أكهلل
إلل ،هللل :سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل :زيهللد ال ؽهللمل لقس حديوف
ابـ أبل خقوؿة فقؿهلل كتب ّ
بشلء ،وكهللن عـدي يف الؿغهللزي ٓ بلس بف» .و هللل العؼقؾل (الضعػهللء الؽ قر :)79/2
« نحؿد بـ عوؿهللن هللل :سللت يحقك بـ نعقـ عـ زيهللد بـ ع د اهلل ال ؽهللمل فؼهللل :كهللن زيهللد
بـ ع د اهلل ابـ ال ؽهللمل ععق ًػهلل» .ومكظد :سممالت م ـ مللـق لقحقك بـ نعقـ  445/بر ؿ
 « :867سئؾ يحقك وأكهلل أسؿع عـ زيهللد ال ؽهللمل ،فؼهللل :لقس بف بلس يف الؿغهللزي ،ؾت
لقحقك :فؿهلل روى غقر الؿغهللزي؟ هللل ٓ :يرغ قن يف حديوف ،ؾت لقحقك :كت ت عـف وق ًئهلل؟
هللل :كعؿ».
( )7ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  583/3بر ؿ  « .2425هللل ع د الرحؿـ :سؿعت أبل يؼقل:
يحتج بف».
زيهللد بـ ع د اهلل ال ؽهللمل ُيؽتب حديوف وٓ َ
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والرتن ي( ،)1والـسهللمل( ،)2وابـ ح هللن( ،)3وابـ وهللاقـ(.)4
و هللل الحهللفظ ابـ حجر« :هدوقَ ،ث َ ٌت يف الؿغهللزي ،ويف حديوف عـ غقر ابـ
إسحهللق لِقـ ،ولؿ يو ت أن وكق ًعهلل ك بف .ولف يف ال خهللري نقعاع واحاد نتهللبعاة .ناـ
الوهللنـة ،نهللت سـة ثالث وثؿهللكقـ ونهللمة»(.)5

خالصت أقىان أهل النقذ في سياد بن غبذ هللا البكائي:
نؿهلل س ؼ أعتؼاد أن زياهلل ًدا ال ؽاهللمل رأس ناـ رؤوس الؿغاهللزي والساقر ،وااق
عؿدة فقف ،أنهلل يف غقر الؿغهللزي ،فهلللظهللار أكف ٓ يض ط حديوف ،وٓ باد لاف ناـ نتاهللبع،
ونع ا ا ففق ٓ يتعؿد الؽ ب ،و د كػهلله عـف ال خهللري ووكقع(.)6
ولخص ابـ حجر حهلللف فؼاهللل :ااق هادوق يف حديواف عاـ غقار اباـ إساحهللق
(أي :يف الؿغهللزي) لقـ ،وٓ بد نـ وجقد نتاهللبع لاف يضاؿـ عا طف لحديواف .وعؾقاف
( )1اكظر قلف :ال ا ل ،الؿغـل يف الضعػهللء  243/بر ؿ  .2235و هللل« :و هللل الرتن ي :كوقر
الؿـهللكقر».
( )2الـسهللمل ،الضعػهللء  114/بر ؿ  .226و هللل« :لقس بهلللؼقي».
( )3ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  317/1بر ؿ  .363و هللل« :كهللن فهللحش الخطل ،كوقر القاؿ ٓ ،يجقز
آحتجهللج بخربه إذا اكػرد ،وأنهلل فقؿهلل وافؼ الوؼهللت يف الروايهللت ،فنن اعترب وهلل نعترب ،فال
عقر ،كهللن وكقع يؼقل :اق أورف نـ أن يؽ ب ،وكهللن يحقك بـ نعقـ سقئ الرأي فقف».
( )4ابـ وهللاقـ ،تهللريي أسؿهللء الضعػهللء  93/بر ؿ  .215وكؼؾ تضعقػ ابـ نعقـ لف.
( )5ابـ حجر ،تؼريب التف يب  221/بر ؿ .2185
( )6هللل العؼقؾل (الضعػهللء الؽ قر  79/2بر ؿ « :)529وحدثـل آدم ،هللل :سؿعت ال خهللري هللل:
هللل لل ابـ عؼ ة السدوسل عـ وكقع :اق أورف نـ أن يؽ ب».
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فاانن إطااالق لػااظ (الصاادوق) عؾقااف نااـ أكواار نااـ واحااد نااـ أاااؾ العؾااؿ يػقاادكهلل
آحتجهللج بخربه نهلل لؿ يـػرد .وأنهلل قل أبال حاهللتؿُ ٓ« :يحاتج بحديواف» فؿعا َهللرض
بؿـ احتج بف نـ إمؿة.

 -11سيذ أبى أسامت.
اق :زيد الحجهللم أبق أسهللنة الؽقيف ،أستهللذ جـقد الحجهللم ،نـ السهللدسة(.)1
* هللل الرتن ي« :حدثـهلل تق ة بـ سعقد ،حادثـهلل جـقاد أباق ع اد اهلل ،عاـ زياد
أبل أسهللنة ،عـ عؽرنة ،عاـ اباـ ع اهللس اهللل :لعاـ رساقل اهلل ﷺ الؿتشا فقـ ناـ
الرجااهللل بهلللـسااهللء ،والؿتشااا فهللت ناااـ الـسااهللء بهلللرجااهللل ،والقاواااؿة والؿقواااقنة،
والقاهؾة والؿقهقلة.
سللت نحؿدً ا عـ ا ا الحديث فؼهللل :زياد أباق أساهللنة هادوق ،وجـقاد أباق
ع د اهلل هدوق ،وكهللكهلل حجهللنقـ»(.)2

أقىان أهل النقذ في سيذ الدجام:
تعديال(.)3
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ولؿ ي كر فقف
ً

( )1ابـ حجر ،تؼريب التف يب  225/بر ؿ  .2163الؿزي ،هت يب الؽؿهللل  121/11بر ؿ .2135
( )2عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  343/بر ؿ  .637نضك تخريج الحديث يف ترجؿة
جـقد الحجهللم بر ؿ  6ص .81
( )3التهللريي الؽ قر  388/3بر ؿ .1293
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مننـ وثؼننف :يحقااك بااـ نعااقـ( ،)1وأبااق حااهللتؿ الاارازي( ،)2وابااـ ح ااهللن(،)3
والسهللجل( ،)4وابـ خؾػقن( ،)5وال ا ل(.)6
مـ ضعػف :إزدي(.)7
و هللل ابـ حجر« :زيد الحجهللم أبق أسهللنة الؽقيف أساتهللذ جـقاد الحجاهللم ،ثؼاة،
لؿ يصب إزدي يف قلف :يتؽؾؿقن فقف ،نـ السهللدسة».

خالصت أقىان أهل النقذ في سيذ الدجام:
يظفر لل أن زيدً ا الحجهللم اق راو ثؼة ،أجؿع الـؼهللد عؾك تقثقؼف ،ولؿ يضاعػف
( )1اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  578/3بر ؿ  .2623هللل ع د الرحؿـ « :رئ
عؾك الع هللس بـ نحؿد الدوري عـ يحقك بـ نعقـ ،أكف هللل :زيد أبق أسهللنة الحجهللم نقلك
بـل ثقر ،ثؼة».
( )2الؿرجع السهللبؼ كػسف .و هللل ع د الرحؿـ« :سؿعت أبل يؼقل :أبق أسهللنة الحجهللم ثؼة،
ههلللح الحديث».
( )3ابـ ح هللن ،الوؼهللت  317/6بر ؿ .7898
( )4اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  371/3بر ؿ  .787و هللل« :و هللل السهللجل :لقس بف
بلس».
( )5اكظر قلف :إكؿهللل هت يب الؽؿهللل لؾحهللفظ نغؾطهللي  176/5بر ؿ  .1799و هللل« :ولؿهلل ذكره ابـ
خؾػقن يف الوؼهللت هللل :اق عـدي يف الط ؼة الوهلللوة نـ الؿحدثقـ».
( )6ال ا ل ،الؽهللوػ  421/1بر ؿ  .1762و هللل« :ثؼة» .ويف تهللريي اإلسالم  869/3بر ؿ ،158
و هللل« :كقيف هدوق».
( )7اكظر قلف :ال ا ل ،الؿغـل يف الضعػهللء  249/1بر ؿ  2291و هللل « :هللل إزدي :يتؽؾؿقن
فقف».
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سقى إزدي ،وٓ عربة بتضعقػف لف كؿهلل هللل الحهللفظ ابـ حجر.
و قل ال خهللري عـف( :هدوق) يػقدكهلل أن زيدً ا الحجهللم ُيحتج بحديوف.

 -11سػيذ بن سكزيا املذائني القزش ي أبى غمز.
اق :سعقد بـ زكريهلل الؼرول ،أباق عوؿاهللن ،ويؼاهللل :أباق عؿار ،الؿادامـل ،ناـ
التهللسعة(.)1
* ذكااره ال خ اهللري يف التااهللريي الؽ قاار ،و اهللل« :سااعقد بااـ زكري اهلل الؿاادامـل
الؼرول أبق عؿر ،هدوق»(.)2

أقىان أهل النقذ في سػيذ بن سكزيا املذائني:
مـ وثؼف :يحقك بـ نعقـ( ،)3وأحؿد( ،)4وعوؿهللن بـ واق ة( ،)5والػضاؾ باـ

( )1اكظر ترجؿتف :الؿزي ،هت يب الؽؿهللل  435/11بر ؿ  .2272ابـ حجر ،التؼريب  235/بر ؿ
.2318
( )2ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  474/3بر ؿ .1584
( )3اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  27/4بر ؿ  .46و هللل ابـ حجر « :هللل نحؿقد بـ
خداش :سللت ابـ نعقـ وأحؿد بـ حـ ؾ عـف فؼهللٓ :ثؼة».
( )4اكظر قلف :العؾؾ ونعرفة الرجهللل  311/3بر ؿ  ،6337وابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ
 23/4بر ؿ  . 91و هللل ع د اهلل بـ أحؿد بـ حـ ؾ :سللت أبل عـ سعقد بـ زكريهلل الؿدامـل
يحدث عـ زنعة؟ فؼهللل :نهلل بف بلس إن وهللء اهلل ،كت ـهلل عـف أحهللديث زنعة...
( )5اكظر قلف :ابـ وهللاقـ ،تهللريي أسؿهللء الوؼهللت  97/بر ؿ  .434هللل ابـ وهللاقـ « :هللل فقف
عوؿهللن بـ أبل وق ة ٓ :بلس بف ،هدوق ،لؽـف لؿ يؽـ يعرف الحديث».
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الص هللح( ،)1وههلللح بـ نحؿد ال غدادي( ،)2وابـ ح هللن( ،)3وابـ وهللاقـ(.)4
مـ ضعػف :أبق حهللتؿ الرازي( ،)5والسهللجل(.)6
هللل ابـ حجر« :هدوق لؿ يؽـ بهلللحهللفظ».

خالصت أقىان أهل النقذ في سػيذ بن سكزيا املذائني:
ال ي يظفر لل أن أغؾب الـؼهللد عؾك تقثقؼاف ،وناـ عاعػف فنكؿاهلل عاعػف كقكاف
لقس بحهللفظ .واق لقس بصاهللحب حاديث ،اهللل إثارم عاـ أحؿاد :كت ـاهلل عـاف ،ثاؿ
تركـهلله .ؾت :لؿ؟ هللل :لؿ يؽـ بف بلس ،ولؽـف لؿ يؽـ بصهللحب حديث(.)7
( )1اكظر قلف :ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  .214/6و هللل ابـ عدي« :أخربكهلل الحسـ بـ
سػقهللن ،ثـهلل الػضؾ بـ الص هللح ،ثـهلل سعق ـ زكدكل ملؿ مئـل ملثؼة ملؿلمقن عـ عـ سة بـ ع د
الرحؿـ ،عـ نحؿد بـ زاذان ،عـ نحؿد بـ الؿـؽدر ،عـ جهللبر هللل :هللل رسقل اهلل ﷺ
السالم ؾ الؽالم.»..
( )2اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  27/4بر ؿ  .46و هللل ابـ حجر« :و هللل ههلللح بـ
نحؿد ال غدادي :ثؼة».
( )3ابـ ح هللن ،الوؼهللت  263/8بر ؿ .13351
( )4ابـ وهللاقـ ،تهللريي أسؿهللء الوؼهللت  97/بر ؿ  .434وتؼؾ تقثقؼ يحقك بـ نعقـ لسعقد
الؿدامـل .و هللل « :هللل يحقك :لقس بف بلس».
( )5ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  23/4بر ؿ  .91و هللل ع د الرحؿـ « :سللت أبل عـ سعقد
بـ زكريهلل ،فؼهللل :اق ندامـل ،ههلللح ،لقس ب اك الؼقي».
( )6اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  27/4بر ؿ  .46و هللل ابـ حجر« :و هللل زكريهللء
السهللجل :ععقػ».
( )7اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  27/4بر ؿ .46
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واا ا التضااعقػ خشاقة أٓ يضا ط حديواف ،ونااع اا ا فؿااـ روى عـاف احااتج
بروايتف وععػفهلل بس ب نـ روى عـف ٓ ،نـف.
وعاقحهلل الحاهللفظ اباـ رجاب فقؼاقل« :و اد اهللل
وي قـ لـهلل ا ا إنر ويزيده
ً
أحؿد يف رواية إثرم« :سعقد بـ زكريهلل الؿدامـل :كـهلل كت ـهلل عـف ثؿ تركـاهلله ،قاؾ لاف:
بلسهلل ،لؽـ لؿ يؽـ بصهللحب حديث».
لؿ؟ هللل :لؿ يؽـ أرى بف يف كػسف ً
أيضاهلل،
اهللل ابااـ رجااب« :واا ا نحؿااقل عؾااك أكااف كاهللن يحاادث نااـ حػظااف ً
فقخشك عؾقف الغؾط»(.)1
نؿهلل يعطقـهلل إوهللرة إلك أن قل ال خهللري عـف بلكف (هدوق) أي أكاف اد يخطائ
نـ حػظف ،ولؽـف ٓ يتعؿد الؽ ب ،واق نؿـ ُيحتج بحديوف.

 -12غاصم بن غبيذ هللا.
اق :عهللهؿ بـ ع قد اهلل بـ عهللهؿ بـ عؿر بـ الخطهللب العدوي الؿدين ،ناـ
الرابعة ،نهللت يف أول دولة بـل الع هللس ،سـة اثـتقـ وثالثقـ ونهللمة(.)2
هللل الرتن ي « :هللل نحؿد :عهللهؿ بـ ع قد اهلل هدوق ،روى عـف :نهلللؽ بـ
أكس حديوقـ نرسؾقـ ،وروى عـف وع ة والوقري»(.)3

أقىان أهل النقذ في غاصم بن غبيذ هللا:
( )1ابـ رجب ،ورح عؾؾ الرتن ي .214/
( )2ابـ حجر ،التؼريب  285/بر ؿ .3165
( )3عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  391/بر ؿ .86
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تعديال(.)1
ً
جرحهلل وٓ
*ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ،ولؿ ي كر فقف
ً
* و هللل ال خهللري« :نـؽر الحديث»(.)2
مـ وثؼف :العجؾل(.)3
مـ ضنعػف :نهلللاؽ( ،)4ويحقاك باـ ساعقد الؼطاهللن( ،)5ويحقاك باـ نعاقـ(،)6

( )1ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  484/6بر ؿ  .3156و هللل« :عهللهؿ بـ ع قد اهلل بـ عهللهؿ بـ عؿر
بـ الخطهللب بـ كػقؾ الؼرول العدوي الؿديـل ،رأى ع د اهلل بـ عؿر وأبهلله ،وع د اهلل بـ
عهللنر بـ ربقعة ،سؿع نـف الوقري ،ووع ة ،ونهلللؽ بـ أكس ،ويحقك بـ سعقد ،وابـ
عجالن ،هللل عؾل :هللل سػقهللن :ذا ـهلل إلك عهللهؿ سـة ثالث وعشريـ وكـت رأيتف بهلللؿديـة
سـة عشريـ وكهللن ً
عخؿهلل».
طقيال
ً
وقخهلل
ً
( )2ال خهللري ،الضعػهللء الصغقر  95/بر ؿ .281
( )3العجؾل ،نعرفة الوؼهللت  8/2بر ؿ  .812و هللل« :ندين ٓ بلس بف».
( )4اكظر قلف :ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  .225/5هللل ابـ عدي« :حدثـهلل الحسـ بـ سػقهللن،
هللل :حدثـل ع د العزيز بـ سالم ،هللل :سؿعت عؾل بـ الؿديـل يؼقل :حدثـل وقي لـهلل،
هللل :هللل لل نهلللؽ :وع تؽؿ ا ا يشدد يف الرجهللل ،ويروي عـ عهللهؿ بـ ع قد اهلل» .وكؼؾ
ابـ حجر(هت يب التف يب  )42/5عـ الـسهللمل قلف ٓ« :كعؾؿ ن ً
هلللؽهلل روى عـ إكسهللن
ععقػ نشفقر بهلللضعػ إٓ عهللهؿ بـ ع قد اهلل».
( )5اكظر قلف :العؼقؾل ،الضعػهللء الؽ قر  333/3بر ؿ  .1355هللل العؼقؾل« :عـ عؾل بـ الؿديـل
هللل :ذكركهلل عـد يحقك الؼطهللن ععػ عهللهؿ بـ ع قد اهلل ،فؼهللل :اق عـدي كحق ابـ عؼقؾ».
( )6اكظر قلف :تهللريي ابـ نعقـ برواية الدوري  137/بر ؿ  .451والعؼقؾل ،الضعػهللء 333/3
بر ؿ  .1355و هللل « :حدثـهلل نحؿد بـ عقسك ،هللل :حدثـهلل ع هللس ،هللل :سؿعت يحقك هللل:
عهللهؿ بـ ع قد اهلل ععقػ .ويف نقعع آخر عؾل بـ زيد أحب إلل نـ ابـ عؼقؾ ونـ
عهللهؿ».
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وابـ سعد( ،)1وأحؿد( ،)2وابـ كؿقر( ،)3وأباق حاهللتؿ الارازي( ،)4واباـ خزيؿاة(،)5
وال زار( ،)6والـساهللمل( ،)7واباـ عادي( ،)8واباـ ح اهللن( ،)9والادار طـل( ،)11واباـ
وهللاقـ( )11وغقراؿ.

( )1ابـ سعد ،الط ؼهللت الؽربى  226/9بر ؿ  .112و هللل« :كهللن كوقر الحديثُ ٓ ،يحتج بف».
( )2ع د اهلل بـ أحؿد ،العؾؾ ونعرفة الرجهللل  211/2بر ؿ  .2138و هللل« :سئؾ أبل عـ عهللهؿ بـ
ع قد اهلل وع د اهلل بـ نحؿد بـ عؼقؾ فؼهللل :نهلل أ روؿهلل ،وكهللن ابـ عققـة يؼقل :كهللن إوقهللخ
يتؼقن حديث عهللهؿ بـ ع قد اهلل».
( )3اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  42/5بر ؿ  .79هللل ابـ حجر « :هللل ابـ كؿقر :عهللهؿ
نـؽر الحديث يف إهؾ ،واق نضطرب الحديث».
( )4ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ ،و هللل« :نـؽر الحديث ،نضطرب الحديث ،لقس لف
حديث ُيعتؿد عؾقف ،ونهلل أ ربف نـ ابـ عؼقؾ».
( )5اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  43/5بر ؿ  .49و هللل ابـ حجر« :و هللل ابـ خزيؿة:
لست أحتج بف لسقء حػظف».
( )6اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  43/5بر ؿ  .49و هللل ابـ حجر « :هللل ال زار يف
الســ :يف حديوف لقـ».
( )7الـسهللمل ،الضعػهللء  181/بر ؿ  .437و هللل« :ععقػ».
( )8ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  .228/5و هللل« :روى عـف سػقهللن الوقري ،وابـ عققـة،
ووع ة ،وغقراؿ نـ ثؼهللت الـهللس ،و د احتؿؾف الـهللس ،واق نع ععػف ُيؽتب حديوف».
( )9ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  .127/2و هللل« :وكهللن سقئ الحػظ ،كوقر القاؿ ،فهللحش الخطل،
فتُرك نـ أجؾ كورة خطئف».
( )11اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  43/5بر ؿ  .49و هللل ابـ حجر« :و هللل الدار طـل:
نديـل ُيرتك ،واق نغػؾ».
( )11ابـ وهللاقـ ،تهللريي أسؿهللء الضعػهللء  148/بر ؿ  .477وكؼؾ تضعقػ ابـ نعقـ لف.
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و هللل الحهللفظ ابـ حجر« :ععقػ»(.)1

خالصت أقىان أهل النقذ في غاصم بن غبيذ هللا:
هللهؿهلل نتػؼ عؾك تضعقػف بقـ أاؾ الـؼد ،ولؿ يخاهلللػفؿ
نؿهلل نضك يظفر أن ع ً
سقى ِ
العجؾل ،وا ا نـف د يؽاقن فقاف كاقع تساهللاؾ يف تقثقؼاف! ولؽاـ لاق كظركاهلل يف
س ب تضعقػفؿ لف :لقجدكهللاؿ نتػؼقـ عؾك أكف سقئ الحػظ ،ويضطرب يف حديوف.
ولؽــهلل وجدكهلل بعض الؽ هللر كشع ة والوقري ونهلللؽ يروون عـاف! و اد يعطقاف
ا ا بعض الؼقة ،خهللهة أ ؿ نعروفقن بل ؿ ٓ يروون إٓ عاـ ثؼاة عـاداؿ .إٓ أن
ا ا إنر لؿ يـػعف ولؿ يػاده واق ًئهلل :فؼاد اكتؼاد إمؿاة رواياة نهلللاؽ عـاف فؼاهلللقا بالن
نهللل ًؽهلل لؿ ِ
يرو عـ ععقػ سقى عهللهؿ بـ ع قد اهلل وع د الؽريؿ بـ أبل الؿخهللرق.
و د كستـتج أن قل ال خهللري عـاف( :هادوق) يعـال أكاف عادل يف روايتاف وٓ
يتعؿد يؽ ب ،ولؽـف غقر عهللبط ،وٓ ِ
نتؼـ ،وٓ غرو أن ال خاهللري اهللل عـاف :نـؽار
الحديث .و اد يؽاقن اقل ال خاهللري( :هادوق) وكلكاف اعتؿاد عؾاك رواياة اامٓء
الؼقم (نهلللؽ ووع ة والوقري) عـف لؿهلل عرف عـفؿ.

 -13غاصم بن محمذ بن سيذ.
اق :عهللهؿ باـ نحؿاد باـ زياد باـ ع اد اهلل باـ عؿار باـ الخطاهللب العؿاري
الؿدين ،نـ السهللبعة(.)2
( )1ابـ حجر ،التؼريب  285/بر ؿ .3165
( )2ابـ حجر ،تؼريب التف يب  286/2بر ؿ  .3178و هللل أبق القلقد ال هللجل (التعديؾ والتجريح
 1118/3بر ؿ  « :)1131أخرج ال خهللري يف الصالة والعتؼ والحدود والحج وغقر نقعع عـ

=
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* هللل الرتن ي« :سللت نحؿدً ا عـ عهللهؿ بـ نحؿاد باـ زياد ،فؼاهللل :ثؼاة،
هدوق(.)1

أقىان أهل النقذ في غاصم بن محمذ بن سيذ:
تعديال(.)2
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ،ولؿ ي كر فقف
ً
مـ وثؼف :يحقك بـ نعقـ( ،)3وأحؿد( ،)4وأبق حهللتؿ الارازي( ،)5وأباق زرعاة
الرازي( ،)6وأبق داود(….....……………………………،)7
=

يزيد بـ اهللرون وأبل كعقؿ ونحؿد بـ ع د اهلل وأبل القلقد وعهللهؿ بـ عؾل وأحؿد بـ
يقكس عـف عـ أبقف نحؿد وأخقف وا د».

( )1عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل 393/بر ؿ .118
( )2ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  491/6بر ؿ .3174
( )3اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  351/6بر ؿ  .1931و هللل ابـ أبل حهللتؿ« :كهلل
يعؼقب بـ إسحهللق يف كتهللبف إلل ،كهلل عوؿهللن بـ سعقد ،هللل :سللت يحقك بـ نعقـ ،ؾت:
عهللهؿ بـ نحؿد كقػ حديوف؟ فؼهللل :ثؼة».
( )4ع د اهلل بـ أحؿد ،العؾؾ ونعرفة الرجهللل  371/3بر ؿ  .5629هللل ع د اهلل « :ؾت ٕبل:
حدثـل عؿرو الـهلل د ،هللل :حدثـهلل الفقوؿ بـ جؿقؾ ،هللل :أخربكهلل عهللهؿ بـ نحؿد ،يعـل ابـ
أيضهلل».
زيد ،هللل أبل :الفقوؿ بـ جؿقؾ ثؼة ،وعهللهؿ بـ نحؿد ثؼة ً
( )5ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  351/6بر ؿ  .1931و هللل« :سللت أبل عـ عهللهؿ بـ نحؿد
بـ زيد فؼهللل :ثؼة ٓ بلس بف».
( )6اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  51/5بر ؿ  .92و هللل ابـ حجر« :و هللل أبق زرعة:
هدوق يف الحديث».
( )7اكظر قلف :الؿرجع السهللبؼ كػسف.
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وال زار( ،)1والـسهللمل( ،)2وابـ ح هللن( ،)3وال ا ل(.)4
مـ ضعػف :لؿ أقػ طؾك مـ ضعػف مـ مألئؿة ملـؼلد.

خالصت القىن في غاصم بن محمذ بن سيذ:
نـ إ قال السهللبؼة ظفر أن إمؿة نتػؼقن عؾك تقثقؼف ،وٓ عربة بؿاـ عؿاؿ
و هللل :كؾ عهللهؿ ععقػ( ،)5و د رد ا ا الؼقل اإلنهلل ُم الا ا ل فؼاهللل« :واحاتج باف
أربهللب الصحهللح ،فال يعرج عؾك قل الؼهللمؾ :كؾ نـ اسؿف عهللهؿ فػقف ععػ»(.)6

ويض اهللف إلااك ا ا ا ااقل ال خ اهللري – الس اهللبؼ  -فقااف« :ثؼااة ،هاادوق» .نؿ اهلل يعـاال
آحتجهللج بخربه ،بؾ بلكف ثؼة .و هللل الحهللفظ ابـ حجر« :ثؼة»(.)7

 -14غباد بن منصىر.
اق :ع هللد بـ نـصقر الـهللجل  -بهلللـقن والجقؿ  -أبق سؾؿة ال صري ،الؼهللعل
( )1اكظر قلف :الؿرجع السهللبؼ كػسف .هللل ابـ حجر« :و هللل ال زار :ههلللح الحديث».
( )2اكظر قلف :الؿرجع السهللبؼ كػسف .هللل ابـ حجر« :و هللل الـسهللمل :لقس بف بلس».
( )3ابـ ح هللن ،الوؼهللت  256/7بر ؿ .9951
( )4ال ا ل ،الؽهللوػ  521/1بر ؿ  2519و هللل« :هدوق».
( )5قؾت :وذكر ا ا الؼقل الحهللفظ الؿزي ،هت يب الؽؿهللل  ،511/13يف ترجؿة عهللهؿ بـ عؾل
بر ؿ  .3116و هللل « :هللل أبق بؽر الؿروذي :سللتف  -يعـل أحؿد بـ حـ ؾ -عـ عهللهؿ بـ
عؾل ،فؼؾت :إن يحقك بـ نعقـ هللل :كؾ عهللهؿ يف الدكقهلل ععقػ .هللل :نهلل أعؾؿ نـف إٓ
هحقحهلل ،حديث وع ة والؿسعقدي نهلل كهللن أهحفهلل».
خقرا ،كهللن حديوف
ً
ً
( )6ال ا ل ،سقر أعالم الـ الء  215/13بر ؿ .61
( )7ابـ حجر ،تؼريب التف يب  286/2بر ؿ .3181
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وهلل ،نـ السهللدسة ،نهللت سـة اثـتقـ وخؿسقـ ونهللمة(.)1
هللل الرتن ي« :حدثـهلل نحؿد بـ حؿقد الرازي ،حدثـهلل أبق داود ،عـ ع هللد بـ
نـصقر ،عـ عؽرنة ،عـ ابـ ع هللس ،أن الـ ل ﷺ هللل« :اكتحؾقا بهللإلثؿاد( :)2فنكاف
يجؾق ال صر ويـ ت الشعر»( .)3وزعؿ أن الـ ل ﷺ كهللكت لف ُن ْؽ ُحؾة يؽتحؾ وهلل كؾ
( )1ابـ حجر ،التؼريب  291/2بر ؿ .3142
( )2اإلثؿد :عـصر نعدين بؾقري الشؽؾ صديري الؾقن ،هؾب ،اش ،يقجد يف حهلللة كؼقة،
نتحدا نع غقره نـ العـهللهرُ ،يؽتحؾ بف يف العقـ .اكظر :الؿعجؿ القسقط .111/1
وغهللل ًهلل
ً
( )3قؾت :وا ا الحديث أخرجف :الرتن ي (الجهللنع ،كتهللب الؾ هللس ،بهللب نهلل جهللء يف آكتحهللل
 234/4بر ؿ  ) 1757و هللل :حدثـهلل نحؿد بـ حؿقد ،حدثـهلل أبق داود ،اق الطقهلللسل ،عـ ع هللد
بـ نـصقر ،عـ عؽرنة ،عـ ابـ ع هللس ،أن الـ ل ﷺ هللل« :اكتحؾقا بهللإلثؿد :فنكف يجؾق
ال صر ،ويـ ِت الشعر» .وزعؿ أن الـ ل ﷺ كهللكت لف ُنؽحؾة يؽتحؾ وهلل كؾ لقؾة ثالثة يف
ا ه ،وثالثة يف ا ه .هللل :ويف ال هللب عـ جهللبر و ابـ عؿر .قلل أ ق طقسك :ح كث م ـ
طيلس ح كث حسـ غدكب ٓ ،كعرفف عؾك ا ا الؾػظ إٓ نـ حديث ع هللد بـ نـصقر.
قؾت :ولؿ يسؿع ع هللد بـ نـصقر ا ا الحديث نـ عؽرنة .هللل عؾل بـ الؿديـل :سؿعت
يحقك بـ سعقد يؼقل :ؾت لع هللد بـ نـصقر :سؿعت حديث «نهلل نررت بؿأل نـ
وأن الـ ل ﷺ كهللن يؽتحؾ ً
الؿالمؽة» ّ
ثالثهلل ،يعـل نـ عؽرنة؟ فؼهللل :حدثـل ابـ أبل يحقك
عـ داود بـ حصقـ عـ عؽرنة عـ ابـ ع هللس .اكظر :العؼقؾل ،الضعػهللء الؽ قر 136/3
بر ؿ  ،1119ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ .165/2
و هللل ابـ ح هللنُ « :ك ّؾ نهلل روى ع هللد عـ عؽرنة سؿعف نـ إبرااقؿ بـ أبل يحقك عـ داود بـ
الحصقـ فدلسفهلل عـ عؽرنة .وذكر نـفهلل ا ا الحديث» .اكظر :ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ
.166/2
و هللل أبق حهللتؿ « :ع هللد لقس بؼقي الحديث ،ويروي عـ إبرااقؿ بـ أبل يحقك عـ داود بـ
حصقـ عـ عؽرنة ،فلكهلل أخشك ْ
أن يؽقن نهلل لؿ يسؿ إبرااقؿ فنكؿهلل اق عـف ندلسة».
اكظر :عؾؾ أبل حهللتؿ  216/6بر ؿ .2463

=
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لقؾة ثالثة يف ا ه وثالثة يف ا ه.
ساللت نحؿاادً ا عاـ اا ا الحااديث ،فؼاهللل :اااق حاديث نحػااقظ ،وطيننلد ننـ
مـحقر

وق»(.)1

أقىان أهل النقذ في غباد بن منصىر:
تعديال(.)2
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ،ولؿ ي كر فقف
ً
مـ وثؼف :يحقك بـ سعقد الؼطهللن( ،)3والعجؾل(.)4

=

أيضهلل« :كهللن ععقػ الحديث ُيؽتب حديوف .وذكر أكف أخ ا ه إحهللديث عـ ابـ أبل
و هللل ً
يحقك عـ داود بـ حصقـ عـ عؽرنة عـ ابـ ع هللس» .اكظر :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح
والتعديؾ  86/6بر ؿ .438
قؾت  :وإبرااقؿ اق ابـ نحؿد بـ أبل يحقك إسؾؿل ،ك بف ابـ نعقـ ويحقك الؼطهللن ويزيد
بـ اهللرون وابـ ح هللن وغقراؿ .اكظر :ابـ حجر ،تؼريب التف يب  93/1بر ؿ  .241وطؾقف
فنن إسـلد هذم ملح كث ضعقػ ل لقس طيلد ـ مـحقر اسـلده .وضعػ إ دمهقؿ ـ
أ ل كحقك.

