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ً
بف ىي ًزٍي ىد ً
س ٍيف بف ىعًم ِّي ً
بف
"إرشاد المبيب إلى أقكاؿ اإلماـ الحافظ أبي ىعم ٍّي ي
الح ى
اكد َّ
س ياب ٍك ًرم في ركاة تيذيب التيذيب"
ىد ى
الن ٍي ى
"دراسة تحميمية مقارنة"
محمد عمي حمزة عمي.
قسـ الحديث كعمكمو ،كمية أصكؿ الديف كالدعكة بالمنصكرة ،جامعة األزىر.،
البريد اإللكتركنيMohamedhamza1996.el@azhar.edu.eg :
ممخص البحث:
ً
بف ىي ًزٍي ىد ً
س ٍيف بف ىعمً ِّي ً
اكد
بف ىد ى
جمع الباحث أقكاؿ اإلماـ الحافظ أبي ىعم ٍّي ي
الح ى
َّ
جرحان كتعديالن ،كدرسيا دراسة تحميمية
الن ٍي ى
س ياب ٍك ًرم في ركاة تيذيب التيذيب ٍ
كقارنيا بأقكاؿ غيره مف ُّ
مفصمة لإلماـ أبي عمي
النقاد ،كقد بدأ البحث بترجمة
َّ

الحافظ ،ثـ ذكر أقكالو في ركاة تيذيب التيذيب جرحان كتعديالن كقسميـ إلي
المجرحكف ككانكا عمى
قسميف :ىما المكثقكف ككانكا عمى ثالث مراتب ،ك َّ
مرتبتيف ،كذكر الباحث خصائص منيج أبي عمي الحافظ في الجرح كالتعديؿ،
ثـ في نياية البحث ذكر النتائج التي تكصؿ إلييا ثـ تكصياتو لمباحثيف ثـ
فيرس المصادر كالمراجع ثـ فيرس المكضكعات.
ِّ
ُّعفاء ،الخصائص.
الكممات المفتاحية :الترجمة ،الحافظ ،الناقد ،الثقات ،الض ى
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Guiding Al-Labib To The Sayings Of Imam Al-Hafiz Abi
Ali Al-Hussein Bin Ali Bin Yazid Bin Dawood AlNaysaburi About The Narrators
Of Tahdheeb Al-Tahdheeb.
Comparative Analytical Study.
Muhammad Ali Hamza Ali.
Department Of
Hadith And Its Sciences- College
Fundamentals Of Religion And Dawah In MansouraUniversity Al-Azhar, Country .
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Abstract:
The researcher collected the sayings of Imam Al-Hafiz
Abi Ali Al-Hussein bin Ali bin Yazid bin Dawood AlNaysaburi about the narrators of Tahdheeb Al-Tahdheeb
concerning Al-Jarh and Al-Ta’dil i.e., “Discrediting or
Confirming the Reliability of Narrators”, studied them in
an analytical way and compared them with the sayings of
other critics. The research started with a detailed
biography of Imam Abi Ali Al-Hafiz, then quoted his
sayings about the narrators of Tahdheeb Al-Tahdheeb
concerning Al-Jarh and Al-Ta’dil and divided them into
two Sections; Al-Mowathaqoon, “The Credited
Narrators”, and they were on three ranks and AlMojarrahoon, “The Discredited Narrators”, who were on
two ranks. The researcher mentioned the characteristics
of Abi Ali Al-Hafiz’s approach in Al-Jarh and Al-Ta’dil.
At the end of the research, he mentioned the results he
reached, then his recommendations for researchers, then
the index of sources and references, then the index of
topics.
Keywords: Biography, Al-Hafiz, Critic, The Trustworthy,
The week, Characteristics.
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مقدمة
شركر أنفيسنا،
إف الحمد هلل
َّ
نحمده ،كنستعي ينو ،كنستغفره ،كنعكذ باهلل ًمف ي
ي
كمف سيئات أعمالنا ،مف ييده اهلل فال م ً
ضؿ لو ،كمف ييضمؿ فال ىادم لو،
ي
أف محمدان عبده كرسكلو.
كأشيد أف ال الو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ،كأشيد َّ
صرفت فيو نفائس األياـ ،كأعمى ما يخص بمزيد
أما بعد :فإف ٍأكلى ما ي
خير البريَّة  ،كال ىيرتاب
االىتماـ ،االشتغاؿ بالعمكـ الشرعية المتىمىقَّاة عف ٍ
طفى  ،كالسنة
عاق هؿ في َّ
صى
س َّنة نبيو ا ٍل يم ٍ
مدارىا عمي كتاب اهلل المقتفى ىك ي
أف ى
النبكية ىي المصدر الثاني لمتشريع مع القرآف الكريـ ،كقد َّ
تكفؿ اهلل تعالى

بحفظ كتابو الكريـ كسنة نبيو األميف ،فقاؿ  ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞﭼ(.)1

بياف لمقرآف الكريـ كما
كبحفظ القرآف الكريـ يحفظت السنة النبكية ،ألنيا ه
قاؿ تعالى ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

كحي مف اهلل تعالى
المبيف ،فكالىما
ﭯﭼ( ،)5كال يتـ حفظ المبيَّف إال بحفظ
ِّ
ه
كما قاؿ تعالى ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ( ،)4كقاؿ النبي 
"أال ِّإني أكتيت الكتاب كمثمو معو  ...الحديث) ،)3كلذا جاء األمر مف اهلل عز
(ُ) سكرة الحجر ،اآلية (ٗ).

( )5سكرة النحؿ ،جزء مف اآلية (ْْ) .
( )4سكرة النجـ ،اآليتاف (ّ.)ْ ،

( ) 3ىذا جزء مف حديث صحيح ركاه األئمة مف حديث المقداـ بف معد كرب الكندم ،

أخرجو أبك داكد ،كتاب السنة ،باب لزكـ السنة (ْ ََِ/ح َْْٔ)  ،كالترمذم ،أبكاب
ىف يقىا ىؿ ًع ٍن ىد ح ًد ً
يث َّ
يث
الن ًب ِّي  ّٖ/ٓ( حِْٔٔ) كقاؿ :ىى ىذا ىح ًد ه
ى
اب ىما ين ًي ىي ىع ٍن يو أ ٍ ي
العمـ ،ىب ي
حس هف ىغ ًر ً
الك ٍج ًو ،كأحمد في المسند (ِٖ َُْ/ح ُُْٕٕ) ،كابف حباف،
ه
يب م ٍف ىى ىذا ى
ى ى
ىف س ىن ىف ا ٍلمصطىفىى  يكمَّيا ع ًف المَّ ًو ىال ًم ٍف ًت ٍمقى ً
ً
ً
ً
اء
َّ
أ
ب
ح
ر
ص
م
ل
ا
ر
ب
خ
ل
ا
ر
ك
ذ
باب
الصحيح،
مقدمة
ً
ٍ
ٍ
ٍ ى ى ي ى ِّ
ى ى
ي ٍ
ي
ىن ٍف ًس ًو (ُ ُٖٗ/حُِ) ،كالحاكـ ،كتاب العمـ (ُ ُُٗ/حُّٕ) كقاؿ :إسناده صحيح،
كسكت عنو الذىبي.
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كجؿ باألخذ بما جاء عف النبي  فقاؿ تعالى ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﭼ( ،)1فالسنة النبكية ال ييمكف أف ييستغنى عنيا بحاؿ مف
أف ىيَّأ في كؿ و
زماف مف أىؿ العمـ مف ىينفكف
األحكاؿ ،فكاف ًمف رحمة اهلل ٍ 
عف كتابو كسنة رسكلو  تحريؼ الغالًيف ،كانتحاؿ المبطميف ،كتأكيؿ
بينكف الحؽ بالبراىيف ،كما زالت عناية العمماء مستمرة في خدمة
كي ِّ
الجاىميف ،ي
السنة النبكية المطيرة ،كلقد ىيَّأ اهلل تعالى لخدمة السنة النبكية أئم نة جيابذة
ً
ً
اـ،
عمـ كاسع بيؤالء الركاة ،كمف ىؤالء األئمة ى
الحافظي ،الناقد ،اإل ىم ي
عندىـ ه
ً
اكد َّ
بف ىي ًزٍي ىد ً
بف ىعمً ِّي ً
س ياب ٍك ًرم(،)5
بف ىد ى
العالَّ ىم ية ،الثٍَّب ي
س ٍي يف ي
ت ،أ يىبك ىعم ٍّي ي
الن ٍي ى
الح ى
ى
كىك مف كبار أئمة الن ٍقد كجيابذة الحديث بشيادة األئمة الكبار كما سيتضح
جمعت أقكاؿ
المكسعة ليذا اإلماـ ،كلـ أقؼ عمى دراسة
ذلؾ مف خالؿ الترجمة
َّ
ٍ
ىذا اإلماـ الكبير في الجرح كالتعديؿ ،فكاف الغرض مف ىذا البحث أف أجمع
كالمو عمى ركاة كتاب تيذيب التيذيب الذم ىك تراجـ لمكتب الستة كممحقاتيا،
عت ما قالو مف تكثيؽ أك تجريح في ىؤالء الركاة؛ ألف ركاة تيذيب
فجم ي
فأردت أف أ ٍيبرز كالـ أبي عمي
مكسع
التيذيب قد تى َّكمـ فييـ العمماء بكالـ
َّ
ي
ً
كمف
الحافظ عمى ىؤالء الركاة؛ كي أقارف كالمو بكالـ األئمة مف شيكخو ى
ً
كمف جاء بعده؛ حتى تتضح م ٍن ىيجية ىذا اإلماـ الكبير
سبقو كمف كالـ أقرانو ى
في الجرح كالتعديؿ تشدُّدان أك اعتداالن أك تساىالن كغير ذلؾ مف فكائد المقارنة،
كس َّم ٍيتو،
ى
ً
بف ىي ًزٍي ىد ً
س ٍيف بف ىعمً ِّي ً
بف
"إرشاد المبيب إلى أقكاؿ اإلماـ الحافظ أبي ىعم ٍّي ي
الح ى
اكد َّ
س ياب ٍك ًرم في ركاة تيذيب التيذيب"
ىد ى
الن ٍي ى
"دراسة تحميمية مقارنة"
أكالن :أىمية البحث كأسباب اختياره:

( )1سكرة الحشر جزء مف اآلية (ٕ).

( )5انظر :سير أعالـ النبالء (ُٔ ُٓ/كما بعدىا) كسأفرد إف شاء اهلل تعالى الفصؿ األكؿ
مف ىذا البحث لمترجمة ليذا اإلماـ.
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ُ -التشرؼ بخدمة السنة النبكية عمي صاحبيا أفضؿ الصالة كأتـ
التسميـ ،رجاء إصابة ُّ
النضرة التي دعا بيا النبي  لمف سمع حديثو فكعاه
كأدَّاه كما سمعو ،فقد قاؿ النبي  " :ىنض َّ
ش ٍي نئا فىىبمَّ ىغ يو ىك ىما
س ًم ىع ًم َّنا ى
ام ىأرن ى
َّر الم يو ٍ
ى
ب مبمِّ وغ أىكعى ًم ٍف س ً
ً
ام وع(.")1
سم ىع ،فىير َّ ي ى ٍ ى
ى
ى
ِ -مكانة اإلماـ أبي عمي النيسابكرم بيف عمماء الجرح كالتعديؿ فيك
ناقد ،حتى َّأنو إذا قيؿ :قاؿ أبك عمي الحافظ كاف ىك
ه
إماـ حافظه ه
مكصكؼ بأنو ه
المقصكد ،فتمميذه الحاكـ يقكؿ في مستدركو كثي ارن" :حدثنا أبك عمي الحافظ في
قريب مف ثمانيف مكضعان ،كعمماء التراجـ يذكركف أقكالو أيضان كيقكلكف" :قاؿ
ناء عمى
أبك عمي الحافظ" كذا ،فصار لقب الحافظ مالزمان لو (رحمو اهلل)ً ،ب ن
جرحان كتعديالن،
ىذه المكانة العممية ليذا اإلماـ ت يككف أىمية أقكالو في الركاة ٍ
فيك مف األئمة المجتيديف في عمـ الجرح كالتعديؿ.
ّ -اإلماـ أبك عمي الحافظ مف كبار أئمة القرف الثالث كالرابع اليجرم؛ فقد
ً
ً
عيف
يف ىك ى
س وع ىكأ ٍىرىب ى
س ٍب ًع ى
مائتى ٍي ًف ،كتكفي في عاـ ت ٍ
س ٍب وع ىك ى
يكلً ىد في عاـ ى
مائ وة( ،)5كىك شي هخ لمدارقطني كالحاكـ كابف منده كغيرىـ ،كىك مف أزىي
ىكثىالى ًث ى

كالـ مجتيد ال ناقؿ ،شأ ينو
عصكر السنة في التدكيف كالتصنيؼ ،كعميو فكالمو ي
شأف األئمة الكبار.
ْ -أىمية فى ٍيـ مصطمحات كعبارات أئمة الجرح كالتعديؿ ،فيناؾ عبارات
ً
أمر ميـ
تي ٍفيـ عمى غير مراد قائميا ،فتحرير العبارات كفيميا الفيـ الصحيح ه
ثـ الحكـ عمى
جدان؛ لما يترتب عميو مف الحكـ عمى الركاة قبكالن كردان ،كمف َّ
حتاج إلى ىك ىر وع
األحاديث صح نة كضعفان ،قاؿ اإلماـ الذىبي:
"الكالـ في ُّ
الركاة ىي ي
ي
ً
و
اءة ًمف اليكل كالم ٍيؿً ،
تاـ ،كبر و
بالحديث ً
كعمىمًو كرجالًو ،ثـ نحف
كاممة
كخبروة
ٍّ ى
ى
اهلل  ، باب ما ج ً
كؿ ً
( )1أخرجو الترمذم ،أ ٍىبك ي ً ً
س ً
يغ
الح ِّث ىعمىى تىٍبمً ً
اء في ى
ى ي ى ى ى
اب ا ٍلع ٍمـ ىع ٍف ىر ي
ى
ً
ً
ً
ً
طفىى  ل ىم ٍف
َّ
صى
الس ىما ًع (ْ ُّّ/ح ِٕٓٔ) ،كابف حباف ،كتاب العمـ ،ي
باب ذ ٍكر يد ىعاء ا ٍل يم ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
سم ىع يو (ُ ِٖٔ/ح ٔٔ) كغيرىما مف حديث عبد اهلل بف مسعكد ،
أىدَّل م ٍف أ َّ
يمتو ىحديثنا ى
يث حس هف ً
ً
يح.
صح ه
كقاؿ الترمذم :ىى ىذا ىحد ه ى ى ى
( )5انظر :سير أعالـ النبالء (ُٔ ُٓ/كما بعدىا).
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ً
ً
ً
ً
ً
المتى ىجا ىذ ىبة،
نفتىق ير إلى تحرير عبارات التعديؿ كالجرح ،كما بيف ذلؾ مف العبارات ي
أى ُّـ ًمف ذلؾ ،أف ىنعمـ باالستقر ً
ً
اإلماـ ً
اصطالحو
الج ٍي ًبذ ك
ؼ ذلؾ
اء ِّ
التاـ يع ٍر ى
ثـ ى
ى
ى
()1
ً
اخترت الكتابة في ىذا
كمقاص ىده بعبارًاتو الكثيرة " ،ليذه األسباب كغيرىا
ي

المكضكع بعد تكفيؽ اهلل تعالى كاستشارة أساتذتي مف أىؿ العمـ.
ثانيان :أىداؼ البحث:
ُ -إظيار رتٍبة اإلماـ أبي عمي الحافظ بيف ُّ
النقَّاد كبياف ىؿ ىك مف
ي
المتشدديف أـ مف المعتدليف أـ مف المتساىميف.
ِ -إبراز منيجو في نقد الركاة جرحان كتعديالن كبياف أىـ سمات ىذا
المنيج.
جرح أك تعديؿ في
ّ -جمع ما قالو اإلماـ أبك عمي الحافظ مف عبارات ٍ
ركاة تيذيب التيذيب كبياف مراده مف تمؾ العبارات.
ْ -تصنيؼ مصطمحات اإلماـ أبي عمي الحافظ بالنسبة إلى مراتب الجرح
كالتعديؿ العامة عند النقاد.
ٓ -معرفة ما قالو عمى الركاة جرحان كتعديالن كمقارنة قكلو بقكؿ غيره مف
و
بخالصة في حاؿ الراكم.
أئمة النقد ،لمخركج
ثالثان :الدراسات السابقة :بعد البحث كالتحرم عف طريؽ االنترنت كسؤاؿ
المختصيف مف أىؿ العمـ لـ أقؼ عمى دراسة سابقة تناكلت الكتابة في ىذا
المكضكع.
رابعان :منيج البحث * :اعتمدت منيج التتبع التاـ لما قالو اإلماـ أبك عمي
جرحان كتعديالن ،ثـ أذكر كالـ ُّ
النقَّاد في
الحافظ في ركاة كتاب تيذيب التيذيب ٍ
ي
أنظر في كالـ اإلماـ أبي عمي الحافظ كأقارنو بكالـ أئمة النقد.
الراكم ،ثـ ي
الجرح كالتعديؿ عند ُّ
* َّ
النقَّاد،
صن ٍف ي
ت كالمو في الركاة عمى حسب مراتب ٍ
ككضعت تحت كؿ مرتبة الركاة الذيف تكمَّـ فييـ اإلماـ أبك عمي الحافظ.
ي

