
ُ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اجلَْرح والت َّْعِديلمنهج اإلمام يزيد بن ىارون الواسطي يف 
 
 

 
 
 

 تصنيف:
 د. أمحد إدريس رشيد عودة              

                             ادلساعد احلديث الشريف وعلومو أستاذ
 فلسطني -اجلامعة اإلسالمية، غزة

wda@iugaza.edu.psao 

 د. ليلى زلمد رجب اسليم
      ادلساعد احلديث الشريف وعلومو أستاذ

 فلسطني -اجلامعة اإلسالمية، غزة
lislem@iugaza.edu.ps  

 
 
 
 

 مٕٗٔٓى /ٖ٘ٗٔ

mailto:aowda@iugaza.edu.ps
mailto:aowda@iugaza.edu.ps
mailto:lislem@iugaza.edu.ps
mailto:lislem@iugaza.edu.ps


ِ 

 

ٍْػًسز هػوركف اباا ػ يف ُب بػ   اإلمػوـ زيزػسي  مػنج ى  تنػوكؿ ابةوثاػوف ُب هػال ابسرا ػ ً  ملخص: ٍْح كاب ػع  ،اٛنىػ
ْزػْ مػسباا و مػ   ػلؿ ابا ػاؼ  تصنيفجوكتْسزلجم، ٍب  ابْ كاة جْح عةوراته ُبك  هأبفوظ ع  ة  ب كذبك كٓن

ٍبع ، هبأثكومػػػػبْػػػل ابنػ  عػػػود اٞن ػػػجارز   أثكػػػوـعلػػػح أثػػػااؿ ابػػػْ كاة ابػػػاز   يلػػػا ُب ث ًٌجػػػػم، كم ور ػػػ  
ًٍْسز ُب اب عاص  إىل  صوئص منججه  ٍْح كاب ػع    .اٛنى

  فل هودم به، كأشجسي إفع اٜنمس هلل ٥نمسل ك س ْينه، مىٍ  زػىٍجًسًل هللا فل ميًض ع به، كمىٍ  زيضل ادلقدمة:
ا عةسل كر ابه، أمو بْس أف ا إبه مسن ْزك به، كأف ١ني  : هللا كثسل ا ش

مي ١نمػس علح األم  اإل لمي  ثفظ دزنجو ُن فم   ْم هللا          فظ ك وبه ابْيزي، ك ن   ةيه ابك
 فأٌمػػػو ابك ػػػوبي ابْيزػػػيي فػػػ فع هللا ،  ًُىػػػهي بنفًسػػػه ًإ عػػػو ٥نىٍػػػ ي  ػىيعٍبنىػػػو ابػػػاًٌٍكْى كىًإ عػػػو بىػػػهي : ،  ػػػوؿ تىػػػاىٌل ًثف

ُيافى  ػػنع ي  ،[ٗ]اٜنجػػْ: ٜنىىػػوًف ، كصػػيورف ن كىفعػػهل ٟنػػو ثيفعوظنػػو عػػورفٌن، كججوبػػاةن عػػوٞنٌن هللا  فػػ فع  كأمػػو ابس 
ٍة لػػٌن، كتأكزػػ  اٛنػػوهلٌن  كبػػاا مػػو بػػابال مػػ  ججػػاد 

ي
ْزػػ، ابنػػوبٌن، كا  لػػوؿ اٞن  و ػػسز ، زنفػػاف عنجػػو ٓن

  اش ةه أمْ اإل لـ، كا  ابا ابي ود  ، كٝنْج ابسجوباف.

ْفػػ  هم:ججػػادأهػػم كمػػ           ػػو كتْػػسزلن  أثػػااٟنم ت ةٌػػع ابػػْ كاة كمْ ْثن ْكزعػػو م  ةػػاان أثػػااؿ ك ، ج ، ارد  ك  م
ْا   ك٪ن ػػوجي مػػ  ابةػػوثاٌن، عللػػه كرجوبػػهسز  كى إ صػػوؼ ك ػػاة بوٜنػػ كهػػاا ٪ن ػػوجي مػػ  ابنػ  عػػود إىل إىل ا ػػ  

ْ جم،  وؿ اٜنوفظ ك  ،ثىت ز فاا علح اص لثوت األئم  كم وصسهم كٓنلي  ْفاا علح منوهججم كط ز ْ
ْا  ابػػػْ كاةُب  : "كابكػػػلـي (ُ)ابػػػاعهىً   ٍيػػػ ، كً ػػػاةو كوملػػػ و بوٜنػػػسزً ، ٪ن ػػػوج إىل كىرىعو تػػػوـ، كبىػػػ

ى
ةو مػػػ  اٟنػػػال كاٞن

ْزْ عةوراًت  ًٍْسز كًعللىًه كرجوبًه، ٍب ٥ن   ف ىً ْي إىل ٓن ي ىجىوذىبىػ ، ٍب  اب ػع
كاٛنىٍْح كمو بٌن ذبك م  ابْةورات اٞن
ْؼى ذبػػك اإلمػػوـً اًٛنٍجةًػػا، كاصػػ لثىه، كم وًصػػسىل ْاً  اب عػػوـ عيػػ لػػمى بوا ػػ   ػػم  مػػ  ذبػػك أف  ْى ، بْةوراتًػػه أهى

 ابكاًنة".

ٍْػًسز "زيزػس بػ  هػوركف اباا ػ يف ُب منج  اإلمػوـ اٞنا ام  بو م "  كُب هال ابسرا   ٍْح كاب ػع  اٛنىػ
ْاز ٪نػػػوكؿ ابةوثاػػػوف ػػػًسز ُب اإلمػػػوـ ابنو ػػػس زيزػػػس بػػػ  هػػػوركف اباا ػػػ يف مػػػنج   إبػػػ ٍْ ٍْح كاب ػع ، كذبػػػك مػػػ  اٛنىػػػ
ٍْػًسز كعةوراتػه   لؿ ٗنع أ اابػه ٍْح كاب ػع ػوؿ ُب اٛنىػ ْفػ  م صػسل منجػو، كابا ػاؼ  ابػااردة ُب كي ػا ابًٌْجى كمْ

ْفػ  أثػااٟنم ث ًٌجػمابػاز   يلػا ُب  ابْ كاةعلح  ْفػ  ك  ،كمْ ابنػ  عػود ألثكػوـ زيزػس، مػسل مااف ػ  أثكػوـ مْ
 كغًن ذبك. كهللا اٞنافهل كاٟنودم إىل  اا  ابسةي .

 :وج، منعسعةو  ُب   وطو  ابةل ً  أ٨ني ي   ي مي كٍ تى أمهية البحث: 
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ًٍْسز  بٌن علـا اٜنسز ، ك علم منيب ي  -ُ ٍْح كاب ػع    كاباب عنجو.نع ُب ثفظ ابس   به دكرمو اٛنى
ًٍْسز ُب أ ااؿ أئم   ااش نوؿي  -ِ ٍْح كاب ػع زيػاًرثي ابةوثػ ى  اٜنيكػًم علػح ابػْ كاة،كدرا   منوهججم ُب  ،اٛنى

 علح ابْ كاة كاألثودز .  ن ُب اٜنكم، كركزٌ كعيم نو ُب ابةل ، كدراز ن ُب ابْل ً  د  ن ُب ابنُْ
ْد درا ػػ  مسػػ  ل  ُب مػػمل تي  -ّ ػػًسز ُب  نج  اإلمػػوـ زيزػػس بػػ  هػػوركففػػ ٍْ ٍْح كاب ػع ْار ابسرا ػػوت  اٛنىػػ علػػح غػػ

ًٍْسز  أ اابه كمكو   اإلموـ زيزس ب  هوركف  مكو  مى غٍ ، ري اٞناجادة ُب هاا ابةوب ٍْح كاب ػع  .ُب اٛنى
 زجسؼ ابةل  إىل:أىداف البحث: 

ْازي  -ُ ًٍْسز ُب  أ اابهً  كو  زيزس ب  هوركف، كم اإلموـً  و  ً مك إب ٍْح كاب ػع  .اٛنى
ًٍْسز اإلموـ زيزس ب  هوركف كعةوراته ُب  أبفوظ عي ٗنى  -ِ ٍْح كاب ػع ْاد منجو.                   اٛنى  ، كتصنيفجو، كبيوف اٞن
ْؼي اب -ّ ْفػ  مػسل مااف ػ  زػس بػ  هػوركفاإلمػوـ زي  ابػْ كاة ابػاز  تكلعػم فػيجمعلح أثااؿ   ْ أثكػوـ ، كمْ

 ابنػ  عود ٜنكمه.
ًٍْسز اإلموـ زيزس ب  هوركف ُب  منج ً   صوئصً  ا  نةوطي  -ْ ٍْح كاب ػع  .اٛنى

 الرموز ادلستخدمة: 
 خ ابةخورم، ـ مسلم، ت ابرتمام، ف ابنسوئيف، د أبا داكد، ق اب  موجه، ع ابك ا ابس  .

 مةوث  ك وٕن . أربْ ً م  ٕنجيس ك  ابسرا  ي  هال تكا اٍ  خطة البحث:
ٗن  زيزس ب  هوركف اباا  يف ك  -  مكو  ه ابْلمي .بيوًف اب مجيس، كفيه: ت
ًٍْسز   مفجاـي ةل  األكؿ: اٞن - ٍْح كاب ػع  كأ٨ني ه.علم اٛنى
ًٍْسز  اٞنةل  اباوين: أبفوظي  - يْىٌسباف عنس اإلموـ زيزس ب  هوركف اباا  يف. ابْ كاةك  اب ػع

 اٞن
ٍْح ك  أبفوظي  اٞنةل  اباوب : - ٌْثاف عنس اإلموـ زيبس ب  هوركف اباا  يف. ابْ كاةاٛنى يجى

 اٞن
ْابع:  صوئص منج  اإلموـ زيزس ب  هوركف اباا  يف ُب  - ًٍْسز اٞنةل  اب ٍْح كاب ػع  .اٛنى
 كت ضم  ابن وئ  كاب اصيوت. ،اٝنوٕن ي  -

ْل، فوٜنك  ومنػػو، فجػػاا ججػػس مي ػػ  فػػ ف كيفًٌ نػػو فوٜنمػػس  ك سػػأؿ هللا ، مػػس هللهلل، كإف تكػػ  األ ػػ
  أف زي ًٌْ ْزػػ، ابكلًػػم، أك ابا ػػاع ُب ابػػاهم،لجمنػػو ريشػػس و، كزْصػػمنو مػػ  شػػ كىمىػػو تػىػػٍاًفيً يف ًإاع بًػػو ًع  ٓن

 .           [ٖٖ]هاد: عىلىٍيًه تػىاىكعٍلاي كىإًبىٍيًه أي ًياي 
 الباحثان                                        

 



ْ 

 

 :متهيد
 يزيد بن ىارون الواسطي وبياِن مكانتو العلمية ترمجة اإلمام

ًٍْسز ، كُب هاا اب عمجيًس عْضه ماجيه برتٗن ًه، ب  هوركف  زيزسى  إفع           ٍْح كاب ػع اباا  يف إموـه ُب اٛنى
 كبيوفٌّ ٞنكو ً ه ابْلمي .

 :(ِ)زيد بن ىارون الواسطياإلماِم ي ترمجةُ أوًًل:  -
أبػػا  ه:  يػيى نػٍ ككي .  يفابااً ػػ كز ػوؿ: ابػػ  زاذاف، بػ   وبػػا ابس ػلىًميف  هػا: زيزػس بػػ  هػوركف بػػ  زاذم، 

ورل" وبس . "كزي وؿ: إفع أصله م  ِني
ْة كموئ "بً "كي . (ّ) ْز .  (ْ)س  ن  ٖنوف ع   هج

ْائي  بػػ  زػػا  ، ك  :ٚنػػع مػػ  كشػػْة  بػػ   ،ارمك ػػفيوف اباعػػ ،ود بػػ   ػػلم ك٘نعػػ ،ود بػػ  ززػػس٘نعػػإ ػػ
ْى  ،ب  إ لوؽ ب  زسور ك١نمس ،كموبك ب  أ   ،اٜنجوج  .ك لهلو كاًن ،ةسيفك١نمس ب  أيب شية  اب

كركل عنػه: أ٘نػس بػ  ثنةػ ، كإ ػلوؽ بػ  راهازػه، كأبػا بكػْ عةػس هللا بػ  ١نمػس بػ  أيب شػية ، 
 كعليف ب  اٞنسزين، ك١نمس ب  عةس هللا ب  ٧نيىًٍن، ك٪نٍن ب  مٌْن، كعسدو غًنهم. 

ْة شجْ ربيع اآل ،زـا ابال و  ،موت باا ط" ْز  رى  (ٓ) ن   ا كموئ ٌن" ، ْغ   هللاي  هي ً٘ن هج
 .كا ْ ن  ر٘ن ن 
 ة:ميَّ لْ يزيد بن ىارون الواسطي العِ  اإلمام ثانًيا: مكانةُ  -

س  ا  "كوف رأ نو ُب ، (ٕ)، ك"أثسي األعلـ"(ٔ)"أثسي األئم "   هوركف اباا  يفإلموـ زيزس بزْي
ًْلما ْىم ،  ً  ن ثيجع ن، كةًنى اب عأفً  ب ا"لي وئً ضى ه كفى ةي منو ً " ،(ٖ)"كاب  .(ٗ)ه كاًنةه جسن

اتفهلى ابْلمو ي علح جلب ه كتا ي ه، ف س ك ػع ىهي األئم : اب   ْس، كاب  مٌْن، كاب  اٞنسزين، 
ٍن ب  ك وؿ ٪ناٜنسز "،  كاًنه     ه : "كوف  ً (َُ) وؿ ١نمس ب   ْسكابْجليف، كأبا ثوًب، كاب  ثجْ. 

: "    ه  ةا ُب (ُّ)"، ك وؿ ابْجليفاباًٌ وتً : "م  (ُِ): "   "، ك وؿ عليف ب  اٞنسزين(ُُ)مٌْن
ا، كوف  س عى  ا مي نسكنو ثس  ابصعلة جسن ْةى  ، زيصليف ابض لح  اى يفى مً اٜنسز ، ككوف م ْةسن  ركْ و  ع 

ـه (ُْ)ابْعازم "، ك وؿ أبا ثوًب لي و  غًني  ادةً هبو م  اٛنى  ع   ، صىسيكؽه ُب اٜنسز ، ا زيسأؿي : "    ه إمو
 ".عوبسه    ه  ٍ مي    ه : " ً (ُٓ)ك وؿ اب  ثجْ ه"،لً اٍ مً 

: (ُٔ)،  وؿ ٪نٍن ب  ٪نٍن ابنعيسوبارمزيزس كإت و هً  ثفظً  ك س أكعسى ابْلمو ي ُب غًًن ماط و علح 
ْاؽً  س  أربْ  م  اٜنيفعوظ: شى  "كوف بوبْ خوف ككىٍجلف، فأمعو اب عيخوف فجي ىٍيميٍ زْي

كزيزس ب  زيرزع. كأمعو  (ُٕ)
: "مل (ُٗ)ابكىجلٌن زيزس ب  هوركف"، ك وؿ عليف ب  اٞنسزين ب  هوركف، كأثفظي  كزيزسو  (ُٖ)اكيعو ابكىٍجلف ف
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ا أثفظى  : "مو رأزاي (َِ)آ ْ م  زيزس ب  هوركف"، ك وؿ ُب ماضعو  أرى أثفظى  نور كابكةور  أثسن ع  ابصًٌ
ُنو مي ز : "كوف(ُِ)ب  ثنة  وؿ أ٘نسك م  زيزس ب  هوركف"،  للسز ، صليح  ننو ب ٍ يزس ب  هوركف ثوف

ُنو ٟنو" ،اٜنسز  ع  ثجوج ب  أرطوة ْل ، ك  وهْنا ٟنو ثوف : " ككوف (ِِ)، ك وؿاباًٌ وتً وف ُب اب  ثةٌ ذك
ْةً ضا بوٜني ككوف ٫ني  ،هزاي سً ثى  فظي م   يور عةود هللا ٣ن  ٪ني  ْل ُب آ ًْ  ككوف  س ك،ع  ،م  ."عم

ُب ك وبه "ذكْ م  زْي مسي  ابيه ُب  . كذىكْىلي اإل لـ" شيخي  اب سكةي  : "اٜنوفظي (ِّ)اباعهىً   وؿ ك 
ٍْحً  ًٍْسز  اٛنى ـع  بوب ابيخً  اإلعلفي  ك وبهً وكم ُب  خى ابسع  ْهي وبى كتى ، (ِْ)"كاب ػع نااف ، ٓنا عً اب ورزخً أه ى ٞن  ذى
" 

ي
   .(ِٓ)"جوؿماف ُب ابًٌْ  كلًٌ اٞن

  ادلبحث األول:
 ووأمهيتُ  اجلَْرح والت َّْعِديلعلم  فهومُ م

ٍْح  علمى  إفع   ًٍْسز اٛنى  سز ، كفيمو بيوف ٞنفجامه كأ٨ني ه.م  أهم علـا اٜن كاب ػع
 : اجلَْرح والت َّْعِديلعلم  مفهومأوًًل:  -

ًْفي علمػػػو ي  ػػػو بػػػٌن مصػػػ لليف " زػى ىػػػ ػػػًسز اٜنػػػسز  دائمن ٍْ ٍْح كاب ػع مػػػو مصػػػ لح كاثػػػس، كُب اٛنىػػػ " ككأَّنع
ػػػو مسػػػ  لن  وٌصػػػ  ابػػػيل اٝنك ااعػػػسي  هي منجػػػو مسػػػوئلي  اٜن ي ػػػ  ٨نػػػو مصػػػ للوف ا نػػػوف، بكػػػ  كاثػػػسو  ْنْلػػػه علمن

ْأ ه ػٍوبيارم"، ب  وؿ اٜنػوكم ابنػىٍيسى
ْفػ  (ِٔ) ٍْػًسز : "مْ ٍْح كاب ػع ، ك٨نػو ُب األصػ   اعػوف، كػ   ػاع منجمػو اٛنىػ

ْأ ه ْزػ، مصػ لليف "كػوف ا  اكبا. "علم ب ٍْػًسز بػس مػ  تْ ٍْح كاب ػع ْزػ، علػم اٛنىػ " كػ  علػح ثػسة، ٍب تْ
ًٍْسز  ٍْح كاب ػع  .اٛنى

ٍْح بن ن  ْىح اب وهسى إذا طْ  فيه"فوٛنى : اب ْ ، كمنه "جى
(ِٕ) . 

ٍْح اصػػ لثنو: هػػك  ػػهل بػػ "كصػػ،ه  ااٛنىػػ   ى  يػػب ابػػه، كبى  ةػػوري أك اب ػػوهس  ػػ ط ااع ً  وبْعاكممىػػىتى اب ىلى
 . (ِٖ)"بهً  ابْم ي 

ًٍْسز ك  بن ن: اب يكي ، كمنه "عىسعؿى ابْعجي : زىكعول" اب ػع
(ِٗ). 

ػػػًسز  اصػػػ لثنو: ك" ٍْ ػػػهل هبمػػػومىػػػ هػػػا "كصػػػ،ه اب ػع اٍع يػػػًاى  اٟنمػػػو،  -كاب ػػػوهس ابػػػْعاكمأم  -ىتى اب ىلى
 .(َّ)كأيً اى به"

ًٍْسز "علم  ً فع كعليه ف ٍْح كاب ػع ْح  "علػم  هػا " اصػ لثنو: اٛنى ػ ػًسزلجم  ابػْ كاةزيةلػ  فيػه عػ  جى ٍْ كتػى
ْاتػػػػػػًا تلػػػػػػك األبفػػػػػػوظ، كهػػػػػػاا ابْلػػػػػػمي ٢نصاصػػػػػػ و  بأبفػػػػػػوظو  ْكع علػػػػػػم رجػػػػػػوؿ  ، كابةلػػػػػػ  عػػػػػػ  م مػػػػػػ  فػػػػػػ
"اأٍلىثى   .(ُّ)وًدز ى
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 : اجلَْرح والت َّْعِديلثانًيا: أمهية علم  -
ػػو كػػوف أكاػػْي  ْف ػػه إاع مػػ  ججػػ  ابنع  األثكػػوـً  "بىمع ُب ثػػوؿ ابنػػو لٌن  ُػػْي ـ ابنٍ يً  ػػ  بىػػا  ػػةي  إىل مْ
ْفػػ  اٜنكػػم ابػػْعاكزكابةلػػ  عػػ  عسابػػ    ، فمػػ   ة ػػا عساب ػػه جػػوزت ركاز ػػه، كإاع عيػػًسؿى عنػػه، كابػػ يًم ى مْ

ػػو ا ت ةػػ ي إٌا عػػ  مػػ  ججػػ    وصػػ   ،(ِّ)"اباًٌ ػػوتغػػًنل، ألفع األ ةػػور ثكمجػػو ثكػػم اب ػػجودات ُب أَّنع
ْغيػا  ُب أمًْ  األ ةوري  "إذٍ إذا مو تْلع ىا بأمْ ابسًٌز   مي أك أمْ أك َّنيف أك ت و تأٌب ب للي  أك ٓن ابسًٌز  إ٧نع

ْهيا، ف ذا كوف  أ ػسـ علػح ابًٌْكىازىػً  عنػه مػ   ػس عىْىفػه كمل  ٟنو بي  ّنْسف بلصػسؽ كاألمو ػ  ٍبيع  ابْعاكمأك ت
ْف ه كوف آٖننو بفْله ذبك غوش ػو بْػااـ اٞنسػلمٌن، إذ ا زػيػٍنمى ي علػح بْػل  زػيةػىٌنًٌ مو فيه بنًنل ٣ن  جج  مْ

ْهو أكوذزاي ا أص  ٟنو" م  ٚنع تلك األ ةور أف زس ْملجو، أك زس ْم  بْضجو كبْلجو أك أكا
(ّّ). 

ْكزعػػو م  بػػاا فػػ فع ااشػػ نوؿك  ػػو كتْػػسزلن كأثػػااؿ م ْثن ْؼ علػػح أثػػااؿ ابػػْ كاة ج هبػػاا ابْلػػم، كاب ْػػ
زػػسفع إبيجػػو اب ػػْار بوٞنسػػهابي  ْنػػول هػػال األمو ػػ  ابػػي ٓنمل جػػو هػػال   ػػ ه ُنى  زنيػػ ه دً   ه ٍمػػجى "مى  ةػػاان كرد ا زْي ػػا 

ْل  ،   يػػ  بيضػػو ، ا ػػ جوب ن وئة و األمػػ ، ب سػػلمجو إىل األجيػػوؿ اآلتيػػ   وبصػػ  مػػ  كػػ  شػػ كىبًييةػىلًٌػػ  [: ألمػػ
(ّْ)]اب عوًهسي اٍبنىوًئاى 

و  ْهو ابنػ  عود دائمن  . (ّٓ)"كهال اٞنسهابي  زس  ْ
  ادلبحث الثاين:

 ادلَُعّدلون عند اإلمام يزيد بن ىارون الواسطي الرُّواةو  الت َّْعِديل ألفاظُ 
ْك  ْثنو كتْسزلن كأثااؿ م أف  زعو م  ةاان كرد ازنةنيف ٞنٍ  أرادى أف ز ، علح أثااؿ ابْ كاة ج

ْؼ ًْشسي إىل ذبك،  وؿ و بمس ْينن  زفجم م وصسهمك عةورا م، ابنػ  عود ك  أبفوظعلح  ز ْ ْائ  ابي تي وب 
: "كاباا ،ي علح عةوراًت اب ـا زػىٍفجىمي م وصسىهم ّنو عىْىؼى ًم  عةوراً م ُب غوبًا (ّٔ)اإلموـ اب  كاًن

ْائ ى تػيًٍْشسي إىل ذبك اإلموـ زيزس ب  أبفوظ  ُب ٗنع ج جس ابةوثاوفا هاا اٞنةل  ".  كُباألثااًؿ، كب 
ْؼ عل ٍب ثوكا، ابْ كاةهوركف كعةوراته ُب تْسز   ، كذبك م  ح م صسل م اب ْ    لؿ ك  بفظو

، هبأثكومبْل ابنػ  عود اٞن جارز   ُب ث ًٌجم، كم ور   أثكوـ اباز   يلا ابْ كاة ابا اؼ علح أثااؿ
ْائ .كغًن ذبك م  ا ًٍْسز ك٬نك  ت سيم أبفوظ  ب   :كعةوراته عنس اإلموـ زيزس علح ابنلا اب ويل اب ػع

ًٍْسز . - : أبفوظه تسؿ علح اٞنةوبن  ُب اب ػع  أكان
ًٍْسز  مع بلاغ درج  اب عا يهل. -   و ينو: أبفوظه تسؿ علح اب ػع
ًٍْسز  دكف بلاغ درج  اب عا يهل. -   وبانو: أبفوظه تسؿ علح اب ػع
ْنو: أ - ًٍْسز  ابنًٌس .راب  بفوظه تسؿ علح اب ػع
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 :الت َّْعِديلادلبالغة يف تدل على ألفاٌظ ادلطلب األول: 
ًٍْسز ا  ْم ى اإلموـ زيزس ب  هوركف أبفوظنو كعةورات عسعة تسؿ علح اٞنةوبن  ُب   هيف: "م  ، اب ػع

ْة كمو هب"، أك هل ابنوس"، "أصسؽ ابنوس"، "٣ن  زيداد ك  زاـو  ًننا" ح زفض  عل هله لٍ و  ى د لا ابةص
ْا ين  ومو رأزا شومين " ،"ُب اٜنسز  فلف ْبينو أثفظ م  فلف"، "فلفأثفظ م   وكا ع   ."مو رأزا ع

ْاتاكأماوؿ هال          ْيجو ُب أرفًع اٞن : (ّٕ)اب  ثجْاٜنوفظ ،  وؿ األبفوظ كابْةورات ٬نك  كىٍض
ْف ي " ْاتاى  مْ ًٍْسز  م دىؿع علح اٞنةوبن  فيه، كأٍصْىحي ذبك: اب ْةًني بأفْ ى،  ّنو ، أزضنو، كأرفْجو اباص،، اب ػع

 
ي
  علح ابع بصف و ًم  ابصفوت ابسع  سى ٍب مو تأكع  ةًا.ن جح ُب اباع كأك هًل ابنوس، أك أ ةًا ابنوس، أك إبيه اٞن

ًٍْسز ، أك  ، أك ٥نا ذبك كا  و   ٌن: صفاب ػع ، أك عسؿو ضوبطو ، أك    و ثوفظو  ".    و، أك  ةاو  ةاو
 يمو زليف بيوف بلْ كاة اباز   يلا ُب ث ًٌجم هال األبفوظ:كف

 ":أصدق الناس"، "أوثق الناسأوًًل: "من  -
ْمٌ ةيسة أبا عي  ،السَُّدوسي بن ُحَدْير ِعْمرانُ الرَّاوي   ئ وموت  ن  تسع كأربٌْن كم ،ابةىٍص

ْز  : (ّٗ)ف وؿ ب  هوركف، عٌسبه اإلموـ زيزس (ّٖ)ابنعسوئيف، ركل به مسلم كأبا داكد كابرتمام ك هج
ْاف ب  ثي  (ُْ)ب  ابيبًن كوف جْفْي : "(َْ)ُب ماط  آ ْك وؿ . كوف م  أك هل ابنوس"" ْ ُب زٍ سى كعم

ـي ثى مسجس كاثس مصل٨نو، ككوف ابيًٌ  ْاف  و هبو في اؿ:  ٬نْ   أثس، ككوف شْة ه علح جْفْ كبي  عنس عم
ْاف،  وؿ  -ابنوس ا أصسؽى كتْكا  -ازْين جْفْن  -ابنوس بلنوس اج مْاا علح أكابً  وزو عجةن " زْين عم

ـي ثىت رأزا ذاؾ ابيًٌ  زيزس: فمو أتح علينو إا اب لي ي  ْاف كتْكاا جْفْن  ثو  كبي  عنسل أثس". اعلح عم
ْاف،  (ِْ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود         ْسزله، كمةوبن  بْضجم ُب علح ت اتعفو جمزلثظ ُب عم

 ذبك كمااف  جم اإلموـ زيزس. 
ابنعسوئيف كاب  اٜنسز "، ك وؿ أ٘نس ب  ثنة  كاب  مٌْن ك  كاًني   كوف    ه اب   ْس: "وؿ  
أصسؽ ابنوس، ك وؿ عنه اباعهىً :  ه ع ، ككصفه عاموف ب  اٟنيام أى ًٍن    "، ككاا  وؿ اب  ٧نيى " اٞنسزين:
 ".  ه  ً    ه ج "، ك وؿ اب  ثجْ: " ً موـ اٜني "اإل

  كهللاي أعلمي. "،  ه  ً    ه  ً " افعمْ كعليه ٬نك  اٜنكم علح         
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 ":اخيً  كل يومٍ   شلن يزدادُ ثانًيا: " -
ْمٌ  ابةػىيعار أبا عاموف ،َعمرو بن َعون بن َأْوس الواسطيالرَّاوي           ، موت  ن  ٙن ابةىٍص

ْز  كم ْز  ئ ٌنوكع  ْك ب  (ْْ)، عٌسبه اإلموـ زيزس ب  هوركف ف وؿ(ّْ)، كركل به اٛنموع هج : "عم
ْكو (ْٓ)ُب ماط  آ ْك وؿ . "ا  زيداد ك  زـا  ًنن عاف ٣ن  ب  عاف". : " عليكم بْم
ْك،  (ْٔ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود         ْسزله، كمةوبن جم ُب ذبك، علح ت اتعفو جمزلثظ ُب عم

 كمااف  جم اإلموـ زيزس. 
ْاهيم ب  اٛني  ْك ب سع س: ٚنْا ٪نٍن ب  مٌْن ز اؿ: ثى يٍ نػى  وؿ إب ُب ابانو   عاف كأطنا  نو عم
ككوف  ،ثج ه  : "    ه ابْعازم رج  صوحل"، ك وؿ أبا ثوًب  ه،نع صوثا  ي  ،   عليه، ك وؿ ابْجليف: "
: " اٜنوفظ اباعهىً  ك وؿ  ْك ب  عاف"،: "   ع م  رأزا أ ةا م  عمأبا زيٍرعى ٪نفظ ثسزاه"، ك وؿ 

ـي  دي اجملاًٌ    ةا".   ه "، ك وؿ اب  ثجْ: " ً اإلمو
ْك        ، كهللاي أعلمي." ةا   ه  ً " كعليه ٬نك  اٜنكم علح عم
 :"يف احلديث فالنٍ يفضل على  لقٌ ما هبا خَ و  البصرةَ  دخلتُ ثالثًا: " -

ْمٌ أبا ًبٍ ْ  ،ن ِمْقَسم اأَلْسِدي موًلىمب بن إبراىيم إمساعيلُ الرَّاوي  ْكؼ، ابةىٍص بوب   اٞنْ
ْز  عيلىيع ، ْز ،موت  ن   لث كتسٌْن كموئ  هج ، (ْٕ)ركل به اٛنموع  ، كها اب   لث كٖنو ٌن هج

ْةى  د لاي : "(ْٖ) وؿعٌسبه اإلموـ زيزس ب  هوركف ف زفض  علح اب  عيلىيع  ُب  لهله كمو هبو  ى  ابةص
 اٜنسز ".