( )1اكظر :عؾؾ الرتن ي الؽ قر ترتقب الؼهللعل 155/2 ،بر ؿ .327
( )2ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  39/6بر ؿ .1622
( )3اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  86/6بر ؿ  .438و هللل ع د الرحؿـ« :كهلل أبق
سعقد بـ يحقك بـ سعقد الؼطهللن ،هللل :هللل أبق سعقد جدي يحقك بـ سعقد ،هللل :ع هللد بـ
نـصقر ثؼة ،لقس يـ غل أن ُيرتك حديوف لرأي أخطل فقف».
( )4العجؾل ،نعرفة الوؼهللت  18/2بر ؿ  .842و هللل« :ع هللد بـ نـصقر الـهللجل ٓ بلس بفُ ،يؽتب
حديوف ،و هللل نرة :جهللمز الحديث».
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مننـ ضننعػف :ابااـ ساااعد( ،)1ويحقااك بااـ نعاااقـ( ،)2وعؾاال بااـ الؿااديـل(،)3
وأحؿااد( ،)4والجاااقزجهللين( ،)5وأبااق زرعااة الاارازي( ،)6وأبااق حااهللتؿ الاارازي(،)7

( )1ابـ سعد ،الط ؼهللت الؽربى  271/7و هللل« :كهللن هللع ًقهلل بهللل صرة ،واق ععقػ ،لف أحهللديث
نـؽرة».
( )2اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  86/6بر ؿ  .438هللل ع د الرحؿـ« :كهلل الع هللس
بـ نحؿد الدوري ،هللل :هللل يحقك بـ نعقـ :ع هللد بـ نـصقر لقس بشلء ،ععقػ».
واكظر :سمآت ابـ الجـقد لقحقك بـ نعقـ  399/بر ؿ  .591هللل ابـ الجـقد « :ؾت :كقػ
حديث ع هللد بـ نـصقر؟ هللل :ععقػ الحديث».
( )3اكظر قلف :سمآت ابـ أبل وق ة لعؾل بـ الؿديـل  52/بر ؿ  .13هللل ابـ أبل وق ة:
«وسللت عؾ ًّقهلل عـ ع هللد بـ نـصقر ،فؼهللل :ععقػ عـدكهلل ،وكهللن در ًّيهلل ،وكهللن هللع ًقهلل عؾك
ال صرة».
( )4اكظر قلف :س ط ابـ العجؿل ،الت ققـ ٕسؿهللء الؿدلسقـ  36بر ؿ  .38و هللل يف ترجؿة ع هللد
بـ نـصقر الـهللجل « :هللل نفـهلل :سللت أحؿد عـف ،فؼهللل :كهللن د رأوا أحهللديوف نـؽرة ،وكهللن
يدلس».
( )5الجقزجهللين ،أحقال الرجهللل  112/بر ؿ  ،181و هللل« :كهللن يرى برأيفؿ ،يعـل رأي ال صريقـ،
أخقرا».
وكهللن سقئ الحػظ فقؿهلل سؿعف ،وتغقر ً
( )6ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  86/6بر ؿ  .438هللل ع د الرحؿـ« :سئؾ أبق زرعة عـ
ع هللد بـ نـصقر ،فؼهللل :بصري لقـ».
( )7الؿرجع السهللبؼ :هللل ع د الرحؿـ« :سللت أبل عـ ع هللد بـ نـصقر ،هللل :كهللن ععقػ
الحديثُ ،يؽتب حديوف ،وكرى أكف أخ ا ه إحهللديث عـ ابـ أبل يحقك ،عـ داود بـ
حصقـ ،عـ عؽرنة ،عـ ابـ ع هللس».
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وأباااق داود( ،)1والـساااهللمل( ،)2والساااهللجل( ،)3واباااـ ح اااهللن( ،)4واباااـ عااادي(،)5
والدار طـل( ،)6وال ا ل(.)7
و اهللل الح اهللفظ ابااـ حجاار« :هاادوقُ ،رناال بهلللؼاادر ،وك اهللن ياادلس ،وتغقاار

َبل َخ َر ٍة»(.)8

خالصت أقىان النقاد في غباد بن منصىر:
الظهللار أن ع هللد بـ نـصقر تؽؾؿ فقف العؾؿهللء بلنقر ،أاؿفهلل:
 -1أكف تؽؾؿ بهلللؼدر ،اهللل العؼقؾال« :ع اهللد باـ نـصاقر الـاهللجل بصاري ،كاهللن
( )1اكظر قلف :العؼقؾل ،الضعػهللء الؽ قر  136/3بر ؿ  .1119و هللل العؼقؾل« :حدثـهلل الحسقـ بـ
ع د اهلل ال ارع ،هللل :سؿعت أبهلل داود ،هللل :ع هللد بـ نـصقر ولل ضهللء ال صرة خؿس
نرات ،ولقس اق ب اك ،وعـده أحهللديث فقفهلل كؽهللرة ،و هلللقا :تغقر».
أيضهلل د تغقر».
( )2الـسهللمل ،الضعػهللء  174/بر ؿ  414و هللل« :ععقػ و د كهللن ً
( )3اكظر قلف :س ط ابـ العجؿل ،الت ققـ ٕسؿهللء الؿدلسقـ  36بر ؿ  .38و هللل ابـ العجؿل:
«و هللل السهللجل :ععقػ ندلس».
( )4ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  165/2و هللل« :وكهللن در ًّيهلل داع ًقهلل إلك الؼدر ،وكهللن عؾك ضهللء
ال صرة ،وكؾ نهلل روى عـ عؽرنة سؿعف نـ إبرااقؿ بـ أبل يحقك عـ داود بـ الحصقـ
فدلسفهلل عـ عؽرنة».
( )5ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  341/4و هللل« :واق يف جؿؾة نـ ُيؽتب حديوف».
( )6اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  91/5بر ؿ  .172و هللل ابـ حجر« :و هللل الدار طـل:
لقس بهلللؼقي».
( )7ال ا ل ،الؽهللوػ  532/1بر ؿ  2575و هللل« :ععقػ».
( )8ابـ حجر ،التؼريب  291/2بر ؿ .3142
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يرى الؼدر» ،قؾت :واق جرح غقر هللدح ،كؿهلل هللل يحقاك باـ ساعقد الؼطاهللن ،وكؿاهلل
اق نؼرر يف كتب الرجهللل.
 -2تؽؾؿقا فقف عؾك أكف نادلس ،وباقـ ال خاهللري أكاف إكؿاهلل دلاس عاـ عؽرناة،
ولؽـ ال ي ظفر لل أن تدلقسف إكؿهلل كهللن عـ (نرتوك) :واق إبرااقؿ بـ أبل يحقك،
واق نـ أور التدلقس.
 -3هلللقا :إكف سقئ الحػظ وٓ يض ط نرويهللتف .كؼؾ اباـ أبال حاهللتؿ عاـ عؾال
بـ الؿديـل هللل :ؾت لقحقك بـ سعقد :ع هللد بـ نـصاقر تغ ّقار؟ اهللل ٓ :أدري ،إٓ
أكهلل حقـ رأيـهلله كحـ كهللن ٓ يحػظ.
ولؽـ ال ي د يجعؾـهلل ٓ كتسرع يف إهدار حؽؿ هللمل عؾقف ،اق أن ال خهللري
هللل عـف( :هدوق) ،بؾ أخرج عـف يف الصحقح ،كؿهلل هللل أبق القلقد ال اهللجل« :ع اهللد
بـ نـصقر هللل أبق ع د اهلل :أخرج عـف ال خهللري»( .)1قؾت :ولؽـف روى طـنف تعؾق ًؼنل
مدة ومح ة ،ولؿ ك دج لف ح مأل قل .)2
ونؿهلل نضك يت قـ لل أن ع هللد باـ نـصاقر ُجارح بجارح غقار نامثر يف عدالتاف
وديهللكتف ،ولؽـ ُتؽؾاؿ يف حػظاف وتدلقساف ،نؿاهلل يجعؾـاهلل كؼاقل :إكـاهلل ٓ كساتطقع تارك
حديوف ،خهللهة إذا هرح بهلللتحديث ،حتك كضؿـ عدم تدلقساف ،وكـظار ااؾ لاف ناـ
نتهللبعاهللت تضااؿـ لـاهلل حػظااف .واـاهلل يااليت نعـااك (الصاادوق) بلكااف ٓ يتعؿااد الؽا ب،

( )1اكظر :التعديؾ والتجريح  927/2بر ؿ .1112
( )2اكظر :ال خهللري ،الجهللنع الصحقح ،بهللب ذات الجـب  166/7بر ؿ .5721/5719
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خهللهة نع تقثقؼ يحقك بـ سعقد الؼطهللن لف ،و د ُيحتج بحديوف يف ا ه الحهلللة.

 -15غبذ السالم بن حزب.
الؿالمال  -بضاؿ
اق :ع اد الساالم باـ حارب باـ ساؾؿ الـفادي  -باهلللـقن ُ -
الؿقؿ وتخػقػ الالم  -أبق بؽر الؽقيف ،أهؾف بصري ،نـ هغهللر الوهللنـة ،نهللت سـة
س ع وثؿهللكقـ ونهللمة ولف ست وتسعقن سـة(.)1
* هللل الرتن ي« :حدثـهلل اـهللد ،حدثـهلل ع د السالم بـ حارب ،عاـ أبال خهلللاد
الدآين ،عـ تهللدة ،عـ أبل العهلللقاة ،عاـ اباـ ع اهللس ،أكاف رأى الـ ال ﷺ كاهللم وااق
سهللجد حتك غط أو كػي ،ثؿ هللم يصؾل ،ؾت :ياهلل رساقل اهلل ،إكاؽ اد كؿات ،اهللل:
«إن القعاااقء ٓ يجاااب إٓ عؾاااك ناااـ كاااهللم نضاااطج ًعهلل ،فنكاااف إذا كاااهللم اسااارتخت
نػهللهؾف»(.)2
( )1ابـ حجر ،تؼريب التف يب  355/بر ؿ  .4167و هللل الحهللفظ« :ثؼة حهللفظ لف نـهللكقر».
( )2ؾت :وا ا الحديث أخرجف أبق داود (الســ ،بهللب القعقء نـ الـقم  81/1بر ؿ  )212و هللل:
ا ا حديث نـؽر ،والرتن ي (الجهللنع ،بهللب نهلل جهللء يف القعقء نـ الـقم  111/1بر ؿ ،)77
وأحؿد (الؿسـد  256/1بر ؿ  ،)2315وابـ أبل وق ة (الؿصـػ ،نـ هللل :لقس عؾك نـ كهللم
سهللجدً ا و هللعدً ا وعقء  132/1بر ؿ  ،)1417والطرباين (الؽ قر 312/11بر ؿ  ،)12581وابـ عدي
هللمؿهلل
(الؽهللنؾ  166/9بر ؿ  ،)2169والدار طـل (الســ ،بهللب فقؿهلل ُروي فقؿـ كهللم هللعدً ا أو ً
ونضطج ًعهلل ونهلل يؾزم نـ الطفهللرة يف ذلؽ  ،)292/1وال قفؼل (الســ الؽربى ،بهللب نهلل ورد يف
كقم السهللجد  121/1بر ؿ  ) 618كؾفؿ نـ طريؼ ع د السالم بـ حرب عـ أبل خهلللد الدآين،
عـ تهللدة ،عـ أبل العهلللقة ،عـ ابـ ع هللس ،أكف رأى الـ ل هؾك اهلل عؾقف وآلف وسؾؿ كهللم واق
سهللجد حتك غط أو كػي ،ثؿ هللم يصؾل ،فؼؾت :يهلل رسقل اهلل ،إكؽ د كؿت .هللل :إن
القعقء .....الحديث.

=
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ؾت :و د تؽؾؿ إمؿة الـؼهللد يف ا ا الحديث نـ كهللحقة اإلسـهللد والؿتـ عؾك الـحق أيت:
 -1هللل أبق داود (الســ) « :قلف :القعقء عؾك نـ كهللم نضطج ًعهلل :اق حديث نـؽر ،لؿ يروه
إٓ يزيد أبق خهلللد الدآين عـ تهللدة .وروى أولف جؿهللعة عـ ابـ ع هللس ،لؿ ي كروا وقئًهلل
نـ ا ا ،و هللل :كهللن الـ ل هؾك اهلل عؾقف وآلف وسؾؿ نحػق ًظهلل .و هلللت عهللمشة :هللل الـ ل
هؾك اهلل عؾقف وآلف وسؾؿ« :تـهللم عقـهللي وٓ يـهللم ؾ ل».
و هللل وع ة :إكؿهلل سؿع تهللدة نـ أبل العهلللقة أربعة أحهللديث :حديث يقكس بـ نتك ،وحديث
ابـ عؿر يف الصالة ،وحديث الؼضهللة ثالثة ،وحديث ابـ ع هللس :حدثـل رجهللل
نرعققن ،نـفؿ عؿر ،وأرعهللاؿ عؿر.
هللل أبق داود :وذكرت حديث يزيد الدآين ٕحؿد بـ حـ ؾ فهللكتفزين استعظهلل ًنهلل لف ،فؼهللل :نهلل
لقزيد الدآين يدخؾ عؾك أهحهللب تهللدة؟! ولؿ يع ل بهلللحديث» .ااا .كالنف.

-2و هللل الدار طـل (الســ)« :تػرد بف أبق خهلللد عـ تهللدة ،وٓ يصح».
-3و هللل الرتن ي (العؾؾ الؽ قر)« :سللت نحؿد بـ إسؿهللعقؾ عـ ا ا الحديث فؼهلللٓ :
ولء .رواه سعقد بـ أبل عروبة عـ تهللدة ،عـ ابـ ع هللس قلف .ولؿ ي كر فقف أبهلل
العهلللقة ،وٓ أعرف ٕبل خهلللد سؿهللعًهلل نـ تهللدة ،وأبق خهلللد هدوق ،لؽـف يفؿ يف
الشلء».
-4و هللل ابـ عدي (الؽهللنؾ)« :وا ا – الحديث  -و ا اإلسـهللد عـ تهللدة ٓ ،أعؾؿ نـ يرويف
عـف غقر أبل خهلللد ،وعـ أبل خهلللد ع د السالم».
-5و هللل ابـ الؿـ ر (إوسط « :)146/1واحتج بعضفؿ بحديث ُروي عـ ابـ ع هللسٓ ،
يو ت ،نـ حديث أبل خهلللد الدآين ،و د ذكرتف ،وعؾؾف يف الؽتهللب ال ي اختصرت نـف

ا ا الؽتهللب».
-6و هللل ال قفؼل « :فلنهلل ا ا الحديث فنكف د أكؽره عؾك أبل خهلللد الدآين جؿقع الحػهللظ،
وأكؽر سؿهللعف نـ تهللدة أحؿد بـ حـ ؾ ،ونحؿد بـ إسؿهللعقؾ ال خهللري وغقراؿهلل».
-7و هللل ابـ ع د الرب(آست كهللر « :)149/1واق عـد أاؾ الحديث نـؽر ،لؿ يروه نرفقعًهلل
إلك الـ ل ﷺ غقر أبل خهلللد الدآين عـ تهللدة».

=
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سللت نحؿدً ا عـ ا ا الحديث فؼهللل« :ا ا ٓ ولء».
رواه سعقد بـ أبل عروبة عـ تهللدة ،عـ ابـ ع هللس قلاف ،ولاؿ يا كر فقاف أباهلل
العهلللقة ،وٓ أعرف ٕبل خهلللد الدآين سؿهلل ًعهلل نـ تهللدة .ؾت :أبق خهلللد كقػ اق؟
ااهللل :هااادوق ،وإكؿااهلل يفااؿ يف الشااالء .ااهللل نحؿاااد :وع ااد الساااالم باااـ حااارب
هدوق»(.)1

أقىان أهل النقذ في غبذ السالم بن حزب:
تعديال(.)2
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ،ولؿ ي كر فقف
ً
=

-8و هللل الـقوي (الؿجؿقع « :)21/2وأنهلل حديث الدآين ،فجقابف أكف حديث ععقػ
بهللتػهللق أاؾ الحديث ،ونؿـ هرح بضعػف نـ الؿتؼدنقـ :أحؿد بـ حـ ؾ ،وال خهللري،
وأبق داود .هللل أبق داود وإبرااقؿ الحربل :اق حديث نـؽر .وكؼؾ إنهللم الحرنقـ يف
كتهللبف (إسهلللقب) إجؿهللع أاؾ الحديث عؾك ععػف .واق كؿهلل هللل ،والضعػ عؾقف
بقـ».
قؾت :فق ؾ ص مؿل تؼ م مـ كرم مألئؿة أن ملح كث ضعقػ ،ؾ هق مـؽد وم َعؾ ع ة
طؾؾ:
مألولك :أكف ث ت نهلل يـهلليف حديث الدآين كؿهلل ذكر إمؿة .ملثلكقة :آعطراب يف سـده.
ملثللثة :آكؼطهللع بقـ أبل خهلللد الدآين و تهللدة .ملدم عة :أن تهللدة لؿ يسؿع ا ا الحديث
نـ أبل العهلللقة .واهلل تعهلللك أعؾؿ.

( )1الرتن ي ،العؾؾ الؽ قر برتتقب الؼهللعل  45/بر ؿ .43
( )2ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  66/6بر ؿ  .1729و هللل« :ع د السالم بـ حرب أبق بؽر الؿالمل
سؽـ الؽقفة ،سؿع أيقب و يقكس وأبهلل خهلللد الدآين ،سؿع نـف الػضؾ بـ دكقـ ،نهللت سـة
ست أو س ع وثؿهللكقـ ونهللمة».

=
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مـ وثؼف :يحقك بـ نعقـ( ،)1ويعؼقب بـ وق ة( ،)2والعجؾل( ،)3وأبق حهللتؿ
الرازي( ،)4والرتن ي( ،)5والـسهللمل(…………………………….....،)6
=

وقلل أ ق ملقلق مليلجل مل ع كؾ ومل لدكو  1119/2بر ؿ « :)983ع د السالم بـ حرب أبق
بؽر الؿالمل سؽـ الؽقفة ،وأخرج ال خهللري يف الؿغهللزي والطالق عـ أبـ كعقؿ عـف
عـ أبل أيقب السختقهللين واشهللم بـ حسهللن».

( )1اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  47/ 6بر ؿ  .246هللل ع د الرحؿـ« :أكهلل يعؼقب
بـ إسحهللق فقؿهلل كتب إلل ،هللل :كهلل عوؿهللن بـ سعقد ،هللل :سللت يحقك بـ نعقـ عـ ع د
السالم بـ حرب فؼهللل :هدوق» .واكظر :ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  24/7بر ؿ .1485
و هللل ابـ عدي « :حدثـهلل عؾل بـ أحؿد ،ثـهلل ابـ أبل نريؿ ،سللت يحقك بـ نعقـ عـ ع د
السالم بـ حرب فؼهللل :لقس بف بلس و ُيؽتب حديوف ،حدثـهلل نحؿد بـ عؾل ،ثـهلل عوؿهللن بـ
سعقد ،هللل :سللت يحقك بـ نعقـ عـ ع د السالم بـ حرب فؼهللل :اق هدوق ..وع د
السالم بـ حرب حسـ الرواية عـ الؽقفققـ ،ويروي عـ أبل خهلللد الدآين بـسخة
طقيؾة» .واكظر :تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل  156/بر ؿ .551
( )2اكظر قلف :ال ا ل ،ت كرة الحػهللظ  199/1بر ؿ  .256و هللل ال ا ل« :و هللل يعؼقب بـ وق ة:
اق ثؼة ،ويف حديوف لقـ».
( )3العجؾل ،نعرفة الوؼهللت  94/2بر ؿ  .1198و هللل« :واق عـد الؽقفققـ ثؼة ث ت ،وال غداديقن
يستـؽرون بعض حديوف ،والؽقفققن أعؾؿ بف».
( )4اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  47/ 6بر ؿ  .246هللل ع د الرحؿـ« :سللت أبل
عـف ،فؼهللل :ثؼة هدوق».
( )5اكظر قلف :الرتن ي ،الجهللنع ،بهللب نهلل جهللء يف زكهللة ال ؼر  19/3بر ؿ  .622و هللل« :وع د
السالم ثؼة حهللفظ».
( )6اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  283/6بر ؿ  .614هللل ابـ حجر« :و هللل الـسهللمل:
لقس بف بلس».
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وابـ عدي( ،)1والدار طـل( ،)2وذكره ابـ ح هللن يف الوؼهللت( ،)3وال ا ل(.)4
مـ ضعػف :ع د اهلل بـ الؿ هللرك( ،)5وابـ سعد(.)6
و هللل الحهللفظ ابـ حجر« :ثؼة حهللفظ ،لف نـهللكقر».

خالصت القىن في غبذ السالم بن حزب:
نؿهلل س ؼ ظفار لال أن أكوار الـؼاهللد عؾاك تقثقاؼ ع اد الساالم باـ حارب ،ولاؿ
يغؿزه سقى ابـ سعد وابـ الؿ هللرك ،وجرحفؿ كهللن غقر ن قـ الس ب ،ولؽـ اإلنهللم
أحؿد د بقـ نهلل د يمخ عؾقف ،هللل« :كـهلل كا كر ناـ ع اد الساالم باـ حارب واق ًئهلل،
كهللن ٓ يؼقل :حدثـهلل إٓ يف حاديث واحاد أو حاديوقـ ،ساؿعتف يؼاقل فقاف :حادثـهلل».
( )1ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  24/7بر ؿ  .1485و هللل« :وع د السالم بـ حرب ٓ بلس بف».
( )2اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  283/6بر ؿ  .614هللل ابـ حجر« :و هللل الدار طـل:
ثؼة حجة» .واكظر :سمآت السفؿل لؾدار طـل  15/بر ؿ  .214هللل السفؿل« :وسللتف عـ
ع د السالم بـ حرب ،فؼهللل :ثؼة».
( )3ابـ ح هللن ،الوؼهللت  128/7بر ؿ .9311
( )4ال ا ل ،الؽهللوػ  652/1بر ؿ  .3365و هللل« :ثؼة».
( )5اكظر قلف :العؼقؾل ،الضعػهللء  69/3بر ؿ  .1135و هللل العؼقؾل« :حدثـهلل ع د اهلل بـ أحؿد،
هللل :حدثـل حسـ بـ عقسك ،هللل :سؿعت ع د اهلل بـ الؿ هللرك وسللتف عـ ع د السالم بـ
حرب الؿالمل ،فؼهللل :د عرفتف؟! وكهللن إذا هللل( :عرفتف) فؼد أاؾؽف .حدثـهلل ع د اهلل هللل:
هللل أبل :كـهلل كـؽر نـ ع د السالم وق ًئهلل ،كهللن ٓ يؼقل :حدثـهلل إٓ يف حديث واحد أو حديوقـ
سؿعتف يؼقل فقف :حدثـهلل ،فؼهللل أبل :و قؾ ٓبـ الؿ هللرك يف ع د السالم؟ فؼهللل :نهلل تحؿؾـل
رجؾل إلقف».
عسرا».
( )6ابـ سعد ،الط ؼهللت الؽربى  .386/6و هللل« :وكهللن بف ععػ يف الحديث ،وكهللن ً
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وبعضفؿ  -أي ال غداديقـ -أكؽاروا لاف بعاض ناهلل روى ،ولؽاـ العجؾال رد عؾاقفؿ
و اهللل« :واااق عـااد الؽااقفققـ ثؼااة ث اات ،وال غااداديقن يسااتـؽرون بعااض حديوااف،
والؽقفققن أعؾؿ بف» .أي :أاؾ الؽقفة أعؾؿ بلاؾ بؾداؿ وبؿرويهللتف.
وعؾقااف يظفاار لاال أن ااقل ال خ اهللري عـااف بلكااف (هاادوق) أي أكااف ثؼااة ُيحااتج
بحديوف.

 -16غبذ هللا بن جػفز املخزمي.
اق :ع د اهلل بـ جعػر بـ ع اد الارحؿـ باـ الؿساقر باـ نخرناة أباق نحؿاد
الؿ ْخ َرنِل :بسؽقن الؿعجؿة وفتح الراء الخػقػة ،لقس بف بلس .نـ الوهللنـة،
الؿدين َ
نهللت سـة س عقـ ونهللمتقـ ولف بضع وس عقن(.)1

* هللل الرتن ي« :حدثـهلل نحؿد بـ يحقك ،حدثـهلل نعؾك بـ نـصقر ،عـ ع اد
اهلل بـ جعػر الؿخرنل ،عـ عوؿهللن بـ نحؿد إخـسل ،عـ ساعقد الؿؼاربي ،عاـ
أبل اريرة ،أن الـ ل ﷺ لعاـ الؿحؾاؾ والؿحؾاؾ لاف( .)2فساللت نحؿادً ا عاـ اا ا
( )1ابـ حجر ،تؼريب التف يب  298/بر ؿ .3252
( )2قؾت :وا ا الحديث أخرجف ابـ أبل وق ة (الؿصـػ ،يف الرجؾ يطؾؼ انرأتف فقتزوجفهلل
رجؾ لقحؾفهلل لف  296/4بر ؿ  ،)17375وأحؿد (الؿسـد  323/2بر ؿ  ،)8271والرتن ي (العؾؾ
نرسال عـ الؿؼربي
ً
الؽ قر 161/بر ؿ  ،)273وال زار (الؿسـد  152/15بر ؿ  ،) 8481وأخرجف
عـ الـ ل ﷺ ،و هللل ال زار« :وا ا الحديث ٓ كعؾؿ يروى عـ أبل اريرة إٓ نـ ا ا القجف
و ا اإلسـهللد» .وال قفؼل (الســ الؽربى  218/7بر ؿ  )14571كؾفؿ نـ طرق عـ ع د اهلل بـ
الؿ ْخ َرنل ،عـ عوؿهللن بـ نحؿد إخـسل ،عـ سعقد بـ
جعػر بـ ع د الرحؿـ بـ الؿسقر َ
الؿؼربي ،عـ أبل اريرة هللل« :لعـ رسقل اهلل ﷺ الؿحؾؾ والؿحؾؾ لف».
أبل سعقد َ

=
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الحااديث فؼاهللل :اااق حااديث حسااـ ،وطين مهلل ننـ جعػنند ملؿ دمننل ن وق ثؼننة،
وعوؿ اهللن بااـ نحؿااد إخـساال ثؼااة ،وكـاات أظااـ أن عوؿ اهللن لااؿ يسااؿع نااـ سااعقد
الؿؼربي»(.)1

أقىان أهل النقذ في غبذ هللا بن جػفز املخزمي:
منـ وثؼنف :يحقااك باـ نعااقـ( ،)2وأحؿااد(………………………،)3
=

قؾت :و د ُروي الحديث عـ جؿهللعة نـ الصحهللبة ،واؿ :عؾل ،وابـ نسعقد ،وجهللبر،
وعؼ ة بـ عهللنر ،وابـ ع هللس ،وع قد بـ عؿقر عـ أبقف عـ جده .وأنهلل حديث أبل اريرة
ال ي رواه الرتن ي فنن ال خهللري هللل عـف :اق (حسـ) ،والحسـ عـد الؿتؼدنقـ يعـل
الصحقح ،و هللل ابـ الؼقؿ (إغهللثة الؾفػهللن « :)476/1رواه اإلنهللم أحؿد بنسـ ٍ
هللد رجهلل ُلف
ك ُّؾفؿ ثؼهللت ،وثؼفؿ ابـ نعقـ وغقره .قؾت :يؼصد اإلسـهللد السهللبؼ» .و هللل الزيؾعل
(كصب الراية  ) 241/3بعد أن سهللق طرق الحديث السهللبؼة« :فللح كث حقو» .وطؾقف
ملعؿؾ طـ ملػؼفلء.

( )1عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  161/بر ؿ .273
( )2اكظر قلف :نعرفة الرجهللل عـ يحقك بـ نعقـ ٓبـ نحرز  .85/1هللل ابـ نحرز« :سؿعت
يحقك يؼقل :ع د اهلل بـ جعػر الؿخرنل لقس بف بلس» .ومكظد :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح
والتعديؾ  22/5بر ؿ  .111هللل ع د الرحؿـ « :كهلل أبق بؽر بـ أبل خقوؿة فقؿهلل كتب إلل ،هللل:
سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل :ع د اهلل بـ جعػر الؿخرنل لقس بلس ،هدوق ،ولقس
بو ت».
( )3اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  22/5بر ؿ  .111هللل ع د الرحؿـ« :كهلل ههلللح بـ
أحؿد بـ نحؿد بـ حـ ؾ ،هللل :هللل أبل :الؿخرنل لقس بحديوف بلس .و هللل ع د الرحؿـ:
كهلل نحؿد بـ حؿقيف بـ الحسـ ،هللل :سؿعت أبهلل طهلللب هللل :سللت أحؿد عـ ع د اهلل بـ
جعػر الؿخرنل ،فؼهللل :ثؼة».
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وأبق زرعة الرازي( ،)1وأبق حهللتؿ الرازي( ،)2والحهللكؿ( ،)3وال ا ل(.)4
مـ ضعػف :ابـ ح هللن(!)5

خالصت أقىان أهل النقذ في غبذ هللا املخزمي:
بعد ا ا ال قهللن لؿ أ ػ عؾك نـ جرحف ساقى اباـ ح اهللن ،وإكوار ناـ أااؾ
العؾؿ عؾك تقثقؼف ،والظهللار أن يف ع طف وق ًئهلل جعؾ ابـ ح هللن يتؽؾؿ فقف .ولؽـ هللل
ال خهللري عـف :إكف (هادوق ثؼاة) ،فجؿاع باقـ تقثقاؼ الديهللكاة وتقثقاؼ الضا ط :نؿاهلل
يعـل آحتجهللج بخربه ،وعؾقف فال عربة بتقاقـ ابـ ح هللن لف.

 -17غبذ الىهاب الثقفي.
اق :ع د القاهللب بـ ع د الؿجقد بـ الصؾت الوؼػل أبق نحؿد ال صري .نـ
( )1اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  22/5بر ؿ  .111هللل ع د الرحؿـ « :هللل أبق
زرعة :ع د اهلل بـ جعػر الؿخرنل أحب إلل نـ يزيد الـقفؾل».
( )2ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  22/5بر ؿ  .111هللل ع د الرحؿـ« :سللت أبل عـ ع د اهلل
بـ جعػر الؿخرنل فؼهللل :لقس بف بلس».
( )3سمآت السجزي لؾحهللكؿ  199/بر ؿ  .251و هللل السجزي« :وسؿعتف يؼقل :ع د اهلل بـ
جعػر الؿخرنل ،ويؼهللل :الؿسقري ،ويؼهللل الؼرول ،ويؼهللل :الزاري :ثؼة نلنقن».
( )4ال ا ل ،الؿغـل يف الضعػهللء  334/بر ؿ  3128و هللل« :ع د اهلل بـ جعػر الؿخرنل الؿدين
واهلله ابـ ح هللن فؼط».
ثؼةّ ،
( )5ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  .27/2و هللل « :روى عـف العرا ققن وأاؾ الؿديـة ،كهللن كوقر القاؿ
يف إخ هللر ،حتك يروي عـ الوؼهللت نهلل ٓ يش ف حديث إث هللت ،فنذا سؿعفهلل نـ الحديث
هـهللعتف ،وفد أ هلل نؼؾقبة ،فهللستحؼ الرتك .نهللت سـة س عقـ ونهللمة».
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الوهللنـة ،نهللت سـة أربع وتسعقـ ونهللمتقـ عـ كحق نـ ثؿهللكقـ سـة(.)1
اهللل الرتنا ي« :حادثـهلل نحؿاد باـ بشاهللر ،حادثـهلل ع اد القااهللب الوؼػال ،عاـ
حؿقد ،عـ أكس ،أن رسقل اهلل ﷺ كهللن يرفع يديف يف الركقع(.)2
سااللت نحؿاادً ا عااـ اا ا الحااديث ،اهللل :حاادثـهلل بااف نحؿااد بااـ ع ااد اهلل بااـ
حقوب الطهللمػل ،حدثـهلل ع د القاهللب الوؼػل ،عـ حؿقد ،عـ أكس ،عاـ الـ ال ﷺ
و ا .هللل نحؿد :وع د القاهللب الوؼػل هادوق هاهللحب كتاهللب .و اهللل غقار واحاد

( )1ابـ حجر ،تؼريب التف يب  368/2بر ؿ  .4261و هللل ابـ حجر« :ثؼة ،تغقر ؾ نقتف بوالث
سـقـ» .و هللل أبق القلقد ال هللجل (التعديؾ والتجريح  1136/3بر ؿ « :)995أخرج ال خهللري
يف اإليؿهللن والصالة وبدء الصالة وغقر نقعع».
( )2قؾت :وا ا الحديث أخرجف :ابـ أبل وق ة (الؿصـػ ،نـ كهللن يرفع يديف إذا افتتح الصالة
 235/1بر ؿ  )2449ونـ طريؼف أخرجف أبق يعؾك (الؿسـد  399/6بر ؿ  )3752وابـ نهللجف
(الســ ،بهللب رفع القديـ إذا ركع ،وإذا رفع رأسف نـ الركقع  44/2بر ؿ  )866والدار طـل
(الســ ،بهللب ذكر التؽ قر ورفع القديـ عـد آفتتهللح والركقع والرفع نـف 42/2 ..بر ؿ )1119
كؾفؿ نـ طريؼ ع د القاهللب الوؼػل ،ثـهلل حؿقد عـ أكس.
قؾت :وا ا الحديث اختؾػ الـؼهللد يف رفعف وو ػف :هللل ال خهللري« :وع د القاهللب الوؼػل
هدوق ههللحب كتهللب .و هللل غقر واحد نـ أهحهللب حؿقد :عـ حؿقد عـ أكس ،فعؾف».
هريحهلل يف تخطئة ع د القاهللب ال ي رفعف ،بؾ يحتؿؾ أن
قؾت :و قل ال خهللري لقس
ً
يؽقن ال خهللري يرى أكف حػظف عؾك القجفقـ ،ثؿ هللل عـ ع د القاهللب الوؼػل :هدوق،
ههللحب كتهللب .و هللل الدار طـل« :لؿ يروه عـ حؿقد نرفقعً هلل غقر ع د القاهللب ،والصقاب
نـ فعؾ أكس» .فؾعؾ ع د القاهللب الوؼػل كشط نرة فرفعف ،وكسؾ نرة فق ػف ،وال عهللدة
عـد الؿحدثقـ نشفقرة.

يصطهر «صذوق» عنذ اإلياو انبخاري

033

نـ أهحهللب حؿقد :عـ حؿقد عـ أكس ،فعؾف»(.)1

أقىان أهل النقذ في غبذ الىهاب بن غبذ املجيذ الثقفي:
تعديال(.)2
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ولؿ ي كر فقف
ً
مـ وثؼف :يحقك بـ نعقـ( ،)3وعؾال باـ الؿاديـل( ،)4ونحؿاد باـ ساعد(،)5
و تق ة بـ سعقد( ،)6وأحؿد( ،)7والعجؾل(………………….........… ،)8
( )1عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  69/بر ؿ  99يف رفع القديـ عـد الركقع.
( )2ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  97/6بر ؿ .1822
( )3اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  397/6بر ؿ  837و هللل ابـ حجر« :و هللل عوؿهللن:
سللت يحقك بـ نعقـ ؾت :نهلل حهللل واقب يف أيقب؟ فؼهللل :ثؼة .ؾت :اق أحب إلقؽ أو
ع د القاهللب؟ هللل :ثؼة وثؼة .و هللل الدوري عـ ابـ نعقـ :اختؾط بلخرة» .واكظر :تهللريي
ابـ نعقـ برواية الدوري  116/4بر ؿ .3387
( )4اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  397/6بر ؿ  .837و هللل ابـ حجر« :و هللل عؾل بـ
الؿديـل :لقس يف الدكقهلل كتهللب عـ يحقك بـ سعقد إكصهللري أهح نـ كتهللب ع د القاهللب،
وكؾ كتهللب عـ يحقك ففق عؾقف ّ
كؾ».
( )5ابـ سعد ،الط ؼهللت الؽربى  .289/7و هللل« :كهللن ثؼة ،وفقف ععػ».
( )6اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  397/6بر ؿ  .837هللل ابـ حجر« :و هللل الرتن ي:
سؿعت تق ة يؼقل :نهلل رأيت نوؾ امٓء إربعة :نهلللؽ والؾقث وع د القاهللب الوؼػل وع هللد
بـ ع هللد».
( )7ابـ الؿربد ،بحر الدم فقؿـ تؽؾؿ فقف أحؿد بؿدح أو ذم  114/بر ؿ  .657و هللل ابـ الؿربد:
« هللل أحؿد :ع د القاهللب الوؼػل أث ت نـ ع د إعؾك السهللنل».
( )8العجؾل ،نعرفة الوؼهللت  118/2بر ؿ  .1147و هللل العجؾل« :بصري ثؼة».
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وابـ ح هللن( ،)1وال ا ل(.)2
مـ ضعػف :أبق حهللتؿ  ،)3والعؼقؾل .)4

خالصت أقىان النقاد في غبذ الىهاب الثقفي:
قؾت :أغؾب إمؿة عؾك تقثقؼ ع د القاهللب الوؼػل ،وأنهلل تجفقاؾ أبال حاهللتؿ
لف فال عربة فقفٕ :كاف جعؾفؿاهلل راوياقـ نختؾػاقـ ،واؿاهلل يف الحؼقؼاة كػاس الاراوي.
وأنهلل ذكر العؼقؾل لف يف الضعػهللء فنكؿهلل كهللن لق قـ أكف اختؾط .ولؽـ أاؾ العؾاؿ بقـاقا
أكف تغ ّقر ،ولؿ يختؾط! وبقـفؿهلل فرق :فاهلللتغقر أخاػ ناـ آخاتالط ،اا ا ناـ جفاة:
ونـ جفة أخرى فنذا ؾـهلل بهللختالطف فنكؿهلل اختؾط بآخر عؿره و ؾ وفهللتاف بساـتقـ أو
ثالثة عؾك إكور كؿهلل هللل عؼ ة بـ نؽرم :اخاتؾط اؾ نقتاف باوالث ساـقـ أو أرباع
سـقـ ،و د ذكر الـؼهللد أكف لؿ يحادث يف حاهللل اختالطاف ،واا ا يعـال هاحة حديواف
ؾ آختالط .هللل ال ا ل« :و هللل أبق داود :تغقر ،وذكاره العؼقؾال فؼاهللل :تغقار يف
( )1ابـ ح هللن ،الوؼهللت  132/7بر ؿ  .9331و هللل يف (نشهللاقر عؾؿهللء إنصهللر  253/بر ؿ :)1269
«نـ أاؾ اإلتؼهللن يف إخ هللر ،والض ط لمثهللر».
( )2ال ا ل ،نقزان آعتدال  781/2بر ؿ  .5321و هللل« :ثؼة نشفقر».
( )3ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  69/6بر ؿ  .361و هللل ع د الرحؿـ« :سؿعت أبل يؼقل:
اق نجفقل» .ولؽـ أبهلل حهللتؿ يف الرتجؿة ر ؿ ( )369وتحت كػس آسؿ رفع رت تف إلك
التقثقؼ ،فؼد كؼؾ ع د الرحؿـ أ قال الؿقثؼقـ لع د الؿجقد الوؼػل .قؾت :وكلكف جعؾف
اثـقـ ،ويف القا ع والحؼقؼة أ ؿهلل واحد .هللل ابـ حجر (لسهللن الؿقزان  315/5بر ؿ :)4983
« ع د القاهللب بـ ع د الؿجقد بـ الصؾت ،أفرده ابـ أبل حهللتؿ عـ ع د القاهللب الوؼػل،
واق اق».
( )4العؼقؾل ،الضعػهللء الؽ قر  75/3بر ؿ  .1141و هللل« :تغقر يف آخر عؿره».
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آخر عؿره.
عر تغ ّقاره حديواف ،فنكاف ناهلل حادّ ث بحاديث يف زناـ
ؾت (ال ا ل) :لؽـف نهلل ّ

التغقر»(.)1

والظهللار أكف كهللن يحدث نـ كتهللبف :نؿهلل يعـل ؾة الخطل ،والتو ت فقؿهلل يرويف،
وٓ عجب يف أن يؼقل ال خهللري عـف :هدوق ههللحب كتهللب ،وابـ حجر هللل :ثؼة.
نؿهلل يعـل آحتجهللج بخربه وتقثقؼف عدالة (هدوق) ،وع ًطهلل (ههللحب كتهللب).

