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 مهخص انثذث :
يتمخص البحث في أنو يدرس حاؿ راك مف ركاة الحديث ، كىك عكرمة بف 

، فاحتج بو اإلماـ مسمـ في عمار اليمامي، اختمفت أقكاؿ النقاد فيو 
 ، كأخرج لو أصحاب السنف األربعة، كلـ يخرج لو البخارم .صحيحو

( ٜٜبمغكا تسعة كتسعيف ) كقد تبيف مف خبلؿ البحث أف لو شيكخان     
( تمميذان ، كقد اختمفت أقكاؿ ٕٗٔشيخان، كتبلميذ بمغكا مائة كأربعة كعشريف )

و مطمقان ، كمنيـ مف ضعفو عمماء الجرح كالتعديؿ فيو ، فمنيـ مف كثق
، كمنيـ مف ضعفو في بعض الشيكخ دكف بعض ، كالراجح أنو ثقة مطمقان 

 أبي كثير .  ربما ييـ في حديثو عف شيخو يحيى بف
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Abstract 
this  research  is summed up in the thatstuding the Status 
of the narrator of hadith  Akrama Ibn Ammar Yamami  - 
Critics had different opinions on his acceptance  - Imam 
Muslim protested in his Saheeh  -   and He brought out the 
owners of the four books(  the Sunan) for him -  but al  
Bukhari didnt  
it has been  demonstrate by search that he had sheiks 
They reached( ninety nin 99 )  Sheikh- he also had 
disciples up to(one hundred twenty four124 ) disciple      -   
critics(Wound and modification) had  different opinions 
about him   -  Some of them said that he was reliable in 
Akramah ibn Ammar at all  -   and Some of them said he 
was weak at all -  and Some of them said that it is weak, 
but in his talk about his teacher Yahya ibn Abi Katheer  -  
and but The most correct is that he is  documented in it, 
but he may make mistakes in his talk about his teacher 

.Yahya ibn Abi Kathee    
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 ادلقذمة                                               
رب العالميف ، مقمب القمكب ، كاىب العقكؿ ، كقسـ األرزاؽ ،  الحمد هلل   

، كصفى اية إلى طريقو بالطاعة كالتيذيبكأنار الدركب ، كأكـر عبيده باليد
 باطف أقكاـ كخصيـ بالتنقية كالتأديب .

 -مـصمى اهلل عميو كس –كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد رسكؿ اهلل    
الميتديف بو عمى حقو العظيـ ، كارتقى بو السيد الحبيب، تفتحت بصائر 

المبيب األريب ، كعمى آلو كصحبو الذيف شيد اهلل بيـ القكاعد ، كسدد بيـ 
الشكارد ، فاستقاـ المقاـ ، كارتاحت البطاح ، كأمف البعيد كالقريب ، كمف 

 سار عمى النيج القكيـ ، كسبيؿ االتحاد كالجمع كالتعريب .
 أما تعذ .

فإف أىؿ الحديث كثر اهلل سكادىـ ، اجتمعكا عمى أصؿ ىاـ ، كىك كجكب     
بياف حاؿ ركاة الحديث ، كنقمة األثر، صكنان لمممة الحنيفية ، كدرءان لمفساد 
كالخمؿ عف السنة النبكية ، كلـ يتكانكا في سبيؿ الكصكؿ إلى حقيقة حاؿ 

مى فراش المكت ، الراكم ، كلـ ينثف حبؿ عزائميـ في الشباب كالشيبة بؿ ع
فاندفعكا كتسابقكا يجكبكف األرض، كيفتشكف البقاع ، بغية اإلنصاؼ في حاؿ 

 راك مف الركاة .
اختمفكا في بياف حاؿ كثير  –كىي محدكدة  –كألف ذلؾ حسب قدرة البشر    

 مف الركاة ، فاختمفت لذلؾ أحكاميـ عمى أحاديثيـ .
كىذا البحث يتكمـ في راك مشيكر ، اختمفت كممة الحفاظ النقدة فيو ،   

عكشمح فأحببت أف أجمع تمؾ األقكاؿ ، ثـ أبيف الراجح منيا ، فكاف بعنكاف " 
 " .ته عماس وحانً يف ميزان أئمح اجلشح وانتعذيم ا
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 فكاوت أسثاب اختياس انثذث ودوافعً تتهخص فيما يهي:
 أثره الكبير في الحفاظ عمى السنة النبكية .أىمية الجرح كالتعديؿ ، ك  -ٔ

أف الجرح كالتعديؿ قائـ عمى اجتياد النقاد ، ككثير مما يرجع إلى  -ٕ
 االجتياد فيك مظنة االختبلؼ .

أف الناس متفاكتكف في حفظيـ كضبطيـ كعدالتيـ ، كلئف  كانت  -ٖ
العدالة مسئكلية ذاتية ، فإف الحفظ كالضبط يرجعاف إلى عكامؿ ذاتية 

ف كخا رجية جسدية أك عقمية ، أك زمانية أك مكانية أك مكضكعية ، كا 
 ركاة الحديث تجرم عمييـ ىذه السنة .

، الضبط أف ىذا البحث يظير جيكد أىؿ الحديث في تحقيؽ شرط   -ٗ
 كشركط صحة الحديث.

 .ضبط الركاة الكقكؼ عمى مآخذ الحفاظ كمناىجيـ في التحقؽ مف   -٘

ال سيما أف حديثو مخرج في الكتب الكقؼ عمى حاؿ عكرمة بف عمار  -ٙ
  الستة إال البخارم .

 عكرمة بف عمار مف طريؽ في صحيح مسمـ ركاية بعض األحاديث   -ٚ

رد شبو قد تطرأ لطمبة العمـ كعمـك المسمميف لركاة متكمـ فييـ ،   -ٛ
 كخاصة ممف ركم ليـ في الصحيح .

اؿ ػػػػقػػػريحػػو ، ف عػػمار أك تجرمة بػػػديؿ عكػػتعبلؼ في ػػػػكد الخػػػػكج  -ٜ
  في اختمفكا قد مارػػػع بف رمةػػػػكػػػ: كع البييقيالحػػػػافظ أبك بكر 
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 كتركو .... الحجاج بف مسمـ بو فاحتج: كقاؿ أيضان ،  (ٔ)تعديمو
اختمفكا في االحتجاج بو، كاحتج بو مسمـ في : كقاؿ النككم،  (ٕ)البخارم
 -كتحرير ىذا الخبلؼ  - (ٗ)فيو  ، كقاؿ ابف حجر : مختمؼ(ٖ)صحيحو 

، ففي األكؿ ىك حجة، كفي الثاني ليس التجريح أك  تعديؿيعني ترجيح ال
 كذلؾ.

مف  "ة بف عمارمعكر " الجمع الشامؿ أللفاظ الجرح كالتعديؿ الخاصة بػ  -ٓٔ
 المصادر ، كتصنيفيا، كتكثيؽ نسبتيا لكؿ كاحد منيـ .

دراسة مستقمة نقدية لمكقكؼ عمى ما قيؿ  بف عمار دراسة حالة عكرمة -ٔٔ
 فيو مف جرح أك تعديؿ ، كمف ثـ الحكـ عميو بما يتناسب مع حالو . 

بعاد التيمة عف بعض الركاة الذم ضعفيـ النقاد بما ال  -ٕٔ إظيار الحؽ، كا 
 يكجب رد ركايتيـ .

ال أعرؼ في حدكد اطبلعي أف أحدان قاـ بجمع أقكاؿ النقاد في عكرمة بف  -ٖٔ
 جزء خاص مستقؿ يسيؿ الرجكع إليو لدل الباحثيف . عمار في

كتبرز أىمية المكضكع في تعمقو المباشر بالحكـ عمى األسانيد، مما 
 . يترتب عميو معرفة صحيح األحاديث مف ضعيفيا

 
                                                           

 .ٖٗٔ/ٔالسنف الكبرل  (ٔ)

 .ٔٔٗ/ٔمعرفة السنف كاآلثار  (ٕ)

 . ٙٛٔ/ٕنصب الراية  -ٕٓٚٔحديث ٖ٘ٚ/ٕ( خبلصة األحكاـ ٖ)

 . ٛ٘ٗمقدمة فتح البارم صػ  (ٗ)
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 خطح انثحث:
 ث تسبقيا مقدمة ، كيتمكىا خاتمة جاءت ىذه الدراسة في أربعة مباح

 . فييا: أسباب اختيار المكضكع، كخطة البحث املقذمح:

 اسمو ككنيتو كنسبو كمناقبو ككفاتو .: املثحث األول

 شيكخو كتبلميذه . املثحث انثاوي:

 .أقكاؿ العمماء فيو  املثحث انثانث:

 .الترجيح  املثحث انشاتع:

 فييا أىـ النتائج .اخلامتح: 

 . فهاسس املشاجع
 

كالرشاد ، كأف  التكفيؽ كالسداد ، كاليدل -ك جؿ  عز –ىذا، كأساؿ اهلل     
 كسمـ يجنبني الزلؿ كالعناد، كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو
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 املثحث األول
 امسً وكىيتً ووسثً ومىاقثً ووفاتً

 : امسً وكىيتً ووسثً  
عكرمة بف عمار بف عقبة بف حبيب بف شياب بف  ُذَباِب بف الحارث بف 

  ( ٕ( )ٔ)ِخْمَصاَنَة بف األسعد بف َجِذْيَمَة بف سعد بف عجؿ ، أبك عمار العجمي
مف ، شيخ اليمامة في عصره ، البصرم ، (ٗ) الس َحيِمي  ( ٖ)الَيماِمي  الحنفي 

 (٘) . رجاؿ الحديث

                                                           

  -ٖ٘ٔ/ٚسػػير أعػػبلـ النػػببلء  -ٕٛ٘/ٕٓتيػػذيب الكمػػاؿ   -٘ٛٔ/ٗٔتػػاريخ بغػػداد  (ٔ)
 .ٕٔٙ/ٚتيذيب التيذيب 

ىػذه النسػبة إلػى عجػؿ بػف  -كفػي آخرىػا الـ ، بكسر العػيف كسػككف الجػيـ : لعجمي ( إ)
 . ٕٖ٘/ٕ.       المباب في تيذيب األنساب  بف كائؿ  لجيـ بف صعب بف عمي بف بكر

كىي ، ىذه النسبة إلى اليمامة ، كبعد األلؼ ميـ ثانية ، بفتح الياء كالميـ : اليمامي ( ٖ)
 . ٚٔٗ/ٖالمباب         .   ببلد العكالي أكثر أىميا بنك حنيفةمدينة بالبادية مف 

كبعدىا ياء مثنػاة مػف تحتيػا كفػي ، كفتح الحاء الميممتيف ، بضـ السيف :  الُسَحْيمى( ٗ)
  ٚٓٔ/ٕ المباب      . كىك بطف مف بني حنيفة، ىذه النسبة إلى سحيـ  -آخرىا ميـ 

  – ٜٕٓطبقػػت خميفػػة بػػف خيػػاط صػػػ  - ٙٔٔ/ٛ( ينظػػر : الطبقػػات الكبػػرل البػػف سػػعد ٘)
التػاريخ الكبيػػر البػف أبػػي   –ٕٕٙت  ٓ٘/ ٚالتػػاريخ الكبيػر لمبخػػارم  - ٜٕٗتاريخػو صػػ 

الجػػػػرح  - ٕٔٗٔت  ٜٗٗ/ٗالضػػػػعفاء الكبيػػػػر لمعقيمػػػػي  -ٕٗٚٔت    ٖٖٗ/ٔخيثمػػػػة 
رجػػػػاؿ  - ٕٔٗٔت  ٛٚٗ/ٙالكامػػػػؿ فػػػػي ضػػػػعفاء الرجػػػػاؿ   - ٔٗت  ٓٔ/ ٚكالتعػػػػديؿ 

 الضػػعفاء كالمتػػرككيف البػػف -ٕٙٚٔت  ٓٔٔ/ ٕي بكػػر بػػف منجكيػػو  صػػحيح مسػػمـ ألبػػ

 =لمتممسػػػاني الجػػػكىرة فػػػي نسػػػب النبػػػي كأصػػػحابو العشػػػرة - ٖٖٕٚت  ٘ٛٔ/ٕالجػػػكزم 
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 طثقتً : 
ألف   -يعني طبقة التابعيف – : أدخمناه في ىذه الطبقةقاؿ ابف حباف

كمتى صح ذلؾ دخؿ في جممة التابعيف سكاء ، مف الصحابي  لو لقيا كسماعان 
،  قاؿ الذىبي: لقي صحابيان كىك اليرماس بف زياد، ك (ٔ)قمت ركايتو أك كثرت

 .(ٖ) في التابعيف الصغار. ، فعداده إذان  (ٕ) ىػ ٕٓٔلقيو سنة اثنتيف كمائة 
 مىاقثً 

كىذا  مستجاب الدعكة ،  -رحمو اهلل تعالى -عكرمة بف عمار كاف 
 عاصـ ال يككف إال عف صبلح ككرع، كتقكل كزىد ، كتمسؾ بالشريعة ، فقاؿ

                                                           

سػػػير   -ٖٙٙٛت  ٖٖ/ٕالكاشػػػؼ  - ٛٓٓٗت  ٕٙ٘/ٕٓتيػػػذيب الكمػػػاؿ  – ٖ٘ٗ/ٔ=
البدايػػػة –ٕٚٗت  ٖٚٔمػػػف تكمػػػـ فيػػػو كىػػػك مكثػػػؽ صػػػػ  -ٜٗت  ٖٗٔ/ٚأعػػػبلـ النػػػببلء 

الكشػػؼ الحثيػػث  -ٗٗت  ٖٚالمدلسػػيف ألبػػي زرعػػة العراقػػي صػػػ  -ٓٛٗ/  ٖٔكالنيايػػة 
تػذكرة   -٘ٚٗت  ٕٔٙ/ٚتيذيب التيذيب  -ٖٗ٘ت  ٕٜٔعمف رمي بكضع الحديث صػ 

خبلصػػػة تػػػذىيب تيػػػذيب الكمػػػاؿ  -ٖٜٗت  ٜٙٔلمصػػػالحي صػػػػ  الحفػػػاظ كتبصػػػرة األيقػػػاظ
األعػبلـ  -ٕٙٙ/ٕات الذىب شذر  -ٕٖت  ٜٓٗالككاكب النيرات صػ  -ٕٓٚلمخزرجي صػ 

 كغيرىا .  .ٕٗٗ/ٗلمزركمي 

 . ٕٛ٘/ٜإكماؿ تيذيب الكماؿ  – ٖٖٕ/٘( الثقات البف حباف ٔ)

/ ٕفػػػتح البػػػاقي بشػػػرح ألفيػػػة العراقػػػي  - ٓٗٔ/ٗ( ينظػػػر :  فػػػتح المغيػػػث لمسػػػخاكم ٕ)
 .ٕٛ/ٔٔتيذيب التيذيب  - ٕٛٓ-ٕٚٓ

 .ٖٗٔ/ٚ( سير أعبلـ النببلء ٖ)
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 (ٔ) .الدعكة مستجاب كاف:  عمي بفا
كمف تمسكو بالديف كعممو بأكامره أنو كاف مف المنافحيف عنو ، 
الذابيف عف حكزتو ، المدافعيف عف بيضتو ، فيا ىك يخاصـ أىؿ البدعة 

، كيجادليـ ليردىـ إلى الصكاب، اإلرجاء اء ممف يقكلكف بالقدر أككاألىك 
: قدـ عمينا ِعكرَمة بف عمار سميماف بف حربكيجمعيـ إلى أىؿ السنة ، قاؿ 

 (ٕ) مف اليمامة، فرأيتو فكؽ سطح يخاصـ أىؿ القدر في القدر.
معاذ بف معاذ قاؿ: كنُت أنا كخالد بف الحارث عند ِعكرَمة بف كقاؿ 

عمى   ُأَحرِّجُ ف، فأقبؿ عمى الناس، فقاؿ: عمار، حيف قدـ في مسجد أبي رزي
 (ٖ) رجؿ إف كاف يرل القدر، إال قاـ كخرج عني فإني ال أحدثو.

 فدؽ ركاد أبي ابف إلى عمار بف عكرمة جاء: قاؿ عاصـ كقاؿ أبك
 (ٗ) . باإلرجاء يعني الضاؿ ىذا أيف: كقاؿ الباب عميو

 وفاتً :
في شير رجب كما قاؿ يحيى بف : مات  (ٙ) كالغبلبي (٘) قاؿ البخارم

                                                           

سػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء  -ٖٕٙ/ٕٓتيػػػذيب الكمػػػاؿ  -  ٓٛٗ/ٙ( الكامػػػؿ فػػػي الضػػػعفاء ٔ)
ٚ/ٖٔٚ . 

 . ٖٛٔ/ ٚسير أعبلـ النببلء   - ٜٚٗ/ ٙالكامؿ في الضعفاء  (ٕ)

 .  ٖٛٔ/ٚسير أعبلـ النببلء   - ٜٚٗ/ٙالضعفاء الكامؿ في  (ٖ)

 . ٗٙٓٔ/٘أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة  شرح   -ٜ٘ٗ/ٖالضعفاء لمعقيمي   (ٗ)

 .ٜٓٔ/ٗٔتاريخ بغداد  -ٛٚٗ/ ٙالكامؿ في الضعفاء  - ٔٛ٘/ٖ( التاريخ األكسط ٘)

 . ٖٕٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ  - ٜٓٔ/ ٗٔ بغداد ( تاريخٙ)
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 أئمة الجرح والتعديل

 

ٕٗٔ٘ 

في معاكية بف صالح: تكفي أبك عبيد قاؿ ،  زمف الميدم(  ٕ)ببغداد (ٔ)معيف 
كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ، (ٖ) الميدم : ذكره لي عاصـ بف عمي، كقد حج إمارة 

 ، كقاؿ الخطيب : قدـ (ٗ) مات ىا ىنا بعد ما قدـ بيسير، حدث ثـ مات
 .(٘) .بيسير قدكمو بعد كمات بيا، كحدث بغداد، عكرمة
سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: قدـ عكرمة كقاؿ أبك بكر بف أبي خيثمة :     

 . (ٙ)بف عمار البصرة في رجب سنة تسع كخمسيف كمائة 
كابف ،  (ٜ)كابف قانع   (ٛ)خميفة بف خياط ك   (ٚ)  كقاؿ يحيى بف معيف     

 ائةػػػسيف كمػع كخمػػػنة تسػات سػػػػػ: م (ٕٔ)كابف كثير ( ٔٔ)كالذىبي ( ٓٔ)حباف 

                                                           

 . ٖ٘ٔ/ٗتاريخ اإلسبلـ  -ٖٕٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ  -ٜٔٔ/ ٗٔ بغداد ( تاريخٔ)

 . ٖ٘ٔ/ٗتاريخ اإلسبلـ  -ٖٕٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ  -ٜٓٔ/ٗٔ( تاريخ بغداد ٕ)

 . ٖٕٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ  -ٜٓٔ/ ٗٔ بغداد ( تاريخٖ)

 . ٖٕٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ  - ٜٓٔ/ٗٔ( تاريخ بغداد ٗ)

 . ٘ٛٔ/ٗٔ( تاريخ بغداد ٘)

 . ٖٖٗ/ٔ( التاريخ الكبير البف أبي خيثمة ٙ)

 . ٖٕٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ  - .ٜٔٔ/ ٗٔ بغداد ( تاريخٚ)

تيػػػػذيب الكمػػػػاؿ  - ٜٔٔ/ٗٔتػػػػاريخ بغػػػػداد  -ٜٕٗ ( تػػػػاريخ خميفػػػػة بػػػػف خيػػػػاط صػػػػػٛ)
ٕٓ/ٕٖٙ. 
 . ٜٕ٘/ٜ( إكماؿ تيذيب الكماؿ ٜ)

 .ٖٖٕ/٘( الثقات البف حباف ٓٔ)

 .ٖ٘ٔ/ٗتاريخ اإلسبلـ  -ٛٚٔ/ٔ( العبر ٔٔ)

 .ٓٛٗ/  ٖٔ( البداية كالنياية ٕٔ)
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 عكرمة بن عمار وحاله في ميزان 
 أئمة الجرح والتعديل

 

ٕٗٔٙ 

د ذكره كق،  (ٕ) ـ ٙٚٚ، المكافؽ سنة ست كسبعيف كسبعمائة ( ٔ) ىػ  ٜ٘ٔ
سنة تسع تكفي  :  في الطبقة الثالثة مف أىؿ اليمف كقاؿخميفة بف خياط 

 . (ٖ) ىػ  ٓٙٔ كخمسيف أك ستيف كمائة
 مه سوي نً مه أصحاب انكتة انستح :

 كتاب رفع في لو كركل الصحيح ، في البخارم بو استشيدقاؿ المزم :     
 .(ٗ) .الباقكف لو كغيره ، كركل الصبلة، في اليديف

 
 

 
 

 
                                                           

/ ٕشػػذرات الػػذىب  -ٕٓٚ رجػػي صػػػالخبلصػػة لمخز  – ٖ٘/ٕالنجػػكـ الزاىػػرة ( ينظػػر: ٔ)
ٕٙٙ  

 . ٕٗٗ/ٗ( األعبلـ لمزركمي  ٕ)

إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ  -ٜٔٔ/ٗٔتػػاريخ بغػػداد  – ٜٕٓ( طبقػػات خميفػػة بػػف خيػػاط صػػػ ٖ)
ٜ/ٕٜ٘. 

 ىػ . ٚ٘ٔ مات سنة سبع كخمسيف كمائة كقاؿ البرم التممساني في الجكىرة:
 . ٖ٘ٗ/ٔ الجكىرة في نسب النبي كأصحابو العشرة

 قمت : انفرد بيذا ، فمعمو تصحؼ مف تسع كخمسيف 

 . ٕٗٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ  (ٗ)
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 عكرمة بن عمار وحاله في ميزان 
 أئمة الجرح والتعديل

 

ٕٗٔٚ 

 املثحث انثاوي                            
 شيىخً وتالميزي                         

 وفيً مطهثان :                            
 املطهة انثاوي : تالميزي . املطهة األول: شيىخً :                       

كقد ذكرت في ىذيف المطمبيف الشيكخ كالتبلميذ قاصدان االستيعاب قدر الجيد 
كالطاقة مما بيف يدم مف مصادر ، فابتدأت بذكر ما في تيذيب الكماؿ ثـ 

 استدركت عميو ما لـ يذكره .   
 املطهة األول 

 شيىخً
 :   شيىخً يف تهزية انكمالأوالً : 

 في ترجمتو  :  -ٔ
ياس بف سممة بف ٗإسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحة )بخ ـ  ( ، كا 

 كسالـ بف عبد اهلل بف عمر )م ـ( ( ، كالحضرمي بف الحؽ،ٗاألككع )بخ ـ 
( ، كشداد بف عبد اهلل الدمشقي ُٗزَمْيٍؿ سماؾ بف الكليد الحنفي )بخ ـ  ككأب
َضْمَضـِ ك عمار )ـ ت س( ، كصالح بف أبي األخضر، كىك مف أقرانو:  كأب
، )د س( ، كطارؽ بف عبد الرحمف القرشي )د( ، ا  كطاكسْبِف َجْكٍس اْلِيفَّاِنيِّ
كقيؿ النَّْيِدمِّ )ؿ(  –ُمدِرؾ اْلَبْيَدِلي   يأبِ  يمع بف كيساف اليماني، كَطْيَسَمَة ْبفِ ا

   ُشَمْيٍخ،الغيبلني )د( ، كعبد اهلل بف عبيد بف عمير )فؽ( ، كَعاِصـِ ْبِف 
النجاشي عطاء بف  بككعبد ربو بف مكسى، كعطاء بف أبي رباح )م( ، كأ

صييب )ـ( ، كعمقمة بف َبَجاَلَة بف زيد بف الزبرقاف )بخ(، كعمرك بف جابر 
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ٕٗٔٛ 

الحضرمي، كعمرك بف سعد الفدكي )ر( ، كالقاسـ بف محمد بف أبي بكر 
لصديؽ )م( ، كمحمد بف عبد اهلل الد َؤِليِّ )د( ، كمحمد بف عبد اهلل بف ا

    اد ػػعياض  كمكحكؿ الشامي )م( كنافع مكلى ابف عمر: كاْلِيْرَماِس بف زي
بي أ)د س( ، كلو صحبة، كىشاـ بف حساف )ت ؽ( ، كيحيى بف إسحاؽ بف 

، اف ، كيزيد بف أب(ٔ)طمحة ، كيحيى بف أبي كثير )خت ـ د ؽ(  الرََّقاِشيَّ
كثير يزيد  كالغادية اليمامي، كأب ككيِزيد ْبف ُنَعْيـِ ْبِف َىزَّاٍؿ األسممي )س( ، كأب

 (ٕ)بف عبد الرحمف الس َحْيِمي   )بخ ـ ت س ؽ( . ا
 :في غير ترجمتو  -ٕ      

كيقاؿ ابف َعبد اهلل  -كَحفص بف ُعمر( ٖ) الجسر بف الحسف اليمامي
، ( ٘)، كعبد اهلل بف بدر  (ٗ)بف أبي طمحة، ابف َأخي َأنس بف مالؾ ألمو ا -

 .( ٙ)كيعيش بف الكليد بف ِىشاـ الُقرشي 
 : ثاويًا : ادلستذسك عهى شيىخً يف تهزية انكمال 

 قمت بجمعيـ مف خبلؿ ما تحت يدم مف المصادر الحديثية ، كىـ :

                                                           

 -ٕٛ٘/ٜ. ينظر : إكمػاؿ تيػذيب الكمػاؿ  أحمد الحاكـ: جؿ  حديثو عف يحيى( قاؿ أبك ٔ)
  ٖٕٙ/ٚتيذيب التيذيب 

 .ٕٙ٘/ٕٓ( تيذيب الكماؿ ٕ)

 . ٙ٘٘/ٗ ( السابؽٖ)

 . ٔٛ/ٚالسابؽ  (ٗ)

 . ٕٖ٘/ ٗٔالسابؽ  (٘)

 . ٗٓٗ/ٕٖالسابؽ  (ٙ)
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 أئمة الجرح والتعديل

 

ٕٜٗٔ 

،  (ٖ)سػػماعيؿ بػػف أبػػي خالػػد الفػػدكيا  ، ك ( ٕ)، كُأثَػػاِؿ بػػف قػػرة  (ٔ) أبػػاف بػػف تغمػػب
،  (٘) ، كالحسػف القردكسػػي، َأك ابػػف القردكسػػي (ٗ)كجبيػر بػػف الحسػػف اليمػػامي 

                                                           

أخبرتنػػا أـ المجتبػػى العمكيػػة قالػػت :   ٖٚٙ/  ٕٗ( قػػاؿ ابػػف عسػػاكر فػػي تػػاريخ دمشػػؽ ٔ)
زاد ابػف ،  أنا أبك يعمى نػا زىيػر : قرئ عمى إبراىيـ بف منصكر أنا أبك بكر بف المقرئ قاال 

 . المقرئ الرازم نا ابف أبي أكيس حدثني أبي عف عكرمة بف عمار عف أباف بف تغمب

 أبػي ابف َزْنَجَمَة حدثنا بف سيؿ : حدثنا  ٖٖٛ/ٕٔصمي في مسنده ( قاؿ أبك يعمى المك ٕ)
 قرة . بف أُثَاؿِ  عف عمار، بف عكرمة عف أبي، حدثني: قاؿ أكيس

الجمػػيس الصػػالح الكػػافي كاألنػػيس الناصػػح  –ٖٖٓٔ/  ٖكينظػػر : غريػػب الحػػديث لمحربػػي 
  -عميػو كسػمـصػمى اهلل   -ذكر اسـ كؿ صحابي ركل عف رسكؿ اهلل  - ٖٛٗصػ  الشافي

 ٜٛ/ٙ -ٕٙ/ٗالثقػات البػف حبػاف-ٜٜٕٔت  ٕٖٗ/ٕالجػرح كالتعػديؿ   -ٖٖلؤلزدم صػ 
 . ٕ٘ٚ/ٕ الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة -٘ٔٔ/ٔتكممة اإلكماؿ البف نقطة  -

ركل شعبة عػف عكرمػة بػف ، يركم عف أبي ىريرة :  ٕٓ/ٗقاؿ ابف حباف في الثقات  (ٖ)
 .عمار عنو

تيػػػػذيب  -٘ٙ/ٚ:   اإلكمػػػػاؿ البػػػػف مػػػػاككال ٜٓٔٔت  ٕٖ٘/ٔالكبيػػػػر  كينظػػػػر : التػػػػاريخ
التحفػػػة المطيفػػػة  – ٖٔٚ/ٕ الثقػػػات ممػػػف لػػػـ يقػػػع فػػػي الكتػػػب السػػػتة -ٕٜٕ/ٔالتيػػػذيب 

ٔ/ٜٔٚ . 

 .ركركل عنو عكرمة بف عّما: ٚٗٗ/ ٘( قاؿ ياقكت الحمكم في معجـ البمداف ٗ)

عكرمػػة بػػف : ركل عنػػو  : يػػركم عػػف الحسػػف ، ٙٙٔ/ٙ( قػػاؿ ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات  ٘)
        عمار.

