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األزىر،  :أصكؿ الديف كالدعكة، الجامعة :الحديث كعمكمو، كمية :قسـ

 جميكرية مصر العربية.: المنصكرة، الدكلة :المدينة
   Alihussein.2011@azhar.edu.eg :البرٌد اإللكترونً

 :مهخص انبحج

ىذا البحث عبارة عف: دراسة تطبيقية لكؿ: "مف لـ يرك عنو إال راك 
كاحد، كلـ يضعؼ أبك حاتـ حديثو"  كلقد اٍعتىمىٍدتي في كتابة ىذا البحث عمى 

القائـ عمى االستقراء كالتتبع لكؿ جزئيات المنيج االستقرائي التحميمي: 
المكضكع، كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى رؤية شاممة كعامة، فقمت بالبحث في 
كؿ أقكاؿ أبي حاتـ في الرجاؿ، كحددت كؿ مف قاؿ فيو: لـ يرك عنو إال 
فالف، مع الكالـ عمى مركياتو، كاشترط عمى نفسي: جمع كؿ مف كانت ىذه 

دد الرجاؿ اقتصرت في بحثي عمى مف كاف كذلؾ كلـ صفتو، لكنني لما زاد ع
ذلؾ؛ ليككف  :يضعؼ أبك حاتـ حديثو، كقد جمعت ثالثة عشر راكينا قاؿ فييـ

الذم يقـك  ىؤالء الرجاؿ ىـ مجاؿ الدراسة، ثـ استخدمت المنيج التحميمي:
عقد ترجمة تفصيمية لكؿ راك مف  عمى تناكؿ المكضكع بالدراسة مف خالؿ:

ا كتعديالن لركاة كبيا كدراسة كؿ  ،، كتحميؿ كالـ األئمة كتكجييواف حالو جرحن
  .-/-أبي حاتـ مركيات الراكم؛ كذلؾ لبياف كجو االتفاؽ أك االختالؼ مع

mailto:Alihussein.2011@azhar.edu.eg
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كمف خالؿ ىذه الدراسة التطبيقية، فإنني يمكف أف أستخمص أىـ 
مف لـ يرك عنو إال راك أف كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا: ، النتائج

ا: فإف أبا حاتـ ال يضعؼ  كاحد، أحد أنكاع المجيكؿ عند أبي حاتـ. كأيضن
كليس كؿ مجيكؿ مردكد، فيناؾ مف المجاىيؿ  ركاية المجيكؿ عمى اإلطالؽ.

. كألىميَّة البخارم كمسمـ في الصحيحيفمف صحت لو ركاية، كمف ركل لو 
 ؛مجيكؿ المكضكع فإنني أكصي بعمؿ دراسة تطبيقية شاممة لكؿ مف قيؿ فيو

 .لمنظر في مركياتو قبؿ الحكـ عميو . كاهلل تعالى أعمى كأعمـ
عّْؼلـ  -المجيكؿ  - راك كاحد :الكلمات المفتاحٌة  حديثو. - أبك حاتـ - ييضى
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He who didn't narrate about him but one narrator and 

Abu Hatim did not weaken his hadith (tradition). 

Collection and study 

Ali Hussein Omar Ali. 

Department: Hadith (tradition) and its Sciences, Faculty of 

Fundamentals of Religion and Da`wah (Call), Al-Azhar 

University , Mansoura , Arab Republic of Egypt. 

Email: Alihussein.2011@azhar.edu.eg 

Abstract: 

This research consists of: An applied study for each: “He 

who only  one narrator  narrated about  him and Abu Hatim 

did not weaken his Hadith (tradition).” I have relied writing 

this research on the inductive analytical approach that is 

based on induction and tracking of all the parts of the topic 

in order to reach a general comprehensive vision, I searched 

all the sayings of Abu Hatim about the men and identified 

everyone who said about him: He who no one narrated 

about him but only one narrator along with talking about his 

narrations and my condition on myself: Collecting everyone 

who had this quality. However, when the number of men 

increased, I confined my research to those who were like 

that and Abu Hatim did not weaken his Hadith(tradition). 

I've collected thirteen narrators in whom he said that to 

make these men to be the field of study. Then I used the 

analytical method which is based on the study of the topic 

through organizing a detailed translation of each narrator 

explaining his condition by discrediting and endorsement 

analyzing and directing the words of the scholars and 
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studying all the narrators' narratives. This is to show the 

point of agreement or disagreement with Abu Hatim, May 

God have mercy on him. Through this applied study, I can 

conclude the most important results.  

The most important of which I concluded that he who no 

one narrated about except one narrator is one of the types of 

the unknown for Abi Hatem. Abu Hatim also doesn't 

weaken the narration of the unknown at all. 

Not all the unknown is rejected as there are unknown 

persons for whom a narration is authentic and for whom 

Bukhari and Muslim narrated it in the two Sahihs. Due to 

the importance of the topic, I recommend that a 

comprehensive practical study should be conducted for all 

those mentioned in it as unknown in order to look into his 

narrations before judging him. Almighty God knows best 

and highest. 

Key words: One narrator - The unknown - Weakens - 

Abu Hatim - His hadith (tradition). 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ادلقذمت

ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم أىٍكمىؿى لىنىا الدّْيفى  مىٍينىا النٍّْعمىةى ، اٍلحى ٍيرى أيمَّػةو ، كىأىتىَـّ عى عىؿى أيمَّتىنىا خى جى ، كى
بىعىثى ًفينىا رىسيكالن ًمنَّا مىٍينىا آيىاًتوً ، كى ييعىمّْمينىا اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى ، يىٍتميك عى ييزىكّْينىا كى كى

(ُ) . 
بؿ ، --طاعتو مرىكنة بطاعة رسكلو  -- فقد جعؿ اهلل: أىمَّا بىٍعدي 

 --: قىاؿى ، أعمف لمعالـ أفَّ طىاعىةى رىسيكًلو ًإنَّمىا ًىيى ًمف طىاعىتو سبحانو
 چ چ چ ڃ ڃ ڃچ

كالسنة النبكية كحي مف اهلل . (ِ)
يجب اتباعيا ، كىي أصؿ مف أصكؿ الديف، --تىعىالىى إلى نبيو محمد 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈچ قاؿ تعالى:  .كتحـر مخالفتيا

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

قاؿى . (ّ)چ  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑچ : --كى

قىاؿى ، (ْ) چ ڳ ڳ ڳ ڳ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : -- كى

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

مىمىاء ك ، (ٓ) چ ًظيىت السُّنَّة النَّبىًكيَّة الشًَّريفىة ًبًعنىايىة عي ميٍسًمًميف ًفى كيؿّْ اللىقىد حى
مىكىافو  تىٍعًميًميىا بىٍيفى النَّاًس ، زىمىافو كى ٍيًدىيـ ًفى نىٍشرًىىا كى ى جي فىقىد بىذىليكا أىٍقصى

                                                           

 . (ّٓ/ُ) كالحكـ العمـك مف مقدمة ابف رجب الحنبمي في كتابو: جامع (ُ)
 (. ِٗسكرة المائدة: مف اآلية ) (ِ)
 (. ٓٔسكرة النساء: اآلية ) (ّ)
 (. ّٔسكرة النكر: اآلية ) (ْ)
 (ّٔسكرة األحزاب: اآلية ) (ٓ)
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كىايىًة كىالًكتىابىةً  مىٍييىا اٍلًحفىاظً  ًفى كىأىٍفنىٍكا أىٍعمىارىىيـ. ًبالرّْ ٍكا ،عى حَّ ضى ا ًبأىٍغمىى كى  يىٍمًمكيكف مى
ٍنيىا الدّْفىاعً  سىًبيؿً  ًفى تىٍدًكيًنيىا. عى ٍمًعيىا كى بىذىليكا أىنفيسىييـ كىأىٍكقىاتىييـ ًفي جى كقد . كى

ككاف مف ، حفظكا الديف باإلسناد، قيَّض اهلل ليذه السنة رجاالن أتقياء أقكياء
بيٍغية ؛ فقد تفرَّغ لحمؿ أمانة العمـ، -/- بيف ىؤالء الرجاؿ أبي حاتـ الرازم

ًلمىٍف كىًعيى سينَّتىوي فىأىدَّاىىا كىمىا سىًمعىيىا  -- النٍُّضرىة الًَّتي دىعىا ًبيىا النًَّبيُّ ًإًصابىة 
 قىاؿى رىسيكؿي اهلل

--:   رى اهللي اٍمرىءان سىًمعى ًمنَّا شىٍيئان فىبىمَّغىوي كىمىا سىًمعى فىريبَّ ميبىمَّغو أىٍكعىى ، نىضَّ
مجمكعة مف رجاؿ الحديث لـ يرك عف كؿ كفي ىذا البحث . (ُ) ًمٍف ساىًمعٍ 

كقد قمت ، كاحد منيـ إال راك كاحد كلـ يضعؼ أبك حاتـ الرازم حديثيـ
فأحببت أف أقـك بدراستيـ دراسة ، بجمعيـ كتتبعيـ فكجدتيـ ثالثة عشر راكيا

 ـ.لمكقكؼ عمى معرفة حالي؛ تطبيقية كذلؾ بتتبع كؿ مركياتيـ
 : اختٌاري لهذا البحث هو اآلتً فكان من أهم األسباب الباعثة على

 . لـ أقؼ عمى دراسة تطبيقة جامعة ليؤالء الركاة .ُ
 . كتطبيؽ ذلؾ عمى مركياتو، المكضكع يحتاج إلى معرفة حاؿ الراكم .ِ
 . ىناؾ جمع مف األئمة يقبمكف ركاية مف لـ يرك عنو إال راكو كاحد .ّ
غيػر ذلػؾ  إلػى. كمقارنتيػا بغيرىػا، التبحر في معرفة عدد مركيػات الػراكم .ْ

 . مف األسباب

                                                           

جاء في الحث عمػى تبميػغ السػماع  في جامعو، كتاب: العمـ، باب: ما الترمذمأخرجو  (ُ)
( مػػف حػػديث عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد كقػػاؿ الترمػػذم: حسػػف ِٕٓٔرقػػـ ) ح( ُّّ/ْ)

نظػـ المتنػاثر مػف : صحيح. قمت: كىك حديث متكاتر نص عمى ذلؾ الكتاني في كتابو
 (. ّحديث رقـ ) (ّّص)الحديث المتكاتر 
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ا عن خطة البحث  : وأَمَّ

 .كخاتمة، كفصميف، مقدمة: فقد اقتضت طبيعة البحث أف يككف في
كأسػػباب ، كمكضػػكع البحػػث، فيػػي عػػف منزلػػة السػػنة النبكيػػة أمػػا المقدمػػة

 .اختياره
معرفة مػف لػـ يػرك : أبك حاتـ الرازم كمنيجو في: كأما الفصؿ األكؿ فيك

. -/-ترجمة أبي حاتـ الرازم : المبحث األكؿ: كفيو مبحثاف. عنو إال راك كاحد
 . منيج أبي حاتـ في معرفة مف لـ يرك عنو إال راك كاحد: المبحث الثاني

دراسة تطبيقية لكؿ مف لـ يرك عنو إال راك كاحد : كأما الفصؿ الثاني فيك
  .كلـ يضعؼ أبك حاتـ حديثو

كمقترحػات ، تكصػمت إلييػا فتشػتمؿ عمػى أىػـ النتػائج التػى :كأما الخاتمة
 . ثـ أنييت البحث بذكر المصادر، كتكصيات البحث

 : هوُخُطَوات، َمْنَهِج الَبْحث

ًل   : ثـْنَهِج الَبحْ ـمَ : أَوَّ

: مػػنيج االسػػتقرائي التحميمػػياللقػػد اعتمػػدت فػػي كتابػػة ىػػذا البحػػث عمػػى 
الكصكؿ : كذلؾ مف أجؿ، مكضكعاللكؿ جزئيات ؛ القائـ عمى االستقراء كالتتبع
فقمػت بالبحػث فػػي كػؿ أقػكاؿ أبػي حػاتـ فػي الرجػػاؿ ، إلػى رؤيػة شػاممة كعامػة
، مػع الكػالـ عمػى مركياتػو، لػـ يػرك عنػو إال فػالف: كحددت كػؿ مػف قػاؿ فػييـ

لكنني لما زاد عدد الرجاؿ ، جمع كؿ مف كانت ىذه صفتو: كاشترط عمى نفسي
كقػد ، ديثيـمػف كػاف كػذلؾ كلػـ يضػعؼ أبػك حػاتـ حػ: اقتصرت في بحثي عمػى

ىػػـ مجػػاؿ  ليكػػكف ىػػؤالء الرجػػاؿ؛ ذلػػؾ: جمعػػت ثالثػػة عشػػر راكينػػا قػػاؿ فػػييـ
مكضػػكع الالػػذم يقػػـك عمػػى تنػػاكؿ : مػػنيج التحميمػػيالثػػـ اسػػتخدمت ، الدراسػػة
 حالػػو كبيػػاف، عقػػد ترجمػػة تفصػػيمية لكػػؿ راك مػػف الػػركاة: مػػف خػػالؿ، بالدراسػػة
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ا إال ؛ مركيػات الػراكم كػؿ كدراسػة ،كتكجييػو ،األئمػة كػالـ كتحميػؿ ،كتعػديالن  جرحن
 بدراسػػة سػػكؼ أقػػـك؛ الػػراكم الكاضػػح الضػػعؼ جػػدنا كالمجمػػع عمػػى ضػػعفوأف 

 أك إعطػػاء نمػػكذج مػػع ،المجمػػؿ بػػالحكـ كاالكتفػػاء البحػػث إطػػار خػػارج مركياتػػو

بمػػغ مجمػػكع  إذا الػػراكم :ككػػذلؾ .البحػػث إطػػار داخػػؿ فقػػط مركياتػػو مػػف نمػػكذجيف
ػػا بالدراسػػة لمركياتػػو ركاياتػػو أكثػػر مػػف عشػػرة مركيػػات  فػػإنني سػػكؼ أقػػـك أيضن

كذلػؾ . مع االكتفاء بػالحكـ المجمػؿ عمػى مجمػكع مركياتػو، خارج إطار البحث
  .-/-أك االختالؼ مع أبي حاتـ ، لبياف كجو االتفاؽ

ا ًٌ   :ُخُطوات الَبْحث: َثاِن
الضػػبط بالشػػكؿ ل يػػات كاألحاديػػث كاآلثػػار كبعػػض الغريػػب : كىًىػػيى كػػاآلتي

إال إذا كانػت ، كتخريج األحاديث كاآلثار مف مظانيا مع بيػاف درجتيػا. كالرجاؿ
كالتعريػػػؼ . فػػػإنني أكتفػػػي بػػػالعزك إلييمػػػا، أك فػػػي أحػػػدىما، فػػػي الصػػػحيحيف

 .مػػف خػػالؿ الرجػػكع إلػػى الكتػػب المختصػػة بػػذلؾ، بالبمػػداف كاألمػػاكف كاألنسػػاب
، فقػػطكتػراجـ مختصػرة لمصػحابة الكػػراـ مػف الكتػب المختصػػة بتػراجـ الصػحابة 

كأغمػػب تػػراجـ ، مػػف كتػػب التػػراجـ، كتػػراجـ لػػبعض األعػػالـ الػػكارديف فػػي البحػػث
، فػػإنني أسػػأؿ اهلل العظػػيـ: كفػػي النيايػػة. الرجػػاؿ مػػف كتػػاب تقريػػب التيػػذيب

ننػػي عمػػي يقػػيف تػػاـ أف . كالعمػػؿ، كاإلخػػالص فػػي القػػكؿ، كالسػػداد، التكفيػػؽ كا 
تقاف عممو فإنو لف يصؿ  ،إلى الكمػاؿ المطمػؽ اإلنساف ميما بالغ في تنقيح كا 

 ی ىئ ىئچ  .أف يجعػػػؿ الكمػػػاؿ إال لكتابػػػو الكػػػريـ --كيػػػأبى اهلل 

 . (ُ) چ ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی
  

                                                           

 (. ُِٖ-َُٖيات: )سكرة الصافات، اآل  (ُ)
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 انفصم األول
 معزفت مه مل ٌزو عىه إَّل راو واحذ: ومىهجه يف، أبى حامت انزاسي

 ادلبحج األول
 -/-تزمجت أبً حامت انزاسي 

ًل   : ومولدهاسمه ونسبه وكنٌته : أَوَّ

ػػدي بػػفي ًإٍدًرٍيػػسى بػػًف : ىيػػكى  مَّ ػػاًتـو الػػرَّاًزمُّ الميحى ٍنظىًمػػيُّ أىبيػػك حى دى الحى ٍنػػًذر بػػًف دىاكي : مي
ٍنظىمىةى  ٍنظىًميّْ ألىنَّوي كىافى يىٍسكيفي ًفي دىٍرًب حى ًدٍينىة الرَّمّْ ، كعيًرؼى ًبالحى ًبمى

(ُ) . 
ٍكًلديهي  مائىةو : مى ًتٍسًعٍيفى كى ٍمسو كى  . (ِ)سىنىةى خى

ا ًٌ  : وكثرة سماعه، وتالمٌذه، وشٌوخه، بداٌة طلبه للِعْلم: َثاِن

كتبػت الحػديث سػنة : سػمعت أبػي يقػكؿ: قػاؿ ابػف أبػي حػاتـ: طىمىبيوي لمًعٍمػـ
. (ّ)تسع كمائتيف كأنا ابف أربع عشرة سنة كاختمفت تمػؾ السػنة إلػى المحػدثيف

ًطٍيػػبي  يػػاقىالى ك  ػػاًرمّْ كىىيػػكى ًمػػٍف : كزاد الػػذىبيك . (ْ) الخى ًمػػٍف طىبىقىًتػػوً ، نيظىػػرىاًء البيخى ، كى
لىًكنَّوي عيمّْرى بىٍعدىهي أىٍزيىدى ًمف ًعٍشًرٍيفى عىامان  كى
(ٓ) . 

 : كأىمَّا عف شيكخو
                                                           

( ِْٕ/ُّ) كسير أعالـ النػبالء (ُُِْ) رقـ (ِٖٓ-ِْٖ/ْ) األنساب لمسمعاني (ُ)
قمػػػت: كمدينػػػة الػػػرم اليػػػـك تقػػػع فػػػي مدينػػػة طيػػػراف عاصػػػمة إيػػػراف. (. ُِٗرقػػػـ )

 المكسكعة الحرة نت. 
 (. ُِٗ( رقـ )ِْٕ/ُّسير أعالـ النبالء ) (ِ)
 (. ّٔٔ/ُالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ّ)
 (. َْٓ( رقـ )ُْْ/ِتاريخ بغداد ) (ْ)
 (. ُِٗ( رقـ )ِْٕ/ُّسير أعالـ النبالء ) (ٓ)
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ًمٍيًمػػيُّ  ػػاًتـو المَّبَّػػافي : قىػػاؿى الخى ػػاًفظي  (ُ)قىػػاؿى ًلػػي أىبيػػك حى كىل : الحى ػػٍف رى ٍعػػتي مى مى قىػػٍد جى
ٍنوي  اًتـو الرَّاًزمُّ : عى يىتىعىػذَّري : كقػاؿ الػذىبي. (ِ)فىبىمىغيكا قىًرٍيبػان ًمػٍف ثىالىثىػًة آالىؼو ، أىبيك حى كى

ػػاءي سىػػاًئرى مىشىػػاًيًخوً  اٍسًتٍقصى
قػػاؿ ، كىػػؤالء طائفػػة مػػف مشػػايخو الكػػراـ: قمػػت. (ّ)

ػػػًمعى } : الػػػذىبي ػػػدى ، عيبىٍيػػػدى اهلًل بػػػفى ميٍكسىػػػى: سى مَّ ميحى ٍبػػػدً اكى ػػػاًرمَّ  بػػػفى عى ، اهلًل األىٍنصى
ػػػػةى ، كىاألىٍصػػػػمىًعيَّ  قىًبٍيصى فَّػػػػافى ، كىأىبىػػػػا نيعىػػػػٍيـو ، كى ػػػػافى بػػػػفى اليىٍيػػػػثىـً ، كىعى ػػػػؤىذّْفالكىعيٍثمى  ،مي

ػػػػافً ، كىأىبىػػػػا ميٍسػػػػًيرو الغىسَّػػػػاًنيَّ  ًثٍيػػػػران ، كىأىبىػػػػا اليىمى ٍمقػػػػان كى خى يىٍنػػػػًزؿي ًإلىػػػػى. كى  ،بيٍنػػػػدىارو : كى
ٍفػػػػػصو الفىػػػػػالَّسً  ًبٍيػػػػػًع ، كىأىًبػػػػػي حى ػػػػػرىاًدمّْ الكىالرَّ َـّ ًإلىػػػػػى اٍبػػػػػًف كىارىةى ، مي ػػػػػدً ، ثيػػػػػ مَّ ميحى  كى

  .(ْ){ بًف عىٍكؼو ا
  

                                                           

بفتح الالـ كتشديد الباء المنقكطة بكاحدة كفي آخرىا النػكف، ىػذه النسػبة إلػى  :اللَّبَّان (ُ)
محمػد (. كىػك: ِّٔٓ) . رقػـالمَّبَّافنسبة  (ُٗٗ/ُُاألنساب لمسمعاني ). بيع المبف

بف عبد الكاحد بػف محمػد أبػك حػاتـ المبػاف حػدث عػف: عبػد اهلل بػف عػدم الجرجػاني، 
ػػدَّثى كحامػػد بػػف محمػػد اليػػركم.  ٍيػػريه،  حى ، كىغى ٍنػػوي: اٍلقىاًضػػي أىبيػػك اٍلعىػػالًء اٍلكىاًسػػًطيُّ قػػاؿ عى

ػديكقنا. الخطيب:  كىػافى صى تيػوي ًفػي: مائػةسػنة اثنتػيف كتسػعيف كثػالث مػات كى مى . ييٍنظىػري تىٍرجى
تػػاريخ ك  (ْْْ/ُ) لتػػدكيف فػي أخبػار قػزكيفكا (ُُُّ) رقػـ (ِْٔ/ّ) تػاريخ بغػداد

 رقػـ (ْْْ/ٖ) الثقات ممػف لػـ يقػع فػي الكتػب السػتةك  (ٗٔ) رقـ (َِٕ/ٖ) اإلسالـ
(َُُٕٕ .) 

 (. ِٖٔ/ِ) اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي (ِ)
 (. ُِٗ( رقـ )ِْٖ/ُّسير أعالـ النبالء ) (ّ)
قمػػت: كلػػـ أتػػرجـ ليػػؤالء مراعػػاة (. ُِٗ( رقػػـ )ِْٖ-ِْٕ/ُّ) المصػػدر السػػابؽ (ْ)

 لالختصار. 
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 : كأىمَّا عف تالميذه
ٍنػوي : قاؿ الػذىبي ػدَّثى عى ـي : حى ػا ػاًفظي اإًلمى لىػديهي الحى ٍبػًد األىٍعمىػى؛ كى ييػٍكنيسي بػفي عى ، كى

ػػمىٍيمىافى  ًبٍيػػعي بػػفي سي اهي الكىالرَّ ػػؤىذّْفي شىػػٍيخى ػػةى الػػرَّاًزمُّ ، مي ٍرعى قىرىابىتيػػوي كىأىبيػػك زي ًفٍيقيػػوي كى كىأىبيػػك ، رى
ٍرعىةى الدّْمىٍشًقيُّ  دى ، بفي أىًبي الدٍُّنيىااكىأىبيك بىٍكرو ، زي ٍبًدالرٍَّحمىًف النَّسىاًئيُّ ، كىأىبيك دىاكي كىأىبيك عى
ٍمؽه كىًثٍيره ، ًفي )سينىًنًيمىا( خى كى

(ُ) . 
 : كأىمَّا عف كىٍثرىة سىمىاًعو

كػـ كتبػتـ عنػي  : (ِ)قاؿ لي ابف نفيؿ: قاؿ عبد الرحمف سمعت أبي يقكؿ
أك خمسػة ، أك أربعة عشر ألفا، ثالثة عشر ألفا (ّ)حزرت: قاؿ، ال ندرم: قمت

 . (ْ)عشر ألفا
 : رحالته العلمٌة: َثالًِثا

ػاًكفى : -/-قاؿ الذىبي  دَّثى ًفػي رىٍحالىًتػًو ًبأىمى ػؿى بىاٍبًنػوً ، قىٍد حى لىًقػيى ًبػًو ، كىاٍرتىحى كى
ابى اٍبًف  ًكٍيعو ، عييىٍينىةى أىٍصحى كى سىًمٍعتي أىًبػي : } قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـك . (ٓ)كى

ػػًدٍيثً : يىقيػػٍكؿي  رىٍجػػتي ًفػػي طىمىػػًب الحى ؿي سػػنىةو خى ػػا ، أىقىٍمػػتي سىػػٍبعى ًسػػًنٍيفى ، أىكَّ ػػٍيتي مى أىٍحصى
مىى أىلًؼ فىٍرسىػخو  مىى قىدىًمي ًزيىادىةن عى مىسىػافىةي ذىًلػؾى : قػاؿ الػذىبي معمقػا -. مىشىٍيتي عى

                                                           

 (. ُِٗ( رقـ )ِْٖ/ُّ) سير أعالـ النبالء، المصدر السابؽ (ُ)
 ابف الحراني: قاؿ أبك حاتـ: حدثنا جعفر أبك نفيؿ بف عمي بف محمد بف اهلل عبد هو: (ِ)

 (. ّٕٓرقـ ) (ُٗٓ/ٓ) حاتـ أبي البف كالتعديؿ الجرح. المأمكف الثقة نفيؿ
 (. َُٖ/ِحزرتي القكـى مائةن، أم: قدَّرتييـ.معجـ ديكاف األدب ) (ّ)
مػػف العمػػـ  -/-الجػػرح كالتعػػديؿ البػػف أبػػي حػػاتـ، بػػاب: مػػا ذكػػر مػػف كثػػرة سػػماع أبيػػو  (ْ)

(ُ/ّّٔ .) 
 (. ُِٗ( رقـ )ِْٖ/ُّسير أعالـ النبالء ) (ٓ)
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ادَّة، نىٍحكي أىٍربىعىًة أىٍشييرو  رىٍجػتي ًمػفى ، ثيَـّ تىرىٍكتي العىدىدى بىٍعػدى ذىًلػؾى : قىاؿى . - سىٍيرى الجى خى كى
ٍيًف ًإلىى ًمٍصرى مىاًشيان  َـّ ًإلىػى ًدمىٍشػؽى ، ثيَـّ ًإلىػى الرٍَّممىػًة مىاًشػيان ، البىٍحرى َـّ أىٍنطىاًكيىػةى ، ثيػ ثيػ

طىرىسيٍكسى  ٍعتي ًإلىى ًحٍمصى  ثيَـّ ، كى كيػؿُّ ىىػذىا ، ثيَـّ رىًكٍبتي ًإلىى الًعرىاؽً ، ثيَـّ ًإلىى الرَّقَّةً ، رىجى
ؿ كىأىنىا اٍبفي ًعٍشًرٍيفى سىنىةن  رىٍجػتي ًمػفى الػرَّمّْ . ًفي سىفىًرم األىكَّ ٍمتي الكيٍكفىػةى ًفػي ، خى فىػدىخى

افى سىػنىةى ثىػالىثى عىٍشػرىةى  اءنىػا نىًعػيُّ ، رىمىضى جى ٍمػتي ثىاًنيػان ، ميٍقػًرئ كىأىنىػا ًبالكيٍكفىػةً الكى َـّ رىحى ثيػ
ٍمػسو كىأىٍربىًعػٍيفى ، سىنىةى اٍثنىتىٍيًف كىأىٍربىًعٍيفى  ٍعتي ًإلىػى الػرَّمّْ سىػنىةى خى ٍجػتي رىاًبػعى ، ثيَـّ رىجى جى حى كى

ٍمًسٍيفى  خى ٍمسو كى ةو ًفي سىنىًة خى   .(ُ){ ًحجَّ
 : شدة فً طلب العلمما لقٌه أبو حاتم من المقاساة وال: َراِبًعا

بقيػػت بالبصػػرة فػػي : سػػمعت أبػػي يقػػكؿ: قػاؿ عبػػد الػػرحمف ابػػف أبػػي حػػاتـ
فانقطع ، ككاف في نفسي أف أقيـ سنة، سنة أربع عشرة كمائتيف ثمانية أشير

كمضػيت ، فجعمت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شػ  حتػى بقيػت بػال نفقػة، نفقتي
فانصرؼ رفيقي ، المساءأطكؼ مع صديؽ لي إلى المشيخة كأسمع منيـ إلى 

ثـ أصبحت مػف الغػد كغػدا ، فجعمت أشرب الماء الجكع، اؿو كرجعت إلى بيت خى 
فانصػرؼ ، فجعمت أطكؼ معو في سماع الحديث عمى جكع شديد، عمى رفيقي

، مر بنا إلى المشايخ: فقاؿ يفمما كاف مف الغد غدا عم، عني كانصرفت جائعا
ال أكتمػؾ أمػرم قػد مضػى : ؾ  قمػتما ضػعف: قاؿ، أنا ضعيؼ ال يمكنني: قمت

فأنػػا أكاسػػيؾ ، قػػد بقػػي معػػي دينػػار: فقػػاؿ لػػي، يكمػػاف مػػا طعمػػت فييمػػا شػػيئا
فخرجنػا مػف البصػرة كقبضػت منػو ، (ِ)بنصفو كنجعؿ النصؼ اآلخر في الكػراء

                                                           

( رقػػػـ ِٓٓ/ُّسػػػير أعػػػالـ النػػػبالء )ك ( ّٗٓ/ُالجػػػرح كالتعػػػديؿ البػػػف أبػػػي حػػػاتـ ) (ُ)
(ُِٗ .) 

 . (ِّٓ/ِ) الكبير الشرح غريب في المنير اأٍليٍجرىةي. المصباح ًباٍلمىدّْ  اْلِكَراُء: (ِ)
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 . (ُ)النصؼ دينار
ا كنػا فػي البحػر : سمعت أبي يقػكؿ: كقاؿ عبد الرحمف ابف أبي حاتـ أيضن

، أغمس نفسػؾ فػي البحػر: فقالكا لي، كأخبرت أصحابي بوفاحتممت فأصبحت 
، أنػا نشػد فيػؾ حػبال كنعمقػؾ مػف المػاء: فقػالكا، إني ال أحسػف أف أسػبح: قمت

فممػا ، نا في اليكاء أريد إسػباغ الكضػكءأفشدكا في حبال كأرسمكني في الماء ك 
: قمػت، فأرسمكني فغمسػت نفسػي فػي المػاء، أرسمكني قميال: تكضأت قمت ليـ
 . (ِ)ارفعكني فرفعكني

ا لما خرجنػا مػف : سمعت أبي يقكؿ: كقاؿ عبد الرحمف ابف أبي حاتـ أيضن
ككنػا ثالثػة ، صػرنا إلػى الجػار كركبنػا البحػر (ّ)المدينة مف عنػد داكد الجعفػرم

فركبنػا البحػر ككانػت  ،(ٓ)كآخػر نيسػابكرم، شػيخ (ْ)أبك زىير المػركذم : أنفس
كفنػي مػا ، البحػر ثالثػة أشػير كضػاقت صػدكرنافبقينػا فػي ، الريح في كجكىنا
كبقيت بقية فخرجنا إلى البر فجعمنا نمشي أياما عمى البر ، كاف معنا مف الزاد

فمشػينا يكمػا كليمػة لػـ يأكػؿ أحػد منػا ، حتى فني ما كاف معنا مف الػزاد كالمػاء

                                                           

الجػػػرح كالتعػػػديؿ، بػػػاب: مػػػا لقيػػػو أبيػػػو مػػػف المقاسػػػاة فػػػي طمػػػب العمػػػـ مػػػف الشػػػدة  (ُ)
(ُ/ّّٔ-ّْٔ  .) 

 (. ّْٔ/ُ) نفسو المصدر (ِ)
رقػـ  (ُْٕ/ّ)كالتعػديؿ  الكراـ: كثقو أبػك حػاتـ. الجػرح أبي بف اهلل عبد بف داكد هو: (ّ)

(َُْٗ .) 
المصػدر . منػو ككثقػوسػمع  أبي حاتـمحمد بف اسحاؽ أبك زىير المركذل رفيؽ  هو: (ْ)

 (. َُٕٗرقـ ) (ُٓٗ/ٕ) نفسو
 لـ يتبيف لي مف ىك، كقد فتشت في كؿ مف رافقو في رحالتو فمـ أىتد إليو.  (ٓ)
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، كاليػـك الثالػث كػؿ يػـك نمشػي إلػى الميػؿ، كاليـك الثاني كمثؿ، شيئا كال شربنا
كقػػد ضػػعفت أبػػداننا مػػف ، فػػإذا جػػاء المسػػاء صػػمينا كألقينػػا بأنفسػػنا حيػػث كنػػا

فممػػا أصػػبحنا اليػػـك الثالػػث جعمنػػا نمشػػي عمػػى قػػدر ، الجػػكع كالعطػػش كالعيػػاء
فجئنا نحركو كىك ال يعقػؿ فتركنػاه كمشػينا ، فسقط الشيخ مغشيا عميو، طاقتنا

مغشػػيا  فضػػعفت كسػػقطت، أنػػا كصػػاحبي النيسػػابكرم قػػدر فرسػػخ أك فرسػػخيف
فمـ يزؿ ىك يمشػي إذ بصػر مػف بعيػد قكمػا قػد ، عمى كمضى صاحبي كتركني

فجاءكه معيـ الماء في ، فمما عاينيـ لكح بثكبو إلييـ، قربكا سفينتيـ مف البر
لقكا بأنفسيـ مغشيا أالحقكا رفيقيف لي قد : فقاؿ ليـ، إداكة فسقكه كأخذكا بيده

: ففتحػت عينػي فقمػت، كجيػيفما شػعرت إال برجػؿ يصػب المػاء عمػى ، عمييـ
اسػػقني : فقمػػت، فشػػربت كرجعػػت إلػػى نفسػػي كلػػـ يركنػػي ذلػػؾ القػػدر، اسػػقني

قػد ذىػب إلػى : قػاؿ، كرائػي شػيخ ممقػى: فسقاني شيئا يسيرا كأخذ بيدم فقمػت
حتػػى إذا بمغػػت إلػػى عنػػد ؛ فأخػػذ بيػػدم كأنػػا أمشػػي أجػػر رجمػػي، ذاؾ جماعػػة

إلينػا أىػؿ السػفينة فبقينػا أيامػا سػفينتيـ كأتػكا برفيقػي الثالػث الشػيخ كأحسػنكا 
فمػػـ نػػزؿ ، كزكدكنػػا ثػػـ كتبػػكا لنػػا كتابػػا إلػػى مدينػػة، حتػػى رجعػػت إلينػػا أنفسػػنا

؛ فجعمنا نمشػي جياعػا عطاشػا عمػى شػط البحػر، نمشي حتى نفذ ما كاف معنا
فعمػدنا إلػى حجػر كبيػر ، حتى كقعنا إلى سمحفاة قد رمى بو البحر مثؿ الترس

ذا فييػػا مثػػؿ صػػفرة البػػيض، فػػانفمؽ ظيػػرهفضػػربنا عمػػى ظيػػر السػػمحفاة  ، كا 
فأخػذنا مػف بعػض األصػداؼ الممقػى عمػػى شػط البحػر فجعمنػا نغتػرؼ مػف ذلػػؾ 

ثػػـ مررنػػا كتحممنػػا حتػػى ، حتػػى سػػكف عنػػا الجػػكع كالعطػػش؛ األصػػفر فنتحسػػاه
 . (ُ)كزكدنا إلى أف بمغنا مصر المدينةثـ خرجنا مف ، مدينةالدخمنا 

                                                           

بػػػاب: مػػػا لقيػػػو أبيػػػو مػػػف المقاسػػػاة فػػػي طمػػػب العمػػػـ مػػػف الشػػػدة  الجػػػرح كالتعػػػديؿ، (ُ)
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رجػؿ ، كػؿ ىػذه المكاقػؼ كىػك يقػرأ ومف نفس المرء ليخجؿكاهلل إف : قمت 
ككػاد أف ييمػؾ فػي ، يطكؼ البالد كيجػكع كيبيػع ثيابػو مػف أجػؿ تحصػيؿ العمػـ

حتػى ؛ كيأكػؿ مػا تسػتقذره الػنفس، الصحراء لكال لطؼ اهلل تعالى بو كحفظو لو
كنحػف ، كؿ ذلؾ في سبيؿ تحصيؿ العمػـ، يمكت في ىذه الصحراء المكحشة ال

، كنمػػبس أبيػػى الثيػػاب، نشػػرب أعػػذب كأفضػػؿ الشػػرابك ، نأكػػؿ مػػا لػػذ كطػػاب
كنجمس في بيكتنا كمع أىمينا كبػيف أيػدينا العمػـ كمػع ذلػؾ نبخػؿ عمػى أنفسػنا 

 . بقرائتو كتحصيمو !!!
لتحصػيؿ العمػـ النػافع الػذم يمحػك ؛ كؿ ذلؾ يجعؿ الغيرة تدب فػي القمػكب

كقد تكفر لدينا مف ثكرة التكنكلكجيا اليائمة مػا يػكفر عمينػا   ككيؼ ال، الذنكب
فالميـ ارزقنا ، كمع ذلؾ فقد سبقكنا، الكقت كالجيد الذم لـ يتكفر لمف سبقكنا

 . كاجعمنا مف الحريصيف عمى تحصيمو كتبميغو، العمـ النافع
 : ووفاته، منزلته العلمٌة وجاللته عند العلماء: َخاِمًسا

 : و العمميةأىمَّا عف منزلت
سػػألني أحمػػد بػػف حنبػػؿ عػػف : سػػمعت أبػػي يقػػكؿ: يقػػكؿ ابػػف أبػػي حػػاتـ

 ىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى مػػػدل كثػػػكؽ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ بػػػرأم: قمػػػت. (ُ)مشػػػايخ الػػػرم
ػػػا -/-كقػػػد كػػػاف أحمػػػد ، أبػػػي حػػػاتـ فػػػي الرجػػػاؿ  قػػػاؿ. أكبػػػر منػػػو سػػػننا كمقامن

جزءا د كتبت ػق: اؿ ليػفق، يكما (ِ)أتيت محمد بف المصفى الحمصي: أبك حاتـ
فمػـ يػدعني حتػى قػرأت ، إنما جئنا لنسػمع منػؾ: فقمت، مف حديثؾ فحدثني بو

                                                           

(ُ/ّْٔ-ّٔٔٔ  .) 
 (. ُّٔ/ُ، باب: ما ذكر مف جاللة أبيو عند أىؿ العمـ كغيرىـ )المصدر السابؽ (ُ)
 (. ْْٔرقـ ) (َُْ/ٖ) قاؿ أبك حاتـ: صدكؽ، كركل عنو. المصدر السابؽ (ِ)
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في حػديث أىػؿ  (ِ)كممني دحيـ: سمعت أبي يقكؿ: كقاؿ عبد الرحمف. (ُ)عميو
بمػدة يكػكف فييػا مثػؿ : كقمػت، طبرية كقد كانكا سألكني التحديث فأبيت عمييـ

إف ىػذه بمػدة نائيػة  :فقػاؿ، أبي سعيد دحيـ القاضي أحػدث أنػا  فكممنػي دحػيـ
ػا وقػاؿ ابنػك . (ّ)فحدثتيـ، مف يقدـ عمييـ ؿَّ قى عف جادة الطريؽ فى  سػمعت : أيضن

كقػد لقػى أبػا بكػر ، ما رأيت أحفظ مف كالػدؾ: مكسى بف إسحاؽ القاضى يقكؿ
 . (ْ)بف أبي شيبة كابف نمير كيحيى بف معيف

 : كىأىمَّا عف جاللتو عند العمماء
نػوي : كذكره ابػف حبػاف فػي الثقػات كقػاؿ. (ٓ)ثقة: النسائي فقد قاؿ ػدَّثنا عى حى

مَّد عبد الػرٍَّحمىف  ًمػائىتىٍيفً ااٍبنو أىبيك ميحى سػبعيف كى ػاتى سػنة سػبع كى مَّػد مى بػف ميحى
(ٔ) .

ػػة: كقػػاؿ ابػػف منػػده ـه ًفػػي اٍلًحٍفػػًظ : كقػػاؿ أىبيػػك نيعىػػيـ األصػػبياني. (ٕ)أحػػد اأٍلىًئمَّ ػػا ًإمى
ـً  فّْيى سىػػنىةى ، كىاٍلفىٍيػػ ػػٍبًعيفى تيػػكي سى مىٍيػػوً : كقػػاؿ الخميمػػي. (ٖ)سىػػٍبعو كى ـي اٍلميتَّفىػػؽي عى ػػا مى ، اإلًٍ
ازً  ًمٍصرى كىاٍلًعرىاؽً ، كىالشَّاـً ، ًباٍلًحجى ابىًة ، ًبالى ميدىافىعىةو ، كى ػحى ًؼ الصَّ اًلمنا ًبػاٍخًتالى كىافى عى كى

                                                           

 (. ُّٔ/ُ) الجرح كالتعديؿ (ُ)
 اليتيـ: كثقو أبػك حػاتـ كقػاؿ: كػاف بدحيـ يعرؼ الدمشقي إبراىيـ بف الرحمف عبد هو: (ِ)

 (. ٗٗٗرقـ ) (ُُِ/ٓ) المصدر السابؽ. نفسو حديث كيضبط يميز دحيـ
 (. ُّٔ/ُالسابؽ )المصدر  (ّ)
 (. ُُّّ( رقـ )َِْ/ٕالسابؽ )المصدر  (ْ)
 . (ٕ( ترجمة رقـ )ْٗمشيخة النسائي )ص:  (ٓ)
 (. ُِٓٔٓ( ترجمة رقـ )ُّٕ/ٗالثقات البف حباف ) (ٔ)
 (. َُِٖ( رقـ )ِٔٓفتح الباب في الكنى كاأللقاب )ص:  (ٕ)
 (. ِٕٔ/ِتاريخ أصبياف ) (ٖ)
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ـٍ ًمػػفى اٍلفيقىيىػػاءً  ػػٍف بىٍعػػدىىي مى ًفٍقػػًو التَّػػاًبًعيفى كى بً . كى قىػػاؿى الرَّ ػػاًحبي كى ػػمىٍيمىافى صى يػػعي ٍبػػفي سي
ٍرعىةى : الشَّاًفًعيّْ  ـٍ نىٍمؽى ًمٍثؿى أىًبي زي مىٍينىا ًمفى اٍلعيمىمىاءً ، لى رىدى عى اًتـو ًممٍَّف كى كىأىًبي حى

(ُ) . 
، مف أنفسيـ كاف أحد الحفاظ لمحػديث المعتنػيف بػو: كيقكؿ ابف عبد البر

ركل عػف جماعػات مػف أىػؿ . المقػدميف فػي ذلػؾ، األئمة فيو العارفيف برجالػو
مشػيكرا ، كػاف أحػد األئمػة الحفػاظ األثبػات: كقاؿ الخطيب البغدادم. (ِ)اآلفاؽ
إمػػاـ عصػػره كالمرجػػكع إليػػو فػػي : كقػػاؿ السػػمعاني. (ّ)مػػذككرا بالفضػػؿ، بػػالعمـ

ككػػػػاف مػػػػف مشػػػػاىير العممػػػػاء كمػػػػف مػػػػذككرل العممػػػػاء ، مشػػػػكالت الحػػػػديث
أبػك : كيقكؿ ابف عساكر .(ْ)عمماءالمكصكفيف بالفضؿ كالحفظ كالرحمة كلقي ال
كػاف أحػد : كقػاؿ ابػف الجػكزم. (ٓ)أبك حػاتـ الػرازم الحػافظ أحػد األئمػة األعػالـ

كقػػاؿ . (ٔ)كالجػػرح كالتعػػديؿ، كاألثبػػات العػػارفيف بعمػػؿ الحػػديث، األئمػػة الحفػػاظ
: كقػاؿ ابػف عبػد اليػادم. (ٕ)إماـ متفؽ عميو مرجكع إليػو: عبدالكريـ القزكيني

ـي الحافظي  ٍنظىمػيالمحمدي بفي إدريػس بػف ، الكبيراإلما . (ٖ)أحػد األعػالـ، مينػذر الحى
مػػف ، ككػػاف بػػارع الحفػػظ كاسػػع الرحمػػة، حػػافظ المشػػرؽ: -/-كيقػػكؿ الػػذىبي 

                                                           

 (. ّٖٔ-ُٖٔ/ِاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ) (ُ)
 (. ُٖٔ( رقـ )ٖٔٓ/ُاالستغناء في معرفة المشيكريف مف حممة العمـ بالكنى ) (ِ)
 (. َْٓ( رقـ )ُْْ/ِتاريخ بغداد ) (ّ)
 (. ُُِْ( نسبة الحنظمي رقـ )ِٖٓ-ِْٖ/ْاألنساب لمسمعاني ) (ْ)
 (. َِٕٔ( رقـ )ّ/ِٓتاريخ دمشؽ البف عساكر ) (ٓ)
 (. ُْٕٖ( رقـ )ِْٖ/ُِالمنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ) (ٔ)
 (. ُِٓ/ُالتدكيف في أخبار قزكيف ) (ٕ)
 (. ُٔٓ( رقـ )َِٔ/ِطبقات عمماء الحديث ) (ٖ)
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ػا. (ُ)أكعية العمػـ كاإلمػاـ الحػافظ الكبيػر . (ِ)الحػافظ أحػد األئٌمػًة األعػالـ: كأيضن
ا. (ّ)أحد األعالـ ـي : كأيضن ا اًفظي ، اإًلمى دًّْثٍيفى الشىٍيخي ، النَّاًقدي ، الحى ٍكًر ، ميحى كىافى ًمٍف بيحي
ػػٍكًر الًعٍمػػـً  ؼى الػػًبالىدى ، بيحي ػػٍتًف كىاإًلٍسػػنىادً ، طىػػكَّ بىػػرىعى ًفػػي المى ػػنَّؼى ، كى صى ػػعى كى مى جى ػػرىحى ، كى جى كى

مَّؿى ، كىعىدَّؿى  حَّحى كىعى صى  . (ٓ)أحد الحفاظ: كقاؿ ابف حجر. (ْ)كى
، كػػاف مػػف األئمػػة الكبػػار -/-أف أبػػا حػػاتـ ، يتبػػيف مػػف كػػؿ ىػػذا: قمػػت

؛ ككاصػمكا الميػؿ بالنيػار، الذيف رحمكا في مختمؼ األمصار، كالمشايخ األطيار
، فيػك مػف بحػكر العمػـ األخيػار، فمػا غمػزه أحػد كال جػار، لجمع سػنة المختػار
فَّاظ اآلثار  . كىك لألمة كالشمس لمنيار، كمف حي

 : كىأىمَّا عف كفاتو
ًمػ سػبعيف كى كىػك يػدارس  -/-كمػات : قمػت. (ٔ)ائىتىٍيفً فقد مىاتى سنة سػبع كى

ككػاف فػي  -/-حضػرت أبػي : } عبد الرحمف بف أبي حػاتـ قاؿ. العمـ مع ابنو
--يركم عف النبػي  (ٕ)عبد الغافر فسألتو عف عقبة بف، النزع كأنا ال أعمـ

- :لػػو : فيمػػت عنػػي: فقمػػت، فمػػـ أقنػػع منػػو، ال:   فقػػاؿ برأسػػو لػػو صػػحبة
                                                           

 (ّٗٗ-ّٖٗ/ُالعبر في خبر مف غبر، حكادث سنة سبع كسبعيف كمئتيف ) (ُ)
 (. ّّٓ( رقـ )ََٔ-ٕٗٓ/ٔتاريخ اإلسالـ ) (ِ)
 (. ِٗٓ( رقـ )ُُِ/ِتذكرة الحفاظ لمذىبي ) (ّ)
 (. ُِٗ( رقـ )ِْٕ/ُّ) سير أعالـ النبالء (ْ)
 (. ُٖٕٓ( رقـ )ْٕٔتقريب التيذيب )ص:  (ٓ)
 (. ُِٓٔٓ( رقـ )ُّٕ/ٗالثقات البف حباف ) (ٔ)
: قػاؿ ابػف حجػر: ثقػة مػف الرابعػة قػديـ  ُعْقَبُة ْبُن َعْبِد اْلَغاِفِر اأْلَْزِديَّ  (ٕ) أبػك نيػار العىػٍكًذمُّ

( رقػػػـ ّٓٗالمػػػكت مػػػات قبػػػؿ المائػػػة سػػػنة ثػػػالث كثمػػػانيف. تقريػػػب التيػػػذيب )ص: 
(ْْْٔ .) 
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ُّٔٓ 

فكػاف سػيد عممػو معرفػة الحػديث : قاؿ عبػد الػرحمف. ىك تابعي:   قاؿ صحبة
فػأراد اهلل أف يظيػر عنػد كفاتػو ، فاف في عمره يقتػبس منػو ذلػؾ، كناقمة اآلثار

يػػدارس كىػػك فػػي النػػزع األخيػػر مسػػألة : قمػػت .{ (ُ)مػػا كػػاف عميػػو فػػي حياتػػو 
ثبػػػات أف فالنػػػا ىػػػذا تػػػابعي جميػػػؿ، عمميػػػة فػػػي نفػػػي الصػػػحبة عػػػف فػػػالف  ،كا 

ـي اٍلفىاًئدىةً كىىىذىا  ] ًظي ـه كىًبيره عى ًفيًو ييٍعرىؼي اٍلميتًَّصؿي ؛ ًعٍم
ًمفى اٍلميٍرسىؿً  (ِ)

(ّ)](ْ). 
 . رحـ اهلل أبا حاتـ رحمة كاسعة كأسكنو فسيح جناتو

 
  

                                                           

الجػػرح كالتعػػديؿ البػػف أبػػي حػػاتـ، بػػاب: مػػا ظيػػر ألبيػػو مػػف سػػيد عممػػو عنػػد كفاتػػو  (ُ)
(ُ/ّٕٔ-ّٖٔ  .) 

