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 املمذيت

إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكتقب إلقف، وكعقذ باهللهلل ناـ وارور 

أكػسـهلل ونـ سقئهللت أعؿهلللـهلل، نـ َيْفِدِه اهلل فال نضؾ لف، ونـ يضؾؾ فؾـ تجد لف ولقًّهلل 

نروااًدا، وأواافد أْن ٓ إلااف إٓ اهلل وحااده ٓ وااريؽ لااف، وأواافد أن  نحؿااًدا ع ااده 

 ورسقلف.

        ُ أما بػُذ:

عؾؿ نصطؾح الحديث نـ أجّؾ عؾقم الحاديث وأعالااهلل وأكػعفاهلل، و اد فنن 

ااتؿ عؾؿهللء الحديث بف ااتؿهللًم بهلللًغهلل: وذلؽ لشرف غهلليتف: إذ اق الطريؼ إلك نعرفة 

فقعؿؾ بف، ونعرفة الضعقػ فقارد، ففاق با لؽ   ملسو هيلع هللا ىلصالصحقح نـ حديث رسقل اهلل 

نهلل لقس نـف، أو   ملسو هيلع هللا ىلصكهلللطقد والسقهللج ال ي يؿـع نـ أن يدخؾ يف حديث رسقل اهلل 

أن يخاارج نااـ الحااديث نااهلل 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.

يف تعااديؾ الاارواة  و ااد وعااع عؾؿااهللء الحااديث ٕكػساافؿ  قاعااد يسااتعؿؾق هلل

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 

إلػهللظ ألػهللظ  د يطؾؼفهلل بعض إمؿة، وال تحتؿؾ أكور نـ نعـًك، وٓ يػَفؿ نراد 
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إٓ بعد دراسة نستػقضة ونتلكقة واستؼراء وتت ع لفا ا الؾػاظ اإلنهللم نـ ا ه الؾػظة 

 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 

 قاار(، ووردت ااا ه الؾػظااة أيًضااهلل يف لااف، و ااد سااطراهلل يف كتهللبااف )عؾااؾ الرتناا ي الؽ

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 

يصاادر حؽًؿااهلل عؾااك الحااديث خهللطًئااهلل )هااحة أو عااعًػهلل(، و ااد يصاادر حؽًؿااهلل عؾااك 

ة الؿتشاادديـ أو نااـ الؿتسااهللاؾقـ، لاا ا وجااب اإلنااهللم ال خااهللري ويصااـػف نااـ إمؿاا

 دراسة ا ا الؾػظ )هدوق( عـد اإلنهللم ال خهللري.

                       سبب اخخيار هذا املىضىع:

يف أثـااهللء دراسااتل وبحواال و ػاات عؾااك بعااض الدراسااهللت وال حااقث التاال   -1

اعتـت بؾػظ )الصدوق( عـد بعض إمؿة: كؿهلل اق عـاد اإلناهللم أبال حاهللتؿ 

ين: نؿااهلل أثااهللر اكت ااهللال لفاا ا الؾػااظ الاارازي، والحااهللفظ ابااـ حجاار العسااؼال

)الصدوق( فطرحت إنار عؾاك فضاقؾة الادكتقر نحؿاد أباق ع اده فلواهللر 

 أن أ قم بهللل حث عـ لػظ )الصدوق( عـد اإلناهللم ال خاهللري، فالخربين 
ّ
عؾل

 بلكف لػظ نحهلليد ويحؿؾ وجقًاهلل نحتؿؾة.

بقهللن نراد اإلنهللم ال خهللري نـ ا ا القهػ )الصدوق(، حقث وجادت أكاف   -2

ة إلك دراسة نتلكقة: ولؿ أ ػ عؾك دراساة ساهللبؼة  هللنات ب حاث اا ا بحهللج
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 القهػ عـد ال خهللري: يف حدود عؾؿل.

 ؿت بهللل حث فقجدت نهللدة عؾؿقة ثرياة لدراساة اا ا القهاػ، حقاث إن   -3

عاادد الاارواة الاا يـ أطؾااؼ عؾااقفؿ اإلنااهللم ال خااهللري لػااظ )هاادوق( ثالثااة 

كتهللباف )التاهللريي وثالثقن راوًيهلل، وذلؽ نـ خاالل إحصاهللمفؿ وجؿعفاؿ ناـ 

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.

 بػؽرة ا ا ال حث وبهللرك فقف.
ّ
 فجزى اهلل خقًرا كؾ نـ أوهللر عؾل

                 أهميت هذا البحث:

 ة الراوي، ويمثر بشؽؾ أن لػظ )هدوق( لػظ نحهلليد ُيشؽِؾ يف نعرفة نرت  -1

 ن هللور يف رت ة الحديث، فؽقػ تعهللنؾ ال خهللري نع ا ا الؾػظ؟

نؼهللركة ندلقل لػظ )هدوق( عـد اإلنهللم ال خاهللري وعـاد غقاره ناـ إمؿاة   -2

نؿـ استعؿؾ ا ا القهػ لؾق قف عؾك رت ة الراوي الـفهللمقة )نـ نراتاب 

 الجرح والتعديؾ(.

 نشؽؾة الدراسة :

الصادوق( (يف عدم تحديد الؿػفاقم الاد قؼ لؾػاظ تتؾخص نشؽؾة الدراسة 

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:

 ي.الق قف عؾك حؼقؼة درجة الراوي الصدوق عـد اإلنهللم ال خهللر  -1

الق قف عؾك رت ة الاراوي الا ي أطؾاؼ عؾقاف ال خاهللري )هادوق( يف ُساؾؿ   -2

 ُرتب الجرح والتعديؾ: ٕن كؾ رت ة عـد أاؾ الـؼد لفهلل حؽؿ خهللص.

خدنة السـة الـ قياة ب قاهللن ناراد إمؿاة ناـ نصاطؾحهللهتؿ وتؼري فاهلل ٕففاهللم   -3

 طالب العؾؿ.

 ال ـاهللء الضاخؿ اإلعهللفة الجديدة إلك الؿؽت ة اإلسالنقة لعؾفهلل تسد ثغرة يف  -4

 لعؾقم الحديث ونصطؾحهللتف.

                  الذراساث السابقت:

بعد ال حث والتػتقش وسمال الؽوقريـ نـ الؿختصاقـ يف نجاهللل ال حاث يف 

السـة الـ قية: لؿ أ ػ عؾك بحث تـهللول ا ا الؿقعقع نـ   ُؾ بشؽٍؾ نساتِؼؾ، باؾ 

الحديوقاة وجدت ال هللحوقـ تـاهللولقا ناـفج اإلناهللم ال خاهللري يف جهللنعاف، أو الصاـهللعة 

 عـده، نوؾ:

مل ننلرك   - ل ك ل ننف   ر ـ خنن كؾ منن عنن  مل  ح و مللنند ملي ننلري ح  مامننلم  مننـفج 

عة شدك مل قة  كؾ كت،  ؽق مل عة  طللية لقؾك محؿ ، جلم قد(، لؾ ؽي  .مل

ـن   - عقػ ط مل ين مل حنحقو و ه ح  ند ل وأث ؼ  ملدجل ملي لري ح ك ماملم  فج  مـ

دي فدك  محؿ  هل ؾيلحث  ثقـ، ل  .ملؿح 

ملي لري ح  - فج  عة مـ ملللم عق  حقى،  ك قر محؿ  س ؾ  كؾ، ل ع  مل  ح و مللد
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كقة رد  .مأل

ق(، مثؾ: ملح و ظ   تـلولت لػ ػت طؾك ط ة  حقث ورسلئؾ طؾؿقة   ووق

م نـ الدكتقر ثهللنر الحتهللنؾة، واق بعـقان   ماملم أ ق حلتؿ ملندمزي ال حث الؿؼد 

وااال ، و ااد تـااهللول جزمقااة بسااقطة يف ال حااث،  (1  ومحننطؾحلتف مل ل ننة ح مل عنن كؾ(

)الصدوق عـد أبل حهللتؿ(، وخؾص ال هللحث إلك أن نعـك الصدوق عـاد أبال حاهللتؿ لاف 

عدة حهللٓت: إول: ٓ ُ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 

 يتطرق فقف لؾػظ الصدوق عـد ال خهللري. . ولؿ (2 )أطؾؼف عؾك اإلنهللم نسؾؿ

ـ  ند مؿن نـ حل م  ظ  ف ن  ملحنل ؿ( طـ فن ن   وق ك فقن  ن ملؿق ق مة  ملدو و حث  

فؿل( فؿل ح  حقحق مكة طـ ملدو شق لن طؾك  مل ؼ  تػ ، وااق بحاث نؼادم ناـ الادكتقر م

وتحدث فقف عـ نعـك الصدوق عـد ابـ حجر، وعؼد فقف دراساة   (3 )كعقؿ الصػدي

قـ ال خهللري ونساؾؿ يف هاحقحقفؿهلل، ولاؿ يتطارْق فقاف تط قؼقة عؾك أحهللديث الشقخ

 لؾػظ الصدوق عـد ال خهللري.

                                                           

بحث نؼدم نـ د. ثهللنر الحتهللنؾة: إستهللذ الؿسهللعد يف كؾقة اإللفقهللت يف جهللنعة بقـؽقل  (1)

الرتكقة، لؿجؾة الحديث، نـ نـشقرات نعفد دراسهللت الحديث الـ قي )إ هللد(، الؽؾقة 

سـة الخهللنسة، العدد العهللور، ربقع الجهللنعقة اإلسالنقة العهلللؿقة بسالكجقر )نهلللقزيهلل(. ال

 (.98 – 75م، ص )2115 -اا 1437أول، 

 .(96الؿرجع السهللبؼ: ص ) (2)

كعقؿ الصػدي إلك الجهللنعة اإلسالنقة، غزة، الؿجؾد التهللسع عشر، العدد  .بحث نؼدم نـ د (3)

 .(513 – 455، )2111الوهللين، يقكقق 
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م ـ حلد وك لؽ  ظ  ف ملحل ـ   ملح وق ط تية  ؾنك  - حث  مد قة ط قؼ طي ة ت مس در

ي( ملي لر لؾ هللحث نـقر فريح  طقؼهللن، ولاؿ يتطارق فقاف لؾػاظ الصادوق   (1   حقو 

قـ بهلللصادوق يف عـد ال خهللري أيًضهلل، بؾ ا تصارت الدراساة عؾاك الارواة الؿقهاقف

كتهللب )التؼريب( ٓبـ حجر ونؼهللركة لفؿ بؿهلل ُروي عـفؿ يف هحقح ال خهللري، ولؿ 

 يتطرق أيضهلل لؾػظ الصدوق عـد ال خهللري.

ـ وكااا لؽ  ثق ن  ملؿحنن ـننن   ن وق ط ملحنن نث   نة  - حنن رجنن ف ود تي ننن نف ومد فقمنن مػ

ثف(  لؾدكتقر نحؿد إبرااقؿ خؾقؾ.  (2  ح ك

              حذود الذراست:

ػصؾ يف نػفقم )الصادوق عـاد ال خاهللري( بؿهلل أن ال حقث سهلللػة ال كر لؿ ت

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:

جؿع راٍو، والراوي: اق ال ي يروي الحديث بسـده سقاء كهللن عـده  الرواة:

 عؾؿ بف أو ٓ.

                                                           

الديـ،  سؿ الحديث الشريػ وعؾقنف، بحث نؼدم لـقؾ درجة الؿهللجستقر يف كؾقة أهقل  (1)

 .م2119 -اا 1429 .الجهللنعة اإلسالنقة، غزة، فؾسطقـ

نحؿد إبرااقؿ خؾقؾ لؿجؾة سهللنراء، جهللنعة تؽريت، كؾقة الرتبقة،  سؿ  .بحث نؼدم نـ د (2)

 .م2118، السـة الرابعة، آب 11عؾقم الؼرآن، الؿجؾد الرابع، عدد 



 يصطهر »      ص ذ وق« عنذ اإلياو         انب خاري 00
 

ال خهللري: اق نحؿد بـ إسؿهللعقؾ بـ إبرااقؿ بـ الؿغقرة ال خهللري الُجْعػال، 

 وقي اإلسالم، وإنهللم الحػهللظ، وأنقر الؿمنـقـ يف الحديث.

ف، هدوق: لػظ نـ ألػهللظ التعديؾ التل تشاِعر بصادق الاراوي، وساالنة ديـا

 «.حسـ»لؽـفهلل ٓ تشعر بتؿهللم ع طف، ول ا فحديث نـ ُأطؾؼت عؾقف ا ه الؾػظة 

            منهج البحث:

نة ق ؾؿ هج ط نل ـ تم م ن   م مس ن   كننللؿـفج أثـااهللء بحوال يف نادلقل اا ا الؾػاظ،  ق

ؼدمئل السنن  الاا ي لجاالت إلقااف يف اسااتؼراء كتااهللب )عؾااؾ الرتناا ي الؽ قاار( وكتااهللب  م

الاا يـ أطؾااؼ عؾااقفؿ ال خااهللري لػااظ )التااهللريي الؽ قاار( لؾقهااقل إلااك عاادد الاارواة 

فج ملؿؼلرنهدوق(، ) : حقث  هللركت بقـ  قل ال خهللري وبقـ أ قال إمؿاة ثؿ ملؿـ

الـؼهللد يف الرواة ال يـ أطؾؼ عؾقفؿ لػظ )هدوق( لؾق قف عؾك الرت ة الـفهللمقة لف ا 

ؾنلالراوي،  ؾق مل ح فج  نـ ملؿ لتػؽقاؽ ع اهللرات إمؿاة لؾقهاقل إلاك أ ارب ففاؿ  ثؿ 

 صطؾحهللهتؿ.ٕلػهللظفؿ ون

               ئجزاءاث البحث:

 أذكر اسؿ الراوي ال ي وهػف اإلنهللم ال خهللري بؼقلف: )هدوق(.  -1

أتاارجؿ لفاا ا الااراوي نااـ كتااب الرجااهللل نااع عاازو كااالم إمؿااة فقااف إلااك   -2

 الؿصهللدر إهؾقة.

أكُؼؾ كالم اإلنهللم ال خهللري يف ا ا الراوي نـ نقعاعف الا ي ذكاره فقاف، أو   -3

 كالم اإلنهللم ال خهللري نـ نقععف. كالم اإلنهللم الرتن ي ال ي كؼؾ فقف
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 أذكر أ قال أاؾ الجرح والتعديؾ يف ا ا الراوي.  -4

أذكاار  ااقل اإلنااهللنقـ الاا ا ل والحااهللفظ ابااـ حجاار يف الااراوي: استئـهللًسااهلل   -5

 لؾؿؼهللركة والرتجقح.

 أبقـ الؼقل الراجح يف الراوي حسب نهلل وهؾ إلقف اجتفهللدي.  -6

ؾؿ نراتاب الجارح أحهللول أن أعع الراوي )الصدوق عـد ال خاهللري( يف ُسا  -7

 والتعديؾ ٕرى يف أي نرت ة يؿؽـ أن أععف فقف.

وبهلللـساا ة لتخااريج إحهللديااث الااقاردة يف ال حااث، فاانن كااهللن الحااديث يف   -8

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 

هللن ثؿاة خاالف أجتفاد يف حادود اساتطهللعتل يف اساتعؿهللل الحديث، وإن كا

  رامـ الرتجقح لؾق قف عؾك أ رب نهلل يؽقن لؾحؽؿ عؾك الحديث.

نـ خالل  –إن ُوجدت  –أ قم بشرح الؽؾؿهللت الغري ة يف نتقن إحهللديث   -9

 كتب الغريب والشروح.

           خطت البحث:

فلرس ف تؿة، و ـ، وخل ق ث يح ق ، وم ف تؿ ؼ مة، و ث إلك: م يح مل م  ذ ه ؿ  س ؼ  :كم

ؼ مة:  ملؿ

بقـااُت فقفااهلل أاؿقااة الؿقعااقع، وأساا هللب الؽتهللبااة فقااف، ونشااؽؾة الدراسااة، 

 والدراسهللت السهللبؼة التل و ػُت عؾقفهلل، وخطة ال حث، وعؿؾل فقف.
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رثة مطللب: ف ث فق ق :  ف مل ؿ  و

مألول:  ؾب  ط التعريػ بهللإلنهللنقـ ال خهللري والرتن ي، وكتهللبقفؿهلل )التهللريي ملؿ

 ر(.الؽ قر(، و)عؾؾ الرتن ي الؽ ق

ملثلين:  ؾب  ط  أاؿقة عؾؿ الجرح والتعديؾ وحؽؿف وأدلة نشروعقتف.ملؿ

ملثللث: ؾب  ط  نراتب الجرح والتعديؾ وألػهللظفهلل عـد إمؿة. ملؿ

ؽؿف ي ف وح ثقـ ومدت ملؿح  عـقمن:  ملح وق( طـ   ل   ملؿيحث مألو  .و

 وفقف ثالثة نطهلللب:

ل ؾب مألو ط  : نعـك لػظ )هدوق( لغًة واهطالًحهلل.ملؿ

ملث ؾب  ط  استعؿهللل إمؿة لؾػظ الصدوق ودٓلتف عـداؿ. لين:ملؿ

ملثللث: ؾب  ط  أ قال أاؾ الـؼد يف آحتجهللج بحديث )الصدوق(. ملؿ

مة ملدو ل  م ؾقة ألحق ؾق مل ح مسة  ملثلين: خحح ف لؾ ر  .ملؿيحث 

ؾيلن: ط قف م ف  و

مألول:  ؾننب  ط دراسااة أحااقال الاارواة الاا يـ أطؾااؼ عؾااقفؿ ال خااهللري لػظااة ملؿ

 ثالثة وثالثقـ راوًيهلل. )الصدوق(، وبؾغ عدداؿ

ثنننلين: مل نب  ؾنن ط بقاااهللن الؿاااراد ناااـ لػظاااة )الصااادوق( ونااادى هاااالحقتفهلل  ملؿ

 لالحتجهللج عـد اإلنهللم ال خهللري.

هؿ  فقفل أ تـلولت  مل لتؿة  الـتهللمج والتقهقهللت التل تقهؾت إلقفهلل نـ خالل و
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 ال حث.

فل: ـ فل: وم ق ؾ مط ؿ تم ط مل ل  مجع  ملؿد در و ملؿحل ؿ  ه كدت أ ذ ؿ   ث

 عند  ـظقر. نحؿد بـ نؽرم.ابـ ن. اإلفريؼل مل سنلن  ، بقاروت: دار 1. طل

 ههللدر.

 ( .1422ال خهللري، نحؿد بـ إسؿهللعقؾ .)يقده ؽ مل . بقروت: دار 1. طمل لرك  

 الؽتب العؾؿقة.

 ( .1417ال خهللري. نحؿد بـ إسؿهللعقؾ.)ملححقو ه . بقروت: 3. طملللمع 

 دار ابـ كوقر.

 .غقد ال خهللري، نحؿد بـ إسؿهللعقؾ عػلء ملح  ابـ ع هللس. . نؽت ةملي

 ( .1395الُ ستل. ابـ ح هللن. نحؿد بـ ح هللن بـ أحؿد التؿقؿل .)ثؼلته . مل

 . دار الػؽر.1ط 

 قـال ستل. ابـ ح هللن. نحؿاد باـ ح اهللن باـ أحؿاد التؿقؿال ملؿلندوح  . .

 تحؼقؼ نحؿقد إبرااقؿ زايد.

 ( .1419الرتن ي. نحؿاد باـ عقساك باـ َساْقرة .)نده يق ؽ مل ذي  مل دمن نؾ  . طؾ

 ب.بقروت: عهلللؿ الؽت

 1.  ال ا ل. نحؿد بـ أحؿد بـ عوؿهللن 4 طؾو 21 نؿ محن نة ح طؾ ظ ملؿقق ه(. 

 . بقروت: نؽت ة الؿط قعهللت اإلسالنقة.4ط  ملح كث.
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  .لال ا ل. نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن ملدجنل ؼن   ل ح ك م ن  ن مالط  م نا . مق

 بقروت: دار الؿعرفة.

 كؾه(. 1271ع ااد الاارحؿـ بااـ أباال حااهللتؿ. ). الاارازي عنن  مل  ح و . 1. طمللنند

 وت: دار إحقهللء الرتاث العربل.بقر

 ( .1416العسؼالين. أحؿاد باـ عؾال اباـ حجار .)ذكب. ه فن مل  نب  ؼدك . 1طت

 حؾب: دار الروقد.

 كبه(. 1414أحؿد بـ عؾل ابـ حجر. ). العسؼالين فذ مل  كب  فذ . دار 1. طت

 الػؽر.

 1.  أحؿد بـ عؾل ابـ حجر. العسؼالين مليلري. 379 ف و  بقاروت: دار ه(. 

 الؿعرفة.

 1.  ـ َنعقـيحقك ب 4 ندز15 ـ مح م ن نة  مك ل  دو ملدجنل فة  عد . دنشاؼ: 1. طه(. م

 نجؿع الؾغة العربقة.

وأخقًرا، ا ا جفدي الؿتقاعع: فنن أه ُت فؿاـ اهلل وحاده، ولاف الحؿاد يف 

إولك وأخرة، وإن أخطلُت فؿـ تؼصقري، وهلل إنر ناـ   اُؾ وناـ بعاد، وااق 

 الغػقر الرحقؿ.
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 اإلهذاء

 

كقرة   ه ي  ل م إلك أم هذ ف ي   :طؿؾل وج

) هل د ؿ  مهلل ح ط  كؿة  أم    ؽد مل تل  مل                              م م    و

وإلك كؾ نـ و ػ بجهللك ل و ّدم 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

عللك :  مهلل ت ل   . [ 7  :   قؿ     إبراا ] ﴾ڦ ڦ ڄ﴿قل

مهلل  ل  ل رسق َ : » ملسو هيلع هللا ىلصوقل مهلل ؽد  ش ك ـلَس ال  مل ؽد  ش ك ـ ال   .«َم

أتقجف بهلللشؽر الجزيؾ لجهللنعتل الؿاق رة نؿوؾاة برمقسافهلل إساتهللذ الادكتقر: 

قؿ ه م ينند مل ؿ  هق م ـ إ نند قننؾ  نن ، حػظااف اهلل تعااهلللك، الاا ي عفدتااف ٓ يؽااّؾ وٓ يؿااّؾ يف خؾ

، وذلاؽ ناـ خاالل تؼديؿ كؾ جفد إلباراز جهللنعتـاهلل الغاراء يف أواك وأزااك هاقرة

 آاتؿهللم بطؾ ة الدراسهللت العؾقهلل يف جؿقع التخصصهللت.

مينكؿهلل أتقجف بجزيؾ الشؽر إلك فضقؾة الادكتقر/  ند ه ملا ؾنل  نـ ط س عؿقاد  ح

كؾقة الرتبقة، ال ي وعع بصؿهللت جؾقؾة يف ا ه الؽؾقة الغّراء، فؽهللن لفهلل أثر واعاح 

ػسفؿ لؾُؿِضال ُ اُدًنهلل يف يف دعؿ طالب الدراسهللت العؾقهلل وتعزيزاؿ، وبث الوؼة يف أك

 أبحهللثفؿ التل ا رتحقاهلل ٓستؽؿهللل نتطؾ هللت نرحؾة الؿهللجستقر.

غ للووااؽري الااقافر لػضااقؾة الاادكتقر  شنن مل ؾننػ  رمااقس  سااؿ الوؼهللفااة  خ

اإلساالنقة، الا ي ذلاؾ لطاالب نرحؾاة الؿهللجساتقر كاؾ هاعب حتاك يتؿؽـاقا ناـ 

 نتهللبعة دراستفؿ وبحوفؿ.

فيقوأتقجف بهلللشؽر  ذي ومشدح  هألس ل ن  ن  أ نق طي ملن ك قر محؿ ، حػظاف ؾة 

اهلل تعهلللك ورفع  دره، حقث كهللن لتقجقفهللتاف وإرواهللداتف وتصاقي هللتف إثار الؽ قار يف 

هقهللغة بحول ا ا، فؼد كهللن خقر الـهللهح والؿقجف والؿعقـ، فجزاه اهلل عـال خقاًرا، 
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 وبهللرك فقف.

يف ولجؿقع أسهللت يت ودكهللتريت إفهللعؾ يف  سؿ الوؼهللفاة اإلساالنقة، وخهللهاة 

 نسهللر الؽتهللب والسـة، ال يـ  دنقا لل الـصح والتقجقف خالل نرحؾة الدراسة.

وكاا لؽ أتقجااف بجزيااؾ الشااؽر ٕهااحهللب الػضااقؾة الاا يـ تػضااؾقا بؼ ااقل 

 الؿشهللركة يف نـهلل شة ا ا ال حث، واؿ:

تعللك مهلل  ظف  ؽد، حػ ش مل أ ق  ك قر طؾل   .مل 

تعللك مهلل  ظف  شلذلل، حػ مل ممل  كد ر إ ك ق  .مل 

 لشؽر ٕهد هللمل وزنالمل الرامعقـ ال يـ نهلل بخؾقا عؾل بهلللدعهللء.وأتقجف بهلل
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 انتًهيذ

 وفيه ثالثت يطانب:

مألول: ؾب  ط التعرياػ بهللإلناهللنقـ ال خاهللري والرتنا ي، وكتهللبقفؿاهلل  ملؿ

 )التهللريي الؽ قر(، و)عؾؾ الرتن ي الؽ قر(.

ثنننلين: مل نب  ؾنن ط أاؿقاااة عؾاااؿ الجااارح والتعاااديؾ وحؽؿاااف وأدلاااة  ملؿ

 نشروعقتف.

ؾب ط  نراتب الجرح والتعديؾ وألػهللظفهلل عـد إمؿة. ملثللث: ملؿ
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 املطهب األول: 

 انتعزيف باإليايني انبخاري وانتزيذي، 

 وكتابيهًا )انتاريخ انكبري(، و)عهم انتزيذي انكبري(

 انتعزيف باإلياو انبخاري

             نسبه ومىلذه:

ْزَبااف اااق أبااق ع ااد اهلل نحؿااد بااـ إسااؿهللعقؾ بااـ إباارااقؿ بااـ الؿغقاارة بااـ َبْردِ 

 الُجعػل. وأسؾؿ الؿغقرة عؾك يد القؿهللن الجعػل والل بخهللرى، وكهللن نجقسقًّهلل.

ساؿع أبال ناـ نهلللاؽ باـ »و د طؾب والاد ال خاهللري العؾاؿ:  اهللل ال خاهللري: 

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

ـ و د اخُتؾػ يف عا ط اساؿ جاده إعؾاك )بردزباف(: فؼاد عا طف إنقار ابا

ب هللء نقحدة نػتقحة ثؿ راء سهللكـة ثؿ دال نفؿؾة نؽسقرة، ثؿ زاي سهللكـة   (2 )نهللكقٓ

 . (3 )«ا ا اق الؿشفقر يف ع طف»ثؿ بهللء نقحدة ثؿ اهللء، و هللل ابـ حجر: 

                                                           

 . 12/392ال ا ل، سقر أعالم الـ الء  (1)

الحهللفظ إنقر ابـ ا ة اهلل أبق كصر بـ نهللكقٓ، اإلكؿهللل يف رفع آرتقهللب عـ الؿمتؾػ  (2)

 . 8/259والؿختؾػ يف إسؿهللء والؽـك وإكسهللب 

 . 511ابـ حجر العسؼالين، ادي السهللري نؼدنة الػتح ال هللري /  (3)
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و د اختؾػ يف اسؿ جده: فؼقؾ: َيْزِذبف بػتح القاهللء الؿوـاهللة »و هللل ابـ خؾؽهللن: 

بعااداهلل بااهللء نقحاادة ثااؿ اااهللء نااـ تحتفااهلل وسااؽقن الاازاي وكساار الاا ال الؿعجؿااة، و

 . (1 )«سهللكـة

نحؿد بـ إسؿهللعقؾ باـ إبارااقؿ باـ الؿغقارة باـ : » (2 )و هللل ال ا ل يف السقر

ي يف هتاا يب الؽؿااهللل«. بردزبااة، و قااؾ ب دزبااة . وبردزبااف  (3 )وكاا ا عاا طف الِؿاازذ

 . (4 )بهللل خهللري، ونعـهلله بهلللعربقة الزّراع

الـفاار، يؼااهللل لااف:  وأنااهلل ال خااهللري ففاال كساا ة إلااك ال ؾااد الؿعااروف بؿااهلل وراء

بخهللرى، خرج نـف جؿهللعة نـ العؾؿهللء يف كؾ فـ يتجهللوزون الحد، وهـػ تهللريخفهلل 

أبااق ع ااد اهلل نحؿااد بااـ أحؿااد بااـ نحؿااد بااـ سااؾقؿهللن الغـجااهللر الحااهللفظ ال خااهللري 

 . (5 )وأحسـ يف ذلؽ

وأنهلل الجعػل فألن أبهلل جده أسؾؿ عؾك ياد القؿاهللن الجعػال، فـُساب إلقاف ٕكاف 

 . (6 )نقٓه نـ فقق

لد اإلنهللم ال خهللري يقم الجؿعة بعد الصاالة لاوالث عشارة لقؾاًة خؾاْت ناـ وُ 

وقال سـة أربع وتسعقـ ونهللمة، و د ذكر ال خهللري أك ف وجد تهللريي نقلده بخطذ أبقف، 

                                                           

 . 191/ 4وفقهللت إعقهللن وأك هللء أبـهللء الزنهللن،  (1)

 . 12/391م الـ الء، سقر أعال (2)

 . 24/431الؿزي، هت يب الؽؿهللل يف أسؿهللء الرجهللل  (3)

 . 511ادي السهللري / (4)

 . 1/292أبق سعقد السؿعهللين، إكسهللب  (5)

 . 5/6الخطقب ال غدادي، تهللريي بغداد  (6)
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ياهلل »و د ذاب بصره يف ِهاغره فارأت والدتاف يف الؿـاهللم إبارااقؿ الخؾقاؾ فؼاهللل لفاهلل: 

 . (1 )«مؽ أو دعهللمؽا ه،  د رد اهلل عؾك ابـؽ بصره لؽورة بؽهلل

                   طلبه للػلم ورحالجه:

طؾااب ال خااهللري العؾااؿ واااق هاا ل، وكااهللن يشااتغؾ بحػااظ الحااديث واااق يف 

الُؽتهللب ولؿ تتجهللوز سـف عشر سـقـ، وكاهللن يختؾاػ إلاك نحاّدثل بؾاده ويارد عؾاك 

بعضفؿ خطله، فؾؿهلل بؾغ ستة عشر سـة، كهللن  د حػاظ كتاب اباـ الؿ اهللرك، وَوِكقاع، 

ثؿ خرج نع أنف وأخقف أحؿد إلك نؽة، فؾؿهلل حّج رجع وعرف فؼف أهحهللب الرأي، 

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

ه(، ثؿ  رحؾ إلك الؿديـة، والشاهللم، 211العؾؿ، وكهللن ذلؽ حقالل سـة عشر ونهللمتقـ )

ّي، ونِصر، وَكقسهللبقر، والجزيرة، وال صرة، والؽقفة، وبغداد، وواسط، وَنْرو ، والر 

ثل »: وَبْؾاااي، وغقرااااهلل،  اااهللل الَخطقاااب رحاااؾ يف طؾاااب العؾاااؿ إلاااك ساااهللمر نحااادذ

 . (3 )«إنصهللر

       شيىخه:

وبعد ا ه الرحالت القاسعة ٓ ُيْسَتْغرب  قل ال خهللري رحؿف اهلل   اؾ نقتاف 

                                                           

 . 512، ونؼدنة الػتح /13/393سقر أعالم الـ الء  (1)

. وذكر الحهللفظ 512، ونؼدنة الػتح ص7/ 2وتهللريي بغداد  ،393/ 12اكظر: سقر أعالم الـ الء  (2)

و د ُسئؾ ال خهللري: كقػ كهللن َبْدُء أنِرَك؟  هللل: ُأْلِفْؿُت ِحػَظ »ابـ حجر حؽهلليتف فؼهللل: 

هلل طعـُت يف  :الحديث وأكهلل يف الُؽت هللب، فؼقؾ ُـّؽ؟ فؼهللل: عشر سـقـ أو أ ؾ، فؾؿ  كؿ كهللن ِس

 «.بـ الؿ هللرك ووكقع، وعرفُت كالم امٓءست عشرَة سـة، كـُت  د حػظُت ُكتب ا

 .394/ 12، وسقر أعالم الـ الء 4/ 2اكظر: تهللريي بغداد  (3)
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ؿهللع ناـ واققخ بؾاده«كت ُت عـ ألٍػ وثؿهللكقـ كػًسهلل» بشفر: ُبخاهللرى، ثاؿ  ، ابتدأ الس 

قريـ  د ذكاراؿ ناـ تارجؿ لؾ خاهللري: فؿاـفؿ ناـ هاـػفؿ عؾاك أخ  عـ وققخ كو

وحااهللول استؼصااهللءاؿ، وذكااراؿ   (1 )حااروف الؿعجااؿ: كااهلللؿزي يف هتاا يب الؽؿااهللل

، و ااد ت عااف  (3 )، وذكااراؿ أيًضااهلل عؾااك الط ؼااهللت (2 )الاا ا ل يف السااقر عؾااك ال ؾاادان

 . (4 )الحهللفظ ابـ حجر يف ذكراؿ عؾك الط ؼهللت

: سؿع ب خاهللري   اؾ أن يرتحاؾ ناـ وا ه أسؿهللء بعض نـفؿ )عؾك ال ؾدان(

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.

 ـ إبرااقؿ بـ نقسك.وسؿع بهلللري ن

 وسؿع بـقسهللبقر نـ يحقك بـ يحقك وجؿهللعة.

ويف بغااداد نااـ نحؿااد بااـ عقسااك الط ااهللع، وسااريج بااـ الـعؿااهللن، وعػااهللن، 

                                                           

 . 431/ 24هت يب الؽؿهللل  (1)

 . 12/394سقر أعالم الـ الء  (2)

 . 12/395الؿصدر كػسف  (3)

 . 513ادي السهللري / (4)
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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 الِػرياهللبل، وأبال ُنساِفر، وأناؿ 

 سقااؿ.

كت اات عاـ ألااػ وثؿاهللكقـ رجااًل لااقس ناـفؿ إٓ هااهللحب »اهلل: و اهللل رحؿاف 

 . (1 )«حديث، كهللكقا يؼقلقن: اإليؿهللن  قل وعؿؾ، َيزيد وَيـُؼص

         جالميذه :

ااب  أخاا  عـااف خؾااٌؼ كوقااٌر ٓ ُيحَصااقن،  ااهللل الحااهللفظ هااهلللح بااـ نحؿااد الؿؾؼ 

كهللن نحؿد بـ إسؿهللعقؾ يجؾس ب غداد، وكـت أستؿؾل لف، ويجتؿع يف » :با)َجَزرة(

                                                           

 . 513، والحهللفظ يف نؼدنة الػتح /12/395ذكره ال ا ل يف السقر  (1)
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 . (1 )«ؾسف أكور نـ عشريـ ألػهللنج

أبق عقسك الرتن ي، وأبق حهللتؿ، وإبارااقؿ باـ »وروى عـف خؾؼ كوقر، نـفؿ: 

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 

كهللجقة، وأبق بؽر نحؿد باـ إساحهللق باـ ُخزيؿاة، وعؿارو باـ  الـسػل، وع د اهلل بـ

نحؿاد بااـ بجقاار، وأبااق ُكرياب نحؿااد بااـ جؿعااة، ويحقاك بااـ نحؿااد بااـ هااهللعد، 

ونحؿد بـ يقساػ الِػَرْباِري راوي الصاحقح، وأباق بؽار باـ أبال داود، والحساقـ 

والؼهللسؿ ابـهلل الؿحهللنؾل، وع د اهلل باـ نحؿاد باـ إواؼر، ونحؿاد باـ ساؾؿهللن باـ 

، ونحؿد بـ عـرب الـَسػل، وأنؿ ٓ يحَصْقن، وروى عـف اإلنهللم نسؾؿ يف غقر فهللرس

 . (2 )«هحقحف

                منزلخه الػلميت:

اوتفر ال خهللري يف عصره بهلللحػظ والعؾؿ وال كهللء، و اد و عات لاف حاقادث 

 . (3 )كوقرة تدل عؾك حػظف، نـفهلل انتحهللكف يقم دخؾ بغداد، وال  صة نشفقرة

 هللل وّراق ابـ أبال حاهللتؿ:  ارأ »ير آطالع، وكهللن رحؿف اهلل واسع العؾؿ، غز

عؾقـااهلل أبااق ع ااد اهلل ال خااهللري كتااهللب الف ااة، فؼااهللل: لااقس يف ا ااة وكقااع إٓ حااديوهللن 

نسـدان أو ثالثة، ويف كتهللب ابـ الؿ هللرك خؿسة أو كحقه، ويف كتهللبل ا ا خؿسؿهللمة 

                                                           

 .12/433سقر أعالم الـ الء  (1)

 . 12/397سقر أعالم الـ الء  (2)

 . 511اكظر: ادي السهللري نؼدنة فتح ال هللري / (3)
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 . (1 )«حديث أو أكور

و السااـة، فؼقااؾ لااف: ٓ أعؾااؿ وااقًئهلل يحتااهللج إلقااف إٓ واااق يف الؽتااهللب أ»و ااهللل: 

 . (2 )«يؿؽـ نعرفة ذلؽ كؾف؟  هللل: كعؿ

لق  قاؾ والء »و هللل لف بعضفؿ:  هللل فالن عـؽ: ٓ تحسـ أن تصؾل. فؼهللل: 

نـ ا ا نهلل كـت أ قم نـ ذلؽ الؿجؾس حتك أروي عشرة آٓف حديث يف الصالة 

 . (3 )«خهللهة

                زناء ألائمت غليه:

 خااهللري ثـااهللًء عااهللطًرا، أثـااك أمؿااة اإلسااالم، وحػااهللظ الحااديث عؾااك اإلنااهللم ال

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 »

عؿاارو فاالخربوه، فؼااهللل: بحااديث، فؼؾاات: ٓ أعرفااف، فُسااروا باا لؽ، وهااهللروا إلااك 

 حديث ٓ يعرفف نحؿد بـ إسؿهللعقؾ لقس بحديث.

 –يعـال ال خاهللري  –وكهللن إسحهللق بـ رااقيف يؼقل: اكت قا عاـ اا ا الشاهللب 

 فؾق كهللن يف زنـ الحسـ ٓحتهللج الـهللس إلقف لؿعرفتف بهلللحديث وفؼفف.

                                                           

 . 512، وادي السهللري 12/411السقر  (1)

 . 12/412السقر  (2)

 . 12/413الؿصدر كػسف  (3)
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و هللل اإلنهللم أحؿد: نهلل أخرجات ُخراساهللن نواؾ نحؿاد باـ إساؿهللعقؾ: وكاهللن 

 ة يؼقلقن: نحؿد بـ إسؿهللعقؾ إنهللنـهلل وفؼقفـهلل وفؼقف خراسهللن.عؾؿهللء نؽ

و هللل نحؿد باـ أبال حاهللتؿ: ساؿعت نحؿاقد باـ الـضار أباهلل سافؾ الشاهللفعل 

يؼقل: دخؾت ال صرة، والشهللم، والحجهللز، والؽقفة، ورأيات عؾؿهللءااهلل كؾؿاهلل جارى 

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

                    غبادجه وورغه وصالحه:

نهللم ال خهللري بقـ الػؼف والحديث، فؼد جؿع اهلل لف باقـ العؾاؿ وكؿهلل جؿع اإل

والع هللدة، فؼد كهللن كوقر التالوة والصالة، وخهللهة يف رنضهللن، فؽهللن يختؿ الؼرآن يف 

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

، فؼاد أب اره وكهللن أحقهللًكهلل يعِرض لف نهلل يمذيف يف هالتف فال يؼطعفاهلل حتاك يتؿفاهلل

زك قر يف بقتف س عة عشر نقعًعهلل، و د تقّرم نـ ذلؽ جسده، فؼهللل لف بعاض الؼاقم: 

كـاات يف سااقرة فلح  اات أن »كقااػ لااؿ تخاارج نااـ الصااالة أول نااهلل أّباارك؟ فؼااهللل: 

 . (3 )«ُأتِّؿفهلل

أرجاق أن ألؼاك »كؿهلل كهللن رحؿف اهلل ورًعهلل يف نـطؼف وكالنف، فؼهللل رحؿاف اهلل: 

 . (4 )«اغت ت أحًدا اهلل وٓ يحهللس ـل أين

                                                           

 . 422 – 421/ 12سقر أعالم الـ الء  (1)

 . 515دي السهللري /، وا12/449الؿصدر كػسف  (2)

 . 515، ادي السهللري /12/42، السقر 13 – 2/12تهللريي بغداد  (3)

 . 515، ادي السهللري /12/439، السقر 2/13تهللريي بغداد  (4)
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وكهللن نستجهللب الدعهللء، فؾؿاهلل و عات لاف نحـتاف  اهللل بعاد أن فارغ ناـ ِورده: 

 إرض بؿهلل رح ت، فهلل  ضـل إلقؽ»
 
فؿهلل أتّؿ وفًرا حتاك « الؾفؿ إكف  د عهلل ت عؾل

 . (1 )نهللت

و هللل رحؿف اهلل: نهلل يـ غل لؾؿساؾؿ أن يؽاقن بحهلللاة إذا دعاهلل لاؿ ُيساتجب لاف. 

ت قـَت ذلاؽ ناـ كػساؽ أو جرباَت؟  اهللل: كعاؿ، دعاقُت  فؼهلللت لف انرأة أخقف: ففؾ

ربل نرتقـ فهللستجهللب لل، فؾؿ أحب أن أدعق بعد ذلؽ، فؾعؾف يـؼص ناـ حساـهلليت، 

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

       أخالقه:

كريًؿااهلل سااؿًحهلل كوقاار اإلكػااهللق عؾااك الػؼااراء والؿسااهللكقـ،  –رحؿااف اهلل  –كااهللن 

وخهللهة نـ تالنق ه وأهحهللبف. وٓ بلس أن ُأوِرد 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؟ 

يديف و هللل لفهلل: اذا ل فؼاد أعتؼتاؽ.   هلللت: إذا لؿ يؽـ الطريؼ كقػ أنشل؟ ف سط

 هللل: فؼقؾ لف فقؿهلل بعد: يهلل أبهلل ع د اهلل، أغض تؽ الجهللرية؟  اهللل: إن كهللكات أغضا تـل 

 . (3 )فنين أرعقت كػسل بؿهلل فعؾُت 

                                                           

 . 12/443السقر  (1)

 . 514، ادي السهللري /12/412 السقر (2)

 . 514، وادي السهللري /12/452سقر أعالم الـ الء،  (3)
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             محنخه وصبره:

ْاؾل  لؿهلل ورد نحؿد بـ إسؿهللعقؾ ال خهللري كقسهللبقر،  هللل نحؿد بـ يحقك ال ُّ

ح فهللسؿعقا نـف. فا اب الـاهللس إلقاف، وأ  ؾاقا ٕاؾفهلل: اذا قا إلك ا ا الرجؾ الصهللل

عؾك السؿهللع نـف. حتك ظفر الخؾؾ يف نجؾس نحؿد بـ يحقك، فحساده بعاد ذلاؽ 

، فاادّس بعااض نااـ يؿتحـااف يف )نسااللة الؾػااظ بااهلللؼرآن(، فؾؿااهلل حضاار  (1 )وتؽؾااؿ فقااف

الـااهللس نجؾااس ال خااهللري  ااهللم إلقااف رجااؾ فؼااهللل: يااهلل أبااهلل ع ااد اهلل، نااهلل تؼااقل يف الؾػااظ 

خؾااقق اااق أم غقاار نخؾااقق؟ فاالعرض عـااف ال خااهللري ولااؿ يج ااف، فؼااهللل بااهلللؼرآن، ن

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. 

 . (2 )ري يف نـزلففشّغب الرجؾ ووّغب الـهللس، وتػر قا عـف، و عد ال خهلل

 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؟ 

 ااهللل: ٓ أفعااؾ إٓ أن يجقئااقا بحجااة فقؿااهلل يؼقلااقن أ ااقى نااـ حجتاال.  ااهللل يحقااك: 

 . (3 )وأعج ـل نـ نحؿد بـ إسؿهللعقؾ ث هللتف

كؼؾ ال ا ل عـ الحهللكؿ أكف  هللل: حدثـهلل طهللار باـ نحؿاد الاقراق، ساؿعت و

نحؿاد باـ واهللذل يؼاقل: لؿااهلل و اع باقـ نحؿاد بااـ يحقاك وال خاهللري دخؾاُت عؾااك 

                                                           

 . 515، وادي السهللري /12/453والسقر ، 2/31تهللريي بغداد  (1)

 . 515، ادي السهللري/12/414السقر  (2)

 . 12/414، السقر 2/31تهللريي بغداد  (3)
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ال خهللري فؼؾت: يهلل أبهلل ع د اهلل، أيش الحقؾة لـهلل فقؿهلل بقـاؽ وباقـ نحؿاد باـ يحقاك؟ 

يف العؾاؿ،  كؾ نـ يختؾػ إلقؽ يطرد. فؼهللل: كاؿ يعارتي نحؿاد باـ يحقاك الحساد

والعؾؿ رزق اهلل يعطقف نـ يشهللء، فؼؾت: ا ه الؿساللة التال ُتحَؽاك عـاؽ؟  اهللل: ياهلل 

بـل، ا ه نسللة نشمونة، رأيت أحؿد بـ حـ ؾ ونهلل كهلللف يف ا ه الؿسللة، وجعؾاُت 

 عؾك كػسل أٓ أتؽؾؿ فقفهلل.

الؿسللة ال أن الؾػظ نخؾاقق، سائؾ عـفاهلل ال خاهللري، فق اػ » هللل ال ا ل: 

ْاؾل أكاف يقجاف نساللة واحتج بلن  أفعهلللـاهلل نخؾق اة، واساتدل لا لؽ، فػفاؿ نـاف الا ُّ

 . (1 )«الؾػظ، فتؽؾؿ فقف، وأخ ه بالزم  قلف اق وغقره

و ااد أظفاار ال خااهللري يف ااا ه الؿحـااة هااربًا ٓ نوقااؾ لااف: فؼااد كااهللن كوقاار نااـ 

 ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿أهحهللبف يؼقلقن لف: إن بعض الـهللس يؼع فقؽ، فقؼقل: 

. و اااهللل لاااف  [  43  :     فاااهللطر ] ﴾ۉ ې ې ې ې ى﴿أيًضاااهلل:  ، ويتؾاااق [  76  :       الـساااهللء ]

بعضفؿ: كقاػ ٓ كادعق عؾاك اامٓء الا يـ يظؾؿقكاؽ ويتـهللولقكاؽ ويتفؿقكاؽ؟! 

َناـ دعاهلل ». و اهللل:  (2 )«اهاربوا حتاك تؾَؼاْقين عؾاك الحاقض: » ملسو هيلع هللا ىلصفؼهللل:  هللل الـ ل 

 . (4  ()3 )«عؾك ظهلللِؿِف فؼد اكتصر

                                                           

 . 12/457 السقر (1)

 ملسو هيلع هللا ىلصأخرجف ال خهللري نـ حديث أسقد بـ خضقر، كتهللب نـهلل ب إكصهللر، بهللب  قل الـ ل  (2)

، ويف كتهللب الػتـ، 7/146(، 3792، ر ؿ )«اهربوا حتك تؾؼقين عؾك الحقض»لألكصهللر: 

 ، نع الػتح. 13/7(، 7157، ر ؿ )«سرتون أنقًرا بعدي ت كرو هلل»بهللب  قل الـ ل: 

(، ويف سـده أبق 3552أخرجف الرتن ي نـ حديث عهللمشة يف كتهللب الدعقات، حديث ر ؿ ) (3)

(: نقؿقن 7157ترجؿة  2/556حؿزة نقؿقن إعقر،  هللل الحهللفظ ابـ حجر )تؼريب التف يب 

 .ضعقػؿزة إعقر )الؼصهللب( نشفقر بؽـقتف، أبق ح

 .12/461اكظر: السقر  (4)
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ع د اهلل، ا ا رجؾ و هللل أحؿد بـ سؾؿة: دخؾت عؾك ال خهللري فؼؾت: يهلل أبهلل 

نؼ قل بخراسهللن، وخصقًههلل ا ه الؿديـة، و د لج  يف اا ا الحاديث حتاك ٓ يؼادر 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ أحٌد نـهلل أن يؽؾؿف فقف، فؿهلل ترى؟ فؼ ض عؾك لحقتف ثؿ  هللل:

، الؾفااؿ إكااؽ تعؾااؿ أين لااؿ أِرد الؿؼااهللم بـقسااهللبقر  [  44  :     غااهللفر ] ﴾ڑ ک ک ک

 كػسال يف الرجاقع إلاك وطـال  أَوًرا وٓ بَطًرا، وٓ طؾً اهلل لؾريهللساة،
 
وإكؿاهلل أباْت عؾال

لغؾ ة الؿخهلللػقـ، و د  صدين ا ا الرجؾ حسًدا لؿهلل آتهللين اهلل ٓ غقار، ثاؿ  اهللل لال: 

إين خهللرج غًدا لتتخؾصقا نـ حديوف ٕجؾل.  هللل: فلخربت جؿهللعة أهحهللبـهلل، فقاهلل 

ة أياهللم نهلل وّقعف غقري كـت نعاف حاقـ خارج ناـ ال ؾاد. وأ اهللم عؾاك باهللب ال ؾاد ثالثا

 . (1 )إلهالح أنره

أٓ يظفر ا ا الؼاقل  -واق أحؿد بـ سقهللر  -و د ا رتح عؾقف بعض أهحهللبف 

عـد العهللنة، فن هلل ٓ تحتؿؾ نـف ا ا، وبق ـ لف أكف ٓ يخهلللػف يف  قلف وإكؿهلل يدعقه إلك 

اهلل أن أ اقل غقاره.  سرته. فؼهللل ال خهللري: إين أخشك الـهللر ُأسلل عاـ والء أعؾؿاف حؼًّ

 . (2 )ف أحؿد بـ سقهللرفهللكصرف عـ

ولؼااد كهللكاات ااا ه الؿحـااة ساا ً هلل لؾطعااـ يف ااا ا اإلنااهللم العظااقؿ، والؼاادح يف 

عدالتف عـد بعض إمؿة الؿعهللهريـ لف.  هللل ع د الارحؿـ باـ أبال حاهللتؿ الارازي: 

ي  سـة خؿسقـ ونهللمتقـ، وسؿع نـف أبل، وأبق ُزرعاة، »  دم نحؿد بـ إسؿهللعقؾ الر 

ؿهلل نحؿد بـ يحقك أكف أظفر عـداؿ بـقسهللبقر أن لػظف وتركهلل حديوف عـدنهلل كتب إلقف

                                                           

 . 516، ادي السهللري/12/459سقر أعالم الـ الء  (1)

 . 23/456السقر  (2)
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إن تركاهلل حديواف، أو لاؿ يرتكاهلل، ال خاهللري ثؼاة ». فؼاهللل الا ا ل:  (1 )«بهلللؼرآن نخؾاقق

 . (2 )«نلنقن ُيحتج بف يف العهلللؿ

ولؿ تؽـ نحـة ا ا اإلنهللم لتـتفل بخروجف نـ كقسهللبقر، بؾ  د و عات لاف يف 

لؿاهلل  ادم ال خاهللري بخاهللرى اساتؼ ؾف »بخهللرى نحـاة أخارى اال انتاداد لألولاك: إذ 

ًٓ عظقًؿهلل، وبؼل أيهللًنهلل عؾك الحػهللوة والتؽريؿ. فؽتب بعداهلل نحؿاد باـ  أاؾفهلل استؼ هلل

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 

 . (3 )«فخرج ال ؾد،

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 

وغقراؿااهلل نااـ كت ااف لقسااؿعفهلل إنقاار وأاااؾ بقتااف، لؽااـ « التااهللريي»و« الجااهللنع»

ًٓ لؾعؾؿ، و هللل لرسقلف: أكاهلل ٓ أذل العؾاؿ، وٓ أحؿؾاف  ال خهللري اعترب ذلؽ إذٓ

 ولء نـف حهللجة، فهللحضر إلك نسجدي أو 
ّ
إلك أبقاب الـهللس، فنن كهللكت لؽ إلل

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

ئؾ عاـ : » ملسو هيلع هللا ىلصع ر عـد اهلل يقم الؼقهللنة: ٕين ٓ أكتؿ العؾاؿ: لؼاقل الـ ال  ناـ سُا

                                                           

 . 7/191الجرح والتعديؾ  (1)

 . 12/463سقر أعالم الـ الء  (2)

 . 518، وادي السهللري /12/463الؿرجع السهللبؼ  (3)
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 . (2  ()1 )«عؾؿ فؽتؿف ُألجؿ بؾجهللم نـ كهللر

       وفاجه:

، واال  رياة عؾاك فرساخقـ «َخرَتـؽ»لؿهلل ُنـع ال خهللري نـ العؾؿ خرج إلك 

نـ َسَؿْرَ ـد، كهللن لاف واهلل أ رباهللء ف ؼال فقفاهلل أيهللًناهلل  ؾقؾاة، ثاؿ ُتاقيف، وكاهللن ذلاؽ لقؾاة 

الس ت لقؾة عقد الػطر عـد هالة العشهللء، وُدفـ ياقم الػطار بعاد هاالة الظفار ساـة 

، وكهللكات  (3 )ش اثـتقـ وستقـ سـة إٓ ثالثة عشار يقًناهللستة وخؿسقـ ونهللمتقـ، وعهلل

حقهللتااف كؾفااهلل حهللفؾااة بااهلللعؾؿ نعؿااقرة بهلللع ااهللدة، فجاازاه اهلل عااـ اإلسااالم وأاؾااف خقاار 

 الجزاء.

                            آلازار الػلميت لإلمام البخاري 

لؼد ترك اإلنهللم ال خهللري إكتهللًجهلل عؾؿقًّهلل غزياًرا يادل عؾاك عؾؿاف وتؿؽـاف، و اد 

نـاف ناـ جاهللء بعاده، فهلل تادوا باف يف نصاـػهللتف، واحتا وا استػهللد نؿاـ   ؾاف، واساتػهللد 

 ح وه، وسهللروا عؾك طريؼتف.

                                                           

، وأبق داود: كتهللب 495و  353و  344و  315و  2/263ريرة أحؿد أخرجف نـ حديث أبل ا (1)

( والرتن ي: كتهللب العؾؿ، بهللب نهلل جهللء يف كتؿهللن العؾؿ 3658العؾؿ، بهللب كرااقة نـع العؾؿ )

ئؾ عـ عؾؿ فؽتؿف(، وابـ نهللجف: كتهللب العؾؿ، 2651) (. وحسـف 266( و )261)         ُ               بهللب نـ س 

عؾل بـ الحؽؿ عـ عطهللء بـ أبل ريؼ: (، كؾفؿ نـ ط75الرتن ي، وهححف ابـ ح هللن )

بف. وإسـهللد الحديث هحقح. ولف وهللاد نـ حديث ع د اهلل بـ عؿرو،  ربهللح عـ أبل اريرة

 ( .96هححف ابـ ح هللن )

 . 12/464، السقر 2/33تهللريي بغداد  (2)

 . 518، ادي السهللري /12/466، السقر 4/191، وفقهللت إعقهللن 2/34تهللريي بغداد  (3)
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ولؼد حػظْت لـهلل كتب التهللريي والرتاجؿ أسؿهللء كت ف ونصاـػهللتف، لؽاـ الؽوقار 

 : (1 )نـفهلل ُفؼد نـ  أنٍد بعقد، وا ه أسؿهللء كت ف التل ذكراهلل العؾؿهللء

 الجهللنع الصحقح. -1

 إدب الؿػرد. -2

 التهللريي الؽ قر. -3

 ي إوسط.التهللري -4

 التهللريي الصغقر. -5

 خؾؼ أفعهللل الع هللد. -6

 الرد عؾك الجفؿقة. -7

 الجهللنع الؽ قر. -8

 الؿسـد الؽ قر. -9

 إوربة. -11

 الف ة. -11

 أسهللنل الصحهللبة القحدان. -12

 الؿ سقط. -13

 الؿمتؾػ والؿختؾػ. -14

 العؾؾ. -15

 الُؽـك. -16

                                                           

 . 517 – 516ي نؼدنة فتح ال هللري صادي السهللر (1)
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 الػقامد. -17

  ضهلليهلل الصحهللبة والتهللبعقـ وأ هللويؾفؿ. -18

 رفع القديـ يف الصالة. -19

 م.الؼراءة خؾػ اإلنهلل -21

 بر القالديـ. -21

الضعػهللء )الؽ قر والصغقر(. الصغقر نقجاقد ونط اقع، ولؽاـ الؽ قار  -22

 نػؼقد، وكؼؾ نـف ابـ أبل حهللتؿ وال ا ل وابـ حجر.

                                      وأما بالنسبت لكخابه )الخاريخ الكبير(:

نـ أكػاس ناهلل ُكتاب يف عؾاؿ الجارح والتعاديؾ، وَيَتَؿق از « التهللريي الؽ قر»ُيعد 

 بعّدة نقزات:

وال خاهللري حاهللول  الؽتهللب  د َذَكَر أسؿهللء كوقرة نـ أسؿهللء الارواة، ا ا أواًل:

أن يستقعب يف ا ا الؽتهللب جؿقع الرواة ال يـ لفؿ رواية، وإن كهللن  د َفهللَتف الؽوقر، 

لؽـ حهللول أن يستقعب، ول لؽ تجده أحقهللًكهلل ي كر بعض الارواة الا يـ لاقس لفاؿ 

اق يف « التهللريي الؽ قر»ره يف إٓ حديث واحد، و د يؽقن أيًضهلل ا ا آسؿ ال ي ذك

الحؼقؼة َواٌؿ وخطال، وناع ذلاؽ يا كره ال خاهللري، ففا ه َنقازة تؿقاز واهلل ال خاهللري، 

فؽتهللبف أوسع نـ جؿقع الؽتب التل س ؼتف، ولا لؽ الؽتاب التال جاهللءت ناـ بعاده 

ٓبـ أبل حهللتؿ، وكتهللب اباـ عادي « الجرح والتعديؾ»استػهللدت نـف كوقًرا، كؽتهللب 

 «.ػهللءالؽهللنؾ يف الضع»

ًقل: ك أكاف يا كر بعاض إواقهللء التال تتعؾاؼ وا ا الاراوي ناـ جفاة الصاـهللعة  ثل
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الحديوقة )أي بقهللن السؿهللعهللت والتدلقس وغقر ذلؽ(، فتجده يتؽؾؿ يف بعض الرواة 

 بهلللجرح والتعديؾ، ويسؽت عـ بعضفؿ.

ًثل:  أكف كوقًرا نهلل يفتؿ بشققخ وتالنق  ا ا الراوي. ثلل

ًعل: م  الاراوي ساؿع ناـ الشاقي الا ي ياروي عـاف أم لاؿ أكاف يا كر ااؾ اا ا  ر

يسؿع؟ ول لؽ ُيعد كتهللبف نـ أاؿ الؽتب التل ت حث نسللة السؿهللعهللت: فؽوقاًرا ناهلل 

ُيـَّ ف عؾك نسللة السؿهللعهللت فقؼقل: )فاالن ساؿع، وفاالن لاؿ يساؿع(، واا ه فهللمادة 

 نفؿة.

ننل:  ًس  ا نااـ نقزاتااف أن الااراوي إذا َوَ ااَع يف اسااؿف اخااتالف فنكااف ي ااقـ اااخلم

اع  آختالف، ويحهللول أن ي كر الراجح يف اسؿ ا ا الراوي، حتك إكاف أحقهللًكاهلل َيَتَقس 

 يف ِسَقهللِق إسهللكقد، نـ أجؾ أن ي قـ اسؿ ا ا الراوي ال ي و ع يف اسؿف اختالف.

دًسل:  نـ نقزاتف أن آسؿ ال ي يؽقن واًؿهلل وخطًل ي كره، ول لؽ نـ لاؿ سل

ال خاهللري  اد أخطال، وظاـ أن اا ا الاراوي غقار يعرف َهاـِقعف يف اا ا  اد َيظاـ أن 

الراوي السهللبؼ، وال خهللري يتعؿد ذلؽ، فاهلللراوي عـادنهلل يؼاع يف اساؿف اخاتالف يف 

وجفقـ أو ثالثة، فلحقهللًكهلل ي كر ا ا آسؿ ال ي اختؾػ فقف يف نؽهللكف، فؿواًل: أحؿد 

رتجؿ لف بـ نحؿد: لق اختؾػ يف اسؿ أبقف، فؼقؾ: إبرااقؿ، أو خهلللد، فنن ال خهللري ي

ثااالث ناارات واا ه إسااؿهللء الوالثااة، فلحقهللًكااهلل عـاادنهلل تؼااػ عؾااك اسااؿ ااا ا الااراوي 

تجاد أن اا ا « التاهللريي الؽ قار»ويؽقن و ع يف ا ه الرواية خطل، فعـدنهلل ترجع إلك 

 آسؿ نقجقد.

ًعل:  نـ فقامد ا ا الؽتهللب أكف كتهللب ُنَعؾ ؾ، فقف ِعَؾؾ كوقر نـ إحهللديث. سل 
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ننل: ـً ز بااف ااا ا الؽتااهللب أكااف أورد كوقااًرا نااـ إحهللديااث وأثااهللر، نؿااهلل يتؿقاا ثلم

 . (1 )وأسـداهلل

ؼلل: ف قد  ؽي مل ؾ لرك   دى ل مت أخ فة مقا نضل ملل كع   ك قر  مل  ؿ قلم   ث

نـ تلنؾ ا ا الديقان وجد أن ال خهللري اجتفد يف استؼصهللء أسؿهللء نـ بؾغاف »

عاقع نؿـ روى العؾؿ إلاك زنهللكاف، وااق كتاهللب نؾالء باهلللعؾؿ، وناهلل يتصاؾ نـاف بؿق

 الجرح والتعديؾ، يجب أن يمخ  بهللٓعت هللر يف ولكف نهلل يؾل:

 لؿ يـص فقف عؾك خطتف، إكؿهلل تركفهلل لؾـهللظر فقف. أواًل:

ًقل: ك ا. ثل  لؿ يؾتزم فقف ذكر التعديؾ يف الرواة، وإكؿهلل يِرد ذلؽ أحقهللًكهلل  ؾقؾة جدًّ

ًثل: التزم أن ي كر الجرح يف الؿجروحقـ، وذلؽ ناـ جفاة ناهلل يحؽقاف ناـ  ثلل

 هللرات بعض إمؿاة   ؾاف، وتاهللرة بع اهللرة كػساف، وتاهللرة بـؼاد رواياة ذلاؽ الاراوي، ع

فقستػهللد نـ خالل ذلؽ الـؼد جرحف عـد ال خهللري، وٓ يؾزم بلكف جرح عدًدا يساقًرا 

ا نااـ الاارواة سااؽت عااـفؿ يف )التااهللريي( و اادح فااقفؿ يف نحااؾ آخاار، فااهلللحؽؿ  جاادًّ

 لؾغهلللب إعؿ.