( )1المكقظة (ص.)ِٖ :

522
* أبدأي ترجمة الراكم بذكر مف أخرج لو مف أصحاب الكتب الستة ،كاف لـ
تكف لو ركاية عندىـ لـ أذكر شيئان ،كاعتمدت في ذلؾ عمى الرمكز التي ذكرىا
الحافظ ابف حجر في كتابو تقريب التيذيب.
كنس ىبو ك يكنيتو كطبقتو حسب ما ذكره الحافظ ابف حجر
أذكر اسـ الراكم ى
* ي
أذكر عبارة اإلماـ أبي عمي الحافظ في الراكم ،ثـ
في كتابو تقريب التيذيب ،ثـ ي
أذكر
يع ي
أى
مؽ بتعميؽ خفيؼ عمى معنى العبارة فأقك يؿ "تفسير عبارة اإلماـ" ،ثـ ي
أقكاؿ ُّ
النقَّاد في الراكم ،كأتكسعي في ذكر كالميـ مف جميع كتب التراجـ كغيرىا،
ناقالن عبارة األئمة مف المصادر األصمية ما أمكف ،ثـ أختـ أقكاؿ ُّ
النقَّاد غالبان
ي
بكالـ الحافظيف الذىبي كابف حجر ،ثـ أقك يؿ "الخالصة" فأ ىيبيف ىؿ كافؽ أبك
عمي الحافظ جميع األئمة أـ كافؽ الجميكر أـ خالؼ ،كأحاك يؿ التكفيؽ بيف
اآلراء أك الترجيح حسب الحاؿ ،فأذكر أقرب اآلراء في الراكم.
* الضبط بالشكؿ أك الحركؼ لما قد ييشكؿ مف األلفاظ كاألسماء كاألنساب
المعتمدة في ذلؾ.
مف خالؿ الرجكع إلي المصادر
ى
يف بعض األنساب غير المشيكرة مف يكتيب األنساب.
* أ ىيب ي
ؼ ببعض األعالـ التي تحتاج إلى تعريؼ مف الكتب المختصة بذلؾ.
يعِّر ي
*أى
يف األلفاظ الغريبة مف خالؿ الرجكع إلي كتب الغريب كالمغة كالشركح.
* أ ىيب ي
كـ بتخريج بعض األحاديث التي قد ترد في تراجـ الركاة في الحاشية،
* أىقي ي
كأنقؿ أحكاـ األئمة عمى األحاديث ،كاذا كاف في الصحيحيف أك أحدىما اكتفيت
بالعزك إلييما ،لما ىك معمكـ مف صحة الكتابيف.
خامسان :يخ ٍطة البحث :اشتمؿ البحث عمى مقدمة كفصميف كخاتمة ،كذلؾ
عمى النحك التالي:
المقدمة كتشتمؿ عمي ما يمي:
ُ -أىمية البحث كأسباب اختياره -ِ .أىداؼ البحث -ّ .الدراسات
السابقة -ْ .منيج البحث -ٓ .يخطة البحث.
الفصؿ األكؿ " :ترجمة اإلماـ أبي عمي الحافظ" ،كفيو أربعة مباحث:
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المبحث األكؿ :التعريؼ باإلماـ أبي عمي الحافظ (اسمو كنسبو ككنيتو
كلقبو كمكلده كمكطنو كنشأتو ككفاتو).
المبحث الثاني( :شيكخو كتالميذه).
المبحث الثالث :رحمتو في طمب العمـ ،كمنزلتو العممية ،كثناء العمماء
عميو.
المبحث الرابع :مصنفاتو كآثاره العممية.
الفصؿ الثاني :أقكاؿ اإلماـ أبي عمي النيسابكرم في الجرح كالتعديؿ ،كفيو
ثالثة مباحث:
المبحث األكؿ :الركاة الذيف كثَّقيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم ،كفيو ثالثة
مطالب:
المطمب األكؿ :الركاة الذيف كثَّقيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بأعمى ألفاظ
التكثيؽ.
المطمب الثاني :الركاة الذيف كثَّقيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات تدؿ
عمى العدالة كتماـ الضبط لكنيـ دكف أصحاب المرتبة السابقة.
المطمب الثالث :الركاة الذيف كثَّقيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات
تكثيؽ خفيفة.
ٍ
ضعفيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم .كفيو
المبحث الثاني :الركاة الذيف َّ
مطمباف:
ضعفيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات
المطمب األكؿ :الركاة الذيف َّ
تضعيؼ خفيفة.
ضعفىيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات
المطمب الثاني :الركاة الذيف َّ
تضعيؼ شديدة.
المبحث الثالثً :س ىمات منيج اإلماـ أبي عمي النيسابكرم في ىج ٍرح الركاة
كتعديميـ ،كمراتب الجرح كالتعديؿ عنده.
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الخاتمة :كفييا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ،كتكصيات كمقترحات
اعتمدت عمييا في
أتبعت ذلؾ بذكر فيرس لممصادر كالمراجع التي
الباحث ،ثـ
ي
ي
البحث مرتبان إياىا عمى حركؼ اليجاء ،ثـ فيرس المكضكعات.
الفصؿ األكؿ " :ترجمة اإلماـ أبي عمي الحافظ( ،")1كفيو أربعة مباحث:
المبحث األكؿ :التعريؼ باإلماـ أبي عمي الحافظ (اسمو كنسبو ككنيتو
كلقبو كمكلده كمكطنو كنشأتو ككفاتو).
()5
اكد َّ
بف ىي ًزٍي ىد ً
بف ىعمً ِّي ً
م  ،كنيتو :أبك
س ياب ٍك ًر ُّ
بف ىد ى
س ٍي يف ي
اسمو كنسبو :ي
الن ٍي ى
الح ى

عمي ،لقبو :الحافظ .مكطنو :نيسابكر.
مكلده :كلً ىد ًفي ً
م،
مائتى ٍي ًف ،كفييا كلد أبك أحمد بف ىع ًد ٍّ
يف ىك ى
س ٍب ًع ى
س ٍب وع ىك ى
س ىنة ى
ى
ي
()4
ً
ً
ً
و
ِّ
َّ
الر ً
م .
از ُّ
ىك ًى ىي َّ
ييا أ يىبك ىحاتـ َّ
الس ىن ية التي تيىكف ىي ف ى

( )1ينظر ترجمة اإلماـ أبي عمي الحافظ في المصادر اآلتية:

تاريخ نيسابكر لمحاكـ (ص ،)ٖٔ :تاريخ بغداد (ٖ ،)َٕ/األنساب لمسمعاني (ْ،)َِ/
تاريخ دمشؽ (ُْ ،)ُِٕ/المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ (ُْ ،)ُِٖ/التقييد لمعرفة
ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة (ُ ،)ِْٓ/بغية الطمب في تاريخ حمب لكماؿ الديف ابف
العديـ (ٔ ،)َِٕٕ/تذكرة الحفاظ لمذىبي (ّ ،)ٕٗ/سير أعالـ النبالء (ُٔ ،)ْٓ/تاريخ
اإلسالـ (ُٓ ،)ُْٗ/الكافي بالكفيات (ُِ ،)ِٔٔ/البداية كالنياية (ُٓ ،)ِّْ/طبقات
الحفاظ لمسيكطي (ص ،)ّٔٗ :شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد (ْ،)ِٕٓ/