ػ اْلُمتَِّصل: (ِ) ػٍف فىٍكقىػوي، كىىيكى الًَّذم اتَّصى كىاًتػًو قىػٍد سىػًمعىوي ًممَّ ؿى ًإٍسػنىاديهي، فىكىػافى كيػؿُّ كىاًحػدو ًمػٍف ري
تَّى يىٍنتىًييى ًإلىى ميٍنتىيىاهي. مقدمة ابف الصالح )ص:   (. ْْحى

: كػػذا أك فعػػؿ كػػذا. التقريػػب كالتيسػػير --قػػكؿ التػػابعي: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  المرسللل: (ّ)
 (. ّْ)ص:  لمنككم

 (. ِٗما بيف المعككفتيف مف كتاب: التقريب كالتيسير لمنككم )ص:  (ْ)
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 ادلبحج انثاوً
 يف معزفت مه مل ٌزو عىه إَّل راو واحذ أبً حامت مىهج

اوٍ : انتمهٍذ
َ
 ِإَّلا ر

ُ
ه
ْ
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ْ
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ْ
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ْ
ه
َ
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احِذ

َ
 (ُ)و

ٍبػد اٍلبىػٌر اأٍلىٍندىليًسػيٌ  ػؿه كىاًحػده فىييػكى : قىاؿى اٍبػف عى ٍنػوي ًإالَّ رىجي ـٍ يىػٍرًك عى ػٍف لىػ " كيػؿُّ مى
ـٍ مىٍجييػػكؿه  ٍمػػًؿ اٍلًعٍمػػـً ، ًعٍنػػديىي ٍيػػًر حى ٍشػػييكرنا ًفػػي غى ػػالن مى كىاٍشػػًتيىاًر ، ًإالَّ أىٍف يىكيػػكفى رىجي

اًلػػًؾ ٍبػػًف ًدينىػػارو ًبالزٍُّىػػدً  ٍعػػًدم كىػػًربى ًبالنٍَّجػػدىًة "، مى ٍمػػًرك ٍبػػًف مى كىعى
كقػػاؿ الشػػيخ . (ِ)

بػؿ كاحػده لػـ يىتَّبٍعػوي  ...كىك الذم لػـ يىػٍرًك عنػو اثنػاف: (ّ)شياب الديف الشافعي
أنػػو مجيػػكؿ : مػػف لػػـ يػػرك عنػػو إال راكو كاحػػد فقػػط ىػػذا يعنػػي: قمػػت. (ْ)الثػػاني
ٍيفو : قاؿ العراقي في ألفيتو. العيف ا (ٓ)...مىفَّ لىوي رىاكو فىقىطٍ : مىٍجييكؿي عى : كقاؿ أيضن

ػػٍف لػػـ يػػرًك عنػػو إال راكو كاحػػده : مجيػػكؿي العىػػٍيًف كىػػك مى
فػػإف : كقػػاؿ ابػػف حجػػر. (ٔ)

كايًة عنو  . (ٕ)فيك مجيكؿ العيف، اٍنفىرىدى راكو كاحد بالرّْ
                                                           

، النَّكٍ ىك عند ابف الصالح،  قلت: (ُ) ٍنػوي ًإالَّ رىاكو عي السَّػاًبعي كىاأٍلىٍربىعيػكفى ـٍ يىػٍرًك عى ػٍف لىػ ٍعًرفىػةي مى مى
ـٍ  ابىًة كىالتَّاًبًعيفى فىمىٍف بىٍعدىىي حى  . (ُّٗالصالح )ص: مقدمة ابف . -- كىاًحده ًمفى الصَّ

 (. ُِّمقدمة ابف الصالح )ص:  (ِ)
ػػد ٍبػػف الخميػػؿ شػػياب الػػديف، أبػػك عبػػد اهلل الٌشػػافعيٌ  هللو: (ّ) ػػد ٍبػػف أىٍحمى مَّ عنػػو قػػاؿ : ميحى

ننا، صػحيح االعتقػاد. : الذىبي ٍمػك المجالسػة، دٌيننػا، متصػكّْ سىف األخػالؽ حي تػكفي فػي حى
 تػػػػاريخ اإلسػػػػالـييٍنظىػػػػر ترجمتػػػػو فػػػػي: رمضػػػػاف سػػػػنة ثػػػػالث كتسػػػػعيف كسػػػػت مائػػػػة. 

 . (ْٕٗ-ْٓٗ)ص:  طبقات الشافعييفك  (ُّٖ) رقـ (ُٕٕ/ُٓ)
 (. ّٗٓ( البيت رقـ )ُِّنظـ عمـك الحديث )ص:  (ْ)
 (. ِٕٖ( شطر البيت رقـ )ُُٗألفية العراقي )ص:  (ٓ)
 (. َّٓ/ُشرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي ) (ٔ)
 باختصار.  (ُِٓنخبة الفكر )ص: نزىة النظر في تكضيح  (ٕ)
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أف كؿ مف لـ يرك عنو إال راك كاحد فيك ، إذف يفيـ مف ذلؾ: قمت 
مكضكع  ىك كىذا ،حديثو يضعؼ كلـ حاتـ أبك ذكره المجيكؿ كىذا ،مجيكؿ

معرفة : بد مفتى يككف الكالـ عمى بصيرة كاف الكح. البحث بإذف اهلل تعالى
 ـ.كمعرفة أقسامو كأنكاعو عند أبي حات، كاالصطالح، المجيكؿ في المغة

ًل   : َتْعِرٌُف الَمْجُهوِل ِفً اللَُّغة: أَوَّ

: كتىقػػكؿ. (ُ)ال يعػػرؼ عنػػو شػػ : أم، اسػػـ مفعػػكؿ مػػف جيػػؿ: المجيػػكؿ
ف ؽَّ فالى ًيؿ فالفه حى يؿ ًبيىذىا اأٍلىمر، جى ًيؿ فالفه عميَّ كجى يالة، كجى أىف يىفعؿ : كالجى

ػػاًىال: كاسػتجيىٍمتيو. ًإذا لػػـ تىعرفػػو، كجيمػػتي الشػيءى ـ.فعػال ًبغىٍيػػر عم . (ِ)كجدتيػػو جى
ٍعميـك: كاٍلمىٍجييكؿ ضد اٍلمى

ٍيؿي نىًقيضي . (ّ) : كالجيؿ ضػد الخبػرة يقػاؿ. (ْ)اٍلًعٍمـً كاٍلجى
 . (ٓ)أم ال يعرفو: ىك يجيؿ ذلؾ: يقاؿ

كعػػدـ المعرفػػة ، كالعمػػـ، افتقػػاد الخبػػرة: يػػدكر المعنػػى المغػػكم حػػكؿ: قمػػت
 . بالشيء
ا ًٌ  : َتْعِرٌُف الَمْجُهوِل ِفً الْصِطاَلح: َثاِن

ػًديثً : قاؿ الخطيب البغػدادم اًب اٍلحى ـٍ : اٍلمىٍجييػكؿي ًعٍنػدى أىٍصػحى ػٍف لىػ ىيػكى كيػؿُّ مى
ًديثيػوي ًإالَّ ، كىالى عىرىفىوي اٍلعيمىمىاءي ًبوً ، ييٍشتىيىري ًبطىمىًب اٍلًعٍمـً ًفي نىٍفًسوً  ـٍ ييٍعػرىٍؼ حى ػٍف لىػ مى كى

ػًؿ اٍثنىػاًف  ...ًمٍف ًجيىػًة رىاك كىاًحػدو  ػًف الرَّجي يىالىػةي أىٍف يىػٍرًكمى عى ػا تىٍرتىًفػعي ًبػًو اٍلجى كىأىقىػؿُّ مى

                                                           

 (. َْٕمعجـ لغة الفقياء )ص:  (ُ)
 (. ّٖ-ّٕ/ٔتيذيب المغة ) (ِ)
 (. َُٓ/ّدستكر العمماء ) (ّ)
 (. ْٖٗ/ُمقاييس المغة ) (ْ)
 (. َّٗ/ُالغريبيف في القرآف كالحديث ) (ٓ)
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ُّٖٔ 

ػػاًعدنا ٍشػػييكًريفى ًبػػاٍلًعٍمـً  فىصى ًمػػفى اٍلمى
: كيػػدكر المعنػػى االصػػطالحي حػػكؿ: قمػػت. (ُ)

كعػػدـ معرفتػػو إال عنػػد رجػػؿ كاحػػد ، عػػدـ شػػيرة الرجػػؿ بطمػػب العمػػـ بػػيف النػػاس
 . فقط مف بيف كؿ الناس

 : أقسام من لم ٌرو عنه إل واحد عند أبً حاتم: َثالًِثا

 عمػػى اإلطػػالؽ عنػػدمػػف لػػـ يػػرك عنػػو غيػػر كاحػػد لػػـ يكػػف مػػردكدا : قمػػت
 : فيك عنده عمى ثالثة أقساـ، أبي حاتـ

مػف غيػر أف ، ألنو لـ يػرك عنػو غيػر كاحػد؛ مف جيمو فقط: القسـ األكؿ
 . يتعرَّض لمحكـ عمى مركياتو

 . ألنو لـ يرك عنو غير كاحد؛ مف ضعؼ حديثو كجيمو: القسـ الثانيك 
 . حديثو ؼػمف لـ يرك عنو إال راك كاحد كلـ يضع: القسـ الثالثك 

فالبػػد مػػف ذكػػر أمثمػػة عمػػى القسػػميف . كالثالػػث ىػػذا ىػػك مكضػػكع البحػػث
 . األكؿ كالثاني

، ألنػو لػـ يػرك عنػو غيػر كاحػد؛ مف جيمػو فقػط : أمثمة القسـ األكؿ كىك
بتتبعػي لكػؿ مػف كانػت ىػذه : قمػتـ.مف غيػر أف يتعػرَّض لمحكػـ عمػى مركياتي

 : صفتو فقد كقفت عمى خمسة تراجـ كىي كاآلتي
 لػػـ يػػرك عنػػو غيػػر يحيػػى: } قػػاؿ أبػػك حػػاتـ: عبػػد اهلل بػػف أبػػي الفضػػؿ -

  .(ِ){ بف أبي كثير كال نعرفوا
  .(ّ){ حماد :غير عنو يرك لـ ،مجيكؿ شيخ } :عنو قاؿ :عطاء شريؾ مختارك  -

                                                           

 (. ٖٖالكفاية في عمـ الركاية لمخطيب البغدادم )ص:  (ُ)
 (. ّٔٔ( رقـ )ُّٕ/ٓالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ِ)
 (. ُُْْ( رقـ )ُِّ/ٖ) السابؽ المصدر (ّ)
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لػـ يػرك عنػو ، ىػك شػيخ أعرابػي: } عنوقاؿ : ىرماس بف حبيب العنبرمك  -
 .(ُ){ كالجدهكال يعرؼ أبكه ، النضر بف شميؿ: غير

: لػـ يػرك عنػو غيػر، ىػك شػيخ مجيػكؿ: } عنػوقػاؿ : يحيى بف سميمافك  -
 .(ِ){ األكزاعي بعممي

  .(ّ){ ركاد غير عنو يرك لـ ،مجيكؿ ىك } :عنو قاؿ :الساعدم سعد أبكك  -
ألنو لـ يرك عف كؿ كاحد منيـ ؛ حكـ عمى ىؤالء الخمسة بالجيالة: قمت -

لكنػػو قػػد تعػػرَّض  ـ.لمحكػػـ عمػػى مركيػػاتيدكف أف يتعػػرَّض ، إالَّ كاحػػد فقػػط
 . (ْ)كضعؼ ركايتو، العمؿ: ألبي سعد الساعدم في

ألنو لـ يرك ؛ مف ضعؼ حديثو كجيمو: كأمَّا عف أمثمة القسـ الثاني كىك
فقد تتبعت كؿ مف كانت ىذه صفتو ككقفت عمػى ثالثػة تػراجـ . عنو غير كاحد

 : فقط كىي كاآلتي
، مجيػكؿ (ٓ)ضػعيؼ الحػديث: } أبػك حػاتـقاؿ : بف عمر األنصارم حبيب -

  .(ٔ){ بقية: لـ يرك عنو غير

                                                           

 (. ْٕٗ( رقـ )ُُٖ/ٗ)الجرح كالتعديؿ  (ُ)
 (. ّٕٔ( رقـ )ُْٓ/ٗ) السابؽالمصدر  (ِ)
 (. ُٕٗٓ( رقـ )ّٖٕ/ٗ) السابؽالمصدر  (ّ)
كفى كىأىٍسنىاًف " حدٌث: (ْ) ػدو فىٍضػؿه إالَّ ًبتىٍقػكل اهلًل النَّاسي ميٍستىكي مىػى أىحى ػدو عى " الميٍشًط، لىٍيسى ألىحى

. عمػػؿ الحػػديثأبػػك حػػاتـقىػاؿى  ، كىأىبيػػك سىػػٍعدو مجيػكؿه ح رقػػـ  (ِٗ/ٓ) : ىىػػذىا حػديثه مينكىػػره
(ُِٖٗ .) 

 (. َُِٖ( ح رقـ )ُِٔ/ٔعمؿ الحديث )في: ضعؼ لو أبك حاتـ حديثنا  قلت: (ٓ)
 (. ْٖٓ( رقـ )َُٓ/ّالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ٔ)
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، منكر الحديث، (ُ)الحديث ضعيؼ: } قاؿ أبك حاتـ: حمزة بف أبي محمدك  -
  .(ِ){ لـ يرك عنو غير حاتـ

فىاؼ الغفارمك  - ، أبػي ذئػبابػف : لػـ يػرك عنػو غيػر: } قاؿ أبك حػاتـ: مخمد بف خي
، خفػاؼ بػفا مخمػد :ميػرك  الػذل الحديث :ييعن – الحجة بو تقـك إسناد ىذا كليس

غيػر  - (ْ)((ّ))أف الخػراج بالضػماف: --عىًف النبي ، عىٍف عىاًئشىةى ، عىٍف عيٍركىةى 
                                                           

فػػػي: جامعػػػو )المشػػػيكر  الترمػػػذملػػػو فػػػي الكتػػػب السػػػتة حػػػديث كاحػػد أخرجػػػو  قلللت: (ُ)
(. َِْٓ( ح رقػػـ )ُّٖ/ْ، مػػف غيػػر ترجمػػة لمبػػاب )كتػػاب: أىٍبػػكىابي الزٍُّىػػدً  بالسػػنف(
ػػًف النًَّبػػيّْ  بسػػنده ، عى ػػرى ػػًف اٍبػػًف عيمى : ًإفَّ --عى ٍمقنػػا ، قىػػاؿى مىٍقػػتي خى : لىقىػػٍد خى المَّػػوى تىعىػػالىى قىػػاؿى

ًؿ،. ـٍ أىٍحمىى ًمفى العىسى . قمػت: .. الحديثأىٍلًسنىتييي سىفه غىًريػبه ًديثه حى . كقاؿ الترمذم: ىىذىا حى
 محمد. أبي بؿ ضعيؼ لضعؼ حمزة بف 

 (. ْٕٗرقـ ) (ُِٓ/ّالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ِ)
ػدى في: سننو،  أبك داكدأخرجو  (ّ) جى َـّ كى ٍبدنا فىاٍستىٍعمىمىوي ثيػ كتاب: اٍلبيييكًع، باب: ًفيمىًف اٍشتىرىل عى

ٍيبنا كتػاب:  في: جامعو )المشيكر بالسنف( كالترمذم( َّٖٓ( ح رقـ )ِْٖ/ّ) ًبًو عى
َـّ يىًجػدي  يىٍسػتىًغمُّوي ثيػ اءى ًفػيمىٍف يىٍشػتىًرم العىٍبػدى كى ٍيبنػا  أىٍبكىابي اٍلبيييكًع، باب: مىا جى ( ِٕٓ/ِ)ًبػًو عى

ًديثي ًمٍف ُِٖٓح رقـ ) ًكمى ىىذىا الحى قىٍد ري ، كى ًحيحه سىفه صى ًديثه حى (. كقاؿ الترمذم: ىىذىا حى
مىػى ىىػذىا ًعٍنػدى أىٍىػًؿ الًعٍمػـ. ػؿي عى ٍجًو، كىالعىمى ٍيًر ىىذىا الكى لمترمػذم العمػؿ الكبيػر قمػت: كفػي  غى

ػػقػػاؿ:  (ّّٕح رقػػـ ) (ُُٗ)ص:  مَّ ػػًديًث اٍبػػًف  -يعنػػي البخػػارم –دنا سىػػأىٍلتي ميحى ػػٍف حى عى
.، فىاؼو ٍخمىًد ٍبًف خي ، عىٍف مى ػًديثه .. قاؿأىًبي ًذٍئبو ػًديًث، كىىىػذىا حى ٍيػرى ىىػذىا اٍلحى : الى أىٍعًرؼي لىػوي غى

. قمػػت: كمػػع ضػػعفو إالَّ أف العممػػاء قبمػػكه كمػػا قػػاؿ أبػػك حػػاتـ فػػي الترجمػػة ىػػذه: ميٍنكىػػره 
ػاءي ِِ/ْشرح معاني اآلثػار )اكم في: )غير أني أقكؿ بو(. كقاؿ الطح (: )تىمىقَّػى اٍلعيمىمى

بىرى ًباٍلقىبيكًؿ(.   ىىذىا اٍلخى
فقضػى أنػو الٌرجؿ يشترل المممكؾ يستغٌمو، ثػـ يجػد بػو عيبنػا كػاف عنػد البػائع،  معناه: (ْ)

= يرد العبد عمى البائع بالعيب، كيرجع بالثمف فيأخػذه، كتكػكف لػو الغمػة طيبػة، كىػي 
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  .(ُ){ أصمح مف أراء الرجاؿ؛ ألنو: غير أنى أقكؿ بو
ألنو لـ يرك عػف كػؿ كاحػد مػنيـ ؛ حكـ عمى ىؤالء الثالثة بالجيالة: قمت

كقبػؿ ركايػة مخمػد كحػدىا مػع . مركيػاتيـ بالضػعؼكحكػـ عمػى ، إالَّ كاحد فقػط
 . (ِ)ألنيا أصمح كأنفع عنده مف رأم الرجاؿ ؛ ضعفيا

ىػػك ك  .مػػف لػػـ يػػرك عنػػو إال راك كاحػػد كلػػـ يضػػعؼ حديثػػو: القسػػـ الثالػػث
 . مكضكع البحث

 : أنواع الَمْجُهوِل ِعْنَد أَِبً حاتم وحكمه: راِبًعا

كىػذا أحػد أنػكاع ، كىػك مجيػكؿ العػيف، مف لـ يرك عنو إال راك كاحد: أىكَّالن 
عمى ثالثة أقساـ كقد قمت بتكضيحو فػي كىذا النكع ، المجيكؿ عند أبي حاتـ
 لكف تبقى نقطة ىؿ يحتج بمجيكؿ العيف ىذا . النقطة السابقة بالتفصيؿ

 (: حكم من لم ٌرو عنه إل راو واحد )مجهول العٌن

ػػػاًء : قىػػػٍد )رىدَّهي( أىمٍ : } قػػػاؿ السػػػخاكم ( ًمػػػفى اٍلعيمىمى مىٍجييػػػكؿى اٍلعىػػػٍيًف )اأٍلىٍكثىػػػري
ًطيبً . ميٍطمىقنا يىالىػةي " أىقىؿُّ مى : كىًعبىارىةي اٍلخى ػًف الػرَّاًكم: ؛ أىمً ا يىٍرتىًفعي ًبًو اٍلجى ، اٍلعىٍيًنيَّػةي عى

اًعدنا ًمفى اٍلمىٍشػييكًريفى ًبػاٍلًعٍمـً " ٍنوي اٍثنىاًف فىصى أىٍف يىٍرًكمى عى
ـً اٍبػًف بىػٍؿ ظىػا، (ّ) ًىري كىػالى

مىٍيػػوً  ٍيػػثي قىػػاؿى ، كىًثيػػرو ااًلتّْفىػػاؽي عى َـّ : (ْ)حى ـٍ ييسىػػ ـي الَّػػًذم لىػػ ػػٍبيى ػػٍف سيػػمّْيى كىالى ، " اٍلمي أىٍك مى
                                                           

نمػػا طابػػت لػػو الغمػػة، ألنػػو كػػاف ضػػامنا لمعبػػد لػػك مػػات، مػػات مػػف مػػاؿ =  الخػػراج. كا 
 (. ّّْ/ِغريب الحديث )المشترل، ألنو في يده. 

 (. َُٗٓ( رقـ )ّْٕ/ٖالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ُ)
، كىأىبيػػك سىػػٍعدو ُِٖٗح ر قػػـ ) (ِٗ/ٓ) عمػػؿ الحػػديثكقػػاؿ فػػي:  (ِ) (. ىىػػذىا حػػديثه مينكىػػره

 .  مجيكؿه
 (. ٖٖكالـ الخطيب في كتابو: الكفاية في عمـ الركاية )ص:  (ّ)
 (. ٕٗكالـ ابف كثير في كتابو: الباعث الحثيث إلى اختصار عمكـ الحديث )ص:  (ْ)
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ٍينيػػوي  ًمٍمنىػػاهي ، تيٍعػرىؼي عى ػػده عى ًإنَّػػوي ًإذىا كىػػافى ًفػػي عىٍصػػًر : قىػػاؿى ، نىعىػػـٍ . الى يىٍقبىػػؿي ًركىايىتىػػوي أىحى
ٍيًريًَّة فىًإنَّػوي ييٍسػتىٍأنىسي ًبًركىايىًتػوً التَّاًبًعيفى  كًف اٍلمىٍشييكًد أًلىٍىًميىا ًباٍلخى ػاءي ، كىاٍلقيري ييٍستىضى كى

قاؿ اٍبف اٍلمىكَّاؽ .(ُ){ ًبيىا ًفي مىكىاًطفى 
ًديًث ًفي : (ِ) ؼى أىٍعمىميوي بىٍيفى أىًئمًَّة اٍلحى الى ًخالى

ٍنوي  رىدّْ  ـٍ يىٍرًك عى نىًفيَّةً ، ًإالَّ كىاًحده  اٍلمىٍجييكًؿ الًَّذم لى ؼي عىًف اٍلحى نَّمىا ييٍحكىى اٍلًخالى كىاً 
(ّ) . 

كبصػنيع البخػارم كمسػمـ ، ذكره ابف المكاؽ مردكد بكالـ األئمػة كما: قمت
ٍبػًد اٍلبىػػرّْ . فػي كتابييمػا انىػػًة : الَّػًذم أىقيكليػوي : قىػػاؿى اٍبػفي عى ػػٍف عيػًرؼى ًبالثّْقىػًة كىاأٍلىمى أىفَّ مى

ٍنوي ًإالَّ كىاًحده ، كىاٍلعىدىالىةً  ـٍ يىٍرًك عى رُّهي ًإذىا لى الى يىضي
كيقػكؿ ابػف الصػالح عػف ركايػة . (ْ)

ػةو لىػٍيسى : الشيخيف لمف ىذه صفتو مىاعى ػًديثى جى ػًحيًحًو حى اًرمُّ ًفػي صى رَّجى اٍلبيخى قىٍد خى
ٍيػػري رىاكو كىاًحػػدو  ـٍ غى ػػًديثى قىػػكٍ ، لىييػػ ـه حى ػػرَّجى ميٍسػػًم كىػػذىًلؾى خى ٍيػػري كىاًحػػدو كى ـٍ غى ، ـو الى رىاًكمى لىييػػ

ػٍرديكدنا ًبًركىايىػًة  ػٍف كىٍكًنػًو مىٍجييػكالن مى يّْره ًإلىى أىفَّ الرَّاًكمى قىػٍد يىٍخػريجي عى ذىًلؾى ًمٍنييمىا ميصى كى
ٍنوي  اـو نىاًقؿو ًلمشًَّريعىًة : قاؿ اإلماـ السخاكمك . (ٓ)كىاًحدو عى ٍممىًة فىًركىايىةي ًإمى ًباٍلجي ػؿو كى ًلرىجي

تىٍعًديًموً  اًج كىاًفيىةه ًفي تىٍعًريًفًو كى ٍنوي ًسكىل كىاًحدو ًفي مىقىاـً ااًلٍحًتجى ـٍ يىٍرًك عى ًممٍَّف لى
(ٔ) . 

تىٍعًديًموً   . (ٔ)كى
                                                           

 (. ْٕ/ِفتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) (ُ)
كلػد سػنةى ثػالثو كثمػانيفى كخمػس : ٌكاؽػى بك عبد اهلل، ابفي المػأيحيى  أبيمحمدي بفي  هو: (ِ)

ككػاف فقيينػا، حافظنػا محػدّْثنا، مقيّْػدنا ضػاًبطنا ميتًقننػا، : قاؿ أبػك عبػد اهلل األنصػارم: مائة
الػػذيؿ كالتكممػػة لكتػػابي المكصػػكؿ كالصػػمة . تػػكفي سػػنةى ًثنتػػيًف كأربعػػيفى كسػػت مائػػة

 (. ْٕ( رقـ )ُُٓ-َُٓ/ٓ)
 (. ْٕ/ِفتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) (ّ)
 (. ْٗ/ِ) السابؽ المصدر (ْ)
 (. ُُْ-ُُّمقدمة ابف الصالح )ص:  (ٓ)
 (ّٓ/ِفتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) (ٔ)
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ؿى : قمت ًزمَّ اأٍلىٍحػكى ػٍركى كىػـً اٍلمى مَّػدى ٍبػفى اٍلحى كمع ذلؾ فقد جيػؿ أبػك حػاتـ ميحى
(ُ )

يَّػػؿى أىبيػػك : } يقػػكؿ السػػخاكم، أحػػد شػػيكخ البخػػارم كىػػـً جى ػػدى ٍبػػفى اٍلحى مَّ ػػاًتـو ميحى حى
ػػًحيًحوً  ػػاًرمّْ ًفػػي صى ػػدى شيػػييكًخ اٍلبيخى ؿى أىحى ًزمَّ اأٍلىٍحػػكى ػػٍركى كىايىػػةً كىاٍلمي ، اٍلمى ٍنػػوي ًبالرّْ ؛ ٍنفىػػًردى عى

ـٍ يىٍعًرٍفوي  ألنػو ثبػت عنػو أفَّ ركايػة ؛ نػاقض أبػك حػاتـ نفسػو: قمػت .(ِ){ ًلكىٍكًنًو لى
سػألت أبػي عػف : } الرحمف بػف أبػي حػاتـاؿ عبػدقػ. الثقة عف المجيكؿ تنفعػو

ركاية الثقات عف رجؿ غير ثقة مما يقكيو  قػاؿ إذا كػاف معركفػا بالضػعؼ لػـ 
ذا كاف مجيكال نفعو ركاية الثقة عنو، تقكه ركايتو عنو ذا كػاف : قمػت .(ّ){ كا  كا 

ماـ الػدنيا  قػد  -(ْ)كمػا قػاؿ عنػو الحػافظ فػي التقريػب -البخارم جبؿ الحفظ كا 
 :قػػػاؿ السػػػخاكم. فيػػػذا كحػػػده كػػػاؼ فػػػي التكثيػػػؽ بالركايػػػة عػػػف رجػػػؿانفػػػرد 

ػا كىاًفيىػةه ًفػي }  لىػًك اٍنفىػرىدى ًبًيمى ٍنػوي كى ػٍت لىػوي ًركىايىتىػوي عى اًرمّْ ًبػًو الًَّتػي اٍقتىضى ٍعًرفىةي اٍلبيخى مى
ػػا، تىٍكًثيًقػػوً  ٍيػػرىهي قىػػٍد عىرىفىػػوي أىٍيضن ػػٍف أىفَّ غى بػػالغير لعمػػو يقصػػد : قمػػت .(ٓ){ فىٍضػػالن عى

كلكػف حتػى ، فقد كثقو كما ذكرت في ترجمة محمد بف الحكـ، شيخو ابف حجر
                                                           

قػاؿ ابػف حجػر: ثقػة فاضػؿ ك حاتـ: مجيكؿ. كقاؿ المػزم ركل عنػو البخػارم.  أبكقاؿ  (ُ)
مىتيوي ًفي: الجرح مف الحادية عشرة مات سنة ثالث كعشريف  )أم: كمائتيف(. ييٍنظىري تىٍرجى

كتقريػػب  (َُٔٓ( رقػـ )ٖٖ/ِٓ( كتيػذيب الكمػػاؿ )ُِِٗ( رقػػـ )ِّٔ/ٕ) كالتعػديؿ
(. قمت: كقد ركل عنو البخػارم فػي مكضػعيف مػف ِٕٖٓ( رقـ )ْْٕالتيذيب )ص: 

نىاًقػبً األكؿ فػي:  صحيحو ػاًت النُّبيػكًَّة ًفػي اإًلٍسػ، بػاب: كتػاب: المى ( ح ُٕٗ/ْ) الىـً عىالىمى
، باب: الى ىىامىةى كالثاني في:  (ّٓٗٓرقـ )  (. ٕٕٓٓ( ح رقـ )ُّٓ/ٕ) كتاب: الطّْبّْ

 (. ُٓ-َٓ/ِفتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) (ِ)
 (. ّٔ/ِالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ّ)
 (. ِٕٕٓ( رقـ )ْٖٔتقريب التيذيب )ص:  (ْ)
 (. ُٓ/ِفتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) (ٓ)
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 من لم يرو عنه إال راو واحد، 
 ولم يضعف أبو حاتم حديثه

ُّْٕ 

: كمػا فػي ترجمػة، كلك لـ يكثقو كلـ يعرفو إال البخارم فيػذا كػاؼ فػي التكثيػؽ
كقػاؿ . محػدث ال يػدرم مػف ىػك: قػاؿ عنػو الػذىبي: حماد بف حميد الخراسػاني

عنػو فػي مكضػع كاحػد ىك شيخ البخارم كقد ركل : قمت. (ُ)مقبكؿ: ابف حجر
 :يقػػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػػذىبي. كعرفػػػػػػػػػو كىػػػػػػػػػذا كحػػػػػػػػػده كػػػػػػػػػاؼ (ِ)مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػحيحو

ًيػؿى عينيػو كحاليػو. ال يمزـي منو جيالةي عيًنػو، "مجيكؿ": قكلييـ}  فػأىكلىى ، فػإف جي
ػػكا بػػو ف كػػاف المنفػػردي عنػػو ًمػػف كبػػاًر األثبػػات. أف ال يىحتجُّ ، فػػأقكل لحالػػو، كا 

مف كبار  -/-كالبخارم : قمت .(ّ){ ًحباَّف كيىحتىجُّ بمثًمو جماعةه كالنَّسائٌي كابفً 
 كلقػػػد ذكػػػر. كبػػػار األثبػػػات كقػػػد احػػػتج بػػػو كتمقػػػت األمػػػة صػػػحيحو بػػػالقبكؿ
كمع ذلؾ لـ ، أبك حاتـ مجمكعة مف الركاة لـ يرك عف كؿ كاحد منيـ إال كاحد

، لكف ليس كؿ مجيكؿ مردكد؛ مع أف األصؿ أف ىذا مجيكؿ، يضعؼ حديثيـ
فمػػا كػػؿ مػػف ال يعػػرؼ لػػيس : } يػػرك عنػػو إال راك كاحػػدقػاؿ الػػذىبي فػػي راك لػػـ 

ػػػػػػا فػػػػػػي ترجمػػػػػػة .(ْ){ لكػػػػػػف ىػػػػػػذا األصػػػػػػؿ، بحجػػػػػػة  عبػػػػػػد اهلل: كقػػػػػػاؿ أيضن

                                                           

: ميػػزاف االعتػػداؿ ) (ُ) ( رقػػـ ُٖٕكتقريػػب التيػػذيب )ص:  (ِِّْ) ( رقػػـٖٗٓ/ُييٍنظىػػري
(ُْْٗ .) 

اـً ًبالكتاب كىالسُّنًَّة، باب: مىٍف رىأىل تىٍرؾى النًَّكيًر ًمفى النًَّبيّْ  (ِ) ػةن، الى  --كتاب: ااًلٍعًتصى حيجَّ
ٍيًر  دَّثىنىا عيبىٍيػدي  (ّٕٓٓ( ح رقـ )َُٗ/ٗ) الرَّسيكؿً ًمٍف غى ، حى ٍيدو مى مَّادي ٍبفي حي دَّثىنىا حى قاؿ: حى

.،  .. المًَّو ٍبفي ميعىاذو
 (. ٕٗالمكقظة في عمـ مصطمح الحديث )ص:  (ّ)
 . (ِِٖأسفع بف أسمع رقـ )ترجمة: ( ُُِ/ُميزاف االعتداؿ ) (ْ)
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 من لم يرو عنه إال راو واحد، 
 ولم يضعف أبو حاتم حديثه

ُّٕٓ 

، (ُ)قالبػة أبػي سػكل عنػو ركل عممػت مػا .عنيا ركل } عائشة رضيع يزيد بفا
ػا .(ّ){(ِ)لكف احتج بػو مسػمـ فػي صػالة مائػة عمػى الميػت كعنػو : } كقػاؿ أيضن

 كارتضػػػى الػػػذىبي، كابػػػف حبػػػاف، ككثقػػػو العجمػػػي: قمػػػت .(ْ){ أبػػػك قالبػػػة فقػػػط
ااكصنيع : قمت. (ٓ)كابف حجر تكثيقيما فيمف ال يػركم عنػو إال : بف معيف أيضن

كما ، فقد كثؽ ابف معيف عتاب مكلى ىرمز كلـ يركم عنو إال شعبة، كاحدراك 
لكػف ، مػا عممػت ركل عنػو سػكل شػعبة: كقػاؿ الػذىبي. (ٔ)ابف أبي حػاتـ: قاؿ
، يػػدؿ ىػػذا عمػػى أف كػػؿ مجيػػكؿ لػػيس بمػػردكد: قمػػت. (ٕ)ثقػػة. معػػيف ابػػف: قػػاؿ

: نبػػيح بػػف عبػػد اهلل العنػػزم: كىػػذا ىػػك مػػا فعمػػو أبػػك زرعػػة الػػرازم فقػػد قػػاؿ فػػي
 . (ٖ)ككفى ثقة لـ يرك عنو غير األسكد بف قيس

                                                           

عبد اهلل بف زيػد بػف عمػرك الجرمػي أبػك قالبػة البصػرم: ثقػة فاضػؿ...  أبو قالبة هو: (ُ)
مػػف الثالثػػة مػػات بالشػػاـ ىاربػػا مػػف القضػػاء سػػنة أربػػع كمائػػة كقيػػؿ بعػػدىا. تقريػػب 

 (. ّّّّ( رقـ )َّْالتيذيب )ص: 
نىػاًئزً صحيح مسمـ،  (ِ) مىٍيػًو ًمائىػةه شيػفّْعيكا ًفيػوً ، بػاب: كتاب: اٍلجى ػمَّى عى ػٍف صى ح  (ْٓٔ/ِ) مى

 ( ْٕٗ)رقـ 
 (. ّْٗٔ( رقـ )ِٔٓ/ِميزاف االعتداؿ ) (ّ)
 (. َّٖٓرقـ ) (َٖٔ/ُالكاشؼ ) (ْ)
تيػػػوي ًفػػػي:  (ٓ) مى الثقػػػات البػػػف حبػػػاف ( ك َٖٗرقػػػـ ) (ِّٖالثقػػػات لمعجمػػػي )ص: ييٍنظىػػػري تىٍرجى

ػػػػا: ُُّٔرقػػػػـ ) (ُٔ/ٓ) كتقريػػػػب التيػػػػذيب ( َّّٖرقػػػػـ ) (ٓٓ/ٓالثقػػػػات )( كأيضن
 . (َّٖٕرقـ ) (ِّٗ)ص: 

 (. َٓ( رقـ )ُِ/ٕالجرح كالتعديؿ ) (ٔ)
 (. ْٖٔٓ( رقـ )ِٕ/ّميزاف االعتداؿ ) (ٕ)
 (. ِِّٓ( رقـ )َٖٓ/ٖالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ٖ)



 الجزء الثاني - ـَُِِ/العدد التاسع كالثالثكف  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

    

     

 من لم يرو عنه إال راو واحد، 
 ولم يضعف أبو حاتم حديثه

ُّٕٔ 

مػع ككًنػًو ، مجيكؿي الحاًؿ في العدالًة فػي الظػاىًر كالبػاطفً : كالقسـي الثاني
عنػو  ركل مػف أف ذكػر قػد البػزار كالحػافظ .(ُ)عنػو عػدليفً  بركايةً  العىٍيفً  معركؼى 

يىالىتيوي  كىل }  :كىػك قريػب مػف قػكؿ ابػف الصػالح. (ِ)اثناف فىقىًد اٍرتىفىعىٍت جى ػٍف رى مى كى
يَّناهي  إٍف : ابػف حجػر كقػاؿ .(ّ){ فقًد ارتىفىعىػٍت عنػوي ىػذًه الجيىالىػةي ، عنوي عىٍدالىًف كعى

ثٍَّؽ فيك مىٍجيكؿي الحاؿً ، ركل عنوي اثناًف فصاًعدان  كلـ ييكى
} : السػخاكم يقػكؿ. (ْ)

سىٍط( أىمً }  ـي اٍلكى اؿو )ظىاًىًر( ًمػفى اٍلعىدىالىػًة : )كىاٍلًقٍس حى ( كى اؿو بىاًطفو الثَّاًني )مىٍجييكؿي حى
ًضػػدّْىىا ـي ، كى ػػدى ػػوي الػػرَّدُّ( كىعى ٍكمي حي ٍنػػوي )كى ػػٍدلىٍيًف عى ٍيًنػػًو ًبًركىايىػػًة عى ػػعى ًعٍرفىػػاًف عى اٍلقىبيػػكًؿ مى

ػاًىًر( ًمػفى اأٍلىًئمَّػةً : )لىدىل( أىمٍ  مى قًّْقػيفى . ًعٍندى )اٍلجى ػكَّاًؽ ًلٍمميحى ػزىاهي اٍبػفي اٍلمى ـٍ ، كىعى ًمػٍنيي كى
ػػاًتـو  الػػراكم بالجيالػػة كيعنػػي بيػػا  قػػد يصػػؼ أبػػك حػػاتـ: قمػػت .(ٓ){ الػػرَّاًزمُّ  أىبيػػك حى

يىًزيػػػدى الثَّقىًفػػػيُّ داكد ٍبػػػفي : كمػػػف أمثمػػػة ذلػػػؾ، عػػػدـ شػػػيرتو ال يريػػػد الطعػػػف فيػػػو
 شىػٍيخه مىٍجييػكؿه : } جمع كعنو جمع كمع ذلؾ قىاؿى أبك حاتـ: ركل عف: اٍلبىٍصًرمُّ 

ؿى قىٍد يىكيكفي مىٍجييكال ًعٍندى أىًبي : } قاؿ الذىبي .(ٔ){ حي لىؾى أىفَّ الرَّجي ضّْ ىىذىا اٍلقىٍكؿي ييكى
اًتـو  ػةه ًثقىػاته ، أىًبي حى مىاعى ٍنػوي جى كىل عى لىٍك رى ػاًؿ ًعٍنػدىهي ، كى ـٍ ، يىٍعًنػي أىنَّػوي مىٍجييػكؿي اٍلحى فىمىػ

ػػٍعًفًو كىال ًبتىٍكًثيًقػػوً  ـٍ ًبضى كذكػػره ابػػف ، كداكد ىػػذا لػػـ يجرحػػو أحػػد: قمػػت .(ٕ){ يىٍحكيػػ

                                                           

 (. ّْٓ/ُشرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي ) (ُ)
 . (ْٓ( عقب الحديث رقـ )َُٗ/ُمسند البزار المطبكع باسـ البحر الزخار ) (ِ)
 (. ِِْمقدمة ابف الصالح )ص:  (ّ)
 (. ُِٔنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر )ص:  (ْ)
 (. ّٓ/ِفتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) (ٓ)
 (. ُْْٗ( رقـ )ِْٖ/ّالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ٔ)
 (. ٖٔ( رقـ )ُٕٔ/ْتاريخ اإلسالـ ) (ٕ)
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 من لم يرو عنه إال راو واحد، 
 ولم يضعف أبو حاتم حديثه

ُّٕٕ 

ػاًتـو ك . (ُ)حباف في الثقات الػذم : سيػٍفيىاف بػف ميٍكسىػى البىٍصػًرمٌ : عػفسيػًئؿى أىبيػك حى
ػػًدٍيثان  ـه حى كىل لىػػوي ميٍسػػًم رى
ٍنػػوي جمػػع كركل. (ِ) مىٍجييػػٍكؿه : فىقىػػاؿى أبػػك حػػاتـ. عى

قػػاؿ  .(ّ)
ػػػػػػػػاًؿ ًعٍنػػػػػػػػدىهي : يىٍعًنػػػػػػػػي: الػػػػػػػػذىبي مىٍجييػػػػػػػػٍكؿي الحى

 :كقػػػػػػػػد كثقػػػػػػػػو: قمػػػػػػػػت .(ْ)
 كردَّ الػػػذىبي عمػػػى. ىػػػك بصػػػرم ثقػػػة مػػػأمكف: أبػػػك الحسػػػف الػػػدارقطني كقػػػاؿ

. الثقػات: كابػف خمفػكف فػي، كذكره ابف حباف. بؿ مىٍشييكر ًثقىة: أبي حاتـ فقاؿ
يتبػيف : قمت. (ٓ)صدكؽ: كقاؿ ابف حجر. أبك عكانة حديثو في صحيحوكخرج 

كىػك ، جيالة الحاؿ: أنو يطمؽ المجيكؿ عمى -/-يتبيف مف صنيع أبي حاتـ 
كقػد كصػؼ أبػك ، أمر نسبي كما ذكرت فيػك يجيػؿ حػاؿ الػراكم فيطمػؽ العبػارة

 حاطػػػػػػب بػػػػػػف عمػػػػػػرك: فقػػػػػػاؿ عػػػػػػف، حػػػػػػاتـ بعػػػػػػض الصػػػػػػحابة بالجيالػػػػػػة

                                                           

 قمت: كىك عمى أقؿ حاؿ صدكؽ. (. ٕٕٕٓ( رقـ )ِٕٖ/ٔالثقات البف حباف ) (ُ)
ٍضػػرىًة فػػي:  مسػػمـ صػػحيح (ِ) ًة ًبحى ػػالى ةى، بػػاب: كىرىاىىػػًة الصَّ ػػالى مىكىاًضػػًع الصَّ كتػػاب: اٍلمىسىػػاًجًد كى

ػعى ميدىافىعىػًة اأٍلىٍخبىثىػٍيفً  ًة مى ػالى كىرىاىىػًة الصَّ ػاًؿ كى ـى الًَّذم ييًريدي أىٍكمىػوي ًفػي اٍلحى ( ح ِّٗ/ُ) الطَّعىا
 (. ٗٓٓرقـ )

 (. ُٖٗترجمة رقـ ) (ِِٗ/ْالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ّ)
 (. ٔٗ( ترجمة رقـ )ُّٓ-َّٓ/ٖسير أعالـ النبالء ) (ْ)
مىتيوي ًفي: الثقات البػف حبػاف ) (ٓ) ( كتيػذيب الكمػاؿ فػي ُّْٕٖرقػـ ) (ِٖٖ/ٖييٍنظىري تىٍرجى

( ََِّرقػػـ ) (ْْٗ/ُ( كالكاشػؼ )ُِْٓرقػػـ ) (ُٖٗ-ُٕٗ/ُُأسػماء الرجػاؿ )
رقػػػػـ  (ٖٖٓ/ْ( كتػػػػاريخ اإلسػػػػالـ )ِْٖٖرقػػػػـ ) (ِٗٔ/ُكالمغنػػػػي فػػػػي الضػػػػعفاء )

رقػـ  (ُِٕ/ِ( كميزاف االعتداؿ )ُِٕٔرقـ ) (ُْٔ( كديكاف الضعفاء )ص: ُّٓ)
كمػػػػػػاؿ تيػػػػػػذيب الكمػػػػػػاؿ )ُّّّ) ( كتيػػػػػػذيب التيػػػػػػذيب َِٖٓرقػػػػػػـ ) (ُْٗ/ٓ( كا 
 (. ِّْٓرقـ ) (ِْٓ( كتقريب التيذيب )ص: َِٕرقـ ) (ُِِ/ْ)
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ُّٕٖ 

خميػدة  :عػف كقػاؿ .(ُ){ مجيػكؿ كىك األكليف المياجريف مف } شمس عبد بفا
كقػػاؿ عػػف  .(ِ){ كىػػك مجيػػكؿ، شػػيد بػػدرا: } بػػف قػػيس بػػف عثمػػاف األنصػػارما

 :فقػػاؿ الحػػافظ ابػف حجػػر فػػي التيػػذيب، (ّ){ شػيخ مجيػػكؿ: } زيػاد بػػف جاريػػة
كقػػاؿ فػػي  .(ْ){ كأبػػك حػػاتـ قػػد عبػػر بعبػػارة مجيػػكؿ فػػي كثيػػر مػػف الصػػحابة} 

 .(ٓ){ مجيػػكؿ}  بػػف عمػػرك السػػممي حميػػؼ بنػػي عبػػد شػػمسمػػدالج : ترجمػػة
فتعقبػو ابػف حجػر  .(ٔ){ ال يػدرل مػف ىػك : } فقاؿ، فتابعو الذىبي في الميزاف

زاد ، كغيػره فػي الصػحابة (ٕ)ذكره ابػف حبػاف، ىذا صحابي: } في المساف بقكلو
شػيد بػدرا كأحػدا كالمشػاىد : (ٖ)كقػاؿ ابػف سػعد. مات سنة خمسػيف: ابف حباف

ككػػذا يصػػنع أبػػك حػػاتـ فػػي جماعػػة مػػف الصػػحابة يطمػػؽ عمييػػا اسػػـ ، كميػػا
نمػػا يريػػد أنػػو مػػف األعػػراب الػػذيف لػػـ يػػرك ، ال يريػػد جيالػػة العدالػػة، الجيالػػة كا 

كىػذا رجػؿ مػف أىػؿ بػدر لػـ يتخمػؼ : ثـ قػاؿ عػف مػدالج، عنيـ أئمة التابعيف
  .(ٗ){ عف ذكره أحد ممف صنؼ في الصحابة

                                                           

 (. ُُّٓ( رقـ )َّّ/ّالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ُ)
 (. ُُْٖ( رقـ )َُْ-ََْ/ّ) السابؽالمصدر  (ِ)
 (. َِّٖ( رقـ )ِٕٓ/ّ) السابؽالمصدر  (ّ)
 (. ٕٓٔ( رقـ )ّٕٓ-ّٔٓ/ّتيذيب التيذيب ) (ْ)
 (. ُُٓٗرقـ ) (ِْٖ/ٖالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ٓ)
 (. َْٖٗرقـ ) (ٖٔ/ْميزاف االعتداؿ ) (ٔ)
 (. ُّّٖ( رقـ )َْٓ/ّالثقات البف حباف ) (ٕ)
 (. ٖٗ/ّالطبقات الكبرل ) (ٖ)
 (. ْٓرقـ ) (ُّ-ُِ/ٔلساف الميزاف ) (ٗ)
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ـي اٍلثىاًلثي  مىٍجييػكؿي اٍلعىدىالىػًة )ًفػي بىػاًطفو فىقىػٍط( : اٍلمىٍجييػكؿي ًلٍمعىدىالىػٍو أىمٍ  ]: اٍلًقٍس
يَّػةن أىمً  جّْ ٍكػـً : مىعى كىٍكًنًو عىٍدالن ًفي الظَّاًىًر فىيىذىا قىٍد رىأىل لىػٍو حي ػا ًبػًو ًفػي اٍلحي اجن اٍحًتجى
ٍيفً  ػػا قىٍبمىػوي ًمػفى اٍلًقٍسػمى نىػٍع ًمػفى الشَّػاًفًعيًَّة مى ػٍف مى مىػػى ؛ بىٍعػضي مى أًلىفَّ اأٍلىٍخبىػارى تيٍبنىػى عى

ٍسػػًف الظَّػػفّْ ًبػػالرَّاًكم ػػا، حي مىػػى النَّاًقػػدً : كىأىٍيضن يقػػكؿ  .(ُ)[ فىًمتىعىسُّػػًر اٍلًخٍبػػرىًة اٍلبىاًطنىػػًة عى
ػةه بغيػًر قيػدو . مىٍستكري الكىيك : } الحافظ ابف حجر مىاعى كردَّىػا ، كقد قىًبؿى ًركىايىتىػوي جى

ال ييٍطمىػؽي ؛ ممَّػا فيػًو االحًتمػاؿي ، كنحػًكهً ، أىفَّ ركايةى المسػتكرً كالتحقيؽي . الجميكري 
: قمػت .(ِ){ ىي مكقكفةه ًإلى اٍسػًتبانىًة حاًلػو: بؿ يقاؿ، كال ًبقىبكًليا، القكؿي بردّْىا

كالقسـ األكؿ ىك محؿ الدراسة التطبيقية كما يتضح فػي الفصػؿ الثػاني بعػكف 
 .  اهلل

 
  

                                                           

( ْٓ/ِما بيف المعككفتيف مف كتػاب: فػتح المغيػث بشػرح ألفيػة الحػديث، لمسػخاكم ) (ُ)
ا: مقدمة ابف الصالح )ص:   (. ُُِ-ُُُباختصار. كينظر أيضن

 (. ُِٔنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر )ص:  (ِ)
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َُّٖ 

 انفصم انثاوً
 عىه إَّل راو واحذ ومل ٌضعف أبى حامت حذٌثهمه مل ٌزو 

 : انرتمجت األوىل
ُّ
زِي
ْ
ٍ
َ
م
ُّ
 انى

ٍّ
هًِ
َ
 ع
ُ
ه
ْ
ذ ب
َ
م
ْ
 (ُ)َأح

. (ّ)مستقيمة أحاديثو كأرل ،(ِ)خالد بف محمكد :غير عنو يرك لـ :حاتـ أبك قاؿ
 فقد جـز بأنو لـ يرك عنو غير محمكد -/-ىكذا قاؿ أبك حاتـ : قمت
ىذه  كلتحقيؽ ،مستقيمة ركاىا التي األحاديث أف رأل فقد ذلؾ كمع ،خالد بفا

مف : كبياف ما قيؿ فيو، ترجمة مستكفية لمراكم عقد المسألة كاف ال بد مف
 . نيائي عمى الراكمالحكـ ال اءػإلعط؛ مركياتو (ْ)ثـ سبر، أك تعديؿ، جرح
ًل  اِوي: أَوَّ  : َتْرَجَمُة الرَّ

ٍيًرمُّ   :ركل عػف، إمػاـ مسػجد سػمميو (ٓ)النمػرمكيقػاؿ ، أىٍحمىد بف عمي النُّمى
                                                           

(ُ) : لِريُّ ٌْ َم بضػػـ النػكف كفػػتح المػيـ كسػػككف اليػػاء المنقكطػة بػػاثنتيف مػف تحتيػػا، ىػػذه  النُّ
بػػػف صعصػػػعة. األنسػػػاب لمسػػػمعاني  النسػػػبة إلػػػى بنػػػى نميػػػر، كىػػػك نميػػػر بػػػف عػػػامر

 (. ََٔٓ( نسبة رقـ )ُٖٓ/ُّ)
ًُّ َمْحُموُد ْبُن َخالٍِد  (ِ) لَِم :  السُّ ًّ َمْشِق  ركل عػف: عمػر بػف عبدالكاحػد، كالكليػد بػف مسػمـ.الدِّ

. ابػػف حجػػر، ك كأحمػػد بػػف أبػػي الحػػكارمككثقػػو ىػػك، ركل عنػػو: أبػػك زرعػػة، كأبػػك حػػاتـ 
تيػوي ًفػي: الجػرح كالتعػديؿ مى رقػـ  (ِِٗ/ٖ) مات سنة سبع كأربعػيف كمػائتيف. ييٍنظىػري تىٍرجى

 . (َُٓٔرقـ ) (ِِٓ)ص:  كتقريب التيذيب (ُِّْ)
 (. َُٕ( رقـ )ْٔ-ّٔ/ِالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ّ)
بىو. كالسٍَّبر: اٍسػًتٍخرىاج كيٍنػو األىٍمػر. العػيف سبر: (ْ) رَّ : التَّجًربةي، كسىبىرى ما عنده أم جى  السٍَّبري

 . (ِْٖ/ُِ) تيذيب المغةك  (ُِٓ/ٕ)
ًفي  النََّمِري: (ٓ) لىػى  ... آخرىىا رىاء ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى النمر بػف قاسػطًبفىٍتح النُّكف كىاٍلًميـ كى كىاً 

ػػاف اأٍلىٍزًدمٌ  لػػى النمػػر بػػف كبػػرة القضػػاعي كىػػـ قىبيمىػػة كىًبيػػرىة نمػػر بػػف عيٍثمى  = = .... كا 
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ركل ، كغيػػرىـ (ّ)كعبيػػد اهلل بػػف عمػػر (ِ)كصػػفكاف بػػف عمػػرك (ُ)ثػػكر بػػف يزيػػد
ػاًتـ. محمكد بف خالد الدمشػقي: عنو ٍنػوي غيػر محمػكد : } قػاؿ أىبيػك حى لػـ يػرك عى
 :كذكػػػره ابػػػف حبػػػاف فػػػي الثقػػػات كقػػػاؿ .{ ٍبػػػف خالػػػد كأرل أحاديثػػػو مسػػػتقيمةا
{  متػػركؾ: قػػاؿ األزدم: } الجػكزم فػػي الضػػعفاء كقػاؿ كضػػعو ابػػف .{ يغػرب} 

كؾ قىالىػو: } المغني في الضعفاء كقاؿ: كذكره الذىبي في ٍتري كقػاؿ  .{ األزدم: مى
لـ ، أرل أحاديثو مستقيمة: كقاؿ أبك حاتـ. متركؾ: قاؿ األزدم: } في الميزاف

ركل عػف ثػكر . ىػك حمصػي: كقاؿ ابػف منػدة. يرك عنو غير محمكد بف خالد
يزيػد بػف عبػد : كركل عنػو. كصفكاف بف عمرك، كعبيد اهلل بف عمر، بف يزيد

"ذكػػر ابػػف : قػػاؿ ابػػف حجػػر فػػي التيػػذيب .{ (ٓ)كمحمػػد بػػف أبػػي أسػػامة، (ْ)ربػػو
                                                           

قمػػت: كاألشػػبو بػػو أنػػو مػػف النمػػر بػػف عثمػػاف  (ِّٔ/ّالمبػػاب فػػي تيػػذيب األنسػػاب )
 األزدم؛ ألنو كانكا يسكنكف بالد الشاـ.