ْسزله، كمةوبن جم ُب علح ت اتعفو جمزلثظ ُب إٚنوعي ،  (ْٗ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود
 ـ زيزس.ذبك، كمااف  جم اإلمو

 وصسك ن  و "، ك وؿ اب  مٌْن: " كوف     مأما ن جع ُب اٜنسز  ثي  و ة ن   وؿ اب   ْس: "كوف    ن 
لسًٌ "، ك وؿ أبا داكد: "مو أثس م  وت ين  وكرعن  ومسلمن 

ي
 ، كب ْ يع لى ٌن إا  س ا  أ إا إٚنوعي  ب  عي اٞن

مو ين: "زا"، ك وؿ اب  اٞنسا جسن : "     ةا"، ك وؿ زْ اب ب  شية : " ةابنعسوئيفب  اٞنفض "، ك وؿ 
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 "، ك وؿ اب  ثجْ: "    جع اإلموـ اٜني ك وؿ اباعهىً : " "، يع لى أ ةا ُب اٜنسز  م  اب  عي  اأ اؿ أفع أثسن 
 .األئم  األعلـ"أثس  ،اٜنوفظ  اٝنيرجيف: "ك وؿ صفيف ابسز، مأماف"

 ، كهللاي أعلمي."     ةا" كعليه ٬نك  اٜنكم علح إٚنوعي 
 "، فالنا أحفظ من عراقيً  وًل اما رأيت شاميً "، "ما رأيت عربًيا أحفظ من فالنًعا: "راب -

اًٜنمصيف، موت  ن  إثسل أك ا ن ٌن  أبا عيٍ ةى  ،الَعْنسيّ م يْ لَ بن سُ  إمساعيل بن عيَّاشالرَّاوي  
ْز ، ئ وكٖنو ٌن كم ـي زيزسي ب  هورك (َٓ)األربْ ً  أصلوبي ابسن ً  ركل به هج مو : "(ُٓ)ف ف وؿ، عٌسبه اإلمو

ْبين  رأزاي  ْا ين شومين  : " مو رأزاي (ِٓ)ُب ماط  آ ْ  وؿ". ك و أثفظ م  إٚنوعي  ب  عيوشع  وو كا ع
ْبين : "(ّٓ). ك وؿأثفظ م  إٚنوعي  ب  عيوش"  أثفظ م  إٚنوعي  ب  عيوش". ومو رأزا ع

ُب ركاز ه ع  أه   اتعفو جم علح تٌْسزلهزلثظ ُب إٚنوعي ،  (ْٓ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود
 . اباعو ي بلسل اب وـ، كطْنجم ُب ركاز ه ع  غًنهم، ك س كاف اا اإلموـ زيزس ُب األكىل، ك وبفال ُب 

، ك وؿ ُب ماضع آ ْ: "إذا ثسعث ع  :" بي  به بأس"ب  مٌْن: "   "، ك وؿ٪نٍن  وؿ 
ْا يٌن كاٞنس  ْزْ فلسزاه صليح، كإذا ثسعث ع  ابْ يٌن  ىلع هي مو شها"، اب وميٌن ع  صفااف كج

ك وؿ اب  ثجْ: ٣ن  زك ا ثسزاه ك٪ن   به ُب ثسز  اب وميٌن  وص "، " ك وؿ اب  عسم:
ع  اب وميٌن فجا  لمو رك رؾ: "ك وؿ اب  اٞنةو ،ط ُب غًنهم"لًٌ ، ٢نيى ُب ركاز ه ع  أه  بلسل صسكؽه "

ْكذم: ك وؿ  ْا يٌن"،: " صسكؽ إا أ ه غلط ُب ثسز  اٜنجوززٌن كابْأبا زيٍرعى ك وؿ ، أصح" اٞن
٣نو  ه ع  اب وميٌن، ك وؿ: ها عنجم أثس  ثوان ركاز ي  ٌس ى فلعنه،  -أ٘نس ب  ثنة أم  -" أب ه

، سكؽ ُب ثسز  أه  اب وـ، ص:" عومل أه  ٘نصاباعهىً  ركل ع  اٞنس يٌن كغًنهم"، ك وؿ 
ْب جسن  ْب  غًنً ع   ثى ك وؿ ابْ يليف: "إذا ثسع  ُب ثسز  أه  اٜنجوز"، امض  أه  اب وـ اض 

 . كأ  أ"
ْعثول، ك س  وبفو اإلموـ زيزس،   زك ا ثسزاه"،، ها بٌن وؿ أبا ثوًب: "كأبا ثوًب كابنعسوئيف جى

ْثجمو به كوف ُب غًن أه  اب وـ، أك بسةا ابكا كتنًن ثفُه وؿ ابنعسوئيف: "ضْي،"ك  . كبْ  ج
فوظ اٞن  نٌن ُب ثسا  ه فلٌمو كا تنًن كوف إٚنوعي  ب  عيوش م  اٜن: "(ٓٓ)ابام أ ا عنه اب  ثةوف
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ْبو   ثفُه، فمو ثفظ ُب صةول كثسا  ه أتح به علح جج ه، كمو ثفظ علح ابكا م  ثسز  ابن
 ." لط فيه، ثىت صور اٝن أ ُب ثسزاه زكاْ،  ْج ع  ااث جوج به فيمو مل ٫نلط فيه

ْب ُب غًنهمكعليه ٬نك  اٜنكم علح   "، كهللاي أعلمي.إٚنوعي  "    ُب اب وميٌن، مض 
 :الت َّْعِديل مع بلوغ درجة التَّوثيق  تدل على : ألفاظُ ادلطلب الثاين

أبفوظنػػو تػػسؿ علػػح تْػػسز  ابػػْعاكم كبلاغػػه درجػػ  اب عا يػػهل، هػػيف: ا ػػ ْم  اإلمػػوـ زيزػػس بػػ  هػػوركف 
مػ   "(ٔٓ)ةطابضعػٗنىىػعى اباصػفٌن: ابْسابػ ، كٕنػوـ   ٍ "مىػ "   "، ك" ػام ُب اٜنػسز ". كزةلػ  درجػ  اب عا يػهل

ْك ة ابْعاكمابْساب : أفع زكاف  ابْ كاة، و م  أ ةوب ابفسهل ك ااـر اٞن
ن
،  وٞن مسلمنو، بوبننو، عو لن

أمو ، (ٕٓ)
ُنو إف ثىسعث م  ثفُػه، ضػوب نو بك وبػه إف ثىػسعث  ابْعاكمأىٍف زكاف ف: ابضعةط ُنو غًن منفع ، ثوف م ي 
ً ئ،. كهاا ا زْين أف ابا   ا (ٖٓ)م  ك وبه : (ٗٓ) ػوؿ اٜنػوفظ ابػاعهىً  ف ف ابا ػ  درجػوت،  زػىنىلطي كا ٫ني

ً ئ، فم  ا لعح ا عي عىلىٍيػًه صىػ بام زىسلمي م  ذبػك غػًني اٞنْصػاـً "كبي  ًم  ثىسًٌ ابًا ى : أ عهي ا زىنلىطي كا ٫ني
 م هال األبفوظ:فيمو زليف بيوف بلْ كاة اباز   يلا ُب ث ًٌجك  ابام ا زػي ىٌْ علح   أ". كى ىلعم
 ":ثقة": أوًًل  -

ٌْم، ركل به مسلم كابنعسوئيف عبد اخلالق بن سلمة الشيباين،الرَّاوي  أبا رىكح ابةىٍص
، عٌسبه (َٔ)

 ."   ": (ُٔ)اإلموـ زيزس ب  هوركف ف وؿ
ْسزله كتا ي ه، علح ت اتعفو جمزلثظ ُب عةس اٝنوبهل،  (ِٔ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود

 إلموـ زيزس. كمااف  جم ا
، ثجْ كاب  ،اباعهىً  ، ك ابنعسوئيف  "، ككاا  وؿ اب  مٌْن، كأبا داكد، ك  وؿ أ٘نس ب  ثنة : " ً 

  .اٜنسز " صوحلي  وؿ أبا ثوًب: " شيخه م ٌ ". ك كزاد "
 عةس اٝنوبهل " ً  "، كهللاي أعلمي. كعليه ٬نك  اٜنكم علح 

 ":قوي يف احلديث" ثانًيا: -

ْمٌ أبا بكْ ك  ،أبا عةس هللا ،بن دينار الَعْوِذي حيىيمهَّام بن  اويالرَّ  أربع أك ، موت  ن  ابةىٍص
ْز كمو ٙن  ك  ٌن ـي (ْٔ) وؿفاإلموـ زيزس ب  هوركف  هعٌسب، (ّٔ)، ركل به اٛنموع ي ئ  هج  : " كوف ٨نو

 ُب اٜنسز ". و ازن 
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ْهم علح ْسزلعلح ت اتعفو جم زلثظي ُب ٨نعوـ،  (ٓٔ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود ه، كاتفوؽي أكا
 تا يً ًه، كمااف  جم اإلموـ زيزس، ك س تكٌلم بْضجم ع  شيف و ُب ثفُه.

ْل اب  ثةوف ُب  ابْعازم، كاٜنوكم، كاب   أبا ثوًبك  ،ابْجليف، ك ب  مٌْن٪نٍن  وؿ ، ك اباًٌ وتذك
كزاد  صسكؽ ُب ثفُه شيف "،كزاد أبا ثوًب: " سز "،صوحل اٜن زاد اب  مٌْن: ""،   ه : " ً ثجْ

و كىٍهمى"،   ةا ُب ك  اٞن وزخ"، ك وؿ ك وؿ أ٘نس ب  ثنة : "اٜنوكم: "ثىوفظه"، كزاد اب  ثجْ: "ريّنع
ْضول"و: أزضن  ٘ن  ب  مجسم ز  ."ا بأس به" اباعهىً ، ك وؿ أبا زيٍرعى :ى ، ككاا  وؿ "كوف عةس اب

 اباد٩نيف: صسكؽه  صوحل"، ك وؿ أبا بكْ ردم  كك وبهي  ب  زرزع: "٨نوـ ثفُهي  ك وؿ زيزسي 
وحل  يف  اٜنفظ، مو ثسث م  ك وبه فجا ص زك ا ثسزاه كا ٪ن   به"، ك وؿ ابسوجيف: "صسكؽه 

 .كمو ثسث م  ثفُه فلي  ب يف "
 كهللاي أعلمي.٨نعوـ "   ، ريّنو ُب ثفُه شيف "، اٜنكم علح  كعليه ٬نك ي 

 :وثيقالتَّ الت َّْعِديل دون بلوغ درجة تدل على  ادلطلب الثالث: ألفاظُ 
ًٍْسز  دكفى بلاًغ درجً  اب عا يػهل، هػيف: "كػوف اإلموـ زيزس ب  هوركف  ا  ْم ى  أبفوظنو تسؿ علح اب ػع

 كوف     صسك نو"، ك"ا بأس به"."، "صسك نو
ْز   ابضعػػةط فجػػيف دكف درجػػ  اب عا يػػهل،  ػػوؿ اإلمػػوـ ابػػ  أيب  كأماػػوؿ هػػال األبفػػوظ ا تي ػػْْ ب ػػ

ًٍْسز اٛنى : "كجست األبفوظ ُب (ٔٔ)ثوًب ، كإذا  يػ  بلااثػس: " ً ىػ "، أك "مػ     ٍْح كاب ػع ْاتػا شػىتع علػح م
"، فجا ٣ن  ٪ن  ي ُنسزاه"، كإذا  ي  به: "صىسيكؽ"، أك "١نٌله ابصسؽ"، أك "ا بأس بػه"، فجػا ٣نػ    ىةاه

 ". اباعو ي زك ا ثسزاه كزنُْ فيه، كهيف اٞننيب  
ْز     ميْلًٌ نو: " لا: هاا (ٕٔ) وؿ اإلموـ اب  ابصلح ًْْي ب ػ كمو  وؿ، ألىفع هال ابْةورات ا تيٍ 

ْؼى ضة يه". ابضعةط  ، فينُْ ُب ثسزاه ك٫ني ا ثىت زْي
. كم   يؿى ع  اب موـ ابضعةط: "اباًٌ ى  م  ٗنىىعى اباصفٌن: ابْساب ، كٕنوـ (ٖٔ)ك وؿ اإلموـ ابة وعيف

ذبػػػك، كا ز ػػػوؿ فيػػػه  ً ىػػػ  إاع مػػػع إىل أكؿ درجػػػوًت ابن صػػػوف،  يػػػ  فيػػػه صىػػػسيكؽ، أك ا بػػػأس بػػػه، ك٥نػػػا 
 ةى ".اإلرداؼ ّنو زيز ي ابلًٌ 
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ْ ػ  بيسػا بػٌن شػيهٌن ٢ن لفػٌن أك م ضػودز ، : "هػال اب ع ر٘نه هللا (ٗٔ)ك وؿ ابسك ار كبيس ابْوين ف
ػػو هػػيف  ػػاع مػػ  اب ع  ْاجح كاألرجػػح منػػه، فوباًٌ ىػػ  كابصىػػسيكؽ  إ٧نع ْ ػػ  بػػٌن ابفوضػػ  كاألفضػػ  منػػه، أك بػػٌن ابػػ ف

ْدكد، كبكنجمػػػو ز فوضػػػلف ُب  ىػػػٍسر فػػػاؽ ابصػػػسؽ، كهػػػا: كل٨نػػػو  ، فوباًٌ ىػػػ  ابضعػػػةطم ةػػػاؿ  ػػػال غػػػًن مػػػ
ميٌػػيل عػػ  ابصىػػسيكؽ ابػػام أ ػػ  ضػػة نو مػػ  اباًٌ ىػػ ، كهػػال  ابضعػػةطصىػػسيكؽ، كأضػػوؼ إىل صػػس ه  ػػسرنا مػػ  

ْم مل ٩نيٍمع عليجو اٞن  سًٌ اب ع  ْ   ُب  ُ ؽ بٌن "اباًٌ ىػ " كبػٌن ماف م  علمو  اٜنسز ، فنوبةجم مل زك  زيفٌْ ف
ْز ، كا ػػػ  ْع "ابصىػػػسيكؽ"، ألفع مندا٨نػػػو كاثػػػس عنػػػسهم، كاب ع  ػػػو جػػػو ت مػػػ  بْػػػل اٞن ػػػأ  ْ ػػػ  إ٧نع عليجػػػو  ف

 كضْجم".
ْجه اإلموـ  ٍياىماز جس بابك: مو أ  : " لا بيلٍن ب  مْػٌن:  وؿ " (َٕ)ُب "تور٫نه"  ب  أيب  ى

: إذا  لا "بي  به بأس" فجا  ً ى ، كإذا  لا إ ك ت اؿ فلف "بي  به بأس"، كفلف "ضْي،"،  وؿ
 بك ها "ضْي،"، فلي  ها بًا ى  ا زيٍك ىا ثسزاه". 

ْا ػػيف  ْحكع عػػا اإلمػػػوـ ابْ يسػػػمح بػػػػ"اب ع  ُب شػػػ
ْة كاب عػػأبف يػػه اٞن ْةةص ابػػػ  مْػػػٌن كػػلـ لػػػح  ع (ُٕ)"اك

: كمل ز ػػ  ابػػ ي مْػػٌنو إفع  ػػ ف ػػوؿ: " لػػاي ، ك ػػايل:  ً ىػػ ، ثى سػػوكم بػػٌنى ىتع زلػػيـى منػػه اب ع  ػػايل: بػػي ى بػػًه بػػأسه
ػػو  ػػوؿ: إفع مىػػٍ   ػػوؿ فيػػه  ُىػػٌٍنً، إ٧نع . فػػوب ْةًني عنػػهي ب ػػاٟنم:  ً ىػػ  أرفػػع مػػ  هػػاا فجػػا  ً ىػػ ، كبلاًٌ ابلعف ْاتػػاي  ىػػ  م

 ".كهللاي أعلمي.اب ْةًًن عنه بأى عهي ا بأس بًه، كإًف اشرتكو ُب مي لهًل ابًا ى ، 
ْجػػه اإلمػ ابكز ػجس بػك  ٘ن  بػػ  ، (ِٕ)"ُب "تور٫نػه أبػا زيٍرعىػ  وـأزضنػو: مػو أ   ػػوؿ:  لػا بْةػس ابػ

ٍيم" ْاهيم "ديثى ْؽ -إب  ػ
ى
: "مػو ت ػاؿ ُب علػيٌف بػ  -زْين ابام كػوف ُب أهػ  اب ػوـ كػأيب ثػوًب ُب أهػ  اٞن

ثىٍاشىا ابفػيىارًم""،  ػوؿ: "ا بػأس بػه"،  ػوؿ: "ف لػا: كمًلى ا ت ػاؿ:  ً ىػ ، كا  ْلػمي إاع  ػًننا""،  ػوؿ: 
 لا بك: إ عه  ً ى "." س  

 :ث ًٌجم هال األبفوظ يلا ُب  بلْ كاة اباز  كفيمو زليف بيوفه 
 ":اكان صدوقً أوًًل: " -

ْز  با جىنىوب ابكىٍل  ابكاُب، موت  ن  ٙنسٌن كموئ أ ،حيىي بن أيب َحيَّة اويالرَّ   ، ركل به هج
كبك  كوف  ،و:" كوف صسك ن (ْٕ)ؿ وفاإلموـ زيزس ب  هوركف  هعٌسب (ّٕ)أبا داكد كابرتمام كاب  موجه

ة ف ذا ك فنول نى " كوف أبا جى  ُب ماط  آ ْ:ك وؿ ، زسب " وب ٪نس نو ع  ع و  كابضلوؾ كاب  بػيْىٍزسى
 .(ٕٓ)"و أ ات م  أصلوبنو: مل أٚنْه منه إ٧نع ؿ ٚنْا م  فلف هاا اٜنسز  في اؿ  ا 
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ابنػ  عود علح تْسزله، ك س عٌسبال   ٪نٍن، زلثظ اتفوؽ بْلُب (ٕٔ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود
 بأبفوظ دكف اب عا يهل كأشوركا إىل تسبيسه، ككاف اا اإلموـ زيزس.

ْة تسبيسه.  ا بكا ْعفه، كمنجم م  ٘ن  عليه ٘نلن شسزسن  كبْضجم ضى
فيه ثس نو"،  :إا  وؿ وإا أ ه كوف زسب  كمو ٚنْا منه شيهن  ،مو كوف به بأس"م: يٍ ْى  وؿ أبا  ػي 

إا أ عه   ،: "بي  به بأسك وؿ اب  مٌْن ،"أثودزاه منوكًن ،وف زسب ، ك: "   أزضنو ميٍ ْى ا  ػي ك وؿ أب
غًن أ عه كوف  ،: "صسكؽأبا زيٍرعى ا بأس به"، ك وؿ  ،ابْجليف: "كوف زسب  وؿ ك كوف زسب "، 

ْاش: "كوف صسك ن  ،زسب " ْة"، ك وؿ اب  ٧نيى  ،ككوف زسب  ،وك وؿ اب    صسكؽ  : "ًٍن كُب ثسزاه  ك
  .بوب سبي  كوف ٪نسث ّنو مل زسمع" كوف صوثا تسبي  أفسس ثسزاه

 كعاموف ب   ْيسككاا  وؿ زْ اب ب   فيوف، ، ُب  اؿ آ ْ: "ضْي،" ك وؿ اب  مٌْن
ككوف زسب "، ك وؿ اب   ْس: " :زْ اب ب   فيوفزاد ك ، كابسار  ين: "ضْي،"، ابنعسوئيف، ك ابسارميف

فوب ي ا  ،ابض ْفو مو ٚنع م   اباًٌ وتاب  ثةوف: "كوف زسب  ع  ُب اٜنسز "، ك وؿ  و"كوف ضْيفن 
ْكزجو ع  اٞن وهًن ْل اب  ثجْ ُب اشسزسن  فلم  عليه أ٘نس ب  ثنة  ٘نلن  ،به اٞننوكًن ابي ز " كذك

ْتة  اٝن ْاتا اٞنسبسٌن، ك واٞن ْة تسبيسه": ؿومس  م  م ْك ب  عليف: "مرتكؾ ك "، ضْفال بكا وؿ عم
 .اٜنسز "

ْة تسبيسهُب ثتكلماا ، ٪نٍن "صسكؽ ك  اٜنكم علحكعليه ٬ن  كهللاي أعلمي."، سزاه بكا

 :"اصدوقً  كان ثقةً ثانًيا: " -
مل ٫نْج به أثس م  أصلوب ابك ا ، أبو األشهب الواسطي، جعفر بن احلارث اويالرَّ 

 ."وصسك ن  : " كوف    ن (ٖٕ) وؿفاإلموـ زيزس ب  هوركف  هعٌسب، (ٕٕ)ابس  
، زلثظ اتفوؽ بْل ابنػ  عود علح تْسزله، ك س (ٕٗ)ؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود ُب ابْعاكمكم   ل        

 عٌسبال بأبفوظ دكف اب عا يهل، ككاف اا اإلموـ زيزس.
ْة اٝن أ ابي أ ا عنجو غًن كاثس م  ابنػ  عود. ْجعي بْلع  كا ْعفه، كبْ ع ذبك ز  كبْضجم ضى
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: " ا بأس به عنسم"، ك وؿ اب  أبا زيٍرعى بأس"، ك وؿ بي  ُنسزاه  ، وؿ أبا ثوًب: " شيخ
"، ك وؿ اب  امنكْن  وه ا بأس به، كها ٣ن  زك ا ثسزاه كمل أجس ُب أثودزاه ثسزان عسم: " أرجا أ ع 
ْكثٌن ُب اٜن ي  ، ثةوف: " كوف ٫ني   ئ ُب اب يف  بْس اب يف ، كمل زكاْ   نل ثىت زصًن م  اجمل

ْد، كها م  كبكنه ٣ن  ا ٪ن   به إذا ا ْب، كها ٣نع  اباًٌ وت ف  وؿ اب  ثجْ:   أ  خًن هللا فيه"، ك ز 
 .كاًن اٝن أ"  ،" صسكؽه 

بي  ابنعسوئيف: " ضْي،" ، ك وؿ اب  مٌْن: "ك وؿ زْ اب ب   فيوف: " فيه ضْ،"، ك وؿ 
  .ك وؿ اب  اٛنوركد: " بي  با  "، " بي  ها با  "ُب ماضع آ ْ:  وب يف "، ك وؿ أزضن 
 ٬نك  اٜنكم علح جْفْ "صسكؽ ٫ن ئ"، كهللاي أعلمي.كعليه 

كم   لؿ ابنعُْ ُب أ ااؿ األئم  ابنػ  عود ٬نك  ٘ن ي بفظ "كوف    ن صسك نو" عنس اإلموـ زيزس 
ًٍْسز  دكف اب عا يهل، كهللاي أعلمي.  علح اب ػع

د ٍد بٌن اباًٌ   اب ام ٩نمع اباصفٌن ابْساب  مع اإلشورة إىل أفع ظوهْى هاا ابلفظ زيفجم منه ابرتع
م   علح كٕنوـ ابضعةط، كبٌن ابصسكؽ ابام زفجم منه ابنيكؿ إىل أكؿ درجوت ابن صوف، كاألص  أف ٪ني

ًٍْسز  ْؼ ع  ذبكاب عوـ بلْعاكم ك  اب ػع ْزن  تص  ابف وح أبا غيسعة عةساب يخ  وؿ ، اب عا يهل، إاع إذا جو ت  
ْاجم كاًن م  (َٖ)سز  بل عجو ام"ُب ٓن ي ه بك وب " ااعس ُب علـا اٜن لسًٌ : "كجو  ُب ت

ي
 اباًٌ وتٌن اٞن

ْتة جو ٣نو زسؿ علح أفع بفُ  "صىسيكؽ" تكود  ْك ػ  بلفُ  " ً ى " أك مو ُب م كصفجم بلفُ  "صىسيكؽ" م 
  تسوكم بفُ  " ً ى " عنسهم".

ْؼ بفظ "كوف     صسك نو" ع ْزن  تص ْة  وؿ ابةوثاوف: كُب هاا اٞناضع هنوؾ     داب ه ابُوه
مع ابنػ  عود علح تْسز  ابْعاكم، كم  عٌسبه مل ز   ب ا ي ه،  ًٍْسز  دكف اب عا يهل، ثي  مل ٩ني إىل داب  اب ػع

ْة   هه.   ك س تكلعم غًن كاثس م  ابنػ  عود ُب ضةط ابْعاكم كتكلماا ع  كا
 :"ًل بأس بو"ثالثًا:  -

ْة، ركل اباا  يف اإلموـ ،افأبا عمْ  ،حفص بن عمر اويالرَّ          ٌْم، ك ك  ابةص ، أصله م  اب
 : "ا بأس به".(ِٖ) وؿفاإلموـ زيزس ب  هوركف  هعٌسب، (ُٖ)، كركل به اب  موجه ُب اب عفسًنعنه أهلجو
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 ثفص، زلثظ اتعفو جم علح تضْيفه، ك٢نوبف جم اإلموـ ُب (ّٖ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود
 زيزس.