الثقػػات  – ٜ٘ٔت  ٘ٗ/ٖالجػػرح كالتعػػديؿ  -ٕ٘٘٘ت  ٖٗٓ/ٕينظػػر : التػػاريخ الكبيػػر  ك 
 .ٖٓٔ/ٖلساف الميزاف  -ٗٓٗ/ٖ ممف لـ يقع في الكتب الستة
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ٕٕٗٓ 

، كحكػيـ بػف َعمػار أك عمػار ( ٕ)كالَحكـ الثََّقفػي  ، (ٔ)كَحفص بف جابر اليمامي
أبػػي عبػػد اهلل حميػػد بػػف زيػػاد كأبػػك عبػػد اهلل ، ( ٖ)بػػف حكػػيـ الحنفػػي اليمػػاميا

بيػػر بػػف السَّػػائب الثََّقفػػي  ،(٘)كراشػػد َأبػػك السَّػػرية يمػػامي  ، (ٗ) الفمسػػطيني كالز 

                                                           

      ركل عنو عكرمة بف عمار.:  ٜٕ٘ٚت   ٕٖٙ/ٕ( قاؿ البخارم في التاريخ الكبير ٔ)
 – ٖٔٚت  ٓٚٔ/ٖالجػػػػرح كالتعػػػػديؿ  - ٜٕ٘ٚت   ٖٓٙ/ٕكينظػػػػر : التػػػػاريخ الكبيػػػػر 

 .ٓٙٗ/ ٖ الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة -ٜ٘ٔ/ٙالثقات البف حباف 

      ركل عنو عكرمة بف عمار.:  ٚٛٔ/ٙفي الثقات  ( قاؿ ابف حباف ٕ)
 -ٛٛٔ–ٖٜ٘ت  ٖٔٔ/ٖالجػرح كالتعػديؿ   -ٜٕٚٙت  ٖٔٗ/ٕكينظر : التػاريخ الكبيػر 

 .ٕٜٗ/ ٖ الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة

حدثنا أبك بكر، ثني عبيػد اهلل العتكػي، نػا :  ٚٗٔ( قاؿ ابف أبي الدنيا في المنامات صػ ٖ)
 .عبد اهلل بف رجاء، نا عكرمة بف عمار، عف حكيـ بف عمار الحنفي

 ٕٜٖ/ٙك  - ٜٜٛت  ٕٙٓ/ٖالجػرح كالتعػديؿ   –ٓٙت  ٘ٔ/ٖكينظر : التػاريخ الكبيػر 
الثقػػات ممػػف لػػـ يقػػع فػػي الكتػػب  -ٕٙٛ/ٚك   ٕ٘ٔ/ٙالثقػػات البػػف حبػػاف   -ٕٚٛٔت 

 .ٗٗ/ٙلساف الميزاف  - ٜٜٔ/٘ميزاف االعتداؿ  --ٕٓ٘/ٚ -ٜٛٗ/ٖ الستة

حدثنا ككيع ، حدثنا عكرمة بف عمار ، حػدثني :   ٚٗٔقاؿ اإلماـ أحمد في الزىد صػ  (ٗ)
 .أبك عبد اهلل الفمسطيني 

الزىػد ألحمػد بػف حنبػؿ صػػ  - ٜٖٗ٘٘حػديث  ٕٗ٘/ٜٔمصنؼ ابػف أبػي شػيبة  كينظر :
حػػديث  ٜٔٓ/ٕاإلبانػػة الكبػػرل لمعكبػػرم  -ٓٔ/ ٙالتػػاريخ الكبيػػر   -ٖٓٓٔحػػديث  ٚٗٔ
 -٘ٔٔ/ٕالبػػدع كالنيػػي عنيػػا البػػف كضػػاح  - ٕٗٔ/ ٘الثقػػات البػػف حبػػاف    – ٕٓٙٔ

 ٙٔ٘/ٗالصػػحيحيف المسػػتدرؾ عمػػى  –ٖٜٕٔحػػديث  ٖٔٔ/ٗالسػػنة ألبػػي بكػػر الخػػبلؿ 
 .ٕٔٛ/ٔحمية األكلياء  - ٛٗٗٛحديث 

    ==  عكرمة بف عمار...... ركل عنو :  ٚٛٗ/ٖقاؿ أبك حاتـ في الجرح كالتعديؿ  (٘)
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ٕٕٗٔ 

بػػف  ، كسػػعيد (ٖ)، كسػػعيد اْلَمْقُبػػِرم   (ٕ) ، مػػكلى َأبػػي ُىريػػرة ، كسػػحيـ( ٔ)مكػػي
    ، كسػييؿ(ٙ) كسييؿ بف أبي زفػر، (٘)كسميماف بف يسار ،  (ٗ)سميماف العبدم 

                                                           

ت  ٛٔٗ/ٔنػػػػى كاألسػػػػماء لمسػػػػمـ الك – ٚٔٓٔت  ٜٕٚ/ٖكينظػػػػر : التػػػػاريخ الكبيػػػػر = 
 . ٖٚٗ/ٖميزاف لساف ال -ٙ٘/ٖميزاف االعتداؿ   -ٖٖٓ/ٙالثقات البف حباف    ٖٚ٘ٔ

      عكرمة بف عمار.: ركل عنو :  ٕٖٖ/ٙ قاؿ ابف حباف في الثقات( ٔ)
  ٕٚٗٙت   ٖٛ٘-ٕٛ٘/ٖالجرح كالتعديؿ  - ٖٛٙٔت  ٕٔٗ/ٖكينظر : التاريخ الكبير 

      عكرمة بف عمار. ركل عنو:  ٕٗ٘ٗت  ٕٜٔ/ٗ( قاؿ البخارم في التاريخ الكبير ٕ)
 -  ٖٖٗ/ٗالثقػػات البػػف حبػػػاف  –ٕٖٔت   ٖٗٓ – ٖٖٓ/ٗينظػػر : الجػػرح كالتعػػػديؿ  ك 

 . ٙٔٗ/ٗ الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة

 حػدثنا: قاؿ األزدم، محمد بف اهلل عبد :  أخبرنا ٙ٘ٗ/ٜ( قاؿ ابف حباف في صحيحو  ٖ)
: قػاؿ عمػار، بػف عكرمػة حػدثنا: قػاؿ إسماعيؿ، بف المؤمؿ أخبرنا: قاؿ إبراىيـ، بف إسحاؽ
 المقبرم . سعيد حدثنا

حػػديث  ٕٙ/ٖشػػرح معػػاني اآلثػػار  – ٕ٘ٙٙحػػديث  ٖٓ٘/ٔٔينظػػر : مسػػند أبػػي يعمػػى ك 
 -    ٖٗٗٙحػػديث  ٖٖٛ/ٗسػػنف الػػدار قطنػػي  -  ٕٛٗ/ٙالكامػػؿ البػػف عػػدم - ٖٚٔٗ

 . ٕٚٓ/ٚالسنف الكبرل لمبييقي  -ٖٗٙناسخ الحديث كمنسكخو صػ 

عكرمػػة بػػف : ركل عنػػو :  ٘ٓٔت  ٕٙ/ٗجػػرح كالتعػػديؿ ( قػػاؿ أبػػك حػػاتـ الػػرازم فػػي الٗ)
     عمار.

 عبػػاس ثنػػا قػػاؿ العبػػاس بػػف حمػػزة ثنػػا قػػاؿ عثمػػاف بػػف الحسػػف ( قػاؿ البللكػػائي : أخبرنػػا٘)
 القاسػـ سػمعت :  قػاؿ عمار بف عكرمة ثنا قاؿ الحضرمي إسحاؽ بف أحمد ثنا قاؿ الدكرم

 . يسار ابف يعني كسميماف

 .ٚٙٔٔحديث  ٘ٗٙ/ٗاعتقاد أىؿ السنة كينظر : شرح أصكؿ 

  عكرمة بف عمار.: ركل عنو :  ٕٕٗٔت  ٘ٓٔ/ٗ( قاؿ البخارم في التاريخ الكبيرٙ)
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ٕٕٕٗ 

 (ٖ) كسكار بف َعبد اهلل ، (ٕ)ككفيسكار بف شبيب السَعدم ، ك ( ٔ)بف أبي فرقد ا

كعبد اهلل بف  (٘)طارؽ بف القاسـ بف عبد الرحمف ، ك (ٗ)شعيب بف أبي منيع ك 

                                                           

حػػدثناه محمػػد بػػف بشػػر بػػف محمػػد أبػػك :  ٙٚ٘/ٕ لعقيمػػي فػػي الضػػعفاء الكبيػػر( قػػاؿ أ)
قػػاؿ: حػػدثنا النضػػر بػػف محمػػد قػػاؿ: حػػدثنا  الخطػػاب قػػاؿ: حػػدثنا أحمػػد بػػف جعفػػر المعقػػرم

 . عكرمة بف عمار قاؿ: حدثني سييؿ بف أبي الفرقد
  -ٜٙٓٔت  ٜٕٗ -ٕٛٗ/ٗالجػػػػػرح كالتعػػػػػديؿ  - ٕٜٖ/ٖكينظػػػػػر : التػػػػػاريخ األكسػػػػػط 

 .ٖ/ٖميزاف االعتداؿ  -ٙٔ٘/ٗالكامؿ في الضعفاء  -  ٖٖ٘/ٔالمجركحيف 

ثنا اليمامي، حدثنا النضر بف محمػد، حد:   ٖٔٔٔ/ٖ قاؿ الحربي في غريب الحديث ( ٕ)
 .  حدثنا عكرمة بف عمار، حدثنا سكار بف شبيب

 -ٖٙٔٔت  ٕٓٚ/ٗالجػػػػرح كالتعػػػػديؿ  - ٜٖٕٗت  ٚٙٔ/ٗكينظػػػػر : التػػػػاريخ الكبيػػػػر 
 .ٖٖٚ/ٗالثقات البف حباف 

     عكرمة بف عمار.: ركل عنو :  ٖٕٗ/ٙ( قاؿ ابف حباف الثقات  ٖ)
 .ٕٚٔٔت  ٕٔٚ/ٗالجرح كالتعديؿ   -ٖٕٗ٘ت  ٛٙٔ/ٗينظر : التاريخ الكبير 

 بػف أحمػد بػف محمػد ثناحػد:  ٕٕٔ/ٔ( قاؿ أبك محمػد الضػراب فػي الريػاء فػي األعمػاؿ ٗ)
 بػف عكرمػة ثنػا: قػاؿ يزيد بف اهلل عبد بف يزيد ثنا: قاؿ ىاركف بف مكسى ثنا: قاؿ اهلل عبد
 منيع ..  أبي بف شعيب حدثني: قاؿ عمار

ت  ٖٖٗ – ٕٖٗ/ٕالجػػػػػرح كالتعػػػػػديؿ  – ٜٕٙ٘ت  ٕٕٓ/ٗكينظػػػػػر : التػػػػػاريخ الكبيػػػػػر 
 . ٚٛٙت  ٖٖٓاإلكماؿ لمحسيني تكممة   –  ٖٛٗ/ٙالثقات البف حباف  -ٜٜٕٔ

أخبرنػػا أبػػك الحسػػيف بػػف بشػػراف، أنػػا :  ٕٕٔ( قػػاؿ البييقػػي فػػي إثبػػات عػػذاب القبػػر صػػػ ٘)
مكسػى بػف مسػعكد، ثنػا عكرمػة بػف حمزة بف محمػد بػف العبػاس، نػا محمػد بػف غالػب، ثنػا 

 .عف طارؽ بف القاسـ بف عبد الرحمفعمار، 
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ٕٕٖٗ 

، كَعبػد اهلل بػف راشػد الَمكِّػي ، كُيقػاؿ: ( ٕ)عبػد اهلل بػف دينػار ، ك  (ٔ)بف حنظمة 
عبػاد بػف كَعبػد اهلل بػف ، (ٗ)، كعبد اهلل بػف سػعيد المقبػرم  (ٖ)بف راشد اَسعيد 
 (ٚ)كَعبد اهلل بف َعمػار الُقرشػي ،( ٙ)، كعبد اهلل بف عبد الرحمف ( ٘) مكيَجعفر 

                                                           

، عػف حػديث الحسػف بػف سػكار : سألت محمدان  ٖٖٔالكبير صػ  العمؿفي الترمذم قاؿ ( ٔ)
 . عف عكرمة بف عمار ، عف عبد اهلل بف حنظمة 

:  بػف يػكنس كقاؿ عمػر :  ٔ٘( قاؿ البخارم في قرة العينيف برفع اليديف في الصبلة صػ ٕ)
، كعبػػد اهلل بػػف دينػػار ،  ، كمكحػػكالن  حػػدثنا عكرمػػة بػػف عمػػار قػػاؿ: رأيػػت القاسػػـ ، كطاكسػػان 

 يرفعكف ...  كسالمان 

      ركل عنو عكرمة بف عمار.:  ٕ٘/٘( قاؿ أبك حاتـ الرازم في الجرح كالتعديؿ ٖ)
  ٜٖٖ/ٚإكماؿ تيذيب الكماؿ  - ٖٕٛت  ٙٛ/٘ينظر : التاريخ الكبير 

: ثنا بشػر بػف  ٖٙ٘/ٔ -بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث في  كما -قاؿ الحارث( ٗ)
 بف سعيد المقبرمعكرمة بف عمار، حدثني عبد اهلل  عمر الزىراني، ثنا

المطالػب العاليػة بزكائػد  – ٕٖٙٗحديث  ٙٓٔ/ٗتحاؼ الخيرة الميرة لمبكصيرم كينظر : إ
 .ٖٕٚٔحديث  ٔٚٗ/ٛالمسانيد الثمانية 

 : ركل  ٜٔٗ٘ت  ٙٗ/ ٙ الثقات ممف لـ يقع فػي الكتػب السػتةفي  ؿ ابف قطمكبغا( قا٘)
 عمار بف كعكرمة جريج، ابف: عنو ركل

 . ٛٛٗت  ٙٓٔ/٘الجرح كالتعديؿ  -ٖٖٗت  ٗٗٔ/٘ينظر : التاريخ الكبير 

 العبػػاس بػػف محمػػد بػػف اهلل عبػػد : حػػدثنا  ٜٚ/ٛٔ( قػػاؿ الطبرانػػي فػػي  المعجػػـ الكبيػػر ٙ)
 عكرمػة عػف بصػفاء، إبػراىيـ، بػف إسػحاؽ ثنا الفرات، بف أحمد مسعكد أبك ثنا األصبياني،

 الرحمف. عبد بف اهلل عبد عف عمار، بفا
 . ٖٓٙٔحديث  ٖ٘ٔ/ٗ، كانظر : ٕ٘ٗٔحديث  ٙ٘/ٗكينظر :اإلبانة الكبرل 
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ٕٕٗٗ 

، (ٕ)كعبػػد اهلل أبػػك عبيػػد بػػف عمػػر بػػف قتػػادة أبػػك ىشػػاـ المكػػي   ، (ٔ)الُقرشػػي
، كعبيػػد اهلل بػػف (ٗ) َعبػػد اهلل بػػف َميَسػػرةك  ،(ٖ)كعبػػد اهلل بػػف عمػػرك بػػف العػػاص 

كعطػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػكلى السػػػػػػػػػػػػػائب بػػػػػػػػػػػػػف يزيػػػػػػػػػػػػػد ، (٘) عبػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػرحمف
(ٙ)........................................... 

                                                           

      ركل عنو عكرمة بف عمار.:  ٓٓ٘ت  ٓٙٔ/٘( قاؿ البخارم التاريخ الكبير ٔ)
الثقػات ممػف لػـ  -ٗٗ/٘الثقات البف حبػاف  – ٜ٘٘ت  ٜٕٔ/٘كينظر :  الجرح كالتعديؿ 

 .ٙٚ/ٙ يقع في الكتب الستة

 :  ركل عنو ... عكرمة بف عمار  ٜٓٔ/ٕ( قاؿ بدر الديف العيني في مغاني األخيار  ٕ)

 سػمعت: قػاؿ عكرمػة حػدثنا الكليد، أبك : حدثنا  ٜٕٙ/ٖ قاؿ ابف خزيمة في صحيحو (ٖ)
 .-كسمـ عميو اهلل صمى - النبي عف العاص، بف عمرك بف اهلل بدع

ركل عنػػو عكرمػػة بػػف :  ٕٖٛت  ٛٚٔ/٘( قػػاؿ أبػػك حػػاتـ الػػرازم فػػي الجػػرح كالتعػػديؿ  ٗ)
      عمار.

الثقػات ممػف لػـ  -  ٖ٘/٘الثقػات البػف حبػاف  -ٚ٘ٙت  ٕٚٓ/٘ينظر : التاريخ الكبير ك 
 .ٙٗٔ/ٙ يقع في الكتب الستة

 إسػحاؽ نػا الػرازم، مسػعكد أبػك : حػدثنا ٚ/ٖأبي عاصـ في اآلحػاد كالمثػاني ( قاؿ ابف ٘)
 بػف اهلل عبيػد عػف مار،ػػػػػع فػػػب رمةػػػػعك عػف محمػد، بػف النضػر نػا الصنعاني، إبراىيـ بفا

 الرحمف . عبد

 مكسػػى بػػف سػػيؿ : حػػدثنا–ٖٜٙٙحػػديث  ٓٙٔ/ٚ( قػػاؿ الطبرانػػي فػػي المعجػػـ الكبيػػر ٙ)
 بػػف عكرمػػة ثنػػا محمػػد، بػػف النضػػر ثنػػا العنبػػرم، العظػػيـ عبػػد بػػف العبػػاس ثنػػا الراميرمػػزم،

 يزيد. بف السائب مكلى عطاء ثنا عمار،
حػػػديث  ٜٔٔ/ ٖمعجػػػـ الصػػػحابة لمبغػػػكم  -ٖٔٓٓت  ٘ٙٗ/ٙكينظػػػر : التػػػاريخ الكبيػػػر 

 –-ٖٕٓ - ٕٕٓ/٘الثقػػات البػػف حبػػاف  – ٖٚٛٔت  ٜٖٖ/ٙالجػػرح كالتعػػديؿ  -٘ٔٔٔ
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ٕٕٗ٘ 

،  (ٕ)، كعمػػي بػػف كػػردكس َأبػػك كػػردكس الحنفػػي( ٔ)كَعِقيػػُؿ بػػف يحيػػى الَجَعػػدم
كعيسػى بػف خيػثـ ،  (ٗ) األعرابػيعبػد الػرحمف بػف ، كعكؼ (ٖ) كعمرك الشامي
، َبصرم  -بالضـ  –،  كغني (٘)الحنفى اليمامي  قيس بػف ، ك ( ٔ)بف أبي حاـز

                                                           

معرفػػة  – ٔٓٚحػػديث  ٛٔ/ٕالمعجػػـ الصػػغير  –ٔٗٛٗحػػديث  ٙٔٔ/٘المعجػػـ األكسػػط  
 .ٜٕٓ/ٙدالئؿ النبكة لمبييقي  -ٖٛٚٔ/  ٖالصحابة ألبي نعيـ 

،  حػػزف بػػف الصػػعؽ عنػػو : ركلٜٚ٘ٔ/ٖالػػدار قطنػػي فػػي المؤتمػػؼ كالمختمػػؼ  ( قػػاؿ ٔ)
 .عمار بف كعكرمة

 –ٕٗٔٔت  ٜٕٔ/ٙالجػػػػػرح كالتعػػػػػػديؿ   - ٕٕٗت  ٖ٘/  ٚخ الكبيػػػػػر ينظػػػػػر : التػػػػػاري
 -ٖٕٓ/ٙ اإلكمػػاؿ البػػف مػػاككال -ٕٛٚ/  ٕتصػػحيفات المحػػدثيف  –ٕٜٔ/ٕالمجػػركحيف 

 .ٛ٘ٗ/٘لساف الميزاف  -ٔٔٔ/٘ميزاف االعتداؿ 

      عكرمة بف عمار.: ركل عنو : ٕٕ٘ٛت  ٓٔٚ/ٕفي الكنى كاألسماء  ( قاؿ مسمـ ٕ)
 – ٛٓٔٔت  ٕٕٓ/ٙالجػػػػرح كالتعػػػػديؿ  – ٕٗٗٗت  ٖٜٕ/ٙخ الكبيػػػػر كينظػػػػر : التػػػػاري

 . ٖٔ/ٕالمقتنى في سرد الكنى  – ٘ٙٔ/ ٘الثقات البف حباف 

 حػدثنا عكرمػة حدثنا: النضر : قاؿ ٕٛٔٚت  ٖ٘ٛ/ٙ( قاؿ البخارم في التاريخ الكبير ٖ)
 . الشامي عمرك

 بػف عمػر حدثنا: قاؿ أمية، أبك : حدثنا ٖٕٕ/ٖ( قاؿ الطحاكم في  شرح مشكؿ اآلثار ٗ)
 األعرابي . عكؼ حدثنا: قاؿ عمار، بف عكرمة حدثنا: قاؿ اليمامي، يكنس

 جعفػر بف اهلل عبد ثناهحد:  ٖٕٔ/ٔ( قاؿ أبك محمد الضراب في ذـ الرياء في األعماؿ ٘)
 سػالـ بػف عفيػؼ ثنػا: قػاؿ عمػرك بػف داكد ثنػا: قاؿ اإلماـ ابف ثنا: قاؿ البغدادم محمد بفا

 . خثيـ بف عيسى عف عمار، بف عكرمة ثنا: قاؿ
لمحسػيني صػػػ  إلكمػاؿ فػي ذكػػر مػف لػو ركايػة فػػي مسػند اإلمػاـ أحمػد مػػف الرجػاؿكينظػر : ا

 .ٜٜ/ ٕتعجيؿ المنفعة  – ٖٖٓ
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ٕٕٗٙ 

ف ػػػػػػمحمػػد ب، ك  (ٗ) اىدػػػػػػمج، ك  (ٖ)رمػػػػػَبصالاكية، ػػػػػثـك بػػف ُمعػػػػػػكم، ك (ٕ) طمػػؽ
محمػػد بػػف ، ك (ٔ)كب يمػػامي ػػػػػف َأيػػػػػػكُمَحمػػد ب ، (٘) بد اهلل الفمسػػطينيػػػػػػع يػػػػػػأب

                                                           

 . ٜٕ/ٚ. اإلكماؿ  بضـ الغيف المعجمة كفتح النكف: غني (ٔ)
    =  بف عمار.ركل عنو عكرمة  : ٖٜٗت  ٓٔٔ/ٚقاؿ البخارم في التاريخ الكبير 

تصػػحيفات  –ٜٕٗ/٘الثقػػات البػػف حبػػاف   –ٖٖٗت  ٛ٘/ٚكينظػػر : الجػػرح كالتعػػديؿ  = 
ذكػػر اسػػـ كػػؿ صػػحابي ركل عػػف  - ٔٙٚٔ/ٗالمؤتمػػؼ كالمختمػػؼ   -ٕٓٚ/ٕالمحػػدثيف 
 -ٓٗٗ/ٙتكضػػػيح المشػػػتبو  –ٕٔٓلػػػؤلزدم صػػػػ  - صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ -رسػػػكؿ اهلل 

 .ٛٛٗ/ ٚ الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة

 النيسابكرم المنذر بف إبراىيـ بف محمد : أخبرنا  ٗٓٗ/ٖ ( قاؿ ابف حباف في صحيحوٕ)
 عمػار، بػف عكرمػة عػف الكليد، بف حسيف حدثنا الفراء، الكىاب عبد بف محمد حدثنا بمكة،
 طمؽ . بف قيس عف

معرفػػػة الصػػػحابة ألبػػػي نعػػػيـ   -ٔٓٔحػػػديث  ٜٖٓ/ٔكينظػػػر : األكسػػػط البػػػف المنػػػذر  
 ٕٓٛ/ٕالخبلفيػػات لمبييقػػي  -ٕ٘ٔٔحػػديث  ٔٔٗ/ٔمعرفػػة السػػنف كاآلثػػار   -ٓٚ٘ٔ/ٖ

 . ٖٙ٘حديث 

      عكرمة بف عمار.: ركل عنو :   ٜٓٛت  ٕٕٚ/  ٚ( قاؿ البخارم في التاريخ الكبير ٖ)
الثقػات ممػف  -ٖٙ٘/ٚالثقات البػف حبػاف   - ٕٜٚت  ٗٙٔ/ ٚكينظر : الجرح كالتعديؿ 
 .ٗٛ/ٛ ةلـ يقع في الكتب الست

 عمر بف سعيد بف اهلل عبد الحسف أبك : حدثنا ٜٕٛصػ  ابف المقرئ في معجمو  ( قاؿٗ)
 عكرمػة عػف شػعبة، عف غندر، ثنا شيبة، بف عمر ثنا بمصر، المصرم، الميراني المقابرم

 مجاىد. عف عمار، بفا

    حدثنا: قاؿ بشار ابف : حدثنا ٕٚٙ/ٕ( قاؿ ابف جرير الطبرم في تيذيب اآلثار ٘)
 اهلل عبد أبي بف محمد عف عمار، بف عكرمة حدثنا: قاؿ ميدم بف الرحمف عبد

 الفمسطيني
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ٕٕٗٚ 

مخشػػػي بػػػف ، ك (ٗ)، كمحمػػػد بػػػف يحيػػػى  (ٖ) ، كمحمػػػد بػػػف القاسػػػـ (ٕ) العاصػػػـ
كنصػر بػف  ،( ٚ)ُمرَّة بف أبي ُسميَماف، ك ( ٙ)ككفيال، كالُمسيَّب اأَلعرج،  (٘)حجير

                                                           

     = ركل عنو عكرمة بف عمار.: - ٖٗت  ٖٓ/ٔ( قاؿ البخارم في التاريخ الكبير ٔ)
المغنػػي فػػي  – ٘ٚ/ ٙميػػزاف االعتػػداؿ  – ٛٓٔٔت  ٜٚٔ/ٚلجػػرح كالتعػػديؿ = كينظػػر : ا

 .ٜٜٔ/ ٛ الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة -ٜٖٔ٘ت  ٕ٘٘/ٕالضعفاء 

 حػدثنا: قػاؿ المثنػى بػف محمػد مكسػى أبك : حدثنا  ٜٙٔقاؿ المحاممي في أماليو صػ  (ٕ)
 العاصـ . بف محمد حدثني: قاؿ عمار بف عكرمة حدثنا:  قاؿ سناف بف محمد

سػيف حػدثني محمػد بػف صػالح بػف ىػان ، ثنػا الح:  ٓٚٗ/ٖ الحاكـ في المستدرؾ ( قاؿٖ)
بف الفضؿ، حدثني سالـ بف إبراىيـ، صاحب المصاحؼ، ثنا عكرمػة بػف عمػار، ثنػا محمػد ا
 .بف القاسـا

الكنػػػى  - ٖٜٕت  ٘ٙ/ٛالجػػػرح كالتعػػػديؿ  -ٖٚٙت  ٕٗٔ/ٔكينظػػػر : التػػػاريخ الكبيػػػر 
 . ٚٗٔ/ٖٔالمعجـ الكبير  -ٖٙٛ/ٚف الثقات البف حبا- ٚٚٛ/ٕكاألسماء لمدكالبي 

ثنػػا الحسػػف بػػف أحمػػد :  ٜٕٖحػػديث  ٖٕٕصػػػ   مكجبػػات الجنػػةفػػي  ( قػػاؿ ابػػف الفػػاخرٗ)
ى قػاؿ، ثنػا قاؿ، ثنا محمد بف عمي قاؿ، ثنا عبد اهلل بف محمػد بػف جعفػر قػاؿ، ثنػا أبػك يعمػ

  ثنا عكرمة بف عمار قاؿ، ثنا محمد بف يحيى : عبد اهلل بف بكار قاؿ

 بػف محمػد دثنا: حػ ٕٛٙٔحػديث  ٕٖٓ/ٖآلحػاد كالمثػاني  ( قاؿ ابف أبػي عاصػـ فػي ا٘)
 بػف مخشػي حدثني عمار، بف عكرمة نا السمكلي، ثابت أبي بف عمر بف عبادة نا مسكيف،
 مخشي. بف حجير

 – ٕٖٚ٘حػػػػديث  ٖٗ/ٗالمعجػػػػـ الكبيػػػػر  - ٚٗينظػػػػر : طبقػػػػات األسػػػػماء المفػػػػردة صػػػػػ 
 . ٖٕٚٓحديث  ٕٜٛ/ٕمعرفة الصحابة ألبي نعيـ  – ٕٜٛ٘حديث  ٖٖ٘/ٖالمستدرؾ 

      عكرمة بف عمار.: ركل عنو : ٜٖٗٔت  ٖٜٕ/ ٛ في الجرح كالتعديؿ ( قاؿ أبك حاتـٙ)
 .؟ٖٛٗ/٘الثقات البف حباف  - ٙٛٚٔت  ٚٓٗ/ ٚكينظر : التاريخ الكبير 

 عمار. بف عكرمة:  منو : سمع- ٜٖٜٔت  ٙ/ ٛ( قاؿ البخارم في التاريخ الكبير ٚ)
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بػػي أ، كيحيػػى بػػف  (ٕ) ، كىػػكد بػػف عطػػاء اليمػػامي (ٔ)َعبػػد اهلل بػػف أبػػي حبيػػب 
،  (٘) ، كَيحَيػػى بػػف مطػػر يمػػامي (ٗ) ، كيحيػػى بػػف عثمػػاف األنصػػارم (ٖ)سػػممة 

   ......................، ........... (ٚ)، كأبك البياع  (ٙ)كيكنس بف القاسـ 

                                                           

 . ٙٓ٘/ٚ الثقات البف حباف - ٕٚٙٔت  ٖٙٙ/ٛينظر : الجرح كالتعديؿ ك 

     ركل عنو عكرمة بف عمار.:   ٔٛٗ/ٔ( قاؿ الخطيب البغدادم في تمخيص المتشابو ٔ)
   ٕٔٙٔت  ٕٚٗ -ٔٚٗ/ٛالجػرح كالتعػديؿ  -ٖٕٔٗت  ٕٓٔ/ٛينظر : التػاريخ الكبيػر ك 
 . ٕٕٓٓ/ٗالمؤتمؼ كالمختمؼ  – ٖٛ٘/ٚالثقات البف حباف  -

حدثني أيكب بف الكليد الضرير، :   ٖٔٔصػ  ي المرض كالكفارات( قاؿ ابف أبي الدنيا فٕ)
 . حدثنا زيد بف الحباب، أخبرنا عكرمة بف عمار، حدثنا ىكد بف عطاء اليمامي

كرمػة بػف عمػار عػف يحيػى بػف عركل :  ٓٙٙ/ٕ( قاؿ ابف الجكزم في العمؿ المتناىية ٖ)
 .  بي سممةأ

اهلل بػف الركمػي ، نػا نػا ابػف إسػحاؽ ، نػا عبػد :   ٕٛٔ/ٕ( قػاؿ الركيػاني  فػي مسػنده ٗ)
 . حدثني يحيى بف عثماف األنصارم  -يعني ابف عمار -النضر بف محمد ، نا عكرمة 

الضػػػعفاء  - ٕٖٙٓت  ٜٕٙ/ ٛالتػػػاريخ الكبيػػػر  - ٛ٘ٙ/ ٗينظػػػر : التػػػاريخ األكسػػػط ك 
سػػػؤاالت  –ٚٔٚت  ٗٚٔ/ٜالجػػػرح كالتعػػػديؿ   -  ٓٓٗت  ٕ٘ٔالصػػػغير لمبخػػػارم صػػػػ 

 . ٖٜٗ٘حديث  ٙٛٔ/ٙلمعجـ الكبير ا -٘ٚٛت   ٖٓٚصػ البرذعي 

      عكرمة بف عمار.: ركل عنو :  ٔٓٙ/ٚ( قاؿ ابف حباف في الثقات  ٘)
 . ٜٙٚت  ٜٔٔ/ٜالجرح كالتعديؿ  - ٖٗٓٔت  ٖ٘ٓ/ٛينظر : التاريخ الكبير ك 

 ثنػا داكد، بػف نصػر : حػدثنا ٗٔٙحديث  ٜٕٙ( قاؿ الخرائطي في مساكئ األخبلؽ صػ ٙ)
 عمػار، بػف عكرمػة حػدثني اليمػامي، زيػاد بػف اهلل عبػد ثنػا جعفػر، بػف الحميد عبد بف سعد
 القاسـ . بف يكنس عف

    = عكرمة بف عمار.: سمع منو  ٖٜٓت ٜٖٓ/ٕالكنى ( قاؿ أبك أحمد الحاكـ في ٚ)
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،  (ٕ) بك رباح الفدكي، كُيقػاؿ: الفركػيكأَ ،  (ٔ) ةصحابالأبك داكد عف رجؿ مف ك 
ابػف ، ك  (٘) ، كأبػك منيػاؿ  (ٗ) أبك شكينةك ،  (ٖ) -رضي اهلل عنو  -أبك سميط ك 

 .( ٙ)عميو بف كئاب 

                                                           

فػتح  - ٔٙ٘ٔت  ٖٛٗ/ٜالجػرح كالتعػديؿ  - ٕٓٔت  ٙٔ/ٜكينظر : التػاريخ الكبيػر = 
 .ٖٖ/ٜلساف الميزاف  - ٕٖٔ/ٔفي سرد الكنى  مقتنىال - ٖٙ٘ٔت  ٕٚٔصػ  الباب

    عكرمة بف عمار.: ركل عنو : ٕٗٙٙت  ٖ٘ٓفي فتح الباب صػ ( قاؿ ابف منده ٔ)
ميػػزاف  – ٜٛٙٔت  ٖٛٙ/ٜالجػػرح كالتعػػديؿ  - ٕٔٗت  ٜٕ/ٜكينظػػر : التػػاريخ الكبيػػر 

 .ٗٙ/ٜلساف الميزاف  - ٕ٘ٚٓت  ٕٕ٘/ٔالمقتنى في سرد الكنى  –ٖٖٙ/ٚاالعتداؿ 

   عكرمة بف عمار.: ركل عنو :  ٔٗ٘/ٗ ( قاؿ ابف نقطة في تكممة اإلكماؿٕ)
الثقػػات  –ٛٓٚٔت  ٖٔٚ/ ٜالجػػرح كالتعػػديؿ  - ٕٓٙت  ٖٓ/ٜ: التػػاريخ الكبيػػر كينظػػر 