قػػاؿ ابػػف حجػػر: ثقػػة ثبػػت إال أنػػو يػػرل القػػدر مػػف  ثللور بللن ٌزٌللد أبللو خالللد الحمصللً: (ُ)
)أم: كمائػػة(. تقريػػب  السػػابعة مػػات سػػنة خمسػػيف، كقيػػؿ: ثػػالث أك خمػػس كخمسػػيف

 (. ُٖٔ( رقـ )ُّٓالتيذيب )ص: 
السػابؽ  المصػدرثقة مات سنة خمس كخمسيف كمائػة.  :صفوان بن عمرو السكسكً (ِ)

 (. ِّٖٗ( رقـ )ِٕٕ)ص: 
قػاؿ ابػف حجػر:  عبٌد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بلن الخطلاب العملري: (ّ)

)ص:  السابؽالمصدر ثقة ثبت مف الخامسة مات سنة بضع كأربعيف. )أم: كمائة(. 
 (. ِّْْ( رقـ )ّّٕ

للِديُّ أبللو الفمللل الحمصللً الملل ذن: (ْ) ٌْ َب : ثقػػة مػػف قػػاؿ ابػػف حجػػر ٌزٌللد بللن عبللد ربلله الزُّ
المصػدر العاشرة مات سنو أربػع كعشػريف )أم: كمػائتيف( كلػو سػت كخمسػكف سػنة. 

 (. ْٕٕٓ( رقـ )َّٔ)ص:  السابؽ
(ٓ) : ًُّ ُد ْبُن أَِبلً أَُسلاَمَة الَحلَِبل  =حػدث عػف: مبشػر بػف إسػماعيؿ، كعمػر بػف حفػص.  ُمَحمَّ
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 منػػػػػػػػػدة أنػػػػػػػػػو ركل عنػػػػػػػػػو أيضػػػػػػػػػا يزيػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد ربػػػػػػػػػو كمحمػػػػػػػػػد
، كذكر ابف حباف في "الثقات" ركاية يزيد المػذككر عنػو أيضػا، بف أبي أسامةا

: كقػػاؿ األزدم، "يغػػرب كسػػمي جػػده حسػػينا كنسػػبو نميريػػا بالتصػػغير": كقػػاؿ
صدكؽ ضػعَّفىوي األٍزٍدمُّ : } كقاؿ ابف حجر في التقريب. "متركؾ الحديث ساقط"

ٌجةو   . (ُ){ بال حي
ا ًٌ ْرَجَمة: َثاِن ْعلٌُِق َعلَى التَّ  : التَّ

 : ما يميمف خالؿ ترجمة الراكم يتبيف 
ٍنوي  يرك لـ } :بقكلو -/- حاتـ أبي مف الجـز -ُ كاف {  خالد ٍبف محمكد :غير عى

كشػاركو ، يزيد بف عبد ربو عنػو: فقد زاد ابف ًحبَّاف ركاية، في غير محمو
كاعتمػد ، في ذلؾ ابػف منػدة كزاد عميػو ركايػة محمػد بػف أبػي أسػامة عنػو

كىػػؤالء الثالثػة كمػػا ىػػك : قمػت .كابػف حجػػر، عمػى ذلػػؾ الحػافظيف الػػذىبي
، كعميو فقد انتفت شبية الجيالة عف ىذا الػراكم، مترجـ ليـ ثقات أثبات

لمركيػات الػراكم كىػذا  (ِ)كقد كقفت لراك رابع يركم عنو مف خػالؿ تتبعػي

                                                           

بػػو بػػأس، ركل عنػو: يعقػػكب الفسػػكم كأبػػك زرعػػة الدمشػػقي. قػاؿ أبػػك حػػاتـ: لػػيس = 
مىتيوي ًفي: الجرح كالتعػديؿ ) ( رقػـ َِٗ/ٕكقاؿ الخطيب البغدادم: ككاف ثقة. ييٍنظىري تىٍرجى

 (. َُِٖ( رقـ )ُُٖٔ/ّكالمتفؽ كالمفترؽ ) (ُُٖٓ)
تيػػوي ًفػػي: الجػػرح كالتعػػديؿ (ُ) مى  كالثقػػات البػػف حبػػاف (َُٕ( رقػػـ )ْٔ-ّٔ/ِ) ييٍنظىػػري تىٍرجى

 كتيػذيب الكمػاؿ (ِِّ( رقـ )ُٖ/ُ) الجكزمكالضعفاء البف  (َُِّٕ( رقـ )ٕ/ٖ)
ؿ كميػػزاف االعتػػدا (ّٖٕ( رقػػـ )ْٗ/ُكالمغنػػي فػػي الضػػعفاء ) (ّٖ( رقػػـ )ُُْ/ُ)
( ّٖ)ص:  تقريػبالك  (َُٗ( رقػـ )ِٔ/ُ) كتيػذيب التيػذيب (ْْٕ( رقـ )َُِ/ُ)

 . (ِٖرقـ )
ػػػػفَّةً ًذٍكػػػػري أىٍىػػػػًؿ كقفػػػػت عمػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػي: حميػػػػة األكليػػػػاء كطبقػػػػات األصػػػػفياء،  (ِ)  = الصُّ
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اؽي ٍبػفي اأٍلىٍخيىػؿً : الراكم ىػك ػا (ُ)ًإٍسػحى فصػار مجمػكع الػركاة ، كىػك ثقػة أيضن
 . كىذا كاؼ جدنا في نفي جيالة الراكم، عنو أربعة مف الثقات

كأرل أحاديثػػو } : قػػكاه أبػػك حػػاتـ كقػػاؿ: الػػراكم جرحػػا كتعػػديالالكػػالـ فػػي  -ِ
كتعبيره باستقامة أحاديث الراكم تكثيؽ منو ليذا الراكم كىذه {  مستقيمة

تػػارة : العبػػارة تكػػررت فػػي كتػػاب الجػػرح كالتعػػديؿ فػػي سػػت كعشػػريف مػػرة
 :كتػػػػارة بقكلػػػػو، (ِ)قاليػػػػا فػػػػي تػػػػرجمتيف{  كحديثػػػػو مسػػػػتقيـ: } بقكلػػػػو

حديثػو  } :بقكلػو كتػارة .(ّ)كاحػدة ترجمػة فػي قاليػا { مستقيمة كأحاديثو }
{  مسػػتقيـ الحػػديث}  :كتػػارة بقكلػػو. (ْ)قاليػػا فػػي سػػتة تػػراجـ{  مسػػتقيمنا

                                                           

اؽ ٍبػف اأٍلىٍخيىػؿ، بإسناده إلػى: قاؿ أبك نعيـ:  (ُّٕ-ُّٔ/ٓ)=  ػدي قػاؿ: ًإٍسػحى ثنػا أىٍحمى
ٍيًرما ًميِّ النُّمى  ... الخ ٍبفي عى

(ُ) : ًُّ للِل الَحلَِبلل ٌَ ، كجماعػػة.  إِْسلَحاُق ْبللُن اأْلَْخ ػػافي الطَّرىاًئًفػػيُّ ، كىعيٍثمى ػٍف: مبشػػر ٍبػػفي ًإٍسػمىاًعيؿى عى
ٍنوي: أبك بكػر بػف أبػي داكد. ذكػره  ابػف أبػي حػاتـ كالػذىبي: كلػـ يػذكرا فيػو جرحػا كال كىعى

تيػوي ًفػي: ال مات قبؿ. ثقةه  حمبيابف ماككال:  قاؿتعديال. ك  مى مائتيف كخمسػيف. ييٍنظىػري تىٍرجى
تػػػاريخ ك  (ْْ/ُ) مػػػادة: خيػػػؿ - اإلكمػػػاؿ( ك ُّٕرقػػػـ ) (ُِّ/ِ) الجػػػرح كالتعػػػديؿ

 . (ٖٔرقـ ) (َُٖٔ/ٓاإلسالـ )
( ِّّ/ٓ) عبيػد اهلل بػف عبػد الػرحمفك  (ِٗٓ( رقػـ )ٖٓ/ْ) سعيد بف محمد الزىػرم (ِ)

 (. ُّٓٓرقـ )
 (. ٕٕٔ( رقـ )ُٕٔ/ٖمنصكر بف عكرمة أبك عكرمة ) (ّ)
( ُّٗ/ّ) كخػداش بػف ميػاجر (ُٔٓرقػـ )( ُٓٓ/ِ) إسماعيؿ بف إبراىيـ المػديني (ْ)

كسػماعو ركل عػف عمػرك  (ُٔٔ( رقػـ )ُِْ/ْ) ( كسميماف بف مكسىُِٕٗرقـ )
 (ُُُ( رقػـ )ُِ/ٔ) ( كعبد الكاحد بف سمماف األغػرُُْٔ( رقـ )ِّْ/ْ) بف مرة

 (. ُٖٗ( رقـ )ُِٗ/ٖ) كمغيرة بف أمي



 الجزء الثاني - ـَُِِ/العدد التاسع كالثالثكف  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

    

     

 من لم يرو عنه إال راو واحد، 
 ولم يضعف أبو حاتم حديثه

ُّْٖ 

كبػالتتبع كجػدنا أنػو أحيانػا يقػرف معيػا . (ُ)قاليا فػي سػبعة عشػر ترجمػة
فدؿ عمػى أف ىػذه العبػارة عمػى أقػؿ . صدكؽ كربما ثقة كربما ال بأس بو

 . تعادؿ صدكؽ حسف الحديثتقدير 
فتأكيػده عمػى أف لػو {  يغػرب: } كقكاه ابػف حبػاف كذكػره فػي الثقػات كقػاؿ -

: كىػذا يعنػي، غرائب مع ذكره في الثقػات دليػؿ عمػى سػبره التػاـ لمركياتػو
 . أنو أفضؿ مف مجرد ذكره فقط في الثقات مع عدـ الكالـ عميو

: عمى مف ضعفو فقػاؿد دَّ ػثـ ش{  صدكؽ: } كقكاه الحافظ ابف حجر كقاؿ -
ٌجةو }  كحتى لـ يمتفت الحافظ ابف حجر لقكؿ ابف { ،  ضعَّفىوي األٍزٍدمُّ بال حي

كفػػي ىػػذا تأكيػػد عمػػى سػػالمة الػػراكم كتحسػػيف حديثػػو {؛  يغػػرب: } حبػػاف
 . مطمقنا

رَّحو أبك الفتح األزدم كقاؿ - كأبك الفتح يسرؼ في ، { متركؾ: } كجى
                                                           

( ُٓٔ/ّ) أبك عقيؿكزىرة بف معبد  (ِْٕٓ( رقـ )َٖٔ/ّ) زفر بف عبد الرحمف (ُ)
كسميماف  (ْٓٓ( رقـ )ُِٖ/ْ) عبد الرحمف الدمشقي كسميماف بف (ِٖٕٔرقـ )

( ُْ/ٓ) كعبداهلل بف حمراف بف عبداهلل (ٗٓٓ( رقـ )ُِٗ/ْ) أبك أيكب الدمشقي
كعبد اهلل بف معاكية  (َِٓ( رقـ )ْْ/ٓ) كعبد اهلل بف خالد البجمي (َُٗرقـ )

( رقـ ِّْ/ٔ) كعمرك بف أبي سفياف القرشي (ّْٖ( رقـ )ُٖٕ/ٓالزبيرم )
 النضر أبك كثير أبى بف كثيرك  (ّٖٗ) رقـ (َُٓ/ٕ) الميثى خنيس بف ككثير (ََُّ)
كمسمـ  (ُْٕ( رقـ )ُٖٔ/ٖكمكسى بف يسار الدمشقي ) (ٖٗٔ( رقـ )ُٔٓ/ٕ)
( ّْٖ/ٖ) األطرابمسى يحيى بف كمعاكية (ٕٖٓ) رقـ (ََِ-ُٗٗ/ٖ) األزدم يزيد بفا

كيحيى  (ُٕٕٓ( رقـ )ّٖٓ-ّْٖ/ٖ) كمعاكية بف سممة النصرل (ُْٕٓ)رقـ 
( رقـ ِّٕ/ٗ) كيزيد بف طيماف (َٗٔ( رقـ )ُْْ/ٗ) بف زكريا بف أبي زائدةا
 (. ِِِٗ( رقـ )َْٓ/ٗ) كأبك الكليد مكلى عمرك بف خراش (ُُُٓ)
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ٍعؼ نفسوكليت ، كىذه مجازفة منو (ُ)الجرح كما قاؿ . األزدم عرؼ ضى
حجر  ابف :قاؿ كما ،ىذا الشديد تضعيفو في حجة معو كليس (ِ)عنو الذىبي

كأرل } : ككيؼ يقبؿ ىذا الجرح  كأبك حاتـ إماـ الجرح يقكؿ، -/-
ككالـ ابف حجر يغمؽ ، كًذٍكر ابف حباف لو في الثقات{  أحاديثو مستقيمة

كعميو فإف ىذا الراكم صدكؽ ، األزدمالباب تماما في كجو أبي الفتح 
كقد ركل عنو جمع مف الثقات ، ابف حباف: حسف الحديث يغرب كما قاؿ

كىذه ىي مركياتو لمعرفة صحة ، -/-أبك حاتـ : كليس كاحدنا كما قاؿ
 . ىذا الحكـ عمى الراكم

 : مروٌات الراوي: َثالًِثا

دَّثىنىا : -/-قاؿ أبك داكد  :الحدٌث األول اًلدو السُّمىًميُّ حى دَّثىنىا ، مىٍحميكدي ٍبفي خى حى
ًمػػػػي   ػػػػدي ٍبػػػػفي عى ػػػػدَّثىنىا ثىػػػػٍكره ، أىٍحمى ٍضػػػػرىًميّْ ، حى ٍيحو اٍلحى ػػػػٍف يىًزيػػػػدى ٍبػػػػًف شيػػػػرى ػػػػفٍ ، عى  عى
ي  اٍلميؤىذّْفً  ٍيرىةى ، أىًبي حى ػؿو ييػٍؤًمفي »: قىاؿى  --النًَّبيّْ  عىفً ، عىٍف أىًبي ىيرى الى يىًحؿُّ ًلرىجي

ًقػفه ًبالمًَّو كى  مّْيى كىىيكى حى اٍليىٍكـً اآٍلًخًر أىٍف ييصى
فَّػؼى  (ّ) تَّػى يىتىخى َـّ سىػاؽى نىٍحػكىهي  -« (ْ)حى ثيػ

مىى ىىذىا المٍَّفًظ قىاؿى  ػا ًإالَّ »: عى َـّ قىٍكمن ؿو ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخػًر أىٍف يىػؤي كىالى يىًحؿُّ ًلرىجي
ـٍ كىالى يىٍختىصُّ ، (ٓ)ًبًإٍذًنًيـٍ  ـٍ ، نىٍفسىوي ًبدىٍعكىةو ديكنىيي انىيي  . «فىًإٍف فىعىؿى فىقىٍد خى

                                                           

 (. ُ) رقـ المدني، إسحاؽ بف أباف ترجمة (ٓ/ُ) االعتداؿ ميزاف في: الذىبي عبارة (ُ)
 (. َُٗ( ترجمة: الحارث بف محمد بف أبي أيسىامىةى، رقـ )ُّٕ/ٔتاريخ اإلسالـ ) (ِ)
 (. ِْٓسمي حابس البكؿ حاقنان. مجمؿ المغة البف فارس )ص:  الحقن: (ّ)
، وصػػحيحفػػي:  مسػػمـأخرجػػو  لػػو شػػاىد مػػف حػػديث عائشػػة كقريػػب مػػف ىػػذا المعنػػى (ْ)

مىكىاًضػػػًع  ةى كتػػػاب: اٍلمىسىػػػاًجًد كى ػػػالى ال صػػػالة بحضػػػرة طعػػػاـ كال كىػػػك يدافعػػػو ، بػػػاب: الصَّ
 . (َٔٓ) ح رقـ (ّّٗ/ُ) األىخبثاف

=  فػي: جامعػو، )المشػيكر بالسػنف( الترمذمكلو شاىد قريب مف ىذا المعنى أخرجو  (ٓ)
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 : تخرٌج الحدٌث

ػاًقفه ، ًكتىاب الطَّيىارىةً ، سننو: في أبك داكدأخرجو  ؿي كىىيكى حى مّْي الرَّجي  بىابه أىييصى
دى ك . (ُٗرقػػػـ ) ( حِّ/ُ)   ـٍ »: قىػػػاؿى أىبيػػػك دىاكي ىىػػػذىا ًمػػػٍف سيػػػنىًف أىٍىػػػًؿ الشَّػػػاـً لىػػػ

ده  ـٍ ًفييىا أىحى  . «ييٍشًرٍكيي
)المشيكر ، جامعو: في كلو شاىد مف حديث ثكباف أخرجو الترمذم: قمت
ػػالىةً بالسػػنف(  ـي نىٍفسىػػوي ، أىٍبػػكىابي الصَّ ػػا ػػصَّ اإًلمى ػػاءى ًفػػي كىرىاًىيىػػًة أىٍف يىخي ػػا جى بىػػابي مى
ٍجر (ّٕٓ( ح رقـ )ِْٔ/ُ) ًبالدُّعىاءً  ًمٌي ٍبف حي ػًديثي : كقػاؿ الترمػذم. عف عى حى

سىػػفه  ػػًديثه حى عػػف  (ُِِْٓ( ح رقػػـ )ٔٗ/ّٕالمسػػند ): فػػي كأحمػػد. ثىٍكبىػػافى حى
ًإٍسػمىاًعيؿ ٍبػف : كالحكـ بف نافع( عػف، )عمي بف حجر: كالىما. الحكـ بف نافع
يَّػػاش قىػػاؿى  ػػاًلحو : عى ًبيػػبي ٍبػػفي صى ػػدَّثىًني حى ٍيحو ، حى ػػٍف يىًزيػػدى ٍبػػًف شيػػرى ػػي  ، عى ػػٍف أىًبػػي حى عى

                                                           

ـٍ لىػػوي كىػػارًىيكفى =  ػػا كىىيػػ ػػاءى ًفػػيمىٍف أىَـّ قىٍكمن ػػا جى ػػالىًة، بػػاب: مى ح رقػػـ  (ْٔٔ/ُ) أىٍبػػكىابي الصَّ
ـٍ " : --قىاؿى رىسيكؿي اهلًل : ، قىاؿى مف حديث أبي أمامة (َّٔ) ػالىتييي ػاًكزي صى ثىالىثىةه الى تيجى

ـٍ لىػوي  ـي قىٍكـو كىىي ا مى مىٍييىا سىاًخطه، كىاً  يىا عى ٍكجي زى تَّى يىٍرًجعى، كىاٍمرىأىةه بىاتىٍت كى : العىٍبدي اآلًبؽي حى ـٍ  آذىانىيي
ٍجػػًو. كقػػاؿ الترمػػذم: . " كىػػارًىيكفى  ًريػػبه ًمػػٍف ىىػػذىا الكى سىػػفه غى ػػًديثه حى كشػػاىد آخػػر ىىػػذىا حى
ًة، كىالسُّػنَّةي ًفييىػافي: سننو،  ابف ماجوأخرجو  ػالى ػًة الصَّ ػا ، بػاب: كتػاب: ًإقىامى ػٍف أىَـّ قىٍكمن مى

ـٍ لىػػػوي كىػػػارًىيكفى  و، كمػػػا فػػػي صػػػحيحفػػػي:  ابػػػف حبػػػافك  (ُٕٗح رقػػػـ ) (ُُّ/ُ) كىىيػػػ
ةً اإلحساف الى ـٍ ًمػٍف أىٍجػًؿ ، ، كتاب: الصَّ ػٍف أىٍقػكىاـو ًبأىٍعيىػاًنًي ًة عى ػالى باب: ًذٍكري نىٍفػًي قىبيػكًؿ الصَّ

ػػػاؼو اٍرتىكىبيكىىػػػا ،  ( كالىمػػػا مػػػف حػػػديثُٕٕٓح رقػػػـ ) (ّٓ/ٓ) أىٍكصى بَّػػػاسو ٍف عػػػاٍبػػػًف عى
ـٍ ًشٍبرنا:  --رىسيكًؿ المًَّو  ـٍ فىٍكؽى ريءيكًسًي تييي الى ثىةه الى تيٍرفىعي صى : " ثىالى ـٍ قىاؿى ؿه أىَـّ قىٍكمنا كىىي رىجي

اًرمىافً  كىاًف ميتىصى مىٍييىا سىاًخطه، كىأىخى يىا عى ٍكجي زى ، كىاٍمرىأىةه بىاتىٍت كى . كقػاؿ البكصػيرم " لىوي كىارًىيكفى
ًة، كىالسُّنىف ًفييىا، مصباح الزجاجةفي:  الى ًة الصَّ مػف أـ قكمػا كىػـ لىػوي ، باب: كتاب: ًإقىامى

الو ًثقىات (ّْٓ)ح رقـ  (ُُٗ/ُ) كىارًىيكف ًحيح ًرجى  . ىىذىا ًإٍسنىاد صى
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الى يىًحػؿُّ اًلٍمػًرئو أىٍف " : قىػاؿى  --عىٍف رىسيػكًؿ اهلًل ، عىٍف ثىٍكبىافى ، ًحٍمًصيّْ اٍلميؤىذًّْف ال
تَّػى يىٍسػتىٍأًذفى  ػٍكًؼ بىٍيػًت اٍمػًرئو حى ػؿى ، يىٍنظيرى ًفػي جى ػا ، فىػًإٍف نىظىػرى فىقىػٍد دىخى َـّ قىٍكمن كىالى يىػؤي

ـٍ  ـٍ فىػًإٍف فىعىػؿى فىقىػٍد ، فىيىخيصَّ نىٍفسىوي ًبدىٍعكىةو ديكنىيي ػانىيي ػالىًة كىىيػكى ، خى كىالى يىقيػكـي ًإلىػى الصَّ
ًقػػفه  ( كقػػكل ُِٖ/ِاألحكػػاـ الكبػػرل ): فػػي كذكػػره عبػػد الحػػؽ اإلشػػبيمي. " حى
مسنده المطبػكع باسػـ البحػر الزخػار : في كلو طريؽ آخر أخرجو البزار. رجالو

ػػدي : ( قػػاؿَُْٖ( ح قػػـ )ُُٔ/َُ) ػػدَّثنا أىٍحمى نىػػافو احى ٍمػػرك ٍبػػًف حى : قىػػاؿ، ٍبػػفي عى
بيب ٍبًف أىًبي ميكسىػى دَّثنا بىًقيَّةي عىف حى ػٍف يىًزيػدى ، حى ٍيحو اعى عىػف أىًبػي يىٍحيىػى ، ٍبػًف شيػرى
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ثىٍكبىػػػػػػػػػػػػػػػػافى  ػػػػػػػػػػػػػػػػؤىذًّْف عى  قىػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى رىسيػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ اهللً : قىػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى ، ، اٍلمي

-- : " تَّػى يىٍسػتىٍأًذفى فىػًإٍف فىعىػؿى فىقىػٍد ال يحؿ المرلء ميٍسػًمـو أىٍف يىٍنظيػرى ًفػي دىارو حى
ػػؿى  ـٍ ، دىخى ػػانىيي ـٍ فىػػًإٍف فىعىػػؿى فىقىػػٍد خى ػػا فىػػيىخيصَّ نىٍفسىػػوي ًبػػدىٍعكىةو ديكنىييػػ َـّ قىٍكمن كالى ، كالى يىػػؤي
مّْيى  فَّػؼى ، ييصى تَّػى يىتىخى ػاًقفه حى سىػفه : } كقػاؿ البػزار. " كىيػك حى ٍسػنىاديهي حى : قىػاؿى بىًقيَّػةي  كىاً 

دَّ  ًديثى فىحى مػد كىٍيػؼى : ٍثتيوي ًبػًو فىقىػاؿى كىافى شيٍعبىةي يىٍسأىليًني ىىذىا اٍلحى أىٍشػفىٍيتىًني يىػا أىبىػا ميحى
ػػاًلحو  ًبيػػبي ٍبػػفي صى ػػدَّثىؾى حى ٍيحو ، حى ػػف يىًزيػػدى ٍبػػًف شيػػرى كىػػأىفَّ شيػػٍعبىةى يىٍستىٍحًسػػفي ىىػػذىا   عى
يىٍستىًعيديهي بىًقيَّةي  ًديثى كى   .{ اٍلحى

 : دراسة اإلسناد

اًلدو السُّمىًميُّ  -ُ  . في ىامش الترجمةثقة سبؽ : مىٍحميكدي ٍبفي خى
ٍيًرمُّ  -ِ ًمي  النُّمى  . صاحب الترجمة الحالية صدكؽ يغرب: أىٍحمىدي ٍبفي عى
 . الترجمة ىامش في سبؽ ثقة :الحمصي خالد أبك يزيد بف ثىٍكره  :ىك ثىٍكره  -ّ
ٍيح الحٍضرىًمٌي الحمصي -ْ ي  اٍلميؤىذّْفً ، عىاًئشىةى : عىفٍ : يزيد ٍبف شيرى . كىأىًبي حى

ٍنوي  ًبيبي  :كىعى اًلحو  ٍبفي  حى ثىٍكري  ،صى كفى  ،يىًزيدى  ٍبفي  كى ري : سفياف ٍبف يعقكب قاؿ .كىآخى
قىاؿى ك . كذكره ابفي ًحبَّاف في كتاب "الثقات" ـ.كىك مف صالحي أىؿ الشا
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ا كقاؿ ،الصمحاء مف ثقة :الذىبي كقاؿ .ًبوً  ييٍعتىبىري  :الدَّارىقيٍطًنيُّ  تىاًبًعٌي  :أيضن
الح ًديث صى ا كقاؿ ،الحى ثّْؽى  :أيضن كقاؿ  .حباف بفا كثقو :حجر ابف كقاؿ .كي
ا  . صدكؽ حسف الحديث: قمت. (ُ)مات بعد المائة بقميؿ. مقبكؿ: أيضن

ي  اٍلميؤىذّْفي ىيكى  -ٓ ي  اٍلميػؤىذّْفي بف شىدَّادي : أىبيك حى صػدكؽ مػف : قػاؿ ابػف حجػر: حى
 . (ِ)الثالثة

ٍيرىةى  أىبيك -ٔ ٍبديالرٍَّحمىف :ىيكى  ىيرى ٍخرو  ٍبف عى  -- اهلل رسكؿ صاحب (ّ)الدُّكًسيُّ  صى
ًديثا عنو ، --كشيدىا مع رسكؿ اهلل ، (ْ)أسمـ عاـ خيبر، كأكثرىـ حى

                                                           

مىتيوي ًفي:  (ُ) المعرفػة كالتػاريخ ك  (ِّْٓ( رقـ )ُّْ/ٖالتاريخ الكبير لمبخارم )ييٍنظىري تىٍرجى
 (ُْٓ/ٓالثقػات البػف حبػاف )ك  (ُُّٖرقػـ ) (ُِٕ/ٗالجػرح كالتعػديؿ )ك  (ّٓٓ/ِ)

تػػاريخ ( ك ٖٓٓرقػػـ )سػػؤاؿ  (ِٕ)ص:  سػػؤاالت البرقػػاني لمػػدارقطني( ك ُّّٔرقػػـ )
 (َُٔ-ُٗٓ/ِّتيػػذيب الكمػػاؿ )( ك ُِٖٗرقػػـ ) (ِّْ/ٓٔدمشػؽ البػػف عسػػاكر )

 (َٕٓ/ِالمغنػػي فػػي الضػػعفاء )( ك ُّٔٔرقػػـ ) (ّْٖ/ِالكاشػػؼ )ك  (ََِٕرقػػـ )
 (ِٕٔ/ٗسير أعػالـ النػبالء )( ك ُِٕرقـ ) (ُٕٗ/ّتاريخ اإلسالـ )ك  (ُُّٕرقـ )
 (ِّْ/ِ) كالتكميػؿ، البػف كثيػر (َُٕٗرقـ ) (ِْٗ/ْ) ميزاف االعتداؿ( ك ٕٓرقـ )
 (ُْْ/ٕلسػػاف الميػػزاف )( ك ِْٔرقػػـ ) (ّّٔ/ُُتيػػذيب التيػػذيب )( ك ُْْٓرقػػـ )
الخالصػػػة لمخزرجػػػي ( ك ِٖٕٕرقػػػـ ) (َِٔتقريػػػب التيػػػذيب )ص: ك  (ِٖٓٓرقػػػـ )
 . (ِّْ)ص: 

 (. ِّٕٓرقـ ) (ِْٔتقريب التيذيب )ص:  (ِ)
ٍبداهلل، بف عدثاف بف دكس إلى النسبة ىذه الدوسً: (ّ)  (. ُّٓ/ُ) المباب األزد. مف كبير بطف عى
كػـ( يطمػؽ ىػذا َُٕىي ناحية عمى ثمانية برد مف المدينة، لمف يريد الشػاـ ) خٌبر: (ْ)

االسػػـ عمػػى الكاليػػة، كتشػػتمؿ ىػػذه الكاليػػة عمػػى سػػبعة حصػػكف كمػػزارع كنخػػؿ كثيػػر، 
فتحػػػت بعػػػد صػػػمح الحديبيػػػة مباشػػػرة ًفػػػي أكؿ المحػػػـر سىػػػنىة سػػػبع. معجػػػـ البمػػػداف 

ًديث النبكم )ص: َْٗ/ِ)  (. ُٖٔ(، كأطمس الحى
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تسع كخمسيف : كقيؿ، ثماف كخمسيف: كقيؿ. تكفي سىنىة سبع كخمسيف
 . (ُ)كىيكى ابف ثماف كسبعيف سىنىة

 : اْلُحْكُم َعلَى الَحِدٌث

ٍسػػنىاد ػػًديث ًبيىػػذىا اإلًٍ كىالى يىٍخػػتىصُّ نىٍفسىػػوي ًبػػدىٍعكىةو }  حػػديث حسػػف إال جممػػة اٍلحى
ـٍ ، ديكنىييػػػـٍ  ػػػانىيي ػػػدي  .{ فىػػػًإٍف فىعىػػػؿى فىقىػػػٍد خى  فيػػػي مػػػف غرائػػػب صػػػاحب الترجمػػػة أىٍحمى

ٍيًرمُّ ا ًمي  النُّمى  ـ.كاهلل أعم، ٍبفي عى
 : التعلٌُق على الحدٌث

إذا لػػـ يكػػف  يريػػد أنػػو: { ال يحػػؿ لرجػػؿ أف يػػـؤ قكمػػا إاٌل بػػإذنيـ: } قكلػػو
فأمػا إذا كػاف جامعػا ، بأقرئيـ كال بأفقييـ لـ يجز لو االستبداد عمييـ باإلمامة

فإنيـ عند ذلػؾ يػأذنكف لػو ، ألكصاؼ اإلمامة بأف يككف أقرأ الجماعة كأفقييـ
كىك إذ ذاؾ أحقيـ ، بؿ يسألكنو ذلؾ كيرغبكف إليو فييا، ال محالة في اإلمامة

 . (ِ)بيا أذنكا لو أك لـ يأذنكا
 : الحدٌث الثانً

ػدَّثىنىا :-/- عاصػـ أبي ابف قاؿ اًلػدو  ٍبػفي  مىٍحميػكدي  حى ػدَّثىنىا ،خى ػدي  حى ًمػي   ٍبػفي  أىٍحمى عى
ٍيًرمُّ  ك، النُّمى ٍفكىافى ٍبًف عىٍمرو عىٍف أىًبي ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيّْبً ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، عىٍف صى
ٍيرىةى  ًكػٍبفى : يىقيػكؿي  --سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو : قىاؿى ، ىيرى ٍيػري ًنسىػاءو رى ٍيشو خى " ًنسىػاءي قيػرى
ًبؿى  مىى ًطٍفؿو : اإلًٍ ٍكجو ًفي ذىاًت يىًدًه "، أىٍحنىاهي عى مىى زى  . كىأىٍرعىاهي عى

  

                                                           

تيػوي ًفػي: يينٍ  (ُ) مى  (ُٖٕٔ/ْاالسػتيعاب )ك  (ُْٖٔ/ْمعرفػة الصػحابة ألبػي نعػيـ )ظىر تىٍرجى
 . (ّْٖ/ٕاإلصابة )ك  (ُّّ/ٔأسد الغابة )ك 

 (. ْٓ/ُمعالـ السنف ) (ِ)
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 : تخرٌج الحدٌث

وي  ٍيري : --بىابي ًذٍكًر قىٍكًؿ النًَّبيّْ ، السنة: في ابف أبي عاصـأىٍخرىجى  خى
ٍيشو  ًبؿى ًنسىاءي قيرى ، باإلسناد المذككر (ُُّٓرقـ ) ( حّٗٔ/ِ) ًنسىاءو رىًكٍبفى اإلًٍ

فَّى: قاؿ (ُِّٓكح رقـ ) مَّدي ٍبفي ميصى دَّثىنىا ميحى ٍربو ، حى مَّدي ٍبفي حى ثنا ، ثنا ميحى
بىٍيًدمُّ  ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  اٍلميسىيّْبً  ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ  الزٍُّىًرمّْ  عىفً  ،الزُّ ، -- النًَّبيّْ  عىفً  ،ىيرى
ًميٌ  عف (ُُِْرقـ ) ( حِّٖ/ْ) المعجـ األكسط: في كالطبراني. ًمٍثمىوي   عى

ًديثى  ىىذىا يىٍركً  ـٍ لى  :الطبراني كقاؿ .اٍلميبىارىؾ ٍبف اٍلحيسىٍيف ٍبفا ٍفكىافى  عىفٍ  اٍلحى  صى
ًمي  النُّمىٍيًرمُّ ا ك ًإالَّ أىٍحمىدي ٍبفي عى اًلدو تىفىرَّدى ، ٍبًف عىٍمرو ا. ًبًو مىٍحميكدي ٍبفي خى : في كأيضن

. السٍَّرح ٍبف الطَّاًىرً  أىًبي ٍبف عىٍمرك عف (َُّْ) رقـ ح (ُِٖ/ِ) الشامييف مسند
تاريخ : في كمف طريقو ابف عساكر. عف محمكد بف خالد بو: كال المكضعيف

 . (ْٖٖٓرقـ ) (ُّْ/ُْ) دمشؽ
 : دراسة اإلسناد

اًلدو  -ُ  . ثقة سبؽ في ىامش الترجمة: السُّمىًميُّ مىٍحميكدي ٍبفي خى
ٍيًرمُّ  -ِ ًمي  النُّمى  . صاحب الترجمة الحالية صدكؽ يغرب: أىٍحمىدي ٍبفي عى
ٍفكىافي  -ّ ك ٍبف صى  . الترجمة ىامش في سبؽ ثقة :الًحٍمًصيُّ  السٍَّكسىًكيُّ  ىىًرـ ٍبفي  عىٍمرو
الزٍُّىػًرمُّ  شػيابمحمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبػد اهلل بػف : الزٍُّىًرمُّ ىك -ْ

تقانػو كثبتػو : قاؿ ابف حجر: أبك بكر الفقيو الحافظ متفػؽ عمػى جاللتػو كا 
. )كمائػة(: كىك مف رؤكس الطبقة الرابعة مات سػنة خمػس كعشػريف أم

 . (ُ)كقيؿ قبؿ ذلؾ بسنة أك سنتيف

                                                           

 (. ِٔٗٔ( رقـ )َٔٓتقريب التيذيب )ص:  (ُ)
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 قػػاؿ: ميسىػػيّْب بػػف حػػزف بػػف أبػػي كىػػب القرشػػي المخزكمػػيالسىػػًعيدي ٍبػػفي  -ٓ
العممػػاء األثبػػات الفقيػػاء الكبػػار مػػف كبػػار الثانيػػة اتفقػػكا أحػػد : حجػػرابػػف 

عمى أف مرسالتو أصح المراسيؿ كقاؿ ابف المػديني ال أعمػـ فػي التػابعيف 
 . (ُ)أكسع عمما منو مات بعد التسعيف كقد ناىز الثمانيف

ٍيرىةى ىيكى  -ٔ ٍخرو : أىبيك ىيرى ٍبديالرٍَّحمىف ٍبف صى  . سبؽ في الحديث األكؿ: الدُّكًسيُّ  عى

 : اْلُحْكُم َعلَى الَحِدٌث

ٍسنىاد ًديث ًبيىذىا اإلًٍ ًمػي  : حػديث حسػف فيػو اٍلحى ػدي ٍبػفي عى صػاحب الترجمػة أىٍحمى
ٍيًرمُّ   . صدكؽ: النُّمى

 : الحدٌث الثالث

ػدَّثىنىا: -/-قاؿ ابف أبي عاصـ  اًلػدو ، حى ًمػي  ، نػا، مىٍحميػكدي ٍبػفي خى ػدي ٍبػفي عى ، أىٍحمى
ٍمرىةى  ،عىفٍ  ،أىٍرطىأىةي  ،نا ًبيبو  ٍبفً  ضى مىمىةى  ،عىفٍ  ،حى كىػافى  -- نيفىٍيػؿو  ٍبفً  سى اًب  ًمػفٍ  كى أىٍصػحى

ا :قىاؿى  -- النًَّبيّْ  ؿه  سىأىلىوي  ًإذٍ  -- المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  نىٍحفي  بىٍينىمى المَّػًو  رىسيػكؿى  يىػا رىجي
ػاذىا : قىػاؿى « نىعىػـٍ »:   قىػاؿى  ىىٍؿ أيًتيتى طىعىامنا ًمفى السَّػمىاءً  مى : قىػاؿى  (ِ)"سىػًخنىةه : قىػاؿى  كى

ٍنؾى  قىاؿى  : قىػاؿى « ريًفػعى »: فىمىا فىعىٍمتى ًبػًو  قىػاؿى : قىاؿى « نىعىـٍ »: كىىىٍؿ كىافى ًفييىا فىٍضؿه عى
ٍكفيػػكته " كىىيػػكى ييػػكًحي ًإلىػػيَّ أىنّْػػي مى

ًبًثػػيفى بىٍعػػًدم ًإالَّ قىًمػػيالن بىػػٍؿ  (ّ) لىٍسػػتيـٍ الى ًبػػثو كى ٍيػػري الى غى

                                                           

 (. ِّٔٗ( رقـ )ُِْتقريب التيذيب )ص:  (ُ)
(ِ) : نة: كًىػيى ًقػٍدر كػػالتٍَّكًر : (َِٔ/ُّ) العػرب لسػاففػي: ابػف منظػػكر عنػد  َسلِخَنة: ًمٍسػػخى

ف ًفييىا الطَّعىاـ. نة، كىذا يعني أف الكممة : قمت: أشار إلى ىذا الحديث كقاؿ ييسىخَّ ًمٍسخى
 ت في ىذه الركاية. فى حّْ صي 

كالكفت: المر السريع. يقاؿ: رجؿ كفيت، أم: شديد العدك. كيقاؿ: فػي النػاس  َمْكفُوت:  (ّ)
 (. ُْٗإذا كاف فييـ مكت. كتاب األلفاظ البف السكيت )ص:  كفت شديد،
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تَّى تىقيكليكفى  تىٍمبىثيكفى ثيَـّ  سىتىٍأتيكفى أىٍفنىادنا: تىٍمبىثيكفى حى مىتىى  كى
ػا (ُ) ـٍ بىٍعضن ػكي ، ييٍفًني بىٍعضي

ًة ميكتىافه  بىٍيفى يىدىًم السَّاعى كى
ًزًؿ " (ِ)  . شىًديده بىٍعدىهي سىنىكىاتي الزَّالى

 : تخرٌج الحدٌث

ػػوي  ( ح رقػػـ ُّْ-ُِْ/ْاآلحػػاد كالمثػػاني ): فػػي ابػػف أبػػي عاصػػـأىٍخرىجى
: كتػابع أحمػد بػف عمػي عنػد أبػي عاصػـ كػال مػف، ( باإلسناد المذككرِِْٔ)

( ِّْٔح رقػـ )، ( كبىًقيَّػة بػف الكليػدُِْٔح رقػـ )، يىٍحيىى ٍبف سىًعيد اٍلعىطَّػار
عػػف  (ُْٔٗٔ (ُّٔ/ِٖمسػػند )ال: فػػي أحمػػدك  (ِْْٔح رقػػـ )، كالمغيػػرة

 (ُٖٔٔح رقػـ ) (َِٕ/ُِ)مسػنده : فػي يعمػى المكصػمي كأبػك. المغيرة أبي
 :كالىمػػػػا (َُّٔرقػػػػـ ) (َُّ-ُِٗ/ّ)معجػػػػـ الصػػػػحابة : فػػػػي لبغػػػػكمكا

 (ُٓ/ٕالمعجـ الكبير ): في لطبرانيكا. كالبغكم( مف طريؽ مبشر، )أبك يعمى
كىػـ ٍبػف (ّٔٓٔح رقـ ) ، كمبشػر، جمػيعيـ )أبػك المغيػرة. نىػاًفعو  مػف طريػؽ اٍلحى

معرفػة الصػحابة : فػي األصػبيانيكأبػك نعػيـ . عػف أرطػأة بػو (كالحكـ بف نػافع
كىاهي ميعىاًكيىػةي : كقػاؿ أبػك نعػيـ. عف الطبرانػي بػو (ُِّْح رقـ ) (ُِّٓ/ّ) رى

بىًقيَّػػػػػػػػػػةي ، ٍبػػػػػػػػػػفي يىٍحيىػػػػػػػػػػى أىبيػػػػػػػػػػك ميًطيػػػػػػػػػػعو  ػػػػػػػػػػري ، كى ميبىشّْ  ،ٍبػػػػػػػػػػفي ًإٍسػػػػػػػػػػمىاًعيؿى اكى
ًمٍسًكيفي ٍبفي بيكىٍيرو ، كىأىبيك اٍلميًغيرىةى   . عىٍف أىٍرطىاةى ، كى

 : دراسة اإلسناد

اًلدو السُّمىًميُّ  -ُ  . ثقة سبؽ في ىامش الترجمة: مىٍحميكدي ٍبفي خى
ٍيًرمُّ  -ِ ًمي  النُّمى  لكنوقمت . صاحب الترجمة الحالية صدكؽ يغرب: أىٍحمىدي ٍبفي عى

كبىًقيَّػة ، يىٍحيىػى ٍبػف سىػًعيد اٍلعىطَّػار: } ثقة كصدكؽ كىـ ما بيفتابعو سبعة 
                                                           

مىاعىاتً  أىم أَفناداً: (ُ) ا ميتىفىرًّْقيفى  جى  (. ْٕٓ/ّ) كاألثر الحديث غريب في النياية قىٍكـ. بىٍعدى  قىٍكمن
قكًع.  اْلُموَتاُن، (ِ) ٍزًف البيٍطالًف: المٍكتي الكثيري الكي  (. َّٕ/ْالسابؽ )المصدر ًبكى



 الجزء الثاني - ـَُِِ/العدد التاسع كالثالثكف  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

    

     

 من لم يرو عنه إال راو واحد، 
 ولم يضعف أبو حاتم حديثه

ُّّٗ 

ًمٍسًكيفي ٍبفي بيكىٍيرو ، كىأىبيك اٍلميًغيرىةى ، بف الكليد ميبىشّْػري ٍبػفي ، كالحكـ بف نػافع، كى كى
  .{ كميعىاًكيىةي ٍبفي يىٍحيىى أىبيك ميًطيعو ، ًإٍسمىاًعيؿى 

ثقة مف السادسػة مػات سػنة ثػالث : أىٍرطىأىةي بف المنذر بف األسكد األلياني -ّ
 . (ُ) كمائة(: كستيف )أم

بىٍيًدمُّ  -ْ ميرىةى بف حبيب بف صييب الزُّ ثقة مف الرابعة مات سػنة : الحمصيضى
 . (2) كمائة(: )أم ثالثيف

ٍضرىًميُّ  -ٓ مىمىةي ٍبفي نيفىٍيؿو السَّكيكًنيُّ اٍلحى ػٍحبىةه ، ًمٍف أىٍىًؿ ًحٍمػصو : سى ًديثيػوي ، لىػوي صي حى
ًبيبو  ٍمرىةى ٍبًف حى بىٍيًر ٍبًف نيفىٍيرو  ،ًعٍندى ضى جي اًبرو ، كى يىٍحيىى ٍبًف جى  . (3)كى

 : الَحِدٌثاْلُحْكُم َعلَى 

ٍسػػػنىاد ػػػًديث ًبيىػػػذىا اإلًٍ ف كػػػاف فيػػػو اٍلحى ػػػدي : صػػػحيح كا   صػػػاحب الترجمػػػة أىٍحمى
ٍيًرمُّ ا ًمي  النُّمى  . إال أنو تكبع بجمع مف الثقات؛ صدكؽ: ٍبفي عى

 : الرواٌة الرابعة

اؽى : -/-قاؿ أبك نعيـ األصبياني  دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ًإٍسحى ٍبػدي اهلًل ، حى ٍبػفي اثنػا عى
دى  اؽي ٍبفي اأٍلىٍخيىؿً ، أىًبي دىاكي ٍيػًرم، ثنا ًإٍسحى ًمػيِّ النُّمى ػدي ٍبػفي عى ػ، ثنػا أىٍحمى ًف اأٍلىٍكزىاًعػي ػعى

ٍبًد اٍلعىًزيزً : قىاؿى : قىاؿى  فَّؼى عىنّْي اٍلمىٍكتي : عيمىرى ٍبًف عى ػا ؛ مىا أيًحبُّ أىٍف ييخى أًلىنَّوي آًخري مى
مىٍيًو اٍلميٍسمً  ري عى  ـ.ييٍؤجى

                                                           

 (. ِٖٗ( رقـ )ٕٗتقريب التيذيب )ص:  (ُ)
 (. ِٖٔٗ( رقـ )َِٖ)ص:  السابؽالمصدر  (ِ)
تيػػوي ًفػػي: معجػػـ الصػػحابة لمبغػػكم ) (ّ) مى معجػػـ الصػػحابة البػػف قػػانع ك  (ُِٖ/ّييٍنظىػػر تىٍرجى

( كاالستيعاب فػي معرفػة األصػحاب ُِّٓ/ّمعرفة الصحابة ألبي نعيـ )ك  (ِٕٔ/ُ)
( كاإلصػػابة فػػي تمييػػز ُِٖٗ( رقػػـ )ُّٓ/ِ( كأسػػد الغابػػة )َُُّ( رقػػـ )ِْٔ/ِ)

 (. ُّْْ( رقـ )َُّ/ّالصحابة )
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 : التخرٌج

ًذٍكػري ، حميػة األكليػاء كطبقػات األصػفياء: فػي أبك نعيـ األصػبيانيأخرجو 
فَّةً  شػعب : فػي كالبييقػي. ( عف أحمد بف إسحاؽ بػوُّٕ-ُّٔ/ٓ) أىٍىًؿ الصُّ

 (ّٕٗٗ( رقػػـ )ْٔٓ/ُِفصػػؿ كمػا يمحػػؽ بالصػبر عنػػد المصػائب )، اإليمػاف
ًليػػدي ٍبػػفي ميٍسػػًمـو  ػػًف اأٍلىٍكزىاًعػػيّْ بػػو، مػػف طريػػؽ اٍلكى  كذكػػره محمػػد بػػف الحسػػف. عى

 كسػػػػػبط (ّّٔ( رقػػػػػـ )ُْٓ/ُالتػػػػػذكرة الحمدكنيػػػػػة ): فػػػػػي بػػػػػف حمػػػػػدكفا
 . (َُّ/َُمرآة الزماف في تكاريخ األعياف ): في ابف الجكزم

 : دراسة اإلسناد

اؽى ىيكى  -ُ ٍبًد اهلًل : أىٍحمىدي ٍبفي ًإٍسحى اؽى األىٍصبىيىاًنيُّ أىبيك عى أىٍحمىدي بفي بيٍندىارى بًف ًإٍسحى
ـى بػػفى سػػٍعدىافى : سىػػًمعى : الشَّػػعَّاري  ػػدى بػػفى زىكىًريَّػػا، ًإٍبػػرىاًىٍي مَّ ميحى طىاًئفىػػةن ، كى ػػدَّثى . كى حى
ٍنوي  ٍيو: عى ٍردىكى ػاًفظي ، أىبيك بىٍكرو بفي مى ػةه ، كىأىبيػك نيعىػٍيـو الحى مىاعى جى ، كثقػو أىبيػك نيعىػٍيـو . كى

ثىالىًث مائىةو . كالذىبي ٍمًسٍيفى كى خى فّْيى سىنىةى ًتٍسعو كى تيكي
(ُ) . 