األعالـ لمزركمي (ِ ،)ِْْ/معجـ المؤلفيف لعمر كحالة (ْ.)ّٖ/
( )5النيسابكرل( :بفتح النكف ،كسككف الياء المنقكطة مف تحتيا باثنتيف ،كفتح السيف
الميممة كبعد األلؼ باء منقكطة بكاحدة ،كفي آخرىا الراء) ،ىذه النسبة إلى نيسابكر ،كىي
صكف ،كقد جمع
أحسف مدينة كأجمعيا لمخيرات بخراساف ،كالمنتسب إلييا جماعة ال يي ٍح ى
الحاكـ أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الحافظ تاريخ عممائيا في ثماف مجمدات ضخمة،
شيد ،انظر:
كتقع حاليان في جميكرية إيراف ،في الشمالي الشرقي منيا بالقرب مف مدينة م ٍ
األنساب لمسمعاني (ُّ ،)ِّْ/سير أعالـ النبالء (ّ ،)ُٖ/تقريب التيذيب (ص،)ُّّ:
الصحاح الستة ،تأليؼ د /شكقي أبك خميؿ.
أطمس الحديث النبكم مف الكتب ِّ

( )4انظر :البداية كالنياية (ُُ.)ِّٖ/
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طمب الحديث بعد أف كاف في الثانية كالعشريف مف يع يمره ،كسبب
نشأتو :ى
تأ ُّخره نكعان ما في طمب العمـ أنو كاف يعمؿ في الصاغة ،كلـ ييعرؼ أف أباه
كاف مف أىؿ العمـ الذيف يب ِّكركف بتعميـ أبنائيـ ،قاؿ الذىبي :أ َّىك يؿ ى و
س ًم ىع يو
يى
ش ٍيء ى
ً
ً
ً
ً
ًفي ً
ً
الصا ىغة،
الحداثىة ىيتى ىعمَّ يـ في َّ
اف في أىيَّاـ ى
س ًع ٍي ىف كمائتيف  ...ىك ىك ى
س ىنة أ ٍىرىب وع ىكًت ٍ
ى
بطمب ً
ض العمىم ً
ً
الع ٍمًـ ،فى َّ
يش
ش ىار ىعمى ٍي ًو
اىد فر ى
ط ذ ىك ًائ ًو ،ىكأى ى
اء لى َّما ى
ش ى
ى
فنص ىح يو ىب ٍع ي ي ى
َّ
ً
ىقبؿ ىعمىى الطمىب.
لً ىذلً ىؾ ،ىكأ ى
قمت :لـ ينشغؿ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بغير الرحمة في طمب الحديث
كلي القضاء أك غير ذلؾ ،ككاف
كركايتو ،فمـ يذكر ه
أحد ممف ترجـ لو أنو ى
عصره مف أزىى عصكر السنة فقد يكلًد في القرف الثالث ،كتكفي في القرف
ٍ
الرابع لميجرة.
ً
اؿ الح ً
عيف
ات أ يىبك ىعمً ٍّي ًفي يج ىم ى
اك يـ :ىم ى
س وع ىكأ ٍىرىب ى
كفاتو :قى ى ى
س ىن ىة ت ٍ
ادل األيكلى ى
)
1
(
نتيف ك ً
مائ وة .ع ى ً
ً
اف ًم ٍثمى يو
س ىن نة ،قاؿ الذىبي :ىكلى ٍـ يي ىخ ٍ
اس ى
ىكثىالى ث ى ى
مؼ ًب يخ ىر ى
س ٍبع ٍي ىف ى
اش ث ً ى ى
(رحمو اهلل كجميع أئمتنا رحم نة كاسع نة).
ي
المبحث الثاني( :شيكخو كتالميذه):
بف أىًبي طىالً وب مح َّمد بف ينكح بف ع ٍب ًد ً
شيكخو :ركل ع ٍف :إً ٍبر ً
اهلل ً
اى ٍي ىـ ً
بف
ى
يى
ىى ى
ٍ
ى
()5
ً
ً
ً
و
ىخالً ود َّ
الر ٍح ىم ًف ً
م  ،كأىبي يم ىح َّمد ىع ٍبد اهلل بف يم ىح َّمد ً
بف
بف ىع ٍبد َّ
س ياب ٍك ًر ٌ
الن ٍي ى

1
اف :بالد كاسعة ،أكؿ حدكدىا مما يمي العراؽ ،كآخر حدكدىا مما يمي اليند،
اس ي
( ) يخر ى
أميات مف البالد منيا نيسابكر كىراة كمرك كنسا كسرخس ،كما يتخمؿ ذلؾ
كتشتمؿ عمى ٌ
كيعد ما كراء
مف المدف التي دكف نير جيحكف ،كمف الناس مف يدخؿ أعماؿ خكارزـ فيياٌ ،
كص ٍمحان ،كذلؾ في سنة
النير منيا ،كليس األمر كذلؾ ،كقد فتحت أكثر ىذه البالد يع ٍنكة ي
إحدل كثالثيف لميجرة ،في أياـ عثماف  بإمارة عبد اهلل بف عامر ابف يكىرٍيز ،انظر :معجـ
البمداف (ِ.)َّٓ/
ش ٍي يخ ىن ٍيسابكر ،كًاماـ المحد ً
الز ً
ً
الم ىج ِّكيدَّ ،
( )5قاؿ الذىبيً :
ِّث ٍي ىف ًفي ىزىم ًان ًو،
اى يد ،ى
يى
اـ ،ى
ى يٍ ى ى
الحافظي ،ي
اإل ىم ي

انظر :سير أعالـ النبالء (ُّ.)ْٕٓ/
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ًش ٍيرىكٍيو القير ًشي َّ
س ياب ٍك ًرم ( ،)1كجعفر بف أحمد بف نصر الحافظ المعركؼ
الن ٍي ى
ى
ى
()5
ً
ً
ً
س ٍي ًف ً
بالحصيرم  ،ىكاماـ األئمة ً
بف
س ياب ٍكر ،ىك ىع ًف :ي
ى
الح ى
ابف يخ ىزٍي ىم ىة ،ىكطى ىبقىتو ب ىن ٍي ى
ً ()3
)
4
(
ً
ً
ً
ً
م  ،ىك يم ىح َّمد ً
صً
بف يم ىب ىارؾ ً
س ً
السام َّي
الر ٍح ىم ًف َّ
ار ُّ
بف ىع ٍبد َّ
بف ا ى
لي ٍيثىـ األى ٍن ى
إً ٍد ًرٍي ى
بي ىارةى،
ى
ً
ً
الج ىم ًح ِّي( ،)2كأىبي ىي ٍح ىيى ىزىك ًريَّا بف ىي ٍح ىيى بفً
كأىبي ىخم ٍيفى ىة الفى ٍ
الح ىباب ي
ضؿ بف ي
)
6
(
اف ،كع ٍبد ً
ًً
الس ً
ص ىرًة ،ىك يم ىح َّم ًد ً
اهلل
الر ٍح ىم ًف َّ
ىع ٍب ًد َّ
ىص ىب ىي ى ى
اجي ًب ى
ص ٍي ور ىكطى ىبقىتو ًبأ ٍ
الب ٍ
بف ين ى
()7
س ًف ً
ىى ىك ً
ىى ىك ً
سى ً
ىح ىم ىد ً
اف بف عامر
ازم ًباأل ٍ
بف ًزىي واد األ ٍ
س ٍف ىي ى
بف أ ٍ
از ،ىك ى
بف ي
الح ى
بف يم ٍك ى
1
ً
ً
ً
ً
ات ىك ًث ٍيىرةه تى يد ُّؿ ىعمىى ىع ىدالىًت ًو
ص َّنفى ه
الحاك يـٍ :اب يف ش ٍي ىرىكٍيو الفىق ٍي يو أ ى
( ) قىاؿ ى
س ياب ٍكىر ،لى يو يم ى
ىح يد يك ىب ىراء ىن ٍي ى
ً
كاس ًتقى ً ً
َّ
اعةن ،ىكقىا ىؿ :ىكاحتى ُّجكا ًب ًو ،كقاؿ الذىبي:
س َّمى ىج ىم ى
امتو ،ىرىكل ىع ٍن يو يحفاظي ىبمىد ىنا  ،...ثيَّـ ى
ى ٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
صان ٍيؼ ،انظر :السير (ُْ.)ُٔٔ/
صاح ي
اـ ى
ب التَّ ى
الحافظي الفىق ٍي يو ى
اإل ىم ي
5
( ) قاؿ الذىبي :الح ً
ىح يد األىعالىـ ،كقاؿ مرةن :الحافظ اإلماـ أحد أئمة ىذا
َّ
افظي
الحجةي ،القي ٍد ىكةي ،أ ى
ى

الشأف ،كتكفي سنو ثالث كثالثمائة ،انظر :تاريخ نيسابكر (ص ،)ْْ :تذكرة الحفاظ
(ِ ،)ُٗٔ/السير (ُْ.)ُِٕ/
ً و
ً
( )4قاؿ الذىبيً :
فيوـ .انظر :السير
ِّث ،الثِّقىةيَّ ،
الم ىحد ي
الرحَّا يؿ ،ىك ى
صاح ىب ىحد ٍيث ىك ٍ
اف ى
اـ ،ي
اإل ىم ي