 .ٕٚٗٛت  ٕٖ٘صػ  فتح الباب  -ٕٖٙ/ٕتصحيفات المحدثيف  – ٜٚ٘/٘البف حباف  

حدثنا أحمد بف إسحاؽ، ثنا أبػك بكػر بػف : ٜٜٕٔ/٘نعيـ في معرفة الصحابة  ( قاؿ أبكٖ)
أبي عاصـ، ثنا ىشػاـ بػف عمػار، ثنػا عبػد اهلل بػف يزيػد، عػف عكرمػة بػف عمػار، عػف أبػي 

 . ٖٖٓ/ٖكينظر : اآلحاد كالمثاني .       يطسم

بالبػاء  –.: أبػك شػكيبة  ٜٖ٘ٓت  ٖٚٓ/ٔ( قاؿ الذىبي في المقتنػى فػي سػرد الكنػى  ٗ)
 .بف عمار ة معكر : ركل عنو  –المكحدة 

حػدث أبػك زرعػة، ثنػا سػميماف بػف داكد :  ٘ٗ٘ٔ/ٖ نعيـ في معرفػة الصػحابة ( قاؿ أبك٘)
 ابر، عػف عكرمػة بػف عمػارػػػػػبف شعبة، عف الفضؿ بف سفياف اليمامي، عػف محمػد بػف جا

 . ٖٙٙ/ٗكينظر : جامع المسانيد كالسنف       . حدثني أبك منياؿ: قاؿ 

 بػف كمحمػد الحسػف بف أحمد بف محمد : حدثنا ٖٖ٘/ٔكم( قاؿ أبك نعيـ في الطب النبٙ)
 بػف بشػر حػدثنا يحيػى، بػف الػرحيـ عبد حدثنا الجكزم، مكسى بف إبراىيـ حدثنا: قاال معمر

 .كئاب بف عمية ابف عف عمار، بف عكرمة حدثنا السرم،
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 املطهة انثاوي
 تالميزي

 (ٔ) كبمكة، كتكفي ببغداد بعد قدكمو إلييا بيسير البصرةحّدث ب
 عف يكتب بمكة سفياف حضرت ميدم بف الرحمف عبد قاؿ العجمي : قاؿ

 سمعت فبلنان  سمعت يكقفو ، كجعؿ ركبتيو عمى جاث كىك عمار بف عكرمة
 سماعي يكتب ليس ال ، قاؿ: ؟ لؾ اكتب اهلل عبد أبا يا : فقمت قاؿ فبلنان 

 (ٕ) غيرم .
 يف تهزية انكمال : تالميزي :  أولا 

 في ترجمتو : -ٔ

كأبك عبيدة إسماعيؿ بف سناف العصفرم،  ، أحمد بف إسحاؽ الحضرمي      
كبشر بف عمر بف الحكـ الزىراني )بخ د( ، كأبك العبلء الحسف بف سكار، 

)ـ س(   الحسيف بف الكليد النيسابكرم، كركح بف عبادة، كزيد بف الحباب ك 
عركبة، كسفياف الثكرم )ؽ( ، كسمـ بف إبراىيـ الكراؽ )د  ، كسعيد بف أبي

ف فياض اليشكرم أبك عبيدة ؽ( ، كسميـ بف أخضر )سي( ، كشاذ ب
، كشعبة بف الحجاج )ت( ، كشعيب بف حرب )س( ، كأبك عاصـ البصرم

الضحاؾ بف مخمد، كعاصـ بف عمي بف عاصـ الكاسطي )بخ( ، كعبادة بف 
                                                           

 .ٕٗٗ/ٗ( األعبلـ لمزركمي ٔ)

إكمػػػاؿ تيػػػذيب الكمػػػاؿ  – ٙٛٔ/ٗٔتػػػاريخ بغػػػداد  -ٔٔٗ/ٔ( معرفػػػة الثقػػػات لمعجمػػػي ٕ)
ٙ/ٕ٘ٛ. 
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بخ  -هلل بف بكار، كعبد اهلل بف رجاء الغداني ) عمر اليمامي )س( ، كعبد ا
د ت  ؽ ( ، كعبد اهلل بف زياد السحيمي اليمامي، كعبد اهلل بف المبارؾ )م ـ

ُقرَاد أبك نكح )د س( ، كعبد الرحمف بف س( ، كعبد الرحمف بف غزكاف 
بف عبد الكارث اميدم )ـ د س( كعبد الرزاؽ بف ىماـ )د( ، كعبد الصمد 

كعمي بف  لمكصمي، كعمي بف ثابت الجزرم )د(ؼ بف سالـ ا)د( ، كعفي
حفص المدائني، كعمى بف زياد اليمامي )ؽ( ، كقيؿ: إف الصكاب عبد اهلل بف 

( ، كعمرك بف مرزكؽ، كعنبسة بف ٗزياد، كعمر بف يكنس اليمامي )بخ ـ 
زىر، كمحمد بف مصعب القرقساني، كمصعب بف عبد الكاحد القرشي األ 

، كمعاذ بف معاذ العنبرم، كمعاكية بف سبلـ )س( ، كأبك حذيفة المقداـ )ـ( 
 (ٔ)مكسى بف مسعكد النيدم، كمؤمؿ بف النضر، كالنضر بف محمد الجرشي 

)ر ـ د ت ؽ( ، كأبك النضر ىاشـ بف القاسـ )ـ د( ، كككيع بف الجراح )ـ د 
، كيحيى بف زكريا بف أبي زائدة )د س( ، كيحيى بف سعيد   (ٕ)س ؽ( 

ك آخر ػػػطاف )ت س( ، كيزيد بف عبد اهلل اليمامي )ؽ( قاؿ الذىبي : كىالق
بف اعبد الرحمف بف عبد اهلل  ، كأبك سعيد مكلى بني ىاشـ (ٖ)مف ركل عنو 

                                                           

 ابػف عكرمػة مػف ، سػمع اليمػامي عمػار بػف عكرمػة عػف النػاس أركل مػف ( قاؿ العجمي : كىػكٔ)
 . ٖٖٔ/ٕحديث .       معرفة الثقات لمعجمي  ألؼ عمار

 يكتب الجراح بف ، كككيع بمكة الحراـ المسجد في يحدث عمار بف عكرمة (  قاؿ العجمي : كافٕ)
 مػع ينظػر إنسػانان  : نػرل ككيػع ، فقػاؿ ككيػع مػع ينظػر فجعػؿ المبػارؾ بف اهلل عبد فجاء األلكاح في
 جيد .  ببصر ألكاح في آخر

 .ٖٔٗ/ ٕمعرفة الثقات لمعجمي 

 .ٛٚٔ/ٔ( ينظر : العبر ٖ)
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 عكرمة بن عمار وحاله في ميزان 
 أئمة الجرح والتعديل

 

ٕٖٕٗ 

، كأبك عامر عبد الممؾ بف عمرك العقدم )ـ د( ، كأبك عمي عبيد البصرم 
الحنفي عبيد اهلل بف عبد المجيد  )ـ( ، كأبك الكليد ىشاـ بف عبد الممؾ 

 (ٔ) الطيالسي )بخ د( .

 :  في غير ترجمتو  -ٕ

، كسعيد بف أبي عركبة أبك النضر  (ٕ) براىيـ بف أعيف الشيباني بصرمإ    
كعبد اهلل بف أبي جعفر عيسي بف ماىاف ، ( ٗ) ، كسمـ بف قتيبة ( ٖ)البصرم
، كعبد الرحمف بف عبد اهلل  (ٙ)، كعبد اهلل بف كاقد أبك قتادة الحراني( ٘)الرازم 

بف كالُمَؤمَّؿ  ، (ٛ)، كقرة بف حبيب بف يزيد (ٚ)بف عبيد أبك سعيد البصرما
 ف ػكيحيى ب ،(ٓٔ)رير ػػػػػب بف جػػ، ككى (ٜ)سماعيؿ أبك عبد الرحمف البصرم إ

 

                                                           

 . ٕٚ٘/  ٕٓ( تيذيب الكماؿ ٔ)

 . ٗ٘/ٕ( السابؽ ٕ)

 . ٙ/ٔٔ( السابؽ ٖ)

  ٖٖٕ/ٔٔ( السابؽ ٗ)

 . ٖٙٛ/ٗٔ( السابؽ ٘)

 .ٜٕ٘/ٙٔ( السابؽ ٙ)

 . ٕٛٔ/ٚٔ( السابؽ ٚ)

 . ٘ٚ٘/ٖٕ( السابؽ ٛ)

 . ٙٚٔ/ ٜٕ( السابؽ ٜ)

 . ٕٕٔ/ٖٔ( السابؽ ٓٔ)
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 عكرمة بن عمار وحاله في ميزان 
 أئمة الجرح والتعديل

 

ٕٖٖٗ 

،  (ٕ)كيحيى بف الضريس أبك زكريا الرازم ، ( ٔ)حماد بف أبي زياد الشيباني
كيزيد بف عبد اهلل بف يزيد بف ميمكف بف ميراف ، شيخ معمر، تفرد بالركاية 

 .( ٖ)عف عكرمة كما قاؿ الذىبي في التاريخ 
 :ادلستذسك عهى تالميزي يف تهزية انكمال : ثاوياً 

سحاؽ بف إبراىيـ ( ٗ)إبراىيـ بف مياجر  ، كبشر ( ٙ)، كأيكب بف النجار (٘)، كا 
ر بف ػػػػػ، كبك (ٛ) أبك أسامة الككفي كبشر بف الفضؿ ، (ٚ)بف السرم اكبشر 

                                                           

 .ٕٚٚ/  ٖٔ( تيذيب الكماؿ ٔ)

 . ٖٖٛ/ٖٔ( السابؽ ٕ)

 .ٜ٘ٚ/٘تاريخ اإلسبلـ  – ٛٔ/ٕٖالسابؽ  (ٖ)

عػػف  حػػدثنا معاكيػػة بػػف عمػػرك عػػف زائػػدة: ٓٓٔ/ ٖ ف أبػػي شػػيبة فػػي  مصػػنفو( قػػاؿ ابػػٗ)
 . طبعة مكتبة الرشد الرياض . إبراىيـ بف مياجر عف عكرمة بف عمار

حػػدثنا عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف العبػػاس :  ٜٚ/ٛٔطبرانػػي فػػي  المعجػػـ الكبيػػر ( قػػاؿ ال٘)
األصبياني ، حدثنا أبك مسعكد أحمد بف الفرات ، حدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ ، بصفاء ، عف 

 .عكرمة بف عمار 

حػدثنا حػاتـ :   ٔٗصػػ  الحربي عمي الحسف أبي حديث العسكرم في  ( قاؿ أبك الحسفٙ)
بػػف الحسػػف ، حػػدثنا عمػػي بػػف خشػػـر ، حػػدثنا أيػػكب بػػف النجػػار ، حػػدثنا عكرمػػة بػػف احػػاتـ 
 .عمار 

حدثنا عبد الجبػار قػاؿ: حػدثنا بشػر بػف السػرم :  ٖٕٗ/ٔ( قاؿ الفاكيي في أخبار مكة ٚ)
  ٖٖ٘/ٔكم ألبي نعيـ كينظر : الطب النب.  قاؿ: ثنا عكرمة بف عمار

 عكرمػػة بػػف عمػػار: ركل عػػف : ٜٖٔت  ٖٖٙ/ٕ( قػػاؿ أبػػك حػػاتـ فػػي الجػػرح كالتعػػديؿ ٛ)
 . اليمامي 

   ٜٗٗ/ٕالي تمخيص المتشابو ت - ٕٖٓ/ٔكينظر : الكنى كاألسماء لمدكالبي 
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 عكرمة بن عمار وحاله في ميزان 
 أئمة الجرح والتعديل

 

ٕٖٗٗ 

 د ػػػػزيػػػي
حجيف بف ك ، ( ٖ)، كحجاج بف المنياؿ ( ٕ)ز بف أسد ػػكبي،  (ٔ) العقيمي
الخميؿ بف ، ك  (ٙ) كحمزة بف عبد الكاحد، ( ٘)، كالحسف بف قتيبة ( ٗ)المثنى
 ........................................................... ، (ٚ)العزيزعبد

                                                           

حػدثنا عبػد اهلل بػف سػميماف :  ٖٖ٘قاؿ ابف شاىيف في ناسخ الحػديث كمنسػكخو صػػ ( ٔ)
قاؿ: حدثنا أحمد بف محمد بف عمر بف يكنس اليمػامي، قػاؿ: حػدثنا بكػر بػف  بف األشعث،ا

 . ٜٖٙ/ٓٔكينظر : عمؿ الدار قطني  . يزيد العقيمي، عف عكرمة بف عمار

 . حدثنا بيز ، حدثنا عكرمة بف عمار: ٜٕٚ/ٕٓ( قاؿ اإلماـ أحمد في المسند ٕ)
 . ٛٛٙ/ٕرم اإلبانة الكبرل لمعكب  - ٛٗٔ/ٔكينظر : صحيح ابف خزيمة 

حػدثنا أبػك بكػرة ، قػاؿ: ثنػا الحجػاج بػف :  ٗٔ/ٕ( قاؿ الطحاكم في شرح معاني اآلثػار ٖ)
 . ٙ٘/ٗكينظر : اإلبانة الكبرل . المنياؿ ، قاؿ: ثنا عكرمة بف عمار اليمامي 

أخبرنا أبك عبد اهلل الحافظ ، كأبك بكر أحمػد : ٓٗٔ/٘ البييقي في السنف الكبرل  ( قاؿٗ)
بف الحسف قاال: ثنا أبك العباس محمد بف يعقكب ، ثنا محمد بف إسحاؽ الصغاني ، اأحمد 

 ثنا حجيف بف المثنى ، ثنا عكرمة بف عمار 

حدثنا محمد بف عيسػى المػدائني قػاؿ: حػدثنا :   ٖٙ/ٔ( قاؿ أبك عكانة في مستخرجو  ٘)
 .بمكة  حدثنا الحسف بف قتيبة قاؿ: ثنا عكرمة بف عمار

 . ٜٕٚ/٘تاريخ اإلسبلـ  -ٜٖٔٓت  ٙٔٗ/ٛكينظر : تاريخ بغداد 

كأخبرنا محمد بف عمر قاؿ: حدثني حمزة بػف :  ٓٙٔ/ٖ( قاؿ ابف سعد الطبقات الكبرل ٙ)
 . بف عبد الكاحد عف عكرمة بف عمار

 .ٕٕٚكينظر : مغازم الكاقدم صػ 

حػدثنا يحيػى بػف حكػيـ،  :  ٖ٘ٚ( قاؿ أبك بكر بف أبي داكد فػي كتػاب المصػاحؼ  صػػ ٚ)
  حيى بف سعيد، كالخميؿ بف عبد العزيز قاال: حدثنا عكرمة بف عمارحدثنا ي
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 عكرمة بن عمار وحاله في ميزان 
 أئمة الجرح والتعديل

 

ٕٖٗ٘ 

 
سممة بف ك ،  (ٕ)كسممى بف عقبة الحنفي اليمامي ،  (ٔ) كداكد بف المحبر

كعبد اهلل بف أيكب بف    ، (ٗ)، كسناف العصفرم  (ٖ)الحجاج أبك بشر البصرم
، كعبد ( ٙ)، كعبد اهلل بف رياح اليماني ( ٘) أبي العبلج المكصمي بف بكير بف
قد أكثر عنو كما قاؿ الذىبي في ك ، بف عبد الرحمف بف ُمَمْيَحَة اكعبد اهلل 

،  (ٚ) اإلسبلـاريخ ػػػت
                                                           

حػدثنا محمػد بػف إسػماعيؿ، :   ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٕٔ( قاؿ أبك بكر بف المنذر في األكسػط  ٔ)
 . قاؿ: حدثنا داكد بف المحبر كعبد اهلل رجاء، قاال: حدثنا عكرمة بف عمار

محمد بػف مكسػى، ثنػا الحسػف بػف حدثنا :   ٖٖٗ/ٚ( قاؿ الطبراني في المعجـ األكسط ٕ)
 . كثير، ثنا سممى بف عقبة الحنفي اليمامي، ثنا عكرمة بف عمار

  . :عف عكرمة بف عمار ٖٛٛت  ٜٖٔ/ٔ( قاؿ اإلماـ مسمـ في الكنى كاألسماء ٖ)

حدثنا محمد بف أبي بكػر :  ٓ٘ٔالزىد ألبيو  صػ  بف أحمد بف حنبؿ في  عبد اهلل( قاؿ ٗ)
حػدثنا عكرمػة بػف  -يعنػي العصػفرم  -ني إسػماعيؿ ، عػف سػناف بكر المقدمي قاؿ : أخبر 

 عمار 

: حػدثنا أحمػد بػف محمػد بػف مقسػـ، ثنػا  ٓٚ٘ٔ/ٖفي معرفة الصحابة  قاؿ أبك نعيـ ( ٘)
إسحاؽ بف سممة، ثنا الحسيف بف السكف، ثنا عبد اهلل بف أيكب المكصمي، ثنػا عكرمػة بػف 

 .ٕ٘ت  ٕٔ – ٔٔ/٘ينظر : الجرح كالتعديؿ  ك    . عمار

 حدث عف عكرمة بف عمار: – ٜٚٔ/ٔ( قاؿ الخطيب البغدادم في تمخيص المتشابو ٙ)
  ٛٛ٘/ٕتبصير المنتبو  -ٛٔٔ/ٗتكضيح المشتبو  –ٚٔ/ٗكينظر : اإلكماؿ البف ماككال  

حدثنا أحمد بف عمي األبار ، حػدثنا أحمػد :  ٕٗٓ/ٕٕ( قاؿ الطبراني في المعجـ الكبير ٚ)
بف نصر النيسابكرم ، حدثنا عبد اهلل بف عبد الػرحمف بػف مميحػة ، عػف عكرمػة بػف اأحمد 
 عمار 
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 أئمة الجرح والتعديل

 

ٕٖٗٙ 

.............................................................. 
، كعبد اهلل بف يحيى بف  (ٔ) رمػػػػالبص ار أبك عبد الرحمفػػػف عمػػػػػكعبد اهلل ب

، كعبد اهلل بف (ٖ)عبد الرحمف المقرئ  كػػػزيد أبػػػػف يػػكعبد اهلل ب،  (ٕ) دػػػزي
 .............................،(ٔ)بف سدم  الرحمف كعبد ،(ٗ)يزيد البكرم 

                                                           

 . ٜٜ/٘تاريخ اإلسبلـ  –ٖٚٔ/ٗميزاف االعتداؿ  - ٜٙٔ/ٔكينظر : المعجـ األكسط 

أـ المجتبػػى العمكيػػة  أخبرتنػػا بػػو عاليػػان :  ٕٜ/ٕٕ( قػػاؿ ابػػف عسػػاكر فػػي تػػاريخ دمشػػؽ ٔ)
ر أنػا أبػك بكػر بػف المقػرئ أنػا أبػك يعمػى نػا عبػد اهلل بػف قالت قػرئ عمػى إبػراىيـ بػف منصػك 

 . عمار أبك عبد الرحمف البصرم نا عكرمة بف عمار

 .ٗٗ/٘الثقات البف حباف   -ٔٓ٘ت  ٓٙٔ/٘كينظر : التاريخ الكبير 

حػػدثنا محمػػد بػػف مسػػكيف، حػػدثنا عبػػد الػػرحيـ بػػف :  ٓٛ/ٖٔ( قػػاؿ البػػزار فػػي مسػػنده  ٕ)
 .ف يحيى بف يزيد عف عكرمة بف عمار الربيع، حدثنا عبد اهلل ب

المطػػائؼ مػػف عمػػكـ المعػػارؼ  - ٖٛٛٔ/ٖالمفتػػرؽ لمخطيػػب البغػػدادم كينظػػر : المتفػػؽ ك 
 . ٜٗٚحديث  ٖٚٚألبي مكسي المديني صػ 

حػػدثنا عبػػد اهلل بػػف يزيػػد أبػػك عبػػد الػػرحمف :  ٖٕٚ/ٕٛ( قػػاؿ اإلمػػاـ أحمػػد فػػي مسػػنده  ٖ)
 . المقرم ، حدثنا عكرمة ، يعني ابف عمار
 ٕٙٔ/ٔالتحقيػػؽ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ  - ٜٜٕٔ/٘كينظػػر : معرفػػة الصػػحابة ألبػػي نعػػيـ 

 .ٕ٘ٔحديث 

ار، نػا ػػػػػف عمػػػػػدثنا ىشػاـ بػػػػح:   ٖٖٓ/ٖ( قاؿ ابف أبػي عاصػـ  فػي اآلحػاد كالمثػاني ٗ)
 . عبد اهلل بف يزيد البكرم، ثنا عكرمة بف عمار

 ٙٗٔ/ٕء كالمترككػكف البػف الجػكزم الضعفا – ٜٓٗت  ٕٔٓ/٘كينظر : الجرح كالتعديؿ 
 . ٕٗ/٘لساف الميزاف  – ٜٕٕ/ٗميزاف االعتداؿ  - ٕٕٗٔت 
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 أئمة الجرح والتعديل

 

ٕٖٗٚ 

، كأبك الجيـ عبد الغفار بف  (ٕ) ك سعيد البصرمػػػػػكعبد الرحمف بف عبد اهلل أب
، كعثماف بف فائد  (٘)اف ػػػػػػ، كعتبة بف أب (ٗ)كعبيد بف عقيؿ  ( ٖ)عمر 

، كعثماف  (ٔ) ، كعثماف بف عبد الرحمف(  ٚ)كعثماف بف زائدة  ، (ٙ)القرشي 

                                                           

حػدثنا عمػي بػف محمػد بػف :  ٔٛٔصػ  الجميس الصالح ( قاؿ أبك الفرج النيركاني في  ٔ)
= الجيـ، أبك طالب الكاتب، قاؿ: حدثني أبك عبد اهلل أحمد بػف يكسػؼ بػف الضػحاؾ الفقيػو

قػػاؿ: حػػدثنا عمػػر بػػف عمػػي الفبلسػػي، قػػاؿ: حػػدثنا عبػػد الػػرحمف بػػف سػػدم، قػػاؿ: حػػدثنا = 
 . عكرمة بف عمار

 : عف عكرمة بف عمار .  ٖٖٙ/ٔ( قاؿ الذىبي في الكاشؼ ٕ)

حدثنا أسمـ بف سيؿ الكاسطي، ثنػا أحمػد :  ٕ٘ٓ/ٕٕ( قاؿ الطبراني في المعجـ الكبير ٖ)
 .بد الغفار بف عمر، ثنا عكرمة بف عماربف عبد اهلل بف عمر، ثنا أبك الجيـ عا

 .ٕٕٗ/ٔكينظر : الكنى كاألسماء لمدكالبي 

أخبرنػػا محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف :   ٖ٘حػػديث  ٙٛ/ٔ( قػػاؿ النسػػائي فػػي سػػننو  الكبػػرل ٗ)
 .عبيد بف عقيؿ، قاؿ: حدثنا جدم، قاؿ: حدثنا عكرمة بف عمار

 . ٖٖٛ/ٛالكبير لمطبراني المعجـ  - ٓٗ/ٕكينظر : معجـ الصحابة البف قانع 

أخبرنػػي أحمػػد بػػف شػػعيب، قػػاؿ: أنبػػأ :  ٓٓٔٔ/ٖ( قػػاؿ الػػدكالبي فػػي الكنػػى كاألسػػماء  ٘)
محمد بف مسكيف، قاؿ: حدثنا عتبة بف أباف أبك نصر مكلى بنػي حنيفػة شػيخ صػدؽ قػاؿ: 

 . حدثنا عكرمة بف عمار
 . ٕٕٓ/ٗكينظر : الجرح كالتعديؿ 

حػػدثنا الحسػػف بػػف عمػػي، نػػا :  ٖ٘ٗ/  ٕحػػاد كالمثػػاني( قػػاؿ ابػػف أبػػي عاصػػـ  فػػي اآلٙ)
 . شرحبيؿ، نا عثماف بف فائد القرشي، نا عكرمة بف عمار

 .ٖٕٓ/ٕٕالمعجـ الكبير لمطبراني  -ٕٔٔ/ٖكينظر : معجـ الصحابة البف قانع 

  يركم عف عكرمة بف عمار.: ٘ٗٔ/ ٜ( قاؿ مغمطام في إكماؿ تيذيب الكماؿ ٚ)
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عمر بف ك ،  ( ٗ) عدػػػػكعمي بف الج،  (ٖ)بلء بف سناف ػػػػػػػ، كالع( ٕ)بف عمر ا
كقيؿ عمرك  –، كعمر  (ٚ) ، كعمر بف عمي( ٙ)، كعمر بف الحارث ( ٘)أكيس 

                                                           

حدثني أبك أمية عمػرك بػف ىشػاـ الحرانػي :  ٓٙفي صفة المنافؽ  صػ   ( قاؿ الفريابئ)
 . حدثنا عثماف بف عبد الرحمف عف عكرمة بف عمار

حدثنا أبك خيثمة، حدثنا عثماف بػف عمػر، حػدثنا :  ٜٗٔ/ٔ( قاؿ أبك يعمى في مسنده  ٕ)
 . عكرمة بف عمار

يماف المقػرئ، قػاؿ: أخبرنػا أخبرنا عبد الصمد بػف سػم:  ٖٛٓ/ٛ( قاؿ البزار في مسنده  ٖ)
 . العبلء بف سناف، قاؿ: أخبرنا عكرمة بف عمار

: حػدثنا عمػي بػف الجعػد، قػاؿ: أخبرنػي  ٘ٛفي مكائد الشيطاف صػ  قاؿ ابف أبي الدنيا( ٗ)
 .  عكرمة بف عمار

حػدثنا أبػك عمػرك :  ٘ٓٔ/ٖالمسػند المسػتخرج عمػى صػحيح مسػمـ ( قاؿ أبك نعػيـ فػي ٘)
سف بف سفياف ثنا عمرك بف ىػاركف القرقنيػاني ثنػا عمػر بػف أكيػس ثنػا بف حمداف ثنا الحا

 . عكرمة بف عمار

أنبأنػا أبػي أنبأنػا الميػداني أنبأنػا أبػك  :  -ٕ٘ٓ/ٔالآلل  المصنكعة    - قاؿ الديممي( ٙ)
طالب الخرمي حػدثنا ابػف الصػمت حػدثنا محمػد بػف مخمػد حػدثنا أحمػد بػف عبيػد اهلل الحػداد 

 ث حدثنا عكرمة بف عمارحدثنا عمر بف الحر 
 .  ٕٖٖ٘البف حجر صػ  الغرائب الممتقطة مف مسند الفردكس كينظر: 

أخبرنػػا أبػػك الحسػػف محمػػد بػػف :  ٘ٓ٘/ٙٔ( قػػاؿ الخطيػػب البغػػدادم فػػي  تػػاريخ بغػػداد ٚ)
محمد بف أحمد بػف الركزبيػاف كأبػك الحسػيف محمػد بػف الحسػيف بػف الفضػؿ القطػاف، قػاال: 

عبػػد اهلل الػػدقاؽ، قػػاؿ: حػػدثنا أبػػك مكسػػى عيسػػى بػػف عبػػد اهلل حػػدثنا عثمػػاف بػػف أحمػػد بػػف 
زغاث، قاؿ: حدثنا يزيد بف عمر بف جنزة المدائني، قاؿ: حدثنا عمر بف عمي، عػف عكرمػة 

 . بف عمارا
 . ٚحديث  ٛالبف السماؾ صػ  المنتقاة الفكائد مف كينظر : الثاني
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كغساف  ، (ٕ)، كعمرك بف أبي سممة  (ٔ)بف يزيد الرفاء الشيباني البصرم ا-
د بف ػػػػػػ، كمحم( ٗ)غندر  كمحمد بف جعفر ،( ٖ)مكصمي البف عبيد الرقي ا

،  (ٚ) أبك عمر محمد بف خشيش بف حمادك ،  (ٙ) ، كمحمد بف الحارث( ٘)جابر

                                                           

كعكرمػػة بػػف شػػعبة  عػػف: ركل: ٕٚٚت  ٕٗٔ/ٙ( قػػاؿ أبػػك حػػاتـ فػػي الجػػرح كالتعػػديؿ ٔ)
 .ٔٔٗ/٘تاريخ اإلسبلـ  -ٖٗٚ/ٚ الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستةكينظر :   عمار.