 -18غمز بن ئبزاهيم.
الف َر ِو ّي ،بػتح الفهللء والاراء،
اق :عؿر بـ إبرااقؿ الع دي ال صري ،ههللحب َ

نـ السهللبعة(.)2

* هللل الرتن ي« :حدثـهلل أباق نقساك ،حادثـهلل ع اد الصاؿد باـ ع اد الاقارث،
حدثـهلل عؿر بـ إبرااقؿ ،عـ تهللدة ،عـ الحسـ ،عـ سؿرة ،عـ الـ ل ﷺ هللل« :إذا
أفؾس الرجؾ ،فقجد رجؾ نتهللعف بعقـف ،ففق أحؼ بف نـ الغرنهللء»(.)3
( )1ال ا ل ،نقزان آعتدال  781/2بر ؿ .5321
( )2ابـ حجر ،تؼريب التف يب  411/بر ؿ  ،4863و هللل« :هدوق ،يف حديوف عـ تهللدة ععػ».
 )3قؾت :وا ا الحديث أخرجف :ال زار (الؿسـد  429/11بر ؿ  )4581و هللل« :وا ا الحديث د
رواه غقر عؿر بـ إبرااقؿ عـ تهللدة ،عـ الـضر بـ أكس ،عـ بشقر بـ قؽ ،عـ أبل اريرة،
عـ الـ ل ﷺ ،واق الصقاب».
نرفقعهلل بؾػظ« :نـ وجد َع ْق َـ نهلللف عـد رجؾ ففق
قؾت :ويرويف تهللدة عـ الحسـ عـ سؿرة
ً
أحؼ
وي ْت َ ُع ال َ ذق ُع نـ بهللعف» ،ويف لػظ« :نـ وجد نتهللعف عـد نػؾس بعقـف ،ففق ُّ
ُّ
أحؼ بفَ ،
بف».

=
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=

أخرجف أحؿد (الؿسـد  13/5بر ؿ  ،)21161وأبق داود (الســ ،بهللب يف الرجؾ يجد عقـ نهلللف
عـد رجؾ  312/3بر ؿ  ،)3533والـسهللمل (الســ الؽربى  85/6بر ؿ  ،)6233وابـ
الجهللرود (الؿـتؼك بر ؿ  ،)1126والطرباين (الؿعجؿ الؽ قر  347/6بر ؿ ،)6717
والدار طـل (الســ  429/3بر ؿ  ،)2897وال قفؼل (الســ الؽربى  51/6بر ؿ )11617
كؾفؿ نـ طرق عـ تهللدة بف .قؾت :وهذم ماسـلد ضعقػ ،وفقف طؾؾ:
مألولك :أ ؾ هذم ملح كث هق طـ ق لدة ،طـ ملـيد ـ أكس ،طـ شقد ـ كفقؽ ،طـ أ ل
هدكدة .ولقس كؿل سلقف كؾ مـ رومه طـ ق لدة طـ ملحسـ طـ سؿدة .و د اختؾػ الرواة
فقف عؾك تهللدة :فؼهللل عؿر بـ إبرااقؿ ،وكهللفع بـ عؿر ،ونقسك بـ السهللمب ،وسعقد بـ
بشقر :عـ تهللدة .وخهلللػفؿ وع ة واشهللم الدستقامل وغقراؿهلل إذ هلللقا :عـ تهللدة عـ
الـضر بـ أكس عـ بشقر بـ قؽ عـ أبك اريرة رفعف .والؿعؾقم أن وع ة ونـ تهللبعف نـ
أوثؼ الـهللس يف تهللدة ،فرواية عؿر بـ إبرااقؿ ونـ تهللبعف نرجقحة ،وحؽك ابـ عدي يف
الؽهللنؾ أن وع ة كهللن إذا رواه عـ تهللدة وجعؾف نـ نسـد سؿرة أو ػف.
ملثلكقة :ت لقس ق لدة.
ملثللثة :وح سؿلع ملحسـ مـ سؿدة كرم ومخ رف ،ولؽـ م ـ ملح كث

حقو :ولف

وقااد هحقحة نـ حديث أبل اريرة نرفقعً هلل يف «الصحقحقـ» وغقراؿهلل .فؼد أخرج
نسؾؿ (الصحقح  31/5بر ؿ  )4173هللل« :حدثـهلل نحؿد بـ الؿوـك ،حدثـهلل نحؿد بـ
جعػر وع د الرحؿـ بـ نفدي ،هللٓ :حدثـهلل وع ة ،عـ تهللدة ،عـ الـضر بـ أكس ،عـ
بشقر بـ قؽ ،عـ أبك اريرة ،عـ الـ ل ﷺ ،هللل« :إذا أفؾس الرجؾ فقجد الرجؾ
نتهللعف بعقـف ففق أحؼ بف» .وأخرج ال خهللري (الجهللنع الصحقح  155/3بر ؿ  )2412هللل:
حدثـهلل أحؿد بـ يقكس ،حدثـهلل زاقر ،حدثـهلل يحقك بـ سعقد ،هللل :أخربين أبق بؽر بـ
نحؿد بـ عؿرو بـ حزم ،أن عؿر بـ ع د العزيز أخربه ،أن أبهلل بؽر بـ ع د الرحؿـ بـ
الحهللرث بـ اشهللم أخربه ،أكف سؿع أبهلل اريرة رعل اهلل عـف يؼقل :هللل رسقل اهلل ﷺ،
أو هللل :سؿعت رسقل اهلل ﷺ يؼقل« :نـ أدرك نهلللف بعقـف عـد رجؾ أو إكسهللن د
أفؾس ،ففق أحؼ بف نـ غقره».
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ساللت نحؿادً ا عاـ اا ا الحاديث ،فؼاهللل :عؿار بااـ إبارااقؿ هادوق ،وابـااف
الخؾقؾ بـ عؿر هدوق.
ؾت لف :اؾ روى ا ا الحاديث عاـ تاهللدة غقار عؿار باـ إبارااقؿ؟ اهلللٓ :
أعؾؿف ،واق بصري»(.)1

أقىان أهل النقذ في غمز بن ئبزاهيم:
تعديال(.)2
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ولؿ ي كر فقف
ً
مـ وثؼف :ع د الصؿد بـ ع د القارث( ،)3ويحقك باـ نعاقـ( ،)4وأحؿاد(،)5
( )1عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  187/بر ؿ .331
( )2ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  141/6بر ؿ .1959
( )3اكظر قلف :العؼقؾل ،الضعػهللء الؽ قر  146/3بر ؿ  .1131و هللل العؼقؾل« :كهللن ع د الصؿد
يحدّ ث عـف ويحؿده» .واكظر :ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  .43/5و هللل ابـ عدي:
«حدثـهلل عؿران بـ نقسك السختقهللين ،ثـهلل أحؿد الدور ل ،ثـهلل طي ملحؿ  ،ثـل طؿد ـ
إ دمهقؿ ،وهق ثؼة فقق ملثؼة ،ثـهلل تهللدة ،عـ الحسـ ،عـ سؿرة ،عـ الـ ل ﷺ :نـ وجد
نتهللعف عـد نػؾس بعقـف ففق أحؼ بف».
( )4اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  98/6بر ؿ  .519و هللل ع د الرحؿـ« :ذكره أبل
عـ إسحهللق بـ نـصقر عـ يحقك بـ نعقـ ،هللل :عؿر بـ إبرااقؿ ههلللح ،وأكهلل يعؼقب بـ
إ سحهللق فقؿهلل كتب إلل ،هللل :كهلل عوؿهللن بـ سعقد ،هللل :ؾت لقحقك بـ نعقـ :فعؿر بـ
إبرااقؿ يف تهللدة؟ هللل :ثؼة».
( )5اكظر قلف :العؾؾ ونعرفة الرجهللل  118/3بر ؿ  .4433هللل ع د اهلل« :سللتف عـ عؿر بـ
إبرااقؿ الع دي ،فؼهللل :روى عـ تهللدة ،واق بصري .فؼؾت لف :اق ععقػ؟ فؼهللل :اهلله ،لف
أحهللديث نـهللكقر ،كهللن ع د الصؿد يحدث عـف» .واكظر :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ

=
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وابـ ح هللن( ،)1وال ا ل(.)2
مننـ ضننعػف :أبااق حاهللتؿ( ،)3وال اازار( ،)4والعؼقؾاال( ،)5وابااـ ح اهللن( ،)6وابااـ
عدي( ،)7والدار طـل(.)8

=

 98/6بر ؿ  .519و هللل ع د الرحؿـ « :هللل حرب :ؾت ٕحؿد :تعرفف؟ هللل :كعؿ ،ثؼةٓ ،
خقرا».
أعؾؿ إٓ ً

( )1ابـ ح هللن ،الوؼهللت  446/8بر ؿ  14346و هللل« :يخطئ ويخهلللػ».
( )2ال ا ل ،نقزان آعتدال  179/3بر ؿ  .6142و هللل« :فعؿر بـ إبرااقؿ الع دي هدوق ،حسـ
الحديث ،لف غؾط يسقر».
( )3ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  98/6بر ؿ  .519و هللل ع د الرحؿـ« :سللت أبل عـ عؿر
بـ إبرااقؿ ههللحب تهللدة ،فؼهلللُ :يؽتب حديوف وٓ ُيحتج بف».
( )4اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  374/7بر ؿ  .695و هللل ابـ حجر « :هللل ال زار :لقس
بحهللفظ».
( )5العؼقؾل ،الضعػهللء الؽ قر  146/3بر ؿ  .1131و هللل« :ولف غقر حديث عـ تهللدة نـهللكقرٓ ،
يتهلل َبع نـفهلل عؾك ولء».
( )6ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  .89/2و هللل« :كهللن نؿـ يـػرد عـ تهللدة بؿهلل ٓ يش ف حديوف ،فال
يعج ـل آحتجهللج بف إذا اكػرد ،فلنهلل فقؿهلل وافؼ الوؼهللت ،فنن اعترب بف نعترب لؿ أر ب لؽ
بلسهلل».
ً
( )7ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  .44/5و هللل« :وحديوف عـ تهللدة خهللهة نضطرب ،واق نع
ععػف ُيؽتب حديوف».
( )8سمآت الرب هللين لؾدار طـل  51/بر ؿ  .349وفقف« :وسئؾ عـ عؿر بـ إبرااقؿ يروي عـ
تهللدة؟ فؼهللل :بصري لقـ يرتك».
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خالصت أقىان أهل النقذ في غمز بن ئبزاهيم الػبذي:
نؿهلل نضك يظفر لل أن عؿر بـ إبارااقؿ نخت َؾاػ فقاف باقـ الـؼاهللد :باقـ نقثاؼ
ونضعػ ،ولؽـ بعد سرب ا ه إ قال ت اقـ أن الا يـ عاعػقه إكؿاهلل يف روايتاف عاـ
ويؼاقي اا ا تقثقاؼ الجؾاة ناـ
تهللدة ،واا ا عاعػ يساقر وكسا ل ٓ عاعػ كؾال،
ذ
الـؼاهللد :كهللل خاهللري وأحؿااد وابااـ نعااقـ وع ااد الصااؿد وابااـ ح اهللن والا ا ل وابااـ
حجر .و د لخص لـهلل الحهللفظ الا ا ل حهلللاف بؼقلاف :هادوق ،حساـ الحاديث ،لاف
غؾط يسقر .وك ا الحهللفظ ابـ حجر فؼهللل« :هدوق ،يف حديوف عـ تهللدة ععػ».
و قل ال خهللري فقف( :هدوق) نع نهلل س ؼ نـ بقهللن ،ي قـ أكف ُيحتج باف ولؽاـ
ؾقال يف روايتف عـ تهللدة.
كتق ػ ً

 -29ليث بن أبي سليم.
اق :الؾقث بـ أبل سؾقؿ بـ ُز َك ْقؿ  -بهلللزاي والـقن نصغر  -واسؿ أبقف أيؿـ،

و قؾ :أكس ،و قؾ غقر ذلؽ .نـ السهللدسة ،نهللت سـة ثؿهللن وأربعقـ ونهللمة(.)1

* هللل الرتن ي :حدثـهلل الؼهللسؿ بـ ديـهللر الؽقيف ،حدثـهلل إسحهللق باـ نـصاقر،
حدثـهلل اريؿ ،عـ لقث ،عـ ع د الرحؿـ بـ الؼهللساؿ ،عاـ أبقاف ،عاـ عهللمشاة هلللات:
ربؿهلل نشك الـ ل ﷺ يف كعؾ واحدة( .)2ابـ ُعؾقة والواقري اهللٓ :عاـ ع اد الارحؿـ
( )1ابـ حجر ،تؼريب التف يب  464/بر ؿ  .5685و هللل« :هدوق ،اختؾط جدًّ ا ،ولؿ يتؿقز
حديوف فرتك».
( )2أخرجف :الرتن ي (الجهللنع ،بهللب نهلل جهللء نـ الرخصة يف الؿشل يف الـعؾ القاحدة 124/7
بر ؿ  )1888و هللل« :حدثـهلل الؼهللسؿ بـ ديـهللر ،حدثـهلل إسحهللق بـ نـصقر السؾقلل ،حدثـهلل

=
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عـ أبقف عـ عهللمشة أ هلل نشت يف خػ واحد.
سللت نحؿدً ا عـ ا ا الحديث ،هللل :الصحقح عـ عهللمشة نق قف فعؾفهلل.
هللل نحؿد :كهللن أحؿد بـ حـ ؾ يؼقل :لقث بـ أبل سؾقؿ ٓ يػرح بحديوف.
قلل محؿ  :ولقث ـ أ ل سؾقؿ
ـ أ ل سؾقؿ
=

وق  .)1وقلل مل دمذي :قلل محؿ  :لقث

وق ،إال أكف كغؾط .)2

اريؿ بـ سػقهللن ال جؾل الؽقيف ،عـ لقث ،عـ ع د الرحؿـ بـ الؼهللسؿ ،عـ أبقف ،عـ
عهللمشة هلللت« :ربؿهلل نشك الـ ل ﷺ يف كعؾ واحدة» .وأخرجف :الطحهللوي ،ورح نشؽؾ
أثهللر  388/3بر ؿ  1361نـ طريؼ نـدل عـ لقث بف نوؾف .هللل الرتن ي« :ابـ عؾقة
و الوقري هللٓ :عـ ع د الرحؿـ عـ أبقف عـ عهللمشة أ هلل نشت يف خػ واحد» .سللت
نحؿدً ا عـ ا ا الحديث؟ قلل :ملححقو طـ طلئشة مقققف فعؾفل» .و هللل ال غقي (ورح
السـة « :)78/12وروي يف الرخصة يف الؿشل يف كعؾ واحدة عـ ع د الرحؿـ بـ الؼهللسؿ
عـ أبقف عـ عهللمشة ،أ هلل نشت بـعؾ واحدة .رواه الوقري وغقره عـ ع د الرحؿـ ،ورفعف
لقث عـ ع د الرحؿـ ،وملققػ أ و».
قؾت :والؿروي عـ عهللمشة يخهلللػ نهلل جهللء يف هحقح نسؾؿ (بهللب استح هللب ل س الـعؾ يف
أوٓ ،والخؾع نـ القسرى ً
القؿـك ً
أوٓ ،وكرااة الؿشل يف كعؾ واحدة  487/11بر ؿ
 )3914هللل« :حدثـهلل يحقك بـ يحقك ،هللل :رأت عؾك نهلللؽ ،عـ أبل الزكهللد ،عـ
إعرج ،عـ أبل اريرة ،أن رسقل اهلل ﷺ هللل ٓ :يؿش أحدكؿ يف كعؾ واحدة،
لقـعؾفؿهلل جؿق ًعهلل ،أو لقخؾعفؿهلل جؿق ًعهلل».

( )1عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  293/بر ؿ  ،543/542الرخصة يف الؿشل يف الـعؾ
القاحدة.
( )2الؿرجع السهللبؼ  391/بر ؿ .62
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أقىان أهل النقذ في الليث بن أبي سليم:
مـ وثؼف :عوؿهللن بـ أبل وق ة( ،)1والعجؾل(.)2
مـ ضعػف :سػقهللن باـ عققـاة( ،)3ويحقاك باـ ساعقد الؼطاهللن( ،)4ونحؿاد باـ
سعد( ،)5ويحقك بـ نعقـ(................................................... ،)6
( )1اكظر قلف :ابـ وهللاقـ ،الؿختؾػ فقفؿ  19/بر ؿ  .49و هللل ابـ وهللاقـ« :و د وثؼف عوؿهللن
بـ أبل وق ة».
( )2العجؾل ،نعرفة الوؼهللت  231/2بر ؿ  .1567و هللل« :كقيف جهللمز الحديث و هللل نرة ٓ :بلس
بف».
( )3اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  179/7بر ؿ  .1114هللل ع د الرحؿـ« :سؿعت
أبل يؼقل :سؿعت أبهلل نعؿر يؼقل :كهللن ابـ عققـة ٓ يحؿد حػظ لقث بـ أبل سؾقؿ».
واكظر :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  179/7هللل« :أكهلل ع د اهلل بـ أحؿد بـ حـ ؾ فقؿهلل
كتب إلل ،هللل :سؿعت أبل يؼقل :لقث بـ أبل سؾقؿ نضطرب الحديث ،ولؽـ حدث
الـهللس عـف».
( )4اكظر قلف :العؼقؾل ،الضعػهللء الؽ قر  16/4بر ؿ  .1569هللل العؼقؾل« :حدثـهلل نحؿد بـ
عقسك ،حدثـهلل إبرااقؿ بـ سعقد الجقاري ،حدثـهلل يحقك بـ نعقـ ،عـ يحقك بـ سعقد
الؼطهللن ،أكف كهللن ٓ يحدث عـ لقث بـ أبل سؾقؿ».
هلللحهلل عهللبدً ا،
ً
( )5ابـ سعد ،الط ؼهللت الؽربى  349/6بر ؿ  .8365و هللل« :وكهللن لقث
رجال ه ً
هللوسهلل ونجهللادً ا عـ الشلء فقختؾػقن
وكهللن ععق ًػهلل يف الحديث .يؼهللل :كهللن يسلل عطهللء وط ً
فقف ،فقروي أ ؿ اتػؼقا نـ غقر تعؿد ل لؽ».
( )6اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  179/7بر ؿ  .1114هللل ع د الرحؿـ« :أخربكهلل
أبق بؽر بـ أبل خقو ؿة فقؿهلل كتب إلل ،هللل :سللت يحقك بـ نعقـ عـ حديث لقث بـ أبل
سؾقؿ ،فؼهللل :لقس حديوف ب اك ،ععقػ» .واكظر :تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل 158/
بر ؿ  .561هللل الدارنل « :ؾت :نهلل حهللل لقث بـ أبل سؾقؿ؟ فؼهللل :ععقػ».
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وأحؿاااد( ،)1والجقزجاااهللين( ،)2وأباااق حاااهللتؿ( ،)3وأباااق زرعاااة الااارازي(،)4
والـسهللمل( ،)5وابـ ح هللن( ،)6والـقوي(.)7
و هللل ابـ حجر« :هدوق ،اختؾط جدًّ ا ولؿ يتؿقز حديوف فرتك».

خالصت أقىان النقاد في ليث بن أبي سليم:
ت قـ لل بعد الـظر يف أ قال أاؾ الـؼد أن أغؾب إمؿة عؾك تضعقػ لقث بـ
( )1عؾؾ أحؿد لؾؿروذي  57/بر ؿ  .137و هللل« :سللت أبهلل ع د اهلل عـ لقث بـ أبل سؾقؿ،
فؼهللل :لقس اق ب اك» .واكظر :العؾؾ ونعرفة الرجهللل  379/2بر ؿ  .2691و هللل ع د اهلل:
«سؿعت أبل يؼقل :لقث بـ أبل سؾقؿ نضطرب الحديث ،ولؽـ حدث عـف الـهللس».
( )2الجقزجهللين ،أحقال الرجهللل  91/بر ؿ  .132و هللل« :لقث بـ أبل سؾقؿ يضعػ حديوف ،لقس
بو ت».
( )3ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  179/7بر ؿ  .1114هللل ع د الرحؿـ« :سؿعت أبل يؼقل:
لقث بـ أبل سؾقؿ أحب إلل نـ يزيد بـ أبل زيهللد ،كهللن أبرأ سهللحةُ ،يؽتب حديوف ،واق
ععقػ الحديث».
( )4اكظر قلف :الؿرجع السهللبؼ .و هللل ع د الرحؿـ« :سؿعت أبل وأبهلل زرعة يؼقٓن :لقث ٓ
يشتغؾ بف ،اق نضطرب الحديث .وسؿعت أبهلل زرعة يؼقل :لقث بـ أبل سؾقؿ لقـ
الحديث ٓ ،تؼقم بف الحجة عـد أاؾ العؾؿ بهلللحديث».
( )5الـسهللمل ،الضعػهللء  219/بر ؿ  .511و هللل« :لقث بـ أبل سؾقؿ ععقػ كقيف».
( )6ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  .231/2و هللل« :وكهللن نـ الع هللد ،ولؽـ اختؾط يف آخر عؿره ،حتك
كهللن ٓ يدري نهلل يحدث بف ،فؽهللن يؼؾب إسهللكقد ،ويرفع الؿراسقؾ ،ويليت عـ الوؼهللت بؿهلل
لقس نـ أحهللديوفؿ ،كؾ ذلؽ كهللن نـف يف اختالطف ،تركف يحقك الؼطهللن وابـ نفدي وأحؿد
بـ حـ ؾ ويحقك بـ نعقـ».
( )7الـقوي ،هت يب إسؿهللء والؾغهللت  598/بر ؿ  .537و هللل« :اتػؼ العؾؿهللء عؾك ععػف،
واعطراب حديوف ،واختالل ع طف».
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أبل سؾقؿ ،ونع عاعػف فانن لاف أحهللدياث هاهلللحة ،و اد ذكار اا ا أااؾ الـؼاد ،و اد
استشااافد باااف ال خااهللري يف الصاااحقح( ،)1وروى لاااف نساااؾؿ نؼرو ًكااهلل بااالبل إساااحهللق
الشق هللين( ،)2وروى لف ال هلل قن.
و د بقـ ابـ عادي وجاقد أحهللدياث هاهلللحة لؾقاث ،وأن الوؼاهللت ناـ الؽ اهللر
رووا عـف ،فؼهللل« :ولقث باـ أبال ساؾقؿ لاف ناـ الحاديث أحهللدياث هاهلللحة غقار ناهلل
ذكرت ،و د روى عـف واع ة والواقري وغقراؿاهلل ناـ ثؼاهللت الـاهللس ،وناع الضاعػ
ال ي فقف ُيؽتب حديوف»(.)3
( )1اكظر :ال خهللري ،الجهللنع الصحقح ،كتهللب الحج ،بهللب نهلل يـفك نـ الطقب لؾؿحرم
والؿحرنة  19/3بر ؿ  ، 1838و هللل :حدثـهلل ع د اهلل بـ يزيد ،حدثـهلل الؾقث ،حدثـهلل كهللفع ،عـ
ع د اهلل بـ عؿر رعل اهلل عـفؿهلل ،هللل :هللم رجؾ فؼهللل :يهلل رسقل اهلل ،نهللذا تلنركهلل أن كؾ س
نـ الوقهللب يف اإلحرام؟ فؼهللل الـ ل ﷺ ٓ« :تؾ سقا الؼؿقص ،وٓ السراويالت ،وٓ
العؿهللمؿ ،وٓ الرباكس ،إٓ أن يؽقن أحد لقست لف كعالن ،فؾقؾ س الخػقـ ،ولقؼطع أسػؾ
نـ الؽع قـ ،وٓ تؾ سقا وقئًهلل نسف زعػران ،وٓ القرس ،وٓ تـتؼب الؿرأة الؿحرنة ،وٓ
تؾ س الؼػهللزيـ».
تل عف نقسك بـ عؼ ة وإسؿهللعقؾ بـ إبرااقؿ بـ عؼ ة وجقيرية وابـ إسحهللق يف الـؼهللب
والؼػهللزيـ .و هللل ع قد اهلل :وٓ ورس ،وكهللن يؼقل ٓ :تتـؼب الؿحرنة ،وٓ تؾ س
الؼػهللزيـ .وقلل مللؽ عـ كهللفع عـ ابـ عؿر ٓ :تتـؼب الؿحرنة .وتل عف لقث ـ أ ل
سؾقؿ.
( )2اكظر :نسؾؿ ،الصحقح ،بهللب تحريؿ استعؿهللل إكهللء ال اب والػضة عؾك الرجهللل والـسهللء
 135/6بر ؿ  ،5513هللل« :وحدثـهلله أبق كريب ،حدثـهلل ابـ إدريس ،أخربكهلل أ ق إسحلق ملشقيلين
ولقث ـ أ ل سؾقؿ عـ أوعث بـ أبل الشعوهللء.»...
( )3ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء .238/7

 يصطهر «صذوق» عنذ اإلياو انبخاري

044

خرج عـف نـ باهللب آحتجاهللج ،ثاؿ فسار غؾطاف
ثؿ بقـ الدار طـل أن الؾقث ُي ّ
ال ي نـ أجؾف ععػف الـهللس :هللل الرب هللين يف سمآتف لؾدار طـل« :سللتف عـ لقاث
بـ أبل سؾقؿ؟ فؼهللل :ههللحب سـّةُ ،ي َخ ّرج حديوف ،ثؿ هللل :إكؿهلل أكؽروا عؾقف الجؿاع

بقـ عطهللء وطاهللوس ونجهللااد حساب»( .)1فحقـؿاهلل كاهللن يحادث كاهللن يؼاقل :حادثـهلل
عطاهللء وطاهللوس ونجهللاااد .و ااد اعاارتض عؾقااف وااع ة وغقااره عؾااك اا ه الطريؼااة يف

التحديث(!)2
وأع اهللف ال ا ا ل أنا ًارا آخاار بهلللـس ا ة لتضااعقػف وآحتج اهللج بااف ،فؼ اهللل« :فقااف
ععػ يسقر ،نـ سقء حػظف ،كهللن ذا هالة وهاقهللم ،وعؾاؿ كوقار ،وبعضافؿ احاتج
أيضهلل« :لقث بـ أبل سؾقؿ نحادث الؽقفاة ،وأحاد عؾؿهللمفاهلل إعقاهللن،
بف»( .)3و هللل ً
عؾااك لااقـ يف حديوااف :لااـؼص حػظااف»( .)4فؿشااؽؾة لقااث ااال كؼااص يف حػظااف ااؾ
اختالطف ،وأنهلل بعادنهلل اخاتؾط فؼاد تركاف بعاض إمؿاة :كقحقاك باـ ساعقد الؼطاهللن،
ويحقك بـ نعقـ ،وغقراؿهلل.

( )1سمآت الرب هللين لؾدار طـل  58/بر ؿ .421
( )2اكظر :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  151/1بر ؿ  .64و هللل ع د الرحؿـ« :حدثـل أبل،
هللل :سؿعت أبهلل كعقؿ الػضؾ بـ دكقـ هللل :هللل وع ة لؾقث بـ أبل سؾقؿ :كقػ سللت
هللوسهلل ونجهللادً ا كؾفؿ يف نجؾس؟ هللل :سؾ عـ ا ا خػ أبقؽ .هللل أبق نحؿد:
عطهللء وط ً
فؼد دل سمال وع ة لؾقث بـ أبل سؾقؿ عـ اجتؿهللع امٓء الوالثة لف يف نسللة كهلللؿـؽر
عؾقف».
( )3ال ا ل ،الؽهللوػ  151/2بر ؿ .4692
( )4ال ا ل ،سقر أعالم الـ الء  224/11بر ؿ .84
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و هللل ابـ وهللاقـ« :وكالم أحؿد بـ حـ ؾ ويحقك بـ نعقـ يف لقث نتؼهللرب،
لؿ يطؾؼهلل عؾقف الؽ ب ،بؾ ندحف أحؿد بـ حـ ؾ ،ووثؼف بؼقلف :حدّ ث عـاف الـاهللس.
و د وثؼف عوؿهللن بـ أبل وق ة ،واق بف أعؾؿ نـ غقارهٕ :كاف ناـ بؾاده ،ولؽاـ الؽاؾ
أيضهلل « :اهللل عوؿاهللن باـ أبال واق ة :لقاث باـ أبال
أطؾؼ عؾقف آعطراب»( .)1و هللل ً
سؾقؿ ثؼة هدوق ،ولقس بحجة»( .)2ويضهللف إلك ا ا كؾف قل ال خهللري يف الؾقاث
بلكف هدوق ،ونرة هدوق يغؾط ،نؿهلل ي قـ لـهلل أن الؾقث لف أحهللديث هاهلللحة ُيحاتج
وهلل ،وأخرى يغؾط فقفهلل .ولخص الحهللفظ ابـ حجار حهلللاف فؼاهللل« :هادوق ،اخاتؾط
جدًّ ا ،ولؿ يتؿقز حديوف فرتك» .ففق هدوق ٓ يتعؿد الؽ ب ،اختؾط يف آخر عؿاره
فرتكف ال عض ،ولؿ يختؾط يف أول أنره.

 -21محمذ بن سيذ بن مهاجز.
اق :نحؿد بـ زيد بـ الؿفهللجر بـ ُ ـ ُػا  -بضاؿ الؼاهللف والػاهللء ،بقـفؿاهلل كاقن
سهللكـة  -بـ عؿقر بـ جدعهللن الؼرول التقؿل الؿدين ،نـ الخهللنسة(.)3
* هللل الرتن ي« :سللت نحؿدً ا عـ نحؿد بـ زياد باـ نفاهللجر ،فؼاهللل :كعاؿ
هدوق»(.)4
( )1ابـ وهللاقـ ،الؿختؾػ فقفؿ  19/بر ؿ .49
( )2ابـ وهللاقـ ،تهللريي أسؿهللء الوؼهللت 196/بر ؿ 1189
( )3ابـ حجر :تؼريب التف يب  479/بر ؿ  .5894و هللل« :ثؼة» .واكظر :هت يب التف يب 153/9
بر ؿ .259
( )4عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  394/بر ؿ .128
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أقىان أهل النقذ في محمذ بن سيذ بن املهاجز:
تعديال(.)1
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ،ولؿ ي كر فقف
ً
َمـ وثؼف :يحقك بـ نعقـ( ،)2وأحؿاد( ،)3والعجؾال( ،)4وأباق داود( ،)5وأباق

زرعة الرازي( ،)6وابـ ح هللن( ،)7والدار طـل( ،)8وال ا ل(.)9
َمـ ضعػف :لؿ أ ػ عؾك نـ ذكره بضعػ.
( )1ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  84/1بر ؿ .229

( )2اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  256/7بر ؿ  .1411و هللل ع د الرحؿـ« :ذكره أبل
عـ إسحهللق بـ نـصقر عـ يحقك بـ نعقـ أكف هللل :نحؿد بـ زيد بـ ـػ ثؼة» .واكظر:
تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل  197/بر ؿ  .723و هللل« :وسللتف عـ نحؿد بـ زيد بـ ـػ ،
فؼهللل :ثؼة».
( )3اكظر قلف :الجرح والتعديؾ  .256/7و هللل ع د الرحؿـ« :أكهلل ع د اهلل بـ أحؿد بـ حـ ؾ
إلل ،هللل :هللل أبل :نحؿد بـ زيد بـ نفهللجر ،وقي ثؼة» .واكظر :ع د اهلل بـ
فقؿهلل كتب ّ
أحؿد ،العؾؾ ونعرفة الرجهللل  493/2بر ؿ  .3253و هللل« :وقي ثؼة».
( )4العجؾل ،نعرفة الوؼهللت  238/2بر ؿ  .1597و هللل« :ثؼة».
( )5اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  153/9بر ؿ  .259هللل ابـ حجر« :و هللل أبق داود:
ثؼة».
( )6اكظر قلف :الجرح والتعديؾ  .256/7هللل ع د الرحؿـ« :سئؾ أبق زرعة عـ نحؿد بـ زيد
بـ نفهللجر بـ ـػ  ،فؼهللل :نديـل ثؼة».
( )7ابـ ح هللن ،الوؼهللت  364/5بر ؿ .5219
( )8سمآت الرب هللين لؾدار طـل  59/بر ؿ  .433و هللل« :ونحؿد بـ زيد بـ نفهللجر بـ ـػ
نديـل؟ هللل نرة :يحتج بف ،و هللل نرة أخرى :يعترب بف».
( )9ال ا ل ،الؽهللوػ  172/2بر ؿ  .4859و هللل« :ثؼة».
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خالصت أقىان أهل النقذ في محمذ بن سيذ بن املهاجز:
نؿهلل س ؼ ِذكره نـ أ قال الـؼهللد ،ظفر لل أ ؿ نتػؼقن عؾك تقثقاؼ نحؿاد باـ
زيد بـ الؿفهللجر ،ولؿ أ ػ عؾك نـ ععػف ،نؿاهلل يادل عؾاك أن اقل ال خاهللري فقاف:
(هدوق) يعـل أكف ثؼة ُيحتج بف .وٓ غرو أن الحهللفظ ابـ حجر هللل عـف« :ثؼة».