:  كاب  ثجْوؿ ابسار  ينفال"، ك : " ضْع اباعهىً  كلماف فيه"، ك وؿ ز  وؿ ابةخورم: "
أبا زيٍرعى : " بي  ب ام"، ك وؿ اب  مٌْن: ضْي،"، ك وؿ أبا ثوًب: "ضْي، اٜنسز "، ك وؿ "
ْك " بي  ب يف "، ك وؿ اٜنوكم أبا أ٘نس:" بي  بوب ام عنسهم"، ك وؿ أبا داكد اب يوبسيف: " ا ت

 .ؿ ابسوجيفو"، ككاا  وعنه شيهن 
  "، كهللاي أعلمي.ضْي،ه " كعليه ٬نك  اٜنكم علح ثفصو 

 النسيب:  الت َّْعِديلتدل على  ادلطلب الرابع: ألفاظُ 
ْزػػ، " ػػًسز ٬نكػػ  تْ ٍْ ْكزعوتػػه سػػةينو بْػػس اٞنْورضػػ  بػػٌن  ابػػْعاكمب ْػػسز   ابنًٌسػػ " بأ عػػه: اٜنكػػمي  اب ػع  م

ْكزعػػػػوتك  ْزػػػػ، مل زسػػػػابػػػػْ كاةغػػػػًنل مػػػػ   م ٍْح اٜنػػػػسز  أك  ةهل أف ذيكػػػػْ ُب ك ػػػػا مصػػػػ لحً ، كهػػػػاا اب ْ اٛنىػػػػ
ًٍْسز  ْزوت ابةل .كاب ػع  ، كبك  ا  ض ه ٠ن
ػػ ْكزعػػوتً م وبلػػ  اٞن" وٞنْورضػػ  هػػيفف م ز ػػًنكف إبيجػػو بْضػػجو بػػةْل، كم ور  جػػو، كمػػ  اٞنلثػػظ أَّنع

ػو ُب ابفلػػص كاب ن يػػا،  ُػػْنا أل٨نيع  ًنل مػػ  ك ػػا  جػػو، كاع مػػودهم عليجػػو كًك ىػػوب اب مييػػي ٞنسػػلم، كغػػدائمن
ًْلى  صارة كاضل  ٟنال اٞنْورض .   اب

هبػو كػابك جاا ػا   ،ي ، كا  لوٟنم مو بػي  مػ  ثػسزاجم، ز ك عػابْ كاةهبو كاب  ،ي ككمو ز ك ع 
كاإلت ػػوف، أك اٝنلػػ  ابيسػػًن أك  وبضعػػةطب ابػػْعاكمك ػػجاهم كغل جػػم، فػػيلكم علػػح  ابػػْ كاةكاػػًنة مػػ  كهػػم 

 ابكاًن مع ابصسؽ ُب ابلسوف. 
اأ ب لميػال، كزيػ بل ػيخ كتػورةن  لؼ تػورةن اا ػ  يخ بو   وم  ثسزاه، ك٪نكم هبو عنػسم بل ع كفيل

ٌم    وئججو إف  وب،  ْل جمليهجو ع  غًنهم ك٪ني     .(ْٖ)كأتح بوٞنْضلت" اباًٌ وتمنجو تورة أ 
ْفػػػ  اٜنػػػسز  ابصػػػليح كٕنييػػػي ابصػػػااب مػػػ  اٝن ػػػأ ك ػى  ك"اٞنْورضػػػ ي  ٍ ػػػًس بػػػٌن ابًٌْكازػػػوت اٞنخ لفػػػ  ٞنْ
ػػوًؿ، كإ ػػياٟنم منػػو ْعػػا كتفْع     بػػسأت مػػ  عجػػس ابنػػ زٟنم اب ةيْيعػػابًٌْجى ْع عػػا كا ػػ ْملا مػػ   ةػػ  كت

لسًٌ 
ي
ع  ُب األ  ػور كاألزمػوف، غػًن أفع هػاا اٞنػنج  تا عػ كوف  ثىت أصػةلا مػنجججم ابْلمػيفٌ   ابنػ  عودٌن اٞن

ْكر ابيم  كتن ْ ه كأ ةوبه ك  أت ُب ظلًٌ اع كاًننا ّن ْل بلم ور وت" هعا ط  .(ٖٓ)منوه  أ 
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"أ  ط هللاي  ، هيف:ةعسع  كعةوراتو  أبفوظنوكا  خسـ  ،ب  بٌن ابْ كاةك و زيزس اإلموـ  س عورضى ك 
 هازً  كعل"، " ةا ثسز  فلف، كذها ثسز  فلف"، "مو رأزاي أثفظى م  فلف إا فل نو".

 :ث ًٌجم هال األبفوظ يلا ُب  بلْ كاة اباز كفيمو زليف بيوف 
 :"أسقط هللا ىذين وعالأوًًل: "  -

ٌْم  أبا  لم  مااهم ي،م الكندسَ قْ مِ  بن اوي عثمانالرَّ  ْكم ع  ٪نٍن ب  أيب  ابةػيًٌْمٌ ابةىٍص ، ز
 .(ٖٔ)كاًن ك وفع ك ْيس اٞن ام، ك  ودة كغًنهم، ركل به ابرتمام

مٌ يى أبا جي  ،نصر بن َطريفاوي الرَّ و 
ْم، ركل ع    وداب صوب ابةوهليف (ٕٖ) ة، ك٘نود ب  ، بص

 . (ٖٖ)أيب  ليموف
موت  ن  أربع  ،يّ وائِ تُ سْ الدَّ  الَبْصريّ أبو بكر ، -َب نْ سَ  -ىشام بن أيب عبد هللاوالرَّاوي 

، ركل به أصلوبي ابك ًا ابسًٌ ع كبه ٖنوف ك ةْاف كموئ ، كٙنسٌن
(ٖٗ) . 

ْة ك١نس اهو " :(َٗ)بينجم ك وب ، ف وؿ اإلموـ زيزس ب  هوركف ورضى ع  ابةػيًٌْمٌ عاموف د لا ابةص
ْز،  ".فأ  ط هللا هاز  كعل ،ُب ابسْ يفٌ اائً  ي  ٍ ككنو  أٌب ه وـ ابسع  ،ك صْ ب  ط

ْز، (ُٗ) وؿ زيزس ب  هوركفك  ْضه م  ُب  صْ ب  ط ْك ب  أ: "توب ُب م ثودز  ادعوهو بْم
 اتي و اٞنأَّنع  ظ ع   ن ضى ٍْ مى  ضى ًْ مى  مٌ يى : "كوف أبا جي (ِٗ)ُب ماط  آ ْ  وؿك  ،دزنور فلمو ا     عوكدهو"

ْك  ف وب م  أثودز و    وؿضه عوكدهو فلم ز ة  منه"، ك م  مْ  و ا    ع ب  دزنور، فلمع ادعوهو بْم
 ".مٌ يى و: "ذها ثسز  أيب جي زضن أ

 ابْ كاة اباعل  ، زلثظ مااف   أثكومجم ٞنو ذها إبيه اإلموـ ُب كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود
 ك صْ.زيزس م  ت سمي ه وـ علح عاموف 

ْثه أغلا ابنػ  عود فوبْعاكم عاموف ابةػيًٌٌْم ج
ا، كمل زْسًٌبه (ّٗ) ْثنو شسزسن  ال اب   -ُب علمنو -ج

 مجسم كابفلس. 
ك وؿ فيه فأىب،  هي  ي بٍ        ، فجودى  ابةػيًٌْمٌ ز اؿ عاموف  مم ب  ٘نود ٚنْا اب  مجسيٍ ْى  وؿ  ػي 

 ، ككوف صوثا بسع ".ْ ابنلط كاباهم، كبك  أكاعمْ ب  عليف ابفلس: "صسكؽه 
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كعوم  ثسزاه " وؿ اب  عسم: ثسزاه"، ك ك وؿ اب  ثجْ: أثس األئم  األعلـ علح ضْ،و 
فال بلنلط ابكاًن ْع سؽ كضى إىل ابصًٌ    زنلط ابكاًن ك سةه  اـه ٣نو ا ز وبع عليه إ نودا أك م نو كها ٣نع 

  ك وؿ اب  ثةوف: "كوف ٣نع "، اهكمع ضْفه زك ا ثسز، ه ُب اٛنمل  ضْي،ه إا أ ع ه ابام كوف زنل 
ْكم اٞن لابوت ع  األ ةوت"،  ك وؿ عليف ب  اٞنسزين: "بي  ب يف ، ككوف ضْيفنو"، ك وؿ زيزس ب   ز

زرزع: "ا شيف "، ك وؿ مْوذ ب  مْوذ: "مل زك  فيه  ًن"، ك وؿ أبا داكد اب يوبسيف: "ُب صسرم 
ْة آاؼ ثسز  س ا منجو ب يف "، ك وؿ أ٘نس ب  ثنة : مو ث -زْين ع  عاموف زْين ابةػ ًٌْمٌ  -ع 

ْؾ ثسزاه"، كتْكه ٪نٍن  ك وؿ اب   ْس:" بي  ب يف و "،  ا و  رأمي  "ثسزاه منكْ، ككوف رأزهه  ك س ت
كأبا ثوًب ابْعازم: "مرتكؾ  ابنعسوئيف: "مرتكؾ"، ك وؿ اباعهىً  ك  ك وؿ ابسار  ين ،اب  وف كاب  اٞنةورؾ

ْكفٌن بوبكاب ككضع اٜنسز "،  ك وؿ اب  مٌْن:" بي  ب يف اٜنسز "،  ارم، به اباع ككاع ها م  اٞنْ
٘ن  ب  أيب ثوًب ابْعازم: ٚنْا  به اباعارم علح  جاب ه".ك وؿ اٛنازجوين: "كااب كاع  ك وؿ عةس اب

اب،  وؿ: ها ما  أبو زيرع  كذكْ عاموف ابةػيًٌٌْم فأكمح إىل بسو ه ك ةل عليه، ف لا: ز اؿ أيب: كاٌ 
 ".مٌ يى جي أيب 

 كعليه ٬نك  اٜنكم علح عاموف "مرتكؾ"، كهللاي أعلمي. 
ْز،،  ْىثىهي ك   ابنػ  عودمٌ يى أبا جي كابْعاكم  صْ ب  ط ، جى

ا. (ْٗ) ٍْثنو شسزسن  جى

 وؿ ابةخورم: " ك اا عنه، ذاها"، ك وؿ أ٘نس ب  ثنة : "ا زك ا ثسز  أيب جيم"، 
ْةب يف "، ك وؿ  هي ك وؿ اب  مٌْن: "بي  ثسزاي  ْكفٌن بوبكاب ككضع اٜنسز "، ك وؿ أبا : "م  اٞنم ْ

ابنعسوئيف كها مرتكؾ اٜنسز "، ك وؿ اٛنازجوين:" ذاها اٜنسز "، ك وؿ  ،ثوًب: "بي  ب يف 
ْؾ ثسزاه"، ك وؿ عليف ب  اٞنسزين: كابسار    ين:" مرتكؾ"، ك وؿ اب   ْس: "بي  ب يف  ك س ت

ْكم ع   و"ضْي، ضْي، ا زك ا ثسزاه"، ك وؿ اب  ثةوف: "كوف مكفافن  مو بي  م   اباًٌ وتز
أثودزاجم كأ عه كوف اٞن ْمس بابك ا ٩ناز ااث جوج به"، ك وؿ اب  عسم: "ابنوبا علح ركازوته أ عه 

ْكم مو بي  ١نفاظن  ْد ع   وز ك س أٗنْاا علح ضْفه"، ك وؿ  ،ْ،كها بٌنًٌ ابضع  ،ّننوكًن اباًٌ وتكزنف
 ف اا علح تْكه".: "اتٌ اباعهىً   زْ اب ب   فيوف:" ضْي، ضْي، مرتكؾ"، ك وؿ

  كعليه ٬نك  اٜنكم علح  صْ "مرتكؾ"، كهللاي أعلمي.
 ف س أكعسى ك   ابنػ  عود علح تْسزله كتا ي ه. (ٓٗ)يفٌ اائً  ي  ٍ ابسع كأٌمو ابْعاكم ه وـ  
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ْل اب  ثةوف ُب اباًٌ وت، ك وؿ اب  عسم: "كوف    ن  ة نو ُب اٜنسز  ثيجع ، إا أ عه زي  ْمح ذك
بوب سر"، ك وؿ ابْجليف: "     ةا ُب اٜنسز ، ككوف أركل ابنوس ع   ل  ، ع    ودة ك٘نود ب  أيب 
 ليموف، ك٪نٍن ب  أيب كاًن، ككوف ز اؿ بوب سر، كمل زك  زسعا إبيه"، ك وؿ اب  ثجْ: "     ةا، 

ظ اٜنيجع ، اإلموـ ابصودؽ"، ك س ريميف بوب سر"، ك وؿ اباعهىً : "اٜنوفظي اٜنيجع "، ك وؿ أزضنو: "اٜنوف
ك وؿ ُب ماط : "ككوف ز لا ابْلم هلل،  وؿ اب يوبسيف: ه وـ أمًن اٞننمنٌن ُب اٜنسز "، ك وؿ 

ب يف  فو  ماا عليه"، ك وؿ أزضنو: "مو م  ابنوس م  أثسو أ اؿ  يفٌ اائً  ي  ٍ ابسع شْة : "إذا ثسع ىكيم ه وـ 
ْزس هللا  ـه  أ عه طلا اٜنسز  ز "، ك وؿ ُب ماط  آ ْ: "ه وـ يفٌ اائً  ي  ٍ ابسع صوثا به إا ه و

، ك وؿ أ٘نس ب  ثنة : "بي  أثسه أ ةاي ُب  يفٌ اائً  ي  ٍ ابسع  أعلم ُنسز    ودة مينًٌ كأكاْي ٠نوبس ن به مينًٌ
 ". يفٌ اائً  ي  ٍ ابسع ٪نٍن ب  أيب كاًن م  ه وـ 

"، كهللاي أعلمي. ـي "   ه  ةاه  كعليه ٬نك  اٜنكم علح ه و
 من فالن إًل فالن": أحفظ"ما رأيت  ثانًيا: -

أبا ميْوكز  ابس لىميف اباا  يٌف، موت  ن   لث كٖنو ٌن  ،ُىَشْيم بن َبشي بن القاسم ياو الرَّ         
 .(ٔٗ)اٛنموع  كركل بهي ك س  ورب ابامو ٌن، كموئ ، 
 ن  إثسل ك  ٌنموت   ،أبا عةس هللا ابكاُب ،وريسفيان بن سعيد بن مسروق الثَّ والرَّاوي         

ْز ، كب ف، ركل بهي اٛنموع ه أربع ك  ا هج
(ٕٗ). 

م إا  فيوف يٍ  ى : " مو رأزا أثفظ م  هي (ٖٗ)ف وؿبينجيمو  ك وب ى  اإلموـ زيزس ب  هوركف ورضى ع
كمو رأزا  ،ميٍ  ى ب  هوركف ع  هي  و زيزسي نى  ػى ثسٌ " :(ٗٗ)يب شية أك وؿ عاموف ب  ، "اباارم إف شو  هللا

 م".يٍ  ى مو زاين علح هي  علح أثسو  زاين زيزس
ـي زيزس  ُب كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود  ابْعاًكزػىٌٍن، زلثظي مااف  ي أثكوًمًجم ٞنو ذهاى إبيه اإلمو
 م  ت سمًي  فيوف اباعارم علح ه يم.

 ككى ع ال. (ََُ)فوبْعاكم هي ىٍيم ب  ب ًن عٌسبه ابنػ  عود
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فمو  وؿ ُب ثسزاه أ ا و فجا ثج ،  اكاًنن   زسب ي  وسز   ة ن  وؿ اب   ْس: " كوف     كاًن اٜن        
 وظً م  ثفٌ  ْس  ككوف زي ، ككوف زسب ، كمو مل ز   فيه أ ا و فلي  ب يف "، ك وؿ ابْجليف: "    ه 

ْزْ ف وؿ:  ه م  أيب عاا  "، ك ي  كها أثفظي ، اٜنسز "، ك وؿ أبا ثوًب: "   ه  أبا زيٍرعى  ع  ه يم كج
"، ك وؿ أ٘نس ب  ثنة : " مل زسمع ه يم م  مسب ه     ه  إموـه ؿ اباعهىً : "ك و"، أثفظ ه يمه "

عوصم كا م  أيب  لسة، كا م   يور، كا م  عليف ب  ززس، كا م  اٜنس  ب  عةيس هللا شيهو،ن ك س 
ْم  كمل زسمع منه"، ك وؿ اب  ثجْ: "     ةا كاًن اب سبي   ابصعنًنثسعث عنجم كع  ابْم

ْتة   "، كمو أفٌ كاإلر وؿ اٝنفيفٌ  ْل ُب اٞن ْاتا اٞنسبسٌن. اباعوبا اب  ثجْ ذك  م  م
 "، كهللاي أعلمي.كاإلر وؿً  سبي ً كاًن اب ع ، ةا    "ه يم كعليه  ٬نك  اٜنكم علح 

 كك ع ال، ب  ك ٌسمال علح غًنل. (َُُ)ككاا ابْعاكم  فيوف اباعارم، عٌسبه ابنػ  عود
ـه  ،عوبس ف يهه  ،ثوفظ    ه ثجْ: " وؿ اب  "، ك    " ٪نٍن ب  مٌْن: وؿ  ككوف ...،  ثجع  إمو

ن  صوثا     ف يهه  ، ةا ُب اٜنسز  ،عوبس زاهسه  صوحله  رج ه  ،كاُب    ه : " ابْجليف ك وؿ"، و دب ّنع ري 
ها أج  م  أف " :ابنعسوئيفك وؿ "،  ح ع زػي  ككوف م  أ ال ابنوس بكلم  شسزسة عنس  ل وفو  ،ةوعكاتًٌ 

"، ك وؿ اباعهىً : ومومن إ  ٌنى بلم ع  أف زكاف هللا ٣ن  جْلهي  ئم  اباز  أرجاس األثأكها  ،ز وؿ فيه    
 ،و م  أئم  اٞنسلمٌنككوف إمومن "، ك وؿ اٝن يا ابةنسادم: "وظ يس اٜنفٌ  ،شيخ اإل لـ ،اإلموـ"
ْن  ز ً ابسًٌ  علـً أو م  م  لى كعى  ْف  ،كاٜنفظ ،مع اإلت وف ،ه ً يى يكً س نىن ع  تى و علح إموم ه ُني  زي ٠نم  ،كاٞنْ
ُن و ككرعن ف جن  هً مو ً زى  أه ً  ككوف  فيوف م   وداتً "، ك وؿ اب  ثةوف: "كابيهس ،كابارع ،ابضعةطك  و و كثف

ْهوع أشجْ م  أف ٪ن وج إىل اإلو مشوئله ُب ابصلح كابار كإت و ن  ْاؽ ُب ذك "، ك وؿ  فيوف ب  عيين : غ
ك وؿ شْة  ْ  ُب زمو ه، كاباعارم ُب زمو ه"، "أصلوب اٜنسز   ل  : عةس هللا ب  زمو ه، كاب ع 

أمًن اٞننمنٌن ُب "ك فيوف ب  عيين  كأبا عوصم ابنةي  ك٪نٍن ب  مٌْن كغًن كاثس م  ابْلمو   فيوف 
ابْةوس ب  "، ك وؿ ارمثفظ م   فيوف اباع أا ثسن أزا أمو ر " :ٍن ب   ْيس اب  وف٪ن"، ك وؿ اٜنسز 

يف "، ش ا ُب ك ًٌ ثسن أارم ُب زم   فيوف ٌن ا ز سـ علح  فيوف اباع رأزا ٪نٍن ب  مْ" :١نمس ابسكرم
ـي ، إزاهس ثوفظه   يهه ف فيوف أبا ثوًب: " وؿ ك  ْاؽأ مو كها  ،(َُِ) لوؽإ يبأصلوب أت   كأ ،ه  ابْ
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 نود ثفظ بإلأ وؿ أ٘نس ب  ثنة :  فيوف ك "، ارمارم كشْة  فوباع كإذا ا  ل، اباع  ،ثفظ م  شْة أ
ْاإارم كشْة  ك  لوؽ اباع إ يبأصلوب أ ةا أبا زيٍرعى : "أ ، ك وؿم  شْة  جوؿٚنو  ابًٌْ أك  كم   ،ي ئ 

 ."هً كَب م نً  اٜنسز ً   نودً إثفظ م  شْة  ُب أارم كوف اباع   ،إيلٌ  ثا  أارم بينجم اباع 
 "، كهللاي أعلمي.اةً  ى     ه " كعليه ٬نك  اٜنكم علح  فيوف اباعارم        

 : "فالن حديثُ  فالن، وذىبَ  حديثُ  ثبتَ ": ثالثًا -
ْندي ادلَ  يحصلَِ  ياو الرَّ  ، ، م جاره بكنيىً هماىل بين ه وـ ،ْ ى ٍْ أبا مى  ،ينّ دَ بن عبد الرمحن السِّ

٘ن  ب  ابابيس ب  هلؿ، ركل به أصلوب  موت  ن   ةٌْن ْز ، كز وؿ: كوف اٚنه عةس اب كموئ  هج
 .(َُّ)ابس ن  األربْ 

 .(َُْ)اب صوب ابةوهليف مٌ يى جي  أبا ،نصر بن َطريفوالرَّاوي 
 ْ، كذهاى  ى ٍْ أيب مى  ثسز ي  اى ةي : " ػى (َُٓ)ف وؿك وب ى بينجمو،  اإلموـ زيزس ب  هوركف ورضى ع
ٍْ ىْ أكاب  جييىمٌ ٚنْا أبو " :(َُٔ)، ك وؿ ُب ماط "مٌ يى أيب جي  ثسز ي  ْز، ز اؿ: أبا مى  صْ ب  طى

مو "،  وؿ بوبسع  كى علمي  بوألرض، فكي،ى  كى لمي ُب  فسيف: هاا عً  كم  ُب األرض.  لاي  مى  ُب ابسعمو ً 
ٍْ ىْ".، ك جييىمٌ زيزس: فاضعى هللاي   رفعى أبو مى

ـي زيزس ُب كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود  ابْعاًكزػىٌٍن، زلثظي مااف  ي أثكوًمجم ٞنو ذهاى إبيه اإلمو
ٍْ ىْ علح ثسز  أيب جييىٌم.  م  ت سمًي ثسزً  أيب مى

٘ن ب  عةيح ٤نىً  فوبْعاكم  :ثسزاه (َُٕ)ابنػ  عودي ضْ،  س اب
ُب اٜنسز "،  ب امٌ   ى بي: "ُب ماط  ك وؿ أبا ثوًب وؿ أبا ثوًب كأبا زيٍرعى : "صسكؽ"،         
 ،و"، ك وؿ أ٘نس ب  ثنة : " كوف صسك ن كبي  بوب امٌ  ،ُب اٜنسز  ها صسكؽه " :أزضنو أبا زيٍرعى ك وؿ 

    وؿ ١نله ابصسؽ"، ك  ،بٌن اٜنسز  ،صوحل" م:يٍ ْى با  ػي ك وؿ أ بي  بااؾ"، ،بك  ا ز يم اإل نود
ك وؿ اب  ضْي،"، ككاا  وؿ ابسار  ين، " :ابنعسوئيفك وؿ ، م ُب اٜنسز "بي  ب ا " ب  مٌْن:٪نٍن 

، أ  ع كا  لط"،  ٍب  وؿ: كوف ٪نسث ع   ،ضْي، ك وؿ اب  اٞنسزين: "ذاؾ شيخه ثجْ: "ضْي،ه
ع  اٞن ام ك وفع بأثودز   ثي ٪نسًٌ  ز  صوٜن ، ككوفى ١نمس ب   ي  كع  ١نمس ب  كْا بأثود
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ْة"،    ها مع ضْفه زك ا ثسزاه"، ك وؿ اب"اٜنسز "، ك وؿ اب  عسم:  منكْي  وؿ ابةخورم: "ك منك
ْؼ كزنكْ"  . مجسم: " زْ

يح "صسكؽه ُب  فًسه، ضْي،ه ُب اٜنسز "، كهللاي أعلمي.          كعليه ٬نك  اٜنكم علح ٤نًى
ْز،، كأمو ابْعاكم  ثسزاىه تضْيفنو شسزسنا، ب  اتعف اا  (َُٖ)، فضْع، ابن  ودمٌ يى أبا جي  صْ ب  ط

 علح تًْكه. 

ٍْ ىْ،  ، كإف كوف ضْ،ي أيب جييىٌم أشس  م  أيب مى ْاكزٌن فيجمو ضْ،ه كزنةنيف اا  ةولي هنو بأٌف اب
ٍْ ىْ" بأ عه تْسز -أم هللا -كرفعى "كبوب ويل ا ٬نك  فجم  اؿ زيزس:    م لهل بلْعاكم، ب  ها م  أبو مى

ٍْسز  ابنًٌ   : "(َُٗ)اٜنوفظي أبا ابابيس ابةوجيف  وؿ س : ةي  اب ػع
ي
كا  ،  ه  ً  فلفه  :ؿْسًٌ كاعلم أ ه  س ز اؿ اٞن

ْزس به أ ع  ْزس أ ٌ  ،به ا بأسى  فلفه  :كز اؿ ،ُنسزاه ه ٣ن  ٪ن  ي ز و ذبك علح ثسا كإ٧نٌ  ،ه ٪ن   ُنسزاهكز
ْف ب سأؿي ف س زي  ،بهككجه ابسناؿ  ،مو ها فيه ْج  ابفوض  ُب دزنه اٞن ا ط ثسزاه في   ،وبض ْفو ع  اب

ْف به :في اؿ ،مو ت اؿ ُب فلف كفلف :في وؿ ْزس أ ه بي  م  ٧نط م         هكأ ع  ،فلف     ز
 : وؿ "،ف ذا  ي  أها     ،ا بأس به :في اؿ ،سأؿ عنه علح غًن هاا اباجهك س زي  ،ضوف  إىل غًنلبوإل
 ".   غًن هاااباًٌ 

ٍْسز  ابي ا  ْملجو اإلموـ زيزس ب  هوركف،  كفيمو زليف جسكؿ ٩نمع أبفوظى  كعةورات اب ػع
 كزلخص م ور   أثكوـ ابنػ  عود علح ابْ كاة بأثكومه. 