دى  -ِ ٍبػػدي اهلًل ٍبػػفي أىًبػػي دىاكي ٍبػػدي المَّػػًو : ىيػػكى  عى دى أىبيػػك بىٍكػػرو عى ػػمىٍيمىافى  ٍبػػفي أىًبػػي دىاكي  سي
ػػفٍ : ٍبػػًف اأٍلىٍشػػعىًث السًّْجٍسػػتىاًنيُّ ا كىل عى ػػاًلحو اٍلًمٍصػػًرمَّ ، أىًبٍيػػوً : رى ػػدى ٍبػػفى صى . كىأىٍحمى

ٍنػػػػوي  ػػػػدَّثى عى ، كالخطيػػػػػب، الخميمػػػػي: كثقػػػػػو. الػػػػدَّارىقيٍطًنيُّ ك ، اٍبػػػػػفي ًحبَّػػػػافى : حى
ًثًمائىةو . كالذىبي، كالدارقطني ثىالى مىاتى سىنىةى ًستَّ عىٍشرىةى كى

(ِ) . 

                                                           

تيػػوي ًفػػي: العبػػر (ُ) مى  سػػيرالك  (ِّٖ( رقػػـ )ُِّ/ٖ) كتػػاريخ اإلسػػالـ (َُْ/ِ) ييٍنظىػػري تىٍرجى
 (. ِْ( رقـ )ُٔ/ُٔ)

مىتيوي  ييٍنظىري  (ِ) ( ِِْ) رقـ سؤاؿ (ِِّ-ِِِ )ص: لمدارقطني السممي سؤاالت ًفي: تىٍرجى
كتاريخ  (َْٖٓ( رقـ )ُّٔ/ُُكتاريخ بغداد ) (َُٔ/ِكاإلرشاد في لمخميمي )

 (. ُُٖ) رقـ (ِّّ-ُِِ/ُّ) النبالء أعالـ سيرك  (ِٓٓ) رقـ (َّٓ/ٕ) اإلسالـ
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ُّٗٓ 

اؽي ٍبفي اأٍلىٍخيىًؿ  -ّ  . سبؽ في ىامش الترجمة كىك ثقة: يُّ بً مى الحى ًإٍسحى
ٍيًرمُّ  -ْ ًمي  النُّمى  . صاحب الترجمة الحالية صدكؽ يغرب: أىٍحمىدي ٍبفي عى
مػػػات سػػػنة سػػػبع ، ثقػػػة جميػػػؿ: عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػرك: األكزاعػػػي ىػػػك -ٓ

 . (ُ)كمائة كخمسيف
ٍبػدً  بػفي  عيمىري  -ٔ ػ بػفً  العىًزٍيػزً  عى ػ ٍركىافى ػمى ـي : اؿ الػذىبيػقػ: ًكمُّ ػاأليمى ػا ػاًفظي ، اإًلمى ، الحى

مات سنة إحدل كمائػة . ميٍؤًمًنٍيفى ال أىًمٍيري ، العىاًبدي ، الزَّاًىدي ، ميٍجتىًيدي ال، العىالَّمىةي 
 . (ِ)كلو أربعكف سنة
 : الحكم على الرواٌة

ػا احسػف إال أف فييػ ىذه الركاية إسناد: قمت لػـ يسػمع األكزاعػي ، انقطاعن
، كىك دائـ الركاية عنو بكاسطة كما في مسند أحمػد، مف عمر بف عبد العزيز

ػػا، كمصػنؼ ابػف أبػػي شػيبة كغيرىمػا قػػد  (ّ)فػإف مػف كتػػب فػي المراسػيؿ: كأيضن
ذكركا جماعة لـ يسمع منيـ األكزاعي كىؤالء كانت كفاتيـ بعد عمر بػف عبػد 

كػاف فػي خالفػة عمػر : عػف نفسػو أنػو -/-كقػد حكػى األكزاعػي ، العزيز بمدة
 . (ْ)صبيا يقرب مف سف االحتالـ

                                                           

 (. ّٕٔٗ( رقـ )ّْٕتقريب التيذيب )ص:  (ُ)
( رقػػػػػـ ُْٓتقريػػػػػب التيػػػػػذيب )ص: ( ك ْٖرقػػػػػـ ) (ُُْ/ٓ) النػػػػػبالء أعػػػػػالـ سػػػػػير (ِ)

(َْْٗ .) 
تحفة التحصػيؿ فػي ذكػر ركاة المراسػيؿ )ص: ( ك َُّالمراسيؿ البف أبي حاتـ )ص:  (ّ)

َِِ .) 
 (. ْٖ( رقـ )َُٗ/ٕسير أعالـ النبالء ) (ْ)
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ُّٗٔ 

 : انرتمجت انثاوٍت
ُّ
مًِ

َ
ك
َ
انٍ احل

ا
ٍ
َ
 ح
ُ
ه
ْ
 ب
ُ
ت
َ
ام
َ
 (ُ)ُأس

: ال أعمػػػـ ركل عنػػو غيػػػر، يػػدؿ حديثػػػو عمػػى الصػػدؽ: } حػػػاتـقػػاؿ أبػػك 
 . (ّ){(ِ)سميماف بف شرحبيؿ

ًل  اِوي: أَوَّ  : َتْرَجَمُة الرَّ

كىًميُّ  يَّافو الحى أسامة بف حيػاف الحكمػي : } قاؿ ابف أبي حاتـ: أيسىامىةي ٍبفي حى
سػألت أبػي . ركل عف الزىرم ركل عنو سميماف بف عبد الػرحمف بػف شػرحبيؿ

 ال أعمػػػـ ركل عنػػػو غيػػػر سػػػميماف، يػػػدؿ حديثػػػو عمػػػى الصػػػدؽ: فقػػػاؿعنػػػو 
ػػػػمىٍيمىاف: } كقػػػػاؿ العراقػػػػي .{ بػػػػف شػػػػرحبيؿا نػػػػوي سي ػػػػف الزٍُّىػػػػًرٌم تفػػػػرد عى  ركل عى
اًتـ، بف عبد الرٍَّحمىف اٍبف بنت شيرىٍحًبيؿا نػوي فىقىػاؿى : قىاؿى اٍبف أبي حى : سىأىلت أبي عى

                                                           

(ُ) : ًُّ  (. ّٖٕ/ُىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى قبيمة. المباب في تيذيب األنساب ) اْلَحَكِم
ْحَمن بللن اْبنلة ُشلَرْحِبٌل: (ِ) َمان بلن عبلد اللرَّ ٌْ ًمائىػػة ُسللَ ث كىخمسػيف كى ، كىػافى مكلػػده سػنة ثىػالى

ًليػػد  ػػف اٍلكى نػػوي ، بػػف ميسػػمـ كالشػػامييفايػػركم عى ػػاًتـ: ركل عى ػػة كىأىبيػػك حى قػػاؿ: ك ، أىبيػػك زٍرعى
 كذكػػػرهصػػػدكؽ مسػػػتقيـ الحػػػديث كلكنػػػو أركل النػػػاس عػػػف الضػػػعفاء كالمجيػػػكليف. 

ًديثو ًإذا ركل عىػف الثّْقىػات اٍلمىشىػاًىيرابف حباف في الثقات كقاؿ:  فىأىمػا ًركىايىتػو ، يٍعتىبر حى
نىػاًكير كىًثيػرىة الى اٍعًتبىػار بيىػا عىفىاء كالمجاىيؿ فىًفييىػا مى ًبًركىايىػة  كىااًلٍعًتبىػار باآلثػار، عىف الضُّ

ػعىفىاء كالمجاىيػؿ قػاؿ النسػائي: صػدكؽ. كقػاؿ الػٌدارىقيٍطنٌي: ك . اٍلعيديكؿ كالثقات دكف الضُّ
ػعىفاء.  ، كقػاؿ ثقػة لكنػو مكثػر عػف الضػعفاءكقػاؿ الػذىبي: ثقة، عنده مناكير عف الضُّ

ًمػػائىتىٍيفً . صػػدكؽ يخطػػىءابػػف حجػػر:  ًثػػيفى كى ثىالى ث كى ػػات سػػنة ثىػػالى تيػػوي ًفػػي: مى مى . ييٍنظىػػري تىٍرجى
رقػػػػػـ  (ِٖٕ/ٖ) كالثقػػػػػات البػػػػػف حبػػػػػاف (ٗٓٓ( رقػػػػػـ )ُِٗ/ْالجػػػػػرح كالتعػػػػػديؿ )

( رقػػػػػـ ّّٖ/ٓ( كتػػػػػاريخ اإلسػػػػػالـ )ُُُِ( رقػػػػػـ )ِْٔ/ُ) كالكاشػػػػػؼ (ُّّْٓ)
 قمت: صدكؽ حسف الحديث. (. ِٖٖٓ) رقـ (ِّٓ)ص:  تقريبالك  (ُْٕ)

 (. َُّٓ( رقـ )ِٖٔ/ِالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ّ)
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ًديثو يدؿ ميٌ  حى  .{ اٍنتيػى شيػرىٍحًبيؿ بف سيمىٍيمىاف غير عىنوي  ركل أعمـ الى  ،الصٍدؽ عى
ػػاًتـ: } ثػـ أكمػػؿ العراقػػي كالمػو فقػػاؿ سػػميمىاف ىىػذىا قىػػاؿى ًفيػػًو أىبيػك حى ًإنَّػػو أركل : كى

ػعىفىاء كالمجيػػكليف ثػـ نقػؿ الحػافظ ابػػف حجػر كػالـ شػػيخو  (ُ){ النَّػاس عىػف الضُّ
 . (ّ){(ِ)لعمو تكىَّـ} : كعمَّؽ عمى كالـ أبي حاتـ بقكلو، العراقي
ا ًٌ ْرَجَمة: َثاِن ْعلٌُِق َعلَى التَّ  : التَّ

 : ما يميمف خالؿ ترجمة الراكم يتبيف 
ٍنوي  ركل أعمـ ال } :-/- حاتـ أبي قىٍكؿي  -ُ بف االرحمف عبد بف سميماف غير عى

: كالحافظاف، ألنو لـ يترجـ لو أحد غيره؛ كاف في محمو{  شرحبيؿ
 . يذكرا كالما ألحد غيرهكلـ ، العراقي كابف حجر اعتمدا ترجمتو

الحػػافظ العراقػػي سػػاؽ ترجمتػػو فػػي كتابػػو ذيػػؿ الميػػزاف كىػػك مػػف الكتػػب  -ِ
نػػػوي  كمػػا أنػػو، المصػػنفة فػػي الضػػعفاء كالمجاىيػػؿ أكَّػػد عمػػى أنػػو تفػػرد عى

ػػف  ػػمىٍيمىاف بػػف عبػػد الػػرٍَّحمىف اٍبػػف بنػػت شيػػرىٍحًبيؿ كىػػك مػػف أركل النَّػػاس عى سي
عىفىاء كالمجيكليف ثقػة كصػدكؽ  مػا بػيفكسميماف مختمػؼ فيػو : قمت. الضُّ

لكػػف األئمػػة أكػػدكا عمػػى أنػػو مكثػػر عػػف الضػػعفاء كالمجيػػكليف كصػػاحب 
مػف أف حديثػػو : الميػـ إال مػػا قالػو أبػػك حػاتـ عنػػو، الترجمػة ال يعرفػو أحػػد

                                                           

 (. ٗٓٓ( رقـ )ُِٗ/ْكالـ أبي حاتـ في: الجرح كالتعديؿ ) قلت: (ُ)
 ( لفظػػػة:ٕٔٗ( رقػػـ )ِْ/ِأبػػك غػػػدة ) :تحقيػػػؽ ،كفػػػي نسػػخة لسػػػاف الميػػزاف قلللت: (ِ)

كمػا ، } فمعمو تكبع {. قمت: كيبعد أف تككف ىذه المفظة ىي الصػكاب؛ كىػي تصػحيؼ
رناه ىك الصكاب، ألنو لك تكبع ألتى ابف حجر بالمتابعػة، فػأيف ىػي المتابعػة حتػى ذك

 يمتمس الحافظ ابف حجر العذر ألبي حاتـ . 
تيػػوي ًفػػي:  (ّ) مى ( كذيػػؿ َُّٓ( رقػػـ )ِٖٔ/ِالجػػرح كالتعػػديؿ البػػف أبػػي حػػاتـ )ييٍنظىػػري تىٍرجى

 (. َُّٓ( رقـ )ُّْ/ُ( كلساف الميزاف )ُْٔ( رقـ )ْٕميزاف االعتداؿ )ص: 
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ككيؼ يكثػؽ كىػك مجيػكؿ ال ، كليس لو متابع في ىذا، يدؿ عمى الصدؽ
كلػػذا فػػإف صػػنيع الحػػافظ . يعػػرؼ إال بركايػػة مػػف يػػركم عػػف المجيػػكليف 

 . العراقي يدؿ عمى تجييمو ككذلؾ ابف حجر
: عمػى يػدؿ { تػكىَّـ لعمػو } :بقكلو حاتـ أبي كالـ عمى معقبنا حجر ابف قكؿ -ّ

 . -/- حاتـ أبي اإلماـ أكىاـ مف الكالـ ىذا كيعد الراكم ىذا يجيؿ أنو
 كلػػـ أقػػؼ ليػػذا الػػراكم عمػػى، يػػدؿ حديثػػو عمػػى الصػػدؽ: قػػاؿ أبػػك حػػاتـ -ْ

ػا أف الحػافظ  مركيات يتبيف لي مف خالليا معرفة حالو كمف الكاضػح أيضن
كتمميػػذه ابػػف حجػػر لػػـ يقفػػا لػػو عمػػى مركيػػات تتػػدرأ عنػػو شػػبية ، العراقػػي

 ـ.كاهلل أعمػػ، كصػػنيعيما يقتضػػي مػػا أقكلػػو، الجيالػػة كيكافػػؽ فييػػا الثقػػات
 ـ.مجيكؿ كاهلل أعم: خالصة حاؿ الراكمعميو فإف ك 

 : انرتمجت انثانثت
ُّ
بًِ

َ
ح
ا
 انز

ُّ
صًِ

ْ
حِم
ْ
 ان
َ
ف
ُ
ىس
ُ
 به ٌ

ُ
عٍِذ

َ
 (ُ)س

كلػيس . (ِ)كال أعمـ ركل عنو غيػر إسػماعيؿ بػف عيػاش: } قاؿ أبك حاتـ

                                                           

(ُ) : ًُّ َحِب بفتح الراء كالحاء الميممتيف كفي آخرىا الباء المنقكطة بكاحػدة ىػذه النسػبة  الرَّ
( نسػبة ِٗ/ٔنسػاب لمسػمعاني )الى بنى رحبة بفتح الراء كالحاء بطف مف حميػر. األ 

 (. ُٖٕٓرقـ )
صػدكؽ فػي قػاؿ ابػف حجػر:  إسماعٌل بن عٌاش بن سلٌم العنسً أبلو عتبلة الحمصلً: (ِ)

أم:  مخمػػط فػػي غيػػرىـ مػػات سػػنة إحػػدل أك اثنتػػيف كثمػػانيف ركايتػػو عػػف أىػػؿ بمػػده
)كمائة(. ككضعو ابف حجر في: الطبقػة الثالثػة. } كىػي: مػف أكثػر مػف التػدليس فمػـ 
يحتج األئمة مف أحاديثيـ إال بما صرحكا فيو بالسماع، كمنيـ مف رد حديثيـ مطمقا، 

( رقػػـ َُٗ)ص:  تقريػػبالييٍنظىػػر: ( {. ُّ)ص:  طبقػػات المدلسػػيفكمػػنيـ مػػف قبميـ.
 (. ٖٔ( رقـ )ّٕ( كطبقات المدلسيف )ص: ّْٕ)
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 . (ِ){(ُ)بالمشيكر كأرل حديثو ليس بالمنكر
ًل  اِوي: أَوَّ  : َتْرَجَمُة الرَّ

ًبيُّ  ، الصػنعاني، الشػامي، الزرقػي: كييقاؿ: سىًعيدي بف ييكسيؼى اٍلًحٍمًصيُّ الرَّحى
ػػف. كىػػك األظيػػر، إنػػو حمصػػي: كقيػػؿ، مػػف صػػنعاء دمشػػؽ كىل عى  عىبدالمَّػػوً : رى

كىل .(ْ)كثير أىبي ٍبف كيحيى ،(ّ)المازني بسر ٍبفا نػو رى ، عيػاش ٍبػف ًإٍسػمىاًعيؿ :عى
ٍرعىة الدمشقي. (ٓ)كابنو أىبيك فراس مؤمؿ بف سىًعيد بف يكسؼ سػألت : قاؿ أىبيك زي

                                                           

عبارة نفي النكارة عف الحديث لـ أقؼ عمييا مف كالـ أبي حػاتـ إال فػي ىػذا المكضػع  (ُ)
: مػػا انفػػرد المسػػتكر أك المكصػػكؼ بسػػكء الحفػػظ أك المضػػعؼ فػػي  فقػػط. كالمنكػػر ىيػػكى

عمػػى كتػػاب ابػػف  بعػػض مشػػايخو دكف بعػػض بشػػيء ال متػػابع لػػو كال شػػاىد. النكػػت
 (. ٕٓٔ/ِالصالح البف حجر )

 (. ُّٖ( رقـ )ٕٓ/ْالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ِ)
(ّ) : ًُّ ًُّ اْلَملاِزِن للَِم ابىًة،  َعْبُد هللِا ْبلُن ُبْسلٍر أَُبلو َصلْفَواَن السُّ ػحى ػاتى ًبالشَّػاـً ًمػفى الصَّ ػٍف مى آًخػري مى

:تي  ًقيػؿى ، كى ًتٍسػًعيفى فّْيى سىػنىةى ًسػت  كى لىػوي ًمائىػةي سىػنىةو  كي ػاًنيفى كى ثىمى ػافو كى تيػوي سىػنىةى ثىمى مى . ييٍنظىػري تىٍرجى
 (ُٓٗٓ/ّمعرفػػة الصػػحابة ألبػػي نعػػيـ )ك  (َُٕ/ْمعجػػـ الصػػحابة لمبغػػكم )ًفػػي: 

رقـ  (ُٖٓ/ّأسد الغابة )ك  (ُِْٖ)رقـ  (ْٕٖ/ّاالستيعاب في معرفة األصحاب )ك 
 (. ِْٖٓ)رقـ  (َِ/ْاإلصابة في تمييز الصحابة )( ك ِّٖٗ)

ثقػة ثبػت لكنػو قػاؿ ابػف حجػر:  ٌحٌى بن أبً كثٌر الطائً مولهم أبلو نصلر الٌملامً: (ْ)
. كقيػؿ قبػؿ ذلػؾأم: )كمائػة(.  يدلس كيرسؿ مف الخامسة مػات سػنة اثنتػيف كثالثػيف

تقريػب )ص: الييٍنظىػر: . ككضعو ابػف حجػر فػي: الطبقػة الثانيػة مػف طبقػات المدلسػيف
. قمت: ثقػة كتدليسػو ال (ّٔ( رقـ )ّٔالمدلسيف)ص: طبقات ( ك ِّٕٔ)رقـ  (ٔٗٓ

 يضر؛ ألنو مف الطبقة الثانية. 
ػمىٍيمىاف :أَُبو فراس م مل ْبن َسِعٌد ْبلن ٌوسلف الرحبلً الشلامً (ٓ)  سىػًمعى أبػاه سىػًمعى منػو سي

 = = .جػدا حبػاف: ابػف زاد الحػديث. منكر حباف: كابف حاتـ، كأبك البخارم قاؿ سممة، ٍبفا
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ٍنػوي  أىٍحمىد قىػاؿ ًفػي مكضػع آخػر. لػيس بشػيءو : فىقىػاؿى ٍبف حنبؿ عى  .فمػـ يعجبػو: كى
قىػػاؿ ًعػػيف ٍبػػف يحيػػى كى ػػد ،مى مَّ كزاد . الحػػديث ضػػعيؼ :(ُ)الحمصػػي عػػكؼ ٍبػػف كميحى

قىاؿ أىبيك حػاتـ. كليس لو كبير ش : محمد بف عكؼ كأرل ، لػيس بالمشػيكر: كى
قىاؿ أبك داكد. حديثو ليس بالمنكر قىػاؿ . أشير مف ذلؾ: كى . ضػعيؼ: النَّسىػائيكى
قىاؿ في مكضع آخر قىاؿ أبك أحمػد بػف عػدم. ليس بالقكم: كى ال أعمػـ يػركم : كى

، كركاياتػو ثابتػات األسػانيد، كىك قميؿ الحػديث، عنو غير إسماعيؿ ٍبف عياش
ابػف  كال أعرؼ لىػوي شػيئا أنكػر ممػا ذكػرت مػف حػديث عكرمػة عىػفً ، ال بأس بيا

فمػػك كنػػت مفضػػال أحػػدا ، كػػـ ًفػػي العطيػػةسػػاككا بػػيف أكالد: يعنػػي قكلػػو، عبػػاس
كقػػاؿ أبػػك الفضػػؿ . كذكػػره ابػػفي ًحبَّػػاف ًفػػي كتػػاب "الثقػػات". (ِ)لفضػػمت النسػػاء

                                                           

تيػػػػػوي ًفػػػػػي:  مى  ( كالجػػػػػرح كالتعػػػػػديؿَُِٖ)رقػػػػػـ  (ْٗ/ٖ) التػػػػػاريخ الكبيػػػػػرييٍنظىػػػػػري تىٍرجى
رقػـ  (ّّ-ِّ/ّ) ( كالمجػركحيف البػف حبػافُُِٕ)رقػـ  (ّٕٓ/ٖالبف أبي حػاتـ )

 (. قمت: ضعيؼ جدا. َُٕٕ)
ثقػة حػافظ مػف الحاديػة عشػرة  محمد بن عوف بن سفٌان الطائً أبو جعفلر الحمصلً: (ُ)

 رقػػػـ (ََٓ )ص: التيػػػذيب تقريػػػب كمػػػائتيف(. )أم: كسػػػبعيف ثػػػالث أك اثنتػػػيف مػػػات سػػػنة

(َِِٔ .) 
ػٍف قىطىػعى ًميرىاثنػا في: سننو، كتػاب: الفػرائض، بػاب:  سعيد بف منصكرأخرجو  الحديث (ِ) مى

ػػوي المَّػػوي  فػػي: الكامػػؿ فػػي ضػػعفاء الرجػػاؿ  كابػػف عػػدم(. ِْٗ( ح رقػػـ )َُِ/ُ) فىرىضى
 (. مػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ داكد بػػػػػػػػػف رشػػػػػػػػػيد. كاسػػػػػػػػػتنكرهَٖٖ( رقػػػػػػػػػـ )ِْٗ-ِْٖ/ْ)

مػػػف  (ْٕٓٓ( رقػػػـ )َْْ/ُِفػػػي: تػػػاريخ بغػػػداد ) كالخطيػػػب البغػػػدادمابػػػف عػػػدم. 
: )سعيد بف منصكر، كداكد بف رشػيد، كعبػاد ثالثتيـطريؽ: عباد بف مكسى الختمي. 

ػٍف يىٍحيىػى ٍبػًف بف مكسى الختمي( عف ًإٍسمىاًعيؿ ٍبػف عى  ، عى ػٍف سىػًعيًد ٍبػًف ييكسيػؼى يَّػاش، عى
، بػو.  بَّػاسو ػًف اٍبػًف عى ػةى، عى ػٍف ًعٍكًرمى ، عى  فػي: كقػاؿ محمػد بػف طػاىر المقدسػيأىًبي كىًثيػرو
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َُُْ 

ػا: كقػاؿ. حدث عف يحيى بػف أبػي كثيػر بالمنػاكير: المقدسي . (ُ)ضػعيؼ: أيضن
ثَّقىػػػػػػػػػػوي : كقػػػػػػػػػػاؿ الييثمػػػػػػػػػػي. لػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػديث منكػػػػػػػػػػر: كقػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػذىبي  كى

ػػػعَّفىوي  ضى ػػػةً اٍبػػػفي ًحبَّػػػافى كى ٍمييػػػكري اأٍلىًئمَّ جي
: قمػػػت. (ّ)ضػػػعيؼ: كقػػػاؿ ابػػػف حجػػػر. (ِ)

 . ضعيؼ كلـ أظفر لو بتاريخ كفاة

ا ًٌ ْرَجَمة: َثاِن ْعلٌُِق َعلَى التَّ  : التَّ

 : ما يميمف خالؿ ترجمة الراكم يتبيف 
كافقو عميو { :  كأرل حديثو ليس بالمنكر}  أبك حاتـ: ىؿ ما قالو -

: ]قمت: فقاؿ الذىبي، األئمة ردُّكا عميوأف : كالجكاب عف ىذا. الحفاظ 
في ، إف في جينـ سبعيف ألؼ كاد: ثـ ساؽ لو حديث. لو حديث منكر

                                                           

سىػػػًعيد  = =ىىػػػذىا، ًبسىػػػًعيد يعػػػرؼ كىىىػػػذىا (:ِِّّ) رقػػػـ ح (ُّْٔ/ّ) الحفػػػاظ ذخيػػػرة كى
ًعيؼ. قمت: حديث ضعيؼ منكر ضعفو غير كاحد مف األئمة.   ضى

 (. ُِٗٗرقـ ) ح( ٗٓٗ/ِذخيرة الحفاظ ) (ُ)
 (. ِٕٗ/ٓمجمع الزكائد كمنبع الفكائد ) (ِ)
مىتيوي ًفي:  (ّ) ( رقػـ ُِٓ/ّ) ( كالتػاريخ الكبيػر لمبخػارمّٓ/ُ) تاريخ ابف معػيفييٍنظىري تىٍرجى

( كالضػػعفاء كالمترككػػكف لمنسػػائي ّْٓ( كتػػاريخ أبػػي زرعػػة الدمشػػقي )ص: ُْٕٕ)
( كالثقػػات البػػف حبػػاف ُّٖ( رقػػـ )ٕٓ/ْ( الجػػرح كالتعػػديؿ )ِْٕ( رقػػـ )ّٓ)ص: 

( كتػػاريخ َٖٖ) ( رقػػـِْٗ-ِْٖ/ْ) البػػف عػػدم( كالكامػػؿ ُٕٖٔ( رقػػـ )ّْٕ/ٔ)
 ف( كالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعفاء كالمترككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكِّٕٓ( رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ )ِّّ/ُِ) دمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ

( رقػػػػـ ُِٔ-ُِْ/ُُ) ( كتيػػػػذيب الكمػػػػاؿُْْٕ( رقػػػػـ )ِّٕ/ُالبػػػػف الجػػػػكزم )
( كديػػػكاف الضػػػعفاء )ص: ُِْٕ( رقػػػـ )ِٕٔ/ُ( كالمغنػػػي فػػػي الضػػػعفاء )ِّٕٖ)

( كتقريػػػب التيػػػذيب ِّٖٗ( رقػػػـ )ُّٔ/ِ( كميػػػزاف االعتػػػداؿ )َُٔٔ( رقػػػـ )ُّٔ
 (. ِِْٓ( رقـ )ِّْ)ص: 
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َُِْ 

كقاؿ ابف عبد البر . (ِ)[ (ُ)الحديث بطكلو ... الكادم سبعكف ألؼ شعب
ًديث : كقاؿ المنذرم. (ّ)ال يصح، كىىيكى حديث منكر مىٍيًو ىىذىا الحى فأكرد عى
ًديث مىٍكقيكؼ مىعى : كقاؿ ابف ناصر الديف. (ْ)كىاهلل أعمـلظيييكر نكارتو  حى

بىٍؿ ميٍنكىره نىكىارىةن ، كىغىًريبه ًجدِّا، كىىىذىا مىٍكقيكؼه : كقاؿ ابف كثير. (ٓ)نكارتو
سىًعيدي  ،شىًديدىةن  دَّثى  الًَّذم - ىىذىا ييكسيؼى  ٍبفي  كى ٍنوي  حى  - عىيَّاشو  ٍبفي  ًإٍسمىاًعيؿي  ًبوً  عى
ـي ، مىٍجييكؿه  كىالمَّوي أىٍعمى

سعيد بف يكسؼ ىذا لـ يرك عنو إال : قمت. (ٔ)
ألف ؛ كابنو مؤمؿ كال يشتغؿ بركاية مؤمؿ عنو، إسماعيؿ بف عياش

                                                           

يَّػاتي كىاٍلعىقىػاًربي كالمفظ لو فػي: صػفة النػار،  ابف أبي الدنياأخرجو  (ُ) كابػف ( ّٕ)ص:  اٍلحى
فػػي: معرفػػة الصػػحابة  كأبػػك نعػػيـ األصػػبياني( ُّٔ/ُفػػي: معجػػـ الصػػحابة ) قػػانع

ـى البعػػث كالنشػػكر، بػػاب: فػػي:  كالبييقػػي( َُّٗ/ّ) يىػػنَّ ػػاءى ًفػػي أىٍكًديىػػًة جى ػػا جى )ص:  مى
ػٍف  جميعيـ مف طريؽ: ًإٍسػمىاًعيؿى ٍبػفً  ْٖٕ (ِٕٓ ، عى ػٍف سىػًعيًد ٍبػًف ييكسيػؼى ، عى يَّػاشو عى

ػػاًليُّ  ٍبػػًد المَّػػًو الثُّمى ػػاجي ٍبػػفي عى جَّ ػػدَّثىًني اٍلحى : حى ، قىػػاؿى ـو ػػٍف أىًبػػي سىػػالَّ ، عى  يىٍحيىػػى ٍبػػًف أىًبػػي كىًثيػػرو
كىافى قىٍد رىأىل النًَّبيَّ  - دىاًع  --كى ةى اٍلكى جَّ مىعىوي ًحجَّ حى دَّثىػوي  -كى  -أىفَّ سيٍفيىافى ٍبفى ميًجيبو حى

اًب النًَّبيّْ  كىافى ًمٍف أىٍصحى ـٍ  --كى اًئًي قيدىمى ـى سىػٍبًعيفى أىٍلػؼى كىادو ًفػي كيػؿّْ : »-كى يىػنَّ أىفَّ ًفػي جى
، ًفػػي كيػػؿّْ ًشػػٍعبو سىػػٍبعيكفى أىٍلػػؼى دىا ،كىادو سىػػٍبعيكفى أىٍلػػؼى ًشػػٍعبو قمػػت: كىػػك «. .. الحػػديث. رو

 منكر كما قاؿ الذىبي كغيره. 
 (. ِّٖٗ)رقـ  (ُّٔ/ِميزاف االعتداؿ ) (ِ)
 . (ِّّٔ)رقـ  (َُُٓ/ْاالستيعاب في معرفة األصحاب ) (ّ)
 (ِْٓ/ْالترغيب كالترىيب لممنذرم ) (ْ)
 (. ٖٔ/ٖتكضيح المشتبو ) (ٓ)
 . (ُِٕ/َِالبداية كالنياية ) (ٔ)
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َُّْ 

، مؤمؿ ضعيؼ جدان كلذا فإف إسماعيؿ كحده ىك المعتبر في الركاية عنو
 . -/-كعميو فإنو مجيكؿ كما قاؿ ابف كثير 

ػػد ٍبػػف حنبػػؿ: جميػػكر األئمػػة عمػػى تضػػعيفو كىػػـ - ًعػػيف، أىٍحمى ، كيحيػػى ٍبػػف مى
مَّد ٍبف عكؼ الحمصي كمحمػد بػف طػاىر ، كابػف عبػدالبر، كالنسػائي، كميحى

كابػف ، كالييثمي، كابف كثير، كالذىبي، كالمنذرم، كابف الجكزم، المقدسي
كعميػػػو فػػػإف الػػػراكم ضػػػعيؼ ال يشػػػتغؿ بػػػو . كابػػػف حجػػػر، ناصػػػر الػػػديف

 . أك مناكير، كأحاديثو إما مراسيؿ
  :(1)مروٌات الراوي: َثالًِثا

)أربعػػة : منيػػا (ِ)المرفػػكع، بعػػد البحػػث كالتتبػػع ركايػػة ()خمػػس كعشػػركف
 . فييا لو متابع ال مفاريد كأغمبيا ،كمرسؿ (ّ)مكقكؼ بيف ما كالباقي ،عشر(

 

 

                                                           

أف الراكم الكاضح الضػعؼ جػدنا  ؛ ألنني اشترطت عمى نفسيلعرض مركياتوال حاجة  (ُ)
كالمجمػػع عمػػى ضػػعفو؛ سػػكؼ أقػػكـ بدراسػػة مركياتػػو خػػارج إطػػار البحػػث كاالكتفػػاء 
. بالحكـ المجمؿ. مع إعطاء نمكذج أك نمكذجيف مف مركياتو فقط داخؿ إطػار البحػث

ػا ككذلؾ:  الراكم إذا بمغ مجمكع ركاياتو أكثر مف عشر مركيات فإنني سكؼ أقـك أيضن
بالدراسػػة لمركياتػػو خػػارج إطػػار البحػػث، مػػع االكتفػػاء بػػالحكـ المجمػػؿ عمػػى مجمػػكع 
مركياتو. كىذا الراكم بعينو تكفر فيو مػا اشػترطتو عمػى نفسػي، فيػك كاضػح الضػعؼ 

نمػكذجيف مػف مركياتػو فػي أثنػاء جػدنا، كقػد زادت عػدد مركياتػو كمػا بينػت. كعرضػت ل
 . ترجمتو

قػكالن أك فعػالن عنػو، كسػكاء كػاف متصػالن أك  --ىك ما أضيؼ إلػى النبػي  المرفوع: (ِ)
 (. ْٓمنقطعان أك مرسالن. الباعث الحثيث إلى اختصار عمـك الحديث )ص: 

ابىةً  الموقوف: (ّ) حى نىٍحًكىىػا، فىييكقىػؼي  -- ىيكى مىا ييٍركىل عىًف الصَّ ـٍ كى ـٍ أىٍك أىٍفعىػاًلًي ًمٍف أىٍقػكىاًلًي
زي ًبًو ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  اكى ، كىالى ييتىجى ـٍ مىٍيًي  (. ْٔ. مقدمة ابف الصالح )ص: --عى
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َُْْ 

 : انرتمجت انزابعت
ُّ
مًِ

ْ
ٍ
ا
هِكِ انت

َ
م
ْ
ذِ ان

ْ
ب
َ
 ع
ُ
ه
ْ
 ب
ُ
بٍِب

َ
 (ُ)ش

كقػع إلػى خراسػاف فسػمع التفسػير مػف ىػك شػيخ بصػرم : } قاؿ أبك حاتـ
: صالح الحديث ال أعمـ ركل عنو أحد غير، ليس بو بأس، (ِ)مقاتؿ بف حياف

  .(ْ){(ّ)معتمر 
ًل  اِوي: أَوَّ  : َتْرَجَمُة الرَّ

ٍبًد اٍلمىًمؾ التٍَّيًميُّ البىٍصًرمُّ  كىل عىف: شىًبيبي ٍبفي عى ، (ٓ)خارجة ٍبف مصعب: رى
كىل عىنو. كمقاتؿ ٍبف حياف، (ٔ)كداكد ٍبف خيثمة قاؿ ك . معتمر ٍبف سيمىٍيماف: رى

، حياف بف مقاتؿ مف التفسير فسمع خراساف إلى كقع بصرم شيخ ىك :حاتـ أبك

                                                           

(ُ) : ًُّ ِم ٌْ ( نسػبة رقػـ ُُِ/ّىذه النسبة الػى قبائػؿ إسػميا: تيـ.األنسػاب لمسػمعاني ) التَّ
(ٕٖٔ .) 

ًُّ أبو بسطام البلخً الخلزاز:مقاتل بن  (ِ) َبِط ...  صػدكؽ فاضػؿقػاؿ ابػف حجػر:  حٌان النَّ
رقػػـ  (ْْٓتقريػػب التيػػذيب )ص: . )أم: كمائػػة( بػػأرض الينػػد مػػات قبيػػؿ الخمسػػيف

 ( باختصار. ٕٖٔٔ)
تقريػب التيػذيب )ص: مات سنة سبع كثمػانيف كمائػة. ثقة  معتمر بن سلٌمان التٌمً: (ّ)

 (. ٖٕٓٔرقـ ) (ّٗٓ
 (. ُُٕٓ( رقـ )ّٗٓ/ْالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ْ)
( رقػـ ُٖٔ)ص:  تقريبالكمائة. متركؾ مات سنة ثماف كستيف  خارجة بن مصعب: (ٓ)

(ُُِٔ .) 
َثَمللة: (ٔ) ٌْ ػػف َداُود بللن َخ نػػوي . أىًبػػي ميكسىػػى: يػػركم عى ٍبػػد اٍلممػػؾ: ركل عى  . ذكػػرهشػػبيب ٍبػػف عى

تيػػػوي ًفػػػي:  مى  التػػػاريخ الكبيػػػرابػػػف حبػػػاف فػػػي الثقػػػات، كتبعػػػو ابػػػف قطمكبغػػػا. ييٍنظىػػػري تىٍرجى
 الثقػػػػػات( ك ِٕٗٓرقػػػػػـ ) (ُِٔ/ْ( كالثقػػػػػات البػػػػػف حبػػػػػاف )ْٕٕ) ( رقػػػػػـَِّ/ّ)

 (. ّٖٓٔرقـ ) (َُٖ/ْ) البف قطمكبغا
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 كقاؿ. معتمر: ال أعمـ ركل عنو أحد غير، صالح الحديث، ليس بو بأس
كذكره ابفي ًحبَّاف في كتاب . صدكؽ ركل عنو معتمر بف سميماف: أبك زرعة
 كقاؿ. كمعتمر بف سميماف أكبر منو، ال يعرؼ: كقاؿ الذىبي ."الثقات"

 صدكؽ مف التاسعة مات قديما قبؿ المائتيف ركل عنو معتمر: ابف حجر
 . صدكؽ حسف الحديث: قمت. (ُ)بف سميماف كىك أكبر منوا

ا ًٌ ْرَجَمة: َثاِن ْعلٌُِق َعلَى التَّ  : التَّ

 : ما يميمف خالؿ ترجمة الراكم يتبيف 
لػيس بػو بػأس صػالح : } الراكم لـ يجرحػو أحػد فقػد قػكَّاه أبػك حػاتـ كقػاؿ -

  .حجر ابف ذلؾ عمى كتبعو { صدكؽ } :كقاؿ زرعة أبك ككذلؾ { الحديث
فكػـ مػف ، فيػذا لػيس بجػرح، { ال يعػرؼ: } اـ الػذىبيػكأمَّا عف قػكؿ اإلمػ -

ككػـ مػف   (ِ)-/-ىذه العبػارة كتعقبػو الحػافظ ابػف حجػر : رجاؿ قاؿ فييـ
رجاؿ جيميـ كعرفيـ غيػره  فيكفػي فػي ىػذا الػراكم كػالـ أبػي حػاتـ كأبػي 

                                                           

تيػػػػوي ًفػػػػي: التػػػػاريخ الكبيػػػػر (ُ) مى  كالتعػػػػديؿ( كالجػػػػرح ِِٕٔ( رقػػػػـ )ِِّ/ْ) ييٍنظىػػػػري تىٍرجى
كتيػػػذيب  (ُُّّٔ) رقػػػـ (َُّ/ٖكالثقػػػات البػػػف حبػػػاف ) (ُُٕٓ) ( رقػػػـّٗٓ/ْ)

كميػػػػػزاف  (ِِّٖرقػػػػػـ ) (ْٕٗ/ُ) كالكاشػػػػػؼ (ِّٗٔ( رقػػػػػـ )ّٗٔ/ُِ) الكمػػػػػاؿ
( كلسػػػػاف ِِْٕ( رقػػػػـ )ِّٔ)ص:  تقريػػػػبالك  (ُّٔٔ( رقػػػػـ )ِّٔ/ِ) االعتػػػػداؿ
 . (ُِّٕ( رقـ )ُِْ/ٕ) الميزاف

الػذىبي فيػو: "ال يعػرؼ". رد  : قػاؿأحمد بف يحيى بػف محمػد الحرانػي من أمثلة ذلك:ك (ِ)
: بػػؿ يكفػػي فػػي رفػػع جيالػػة عينػػو ركايػػة النسػػائي عنػػو كفػػي ابػػف حجػػر كقػػاؿعميػػو 

ػا( باختصػار. ُٔٓ( رقػـ )ٖٗ/ُ) التعريؼ بحالو تكثيقو لو". تيػذيب التيػذيب : كأيضن
: قػد عرفػو العجمػي بػف حجػرقاؿ االبراء بف ناجية: قاؿ الذىبي: "فيو جيالة ال يعرؼ" 

 (. ٕٖٕ( رقـ )ِْٖ-ِْٕ/ُ) كابف حباف فيكفيو". تيذيب التيذيب
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كقػػد نقػػؿ الحػػافظ ابػػف حجػػر عبػػارة ، زرعػػة فيػػو ككػػذلؾ تكثيػػؽ ابػػف حبػػاف
الذىبي في تيذيبو كمع ذلؾ خالفو في الحكـ عمػى الػراكم كقػاؿ عنػو فػي 

 . فكأنو ما اعتدَّ بتجييؿ الذىبي لو{  صدكؽ: } التقريب
ىػػذا الػػراكم صػػدكؽ حسػف الحػػديث فقػػد ركل لػػو اإلمػػاـ أحمػػد كعميػو فػػإف 

 . كحسَّنو (ُ)بف حنبؿ حديثناا
 فقد{  ال أعمـ ركل عنو أحد غير معتمر: } -/-كأمَّا عف قكؿ أبي حاتـ  -

 . األئمة لو ترجـ كما سميماف بف معتمر :غير عنو يرك فمـ ،محمو في كاف
 أك، بأس بو كليس ،صدكؽ عنده تساكم :الحديث صالح -/- حاتـ أبي قكؿ -

 . (ِ)تراجـ عدة في ذكرىا كقد الحديث حسف أنو تعني كىي بو بأس ال

                                                           

 بسػػنده (ُٔرقػػـ ) ( حَّ-ِٗ)ص:  فػػي: األشػػربة أحمػػد بػػف حنبػػؿالحػػديث أخرجػػو  (ُ)
ٍمرىةى، عىٍف عىاًئشىػةى  ًتًو عى ، عىٍف عىمَّ يَّافى ، عىٍف ميقىاًتًؿ ٍبًف حى ًمًؾ التٍَّيًميّْ ٍبًد اٍلمى عىٍف شىًبيًب ٍبًف عى

ػدي ... الحػديث. ك  غيػٍدكىةن  --قىالىٍت: كينَّػا نىٍنًبػذي ًلرىسيػكًؿ المَّػًو  -ك- ػا أىٍحسىػنىوي : قىػاؿى أىٍحمى مى
ًديثو  -ّّْ/ّ) ًفػي ًصػفىًة النًَّبيػذ، بػاب: في: سننو، كتػاب: اأٍلىٍشػًربىةً  داكد أبكك . ًمٍف حى

بػف حنبػؿ اقمػت: حسَّػنو أحمػد . بػو، عف اٍلميٍعتىًمػر، ( عف مسىدَّدُِّٕح رقـ ) (ّّٓ
فػػي:  بعػػد ركايتػػو لػػو كالمػػتف لػػو شػػاىد صػػحيح مػػف حػػديث ابػػف عبػػاس، أخرجػػو مسػػمـ

ػػػًة ، بػػػاب: كتػػػاب: اأٍلىٍشػػػًربىةً صػػػحيحو،  ـٍ يىًصػػػٍر ميٍسػػػًكرناًإبىاحى لىػػػ ـٍ يىٍشػػػتىدَّ كى  النًَّبيػػػًذ الَّػػػًذم لىػػػ
ػػقاؿ:  (ََِْ( ح رقػػـ )ُٖٗٓ/ّ)  --كىػػافى رىسيػػكؿي اهلًل »بإسػػناده عػػف اٍبػػفى عىبَّاسو

ؿى المٍَّيًؿ،  .. الحديث. . ييٍنتىبىذي لىوي أىكَّ
ترجمػػة ثابػت بػػف عجػػالف: قػػاؿ: ال بػػأس بػػو صػػالح الحػػديث. الجػػرح  مللن أمثلللة ذللل :ك (ِ)

حفػػص بػػف عمػػر بػػف راشػػد: قػػاؿ: صػػالح الحػػديث ك ( ُّْٖ( رقػػـ )ْٓٓ/ِكالتعػػديؿ )
خالػد بػف ربػاح اليػذلي: قػاؿ: صػالح الحػديث ك ( ُٕٕ( رقػـ )ُٕٗ/ّليس بو بأس. )

 . اجـالتر  مف ذلؾ غير إلى (ُِْٖ) رقـ (ُّّ-َّّ/ّ) الصدؽ. محمو بأس بو ليس
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  :(1)مروٌات الراوي: َثالًِثا

خمسة  الراكم مركيات بمغت :اآلتي كجدت الراكم لمركيات بتتبعي :قمت
 . كمرسؿ بأسانيد جياد (ِ)عشر ركاية المرفكع منيا سبعة كالباقي مقطكع

 : اخلامستانرتمجت 
ُّ
ََلمًِ

ا
ارِث انس

َ
ه احل

ْ
هِ ب

َ
م
ْ
ح
ا
 انز

ُ
ذ
ْ
ب
َ
 (3)ع

 (ْ)عمػار بػف ىشػاـ :غيػر عنػو ركل أعمـ ال مجيكؿ شيخ } :حاتـ أبك قاؿ
 . (ٔ){ (ٓ)كأرل حديثو مقارب

                                                           

ككالـ األئمة عميو كأنو ، ال حاجة لعرض مركياتو كقد قمت بذكر ركاية لو في ترجمتو (ُ)
مجمكع المركيات التي اشترطت  مىصدكؽ حسف الحديث، كما أف مركياتو قد زادت ع

 عمى نفسي دراستيا. 
ـٍ ًمػػػٍف  اْلَمْقُطلللوع: (ِ) مىػػػٍيًي ٍكقيكفنػػػا عى ػػػًف التَّػػػاًبًعيفى مى ػػػاءى عى ػػػا جى ـٍ أىٍك أىٍفعىػػػاًلًيـ.مى  مقدمػػػة أىٍقػػػكىاًلًي

 (. ْٕ)ص:  ابف الصالح
(ّ) : ًُّ اَلِم  (. ُْٓبالفتح كالتخفيؼ إلى سالماف بطف مف قضاعة. لب المباب )ص:  السَّ
ٍر:ا (ْ) ٌْ رقػػـ  (ّٕٓ)ص:  تقريػبال. كمػائتيف مػات سػػنة خمػس كأربعػيف، صػدكؽ ْبلُن ُنَصل

(َّّٕ .) 
سىطه  :أىمٍ  الرَّاءً  ًبكىٍسرً  ُمَقاِرب:  (ٓ) يّْدً  بىٍيفى  كى كحكػي  (َِٓ )ص: الصػحاح مختػار كىالػرًَّدمًء. اٍلجى

 الشذا الفياح مػف فيو الكجييف الكسر كالفتح، كىي مف مراتب التعديؿ عند أبي حاتـ.
ػػد البخػػارم: قػػاؿك  (.ِِٕ-ُِٕ/ُ) الصػػالح ابػػف عمػػـك مَّ كًمػػٌي الى  ميكسىػػى ٍبػػف ميحى اٍلمىٍخزي

ػػًديًث. العمػػؿ الكبيػػر لمترمػػذمبىػػٍأسى ًبػػًو  (. قمػػت: كىػػي تعنػػي أف ِّ)ص:  ميقىػػاًربي اٍلحى
حديثو قريب مػف حػديث الثقػات؛ ألف ضػدىا مباعػد الحػديث كىػذا مػا فسػره ابػف رجػب 

( كزعـ البخارم أف عبد الكريـ أبا أمية مقػارب ٕٖٗ/ِفقاؿ في: شرح عمؿ الترمذم )
دان. لػيس بػيف حديثػو كبػيف حػديث الحديث، كىك عنػد جميػع األئمػة مباعػد الحػديث جػ

 فدؿ عمى أف المقارب عكسو. : الثقات قرب البتة. قمت: ففسر المباعد بما قاؿ
 (. َُٖٓ( ترجمة رقـ )ِِٓ/ٓالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ٔ)
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ًل  اِوي: أَوَّ  : َتْرَجَمُة الرَّ

ًميُّ  ػػػػاًرث السَّػػػػالى ٍبػػػػدي الػػػػرٍَّحمىًف ٍبػػػػف الحى  كمحمػػػػد (ُ)الزىػػػػرم: ركل عػػػػف: عى
شػيخ مجيػكؿ ال : } قػاؿ أبػك حػاتـ. ركل عنو ىشاـ بػف عمػار (ِ)المنكدربف ا

 كتعقبػػػػو .{ أعمػػػػـ ركل عنػػػػو غيػػػػر ىشػػػػاـ بػػػػف عمػػػػار كأرل حديثػػػػو مقػػػػارب
 (ْ)الحكػـ بػف مكسػى: كذا قاؿ أبك حػاتـ كقػد ركل عنػو: } كقاؿ (ّ)ابف عساكر

ػػا كبمغنػػي عػػف محمػػد بػػف عػػكؼ الحمصػػي عبػػد الػػرحمف ىػػذا : أنػػو قػػاؿ (ٓ)أيضن
كىػـ بػف مكسػى: كزاد الػذىبي فػي الػركاة عنػو{  حديث كال يعػرؼضعيؼ ال . الحى

كأىكَّد ابف حجر عمى تعقب ابف عساكر ألبي حاتـ في زيادة {  مجيكؿ: } كقاؿ
ػػا ألبػػي حػػاتـ فػػي أف حديثػػو ، الحكػػـ بػػف مكسػػى فػػي الػػركاة عنػػو كتعقبػػو أيضن

                                                           

ْهللِريُّ  (ُ)  الترجمػػة فػػي سػػبؽ حػػافظ ثقػػة شػػياب: بػػف اهلل عبيػػد بػػف مسػػمـ بػػف محمػػد هللو: الزُّ

 األكلى. 
( رقػـ َٖٓ)ص:  تقريػبالمػات سػنة ثالثػيف كمائػة. ، ثقة فاضػؿ عبد هللا التٌمً: بنا (ِ)

(ِّٕٔ .) 
ٍبػػًد اهلًل أىبيػػك القىاًسػـً  ُهلو: (ّ) سىػًف بػػًف ًىبىػًة اهلًل بػػًف عى ًمػػيُّ ٍبػػفي الحى ٍشػًقيُّ عى : قػػاؿ الػػذىبي: الدّْمى

دي،  ػػكّْ ، الميجى ػػاًفظي الكىًبٍيػػري ػػةي، الحى ، العىالَّمى ـي ػػا ػػدّْثي الشَّػػاـً اإًلمى ٍشػػؽى(. ، ميحى ػػاًحبي )تىػػاًرٍيًخ ًدمى صى
ٍمًس مائىةو  خى سىٍبًعٍيفى كى ، سىنىة ًإٍحدىل كى بو : ًفي رىجى فّْيى -ْٓٓ/َِسير أعػالـ النػبالء ). تيكي

 (. ّْٓ( رقـ )ُٕٓ
قػاؿ ابػف حجػر: صػدكؽ  الحكم بن موسى بن أبً زهٌر البغدادي أبو صلال  القنطلري: (ْ)

( رقػـ ُٕٔمف العاشرة مات سنة اثنتيف كثالثيف )أم: كمائة( تقريػب التيػذيب )ص: 
(ُِْٔ .) 