نل ًع م  فهلللااة، إٓ ناهلل يؿؽاـ أن يادل عؾقاف  قلااف يف : لاؿ يجار عؾاك الجارح بهلللجر

: فاانن التت ااع ياادل عؾااك أن طهللمػااة نؿااـ  ااهللل فااقفؿ «فقااف كظاار»نقاعااع يف الااراوي: 

 ال خهللري ذلؽ اؿ يف جؿؾة الؿجفقلقـ.

                                                           

 بهللختصهللر يسقر. 14 – 11اكظر: نؼدنة يف الجرح والتعديؾ، لؾدكتقر ع د اهلل السعد،  (1)
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نااراد ال خااهللري أن ياا كر كااؾ راو، ولااقس نااراده أكااف »و ااد  ااهللل ابااـ عاادي: 

لؿعـاك ذكاره اباـ . واا ا ا (1 )«ععقػ أو غقار عاعقػ، وإكؿاهلل يرياد كوارة إساهللنل

وااق كاص ناـ إناهللم «. الؽهللنؾ يف الضعػهللء»عدي فقؿهلل يزيد عؾك ثالثقـ نقعًعهلل نـ 

ٓ يعـاال بؿجاارده جرًحااهلل وٓ « التااهللريي الؽ قاار»عااهللرف كهلل ااد، أن إدخااهللل الااراوي يف 

 تعدياًل.

لؽـ لؽقن ال خهللري  ؾؿهلل ترك بقهللن الجرح لؿـ اق نجروح، فؾق  اهللل  هللماؾ: 

نجاروحقـ عـاده، وإكؿاهلل ااؿ عادول، واحتؿاؾ يف  نـ سؽت عاـفؿ ال خاهللري فغقار

 ًٓ الؼؾقؾ نـفؿ أٓ يؽقكقا ناـ الؿشافقريـ، فقؾحؼاقن بهلللؿساتقريـ، لؽاهللن اا ا  اق

 . (2 )«وجقًفهلل. كعؿ، ٓ يصح أن يطؾؼ بتقثقؼ نـ سؽت عـف ال خهللري بؿجرد ذلؽ

                             ومن منهجه في الخاريخ الكبير:

كد مَ  -1 ذ ك ؿ  ث ؾححل ة،  ؿ أواًل ل ك دج ي لري  مل فد أن  هؿ طؾك حدوف ض ع  ـ  

و د و ػ عؾك ا ه الػهللمدة السقد اهللوؿ الـدوي يف تعؾقؼف عؾك )التاهللريي  ملؿعلؿ،

و ااد ُعؾااؿ نااـ ترتقااب الؿملااػ أكااف يف إسااؿهللء التاال يرت فااهلل عؾااك »الؽ قاار( فؼااهللل: 

الحروف يؼدم أسؿهللء الصحهللبة نع هرف الـظر عـ ترتقب الحروف أبهللء، ثؿ ي دأ 

جؿ نـ بعد الصحهللبة، و د تؼدم ذلؽ يف باهللبل ساؾقؿهللن برتاجؿ الحروف، فق كر ترا

 . (3 )«وسعد

                                                           

 .2/28ابـ عدي، الؽهللنؾ يف ععػهللء الرجهللل  (1)

 .1/331الجديع، تحرير عؾقم الحديث  (2)

 .4/87حهللوقة التهللريي الؽ قر  (3)
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ونؿهلل ُيستػهللد نـ ذلاؽ أكاف لاق كاهللن اـاهللك راٍو نختؾاػ يف هاح تف، ثاؿ  قؾت:

وجدكهلل ال خهللري ذكره يف تهللريخف ناع الصاحهللبة، اساتدلؾـهلل عؾاك ذلاؽ بالن ال خاهللري 

و اهللل : » هللل الحهللفظ الؿزي يف ترجؿة ع اد اهلل باـ سارا ة .يرى هح ة ا ا الراوي

ال خهللري يف حرف السقـ نـ آبهللء نـ اسؿف ع د اهلل بعد إفراده ذكر الصحهللبة يف بهللب 

 (1).«عؾك حدة...

نت  -2 ثي ؿ ت ذي لن مل مد ملححل ة، و موي ح تلرك ف ح ط  ملد كد  كذ ملي لري ق   و

ل، قًّ كف  حل  كق ل  مح ؿل ؾك  ي ف ط  اهللل اإلناهللم ال خاهللري يف )تهللريخاف( لؿاهلل تارجؿ   ح

 . (2 )«  ملسو هيلع هللا ىلصيروي عـ الـ ل »ل: لقزيد بـ كعهللنة الض 

 .وكهللن  د ذكره يف عداد الصحهللبة، فف ا يؼتضل نـ هـقعف أن لف هح ًة عـده

ااق حاديث »إٓ أن ال خهللري لؿهلل سللف الرتنا ي عاـ حاديث يزياد باـ كعهللناة  اهللل: 

كلكاف لاؿ يجعاؾ يزياد باـ كعهللناة ناـ أهاحهللب »وفساراهلل الرتنا ي بؼقلاف:  «.نرسؾ

اهللواؿ الـادوي يف تعؾقؼاف عؾاك اا ا الؿقعاع ناـ . و هللل الساقد  (3 )« ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 . (4 )«إكؿهلل ذكره اـهلل لالحتؿهللل -يعـل ال خهللري  –فؽلكف »التهللريي الؽ قر: 

ؼلت -3 ي ط مل ؾك  ك ف ط تلر ـػ  ي لري   مل ظ أن  رَح  :كم

أدخؾ نحؿد بـ إسؿهللعقؾ ال خاهللري يف كتاهللب الط ؼاهللت » هللل ابـ أبل حهللتؿ: 

                                                           

 .15/11هت يب الؽؿهللل  (1)

 .3144ترجؿة ر ؿ  8/313يي الؽ قر التهللر (2)

 .612، حديث ر ؿ 331الرتن ي، العؾؾ الؽ قر / (3)

 .8/314حهللوقة التهللريي الؽ قر  (4)
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لط ؼة إولك نـ التهللريي: رباهللح باـ نـ التهللريي يف بهللب: نـ كهللن يسؿك ربهللح، نـ ا

الربقااع إسااقدي، عااـ أخاال حـظؾااة الؽهللتااب التؿقؿاال، وروى عـااف الؿر ااع بااـ 

 . (1 )«هقػل

و ااد يؼااػ الؿتااهللبع والؿااتػحص عؾااك نـااهللاج أخاارى لإلنااهللم ال خااهللري ت ااقـ 

أي: نـفجقاة  -هـقعف يف تهللريخف الؽ قر غقر نهلل و ػُت عؾقف وبقـتف، إٓ أن ا ا إنار 

 قس اق ندار ال حث يف ا ه الدراسة.ل -ال خهللري

                        الخػزيف باإلمام الترمذي:

اسؿف وكس ف ونقلده: اق نحؿد بـ عقسك بـ َسْقَرة 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: فؼقااؾ: ُولااد أعؿااك، والصااحقح أكااف أعااّر يف كااربه، بعااد رحؾتااف 

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

ويؼااهللل نحؿااد باـ عقسااك باـ سااقرة بااـ واداد بااـ عقسااك »و اهللل ابااـ كوقار: 

                                                           

 .1/344عؾؾ الحديث ٓبـ أبل حهللتؿ  (1)

. ابـ 25/271، ال ا ل، سقر أعالم الـ الء 3/914الخؾقؾل، اإلروهللد يف نعرفة عؾؿهللء الحديث،  (2)

. و هللل: ابـ سقرة بـ نقسك الضحهللك السؾؿل الضرير 4/278خؾؽهللن، وفقهللت إعقهللن 

 .26/251ال قغل الرتن ي. الؿزي، هت يب الؽؿهللل 
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 . (1 )«السؾؿل الرتن ي الضرير

                   طلبه للػلم ورحالجه:

طاهللف الاا الد، وساؿع خؾًؼاهلل كوقاًرا ناـ الخراسااهللكققـ، »  اهللل الحاهللفظ الؿازي:

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

: نـ نحؿد بـ يحقك باـ أبال عؿار العادين، وبهللل صارة: ناـ سؿع  للحللزو

نحؿد بـ بشهللر ُبـدار، ونحؿد بـ الؿوـك، وعؿر بـ عؾل بـ بحر بـ كوقار الػاالس 

طووغقراؿ.  مس نة: نـ أبل الشعوهللء عؾل باـ الحساـ.  ق ف ؽق : ناـ أبال كرياب، و لل

ونحؿااد بااـ عوؿااهللن بااـ كرانااة، وع قااد بااـ أساا هللط، وعؾاال بااـ الؿـاا ر الطريؼاال يف 

مد: آخريـ.  غ  نـ الحسـ بـ الص هللح، وأحؿد بـ حسهللن بـ نقؿقن، وأحؿد بـ و ي

مسنلن:ونـ أبال ُزرعاة الارازي.  و للدي:نـقع، ونحؿد بـ إسحهللق الصهللغهللين.     د

نـ عؾل بـ ُحجر ونحؿد بـ عؾل بـ الحسـ بـ وؼقؼ، و تق ة بـ سعقد، ونحؿاد 

 . (4 )بـ يحقك الـقسهللبقري يف خؾؼ كوقر

       شيىخه:

ـَ نحؿد بـ إساؿهللعقؾ الُ َخاهللِري، وروى  ِثق َف يف الحديث عؾك إنهللم الُؿَحدذ َتَػؼ 

الجارح والتعاديؾ  خؿسة وس عقـ حديًوهلل، وأكوَر نِـ ذكر أ قالف يف« الجهللنع»عـف يف 

                                                           

 .11/77ابـ كوقر، ال داية والـفهللية،  (1)

 .26/251هت يب الؽؿهللل  (2)

 .13/271ال ا ل، سقر أعالم الـ الء  (3)

 .97 – 96ابـ كؼطة الحـ ؾل، التؼققد لؿعرفة رواة الســ وإسهللكقد  (4)
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 حتك زادت عؾك نهللمة  قل.

و هللل لف: نهلل اْكَتَػْعُت بؽ أكور نؿهلل اْكَتَػْعَت بل، و اد واهللركف التذْرنِاِ ي يف كوقار 

نااـ وااققخف، وسااؿع أيًضااهلل نااـ اإلنااهللم نسااؾؿ، ولااؿ ياارِو يف جهللنعااف عـااف إٓ حااديًوهلل 

َتهللكِل ، وسااؿع أيًضااهلل نااـ اإلنااهللم أباال داود الّسِجْساا691واحااًدا، واااق حااديث ر ااؿ 

 3962و  3148و  733و  468ههللحب الســ يف خؿسة نقاطـ ناـ الجاهللنع، وأر هللنفاهلل 

 .4158و 

روى عـ  تق ة بـ ساعقد، وإساحهللق باـ رااقياف، ونحؿاد باـ » هللل ال ا ل: 

عؿاارو السااقاق ال ؾخاال، ونحؿااقد بااـ غااقالن، وإسااؿهللعقؾ بااـ نقسااك الَػاازاري، 

الَعَؼادي، والحساـ باـ  وأحؿد بـ َنـقاع، وأبال نصاعب الزااري، وبشار باـ نعاهللذ

أحؿااد بااـ أباال وااعقب، وأباال عؿااهللر الحسااقـ بااـ حريااث، وع ااد اهلل بااـ نعهللويااة 

الُجَؿحل، وع د الج هللر بـ العالء، وأبل ُكَريب، وعؾل بـ ُحْجر، وعؾال باـ ساعقد 

دي، وعؿرو بـ عؾل الَػالس، وعؿران بـ نقسك الَؼزاز، ونحؿاد  بـ نسروق الؽـِ

ـ حؿقد الرازي، ونحؿاد باـ ع اد إعؾاك، ونحؿاد بـ أبهللن الُؿستؿؾِل، ونحؿد ب

بـ رافع، ونحؿد بـ ع د العزياز باـ أبال ِرزناة، ونحؿاد باـ ع اد الؿؾاؽ باـ أبال 

الشقارب، ونحؿد بـ يحقك الَعَدين، وكصر بـ عؾل، واهللرون الحؿاهللل، واـّاهللد باـ 

ِري، وأبال اؿاهللم القلقاد باـ واجهللع، ويحقاك باـ أكاوؿ، ويحقاك باـ ح قاب باـ  الس 

ويحقاك بااـ ُدُرْسات ال صاري، ويحقااك باـ طؾحاة الَقربااقعل، ويقساػ بااـ عربال، 

حؿااهللد الؿعـاال، وإسااحهللق 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 

 . (1 )«كحقهحتك إكف أكور عـ ال خهللري وأهحهللب اشهللم بـ عؿهللر و

        جالميذه:

هيل:  ملذ ل  أباق بؽار أحؿاد باـ إساؿهللعقؾ الساؿر ـدي، وأباق  ح ث طـنف:»قل

حهللند أحؿد بـ ع د اهلل بـ داود الؿروزي، وأحؿد بـ عؾال باـ حساـقيف الؿؼارئ، 

وأحؿااد بااـ يقسااػ الـَسااػل، وأسااد بااـ َحؿُدوَيااف الـسااػل، والحسااقـ بااـ يقسااػ 

ـ كصر بـ سفقؾ ال زدوي، والربقاع باـ الِػَربري، وحؿهللد بـ وهللكر القراق، وداود ب

حقااهللن ال ااهللاؾل، 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 

، وأباق جعػار نحؿاد بااـ «الجاهللنع»الع اهللس نحؿاد باـ أحؿاد باـ نح ااقب، راوي 

ؿد بـ سػقهللن بـ الـضر الـسػل إنقـ، ونحؿاد باـ أحؿد الـسػل، وأبق جعػر نح

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 

عـااف، وآخاارون. و ااد كتااب عـااف وااقخف أبااق ع ااد اهلل « لشااؿهللمؾا»الحااهللفظ، راوي 

يهلل عؾال، ٓ يحاؾ ٕحاد »ال خهللري، فؼهللل الرتن ي يف حديث عطقة، عـ أبل سعقد: 

: سااؿع نـاال نحؿااد بااـ إسااؿهللعقؾ ااا ا «أن يجـااب يف الؿسااجد غقااري وغقاارك

                                                           

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

                   زناء الػلماء غليه:

إنااهللم عصااره بااال  أبااق عقسااك نحؿااد بااـ عقسااك بااـ سااقرة:» ااهللل السااؿعهللين: 

 . (2 )«ندافعة

 اهللل »وكؼؾ ال ا ل أ قال أاؾ العؾؿ يف الوـهللء عؾك اإلناهللم الرتنا ي، ونـفاهلل: 

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 

نهللت ال خهللري فؾؿ يخؾػ بُخراسهللن نوؾ أبل عقسك، يف العؾاؿ عؿر بـ َعّؾؽ يؼقل: 

                                                           

ؾت272/ 13سقر أعالم الـ الء  (1) : وسؿهللع ال خهللري نـ الرتن ي ا ا الحديث يدخؾ يف بهللب . ق

بهللب الؿ اكرة: ٕن ال خهللري لؿ يروه عـ الرتن ي يف تصهللكقػف، و د أراد الُ َخهللِري أن يشفد 

ي يف سؿهللعفؿ نؿـ اق أهغر لتؾؿق ه وفهللدة  قؿة، فسؿع نـف ا ا الحديث، كعهللدة الؿشهللي

( 3727بر ؿ ) 5/639نـفؿ. والحديث أخرجف الرتن ي يف جهللنع الرتن ي، بهللب نـهلل ب عؾل 

نـ طريؼ عؾل بـ الؿـ ر، حدثـهلل نحؿد بـ فضقؾ، عـ سهلللؿ بـ أبل حػصة، عـ عطقة، 

يهلل عؾل، ٓ يحؾ ٕحد يجـب يف ا ا »لعؾل:  ملسو هيلع هللا ىلصعـ أبل سعقد  هللل:  هللل رسقل اهلل 

 هللل عؾل بـ الؿـ ر:  ؾت لضرار بـ هرد: نهلل نعـك ا ا «. ي وغقركالؿسجد غقر

م الحديث؟  هللل: ٓ يحؾ ٕحد يستطر ف جـً هلل غقري وغقرك هذ ذي:  دم سك مل  لل أ ق طق وق  .

ذم  ؾ ه ؿلطق ـ إس ل محؿ    ع مـ وسؿ  ، ف لقج م م هذ ـ  ف إال م دف دكب ال كع ـ غ ث حس ح ك

 : ؾت د ف. ق فلس غ كث  ابـ سعد العقيف،  هللل ابـ يعـل يضعػف. وفقف عطقة، واق ملح 

هدوق يخطئ كوقًرا، وكهللن وقعقًّهلل (: »4616ترجؿة ر ؿ  2/393حجر)تؼريب التف يب 

 «.ندلًسهلل، نـ الوهلللوة، نهللت سـة إحدى عشرة ونهللمتقـ

 .1/415السؿعهللين، إكسهللب  (2)
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 . (1 )«والحػظ، والقرع والزاد

             أهم مصنفاجه:

ااق أحاد إمؿاة » هللل أبق سعد ع د الرحؿـ بـ نحؿاد اإلدريسال الحاهللفظ: 

، والتاقاريي، والعؾاؾ، «الجاهللنع»ال يـ ُيؼتدى وؿ يف عؾؿ الحديث، هاـػ كتاهللب 

 . (2 )«ب بف الؿوؾ يف الحػظتصـقػ رجؾ عهلللؿ نـتٍؼ، كهللن ُيضر

ػااهللت اإلنااهللم الرتناا ي وتـقعاات، وااا ه الؿملػااهللت نـفااهلل نااهلل اااق  تعااددت نمل 

نط قع، ونـفهلل نهلل اق نخطقط، وك لؽ نـفهلل نهلل اق نػؼقد لؿ يصْؾ إلقـهلل، وإكؿهلل ذكره 

َقر والتقاريي.  نملػق السذ

: املإلفاث املطبىغت:
ا

                  أوًل
ا

    

صاطػك الحؾ ال بتحؼقاؼ الجهللنع: و د ُط ع عدة ط عهللت، أوفراهلل ط عة ن -1

 الشقي أحؿد وهللكر وآخريـ.

الشؿهللمؾ الؿحؿدية: واق كتهللب جؿاع فقاف الرتنا ي أربعؿهللماة حاديث يف  -2

 . ملسو هيلع هللا ىلصهػهللت الـ ل 

العؾااؾ الؽ قاار: و ااد ُط ااع برتتقااب أباال طهلللااب الؼهللعاال بتحؼقااؼ حؿاازة  -3

 الديب.

                                                           

 .13/273سقر أعالم الـ الء  (1)

 .1/172اكظر: الؿزي، هت يب الؽؿهللل  (2)
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العؾؾ الصغقر: واق غقر العؾؾ الؽ قر، و د ُط اع يف آخار كتاهللب الجاهللنع،  -4

 الحهللفظ ابـ رجب الحـ ؾل.و د ورحف 

، ُط ااع يف بقااروت، بتحؼقااؼ عؿااهللد الااديـ  ملسو هيلع هللا ىلصتسااؿقة أهااحهللب رسااقل اهلل  -5

 أحؿد حقدر.

ا: املإلفاث املفقىدة:      ا                   زانيا

 (.325التهللريي، وذكره ابـ الـديؿ يف )الػفرست /  -1

نػرد لؿ يؼع »( و هللل: 9/345الزاد. ذكره الحهللفظ ابـ حجر يف )التف يب  -2

 «.لـهلل

 (.9/345ه ابـ حجر يف )التف يب إسؿهللء والؽـك. ذكر -3

       وفاجه:

الوهلللث عشر ناـ وافر رجاب ساـة »ُتقيف اإلنهللم التذْرنِِ ي رحؿف اهلل تعهلللك يف 

 . (1 )«بِتِْرنَِ  عـ تسع وستقـ سـة 279

                         وأما كخابه الػلل الكبير:

ـف: قف، وم ف ـقًطل  ذي م  مل دم ماملم  فج  ـ ؽلن م  ف

إلاك أحاد واققخف أو عادد كتهللب الرتن ي اق ع هللرة عـ أسئؾة نـ اإلناهللم  -1

نـ وققخف، فؽهللكت نعظؿ نسهللمؾف إلك وقخف اإلنهللم ال خهللري، إٓ الؼؾقؾ نـفهلل، فؼاد 

                                                           

 .9/344جر، هت يب التف يب اكظر: ابـ ح (1)
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ساالل اإلنااهللم الاادارنل ساا ع ناارات، وساالل أبااهلل ُزرعااة الاارازي ساا ع ناارات أيًضااهلل، 

ل نرة واحدة، وإسحهللق بـ نـصقر ك لؽ نرة واحدة.  والحسـ بـ عؾل الَخال 

فقف نـ اختالف أو ِعؾة نـ غقر أن يسالل  يسقق الحديث بسـده وي قـ نهلل  -2

 وققخف عـف.

يسااقق أحقهللًكااهلل الحااديث بـػسااف وٓ ياا كر فقااف وااقًئهلل، ويؽااقن ااا ا عـاادنهلل   -3

 يتؽؾؿ عـ الحديث يف كتهللبف العؾؾ الصغقر.

ترتقب الؽتهللب عؾك إبقاب الػؼفقة، وكهللن ا ا نـ هـع نحؼؼ الؽتهللب   -4

لرتنا ي. ويتؿقاز اا ا الرتتقاب أبل طهلللب الؼهللعل، و اد رت اف عؾاك أباقاب جاهللنع ا

بد ااة ت قي ااف وتػصااقؾف لؾؽتااب وإبااقاب، فجعااؾ عـقاًكااهلل لؽااؾ نسااللة أو نسااللتقـ 

 تؼريً هلل.

 يسقق فقف اإلنهللم أحهللديث كوقرة بلسهللكقده.  -5

 أحقهللكهلل يعؼب اإلنهللم عؾك كالم وقخف إنهلل بهلللتػصقؾ أو غقر ذلؽ.  -6

. وغهلللاب نساللة 424بؾغت نسهللمؾ الؽتهللب حسب تر قؿ نملػاف حاقالل    -7

ر، وال عض أخر فقف نسللتهللن،  إبقاب ٓ يتضؿـ إٓ نسللة واحدة، وبعضفهلل نؽر 

 .والؼؾقؾ نهلل تجهللوز ذلؽ

نعظااؿ نسااهللمؾف إكؿااهلل ااال ل قااهللن حااهللل الحااديث هااحًة وعااعًػهلل، وبقااهللن   -8

 آكؼطهللع يف السـد، أو تػرد الراوي، وحهللل بعض الرواة.

ي عؾقاف، نؿاهلل يجعؾاف ي قـ حؽؿ الحديث نـ خالل حؽؿ اإلناهللم ال خاهللر  -9
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 نصدًرا كػقًسهلل، و د ٓ تقجد نوؾ ا ه إحؽهللم إٓ يف ا ا الؽتهللب.

ي قـ الؽتهللب جؿؾة وافرة نـ أ قال الرتنا ي، وأ اقال اإلناهللم ال خاهللري،   -11

يف الرجااهللل، فؽوقاار نااـ نسااهللمؾ الؽتااهللب ٓ تخؾااق نااـ  ااقل لإلنااهللم 

الن، ال خهللري يف أحد رجهلللف أو ل قهللن حهللل أن فالًكهلل لؿ يساؿع ناـ فا

 . (1 )أو إث هللت الصح ة ٕحد الصحهللبة

نف  ك ل  ذي ح  ن مل دم نلم  مم نة ل علم مل قة  فل ـ ملؿ ـ  قف م ؾ تم أن أقػ ط ع ط مس  م مل  ذ ه

يقد ؽ مل ؾؾ  ع  .مل

                                                           

اكظر: نؼهللركة بقـ عؾؾ ابـ أبل حهللتؿ وعؾؾ الرتن ي الؽ قر. أ.د نحؿد بـ تركل الرتكل.  (1)

 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 اإلسااـهللد 

نق ا الرواة، وعدلقا يف ذلؽ كؾ العدل، فلعطقا كؾ راٍو نهلل يستحؼف نـ أوههللف و ق 

الضااا ط والعدالاااة دون نحهللباااهللة، وعاااربقا يف ذلاااؽ أروع إنوؾاااة يف آحتساااهللب 

والتجرد: فؼد أثـك بعض الصحهللبة عؾك بعاض التاهللبعقـ، ووردت آثاهللر عاـفؿ يف ذم 

 بعضفؿ أيًضهلل.

رعال اهلل عـاف ااق أول ناـ و د يؽقن الصاحهللبل الجؾقاؾ أباق بؽار الصاديؼ 

ُة إَِلك َأبِل َبْؽٍر  ـِ ُذَؤْيٍب َأك ُف َ هللَل: َجهللَءِت اْلَجد  ـْ َ  ِقَصَة ْب تو ت يف إخ هللر، فؼد ث ت َع

ٌء، َوَنهلل َعؾِْؿُت َلِؽ فِال 
ْ
 َتَعهللَلك َول

ِ
يِؼ َتْسَلُلُف نِقَراَثَفهلل، َفَؼهللَل: َنهلل َلِؽ فِل ِكَتهللِب اهلل دذ الصذ

 ُسـ ِة َك ِ 
ِ
 اهلل

ذ
ـُ   ملسو هيلع هللا ىلصل َوْقًئهلل، َفهللْرِجِعل َحت ك َأْسَلَل الـ هللَس. َفَسَلَل الـ هللَس، َفَؼاهللَل اْلُؿِغقاَرُة ْبا

 
ِ
ُدَس. َفَؼهللَل َأُباق َبْؽاٍر: َااْؾ َنَعاَؽ َغْقاُرَك؟   ملسو هيلع هللا ىلصُوْعَ َة: َحَضْرُت َرُسقَل اهلل َأْعَطهللَاهلل السُّ

ـُ َنْسَؾَؿَة َفَؼهللَل نِْوَؾ  ُد ْب ـُ ُواْعَ َة، َفَلْكَػاَ ُه َلَفاهلل َأُباق َبْؽاٍر، ُثاؿ  َفَؼهللَم ُنَحؿ  َنهلل َ هللَل اْلُؿِغقَرُة ْب

 اهلُل َعـُْف َتْسَلُلُف نِقَراَثَفهلل، َفَؼهللَل: َناهلل 
َ
ـِ اْلَخط هللِب َرِعل ُْخَرى إَِلك ُعَؿَر ْب ْٕ ُة ا َجهللَءِت اْلَجد 

ٌء، َوَنهلل َكهللَن اْلَؼَض 
ْ
 َتَعهللَلك َول

ِ
ٓ  لَِغْقاِرِك، َوَناهلل َأَكاهلل َلِؽ فِل ِكَتهللِب اهلل  بِاِف إِ

َ
اِ ي ُ ِضال هللُء ال 

ااُدُس، َفاانِِن اْجَتَؿْعُتَؿااهلل فِقااِف َفُفااَق َبْقـَُؽَؿااهلل،  ـْ ُاااَق َذلِااِؽ السُّ اا
بَِزاِمااٍد فِاال اْلَػااَراِمِض، َوَلؽِ
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ُتُؽَؿهلل َخَؾْت بِِف َفُفَق َلَفهلل َوَأي 
( 1) . 

 اؾ أبال بؽار رعال والغرض نـ ا ا الحديث اق الدٓلة عؾك التو ت ناـ  ِ 

اهلل عـف يف إخ هللر، ولؿ يؽتِػ براٍو واحٍد. وك لؽ فعاؾ عؿار رعال اهلل عـاف، فؼاد 

ـْ َنَجااهلللِِس  ـْ َأبِاال َسااِعقٍد الُخااْدِريذ َ ااهللَل: ُكـْااُت فِاال َنْجؾِااٍس نِاا أخاارج ال خااهللري َعاا

َعَؾاك ُعَؿاَر َثالًَثاهلل، َفَؾاْؿ  إَْكَصهللر، إِْذ َجهللَء َأُباق ُنقَساك َكَلك اُف َناْ ُعقٌر، َفَؼاهللَل: اْساَتْلَذْكُت 

ُيْمَذْن لِل َفَرَجْعُت، َفَؼهللَل: َنهلل َنـََعَؽ؟ ُ ْؾُت: اْسَتْلَذْكُت َثالًَثهلل َفَؾاْؿ ُياْمَذْن لِال َفَرَجْعاُت، 

 :
ِ
 «إَِذا اْسااَتْلَذَن َأَحااُدُكْؿ َثالًَثااهلل َفَؾااْؿ ُيااْمَذْن َلااُف َفْؾَقْرِجااعْ »َوَ ااهللَل َرُسااقُل اهلل

ِ
 ، َفَؼااهللَل: َواهلل

                                                           

. وأخرجف عـ ابـ وفهللب )يعـل 1167، بر ؿ 2/513اكظر: نهلللؽ، الؿقطل، بهللب نقراث الجدة،  (1)

هللق بـ خروة عـ   قصة بـ ذؤيب.. بف. ونـ طريؼ نهلللؽ: الزاري( عـ عوؿهللن بـ إسح

( والرتن ي 2896بر ؿ  2/81(، وأبق داود )الســ 18119بر ؿ  4/225أخرجف أحؿد )الؿسـد 

(. وا ا الحديث فقف عؾة، وال عدم 2111بر ؿ  4/421)الجهللنع، بهللب نهلل جهللء يف نقراث الجدة 

 3/86فظ ابـ حجر)التؾخقص الح قر سؿهللع   قصة ٕبل بؽر، ولؿ يشفد الؼصة،  هللل الحهلل

وإسـهللده هحقح لوؼة رجهلللف، إٓ أن هقرتف هقرة الؿرسؾ، فنن   قصة ٓ (: »1349بر ؿ 

و د ذكر ابـ الؼطهللن «. يصح لف سؿهللع نـ أبل بؽر الصديؼ، وٓ يؿؽـ لف وفقد لؾؼصة

ا ا  ( أن ع د الحؼ اإلو قؾل أعؾف بهللٓكؼطهللع فؼهللل: لقس2/616)بقهللن القاؿ واإليفهللم 

ولؽـ  د »الحديث بؿتصؾ السؿهللع فقؿهلل أعؾؿ، والحديث نشفقر. ثؿ  هللل ابـ الؼطهللن: 

أعرض عـ ذلؽ الرتن ي فؼهللل فقف: حسـ هحقح. واق ٓ يؼقل ذلؽ يف الؿـؼطع، ففق 

«. و هللل الرتن ي: حسـ هحقح(: »19/339و هللل الؿزي )هت يب الؽؿهللل «. عـده نتصؾ

لؿزي غقر نقجقد يف الؿط قع نـ الـسخة التل بقـ  ؾت: و قل الرتن ي ا ا ال ي كؼؾف ا

إسـهللده »( و هللل: 497بر ؿ  2/394إم -يدي. وععػ الشقي إل هللين )ععقػ أبل داود

ععقػ، عوؿهللن ا ا لقس بهلللؿشفقر، و  ِقصة لؿ يدرك أبهلل بؽر. واعطرب الرواة عـ 

ؾت«. الزاري يف إسـهللده  : واق كؿهلل  هللل.ق
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َٓ َيُؼاق  
ِ
ـُ َكْعاٍب: َواهلل ُّ ْبا

؟ َفَؼاهللَل ُأَبال
ذ
ـَ الـ  ِل

ـ  َعَؾْقِف بَِ قذـٍَة، َأنِـُْؽْؿ َأَحٌد َسِؿَعُف نِ ُم َلُتِؼقَؿ

 َ اهللَل 
 
ٓ  َأْهَغُر الَؼْقِم، َفُؽـُْت َأْهَغَر الَؼْقِم َفُؼْؿُت َنَعُف، َفَلْخَ ْرُت ُعَؿَر َأن  الـ  ِال َنَعَؽ إِ

 . (1 )َؽ َذلِ 

 باـ أبال 
ّ
وبّقـ ابـ ح هللن أن: عؿار باـ الخطاهللب ت اع عؾاك ذلاؽ التو ات عؾال

، وإن كاهللكقا ثؼاهللٍت  ملسو هيلع هللا ىلصطهلللب رعل اهلل عـف بهللستحالف ناـ يحدثاف عاـ رساقل اهلل 

ـْ َطاهللُوٍس، َ اهللَل:  ملسو هيلع هللا ىلصنلنقكقـ: لقعؾؿفؿ تق ل الؽِ ب عؾك رسقل اهلل  ... ثؿ ذكر َعا

ـِ َع  اهللٍس  ـَ َكْعاٍب َيْعـِا –َجاهللَء َااَ ا إَِلاك اْباا ـُ  –ل ُبَشااْقَر ْبا ُثااُف، َفَؼاهللَل َلاُف اْباا َفَجَعاَؾ ُيَحدذ

َثُف، َفَؼهللَل َلُف: ُعْد لَِحِديِث َكاَ ا َوَكاَ ا،  َع  هللٍس: ُعْد لَِحِديِث َكَ ا َوَكَ ا، َفَعهللَد َلُف، ُثؿ  َحد 

اُف، َوَأكْ  َؽاْرَت َااَ ا، َأْم َأْكَؽاْرَت َحاِديوِل َفَعهللَد َلُف، َفَؼهللَل َلُف: َنهلل َأْدِري َأَعَرْفَت َحاِديوِل ُكؾ 

ـْ   إِْذ َلاْؿ َيُؽا
ِ
ـْ َرُساقِل اهلل ُث َعا ـُ َع  اهللٍس: إِك اهلل ُكـ اهلل ُكَحادذ ُكؾ ُف، َوَعَرْفَت َاَ ا؟ َفَؼهللَل َلُف اْب

ُلقَل، َتَرْكـَاهلل اْلَحاِديَث َعـْافُ  اْعَب َوالا   هلل َرِكَب الـ هللُس الص  و اهللل: .  (2 )ُيْؽَ ُب َعَؾْقِف، َفَؾؿ 

ُث َوَيُؼاقُل: َ اهللَل  ـِ َع  اهللٍس، َفَجَعاَؾ ُيَحادذ ـْ ُنَجهللِاٍد َ هللَل: َجهللَء ُبَشْقٌر اْلَعَدِويُّ إَِلاك اْبا َع

َٓ َيـُْظُر إَِلْقِف، َفَؼاهللَل:  َٓ َيْلَذُن لَِحِديوِِف، َو ـُ َع  هللٍس  ، َفَجَعَؾ اْب
ِ
، َ هللَل َرُسقُل اهلل

ِ
َرُسقُل اهلل

ـَ َع  هللٍس، نَ  َٓ َتْساَؿُع، َيهلل اْب  َو
ِ
ـْ َرُساقِل اهلل ُثَؽ َعا َٓ َأَراَك َتْساَؿُع لَِحاِديوِل، ُأَحادذ هلل لِال 

، اْبَتَدَرْتااُف 
ِ
ًة إَِذا َسااِؿْعـهلَل َرُجاااًل َيُؼااقُل: َ ااهللَل َرُسااقُل اهلل ـُ َع  ااهللٍس: إِك ااهلل ُكـ ااهلل َناار  َفَؼااهللَل اْباا

ـَ َأْبَصهللُرَكهلل، َوَأْهَغْقـهلَل إَِلْقِف بِآَذاكِـهلَل، َفَؾؿ   ُلقَل، َلاْؿ َكْلُخاْ  نِا اْعَب َوالا   هلل َرِكاَب الـ اهللُس الص 

                                                           

 .6254بر ؿ  8/67بهللب التسؾقؿ وآستئ ان ثالًثهلل،  ال خهللري، الجهللنع الصحقح، (1)

 .19بر ؿ  1/11اكظر: نؼدنة هحقح نسؾؿ،  (2)
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ٓ  َنهلل َكْعِرُف   . (1 )الـ هللِس إِ

،  ملسو هيلع هللا ىلصوا ا ال ي ُذكر نـ احتقهللط بعض الصحهللبة يف حديث رسقل اهلل قؾت: 

وتو تفؿ نـ الرواة، لؿ يؽـ كوقًرا، وٓ هاريًحهلل بهللٓهتاهللم: لعادم كوارة دواعقاف، ولؿاهلل 

نقسك: أنهلل إين لاؿ أهتؿاؽ. ثاؿ تؽؾ اؿ التاهللبعقن يف الجارح، س ؼ نـ  قل عؿر ٕبل 

،  ملسو هيلع هللا ىلصوكاهللن كالنفاؿ يف ذلاؽ  ؾاقاًل أيًضاهلل: لؼارب العفاد بؿـ اع الاقحل: رساقل اهلل 

وعهللنة نـ ُتؽؾاؿ فقاف آكا اك إكؿاهلل كاهللن لؾؿا اب، كاهلللخقارج، أو لساقء الحػاظ، أو 

عؾال باـ الجفهلللة: فن ؿ لؿ يؽقكقا يعرفقن الؽ ب.  هللل يعؼقب بـ وق ة: ساؿعت 

الؿديـل يؼقل: كهللن ابـ سقريـ نؿـ يـظر يف الحديث ويػتش عـ اإلسـهللد، ٓ كعؾؿ 

أحًدا 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؟ 

. وروى  (2 )واد اكتؼاهللء نهلللاؽ لؾرجاهلللفؼهللل: أخربين سػقهللن بـ عققـاة  اهللل: ناهلل كاهللن أ

إعؿش عـ إبارااقؿ الـخعال  اهللل: إكؿاهلل ُسائؾ عاـ اإلساـهللد أياهللم الؿختاهللر. أخارج 

، َ هللَل:  ـَ ـِ ِسقِري ـِ اْب اهلل َوَ َعاِت »نسؾؿ بسـده َع ْساـهلَلد، َفَؾؿ 
ـِ اإْلِ َلْؿ َيُؽقُكاقا َيْساَلُلقَن َعا

قا َلـهلَل ِرَجهللَلُؽْؿ، َفقُ  ـ ِة َفُقْمَخاُ  َحاِديُوُفْؿ، َوُيـَْظاُر إَِلاك اْلِػْتـَُة َ هللُلقا: َسؿُّ ـَْظُر إَِلك َأْاِؾ السُّ

 . (3 )«َأْاِؾ اْل َِدِع َفاَل ُيْمَخُ  َحِديُوُفؿْ 

                                                           

. بهللختصهللر وتصرف 1/37، ابـ ح هللن، الؿجروحقـ 21بر ؿ  1/11اكظر: نؼدنة هحقح نسؾؿ  (1)

 يسقر.

 .122اكظر: ورح عؾؾ الرتن ي ٓبـ رجب الحـ ؾل، بدء التػتقش عـ إسهللكقد، / (2)

 .27بر ؿ  1/11ظر: نؼدنة هحقح نسؾؿ اك (3)
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فلول نـ زكك وجرح عـد اكؼضاهللء عصار الصاحهللبة: الشاع ل، » هللل ال ا ل: 

فؾؿاهلل كاهللن  …وابـ سقريـ، وكحقاؿهلل، وُحػظ عـفؿ تقثقؼ أكهللس وتضعقػ آخاريـ

راض عهللنة التهللبعقـ يف حدود الخؿسقـ ونهللمة، تؽؾؿ طهللمػة نـ الجفهللبا ة يف عـد اكؼ

 . (1 )«التقثقؼ والتضعقػ، كهللٕعؿش، ووع ة بـ الحجهللج، ونهلللؽ بـ أكس

وعـد التعهللنؾ نع نصطؾحهللت إمؿاة الحديوقاة يـ غال آحتقاهللط يف التعهللناؾ 

يرتتاب عؾقاف رّد  نعفهلل: خشقة الق قع يف نحهللذير ٓ ُتحَؿد ُعؼ هللااهلل، كجارح راٍو ثؼاة،

حديوااف كساا قًّهلل أو بهلللؽؾقااة، أو تقثقااؼ راٍو نجااروح، يرتتااب عؾقااف   ااقل حديوااف. و ااد 

ـِ نفؿقـ يف و قع نوؾ ا ا الؿح ور.  يؽقن الفقى وعدم الخربة عهللنؾق

ح  مللنند هننؾ  طؾو أ فننة محنن عد ؾننؿ ح م ع مل هننؾ  مل مفؿننة أل وقنن   نندزت أقننق

كـ فقى وملؿقؾ،  مل ملقققع ح  ذكد مـ  مل ح ع كؾ، و مل  فل:و عـلكة   مل غل  و د ك ف إمؿة  ي

 إعالم عؾك ا ه الؿحهللذير: ل لؽ كص بعضفؿ عؾقفهلل يف نصـػهللتف: ونـ ذلؽ:

والؽاالم يف الارواة ُنحتاهللج إلاك ورع «: »الؿق ظاة»نهلل  هلللف اإلناهللم الا ا ل يف 

تهللم، وبراءة نـ الفقى والؿقؾ، وخاربة كهللنؾاة بهلللحاديث وعؾؾاف ورجهلللاف: ثاؿ كحاـ 

 هللرات التعاديؾ والجارح وناهلل باقـ ذلاؽ ناـ عارف ذلاؽ اإلناهللم كػتؼر إلك تحرير ع

 . (2 )«الجف   واهطالحف ونؼهللهده بع هللراتف الؽوقرة

و ااد أوااهللر ابااـ كوقاار إلااك أاؿقااة تحرياار ع ااهللرات الجاارح والتعااديؾ فؼااهللل: 

                                                           

 . بهللختصهللر وتصرف يسقر.175-172ذكر نـ يعتؿد  قلف يف الجرح والتعديؾ /  (1)

  . 19ال ا ل، الؿق ظة، /  (2)
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نسللة:  هللل الخطقب ال غدادي: أعؾاك الع اهللرات يف التعاديؾ والرتجاقح أن يؼاهللل: »

هللل: ك اب.  ؾت: وبقـ ذلؽ أنقر كوقرة يعسار عا طفهلل، حجة أو ثؼة، وأدكهللاهلل أن يؼ

و د تؽؾاؿ الشاقي أباق عؿار عؾاك نراتاب نـفاهلل، وساؿك اهاطالحهللت يف أواخهللص 

 . (1 )«يـ غل التق قػ عؾقفهلل

ثااؿ بااقـ الحااهللفظ ابااـ حجاار خطااقرة نسااللة عاادم تحرياار ع ااهللرات الجاارح 

فهلللاة... ونـ الؿفاؿ أيًضاهلل نعرفاة أحاقالفؿ تعادياًل وتجريًحاهلل وج»والتعديؾ فؼهللل: 

 . (2 )«ٕ ؿ  د يجرحقن الشخص بؿهلل ٓ يستؾزم رد حديوف كؾف

وكػفاؿ ناـ كاالم الحاهللفظ أكاف يجاب التػرياؼ باقـ نعاهللين نصاطؾحهللت  قؾت:

 إمؿة وع هللراهتؿ التل  د تحتؿؾ أكور نـ دٓلة.

و د وعح اإلنهللم السخهللوي أن اـهللك نصاطؾحهللت لاؿ يستؼصافهلل العرا ال يف 

وإٓ فؿاـ كظار »... لؼرامـ لؿعرفة الؿراد نـفاهلل، فؼاهللل: ألػقتف، ويـ غل آسرتوهللد بهلل

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 

 . (3 )«ع هللراهتؿ يف غهلللب إحقال، وبؼرامـ ترود إلك ذلؽ

هللن العالناة الؿعؾؿال لألناقر التال يـ غال أن يراعقفاهلل ناـ أراد أن ويف أثـهللء بق

لق حاث عاـ رأي كاؾ إناهللم ناـ أمؿاة الجارح والتعاديؾ »يعرف أحقال الرواة  هللل: 

                                                           

 .271ابـ كوقر، اختصهللر عؾقم الحديث / (1)

 .256ابـ حجر، كزاة الـظر/ (2)

 .362/ 1السخهللوي، فتح الؿغقث  (3)
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واهطالحف، نستعقـهلًل عؾك ذلاؽ بتت اع كالناف يف الارواة، واخاتالف الرواياة عـاف يف 

 . (1 )«بعضفؿ، نع نؼهللركة كالنف بؽالم غقره

هقغ الجرح والتعديؾ كوقاًرا ناهلل ُتطؾاؼ »لؾػهللمدة السهللبؼة:  و هللل أيًضهلل نقعًحهلل

عؾك نعهللٍن نغهللِيرٍة لؿعهللكقفهلل الؿؼررة يف كتب الؿصطؾح. ونعرفة ذلاؽ تتق اػ عؾاك 

 . (2 )«طقل الؿؿهللرسة واستؼصهللء الـظر

ونؿهلل سا ؼ ناـ إ اقال كعؾاؿ ناـ غقار واؽ أن اـاهللك نصاطؾحهللٍت وألػهللًظاهلل 

ناادلقٓهتهلل الؿ هللواارة: لحقهللديتفااهلل، نؿااهلل  حديوقااة لاا عض أاااؾ العؾااؿ لااؿ يتػؼااقا عؾااك

يتقجب دراسة ألػهللظ كؾ عهلللؿ نـفؿ عؾك حدة، وتحديد ناراده ناـ ألػهللظاف. وكوقار 

 نـ ا ه إلػهللظ ال ألػهللظ وهػقة ٓ اهطالحقة.

                                                           

 . 163الؿعؾؿل، التـؽقؾ/  (1)

 (.9اكظر: نؼدنة الؿعؾؿل لتحؼقؼ كتهللب الػقامد الؿجؿقعة ) (2)
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 املطهب انثانث: 

 انتعذيم وأنفاظها عنذ األئًتيزاتب 

عؾااك  رتااب العؾؿااهللء ألػااهللظ التعااديؾ عؾااك هااقغ نتعااددة ونتؼهللربااة ُبـقاات

آستؼراء، ولؿ يؽـ إنر عشقامقًّهلل، فؽهللن بعضفؿ يختصار تؾاؽ الؿراتاب اعتؿاهللًدا 

عؾاك ففاؿ الؿتؾؼاال يف إدخاهللل كااؾ لػظاة نااع كظهللمرااهلل، وبعضاافؿ يحاهللول اسااتقعهللب 

ولااق اعتـااك بااهللرع بتت عفااهلل، »إلػااهللظ ن قـًااهلل التػااهللوت الااد قؼ بقـفااهلل.  ااهللل السااخهللوي: 

ناع وارح نعهللكقفاهلل لغاًة واهاطالًحهلل: لؽاهللن ووعع كؾ لػظة بهلللؿرت ة الؿشهللوة لفاهلل، 

يؾفج ب كر ذلؽ فقؿهلل تقسر، والقا ػ عؾك ع هللرات الؼقم   (1 )حسـهلًل، و د كهللن وقخـهلل

يػفؿ نؼهللهداؿ بؿاهلل عارف ناـ ع اهللراهتؿ يف غهلللاب إحاقال، وبؼارامـ ترواد إلاك 

 . (2 )«ذلؽ

ـّ لف، ونؿهلل ففؿاف  فؼهللم العؾؿهللء بتؼسقؿ ا ه الؿراتب وترتق فهلل كؾ حسب نهلل ع

ـ نرويهللت الرواة، وع هللرات أاؾ الـؼد، فجعؾ اإلنهللم أبق نحؿد ع د الرحؿـ باـ ن

نراتااب الجاارح أربااع نراتااب، كؿااهلل جعااؾ « الجاارح والتعااديؾ»أباال حااهللتؿ يف كتهللبااف 

، فؽاهللن اباـ أبال حاهللتؿ الساهللبؼ يف اا ا ال اهللب ناـ  (3 )نراتب التعاديؾ أرباع نراتاب

                                                           

 يعـل الحهللفظ ابـ حجر. (1)

 .111-2/119فتح الؿغقث  (2)

 .2/37اكظر: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (3)
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لؿسااتعؿؾة يف الجاارح أبااقاب عؾااؿ الجاارح والتعااديؾ. وإن كهللكاات ااا ه إلػااهللظ ا

وبا لؽ يؽاقن اباـ أبال حاهللتؿ ااق  .والتعديؾ نعروفة نستعؿؾة عـد أمؿاة الحاديث

َ فااهلل ااا ا الرتتقااب، و سااؿفهلل واا ا  أول نااـ وعااع نراتااب لؾجاارح والتعااديؾ، ورت 

  (1 )التؼسااقؿ، وت عااف عؾااك ااا ا الرتتقااب والتؼسااقؿ اإلنااهللم أبااق عؿاارو ابااـ الصااالح

 . (2 )واإلنهللم الـقوي

بقهللن إلػهللظ الؿساتعؿؾة ناـ أااؾ اا ا الشالن يف الجارح »ح:  هللل ابـ الصال

والتعديؾ: و د رت ب 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 

 . (3 )«بؾغـهلل يف ذلؽ عـ غقره إن وهللء اهلل تعهلللك

                ذًل فػلى مزاجب:              أما ألفاظ الخػ

مة،  ؾندو نعقهل ل مل نل وض نب  مت ملؿد كؾ و ع  مل  ح و هؾ مللد ل أ م كد أقق سلققم  ذ

نة  تي ملد نة  ف عد نة لؿ ؼق فق نة تق ج  ـ قل فؿ لؾ ندو تي م ند قـ م مللؿنع  ن ط و د  ملن ل  ثؿ سلحلو

ؽؿفل  .وح

اعتـك اإلنهللم ع د الرحؿـ بـ أبل حهللتؿ بتؼسقؿ نراتب الجرح والتعديؾ، ثؿ 

ع إلػهللظ الؿشفقرة وتصـقػفهلل إلاك نراتاب تتجّؾاك تتهللبع العؾؿهللء نـ بعده عؾك جؿ

وااهلل درجااة كااؾ راو، فؿؿااـ تؽؾااؿ يف ذلااؽ ابااـ الصااالح، والاا ا ل، والعرا اال، 

                                                           

 ونهلل بعداهلل. 123اكظر: عؾقم الحديث )نؼدنة ابـ الصالح( / (1)

 .8اكظر: التؼريب والتقسقر / (2)

 .122: نؼدنة ابـ الصالح / اكظر (3)
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والسخهللوي، حقث تؽؾؿ كاّؾ ناـفؿ بحساب اجتفاهللده. وسالعرض نراتاب التعاديؾ 

 كؿهلل أوردواهلل يف نصـػهللهتؿ.

                                          مزاجب الخػذًل غنذ غبذ الزحمن بن أبي حاجم:

وجدت إلػهللظ يف الجرح والتعاديؾ عؾاك »ـ أبل حهللتؿ:  هللل ع د الرحؿـ ب

 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.

يؽتاب حديواف ويـظار فقاف، إٓ أكاف دون وإذا  قؾ: وقي، ففق بهلللؿـزلاة الوهلللواة 

 الوهللكقة.

 . (1 )«وإذا  هلللقا: ههلللح الحديث، فنكف يؽتب حديوف لالعت هللر

فف ه أربع نراتب وععفهلل ابـ أبل حهللتؿ لتعاديؾ الارواة. وت عاف الحاهللفظ اباـ 

الصالح عؾك ا ا التؼسقؿ، إٓ أكف أعهللف لؾؿرت ة إولك: إذا  قاؾ: َثَ اٌت أو ُحجاة، 

، ثؿ أيد هـقعف يف الؿرت ة الوهللكقاة وناهلل  (2 )يف العدل: إكف حهللفظ أو عهللبطوك ا إذا  قؾ 

دو هلل يف كقن أهحهللوهلل ُتؽتاب أحاهللديوفؿ ويـظار فقفاهلل: ٕن اا ه الع اهللرات ٓ تشاِعر 

. ويالحاظ ناـ تؼساقؿ  (3 )بشرط الض ط فُقـَظر يف حديوف ويخترب حتك يعرف ع طف

                                                           

 .1/37الجرح والتعديؾ  (1)

 .152نؼدنة ابـ الصالح /  (2)

 .152نؼدنة ابـ الصالح /  (3)
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ت اة إولاك ٓ يشاؿؾف تعرياػ ابـ أبل حهللتؿ وتعؼقب ابـ الصالح، أن ناهلل دون الؿر

 الوؼة.

                                 مزاجب الخػذًل غنذ الخافظ الذهبي:

فالعؾك الع اهللرات يف الارواة الؿؼ اقلقـ: َثَ اٌت ُحجاة، » هللل الحاهللفظ الا ا ل: 

هدوق، وٓ بالس باف، ولاقس باف   (1 )وث ت حهللفظ، وثؼة نتِؼـ، وثؼة ثؼة، ثؿ ثؼة، ثؿ

واقي وساط، وواقي بلس، ثؿ نحؾف الصدق، وجقد الحديث، وههلللح الحاديث، و

 . (2 )«حسـ الحديث، وهدوق إن وهللء اهلل، وُهقيؾح، وكحق ذلؽ

، لؽـف لؿ يحادد حؽاؿ كاؾ «بهلللرواة الؿؼ قلقـ»وكالحظ د ة اإلنهللم يف تع قره 

إن  اقلفؿ: »نرت ة كؿهلل فعؾ ابـ أبل حهللتؿ، إٓ أن الحهللفظ السخهللوي كؼؾ عـف  قلاف: 

التاال ٓ كاازاع فقفااهلل، وأنااهلل  ث اات وحجااة وإنااهللم وثؼااة ونااتؼـ، نااـ ع ااهللرات التعااديؾ

هدوق ونهلل بعده، يعـل نـ أاؾ اهللتقـ الؿارت تقـ الؾتاقـ جعؾفؿاهلل ثالًثاهلل، فؿختؾاػ 

فقفهلل بقـ الحػهللظ، اؾ ال تقثقؼ أو تؾققـ، وعؾك كؾ حهللل ففل نـخػضة عـ كؿاهللل 

 . (3 )«رت ة التقثقؼ، ونرتػعة عـ رتب التجريح

                                                           

 .154-152ص « التؼققد واإليضهللح»وا ا الرتتقب كؿهلل أ ره زيـ الديـ العرا ل يف  (1)

 .1/4نقزان آعتدال  (2)

ولؿ »هللفظ السخهللوي نـ  قل ال ا ل: ، و د استػهللد ا ا التع قر الح2/121فتح الؿغقث  (3)

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 

 .4-1/3نقزان آعتدال « الؿطؾؼ
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                                  مزاجب الخػذًل غنذ الخافظ الػزاقي:

مل ظ  ف ملحل مقل جلء  وتهللبع ال ا ل عؾاك اا ه الؿراتاب، إٓ أكاف أعاهللف إلاك عد

 بعض الؿراتب بعض إلػهللظ، حقث  هللل يف ألػقتف:

 نهلل يف كالم أاؾِف وجدُت  والشقي زاد فقفؿهلل وزدُت 

، ونؿااهلل زاده يف الؿرت ااة الوهللكقااة:  (1 )فؿؿااهلل زاده يف الؿرت ااة إولااك: ثؼااة ث اات

ـ الصاالح إولاك(، واال: ث ات، أو إلػهللظ )التل جعؾفهلل ابـ أبل حاهللتؿ وت عاف ابا

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، 

 . (2 )أو وقي، أو نؼهللَرب الحديث )بػتح الراء وكسراهلل( أو أرجق أكف لقس بف بلس

                                      زاجب حػذًل الزواة غنذ الخافظ ابن حجز: م

ونـ الؿفؿ أيًضهلل نعرفة نراتب التعاديؾ، وأرفعفاهلل: » هللل الحهللفظ ابـ حجر: 

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 

عديؾ أو هػتقـ: كوؼة ثؼة، أو ث ت ث ت، أو ثؼة حهللفظ، أو عادل عاهللبط، أو كحاق الت

ذلؽ. وأدكهللاهلل نهلل أوعر بهلللؼرب نـ أسفؾ التجريح: كشقي، ويارَوى حديُواف وُيعتَ ار 

 . (3 )«بف، وكحق ذلؽ، وبقـ ذلؽ نراتب ٓ تخػك

                                                           

 لؾ ا ل. 152عزا ا ه الؾػظة يف التؼققد واإليضهللح / (1)

 . بتصرف يسقر.371 -1/369اكظر: الت صرة والت كرة ورح إلػقة  (2)

 .66كزاة الـظر /  (3)
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عؾ  ؿ كل فؾ دمقل،  ع مل ح و ر م ـ ملح هـل خللػ  ًطل»و نل  نة « ط اًل ض نة» ؿـال « ثؼ

ؾ تية أطؾك   درجفل ح مد  .أ

ثااؿ إن نااهلل تؼاادم يف أن القهااػ بهلللضاا ط والحػااظ، وكاا ا » ااهللل السااخهللوي: 

اإلتؼهللن، ٓ بد أن يؽقن يف عدل، اق حقث لؿ يصرح ذاك اإلنهللم بف: إذ لق هارح باف 

ًٓ عهللبًطهلل»كهللن أعؾك، ول ا أدرج وقخـهلل   . (1 )«يف التل   ؾفهلل، يعـك   ؾ نرت ة ثؼة« عد

        لسخاوي:                   مزاجب الخػذًل غنذ ا

فالرفع نراتاب التعاديؾ: ناهلل أتاك كؿاهلل  اهللل واقخـهلل » هللل الحاهللفظ الساخهللوي: 

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 

أبل حهللتؿ وت عف ابـ الصالح، ويؾل ا ه الؿرت اة  يؾقف نهلل اق الؿرت ة إولك عـد ابـ

)خهللنسة( وال  قلفؿ: لقس بف بالس أو ٓ بالس باف أو هادوق. وتاال اا ه الؿرت اة 

)سهللدسااة( وااال: نحؾااف الصاادق: خالًفااهلل ٓبااـ أباال حااهللتؿ ثااؿ ابااـ الصااالح، وت ًعااهلل 

 . (2 )«لؾ ا ل

الحؽاؿ إن »وأعهللف يف كؾ نرت ة نـ ا ه الؿراتب ألػهللًظهلل نـ عـده، ثؿ  هللل: 

يف أاؾ ا ه الؿراتب: آحتجاهللج بهللٕربعاة إولاك نـفاهلل، وأناهلل التال بعاداهلل فنكاف ٓ 

ُيحتج بلحد نـ أاؾفهلل، لؽقن ألػهللظفهلل ٓ تشِعر بشارط الضا ط، باؾ ُيؽتاب حاديوفؿ 

                                                           

 .2/117فتح الؿغقث  (1)

 . بهللختصهللر.116 -2/115فتح الؿغقث  (2)
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وُيخترب. وأنهلل السهللدساة، فاهلللحؽؿ يف أاؾفاهلل دون أااؾ التال   ؾفاهلل، ويف بعضافؿ ناـ 

 . (1 )«ع طفؿ: لقعقح أنراؿ فقفُيؽتب حديوف لالعت هللر دون اخت هللر 

ولؿزيٍد 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 َثَ ت أو حجة، وك ا إذا  قؾ يف العدل: إكف حهللفظ أو عهللبط

ل ا ل يف كتهللبف )نقزان آعتدال( عؾك نرت ة لؿ يا كراهلل اباـ ثؿ ك  ف الحهللفظ ا

أبل حهللتؿ، وجعؾفهلل أولك الؿراتب، وال نهلل ُكرر بؾػظف أو بؿرادفف، أو نهلل أفهللد تلكقًدا 

فلعؾك الع هللرات يف الرواة الؿؼ قلقـ َثَ ت حجة، أو ث ت حهللفظ، »يف الجؿؾة، فؼهللل: 

 . (2 )«أو ثؼة نتؼـ، أو ثؼة ثؼة، ثؿ ثؼة هدوق

و د زاد الحاهللفظ أباق ع اد »ت عف عؾك ذلؽ التؼسقِؿ الحهللفُظ العرا ل، فؼهللل: و

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 

ثؼة ثؼة، أو نع نخهلللػاة الؾػاظ إول،  يف الدرجة إولك إنهلل بهلللؾػظ بعقـف، كؼقلفؿ:

كؼقلفؿ: ثؼة ث ت، أو ث ت حجاة، أو كحاق ذلاؽ، وااق كاالم هاحقح: ٕن التلكقاد 

 . (3 )«الحهللهؾ بهلللتؽرار ٓ بد أن يؽقن لف فهللمدة عؾك الؽالم الخهلللل عـ التلكقد

وعؾك ذلؽ ُتص ح الؿراتب خؿًسهلل، فتصقر الؿرت ة إولك عـد ابـ أبل حهللتؿ 

                                                           

 . بهللختصهللر.2/121فتح الؿغقث  (1)

 .1/4اكظر: نقزان آعتدال  (2)

 .157اكظر: التؼققد واإليضهللح لؾعرا ل / (3)
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الوهللكقة عـد اإلنهللم ال ا ل والحهللفظ العرا ل، ثؿ جهللء الحهللفظ ابـ حجار ال الؿرت ة 

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، 

 . (1 )التو تكلوثؼ الـهللس، أو أث ت الـهللس، أو إلقف الؿـتفك يف 

ؾننت: وياادخؾ يف ااا ه الؿرت ااة التاال زاداااهلل الحااهللفظ ابااـ حجاار غقاار ااا ه  ق

ٓ أعارف لاف »إلػهللظ، فؿـ ذلؽ  قل اإلنهللم الشهللفعل يف ع د الرحؿـ بـ نفادي: 

 . (2 )«كظقًرا يف ا ا الشلن

وب لؽ تصقر الؿراتب سًتهلل، وتصقر الؿرت اة إولاك عـاد الا ا ل والعرا ال 

ابـ حجر، وتصقر الؿرت اة إولاك عـاد اباـ أبال حاهللتؿ اال ال الؿرت ة الوهللكقة عـد 

 .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 

 . (3 )«نـ ذكر ا ه الوالثة، وال نـ ألػهللظفؿ فالن أو فالن ٓ ُيسلل عـف. ولؿ َأرَ 

و قل الحهللفظ ابـ حجر يف اإلنهللم ال خهللري رحؿاف اهلل: ج اؾ الحػاظ، وإناهللم 

 . (4 )الدكقهلل يف فؼف الحديث

                                                           

 .176اكظر: كزاة الـظر يف تقعقح كخ ة الػؽر ٓبـ حجر / (1)

(2) :  .1/362ذكر ا ا السخهللوي، فتح الؿغقث ورح ألػقة الحديث  قؾت

 .1/343اكظر: السققطل، تدريب الراوي  (3)

ي (4) ة ملي لر تدجؿ ف ح   (.5727بر ؿ ) 468: تؼريب التف يب /قلل
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وب لؽ تصاقر الؿرت اة إولاك عـاد اباـ أبال حاهللتؿ اال الؿرت اة الوهلللواة عـاد 

هللكقة عـد الحهللفظ ابـ الحهللفظ ابـ حجر، والؿرت ة إولك عـد ال ا ل ال الؿرت ة الو

 .حجر

سننب  كؾ ح عنن  مل  تننب  م كد مد عنن كؾ، سننلذ مل  تننب  م عنندت لؿد مل م  هننذ عنن   و 

نل  ف ي  ت ن  ر ق تقح ب و ت م ملؿد ه  ذ ه ـ  ق مللؿع   ؼة، محلواًل  سل  مل مألئؿة  قؿلت  س ؼ كؿنل  -ت

فؿ قي تدت ـ  فؿ ف م ية -ف ت ؾ مد ك ػلظ  ض أل ع كد   ذ ل مع  قًّ ـلزل ت ًيل  ق ت تد ية  ت  :مد

ننػ أ قَ  كم ننل  مل  ننل  ه ننك: و مألول ننة  ي ت غننة ح ملؿد ملؿيلل ؾننك  ل ط كنن  فل  ؿننل   ننحل 

كؾ ع  : وأهرح ذلؽ التع قر بلفعؾ التػضقؾ، كلوثؼ الـاهللس، أو أث ات الـاهللس، أو مل 

إلقف الؿـتفك يف التو ت. وأدخؾ السققطل فقفهلل: ٓ أحد أث ات نـاف، وَناـ نواؾ فاالن 

وفالن ٓ ُيسلل عـف، وا ه الؿرت ة ال التل زاداهلل الحهللفظ ابـ حجر عؾك نـ سا ؼف 

 .العؾؿهللءنـ 

كق   مل ل ط مع  مليي ملة وتؿلم  ع  مل ل كق ػ أ حل فل  لل هل  كقة: و ملثل تية  ملؿد

فف مد ظف أو  ؿد ؾػ ، ونوهللل ذلؽ: فاالن ثؼاة ثؼاة، أو ث ات ث ات، أو بؿرادفاف، كوؼاة إمل  

 .ث ت، أو ثؼة حهللفظ، أو نهلل أفهللد تلكقًدا يف الجؿؾة

زيااهللدة عؾااك  ٕن التلكقااد الحهللهااؾ بااهلللتؽرار فقااف» ااهللل الحااهللفظ السااخهللوي: 

الؽالم الخهلللل نـف، وعؾك ا ا فؿهلل زاد عؾك نرتقـ نواًل يؽقن أعؾك نـفهلل، وأكوار ناهلل 

و ػـهلل عؾقف نـ ذلؽ  قل ابـ عققـة: حدثـهلل عؿرو باـ ديـاهللر، وكاهللن ثؼاة ثؼاة... تساع 
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، وااا ه الؿرت ااة اال التاال زاداااهلل الحااهللفظ  (1 )«نارات، وكلكااف سااؽت ٓكؼطاهللع كػسااف

اال الؿرت اة إولاك عـاد الا ا ل والوهللكقاة عـاد اباـ ال ا ل عؾك ابـ أبال حاهللتؿ، و

 .حجر

ند  نـ غق ط م ني نة وتؿنلم ملي مل ع  مل ل كق ػ أ حل فل  لل هل  ملثللثة: و تية  ملؿد

ق  بعض ألػهللظ ا ه الؿرت ة: ثؼة، أو ث ت، أو عدل حاهللفظ، أو عادل عاهللبط، أو  .تلك

لارواة فلنهلل أ سهللم الع اهللرات بهللإلخ اهللر عاـ أحاقال ا»حجة.  هللل الخطقب ال غدادي: 

وجدت إلػهللظ يف الجارح ».  هللل ابـ أبل حهللتؿ:  (2 )«فلرفعفهلل أن يؼهللل: حجة أو ثؼة

والتعديؾ عؾك نراتب واّتك، وإذا  قاؾ لؾقاحاد: إكاف ثؼاة أو ناتؼـ ث ات: ففاق نؿاـ 

أناهلل ألػاهللظ التعاديؾ فؿراتاب: إولاك:  اهللل ».  هللل ابـ الصالح:  (3 )«ُيحتج بحديوف

 . (4 )«ف ثؼة أو نتؼـ، ففق نؿـ ُيحتج بحديوفابـ أبل حهللتؿ: إذا  قؾ لؾقاحد: إك

وك ا إذا  قؾ: ث ت أو حجة، وك ا إذا  قاؾ يف العادل: إكاف » هللل ابـ الصالح: 

وأعاهللف الساخهللوي ِهاقًغهلل أخارى إلاك اا ه الؿرت اة، ونـفاهلل:  . (5 )«حهللفظ أو عهللبط

 قلفؿ: كلكف نصحػ. ثؿ استدرك و هللل: أنهلل فاالن حاهللفظ، أو فاالن عاهللبط فؼاط، »

ناـ ألػاهللظ اا ه الؿرت اة: ٕن نجارد القهاػ بؽاؾ نـفؿاهلل غقار كاهللٍف يف فؾقس ا ا 

عؿاقم وخصاقص ناـ  -أي: الحاهللفظ والضاهللبط  -التقثقؼ، بؾ بقـ العدل وبقـفؿهلل 
                                                           

 .2/115فتح الؿغقث  (1)

 .22روية /الؽػهللية يف عؾؿ ال (2)

 .2/37الجرح والتعديؾ  (3)

 .123نؼدنة ابـ الصالح / (4)

 الؿرجع السهللبؼ كػسف. (5)
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أي:  -وجٍف: ٕكف يقجد العدل بادو ؿهلل، أي: بادون الحػاظ أو الضا ط، ويقجادان 

 . (1 )«بدون العدالة، وتقجد الوالثة -يقجد الحػظ والض ط 

تية نلم  ملؿد عد   ؿ ن ش تم ن  وال  ك ملؿم ن ق  ملح نك  ؾ فل ط ػلض ل أل ت  هل مل  عة: و م  ملد

ط ، نوؾ: هدوق، أو ٓ بلس بف، أو لقس بف بلس، وأدخؾ الحاهللفظ العرا ال يف مليي

نحؾااف »، وأدخااؾ ابااـ أباال حااهللتؿ:  (2 )«فااالن ناالنقن وفااالن خقااهللر»ااا ه الؿرت ااة: 

وا باقـ ، وت عف عؾك ذلاؽ اباـ الصاالح والـاق (3 )يف ا ه الؿرت ة« الصدق وي، فساق 

إذا  قاؾ » اهللل اباـ أبال حاهللتؿ:  .نـ ُيؼهللل فقف: هدوق ونـ ُيؼهللل فقف: نحؾ الصادق

لؾراوي: هدوق أو نحؾف الصدق أو ٓ بلس بف: ففق نؿـ ُيؽتب حديوف وُيـظر فقف، 

 . (4 )«وال الؿـزلة الوهللكقة

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

دالٌّ عؾااك الؿ هلللغااة يف الصاادق، « هاادوً هلل»: وذلااؽ ٕن  (5 )رت ااة التاال تؾقفااهللإلااك الؿ

فنكاف دال عؾاك أن هاهللح ف نحؾاف ونرت تاف نطؾاؼ الصادق. « نحؾف الصدق»بخالف 

 .وت عف عؾك ذلؽ الحهللفظ العرا ل

ويدخؾ يف اا ه الؿرت اة ناـ يؼاهللل فقاف: حساـ الحاديث، أو جقاد الحاديث: 

                                                           

 .1/363فـح الؿغقث لؾسخهللوي  (1)

 .162التؼققد واإليضهللح / (2)

 .2/37الجرح والتعديؾ  (3)

 الؿرجع السهللبؼ (4)

 .1/4نقزان آعتدال  (5)
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اة الضا ط، وااق الا ي ُيؼاهللل فقااف: حقاث إن راوي الحاديث الحساـ نقهاقف ب خػ 

 .هدوق، أو ٓ بلس بف، وك لؽ راوي الحديث الجقد
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  املبسث األول:

 )انصذوق( عنذ احملذثني 

 ويزتبته وزكًه

رثة مطللب: ف ث فق  و

ل ؾب مألو ط  : نعـك لػظ )هدوق( لغًة واهطالًحهلل.ملؿ

ملثلين: ؾب  ط  استعؿهللل إمؿة لؾػظ الصدوق ودٓلتف عـداؿ. ملؿ

ط ملثللث:ملؿ  أ قال أاؾ الـؼد يف آحتجهللج بحديث )الصدوق(. ؾب 
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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، 

ػظة؟ ونهلل الؿؼصاقد نـفاهلل؟ يف اا ا الؿ حاث سالتـهللول الحاديث فؿهلل ندلقل ا ه الؾ

 عـ ا ه الؾػظة نـ خالل ثالثة نطهلللب:

 املطهب األول: 

                             يعىن نفظ )صذوق( نغت  واصطالز ا

 ملح وق لغة:

ًٓ » هللل ابـ فهللرس:  الصهللد والدال والؼهللف أهؾ يدل عؾاك  اقة يف الشالء  اق

 كػساف، وٕن الؽا ب ٓ وغقره. نـ ذلؽ الصدق: خالف الؽ ب، ُساؿل لؼقتاف يف

 قة لف، اق بهللطؾ. وأهؾ ا ا نـ  قلفؿ: ولء هدق، أي: هؾب. ورناح هادق. 