 ألفاظ وعبارات الت َّْعديل ادلطلق

من  روى لو البلد الرَّاوي
 ةتَّ السِّ 

 مالحظات ادلُجّرِحون ادلُعدِّلون

 :الت َّْعِديل ادلبالغة يف لفاظ تدل علىأوًًل: أ -
 ابنوس"، "أصسؽ ابنوس" "م  أك هلً  -ُ

زٍْ ْاف ب  ثيسى ْة ًعٍم بوب  ُب بْضجم  - ابنػ  عود ك    ـ د ت ف ابةص
 اب عا يهل كييزس

 "٣ن  زيداد ك  زـا  ًننا" -ِ
ْك ب  عاف ْة عم  بوبناا ُب اب عا يهل  - ابنػ  عود ك    ع ابةص
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ْة كمو هبمو  لهل زفض  علح فلف ُب اٜنسز "د لا " -ّ  ابةص
ْاهيم ْة إٚنوعي  ب  إب  بوبناا ُب تا ي ه  - ابنػ  عود ك    ع ابةص

ْبينو أثفظ م  فلف" -ْ ْا ينو أثفظ م  فلف"، "مو رأزا ع  "مو رأزا شومينو كا ع

أغلا  د ت ف ق ٘نص إٚنوعي  ب  عيوش
 ابنػ  عود

أبا ثوًب 
 ابنعسوئيفك 

كاز ه ع  غًن ُب ر 
 كلـ  اب وميٌن

 :التَّوثيقبلوغ درجة مع  الت َّْعِديل ألفاظ تدل على ثانًيا: -
ُ- "   " 

ْة عةس اٝنوبهل ب   لم    - ابنػ  عود ك    ـ ف ابةص
 " ام ُب اٜنسز " -ِ

ْة ٨نوـ ب  ٪نٍن تكلعم بْضجم ُب  - ابنػ  عود ك    ع ابةص
 ثفُه

 :التَّوثيقلتَّعديل دون بلوغ درجة ثالثًا: ألفاظ تدل على ا -
 "كوف صسك نو" -ُ

 تكلعماا ُب بْل ابنػ  عود بْل ابنػ  عود د ت هػ ابكاف  ٪نٍن ب  أيب ثي 
 تسبيسه

 "كوف     صسك نو" -ِ
 كاًن اٝن أ بْل ابنػ  عود بْل ابنػ  عود - كا ط جْفْ ب  اٜنورث

 "ا بأس به" -ّ
  ابنػ  عود ك    - هػ كا ط ثفص ب  عمْ

 ألفاظ وعبارات الت َّْعديل النسيب
 "أ  ط هللا هاز  كعل" -ُ

ْة عاموف ب  ًمٍ سىم اب  مجسم  ت ابةص
 ٌسـ زيزس ه وـ  أغلا ابنػ  عود كابفلس

ابسعٍ  ياائيف 
عليجمو، ككاف ه 

 ابن  ود
ْز، ْة  صْ ب  ط  ك   ابنػ  عود - - ابةص
ْة ه وـ ابسعٍ  يااًئيف  - ابن  ود ك    ع ابةص
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 :"رأزا أثفظ م  فلف إا فلف وم" -ِ
 سعـ زيزس  فيوف،  - ك   ابن  ود ع كا ط هي ىٍيم ب  ب ًن

 - ك   ابن  ود ع ابكاف   فيوف اباعارم ككاف ه ابنػ  عود
 " ةا ثسز  فلف، كذها ثسز  فلف" -ّ

٘ن  يح ب  عةس اب  سعـ زيزس ثسز   بنػ  عودك   ا - د ت س ؽ اٞنسزن  ٤نًى
يح ككاف ه  ٤نًى
ْز، ابنػ  ىود ْة  صْ ب  ط  ك   ابنػ  عود - - ابةص

 كم   لؿ اٛنسكؿ ابسوبهل ٬نك  تسجي  اٞنلثُوت اب وبي : 

م  ابْ كاة تْسزلن م ل نو بو  ْموؿ مص للوت كعةورات تسْ  كف عٌسؿ اإلموـ زيزس ب  هور  -ُ
 . مسباا وُبم ناع  ُب أبفوظجو، ٢ن لف  

عٌسؿ اإلموـ زيزس ب  هوركف عسدنا م  ابْ كاة تْسزلن  سةينو بو  ْموؿ مص للوت كعةورات  -ِ
 م ناع  ُب أبفوظجو، ٢ن لف  ُب مسباا و.

ٍْسز  عنس اإلموـ زيزسأبفوظ ا  -ّ ْاتاى  ، كم فوكت ي  ليل ه  ب  ْاتا: ٬نك  كضْجو ُب ،اٞن   لث م
ٍْسز  األكىل: ٍْسز  مع بلاغ درج  : اباعو ي ، ك اٞنةوبن  ُب اب ػع اب عْسز  دكف : اباعوبا ، ك اب عا يهلاب ػع

 .اب عا يهلابةلاغ درج  

ابنػ  عود اإلموـ زيزس علح تْسز  ٙنس  م  ابْ كاة، ككاف ه أغلا ابنػ  عود أك بْضجم  كافهل ك     -ْ
دكف علح تْسز   ل   م  ابْ كاة، ك س كو ا أثكومجم ت نو ا مع أثكومه، كبْضجو 

ٍْسز .علح اع سابه كتا ع  ُب كاثس م  ابْ كاة، كهاا زسؿ   الي أثكومه، ك وبفي    ه ُب اب ػع

س  بلْ كاة، ف س كو ا أثكومه ت نو ا مع اإلموـ زيزس علح تْسز  ابنًٌ  ابنػ  عودً  كافهل ك    -ٓ
 أثكومه.  

ْة كابكم  عسعٟني  أغلاي  -ٔ أك ابااردز   ف ،ا م اإلموـ زيزس هم م  أه  كا ط أك مو ثاٟنو كوبةص
 .كدراز و  علمو ع  كاة كوف علح أف كلمه ُب ابْ   ؿ  عليجو، كهاا زس
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 ادلبحث الثالث:
 ادلَُجّرحون عند اإلمام يزبد بن ىارون الواسطي الرُّواةاجلَْرح و  ألفاظُ 

ح موـ زيزس ب  هوركف كعةوراته ُب جْ اإل ع أبفوظٗن  لؿ هاا اٞنةل  ُب ابةوثاوفاج جس  
ْؼ عل ٍب ثوكا، ابْ كاة اباز   ابْ كاة ابا اؼ علح أثااؿ   لؿ ك  بفظ، كذبك م  ح م صسل م اب ْ
ْائ .هبأثكومبْل ابنػ  عود اٞن جارز   ُب ث ًٌجم، كم ور   أثكوـ  يلا  ، كغًن ذبك م  اب 

 :ٍْح كعةوراته عنس اإلموـ زيزس ب  هوركف علح ابنلا اب ويلاٛنى ك٬نك  ت سيم أبفوظ 
: أب - ٍْح ابيسًن.أكان  فوظه تسؿ علح اٛنى
ٍْح اب ع  -  سزس. و ينو: أبفوظه تسؿ علح اٛنى
ْميف بوبكاب. -   وبانو: أبفوظه تسؿ علح اب

 ح اليسي:رْ ادلطلب األول: ألفاظ تدل على اجلَ 
ْح ابيسػػًن بلػػْعاكم، كهػػيف: "ا ا ػػ ْم  اإلمػػوـ زيزػػس بػػ  هػػوركف  أبفوظنػػو كعةػػوراتو تػػسؿ علػػح اٛنػػ

 فلف أمو ٫نوفوف أف زأ ا٨نو ُب اب يوم  في اؿ ٟنمو: مل أ    مو عسيل".أٚنع منه"، ك"مل أ   و 
ْج ثسزاػه  كْنسر اإلشورة إىل أف ابْعاكم ابػام  يلػا ُب ث ػه أماػوؿ هػال األبفػوظ كابْةػورات ٫نيىػ

ي عص، هبو بابك، كعسـ منوفو و ٟنو
 .(َُُ)بلع ةور، إلشْور هال ابصي  بصلثي  اٞن

  :ث ًٌجم هال األبفوظ يلا ُب  ة اباز بلْ كا كفيمو زليف بيوفه 
 :"ًل أمسع منوأوًًل: " -

، (ُُُ)، ركل بػػه أبػػا داكد ُب اب ػػسرالسَّ  رَّاج الَبْص  ريّ س  هل ب  ن أيب الصَّ  لت الَعْيش  ّي  اويال  رَّ 
ْثػػه ككنػػا أصػػليف مْػػه ُب  و،: "كػػوف  ػػج  بػػ  أيب ابصػػلا مْ يبينػػ(ُُِ)ف ػػوؿاإلمػػوـ زيزػػس بػػ  هػػوركف  ج

ْؼ ذبك فيهك  ،اٞنسجس كا أٚنع منه  ."كنا أع

، زلثظ اتعفو جم علح تْسزله، ك٢نوبف جم اإلموـ ُب (ُُّ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود   ج و
 زيزس.

ْاهيم:"  ً  : ك وؿ ابسوجيف، كاباعهىً ، كاب  ثجْ"، ككاا  وؿ أبا داكد،   ه  وؿ مسلم ب  إب
ْاده " "صسكؽ"، كزاد اب  ثجْ: مل " "، ك وؿ أ٘نس ب  ثنة :بوسه  اب  مٌْن: "بي  به  وؿ، ك "به أف

م   ا بأس به"، ك وؿ اب  عسم: "ها ُب عسادً  ،صوحل اٜنسز " ك وؿ أبا ثوًب:زك  به بأس"، 
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ْزاي ثسزي  معي ٩ني  ْة، كها غ كبْ  ٗنيع  ،كأثودزاه اٞنسنسة ا بأس هبو ،اٜنسز ً  اه م  شياخ أه  ابةص
 ."ٌنو أك  ل   ثسزان زمو أ نسل  ج  إذا ا   صيف ع ْ 

 كهللاي أعلمي. "،صسكؽ" ج  كعليه ٬نك  اٜنكم علح 
يام ة أما خياف ان أن يأخ ذمها يف الق فالنمل أسقطا حيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي " ثانًيا: -

 ":؟مل أسقطتما عديل :فيقول ذلما

ْز   ،أبا عةس هللا ابكاُبٌ  ،يّ فِ عْ جابر بن يزيد بن احلارث اجلُ  الرَّاوي موت  ن   ةع كع 
ْز ، وئ كم ْثه اإلموـ (ُُْ)جهركل به أبا داكد كابرتمام كاب  مو ، ن  ا ن ٌن ك ل ٌن :ك ي  هج ، ج

كها ٪نسًٌ نو  : وؿ: ٚنْا زيزس ب  هوركف ز اؿ ، وؿ أبا  ْيس ب  ٪نٍن ب   ْيس اب  وفزيزس ف
ْزك ع  جوبْ اٛني  ٘ن  ب  مجسم مل أ   و جو"ف وؿ:  ،يفٌ فً ٍْ ُنسز  ش بْ ٪نٍن ب   ْيس كعةس اب

 "."ٟنمو مل أ    مو عسيل" :اٛنْفيف أمو ٫نوفوف أف زأ ا٨نو ُب اب يوم  في اؿ

 وؿ أبا  "،ا ابارعي إو علح ذبك مى جي لى كهللا مو أرل ٘نىٍ "ف وؿ:  ،ٍب فكْ  وع  ٍب رفع رأ ه
 ْيس: "رأزا جسم ُب اٞننوـ ف صصا عليه مو ٚنْا م  زيزس م  هوركف فلمو بلنا ذكْ جوبْ 

 .(ُُٓ)لوف هللا مل زك  بْسؿ"اٛنْفيف  وؿ:  ة

٘ن  ب  مجسم  ـي زيزسي علح اإلمومٌن ٪نٍن ب   ْيس اب  وف، كعةس اب  وؿ ابةوثاوف: أ كْ اإلمو
ْر ٟنمو أف مو ٘نلجمو علح ذبك إا ابارعي، ٣نو زػيٍفجمي منه أ عه كوف ز صسي بْةورتًه  إ  وط جوبْ، ٍب ب

 اكم.  ابضْ،ي ابيسًني ا ابضْ،ي اب سزسي كإ  وطي ابْع 

ْثه، فةْضجم ُب (ُُٔ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود   ج ، زلثظ اتفوؽ أغلةجم علح ج
ا، كشىاع شيْة ه ُب تْسزله. ٍْثنو شسزسن ْعثىهى جى ْثنو زسًننا ككافهل اإلموـ زيزس، كبْضجم جى ْثه ج  ج

 وؿ شْة : "صسكؽ ُب اٜنسز "، ك وؿ ُب ماضع آ ْ: "إذا  وؿ ثس نو كٚنْا فجا م  
 .ك ع ه شْة  ف ا" ،يْ : "م  أكا علمو  اب اباعهىً  أك هل ابنوس"، ك وؿ 

"،أبا زيٍرعى  وؿ ك  ك وؿ اب  عسم : "كٛنوبْ ثسز  صوحل ...كعوم  مو  افال أ عه كوف  : "بٌنًٌ
ْجْ ، ك س ثسث عنه اباع  ْكاز  عنه، كمل أرى ارم م سار ٙنسٌن ثسزانو كمل ززنم  بوب به   خل، أثس ُب اب
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ْبي أث منه إىل ابصسؽ"، ك وؿ  إىل ابضْ،ً  ودز  جوكزت اٞن سار ُب اإل كور، كها مع ذبك أ 
"، ضْي،اب  ثجْ: "ك  ٪نٍن ب  مٌْن ك وؿ "، ي بع سى ككوف زي  يعً  ى ابْجليف: "كوف ضْيفنو زنلا ُب اب ع 

  اب وؿ ك ك وؿ أبا ثوًب: "زك ا ثسزاه علح ااع ةور كا ٪ن   به"، ، رافضيف"كزاد اب  ثجْ: "
إفع  :ككوف ز اؿ ،"، ك وؿ اب  ثةوف: "كوف  ةهينو م  أصلوب عةس هللا ب   ةأمٌْن: "بي  ب يف و 

ْجع إىل ابس يو"، ك وؿ  : "مرتكؾ"، ك وؿ اٜنوكم أبا أ٘نس: "ذاها ابنعسوئيفعلينو عليه ابسلـ ز
ْزْ اٜنسز "، ْو م أكابى  "مو رأزاي ك وؿ أبا ثنيف :  "،ا أ  ل  أف أركم عنه" :ك وؿ ج ، "  جوب

 "اب  مجسم فو رتاح هي تْكى  :كااب  أبا عنه اب  ثنة  ف وؿك وؿ اٛنازجوين: "

 ، كهللاي أعلمي."عً يي  ى ا ُب اب ع زنلي  ،ضْي،ه " جوبْكعليه ٬نك  اٜنكم علح 
 ديد:ح الشَّ رْ ادلطلب الثاين: ألفاظ تدل على اجلَ 

ػػأبفوظنػػو كعةػػوراتو تػػسؿي علػػح اٛنىػػا ػػ ْم  اإلمػػوـ زيزػػس بػػ  هػػوركف  مػػو  "سزًس بلػػْعاكم، كهػػيف: ًٍْح اب ع
ْكازػ  عنػه" ،اى تىٍسأىبياا عىٍ  أىٍشيىو ى ًإٍف تػيٍةسى بىكيٍم تىسيػنٍكيمٍ ، "ز اؿ شيف و  كوف زسرم أم   "، "ا ا ٪نػ  اب

ْكم عنه" ألف أرتكػا  ػةٌْن كةػًنة فلف"، "م  أف أثسث ع   يلع إألف أزين أثا "، ٪ن  ألثس أف ز
  .فلف" ث ع أثسًٌ أٍف  أثا إيلع م 

ػػػًه أماػػػوؿى هػػػال األبفػػػوًظ كابْةػػػوراًت  ػػػسري اإلشػػػورةي إىل أف ابػػػْعاكم ابػػػام ً يلػػػا ُب ث ًٌ ػػػ    كْنى ا ٪ني
ُنسزاه كا زيس  جىسي به كا زْي اي به
 اٞنص للوت ابسوب  . ، ِنلؼً (ُُٕ)

 :ث ًٌجم هال األبفوظ يلا ُب  بلْ كاة اباز  كفيمو زليف بيوفه 
 : "يقول شيءٍ  ري أيُّ ما كان يدأوًًل: " -

كتاُب  ،كيل  ضو  كا ط ٍب عيؿ ،كزكىن أبو إ لوؽ ،اجلُْعِفيسلمة بن صاحل األمحر  اويالرَّ 
ْج به أثسه م  أصلوب ابكي ا ابسًٌ ع ، (ُُٖ)بةنساد  ن  ٖنوف كٖنو ٌن كموئ  ُب  لف  هوركف  ، مل ٫ني

ْثه  .ز اؿ" شيف و  : "مو كوف زسرم أم  (ُُٗ) وؿفاإلموـ زيزس ب  هوركف  ج

ْثه أغلةجم ُب (َُِ)كم   لًؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود ْثه، ك س ج   لم ، زلثظ اتعفو جم علح ج
ْثنو شسزسنا، ككافهل اإلموـ زيزس.  ج
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و أرل زجم ُب بْل األ و يس"،  امنكْن  وبه م نن  كمل أرى  ، وؿ اب  عسم: "ثس  اٜنسز   وؿ ك إ٧نع
ْزْ: "كوف كاًني  ْب عليه ثً أ عه  اٜنسز  غًنى  اب  ج  اب   ْس: "كوف  س طلاى ؿ ك وه"، ُي فٍ اض 

ْبى  ،اٜنسز  ْكم ع  ٘نود في لةجو كا ضى ه فى ُي فٍ عليه ثً  ٍب اض  ْعفه ابنعوس"، ك وؿ اب  اٞنسزين: "كوف ز
اٜنسز "، ك وؿ اب   ب  اٜنجوج: "ضْي،ي  ك وؿ مسلمي ، ا ك رميا به"كاًنن   وزضة جو ك ةا عنه ثسزان 
ْة: "بي  ب يف "، ككاا  وؿ أ٘نس ب  ثنة ، ك وؿ أبا ثوًب: "كاهيف مٌْن: "بي  با  "، ك  وؿ م

: "مرتكؾ اٜنسز "، اباعهىً  ، كأبا داكد، ك ابنعسوئيفاٜنسز ، ذاها اٜنسز ، ا زك ا ثسزاه"، ك وؿ 
ْزهل"، ك وؿ أبا أ٘نس اٜنوكم:" بي  بوب ام عنسهم"، ك وؿ اب  عمور  ك وؿ اٛنازجوين: "موئ ه  ع  اب 

  .مرتكؾ" "ضْي،ه  اٞناصليف:

  كهللاي أعلمي. (مرتكؾه )  لم كعليه ٬نك  اٜنكم علح 

 : [ٔٓٔ]ادلائدة :  ًَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ ثانًيا:  -

ْة عبد هللا بن جعفر بن صليح موىل سعد ادلديين، اويالرَّ   كها كابس ،أبا جْفْ  ك  ابةص
ْثه اإلموـ زيزس (ُُِ)ركل به ابرتمام كاب  موجه، موت  ن  ٖنوف ك ةٌْن كموئ عليٌف ب  اٞنسزين،  ، ج

اى زيزس ب  هوركف ع  عةس هللا ب  جْفْ اٞنسزين ف ل   ى هً :  ي (ُِِ)ابْعازم وؿ أبا ثوًب ب  هوركف، ف
 .  [َُُٞنوئسة : ا[  تىٍسأىبياا عىٍ  أىٍشيىو ى ًإٍف تػيٍةسى بىكيٍم تىسينٍكيمٍ 

ْثه أغلةجم ُب (ُِّ) ٌةع أ ااؿ ابنػ  عودكم   لؿ ت ْثه، ك س ج  ابْعاكم، زيلثظي اتعفو جم علح ج
ْثنو شسزسنا، ككافهل اإلموـ زيزس.  ج

: ز وؿ، "، ك وؿ اب  ثجْ: "ضْي،ه "، ك وؿ عليف ب  اٞنسزين: "ضْي،ه الي في ْع :" ضى اباعهىً   وؿ 
ْة" ْك ب  عليف: "ضْي، اٜنسز "، ، ك تنًنع ثفُه بأ  ك وؿ اب  عسم: "عوم  ثسزاه عمع  وؿ عم
ْكم عنجم ا زي  فه ٣ن  زك ا ثسزاه"، ك وؿ أبا ثوًب: "منكْ اٜنسز  ٍْ  وبْه أثس عليه كها مع ضى ز

 وؿ ابسار  ين: ك  بوٞننوكًن زك ا ثسزاه كا ٪ن   به"، اباًٌ وتضْي، اٜنسز  ٪نسًٌث ع  ، اجسن 
 ئ ُب اآل ور"، ك٫ني  ُب األ ةور ثىت زأٌب هبو م لاب ن  م  جً ك وؿ اب  ثةوف: "كوف ٣نع  زى  ،"كاًن اٞننوكًن"

  ."اٜنسز ً  : "مرتكؾي  وؿ ابنعسوئيفك "، ك وؿ اب  مٌْن: "بي  ب يف و 

 كهللاي أعلمي.، "اٜنسز  مرتكؾي "ةس هللا كعليه ٬نك  اٜنكم علح ع
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 : عنو" أن يرويَ  ألحدٍ  "، "ًل حيلُّ الرواية عنو ًل حيلُّ " ثالثًا: -

 ،أيب ثنيف  ركل ع  ،كا طو   وضيفى  ،أبو ادلُْنذر الكويف ،د بن َعمرو الَبَجليّ أس اويالرَّ 
ْز  كموئ  ، كز وؿ:  ن  تسٌْنكٖنو ٌن ، كز وؿ: تسع ن  ٖنوف موت ْج به أثسه م  ، (ُِْ)هج مل ٫ني

ْثهأصلوب ابكي ا ابسًٌ ع ،  ْكاز  عن : " ا ٪ن   (ُِٓ)ف وؿاإلموـ زيزس ب  هوركف  ج "، ك وؿ ُب  هاب
 .عنه" األ اي  :" ا ٪ن   (ُِٔ)ضع آ ْما 

ْثه، فمنجم م  ُب (ُِٕ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود ْهم علح ج  ابْعاكم، زلثظ اتفوؽ أكا
ا، ككافهل اإلموـ زيزس، كعسد م  ابنػ  عود عٌسبه. ْثنو شسزسن ْثه ج ْثنو زسًننا، كمنجم م  ج ْثه ج  ج

 : "    "، ك وؿ ١نمس ب  اٜنس : ب  مٌْن٪نٍنك وؿ  ها     إف شو  هللا" ، وؿ اب   ْس: "
ْأم"، ك وؿ ُب ماضع آ ْ:"   "صسكؽ"، ك وؿ أ٘نس ب  ثنة  : "صوحل اٜنسز  ككوف م  أصلوب اب

ْكل عنجم شيف "، ك وؿ اب  مٌْن وكوف صسك ن  ُب  اؿ  ... بك  أصلوب أيب ثنيف  زنةنيف أف ا ز
كأرجا أفع ثسزاه  ،امنكْن  وُب أثودزاه شيهن ب  عسم: "مل أر اك وؿ  ،": "بي  به بأسه آ ْ كأبا داكد

ْأم مو بأثودزاه كركازوته بأس"، ك وؿ اب  عمع  ،مس  يم ْك م  أصلوب اب ور اٞناصليف: كأ س ب  عم
ب ابه : "كبي  كلـ ١نمس ب    اؿ اب  عٌمور اب  شوهٌن علح  عابه"، كع أسى "صوثا رأم ا ب

زيزس ب  هوركف كعاموف ب  أيب شية   ألفع  ،ب  هوركف يزسي   علح  اؿ زجع عةس هللا ب  عمور ب يكي ه ثي 
ْك م  اب  عمع  كعاموف ب   ،كزيزس ب  هوركف كا  يف ،ور ماصليفور، ألفع اب  عمع أعلم بأ س ب  عم

أيب شية  كاُب فجمو أعلم به، كزيزس ب  هوركف ُب اب ة   ابْليو علح اب  عمور، ك ابه ا بوس به بي  
ْكاز  عنه ما   اؿ زيزس ا ٓن   ".اب

ك وؿ اب  اٞنسزين: ، به"  اي ٍْ ك وؿ ابسار  ين: "زػي "، بٌنًٌ  ،ك وؿ ابةخورم: "صوثا رأم
ْك ب  عليف ابفلس :  ،"ضْي،"، ك وؿ أبا ثوًب :"ضْي، اٜنسز  ا زْجةين ثسزاه"، ك وؿ عم

ْأم " بي   : "بي  بوب ام"، ك وؿ أبا أ٘نس اٜنوكم:ابنعسوئيفضْي، اٜنسز "، ك وؿ  ،"صوثا اب
ْزح  اا ه  و كوف زػي  ،ا شيف  ُب اٜنسز  ،بوب ام عنسهم"، ك وؿ عاموف ب  أيب شية : "ها كاب  صْي ةٍ إ٧نع

ْأم" ْة: اب  .كا زك ا ثسزاه" ،بي  ب يف و  ،"كاكبه ، ك وؿ اب  مٌْن م
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ف فع زيزس ب  هوركف كعاموف ب   "، كهللاي أعلمي،مرتكؾ اٜنسز " أ سكعليه ٬نك  اٜنكم علح 
ْز  كمو صْح اب  شوهٌن  أعلم به م  أيب شية  .ابنػ  عود اآل 

ْج به أثسه م  أصلوب ،(ُِٖ)أبو داود النخعي يف،سليمان بن عمرو الكو  اويالرَّ و  مل ٫ني
ْثه ْكم عنه": (ُِٗ) وؿفاإلموـ زيزس ب  هوركف  ابكي ا ابسًٌ ع ، ج  ".ا ٪ن  ألثس ز

ا،   ليموف، زلثُب (َُّ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود ٍْثنو شىسزسن ًٍْثًه جى ظ اتعفو جم علح جى
ْهم رمىول بوبكاب كاباضع.  كميااف  جم اإلموـ زيزس، ب  إفع أكاى

كوف    ،اٜنسز  مرتكؾي  ،اٜنسز  "، ك وؿ أبا ثوًب: "ذاهاي "مرتكؾه    ين:ابنعسوئيف كابسار  وؿ 
ْا ة ثسزاي  وكاابن  كمل زك   ، سرمه   ةي ه  كاعابه   اب  مٌْن: "كوف رج   ا و  وؿ ه"، كام نع م   

ْكؼ  بةنساد رج  إاع كها  ًن م  أيب داكد ابنخْيف كوف زضع اٜنسز "، ك وؿ ابةخورم:"مْ
ْة:" كوف زضعي بوبكاب"، ك وؿ أ٘نس ب  ثنة : "كاابه  ْفعي  "، ك وؿ م ع   األثودز  ابكوذب  كوف ز

"اج مْاا علح أ عه سنسهو مو ٚنْا هبو م  أثس"، ك وؿ اب  عسم: عاموف ب  األ اد أثودز  زي 
 :" كوف زكاب".اباعهىً  زضع اٜنسز "، ك وؿ 

 كهللاي أعلمي. "،كضعوعه " فليموكعليه ٬نك  اٜنكم علح  
إيلَّ من  أحبُ  سبعني كبيةٍ  ألن أرتكبَ فالن"، "ث عن من أن أحدِّ  يلَّ إب أزين أح نْ أَل ا: "رابعً -

 فالن": عن أحدِّثَ 
ٌْم اب وص ،يزيد بن أبان الرقاشي اويالرَّ  ْك ابةىٍص ْز  ،أبا عم كموئ ، ركل به  موت  ة  ابْ 

ْد" كابرتمام كاب  موجه ْثه(ُُّ)ابةخورم ُب "األدب اٞنف : (ُِّ)ف وؿاإلموـ زيزس ب  هوركف  ، ج
ْ وشيف ث ع  زيزسً ثسًٌ أي  فٍ أى   ٍ مً  يلٌ إ أثاي  أزينى  فٍ ألى  :ٚنْا شْة  ز اؿ" مو  " :ب  هوركف  وؿ زيزس "،اب

  و".كوف أهاف عليه ابيًٌ 

ْثنو شسزسنا، ُب (ُّّ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود ْثه ج  ابْعاكم، زلثظ اتعفو جم علح ج
 كمااف  جم اإلموـ زيزس.