(ُْ.)ُُّ/
ً
( )3قاؿ الذىبيً :
بف
ؼ ،ىحد ى
الم ىحد ي
ص َّن ى
َّث ىع ٍن يو :أ يىبك ىح ًاتوـ ي
ِّث ،الثِّقىةي ،ى
الحافظي  ...ىج ىمعى ىك ى
اـ ،ي
اإل ىم ي
ًحب ى ً
(ص ًح ٍي ًح ًو) انظر :السير (ُْ.)ُُْ/
َّاف في ى
ٍف ك يىك مر ً
ش ٍي يخ الكق ً
َّ
( )2قاؿ الذىبيً :
ٍت ،ىك يع ًني ًب ىي ىذا َّ
ؽ،
الم ىحد ي
ِّث ،ى
اى ه
ى
اـ ،ى
الشأ ً ى ى ي ى
العال ىمةي ،ي
اإل ىم ي
ى
اف ًثقىةنً ،
ىعالىـ ،ك ىكتى ً
ً
ً ً
ٍم ٍكنان،
س ىن ًة ًع ٍ
ش ًرٍي ىف ىك ى
جمان ىك ىك ى
مائتى ٍي ًف ىكلق ىي األ ٍ ى ى ى
ى
فسمعى في ى
ى
ب ع ٍممان ٌ
صادقان ،ىمأ ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
ش يي ور .انظر :السير
ى
أ
ل
ك
س
اـ
ع
ة
مائ
اش
ع
ك
ً،
ؽ
ا
ف
اآل
ف
م
و
ي
ل
إ
ؿ
ح
ر
،
ا
ى
ك
ف
م
،
ا
ح
ي
ص
ف
،
ا
ب
أ ًىد ٍي
ى
ى
َّ
ى
ن
ن
ن
ى
ٍ
ى
ي ى ٍ
ٍ
ىى ى ى ى
ى
ي
(ُْ.)ٕ/
ً
ً
َّ
( )6قاؿ الذىبيً :
تييا ،ىكلى ٍـ ىي ٍر ىح ٍؿ ف ٍي ىما
الحافظي ،يم ىحد ي
صىرًة ىك ى
اـ ،الث ٍب ي
ِّث ى
ت ،ى
الب ٍ
ش ٍي يخ ىيا ىك يم ٍف ى
اإل ىم ي
ً
اف ًم ٍف أ ًىئ َّم ًة ً ً
أ ً
الح ًد ٍيث ُّ
يدؿ ىعمىى تبحُّره ىك ًح ٍف ًظ ًو،
مص َّن ه
ىحسب ،ىك ىك ى
ؼ جمي هؿ في عمؿ ى
ى
الحد ٍيث ،كلو ى
ات:
ىكلى ٍـ تبمي ٍغ ىنا أ ٍ
ىخ ىب يارهي ىك ىما ًفي ال ٌنفس ،ىكقى ٍد ىى َّـ ًب ىم ٍف أىدخ ىؿ ىعمى ٍي ًو (يعني في الحديث) ،ىم ى
ش ًر الت ً
(ر ًح ىم يو اهللي) ،انظر :السير
مائ وة ،ىك يى ىك ًفي ىع ٍ
س ٍب وع ىكثىالى ًث ى
ًب ى
ٍ
الب ٍ
س ىن ىة ى
ص ىرًة ،ى
ِّسع ٍي ىف ى
(ُْ.)ُٕٗ/
7
احب المص َّنفى ً
ً
ً
َّ
اف ًم ٍف أ ًىئ َّم ًة ىى ىذا َّ
الشأ ً
ٍف،
ات ،ىك ى
الحافظي ،ي
( ) قاؿ الذىبي :ى
ص ي ي ى
العال ىم ية ى
الح َّجةي ،ى
انظر :السير (ُْ.)ُٖٔ/
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()5
()1
سى ً
اف ً
الر ٍح ىم ًف
ش وع
اف ،ىكأىًبي ىع ٍب ًد َّ
بف يم ىجا ٍ
بج ٍر ىج ى
سا ،ىك ًع ٍم ىر ى
ي
بف يم ٍك ى
النسكم ًب ىن ى
ص ًؿ ،كع ٍبد ً
بف المثىَّنى ًبالمك ً
ً
الن ً
اهلل بف
ى
ىٍ
سائ ِّي (صاحب السنف) ًبم ٍ
َّ ى
ص ىر ،ىكأىًبي ىي ٍعمىى ً ي
بف ىنجب ىة البرب ًرم( ،)4ك ىخ ٍمؽ ىك ًث ٍير ًب ى ً
بف ىن ً
يم ىح َّم ًد ً
اف،
اس ى
اج ىي ىة ً ى ى ى ٍ ى
مدائ ىف بغداد يخ ىر ى
ى
الش ًاـ ك ً
الع ىار ً
الج ًزٍي ىرًة كغيرىا.
ؽ ىك ى
ىكىب ى
الح ىرىم ٍي ًف ىك ًم ٍ
ص ىر ىك َّ ى
قمت :مما سبؽ يتبيف أف اإلماـ أبا عمي الحافظ كانت لو رحم هة كاسع هة جدان
قكؿ الذىبي بعد أف ذكر
في طمب الحديث ،كشيكخو كثيركف جدان؛ دليؿ ذلؾ ٍ
بعضيـ "ركل عف ىخ ٍمؽ ىك ًث ٍير ًب ى ً
ص ىر ىك َّ
الش ًاـ
اس ى
اف ،ىكىب ى
الح ىرىم ٍي ًف ىك ًم ٍ
مدائ ًف يخ ىر ى
كً
الع ىار ً
الج ًزٍي ىرًة" كمف خال ؿ التراجـ السابقة لبعض شيكخو الذيف ذكرىـ
ؽ ىك ى
ى
الذىبي كغيره يتبيف أف غالبيـ مف األئمة الحفاظ العالميف بالحديث كعمكمو
كعمىمو ،مف أبرزىـ :اإلماـ النسائي كابف خزيمة كًا ٍبر ً
ً
بف أىًبي طىالً وب
اى ٍي يـ ي
ى
كعبداف األىكازم كغيرىـ مما كاف لو أكبر األثر في تككيف شخصية
النيسابكرم ٍ
فرط الذكاء كالحافظة
أبي عمي الحافظ العممية مع ما حباه اهلل تعالى بو مف ٍ
القكية النادرة ،حتى أنو ليقِّب بالحافظ منذ شبابو ،كما سيتضح أكثر عند ذكر
ثناء العمماء عميو في المبحث الثالث.
بف ىي ٍح ىيى ً
اؽ بف يم ىح َّم ًد ً
بف
تالميذه :ىحد ى
س ىح ى
َّث ىع ٍن يو :أبك عبد اهلل محمد بف إً ٍ
ط ً
منده الع ٍب ًدم( ،)3كأبك عبد اهلل الح ً
بف ىم ٍح ًم و
ش( )1ىك ًع َّدةه ،ىكقى ٍد
اك يـ ،ىكأ يىبك ى
اى ور ي
ى
ى ٌ
ى
1
ً
اإلماـ ،الح ً
س ىن ًد)ٍ ،ارتى ىح ىؿ إًلىى اآلفىاؽً ،انظر :السير
افظي ،الثٍَّب ي
صاح ي
( ) قاؿ الذىبي ً :ى ي ى
(الم ٍ
ت ،ى
ب ي
(ُْ.)ُٕٓ/
ِّث ،الح َّجةي ،الح ً
( )5قاؿ الذىبيً :
افظي ،تكفي بجرجاف سنو ثالثمائة .انظر:
الم ىحد ي
ى
ي
اـ ،ي
اإل ىم ي