ً -21حيى بن أًىب.
اق :يحقك بـ أيقب الغهللفؼل أبق الع هللس الؿصري ،ناـ الساهللبعة ،ناهللت ساـة
ثؿهللن وستقـ ونهللمة(.)1
* هللل الرتن ي« :سللت نحؿادً ا ؾات :حادثـهلل إساحهللق باـ نـصاقر ،أخربكاهلل
سعقد بـ أبل نريؿ ،هللل :حدثـهلل يحقك بـ أيقب ،عـ ع د اهلل بـ أبل بؽر ،عاـ اباـ
وفهللب ،عـ سهلللؿ بـ ع د اهلل ،عـ أبقف ،عاـ حػصاة ،عاـ الـ ال ﷺ اهللل« :ناـ لاؿ
ُي ْج ِؿع الصقهللم ؾ الػجر فال هقهللم لف»( .)2فؼهللل :عـ سهلللؿ ،عـ أبقاف ،عاـ حػصاة،

( )1ابـ حجر ،تؼريب التف يب  588/بر ؿ  .7511و هللل« :هدوق ربؿهلل أخطل».
( )2ؾت :وا ا الحديث أخرجف الرتن ي (الجهللنع  ،بهللب نهلل جهللء ٓ هقهللم لؿـ لؿ يعزم نـ
الؾقؾ  118/3بر ؿ  )731وأبق داود (الســ ،بهللب الـقة يف الصقهللم  314/2بر ؿ  ،)2456والـسهللمل
(الســ الصغرى ،إذا لؿ يجؿع نـ الؾقؾ اؾ يصقم ذلؽ الققم نـ التطقع  196/4بر ؿ
 ،)2333وأحؿد (الؿسـد  287/6بر ؿ  )26511إٓ أن أحؿد رواه نـ غقر (أبقف) .وابـ خزيؿة
(الصحقح ،بهللب إيجهللب اإلجؿهللع عؾك الصقم القاجب ؾ طؾقع الػجر بؾػظ عهللم نراده
خهللص  212/3بر ؿ  ،)1933والدار طـل (الســ ،بهللب الـقة يف الصقهللم  131/3بر ؿ ،)2216
وال قفؼل (الســ الؽربى ،بهللب الدخقل يف الصقم بهلللـقة  212/4بر ؿ  ،)8161كؾفؿ نـ طريؼ

=

 يصطهر «صذوق» عنذ اإلياو انبخاري

048

=

يحقك بـ أيقب ،عـ ع د اهلل بـ أبل بؽر بـ حزم ،عـ ابـ وفهللب ،عـ سهلللؿ بـ ع د اهلل،
عـ أبقف ،عـ حػصة زوج الـ ل ﷺ ،أن رسقل اهلل ...الحديث.
اختؾػ يف و ػف ورفعف ،والظهللار أن رفعف غقر ثهللبت ،فقؿهلل هللل
قؾت :وا ا الحديث د ُ
هقب و ػف الـسهللمل يف
ال خهللري فقؿهلل كؼؾف عـف الرتن ي يف «العؾؾ الؽ قر» ،وك لؽ ّ
«الؽربى» ،والدار طـل يف «العؾؾ».
هللل ابـ أبل حهللتؿ (عؾؾ الحديث  9/3بر ؿ « :)654وسللت أبل عـ حديث رواه نعـ
الؼزاز عـ إسحهللق بـ حهللزم ،عـ ع د اهلل بـ أبل بؽر ،عـ سهلللؿ ،عـ أبقف ،عـ حػصة،
عـ الـ ل ﷺ هللل ٓ :هقهللم لؿـ لؿ ِ
يـق نـ الؾقؾ.
ورواه يحقك بـ أيقب عـ ع د اهلل بـ أبل بؽر عـ الزاري ،عـ سهلللؿ ،عـ أبقف ،عـ
حػصة ،عـ الـ ل ﷺ  .ؾت ٕبل :أيفؿهلل أهح؟ هللل ٓ :أدريٕ :ن ع د اهلل بـ أبل بؽر
هلللؿهلل وروى عـف ،وٓ أدري ا ا الحديث نؿهلل سؿع نـ سهلللؿ ،أو سؿعف نـ
د أدرك س ً
الزاري عـ سهلللؿ؟ وق روي طـ ملاهدي طـ حؿاة ـ طي مهلل ـ طؿد طـ حػحة
ققلفل ،غقد مدفقع ،وهذم طـ ي أشيف» .فللظلهد أن أ ل حلتؿ كدجو ملؿقققف طـ
حػحة.
أيضهلل جؿق ًعهلل عـ ع د اهلل بـ أبل بؽر
وكذم قلل أ ق دمود« :رواه الؾقث وإسحهللق بـ حهللزم ً
نوؾف ،وو ػف عؾك حػصة نعؿر والزبقدي وابـ عققـة ويقكس إيؾل كؾفؿ عـ
الزاري» .وكذم قلل مل دمذي« :حديث حػصة حديث ٓ كعرفف نرفقعًهلل إٓ نـ ا ا
أيضهلل ُروي ا ا
القجف ،و د ُروي عـ كهللفع عـ ابـ عؿر قلف ،واق أهح .واؽ ا ً
الحديث عـ الزاري نق ق ًفهلل ،وٓ كعؾؿ أحدً ا رفعف إٓ يحقك بـ أيقب» .وقلل مليقفؼل:
«وا ا حديث د اختؾػ عؾك الزاري يف إسـهللده وىف رفعف إلك الـ ل ﷺ ،وع د اهلل بـ
أبك بؽر أ هللم إسـهللده ورفعف ،واق نـ الوؼهللت إث هللت .أخربكهلل أبق ع د الرحؿـ السؾؿل،
أخربكهلل عؾك بـ عؿر الحهللفظ ،هللل :رفعف ع د اهلل بـ أبل بؽر ،واق نـ الوؼهللت الرفعهللء».
قؾت :وكرم مليقفؼل ومضو ح أكف كؼيؾ زكلدة ملثؼة .ومل ر ة :نـ ٓ يلخ بزيهللدة الوؼة
نطؾ ًؼهلل هحح و ػ الحديث ،وأنهلل نـ يلخ بهلللزيهللدة فصحح الؿرفقع .و د عؿؾ
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عـ الـ ل ﷺ خطل ،واق حديث فقف اعطراب ،والصحقح عـ اباـ عؿار نق اقف،
ويحقك بـ أيقب هدوق»(.)1
تعديال(.)2
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ولؿ ي كر فقف
ً

أقىان أهل النقذ في ًحيى بن أًىب الغافقي املصزي:
مننـ وثؼننف :يحقااك بااـ نعااقـ( ،)3وأبااق داود( ،)4والعجؾاال( ،)5ويعؼااقب بااـ
سػقهللن الػسقي(………………………………………………)6
=

بظهللار ا ا اإلسـهللد جؿهللعة نـ إمؿة ،فصححقا الحديث الؿ كقر ،نـفؿ :ابـ خزيؿة
وابـ ح هللن والحهللكؿ.

( )1عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  118/بر ؿ  ،212نهلل جهللء ٓ هقهللم لؿـ لؿ يعزم نـ الؾقؾ.
( )2ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  2261/8بر ؿ .2919
( )3اكظر قلف :تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل  196/بر ؿ  .719هللل الدارنل « :ؾت لقحقك:
فهلللؾقث  -أعـل ابـ سعد  -أحب إلقؽ أو يحقك بـ أيقب؟ فؼهللل :الؾقث أحب إلل ،ويحقك
ثؼة».
ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  128/بر ؿ  .542و هللل ع د الرحؿـ« :ذكره أبل عـ إسحهللق
بـ نـصقر عـ يحقك بـ نعقـ ،أكف هللل :يحقك بـ أيقب الؿصري :ههلللح ،و هللل نرة:
ثؼة».
( )4اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  164/11بر ؿ  .315هللل ابـ حجر« :و هللل أجري:
ؾت ٕبل داود :ابـ أيقب ثؼة؟ فؼهللل :اق ههلللح».
( )5العجؾل ،نعرفة الوؼهللت  347/2بر ؿ  .1962و هللل« :نصري ثؼة».
( )6اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  164/11بر ؿ  .315هللل ابـ حجر« :و هللل يعؼقب بـ
سػقهللن :كهللن ثؼة ح ً
هللفظهلل».
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وابـ عدي( ،)1وابـ ح هللن( ،)2وال ا ل(.)3
مـ ضعػف :نهلللؽ( ،)4وابـ سعد  ،)5وأحؿد(........................... ،)6
( )1ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  59/9بر ؿ  2113و هللل« :لف أحهللديث ههلللحة ،و د روى عـف
الؾقث وروى عـف ابـ واب الؽوقر ،وابـ أبل نريؿ ،وابـ عػقر وغقراؿ نـ وققخ نصر،
واق نـ فؼفهللء نصر ونـ عؾؿهللمفؿ .ويؼهللل :إكف كهللن هللع ًقهلل وهلل ،وٓ أرى يف حديوف إذا روى
نـؽرا فلذكره ،واق عـدي هدوق ٓ بلس بف».
عـف ثؼة أو يروي اق عـ ثؼة حدي ًوهلل ً

( )2ذكره ابـ ح هللن يف الوؼهللت  611/7بر ؿ  .11656ونشهللاقر عؾؿهللء إنصهللر 312/بر ؿ ،1528
و هللل« :نـ ثؼهللت أاؾ نصرِ ،
يغرب».
( )3ال ا ل ،ت كرة الحػهللظ  167/1بر ؿ  .212و هللل « :ؾت :حديوف يف الؽتب الستة ،وحديوف فقف
نـهللكقر» .واكظر :ال ا ل ،نـ تؽؾؿ فقف واق نقثؼ  193/بر ؿ  .367و هللل« :هدوق».

( )4اكظر قلف :العؼقؾل ،الضعػهللء الؽ قر  391/4بر ؿ  .2111و هللل« :حدثـهلل نحؿد بـ إسؿهللعقؾ،
هللل :حدثـهلل عؿرو بـ عؾل ،هللل :سؿعت ابـ أبل نريؿ ،هللل :حدثت ن ً
هلللؽهلل بحديث حدثـهلل
بف يحقك بـ أيقب عـف فسللتف عـف ،فؼهللل :ك ب .وحدثتف بآخر عـف فؼهللل :ك ب» .قؾت:
وققلف :كذ كعـل مل طل ،ولقس أكف كذم

للؿعـك مال طرحل.

( )5ابـ سعد ،الط ؼهللت الؽربى  516/7يحقك بـ أيقب الغهللفؼل :كهللن نـؽر الحديث.
( )6اكظر قلف :ع د اهلل بـ أحؿد ،العؾؾ ونعرفة الرجهللل  52/3بر ؿ  .4125هللل ع د اهلل « :هللل
أبل :وكهللن يحقك بـ أيقب يجؾس إلك الؾقث بـ سعد ،وكهللن سقئ الحػظ ،واق دون
امٓء ،وحققة بـ وريح بعدُ  ،واق أعالاؿ».
ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  128/9بر ؿ  542هللل ع د الرحؿـ« :أكهلل ع د اهلل بـ أحؿد بـ
حـ ؾ فقؿهلل كتب إلل ،هللل :هللل أبل :يحقك بـ أيقب سقئ الحػظ ،واق دون حققة
وسعقد بـ أبل أيقب يف الحديث» .واكظر :العؼقؾل ،الضعػهللء الؽ قر  391/4بر ؿ .2111
و هللل :حدثـهلل ع د اهلل بـ أحؿد ،هللل :سؿعت أبل يؼقل :يحقك بـ أيقب دون حققة
وسعقد يف الحديث ،هللل :يحقك بـ أيقب سقئ الحػظ .وحدثـهلل الخضر بـ داود ،هللل:
حدثـهلل أحؿد بـ نحؿد ،هللل :سؿعت أبهلل ع د اهلل وذكر يحقك بـ أيقب الؿصري فؼهللل:

=
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وأبق حهللتؿ  ،)1والـسهللمل( ،)2والدار طـل(.)3

خالصت أقىان أهل النقذ في ًحيى بن أًىب الغافقي املصزي:
نؿهلل س ؼ ت قـ لل أن يحقك بـ أيقب نختؾاػ فقاف باقـ التقثقاؼ والتضاعقػ،
و د كهللن هللع ًقهلل ونػت ًقهلل يف نصر ،و د أكؽر عؾقف بعض إحهللديث ،ولؽاـ اباـ عادي
اهللل« :وٓ أرى يف حديوااف إذا روى عـااف ثؼااة ،أو يااروي اااق عااـ ثؼااة حاادي ًوهلل نـؽا ًارا
فلذكره» .وا ا يعـل أن الـؽهللرة يف حديوف لقست نـف ،بؾ ال نؿاـ ياروي عـاف (ناـ
اق فق ف أو نـ اق دوكف).
ووعقحهلل ،فؼهللل « :هللل ابـ ياقكس:
وزاد الحهللفظ ابـ حجر ا ه الؿسللة بقهلل ًكهلل
ً
=

كهللن يحدث نـ حػظف ،وكهللن ٓ بلس بف ،وكلكف ذكر القاؿ يف حػظف .ف كرت لف نـ
حديوف يحقك بـ أيقب عـ عؿرة عـ عهللمشة أن الـ ل ﷺ كهللن يؼرأ يف القتر فؼهللل :اهلل نـ
يحتؿؾ ا ا.
حدثـهلل نحؿد بـ إسؿهللعقؾ ،هللل :حدثـهلل إبرااقؿ بـ يعؼقب ،عـ ابـ أبل نريؿ ،هللل أخربين
عوؿهللن بـ الحؽؿ الج انل ،ؾت :نـ اق؟ هللل نصري ،لؿ يو ت بؿصر نوؾف ،هللل:
سللت يحقك بـ سعقد عـ ا ا الحديث فؾؿ يعرفف ،يعـل حديث القتر.

( )1ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  128/9بر ؿ  .542هللل ع د الرحؿـ« :سئؾ أبل عـ يحقك بـ
أيقب أحب إلقؽ أو ابـ أبل الؿقالل؟ فؼهللل :يحقك بـ أيقب أحب إلل ،ونحؾ يحقك
الصدقُ ،يؽتب حديوف وٓ ُيحتج بف».
( )2الـسهللمل ،الضعػهللء « :249/يحقك بـ أيقب الؿصري ،لقس ب اك الؼقي».
( )3الدار طـل ،سمآت ابـ بؽقر لؾدار طـل  3/بر ؿ  .28و هللل« :يحقك بـ أيقب الؿصري
لقس ب اك الؼقي».
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كهللن أحاد طالبال العؾاؿ بهللٔفاهللق ،وحادّ ث عـاف الغرباهللء أحهللدياث لقسات عـاد أااؾ
نصر ،هللل :أحهللديث جرير بـ حهللزم عـ يحقك بـ أيقب لقس عـد الؿصاريقـ نـفاهلل
حديث ،وال تش ف عـدي أن تؽقن نـ حديث ابـ لفقعة».
كؼاال عاـ إمؿاة  -أكاف ساقئ الحػاظ ،فانذا حادّ ث ناـ
وكؿهلل ذكرت سهللب ًؼهلل ً -
حػظف أخطل ،وإذا حدث نـ كتهللبف أههللب ،ولف أحهللديث ههلللحة ُيحتج وهلل .هللل اباـ
حجر« :و هللل الحهللكؿ أبق أحؿد :إذا حدث نـ حػظف يخطئ ،ونهلل حدث نـ كتهللب
فؾقس بف بلس».
ويضهللف إلك ا ا كؾف أن ال خهللري هللل عـف( :هدوق) .وا ا يعـل أكف ُيحاتج
بف عـده ،ويستشفد باف ،فا كره يف الؿتهللبعاهللت .اهللل أباق القلقاد ال اهللجل« :يحقاك باـ
أيقب الغهللفؼل أبق الع اهللس الؿصاري ،أخارج ال خاهللري يف الصاالة ،وتػساقر ساقرة
إحزاب ،عـ ابـ جريج وسعقد بـ أبل نريؿ ،عـف ،عـ حؿقد الطقيؾ ،ويزياد باـ
أبل ح قب .ويحقك بـ أيقب الؿصري استشفد بف ال خهللري يف نقاعع»(.)1

ُّ َ
ً -22شيذ بن ئبزاهيم الد ْست ِر ّي.
اااق :يزيااد بااـ إباارااقؿ التُّس اتَري ،بضااؿ الؿوـ اهللة ،وسااؽقن الؿفؿؾااة ،وفااتح
( )1أبق القلقد ال هللجل ،التعديؾ والتجريح  11376/3بر ؿ  .1446ومـ هذه ملؿقمضع :اكظر:
ال خهللري ،الجهللنع الصحقح ،كتهللب الصالة ،بهللب و ت العشهللء إلك كصػ الؾقؾ  151/1بر ؿ
 .572و هللل « :حدثـهلل ع د الرحقؿ الؿحهللربل ،هللل :حدثـهلل زامدة ،عـ حؿقد الطقيؾ ،عـ أكس
هللل :أخر الـ ل ﷺ هالة العشهللء إلك كصػ الؾقؾ ،ثؿ هؾك ،ثؿ هللل « :د هؾك الـهللس
وكهللنقا ،أنهلل إكؽؿ يف هالة نهلل اكتظرتؿقاهلل» .وزمد م ـ أ ل مدكؿ :أخيدكل كحقك ـ أكق ،
أكسهلل :كلين أكظر إلك َوبقص خهللتؿف َل ْق َؾتَئِ ».
حدثـل حؿقد ،سؿع ً
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الؿوـهللة ،ثؿ راء ،كزيؾ ال صرة ،أبق سعقد ،نـ ك هللر السهللبعة ،نهللت سـة ثالث وساتقـ
ونهللمتقـ ،عؾك الصحقح(.)1
* هللل الرتن ي« :و هللل نحؿد :ويزيد بـ إبرااقؿ هدوق»(.)2

أقىان أهل النقذ في ًشيذ بن ئبزاهيم الدستري:
تعديال(.)3
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ،ولؿ ي كر فقف
ً
مننـ وثؼننف :وكقااع( ،)4وابااـ سااعد( ،)5وعؾاال بااـ الؿااديـل( ،)6ويحقااك بااـ
نعقـ(........................................................................ ،)7
( )1ابـ حجر ،التؼريب  599/بر ؿ « 7684ثؼة ث ت إٓ يف روايتف عـ تهللدة ،فػقفهلل لقـ».
( )2عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  393/بر ؿ .125
( )3ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  318/8بر ؿ .3159
( )4اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  253/9بر ؿ  .1157و هللل ع د الرحؿـ« :ذكره أبل،
هللل :كهلل نحؿقد بـ غقالن ،هلللُ :ذكر عـد وكقع يزيد بـ إبرااقؿ التسرتي فؼهللل :ثؼة ثؼة».
( )5ابـ سعد ،الط ؼهللت الؽربى  .278/7و هللل« :وكهللن ثؼة ث ًتهلل ،وكهللن عػهللن يرفع أنره».
( )6سمآت ابـ أبل وق ة ٓبـ الؿديـل  61/بر ؿ  .31و هللل« :وسللت عؾ ًّقهلل عـ يزيد بـ
إبرااقؿ التسرتي ،فؼهللل :اق عـدكهلل ثؼف».
( )7اكظر قلف :نعرفة الرجهللل عـ يحقك بـ نعقـ ٓبـ نحرز .113/1 ،ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح
والتعديؾ  253/9بر ؿ  .1157و هللل ع د الرحؿـ « :رئ عؾك الع هللس بـ نحؿد الدوري عـ
يحقك بـ نعقـ أكف هللل :يزيد بـ إبرااقؿ أث ت نـ جرير بـ حهللزم .كهلل ع د الرحؿـ ،أكهلل أبق
بؽر بـ أبل خقوؿة فقؿهلل كتب إلل ،هللل :سؿعت يحقك بـ نعقـ وسئؾ عـ يزيد بـ إبرااقؿ
والسري بـ يحقك أيفؿهلل أث ت؟ هللل :يزيد ٓ وؽ فقف ،والسري ثؼة ،ولؽـ يزيد بـ إبرااقؿ
أكور نـف».
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وأحؿد( ،)1والعجؾل( ،)2وأبق زرعة الرازي( ،)3وأبق حهللتؿ الرازي( ،)4وابـ
عدي( ،)5وابـ ح هللن( ،)6وال ا ل( ،)7وابـ رجب الحـ ؾل( .)8وآخرون(.)9
( )1اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  253/9بر ؿ  .1157و هللل ع د الرحؿـ« :أكهلل ع د
اهلل بـ أحؿد بـ حـ ؾ فقؿهلل كتب إلل ،هللل :ؾت ٕبل :يزيد بـ إبرااقؿ؟ هللل :ثؼة .ؾت:
اق أحب إلقؽ أو عؾل الرفهللعل؟ هللل :يزيد أحب إلل نـف».
( )2العجؾل ،نعرفة الوؼهللت  361/2بر ؿ  .2113و هللل« :بصري ثؼة».
( )3اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  253/9بر ؿ  .1157و هللل ع د الرحؿـ :سللت
أبل وأبهلل زرعة عـ يزيد بـ إبرااقؿ التسرتي فؼهللٓ« :ثؼة».
( )4ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  253/9بر ؿ  .1157و هللل ع د الرحؿـ« :سللت أبل وأبهلل
زرعة عـ يزيد بـ إبرااقؿ ،فؼهللٓ :ثؼة .وسؿعت أبل يؼقل :يزيد بـ إبرااقؿ نـ أوسط
أهحهللب الحسـ وابـ سقريـ ،واق ث ت».
( )5ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  .282/7و هللل« :ولقزيد بـ إبرااقؿ أحهللديث نستؼقؿة عـ كؾ
نـ يروي عـف ،وإكؿهلل أكؽرت عؾقف أحهللديوف روااهلل عـ تهللدة عـ أكس ،واق نؿـ ُيؽتب
حديوف ،وٓ بلس بف ،وأرجق أن يؽقن هدو ً هلل».
( )6ابـ ح هللن ،الوؼهللت  631/7بر ؿ .11816
خرج لف يف
( )7ال ا ل ،الرواة الوؼهللت الؿتؽؾؿ فقفؿ بؿهلل ٓ يقجب رداؿ  .197/و هللل« :ثؼة ،ن ّ
دواويـ اإلسالم .هللل ابـ نعقـ :لقس اق يف تهللدة ب اك».
( )8ابـ رجب الحـ ؾل ،ورح عؾؾ الرتن ي  365/و هللل« :ثؼة نتػؼ عؾك حديوف».
أيضهلل :أحؿد بـ ههلللح،
( )9اكظر :ابـ حجر ،هت يب التف يب  273/11بر ؿ  .499و هللل« :وثؼف ً
وعؿرو بـ عؾل ،وابـ كؿقر ،والـسهللمل ،و هللل عؾل بـ إوؽهللب :ثـهلل أبق طـ ،ثـهلل يزيد بـ
إبرااقؿ التسرتي ال اب الؿصػك .و هللل عوؿهللن الدارنل عـ أبل القلقد :نهلل رأيت أكقس
يحدث
يحدث عـ الحسـ فقغرب ،ويحدثـهلل عـ ابـ سقريـ فقؾحـ ،يعـل أكف كهللن ّ
نـف ،كهللن ّ
وفرق أبق نحؿد ابـ حزم يف كتهللب الحج نـ «الؿحؾك» بقـ يزيد بـ إبرااقؿ
كؿهلل سؿعّ .
التسرتي وبقـ يزيد بـ إبرااقؿ الراوي عـ تهللدة ،فؼهللل :إن التسرتي ثؼة ث ت .والراوي عـ
تهللدة ععقػ! وٓ أدري نـ اق سؾػف يف جعؾف اثـقـ».
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مـ ضعػف :يحقك بـ سعقد الؼطهللن(.)1

خالصت أقىان أهل النقذ في ًشيذ بن ئبزاهيم الدستري:
نؿهلل س ؼ يت قـ لل أن يزيد بـ إبرااقؿ نتػؼ عؾك تقثقؼف ،إٓ أن نـ تؽؾؿ فقاف
إكؿهلل تؽؾؿ يف روايتف عـ تهللدة ،اهللل اباـ حجار« :ثؼاة ث ات ،إٓ يف روايتاف عاـ تاهللدة
فػقفهلل لقـ» .ونع ا ا فؼد أكؽر ابـ حزم أن يؽقن الراوي الؿتؽؾؿ فقف عـ تهللدة ااق
التسرتي ،بؾ هللل :إكف راو آخر يحؿؾ كػس آسؿ ،واق ععقػ.
ويضهللف إلك ا ا اإلجؿهللع عؾك تقثقؼ يزيد التسرتي وهػ ال خهللري لف بلكاف
(هاادوق) :نؿااهلل يعـاال أكااف نؿااـ ُيحااتج بحديوااف ،وٓ غاارو أكااف ااد احااتج بااف يف

هحقحف( .)2ونؿهلل يرفع اإلوؽهللل يف روايتف عـ تهللدة أن ال خهللري أخرج لقزياد عاـ
تهللدة :نؿهلل يمكد نهلل ذاب إلقف ابـ حازم .ونوهلللاف :اهللل ال خاهللري :حادثـهلل حػاص باـ
عؿر ،هللل :حدثـهلل يزيد بـ إبرااقؿ ،هللل :حدثـهلل تهللدة ،عـ أكس ،عـ الـ ل ﷺ هللل:
«اعتدلقا يف السجقد ،وٓ ي سط ذراعقف كهلللؽؾب ،وإذا بزق فال ي ز ـ بقـ يديف ،وٓ
عـ يؿقـف ،فنكف يـهللجل ربف»(.)3

( )1اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  253/9بر ؿ  1157و هللل ع د الرحؿـ« :كهلل ههلللح
بـ أحؿد بـ حـ ؾ ،كهلل عؾل بـ الؿديـل ،هللل :سؿعت يحقك بـ سعقد يؼقل :يزيد بـ
إبرااقؿ عـ تهللدة لقس ب اك».
( )2اكظر :ال خهللري ،الجهللنع الصحقح (بهللب وجقب الصالة يف الوقهللب  99/1بر ؿ  ،)351و(بهللب
الؿصؾل يـهللجل ربف عز وجؾ  141/1بر ؿ  )532و(بهللب يؽرب يف سجديت السفق  86/2بر ؿ
 .)1229وغقراهلل نـ الؿقاعع.
( )3ال خهللري ،الجهللنع الصحقح ،كتهللب الصالة ،بهللب الؿصؾل يـهللجل ربف عز وجؾ  141/1بر ؿ
.531
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ً -23شيذ بن سنال ،أبى فزوة ُّ
الزهاوي.
اق :يزيد بـ سـهللن بـ يزيد التؿقؿل ،الجزري ،أبق فروة الرااهللوي .ناـ ك اهللر

السهللبعة ،نهللت سـة خؿس وخؿسقـ ونهللمة ،ولف ست وس عقن(.)1

* هللل الرتن ي« :حدثـهلل نحؿد بـ حؿقد الرازي ،حدثـهلل الػضؾ بـ نقساك،
حدثـهلل أبق فروة الراهللوي ،عـ ن ِ
عؼاؾ الؽِـاهللين ،عاـ ُع اهللدة باـ كُسال ،عاـ أبال ساعد
َ
الخقر ،هللل :هللل رسقل اهلل ﷺ« :إن اهلل لؿ يؽتاب عؾاك الؾقاؾ الصاقهللم ،فؿاـ هاهللم

ف ْؾ َق َت َعـ ،وٓ أجر لف»(.)2

نرسال ،وناهلل أرى
ً
سللت نحؿدً ا عـ ا ا الحديث ،فؼهللل :أرى ا ا الحديث
ع هللدة بـ كسل سؿع نـ أبل سعد الخقر.
اهللل نحؿااد :وأبااق فااروة الرا اهللوي هاادوق ،إٓ أن ابـااف نحؿاادً ا روى عـااف

أحهللديث نـهللكقر ،واسؿ أبل فروة يزيد بـ سـهللن»(.)3

( )1ابـ حجر ،تؼريب التف يب  612/بر ؿ  .7727و هللل« :ععقػ».
( )2قؾت :وا ا الحديث أخرجف الدوٓبل ،إسؿهللء والؽـك  112/1بر ؿ  ،211وابـ هللكع ،نعجؿ
الصحهللبة  111/1بر ؿ  ،112وابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  155/9بر ؿ  ،2166وابـ نـده،
نعرفة الصحهللبة  .881/كؾفؿ نـ طرق عـ أبل فروة الراهللوي بف .ؾت :والحديث فقف
ثالث عؾؾ :مألولك :الؽالم الشديد يف أبل فروة الراهللوي .وملثلكقة :هللل الرتن ي« :سللت
سال ،ونهلل أرى ع هللدة بـ كسل سؿع
نحؿدً ا عـ ا ا الحديث ،فؼهللل :أرى ا ا الحديث نر ً
نـ أبل سعد الخقر» .وملثللثة :تػرد ع هللدة بـ كسل بف :هللل ابـ نـده« :ا ا حديث غريب
نـ حديث ع هللدة بـ كسل ٓ ،يعرف عـف إٓ نـ ا ا القجف».
ففق ح كث إسـلده ضعقػ.
(ِ )3عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  114/بر ؿ  ،196نهلل جهللء إذا أ ؾ الؾقؾ وأدبر الـفهللر فؼد
أفطر الصهللمؿ.
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أقىان أهل النقذ في ًشيذ بن سنال الزهاوي:
تعديال(.)1
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ولؿ ي كر فقف
ً
مـ وثؼف :ذكره ابـ ح هللن يف الوؼهللت(.)2
مـ ضعػف :عؾل بـ الؿديـل( ،)3ويحقك بـ نعقـ( ،)4والجقزجهللين( ،)5وأبق
زرعااة الاارازي( ،)6والـس اهللمل( ،)7والعؼقؾاال( ،)8وابااـ عاادي( ،)9والاادار طـل(،)11
( )1ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  335/8بر ؿ .3225
( )2ابـ ح هللن ،الوؼهللت  276/9بر ؿ .16416
( )3اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  266/9بر ؿ  .1121و هللل ع د الرحؿـ« :ذكره
أبل ،هللل :سئؾ عؾل بـ الؿديـل عـ يزيد بـ سـهللن فؼهللل :ععقػ الحديث».
( )4اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  266/9بر ؿ  ،1121و هللل ع د الرحؿـ « :رئ
عؾك الع هللس بـ نحؿد الدوري عـ يحقك بـ نعقـ أكف هللل :يزيد بـ سـهللن أبق فروة لقس
بشلء .وأكهلل أبق بؽر بـ أبل خقوؿة فقؿهلل كتب إلل ،هللل :سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل :أبق
فروة يزيد بـ سـهللن جزري ،لقس حديوف بشلء».
( )5الجقزجهللين ،أحقال الرجهللل  178/بر ؿ  .319و هللل« :فقف لقـ وععػ».
( )6اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  266/9بر ؿ  .1121و هللل ع د الرحؿـ« :سللت
أبهلل زرعة عـ يزيد بـ سـهللن ،فؼهللل :لقس بؼقي الحديث».
( )7الـسهللمل ،الضعػهللء والؿرتوكقن  256/بر ؿ  ،651و هللل« :نرتوك».
( )8العؼقؾل ،الضعػهللء الؽ قر  382/4بر ؿ  .1995و هللل ٓ« :يتهللبع عؾك حديوف».
( )9ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  159/9بر ؿ  .2166و هللل« :وٕبل فروة الراهللوي ا ا حديث
ههلللح ،ويروي عـ زيد بـ أبل أكقسة كسخة يـػرد فقفهلل عـ زيد بلحهللديث ،ولف عـ غقر زيد
أحهللديث نتػر ة عـ الشققخ .وعهللنة حديوف غقر نحػقظة».
( )11الدار طـل ،الضعػهللء والؿرتوكقن  41/بر ؿ .587
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وابااـ ح اهللن( ،)1وأبااق كعااقؿ( ،)2وابااـ رجااب الحـ ؾاال( ،)3وال ا ا ل( .)4وعااعػف
آخرون(.)5
و هللل الحهللفظ ابـ حجر« :ععقػ».

خالصت أقىان أهل النقذ في ًشيذ بن سنال الزهاوي:
نؿهلل س ؼ يت قـ أن أبهلل فروة الرااهللوي أجؿاع إمؿاة عؾاك تضاعقػف ،وأناهلل اباـ
ح هللن فؼد ذكاره يف نقعاعقـ :يف «الوؼاهللت» ،ونارة يف «الؿجاروحقـ» ،و اد جرحاف
جرحهلل وديدً ا :نؿهلل د يعـل تراجعف عـ تقثقؼف.
ً
وأنهلل ال خهللري فؼهللل( :هدوق) ،وا ا يعـل تقثقؼ ديهللكة ٓ تقثقؼ عا ط ،نؿاهلل
يعـل أن نراده أكف ٓ يتعؿد الؽ ب فقؿهلل استـؽر عؾقف ،و د بقـ ال خهللري أن ال ؾاقي
فقؿهلل استُـؽِر نـ حديواف اال ناـ ابـاف نحؿاد :فؼاهللل« :أباق فاروة نؼاهللرب الحاديث،
كوقرا ،حتك يروي عـ الوؼهللت نهلل
( )1ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  .116/3و هللل« :وكهللن نؿـ يخطئ ً
ٓ يش ف حديث إث هللت ٓ ،يعج ـل آحتجهللج بخربه إذا وافؼ الوؼهللت ،فؽقػ إذا اكػرد
بهلللؿعضالت!».
( )2أبق كعقؿ إه فهللين ،الضعػهللء  161/بر ؿ  .271و هللل« :كوقر الؿـهللكقر».
ً
نطؾؼهلل».
( )3عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  .477/و هللل« :ععقػ ،ععػف إكورون
( )4ال ا ل ،نقزان آعتدال  562/4بر ؿ  .11515و هللل« :ععقػ».
( )5اكظر :ابـ حجر ،هت يب التف يب  294/11بر ؿ  .541هللل الحهللفظ« :و هللل أبق داود :ععقػ.
وذكره يعؼقب بـ سػقهللن يف :بهللب نـ يرغب عـ الرواية عـفؿ ،و هللل نحؿد بـ ع د اهلل بـ
عؿهللر إزدي :نـؽر الحديث .و هللل الحهللكؿ :روى عـ الزاري ويحقك بـ أبل كوقر واشهللم
بـ عروة الؿـهللكقر الؽوقرة».
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إٓ أن ابـااف نحؿاادً ا يااروي عـااف نـ اهللكقر»( .)1وبعااد أن عرفـ اهلل أن نصاادر الـؽ اهللرة يف
حديوف لقس نـف ،فف ا يدلـهلل عؾك أكف  -نع عاعػف  -يقجاد لاف أحهللدياث هاهلللحة اد
يحتج وهلل.