ْجا  وؿ اب  عسم: " ْكاز  اباًٌ  سى أه ا بأ ع   ْزٌن كابكافيٌن كغًنهمبه ب "،  وت عنه م  ابةص
"ككوف ضْيفنو  سرزنو"، ك وؿ ٪نٍن ب  مٌْن،  "، ك وؿ اب   ْس:م فيهْة  ز كلع ف شي وكك وؿ ابةخورم: "
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 وؿ أبا ثوًب:  "، ك وؿ زْ اب ب   فيوف: "فيه ضْ،"،ضْي،" ، كاباعهىً ، كاب  ثجْ:ينار  ابسك 
ْكاز  ع  " ضْ،"، ك وؿ اب  كُب ثسزاه  ،   ّنو فيه  ُْ، صوثا عةودةأكوف كاعُو بكو  كاًن اب

كوف   ،ا زك ا عنه شيف " :٘نسأك وؿ يف "،  رج  صوحل بك  ثسزاه بي  بمٌْن ُب ماط : "
ككوف م  ك وؿ اب  ثةوف: " ،"اٜنسز ً  مرتكؾي " :كاٜنوكم أبا أ٘نسك وؿ ابنعسوئيف  "،منكْ اٜنسز 

  غف  ع  صنوع  اٜنسز  كثفُجو كاش ن  بوبْةودة كأ ةوهبو ثىت  ... ٣نوئٌنكع  يور عةود هللا م  ابةى 
ْ ُب اي ، فلمو كى ع  ابن  عليه ابصلة كابسلـ كها ا زْلمي  ع  أ   هي كوف ز لا كلـ اٜنس  فيجْلى 

ْكاز  عنه إا علح   وت ب   ااث جوجي ركاز ه مو بي  م  ثسز  أ   كغًنل م  اباًٌ  به، فل ٓن  اب
ْة كى  و ز ص   ةي  اب ْجا، ككوف  وصن   ."ابنوس يفكً ةٍ زػ  بوبةص

 ٬نك  اٜنكم علح زيزس "ضْي،"، كهللاي أعلمي.كعليه 

ْمٌ أبا إٚنوعي  ماىل عةس اب ي   ،كها اب  فًنكز ،أبان بن أيب عيَّاش اويالرَّ  ، ركل به ابةىٍص
ْثه ،(ُّْ)أبا داكد ألف أرتكا  ةٌْن كةًنة أثا  وؿ شْة : ": (ُّٓ) وؿفاإلموـ زيزس ب  هوركف  ج

 إيلع م  أثسًٌث ع  أبوف ب  أيب عيعوش.

ْثه ثظ زل، (ُّٔ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود ُب أبوف ْثه، كأغلةجم ج اتعفو جم علح ج
ْثنو شسزسنا، ككافهل اإلموـ زيزس.  ج

ْكزهً ابض ْفو : "أثس اباعهىً   وؿ  كها بٌنًٌ األمْ  ،عليه  وبعا زي  "، ك وؿ اب  عسم: "كعومع  مو ز
: ، ك٪نٍن ب  مٌْن، كابنعسوئيفاب   ْس وؿ ، ك  وؿ أ٘نس ب  ثنة : "منكْ اٜنسز "ك  ،ُب ابضْ،"

 "، ك وؿ أبا ثوًب: "مرتكؾ اٜنسز  ككوف رجلن هي سزاي ث مرتكؾه " ك وؿ أبا زيٍرعى :رتكؾ اٜنسز "، "م
ك وؿ اٛنازجوين: " و ط"، ك وؿ أبا ، "ك وؿ اب  ثجْ:" مرتكؾه  ،بسا  اٜنفظ" يفلًٌ بك  بػي  وصوٜنن 

  .زكاب" : "كوفُب ماضع آ ْ داكد: "ا زك ا ثسز  أبوف"، ك وؿ اب  مٌْن
 "، كهللاي أعلمي.   اٜنسز  مرتكؾي "أبوف اٜنكم علح كعليه ٬نك  

 ادلطلب الثالث: ألفاظ تدل على الرمي بالكذب: -
ْميًف بوبكاًب، كهيف:ا  ْم  اإلموـ زيزس ب  هوركف  كوف زيزس " أبفوظنو كعةوراتو تسؿي علح اب

ْميه بوبكابب  هوركف  ابنو"، ""كاابه "، ز  ابنوس". "، "أكابي كوف كاع
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ٍْح، فكهال اٞنص للو وٝن أ ُب ابلن  ضس ابصااب، كابكػاب ضػس  ت م  أشس مص للوت اٛنى
يٍخً ػػػئي ا 

ػػػًابه كاٞن ٍْلىػػػمي أىفع مػػػو ز ابػػػه كى ْى ػػػو مػػػ  ثيػػػ  ابًنيعػػػ ي كاب صػػػسي، ألىفع ابكػػػوذبى زػى ػػػٍسًؽ، كًإف افػٍ ػى ابصًٌ
 . (ُّٕ)مزْل

  وع زضع اٜنسز ".: "كأردئ عةورات اٛنْح: دجعوؿ كىاعاب، أك كضع (ُّٖ)اباعهىً   وؿ اٜنوفظ 
ػػػاعاب ثػػػسز  ماضػػػاع  ابػػػْعاكمكثػػػسز   ْـ ركاز ػػػه ًإاع بةيػػػوف ٓنػػػكهػػػا شػػػْ  ابضػػػْي، كأ ةلػػػه ابكى

ْـي (ُّٗ)يفاإلمػوـ ابسػػياط  ػوؿ كضػْه، : "هػا ابكػاب اٞنخ لػػهل اٞنصػناع، كهػا شػػْ ابضػْي، كأ ةلػه، كٓنػػ
صػص كابرتغيػا كغًنهػو، ًإاع مْىٌن كوف  اا  ُب األثكػوـ كاب  ُب أمًٌ  -أم باضْه -ركاز ه مع ابْلم به

ْك نػػو بةيػػوف كى  -مةيػعننػػو ػػسي  ٜنػػسز ً  ْهً ٍضػػأم م  ػػًابه فػىجيػػاى أىثى ػػسعثى عىػػينًٌ ًُنىػػًسز و زػيػػْىل أى عػػهي كى مسػػلم: )مىػػٍ  ثى
وًذًبٌنى(  :ث ًٌجم هال األبفوظ يلا ُب  بلْ كاة اباز كفيمو زليف بيوف  ".(َُْ) اٍبكى

  ":لكذبيرميو با"كان يزيد بن ىارون  أوًًل: -

زكىن أبو رىٍكح خالد بن زلدوج الَواسطّي، اويالرَّ 
ْج به أثسه م  أصلوب ابكي ا (ُُْ) ، مل ٫ني

ْثهابسًٌ ع ،  ْميه (ُّْ)، كأبا ثوًب(ُِْ)ف وؿ ابةخورماإلموـ زيزس ب  هوركف  ج : "كوف زيزس ب  هوركف ز
 بوبكاب".

ا، كبك  اتعفو جم زلثظ ُب  وبس،  (ُْْ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود ٍْثنو شىسىزسن ًٍْثًه جى علح جى
 مًلٍ زىًصلياا به إىل درجً  ابكاًب كمو جو  ع  اإلموـ زيزس.

  ي ومع "، ك وؿ اب  عسم: "عى امنكْ اٜنسز  جسن  ،، اٜنسز و يْضى  ،أبا ثوًب: "بي  ب يف   وؿ
ْكزه منوكًن"، ك وؿى   ".:" توب،ه اباعهىً   مو ز

 كهللاي أعلمي. ، "اٜنسز  و طي "  وبس كعليه ٬نك  اٜنكم علح  

 ":و بالكذبِ فُ رِ عْ ا ن َ لنَ ما زِ " ثانًيا: -

أبا اٜنس  اب يميف مااهم، موت  ن  إثسل  ،علي بن عاصم بن صهيب الواسطي اويالرَّ 
ْز  كموئ ٌن ْثه، (ُْٓ)، ركل به أبا داكد، كابرتمام، كاب  موجههج اإلموـ زيزس ب  هوركف  ج
ْأمى  زسيف ي  كوف أ٘نسي ك  ،كابً ه بوبفي ًْ ٍْ و  ػى بنى مو زً : "(ُْٔ)ف وؿ  ".فيهً  اب
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ْثه، فمنجم م   (ُْٕ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود ُب عليف، زلثظ اتفوؽ أغلةجم علح ج
ا، ككافهل اإلموـ زيزس، كبك  مل زصلاا به إىل درج   ْثنو شسزسن ْثه ج ْثنو زسًننا، كمنجم م  ج ْثه ج ج

 ابكاب، كعسعبه اب  ثجْ. 

  ."عً ي   ى كرميف بوب ع  ،ْ  صً كزي   ئي ٫ني  :" صسكؽه  وؿ اب  ثجْ

غًنل"،    أى أى ،  س اابهي ا صى ك ي كزي   ألي  ى  ؾي رتٍ زػي    أى أى ه، ثسزاي  ك اي ك وؿ أ٘نس ب  ثنة : "زي 
: "ضْي،"، ك وؿ أبا  يام : ابنعسوئيفك وؿ ، "ااْن كٍ ككوف مي  ،الي في ْع ضى  ،م جاره  : "ثوفظه اباعهىً  ك وؿ 

أصلوبه"، ك وؿ  كزس صنْي  ،فيل    شيف  إا أ عه كوف زنلطي  "مو ع ةا علح عليف ب  عوصم ُب
ْجع"  يمي كزي   ئي ابسوجيف: " كوف ٣ن  ٫ني   ،ك وؿ أبا ثوًب:" بٌنًٌ اٜنسز ، علح   هه ف ذا بٌٌن به مل ز

ابةخورم: "بي  بوب ام عنسهم"، ك وؿ ٪نٍن ب  مٌْن: "بي   وؿ ك  ،كا ٪ن   به" ،ك ا ثسزاهزي 
كاًن   ،كها  يف  اٜنفظ ،كبك  زجم ،١نمس: "بي  ها عنسم ٣ن  زكاببا  "، ك وؿ صوحل ب  

ْفْجو كز ،اباهم  . لةجو ك وئْ ثسزاه صليح مس  يم"زنلط ُب أثودز  ز

 "، كهللاي أعلمي.ضْي، ٫ن ئ" عليفٌ كعليه ٬نك  اٜنكم علح 

ابًا"كذاب"، " ثالثًا: -   ":كان كذَّ

ْثه، (ُْٖ)ركل به اب  موجه، لشعييا :ويقال لو ،إمساعيل بن حيىي الشيباينوي االرَّ   ج
 .""كاابه  :(ُْٗ) وؿفاإلموـ زيزس ب  هوركف 

زسنا،  ظي لثى زى ، (َُٓ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود ُب إٚنوعي  ٍْثنو شىسى ًٍْثًه جى اتعفوً ًجم علح جى
مىهي بوبكاًب ككافهل اإلموـ زيزس.  كبْضجم ا ع

ْكاز  عنه" :ب  ثةوفك وؿ ا"، ا ز وبع علح ثسزاه" : وؿ ابْ يليف "، ك وؿ اباعهىً : ا ٓن  اب
 ".م جم بوبكاب"م جم"، ك وؿ اب  ثجْ: "

 كعليه ٬نك  اٜنكم علح إٚنوعي  "مي عجمه بوبكاب"، كهللاي أعلمي.
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ْمٌ أبا عمورة  ،زياد بن ميمون اويالرَّ و  ْج به أثسه م  أصلوب (ُُٓ)ابا فيف ابةىٍص ، مل ٫ني
ْثهابكي ا ابسًٌ ع ،  ابن " : (ُِٓ)ف وؿوـ زيزس ب  هوركف اإلم ج : (ُّٓ)ُب ماضع آ ْ ، ك وؿ"وكوف كاع

 ."كابه  س ا  ةوف يلو  ككوف كاابن  ،ثودز  ززود ب  ميمافأتْكا "

زسنا، ظ لثى زي ، (ُْٓ)كم   لؿ ت ٌةع أ ااؿ ابنػ  عود ُب ززود ٍْثنو شىسى ًٍْثًه جى اتعفو جم علح جى
مهي بوبكاًب ككافهلى اإلموـ ز  يزس.كبْضجم ا ع

اٜنسز "، ك وؿ  م: "مرتكؾي يٍ ْى كأبا  ػي  ابنعسوئيفك  مسلمي  ك وؿاٜنسز "،  : "كاهيفي أبا زيٍرعى  وؿ 
ْت م  اٜنسز  ع  أ   ْؼ به ع  غًن أ  ، اب  عسم: "كبيزود أيب عمور غًن مو ذك  ،كا أع

ْكزه ا ز وبْه أثس عليه"، وؿ أبا ثوًب:  وؿ اب  مٌْن: "بي  ثسزاه ب يف "، ك ك  كأثودزاه م سار مو ز
هللا  ينو ززود ب  ميماف فسمْ ه ز اؿ أ  نفْي تً ؾ ثسزاه"، ك وؿ أبا داكد: "أى ًْ تي  ،"كوف ز وؿ إ عه كاابه 

 ".: "اعرتؼ بوبكاب كتوبى اباعهىً  كضْاي هال األثودز "، ك وؿ 

 كهللاي أعلمي. ، "ثودز ى األ كاعاب زضعي "ود كعليه ٬نك  اٜنكم علح زز

 الناِس":رابًعا: "أكذُب  -

موت بْس األربٌْن  ،البصرة نزيلُ  ،أو الباىلي الدمشقي ،جعفر بن الزبي احلنفيالرَّاوي 
ْز ، ركل به اب  موجه ْث، (ُٓٓ)كموئ  هج "كوف جْفْ ب  ابيبًن  :(ُٔٓ)ف وؿاإلموـ زيزس ب  هوركف  هج

زٍْ ْاف ب  ثيسى كعم
ْاف أثس، ثوـ علح جْفْ كبي  عنس مصل٨نو ككوف ابيًٌ  كاثسو  ُب مسجسو  (ُٕٓ) عم

 ، كتْكاا أصسؽى ا جْفْن يًن ٍْ زػى  –بلنوس اج مْاا علح أكاب ابنوس  وجةن و في اؿ: زو عى مْة  ٬نْ  هبً ككوف شي 
ْافيًن ٍْ زػى  -ابنوسً  ـي ذاؾ ابيًٌ  فمو أتح علينو إاع اب لي  ثىت رأزاي "،  وؿ زيزس: " - عم ْاف ثو  ،علح عم

 ."بي  عنسل أثسه  اكتْكاا جْفْن 

ا،  لثظي زي ُب جْفْ،  (ُٖٓ) ااؿ ابنػ  عودكم   لؿ ت ٌةع أ زسن ٍْثنو شىسى ًٍْثًه جى اتعفو جم علح جى
 كبك  مل زصلاا به إىل درج  ابكاب كمو جو  ع  اإلموـ زيزس.

ه " اب  مٌْن: "بي  با  "، ك وؿ اب  عسم: وؿ   ، ك وؿ اٛنازجوين:"ابضْ، علح ثسزاه بٌنًٌ
سز "، ك وؿ أبا داكد: "جْفْ م   يور ابنعوس كبك  ا : " و ط اٜناباعهىً  ك وؿ   ةاكا ثسزاه"،"
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ْباا أبا زيٍرعى  وؿ ك  "،وكا زسوكم شيهن  ،ثسزاه  اي كٍ م: "ا زي يٍ ْى ك وؿ أبا  ػي  أك ا ثسزاه"، ك : "اض
 ،كاألزدم ،سيٍ نػى كعليف ب  اٛني  ،ابْعازمكأبا ثوًب ، ابنعسوئيفل"، ك وؿ اي عليه"، ك وؿ ابةخورم:" تْكي 

ْك ب  عليف:" مرتكؾ اٜنسز  كاًن اباهم"، ك وؿ زْ اب ب   فيوف:" مرتكؾه   ين: "كابسار  "، ك وؿ عم
 ".، ككوف صوٜننو ُب  فسه"، ك وؿ اب  ثجْ:" مرتكؾ اٜنسز مججاره  ،مرتكؾه  ،ضْي،ه 

 "، كهللاي أعلمي. و ط اٜنسز " كعليه ٬نك  اٜنكم علح جْفْ

 ْملجو اإلموـ زيزس ب  هوركف، كزلخص ابي ا  ٍْحكعةورات اٛنى  كفيمو زليف جسكؿ ٩نمع أبفوظو 
 . م ور   أثكوـ ابنػ  عود علح ابْ كاة بأثكومه

 ألفاظ وعبارات اجلَْرح

 البلد الرَّاوي
من  روى لو
 ةتَّ السِّ 

 مالحظات ادلُجّرِحون ادلُعدِّلون

 :اجلَْرح اليسي أوًًل: ألفاظ تدل على -
 ا أٚنع منه"" -ُ

ْة  ج  ب  أيب ابصلا م  اٞنْ يب ، ككوف  - ابنػ  عود ك    د ابةص
ْؼ ذبك  زيزس زْ

٘ن  ب  مجسم مل أ   و فلف أمو  -ِ ٫نوفوف أف زأ ا٨نو ُب اب يوم  "٪نٍن ب   ْيس كعةس اب
 في اؿ ٟنمو: مل أ   مو عسيل""

 األكاْ مل زس  ه أغلا ابنػ  عود شْة  د ت هػ ابكاف  جوبْ ب  زيزس
 ديد:  ح الشَّ رْ ألفاظ تدل على اجلَ ثانًيا:  -
 "مو كوف زسرم أم شيف و ز اؿ" -ُ

ْثه  ك   ابنػ  عود - - كا ط  لم  ب  صوحل بْضجم ج
ْثنو شسزسنا  ج

ِ-  ٍاى تىٍسأىبياا عىٍ  أىٍشيىو ى ًإٍف تػيٍةسى بىكيٍم تىسينٍكيم  ]َُُٞنوئسة : ا]  

ْة عةس هللا ب  جْفْ ْثه  ك   ابنػ  عود - ت هػ ابةص أغلةجم ج
ْثنو  شسزسنا ج
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ْكم عنه" -ّ ْكاز  عنه"، "ا ٪ن  ألثسو أف ز  "ا ٪ن  اب

ْك زيزس كوف أعلم  بْل ابنػ  عود بْل ابنػ  عود - ابكاف  أ س ب  عم
 به ٣ن  عٌسبه

ْك ْهم رمول  ك   ابنػ  عود - - ابكاف   ليموف ب  عم أكا
 بوبكاب

ارتكا  ةٌْن كةًنة أثا  إيلع م   "ألف"ألف أزين أثا  إيلع م  أف أيثسًٌث ع  فلف"،  -ْ
 أيثسًٌث ع  فلف"

ْة زيزس ب  أبوف ْثنو  ك   ابنػ  عود - ت، هػ ابةص ْثال ج ج
 شسزسنا

ْة أبوف ب  عيعوش ْثه  ك   ابنػ  عود - د ابةص أغلةجم ج
ا ْثنو شسزسن  ج

 ألفاظ تدل على الرمي بالكذب: ثالثًا:  -
ْميه بوبك" -ُ  اب" كوف زيزس ب  هوركف ز

ْثال كمل  ك   ابنػ  عود - - كا ط  وبس ب  ١نسكج ج
 زكابال

ْفه بوبكاب": -ِ  "مو زبنو  ْ

 أغلا ابنػ  عود اب  ثجْ د ت هػ كا ط عليف ب  عوصم
ْثال كمل  ج
 زكابال

 "كااب"، "كوف كاابنو"  -ّ
ْة إٚنوعي  ب  ٪نٍن  بْضجم كٌابه ك   ابنػ  عود - هػ ابةص
ْةاب ززود ب  ميماف  بْضجم كٌابه ك   ابنػ  عود - - ةص

 "أكاب ابنوس" -ْ

 جْفْ ب  ابيبًن
دم هل 
 يؿ 
ْة  ابةص

ْثال كمل  ك   ابنػ  عود - هػ ج
 زكابال
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 كم   لؿ اٛنسكؿ ابسوبهل ٬نك  تسجي  اٞنلثُوت اب وبي :

  ُب بو  ْموؿ مص للوت كعةورات م ناعم  ابْ كاة   ل   ع ْهوركف  اإلموـ زيزس ب  جْح  -ُ
 .ُب مسباا وأبفوظجو، ٢ن لف  

ْاتا، اإلموـ زيزسعنس  ٍْحٛنى أبفوظ ا  -ِ ْاتا: ٬نك  كضْجو ُب  ليل ، كم فوكت  اٞن  األكىل:  لث م
 .ْميف بوبكاباب: اباعوبا ، ك سزساب ع  ٍْحاٛنى : اباعو ي ، ك ٍْح ابيسًناٛنى 

ابنػ  عود أك بْضجم علح لا م  ابْ كاة، ككاف ه أغ تسْ  جْحابنػ  عود اإلموـ زيزس علح كافهل ك   -ّ
أثكومه،  فاؽمجم ت نو ا مع أثكومه، كبْضجو  ل   م  ابْ كاة، ك س كو ا أثكو جْح

 اٛنىٍْح.  ه ُبعلح اع سابه كتا    ك وبفال ُب كاثس م  ابْ كاة، كهاا زسؿ  

ْثجم -ْ ْة كابكاف ، أك ابااردز   ك   م  ج اإلموـ زيزس هم م  أه  كا ط أك مو ثاٟنو كوبةص
 .علم كدراز ع  علح أف كلمه ُب ابْ كاة كوف  ؿ  و، كهاا زسعليج

ْثجم اإلموـ زيزس ب  هوركف.مل ٫نْج اب ع   -ٓ  يخوف أك أثس٨نو ألثسو م  ابْ كاة اباز  ج
 ابع: ادلبحث الرَّ 

 الت َّْعِديلو  اجلَْرح خصائص منهج اإلمام يزيد بن ىارون الواسطي يف
ػ زيزس بػ  هػوركف اباا ػ يفموـ إفع بإل ػوؿ، ك منججن ػو  ت ةٌػعو علمينػو د ي نػو ُب   ػس ابًٌْجى ٍْثن أثػااٟنم جى

ٌْد، ك  ، كبيوف م  تي ةىػ  ركازوتػه ٣نػ  تيػ ًٍْسزلن  صػوئص ٣نيػية، ك ااعػس كأ ػ  كاضػل  ٬نكػ   اا اٞنػنج ٟنػكتػى
ٍْح ك كعةوراتػػػه ابػػػااردة ُب  بػػػهمػػػ   ػػػلؿ أ ااا ػػػ نةوطجو  ػػػًسز اٛنىػػػ ٍْ كم ور ػػػ  أثكػػػوـ ابن  ػػػود علػػػح ابػػػْ كاة  اب ػع

 - سم، كهال اٝنصوئص ت ما  فيمو زليف:و زسوهم ُب ر م اٟنيك  ابْوـ ٞننججه ابنع ثكومه ٣نع بأ
 : الت َّْعِديلاجلَْرح و التوسُّط واًلعتدال يف  -ٔ

ػػػػًسز ُب ك وبػػػػه "ذكػػػػْ مػػػػ  زْ مػػػػس  ابػػػػه ُب  ابػػػػاعهىً   ٌسػػػػم اٜنػػػػوفظ  ٍْ ٍْح كاب ػع إىل  ابنػ  عػػػػود (ُٗٓ)"اٛنىػػػػ
ُب أمًٌ زموف  ابنػ  عود، كم سوهلٌن، كا ٔنلا أم طة   م  طة وت  ٌن، كمْ سبٌن منصفٌندز  م ْنًٌ م  سًٌ 

ػوؿ ةى ، ف وؿ: "كذبك أفع ك  طى (َُٔ)سل اٜنوفظ اب  ثجْم  هال األ سوـ، كهاا مو أكٌ     م    ػود ابًٌْجى
 ط:كم ا ًٌ  دسًٌ ا ٔنلا م  م  

 فم  األكىل: شْة  ك فيوف اباعارم، كشْة  أشٌس منه. -
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٘ن .: ٪نٍن ااباعو ي كم   - ٘ن  ب  مجسم، ك٪نٍن أشٌس م  عةس اب  ب  وف كعةس اب
 : ٪نٍن ب  مٌْن كأ٘نس، ك٪نٍن أشٌس م  أ٘نس.اباعوبا كم   -
ْابْ : أبا ثوًب كابةخورٌم، كأبا ثوًب أشٌس م  ابةخورٌم.  -  كم  اب

مػع علػح تْكػه، فأمعػو إذا ك ػع ىػهي ابػ  مجػس ْج ي عنسم ثىت ٩ني م كضػْفه ك وؿ ابنعسوئيف: ا زيرتؾ اب
ْؼ م  ت سزس ٪نٍن كم  ها ماله ُب ابنػعٍ س". ، ف  عه ا زيرتؾ ٞنو عي  ٪نٍن اب  وف مالن

 كزلثظ أفع اإلموـ زيزس ب  هوركف اباا  يف مل زاكْ ُب أم  سم م  هال األ سوـ.
ػػػه ح عنػػػس و أ عػػػ: كابػػػام زػػػرتجٌ  ػػػوؿ ابةوثاػػػوف ٍْحمػػػ  ابنػ  عػػػود اٞن ا ًٌ ػػػ   ٌن اٞنْ ػػػسبٌن اٞننصػػػفٌن ُب جى
ْجع بك ، كهللاي أعلمي ابًٌْجىوؿ كتْسزلجم،   ، ٨نو: سةةٌنذبك ز

ٗناا بلًٌْ  ا ٣ن  ت لسًٌ  طة وت فاا ُبجوؿ، أك صنع أ. مل ٤نس أثسن
ي
ثسزانو كص، ٌن كابنػ  عود  س٬ننو ك اٞن

ْل   ْؼ ب ػيف و مػ  ذبػك اشػ جْ أمػ ػوؿ كتْػسزلجم، كبػا عيػ ٍْح ابًٌْجى ػ اإلموـ زيزس بوب  سد أك اب سػوه  ُب جى
 ها ثوؿ غًنل. كمو

ب. مػػو ت ػػسـ مػػ  م ور ػػ  أثكػػوـ ابنػ  عػػود بأثكػػوـ زيزػػس، ثيػػ  كاف ػػه كػػ  ابنػ  عػػود تػػورة، ككاف ػػه 
ْل ُب أثكومه علح ابًٌْجوؿ، كمل ٫نوبفال إا ُب ماطنٌن:   أغلةجم أك بْضجم تورة أ 

ْثه (ُُٔ)ف وؿعٌسبه اإلموـ زيزس  ابْعاكم ثفص ب  عمْ اباا  يف -  ابنػٌّ عود.: "ا بأس به"، كج
ٌْم  ابػػْعاكم  - ْثػػه اإلمػػوـ زيزػػس  ػػج  بػػ  أيب ابصعػػلا ابةىٍصػػ : "كػػوف  ػػج  بػػ  أيب (ُِٔ)ف ػػوؿج

ْؼ ذبك فيه"، كعٌسبه ابنػ  عود.  ابصلا مْ ييل، ككنا أصليف مْه ُب اٞنسجس كا أٚنع منه، ككنا أع
فصنػو مػ  بلػسل، ث فع مع ملثُ  أف كلـ اإلموـ زيزس ُب ابْعاكزٌن كػوف عػ  علػم كدرازػ  ثيػ  إً 

 ك جلن كوف زصليف مْه ُب اٞنسجس فجا أعلم هبمو م  غًنل.
كبنو ن علح مو  ػةهل ٬نكػ  اب ػاؿ بوطمهنػوف أفع اإلمػوـ زيزػس بػ  هػوركف اباا ػ يف كػوف مػ  ابنػ  عػود 

ٍْثجم، كابةْيسز  ع  اب ع    كهللاي أعلمي.سوه  د أك اب ع  س  اٞنْ سبٌن اٞن ا  ٌن ُب تْسز  ابًٌْجىوؿ كجى
 ة يف جرح الّرَِجال وتعديلهم: قة واألمانة وادلوضوعيّ لدِّ ا -ٕ

ٍْحُب ب  هوركف اتعسم منج  اإلموـ زيزس   ، ف ػس بوبسًٌ ػ  كاألمو ػ  كاٞناضػاعيٌ  تْسزلجمابًٌْجىوؿ ك  جى
لجػو،  ور كفهل  ااعس علميٌ  ا ع  اتًٌةوع اٟنال كاحملوبوة، مس  ْْنا بابك عُم األمو ػ  ابػي ٘نيًٌ   د ي   بْيسن

 ، دةموذج علح ذبك كاًنة كم ْسًٌ كابنع  فوع عنجو،صىلعح ا عي عىلىٍيًه كى ىلعمى كابسًٌ   ٌ وظ علح  ينع  ابنع اٜنفٌ أمو   
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ػػػو  ْثن ف ػػػس كػػػوف اإلمػػػوـ زيزػػػس زػػػ كلم ُب ابػػػْ كاة عػػػ  علػػػم كدرازػػػ ، ك٪نكػػػم علػػػيجم ّنػػػو زنو ػػػا ج
ْح ، كزْورض كز وب  بٌن ابػْ كاة، كزػاكْ  ػةا اٛنػ ْػٌن ااع ةػور أثكػوـ بْػل أثيو نػو، كزن ػا ب كتْسزلن

 ػػػػه كأمو  ػػػػه علػػػػح د ع  ابن  ػػػػود ُب ابػػػػْ كاة كزن  ػػػػس ُب أثكػػػػوـ بْػػػػل ابنػ  عػػػػود أثيو نػػػػو، كػػػػ  ذبػػػػك كغػػػػًنل زػػػػسؿ  
    كم علح ابًٌْجوؿ.  ه ُب اٜني كماضاعيع 

 اعتماد مصادر علمية دقيقة يف جرح الّرِجال وتعديلهم:  -ٖ
 زْ مس ابنو س ُب عمله علح مصسرز : 

ثصيل  م   ةله م  ابنػ  عود: كت ما  ُب اٞنودة ابي ا  خلصػجو ابنػ  عػود  ةلػه مػ   ػلؿ األىكعؿ:  -
ْكزعػو م، كهبػو زسػ  يع ابنو ػس م وبْػ  تلػك ابسرا ػ  ألكبهػك ابػْ كاة ابػاز  مل زػسركجم،  درا  جم بلْ كىاة، كم

 ودرهو اٞنخ لف .مع مو زنضم إىل ذبك م    وئ  ز اص  إبيجو م  ْنمع تلك اٞنودة عنسل م  مص
  اب وئم  علح ٗنْه بألثودزػ ، كاٞن ور ػ  بينجػو، كدرا ػ جو، كٕنليصػجو اباعوين: درا  ه اٝنوصٌ  -

ْز   .(ُّٔ)مع درا   أثااؿ ابْ كاة كت ٌةع أ ةورهم، بوإلضوف  إىل مو ز ، عليه عنس ابنػ  عود اٞنْوص
ْثجم ُب تْػسز  ابًٌْ كعةوراتػه  زيزػس بػ  هػوركفؿ ت ٌةع أ ااؿ اإلمػوـ كزلثظ م   ل أ عػه جػوؿ كجػ

ْز ػ  م فوكتػ ، ف ػس اع مػس علػح اٞنصػسر األىكعؿ، كبكػ  بصػارة  ليلػ ، مػ   ْنػو كب  اع مس علح اٞنصسرز  م
ْفه بوبكاب، ككوف أ٘نس زسيف  ابْع ُب عوصم ب  صجيا (ُْٔ) ابهذبك:   أم فيه".: "مو زبنو  ْ

: (ُٓٔ)هبػا  بنػ  عػود بػوبنص، مػ  ذبػك: ب  إ عه كوف زن   ُب بْل اٞنػااط  أثكػوـ مػ   ةلػه مػ  ا 
 " وؿ شْة : ألف أرتكا  ةٌْن كةًنة أثا إيلع م  أثسًٌث ع  أبوف ب  أيب عيعوش.