يؼ: الؿاااالزم  ااادذ ويؼاااهللل: َهاااَدُ قاؿ الؼتاااهللل، ويف خاااالف ذلاااؽ َكاااَ بقاؿ. والصذ
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 . (1 )«لؾصدق... ويؼهللل: اق رجؾ هدق

الصاادق نطهللبؼااة الؽااالم لؾقا ااع، بحسااب اعتؼااهللد الؿااتؽؾؿ، والصااالبة »و

يؼهللل رجؾ هدق، وانرأة هدق، وإنر الصهلللح ٓ وقة فقف نـ كؼص أو والشدة، و

 . (2 )«ك ب

الصدق نطهللبؼة الؼقل الضؿقر والؿخارب عـاف نًعاهلل، » هللل الراغب إهػفهللين: 

هلل  . (3 )«ونتك اكخرم ورط نـ ذلؽ لؿ يؽـ هدً هلل تهللنًّ

وا ا يدل عؾك أكف إذا ُوهػ الشخص بلكف ههللدق يف  قلف فقؾزم نـ ذلؽ أن 

هللفًظهلل لحديوف، فنذا ُوهػ ب لؽ عؾك سا قؾ الؿ هلللغاة )هادوق( أفاهللد ذلاؽ يؽقن ح

  قة حػظف لؿهلل يخرب بف.

 ونؿهلل س ؼ فنن لػظ هدوق نـ حقث الؾغة يطَؾؼ عؾك نـ تحؼؼ فقف أنران:

هؿل:  أن يؽقن ههللدً هلل فقؿهلل يخرب بف، بؿعـك أكف حهللفظ لِؿهلل يحدث بف. أح 

ٓ كهللن كهللذًباهلل فقؿاهلل يؼاقل، وإن كاهللن أن يؽقن خربه نطهللبًؼهلل ٓعتؼهللده، وإ ملثلين:

هلل.  خربه يف كػسف حؼًّ

فهلللصدق اق نطهللبؼة الؼقل أو الػعؾ أو القا ع، والرجؾ إذا طاهللبؼ  قُلاف فعَؾاف 

 أو وا عف ففق ههللدق، وكوقره هدوق.

                                                           

 .3/341نعجؿ نؼهلليقس الؾغة  (1)

 .1/511القسقط اكظر: الؿعجؿ  (2)

 .478نػردات الؼرآن / (3)
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رًحل: ط م   وأمل 

فهلللصدوق لػظة تطَؾؼ عؾك إحدى نراتب التعديؾ التل تو ت العدالة لؾراوي 

لض ط، فؼد يؽقن عاهللبًطهلل لحديواف، و اد يؽاقن عـاده  صاقر يف وٓ تو ت لف كؿهللل ا

 حػظف.

 ااهللل نسااؾؿ يف الؼسااؿ إول نااـ الاارواة الاا يـ أخاارج حااديوفؿ يف هااحقحف 

فلنهلل الؼساؿ إول، فنكاهلل كتاقخك أن كؼادم إخ اهللر التال اال أساؾؿ ناـ »واحتج بف: 

تؼهللن لؿهلل العققب نـ غقراهلل وأكؼك نـ أن يؽقن كهلل ؾقاهلل أاؾ استؼهللنة يف الحديث وإ

كؼؾقا، لؿ يقجد يف روايهللهتؿ اختالف واديد، وٓ تخؾاقط فاهللحش، كؿاهلل  اد عوار فقاف 

 . (1 )«عؾك كوقر نـ الؿحدثقـ وبهللن ذلؽ يف حديوفؿ

وحقـؿهلل كتلناؾ اا ا الؽاالم الصاهللدر ناـ اإلناهللم نساؾؿ كجاد أكاف يـط اؼ عؾاك 

، أو الصدوق: ٕن نرت ة الصدوق ٓ يدخؾ فقفهلل نـ كهللن يف روايهللتف اختالف واديد

 تخؾقط فهللحش.

فانذا كحاـ تؼصاقـهلل أخ اهللر »ويميد ا ا أن نسؾًؿهلل أكؿؾ كالناف الساهللبؼ بؼقلاف: 

اااا ا الصاااـػ ناااـ الـاااهللس، أت عـهللااااهلل أخ اااهللًرا يؼاااع يف أساااهللكقداهلل بعاااض ناااـ لاااقس 

 . (2 )«بهلللؿقهقف بهلللحػظ واإلتؼهللن. كهلللصـػ الؿؼدم   ؾفؿ

 قل خربه، غقار فهلللوؼة والصدوق كالاؿهلل نؼ»و هللل د. ولقد العهللين رحؿف اهلل: 

                                                           

 .1/2اكظر: نؼدنة هحقح نسؾؿ  (1)

 الؿرجع السهللبؼ كػسف. (2)
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نردود، ولؽـفؿاهلل يتػهللعاالن يف  ادٍر فاقق الصادق، وااق الضا ط، فهلللوؼاة هادوق، 

وأعهللف إلك هد ف  دًرا نـ الض ط نقزه عاـ الصادوق الا ي ااق أ اؾ عا ًطهلل ناـ 

 . (1 )«الوؼة

فؾػظ الصدوق جهللء لقصػ الراوي بلكف عدل، وبؼل عؾقاف أن يؽاقن عاهللبًطهلل، 

لؿطؾااؼ، بااؾ  ااد اعاارتاه كؼااص يف عاا طف ولؽـااف لااقس عااهللبًطهلل يصااؾ لدرجااة الوؼااة ا

ٕس هللب لعؾ نـفهلل  ؾة روايتف، أو كقكف يفؿ الشلء الؼؾقؾ، أو الخطل، أو لغقرااهلل ناـ 

إساا هللب التاال يسااتطقع ال هللحااث الق ااقف عؾقفااهلل عـااد دراسااة حااهللل ااا ا الااراوي 

 الؿقهقف بهلللصدوق.

فؼهللم العؾؿهللء بتلخقر ا ا الراوي الؿقهقف بهلللصدوق عـ غقره نـ الحػاهللظ 

ـ والؿعروفقـ.  طة من نة م قسن تي كنف: مد ق(  ل ن و كنػ  ملح عد طقع ت ن  كـل أس ن فن نف  ؾق وط

ل  ينلت كؿنل نث ظ   ن حػ مل كة( مع  دكل ؼ  ثق موي  تق ملة لؾد ع  مل يت  تث مل ل  كؾ  ع  مل  تب  م مد

ه كؿنل  طنم ند خ ؽث ذي ال ك مل موي  ملد هق  ػظ. فللح وق  ملح ه ح  ـ  ط لف لؼحقر ط مليي

هيل ملذ ل   . (2  قل

م ل  لن  ملؼق طقع  أس  فؼ   قف  ًر وطؾ ق ؾ طف ق ي ذي خػ ض مل ؼة  ث مل هق:   .لح وق 

                                                           

نـفج دراسة إسهللكقد والحؽؿ عؾقفهلل، الدكتقر ولقد حسـ العهللين، دار الـػهللمس، إردن،  (1)

 .128اا، 1418ط

 .17/451اكظر: سقر أعالم الـ الء  (2)
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 املطهب انثاين: 

 استعًال األئًت نهفظ انصذوق ودالنته عنذهى

تـقعت ألػهللظ الحؽؿ عؾك الرواة بقـ العؾؿهللء الـؼهللد، فتؽهللد ترى أن لؽؾ كهلل د 

هلل بف، نع أن الغهلللاب اوارتاك الـؼاهللد يف أغؾاب إلػاهللظ،  اهللل الحاهللفظ اباـ  لػًظهلل خهللهًّ

اهطالحهللت ٕوخهللص يـ غل التق قػ عؾقفهلل، ونـ ذلؽ أن ال خاهللري  وَثّؿة»كوقر: 

فنكف يؽقن يف أدكاك الؿـاهللزل وأردمفاهلل « فقف كظر»، أو «سؽتقا عـف»إذا  هللل يف الرجؾ: 

 . (1 )«عـده، لؽـف لطقػ الع هللرة يف التجريح، فؾقعؾؿ ذلؽ

و د تختؾػ دٓلة لػظة نـ إلػهللظ نـ كهلل د ٔخر،  هللل الخطقاب ال غادادي 

ـهللده إلك أحؿد بـ أبل خقوؿة،  اهللل:  ؾات لقحقاك باـ نعاقـ: إكاؽ تؼاقل: فاالن بنس

إذا  ؾت لؽ: لقس بف بلس ففق ثؼة، وإذا  ؾت »لقس بف بلس، وفالن ععقػ؟  هللل: 

 . (2 )«لؽ: اق ععقػ، فؾقس اق بوؼة، ٓ تؽتب حديوف

و د كُور استعؿهللل لػظ )الصدوق( عـد أبل حهللتؿ، وابـف ع د الارحؿـ، وناـ 

استؼرأ كتهللبف )الجرح والتعديؾ( لق ػ عؾك أكور نـ ألػ نرة لقرود لػظ تصػح و

، ناارة نؼرتكااة بؾػااظ التقثقااؼ، وناارة نؼرتكااة بؾػااظ التضااعقػ  (3 ))الصاادوق( عـااده

                                                           

 .117-116عؾقم الحديث لؾحهللفظ ابـ كوقر( / (ورح اختصهللرأحؿد وهللكر، ال هللعث الحوقث  (1)

 .23الخطقب ال غدادي، الؽػهللية يف عؾؿ الرواية / (2)

 3) . لسق  دكع لؾح م س لس   م ؽ    قؾت: وذل
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 والتؾققـ، أو تليت نجردة. وكؾ استخدام نـ ا ه آستخدانهللت لف دٓلتف عـداؿهلل.

لفاؿ اتجهللااهللن يف  ونـ خالل ال حث وآستؼراء و ػت عؾك أن العؾؿهللء كهللن

 استعؿهللل لػظ )الصدوق(:

                                                   الاججاااااه ألاون: ماااان راااااال ًل ًفااااز( بااااايل لفااااظ )الصاااااذو(( و اااايل لفاااااظ 

  .       )الثقت(

بعد ال حث و ػت عؾك أن جؾ العؾؿهللء الؿتؼدنقـ كاهللكقا يساتخدنقن )ثؼاة( 

و)هاادوً هلل( بؿعـااك واحااد، ٓ فاارق بقـفؿااهلل يف الغهلللااب، كؿااهلل سااقظفر نااـ أفعااهلللفؿ 

 وأ قالفؿ وتط قؼهللهتؿ.

فؿواًل: كؼؾ ع د الرحؿـ بـ أبل حهللتؿ عـ اإلنهللم ع د اهلل بـ الؿ هللرك، فؼاهللل: 

 …………… … (3 )عاـ نـصاقر  (2 )إذا حادث عاـ جريار  (1 )كهللن ابـ الؿ هللرك»

                                                           

اق اإلنهللم ع د اهلل بـ الؿ هللرك الؿروزي، نقلك بـل حـظؾة، ثؼة ث ت فؼقف عهلللؿ جقاد  (1)

. اكظر: تؼريب التف يب ٓبـ 181ـة، نهللت سـة نجهللاد، ُجؿعت فقف خصهللل الخقر، نـ الوهللن

 .3571ترجؿة ر ؿ  321حجر /

اق جرير بـ ع د الحؿقد بـ ُ ْرط الض ل الؽقيف، كزيؾ الري و هللعقفهلل، ثؼة هحقح الؽتهللب،  (2)

 قؾ: كهللن يف آخر عؿره يفؿ نـ حػظف، نهللت سـة ثؿهللن وثؿهللكقـ ولف إحدى وس عقن سـة. 

 .916، ترجؿة ر ؿ 139/ اكظر: تؼريب التف يب ٓبـ حجر

اق نـصقر بـ الؿعتؿر بـ ع د اهلل السؾؿل أبق عتهللب الؽقيف، ثؼة، ث ت، وكهللن ٓ يدلس،  (3)

 547نـ ط ؼة إعؿش، نهللت سـة اثـتقـ وثالثقـ ونهللمة. اكظر: تؼريب التف يب ٓبـ حجر /

 .6918ترجؿة ر ؿ 
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عـ ع د اهلل  هللل: حدثـل الصدوق عـ الصدوق، عاـ   (2 )عـ عؾؼؿة  (1 )عـ إبرااقؿ

 . (3 )«الصدوق، عـ الصدوق، عـ الصدوق، عـ الصهللدق الؿصدوق

يف تراجؿ رجهللل اإلسـهللد لقجدكهلل أ ؿ كؾفؿ ثؼاهللت، باؾ كاهللن الـؼاهللد ولق كظركهلل 

، ثااؿ إن ابااـ الؿ ااهللرك أطؾااؼ عؾااك  (4 )يعتااربون ااا ا اإلسااـهللد نااـ أهااح إسااهللكقد

الصحهللبل الجؾقؾ ع د اهلل ابـ نسعقد أكف )هدوق( نؿهلل يعـل أكف ٓ يػرق باقـ لػاظ 

 )الصدوق( وبقـ لػظ )الوؼة(.

نااـ أذكااره يف ااا ا الؽتااهللب إول ففااق  فؽااؾ»ونوااهللل آخاار:  ااهللل ابااـ ح ااهللن: 

، ففاق  (5  «هدوق يجقز آحتجاهللج بخاربه إذا تعارى خاربه عاـ خصاهللل خؿاس...

يخرب يف كتهللبف الوؼهللت أن كؾ نـ يا كره فقاف ففاق )هادوق( بؿعـاك أكاف ٓ فارق باقـ 

لػظ )الصدوق( وبقـ لػظ )الوؼة( عـده: ٕكف ٓ ي كر يف كتهللبف سقى الرواة الوؼاهللت 

 عـده.

أخقر، ذكار الحاهللفظ الؿازي يف ترجؿاة )الػضاؾ باـ دكاقـ( يـؼاؾ عاـ  ونوهللل

                                                           

ان الؽقيف الػؼقف، ثؼة، إٓ أكف يرسؾ اق إبرااقؿ بـ يزيد بـ  قس بـ إسقد الـخعل أبق عؿر (1)

كوقًرا، نـ الخهللنسة، نهللت ]دون الؿهللمة[، سـة ست وتسعقـ واق ابـ خؿسقـ أو كحقاهلل. 

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

اق عؾؼؿة بـ  قس بـ ع د اهلل الـخعل الؽقيف، ثؼة ث ت فؼقف عهللبد، نـ الوهللكقة، نهللت بعد  (2)

 .4681ترجؿة ر ؿ  397لس عقـ. اكظر: تؼريب التف يب ٓبـ حجر /الستقـ، و قؾ: بعد ا

 .2/25اكظر: الجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حهللتؿ  (3)

 .1/253اكظر: الـؽت عؾك ابـ الصالح ٓبـ حجر  (4)

 .1/12اكظر: كتهللب الوؼهللت  (5)
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 هللل ع د الصؿد بـ سؾقؿهللن ال ؾخل: سؿعت أحؿد باـ حـ اؾ »اإلنهللم أحؿد فؼهللل: 

يؼقل: نهلل رأيات أحػاظ ناـ وكقاع، وكػاهللك بع اد الارحؿـ إتؼهللًكاهلل، وناهلل رأيات رجااًل 

عقد، وأباق كعاقؿ أروى نـ غقر نحهللبهللة وٓ أود تو ًتهلل يف أنر الرجهللل نـ يحقك باـ سا

أ ؾ إربعة خطل.  ؾت: يهلل أبهلل ع د اهلل يعطل فقلخ .  هللل: أباق كعاقؿ عـادي هادوق 

. ففااهلل اااق اإلنااهللم أحؿااد ٓ يػاارق بااقـ الوؼااة  (1 )«ثؼااة نقعااع لؾحجااة يف الحااديث

 والصدوق، بؾ أدنجفؿهلل يف تقهقػ رجؾ واحد.

وق وبقـ ٓ فرق بقـ الصد»وعؾؼ الدكتقر ولقد العهللين عؾك ا ا إنر فؼهللل: 

ل عؾاقفؿ تق اػ يف   اقل خارب  الوؼة، وٓ أعؾؿ واحًدا ناـ عؾؿاهللء إناة الا يـ يعاق 

الصدوق، والتػر ة بقـ ا يـ الـقعقـ لقست تػر ة بقـ واقئقـ نختؾػاقـ، باؾ اال 

 . (2 )«كقع نـ التػريؼ بقـ الػهللعؾ وإفضؾ، أو بقـ الراجح وإرجح نـف

هػ الراوي بؽقكاف )ثؼاة( يف جدير بهلللعؾؿ أن لػظ )هدوق(  د يجهللنع و»و

 قل الـهلل اد، يقهاػ الاراوي وؿاهلل جؿقًعاهلل، فانذا وجادكهلل ذلاؽ يف راو، فهللٕهاؾ أكاف 

بؿـزلة التقكقد لـعتف بهلللوؼة نـ   ؾ ذلؽ الـهلل د: كؼقل أحؿد باـ حـ اؾ يف أبال بؽار 

، فلبق بؽر نتَػؼ عؾك حػظف وثؼتف، فؾؿ يؼع اا ا الـعات «هدوق ثؼة»بـ أبل وق ة: 

 . (3 )«ؾ الرتدد بقـ القهػقـلف عؾك س ق

وو ا يظفر لـهلل أن أغؾب إمؿاة ٓ يػر اقن باقـ الؾػظاقـ: بادلقؾ أ اؿ كاهللكقا 

                                                           

 . 4732ترجؿة ر ؿ  23/218اكظر: هت يب الؽؿهللل  (1)

 . بتصرف يسقر.128-127نـفج دراسة إسهللكقد / (2)

 . 1/373تحرير عؾقم الحديث لع د اهلل الجديع  (3)
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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.

اسااتخدم ااا ا  ونااـ خااالل ااا ه الدراسااة سااقليت نعـااهلل أن اإلنااهللم ال خااهللري

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( 

عـ عؿرو باـ عؾال، »واه ابـ أبل حهللتؿ عـ ع د الرحؿـ بـ نفدي فؼهللل: عؾك نهلل ر

سؿعت ع د الرحؿـ بـ نفدي يؼقل: ثـهلل أبق خؾدة، فؼهللل لف رجؾ: كهللن ثؼاة؟  اهللل: 

 . (1 )«كهللن هدوً هلل، كهللن نلنقًكهلل، كهللن خقهللًرا، الوؼة وع ة وسػقهللن

، وأن َفِفؿ الؿػرذ قن نـ ا ا الـص أن ابـ نفدي يػرق بقـ الوؼاة والصادوق

الصدوق نرت ة أ ؾ نـ الوؼة، نعتؿديـ يف ففؿفؿ اا ا أيًضاهلل عؾاك تؼساقؿ اباـ أبال 

فؼاد أخارب أن الـهلل ؾاة لمثاهللر والؿؼ اقلقـ عؾاك نـاهللزل وأن أااؾ »حهللتؿ حقـؿهلل  اهللل: 

 . (2 )«الؿـزلة إعؾك الوؼهللت، وأن أاؾ الؿـزلة الوهللكقة أاؾ الصدق وإنهللكة

ر نـ فارق باقـ الصادوق وباقـ الوؼاة، فلبق حهللتؿ وابـف ع د الرحؿـ اؿهلل أوف

                                                           

 .1/161الجرح والتعديؾ  (1)

 .2/37اكظر: الجرح والتعديؾ  (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:

مألول: ويعرف ناـ »ذكر الصدوق يف الؿرت ة الوهلللوة والرابعة فؼهللل:  ملؿقضع 

ًٓ يف كػسااف ناا ـ أاااؾ الو اات يف الحااديث والحػااظ لااف واإلتؼااهللن فقااف، كااهللن نااـفؿ عااد

فؿففمٓء اؿ أاؾ العدالة.  الصدوق يف روايتف القرع يف ديـف الو ات الا ي يفاؿ  ومـ

فؿ أحقهللًكهلل و د   ؾف الجفهللب ة الـؼهللد: فف ا ُيحتج بحديوف ايًضهلل.  نـ الصادوق الاقرع وم

ب نااـ حديوااف الؿغػااؾ، الغهلللااب عؾقااف الااقاؿ والخطاال والساافق والغؾااط: ففاا ا ُيؽتاا

 . (1 )«الرتغقب والرتاقب والزاد وأداب، وٓ ُيحتج بحديوف يف الحالل والحرام

ملثلين: ونـفؿ العدل يف كػسف، الو ات يف روايتاف، الصادوق يف » هللل:  ملؿقضع 

كؼؾااف، الااقرع يف ديـااف، الحااهللفظ لحديوااف، الؿااتؼـ فقااف، فاا لؽ العاادل الاا ي ُيحااتج 

دوق القرع الو ت ال ي يفؿ أحقهللًكاهلل، و اد   ِؾاف بحديوف، ويقَثؼ يف كػسف. ونـفؿ الص

 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 

 . (2 )«بحديوف يف الحالل والحرام

ـك إول، وُيػفؿ نـ ا يـ التؼسقؿقـ أن أبهلل حهللتؿ جعؾ واق  ريب نـ الؿع

                                                           

 .1/7الجرح والتعديؾ  (1)

 .1/11الجرح والتعديؾ  (2)
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 لؾصدوق نراتب:

هدوق عدل ورع حهللفظ، واؿ ال يـ وععفؿ الحهللفظ ابـ حجار يف  مألولك:

 الؿرت ة الوهلللوة )الوؼة(، والرابعة )الصدوق(.

قننة: ثلك هاادوق ورع ث اات يفااؿ أحقهللًكااهلل، و ااد جعؾفااؿ الحااهللفظ ابااـ حجاار يف  مل

 فؿ(.الؿرت ة الخهللنسة )هدوق ي

ثننة: هاادوق ورع نغػااؾ، يغؾااب عؾقااف الااقاؿ والخطاال والغؾااط والساافق،  ملثلل

 وجعؾفؿ الحهللفظ ابـ حجر يف الؿرت ة الوهللنـة )نرت ة الضعػهللء(.

ملثللث:  وإذا  قاؾ لاف: إكاف »جعاؾ الصادوق يف نرت اة واحادة فؼاهللل: ملؿقضع 

نفهدوق أو نحؾف الصدق أو ٓ بلس بف، ففق نؿاـ ُيؽتاب حديواف  ق ف ند  ظ ـ كم اال ، وو

 . (1 )«الؿـزلة الوهللكقة

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، 

حاديث فنكاف يؼصاد الصادوق الاقرع وإن  هللل: هدوق حسـ الحديث أو هاهلللح ال

الاا ي يفااؿ أحقهللًكااهلل، وإن  ااهللل: هاادوق ُيؽتااب حديوااف وٓ ُيحااتج بااف، فنكااف يؼصااد 

ؾ الغهلللب عؾقف القاؿ والخطل، وأنهلل إذا ذكر)الصدوق( نجرًدا ففاق  الصدوق الؿغػ 

نوهللر بحث ودراسة لحهللل ا ا الراوي، ونـ خاالل أ اقال الـؼاهللد كعطقاف رت تاف التال 

                                                           

 .2/37الجرح والتعديؾ  (1)
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 تؾقؼ بف.

ظ أن أبااهلل حااهللتؿ أطؾااؼ لػااظ )هاادوق( عؾااك أمؿااة أعااالم نشاافقريـ، ويالحاا

 وغقراؿهلل.  (2 )واإلنهللم الشهللفعل  (1 )كهللإلنهللم نسؾؿ

وٓ يعـل ا ا نـف أكف يضعػ أهحهللب ا ا الؾػظ )الصادوق( باؾ  اد هارح 

سللت »يف نقعع آخر نـ كتهللبف يف ترجؿة أحد الرواة أن الصدوق ُيحتج بف، فؼهللل: 

ؼاهللل: ٓ بالس باف هادوق،  ؾات: ُيحاتج بحديواف؟  اهللل: أبل عـ عطهللٍء الخراساهللين ف

 . (3 )«كعؿ

                                                           

 .797ترجؿة ر ؿ  8/183الؿرجع السهللبؼ  (1)

 .39ترجؿة ر ؿ  9/27ٓبـ حجر اكظر: هت يب التف يب  (2)

 .6/335الجرح والتعديؾ  (3)
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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 وَتو ُّات 

هللتااف حتااك كسااتطقع أن كحؽااؿ عؾقااف حؽًؿااهلل يؾقااؼ بااف، و سااؿ آخاار ذاااب إلااك يف نروي

آحتجهللج بخرب الصدوق، وسلورد أ قال الػاريؼقـ نتقهااًل إلاك حؽاؿ ترجقحال 

 بقـفؿهلل كؿهلل سقليت:

                                                      الفزياااال ألاون: وهاااام القااااائلىل بػااااذم الاحخجااااا  بخباااار )الصااااذو(( ئًل 

               بػذ النظز فيه:

 ونـ أوفر امٓء الـؼهللد الؼهللمؾقـ و ا:

وإذا  قااؾ لااف: إكااف هاادوق أو نحؾااف »ع ااد الاارحؿـ بااـ أباال حااهللتؿ،  ااهللل:  -1

، وُيػفؿ نـ كالنف اا ا  (1 )«الصدق أو ٓ بلس بف، ففق نؿـ ُيؽتب حديوف ويـظر فقف

أن الصادوق ٓ ُيحااتج باف نطؾًؼااهلل، باؾ ٓ بااد نااـ الـظار يف خااربه، ثاؿ نعرفااة نراتااب 

 قهقف و ه الصػة.الصدوق التل ذكراهلل يف كتهللبف، لؿعرفة وعع الراوي الؿ

الحاهللفظ اباـ الصاالح: كظار يف كاالم اباـ أبال حاهللتؿ الساهللبؼ وعؾاؼ عؾقاف  -2

                                                           

 .2/37الجرح والتعديؾ  (1)
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ا ا كؿهلل  هللل: ٕن ا ه الع هللرات ٓ تشِعر بشريطة الض ط، فقـَظار يف حديواف »و هللل: 

وُيخترب حتك يعرف ع طف، وإن لؿ كستقِف الـظار الؿعارف لؽاقن ذلاؽ الؿحادث 

ديث ناـ حديواف اعتربكاهلل ذلاؽ الحاديث، يف كػسف عاهللبًطهلل نطؾًؼاهلل، واحتجـاهلل إلاك حا

. ففق يشاقر إلاك دراساة حاديث َناـ ُوهاػ  (1 )«وكظركهلل اؾ لف أهؾ نـ رواية غقره

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، 

 كدكهلل نـ ع طف، فـحتج بخربه، وإٓ فال.فنن وافؼفؿ تل

الحهللفظ السخهللوي: اعترب أن الصدوق إذا تػرد بخرب ولؿ يتهللبعف عؾقف أحد  -3

فهلللصدوق إذا تػارد »اق نـ أكقاع الشهللذ، وعؾقف فال ُيؼ ؾ حديوف وٓ ُيحتج بف:  هللل: 

بؿهلل ٓ نتهللبع لف فقف وٓ وهللاد، ولؿ يؽاـ عـاده ناـ الضا ط ناهلل ُيشارتط يف الؿؼ اقل، 

 . (2 )«ف ا أحد  سؿل الشهللذف

طهللار الجزامري الدنشاؼل، وذااب إلاك ناهلل  هلللاف الساخهللوي وتهللبعاف عؾقاف  -4

و هللل بعض أاؾ إثر: إذا تػرد الصادوق بؿاهلل ٓ نتاهللبع لاف فقاف، وٓ واهللاد، »فؼهللل: 

ولؿ يؽـ عـده ناـ الضا ط ناهلل ُيشارتط يف الصاحقح وٓ الحساـ  قاؾ لؿاهلل تػارد باف: 

 . (3 )«وهللذ

                                                           

و د تهللبع ابـ الصالح عؾك  قلف ا ا اإلنهللم الـقوي يف  قؾت:. 123نؼدنة ابـ الصالح / (1)

 (. 283(، وابـ الؿؾؼـ يف )الؿؼـع /1/343(، والسققطل يف )تدريب الراوي 8)التؼريب /

 .251 – 1/249رح ألػقة الحديث فتح الؿغقث و (2)

 .1/515اكظر: طهللار بـ ههلللح الجزامري الدنشؼل، تقجقف الـظر  (3)
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و د دعهلل إلك دراسة خرب الصدوق، والـظار فقاف، الشقي نحؿقد الطحهللن:  -5

وأنهلل الؿرت تهللن الرابعة والخهللنساة: فاال »فؼهللل نعؼً هلل عؾك نراتب الحهللفظ ابـ حجر: 

ُيحتج بلاؾفؿهلل، ولؽـ ُيؽتب حديوفؿهلل ويخترب، وإن كهللن أاؾ الؿرت ة الخهللنسة دون 

 . (1 )«أاؾ الؿرت ة الرابعة

 قل أبل حهللتؿ وابـ الصالح  الدكتقر كقر الديـ عرت: و د ذاب إلك ت ـل -6

بلكف ٓ بد نـ دراسة خرب الصادوق، وكـظار ناـ تهللبعاف وناـ وافؼاف حتاك كحاتج باف، 

ٓ ُيحاتج بؿاـ  قؾات فقاف إٓ بعاد « هدوق»وا ا اتػهللق نـفؿ عؾك أن كؾؿة »فؼهللل: 

آخت هللر والـظر، لقعؾؿ اؾ يض ط الحديث أو ٓ، وذلؽ يُرد نهلل زعؿف بعض الـهللس 

قف يؽقن حديوف حجة نـ الحسـ ل اتاف، دون أن يؼقاده بالن يـظار نـ أن نـ  قؾت ف

 . (2 )«فقف

                                                  الفزيل الثاني: وهم القائلىل باًلحخجا  بخبر الصذو(:

ه،  إن الؼهللمؾقـ و ا الؼقل اعتربوا أن خرب الصدوق ُيحتج بف نهلل لؿ َياِرد ناهلل ياردُّ

ة وذاب إلقاف نجؿقعاة غػقارة ناـ أااؾ العؾاؿ الؿشاتغؾقـ بعؾاقم الحاديث، خهللها

الؿتلخريـ نـفؿ: كهللبـ ح هللن، وابـ َعاِدي، والخطقاب ال غادادي، والا ا ل، واباـ 

َحَجر وغقراؿ، ثاؿ تا عفؿ يف ذلاؽ ِجّؾاة ناـ العؾؿاهللء الؿعهللهاريـ: كهلللشاقي أحؿاد 

 وهللكر، والشقي إل هللين، والشقي وعقب إركهللؤوط. وسلبقـ أ قالفؿ كؿهلل يليت:

                                                           

 .144أهقل التخريج ودراسة إسهللكقد لؿحؿقد الطحهللن / (1)

 .111نـفج الـؼد يف عؾقم الحديث / (2)
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ؼااهللت الؿتؼـااقـ يف وكااهللن جعػاار بااـ سااؾقؿهللن نااـ الو»ابااـ ح ااهللن:  ااهللل:  -1

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 إلقفااهلل، أن آحتجااهللج بلخ ااهللره جااهللمز، فاانذا دعااهلل إلااك بدعتااف سااؼط 

 . (1 )«آحتجهللج بلخ هللره

فظ ابـ عادي ذااب إلاك أن الصادوق خاربه نؼ اقل ناهلل لاؿ يو ات ناهلل الحهلل -2

وذاكر يف كتهللبل ا ا كؾ نـ ذكر بضارب ناـ الضاعػ، وناـ اختؾاػ »يرده، فؼهللل: 

فقفؿ، فجرحف ال عض وعدلف ال عض أخر، ونرجح  قل أحداؿهلل ن ؾغ عؾؿل نـ 

ر لؽاؾ غقر نحهللبهللة، فؾعؾ َنـ  اّ ح أناره أو حساـف تحهللناؾ عؾقاف، أو ناهللل إلقاف، وذاكا

رجاؾ نااـفؿ نؿااهلل رواه نااهلل 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 

 . (2 )«إٓ نـ اق ثؼة أو هدوق

الخطقااب ال غاادادي: وذاااب إلااك آحتجااهللج بخاارب الصاادوق، وهاارح  -3

إنر عؾك ناهلل ذا اقا إلقاف: ٕن أااؾ العؾاؿ أجؿعاقا ولقس »ب لؽ فؼهللل يف الؽػهللية: 

عؾك أن الخرب ٓ يجب   قلف إٓ نـ العهلل ؾ الصدوق الؿلنقن عؾك نهلل يخرب بف، ويف 

 . (3 )«ذلؽ دلقؾ عؾك جقاز الجرح لؿـ لؿ يؽـ هدوً هلل يف روايتف

                                                           

 .141-6/139الوؼهللت  (1)

 .79 – 1/78الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (2)

 .38ؿ الرواية /اكظر: الؽػهللية يف عؾ (3)
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الحهللفظ ال ا ل، و د اعترب الصدوق نـ الؿراتاب الؿحاَتج بخربااهلل، باؾ  -4

فلعؾك الع هللرات يف الرواة الؿؼ قلقـ: ث ت حجة، »لؼ قل، فؼهللل: نـ أعؾك ع هللرات ا

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 

 . (1 )«الحديث، وهدوق إن وهللء اهلل، وهقيؾح، وكحق ذلؽ

فعؾؼ يف ال هللعث الحوقاث عؾاك نراتاب الحاهللفظ اباـ الشقي أحؿد وهللكر:  -5

ونهلل كهللن نـ الدرجة الرابعة فحديوف هحقح نـ الدرجة الوهللكقاة، وااق »حجر فؼهللل: 

ـف الرتن ي ويسؽت عؾقف أبق داود  . (2 )«ال ي يحسذ

الشقي إل اهللين: و اد ذااب إلاك آحتجاهللج بخارب الصادوق يف كوقار ناـ  -6

إن ناـ وثؼاف اباـ »ـ نصاـػهللتف، فؼاهللل: تصحقحهللتف يف السؾسة الصاحقحة وغقرااهلل نا

ح هللن و د روى عـف جؿع نـ الوؼهللت، ولؿ يلِت بؿهلل يـَؽر عؾقف، ففق هادوق ُيحاتج 

 . (3 )«بف

وبعااد ااا ه الجقلااة بااقـ الؿحتجااقـ بخاارب الصاادوق وبااقـ غقاار الؿحتجااقـ 

أستطقع الؼقل بلن الؼقل الراجح يف ا ه الؿساللة ااق آحتجاهللج بخارب الصادوق، 

وؼااة: ٕن الصاادوق إذا لااؿ يقَهااػ بهلللخطاال الشااديد أو الغؾااط كؿااهلل اااق حااديث ال

الػهللحش فخربه نؼ قل، واق ههللدق فقؿهلل يخ ِر بف، نتو ِات نـاف، ناهلل لاؿ يو ات خطامه 

                                                           

 .1/4نقزان آعتدال  (1)

 .111ال هللعث الحوقث ورح اختصهللر عؾقم الحديث / (2)

 .25اكظر: تؿهللم الؿـة يف التعؾقؼ عؾك فؼف السـة / (3)
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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: 

 ألزىال انزواة انذراست انتسهيهيت

ؾيلن: ط قف م ف  و

مألول: ؾب  ط دراساة أحاقال الارواة الا يـ أطؾاؼ عؾاقفؿ ال خاهللري  ملؿ

 لػظة )الصدوق(، وبؾغ عدداؿ ثالثة وثالثقـ راوًيهلل.

ملثلين: ؾب  ط بقهللن الؿاراد ناـ لػظاة )الصادوق( ونادى هاالحقتفهلل  ملؿ

 لالحتجهللج عـد اإلنهللم ال خهللري.
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 املطهب األول: 

 ة انذيٍ أطهك عهيهى انبخاري دراست أزىال انزوا

                                            نفظت )انصذوق(، وبهغ عذدهى ثالثت وثالثني راوي ا

سل قم بتؼسقؿ ا ا الؿطؾاب إلال  ساؿقـ اثـاقـ، كاؾ  ساؿ يتؿقاز عاـ  قؾت:

سقؽقن نخصًصهلل لؾحديث عـ الرواة ال يـ أطؾؼ عؾقفؿ اإلنهللم مألول: أخر، بلن 

 يؽقن نؼروًكهلل بف. ال خهللري لػظ )هدوق( نجرًدا نـ غقر أي وهػ آخر  د

ملثلين سؿ  ملؼ : سقخصص لدراسة الرواة ال يـ أطؾؼ عؾقفؿ اإلنهللم ال خهللري و

لػظ )هدوق( لقس نجرًدا، بؾ نؼروًكهلل بف أوههللف أخرى، كؼقلف: هدوق يفاؿ، أو 

 هدوق لف أغالط، وغقراؿهلل نـ إوههللف.

ـ أي  نن م م ًد نند ( مل نن وق ظ    نن ػ ننلري ل ي  مل ؿ  ف ق نن ؾ ؼ ط نن ؾ ـ أص ك ذ نن مل مة  نندو مل أواًل: 

 آخدو ػ 

 ) نند ق ي ؽ مل ذي  نن مل دم ؾ  نن ؾ ننل   ط ك  ننل ح  ًك مو ـ ر ك نند ش ننة وط ع ؿ أر  ه د نن  ننغ ط ؾ نن    وق

ي( ؾي لر قد ل ؽي مل مل لرك   ك ل     .و

               أبال بن غبذ هللا:  - 1

بػااتح العااقـ   (1 )اااق: أبااهللن بااـ ع ااد اهلل بااـ أباال حااهللزم بااـ هااخر بااـ الَعقؾااة

                                                           

(  قل أبل حهللتؿ يف اختالف اسؿف، 8362بر ؿ  12/56كؼؾ الحهللفظ ابـ حجر)هت يب التف يب  (1)

 «.اسؿف هخر بـ العقؾة  هللل أبق حهللتؿ: أبق حهللزم ال جؾل»و هللل: 
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 . (1 )الؿفؿؾة، الَ َجؾل، إحؿسل الؽقيف، نـ السهللبعة، نهللت يف خالفة أبل جعػر

ٓ هالة   ؾ : » ملسو هيلع هللا ىلص هللل نحؿد: حديث ابـ عؿر عـ الـ ل »*  هللل الرتن ي: 

 . (3 )«اق هحقح، وأبهللن بـ ع د اهلل هدوق الحديث  (2 )«العقديـ

                                  أقىان أهل النقذ في أبال بن غبذ هللا:

 . (4 )* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل 

نف ؼنن ـ وث   (8 )والعجؾااال  (7 )وأحؿاااد  (6 )كؿقااار واباااـ (5 ): يحقاااك باااـ نعاااقـمننن

                                                           

 .141ترجؿة ر ؿ  1/87اكظر: ابـ حجر، تؼريب التف يب  (1)

بر ؿ  2/431: أخرجف الرتن ي )الجهللنع، بهللب نهلل جهللء ٓ هالة   ؾ العقد وٓ بعداهلل قؾت (2)

(  هللل: حدثـهلل أبق عؿهللر الحسقـ بـ حريث، حدثـهلل وكقع، عـ أبهللن بـ ع د اهلل ال جؾل، 541

واق ابـ عؿر بـ سعد بـ أبل و هللص، عـ ابـ عؿر: أكف خرج يف  عـ أبل بؽر بـ حػص،

فعؾف.  هللل أبق عقسك: وا ا حديث  ملسو هيلع هللا ىلصيقم عقد فؾؿ يصؾ   ؾفهلل وٓ بعداهلل، وذكر أن الـ ل 

( نـ طريؼ وكقع عـ أبهللن بف 1195بر ؿ  1/435حسـ هحقح. وأخرجف الحهللكؿ )الؿستدرك 

و ا الؾػظ، لؽـفؿهلل  د اتػؼهلل عؾك  ا ا حديث هحقح اإلسـهللد، ولؿ يخرجهلله»نوؾف، و هللل: 

 «.لؿ يصؾ   ؾفهلل وٓ بعداهلل ملسو هيلع هللا ىلصحديث سعقد بـ ج قر، عـ ابـ ع هللس، أن الـ ل 

، بهللب: نهلل جهللء ٓ هالة   ؾ العقد، وٓ 95اكظر: عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب أبل طهلللب، / (3)

 .157بعداهلل. بر ؿ 

 .1451بر ؿ  1/453التهللريي الؽ قر لؾ خهللري  (4)

 .125بر ؿ  67ي ابـ نعقـ برواية الدارنل /تهللري (5)

 (.1/84كؼؾ تقثقؼف الحهللفظ ابـ حجر يف )هت يب التف يب  (6)

 .2291بر ؿ  2/291العؾؾ ونعرفة الرجهللل  (7)

 و هللل: كقيف ثؼة. 16بر ؿ  1/198نعرفة الوؼهللت  (8)
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 . (3 )، وال ا ل (2 )وابـ وهللاقـ  (1 )َعِدي وابـ

عػف:  ـ ض  . (6 )وابـ ِح هللن  (5 )والـسهللمل  (4 )الُعؼقؾل وع د الرحؿـ بـ نفديم

 . (7 )«هدوق، يف ِحػظف لِقـ»و هللل الحهللفظ ابـ حجر: 

                                    خالصت القىن في أبال بن غبذ هللا البجلي:

ار، إكور ناـ الـؼاهللد عؾاك تقثقؼا قؾت: ف، وأناهلل ناـ جرحاف فجرحاف غقار نػس 

ولقس بؼهللدح، ٕ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 

حديًوهلل نـؽًرا. وا ا فقف رد عؾك ابـ ح هللن ال ي  هللل: إن أبهللن فُحش خطامه، ويـػارد 

 هلللؿـهللكقر.ب

                                                           

روايهللت، ولؿ أبهللن ا ا عزيز الحديث، عزيز ال». و هللل: 214بر ؿ  2/68الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (1)

ً                                        أجد لف حديو هلل نـؽر الؿتـ فلذكره، وأرجق أكف ٓ بلس بف           ». 

 .83بر ؿ  39تهللريي أسؿهللء الوؼهللت / (2)

 «.حسـ الحديث»و هللل:  11بر ؿ  1/9ال ا ل، نقزان آعتدال  (3)

. وكؼؾ عـ عؿرو بـ عؾل  هللل: كهللن ع د الرحؿـ يحدث عـ 26بر ؿ  1/42الضعػهللء الؽ قر  (4)

بـ أبل حهللزم، واق أبهللن بـ ع د اهلل ال جؾل، ونهلل سؿعت ع د الرحؿـ  سػقهللن عـ أبهللن

 حدث عـف بشلء.

 «.لقس بهلللؼقي». وكؼؾ  قلف بلكف: 172بر ؿ  1/84اكظر: هت يب التف يب ٓبـ حجر  (5)

. و هللل: كهللن نؿـ فحش خطمه واكػرد بهلللؿـهللكقر، أخربكهلل الفؿداين،  هللل: 1/99الؿجروحقـ  (6)

ؼقل: نهلل سؿعت يحقك بـ سعقد الؼطهللن يحدث عـف بشلء  ط: سؿعت عؿرو بـ عؾل ي

 يعـك أبهللن ال جؾل.

 .141بر ؿ  87تؼريب التف يب / (7)
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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 الاا ي رواه يف الصااالة   ااؾ العقااد 

 هحقح.

لرتنا ي لرجاهللل إساـهللد حديواف الا ي وبـهللء عؾك حؽؿ ال خهللري ا ا اطؿالن ا

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.

عـ ح مل ك ند ن نل   كؿ نلري  ي  مل ن   ـ ح ج  ف ط كم قو،  (  ح ملح وق ث   ك ل أن ح 

سف ـػ  . 

 .                  ئدريس بن ًشيذ ألاودي  - 2

اق: إدريس بـ يزيد بـ ع د الرحؿـ بـ إسقد إودي الزعهللفري، أبق ع د 

 . (1 )اهلل الؽقيف، أخق داود بـ يزيد، ووالد ع د اهلل بـ إدريس

أباق أساهللنة، عاـ داود باـ  حدثـهلل نحؿد بـ العاالء، حادثـهلل»*  هللل الرتن ي: 

يزيد إودي، عـ الؿغقرة بـ و قؾ، عـ  اقس باـ أبال حاهللزم، عاـ نعاهللذ باـ ج اؾ 

                                                           

 1/171. هت يب التف يب ٓبـ حجر 293بر ؿ  2/299اكظر ترجؿتف: هت يب الؽؿهللل لؾؿزي  (1)

 . 296بر ؿ  97. تؼريب التف يب ٓبـ حجر /366بر ؿ 
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أتادري لاؿ »، فؾؿهلل سرت أرسؾ يف أثري، فُرددت، فؼهللل:  ملسو هيلع هللا ىلص هللل: بعوـل رسقل اهلل 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿،  (1 )بعوت إلقؽ؟ ٓ تصق ـ وقًئهلل بغقر إذين: فنكف غؾاقل

 . (2 )«، فهللنِض لعؿؾؽ، لف ا دعقتؽ [   161  :      عؿران    آل ] ﴾ڱ

سللت نحؿًدا عـ ا ا الحاديث فؼاهللل: ااق حاديث حساـ.  ؾات لاف: كقاػ 

داود بـ يزياد إودي؟  اهللل: نؼاهللرب الحاديث، وإدرياس باـ يزياد إودي: ث ات 

 . (3 )«هدوق

                                                           

(1) ، . وغؾ فالن: خهللن يف الؿغـؿ، أو نهللل الدولة، وأخ  أوقهللء يف خػهللء الغؾقل: نـ غؾ  يغؾُّ

 اكظر: نعجؿ الؾغة العربقة الؿعهللهر.

( 1335بر ؿ  3/621 ؾت: أخرجف: الرتن ي )الجهللنع، بهللب نهلل جهللء يف ادايهلل إنراء  (2)

( ثالثتفؿ 16681بر ؿ  15/41( والطرباين )الؿعجؿ الؽ قر 2673بر ؿ  7/118وال زار)الؿسـد 

نـ طريؼ داود بـ يزيد إودي عـ الؿغقرة بـ و ؾ، عـ  قس بـ أبل حهللزم، عـ نعهللذ بـ 

 هللل ال زار: وا ا الحديث ٓ ج ؾ رعل اهلل عـف،  هللل: بعوـل رسقل اهلل... الحديث.  ؾت: 

ُ                                       كعؾؿف ي روى عـ نعهللذ إٓ نـ ا ا القجف و ا اإلسـهللد و هللل الرتن ي: حديث غريب ٓ  .      

لؿ يروه »و هللل الطرباين:  .لقجف نـ حديث أبل أسهللنة عـ داود إوديكعرفف إٓ نـ ا ا ا

ؾت .«عـ الؿغقرة بـ و قؾ إٓ داود إودي، تػرد بف أبق أسهللنة : وداود إودي ععقػ، ق

 .389بر ؿ  3/187كؿهلل  هللل ابـ نعقـ وأبق داود وغقراؿهلل، اكظر: ابـ حجر، هت يب التف يب 

ا الحديث، فؼهللل: اق حديث حسـ.  ؾت لف: كقػ سللت نحؿًدا عـ ا »و هللل الرتن ي: 

وق  «. داود بـ يزيد إودي؟  هللل: نؼهللرب الحديث ف ملؿ ؼ مقن  ـ كطؾؼ س وملح ؾت:  ق

مذي د ل  ه م أرمد ذي  ـ مل حس رحل لؾ مال ط ك  س ملؿعـ ق ل، ول ًك أحقل كب  د لغ ف م ك ون   د . ك

لؾشقي  والغريب نـ أكقاع الضعقػ. )اكظر: اإلروهللدات يف تؼقية إحهللديث بهلللشقااد

ي  (.135طهللرق عقض اهلل / ألود اك  م ـ ك ود   ل ، مـفل ضعػ دم ألسي قػ  ضع لح كث  وهذم م

. دد مل ػ ذم  ف مثؾ ه ؾ مـ ـ ال كح ؿ مؿ وهق  د،  اسـل دده  فذم م  وتػ

 .354بر ؿ  211عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (3)



          انب خاري اإلياو عنذ «      ص ذ وق» يصطهر  87
 

                                       أقىان أهل النقذ في ئدريس بن ًشيذ ألاودي:

ؾت:   . (1 )دياًل ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر، ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعق

ثؼف: ،  (4 )، والـساهللمل (3 )و)أحؿاد وواع ة وأباق داود(  (2 )يحقك بـ نعقـ مـ و

وذكره ابـ أبل حهللتؿ ولؿ ي كر فقاف جرًحاهلل وٓ تعادياًل، ولؽاـ كؼاؾ عاـ اباـ نعاقـ 

 . (8 )، وال ا ل (7 ). وابـ وهللاقـ (6 ). وذكره ابـ ح هللن يف الوؼهللت (5 )تقثقؼف

 . (9 )«ثؼة»و هللل الحهللفظ ابـ حجر: 

عػف: ـ ض  ؿ أ ػ عؾك نـ جرحف أو ذكره بضعػ.ل م

                                                           

وتػسقر سقرة الـسهللء  أخرجف ال خهللري يف الػرامضقؾت: . 1615بر ؿ  2/37التهللريي الؽ قر  (1)

. اكظر: التعديؾ والتجريح ٕبل القلقد وغقراؿهلل عـ أبل أسهللنة عـف عـ طؾحة بـ نصرف

 .137بر ؿ  1/411ال هللجل 

 «. هللل ابـ نعقـ والـسهللمل: ثؼة(: »1/171الحهللفظ ابـ حجر)هت يب التف يب   هللل (2)

. 352بر ؿ  295د ٕحؿد /. وسمآت أبل داو281بر ؿ  1/227اكظر: العؾؾ ونعرفة الرجهللل  (3)

 هللل أبق داود: اق ثؼة، وسؿعت أحؿد يؼقل:  هللل ابـ إدريس:  هللل لل وع ة: كهللن أبقك 

 يػقدين.

 .1/171كؼؾ تقثقؼف الحهللفظ ابـ حجر يف هت يب التف يب  (4)

 .948بر ؿ  2/264الجرح والتعديؾ  (5)

 .6815بر ؿ  6/78اكظر: الوؼهللت  (6)

 .111بر ؿ  42ت /اكظر: تهللريي أسؿهللء الوؼهلل (7)

 . و هللل: ثؼة.243بر ؿ  1/231اكظر: الؽهللوػ  (8)

 .296بر ؿ  97تؼريب التف يب / (9)
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                                   خالصت القىن في ئدريس بن غبذ هللا ألاودي:

نـ الرتاجؿ الساهللبؼة ت اقـ لال أن إدرياس إودي نجَؿاع عؾاك تقثقؼاف، ولاؿ 

 .-يف حدود بحول  -يجرحف أحد نـ الـؼهللد 

وال ي ظفر لل أن الرتن ي حقـؿهلل سلل ال خهللري عـ حديث يروياف داود باـ 

ـ الؿغقرة بـ و قؾ، عـ  قس بـ أبل حاهللزم، عاـ نعاهللذ باـ ج اؾ ع  (1 )يزيد إودي

أتادري لاؿ »، فؾؿهلل سرت أرساؾ يف أثاري فاُرددت فؼاهللل:  ملسو هيلع هللا ىلص هللل: بعوـل رسقل اهلل 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿بعواات إلقااؽ؟ ٓ تصااق ـ وااقًئهلل بغقاار إذين فنكااف غؾااقل، 

 .«، لف ا دعقتؽ، فهللنِض لعؿؾؽ [   161  :      عؿران    آل ] ﴾ڱ

                     أجابه بجىابيل مهميل:

 هللل ال خهللري لؾرتن ي: إن داود بـ يزيد إودي )واق أخاق إدرياس  مألول:

 بـ يزيد إودي( نؼهللرب الحديث، وحديوف حسـ.

ك ف اإلنهللم ال خاهللري تؾؿقا ه الرتنا ي إلاك وجاقد فارق باقـ إخاقيـ  ملثلين:

)داود بـ يزيد إودي( و)إدرياس باـ يزياد إودي(، ووهاػ إدرياس بلكاف ث ات 

  ًة نـ أخقف.هدوق، أي أكف أرفع رت

وعؾقف فُقػفؿ نـ إوهللرة ال خهللري ا ه إلاك أن إدرياس باـ يزياد إودي ث ات 

                                                           

داود بـ يزيد إودي: اق داود بـ يزيد بـ ع د الرحؿـ إودي الزعهللفري، أبق يزيد الؽقيف  (1)

قػإعرج،  ، نـ السهللدسة، نهللت سـة إحدى وخؿسقـ ونهللمة. اكظر ترجؿتف: ابـ حجر، ضع

 .1818بر ؿ  1/211ؼريب التف يب ت
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هدوق: أكف يحتج بحديواف، باؾ إكاف أعؾاك رت اًة ناـ أخقاف داود، نؼاهللرب الحاديث، 

 حسـ الحديث: نؿهلل يعـل أن حديوف يف نرت ة الصحقح.

                    ئسماغيل بن غبذ امللك  - 3

ا ػقراء الؿؽال أباق ع اد الؿؾاؽ اباـ اق: إسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾؽ بـ أبل الصُّ

 أخل ع د العزيز بـ رفقع.

مء( ػقد ؿ  ملح مس ط  ضي د ح  لـؼل م مخ ؾػ  ؾت:   عؾك الـحق أيت: ق

مإساؿهللعقؾ باـ ع اد الؿؾاؽ باـ » هللل ابـ حجر يف )التؼريب(:  ػقد ملحن ء أ نل 

ر، نـ السهللدسة  . (1 )«بهلللؿفؿؾة والػهللء، نصغ 

ػقدبـ  إسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾؽ»و هللل يف )التف يب(:  إسادي أباق  أ ل ملح

إساؿهللعقؾ ». و اهللل الا ا ل:  (2 )«ع د الؿؾؽ الؿؽل، ابـ أخل ع د العزيز باـ رفقاع

غقدبـ ع د الؿؾؽ بـ   . (3 )«إسدي الؿؽل أ ل ملح

مل دمذي:  ل   . (4 )« هللل نحؿد: وإسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾؽ هدوق»* قل

                                                        أقىان أهل النقذ في ئسماغيل بن غبذ امللك بن أبي الصفيراء:

ت ؾ إسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾاؽ باـ أبال »: ذكره ال خهللري يف )التهللريي( و هللل: ق

                                                           

 .465بر ؿ  1/118تؼريب التف يب  (1)

 .575بر ؿ  1/267هت يب التف يب  (2)

 .911بر ؿ  1/237نقزان آعتدال (3)

 .93بر ؿ  391عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل/ (4)
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الصػقراء ابـ أخل ع د العزياز باـ رفقاع، الؿؽال، أباق ع اد الؿؾاؽ، كسا ف زياد باـ 

 . (1 )«ح هللب،  هللل يحقك الؼطهللن: تركت إسؿهللعقؾ ثؿ كت ت عـ سػقهللن عـف

ؿهللعقؾ باـ  هللل يحقاك الؼطاهللن: تركات إسا»وذكره أيًضهلل يف )الضعػهللء( و هللل: 

ع د الؿؾؽ، ثؿ كت ت عـ سػقهللن عـاف، و اهللل ع اد الارحؿـ: أساتخقر اهلل وأعارب 

 . (2 )«عؾك حديوف

ثؼف: يف رواية عـ يحقك بـ نعقـ:  هللل ابـ الجـقد عـ ابـ نعاقـ: كاقيف  مـ و

، وذكره ال ا ل يف كتهللب )ناـ تؽؾاؿ فقاف وااق نقثاؼ(، وكؼاؾ  اقل  (3 )لقس بف بلس

 . (4 )الـسهللمل فقف: لقس بهلللؼقي

ػف:  ع ـ ض ،  (7 )وأبق حهللتؿ الرازي،  (6 )وأبق زرعة الرازي،  (5 )يحقك بـ نعقـَم

………………………………… ……………،  (8 )والـساااااااااااهللمل

                                                           

 .1162بر ؿ  1/367التهللريي الؽ قر (1)

 .17بر ؿ  21الضعػهللء الصغقر / (2)

 .575بر ؿ  1/276يب التف يب ٓبـ حجر هت  (3)

 .37بر ؿ  46ذكر نـ تؽؾؿ فقف واق نقثؼ / (4)

 هللل: إسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾؽ بـ أبل : »1437بر ؿ  3/313تهللريي ابـ نعقـ برواية الدوري  (5)

 «.الصػقراء لقس اق بهلللؼقي

 .2/611الربذعل يف سمآتف ٕبل زرعة الرازي )الضعػهللء ونـ تؽؾؿ فقفؿ(  (6)

.  هللل ع د الرحؿـ بـ أبل حهللتؿ: سؿعت أبل يؼقل: 629بر ؿ  2/186الجرح والتعديؾ  (7)

إسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾؽ بـ أبل الصػقراء، لقس بؼقي الحديث، ولقس حده الرتك.  ؾت: 

 يؽقن نوؾ أوعث بـ سقار يف الضعػ؟ فؼهللل: كعؿ.