حػدثنا إسػماعيؿ بػف عبػد الػرحمف قػاؿ حػدثنا :  ٔٙٔ/٘( قاؿ ابف عبد البر في التمييػد ٕ)
محمد بف القاسـ بف شعباف قػاؿ حػدثنا محمػد بػف العبػاس بػف أسػمـ قػاؿ حػدثنا إبػراىيـ بػف 

 . داكد البرلسي قاؿ أخبرنا عمرك بف أبي سممة قاؿ أخبرنا عكرمة بف عمارأبي 

حػػدثنا حسػػيف بػف الجنيػػد، حػػدثنا :  ٗ٘( قػاؿ ابػػف أبػي الػػدنيا فػػي حسػف الظػػف بػػاهلل صػػ ٖ)
 .غساف بف عبيد، حدثنا عكرمة بف عمار

صحيح ابػف خزيمػة   - ٖٜٕت  ٔ٘/ٚالجرح كالتعديؿ  – ٕٛٔ/ ٘ٔكينظر : مسند البزار 
الضػعفاء  -ٕٓٛ/ٗٔتػاريخ بغػداد   – ٖٕحػديث  ٙٚاألربعكف البف المقػرئ صػػ   -ٜ /ٛ

 .ٜٚٔٔ/ٗتاريخ اإلسبلـ -ٕٙٗ/ٕكالمترككيف البف الجكزم 

 حدثنا غندر ، قاؿ : حدثنا عكرمة بف عمار : ٕٕٛ/ٕٛ( قاؿ اإلماـ أحمد في مسنده  ٗ)

، ثنػا سػميماف بػف داكد حدث أبػك زرعػة:  ٘ٗ٘ٔ/ٖ( قاؿ أبك نعيـ في معرفة الصحابة  ٘)
 .بف شعبة، عف الفضؿ بف سفياف اليمامي، عف محمد بف جابر، عف عكرمة بف عمار ا

 . ٖٛ٘/٘ينظر : اإلصابة في تمييز الصحابة 

نبأنػا العشػارم قػاؿ أأنبأنا الجكىرم قاؿ :  ٕ٘ٙ/ٕ( قاؿ ابف الجكزم في العمؿ المتناىية ٙ)
حمد بف عبيد اهلل بف زيػاد أحمد بف مكسى بف مجاىد قاؿ نا أقطني قاؿ حدثنا  قاؿ نا الدار

 .نا محمد بف الحارث قاؿ نا عكرمة بف عمار :قاؿ
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كسى بف ػػػ، كم( ٖ)راىيـ األزدم ػػػػػ، كمسمـ بف إب(ٕ)اف ػػػػ، كمحمد بف سن (ٔ)
، كالكليد بف ( ٙ) ، كالنضر بف شميؿ (٘) ، كالمنصكر بف محمد (ٗ) سماعيؿإ

، كيحيى بف  (ٕ)كيحيى بف أبي عطاء ، ( ٔ)كيحيى بف إسماعيؿ  ،( ٚ)زياد 

                                                           

 كعكرمػة اليمػامي عمػكاف بػف عكسػجة:  : سمع ٙٚ/ ٔ( قاؿ البخارم في التاريخ الكبيرٔ)
 =عمار بفا

 . ٖٓٗ/ٚالثقات البف حباف  -ٕٛٙٔ ت ٔٗ٘/ٔكينظر : الكنى كاألسماء لمسمـ = 

حدثنا أبك مكسػى محمػد بػف المثنػى قػاؿ: حػدثنا :  ٜٙٔأماليو  صػ ( قاؿ المحاممي في ٕ)
 حدثنا عكرمة بف عمار: محمد بف سناف قاؿ 

حػػدثنا أبػػك بكػػر، ثنػػي :  ٛٛالمنامػػات البػػف أبػػي الػػدنيا صػػػ ( قػػاؿ ابػػف أبػػي الػػدنيا فػػي ٖ)
 . مسمـ بف إبراىيـ األزدم، قاؿ: أنبأنا عكرمة بف عمار العباس بف جعفر، نا

كأخبرنػػا أبػػك الحسػػف عمػػى بػػف أحمػػد بػػف :  ٔٔٔ/ ٗ( قػػاؿ البييقػػي فػػي دالئػػؿ النبػػكة ٗ)
عبداف، قاؿ: أخبرنا أحمد بػف عبيػد الصػفار، قػاؿ: حػدثنا ىشػاـ بػف عمػى، قػاؿ: حػدثنا ابػف 

بػف إسػماعيؿ، قػاال: حػدثنا عكرمػة رجاء: قاؿ أحمد: كحدثنا تمتاـ، قاؿ: حدثنا مكسػى ىػك ا
 . بف عمارا

ف ػػػػحػدثنا عبػداف بػف أحمػد، ثنػا العبػاس ب:  ٕٓٛ/ٗقاؿ الطبرانػي فػي المعجػـ الكبيػر  (٘)
 . عبد العظيـ العنبرم، ثنا المنصكر بف محمد، ثنا عكرمة بف عمار

ف أخبرنا النضر بف شميؿ، نػا عكرمػة بػ:  ٕٔٙ/ٖ( قاؿ إسحاؽ بف راىكيو في مسنده  ٙ)
 . ٙٙٚت  ٓٛكينظر : الكنى لمبخارم صػ     . ف عمار اليماميب

كعػػف: الكليػد بػف زيػاد، عػف عكرمػة بػػف :  ٕٕٓ/ٗ( قػاؿ أبػك حػاتـ فػي الجػرح كالتعػديؿ ٚ)
 . عمار
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أبك ك ،  (ٗ)، كيزيد بف عبد اهلل بف ميمكف المكي  (ٖ)ميمكف بف عطاء التمار 
، كيعقكب بف  (ٙ)، كيعقكب بف المقرئ ( ٘) يزيد بف عمر الزىرانيمحمد 
( ٔ) ، كيكسؼ بف خالد السمتي (ٛ) ، كيعقكب بف إسحاؽ الحضرمي (ٚ) إبراىيـ

                                                           

: حػػػدثنا أحمػػػد بػػػف عمػػػرك  ٖ٘ٗ/ٗفػػػي جػػػامع المسػػػانيد كالسػػػنف كمػػػا  قػػػاؿ الطبرانػػػى( ٔ)
ْئَبِقػّى، حػدثنا محمػد بػػف مسػكيف اليمػامى، حػػ دثنى عمػى بػف يحيػػى بػف إسػماعيؿ، حػػدثنى الزِّ

 . أبى، عف عكرمة بف عمار

   =حدثنا بشر بف معاذ العقدم، حدثنا:  ٜٙٓٙحديث  ٕٗٛ/ٕٔفي مسنده ( قاؿ البزار ٕ)
 .بف أبي عطاء حدثني عكرمة بف عماريحيى = 
 حدثنا مكسى بف زكريػا، نػا.:  ٕٖٗٛحديث  ٖٛٔ/ٛالمعجـ األكسط في كقاؿ الطبراني  -

 . بشر بف معاذ العقدم، نا يحيى بف أبي عطاء، عف عكرمة بف عمار

حػدثنا ىػاركف بػف حػاتـ ، قػاؿ : :   ٖٔٙ( قاؿ الحكيـ الترمػذم فػي نػكادر األصػكؿ صػػ ٖ)
 . حدثنا عكرمة بف عمار: حدثنا يحيى بف ميمكف بف عطاء التمار قاؿ 

نػا محمػد بػف :  ٗٗصػػ   ( قاؿ أبك بكػر النجػاد فػي الػرد عمػى مػف يقػكؿ القػرآف مخمػكؽٗ)
 .  ثنا عكرمة بف عمار: عبد اهلل قاؿ ثنا يزيد بف عبد اهلل بف ميمكف قاؿ 

 .ٖٖٙ/ٚكينظر : الثقات البف حباف  

 .  شعبة كعكرمة بف عمار: ركل عف .:  ٕٙٚ -ٕ٘ٚ/ٔ( قاؿ الذىبي في العبر ٘)

ف المقػػرئ، نػػا نػػا محمػػد بػػف بشػػار، نػػا يعقػػكب بػػ:  ٕٙ٘/ٕ  ( قػػاؿ الركيػػاني فػػي مسػػندهٙ)
 . عكرمة بف عمار

حدثنا أبك حفص عمر بف محمد قاؿ: حػدثنا :  ٜٔٓ/ٕ( قاؿ العكبرم في اإلبانة الكبرل ٚ)
 .أبك أيكب ، قاؿ: حدثنا يعقكب بف إبراىيـ ، قاؿ: حدثنا عكرمة بف عمار 

حػػدثنا ابػػف مػػرزكؽ ، قػػاؿ: ثنػػا :   ٚٚ/  ٔ( قػػاؿ الطحػػاكم فػػي  شػػرح معػػاني اآلثػػار ٛ)
 .يعقكب بف إسحاؽ الحضرمي ، قاؿ: ثنا عكرمة بف عمار 
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ك ػػػ، كأب( ٗ)ك صدقة ػػػػ، كأب( ٖ)، كَأِبك ُأَكْيسٍ  (ٕ)كيكسؼ بف َعْنَبٍس اليمامي
 . (ٙ)جريج  ، كابف  (٘)قتيبة  

                                                           

الثقات البف حباف  –ٛٙٓٗحديث  ٙ٘ٗ/ٜمسند البزار - ٖٖٕ/٘كينظر : الطبقات الكبرل
 .ٕٓٗٗحديث  ٚٚٙ/ٕالمستدرؾ عمى الصحيحيف  -ٜٖٕ/٘

خالػد السػمتي، حػدثني  أنبأنا يكسػؼ بػف:  ٓٗٗصػ  لشافعي في السنف المأثكرة ( قاؿ أ)
 .عكرمة بف عمار، عف إياس بف سممة

، حػدثنا ازنيحػدثنا محمػد بػف حبػاف المػ:  ٕٕٓ/ٕٕ براني فػي  المعجػـ الكبيػر( قاؿ الطٕ)
 .يكسؼ بف عنبس اليمامي ، حدثنا عكرمة بف عمار اليمامي 

ؿ كالترغيػػب فػػي فضػػائؿ األعمػػا  -  ٜٖ٘ٔ/  ٖكينظػػر : المؤتمػػؼ كالمختمػػؼ لمػػدار قطنػػي 
لعبػد الغنػي بػف المؤتمػؼ كالمختمػؼ  -ٕٛ/ٙاإلكماؿ البف ماككال    - ٕٙالبف شاىيف صػ 

عػكالي  - ٕٗٗ/  ٔألبػي القاسػـ التيمػي  الترغيػب كالترىيػب  -ٜٜٗٔت  ٕٔ٘/ٕسعيد  
 -ٖٜٖٙت  ٕٚٔ/ٕالمقتنى فػي سػرد الكنػى لمػذىبي  –ٔٗلمضياء المقدسي صػ  األسانيد

 . ٕٜٓ/ٖتبصير المنتبو 

، حػدثنا ابػف أبػي أكيػس  حػدثنا سػيؿ بػف زنجمػة:  ٖٖٛ/ٕٔيعمى في مسنده أبك ( قاؿ ٖ)
 .قاؿ: حدثني أبي، عف عكرمة بف عمار

 .ٖٚٙ/ٕٗكينظر : تاريخ دمشؽ 

  حدث َعف: ِعْكِرَمة بف عمار.:  ٜٓٓٗت  ٕٗٗ( قاؿ ابف منده  في فتح الباب صػ ٗ)

، نػا أبػك قتيبػة،  -ابف يحيىيعني  -نا محمد :  ٜٗٔ/ٔ( قاؿ ابف خزيمة في صحيحو ٘)
 .كىك ابف عمار، نا عكرمة 

حػدثنا عمػر بػف إبػراىيـ، نػا إسػماعيؿ بػف : ٜٛٔ/ٕ( قاؿ ابف قانع في معجػـ الصػحابة ٙ)
 .مكسى، نا الحسف بف زياد، عف ابف جريج، عف عكرمة بف عمار

بػة أسػد الغا - ٕٗ٘/ٔ القند في ذكر أخبػار سػمرقند -ٛٙٔ/ٛينظر : الثقات البف حباف  
 . ٜٖٙ/ٛاإلصابة  – ٕٕٖٗت  ٔٓ٘/ ٖ
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 املثحث انثانث

 أقىال انعهماء فيً
 وفيً مطانة :

 : عكشمح مه انشواج املختهف فيهم املطهة األول
 : مه ضعفً املطهة انثانث      مه وثقً                  : املطهة انثاوي

 املطهة األول
 * عكشمح مه انشواج املختهف فيهم :

 بو فاستشيد عدالتو، في اختمفكا ممف عمار، بف البييقي : كعكرمةقاؿ     
 أصبلن  رده فقد البخارم كأما بو، يحتج الصحيح، كلـ الحجاج في بف مسمـ
 (ٔ) .حديثو في فاضطرب كتاب عنده يكف لـ: كقاؿ فيو كطعف
كمسمـ بف الحجاج فأخرجو  فيذا أحد ما اختمؼ فيو البخارلكقاؿ أيضان :     

    ككاف ال يحتج فى كتابو الصحيح بعكرمة بف عمار ، مسمـ كتركو البخارل 
 (ٕ) كقاؿ : لـ يكف عنده كتاب فاضطرب حديثو.

                                                           

إال إذا ، فيػو نظػر  "  اختمفػكا فػي عدالتػو" . قمػت : كقكلػو ٖٕٛ/ٕالخبلفيات لمبييقي  (ٔ)
 عنى بعدالتو تعديمو أك تكثيقو ألف الكبلـ فيو في الضبط ال في العدالة ، كاهلل أعمـ . 

 .ٓٗٔ/ٚالسنف الكبرل لمبييقي  (ٕ)
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ٕٗٗٗ 

 بفا مسمـ بو فاحتج: عدالتو في مختمفان  أيضان  ىك كاف كقاؿ أيضان : إف    
 القطاف سعيد بف يحيى كضعفو البخارم، كتركو الحديث، ىذا غير في الحجاج

 (ٔ) .آخريف في
 بفا غمزه يحيى تعديمو، في اختمفكا قد عمار بف : كعكرمةكقاؿ أيضأ     
 (ٕ)جدان  البخارم كضعفو حنبؿ، بف كأحمد القطاف، سعيد
ركاه البييقي بإسناد صحيح، :  -بعد أف ذكر حديثان  –كقاؿ النككم      

بو، كاحتج بو مسمـ في كفيو عكرمة بف عمار، اختمفكا في االحتجاج 
 (ٖ)صحيحو .

، (ٗ) متكمـ فيو -كىك ابف عمار  -: في سنده عكرمةابف التركماني  قاؿك     
 (٘)فيو  كقاؿ ابف حجر : مختمؼ

ف عكرمة : فإف كقاؿ أيضان   لو أخرج ، فقد تكثيقو في مختمفان  كاف كا 
 ( ٙ) كثير . أبي بف يحيى عف ركايتو غير مف لو أخرج إنما ، لكف مسمـ

 * اختالفهم يف اخشاج مسهم نً يف صحيحً احتجاجاا أو استشهاداا :
 ذكر مف قاؿ إنو احتج بو  :  -ٔ

                                                           

 .ٔٔٗ/ٔمعرفة السنف كاآلثار  (ٔ)

 .ٖٗٔ/ٔالسنف الكبرل  (ٕ)

 . ٙٛٔ/ٕنصب الراية  -ٕٓٚٔحديث  ٖ٘ٚ/ٕ( خبلصة األحكاـ ٖ)

 .ٖٚٓ/ٗالجكىر النقي (ٗ)

 . ٛ٘ٗمقدمة فتح البارم صػ  (٘)

 .ٔ٘ٙ/ٜفتح البارم  (ٙ)
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ٕٗٗ٘ 

 البخارم، كتركو الحديث، ىذا غير في مسمـ بو قاؿ البييقي : فاحتج
 (ٔ)آخريف  في القطاف يحيى كضعفو
،  صحيح كفيو عكرمة بف عمار إسنادبركاه البييقي  قاؿ النككم:ك     

 (ٕ) انتيى. كاحتج بو مسمـ في صحيحو ، كاختمفكا في االحتجاج بو
صحيحو ....  في مسمـ بو احتج كقد: ابف دقيؽ العيد : كقاؿ شيخنا كقاؿ    
 كاستشياد كثير أبي بف يحيى عف عكرمة، بركاية مسمـ احتجاج ذكرنا قدك 

 (ٖ). يقكييا مما كىذا بيا، البخارم
 مسمـ بو كاحتج بو، يحتج كلـ البخارم، بو استشيد: كقاؿ الذىبي     

  .(ٗ)الشكاىد مف لو كأكثر يسيران،
 بو كاستشيد مسمـ، بو احتجَّ : - البييقي متعقبان  -التركماني  ابف كقاؿ    

 (٘)البخارم
كعكرمة بف عمار احتج بو مسمـ في صحيحو ككثقو ابف كقاؿ العراقي :     

 (ٙ) معيف كالعجمي كالدارقطني
كقد احتج بو مسمـ في صحيحو، كضّعؼ بعض الحفاظ كقاؿ الصنعاني :     

                                                           

 .ٔٔٗ/ٔمعرفة السنف كاآلثار  (ٔ)

 . ٙٛٔ/ٕ نصب الراية -ٕٓٚٔحديث ٖ٘ٚ/ٕ( خبلصة األحكاـ ٕ)

 . ٖٛٗ – ٕٛٗ/ ٕ   األحكاـ أحاديث معرفة في اإلماـ (ٖ)

 . ٖٚٔ/ٚسير أعبلـ النببلء / (ٗ)

 .ٖٗٔ/ٔالجكىر النقي  (٘)

 . ٕٕ٘األربعكف العشارية لمعراقي صػ  (ٙ)
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 أئمة الجرح والتعديل

 

ٕٗٗٙ 

كقد أخرج مسمـ حديثو عف يحيى ،  حديث عكرمة ىذا عف يحيى بف أبي كثير
 .(ٔ) عنو بف أبي كثير، كاستشيد البخارم بحديثوا

 .(ٕ)صحيحو  في مسمـ بو احتج كقاؿ الشككاني : قد
 : ذكر مف قاؿ إنو استشيد بو  -ٕ

 .(ٖ)عمار بف بعكرمة االستشياد مسمـ أكثر:  أبك عبد اهلل الحاكـ قاؿ    

 يحتج ال ككاف البخارم، كتركو الحجاج، بف مسمـ كقاؿ البييقي : فأخرجو    
 فاضطرب كتاب عنده يكف لـ: كقاؿ عمار، بف بعكرمة الصحيح كتابو في

 .(ٗ)حديثو
 بو، يحتج كلـ الصحيح في الحجاج بف مسمـ بو كقاؿ أيضان : فاستشيد    
 . (٘) أصبلن  رده فقد البخارم، كأما
 

 
 

                                                           

 .ٔٔٔ/ٔ( سبؿ السبلـ ٔ)

 .  ٓٓٔ/ٔ( نيؿ األكطار ٕ)

المغنػػػي فػػػي الضػػػعفاء    -ٗٔٔ/٘ميػػػزاف االعتػػػداؿ  - ٖٚٔ/ٚسػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء  (ٖ)
ٕ/ٖٗٛ. 

 . ٓٗٔ/ٚالسنف الكبرل لمبييقي  (ٗ)

 .ٖٕٛ/ٕالخبلفيات لمبييقي  (٘)
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ٕٗٗٚ 

 
 
 
 

 
 املطهة انثاوي
 ركش مه وثقً

 أولا : مه وثقً مطهقاا :
في ركاية  كعمي بف المدينيمف العمماء ثؽ عكرمة بف عمار كثير ك 

كالعجمي ،  ،بف حنبؿ في ركاية  معيف في ركايات عنو، كأحمدكابف ، عنو 
كيعقكب بف شيبة، كأحمد بف صالح كأيكب كابف عمار كالدارقطني كالفراكم 

 كسبط بف العجمي .
عند  كاف: المديني بف عمي عف ، شيبة أبي بف عثماف بف محمد قاؿ
  (ٔ) ثبتان  ثقة أصحابنا

 عمار بف عكرمة عف ككيع حدثنا:   الطنافسي محمد بف عمي كقاؿ

                                                           

 -ٜٛٔ/ ٗٔتػاريخ بغػداد   -ٕٚٔت  ٕ٘سؤاالت ابف أبي شػيبة البػف المػديني  صػػ  (ٔ)
 –ٗٔٔ/٘ميػػػزاف االعتػػػداؿ  - ٖ٘ٔ/ٚسػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء   -ٕٓٙ/ٕٓتيػػػذيب الكمػػػاؿ 
: أىؿ الحديث ألنيـ المقصػدكف بقكلػوقمت : ىذا فيو حكاية عف  .ٕٕٙ/ٚتيذيب التيذيب 

 ) أصحابنا ( أم في كقتو ، كاهلل أعمـ .
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ٕٗٗٛ 

 (ٔ) .ثقة ككاف
عباس ك  (ٖ)ي الدكرقعبد اهلل بف أحمد ك  (ٕ)  صالح بف معاكية كقاؿ

 بف كميـ عف يحيى (ٙ) مريـ أبي ، كابف(٘)سعيد  بف اهلل كعبد،  (ٗ)الدكرم 
 ، كزاد ابف أبي مريـ : يكتبكف(ٚ) ، كزاد عبد اهلل بف سعيد : ثبت ثقة:  معيف

: في ركاية عنو أبك حاتـ كالدكرم كقاؿ ، (ٛ) ثبت: عنو حديثو ، كقاؿ الغبلبي
 صدكقان  عكرمة كاف: ؿ عبد الحؽ عنوػػػػػ، كنق (ٜ) افظان ػػػككاف ح أميان، كاف

                                                           

تيػػػػذيب الكمػػػػاؿ   -ٜٛٔ/ ٗٔتػػػػاريخ بغػػػػداد   -ٓٔ/ ٚ – ٕٕٛ/ٔكالتعػػػػديؿ  ( الجػػػػرحٔ)
 .ٖٕٙ/ٚتيذيب التيذيب  -ٕٛ٘/ٜإكماؿ تيذيب الكماؿ  -ٕٕٙ/ٕٓ

 . ٖ٘ٔ/ٚسير أعبلـ النببلء  -ٜٕ٘/ٕٓتيذيب الكماؿ  -ٜٓٔ/ٗٔتاريخ بغداد  (ٕ)

 .ٜٚٗ/ٙالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ   (ٖ)

 .  ٜٖٗٗت  ٖٕٔ/ٗالتاريخ  البف معيف بركاية الدكرم  (ٗ)

الكامػػؿ فػػي ضػػعفاء الرجػػاؿ  - ٕ٘الخطػػاب ليعقػػكب بػػف شػػيبة صػػػ  بػػف عمػػر مسػػند  (٘)
ٙ/ٗٚٛ. 

 .ٜٚٗ/ٙالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  (ٙ)

الكامػػؿ فػػي ضػػعفاء الرجػػاؿ  - ٕ٘ليعقػػكب بػػف شػػيبة صػػػ  الخطػػاب بػػف عمػػر مسػػند  (ٚ)
ٙ/ٗٚٛ. 

  - ٖٙٔ/ٚسػير أعػبلـ النػببلء  -ٜٕ٘/ٕٓتيػذيب الكمػاؿ  -ٜٛٔ/ ٗٔتاريخ بغػداد  (ٛ)
 .ٕٕٙ/ٚتيذيب التيذيب 

 -ٔٔ/  ٚالجػرح كالتعػديؿ  -  ٖٗٓٗت  ٕٙٙ/ٗالتاريخ البف معػيف بركايػة الػدكرم  (ٜ)
  -ٗٔٔ/٘ميػزاف االعتػداؿ  – ٖ٘ٔ/ٚسير أعبلـ النببلء  -ٜٕ٘/ٕٓتيذيب الكماؿ  -ٔٔ

 .ٕٕٙ/ٚتيذيب التيذيب 
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ٕٜٗٗ 

 .(ٔ) .حافظان 
  (ٕ)....حنبؿ بف كأحمد معيف، بف يحيى .ككثقو...: الساجي زكريا كقاؿ    
   ةػػػػػػػثق يرػػػػػاألخ أف مع رك،ػػػػػػعم بف مبلـز عمى أحمد اـػػػػػػاإلم قدمو كقد    
 

 (ٗ)أحاديث عنو ركل شعبة بأف لذلؾ كاحتج ، (ٖ)عنده 
 بف النضر عنو يركم ثقة عجمي ،:  العجمي اهلل عبد بف أحمد كقاؿ    
 (٘) .حديث ألؼ محمد

                                                           

 . ٙٚٔ/ٕاألحكاـ الشرعية الكبرل  (ٔ)

ر أعبلـ النببلء كفي سي -ٕٔٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ   -ٜٛٔ- ٛٛٔ/ ٗٔ( تاريخ بغداد ٕ)
 بتصرؼ كلـ يذكر الثكرم . -ٕٕٙ/ٚتيذيب التيذيب  -  ٖٙٔ/ٚالنببلء 

 أحػد باليمامة كاف ىؿ -حنبؿ بف أحمد يريد - اهلل عبد أبا سألت: زياد بف الفضؿ قاؿ (ٖ)
: فقػاؿ كىػؤالء؟ عمػرك، بػف كمػبلـز عتبػة، بػف أيػكب: مثػؿ اليمػامي عكرمػة عمػى يقػدـ أحد

 .أحاديث شعبة عنو ركل: قاؿ ثـ  -ىذا نحك أك  -ىؤالء فكؽ عكرمة
 .ٜٕ٘/ٕٓتيذيب الكماؿ   -ٚٛٔ/ٗٔتاريخ بغداد  -ٔٚٔ/ٕالمعرفة كالتاريخ 

 المػبلـز مف أثبت كىك اليمامة ، شيخ عمار بف عكرمة -: المكصمي عمار بف محمد كقاؿ
  .عمرك بفا

 . ٕٛ٘/ٜإكماؿ تيذيب الكماؿ  -ٕٕٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ  -ٜٛٔ/ٗٔتاريخ بغداد 

 .ٜٕ٘/ٕٓتيذيب الكماؿ   -ٚٛٔ/ٗٔاد تاريخ بغد -ٔٚٔ/ٕالمعرفة كالتاريخ  (ٗ)

تيػػذيب الكمػػاؿ  -ٙٛٔ/ٗٔتػػاريخ بغػػداد  -ٕٔٚٔت  ٗٗٔ/ٕعرفػػة الثقػػات لمعجمػػي م (٘)
 .ٕٕٙ/ٚتيذيب التيذيب  - ٖ٘ٔ/ٚسير أعبلـ النببلء  -ٕٔٙ/ٕٓ
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ٕٗ٘ٓ 

 . (ٔ). ثبت ثقة:  شيبة بف يعقكب كقاؿ
 ثقة عكرمة إف أقكؿ : أنا صالح بف أحمد فيو كقاؿ :شاىيف ابف كقاؿ

 . (ٕ) فيو شؾ ، ال كبقكلو بو فأحتج
 بف عكرمة:  في مكضع المكصمي عمار بف اهلل عبد بف محمد كقاؿ

 (ٖ) .خيران  إال فيو سمعت ما ميدم ابف عنو كركل عندىـ ، ثقة عمار
 (ٗ) ثقة:  الدارقطني كقاؿ

 (٘).الحجاج  بف مسمـ بحديثو يحتج الثقات مف : كىككقاؿ الفراكم
:  نقؿ ابف دقيؽ العيد في مكضع  فيما كقاؿ أبك الحسف ابف القطاف

 .(ٙ) ، قالو ابف معيفكىك رجؿ ثقة، ككاف أميان 

                                                           

لكمػػػاؿ إكمػػػاؿ تيػػػذيب ا   - ٔ٘الخطػػػاب ليعقػػػكب بػػػف شػػػيبة   صػػػػ  بػػػف عمػػػر مسػػػند (ٔ)
 .ٖٕٙ/ٚتيذيب التيذيب  -ٗٔٔ/٘تداؿ ميزاف االع -ٕٛ٘/ٜ

تيػذيب  -ٜٕ٘/ٜكمػاؿ إكمػاؿ تيػذيب ال – ٚٚ( تاريخ أسماء الثقات البػف شػاىيف صػػ ٕ)
 .ٖٕٙ/ٚالتيذيب 

 -ٖٚٔ/ٚسػػير أعػػبلـ النػػببلء  -ٕٕٙ/ٕٓتيػػذيب الكمػػاؿ  -ٜٛٔ/ ٗٔتػػاريخ بغػػداد  (ٖ)
 ( أم أصحاب الحديث ، كاهلل أعمـ . . قمت : قكلو ) عندىـ ٖٕٙ/ٚتيذيب التيذيب 

 - ٕٙٔكتػػاب التتبػػع   صػػػ  - ٕٔٛ-ٕٓٛ/ٜاألحاديػػث النبكيػػة ( العمػػؿ الػػكاردة  فػػي ٗ)
تػاريخ  - ٜٔ/ٔأطػراؼ الغرائػب كاألفػراد  -ٖٓٗ ت ٚٔٔالبرقػاني لمػدار قطنػي صػػ سؤاالت
ذيب تيػػػ -ٖٚٔ/ٚسػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء  -ٖٕٙ/ٕٓتيػػػذيب الكمػػػاؿ  -ٜٓٔ/ ٗٔبغػػػداد 
 .ٖٕٙ/ٚيب التيذ

 . ٕٔحديث  ٙٚ( السداسيات لمفراكم صػ ٘)

 . ٕٛٗ/ٕاإلماـ في معرفة أحاديث األحكاـ  (ٙ)
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ٕٗ٘ٔ 

 بو كاستشيد مسمـ، بو احتجَّ : - البييقي متعقبان   التركماني ابف كقاؿ
 في كالحاكـ صحيحييما، في حباف كابف خزيمة ابف لو كأخرج البخارم،
  (ٔ)... ". المستدرؾ

 .(ٕ)إماـ ثقةكقاؿ سبط بف العجمي : 
 
 

 : * مه وصفً تـ  صذوق
 بو ليس: معيف ابف عف (ٗ)كابف طيماف  ، (ٖ) خيثمة أبي ابف قاؿ

 بأس ، كزاد ابف أبي خيثمة: صدكؽ .
 (٘) ، صدكؽ بأس بو ليس :شاىيف ابف كقاؿ
 (ٙ) صدكؽ ....: الساجي يحيى بف زكريا كقاؿ
 (ٔ) .ثقة عنو ركل إذا الحديث مستقيـ:  عدم بف أحمد أبك كقاؿ

                                                           

 .ٖٗٔ/ٔالجكىر النقي  (ٔ)

  -ٖٗ٘ت ٕٜٔالكشؼ الحثيث لسبط العجمي صػ  (ٕ)

 -ٔٔ/  ٚ كالتعػػديؿ الجػػرح -ٕٗٚٔت    ٖٖٗ/ٔر البػػف أبػػي خيثمػػة التػػاريخ الكبيػػ (ٖ)
  -ٖ٘ٔ/ٚسػػير أعػػبلـ النػػببلء  -ٜٕ٘/ٕٓتيػػذيب الكمػػاؿ  -ٕٛ٘/٘بيػػاف الػػكىـ كاإلييػػاـ 

 . ٕٕٙ/ٚتيذيب التيذيب 

 . ٖٜت  ٕ٘مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ البف طيماف صػ  (ٗ)

 . ٗٚٓٔت  ٚٚ( تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف صػ ٘)

بلـ النببلء كفي سير أع -ٕٔٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ   -ٜٛٔ- ٛٛٔ/ ٗٔ( تاريخ بغداد ٙ)
 كلـ يذكر الثكرم .، بتصرؼ  -ٕٕٙ/ٚتيذيب التيذيب  -  ٖٙٔ/ٚالنببلء 
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كقاؿ في السير : ،  (ٕ)كقاؿ الذىبي في المغني : صدكؽ مشيكر 
 .(ٖ) مف حممة الحجة، كأكعية الصدؽ...... الحافظ، اإلماـ

 ثاوياا : مه وثقً تقيذ :
اإلماـ أحمد كصالح بف محمد غير كاحد مف العمماء لو كثؽ عكرمة ك 

كابف خراش كاسحاؽ بف أحمد بف خمؼ البخارم كأبي حاتـ كأبي داكد 
كالنسائي كابف حباف كابف عدم كابف القطاف كالذىبي كابف رجب كابف حجر 

ركايتو عف يحيى بف أبي كثير ،  خاصة أنيـ ضعفكه في ركايات أخرل  إال
 .: "جؿ  حديثو عف يحيى" قاؿ أبك أحمد الحاكـ

 التقييد  :* مف كصفو بالثقة مع 
 عمار بف عكرمة:   الحافظ البخارم خمؼ بف أحمد بف إسحاؽ قاؿ

 عف ، ينفرد الغمط كثير ككاف بالفضؿ، كذكره الثكرم سفياف عنو ركل ثقة،
 .(ٗ)أحد فييا يشاركو ال بأشياء إياس

  (٘) كقاؿ أحمد : حديثو عف إياس بف سممة بف األككع متقف 
 (ٔ): كىك في غير يحيى ثبت. اإلماـ أحمد في ركاية حرب كقاؿ

                                                           

سػير أعػبلـ النػببلء  -ٖٕٙ/ٕٓتيػذيب الكمػاؿ  – ٙٛٗ/ٙ( الكامؿ في ضػعفاء الرجػاؿ ٔ)
 . ٖٕٙ/ٚتيذيب التيذيب  -ٖٚٔ/ٚ

 . ٛٙٔٗت  ٖٛٗ/ٕ( المغني في الضعفاء ٕ)

 . ٖٗٔ/ٚ( سير أعبلـ النببلء ٖ)

 -ٖٚٔ/ٚسػير أعػبلـ النػببلء  -ٕٕٙ/ٕٓتيػذيب الكمػاؿ  - ٛٛٔ/ ٗٔ( تاريخ بغػداد ٗ)
 .ٖٕٙ/ٚتيذيب التيذيب 

 . ٜ٘ٚ/ٕ ( شرح عمؿ الترمذم٘)
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: فقاؿ عمار، بف عكرمة عف داكد أبا سألت:  اآلجرم عبيد أبك كقاؿ
 يا: فقاؿ عنده كانت التي األحاديث عف فسألكه عميو الناس اجتمع ثقة، لما

 أبي بف يحيى عف حديثو ، قاؿ أبك داكد : في!! ،"أدرم ال كأنا فقييا كنت قـك
 (ٕ) .عمرك بف مبلـز عميو يقدـ حنبؿ بف أحمد كاف اضطراب، كثير

: فقاؿ عمار، بف عكرمة عف داكد، أبا سألت: آخر مكضع في كقاؿ
 يقدـ حنبؿ بف أحمد كاف اضطراب، كثير أبي بف يحيى عف حديثو في ثقة،
 (ٖ). عمرك بف مبلـز عميو

 كثير أبي بف يحيى عف ركايتو كأما: كقاؿ الثقات في حباف ابف كذكره
 .(ٗ) .كتابو غير مف يحدث كاف اضطراب، ففيو