ثقػة حػافظ سػبؽ فػي ىػامش  محمد بن عوف بلن سلفٌان الطلائً أبلو جعفلر الحمصلً: (ٓ)
 الترجمة الثالثة. 
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َُْٗ 

 . (ُ)مقارب بتضعيؼ محمد بف عكؼ لو
ا ًٌ ْعلٌُِق َعلَى : َثاِن ْرَجَمةالتَّ  : التَّ

 : ما يميمف خالؿ ترجمة الراكم يتبيف 
فقػد كافقػو عميػو مجمكعػة مػف { ،  مجيػكؿ}  أف أبا حاتـ لـ ينفػرد بقػكؿ -

ػػا، ال يعػػرؼ: محمػػد بػػف العػػكؼ الحمصػػي فقػػاؿ: الحفػػاظ كىػػـ : كزاد أيضن
كقد نقمو الحػافظ ابػف عسػاكر معقبنػا بػو عمػى أبػي حػاتـ ، ضعيؼ الحديث

ككذلؾ الحافظ الذىبي . ألنو ختـ ترجمتو بذلؾ؛ بوككأنو رضي بما تعقبو 
ػػػػػػا{،  مجيػػػػػػكؿ: } كافقػػػػػػو فػػػػػػي قكلػػػػػػو  ذكػػػػػػر كػػػػػػالـ: كابػػػػػػف حجػػػػػػر أيضن

 . ابف عساكر كالذىبي في تجييمو كلـ يتعقب عمييما
لػـ يكافقػو {  ىشػاـ بػف عمػار: ال أعمػـ ركل عنػو غيػر: } قكؿ أبي حػاتـ -

ك حػاتـ كقػد ركل كػذا قػاؿ أبػ: } عميو الحفاظ فقد تعقبو ابف عساكر كقاؿ
ػػا: عنػػو كىػػػـ: كزاد الػػذىبي فػػػي الػػركاة عنػػو{  الحكػػـ بػػف مكسػػػى أيضن  الحى

 . ككافقو الحافظ ابف حجر. بف مكسىا
لػـ يكافقػو عميػو ، مع تجييمو لػو .{ كأرل حديثو مقارب: } قكؿ أبي حاتـ -

بػف اكذكػر تضػعيؼ محمػد : الحفاظ فقد تعقبػو ابػف عسػاكر فػي قكلػو ىػذا
فكأنيمػا ، الذىبي بتجييمػو ككافقػو ابػف حجػر عمػى ذلػؾكاكتفى ، عكؼ لو

 . لـ يعتدا بقكؿ أبي حاتـ ىذا

                                                           

تيػوي ًفػي: الجػرح كالتعػػديؿ البػف أبػي حػاتـ ) (ُ) مى ( كتػػاريخ َُٖٓرقػـ ) (ِِٓ/ٓييٍنظىػري تىٍرجى
( ِٕٓ/ُِ( كتػػاريخ اإلسػػالـ )َّٖٕ( رقػـ )ِٕٗ-ِٕٕ/ّْدمشػؽ البػػف عسػػاكر )

( رقػـ َُْ/ّ( كلساف الميػزاف )ُْْٖ( رقـ )ْٓٓ/ِ( كميزاف االعتداؿ )َِٓرقـ )
(ُُْٔ). 
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َُُْ 

 : مروٌات الراوي: َثالًِثا

بتتبعي لمركيات الراكم كجدت أنو مقؿ جدان كىذه مركياتو التي قاؿ : قمت
كلمعرفة ذلؾ كػاف البػد مػف تخريجيػا {؛  كأرل حديثو مقارب: } عنيا أبك حاتـ
-/- (ُ)قاؿ يعقكب بف سفياف الفسػكم: الركاية األكلى: كاآلتيكدراستيا كىي 

ػػػػػػػػػػػارو :  ـي ٍبػػػػػػػػػػػفي عىمَّ ػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػدَّثىنىا ًىشى ٍبػػػػػػػػػػػدي : قىػػػػػػػػػػػاؿى ، حى ػػػػػػػػػػػدَّثىنىا عى  الػػػػػػػػػػػرٍَّحمىفً  حى
ًميُّ ا اًرًث السَّالى ٍيدى ٍبفى كىاًقدو : } قىاؿى ، ٍبفي اٍلحى رىأىٍيتي زى

بيػٍردى  (ِ) ًف  (ّ)ٍبػفى ًسػنىافو اكى يىٍحًمػالى
ًليدى ٍبفى يىًزيدى  رىٍأسى اٍلكى
مىى تيٍرسو  (ْ)   .{ عى

 : الَتْخِرٌجُ 

( عػف ّٕٗ/ِالمعرفػة كالتػاريخ): فػي يعقػكب بػف سػفياف الفسػكمأخرجو 
( ِٖٕ/ّْتػاريخ دمشػؽ ): فػيكمف طريقو ابف عسػاكر . ًىشىاـ ٍبف عىمَّار بو

 . (َّٖٕرقـ )
  

                                                           

قاؿ ابف حجر: ثقػة حػافظ مػف الحاديػة  ٌعقوب بن سفٌان الفارسً أبو ٌوسف الفسوي: (ُ)
عشرة مات سنة سبع كسبعيف )أم: كمػائتيف( كقيػؿ بعػد ذلػؾ. تقريػب التيػذيب )ص: 

 (. ُٕٖٕ( رقـ )َٖٔ
رقػـ  (ِِْ)ص:  السػابؽ المصػدر. ثقة مف السادسػة :زٌد بن واقد القرشً الدمشقً (ِ)

(ُِٖٓ .) 
)ص: السػػابؽ  المصػػدرصػػدكؽ رمػػي بالقػػدر مػػف الخامسػػة.  ُبللْرَد ْبللَن ِسللَناٍن الدمشللقً: (ّ)

 (. ّٓٔ( رقـ )ُُِ
ِزٌللَد ْبللِن َعْبللِد اْلَملِللِ  ْبللِن َمللْرَواَن: (ْ) ٌَ ًميفىػػةي اٍلفىاًسػػؽي،  اْلَولٌِللُد ْبللُن  قيًتػػؿى ًفػػي قػػاؿ الػػذىبي: اٍلخى

ًمائىةو  مىادىل األيٍخرىًة سىنىةى ًست  كىًعٍشًريفى كى وي المَّوي  -جي ( ْٖٓ/ّتاريخ اإلسالـ ). -سىامىحى
 (. ّٔٓرقـ )
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ُُُْ 

 : دراسة اإلسناد

 . الترجمةسبؽ كامالن في ىامش 
 : الحكم

ػاًرًث ، كىشػاـ بػف عمػار صػدكؽ، يعقػكب ثقػة: قمت ٍبػدي الػرٍَّحمىًف ٍبػفي اٍلحى كعى
ًميُّ  كمػػع جيالتػػو فمػػا ، صػػاحب الترجمػػة لػػـ يػػرك عػػف أحػػد فيػػذا كالمػػو: السَّػػالى

كقصة مقتؿ ، خاصة كأنو قد عاصر الكليد بف يزيد: ينبغي أف يكذب فيما قالو
أمػػػاـ النػػػاس مشػػػيكرة ككػػػاف ذلػػػؾ ًسػػػنىةى ًسػػػتو الكليػػػد بػػػف يزيػػػد ككضػػػع رأسػػػو 

ًمائىةو   . (ُ)كىًعٍشًريفى كى
 : الرواٌة الثانٌة

أنا أبك : قالت، أخبرتنا أـ البياء فاطمة بنت محمد: -/-قاؿ ابف عساكر 
نا عبيداهلل بػف ، أنا محمد بف جعفر، أنا أبك بكر بف المقرئ، طاىر بف محمكد

، عبػد الػرحمف بػف الحػارث السػاحمي نػا، نا أبك صالح الحكػـ بػف مكسػى، سعد
ال نزاؿ نحسف الظف بالرجؿ مف أىؿ القػرآف : لمزىرم كأنا عنده (ِ)قاؿ أبي: قاؿ

 ذاؾ الػػػػػػػػػنقص يػػػػػػػػػا: قػػػػػػػػػاؿ الزىػػػػػػػػػرم، كأىػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػاجد ثػػػػػػػػػـ يخمػػػػػػػػػؼ
أىػؿ  --إف النػاس كػانكا فػي حيػاة رسػكؿ اهلل : ثػـ قػاؿ الزىػرم، أبا محمػكد

، كػانكا يػؤدكف األمانػة كيصػدقكف النيػةكلكنيـ ، سنة كلـ يكف ليـ كبير عبادة
ككػانكا عمػى شػريعة مػف أمػرىـ ، ىبط الناس درجػة --فمما مات رسكؿ اهلل 
ككػػانكا مػػع عثمػػاف ، فممػػا مػػات عمػػر ىػػبط النػػاس درجػػة، مػػع أبػػي بكػػر كعمػػر

                                                           

 (. ّٔٓ( رقـ )ْٖٓ/ّتاريخ اإلسالـ ) (ُ)
ًميُّ  أبوه: (ِ) اًرًث السَّالى كىذا ال يضر فػي اإلسػناد؛ ألف لفظػة )كأنػا : لـ أجد لو ترجمة. اٍلحى

 أم: أنو سمع مف الزىرم ىذا الحكار مع أبيو.  (عنده
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ُُِْ 

ككػػاف ، حتػػى قتػػؿ عثمػػاف انتيػػؾ الحجػػاب، حسػػنة عالنيػػتيـ ال بػػأس بحػػاليـ
ثػـ أىلَّفىييػـ ، تقػاطعكا كتػدابركا حتػى انكشػفتالناس في فتنتيـ استحمكا الػدماء ف

فكػػانكا أىػػؿ دنيػػا يتنافسػػكف فييػػا ، -/-اهلل فػي زمػػاف معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف 
ثػػـ صػػمحكا ، (ُ)ثػػـ حضػػرتيـ فتنػػة ابػػف الزبيػػر فكانػػت الصػػيمـ، كيتصػػنعكف ليػػا

فأنػت منكػر معيػـ مػا تػذكر مػف حسػف ظنػؾ ، عمى يدم عبد الممؾ بػف مػركاف
حتػى يكػكف أسػعد أىػؿ اإلسػالـ ، يػزاؿ ىػذا األمػر يػنقص فمػيس، بيـ كخالفيػـ

  .يعبدكف اهلل عمى األمر كال يعرفكف حالال كال حراما (ِ)أصحاب الحماـ كالكالب
 :الَتْخِرٌجُ 

 .(َّٖٕ) رقـ (ِٖٕ-ِٕٕ/ّْ) دمشؽ تاريخ :في عساكر ابف أخرجو
 : ِدَراَسُة اإْلِْسَناد

مَّد بف  -ُ : أىٍحمىد بف البىٍغػدىاًدم األىٍصػبىيىاًنيَّة الكىاًعظىػةأـ البىيىاء فاطمة بنت ميحى
ٍنييػا، أىًبػي الفضػؿ الػرَّاًزٌم كأىًبػي طىػاًىر الثىقىًفػي كعػدة: سمعت مػف كىل عى رى : كى

ىػي امػرأة صػالحة سىػمَّعىيىا : قاؿ السىٍمعىاًني. السٍَّمعىاًني كابف عىسىاًكر كخمؽ
ػا .الكاعظػة: كقػاؿ الػذىبي، أىبيكىا كعىمَّرىت حتى تفردت ، شػيخة: كقػاؿ أيضن

ػػرة ػػا ميٍسػػًندىة، ميعىمَّ ػػرىة الالشػػيخة العالمػػة الكاعظػػة الصػػالحة : كقػػاؿ أيضن ميعىمّْ
. الكاعظػة مسػندة أىٍصػبىيىاف: كابػف العمػاد، كقػاؿ اليػافعي. ميٍسنىدىة أىٍصبىيىاف

تكفيت فػي رمضػاف سىػنىة تسػع كثالثػيف كخمسػمائة كليػا قريػبه مػف أربػع 

                                                           

 (. ُّٕالداىية. كتاب: األلفاظ البف السكيت )ص:  الصٌلم: (ُ)
مػف عػادة : كيتخػذكف كالبنػا لمحراسػة كىػي، ككأنو يعني بيـ مف يمعبكف بالحماـ قلت: (ِ)

 المترفيف. 
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ُُّْ 

 . صدكقة: قمت. (ُ)كتسعيف سىنىة
: أىٍحمىد بفي مىٍحميٍكًد بًف أىٍحمىد الثَّقىًفػيُّ األىٍصػبىيىاًنيُّ : أىبيك طىاًىر بفي مىٍحميٍكًد ىيك -ِ

ًلدى  ثىالىًث مائىػة: كي ػدَّث عىػف. سىنىة ًستٍّْيفى كى ٍقػًرئالأىًبػي بىٍكػر بػًف : حى ػاًفًظ ، مي كىالحى
ٍنده ٍبد اهلًل بًف مى طىاًئفىػة، أىًبي عى ػدَّث . كى نػوي حى ٍنػدىة: عى كأـ البىيىػاء ، يىٍحيىػى بػفي مى
ػػد مَّ ٍمػػؽه ، فاطمػػة بنػػت ميحى خى ٍنػػدىة. كى ػػاًلحه ًثقىػػة: قىػػاؿى يىٍحيىػػى بػػفي مى ، ىيػػكى شىػػٍيخه صى

ـي ، الشٍَّيخي : كقاؿ الذىبي دّْثي ال، الثّْقىةي ، العىاًل ػاتى ، ميٍسػًندى أىٍصػبىيىافى ، ميحى ًفػي : مى
ٍمسً  خى ٍمسو كى ًؿ سىنىة خى ًبٍيعو األىكَّ  . (ِ)ٍيفى كىأىٍربىًع مائىة رى

مَّد :ىيكى  اٍلميٍقًرئي  بىٍكر أىبيك -ّ ًميّْ  بفً  ًإٍبرىاًىيـ بفي  ميحى ًلدى  عىاًصـً  بفً  عى ٍمسو  سىنىةى  :كي خى
مائىتىٍيفً  اًنٍيفى كى ثىمى طىبىقىًتًيـ ، عيمىرى بًف أىًبي غىٍيالىفى : سىًمعى ًمفٍ . كى كىالبىغىًكمّْ كى

دَّث عىنوي  اًفظي أىبيك نيعىٍيـو : حى ٍمزىةي السٍَّيًميُّ ، الحى حى أحد : قاؿ ابف عساكر، كى
، ادميكقاؿ ابف عبد ال. المكثريف الرحاليف كالمحدثيف المشيكريف

اؿ، الثّْقىة، الحافظ، اإًلماـ، محدّْث أىٍصبياف: كالذىبي فّْيى . الرَّحَّ سىنىة : تيكي
ثىالىًث مائىةو  اًنٍيفى كى ثىمى لىوي ًستّّ ، ًإٍحدىل كى ًتٍسعيٍكفى سىنىةكى  . (ّ)كى

                                                           

مىتييىػػػا ًفػػػي:  (ُ)  ( كتػػػاريخ اإلسػػػالـٖٖ( رقػػػـ )ُْٖ/َِ)سػػػير أعػػػالـ النػػػبالء ييٍنظىػػػري تىٍرجى
( رقػػػػـ ُِْ/ْ) ( كقػػػػالدة النحػػػػرَِٕ/ّ) ( كمػػػػرآة الجنػػػػافْْٕ( رقػػػػـ )ُٕٔ/ُُ)
 (. َُِ/ٔ) ( كشذرات الذىبِِّٖ)

مىتيوي  ييٍنظىري  (ِ) رقػـ  (ٔٓ/َُ) اإلسػالـ كتػاريخ (َّّ/ِ) غبػر مػف خبػر فػي العبر ًفي: تىٍرجى
 . (َُٖ/ٖالكافي بالكفيات )( ك ّٔرقـ ) (ُِّ/ُٖ) ( كسير أعالـ النبالءُِْ)

مىتيوي ًفي:  (ّ) طبقػات عممػاء الحػديث ( ك َْٕٔ) ( رقػـَِِ/ُٓ) دمشػؽتػاريخ ييٍنظىري تىٍرجى
( ّٖٗ/ُٔ) سػػػيرالك ( َّ( رقػػػـ )ِْٓ/ٖ) تػػػاريخ اإلسػػػالـ( ك َٖٗرقػػػـ ) (ُٓٔ/ّ)

 (. ِٖٖ) رقـ
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ُُْْ 

ٍعفىػػر -ْ ػػد ٍبػػف جى مَّ رَّاد: ميحى اؽ الػػزَّ ٍعفىػػر ٍبػػف ًإٍسػػحى ػػد ٍبػػف جى مَّ ىيػػكى أىبيػػك الطَّيّْػػب ميحى
(ُ) 

ٍنًبًجػػيال مى
 أىًبػػي شيػػعىٍيب صػػالح بػػف زيػػاد السُّكًسػػي كعبػػاس: ركم عػػف: (ِ)

ػػد الػػدُّكًرم كعيبىٍيػػد اهلل بػػف سػػعد الزٍُّىػػًرم كطائفػػةا مَّ ٍنػػوي ، بػػف ميحى أىبيػػك بىٍكػػر : كىعى
مَّػد بػف ًإٍبػرىاًىيـ  ٍبداهلل بف صػالح األىٍبيىػًرم كأىبيػك بىٍكػر ميحى مَّد بف عى ميٍقػًرئ الميحى

اًلحي كقاؿ  دَّثىنىا الشٍَّيخي الصَّ  .كػاف فاضػالن : كابف األثيػر، كقاؿ السىٍمعىاًني. (ّ)حى
لػـ : قمػت. (ْ)شػيخ البػف المقػرئ: كقػاؿ ابػف حجػر، صػالحان : زاد السػمعاني

 . كركل عنو جمع كعرؼ بالصالح كالفضؿ فيك صدكؽيجرح 
قػاؿ : عيبىٍيد اهلل بف سىٍعدي ٍبفي ًإٍبرىاًىيـ بف سػعد الزٍُّىػًرم أىبيػك الفضػؿ البىٍغػدىاًدم -ٓ

ًمائىتيف كلو خمس كسبعكف سىنىة: ابف حجر ثقة مىاتى سىنىة ستيف كى
(ٓ) . 

، صػػدكؽ: الحكػـ بػف مكسػػى بػف أبػي زىيػػر البغػدادم أبػك صػػالح القنطػرم -ٔ
 . سبؽ في ىامش الترجمة الحالية

ًميُّ  َعْبدُ  -ٕ اًرًث السَّالى  . صاحب الترجمة مجيكؿ: الرٍَّحمىًف ٍبفي اٍلحى
ًميُّ : أبكه -ٖ ػاًرًث السَّػالى سػمع مػف  لكػف عبػد الػرحمف؛ لػـ أجػد لػو ترجمػة: اٍلحى

 . الزىرم ىذا الحكار مع أبيو
                                                           

فػي آخػره، منسػكب  بالزام المفتكحػة كالػراء الميممػة المشػددة كالػداؿ الميممػة الَزّراد: (ُ)
 (. َُْٗ) رقـ نسبة (ِٕٔ-ِٕٓ/ٔ) لمسمعاني األنساب كالسالح. الدركع صنعة إلى

الباء المنقكطة بكاحػدة كفػي آخرىػا الجػيـ،  بفتح الميـ كسككف النكف ككسر الَمْنِبِجً: (ِ)
 (. ّْٕٗنسبة رقـ ) (َْْ/ُِاألنساب لمسمعاني ) منبج إحدل بالد الشاـ.

 (. ُُِ( ح رقـ )ٖٔمعجـ ابف المقرئ )ص:  (ّ)
مىتيوي ًفي:  (ْ) ( كالمبػاب َُْٗ( نسػبة رقػـ )ِٕٔ-ِٕٓ/ٔاألنساب لمسمعاني )ييٍنظىري تىٍرجى

 (. ِٕٔ/ِكتبصير المنتبو بتحرير المشتبو ) (ّٔ/ِفي تيذيب األنساب )
 (. ِْْٗ( رقـ )ُّٕتقريب التيذيب )ص:  (ٓ)
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ُُْٓ 

لترجمػػة افػػي ثقػػة حػػافظ سػػبؽ : محمػػد بػػف مسػػمـ بػػف شػػياب: الزٍُّىػػًرمُّ ىػػك -ٗ
 . األكلى

 : الحكم

ػػػاًرًث : ثقػػػة كصػػػدكؽ كفيػػػو مػػػا بػػػيفرجالػػػو : قمػػػت ٍبػػػدي الػػػرٍَّحمىًف ٍبػػػفي اٍلحى عى
ًميُّ  إال أف مػاركاه ىػك حػكار دار بػيف أبيػو ؛ صاحب الترجمة فيػو جيالػة: السَّالى

فمػيس فيػو ، كالحػرص عمػى الػدنيا، عف نقص الػديف: يحكي فيو، كبيف الزىرم
 ـ.كاهلل أعم. ما ينكر

 : الرواٌة الثالثة

 أنػػػا، أخبرنػػػا أبػػػك القاسػػػـ إسػػػماعيؿ بػػػف أحمػػػد: -/-قػػػاؿ ابػػػف عسػػػاكر 
أنػا ، أنػا عبػد اهلل بػف جعفػر، أنػا أبػك الحسػيف بػف الفضػؿ، أبك بكر بف الطبرم

قػاؿ سػمعت ، نا عبد الرحمف بف الحارث السػالمي، نا ىشاـ بف عمار، يعقكب
أييػا النػاس إنمػا اليجػرة يػا : يخطػب عنػد منبػر دمشػؽ يقػكؿ: عمير بف ىان 

 . كىجرة مع يزيد -- ىجرتاف ىجرة مع رسكؿ اهلل
 :الَتْخِرٌجُ 

( َّٖٕ( ترجمػة رقػـ )ِٖٕ/ّْتاريخ دمشؽ ): في ابف عساكرأخرجو 
كبمثػؿ اإلسػناد إلػى . كلـ أقؼ عميو عند يعقكب بف سفياف مع أنو مف طريقػو

ػػا يعقػػكب تػػاريخ : فػػي أخرجػػو ابػػف عسػػاكر: كلػػـ أقػػؼ عميػػو عنػػد يعقػػكب أيضن
حػػدثني : بإسػػناده إلػػى يعقػػكب قػػاؿ (ّْٓٓترجمػػة رقػػـ ) (َّٓ/ْٔدمشػػؽ )

 بػػػف لمػػػركاف قمػػػت: قػػػاؿ (ُ)العبػػػاس بػػػف الكليػػػد بػػػف صػػػبح السػػػممي الدمشػػػقي

                                                           

)ص:  مػػات سػػنة ثمػػاف كأربعػػيف كمػػائتيف. تقريػػب التيػػذيب، قػػاؿ ابػػف حجػػر: صػػدكؽ (ُ)
 (. ُُّٗ( رقـ )ِْٗ
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ُُْٔ 

كػاف : ىػان  فقػاؿ بػف عميػر عػف ركل (ِ)العزيػز عبد بف سعيد أرل ال :(ُ)محمد
ليس ىك القائؿ أك : كلـ  قاؿ: عمير بف ىان  أبغض إلى سعيد مف النار قمت

سػػارعكا إلػػى ىػػذه البيعػػة إنمػػا ىمػػا : عمػػى المنبػػر حػػيف بكيػػع ليزيػػد بػػف الكليػػد
: فػي كذكػره الػذىبي. (ّ)كرسكلو كىجرة إلى يزيػد --ىجرتاف ىجرة إلى اهلل 

 . (ِٖٓرقـ )(ْٕٕ/ّتاريخ اإلسالـ )
 : ِدَراَسُة اإْلِْسَناد

ٍرقىٍنًدمُّ أىبيك القىاًسـ ًإٍسمىاًعيؿ بف أىٍحمىد بف عمر  -ُ السَّمى
ًلدى : (ْ) ًفػي ، ًبًدمىٍشػؽى : كي

افى  ٍمًسٍيفى  أىٍربىعو  سىنىةى  ،رىمىضى خى النقػكر  بػف الحسػيف أىبيػك :سػمع ،مائىػةو  كىأىٍربىػعً  كى
ر ابف غالب العىطَّار كجماعة كى كىل عىنوي . كأىبيك مىٍنصي اٍبف السَّػٍمعىاًنٌي كىاٍبػف : رى
ػػػػػػاًكر كخالئػػػػػػؽ ككثقػػػػػػو السػػػػػػمعاني  ،كالسػػػػػػمفي، عسػػػػػػاكركابػػػػػػف ، عىسى

فّْيى . كالػػذىبي، كابػػف النجػػار ، ًفػػي السَّػػاًدًس كىالًعٍشػػًرٍيفى ًمػػٍف ًذم القىٍعػػدىةً : تيػػكي

                                                           

ان األََسِدي الَطاَطِري:بن ا (ُ) )ص:  السػابؽالمصػدر . كمػائتيف ثقة، مات سنة عشر َحسَّ
 (. ّٕٓٔ( رقـ )ِٔٓ

َمْشلِقً:ا (ِ) ٌَى الدِّ ْح ٌَ  السػابؽالمصػدر . كمائػة مػات سػنة سػبع كسػتيف، ثقػة إمػاـ بن أَِبً 
 (. ِّٖٓ( رقـ )ِّٖ)ص: 

ألف  انقطاع؛ شبية فيو أف عميو كيعكر كصدكؽ، ثقة بيف ما رجالو حسف إسناده قلت: (ّ)
(؛ ىُِٕ) سنة  ىان بف عمير مقتؿ بعد (ىُْٕ) سنة حدكد في كلد محمد بف مركاف

لكنو يحكي عف ًفٍعؿ شيخو سعيد بف عبد العزيز الذم يمتنع مف التحديث عف عمير 
 فانتفت عنو شبية االنقطاع. ، ليذه العمَّة التي ذكرىا، كسعيد كلد قطعنا قبؿ المائة

إلى سمرقند مدينة بما كراء النير. لب المباب فػي تحريػر األنسػاب )ص:  السمرقندي: (ْ)
كاآلف ىػػػي مدينػػػة ىامػػػة فػػػي جميكريػػػة أكذبكسػػػتاف. مكسػػػكعة ألػػػؼ مدينػػػة (. َُْ

 (ِٖٔإسالمية لعبد الحكيـ عفيفي )ص: 
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ُُْٕ 

ٍمًس مائىةو  خى ثىالىًثٍيفى كى  . (ُ)سىنىةى ًست  كى
مَّػ: (ِ)أىبيك بىٍكر ٍبػفي الطىبىػًرمُّ  -ِ ر ػىيػكى ميحى ػكى سىػف بػف مىٍنصي د بػف ىبػة اهلل بػف الحى

كأىًبػي ، ىػالؿ الحفَّػار: سىًمعى مف. كأربعمائة سىنىة تسعو كمكلده في : الطَّبرمٌ 
نػػو، الحسػػيف بػػف الفضػػؿ كىل عى ٍرقىندم: رى ٍبػػدالكىىَّاب ، ًإٍسػػمىاًعيؿ بػػف السَّػػمى كعى

ٌفي سىػنىة اثنتػيف . كالػذىبي، كابف األثيػر، ابف الجكزم: كثقو. األنماطيٌ  تيػكي
 . (ّ)كسبعيف كأربعمائة

ػػٍيًف ٍبػػفي اٍلفىٍضػػؿ -ّ سى ػػد: ىيػػكى  أىبيػػك اٍلحي مَّ ػػد بػػف الحسػػيف بػػف ميحى مَّ ٍبػػفي اٍلفىٍضػػؿ  ميحى
ٍبػد اهلل بػف درسػتكيو، ًإٍسمىاًعيؿ الصفار: سمع. القطاف ٍنػوي ، كعػدة، كعى : كىعى

مَّد بف ىبػة اهلل . كالػذىبي، كابػف الجػكزم، الخطيػب: كثقػو، كالخطيػب، ميحى
فّْيى  ٍمسى عىٍشرىةى كىأىٍربىع مائىة: تيكي  . (ْ) سىنىةى خى

                                                           

مىتيوي ًفي: ذيػؿ تػاريخ بغػداد ) (ُ) ( ّٕٓ/ٖ( كتػاريخ دمشػؽ )ٓٓ( رقػـ )َٔ/ُِييٍنظىري تىٍرجى
 البػػػف نقطػػػة( كالتقييػػػد َْٕٓ( رقػػػـ )َِ/ُٖ( كالمنػػػتظـ البػػػف الجػػػكزم )َُٕرقػػػـ )
( كسػػػير أعػػػالـ ِٕٔ( رقػػػـ )َٓٔ/ُُ( كتػػػاريخ اإلسػػػالـ )ِْٖ( رقػػػـ )ُُِ)ص: 

 (. ُّ( رقـ )ِٖ/َِالنبالء )
(ِ) : بفتح الطاء الميممة كالباء المنقكطة بنقطػة بعػدىا راء ميممػة، ىػذه النسػبة  الَطَبِريُّ

(. ِٓٔٓ( نسػبة رقػـ )ّٗ/ٗإلى طبرستاف، كىي آمؿ ككاليتيا. األنساب لمسمعاني )
كآمػػؿ مدينػػة إيرانيػػة مػػف أكبػػر مػػدف طبرسػػتاف. مكسػػكعة المػػدف العربيػػة كاإلسػػالمية 

 (. ِٖٓلمدكتكر يحيى شامي ص: )
تيػػػوي ًفػػػي:  (ّ) مى المبػػػاب فػػػي ( ك َُّٓ( رقػػػـ )َِٕ/ُٔ) البػػػف الجػػػكزمالمنػػػتظـ ييٍنظىػػػري تىٍرجى

سػػػير أعػػػالـ ( ك ٗٓ( رقػػػـ )ّْٔ/َُتػػػاريخ اإلسػػػالـ )ك  (َُْ/ّتيػػػذيب األنسػػػاب )
 (. َِّ( رقـ )ْْٕ/ُٖالنبالء )

تيػػػوي ًفػػػي:  (ْ) مى  = كالمنػػػتظـ البػػػف الجػػػكزم( ٕٔٔ( رقػػػـ )ْْ/ّتػػػاريخ بغػػػداد )ييٍنظىػػػري تىٍرجى
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ُُْٖ 

ٍعفىػػػًر بػػػفى  -ْ ٍبػػدي اهلًل بػػػفي جى ٍيوعى ديريٍسػػػتيكى
ػػػدو البػػًف  (ُ) مَّ بىػػػاًف الفىاًرًسػػػيُّ أىبيػػػك ميحى ٍرزي مى

مػػائىتىٍيفً : النٍَّحػػًكمُّ  ٍمًسػػٍيفى كى خى ػػافو كى يىٍعقيػػكب الفسػػكم : سىػػًمعى . مكلػػده سىػػنىةى ثىمى
مَّػد الػدٍُّكًرمّْ ك ، فأكثر بَّػاًس بػًف ميحى نػوي ، عى ػدَّث عى كىاٍبػف الفىٍضػًؿ ، الػدَّارىقيٍطًنيٌ : حى

ٍنػػػدىة. كآخػػػركف، القطػػػاف ثَّقىػػػو اٍبػػػف مى ًطٍيػػػبي ، كى ػػػٍيف بػػػف عثمػػػاف ، كالخى سى كاٍلحي
ثىالىث ًمائىة. كىاٍلذىىىبيُّ ، الشيرازم فىرو سىنىةى سىٍبًع كىأىٍربىًعٍيفى كى فّْيى ًفي صى تيكي

(ِ). 
ثقة حافظ سػبؽ فػي الركايػة األكلػى مػف ىػذه : يعقكب بف سفياف الفسكم -ٓ

 . الترجمة
ـي  -ٔ ٍيرو  في بٍ  عىمَّارو  ٍبفي  ًىشىا  . الحالية الترجمة ىامش في سبؽ صدكؽ :يُّ مً مى السُّ  نيصى
ًميُّ  -ٕ اًرًث السَّالى ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي اٍلحى  . صاحب الترجمة مجيكؿ: عى
ٍيري ٍبفي ىىاًن و اٍلعىٍنًسيُّ  -ٖ عيمى

الدَّارىاًنيُّ  (ّ)
لًيدً  (ْ) ثقػة مػف : قاؿ ابف حجػر: أىبيك اٍلكى

 . (ٓ)الرابعة قتؿ سنة سبع كعشريف كقيؿ قبؿ ذلؾكبار 
                                                           

سػير أعػالـ ( ك ْٓ( رقػـ )ِٔالتقييد البف نقطة )ص: ك  (ُّّٓ) ( رقـُٗٔ/ُٓ) =
 (. َِِ) ( رقـُّّ/ُٕالنبالء )

ه: (ُ) ٌْ  ... لقػػػػب. لػػػػب المبػػػػاب بضػػػػـ أكلػػػػو كالػػػػراء كالفكقيػػػػة كسػػػػككف الميممػػػػة ُدُرْسللللُتَو
 (. َُْ)ص: 

تيػػػػػػػػػوي ًفػػػػػػػػػي:  (ِ) مى  المنػػػػػػػػػتظـ( ك ْٖٗٗرقػػػػػػػػػـ ) (ٖٓ/ُُتػػػػػػػػػاريخ بغػػػػػػػػػداد )ييٍنظىػػػػػػػػػري تىٍرجى
رقػػػػـ  (ُّٔ)ص:  البػػػػف نقطػػػػةالتقييػػػػد ( ك َِٖٓ) ( رقػػػػـُُٓ/ُْ) البػػػػف الجػػػػكزم

 (. َّٗ) ( رقـُّٓ/ُٓسير أعالـ النبالء )( ك َّٖ)
(ّ) : ًُّ ٌي مف مٍذحج. المباب في تيذيب األنساب الَعْنِس  (. ِّٔ/ِ) ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى حى
(ْ) : ًُّ اَراِن  بتخفيػػػؼ الػػػراء إلػػػى داريػػػا قريػػػة بدمشػػػؽ. لػػػب المبػػػاب فػػػي تحريراألنسػػػاب اللللدَّ

 (. ََُ)ص: 
 (. ُٖٗٓرقـ ) (ُّْتقريب التيذيب )ص:  (ٓ)
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ُُْٗ 

 : الحكم

ػػػاًرًث : ثقػػػة كصػػػدكؽ كفيػػػو مػػػا بػػػيفرجالػػػو : قمػػػت ٍبػػػدي الػػػرٍَّحمىًف ٍبػػػفي اٍلحى عى
ًميُّ  سػػنادىا ؛ صػػاحب الترجمػػة فيػػو جيالػػة: السَّػػالى إال أنػػو تكبػػع بركايػػة أخػػرل كا 

 . حسف كما في التخريج
 : الرواٌة الرابعة

أنا : قالت، أخبرتنا أـ البياء فاطمة بنت محمد: -/-قاؿ ابف عساكر 
 نا عبيد اهلل، أنا محمد بف جعفر، أنا محمد بف إبراىيـ، أحمد بف محمكد

، الساحمي الحارث بف عبدالرحمف نا ،مكسى بف الحكـ صالح أبك نا ،سعد بفا
 ال تقؿ لمرجؿ كىك ينازع: عف ربيعة بف عبد الرحمف كعبيد اهلل بف عمر قاال

ذا ،يقبح فإنو ؛اهلل اتؽ  اهلل فإنيا سبحاف :تقؿ فال بصالح قـك في رجؿ ذكر كا 
ذا ،عنو ذاؾ تدفع غيبة اهلل فإنيا  إال إلو ال :تقؿ فال بخير قـك مف رجؿ ذكر كا 
كال بأس بالقـك إذا كانكا يتزاكركف ، كفضؿ السالـ عمى المعرض رياء، إنكار

 . حالةال يقطع العرض ذاؾ أف يككنكا عمى ، كيتيادكف
 : الَتْخِرٌجُ 

 . بو البياء أـ عف (َّٖٕ) رقـ (ِٖٕ/ّْ) وتاريخ :في عساكر ابف أخرجو
 : ِدَراَسُة اإْلِْسَناد

مف أكؿ اإلسناد إلى صاحب الترجمة سبؽ كامالن في الركاية الثانية كزيػد 
 : عميو
ثقة : قاؿ ابف حجر: ربيعة بف عبد الرحمف التيمي المعركؼ بربيعة الرأم -

كمائػة( عمػى الصػحيح كقيػؿ : مات سنة ست كثالثيف )أم، مشيكرفقيو 
 . (ُ)سنة ثالث

                                                           

 (. ُُُٗ( رقـ )َِٕ)ص: تقريب التيذيب  (ُ)
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َُِْ 

ثقة ثبت سبؽ في ىػامش الترجمػة : عبيد اهلل بف عمر بف حفص العمرم -
 . األكلى

 : الحكم

ػػػ: ثقػػػة كصػػػدكؽ كفيػػػو مػػػا بػػػيفرجالػػػو : قمػػػت ٍبػػػدي الػػػرٍَّحمىًف ٍبػػػفي اٍلحى اًرًث ػعى
ًميُّ  ، إال أنػو مػع جيالتػو لػـ يػأت بمػا ينكػر؛ صاحب الترجمة فيو جيالة: السَّالى
أف األخبػار التػي ركاىػا تقػرب : أبي حاتـ أرل حديث مقػارب يعنػي فكالـكعميو 

 . مف حديث الثقات مع تجييمو لمرجؿ
 : انرتمجت انسادست

ُّ
ذٌِىًِ

َ
م
ْ
ز ان

َ
غ ان اأْلَ

َ
م
ْ
ه
َ
 س
ُ
ه
ْ
احِذ ب

َ
 انى

ُ
ذ
ْ
ب
َ
 (ُ)ع

الربيػػع الزٍَّىرىاًنػػيّْ  أبػػى: مػػا أعمػػـ أحػػدنا ركل عنػػو غيػػر: } قػػاؿ أبػػك حػػاتـ
(ِ) 

  .(ّ){ كأرل حديثو مستقيما ما أرل بو بأسا
ًل  اِوي: أَوَّ  : َتْرَجَمُة الرَّ

ػر : } قاؿ ابف أبي حػاتـ ػٍممىاف اأٍلىغى ٍبػدي الكىاًحػد ٍبػفي سى ػًديًنيُّ عى  :ركل عػف: اٍلمى
قاؿ سألت أبي عنو فقػاؿ مػا أعمػـ أحػدا ، أبك الربيع الزىراني: ركل عنو (ْ)...

 بأسنػػا أبػػى الربيػػع الزىرانػػي كأرل حديثػػو مسػػتقيما مػػا أرل بػػو: ركل عنػػو غيػػر
 . لـ أقؼ لو عمى ترجمة إال عند ابف أبي حاتـ فقط .(ٓ){

                                                           

(ُ) : ًُّ  (. ُْٖ/ّىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى عدَّة مف المدف. المباب في تيذيب األنساب ) اْلَمِدٌِن
سػميماف بػف داكد العتكػي البصػرم: قػاؿ ابػف حجػر: ثقػة لػـ  الربٌع الزهرانلً ُهلَو:أبو  (ِ)

 تقريػباليتكمـ فيػو أحػد بحجػة مػف العاشػرة مػات سػنة أربػع كثالثػيف )أم: كمػائتيف(. 
 (. ِٔٓٓ( رقـ )ُِٓ)ص: 

 (. ُُُ( رقـ )ُِ/ٔالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ّ)
 . ، كما أشار إلى ذلؾ محققكا األصؿبياضكقع في األصؿ عند ابف أبي حاتـ  (ْ)
 (. ُُُ( رقـ )ُِ/ٔالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ٓ)
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ُُِْ 

ا ًٌ ْرَجَمة: َثاِن ْعلٌُِق َعلَى التَّ  : التَّ

 : ما يميمف خالؿ ترجمة الراكم يتبيف 
الربيػػع  أبػػى: مػػا أعمػػـ أحػػدنا ركل عنػػو غيػػر: } -/-قىػػٍكؿي أبػػي حػػاتـ  -
كلػػـ أقػػؼ لػػو عمػػى ، ألنػػو لػػـ يتػػرجـ لػػو أحػػد غيػػره؛ كػػاف فػػي محمػػو{  الزٍَّىرىاًنػػيّْ 

 . ترجمة أخرل
 .{ كأرل حديثػػػو مسػػػتقيما مػػػا أرل بػػػو بأسػػػا: } -/-قىػػػٍكؿي أبػػػي حػػػاتـ  -

 . يتطمب الكقكؼ عمى مركياتو لمعرفة حالو
 : مروٌات الراوي: َثالًِثا

أنػو مقػؿ جػدان كلػيس لػو إالَّ ركايػة بتتبعػي لمركيػات الػراكم كجػدت : قمت 
ًبيػًع اٍلعىتىًكػيُّ : -/- (ُ)يعمى المكصمي قاؿ أبك: كاحدة كىي دَّثىنىا أىبيك الرَّ ػدَّثىنىا ، حى حى

ػػدىًنيُّ  ٍبػػدي اٍلكىاًحػػًد اٍلمى ػػرّْ قىػػاؿى ، عى ػػٍممىافى اأٍلىغى ػػًف اٍبػػًف أىًبػػي سى ػػٍممىافي : عى ػػدّْم سى ػػدَّثىًني جى حى
ػػػرُّ  ٍقػػػًدسً : قىػػػاؿى ، اأٍلىغى ٍيػػػرىةى فىقىػػػاؿى ، أىرىٍدتي اٍلكىػػػًرمَّ ًإلىػػػى بىٍيػػػًت اٍلمى ـٍ : فىرىأىٍيػػػتي أىبىػػػا ىيرى اٍلػػػزى

ـى يىقيكؿي  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ةه ًفػي »: مىٍسًجدىؾى ىىذىا فىًإنّْي سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى ػالى صى
ػا ًسػكىاهي  ةو ًفيمى ػالى ؿي ًمػٍف أىٍلػًؼ صى ـى  ،مىٍسًجًدم ىىذىا أىٍفضى ػرىا ػا بىػٍيفى ، ًإالَّ اٍلمىٍسػًجدى اٍلحى مى كى

نَّةً  ةه ًمٍف ًريىاًض اٍلجى ٍكضى ًمٍنبىًرم رى  . «بىٍيًتي كى
 : الَتْخِرٌجُ 

( ح رقػػػػػـ ِٖ-ِٕ/ُُمسػػػػػنده ): أخرجػػػػػو أبػػػػػك يعمػػػػػى المكصػػػػػمي فػػػػػي
 .عف أبي الربيع العتكي بو. (ُٕٔٔ)

                                                           

ًُّ ُهللَو: (ُ) ْعلَللى الَمْوِصلللِ ٌَ :  أَُبللو  ًمػػيّْ بػػًف الميثىنَّػػى التًَّمٍيًمػػيُّ ػػدي بػػفي عى ، قػػاؿ الػػذىبي: أىٍحمى ـي ػػا اإًلمى
ػػاًحبي )الميٍسػػنىًد(  ، صى ػػاًفظي، شىػػٍيخي اإًلٍسػػالىـً ػػـ(الحى )الميٍعجى مػػكُّ اإًلٍسػػنىاد،  .. كى كىاٍنتىيىػػى ًإلىٍيػػًو عي

ثىػػالىًث  تسػعيف سىػػنىةن. مػات سىػنىًة سىػٍبعو كى ػػًدٍيث، كىعىػاشى سىػٍبعان كى ابي الحى مىٍيػًو أىٍصػحى ـى عى ػ كىازدحى
 (. ََُ( رقـ )ُِٖ-ُْٕ/ُْ) سيرالمائىةو. 
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ُِِْ 

 : ِدَراَسُة اإْلِْسَناد

ثقػة سػبؽ فػي ىػامش الترجمػة : داكدسميماف بػف : أبك الربيع العتكي ىيكى  -ُ
 .  الحالية

ٍبدي اٍلكىاًحًد اٍلمىدىًنيُّ  -ِ ٍممىاف اأٍلىغىر: ىيكى  عى ٍبدي الكىاًحد ٍبفي سى صاحب الترجمة لـ : عى
كأرل حديثػو مسػتقيما مػا  يترجـ لو أحد إال ابف أبي حػاتـ كنقػؿ عػف أبيػو

 . لكنو في تعداد المجيكؿ: قمت. أرل بو بأسا
مٍ  -ّ   .لـ أعرفو: مىاف اأٍلىغىرٌ اٍبفي أىًبي سى
ٍممىافي  -ْ  . (ُ)الثالثة كبار مف ثقة :حجر ابف قاؿ :المدني اهلل عبد أبك اأٍلىغىرُّ  سى
ٍيرىةى  -ٓ ٍخرو أىبيك ىيرى ٍبدي الرٍَّحمىف ٍبف صى  . سبؽ في الترجمة األكلى: الدُّكًسيُّ  عى

 : اْلُحْكُم َعلَى الَحِدٌث

ًديث صحيح كاإلسناد ضعيؼ ٍممىاف اأٍلىغىر : اٍلحى ٍبدي الكىاًحد ٍبفي سى ًديًنيُّ عى : اٍلمى
ٍممىاف اأٍلىغىرٌ ك ، مجيكؿ كالحديث متفؽ عميو لكنو عمى  .لـ أعرفو: اٍبفي أىًبي سى
كتاب فضؿ الصالة في ، صحيحو: في أخرجو البخارم الحديث األكؿ :حديثيف

الىًة ًفي مىٍسًجًد ، مسجد مكة كالمدينة ًدينىةً بىابي فىٍضًؿ الصَّ ح  (َٔ/ِ) مىكَّةى كىالمى
جّْ ، صحيحو: في كمسمـ. (َُُٗ)رقـ  ًة ، ًكتىابي اٍلحى الى بىابي فىٍضًؿ الصَّ

ًدينىةى  ٍيرىةى  مف حديث. (ُّْٗ) (َُُِ/ِ) ًبمىٍسًجدىٍم مىكَّةى كىاٍلمى : --أىًبي ىيرى
ٍيره ًمٍف »: قىاؿى  --أىفَّ النًَّبيَّ  الىةه ًفي مىٍسًجًدم ىىذىا خى الىةو ًفيمىا ًسكىاهي صى ، أىٍلًؼ صى

ـى  رىا كتاب ، صحيحو: في أخرجو البخارم: الحديث الثانيك ، «ًإالَّ المىٍسًجدى الحى
 بىابي فىٍضًؿ مىا بىٍيفى القىٍبًر كىالًمٍنبىرً ، فضؿ الصالة في مسجد مكة كالمدينة

جّْ ، صحيحو: في كمسمـ(. ُُٓٗرقـ ) ( حُٔ/ِ) بىابي مىا بىٍيفى ، ًكتىابي اٍلحى

                                                           

 (. ِْٖٕ( رقـ )ِْٔتقريب التيذيب )ص:  (ُ)
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ُِّْ 

ةه  كىاٍلًمٍنبىرً  اٍلقىٍبرً  ٍكضى نَّةً  ًريىاضً  ًمفٍ  رى : حديث مف كالىما (َُّٗ) (ََُُ/ِ) اٍلجى
ٍيدو اٍلمىاًزنيّْ  ٍبًد اهلًل ٍبًف زى ًمٍنبىًرم »: قىاؿى  --أىفَّ رىسيكؿى اهلًل ، عى مىا بىٍيفى بىٍيًتي كى
نَّةً  ةه ًمٍف ًريىاًض اٍلجى ٍكضى كأرل حديثو مستقيما ما : } أبي حاتـ فمعنى كالـ. «رى

 . يعني ىذا الحديث الكاحد المتفؽ عميو عند الشيخيف .{ أرل بو بأسا
ذٍ : انرتمجت انسابعت

ْ
ٌ
َ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
 (ُ)انف

كلػػػيس ، (ِ)محمػػػد بػػػف حمػػػراف: لػػػـ يػػػرك عنػػػو غيػػػر: } قػػػاؿ أبػػػك حػػػاتـ
  .(ّ){ كال أرل بحديثو بأسا، بالمشيكر

ًل  اِويَتْرَجَمُة : أَوَّ  : الرَّ

                                                           

ٍيد: لكػف ابػف حبػاف فػرؽ بينػو كبػيف ىػذا فقػاؿ  قلت: (ُ) يكجد آخر يسمى اٍلفضػؿ ٍبػف سيػكى
بىيػر َُِْٓ( رقـ )ُّٖ/ٕفي: الثقات ) ػٍف سػعيد ٍبػف جي ٍيد: يػركم عى ( اٍلفضؿ ٍبف سيػكى

ٍمػػزىة كأفػػرد لكػػؿ منيمػػا ترجمػػة، كقػػاؿ ابػػف حجػػر فػػي: تيػػذيب  ٍنػػوي يىٍحيىػػى ٍبػػف حى ركل عى
ابف حباف في الثقػات إال أنػو فػرؽ بػيف الػراكم  ( كذكرهَٗٓ( رقـ )ِٖٕ/ٖالتيذيب )

ركل : عف أبي سفياف كعنو محمد بف حمراف كبػيف الػراكم عػف سػعيد بػف جبيػر فقػاؿ
 عنو محمد بف حمزة بف محمد فميحرر ىذا. 

سلً البْصلرّي: (ِ) ٌْ قػاؿ ابػف عػدم: لػو أفػراد كغرائػب، مػا  محمد بن ُحمران أبو عبد هللا الَق
قػػاؿ الػػذىبي: صػػدكؽ، أرل بػػو بأسنػػا، كعامػػةي مػػا يركيػػو ممػػا ييحتمػػؿ عمػػف ركل عنػػو. 