وين ف  عػػه اع مػػس عليػػه بصػػارة كةػػًنة، ثيػػ  إفع أغلػػا أ اابػػه كعةوراتػػه ُب تْػػسز  كأمػػو اٞنصػػسر اباعػػ
ْثجم ك  ابْ كاة ْضجو م   لؿ هاا اكج   كهللاي أعلمي.تكاف ٧نوذج علح ذبك  تصلح ألف بةل ابي ًب ع
 اعتباره ألحكام بعض الن ُّقَّاد يف اجلَْرح والت َّْعديل وسلالفتو ألحكام آخرين: -ٗ

ػوؿ أك تْػسزلجم  ٍْح ابًٌْجى ػ كوف اإلموـ زيزس بػ  هػوركف زْ ػا بأثكػوـ بْػل ابنػ  عػود فيػااف جم ُب جى
 أثيو نو كاًنة، ك س تكاف هال اٞنااف  :

٪ن  . أ  ػاؿ و س كزْيكل إىل  وئله، م  ذبػك: كاضل ، ثي  زن   اإلموـ زيزس  اؿ ابنع  مااف   ص
: "ٚنْػػػػا شػػػػْة  ز ػػػػاؿ: ألف أزين أثػػػػا إيٌل مػػػػ  أف أثػػػػسث عػػػػ  زيزػػػػس (ُٔٔ)اإلمػػػػوـ زيزػػػػس بػػػػ  هػػػػوركف

ْ وشيف"،  وؿ زيزس ب  هوركف: "مو كوف أهاف عليه ابيًٌ و".  اب
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٪ن ، ت ع  زػػػػس ألثكػػػػوـً كاػػػًنو مػػػػ  ابنػ  عػػػػود، ضػػػػح مػػػػ   ػػػلؿ مااف ػػػػ  اإلمػػػوـ زي ب. مااف ػػػ  غػػػػًن صػػػ
 ا ابةل .ع  ُب هادة كم ناًٌ ذبك م ْسًٌ كابنموذج علح 
ؿ ا  ػ س زن  س بْل ابنػ  عود ُب أثكومجم، م  ذبػك:  زيزس ب  هوركف وب  ٤نس أفع اإلموـ كُب اٞن

ْزك (ُٕٔ)أبػا  ػْيس بػ  ٪نػٍن بػ   ػْيس اب  ػوف : ٚنْػا زيزػس بػ  هػوركف ز ػاؿ: كهػا ٪نػسًٌ نو ُنػسز  شػػ
٘ن  بػ  مجػسم مل أ ػ  و جػوبْ اٛنْفػيف أمػو ٫نوفػوف ع   جوبْ اٛنْفيف، ف وؿ: "٪نٍن ب   ْيس كعةػس ابػ

ْ  وع  ٍب رفع رأ ه، ف وؿ: "كهللا مو  فكٌ ٍب أف زأ ا٨نو ُب اب يوم  في اؿ: "ٟنمو مل أ    مو عسيل"".
مػو ٚنْػا م ُب اٞننػوـ ف صصػا عليػه أرل ٘نلجمو علػح ذبػك إا ابػارع"،  ػوؿ أبػا  ػْيس: "رأزػا جػسٌ 

 م  زيزس م  هوركف فلمو بلنا ذكْ جوبْ اٛنْفيف  وؿ:  ةلوف هللا مل زك  بْسؿ".
و زػسؿ  علػح ا ػ  لؿ اإلمػوـ زيزػس بػ  هػوركف ُب رأزػه كثكمػه علػح  كهاا إفع دىؿع علح شيف و ف ٧نع

ػػوؿ، ثيػػ  إفع أثكومػػه  وبْػػ  مػػ  درا ػػ ه اٝنوٌصػػ بينجػػو،    اب وئمػػ  علػػح ٗنػػع األثودزػػ ، كاٞن ور ػػ ابًٌْجى
  كدرا ػػػ جو، كٕنليصػػػػجو مػػػػع درا ػػػػ  أثػػػااؿ ابػػػػْ كاة كت ةٌػػػػع أ ةػػػػورهم، مػػػع عػػػػسـ إ٨نوبػػػػه بللصػػػػيل  ابْلميٌػػػػ

 اٞنس فودة م  ابنػ  عود اباز   ة ال ُب هاا اٞنيساف. 
استعمال مصطلحات وعب ارات للت َّْع ِديل، متنوع ة األلف اظ، سلتلف ة ال دًلًلت، ديك ن وض عها  -٘

 يف مراتب ثالث، ىي: 
"مػ  أك ػهل ابنػوس"، : كفيجو مػ  اٞنصػ للوت كابْةػورات، الت َّْعِديل ادلبالغة يفادلرتبة األوىل:  -  

ْة كمػػػو هبمػػو  لػػهل زفضػػػ  علػػح فػػػلف ُب "،   زػػيداد كػػػ  زػػـا  ػػًننا""أصػػسؽ ابنػػوس"، "٣نٌػػػ د لػػػا ابةصػػ
ْبينو أثفظ م  فلف" ، اٜنسز " ْا ينو أثفظ م  فلف"."مو رأزا ع  ، "مو رأزا شومينو كا ع
، "   " :كفيجو م  اٞنص للوت كابْةوراتمع بلوغ درجة التَّوثيق،  الت َّْعِديل: الثَّانيةادلرتبة  -

 ." ام ُب اٜنسز "
 :فيجػػػو مػػػ  اٞنصػػػ للوت كابْةػػػوراتك الت َّْع   ِديل دون بل   وغ درج   ة التَّوثي   ق،  :الثَّالث   ةادلرتب   ة  -

 ."ا بأس به"، صسك نو" "كوف    ن ، "كوف صسك نو"
ْاتا زرتتا علح هال ك  ْاتا م ْسعبٌن عنس اإلموـ زيزس ب  هوركف، كاةْ  ابأثودز  اٞن

ي
 اٞن

ْاتا ابال    . هبو ٪ن  ٌ  فأثودز  ركاة اٞن
ًلًلت، ديكن وض عها يف استعمال مصطلحات وعبارات للَجْرح، متنوعة األلفاظ، سلتلفة الدَّ  -ٙ

 :، ىيمراتب ثالث
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    ،  "ا أٚنػػػػػع منػػػػػه" ت كابْةػػػػػورات:فيجػػػػػو مػػػػػ  اٞنصػػػػػ للوك اجلَ     ْرح اليس     ي،  ادلرتب     ة األوىل: -
٘ن  ب  مجسم مل أ   و فلف أمو  ٫نوفوف أف زأ ا٨نو ُب اب يوم  في اؿ ٟنمػو: "٪نٍن ب   ْيس كعةس اب

 .مو عسيل"" مل أ   
"مػػػو كػػوف زػػػسرم أم  :فيجػػو مػػػ  اٞنصػػ للوت كابْةػػوراتك اجلَ  ْرح الش   ديد، : الثَّاني   ةادلرتب  ة  -

كازػ  عنػه"، ابًٌْ  "ا ٪نػ   ، [َُُاٞنوئػسة : [  أىٍشػيىو ى ًإٍف تػيٍةػسى بىكيػٍم تىسيػنٍكيمٍ  اى تىٍسأىبياا عى ٍ شيف و ز اؿ"، 
ْكم عنػه" "ا ٪نػ    "ألف ارتكػا  ػػةٌْن  "ألف أزين أثػا  إيلع مػ  أف أيثػسًٌث عػ  فػلف"، ، ألثػسو أف زػ

  كةًنة أثا  إيلع م  أيثسًٌث ع  فلف".
كػوف زيزػس بػ  هػوركف " :صػ للوت كابْةػوراتكفيجػو مػ  اٞنالرم ي بالك ذب،  :الثَّالثةادلرتبة  -

ْميه بوبكاب" ْفه بوبكاب"، ، ز  ."أكاب ابنوس"، ب"، "كوف كاابنو"ذ"كو"مو زبنو  ْ
ْاتا ك  ْاتا م ْثٌن عنس اإلموـ زيزس ب  هوركف، كاةْ  ابأثودز  زرتتا علح هال اٞن ج

ي
 اٞن

ْتة  األكىل تك ا بلع ةور، أمو أثودز  ركافأثودز   ْتة  ركاة اٞن ٌْد. اباعوبا ، ك اباعو ي ة اٞن  تي
ًٌْ  زيزػس بػ  هػوركففع اإلموـ إ  وؿ ابةوثاوف: ْاتػا اب عْػسز  ابػي ح ّنمل زصػ ٍْح هػال، أك ّن ْاتػا اٛنىػ

ْاتا ا  نة ا مػ   ػلؿ ت ةػع ،  ة  جو ْح ُب  زيزػس بػ  هػوركفأ ػااؿ كعةػورات اإلمػوـ كبك  هال اٞن جػ
 . أثكومهابنػ  عود ب أثكوـ  ور  مك ، مسباا و، كابنُْ ُب جمتْسزلابًٌْجوؿ ك 

ْا نػػػوب حرتجع كابػػػام زػػػ ػػػًسز ،أفع م ٍْ ٍْح كاب ػع  ةلػػػه ُب  مػػػ ك زيزػػػس ف ُب عصػػػْ اإلمػػػوـ  تػػػسكع مل تػػػا اٛنىػػػ
ْكفػػػ  بػػػسل ابنػ  عػػػود اٞن ػػػ نلٌن ُب هػػػاا ابْلػػػم  ػػػو كو ػػػا مْ نػػػو أ ػػػااؿ ْفلػػػا ت ةع  كهللاي أعلػػػمي.ميصىػػػنعفوت، ًإاع أَّنع

م تكلعماا ُب ابًٌْجىوؿ بكلـ د يهل أى يباا م   لبه ك  راكو منيب ه اٞننو ة  م  كعةورا م باجس  ابنػ  عود و أَّنع
ػػًسز ، كإف اتف ػػاا أك ا  لفػػاا ُب بْػػل األبفػػوظ كابْةػػورات اٞنسػػ ْمل ، ٣نػػو زنكًٌػػ ٍْ ٍْح كاب ػع س علػػح ثيػػ  اٛنىػػ

م اشرتكاا ُب أ   ك ااعس أ و ي ، كبكنٌ     . جو مل تك  مسكع أَّنع
ْا ػه  ػس مٌجػزيزس ب  هػوركف اإلموـ  ك  اب اؿ أفع ك٬ن ٍْػًسز  هلْزػ ع سكا ابكأ  ٍْح كاب ػع ْاتػا اٛنىػ   بةنػو  م

 .ة  كاٞن جار ُب صار و ابْومٌ 
 :استعمال  اجلَْرح والت َّْعديل النسيب -ٚ

ػػػو ك وبػػػ  بػػػٌن عػػػسد ابػػػْ كاة إل ػػػياٟنم اإلمػػػوـ زيزػػػس بػػػ  هػػػوركف عػػػورض ف ػػػس          ْثن منػػػوزٟنم اٞننو ػػػة  ج
 مػػ  ذبػػك:  ػػاؿ ادلعارض  ة وادلقابل  ة ب  ني مع  دَّل ورُل  رح، :  وبلػػاٞنك   ْورضػػهػػال اٞنصػػار كمػػ  ، كتْػػسزلن 

ْة ك١نس اهو عاموف " :(ُٖٔ)اإلموـ زيزس ب  هوركف ْز، ابةػيًٌْمٌ د لا ابةص و  أٌب ه ػوـ ككنٌ  ،ك صْ ب  ط
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ٍ ػػ ع  ".فأ ػػ ط هللا هػػاز  كعػػل ،ُب ابسػػْ يفٌ اائً  ي ٍ ػػابسع  ااًئيف اٞن فػػهل علػػح كهنػػو  ػػسعـ اإلمػػوـ زيزػػس ه ػػوـ ابسع
ْثجمو  .عنس ابنػ  عود تْسزله علح عاموف ك صْ اٞن فهل علح ج

مػو : "(ُٗٔ)اإلمػوـ زيزػس بػ  هػوركف ؿ ػا مػ  ذبػك:  ل،ع دّ ل ومُ ع دّ ادلعارضة وادلقابل ة ب ني مُ و  
ػػرأزػػا أثفػػظ مػػ  هي  ػػٍيم ككل٨نػػو ارم إف شػػو  هللا"م إا  ػػفيوف اباعػػيٍ  ى . كهنػػو  ػػسعـ زيزػػس  ػػفيوف علػػح هه ى

   س ابنػ  عود.مْسبٌن عن
 اى ةيػ: " ػى (َُٕ)اإلموـ زيزػس بػ  هػوركفم  ذبك:  اؿ ح، رّ ح ورلُ رّ ادلعارضة وادلقابلة ببني رلُ و  
ػػٍْ أيب مى  ثػػسز ي  ػػْ علػػح ثػػسز  أيب  ،"مٌ يى أيب جيػػ ثػػسز ي  ْ، كذهػػاى  ى ٍْ ى كهنػػو  ػػسعـ زيزػػس ثػػسز  أيب مى

ْثٌن عنس ابنػ  عود.  جييىٌم، ككل٨نو ٠ن
  بيان أحوال الرَّجال: استعمال اآليات القرآنية يف -ٛ

ْآ ي  بةيوف أثااؿ بْل ابْ كاة اإلموـ ، م  ذبك:  اؿ ا  ْم  اإلموـ زيزس ب  هوركف آزوت  
اى تىٍسأىبياا عىٍ  أىٍشيىو ى :  ه  زيزس ب  هوركف ع  عةس هللا ب  جْفْ اٞنسزين ف ل (ُُٕ)أبا ثوًب ابْعازم

 [.  َُُاٞنوئسة : [  ًإٍف تػيٍةسى بىكيٍم تىسينٍكيمٍ 

 التعديل دون ذكر السبب، واجلرح مع ذكر السبب أحيانًا: -ٜ

فكوف أم، ياه  ك ساد ابٌْ سم بوبنٌ جْح ابْ كاة كتْسزلجم ز ع ُب  وركفاإلموـ زيزس ب  ه كوف منج 
سًٌؿي ابْ كاة دكف ذكْ  ةا ثي  إف أ ةوب اب ْسز  كاًنة  كم  ًٌْ  زاكْ ك  ح ابْ كاةٌْ ٩ني  ككوف،  ةى زْي

ككنا أصليف مْه ُب  و،: "كوف  ج  ب  أيب ابصلا مْ يبين (ُِٕ)ه ابو، كم  ذبك: أثيو ن ابسةا 
ْؼ ذبك فيه ،اٞنسجس كا أٚنع منه  ."ككنا أع

 بيان علل أحاديث بعض الرُّواة: -ٓٔ
ْثنو  اإلموـ زيزس ب  هوركف اه م بةيوف عل  أثودز  بْل ابٌّْكاة كمو اه م بةيوف أثااٟنم ج
، ، (ُّٕ)كبك  كوف زسب " ،وكوف صسك ن " :٪نٍن ب  أيب ثىيع أيب جىنىوب، م  ذبك:  ابه ُب  كتْسزلن
ٚنْا م  فلف  :ؿف ذا ك فنول   ا  ، نو ع  ع و  كابضلوؾ كاب  بػيْىٍزسىةوب ٪نسًٌ نى " كوف أبا جى  :ك وؿ

  .(ُْٕ)"و أ ات م  أصلوبنو: مل أٚنْه منه إ٧نع هاا اٜنسز  في اؿ
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 اخلامتة:
، والصالة ، احلمد هلل الذي وفقنا إلمتام ىذا البحثاحلاتمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحل

  وعلى آلو وصحبو، وبعد. والسالم على رسول هللا 
 فقد توصل الباحثان إىل النتائج التالية: 

فع اإلموـ زيزس ب  هوركف اباا  يف م  ابنػ  عود اٞنْ سبٌن اٞن ا  ٌن ُب جْح ابًٌْجىوؿ كتْسزلجم، إ أوًًل: -
 سوه .د أك اب ع  س    اب ع كابةْيسز  ع

ٍْثنو  زيزس ب  هوركف اباا  يفاتػعةىع اإلموـ  ثانًيا: - منججنو علمينو د ي نو ُب   س ابًٌْجىوؿ، كت ة ع أثااٟنم جى
، كهاا اٞننج  به  صوئصه اٞنميية، ك ااعسل كأ سه ابااضل ، كم  هال اٝنصوئص: ًٍْسزلن  كتػى

ٍْسزاب ا    -ُ ٍْح كاب ػع   .ط كااع ساؿ ُب اٛنى
 . ُب جْح ابًٌْجوؿ كتْسزلجم     كاألمو   كاٞناضاعيٌ ابسًٌ  -ِ
 ٌن ُب   س ابًٌْجىوؿ، ٨نو:اع مود مصسرز  علميع  -ّ        

 أ. ثصيل  م   ةله م  ابنػ  عود.    
   اب وئم  علح ٗنْه األثودز ، كاٞن ور   بينجو، مع درا   أثااؿ ابْ كىاة.ب. درا  ه اٝنوصٌ     
ْز اع ةورل ألثك -ْ ٍْسز ، ك٢نوبف ه ألثكوـ آ  ٍْح كاب ػع  .وـ بْل ابنػ  عود ُب اٛنى
ٍْسز ، م ناٌ   ْموؿ مص للوت كعةورات با -ٓ  اات. لف  ابسع ع  األبفوظ، ٢نل ػع
ٍْح، م ناٌ ا -ٔ  اات.ع  األبفوظ، ٢ن لف  ابسع   ْموؿ مص للوت كعةورات بلجى
ٍْسز  ابنٌ  -ٕ ٍْح كاب ػع  س .ا  ْموؿ اٛنى
ْآ ي  ُب بيوف أثااؿ ابًٌْجوؿ.ا  ْموؿ  -ٖ  اآلزوت اب 
 ةا أثيو نو:ةا، كاٛنْح مع ذكْ ابسٌ اب ْسز  دكف ذكْ ابسٌ  -ٗ
 بيوف عل  أثودز  بْل ابْ كاة. -َُ        

ٍْسز  عنس اإلموـ زيزس ب  هوركف  ليل ، مص للوت كعةوراتا: ثالثً  - ٍْح كاب ػع م ناع  ُب كبكنجو  اٛنى
ْاتا بلجْحأبفوظجو، ٢ن لف  ُب مسباا ًٍْسز ، ك لث م ْاتا بل ػع  . و، ٬نك  كضْجو ُب  لث م

ْاتا اب ْسز ف          : ، هيفم
ْتة   - ٍْ اٞنةوبن  ُب األكىل: م  ًسز اب ػع
ْتة  اب ػع اباعو ي  -  ا يهل.بلاغ درج  اب ٌ مع  ًسز ٍْ : م
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ْتة  اب ػع اباعوبا  -  ْ،.إىل ابضٌ  ا يهلبلاغ درج  اب ٌ دكف  ًٍْسز : م
 . هبو   ٌ ٪ني  اتا ابالثٞنْ اة اكأثودز  رك 

ْاتا اٛنى ك   :  ، هيفحٍْ م
ْتة  اٛنى  -  ح ابيسًن.ٍْ األكىل: م
ْتة  اٛنى  -  سزس.ح اب ع ٍْ اباوين: م
ْتة  ابْعٍميف بوبكاب كاباضع. -  اباوب : م
ْتة  ك  ْتة  األكىل تك ا بلع ةور، أمو أثودز  ركاة اٞن ٌْد. اباعوبا ، ك اباعو ي أثودز  ركاة اٞن  تي

ك  إ صوؼ ابْعاكم كاٜنكم عليه ّنو زنو ا بواع مود علح  اؿ  و س كاثس، أك أه  ا ٬ن رابًعا: -
جاع إىل ك ا ابًٌْجىوؿ كثصْ أ ااؿ ابنػ  عود ُب ابْعاكم كابا اؼ علح  ابْع زموف كاثس  ب  ز ٌْنع 

 مسباا و.
ْكرة اصيف توصية:  ػابْنوزػ  بوبسرا ػوت اٞن ْلًٌ  بضػ ٍْ ٍْح كاب ػع ْاز ججػادهم  ػ  ّننػوه  األئمػ  ُب اٛنىػ ًسز ، كإبػ

 عنجو.   كابابًٌ نع ُب ثفظ ابس  
 ِّّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ َواحْلَْمُد ، ٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنيَ َوَساَل  ،اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفونَ ُسْبَحاَن رَبَِّك َرب          

 [ُِٖ - َُٖ]ابصوفوت: 
 فهرس ادلصادر وادلراجع

 ، ى  (ٕٓٙحاق، إبراىيم بن عبد هللا اخلُّتلي)تد اخلُتلي: سؤاًلت ابن اجلُنَ ْيد أبو إساجلُنَ يْ  إبراىيم بن عبد هللا بن  (ٔ
، ار، مكتبة الدَّ السُّعوديَّة -ه(، حتقيق: د. أمحد زلمَّد نور سيف، ادلدينة ادلنورةٖٖٕبن معني)تأليب زكريا حيىي 

(ٜٜٔٛ). 
، حّقق نصوصو وخّرج أحاديثو وعّلق عليو: د. م اىر النَُّكت الوفّية مبا يف شرح األلفية: إبراىيم بن عمر البقاعي  (ٕ

 .م(ٕٚٓٓ)، ، مكتبة الرُّشدالسُّعوديَّة -الّرياضياسني الفْحل، 
عدي اجلُوْزَج  اين، أح  وال الّرَِج  ال، دراس  ة وحتقي  ق: عب  د العل  يم عب  د العظ  يم البس  توي، إب  راىيم ب  ن يعق  وب الّس    (ٖ

 اشر: حديث أكادمي.فيصل أباد، النّ  -باكستان
س ؤاًلت أيب ُعبَ ْي د اآلج ّري أب ا داود الّسجس تاين يف اجلَ ْرح والت َّْع ِديل، دراس ة وحتقي ق: زلمَّ د : ْي د اآلج ّريأبو ُعب َ   (ٗ

اثإحياء  -، اجمللس العلميالسُّعوديَّة -علي قاسم الُعمري، ادلدينة ادلنورة  .م(ٜٜٚٔ)، اإلسالميّ  الُّتُّ
اريخ الكب ي ًلب ن أيب َخْيَثم ة، دراس ة وحتقي ق: ِكَتاب التّ  من  : أخباُر ادلّكيني-زىي بن حرب -ةأمحد بن أيب َخْيَثم  (٘

 .م(ٜٜٚٔ)، ، دار الوطنالسُّعوديَّة -الّرياضإمساعيل حسن حسني، 
ص الح ب ن فتح ي اريخ الكبي ادلعروف بتاريخ ابن أيب َخْيَثم ة، حتقي ق: : التَّ -زَُىْي بن حرب -أمحد بن أيب َخْيَثمة  (ٙ

 .م(ٕٗٓٓ)، شرباعة والنَّ للطِّ مصر، الفاروق احلديثة  -ىلل، القاىرة
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أمحد بن شعيب النَّسائي: كتاب الضُّعفاء وادلُّتوكني، حتقيق: مركز اخلدمات واألحب اث الثقافي ة، ب وران الض ناوي،   (ٚ
 .م(ٜ٘ٛٔ)، قافيةلبنان، مؤسسة الكتب الثَّ  -وكمال يوسف احلوت، بيوت

يي ة، يف أمس اء الرج ال، ادلطبع ة الك بى ادل أمحد بن عبد هللا اخلزرجي األنصاري: خالصة تذىيب هتذيب الكم ال  (ٛ
 (مٖٛٛٔمصر. ) -بوًلق

ة الثِّقات من رجال أىل العلم واحلديث ومن الضُّعفاء وذكر مذاىبهم وأخبارىم، أمحد بن عبد هللا الِعْجلي: معرف  (ٜ
قي ق: عب د العل يم عب د بُّتتيب اإلمامني: اذلَْيَثِم ي والسُّ ْبِكي، م ع زي ادات اإلم ام اب ن حج ر العس قالين، دراس ة وحت

 ، مكتبة الدَّار.السُّعوديَّة-العظيم الَبْسَتوي، ادلدينة ادلنورة
ثيها وذك  ر ُقطَّاِل ا الُعلم اِء م ن غ  ي : أمح د ب ن عل ّي ادلع  روف اخلطي ب البَ ْغ داديُّ   (ٓٔ ت اريخ مدين  ة السَّ الم وأخب ار زُلَ دِّ

، لبن ان، دار الغ رب اإلس المي -مع روف، ب يوتأىلها ووارديها، حّققو وضبط نّصو وعّلق عليو: د. بشار ع ّواد 
 .م(ٕٔٓٓ)

ق  و وخ  رَّج امع، ق  دَّم ل  و وحقّ أمح  د ب  ن عل  ّي ادلع  روف باخلطي  ب البَ ْغ  داديُّ: اجل  امع ألخ  الق ال  رَّاوي وآداب الّس    (ٔٔ
 لبنان، مؤسَّسة الرِّسالة. -أخباره وعلَّق عليو ووضع فهارسو: د. زلمَّد عجاج اخلطيب، بيوت

بن حجر العسقالين: تعجيل ادلنفعة بزوائد رجال األئمة، حتقيق ودراسة: د. إَكرام هللا إمداد احلق،  أمحد بن عليّ   (ٕٔ
 م(.ٜٜٙٔ، )لبنان، دار البشائر اإلسالمية -بيوت