 كتاب؛ لو يكف لـ إذ يضره كلـ يدلس، ككاف ثقة: قاؿ ابف القطاف ك 
 ، كعف كخمط كثير أبي بف يحيى عف يركم فيما غمط أنو إال يحفظ كاف ألنو
 (٘).بو بأس فبل: غيره

 .(ٙ) فمضطرب  كثير أبي بف يحيى في إال ، كقاؿ الذىبي : ثقة
لكفَّ حديثو عف يحيى بف أبي كثير ، ثقة :  الحنبمي قاؿ ابف رجبك  

                                                           

 .ٜ٘ٚ/ٕشرح عمؿ الترمذم البف رجب  – ٜٖٓٔ/ٖ( مسائؿ حرب  ٔ)

 . ٚٓٚت  ٖٛٚ/ٔسؤاالت اآلجرم ألبي داكد  (ٕ)

كفػػػي سػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء  -ٕٔٙ/ٕٓتيػػػذيب الكمػػػاؿ   - ٛٛٔ/ ٗٔتػػػاريخ بغػػػداد  (ٖ)
 بتصرؼ . -ٕٕٙ/ٚتيذيب التيذيب   - ٖٙٔ/ٚ

 .ٖٕٙ/ٚتيذيب التيذيب  -ٖٖٕ/٘( الثقات البف حباف ٗ)

 . ٜٕ٘/ٜإكماؿ تيذيب الكماؿ  (٘)

 . ٖٙٙٛت  ٖٖ/ٕ( الكاشؼ ٙ)
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ة مضطَّرب لـ يكف عنده في كتاب ، قالو يحيى القطَّاف كأحمد كالبخارم  خاصَّ
 .(ٔ) كغيرىـ 

 * مف كصفو بالصدكؽ مع التقييد :
 حديثو في أف إال صدكؽ عمار بف عكرمة: صالح بف محمد  قاؿ

 .(ٕ)الناس عنو ركل ،شيئان 
 شعبة، عنو نكرة ، ركل حديثو كفي صدكقان، كاف:  خراش ابف كقاؿ    

 (ٖ) .الرحمف كعبد كيحيى، كسفياف،
                (ٗ) كثير أبي بف يحيى عف حديثو في إال بأس بو ليس: النسائي كقاؿ
 كفي دلس، كربما حديثو، في كىـ كربما صدكقان، كاف:  حاتـ أبك كقاؿ
 (٘) .األغاليط بعض كثير أبي بف يحيى عف حديثو

ِفي حديث  صدكؽ حافظ، ِإال أنو ييـ كثيران كقاؿ أبك الحسف بف القطاف :      

                                                           

 .ٜ٘ٚ/ٕشرح عمؿ الترمذم البف رجب  ٔ) )

 .ٖٚٔ/ٚلنببلء سير أعبلـ ا -ٕٕٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ  - ٛٛٔ/ ٗٔبغداد  ( تاريخٕ)

كفػػػي  سػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء  – ٖٕٙ/ٕٓتيػػػذيب الكمػػػاؿ   -ٜٓٔ/ ٗٔ( تػػػاريخ بغػػػداد ٖ)
 يى،ػػػػػػكيح كسػػػفياف، شػػػعبة، عنػػػو دكف : ركلػػػػػب -ٖٕٙ/ٚكتيػػػذيب التيػػػذيب   -ٖٚٔ/ٚ

 ..الرحمف كعبد

  -ٕٕٙ/ٚتيذيب التيذيب   - ٖٙٔ/ٚسير أعبلـ النببلء  -ٕٔٙ/ٕٓ( تيذيب الكماؿ ٗ)

ٚ/ٕٕٙ-  

   - ٖٙٔ/ٚسير أعبلـ النببلء  -ٕٔٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ  - ٔٔ / ٚ كالتعديؿ الجرح (٘)

-   
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 .(ٔ) يحيى بف أبي كثير، فأما عف غيره فبل  بْأس ِبو
بف أبي كثير ركايتو عف يحيى كفي  ، صدكؽ يغمطكقاؿ ابف حجر :     

 .(ٕ) كلـ يكف لو كتاب، اضطراب 
 
 

 
 املطهة انثانث :

 مه ضعفً .
 مه ضعفً مطهقاا : أولا : 

قاؿ البييقي : عكرمة بف عمار اختمط في آخر عمره ، كساء  -
كقاؿ أبك أحمد الحاكـ: جؿ حديثو عف ،  (ٖ) حفظو ، فركل ما لـ يتابع عميو

كقاؿ ابف حجر: كىي ركاية شاذة لمخالفة جميع ،  (ٗ) كليس بالقائـ، ى ييح
عكرمة المذككر لما كلعؿ ذلؾ مف ، أصحاب عكرمة بف عمار في سياقو 

                                                           

 . ٗٗٔ/ٖبياف الكىـ كاإليياـ  (ٔ)

 .  ٜٖٙتقريب التيذيب صػ  (ٕ)

كينظػػر :  االغتبػػاط  -ٖٕ/٘مختصػػر خبلفيػػات البييقػػي  -  ٖٖٓ/ٛالسػػنف الكبػػرل  (ٖ)
 . ٕٖت  ٜٓٗالككاكب النيرات صػ  - ٖٚت   ٕٙ٘بمف رمي مف الركاة باالختبلط صػ 

 . ٖٕٙ/ٚتيذيب التيذيب  -ٕٛ٘/ٜإكماؿ تيذيب الكماؿ  (ٗ)
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كقاؿ ابف حجر : كعكرمة بف عمار ،  (ٔ) فإف في حفظو مقاالن  حدث بو ككيعان 
كقاؿ المعممي: ، ( ٕ)خرج لو فقد ضعفو غيره أالحفظ ، كاف كاف مسمـ  سيء

 .(ٖ)يغمط كييـ 
كاف يحيى يضعؼ ركاية أىؿ اليمامة مثؿ : قاؿ ابف المدينيك  -

،  (٘) أحاديثو ضعاؼؿ اإلماـ أحمد : كقا،  (ٗ) ىػأعكرمة بف عمار كضربو". 
 :( ٛ)كأبك بكر بف العربي  ، (ٚ)كقاؿ ابف حـز ،  (ٙ) الحديث مرة : ضعيؼ كقاؿ

 ضعيؼ . :( ٛ)
، فقد رده أصبلن كطعف فيو  كأما البخارم ......: (ٜ) قاؿ البييقيك  -      

عبد الحؽ كقاؿ ،  (ٓٔ)كقاؿ: لـ يكف عنده كتاب فاضطرب في حديثو 
     ( ٔٔ): كعكرمة مضطرب الحديثاإلشبيمي في مكضع 

                                                           

 .٘ٓٙ/ٓٔفتح البارم  (ٔ)

 . ٜٔٙ/ٔمختصر زكائد مسند البزار  (ٕ)

 . ٜٕٕاألنكار الكاشفة صػ  (ٖ)

 .ٖ٘ٔ/ٚسير أعبلـ النببلء  -ٕٓٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ  -ٜٛٔ/ ٗٔتاريخ بغداد  (ٗ)

 . ٕٚٗجبلء األفياـ صػ  (٘)

 . ٖٛٗ/ٕالمغني في الضعفاء  (ٙ)

 .ٜ٘ٗ/ٕٙالتكضيح البف الممقف  - ٖٕٓ/ٜالمحمى البف حـز  (ٚ)

 .ٕ٘ٙ/ٕعارضة األحكذم  (ٛ)

 .  ٖٕٛ/ٕالخبلفيات لمبييقي  (ٜ)

 .ٗٔٔ/٘ميزاف االعتداؿ   -ٓٗٔ/ٚالسنف الكبرل لمبييقي  (ٓٔ)

 .ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٔاألحكاـ الكسطى  (ٔٔ)
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: كىك  في مكضع ، كقاؿ ابف حـز (ٔ): منكر الحديثبخارم كقاؿ ال -
 (ٕ)كىك منكر الحديث جدان 

اف ال يحتّج بو في كتابو ػػػػتركو البخارم، كككقاؿ البييقي :  -
 . (ٗ)كقاؿ ابف عبد البر: ال يحتج بو ،  (ٖ)الّصحيح 
    رة : ضعيؼ ػػػػػكقاؿ م، (٘): ساقط في مكضع ـز ػػػػػابف حكقاؿ  -

 ال بيقيف عمار بف عكرمة ركاية كذب كقاؿ في مكضع : فظير، (ٙ)جدان 
 أك كضعو ، عمار بف عكرمة أف مف الخبر ىذا ضركرة يخمك ، كال فيو إشكاؿ
 لعدالتو مسقطة ، ككمتاىما زميؿ أبي إلى ىك فدلسو كضعو كذاب عف أخذه
، : كىك ممف قد صح عميو كضع الحديثفي مكضع قاؿ ، ك  (ٚ)لركايتو  مبطمة
  (ٛ) أك الخطأ الذم ال يجكز معيما الركاية عنو، أك سكء الحفظ ، الحديث

 :  كأذكر ىنا مف تكمـ فيو فكصفو بالتدليس غير مف سبؽ
 (ٕ)راقيػػػك زرعة العػػػػػ، كأب(ٔ) بلئيػػػػالعك  (ٜ) ف حـزػػػػػػذكره ابػػػػػػف

                                                           

 . ٘ٚ/ٙإمتاع األسماع   - ٕٗٛ/ٕالخبلفيات لمبييقي  (ٔ)

 .   ٖٕ/ٙاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ البف حـز  (ٕ)

 .ٓٗٔ/ٚالسنف الكبرل لمبييقي  (ٖ)

 . ٕٔٗ/ٖٕاالستذكار البف عبد البر  (ٗ)

 .ٜٕ٘/ٜإكماؿ تيذيب الكماؿ  -ٕٖ/ٕالمحمى البف حـز  (٘)

 . ٜٕ/ٔٔالمحمى البف حـز  (ٙ)

 . ٕٗ-ٖٕ/ٙاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   (ٚ)

 .ٛٔ/ٗ( الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ ٛ)

 . ٕٗ-ٖٕ/ٙ( اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  ٜ)
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 ، في المدلسيف ، كجعمو ابف حجر في المرتبة(ٗ) يكطيػػكالس، (ٖ)زركشيػػػػػكال
مف صغار التابعيف كصفو أحمد كالدارقطني : الثالثة مف مراتب المدلسيف كقاؿ

 . (ٙ)  (٘)بالتدليس

                                                           

 . ٛٓٔ( جامع التحصيؿ صػ ٔ)

 .ٗٗت  ٖٚ( المدلسيف ألبي زرعة العراقي صػ ٕ)

 . ٜٔٔ -ٗٔٔ/ ٕ( النكت عمى مقدمة ابف الصبلح لمزركشي ٖ)

 . ٖٛت  ٘ٚ( أسماء المدلسيف لمسيكطي صػ ٗ)

  - ٔٗٙ/ٕينظر : النكػت عمػى ابػف الصػبلح   -ٛٛت  ٕٗطبقات المدلسيف البف حجر صػ   (٘)
 . ٔ٘ت  ٖٗالتبييف ألسماء المدلسيف صػ 

لكف إذا جاء حديثو مف طريؽ سفياف الثكرم فتحمؿ عنعنتو عمػى االتصػاؿ ، ألنػو كػاف يكقفػو ( ٙ)
 = حدثني كسمعت: كيقكؿ لو قؿ ، عند كؿ حديث 

ؿ يكقفػو عمػى : كنت مػع سػفياف عنػد عكرمػة فجعػ عبد الرحمفكالدليؿ عمى ىذا ما قالو = 
 . كؿ حديٍث عمى السماع

لي سفياف الثكرم بمنى: مر بنا إلى عكرمة بف عمػار اليمػامي، قػاؿ: أيضا : قاؿ قاؿ ك     
 .حدثني، سمعت: فجعؿ يممي عمى سفياف، كيكقفو عند كؿ حديث قؿ 

 . ٛٙ - ٚٔٔ/ٔرم عمى كتابة العمـ تقدمة الجرح كالتعديؿ باب : مف حرص الثك 
 عمػى جػاث كىػك عمػار، بػف عكرمػة عػف يكتػب بمكة، سفياف حضرت: أيضان  كقاؿ

 لؾ؟ أكتب اهلل، عبد أبا يا: لو فقمت: ؟ قاؿ فبلنان  سمعت فبلنان  سمعت يكقفو، كجعؿ تيو،ركب
 . ٙٛٔ/ٗٔينظر : تاريخ بغداد      غيرل. سماعي يكتب ليس ال: قاؿ

 عمػار، بػف ِعكرَمػة عنػد الثَّػكرم سػفياف مػع كاف أنو ميدم بف الرحمف كذكر َعبد
: قػاؿ تعجمػف، ال: قػاؿ أكتب؟ حتى ىات اهلل، َعبد أبا يا: فقمتُ : قاؿ عنده، يكتب فجاء: قاؿ
 اؿػػػػػػػق السػماع، عمػى ديثػػػػػح كػػؿ عمػى ، نكقفػو جؿػػػػتع كال: قػػاؿ عنػو، فسػؿ تابػػػػػالك ذػػػػػخ

 .سكء خط سفياف خط ككاف: َعبدالرحمف
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ذكرا أنو   (ٕ) كابف رجب (ٔ) أف الذىبيكيدخؿ في القكؿ بتضعيفو 
 .استننكر لو بعض األحاديث 

 يتفرد كاف:  األسدم محمد بف صالح ذلؾ كصفو بالتفرد : قاؿكنحك 
 .(ٖ) أحد فييا يشركو كلـ طكاؿ، بأحاديث

 ثاوياا :  مه ضعفً تقيذ :
نصَّ العمماء عمى أفَّ في ركاية عكرمة بف عمار عف يحيى بف أبي 

ذلؾ يحيى القّطاف، كعمي  بف المدينّي، كأبك داكد،  ذكركقد  ،  ان كثير اضطراب
، كابُف حباف في آخريف.  كالنسائي 

 بف إياس عف حديثو ، ككاف الحديث : ضعيؼ حنبؿ بف أحمد قاؿ -
، كقاؿ (٘) مضطرب الحديث عف غير إياس بف سممةكقاؿ: ،  (ٗ) صالحان  سممة

قاؿ اإلسماعيمي :  ك ، (ٙ): حديثو عف غير إياس بف سممة مضطربيضان أ
 . (ٚ)ياس بف سممة إال في إضعيؼ 

                                                           

 .ٗٔٔ/٘ميزاف االعتداؿ -ٖٛٔ/ٚسير أعبلـ النببلء  -ٜٚٗ/ٙ الكامؿ البف عدم

 . ٔٚ٘/ٙ -ٙٔٔ/٘ميزاف االعتداؿ -ٖٚٔ/ٚالنببلء ( سير أعبلـ ٔ)

 .ٜٙٚ/ٕ -ٜ٘ٚ/ٕ( شرح عمؿ الترمذم البف رجب ٕ)

 .ٖٚٔ/ٚسير أعبلـ النببلء  -ٕٕٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ  -ٙٛٔ/ ٗٔ( تاريخ بغداد ٖ)

 .ٗٔٔ/٘ميزاف االعتداؿ ( ٗ)

 . ٗٓٚترجمة  ٓٔٔصػ  الدـ بحر (٘)

 .ٔ٘ٙ/ٙ( فتح البارم ٙ)

 .ٕ٘ٙ/ٕعارضة األحكذم (ٚ)
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البخارم كقاؿ ،  (ٔ)كقاؿ أبك داكد: كعكرمة في يحيى ليس بذاؾ  -
: كعكرمة بف عمار يغمط الكثير في أحاديث يحيى بف أبي في ركاية الترمذم 

في حديث يحيى بف أبي كثير كلـ  مضطرب:  في ركاية أخرلكقاؿ ،  (ٕ)كثير 
قاؿ الترمذم : كعكرمة ، ك  (ٖ) يكف عنده كتاب ، كقد ركل عنو سفياف الثَّكرم

 .(ٗ) كعكرمة ربما ييـ في حديث يحيى
قاؿ عبد اهلل بف عمي بف المديني، عف أبيو: أحاديث عكرمة بف ك  -

عمار عف يحيى بف أبي كثير ليست بذاؾ، مناكير كاف يحيى بف سعيد 
كقاؿ صالح بف أحمد، حدثنا عمي، قاؿ:  سألت يحيى، يعني ، ( ٘) يضعفيا

القطاف، عف أحاديث عكرمة بف عمار عف يحيى بف أبي كثير؟ فضعفيا، 
القطاف أنو  سعيد بف يحيى كنقؿ ابف حجر عف،  (ٙ)كقاؿ: ليست بصحاح 

كقاؿ عمي بف المديني: إذا ،  (ٚ) ضعيفة كثير أبي بف يحيى عف أحاديثو: قاؿ
  . (ٛ) عكرمة بف عمار: سمعت يحيى بف أبي كثير فانبذ يدؾ منوإذا قاؿ 

كقاؿ أحمد: عكرمة بف عمار ليس ىك في يحيى بف أبي كثير  -
                                                           

 .ٚٚٗ/ٖتحفة األشراؼ  (ٔ)

 .ٗٚٔ/ٔشرح عمؿ الترمذم البف رجب  -ٕٔٗصػ الكبير الترمذم عمؿ ( ٕ)

 ٕٔٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ  -ٜٓٔ/ ٗٔتاريخ بغداد   - ٛٚٗ/ٙ البف عدمالكامؿ  (ٖ)

 .ٖٖ٘/ٕالترمذم جامع ( ٗ)

 .ٖ٘ٔ/ٚسير أعبلـ النببلء  -ٕٓٙ/ٕٓتيذيب الكماؿ  -ٜٛٔ/ ٗٔتاريخ بغداد  (٘)

 . ٕٗٛ/ٕالخبلفيات لمبييقي -  ٖٕٙ/ٔالجرح كالتعديؿ  (ٙ)

 . ٔ٘ٙ/ٜفتح البارم ( ٚ)

   ٓٛٗ/ٙ الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٛ)
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كقاؿ  ، (ٔ)عميو في يحيى، كقاؿ: كىك في غير يحيى ثبت  بذاؾ، كقدـ ىشامان 
: أحاديث عكرمة بف عمار عف يحيى بف أبي عبد اهلل عف أبيو في ركاية

ضعاؼ ليس بصحاح، كلكنو أتقف حديث إياس بف سممة،  كثير، مضطربة
كقاؿ أحمد .  (ٕ) فقمت لو: مف عكرمة أك مف يحيى؟ قاؿ: ال، إال مف عكرمة

: ركاية عكرمة بف عمار، كأيكب بف عتبة، عف يحيى بف في ركاية  بف حنبؿا
كقاؿ أبك زرعة الدمشقي : سمعت أحمد بف حنبؿ ، (ٖ)أبي كثير ضعيفة
،  أيكب بف عتبة، كعكرمة بف عمار عف يحيى بف أبي كثيريضعؼ ركاية 

اتـ : أنا ػػػػاؿ عبد الرحمف بف أبي حػػػػكق ،(ٗ) ؽ الرجميفػػػػأكث رمةػػكقاؿ: عك
عكرمة : بىأقاؿ : عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف حنبؿ فيما كتب إلي قاؿ 

ككاف حديثو عف ، ياس بف سممة إبف عمار مضطرب الحديث عف غير ا
قاؿ . ك  (٘) كحديثو عف يحيى بف أبي كثير مضطرب،  ان ياس بف سممة صالحإ
 .(ٙ): مضطرب الحديث عف يحيى بف أبي كثير يضان قاؿ أك 

قاؿ أبك الفضؿ بف عمار الشييد : ىك مضطرب في حديث يحيى ك  -

                                                           

 . ٜٖٓٔ/ٖ مسائؿ حرب مف كتاب النكاح (ٔ)

 .ٕٖ٘٘ت  ٜٗٗ/ٕالعمؿ كمعرفة الرجاؿ كينظر :  -ٜٗٗ/ٗ( الضعفاء لمعقيمي ٕ)

  . ٖٛصػ  عمؿ أحاديث في صحيح مسمـ (ٖ)

تيػػذيب الكمػػاؿ  -ٚٛٔ/ ٗٔتػػاريخ بغػػداد   - ٖ٘ٗصػػػ  ( تػػاريخ أبػػي زرعػػة الدمشػػقيٗ)
 : أكثقيما . ٖٙٔ/ٚكفي سير أعبلـ النببلء  -ٕٕٙ/ٚتيذيب التيذيب  -ٜٕ٘/ٕٓ

 .ٜٗٗ/ٗالضعفاء لمعقيمي  كينظر : -ٓٔ/ ٚ( الجرح كالتعديؿ ٘)

 .ٕٛ٘/ٕٓتيذيب الكماؿ-ٚٛٔ/ ٗٔتاريخ بغداد - ٚٔٔ/ٖالعمؿ كمعرفة الرجاؿ  (ٙ)
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مضطرب : كقاؿ ابف الجاركد ، (ٔ) بف أبي كثير، يقاؿ: إنو ليس عنده كتابا
 الحديث أىؿ أف: الطحاكم ، كقاؿ(ٕ)عنده كتابفي حديث يحيى لـ يكف 

: قاؿ عبد الحؽ، ك (ٖ) حجة فيو يجعمكنو كال يحيى عف عكرمة حديث يضعفكف
: في مكضعقاؿ ، ك (ٗ) كعكرمة إنما يضعؼ حديثو عف يحيي بف أبي كثير

 . (٘) حنبؿ بف أحمد قالوُمْضَطرب الَحِديث َعف يحيى بف أبي كثير، 
كعكرمة إنما غالب ضعفو مف ركايتو عف يحيى بف أبي كقاؿ الذىبي:   - 

بف عمار ، عف يحيى بف أبي  قاؿ ابف رجب : كركاية عكرمة، ك  (ٙ) كثير
، كقاؿ (ٚ) كثيرة االضطراب عند يحيى القطاف كأحمد كغيرىما مف األئمة كثير

كقاؿ الخزرجي : ،  (ٛ)مضطرب يحيى عف حديثو البخارم : كقاؿابف حجر
كتكمـ البخارم كأحمد كالنسائي في ركايتو عف يحيى بف أبي كثير كأحمد في 

                                                           

 . ٕٛصػ  ( عمؿ أحاديث في صحيح مسمـٔ)

 . ٕٛ٘/ٜإكماؿ تيذيب الكماؿ ( ٕ)

فػػػتح  – ٜ٘ٗ/ٕٙالتكضػػػيح لشػػػرح الجػػػامع الصػػػحيح  -ٓٚ/ ٛ( شػػػرح مشػػػكؿ اآلثػػػار ٖ)
 بدكف قكلو : كال يجعمكف فيو حجة . ٕٙٔ/ٛنيؿ األكطار  -ٔ٘ٙ/ٜبارم ال

 .ٕٕٛ/٘ الخرقي مختصرشي عمى شرح الزرك -ٖٖٔ/ٖكسطى األحكاـ ال( ٗ)

 . ٚٔٔ/ٗكسطى األحكاـ ال -ٙٚٔ/ٕ  الكبرلالشرعية األحكاـ ( ٘)

 . ٔٚ٘/ٙ ميزاف االعتداؿ( ٙ)

 .ٔٙٗ/ٜالبف رجب رم ( فتح الباٚ)

 . ٔ٘ٙ/ٜ البف حجر فتح البارم( ٛ)
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 .(ٔ)إياس بف سممة 

 انتىقف :
 .(ٕ) ال أجيب فيو بشيء فقاؿ :اإِلماـ أحمد كسئؿ 

 
 
 

 
 

 ادلثذث انشاتع .
 انتــــشجــــيخ

في الراكم استقر بيف المحدثيف أف مسألة التكثيؽ اجتيادية، كأف النظر      
في الحياة لمكصكؿ إلى خبلصة فيو اجتيادم كذلؾ، كلذا  أحاديث كأحكاالن 

تراىـ اختمفكا في بياف حاؿ كثير مف الركاة، ثـ اختمفكا في الترجيح لجانب 
كىذا ألنيـ طبقكا ،  لراكم: جممة أك حديث مف أحاديثوالثقة أك الجرح في ا

نصاؼ.  مبادئ العمـ بمكضكعية كحياد كا 
"  اـػػػػك اإلمػػكى مى ذلؾ،ػػيقي عػػػثاؿ تطبػػػمالو ػػػذم ندرسو حػػػراكم الػػػػالك      

                                                           

 . ٕٓٚخبلصة الخزرجي صػ ( ٔ)

 . ٗٚٔٔت   ٛٙٗ/  ٕ صالح ابنو ركاية حنبؿ بف أحمد مسائؿ (ٕ)
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، كقد اختمفكا فيو عمى أقكاؿ ثبلثة، كما " عكشمة ته عماس انعجهي انيمامي
تراىا في المبحثيف السالفيف، كبعض األئمة مف عمماء الجرح كالتعديؿ لو 

ف ركم عنو أقكاؿ  متعددة مختمفة األلفاظ إال أنيا أقكاؿ فيو، كبعضيـ كا 
كأخرل تكمـ ، فمرة كثقو ، كبعضيـ اختمؼ قكلو ،  معانيمتفقة الخبلصة كال

 فيو.
 كالذيف كقفت عمييـ تكممكا في بياف حاؿ عكرمة بف عمار جرحان 

 .نحك خمسيف عالمان  كتكثيقان 
سفياف :  ، كىـ كاحدان  جزمكا بثقتو قكالن  عشر عالمان  ستةكاف منيـ 

الثكرم كككيع كابف معيف كيعقكب بف شيبة كالعجمي كالساجي كابف عدم 
قطني كابف شاىيف كالحاكـ كالفراكم كالمنذرم كالنككم كابف التركماني  كالدار

 كالعراقي كسبط ابف العجمي. 
يركف أنو صدكؽ: الساجي كابف عدم كابف :  كمف ىؤالء ثبلثة

 شاىيف، كبقيتيـ عمى أنو ثقة.
كلـ يرك عنيـ غير الضعؼ،  نيـ خمسة فقط جزمكا بضعفوككاف م

كالبييقي  مد الحاكـ كابف حـز كابف عبدالبركلـ يذكركا سكاه، كىـ: أبك أح
 كابف العربي.

كىؤالء: ابف حـز شدد فيو كبالغ، كبقيتيـ عمى أنو ضعؼ غير 
 شديد.

كغير مف مضى تكمـ فيو بقيد: إما حديثو عف يحيى بف أبي كثير، 
ما ح ما ذكركا تدليسو فحسب، كبعضيـ لو كا  ديثو عف غير إياس بف سممة، كا 

 أكثر مف قكؿ فيو.
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فأما مف تكمـ فيو بقيد كلـ يكف لو إال ىذا القكؿ فيـ خمسة عشر 
: أبكحاتـ كأبك داكد كالترمذم كالنسائي كالعقيمي كابف الجاركد كصالح حافظان 

سحاؽ األسدم كالطحاكم كاإلسماعيمي كعبدالحؽ كابف حباف  كابف خراش كا 
 بف أحمد بف خمؼ كابف رجب كالخزرجي.ا

: يحيى القطاف كابف المديني كثمانية حفاظ ليـ أكثر مف رأم فيو، ىـ
 كأحمد كالبخارم كابف عمار كابف القطاف كالذىبي كابف حجر.

فمنحرر رأم ىؤالء، ثـ نتكمـ عمى خبلصة أسباب التضعيؼ عند مف 
 حديثو. أك تكمـ في بعض،  ضعفو مطمقان 
حكى عبداهلل بف عمى بف المديني عف أبيو  اإلماـ يحيى القطاف:-ٔ

، كحكى عبداهلل بف عمي  دكف قيد عنو أنو كاف يضعؼ ركاية عكرمة مطمقان 
كصالح عف ابف المديني عنو أنو كاف يضعؼ حديثو عف يحيى بف أبي كثير 

كىذا يدؿ  ، - أم المقيدة -فقط، كحكى الساجي كابف رجب الركاية الثانية 
عمى أف رأم اإلماـ يحيى القطاف إنما ىك تضعيؼ حديث عكرمة عف يحيى 

كيدؿ عميو أف يحيى القطاف ركل عف عكرمة  ،بف أبي كثير فقط دكف غيرها
كىذا لـ يرك عنو،  مطمقان  مف غير ركايتو عف يحيى، فمك كاف عنده ضعيفان 

ى بف أبي كثير ىك أف حديث عكرمة عف يحي : خبلصتو أف رأم يحيى القطاف
 فيك جرح مقيد، كاهلل تعالى أعمـ. ىك الضعيؼ.
 : ىذا العمـ الجبؿ لو في عكرمة قكالف: اإلماـ ابف المديني -ٕ

حكاه عف أصحابو، كلعمو يعني بيـ أصحاب  تكثيقو مطمقان : األكؿ 
الحديث، كلفظو: ثقة ثبت، أم في المرتبة األكلى العميا في التكثيؽ عند أكثر 

 المصنفيف. 
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 تضعيفو في يحيى خاصة. : كالثاني 
ككبلمو في التضعيؼ خاص بخبلؼ التكثيؽ فيك عاـ، فيخص 

ثقة إال في يحيى  التكثيؽ بغير يحيى بف أبي كثير، كيصير قكؿ ابف المديني:
 فميس بذاؾ.
 لو فيو أقكاؿ: اإلماـ أحمد: -ٖ

كنقؿ بعض : ، كالثاني حكى الساجي عنو تكثيقو مطمقان : األكؿ 
كىك األشير عنو تضعيفو في : ، كالثالث المتأخريف عنو تضعيفو مطمقان 

تضعيفو في حديثو عف غير إياس، كالخامس التكقؼ : حديث يحيى، كالرابع 
 حرب. فيو ركاه عنو

أما التضعيؼ المطمؽ فبل يتجو بعد تخصيصو في أشير الركايات 
عنو، ككذا يقاؿ في التكثيؽ المطمؽ، كالتكقؼ فيو غير معتبر بعد ثبكت رأم 
صريح لئلماـ، فمـ يبؽ إال أنو إما مضعؼ في حديثو عف يحيى أك في حديثو 

إياس إال  عف غير إياس، ككبلىما مركم عنو، كلـ يكافقو في تضعيفو إال في
اإلسماعيمي. فاألقرب أف يككف قكلو المكافؽ لمجميكر ىك األرجح، كىك 

 تضعيؼ ركاية عكرمة عف يحيى فحسب، كاهلل تعالى أعمـ.
كىي ركاية  : لو فيو قكالف: األكؿ ضعفو مطمقان اإلماـ البخارم -ٗ

غريبة، كالكبلـ في أحاديثو عف يحيى بف أبي كثير، كحمؿ المطمؽ عمى 
ك الطريؽ في نفي االختبلؼ ىنا، كيفيـ قكلو: )منكر الحديث( أم المقيد ى

 في ركايتو عف يحيى فقط.
، كالكبلـ في حديثو لو قكالف: التكثيؽ مطمقان  اإلماـ ابف عمار: -٘

 .عف يحيى، فيحمؿ المطمؽ عمى المقيد أيضان 
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، كالكبلـ في لو فيو قكالف: التكثيؽ مطمقان  اإلماـ ابف القطاف: -ٙ
 .يحيى، فيحمؿ المطمؽ عمى المقيد أيضان  حديثو عف
لو فيو قكالف: التكثيؽ المطمؽ، كالكبلـ في حديثو  اإلماـ الذىبي: -ٚ

 عف يحيى، أما التكثيؽ فأعني بو قكلو فيو: صدكؽ، دكف ذكر تضعيفو
بشيء، كىك قكؿ الذىبي في المغني كالسير، كبقية كتبو في ذلؾ تكمـ في 
حديثو عف يحيى بف أبي كثير. فيذا مشكؿ، كلعمو يرل أنو صدكؽ في حديث 

إال ما استنكره الحفاظ، يفيـ ىذا مف تصرفو في الميزاف، كاهلل  يحيى أيضان 
 تعالى أعمـ.
سكء الحفظ، ب : لو قكالف: الضعؼ مطمقان اإلماـ ابف حجر -ٛ

كالتضعيؼ في حديثو عف يحيى فقط، كال شؾ أف حمؿ المطمؽ عمى المقيد 
 ىك الراجح.