ً -24شيذ بن غبذ هللا بن قسيط.
اااق :يزيااد بااـ ع ااد اهلل بااـ ُ سااقط  -بؼ اهللف ونفؿؾتااقـ نصااغر  -ابااـ أس اهللنة
الؾقول ،أبق ع د اهلل الؿدين إعرج ،نـ الرابعاة ناهللت ساـة اثـتاقـ وعشاريـ ونهللماة،
ولف تسعقن سـة(.)2
* هللل الرتن ي « :هللل نحؿد :ويزيد بـ ع د اهلل بـ سقط هدوق»(.)3

أقىان أهل النقذ في ًشيذ بن غبذ هللا بن قسيط:
تعديال(.)4
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ،ولؿ ي كر فقف
ً
مـ وثؼف :يحقك بـ نعقـ( ،)5وابـ سعد(............................... ،)1
( )1اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  463/9بر ؿ .862
( )2ابـ حجر ،تؼريب التف يب  612/بر ؿ  .7741و هللل الحهللفظ« :ثؼة».
( )3عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  282/بر ؿ .518
( )4ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  344/8بر ؿ .3257
( )5اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  274/9بر ؿ  .1152و هللل ع د الرحؿـ« :ذكره أبل
عـ إسحهللق بـ نـصقر عـ يحقك بـ نعقـ ،هللل :يزيد بـ ع د اهلل بـ سقط :ههلللح ،لقس
بف بلس» .واكظر :تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل  231/بر ؿ  .889ويف رواية ابـ طفؿهللن عـف
 13/بر ؿ  346هللل ابـ نعقـ« :يزيد بـ ع د اهلل بـ سقط ثؼة».
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وابـ عدي( ،)2وابـ ح هللن( ،)3وابـ وهللاقـ( ،)4وال ا ل(.)5
مـ ضعػف :أبق حهللتؿ( ،)6وابـ ح هللن(.)7

خالصت أقىان أهل النقذ في ًشيذ بن غبذ هللا بن قسيط:
ظفر لل بعد جؿاع أ اقال الـؼاهللد يف اباـ ساقط أ اؿ يؽاهللدون يجؿعاقن عؾاك
تقثقؼااف ،إٓ أن أب اهلل ح اهللتؿ تشاادد و اهللل :لااقس بؼااقي ،وك ا ا ابااـ ح اهللن اهللل :رديء
الحػظ ،ولؿ أجد نـ ع ّعػف نـ جفة ع طف سقااؿهلل .و د يؽقن أخطل يف أحهللدياث
كؿهلل يخطئ بعض الوؼهللت ،وا ا ٓ يضره :فؼد هللل الحهللفظ اباـ حجار عـاف« :ثؼاة»،
ويضهللف إلك ا ا التقثقؼ قل ال خهللري عـف( :هدوق) ،و د بقـ أبق القلقد ال هللجل
=

( )1ابـ سعد ،الط ؼهللت الؽربى  276/9بر ؿ  .157و هللل« :وكهللن ثؼة ،كوقر الحديث».
( )2ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  132/9بر ؿ  .2159و هللل« :ندين ،نشفقر عـداؿ بهلللرواية،
حدث عـف ابـ عجالن ،ونهلللؽ بـ أكس ،وجؿهللعة نعفؿهلل ،و د روى عـف نهلللؽ غقر
ود ّ
حديث ،واق ههلللح الروايهللت».
( )3ابـ ح هللن ،الوؼهللت  543/5بر ؿ  .6143و هللل« :ربؿهلل أخطل ،روى عـف نهلللؽ ،وابـ أبل ذمب،
وابـ إسحهللق».
( )4ابـ وهللاقـ ،تهللريي أسؿهللء الوؼهللت  255/بر ؿ .1557
( )5ال ا ل ،سقر أعالم الـ الء  317/9بر ؿ  .126و هللل« :وحديوف حسـ يف الؽتب الستة» .و هللل
(ذكر نـ تؽؾؿ فقف واق نقثؼ  211/بر ؿ « :)381هدوق».
( )6ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  274/9بر ؿ  .1152و هللل ع د الرحؿـ« :ذكره أبل عـ
إسحهللق بـ نـصقر عـ يحقك بـ نعقـ ،هللل :يزيد بـ ع د اهلل بـ سقط :ههلللح ،لقس بف
بلس .و هللل ع د الرحؿـ :سئؾ أبل عـ يزيد بـ ع د اهلل بـ سقط ،فؼهللل :لقس بؼقي».
( )7ابـ ح هللن ،نشهللاقر عؾؿهللء إنصهللر  122/بر ؿ  .525و هللل« :كهللن رديء الحػظ».
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أن ال خهللري د أخرج عـ ابـ سقط ا ا :نؿهلل يعـل احتجهللجاف باف .اهللل أباق القلقاد
ال هللجل « :يزيد بـ ع د اهلل بـ سقط أبق ع د اهلل الؾقول ناـ أكػسافؿ الؿادين :أخارج
ال خهللري يف سجقد الؼرآن عـ يزيد بـ خصقػة واباـ أبال ذماب طـنف عاـ عطاهللء باـ
يسهللر ،عـ زيد بـ ثهللبت ،هللل :رأت عؾك الـ ل ﷺ والـجؿ ولؿ يسجد فقفهلل»(.)1

ا
ا
زاني ااا :ال اازواة ال ااذًن أطل اال غل االفم البخ اااري لف ااظ (ص ااذو)) مقزون ااا
بىصف آخز:
 -25ئبزاهيم بن ئسماغيل بن مجمؼ بن جاريت.
اق :إبرااقؿ بـ إسؿهللعقؾ بـ زيد بـ نجؿع بـ جهللرياة إكصاهللري الؿاديـل،
أبق إسحهللق الؿدين ،نـ السهللبعة(.)2
* هللل الرتن ي « :هللل نحؿد :وإبرااقؿ بـ إساؿهللعقؾ باـ نجؿاع باـ جهللرياة

( )1التعديؾ والتجريح  1412/3بر ؿ  .1493واكظر :ال خهللري ،الجهللنع الصحقح بهللب نـ رأ
السجدة ولؿ يسجد  51/2بر ؿ  .1172و هللل« :حدثـهلل سؾقؿهللن بـ داود أبق الربقع ،هللل :حدثـهلل
إسؿهللعقؾ بـ جعػر ،هللل :أخربكهلل يزيد بـ خصقػة ،طـ م ـ قسقط ،عـ عطهللء بـ يسهللر ،أكف
أخربه أكف سلل زيد بـ ثهللبت رعل اهلل عـف ،فزعؿ أكف رأ عؾك الـ ل ﷺ «والـجؿ» فؾؿ
أيضهلل بر ؿ « :1173حدثـهلل آدم بـ أبل إيهللس ،هللل :حدثـهلل ابـ أبل
يسجد فقفهلل» .و هللل ال خهللري ً
ذمب ،هللل :حدثـهلل كاك ـ طي مهلل ـ قسقط ،عـ عطهللء بـ يسهللر ،عـ زيد بـ ثهللبت هللل:
رأت عؾك الـ ل ﷺ «والـجؿ» فؾؿ يسجد فقفهلل».
( )2ابـ حجر ،تؼريب التف يب  88/بر ؿ  .148و هللل ابـ حجر« :ععقػ» .واكظر :ابـ أبل
حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  84/2بر ؿ .197
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هدوق ،إٓ أكف يغؾط»(.)1

أقىان أهل النقذ في ئبزاهيم بن ئسماغيل بن مجمؼ بن جاريت:
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر و هللل« :إبرااقؿ باـ إساؿهللعقؾ باـ نجؿاع
بـ جهللرية إكصهللري الؿادين ،أراه أخاهلل نحؿاد ،ياروي عـاف ،وااق كوقار الاقاؿ عاـ
الزاري.)2(»..
* وذكره ال خهللري يف «الضعػهللء» ،و هللل« :إبارااقؿ باـ إساؿهللعقؾ باـ ُنجؿاع
بـ جهللرية إكصهللريُ ،يروى عـف ،واق كَوقر القاؿَ ،يروي عـ الزاري ،وعؿرو باـ
ديـهللرُ ،يؽتب حديوف»(.)3
مـ وثؼف :لؿ أقػ طؾك مـ وثؼف مـ أهؾ ملـؼ !
مـ ضعػف :يحقك بـ نعقـ( ،)4وأبق زرعة الرازي(...................... ،)5

( )1عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  393/بر ؿ .111
( )2ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  271/1بر ؿ .872
( )3ال خهللري ،الضعػهللء الصغقر  21/بر ؿ  .1وكؼؾ نوؾف العؼقؾل ،الضعػهللء الؽ قر  43/1بر ؿ .27
( )4اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ 84/2 ،بر ؿ  .197هللل ع د الرحؿـ « :رئ عؾك الع هللس الدوري
عـ يحقك بـ نعقـ أكف هللل :إبرااقؿ بـ إسؿهللعقؾ بـ نجؿع ععقػ».
( )5اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ 84/2 ،بر ؿ  .197هللل ع د الرحؿـ « :هللل أبق زرعة :سؿعت أبهلل
كعقؿ يؼقل :إبرااقؿ بـ إسؿهللعقؾ بـ نجؿع ٓ يسقى حديوف ،وسؽت ثؿ هللل بعد ذلؽٓ :
يسقى حديوف فؾسقـ».
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وأبااااق حااااهللتؿ الاااارازي( ،)1والـسااااهللمل( ،)2وابااااـ عاااادي( ،)3وابااااـ ح ااااهللن(،)4
والدار طـل( ،)5وآخرون(.)6

خالصت أقىان أهل النقذ في ئبزاهيم بن ئسماغيل بن مجمؼ:
نؿهلل س ؼ ت قـ لل أن إبرااقؿ بـ إسؿهللعقؾ نتػؼ عؾاك تضاعقػف ،ولعاؾ سا ب
ععػف اق نهلل ذكره ابـ أبل خقوؿة« :نـ طريؼ جعػر ابـ عاقن :أن اباـ نجؿاع كاهللن
أهؿ ،وكهللن يجؾس إلك الزاري ،فال يؽهللد ُيساؿع إٓ بعاد َكادّ » .لا ا اهللل ال خاهللري
عـف :إكف كوقر الاقاؿ عاـ الزااري .وناـ اـاهلل كػفاؿ اقل ال خاهللري أخار عـاف بلكاف
«هدوق إٓ أكف يغؾط» ،وا ا نـف تقثقؼ ديهللكاة ٓ تقثقاؼ عا ط ،فاال يتعؿاد الؽا ب
( )1ابـ أبل حهللتؿ 84/2 ،بر ؿ  .197و هللل ع د الرحؿـ« :سؿعت أبل يؼقل :إبرااقؿ بـ
إسؿهللعقؾ بـ نجؿع ُيؽتب حديوف وٓ ُيحتج بف ،واق ريب نـ ابـ أبل ح ق ة ،كوقر القاؿ،
لقس بهلللؼقي».
( )2الـسهللمل ،الضعػهللء  39/بر ؿ  .1و هللل« :ععقػ».
( )3ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  379/1بر ؿ  .65و هللل« :واق ريب نـ إبرااقؿ بـ الػضؾ
ال ي تؼدم ذكره ،ونع ععػف ُيؽتب حديوف».
( )4ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  .113/1و هللل« :كهللن يؼؾب إسهللكقد ،ويرفع الؿراسقؾ ،أخربين
نحؿد بـ الؿـ ر ،هللل :سؿعت ع هللس بـ الدوري يؼقل :سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل:
إبرااقؿ بـ إسؿهللعقؾ الؿؽل لقس بشلء».
( )5الدار طـل ،الضعػهللء  6/بر ؿ  .29و هللل« :نرتوك».
( )6اكظر :ابـ حجر ،هت يب التف يب  91/1بر ؿ  .183هللل ابـ حجر« :و هللل الحهللكؿ أبق أحؿد:
لقس بهلللؿتقـ عـداؿ ،و هللل أبق داود :ععقػ نرتوك الحديث ،سؿعت يحقك بؼقلف .ويف
كتهللب ابـ أبل خقوؿة نـ طريؼ جعػر بـ عقن :أن ابـ نجؿع كهللن أهؿ ،وكهللن يجؾس إلك
الزاري ،فال يؽهللد يسؿع إٓ بعد كد».
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ولؽـف ٓ يض ط بس ب هؿؿف الشديد .ونع اا ا ارر أااؾ الـؼاد بلكاف نؿاـ ُيؽتاب
حديوف :أي لالعت هللر ،فال يرتك بهلللؽؾقة .ويدل عؾك ا ا أن الـؼهللد هلللقا بلن ال خاهللري
استشفد بف :هللل الحهللفظ الؿزي والحهللفظ ال ا ل« :استشفد بف ال خهللري»(.)1

 -26أشػث بن سىار.
ااق :أواعث باـ ساقار الؽـادي الـجاهللر إفارق إثارم ،هاهللحب التقابقاات،
هللعل إاقاز ،نـ السهللدسة ،نهللت سـة ست وثالثقـ ونهللمة(.)2
* قلل مل دمذي« :قلل محؿ  :وأشعث ـ سقمر

وق ،إال أكف كغؾط» .)3

( )1هت يب الؽؿهللل  47/2بر ؿ  .148ال ا ل ،نقزان آعتدال  19/1بر ؿ .35
مكظد :ال خهللري ،الجهللنع الصحقح ،بهللب قل اهلل تعهلللك﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [لؼؿهللن]11 :
 154/4بر ؿ .3299/3298
قلل ملي لري :حدثـهلل ع د اهلل بـ نحؿد ،حدثـهلل اشهللم بـ يقسػ ،حدثـهلل نعؿر ،عـ الزاري،
عـ سهلللؿ ،عـ ابـ عؿر رعل اهلل عـفؿهلل ،أكف سؿع الـ ل ﷺ يخطب عؾك الؿـرب يؼقل:
« ا تؾقا الحقهللت ،وا تؾقا ذا الطػقتقـ ،وإبرت ،فن ؿهلل يطؿسهللن ال صر ،ويستسؼطهللن
الح ؾ» .هللل ع د اهلل :ف قـهلل أكهلل أطهللرد حقة ٕ تؾفهلل فـهللداين أبق ل هللبة ٓ :تؼتؾفهلل ،فؼؾت :إن
رسقل اهلل ﷺ د أنر بؼتؾ الحقهللت .هللل :إكف ك بعد ذلؽ عـ ذوات ال ققت ،وال
العقانر .و هللل ع د الرزاق عـ نعؿر :فرآين أبق ل هللبة أو زيد بـ الخطهللب .وتهللبعف يقكس،
وابـ عققـة ،وإسحهللق الؽؾ ل ،والزبقدي .و هللل ههلللح ،وابـ أبل حػصة ،وم ـ ملؿع عـ
الزاري عـ سهلللؿ عـ ابـ عؿر :رآين أبق ل هللبة وزيد بـ الخطهللب.
( )2ابـ حجر ،تؼريب التف يب  113/بر ؿ  .524و هللل« :ععقػ».
( )3عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  391/بر ؿ .71
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أقىان أهل النقذ في أشػث بن سىار:
* ذكااره ال خ اهللري يف «الت اهللريي الؽ قاار» و اهللل« :أوااعث بااـ سااقار الؽـاادي
الؽقيف ...و هللل لل ابـ أبل إسقد :سؿعت ع د الرحؿـ بـ نفدي اهللل :ساؿعت
سػقهللن يؼقل :أوعث أث ت نـ نجهلللد.)1(»..
مـ وثؼف :يحقك بـ نعقـ يف أحد قلقف .)2
مـ ضعػف :يحقك بـ ساعقد ،وع اد الارحؿـ باـ نفادي( ،)3واباـ ساعد(،)4
ويحقك بـ نعقـ( ،)5وأحؿد(..................................................،)6

( )1ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  431/1بر ؿ .1385
( )2اكظر قلف :ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  41/2بر ؿ  .198هللل ابـ عدي« :حدثـهلل أحؿد بـ
عؾل الؿطقري ،حدثـهلل ع د اهلل بـ أحؿد الدور ل ،هللل :سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل:
أوعث بـ سقار إفرق ،كقيف ،ثؼة».
( )3اكظر قلفؿهلل :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  272/2بر ؿ  .978هللل ع د الرحؿـ« :كهلل ابـ
جـقد الؿهلللؽل ،كهلل عؿرو بـ عؾل ،هللل :كهللن يحقك بـ سعقد وع د الرحؿـ بـ نفدي ٓ
يحدثهللن عـ أوعث بـ سقار ،ورأيت ع د الرحؿـ بـ نفدي يخط عؾك حديوف».
ً
ععقػهلل يف حديوف».
( )4ابـ سعد ،الط ؼهللت الؽربى  .358/6و هللل« :وكهللن
( )5اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  272/2بر ؿ  .978و هللل ع د الرحؿـ « :رئ
عؾك الع هلل س بـ نحؿد الدوري ،هللل :سئؾ يحقك بـ نعقـ عـ أوعث بـ سقار ،فؼهللل:
كقيف ٓ ،ولء ،ععقػ».
( )6اكظر قلف :العؾؾ ونعرفة الرجهللل  415/1بر ؿ  .887هللل ع د اهلل« :سللتف عـ أوعث بـ
سقار ،فؼهللل :اق أنوؾ نـ نحؿد بـ سهلللؿ ،ولؽـف عؾك ذاك ععقػ ،يعـل إوعث».
واكظر :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  272/2بر ؿ .978
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والعجؾل( ،)1وأبق زرعة الرازي( ،)2والـسهللمل( ،)3واباـ عادي( ،)4واباـ ح اهللن(،)5
والدار طـل .)6

خالصت أقىان أهل النقذ في أشػث بن سىار:
نؿهلل س ؼ يظفر أن أوعث بـ سقار د اتػؼ الـؼاهللد عؾاك تضاعقػف ،إٓ أن اباـ
وهللاقـ ذكره يف «تهللريي أساؿهللء الوؼاهللت» ،و اهللل« :وسائؾ عوؿاهللن باـ أبال واق ة عاـ
أوعث بـ سقار فؼهللل :ثؼة هدوق ،قؾ :ااق حجاة؟ اهللل :أناهلل حجاة ،فاال! و اهللل:
أوعث بـ سقار ،وأوعث باـ ع اد الؿؾاؽ ،ثؼتاهللن»  .)7واا ا يعـال تقثقاؼ الديهللكاة
والصدق ،ويقافؼ حؽؿ ال خهللري عؾقف بلكف هدوق ،إٓ أكف يغؾط .ثؿ بقـ ابـ عدي
نسللة نفؿة وال قلف ٓ« :كعؾؿ أحدً ا ترك حديوف ،إٓ نـ ااق ؾقاؾ الؿعرفاة» ،)8
( )1العجؾل ،نعرفة الوؼهللت  232/1بر ؿ  .119و هللل« :كقيف ععقػ واق يؽتب حديوف».
( )2اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  272/2بر ؿ  .978و هللل ع د الرحؿـ« :وسئؾ
أبق زرعة عـ أوعث بـ سقار ،فؼهللل« :لقـ».
( )3الـسهللمل ،الضعػهللء  56/بر ؿ  .58و هللل« :ععقػ كقيف».
( )4ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  45/2بر ؿ  .198و هللل« :وٕوعث بـ سقار غقر نهلل ذكرت
روايهللت عـ نشهلليخف ،ويف بعض نهلل ذكرتف يخهلللػقكف ،ويف الجؿؾة ُيؽتب حديوف ،وأوعث بـ
نـؽرا ،إكؿهلل يف إحهلليقـ يخؾط يف
ع د الؿؾؽ خقر نـف ...ولؿ أجد ٕوعث فقؿهلل يرويف نتـًهلل ً
اإلسـهللد ويخهلللػ».
( )5ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  .171/1و هللل« :فهللحش الخطل ،كوقر القاؿ».
( )6الدار طـل ،الضعػهللء  12/بر ؿ  .113و هللل« :كقيف ععقػ».
( )7ايـ وهللاقـ ،تهللريي أسؿهللء الوؼهللت  36/بر ؿ .71
( )8ابـ حجر ،هت يب التف يب  319/1بر ؿ .645
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نـؽارا ،إكؿاهلل يف
ثؿ زاد ابـ عدي ال قهللن فؼاهللل« :ولاؿ أجاد ٕواعث فقؿاهلل يروياف نتـًاهلل
ً
إحهلليقـ ،يخؾط يف اإلسـهللد ،ويخهلللػ» .وهذم دلقؾ طؾنك أن ضنعػف م عؾنؼ ينيط
عض مألسلكق  ،وأكف ق كغؾط ح عيفل .و د أخرج لاف اإلناهللم ال خاهللري يف إدب
الؿػرد ونسؾؿ نتهللبعة.
وال ي ظفر لل أن نعـك الصدوق عـد ال خهللري اق تقثقؼ الديهللكة ،فقعترب بف،
وعـده بعض غؾط يف بعض إسهللكقد ،وٓ يرتك حديوف بهلللؿرة.

 -27خلف بن خليفت.
اق :خؾػ بـ خؾقػة بـ ههللعد إوجعل ،نقٓاؿ ،أبق أحؿد الؽاقيف ،كازل
واسط ،ثؿ بغداد .نـ الوهللنـة ،نهللت سـة إحدى وثؿهللكقـ ونهللمة ،عؾك الصحقح(.)1
* اهللل الرتن ا ي « :اهللل نحؿااد :خؾااػ بااـ خؾقػااة هاادوق  ،وربؿاهلل يفااؿ يف
الشلء»(.)2

أقىان أهل النقذ في خلف بن خليفت:
تعديال(.)3
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ولؿ ي كر فقف
ً

( )1ابـ حجر ،تؼريب التف يب  194/بر ؿ  .1731و هللل« :هدوق ،اختؾط يف أخر ،وادعك أكف
رأى عؿرو بـ حريث الصحهللبل! فلكؽر عؾقف ذلؽ ابـ عققـة وأحؿد».
( )2عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  392/بر ؿ .97
( )3ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  194/3بر ؿ .658
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مننـ وثؼننف :ابااـ سااعد( ،)1ويحقااك بااـ نعااقـ( ،)2وأبااق حااهللتؿ الاارازي(،)3
والعجؾااال( ،)4واباااـ عااادي( ،)5واباااـ ح ااهللن( ،)6واباااـ و ااهللاقـ( ،)7والخطقاااب
ال غدادي( ،)8وال ا ل( ،)9وآخرون(.)11
مـ ضعػف :لؿ أ ػ عؾك نـ ععػف سقى نهلل كُؼؾ عـ إمؿاة الـؼاهللد ،كهللإلناهللم
( )1ابـ سعد ،الط ؼهللت الؽربى  .313/7هللل ابـ سعد« :وكهللن ثؼة ،ثؿ أههللبف الػهلللج ؾ أن
يؿقت حتك ععػ ،وتغقر لقكف ،واختؾط ،ونهللت ب غداد ؾ اشقؿ يف سـة إحدى وثؿهللكقـ
ونهللمة ،واق يقنئ ابـ تسعقـ سـة».
( )2اكظر قلف :نعرفة الرجهللل عـ يحقك بـ نعقـ ٓبـ نحرز  .83/1هللل ابـ نحرز« :وسؿعت
وسئؾ عـ خؾػ بـ خؾقػة إوجعل ،فؼهللل :لؿ يؽـ بف بلس» .ابـ أبل
يحقك بـ نعقـ ُ
حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  369/3بر ؿ  .1681هللل ع د الرحؿـ« :أكهلل ابـ أبل خقوؿة فقؿهلل كتب
إلل ،هللل :سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل :خؾػ بـ خؾقػة القاسطل لقس بف بلس».
( )3ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  369/3بر ؿ  .1681هللل ع د الرحؿـ« :سؿعت أبل يؼقل:
خؾػ بـ خؾقػة هدوق».
( )4العجؾل ،نعرفة الوؼهللت  336/1بر ؿ  .411و هللل« :ثؼة».
( )5ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  516/3بر ؿ  .612و هللل« :وأرجق أكف ٓ بلس بف ،كؿهلل هللل
يحقك بـ نعقـ ،وٓ أبرمف نـ أن يخطئ يف إحهلليقـ يف بعض روايهللتف».
( )6ابـ ح هللن ،الوؼهللت  296/6بر ؿ .7687
( )7ابـ وهللاقـ ،تهللريي أسؿهللء الوؼهللت  78/بر ؿ  .327و هللل ابـ وهللاقـ« :و هللل فقف عوؿهللن بـ
أبل وق ة :اق هدوق ثؼة ،ولؽـف كهللن خرف ،فهللعطرب عؾقف حديوف».
( )8الخطقب ال غدادي ،الؿتػؼ والؿػرتق  31/1بر ؿ  .451و هللل« :ثؼة».
( )9ال ا ل ،الؽهللوػ  374/1بر ؿ  .1399و هللل« :هدوق».
( )11اكظر :ابـ حجر ،هت يب التف يب  131/3بر ؿ  .289و هللل الحهللفظ« :ووثؼف نسؾؿة
إكدلسل ،و هللل :نـ سؿع نـف ؾ التغقر فروايتف هحقحة».
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أحؿد ،أ ؿ تركاقه بعاد آخاتالط .اهللل الحاهللفظ اباـ حجار« :هادوق ،اخاتؾط يف
أخر ،وادعك أكف رأى عؿارو باـ حرياث الصاحهللبل! فالكؽر عؾقاف ذلاؽ اباـ عققـاة
وأحؿد».
ثؿ بقـ ع د اهلل بـ أحؿد نسللة اختالط خؾػ بـ خؾقػة « :هللل أبال :ورأيات
خؾػ بـ خؾقػة واق ك قر فقععف إكساهللن ناـ ياده ،فؾؿاهلل وعاعف ،هاهللح ،يعـال ناـ
الؽرب ،فؼهللل لف إكسهللن :يهلل أبهلل أحؿد ،حدثؽؿ نحهللرب و ص الحديث ،فتؽؾؿ بؽاالم
خػل عؾل ،وجعؾت ٓ أففؿ نهلل يؼقل ،فرتكتف ولؿ أكتاب عـاف واقئهلل»( .)1و اهللل ع اد
رجاال بهلللؽقفاة ،أظـاف
ً
اهلل« :سؿعت أبل نرة أخرى يؼقل :قؾ لسػقهللن بـ عققـة :إن
هللل :يؼهللل لف خؾػ بـ خؾقػة ،يزعؿ أكف رأى عؿرو بـ حريث ،فؼاهللل :كا ب ،لعؾاف
رأى جعػر بـ عؿرو بـ حريث»(.)2
ولؽـ د َبقـ ال ا ل نؼصقد ابـ عققـة نـ قلف( :ك ب) :فؼاهللل « :اهللل اباـ
عققـة وأحؿد :نهلل رأى عؿرو بـ حريث ،كلكف شيف طؾقف ،وزاد أحؿد :ا ا واع ة لاؿ
ير عؿرو بـ حريث ،أيراه خؾػ؟»(.)3

خالصت أقىان أهل النقذ في خلف بن خليفت:
نؿ اهلل س ا ؼ يت ااقـ أن إمؿااة عؾااك تقثقااؼ خؾااػ بااـ خؾقػااة ،إٓ أكااف ااد تغقاار
واخاتؾط يف آخار عؿااره :نؿاهلل اساتدعك الـؼاهللد أن يغقاروا حؽؿفاؿ عـااف ،باؾ وتركااقا
( )1العؾؾ ونعرفة الرجهللل  129/3بر ؿ .4554
( )2الؿرجع السهللبؼ 376/3 ،بر ؿ .5653
( )3ال ا ل ،نقزان آعتدال  661/1بر ؿ .2537
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سؿهللعف يف حهللل اختالطف ،وٓ غرو أكف كهللن نـ الؿعؿريـ ال يـ طهللل عؿراؿ.
وأناهلل ااقل ال خاهللري عـاف( :هاادوق إٓ أكااف ربؿاهلل يفاؿ يف الشاالء) فااال يؼاادح
بهللٓحتجهللج بحديوف ؾ اختالطف وتغقاره ،وٓ يـازل ناـ رت تاف يف التعاديؾ بلكاف ناـ
الوؼهللت .ويميد ا ا نهلل ذكره الحهللفظ ابـ حجر عـ نسؾؿة إكدلسل بالن ناـ ساؿع
نـف ؾ التغقر فروايتف هحقحة ،أي يحتج وهلل .ويضهللف إلك ا ا رواية نسؾؿ عـف يف
الصحقح(.)1

 -28غبذ الخميذ بن سليمال.
اق :ع د الحؿقد باـ ساؾقؿهللن الخزاعال ،الضارير ،أباق عؿار ،الؿادين ،كزياؾ
بغداد ،نـ الوهللنـة ،واق أخق فؾقح(.)2
* هللل الرتن ي« :حدثـهلل تق ة بـ سعقد ،حدثـهلل ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن ،عـ
ابـ عجالن ،عـ ابـ وثقؿة الـصري ،عـ أبل اريرة هللل :اهللل رساقل اهلل ﷺ« :إذا
خطب إلاقؽؿ ناـ ترعاقن ديـاف وخؾؼاف فزوجاقه ،إٓ تػعؾاقا تؽاـ فتـاة يف إرض
وفسهللد عريض»(.)3
( )1اكظر :نسؾؿ بـ الحجهللج ،الصحقح ،كتهللب الصالة ،بهللب نتهللبعة اإلنهللم والعؿؾ بعده 46/2
بر ؿ  .1194ونقاعع أخرى نـف ( 116/6بر ؿ  151/8 ،5434بر ؿ .)7346
( )2ابـ حجر ،تؼريب التف يب  333/بر ؿ  .3764و هللل« :ععقػ».
( )3ؾت :وا ا الحديث أخرجف  :الرتن ي (الجهللنع ،بهللب نهلل جهللء إذا جهللءكؿ نـ ترعقن ديـف
فزوجقه  394/ 3بر ؿ  ،)1184وابـ نهللجف (الســ ،بهللب إكػهللء  632/1بر ؿ ،)1967
والطرباين (الؿعجؿ الؽ قر  122/19بر ؿ  ،)281والحهللكؿ (الؿستدرك  179/2بر ؿ  )2695كؾفؿ

=
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سللت نحؿدً ا عـ ا ا الحديث ،فؼهللل :رواه الؾقث باـ ساعد عاـ اباـ عجاالن،
نرسال .ورواه حهللتؿ بـ إسؿهللعقؾ عاـ اباـ ارناز،
ً
عـ ع د اهلل بـ ارنز ،عـ الـ ل ﷺ
عـ ابـل ع قد ،عـ أبل حهللتؿ الؿازين .اهللل نحؿاد :وأباق حاهللتؿ الؿازين لاف هاح ة ،وٓ
أعرف لف غقر ا ا الحديث .وسللتف عـ اساؿ أبال حاهللتؿ فؾاؿ يعرفاف .ولاؿ يعادّ حاديث
ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن عـ ابـ عجالن عـ أبال وثقؿاة عاـ أبال اريارة نحػق ًظاهلل.
هللل نحؿد :وع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن هدوق ،إٓ أكف ربؿهلل يفؿ يف الشلء»(.)1

أقىان أهل النقذ في غبذ الخميذ بن سليمال:
تعديال(.)2
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ،ولؿ ي كر فقف
ً
=

نـ طريؼ ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن عـ ابـ عجالن عـ ابـ وثقؿة الـصري عـ أبل اريرة.
هللل الرتن ي« :حديث أبل اريرة د ُخقلػ ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن يف ا ا الحديث،
نرسال ،و هللل نحؿد:
ً
ورواه الؾقث بـ سعد عـ ابـ عجالن عـ أبل اريرة عـ الـ ل ﷺ
وحديث الؾقث أو ف .ولؿ يعد حديث ع د الحؿقد نحػق ًظهلل» .ؾت :وفقف عؾؾ أخرى:
مألولك :ععػ ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن .ملثلكقة :ععػ ابـ وثقؿة ،هللل الحهللفظ ابـ حجر
(تؼريب التف يب  215/بر ؿ « :)2119زفر بـ وثقؿة بـ نهلللؽ بـ أوس بـ الحدثهللن الـصري
الدنشؼل نؼ قل» .نؿهلل يعـل أكف يـ غل أن يؽقن لف نتهللبع .ملثللثة :ونع أن ال خهللري هللل بلن
الؿحػقظ اق (نـ طريؼ الؾقث عـ ابـ عجالن عـ أبل اريرة) إٓ أن الرواية نـؼطعة بقـ
ابـ عجالن وأبل اريرة .و ـلء طؾك هذم فنسـلد هذم ملح كث ضعقػ.

( )1عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  154/بر ؿ  .264/263بهللب نهلل جهللء إذا جهللءكؿ نـ
ترعقن ديـف فزوجقه.
( )2ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  52/6بر ؿ .1681
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مـ وثؼف :أثـك عؾقف أحؿد .)1
مـ ضعػف :يحقك بـ نعقـ( ،)2وأباق ُزرعاة الارازي ،وأباق حاهللتؿ الارازي(،)3
والـسااهللمل( ،)4والعؼقؾااال( ،)5واباااـ ح ااهللن( ،)6واباااـ عااادي( ،)7والااادار طـل(،)8
وال ا ل(.)9
و هللل الحهللفظ ابـ حجر« :ععقػ».
( )1سمآت أبل داود ٕحؿد  221/بر ؿ  .196هللل أبق داود « :ؾت ٕحؿد :ع د الحؿقد بـ
سؾقؿهللن ،هللل :اق أخق فؾقح؟ هللل :كعؿ .ؾت ٕحؿد :فؾقح ،ألقس أكرب نـف؟ هللل :بؾك،
بؽوقر .ؾت ٕحؿد :كقػ حديث ع د الحؿقد ،يعـل ابـ سؾقؿهللن؟ هللل :نهلل أدري؟ إال أكف
مل أرى كلن ف لس ،وكهللن نؽػق ًفهلل ،وكهللن يـزل نديـة أبل جعػر».
( )2اكظر قلف :نعرفة الرجهللل عـ يحقك بـ نعقـ ٓبـ نحرز  .57/1هللل ابـ نحرز« :وسؿعت
يحقك بـ نعقـ يؼقل :لؿ يؽـ ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن أخق فؾقح بـ سؾقؿهللن بوؼة» .واكظر:
ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  14/6بر ؿ  .65و هللل ع د الرحؿـ « :رئ عؾك الع هللس بـ
نحؿد الدوري هللل :سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل :ع د الحؿقد أخق فؾقح لقس بشلء».
( )3اكظر :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  14/6بر ؿ  :65و هللل ع د الرحؿـ« :سللت أبل عـ
ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن أخق فؾقح ،فؼهللل :لقس بؼقي» .و هللل« :سللت أبهلل زرعة عـ ع د
الحؿقد بـ سؾقؿهللن ،فؼهللل :ععقػ الحديث».
( )4الـسهللمل ،الضعػهللء  169/بر ؿ  .397و هللل« :أخق فؾقح ،ععقػ».
( )5العؼقؾل ،الضعػهللء الؽ قر  46/3بر ؿ .1114
( )6ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  .141/2و هللل « :كهللن نؿـ يخطئ ويؼؾب إسهللكقد ،فؾؿهلل كور ذلؽ
هحقحهلل :لغؾ ة نهلل ذكركهلل عؾك روايتف».
فقؿهلل روى بطؾ آحتجهللج بؿهلل حدث
ً
( )7ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  6/7بر ؿ  .1467و هللل« :واق نؿـ ُيؽتب حديوف».
( )8الدار طـل ،الضعػهللء  27/بر ؿ .348
( )9ال ا ل ،الؿغـل يف الضعػهللء  369/1بر ؿ  .3495و هللل« :ععػقه جدًّ ا».
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خالصت أقىان أهل النقذ في غبذ الخميذ بن سليمال:
ت قـ لل بعد الـظر يف أ قال الـؼاهللد أ اؿ يؽاهللدون يتػؼاقن عؾاك تضاعقػ ع اد
الحؿقد بـ سؾقؿهللن أخل فؾقح بـ سؾقؿهللن ،و د ّ
لخص الحهللفظ اباـ حجار أ اقالفؿ
فؼاهللل« :عااعقػ» ،إٓ أن اإلناهللم أحؿااد ّ
نشاهلله ،فاالثـك عؾقااف ،وأثـااك عؾقااف ال خاهللري
فؼهللل( :هدوق) ،إٓ أكف ربؿهلل يفاؿ يف الشالء ،نؿاهلل يعـال أكاف تقثقاؼ ديهللكاة وهادق،
بؿعـك أكف ٓ يتعؿد الؽ ب ،وأنهلل تقثقؼ الض ط فؿهلل كهللن عـاده تهلل ًّناهلل ،فؾربؿاهلل و اع يف
القاؿ.
وا ا يعـل أكف نع ععػف فؾف أحهللديث نؿاهلل اد يؽاقن عا طفهلل اد ُيحاتج واهلل،
ولؽـف بشؽؾ عهللم اق نؿـ ُيؽتب حديوف :كؿهلل هللل ابـ عدي.