 «.لقس بهلللؼقي». و هللل: 33بر ؿ  49الضعػهللء / (8)
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 . (3 )وابـ وهللاقـ،  (2 )، وابـ عدي (1 )وابـ ح هللن

 اهللل الػاالس وأباق »وكؼؾ الحهللفظ ابـ حجر أ قال بعض الـؼاهللد يف تضاعقػف: 

 ف.نقسك: كهللن ع د الرحؿـ ويحقك ٓ يحدثهللن عـف، و هللل ال خهللري: ُيؽتب حديو

و هللل نفـل: سللت أبهلل ع د اهلل عاـ اباـ أبال الصاػقر، فؼاهللل: نـؽار الحاديث، 

،  ؾت: «الشربة التل تسؽر حرام» ؾت: أي ولء نـ نـؽره؟  هللل: يروي عـ عطهللء 

وا ا نـؽر؟  هللل: كعؿ، عـ عطهللء خالف ا ا. و اهللل اباـ الجاهللرود: لاقس باهلللؼقي، 

ل أجري عاـ أبال داود: و هللل السهللجل: لقس ب اك، و هللل ابـ عؿهللر: ععقػ. و هلل

 . (4 )«ععقػ. ويف نقعع آخر: لقس ب اك

 . (5 )«هدوق كوقر القاؿ»و هللل يف التؼريب: 

                                                   خالصت القىن في ئسماغيل بن غبذ امللك بن أبي الصفيراء:

الظهللار نـ الرتاجؿ السهللبؼة أن إسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾؽ يؽاهللد الـؼاهللد يتػؼاقن 

كتهللبف الضعػهللء كؿاهلل نار نضاعًػهلل إياهلله!  عؾك تضعقػف، حتك إن ال خهللري كػسف ذكره يف

                                                           

تركف ابـ نفدي، وععػف يحقك بـ نعقـ، كهللن سقئ »و هللل:  .1/121ـ ٓبـ ح هللن الؿجروحق (1)

 «.الحػظ، رديء الػفؿ، يؼؾب نهلل يروي

وإسؿهللعقؾ بـ ع د الؿؾؽ لف أخ هللر يرويفهلل، »و هللل ابـ عدي:  1/279الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (2)

 «.وحدث عـف الوقري وجؿهللعة نـ إمؿة، واق نؿـ ُيؽتب حديوف

 «. هللل نحؿد بـ عؿهللر: ععقػ»، و هللل: 37بر ؿ  52الضعػهللء ٓبـ وهللاقـ / تهللريي أسؿهللء (3)

 .575بر ؿ  1/276هت يب التف يب  (4)

 .465بر ؿ  1/118تؼريب التف يب  (5)
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ولؽـ حقـؿهلل سللف الرتن ي عـف  هللل: اق هدوق! واا ا إكؿاهلل يادل أكاف عاعقػ ناـ 

كهللحقااة الضاا ط، ولؽـااف هاادوق أي: ٓ يتعؿااد الؽاا ب، حقااث إكااف لااؿ يتفؿااف أحااد 

كهللن »بهلللؽ ب. ويدلـهلل عؾك ا ا آستـ هللط نهلل  هلللف ابـ ح هللن بعد أن سرب حهلللف،  هللل: 

، واا ا يادل عؾاك أن عاعػف ااق ناـ «رديء الػفؿ، يؼؾاب ناهلل يارويسقئ الحػظ، 

كهللحقة ع طف، ٓ نـ كهللحقة عدالتف وهد ف، ويميده حؽؿ الحهللفظ اباـ حجار حقـؿاهلل 

 ااهللل عـااف: هاادوق كوقاار الااقاؿ. ونااـ جفااة أخاارى ففااق نؿااـ ُيؽتااب حديوااف، أي: 

 لالعت هللر.

                                              ئسماغيل بن أبال أبى ئسخا( الىرا( ألاسدي الكىفي.  - 4

هللعقؾ بـ أبهللن الاقراق إزدي أباق إساحهللق، أو أباق إبارااقؿ، كاقيف، اق: إسؿ

. روى عـااف ال خااهللري يف الجؿعااة والر ااهللق  (1 )نااهللت سااـة ساات عشاارة نااـ التهللسااعة

 . (2 )والحج وغقر نقعع

 . (3 )«ا ا هدوق»* ذكره ال خهللري يف )التهللريي الؽ قر( و هللل: 

                                           أقىان أهل النقذ في ئسماغيل بن أبال الكىفي:

ثؼف: د أن يؽقن جؿقع الـؼهللد أجؿعقا عؾك تقثقؼف، فؼد وثؼف عؾل باـ يؽهلل مـ و

 …………………………………………………، (4 )الؿااااااااديـل

                                                           

 .516بر ؿ  1/236. هت يب التف يب 411بر ؿ  1/115تؼريب التف يب  (1)

 .63بر ؿ  1/324التعديؾ والتجريح ٕبل القلقد ال هللجل  (2)

 .1192بر ؿ  1/347التهللريي الؽ قر  (3)

 .1/236ابـ حجر، التف يب اكظر:  (4)
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، وابـ  (5 )، وال زار (4 )، وأبق داود (3 )، وأحؿد (2 )، وأبق حهللتؿ (1 )وعوؿهللن بـ أبل وق ة

 . (9 )، والدار طـل (8 )وابـ وهللاقـ  (7 )، وابـ عدي (6 )ح هللن

 ………………، (12 )، واباـ حجار (11 )، والا ا ل (11 )وأبق أحؿد الحهللكؿ

                                                           

 .12بر ؿ  28اكظر: ابـ وهللاقـ، تهللريي أسؿهللء الوؼهللت / (1)

سؿعت أبل ». و هللل ابـ أبل حهللتؿ: 538بر ؿ  2/161اكظر: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (2)

 «.بلس بف، كوقر الحديث يؼقل: إسؿهللعقؾ بـ أبهللن هدوق يف الحديث، ههلللح الحديث، ٓ

سؿعت أبل ».  هللل ع د اهلل: 1781بر ؿ  2/129اكظر: ع د اهلل بـ أحؿد، العؾؾ ونعرفة الرجهللل  (3)

 «.يؼقل: إسؿهللعقؾ بـ أبهللن القراق ثؼة

كهللن نـ أمؿة الحديث، وثؼف أحؿد بـ : »85بر ؿ  19/329اكظر: ال ا ل، سقر أعالم الـ الء  (4)

 «.حـ ؾ وأبق داود

و هللل ال زار: وإكؿهلل كهللن عق ف ودة تشقعف، ٓ عؾك »، و هللل: 1/236ابـ حجر، التف يب ظر: اك (5)

 «.أكف عقر عؾقف يف السؿهللع

 .12385، بر ؿ 8/91ابـ ح هللن، الوؼهللت  (6)

 هللل السعدي الجقزجهللين: إسؿهللعقؾ بـ أبهللن القراق : »1/311ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (7)

يؽ ب، وإلسؿهللعقؾ بـ أبهللن القراق أحهللديث ِحسهللن عؿـ  كهللن نهللماًل عـ الحؼ، ولؿ يؽـ

يروي عـف، و قل السعدي فقف: إكف كهللن نهللماًل عـ الحؼ يعـل نهلل عؾقف الؽقفققن نـ تشقع، 

 «.وأنهلل الصدق ففق هدوق

و هللل فقف عوؿهللن بـ أبل وق ة: إسؿهللعقؾ بـ : »12بر ؿ  28ابـ وهللاقـ، تهللريي أسؿهللء الوؼهللت / (8)

 «.حقح الحديث ورع نسؾؿأبهللن القراق ثؼة ه

 «.و هللل الدار طـل: ثؼة نلنقن»،  هللل: 1/236ابـ حجر، التف يب  (9)

 «.و هللل أبق أحؿد الحهللكؿ: ثؼة»و هللل:  1/236ابـ حجر، هت يب التف يب  (11)

 «.ثؼة». و هللل: 345بر ؿ  1/242ال ا ل، الؽهللوػ  (11)

 . 1/115ابـ حجر، تؼريب التف يب  (12)
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 . (1 )الخزرجلو

عػف: ضنن ـ  إكؿااهلل عااعػف لؿ ا ااف يف التشااقع، ٓ يف عاا طف وهااد ف، ونااـفؿ  ومنن

 الُجقزجهلليّن.

 . (2 )«كقيف ثؼة ُتؽؾؿ فقف لؾتشقع» هللل الحهللفظ ابـ حجر: 

                                      خالصت القىن في ئسماغيل بن أبال الكىفي:

الظهللار نـ الرتاجؿ السهللبؼة وأ قال أاؾ الـؼد أكف ثؼة، و اقل ال خاهللري عـاف: 

رجل بلكف تقثقؼ لف. وٓ غرو أن ال خهللري  د أخرج عـاف يف  د فسره الخز« هدوق»

 عدة نقاعع نـ هحقحف، نؿهلل يعـل أكف يحتج بف ويقثؼف.

ي.  - 5 ؤاس ِ             َ       ُّ    ِ  الجزاح بن َمليح الزُّ

الجراح بـ َنؾِقح بـ َعدي بـ فرس بـ جؿحة بـ ساػقهللن باـ الحاهللرث »اق: 

لاراء بعاداهلل بـ عؿرو بـ ُع قد بـ رؤاس، واق الحهللرث بـ كالب الرؤاسل، بضؿ ا

واو وؿزة، وبعد إلػ نفؿؾة، والد وكقع، نـ السهللبعة، نهللت سـة خؿس، ويؼاهللل: 

 . (3 )«ست وس عقـ، الؽقيف أبق وكقع

 اهللل نحؿاد: الجاراح باـ نؾاقح »* ذكره الرتن ي يف)العؾؾ الؽ قر(، و اهللل: 

                                                           

 «. وثؼف أحؿد وال خهللري: »23اقب التف يب /الخزرجل، خالهة ت  (1)

 .1/115تؼريب التف يب  (2)

هدوق ». و هللل: 918بر ؿ  1/138. والتؼريب 118بر ؿ  2/58هت يب التف يب ٓبـ حجر  (3)

 «.يفؿ
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 . (1 )«الرؤاسل هدوق

                                            أقىان أهل النقذ في الجزاح بن مليح الزؤاس ي:

 . (2 )يف التهللريي ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل * ذكره ال خهللري 

ؼننف:  ـ وث ،  (6 )، والـسااهللمل (5 )، والِعجؾاال (4 )، وأبااق داود (3 )يحقااك بااـ نعااقـمنن

 . (9 )، وال ا ل (8 )وابـ وهللاقـ  (7 )وابـ عِدي

                                                           

 .126بر ؿ  394العؾؾ الؽ قر / (1)

 .2286بر ؿ  2/227التهللريي الؽ قر  (2)

سللت يحقك عـ الجراح بـ نؾقح بـ ». و هللل: 3/267تهللريي ابـ نعقـ برواية الدوري  (3)))

 «.فرس أبل وكقع  هللل: ثؼة

سئؾ أبق داود عـ أبل وكقع، فؼهللل: »، و هللل: 8/22سمآت أبل ع قد أجري ٕبل داود  (4)

 . «ثؼة

 هللل العجؾل: الجّراح بـ َنؾقح بـ عدي، كقيف، ٓ »اكظر  قلف: هت يب التف يب ٓبـ حجر:  (5)

. .«ك ؾ نـفبلس بف، وابـف أ ف ف فق قػ طؾق فؾؿ أ  ، يقع ـ ملؿط قط م ف سل ولعؾ ؾت:   ق

 «.و هللل الـسهللمل: لقس بف بلس: »2/59اكظر  قلف: ابـ حجر، التف يب  (6)

وٕبل وكقع ا ا أحهللديث ههلللحة ». و هللل: 352بر ؿ  2/411ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (7)

ا فلذكره،  وروايهللت نستؼقؿة، وحديوف ٓ بلس بف، واق هدوق، ولؿ أجد             ً          يف حديوف نـؽر 

 .«وعهللنة نهلل يرويف عـف ابـف وكقع، و د حدث عـف غقر وكقع الوؼهللت نـ الـهللس

 .«وثؼف يحقك بـ نعقـ»و هللل:  .179بر ؿ  56ابـ وهللاقـ، تهللريي أسؿهللء الوؼهللت / (8)

. 62بر ؿ  57، ولف: نـ تؽؾؿ فقف واق نقثؼ /1113بر ؿ  1/128ال ا ل، الؿغـل يف الضعػهللء  (9)

 «.الجراح بـ نؾقح والد وكقع، هدوق» هللل: و
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عػف:  ضنن ـ  ، وأبااق  (2 )، وابااـ سااعد (1 )يحقااك بااـ نعااقـ يف أحااد  قلقااف عـاافمنن

 . (7 )، والخزرجل (6 )وهللاقـ، وابـ  (5 )، والدار طـل (4 )، وابـ ح هللن (3 )حهللتؿ

 . (8 )«هدوق يفؿ»و هللل الحهللفظ ابـ حجر: 

                                                 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 واقًئهلل: أكازل رت تاف ناـ 

                                                           

أكهلل ابـ ». و هللل ع د الرحؿـ: 2175بر ؿ  2/523اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (1)

 «.أبل خقوؿة فقؿهلل كتب إلل،  هللل: سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل: أبق وكقع ععقػ

وأعهللف ابـ «. ًعهلل بفوكهللن عسًرا يف الحديث نؿتـ: »6/357ابـ سعد، الط ؼهللت الؽربى  (2)

وكهللن ععقًػهلل يف »زيهللدة عؾك نهلل يف الؿط قع نـ الط ؼهللت و هللل:  2/59حجر، هت يب التف يب 

 «.الحديث عسًرا

سؿعت أبل يؼقل: جراح بـ ». و هللل: 2175بر ؿ  2/523ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (3)

 «.نؾقح الؽقيف أبق وكقع، ُيؽَتب حديوف، وٓ ُيحَتج بف

كهللن يؼؾب إسهللكقد ويرفع الؿراسقؾ، وزعؿ يحقك ». و هللل: 1/219 هللن، الؿجروحقـ ابـ ح (4)

 «.بـ نعقـ أكف كهللن وعهللًعهلل لؾحديث

 هللل الرب هللين: سللت الدار طـل عـ »و هللل:  2/59اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (5)

 «.الجراح، فؼهللل: لقس بشلء، اق كوقر القاؿ.  ؾت: يعترب بف؟  هللل: ٓ

 . وكؼؾ تضعقػ ابـ نعقـ لؾجراح.111بر ؿ  68هللريي أسؿهللء الضعػهللء /ت (6)

ععػف ابـ نعقـ، و هللل الدار طـل: كوقر القاؿ،  هللل »، و هللل: 61الخزرجل، الخالهة / (7)

الـسهللمل: ٓ بلس بف، و هللل ابـ عدي: لؿ أجد لف حديًوهلل نـؽًرا، تقيف سـة ست وس عقـ 

 «. ونهللمة

 .918بر ؿ  138تؼريب التف يب / (8)
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دوق، بؾ إلك الضعػ عـد الا عض. لا ا  اهللل الحاهللفظ اباـ حجار: التقثقؼ إلك الص

هدوق يفؿ. ولؽـف عـد ال خاهللري هادوق ناـ غقار أي وهاػ آخار. وٓ غارو أن 

، نؿاهلل يادل عؾاك آحتجاهللج باف، ويراعاك ناهلل  (1 )اإلنهللم نسؾؿ أخرج عـف يف إهقل

 اكػرد بف: خشقة القاؿ والغؾط. واق نؿـ يـظر يف حديوف.

  .              جنيذ أبى غبذ هللا  - 6

 . (2 )«جـقد بـ ع د اهلل الحجهللم»وسؿهلله ابـ عدي: 

 . (3 )* ذكره ال خهللري يف التهللريي، ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل 

  :حدثـهلل  تق ة بـ سعقد، حدثـهلل جـقد أباق ع اد اهلل، عاـ زياد » هللل الرتن ي

الؿتشا فقـ ناـ   ملسو هيلع هللا ىلصلعاـ رساقل اهلل »أبل أسهللنة، عـ عؽرنة، عـ ابـ ع هللس  اهللل: 

والؿقوااقنة،   (4 )ـسااهللء، والؿتشاا فهللت نااـ الـسااهللء بهلللرجااهللل، والقاوااؿةالرجااهللل بهللل

                                                           

وا ا الجراح ععقػ عـد الؿحدثقـ، ولؽـف ن كقر اـهلل : »1/38 هللل الـقوي، ورح نسؾؿ  (1)

وثؼة ابـ »فؼهللل:  83ولؽـ عؾؼ عؾقف س ط ابـ العجؿل، الؽشػ الحوقث /«. يف الؿتهللبعهللت

نعقـ نرة وععػف أخرى، والحهللهؾ أكف لؿ ي كر فقف أكف وعع، و د رأيت عـ ابـ دحقة: 

هلل لؾحديث، فؽقػ يحؾ لؿسؾؿ  هللل يحقك: كهللن الجر ً                          اح واعع  أن  -يعـل ابـ الحجهللج  -      

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

 .6/186الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (2)

 .2314بر ؿ  2/236التهللريي الؽ قر  (3)

القوؿ نهلل تجعؾف الؿرأة عؾك ذراعفهلل بهللإلبرة ثؿ تحشقه بهلللـمور، »نـظقر:  القاوؿة:  هللل ابـ (4)

 .12/683اكظر: لسهللن العرب «. واق دخهللن الشحؿ
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وسللت نحؿًدا عـ ا ا الحديث، فؼهللل: زيد أبق أسهللنة «. والؿقهقلة  (1 )والقاهؾة

 . (2 )«هدوق، وجـقد أبق ع د اهلل هدوق، وكهللكهلل حجهللنقـ

                                          أقىان أهل النقذ في جنيذ أبي غبذ هللا الدجام:

 ا، ولؽـ سلعرض نهلل و ػات عؾقاف يف لؿ أ ػ عؾك ترجؿة نقسعة لؾجـقد ا

 ترجؿتف.

ؼننف ـ وث   ………………………………، (3 ): يحقااك بااـ نعااقـمنن

                                                           

 .2/282اكظر: الجقاري، الصحهللح يف الؾغة  .: التل تصؾ الشعرالقاهؾة (1)

رجهللل . بهللب نهلل جهللء يف الؿتش فهللت بهللل637بر ؿ  343عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (2)

( عـ جـقد و ا اإلسـهللد 571بر ؿ 1/321نـ الـسهللء. وأخرجف الدوٓبل )الؽـك وإسؿهللء 

حدثـهلل أبل،  هللل: ثـهلل جـقد الحجهللم، عـ أبل أسهللنة الحجهللم، عـ عؽرنة، عـ ابـ »فؼهللل: 

الؿتش فقـ نـ الرجهللل بهلللـسهللء، والؿتش فهللت نـ الـسهللء  ملسو هيلع هللا ىلصع هللس،  هللل: لعـ رسقل اهلل 

ال خهللري )الجهللنع الصحقح، بهللب الؿتش فقـ بهلللـسهللء والؿتش فهللت وأخرجف «. بهلللرجهللل

(، وابـ نهللجف )الســ، بهللب: 3151بر ؿ  1/339(، وأحؿد )الؿسـد 5885بر ؿ  7/215بهلللرجهللل، 

( نـ طريؼ وع ة، عـ  تهللدة، عـ عؽرنة، عـ ابـ ع هللس رعل 1914بر ؿ  3/96يف الؿخـوقـ 

 فقـ نـ الرجهللل بهلللـسهللء، والؿتش فهللت نـ الؿتش ملسو هيلع هللا ىلصلعـ رسقل اهلل »اهلل عـفؿهلل،  هللل: 

والظهللار أ هلل «. والقاوؿة والؿقوقنة والقاهؾة والؿقهقلة»ولقس فقف «. الـسهللء بهلللرجهللل

« والقاوؿة والؿقوقنة...»نؼحؿة يف نتـ الحديث، يعـل دخؾ حديث بحديث: ٕن لػظ 

صـػ يف واهؾة جهللء بنسـهللد آخر عـ عؽرنة عـ ابـ ع هللس، و د أخرجف ابـ أبل وق ة )الؿ

حدثـهلل نحؿد بـ بشر، عـ أبل أسهللنة، عـ عؽرنة، » (  هللل:25734بر ؿ  8/311الشعر بهلللشعر 

 .«لعـ القاوؿة والؿتقوؿة، والقاهؾة والؿقهقلة ملسو هيلع هللا ىلصعـ ابـ ع هللس، أن رسقل اهلل 

 «.وسللت يحقك عـ جـقد الحجهللم فؼهللل: ثؼة».  هللل: 1/111نعرفة الرجهللل ٓبـ نحرز  (3)
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 . (4 )، وابـ حجر (3 )، وال ا ل (2 )، والـسهللمل، وإوج (1 )وأبق زرعة الرازي

ػف ع ـ ض  . (6 )، والسهللجل، وإزدي (5 ): أحؿدم

  (7 )«جـقد الحجهللم الؽقيف هدوق يفؿ»و هللل الحهللفظ ابـ حجر يف التؼريب: 

        الدجام:                   خالصت القىن في جنيذ 

نـ الرتاجؿ السهللبؼة يظفر لل أن أكوار الـؼاهللد عؾاك تقثقؼاف، وناـ جرحاف ففاق 

جاارح ٓ يؼااقى عؾااك رد تقثقااؼ إمؿااة لؾجـقااد، وٓ غاارو أن ال خااهللري  ااهللل عـااف: 

 هدوق، ونع تقثقؼ إمؿة لف فنن فقف دٓلة عؾك أكف ُيحتج بف.

               الخليل بن غمز.  - 7

باق نحؿاد ال صاري، ناـ التهللساعة، اق: الخؾقؾ بـ عؿر بـ إبرااقؿ الع دي أ

                                                           

سئؾ أبق زرعة عـ »، و هللل ع د الرحؿـ: 2194بر ؿ  2/528حهللتؿ، الجرح والتعديؾ ابـ أبل  (1)

 «.جـقد بـ ع د اهلل الحجهللم، فؼهللل: كقيف ثؼة

و هللل الـسهللمل: لقس بف بلس، وروى لف حديًوهلل »، و هللل ابـ حجر: 2/113ابـ حجر، التف يب  (2)

 «.واحًدا. وأثـك عؾقف إوج

 «.جـقد الحجهللم هدوق»، و هللل: 821بر ؿ  1/298ال ا ل، الؽهللوػ  (3)

 «.هدوق يفؿ». و هللل: 981بر ؿ  143تؼريب التف يب / (4)

أبل زرعة الـصري لإلنهللم أحؿد بـ حـ ؾ: « سمآت»ويف : »3/25 هللل نغؾطهللي، اإلكؿهللل  (5)

 «. هللل أبق ع د اهلل يف أثـهللء كالم: الضعقػ الؿرتوك جـقد الحجهللم، واق غالم أبل أسهللنة

واكظر: نغؾطهللي، «. ٓ يؼقم حديوف»، و هللل إزدي: 2/113هت يب التف يب ابـ حجر،  (6)

 .1127بر ؿ  3/251اإلكؿهللل 

 .981بر ؿ  143تؼريب التف يب / (7)
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 . (1 )نهللت سـة عشريـ ونهللمتقـ

 . (2 )* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر، ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل 

حدثـهلل أبق نقسك، حدثـهلل ع اد الصاؿد باـ ع اد الاقارث، »* و هللل الرتن ي: 

،  اهللل:  ملسو هيلع هللا ىلصحدثـهلل عؿر بـ إبرااقؿ، عـ  تهللدة، عاـ الحساـ، عاـ ساؿرة، عاـ الـ ال 

 . (3 )«إذا أفؾس الرجؾ، فقجد رجٌؾ نتهللعف بعقـف، ففق أحؼ بف نـ الغرنهللء»

                                                           

 .1731بر ؿ  8/339. هت يب الؽؿهللل 1755بر ؿ  196ابـ حجر، تؼريب لتف يب / (1)

 .682بر ؿ  3/211اكظر: التهللريي الؽ قر  (2)

ك (3) ملح  ذم  فقؾت: وه دج نـ وجد نتهللعف عـد »، بؾػظ: 21121بر ؿ  5/11: أحؿد، الؿسـد ث أخ

وأبق داود، الســ، بهللب يف الرجؾ يجد عقـ نهلللف عـد رجؾ «. نػؾس بعقـف، ففق أحؼ بف

، «نـ وجد عقـ نهلللف عـد رجؾ ففق أحؼ بف، ويت ع ال قع نـ بهللعف»، بؾػظ: 3533بر ؿ  3/312

بؾػظ:  2897/2898بر ؿ  3/429والدار طـل، الســ ، 4581بر ؿ  11/429وال زار، الؿسـد 

، والطرباين، الؿعجؿ «نـ وجد عقـ نهلللف عـد رجؾ ففق أحؼ بف، ويت ع ال قع نـ بهللعف»

، «نـ وجد عقـ نهلللف ففق أحؼ بف، ويت ع ال قع نـ بهللعف»، بؾػظ: 6717بر ؿ  6/347الؽ قر 

عـد رجؾ ففق أحؼ بف، ويت ع نـ وجد نهلللف »، بؾػظ: 11878بر ؿ  6/111وال قفؼل، الســ 

 كؾفؿ نـ طريؼ  تهللدة عـ الحسـ عـ سؿرة بف.«. ال قع نـ بهللعف

ل: و د أعّؾ اإلنهللم ال زار ا ا اإلسـهللد  قؾت: وا ا الحديث  د رواه غقر عؿر بـ »فؼل

. ملسو هيلع هللا ىلصإبرااقؿ عـ  تهللدة عـ الـضر بـ أكس عـ بشقر بـ  قؽ عـ أبل اريرة عـ الـ ل 

الصحقح ال ي ذكره ال زار  د أخرجف نسؾؿ: الصحقح، بهللب واإلسـهللد «. واق الصقاب

حدثـهلل » هللل:  4173بر ؿ  5/31نـ أدرك نهلل بهللعف عـد الؿشرتي و د أفؾس فؾف الرجقع فقف 

نحؿد بـ الؿوـك، حدثـهلل نحؿد بـ جعػر وع د الرحؿـ بـ نفدى،  هللٓ: حدثـهلل وع ة، 

 هللل  ملسو هيلع هللا ىلصريرة، عـ الـ ل عـ  تهللدة، عـ الـضر بـ أكس، عـ بشقر بـ  قؽ، عـ أبل ا

 «. إذا أفؾس الرجؾ فقجد الرجؾ نتهللعف بعقـف ففق أحؼ بف»
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ـننف سااللت نحؿااًدا عااـ ااا ا الحااديث فؼااهللل: عؿاار بااـ إباارااقؿ هاادوق،  م  و

ـ طؿد   وق قؾ    . (1  «مل ؾ

                                  أقىان أهل النقذ في الخليل بن غمز:

ثؼف:  ، واباـ  (4 )، والَػَساِقي (3 )، ويعؼاقب باـ واق ة (2 )عؾل بـ الؿاديـلمـ و

 . (6 )، وال ا ل (5 )ِح هللن

                                                           

 .331بر ؿ  187عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (1)

روى عـف: ».  هللل ال ا ل يف ترجؿتف: 121بر ؿ  5/311اكظر  قلف: ال ا ل، تهللريي اإلسالم  (2)

، ونحؿد بـ يحقك ال اؾل، نحؿد بـ الؿوـك، وإسؿهللعقؾ سؿقيف، ويعؼقب الػسقي

فونحؿد بـ ع د الؿؾؽ الد قؼل،  ووثؼ ؿ كـل  ـ مل  «.وطؾل  

 هللل يعؼقب بـ وق ة: ». و هللل الحهللفظ: 317بر ؿ  3/145اكظر: ابـ حجر، هت يب التف يب  (3)

ذكر عؾل بـ الؿديـل الخؾقؾ يقًنهلل فؼهللل: اق أحب إلل نـ وهللذ بـ فقهللض.  هللل يعؼقب: 

 «.تهللنو د كت ت عـفؿهلل واؿهلل ثؼ

«. وثؼف الػسقي». و هللل الخزرجل: 117اكظر  قلف: خالهة ت اقب التف يب لؾخزرجل / (4)

 .2571بر ؿ  1/667واكظر: ال ا ل، نقزان آعتدال 

الخؾقؾ بـ عؿر بـ إبرااقؿ أبق نحؿد الع دي،  - 13166». و هللل: 13166بر ؿ  8/231الوؼهللت،  (5)

ة، روى عـف بـدار وأاؾ العراق، يعترب حديوف نـ أاؾ ال صرة، يروي عـ أبقف وأاؾ ال صر

نـ غقر روايتف عـ أبقف: ٕن أبهلله كهللن وااًقهلل، 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

 «. ثؼة». و هللل: 1415بر ؿ  1/367الؽهللوػ  (6)
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ػف ع ـ ض  . (2 )، والعؼقؾل (1 ): أبق حهللتؿ الرازيم

ـ حلد م  ظ  ف ملحل ل   . (3 )«هدوق ربؿهلل خهلللػ: »وقل

                                    خالصت القىن في الخليل بن غمز الػبذي:

نـ خالل الرتجؿة السهللبؼة يرتجح عـادي أن الخؾقاؾ باـ عؿار الع ادي ثؼاة، 

)واقي( ففال نرت اة ٓ  و د وثؼف أكور أاؾ العؾؿ، وأنهلل بهلللـس ة لؼاقل أبال حاهللتؿ أكاف

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 نتؽؾ ؿ فقف.

ـ ُيحاتج باف عـاده، ثؿ إن ال خهللري أطؾؼ عؾقاف )هادوً هلل(: نؿاهلل يعـال أكاف نؿا

ويؼقي ا ا إنر تقثقؼ إنهللم العؾؾ عؾل بـ الؿديـل وقي ال خهللري وغقره. وحؽاؿ 

الحااهللفظ ابااـ حجاار عؾقااف بلكااف )هاادوق ربؿااهلل خااهلللػ( يعـاال ٓ يتعؿااد الؽاا ب وٓ 

يتعؿد الخطل، بؾ أخطهللء  د تعقد إلك ع طف. و هللل عؾك آحتؿهللل: )ربؿاهلل أخطال(! 

 لخطل وأن نصدره لقس نـف.و د بقـُت س ب نهلل ُوهػ بف نـ ا

                                                           

حدثـهلل ع د الرحؿـ  هللل: سئؾ ». و هللل: 1741بر ؿ  3/381ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (1)

 «.أبل عـف فؼهللل: وقي

 هللل العؼقؾل: ». و هللل ابـ حجر: 317بر ؿ  3/145اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (2)

ؾت:«. يخهلللػ يف بعض حديوف  ولؿ أجد  قلف ا ا يف الضعػهللء الؽ قر لؾعؼقؾل. ق

 .1755بر ؿ  196ابـ حجر، تؼريب لتف يب / (3)
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َ     الز يؼ بن َصبيح.  - 8            

اااق: الربقااع بااـ َهاا قح، بػااتح الؿفؿؾااة، السااعدي، ال صااري، وكااهللن عهللبااًدا 

نجهللاًدا.  هللل الرانفرنزي: اق أول نـ هـػ الؽتب بهللل صرة. ناـ الساهللبعة، ناهللت 

 «.هدوق سقئ الحػظ».  هللل الحهللفظ ابـ حجر:  (1 )سـة ستقـ ونهللمة

 . (2 )«ؿد: الربقع بـ ه قح هدوق هللل نح»*  هللل الرتن ي: 

ربقاع باـ ها قح ال صاري ساؿع »* وذكره ال خهللري يف كتهللبف الضعػهللء فؼهللل: 

الحسااـ وعطااهللء، روى عـااف الوااقري ووكقااع وابااـ نفاادي، وكااهللن يحقااك الؼطااهللن ٓ 

يحدث عـف، حدثـهلل نحؿد، ثـهلل أبق القلقد،  هللل: كهللن الربقع ٓ يدلس، وكهللن الؿ هللرك 

 . (3 )«بـ فضهلللة أكور تدلقًسهلل

                                   أقىان أهل النقذ في الز يؼ بن صبيح:

ثؼف:  ،  (6 )، وع د الرحؿـ بـ نفدي (5 )، وأحؿد (4 )أبق حهللتؿ، وأبق زرعةمـ و

                                                           

 .1895بر ؿ  216ابـ حجر، التؼريب / (1)

 .2/448عؾؾ الرتن ي الؽ قر، ترتقب الؼهللعل  (2)

 .116بر ؿ  47اكظر: ال خهللري، الضعػهللء الصغقر / (3)

. و هللل أبق زرعة: 192بر ؿ  3/867الضعػهللء ٕبل زرعة الرازي يف أجقبتف عؾك الربذعل  (4)

 «.لح هدوقوقي ههلل»

.  هللل ع د اهلل بـ أحؿد: وسللتف عـ الربقع بـ 867بر ؿ  1/412اكظر: العؾؾ ونعرفة الرجهللل  (5)

 ه قح، فؼهللل: ٓ بلس بف، رجؾ ههلللح.

 .2184بر ؿ  3/464اكظر: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (6)
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 . (5 )، وال ا ل (4 )، وابـ وهللاقـ (3 )، وابـ عدي (2 )، والعجؾل (1 )ويحقك بـ نعقـ

عػف:  ، والػاالس، وعػاهللن باـ  (7 )ويحقك باـ َنعاقـ،  (6  نحؿد بـ سعدمـ ض

 . (11 )، وابـ ح هللن (9 )، والعؼقؾل (8 )ف يحقك بـ سعقد الؼطهللننسؾؿ، ولؿ يحدث عـ

                                                           

 .334بر ؿ  111تهللريي ابـ نعقـ برواية الدوري / (1)

 .317بر ؿ  3/145ر، هت يب التف يب اكظر  قلف: ابـ حج( 2)

ولؾربقع أحهللديث ههلللحة نستؼقؿة، ولؿ أر لف ». و هللل ابـ عدي: 3/134الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (3)

ا، وأرجق أكف ٓ بلس بف وبروايهللتف ا جد  ً       ً    ًّ                               حديو هلل نـؽر     .» 

 هللل يحقك: ثؼة، و هللل نرة أخرى: ». و هللل: 353بر ؿ  85ابـ وهللاقـ، تهللريي أسؿهللء الوؼهللت / (4)

عقػ، و هللل فقف: ٓ بلس بف، رجؾ ههلللح، كهلل ع د اهلل بـ نحؿد ال غقي، ثـهلل نحؿقد بـ ع

غقالن، كهلل أبق داود،  هللل:  هللل وع ة: لؼد بؾغ الربقع بؿصركهلل ا ا نهلل لؿ ي ؾغف إحـػ بـ 

 «. قس

 .1535بر ؿ  1/392الؽهللوػ  (5)

 .7/277ابـ سعد، الط ؼهللت الؽربى  (6)

سللت يحقك ». و هللل ع د اهلل بـ أحؿد: 3913بر ؿ  3/11الرجهللل  اكظر  قلف: العؾؾ ونعرفة (7)

و هللل ابـ «. عـ ن هللرك بـ فضهلللة، فؼهللل: ععقػ، اق نوؾ الربقع بـ ه قح يف الضعػ

اكظر: هت يب التف يب «. و هللل ابـ أبل خقوؿة عـ ابـ نعقـ: ععقػ الحديث»حجر: 

 .474بر ؿ  3/214

 الؿرجع السهللبؼ كػسف. (8)

 .483بر ؿ  2/52الضعػهللء الؽ قر العؼقؾل،  (9)

وكهللن نـ ُع هللد أاؾ ال صرة وزاهللداؿ، وكهللن ». و هللل: 1/296اكظر: ابـ ح هللن، الؿجروحقـ  (11)

يش ف بقتف بهلللؾقؾ ب قت الـخؾ نـ كورة التفجد، إٓ أن الحديث لؿ يؽـ نـ هـهللعتف، فؽهللن 

، فال يعج ـل يفؿ فقؿهلل يروي كوقًرا، حتك و ع يف حديوف الؿـهللكقر نـ حقث ٓ يشعر

 «.آحتجهللج بف إذا اكػرد، وفقؿهلل يقافؼ الوؼهللت فنن اعترب بف نعت ِر لؿ أَر ب لؽ بلًسهلل
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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 

 ُيَحؾ ا ا اإلوؽهللل بتػسقر أ قال الـؼهللد ونعرفة أس هللب تضعقػفؿ إيهلله.

عاض أااؾ العؾاؿ نؿاهلل يساتلكس باف لحاؾ فؼد كؼؾ الحهللفظ ابـ حجار أ اقال ب

و هللل ابـ أبل وق ة عاـ اباـ الؿاديـل: ااق عـادكهلل هاهلللح، ولاقس »اإلوؽهللل، فؼهللل: 

نؿهلل يعـل أكف ههلللح يف كػسف وٓ يتعؿد الؽ ب، ثؿ إكف لاقس باهلللؼقي، أي «. بهلللؼقي

ااق يف »يف ع طف، ويؼربـهلل نـ ا ا الؿعـك نهلل  هلللف الؿقؿقين عاـ خهلللاد باـ خاداش: 

يعـال يتحادث عاـ عدالتاف « هاهلللح، ولاقس عـاده حاديث يحتاهللج إلقافاديف رجاؾ 

وهد ف ويوـل عؾقف فقفؿهلل، أنهلل بهلللـس ة لض طف فال ُيحتهللج لحديوف. ثاؿ باقـ الساهللجل 

ااق »أيًضهلل نهلل  د يؽقن سا ً هلل يف تضاعقػف بلكاف يفاؿ، والاقاؿ يتعؾاؼ بهلللضا ط: فؼاهللل: 

يميد   قل عدالتف نهلل ونؿهلل «. ععقػ الحديث، أحس ف كهللن يفؿ، وكهللن ع ًدا ههلللًحهلل

، ثاؿ ي اقـ الػاالس وأباق  (1 )«إكف بصري، سقد نـ سهللدات الؿساؾؿقـ» هلللف العؼقؾل: 

أحؿد الحهللكؿ عدم ع طف، فؼهللل الػالس: لقس بهلللؼقي، و اهللل أباق أحؿاد الحاهللكؿ: 

. وأنهلل ذكر ال خهللري لف يف الضعػهللء فؾقس تضعقًػهلل لف، بؾ اق  (2 )لقس بهلللؿتقـ عـداؿ

نـ كهللحقة التدلقس، و هللل: إكاف ٓ يادلس. واال هاػة نادح ناـ  ل قهللن أكف نتؽؾؿ فقف

 ال خهللري.

                                                           

.  ؾت: ولؿ أ ػ عؾقف يف الؿط قع 317بر ؿ  3/145اكظر  قلف: ابـ حجر: هت يب التف يب  (1)

 نـ كتهللب الضعػهللء الؽ قر لؾعؼقؾل.

 الؿرجع السهللبؼ كػسف. (2)
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وُيضهللف إلك ا ا كؾف  قل ال خهللري عـاف: إكاف هادوق، ويوـال عؾقاف الحاهللفظ 

 ابـ حجر ويؼقل: هدوق يفؿ. وا ا يعـل إنؽهللكقة آحتجهللج بف.

                       سياد بن غبذ هللا البكائي.  - 9

ي، أبق نحؿد، كاقيف، ويؼاهللل: اق: زيهللد بـ ع د اهلل بـ الطػقؾ ال ؽهللمل العهللنر

 . (1 )أبق زيد الؽقيف

 . (2 )«و هللل نحؿد: زيهللد بـ ع د اهلل ال ؽهللمل هدوق»*  هللل الرتن ي: 

و هللل ابـ عؼ ة السدوسل عـ وكقع: اق »*  هللل ال خهللري يف التهللريي الؽ قر: 

 . (3 )«أورف نـ أن يؽ ب

                                 أقىان أهل النقذ في سياد البكائي:

ؼف ـ وث  ….......………………...…… ، (5 )، وأبق زرعة (4 ): أحؿدم

                                                           

 .2153بر ؿ  9/485، هت يب الؽؿهللل اكظر ترجؿتف: الؿزي (1)

 .392اكظر: الرتن ي، عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (2)

. و هللل أبق القلقد ال هللجل )التعديؾ والتجريح 1218بر ؿ  3/361ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (3)

أخرج ال خهللري يف الجفهللد عـ عؿرو بـ زرارة عـف عـ حؿقد الطقيؾ، (: »396بر ؿ  2/619

 «.يف سـة ثالث وثؿهللكقـ ونهللمةتق

 ». و هللل ع د اهلل بـ أحؿد: 2425بر ؿ  3/538اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (4)

. «سللت أبل عـ زيهللد بـ ع د اهلل ال ؽهللمل فؼهللل: لقس بف بلس، حديوف حديث أاؾ الصدق

 .5325بر ؿ  3/298واكظر: العؾؾ ونعرفة الرجهللل 

ع د الرحؿـ،  هللل: سئؾ أبق زرعة عـ زيهللد بـ ع د اهلل حدثـهلل »سف. و هللل: الؿرجع السهللبؼ كػ (5)

 .«ال ؽهللمل فؼهللل: هدوق
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 . (3 )، وابـ عدي (2 )، والدار طـل (1 )وأبق داود 

ػف ع ـ ض  . (6 )، ويحقك بـ نعقـ (5 )، وعؾل بـ الؿديـل (4 ): نحؿد بـ سعدم

  ……………………………………، (7 )وأبااااااااااااق حااااااااااااهللتؿ

                                                           

و هللل أجري عـ أبل ». و هللل ابـ حجر: 685بر ؿ  3/324اكظر  قلف: ابـ حجر، التف يب  (1)

 «.داود: كهللن هدوً هلل

بهلل الحسـ عـف، فؼهللل: سللت أ». و هللل: 11بر ؿ  1سمآت أبل ع د اهلل بـ بؽقر لؾدار طـل / (2)

 «.نختؾػ فقف، ولقس عـدي بف بلس

ولزيهللد بـ ع د اهلل غقر نهلل ذكرت نـ الحديث ». و هللل: 4/141ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (3)

 «.أحهللديث ههلللحة، و د روى عـف الوؼهللت نـ الـهللس، ونهلل أرى بروايهللتف بلًسهلل

 «.ععقًػهلل، و د حدثقا عـف وكهللن عـداؿ». و هللل: 6/396ابـ سعد، الط ؼهللت الؽربى  (4)

 هللل عؾل بـ الؿديـل: ٓ أروي ».  هللل العؼقؾل: 529بر ؿ  2/79اكظر  قلف: الضعػهللء الؽ قر  (5)

 «.عـ زيهللد بـ ع د اهلل ال ؽهللمل

 رئ عؾك الع هللس بـ نحؿد »ع د الرحؿـ: اكظر  قلف: الؿرجع السهللبؼ كػسف. و هللل  (6)

ال ؽهللمل لقس بشلء. وحدثـهلل ع د الرحؿـ، أكهلل  هللل: زيهللد الدوري، عـ يحقك بـ نعقـ أكف 

ابـ أبل خقوؿة فقؿهلل كتب إلّل،  هللل: سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل: زيهللد ال ؽهللمل لقس حديوف 

(: 2/79و هللل العؼقؾل )الضعػهللء الؽ قر «. بشلء، وكهللن عـدي يف الؿغهللزي ٓ بلس بف

ل ؽهللمل فؼهللل: كهللن زيهللد نحؿد بـ عوؿهللن  هللل: سللت يحقك بـ نعقـ عـ زيهللد بـ ع د اهلل ا»

مللـق «. بـ ع د اهلل ابـ ال ؽهللمل ععقًػهلل ـ  مالت م  سم بر ؿ  445لقحقك بـ نعقـ / ومكظد: 

سئؾ يحقك وأكهلل أسؿع عـ زيهللد ال ؽهللمل، فؼهللل: لقس بف بلس يف الؿغهللزي،  ؾت : »867

هلل؟ لقحقك: فؿهلل روى غقر الؿغهللزي؟  هللل: ٓ يرغ قن يف حديوف،  ؾت لقحقك: كت ت عـف وقئً 

 «. هللل: كعؿ

ع د الرحؿـ: سؿعت أبل يؼقل:  هللل . »2425بر ؿ  3/583ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (7)

َ     زيهللد بـ ع د اهلل ال ؽهللمل ي ؽتب حديوف وٓ يحت ج بف                 ُ                        ». 



 يصطهر »      ص ذ وق« عنذ اإلياو         انب خاري 008
 

 . (4 )، وابـ وهللاقـ (3 )، وابـ ح هللن (2 )، والـسهللمل (1 )والرتن ي

هدوق، َثَ ٌت يف الؿغهللزي، ويف حديوف عـ غقر ابـ »و هللل الحهللفظ ابـ حجر: 

ـ، ولؿ يو ت أن وكقًعهلل ك بف. ولف يف ال خهللري نقعاع واحاد نتهللبعاة. ناـ إسحهللق لِق

 . (5 )«الوهللنـة، نهللت سـة ثالث وثؿهللكقـ ونهللمة

                                               خالصت أقىان أهل النقذ في سياد بن غبذ هللا البكائي:

نؿهلل س ؼ أعتؼاد أن زياهللًدا ال ؽاهللمل رأس ناـ رؤوس الؿغاهللزي والساقر، وااق 

ر أكف ٓ يض ط حديوف، وٓ باد لاف ناـ نتاهللبع، عؿدة فقف، أنهلل يف غقر الؿغهللزي، فهلللظهللا

 . (6 )ونع ا ا ففق ٓ يتعؿد الؽ ب، و د كػهلله عـف ال خهللري ووكقع

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 
                                                           

و هللل الرتن ي: كوقر ». و هللل: 2235بر ؿ  243اكظر  قلف: ال ا ل، الؿغـل يف الضعػهللء / (1)

 «.الؿـهللكقر

 «.لقس بهلللؼقي». و هللل: 226بر ؿ  114لضعػهللء /الـسهللمل، ا (2)

كهللن فهللحش الخطل، كوقر القاؿ، ٓ يجقز ». و هللل: 363بر ؿ  1/317ابـ ح هللن، الؿجروحقـ  (3)

آحتجهللج بخربه إذا اكػرد، وأنهلل فقؿهلل وافؼ الوؼهللت يف الروايهللت، فنن اعترب وهلل نعترب، فال 

 «.يحقك بـ نعقـ سقئ الرأي فقفعقر، كهللن وكقع يؼقل: اق أورف نـ أن يؽ ب، وكهللن 

 . وكؼؾ تضعقػ ابـ نعقـ لف.215بر ؿ  93ابـ وهللاقـ، تهللريي أسؿهللء الضعػهللء / (4)

 .2185بر ؿ  221ابـ حجر، تؼريب التف يب / (5)

وحدثـل آدم،  هللل: سؿعت ال خهللري  هللل: (: »529بر ؿ  2/79 هللل العؼقؾل )الضعػهللء الؽ قر  (6)

 «.وكقع: اق أورف نـ أن يؽ ب هللل لل ابـ عؼ ة السدوسل عـ 
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نااـ أكواار نااـ واحااد نااـ أاااؾ العؾااؿ يػقاادكهلل فاانن إطااالق لػااظ )الصاادوق( عؾقااف 

فؿعاهللَرض « ٓ ُيحاتج بحديواف»آحتجهللج بخربه نهلل لؿ يـػرد. وأنهلل  قل أبال حاهللتؿ: 

 بؿـ احتج بف نـ إمؿة.

               سيذ أبى أسامت.  -  11

 . (1 )اق: زيد الحجهللم أبق أسهللنة الؽقيف، أستهللذ جـقد الحجهللم، نـ السهللدسة

دثـهلل جـقاد أباق ع اد اهلل، عاـ زياد حدثـهلل  تق ة بـ سعقد، حا»*  هللل الرتن ي: 

الؿتشا فقـ ناـ   ملسو هيلع هللا ىلصأبل أسهللنة، عـ عؽرنة، عاـ اباـ ع اهللس  اهللل: لعاـ رساقل اهلل 

الرجاااهللل بهلللـساااهللء، والؿتشااا فهللت ناااـ الـساااهللء بهلللرجاااهللل، والقاواااؿة والؿقواااقنة، 

 والقاهؾة والؿقهقلة.

سللت نحؿًدا عـ ا ا الحديث فؼهللل: زياد أباق أساهللنة هادوق، وجـقاد أباق 

 . (2 )«دوق، وكهللكهلل حجهللنقـع د اهلل ه

                               أقىان أهل النقذ في سيذ الدجام:

 . (3 )* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل 

                                                           

 .2135بر ؿ  11/121. الؿزي، هت يب الؽؿهللل 2163بر ؿ  225ابـ حجر، تؼريب التف يب / (1)

. نضك تخريج الحديث يف ترجؿة 637بر ؿ  343عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (2)

 .81ص  6جـقد الحجهللم بر ؿ 

 .1293بر ؿ  3/388التهللريي الؽ قر  (3)
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ؼننف: ـ وث ،  (3 )، وابااـ ح ااهللن (2 )، وأبااق حااهللتؿ الاارازي (1 )يحقااك بااـ نعااقـ منن

 . (6 )، وال ا ل (5 )، وابـ خؾػقن (4 )والسهللجل

عػف:  ـ ض  . (7 )إزديم

زيد الحجهللم أبق أسهللنة الؽقيف أساتهللذ جـقاد الحجاهللم، ثؼاة، »و هللل ابـ حجر: 

 «.لؿ يصب إزدي يف  قلف: يتؽؾؿقن فقف، نـ السهللدسة

                                    خالصت أقىان أهل النقذ في سيذ الدجام:

يظفر لل أن زيًدا الحجهللم اق راو ثؼة، أجؿع الـؼهللد عؾك تقثقؼف، ولؿ يضاعػف 

                                                           

 رئ ».  هللل ع د الرحؿـ: 2623بر ؿ  3/578 قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  اكظر (1)

عؾك الع هللس بـ نحؿد الدوري عـ يحقك بـ نعقـ، أكف  هللل: زيد أبق أسهللنة الحجهللم نقلك 

 .«بـل ثقر، ثؼة

سؿعت أبل يؼقل: أبق أسهللنة الحجهللم ثؼة، »الؿرجع السهللبؼ كػسف. و هللل ع د الرحؿـ:  (2)

 .«ثههلللح الحدي

 .7898بر ؿ  6/317ابـ ح هللن، الوؼهللت  (3)

و هللل السهللجل: لقس بف ». و هللل: 787بر ؿ  3/371اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (4)

 «.بلس

ولؿهلل ذكره ابـ ». و هللل: 1799بر ؿ  5/176اكظر  قلف: إكؿهللل هت يب الؽؿهللل لؾحهللفظ نغؾطهللي  (5)

 .«وهلللوة نـ الؿحدثقـخؾػقن يف الوؼهللت  هللل: اق عـدي يف الط ؼة ال

، 158بر ؿ  3/869ويف تهللريي اإلسالم «. ثؼة». و هللل: 1762بر ؿ  1/421ال ا ل، الؽهللوػ  (6)

 «.كقيف هدوق»و هللل: 

 هللل إزدي: يتؽؾؿقن »و هللل:  2291بر ؿ  1/249اكظر  قلف: ال ا ل، الؿغـل يف الضعػهللء  (7)

 .«فقف
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 ابـ حجر.سقى إزدي، وٓ عربة بتضعقػف لف كؿهلل  هللل الحهللفظ 

 و قل ال خهللري عـف: )هدوق( يػقدكهلل أن زيًدا الحجهللم ُيحتج بحديوف.

                                       سػيذ بن سكزيا املذائني القزش ي أبى غمز.  -  11

اق: سعقد بـ زكريهلل الؼرول، أباق عوؿاهللن، ويؼاهللل: أباق عؿار، الؿادامـل، ناـ 

 . (1 )التهللسعة

سااعقد بااـ زكريااهلل الؿاادامـل »* ذكااره ال خااهللري يف التااهللريي الؽ قاار، و ااهللل: 

 . (2 )«الؼرول أبق عؿر، هدوق

                                          أقىان أهل النقذ في سػيذ بن سكزيا املذائني:

ثؼف:  ، والػضاؾ باـ  (5 )، وعوؿهللن بـ واق ة (4 )، وأحؿد (3 )يحقك بـ نعقـمـ و

                                                           

بر ؿ  235. ابـ حجر، التؼريب /2272بر ؿ  11/435اكظر ترجؿتف: الؿزي، هت يب الؽؿهللل  (1)

2318. 

 .1584بر ؿ  3/474ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (2)

 هللل نحؿقد بـ ». و هللل ابـ حجر: 46بر ؿ  4/27اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (3)

 «.خداش: سللت ابـ نعقـ وأحؿد بـ حـ ؾ عـف فؼهللٓ: ثؼة

، وابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ 6337بر ؿ  3/311اكظر  قلف: العؾؾ ونعرفة الرجهللل  (4)

. و هللل ع د اهلل بـ أحؿد بـ حـ ؾ: سللت أبل عـ سعقد بـ زكريهلل الؿدامـل 91بر ؿ  4/23

 يحدث عـ زنعة؟ فؼهللل: نهلل بف بلس إن وهللء اهلل، كت ـهلل عـف أحهللديث زنعة...

 هللل فقف »ابـ وهللاقـ:  .  هللل434بر ؿ  97اكظر  قلف: ابـ وهللاقـ، تهللريي أسؿهللء الوؼهللت / (5)

 «.عوؿهللن بـ أبل وق ة: ٓ بلس بف، هدوق، لؽـف لؿ يؽـ يعرف الحديث
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 . (4 )، وابـ وهللاقـ (3 )، وابـ ح هللن (2 )، وههلللح بـ نحؿد ال غدادي (1 )الص هللح

عػف:  ـ ض  . (6 )، والسهللجل (5 )أبق حهللتؿ الرازيم

 «.هدوق لؿ يؽـ بهلللحهللفظ» هللل ابـ حجر: 

                                               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 

 . (7 )حديث تركـهلله.  ؾت: لؿ؟  هللل: لؿ يؽـ بف بلس، ولؽـف لؿ يؽـ بصهللحب

                                                           

أخربكهلل الحسـ بـ ». و هللل ابـ عدي: 6/214اكظر  قلف: ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (1)

ملؿلمقنسػقهللن، ثـهلل الػضؾ بـ الص هللح، ثـهلل  ة  مئـل ملثؼ ؿ  دكل مل ـ زك عـ عـ سة بـ ع د  سعق   

 ملسو هيلع هللا ىلصعـ نحؿد بـ زاذان، عـ نحؿد بـ الؿـؽدر، عـ جهللبر  هللل:  هللل رسقل اهلل الرحؿـ، 

 «.السالم   ؾ الؽالم..

و هللل ههلللح بـ ». و هللل ابـ حجر: 46بر ؿ  4/27اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (2)

 «.نحؿد ال غدادي: ثؼة

 .13351بر ؿ  8/263ابـ ح هللن، الوؼهللت  (3)

. وتؼؾ تقثقؼ يحقك بـ نعقـ لسعقد 434بر ؿ  97الوؼهللت /ابـ وهللاقـ، تهللريي أسؿهللء  (4)

 «. هللل يحقك: لقس بف بلس»الؿدامـل. و هللل: 

سللت أبل عـ سعقد » . و هللل ع د الرحؿـ: 91بر ؿ  4/23ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (5)

 «.بـ زكريهلل، فؼهللل: اق ندامـل، ههلللح، لقس ب اك الؼقي

و هللل زكريهللء ». و هللل ابـ حجر: 46بر ؿ  4/27تف يب اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب ال (6)

 «.السهللجل: ععقػ

 .46بر ؿ  4/27اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (7)
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واا ا التضااعقػ خشاقة أٓ يضاا ط حديواف، ونااع اا ا فؿااـ روى عـاف احااتج 

 بروايتف وععػفهلل بس ب نـ روى عـف، ٓ نـف.

و اد  اهللل »وي قـ لـهلل ا ا إنر ويزيده وعاقًحهلل الحاهللفظ اباـ رجاب فقؼاقل: 

سعقد بـ زكريهلل الؿدامـل: كـهلل كت ـهلل عـف ثؿ تركـاهلله،  قاؾ لاف: »أحؿد يف رواية إثرم: 

 «.؟  هللل: لؿ يؽـ أرى بف يف كػسف بلًسهلل، لؽـ لؿ يؽـ بصهللحب حديثلؿ

وااا ا نحؿااقل عؾااك أكااف كااهللن يحاادث نااـ حػظااف أيًضااهلل، » ااهللل ابااـ رجااب: 

 . (1 )«فقخشك عؾقف الغؾط

نؿهلل يعطقـهلل إوهللرة إلك أن  قل ال خهللري عـف بلكف )هدوق( أي أكاف  اد يخطائ 

 ف.نـ حػظف، ولؽـف ٓ يتعؿد الؽ ب، واق نؿـ ُيحتج بحديو

                غاصم بن غبيذ هللا.  -  12

اق: عهللهؿ بـ ع قد اهلل بـ عهللهؿ بـ عؿر بـ الخطهللب العدوي الؿدين، ناـ 

 . (2 )الرابعة، نهللت يف أول دولة بـل الع هللس، سـة اثـتقـ وثالثقـ ونهللمة

 هللل نحؿد: عهللهؿ بـ ع قد اهلل هدوق، روى عـف: نهلللؽ بـ » هللل الرتن ي: 

 . (3 )«الوقريأكس حديوقـ نرسؾقـ، وروى عـف وع ة و

                                   أقىان أهل النقذ في غاصم بن غبيذ هللا:

                                                           

 .214ابـ رجب، ورح عؾؾ الرتن ي / (1)

 .3165بر ؿ  285ابـ حجر، التؼريب / (2)

 .86بر ؿ  391عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (3)
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 . (1 )*ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر، ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل 

 . (2 )«نـؽر الحديث»* و هللل ال خهللري: 

ثؼف:   . (3 )العجؾلمـ و

عػف:  ضن ،  (6 )ويحقاك باـ نعاقـ،  (5 )، ويحقاك باـ ساعقد الؼطاهللن (4 )نهلللاؽمـ 

                                                           

عهللهؿ بـ ع قد اهلل بـ عهللهؿ بـ عؿر ». و هللل: 3156بر ؿ  6/484ي الؽ قر ال خهللري، التهللري (1)

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 

عهللهؿ سـة ثالث وعشريـ وكـت رأيتف بهلللؿديـة عجالن،  هللل عؾل:  هللل سػقهللن: ذا ـهلل إلك 

 «.سـة عشريـ وكهللن وقًخهلل طقياًل عخًؿهلل

 .281بر ؿ  95ال خهللري، الضعػهللء الصغقر / (2)

 «.ندين ٓ بلس بف». و هللل: 812بر ؿ  2/8العجؾل، نعرفة الوؼهللت  (3)

بـ سػقهللن،  حدثـهلل الحسـ».  هللل ابـ عدي: 5/225اكظر  قلف: ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (4)

 هللل: حدثـل ع د العزيز بـ سالم،  هللل: سؿعت عؾل بـ الؿديـل يؼقل: حدثـل وقي لـهلل، 

وكؼؾ «.  هللل:  هللل لل نهلللؽ: وع تؽؿ ا ا يشدد يف الرجهللل، ويروي عـ عهللهؿ بـ ع قد اهلل

ٓ كعؾؿ نهلللًؽهلل روى عـ إكسهللن »( عـ الـسهللمل  قلف: 5/42ابـ حجر)هت يب التف يب 

 «.عػ إٓ عهللهؿ بـ ع قد اهللععقػ نشفقر بهلللض

عـ عؾل بـ الؿديـل ».  هللل العؼقؾل: 1355بر ؿ  3/333اكظر  قلف: العؼقؾل، الضعػهللء الؽ قر  (5)

 «. هللل: ذكركهلل عـد يحقك الؼطهللن ععػ عهللهؿ بـ ع قد اهلل، فؼهللل: اق عـدي كحق ابـ عؼقؾ

 3/333عؼقؾل، الضعػهللء . وال451بر ؿ  137اكظر  قلف: تهللريي ابـ نعقـ برواية الدوري / (6)

حدثـهلل نحؿد بـ عقسك،  هللل: حدثـهلل ع هللس،  هللل: سؿعت يحقك  هللل: ». و هللل: 1355بر ؿ 

عهللهؿ بـ ع قد اهلل ععقػ. ويف نقعع آخر عؾل بـ زيد أحب إلل نـ ابـ عؼقؾ ونـ 

 «.عهللهؿ
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،  (5 )، واباـ خزيؿاة (4 )، وأباق حاهللتؿ الارازي (3 )وابـ كؿقر،  (2 )، وأحؿد (1 )وابـ سعد

واباـ ،  (11 )، والادار طـل (9 )، واباـ ح اهللن (8 )، واباـ عادي (7 )، والـساهللمل (6 )وال زار

 وغقراؿ.  (11 )وهللاقـ

                                                           

 «.كهللن كوقر الحديث، ٓ ُيحتج بف». و هللل: 112بر ؿ  9/226ابـ سعد، الط ؼهللت الؽربى  (1)

سئؾ أبل عـ عهللهؿ بـ ». و هللل: 2138بر ؿ  2/211ع د اهلل بـ أحؿد، العؾؾ ونعرفة الرجهللل  (2)

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

 هللل ابـ كؿقر: عهللهؿ » هللل ابـ حجر:  .79بر ؿ  5/42اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (3)

 «.نـؽر الحديث يف إهؾ، واق نضطرب الحديث

نـؽر الحديث، نضطرب الحديث، لقس لف »ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ، و هللل:  (4)

 «.حديث ُيعتؿد عؾقف، ونهلل أ ربف نـ ابـ عؼقؾ

و هللل ابـ خزيؿة: : ». و هللل ابـ حجر49بر ؿ  5/43اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (5)

 «.لست أحتج بف لسقء حػظف

هللل ال زار يف  ». و هللل ابـ حجر: 49بر ؿ  5/43اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (6)

 «.الســ: يف حديوف لقـ

 «.ععقػ». و هللل: 437بر ؿ  181الـسهللمل، الضعػهللء / (7)

لوقري، وابـ عققـة، روى عـف سػقهللن ا». و هللل: 5/228ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (8)

ُ          ووع ة، وغقراؿ نـ ثؼهللت الـهللس، و د احتؿؾف الـهللس، واق نع ععػف ي ؽتب حديوف                                                            .» 

وكهللن سقئ الحػظ، كوقر القاؿ، فهللحش الخطل، ». و هللل: 2/127ابـ ح هللن، الؿجروحقـ  (9)

 «.فُترك نـ أجؾ كورة خطئف

و هللل الدار طـل: »حجر: . و هللل ابـ 49بر ؿ  5/43اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (11)

 «.نديـل ُيرتك، واق نغػؾ

 . وكؼؾ تضعقػ ابـ نعقـ لف.477بر ؿ  148ابـ وهللاقـ، تهللريي أسؿهللء الضعػهللء / (11)
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 . (1 )«ععقػ»و هللل الحهللفظ ابـ حجر: 

                                        خالصت أقىان أهل النقذ في غاصم بن غبيذ هللا:

ـ أاؾ الـؼد، ولؿ يخاهلللػفؿ نؿهلل نضك يظفر أن عهللهًؿهلل نتػؼ عؾك تضعقػف بق

سقى الِعجؾل، 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 

عروفقن بل ؿ ٓ يروون إٓ عاـ ثؼاة عـاداؿ. إٓ أن ا ا بعض الؼقة، خهللهة أ ؿ ن

ا ا إنر لؿ يـػعف ولؿ يػاده واقًئهلل: فؼاد اكتؼاد إمؿاة رواياة نهلللاؽ عـاف فؼاهلللقا بالن 

 نهلللًؽهلل لؿ يرِو عـ ععقػ سقى عهللهؿ بـ ع قد اهلل وع د الؽريؿ بـ أبل الؿخهللرق.