، ق  ّدَم ل و دراس  ة وافي  ة وقابل و بأص  ل مؤّلف و ُمقابل  ة دقيق  ة: الّته ذيب: تقري  ب ب  ن عل ّي ب  ن حج ر العس  قالين أمح د  (ٖٔ
 .م(ٜٜٔٔ، )الثَّالثة الطَّبعة، الرَّشيدسوريا، دار  -ة، حلبزلمَّد عوَّام

، باعتن  اء: إب  راىيم الَزيْ بَ  ق وع  ادل مرش  ود، مكت  ب حتقي  ق الّته  ذيبأمح  د ب  ن عل  ّي ب  ن حج  ر العس  قالين: هت  ذيب   (ٗٔ
اث  لبنان، مؤسَّسة الرِّسالة. -يف مؤسَّسة الرِّسالة، بيوت الُّتُّ

يخ عب  د الفت  اح أب  و غ  دَّة، اعت  ب ب خراج  و ن، اعت  ب ب  و: الشَّ  : لس  ان ادلي  زاعل  ي ب  ن حج  ر العس  قالينأمح  د ب  ن   (٘ٔ
 .م(ٕٕٓٓ، )ةلبنان، دار البشائر اإلسالميّ  -وطباعتو: سلمان عبد الفتاح أبو غدَّة، بيوت

: نزىة النظر يف توضيح ُُنبة الِفَكر يف مصطلح أى ل األث ر، حتقي ق وتعلي ق: د. د بن علي بن حجر العسقالينأمح  (ٙٔ
 .م(ٕٔٓٓ، )السُّعوديَّة -الّرياضهللا الرحيلي،  عبد هللا بن ضيف

: النَُّك  ت عل  ى ِكتَ  اب اب  ن الص  الح، حتقي  ق ودراس  ة: ربي  ع ب  ن َى  ادي ُعَم  ْي، ب  ن عل  ّي ب  ن حج  ر العس  قالين أمح  د  (ٚٔ
 .م(ٜٜٗٔ، )الثَّالثة الطَّبعة، دار الراية للنشر والتوزيع، السُّعوديَّة -الّرياض

 -الّري  اضة الّرَِج   اِل، حتقي  ق و:  ريج: د. َوص  ّي ب  ن زلمَّ  د عب  اس، : كت  اب العل  ل ومعرف  د ب  ن حنب  لأمح  د ب  ن زلمَّ    (ٛٔ
 .م(ٕٔٓٓ، )الثَّانية الطَّبعة، دار اخلَاين، فرقد فريد اخلاين، السُّعوديَّة

، مرك  ز البح  ث العلم  ي وإحي  اء السُّ  عوديَّة -م  ةة ادلكرَّ : حي  ىي ب  ن َمِع  ني وِكَتاب  و التَّ  اريخ، مّك  أمح  د زلمَّ  د ن  ور س  يف  (ٜٔ
اث  .م(ٜٜٚٔ) ادللك عبد العزيز اإلسالمي، جامعة الُّتُّ

م ة أمح د زلمَّ د : الَباع ُث احلثي ُث ش رح اخِتَص اِر عل وِم احلَ ِديث، ش رح: العالَّ ُن عمر ادلعروف بابن كث يإمساعيل بْ   (ٕٓ
ناص  ر ال  دِّين األلب  اين، حقَّق  و ومتَّ  م َحواش  يو:  عل  ّي ب  ن احلس  ن ب  ن عل  ّي ب  ن عب  د احلمي  د  ادلُح  دِّثش  اكر، تعلي  ق: 
 .م(ٜٜٙٔ، )، مكتبة ادلعارفالسُّعوديَّة -الّرياضاحلليب األثري، 

: الت َّْعِديل والتجريح دلن خرج لو البخارّي يف اجلامع الص حيح، حتقي ق: أب و بن خلف، أبو الوليد الباجيسليمان   (ٕٔ



ْٓ 

 

 .م(ٜٙٛٔ، )، دار اللواءالسُّعوديَّة -الّرياضلبابة حسني، 
ب ع ووض ع فهارس و: عب د ن أحوال العل وم، أع ّده للطّ : أجبد الُعلوم الوشي ادلرقوم يف بياصديق بن حسن القّنوجي  (ٕٕ

 .م(ٜٛٚٔ، )الثَّانية الطَّبعةقافة واإلرشاد القومي، سوريا،  منشورات وزارة الثَّ  -اجلّبار زكار، دمشق
يخ عبد الفت اح أب و : قواعد يف علوم احلديث، حّققو واجع نصوصو وعّلق عليو: الشَّ أمحد العثماين التَّهانوي َظفر  (ٖٕ

 .م(ٜٗٛٔ، )اخلامسة الطَّبعةلبنان، مكتب ادلطبوعات اإلسالمية،  -يا، بيوتسور  -غّدة، حلب
عب   د ال   رمحن ب   ن أيب بك   ر الّس   يوطي: ت   دريب ال   رَّاوي يف ش   رح تقري   ب الن َّ   َواوي، ق   دَّم ل   ُو وأض   اَف علي   و بع   ض   (ٕٗ

لي و: ادلختص ر احل اوي التعليقات: د.أمحد معبد عبد الكرمي، َحقَّقو وَعلَّق عليو: طارق بن عوض هللا بن زلمَّ د، وي
 ، دار العاصمة.السُّعوديَّة -الّرياضدلهمات تدريب الرَّاوي، تأليف: طارق بن عوض هللا بن زلمَّد، 

 .م(ٕٜ٘ٔ، )ةلبنان، دار الكتب العلميّ  -: اجلَْرح والت َّْعِديل، بيوتن بن أيب حا م الرَّازيِّ عبد الرمح  (ٕ٘
لبن ان،  -وادلُّتوكني، حقَّقو: أبو الفداء عبد هللا القاضي، ب يوت : كتاب الضُّعفاءعبد الرمحن بن علّي بن اجلوزي  (ٕٙ

 .م(ٜٙٛٔ، )دار الكتب العلمية
َمْش ِقيِّ عبد الرمحن بن عمرو ادلعروف ب  (ٕٚ ، وض ع حواش يو: خلي ل ادلنص ور، أيب ُزْرع ة الدِّ َمْش ِقيِّ : ت اريخ أيب ُزْرَع َة الدِّ

 .م(ٜٜٙٔ، )لبنان، دار الكتب العلمية -بيوت
 كتور  ال  دُّ  ث  و وَعلّ  ق علي  و:ج أحاديذكرة، َحَق  ق نصوص  و وخ  رّ بص  رة والتَّ  : ش  رح التَّ ال  رحيم ب  ن احلس  ني العراق  يّ  دعب    (ٕٛ

لبن  ان، دار الكت  ب العلمي  ة، منش  ورات زلمَّ  د عل  ي  -يخ م  اىر ياس  ني فح  ل، ب  يوتعب  د اللطي  ف اذلم  ْيم والّش  
 .م(ٕٕٓٓ، )ة واجلماعةنَّ بيضون لنشر كتب السُّ 

 الطَّبع ةاألوىل حتقيق: د. س هيل زّك ار، و  الطَّبعة: الكامل يف ضعفاء الرجال، محد اجلرجاينأبو أ عبد هللا بن َعِدي،  (ٜٕ
، الثَّالث   ة الطَّبع   ةلبن   ان، دار الفك   ر،  -َقه   ا عل   ى ادلخطوط   ات: حي   ىي سلت   ار غ   زاوي، ب   يوت: قرأى   ا وَدق َّ الثَّالث   ة

 .م(ٜٛٛٔ)
د. ن  ور ال  دِّين ع  ُّت،  ث، حتقي ق وش  رح:: عل  وم احل  ديَزوري ادلع روف ب  ابن الص  الحعثم ان ب  ن عب  د ال  رمحن الَش  هرْ   (ٖٓ

 .م(ٜٙٛٔ، )سوريا، دار الفكر -لبنان، دار الفكر ادلعاصر، ودمشق -بيوت
 -الّري  اضق ب  ن عب  د هللا ب  ن عب  د الق  ادر، عل  ّي ب  ن عم  ر ال  دارقطين: الضُّ  عفاء وادلُّتوك  ون، دراس  ة وحتقي  ق: موفّ    (ٖٔ

 ، مكتبة ادلعارف.عوديَّةالسُّ 
تاريخ أمساء الثِّقات شلن نُِقَل عنهم العلم، َحّقَقُو وَعّلَق عليو: د. عبد ادلعطي  :اىنيش عمر بن أمحد ادلعروف بابن  (ٕٖ

 .م(ٜٙٛٔ، )لبنان، دار الكتب العلمية -أمني قلعجي، بيوت
لبن ان، دار اب ن  -: الكب واألمساء، حققو وقدَّم لو: أبو قتيبة نظر زلمَّ د الَفاريَ ايب، ب يوتزلمَّد بن أمحد الُدوًليب  (ٖٖ

 .م(ٕٓٓٓ، )حزم
ح ع  ن النس  خة القددي ة ارفوظ  ة يف مكتب  ة احل رم ادلكِّ    (ٖٗ حت  ت إعان  ة  يّ زلمَّ د ب  ن أمح  د ال ذََّىيب: ت  ذكرة احلف  اظ، ُص حِّ

 لبنان، دار الكتب العلمية. -ة، بيوتوزارة ادلعارف للحكومة العالية اذلنديّ 
ْع  ِديل، مطب  و  م  ع ث  الث رس  ائل أخ  رى يف عل  وم زلمَّ  د ب  ن أمح  د ال  ذََّىيب: ذك  ر م  ن يعتم  د قول  و يف اجلَ  ْرح والت َّ   (ٖ٘

: الثَّالث   ةخني وكالمه   ا لمم   ام الس   بكي، و : قاع  دة يف ادل   ؤرِّ الثَّاني   ةاحل  ديث، األوىل: قاع   دة يف اجلَ   ْرح والت َّْع   ِديل، و 
 لبن ان، دار -ادلتكلمون يف الّرَِج  اِل لمم ام السَّ خاوي، اعت ب هب ا: عب د الفت اح أب و غ دة، طباع ة وإخ راج: ب يوت



ْٔ 

 

 .م(ٜٜٓٔ، )اخلامسة الطَّبعةسوريا، مكتب ادلطبوعات اإلسالمية،  -البشائر اإلسالمية، نشر: حلب
، لبن   ان، دار الفك   ر -زلمَّ   د ب   ن أمح   د ال   ذََّىيب: س   ي أع   الم الن   بالء، حتقي   ق: عم   ر ب   ن غرام   ة العم   روي، ب   يوت  (ٖٙ

 .م(ٜٜٙٔ)
يف الكتب الستة وحاشيتو لمم ام برى ان ال دِّين أيب الوف اء زلمَّد بن أمحد الذََّىيب: الكاشف يف معرفة من لو رواية   (ٖٚ

إب  راىيم ب  ن زلمَّ  د س  بط اب  ن العجم  ي احلَلَ  يّب، قابلهم  ا بأص  ل مؤلَفيِهم  ا وق  ّدم ذلم  ا وعلّ  ق عليهم  ا: زلمَّ  د عّوام  ة، 
ل  وم ، دار القبل  ة للثقاف  ة اإلس  المية، ومؤسَّس  ة عالسُّ  عوديَّة-وخ  ّرج نصوص  هما: أمح  د زلمَّ  د ،  ر اخلطي  ب، ج  دة

 .م(ٕٜٜٔ، )القرآن
زلمَّ  د ب  ن أمح  د ال  ذََّىيب: ادلغ  ين يف الضُّ  عفاء، كتب  و: د. ن  ور ال  دِّين ع  ُّت، ع  ب بطبع  و ونش  ره: عب  د هللا ب  ن إب  راىيم   (ٖٛ

اثاألَْنَصاري، قطر، إدارة إحياء   اإلسالمي. الُّتُّ
 -أب و غ دة، طباع ة وإخ راج: ب يوتزلمَّد بن أمحد الذََّىيب: ادلوقظة يف مصطلح احلديث، اعتب ب و: عب د الفت اح   (ٜٖ

 .م(ٜٜٔٔ، )ةسوريا، مكتب ادلطبوعات اإلسالميّ  -ة، نشر: حلبلبنان، دار البشائر اإلسالميّ 
 لبنان، دار ادلعرفة. -زلمد بن أمحد الذََّىيب: ميزان اًلعتدال يف نقد الّرَِجال، حتقيق: علي زلمد البَجاوي، بيوت  (ٓٗ
: ف  تُح الب  اب يف الك  ب واأللق  اب، حقق  و: أب  و قتيب  ة نظ  ر زلمَّ  د الَفاريَ  ايب، هايند ب  ن إس  حاق ب  ن من  ده اإلص  بَ زلمَّ    (ٔٗ

 .م(ٜٜٙٔ، )السُّعوديَّة -الّرياض
، حتقيق: زلمود إبراىيم زاي د، فه رس أحاديث و: د. بوس ف ادلرعش لي، الصَّغياريخ : التّ مَّد بن إمساعيل البخاريّ زل  (ٕٗ

 .م(ٜٙٛٔ، )لبنان، دار ادلعرفة -بيوت
 لبنان، دار الكتب العلمية. -إمساعيل البخارّي: ِكَتاب التاريخ الكبي، بيوت زلمَّد بن  (ٖٗ
، بيت األفكار السُّعوديَّة -الّرياض: صحيح البخارّي، اعتب بو: أبو صهيب الكرمي، زلمَّد بن إمساعيل البخاري  (ٗٗ

 .م(ٜٜٛٔ، )الدولية
عفاء وادلُّتك  ني للنَّس  ائي، حتقي  ق: زلم  ود إب  راىيم ، ويلي  و كت  اب الضُّ  الصَّ  غي: الضُّ  عفاء زلمَّ  د ب  ن إمساعي  ل البخ  اري  (٘ٗ

 .م(ٜٙٛٔ، )لبنان، دار ادلعرفة -زايد، بيوت
، لبن ان، دار الفك ر -د ش رف ال دِّين أمح د، ب يوتيِّ : ِكتَ اب الثِّق ات، حتقي ق: السَّ حّبان الَتِميِمي الُبْسيتزلمَّد بن   (ٙٗ

 .م(ٜ٘ٚٔ)
ثاجملروحني من  زلمَّد بن حّبان الَتِميِمي الُبْسيت: ِكَتاب  (ٚٗ ني والضُّعفاء وادلُّتوكني، حتقي ق: زلم ود إب راىيم زاي د، ادلُحدِّ

 لبنان، دار ادلعرفة. -بيوت
مص  ر، مكتب  ة -: الطََّبق  ات الك  بى، حتقي  ق: عل  ّي زلمَّ  د عم  ر، الق  اىرةْعد ادلع  روف بكات  ب الواق  ديزلمَّ  د ب  ن َس    (ٛٗ

 .م(ٕٔٓٓ، )اخلاصلي
 -اإلعالن بالتَّوبيخ دلن ذّم أى ل التَّ أريخ، ترمج ة: د. ص احل أمح د الِعل ي، ب يوت: د بن عبد الرمحن السَّخاويزلمَّ   (ٜٗ

 .م(ٜٙٛٔ، )لبنان، مؤسَّسة الرِّسالة
: فتح ادلغيث بش رح ألفي ة احل ديث، دراس ة وحتقي ق: د. عب د الك رمي ب ن عب د هللا محن السَّخاويد بن عبد الرَّ زلمَّ   (ٓ٘

 .م(ٕ٘ٓٓ، )، دار ادلنهاجالسُّعوديَّة -الّرياض، اخُلضي، ود. زلمَّد بن عبد هللا آل فهَيد
لبنان، دار الكتب العلمية،  -: ِكَتاب معرفُة علوم احلديث، بيوتدلعروف باحلاكم النيسابوريزلمَّد بن عبد هللا ا  (ٔ٘



ْٕ 

 

 .م(ٜٚٚٔ، )الثَّانية الطَّبعةرة، منشورات ادلكتبة العلمية بادلدينة ادلنوَّ 
ائل أيب جعفر زلمَّد بن ُعْثَمان بن أيب َشْيبة عن شيوخو، مطبو  م ع رس التني يف : مسبن ُعْثَمان بن أيب َشْيبةزلمَّد   (ٕ٘

علم اجلَْرح والت َّْعِديل، األوىل: من سؤاًلت أيب َبْكر أمحد بن ى ان  األث رم أب ا عب د هللا أمح د ب ن زلمَّ د ب ن حنب ل، 
، تقدمي وحتقيق: د. عامر حسن صبي، : من تكلم فيو الدارقطين يف كتاب السنن من الضُّعفاء وادلُّتوكنيالثَّانيةو 

 .م(ٕٗٓٓ، )لبنان، دار البشائر اإلسالمية -بيوت
لبنان، دار الكتب  -قو: د. عبد ادلعطي أمني قلعجي، بيوتقو ووثَّ زلمد بن عمرو العقيلي: الضُّعفاء الكبي، حقَّ   (ٖ٘

 العلمية.
ث: م  نهج الن َّْق  د عن  د يزلمَّ  د مص  طفى األعظم    (ٗ٘  -ميي  ز لمم  ام مس  لم ب  ن احلج  اج، ادلرب  عت  اب التَّ ني، ويلي  و كادلُح  دِّ

 .م(ٜٜٓٔ، )الثَّالثة الطَّبعة، مكتبة الكوثر، السُّعوديَّة
: لسان العرب، بيوت  (٘٘  لبنان، دار صادر. -زلمَّد بن مكرم بن منظور اأَلْفرِْيِقي ادِلْصريِّ
، ت األفك ار الدولي ة، بي السُّ عوديَّة -الّري اض: صحيح مسلم، اعتب بو: أبو ص هيب الكرم ي، مسلم بن احلجاج  (ٙ٘

 .م(ٜٜٛٔ)
 -مصطفى بن عبد هللا الشهي حباجي خليفة وبكاتب َجلََب: كشف الظُّنون عن أس امي الكت ب والفن ون، ب يوت  (ٚ٘

اثلبنان، دار إحياء   العريب. الُّتُّ
 : م  نهج دراس  ة األس  انيد واحلك  م عليه  ا ويلي  و دراس  ة يف :  ريج احل  ديث، تق  دمي : د. عم  رولي  د ب  ن حس  ن الع  اين  (ٛ٘

، الثَّانية الطَّبعةفائس، األردن، دار النَّ  -سليمان األشقر، تقدمي وترمجة ادلؤلف: د. عبد الناصر أبو البصل، عمان
 .م(ٜٜٜٔ)

رواي    ة أيب الفض    ل العب    اس ب    ن زلمَّ    د ب    ن ح    ا م ال    دوري  -ى     (ٖٖٕحي    ىي ب    ن مع    ني: ت    اريخ حي    ىي ب    ن مع    ني)  (ٜ٘
اذلي  ثم ب ن طهم  ان، حّقق  و برواي ة أيب خال  د يزي د ب  ن  مع  ني ، ومع و ملح  ق بك  الم حي ىي ب  ن-ى   (ٕٔٚالبَ ْغ داديُّ)ت

اثوعّلق عليو وقدَّم لو ووضع فهارسو: عبد هللا أمحد حسن ب شراف مكتب الدراس ات اإلس المية لتحقي ق  ، ال ُّتُّ
 لبنان، دار القلم. -بيوت

، حتقيق: د. -َوْيِو النَّْحِويّ رواية عبد هللا بن جعفر بن َدَرْست َ   -ِكَتاب ادلعرفة والتاريخ  :يعقوب بن سفيان الفسوي  (ٓٙ
 .م(ٜٜٛٔ، )، مكتبة الدَّارالسُّعوديَّة -رةأكرم ضياء العمري، ادلدينة ادلنوَّ 

 -: هتذي ب الكمال، حّققو، وضبط نصَّو، وعلَّ ق علي و: د. بش ار ع ّواد مع روف، ب يوتاجيوسف ادلزّي أبو احلجّ   (ٔٙ
 .م(ٖٜٛٔ، )الثَّانية الطَّبعةسالة، سة الرِّ لبنان، مؤسَّ 

 

                                                           
 (.ِٖاٞنا ُ  ُب مص لح اٜنسز  )ص: (ُ)
ْفػ  ُِٖ/ِ) ابصعػنًن اب عػورزخ(، ّٖٔ/ٖابكةػًن ) اب عػورزخ(، ُّْ/ٕابكال ) اب عة وتزينُْ:  (ِ) ٍْح (، ّٖٔ/ِ) اباًٌ ػوت(، مْ اٛنىػ

ًٍْسز  ْزح(، ّْٗ/ُٔ(، تورزخ بنساد )ُْ)ص تاباًٌ و(، تورزخ أٚنو  ِّٔ/ٕاب  ثةوف ) اباًٌ وت(، ِٓٗ/ٗ) كاب ػع  اب عْسز  كاب عج
ْة ُّٗ/ِ(، ابكوشػػػ، )ّٖٓ/ٗ) ابنيػػػةل (،  ػػػًن أعػػػلـ ُِٔ/ِّ(،  ػػػازا ابكمػػػوؿ )َُْٕ/ّ) (، ُِّ/ُ) اٜنيفعػػػوظ(، تػػػاك

ْزا ُِّ/ُُ) ابٌ جازا ازا   (.    َٔٔ)ص ابٌ جازا(، ت 
 (.ْْٗ/ُٔتورزخ بنساد ) (ّ)
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 (.ُِٖ/ِ) ابصعنًن اب عورزخ(، ّٖٔ/ٖابكةًن ) اب عورزخ (ْ)
 (.ِّٔ/ٕاباًٌ وت اب  ثةوف ) (ٓ)
 .(ُْاباًٌ وت )صتورزخ أٚنو   (ٔ)
 (.ُّٗ/ِابكوش، ) (ٕ)
 (.ّٖٓ/ٗ) ابنيةل  ًن أعلـ  (ٖ)
 (.ِٗٔ/ِّ ازا ابكموؿ ) (ٗ)
 (.ُّْ/ٕ) ابكال اب عة وت (َُ)
ًٍْسز  (ُُ)  (.ِٓٗ/ٗ) اٛنىٍْح كاب ػع
 (.ِٓٗ/ٗ) صسر ابسوبهلاٞن (ُِ)
(ُّ)  ْْ  (.ّٖٔ/ِ) اباًٌ وتف  م
ًٍْسز  (ُْ)  (.ِٓٗ/ٗ) اٛنىٍْح كاب ػع
ْزا  (ُٓ)  (.َٔٔ)ص ابٌ جازات 
 (.ْٔٗ/ُٔتورزخ بنساد ) (ُٔ)
 هي ىٍيم: ها اب  ب ًن ب  اب و م ب  دزنور ابسلميف اباا  يف. (ُٕ)
ْاح ب  مليح ابْيؤا يف ابكاُب.  (ُٖ)  ككيع: ها اب  اٛن
 (.ْٓٗ/ُٔ) تورزخ بنساد (ُٗ)
  (.ْٔٗ/ُٔ) سوبهلاٞنصسر اب (َِ)
ًٍْسز  (ُِ)  (.ِٓٗ/ٗ) اٛنىٍْح كاب ػع
 (.ِّٔ/ٕ) اباًٌ وت (ِِ)
ْة  (ِّ)  (.ُِّ/ُ) اٜنيفعوظتاك
ًٍْسز  )ص (ِْ)  (.ُٕٗذكْ م  زْ مس  ابه ُب اٛنىٍْح كاب ػع
ـع أه   (ِٓ)  (.ِِّ)ص اب عورزخاإلعلف بوب ابيخ ٞن  ذى
ْف ي علـا اٜنسز  )ص  (ِٔ)  (.ًِٓك ىوب مْ
ْب ) (ِٕ)  (.ِِْ/ِبسوف ابْ
 (.   ُِٔ/ُ) ابْع اؿجومع األيصياؿ ُب أثودز   (ِٖ)
ْب ) (ِٗ)  (.َّْ/ُُبسوف ابْ
 (.   ُِٔ/ُ) ابْع اؿجومع األيصياؿ ُب أثودز   (َّ)
ُ ناف ) (ُّ) ْيلـا (،ِٖٓ/ُك ، اب  (.ُُِ/ِ) أَنس اب
 (.ِٕٗ/ِاٛنومع أل لؽ ابْعاكم كآداب ابسومع )(ِّ)
ْكاز  ا تكاف إاع ع  اباًٌ وت، كأف جْح ابْ كاة ّنو ها فيجم  صليح مسلم، بوب: بيوف أفع  مي سًٌم  (ّّ) اإل نىود م  ابسًٌز  كأف اب

 (.ُّجوئي  ب  كاجا )ص
 .(، كل٨نو ع  عةس هللا ب  عةوس رىًضيفى ا عي عىنػٍجيموٓٗٔ(، )صُٕٗٔ(. كمسلم )حْٔ(، )صَُْابةخورم )ح (ّْ)
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ًٌْن كًك ىوبه ٪نٍن  (ّٓ)  (.ٕص -ٔص/ُ)ج اب عورزخب  مى
 (.ُِّا  صور علـا اٜنسز  )ص (ّٔ)
 (.ُّٕ -٦ُّٔنة  ابفكْ )ص (ّٕ)
ْزا ت :نُْزي  (ّٖ)  (.ِْٗص) ابٌ جازا 
 (.ّْٔ/ٔ) ابنيةل علـ أ ًن  (ّٗ)
ًٍْسز  (َْ)  (.ْٕٗ/ِ) اٛنىٍْح كاب ػع
ْة، مرتكؾ اٜنسز  ككوف صوٜنن  ،ها جْفْ ب  ابيبًن اٜننفيف، ك ي : ابةوهليف ابسم  يف (ُْ)  وت بْس األربٌْنم ُب  فسه، و يز  ابةص

ْز  ْزا زينُْ، ه، ركل به اب  موجكموئ  هج  (.ُٗٗ)ص ابٌ جازا: ت 
ْزػػا ، (َُُ/ٖ) ابٌ جػػازا(،  ػػازا ّّٔ/ٔ) ابنيػػةل (،  ػػًن أعػػلـ ُِٕ/ٕابكػػال ) اب عة ػػوت: تينُػػْ أ ػػااؿ ابن  ػػود ُب (ِْ) ت 

 .(ِْٗص) ابٌ جازا
ْزا : زينُْ (ّْ)  (.ِْٓ)ص ابٌ جازات 
ًٍْسز اٛنىٍْح  (ْْ)  (.ِِٓ/ٔ) كاب ػع
 (.ِِٓ/ٔاٞنصسر ابسوبهل) (ْٓ)
ْزػو ٪نػٍن  بػ  مْػٌن )صتينُْ أ ااؿ ابن  ود ُب (ْٔ) ْفػ  ِّْ:  ػناات ابػ  اٛننيػس أليب زك ٍْػًسز (، ُُٖ/ِ) اباًٌ ػوت(، مْ ٍْح كاب ػع  اٛنىػ
ْزا  ،(ٕٓ/ٖ) ابٌ جازا(،  ازا َْٓ/َُ) ابنيةل (،  ًن أعلـ ِِٓ/ٔ)  .(ِْٓ)ص ابٌ جازات 
ْزا : نُْزي  (ْٕ)  (.َُٓ)ص ابٌ جازات 
ًٍْسز  (ْٖ)  (.ُْٓ/ِ) اٛنىٍْح كاب ػع
ٗن ػػػػه:  زينُػػػْ (ْٗ) ْزػػػػا ُِْ/ُ) ابٌ جػػػػازا(،  ػػػػازا ّّٕ/ُاع ػػػساؿ )(، ميػػػػياف آِّ/ٕابكػػػػال )  عة ػػػػوتابت  ابٌ جػػػػازا(، ت 

 (.ِّ/ُ،  لص  تاهيا  ازا ابكموؿ )(َُٓ)ص
ْزا نُْ: تزي  (َٓ)  (.َُٗ)ص ابٌ جازا 
 (.ُِِ/ٔد )تورزخ بنسا (ُٓ)
ًٍْسز  (ِٓ)  (.ُُٗ/ِ) اٛنىٍْح كاب ػع
 (.ُِِ/ٔتورزخ بنساد ) (ّٓ)
ْف  ُِْ/ْ) –ركاز  ابسكرم  –: تورزخ اب  مٌْن تينُْ أ ااؿ ابن  ود ُب (ْٓ) ْكذم  -ع  أ٘نس ب  ثنة  ابًٌْجوؿ(، ابْل  كمْ ركاز  اٞن