فيؤالء الثمانية بيذا التحميؿ انضمكا إلى التضعيؼ المقيد بيحيى بف 
 أبي كثير. كاهلل تعالى أعمـ.

 كالذيف أطمقكا تكثيقو لـ يعتبركا ذلؾ الخمؿ اليسير في ضبطو ناقضان 
نيـ سبركا ركاياتو فمـ يركا ما يكجب الكبلـ فيو، كالسعيد مف لتماـ الضبط، أل 
 عدت غمطاتو.

كالذيف أطمقكا ضعفو تشددكا كبالغكا كلـ ينصفكا في الحكـ عميو؛ إذ 
إنيـ نظركا في حديثو عف يحيى ككجدكا خمبل فأطمقكا الضعؼ، كال بد مف 

نظر إلى معرفة أنيـ خمسة، منيـ كاحد قمد غيره كىك ابف العربي، ككاحد 
كبلـ المضعفيف كلـ يعتبر كبلـ مف كثقو كال كثقو بقيد، كىك البييقي، فمـ 

مو عمى ينصؼ، ككاحد سبر حالو كىك أبك أحمد الحاكـ، كيمكف حمؿ كبل
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)جؿ حديثو عف يحيى كليس بالقائـ(، فإذا جعمنا حديث يحيى فقط؛ فإف لفظو:
ك المكافؽ لكبلـ عمى حديثو عف يحيى فقد صح القيد، كى اسـ ليس عائدان 

، فإنو قاؿ: )ال يحتج البر فمّيف القكؿ فيو كلـ يضعفو جدان  غيره، كأما ابف عبد
بو(، كىي عبارة تحتمؿ التأكيؿ، بأف يككف المراد ال يحتج بو االحتجاج 

البر أك  أك ال يحتج بو في الحديث الذم ذكره ابف عبد، بالثقات بؿ بالصدكؽ 
 نحك ذلؾ.

؛ فإنو شدد كبالغ كىّكؿ، كاختمؼ كبلمو كالبمية كميا في كبل ـ ابف حـز
بيف الضعؼ كالضعؼ الشديد كالسقكط، كاالتياـ بالكضع، كقد تفرد بذلؾ كشذ 

 بو، فبل يمتفت إليو. 
عمى ابف حـز في دعكل االتياـ بالكضع:  كقد قاؿ بعض الحفاظ ردان 

)صرح أف عكرمة بف عمار كضعو، كىك ارتكاب طريؽ لـ يسمكو أئمة أىؿ 
منيـ نسب عكرمة إلى الكضع البتة،  النقؿ كحفاظ الحديث، فإنا ال نعمـ أحدان 

كىـ أىؿ زمانو الذيف عاصركه كعرفكا أمره، بؿ كثقكه كحممكا عنو كاحتجكا 
في الدكاكيف الصحيحة، كاعتمد عميو مسمـ في غير  بأحاديثو، كأخرجكىا

حديث مف كتابو الصحيح، كركاه عنو األئمة مثؿ عبدالرحمف بف ميدم 
كعبداهلل بف المبارؾ كأبي عامر العقدم كزيد بف الحباب، فمف بعدىـ، كىـ 

ىػ. أ ((ٔ)األئمة المقتدل بيـ في تزكية الركاة الذيف شاىدكىـ كأخذكا عنيـ
.كىك كاؼ في   قصـ ظير شبية ابف حـز

                                                           

كينظػر : البحػر الػذم  -ٛٚ/ٙإمتاع األسماع  -ٜٗالمصباح في عيكف الصحاح صػ ( ٔ)
 .ٗٗٙ/ٕزخر 
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كأما كبلـ مف ضعفو في حديثو عف يحيى كىـ طائفة كبيرة، فقد 
 :ذكركا لذلؾ أسبابان 

 سكء الحفظ. كىذا نتج عف أمريف: -ٔ
 لـ يكف لو كتاب. كىذا لو سبب: -ٕ
 . كفي معنى ما مضى سبب آخر:كاف أميان  -ٖ
      منو كال شؾ أف ىذا ينتج  ، لغمط أك الكىـ أك الخطأ أك الخمطا -ٗ

 سبب آخر:     
 التفرد كالنكارة. كمف مظاىر ذلؾ: -٘
 االضطراب في حديث يحيى. -ٙ
 كتفرد البييقي بذكر االختبلط. -ٚ

فمـ يسبؽ البييقي أحد في تمؾ الدعكل، ككاف عميو أف  فأما االختبلط
ينقمو عف غيره ممف عاصر الراكم أك جاء بعده بيسير، كالدعاكم ما لـ 
يقيمكا عمييا بينات أبناؤىا أدعياء، كالبييقي قاؿ: )اختمط في آخر عمره 

ىػ، فكاف عميو تحديد زمف االختبلط أميو( عساء حفظو فركل ما لـ يتابع ك 
، كبياف مف ركل قبمو كبعده، أما أف يرد حديثو كمو بسبب ىذه كتعيينو

 الدعكل دكف نقؿ ليا عمف سبؽ فيذا مردكد.
كالمعركؼ أف المختمط ينظر في حديثو كيميز مف ركل عنو قبؿ 
ف تميز مف  االختبلط كبعده، فإف لـ يميز لـ يحتج بحديثو الذم تفرد بو، كا 

مف ركل بعده فما كافؽ فيو الثقات ركل عنو قبؿ االختبلط فحديثو مقبكؿ، ك 
، كما تفرد بو أك خالؼ فيك غير المقبكؿ، فيذا السبب غير فمقبكؿ أيضان 

صحيح كلـ يذكره إال البييقي، كعدـ صحتو ألمكر: البييقي متأخر عف عصر 
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الراكم، كلـ ينقمو عف أحد، كلـ يميز مف ركل عنو قبمو كال بعده كال ذكر أنو 
مف اختبلطو، كتفرد بذلؾ. فيذه األمكر مجتمعة تعطي لـ يتميز، كلـ يعيف ز 

 عدـ صحتو، كاهلل تعالى أعمـ.
كنكارة بعض حديثو فإف ، لـ يتابع عمييا  كأما دعكل التفرد بأحاديث

ابف عدم سبر ما ركاه كرأل أف ىذا مف غيره ال منو، فقاؿ: )ىك مستقيـ 
ا أنو لـ يخالؼ ممف ىػ، كتفرد الثقة ال يضر طالمأ الحديث إذا ركل عنو ثقة(

 ىك أكلى منو، كأمر النكارة يشبو أمر الخطأ.
الذم نتج عنو الخطأ كالكىـ كالغمط كالخمط  ظكأما سكء الحف

 كحفظان  كىك مف ىك تشددان  -رحمو اهلل تعالى  -كاالضطراب، فإف أبا حاتـ 
ألحكاؿ الركاة حكـ بقمة كىمو فقاؿ: )صدكؽ ربما كىـ في  كمعرفة كسبران 

حديثو(، كمثؿ ىذا ىيف مقابمة بدعكل كثرة الخطأ، حتى إف أبا حاتـ كأنو 
قابؿ دعكل الكثرة بإثبات القمة فقاؿ:)كفي حديثو عف يحيى بف أبي كثير 
بعض األغاليط(، ىكذا باأللؼ كالبلـ أم ىي معيكدة معركفة قميمة، ىكذا 

كىذا مف أبي ،  البخارم كغيره مف أف خطأه كثير قميؿ مقابمة لما قالوبالت
حاتـ نعض عميو كنشد أيدينا بو كال نذره إال بدليؿ قاطع، كقد كافقو اإلماـ 

 .الترمذم فقاؿ في جامعو:)ربما ييـ في حديث يحيى( كىذا تقميؿ أيضان 
ف كلذا لـ يكف لو كتاب فميس بسبب ضعؼ، أل :  كقكليـ كاف أميان 

العبرة بالحفظ كمكافقة الثقات، كقمة الخطأ كقمة المخالفة، فإذا تحقؽ ىذا فبل 
، كالذم حكى أنو أمّي أك أميان  عمينا إف كاف لو كتاب أك لـ يكف، كاف كاتبان 

كثقو بإطبلؽ كىك يحيى بف معيف، كأما أف يقاؿ: إف عدـ الكتاب مظنة الخطأ 
ىنا المظنة منزلة المئنة، كطالما  كالكتاب شيادة كقكة، فالجكاب عنو ال ننزؿ
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 أنو مظنة كلـ يكافؽ الكاقع فبل اعتماد عميو.
كأما الكبلـ في حديثو عف يحيى بف أبي كثير فيك صحيح، لكنو قميؿ 
الخطأ فيو، كليس كثير الخطأ، كدعكل الكثرة مقابمة بدعكل القمة، كما ساقكه 

محصكرة قميمة، كالراكم لكنيا أخطاء معدكدة ، مف أمثمة إلثبات خطئو فمسمـ 
إذا كاف لو أحاديث كثيرة أخطأ في بعضيا فإنو ال يسقط حديثو كال يضعؼ 

، بؿ يقاؿ: ثقة لو أكىاـ أك ربما ييـ أك أخطأ في كذا، كنحك تضعيفا مطمقان 
 كأف الخطأ طارئ عارض قميؿ.، ذلؾ مف العبارات المنبئة عف أصالة ثقتو 

فو ألف بعضو صحيح ببل كمف ضعؼ حديثو عف يحيى كمو لـ ينص
شؾ في ذلؾ، فدعكل ضعفو كمو مبالغة كتشدد أك تقميد كمتابعة، كىا ىك 
البخارم مع إطبلقو القكؿ بضعفو في ركاية غريبة كتضعيفو في حديث يحيى، 

ركاية كاحدة، ككأنو  ىفي صحيحو مف حديثو عف يحي يعمؽ لو جازمان 
أنو فعؿ ذلؾ لبياف ضعؼ  لبلستدالؿ بيا عمى أف الحديث لو كجياف، كيحتمؿ

 ركاية عكرمة كما ذكر ابف حجر.
كاإلماـ مسمـ أخرج لو أكثر مف أربعيف حديثا، بعضيا في األصكؿ 

بو، بؿ إنو أخرج لو مف ركايتو عف يحيى بف أبي كثير في األصكؿ  محتجان 
 ، فما ىك قكؿ مف ضعؼ(ٕ) كفي الشكاىد ثبلثة أحاديث، ( ٔ) كاحدان  حديثان 

                                                           

حػديث  ٖٗ٘/ٔ باب الدعاء في صبلة الميؿ كقيامػو  -كتاب صبلة المسافريف كقصرىا (ٔ)
ٚٚٓ . 

  بػػاب بيػػاف الكسكسػػة فػػي اإليمػػاف كمػػا يقكلػػو مػػف كجػػده -: فػػي كتػػاب اإليمػػاف األكؿ  (ٕ)
 .  ٖ٘ٔحديث  ٕٔٔ/ٔ
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 أحاديثو عف يحيى كميا في ذلؾ؟!!!.
كأخرج لو أبك داكد ثبلثة أحاديث مف ركايتو عف يحيى كبضعة عشر 

عف غير يحيى، كابف ماجو أخرج لو حديثيف عف يحيى كعشرة عف  حديثان 
غيره، كأخرج لو النسائي خمسة أحاديث مف ركايتو عف يحيى كبضعة عشر 

 عف غير يحيى.
أربعة عشر حديثا، اثنيف مف ركايتو عف كأما الترمذم فقد أخرج لو 

يحيى كحسنيا، كاثني عشر مف ركايتو عف غير يحيى صحح ثمانية كحسف 
أربعة. كحكـ عميو بالكىـ في ركاية عمقيا خالؼ غيره مف الثقات، كقاؿ:)ربما 

 ييـ في حديث يحيى(.
كأخرج لو ابف خزيمة في صحيحو )المطبكع منو( خمسة أحاديث عف 
يحيى كعشرة عف غيره، كابف حباف أخرج لو في صحيحو في أكثر مف أربعيف 

 عف غير يحيى كعف يحيى في ثبلثة مكاضع. مكضعان 
كأما الحاكـ فصحح لو مف ركايتو عف غير يحيى في أكثر مف 

الدارقطني كغيره مف  حح لوكص،  ف يحيى في مكضعيف، كععشريف مكضعان 
 حتى ابف حجر صحح لو في مكاضع مف كتبو. ،  كبار الحفاظ

ابف ميدم : كقد ركل عف عكرمة بف عمار كبار الحفاظ مف مثؿ 
كيحيى القطاف كالثكرم كشعبة، كغيرىـ ممف ينتقكف شيكخيـ، كيتريثكف في 

                                                           

 . ٕٓٗحديث  ٖٕٔ/ ٔ باب كجكب غسؿ الرجميف بكماليما  –كتاب الطيارة :  الثاني
أك لـ  باب النيي عف صـك الدىر لمف تضرر بو أك فكت بو حقان  -: كتاب الصياـ  الثالث 

فطار يـك ، كا   . ٜ٘ٔٔحديث  ٖٔٛ/ٕ يفطر العيديف كالتشريؽ، كبياف تفضيؿ صـك يـك
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 قبكؿ ركاياتيـ، كىذا دليؿ قبكؿ عكرمة بف عمار في الجممة.
، حديثو عف يحيى اختمؼ فيو قكؿ الحفاظ: بيف قابؿ لو مطمقان ثـ 

، كمفصؿ، كالتفصيؿ ىك القكؿ الدقيؽ الحقيؽ بالقبكؿ لثبكت لو مطمقان  كرادٍ 
 كىمو في بعض ذلؾ. 

كالترمذم  لكىـ كثير أـ قميؿ؟، اختمفكا، فالقائؿ بالقمة أبكحاتـألكف 
سحاؽ بف أحمد بف خمؼ  كصالح جزرة كغيرىـ، كالقائؿ بالكثرة البخارم كا 
كابف القطاف، كتقدـ أف القكؿ بالقمة ىك المتجو، كالترمذم كىك تمميذ البخارم 

 لـ يكافقو في دعكل الكثرة.
فعمى ما سبؽ يككف حاؿ عكرمة بف عمار: ثقة ربما ييـ في حديث يحيى    
  تعالى أعمـ.بف أبي كثير، كاهللا

كالدارقطني كابف حـز  أما التدليس فقد ذكره بو فيما نقؿ: أحمد كأبكحاتـ     
كابف القطاف كالعبلئي كالزركشي كأبكزرعة ابف العراقي كسبط ابف العجمي 
كابف حجر كالسيكطي. كمف ابف حـز إلى السيكطي ينقمكف عمف سبقيـ، 

 كالكبلـ مع الثبلثة األكؿ فقط.
و طني كأحمد فمـ يذكرىما إال ابف حجر، كأما أبكحاتـ فكبلمأما الدارق

كالدارقطني يقكؿ في التتبع: )يحيى بف أبي ،  ثابت في الجرح كالتعديؿ البنو
كثير يدلس كثيران كيشبو أف يككف قكؿ عكرمة بف عمار أكلى بالصكاب، ألنو 

ـ ينقؿ أحد ىػ، كانتقاؿ النظر كارد في ىذا النص، ألنو لأ زاد رجبلن كىك ثقة(
مف الحفاظ تدليس عكرمة بف عمار عف الدارقطني إال ابف حجر، ككذا اإلماـ 
أحمد، كلـ يذكر ابف حجر في كتبو نص كبلميما، كمف سبقو لـ يشر إلييما 

 كال السيكطي بعده، بؿ ذكركا أبا حاتـ فقط.
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كأما كبلـ أبي حاتـ فيك ىيف، ألنو قاؿ:)ربما دلس(، كىذا نص في 
س، فبل يجعؿ صاحبو في المرتبة الثالثة كما صنع ابف حجر، بؿ قمة التدلي

تـ اعتمد قكلو بتدليسو لبمكغ ايككف في الثانية ألنو قميؿ التدليس، كلعؿ أبا ح
)كما في تقدمة كتاب : حكاية سفياف الثكرم إليو، كىي ما ذكره ىك فقاؿ

اؿ سمعت ػػالجرح البنو(: )حدثنا أبك قدامة عبيد اهلل بف سعيد السرخسي ق
الرحمف بف ميدم قاؿ: قاؿ لي سفياف الثكرم بمنى: مر بنا إلى عكرمة  عبد
فو عند كؿ حديث: قؿ بف عمار اليمامي، قاؿ: فجعؿ يممي عمى سفياف، كيكقا

فإف كاف أبك حاتـ اعتمد في القكؿ بتدليسو عمى ىذه  ، حدثني، سمعت(
يك قميؿ التدليس إف في ذلؾ. كأيا ما كاف ف الحكاية فيي محتممة كليست نصان 

لثانية ال الثالثة، كلذلؾ لـ اعتمدنا كبلـ أبي حاتـ ألنو تفرد بذلؾ، فيك في ا
 ابف حجر في التقريب إلى تدليس عكرمة. يشر

أف عكرمة بف عمار ثقة، ربما ييـ في حديث يحيى، كىك  ة:كالخبلص
 ممف احتمؿ األئمة تدليسو لقمتو، كاهلل تعالى أعمـ. 

 ةــــاخلـامت
 وسأل اهلل دسىها

الحمد هلل حمدان كثيران طيبان مباركان فيو ، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد 
 كعمى آلو كصحبو ذكم الشرؼ كالتنبيو عمى الحؽ ، كالتحذير مف التمكيو .

 أما تعذ
فقد كصؿ البحث إلى منتياه ، كبمغ القمـ سؤلو كمرماه ، فكاف مف     
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 - : ركش انىتائج يف اخلتاوالسبيؿ المعبد ، كالنيج المقعد ، 
 عكرمة بف عمار مف الركاة المكثريف مف الركاية . -ٔ

( شيخان ، في ترجمتو في ٜٜبمغ عدد شيكخ عكرمة تسعة كتسعيف ) -ٕ
( شيخان، كفي خارج ترجمتو في ٕٖتيذيب الكماؿ اثنيف كثبلثيف) 

( شيكخ ، كالمستدرؾ عمى المزم ثبلثة كستيف ٗتيذيب الكماؿ أربعة )
 ( شيخان ٖٙ) 

( تمميذان ، في ٕٗٔبمغ عدد تبلميذ عكرمة مائة كأربعة كعشريف ) -ٖ
( تمميذان ، كفي خارج ٛٗترجمتو في تيذيب الكماؿ ثمانية كأربعيف ) 

( شيخان ، كالمستدرؾ عمى ٕٔ) ترجمتو في تيذيب الكماؿ اثني عشر
 ( شيخان .ٗٙالمزم ) أربعة كستيف ) 

 أدرؾ عكرمة غير كاحد مف الصحابة فيك مف صغار التابعيف . -ٗ

عكرمة مف ركاة مسمـ كأصحاب السنف اختمؼ عمماء الجرح كالتعديؿ  -٘
 فيو 

اختمؼ الحفاظ في إخراج مسمـ حديثو أىك في االحتجاج أـ في  -ٙ
 نو أخرج لو احتجاجان كاستشيادان .االستشياد ؟ كالراجح أ

 -كانت أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو عمى ثبلثة أنكاع :  -ٚ

 مف تكمـ فيو بقيد  -مف ضعفو دكف قيد  - مف كثقو ببل قيد. -    

 أما مف كثقو فكانكا سبعة عشر حافظان . -ٛ

 كأما مف ضعفو فكانكا عمى التحرير خمسة حفاظ . -ٜ

 كأما مف تكمـ في بعض حديثو دكف بعض فيـ بضعة كعشركف حافظان  -ٓٔ
كاف كبلميـ فيو إما في حديثو عف يحيى بف أبي كثير ، أك في حديثو  -ٔٔ
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 عف غير إياس بف سممة ، كاألكؿ ىك المشيكر .

 كانت أسباب الكبلـ فيو :  -ٕٔ
 سكء الحفظ    
   .لـ يكف لو كتاب 
  كاف أميان. 

  الخمط.الغمط أك الكىـ أك الخطأ أك    

 .التفرد كالنكارة  

 .االضطراب في حديث يحيى  

 .تفرد البييقي بذكر االختبلط 
الكبلـ فيو بسكء الحفظ أك الخطأ أك االضطراب كعدـ الكتابة غير  -ٖٔ

 سائغ، أك فيو نظر ، ألنو اتضح أف خطأه قميؿ .

 الكبلـ فيو بالتفرد كالنكارة غير مقبكؿ ، ألف الراجح قمة كىمو . -ٗٔ

 باالختبلط غير صحيح ، ألنو تفرد بو البييقي كىك متأخر. الكبلـ فيو -٘ٔ

الكبلـ فيو بالتدليس فيو نظر : فقد تفرد بو أبك حاتـ مع جزمو بقمة  -ٙٔ
 تدليسو ، فيك في المرتبة الثانية .

الكبلـ فيو بالكضع أك بشدة الضعؼ مف مبالغات ابف حـز ، كىك باطؿ  -ٚٔ
 مردكد عميو .

 نو ثقة ربما ييـ في حديث يحيى الراجح في حاؿ عكرمة بف عمار أ -ٛٔ

صحة حديث عكرمة عف شيكخو كميـ حتى يحيى بف أبي كثير إال ما  -ٜٔ
 اجتمع الحفاظ عمى ضعفو .

 ما تفرد بو عكرمة ، كلـ يتكمـ فيو الحفاظ فيك صحيح . -ٕٓ
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 كاهلل تعالى أعمى كاعمـ .
 الطاىريف. الطيبيف آلو كعمى النبييف خاتـ محمد سيدنا عمى كصؿ الميـ 

 

 وآخش دعىاوا أن احلمذ هلل سب انعادلني
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 : عـــشاجــامل
العباس شياب  يبأل:  إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة -ٔ

المحقؽ: دار ،  ىػ(ٓٗٛالديف أحمد بف أبي بكر البكصيرم  )المتكفى: 
،  دار النشر: دار الكطف لمنشر، الرياض، المشكاة لمبحث العممي

 .ـ ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔاألكلى الطبعة: 
أحمد بف الحسيف  : ألبي بكر  إثبات عذاب القبر كسؤاؿ الممكيف -ٕ

،  المحقؽ: د. شرؼ محمكد القضاة،  ىػ(ٛ٘ٗالبييقي )المتكفى: 
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 ىػ . ٘ٓٗٔالطبعة: الثانية، ،  عماف األردف -الناشر: دار الفرقاف 
عبد اهلل محمد بف إسحاؽ  يبأل:  أخبار مكة في قديـ الدىر كحديثو -ٖ

 المحقؽ: د. عبد الممؾ عبد اهلل دىيش،  ىػ(ٕٕٚالفاكيي )المتكفى: 
 ىػ  ٗٔٗٔالطبعة: الثانية، ،  بيركت –الناشر: دار خضر 

 الجزرم،  محمد بف عمي الحسف ألبي:  الصحابة معرفة في الغابة أسد -ٗ
 محمد عمي: المحقؽ ،( ىػٖٓٙ: المتكفى) األثير ابف الديف عز

 ، العممية الكتب دار: الناشر ، المكجكد عبد أحمد عادؿ - معكض
 .ـ ٜٜٗٔ - ىػ٘ٔٗٔ: النشر سنة األكلى الطبعة

المحقؽ: محمكد محمد ، ىػ(ٜٔٔمسيكطي )المتكفى: ل أسماء المدلسيف -٘
 .الطبعة: األكلى،  بيركت –الناشر: دار الجيؿ ،  محمكد حسف نصار

 المقدسي طاىر بف لمحمد:  لمدار قطني كاألفراد الغرائب أطراؼ -ٙ
 دار: السريِّع ، الناشر اهلل عبد بف جابر: ، المحقؽ(ىػٚٓ٘: المتكفى)

 ىػ . ٕٚٓٓ األكلى،: التدمرية ، الطبعة
 بف مغمطام اهلل عبد ألبي:  الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب إكماؿ -ٚ

 عادؿ الرحمف عبد أبك: المحقؽ ، ىػٕٙٚ: المتكفى اهلل ، عبد بف قميج
 الحديثة الفاركؽ: الناشر ، إبراىيـ بف أسامة محمد أبك - محمد ابف

 ـ . ٕٔٓٓ -   ىػ ٕٕٗٔ األكلى،: الطبعة كالنشر، لمطباعة
 إسماعيؿ بف الحسيف البغدادم اهلل عبد ألبي: المحاممي  أمالي -ٛ

: الفارسي ، المحقؽ ميدم ابف: ، ركاية (ىػٖٖٓ: المتكفى) المحاممي
 - ىػ ٕٚٗٔ األكلى،: النكادر ، الطبعة دار: السمفي ، الناشر حمدم
 ـ. ٕٙٓٓ
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المحقؽ: د. إبراىيـ القيسي، الناشر: ، ركاية ابف يحيى البيع  ك - -ٜ
األردف ، الطبعة: األكلى  - المكتبة اإلسبلمية ، دار ابف القيـ

 ىػ.ٕٔٗٔ
 –كالمتاع  كالحفدة كاألمكاؿ األحكاؿ مف –لمنبي  بما األسماع إمتاع -ٓٔ

: ، المحقؽ (ىػ٘ٗٛ: المتكفى) لممقريزم:  -صمى اهلل عميو كسمـ 
بيركت ،  – العممية الكتب دار: النميسي ، الناشر الحميد عبد محمد
 ـ ٜٜٜٔ - ىػ ٕٓٗٔ األكلى،: الطبعة

 الحسيف: ألبي عبد اهلل األباطيؿ كالمناكير كالصحاح كالمشاىير -ٔٔ
الدكتكر عبد الرحمف تحقيؽ كتعميؽ: ، ىػ(ٖٗ٘قاني )المتكفى: ز الجك 

الناشر: دار الصميعي لمنشر كالتكزيع، ،  عبد الجبار الفريكائي بفا
المممكة العربية السعكدية، مؤسسة دار الدعكة التعميمية  -الرياض 

 ـ ٕٕٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔالطبعة: الرابعة، ،  الخيرية، اليند
المعركؼ ، عبد اهلل عبيد اهلل بف محمد  : ألبي اإلبانة الكبرل البف بطة -ٕٔ

المحقؽ: رضا معطي، كعثماف ،  ىػ(ٖٚٛبابف َبطَّة الُعْكَبرم )المتكفى: 
،  األثيكبي، كيكسؼ الكابؿ، كالكليد بف سيؼ النصر، كحمد التكيجرم

 الناشر: دار الراية لمنشر كالتكزيع، الرياض
الشيباني )المتكفى:  بكر بف أبي عاصـ يبأل: اآلحاد كالمثاني -ٖٔ

 –الناشر: دار الراية ،  سـ فيصؿ أحمد الجكابرةالمحقؽ: د. با،ىػ(ٕٚٛ
 ـ .ٜٜٔٔ – ٔٔٗٔالطبعة: األكلى، ،  الرياض

 يخرجو لـ مما المختارة األحاديث مف المستخرج أك المختارة األحاديث -ٗٔ
 المقدسي الديف ضياء  اهلل عبد ألبي  صحيحييما في كمسمـ البخارم
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 بف الممؾ عبد الدكتكر األستاذ: كتحقيؽ دراسة ،( ىػٖٗٙ: المتكفى)
 كالتكزيع، كالنشر لمطباعة خضر دار: الناشر/  دىيش بف اهلل عبد

 . ـ ٕٓٓٓ - ىػ ٕٓٗٔ الثالثة: الطبعة ، لبناف – بيركت
بف حباف  الُبستي )المتكفى: ، ال اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف -٘ٔ

ترتيب: األمير عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي ،  ىػ(ٖٗ٘
حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: شعيب ،  ىػ( ٜٖٚى: )المتكف
 ٛٓٗٔالطبعة: األكلى، ،  الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت،  األرنؤكط

 .ـ ٜٛٛٔ -ىػ 
 حـز بف أحمد بف عمي محمد : ألبي األحكاـ أصكؿ في اإلحكاـ -ٙٔ

شاكر ،  محمد أحمد الشيخ: ، المحقؽ (ىػٙ٘ٗ: المتكفى) األندلسي
 الجديدة، اآلفاؽ دار: عباس ، الناشر إحساف الدكتكر األستاذ: لو قدـ

 .بيركت
 اهلل عبد بف الرحمف عبد بف الحؽ الكبرل: لعبد الشرعية األحكاـ -ٚٔ

 أبك:  ، المحقؽ (ىػٔٛ٘:  المتكفى) الخراط بابف المعركؼ األشبيمي،
/  السعكدية - الرشد مكتبة:  عكاشة ، الناشر بف حسيف اهلل عبد

 .ـٕٔٓٓ - ىػٕٕٗٔ ، األكلى:  الرياض ، الطبعة
 : -  كسمـ عميو اهلل صمى - النبي حديث مف الكسطى األحكاـ -ٛٔ

 مكتبة: السامرائي ، الناشر صبحي السمفي، حمدم: لبلشبيمي ، تحقيؽ
 السعكدية ، عاـ العربية المممكة - الرياض كالتكزيع، لمنشر الرشد
 .ـ ٜٜ٘ٔ - ىػ ٙٔٗٔ: النشر

 : ألبيضمف جميرة األجزاء الحديثية( األربعكف البف المقرئ )مطبكع -ٜٔ
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،  تخريج: محمد زياد عمر تكمة،  ىػ(ٖٔٛبكر بف المقرئ )المتكفى: 
 -ىػ  ٕٔٗٔالطبعة: األكلى، ،  الناشر: مكتبة العبيكاف، السعكدية

 .ـ ٕٔٓٓ
 ألبي العالية : األخبار مف لشيخنا كقع مما السامية العشارية األربعكف -ٕٓ

: ، المحقؽ (ىػٙٓٛ: المتكفى) العراقي الحسيف بف الرحيـ عبد الفضؿ
 األكلى،: بيركت ، الطبعة – حـز ابف دار: البدر ، الناشر اهلل عبد بدر

 ـٕٜٜٔ ىػٖٔٗٔ
 ،( ىػٖٛٚ: المتكفى)الكبير الحاكـ أحمد ألبي: كالكنى األسامي -ٕٔ

 األثرية الغرباء دار: الناشر ، الدخيؿ محمد بف يكسؼ: المحقؽ
 . ـ ٜٜٗٔ األكلى: الطبعة ، بالمدينة

 تضمنو فيما األقطار كعمماء األمصار فقياء لمذاىب الجامع االستذكار -ٕٕ
: كاالختصار باإليجاز كمو ذلؾ كشرح كاآلثار الرأم معاني مف المكطأ
 دار: قمعجي، الناشر أميف عبدالمعطي: ىػ ، تحقيؽٖٙٗالبر عبد البف
 - ىػٗٔٗٔ األكلى: حمب ، الطبعة – الكعي دار - دمشؽ - قتيبة

 ـٖٜٜٔ
بف حجر العسقبلني )المتكفى: ال:  الصحابة تمييز في اإلصابة -ٖٕ

 .ىجر دار: الناشر ، لمبحكث ىجر مركز: تحقيؽ ، ىػ(ٕ٘ٛ
الناشر: دار ،  ىػ(ٜٖٙٔخير الديف الزركمي )المتكفى: : ل األعبلـ  -ٕٗ

 .ـ ٕٕٓٓأيار / مايك  -الطبعة: الخامسة عشر ،  العمـ لممبلييف
 سبط الحمبي الديف لبرىاف: باالختبلط  الركاة مف رمي بمف االغتباط -ٕ٘

 رضا، عمي الديف عبلء: ، المحقؽ (ىػٔٗٛ: المتكفى) العجمي ابف
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 .ـٜٛٛٔ األكلى،: القاىرة ، الطبعة – الحديث دار: الناشر
اإلكماؿ في ذكر مف لو ركاية في مسند اإلماـ أحمد مف الرجاؿ سكل  -ٕٙ

المحاسف محمد بف  يالديف أبشمس : ل مف ذكر في تيذيب الكماؿ
 أميف المعطي عبد د: ككثقو حققو ىػ(٘ٙٚعمي  الحسيني  )المتكفى: 

 – كراتشي اإلسبلمية، الدراسات جامعة منشكرات: قمعجي ، الناشر
 باكستاف .