تاف وٓ و د كستـتج أن  قل ال خهللري عـاف: )هادوق( يعـال أكاف عادل يف رواي

يتعؿد يؽ ب، ولؽـف غقر عهللبط، وٓ نتِؼـ، 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.

                     غاصم بن محمذ بن سيذ.  -  13

باـ الخطاهللب العؿاري  اق: عهللهؿ باـ نحؿاد باـ زياد باـ ع اد اهلل باـ عؿار

 . (2 )الؿدين، نـ السهللبعة

                                                           

 .3165بر ؿ  285ابـ حجر، التؼريب / (1)

. و هللل أبق القلقد ال هللجل )التعديؾ والتجريح 3178بر ؿ  2/286ابـ حجر، تؼريب التف يب  (2)

أخرج ال خهللري يف الصالة والعتؼ والحدود والحج وغقر نقعع عـ (: »1131بر ؿ  3/1118
= 
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سللت نحؿًدا عـ عهللهؿ بـ نحؿاد باـ زياد، فؼاهللل: ثؼاة، »*  هللل الرتن ي: 

 . (1 )هدوق

                                        أقىان أهل النقذ في غاصم بن محمذ بن سيذ:

 . (2 )* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر، ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل 

ثؼف: ، وأباق زرعاة  (5 )، وأبق حهللتؿ الارازي (4 )، وأحؿد (3 )يحقك بـ نعقـ مـ و

   ….....……………………………، (7 )، وأبق داود (6 )الرازي

                                                   = 
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

 .118بر ؿ  393عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل/ (1)

 .3174بر ؿ  6/491ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (2)

كهلل ». و هللل ابـ أبل حهللتؿ: 1931بر ؿ  6/351اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (3)

يعؼقب بـ إسحهللق يف كتهللبف إلل، كهلل عوؿهللن بـ سعقد،  هللل: سللت يحقك بـ نعقـ،  ؾت: 

 «.عهللهؿ بـ نحؿد كقػ حديوف؟ فؼهللل: ثؼة

 ؾت ٕبل: ».  هللل ع د اهلل: 5629بر ؿ  3/371ع د اهلل بـ أحؿد، العؾؾ ونعرفة الرجهللل  (4)

حدثـل عؿرو الـهلل د،  هللل: حدثـهلل الفقوؿ بـ جؿقؾ،  هللل: أخربكهلل عهللهؿ بـ نحؿد، يعـل ابـ 

 «.زيد،  هللل أبل: الفقوؿ بـ جؿقؾ ثؼة، وعهللهؿ بـ نحؿد ثؼة أيًضهلل

نحؿد سللت أبل عـ عهللهؿ بـ ». و هللل: 1931بر ؿ  6/351ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (5)

 «.بـ زيد فؼهللل: ثؼة ٓ بلس بف

و هللل أبق زرعة: ». و هللل ابـ حجر: 92بر ؿ  5/51اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (6)

 «.هدوق يف الحديث

 اكظر  قلف: الؿرجع السهللبؼ كػسف. (7)
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 . (4 )، وال ا ل (3 )، وابـ ح هللن (2 )، والـسهللمل (1 )وال زار

ؼلد ملـ عػف مـ مألئؿة  ـ ض ؿ أقػ طؾك م عػف: ل ـ ض  .م

                                   خالصت القىن في غاصم بن محمذ بن سيذ:

عؿاؿ نـ إ قال السهللبؼة ظفر أن إمؿة نتػؼقن عؾك تقثقؼف، وٓ عربة بؿاـ 

واحاتج باف »، و د رد ا ا الؼقل اإلنهللُم الا ا ل فؼاهللل:  (5 )و هللل: كؾ عهللهؿ ععقػ

.  (6 )«أربهللب الصحهللح، فال يعرج عؾك  قل الؼهللمؾ: كؾ نـ اسؿف عهللهؿ فػقف ععػ

نؿااهلل يعـاال «. ثؼااة، هاادوق»فقااف:  -السااهللبؼ  –ويضااهللف إلااك ااا ا  ااقل ال خااهللري 

 . (7 )«ثؼة: »آحتجهللج بخربه، بؾ بلكف ثؼة. و هللل الحهللفظ ابـ حجر

               غباد بن منصىر.  -  14

أبق سؾؿة ال صري، الؼهللعل  -بهلللـقن والجقؿ  -اق: ع هللد بـ نـصقر الـهللجل 

                                                           

 «.و هللل ال زار: ههلللح الحديث»اكظر  قلف: الؿرجع السهللبؼ كػسف.  هللل ابـ حجر:  (1)

 «.و هللل الـسهللمل: لقس بف بلس»ف: الؿرجع السهللبؼ كػسف.  هللل ابـ حجر: اكظر  قل (2)

 .9951بر ؿ  7/256ابـ ح هللن، الوؼهللت  (3)

 «.هدوق»و هللل:  2519بر ؿ  1/521ال ا ل، الؽهللوػ  (4)

، يف ترجؿة عهللهؿ بـ عؾل 13/511وذكر ا ا الؼقل الحهللفظ الؿزي، هت يب الؽؿهللل قؾت:  (5)

عـ عهللهؿ بـ  -يعـل أحؿد بـ حـ ؾ -بؽر الؿروذي: سللتف   هللل أبق». و هللل: 3116بر ؿ 

 هللل: نهلل أعؾؿ نـف إٓ  .ععقػعؾل، فؼؾت: إن يحقك بـ نعقـ  هللل: كؾ عهللهؿ يف الدكقهلل 

هلل، حديث وع ة والؿسعقدي نهلل كهللن أهحفهلل ا، كهللن حديوف هحقح  ً                                    خقر                  ً   ». 

 .61بر ؿ  13/215ال ا ل، سقر أعالم الـ الء  (6)

 .3181بر ؿ  2/286تف يب ابـ حجر، تؼريب ال (7)
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 . (1 )وهلل، نـ السهللدسة، نهللت سـة اثـتقـ وخؿسقـ ونهللمة

حدثـهلل نحؿد بـ حؿقد الرازي، حدثـهلل أبق داود، عـ ع هللد بـ » هللل الرتن ي: 

: فنكاف  (2 )اكتحؾقا بهللإلثؿاد» هللل:   ملسو هيلع هللا ىلصنـصقر، عـ عؽرنة، عـ ابـ ع هللس، أن الـ ل 

كهللكت لف ُنْؽُحؾة يؽتحؾ وهلل كؾ   ملسو هيلع هللا ىلص. وزعؿ أن الـ ل  (3 )«يجؾق ال صر ويـ ت الشعر

                                                           

 .3142بر ؿ  2/291ابـ حجر، التؼريب  (1)

عـصر نعدين بؾقري الشؽؾ  صديري الؾقن، هؾب، اش، يقجد يف حهلللة كؼقة، اإلثؿد:  (2)

ا نع غقره نـ العـهللهر، ي ؽتحؾ بف يف العقـ ُ                وغهللل  هلل نتحد                         ً       ً  .1/111اكظر: الؿعجؿ القسقط  .    

)الجهللنع، كتهللب الؾ هللس، بهللب نهلل جهللء يف آكتحهللل وا ا الحديث أخرجف: الرتن ي قؾت:  (3)

( و هللل: حدثـهلل نحؿد بـ حؿقد، حدثـهلل أبق داود، اق الطقهلللسل، عـ ع هللد 1757بر ؿ  4/234

اكتحؾقا بهللإلثؿد: فنكف يجؾق » هللل:  ملسو هيلع هللا ىلصبـ نـصقر، عـ عؽرنة، عـ ابـ ع هللس، أن الـ ل 

ؽتحؾ وهلل كؾ لقؾة ثالثة يف كهللكت لف ُنؽحؾة ي ملسو هيلع هللا ىلصوزعؿ أن الـ ل «. ال صر، ويـ ِت الشعر

ـ ا ه، وثالثة يف ا ه.  هللل: ويف ال هللب عـ جهللبر و ابـ عؿر.  كث م  ك: ح  ق طقس لل أ  ق

دكب ـ غ ح كث حس  ، ٓ كعرفف عؾك ا ا الؾػظ إٓ نـ حديث ع هللد بـ نـصقر. طيلس 

 :  هللل عؾل بـ الؿديـل: سؿعت  .ولؿ يسؿع ع هللد بـ نـصقر ا ا الحديث نـ عؽرنةقؾت

نهلل نررت بؿأل نـ »سعقد يؼقل:  ؾت لع هللد بـ نـصقر: سؿعت حديث يحقك بـ 

ّ        وأن  الـ ل « الؿالمؽة ً                                            كهللن يؽتحؾ ثالث هلل، يعـل نـ عؽرنة؟ فؼهللل: حدثـل ابـ أبل يحقك  ملسو هيلع هللا ىلص               

 3/136العؼقؾل، الضعػهللء الؽ قر اكظر:  .عـ داود بـ حصقـ عـ عؽرنة عـ ابـ ع هللس

 .2/165، ابـ ح هللن، الؿجروحقـ 1119بر ؿ 

ؾ  نهلل روى ع هللد عـ عؽرنة سؿعف نـ إبرااقؿ بـ أبل يحقك عـ داود بـ »ابـ ح هللن: و هللل  ُ  ّ                                                             ك 

اكظر: ابـ ح هللن، الؿجروحقـ  .«وذكر نـفهلل ا ا الحديث .الحصقـ فدلسفهلل عـ عؽرنة

2/166. 

ع هللد لقس بؼقي الحديث، ويروي عـ إبرااقؿ بـ أبل يحقك عـ داود بـ »و هللل أبق حهللتؿ: 

ْ                                           شك أن  يؽقن نهلل لؿ يسؿ إبرااقؿ فنكؿهلل اق عـف ندلسةحصقـ عـ عؽرنة، فلكهلل أخ     ». 

 .2463بر ؿ  6/216اكظر: عؾؾ أبل حهللتؿ 
= 
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 لقؾة ثالثة يف ا ه وثالثة يف ا ه.

ـ ساللت نحؿااًدا عاـ ااا ا الحااديث، فؼاهللل: اااق حاديث نحػااقظ،  د  نن يننل وط

 . (1 )«مـحقر   وق

                                  أقىان أهل النقذ في غباد بن منصىر:

 . (2 )هللري يف التهللريي الؽ قر، ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل * ذكره ال خ

ثؼف:   . (4 )، والعجؾل (3 )يحقك بـ سعقد الؼطهللنمـ و

                                                   = 
هلل:  ُ          كهللن ععقػ الحديث ي ؽتب حديوف»        ً   و هللل أيض  وذكر أكف أخ  ا ه إحهللديث عـ ابـ أبل  .                

ابـ أبل حهللتؿ، الجرح اكظر:  .«يحقك عـ داود بـ حصقـ عـ عؽرنة عـ ابـ ع هللس

 .438بر ؿ  6/86والتعديؾ 

: وإبرااقؿ اق ابـ نحؿد بـ أبل يحقك إسؾؿل، ك بف ابـ نعقـ ويحقك الؼطهللن ويزيد قؾت

ف . 241بر ؿ  1/93. اكظر: ابـ حجر، تؼريب التف يب بـ اهللرون وابـ ح هللن وغقراؿ وطؾق

ـ  ؿ   دمهق ه. وضعػ إ  ـلد اس مـحقر  ـ  س طيلد   ح كث ضعقػ ل  لق ذم مل ـلد ه فنن إس

.  أ ل كحقك

 .327بر ؿ  2/155الرتن ي الؽ قر ترتقب الؼهللعل،  اكظر: عؾؾ (1)

 .1622بر ؿ  6/39ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (2)

كهلل أبق ». و هللل ع د الرحؿـ: 438بر ؿ  6/86اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (3)

سعقد بـ يحقك بـ سعقد الؼطهللن،  هللل:  هللل أبق سعقد جدي يحقك بـ سعقد،  هللل: ع هللد بـ 

 «.ر ثؼة، لقس يـ غل أن ُيرتك حديوف لرأي أخطل فقفنـصق

ع هللد بـ نـصقر الـهللجل ٓ بلس بف، ُيؽتب ». و هللل: 842بر ؿ  2/18العجؾل، نعرفة الوؼهللت  (4)

 «.حديوف، و هللل نرة: جهللمز الحديث
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ػف ع ضنن ـ  ،  (3 )، وعؾاال بااـ الؿااديـل (2 )ويحقااك بااـ نعاااقـ ، (1 ): ابااـ ساااعدمنن

 ،  (7 )، وأبااق حااهللتؿ الاارازي (6 )، وأبااق زرعااة الاارازي (5 )، والجاااقزجهللين (4 )وأحؿااد

                                                           

كهللن  هللعًقهلل بهللل صرة، واق ععقػ، لف أحهللديث »و هللل:  7/271ابـ سعد، الط ؼهللت الؽربى  (1)

 «.نـؽرة

كهلل الع هللس ».  هللل ع د الرحؿـ: 438بر ؿ  6/86اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (2)

«. بـ نحؿد الدوري،  هللل:  هللل يحقك بـ نعقـ: ع هللد بـ نـصقر لقس بشلء، ععقػ

 ؾت: كقػ ».  هللل ابـ الجـقد: 591بر ؿ  399واكظر: سمآت ابـ الجـقد لقحقك بـ نعقـ /

 «.: ععقػ الحديثحديث ع هللد بـ نـصقر؟  هللل

.  هللل ابـ أبل وق ة: 13بر ؿ  52اكظر  قلف: سمآت ابـ أبل وق ة لعؾل بـ الؿديـل / (3)

وسللت عؾقًّهلل عـ ع هللد بـ نـصقر، فؼهللل: ععقػ عـدكهلل، وكهللن  دريًّهلل، وكهللن  هللعًقهلل عؾك »

 «.ال صرة

هللل يف ترجؿة ع هللد . و 38بر ؿ  36اكظر  قلف: س ط ابـ العجؿل، الت ققـ ٕسؿهللء الؿدلسقـ  (4)

 هللل نفـهلل: سللت أحؿد عـف، فؼهللل: كهللن  د رأوا أحهللديوف نـؽرة، وكهللن »بـ نـصقر الـهللجل: 

 «.يدلس

كهللن يرى برأيفؿ، يعـل رأي ال صريقـ، »، و هللل: 181بر ؿ  112الجقزجهللين، أحقال الرجهللل / (5)

 «.وكهللن سقئ الحػظ فقؿهلل سؿعف، وتغقر أخقًرا

سئؾ أبق زرعة عـ ».  هللل ع د الرحؿـ: 438بر ؿ  6/86التعديؾ ابـ أبل حهللتؿ، الجرح و (6)

 «.ع هللد بـ نـصقر، فؼهللل: بصري لقـ

سللت أبل عـ ع هللد بـ نـصقر،  هللل: كهللن ععقػ »الؿرجع السهللبؼ:  هللل ع د الرحؿـ:  (7)

الحديث، ُيؽتب حديوف، وكرى أكف أخ  ا ه إحهللديث عـ ابـ أبل يحقك، عـ داود بـ 

 «.عـ ابـ ع هللسحصقـ، عـ عؽرنة، 
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،  (5 )، واباااـ عااادي (4 )، واباااـ ح اااهللن (3 )، والساااهللجل (2 )، والـساااهللمل (1 )وأباااق داود

 . (7 )وال ا ل،  (6 )والدار طـل

هاادوق، ُرناال بهلللؼاادر، وكااهللن ياادلس، وتغقاار »و ااهللل الحااهللفظ ابااـ حجاار: 

 . (8 )«بَلَخَرةٍ 

                                    خالصت أقىان النقاد في غباد بن منصىر:

 الظهللار أن ع هللد بـ نـصقر تؽؾؿ فقف العؾؿهللء بلنقر، أاؿفهلل:

ع اهللد باـ نـصاقر الـاهللجل بصاري، كاهللن »لعؼقؾال: أكف تؽؾؿ بهلللؼدر،  اهللل ا -1

                                                           

حدثـهلل الحسقـ بـ ». و هللل العؼقؾل: 1119بر ؿ  3/136اكظر  قلف: العؼقؾل، الضعػهللء الؽ قر  (1)

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

 «.ععقػ و د كهللن أيًضهلل  د تغقر»و هللل:  414بر ؿ  174ء /الـسهللمل، الضعػهلل (2)

. و هللل ابـ العجؿل: 38بر ؿ  36اكظر  قلف: س ط ابـ العجؿل، الت ققـ ٕسؿهللء الؿدلسقـ  (3)

 «.و هللل السهللجل: ععقػ ندلس»

وكهللن  دريًّهلل داعًقهلل إلك الؼدر، وكهللن عؾك  ضهللء »و هللل:  2/165ابـ ح هللن، الؿجروحقـ  (4)

نهلل روى عـ عؽرنة سؿعف نـ إبرااقؿ بـ أبل يحقك عـ داود بـ الحصقـ ال صرة، وكؾ 

 «.فدلسفهلل عـ عؽرنة

 «.واق يف جؿؾة نـ ُيؽتب حديوف»و هللل:  4/341ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (5)

و هللل الدار طـل: ». و هللل ابـ حجر: 172بر ؿ  5/91اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (6)

 «.لقس بهلللؼقي

 «.ععقػ»و هللل:  2575بر ؿ  1/532 ا ل، الؽهللوػ ال (7)

 .3142بر ؿ  2/291ابـ حجر، التؼريب  (8)
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ت، «يرى الؼدر ؾ : واق جرح غقر  هللدح، كؿهلل  هللل يحقاك باـ ساعقد الؼطاهللن، وكؿاهلل ق

 اق نؼرر يف كتب الرجهللل.

تؽؾؿقا فقف عؾك أكف نادلس، وباقـ ال خاهللري أكاف إكؿاهلل دلاس عاـ عؽرناة،  -2

أبل يحقك، ولؽـ ال ي ظفر لل أن تدلقسف إكؿهلل كهللن عـ )نرتوك(: واق إبرااقؿ بـ 

 واق نـ أور التدلقس.

 هلللقا: إكف سقئ الحػظ وٓ يض ط نرويهللتف. كؼؾ اباـ أبال حاهللتؿ عاـ عؾال  -3

بـ الؿديـل  هللل:  ؾت لقحقك بـ سعقد: ع هللد بـ نـصاقر تغّقار؟  اهللل: ٓ أدري، إٓ 

 أكهلل حقـ رأيـهلله كحـ كهللن ٓ يحػظ.

أن ال خهللري ولؽـ ال ي  د يجعؾـهلل ٓ كتسرع يف إهدار حؽؿ  هللمل عؾقف، اق 

ع اهللد » هللل عـف: )هدوق(، بؾ أخرج عـف يف الصحقح، كؿهلل  هللل أبق القلقد ال اهللجل: 

نل .  (1 )«بـ نـصقر  هللل أبق ع د اهلل: أخرج عـف ال خهللري ًؼ ق ؾ ع ت نف  ـ ـف روى ط ؽ ت: ول ؾ ق

ل مأل ق ج لف ح  ؿ ك د مح ة، ول  . (2  مدة و

التاف ونؿهلل نضك يت قـ لل أن ع هللد باـ نـصاقر ُجارح بجارح غقار نامثر يف عد

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 لـااهلل حػظااف. واـااهلل يااليت نعـااك )الصاادوق( بلكااف ٓ يتعؿااد الؽاا ب، 

                                                           

 .1112بر ؿ  2/927اكظر: التعديؾ والتجريح  (1)

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

                  غبذ السالم بن حزب.  -  15

بضاؿ  -الُؿالمال  -باهلللـقن  -اق: ع اد الساالم باـ حارب باـ ساؾؿ الـفادي 

أبق بؽر الؽقيف، أهؾف بصري، نـ هغهللر الوهللنـة، نهللت سـة  -الؿقؿ وتخػقػ الالم 

 . (1 )س ع وثؿهللكقـ ونهللمة ولف ست وتسعقن سـة

هلل ع د السالم بـ حارب، عاـ أبال خهلللاد حدثـهلل اـهللد، حدثـ»*  هللل الرتن ي: 

كاهللم وااق   ملسو هيلع هللا ىلصالدآين، عـ  تهللدة، عـ أبل العهلللقاة، عاـ اباـ ع اهللس، أكاف رأى الـ ال 

سهللجد حتك غط أو كػي، ثؿ  هللم يصؾل،  ؾت: ياهلل رساقل اهلل، إكاؽ  اد كؿات،  اهللل: 

إن القعاااقء ٓ يجاااب إٓ عؾاااك ناااـ كاااهللم نضاااطجًعهلل، فنكاااف إذا كاااهللم اسااارتخت »

 . (2 )«نػهللهؾف

                                                           

 «.حهللفظ لف نـهللكقرثؼة ». و هللل الحهللفظ: 4167بر ؿ  355ابـ حجر، تؼريب التف يب / (1)

( و هللل: 212بر ؿ  1/81 ؾت: وا ا الحديث أخرجف أبق داود )الســ، بهللب القعقء نـ الـقم  (2)

(، 77بر ؿ  1/111ا ا حديث نـؽر، والرتن ي )الجهللنع، بهللب نهلل جهللء يف القعقء نـ الـقم 

هللم (، وابـ أبل وق ة )الؿصـػ، نـ  هللل: لقس عؾك نـ ك2315بر ؿ  1/256وأحؿد )الؿسـد 

(، وابـ عدي 12581بر ؿ  11/312(، والطرباين )الؽ قر1417بر ؿ  1/132سهللجًدا و هللعًدا وعقء 

(، والدار طـل )الســ، بهللب فقؿهلل ُروي فقؿـ كهللم  هللعًدا أو  هللمًؿهلل 2169بر ؿ  9/166)الؽهللنؾ 

(، وال قفؼل )الســ الؽربى، بهللب نهلل ورد يف 1/292ونضطجًعهلل ونهلل يؾزم نـ الطفهللرة يف ذلؽ 

( كؾفؿ نـ طريؼ ع د السالم بـ حرب عـ أبل خهلللد الدآين، 618بر ؿ  1/121م السهللجد كق

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:

 قلف: القعقء عؾك نـ كهللم نضطجًعهلل: اق حديث نـؽر، لؿ يروه » هللل أبق داود )الســ(: -1

إٓ يزيد أبق خهلللد الدآين عـ  تهللدة. وروى أولف جؿهللعة عـ ابـ ع هللس، لؿ ي كروا وقًئهلل 

ل: كهللن الـ ل هؾك اهلل عؾقف وآلف وسؾؿ نحػقًظهلل. و هلللت عهللمشة:  هللل الـ ل نـ ا ا، و هلل

 «. تـهللم عقـهللي وٓ يـهللم  ؾ ل»هؾك اهلل عؾقف وآلف وسؾؿ: 

و هللل وع ة: إكؿهلل سؿع  تهللدة نـ أبل العهلللقة أربعة أحهللديث: حديث يقكس بـ نتك، وحديث 

حدثـل رجهللل  ابـ عؿر يف الصالة، وحديث الؼضهللة ثالثة، وحديث ابـ ع هللس:

 نرعققن، نـفؿ عؿر، وأرعهللاؿ عؿر.

 هللل أبق داود: وذكرت حديث يزيد الدآين ٕحؿد بـ حـ ؾ فهللكتفزين استعظهللًنهلل لف، فؼهللل: نهلل 

 ااا. كالنف.«. لقزيد الدآين يدخؾ عؾك أهحهللب  تهللدة؟! ولؿ يع ل بهلللحديث

 «.صحتػرد بف أبق خهلللد عـ  تهللدة، وٓ ي»و هللل الدار طـل )الســ(: -2

سللت نحؿد بـ إسؿهللعقؾ عـ ا ا الحديث فؼهللل: ٓ »و هللل الرتن ي )العؾؾ الؽ قر(: -3

ولء. رواه سعقد بـ أبل عروبة عـ  تهللدة، عـ ابـ ع هللس  قلف. ولؿ ي كر فقف أبهلل 

العهلللقة، وٓ أعرف ٕبل خهلللد سؿهللًعهلل نـ  تهللدة، وأبق خهلللد هدوق، لؽـف يفؿ يف 

 «.الشلء

و ا اإلسـهللد عـ  تهللدة، ٓ أعؾؿ نـ يرويف  -الحديث  –وا ا »ؾ(: و هللل ابـ عدي )الؽهللن-4

 «.عـف غقر أبل خهلللد، وعـ أبل خهلللد ع د السالم

واحتج بعضفؿ بحديث ُروي عـ ابـ ع هللس، ٓ (: »1/146و هللل ابـ الؿـ ر )إوسط -5

خهلللد الدآين، و د ذكرتف، وعؾؾف يف الؽتهللب ال ي اختصرت نـف  يو ت، نـ حديث أبل

 «. ا الؽتهللبا

فلنهلل ا ا الحديث فنكف  د أكؽره عؾك أبل خهلللد الدآين جؿقع الحػهللظ، »و هللل ال قفؼل: -6

 «.وأكؽر سؿهللعف نـ  تهللدة أحؿد بـ حـ ؾ، ونحؿد بـ إسؿهللعقؾ ال خهللري وغقراؿهلل

واق عـد أاؾ الحديث نـؽر، لؿ يروه نرفقًعهلل (: »1/149و هللل ابـ ع د الرب)آست كهللر -7

 «.غقر أبل خهلللد الدآين عـ  تهللدة ملسو هيلع هللا ىلصإلك الـ ل 
= 
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 «.ا ا ٓ ولء»ؿًدا عـ ا ا الحديث فؼهللل: سللت نح

رواه سعقد بـ أبل عروبة عـ  تهللدة، عـ ابـ ع هللس  قلاف، ولاؿ يا كر فقاف أباهلل 

العهلللقة، وٓ أعرف ٕبل خهلللد الدآين سؿهللًعهلل نـ  تهللدة.  ؾت: أبق خهلللد كقػ اق؟ 

 ااهللل: هااادوق، وإكؿاااهلل يفااؿ يف الشااالء.  اااهللل نحؿاااد: وع ااد الساااالم باااـ حااارب 

 . (1 )«هدوق

                                  ان أهل النقذ في غبذ السالم بن حزب:    أقى 

 . (2 )* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر، ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل 

                                                   = 
وأنهلل حديث الدآين، فجقابف أكف حديث ععقػ (: »2/21و هللل الـقوي )الؿجؿقع -8

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 

بف )إسهلللقب( إجؿهللع أاؾ الحديث عؾك ععػف. واق كؿهلل  هللل، والضعػ عؾقف كتهلل

 «.بقـ

ة  َعؾ  ع  م د و مـؽ ق  ؾ ه   ، ػ ضعق ث  ك ح  ة أن مل مألئؿ م  كر ـ  م م  تؼ  ل  مؿ ص  فق ؾ   : قؾت

:  طؾؾ

: ولك ةأكف ث ت نهلل يـهلليف حديث الدآين كؿهلل ذكر إمؿة.  مأل ثلكق : آعطراب يف سـده. مل

ة: ةبل خهلللد الدآين و تهللدة. آكؼطهللع بقـ أ ملثللث دم ع : أن  تهللدة لؿ يسؿع ا ا الحديث مل

 نـ أبل العهلللقة. واهلل تعهلللك أعؾؿ.

 .43بر ؿ  45الرتن ي، العؾؾ الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (1)

ع د السالم بـ حرب أبق بؽر الؿالمل ». و هللل: 1729بر ؿ  6/66ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (2)

يقكس وأبهلل خهلللد الدآين، سؿع نـف الػضؾ بـ دكقـ، نهللت سـة سؽـ الؽقفة، سؿع أيقب و

 «. ست أو س ع وثؿهللكقـ ونهللمة
= 
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ؼف ، وأبق حهللتؿ  (3 )، والعجؾل (2 )، ويعؼقب بـ وق ة (1 ): يحقك بـ نعقـمـ وث

 …………………………….....، (6 )، والـسهللمل (5 )، والرتن ي (4 )الرازي

                                                   = 
دكو ومل ل كؾ  لجل  مل ع  قلق  ملي ع د السالم بـ حرب أبق (: »983بر ؿ  2/1119 وقلل أ ق مل

بؽر الؿالمل سؽـ الؽقفة، وأخرج ال خهللري يف الؿغهللزي والطالق عـ أبـ كعقؿ عـف 

 «.هللين واشهللم بـ حسهللنعـ أبل أيقب السختق

أكهلل يعؼقب ».  هللل ع د الرحؿـ: 246بر ؿ  47/ 6اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (1)

بـ إسحهللق فقؿهلل كتب إلل،  هللل: كهلل عوؿهللن بـ سعقد،  هللل: سللت يحقك بـ نعقـ عـ ع د 

. 1485بر ؿ  7/24واكظر: ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء «. السالم بـ حرب فؼهللل: هدوق

حدثـهلل عؾل بـ أحؿد، ثـهلل ابـ أبل نريؿ، سللت يحقك بـ نعقـ عـ ع د »و هللل ابـ عدي: 

السالم بـ حرب فؼهللل: لقس بف بلس وُيؽتب حديوف، حدثـهلل نحؿد بـ عؾل، ثـهلل عوؿهللن بـ 

وع د  سعقد،  هللل: سللت يحقك بـ نعقـ عـ ع د السالم بـ حرب فؼهللل: اق هدوق..

ـ الؽقفققـ، ويروي عـ أبل خهلللد الدآين بـسخة السالم بـ حرب حسـ الرواية ع

 .551بر ؿ  156واكظر: تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل /«. طقيؾة

و هللل يعؼقب بـ وق ة: ». و هللل ال ا ل: 256بر ؿ  1/199اكظر  قلف: ال ا ل، ت كرة الحػهللظ  (2)

 «.اق ثؼة، ويف حديوف لقـ

واق عـد الؽقفققـ ثؼة ث ت، وال غداديقن »و هللل: . 1198بر ؿ  2/94العجؾل، نعرفة الوؼهللت  (3)

 «. يستـؽرون بعض حديوف، والؽقفققن أعؾؿ بف

سللت أبل ».  هللل ع د الرحؿـ: 246بر ؿ  47/ 6اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (4)

 «.عـف، فؼهللل: ثؼة هدوق

وع د ». و هللل: 622بر ؿ  3/19اكظر  قلف: الرتن ي، الجهللنع، بهللب نهلل جهللء يف زكهللة ال ؼر  (5)

 «.السالم ثؼة حهللفظ

و هللل الـسهللمل: ».  هللل ابـ حجر: 614بر ؿ  6/283اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (6)

 «.لقس بف بلس
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 . (4 )، وال ا ل (3 )وؼهللت، وذكره ابـ ح هللن يف ال (2 )، والدار طـل (1 )وابـ عدي

عػف: ـ ض  . (6 )، وابـ سعد (5 )ع د اهلل بـ الؿ هللرك م

 «.ثؼة حهللفظ، لف نـهللكقر»و هللل الحهللفظ ابـ حجر: 

                                خالصت القىن في غبذ السالم بن حزب:

نؿهلل س ؼ ظفار لال أن أكوار الـؼاهللد عؾاك تقثقاؼ ع اد الساالم باـ حارب، ولاؿ 

 قـ الس ب، ولؽـ اإلنهللم يغؿزه سقى ابـ سعد وابـ الؿ هللرك، وجرحفؿ كهللن غقر ن

كـهلل كا كر ناـ ع اد الساالم باـ حارب واقًئهلل، »أحؿد  د بقـ نهلل  د يمخ  عؾقف،  هللل: 

«. كهللن ٓ يؼقل: حدثـهلل إٓ يف حاديث واحاد أو حاديوقـ، ساؿعتف يؼاقل فقاف: حادثـهلل

                                                           

 «.وع د السالم بـ حرب ٓ بلس بف». و هللل: 1485بر ؿ  7/24ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (1)

و هللل الدار طـل: ».  هللل ابـ حجر: 614بر ؿ  6/283ب اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف ي (2)

وسللتف عـ ».  هللل السفؿل: 214بر ؿ  15واكظر: سمآت السفؿل لؾدار طـل /«. ثؼة حجة

 «.ع د السالم بـ حرب، فؼهللل: ثؼة

 .9311بر ؿ  7/128ابـ ح هللن، الوؼهللت  (3)

 «.ثؼة». و هللل: 3365بر ؿ  1/652ال ا ل، الؽهللوػ  (4)

حدثـهلل ع د اهلل بـ أحؿد، ». و هللل العؼقؾل: 1135بر ؿ  3/69ف: العؼقؾل، الضعػهللء اكظر  قل (5)

 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: 

ع د السالم وقًئهلل، كهللن ٓ يؼقل: حدثـهلل إٓ يف حديث واحد أو حديوقـ   هللل أبل: كـهلل كـؽر نـ

سؿعتف يؼقل فقف: حدثـهلل، فؼهللل أبل: و قؾ ٓبـ الؿ هللرك يف ع د السالم؟ فؼهللل: نهلل تحؿؾـل 

 «.رجؾل إلقف

 «.وكهللن بف ععػ يف الحديث، وكهللن عسًرا». و هللل: 6/386ابـ سعد، الط ؼهللت الؽربى  (6)
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أكؽاروا لاف بعاض ناهلل روى، ولؽاـ العجؾال رد عؾاقفؿ  -أي ال غداديقـ -وبعضفؿ 

ثؼااة ث اات، وال غااداديقن يسااتـؽرون بعااض حديوااف،  واااق عـااد الؽااقفققـ»و ااهللل: 

 أي: أاؾ الؽقفة أعؾؿ بلاؾ بؾداؿ وبؿرويهللتف.«. والؽقفققن أعؾؿ بف

وعؾقااف يظفاار لاال أن  ااقل ال خااهللري عـااف بلكااف )هاادوق( أي أكااف ثؼااة ُيحااتج 

 بحديوف.

                      غبذ هللا بن جػفز املخزمي.  -  16

ة أباق نحؿاد اق: ع د اهلل بـ جعػر بـ ع اد الارحؿـ باـ الؿساقر باـ نخرنا

الؿدين الَؿْخَرنِل: بسؽقن الؿعجؿة وفتح الراء الخػقػة، لقس بف بلس. نـ الوهللنـة، 

 . (1 )نهللت سـة س عقـ ونهللمتقـ ولف بضع وس عقن

حدثـهلل نحؿد بـ يحقك، حدثـهلل نعؾك بـ نـصقر، عـ ع اد »*  هللل الرتن ي: 

ي، عاـ اهلل بـ جعػر الؿخرنل، عـ عوؿهللن بـ نحؿد إخـسل، عـ ساعقد الؿؼارب

. فساللت نحؿاًدا عاـ اا ا  (2 )لعاـ الؿحؾاؾ والؿحؾاؾ لاف  ملسو هيلع هللا ىلصأبل اريرة، أن الـ ل 

                                                           

 .3252بر ؿ  298التف يب /ابـ حجر، تؼريب  (1)

وا ا الحديث أخرجف ابـ أبل وق ة )الؿصـػ، يف الرجؾ يطؾؼ انرأتف فقتزوجفهلل  قؾت: (2)

(، والرتن ي )العؾؾ 8271بر ؿ  2/323(، وأحؿد )الؿسـد 17375بر ؿ  4/296رجؾ لقحؾفهلل لف 

عـ الؿؼربي (، وأخرجف نرساًل  8481بر ؿ  15/152(، وال زار )الؿسـد 273بر ؿ  161الؽ قر/

وا ا الحديث ٓ كعؾؿ يروى عـ أبل اريرة إٓ نـ ا ا القجف »، و هللل ال زار: ملسو هيلع هللا ىلصعـ الـ ل 

( كؾفؿ نـ طرق عـ ع د اهلل بـ 14571بر ؿ  7/218وال قفؼل )الســ الؽربى «. و ا اإلسـهللد

جعػر بـ ع د الرحؿـ بـ الؿسقر الَؿْخَرنل، عـ عوؿهللن بـ نحؿد إخـسل، عـ سعقد بـ 

 «.الؿحؾؾ والؿحؾؾ لف ملسو هيلع هللا ىلصلعـ رسقل اهلل »سعقد الَؿؼربي، عـ أبل اريرة  هللل:  أبل
= 
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ؼننة،الحااديث فؼااهللل: اااق حااديث حسااـ، و ق ث ملؿ دمننل  نن و ػنند  ع مهلل  ننـ ج ينن    ط

وعوؿااهللن بااـ نحؿااد إخـساال ثؼااة، وكـاات أظااـ أن عوؿااهللن لااؿ يسااؿع نااـ سااعقد 

 . (1 )«الؿؼربي

                                         أقىان أهل النقذ في غبذ هللا بن جػفز املخزمي:

نف ثؼ نـ و ………………………، (3 )، وأحؿااد (2 ): يحقااك باـ نعااقـم

                                                   = 
وي الحديث : قؾت ُ           و د ر  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 

اق )حسـ(، والحسـ عـد الؿتؼدنقـ يعـل  ال ي رواه الرتن ي فنن ال خهللري  هللل عـف:

رواه اإلنهللم أحؿد بنسـهللٍد رجهللُلف (: »1/476الصحقح، و هللل ابـ الؼقؿ )إغهللثة الؾفػهللن 

ت:كؾُّفؿ ثؼهللت، وث ؼفؿ ابـ نعقـ وغقره.  و هللل الزيؾعل «. يؼصد اإلسـهللد السهللبؼ قؾ

ح كث  حق»( بعد أن سهللق طرق الحديث السهللبؼة:  3/241)كصب الراية  . وفلل ف « وطؾق

. فلء ؿؾ طـ  ملػؼ  ملع

 .273بر ؿ  161عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (1)

سؿعت ».  هللل ابـ نحرز: 1/85اكظر  قلف: نعرفة الرجهللل عـ يحقك بـ نعقـ ٓبـ نحرز  (2)

د«. يحقك يؼقل: ع د اهلل بـ جعػر الؿخرنل لقس بف بلس ظ : ابـ أبل حهللتؿ، الجرح ومك

كهلل أبق بؽر بـ أبل خقوؿة فقؿهلل كتب إلل،  هللل: ».  هللل ع د الرحؿـ: 111بر ؿ  5/22والتعديؾ 

سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل: ع د اهلل بـ جعػر الؿخرنل لقس بلس، هدوق، ولقس 

 «.بو ت

كهلل ههلللح بـ ».  هللل ع د الرحؿـ: 111بر ؿ  5/22اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (3)

هللل أبل: الؿخرنل لقس بحديوف بلس. و هللل ع د الرحؿـ: أحؿد بـ نحؿد بـ حـ ؾ،  هللل:  

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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 . (4 )، وال ا ل (3 )، والحهللكؿ (2 )، وأبق حهللتؿ الرازي (1 )وأبق زرعة الرازي

ػف ع ـ ض  ! (5 ): ابـ ح هللنم

                                      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 

أن يف ع طف وقًئهلل جعؾ ابـ ح هللن يتؽؾؿ فقف. ولؽـ  هللل  العؾؿ عؾك تقثقؼف، والظهللار

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.

                   غبذ الىهاب الثقفي.  -  17

 صري. نـ اق: ع د القاهللب بـ ع د الؿجقد بـ الصؾت الوؼػل أبق نحؿد ال

                                                           

 هللل أبق ».  هللل ع د الرحؿـ: 111بر ؿ  5/22اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (1)

 .«ر الؿخرنل أحب إلل نـ يزيد الـقفؾلزرعة: ع د اهلل بـ جعػ

سللت أبل عـ ع د اهلل ».  هللل ع د الرحؿـ: 111بر ؿ  5/22ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (2)

 «.بـ جعػر الؿخرنل فؼهللل: لقس بف بلس

وسؿعتف يؼقل: ع د اهلل بـ ». و هللل السجزي: 251بر ؿ  199سمآت السجزي لؾحهللكؿ / (3)

 «.الؿسقري، ويؼهللل الؼرول، ويؼهللل: الزاري: ثؼة نلنقن جعػر الؿخرنل، ويؼهللل:

ع د اهلل بـ جعػر الؿخرنل الؿدين »و هللل:  3128بر ؿ  334ال ا ل، الؿغـل يف الضعػهللء / (4)

 «.ثؼة، وّاهلله ابـ ح هللن فؼط

روى عـف العرا ققن وأاؾ الؿديـة، كهللن كوقر القاؿ ». و هللل: 2/27ابـ ح هللن، الؿجروحقـ  (5)

حتك يروي عـ الوؼهللت نهلل ٓ يش ف حديث إث هللت، فنذا سؿعفهلل نـ الحديث  يف إخ هللر،

 «.هـهللعتف، وفد أ هلل نؼؾقبة، فهللستحؼ الرتك. نهللت سـة س عقـ ونهللمة
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 . (1 )الوهللنـة، نهللت سـة أربع وتسعقـ ونهللمتقـ عـ كحق نـ ثؿهللكقـ سـة

حادثـهلل نحؿاد باـ بشاهللر، حادثـهلل ع اد القااهللب الوؼػال، عاـ » اهللل الرتنا ي: 

 . (2 )كهللن يرفع يديف يف الركقع  ملسو هيلع هللا ىلصحؿقد، عـ أكس، أن رسقل اهلل 

سااللت نحؿااًدا عااـ ااا ا الحااديث،  ااهللل: حاادثـهلل بااف نحؿااد بااـ ع ااد اهلل بااـ 

  ملسو هيلع هللا ىلصالطهللمػل، حدثـهلل ع د القاهللب الوؼػل، عـ حؿقد، عـ أكس، عاـ الـ ال حقوب 

و ا.  هللل نحؿد: وع د القاهللب الوؼػل هادوق هاهللحب كتاهللب. و اهللل غقار واحاد 

                                                           

ثؼة، تغقر   ؾ نقتف بوالث ». و هللل ابـ حجر: 4261بر ؿ  2/368ابـ حجر، تؼريب التف يب  (1)

أخرج ال خهللري (: »995بر ؿ  3/1136يح و هللل أبق القلقد ال هللجل )التعديؾ والتجر«. سـقـ

 «.يف اإليؿهللن والصالة وبدء الصالة وغقر نقعع

ت: (2) وا ا الحديث أخرجف: ابـ أبل وق ة )الؿصـػ، نـ كهللن يرفع يديف إذا افتتح الصالة  قؾ

( وابـ نهللجف 3752بر ؿ  6/399( ونـ طريؼف أخرجف أبق يعؾك )الؿسـد 2449بر ؿ  1/235

( والدار طـل 866بر ؿ  2/44لقديـ إذا ركع، وإذا رفع رأسف نـ الركقع )الســ، بهللب رفع ا

( 1119بر ؿ  2/42)الســ، بهللب ذكر التؽ قر ورفع القديـ عـد آفتتهللح والركقع والرفع نـف.. 

 كؾفؿ نـ طريؼ ع د القاهللب الوؼػل، ثـهلل حؿقد عـ أكس. 

: وع د القاهللب الوؼػل »ي: وا ا الحديث اختؾػ الـؼهللد يف رفعف وو ػف:  هللل ال خهللر قؾت

 .«هدوق ههللحب كتهللب. و هللل غقر واحد نـ أهحهللب حؿقد: عـ حؿقد عـ أكس، فعؾف

هلل يف تخطئة ع د القاهللب ال ي رفعف، بؾ يحتؿؾ أن  قؾت: ً                                             و قل ال خهللري لقس هريح                      

يؽقن ال خهللري يرى أكف حػظف عؾك القجفقـ، ثؿ  هللل عـ ع د القاهللب الوؼػل: هدوق، 

لؿ يروه عـ حؿقد نرفقًعهلل غقر ع د القاهللب، والصقاب »ار طـل: . و هللل الدههللحب كتهللب

فؾعؾ ع د القاهللب الوؼػل كشط نرة فرفعف، وكسؾ نرة فق ػف، وال عهللدة «. نـ فعؾ أكس

 عـد الؿحدثقـ نشفقرة.
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 . (1 )«نـ أهحهللب حؿقد: عـ حؿقد عـ أكس، فعؾف

                                                   أقىان أهل النقذ في غبذ الىهاب بن غبذ املجيذ الثقفي:

 . (2 )ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل  * ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ولؿ

ؼف ،  (5 )، ونحؿاد باـ ساعد (4 )، وعؾال باـ الؿاديـل (3 ): يحقك بـ نعقـمـ وث

 ………………….........… ، (8 )، والعجؾل (7 )، وأحؿد (6 )و تق ة بـ سعقد

                                                           

 يف رفع القديـ عـد الركقع. 99بر ؿ  69عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (1)

 .1822بر ؿ  6/97 ال خهللري، التهللريي الؽ قر (2)

و هللل عوؿهللن: »و هللل ابـ حجر:  837بر ؿ  6/397اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (3)

سللت يحقك بـ نعقـ  ؾت: نهلل حهللل واقب يف أيقب؟ فؼهللل: ثؼة.  ؾت: اق أحب إلقؽ أو 

واكظر: تهللريي «. ع د القاهللب؟  هللل: ثؼة وثؼة. و هللل الدوري عـ ابـ نعقـ: اختؾط بلخرة

 .3387بر ؿ  4/116عقـ برواية الدوري ابـ ن

و هللل عؾل بـ ». و هللل ابـ حجر: 837بر ؿ  6/397اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (4)

الؿديـل: لقس يف الدكقهلل كتهللب عـ يحقك بـ سعقد إكصهللري أهح نـ كتهللب ع د القاهللب، 

 «.وكؾ كتهللب عـ يحقك ففق عؾقف كّؾ 

 «.كهللن ثؼة، وفقف ععػ». و هللل: 7/289ابـ سعد، الط ؼهللت الؽربى  (5)

و هللل الرتن ي: ».  هللل ابـ حجر: 837بر ؿ  6/397اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (6)

سؿعت  تق ة يؼقل: نهلل رأيت نوؾ امٓء إربعة: نهلللؽ والؾقث وع د القاهللب الوؼػل وع هللد 

 «.بـ ع هللد

. و هللل ابـ الؿربد: 657بر ؿ  114ذم /ابـ الؿربد، بحر الدم فقؿـ تؽؾؿ فقف أحؿد بؿدح أو  (7)

 «.ع د القاهللب الوؼػل أث ت نـ ع د إعؾك السهللنل هللل أحؿد: »

 «.بصري ثؼة». و هللل العجؾل: 1147بر ؿ  2/118العجؾل، نعرفة الوؼهللت  (8)
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 . (2 )، وال ا ل (1 )وابـ ح هللن

عػف:  ـ ض  . (4  والعؼقؾل ، (3  أبق حهللتؿم

                                        خالصت أقىان النقاد في غبذ الىهاب الثقفي:

ؾك تقثقؼ ع د القاهللب الوؼػل، وأنهلل تجفقاؾ أبال حاهللتؿ أغؾب إمؿة ع قؾت:

لف فال عربة فقف: ٕ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 

ط، اا ا ناـ جفاة: أكف تغّقر، ولؿ يختؾط! وبقـفؿهلل فرق: فاهلللتغقر أخاػ ناـ آخاتال

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 

و هللل أبق داود: تغقر، وذكاره العؼقؾال فؼاهللل: تغقار يف »ل:   ؾ آختالط.  هللل ال ا 
                                                           

(: 1269بر ؿ  253. و هللل يف )نشهللاقر عؾؿهللء إنصهللر /9331بر ؿ  7/132ابـ ح هللن، الوؼهللت  (1)

 «.ؼهللن يف إخ هللر، والض ط لمثهللرنـ أاؾ اإلت»

 «.ثؼة نشفقر». و هللل: 5321بر ؿ  2/781ال ا ل، نقزان آعتدال  (2)

سؿعت أبل يؼقل: ». و هللل ع د الرحؿـ: 361بر ؿ  6/69ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (3)

( وتحت كػس آسؿ رفع رت تف إلك 369ولؽـ أبهلل حهللتؿ يف الرتجؿة ر ؿ )«. اق نجفقل

وكلكف جعؾف قؾت: قؼ، فؼد كؼؾ ع د الرحؿـ أ قال الؿقثؼقـ لع د الؿجقد الوؼػل. التقث

(: 4983بر ؿ  5/315اثـقـ، ويف القا ع والحؼقؼة أ ؿهلل واحد.  هللل ابـ حجر )لسهللن الؿقزان 

ع د القاهللب بـ ع د الؿجقد بـ الصؾت، أفرده ابـ أبل حهللتؿ عـ ع د القاهللب الوؼػل، »

 «.واق اق

 «.تغقر يف آخر عؿره». و هللل: 1141بر ؿ  3/75الضعػهللء الؽ قر العؼقؾل،  (4)
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 آخر عؿره.

 ؾت )ال ا ل(: لؽـف نهلل عّر تغّقاره حديواف، فنكاف ناهلل حاّدث بحاديث يف زناـ 

 . (1 )«التغقر

والظهللار أكف كهللن يحدث نـ كتهللبف: نؿهلل يعـل  ؾة الخطل، والتو ت فقؿهلل يرويف، 

هللب، وابـ حجر  هللل: ثؼة. وٓ عجب يف أن يؼقل ال خهللري عـف: هدوق ههللحب كت

 نؿهلل يعـل آحتجهللج بخربه وتقثقؼف عدالة )هدوق(، وع ًطهلل )ههللحب كتهللب(.

                غمز بن ئبزاهيم.  -  18

اق: عؿر بـ إبرااقؿ الع دي ال صري، ههللحب الَفَرِوّي، بػتح الفهللء والاراء، 

 . (2 )نـ السهللبعة

 حدثـهلل أباق نقساك، حادثـهلل ع اد الصاؿد باـ ع اد الاقارث،»*  هللل الرتن ي: 

إذا » هللل:   ملسو هيلع هللا ىلصحدثـهلل عؿر بـ إبرااقؿ، عـ  تهللدة، عـ الحسـ، عـ سؿرة، عـ الـ ل 

 . (3 )«أفؾس الرجؾ، فقجد رجؾ نتهللعف بعقـف، ففق أحؼ بف نـ الغرنهللء

                                                           

 .5321بر ؿ  2/781ال ا ل، نقزان آعتدال  (1)

 «.هدوق، يف حديوف عـ  تهللدة ععػ»، و هللل: 4863بر ؿ  411ابـ حجر، تؼريب التف يب / (2)

حديث  د وا ا ال»( و هللل: 4581بر ؿ  11/429وا ا الحديث أخرجف: ال زار )الؿسـد  قؾت: (3 

رواه غقر عؿر بـ إبرااقؿ عـ  تهللدة، عـ الـضر بـ أكس، عـ بشقر بـ  قؽ، عـ أبل اريرة، 

 .«، واق الصقابملسو هيلع هللا ىلصعـ الـ ل 

هلل بؾػظ: و قؾت: ً         يرويف  تهللدة عـ الحسـ عـ سؿرة نرفقع  ـ  نهلللف عـد رجؾ ففق »                                  ق  َ                   نـ وجد ع   ْ  َ        

ُ         أحؼ  بف، وي ت   ع  ال  ق ع  نـ بهللعف َ  ذ     ُ  َ  ْ  َ                           ُّ عف عـد نػؾس بعقـف، ففق أحؼ  نـ وجد نتهلل»، ويف لػظ: «   ُّ      

 .«بف
= 
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                                                   = 
الســ، بهللب يف الرجؾ يجد عقـ نهلللف (، وأبق داود )21161بر ؿ  5/13أخرجف أحؿد )الؿسـد 

(، وابـ 6233بر ؿ  6/85الؽربى  (، والـسهللمل )الســ3533بر ؿ  3/312عـد رجؾ 

، (6717بر ؿ  6/347(، والطرباين )الؿعجؿ الؽ قر 1126الجهللرود )الؿـتؼك بر ؿ 

( 11617بر ؿ  6/51(، وال قفؼل )الســ الؽربى 2897بر ؿ  3/429والدار طـل )الســ 

: .كؾفؿ نـ طرق عـ  تهللدة بف ف طؾؾ قػ، وفق ضع ـلد  ماس ذم  وه ؾت:   ق

مألولك: أ ؾ هذم ملح كث هق طـ ق لدة، طـ ملـيد  ـ أكس، طـ  شقد  ـ كفقؽ، طـ أ ل 

و د اختؾػ الرواة ـ ملحسـ طـ سؿدة. هدكدة. ولقس كؿل سلقف كؾ مـ رومه طـ ق لدة ط

فقف عؾك  تهللدة: فؼهللل عؿر بـ إبرااقؿ، وكهللفع بـ عؿر، ونقسك بـ السهللمب، وسعقد بـ 

وخهلللػفؿ وع ة واشهللم الدستقامل وغقراؿهلل إذ  هلللقا: عـ  تهللدة عـ  .بشقر: عـ  تهللدة

بعف نـ والؿعؾقم أن وع ة ونـ تهلل .الـضر بـ أكس عـ بشقر بـ  قؽ عـ أبك اريرة رفعف

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

. ة س ق لد ت لق ة:   ملثلكق

رف م ومخ  دة كر ـ سؿ ـ م لحس ع م وح سؿل ة:  قو، ملثللث كث  ح ـ ملح  م  ـ  : ولف ولؽ

وغقراؿهلل. فؼد أخرج « الصحقحقـ»حديث أبل اريرة نرفقًعهلل يف وقااد هحقحة نـ 

حدثـهلل نحؿد بـ الؿوـك، حدثـهلل نحؿد بـ »(  هللل: 4173بر ؿ  5/31نسؾؿ )الصحقح 

جعػر وع د الرحؿـ بـ نفدي،  هللٓ: حدثـهلل وع ة، عـ  تهللدة، عـ الـضر بـ أكس، عـ 

لرجؾ فقجد الرجؾ إذا أفؾس ا»،  هللل: ملسو هيلع هللا ىلصبشقر بـ  قؽ، عـ أبك اريرة، عـ الـ ل 

(  هللل: 2412بر ؿ  3/155وأخرج ال خهللري )الجهللنع الصحقح «. نتهللعف بعقـف ففق أحؼ بف

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 

، ملسو هيلع هللا ىلصهللم أخربه، أكف سؿع أبهلل اريرة رعل اهلل عـف يؼقل:  هللل رسقل اهلل الحهللرث بـ اش

نـ أدرك نهلللف بعقـف عـد رجؾ أو إكسهللن  د »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصأو  هللل: سؿعت رسقل اهلل 

 «. أفؾس، ففق أحؼ بف نـ غقره
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ساللت نحؿاًدا عاـ ااا ا الحاديث، فؼاهللل: عؿار بااـ إبارااقؿ هادوق، وابـااف 

 الخؾقؾ بـ عؿر هدوق.

باـ إبارااقؿ؟  اهللل: ٓ   ؾت لف: اؾ روى ا ا الحاديث عاـ  تاهللدة غقار عؿار

 . (1 )«أعؾؿف، واق بصري

                                   أقىان أهل النقذ في غمز بن ئبزاهيم:

 . (2 )* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل 

ؼف ،  (5 )، وأحؿاد (4 )، ويحقك باـ نعاقـ (3 ): ع د الصؿد بـ ع د القارثمـ وث

                                                           

 . 331بر ؿ  187عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (1)

 .1959بر ؿ  6/141ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (2)

كهللن ع د الصؿد ». و هللل العؼقؾل: 1131بر ؿ  3/146اكظر  قلف: العؼقؾل، الضعػهللء الؽ قر  (3)

. و هللل ابـ عدي: 5/43واكظر: ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء «. يحّدث عـف ويحؿده

د  ـ  طي  ملحؿ ، ثـلحدثـهلل عؿران بـ نقسك السختقهللين، ثـهلل أحؿد الدور ل، ثـهلل » طؿ

ة  ق ثؼ دمهقؿ، وه ةإ  ثؼ ق مل : نـ وجد ملسو هيلع هللا ىلص، ثـهلل  تهللدة، عـ الحسـ، عـ سؿرة، عـ الـ ل فق

 «.نتهللعف عـد نػؾس بعقـف ففق أحؼ بف

ذكره أبل ». و هللل ع د الرحؿـ: 519بر ؿ  6/98اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (4)

عـ إسحهللق بـ نـصقر عـ يحقك بـ نعقـ،  هللل: عؿر بـ إبرااقؿ ههلللح، وأكهلل يعؼقب بـ 

سحهللق فقؿهلل كتب إلل،  هللل: كهلل عوؿهللن بـ سعقد،  هللل:  ؾت لقحقك بـ نعقـ: فعؿر بـ إ

 «.إبرااقؿ يف  تهللدة؟  هللل: ثؼة

سللتف عـ عؿر بـ ».  هللل ع د اهلل: 4433بر ؿ  3/118اكظر  قلف: العؾؾ ونعرفة الرجهللل  (5)

اهلله، لف إبرااقؿ الع دي، فؼهللل: روى عـ  تهللدة، واق بصري. فؼؾت لف: اق ععقػ؟ فؼهللل: 

واكظر: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ «. أحهللديث نـهللكقر، كهللن ع د الصؿد يحدث عـف
= 



 يصطهر »      ص ذ وق« عنذ اإلياو         انب خاري 038
 

 . (2 )، وال ا ل (1 )وابـ ح هللن

عػف:  ضنن ـ  ، وابااـ  (6 )، وابااـ ح ااهللن (5 )، والعؼقؾاال (4 )، وال اازار (3 )أبااق حااهللتؿمنن

 . (8 )، والدار طـل (7 )عدي

                                                   = 
 هللل حرب:  ؾت ٕحؿد: تعرفف؟  هللل: كعؿ، ثؼة، ٓ ». و هللل ع د الرحؿـ: 519بر ؿ  6/98

 «.أعؾؿ إٓ خقًرا

 «.يخطئ ويخهلللػ»و هللل:  14346بر ؿ  8/446ابـ ح هللن، الوؼهللت  (1)

فعؿر بـ إبرااقؿ الع دي هدوق، حسـ ». و هللل: 6142بر ؿ  3/179آعتدال ال ا ل، نقزان  (2)

 «.الحديث، لف غؾط يسقر

سللت أبل عـ عؿر ». و هللل ع د الرحؿـ: 519بر ؿ  6/98ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (3)

 «.بـ إبرااقؿ ههللحب  تهللدة، فؼهللل: ُيؽتب حديوف وٓ ُيحتج بف

 هللل ال زار: لقس ». و هللل ابـ حجر: 695بر ؿ  7/374التف يب اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب  (4)

 «.بحهللفظ

ولف غقر حديث عـ  تهللدة نـهللكقر، ٓ ». و هللل: 1131بر ؿ  3/146العؼقؾل، الضعػهللء الؽ قر  (5)

 «.يتهللَبع نـفهلل عؾك ولء

كهللن نؿـ يـػرد عـ  تهللدة بؿهلل ٓ يش ف حديوف، فال ». و هللل: 2/89ابـ ح هللن، الؿجروحقـ  (6)

 ـل آحتجهللج بف إذا اكػرد، فلنهلل فقؿهلل وافؼ الوؼهللت، فنن اعترب بف نعترب لؿ أر ب لؽ يعج

 «.بلًسهلل

وحديوف عـ  تهللدة خهللهة نضطرب، واق نع ». و هللل: 5/44ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (7)

 «.ععػف ُيؽتب حديوف

اقؿ يروي عـ وسئؾ عـ عؿر بـ إبرا». وفقف: 349بر ؿ  51سمآت الرب هللين لؾدار طـل / (8)

 «. 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 نختَؾاػ فقاف باقـ الـؼاهللد: باقـ نقثاؼ 

ونضعػ، ولؽـ بعد سرب ا ه إ قال ت اقـ أن الا يـ عاعػقه إكؿاهلل يف روايتاف عاـ 

ي اا ا تقثقاؼ الجؾاة ناـ  تهلل دة، واا ا عاعػ يساقر وكسا ل ٓ عاعػ كؾال، ويؼاقذ

الـؼااهللد: كهللل خااهللري وأحؿااد وابااـ نعااقـ وع ااد الصااؿد وابااـ ح ااهللن والاا ا ل وابااـ 

حجر. و د لخص لـهلل الحهللفظ الا ا ل حهلللاف بؼقلاف: هادوق، حساـ الحاديث، لاف 

 «.عػهدوق، يف حديوف عـ  تهللدة ع»غؾط يسقر. وك ا الحهللفظ ابـ حجر فؼهللل: 

و قل ال خهللري فقف: )هدوق( نع نهلل س ؼ نـ بقهللن، ي قـ أكف ُيحتج باف ولؽاـ 

 كتق ػ  ؾقاًل يف روايتف عـ  تهللدة.

                 ليث بن أبي سليم.  -  29

واسؿ أبقف أيؿـ،  -بهلللزاي والـقن نصغر  -اق: الؾقث بـ أبل سؾقؿ بـ ُزَكْقؿ 

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

*  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: 

. ابـ ُعؾقة والواقري  اهللٓ: عاـ ع اد الارحؿـ  (2 )يف كعؾ واحدة  ملسو هيلع هللا ىلصربؿهلل نشك الـ ل 

                                                           

ا، ولؿ يتؿقز ». و هللل: 5685بر ؿ  464ابـ حجر، تؼريب التف يب / (1) هدوق، اختؾط جدًّ

 «.حديوف فرتك

 7/124أخرجف: الرتن ي )الجهللنع، بهللب نهلل جهللء نـ الرخصة يف الؿشل يف الـعؾ القاحدة  (2)

دثـهلل إسحهللق بـ نـصقر السؾقلل، حدثـهلل حدثـهلل الؼهللسؿ بـ ديـهللر، ح»( و هللل: 1888بر ؿ 
= 
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 عـ أبقف عـ عهللمشة أ هلل نشت يف خػ واحد.

 سللت نحؿًدا 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.

قؿ   وق أ ل سؾ قث  ـ  ل محؿ : ول قث  (1  قل ل محؿ : ل مل دمذي: قل ل  . وقل

ط غؾ ف ك أك ؿ   وق، إال  ؾق ـ أ ل س    2) . 

                                                   = 
اريؿ بـ سػقهللن ال جؾل الؽقيف، عـ لقث، عـ ع د الرحؿـ بـ الؼهللسؿ، عـ أبقف، عـ 

وأخرجف: الطحهللوي، ورح نشؽؾ «. يف كعؾ واحدة ملسو هيلع هللا ىلصربؿهلل نشك الـ ل »عهللمشة  هلللت: 

ابـ عؾقة »نـ طريؼ نـدل عـ لقث بف نوؾف.  هللل الرتن ي:  1361بر ؿ  3/388أثهللر 

سللت «. الوقري  هللٓ: عـ ع د الرحؿـ عـ أبقف عـ عهللمشة أ هلل نشت يف خػ واحدو

ؾفلنحؿًدا عـ ا ا الحديث؟  قف فع ة مقق ئش ـ طل و ط و هللل ال غقي )ورح  «.قلل: ملححق

وروي يف الرخصة يف الؿشل يف كعؾ واحدة عـ ع د الرحؿـ بـ الؼهللسؿ (: »12/78السـة 

دة. رواه الوقري وغقره عـ ع د الرحؿـ، ورفعف عـ أبقف عـ عهللمشة، أ هلل نشت بـعؾ واح

أ ولقث عـ ع د الرحؿـ،  قػ  ملق  «. و

والؿروي عـ عهللمشة يخهلللػ نهلل جهللء يف هحقح نسؾؿ )بهللب استح هللب ل س الـعؾ يف قؾت: 

، وكرااة الؿشل يف كعؾ واحدة  ًٓ ، والخؾع نـ القسرى أو ًٓ بر ؿ  11/487القؿـك أو

،  هللل:  رأت عؾك نهلللؽ، عـ أبل الزكهللد، عـ حدثـهلل يحقك بـ يحقك»(  هللل: 3914

 هللل: ٓ يؿش أحدكؿ يف كعؾ واحدة،  ملسو هيلع هللا ىلصإعرج، عـ أبل اريرة، أن رسقل اهلل 

 «.لقـعؾفؿهلل جؿقًعهلل، أو لقخؾعفؿهلل جؿقًعهلل

، الرخصة يف الؿشل يف الـعؾ 542/543بر ؿ  293عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (1)

 القاحدة.