ا:  ػا: صػالح الحػديث. مقارب األمر. كقاؿ أيضن صػدكؽ فيػو كقػاؿ ابػف حجػر: كقاؿ أيضن
تيػػػوي ًفػػي: . لػػيف مػػػف التاسػػػعة مى  ( رقػػػـَْٗ/ٕالكامػػػؿ فػػػي ضػػػعفاء الرجػػػاؿ )ييٍنظىػػػري تىٍرجى

( ّْٓٓرقػػػػػـ ) (ّٕٓ/ِ) المغنػػػػػي( ك َْٕٖ( رقػػػػػـ )ُٔٔ/ِ) الكاشػػػػػؼ( ك ُِٕٔ)
( كميػزاف ُٖٕ/ِ)سػيرة  سػير أعػالـ النػبالء( ك َّٖرقـ ) (ٕٓٗ/ْ) تاريخ اإلسالـك 

قمػت: (. ُّٖٓرقـ ) (ْٕٓتقريب التيذيب)ص: ( ك ْْٕٕ( رقـ )ِٖٓ/ّ) االعتداؿ
 صدكؽ يخطيء. 

 (. ّٔٓ( رقـ )ِٔ/ٕالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ّ)
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ُِْْ 

ٍيدو  يد} : ترجمػػػو البخػػػارم فقػػػاؿ: الفىٍضػػػؿي ٍبػػػفي سيػػػكى ػػػفٍ : الفىضػػػؿ ٍبػػػف سيػػػكى  عى
نػػو. (ُ)ممػػيحالأىبػػي  كىل عى مػػراف: رى مػػد ٍبػػف حي  كقػػاؿ .{ ييعىػػدُّ ًفػػي البىصػػرييف. ميحى

كأبػى الممػيح ركل (ِ)الفضؿ بف سػكيد ركل عػف أبػى سػفياف : } ابف أبي حاتـ
يقكؿ ذلؾ كسمعتو يقكؿ لـ يرك عنػو غيػر سمعت أبي ، عنو محمد بف حمراف

كذكػره ابػف حبػاف  .{ محمد بف حمػراف كلػيس بالمشػيكر كال أرل بحديثػو بأسػا
كىل : } الثقات فقاؿ: في ػاًبرو رى ػٍف جى ػٍف أىًبػي سيػٍفيىافى عى ٍيد يػركم عى اٍلفضؿ ٍبػف سيػكى

مَّد ٍبف حٍمرىاف ٍنوي ميحى كىل: الفضػؿ بػف سػكيد: } كترجمو المزم فقػاؿ{  عى : عىػف رى
كىل . كأبػي الممػيح اليػذلي، كأبػي سػفياف طمحػة بػف نػافع، (ّ)ٍبف جبيػراسىًعيد  رى
مَّد ٍبف حمراف: عىنو ، لػيس بالمشػيكر: قػاؿ أىبيػك حػاتـ. كلـ يرك عنو غيػره. ميحى

: } كقػاؿ الػذىبي .{ كذكره ابفي ًحبَّاف في كتػاب )الثقػات(. كال أرل بحديثو بأسا
مػػد بػػف حٍمػػرىاف الى  ػػا{  يعػػرؼشػػيخ لميحى : شػػيخ لمحمػػد بػػف حمػػراف: } كقػػاؿ أيضن

قػػكاه أبػػك حػػاتـ كقػػاؿ لػػيس بالمشػػيكر كال أرل : } كقػػاؿ ابػػف حجػػر .{ مجيػػكؿ
ا .{ بحديثو بأسا  . (ْ){ مقبكؿ: } كقاؿ أيضن

                                                           

ابف أسامة بف عمير أك عامر بف عمير اليذلي اسمو عامر كقيؿ زيػد  أبو الملٌ  ُهو: (ُ)
كقيؿ زياد ثقة مف الثالثة مات سنة ثماف كتسػعيف كقيػؿ ثمػاف كمائػة كقيػؿ بعػد ذلػؾ. 

 (. َّٖٗ( رقـ )ٕٓٔ)ص:  تقريبال
( ِّٖ)ص: السػابؽ طمحػة بػف نػافع الكاسػطي: صػدكؽ مػف الرابعػة.  أبو سفٌان ُهو: (ِ)

 (. َّّٓرقـ )
 الترجمة. كالراكم عف سعيد بف جبير غير ىذا كما كضحتو في ىامش  قلت: (ّ)
تيػػوي ًفػػي:  (ْ) مى  ( كالجػػرح كالتعػػديؿِٗٓ( رقػػـ )ُُٖ/ٕ) التػػاريخ الكبيػػر لمبخػػارمييٍنظىػػري تىٍرجى

 = ( كتيػػػذيبَُِّٓ( رقػػػـ )ُّٖ/ٕحبػػػاف )( كالثقػػػات البػػػف ّٔٓ( رقػػػـ )ِٔ/ٕ)
( رقػػػـ ُِٓ/ِ( كالمغنػػػي فػػػي الضػػػعفاء )ّْٕٓ( رقػػػـ )ِِٕ-ِِٔ/ِّالكمػػػاؿ ) =
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ا ًٌ ْرَجَمة: َثاِن ْعلٌُِق َعلَى التَّ  : التَّ

 : ما يميمف خالؿ ترجمة الراكم يتبيف 
كافقػو عميػو {  يرك عنو غير محمد بػف حمػرافلـ : } -/-قىٍكؿي أبي حاتـ  -ُ

األئمة الحفاظ فكؿ مف ترجـ لو لـ يذكر أحػدنا غيػره بػؿ نػص المػزم عمػى 
نػو: } ذلؾ بقكلػو كىل عى مَّػد ٍبػف حمػراف: رى كقػاؿ {  كلػـ يػرك عنػو غيػره. ميحى
 . ككافقيما ابف حجر{  ما ركل عنو غير محمد: } الذىبي

  .{ يعرؼ الى  } :فقاؿ الذىبي عميو كافقو ،{ بالمشيكر كليس } :حاتـ أبي قىٍكؿي  -ِ
لـ يكافقو األئمة عمى ذلؾ  .{ كال أرل بحديثو بأسا: } -/-قىٍكؿي أبي حاتـ  -ّ

أم فػػي حػػاؿ {  مقبػػكؿ: } كقػػاؿ ابػػف حجػػر، { مجيػػكؿ: } الػػذىبي: فقػػاؿ
يتطمػػػب الكقػػػكؼ عمػػػى  كلتكضػػػيح األمػػػر أكثػػػر فػػػإف ذلػػػؾ، المتابعػػػة فقػػػط

 . مركياتو لمعرفة حالو
 : مروٌات الراوي: َثالًِثا

بتتبعػػي لمركيػػات الػػراكم كجػػدت أنػػو مقػػؿ جػػدان كلػػيس لػػو إالَّ ركايػػة : قمػػت
قىػػػاؿى : -/-قػػػاؿ البخػػػارم : كاحػػػدة كىػػػي ػػػدػميعىمػػػ (ُ)كى مػػػد: ى ٍبػػػفي أىسى  حػػػدَّثنا ميحى

مرافا يدحدَّثني الفىضػؿ ٍبػفي : قىاؿى ، ٍبفي حي ػٍف أىبػي ، سيػكى ًمػيح ٍبػًف أيسػامةالعى ػًف ، مى عى
                                                           

( ِّٓ/ّ) ( كميػػزاف االعتػػداؿّّٖٔ( رقػػـ )ُّٗ( كديػػكاف الضػػعفاء )ص: ِْْٗ)
( رقـ ّّٔ/ٕ) ( كلساف الميزافَٗٓ( رقـ )ِٖٕ/ٖ( كتيذيب التيذيب )َّٕٔرقـ )

 (. َْْٓ( رقـ )ْْٔ)ص: ( كتقريب التيذيب ّْٗٔ)
كقػد جػـز النػككم بػأف تعميػؽ البخػارم ، معمى بف أسد مف شيكخ البخارم الثقػات قلت: (ُ)

(. أنػو ُٖ/ُعف شيكخو محمكؿ عمى السماع فقاؿ في: شرحو عمى صػحيح مسػمـ )
إذا تحقؽ المقاء كالسماع مع السالمة مف التدليس حمؿ ما يركيو عنػو عمػى السػماع 

إذا ، عمى سماعو منو --رىسيكؿي المًَّو : يحمؿ قكؿ الصحابى قىاؿى  كما، بأل لفظ كاف
 مف األلفاظ. : لـ يظير خالفو ككذا غير قاؿ
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ػػػر اٍبػػػفً  ػػػًف النَّبػػػيّْ ، -ك- عيمى ػػػةه : قىػػػاؿى ، --عى مىيػػػًو أيمَّ ػػػؿو ييصػػػمّْي عى ػػػا ًمػػػف رىجي مى
 . ًإالَّ شيفّْعيكا، ييشىفَّعيكفى 
 : الَتْخِرٌجُ 

بػػػػػد: ترجمػػػػػة (ُُّ/ٓالتػػػػػاريخ الكبيػػػػػر ): فػػػػػي البخػػػػػارمأخرجػػػػػو   اهللً  عى
ػػػًميطا عمػػػؿ ال: فػػػي الػػػدارقطنيك . ( عػػػف معمػػػى بػػػف أسػػػد بػػػوّّٖ)رقػػػـ . ٍبػػػف سى
 ،حمػػػػػداف بػػػػػف عمػػػػػي الػػػػػكراؽ مػػػػػف طريػػػػػؽ. (ِّٖٔح رقػػػػػـ ) (َْٖ/ُِ)
 كأعمَّػػػو بػػػاالختالؼ فيػػػو عمػػػى. بػػػو، حػػػدثنا معمػػػى بػػػف أسػػػد: قػػػاؿ، جعفػػػر يأبػػػ

 كذكػره ابػف أبػي حػػاتـ. قػد أخرجػت ىػذا الحػديث بعمػؿ كثيػرة: أبػي الممػيح كقػاؿ
ػػٍف : فقػػاؿ. (َُْٓرقػػـ ) (ُٓٓ-ُْٓ/ّ) عمػػؿ الحػػديث: فػػي كسػػألتي أىًبػػي عى

كىاهي  ٍمػػػرافحػػػديثو رى ػػػدي ٍبػػػفي حي مَّ يد، ميحى ػػػًف الفىٍضػػػؿ ٍبػػػًف سيػػػكى ػػػٍف أىًبػػػي ، عى ًمػػػيحالعى  مى
مىٍيػًو : قػاؿ --النبػيّْ  عػف، عىًف اٍبًف عمر، ٍبًف أيسىامىةى ا ػمّْي عى ٍبػدو ييصى ػا ًمػٍف عى مى

ًمػيحالعىٍف أىًبي : يىقيكليكفى : قىاؿى أىًبي أيمَّةه إالَّ غيًفرى لىوي  ػًميؿ، مى ، عػف عبػد اهلل بػف سى
كىاهي يىٍحيىى  .--عف النبيّْ ، ميمكنة عف رى  ، ٍبفي سىًعيدو اكى

ًمػيحالعىٍف أىًبي ، عىٍف عيبىيداهلل ٍبًف العىٍيزار  –أك عبػًداهلل  -اهلل  عػف عيبىيػدً ، مى
ًميؿا مػا : قىػاؿى  أيُّيمػا أشػبوي : قمػتي ألىًبػي. --عػف بعػض أزكاج النبػيّْ ، بًف سى

 . (ُ)يركم يحيى القىطَّافي 

                                                           

نىاًئًز ًفي مصنففي:  ابف أبي شيبةيقصد بحديث يحيى القطاف ما أخرجو  (ُ) و، كتاب: اٍلجى
مىٍيػػًو  ًة النَّػػاًس عى ػػالى ػػا يىٍتبىعيػػوي ًمػػٍف صى يّْػػًت مى ػػدَّثىنىا . قػػاؿ: (ُُِْٔرقػػـ ) ( حُّ/ّ)اٍلمى حى

 : مىى ًجنىػازىةو فىقىػاؿى ًميًح عى مٍَّيتي مىعى أىًبي اٍلمى : صى ، قىاؿى ، عىٍف أىًبي بىكَّارو يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو اٍلقىطَّافي
ًمػػ ٍختىٍرتيػػوي، قىػػاؿى أىبيػػك اٍلمى ػػالن الى يَّػػٍرتي رىجي لىػػٍك خى ، كى ـٍ تيكي ٍلتىٍحسيػػٍف شىػػفىاعى ، كى ـٍ ػػفيكفىكي كا صي  =يًح: سىػػكُّ

ٍبػػدي المَّػػًو =  ػػدَّثىًني عى ػػٍف بىٍعػػًض أىٍزكىاًج النًَّبػػيّْ احى ، عى ػػًميطو ػػٍف سى ، عى ػػًميطو ٍيميكنىػػةى  --ٍبػػفي سى  مى
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 : اإْلِْسَناد ِدَراَسةُ 

مػف  ...ثقة ثبػت: قاؿ ابف حجر: ميعىمَّى بف أسد العىمّْيُّ أبك الييثـ البصرم -ُ
 . (ُ)كمائتيف( عمى الصحيح: كبار العاشرة مات سنة ثماني عشرة )أم

مراف -ِ مد ٍبفي حي سبؽ في ىامش الترجمػة : أبك عبد اهلل القىٍيسي البٍصرمٌ  ميحى
 . ليس مف أخطائوالحالية كىك صدكؽ يخطيء كىذا الحديث 

ٍيدو  -ّ  . مجيكؿ، صاحب الترجمة الحالية: الفىٍضؿي ٍبفي سيكى
ثقة سبؽ في ىامش : أبك المميح بف أسامة بف عمير أك عامر بف عمير -ْ

 . الترجمة الحالية
طَّاًب ٍبًف نيفىٍيًؿ العػدكم -ٓ ٍبدي المًَّو ٍبفي عيمىرى ٍبًف اٍلخى أمػو زينػب بنػت مظعػكف : عى

كأسػػمـ مػػع أبيػػو كىػػاجر . مػػف المبعػػث النبػػكمكلػػد سػػنة ثػػالث . الجمحيػػة
ببػػدر فاستصػػغره ثػػـ بأحػػد فكػػذلؾ ثػػـ بالخنػػدؽ  --كعػػرض عمػػى النبػػٌي 

. كفضػػائمو كمناقبػػو كثيػػرة. --كىػػك مػػف المكثػػريف عػػف النبػػٌي . فأجػػازه
 . (ِ)سنة اثنتيف أك ثالث كسبعيف --مات 

 : اْلُحْكُم َعلَى الَحِدٌث

ػػًديث صػػحيح كاإلسػػناد ضػػعيؼ ٍيدو : اٍلحى صػػاحب الترجمػػة : الفىٍضػػؿي ٍبػػفي سيػػكى
ػا بػاالختالؼ فيػو ، كقد أعمَّو أبك حػاتـ، مجيكؿ، الحالية كالػدارقطني أعمَّػو أيضن

                                                           

اعىةى  - اىىا ًمفى الرَّضى :  --أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  -كىافى أىخى ػمّْي »قىاؿى ػؿو ميٍسػًمـو ييصى ػا ًمػٍف رىجي مى
مىٍيًو أيمَّةه، ًإالَّ شيفّْعيكا  ًميًح: كىاأٍليمَّةي مىا بىٍيفى اأٍلىٍربىًعيفى ًإلىى اٍلًمائىةً « ًفيوً عى  . قىاؿى أىبيك اٍلمى

 ( باختصار. َِٖٔ( رقـ )َْٓتقريب التيذيب )ص:  (ُ)
تيػوي ًفػي:  (ِ) مى االسػتيعاب فػػي ( ك ِِٓ( رقػـ )ِٖ/ِ) معجػـ الصػحابة البػف قػانعييٍنظىػري تىٍرجى

 (ُٓٓ/ْكاإلصػػابة فػػي تمييػػز الصػػحابة )( ُُِٔ)رقػػـ  (َٓٗ/ّمعرفػػة األصػػحاب )
 (. ِْٖٓرقـ )
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ُِْٖ 

قػػد أخرجػػت ىػػذا : ككػػذلؾ الػػراكم األعمػػى كقػػاؿ الػػدارقطني، عمػػى أبػػي الممػػيح
كقد صح في الصػالة عمػى الجنػازة كالشػفاعة لمميػت : قمت. الحديث بعمؿ كثيرة
مىٍيػًو ، وصػحيح: فػي عنػد مسػمـحديث عائشػة  ػمَّى عى ػٍف صى نىػاًئًز بىػابي مى ًكتىػابي اٍلجى
مىٍيػًو »: كلفظو( ْٕٗ) ح رقـ (ْٓٔ/ِ)ًمائىةه شيفّْعيكا ًفيًو  ػمّْي عى مىا ًمٍف مىيّْتو تيصى

ـٍ يىٍشػفىعيكفى لىػوي ، أيمَّةه ًمفى اٍلميٍسًمًميفى يىٍبميغيكفى ًمائىةن  كحػديث . «ًإالَّ شيػفّْعيكا ًفيػوً ، كيمُّيي
ا نىاًئزً ، وصحيح: في ابف عباس عند مسمـ أيضن مىٍيًو ، ًكتىابي اٍلجى مَّى عى بىابي مىٍف صى

ػػؿو ميٍسػػًمـو يىميػػكتي »: كلفظػػو. (ْٖٗ( )ٓٓٔ/ِ)أىٍربىعيػكفى شيػػفّْعيكا ًفيػػًو  ػا ًمػػٍف رىجي ، مى
الن  ًتًو أىٍربىعيكفى رىجي نىازى مىى جى ـي اهللي ًفيػوً ، االى ييٍشًركيكفى ًباهلًل شىٍيئن ، فىيىقيكـي عى . «ًإالَّ شىفَّعىيي

يقصد بو أف المتف  .{ كال أرل بحديثو بأسا} : فباف أف ما قالو أبك حاتـ: قمت
 . إال أف ما ركاه ال بأس بو؛ صحيح عمى كؿ حاؿ مع جيالة ىذا الراكم

 : انرتمجت انثامىت
ُّ
هِبًِ

ْ
غ
ا
زٍ انت

ْ
 بِش

ُ
ه
ْ
 ب
ُ
س
ْ
ٍ
َ
 (ُ)ق

 ،(ِ)أبيو: ركل عف: } -/- قاؿ أبك حاتـ
                                                           

(ُ) : ًُّ ْغلِِبلل بفػػتح التػػاء المنقكطػػة بػػاثنتيف كسػػككف الغػػيف المعجمػػة ككسػػر الػػالـ كالبػػاء  التَّ
المنقكطػػة بكاحػػدة، ىػػذه النسػػبة إلػػى تغمػػب كىػػي قبيمػػة معركفػػة. األنسػػاب لمسػػمعاني 

 (. ِّٕ( نسبة رقـ )ٕٓ/ّ)
 كالد قيس ٍبف بشر، مف أىؿ قنسريف، كاف جميسابشر بن قٌس التغلبً:  (ِ)

كىل عىف: خريـ ٍبف فاتؾ األسدم، كسيؿ بف الحنظمية، كمعاكية  ألىبي الدٍَّردىاء. رى
كىل عىنو: ابنو قيس ٍبف بشر. ا ذكره ابف حباف في الثقات، كجيمو ٍبف أىبي سفياف. رى

اؿ } القطاف: ابف كقاؿ {. يعرفاف ال أبيو. عف بشر: بف قيس } فقاؿ: الذىبي حى بشر  كى
 =كىاًلد قيس بف بشر اٍلمىٍذكيكر الى تعرؼ، كىالى تعرؼ ركل عىنوي أحد ًإالَّ اٍبنو قيس {. 

مىتيوي ًفي:  صدكؽ مف الثانيةكقاؿ ابف حجر: } =   لتاريخ الكبير لمبخػارما{. ييٍنظىري تىٍرجى
 البػف حبػاف ( كالثقاتُّْْ( رقـ )ُّٕ/ِ) ( كالجرح كالتعديؿُْٕٔ) ( رقـِٖ/ِ)
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ُِْٗ 

مػا أعمػـ ركل عنػو ، مػا أرل بحديثػو بأسػا، (ُ)بف سػعدا ىشاـ: ركل عنو
                                                           

 بياف الػكىـ كاإلييػاـ( ك ٖٖٗ) ( رقـِْٗ/َُ) تاريخ دمشؽ( ك َُٖٓ( رقـ )ٕٔ/ْ)
( رقػػـ ِّٗ/ّ) ميػػزاف االعتػػداؿ( ك َّٕ( رقػػـ )ُُْ/ْ) تيػػذيب الكمػػاؿ( ك َُٗ/ٓ)
رقػػػػػـ  (ْٔٓ/ُ) تيػػػػػذيب التيػػػػػذيب( ك ََٕ) ( رقػػػػػـُِْ)ص:  تقريػػػػػبال( ك َٔٗٔ)
كابنػػو  قمػػت: بػػؿ ىػػك مجيػػكؿ(. َُٖٗ( رقػػـ )ّٗ/ّ)البػػف قطمكبغػػا لثقػػات ( كاّٖٗ)

 . قيس أحسف حاالن منو
(ُ) : ًُّ لللاد الملللدن ػػػف زيػػػد هشلللام ْبلللن سلللعد أَُبلللو عبَّ ػػػٍف: عمػػػرك ٍبػػػف شػػػعيب، كأكثػػػر عى كىل عى  رى

ٍنوي: اٍبف كىب، كككيع، كخٍمؽ. قىاؿى أىٍحمىد بف حنبؿ: لـ يكػف بالحػافظ. بف أسمـ.ا كىل عى رى
النسائي: ضعيؼ، كقاؿ مرة: ليس بالقكم. كقػاؿ كقىاؿى اٍبف معيف: ليس بمتركؾ. كقىاؿى 

: ىيػكى ثقػػة، كىػػك أثبػػت  د فىقىػػاؿى أىبيػك حػػاتـ: ىيػػكى كابػف إسػػحاؽ عنػػدم كاحػػد. كأمػا أىبيػػك دىاكي
ٍيػػدي ٍبػػف أسػػمـ. ػػبُّ إلػػي مػػف النػػاس ًفػػي زى ػػدؽ، كىػػك أىحى كقاؿ أبػػك زرعػػة: شػػيخ محمػػو الصّْ

: جائز الحديث.  قاؿ ابف حباف في المجػركحيف كقػاؿ: محمد بف إسحاؽ. كقاؿ الًعٍجميُّ
ًديثو فىالى ضير كقاؿ اٍبف عدٌم: ىيكى مىعى ضعفو ييكتػب . إف اٍعتبر ًبمىا كىافؽ الثّْقىات مف حى

كقػاؿ كقاؿ الػدارقطني: لػيس بػو بػأس، يجتنػب مػف حديثػو مػا خػالؼ الحفػاظ. حديثو. 
ٍشػػييكر ضػػعفوالػػذىبي:  ػػديكؽ مى ػػا صى استشػػيد ًبػػًو  :النسػػائي كغيػػره، كقػػاؿ الػػذىبي أيضن

اًرٌم، كاحتٌج ًبػًو ميٍسػًمـ. ػا:  اٍلبيخى صػدكؽ لػو . كقػاؿ ابػف حجػر: حسػف الحػديثكقػاؿ أيضن
تيػػوي ًفػػي: أكىاـ.مػػات قريبػػا مػػف سػػنة سػػتيف كمائػػة.  مى الثقػػات لمعجمػػي )ص: ييٍنظىػػري تىٍرجى

( ُُٔ) ( رقػػػػـَُْ)ص:  الضػػػػعفاء كالمترككػػػػكف لمنسػػػػائي( ك ُّْٕرقػػػػـ ) (ْٕٓ
( كالضػػػعفاء الكبيػػػر لمعقيمػػػي ٖٔٓرقػػػـ ) (ّّْ/ِة الرجػػػاؿ )قبػػػكؿ األخبػػػار كمعرفػػػك 
المجػػركحيف البػػف ( ك ُِْ) ( رقػػـُٔ/ٗالجػػرح كالتعػػديؿ )( ك ُْٕٗرقػػـ ) (ُّْ/ْ)

( َِِٓ) ( رقػػـَْٗ/ٖ) الكامػػؿ فػػي ضػػعفاء الرجػػاؿ( ك ُُْٓ) ( رقػػـٖٗ/ّ) حبػػاف
 = الكاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ( ك ٕٕٓٔ) ( رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـَِْ/َّ) تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيب الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿك 
( كتػػاريخ ْٖٕٔرقػػـ ) (َُٕ/ِ) المغنػػي فػػي الضػػعفاء( ك ْٔٗٓرقػػـ ) (ّّٔ/ِ)= 

( ّْٓ( رقػـ )ُٖٔ)ص:  ( كمف تكمػـ فيػو كىػك مكثػؽَْٔرقـ ) (ِّْ/ْاإلسالـ )
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َُّْ 

 . (ُ){ىشاـ بف سعد: غير
ًل  اِوي: أَوَّ  : َتْرَجَمُة الرَّ

مػػػف أىػػػؿ : قػػػيس ٍبػػػف بشػػػر التغمبػػػي: } فقػػػاؿ -/-تػػػرجـ لػػػو البخػػػارم 
حػاتـ  أبػي ابػف لػو كتػرجـ ،{ سػعد ٍبف ىشاـ عنو ركل أىًبيو عىفٍ  الشامي (ِ)قنسريف
مػا أرل بحديثػو بأسػا مػا : } كأبػي زرعػة، كما قاؿ البخارم كزاد عػف أبيػو فقاؿ

كحدَّث عػف أبػي زرعػة بسػنده عػف ىشػاـ ، أعمـ ركل عنو غير ىشاـ بف سعد
كذكػره  .{ بػف بشػراقػيس : بف سعد عف رجؿ صدؽ مف أىؿ قنسػريف يقػاؿ لػو

 :القطػػػافكقػػػاؿ ابػػػف . ابػػػف حبػػػاف فػػػي الثقػػػات كلػػػـ يػػػزد عمػػػى قػػػكؿ البخػػػارم
نػػوي ، الى يعػػرؼ}   قػػيس: } كقػػاؿ الػػذىبي .(ّ){ ًإالَّ ًىشىػػاـ بػػف سػػعد: مػػا ركل عى
 .{ سػعد بػف ىشاـ عنو تفرد .الحنظمية ابف عف .يعرفاف ال .أبيو عف :بشر بفا

 . (ْ){  مقبكؿ: } كقاؿ ابف حجر

                                                           

رقػػػػـ  (ِٕٓتقريػػػػب التيػػػػذيب )ص: ( ك ُِٖ) ( رقػػػػـَْٕ/ُ) البػػػػف كثيػػػػركالتكميػػػػؿ 
 (. قمت: صدكؽ كيجتنب مف حديثو ما خالؼ الحفاظ كما قاؿ الدارقطني. ِْٕٗ)

 (. ّٕٓ( رقـ )ْٗ/ٕالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ُ)
كىي ككرة بالشاـ منيا حمب، ككاف فتحيا بكسر أكلو، كفتح ثانيو كتشديده،  ِقنَّْسرٌن: (ِ)

-َّْ/ْمعجػػـ البمػػداف ). ىػػػُٕفػػي سػػنة  -- عمػػى يػػد أبػػي عبيػػدة بػػف الجػػراح
 باختصار.  (َْْ

 (. َُٖ/ٓبياف الكىـ كاإليياـ في كتاب: األحكاـ ) (ّ)
تيػػوي ًفػػي: التػػاريخ الكبيػػر لمبخػػارم ) (ْ) مى ( كالجػػرح كالتعػػديؿ ٕٗٔ( رقػػـ )ُٓٓ/ٕييٍنظىػػري تىٍرجى

= (ََُّٗ) رقػـ (َّّ/ٕ) حبػاف البػف كالثقػات (ّٕٓ) رقـ (ْٗ/ٕ) حاتـ أبي البف
( َٔٗٔ( رقػػػػـ )ِّٗ/ّ( كميػػػػزاف االعتػػػػداؿ )ِْٗٓ( رقػػػػـ )ُّٖ/ِكالكاشػػػػؼ ) =
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ُُّْ 

ا ًٌ ْرَجَمة: َثاِن ْعلٌُِق َعلَى التَّ  : التَّ

 : يميما مف خالؿ ترجمة الراكم يتبيف 
كافقػو {  مػا أعمػـ ركل عنػو غيػر ىشػاـ بػف سػعد: } -/-قىٍكؿي أبي حػاتـ  -ُ

  .عميو األئمة الحفاظ فكؿ مف ترجـ لو لـ يذكر أحدنا غيره
لـ يكافقو األئمة عمى ذلؾ  .{ ما أرل بحديثو بأسا: } -/-قىٍكؿي أبي حاتـ  -ِ

. أبيوعف  قيس بف بشر: } كقاؿ الذىبي{  ال يعرؼ: } ابف القطاف: فقاؿ
أم فػػػي حػػػاؿ المتابعػػػة فقػػػط {  مقبػػػكؿ: } كقػػػاؿ ابػػػف حجػػػر{  ال يعرفػػػاف
 . حالو لمعرفة مركياتو عمى الكقكؼ يتطمب ذلؾ فإف أكثر األمر كلتكضيح

 : مروٌات الراوي: َثالًِثا

بتتبعػػي لمركيػػات الػػراكم كجػػدت أنػػو مقػػؿ جػػدان كلػػيس لػػو إالَّ ركايػػة : قمػػت
ٍبػػػػًد المَّػػػػوً : -/-قػػػػاؿ أبػػػػك داكد : كاحػػػػدة كىػػػػي كفي ٍبػػػػفي عى ػػػػدَّثىنىا ىىػػػػاري ػػػػدَّثىنىا، حى  حى

ٍبدى  يىٍعًني عىاًمرو  أىبيك ك ٍبفى  اٍلمىًمؾً عى دَّثىنىا ،عىٍمرو ـي  حى ًبٍشػرو  ٍبػفً  قىٍيسً  عىفٍ  ،سىٍعدو  ٍبفي  ًىشىا
ًميسنا أًلىًبي الدٍَّردىاءً ، أىٍخبىرىًني أىًبي: قىاؿى ، التٍَّغًمًبيّْ  كىافى جى ػؿه : قىاؿى ، كى كىافى ًبًدمىٍشػؽى رىجي

اًب النًَّبػيّْ  ٍنظىًميَّػػةً : ييقىػػاؿي لىػػوي  --ًمػٍف أىٍصػػحى ػػدنا، اٍبػفي اٍلحى حّْ ػالن ميتىكى كىػػافى رىجي ػػا ، كى قىمَّمى
اًلسي النَّاسى  ةه ، ييجى الى تَّػى يىػٍأًتيى ، فىًإذىا فىرىغى ، ًإنَّمىا ىيكى صى تىٍكًبيػره حى فىًإنَّمىا ىيكى تىٍسػًبيحه كى

نىٍحفي ًعٍندى أىًبػي الػدٍَّردىاءً ، أىٍىمىوي  ػةن تىٍنفىعينىػا كىالى : فىقىػاؿى لىػوي أىبيػك الػدٍَّردىاءً ، فىمىرَّ ًبنىا كى كىًممى
رُّؾى  مىػسى ، فىقىػًدمىتٍ ، سىػًريَّةن  --بىعىثى رىسيكؿي المًَّو : قىاؿى ، تىضي ـٍ فىجى ػؿه ًمػٍنيي ػاءى رىجي فىجى

ٍجًمػًس الَّػػًذم يىٍجًمػسي ًفيػػًو رىسيػكؿي  ٍنًبػوً ، --المَّػًو  ًفػي اٍلمى ػؿو ًإلىػػى جى لىػػٍك : فىقىػػاؿى ًلرىجي
فه فىطىعىفى  مىؿى فيالى ـي : فىقىاؿى ، رىأىٍيتىنىا ًحيفى اٍلتىقىٍينىا نىٍحفي كىاٍلعىديكُّ فىحى ٍذىىا ًمنّْي كىأىنىا اٍلغيػالى خي

                                                           

( رقػػػػػـ ْٔٓ( كتقريػػػػػب التيػػػػػذيب )ص: ٖٔٔ( رقػػػػػـ )ّٖٓ/ٖكتيػػػػػذيب التيػػػػػذيب )
 (. ُِْٔ( رقـ )ِْٖ/ِ( كمغاني األخيار لمعيني )ِٔٓٓ)
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ػري ، ٍجريهي مىا أيرىاهي ًإالَّ قىٍد بىطىؿى أى : كىٍيؼى تىرىل ًفي قىٍكًلًو  قىاؿى ، اٍلًغفىاًرمُّ  ، فىسىًمعى ًبػذىًلؾى آخى
ػػػػػػػػا: فىقىػػػػػػػػاؿى  ػػػػػػػػا أىرىل ًبػػػػػػػػذىًلؾى بىٍأسن ػػػػػػػػًمعى رىسيػػػػػػػػكؿي المَّػػػػػػػػوً ، مى تَّػػػػػػػػى سى ػػػػػػػػا حى  فىتىنىازىعى

--  رى »: فىقىاؿى افى المًَّو الى بىػٍأسى أىٍف ييػٍؤجى ػدى ، سيٍبحى ييٍحمى فىرىأىٍيػتي أىبىػا الػدٍَّردىاًء سيػرَّ « كى
عىؿى يىٍرفىعي رىٍأسىوي ، ًبذىًلؾى  جى يىقيكؿي كى   --رىسيػكًؿ المَّػًو  أىٍنتى سىػًمٍعتى ذىًلػؾى ًمػفٍ : ًإلىٍيًو كى
ـٍ : فىيىقيكؿي  ىقيػكؿي ، نىعى تَّػى ًإنّْػي ألى مىٍيػًو حى ػا زىاؿى ييًعيػدي عى مىػى ريٍكبىتىٍيػوً : فىمى : قىػاؿى ، لىيىٍبػريكىفَّ عى

رى  ػرُّؾى كىًممىةن تى : فىقىاؿى لىوي أىبيك الدٍَّردىاءً ، فىمىرَّ ًبنىا يىٍكمنا آخى  قىػاؿى لىنىػا: قىػاؿى ، ٍنفىعينىا كىالى تىضي
ػيىا»: --رىسيكؿي المًَّو  دىقىًة الى يىٍقًبضي ٍيًؿ كىاٍلبىاًسًط يىدىهي ًبالصَّ مىى اٍلخى َـّ « اٍلميٍنًفؽي عى ثيػ

رى  ػرُّؾى : فىقىاؿى لىوي أىبيك الػدٍَّردىاءً ، مىرَّ ًبنىا يىٍكمنا آخى ػةن تىٍنفىعينىػا كىالى تىضي قىػاؿى لىنىػا : قىػاؿى ، كىًممى
ـه اأٍلىسىػًدمُّ »--رىسيكؿي المًَّو  ٍي رى ؿي خي ـى الرَّجي ًنٍع

ًتػوً ، (ُ) مَّ ٍسػبىاؿي ، (ِ)لىػٍكالى طيػكؿي جي  (ّ)كىاً 
ٍيمنا فىعىًجؿى ، «ًإزىارًهً  رى مَّتىػوي ًإلىػى أيذينىٍيػوً ، فىبىمىغى ذىًلؾى خي ذى شىػٍفرىةن فىقىطىػعى ًبيىػا جي رىفىػعى ، فىأىخى كى

ػػاًؼ سىػػاقىٍيوً ًإزىارىهي ًإلىػػى أى  ػػرى ، ٍنصى ػػا آخى ػػرَّ ًبنىػػا يىٍكمن َـّ مى ػػةن : فىقىػػاؿى لىػػوي أىبيػػك الػػدٍَّردىاءً ، ثيػػ كىًممى
رُّؾى ، تىٍنفىعينىا مىػى »: يىقيكؿي  --سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو : فىقىاؿى ، كىالى تىضي ـٍ قىػاًدميكفى عى ًإنَّكي
ـٍ  ـٍ ، ًإٍخكىاًنكي ػالىكي كا ًرحى كا ، فىأىٍصًمحي ـٍ كىأىٍصػًمحي ـٍ شىػامىةه ، ًلبىاسىػكي تَّػى تىكيكنيػكا كىػأىنَّكي حى

ًفػي  (ْ)
                                                           

(ُ) : اِد اأْلََسلِديُّ ُم ْبُن َفاِتِ  ْبلِن اأْلَْخلَرِم ْبلِن َشلدَّ ٌْ ػكهي سىػٍبرىةي ٍبػفي فىاًتػؾو « بىػٍدرنا»شىػًيدى  ُخَر ىيػكى كىأىخي
ؿى  : أىبىا أىٍيمىفى نىػزى ًقيؿى ٍيػًد ميعىاًكيىػةى «الرَّقَّػةى »ييٍكنىى: أىبىا يىٍحيىى كى ػاتى ًبيىػا ًفػي عى : ًإنَّػوي مى ًقيػؿى ، كى

مىارىًتًو.  مىتيوي ًفي: معجـ الصحابة لمبغكم )كىاً  ابة ألبػي معرفة الصػحك  (ِٕٗ/ِييٍنظىري تىٍرجى
رقػػػػـ  (ُٕٔ/ِأسػػػد الغابػػػػة )ك  (ّْٔرقػػػػـ ) (ْْٔ/ِاالسػػػػتيعاب )ك  (ٖٕٗ/ِنعػػػيـ )

 (. ُِِٓرقـ ) (ِّٔ/ِاإلصابة )( ك َُْْ)
ُة: (ِ) . العيف ) الُجمَّ  (. ِٕ/ٔالشَّعري
نَّمػػػا يىٍفعىػػػؿي ذلػػػؾى ًكٍبػػػران  اْلُمْسلللِبُل: (ّ) ؿي ثىٍكبىػػػوي كييٍرًسػػػميوي ًإلىػػػى األىٍرًض ًإذا مىشػػػى، كاً  الَّػػػًذم ييطىػػػكّْ

 (. ُِٔ/ِٗكاٍخًتياالن. تاج العركس)
 (. ِّٗ/ٔعالمة مخالفة لسائر الٌمكف كاألنثى: شيماء. العيف ) الّشامُة: (ْ)
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 . «كىالى التَّفىحُّشى ، فىًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلفيٍحشى ، النَّاسً 
 : الَتْخِرٌجُ 

وي  اءى ًفي ، ًكتىاب المّْبىاسً ، كالمفظ لو، سننو: في أبك داكدأىٍخرىجى بىابي مىا جى
زىارً  ًإٍسبىاؿً  كف :عف .(َْٖٗ) رقـ ح (ٕٓ/ْ) اإلًٍ ٍبد ٍبف ىىاري : في كأحمد .المَّو عى

 ،)ىاركف بف عبداهلل: كالىما (ُِِٕٔرقـ ) ( حُٗٓ-ُٖٓ/ِٗمسند )ال
ا كأحمد .عامر أبي عمرك بف عبدالممؾ عف كأحمد(  -ُّٔ/ِٗ) مسندال :في أيضن
 تيذيب الكماؿ: في كمف طريقو المزم. عف ككيع (ُِْٕٔ) رقـ ( حُْٔ

المعجـ  :في الطبراني كأخرجو (َّٕ) رقـ .قيس بف بشر :ترجمة (ُِْ/ْ)
كعف . أىبي نيعىٍيـ الفضؿ بف دكيف: مف طريؽ (ُٔٔٓ) ح رقـ (ْٗ/ٔ) الكبير

 رقـ ح (َُّٗ/ّ) معرفة الصحابة: في الطبراني أخرجو أبك نعيـ األصبياني

 نيعىٍيـ الفضؿ كأىبك ،كككيع ،عامر أبي عمرك بف الممؾ عبد } :ثالثتيـ (ِّٖٖ)
دَّثىًني قىٍيسي ٍبفي ًبٍشرو التٍَّغًمًبيُّ : قىاؿ، عف ًىشىاـ ٍبف سىٍعد{  بف دكيف  كىافى  :قىاؿى ، حى

ًميسنا أىًبي : مختصرنا إلى قكلو كأخرجو .بطكلو الحديث ... ًبًدمىٍشؽى  الدٍَّردىاءً  أًلىًبي جى
ااًلٍكًتنىاءي ًفي الجياد : فيابف أبي عاصـ {  فىرىأىٍيتي أىبىا الدٍَّردىاًء سيرَّ ًبذىًلؾى } 

ـى مىكىانيوي  ؿي ييقىاًتؿي ًلييٍعمى ٍرًب كىالرَّجي مف طريؽ . (ِْْ) ح رقـ (ُٗٓ/ِ) اٍلحى
د ـي ٍبفي سىٍعدو : قىاؿى ، ًإٍسمىاًعيؿ ٍبف دىاكي دَّثىنىا ًىشىا  كأخرجو مختصرنا. بو مختصرنا، حى

، الزىد كالرقائؽ في المبارؾ ابف { كىالتَّفىحُّشى  اٍلفيٍحشى  ييًحبُّ  الى  المَّوى  ًإفَّ  } :قكلو إلى
عً  ا. (ّٖٓ) ح رقـ (ِِٗ/ُ) بىابي التَّكىاضي  (ُٖ-ُٕ: )ص مسنده: في كأيضن

ًكتىابي ، المستدرؾ: في كمف طريؽ ابف المبارؾ أخرجو الحاكـ (ّّح رقـ )
ًديثه : مف طريؽ ابف المبارؾ كقاؿ (ُّٕٕ) ( ح رقـَِّ/ْ) المّْبىاسً  ىىذىا حى

اهي  رّْجى ـٍ ييخى لى ٍسنىاًد كى ًحيحي اإلًٍ  أبي ابف كأخرجو .التمخيص: ككافقو الذىبي في. صى
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ا باب ،اٍلًجيىادً  ًكتىابي  ،مصنفو :في شيبة ثّْ  اٍلًجيىادً  ًفي فىٍضؿً  ذيًكرى  مى مىٍيوً  كىاٍلحى  عى
ٍبدالمَّو (عفُِْٓٗ) رقـ ح (ِِٕ/ْ)  ،المبارؾ بفا } :كالىما. نيمىٍير ٍبف عى
: قصة خريـ فقط كالن مف كأخرج .مختصرنا ًبٍشرو  ٍبفً  قىٍيسً  عىفٍ  { نيمىٍير ٍبفكا

 ( ترجمة خيريـِِْ/ّ) التاريخ الكبير: في البخارم
( ح ِٖٔ/ِ) اآلحاد كالمثاني: في كابف أبي عاصـ. (ٕٕٓ) رقـ. ٍبفي فىاًتؾو ا

: ثالثتيـ مف طريؽ (ِٖٔ/ُمعجـ الصحابة ): في كابف قانع(. َُْٓرقـ )
 . عىٍف أىًبيًو بألفاظ متقاربة، عىٍف قىٍيًس ٍبًف ًبٍشرو ، ًىشىاـً ٍبًف سىٍعدو 
 : ِدَراَسُة اإْلِْسَناد

ٍبًد المَّوً  -ُ كفي ٍبفي عى قػاؿ : بػف مػركاف البغػدادم أبػك مكسػى الحمػاؿ البػزاز ىىاري
كمػائتيف( كقػد : ثقة مف العاشرة مػات سػنة ثػالث كأربعػيف )أم: ابف حجر

 . (ُ)ناىز الثمانيف 
ًمًؾ ٍبف عىٍمرك -ِ ٍبدي اٍلمى ثقػة مػف : قاؿ ابػف حجػر: القيسي العقدم أىبيك عىاًمرو عى

  .(ِ)التاسعة مات سنة أربع أك خمس كمائتيف
ـي ٍبفي سىٍعدو  -ّ : سبؽ في ىامش الترجمة الحاليػة كىػك: أىبيك عبَّاد المدنيُّ  ًىشىا

 . الدارقطني: كما قاؿ، مف حديثو ما خالؼ الحفاظ كيتجنبصدكؽ 
صاحب الترجمػة لػـ يػرك عنػو إال ىشػاـ بػف سػعد : قىٍيسي ٍبفي ًبٍشرو التٍَّغًمًبيُّ  -ْ

 كقػػاؿ، كجيمػػو ابػػف القطػػاف كالػػذىبي، كلػػـ يعػػرؼ بالركايػػة إال عػػف أبيػػو
 . تضعيفو عمى فالعمؿ يتابع كلـ :قمت ،يتابع حيث :أم مقبكؿ :حجر ابف

                                                           

 (. ِّٕٓ( رقـ )ٗٔٓتقريب التيذيب )ص:  (ُ)
 (. ُْٗٗ( ترجمة رقـ )ّْٔ)ص: السابؽ المصدر  (ِ)
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جيمػػو ابػػف القطػػاف : التٍَّغًمًبػػيُّ ًبٍشػػري ٍبػػفي قىػػٍيسو : ىيػػكى قىػػٍيسي ٍبػػفي ًبٍشػػرو كالػػد  -ٓ
كابنو قيس أحسػف  بؿ ىك مجيكؿ: قمت .كالذىبي كقاؿ ابف حجر صدكؽ

 . حاالن منو
ًقيػػؿى : أىبيػػك الػػدٍَّردىاًء ىيػػكى  -ٔ ػػاًمرو كى ٍيًمري ٍبػػفي عى ػػكى ػػاًمًر : عي ٍيًمري ٍبػػفي ثىٍعمىبىػػةى ٍبػػًف عى ػػكى عي

ٍزرىًجػػيُّ  ٍيػػرىةي : زكجتػػو، اٍلخى ػػٍدرىدو أيُـّ الػػدٍَّردىاًء خى ػػى رىسيػػكؿي اهللً ، ًبٍنػػتي أىًبػػي حى  آخى
--  ٍّْممىافى اٍلفىاًرًسي بىٍيفى سى ثو ، بىٍينىوي كى فّْيى قىٍبؿى عيٍثمىافى ٍبًف عىفَّافى سىنىةى ثىػالى تيكي

ًثيفى  ثىالى ًقيؿى ، كى ًثيفى ًبًدمىٍشؽى : كى ثىالى لىوي عىًقبه ، اٍثنىتىٍيًف كى  . (ُ)كى
ٍنظىًميَّة ىيكى  -ٕ ػاًرمُّ ًمػفى اأٍلىٍكسً : اٍبفي اٍلحى ٍنظىًميَّػًة اأٍلىٍنصى ٍنظىًميَّػةي ، سىػٍيؿي ٍبػفي اٍلحى كىاٍلحى

ـي أيمّْوً  رىةً ، اٍس اًلطي النَّاسى ، بىايىعى تىٍحتى الشَّجى دنا الى ييخى حّْ كىافى ميتىعىبّْدنا ميتىكى سىكىفى ، كى
 تػكفي فػي خالفػة. غير ذلؾ: كقيؿ، عبيد: كقيؿ. كاسـ أبيو الٌربيع ًدمىٍشؽى 
 . (ِ)معاكية

 : اْلُحْكُم َعلَى الَحِدٌث

ًديث ضعيؼ : التٍَّغًمًبػيُّ ًبٍشػري ٍبػفي قىػٍيسو : ككالده، قىٍيسي ٍبفي ًبٍشرو التٍَّغًمًبيُّ : اٍلحى
ريػاض الصػالحيف : كذكػره النػككم فػي. كقيس أحسػف حػاالن مػف أبيػو مجيكالف

 ًإالَّ قػػػيس، ركاه أىبيػػػك داكد بإسػػػنادو حسػػػفو : كقػػػاؿ (ٕٕٗ( ح رقػػػـ )ُِٓ: )ص
تىٍضػػًعيًفوً ا قىػػٍد ركل لىػػوي مسػػم، بػػف بشػػر فػػاختمفكا فػػي تكًثيًقػػًو كى  كتبعػػو محمػػد ـ.كى

                                                           

تيػوي ًفػي:  (ُ) مى ( ُِِٕ/ّ( كاالسػتيعاب )َُِِ/ْمعرفػة الصػحابة ألبػي نعػيـ )ييٍنظىري تىٍرجى
( رقػػػػػػـ ُِٔ/ْ( كاإلصػػػػػػابة )ٖٓٔٓ( رقػػػػػػـ )ْٗ/ٔ( كأسػػػػػػد الغابػػػػػػة )ََِٔرقػػػػػـ )

(ُِّٔ .) 
تيػػوي ًفػػي:  (ِ) مى الصػػحابة ألبػػي نعػػيـ معرفػػة ك  (ٔٗ/ّ) معجػػـ الصػػحابة لمبغػػكمييٍنظىػػري تىٍرجى

رقػػػػػـ  (ُٕٓ/ِأسػػػػػد الغابػػػػػة )ك  (َُّٖ)رقػػػػػـ  (ِٔٔ/ِ) االسػػػػػتيعابك  (َُّٗ/ّ)
 (. ّّٖٓرقـ ) (ُْٔ/ّاإلصابة )ك ( ِِٕٖ)



 الجزء الثاني - ـَُِِ/العدد التاسع كالثالثكف  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

    

     

 من لم يرو عنه إال راو واحد، 
 ولم يضعف أبو حاتم حديثه

ُّْٔ 

( كقػػاؿ مثػػؿ قػػكؿ ُٓٓ/ّاآلداب الشػػرعية كالمػػنح المرعيػػة ): بػػف مفمػػح فػػيا
كلػيس ، رحـ اهلل اإلماـ النككم لـ يشر أحػد إلػى ركايػة مسػمـ: قمت. } النككم

كلػـ أقػؼ عميػو عنػد ، ى ركاية أبي داكد فقػطكالكؿ أشار إل، لو إال ىذه الركاية
 {  مسمـ ككيؼ يركم لو كقد جيمو األئمة 

ج: انرتمجت انتاسعت
ْ
ى
َ
ه ع

ْ
ه ب

َ
مح
ا
بذ انز

َ
ه ع

ْ
مذ ب

َ
ح
ُ
 (ُ)م

  .(ّ){(ِ)الميث غير عنو ركل أحدا أعمـ ال الحديث صالح ىك } :حاتـ أبك قاؿ
ًل  اِوي: أَوَّ  : َتْرَجَمُة الرَّ

ٍبد  مَّد ٍبف عى مَّد ٍبػف عبػد الػرحمف ٍبػف يزيػد : كييقاؿ، الرٍَّحمىًف ٍبف عىٍنجميحى ميحى
كىل عىف. ٍبف عىٍنج المدني نزيؿ مصرا ػر (ْ)نىػاًفع: رى نػو. مػكلى اٍبػف عيمى كىل عى : رى

ٍنبىؿ ٍبف أىٍحمىد قاؿ .سعد ٍبف الميث ػًديث مقارب شيخ } :حى  .{ الميػث عنػو يػركل اٍلحى
قىاؿ  .{ سىػٍعد ٍبػف الميػث غيػر عنو ركل أحدا أعمـ ال ،الحديث صالح } :حاتـ أىبيك كى

قىاؿ أبك داكد ركل عنو الميث . ابف عنج رجؿ مف أىؿ المدينة كاف بمصر: } كى
حػدث عػف : } كقػاؿ اٍبػف حبػاف فػي كتػاب "الثقػات" كذكػره .{ نحك سػتيف حػديثنا

مػف ثقػات أىػػؿ }  :"المشػاىير" كقػاؿ ابػف حبػػاف فػي .{ نػافع بنسػخة مسػتقيمة
                                                           

سػػػكاف النػػػكف، ثػػػـ جيـ.شػػػرح سػػػنف أبػػػي داكد البػػػف رسػػػالف َعلللْنج: (ُ)  بفػػػتح العػػػيف، كا 
 بعدىا جػيـ.كضبطيا ابف حجر بالجيـ فقاؿ: غىنىج بفتح المعجمة كالنكف  (ِّٔ/ُٕ)
 (. َٕٗٔ( رقـ )ِْٗ)ص:  تقريبال

( رقػـ ْْٔ)ص:  تقريبالمات سنة خمس كسبعيف كمائة. ، ثقة ثبت :اللٌث بن سعد (ِ)
(ْٖٓٔ) . 