 -29غمزو بن أبي غمزو.
اق :عؿرو بـ أبل عؿارو نقسارة ناقلك الؿطؾاب الؿادين أباق عوؿاهللن الؿادين
الؿخزونل الػؼقف ،اسؿ أبقف :نقسرة ،نـ الخهللنسة ،نهللت بعد الخؿسقـ(.)1
هللل الرتن ي« :حدثـهلل نحؿد بـ عؿرو ،حادثـهلل ع اد العزياز باـ نحؿاد ،عاـ
عؿرو بـ أبل عؿرو ،عـ عؽرنة ،عاـ اباـ ع اهللس اهللل :اهللل رساقل اهلل ﷺ« :ناـ
وجدتؿقه يعؿؾ عؿؾ قم لقط ،فهلل تؾقا الػهللعؾ والؿػعقل بف ،ونـ وجدتؿقه و اع
عؾك وقؿة ،فهلل تؾقه وا تؾقا ال فقؿة».
( )1اكظر :ال ا ل ،سقر أعالم الـ الء  146/11بر ؿ  .32وابـ حجر ،تؼريب التف يب  425/بر ؿ
 .5183و هللل« :ثؼة ،ربؿهلل واؿ».
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سللت نحؿدً ا عـ حديث عؿرو بـ أبل عؿرو عـ عؽرناة عاـ اباـ ع اهللس،
فؼهللل :عؿرو بـ أبل عؿرو هدوق ،ولؽـ روى عاـ عؽرناة نـاهللكقر ،ولاؿ يا كر يف
ولء نـ ذلؽ أكف سؿع عـ عؽرنة .هللل نحؿد :وٓ أ قل بحاديث عؿارو باـ أبال
عؿرو :أكف نـ و ع عؾك وقؿة أكف يؼتؾ»(.)1

أقىان أهل النقذ في غمزو بن أبي غمزو:
تعديال(.)2
ً
جرحهلل وٓ
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ،ولؿ ي كر فقف
ً
مننـ وثؼنننف :أحؿاااد( ،)3والعجؾااال( ،)4وأبااق زرعاااة ،وأباااق حااهللتؿ( ،)5واباااـ
ح هللن( ،)6وابـ عدي( ،)7وال ا ل(.)8
( )1عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  236/بر ؿ  ،427نهلل جهللء فقؿـ يؼع عؾك وقؿة ويف حد الؾقطل.
( )2ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  359/6بر ؿ .2633
( )3اكظر قلف :العؾؾ ونعرفة الرجهللل  486/2بر ؿ  .3213واكظر :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح
والتعديؾ  253/6بر ؿ  :1398هللل ع د الرحؿـ« :أكهلل ع د اهلل بـ حـ ؾ فقؿهلل كتب إلل ،هللل:
سئؾ أبل عـف ،فؼهللل :لقس بف بلس».
( )4العجؾل ،نعرفة الوؼهللت  181/2بر ؿ  .1398و هللل« :ثؼة ،يـؽر عؾقف حديث ال فقؿة».
( )5ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  253/6بر ؿ  .1398هللل ع د الرحؿـ« :سللت أبل عـ
عؿرو بـ أبل عؿرو ،فؼهللل ٓ :بلس بف ،روى عـف نهلللؽ ،وسئؾ أبق زرعة عـ عؿرو بـ أبل
عؿر ،فؼهللل :نديـل ،ثؼة».
( )6ابـ ح هللن ،الوؼهللت  271/3بر ؿ  .877و هللل« :ربؿهلل أخطل ،يعترب حديوف نـ رواية الوؼهللت عـف».
( )7ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  217/6بر ؿ  .1282و هللل« :وروى عـف نهلللؽ ،واق عـدي ٓ
بلس بفٕ :ن ن ً
هلللؽهلل ٓ يروي إٓ عـ ثؼة أو هدوق».
( )8ال ا ل ،الؽهللوػ  84/2بر ؿ  .4212و هللل« :هدوق».
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مـ ضعػف :يحقك بـ نعقـ( ،)1وأبق داود( ،)2والجقزجهللين( ،)3والـسهللمل(.)4

خالصت أقىان أهل النقذ في غمزو بن أبي غمزو:
نؿهلل س ؼ يت قـ لل أن عؿرو باـ أبال عؿارو إكوارون عؾاك تقثقؼاف ،والا يـ
ل ّقـااقه لعؾااف كااهللن بساا ب حااديث (ال فقؿااة) أو يسااؿك بحااديث (فااهلل تؾقا الػهللعااؾ
والؿػعقل بف) أي ال ي أخرجف الرتن ي وغقاره ناـ طرياؼ عؿارو باـ أبال عؿارو،
و د أوهللر الـؼهللد إلك ا ا التؾققـ بس ب ا ا الحاديث ،كاهلللعجؾل واباـ نعاقـ .اهللل
ابـ عدي« :حدثـهلل عالن ،هللل :حدثـهلل ابـ أبل نريؿ ،هللل :ساؿعت يحقاك باـ نعاقـ
يؼقل :عؿرو بـ أبل عؿرو نقلك الؿطؾب :ثؼةُ ،يـ َؽر عؾقف حديث عؽرنة عاـ اباـ

ع هللس ،أن الـ ل ﷺ هللل :ا تؾقا الػهللعؾ والؿػعقل بف»(.)5

ونع ا ا التؾققـ ،فنن ال خاهللري اد وهاػف وها ًػهلل يؾقاؼ باف فؼاهللل« :هادوق،
ولؽااـ روى عااـ عؽرنااة نـااهللكقر ،ولااؿ ياا كر يف واالء نااـ ذلااؽ أكااف سااؿع عااـ
( )1اكظر قلف :سمآت ابـ الجـقد ٓبـ نعقـ  315/بر ؿ  .128و هللل« :سللت يحقك عـ عؿرو
بـ أبل عؿرو ،فؼهللل :لقس ب اك الؼقي».
ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  253/6بر ؿ  .1398هللل ع د الرحؿـ « :رئ عؾك الع هللس
بـ نحؿد الدوري عـ يحقك بـ نعقـ أكف هللل :عؿرو بـ أبل عؿرو يف حديوف ععػ،
لقس بؼقي ولقس بحجة ،لؿ يرو عـف نهلللؽ ،وكهللن يضعػف».
( )2ال ا ل ،سقر أعالم الـ الء  146/11بر ؿ  .32و هللل ال ا ل« :و هللل أبق داود :لقس ب اك».
( )3الجقزجهللين ،أحقال الرجهللل  125/بر ؿ  .216و هللل« :نضطرب الحديث».
( )4الـسهللمل ،الضعػهللء  221/بر ؿ  .455و هللل« :لقس بهلللؼقي».
( )5ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  216/6بر ؿ .1282
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عؽرنة»( .)1وحديث ال فقؿة السهللبؼ نـ ا ه الؿـهللكقر! ونع ا ا فؼد هللل أبق القلقد
ال هللجل« :أخرج ال خهللري يف العؾاؿ ،وإك قاهللء ،والحاج ،وإواربة ،وغقار نقعاع،
عـ نهلللؽ ،وسؾقؿهللن بـ بالل ،ونحؿد وإسؿهللعقؾ ابـل جعػر ،وإبرااقؿ بـ سقيد،
وغقراؿ ،عـف ،عـ أكس بـ نهلللؽ ،وأبل سعقد الؿؼربي ،وسعقد بـ ج قار ،ناهللت يف
أول خالفة أبال جعػار الؿـصاقر»( .)2و اهللل الا ا ل« :هادوق ،حديواف نخارج يف
الصحقحقـ يف إهقل»(.)3
نـفجهلل يف اكتؼهللء
وإكؿهلل يدل احتجهللج ال خهللري بف ،نع غؾطف ،عؾك أن لؾ خهللري
ً
أحهللديث كتهللبف الصحقح ،خهللهة فقؿـ تؽؾؿ فقف الـؼهللد.
ثااؿ با ّقـ الحاهللفظ ابااـ حجاار رت تااف يف التعااديؾ فؼاهللل « :اهللل ال ا ا ل :حديوااف
حسـ ،نـحط عـ الرت ة العؾقاهلل ناـ الصاحقح :كا ا اهللل ،وحاؼ الع اهللرة أن ُيحا ف

العؾقهلل»(.)4

قؾت :بؾ نهلل أخرجف ال خهللري عـف اق كؿهلل هللل ال ا ل يف العؾقهلل!

 -31محمذ بن غبذ الزحمن بن أبي ليلى.
اق :نحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ أبل لقؾك إكصاهللري ،الؽاقيف ،الؼهللعال ،أباق
( )1عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  236/بر ؿ  ،427نهلل جهللء فقؿـ يؼع عؾك وقؿة ويف حد
الؾقطل.
( )2أبق القلقد ال هللجل ،التعديؾ والتجريح  1199/3بر ؿ .1112
( )3ال ا ل ،نقزان آعتدال  281/3بر ؿ .6414
( )4ابـ حجر ،هت يب التف يب  73/8بر ؿ .122
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ع د الرحؿـ ،نـ السهللبعة ،نهللت سـة ثؿهللن وأربعقـ ونهللمة(.)1
* اهللل الرتن ا ي « :اهللل نحؿااد :ونحؿااد بااـ ع ااد الاارحؿـ بااـ أباال لقؾااك:
وع ّعػ حديوف جدًّ ا»(.)2
هدوق ،إٓ أكف ٓ ُيدرى هحقح حديوف نـ سؼقؿفُ ،

أقىان أهل النقذ في محمذ بن غبذ الزحمن بن أبي ليلى:
* ذكره ال خهللري يف «التهللريي الؽ قر» و هللل« :نحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ أباك
لقؾك أبق ع د الرحؿـ إكصهللري هللعل الؽقفة ،هللل لل أحؿد باـ ساعقد :ساؿعت
الـضر عـ وع ة ،أفهللدين ابـ أبل لقؾك أحهللديث ،فنذا ال نؼؾقبة»(.)3
مـ وثؼف :يعؼقب بـ سػقهللن( ،)4والعجؾل(.)5

( )1ابـ حجر ،تؼريب التف يب  493/بر ؿ  .6181و هللل الحهللفظ« :هدوق ،سقئ الحػظ جدًّ ا».
(ِ )2عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  392/بر ؿ .94
( )3ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  162/1بر ؿ .481
( )4اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  269/9بر ؿ  ،513و هللل الحهللفظ ابـ حجر« :و هللل
يعؼقب بـ سػقهللن :ثؼة عدل ،يف حديوف بعض الؿؼهللل ،لقـ الحديث عـداؿ».
( )5العجؾل ،نعرفة الوؼهللت  244/2بر ؿ  .1618و هللل« :كقح

وق ثؼة ،ثؿ هللل بعد ذلؽ بؽوقر:

فؼقفهلل ،ههللحب ُسـة ،وابـ
نحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ أبل لقؾك يؽـك أبهلل ع د الرحؿـ ،وكهللن ً
وربنة أ دم نق ًتهلل نـ ابـ أبل لقؾك ،كلن م ـ أ ل لقؾك و ًقل جلئا ملح كث ،وكهللن هللرمًهلل
هلللؿهلل بف ،رأ حؿزة الزيهللت عؾقف ،وكهللن حؿزة يؼقل :إكؿهلل تعؾؿـهلل جقدة الؼرآن عـد
لؾؼرآن ،ع ً

ابـ أبل لقؾك ،وكهللن نـ أحسب الـهللس ،وكهللن نـ أكؼط الـهللس لؿصحػ ،وأخطف بؼؾؿ،
جؿقال ،ك ًقال ،وأول نـ استؼضهلله عؾك الؽقفة يقسػ بـ عؿر الوؼػل عهللنؾ ل ـل
ً
وكهللن

أنقة».
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مننـ ضننعػف :يحقااك بااـ سااعقد الؼطاهللن( ،)1ووااع ة( ،)2ويحقااك بااـ نعااقـ(،)3
وأحؿد( ،)4وأبق زرعة الرازي( ،)5وأبق حهللتؿ( ،)6والـسهللمل(.................. ،)7
( )1اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  322/7بر ؿ  1739هللل ع د الرحؿـ« :كهلل ع د
الرحؿـ نحؿد بـ حؿقيف بـ الحسـ ،هللل :سؿعت أبهلل طهلللب أحؿد بـ حؿقد هللل :هللل
أحؿد بـ حـ ؾ :كهللن يحقك بـ سعقد يضعػ ابـ أبل لقؾك».
( )2اكظر قلف :العؼقؾل ،الضعػهللء الؽ قر  98/4بر ؿ  .1653و هللل العؼقؾل« :حدثـهلل نحؿد بـ
عقسك ،حدثـهلل عؿرو بـ عؾل ،هللل :سؿعت أبهلل داود يؼقل :هللل وع ة :نهلل رأيت أحدً ا أسقأ
حػ ًظهلل نـ ابـ أبل لقؾك».
( )3اكظر قلف :تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل  57/بر ؿ  .72هللل الدارنل « :ؾت :فزكريهلل
أحب إلقؽ أو ابـ لقؾك؟ فؼهللل :زكريهلل أحب إلل يف كؾ ولء ،ابـ أبل لقؾك ععقػ».
واكظر :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  322/7بر ؿ  .1739هللل ع د الرحؿـ :أكهلل أبق بؽر بـ
أبل خقوؿة فقؿهلل كتب إلل ،هللل :سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل :نحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ
أبل لقؾك لقس ب اك».
( )4اكظر قلف :العؾؾ ونعرفة الرجهللل  411/1بر ؿ  .862واكظر :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ
 322/7بر ؿ  .1739هللل ع د الرحؿـ« :أكهلل ع د اهلل بـ أحؿد بـ حـ ؾ ،هللل :هللل أبل :ابـ
أبل لقؾك كهللن سلء الحػظ ،نضطرب الحديث ،وكهللن فؼف ابـ أبل لقؾك أحب إلقـهلل نـ
حديوف ،حديوف فقف اعطراب».
( )5اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  322/7بر ؿ  .1739هللل ع د الرحؿـ« :سئؾ أبق
زرعة عـ نحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ أبل لقؾك ،فؼهللل :اق ههلللح ،لقس بل قى نهلل يؽقن».
( )6ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  322/7بر ؿ  .1739هللل ع د الرحؿـ« :سللت أبل عـ ابـ
أبل لقؾك ،فؼهللل :نحؾف الصدق ،كهللن سقئ الحػظُ ،وغؾ بهلللؼضهللء ،فسهللء حػظفُ ٓ ،يتفؿ
بشلء نـ الؽ ب ،إكؿهلل ُيـؽر عؾقف كورة الخطلُ ،يؽتب حديوف ،وٓ ُيحتج بف .وابـ أبل لقؾك
وحجهللج بـ أرطهللة نهلل أ روؿهلل».
( )7الـسهللمل ،الضعػهللء  214/بر ؿ  .525و هللل « :هللعل الؽقفة أحد الػؼفهللء ،لقس بهلللؼقي يف
الحديث».
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وابـ عدي( ،)1وابـ ح هللن( ،)2وآخرون(.)3

خالصت أقىان أهل النقذ في محمذ بن غبذ الزحمن بن أبي ليلى:
نؿاهلل نضاك ت ااقـ لال أن إكواريـ نااـ الـؼاهللد عؾاك تضااعقػ نحؿاد باـ ع ااد
الرحؿـ بـ أبل لقؾك ،واق ٍ
راو هدوق ،وا ا تقثقؼ ديهللكة ،أناهلل تقثقاؼ الحػاظ فنكاف
غؾب عؾقف الخطل وآعطراب وساقء الحػاظ ،وذلاؽ بسا ب تقلقاف الؼضاهللء ،و اد
أثـك عؾقف أغؾب إمؿة  -كؿهلل نر  -بهلللػؼف والصالح وعدم تعؿد الؽ ب.
و هللل ال خهللري عـف« :هدوق ،إٓ أكاف ٓ يادرى هاحقح حديواف ناـ ساؼقؿف،
وع ّعػ حديوف جدًّ ا» .وا ا يعـل أن ال خهللري يقثؼ ابـ أبل لقؾك تقثقؼ ديهللكاة فؼاط
وفؼف ،أنهلل تقثقؼ الحػظ فضعػف جدًّ ا.
و هللم ال ا ل بسرب حهللل ابـ أبل لقؾك نـ كهللحقة التعديؾ ،وبقهللن الرت ة ،فؼاهللل:
( )1ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  391/7بر ؿ  .1663و هللل« :واق نع سقء حػظف ُيؽتب
حديوف».
( )2ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  .243/2و هللل « :كهللن رديء الحػظ ،كوقر القاؿ ،فهللحش الخطل،
يروى الشلء عؾك التقاؿ ،ويحدث عؾك الحس هللن ،فؽور الؿـهللكقر يف روايتف ،فهللستحؼ
الرتك .تركف أحؿد بـ حـ ؾ ويحقك بـ نعقـ».
( )3اكظر :ابـ حجر ،هت يب التف يب  .269/9هللل ابـ حجر« :و هللل ههلللح بـ أحؿد عـ ابـ
الؿديـل :كهللن سقئ الحػظ ،واال الحديث .و هللل أبق أحؿد الحهللكؿ :عهللنة أحهللديوف نؼؾقبة.
و هللل السهللجل :كهللن سقئ الحػظ ٓ ،يتعؿد الؽ ب ،فؽهللن ُيؿدح يف ضهللمف ،فلنهلل يف الحديث
فؾؿ يؽ ـ حجة .هللل :وكهللن الوقري يؼقل :فؼفهللؤكهلل ابـ أبل لقؾك ،وابـ وربنة .و هللل ابـ
هلللؿهلل».
خزيؿة :لقس بهلللحهللفظ ،وان كهللن ً
فؼقفهلل ع ً
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« حديوف يف وزن الحسـ ،وٓ يرتؼل إلاك الصاحةٕ :كاف لاقس باهلللؿتؼـ عـاداؿ»(.)1
وثـّك الحهللفظ ابـ حجر عؾك كالم ال ا ل فؼهللل« :هدوق ،سقئ الحػظ جدًّ ا ،ونع
ا ا فؾاف ذكار يف إحؽاهللم ناـ هاحقح ال خاهللري ،اهللل :أول ناـ سالل عؾاك كتاهللب
الؼهللعل ال قـة :ابـ أبل لقؾك وسقار»(.)2

 -31نػمال بن راشذ.
اق :الـعؿهللن باـ راواد الجازري ،أباق إساحهللق الر ال ،ناقلك بـال أنقاة ،ناـ
السهللدسة(.)3
* هللل ال خهللري يف التهللريي الؽ قار« :كعؿاهللن باـ راواد أخاق إساحهللق الر ال،
كس ف نحؿد بـ راود يف حديوف ،واؿ كوقر ،واق هدوق يف إهؾ»(.)4

أقىان أهل النقذ في النػمال بن راشذ:
مـ وثؼف :يحقك بـ نعقـ(............................................. ،)5
( )1ال ا ل ،ت كرة الحػهللظ  129/1بر ؿ .165
( )2ابـ حجر ،تؼريب التف يب  493/بر ؿ  ،6181وابـ حجر ،هت يب التف يب  269/9بر ؿ .513
( )3ابـ حجر ،تؼريب التف يب  565/بر ؿ  .7154و هللل« :هدوق ،سقئ الحػظ».
( )4ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  81/8بر ؿ  .2248و هللل يف (الضعػهللء الصغقر 117/بر ؿ :)371
« الـعؿهللن بـ راود الجزري عـ :الزاري ونقؿقن بـ نفران ،وعـف :واقب .يف حديوف واؿ
كوقر» .دون أن ي كر لػظ (هدوق).
( )5تهللريي ابـ نعقـ برواية الدوري  412/4بر ؿ  .5136و هللل الدوري« :سؿعت يحقك يؼقل:
الـعؿهللن بـ راود ثؼة» .واكظر :ابـ وهللاقـ ،ذكر نـ اختؾػ العؾؿهللء والـؼهللد فقف  97/بر ؿ
 .52و هللل ابـ وهللاقـ« :إن يحقك بـ نعقـ هللل يف رواية الع هللس ،وابـ أبل خقوؿة عـف:
الـعؿهللن بـ راود ثؼة».
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وذكننده ابااـ ح اهللن يف الوؼ اهللت  ،)1وأثـااك عؾقااف أبااق ح اهللتؿ الاارازي( ،)2وابااـ
عدي(.)3
مـ ضنعػف :يحقاك باـ ساعقد الؼطاهللن( ،)4ويحقاك باـ نعاقـ( ،)5وأحؿاد(،)6
( )1ابـ ح هللن ،الوؼهللت  532/7بر ؿ .11323
( )2ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  448/8بر ؿ  ،2161و هللل ع د الرحؿـ« :سؿعت أبل يؼقل:
الـعؿهللن بـ راود يف حديوف واؿ كوقر ،واق هدوق يف إهؾ» .و هللل ع د الرحؿـ« :كهللن
يحقل اسؿف نـ ا ا
ال خهللري أدخؾ اسؿف يف كتهللب الضعػهللء ،فسؿعت أبل يؼقل:
ّ
الؽتهللب».
( )3ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  248/8بر ؿ  .1955و هللل« :احتؿؾف الـهللس ،روى عـف الوؼهللت،
وواقب بـ خهلللد ،وغقراؿ نـ الوؼهللت ،ولف كسخة عـ
نوؾ حؿهللد بـ زيد ،وجرير بـ حهللزمُ ،
الزاري ،وٓ بلس بف».
( )4اكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  448/8بر ؿ  .2161و هللل ع د الرحؿـ« :كهلل
ههلللح بـ أحؿد بـ حـ ؾ ،كهلل عؾل بـ الؿديـل ،هللل :ذكر يحقك بـ سعقد الؼطهللن الـعؿهللن بـ
راود فضعػف جدًّ ا».
( )5سمآت ابـ الجـقد ٓبـ نعقـ  418/بر ؿ  .698و هللل« :سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل:
الـعؿهللن بـ راود ععقػ الحديث ،ؾت لقحقك :ععقػ فقؿهلل روى عـ الزاري وحده؟
هللل :عـ الزاري وغقر الزاري ،اق ععقػ الحديث».
( )6عؾؾ أحؿد برواية الؿروذي  46/بر ؿ  .112و هللل« :وسللتف عـ الـعؿهللن بـ راود ،فؼهللل :اق
جزري ،لقس ب اك» .والعؾؾ ونعرفة الرجهللل  421/1بر ؿ  .916واكظر :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح
والتعديؾ  448/8بر ؿ  .2161هللل ع د الرحؿـ« :كهلل ع د اهلل بـ أحؿد بـ حـ ؾ فقؿهلل كتب
إلل ،هللل :سللت أبل عـ الـعؿهللن بـ راود ،فؼهللل :نضطرب الحديث ،روى أحهللديث
ّ
نـهللكقر».
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والـسهللمل( ،)1والعؼقؾل(.)2

خالصت أقىان أهل النقذ في النػمال بن راشذ:
الظهللار نـ أ قال الـؼهللد السهللبؼة أن الـعؿهللن باـ راواد نختؾاػ فقاف ناـ جفاة
وهاالحهلل ،فؼاد احتؿاؾ الـاهللس حديواف
ع طف ،ويؽهللدون يتػؼاقن عؾاك تقثقؼاف ديهللكاة
ً
وروى عـف الوؼهللت ،نؿاهلل يشاقر إلاك أن لاف بعاض أحهللدياث اد عا طفهلل ،فرواااهلل عـاف
ونسؾؿهلل د رويهلل عـف ،هللل أبق القلقد ال اهللجل« :أخارج
الـهللس ،وٓ غرو أن ال خهللري
ً
ال خهللري يف الزكهللة عـ واقب عـ الـعؿاهللن باـ راواد عاـ ع اد اهلل باـ نساؾؿ أخال
الزاري حادي ًوهلل واحادً ا ،لاؿ يصارح فقاف بهلللساؿهللع ،وإكؿاهلل اهللل :اهللل نع ّؾاك ،وحادثـهلل
واقب عـ الـعؿهللن ،وأت ع بف حدي ًوهلل تؼدم يف الؿسللة»(.)3
ثؿ إن ال خهللري وغقره هلللقا بالن إهاؾ فقاف ااق أكاف (هادوق) ،إٓ أكاف يفاؿ
كوقرا ،وا ا يؼربـهلل نـ الؼقل بلكف د ُيحتج بف فقؿهلل وافؼف عؾقف الوؼهللت.
ً

( )1الـسهللمل ،الضعػهللء والؿرتوكقن  234/بر ؿ  .587و هللل« :كعؿهللن بـ راود كوقر الغؾط».
( )2العؼقؾل ،الضعػهللء الؽ قر  286/4بر ؿ  .1875و هللل« :لقس بؼقي يف الحديث ،يعرف فقف
الضعػ».
( )3أبق القلقد ال هللجل ،التعديؾ والتجريح  776/2بر ؿ  .734اكظر :ال خهللري ،الجهللنع الصحقح،
تؽورا  153/2بر ؿ  .1475و هللل ال خهللري« :و هللل نعؾك :حدثـهلل واقب،
بهللب :نـ سلل الـهللس ً
عـ الـعؿهللن بـ راود ،عـ ع د اهلل بـ نسؾؿ أخل الزاري ،عـ حؿزة ،سؿع ابـ عؿر رعل
اهلل عـفؿهلل ،عـ الـ ل ﷺ يف الؿسللة».
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وأنهلل رت ة حديواف فؼاد بقـفاهلل لـاهلل الا ا ل فؼاهللل« :روى لاف نساؾؿ( )1ت ًعاهلل عؾاك
حسـ الحديث»(.)2

ً -32شيذ بن أبي سياد.
اااق :يزيااد بااـ أباال زي اهللد الفهللوااؿل ،نااقٓاؿ ،الؽااقيف ،وك اهللن وااقع ًّقهلل ،نااـ
الخهللنسة ،نهللت سـة ست وثالثقـ ونهللمة(.)3
* هللل الرتن ي :حدثـهلل نحؿد بـ بشهللر ،حدثـهلل ع د الرحؿـ ،حدثـهلل ساػقهللن،
عـ ح قب بـ أبل ثهللبت ،عـ نجهللاد ،عـ أبل نعؿر هللل :هللم رجؾ فلثـك عؾك أنقر
نـ إنراء ،فجعؾ الؿؼداد يحوق يف وجفف الرتاب ،و اهللل :أنركاهلل رساقل اهلل ﷺ أن
( )1نسؾؿ بـ الحجهللج ،الصحقح ،بهللب جقاز جؿهللعف انرأتف يف ؾفهلل نـ دانفهلل ونـ ورامفهلل نـ
غقر تعرض لؾدبر 156/4 ،بر ؿ  .3611و هللل« :وحدثـهلله تق ة بـ سعقد ،حدثـهلل أبق عقاكة ح
وحدثـهلل ع د القارث بـ ع د الصؿد ،حدثـل أبل ،عـ جدي ،عـ أيقب ح وحدثـهلل نحؿد
بـ الؿوـك ،حدثـل واب بـ جرير ،حدثـهلل وع ة ح وحدثـهلل نحؿد بـ الؿوـك ،حدثـهلل ع د
الرحؿـ ،حدثـهلل سػقهللن ح وحدثـل ع قد اهلل بـ سعقد ،واهللرون بـ ع د اهلل ،وأبق نعـ
الر هللول ،هلللقا :حدثـهلل واب بـ جرير ،حدثـهلل أبل ،قلل :سؿعت ملـعؿلن ـ رمش يحدث
عـ الزاري ح وحدثـل سؾقؿهللن بـ نع د ،حدثـهلل نعؾك بـ أسد ،حدثـهلل ع د العزيز  -واق
ابـ الؿختهللر  -عـ سفقؾ بـ أبك ههلللح ،كؾ امٓء عـ نحؿد بـ الؿـؽدر ،عـ جهللبر و ا
الحديث ،وزاد يف حديث الـعؿهللن عـ الزاري :إن وهللء ُن َج ذقة وإن وهللء غقر نج قة غقر أن
ذلؽ يف هؿهللم واحد».
( )2ذكر نـ تؽؾؿ فقف واق نقثؼ  184/بر ؿ .351

( )3ابـ حجر ،تؼريب التف يب  611/بر ؿ  .7717و هللل« :ععقػ ،ك ِر فتغقر وههللر يتؾؼـ ،وكهللن
وقع ًّقهلل».
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كحوق يف وجقه الؿداحقـ الرتاب(.)1
و هللل يزيد بـ أبل زيهللد :عـ نجهللاد ،عـ ابـ ع هللس ،عـ الؿؼداد نـ حديث
أبل أسهللنة عـ زامدة عـ يزيد.
سللت نحؿدً ا عـ ا ا الحديث ،فؼهللل :رواه جريار عاـ يزياد باـ أبال زياهللد،
عـ نجهللااد ،أن الؿؼاداد نرساؾ .وياروى عاـ يزياد عاـ نجهللااد عاـ اباـ ع اهللس.
وروى ح قب بـ أبل ثهللبت عـ نجهللااد عاـ أبال نعؿار عاـ الؿؼاداد .اهللل نحؿاد:
نرسال أهح .وكاك ـ أ ل زكلد
ً
وحديث يزيد عـ نجهللاد

وق ،ولؽـف كغؾط.

( )1قؾت :وهذم ملح كث أخدجف  :نسؾؿ ،الصحقح ،بهللب الـفل عـ الؿدح ،إذا كهللن فقف إفراط،
وخقػ نـف فتـة عؾك الؿؿدوح  228/8بر ؿ  ،6797وابـ أبل وق ة :الؿصـػ ،يف الرجؾ
يؿدح الرجؾ  5/9بر ؿ  ،26784والرتن ي :الجهللنع ،بهللب :نهلل جهللء يف كرااقة الؿدحة
والؿداحقـ  599/4بر ؿ  ،2393وابـ نهللجف :الســ ،بهللب الؿدح  679/4بر ؿ  ،3742وال زار:
الؿسـد  48/6بر ؿ  ،2113والطرباين :الؿعجؿ الؽ قر  181/15بر ؿ  ،16969وال قفؼل :الســ
الؽربى  242/11بر ؿ  ، 21667كؾفؿ نـ طريؼ ح قب بـ أبل ثهللبت عـ نجهللاد عـ أبل نعؿر،
هللل :هللم رجؾ فلثـك عؾك أنقر نـ إنراء ،فجعؾ الؿؼداد ....الحديث .قلل مل دمذي:
« و هللل يزيد بـ أبل زيهللد :عـ نجهللاد ،عـ ابـ ع هللس ،عـ الؿؼداد ،نـ حديث أبل أسهللنة،
عـ زامدة ،عـ يزيد .وسللت نحؿدً ا عـ ا ا الحديث ،فؼهللل :رواه جرير ،عـ يزيد بـ أبل
زيهللد ،عـ نجهللاد ،أن الؿؼداد نرسؾ .و ُيروى عـ يزيد ،عـ نجهللاد ،عـ ابـ ع هللس .وروى
ح قب بـ أبل ثهللبت ،عـ نجهللاد ،عـ أبل نعؿر ،عـ الؿؼداد .قلل محؿ  :وح كث كاك
مدسر أ و .ويزيد بـ أبل زيهللد هدوق ،ولؽـف يغؾط .هللل أبق عقسك:
طـ ملله
ً
وحديث ح قب بـ أبل ثهللبت عـ نجهللاد عـ أبل نعؿر عـ الؿؼداد اق عـدي أهح نـ
حديث يزيد بـ أبل زيهللد عـ نجهللاد عـ ابـ ع هللس».
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هللل أبق عقسك :وحديث ح قب بـ أبل ثهللبت عـ نجهللاد عـ أبل نعؿار عاـ
الؿؼااداد اااق عـاادي أهااح نااـ حااديث يزيااد بااـ أباال زي اهللد عااـ نجهللاااد عااـ ابااـ
ع هللس(.)1
*و هللل الرتن ي« :قلل محؿ :

وق ،إال أكف تغقد َل َخدة»(.)2

أقىان أهل النقذ في ًشيذ بن أبي سياد:
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قار و اهللل« :و اهللل عوؿاهللن باـ أبال واق ة عاـ
جرير :كهللن يزيد بـ أبل زيهللد أحسـ حػ ًظهلل نـ عطهللء بـ السهللمب»(.)3
مننـ وثؼننف :ابااـ سااعد( ،)4والعجؾاال( ،)5وأحؿااد بااـ هاهلللح( ،)6وأثـااك عؾقااف
يعؼقب بـ سػقهللن(........................................................... ،)7
( )1عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  331/بر ؿ .613
( )2عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل  391/بر ؿ .91
( )3ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  334/8بر ؿ .3221
( )4ابـ سعد ،الط ؼهللت الؽربى  .341/6و هللل« :وكهللن ثؼة يف كػسف ،إٓ أكف اختؾط يف آخر عؿره،
فجهللء بهلللعجهللمب»
( )5العجؾل ،نعرفة الوؼهللت  364/2بر ؿ  .2119و هللل« :كقيف ،ثؼة ،جهللمز الحديث ،وكهللن َبل َخرة
يؾؼـ».
( )6اكظر قلف :ابـ وهللاقـ ،تهللريي أسؿهللء الوؼهللت  256/بر ؿ  .1561و هللل ابـ وهللاقـ« :و هللل
أحؿد بـ ههلللح :يزيد ابـ أبل زيهللد ثؼة ٓ ،يعج ـل قل نـ يتؽؾؿ فقف».
( )7اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  2289/11بر ؿ  .531و هللل ابـ حجر« :و هللل يعؼقب
بـ سػقهللن :ويزيد وإن كهللكقا يتؽؾؿقن فقف لتغقره :ففق عؾك العدالة والوؼة ،وإن لؿ يؽـ نوؾ
الحؽؿ ونـصقر».
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وهحح ابـ ح هللن حديوف ؾ آختالط( ،)1وأثـك عؾقف ال ا ل(.)2
مـ ضعػف :يحقك بـ نعقـ( ،)3وأحؿد( ،)4وأباق زرعاة الارازي ،وأباق حاهللتؿ
الرازي( ،)5والـسهللمل( ،)6وابـ عدي( ،)7وآخارون( .)8وقلل م ـ حلند« :عاعقػ،
( )1ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  .111/3و هللل« :وكهللن يزيد هدو ً هلل ،إٓ أكف لؿهلل ك ِر سهللء حػظف وتغقر ،فؽهللن
يتؾؼـ نهلل ُلؼـ ،فق ع الؿـهللكقر يف حديوف نـ تؾؼقـ غقره إيهلله ،وإجهللبتف فقؿهلل لقس نـ حديوف ،لسقء
حػظف ،فسؿهللع نـ سؿع نـف ؾ دخقلف الؽقفة يف أول عؿره سؿهللع هحقح ،وسؿهللع نـ سؿع نـف
يف آخر دونف الؽقفة بعد تغقر حػظف وتؾؼـف نهلل ُيؾؼـ سؿهللع لقس بشلء».
( )2ال ا ل ،الؽهللوػ  382/2بر ؿ  .6315و هللل« :هدوق ،رديء الحػظ ،لؿ ُيرتك».
( )3تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل  93/بر ؿ  .251واكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ
 265/9بر ؿ  .1114و هللل ع د الرحؿـ « :رئ عؾك الع هللس بـ نحؿد الدوري عـ يحقك بـ
نعقـ ،هللل :يزيد بـ أبل زيهللد ٓ يحتج بحديوف».
( )4العؾؾ ونعرفة الرجهللل  484/2بر ؿ  .3181واكظر قلف :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ
 265/9بر ؿ  .1114و هللل ع د الرحؿـ « :هللل ع د اهلل :هللل أبل :لؿ يؽـ يزيد بـ أبل زيهللد
بهلللحهللفظ ،لقس ب اك».
( )5اكظر :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  265/9بر ؿ  .1114و هللل ع د الرحؿـ« :سللت أبل
عـ يزيد بـ أبل زيهللد ،فؼهللل :لقس بهلللؼقي .و هللل :سللت أبهلل زرعة عـ يزيد بـ أبل زيهللد،
هللل :لقـُ ،يؽتب حديوف ،وٓ ُيحتج بف».
( )6الـسهللمل ،الضعػهللء والؿرتوكقـ  256/بر ؿ  .651و هللل« :كقيف ،لقس بهلللؼقي».
( )7ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  166/9بر ؿ  .2168و هللل« :ويزيدُ نـ ِوقعة أاؾ الؽقفة ،ونع
ععػف ُيؽتب حديوف».
( )8اكظر :ابـ حجر ،هت يب التف يب  289/11بر ؿ  .531و هللل ابـ حجر« :و هللل الربديجل:
روى عـ نجهللاد ،ويف سؿهللعف نـف كظر ،ولقس اق بهلللؼقي .و هللل ابـ خزيؿة :يف الؼؾب نـف.
كوقرا ،ويؾؼـ إذا ُلؼـ .و هللل
و هللل الدار طـل ٓ :يخرج عـف يف الصحقح ،ععقػ ،يخطئ ً

=
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ك ِر فتغقر وههللر يتؾؼـ».