 .62بر ؿ  391الؿرجع السهللبؼ / (2)
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      سليم:                                 أقىان أهل النقذ في الليث بن أبي

ثؼف:   . (2 )، والعجؾل (1 )عوؿهللن بـ أبل وق ةمـ و

عػف:  ، ونحؿاد باـ  (4 )، ويحقاك باـ ساعقد الؼطاهللن (3 )سػقهللن باـ عققـاةمـ ض

 ...................................................،  (6 )، ويحقك بـ نعقـ (5 )سعد

                                                           

و د وثؼف عوؿهللن ». و هللل ابـ وهللاقـ: 49بر ؿ  19اكظر  قلف: ابـ وهللاقـ، الؿختؾػ فقفؿ / (1)

 .«بـ أبل وق ة

كقيف جهللمز الحديث و هللل نرة: ٓ بلس ». و هللل: 1567بر ؿ  2/231العجؾل، نعرفة الوؼهللت  (2)

 «.بف

سؿعت ».  هللل ع د الرحؿـ: 1114بر ؿ  7/179اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (3)

«. أبل يؼقل: سؿعت أبهلل نعؿر يؼقل: كهللن ابـ عققـة ٓ يحؿد حػظ لقث بـ أبل سؾقؿ

أكهلل ع د اهلل بـ أحؿد بـ حـ ؾ فقؿهلل » هللل:  7/179واكظر: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ 

كتب إلل،  هللل: سؿعت أبل يؼقل: لقث بـ أبل سؾقؿ نضطرب الحديث، ولؽـ حدث 

 «.عـفالـهللس 

حدثـهلل نحؿد بـ ».  هللل العؼقؾل: 1569بر ؿ  4/16اكظر  قلف: العؼقؾل، الضعػهللء الؽ قر  (4)

عقسك، حدثـهلل إبرااقؿ بـ سعقد الجقاري، حدثـهلل يحقك بـ نعقـ، عـ يحقك بـ سعقد 

 «.الؼطهللن، أكف كهللن ٓ يحدث عـ لقث بـ أبل سؾقؿ

وكهللن لقث رجاًل ههلللًحهلل عهللبًدا، : ». و هللل8365بر ؿ  6/349ابـ سعد، الط ؼهللت الؽربى  (5)

وكهللن ععقًػهلل يف الحديث. يؼهللل: كهللن يسلل عطهللء وطهللوًسهلل ونجهللاًدا عـ الشلء فقختؾػقن 

 «.فقف، فقروي أ ؿ اتػؼقا نـ غقر تعؿد ل لؽ

أخربكهلل ».  هللل ع د الرحؿـ: 1114بر ؿ  7/179اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (6)

ؿة فقؿهلل كتب إلل،  هللل: سللت يحقك بـ نعقـ عـ حديث لقث بـ أبل أبق بؽر بـ أبل خقو

 158واكظر: تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل /«. سؾقؿ، فؼهللل: لقس حديوف ب اك، ععقػ

 «. ؾت: نهلل حهللل لقث بـ أبل سؾقؿ؟ فؼهللل: ععقػ».  هللل الدارنل: 561بر ؿ 
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،  (4 )، وأباااق زرعاااة الااارازي (3 )، وأباااق حاااهللتؿ (2 )، والجقزجاااهللين (1 )وأحؿاااد

 . (7 )، والـقوي (6 )، وابـ ح هللن (5 )والـسهللمل

ا ولؿ يتؿقز حديوف فرتكهدوق»و هللل ابـ حجر:   «.، اختؾط جدًّ

                                      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 

                                                           

اهلل عـ لقث بـ أبل سؾقؿ،  سللت أبهلل ع د». و هللل: 137بر ؿ  57عؾؾ أحؿد لؾؿروذي / (1)

. و هللل ع د اهلل: 2691بر ؿ  2/379واكظر: العؾؾ ونعرفة الرجهللل «. فؼهللل: لقس اق ب اك

 «.سؿعت أبل يؼقل: لقث بـ أبل سؾقؿ نضطرب الحديث، ولؽـ حدث عـف الـهللس»

لقث بـ أبل سؾقؿ يضعػ حديوف، لقس ». و هللل: 132بر ؿ  91الجقزجهللين، أحقال الرجهللل / (2)

 «.تبو 

سؿعت أبل يؼقل: ».  هللل ع د الرحؿـ: 1114بر ؿ  7/179ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (3)

لقث بـ أبل سؾقؿ أحب إلل نـ يزيد بـ أبل زيهللد، كهللن أبرأ سهللحة، ُيؽتب حديوف، واق 

 «.ععقػ الحديث

ٓ سؿعت أبل وأبهلل زرعة يؼقٓن: لقث »اكظر  قلف: الؿرجع السهللبؼ. و هللل ع د الرحؿـ:  (4)

يشتغؾ بف، اق نضطرب الحديث. وسؿعت أبهلل زرعة يؼقل: لقث بـ أبل سؾقؿ لقـ 

 «.الحديث، ٓ تؼقم بف الحجة عـد أاؾ العؾؿ بهلللحديث

 «.لقث بـ أبل سؾقؿ ععقػ كقيف». و هللل: 511بر ؿ  219الـسهللمل، الضعػهللء / (5)

يف آخر عؿره، حتك وكهللن نـ الع هللد، ولؽـ اختؾط ». و هللل: 2/231ابـ ح هللن، الؿجروحقـ  (6)

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

ػؼ العؾؿهللء عؾك ععػف، ات». و هللل: 537بر ؿ  598الـقوي، هت يب إسؿهللء والؾغهللت / (7)

 «.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 

نؼروًكاااهلل بااالبل إساااحهللق  ، وروى لاااف نساااؾؿ (1 )استشااافد باااف ال خاااهللري يف الصاااحقح

 ، وروى لف ال هلل قن. (2 )الشق هللين

و د بقـ ابـ عادي وجاقد أحهللدياث هاهلللحة لؾقاث، وأن الوؼاهللت ناـ الؽ اهللر 

ولقث باـ أبال ساؾقؿ لاف ناـ الحاديث أحهللدياث هاهلللحة غقار ناهلل »رووا عـف، فؼهللل: 

ذكرت، و د روى عـف واع ة والواقري وغقراؿاهلل ناـ ثؼاهللت الـاهللس، وناع الضاعػ 

 . (3 )«حديوف ال ي فقف ُيؽتب

                                                           

اكظر: ال خهللري، الجهللنع الصحقح، كتهللب الحج، بهللب نهلل يـفك نـ الطقب لؾؿحرم  (1)

، و هللل: حدثـهلل ع د اهلل بـ يزيد، حدثـهلل الؾقث، حدثـهلل كهللفع، عـ 1838بر ؿ  3/19والؿحرنة 

: يهلل رسقل اهلل، نهللذا تلنركهلل أن كؾ س ع د اهلل بـ عؿر رعل اهلل عـفؿهلل،  هللل:  هللم رجؾ فؼهللل

ٓ تؾ سقا الؼؿقص، وٓ السراويالت، وٓ : »ملسو هيلع هللا ىلصنـ الوقهللب يف اإلحرام؟ فؼهللل الـ ل 

العؿهللمؿ، وٓ الرباكس، إٓ أن يؽقن أحد لقست لف كعالن، فؾقؾ س الخػقـ، ولقؼطع أسػؾ 

رأة الؿحرنة، وٓ نـ الؽع قـ، وٓ تؾ سقا وقًئهلل نسف زعػران، وٓ القرس، وٓ تـتؼب الؿ

 «.تؾ س الؼػهللزيـ

ف نقسك بـ عؼ ة وإسؿهللعقؾ بـ إبرااقؿ بـ عؼ ة وجقيرية وابـ إسحهللق يف الـؼهللب  تل ع

والؼػهللزيـ. و هللل ع قد اهلل: وٓ ورس، وكهللن يؼقل: ٓ تتـؼب الؿحرنة، وٓ تؾ س 

ؽالؼػهللزيـ.  قلل ملل ـ أعـ كهللفع عـ ابـ عؿر: ٓ تتـؼب الؿحرنة.  و ف لقث   ل وتل ع  

ؿ  .سؾق

اكظر: نسؾؿ، الصحقح، بهللب تحريؿ استعؿهللل إكهللء ال اب والػضة عؾك الرجهللل والـسهللء  (2)

يلين وحدثـهلله أبق كريب، حدثـهلل ابـ إدريس، أخربكهلل »،  هللل: 5513بر ؿ  6/135 حلق ملشق أ ق إس

ؿ ـ أ ل سؾق  «.عـ أوعث بـ أبل الشعوهللء... ولقث  

 .7/238ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (3)
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ثؿ بقـ الدار طـل أن الؾقث ُيخّرج عـف نـ باهللب آحتجاهللج، ثاؿ فسار غؾطاف 

سللتف عـ لقاث »ال ي نـ أجؾف ععػف الـهللس:  هللل الرب هللين يف سمآتف لؾدار طـل: 

بـ أبل سؾقؿ؟ فؼهللل: ههللحب سـّة، ُيَخّرج حديوف، ثؿ  هللل: إكؿهلل أكؽروا عؾقف الجؿاع 

. فحقـؿاهلل كاهللن يحادث كاهللن يؼاقل: حادثـهلل  (1 )«بقـ عطهللء وطاهللوس ونجهللااد حساب

عطااهللء وطااهللوس ونجهللاااد. و ااد اعاارتض عؾقااف وااع ة وغقااره عؾااك ااا ه الطريؼااة يف 

 ! (2 )التحديث

فقااف »وأعااهللف الاا ا ل أنااًرا آخاار بهلللـساا ة لتضااعقػف وآحتجااهللج بااف، فؼااهللل: 

ععػ يسقر، نـ سقء حػظف، كهللن ذا هالة وهاقهللم، وعؾاؿ كوقار، وبعضافؿ احاتج 

لقث بـ أبل سؾقؿ نحادث الؽقفاة، وأحاد عؾؿهللمفاهلل إعقاهللن، »هلل: . و هللل أيًض  (3 )«بف

. فؿشااؽؾة لقااث ااال كؼااص يف حػظااف   ااؾ  (4 )«عؾااك لااقـ يف حديوااف: لااـؼص حػظااف

اختالطف، وأنهلل بعادنهلل اخاتؾط فؼاد تركاف بعاض إمؿاة: كقحقاك باـ ساعقد الؼطاهللن، 

 ويحقك بـ نعقـ، وغقراؿهلل.

                                                           

 .421بر ؿ  58سمآت الرب هللين لؾدار طـل / (1)

حدثـل أبل، ». و هللل ع د الرحؿـ: 64بر ؿ  1/151اكظر: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (2)

 هللل: سؿعت أبهلل كعقؿ الػضؾ بـ دكقـ  هللل:  هللل وع ة لؾقث بـ أبل سؾقؿ: كقػ سللت 

قؽ.  هللل أبق نحؿد: عطهللء وطهللوًسهلل ونجهللاًدا كؾفؿ يف نجؾس؟  هللل: سؾ عـ ا ا خػ أب

فؼد دل سمال وع ة لؾقث بـ أبل سؾقؿ عـ اجتؿهللع امٓء الوالثة لف يف نسللة كهلللؿـؽر 

 «.عؾقف

 .4692بر ؿ  2/151ال ا ل، الؽهللوػ  (3)

 .84بر ؿ  11/224ال ا ل، سقر أعالم الـ الء  (4)
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نعقـ يف لقث نتؼهللرب،  وكالم أحؿد بـ حـ ؾ ويحقك بـ»و هللل ابـ وهللاقـ: 

لؿ يطؾؼهلل عؾقف الؽ ب، بؾ ندحف أحؿد بـ حـ ؾ، ووثؼف بؼقلف: حّدث عـاف الـاهللس. 

و د وثؼف عوؿهللن بـ أبل وق ة، واق بف أعؾؿ نـ غقاره: ٕكاف ناـ بؾاده، ولؽاـ الؽاؾ 

 اهللل عوؿاهللن باـ أبال واق ة: لقاث باـ أبال ». و هللل أيًضهلل:  (1 )«أطؾؼ عؾقف آعطراب

. ويضهللف إلك ا ا كؾف  قل ال خهللري يف الؾقاث  (2 )«بحجة سؾقؿ ثؼة هدوق، ولقس

بلكف هدوق، ونرة هدوق يغؾط، نؿهلل ي قـ لـهلل أن الؾقث لف أحهللديث هاهلللحة ُيحاتج 

هادوق، اخاتؾط »وهلل، وأخرى يغؾط فقفهلل. ولخص الحهللفظ ابـ حجار حهلللاف فؼاهللل: 

ا، ولؿ يتؿقز حديوف فرتك ؿاره ففق هدوق ٓ يتعؿد الؽ ب، اختؾط يف آخر ع«. جدًّ

 فرتكف ال عض، ولؿ يختؾط يف أول أنره.

                      محمذ بن سيذ بن مهاجز.  -  21

بضاؿ الؼاهللف والػاهللء، بقـفؿاهلل كاقن  -اق: نحؿد بـ زيد بـ الؿفهللجر بـ ُ ـُػا  

 . (3 )بـ عؿقر بـ جدعهللن الؼرول التقؿل الؿدين، نـ الخهللنسة -سهللكـة 

عاؿ سللت نحؿًدا عـ نحؿد بـ زياد باـ نفاهللجر، فؼاهللل: ك»*  هللل الرتن ي: 

 . (4 )«هدوق

                                                           

 .49بر ؿ  19ابـ وهللاقـ، الؿختؾػ فقفؿ / (1)

 1189بر ؿ  196ؼهللت/ابـ وهللاقـ، تهللريي أسؿهللء الو (2)

 9/153واكظر: هت يب التف يب «. ثؼة». و هللل: 5894بر ؿ  479ابـ حجر: تؼريب التف يب / (3)

 .259بر ؿ 

 .128بر ؿ  394عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (4)
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                                          أقىان أهل النقذ في محمذ بن سيذ بن املهاجز:

 . (1 )* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر، ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل 

ؼف:  ث ـ و ، وأباق  (5 )، وأباق داود (4 )، والعجؾال (3 )، وأحؿاد (2 )يحقك بـ نعقـَم

 . (9 )، وال ا ل (8 )، والدار طـل (7 )، وابـ ح هللن (6 )زرعة الرازي

ع ـ ض  لؿ أ ػ عؾك نـ ذكره بضعػ. ػف:َم

                                                           

 .229بر ؿ  1/84ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (1)

ذكره أبل ». و هللل ع د الرحؿـ: 1411بر ؿ  7/256اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (2)

واكظر: «. عـ إسحهللق بـ نـصقر عـ يحقك بـ نعقـ أكف  هللل: نحؿد بـ زيد بـ  ـػ  ثؼة

وسللتف عـ نحؿد بـ زيد بـ  ـػ ، ». و هللل: 723بر ؿ  197تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل /

 «.فؼهللل: ثؼة

أكهلل ع د اهلل بـ أحؿد بـ حـ ؾ »لرحؿـ: . و هللل ع د ا7/256اكظر  قلف: الجرح والتعديؾ  (3)

واكظر: ع د اهلل بـ «. فقؿهلل كتب إلّل،  هللل:  هللل أبل: نحؿد بـ زيد بـ نفهللجر، وقي ثؼة

 «.وقي ثؼة». و هللل: 3253بر ؿ  2/493أحؿد، العؾؾ ونعرفة الرجهللل 

 «.ثؼة». و هللل: 1597بر ؿ  2/238العجؾل، نعرفة الوؼهللت  (4)

و هللل أبق داود: ».  هللل ابـ حجر: 259بر ؿ  9/153هت يب التف يب اكظر  قلف: ابـ حجر،  (5)

 .«ثؼة

سئؾ أبق زرعة عـ نحؿد بـ زيد ».  هللل ع د الرحؿـ: 7/256اكظر  قلف: الجرح والتعديؾ  (6)

 «.بـ نفهللجر بـ  ـػ ، فؼهللل: نديـل ثؼة

 .5219بر ؿ  5/364ابـ ح هللن، الوؼهللت  (7)

ونحؿد بـ زيد بـ نفهللجر بـ  ـػ  ». و هللل: 433ر ؿ ب 59سمآت الرب هللين لؾدار طـل / (8)

 «.نديـل؟  هللل نرة: يحتج بف، و هللل نرة أخرى: يعترب بف

 «.ثؼة». و هللل: 4859بر ؿ  2/172ال ا ل، الؽهللوػ  (9)
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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: 

 «.ثؼة»الحهللفظ ابـ حجر  هللل عـف: )هدوق( يعـل أكف ثؼة ُيحتج بف. وٓ غرو أن 

              ًحيى بن أًىب.  -  21

اق: يحقك بـ أيقب الغهللفؼل أبق الع هللس الؿصري، ناـ الساهللبعة، ناهللت ساـة 

 . (1 )ثؿهللن وستقـ ونهللمة

سللت نحؿاًدا  ؾات: حادثـهلل إساحهللق باـ نـصاقر، أخربكاهلل » هللل الرتن ي: *

بؽر، عاـ اباـ  سعقد بـ أبل نريؿ،  هللل: حدثـهلل يحقك بـ أيقب، عـ ع د اهلل بـ أبل

ناـ لاؿ » اهللل:   ملسو هيلع هللا ىلصوفهللب، عـ سهلللؿ بـ ع د اهلل، عـ أبقف، عاـ حػصاة، عاـ الـ ال 

. فؼهللل: عـ سهلللؿ، عـ أبقاف، عاـ حػصاة،  (2 )«ُيْجِؿع الصقهللم   ؾ الػجر فال هقهللم لف

                                                           

 «.هدوق ربؿهلل أخطل». و هللل: 7511بر ؿ  588ابـ حجر، تؼريب التف يب / (1)

، بهللب نهلل جهللء ٓ هقهللم لؿـ لؿ يعزم نـ  ؾت: وا ا الحديث أخرجف الرتن ي )الجهللنع  (2)

(، والـسهللمل 2456بر ؿ  2/314( وأبق داود )الســ، بهللب الـقة يف الصقهللم 731بر ؿ  3/118الؾقؾ 

بر ؿ  4/196)الســ الصغرى، إذا لؿ يجؿع نـ الؾقؾ اؾ يصقم ذلؽ الققم نـ التطقع 

غقر )أبقف(. وابـ خزيؿة  ( إٓ أن أحؿد رواه نـ26511بر ؿ  6/287(، وأحؿد )الؿسـد 2333

)الصحقح، بهللب إيجهللب اإلجؿهللع عؾك الصقم القاجب   ؾ طؾقع الػجر بؾػظ عهللم نراده 

(، 2216بر ؿ  3/131(، والدار طـل )الســ، بهللب الـقة يف الصقهللم 1933بر ؿ  3/212خهللص 

يؼ (، كؾفؿ نـ طر8161بر ؿ  4/212وال قفؼل )الســ الؽربى، بهللب الدخقل يف الصقم بهلللـقة 
= 
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                                                   = 
يحقك بـ أيقب، عـ ع د اهلل بـ أبل بؽر بـ حزم، عـ ابـ وفهللب، عـ سهلللؿ بـ ع د اهلل، 

 ، أن رسقل اهلل... الحديث.ملسو هيلع هللا ىلصعـ أبقف، عـ حػصة زوج الـ ل 

ُ                                                      د اخت ؾػ يف و ػف ورفعف، والظهللار أن رفعف غقر ثهللبت، فقؿهلل  هللل وا ا الحديث  قؾت:      

ب و ػف الـسهللمل يف « قرالعؾؾ الؽ»ال خهللري فقؿهلل كؼؾف عـف الرتن ي يف  ّ                  ، وك لؽ هق           

 .«العؾؾ»، والدار طـل يف «الؽربى»

وسللت أبل عـ حديث رواه نعـ (: »654بر ؿ  3/9 هللل ابـ أبل حهللتؿ )عؾؾ الحديث 

الؼزاز عـ إسحهللق بـ حهللزم، عـ ع د اهلل بـ أبل بؽر، عـ سهلللؿ، عـ أبقف، عـ حػصة، 

 قؾ. هللل: ٓ هقهللم لؿـ لؿ يـِق نـ الؾ ملسو هيلع هللا ىلصعـ الـ ل 

ورواه يحقك بـ أيقب عـ ع د اهلل بـ أبل بؽر عـ الزاري، عـ سهلللؿ، عـ أبقف، عـ 

.  ؾت ٕبل: أيفؿهلل أهح؟  هللل: ٓ أدري: ٕن ع د اهلل بـ أبل بؽر ملسو هيلع هللا ىلصحػصة، عـ الـ ل 

 د أدرك سهلللًؿهلل وروى عـف، وٓ أدري ا ا الحديث نؿهلل سؿع نـ سهلللؿ، أو سؿعف نـ 

ـ مالزاري عـ سهلللؿ؟  ط ة وق  روي  ـ حػح د ط ـ طؿ مهلل   ـ طي   اة   ـ حؿ دي ط اه ل

ف ذم طـ ي أشي دفقع، وه د م ل، غق ـ «. ققلف ققف ط كدجو ملؿق ؿ  حلت د أن أ ل  ظله فلل

. ة  حػح

دمود قلل أ ق  رواه الؾقث وإسحهللق بـ حهللزم أيًضهلل جؿقًعهلل عـ ع د اهلل بـ أبل بؽر : »وكذم 

ؾل كؾفؿ عـ نوؾف، وو ػف عؾك حػصة نعؿر والزبقدي وابـ عققـة ويقكس إي

دمذي«. الزاري مل  ذم قلل  حديث حػصة حديث ٓ كعرفف نرفقًعهلل إٓ نـ ا ا : »وك

القجف، و د ُروي عـ كهللفع عـ ابـ عؿر  قلف، واق أهح. واؽ ا أيًضهلل ُروي ا ا 

ؼل«. الحديث عـ الزاري نق قًفهلل، وٓ كعؾؿ أحًدا رفعف إٓ يحقك بـ أيقب : وقلل مليقف

، وع د اهلل بـ ملسو هيلع هللا ىلصالزاري يف إسـهللده وىف رفعف إلك الـ ل وا ا حديث  د اختؾػ عؾك »

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

ف كؼيؾ زكلدة م ك ضو ح أ م مليقفؼل وم ومل ر ة: قؾت: وكر نـ ٓ يلخ  بزيهللدة الوؼة لثؼة. 

نطؾًؼهلل هحح و ػ الحديث، وأنهلل نـ يلخ  بهلللزيهللدة فصحح الؿرفقع. و د عؿؾ 
= 
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خطل، واق حديث فقف اعطراب، والصحقح عـ اباـ عؿار نق اقف،   ملسو هيلع هللا ىلصعـ الـ ل 

 . (1 )«ويحقك بـ أيقب هدوق

 . (2 )ي يف التهللريي الؽ قر ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل * ذكره ال خهللر

                                               أقىان أهل النقذ في ًحيى بن أًىب الغافقي املصزي:

ؼننف:  ـ وث ، ويعؼااقب بااـ  (5 )، والعجؾاال (4 )، وأبااق داود (3 )يحقااك بااـ نعااقـمنن

 ……………………………………………… (6 )سػقهللن الػسقي

                                                   = 
بظهللار ا ا اإلسـهللد جؿهللعة نـ إمؿة، فصححقا الحديث الؿ كقر، نـفؿ: ابـ خزيؿة 

 وابـ ح هللن والحهللكؿ. 

 جهللء ٓ هقهللم لؿـ لؿ يعزم نـ الؾقؾ.، نهلل 212بر ؿ  118عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (1)

 .2919بر ؿ  8/2261ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (2)

 ؾت لقحقك: ».  هللل الدارنل: 719بر ؿ  196اكظر  قلف: تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل / (3)

أحب إلقؽ أو يحقك بـ أيقب؟ فؼهللل: الؾقث أحب إلل، ويحقك  -أعـل ابـ سعد  -فهلللؾقث 

 «.ثؼة

ذكره أبل عـ إسحهللق ». و هللل ع د الرحؿـ: 542بر ؿ  128حهللتؿ، الجرح والتعديؾ /ابـ أبل 

بـ نـصقر عـ يحقك بـ نعقـ، أكف  هللل: يحقك بـ أيقب الؿصري: ههلللح، و هللل نرة: 

 .«ثؼة

و هللل أجري: ».  هللل ابـ حجر: 315بر ؿ  11/164اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (4)

 «.ثؼة؟ فؼهللل: اق ههلللح ؾت ٕبل داود: ابـ أيقب 

 «.نصري ثؼة». و هللل: 1962بر ؿ  2/347العجؾل، نعرفة الوؼهللت  (5)

و هللل يعؼقب بـ ».  هللل ابـ حجر: 315بر ؿ  11/164اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (6)

ً  سػقهللن: كهللن ثؼة حهللفظ هلل                   .» 
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 . (3 )، وال ا ل (2 )، وابـ ح هللن (1 )وابـ عدي

عػف:  ـ ض  ...........................،  (6 )وأحؿد،  (5  ، وابـ سعد (4 )نهلللؽم

                                                           

، و د روى عـف لف أحهللديث ههلللحة»و هللل:  2113بر ؿ  9/59ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (1)

الؾقث وروى عـف ابـ واب الؽوقر، وابـ أبل نريؿ، وابـ عػقر وغقراؿ نـ وققخ نصر، 

واق نـ فؼفهللء نصر ونـ عؾؿهللمفؿ. ويؼهللل: إكف كهللن  هللعًقهلل وهلل، وٓ أرى يف حديوف إذا روى 

 «.عـف ثؼة أو يروي اق عـ ثؼة حديًوهلل نـؽًرا فلذكره، واق عـدي هدوق ٓ بلس بف

، 1528بر ؿ  312. ونشهللاقر عؾؿهللء إنصهللر/11656بر ؿ  7/611بـ ح هللن يف الوؼهللت ذكره ا (2)

 «.نـ ثؼهللت أاؾ نصر، يغِرب»و هللل: 

 ؾت: حديوف يف الؽتب الستة، وحديوف فقف ». و هللل: 212بر ؿ  1/167ال ا ل، ت كرة الحػهللظ  (3)

 «.هدوق» . و هللل:367بر ؿ  193واكظر: ال ا ل، نـ تؽؾؿ فقف واق نقثؼ /«. نـهللكقر

حدثـهلل نحؿد بـ إسؿهللعقؾ، ». و هللل: 2111بر ؿ  4/391اكظر  قلف: العؼقؾل، الضعػهللء الؽ قر  (4)

 هللل: حدثـهلل عؿرو بـ عؾل،  هللل: سؿعت ابـ أبل نريؿ،  هللل: حدثت نهلللًؽهلل بحديث حدثـهلل 

: «. بف يحقك بـ أيقب عـف فسللتف عـف، فؼهللل: ك ب. وحدثتف بآخر عـف فؼهللل: ك ب ؾت ق

.وققلف: ك رحل ط س أكف كذم   للؿعـك مال  ق ل، ول ل ط ـل م  ذ  كع

 يحقك بـ أيقب الغهللفؼل: كهللن نـؽر الحديث. 7/516ابـ سعد، الط ؼهللت الؽربى  (5)

 هللل ».  هللل ع د اهلل: 4125بر ؿ  3/52اكظر  قلف: ع د اهلل بـ أحؿد، العؾؾ ونعرفة الرجهللل  (6)

كهللن سقئ الحػظ، واق دون أبل: وكهللن يحقك بـ أيقب يجؾس إلك الؾقث بـ سعد، و

 «.امٓء، وحققة بـ وريح بعُد، واق أعالاؿ

أكهلل ع د اهلل بـ أحؿد بـ : »ع د الرحؿـ  هللل 542بر ؿ  9/128ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ 

حـ ؾ فقؿهلل كتب إلل،  هللل:  هللل أبل: يحقك بـ أيقب سقئ الحػظ، واق دون حققة 

. 2111بر ؿ  4/391لعؼقؾل، الضعػهللء الؽ قر . واكظر: ا«وسعقد بـ أبل أيقب يف الحديث

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: 

ل: حدثـهلل أحؿد بـ نحؿد،  هللل: سؿعت أبهلل ع د اهلل وذكر يحقك بـ أيقب الؿصري فؼهلل
= 
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 . (3 )، والدار طـل (2 )، والـسهللمل (1  وأبق حهللتؿ

                                                    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  هللعًقهلل ونػتًقهلل يف نصر، و د أكؽر عؾقف بعض إحهللديث، ولؽاـ اباـ عادي 

يوااف إذا روى عـااف ثؼااة، أو يااروي اااق عااـ ثؼااة حااديًوهلل نـؽااًرا وٓ أرى يف حد» ااهللل: 

وا ا يعـل أن الـؽهللرة يف حديوف لقست نـف، بؾ ال نؿاـ ياروي عـاف )ناـ «. فلذكره

 اق فق ف أو نـ اق دوكف(.

 هللل ابـ ياقكس: »وزاد الحهللفظ ابـ حجر ا ه الؿسللة بقهللًكهلل ووعقًحهلل، فؼهللل: 

                                                   = 
كهللن يحدث نـ حػظف، وكهللن ٓ بلس بف، وكلكف ذكر القاؿ يف حػظف. ف كرت لف نـ 

كهللن يؼرأ يف القتر فؼهللل: اهلل نـ  ملسو هيلع هللا ىلصحديوف يحقك بـ أيقب عـ عؿرة عـ عهللمشة أن الـ ل 

 يحتؿؾ ا ا.

حدثـهلل نحؿد بـ إسؿهللعقؾ،  هللل: حدثـهلل إبرااقؿ بـ يعؼقب، عـ ابـ أبل نريؿ،  هللل أخربين 

الج انل،  ؾت: نـ اق؟  هللل نصري، لؿ يو ت بؿصر نوؾف،  هللل:  عوؿهللن بـ الحؽؿ

 سللت يحقك بـ سعقد عـ ا ا الحديث فؾؿ يعرفف، يعـل حديث القتر.

سئؾ أبل عـ يحقك بـ »ع د الرحؿـ:  .  هللل542بر ؿ  9/128ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (1)

ب إلل، ونحؾ يحقك أيقب أحب إلقؽ أو ابـ أبل الؿقالل؟ فؼهللل: يحقك بـ أيقب أح

ُ       الصدق، ي ؽتب حديوف وٓ ي حتج بف               ُ        ». 

 «.يحقك بـ أيقب الؿصري، لقس ب اك الؼقي: »249الـسهللمل، الضعػهللء / (2)

يحقك بـ أيقب الؿصري ». و هللل: 28بر ؿ  3الدار طـل، سمآت ابـ بؽقر لؾدار طـل / (3)

 «.لقس ب اك الؼقي
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الغرباهللء أحهللدياث لقسات عـاد أااؾ  كهللن أحاد طالبال العؾاؿ بهللٔفاهللق، وحاّدث عـاف

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

أكاف ساقئ الحػاظ، فانذا حاّدث ناـ  -كؼااًل عاـ إمؿاة  -وكؿهلل ذكرت سهللبًؼهلل 

ههلللحة ُيحتج وهلل.  هللل اباـ حػظف أخطل، وإذا حدث نـ كتهللبف أههللب، ولف أحهللديث 

و هللل الحهللكؿ أبق أحؿد: إذا حدث نـ حػظف يخطئ، ونهلل حدث نـ كتهللب »حجر: 

 «.فؾقس بف بلس

ويضهللف إلك ا ا كؾف أن ال خهللري  هللل عـف: )هدوق(. وا ا يعـل أكف ُيحاتج 

يحقاك باـ »بف عـده، ويستشفد باف، فا كره يف الؿتهللبعاهللت.  اهللل أباق القلقاد ال اهللجل: 

أبق الع اهللس الؿصاري، أخارج ال خاهللري يف الصاالة، وتػساقر ساقرة  أيقب الغهللفؼل

إحزاب، عـ ابـ جريج وسعقد بـ أبل نريؿ، عـف، عـ حؿقد الطقيؾ، ويزياد باـ 

 . (1 )«أبل ح قب. ويحقك بـ أيقب الؿصري استشفد بف ال خهللري يف نقاعع

ِرّي.  -  22
َ
ْست

ُّ
ِ  ّ ًشيذ بن ئبزاهيم الد

َ
 ْ 

ُّ
                    

بضااؿ الؿوـااهللة، وسااؽقن الؿفؿؾااة، وفااتح اااق: يزيااد بااـ إباارااقؿ التُّسااَتري، 

                                                           

ع:. 1446بر ؿ  3/11376أبق القلقد ال هللجل، التعديؾ والتجريح  (1) ض ؿقم ه مل ـ هذ اكظر:  وم

بر ؿ  1/151ال خهللري، الجهللنع الصحقح، كتهللب الصالة، بهللب و ت العشهللء إلك كصػ الؾقؾ 

حدثـهلل ع د الرحقؿ الؿحهللربل،  هللل: حدثـهلل زامدة، عـ حؿقد الطقيؾ، عـ أكس ». و هللل: 572

 د هؾك الـهللس » هالة العشهللء إلك كصػ الؾقؾ، ثؿ هؾك، ثؿ  هللل: ملسو هيلع هللا ىلص هللل: أخر الـ ل 

ق «. وكهللنقا، أنهلل إكؽؿ يف هالة نهلل اكتظرتؿقاهلل ـ أك ك   دكل كحق خي ؿ: أ دك ـ أ ل م زمد م  ، و

 «.حدثـل حؿقد، سؿع أكًسهلل: كلين أكظر إلك َوبقص خهللتؿف َلْقَؾَتئِ 
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الؿوـهللة، ثؿ راء، كزيؾ ال صرة، أبق سعقد، نـ ك هللر السهللبعة، نهللت سـة ثالث وساتقـ 

 . (1 )ونهللمتقـ، عؾك الصحقح

 . (2 )«و هللل نحؿد: ويزيد بـ إبرااقؿ هدوق»*  هللل الرتن ي: 

                                            أقىان أهل النقذ في ًشيذ بن ئبزاهيم الدستري:

 . (3 )الؽ قر، ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل  * ذكره ال خهللري يف التهللريي

ؼننف:  ـ وث ، ويحقااك بااـ  (6 )، وعؾاال بااـ الؿااديـل (5 )، وابااـ سااعد (4 )وكقااعمنن

 ........................................................................،  (7 )نعقـ

                                                           

 «.ثؼة ث ت إٓ يف روايتف عـ  تهللدة، فػقفهلل لقـ» 7684بر ؿ  599ابـ حجر، التؼريب / (1)

 . 125بر ؿ  393الؽ قر برتتقب الؼهللعل /عؾؾ الرتن ي  (2)

 .3159بر ؿ  8/318ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (3)

ذكره أبل، ». و هللل ع د الرحؿـ: 1157بر ؿ  9/253اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (4)

 «. هللل: كهلل نحؿقد بـ غقالن،  هللل: ُذكر عـد وكقع يزيد بـ إبرااقؿ التسرتي فؼهللل: ثؼة ثؼة

ً                       وكهللن ثؼة ث ت هلل، وكهللن عػهللن يرفع أنره». و هللل: 7/278ابـ سعد، الط ؼهللت الؽربى  (5)            ». 

وسللت عؾقًّهلل عـ يزيد بـ ». و هللل: 31بر ؿ  61سمآت ابـ أبل وق ة ٓبـ الؿديـل / (6)

 «.إبرااقؿ التسرتي، فؼهللل: اق عـدكهلل ثؼف

. ابـ أبل حهللتؿ، الجرح 1/113اكظر  قلف: نعرفة الرجهللل عـ يحقك بـ نعقـ ٓبـ نحرز،  (7)

 رئ عؾك الع هللس بـ نحؿد الدوري عـ ». و هللل ع د الرحؿـ: 1157بر ؿ  9/253والتعديؾ 

يحقك بـ نعقـ أكف  هللل: يزيد بـ إبرااقؿ أث ت نـ جرير بـ حهللزم. كهلل ع د الرحؿـ، أكهلل أبق 

ااقؿ بؽر بـ أبل خقوؿة فقؿهلل كتب إلل،  هللل: سؿعت يحقك بـ نعقـ وسئؾ عـ يزيد بـ إبر

والسري بـ يحقك أيفؿهلل أث ت؟  هللل: يزيد ٓ وؽ فقف، والسري ثؼة، ولؽـ يزيد بـ إبرااقؿ 

 «.أكور نـف



 يصطهر »      ص ذ وق« عنذ اإلياو         انب خاري 054
 

، وابـ  (4 )، وأبق حهللتؿ الرازي (3 )، وأبق زرعة الرازي (2 )، والعجؾل (1 )وأحؿد

 . (9 )وآخرون.  (8 )، وابـ رجب الحـ ؾل (7 )، وال ا ل (6 )، وابـ ح هللن (5 )عدي

                                                           

أكهلل ع د ». و هللل ع د الرحؿـ: 1157بر ؿ  9/253اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (1)

ثؼة.  ؾت: اهلل بـ أحؿد بـ حـ ؾ فقؿهلل كتب إلل،  هللل:  ؾت ٕبل: يزيد بـ إبرااقؿ؟  هللل: 

 «.اق أحب إلقؽ أو عؾل الرفهللعل؟  هللل: يزيد أحب إلل نـف

 «.بصري ثؼة». و هللل: 2113بر ؿ  2/361العجؾل، نعرفة الوؼهللت  (2)

. و هللل ع د الرحؿـ: سللت 1157بر ؿ  9/253اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (3)

 «.ةثؼ»أبل وأبهلل زرعة عـ يزيد بـ إبرااقؿ التسرتي فؼهللٓ: 

سللت أبل وأبهلل ». و هللل ع د الرحؿـ: 1157بر ؿ  9/253ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (4)

زرعة عـ يزيد بـ إبرااقؿ، فؼهللٓ: ثؼة. وسؿعت أبل يؼقل: يزيد بـ إبرااقؿ نـ أوسط 

 «.أهحهللب الحسـ وابـ سقريـ، واق ث ت

اقؿ أحهللديث نستؼقؿة عـ كؾ ولقزيد بـ إبرا». و هللل: 7/282ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (5)

نـ يروي عـف، وإكؿهلل أكؽرت عؾقف أحهللديوف روااهلل عـ  تهللدة عـ أكس، واق نؿـ ُيؽتب 

 «.حديوف، وٓ بلس بف، وأرجق أن يؽقن هدوً هلل

 .11816بر ؿ  7/631ابـ ح هللن، الوؼهللت  (6)

خّرج لف يف ثؼة، ن». و هللل: 197ال ا ل، الرواة الوؼهللت الؿتؽؾؿ فقفؿ بؿهلل ٓ يقجب رداؿ / (7)

 «.دواويـ اإلسالم.  هللل ابـ نعقـ: لقس اق يف  تهللدة ب اك

 «.ثؼة نتػؼ عؾك حديوف»و هللل:  365ابـ رجب الحـ ؾل، ورح عؾؾ الرتن ي / (8)

هلل: أحؿد بـ ههلللح، ». و هللل: 499بر ؿ  11/273اكظر: ابـ حجر، هت يب التف يب  (9)         ً                 وثؼف أيض 

عؾل بـ إوؽهللب: ثـهلل أبق  طـ، ثـهلل يزيد بـ  وعؿرو بـ عؾل، وابـ كؿقر، والـسهللمل، و هللل

و هللل عوؿهللن الدارنل عـ أبل القلقد: نهلل رأيت أكقس  .إبرااقؿ التسرتي ال اب الؿصػك

ث  ث عـ الحسـ فقغرب، ويحدثـهلل عـ ابـ سقريـ فقؾحـ، يعـل أكف كهللن يحد  ّ   نـف، كهللن يحد                                                                ّ            

ق أبق نحؿد ابـ حزم يف كتهللب الحج نـ  .كؿهلل سؿع يزيد بـ إبرااقؿ بقـ « الؿحؾك»   ّ                                  وفر 

والراوي عـ  .التسرتي وبقـ يزيد بـ إبرااقؿ الراوي عـ  تهللدة، فؼهللل: إن التسرتي ثؼة ث ت

 .« تهللدة ععقػ! وٓ أدري نـ اق سؾػف يف جعؾف اثـقـ
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عػف: ـ ض  . (1 )يحقك بـ سعقد الؼطهللن م

                                                 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 

ثؼاة ث ات، إٓ يف روايتاف عاـ  تاهللدة »إكؿهلل تؽؾؿ يف روايتف عـ  تهللدة،  اهللل اباـ حجار: 

حزم أن يؽقن الراوي الؿتؽؾ ؿ فقف عـ  تهللدة ااق ونع ا ا فؼد أكؽر ابـ «. فػقفهلل لقـ

 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 

ل يف روايتف عـ  تهللدة أن ال خهللري أخرج لقزياد عاـ . ونؿهلل يرفع اإلوؽهلل (2 )هحقحف

 تهللدة: نؿهلل يمكد نهلل ذاب إلقف ابـ حازم. ونوهلللاف:  اهللل ال خاهللري: حادثـهلل حػاص باـ 

 هللل:   ملسو هيلع هللا ىلصعؿر،  هللل: حدثـهلل يزيد بـ إبرااقؿ،  هللل: حدثـهلل  تهللدة، عـ أكس، عـ الـ ل 

قـ يديف، وٓ اعتدلقا يف السجقد، وٓ ي سط ذراعقف كهلللؽؾب، وإذا بزق فال ي ز ـ ب»

 . (3 )«عـ يؿقـف، فنكف يـهللجل ربف

                                                           

كهلل ههلللح »و هللل ع د الرحؿـ:  1157بر ؿ  9/253اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (1)

بـ الؿديـل،  هللل: سؿعت يحقك بـ سعقد يؼقل: يزيد بـ  كهلل عؾلبـ أحؿد بـ حـ ؾ، 

 «.إبرااقؿ عـ  تهللدة لقس ب اك

بهللب (، و)351بر ؿ  1/99اكظر: ال خهللري، الجهللنع الصحقح )بهللب وجقب الصالة يف الوقهللب  (2)

بر ؿ  2/86 بهللب يؽرب يف سجديت السفق( و)532بر ؿ  1/141 الؿصؾل يـهللجل ربف عز وجؾ

 قاعع.(. وغقراهلل نـ الؿ1229

بر ؿ  1/141 بهللب الؿصؾل يـهللجل ربف عز وجؾال خهللري، الجهللنع الصحقح، كتهللب الصالة،  (3)

531. 
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هاوي.  -  23                            ُّ     ًشيذ بن سنال، أبى فزوة الزُّ

اق: يزيد بـ سـهللن بـ يزيد التؿقؿل، الجزري، أبق فروة الرااهللوي. ناـ ك اهللر 

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

بـ نقساك،  حدثـهلل نحؿد بـ حؿقد الرازي، حدثـهلل الػضؾ»*  هللل الرتن ي: 

اهللين، عاـ ُع اهللدة باـ ُكسال، عاـ أبال ساعد  حدثـهلل أبق فروة الراهللوي، عـ َنعِؼاؾ الؽـِ

إن اهلل لؿ يؽتاب عؾاك الؾقاؾ الصاقهللم، فؿاـ هاهللم : » ملسو هيلع هللا ىلصالخقر،  هللل:  هللل رسقل اهلل 

، وٓ أجر لف ـ   . (2 )«فْؾَقَتَع

سللت نحؿًدا عـ ا ا الحديث، فؼهللل: أرى ا ا الحديث نرساًل، وناهلل أرى 

 بـ كسل سؿع نـ أبل سعد الخقر.ع هللدة 

 ااهللل نحؿااد: وأبااق فااروة الراااهللوي هاادوق، إٓ أن ابـااف نحؿااًدا روى عـااف 

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

                                                           

 .«ععقػ». و هللل: 7727بر ؿ  612ابـ حجر، تؼريب التف يب / (1)

ت: (2) ، وابـ  هللكع، نعجؿ 211بر ؿ  1/112وا ا الحديث أخرجف الدوٓبل، إسؿهللء والؽـك  قؾ

، وابـ نـده، 2166بر ؿ  9/155وابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء ، 112بر ؿ  1/111الصحهللبة 

. كؾفؿ نـ طرق عـ أبل فروة الراهللوي بف.  ؾت: والحديث فقف 881نعرفة الصحهللبة /

ولكثالث عؾؾ:  ة: الؽالم الشديد يف أبل فروة الراهللوي. مأل لكق ث سللت »:  هللل الرتن ي: ومل

ساًل، ونهلل أرى ع هللدة بـ كسل سؿع نحؿًدا عـ ا ا الحديث، فؼهللل: أرى ا ا الحديث نر

ة«. نـ أبل سعد الخقر ملثللث ا ا حديث غريب »: تػرد ع هللدة بـ كسل بف:  هللل ابـ نـده: و

 .«نـ حديث ع هللدة بـ كسل، ٓ يعرف عـف إٓ نـ ا ا القجف

. ػ ضعق ده  إسـل ح كث   ففق 

لؾقؾ وأدبر الـفهللر فؼد ، نهلل جهللء إذا أ  ؾ ا196بر ؿ  114ِعؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (3)

 أفطر الصهللمؿ.
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                                         أقىان أهل النقذ في ًشيذ بن سنال الزهاوي:

 . (1 )* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل 

ثؼف:  . (2 )كره ابـ ح هللن يف الوؼهللتذ مـ و

ػف ع ، وأبق  (5 )، والجقزجهللين (4 )، ويحقك بـ نعقـ (3 ): عؾل بـ الؿديـلمـ ض

،  (11 )، والاادار طـل (9 )، وابااـ عاادي (8 )، والعؼقؾاال (7 )، والـسااهللمل (6 )زرعااة الاارازي

                                                           

 .3225بر ؿ  8/335ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (1)

 .16416بر ؿ  9/276ابـ ح هللن، الوؼهللت  (2)

ذكره ». و هللل ع د الرحؿـ: 1121بر ؿ  9/266اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (3)

 «.قػ الحديثأبل،  هللل: سئؾ عؾل بـ الؿديـل عـ يزيد بـ سـهللن فؼهللل: عع

 رئ »، و هللل ع د الرحؿـ: 1121بر ؿ  9/266اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (4)

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 

 «. يزيد بـ سـهللن جزري، لقس حديوف بشلءفروة 

 «.فقف لقـ وععػ». و هللل: 319بر ؿ  178الجقزجهللين، أحقال الرجهللل / (5)

سللت ». و هللل ع د الرحؿـ: 1121بر ؿ  9/266اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (6)

 «.أبهلل زرعة عـ يزيد بـ سـهللن، فؼهللل: لقس بؼقي الحديث

 «.نرتوك»، و هللل: 651بر ؿ  256والؿرتوكقن / الـسهللمل، الضعػهللء (7)

 «.ٓ يتهللبع عؾك حديوف». و هللل: 1995بر ؿ  4/382العؼقؾل، الضعػهللء الؽ قر  (8)

وٕبل فروة الراهللوي ا ا حديث ». و هللل: 2166بر ؿ  9/159ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (9)

هللديث، ولف عـ غقر زيد ههلللح، ويروي عـ زيد بـ أبل أكقسة كسخة يـػرد فقفهلل عـ زيد بلح

 «.أحهللديث نتػر ة عـ الشققخ. وعهللنة حديوف غقر نحػقظة

 .587بر ؿ  41الدار طـل، الضعػهللء والؿرتوكقن / (11)
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. وعااعػف  (4 )، والاا ا ل (3 )، وابااـ رجااب الحـ ؾاال (2 )، وأبااق كعااقؿ (1 )وابااـ ح ااهللن

 . (5 )آخرون

 «.ععقػ»حجر: و هللل الحهللفظ ابـ 

                                              خالصت أقىان أهل النقذ في ًشيذ بن سنال الزهاوي:

نؿهلل س ؼ يت قـ أن أبهلل فروة الرااهللوي أجؿاع إمؿاة عؾاك تضاعقػف، وأناهلل اباـ 

، و اد جرحاف «الؿجاروحقـ»، ونارة يف «الوؼاهللت»ح هللن فؼد ذكاره يف نقعاعقـ: يف 

 جرًحهلل وديًدا: نؿهلل  د يعـل تراجعف عـ تقثقؼف.

: )هدوق(، وا ا يعـل تقثقؼ ديهللكة ٓ تقثقؼ عا ط، نؿاهلل وأنهلل ال خهللري فؼهللل

يعـل أن نراده أكف ٓ يتعؿد الؽ ب فقؿهلل استـؽر عؾقف، و د بق ـ ال خهللري أن ال ؾاقي 

 أباق فاروة نؼاهللرب الحاديث، »فقؿهلل اسُتـؽِر نـ حديواف اال ناـ ابـاف نحؿاد: فؼاهللل: 
                                                           

وكهللن نؿـ يخطئ كوقًرا، حتك يروي عـ الوؼهللت نهلل ». و هللل: 3/116ابـ ح هللن، الؿجروحقـ  (1)

الوؼهللت، فؽقػ إذا اكػرد  ٓ يش ف حديث إث هللت، ٓ يعج ـل آحتجهللج بخربه إذا وافؼ

 «.بهلللؿعضالت!

 «.كوقر الؿـهللكقر». و هللل: 271بر ؿ  161أبق كعقؿ إه فهللين، الضعػهللء / (2)

هلل». و هللل: 477عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (3) ً  ععقػ، ععػف إكورون نطؾؼ                        .» 

 «.ععقػ». و هللل: 11515بر ؿ  4/562ال ا ل، نقزان آعتدال  (4)

 .و هللل أبق داود: ععقػ» هللل الحهللفظ:  .541بر ؿ  11/294بـ حجر، هت يب التف يب ااكظر:  (5)

وذكره يعؼقب بـ سػقهللن يف: بهللب نـ يرغب عـ الرواية عـفؿ، و هللل نحؿد بـ ع د اهلل بـ 

و هللل الحهللكؿ: روى عـ الزاري ويحقك بـ أبل كوقر واشهللم  .عؿهللر إزدي: نـؽر الحديث

 .«بـ عروة الؿـهللكقر الؽوقرة

 



          انب خاري اإلياو عنذ «      ص ذ وق» يصطهر  061
 

نصاادر الـؽااهللرة يف . وبعااد أن عرفـااهلل أن  (1 )«إٓ أن ابـااف نحؿااًدا يااروي عـااف نـااهللكقر

يقجاد لاف أحهللدياث هاهلللحة  اد  -نع عاعػف  -حديوف لقس نـف، فف ا يدلـهلل عؾك أكف 

 يحتج وهلل.

                       ًشيذ بن غبذ هللا بن قسيط.  -  24

ابااـ أسااهللنة  -بؼااهللف ونفؿؾتااقـ نصااغر  -اااق: يزيااد بااـ ع ااد اهلل بااـ ُ سااقط 

ـ ونهللماة، الؾقول، أبق ع د اهلل الؿدين إعرج، نـ الرابعاة ناهللت ساـة اثـتاقـ وعشاري

 . (2 )ولف تسعقن سـة

 . (3 )« هللل نحؿد: ويزيد بـ ع د اهلل بـ  سقط هدوق»*  هللل الرتن ي: 

                                          أقىان أهل النقذ في ًشيذ بن غبذ هللا بن قسيط:

 . (4 )* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر، ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل 

ثؼف:   ...............................،  (1 )، وابـ سعد (5 )يحقك بـ نعقـمـ و

                                                           

 .862بر ؿ  9/463اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (1)

 «.ثؼة». و هللل الحهللفظ: 7741بر ؿ  612ابـ حجر، تؼريب التف يب / (2)

 .518بر ؿ  282عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (3)

 .3257بر ؿ  8/344ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (4)

ذكره أبل ». و هللل ع د الرحؿـ: 1152بر ؿ  9/274يؾ اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعد (5)

عـ إسحهللق بـ نـصقر عـ يحقك بـ نعقـ،  هللل: يزيد بـ ع د اهلل بـ  سقط: ههلللح، لقس 

. ويف رواية ابـ طفؿهللن عـف 889بر ؿ  231واكظر: تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل /«. بف بلس

 «. سقط ثؼةيزيد بـ ع د اهلل بـ » هللل ابـ نعقـ:  346بر ؿ  13/
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 . (5 )، وال ا ل (4 )، وابـ وهللاقـ (3 )ابـ ح هللن، و (2 )وابـ عدي

عػف:  ـ ض  . (7 )، وابـ ح هللن (6 )أبق حهللتؿم

                                               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 

يء تقثقؼااف، إٓ أن أبااهلل حااهللتؿ تشاادد و ااهللل: لااقس بؼااقي، وكاا ا ابااـ ح ااهللن  ااهللل: رد

الحػظ، ولؿ أجد نـ عّعػف نـ جفة ع طف سقااؿهلل. و د يؽقن أخطل يف أحهللدياث 

، «ثؼاة»كؿهلل يخطئ بعض الوؼهللت، وا ا ٓ يضره: فؼد  هللل الحهللفظ اباـ حجار عـاف: 

ويضهللف إلك ا ا التقثقؼ  قل ال خهللري عـف: )هدوق(، و د بقـ أبق القلقد ال هللجل 

                                                   = 
 .«وكهللن ثؼة، كوقر الحديث». و هللل: 157بر ؿ  9/276ابـ سعد، الط ؼهللت الؽربى  (1)

ندين، نشفقر عـداؿ بهلللرواية، ». و هللل: 2159بر ؿ  9/132ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (2)

ث عـف ابـ عجالن، ونهلللؽ بـ أكس، وجؿهللعة نعفؿهلل، و د روى عـف نهلللؽ غقر  ّ                                                                  و د حد       

 .«الروايهللت حديث، واق ههلللح

ربؿهلل أخطل، روى عـف نهلللؽ، وابـ أبل ذمب، ». و هللل: 6143بر ؿ  5/543ابـ ح هللن، الوؼهللت  (3)

 «.وابـ إسحهللق

 .1557بر ؿ  255ابـ وهللاقـ، تهللريي أسؿهللء الوؼهللت / (4)

و هللل «. وحديوف حسـ يف الؽتب الستة». و هللل: 126بر ؿ  9/317ال ا ل، سقر أعالم الـ الء  (5)

 «.هدوق(: »381بر ؿ  211ؿ فقف واق نقثؼ /)ذكر نـ تؽؾ

ذكره أبل عـ ». و هللل ع د الرحؿـ: 1152بر ؿ  9/274ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (6)

إسحهللق بـ نـصقر عـ يحقك بـ نعقـ،  هللل: يزيد بـ ع د اهلل بـ  سقط: ههلللح، لقس بف 

 .«هللل: لقس بؼقيو هللل ع د الرحؿـ: سئؾ أبل عـ يزيد بـ ع د اهلل بـ  سقط، فؼ .بلس

 «.كهللن رديء الحػظ». و هللل: 525بر ؿ  122ابـ ح هللن، نشهللاقر عؾؿهللء إنصهللر / (7)
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ـل احتجهللجاف باف.  اهللل أباق القلقاد أن ال خهللري  د أخرج عـ ابـ  سقط ا ا: نؿهلل يع

يزيد بـ ع د اهلل بـ  سقط أبق ع د اهلل الؾقول ناـ أكػسافؿ الؿادين: أخارج »ال هللجل: 

نفال خهللري يف سجقد الؼرآن عـ يزيد بـ خصقػة واباـ أبال ذماب  عاـ عطاهللء باـ  طـ

 . (1 )«والـجؿ ولؿ يسجد فقفهلل  ملسو هيلع هللا ىلصيسهللر، عـ زيد بـ ثهللبت،  هللل:  رأت عؾك الـ ل 

ااااا: الااااز  ااااا     ا       زانيا
ا
  واة الااااذًن أطلاااال غلاااالفم البخاااااري لفااااظ )صااااذو(( مقزون
ا
                                             

          بىصف آخز:

                                     ئبزاهيم بن ئسماغيل بن مجمؼ بن جاريت.  -  25

اق: إبرااقؿ بـ إسؿهللعقؾ بـ زيد بـ نجؿع بـ جهللرياة إكصاهللري الؿاديـل، 

 . (2 )أبق إسحهللق الؿدين، نـ السهللبعة

رياة  هللل نحؿد: وإبرااقؿ بـ إساؿهللعقؾ باـ نجؿاع باـ جهلل»*  هللل الرتن ي: 

                                                           

. واكظر: ال خهللري، الجهللنع الصحقح بهللب نـ  رأ 1493بر ؿ  3/1412التعديؾ والتجريح  (1)

حدثـهلل سؾقؿهللن بـ داود أبق الربقع،  هللل: حدثـهلل ». و هللل: 1172بر ؿ  2/51السجدة ولؿ يسجد 

قطعقؾ بـ جعػر،  هللل: أخربكهلل يزيد بـ خصقػة، إسؿهلل ـ قس ـ م  ، عـ عطهللء بـ يسهللر، أكف ط

فؾؿ « والـجؿ» ملسو هيلع هللا ىلصأخربه أكف سلل زيد بـ ثهللبت رعل اهلل عـف، فزعؿ أكف  رأ عؾك الـ ل 

حدثـهلل آدم بـ أبل إيهللس،  هللل: حدثـهلل ابـ أبل : »1173و هللل ال خهللري أيًضهلل بر ؿ «. يسجد فقفهلل

اكذمب،  هللل: حدثـهلل  طك ـ قسق ـ طي  مهلل   ، عـ عطهللء بـ يسهللر، عـ زيد بـ ثهللبت  هللل:    

 «.فؾؿ يسجد فقفهلل« والـجؿ» ملسو هيلع هللا ىلص رأت عؾك الـ ل 

واكظر: ابـ أبل «. ععقػ». و هللل ابـ حجر: 148بر ؿ  88ابـ حجر، تؼريب التف يب / (2)

 .197بر ؿ  2/84حهللتؿ، الجرح والتعديؾ 
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 . (1 )«هدوق، إٓ أكف يغؾط

                                                        أقىان أهل النقذ في ئبزاهيم بن ئسماغيل بن مجمؼ بن جاريت:

إبرااقؿ باـ إساؿهللعقؾ باـ نجؿاع »* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر و هللل: 

بـ جهللرية إكصهللري الؿادين، أراه أخاهلل نحؿاد، ياروي عـاف، وااق كوقار الاقاؿ عاـ 

 . (2 )«الزاري..

إبارااقؿ باـ إساؿهللعقؾ باـ ُنجؿاع »، و هللل: «ضعػهللءال»* وذكره ال خهللري يف 

بـ جهللرية إكصهللري، ُيروى عـف، واق َكوقر القاؿ، َيروي عـ الزاري، وعؿرو باـ 

 . (3 )«ديـهللر، ُيؽتب حديوف

! ؼ  ملـ هؾ  ـ أ ؼف م ـ وث ؿ أقػ طؾك م ثؼف: ل  مـ و

عػف:  ـ ض  ......................،  (5 )، وأبق زرعة الرازي (4 )يحقك بـ نعقـم

                                                           

 . 111بر ؿ  393عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (1)

 .872بر ؿ  1/271ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (2)

 .27بر ؿ  1/43. وكؼؾ نوؾف العؼقؾل، الضعػهللء الؽ قر 1بر ؿ  21ال خهللري، الضعػهللء الصغقر / (3)

 رئ عؾك الع هللس الدوري ».  هللل ع د الرحؿـ: 197بر ؿ  2/84اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ،  (4)

 «.ااقؿ بـ إسؿهللعقؾ بـ نجؿع ععقػعـ يحقك بـ نعقـ أكف  هللل: إبر

 هللل أبق زرعة: سؿعت أبهلل ».  هللل ع د الرحؿـ: 197بر ؿ  2/84اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ،  (5)

كعقؿ يؼقل: إبرااقؿ بـ إسؿهللعقؾ بـ نجؿع ٓ يسقى حديوف، وسؽت ثؿ  هللل بعد ذلؽ: ٓ 

 «. يسقى حديوف فؾسقـ
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،  (4 )، وابااااـ ح ااااهللن (3 )، وابااااـ عاااادي (2 )مل، والـسااااهلل (1 )وأبااااق حااااهللتؿ الاااارازي

 . (6 )، وآخرون (5 )والدار طـل

                                                    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 

نـ طريؼ جعػر ابـ عاقن: أن اباـ نجؿاع كاهللن »ععػف اق نهلل ذكره ابـ أبل خقوؿة: 

لا ا  اهللل ال خاهللري «. يجؾس إلك الزاري، فال يؽهللد ُيساؿع إٓ بعاد َكادّ  أهؿ، وكهللن

عـف: إكف كوقر الاقاؿ عاـ الزااري. وناـ اـاهلل كػفاؿ  اقل ال خاهللري أخار عـاف بلكاف 

، وا ا نـف تقثقؼ ديهللكاة ٓ تقثقاؼ عا ط، فاال يتعؿاد الؽا ب «هدوق إٓ أكف يغؾط»

                                                           

سؿعت أبل يؼقل: إبرااقؿ بـ »رحؿـ: . و هللل ع د ال197بر ؿ  2/84ابـ أبل حهللتؿ،  (1)

إسؿهللعقؾ بـ نجؿع ُيؽتب حديوف وٓ ُيحتج بف، واق  ريب نـ ابـ أبل ح ق ة، كوقر القاؿ، 

 «. لقس بهلللؼقي

 «.ععقػ». و هللل: 1بر ؿ  39الـسهللمل، الضعػهللء / (2)

 واق  ريب نـ إبرااقؿ بـ الػضؾ». و هللل: 65بر ؿ  1/379ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (3)

 «.ال ي تؼدم ذكره، ونع ععػف ُيؽتب حديوف

كهللن يؼؾب إسهللكقد، ويرفع الؿراسقؾ، أخربين ». و هللل: 1/113ابـ ح هللن، الؿجروحقـ  (4)

نحؿد بـ الؿـ ر،  هللل: سؿعت ع هللس بـ الدوري يؼقل: سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل: 

 «.إبرااقؿ بـ إسؿهللعقؾ الؿؽل لقس بشلء

 «.نرتوك». و هللل: 29ؿ بر  6الدار طـل، الضعػهللء / (5)

و هللل الحهللكؿ أبق أحؿد: ».  هللل ابـ حجر: 183بر ؿ  1/91اكظر: ابـ حجر، هت يب التف يب  (6)

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 

 «.زاري، فال يؽهللد يسؿع إٓ بعد كدال
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لـؼاد بلكاف نؿاـ ُيؽتاب ولؽـف ٓ يض ط بس ب هؿؿف الشديد. ونع اا ا  ارر أااؾ ا

حديوف: أي لالعت هللر، فال يرتك بهلللؽؾقة. ويدل عؾك ا ا أن الـؼهللد  هلللقا بلن ال خاهللري 

 . (1 )«استشفد بف ال خهللري»استشفد بف:  هللل الحهللفظ الؿزي والحهللفظ ال ا ل: 

              أشػث بن سىار.  -  26

ااق: أواعث باـ ساقار الؽـادي الـجاهللر إفارق إثارم، هاهللحب التقابقاات، 

 . (2 )از، نـ السهللدسة، نهللت سـة ست وثالثقـ ونهللمة هللعل إاق

مل دمذي:  ل  ط»* قل غؾ ف ك أك ر   وق، إال  م عث  ـ سق ل محؿ : وأش  . (3  «قل

                                                           

 . 35بر ؿ  1/19. ال ا ل، نقزان آعتدال 148بر ؿ  2/47هت يب الؽؿهللل  (1)

 [11: لؼؿهللن]﴾ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ال خهللري، الجهللنع الصحقح، بهللب  قل اهلل تعهلللك:  مكظد:

 . 3298/3299بر ؿ  4/154

ري:  ي ل ػ، حدثـهلل نعؿر، عـ الزاري، حدثـهلل ع د اهلل بـ نحؿد، حدثـهلل اشهللم بـ يقسقلل مل

يخطب عؾك الؿـرب يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصعـ سهلللؿ، عـ ابـ عؿر رعل اهلل عـفؿهلل، أكف سؿع الـ ل 

ا تؾقا الحقهللت، وا تؾقا ذا الطػقتقـ، وإبرت، فن ؿهلل يطؿسهللن ال صر، ويستسؼطهللن »

فؼؾت: إن   هللل ع د اهلل: ف قـهلل أكهلل أطهللرد حقة ٕ تؾفهلل فـهللداين أبق ل هللبة: ٓ تؼتؾفهلل،«. الح ؾ

 د أنر بؼتؾ الحقهللت.  هللل: إكف  ك بعد ذلؽ عـ ذوات ال ققت، وال  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

العقانر. و هللل ع د الرزاق عـ نعؿر: فرآين أبق ل هللبة أو زيد بـ الخطهللب. وتهللبعف يقكس، 

ملؿعوابـ عققـة، وإسحهللق الؽؾ ل، والزبقدي. و هللل ههلللح، وابـ أبل حػصة،  ـ  عـ  وم 

 ـ ابـ عؿر: رآين أبق ل هللبة وزيد بـ الخطهللب.الزاري عـ سهلللؿ ع

 «.ععقػ». و هللل: 524بر ؿ  113ابـ حجر، تؼريب التف يب / (2)

 .71بر ؿ  391عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (3)
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                                 أقىان أهل النقذ في أشػث بن سىار:

أوااعث بااـ سااقار الؽـاادي »و ااهللل: « التااهللريي الؽ قاار»* ذكااره ال خااهللري يف 

نفدي  اهللل: ساؿعت  الؽقيف... و هللل لل ابـ أبل إسقد: سؿعت ع د الرحؿـ بـ

 . (1 )«سػقهللن يؼقل: أوعث أث ت نـ نجهلللد..