 . (َُِٕ( رقـ )ُّٖ-ُّٕ/ٕالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ّ)
الثالثػة  مػف مشػيكر فقيو ثبت ثقة حجر: ابف قاؿ عمر: ابن مولى المدنً عبدهللا أبو نافع (ْ)

 (. َٖٕٔ) رقـ (ٗٓٓ )ص: التيذيب تقريب ذلؾ. بعد أك كمائة ةعشر  سبع سنة مات
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سكف مصر كبيا مات عمػى إتقػاف كتػيقظ أحاديثػو مسػتقيمة مػا ركاىػا المدينة 
 :كقػػػػاؿ المػػػػزم{  كعبيػػػػد اهلل بػػػػف عمػػػػر (ُ)عػػػػف نػػػػافع كأنيػػػػا صػػػػحيفة مالػػػػؾ

ػػػائي، كأىبيػػػك داكد، ركل لىػػػوي مسػػػمـ}   .{ مجيػػػكؿ: } كقػػػاؿ الػػػذىبي .(ِ){ كالنَّسى
ػػػًحٍيحه : } كقػػػاؿ (ّ)كصػػػحح لػػػو حػػػديثنا ـٍ ييٍخًرٍجػػػوي ، كىىىػػػذىا صى لىػػػ ـه كى  كقػػػاؿ .{ ميٍسػػػًم

ا{  كعنو الميث فقط: } ابف حجر  . (ْ){ مقبكؿ: } كقاؿ أيضن
                                                           

قػػاؿ ابػػف حجػػر: الفقيػػو إمػػاـ دار  ماللل  بللن أنللس بللن ماللل  بللن أبللً عللامر األصللبحً: (ُ)
تقريػب ال)أم: كمائة(.  اليجرة رأس المتقنيف ككبير المتثبتيف مات سنة تسع كسبعيف

 (. ِْٓٔ( رقـ )ُٔٓ)ص: 
مىػػًة فػػي: صػػحيحو كالمفػػظ لػػو،  مسػػمـركايػػة  (ِ) كتػػاب: اٍلميسىػػاقىاًة، بػػاب: اٍلميسىػػاقىاًة، كىاٍلميعىامى

ٍرعً  ػًر كىالػزَّ ٍزءو ًمفى الثَّمى فػي:  كأبػك داكدعػف اٍبػف ريٍمػح.  (ُُٓٓ( ح رقػـ )ُُٕٖ/ّ) ًبجي
فػي:  النسػائي( ك َّْٗ( ح رقػـ )ِّٔ/ّ) كتاب: اٍلبيييػكًع، بػاب: ًفػي اٍلميسىػاقىاةً سننو، 
ػػةً سػػننو،  ػػٍأثيكرىًة ًفػػي اٍلميزىارىعى ًؼ اأٍلىٍلفىػػاًظ اٍلمى ػػًة، ًذٍكػػري اٍخػػًتالى ح رقػػـ  (ّٓ/ٕ) كتػػاب: اٍلميزىارىعى

عف:  عف قيتىٍيبىة. كالىما: )ابف رمح، كقتيبة( كالىما: )أبك داكد، كالنسائي( (ِّٗٗ)
، عى  ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف نىاًفعو ًد ٍبًف عى مَّ ػٍف رىسيػكًؿ اهلًل المٍَّيث، عىٍف ميحى ، عى ػرى ٍبًد اهلًل ٍبػًف عيمى ٍف عى

-- « ، ـٍ مىػى أىٍف يىٍعتىًمميكىىػا ًمػٍف أىٍمػكىاًلًي ػيىا، عى ٍيبىػرى كىأىٍرضى ٍيبىرى نىٍخػؿى خى أىنَّوي دىفىعى ًإلىى يىييكًد خى
ًلرىسيكًؿ اهللً   . «شىٍطري ثىمىرًىىا -- كى

ابىػًة الػدٍَّعكىًة كتػاب: فػي: مسػتخرجو،  الحديث أخرجو أبػك عكانػة (ّ) ػاًب ًإجى ، بىيىػافي ًإيجى ػجّْ اٍلحى
ٍيػرىهى  أىك كىافى  عيٍرسنا ػفٍ  بسػنده (.ُْٕٗ) رقػـ ح (ِٔ-ُٔ/ّ) غى ػدً  عى مَّ ٍبػًدالرٍَّحمىًف  ٍبػفً  ميحى عى

ػٍف رىسيػكًؿ المَّػًو ا ، عى ػرى ػًف اٍبػًف عيمى ، عى ، عىٍف نىاًفعو ػاهى، »: --ٍبًف عىٍنجو ـٍ أىخى ػديكي ػا أىحى ًإذىا دىعى
( ّّٓ/ٖفػي: سػير أعػالـ النػبالء ) كمػف طريػؽ الػذىبي« فىٍمييًجٍب عيٍرسنا كىافى أىٍك نىٍحكىهي 

ـٍ ييٍخًرٍجوي ميٍسًمـ.(. ُّٗ) رقـ لى ، كى ًحٍيحه  كقاؿ الذىبي: كىىىذىا صى
تيػػوي ًفػػي: العمػػؿ كمعرفػػة الرجػػاؿ ألحمػػد )ص:  (ْ) مى ( كالتػػاريخ ْٖٖرقػػـ )( ِْْييٍنظىػػري تىٍرجى

 = = ( رقػػـُّٖ-ُّٕ/ٕ( كالجػػرح كالتعػػديؿ )ْٖٓ( رقػػـ )ُْٓ/ُالكبيػػر لمبخػػارم )
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ا ًٌ ْرَجَمة: َثاِن ْعلٌُِق َعلَى التَّ  : التَّ

 : ما يميمف خالؿ ترجمة الراكم يتبيف 
كافقػو عميػو {  ال أعمـ أحدا ركل عنػو غيػر الميػث: } -/-قىٍكؿي أبي حاتـ  -ُ

كنػػص عميػػو ابػػف  .أحػػدنا غيػػرهاألئمػػة الحفػػاظ فكػػؿ مػػف تػػرجـ لػػو لػػـ يػػذكر 
احجر   . أيضن

كأمَّا ، كافقو جمع مف األئمة .{ ىك صالح الحديث: } -/-قىٍكؿي أبي حاتـ  -ِ
نعػـ ىػك مجيػكؿ عنػده فقػط ، فػال يسػتقيـ{  مجيػكؿ: } عف قكؿ الػذىبي

كابػػف حبػػاف كقػػكاه جػػدان ، كأبػػك داكد، كأبػػك حػػاتـ، فقػػد عرفػػو األئمػػة أحمػػد
ا، نافع بنسخة مستقيمة: حدث عف: كقاؿ، كسبر مركياتو مف : كقاؿ أيضن

ثـ إف الذىبي ، عمى إتقاف كتيقظ أحاديثو مستقيمة ... ثقات أىؿ المدينة
كجػازؼ ، قد ناقض نفسو فصػحح لػو حػديثنا كقػد ذكرتػو فػي ترجمتػو -/-

الرجػؿ عمػى : قمػت .أم في حاؿ المتابعة فقػط{  مقبكؿ: } ابف حجر فقاؿ
ركاية الميث عنو كىك مف ىػك فػي  صدكؽ حسف الحديث يكفيو: أقؿ حاؿ

 ،كأبػػػػػػػػػػػػػػػػك حػػػػػػػػػػػػػػػػاتـ، كتقكيػػػػػػػػػػػػػػػػة أحمػػػػػػػػػػػػػػػػد، التحػػػػػػػػػػػػػػػػرم كالدقػػػػػػػػػػػػػػػػة
 . كيكفيو ركاية مسمـ عنو في صحيحو، كابف حباف

                                                           

)ص:  البف حبافمشاىير ال( ك َُِٕٗ( رقـ )ِْْ/ٕ( كالثقات البف حباف )َُِٕ)
 ( كتيػذيب الكمػاؿُِْٕ( رقػـ )ُُٗ/ِ( كرجاؿ صػحيح مسػمـ )ُِْٓ( رقـ )َُّ

( كالمغنػػػي فػػػي ْٖٗٗ( رقػػػـ )ُّٗ/ِ( الكاشػػػؼ )َْْٓ( رقػػػـ )َِٔ-ُٖٔ/ِٓ)
( كديػكاف ِٖٖٕ( رقػـ )ُٖٔ/ّ( كميزاف االعتػداؿ )ِٖٕٓ( رقـ )َْٔ/ِالضعفاء )

( ُْٔٔ( رقػػػػػـ )ِٔٔ/ٕ( كلسػػػػػاف الميػػػػػزاف )ِّّٖ( رقػػػػػـ )ُّٔالضػػػػػعفاء )ص: 
( رقػػػػػـ ِْٗ( كتقريػػػػػب التيػػػػػذيب )ص: َُٓ( رقػػػػػـ )ََّ/ٗكتيػػػػػذيب التيػػػػػذيب )

(َٕٔٗ) . 
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ُّْٗ 

  :(1)مروٌات الراوي: َثالًِثا

بمغػت مركيػات الػراكم قرابػة : بتتبعػي لمركيػات الػراكم كجػدت اآلتػي: قمت
عنػػو الميػػث نحػػك سػػتيف ركل  ... ابػػف عػػنج: } قىػػاؿ أبػػك داكد .السػػتيف حػػديثنا

  .{ حديثنا
 : انرتمجت انعاشزة

ُّ
زِي
ْ
ص
َ
 انب

ٍّ
ً
َ
 ُأم
ُ
 به

ُ
ة
َ
غرِي

ُ
 ادلِ م

ُّ
زِي
َ
ق
ْ
 (ِ)ى

كأرل ، (ّ)ابنػػو عبػػد العزيػػز: ركل عنػػو غيػػرال أعمػػـ : } قػػاؿ أبػػك حػػاتـ 
 . (ٓ){ (ْ)حديثو مستقيما
اِوي  : َتْرَجَمُة الرَّ

كالػػد عبػد العزيػز بػف المغيػرة ركل عػػف : منقػرمُّ الميًغيػرىةي بػفي أيمىػي  البىٍصػًرمُّ 
 قػػػػاؿ. ابنػػػػو عبػػػػد العزيػػػػز بػػػػف المغيػػػػرة: ركل عنػػػػو (ٔ)أبػػػػي رجػػػػاء العطػػػػاردم

ال أعمـ ركل عنو غيػر ابنػو عبػد العزيػز : سألت أبى عنو فقاؿ: ابف أبي حاتـ
                                                           

ال حاجة لعرض مركياتو كقػد قمػت بػذكر ركايتػيف لػو فػي ترجمتػو ككػالـ األئمػة عميػو  (ُ)
كأنػػو صػػدكؽ حسػػف الحػػديث، كمػػا أف مركياتػػو قػػد زادت عػػف مجمػػكع المركيػػات التػػي 

 اشترطت عمى نفسي دراستيا. 
ىىػًذه النٍّْسػبىة ًإلىػى منقػر بػف عبيػد بػف مقػاعس. المبػاب فػي تيػذيب األنسػاب  اْلمْنقري: (ِ)

(ّ/ِْٔ .) 
(ّ) : ًٍّ الِمْنَقِريُّ ( رقػـ ّٗٓتقريب التيػذيب )ص: الصدكؽ.  عبُد العزٌز بن المغٌرة بن أَُم

(ُِْٔ .) 
 لـ أقؼ لو عمى أحاديث.  (ْ)
 (. ُٖٗ( رقـ )ُِٗ/ٖالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ٓ)
ػػاف مخضػػـر ثقػػة معمػػر، مػػات سػػنة خمػػس  أبللو رجللاء العطللاردي هللو: (ٔ) عمػػراف بػػف ًمٍمحى

 (. ُُٕٓ( رقـ )َّْكمائة كلو مائة كعشركف سنة. تقريب التيذيب )ص: 



 الجزء الثاني - ـَُِِ/العدد التاسع كالثالثكف  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

    

     

 من لم يرو عنه إال راو واحد، 
 ولم يضعف أبو حاتم حديثه

َُْْ 

 . (ُ)كأرل حديثو مستقيما
كنقؿ عف أبيو أف أحاديث  الراكم لـ يترجـ لو أحد إال ابف أبي حاتـ: قمت
 . أدرل بحالو -/-كأبك حاتـ  (ِ)كليس لو ركاية، مستقيمة

مِ : انرتمجت احلادٌت عشز
ْ
ٌ
َ
ذ
ُ
ه
ْ
 َأبًِ ان

ُ
ه
ْ
 ب
ُ
وق
ُ
س
ْ
ز
َ
 م

 . (ْ){(ّ)مسمـ بف الكليد :غير عنو ركل أعمـ ال ،صالح حديثو } :حاتـ أبك قاؿ
ًل  اِوي: أَوَّ  : َتْرَجَمُة الرَّ

كؽي ٍبفي  سىًمعى ، (ٓ)سىًمعى الزٍُّىًرمَّ : أىًبي اٍلييذىٍيًؿ الشىاًميُّ أىبيك بكر الدمشقيمىٍرزي
ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو : سىًمعى ًمٍنوى  كما ، صحيح الحديث عف الزىرم: } (ٔ)قاؿ دحيـ، اٍلكى

اًرمَّ .{ الكليد: أعمـ أحدا ركل عنو غير ييٍنًكري : } كقىاؿى اٍلبيخى كقاؿ  .(ٕ){ يىٍعًرؼي كى

                                                           

 (. ُٖٗ( رقـ )ُِٗ/ٖالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ُ)
 . كعميو فمف أعمؽ عمى الترجمة كلف أذكر لو شيء غير ىذا (ِ)
َمْشـِقً:الَولٌِد بن ُمْسلِم  (ّ) ثقة لكنو كثير التدليس كضعو ابف حجر ًفػي الطبقػة الرابعػة  الدِّ

مف طبقات المدلسيف كىػى: مػف اتفػؽ عمػى أنػو ال يحػتج بشػيء مػف حػديثيـ إال بمػا 
 طبقػات المدلسػيفييٍنظىػر: صرحكا ًفيو بالسماع. مىاتى آخر سىػنىة أربػع كتسػعيف كمائػة. 

 . (ْٕٔٓرقـ ) (ْٖٓ)ص:  تقريبالك  (ُٓ)ص: 
 (. َُِٕ( رقـ )ِٓٔ/ٖالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ْ)
ْهِريُّ هو: (ٓ)  األكلى.  الترجمة في سبؽ حافظ ثقة شياب: بف اهلل عبيد بف مسمـ بف محمد الزُّ
عبػد الػرحمف بػف إبػراىيـ بػف عمػرك أبػك سػعيد الدمشػقي: ثقػة حػافظ مػتقف  :ُدَحٌم: ُهوَ  (ٔ)

)ص:  )أم: كمػائتيف(. تقريػب التيػذيب مات سنة خمس كأربعيف كلو خمس كسبعكف
 (. ّّٕٗ( رقـ )ّّٓ

تنكػػر، أىٍم  "تعػػرؼ كتنكػػر"، أك "يعػػرؼ كينكػػر" قللولهم: (ٕ) : تىعػػرؼ كى ـٍ قىػػٍكلييي قػػاؿ السػػيكطي: كى
نىاًكيرً  مىرَّةن  يىٍأًتي مىرَّةن  ًباٍلمى = = نػكر /الػدكتكر كقػاؿ (ُِْ/ُ) الراكم تدريب ًباٍلمىشىاًىيًر. كى
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قىاؿ  .{ الكليد بف مسمـ: ال أعمـ ركل عنو غير، حديثو صالح: } أبك حاتـ كى
 :كذكره ابف حباف في المجركحيف كقاؿ .{ ثقة: } أىبيك بىٍكر ٍبف خزيمة

نىاًكيًر الًَّتي الى أصي }  ًديث الزٍُّىًرمٌ ػيٍنفىرد عىف الزٍُّىًرٌم ًباٍلمى كىافى ، كؿ لىيىا مف حى
مىٍيًو سكء اٍلًحٍفظ  فىييكى ًفيمىا اٍنفىرد ًبًو مف اأٍلىٍخبىار سىاًقط ، فىكثر كىمواٍلغىاًلب عى

اج ًبوً  ة ًإف شىاءى اهلل، ااًلٍحًتجى ًفيمىا كىافؽ الثّْقىات حجَّ  :كقاؿ ابف عدم .{ كى
 كال أعمـ يركم عنو غير الكليد، كلمرزكؽ غير ما ذكرت مف الحديث} 
دَّارىقيٍطًنٌي في الاؿى كقى  .{ بف مسمـ كأحاديثو يحمؿ بعضيا بعضا كيكتب حديثوا

كؽ عىًف الزٍُّىًرمّْ : } (ُ)حديث لو ، كذكره أبك جعفر العقيمي .(ِ){ تفرد ًبًو مىٍرزي

                                                           

قػكليـ: "تعػرؼ كتنكػر"، (. ُُْ: منيج النقػد فػي عمػكـ الحػديث )ص: الديف عتر في
عمػػى الػػكجييف، كالمعنػػى: أنػػو يػػأتي مػػرة باألحاديػػث المعركفػػة كمػػرة  أك "يعػػرؼ كينكػػر"

باألحاديث المنكرة، فأحاديثو تحتػاج إلػى عػرض كمكازنػة بأحاديػث الثقػات المعػركفيف. 
األكلػػى، كلعػػؿ ذلػػؾ ألنيػػا كردت فػػي = =كقػػد كجػػدنا المحػػدثيف أكثػػر اسػػتعماال لمصػػيغة

ذىٍيفىػػةى ٍبػػفى . --الحػػديث الصػػحيح عنػػو  ػػافً  قمػػت: حػػديث حي قىػػٍكـه »الطكيػػؿ: كفيػػو:  اليىمى
تيٍنًكػػري  ـٍ كى كتػػاب: و، صػػحيحفػػي:  البخػػارم. أخرجػػو «يىٍيػػديكفى ًبغىٍيػػًر ىىػػٍدًيي، تىٍعػػًرؼي ًمػػٍنيي

نىاًقبً  فػي:  مسػمـك (. َّٔٔح رقػـ ) (ُٗٗ/ْ) عىالىمىاًت النُّبيػكًَّة ًفػي اإًلٍسػالىـً ، باب: المى
مىارىةً و، صحيح ًة ًعٍندى ظيييكًر اٍلًفتىًف كتحػذير الػدعاة اأٍلىٍمًر ، باب: كتاب: اإلًٍ مىاعى كـً اٍلجى ًبميزي

 . (ُْٕٖ) ح رقـ (ُْٕٓ/ّ) إلى الكفر
ارى  --ًذٍكري تىٍفًديىًة النًَّبيّْ في: اآلحاد كالمثاني،  ابف أبي عاصـالحديث أخرجو  (ُ) اأٍلىٍنصى

ٍيػػوً  ًليػػدي (. قػػػاؿ: ُّٕٓح رقػػـ ) (ّْٔ/ّ) ًبأىبىكى ـه، ثنػػػا اٍلكى ػػٍي ػػدَّثىنىا أىبيػػػك سىػػًعيدو ديحى ٍبػػػفي احى
، عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو  كًؽ ٍبًف أىًبي اٍلييذىٍيًؿ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، عىٍف مىٍرزي : "قىاؿى  -- ميٍسًمـو قىاؿى

اًر  --رىسيكؿي المًَّو  ـٍ أىًبي كىأيمّْي: »--ًلأٍلىٍنصى  «. فىدىاكي
 (. ُُٕٗ( ح رقـ )ُِّ/ِأطراؼ الغرائب كاألفراد ) (ِ)
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داكد  أبا سألت } :اآلجرم عبيد أبك كقاؿ .«الضعفاء جممة» في (ُ)الجاركد كابف
مداره  حديث في البكصيرم كقاؿ .{ فيو الجكاب ككره .بالبصرة كاف :فقاؿ عنو
: } كقاؿ الحافظ ابف حجر في التيذيب .(ّ){ ىىذىا ًإٍسنىاد ميٍختىمؼ ًفيوً } : (ِ)عميو

كقاؿ في . (ْ){ سندهفي كذكره العقيمي في الضعفاء كذكر حديثا خكلؼ 
                                                           

ٍكًد النٍَّيسىػابيٍكًرمُّ  اْبُن الَجاُرْوِد ُهَو: (ُ) ػاري ًمػي  بػًف الجى ٍبدي اهلًل بػفي عى مَّدو عى : قػاؿ الػذىبي: أىبيك ميحى
ػٍف ريٍتبىػة  مَّػد كىاًحػد ًفػي األىٍحكىػاـ، الى ينػزؿي ًفٍيػًو عى اًحبي كتاب: )الميٍنتىقىػى ًفػي السُّػنىف( ميجى صى

اًدٍيػػث يىٍختمػػؼي ًفٍييىػػا اٍجًتيىػػادي النُّقَّػػاد.  سىػػف أىبىػػدان، ًإالَّ ًفػػي النَّػػادر ًفػػي أىحى ػػًة الحى كىػػافى ًمػػٍف أىًئمَّ
مػائىتىٍيًف. األىثىر.  ػديٍكًد الثَّالىًثػٍيفى كى ًلػدى ًفػي حي ػاتى سىػنىةى سىػٍبعو كي ـي كىالنَّػاس. مى ػاًك مىٍيػًو الحى أىٍثنىػى عى

ثىالىًث مائىةو.   . (ُّْرقـ ) (ِّٗ/ُْسير أعالـ النبالء )كى
ٍيػرمصباح الزجاجة،  (ِ) ح رقػـ  (ّٓ/ُ) كتاب: اتّْبىاع الٌسنة، باب: ثىكىاب معمـ النَّاس اٍلخى

(ْٗ) . 
كتاب: اإليمػاف كفضػائؿ الصػحابة كالعمػـ، بػاب: في: سننو،  ابف ماجو الحديث أخرجو (ّ)

ٍيػرى  النَّاسى  ميعىمّْـً  ثىكىابً  كتػاب:  صػحيحو، فػي: خزيمػة ابػفك  (.ِِْ) رقػـ ح (ٖٖ/ُ) اٍلخى
ٍفًر ، باب: الزَّكىاةً  حى اًئًؿ ًبنىاًء السُّكًؽ أًلىٍبنىاًء السَّاًبمىًة، كى ح  (ُُِ/ْ) اأٍلىٍنيىاًر ًلمشَّػاًربً فىضى
: مف طريؽ: . كالىما: (َِْٗرقـ ) ػدَّثىًني الزٍُّىػًرمُّ قىػاؿى : حى كؽي ٍبفي أىًبي اٍلييػذىٍيًؿ قىػاؿى مىٍرزي

: قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو  ٍيػرىةى، قىػاؿى ػٍف أىًبػي ىيرى ، عى ػرُّ ٍبػًد المَّػًو اأٍلىغى دَّثىًني أىبيك عى ػا : »--حى ًإفَّ ًممَّ
ا تىرىكىػوي،  ػاًلحن لىػدنا صى كى نىشىػرىهي، كى ػوي كى مَّمى ػا عى ٍكًتػًو ًعٍممن سىنىاًتًو بىٍعدى مى حى ًمًو كى ؽي اٍلميٍؤًمفى ًمٍف عىمى يىٍمحى
ػدىقىةن  رَّثىوي، أىٍك مىٍسًجدنا بىنىػاهي، أىٍك بىٍيتنػا اًلٍبػًف السَّػًبيًؿ بىنىػاهي، أىٍك نىٍيػرنا أىٍجػرىاهي، أىٍك صى فنا كى ميٍصحى  كى

ٍكًتوً أىٍخرى  قيوي ًمٍف بىٍعًد مى يىاًتًو، يىٍمحى حى ًتًو كى اًلًو ًفي ًصحَّ يىا ًمٍف مى  . «جى
ترجمة رقـ  (َِٗ/ْالضعفاء الكبير )، كالمفظ لو في: لعقيميالحديث أخرجو ا (ْ)

ـٍ يىٍرًك كقاؿ:  (ُٖٓٗح رقـ ) (ُّٓ/ٖالمعجـ األكسط )في:  كالطبراني( ُٕٓٗ) لى
ًديثى عىًف  ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو "ىىذىا اٍلحى كؽي ٍبفي أىًبي اٍلييذىٍيًؿ، تىفىرَّدى ًبًو: اٍلكى . الزٍُّىًرمّْ ًإالَّ مىٍرزي

ا ا( َُٔح رقـ ) (ٕٗ/ُٗالمعجـ الكبير )في:  كأيضن = مسند الشامييف في:  كأيضن
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 . (ُ)مات قبؿ الستيف كمائة .{ ليف الحديث مف السابعة: } التقريب
ا ًٌ ْرَجَمة: َثاِن ْعلٌُِق َعلَى التَّ  : التَّ

 : ما يميمف خالؿ ترجمة الراكم يتبيف 
، األئمػة مػف جمػع عميػو يكافقػو لػـ .{ صػالح حديثػو } :-/- حػاتـ أبي قىٍكؿي  -ُ

، كابػػف الجػػاركد، كابػػف حبػػاف، كالعقيمػػي، كأبػػك داكد، فقػػد ضػػعفو البخػػارم

                                                           

-ََِ/ٖالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )في: كابف عدم  (ُِٖٗح رقـ ) (ُُّ/ْ)=
 (ِْٓٓ/ٓ) الصحابة معرفة في: األصبياني نعيـ كأبك (ُِٕٗ) رقـ ترجمة (َُِ
 -ِٖٕ/ْ) كاألفراد الغرائب أطراؼ في: القيسراني طاىر ابف كأعمو (ّٗٗٓ) رقـ ح

كؽ عىف الزٍُّىًرٌم ميتًَّصال، كقاؿ: قاؿ  (ِْٓٓح رقـ ) (ِٕٗ الدَّارىقيٍطًنٌي: تفرد ًبًو مىٍرزي
ًليد بف ميسمـ. تفرد ًبًو عىنوي اٍلكى ا في:  كى ح رقـ  (ُْٕٗ/ْذخيرة الحفاظ )كأيضن

ًليد ٍبف ميٍسًمـ(ّْٖٓ) ًف . جميعيـ مف طريؽ: اٍلكى كًؽ ٍبًف أىًبي اٍلييذىٍيًؿ، عى ، عىٍف مىٍرزي
، أىفَّ  ، عىٍف كىٍعبو ٍبًد المًَّو، عىٍف عىمًّْو عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف كىٍعبو ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف عى ، عىٍف عى الزٍُّىًرمّْ

ًتًو كىاٍغتىسىؿى »، --ًبيَّ النَّ  عى ًمٍف طىمىًب اأٍلىٍحزىاًب، فىًزعى أًليمَّ  «. لىمَّا رىجى
مىتيوي ًفي: التاريخ الكبيػر لمبخػارم ) (ُ) كالضػعفاء الكبيػر  (ُٓٔٔ( رقػـ )ّْٖ/ٕييٍنظىري تىٍرجى

( َُِٕ( رقػػػػػػـ )ِٓٔ/ٖ( كالجػػػػػػرح كالتعػػػػػػديؿ )ُٕٓٗ( رقػػػػػػـ )َِٗ/ْلمعقيمػػػػػػي )
( كالكامػػػػؿ فػػػػي ضػػػػعفاء الرجػػػػاؿ َُٖٔ( رقػػػػـ )ّٖ/ّحبػػػػاف )كالمجػػػػركحيف البػػػػف 

( كالضػعفاء َّْٕ( رقـ )ُِِ/ٕٓ( كتاريخ دمشؽ )ُِٕٗ( رقـ )َُِ-ََِ/ٖ)
-ِّٕ/ِٕ) ( كتيػػػذيب الكمػػػاؿَِّٖ( رقػػػـ )ُُّ/ّكالمترككػػػكف البػػػف الجػػػكزم )

( كالمغنػػػػي فػػػػي الضػػػػعفاء ّٔٓٓ( رقػػػػـ )ُِٓ/ِ( كالكاشػػػػؼ )ٕٖٓٓ( رقػػػػـ )ّّٕ
كديػػكاف الضػػعفاء  (ّّٓ( رقػػـ )ُُِ/ْكتػػاريخ اإلسػػالـ )( َُٔٔ( رقػػـ )َٓٔ/ِ)

كمػػاؿ تيػػذيب ُْٕٖ( رقػػـ )ٖٖ/ْ( كميػػزاف االعتػػداؿ )َْٕٓ( رقػػـ )ّّٖ)ص:  ( كا 
( كتقريػػب َُٓ( رقػػـ )ٖٔ/َُ( كتيػػذيب التيػذيب )ِْْٖ( رقػػـ )ُِٔ/ُُالكمػاؿ )

 . (ْٓٓٔ( رقـ )ِٓٓالتيذيب )ص: 
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كال مغمطػػام ألحػػد فيػػو ، كابػػف حجػػر كلػػـ يػػذكر ابػػف الجػػكزم، كالػػدارقطني
صػػحيح الحػػديث عػػف : قػػاؿ دحػػيـ نعػػـ. تضػػعيفوككأنيمػػا ارتضػػيا ، تكثيقػػا
الزىػرم كمػع ذلػؾ فقػد سػبر ابػف : ىك أصال ال يركم إال عػف: قمت الزىرم

 تكسَّط فقد بف عدمأمَّا اك ، حباف مركياتو كقاؿ فيو ما قاؿ ككذلؾ البخارم
، (كأحاديثػػو يحمػػؿ بعضػػيا بعضػػا كيكتػػب حديثػػو): قػػاؿك فػػي الحكػػـ عميػػو 

كأتى بما فييا مف النكارة أكلى ممػف عمَّػـ كعميو فحجة مف سبر مركياتو 
كعميو فػإف الػراكم ضػعيؼ ، الحكـ كصحح لو مطمقنا أك كثقو كابف خزيمة

فػي  -/-كعميو ييٍحمىؿ كػالـ أبػي حػاتـ ، كحديثو صالح إذا تكبع، إذا انفرد
 ـ.أف حديثو صالح أم إذا تكبع كاهلل أعم

كافقػو {  الكليػد بػف مسػمـال أعمػـ ركل عنػو غيػر : } -/-قىٍكؿي أبي حاتـ  -ِ
، عميػػو األئمػػة الحفػػاظ فكػػؿ مػػف تػػرجـ لػػو لػػـ يػػذكر أحػػدنا غيػػره كػػالمزم

كمػا أعمػـ أحػدا ركل : } دحيـ عمى ذلؾ فقاؿ كنص. كابف حجر، كالذىبي
ػػا فقػػاؿ كنػػص .{ عنػػو غيػػر الكليػػد كال أعمػػـ : } ابػػف عػػدم عمػػى ذلػػؾ أيضن

  .{ يركم عنو غير الكليد بف مسمـ
 : (1)الراويمروٌات : َثالًِثا

كقػػد تكبػػع فػػي بعضػػيا ، كذلػػؾ بعػػد البحػػث كالتتبػػعركايػػة  كعشػػركفأربعػػة 
كانفرد في بعضيا كأتى بما يخالؼ فيو كعميو فإنو حسف الركاية عند المتابعة 

 . ضعيؼ إذا انفرد
                                                           

ركايػات لػو فػي ترجمتػو ككػالـ األئمػة ال حاجة لعرض مركياتػو كقػد قمػت بػذكر ثالثػة  (ُ)
عميو كأنو ضعيؼ إذا لػـ يتػابع كصػالح عنػد المتابعػة، كمػا أف مركياتػو قػد زادت عػف 

 عمى نفسي.  واشترطتالذم مجمكع ال
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 : انرتمجت انثاوٍت عشز
ُّ
صِى

ْ
اعٍِم احلِم

َ
م
ْ
 ِإس

ُ
ه
ْ
ى ب

ا
ه
َ
ع
ُ
 (ُ)م

 . (ّ){ (ِ)أرطاة غير عنو يرك لـ الحديث صالح بأس بحديثو ليس } :حاتـ أبك قاؿ
ًل  اِوي: أَوَّ  : َتْرَجَمُة الرَّ

 (ْ)ركل عػػف نػػافع: } قػػاؿ ابػػف أبػػي حػػاتـ: ميعىمَّػػى ٍبػػفي ًإٍسػػمىاًعيؿ الًحٍمًصػػىُّ 
بحديثػو  لػيس :فقػاؿ عنػو أبػي سػألت المنػذر بف أرطأة عنو ركل (ٓ)الزبير كأبى

كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات  .{ بأس صالح الحديث لػـ يػرك عنػو غيػر أرطػاة
ٍنوي : } كقاؿ كذكر . (ٔ){ ٍبف اٍلميٍنذر بنسخة ميٍستىًقيمىة ًفييىا غرائباأىٍرطىأىة : ركل عى

                                                           

: ركل عنػو، مرسػال--ركل عػف النبػي  ميعىمَّى ٍبف ًإسػماًعيؿىناؾ آخر اسمو:  :تقل (ُ)
قالو البخػارم، كأبػك حػاتـ، كذكػره ابػف حبػاف فػي عمارة بف غزية كسعيد بف أبي ىالؿ 

تيػوي ًفػي: يركم اٍلمىرىاًسيؿ، الثقات كقاؿ:  مى التػاريخ كزاد فػي نسػبتو األنصػارم. ييٍنظىػري تىٍرجى
الثقػػات ك  (ُِّٓ) ( رقػػـِّّ/ٖ) الجػػرح كالتعػػديؿك  (ُُّٕ( رقػػـ )ّْٗ/ٕ) الكبيػػر

 (. ٖٔٓٓ) ( رقـّْٔ/ٓ) البف حباف
ثقة سػبؽ فػي دراسػة إسػناد الحػديث الثالػث مػف  المنذر بن األسود األلهانً:أَْرَطأَةُ بن  (ِ)

 الترجمة األكلى. 
 (. ُّّٓ( رقـ )ِّّ/ٖالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ّ)
 ثقة ثبت، سبؽ في ىامش الترجمة التاسعة.  نافع أبو عبد هللا المدنً مولى ابن عمر: (ْ)
كمائػػة.  صػػدكؽ يػػدلس مػػات سػػنة سػػت كعشػػريفس: ري دٍ بػػف تىػػمحمػػد بػػف مسػػمـ  هللو: (ٓ)

 (. ُِٗٔ( رقـ )َٔٓتقريب)ص: ال
لقػػد تتبعػػت مركيػػات الػػراكم كلػػـ أجػػد فييػػا غرائػػب كبمغػػت مركياتػػو أربعػػة عشػػر  قلللت: (ٔ)

سػناده صػحيح كمػف ىػذه المركيػات  ركاية ككميا في الصحيحيف عدا أثػر كاحػد عنػو كا 
 عمى سبيؿ المثاؿ:

العبػاس  أبػك أخرجػو الػكداع((. حجػة في رأسو حمؽ -- اهلل رسكؿ ))أف عمر ابف عىفً  -ُ
ػٍف ّّٔ( ح رقـ )ٖٗ/ِفي: حديثو ) السراج ، عى = ( بسنده عىًف اٍلميعىمَّى ٍبػًف ًإٍسػمىاًعيؿى
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ُْْٔ 

ػًحيحولػو ابػف ركل : } العراقي كالـ أبي حػاتـ كقػاؿ ككػذلؾ . (ُ){ حبىػاف ًفػي صى
                                                           

ػػًف ابػػف عمػػر، بػػو. =  ، عى فػػي:  قمػػت: كالحػػديث فػػي الصػػحيحيف أخرجػػو البخػػارمنىػػاًفعو
دىاًع ) ػًة الػكى جَّ ( مػف طريػؽ َُْْ( ح رقػـ )ُٖٕ/ٓصحيحو، كتاب: المىغىاًزم، باب: حى

: ـٍ ػا، أىٍخبىػرىىي ٍنييمى ػرى رىًضػيى المَّػوي عى ، أىفَّ اٍبػفى عيمى ػٍف نىػاًفعو ... الحػديث.  ميكسىى ٍبفي عيٍقبىةى، عى
مىػػػى التَّ  كمسػػػمـ ٍمػػػًؽ عى ، بػػػاب: تىٍفًضػػػيًؿ اٍلحى ػػػجّْ ػػػكىاًز فػػػي: صػػػحيحو، كتػػػاب: اٍلحى جى ٍقًصػػػيًر كى

 (. َُّْ( ح رقـ )ْٕٗ/ِالتٍَّقًصيًر )
: )كىافى رىسيكؿي المًَّو  -ِ ييدم مػف المدينػة، فأفتػؿ قىالًئػدى  --عىٍف عىاًئشىةى أىنَّيىا كىانىٍت تىقيكؿي

) فػي: حديثػو  أخرجو أبك العبػاس السػراج. ىىٍدًيًو، ثيَـّ ال يىٍمتىًنعي شىٍيئنا ًممَّا يجتنب المحـر
ػٍف أىيُّػكبى ٍبػًف  ( بسندهُْْٗ( ح رقـ )ِٖ/ّ) ، عى ػاًرمّْ عىًف اٍلميعىمَّى ٍبًف ًإٍسػمىاًعيؿى األىٍنصى

: ػػٍف عىاًئشىػػةى أىنَّيىػػا كىانىػػٍت تىقيػػكؿي ػػٍركىةى، عى ػػٍف عي ، عى ػػًف الزٍُّىػػًرمّْ قمػػت: ... الحػػديث.  ميكسىػػى، عى
، بػػاب: فىٍتػػًؿ فػػي: صػػحيحو، كتػػاب كالحػػديث فػػي الصػػحيحيف أخرجػػو البخػػارم ػػجّْ : الحى

ٍمػرىةى ًبٍنػًت ُٖٗٔ( ح رقـ )ُٗٔ/ِ) القىالىًئًد ًلٍمبيٍدًف كىالبىقىرً  ػٍف عى (. بسنده عػف عيػٍركىةى، كىعى
ٍنيىػا قىالىػٍت: ٍبًد الرٍَّحمىًف، أىفَّ عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى فػي: صػحيحو،  كمسػمـ... الحػديث.  عى

ػٍف الى ييًريػدي الػذَّىىابى ًبنىٍفًسػوً  ـً ًلمى ػرى ، باب: اٍسًتٍحبىاًب بىٍعًث اٍليىػٍدًم ًإلىػى اٍلحى جّْ ...  كتاب: اٍلحى
 (. ُُِّ( ح رقـ )ٕٓٗ/ِ)

بىػرو كتػاب: الزَّكىػاًة، فػي صػحيحو، كمػا فػي اإلحسػاف،  ابف حبػافالركاية أخرجيا  (ُ) ًذٍكػري خى
ٍأنىػا ًإلىٍيػًو )ثىاًلثو ييبىيّْفي  ػا أىٍكمى ةى مى ػًف اٍلميعىمَّػى بسػنده:  (َّّْ( ح رقػـ )ٕٗ-ٔٗ/ًٖصحَّ عى

ػػرى رىسيػػكؿي المَّػػًو ا : أىمى ، قىػػاؿى ػػرى ػػًف اٍبػػًف عيمى ػػٍف نىػػاًفعو عى ، عى ًبزىكىػػاًة اٍلًفٍطػػًر  --ٍبػػًف ًإٍسػػمىاًعيؿى
 . ٍبػػدو ػػر  أىٍك عى ، حي ػػًغيرو أىٍك كىًبيػػرو ػػٍف كيػػؿّْ ميٍسػػًمـو صى ػػاعنا ًمػػٍف شىػػًعيرو عى ، أىٍك صى ػػاعنا ًمػػٍف تىٍمػػرو صى

، بػػاب: فػػي: صػػحيحو، كتػػاب: الزَّكىػػاةً  قمػػت: كالحػػديث فػػي الصػػحيحيف أخرجػػو البخػػارم
دىقىًة الًفٍطرً  صحيحو، كتاب: الزَّكىاًة، في:  كمسمـ(. َُّٓ( ح رقـ )َُّ/ِ) فىٍرًض صى

مىػػػى اٍلميٍسػػػًمًميفى ًمػػػفى التٍَّمػػػًر كىالشَّػػػًعيرً  (. ْٖٗ( ح رقػػػـ )ٕٕٔ/ِ) بػػاب: زىكىػػػاًة اٍلًفٍطػػػًر عى
: ما: بسندى ٍنييمىا، قىاؿى زىكىػاةى الًفٍطػًر --فىرىضى رىسيكؿي المًَّو »عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى

اعنا  ، أىٍك صى اعنا ًمٍف تىٍمرو  «... الحديث. ًمٍف شىًعيرو صى
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 . (ُ)ابف حجرقاؿ 
ا ًٌ ْرَجَمة: َثاِن ْعلٌُِق َعلَى التَّ  : التَّ

 : ما يميمف خالؿ ترجمة الراكم يتبيف 
 كافقػػػو .{ لػػػيس بحديثػػػو بػػػأس صػػػالح الحػػػديث: } -/-قىػػػٍكؿي أبػػػي حػػػاتـ  -ُ

ٍنػوي : } فذكره في الثقات كقاؿابف حباف  ٍنػذر بنسػخة : ركل عى أىٍرطىػأىة ٍبػف اٍلمي
  .{ ميٍستىًقيمىة ًفييىا غرائب

األئمػػة  كافقػػو عميػػو{  لػػـ يػػرك عنػػو غيػػر أرطػػاة: } -/-قىػػٍكؿي أبػػي حػػاتـ  -ِ
  .الحفاظ فكؿ مف ترجـ لو لـ يذكر أحدنا غيره

  :(2)مروٌات الراوي: َثالًِثا
بمغػت مركيػات الػراكم أربعػة عشػر : بتتبعي لمركيات الراكم كجػدت اآلتػي

كقد تكبع في الصحيحيف كلـ يأت بما يخػالؼ فيػو كعميػو فإنػو صػدكؽ . ركاية
 . حسف الركاية عمى أقؿ حاؿ

  

                                                           

تيػوي ًفػي: الجػرح كالتعػديؿ (ُ) مى  رقػـ (ّْٗ/ٕ) كالثقػات (ُّّٓرقػـ ) (ِّّ/ٖ) ييٍنظىػري تىٍرجى
كلسػاف  (ْٗٔ( رقػـ )ُّٗ)ص:  ميزافالكذيؿ  (ُُٓ/ُ) كطرح التثريب (ُُُِٓ)

 (. ُِْ( رقـ )ّٔ-ِٔ/ٔ) الميزاف
ركايػات لػو فػي ترجمتػو ككػالـ األئمػة ال حاجة لعرض مركياتػو كقػد قمػت بػذكر ثالثػة  (ِ)

كأنػو إف لػـ يكػف ثقػة ، كبينت أنو لػـ يغػرب فػي مركياتػو ككميػا فػي الصػحيحيف، عميو
فيػػك عمػػى أقػػؿ حػػاؿ صػػدكؽ حسػػف الحػػديث، كمػػا أف مركياتػػو قػػد زادت عػػف مجمػػكع 

 المركيات التي اشترطت عمى نفسي دراستيا. 
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ى انىنٍذ مىىل عمزو به خزاش: انرتمجت انثانثت عشز
ُ
 (ُ)َأب

كىػك ، ال أعمػـ ركل عنػو غيػره. (ِ)شػيخ البػف أبػى ذئػب: } قاؿ أبػك حػاتـ
  .{ (ّ) شيخ مستقيـ الحديث

ًل  اِوي: أَوَّ  : َتْرَجَمُة الرَّ

ٍمػػرك ٍبػػف: كيقػػاؿ: أىبيػػك الكليػػد مػػكلى عمػػرك بػػف خػػراش  سىػػًمعى : ًخػػدىاش عى
ٍيرىةى  أبا ىيرى
ٍنوي ، (ْ) ، كمسمـ، كالبخارم، سكت عنو ابف سعد. أىًبي ذئب اٍبفركل عى

سمعت أبى كسئؿ عف أبى الكليد الذل ركل عنو ابف أبى : كقاؿ ابف أبى حاتـ
كىػػك شػػيخ ، ال أعمػػـ ركل عنػػو غيػػره. شػػيخ البػػف أبػػى ذئػػب: } فقػػاؿ. ذئػػب

كذكػره ابػف {  صػاحب أبػي ىريػرة: } كقػاؿ ابػف أبػي خيثمػة .{ مستقيـ الحديث
 . (ٓ)الثقاتحباف في 

                                                           

الطبقػات : كمػا عنػد ابػف سػعد فػي: ًخػدىاش كيقاؿ: مكلى عىٍمرك ٍبػف ،َعْمرو ْبن ِخَراش (ُ)
كلػـ أقػؼ . (ِِِّ( رقػـ )ُٖٔ/ِتاريخػو )فػي: كابف أبػي خيثمػة  (َُّ/ٓالكبرل )

 ألم مف اإلسميف عمى ترجمة. 
محمد بف عبد الرحمف بف المغيرة: قاؿ ابف حجػر: ثقػة فقيػو فاضػؿ  اْبُن أَِبً ِذْئٍب ُهَو: (ِ)

مف السابعة مات سنة ثماف كخمسيف )أم: كمائة( كقيؿ سػنة تسػع. تقريػب التيػذيب 
 (. َِٖٔ( رقـ )ّْٗ)ص: 

 . (ِِِٗرقـ ) (َْٓ/ٗالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (ّ)
. الجػرح عػف أبيػو حػاتـ قػاؿ ابػف أبػي، كمػا كركل عف مسػاحؽ بػف عمػرك بػف خػراش (ْ)

 (. ُٓٓٗ( رقـ )ِْٖ/ٖ) كالتعديؿ
تيػػوي  ييٍنظىػػري  (ٓ) مى رقػػـ  (ٕٕ/ٗ) لمبخػػارم الكبيػػر التػػاريخك  (َُّ/ٓ) الكبػػرل الطبقػػات ًفػػي: تىٍرجى

تػػاريخ ابػػف أبػػي خيثمػػة ك  (ِّْٖ( رقػػـ )َٖٔ/ِمسػػمـ )ل( كالكنػػى كاألسػػماء ِْٕ)
 =كالثقػػػػػات  (ِِِٗرقػػػػػـ ) (َْٓ/ٗكالجػػػػػرح كالتعػػػػػديؿ ) (ِِِّ( رقػػػػػـ )ُٖٔ/ِ)



 الجزء الثاني - ـَُِِ/العدد التاسع كالثالثكف  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

    

     

 من لم يرو عنه إال راو واحد، 
 ولم يضعف أبو حاتم حديثه

ُْْٗ 

ا ًٌ ْرَجَمة: َثاِن ْعلٌُِق َعلَى التَّ  : التَّ

 : ما يميمف خالؿ ترجمة الراكم يتبيف 
 .{ شيخ البف أبى ذئب ال أعمـ ركل عنو غيره : }-/-قىٍكؿي أبي حاتـ -ُ

ناقض  حاتـ أبا لكف .غيرهل ركاية يذكر فمـ لو ترجـ مف كؿ ذلؾ عمى كافقو
 . مساحؽ بف عمرك بف خراش: كر ركايتو عففذ -/-و ككىـ نفس

 كافقػػػو عميػػػو{  كىػػػك شػػػيخ مسػػػتقيـ الحػػػديث: } -/-قىػػػٍكؿي أبػػػي حػػػاتـ  -ِ
 . ابف حباف فذكره في الثقات

 : مروٌات الراوي: َثالًِثا

ت مركيػات الػراكم خمػس ػبمغػ: بتتبعي لمركيات الراكم كجدت اآلتي: قمت
فػػػي  بػػػؿ كػػؿ مركياتػػػو، ككػػؿ مػػػاركاه لػػـ يػػػأت فيػػو بمػػػا يخػػالؼ. ركايػػات فقػػػط
 . كعميو فإنو صدكؽ حسف الركاية عمى أقؿ حاؿ، الصحيحيف

 : كىذه ىي مركيات الراكم
ًليدً : قىاؿى ، أىٍخبىرىنىا اٍبفي أىًبي ًذٍئبو : قىاؿى عبد اهلل بف كىب -ُ عىٍف ، أىٍخبىرىًني أىبيك اٍلكى

ٍيرىةى  ٍمتيـً النَّاسي »: قىاؿى ، --أىٌف رىسيكؿى المًَّو ، أىًبي ىيرى فّْفيكاًإذىا أىمى فىًإفَّ ، فىخى
ًغيرى  ًعيؼى كىالصَّ ـي اٍلكىًبيرى كىالضَّ ، همكطأ: في عبد اهلل بف كىبأخرجو . «ًفيًي

ٍكـً  : في بك داكد الطيالسيكأ (َّٔح رقـ ) (ُُّ: )ص ًمٍف ًكتىاًب الصَّ
-ُْْ/ُِمسند )ال: في كأحمد (ُِْٗ( ح رقـ )ُِٓ/ْمسنده )
ا كأحمد .يزيد عف (ْْٕٕ) رقـ ح (ِْْ  ح (ُٓ/ُٓمسند )ال :في أيضن
 ،كيزيد، كالطيالسي ،كىب )ابف :أربعتيـ .حسيف عف(َُْٗ) رقـ

                                                           

 ( رقػػـُُٓٔ/ّ) البػػف عبػػد البػػر( كاالسػػتغناء َِٕٔ) ( رقػػـٔٔٓ/ٓالبػػف حبػػاف )= 
 (. ُٔٓٔرقـ ) (ُّٗ/ِ( كالمقتنى في سرد الكنى )ُِّٓ)
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ًليدً  أىبيك أىٍخبىرىًني :قىاؿى  ،ًذٍئبو  أىًبي اٍبف عف كحسيف( ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ،اٍلكى أىٌف ، ىيرى
فّْفيكا»: قىاؿى ، --رىسيكؿى المًَّو  ٍمتيـً النَّاسي فىخى ـي اٍلكىًبيرى فىًإفَّ ، ًإذىا أىمى ًفيًي

ًغيرى  ًعيؼى كىالصَّ : في البخارمكالحديث في الصحيحيف أخرجو : قمت. «كىالضَّ
ٍؿ مىا شىاءى : بىابه ، ًكتىابي األىذىافً ، كالمفظ لو، صحيحو مَّى ًلنىٍفًسًو فىٍمييطىكّْ  ًإذىا صى

ةً ، صحيحو: في مسمـك  (َّٕح رقـ ) (ُِْ/ُ) الى بىابي أىٍمًر ، ًكتىابي الصَّ
اـو  ًة ًفي تىمى الى  مابسندى. (ْٕٔ) ح رقـ (ُّْ/ُ) اأٍلىًئمًَّة ًبتىٍخًفيًؼ الصَّ

ٍيرىةى  ـٍ ًلمنَّاسً »: قىاؿى  --أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، عىٍف أىًبي ىيرى ديكي مَّى أىحى ، ًإذىا صى
فّْؼٍ  ـى كىالكىًبيرى ، فىٍمييخى ًعيؼى كىالسًَّقي ـي الضَّ مَّى ، فىًإفَّ ًمٍنيي ذىا صى ـٍ ًلنىٍفًسًو كىاً  ديكي أىحى

ٍؿ مىا شىاءى   . «فىٍمييطىكّْ
د أىبيك قىاؿى  -ِ دَّثىنىا :الطيالسيَى دىاكي ًليدً  أىًبي عىفٍ  ،ًذٍئبو  أىًبي اٍبفي  حى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ،اٍلكى ، ىيرى