السير (ُْ ،)ُّٔ/تذكرة الحفاظ (ِ.)ِِّ/
4
ً
اإلماـ ،الح ً
اف إً ىمامان ،يح َّجةن ،ىبص ٍي ارن ًب ىي ىذا
افظيَّ ،
ص َّن ى
الص ًاد ي
ؼ ىك ىج ىم ىع ،ىك ىك ى
( ) قاؿ الذىبي ً :ى ي ى
ؽ ،ى
َّ
الشأ ً
س ىن هد ىك ًب ٍيهر .انظر :السير (ُْ.)ُْٔ/
ٍف ،لى يو يم ٍ
افظ :بنك م ٍن ىدةى أىعالىـ الحفَّ ً
( )3قاؿ أىبك عمً ٍّي الح ً
اظ ًفي ُّ
الد ٍن ىيا قى ًد ٍيمان ىكحديثان ،أىالى تىىرٍك ىف إًلىى
ي ي
ى
ي ى
ى ى
ً
ً
ً
ً
قى ى ً ً
ً
ً
ب
الج َّكا يؿ ،يم ىحد ي
صاح ي
الحافظي ،ى
اـ ،ى
ِّث اإل ٍ
سالىـ ،ى
ريحة أىبي ىع ٍبد اهلل ،كقاؿ الذىبي :اإل ىم ي
اف أىكسع ًرحم نة ًم ٍن يو ،كالى أى ٍكثىر ح ًد ٍيثان ًم ٍن يو مع ً
التَّص ًان ٍي ً
الح ٍفظ ىكالثِّقىة ،فىىبمى ىغ ىنا
ؼ ،ىكلى ٍـ أىعمـ أىحدان ىك ى
ى
ىى
ى
ى
ى
ً
ً
ش ٍي وخ ،تكفي سنة خمس كتسعيف كثالثمائة ،انظر :السير
أ َّ
عمائة ى
ىف عدَّة ي
ش يي ٍكخو أ ه
س ٍب ى
ىلؼ ىك ى
(ُٕ ،)ّٕ/تذكرة الحفاظ (ّ.)ُٓٗ/
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َّ
م
س ياب ٍك ًر ٌ
الن ٍي ى
ً
بف ىى يار ٍك ىف

َّث ىع ٍن يو ً
ب ً
اؽ ً
ام ً
بف ىي ًزٍي ىد
ىحد ى
س ىح ى
ىح ىم يد ي
اف :أ يىبك ىب ٍك ور أ ٍ
بف أىي ٍُّك ى
بف إً ٍ
اإل ىم ى
ً ()5
بف يم ىح َّم ًد ً
ىح ىم ىد
الكلً ٍي ًد ىح َّ
كؼ ًب ِّ
الم ٍع ير ي
اف ي
س ي
بف أ ٍ
الص ٍبغ ِّي  ،ىكأ يىبك ى
ى
)
4
(
ً
ً
ً
َّ
تخ َّر ىج ًبو.
س ياب ٍك ًر ُّ
الحاك يـ ،ىك ى
ىكبر م ٍن يو ،ىكت ٍم ىم ىذ لى يو ى
الن ٍي ى
م  ،ىك يى ىما أ ي
المبحث الثالث :رحمتو في طمب العمـ ،كمنزلتو العممية ،كثناء العمماء
عميو.
رحالتو :ارتحؿ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعد أف طمب العمـ ببمده نيسابكر
()2
إلى كثير مف بمداف العالـ اإلسالمي كاآلفاؽ البعيدة منيا :ىى ىراة( )3كأصبياف

( )1أىبك طى ً
بف ىد ياكىد َّ
بف ىعمً ِّي ً
بف ىم ٍح ًمش ً
بف يم ىح َّم ًد ً
م ،قاؿ الذىبي:
س ياب ٍك ًر ُّ
اى ور يم ىح َّم يد ي
ي
الن ٍي ى
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
َّ
ً
اف
ك
ك
،
ٍف
أ
الش
ير
ب
ك
،
ب
ٍى
ذ
الم
ي
ف
ا
ام
م
إ
اف
ك
ك
،
ب
ي
ىد
أل
ا
اف،
اس
ر
خ
خ
ي
ش
،
ة
ك
د
ق
ال
ي،
ة
م
ال
الع
،
ٍ ي ىى ى ى ن
ىى ى
يٍ ى ي ى ٍ ي ي ى ى
ى ى ى ى
الفىق ٍي يو ى ى
اب ً ً
ً
س ًن ىد يىـ ىك يم ٍف ًت ىي ييـ .انظر :السير (ُٕ.)ِٕٔ/
ىص ىح ً ى
الحد ٍيث ىك يم ٍ
اـ أ ٍ
إ ىم ى
5
ً
َّ
ش ٍي يخ ً
( ) قاؿ الذىبيً :
ع ًفي
الم ىحدِّث ،ى
ص َّن ى
ؼ ،ىكىبىر ى
اإل ٍ
جمع ىك ى
اـ ،ى
سالىـ ،ى
الم ٍفتي ،ي
العال ىمةي ،ي
اإل ىم ي
ً ً ً
ً
مائ وة .انظر:
الح ًد ٍيث ،تييكفِّ ىي ًفي ى
س ىن ىة اثٍىنتى ٍي ًف ىكأ ٍىرىب ًع ٍي ىف ىكثىالى ًث ى
ش ٍع ىب ى
الف ٍقو ،ىكتميَّز في ع ٍمـ ى
اف ى
السير (ُٓ.)ّْٖ/
ً
ً
( )4قاؿ الذىبيً :
س وع
الم ٍف ًتي ،ى
اـ األ ٍىك ي
حد ،ى
س ىن ىة ت ٍ
العا ًب يد ،مات ى
اساف ،ى
ش ٍي يخ يخىر ى
الحافظي ،ي
اإل ىم ي
مائ وة .انظر :السير (ُٓ.)ّْٗ/
ىكأ ٍىرىب ًع ٍي ىف ىكثىالى ًث ى
( )3اليركم( :بفتح الياء كالراء الميممة) ،ىذه النسبة إلى بمدة ىراة ،كىي إحدل بالد
خراساف ،فتحيا خميد بف عبد اهلل الحنفي ،مف جية عبد اهلل بف عامر بف يك ىرٍيز زمف عثماف
بف عفاف  ،خرج منيا جماعة مف العمماء كاألئمة في كؿ فف ،انظر :األنساب لمسمعاني
(ُّ.)َّْ/
( )2األصبياني :بكسر األلؼ أك فتحيا كسككف الصاد الميممة كفتح الباء المكحدة كالياء

كفي آخرىا النكف بعد األلؼ ،ىذه النسبة إلى أشير بمدة بالجباؿ  ،كانما سميت بيذا االسـ
ألنيا تسمى بالعجمية (سباىاف) كسباه معناىا العسكر ،كىاف بمعنى الجمع  ،ككاف جمكع
عساكر األكاسرة تجتمع إذا كقعت ليـ كاقعة في ىذا المكضع مثؿ عسكر فارس ككرماف
فعرب كقيؿ أصبياف ،خرج منيا جماعة مف العمماء في كؿ فف قديمان
كككر األىكاز كالجباؿ ِّ
كصنؼ في تاريخيا كتب عدة قديمان كحديثان ،انظر :األنساب لمسمعاني (ُ، )ِْٖ/
كحديثان ي
معجـ البمداف (ُ.)َِٔ/
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كنسا( ،)1كجرجاف( )5ك ً
الع ىار ً
اف
اس ى
ؽ كالككفة كالبصرة كبغداد (مرتيف) ك يخ ىر ى
ى
يٍ
َّ ()6
()2
()3
ً
الرقة ك َّ
الشاـ كمصر كغيرىا.
الح ىرىم ٍي ًف ىك ىغ َّزة  ،كحمىب كأنطاكية ك َّ
ك ى
*منزلتو العممية ،كثناء العمماء عميو:
و
و
و
عالية جدان؛ فقد كاف لو
عممية
مكانة
لقد كاف اإلماـ أبك عمي الحافظ ذك
فرط ذكاء منذ صغره مما جعؿ بعض العمماء ينصحو بطمب العمـ كما سبؽ،
ٍ
و
و
ً
ِّ
حباه اهلل  بحافظة قكية نادرة الكجكد حتى ليقب بالحافظ منذ شبابو،
كلقد ى
كقد أثنى عميو شيكخو كأقرانو كتالميذه ،كسأذكر ما يدؿ عمى مكانتو العممية
العظيمة ،مف ذلؾ:
العس ً
اؽ
ىح ىم ىد
قاؿ أبك عمي الحافظ:
َّ
س ىح ى
اجتمعت ًب ىب ٍغ ىد ى
ي
اد ىم ىع أىًبي أ ٍ
اؿ ،ىكأىًبي إً ٍ
ً ()7
ىح ىم ىد َّ
بف ىح ٍم ىزةى ،ىكأىًبي طىالً وب ً
ً
م ،
الزٍيد ِّ
ص ور ،ىكأىًبي ىب ٍك ور ال ًج ىعا ًب ِّي ،ىكأىًبي أ ٍ
بف ىن ٍ
()4

( )1النسائي :نسبة إلى بمدة بخراساف يقاؿ ليا نسا ،كالنسبة المشيكرة إلى ىذه البمدة
النسكم كالنسائي ،انظر :األنساب لمسمعاني (ُّ.)ْٖ/
5
الج ٍر ىج ًان ٌى :بضـ الجيـ كسككف الراء الميممة كالجيـ كالنكف بعد األلؼ ،ىذه النسبة إلى
() ي

بمدة جرجاف كىي بمدة حسنة ،خرج منيا جماعة مف العمماء قديما كحديثان ،انظر :األنساب
لمسمعاني (ّ.)ِّٕ/
( )4خراساف :سبؽ التعريؼ بيا عند الكالـ عمى كفاة أبي عمي الحافظ (رحمو اهلل).