ثؼف:  . (2  يحقك بـ نعقـ يف أحد  قلقف مـ و

عػف: ،  (4 )، واباـ ساعد (3 )يحقك بـ ساعقد، وع اد الارحؿـ باـ نفادي مـ ض

 ..................................................، (6 )، وأحؿد (5 )ويحقك بـ نعقـ

                                                           

 .1385بر ؿ  1/431ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (1)

حدثـهلل أحؿد بـ »بـ عدي: .  هللل ا198بر ؿ  2/41اكظر  قلف: ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (2)

عؾل الؿطقري، حدثـهلل ع د اهلل بـ أحؿد الدور ل،  هللل: سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل: 

 «.أوعث بـ سقار إفرق، كقيف، ثؼة

كهلل ابـ ».  هللل ع د الرحؿـ: 978بر ؿ  2/272اكظر  قلفؿهلل: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (3)

حقك بـ سعقد وع د الرحؿـ بـ نفدي ٓ جـقد الؿهلللؽل، كهلل عؿرو بـ عؾل،  هللل: كهللن ي

 «.يحدثهللن عـ أوعث بـ سقار، ورأيت ع د الرحؿـ بـ نفدي يخط عؾك حديوف

هلل يف حديوف». و هللل: 6/358ابـ سعد، الط ؼهللت الؽربى  (4) ً          وكهللن ععقػ          .» 

 رئ ». و هللل ع د الرحؿـ: 978بر ؿ  2/272اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (5)

س بـ نحؿد الدوري،  هللل: سئؾ يحقك بـ نعقـ عـ أوعث بـ سقار، فؼهللل: عؾك الع هلل

 «.كقيف، ٓ ولء، ععقػ

سللتف عـ أوعث بـ ».  هللل ع د اهلل: 887بر ؿ  1/415اكظر  قلف: العؾؾ ونعرفة الرجهللل  (6)

«. سقار، فؼهللل: اق أنوؾ نـ نحؿد بـ سهلللؿ، ولؽـف عؾك ذاك ععقػ، يعـل إوعث

 .978بر ؿ  2/272ؿ، الجرح والتعديؾ واكظر: ابـ أبل حهللت
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،  (5 )، واباـ ح اهللن (4 )، واباـ عادي (3 )والـسهللمل ، (2 )وأبق زرعة الرازي،  (1 )والعجؾل

 . (6  لدار طـلوا

                                      خالصت أقىان أهل النقذ في أشػث بن سىار:

نؿهلل س ؼ يظفر أن أوعث بـ سقار  د اتػؼ الـؼاهللد عؾاك تضاعقػف، إٓ أن اباـ 

وسائؾ عوؿاهللن باـ أبال واق ة عاـ »، و اهللل: «تهللريي أساؿهللء الوؼاهللت»وهللاقـ ذكره يف 

أوعث بـ سقار فؼهللل: ثؼة هدوق،  قؾ: ااق حجاة؟  اهللل: أناهلل حجاة، فاال! و اهللل: 

. واا ا يعـال تقثقاؼ الديهللكاة  (7  «وعث بـ سقار، وأوعث باـ ع اد الؿؾاؽ، ثؼتاهللنأ

والصدق، ويقافؼ حؽؿ ال خهللري عؾقف بلكف هدوق، إٓ أكف يغؾط. ثؿ بقـ ابـ عدي 

،  (8  «ٓ كعؾؿ أحًدا ترك حديوف، إٓ نـ ااق  ؾقاؾ الؿعرفاة»نسللة نفؿة وال  قلف: 

                                                           

 «.كقيف ععقػ واق يؽتب حديوف». و هللل: 119بر ؿ  1/232العجؾل، نعرفة الوؼهللت  (1)

وسئؾ ». و هللل ع د الرحؿـ: 978بر ؿ  2/272اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (2)

 «.لقـ»أبق زرعة عـ أوعث بـ سقار، فؼهللل: 

 «.ععقػ كقيف». و هللل: 58بر ؿ  56الـسهللمل، الضعػهللء / (3)

وٕوعث بـ سقار غقر نهلل ذكرت ». و هللل: 198بر ؿ  2/45ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (4)

روايهللت عـ نشهلليخف، ويف بعض نهلل ذكرتف يخهلللػقكف، ويف الجؿؾة ُيؽتب حديوف، وأوعث بـ 

حهلليقـ يخؾط يف ع د الؿؾؽ خقر نـف... ولؿ أجد ٕوعث فقؿهلل يرويف نتـهلًل نـؽًرا، إكؿهلل يف إ

 «. اإلسـهللد ويخهلللػ

 «.فهللحش الخطل، كوقر القاؿ». و هللل: 1/171ابـ ح هللن، الؿجروحقـ  (5)

 «.كقيف ععقػ». و هللل: 113بر ؿ  12الدار طـل، الضعػهللء / (6)

 .71بر ؿ  36ايـ وهللاقـ، تهللريي أسؿهللء الوؼهللت / (7)

 .645بر ؿ  1/319ابـ حجر، هت يب التف يب  (8)
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ث فقؿاهلل يروياف نتـًاهلل نـؽاًرا، إكؿاهلل يف ولاؿ أجاد ٕواع»ثؿ زاد ابـ عدي ال قهللن فؼاهللل: 

ط «. إحهلليقـ، يخؾط يف اإلسـهللد، ويخهلللػ ني ؼ  ي ؾن ع ػف م  ع ضن ؾنك أن  قؾ ط م دل هذ و

ط ح  عيفل غؾ كف ق  ك كق ، وأ ض مألسل ع . و د أخرج لاف اإلناهللم ال خاهللري يف إدب  

 الؿػرد ونسؾؿ نتهللبعة.

فقعترب بف، وال ي ظفر لل أن نعـك الصدوق عـد ال خهللري اق تقثقؼ الديهللكة، 

 وعـده بعض غؾط يف بعض إسهللكقد، وٓ يرتك حديوف بهلللؿرة.

              خلف بن خليفت.  -  27

اق: خؾػ بـ خؾقػة بـ ههللعد إوجعل، نقٓاؿ، أبق أحؿد الؽاقيف، كازل 

 . (1 )واسط، ثؿ بغداد. نـ الوهللنـة، نهللت سـة إحدى وثؿهللكقـ ونهللمة، عؾك الصحقح

هاادوق ، وربؿااهلل يفااؿ يف  ااهللل نحؿااد: خؾااػ بااـ خؾقػااة »*  ااهللل الرتناا ي: 

 . (2 )«الشلء

                                 أقىان أهل النقذ في خلف بن خليفت:

 . (3 )* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل 

                                                           

هدوق، اختؾط يف أخر، وادعك أكف ». و هللل: 1731بر ؿ  194ؼريب التف يب /ابـ حجر، ت (1)

 «.رأى عؿرو بـ حريث الصحهللبل! فلكؽر عؾقف ذلؽ ابـ عققـة وأحؿد

 .97بر ؿ  392عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (2)

 .658بر ؿ  3/194ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (3)
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ؼننف ـ وث ،  (3 )، وأبااق حااهللتؿ الاارازي (2 )، ويحقااك بااـ نعااقـ (1 ): ابااـ سااعدمنن

، والخطقاااب  (7 )، واباااـ واااهللاقـ (6 )، واباااـ ح اااهللن (5 )، واباااـ عااادي (4 )والعجؾااال

 . (11 )، وآخرون (9 )، وال ا ل (8 ) غداديال

عػف: لؿ أ ػ عؾك نـ ععػف سقى نهلل ُكؼؾ عـ إمؿاة الـؼاهللد، كهللإلناهللم  مـ ض

                                                           

وكهللن ثؼة، ثؿ أههللبف الػهلللج   ؾ أن » هللل ابـ سعد:  .7/313ابـ سعد، الط ؼهللت الؽربى  (1)

يؿقت حتك ععػ، وتغقر لقكف، واختؾط، ونهللت ب غداد   ؾ اشقؿ يف سـة إحدى وثؿهللكقـ 

 «.ونهللمة، واق يقنئ  ابـ تسعقـ سـة

وسؿعت ».  هللل ابـ نحرز: 1/83اكظر  قلف: نعرفة الرجهللل عـ يحقك بـ نعقـ ٓبـ نحرز  (2)

ابـ أبل «. عـ خؾػ بـ خؾقػة إوجعل، فؼهللل: لؿ يؽـ بف بلسيحقك بـ نعقـ وُسئؾ 

أكهلل ابـ أبل خقوؿة فقؿهلل كتب ».  هللل ع د الرحؿـ: 1681بر ؿ  3/369حهللتؿ، الجرح والتعديؾ 

 «.إلل،  هللل: سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل: خؾػ بـ خؾقػة القاسطل لقس بف بلس

سؿعت أبل يؼقل: »هللل ع د الرحؿـ: .  1681بر ؿ  3/369ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (3)

 «.خؾػ بـ خؾقػة هدوق

 «.ثؼة». و هللل: 411بر ؿ  1/336العجؾل، نعرفة الوؼهللت  (4)

وأرجق أكف ٓ بلس بف، كؿهلل  هللل ». و هللل: 612بر ؿ  3/516ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (5)

 «.يحقك بـ نعقـ، وٓ أبرمف نـ أن يخطئ يف إحهلليقـ يف بعض روايهللتف

 .7687بر ؿ  6/296ابـ ح هللن، الوؼهللت  (6)

و هللل فقف عوؿهللن بـ ». و هللل ابـ وهللاقـ: 327بر ؿ  78ابـ وهللاقـ، تهللريي أسؿهللء الوؼهللت / (7)

 «.أبل وق ة: اق هدوق ثؼة، ولؽـف كهللن خرف، فهللعطرب عؾقف حديوف

 «.ثؼة». و هللل: 451بر ؿ  1/31الخطقب ال غدادي، الؿتػؼ والؿػرتق  (8)

 «.هدوق». و هللل: 1399بر ؿ  1/374وػ ال ا ل، الؽهلل (9)

ووثؼف نسؾؿة ». و هللل الحهللفظ: 289بر ؿ  3/131اكظر: ابـ حجر، هت يب التف يب  (11)

 «.إكدلسل، و هللل: نـ سؿع نـف   ؾ التغقر فروايتف هحقحة
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هادوق، اخاتؾط يف »أحؿد، أ ؿ تركاقه بعاد آخاتالط.  اهللل الحاهللفظ اباـ حجار: 

أخر، وادعك أكف رأى عؿارو باـ حرياث الصاحهللبل! فالكؽر عؾقاف ذلاؽ اباـ عققـاة 

 «.وأحؿد

 هللل أبال: ورأيات » بـ أحؿد نسللة اختالط خؾػ بـ خؾقػة: ثؿ بقـ ع د اهلل

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 

ل ع اد . و اهلل (1 )«خػل عؾل، وجعؾت ٓ أففؿ نهلل يؼقل، فرتكتف ولؿ أكتاب عـاف واقئهلل

سؿعت أبل نرة أخرى يؼقل:  قؾ لسػقهللن بـ عققـة: إن رجااًل بهلللؽقفاة، أظـاف »اهلل: 

 هللل: يؼهللل لف خؾػ بـ خؾقػة، يزعؿ أكف رأى عؿرو بـ حريث، فؼاهللل: كا ب، لعؾاف 

 . (2 )«رأى جعػر بـ عؿرو بـ حريث

 اهللل اباـ »ولؽـ  د َبق ـ ال ا ل نؼصقد ابـ عققـة نـ  قلف: )ك ب(: فؼاهللل: 

ؾقفوأحؿد: نهلل رأى عؿرو بـ حريث، عققـة  كف شيف ط ، وزاد أحؿد: ا ا واع ة لاؿ كل

 . (3 )«ير عؿرو بـ حريث، أيراه خؾػ؟

                                      خالصت أقىان أهل النقذ في خلف بن خليفت:

نؿااهلل ساا ؼ يت ااقـ أن إمؿااة عؾااك تقثقااؼ خؾااػ بااـ خؾقػااة، إٓ أكااف  ااد تغقاار 

عـااف، باؾ وتركااقا واخاتؾط يف آخار عؿااره: نؿاهلل اساتدعك الـؼااهللد أن يغقاروا حؽؿفاؿ 

                                                           

 .4554بر ؿ  3/129العؾؾ ونعرفة الرجهللل  (1)

 .5653بر ؿ  3/376الؿرجع السهللبؼ،  (2)

 .2537بر ؿ  1/661ن آعتدال ال ا ل، نقزا (3)
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ريـ ال يـ طهللل عؿراؿ.  سؿهللعف يف حهللل اختالطف، وٓ غرو أكف كهللن نـ الؿعؿ 

وأناهلل  ااقل ال خااهللري عـاف: )هاادوق إٓ أكااف ربؿااهلل يفاؿ يف الشاالء( فااال يؼاادح 

بهللٓحتجهللج بحديوف   ؾ اختالطف وتغقاره، وٓ يـازل ناـ رت تاف يف التعاديؾ بلكاف ناـ 

بـ حجر عـ نسؾؿة إكدلسل بالن ناـ ساؿع الوؼهللت. ويميد ا ا نهلل ذكره الحهللفظ ا

نـف   ؾ التغقر فروايتف هحقحة، أي يحتج وهلل. ويضهللف إلك ا ا رواية نسؾؿ عـف يف 

 . (1 )الصحقح

                      غبذ الخميذ بن سليمال.  -  28

اق: ع د الحؿقد باـ ساؾقؿهللن الخزاعال، الضارير، أباق عؿار، الؿادين، كزياؾ 

 . (2 )بغداد، نـ الوهللنـة، واق أخق فؾقح

حدثـهلل  تق ة بـ سعقد، حدثـهلل ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن، عـ »رتن ي: *  هللل ال

إذا : » ملسو هيلع هللا ىلصابـ عجالن، عـ ابـ وثقؿة الـصري، عـ أبل اريرة  هللل:  اهللل رساقل اهلل 

خطب إلاقؽؿ ناـ ترعاقن ديـاف وخؾؼاف فزوجاقه، إٓ تػعؾاقا تؽاـ فتـاة يف إرض 

 . (3 )«وفسهللد عريض

                                                           

 2/46اكظر: نسؾؿ بـ الحجهللج، الصحقح، كتهللب الصالة، بهللب نتهللبعة اإلنهللم والعؿؾ بعده  (1)

 (.7346بر ؿ  8/151، 5434بر ؿ  6/116. ونقاعع أخرى نـف )1194بر ؿ 

 «.ععقػ». و هللل: 3764بر ؿ  333ابـ حجر، تؼريب التف يب / (2)

: الرتن ي )الجهللنع، بهللب نهلل جهللء إذا جهللءكؿ نـ ترعقن ديـف  ؾت: وا ا الحديث أخرجف (3)

(، 1967بر ؿ  1/632(، وابـ نهللجف )الســ، بهللب إكػهللء 1184بر ؿ  394/ 3فزوجقه 

( كؾفؿ 2695بر ؿ  2/179(، والحهللكؿ )الؿستدرك 281بر ؿ  19/122والطرباين )الؿعجؿ الؽ قر 
= 
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قث باـ ساعد عاـ اباـ عجاالن، سللت نحؿًدا عـ ا ا الحديث، فؼهللل: رواه الؾ

نرساًل. ورواه حهللتؿ بـ إسؿهللعقؾ عاـ اباـ ارناز،   ملسو هيلع هللا ىلصعـ ع د اهلل بـ ارنز، عـ الـ ل 

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 يعاّد حاديث 

بـ سؾقؿهللن عـ ابـ عجالن عـ أبال وثقؿاة عاـ أبال اريارة نحػقًظاهلل. ع د الحؿقد 

 . (1 )« هللل نحؿد: وع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن هدوق، إٓ أكف ربؿهلل يفؿ يف الشلء

                                         أقىان أهل النقذ في غبذ الخميذ بن سليمال:

 . (2 )* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر، ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل 

                                                   = 
ابـ وثقؿة الـصري عـ أبل اريرة. نـ طريؼ ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن عـ ابـ عجالن عـ 

حديث أبل اريرة  د ُخقلػ ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن يف ا ا الحديث، » هللل الرتن ي: 

نرساًل، و هللل نحؿد:  ملسو هيلع هللا ىلصورواه الؾقث بـ سعد عـ ابـ عجالن عـ أبل اريرة عـ الـ ل 

 ؾت: وفقف عؾؾ أخرى: «. وحديث الؾقث أو ف. ولؿ يعد حديث ع د الحؿقد نحػقًظهلل

و ععػ ابـ وثقؿة،  هللل الحهللفظ ابـ حجر  ملثلكقة:ععػ ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن.  لك:مأل

زفر بـ وثقؿة بـ نهلللؽ بـ أوس بـ الحدثهللن الـصري (: »2119بر ؿ  215)تؼريب التف يب /

:نؿهلل يعـل أكف يـ غل أن يؽقن لف نتهللبع. «. الدنشؼل نؼ قل ة ثللث ونع أن ال خهللري  هللل بلن  مل

الؾقث عـ ابـ عجالن عـ أبل اريرة( إٓ أن الرواية نـؼطعة بقـ  الؿحػقظ اق )نـ طريؼ

.ابـ عجالن وأبل اريرة.  قػ ضع ح كث  هذم مل نسـلد  م ف طؾك هذ ء   و ـل

نهلل جهللء إذا جهللءكؿ نـ . بهللب 263/264بر ؿ  154عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (1)

 .ترعقن ديـف فزوجقه

 .1681 بر ؿ 6/52ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (2)
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ثؼف:   . (1  أحؿدأثـك عؾقف مـ و

عػف:  ،  (3 )، وأباق ُزرعاة الارازي، وأباق حاهللتؿ الارازي (2 )يحقك بـ نعقـمـ ض

،  (8 )، والااادار طـل (7 )، واباااـ عااادي (6 )، واباااـ ح اااهللن (5 )، والعؼقؾااال (4 )والـساااهللمل

 . (9 )وال ا ل

 «.ععقػ»و هللل الحهللفظ ابـ حجر: 

                                                           

 ؾت ٕحؿد: ع د الحؿقد بـ ».  هللل أبق داود: 196بر ؿ  221سمآت أبل داود ٕحؿد / (1)

سؾقؿهللن،  هللل: اق أخق فؾقح؟  هللل: كعؿ.  ؾت ٕحؿد: فؾقح، ألقس أكرب نـف؟  هللل: بؾك، 

ال أكف بؽوقر.  ؾت ٕحؿد: كقػ حديث ع د الحؿقد، يعـل ابـ سؾقؿهللن؟  هللل: نهلل أدري؟  إ

لس،مل أرى كلن    «.وكهللن نؽػقًفهلل، وكهللن يـزل نديـة أبل جعػر ف  

وسؿعت ».  هللل ابـ نحرز: 1/57اكظر  قلف: نعرفة الرجهللل عـ يحقك بـ نعقـ ٓبـ نحرز  (2)

واكظر: «. يحقك بـ نعقـ يؼقل: لؿ يؽـ ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن أخق فؾقح بـ سؾقؿهللن بوؼة

 رئ عؾك الع هللس بـ »ع د الرحؿـ:  . و هللل65بر ؿ  6/14ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ 

 «.نحؿد الدوري  هللل: سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل: ع د الحؿقد أخق فؾقح لقس بشلء

سللت أبل عـ »: و هللل ع د الرحؿـ: 65بر ؿ  6/14اكظر: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (3)

عـ ع د سللت أبهلل زرعة »و هللل: «. ع د الحؿقد بـ سؾقؿهللن أخق فؾقح، فؼهللل: لقس بؼقي

 «. الحؿقد بـ سؾقؿهللن، فؼهللل: ععقػ الحديث

 «.أخق فؾقح، ععقػ». و هللل: 397بر ؿ  169الـسهللمل، الضعػهللء / (4)

 .1114بر ؿ  3/46العؼقؾل، الضعػهللء الؽ قر  (5)

كهللن نؿـ يخطئ ويؼؾب إسهللكقد، فؾؿهلل كور ذلؽ ». و هللل: 2/141ابـ ح هللن، الؿجروحقـ  (6)

 «.حدث هحقًحهلل: لغؾ ة نهلل ذكركهلل عؾك روايتففقؿهلل روى بطؾ آحتجهللج بؿهلل 

 «.واق نؿـ ُيؽتب حديوف». و هللل: 1467بر ؿ  7/6ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (7)

 .348بر ؿ  27الدار طـل، الضعػهللء / (8)

ا». و هللل: 3495بر ؿ  1/369ال ا ل، الؿغـل يف الضعػهللء  (9)  «.ععػقه جدًّ
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                                              خالصت أقىان أهل النقذ في غبذ الخميذ بن سليمال:

ل الـؼاهللد أ اؿ يؽاهللدون يتػؼاقن عؾاك تضاعقػ ع اد ت قـ لل بعد الـظر يف أ قا

الحؿقد بـ سؾقؿهللن أخل فؾقح بـ سؾقؿهللن، و د لّخص الحهللفظ اباـ حجار أ اقالفؿ 

، إٓ أن اإلنااهللم أحؿااد نّشااهلله، فاالثـك عؾقااف، وأثـااك عؾقااف ال خااهللري «عااعقػ»فؼااهللل: 

فؼهللل: )هدوق(، إٓ أكف ربؿهلل يفاؿ يف الشالء، نؿاهلل يعـال أكاف تقثقاؼ ديهللكاة وهادق، 

اهلل، فؾربؿاهلل و اع يف بؿ عـك أكف ٓ يتعؿد الؽ ب، وأنهلل تقثقؼ الض ط فؿهلل كهللن عـاده تهللنًّ

 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.

                  غمزو بن أبي غمزو.  -  29

ؿطؾاب الؿادين أباق عوؿاهللن الؿادين اق: عؿرو بـ أبل عؿارو نقسارة ناقلك ال

 . (1 )الؿخزونل الػؼقف، اسؿ أبقف: نقسرة، نـ الخهللنسة، نهللت بعد الخؿسقـ

حدثـهلل نحؿد بـ عؿرو، حادثـهلل ع اد العزياز باـ نحؿاد، عاـ » هللل الرتن ي: 

ناـ : » ملسو هيلع هللا ىلصعؿرو بـ أبل عؿرو، عـ عؽرنة، عاـ اباـ ع اهللس  اهللل:  اهللل رساقل اهلل 

ا الػهللعؾ والؿػعقل بف، ونـ وجدتؿقه و اع وجدتؿقه يعؿؾ عؿؾ  قم لقط، فهلل تؾق

 «.عؾك وقؿة، فهلل تؾقه وا تؾقا ال فقؿة

                                                           

بر ؿ  425. وابـ حجر، تؼريب التف يب /32بر ؿ  11/146اكظر: ال ا ل، سقر أعالم الـ الء  (1)

 «.ثؼة، ربؿهلل واؿ». و هللل: 5183
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سللت نحؿًدا 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 

ؿارو باـ أبال ولء نـ ذلؽ أكف سؿع عـ عؽرنة.  هللل نحؿد: وٓ أ قل بحاديث ع

 . (1 )«عؿرو: أكف نـ و ع عؾك وقؿة أكف يؼتؾ

                                     أقىان أهل النقذ في غمزو بن أبي غمزو:

 . (2 )* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قر، ولؿ ي كر فقف جرًحهلل وٓ تعدياًل 

ؼنننف:  ـ وث نن ، واباااـ  (5 )، وأبااق زرعاااة، وأباااق حاااهللتؿ (4 )، والعجؾااال (3 )أحؿااادم

 . (8 )، وال ا ل (7 )، وابـ عدي (6 )ح هللن

                                                           

ـ يؼع عؾك وقؿة ويف حد الؾقطل.427بر ؿ  236عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (1)  ، نهلل جهللء فقؿ

 .2633بر ؿ  6/359ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (2)

. واكظر: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح 3213بر ؿ  2/486اكظر  قلف: العؾؾ ونعرفة الرجهللل  (3)

أكهلل ع د اهلل بـ حـ ؾ فقؿهلل كتب إلل،  هللل: »:  هللل ع د الرحؿـ: 1398بر ؿ  6/253والتعديؾ 

 «.سئؾ أبل عـف، فؼهللل: لقس بف بلس

 «.ثؼة، يـؽر عؾقف حديث ال فقؿة». و هللل: 1398بر ؿ  2/181العجؾل، نعرفة الوؼهللت  (4)

سللت أبل عـ ».  هللل ع د الرحؿـ: 1398بر ؿ  6/253ح والتعديؾ ابـ أبل حهللتؿ، الجر( 5)

عؿرو بـ أبل عؿرو، فؼهللل: ٓ بلس بف، روى عـف نهلللؽ، وسئؾ أبق زرعة عـ عؿرو بـ أبل 

 «.عؿر، فؼهللل: نديـل، ثؼة

 «.ربؿهلل أخطل، يعترب حديوف نـ رواية الوؼهللت عـف». و هللل: 877بر ؿ  3/271ابـ ح هللن، الوؼهللت  (6)

وروى عـف نهلللؽ، واق عـدي ٓ ». و هللل: 1282بر ؿ  6/217عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء ابـ  (7)

 «.بلس بف: ٕن نهلللًؽهلل ٓ يروي إٓ عـ ثؼة أو هدوق

 «.هدوق». و هللل: 4212بر ؿ  2/84ال ا ل، الؽهللوػ  (8)
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ـ ض  . (4 )والـسهللمل،  (3 )، والجقزجهللين (2 )، وأبق داود (1 )يحقك بـ نعقـعػف: م

                                          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 

لّقـااقه لعؾااف كااهللن بساا ب حااديث )ال فقؿااة( أو يسااؿك بحااديث )فااهلل تؾقا الػهللعااؾ 

 ي أخرجف الرتن ي وغقاره ناـ طرياؼ عؿارو باـ أبال عؿارو، والؿػعقل بف( أي ال

و د أوهللر الـؼهللد إلك ا ا التؾققـ بس ب ا ا الحاديث، كاهلللعجؾل واباـ نعاقـ.  اهللل 

حدثـهلل عالن،  هللل: حدثـهلل ابـ أبل نريؿ،  هللل: ساؿعت يحقاك باـ نعاقـ »ابـ عدي: 

ـ اباـ يؼقل: عؿرو بـ أبل عؿرو نقلك الؿطؾب: ثؼة، ُيـَؽر عؾقف حديث عؽرنة عا

 . (5 )« هللل: ا تؾقا الػهللعؾ والؿػعقل بف  ملسو هيلع هللا ىلصع هللس، أن الـ ل 

هادوق، »ونع ا ا التؾققـ، فنن ال خاهللري  اد وهاػف وهاًػهلل يؾقاؼ باف فؼاهللل: 

ولؽااـ روى عااـ عؽرنااة نـااهللكقر، ولااؿ ياا كر يف واالء نااـ ذلااؽ أكااف سااؿع عااـ 

                                                           

سللت يحقك عـ عؿرو ». و هللل: 128بر ؿ  315اكظر  قلف: سمآت ابـ الجـقد ٓبـ نعقـ / (1)

 «.أبل عؿرو، فؼهللل: لقس ب اك الؼقي بـ

 رئ عؾك الع هللس ».  هللل ع د الرحؿـ: 1398بر ؿ  6/253ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ 

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

 .«و هللل أبق داود: لقس ب اك». و هللل ال ا ل: 32بر ؿ  11/146لـ الء ال ا ل، سقر أعالم ا (2)

 «.نضطرب الحديث». و هللل: 216بر ؿ  125الجقزجهللين، أحقال الرجهللل / (3)

 «.لقس بهلللؼقي». و هللل: 455بر ؿ  221الـسهللمل، الضعػهللء / (4)

 .1282بر ؿ  6/216ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (5)



 يصطهر »      ص ذ وق« عنذ اإلياو         انب خاري 076
 

قد . وحديث ال فقؿة السهللبؼ نـ ا ه الؿـهللكقر! ونع ا ا فؼد  هللل أبق القل (1 )«عؽرنة

أخرج ال خهللري يف العؾاؿ، وإك قاهللء، والحاج، وإواربة، وغقار نقعاع، »ال هللجل: 

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 

هادوق، حديواف نخارج يف »ل: . و اهللل الا ا  (2 )«أول خالفة أبال جعػار الؿـصاقر

 . (3 )«الصحقحقـ يف إهقل

وإكؿهلل يدل احتجهللج ال خهللري بف، نع غؾطف، عؾك أن لؾ خهللري نـفًجهلل يف اكتؼهللء 

 أحهللديث كتهللبف الصحقح، خهللهة فقؿـ تؽؾؿ فقف الـؼهللد.

 ااهللل الاا ا ل: حديوااف »ثااؿ بااّقـ الحااهللفظ ابااـ حجاار رت تااف يف التعااديؾ فؼااهللل: 

هلل ناـ الصاحقح: كا ا  اهللل، وحاؼ الع اهللرة أن ُيحا ف حسـ، نـحط عـ الرت ة العؾقا

 . (4 )«العؾقهلل

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

                                محمذ بن غبذ الزحمن بن أبي ليلى.  -  31

اق: نحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ أبل لقؾك إكصاهللري، الؽاقيف، الؼهللعال، أباق 

                                                           

، نهلل جهللء فقؿـ يؼع عؾك وقؿة ويف حد 427بر ؿ  236رتتقب الؼهللعل /عؾؾ الرتن ي الؽ قر ب (1)

 الؾقطل.

 .1112بر ؿ  3/1199أبق القلقد ال هللجل، التعديؾ والتجريح  (2)

 .6414بر ؿ  3/281ال ا ل، نقزان آعتدال ( 3)

 .122بر ؿ  8/73ابـ حجر، هت يب التف يب ( 4)
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 . (1 )قـ ونهللمةع د الرحؿـ، نـ السهللبعة، نهللت سـة ثؿهللن وأربع

 ااهللل نحؿااد: ونحؿااد بااـ ع ااد الاارحؿـ بااـ أباال لقؾااك: »*  ااهللل الرتناا ي: 

ا  . (2 )«هدوق، إٓ أكف ٓ ُيدرى هحقح حديوف نـ سؼقؿف، وُعّعػ حديوف جدًّ

                                                   أقىان أهل النقذ في محمذ بن غبذ الزحمن بن أبي ليلى:

باك نحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ أ»و هللل: « التهللريي الؽ قر»* ذكره ال خهللري يف 

لقؾك أبق ع د الرحؿـ إكصهللري  هللعل الؽقفة،  هللل لل أحؿد باـ ساعقد: ساؿعت 

 . (3 )«الـضر عـ وع ة، أفهللدين ابـ أبل لقؾك أحهللديث، فنذا ال نؼؾقبة

ثؼف:   . (5 )، والعجؾل (4 )يعؼقب بـ سػقهللنمـ و

                                                           

ا»و هللل الحهللفظ: . 6181بر ؿ  493ابـ حجر، تؼريب التف يب / (1)  «.هدوق، سقئ الحػظ جدًّ

 .94بر ؿ  392ِعؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (2)

 .481بر ؿ  1/162ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (3)

و هللل »، و هللل الحهللفظ ابـ حجر: 513بر ؿ  9/269اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (4)

 «.ؼهللل، لقـ الحديث عـداؿيعؼقب بـ سػقهللن: ثؼة عدل، يف حديوف بعض الؿ

ة». و هللل: 1618بر ؿ  2/244العجؾل، نعرفة الوؼهللت  (5) ق ثؼ و قح    ، ثؿ  هللل بعد ذلؽ بؽوقر: ك

نحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ أبل لقؾك يؽـك أبهلل ع د الرحؿـ، وكهللن فؼقًفهلل، ههللحب ُسـة، وابـ 

لوربنة أ دم نقًتهلل نـ ابـ أبل لقؾك،  ا م ـ أ ل لقؾك   وًقل جلئ كثكلن م  ، وكهللن  هللرًمهلل ح 

لؾؼرآن، عهلللًؿهلل بف،  رأ حؿزة الزيهللت عؾقف، وكهللن حؿزة يؼقل: إكؿهلل تعؾؿـهلل جقدة الؼرآن عـد 

ابـ أبل لقؾك، وكهللن نـ أحسب الـهللس، وكهللن نـ أكؼط الـهللس لؿصحػ، وأخطف بؼؾؿ، 

وكهللن جؿقاًل، ك قاًل، وأول نـ استؼضهلله عؾك الؽقفة يقسػ بـ عؿر الوؼػل عهللنؾ ل ـل 

 «.أنقة
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عػف:  ضنن ـ  ،  (3 )، ويحقااك بااـ نعااقـ (2 )، ووااع ة (1 )يحقااك بااـ سااعقد الؼطااهللنمنن

 ..................،  (7 )، والـسهللمل (6 )، وأبق حهللتؿ (5 )لرازي، وأبق زرعة ا (4 )وأحؿد

                                                           

كهلل ع د » هللل ع د الرحؿـ:  1739بر ؿ  7/322اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (1)

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

حدثـهلل نحؿد بـ ». و هللل العؼقؾل: 1653 ؿ بر 4/98اكظر  قلف: العؼقؾل، الضعػهللء الؽ قر  (2)

عقسك، حدثـهلل عؿرو بـ عؾل،  هللل: سؿعت أبهلل داود يؼقل:  هللل وع ة: نهلل رأيت أحًدا أسقأ 

 «.حػًظهلل نـ ابـ أبل لقؾك

 ؾت: فزكريهلل ».  هللل الدارنل: 72بر ؿ  57اكظر  قلف: تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل / (3)

«. يهلل أحب إلل يف كؾ ولء، ابـ أبل لقؾك ععقػأحب إلقؽ أو ابـ لقؾك؟ فؼهللل: زكر

.  هللل ع د الرحؿـ: أكهلل أبق بؽر بـ 1739بر ؿ  7/322واكظر: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ 

أبل خقوؿة فقؿهلل كتب إلل،  هللل: سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل: نحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ 

 «.أبل لقؾك لقس ب اك

. واكظر: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ 862بر ؿ  1/411اكظر  قلف: العؾؾ ونعرفة الرجهللل  (4)

أكهلل ع د اهلل بـ أحؿد بـ حـ ؾ،  هللل:  هللل أبل: ابـ ».  هللل ع د الرحؿـ: 1739بر ؿ  7/322

أبل لقؾك كهللن سلء الحػظ، نضطرب الحديث، وكهللن فؼف ابـ أبل لقؾك أحب إلقـهلل نـ 

 «.حديوف، حديوف فقف اعطراب

سئؾ أبق ».  هللل ع د الرحؿـ: 1739بر ؿ  7/322حهللتؿ، الجرح والتعديؾ اكظر  قلف: ابـ أبل ( 5)

 «.زرعة عـ نحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ أبل لقؾك، فؼهللل: اق ههلللح، لقس بل قى نهلل يؽقن

سللت أبل عـ ابـ ».  هللل ع د الرحؿـ: 1739بر ؿ  7/322ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (6)

الحػظ، ُوغؾ بهلللؼضهللء، فسهللء حػظف، ٓ ُيتفؿ  أبل لقؾك، فؼهللل: نحؾف الصدق، كهللن سقئ

بشلء نـ الؽ ب، إكؿهلل ُيـؽر عؾقف كورة الخطل، ُيؽتب حديوف، وٓ ُيحتج بف. وابـ أبل لقؾك 

 «.وحجهللج بـ أرطهللة نهلل أ روؿهلل

 هللعل الؽقفة أحد الػؼفهللء، لقس بهلللؼقي يف ». و هللل: 525بر ؿ  214الـسهللمل، الضعػهللء / (7)

 «.الحديث
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 . (3 )، وآخرون (2 )، وابـ ح هللن (1 )وابـ عدي

                                                        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 

لحػاظ فنكاف الرحؿـ بـ أبل لقؾك، واق راٍو هدوق، وا ا تقثقؼ ديهللكة، أناهلل تقثقاؼ ا

غؾب عؾقف الخطل وآعطراب وساقء الحػاظ، وذلاؽ بسا ب تقلقاف الؼضاهللء، و اد 

 بهلللػؼف والصالح وعدم تعؿد الؽ ب. -كؿهلل نر  -أثـك عؾقف أغؾب إمؿة 

هدوق، إٓ أكاف ٓ يادرى هاحقح حديواف ناـ ساؼقؿف، »و هللل ال خهللري عـف: 

ا لقؾك تقثقؼ ديهللكاة فؼاط وا ا يعـل أن ال خهللري يقثؼ ابـ أبل «. وعّعػ حديوف جدًّ

ا.  وفؼف، أنهلل تقثقؼ الحػظ فضعػف جدًّ

و هللم ال ا ل بسرب حهللل ابـ أبل لقؾك نـ كهللحقة التعديؾ، وبقهللن الرت ة، فؼاهللل: 

                                                           

ُ     واق نع سقء حػظف ي ؽتب ». و هللل: 1663بر ؿ  7/391، الؽهللنؾ يف الضعػهللء ابـ عدي (1)                 

 .«حديوف

كهللن رديء الحػظ، كوقر القاؿ، فهللحش الخطل، ». و هللل: 2/243ابـ ح هللن، الؿجروحقـ  (2)

التقاؿ، ويحدث عؾك الحس هللن، فؽور الؿـهللكقر يف روايتف، فهللستحؼ يروى الشلء عؾك 

 «.بـ نعقـ الرتك. تركف أحؿد بـ حـ ؾ ويحقك

و هللل ههلللح بـ أحؿد عـ ابـ ».  هللل ابـ حجر: 9/269اكظر: ابـ حجر، هت يب التف يب  (3)

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 

ـ حجة.  هللل: وكهللن الوقري يؼقل: فؼفهللؤكهلل ابـ أبل لقؾك، وابـ وربنة. و هللل ابـ فؾؿ يؽ

 «.خزيؿة: لقس بهلللحهللفظ، وان كهللن فؼقًفهلل عهلللًؿهلل
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.  (1 )«حديوف يف وزن الحسـ، وٓ يرتؼل إلاك الصاحة: ٕكاف لاقس باهلللؿتؼـ عـاداؿ»

ا، ونع هدوق، سقئ الحػ»وثـّك الحهللفظ ابـ حجر عؾك كالم ال ا ل فؼهللل:  ظ جدًّ

ا ا فؾاف ذكار يف إحؽاهللم ناـ هاحقح ال خاهللري،  اهللل: أول ناـ سالل عؾاك كتاهللب 

 . (2 )«الؼهللعل ال قـة: ابـ أبل لقؾك وسقار

               نػمال بن راشذ.  -  31

اق: الـعؿهللن باـ راواد الجازري، أباق إساحهللق الر ال، ناقلك بـال أنقاة، ناـ 

 . (3 )السهللدسة

واد أخاق إساحهللق الر ال، كعؿاهللن باـ را»*  هللل ال خهللري يف التهللريي الؽ قار: 

 . (4 )«كس ف نحؿد بـ راود يف حديوف، واؿ كوقر، واق هدوق يف إهؾ

                                    أقىان أهل النقذ في النػمال بن راشذ:

ثؼف:   .............................................،  (5 )يحقك بـ نعقـمـ و

                                                           

 .165بر ؿ  1/129ال ا ل، ت كرة الحػهللظ  (1)

 .513بر ؿ  9/269، وابـ حجر، هت يب التف يب 6181بر ؿ  493ابـ حجر، تؼريب التف يب / (2)

 «.هدوق، سقئ الحػظ». و هللل: 7154بر ؿ  565ريب التف يب /ابـ حجر، تؼ (3)

(: 371بر ؿ  117. و هللل يف )الضعػهللء الصغقر/2248بر ؿ  8/81ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (4)

الـعؿهللن بـ راود الجزري عـ: الزاري ونقؿقن بـ نفران، وعـف: واقب. يف حديوف واؿ »

 دون أن ي كر لػظ )هدوق(.«. كوقر

سؿعت يحقك يؼقل: ». و هللل الدوري: 5136بر ؿ  4/412ـ نعقـ برواية الدوري تهللريي اب (5)

بر ؿ  97واكظر: ابـ وهللاقـ، ذكر نـ اختؾػ العؾؿهللء والـؼهللد فقف /«. الـعؿهللن بـ راود ثؼة

إن يحقك بـ نعقـ  هللل يف رواية الع هللس، وابـ أبل خقوؿة عـف: ». و هللل ابـ وهللاقـ: 52

 «.الـعؿهللن بـ راود ثؼة
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ه  كنند وابااـ ،  (2 )وأثـااك عؾقااف أبااق حااهللتؿ الاارازي،  (1  ابااـ ح ااهللن يف الوؼااهللتوذ

 . (3 )عدي

عػف: ضن ،  (6 )، وأحؿاد (5 )ـ نعاقـ، ويحقاك با (4 )يحقاك باـ ساعقد الؼطاهللن مـ 

                                                           

 .11323بر ؿ  7/532ـ ح هللن، الوؼهللت اب (1)

سؿعت أبل يؼقل: »، و هللل ع د الرحؿـ: 2161بر ؿ  8/448ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (2)

كهللن »و هللل ع د الرحؿـ: «. الـعؿهللن بـ راود يف حديوف واؿ كوقر، واق هدوق يف إهؾ

ـ ا ا ال خهللري أدخؾ اسؿف يف كتهللب الضعػهللء، فسؿعت أبل يؼقل: يحّقل اسؿف ن

 «.الؽتهللب

احتؿؾف الـهللس، روى عـف الوؼهللت، ». و هللل: 1955بر ؿ  8/248ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (3)

نوؾ حؿهللد بـ زيد، وجرير بـ حهللزم، وُواقب بـ خهلللد، وغقراؿ نـ الوؼهللت، ولف كسخة عـ 

 «.الزاري، وٓ بلس بف

كهلل ». و هللل ع د الرحؿـ: 2161بر ؿ  8/448اكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (4)

ههلللح بـ أحؿد بـ حـ ؾ، كهلل عؾل بـ الؿديـل،  هللل: ذكر يحقك بـ سعقد الؼطهللن الـعؿهللن بـ 

ا  «.راود فضعػف جدًّ

سؿعت يحقك بـ نعقـ يؼقل: ». و هللل: 698بر ؿ  418سمآت ابـ الجـقد ٓبـ نعقـ / (5)

عـ الزاري وحده؟  الـعؿهللن بـ راود ععقػ الحديث،  ؾت لقحقك: ععقػ فقؿهلل روى

 «. هللل: عـ الزاري وغقر الزاري، اق ععقػ الحديث

وسللتف عـ الـعؿهللن بـ راود، فؼهللل: اق ». و هللل: 112بر ؿ  46عؾؾ أحؿد برواية الؿروذي / (6)

. واكظر: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح 916بر ؿ  1/421والعؾؾ ونعرفة الرجهللل «. جزري، لقس ب اك

كهلل ع د اهلل بـ أحؿد بـ حـ ؾ فقؿهلل كتب »ل ع د الرحؿـ: .  هلل2161بر ؿ  8/448والتعديؾ 

إلّل،  هللل: سللت أبل عـ الـعؿهللن بـ راود، فؼهللل: نضطرب الحديث، روى أحهللديث 

 «.نـهللكقر
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 . (2 )، والعؼقؾل (1 )والـسهللمل

                                         خالصت أقىان أهل النقذ في النػمال بن راشذ:

الظهللار نـ أ قال الـؼهللد السهللبؼة أن الـعؿهللن باـ راواد نختؾاػ فقاف ناـ جفاة 

ع طف، ويؽهللدون يتػؼاقن عؾاك تقثقؼاف ديهللكاة وهاالًحهلل، فؼاد احتؿاؾ الـاهللس حديواف 

ن لاف بعاض أحهللدياث  اد عا طفهلل، فرواااهلل عـاف وروى عـف الوؼهللت، نؿاهلل يشاقر إلاك أ

أخارج »الـهللس، وٓ غرو أن ال خهللري ونسؾًؿهلل  د رويهلل عـف،  هللل أبق القلقد ال اهللجل: 

ال خهللري يف الزكهللة عـ واقب عـ الـعؿاهللن باـ راواد عاـ ع اد اهلل باـ نساؾؿ أخال 

الزاري حاديًوهلل واحاًدا، لاؿ يصارح فقاف بهلللساؿهللع، وإكؿاهلل  اهللل:  اهللل نعّؾاك، وحادثـهلل 

 . (3 )«قب عـ الـعؿهللن، وأت ع بف حديًوهلل تؼدم يف الؿسللةوا

ثؿ إن ال خهللري وغقره  هلللقا بالن إهاؾ فقاف ااق أكاف )هادوق(، إٓ أكاف يفاؿ 

 كوقًرا، وا ا يؼربـهلل نـ الؼقل بلكف  د ُيحتج بف فقؿهلل وافؼف عؾقف الوؼهللت.

                                                           

 «.كعؿهللن بـ راود كوقر الغؾط». و هللل: 587بر ؿ  234الـسهللمل، الضعػهللء والؿرتوكقن / (1)

لقس بؼقي يف الحديث، يعرف فقف ». و هللل: 1875بر ؿ  4/286العؼقؾل، الضعػهللء الؽ قر  (2)

 «.الضعػ

. اكظر: ال خهللري، الجهللنع الصحقح، 734بر ؿ  2/776أبق القلقد ال هللجل، التعديؾ والتجريح  (3)

و هللل نعؾك: حدثـهلل واقب، ». و هللل ال خهللري: 1475بر ؿ  2/153بهللب: نـ سلل الـهللس تؽوًرا 

الزاري، عـ حؿزة، سؿع ابـ عؿر رعل عـ الـعؿهللن بـ راود، عـ ع د اهلل بـ نسؾؿ أخل 

 «.يف الؿسللة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عـفؿهلل، عـ الـ ل 
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ك ت ًعاهلل عؾا  (1 )روى لاف نساؾؿ»وأنهلل رت ة حديواف فؼاد بقـفاهلل لـاهلل الا ا ل فؼاهللل: 

 . (2 )«حسـ الحديث

                  ًشيذ بن أبي سياد.  -  32

اااق: يزيااد بااـ أباال زيااهللد الفهللوااؿل، نااقٓاؿ، الؽااقيف، وكااهللن وااقعقًّهلل، نااـ 

 . (3 )الخهللنسة، نهللت سـة ست وثالثقـ ونهللمة

*  هللل الرتن ي: حدثـهلل نحؿد بـ بشهللر، حدثـهلل ع د الرحؿـ، حدثـهلل ساػقهللن، 

هللم رجؾ فلثـك عؾك أنقر عـ ح قب بـ أبل ثهللبت، عـ نجهللاد، عـ أبل نعؿر  هللل:  

أن   ملسو هيلع هللا ىلصنـ إنراء، فجعؾ الؿؼداد يحوق يف وجفف الرتاب، و اهللل: أنركاهلل رساقل اهلل 

                                                           

نسؾؿ بـ الحجهللج، الصحقح، بهللب جقاز جؿهللعف انرأتف يف   ؾفهلل نـ  دانفهلل ونـ ورامفهلل نـ  (1)

وحدثـهلله  تق ة بـ سعقد، حدثـهلل أبق عقاكة ح ». و هللل: 3611بر ؿ  4/156غقر تعرض لؾدبر، 

د الصؿد، حدثـل أبل، عـ جدي، عـ أيقب ح وحدثـهلل نحؿد وحدثـهلل ع د القارث بـ ع 

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 

ؿ الر هللول،  هلللقا: حدثـهلل واب بـ جرير، حدثـهلل أبل، : س مش قلل ر ـ  ؿلن   ت ملـع يحدث  ع

واق  -عـ الزاري ح وحدثـل سؾقؿهللن بـ نع د، حدثـهلل نعؾك بـ أسد، حدثـهلل ع د العزيز 

عـ سفقؾ بـ أبك ههلللح، كؾ امٓء عـ نحؿد بـ الؿـؽدر، عـ جهللبر و ا  -ابـ الؿختهللر 

أن  الحديث، وزاد يف حديث الـعؿهللن عـ الزاري: إن وهللء ُنَج ذقة وإن وهللء غقر نج قة غقر

 «.ذلؽ يف هؿهللم واحد

 .351بر ؿ  184ذكر نـ تؽؾؿ فقف واق نقثؼ / (2)

ععقػ، ك ِر فتغقر وههللر يتؾؼـ، وكهللن ». و هللل: 7717بر ؿ  611ابـ حجر، تؼريب التف يب / (3)

 «.وقعقًّهلل
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 . (1 )كحوق يف وجقه الؿداحقـ الرتاب

و هللل يزيد بـ أبل زيهللد: عـ نجهللاد، عـ ابـ ع هللس، عـ الؿؼداد نـ حديث 

 أبل أسهللنة عـ زامدة عـ يزيد.

اه جريار عاـ يزياد باـ أبال زياهللد، سللت نحؿًدا عـ ا ا الحديث، فؼهللل: رو

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: 

طوحديث يزيد عـ نجهللاد نرساًل أهح.  غؾ ف ك ؽـ د   وق، ول أ ل زكل ـ  ك     .وكا

                                                           

ف (1) ث أخدج ح ك ذم مل ت: وه : نسؾؿ، الصحقح، بهللب الـفل عـ الؿدح، إذا كهللن فقف إفراط، قؾ

، وابـ أبل وق ة: الؿصـػ، يف الرجؾ 6797بر ؿ  8/228عؾك الؿؿدوح وخقػ نـف فتـة 

، والرتن ي: الجهللنع، بهللب: نهلل جهللء يف كرااقة الؿدحة 26784بر ؿ  9/5يؿدح الرجؾ 

، وال زار: 3742بر ؿ  4/679، وابـ نهللجف: الســ، بهللب الؿدح 2393بر ؿ  4/599والؿداحقـ 

، وال قفؼل: الســ 16969بر ؿ  15/181الؽ قر  ، والطرباين: الؿعجؿ2113بر ؿ  6/48الؿسـد 

، كؾفؿ نـ طريؼ ح قب بـ أبل ثهللبت عـ نجهللاد عـ أبل نعؿر، 21667بر ؿ  11/242الؽربى 

دمذي هللل:  هللم رجؾ فلثـك عؾك أنقر نـ إنراء، فجعؾ الؿؼداد.... الحديث.  ل  لل م : ق

، نـ حديث أبل أسهللنة، و هللل يزيد بـ أبل زيهللد: عـ نجهللاد، عـ ابـ ع هللس، عـ الؿؼداد»

عـ زامدة، عـ يزيد. وسللت نحؿًدا عـ ا ا الحديث، فؼهللل: رواه جرير، عـ يزيد بـ أبل 

زيهللد، عـ نجهللاد، أن الؿؼداد نرسؾ. وُيروى عـ يزيد، عـ نجهللاد، عـ ابـ ع هللس. وروى 

اك  ح قب بـ أبل ثهللبت، عـ نجهللاد، عـ أبل نعؿر، عـ الؿؼداد.  كث ك وح  محؿ :  قلل 

ـ مل سًر أ و. ط د م  هللل أبق عقسك: . ويزيد بـ أبل زيهللد هدوق، ولؽـف يغؾطله  

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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ثهللبت عـ نجهللاد عـ أبل نعؿار عاـ   هللل أبق عقسك: وحديث ح قب بـ أبل

الؿؼااداد اااق عـاادي أهااح نااـ حااديث يزيااد بااـ أباال زيااهللد عااـ نجهللاااد عااـ ابااـ 

 . (1 )ع هللس

قد  َلَخدة: »*و هللل الرتن ي غ ت كف  ل محؿ :   وق، إال أ  . (2 )«قل

                                     أقىان أهل النقذ في ًشيذ بن أبي سياد:

ة عاـ و اهللل عوؿاهللن باـ أبال واق »* ذكره ال خهللري يف التهللريي الؽ قار و اهللل: 

 . (3 )«جرير: كهللن يزيد بـ أبل زيهللد أحسـ حػًظهلل نـ عطهللء بـ السهللمب

ؼننف:  ـ وث ، وأثـااك عؾقااف  (6 )، وأحؿااد بااـ هااهلللح (5 )، والعجؾاال (4 )ابااـ سااعدمنن

 ...........................................................،  (7 )يعؼقب بـ سػقهللن

                                                           

 .613بر ؿ  331عؾؾ الرتن ي الؽ قر برتتقب الؼهللعل / (1)

 .91بر ؿ  391برتتقب الؼهللعل /عؾؾ الرتن ي الؽ قر  (2)

 .3221بر ؿ  8/334ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (3)

وكهللن ثؼة يف كػسف، إٓ أكف اختؾط يف آخر عؿره، ». و هللل: 6/341ابـ سعد، الط ؼهللت الؽربى  (4)

 «فجهللء بهلللعجهللمب

َخرة كقيف، ثؼة، جهللمز الحديث، وكهللن بلَ ». و هللل: 2119بر ؿ  2/364العجؾل، نعرفة الوؼهللت  (5)

ـ  «.يؾؼ 

و هللل ». و هللل ابـ وهللاقـ: 1561بر ؿ  256اكظر  قلف: ابـ وهللاقـ، تهللريي أسؿهللء الوؼهللت / (6)

 «. أحؿد بـ ههلللح: يزيد ابـ أبل زيهللد ثؼة، ٓ يعج ـل  قل نـ يتؽؾؿ فقف

و هللل يعؼقب ». و هللل ابـ حجر: 531بر ؿ  11/2289اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (7)

ويزيد وإن كهللكقا يتؽؾؿقن فقف لتغقره: ففق عؾك العدالة والوؼة، وإن لؿ يؽـ نوؾ بـ سػقهللن: 

 «.الحؽؿ ونـصقر
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 . (2 )، وأثـك عؾقف ال ا ل (1 )وهحح ابـ ح هللن حديوف   ؾ آختالط

ػف ع زي، وأباق حاهللتؿ ، وأباق زرعاة الارا (4 )، وأحؿد (3 ): يحقك بـ نعقـمـ ض

ند.  (8 )، وآخارون (7 )، وابـ عدي (6 )، والـسهللمل (5 )الرازي م ـ حل ل  عاعقػ، : »وقل

                                                           

ً                 ِ                       وكهللن يزيد هدو  هلل، إٓ أكف لؿهلل ك  ر سهللء حػظف وتغقر، فؽهللن ». و هللل: 3/111ابـ ح هللن، الؿجروحقـ  (1)              

ُ                                                             يتؾؼـ نهلل ل ؼـ، فق ع الؿـهللكقر يف حديوف نـ تؾؼقـ غقره إيهلله، وإجهللبتف فقؿهلل ل قس 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 ي ؾؼ ـ سؿهللع لقس بشلء                                            ». 

 «.هدوق، رديء الحػظ، لؿ ُيرتك». و هللل: 6315بر ؿ  2/382ال ا ل، الؽهللوػ  (2)

. واكظر  قلف: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ 251بر ؿ  93برواية الدارنل / تهللريي ابـ نعقـ (3)

 رئ عؾك الع هللس بـ نحؿد الدوري عـ يحقك بـ ». و هللل ع د الرحؿـ: 1114بر ؿ  9/265

 «.نعقـ،  هللل: يزيد بـ أبل زيهللد ٓ يحتج بحديوف

ؿ، الجرح والتعديؾ . واكظر  قلف: ابـ أبل حهللت3181بر ؿ  2/484العؾؾ ونعرفة الرجهللل  (4)

 هللل ع د اهلل:  هللل أبل: لؿ يؽـ يزيد بـ أبل زيهللد ». و هللل ع د الرحؿـ: 1114بر ؿ  9/265

 «.بهلللحهللفظ، لقس ب اك

سللت أبل ». و هللل ع د الرحؿـ: 1114بر ؿ  9/265اكظر: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (5)

زرعة عـ يزيد بـ أبل زيهللد،  عـ يزيد بـ أبل زيهللد، فؼهللل: لقس بهلللؼقي. و هللل: سللت أبهلل

 «. هللل: لقـ، ُيؽتب حديوف، وٓ ُيحتج بف

 «.كقيف، لقس بهلللؼقي». و هللل: 651بر ؿ  256الـسهللمل، الضعػهللء والؿرتوكقـ / (6)

ويزيُد نـ ِوقعة أاؾ الؽقفة، ونع ». و هللل: 2168بر ؿ  9/166ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (7)

 «.ععػف ُيؽتب حديوف

و هللل الربديجل: ». و هللل ابـ حجر: 531بر ؿ  11/289ـ حجر، هت يب التف يب اكظر: اب (8)

 .و هللل ابـ خزيؿة: يف الؼؾب نـف .روى عـ نجهللاد، ويف سؿهللعف نـف كظر، ولقس اق بهلللؼقي

ا، ويؾؼـ إذا ل ؼـ ُ   و هللل الدار طـل: ٓ يخرج عـف يف الصحقح، ععقػ، يخطئ كوقر  و هللل  .                                                    ً             
= 
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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 

كف اختؾط يف آخر عؿاره، وأها ح ياتؾؼـ، تقثقؼف ديهللكة وهدً هلل، ولؽـفؿ أوهللروا إلك أ

وكاهللن يزياد هادوً هلل، »نؿهلل أثر يف روايتف وأدامف. وبّقـ ابـ ح هللن ا ه الؿسللة فؼاهللل: 

إٓ أكف لؿهلل كرب سهللء حػظف، وتغقر، فؽهللن يتؾؼـ نهلل ُلؼـ، فق ع الؿـهللكقر يف حديواف ناـ 

نـ تؾؼقـ غقره إيهلله، وإجهللبتف فقؿهلل لقس نـ حديوف، لسقء حػظف،  سنؿلع م نف ف سنؿع مـ

قو، ه سؿلٌع  ح ل طؿد فة ح أو ؽق مل دخقلف  ؾ  ي وسؿهللع نـ سؿع نـف يف آخر  دونف  ق

 «.الؽقفة بعد تغقر حػظف وتؾؼـف نهلل يؾؼـ سؿهللع لقس بشلء

فُقحؿؾ كالم كؾ نـ تؽؾؿ فقف اق بعد اختالطف، و د وثؼف بعض أااؾ العؾاؿ 

ػقد أكف   ؾ آختالط كؿهلل نّر، و د  هللل ال خهللري: هدوق، إٓ أكف تغقر بَلَخرة. نؿهلل ي

 هدوق حسـ الحديث، وُيحتج بف كؿهلل ذكر الـؼهللد.

33  -  . الانيُّ                                  َّ   ُّ ًشيذ بن غبذ الزحمن، أبى خالذ الذَّ

آينُّ إسادي الؽاقيّف، ناـ  اق: يزيد بـ ع د الرحؿـ بـ اـد، أبق خهلللد الاد 

 . (1 )السهللبعة

                                                   = 
لسرت، والصدق، وتعهللطل العؾؿ، يشؿؾفؿ كعطهللء بـ نسؾؿ يف نؼدنة كتهللبف: فنن اسؿ ا

 «.السهللمب، ويزيد بـ أبل زيهللد، ولقث بـ أبل سؾقؿ، وكظرامفؿ نـ حؿهللل أثهللر

هدوق، يخطئ كوقًرا، وكهللن ». و هللل ابـ حجر: 8172بر ؿ  636ابـ حجر، تؼريب التف يب / (1)

 «.يدلس
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هلللاد حدثـهلل اـهللد، حدثـهلل ع د السالم بـ حارب، عاـ أبال خ»*  هللل الرتن ي: 

كاهللم وااق   ملسو هيلع هللا ىلصالدآين، عـ  تهللدة، عـ أبل العهلللقاة، عاـ اباـ ع اهللس، أكاف رأى الـ ال 

سهللجد حتك غط أو كػي، ثؿ  هللم يصؾل،  ؾت: يهلل رسقل اهلل، إكؽ  د كؿت،  هللل: إن 

 . (1 )«القعقء ٓ يجب إٓ عؾك نـ كهللم نضطجًعهلل: فنكف إذا كهللم اسرتخْت نػهللهؾف

ٓ والء. رواه ساعقد باـ أبال  سللت نحؿًدا عـ اا ا الحاديث، فؼاهللل: اا ا

عروبة عـ  تهللدة عـ ابـ ع اهللس  قلاف، ولاؿ يا كر فقاف أباهلل العهلللقاة، وٓ أعارف ٕبال 

خهلللد الدآين سؿهللًعهلل نـ  تهللدة.  ؾت: أبق خهلللد كقػ اق؟  هللل: هدوق، وإكؿهلل يفؿ 

 «.يف الشلء

                                                       أقىان أهل النقذ في ًشيذ بن غبذ الزحمن أبي خالذ الذالاني:

وحدثت عـ وريؽ أكف  هللل يقًنهلل: »يف التهللريي الؽ قر و هللل: * ذكره ال خهللري 

حدثـل ذاك إهاؾع، الؿصاػر، الؿرجائ، كعاقذ باهللهلل نـاف، يزياد باـ ع اد الارحؿـ 

 . (2 )«الدآين..