خالصت أقىان أهل النقذ في ًشيذ بن أبي سياد:
نؿهلل س ؼ ت قـ لل أن يزيد بـ أبال زياهللد هادوق ،ويؽاهللد الـؼاهللد يتػؼاقن عؾاك
تقثقؼف ديهللكة وهد ً هلل ،ولؽـفؿ أوهللروا إلك أكف اختؾط يف آخر عؿاره ،وأها ح ياتؾؼـ،
نؿهلل أثر يف روايتف وأدامف .وب ّقـ ابـ ح هللن ا ه الؿسللة فؼاهللل« :وكاهللن يزياد هادو ً هلل،
إٓ أكف لؿهلل كرب سهللء حػظف ،وتغقر ،فؽهللن يتؾؼـ نهلل ُلؼـ ،فق ع الؿـهللكقر يف حديواف ناـ
تؾؼقـ غقره إيهلله ،وإجهللبتف فقؿهلل لقس نـ حديوف ،لسقء حػظف ،فسنؿلع منـ سنؿع مـنف
سؿلع حقو ،وسؿهللع نـ سؿع نـف يف آخر دونف
قيؾ دخقلف ملؽقفة ح أول طؿده
ٌ
الؽقفة بعد تغقر حػظف وتؾؼـف نهلل يؾؼـ سؿهللع لقس بشلء».
ف ُقحؿؾ كالم كؾ نـ تؽؾؿ فقف اق بعد اختالطف ،و د وثؼف بعض أااؾ العؾاؿ
نر ،و د هللل ال خهللري :هدوق ،إٓ أكف تغقر َبل َخرة .نؿهلل يػقد أكف ؾ آختالط
كؿهلل ّ
هدوق حسـ الحديث ،و ُيحتج بف كؿهلل ذكر الـؼهللد.

ً -33شيذ بن غبذ الزحمن ،أبى خالذ َّ
الذ ُّ
الاني.
اق :يزيد بـ ع د الرحؿـ بـ اـد ،أبق خهلللد الادآينُّ إسادي الؽاقيفّ ،ناـ
السهللبعة(.)1
=

نسؾؿ يف نؼدنة كتهللبف :فنن اسؿ السرت ،والصدق ،وتعهللطل العؾؿ ،يشؿؾفؿ كعطهللء بـ
السهللمب ،ويزيد بـ أبل زيهللد ،ولقث بـ أبل سؾقؿ ،وكظرامفؿ نـ حؿهللل أثهللر».

كوقرا ،وكهللن
( )1ابـ حجر ،تؼريب التف يب  636/بر ؿ  .8172و هللل ابـ حجر« :هدوق ،يخطئ ً
يدلس».
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* هللل الرتن ي« :حدثـهلل اـهللد ،حدثـهلل ع د السالم بـ حارب ،عاـ أبال خهلللاد
الدآين ،عـ تهللدة ،عـ أبل العهلللقاة ،عاـ اباـ ع اهللس ،أكاف رأى الـ ال ﷺ كاهللم وااق
سهللجد حتك غط أو كػي ،ثؿ هللم يصؾل ،ؾت :يهلل رسقل اهلل ،إكؽ د كؿت ،هللل :إن
اسرتخت نػهللهؾف»(.)1
القعقء ٓ يجب إٓ عؾك نـ كهللم نضطج ًعهلل :فنكف إذا كهللم
ْ
سللت نحؿدً ا عـ اا ا الحاديث ،فؼاهللل :اا ا ٓ والء .رواه ساعقد باـ أبال
عروبة عـ تهللدة عـ ابـ ع اهللس قلاف ،ولاؿ يا كر فقاف أباهلل العهلللقاة ،وٓ أعارف ٕبال
خهلللد الدآين سؿهلل ًعهلل نـ تهللدة .ؾت :أبق خهلللد كقػ اق؟ هللل :هدوق ،وإكؿهلل يفؿ
يف الشلء».

أقىان أهل النقذ في ًشيذ بن غبذ الزحمن أبي خالذ الذالاني:
* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر و هللل« :وحدثت عـ وريؽ أكف هللل يق ًنهلل:
حدثـل ذاك إهاؾع ،الؿصاػر ،الؿرجائ ،كعاقذ باهللهلل نـاف ،يزياد باـ ع اد الارحؿـ
الدآين.)2(»..
مـ وثؼف :يحقك بـ نعقـ(.............................................. ،)3

( )1ؾت :تؼدم تخريجف :ترجؿة ع د السالم بـ حرب بر ؿ ( )15ص ( )115نـ ا ا ال حث.
( )2ال خهللري ،التهللريي الؽ قر  347/8بر ؿ .3271
( )3اكظر قلف :تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل  228/بر ؿ  .881واكظر :ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح
والتعديؾ  277/9بر ؿ  .1167و هللل ع د الرحؿـ« :أكهلل يعؼقب بـ إسحهللق فقؿهلل كتب إلل،
هللل :كهلل عوؿهللن بـ سعقد ،هللل :سللت يحقك بـ نعقـ عـ يزيد الدآين ،فؼهللل :لقس بف
بلس».
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وأبق حهللتؿ الرازي( ،)1وأحؿد( ،)2والـسهللمل( ،)3وال ا ل(.)4
مننـ ضننعػف :ابااـ سااعد( ،)5وابااـ ح اهللن( ،)6ولقـااف ابااـ عاادي( ،)7وابااـ ع ااد
الرب(.)8

خالصت أقىان أهل النقذ في أبي خالذ الذالاني:
ال ي يظفر لل أن يزيد بـ ع د الرحؿـ الدآين د اختؾػ الـؼهللد فقف بقـ نق ذثؼ
ونضااعػ! ولؽااـ ال ا يـ وثؼااقه اااؿ نااـ الؿتشاادديـ يف الجاارح والتعااديؾ ،كاالبل
حهللتؿ ،وأحؿد ،ويحقك بـ نعقـ ،والـسهللمل ،نؿهلل يشاد ناـ أزره ويؼاقي أناره .و اد
( )1ابـ أبل حهللتؿ ،الجرح والتعديؾ  277/9بر ؿ  .1167هللل ع د الرحؿـ« :سللت أبل عـف،
فؼهللل :هدوق ،ثؼة».
( )2اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  73/12بر ؿ  .8418هللل الحهللفظ« :و هللل أحؿد بـ
حـ ؾ ٓ :بلس بف».
( )3اكظر قلف :ابـ حجر ،هت يب التف يب  73/12بر ؿ  .8418هللل الحهللفظ« :و هللل الـسهللمل:
لقس بف بلس».
( )4ال ا ل ،الؿغـل يف الضعػهللء  751/2بر ؿ  7122و هللل« :نحدث نشفقر ،حسـ الحديث».
( )5ابـ سعد ،الط ؼهللت الؽربى  .311/7و هللل« :وكهللن نـؽر الحديث».
( )6ابـ ح هللن ،الؿجروحقـ  .115/3و هللل « :كهللن كوقر الخطل ،فهللحش القاؿ ،يخهلللػ الوؼهللت يف
الروايهللت ،حتك إذا سؿعفهلل الؿ تدئ يف ا ه الصـهللعة ،عؾؿ أ هلل نعؾقلة ،أو نؼؾقبة ٓ ،يجقز
آحتجهللج بف إذا وافؼ الوؼهللت ،فؽقػ إذا اكػرد عـفؿ بهلللؿعضالت».
( )7ابـ عدي ،الؽهللنؾ يف الضعػهللء  168/9بر ؿ  .2169و هللل« :وأبق خهلللد لف أحهللديث ههلللحة،
وأروى الـهللس عـف ع د السالم بـ حرب ،ويف حديوف لقـ ،إٓ أكف نع لقـف ُيؽتب حديوف».
( )8ابـ ع د الرب ،التؿفقد لؿهلل يف الؿقطل نـ الؿعهللين وإسهللكقد  .243/18و هللل« :لقس بحجة
فقؿهلل كؼؾ».
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أيض اهلل ن اهلل كؼؾااف الح اهللفظ ابااـ حجاار عااـ الح اهللكؿ أكااف اهللل« :إن إمؿااة
يؼااقي أنااره ً
الؿتؼاادنقـ واافدوا لااف بهلللصاادق واإلتؼ اهللن»( .)1ثااؿ لخااص الح اهللفظ ال ا ا ّل حهلللااف

ورت تف فؼهللل« :نحدث نشفقر ،حسـ الحديث»( .)2ثؿ هللل ال خهللري« :وأباق خهلللاد
الدآين هدوق ،وإكؿهلل يفؿ يف الشلء» ،والقاؿ القسقر ٓ يسؾؿ نـف أحاد ٓ ،ساقؿهلل
أن لف أحهللديث ههلللحة د ُيحتج وهلل .فقؽقن تقثقؼفؿ لف تقثقؼ ديهللكة ،وتقثقؼ عا ط،
ولؽـف لقس ع ًطهلل تهلل ًّنهلل ،وا ا يخربكهلل برت تف بلن حديوف دامر بقـ الحسـ والصحة.

( )1ابـ حجر ،هت يب التف يب .73/12
( )2الؿغـل يف الضعػهللء  751/2بر ؿ .7122
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املطهب انثاين:
بياٌ املزاد يٍ نفظت (انصذوق)
ويذي صالزيتها نالزتداج عنذ اإلياو انبخاري
نـ خالل الؿطؾب السهللبؼ ودراسة أحقال الرواة ال يـ أطؾؼ عؾاقفؿ اإلناهللم
ال خهللري لػظ (هدوق) ،كهللن ٓ بد نـ الق قف عؾك نراد اإلنهللم ال خهللري نـ اا ا
الؾػظ .وعؾقف فانكـل سال قم بتحريار أ قالاف ،وأوفاؼ بقـفاهلل وباقـ أ اقال أااؾ الـؼاد،
وخهللهااة َنااـ اسااتخدم نوااؾ اا ا الؾػااظ :كاالبل حاهللتؿ الاارازي ،والحاهللفظ الا ا ل،
والحهللفظ ابـ حجر ،لؾقهقل إلك أ رب نراد لف ا الؾػظ عـد اإلنهللم ال خهللري.
وجدت أن اإلنهللم ال خهللري د استخدم ا ا
ف عد ال حث وآستؼراء والتت ع
ُ
الؾػظ (الصدوق) ،و سؿف إلك سؿقـ:
مألول :نـ أطؾؼ عؾقف لػظ (هدوق) نجر ًدا .وعدداؿ أربعة وعشرون راو ًيهلل.
وملثلين :نـ أطؾؼ عؾقف لػظ (الصدوق) نؼرت ًكهلل بقهػ آخر .وعدداؿ تسعة رواة.

ومن خالن دراست هذًن القسميل وقفذ غلى ما ًأحي:
أنقرا :فؼد:
أن ال خهللري حقـؿهلل أطؾؼ ا ا القهػ بؼسؿقف ،أراد بف ً
 -1أصؾؼننف طؾننك جؿلطننة وأرمد ننف أكفننؿ ثؼننلت ،وكؽننلد ملـؼننلد كلؿعننقن طؾننك
تقثقؼفؿ .مثؾ (إدريس بـ يزياد إودي ،وإساؿهللعقؾ باـ أباهللن ،وأباهللن باـ ع اد اهلل،
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وجـقد الحجهللم ،وخؾقاؾ باـ عؿار ،وزياد أبال أساهللنة الحجاهللم ،وساعقد باـ زكرياهلل،
وعهللهؿ بـ نحؿد بـ زيد ،وع د السالم بـ حرب ،وع د اهلل بـ جعػر الؿخرنال،
وع د القاهللب الوؼػل ،ونحؿد ابـ زيد بـ الؿفهللجر ،ويزيد بـ إبارااقؿ باـ ساقط،
وخؾػ بـ خؾقػة ،ويزيد بـ إبرااقؿ التسارتي ،وعؿارو باـ أبال عؿارو ،ويزياد باـ
أبل زيهللد) .وامٓء ُيحتج وؿ.
 -2وأصؾؼننف طؾننك جؿلطننة وأرمد ننف ملع ملننة وملحن ق ،وهننق تقثقننؼ مل كلكننة)
ؿعـك أكف ال ك عؿ ملؽذ فؼط .فيعينفؿ كؽنلد ملـؼنلد كلؿعنقن طؾنك تينعقػفؿ:
مثؾ (إسؿهللعقؾ بـ ع اد الؿؾاؽ ،وإبارااقؿ باـ إساؿهللعقؾ باـ نجؿاع ،وأواعث باـ
سااقار ،وعهللهااؿ بااـ ع قااد اهلل ،وع ااد الحؿقااد بااـ سااؾقؿهللن ،ولقااث بااـ أباال سااؾقؿ،
ونحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ أبل لقؾك ،وكعؿهللن بـ راواد ،ويزياد باـ ساـهللن ،ويزياد
بـ ع د الرحؿـ أبل خهلللد الدآين ،وغقراؿ) ،و عيفؿ م ؾػ فقفؿ قـ مل قثقنؼ
ومل يننعقػ( :ك اهلللربقع بااـ ه ا قح ،وع اهللد بااـ نـصااقر ،وغقراؿ اهلل) ،وكااؾ ااامٓء
ُيتق ػ يف حديوفؿ لؾـظر فقف :إن كهللن لفؿ نتهللبع أو ارامـ ت اقـ عا طفؿ لؿاهلل رووه،
و د ُيـت َؼك نـ ههلللح حديوفؿ.
وكرحنننظ :أن عينننفؿ منننـ ملؼسنننؿقـ) محننن ج فنننؿ ملي نننلري ح جلمعنننف
ملححقو ،و عيفؿ مس شف فؿ ،و عيفؿ ذكدهؿ ح ملؿ ل علت .)1
وح سممالت مل دمذي لف طـ همالء ملندومة ،كندى أكنف نحو وحسنـ وأطنؾ

( )1ؾت :و د ذكرت ا ا يف ترجؿة كؾ واحد نـفؿ.
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أحلدكثفؿ ملقمردة ح مألسئؾة .)1
و ااد ذكاارت فقؿ اهلل س ا ؼ( )2أن الـؼ اهللد ك اهللن لفااؿ اتجهللا اهللن يف اسااتخدام لػااظ
(الصدوق):
مالتلله مألول :نـ كهللن ٓ يػرق بقـ لػظ (الصدوق) وبقـ لػظ (الوؼة).
مالتلله ملثلين :نـ الـؼهللد نـ كهللن يػرق بقـ لػظ (هدوق) ولػظ (ثؼة).
وال ا ي ظفاار لاال نااـ اسااتخدام اإلن اهللم ال خ اهللري لف ا ا الؾػااظ أكااف ك اهللن نااـ
أهحهللب آتجهلله إول ،بدلقؾ استخدانف لػظ (هدوق ثؼة) يف ع د اهلل باـ جعػار
الؿخرنل ،و(هدوق ث ت) يف إدريس بـ يزيد إودي.
و هللل عاـ حاديث رواه ع اد اهلل باـ جعػار الؿخرنال( :ااق حاديث حساـ،
وطي مهلل ـ جعػد ملؿ دمل

وق ثؼة) ،وناـ الؿعؾاقم أن اساتخدام الؿتؼادنقـ

لؾػظ (الحسـ) عؾك أحد إحهللدياث ااق بؿعـاك الصاحقح ٕ :اؿ كاهللكقا يؼساؿقن
الحديث إلك هحقح وععقػ فؼط ،وكاهللن الحساـ عـاداؿ َ ساقؿ الصاحقح .اهللل
ال ا ل« :و َي َؾزم عؾك ذلؽ أن يؽقن كؾ هحقحٍ حسـًهلل ،وعؾقف ع هللرات الؿتؼادنقـ:
فن ؿ د يؼقلقن فقؿهلل هح :ا ا حديث حسـ»(.)3

( )1اكظر :تخريج إحهللديث القاردة يف حقاول ا ا ال حث نؿهلل سئؾ عـف ال خهللري وأجهللب
عـف.
( )2اكظر :الؿ حث إول  /الؿطؾب الوهللين( :استعؿهللل إمؿة لؾػظ الصدوق ودٓلتف عـداؿ).
( )3ال ا ل ،الؿق ظة .4/
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قؾت :و َيؾزم نـ هحة الخرب ثؼة رواتف ،و ُيستػهللد نـ ا ا أن لػظ (الصدوق)
عـد ال خهللري اق سقؿ لػظ (الوؼة).
و د يسلل سهللمؾ ويعارتض فقؼاقل :إن كاهللن لػاظ الصادوق ُياراد باف التقثقاؼ!
فؽقػ ععػ الـؼهللد ههللحب ا ا القهػ؟ ونهلل نراد ال خهللري نـ لػظ (الصدوق)
ال ي أطؾؼف عؾك أحد الرواة ،و د ععػف نجؿقعة ك قرة نـ الـؼهللد؟
هللههلل بهلللحديث ال ي تداولف الوؼهللت ،بؾ
قؾت :إن ندلقل الصحقح لؿ يؽـ خ ًّ
أيضهلل إذا تلكد لديفؿ سالنتف نـ الخطل
د يطؾؼ عؾك الحديث ال ي رواه الضعقػ ً
يقهػ بقهػ ُي َؾ ّقـف :كلن يؼقل ال خهللري( :هدوق ،ساقئ
والقاؿ .فهلللصدوق د َ
الحػظ ،أو كوقر الغؾط ،أو يفؿ) ولؽـف د يصقب يف أحد أخ هللره (يف حديث بعقـاف)
فقؽقن د ع طف ،وعؾقف فنكـهلل كستطقع أن كصػف بلكف هدوق عهللبط لحديواف :فتؽاقن
الـتقجة ال أكـهلل كحتج بحديوف ال ي ع طف.
ف اهلللرواة ال ا يـ نا ّار ذكااراؿ وتؿاات دراسااتفؿ ،ووهااػفؿ ال خ اهللري بقهااػ
(هدوق) ،و رن نعفؿ وه ًػهلل آخر ،فؽلكف يشقر إلك عاعػ فاقفؿ  -لاقس نطؾ ًؼاهلل -
نار نعـاهلل)،
كلن يؼقل( :هدوق يفؿ ،أو هدوق ساقئ الحػاظ ....وغقار ذلاؽ نؿاهلل ّ
ف فمٓء الرواة ٓ بد نـ الـظر يف روايتفؿ :اؾ لفؿ نتهللبع لفؿ عؾقفهلل ،أم أ ؿ اكػردوا
وهلل ،فنن وجدكهلل نتهللب ًعهلل ،فـؼقل :د عا طقا رواياتفؿ وكحاتج واهلل ،وإن لاؿ كجاد لفاؿ
نتهللب ًعاهلل فاانن وهااػفؿ الساهللبؼ (هاادوق سااقئ الحػااظ وغقاار ذلااؽ) ٓ ُيحتؿااؾ نعااف
تػرداؿ ،ف ُقضعػقن.
وهمالء ال مكفؿؾ وال مك دك ح كثفؿ للؽؾقة ،ؾ قن كؽنقن حن كثفؿ منـ رتينة
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ملح كث ملحسـ لذمتف ،أو ملحسـ لغقده.
وطؾقف فنن رتية ملح وق طـن ملي نلري منـ خنرل ملندومة ملسنل ؼ تؼسنقؿفؿ
طؾك ملـحق مآلتل:
 -1ملح وق ق كطؾؼف طؾك َمـ كح ج ف هق وغقده مـ مألئؿة .وكؽقن ح كثف
مـ ل ملححقو.
 -2ملح وق ق كطؾؼف طؾك مـ كس شف ح كثف ،وق كؽقن ح كثف منـ نل
ملحسـ لذمتف.
 -3ملح وق ق كطؾؼف طؾك مـ كقثنؼ دكلكن ًة وال كقثنؼ ضني ًطل ،وهنذم مكـظند ح
ح كثف وك ققػ فقف .وق كؽقن مـ ل ملحسـ لغقده إذم مط ي غقده أو تمق ع طؾك
ح كثف.
وطؾقف فنكـل أس طقع وضنع ملندموي ملنذي أصؾنؼ طؾقنف مامنلم ملي نلري لػنظ
ملح وق) ح مدتية ملثؼة ملذي مكح ج ح كثف.
و عيفؿ مآلخند كؿؽنـ وضنعف ح مدتينة ملحن كث ملحسنـ لذمتنف ،وملحسنـ
لغقده .وكؿل قنلل ملنذهيل« :إن رتينة ملحن وق هنل رتينة منـ كنلن ح كثنف حسنـًل أو
جق ً م».

 يصطهر «صذوق» عنذ اإلياو انبخاري

116

اخلامتت
أهى اننتائح وانتىصياث
وح كفلكة هذم مليحث ،سلققم لسن عدمت أهنؿ منل تق نؾت إلقنف منـ ك نلئج،
وأذكد أهؿ مل ق قلت:
 .1عدد الرواة ال يـ أطؾؼ عؾقفؿ اإلناهللم ال خاهللري وهاػ (الصادوق) بؾاغ
ثالثة وثالثاقـ راو ًياهلل :ناـ خاالل كتاهللب (عؾاؾ الرتنا ي الؽ قار) وكتاهللب (التاهللريي
الؽ قر لؾ خهللري).
 .2بؾغ عدد الرواة ال يـ أطؾؼ عؾاقفؿ ال خاهللري وهاػ (هادوق) نجار ًدا:
أربعااة وعشااريـ راو ًي اهلل .وبؾااغ عاادد الاارواة ال ا يـ أطؾااؼ عؾااقفؿ ال خ اهللري وهااػ
(هدوق) نؼرو ًكهلل بقهػ آخر :تسعة رواة.
 .3أن ال خهللري لؿ يػرق بقـ لػظ (هدوق) وبقـ لػاظ (ثؼاة) ،باؾ اد جؿاع
بقـفؿهلل ن ًعهلل.
 .4نـ الرواة َنـ أطؾؼ عؾقفؿ وهػ (الصادوق) واحاتج واؿ يف إهاقل،
وأخرج عـفؿ يف جهللنعف الصحقح.
 .5ناااـ الااارواة َناااـ أطؾاااؼ عؾاااقفؿ وهاااػ (الصااادوق) واستشااافد واااؿ يف
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الؿتهلل َبعهللت والؿعؾؼهللت .وعؾقف فهلللراوي الصدوق عـد اإلنهللم ال خهللري د ُيحتج بف،
أو يعترب بف ،أو ُيستشفد بف.
 .6الراوي (الصدوق) د يؽقن عـد ال خهللري بؿعـك :أكف ٓ يتعؿاد الؽا ب
فؼط ،أي أن ا ا تقثقؼ ديهللكة ٓ تقثقؼ ع ط .فقـظر يف حديوف.
 .7و د يؽقن لػظ (الصدوق) عـد ال خهللري بؿعـك أكاف تقثقاؼ عا ط وديهللكاة
ن ًع اهلل ،فقحااتج بااف .وعؾقااف فاانن رت ااة الااراوي (الصاادوق) عـااد ال خ اهللري داماارة بااقـ
الصحقح ،والحسـ ،والضعقػ.
 .8لؿ يؽـ ال خهللري نـػر ًدا بهلللجؿع بقـ (الوؼة والصادوق) باؾ وافاؼ أغؾاب
نر  -كلحؿد وابـ الؿ هللرك وغقراؿ ناـ الؿتالخريـ
إمؿة عؾك ا ا الصـقع  -كؿهلل ّ
والؿعهللهريـ.
 .9نـ خالل إطالق ال خاهللري لفا ا الؾػاظ (الصادوق) عؾاك بعاض الارواة،
ونااـ خااالل الـظاار يف أ ااقال الـؼااهللد أخااريـ ،وجاادت أن اإلنااهللم ال خ اهللري نااـ
الؿعتاادلقـ يف الجاارح والتعااديؾ :حقااث كاهللن عػقااػ الؾساهللن عااـ إطااالق إلػاهللظ
الجهللرحة الشديدة التل كهللن يستعؿؾفهلل غقره نـ الـؼهللد ،وإكؿهلل كهللن يساتخدم إلػاهللظ
لطقػة الع هللرة.
 .11ويقهل ال هللحث بدراسة نصطؾح (الصدوق) عـاد الؿتؼادنقـ وعـاد
الؿتلخريـ دراسة نؼهللركة.
وآخد دطقمكل أن ملحؿ هلل ر ملعللؿقـ.
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أهى املصادر واملزاخع
ابااـ ااقؿ الجقزيااة ،أبااق ع ااد اهلل نحؿااد بااـ أباال بؽاار بااـ أيااقب الدنشااؼل،
(1432ه) ،إغلثة ملؾفػلن ح محلك ملشقطلن ،ط ،1تحؼقؼ :نحؿد عزيار واؿس ،نؽاة
الؿؽرنة ،دار عهلللؿ الػقامد.
ابـ الؿربد ،يقسػ بـ حسـ بـ ع د الفهللدي الصهلللحل1413( ،ه) ،حند ملن م
فقؿـ تؽؾؿ فقف ماملم أحؿ ؿ ح أو ذم ،ط ،1تحؼقؼ وتعؾقؼ :الدكتقرة روحقة ع د
الرحؿـ السقيػل ،بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة.
ابـ الؿؾؼاـ ،ساراج الاديـ أباق حػاص عؿار باـ عؾال باـ أحؿاد الؿصاري،
(1425ه) ،ملي ر ملؿـقد ح ت دكج مألحلدكنث ومآلثنلر ملقمقعنة ح ملشندح ملؽيقند ،ط،1
الؿحؼؼ :نصطػك أبق الغقط وع د اهلل بـ سؾقؿهللن ويهللسر بـ كؿهللل ،الساعقدية ،دار
الفجرة لؾـشر والتقزيع.
ابـ الؿؾؼاـ ،ساراج الاديـ أباق حػاص عؿار باـ عؾال باـ أحؿاد الؿصاري،
(1413اااا) ،ملؿؼـننع ح طؾننقم ملحن كث ،ط ،1تحؼقااؼ :ع ااد اهلل بااـ يقسااػ الجااديع،
السعقدية ،دار فقاز لؾـشر.
ابـ خزيؿة ،نحؿاد باـ إساحهللق باـ خزيؿاة أباق بؽار الساؾؿل الـقساهللبقري،
(1391ه) ،ننحقو م ننـ خاكؿننة ،تحؼقااؼ :د .نحؿااد نصااطػك إعظؿاال ،بقااروت،
الؿؽتب اإلسالنل.
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ابااـ خؾؽاهللن ،أبااق الع اهللس وااؿس الااديـ أحؿااد بااـ نحؿااد بااـ إباارااقؿ بااـ
خؾؽهللن الربنؽال1994( ،م) ،وفقنلت مألطقنلن وأكينلء أ ـنلء ملامنلن ،تحؼقاؼ :إحساهللن
ع هللس ،بقروت ،دار ههللدر.
ابـ فهللرس ،أبق الحسقـ أحؿد بـ فهللرس بـ زكريهلل1399( ،ه) ،معلؿ مؼنلكقس
ملؾغة ،تحؼقؼ :ع د السالم نحؿد اهللرون ،دار الػؽر.
ابـ هللكع ،ع د ال هلل ل بـ هللكع أباق الحساقـ1418( ،ه) ،معلنؿ ملحنحل ة ،ط،1
تحؼقؼ :هالح بـ سهلللؿ الؿصرايت ،الؿديـة الؿـقرة ،نؽت ة الغربهللء إثرية.
ابـ نهللكقٓ ،عؾل بـ ا ة اهلل باـ أبال كصار باـ ناهللكقٓ1411( ،ه) ،اإلكؿاهللل ح
رفننع مالرتقننل طننـ ملؿمتؾننػ وملؿ ؾننػ ح مألسننؿلء وملؽـننك ،ط ،1بقااروت ،دار
الؽتب العؾؿقة.
ابااـ نـااده ،أبااق ع ااد اهلل نحؿااد بااـ إساحهللق بااـ نحؿااد بااـ يحقااك بااـ َنـْاادَ ه
الع دي1426( ،ه) ،معدفة ملححل ة ،ط ،1تحؼقؼ :أ.د عهللنر حسـ هربي ،نط قعهللت
جهللنعة اإلنهللرات العربقة الؿتحدة.
إها حل ،نهلللااؽ بااـ أكااس أبااق ع ااد اهلل ،مقصننل مامننلم مللننؽ رومكننة كحقننك
ملؾقثل ،تحؼقؼ :نحؿد فماد ع د ال هلل ل ،نصر ،دار إحقهللء الرتاث العربل.
إه فهللين ،أحؿد بـ ع د اهلل بـ أحؿد أبق كعاقؿ1415( ،ه) ،معدفنة ملحنحل ة،
ط ،1تحؼقؼ :فهللروق حؿهللدة ،الدار ال قضهللء ،دار الوؼهللفة.
إهػفهللين ،الحسقـ بـ نحؿد بـ الؿػضؾ الؿعاروف بهلللراغاب إهاػفهللين
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أبق الؼهللسؿ1412( ،ه) ،ملؿػددمت ح غدكب ملؼدآن( ،د .ط) ،تحؼقاؼ :هاػقان عادكهللن
داودي ،دنشؼ ،بقروت ،دار العؾؿ ،الدار الشهللنقة.
إل اااهللين ،نحؿاااد كهللهااار الاااديـ1421( ،ه) ،ضنننعقػ أ نننل دمود /مألم ،ط،1
الؽقيت ،نمسسة غراس لؾـشر والتقزيع.
إكدلسل ،أبق عؿر يقسػ باـ ع اد اهلل باـ نحؿاد باـ ع اد الارب باـ عهللهاؿ
الـؿري الؼرط ل1387( ،ه) ،مل ؿفق لؿل ح ملؿقصل مـ ملؿعنلين ومألسنلكق ( ،د .ط)،
تحؼقؼ :نصطػك بـ أحؿد العؾقي ،نحؿاد ع اد الؽ قار ال ؽاري ،الؿغارب ،وزارة
عؿقم إو هللف والشمون اإلسالنقة.
إكدلسل ،أبق عؿر يقسػ باـ ع اد اهلل باـ نحؿاد باـ ع اد الارب باـ عهللهاؿ
الـؿااري الؼرط اال1421( ،ه) ،مالسنن ذكلر مللننلمع لؿننذمهب فؼفننلء مألمحننلر ،ط،1
تحؼقؼ :سهلللؿ نحؿد عطهلل ونحؿد عؾل نعقض ،بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة.
إكدلسل ،أبق القلقد سؾقؿهللن بـ خؾػ الؼرط ل ال اهللجل1416( ،ه) ،مل عن كؾ
ومل لدكو لؿـ خندج لنف ملي نلري ح مللنلمع ملحنحقو ،ط ،1تحؼقاؼ :د .أباق ل هللباة
حسقـ ،الريهللض ،دار الؾقاء لؾـشر والتقزيع.
ال خهللري ،نحؿد بـ إسؿهللعقؾ بـ إبرااقؿ بـ الؿغقرة ال خهللري ،أبق ع د اهلل،
(1417ه) ،ملللمع ملححقو حسب تدققؿ ف و مليلري ،ط ،1الؼهللارة ،دار الشعب.
ال خهللري ،نحؿد بـ إساؿهللعقؾ باـ إبارااقؿ باـ الؿغقارة ال خاهللري( ،د .ت)،
التهللريي الؽ قر ،ط ع تحات نرا اة :نحؿاد ع اد الؿعقاد خاهللن ،الفـاد ،حقادر آباهللد/

يصطهر «صذوق» عنذ اإلياو انبخاري

101

الدكـ ،دامرة الؿعهللرف العوؿهللكقة.
ال خ اهللري ،أبااق ع ااد اهلل نحؿااد بااـ إس اؿهللعقؾ ال خ اهللري1426( ،ه) ،مليننعػلء
ملحغقد ،نؽت ة ابـ ع هللس.
ال اازار ،أبااق بؽاار أحؿااد بااـ عؿاارو بااـ ع ااد الخاهلللؼ بااـ خااالد بااـ ع قااد اهلل
العتؽل2119/1988( ،م) ،مسـ ملينامر ملؿـشنقر لسنؿ مليحند ملاخنلر ،ط ،1تحؼقاؼ:
نحػقظ الرحؿـ زيـ اهلل وآخريـ ،الؿديـة الؿـقرة ،نؽت ة العؾقم والحؽؿ.
ال ستل ،نحؿد بـ ح اهللن التؿقؿال ،أباق حاهللتؿ ،الادارنل1393( ،ه) ،ملثؼنلت،
ط ، 1تحت نرا ة :الدكتقر نحؿد ع د الؿعقد خهللن ندير دامرة الؿعهللرف العوؿهللكقاة،
الفـد ،دامرة الؿعهللرف العوؿهللكقة بحقدر آبهللد الدكـ.
ال ساااتل ،نحؿاااد باااـ ح اااهللن التؿقؿااال ،أباااق حاااهللتؿ ،الااادارنل1422( ،ه)،
ملؿلدوحقـ ،ط ،1تحؼقؼ :نحؿقد إبرااقؿ زايد ،حؾب ،دار القعل.
ال ستل ،نحؿد بـ ح هللن التؿقؿل ،أبق حهللتؿ ،الدارنل1411( ،ه) ،ط ،1مشلهقد
طؾؿنلء مألمحنلر وأطنرم فؼفنلء مألقطنلر ،حؼؼااف ووثؼاف وعؾاؼ عؾقاف :نارزوق عؾاال
إبرااقؿ ،نصر ،دار القفهللء لؾط هللعة والـشر والتقزيع.
ال ستل ،نحؿد بـ ح هللن التؿقؿل ،أبق حهللتؿ ،الدارنل1418( ،ه) ،اإلحسهللن يف
تؼريب هحقح ابـ ح هللن ،ط ،1ترتقب :إنقر عالء الديـ عؾل بـ بؾ اهللن الػهللرسال،
حؼؼف وخرج أحهللديوف وعؾؼ عؾقف :وعقب إركهللؤوط ،بقروت ،نمسسة الرسهلللة.
ال غدادي ،أبق بؽر أحؿد بـ عؾال باـ ثهللبات باـ أحؿاد باـ نفادي الخطقاب
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ال غاادادي1422( ،ه) ،تننلرك