 كالكنى األسماء في كالمختمؼ المؤتمؼ عف االرتياب رفع في اإلكماؿ -ٕٚ
 الكتب دار: الناشر ،( ىػ٘ٚٗ: المتكفى) ، ماككال البف:  كاألنساب
 . ـٜٜٓٔ-ىػٔٔٗٔ األكلى الطبعة: الطبعة لبناف،-بيركت- العممية

 الشيخ: كتحقيؽ دراسة( ىػٖ٘ٛالمتكفى )لمدارقطني  كالتتبع اإللزامات  -ٕٛ
: الطبعة ، لبناف – بيركت العممية، الكتب دار: الناشر ، الكداعي مقبؿ

 . ـ ٜ٘ٛٔ - ىػ ٘ٓٗٔ الثانية،
 العيد دقيؽ ابف : ألبي الفتح األحكاـ أحاديث معرفة في اإلماـ -ٜٕ

 المحقؽ دار: حميد ، الناشر آؿ سعد: ، تحقيؽ (ىػٕٓٚ: المتكفى)
 كالتكزيع لمنشر

 كالتضميؿ الزلؿ مف" السنة عمى أضكاء" كتاب في لما الكاشفة األنكار -ٖٓ
: ، الناشر (ىػٖٙٛٔ: المتكفى)  المعممي الرحمف لعبد: كالمجازفة 
: النشر بيركت ، سنة – الكتب عالـ/  كمكتبتيا السمفية المطبعة
 ـ ٜٙٛٔ

األكسط مف السنف كاإلجماع كاالختبلؼ: ألبي بكر محمد بف إبراىيـ بف  -ٖٔ
ىػ(، راجعو كعمؽ عميو: أحمد بف سميماف بف ٜٖٔالمنذر )المتكفى: 
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أيكب، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، الناشر: دار الفبلح، الطبعة: 
 ـ ٜٕٓٓ -ػ ى ٖٓٗٔاألكلى 

 بف يكسؼ لئلماـ ، ذـ أك بمدح أحمد اإلماـ فيو تكمـ فيمف الدـ بحر -ٕٖ
 ،( ىػٜٜٓ: المتكفى) الصالحي اليادم عبد بف  أحمد بف حسف
 دار: ،الناشر السكيفي الرحمف عبد ركحية الدكتكرة: كتعميؽ تحقيؽ
 - ىػ ٖٔٗٔ األكلى،: الطبعة - لبناف بيركت العممية، الكتب
 .ـٕٜٜٔ

  عمي الديف نكر الحسف الحارث : ألبي مسند زكائد عف الباحث بغية -ٖٖ
الباكرم،  صالح أحمد حسيف. د: ، المحقؽ( ىػٚٓٛ: المتكفى) الييثمي
: المنكرة ، الطبعة المدينة - النبكية كالسيرة السنة خدمة مركز: الناشر
 ىػ . ٕٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔ األكلى،

 ألبي الحسف ابف:  األحكاـ كتاب في الكاقعيف كاإليياـ الكىـ بياف -ٖٗ
 ، سعيد آيت الحسيف. د: المحقؽ ،(ىػٕٛٙ:  المتكفى) ، القطاف
 .ـٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔ ، األكلى:  الطبعة ، الرياض – طيبة دار: الناشر

 ىػ(،ٕٜٕر البزار )المتكفى: ػػػبكألبػػػػي زار ( بر الزخار ) مسند الػػالبح -ٖ٘
 دؿ بف سعد، كصبرماهلل، كعا فػػػػمف زيػػػػكظ الرحػػػػػمحف قكف:ػػػالمحق

المدينة  -عبد الخالؽ الشافعي، دار النشر: مكتبة العمـك كالحكـ 
 .المنكرة، الطبعة: األكلى

 ، تحقيؽ(ىػ ٜٔٔ)  لمسيكطي: األثر  ألفية شرح في زخر الذم البحر -ٖٙ
 الغرباء مكتبة: أحمد األندكنكسي ، الناشر بف أنيس أنس أبي: كدراسة
 السعكدية . العربية المممكة األثرية،
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، (ىػٗٚٚ: المتكفى)  بف كثير إسماعيؿ الفداء  ألبي:  كالنياية البداية -ٖٚ
 لمطباعة ىجر دار: الناشر ، التركي المحسف عبد بف اهلل عبد: تحقيؽ
 . ـ ٜٜٚٔ - ىػ ٛٔٗٔ األكلى،: الطبعة ، كاإلعبلف كالتكزيع كالنشر

عبد اهلل محمد بف كضاح القرطبي  : ألبيالبدع كالنيي عنيا  -ٖٛ
الناشر: دار ،  المحقؽ: محمد أحمد دىماف،  ىػ(ٕٙٛ)المتكفى: 
 .ىػ ٔٔٗٔ الطبعة: األكلى سنػػة،  الصفا القاىرة

 البغدادم معيف بف يحيى زكريا ألبي الدكرم ركاية) معيف ابف تاريخ -ٜٖ
: النشر دار ، سيؼ نكر محمد أحمد. د: تحقيؽ ،( ىػٖٖٕ: المتكفى)

حياء العممي البحث مركز : الطبعة -المكرمة مكة - اإلسبلمي التراث كا 
 . ىػ ٜٜٖٔ األكلى،

 محمد أحمد. د: المحقؽ ،( الدارمي عثماف ركاية) معيف ابف تاريخ -ٓٗ
 . دمشؽ – لمتراث المأمكف دار: الناشر ، سيؼ نكر

تاريخ أبي زرعة عبد الرحمف بف عمرك بف عبد اهلل )المتكفى:  -ٔٗ
ىػ(، ركاية: أبي الميمكف بف راشد، دراسة كتحقيؽ: شكر اهلل ٕٔٛ

 .دمشؽ –نعمة اهلل القكجاني الناشر: مجمع المغة العربية 
: المحقؽ ،( ىػٖ٘ٛ: المتكفى) شاىيف البف :الثقات أسماء تاريخ -ٕٗ

 األكلى الطبعة ، الككيت – السمفية الدار: الناشر ، السامرائي صبحي
 .ـٜٗٛٔ  ىػ ٗٓٗٔ

 ،(ىػٛٗٚ: المتكفى) لمذىبي :َكاألعبلـ المشاىير َكَكفيات اإلسبلـ تاريخ -ٖٗ
 ، اإلسبلمي الغرب دار: الناشر معركؼ، عّكاد بشار الدكتكر: المحقؽ
 . ـ ٖٕٓٓ األكلى،: الطبعة
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: المحقؽ ،(ىػٖٙٗ المتكفى) البغدادم لمخطيب : بغداد تاريخ  -ٗٗ
 – اإلسبلمي الغرب دار: الناشر ، معركؼ عكاد بشار:  الدكتكر
 .ـ ٕٕٓٓ - ىػٕٕٗٔ األكلى،: الطبعة بيركت،

ىػ(، المحقؽ: ٔٚ٘تاريخ دمشؽ: ألبي القاسـ ابف عساكر )المتكفى:  -٘ٗ
عمرك بف غرامة العمركم، الناشر: دار الفكر لمطباعة كالنشر 

 ـ ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔكالتكزيع، عاـ النشر: 
المحقؽ: د. أكـر ضياء ،  ىػ(ٕٓٗ)المتكفى:  تاريخ خميفة بف خياط -ٙٗ

،  دمشؽ ، بيركت -الناشر: دار القمـ ، مؤسسة الرسالة ،  العمرم
 ىػ .ٜٖٚٔالطبعة: الثانية، 

 بف مشيكر: المتشابو : لمخطيب البغدادم ، المحقؽ تمخيص تالي -ٚٗ
، الرياض – الصميعي دار: الشقيرات ، الناشر أحمد،  سمماف آؿ حسف
 ىػ  ٚٔٗٔ األكلى،: الطبعة

: المتكفى) المزم األطراؼ : لجماؿ الديف بمعرفة األشراؼ تحفة -ٛٗ
 اإلسبلمي، المكتب: الديف ، طبعة شرؼ الصمد عبد: المحقؽ (ىػٕٗٚ
 ـ .ٖٜٛٔ ىػ،ٖٓٗٔ: الثانية: القّيمة ، الطبعة كالدار

 عمي محمد: تحقيؽ حجر، البف:  المشتبو بتحرير المنتبو تبصير -ٜٗ
 .لبناف – بيركت العممية، المكتبة: الناشر ، النجار

)المتكفى:  نصر بف إبراىيـ  المقدسي،: ألبي الفتح  تحريـ نكاح المتعة -ٓ٘
الناشر: دار طيبة ،  : حماد األنصارم حقؽ نصكصيا،  ىػ(ٜٓٗ

 . لمنشر كالتكزيع
: المتكفى) العراقي زرعة ألبي: المراسيؿ ركاة ذكر في التحصيؿ تحفة -ٔ٘
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  .الرياض – الرشد مكتبة: الناشر نكارة، اهلل عبد: المحقؽ ،(ىػٕٙٛ
،  المؤلفكف: الِعراقي ، ابف السبكى تخريج أحاديث إحياء عمكـ الديف -ٕ٘

الناشر: دار  ىػ(  ٖٗٚٔالحداد ) اسِتخرَاج: أبي عبد اهلل،  الزبيدم
 ـ ٜٚٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔالطبعة: األكلى ،  الرياض –العاصمة لمنشر 

 المعممي يحيى بف الرحمف عبد: المحقؽ ، لمذىبي:  الحفاظ تذكرة -ٖ٘
 . بيركت العممية الكتب دار: الناشر ، اليماني

       عبد اليادم ؼ بف حسف بفيكس: لتذكرة الحفاظ كتبصرة األيقاظ  -ٗ٘
الطبعة: ،  الناشر: دار النكادر، سكريا،  ىػ( ٜٜٓ)المتكفى:  الصالحي
 .ـ ٕٔٔٓ -ىػ  ٕٖٗٔاألكلى، 

 ،(ىػٕٖٛ: المتكفى) أحمد العسكرم، ألبي:  المحدثيف تصحيفات -٘٘
 – الحديثة العربية المطبعة: الناشر ، ميرة أحمد محمكد: المحقؽ
 . ىػٕٓٗٔ األكلى،: الطبعة ، القاىرة

. د: المحقؽ ، حجر البف:  األربعة األئمة رجاؿ بزكائد المنفعة تعجيؿ -ٙ٘
 ػ األكلى: الطبعة ، بيركت ػ البشائر دار: الناشر ، الحؽ إمداد اهلل إكراـ

 .ـٜٜٙٔ
 حجر، البف:  بالتدليس المكصكفيف بمراتب التقديس أىؿ تعريؼ -ٚ٘

 – المنار مكتبة: الناشر ، القريكتي عبداهلل بف عاصـ. د: المحقؽ
 . ـٖٜٛٔ – ٖٓٗٔ األكلى،: الطبعة ، عماف

د. ىػ(، المحقؽ: ٜٕٙ)المتكفى:  ابف نقطة تكممة اإلكماؿ: ألبي بكر -ٛ٘
مكة المكرمة،  -عبد القيـك عبد رب النبي، الناشر: جامعة أـ القرل 

 ىػٓٔٗٔالطبعة: األكلى، 
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حجر، المحقؽ: محمد عكامة، الناشر: دار البف تقريب التيذيب:  -ٜ٘
 ـ.ٜٙٛٔ –ىػ  ٙٓٗٔسكريا، الطبعة: األكلى  –الرشيد 

كحماية ما أشكؿ منو عف بكادر التصحيؼ  تمخيص المتشابو في الرسـ -ٓٙ
الناشر: طبلس ، تحقيؽ: ُسكينة الشيابيلكىـ: لمخطيب البغدادم ، كا

 ـ ٜ٘ٛٔالطبعة: األكلى، ،  لمدراسات كالترجمة كالنشر، دمشؽ
صمى اهلل عميو كسمـ  - اهلل رسكؿ عف الثابت كتفصيؿ اآلثار تيذيب -ٔٙ

، مسند عبد اهلل بف  (ىػٖٓٔت  ) البف جرير الطبرم: األخبار  مف -
 – المدني مطبعة: شاكر ، الناشر محمد مكدمح: عباس ، المحقؽ

 القاىرة .
 ، اليند النظامية، المعارؼ دائرة مطبعة ، حجر البف:  التيذيب تيذيب  -ٕٙ

 . ىػٕٖٙٔ األكلى، الطبعة: الطبعة
 عكاد، بشار. د: المحقؽ لممزم،:  الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب -ٖٙ

 . ىػ ٓٓٗٔ األكلى، الطبعة بيركت، – الرسالة مؤسسة: الناشر
:  ككناىـ كألقابيـ كأنسابيـ الركاة أسماء ضبط في المشتبو تكضيح -ٗٙ

 نعيـ محمد: المحقؽ ،( ىػٕٗٛ: المتكفى) الدمشقي الديف البف ناصر
 .ـٖٜٜٔ األكلى،: الطبعة - الرسالة مؤسسة: الناشر ، العرقسكسي

: دائرة المعارؼ ناشر، ال ىػٕٙ٘المتكفى:  لمبخارم،التاريخ الكبير:  -٘ٙ
 .الدكف –العثمانية، حيدر آباد 

)المتكفى:  –المعركؼ بتاريخ ابف أبي خيثمة  -التاريخ الكبير -ٙٙ
ىػ(، المحقؽ: صبلح بف فتحي ، الناشر: الفاركؽ الحديثة ٜٕٚ

 .ـ ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔلمطباعة كالنشر القاىرة، الطبعة: األكلى 
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 حاتـ بف محمد بف لعباسا: معيف ، ركاية بف يحيى عف كالعمؿ التاريخ -ٚٙ
 عمي بف محمد عمر أبك: ىػ ، المحقؽ ٕٔٚ: الدكرم ، المتكفى
القاىرة ،  – كالنشر لمطباعة الحديثة الفاركؽ دار: األزىرم ، الناشر

 .ـ ٖٕٔٓ - ىػ ٖٗٗٔ األكلى،: الطبعة
،  (ىػٔٗٛ: المتكفى) العجمي ابف المدلسيف : لسبط ألسماء التبييف -ٛٙ

بيركت ،  – العممية الكتب دار: حسف، الناشر شفيؽ يحيى: المحقؽ
 .ـ ٜٙٛٔ - ىػ ٙٓٗٔ االكلى: الطبعة

شمس الديف  السخاكم : ل التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة -ٜٙ
،  لبناف –، بيركت ةالناشر: الكتب العممي،  ىػ(ٕٜٓ)المتكفى: 

 . ـٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔالطبعة: االكلى 
:  المحقػؽ ، الجكزم ابػػف لمحافظ ، الخبلؼ أحػػػاديث في التحقػػػػيؽ -ٓٚ

 – العممية الكتب دار:  الناشر ، السعدني محمد الحميد عبد مسعػػػد
 . ىػ ٘ٔٗٔ ، األكلى:  الطبعة ، بيركت

تحقيؽ: محمد : البف شاىيف ،  الترغيب في فضائؿ األعماؿ كثكاب ذلؾ -ٔٚ
 -الناشر: دار الكتب العممية، بيركت ،  حسف محمد حسف إسماعيؿ

 .ـ ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔالطبعة: األكلى، ،  لبناف
إسماعيؿ بف محمد التيمي ألبي القاسـ :  الترغيب كالترىيب -ٕٚ

المحقؽ: أيمف ،  ىػ(ٖ٘٘األصبياني، الممقب بقكاـ السنة )المتكفى: 
الطبعة: ،  القاىرة –الناشر: دار الحديث ،  بف صالح بف شعبافا

 . ـ ٖٜٜٔ -ىػ  ٗٔٗٔاألكلى 
ؽ: ػػػػالمحق –راقي ػػػػػػلمع بلحػػػػػكاإليضاح شرح مقدمة ابف الصالتقييد  -ٖٚ
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الناشر: محمد عبد المحسف الكتبي ،  عبد الرحمف محمد عثماف
الطبعة: األكلى، ،  صاحب المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة

 . ـٜٜٙٔىػ/ٜٖٛٔ
عفاء  -ٗٚ البف  كالمَجاِىيؿالتَّْكميؿ في الَجْرح كالتَّْعِديؿ كَمْعِرفة الثَِّقات كالض 

،  دراسة كتحقيؽ: د. شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعمافكثير، 
الناشر: مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ التراث 

 ـ ٕٔٔٓ -ىػ  ٕٖٗٔالطبعة: األكلى، ،  كالترجمة، اليمف
: تحقيؽ كاألسانيد البف عبد البر ، المعاني مف المكطأ في لما التمييد -٘ٚ

: النشر دار -البكرم الكبير عبد محمد،  العمكم أحمد بف مصطفى
: النشر عاـ ، المغرب – اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ عمـك كزارة

 .ىػ ٖٚٛٔ
: المتكفى) ، الممقف ابف حفص، ألبي: الصحيح الجامع لشرح التكضيح -ٙٚ

 ، التراث كتحقيؽ العممي لمبحث الفبلح دار: المحقؽ ،( ىػٗٓٛ
 .ـ ٕٛٓٓ - ىػ ٜٕٗٔ األكلى،: الطبعة

 دائرة: الناشر ،( ىػٖٗ٘: المتكفى) الُبستي حباف البف:  الثقات -ٚٚ
  ى ٖٜٖٔ األكلى: الطبعة ، اليند الدكف آباد بحيدر العثمانية المعارؼ

 . ـٖٜٚٔ= 
زيف الديف قاسـ بف لالمؤلؼ: : الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة  -ٛٚ

كتحقيؽ: شادم بف محمد بف دراسة ،  ىػ(ُٜٚٛقْطُمْكَبَغا )المتكفى: 
الناشر: مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية ،  سالـ آؿ نعماف

ىػ  ٕٖٗٔالطبعة: األكلى، ،  كتحقيؽ التراث كالترجمة صنعاء، اليمف
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ٕٜٗٓ 

 . ـ ٕٔٔٓ -
 المتكفى) العبلئي الديف لصبلح:   المراسيؿ أحكاـ في التحصيؿ جامع -ٜٚ

 عالـ: الناشر ، السمفي المجيد عبد حمدم: المحقؽ ،( ىػ ٔٙٚ  سنة
 . ـٜٙٛٔ – ٚٓٗٔ الثانية،: ،الطبعة بيركت – الكتب

بف كثير )المتكفى: : ال جامع المسانيد كالس َنف اليادم ألقـك َسَنف -ٓٛ
الناشر: دار خضر ،  المحقؽ: د عبد الممؾ الدىيش،  ىػ(ٗٚٚ

لبناف، طبع عمى نفقة المحقؽ  -لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت 
الطبعة: الثانية، ،  مكة المكرمة -طمب مف مكتبة النيضة الحديثة كي

 ـ ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔ
 قيـ البف: األناـ  خير محمد عمى الصبلة فضؿ في األفياـ جبلء -ٔٛ

 القادر عبد - األرناؤكط شعيب: ، المحقؽ(ىػٔ٘ٚ: المتكفى) الجكزية
 ىػٚٓٗٔ الثانية،: الككيت ، الطبعة – العركبة دار: األرناؤكط ، الناشر

 ـ .ٜٚٛٔ –
: الناشر ، (ىػٕٖٚ المتكفى) حاتـ الرازم البف أبي:  كالتعديؿ الجرح -ٕٛ

 ، اليند – الدكف آباد بحيدر - العثمانية المعارؼ دائرة مجمس طبعة
 ىػ ٕٔٚٔ األكلى،: الطبعة ، بيركت – العربي التراث إحياء دار

 .ـ ٕٜ٘ٔ
الفرج المعافى  : ألبي الشافيالجميس الصالح الكافي كاألنيس الناصح  -ٖٛ

المحقؽ: عبد الكريـ سامي ،  ىػ(ٜٖٓبف زكريا النيركاني )المتكفى: ا
ىػ  ٕٙٗٔالطبعة: األكلى ، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت  الجندم

 ـ ٕ٘ٓٓ -
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ٕٜٗٔ 

: ألبي  -بيامش السنف الكبرل  -الجكىر النقي عمى سنف البييقي -ٗٛ
ىػ(، ٓ٘ٚتركماني )المتكفى: الشيير بابف ال، الحسف عبلء الديف 

 .الناشر: دار الفكر
محمد بف أبي بكر  ، ل الجكىرة في نسب النبي كأصحابو العشرة -٘ٛ

نقحيا كعمؽ ،  ىػ(٘ٗٙالتِّممساني المعركؼ بالُبرِّم )المتكفى: بعد 
الناشر: دار الرفاعي ،  عمييا: د محمد التكنجي، األستاذ بجامعة حمب

 -ىػ  ٖٓٗٔالطبعة: األكلى، ،  لرياضا –لمنشر كالطباعة كالتكزيع 
 ـ ٖٜٛٔ

،  ىػ(ٕٔٛابف أبي الدنيا )المتكفى:  بكر يب: أل حسف الظف باهلل -ٙٛ
الطبعة: ،  الرياض –الناشر: دار طيبة ،  المحقؽ: مخمص محمد

 ـ ٜٛٛٔ – ٛٓٗٔاألكلى، 
المحقؽ : محمد لمسيكطي ، : حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة -ٚٛ

عيسى البابي  -الناشر : دار إحياء الكتب العربية ،  أبك الفضؿ إبراىيـ
 ـ ٜٚٙٔ -ىػ  ٖٚٛٔالطبعة : األكلى مصر ،  –الحمبي كشركاه 

نعيـ األصبياني )المتكفى:  : ألبي حمية األكلياء كطبقات األصفياء -ٛٛ
 -ىػ ٜٖٗٔبجكار محافظة مصر،  -الناشر: السعادة ،  ىػ(ٖٓٗ

  ـٜٗٚٔ
 النككم زكريا ألبي: اإلسبلـ كقكاعد السنف ميمات في األحكاـ خبلصة -ٜٛ

 حسيف: أحاديثو كخرج حققو:  ، المحقؽ (ىػٙٚٙ:  المتكفى)
بيركت ،  – لبناف - الرسالة مؤسسة:  الجمؿ ، الناشر إسماعيؿ
 ـ.ٜٜٚٔ - ىػٛٔٗٔ ، االكلى:  الطبعة
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ٕٜٕٗ 

حمد بف عبد اهلل ألخبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ :  -ٜٓ
المحقؽ: عبد الفتاح ،  ىػ(ٖٕٜ)المتكفى: بعد زرجيالخبف أبي الخير ا

حمب /  -الناشر: مكتب المطبكعات اإلسبلمية/دار البشائر ،  أبك غدة
 . ىػ ٙٔٗٔالطبعة: الخامسة ،  بيركت

المحقؽ: مشيكر بف حسف، الناشر: دار ، الخبلفيات: لمبييقي -ٜٔ
 الصميعي، الطبعة: األكلى.

مبييقي )المتكفى: : ل الشريعةدالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب  -ٕٜ
 -الطبعة: األكلى ،  بيركت –الناشر: دار الكتب العممية ،  ىػٛ٘ٗ

 . ىػ ٘ٓٗٔ
:  ليف فييـ كثقات المجيكليف مف كخمؽ كالمترككيف الضعفاء ديكاف  -ٖٜ

 – الحديثة النيضة مكتبة: الناشر ، األنصارم حماد: المحقؽ ، لمذىبي
 .ـ ٜٚٙٔ - ىػ ٖٚٛٔ الثانية،: الطبعة مكة،

  - صمى اهلل عميو كسمـ -ذكر اسـ كؿ صحابي ركل عف رسكؿ اهلل  -ٜٗ
أمران أكنييان كمف بعده مف التابعيف كغيرىـ ممف ال أخ لو يكافؽ اسمو 

الفتح محمد بف الحسيف بف  يب: ألمف نقمة الحديث مف جميع األمصار
المحقؽ: أبك شاىد ضياء الحسف ،  ىػ(ٖٗٚأحمد  األزدم )المتكفى: 

الطبعة: ،  الناشر: دار ابف حـز،  مراجعة: نظاـ يعقكبي، محمد السمفي
 األكلى

 محمد: المحقؽ ، لمذىبي:   مكثؽ كىك فيو تكمـ مف أسماء ذكر  -ٜ٘
 - ىػٙٓٗٔ األكلى،: الطبعة الزرقاء – المنار مكتبة: الناشر ، شككر
 . ـٜٙٛٔ
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ٕٜٖٗ 

الصفؽ ذـ الرياء في األعماؿ كالشيرة في المباس كاألحكاؿ ككراىية  -ٜٙ
الحسف بف إسمعيؿ الّضرّاب ألبي محمد :  كالزفف عند سماع الذكر

،  المحقؽ: د. محمد با كريـ محمد با عبد اهلل،  ىػ(ٕٜٖ)المتكفى: 
،  بريدة –الناشر: دار البخارم لمنشر كالتكزيع، المدينة النبكية 

 .ىػٙٔٗٔالطبعة: األكلى 
: المتكفى) ُجكَيوَمنْ  بف عمي بف أحمد بكر ألبي:  مسمـ صحيح رجاؿ -ٜٚ

 ، بيركت – المعرفة دار: الناشر ، الميثي اهلل عبد: المحقؽ ، (ىػٕٛٗ
 . ىػٚٓٗٔ األكلى،: الطبعة

بكر أحمد بف سمماف النجاد  : ألبي الرد عمى مف يقكؿ القرآف مخمكؽ -ٜٛ
الناشر: مكتبة ،  المحقؽ: رضا اهلل محمد إدريس،  ىػ(ٖٛٗ)المتكفى: 

 .الككيت –الصحابة اإلسبلمية 
كضع حكاشيو: محمد ،  ىػ(ٕٔٗ)المتكفى: حمد بف حنبؿ : أل الزىد -ٜٜ

،  لبناف –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت ،  عبد السبلـ شاىيف
 .ـ ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔالطبعة: األكلى، 

: المتكفى) الصنعاني صبلح بف إسماعيؿ بف لمحمد: السبلـ  سبؿ -ٓٓٔ
 . الحديث دار: ، الناشر (ىػٕٛٔٔ

ىػ(، المحقؽ: ٕ٘ٚسميماف السِِّجْستاني )المتكفى:  دأبي داك سنف   -ٔٓٔ
ىػ  ٖٓٗٔشَعيب األرنؤكط، الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة األكلى

 ـ . ٜٕٓٓ -
: د ىػ(، المحقؽٜٕٚسنف الترمذم: ألبي عيسى الترمذم، )المتكفى:  -ٕٓٔ

بيركت، سنة  –بشار عكاد معركؼ، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي 
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ٕٜٗٗ 

 . ـ ٜٜٛٔ النشر:
 األرنؤكط، شعيب: عميو كعمؽ نصو كضبط حققو ، الدار قطني سنف  -ٖٓٔ

: الناشر ، برىـك أحمد اهلل، حرز المطيؼ عبد شمبي، المنعـ عبد حسف
 - ىػ ٕٗٗٔ األكلى،: الطبعة ، لبناف – بيركت الرسالة، مؤسسة
 . ـ ٕٗٓٓ

 الجرح في ، ىػ ٕ٘ٗ المتكفى البرقاني محمد بف أحمد بكر أبي سؤاالت -ٗٓٔ
 محمد عمر أبك: المحقؽ ،  الدارقطني  لئلماـ ، الحديث كعمؿ كالتعديؿ

 – كالنشر لمطباعة الحديثة الفاركؽ: الناشر ، األزىرم عمي ابف
 .ـ ٕٙٓٓ - ىػ ٕٚٗٔ األكلى،: الطبعة القاىرة،

 كجرحيـ الرجاؿ معرفة في  السَِّجْستاني داكد ألبي اآلجرم سؤاالت -٘ٓٔ
 مكتبة: الناشر ، البستكم العظيـ عبد العميـ عبد: المحقؽ ، كتعديميـ

 ػ .ىػ ٛٔٗٔ سنػة األكلى، الطبعة: الطبعة ، اإلستقامة دار
 ألبي:  الضعفاء أسامي كتاب كمعو الرازم زرعة ألبي البرذعي سؤاالت -ٙٓٔ

 عمي بف محمد عمر أبك: المحقؽ ،( ىػٕٗٙ: المتكفى) الرازم زرعة
 ىػ ٖٓٗٔ األكلى،: الطبعة/ القاىرة الحديثة الفاركؽ: الناشر ، األزىرم

 . ـ ٜٕٓٓ -
 بف محمد جعفر ألبي: المديني بف عمي لئلماـ شيبة أبي ابف سؤاالت -ٚٓٔ

 محمد عمر أبك: المحقؽ ، ىػ ٜٕٚ: المتكفى شيبة، أبي بف عثماف
 – كالنشر لمطباعة الحديثة الفاركؽ: الناشر ، األزىرم عمي بفا

 . ـ ٕٙٓٓ - ىػ ٕٚٗٔ األكلى،: الطبعة القاىرة،
 األرناؤكط، شعيب الشيخ التحقيؽ بإشراؼ لمذىبي،: النببلء أعبلـ سير -ٛٓٔ
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ٕٜٗ٘ 

 . ـ ٜ٘ٛٔ/  ىػ ٘ٓٗٔ ، الثالثة ،الطبعة الرسالة مؤسسة: الناشر
 بف الَفراكم : لمحمد اإلماـ مسمكعات مف مستخرجة السداسيات، -ٜٓٔ

 اهلل عبد. د: ، المحقؽ (ىػٖٓ٘: المتكفى) الفراكم الصاعدم الفضؿ
 سعكد بف محمد اإلماـ جامعة: الشقارم ، الناشر محمد بف ناصر بفا

 ـ. ٕٛٓٓ - ىػ ٜٕٗٔ اإلكلى: اإلسبلمية ، الطبعة
،  ىػ ٖٔٔالمتكفى: ،  بكر أحمد بف محمد الخبلؿ : ألبي السنة -ٓٔٔ

،  الرياض –الناشر: دار الراية ،  المحقؽ: عطية بف عتيؽ الزىراني
 .ـ ٜٜٗٔالطبعة: الثانية، 

  المكرمة مكة - الباز دار مكتبة: الناشر ، لمبييقي :  الكبرل السنف -ٔٔٔ
 .عطا القادر عبد محمد: تحقيؽ - اليندية ، ىػٜٜٗٔ – ىػ ٗٔٗٔ

حققو ،  ىػ(ٖٖٓلنسائي )المتكفى: اعبد الرحمف : ألبي السنف الكبرل -ٕٔٔ
، أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط،كخرج أحاديثو: حسف عبد المنعـ شمبي

 .ـ ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔالطبعة: األكلى ، سالة الناشر: مؤسسة الر 
: المتكفى) الحنبمي  البف العماد:  ذىب مف أخبار في الذىب شذرات -ٖٔٔ

 القادر عبد: أحاديثو خرج ، األرناؤكط محمكد: حققو ،( ىػٜٛٓٔ
 األكلى، الطبعة ، بيركت – دمشؽ كثير، ابف دار: الناشر األرناؤكط،
 . ـ ٜٙٛٔ - ىػ ٙٓٗٔ

ىػ(، ٜ٘ٚالحنبمي )المتكفى:  بف رجبالشرح عمؿ الترمذم: لئلماـ  -ٗٔٔ
 -الناشر: مكتبة المنار  المحقؽ: الدكتكر ىماـ عبد الرحيـ سعيد،

 . ـٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔ  الطبعة: األكلى األردف، –الزرقاء 
جماع  -٘ٔٔ شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة مف الكتاب كالسنة كا 
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ٕٜٗٙ 

اهلل بف الحسف البللكائي )المتكفى: القاسـ ىبة  ألبي:  الصحابة
تحقيؽ : د. ىػ ،  ٕٓٗٔالرياض ،  -الناشر : دار طيبة ،  ىػ(ٛٔٗ

 .أحمد سعد حمداف
الزركشي عمى مختصر الخرقي في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد  شرح -ٙٔٔ

 دار: ، الناشر (ىػٕٚٚ: المتكفى) الزركشي الديف بف حنبؿ  ، لشمسا
 ـ ٖٜٜٔ - ىػ ٖٔٗٔ األكلى،: العبيكاف ، الطبعة

تحقيؽ: ، ىػ(ٕٖٔجعفر الطحاكم )المتكفى:  : ألبي شرح مشكؿ اآلثار -ٚٔٔ
 -الطبعة: األكلى ،  الناشر: مؤسسة الرسالة،  شعيب األرنؤكط

 .ـ ٜٗٗٔىػ،  ٘ٔٗٔ
عبد الرحمف  يكسؼ/ د وراجعو كرقم: لمطحاكم ،  شرح معاني اآلثار  -ٛٔٔ

،  ىػ ٗٔٗٔ -األكلى الطبعة: ،  الناشر: عالـ الكتب، المرعشمي 
 .ـ ٜٜٗٔ

ىػ(، المحقؽ: د. محمد مصطفى ٖٔٔ)المتكفى:  صحيح ابف خزيمة: -ٜٔٔ
 بيركت. –األعظمي، الناشر: المكتب اإلسبلمي 

،  ىػ(ٖٔٓبكر الِفْرياِبي )المتكفى:  : ألبي صفة النفاؽ كذـ المنافقيف -ٕٓٔ
،  مؽ عميو: أبك عبد الرحمف المصرم األثرمػػو كحققو كعػػػػشرح
 -ىػ  ٛٓٗٔالطبعة: األكلى، ،  ر: دار الصحابة لمتراث، مصرالناش

 .ـٜٛٛٔ
، ( ىػٕٕٖ: المتكفى)  العقيمي عمرك بف محمد جعفر ألبي:  الضعفاء -ٕٔٔ

 ، مصر عباس ابف دار: الناشر ، السرساكم مازف الدكتكر: المحقؽ
 ـ ٕٛٓٓ الثانية،: الطبعة
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الرياض، الطبعة  –الناشر: دار طيبة ،  الطبقات: لخميفة بف خياط  -ٕٕٔ
 ، تحقيؽ: د. أكـر ضياء العمرمـ  ٕٜٛٔىػ ،   ٕٓٗٔالثانية، 

 الطبعة -بيركت المعرفة دار: الناشر ، لمبخارم:  الصغير الضعفاء -ٖٕٔ
 زايد. إبراىيـ محمكد: تحقيؽ ، ىػ ٙٓٗٔسنة  األكلى

 ، القاضي اهلل عبد: المحقؽ ، الجكزم البف: كالمترككيف الضعفاء -ٕٗٔ
  ىػٙٓٗٔ األكلى،: الطبعة ، بيركت – العممية الكتب دار: الناشر

المحقؽ: مصطفى خضر دكنمز األصبياني ،  نعيـ ألبي الطب النبكم -ٕ٘ٔ
 . ـ ٕٙٓٓالطبعة: األكلى، ،  الناشر: دار ابف حـز،  التركي

المحقؽ: د/ ،  ىػ ٖٕٓالمتكفى: ، محمد بف سعد ل:  الطبقات الكبير -ٕٙٔ
الطبعة: األكلى ،  القاىرة -الناشر: مكتبة الخانجي،  عمي محمد عمر

 ـ ٕٔٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ
، (ىػٖٗ٘: المتكفى)  العربي بف بكر أبي األحكذم : لمقاضي عارضة -ٕٚٔ

 بيركت. العممية الكتب دار: الناشر
 عمار بفالحسيف  أبي بف لمحمد: مسمـ  صحيح في أحاديث عمؿ -ٕٛٔ

 دار: ،الناشرالحمبي  عمي: ، المحقؽ (ىػٖٚٔ: المتكفى) الشييد
 ىػػ ، قاـ ٕٔٗٔسنػة  األكلى الطبعة: الرياض ، الطبعة اليجرة
 الستار. عبد بف الحميد عبد  : الكتاب بفيرسة

عمؿ الترمذم الكبير: رتبو عمى كتب الجامع: أبك طالب القاضي،  -ٜٕٔ
بيركت، الطبعة:  –الناشر: عالـ الكتب ، مكتبة النيضة العربية 

 ىػ.ٜٓٗٔاألكلى، 
مصدر المقدسي ،  ضياء الديفل: مخطكط  –سانيد عكالي األ -ٖٓٔ
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،  المخطكط: مجاميع المدرسة العمرية، المكجكدة في المكتبة الظاىرية
رقـ المخطكط في ،  [ٖٛعاـ ]مجاميع  ٖ٘ٚٚرقـ المجمكع: 

 .ٗٔالمجمكع: 
بف االعبر في خبر مف غبر: لمذىبي، المحقؽ: أبك ىاجر محمد السعيد  -ٖٔٔ

 . بيركت –دار الكتب العممية الناشر: ، بسيكني زغمكؿ 
 دار: الناشر ، الجكزم البف:  الكاىية األحاديث في المتناىية العمؿ -ٕٖٔ

 خميؿ: تحقيؽ ، ىػ ٖٓٗٔاألكلى : الطبعة ، بيركت – العممية الكتب
 .الميس

: كتخريج تحقيؽ ،  قطني لمدار:   النبكية األحاديث في الكاردة العمؿ -ٖٖٔ
 ، الرياض – طيبة دار: الناشر السمفي، اهلل زيف الرحمف محفكظ
 .ـ ٜ٘ٛٔ - ىػ ٘ٓٗٔ األكلى: الطبعة

: الناشر ، الباحثيف مف مجمكعة : تحقيؽ:  حاتـ أبي البف العمؿ -ٖٗٔ
 .ـ ٕٙٓٓ - ىػ ٕٚٗٔ األكلى،: الطبعة ، الحميضي مطابع

: المحقؽ ، اهلل عبد ابنو ألحمد بف حنبؿ، بركاية:  الرجاؿ كمعرفة العمؿ -ٖ٘ٔ
 - الرياض،  الخاني دار: النشر دار ، عباس محمد بف اهلل كصي
 .ـ ٕٔٓ - ىػ ٕٕٗٔ الثانية،: الطبعة

المحقؽ: د. سميماف ىػ ،  ٕ٘ٛ الحربي: ألبي إسحاؽ  غريب الحديث -ٖٙٔ
الطبعة: األكلى، -الناشر: جامعة أـ القرل ،  إبراىيـ محمد العايد

 ق .٘ٓٗٔ
د. يحيى المحقؽ: ، : لمخطيب البغدادمغنية الممتمس ايضاح الممتبس -ٖٚٔ

، الرياض -السعكدية –الناشر: مكتبة الرشد ، بف عبد اهلل البكرما
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 .ـٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔالطبعة: األكلى، 
 –الغرائب الممتقطة مف مسند الفردكس مما ليس في الكتب المشيكرة  -ٖٛٔ

 مخطكط . ىػ(ٕ٘ٛبف حجر العسقبلني )المتكفى: ال:  مخطكط
: المتكفى) ، منده بف اهلل عبد  ألبي:  كاأللقاب الكنى في الباب فتح -ٜٖٔ

 مكتبة: الناشر ، الفاريابي محمد نظر قتيبة أبك: المحقؽ ،( ىػٜٖ٘
 - ىػٚٔٗٔ األكلى،: الطبعة ، الرياض – السعكدية - الككثر
 .ـٜٜٙٔ

 -فتح البارم شرح صحيح البخارم، البف حجر، الناشر: دار المعرفة  -ٓٗٔ
 : محمد فؤاد عبد الباقي.و ىػ ، رقم ٜٖٚٔبيركت، 

 مكتبة: البخارم : البف رجب الحنبمي ، الناشر صحيح شرح البارم فتح -ٔٗٔ
 - ىػ ٚٔٗٔ األكلى،: النبكية ، الطبعة المدينة - األثرية الغرباء
 ـ ٜٜٙٔ

 عمي: لمعراقي : لمسخاكم، المحقؽ الحديث الفية بشرح المغيث فتح -ٕٗٔ
 األكلى،: مصر ، الطبعة – السنة مكتبة: عمي ،الناشر حسيف
 ـٖٕٓٓ- ىػٕٗٗٔ

 ىػ، ٕٜٙ المتكفى ، األنصارم لزكريا:  العراقي ألفية بشرح الباقي فتح -ٖٗٔ
 الكتب دار: الناشر ، الفحؿ ماىر - ىميـ المطيؼ عبد: المحقؽ
 . ـ ٕٕٓٓ - ىػٕٕٗٔ األكلى، الطبعة: الطبعة ، العممية

تحقيؽ: أحمد : لمبخارم ،  قرة العينيف برفع اليديف في الصبلة -ٗٗٔ
الطبعة: األكلى، ،  ر األرقـ لمنشر كالتكزيع، الككيتالناشر: دا، الشريؼ
 .ـ ٖٜٛٔ -ىػ  ٗٓٗٔ
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عمر بف محمد النسفي ألبي حفص :  القند في ذكر أخبار سمرقند -٘ٗٔ
الناشر: آينْو ميراث ،  المحقؽ: يكسؼ اليادم،  ىػ(ٖٚ٘)المتكفى: 

 .ـ  ٜٜٜٔ – ٕٓٗٔالطبعة األكلى: ،  طيراف –)مرآة التراث( 
: المحقؽ ، لمذىبي:  الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ -ٙٗٔ

 لمثقافة القبمة دار: الناشر ، الخطيب نمر محمد كأحمد ، عكامة محمد
 ىػ ٖٔٗٔ األكلى،: الطبعة ، جدة القرآف، عمـك مؤسسة - اإلسبلمية
 .ـ ٕٜٜٔ

تحقيؽ:  ، ىػ ٖ٘ٙ: المتكفى البف عدم، الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ -ٚٗٔ
،  عبد الفتاح أبك سنة - عمي محمد معكض-عادؿ أحمد عبد المكجكد
 ىػٛٔٗٔالطبعة: األكلى، ،  لبناف -بيركت -الناشر: الكتب العممية 

 .ـ ٜٜٚٔ
: لسبط ابف العجمي ،  الكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديث -ٛٗٔ

الناشر: عالـ الكتب ، مكتبة النيضة ،  المحقؽ: صبحي السامرائي
  .ـ ٜٚٛٔ –ىػ  ٚٓٗٔالطبعة: األكلى، ،  بيركت – العربية

الككاكب النيرات في معرفة مف اختمط مف الركاة الثقات: البف الكياؿ:  -ٜٗٔ
ىػ(، المحقؽ: عبد القيـك عبد رب ٜٕٜبركات بف أحمد )المتكفى: 

 ـٜٔٛٔالنبي، الناشر: دار المأمكف ػ بيركت، الطبعة: األكلى ػ 
: المتكفى) الدكالبي أحمد بف محمد ِبْشر ألبي:  كاألسماء الكنى -ٓ٘ٔ

 ابف دار: الناشر ، الفاريابي محمد نظر قتيبة أبك: المحقؽ ،( ىػٖٓٔ
 .ـٕٓٓٓ  ىػ ٕٔٗٔ األكلى،: الطبعة ، لبناف/ بيركت - حـز

 ،(ىػٕٔٙ: المتكفى) الحجاج بف مسمـ الحسيف ألبي:  كاألسماء الكنى -ٔ٘ٔ
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 البحث عمادة: الناشر ، القشقرم أحمد محمد الرحيـ عبد: المحقؽ
 العربية المممكة المنكرة، المدينة اإلسبلمية، بالجامعة العممي

 .ـٜٗٛٔ/ىػٗٓٗٔ األكلى،: الطبعة السعكدية،
غيره  ، تحقيؽ : عبد الرحمف بف يحيى اليماني، ك : الكنى لمبخارم  -ٕ٘ٔ

 .بيركت –الناشر : دار الفكر 
 غدة، أبك حالفتا عبد: المحقؽ ، العسقبلني حجر البف:  الميزاف لساف -ٖ٘ٔ

 .ـٕٕٓٓ األكلى،: الطبعة ، اإلسبلمية البشائر دار: الناشر
 أبك: المحقؽ ، لمسيكطي: المكضكعة األحاديث في المصنكعة الآللىء -ٗ٘ٔ

 العممية الكتب دار: الناشر ، عكيضة بف محمد بف صبلح الرحمف عبد
 . ـٜٜٙٔ - ىػ ٚٔٗٔ األكلى،: الطبعة ، بيركت –

 صادر دار: الناشر ، األثير بف الديف لعز:  األنساب تيذيب في المباب -٘٘ٔ
 . بيركت –

ألبي مكسى  : المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمـك الحفاظ األعارؼ -ٙ٘ٔ
المحقؽ: أبك عبد اهلل ،  ىػ(ٔٛ٘)المتكفى:  المدينيمحمد بف عمر 
الطبعة: األكلى ،  الناشر: دار الكتب العممية،  محمد عمي سمؾ

 .ـ ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔ
خبلفيات البييقي، ألبي العباس أحمد بف َفرح )بسككف الراء(  مختصر -ٚ٘ٔ

ىػ(، المحقؽ: د. ذياب عبد الكريـ ذياب ٜٜٙاإلشبيمى، )المتكفى: 
السعكدية / الرياض، الطبعة:  -عقؿ، دار النشر: مكتبة الرشد 

 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔاألكلى، 
،  - صالح الفضؿ أبي ابف ركاية - حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسائؿ -ٛ٘ٔ
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 .اليند – العممية الدار: ناشرال
 الكرماني إسماعيؿ بف حرب محمد : ألبي الكرماني حرب مسائؿ -ٜ٘ٔ

حابس ، إشراؼ  حامد بف أحمد بف فايز: إعداد (ىػ ٕٓٛ: المتكفى)
 القرل ، عاـ أـ جامعة: الجبكرم ، الناشر خمؼ بف حسيف الدكتكر
 . ىػ ٕٕٗٔ: النشر

بكر محمد بف جعفر الخرائطي  ، ألبي مساكئ األخبلؽ كمذمكميا -ٓٙٔ
،  : مصطفى بف أبك النصر الشمبي حققو،  ىػ(ٕٖٚ)المتكفى: 

 -ىػ  ٖٔٗٔالطبعة: األكلى، ،  الناشر: مكتبة السكادم لمتكزيع، جدة
 . ـ ٖٜٜٔ

،  ىػ(ٖٚٓأحمد بف عمي المكصمي )المتكفى:  مسند أبي يعمى -ٔٙٔ
،  دمشؽ – الناشر: دار المأمكف لمتراث،  المحقؽ: حسيف سميـ أسد

 ـ .ٜٗٛٔ – ىػٗٓٗٔالطبعة: األكلى، 
اإلسفراييني )المتكفى:  مستخرج أبي عكانة: يعقكب بف إسحاؽ -ٕٙٔ

 –ىػ(، تحقيؽ: أيمف بف عارؼ الدمشقي، الناشر: دار المعرفة ٖٙٔ
 ـ.ٜٜٛٔ -ىػٜٔٗٔبيركت، الطبعة: األكلى، 

يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ المعركؼ بػ ابف راىكيو  يأب :مسند  -ٖٙٔ
، المحقؽ: د. عبد الغفكر بف عبد الحؽ البمكشي،  ىػ(ٖٕٛكفى: )المت

 –ىػ ٕٔٗٔالطبعة: األكلى، ، المدينة المنكرة -الناشر: مكتبة اإليماف 
 .ـ  ٜٜٔٔ

،  مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ: المحقؽ: شعيب األرنؤكط كآخركف -ٗٙٔ
 .ـ ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔالناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى 
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ىػ( ٕٗٓعبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي )المتكفى: أبي :  مسند -٘ٙٔ
الناشر: شركة غراس  فحؿ،ال : ماىرو حقق، رتبو: سنجر بف عبد اهلل 

 ـ. ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔالككيت، الطبعة: األكلى،  -
: المتكفى)  شيبة بف يعقكب يكسؼ ألبي الخطاب : بف عمر مسند -ٙٙٔ

 الكتب مؤسسة: الحكت ، الناشر يكسؼ كماؿ: ، المحقؽ (ىػٕٕٙ
 . ىػ٘ٓٗٔ األكلى،: بيركت ، الطبعة – الثقافية

كياني )المتكفى:  : ألبي مسند الركياني  -ٚٙٔ بكر محمد بف ىاركف الر 
،  القاىرة –الناشر: مؤسسة قرطبة ، المحقؽ: أيمف عمي ،  ىػ(ٖٚٓ

 .ىػ ٙٔٗٔالطبعة: األكلى، 
مصنؼ أبي بكر بف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ  -ٛٙٔ

ىػ(، المحقؽ: محمد عكامة، نشر: دار القبمة، ٖٕ٘)المتكفى: 
 . ىػ ٕٚٗٔة كمؤسسة عمـك القرآف، الطبعة: األكلى سن

معجـ البمداف: ألبي عبد اهلل شياب الديف ياقكت الحمكم )المتكفى:  -ٜٙٔ
 . ـ ٜٜ٘ٔىػ(، الناشر: دار صادر، بيركت، الطبعة: الثانية، ٕٙٙ

ىػ(، ٖٔ٘باقي بف قانع )المتكفى: معجـ الصحابة:ألبي الحسيف عبد ال -ٓٚٔ
 -المحقؽ: صبلح بف سالـ المصراتي، الناشر: مكتبة الغرباء األثرية 

 ىػ. ٛٔٗٔالمدينة المنكرة، الطبعة: األكلى، 
ىػ(، المحقؽ: ٖٚٔالقاسـ البغكم )المتكفى:  ألبيمعجـ الصحابة:  -ٔٚٔ

 .محمد األميف بف محمد الجكني، الناشر: مكتبة دار البياف الككيت
 كذكر الضعفاء كمف كالحديث العمـ أىؿ رجاؿ مف الثقات معرفة -ٕٚٔ

: المتكفى) العجمى اهلل عبد بف أحمد الحسف ألبي:  كأخبارىـ مذاىبيـ
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 مكتبة: الناشر ، البستكم العظيـ عبد العميـ عبد: المحقؽ ،( ىػٕٔٙ
 – ىػ ٘ٓٗٔ األكلى،: الطبعة ، السعكدية – المنكرة المدينة - الدار

 . ـ ٜ٘ٛٔ
معرفة السنف كاآلثار: لمبييقي، المحقؽ: عبد المعطي أميف قمعجي،  -ٖٚٔ

 ـ.ٜٜٔٔ -ىػ ٕٔٗٔالطبعة: األكلى، 
معرفة الصحابة: ألبي نعيـ األصبياني، تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ ،  -ٗٚٔ

 -ىػ  ٜٔٗٔالرياض، الطبعة: األكلى  –الناشر: دار الكطف لمنشر 
 . ـ ٜٜٛٔ

: تحقيؽ ، لمعيني:  اآلثار معاني رجاؿ أسامي شرح في األخيار مغاني -٘ٚٔ
: الطبعة ، لبناف – بيركت العممية، الكتب دار: الناشر حسف ، محمد
 . ـ ٕٙٓٓ - ىػ ٕٚٗٔ األكلى

،  المحقؽ: مجدم السيد إبراىيـ،  بف أبي الدنياالمكائد الشيطاف :   -ٙٚٔ
 . ـ ٜٜٔٔالطبعة: األكلى، ،  القاىرة –الناشر: مكتبة القرآف 

عمر الحربي السكرم المتكفى:  عمي بفمف حديث أبي الحسف   -ٚٚٔ
ركاية: أبي الحسيف محمد بف عمي ابف الميتدم ، مخطكط –ىػ ٖٙٛ
مصدر المخطكط: مجاميع المدرسة العمرية، المكجكدة في ،  باهلل

 .[ٛٔعاـ ]مجاميع  ٖ٘٘ٚرقـ المجمكع: ،  المكتبة الظاىرية
،  (طيماف ركاية) الرجاؿ في معيف بف يحيى زكريا أبي كبلـ مف -ٛٚٔ

 – لمتراث المأمكف دار: سيؼ ، الناشر نكر محمد أحمد. د: المحقؽ
 . دمشؽ

معمر بف عبد الكاحد بف الفاخر، : ألبي أحمد  مكجبات الجنة -ٜٚٔ
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،  الدمياطي المحقؽ: ناصر بف أحمد،  ىػ(ٗٙ٘األصبياني )المتكفى: 
 ـ ٕٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔالطبعة: األكلى، ،  الناشر: مكتبة عباد الرحمف

/  الدكتكر: المحقؽ ، البغددم لمخطيب:  كالتفريؽ الجمع أكىاـ مكضح -ٓٛٔ
: الطبعة ، بيركت – المعرفة دار: الناشر ، قمعجي أميف المعطي عبد

 . ىػٚٓٗٔ األكلى،
 أحػػمػد عػػادؿ: تحػقيؽ ، لمذىػػػػبي:  الرجػػػػاؿ نقد في االعتداؿ مػػػػيزاف -ٔٛٔ

 العممية الكتب دار: الناشر ،  معكض محمد كعمى ، المكجكد عبد
 . ىػ ٙٔٗٔ سنة األكلى الطبعة/ بيركت

صادؽ  محمد تحقيؽ دكتكر/ ، البغدادم لمخطيب:  كالمفترؽ المتفؽ -ٕٛٔ
 - ىػ ٚٔٗٔاألكلى  الطبعة ، دمشؽ ، القادرم دار: الناشر ، الحامدم
 .ـ ٜٜٚٔ

 حباف، دار البف ، كالمترككيف كالضعفاء المحدثيف مف المجركحيف -ٖٛٔ
: الطبعة ، حمب:  زايد إبراىيـ محمكد: المحقؽ  – الكعي دار النشر: 
 .ىػٜٖٙٔ األكلى،

بتحقيؽ  - مطبعة النيضة بمصر : الناشر ، حـز البف: باآلثار المحمى -ٗٛٔ
 الشيخ / أحمد محمد شاكر .

 -صمى اهلل عميو كسمـ   - اهلل رسكؿ ىجرة تاريخ مف المختصر -٘ٛٔ
 ككفاتيـ بعدىـ كمف بإحساف التابعيف كطبقات كاألنصار، كالمياجريف

 التاريخ" بػ المشيكر حديثو، عف يرغب كمف ككناىـ نسبيـ كبعض
 األكلى،: الطبعة ، الرياض – الرشد مكتبة: الناشر لمبخارم، ،" األكسط
 .ـ ٕ٘ٓٓ - ىػ ٕٙٗٔ
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 ربيع: المحقؽ ، ، ىػ٘ٓٗ:  تاكـ ػػػمحل:  الصحيح إلى المدخؿ -ٙٛٔ
 .ـٜٕٓٓ - ىػ ٖٓٗٔ: الطبعة -أحمد اإلماـ دار: الناشر ، المدخمي

: أحمد بف عبد الرحيـ ابف العراقي )المتكفى: ألبي زرعة  لمدلسيفا -ٚٛٔ
،  المحقؽ: د رفعت فكزم عبد المطمب، د. نافذ حسيف حماد،  ىػ(ٕٙٛ

 . ـٜٜ٘ٔىػ، ٘ٔٗٔالطبعة: األكلى ،  الناشر: دار الكفاء
المحقؽ: شكر اهلل نعمة اهلل قكجاني، البف أبي حاتـ ، المراسيؿ: -ٛٛٔ

 ىػ.ٜٖٚٔالطبعة: األكلى،  -بيركت  –ناشر: مؤسسة الرسالة ال
ؽ: ػػػػالمحق،  ىػ(ٕٔٛ كفىػػػػبف أبي الدنيا )المت: الالمرض كالكفارات -ٜٛٔ

الطبعة: ،  بكمبام –الناشر: الدار السمفية ،  عبد الككيؿ الندكم
 .ـ  ٜٜٔٔ –ىػ  ٔٔٗٔاألكلى، 

ؽ: مصطفى ػػ، تحقيلمحاكـ النيسابكرم  المستدرؾ عمى الصحيحيف: -ٜٓٔ
بيركت، الطبعة: األكلى،  –عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العممية 

 .ـ  ٜٜٓٔ –ىػ ٔٔٗٔ
 -المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل  -ٜٔٔ

مسمـ بف الحجاج )المتكفى: ألبي الحسيف  – صمى اهلل عميو كسمـ
شر: دار إحياء التراث النا،  المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي،  ىػ(ٕٔٙ

 . بيركت –العربي 
ـ  األصبياني، نعي : ألبي المسند المستخرج عمى صحيح اإلماـ مسمـ -ٕٜٔ

 لبناف –بيركت  -الناشر: دار الكتب العممية ، المحقؽ: محمد حسف
 . ـٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔالطبعة: األكلى، 

السجستاني )المتكفى:  بكر بف أبي داكد يب: أل كتاب المصاحؼ -ٖٜٔ
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 -الناشر: الفاركؽ الحديثة ،  المحقؽ: محمد بف عبده ، ىػ(ٖٙٔ
 . ـ ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔالطبعة: األكلى ،  القاىرة-مصر 

المحقؽ: ،  بكر بف أبي شيبة يبأل:  المصنؼ في األحاديث كاآلثار -ٜٗٔ
الطبعة: ،  الرياض –الناشر: مكتبة الرشد ،  كماؿ يكسؼ الحكت

 .ىػ ٜٓٗٔاألكلى، 
الناشر: دار : البف حجر،  المسانيد الثمانيةالمطالب العالية بزكائد  -ٜ٘ٔ

 . ىػٜٔٗٔالطبعة: األكلى، ،  السعكدية –العاصمة، دار الغيث 
ىػ(، المحقؽ: محمد شككر ٖٓٙمطبراني )المتكفى: ل :المعجـ الصغير -ٜٙٔ

، بيركت -كتب اإلسبلمي ، دار عمار محمكد الحاج أمرير، الناشر: الم
 ـ.ٜ٘ٛٔ – ٘ٓٗٔعماف، الطبعة: األكلى 

 ، السمفي المجيد عبد بف حمدم: المحقؽ لمطبراني ،:  الكبير المعجـ -ٜٚٔ
 .الثانية: الطبعة ، القاىرة – تيمية ابف مكتبة: النشر دار

 ،( ىػٕٚٚ: المتكفى) الفسكم سفياف بف ليعقكب:  كالتاريخ المعرفة -ٜٛٔ
: الطبعة الرسالة، مؤسسة: الناشر ، العمرم ضياء أكـر: المحقؽ
 . ـ ٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔ الثانية،

المحقؽ: د. ىماـ عبد الرحيـ : لمذىبي،المعيف في طبقات المحدثيف  -ٜٜٔ
الطبعة: األكلى، ،  األردف –عماف  -الناشر: دار الفرقاف ،  سعيد

 . قٗٓٗٔ
،  ىػ(ٕٚٓمحمد بف عمر الكاقدم )المتكفى: ألبي عبد اهلل :  المغازم -ٕٓٓ

الطبعة: ،  بيركت –الناشر: دار األعممي ،  تحقيؽ: مارسدف جكنس
 .ـ ٜٜٛٔ/ٜٓٗٔ -الثالثة 
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 ، عتر الديف نكر الدكتكر: المحقؽ ، لمذىبي:  الضعفاء في المغني -ٕٔٓ
 . قطر بدكلة ، اإلسبلمي التراث إحياء دار

: الناشر ، صالح محمد: المحقؽ ، لمذىبي:  الكنى سرد في المقتنى -ٕٕٓ
 العربية المممكة المنكرة، المدينة اإلسبلمية، بالجامعة العممي المجمس
 . ىػٛٓٗٔ األكلى،: الطبعة ، السعكدية

الناشر: ،  المحقؽ: عبد القادر أحمد عطا، بف أبي الدنيا: ال المنامات -ٖٕٓ
 – ىػ ٖٔٗٔالطبعة األكلى ،  بيركت –مؤسسة الكتب الثقافية 

 ـ .ٖٜٜٔ
 بف اهلل عبد فػػػػب ؽػػػمكف: تحقيؽ ، لمدارقطني:  كالمختمؼ المؤتمؼ -ٕٗٓ

 .بيركت – اإلسبلمي الغرب دار: الناشر ، القادر عبد
: كأجدادىـ آبائيـ كأسماء الحديث نقمة أسماء في كالمختمؼ المؤتمؼ -ٕ٘ٓ

 حميد محمد مثنى:  المحقؽ ،( ىػ ٜٓٗ) األزدم سعيد بف الغني لعبد
 الدكتكر:  كراجعو عميو أشرؼ التميمي، إسماعيؿ عبد قيس - الشمرم
 األكلى:  الطبعة ، اإلسبلمي الغرب دار:  الناشر ، معركؼ عكاد بشار

 .ـ ٕٚٓٓ - ىػ ٕٛٗٔ
،  المحقؽ: سمير الزىيرم: البف شاىيف  ،  ناسخ الحديث كمنسكخو  -ٕٙٓ

 -ىػ ٛٓٗٔالطبعة: األكلى، ،  الزرقاء –الناشر: مكتبة المنار 
 . ـٜٛٛٔ

مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج ، نصب الراية ألحاديث اليداية  -ٕٚٓ
 ىػ(،ٕٙٚالزيمعي )المتكفى:  ؿ الديف عبد اهللالزيمعي، ألبي محمد: جما

 -المحقؽ: محمد عكامة،الناشر: مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر 
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 السعكدية –جدة  -لبناف/ دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية-بيركت 
 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔالطبعة: األكلى، 

عبد اهلل ي بأل:  النسخة المسندة -نكادر األصكؿ في أحاديث الرسكؿ -ٕٛٓ
المحقؽ: إسماعيؿ بف ، بف عمي المعركؼ بالحكيـ الترمذممحمد 

الطبعة: األكلى، ،  الناشر: مكتبة اإلماـ البخارم، إبراىيـ متكلي 
 .ـ ٕٛٓٓ

،  (ىػٕٓ٘ٔالمتكفى) الشككاني محمد بف عمي بف لمحمد: األكطار نيؿ -ٜٕٓ
مصر ،  الحديث، دار: الصبابطي ، الناشر الديف عصاـ: تحقيؽ
 . ـٖٜٜٔ - ىػٖٔٗٔ األكلى،: الطبعة

 بف يكسؼ المحاسف ألبي:  كالقاىرة مصر ممكؾ في الزاىرة النجـك -ٕٓٔ
 دار القكمي، كاإلرشاد الثقافة كزارة: الناشر ،( ىػٗٚٛ بردم) ت تغرم
 .مصر الكتب،

بف حجر، المحقؽ: ربيع محافظ االنكت عمى كتاب ابف الصبلح: ل -ٕٔٔ
المدخمي، الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة 

 - قٗٓٗٔ المنكرة، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى
 .ـٜٗٛٔ

  محمد الديف بدر اهلل عبد ألبيالصبلح : ابف مقدمة عمى النكت -ٕٕٔ
 ببل محمد بف يفالعابد زيف. د: ، المحقؽ (ىػٜٗٚ: المتكفى) الزركشي

 ىػٜٔٗٔ األكلى،: الطبعة -الرياض  – السمؼ أضكاء: فريج، الناشر
 .ـ ٜٜٛٔ -

ىدم السارم مقدمة فتح البارم شرح صحيح البخارم:البف حجر،  -ٖٕٔ
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دار  / محمد فؤاد عبد الباقي ، محب الديف الخطيب، الناشر/ تحقيؽ 
 .ىػ  ٜٖٚٔ –بيركت  –المعرفة

 
 