ثؼف:   ..............................................،  (3 )يحقك بـ نعقـمـ و

                                                           

 ( نـ ا ا ال حث.115( ص )15بر ؿ ) ؾت: تؼدم تخريجف: ترجؿة ع د السالم بـ حرب  (1)

 .3271بر ؿ  8/347ال خهللري، التهللريي الؽ قر  (2)

. واكظر: ابـ أبل حهللتؿ، الجرح 881بر ؿ  228اكظر  قلف: تهللريي ابـ نعقـ برواية الدارنل / (3)

أكهلل يعؼقب بـ إسحهللق فقؿهلل كتب إلل، ». و هللل ع د الرحؿـ: 1167بر ؿ  9/277والتعديؾ 

،  هللل: سللت يحقك بـ نعقـ عـ يزيد الدآين، فؼهللل: لقس بف  هللل: كهلل عوؿهللن بـ سعقد

 «.بلس
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 . (4 )، وال ا ل (3 )، والـسهللمل (2 )، وأحؿد (1 )وأبق حهللتؿ الرازي

عػف:  ضنن ـ  ، وابااـ ع ااد  (7 )ولقـااف ابااـ عاادي،  (6 )، وابااـ ح ااهللن (5 )ابااـ سااعدمنن

 . (8 )الرب

                                         خالصت أقىان أهل النقذ في أبي خالذ الذالاني:

ال ي يظفر لل أن يزيد بـ ع د الرحؿـ الدآين  د اختؾػ الـؼهللد فقف بقـ نقثذؼ 

ونضااعػ! ولؽااـ الاا يـ وثؼااقه اااؿ نااـ الؿتشاادديـ يف الجاارح والتعااديؾ، كاالبل 

نؿهلل يشاد ناـ أزره ويؼاقي أناره. و اد  حهللتؿ، وأحؿد، ويحقك بـ نعقـ، والـسهللمل،

                                                           

سللت أبل عـف، ».  هللل ع د الرحؿـ: 1167بر ؿ  9/277ابـ أبل حهللتؿ، الجرح والتعديؾ  (1)

 «.فؼهللل: هدوق، ثؼة

و هللل أحؿد بـ ».  هللل الحهللفظ: 8418بر ؿ  12/73اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (2)

 «.فحـ ؾ: ٓ بلس ب

و هللل الـسهللمل: : ».  هللل الحهللفظ8418بر ؿ  12/73اكظر  قلف: ابـ حجر، هت يب التف يب  (3)

 .«لقس بف بلس

 .«نحدث نشفقر، حسـ الحديث»و هللل:  7122بر ؿ  2/751 ال ا ل، الؿغـل يف الضعػهللء (4)

 «.وكهللن نـؽر الحديث». و هللل: 7/311ابـ سعد، الط ؼهللت الؽربى  (5)

كهللن كوقر الخطل، فهللحش القاؿ، يخهلللػ الوؼهللت يف ». و هللل: 3/115روحقـ ابـ ح هللن، الؿج (6)

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

وأبق خهلللد لف أحهللديث ههلللحة، »و هللل:  .2169بر ؿ  9/168ابـ عدي، الؽهللنؾ يف الضعػهللء  (7)

 «.وأروى الـهللس عـف ع د السالم بـ حرب، ويف حديوف لقـ، إٓ أكف نع لقـف ُيؽتب حديوف

لقس بحجة ». و هللل: 18/243ابـ ع د الرب، التؿفقد لؿهلل يف الؿقطل نـ الؿعهللين وإسهللكقد  (8)

 «.فقؿهلل كؼؾ
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إن إمؿااة »يؼااقي أنااره أيًضااهلل نااهلل كؼؾااف الحااهللفظ ابااـ حجاار عااـ الحااهللكؿ أكااف  ااهللل: 

 حهلللااف  (1 )«الؿتؼاادنقـ واافدوا لااف بهلللصاادق واإلتؼااهللن
ّ
. ثااؿ لخااص الحااهللفظ الاا ا ل

وأباق خهلللاد ». ثؿ  هللل ال خهللري:  (2 )«نحدث نشفقر، حسـ الحديث»ورت تف فؼهللل: 

، والقاؿ القسقر ٓ يسؾؿ نـف أحاد، ٓ ساقؿهلل «ؿهلل يفؿ يف الشلءالدآين هدوق، وإك

أن لف أحهللديث ههلللحة  د ُيحتج وهلل. فقؽقن تقثقؼفؿ لف تقثقؼ ديهللكة، وتقثقؼ عا ط، 

هلل، وا ا يخربكهلل برت تف بلن حديوف دامر بقـ الحسـ والصحة.  ولؽـف لقس ع ًطهلل تهللنًّ

                                                           

 .12/73هت يب التف يب  ابـ حجر، (1)

 .7122بر ؿ  2/751يف الضعػهللء الؿغـل  (2)
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 املطهب انثاين: 

 بياٌ املزاد يٍ نفظت )انصذوق( 

 يذي صالزيتها نالزتداج عنذ اإلياو انبخاريو

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، 

هااة َنااـ اسااتخدم نوااؾ ااا ا الؾػااظ: كاالبل حااهللتؿ الاارازي، والحااهللفظ الاا ا ل، وخهلل

 والحهللفظ ابـ حجر، لؾقهقل إلك أ رب نراد لف ا الؾػظ عـد اإلنهللم ال خهللري.

ف عد ال حث وآستؼراء والتت ع وجدُت أن اإلنهللم ال خهللري  د استخدم ا ا 

 الؾػظ )الصدوق(، و سؿف إلك  سؿقـ:

 )هدوق( نجرًدا. وعدداؿ أربعة وعشرون راوًيهلل. نـ أطؾؼ عؾقف لػظ مألول:

 نـ أطؾؼ عؾقف لػظ )الصدوق( نؼرتكهلًل بقهػ آخر. وعدداؿ تسعة رواة. وملثلين:

                                             ومن خالن دراست هذًن القسميل وقفذ غلى ما ًأحي:

 أن ال خهللري حقـؿهلل أطؾؼ ا ا القهػ بؼسؿقف، أراد بف أنقًرا: فؼد:

ؼننلت -1 ؿ ث فنن أك د  ننف  م ؾننك جؿلطننة وأر ؼننف ط ؾننك أصؾ عننقن ط د كلؿ ؼننل ملـ د  ؽننل ، وك

ثؾ  فؿ. م قؼ )إدريس بـ يزياد إودي، وإساؿهللعقؾ باـ أباهللن، وأباهللن باـ ع اد اهلل، تقث
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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، 

نحؿد ابـ زيد بـ الؿفهللجر، ويزيد بـ إبارااقؿ باـ  ساقط، وع د القاهللب الوؼػل، و

وخؾػ بـ خؾقػة، ويزيد بـ إبرااقؿ التسارتي، وعؿارو باـ أبال عؿارو، ويزياد باـ 

 أبل زيهللد(. وامٓء ُيحتج وؿ.

2-  ) كننة ل كل م ؼ  قنن هننق  تقث ملحنن ق، و ملننة و ع  مل د  ننف  م ؾننك جؿلطننة وأر ؼننف ط وأصؾ

ملـ د  ؽنل ؿ ك ف عين في ؼط.  ف ؽذ   مل كف ال ك عؿ   عـك أ فؿ:  ؿ قػ ع تين ؾنك  عنقن ط د كلؿ ؼنل

ثؾ  )إسؿهللعقؾ بـ ع اد الؿؾاؽ، وإبارااقؿ باـ إساؿهللعقؾ باـ نجؿاع، وأواعث باـ م

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 

ؼ ، وغقراؿ(، بـ ع د الرحؿـ أبل خهلللد الدآين قن مل قث ـ  ؿ  ق ف فق ؿ م  ؾػ  ف و عي

عقػ مل ينن : )كااهلللربقع بااـ هاا قح، وع ااهللد بااـ نـصااقر، وغقراؿااهلل(، وكااؾ ااامٓء و

ُيتق  ػ يف حديوفؿ لؾـظر فقف: إن كهللن لفؿ نتهللبع أو  ارامـ ت اقـ عا طفؿ لؿاهلل رووه، 

 و د ُيـتَؼك نـ ههلللح حديوفؿ.

ملي نننلر ؿ  فننن ن ج   محنن  ) قـ سنننؿ ملؼ ـ  فؿ  مننن عيننن ظ: أن   رحننن نف وك عنن ي ح جلم

علت ملؿ ل  هؿ ح  كد فؿ ذ فؿ، و عي ف    ش مس  ؿ  ف  .  (1  ملححقو، و عي

ؾ   ن ـ وأط ن س  و وح نح  نف   ك ندى أ ك مة،  ندو مل همالء  ـ  ذي لف ط مل دم مالت  وح سم

                                                           

  ؾت: و د ذكرت ا ا يف ترجؿة كؾ واحد نـفؿ. (1)
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ئؾة مألس ردة ح  م ملق ؿ  ف كث  . (1  أحلد

أن الـؼااهللد كااهللن لفااؿ اتجهللاااهللن يف اسااتخدام لػااظ   (2 )و ااد ذكاارت فقؿااهلل ساا ؼ

 )الصدوق(:

مألول: ه   ن ٓ يػرق بقـ لػظ )الصدوق( وبقـ لػظ )الوؼة(.نـ كهلل مالتلل

ملثلين: ه   نـ الـؼهللد نـ كهللن يػرق بقـ لػظ )هدوق( ولػظ )ثؼة(. مالتلل

والاا ي ظفاار لاال نااـ اسااتخدام اإلنااهللم ال خااهللري لفاا ا الؾػااظ أكااف كااهللن نااـ 

أهحهللب آتجهلله إول، بدلقؾ استخدانف لػظ )هدوق ثؼة( يف ع د اهلل باـ جعػار 

 ق ث ت( يف إدريس بـ يزيد إودي.الؿخرنل، و)هدو

و هللل عاـ حاديث رواه ع اد اهلل باـ جعػار الؿخرنال: )ااق حاديث حساـ، 

ؼة ملؿ دمل   وق ث ػد  ع ي  مهلل  ـ ج (، وناـ الؿعؾاقم أن اساتخدام الؿتؼادنقـ وط

لؾػظ )الحسـ( عؾك أحد إحهللدياث ااق بؿعـاك الصاحقح: ٕ اؿ كاهللكقا يؼساؿقن 

ن الحساـ عـاداؿ َ ساقؿ الصاحقح.  اهللل الحديث إلك هحقح وععقػ فؼط، وكاهلل

وَيؾَزم عؾك ذلؽ أن يؽقن كؾ هحقٍح حسـهلًل، وعؾقف ع هللرات الؿتؼادنقـ: »ال ا ل: 

 .  (3 )«فن ؿ  د يؼقلقن فقؿهلل هح: ا ا حديث حسـ

                                                           

اكظر: تخريج إحهللديث القاردة يف حقاول ا ا ال حث نؿهلل سئؾ عـف ال خهللري وأجهللب  (1)

 عـف.

 اكظر: الؿ حث إول / الؿطؾب الوهللين: )استعؿهللل إمؿة لؾػظ الصدوق ودٓلتف عـداؿ(. (2)

 .4 ظة /ال ا ل، الؿق (3)
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ؾت:  وَيؾزم نـ هحة الخرب ثؼة رواتف، وُيستػهللد نـ ا ا أن لػظ )الصدوق( ق

 عـد ال خهللري اق  سقؿ لػظ )الوؼة(.

ل سهللمؾ ويعارتض فقؼاقل: إن كاهللن لػاظ الصادوق ُياراد باف التقثقاؼ! و د يسل

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؟

هلل بهلللحديث ال ي تداولف الوؼهللت، بؾ  قؾت: إن ندلقل الصحقح لؿ يؽـ خهللهًّ

عؾك الحديث ال ي رواه الضعقػ أيًضهلل إذا تلكد لديفؿ سالنتف نـ الخطل  د يطؾؼ 

والقاؿ. فهلللصدوق  د يقَهػ بقهػ ُيَؾّقـف: كلن يؼقل ال خهللري: )هدوق، ساقئ 

الحػظ، أو كوقر الغؾط، أو يفؿ( ولؽـف  د يصقب يف أحد أخ هللره )يف حديث بعقـاف( 

دوق عهللبط لحديواف: فتؽاقن فقؽقن  د ع طف، وعؾقف فنكـهلل كستطقع أن كصػف بلكف ه

 الـتقجة ال أكـهلل كحتج بحديوف ال ي ع طف.

فااهلللرواة الاا يـ نااّر ذكااراؿ وتؿاات دراسااتفؿ، ووهااػفؿ ال خااهللري بقهااػ 

 -لاقس نطؾًؼاهلل  -)هدوق(، و رن نعفؿ وهًػهلل آخر، فؽلكف يشقر إلك عاعػ فاقفؿ 

كلن يؼقل: )هدوق يفؿ، أو هدوق ساقئ الحػاظ.... وغقار ذلاؽ نؿاهلل ناّر نعـاهلل(، 

فمٓء الرواة ٓ بد نـ الـظر يف روايتفؿ: اؾ لفؿ نتهللبع لفؿ عؾقفهلل، أم أ ؿ اكػردوا ف

وهلل، فنن وجدكهلل نتهللبًعهلل، فـؼقل:  د عا طقا رواياتفؿ وكحاتج واهلل، وإن لاؿ كجاد لفاؿ 

نتهللبًعااهلل فاانن وهااػفؿ السااهللبؼ )هاادوق سااقئ الحػااظ وغقاار ذلااؽ( ٓ ُيحتؿااؾ نعااف 

ػقن.  تػرداؿ، فُقضع 

ؾ و فؿ كم همالء ال  نة و ي ت ـ ر ن ؿ م ف ث ك ن  نقن ح ؽ ك ن   ؾ ق قة،   ؾ ؽ ؿ  لل ف ث ك كم دك ح  ال 
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ه غقد ـ ل س ملح متف، أو  سـ لذ ملح كث   .ملح 

ؿ  ف نقؿ س تؼ ؼ  نل  س مل مة  ملندو ل  ر نـ خن نلري م ملي  ن   ملح وق طـ تية  نن ر ف ؾقف  وط

مآلتل: ملـحق   طؾك 

ثف  -1 ك ؽقن ح  ك مألئؿة. و ـ  ه م قد هق وغ كح ج  ف  ـ  ؾك َم ؼف ط ؾ ط ك ملح وق ق  

ملححقو  .مـ  ل  

نـ  نل   ملح وق ق  -2 كثف م ؽقن ح  ف   ح كثف، وق  ك ش س  ؼف طؾك مـ ك طؾ ك

متف سـ لذ  .ملح

ند ح  -3 ظ ـ كم م  ذ ن ه ًطل، و ي ن ؼ ض ن ث كق نًة وال  ك كل د ؼ  ن ث كق ـ  ؾك م ؼف ط ؾ ط ك ملح وق ق  

ؾك  ق ع ط تم ه أو  قد غ مط ي    م  ذ ه إ قد غ ـ ل س ملح ـ  ل   ؽقن م ك قف. وق   ف ك ققػ  ثف و ك ح 

كثف  .ح 

نف  ؾق ؼ ط ؾن ذي أص ملن موي  ند مل ضنع  طقع و أس  كـل  ن ف ؾقف  ظ وط ػن نلري ل ملي  مامنلم 

ثف ك ح ج  ح  كم ذي  مل ؼة  ث مل ية  ت ( ح مد ملح وق  . 

ـ  سن ملح تنف، و م نـ لذ س ملح كث  ن  ملح نة  تي عف ح مد ضن نـ و ؽ ند كؿ فؿ مآلخ و عي

هيل:  نذ مل ل  ده. وكؿل قنل غق ـًل أو »ل ن س نف ح ث ك نلن ح  ك ـ  ن نة م ي ت نل ر ه ن وق  ملح نة  ي ت إن ر

م  ً ق  .«ج
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 اخلامتت

 أهى اننتائح وانتىصياث

مليحث، سلقق م  هذ كفلكة  نـ ك نلئج، وح  نف م ؾت إلق نؿ منل تق ن ه دمت أ ع ن  م  لس

مل ق قلت: ؿ  ه د أ ذك  وأ

عدد الرواة ال يـ أطؾؼ عؾقفؿ اإلناهللم ال خاهللري وهاػ )الصادوق( بؾاغ  .1

ثالثة وثالثاقـ راوًياهلل: ناـ خاالل كتاهللب )عؾاؾ الرتنا ي الؽ قار( وكتاهللب )التاهللريي 

 الؽ قر لؾ خهللري(.

( نجارًدا: بؾغ عدد الرواة ال يـ أطؾؼ عؾاقفؿ ال خاهللري وهاػ )هادوق .2

أربعااة وعشااريـ راوًيااهلل. وبؾااغ عاادد الاارواة الاا يـ أطؾااؼ عؾااقفؿ ال خااهللري وهااػ 

 )هدوق( نؼروًكهلل بقهػ آخر: تسعة رواة.

أن ال خهللري لؿ يػرق بقـ لػظ )هدوق( وبقـ لػاظ )ثؼاة(، باؾ  اد جؿاع  .3

 بقـفؿهلل نًعهلل.

نـ الرواة َنـ أطؾؼ عؾقفؿ وهػ )الصادوق( واحاتج واؿ يف إهاقل،  .4

  جهللنعف الصحقح.وأخرج عـفؿ يف

ناااـ الااارواة َناااـ أطؾاااؼ عؾاااقفؿ وهاااػ )الصااادوق( واستشااافد واااؿ يف  .5
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الؿتهللَبعهللت والؿعؾ ؼهللت. وعؾقف فهلللراوي الصدوق عـد اإلنهللم ال خهللري  د ُيحتج بف، 

 أو يعترب بف، أو ُيستشفد بف.

الراوي )الصدوق(  د يؽقن عـد ال خهللري بؿعـك: أكف ٓ يتعؿاد الؽا ب  .6

 ديهللكة ٓ تقثقؼ ع ط. فقـظر يف حديوف. فؼط، أي أن ا ا تقثقؼ

و د يؽقن لػظ )الصدوق( عـد ال خهللري بؿعـك أكاف تقثقاؼ عا ط وديهللكاة  .7

نًعااهلل، فقحااتج بااف. وعؾقااف فاانن رت ااة الااراوي )الصاادوق( عـااد ال خااهللري داماارة بااقـ 

 الصحقح، والحسـ، والضعقػ.

لؿ يؽـ ال خهللري نـػرًدا بهلللجؿع بقـ )الوؼة والصادوق( باؾ وافاؼ أغؾاب  .8

كلحؿد وابـ الؿ هللرك وغقراؿ ناـ الؿتالخريـ  -كؿهلل نّر  -ٕمؿة عؾك ا ا الصـقع ا

 والؿعهللهريـ.

نـ خالل إطالق ال خاهللري لفا ا الؾػاظ )الصادوق( عؾاك بعاض الارواة،  .9

ونااـ خااالل الـظاار يف أ ااقال الـؼااهللد أخااريـ، وجاادت أن اإلنااهللم ال خااهللري نااـ 

عااـ إطااالق إلػااهللظ  الؿعتاادلقـ يف الجاارح والتعااديؾ: حقااث كااهللن عػقااػ الؾسااهللن

الجهللرحة الشديدة التل كهللن يستعؿؾفهلل غقره نـ الـؼهللد، وإكؿهلل كهللن يساتخدم إلػاهللظ 

 لطقػة الع هللرة.

ويقهل ال هللحث بدراسة نصطؾح )الصدوق( عـاد الؿتؼادنقـ وعـاد  .11

 الؿتلخريـ دراسة نؼهللركة.

قـ ملعللؿ ملحؿ  هلل ر   مكل أن  آخد دطق  .و
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 أهى املصادر واملزاخع

لجقزيااة، أبااق ع ااد اهلل نحؿااد بااـ أباال بؽاار بااـ أيااقب الدنشااؼل، ابااـ  ااقؿ ا

قطلنه(، 1432) ش مل فػلن ح محلك   ملؾ ثة  ، تحؼقؼ: نحؿد عزيار واؿس، نؽاة 1، طإغل

 الؿؽرنة، دار عهلللؿ الػقامد.

ن م ه(، 1413ابـ الؿربد، يقسػ بـ حسـ بـ ع د الفهللدي الصهلللحل، ) مل ند   ح

ح أو ذم ماملم أحؿ   ؿ  فقف  ؾؿ  ؽ ، تحؼقؼ وتعؾقؼ: الدكتقرة روحقة ع د 1، طفقؿـ ت

 الرحؿـ السقيػل، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة.

ابـ الؿؾؼاـ، ساراج الاديـ أباق حػاص عؿار باـ عؾال باـ أحؿاد الؿصاري، 

نده(، 1425) يق ؽ مل ح  ند ش مل نة ح  ع ملقمق ثنلر  نث ومآل دك ـقد ح ت دكج مألحل ملؿ ، 1، طملي ر 

ويهللسر بـ كؿهللل، الساعقدية، دار  الؿحؼؼ: نصطػك أبق الغقط وع د اهلل بـ سؾقؿهللن

 الفجرة لؾـشر والتقزيع.

ابـ الؿؾؼاـ، ساراج الاديـ أباق حػاص عؿار باـ عؾال باـ أحؿاد الؿصاري، 

كثاااا(، 1413) ملحنن  ؾننقم  ـننع ح ط ، تحؼقااؼ: ع ااد اهلل بااـ يقسااػ الجااديع، 1، طملؿؼ

 السعقدية، دار فقاز لؾـشر.

لـقساهللبقري، ابـ خزيؿة، نحؿاد باـ إساحهللق باـ خزيؿاة أباق بؽار الساؾؿل ا

ـ خاكؿننةه(، 1391) م نن ، تحؼقااؼ: د. نحؿااد نصااطػك إعظؿاال، بقااروت،  ننحقو 

 الؿؽتب اإلسالنل.
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ابااـ خؾؽااهللن، أبااق الع ااهللس وااؿس الااديـ أحؿااد بااـ نحؿااد بااـ إباارااقؿ بااـ 

ـنلء ملامنلنم(، 1994خؾؽهللن الربنؽال، ) أ  ينلء  أك قنلن و مألط قنلت  ف ، تحؼقاؼ: إحساهللن و

 ع هللس، بقروت، دار ههللدر.

ؼنلكقس ه(، 1399ق الحسقـ أحؿد بـ فهللرس بـ زكريهلل، )ابـ فهللرس، أب ؿ م عل م

غة  ، تحؼقؼ: ع د السالم نحؿد اهللرون، دار الػؽر.ملؾ

ملحنحل ةه(، 1418ابـ  هللكع، ع د ال هلل ل بـ  هللكع أباق الحساقـ، ) نؿ  عل ، 1، طم

 تحؼقؼ: هالح بـ سهلللؿ الؿصرايت، الؿديـة الؿـقرة، نؽت ة الغربهللء إثرية.

ح ه(، اإلكؿاهللل 1411ـ ا ة اهلل باـ أبال كصار باـ ناهللكقٓ، )ابـ نهللكقٓ، عؾل ب

ـننك ؽ مل ألسننؿلء و م ؾننػ ح  ملؿ   ؾننػ و ملؿمت ـ  قننل  طنن رت مال فننع  ، بقااروت، دار 1، طر

 الؽتب العؾؿقة.

ابااـ نـااده، أبااق ع ااد اهلل نحؿااد بااـ إسااحهللق بااـ نحؿااد بااـ يحقااك بااـ َنـْااَده 

فة ملححل ةه(، 1426الع دي، ) عد ربي، نط قعهللت ، تحؼقؼ: أ.د عهللنر حسـ ه1، طم

 جهللنعة اإلنهللرات العربقة الؿتحدة.

قننك إهاا حل، نهلللااؽ بااـ أكااس أبااق ع ااد اهلل،  ة كح كنن م ؽ رو مامننلم مللنن مقصننل 

قثل  ، تحؼقؼ: نحؿد فماد ع د ال هلل ل، نصر، دار إحقهللء الرتاث العربل.ملؾ

ملحنحل ةه1415إه فهللين، أحؿد بـ ع د اهلل بـ أحؿد أبق كعاقؿ، ) نة  ف عد ، (، م

 فهللروق حؿهللدة، الدار ال قضهللء، دار الوؼهللفة.، تحؼقؼ: 1ط

إهػفهللين، الحسقـ بـ نحؿد بـ الؿػضؾ الؿعاروف بهلللراغاب إهاػفهللين 
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آنه(، 1412أبق الؼهللسؿ، ) ؼد مل كب  دمت ح غد ػد ، )د. ط(، تحؼقاؼ: هاػقان عادكهللن ملؿ

 داودي، دنشؼ، بقروت، دار العؾؿ، الدار الشهللنقة.

مألم، ه(1421إل اااهللين، نحؿاااد كهللهااار الاااديـ، ) مود/  عقػ أ نننل د ، 1، طضننن

 الؽقيت، نمسسة غراس لؾـشر والتقزيع.

إكدلسل، أبق عؿر يقسػ باـ ع اد اهلل باـ نحؿاد باـ ع اد الارب باـ عهللهاؿ 

ق ه(، 1387الـؿري الؼرط ل، ) نلك مألس عنلين و ملؿ ـ  ملؿقصل م فق  لؿل ح  ، )د. ط(، مل ؿ

لؿغارب، وزارة تحؼقؼ: نصطػك بـ أحؿد العؾقي، نحؿاد ع اد الؽ قار ال ؽاري، ا

 عؿقم إو هللف والشمون اإلسالنقة.

إكدلسل، أبق عؿر يقسػ باـ ع اد اهلل باـ نحؿاد باـ ع اد الارب باـ عهللهاؿ 

مألمحننلره(، 1421الـؿااري الؼرط اال، ) فننلء  فؼ هب  م مللننلمع لؿننذ كلر  السنن ذ ، 1، طم

 تحؼقؼ: سهلللؿ نحؿد عطهلل ونحؿد عؾل نعقض، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة.

كؾ ه(، 1416لقد سؾقؿهللن بـ خؾػ الؼرط ل ال اهللجل، )إكدلسل، أبق الق ن  ع مل 

ملحنحقو نلري ح مللنلمع  ملي  نف  ج ل ند مل لدكو لؿـ خ ، تحؼقاؼ: د. أباق ل هللباة 1، طو

 حسقـ، الريهللض، دار الؾقاء لؾـشر والتقزيع.

ال خهللري، نحؿد بـ إسؿهللعقؾ بـ إبرااقؿ بـ الؿغقرة ال خهللري، أبق ع د اهلل، 

ملححقو حه(، 1417) مليلري،ملللمع  ف و  ؿ  تدقق  ، الؼهللارة، دار الشعب.1ط سب 

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/ 
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 الدكـ، دامرة الؿعهللرف العوؿهللكقة.

عػلء ه(، 1426ال خااهللري، أبااق ع ااد اهلل نحؿااد بااـ إسااؿهللعقؾ ال خااهللري، ) ملينن

غقد،  نؽت ة ابـ ع هللس. ملح

ال اازار، أبااق بؽاار أحؿااد بااـ عؿاارو بااـ ع ااد الخااهلللؼ بااـ خااالد بااـ ع قااد اهلل 

ملاخنلرم(، 1988/2119العتؽل، ) ند  مليح نؿ  شنقر  لس مر ملؿـ نا ملي ـ   س ، تحؼقاؼ: 1، طم

 ؿديـة الؿـقرة، نؽت ة العؾقم والحؽؿ.نحػقظ الرحؿـ زيـ اهلل وآخريـ، ال

ؼنلته(، 1393ال ستل، نحؿد بـ ح اهللن التؿقؿال، أباق حاهللتؿ، الادارنل، ) ، ملث

، تحت نرا  ة: الدكتقر نحؿد ع د الؿعقد خهللن ندير دامرة الؿعهللرف العوؿهللكقاة، 1ط

 الفـد، دامرة الؿعهللرف العوؿهللكقة بحقدر آبهللد الدكـ.

ه(، 1422باااق حاااهللتؿ، الااادارنل، )ال ساااتل، نحؿاااد باااـ ح اااهللن التؿقؿااال، أ

قـ  ، تحؼقؼ: نحؿقد إبرااقؿ زايد، حؾب، دار القعل.1، طملؿلدوح

قد ، 1ه(، ط1411ال ستل، نحؿد بـ ح هللن التؿقؿل، أبق حهللتؿ، الدارنل، ) ه مشل

طنلر فنلء مألق فؼ رم  مألمحنلر وأطن ، حؼؼااف ووثؼاف وعؾاؼ عؾقاف: نارزوق عؾاال طؾؿنلء 

 الـشر والتقزيع.إبرااقؿ، نصر، دار القفهللء لؾط هللعة و

ه(، اإلحسهللن يف 1418ال ستل، نحؿد بـ ح هللن التؿقؿل، أبق حهللتؿ، الدارنل، )

، ترتقب: إنقر عالء الديـ عؾل بـ بؾ اهللن الػهللرسال، 1تؼريب هحقح ابـ ح هللن، ط

 حؼؼف وخرج أحهللديوف وعؾؼ عؾقف: وعقب إركهللؤوط، بقروت، نمسسة الرسهلللة.

ثهللبات باـ أحؿاد باـ نفادي الخطقاب  ال غدادي، أبق بؽر أحؿد بـ عؾال باـ
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مده(، 1422ال غاادادي، ) غنن  رك    ، الؿحؼااؼ: الاادكتقر بشااهللر عااقاد نعااروف، 1، طتننل

 بقروت، دار الغرب اإلسالنل.

ال غدادي، أبق بؽر أحؿد بـ عؾال باـ ثهللبات باـ أحؿاد باـ نفادي الخطقاب 

ؼ وملؿػ دقه(، 1417ال غادادي، ) ، تحؼقاؼ: الادكتقر نحؿاد هاهللدق آيادن 1، طملؿ ػ

 الحهللندي، دنشؼ، دار الؼهللدري لؾط هللعة والـشر والتقزيع.

ال غدادي، أبق بؽر أحؿد بـ عؾال باـ ثهللبات باـ أحؿاد باـ نفادي الخطقاب 

مكةال غدادي،  ملدو ؾؿ  ؽػلكة ح ط ، الؿحؼؼ: أبق ع د اهلل السقر ل وإبرااقؿ حؿدي مل

 الؿدين، الؿديـة الؿـقرة، الؿؽت ة العؾؿقة.

باـ نعاقـ الؿاري باهلللقٓء، )د.ت(، تاهللريي اباـ  ال غدادي، أباق زكرياهلل يحقاك

نعااقـ )روايااة عوؿااهللن الاادارنل(، )د. ط(، تحؼقااؼ: د. أحؿااد نحؿااد كااقر سااقػ، 

 دنشؼ، دار الؿلنقن لؾرتاث.

ـ ال غدادي، أباق زكرياهلل يحقاك باـ نعاقـ الؿاري باهلللقٓء ،)د.ت(،  م ن رك   تنل

ري(، مل و مكة  قـ  رو ع لؿؽرناة، ، تحؼقاؼ: د. أحؿاد نحؿاد كاقر ساقػ، نؽاة ا1ط م

 نركز ال حث العؾؿل وإحقهللء الرتاث اإلسالنل.

ل ه(، 1415ال غدادي، أبق زكريهلل يحقك بـ نعقـ الؿري بهلللقٓء، ) ملدجنل نة  ف عد م

ندز ـ مح ؿ  ن ؼلسن مل ـ  ـ محؿن   ن نة أحؿن   ن مك ـ رو نق ع نـ م ، تحؼقاؼ: 1، ططـ كحقك  

 نحؿد كهللنؾ الؼصهللر، دنشؼ، نجؿع الؾغة العربقة.

ـ ه(، 1418نعقـ الؿري باهلللقٓء، ) ال غدادي، أبق زكريهلل يحقك بـ م ن سنممالت 
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قـ ع كدكل كحقك  ـ م ق  أل ل ز ، تحؼقؼ: أحؿد نحؿد كاقر ساقػ، الؿديـاة 1، طمللـ

 الؿـقرة، نؽت ة الدار.

ال غدادي، أبق حػص عؿار باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن، الؿعاروف بااهللبـ واهللاقـ، 

ؼنلته(، 1414) ملث أسنؿلء  رك   ، الادار ، تحؼقاؼ: ها حل الساهللنرامل، الؽقيات1، طتل

 السؾػقة.

ال غدادي، أبق حػاص عؿار باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن الؿعاروف بااهللبـ واهللاقـ، 

قـه(، 1419) م  ؽذ مل عػلء و رك  أسؿلء ملي ، تحؼقؼ: ع د الرحقؿ نحؿد أحؿاد 1، طتل

 الؼشؼري.

ال غدادي، أبق حػاص عؿار باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن الؿعاروف بااهللبـ واهللاقـ، 

فؿه(، 1421) فق الرحقؿ بـ نحؿد الؼشاؼري، الرياهللض، ، تحؼقؼ: ع د 1، طملؿ  ؾػ 

 نؽت ة الرود.

ال غدادي، أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ ساعد باـ نـقاع الفهللواؿل الؿعاروف باهللبـ 

يدىسعد،  ؽ مل يؼلت  ط ، تحؼقؼ: نحؿد ع د الؼهللدر عطاهلل، بقاروت، دار الؽتاب 1، طمل

 العؾؿقة.

ح ه(، 1413ال غقي، أبق نحؿاد الحساقـ باـ نساعقد ال غاقي الشاهللفعل، ) ند ش

سـة ، تحؼقؼ: وعقب إركهللؤوط ونحؿد زاقار الشاهللويش، بقاروت، دنشاؼ، 2ط ،مل

 الؿؽتب اإلسالنل.

ه(، 1424ال قفؼل، أحؿد بـ الحسقـ بـ عؾل الخراسهللين، أباق بؽار ال قفؼال، )
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ؽيدى، مل ـ  سـ  ، تحؼقؼ: نحؿد ع د الؼهللدر عطهلل، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة.3ط مل

ذي )د. ت(، الرتن ي، نحؿاد باـ عقساك أباق عقساك الساؾؿل،  مل دمن جنلمع 

ـ( سـ مل  ، تحؼقؼ: أحؿد نحؿد وهللكر، بقروت، دار إحقهللء الرتاث العربل. 

ذي ه(، 1419الرتناا ي، نحؿااد بااـ عقسااك أبااق عقسااك السااؾؿل، ) مل دمنن ؾننؾ  ط

قنند ؽي ، رت ااف عؾااك كتااب الجااهللنع: أبااق طهلللااب الؼهللعاال، تحؼقااؼ: هاا حل 1، طمل

 العربقة. السهللنرامل وآخريـ، بقروت، عهلللؿ الؽتب، نؽت ة الـفضة

كثالجديع، أبق نحؿد ع ُد اهلل بـ يقُسػ،  ملح  دكد طؾقم   .تح

ملؽلمننؾ ح ه(، 1418الجرجااهللين، أبااق أحؿااد ع ااد اهلل بااـ عاادي الجرجااهللين، )

ل عػلء ملدجل  ، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة.1، طض

الجقزجهللين، أبق إسحهللق إبرااقؿ بـ يعؼقب بـ إساحهللق الساعدي، )د. ت(، 

ملدجننلل، ل  م : ع ااد العؾااقؿ ع ااد العظااقؿ الَ سااتقي، بهللكسااتهللن، حااديث تحؼقااؼ أحننق

 أكهللدنل/ فقصؾ آبهللد.

الحـ ؾل، زيـ الديـ ع د الرحؿـ بـ أحؿد بـ رجب، ال غدادي، الدنشؼل، 

ذيه(، 1417) مل دمنن ؾننؾ  ح ط ، تحؼقااؼ: الاادكتقر اؿااهللم ع ااد الاارحقؿ سااعقد، 1، طشنند

 إردن، نؽت ة الؿـهللر.

ؽر بـ واجهللع اباـ كؼطاة، ال غادادي، الحـ ؾل، نحؿد بـ ع د الغـل بـ أبل ب

ق ه(، 1418) مألسلك ــ و س مل فة رومة  عد ق  لؿ ؼق ، تحؼقؼ: كؿهللل يقسػ الحقت، 1، طمل 

 بقروت، دار الؽتب العؾؿقة.
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الخزرجل، أحؿد بـ ع د اهلل باـ أبال الخقار الخزرجال إكصاهللري القؿـال، 

له(، 1416) ملدجننل أسننؿلء  ل ح  ؽؿننل مل كب  فننذ ب ت هق تننذ ر ننة  ع ااد  ، تحؼقااؼ:5، طخ

 الػتهللح أبق غدة، بقروت، نؽتب الؿط قعهللت اإلسالنقة/ دار ال شهللمر.

 مارشلد،ه(، 1419الخؾقؾل، أبق يعؾك خؾقؾ بـ ع د اهلل بـ الخؾقؾ الؼزويـل، )

كننس، ، 1ط در د إ عق  طؿنن قننؼ: د. محؿنن  سنن اإلروااهللد يف نعرفااة عؾؿااهللء الحااديث، تحؼ

 الريهللض، نؽت ة الرود.

ردة ح ه(، 1415ؿار ال غادادي، )الدار طـل، أبق الحسـ عؾال باـ ع م ملنق نؾ  عؾ مل

كننة ـيق مل كننث  ، تحؼقااؼ وتخااريج: نحػااقظ الاارحؿـ زيااـ اهلل السااؾػل، 1، طمألحلد

 الريهللض، دار طق ة.

عػلء ه(، 1414- 1413الدار طـل، أباق الحساـ عؾال باـ عؿار ال غادادي، ) ملين

دوكقن ة ، تحؼقؼ: د. ع د الرحقؿ نحؿد الؼشؼري، الساعقدية، نجؾاة الجهللنعاوملؿ 

 اإلسالنقة بهلللؿديـة الؿـقرة.

طـله(، 1424الدار طـل، أبق الحسـ عؾل بـ عؿر ال غادادي، ) مرق ن  مل ــ  ، سن

، حؼؼف وع ط كصف وعؾؼ عؾقف: وعقب إركهللؤوط وآخرون، بقاروت، نمسساة 1ط

 الرسهلللة.

ـ الدار طـل، أبق الحسـ عؾل باـ عؿار ال غادادي،  مهلل  ن ين   مالت أ نل ط سنم

طـل مرق ؾ  قد ل ؽ  . 

ـ ه(، 1414 طـل، أبق الحسـ عؾل بـ عؿر ال غادادي، )الدار سممالت حؿاة  
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فؿل س مل  ، الريهللض، نؽت ة الؿعهللرف.1، طكقسػ 

يدقنلين ه(، 1414الدار طـل، أبق الحسـ عؾل بـ عؿار ال غادادي، ) مل مالت  سنم

طـل مرق ؾ  ، بهللكستهللن، كتب خهللكف 1، تحؼقؼ: ع د الرحقؿ نحؿد أحؿد الؼشؼري، طل

 جؿقؾل.

ه(، 1416ار بااـ هااهلللح بااـ نقاااب، السااؿعقين الجزامااري، )الدنشااؼل، طااهلل

ند مألث ل  إلنك أ نق ظد  ملـ ، تحؼقاؼ: ع اد الػتاهللح أباق غادة، حؾاب، نؽت اة 1، طتقجقف 

 الؿط قعهللت اإلسالنقة.

ه(، 1418الدنشؼل، أبق الػداء إسؿهللعقؾ بـ عؿر بـ كوقر الؼروال ال صاري، )

ملـفلكة، مكة و ي   لرتاث العربل.، تحؼقؼ: عؾل وقري، دار إحقهللء ا1ط مل

ـنك ه(، 1421الدوٓبل، أبق بِْشر نحؿاد باـ أحؿاد باـ حؿاهللد إكصاهللري، ) ؽ مل

مألسؿلء،  ، حؼؼف: أبق  تق ة كظر نحؿد الػهللريهللبل، بقروت، دار ابـ حزم.1ط و

ال ا ل، وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هللْيؿاهللز، 

يرءه(، 1415) ملـ رم  جؿقعة نـ الؿحؼؼاقـ بنواراف الشاقي ، تحؼقؼ: ن3، طسقد أط

 وعقب إركهللؤوط، دنشؼ، نمسسة الرسهلللة.

ال ا ل، وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هللْيؿاهللز، 

عػلء غـل ح ملي  ، تحؼقؼ: الدكتقر كقر الديـ عرت.ملؿ

ال ا ل، وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هللْيؿاهللز، 

ل، ه(1382) ملدجننل ؼنن   ل ح ك م مالط نن  من  قننا ، تحؼقااؼ: عؾاال نحؿااد ال جااهللوي، 1، طم
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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 َ هللْيؿاهللز، 

ثننؼ، ه(،1416) هننق مق قننف و ف ؿ  ؾنن ؽ ـ ت أسننؿلء منن كنند  تحؼقااؼ نحؿااد وااؽقر أنرياار  ذ

 .الؿقهللديـل، إردن، نؽت ة الؿـهللر

ال ا ل، وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هللْيؿاهللز، 

رمه(، 2113) اسنن م ، تحؼقااؼ: الاادكتقر بشااهللر عااّقاد نعااروف، دار الغاارب 1، طتننلرك  

 اإلسالنل.

ال ا ل، وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هللْيؿاهللز، 

عه(، 1411) مل  ح و ع ؿ  ققلف ح مللد كد مـ ك ؾذ ك )نط قع عؿـ كتهللب أربع رساهللمؾ   

 ، تحؼقؼ: ع د الػتهللح أبق غدة، بقروت، دار ال شهللمر.4يف عؾقم الحديث(، ط

ال ا ل، وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هللْيؿاهللز، 

سنن ة،ه(، 1413) مل ؽ ننب  مل كننة ح  م فننة مننـ لننف رو عد ؽلشننػ ح م ، تحؼقااؼ: نحؿااد 1ط مل

نمسساة عؾاقم  -سعقدية، دار الؼ ؾة لؾوؼهللفاة اإلساالنقة عقانة وأحؿد الخطقب، ال

 الؼرآن.

ال ا ل، وؿس الديـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هللْيؿاهللز، 

نؿه(، 1412) ه رد نب  فؿ  ؿنل ال كقج نق ف ؾؿ  ؽ ن  ملؿ ؼنلت  ملث مة  ، تحؼقاؼ: نحؿاد 1، طملدو

 إبرااقؿ الؿقهؾل، بقروت، دار ال شهللمر اإلسالنقة.

يـ أبق ع اد اهلل نحؿاد باـ أحؿاد باـ عوؿاهللن باـ َ هللْيؿاهللز، ال ا ل، وؿس الد
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ملحنن كث،ه(، 1412) طؾو  ؿ محنن ؾنن ظننة ح ط ، عـهلليااة: الشااقي ع ااد الػتااهللح أبااق 2ط ملؿقق

 ُغّدة، حؾب، نؽت ة الؿط قعهللت اإلسالنقة.

الرازي، أبق نحؿد ع د الرحؿـ بـ أبل حهللتؿ نحؿد باـ إدرياس باـ الؿـا ر 

كؾ ه(،1271التؿقؿاال الحـظؾاال الاارازي، ) عنن  مل  ح و ، بقااروت، دار إحقااهللء 1، طمللنند

 الرتاث العربل.

ه(، 1427الرازي، أبق نحؿد ع د الرحؿـ بـ أبل حاهللتؿ التؿقؿال الحـظؾال، )

كث ملح  ؾؾ  ، تحؼقؼ: فريؼ نـ ال هللحوقـ بنوراف وعـهللية د/ سعد بـ ع د اهلل 1، طط

 الحؿقد و د/ خهلللد بـ ع د الرحؿـ الجريسل، السعقدية، نطهللبع الحؿقضل.

عػلء ه(، 1412الاارازي، أبااق زرعااة ع قااد اهلل بااـ ع ااد الؽااريؿ بااـ يزيااد، ) ملينن

دذطنننل ملي مالت  ؾنننك سنننم زي ط م ند ملنن نة  نة أ نننل زرطنن ، تحؼاااؼ: د. ساااعدي 1، طوأجق نن

 الفهللوؿل، الؿديـة الؿـقرة، الجهللنعة اإلسالنقة.

س ط ابـ العجؿال، برااهللن الاديـ الحؾ ال أباق القفاهلل إبارااقؿ باـ نحؿاد باـ 

مة  نلالخ ر ، م(، 1988هللفعل،)خؾقؾ الطرابؾسل الشا ملندو نـ  نـ رمنل م مالغ ينل   ؿ

، تحؼقؼ: عالء الديـ عؾل رعهلل، وسؿك تحؼقؼف ) هللية آغت هللط بؿاـ رنال ناـ 1ط

الاارواة بااهللٓختالط( واااق دارسااة وتحؼقااؼ وزيااهللدات يف الاارتاجؿ عؾااك الؽتااهللب، 

 الؼهللارة، دار الحديث.

رااقؿ باـ نحؿاد باـ س ط ابـ العجؿال، برااهللن الاديـ الحؾ ال أباق القفاهلل إبا

ثه(، 1417خؾقؾ الطرابؾسل الشهللفعل، ) ك ن  ملح نع  مل  قض ـ رم ث طؿ ق ث ملح شػ  ؽ ، مل

 ، تحؼقؼ: ه حل السهللنرامل، بقروت، عهلللؿ الؽتب، نؽت ة الـفضة العربقة.1ط
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س ط ابـ العجؿال، برااهللن الاديـ الحؾ ال أباق القفاهلل إبارااقؿ باـ نحؿاد باـ 

قـمل ياااا(،  1416خؾقااؾ الطرابؾساال الشااهللفعل، ) سنن ألسننؿلء ملؿ ل ـ  ، تحؼقااؼ: 1، طقننق

 يحقك وػقؼ حسـ، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة.

ـ أ نل السجستهللين، أبق داود ساؾقؿهللن باـ إواعث باـ إساحهللق إزدي،  نـ س

مود  ، تحؼقؼ: نحؿد نحقل الديـ ع د الحؿقد، بقروت، الؿؽت ة العصرية.د

ه(، 1413السجسااتهللين، أبااق داود سااؾقؿهللن بااـ إوااعث بااـ إسااحهللق إزدي، )

مود مآلجدي أل ل د ق   أ ل طي ، الؿحؼؼ: نحؿاد عؾال  هللساؿ العؿاري، 1، طسممالت 

 السعقدية، الؿديـة الؿـقرة، عؿهللدة ال حث العؾؿل بهلللجهللنعة اإلسالنقة.

السخهللوي، وؿس الديـ أبق الخقر نحؿد بـ ع د الرحؿـ بـ نحؿد بـ أبل 

شنه(، 1424بؽر بـ عوؿهللن بـ نحؿد السخهللوي، ) نث   غق ملؿ ن و  كث ف ن  ملح نة  ػق ح أل د

دمقل ع  ، تحؼقؼ: عؾل حسقـ عؾل، نصر، نؽت ة السـة.1، طلؾ

كؾ السعد، د. ع د اهلل السعد، ع  مل  ح و ؼ مة ح مللد  .م

السؿعهللين، أبق سعقد ع اد الؽاريؿ باـ نحؿاد باـ نـصاقر التؿقؿال، )د.ت(، 

سل   نمسسة الؽتب الوؼهللفقة. –، تؼديؿ وتعؾقؼ ع د اهلل عؿر ال هللرودي مألك

ح ل، ع د الرحؿـ بـ أبل بؽر، جالل الديـالسققط ند موي ح ش ند مل كب  ، ت ر

ملـقموي، كب  ؼد  حؼؼف: أبق  تق ة كظر نحؿد الػهللريهللبل، السعقدية، دار طق ة. ت

كثوهللكر، أحؿد نحؿد،  ملح  مخ حلر طؾقم  ح   قث شد ملحث / ٕبال مليلطث 

 ت.، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، بقرو2الػداء إسؿهللعقؾ بـ عؿر بـ كوقر(، ط
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الشفرزوري، عوؿهللن بـ ع د الرحؿـ، أبق عؿرو، تؼل الديـ الؿعروف باهللبـ 

(،ه(، 6-14الصالح، ) ح ر ن ملح ـ  ن م  نة  ؼ م ندف   ؿ ع كم ث، و ك ملح  ؾقم  مع ط كق فة أ عد  م

 تحؼقؼ: كقر الديـ عرت، بقروت، دار الػؽر الؿعهللهر.

نـ  ه(، 1421الشق هللين، أبق ع د اهلل أحؿد باـ نحؿاد باـ حـ اؾ باـ ااالل، ) س م

يؾما تحؼقؼ: واعقب إركاهللؤوط وآخاريـ، بنواراف: د ع اد  1، طملم أحؿ   ـ حـ

 اهلل بـ ع د الؿحسـ الرتكل، دنشؼ، نمسسة الرسهلللة.

نؾ ه 1422الشق هللين، أبق ع د اهلل أحؿد بـ نحؿد باـ حـ اؾ باـ ااالل، ) عؾ مل  ،)

ل فة ملدجل عد  ، تحؼقؼ: وهل اهلل بـ نحؿد ع هللس، الريهللض، دار الخهللين.2، طوم

نؾ ه(، 1418هللين، أبق ع د اهلل أحؿد بـ نحؿاد باـ حـ اؾ باـ ااالل، )الشق  عؾ مل

ذي نة ملؿندو مك نؾ رو ـي نـ ح ل طـ أحؿ    فة ملدجل عد ، تحؼقاؼ: وهال اهلل باـ 1، طوم

 نحؿد ع هللس، الفـد، الدار السؾػقة.

مالت ه(، 1414الشق هللين، أبق ع د اهلل أحؿد بـ نحؿد بـ حـ ؾ بـ االل، ) سنم

نـ ن    مملم أحؿ مود ل فؿ أ ل د كؾ ن  ع ندومة وت مل ح  ند نؾ ح ج ـي ، تحؼقاؼ: د. زياهللد 1، طح

 نحؿد نـصقر، الؿديـة الؿـقرة، نؽت ة العؾقم والحؽؿ.

ندالطرباين، أبق الؼهللسؿ سؾقؿهللن بـ أحؿاد الشاهللنل، )د. ت(،  يق ؽ مل نؿ  عل ، ملؿ

، تحؼقؼ: حؿدي بـ ع د الؿجقد السؾػل، الؼاهللارة، نؽت اة اباـ تقؿقاة. ويشاؿؾ 2ط

)دار  13حًؼااهلل الؿحؼااؼ الشااقي حؿاادي السااؾػل نااـ الؿجؾااد الؼطعااة التاال كشااراهلل ٓ

 ه(.1415، 1الصؿقعل، الريهللض، ط
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ق الطحهللن، الشقي نحؿقد الطحهللن،  مألسلك مسة  در مل  دكج و ل   .أ ق

الطحهللوي، أبق جعػر أحؿد بـ نحؿد بـ ساالنة باـ ع اد الؿؾاؽ باـ ساؾؿة 

ثننلره(، 1415إزدي الحجااري الؿصااري، ) ؽؾ مآل شنن ح م عقب ، تحؼقااؼ: واا1، طشنند

 إركهللؤوط، دنشؼ، نمسسة الرسهلللة.

فنلالعهللين، الدكتقر ولقد حسـ،  ؾق ؿ ط ؽ ملح ق  و مألسلك مسة  در ه(، 1418، )مـفج 

 دار الـػهللمس، إردن.

الع سل، أبق بؽر ابـ أبل واق ة، ع اد اهلل باـ نحؿاد باـ إبارااقؿ باـ عوؿاهللن، 

ثننلره(، 1419) ث ومآل كنن مألحلد ت، ، تحؼقااؼ: كؿااهللل يقسااػ الحااق1، طملؿحننـػ ح 

 الريهللض، نؽت ة الرود.

كثه(، 1418العرت، كقر الديـ عرت، ) ن  ملح ؾنقم  ـؼ  ح ط مل ، دنشاؼ، 3، طمـفج 

 دار الػؽر.

نة ه(، 1415العجؾل، أبق الحسـ أحؿاد باـ ع اد اهلل باـ هاهلللح الؽاقيف، ) ف عد م

ثؼلت  ، الؿديـة الؿـقرة، نؽت ة الدار.1. طمل

قن  ه(، 1389حساقـ، )العرا ل، أبق الػضؾ زيـ الديـ ع د الارحقؿ باـ ال ؼق مل 

ح ر ملحن نـ  م  نة  ؼ م ح م ح شد ماكيل ، تحؼقاؼ: ع اد الارحؿـ نحؿاد عوؿاهللن، 1، طو

 نحؿد ع د الؿحسـ الؽت ل، الؿديـة الؿـقرة، الؿؽت ة السؾػقة.

مل يحدة اا(،  1423العرا ل، أبق الػضؾ زيـ الديـ ع د الرحقؿ بـ الحسقـ، )

ػقة مألل ح  كدة شد مل ذ طقػ الفؿاقؿ وناهللار الػحاؾ، بقاروت، ، تحؼقؼ: ع د الؾ1، طو
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 دار الؽتب العؾؿقة.

ن و ه(، 1417العسؼالين، أحؿد بـ عؾل بـ حجار، ) ملػ نة  ؼ م نلري م س مل هن ي 

 ، راجعف:  صل نحب الديـ الخطقب، الؼهللارة، دار الريهللن.1، طمليلري

حه(، 1414العسؼالين، أحؿد بـ عؾل بـ حجر، ) ر م ـ ملح ؽت طؾك  ، 1، طملـ

اهللدي عؿقر الؿدخؾل، السعقدية، الؿديـة الؿـقرة، عؿهللدة ال حث تحؼقؼ: ربقع بـ 

 العؾؿل بهلللجهللنعة اإلسالنقة.

1)العسااؼالين، أحؿااد بااـ عؾاال بااـ حجاار،  كب326 فننذ مل  كب  فننذ (، ت ن  ، 1، طهنن

 الفـد، دامرة الؿعهللرف الـظهللنقة.

1العسؼالين، أحؿد بـ عؾل بـ حجر، ) 4 ذكب،  16 ف مل  كب  ؼد : 1ه(، ت ؼ ؼق ، تح

ممة، س ق محؿ  طق ملدش مر  ركل، د  .ق

1العسؼالين، أحؿد بـ عؾل بـ حجر، ) 4 ن 21 نة (، ه نقو ك ي ظد ح تقض ملـ هة  كا

ؽد  ، تحؼقؼ: د. كقر الديـ عرت، دنشؼ، نط عة الص هللح.3، طملػ

1 العسؼالين، أحؿد بـ عؾل بـ حجار،  4 1 ندكج 6 ند ح ت  يق ملح ص  نق مل ؾ  ه(، 

يقد ؽ مل عل  ف م ملد كث  هللس باـ  طاب، نصار، ، حؼؼف: أبق عهللهؿ حسـ بـ ع ا1، طأحلد

 نمسسة  رط ة.

منه(، 1391العسؼالين، أحؿد باـ عؾال باـ حجار، ) نا سنلن ملؿق ، الفـاد، 2، طل

 دامرة الؿعهللرف الـظهللنقة، نمسسة إعؾؿل لؾؿط قعهللت، بقروت.

(، ه1418الػهللسل، عؾل بـ نحؿد الؽتهللنل الحؿقري أبق الحسـ ابـ الؼطهللن، )
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ؽننلم مألح فننلم ح ك ننل   ماك ؿ و ه ملننق قننلن  ، تحؼقااؼ: د. الحسااقـ آياات سااعقد، 1، ط 

 الريهللض، دار طق ة.

الؼزويـل، أباق ع اد اهلل نحؿاد باـ يزياد اباـ نهللجاف، ونهللجاف اساؿ أبقاف يزياد، 

م ـ ملجفم(، 1952) ــ  ، تحؼقؼ: نحؿد فماد ع د ال هلل ل، نصر، دار إحقاهللء الؽتاب س

 العربقة/ فقصؾ عقسك ال هللبل الحؾ ل.

ساعدي باهلللقٓء الؿاديـل، ال صاري، الؿديـل، عؾل بـ ع اد اهلل باـ جعػار ال

كـله(، 1414) ن  ملؿ ـ  ؾنل  ن ع قية ل ، تحؼقاؼ: 1، طسممالت محؿ   ـ طثؿلن  ـ أ نل شن

 نقفؼ ع د اهلل ع د الؼهللدر، الريهللض، نؽت ة الؿعهللرف.

كب ه(، 1411)الؿزي، يقسػ بـ ع د الرحؿـ أبق الحجهللج، جؿهللل الديـ،  فذ ت

ل ل ح أسؿلء ملدجل ؽؿل عاقاد نعاروف، بقاروت، نمسساة  ، تحؼقاؼ: د. بشاهللر1، طمل

 الرسهلللة.

طنصطػك إبرااقؿ وآخرون،  ، تحؼقؼ: نجؿع الؾغاة العربقاة، ملؿعلؿ ملقسق

 دار الدعقة.

نغؾطاهللي، أباق ع اد اهلل نغؾطاهللي باـ  ؾاقج باـ ع اد اهلل ال ؽجاري الؿصاري، 

له(، 1422) ملدجنل أسنؿلء  ل ح  ؽؿنل مل كب  فذ ل ت ، حؼؼاف: أباق ع اد الارحؿـ 1، طإكؿل

 د، الػهللروق الحديوة لؾط هللعة والـشر.عهللدل بـ نحؿ

الؿقهؾل، أبق يعؾك أحؿد بـ عؾل بـ الُؿَوـك بـ يحقك بـ عقسك باـ ااالل 

ؾنكه(، 1414التؿقؿل، ) ع ـ  أ نل ك س ، تحؼقاؼ: حساقـ ساؾقؿ أساد، دنشاؼ، دار 1، طم



 يصطهر »      ص ذ وق« عنذ اإلياو         انب خاري 114
 

 الؿلنقن لؾرتاث.

عػلء ه(، 1396الـسهللمل، أبق ع د الرحؿـ أحؿد باـ واعقب الخراساهللين، ) ملين

 ، تحؼقؼ: نحؿقد إبرااقؿ زايد، حؾب، دار القعل.1، طدوكقنوملؿ 

ه(، السااــ 1416الـسااهللمل، أبااق ع ااد الاارحؿـ أحؿااد بااـ وااعقب الخراسااهللين، )

 ، تحؼقؼ: ع د الػتهللح أبق غدة، حؾب، نؽتب الؿط قعهللت اإلسالنقة.2الصغرى، ط

ـ ه(،  1421الـساهللمل، أباق ع ااد الارحؿـ أحؿااد باـ وااعقب الخراساهللين، ) سننـ مل

ؽيد ، حؼؼف وخرج أحهللديوف: حسـ ع د الؿـعؿ وؾ ل، أورف عؾقف: وعقب 1، طىمل

 إركهللؤوط، بقروت، نمسسة الرسهلللة.

ح  حقو ه(، 1392الـقوي، أبق زكريهلل يحقك بـ ورف بـ نري، ) ج شد ملؿـفل

ج ملحلل ـ  ؾؿ   س  ، بقروت، دار إحقهللء الرتاث العربل.2، طم

كب الـقوي، أبق زكريهلل يحقاك باـ وارف باـ ناري،  نذ ف غنلت، ت ملؾ ألسنؿلء و م

عـقت بـشره وتصحقحف والتعؾقاؼ عؾقاف ونؼهللبؾاة أهاقلف: واركة العؾؿاهللء بؿساهللعدة 

 إدارة الط هللعة الؿـقرية، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة.

قد ه(، 1415الـقوي، أباق زكرياهلل يحقاك باـ وارف باـ ناري، ) سن مل ق نب و ؼدك مل 

كث ملح  ل  ذكد ح أ ق ملـ شقد  ملي ــ  فة س عد ؼ: نحؿاد عوؿاهللن ، تحؼقؼ وتعؾقا1، طلؿ

 الخشت، بقروت، دار الؽتهللب العربل.

فذ الـقوي، أبق زكريهلل يحقك بـ ورف بـ نري ملؿ ح  ملؿلؿقع شد  ،. 

الـقسهللبقري، أبق ع د اهلل الحهللكؿ نحؿد بـ ع اد اهلل باـ نحؿاد باـ حؿدوياف 
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قـه(، 1411الؿعروف بهللبـ ال قع، ) ملححقح س  رك طؾك  ، تحؼقاؼ: نصاطػك 1، طملؿ

 بقروت، دار الؽتب العؾؿقة. ع د الؼهللدر عطهلل،

الـقسهللبقري، أبق ع د اهلل الحهللكؿ نحؿد بـ ع اد اهلل باـ نحؿاد باـ حؿدوياف 

ؾة ه(، 1418الؿعااروف بااهللبـ ال قااع، ) أسننئ سننلاي مننع  مل ؾننل  ـ ط د  نن عق سنن مالت م سننم

كؿ مهلل ملحنل مهلل محؿ   ـ طي   أ ل طي   ظ  ف ملحل مملم  مة ل ملدو ل  م قـ طـ أحق دك م غ  ، ملي

 ع د اهلل بـ ع د الؼهللدر، بقروت، دار الغرب اإلسالنل. ، تحؼقؼ: نقفؼ بـ1ط

، 1ط ملؿـ ؼك،ه(، 1418الـقسهللبقري، أبق نحؿد ع د اهلل بـ عؾل بـ الجهللرود، )

 تحؼقؼ: ع د اهلل عؿر ال هللرودي، بقروت، نمسسة الرسهلللة.

ط ح ه(، 1415الـقسااهللبقري، أبااق بؽاار نحؿااد بااـ إباارااقؿ بااـ الؿـاا ر، ) مألوسنن

ـ وماجؿننلع  سننـ مالخنن رفمل ، حؼؼااف: أبااق حؿااهللد هااغقر أحؿااد بااـ نحؿااد 1، طو

 حـقػ، الريهللض، دار طق ة.

قننب القؿااهللين، ع ااد الاارحؿـ بااـ يحقااك الؿعؾؿاال العتؿاال،  تلك ؾ  ؿننل ح  قنن ؽ مل ـ

مأل لصقؾ، ـ  دي م  تحؼقؼ وتعؾقؼ: نحؿد كهللهر إل هللين. ملؽقث

                       البحىر الػلميت املحكمت:

ة اإللفقااهللت يف جهللنعااة بقـؽااقل الحتهللنؾااة، د. ثااهللنر إسااتهللذ الؿسااهللعد يف كؾقاا

الرتكقة، لؿجؾة الحديث، نـ نـشقرات نعفد دراساهللت الحاديث الـ اقي )إ اهللد(، 

الؽؾقة الجهللنعقة اإلسالنقة العهلللؿقاة بساالكجقر )نهلللقزياهلل(. الساـة الخهللنساة، العادد 

 (.98 – 75م، ص )2115 -اا 1437العهللور، ربقع أول، 



 يصطهر »      ص ذ وق« عنذ اإلياو         انب خاري 116
 

فقالصػدي، د. كعقؿ،  ملؿق ق مة  ملدو ظ  حث   ف ن  ملحنل ؿ( طـ ف ن   وق ك ن  

 ) فؿل ـفؿننل ح  ننحقحق كننة ط م ملدو ؾننك  شننق لن ط مل ؼ  ػنن مت ـ  الجهللنعااة م ننـ حلنند مؿنن

 (.513 – 455، )2111اإلسالنقة، غزة، الؿجؾد التهللسع عشر، العدد الوهللين، يقكقق 

نة نـقر فريح  طقؼهللن،  مس در نـ حلند،  م  ظ  ف ـن  ملحنل ن وق ط نة ملح تي  حث  مد

 ) ملي ننلري ؾننك  ننحقو  قننة ط قؼ طي ة أهااقل الااديـ،  سااؿ الحااديث الشااريػ اااؽؾقت

 م.2119 -اا 1429وعؾقنف، الجهللنعة اإلسالنقة، غزة، فؾسطقـ. 

نف د. نحؿد إبرااقؿ خؾقؾ،  ي  نف ومدت فقم ثقـ، مػ ن  ملؿح ـ   ملح وق ط  حث  

ثف( درجة ح ك ، لؿجؾة سهللنراء، جهللنعة تؽريت، كؾقة الرتبقاة،  ساؿ عؾاقم الؼارآن، و

 م.2118بعة، آب ، السـة الرا11الؿجؾد الرابع، عدد 
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