ٍْح كاب ػع (، ُُٓ)ص بلنعسوئيفكاٞنرتككٌن  ابض ْفو (، ُُْ/ُ) -كغًنل (، ابكومػ  ُب َُّ/ُابكةًن ) ابض ْفو (، ُُٗ/ِ) ًٍْسز اٛنى
ْكثٌن )(، ُِٗ/ُ) ابًٌْجػػػػػوؿضػػػػػْفو    ابض ػػػػػْفو (، اٞننػػػػػين ُب ُُٖ/ُكاٞنرتككػػػػػٌن ابػػػػػ  اٛنػػػػػازم ) ابض ػػػػػْفو (، ُِْ/ُك ػػػػػوب اجملػػػػػ

ْزا ٖٓ/ُ)  (.َُٗ)ص ابٌ جازا(، ت 
ْكثٌن )  (ٓٓ)  (.ُِٓ/ُك وب اجمل
 (.ٖٗٓ/ُي  )ابن كا ابافٌي  ّنو ُب شْح األبف (ٔٓ)
 (.َُْزينُْ: علـا اٜنسز  )ص (ٕٓ)
 (.َُٓ -َُْزينُْ: اٞنصسر ابسوبهل )ص (ٖٓ)
 (.ٖٕ)صاٞنا ُ   (ٗٓ)
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ْزا زينُْ:  (َٔ)  .(ّّْ)ص ابٌ جازات 
 (.ُُِ/ٔ) ابٌ جازا ازا  (ُٔ)
ػػػػًسز : أ ػػػػااؿ ابن  ػػػػود ُبنُػػػػْ تي  (ِٔ) ٍْ ٍْح كاب ػع ْزػػػػا  ،(ُُِ/ٔ) ابٌ جػػػػازا(،  ػػػػازا ُٖٔ/ُ(، ابكوشػػػػ، )ّٕ/ٔ)اٛنىػػػػ  ابٌ جػػػػازات 

 .(ّّْ)ص
 .(ْٕٓص)  ابٌ جازا:  ازا زينُْ (ّٔ)
ًٍْسز  (ْٔ)  (.َُٖ/ٗ) اٛنىٍْح كاب ػع
ْف  أ ااؿ ابن  ود ُبنُْ تي  (ٓٔ) ًٍْسز (، ّّْ/ِ) اباًٌ وت: مْ ٍْح كاب ػع  ابًٌْجػوؿ(، ابكومػ  ُب ضػْفو  ٖٔٓ/ٕ) اباًٌ ػوت(، َُٕ/ٗ) اٛنى
ْزا  ،(َٔ/ُُ) ابٌ جازاا (،  ازُّٕ/ِ) ابض ْفو (، اٞننين ُب َُّ/ٕ)  .(ْٕٓص)  ابٌ جازات 
ًٍْسز  ) (ٔٔ)  .(ّٕ/ِاٛنىٍْح كاب ػع
 .(ُِّعلـا اٜنسز  )ص (ٕٔ)
 (.ٖٗٓ/ُابن كىا ابافي  ) (ٖٔ)
 (.ُِٖ -ُِٕمنج  درا   األ و يس كاٜنكم عليجو )ص (ٗٔ)
ٍياىم  اب عورزخ (َٕ) ْكؼ ب ورزخ اب  أيب  ى  (.ُّٓ)صأ ةوري اٞنٌكيٌٌن ، ك (ِِٕ/ُ) ابكةًن اٞنْ
ْة كاب ع اب ع شْح  (ُٕ) ْةةص  (.ّْٕ -ّّٕ/ُ) اك
 (.ٍُٕٕرعى ى ابسًٌمىٍ ً يفًٌ )صتورزخ أيب زي  (ِٕ)
ْزا  زينُْ: (ّٕ)  .(َُِٓ)ص ابٌ جازات 
 .(ِٖٔ/ُّ ازا ابكموؿ ) (ْٕ)
ًٍْسز  (ٕٓ)  (.ُّٗ/ٗ) اٛنىٍْح كاب ػع
ْزو ٪نٍن ب  مٌْن )ص(،  ناات اب  َّٔ/ٔابكال ) اب عة وت: أ ااؿ ابن  ود ُبنُْ تي  (ٕٔ) ْف  ِّْاٛننيس أليب زك  اباًٌ وت(، مْ
ًٍْسز (، َِٓ)ص بلنعسوئيفكاٞنرتككٌن  ابض ْفو (، َّٓ/ِ) ْكثٌن (، ُّٗ/ٗ) اٛنىٍْح كاب ػع  ابض ْفو (، ُُُ/ّ) ك وب اجمل

ْزا  ،(ُٕٕ/ُُ) ابٌ جازا(،  ازا ُّٗ/ّكاٞنرتككٌن اب  اٛنازم )  .(َُِٓ)ص ابٌ جازات 
ْزا زينُْ: ت (ٕٕ)  (.َُْ)ص جازااب ٌ  
 (.ُٖٗ/ِابكةًن ) اب عورزخ (ٖٕ)
ٗنتي  (ٕٗ) ْفػػػ  ك َْٔ/ّ) -ركازػػػ  ابػػػسكرم -: تػػػورزخ ابػػػ  مْػػػٌن ػػػه ُبنُػػػْ ت  بلنعسػػػوئيفكاٞنرتككػػػٌن  ابض ػػػْفو (، ِّٖ/ّ) اب عػػػورزخ(، اٞنْ

ًٍْسز (، َُٕ)ص ٍْح كاب ػع ْكثٌن  )(، ْٕٔ/ِ) اٛنى  ابٌ جػازا(،  ػازا ُّٕ/ِ) ابًٌْجػوؿضػْفو   (، ابكومػ  ُبُِِ/ُك وب اجملػ
ْزا  ،(ٕٔ/ِ)  .(ُٗٗ)ص ابٌ جازات 
 (.ِْٕسز  )ص:  ااعس ُب علـا اٜناب عجو ام (َٖ)
ْزا ُٗٗ/ٖزينُْ: ابا وت اب  ثةوف )  (ُٖ)  (.ُّٕ)ص ابٌ جازا(، ت 
 (.ِِْ/ُكاٞنرتككٌن اب  اٛنازم ) ابض ْفو  (ِٖ)
ٍْػًسز اٛنىػػ(، ّٕٔ/ِابكةػًن ) اب عػورزخ: أ ػااؿ ابن  ػػود ُبنُػْ تي   (ّٖ) (، ِِْ/ُكاٞنرتككػػٌن ابػ  اٛنػػازم ) ابض ػْفو (، َُٖ/ّ) ٍْح كاب ػع

 .(َِٔ)ص ابٌ جازازا ت ْ  ،(ّٔٓ/ِ) ابٌ جازا(،  ازا َُٖ/ُ) ابض ْفو اٞننين ُب 
 (.ٖٓ/ص:ُ)ج: اب عورزخد. أ٘نس  ار  ي،: ٪نٍن ب  مٌْن كك وبه  (ْٖ)
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لسًٌ   ابنػعٍ س عنس منج (ٖٓ)

ي
 (.ٔٔ)ص:ٌن اٞن

 (.ِّٓ/ٕ) ابنيةل ْ:  ًن أعلـ زينُ (ٖٔ)
 (.َُِ(، ف ح ابةوب ُب ابكىن كاألب وب اب  منسل )صِّْ/ُهكاا ضةط كني ه. زينُْ: ابكىن كاألٚنو  بلسكايب ) (ٕٖ)
ًٍْسز  ) (ٖٖ)  (.ْٔٔ/ٖزينُْ: اٛنىٍْح كاب ػع
ْزا  (ٖٗ)  (.ّٕٓ)ص ابٌ جازازينُْ: ت 
 (.ُٓٓ/ٓ) ابًٌْجوؿابكوم  ُب ضْفو   (َٗ)
 (.ُٗٓ/ّ) اب  اٛنازم كاٞنرتككٌن فو ابض ْ (ُٗ)
ًٍْسز  (ِٗ)  (.ْٕٔ/ ٖ) اٛنىٍْح كاب ػع
(،  ناات ١نمس ب  ُْٖ/ِ) ابصعنًن اب عورزخ(، ِِٓ/ٔابكةًن ) اب عورزخ(، ِٖٓ/ٕابكال ) اب عة وت: أ ااؿ ابن  ود ُبنُْ تي  (ّٗ)

ًٍْسز  )(، اٛنىٍْح كاََُ)ص ابًٌْجوؿ(، أثااؿ ّٕعاموف ب  أيب شية  اب  اٞنسزين )ص  ابًٌْجوؿ(، ابكوم  ُب ضْفو  ُٖٔ/ٔب ػع
ْكثٌن   ُِٓ)ص بلنعسوئيف(، ك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن ُِٕ/ِ(، ك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن اب  اٛنازم )ُٖٓ/ٓ) (، ك وب اجمل
 (.ُٓٓ/ْ(، بسوف اٞنيياف )َّْ/ِ(، اٞننين ُب ابض ْفو  )َُُ/ِ)
(،  ناات ١نمس ب  عاموف ُِٖ/ ْ)  ركاز  ابسكرم -(، تورزخ اب  مٌْنِٖٓ/ٕبكال)ا اب عة وت: أ ااؿ ابن  ود ُبنُْ تي  (ْٗ)

ْف  ك َُٓ/ ٖابكةًن ) اب عورزخ(، َٔب  أيب شية  بْليف ب  اٞنسزين )ص (، ك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن ُِّ/ِ)  اب عورزخ(، اٞنْ
ًٍْسز (، ِِْص) بلنعسوئيف ْكثٌن  )(،  ْٔٔ/ٖ) اٛنىٍْح كاب ػع (، اٞننىن ُب َّ/ٕ)  ابًٌْجوؿ، ابكوم  ُب ضْفو  (ِٓ/ّك وب اجمل
 (.ٔٗٔ/ِ)ابض ْفو 

ًٍْسز  )ٗٔٓ/ٕ(، اباًٌ وت اب  ثةوف )ِٕٗ/ٕابكال ) اب عة وت: أ ااؿ ابن  ود ُبنُْ تي  (ٓٗ) ٍْح كاب ػع ْف  اباًٌ وت ٗٓ/ٗ(، اٛنى (، مْ
ْة ُْٗ/ٕ) ابنيةل (،  ًن أعلـ ُِٓ/َّ(،  ازا ابكموؿ )َّّ/ِ) (، ّّٕ/ِ(، ابكوش، )ُِْ/ُ) اٜنيفعوظ(، تاك

ْزا   (.ّٕٓ)ص ابٌ جازات 
ْزا زينُْ:  (ٔٗ)  .(ْٕٓ)ص ابٌ جازات 
ْزا  (ٕٗ)  (.ِْْ)ص ابٌ جازازينُْ: ت 
 (.ِْٖ/َّ ازا ابكموؿ ) (ٖٗ)
 (.ِْٖ/َّاٞنصسر ابسوبهل) (ٗٗ)
ْفػػػ  ُّّ/ٕابكػػػال ) اب عة ػػػوت: أ ػػػااؿ ابنػ  عػػػود ُبنُػػػْ تي  (ََُ) ْزػػػا ّّٖ/ِ)(، ابكوشػػػ، ّّْ/ِ) اباًٌ ػػػوت(، مْ  ابٌ جػػػازا(، ت 

 .(َُِّ)ص
ْف  ابا وت )َِْ/ٔأ ااؿ ابنػ  عود ُب: اباًٌ وت اب  ثةوف )نُْ تي  (َُُ) (، تورزخ بنساد ِِْ/ْ(، اٛنْح كاب ْسز  )َْٕ/ُ(، مْ
ْة ُْٔ/ُُ(،  ازا ابكموؿ )ِٗٓ/َُ) ْزا َُُ/ْ( ابٌ جازا(،  ازا ُُٓ/ُ) اٜنيفعوظ(، تاك  ابٌ جازا(، ت 

 (.ِِْ)ص
ْك ب  عةس هللا اٟنمساين.ها  (َُِ)  أبا إ لوؽ ابسةيْيف، عم
ْزا زينُْ:  (َُّ)  (.ٗٓٓ) ابٌ جازات 
ٗن ه )ص (َُْ) ْز،.  ة ا ت  ( م  هاا ابةل .ُٔ صْ ب  ط
ًٍْسز  (َُٓ)  (.ْْٗ/ٖ) اٛنىٍْح كاب ػع
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 (.ِّٓ-ِّْ/ِٗ ازا ابكموؿ ) (َُٔ)
ػػػػػػًسز (، ِِٗ)ص بلنعسػػػػػػوئيففو  كاٞنرتككػػػػػػٌن ك ػػػػػوب ابض ػػػػػػْ(، ُُْ/ٖابكةػػػػػػًن ) اب عػػػػػػورزخ: أ ػػػػػػااؿ ابن  ػػػػػػود ُبنُػػػػػْ تي  (َُٕ) ٍْ ٍْح كاب ػع  اٛنىػػػػػػ
ْزا (ُِ/ٕ(، ميياف ااع ساؿ )ِٓ/ٕ) ابًٌْجوؿ(، ابكوم  ُب ضْفو  ّْٗ/ٖ)  .(ٗٓٓ)ص ابٌ جازا، ت 
ْز، تينُْ أ ااؿ ابنػ  عود (َُٖ)  ( م  هاا ابةل .ُُٕب )ص ُب  صْ ب  ط
ْزح (َُٗ)  (.ِٕٓ/ُ) اب عْسز  كاب عج
 (.ِٓٗ/ِف ح اٞنني  ) (َُُ)
ْزا  (ُُُ)  (.ِٖٓ)ص ابٌ جازازينُْ: ت 
 (.ُٔٗ/ُِ ازا ابكموؿ ) (ُُِ)
ًٍْسز (، َُُ/ْابكةًن ) اب عورزخ(، ََِ/ْ) -ركاز  ابسكرم -: تورزخ اب  مٌْنأ ااؿ ابنػ  عود ُبنُْ تي  (ُُّ) (، ََِ/ْ) اٛنىٍْح كاب ػع

(، ِِْ/ْ) ابٌ جازا(،  ازا ِٕٖ/ُ) ض ْفو اب(، اٞننىن ُب ُٕٗ/ ُِ(،  ازا ابكموؿ )ْْٓ/ّ)ابًٌْجوؿ  ابكوم  ُب ضْفو
ْزا   (.ِٖٓ)ص ابٌ جازات 

ْزا زينُْ: ت (ُُْ)  (.ُّٕ)ص ابٌ جازا 
ًٍْسز  ) (ُُٓ)  .(ِّْ/ُاٛنىٍْح كاب ػع
ٗنتي  (ُُٔ) ْف  َُِ/ِ) ابكةًن اب عورزخ(، ِٖٓ/ّ) -ركاز  ابسكرم –: تورزخ اب  مٌْن  ه ُبنُْ ت ك وب (،  ِْٔ/ُ) اباًٌ وت(، مْ

ًٍْسز  (،ُْٔ/ُك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن اب  اٛنازم )  (،ُّٔ)ص بلنعسوئيفرتككٌن ابض ْفو  كاٞن ك وب (،  ْٕٗ/ِ) اٛنىٍْح كاب ػع
ْكثٌن  (، ابكوش، ْٓٔ/ْ ازا ابكموؿ ) (، َٓ)ص ابًٌْجوؿأثااؿ (، ُُّ/ِ) ابًٌْجوؿ(، ابكوم  ُب ضْفو  َِٖ/ُ) اجمل

ْزا ِٖٖ/ُ)  .(ُّٕ)ص ابٌ جازا(، ت 
 (.ِٓٗ/ِ)ف ح اٞنني   (ُُٕ)
 (.ّّٖ/ٔابكال ) اب عة وتزينُْ:  (ُُٖ)
ًٍْسز  ) (ُُٗ)  .(ُٓٔ/ْاٛنىٍْح كاب ػع
ًٍْسز  ُْٖ)ص نعسوئيفبلك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن  (،ّّٖ/ٔابكال) اب عة وت :أ ااؿ ابنػ  عود ُبنُْ تي  (َُِ) (، اٛنىٍْح كاب ػع
ْكثٌن (،  ُٓٔ/ْ) (، بسوف اٞنيياف ِٕٓ/ُ) ابض ْفو (، اٞننين ُب َّّ/ْ) ابًٌْجوؿ(، ابكوم  ُب ضْفو  ّّٖ/ُ)ك وب اجمل
(ْ/ُُٖ). 
 (.ّْٓ/ُ: ابكوش، ) زينُْ (ُُِ)
ًٍْسز  (ُِِ)  (.ِّ/ٓ) اٛنىٍْح كاب ػع
ًٍْسز  ): أ ااؿ ابنػ  عود ُبنُْ تي  (ُِّ) ْك (،  ِِ/ٓاٛنىٍْح كاب ػع ك وب (،  ُٕٔ/ْ) ابًٌْجوؿُب ضْفو   (، ابكوم ُْ/ ِثٌن )ك وب اجمل

ْزا ّْٓ/ُ(، ابكوش، )ُُٖ/ِاب  اٛنازم)ك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن ،  (ُِٔ  ين )ص بلسار ابض ْفو  كاٞنرتككٌن (، ت 
 (.ْٕٗ)ص ابٌ جازا

 (.ِٓٗ/ُزينُْ: تْجي  اٞننفْ  ) (ُِْ)
  .(َُٔ/ُك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن اب  اٛنازم ) (ُِٓ)
ًٍْسز  ) (ُِٔ)  .(ّّٕ/ِاٛنىٍْح كاب ػع
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،  (ْٗ/ِابكةًن ) اب عورزخ(، ِّٔ/ّركاز  ابسكرم ) –اب  مٌْن  ، تورزخ(ُّّ/ٕابكال ) اب عة وت: أ ااؿ ابنػ  عود ُبنُْ تي  (ُِٕ)

(، تورزخ بنساد ّٖٗ/ُ) ابًٌْجوؿابكوم  ُب ضْفو  ، (ّّٕ/ِز  ) ، اٛنْح اب ْس(ُْٓ)ص  بلنعسوئيفك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن 
  .(َٗ/ِ(، بسوف اٞنيياف )ّّٔ/ُ) ف ااع ساؿ(، مييأَُ/ُاب  اٛنازم )ك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن ( ،  ُٔ/ٕ)
 (.ِٖ/ْابكةًن ) اب عورزخ (ُِٖ)
 .(ِِ/ِاب  اٛنازم )ك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن  (ُِٗ)
ك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن (،  ِٖ/ْابكةًن ) اب عورزخ(، ْٓٓ/ّ) -راكز  ابسكرم -: تورزخ اب  مٌْنأ ااؿ ابنػ  عود ُبنُْ تي  (َُّ)

ًٍْسز اٛنى (، ْٖص) بلنعسوئيف  (.ِِٖ/ُ) ابض ْفو ، اٞننين ُب (ِْٓ/ّ)ابًٌْجوؿابكوم  ُب ضْفو   (،ُِّ/ْ) ٍْح كاب ػع
ْزا  (ُُّ)  (.ٗٗٓ)ص ابٌ جازازينُْ: ت 
 (.ٕٔ/ِّ ازا ابكموؿ ) (ُِّ)
ْكثٌن  )ِٕٓ/ٕ) ابًٌْجوؿ(، ابكوم  ُب ضْفو  َِّ/ٖابكةًن ) اب عورزخ(، ِْٓ/ٕابكال ) اب عة وت (ُّّ) (، ٖٗ/ّ(، ك وب اجمل
ٍْسز  )اٛنى  (، َِٕ/ّ(، ك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن اب  اٛنازم )ُِٓ)ص بلنعسوئيف(، ك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن ِِٓ/ٍْٗح كاب ػع

ْزا ٔٔ/ِّ(،  ازا ابكموؿ )َّٖ/ِابكوش، )  (.ٗٗٓ)ص ابٌ جازا(، ت 
ْزا زينُْ (ُّْ)  (.ٕٖ)ص  ابٌ جازا: ت 
ًٍْسز  (ُّٓ)  (.ُّْ/ُ)  اٛنىٍْح كاب ػع
(،  ْْٓ/ُابكةًن ) اب عورزخ(، ُْٔ/ْ) ركاز  ابسكرم –ب  مٌْنا(، تورزخ ِْٓ/ٕابكال ) اب عة وت: أ ااؿ ابنػ  عود ُبنُْ تي  (ُّٔ)

ًٍْسز (، ُْٖ)ص بلنعسوئيفك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن  (،  نات أيب ُّٖ/ُ) ابًٌْجوؿ(، ابكوم  ُب ضْفو  ِٓٗ/ِ) اٛنىٍْح كاب ػع
ْم أبو داكد ابسجس وين ُب ا ْزا ُِْ/ُع ساؿ )( ميياف ااُٗ/ ِ(،  ازا ابكموؿ )ُّٗ)ص   زسٛنْح كاب ْعةيس اآلج (، ت 

 (.َُّص) ابٌ جازا
ْب )زي  (ُّٕ)  (، )مودة: كاب(.َٕٗ/ُنُْ: اب  منُار: بسوف ابْ
 (.ْ/ُ)ميياف ااع ساؿ  (ُّٖ)
 (.ُْٔ/ُتسرزا ابْعاكم ) (ُّٗ)
(َُْ)  

ي
ْجه اإلموـ مسلم ُب صليله، ًك ىوب: اٞن ْؾ ابكاابٌن، كاب لازْ م  ابكاب  اباًٌ وتاب ابًٌْكاز  ع  ، بوب: كج سًٌم أ  كت

ينًنة ب  شيْة ، رىًضيفى ا عي عىنػٍجيمو.ِ، )ص:-صىلعح ا عي عىلىٍيًه كى ىلعمى  -علح ر اؿ هللا
ْة ب  جيٍنسىب كاٞن  (. ع  ٚنىي

 (.ُِٕ/ّكةًن )اب اب عورزخ (ُُْ)
 (.ْْ)ص ابصعنًن، ابض ْفو  (ٖٖ/ِ)ابصعنًن اب عورزخ (ُِْ)
ًٍْسز  ) (ُّْ)  (.ّْٓ/ّاٛنىٍْح كاب ػع
ًٍْسز : أ ااؿ ابنػ  عود ُبنُْ تي  (ُْْ)  (.ّٕٔ/ٕ( ميياف ااع ساؿ)ٖ/ّ) ابًٌْجوؿ(، ابكوم  ُب ضْفو  ّْٓ/ّ) اٛنىٍْح كاب ػع
ْزا زينُْ (ُْٓ)  .(ٗٗٔ)ص  ابٌ جازا: ت 
 (.ُٓٗ/ ِاب  اٛنازم )ك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن  (ُْٔ)
ًٍْسز (، ُِٔ)ص بلنعسوئيفك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن (،  َِٗ/ٔابكةًن ) اب عورزخ:  عود ُبأ ااؿ ابنػ  نُْ تي  (ُْٕ) (،  ُٖٗ/ٔ)اٛنىٍْح كاب ػع

ْكثٌن ْزا َْٓ/ِابض ْفو  )(، اٞننين ُب ُُّ/ِ) ك وب اجمل  (.َِّ/ٕ) ابٌ جازا(،  ازا ٗٗٔ)ص ابٌ جازا(، ت 
ْزا  (ُْٖ)  (.َُُ)ص ابٌ جازات 
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 (.ُِّ/ُ) ككٌن اب  اٛنازمك وب ابض ْفو  كاٞنرت  (ُْٗ)
(، َِٓ/ُ(، ابكوش، )ُِّ/ُ(، ك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن اب  اٛنازم )ٔٗ/ُابض ْفو  بلْ يليف ) :أ ااؿ ابنػ  عود ُبنُْ تي  (َُٓ)

ْزا ِّٗ/ُ) ابٌ جازا(،  ازا ُِّ/ّ ازا ابكموؿ )  (.َُُ)ص ابٌ جازا(، ت 
 (.َّٕ/ّابكةًن ) اب عورزخ (ُُٓ)
 .(َِّ/ُاب  اٛنازم )فو  كاٞنرتككٌن ك وب ابض ْ (ُِٓ)
ًٍْسز  (ُّٓ)  (.ْْٓ/ّ) اٛنىٍْح كاب ػع
ك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن (،  ٕٖٓ/ُكاألٚنو  ٞنسلم ب  اٜنجوج ) ىن(، ابكَّٕ/ّابكةًن ) اب عورزخ: أ ااؿ ابنػ  عود ُبنُْ تي  (ُْٓ)

ًٍْسز (، ُُٖ)ص بلنعسوئيف ٍْح كاب ػع  ابض ْفو اٞننىن ُب  ،(ّٖص) ابض ْفو ، (ُٖٓ/ّ) ابًٌْجوؿ( ، ابكوم  ُب ضْفو  ْْٓ/ّ) اٛنى
 (. َُْ/ّ(، ميياف ااع ساؿ )ِْْ/ُ)
ْزا  (ُٓٓ)  (.َُْ)ص ابٌ جازازينُْ: ت 
ًٍْسز  ) (ُٔٓ)  (.ْٕٗ/ِاٛنىٍْح كاب ػع
ْا (ُٕٓ) ٗن ه )ص ة  .ف ب  ثسزْ ابسسك يفعم  ( م  هاا ابةل .ٕا ت
ك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن (،  ُِٗ/ِابكةًن ) اب عورزخ(، َّٗ/ْركاز  ابسكرم ) -تورزخ اب  مٌْن :أ ااؿ ابنػ  عود ُبنُْ تي  (ُٖٓ)

ًٍْسز  )(، ُْٔ)ص  َبلنعسوئيف ْكثٌن  )(،  ْٕٗ/ ِاٛنىٍْح كاب ػع (، ُّْ/ِ) ابًٌْجوؿابكوم  ُب ضْفو  (، ُِِ/ُك وب اجمل
ْم أبو داكد ابسجس وين ) ص  ك وب ابض ْفو  (،  ََُ  ين )صبلسار  ك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن(،  ِٕٕ ناات أيب عةيس اآلج

ْزا ِْٗ/ُ(، ابكوش، )ِّ/ٓ(،  ازا ابكموؿ )ُُٕ/ُكاٞنرتككٌن اب  اٛنازم )  (.َُْ)ص جازااب ٌ (، ت 
 (.ُِٕص -ُُٕزينُْ: )ص (ُٗٓ)
 (.ِْٖ/ص:ُ)ج: حلابٌنكىا علح ًك ىوب اب  ابصٌ  (َُٔ)
 (.ِِْ/ُكاٞنرتككٌن اب  اٛنازم ) ابض ْفو  (ُُٔ)
 (.ُٔٗ/ُِكموؿ ) ازا اب (ُِٔ)
 (.ٗٔ)ص ورزخاب ع زينُْ: ٪نٍن ب  مٌْن كك وبه  (ُّٔ)
 (.ُٓٗ/ ِاب  اٛنازم )ك وب ابض ْفو  كاٞنرتككٌن  (ُْٔ)
ًٍْسز  (ُٓٔ)  (.ُّْ/ُ)  اٛنىٍْح كاب ػع
 (.ٕٔ/ِّ ازا ابكموؿ ) (ُٔٔ)
ًٍْسز  (ُٕٔ)  .(ِّْ/ ُ)  اٛنىٍْح كاب ػع

 (.ُٓٓ/ٓ) ابًٌْجوؿابكوم  ُب ضْفو   (ُٖٔ)ُٖٔ
 (.ِْٖ/َّابكموؿ )  ازا (ُٗٔ)
ًٍْسز  (َُٕ)  (.ْْٗ/ٖ) اٛنىٍْح كاب ػع
ًٍْسز  (ُُٕ)  (.ِّ/ٓ) اٛنىٍْح كاب ػع
 (.ُٔٗ/ُِ ازا ابكموؿ ) (ُِٕ)
 .(ِٖٔ/ُّ ازا ابكموؿ ) (ُّٕ)
ًٍْسز  (ُْٕ)  (.ُّٗ/ٗ) اٛنىٍْح كاب ػع