غ ن مد ،ط ،1الؿحؼااؼ :الاادكتقر بش اهللر عااقاد نعااروف،

بقروت ،دار الغرب اإلسالنل.
ال غدادي ،أبق بؽر أحؿد بـ عؾال باـ ثهللبات باـ أحؿاد باـ نفادي الخطقاب
ال غادادي1417( ،ه) ،ملؿ ػؼ وملؿػ دق ،ط ،1تحؼقاؼ :الادكتقر نحؿاد هاهللدق آيادن
الحهللندي ،دنشؼ ،دار الؼهللدري لؾط هللعة والـشر والتقزيع.
ال غدادي ،أبق بؽر أحؿد بـ عؾال باـ ثهللبات باـ أحؿاد باـ نفادي الخطقاب
ال غدادي ،ملؽػلكة ح طؾؿ ملدومكة ،الؿحؼؼ :أبق ع د اهلل السقر ل وإبرااقؿ حؿدي
الؿدين ،الؿديـة الؿـقرة ،الؿؽت ة العؾؿقة.
ال غدادي ،أباق زكرياهلل يحقاك باـ نعاقـ الؿاري باهلللقٓء( ،د.ت) ،تاهللريي اباـ
نعااقـ (روايااة عوؿ اهللن الاادارنل)( ،د .ط) ،تحؼقااؼ :د .أحؿااد نحؿااد كااقر سااقػ،
دنشؼ ،دار الؿلنقن لؾرتاث.
ال غدادي ،أباق زكرياهلل يحقاك باـ نعاقـ الؿاري باهلللقٓء (،د.ت) ،تنلرك م نـ
معقـ رومكة مل وري) ،ط ،1تحؼقاؼ :د .أحؿاد نحؿاد كاقر ساقػ ،نؽاة الؿؽرناة،
نركز ال حث العؾؿل وإحقهللء الرتاث اإلسالنل.
ال غدادي ،أبق زكريهلل يحقك بـ نعقـ الؿري بهلللقٓء1415( ،ه) ،معدفنة ملدجنلل
طـ كحقك نـ معنقـ رومكنة أحؿن نـ محؿن نـ ملؼلسنؿ نـ محندز ،ط ،1تحؼقاؼ:
نحؿد كهللنؾ الؼصهللر ،دنشؼ ،نجؿع الؾغة العربقة.
ال غدادي ،أبق زكريهلل يحقك بـ نعقـ الؿري باهلللقٓء1418( ،ه) ،سنممالت م نـ
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مللـق أل ل زكدكل كحقك ـ معقـ ،ط ،1تحؼقؼ :أحؿد نحؿد كاقر ساقػ ،الؿديـاة
الؿـقرة ،نؽت ة الدار.
ال غدادي ،أبق حػص عؿار باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن ،الؿعاروف بااهللبـ واهللاقـ،
(1414ه) ،تلرك أسنؿلء ملثؼنلت ،ط ،1تحؼقاؼ :ها حل الساهللنرامل ،الؽقيات ،الادار
السؾػقة.
ال غدادي ،أبق حػاص عؿار باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن الؿعاروف بااهللبـ واهللاقـ،
(1419ه) ،تلرك أسؿلء مليعػلء وملؽذم قـ ،ط ،1تحؼقؼ :ع د الرحقؿ نحؿد أحؿاد
الؼشؼري.
ال غدادي ،أبق حػاص عؿار باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن الؿعاروف بااهللبـ واهللاقـ،
(1421ه) ،ملؿ ؾػ فقفؿ ،ط ،1تحؼقؼ :ع د الرحقؿ بـ نحؿد الؼشاؼري ،الرياهللض،
نؽت ة الرود.
ال غدادي ،أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ ساعد باـ نـقاع الفهللواؿل الؿعاروف باهللبـ
سعد ،ملطيؼلت ملؽيدى ،ط ،1تحؼقؼ :نحؿد ع د الؼهللدر عطاهلل ،بقاروت ،دار الؽتاب
العؾؿقة.
ال غقي ،أبق نحؿاد الحساقـ باـ نساعقد ال غاقي الشاهللفعل1413( ،ه) ،شندح
ملسـة ،ط ،2تحؼقؼ :وعقب إركهللؤوط ونحؿد زاقار الشاهللويش ،بقاروت ،دنشاؼ،
الؿؽتب اإلسالنل.
ال قفؼل ،أحؿد بـ الحسقـ بـ عؾل الخراسهللين ،أباق بؽار ال قفؼال1424( ،ه)،
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ملســ ملؽيدى ،ط ،3تحؼقؼ :نحؿد ع د الؼهللدر عطهلل ،بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة.
الرتن ي ،نحؿاد باـ عقساك أباق عقساك الساؾؿل( ،د .ت) ،جنلمع مل دمنذي
ملســ) ،تحؼقؼ :أحؿد نحؿد وهللكر ،بقروت ،دار إحقهللء الرتاث العربل.
الرتن ا ي ،نحؿااد بااـ عقسااك أبااق عقسااك السااؾؿل1419( ،ه) ،طؾننؾ مل دمننذي
ملؽيقنند ،ط ،1رت ااف عؾااك كتااب الجااهللنع :أبااق طهلللااب الؼهللعاال ،تحؼقااؼ :هاا حل
السهللنرامل وآخريـ ،بقروت ،عهلللؿ الؽتب ،نؽت ة الـفضة العربقة.
يقسػ ،تحدكد طؾقم ملح كث.
الجديع ،أبق نحؿد ع دُ اهلل بـ ُ
الجرج اهللين ،أبااق أحؿااد ع ااد اهلل بااـ عاادي الجرج اهللين1418( ،ه) ،ملؽلمننؾ ح
ضعػلء ملدجلل ،ط ،1بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة.
الجقزجهللين ،أبق إسحهللق إبرااقؿ بـ يعؼقب بـ إساحهللق الساعدي( ،د .ت)،
أحننقمل ملدجننلل ،تحؼقااؼ :ع ااد العؾااقؿ ع ااد العظااقؿ ال َسااتقي ،بهللكس اتهللن ،حااديث
أكهللدنل /فقصؾ آبهللد.
الحـ ؾل ،زيـ الديـ ع د الرحؿـ بـ أحؿد بـ رجب ،ال غدادي ،الدنشؼل،
(1417ه) ،شنندح طؾننؾ مل دمننذي ،ط ،1تحؼقااؼ :الاادكتقر اؿ اهللم ع ااد الاارحقؿ سااعقد،
إردن ،نؽت ة الؿـهللر.
الحـ ؾل ،نحؿد بـ ع د الغـل بـ أبل بؽر بـ واجهللع اباـ كؼطاة ،ال غادادي،
(1418ه) ،مل ؼقق لؿعدفة رومة ملســ ومألسلكق  ،ط ،1تحؼقؼ :كؿهللل يقسػ الحقت،
بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة.
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الخزرجل ،أحؿد بـ ع د اهلل باـ أبال الخقار الخزرجال إكصاهللري القؿـال،
(1416ه) ،خر ننة تننذهقب تفننذكب ملؽؿننلل ح أسننؿلء ملدجننلل ،ط ،5تحؼقااؼ :ع ااد
الػتهللح أبق غدة ،بقروت ،نؽتب الؿط قعهللت اإلسالنقة /دار ال شهللمر.
الخؾقؾل ،أبق يعؾك خؾقؾ بـ ع د اهلل بـ الخؾقؾ الؼزويـل1419( ،ه) ،مارشلد،
ط ،1تحؼقننؼ :د .محؿن سننعق طؿنند إدركننس ،اإلرواهللد يف نعرفااة عؾؿاهللء الحااديث،
الريهللض ،نؽت ة الرود.
الدار طـل ،أبق الحسـ عؾال باـ عؿار ال غادادي1415( ،ه) ،ملعؾنؾ ملنقمردة ح
مألحلدكننث ملـيقكننة ،ط ،1تحؼقااؼ وتخااريج :نحػااقظ الاارحؿـ زيااـ اهلل السااؾػل،
الريهللض ،دار طق ة.
الدار طـل ،أباق الحساـ عؾال باـ عؿار ال غادادي1414- 1413( ،ه) ،ملينعػلء
وملؿ دوكقن ،تحؼقؼ :د .ع د الرحقؿ نحؿد الؼشؼري ،الساعقدية ،نجؾاة الجهللنعاة
اإلسالنقة بهلللؿديـة الؿـقرة.
الدار طـل ،أبق الحسـ عؾل بـ عؿر ال غادادي1424( ،ه) ،سنــ ملن مرقطـل،
ط ،1حؼؼف وع ط كصف وعؾؼ عؾقف :وعقب إركهللؤوط وآخرون ،بقاروت ،نمسساة
الرسهلللة.
الدار طـل ،أبق الحسـ عؾل باـ عؿار ال غادادي ،سنممالت أ نل طين مهلل نـ
ؽقد لؾ مرقطـل.
الدار طـل ،أبق الحسـ عؾل بـ عؿر ال غادادي1414( ،ه) ،سممالت حؿاة ـ
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كقسػ ملسفؿل ،ط ،1الريهللض ،نؽت ة الؿعهللرف.
الدار طـل ،أبق الحسـ عؾل بـ عؿار ال غادادي1414( ،ه) ،سنممالت مليدقنلين
لؾ مرقطـل ،تحؼقؼ :ع د الرحقؿ نحؿد أحؿد الؼشؼري ،ط ،1بهللكستهللن ،كتب خهللكف
جؿقؾل.
الدنشااؼل ،ط اهللار بااـ ه اهلللح بااـ نقاااب ،السااؿعقين الجزامااري1416( ،ه)،
تقجقف ملـظد إلنك أ نقل مألثند ،ط ،1تحؼقاؼ :ع اد الػتاهللح أباق غادة ،حؾاب ،نؽت اة
الؿط قعهللت اإلسالنقة.
الدنشؼل ،أبق الػداء إسؿهللعقؾ بـ عؿر بـ كوقر الؼروال ال صاري1418( ،ه)،
ملي مكة وملـفلكة ،ط ،1تحؼقؼ :عؾل وقري ،دار إحقهللء الرتاث العربل.
الدوٓبل ،أبق بِ ْشر نحؿاد باـ أحؿاد باـ حؿاهللد إكصاهللري1421( ،ه) ،ملؽـنك
ومألسؿلء ،ط ،1حؼؼف :أبق تق ة كظر نحؿد الػهللريهللبل ،بقروت ،دار ابـ حزم.
ال ا ل ،وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هلل ْيؿاهللز،
(1415ه) ،سقد أطرم ملـيرء ،ط ،3تحؼقؼ :نجؿقعة نـ الؿحؼؼاقـ بنواراف الشاقي
وعقب إركهللؤوط ،دنشؼ ،نمسسة الرسهلللة.
ال ا ل ،وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هلل ْيؿاهللز،
ملؿغـل ح مليعػلء ،تحؼقؼ :الدكتقر كقر الديـ عرت.
ال ا ل ،وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هلل ْيؿاهللز،
(1382ه) ،مقننامن مالط ن مل ح كؼ ن ملدجننلل ،ط ،1تحؼقااؼ :عؾاال نحؿااد ال ج اهللوي،
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بقروت ،دار الؿعرفة لؾط هللعة والـشر.
ال ا ل ،وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هلل ْيؿاهللز،
(1416ه) ،ذكنند أسننؿلء مننـ تؽؾننؿ فقننف وهننق مقثننؼ ،تحؼقااؼ نحؿااد وااؽقر أنرياار
الؿقهللديـل ،إردن ،نؽت ة الؿـهللر.
ال ا ل ،وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هلل ْيؿاهللز،
(2113ه) ،تننلرك ماسننرم ،ط ،1تحؼقااؼ :الاادكتقر بشاهللر عا ّاقاد نعااروف ،دار الغاارب
اإلسالنل.
ال ا ل ،وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هلل ْيؿاهللز،
(1411ه) ،ذكد مـ كع ؿ ققلف ح مللدح ومل ع كؾ (نط قع عؿـ كتهللب أربع رساهللمؾ
يف عؾقم الحديث) ،ط ،4تحؼقؼ :ع د الػتهللح أبق غدة ،بقروت ،دار ال شهللمر.
ال ا ل ،وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هلل ْيؿاهللز،
(1413ه) ،ملؽلشننػ ح معدفننة مننـ لننف رومكننة ح ملؽ ننب ملس ن ة ،ط ،1تحؼقااؼ :نحؿااد
عقانة وأحؿد الخطقب ،السعقدية ،دار الؼ ؾة لؾوؼهللفاة اإلساالنقة  -نمسساة عؾاقم
الؼرآن.
ال ا ل ،وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هلل ْيؿاهللز،
(1412ه) ،ملدومة ملثؼنلت ملؿن ؽؾؿ فنقفؿ ؿنل ال كقجنب ردهنؿ ،ط ،1تحؼقاؼ :نحؿاد
إبرااقؿ الؿقهؾل ،بقروت ،دار ال شهللمر اإلسالنقة.
ال ا ل ،وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هلل ْيؿاهللز،
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(1412ه) ،ملؿققظننة ح طؾننؿ محننطؾو ملحن كث ،ط ،2عـهلليااة :الشااقي ع ااد الػتاهللح أبااق
ُغدّ ة ،حؾب ،نؽت ة الؿط قعهللت اإلسالنقة.
الرازي ،أبق نحؿد ع د الرحؿـ بـ أبل حهللتؿ نحؿد باـ إدرياس باـ الؿـا ر
التؿقؿاال الحـظؾاال الاارازي1271( ،ه) ،مللنندح ومل ع ن كؾ ،ط ،1بقااروت ،دار إحق اهللء
الرتاث العربل.
الرازي ،أبق نحؿد ع د الرحؿـ بـ أبل حاهللتؿ التؿقؿال الحـظؾال1427( ،ه)،
طؾؾ ملح كث ،ط ،1تحؼقؼ :فريؼ نـ ال هللحوقـ بنوراف وعـهللية د /سعد بـ ع د اهلل
الحؿقد و د /خهلللد بـ ع د الرحؿـ الجريسل ،السعقدية ،نطهللبع الحؿقضل.
الاارازي ،أبااق زرعااة ع قااد اهلل بااـ ع ااد الؽااريؿ بااـ يزيااد1412( ،ه) ،مليننعػلء
وأجق نننة أ نننل زرطنننة ملننندمزي طؾنننك سنننممالت مليدذطنننل ،ط ،1تحؼاااؼ :د .ساااعدي
الفهللوؿل ،الؿديـة الؿـقرة ،الجهللنعة اإلسالنقة.
س ط ابـ العجؿال ،برااهللن الاديـ الحؾ ال أباق القفاهلل إبارااقؿ باـ نحؿاد باـ
خؾقؾ الطرابؾسل الشاهللفعل1988(،م) ،مالغ ينل

ؿنـ رمنل منـ ملندومة نلالخ ر ،

ط ،1تحؼقؼ :عالء الديـ عؾل رعهلل ،وسؿك تحؼقؼف ( هللية آغت هللط بؿاـ رنال ناـ
الاارواة بااهللٓختالط) واااق دارسااة وتحؼقااؼ وزيااهللدات يف الاارتاجؿ عؾااك الؽتااهللب،
الؼهللارة ،دار الحديث.
س ط ابـ العجؿال ،برااهللن الاديـ الحؾ ال أباق القفاهلل إبارااقؿ باـ نحؿاد باـ
خؾقؾ الطرابؾسل الشهللفعل1417( ،ه) ،ملؽشػ ملحثقث طؿـ مرمل قضنع ملحن كث،
ط ،1تحؼقؼ :ه حل السهللنرامل ،بقروت ،عهلللؿ الؽتب ،نؽت ة الـفضة العربقة.
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س ط ابـ العجؿال ،برااهللن الاديـ الحؾ ال أباق القفاهلل إبارااقؿ باـ نحؿاد باـ
خؾقااؾ الطرابؾساال الشاهللفعل 1416( ،اااا) ،مل يقننقـ ألسننؿلء ملؿ لسننقـ ،ط ،1تحؼقااؼ:
يحقك وػقؼ حسـ ،بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة.
السجستهللين ،أبق داود ساؾقؿهللن باـ إواعث باـ إساحهللق إزدي ،سنــ أ نل
دمود ،تحؼقؼ :نحؿد نحقل الديـ ع د الحؿقد ،بقروت ،الؿؽت ة العصرية.
السجساتهللين ،أبااق داود سااؾقؿهللن بااـ إوااعث بااـ إساحهللق إزدي1413( ،ه)،
سممالت أ ل طيق مآلجدي أل ل دمود ،ط ،1الؿحؼؼ :نحؿاد عؾال هللساؿ العؿاري،
السعقدية ،الؿديـة الؿـقرة ،عؿهللدة ال حث العؾؿل بهلللجهللنعة اإلسالنقة.
السخهللوي ،وؿس الديـ أبق الخقر نحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ نحؿد بـ أبل
بؽر بـ عوؿهللن بـ نحؿد السخهللوي1424( ،ه) ،فن و ملؿغقنث شندح ألػقنة ملحن كث
لؾعدمقل ،ط ،1تحؼقؼ :عؾل حسقـ عؾل ،نصر ،نؽت ة السـة.
السعد ،د .ع د اهلل السعد ،مؼ مة ح مللدح ومل ع كؾ.
السؿعهللين ،أبق سعقد ع اد الؽاريؿ باـ نحؿاد باـ نـصاقر التؿقؿال( ،د.ت)،
مألكسل  ،تؼديؿ وتعؾقؼ ع د اهلل عؿر ال هللرودي – نمسسة الؽتب الوؼهللفقة.
السققطل ،ع د الرحؿـ بـ أبل بؽر ،جالل الديـ ،ت ركب ملندموي ح شندح
تؼدكب ملـقموي ،حؼؼف :أبق تق ة كظر نحؿد الػهللريهللبل ،السعقدية ،دار طق ة.
وهللكر ،أحؿد نحؿد ،مليلطث ملحثقث شدح مخ حلر طؾقم ملح كثٕ /بال
الػداء إسؿهللعقؾ بـ عؿر بـ كوقر) ،ط ،2بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت.
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الشفرزوري ،عوؿهللن بـ ع د الرحؿـ ،أبق عؿرو ،تؼل الديـ الؿعروف باهللبـ
وكعندف ؿؼ منة م نـ ملحنرح)،
الصالح6-14( ،ه) ،معدفة أكقمع طؾقم ملح كث ،م
تحؼقؼ :كقر الديـ عرت ،بقروت ،دار الػؽر الؿعهللهر.
الشق هللين ،أبق ع د اهلل أحؿد باـ نحؿاد باـ حـ اؾ باـ ااالل1421( ،ه) ،مسنـ
ماملم أحؿ ـ حـيؾ ،ط 1تحؼقؼ :واعقب إركاهللؤوط وآخاريـ ،بنواراف :د ع اد
اهلل بـ ع د الؿحسـ الرتكل ،دنشؼ ،نمسسة الرسهلللة.
الشق هللين ،أبق ع د اهلل أحؿد بـ نحؿد باـ حـ اؾ باـ ااالل 1422( ،ه) ،ملعؾنؾ
ومعدفة ملدجلل ،ط ،2تحؼقؼ :وهل اهلل بـ نحؿد ع هللس ،الريهللض ،دار الخهللين.
الشق هللين ،أبق ع د اهلل أحؿد بـ نحؿاد باـ حـ اؾ باـ ااالل1418( ،ه) ،ملعؾنؾ
ومعدفة ملدجلل طـ أحؿ نـ حـينؾ رومكنة ملؿندوذي ،ط ،1تحؼقاؼ :وهال اهلل باـ
نحؿد ع هللس ،الفـد ،الدار السؾػقة.
الشق هللين ،أبق ع د اهلل أحؿد بـ نحؿد بـ حـ ؾ بـ االل1414( ،ه) ،سنممالت
أ ل دمود لمملم أحؿن نـ حـينؾ ح جندح ملندومة وتعن كؾفؿ ،ط ،1تحؼقاؼ :د .زياهللد
نحؿد نـصقر ،الؿديـة الؿـقرة ،نؽت ة العؾقم والحؽؿ.
الطرباين ،أبق الؼهللسؿ سؾقؿهللن بـ أحؿاد الشاهللنل( ،د .ت) ،ملؿعلنؿ ملؽيقند،
ط ، 2تحؼقؼ :حؿدي بـ ع د الؿجقد السؾػل ،الؼاهللارة ،نؽت اة اباـ تقؿقاة .ويشاؿؾ
الؼطعااة التاال كشااراهلل ٓح ًؼاهلل الؿحؼااؼ الشااقي حؿاادي السااؾػل نااـ الؿجؾااد ( 13دار
الصؿقعل ،الريهللض ،ط1415 ،1ه).
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الطحهللن ،الشقي نحؿقد الطحهللن ،أ قل مل دكج ودرمسة مألسلكق .
الطحهللوي ،أبق جعػر أحؿد بـ نحؿد بـ ساالنة باـ ع اد الؿؾاؽ باـ ساؾؿة
إزدي الحجااري الؿصااري1415( ،ه) ،شنندح مشننؽؾ مآلثننلر ،ط ،1تحؼقااؼ :واعقب
إركهللؤوط ،دنشؼ ،نمسسة الرسهلللة.
العهللين ،الدكتقر ولقد حسـ ،مـفج درمسة مألسلكق وملحؽؿ طؾقفنل1418( ،ه)،
دار الـػهللمس ،إردن.
الع سل ،أبق بؽر ابـ أبل واق ة ،ع اد اهلل باـ نحؿاد باـ إبارااقؿ باـ عوؿاهللن،
(1419ه) ،ملؿحننـػ ح مألحلدكننث ومآلثننلر ،ط ،1تحؼقااؼ :كؿ اهللل يقسااػ الحااقت،
الريهللض ،نؽت ة الرود.
العرت ،كقر الديـ عرت1418( ،ه) ،مـفج ملـؼ ح طؾنقم ملحن كث ،ط ،3دنشاؼ،
دار الػؽر.
العجؾل ،أبق الحسـ أحؿاد باـ ع اد اهلل باـ هاهلللح الؽاقيف1415( ،ه) ،معدفنة
ملثؼلت .ط ،1الؿديـة الؿـقرة ،نؽت ة الدار.
العرا ل ،أبق الػضؾ زيـ الديـ ع د الارحقؿ باـ الحساقـ1389( ،ه) ،مل ؼققن
وماكيلح شدح مؼ منة م نـ ملحنرح ،ط ،1تحؼقاؼ :ع اد الارحؿـ نحؿاد عوؿاهللن،
نحؿد ع د الؿحسـ الؽت ل ،الؿديـة الؿـقرة ،الؿؽت ة السؾػقة.
العرا ل ،أبق الػضؾ زيـ الديـ ع د الرحقؿ بـ الحسقـ 1423( ،اا) ،مل يحدة
ومل ذكدة شدح مأللػقة ،ط ،1تحؼقؼ :ع د الؾطقػ الفؿاقؿ وناهللار الػحاؾ ،بقاروت،
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دار الؽتب العؾؿقة.
العسؼالين ،أحؿد بـ عؾل بـ حجار1417( ،ه) ،هن ي ملسنلري مؼ منة ملػن و
مليلري ،ط ،1راجعف :صل نحب الديـ الخطقب ،الؼهللارة ،دار الريهللن.
العسؼالين ،أحؿد بـ عؾل بـ حجر1414( ،ه) ،ملـؽت طؾك م ـ ملحرح ،ط،1
تحؼقؼ :ربقع بـ اهللدي عؿقر الؿدخؾل ،السعقدية ،الؿديـة الؿـقرة ،عؿهللدة ال حث
العؾؿل بهلللجهللنعة اإلسالنقة.
العسااؼالين ،أحؿااد بااـ عؾاال بااـ حجاار1326( ،هننن ) ،تفننذكب مل فننذكب ،ط،1
الفـد ،دامرة الؿعهللرف الـظهللنقة.
العسؼالين ،أحؿد بـ عؾل بـ حجر1416( ،ه) ،تؼدكب مل فذكب ،1 ،تحؼقؼ:
محؿ طقممة ،سقركل ،دمر ملدشق .
العسؼالين ،أحؿد بـ عؾل بـ حجر 1421( ،هن) ،كاهة ملـظد ح تقضنقو ك ينة
ملػؽد ،ط ،3تحؼقؼ :د .كقر الديـ عرت ،دنشؼ ،نط عة الص هللح.
العسؼالين ،أحؿد بـ عؾل بـ حجار1416 ،ه) ،مل ؾ نقص ملحيقند ح ت ندكج
أحلدكث ملدمفعل ملؽيقد ،ط ،1حؼؼف :أبق عهللهؿ حسـ بـ ع اهللس باـ طاب ،نصار،
نمسسة رط ة.
العسؼالين ،أحؿد باـ عؾال باـ حجار1391( ،ه) ،لسنلن ملؿقنامن ،ط ،2الفـاد،
دامرة الؿعهللرف الـظهللنقة ،نمسسة إعؾؿل لؾؿط قعهللت ،بقروت.
الػهللسل ،عؾل بـ نحؿد الؽتهللنل الحؿقري أبق الحسـ ابـ الؼطهللن1418( ،ه)،
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قننلن ملننقهؿ وماكفننلم ح ك ننل مألحؽننلم ،ط ،1تحؼقااؼ :د .الحسااقـ آياات سااعقد،
الريهللض ،دار طق ة.
الؼزويـل ،أباق ع اد اهلل نحؿاد باـ يزياد اباـ نهللجاف ،ونهللجاف اساؿ أبقاف يزياد،
(1952م) ،ســ م ـ ملجف ،تحؼقؼ :نحؿد فماد ع د ال هلل ل ،نصر ،دار إحقاهللء الؽتاب
العربقة /فقصؾ عقسك ال هللبل الحؾ ل.
الؿديـل ،عؾل بـ ع اد اهلل باـ جعػار الساعدي باهلللقٓء الؿاديـل ،ال صاري،
(1414ه) ،سممالت محؿ ـ طثؿلن ـ أ نل شنقية لعؾنل نـ ملؿن كـل ،ط ،1تحؼقاؼ:
نقفؼ ع د اهلل ع د الؼهللدر ،الريهللض ،نؽت ة الؿعهللرف.
الؿزي ،يقسػ بـ ع د الرحؿـ أبق الحجهللج ،جؿهللل الديـ1411( ،ه) ،تفذكب
ملؽؿلل ح أسؿلء ملدجلل ،ط ،1تحؼقاؼ :د .بشاهللر عاقاد نعاروف ،بقاروت ،نمسساة
الرسهلللة.
نصطػك إبرااقؿ وآخرون ،ملؿعلؿ ملقسقط ،تحؼقؼ :نجؿع الؾغاة العربقاة،
دار الدعقة.
نغؾطاهللي ،أباق ع اد اهلل نغؾطاهللي باـ ؾاقج باـ ع اد اهلل ال ؽجاري الؿصاري،
(1422ه) ،إكؿلل تفذكب ملؽؿنلل ح أسنؿلء ملدجنلل ،ط ،1حؼؼاف :أباق ع اد الارحؿـ
عهللدل بـ نحؿد ،الػهللروق الحديوة لؾط هللعة والـشر.
الؿ َوـك بـ يحقك بـ عقسك باـ ااالل
الؿقهؾل ،أبق يعؾك أحؿد بـ عؾل بـ ُ
التؿقؿل1414( ،ه) ،مسـ أ نل كعؾنك ،ط ،1تحؼقاؼ :حساقـ ساؾقؿ أساد ،دنشاؼ ،دار
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الؿلنقن لؾرتاث.
الـسهللمل ،أبق ع د الرحؿـ أحؿد باـ واعقب الخراساهللين1396( ،ه) ،ملينعػلء
وملؿ دوكقن ،ط ،1تحؼقؼ :نحؿقد إبرااقؿ زايد ،حؾب ،دار القعل.
الـساهللمل ،أبااق ع ااد الاارحؿـ أحؿااد بااـ وااعقب الخراساهللين1416( ،ه) ،السااــ
الصغرى ،ط ،2تحؼقؼ :ع د الػتهللح أبق غدة ،حؾب ،نؽتب الؿط قعهللت اإلسالنقة.
الـساهللمل ،أباق ع ااد الارحؿـ أحؿااد باـ وااعقب الخراساهللين 1421( ،ه) ،ملسننــ
ملؽيدى ،ط ،1حؼؼف وخرج أحهللديوف :حسـ ع د الؿـعؿ وؾ ل ،أورف عؾقف :وعقب
إركهللؤوط ،بقروت ،نمسسة الرسهلللة.
الـقوي ،أبق زكريهلل يحقك بـ ورف بـ نري1392( ،ه) ،ملؿـفلج شدح حقو
مسؾؿ ـ ملحللج ،ط ،2بقروت ،دار إحقهللء الرتاث العربل.
الـقوي ،أبق زكريهلل يحقاك باـ وارف باـ ناري ،تفنذكب مألسنؿلء وملؾغنلت،
عـقت بـشره وتصحقحف والتعؾقاؼ عؾقاف ونؼهللبؾاة أهاقلف :واركة العؾؿاهللء بؿساهللعدة
إدارة الط هللعة الؿـقرية ،بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة.
الـقوي ،أباق زكرياهلل يحقاك باـ وارف باـ ناري1415( ،ه) ،مل ؼدكنب ومل قسنقد
لؿعدفة ســ مليشقد ملـذكد ح أ قل ملح كث ،ط ،1تحؼقؼ وتعؾقاؼ :نحؿاد عوؿاهللن
الخشت ،بقروت ،دار الؽتهللب العربل.
الـقوي ،أبق زكريهلل يحقك بـ ورف بـ نري ،ملؿلؿقع شدح ملؿفذ .
الـقسهللبقري ،أبق ع د اهلل الحهللكؿ نحؿد بـ ع اد اهلل باـ نحؿاد باـ حؿدوياف
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الؿعروف بهللبـ ال قع1411( ،ه) ،ملؿس رك طؾك ملححقحقـ ،ط ،1تحؼقاؼ :نصاطػك
ع د الؼهللدر عطهلل ،بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة.
الـقسهللبقري ،أبق ع د اهلل الحهللكؿ نحؿد بـ ع اد اهلل باـ نحؿاد باـ حؿدوياف
الؿعااروف ب اهللبـ ال قااع1418( ،ه) ،سننممالت مسننعقد ننـ طؾننل ملسننلاي مننع أسننئؾة
مليغ مدكقـ طـ أحقمل ملدومة لمملم ملحلفظ أ ل طي مهلل محؿ ـ طي مهلل ملحنلكؿ،
ط ،1تحؼقؼ :نقفؼ بـ ع د اهلل بـ ع د الؼهللدر ،بقروت ،دار الغرب اإلسالنل.
الـقسهللبقري ،أبق نحؿد ع د اهلل بـ عؾل بـ الجهللرود1418( ،ه) ،ملؿـ ؼك ،ط،1
تحؼقؼ :ع د اهلل عؿر ال هللرودي ،بقروت ،نمسسة الرسهلللة.
الـقساهللبقري ،أبااق بؽاار نحؿااد بااـ إباارااقؿ بااـ الؿـا ر1415( ،ه) ،مألوسننط ح
ملسننــ وماجؿننلع ومالخ ن رف ،ط ،1حؼؼااف :أبااق حؿ اهللد هااغقر أحؿااد بااـ نحؿااد
حـقػ ،الريهللض ،دار طق ة.
القؿاهللين ،ع ااد الاارحؿـ بااـ يحقااك الؿعؾؿاال العتؿاال ،مل ـؽقننؾ ؿننل ح تلكقننب
ملؽقثدي مـ مأل لصقؾ ،تحؼقؼ وتعؾقؼ :نحؿد كهللهر إل هللين.

البحىر الػلميت املحكمت:
الحتهللنؾااة ،د .ث اهللنر إس اتهللذ الؿس اهللعد يف كؾق اة اإللفق اهللت يف جهللنعااة بقـؽااقل
الرتكقة ،لؿجؾة الحديث ،نـ نـشقرات نعفد دراساهللت الحاديث الـ اقي (إ اهللد)،
الؽؾقة الجهللنعقة اإلسالنقة العهلللؿقاة بساالكجقر (نهلللقزياهلل) .الساـة الخهللنساة ،العادد
العهللور ،ربقع أول1437 ،اا 2115 -م ،ص (.)98 – 75
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الصػدي ،د .كعقؿ ،حث ملدومة ملؿق قفقن ن

وق كفؿ) طـن ملحنلفظ

م ننـ حلنند مؿننـ متػننؼ ملشننق لن طؾننك ملدومكننة طـفؿننل ح ننحقحقفؿل) الجهللنعااة
اإلسالنقة ،غزة ،الؿجؾد التهللسع عشر ،العدد الوهللين ،يقكقق .)513 – 455( ،2111
نـقر فريح طقؼهللن ،حث مدتينة ملحن وق طـن ملحنلفظ م نـ حلند ،درمسنة
تطيقؼقننة طؾننك ننحقو ملي ننلري) اااؽؾقة أهااقل الااديـ ،سااؿ الحااديث الشااريػ
وعؾقنف ،الجهللنعة اإلسالنقة ،غزة ،فؾسطقـ1429 .اا 2119 -م.
د .نحؿد إبرااقؿ خؾقؾ ،حث ملح وق طـ ملؿحن ثقـ ،مػفقمنف ومدتي نف
ودرجة ح كثف) ،لؿجؾة سهللنراء ،جهللنعة تؽريت ،كؾقة الرتبقاة ،ساؿ عؾاقم الؼارآن،
الؿجؾد الرابع ،عدد  ،11السـة الرابعة ،آب 2118م.
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 -18عؿر بـ إبرااقؿ151 ....................................................... .
أ قال أاؾ الـؼد يف عؿر بـ إبرااقؿ153 ....................................... :
خالهة أ قال أاؾ الـؼد يف عؿر بـ إبرااقؿ الع دي155........................ :
 -29لقث بـ أبل سؾقؿ155..................................................... .
أ قال أاؾ الـؼد يف الؾقث بـ أبل سؾقؿ157 ....................................:
خالهة أ قال الـؼهللد يف لقث بـ أبل سؾقؿ159 ................................. :
 -21نحؿد بـ زيد بـ نفهللجر161 ...............................................
أ قال أاؾ الـؼد يف نحؿد بـ زيد بـ الؿفهللجر162 .............................:
خالهة أ قال أاؾ الـؼد يف نحؿد بـ زيد بـ الؿفهللجر163 .................... :
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 -21يحقك بـ أيقب163 ........................................................
أ قال أاؾ الـؼد يف يحقك بـ أيقب الغهللفؼل الؿصري165 ......................:
خالهة أ قال أاؾ الـؼد يف يحقك بـ أيقب الغهللفؼل الؿصري169 ............. :
 -22يزيد بـ إبرااقؿ الت ُّْست َِر ّي171.............................................. .
أ قال أاؾ الـؼد يف يزيد بـ إبرااقؿ التسرتي171............................... :
خالهة أ قال أاؾ الـؼد يف يزيد بـ إبرااقؿ التسرتي173 ...................... :
الراهللوي174 ......................................
 -23يزيد بـ سـهللن ،أبق فروة ُّ
أ قال أاؾ الـؼد يف يزيد بـ سـهللن الراهللوي175 ................................ :
خالهة أ قال أاؾ الـؼد يف يزيد بـ سـهللن الراهللوي176 ........................:
 -24يزيد بـ ع د اهلل بـ سقط177 ............................................ .
أ قال أاؾ الـؼد يف يزيد بـ ع د اهلل بـ سقط177 ..............................:
خالهة أ قال أاؾ الـؼد يف يزيد بـ ع د اهلل بـ سقط179 ..................... :
ثهللك ًقهلل :الرواة ال يـ أطؾؼ عؾقفؿ ال خهللري لػظ (هدوق) نؼرو ًكهلل بقهػ آخر181 :
 -25إبرااقؿ بـ إسؿهللعقؾ بـ نجؿع بـ جهللرية181 ............................. .
أ قال أاؾ الـؼد يف إبرااقؿ بـ إسؿهللعقؾ بـ نجؿع بـ جهللرية181 .............. :
خالهة أ قال أاؾ الـؼد يف إبرااقؿ بـ إسؿهللعقؾ بـ نجؿع182 ................:
 -26أوعث بـ سقار183 ..................................................... .
أ قال أاؾ الـؼد يف أوعث بـ سقار184 ....................................... :
خالهة أ قال أاؾ الـؼد يف أوعث بـ سقار186 .............................. :
 -27خؾػ بـ خؾقػة187 .......................................................
أ قال أاؾ الـؼد يف خؾػ بـ خؾقػة187 ....................................... :
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خالهة أ قال أاؾ الـؼد يف خؾػ بـ خؾقػة189 ...............................:
 -28ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن191 ............................................... .
أ قال أاؾ الـؼد يف ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن191................................ :
خالهة أ قال أاؾ الـؼد يف ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن193 ....................... :
 -29عؿرو بـ أبل عؿرو193 .................................................. .
أ قال أاؾ الـؼد يف عؿرو بـ أبل عؿرو194 ................................... :
خالهة أ قال أاؾ الـؼد يف عؿرو بـ أبل عؿرو195 ........................... :
 -31نحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ أبل لقؾك196 .................................. .
أ قال أاؾ الـؼد يف نحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ أبل لقؾك197 ....................:
خالهة أ قال أاؾ الـؼد يف نحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ أبل لقؾك211 ............ :
 -31كعؿهللن بـ راود211 ....................................................... .
أ قال أاؾ الـؼد يف الـعؿهللن بـ راود211 ....................................... :
خالهة أ قال أاؾ الـؼد يف الـعؿهللن بـ راود213 ..............................:
 -32يزيد بـ أبل زيهللد214...................................................... .
أ قال أاؾ الـؼد يف يزيد بـ أبل زيهللد216 ...................................... :
خالهة أ قال أاؾ الـؼد يف يزيد بـ أبل زيهللد218 .............................. :
 -33يزيد بـ ع د الرحؿـ ،أبق خهلللد الدآينُّ218 ............................. .
أ قال أاؾ الـؼد يف يزيد بـ ع د الرحؿـ أبل خهلللد الدآين219................. :
خالهة أ قال أاؾ الـؼد يف أبل خهلللد الدآين211 ..............................:
الؿطؾب الوهللين :بقهللن الؿراد نـ لػظة (الصدوق) وندى هالحقتفهلل لالحتجهللج
عـد اإلنهللم ال خهللري 212...........................................................
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ونـ خالل دراسة ا يـ الؼسؿقـ و ػت عؾك نهلل يليت212...................... :
الخهللتؿة217 ......................................................................
أاؿ الـتهللمج والتقهقهللت 217 ......................................................
أاؿ الؿصهللدر والؿراجع219 ......................................................
ال حقث العؾؿقة الؿحؽؿة236 ................................................:
الػفرس 238.....................................................................