تىافً  المٍُّقمىةي  تىريدُّهي  الًَّذم اٍلًمٍسًكيفي  لىٍيسى » :-- المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  :قىاؿى  ، كىالمٍُّقمى
افنا لىًكفَّ اٍلًمٍسًكيفى اٍلميتىعىفّْؼي الًَّذم الى يىٍسأىؿي النَّاسى ًإٍلحى أبك داكد أخرجو «كى

مسند ال: في كأحمد (ِِْٗ( ح رقـ )ُِٓ/ْمسنده ): في الطيالسي
تاريخو : في كابف أبي خيثمة. ( عف يزيدَُٗٔٓ( ح رقـ )ّّٓ/ُٔ)
ًزمٌ : ( عفِِّٓ( رقـ )ُٖٔ/ِ) مَّدو اٍلمىٍركى : ثالثتيـ. الحيسىٍيف ٍبفي ميحى

. متقاربة بألفاظ ذئب أبي ابف عف المركزم( كالحسيف ،كيزيد ،)الطيالسي
 ًكتىابي الزَّكىاةً ، صحيحو: في البخارمكالحديث في الصحيحيف أخرجو : قمت

افنا: } بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى ـي ِّٕ: ]البقرة{  الى يىٍسأىليكفى النَّاسى ًإٍلحى كى [ كى
، ًكتىاب الزَّكىاةً ، صحيحو: في كمسمـ (ُْٕٔح رقـ ) (ُِْ/ِ) الًغنىى

مىٍيوً ، بىابي اٍلًمٍسًكيًف الًَّذم الى يىًجدي ًغننى دَّؽي عى  (ُٕٗ/ِ) كىالى ييٍفطىفي لىوي فىييتىصى
ٍيرىة: كالىما (َُّٗ) ح رقـ  --عىًف النًَّبيّْ ، -- مف حديث أبي ىيرى
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لىًكًف الًمٍسًكيفي الًَّذم ، ًمٍسًكيفي الًَّذم تىريدُّهي األيٍكمىةى كىاأليٍكمىتىافً اللىٍيسى »: قىاؿى  كى
افنا، لىٍيسى لىوي ًغننى يىٍستىٍحًيي أىٍك الى يىٍسأىؿي النَّاسى ًإٍلحى  . «كى

دى  أىبيك قىاؿى  -ّ دَّثىنىا :الطيالسي دىاكي ًليدً  أىًبي عىفٍ  ،ًذٍئبو  أىًبي اٍبفي  حى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ،اٍلكى ، ىيرى
دنا ًليى  أىفَّ  يىسيرًُّني مىا» :-- المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  :قىاؿى  أىميكتي  يىٍكـى  أىميكتي  ،ذىىىبنا أيحي

دىهي  أىفٍ  ًإالَّ  ،ًدينىاره  ًمٍنوي  كىًعٍنًدم : في الطيالسي داكد أبك أخرجو .«ًلغىًريـو  أىٍرصي
مسند ال: في كأحمد( ِّْٗ( ح رقـ )ُِٔ/ْكالمفظ لو )، مسنده

تاريخو : في كابف أبي خيثمة. ( عف خمؼٕٕٖٗ( ح رقـ )ّٗٗ/ُْ)
ًزمٌ : ( عفِِّْ( رقـ )ُٖٔ/ِ) مَّدو اٍلمىٍركى : ثالثتيـ. الحيسىٍيف ٍبفي ميحى

. متقاربة بألفاظ ذئب أبي ابف عف المركزم( كالحسيف ،كخمؼ ،)الطيالسي
ًكتىاب ًفي ، صحيحو: في البخارمكالحديث في الصحيحيف أخرجو : قمت

ٍجًر كىالتٍَّفًميسً  ( ُُٔ/ّ) بىابي أىدىاًء الدٍَّيفً ، ااًلٍسًتٍقرىاًض كىأىدىاًء الدُّييكًف كىالحى
بىابي تىٍغًميًظ عيقيكبىًة ، ًكتىاب الزَّكىاةً ، صحيحو: في كمسمـ (ِّٖٗح رقـ )

ٍيرىة( مف حديث أىًبي ُٗٗ( ح رقـ )ٕٖٔ/ِ) مىٍف الى ييؤىدّْم الزَّكىاةى   ىيرى
-- : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو-- :« دو ذىىىبنا مىا يىسيرًُّني أىٍف لىٍك كىافى ًلي ًمٍثؿي أيحي

مىيَّ ثىالىثه   . «كىًعٍنًدم ًمٍنوي شىٍيءه ًإالَّ شىٍيءه أيٍرًصديهي ًلدىٍيفو ، الى يىميرَّ عى
عػف ، أخبرنػا ابػف أبػي ذئػب، حػدثنا يزيػد: -/-قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبػؿ  -ْ

-عػف النبػي ، جميعا عػف أبػي ىريػرة، كعبد الرحمف بف سعد، أبي الكليد
-فأبردكا بالصالة ، فإذا اشتد الحر، " إف شدة الحر مف فيح جينـ: قاؿ
: عػف(. ّْٕٕ( ح رقػـ )ُْْ-َْْ/ُِمسػند )ال: في أحمدأخرجو . "

ا. يزيد بو عػف حسػيف بػف (َُٓٗ( ح رقػـ )ِٓ/ُٓمسػند )ال: فػي كأيضن
 كحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف، )يزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد: كالىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ.محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بيرا
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ػٍف : بف محمد( عفا ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف سىٍعدو عى ًليًد كىعى ابف أىًبي ًذٍئبو عىٍف أىًبي اٍلكى
ٍيػػػرىةى بػػػو : فػػػي البخػػػارمكالحػػػديث فػػػي الصػػػحيحيف أخرجػػػو : قمػػػت. أىًبػػػي ىيرى

ػػػالىةً ، صػػػحيحو ػػػرّْ بىػػػابي اإًلٍبػػػرىاًد ًبػػػالظٍُّيًر ًفػػػي ًشػػػدًَّة ، ًكتىػػػابي مىكىاًقيػػػًت الصَّ  الحى
ػػػػػاًجًد ، صػػػػػحيحو: فػػػػي كمسػػػػػمـ(. ّٔٓ( ح رقػػػػـ )ُُّ/ُ) ًكتىػػػػابي اٍلمىسى

ةى  ػػػالى مىكىاًضػػػًع الصَّ ػػػٍف ، كى ػػػرّْ ًلمى ٍبػػػرىاًد ًبػػػالظٍُّيًر ًفػػػي ًشػػػدًَّة اٍلحى بىػػػابي اٍسػػػًتٍحبىاًب اإلًٍ
ػةو  مىاعى ػرُّ ًفػي طىًريًقػوً ، يىٍمًضي ًإلىى جى يىنىاليػوي اٍلحى . (ُٓٔ( ح رقػـ )َّْ/ُ) كى

ٍيػػرىةى كالىمػػا مػػف  ػػًف النًَّبػػيّْ ، حػػديث أىًبػػي ىيرى ػػرُّ »: قىػػاؿى  --عى ًإذىا اٍشػػتىدَّ الحى
الىةً  ـى ، فىأىٍبًرديكا ًبالصَّ يىنَّ رّْ ًمٍف فىٍيًح جى  . «فىًإفَّ ًشدَّةى الحى

دَّثىنىا :شبة بف عمر قاؿ -ٓ مَّدي  حى اًتـو  ٍبفي  ميحى دَّثىنىا :قىاؿى  حى ػفٍ  ،اٍلًحزىاًمػيُّ  حى ًعيسىػى  عى
ةى  ٍبفً  كىعيٍثمىافى  ،اٍلميًغيرىةً  ٍبفً ا دَّثىنىا :قىاالى  طىٍمحى ػفٍ  ،ًذٍئػبو  أىًبي اٍبفي  حى ًليػًد  أىًبػي عى اٍلكى

ٍمػػًرك ٍبػػًف ًخػػدىاشو  ػػٍكلىى عى ٍيػػرىةى ، مى ػػٍف أىًبػػي ىيرى ػػًف النًَّبػػيّْ ، -- عى أىنَّػػوي  --عى
ػا كىانىػتٍ »: قىاؿى  ٍيرى مى ًدينىةي يىٍخريجي ًمٍنيىا أىٍىمييىا خى : فػي بةيابػف شػأخرجػو . «اٍلمى

ًدينىػػًة ًمٍنيىػػابػػاب ، تػػاريخ المدينػػة ػػا ييٍخػػًرجي أىٍىػػؿى اٍلمى ػػاءى ًفيمى ػػا جى . (ِٕٕ/ُ) مى
، كالمفػظ لػو، صػحيحو: فػي البخارمكالحديث في الصحيحيف أخرجو : قمت

ًدينىػػػةً  ػػػاًئًؿ المى ًدينىػػػةً ، كتػػػاب فىضى ػػػًف المى ػػػٍف رىًغػػػبى عى  رقػػػـ ( حُِ/ّ) بىػػػابي مى
ػػجّْ ، صػػػحيحوفػػػي  مسػػمـك . (ُْٕٖ) ًدينىػػػًة ًحػػػيفى ، ًكتىػػػابي اٍلحى بىػػػابه ًفػػػي اٍلمى

ٍيػػػػرىة حػػػػديث أبػػػػيمػػػػف  (ُّٖٗ) ح رقػػػػـ (ََُٗ/ِ) يىٍتريكييىػػػػا أىٍىمييىػػػػا  ىيرى
-- ، سىػػًمٍعتي رىسيػػكؿى المَّػػًو : قىػػاؿى-- ، مىػػى »: يىقيػػكؿي ًدينىػػةى عى يىٍتريكيػػكفى المى

ػػا كىانىػػتٍ  ٍيػػًر مى ػػكىاًفيى السّْػػبىاًع كىالطٍَّيػػرً  - الى يىٍغشىػػاىىا ًإالَّ العىػػكىاؼً ، خى - ييًريػػدي عى
ٍينىػػةى  ػػٍف ييٍحشىػػري رىاًعيىػػاًف ًمػػٍف ميزى ًدينىػػةى الييًريػػدىاًف ، كىآًخػػري مى ػػا ، مى يىٍنًعقىػػاًف ًبغىنىًمًيمى

ٍحشنا دىاعً ، فىيىًجدىاًنيىا كى تَّى ًإذىا بىمىغىا ثىًنيَّةى الكى كًىًيمىا، حى جي مىى كي رَّا عى  . «خى
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 اخلامتت
كالصػػالة كالسػػالـ عمػػى أشػػرؼ ، الػػذم بنعمتػػو تػػتـ الصػػالحات الحمػػد هلل

كعمػػػى آلػػػو كأصػػػحابو  --سػػػيدنا محمػػػد ، كرحمػػػة اهلل لمعػػػالميف، المرسػػػميف
  .أجمعيف

 ؛؛؛وبعد

في بحث "مف لػـ يػرك عنػو ، الترجيحيَّة فمف خالؿ ىذه الدراسة التطبيقية
النتائج التي إال راك كاحد كلـ يضعؼ أبك حاتـ حديثو" يمكف أف أستخمص أىـ 

 : تكصمت إلييا عمى النحك اآلتي
 ـ.أحد أنكاع المجيكؿ عند أبي حات، مف لـ يرك عنو إال راك كاحد -ُ
 . أبك حاتـ ال يضعؼ ركاية المجيكؿ عمى اإلطالؽ -ِ
كمػف ، ليس كؿ مجيكؿ مردكد فيناؾ مف المجاىيؿ مف صػحت لػو ركايػة -ّ

 . ركل لو الشيخاف كغيرىما
فإنني  ج كالترجيحف البحث كالدراسة كالتخريكبعد ىذه الرحمة المثمرة م

لمنظر ؛ بعمؿ دراسة تطبيقية شاممة لكؿ مف قيؿ فيو مجيكؿ: باآلتي أكصي
 . في مركياتو قبؿ الحكـ عميو

كأف يجعمو ، أف يتقبؿ منى ىذا العمؿ --أسأؿ اهلل : كفى النياية
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ ، كأف يجعمو في ميزاف حسناتى، الكريـ خالصان لكجيو

أنى قد بذلت أقصى  -- فيعمـ اهلل ،(ُ)چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
أف  --ما في كسعى حتى يخرج ىذا العمؿ بيذه الصكرة التي أسأؿ اهلل 

                                                           

 (. ٖٗ-ٖٖسكرة الشعراء: اآليتاف: ) (ُ)
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فما كاف ، كالكماؿ هلل كحده، ككؿ إنساف معرض لمخطأ كالنسياف، تككف طيبة
كاف فييا كما ، مف تكفيؽ في ىذه البحث فمف اهلل كحده فمو الفضؿ كالمنة

كأعكذ باهلل ، كاهلل كرسكلو منو براء، خطأ أك نسياف فمف نفسي كالشيطاف مف
 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئچ  .أف أذكر بو كأنساه

 . (ُ)چىب مب خب حب جب يئ ىئ
 
 

  

                                                           

 (. ُِٖ-َُٖسكرة الصافات: اآليات: ) (ُ)
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ادِر دلفهزس 
َ
 انبحجص

 . (ُ)القيٍرآف الكىريـ .ُ
أحمػد بػف عمػرك : أبك بكر بف أبي عاصـ كىػك: المؤلؼ. اآلحاد كالمثاني .ِ

. باسػـ فيصػؿ الجػكابرةد/  :المحقػؽ ى(ِٕٖ)ت: بف الضػحاؾ الشػيباني ا
 . ـُُٗٗ ىُُُْاألكلى  ط: .الرياض –دار الراية : الناشر

محمد بف عبد الغني أبك بكر ابف نقطػة الحنبمػي : المؤلؼ. إكماؿ اإلكماؿ .ّ
: الناشػر. رب النبػي عبد القيـك عبدد/  :المحقؽ. ى(ِٗٔ)ت: البغدادم 
 . ىَُُْاألكلى  ط: .مكة المكرمة -القرل جامعة أـ 

عػالء الػديف مغمطػام : المؤلػؼ. إكمػاؿ تيػذيب الكمػاؿ فػي أسػماء الرجػاؿ .ْ
: الناشػر ـ.كأسػامة بػف إبػراىي -عادؿ بف محمد : المحقؽ. ى(ِٕٔ)ت: 

 ـ.ََُِى ُِِْاألكلى  ط: .الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر
كالمختمػػؼ فػػي األسػػماء كالكنػػى اإلكمػػاؿ فػػي رفػػع االرتيػػاب عػػف المؤتمػػؼ  .ٓ

. ى(ْٕٓ)ت: أبك نصر عمي بف ىبة اهلل بف مػاككال : المؤلؼ. كاألنساب
الطبعػػػػة األكلػػػػى ط:  .لبنػػػػاف - بيػػػػركت – دار الكتػػػػب العمميػػػػة: الناشػػػػر
 ـ.َُٗٗى ُُُْ

 عبد الكريـ بف محمد بف منصكر أبػك سػعد السػمعاني: المؤلؼ. األنساب .ٔ
. بػف يحيػى المعممػي اليمػاني كغيػرهعبد الػرحمف : المحقؽ. ى(ِٔٓ)ت: 
ى ُِّٖاألكلى  ط: .حيدر آباد، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية: الناشر
 ـ.ُِٔٗ

                                                           

 . مصادر البشر؛ كبدأت بو تبركناىك مصدر مف مصادر التشريع السماكم كليس مف ك  (ُ)



 الجزء الثاني - ـَُِِ/العدد التاسع كالثالثكف  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

    

     

 من لم يرو عنه إال راو واحد، 
 ولم يضعف أبو حاتم حديثه

ُْٓٔ 

عبػدالممؾ  بػف محمػد بػف عمػي :المؤلؼ ـ.األحكا كتاب في كاإليياـ الكىـ بياف .ٕ
. الحسػيف آيػت سػعيدد/  :المحقػؽ. ى(ِٖٔ)ت: أبك الحسف ابف القطاف 

 ـ.ُٕٗٗى ُُْٖاألكلى  ط: .الرياض –دار طيبة : الناشر
خيثمة  أبي بف أحمد بكر أبك :المؤلؼ .الكبير التاريخ = خيثمة أبي ابف تاريخ .ٖ

الحديثة  الفاركؽ :الناشر .ىالؿ فتحي بف صالح :المحقؽ .ى(ِٕٗ )ت:
 ـ.ََِٔى ُِْٕاألكلى  ط: .القاىرة –لمطباعة كالنشر 

أبػك زكريػا يحيػى بػف معػيف : المؤلؼ. ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف .ٗ
. محمػػد كامػػؿ القصػػار: كؿالجػػزء األ : المحقػػؽ. ى(ِّّ)ت: بػػف عػػكف ا

 ـ.ُٖٓٗ ىَُْٓاألكلى  ط: .دمشؽ –مجمع المغة العربية : الناشر
بف اأبك زكريا يحيى بف معيف : المؤلؼ. الدارميركاية  -تاريخ ابف معيف .َُ

دار : الناشػػر. أحمػػد محمػػد نػػكر سػػيؼد/  :المحقػػؽ. ى(ِّّ)ت: عػػكف 
 . دمشؽ –المأمكف لمتراث 

بػف اأبك زكريا يحيى بف معػيف : المؤلؼ. الدكرم ركاية -تاريخ ابف معيف .ُُ
مركػز البحػث : الناشر. أحمد محمد نكرد/  :المحقؽ. ى(ِّّ)ت: عكف 

حيػػاء التػػراث اإلسػػالمي  ىُّٗٗاألكلػػى  ط: .مكػػة المكرمػػة - العممػػي كا 
 . ـُٕٗٗ

أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل : المؤلؼ. تاريخ أصبياف = أخبار أصبياف .ُِ
. حسف كسركم سيد :المحقؽ .ى(َّْ )ت: األصبياني إسحاؽ بف أحمد بفا

 ـ.َُٗٗى َُُْاألكلى  ط: .بيركت – عمميةدار الكتب ال: الناشر
شػػمس الػديف محمػػد : المؤلػؼـ.تػاريخ اإلسػالـ ككفيػػات المشػاىير كاألعال .ُّ

بشػػار  /الػػدكتكر: المحقػػؽ. ى(ْٖٕ)ت: بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف الػػذىبي ا
 .ـََِّاألكلى  ط: .دار الغرب اإلسالمي: الناشر. عٌكاد معركؼ
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محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ أبػػك عبػػد اهلل : المؤلػػؼ. التػػاريخ الكبيػػر .ُْ
حيدر آباد ، دائرة المعارؼ العثمانيةط:  :المحقؽ. ى(ِٔٓ)ت: ، البخارم

 . محمد عبد المعيد خاف: طبع تحت مراقبة. الدكف –
فيػيـ محمػد : حققػو. ى(ِِٔ)ت:  عمػر بػف شػبة النميػرمل تاريخ المدينة .ُٓ

 . ىُّٗٗ: عاـ النشر. شمتكت
أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغػدادم : المؤلؼ. تاريخ بغداد .ُٔ

دار الغػرب : الناشر. بشار عكاد معركؼ /الدكتكر: المحقؽ ى(ّْٔ)ت: 
 ـ.ََِِى ُِِْاألكلى  ط: .بيركت –اإلسالمي 

أبػػػك القاسػػػـ عمػػػي بػػػف الحسػػػف بػػػف ىبػػػة اهلل : المؤلػػػؼ. تػػػاريخ دمشػػػؽ .ُٕ
عمػػػػرك بػػػػف غرامػػػػة : المحقػػػػؽ. ى(ُٕٓ)ت: المعػػػػركؼ بػػػػابف عسػػػػاكر 

: عػػػاـ النشػػػر. دار الفكػػػر لمطباعػػػة كالنشػػر كالتكزيػػػع: الناشػػػر. العمػػركم
 ـ.ُٓٗٗى ُُْٓ

)ت:  ألبػػػي زرعػػػة بػػػف العراقػػػي تحفػػػة التحصػػػيؿ فػػػي ذكػػػر ركاة المراسػػػيؿ .ُٖ
 . الرياض –مكتبة الرشد : عبد اهلل نكارة الناشر: المحقؽ. ى(ِٖٔ

، عبػدالكريـ بػف محمػد بػف عبػدالكريـ: مؤلػؼال. التدكيف في أخبار قزكيف .ُٗ
عزيػػػػػز اهلل : المحقػػػػػؽ .ى(ِّٔ)ت: أبػػػػػك القاسػػػػػـ الرافعػػػػػي القزكينػػػػػي 

 ـ.ُٕٖٗى َُْٖط:  .دار الكتب العممية: الناشر. العطاردم
أبػك الفضػؿ محمػد بػف طػاىر بػف عمػي القيسػراني : المؤلؼ. تذكرة الحفاظ .َِ

دار : الناشػػػػر. حمػػػػدم عبػػػػد المجيػػػػد السػػػػمفي: المحقػػػػؽ. ى(َٕٓ)ت: 
 ـ.ُْٗٗى ُُْٓاألكلى  ط: .الرياض، الصميعي لمنشر كالتكزيع

 شػػػمس الػػػديف أبػػػك عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف أحمػػػد: المؤلػػػؼ. تػػػذكرة الحفػػػاظ .ُِ
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دار الكتػب العمميػة : الناشػر، ى(ْٖٕ)ت: بف عثماف بف قىاٍيماز الػذىبي ا
 ـ.ُٖٗٗى ُُْٗاألكلى  ط: .لبناف - بيركت

أبك الفضؿ أحمد بف عمػي بػف محمػد بػف حجػر : المؤلؼ. تقريب التيذيب .ِِ
 –دار الرشػيد : الناشػر، محمػد عكامػة: تحقيػؽ. ى(ِٖٓ)ت:  العسقالني

 . ـُٖٔٗ ىَُْٔاألكلى  ط: .سكريا
محمد بف عبػد الغنػي أبػك : المؤلؼ. التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد .ِّ

كمػػاؿ يكسػػؼ : المحقػػؽ. ى(ِٗٔ)ت: بػػف نقطػػة الحنبمػػي البغػػدادم بكػػر 
 ـ.ُٖٖٗى َُْٖاألكلى ط:  .دار الكتب العممية: الناشر. الحكت

أبك الفضؿ أحمد بف عمي بػف محمػد بػف حجػر : المؤلؼ. تيذيب التيذيب .ِْ
 .اليند، مطبعة دائرة المعارؼ النظامية: الناشر. ى(ِٖٓ)ت:  العسقالني

 . ىُِّٔاألكلى ط: 
 الػػرحمف يكسػػؼ بػػف عبػػد: المؤلػػؼ. تيػػذيب الكمػػاؿ فػػي أسػػماء الرجػػاؿ .ِٓ

بشػار عػكاد د/  :المحقػؽ. ى(ِْٕ)ت: المػزم ، أبك الحجػاج، بف يكسؼا
 . ـَُٖٗ ىََُْ األكلى ط: .بيركت – الرسالة مؤسسة :الناشر .معركؼ

)ت: أبػػػك منصػػػكر محمػػػد بػػػف أحمػػػد اليػػػركم : المؤلػػػؼ. تيػػػذيب المغػػػة .ِٔ
دار إحيػػػاء التػػػراث : الناشػػػر. محمػػػد عػػػكض مرعػػػب: المحقػػػؽ. ى(َّٕ

 ـ.ََُِاألكلى  ط: .بيركت –العربي 
أبػك الحسػف أحمػد بػف عبػد اهلل : المؤلػؼ. تاريخ الثقات = الثقات لمعجمي .ِٕ

األكلػى ط:  .دار البػاز: الناشػر. ى(ُِٔ)ت: بف صػالح العجمػى الكػكفى ا
 ـ.ُْٖٗى َُْٓ

قاسـ بف قيٍطميٍكبىغىػا الحنفػي : المؤلؼ. الكتب الستةالثقات ممف لـ يقع في  .ِٖ
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مركػػػػز : الناشػػػػر. شػػػػادم بػػػػف محمػػػػد آؿ نعمػػػػاف: تحقيػػػػؽ. ى(ٕٖٗ)ت: 
 ـ.َُُِى ُِّْاألكلى  ط: .اليمف، النعماف لمبحكث بصنعاء

)ت: محمػػػد بػػػف حبػػػاف بػػػف أحمػػػد أبػػػك حػػػاتـ البيسػػػتي : المؤلػػػؼ. الثقػػػات .ِٗ
: الناشػر. العاليػة الينديػةكزارة المعػارؼ لمحككمػة : طبع بإعانة. ى(ّْٓ

  ىُّّٗاألكلػػى  ط: .دائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػة بحيػػدر آبػػاد الػػدكف الينػػد
 . ـُّٕٗ

عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف إدريػس بػف أبػي حػاتـ الػرازم ل الجرح كالتعديؿ .َّ
 – الػدكف آبػاد بحيػدر - العثمانية المعارؼ دائرة مجمس :الناشر .ى(ِّٕ )ت:
 ـ.ُِٓٗ ىُُِٕ األكلى ط: .بيركت – العربي التراث إحياء دار .اليند

بعػػد )ت: مخزرجػػي ل خالصػػة تػػذىيب تيػػذيب الكمػػاؿ فػػي أسػػماء الرجػػاؿ .ُّ
مكتػػػب المطبكعػػػات : الناشػػػر. عبػػػد الفتػػػاح أبػػػك غػػػدة: المحقػػػؽ. ى(ِّٗ

 . ىُُْٔ الخامسةط:  .بيركت حمب / -دار البشائر  / اإلسالمية
. كثقػػات فػػييـ لػػيفديػػكاف الضػػعفاء كالمتػػرككيف كخمػػؽ مػػف المجيػػكليف  .ِّ

. األنصػارم محمػد بف حماد :المحقؽ .ى(ْٖٕ )ت: الذىبي الديف شمسل
 ـ.ُٕٔٗى ُّٕٖ، الثانيةط:  .مكة. مكتبة النيضة الحديثة: الناشر

أبك الفضؿ محمػد بػف طػاىر بػف عمػي القيسػراني : المؤلؼ. ذخيرة الحفاظ .ّّ
دار السػػمؼ : الناشػر. عبػػد الػرحمف الفريػػكائيد/  :المحقػؽ. ى(َٕٓ)ت: 
 ـ.ُٔٗٗى ُُْٔاألكلى  ط: .الرياض –
  ابف ماجو أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني: المؤلؼ. سنف ابف ماجو .ّْ

دار إحيػاء الكتػب : الناشر. عبد الباقي محمد فؤاد: تحقيؽ. ى(ِّٕ)ت: 
 . فيصؿ -العربية 
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َُْٔ 

)ت: أبك داكد سميماف بػف األشػعث السًّْجٍسػتاني : المؤلؼ. سنف أبي داكد .ّٓ
المكتبػػػة : الناشػػػر. محمػػػد محيػػػي الػػػديف عبػػػد الحميػػػد: تحقيػػػؽ. ى(ِٕٓ

 . بيركت –صيدا ، العصرية
محمػػد بػػف عيسػػى بػػف سىػػٍكرة : المؤلػػؼ. الجػػامع الكبيػػر = سػػنف الترمػػذم .ّٔ

. بشػػػار عػػػكاد معػػػركؼ: المحقػػػؽ. ى(ِٕٗ)ت: أبػػػك عيسػػػى ، الترمػػػذم
 ـ.ُٖٗٗ: سنة النشر. بيركت –دار الغرب اإلسالمي : الناشر

أبك الحسف عمي بف عمر بػف أحمػد الػدارقطني : المؤلؼ. الدارقطنيسنف  .ّٕ
مؤسسػػػة : الناشػػػر. كآخػػػركف، شػػػعيب االرنػػػؤكط: تحقيػػػؽ. ى(ّٖٓ)ت: 

 ـ.ََِْى ُِْْاألكلى  ط: .لبناف –بيركت ، الرسالة
أبػك محمػد عبػد اهلل بػف عبػد الػرحمف بػف الفضػؿ : المؤلؼ. سنف الدارمي .ّٖ

دار المغنػي : الناشػر. سػميـ أسػدحسػيف : تحقيؽ. ى(ِٓٓ)ت: ، الدارمي
 ـ.َََِ ىُُِْ األكلى ط: .السعكدية العربية المممكة ،كالتكزيع لمنشر

أبػك عبػد الػرحمف أحمػد بػف شػعيب بػف النسػائي : المؤلػؼ. السنف الكبػرل .ّٗ
مؤسسػػػة : الناشػػػر. عبػػػد المػػػنعـ شػػػمبي حسػػػف: المحقػػػؽ. ى(َّّ)ت: 

 ـ.ََُِى ُُِْاألكلى  ط: .بيركت –الرسالة 
)ت:  أحمد بف الحسيف بف عمي أبك بكر البييقي: المؤلؼ. الكبرلالسنف  .َْ

، دار الكتػػب العمميػػة: الناشػػر. محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا: تحقيػػؽ .ى(ْٖٓ
 ـ.ََِّى ُِْْ الثالثةط:  .لبناف –بيركت 

أبػك عبػد الػرحمف أحمػد بػف شػعيب بػف النسػائي : المؤلػؼ. سنف النسػائي .ُْ
مكتػب المطبكعػات : الناشر. عبد الفتاح أبك غدة: المحقؽ. ى(َّّ)ت: 

 . ـُٖٔٗ ىَُْٔ الثانيةط:  .حمب –اإلسالمية 
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ُُْٔ 

)ت: سػػعيد بػػف منصػػكر بػػف شػػعبة الخراسػػاني ل. سػػنف سػػعيد بػػف منصػػكر .ِْ
 –الػػػدار السػػػمفية : الناشػػػر. حبيػػػب الػػػرحمف األعظمػػػي: تحقيػػػؽ ى(ِِٕ
 ـ.ُِٖٗى َُّْاألكلى  ط: .اليند

 أبك زكريػا يحيػى: المؤلؼ. سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف .ّْ
 دار. سػيؼ نػكر محمػد أحمػد :المحقػؽ .ى(ِّّ )ت: عػكف بف معيف بف

 ـ.ُٖٖٗ ىَُْٖ األكلى ط: .المنكرة المدينة - الدار مكتبة :النشر
أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف أبػػػك بكػػػر : المؤلػػػؼ. سػػػؤاالت البرقػػػاني لمػػػدارقطني .ْْ

. عبػػػد الػػػرحيـ محمػػػد أحمػػػد القشػػػقرم: المحقػػػؽ. ى(ِْٓ)ت: البرقػػػاني 
 . ىَُْْاألكلى  ط: .باكستاف، الىكر -كتب خانو جميمي : الناشر

 محمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف محمػػػد: المؤلػػػؼ. سػػػؤاالت السػػػممي لمػػػدارقطني .ْٓ
 ط: .فريػؽ مػف البػاحثيف: تحقيؽ. ى(ُِْ)ت: أبك عبد الرحمف السممي 

 . ىُِْٕاألكلى 
 الذىبي عثماف بف أحمد بف محمد الديف شمس :المؤلؼ .النبالء أعالـ سير .ْٔ

مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب : المحقؽ. ى(ْٖٕ)ت: 
 ـ.ُٖٓٗى َُْٓ الثالثةط:  .مؤسسة الرسالة: الناشر. األرناؤكط

 عبػػػد الحػػػي بػػػف أحمػػػد: المؤلػػػؼ. شػػػذرات الػػػذىب فػػػي أخبػػػار مػػػف ذىػػػب .ْٕ
. األرنػاؤكط كعبػدالقادر محمػكد :حققػو .ى(َُٖٗ )ت: الحنبمي العماد بفا

 ـ.ُٖٔٗى َُْٔاألكلى  ط: .بيركت –دمشؽ ، كثيردار ابف : الناشر
. المنيػػاج شػػرح صػػحيح مسػػمـ بػػف الحجػػاج = شػػرح النػػككم عمػػى مسػػمـ .ْٖ

. ى(ٕٔٔ)ت: أبك زكريػا محيػي الػديف يحيػى بػف شػرؼ النػككم : المؤلؼ
 . ىُِّٗ الثانيةط:  .بيركت –دار إحياء التراث العربي : الناشر
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ُِْٔ 

أبػػك جعفػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػالمة : المؤلػػؼ. شػػرح معػػاني اآلثػػار .ْٗ
كمحمد سيد جاد  -)محمد زىرم النجار : تحقيؽ. ى(ُِّ)ت: الطحاكم 
 ـ.ُْٗٗ ىُُْْاألكلى ط:  .عالـ الكتب: الناشر. الحؽ(

عبد العمي  د/: تحقيؽ .ى(ْٖٓ)ت:  البييقي ألبي بكر شعب اإليماف .َٓ
بالتعاكف  بالرياض كالتكزيع لمنشر الرشد مكتبة :الناشر .حامد الحميد عبد

 ـ.ََِّى ُِّْاألكلى  ط: .مع الدار السمفية ببكمبام باليند
= اإلحسػاف فػي  ى(ّْٓ)ت: صحيح ابف حباف محمد بف حبػاف البيسػتي  .ُٓ

. (ىّٕٗ)ت:  ترتيػػػب ابػػػف بمبػػػاف الفارسػػػي .تقريػػػب صػػػحيح ابػػػف حبػػػاف
 األكلػػىط:  .بيػػركت، مؤسسػػة الرسػػالة: الناشػػر. شػػعيب األرنػػؤكط: حققػػو
 ـ.ُٖٖٗى َُْٖ

)ت: أبك بكر محمد بف إسػحاؽ بػف خزيمػة : المؤلؼ. صحيح ابف خزيمة .ِٓ
المكتػػػػب : الناشػػػػر. محمػػػػد مصػػػػطفى األعظمػػػػيد/  :المحقػػػػؽ. ى(ُُّ

 . بيركت –اإلسالمي 
أبك جعفر محمد بف عمرك بػف مكسػى العقيمػي : المؤلؼ. الضعفاء الكبير .ّٓ

دار المكتبػة : الناشػر. عبد المعطي أميف قمعجػي: المحقؽ. ى(ِِّ)ت: 
 ـ.ُْٖٗى َُْْاألكلى  ط: .بيركت –العممية 

لسػػػػعدم بػػػػف ميػػػػدم : الرسػػػػالة العمميػػػػة. الضػػػػعفاء ألبػػػػي زرعػػػػة الػػػػرَّازم .ْٓ
المممكػة العربيػة ، المدينػة النبكيػة، الجامعة اإلسالمية: الناشر. الياشمي
 ـ.ُِٖٗ ىَُِْط:  .السعكدية

 عبػػد الػػػرحمفجمػػاؿ الػػديف أبػػك الفػػرج : المؤلػػؼ. الضػػعفاء كالمترككػػكف .ٓٓ
. عبػػد اهلل القاضػػي: المحقػػؽ. ى(ٕٗٓ)ت: بػف عمػػي بػػف محمػػد الجػػكزم ا

 . ىَُْٔاألكلى  ط: .بيركت –دار الكتب العممية : الناشر
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 أبػػػك عبػػػد الػػػرحمف أحمػػػد بػػػف شػػػعيب: المؤلػػػؼ. الضػػػعفاء كالمترككػػػكف .ٔٓ
محمػػكد إبػػراىيـ : المحقػػؽ ى(َّّ)ت: النسػػائي ، بػػف عمػػي الخراسػػانيا

 . ىُّٔٗاألكلى  ط: .حمب –الكعي دار : الناشر. زايد
الدمشقي  كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك :المؤلؼ .الشافعييف طبقات .ٕٓ

محمد زينيـ محمد  /د، أحمد عمر ىاشـ /د: تحقيؽ. ى(ْٕٕ)ت: 
 ـ.ُّٗٗى ُُّْ: تاريخ النشر. مكتبة الثقافة الدينية: الناشر. عزب

: المحقػػػؽ. ى(َِّ)ت: محمػػػد بػػػف سػػػعد بػػػف منيػػػع ل. الطبقػػػات الكبػػػرل .ٖٓ
 ـ.ُٖٔٗاألكلى  ط: .بيركت –دار صادر : الناشر. إحساف عباس

محمػػد ل ـالقسػػـ المػػتمـ لتػػابعي أىػػؿ المدينػػة كمػػف بعػػدى، الطبقػػات الكبػػرل .ٗٓ
: الناشػر. زياد محمػد منصػكر: المحقؽ. ى(َِّ)ت: بف سعد بف منيع ا

 . ىَُْٖ الثانيةط:  .المدينة المنكرة - مكتبة العمـك كالحكـ
أبػك عبػداهلل : المؤلػؼ. الطبقة الخامسػة. لمصحابة متمـ، الطبقات الكبرل .َٔ

. السممي صامؿ بف محمد :المحقؽ .ى(َِّ )ت: منيع بف سعد بف محمد
 ـ.ُّٗٗى ُُْْاألكلى  ط: .الطائؼ –مكتبة الصديؽ : الناشر

. ى(َِّ)ت: محمد بف سػعد بػف منيػع ل لمصحابة متمـ، الطبقات الكبرل .ُٔ
 -مكتبػػة الصػػديؽ : الناشػػر. العزيػػز عبػػد اهلل السػػمكميعبػػد  /د: المحقػػؽ
 . ىُُْٔ: عاـ النشر. المممكة العربية السعكدية، الطائؼ

عبػداهلل بػف محمػد : المؤلػؼ. طبقات المحدثيف بأصبياف كالػكارديف عمييػا .ِٔ
عبػػد الغفػػكر : المحقػػؽ. ى(ّٗٔ)ت: بػػف جعفػػر أبػػك الشػػيخ األصػػبياني ا

 الثانيػػةط:  .بيػػركت –مؤسسػػة الرسػػالة : الناشػػر. عبػػد الحػػؽ البمكشػػي
 . ـُِٗٗ ىُُِْ
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. تعريؼ أىؿ التقديس بمراتػب المكصػكفيف بالتػدليس = طبقات المدلسيف .ّٔ
عاصػػػـ د/  :المحقػػػؽ ى(ِٖٓ)ت: أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف حجػػػر : المؤلػػػؼ
 . ـُّٖٗ ىَُّْاألكلى  ط: .عماف –مكتبة المنار: الناشر. القريكتي

)ت: محمد بػف عيسػى بػف سىػٍكرة الترمػذم : المؤلؼ. عمؿ الترمذم الكبير .ْٔ
، عػػػالـ الكتػػػب: الناشػػػر. كغيػػػره، صػػػبحي السػػػامرائي: المحقػػػؽ. ى(ِٕٗ

 . ىَُْٗاألكلى  ط: .بيركت –مكتبة النيضة العربية 
 :المؤلػػػػؼ. العمػػػػؿ الػػػػكاردة فػػػػي األحاديػػػػث النبكيػػػػة = عمػػػػؿ الػػػػدارقطني .ٓٔ

: تحقيػػؽ. ى(ّٖٓ)ت: أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف عمػػر بػػف أحمػػد الػػدارقطني 
ى َُْٓاألكلػػػى ط:  .الريػػػاض -دار طيبػػػة : الناشػػػر. محفػػػكظ الػػػرحمف

 ـ.ُٖٓٗ
 أبػػػك محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد: المؤلػػػؼ ـ.العمػػػؿ البػػػف أبػػػي حػػػات .ٔٔ

فريػػػؽ مػػػف : تحقيػػػؽ. ى(ِّٕ)ت: بػػػف إدريػػػس ابػػػف أبػػػي حػػػاتـ الػػػرازم ا
 ـ.ََِٔى ُِْٕاألكلى  ط: .مطابع الحميضي: الناشر .الباحثيف

أبػػك عبػػد اهلل أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ : المؤلػػؼ. العمػػؿ كمعرفػػة الرجػػاؿ .ٕٔ
: الناشػر. بػف محمػد عبػاساكصي اهلل : المحقؽ. ى(ُِْ)ت: الشيباني 
 ـ.َُِى ُِِْ الثانيةط:  .الرياض، دار الخاني

ميػػػدم  /د: المحقػػػؽ. ى(َُٕ)ت: مخميػػػؿ بػػػف أحمػػػد الفراىيػػػدم ل العػػػيف .ٖٔ
 . اليالؿدار كمكتبة : الناشر. إبراىيـ السامرائي /د، المخزكمي

عبػدالرحمف  بػف محمػد الػديف شػمسل لمعراقػي الحديث لفيةأ بشرح المغيث فتح .ٗٔ
: الناشػر. عمي حسػيف عمػي: المحقؽ. ى(َِٗ)ت: بف محمد السخاكم ا

 ـََِّى ُِْْاألكلى  ط: .مصر –مكتبة السنة 
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ُْٔٓ 

. ى(ّٓٔ)ت: أحمػد بػف عػدم الجرجػاني  ألبي الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ .َٕ
 –الكتػػب العمميػػة : الناشػػر. كغيػػره، المكجػػكدعػػادؿ أحمػػد عبػػد : تحقيػػؽ
 ـ.ُٕٗٗ ىُُْٖاألكلى  ط: .لبناف - بيركت

عبػد : المحقؽ. ى(ُِٔ)ت:  مسمـ بف الحجاج القشيرمل الكنى كاألسماء .ُٕ
عمػػادة البحػػث العممػػي بالجامعػػة : الناشػػر. الػػرحيـ محمػػد أحمػػد القشػػقرم

األكلػػػػى  ط: .المممكػػػة العربيػػػػة السػػػعكدية، المدينػػػة المنػػػػكرة، اإلسػػػالمية
 ـ.ُْٖٗ ىَُْْ

: الناشػر. ى(َّٔ)ت: عز الديف ابف األثيػر ل. المباب في تيذيب األنساب .ِٕ
 . بيركت –دار صادر 

أبػك الفضػؿ أحمػد بػف عمػي بػف محمػد بػف حجػر : المؤلػؼ. لساف الميػزاف .ّٕ
. الينػػػػد – دائػػػػرة المعػػػرؼ النظاميػػػػة: المحقػػػػؽ ى(ِٖٓ)ت:  العسػػػقالني

 الثانيػػػػةط:  .لبنػػػػاف –مؤسسػػػػة األعممػػػػي لممطبكعػػػػات بيػػػػركت : الناشػػػػر
 ـ.ُُٕٗى َُّٗ

 محمػػػػد: المؤلػػػػؼ. المجػػػػركحيف مػػػػف المحػػػػدثيف كالضػػػػعفاء كالمتػػػػرككيف .ْٕ
محمػػكد : المحقػػؽ. ى(ّْٓ)ت: بػػف حبػػاف بػػف أحمػػد أبػػك حػػاتـ البيسػػتي ا

 . ىُّٔٗاألكلى  ط: .حمب –دار الكعي : الناشر. إبراىيـ زايد
 محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػرل غريبػػػػػي القػػػػػرآف كالحػػػػػديثالمجمػػػػكع المغيػػػػػث فػػػػػي  .ٕٓ

 .عبػػػػد الكػػػػريـ العزبػػػػاكم: ق( المحقػػػؽُٖٓ)ت: مػػػػديني المكسػػػػى  يأبػػػ
 . األكلىط:  .المممكة العربية السعكدية - جامعة أـ القرل: الناشر

 أبػػػك محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد بػػػف إدريػػػس: المؤلػػػؼ. المراسػػػيؿ .ٕٔ
. نعمة اهلل قكجانيشكر اهلل : المحقؽ. ى(ِّٕ)ت: ابف أبي حاتـ الرازم 

 . ىُّٕٗاألكلى  ط: .بيركت –مؤسسة الرسالة : الناشر
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ُْٔٔ 

عبػداهلل  بػف محمد الحاكـ عبداهلل أبك :المؤلؼ .الصحيحيف عمى المستدرؾ .ٕٕ
. مصطفى عبد القادر عطػا: تحقيؽ. ى(َْٓ)ت: بف محمد بف حمدكيو ا

 . ـَُٗٗ ىُُُْاألكلى  ط: .بيركت –دار الكتب العممية : الناشر
. كآخػػػركف -األرنػػػؤكط : المحقػػػؽ. ى(ُِْ)ت:  أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿمسػػػند  .ٖٕ

 ـ.ََُِى ُُِْاألكلى  ط: .مؤسسة الرسالة: الناشر
بكػر أحمػد بػف عمػرك بػف عبػد الخػالؽ  ألبػي مسند البزار = البحر الزخػار .ٕٗ

 .كغيػػره ،اهلل زيػػف الػػرحمف محفػػكظ :المحقػػؽ .ى(ِِٗ )ت: بػػالبزار المعػػركؼ
 . ـََِٗاألكلى  ط: .المدينة المنكرة -مكتبة العمـك كالحكـ : الناشر

 :المحقػؽ. ى(ِِٖ)ت: محارث بف محمد بف أبي أسػامة ل. مسند الحارث .َٖ
مركػػػز خدمػػػة السػػػنة كالسػػػيرة : الناشػػػر. حسػػيف أحمػػػد صػػػالح البػػػاكرمد/ 

 . ـُِٗٗى ُُّْاألكلى  ط: .المدينة المنكرة -النبكية 
حبػاف  بػف محمد :المؤلؼ .األقطار فقياء كأعالـ األمصار عمماء مشاىير .ُٖ

 ـ.مػرزكؽ عمػى ابػراىي: حققػو. ى(ّْٓ)ت: بف أحمد أبك حاتـ البيسػتي ا
 ـ.ُُٗٗى ُُُْاألكلى ط:  .المنصكرة – دار الكفاء: الناشر

عبػد اهلل ، أبك بكر بف أبي شػيبة: المؤلؼ. المصنؼ في األحاديث كاآلثار .ِٖ
. كمػػػاؿ يكسػػؼ الحػػػكت: المحقػػؽ. ى(ِّٓ)ت: بػػف محمػػػد بػػف عثمػػػاف ا

 . ىَُْٗاألكلى  ط: .الرياض –مكتبة الرشد : الناشر
الركمػي  عبػداهلل بػف ياقكت عبداهلل أبك الديف شياب :المؤلؼ .البمداف معجـ .ّٖ

 ـ.ُٓٗٗ الثانية ط: .بيركت ،صادر دار :الناشر .ى(ِٔٔ )ت: الحمكم
أبك القاسـ عبػد اهلل بػف محمػد بػف عبػد العزيػز : المؤلؼ. معجـ الصحابة .ْٖ

: الناشػر. محمد األميف بف محمد الجكني: المحقؽ. ى(ُّٕ)ت: البغكم 
 ـ.َََِى ُُِْاألكلى  ط: .الككيت –مكتبة دار البياف 
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ُْٕٔ 

أبك الحسػيف عبػد البػاقي بػف قػانع بػف مػرزكؽ : المؤلؼ. معجـ الصحابة .ٖٓ
: الناشػػر. بػػف سػػالـ المصػػراتياصػػالح : المحقػػؽ. ى(ُّٓ)ت: البغػػدادم 

 . ىُُْٖاألكلى  ط: .المدينة المنكرة -مكتبة الغرباء األثرية 
 سميماف بف أحمد بف أيكب أبػك القاسػـ الطبرانػي: المؤلؼ. المعجـ الكبير .ٖٔ

: دار النشػػػر. عبػػػد المجيػػػد السػػػمفي حمػػػدم بػػػف: المحقػػػؽ. ى(َّٔ)ت: 
 . الثانيةط:  .القاىرة –مكتبة ابف تيمية 

مىٍندىه  بف محمد بف إسحاؽ بف محمد :المؤلؼ .منده البف الصحابة معرفة .ٕٖ
مطبكعات  :الناشر .صبرم حسف عامر د/ :المحقؽ .ى(ّٓٗ )ت: العبدم

 ـ.ََِٓى ُِْٔاألكلى  ط: .جامعة اإلمارات العربية المتحدة
إسػحاؽ  بػف أحمد بف اهللعبد بف أحمد نعيـ أبك :المؤلؼ .الصحابة معرفة .ٖٖ

: الناشػػر. عػػادؿ بػػف يكسػػؼ العػػزازم: المحقػػؽ. ى(َّْ)ت: األصػػبياني 
 ـ.ُٖٗٗى ُُْٗاألكلى ط:  .الرياض، دار الكطف لمنشر

)ت:  يعقػػكب بػػف سػػفياف بػػف جػػكاف الفسػػكم: المؤلػػؼ. المعرفػػة كالتػػاريخ .ٖٗ
، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة: الناشػػػػر. أكػػػػـر ضػػػػياء العمػػػػرم: المحقػػػػؽ. ى(ِٕٕ
 ـ.ُُٖٗى َُُْ الثانيةط:  .بيركت

شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف الػػذىبي ل المغنػي فػػي الضػػعفاء .َٗ
 . نكر الديف عتر /الدكتكر: المحقؽ: المحقؽ. ى(ْٖٕ)ت: 

، عبدالرحمف بف عثمافل الحديث عمـك أنكاع معرفة = الصالح ابف مقدمة .ُٗ
 -الفكر دار :الناشر .عتر الديف نكر :المحقؽ .ى(ّْٔ )ت: الصالح ابف

 ـ.ُٖٔٗى َُْٔ: سنة النشر. بيركت –دار الفكر المعاصر ، سكريا
. أحمػػػد صػػػقر السػػػيد: تحقيػػػؽ. ى(ْٖٓت: ) مناقػػػب الشػػػافعي لمبييقػػػي .ِٗ

 ـ.َُٕٗى َُّٗاألكلى  ط: .القاىرة - مكتبة دار التراث: الناشر
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ُْٖٔ 

محمػد  بػف عمػي بػف عبػدالرحمف الفرج يبأل كالممكؾ األمـ تاريخ في المنتظـ .ّٗ
. عبػػدالقادر عطػػاكمصػػطفى محمػػد : المحقػػؽ. ى(ٕٗٓ)ت: الجػػكزم بػػف ا

 ـ.ُِٗٗى ُُِْاألكلى  ط: .بيركت، دار الكتب العممية: الناشر
)ت: شػػػمس الػػػديف الػػػذىبي : المؤلػػػؼ. االعتػػػداؿ فػػػي نقػػػد الرجػػػاؿ ميػػػزاف .ْٗ

دار المعرفػػة لمطباعػػة : الناشػػر. عمػػي محمػػد البجػػاكم: تحقيػػؽ. ى(ْٖٕ
 ـ.ُّٔٗى ُِّٖاألكلى  ط: .لبناف –بيركت ، كالنشر

الفػيض  أبػي بػف محمد عبداهلل أبك :المؤلؼ .المتكاتر الحديث مف المتناثر نظـ .ٓٗ
. ى(ُّْٓ)ت: جعفر بف إدريس الحسػني اإلدريسػي الشػيير بػػ الكتػاني 

 . الثانية ط: .مصر – السمفية الكتب دار :الناشر .حجازم شرؼ :المحقؽ
مجػػد الػػديف أبػػك السػػعادات : المؤلػػؼ. النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػر .ٔٗ

 -طاىر أحمد الزاكل : تحقيؽ. (هَٔٔ)ت:  المبارؾ بف محمد بف األثير
ى ُّٗٗ بيػػػركت -المكتبػػػة العمميػػػة : الناشػػر. محمػػكد محمػػػد الطنػػػاحي

 ـ.ُٕٗٗ

 

 

 

 