( )3ال ىغٌزم :غزة يبمى ٍيدة مف بالد فمسطيف ،خرج منيا جماعة مف األئمة كالمحدثيف ،كلد بيا
اإلماـ الشافعي ،انظر :األنساب لمسمعاني (َُ.)َْ/
( )2األنطاكي :نسبة إلى بمدة يقاؿ ليا أنطاكية كىي مف أحسف البالد في تمؾ الناحية
كأكثرىا خي ارن ،انظر :األنساب لمسمعاني (ُ.)ُّٕ/
6
الرقٌى( :بفتح الراء كفي آخرىا القاؼ المشددة) ،ىذه النسبة إلى الرقة كىي بمدة عمى
() ى

طرؼ الفرات مشيكرة مف الجزيرة ،كانما سميت الرقة ألنيا عمى شط الفرات ،ككؿ أرض
تككف عمى الشط فيي تسمى الرقة ،انظر :األنساب لمسمعاني (ٔ.)ُٓٔ/
مكصكؼ باإلمامة كبأنو يحجة كناقد ،يي ٍنظر
( )7ىؤالء جميعان مف كبار الحفاظ كمنيـ مف ىك
ه

يي ٍنظر تراجميـ في السير :أبك أحمد العساؿ (ُٔ ،)ٔ/كأبك إسحاؽ بف حمزة (ُٔ،)ّٖ/
كأبك ىب ٍك ور ال ًج ىعا ًبي (ُٔ ،)ٖٖ/كأبك أحمد الزيدم (ُٓ ،)ّٔٗ/كىذا يدؿ عمى أف أبا عمي
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ً ً
ً ً
ً
يت
س ياب ٍك ىر ىم ٍجمًسان ،فى
امتنعت ،فى ىما ىازليكا ًبي ىحتَّى أ ٍىممى ي
ي
فىقىاليكا لي :أىم َّؿ م ٍف ىحد ٍيث ىن ٍي ى
ً
ً
احد ًم ٍن ييـ ًفي ىح ًد ٍي وث ًم ٍن ىيا ًس ىكل ٍاب ًف ىح ٍم ىزةى ًفي
اب ىك ه
ىج ى
ىعمى ٍي ًيـ ثىالى ث ٍي ىف ىحد ٍيثان ،فى ىما أ ى
()1
ح ًد ٍي وث ك و
اؿ :ىم ٍف؟،
ت ىعمىى ٍاب ًف يع ٍق ىدةى ىب ىاب يو ،فىقى ى
احد ،كقاؿ أيضان :ىدقى ٍق ي
ى
ى
ت الح ً
م الح ً
ت :أ يىبك ىعمً ٍّي َّ
افظي؟،
اؿ :ىفمى َّما ىذا ىك ىرًني قى ى
افظي ،قى ى
يق ٍم ي
اؿ :أى ٍن ى ى
س ياب ٍك ًر ُّ ى
الن ٍي ى
جعت ًم ىف َّ
اؿ:
الش ًاـ لى ًق ٍيتي يو ،ف ىذاكرتي يو ،فىقى ى
ت :ىن ىع ٍـ ،قى ى
ثي ى
ابؾ ،ىفمى َّما ىر ي
يق ٍم ي
اؿ :لى ىعمَّ ىؾ تى ٍحفىظي ى
()5
اهلل اليكـ الح ً
ت ك ً
اؿ أ يىبك ىعمً ٍّي النيسابكرم أيضان:
افظي ،قى ٍد ىغمى ٍبتىًني  ،كقى ى
ىٍ ى ى
أى ٍن ى ى
ؽ س ىن ىة ثىالى وث ك ً
ً
ً
اؿ:
مائ وة ،ىكقى ى
ثالث ى
استىأٍ ىذ ٍن ي
ت ى
ى
ابف يخ ىزٍي ىم ىة في ال يخ ير ٍك ًج إًلىى الع ىار ً ى
ت ًفي ً
ً
تي ً
الح ٍف ًظ،
كح ي
َّم ى
ت ىكأ ٍىد ىرٍك ى
ش ىنا يمفىارقىتي ىؾ ىيا أ ىىبا ىعمً ٍّي ،فىقى ٍد ىر ىح ٍم ى
ت ى
العكال ىي ،ىكتقد ٍ
اؿ لًي ٍاب يف يخزيم ىة:
اؿ أ يىبك ىعمً ٍّي :قى ى
ت ًب ًو ىحتَّى أ ًىذ ىف لًي ،ىكقى ى
ىكل ىنا ى
فيؾ فى ًائ ىدةه ،فى ىما ًزٍل ي
ً
ً
ً
ىصبت ًفي يخ ير ٍك ًج ىؾ ،فىًإ َّف ِّ
ؼ
ص َّن ى
الزىي ى
لىقى ٍد أ ى
ادةى ىعمىى حفظ ىؾ ظىاى ىرةه ،ثي َّـ إً َّف أ ىىبا ىعم ٍّي ى
جمع(.)4
ىك ى
()3
اى ٍيـ ،ع ٍف إً ٍبر ً
ً ً
عمي َّ
اى ٍي ىـ،
س ياب ٍك ًر ِّ
ىكقى ى
اؿ أبك ىب ٍك ور بف أىًبي ىد ياكد ألىًبي ٍّ
الن ٍي ى
م :ىم ٍف إ ٍب ىر ي ى ى
ً
اف ،ع ٍف إً ٍبر ً
اؿ :إً ٍبر ً
ً ً
اى ٍي ىـ ً
الب ىجمً ِّي ،ىع ٍف
اى ٍي يـ ي
بف ىعام ور ى
بف طى ٍي ىم ى ى
ى
ىع ٍف إ ٍب ىراى ٍي ىـ؟ فىقى ى ى
ً ً
اى ٍيـ َّ
ىحسنت ىيا أ ىىبا عمً ٍّي(.)2
اؿ :أ
الن ىخ ًع ِّي ،فىقى ى
ى
إ ٍب ىر ى
الحافظ فاؽ حفظيو كؿ ىؤالء األئمة الحفاظ ،كىذا ما أكدتو شيادات األئمة الذيف ذكرتيـ في
ثنائيـ عميو (رحمو اهلل).
( )1ىك أبك العباس أحمد بف محمد بف سعيد الككفي مكلى بني ىاشـ ،قاؿ الدارقطني:

أجمع أىؿ الككفة أنو لـ ير بالككفة مف زمف ابف مسعكد إلى زمف ابف عقدة أحفظ منو،
افظ العالَّمة ،أىحد أىعالىـ ً
كقاؿ الذىبي :الح ً
ادرةي َّ
الزىماف=
ى
ى
ى
الحد ٍيث ،ىكىن ى
ى ى
ؼ عمىى ضع و
احب التَّص ًان ٍي ً
=ك ً
ؼ ًف ٍي ًو (يعني في الديف) ،مات في ذم القعدة سنة اثنتيف
ى
ص ي
ٍ
ى
ى ى
كثالثيف كثالثمائة .انظر :تذكرة الحفاظ (ّ،)َْ/
5
ً
كسعة
( ) يقكؿ ابف عقدة ألبي عمي النيسابكرم "قد غمبتني" ،كابف عقدة مف ىك ح ٍفظان ى
ركاية ،فيذا يدؿ عمى أف أبا عمي فكقو في الحفظ.
( )4ىذا يدؿ عمى مكانة أبي عمي النيسابكرم عند إماـ األئمة ابف خزيمة.
اإلماـ ،العالَّمةي ،الح ً
بف األى ٍ ً
( )3ىك أىبك ب ٍك ور ع ٍب يد ً
اف ً
افظي،
سمى ٍي ىم ى
اهلل ي
ى
ى
ي ى
بف ي
ش ىعث ،قاؿ الذىبي ً :ى ي ى ى
صاحب التصانيؼ ،انظر :السير (ُّ.)ِِِ/
( )2ىذا يدؿ عمى ًع ٍمـ أبي عمي النيسابكرم بالرجاؿ كالمتشابو مف األسماء.
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َّ
ً
ب(،)1
اـ يميذ ه
كقاؿ الدارقطني :إ ىم ه
كقاؿ مرةن :حافظه متقف( ،)5كقاؿ أبك ع ٍب ًد ً
ت أ ىىبا عمً ٍّي
س ًم ٍع ي
اهلل ى
ى
بف ىم ٍن ىدةى ،ى
ً
ً
ً
ً
ىصح م ٍف كتى ً
َّ
اب
الس ىماء أ ُّ
ت أىديـ َّ
س ياب ٍك ًر َّ
ت أىحف ى
ظ ًم ٍن يو ىيقي ٍك يؿ :ىما تى ٍح ى
م ،ىك ىما ىأر ٍىي ي
الن ٍي ى
ً
مسًموـ ،كقاؿ مرةن :ما أر ٍىي ي ً
الح ًد ٍي ًث ىك ً
اإل تٍقى ً
عمي
اف أىحف ي
ظ ًم ٍف أىًبي ٍّ
ت في اختالىؼ ى
يٍ
ى ى
()4
َّ
ً
م .
س ياب ٍكر ِّ
الن ٍي ى
احد عص ًرًه ًفي ً
الح ٍف ًظ ،ىك ً
اإل تٍقى ً
اكرًة،
كقاؿ الحاكـ :يى ىك ىك ي ى ٍ
اف ،ىك ى
الك ىر ًع ،ىكالم ىذ ى
كالتَّص ًن ٍي ً
ؼ ،كقاؿ مرةن :كاحد عصره في الحفظ كاإلتقاف كالكرع كالرحمةً ،ذ ٍك يره في
ى ٍ
ً
كذكره في الغرب ،يمقىدَّمان في مذاكرة األئمة ككثٍرة التصنيؼ ،كقاؿ مرةن:
الشرؽ
ً
(ي ٍع ًني أ ىىبا ىعمً ٍّي) ىكلى ًك ٍف لى ٍـ أ ىىر ًم ٍثمى يو قىطُّ ،كقاؿ
ت أىقيك يؿ
ُّ
سي
تعصبان ألىنَّو أيستىاذم ى
لى ٍ
)
3
(
ً
اف أىبك عمً ٍّي باقع نة ًفي ً
ىحد
مذكرًات ًو أ ه
الح ٍف ًظ ،الى تيطى ي
مرةن :ىك ى ي ى
ى
ذكراتي يو ،ىكالى ىيفي ًب ى
اؽ يم ى
ش ور كثىالى ًث ى و
مروة ًفي ً
ًم ٍف حفَّ ً
ؼ
اد ثى ًان ىي َّ
ص َّن ى
اظ ىنا ،ىكقى ٍد ىخ ىر ىج إًلىى ىب ٍغ ىد ى
ي
مائة ،ىكقى ٍد ى
س ىنة ىع ٍ ى
ى
ىف ىي يك ٍك ىف ً
ت
ىحد أىحف ي
ظ ًم ٍن يو إًالَّ أ ٍ
س ًم ٍع ي
اد ىك ىما ًب ىيا أ ه
اـ ًب ىب ٍغ ىد ى
الج ىعا ًب َّي ،فىًإ ِّني ى
ىك ىج ىم ىع ،فىأىقى ى
ً
اد أىحفظى ًم ىف ً
تب
س ًم ٍع ي
ت ًب ىب ٍغ ىد ى
أ ىىبا عمً ٍّي ىيقي ٍك يؿ :ىما ىأر ٍىي ي
ت أ ىىبا عم ٍّي ىيقي ٍك يؿ :ىك ى
الج ىعا ًب ِّي ،ىك ى

( )1ىذه شيادة عظيمة مف ً
إماـ عمـ الحديث كعممو "الدارقطني" بأف أبا عمي النيسابكرم
َّ
ب" أم صاحب أدب
"إماـ" أم مقدَّـ في عمـ الحديث كلو أتباع ،كمع ذلؾ كصفىو بأنو " يميذ ه
ثـ كانت عبارات الجرح كالتعديؿ عند أبي عمي الحافظ عمى طريقة اإلماـ البخارم،
ىجـ ،كمف َّ
تمطؼ كليست شديدة غالبان ،كىذا ما سيتضح مف خالؿ البحث مف خالؿ تعبيراتو
فييا
ه
كمصطمحاتو في كالمو عمى الركاة.
( )5سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)َُِ :
"بالجكاؿ" ،كقد سبؽ نقؿ كالـ
( )4ىذا يقكلو اإلماـ الحافظ أبك عبد اهلل ابف منده المعركؼ
َّ

الذىبي عند ذكر تالميذ أبي عمي الحافظ أنو قاؿ في ابف منده "لـ أىعمـ أىحدان ىك ى
اف أىكسعى
ًرحم نة ًم ٍن يو ،كالى أى ٍكثىر ح ًد ٍيثان ًم ٍن يو مع ً
مائ ًة
الح ٍفظ ىكالثِّقىة ،فىىبمى ىغ ىنا أ َّ
ىف ًعدَّة ي
ش يي ٍكخو أ ه
س ٍبعي ى
ى
ىى
ىلؼ ىك ى
ى
ش ٍي وخ".
ى
3
( ) الباقعة :أم الداىية الذكي العارؼ الذم ال يفكتو شيء ،انظر :النياية البف األثير
(ُ.)ُْٔ/
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و ()1

ً و ً
صا
اكرًة ،ىك ىكتى ى
ب ىع ِّني ٍاب يف ىج ٍك ى
ىغ ٍي ىر ىحد ٍيث في الم ىذ ى

صاعد
ىع ِّني أ يىبك يم ىح َّم ًد ي
بف ى
ؽ يج ٍممى نة،
ًب ًد ىم ٍ
شى
اف أىبك عمً ٍّي يقيك يؿ :ما أر ٍىي ي ً
ً
ىصحا ًب ىنا ًم ٍث ىؿ أىًبي ىب ٍك ور
كقى ى
ت في أ ى
اؿ ى
الحاك يـ أيضان :ىك ى ي ى ى ٍ ى ى
يت ىى ىذا ً
ً
اؿ :ىيقي ٍك يؿ :أ يىبك ىعمً ٍّي ىى ىذا ىك يى ىك
لمج ىعا ًب ِّي ،فىقى ى
الج ىعا ًب ِّي ،ىحي ىَّرًني حفظي يو ،فى ىح ىك ي
ً
ً
الج ىعابي ىييابو.
أيستىاذم ىعمىى الحقيقىة؟! ،كقاؿ الحاكـ أيضان :كاف ى
ابف ع ٍق ىدةى يتكاضع أل و
اؿ الح ً
بف أىًبي ىد و
ىحد ًم ىف
ارـ :ىما ىأر ٍىي ي
افظي أ يىبك ىب ٍك ور ي
ت ى ي
كقى ى ى
ي
الحفَّ ً
مي َّ
م.
س ياب ٍك ًر ِّ
اظ ىك ىما يتكاضعي ألىًبي ىع ٍّ
ي
الن ٍي ى
ً ()5
ً
ً
اؿ ٍاب يف الم ٍق ًر ً
ىص ىب ىيان ُّي  :إً ِّني أل ٍىد يعك لى يو في أ ً
ت
ىدبار َّ
كقى ى
الصمكات ،يك ٍن ي
ئ األ ٍ
ي
ٍ
ً
ص ىر ىك َّ
الش ًاـ(.)4
بعو ًفي ي
أىتَّ ي
ش يي ٍك ًخ م ٍ
اف كاحد عصره ًفي الحفظ كاإلتقاف كالكرع ،مقدمان
كقاؿ الخطيب البغدادم :ىك ى
ًفي مذاكرة األئمة ،كثير التصنيؼ ،كاف مع تقدمو ًفي العمـ أحد الشيكد
المعدليف بنيسابكر ،كرحؿ ًفي طمب الحديث إًلىى اآلفاؽ البعيدة
ٌ
( )1ىك يحيى ب ف محمد بف صاعد البغدادم ،قاؿ الدارقطني :ثقة ثبت حافظ ،كقاؿ الذىبي:
متيف في الرجاؿ كالعمؿ يدؿ عمى تبحُّره ،مات في ذم القعدة
كالـ
ه
الحافظ اإلماـ الثقة ،لو ه
سنة ثماف عشرة كثالثمائة .انظر :تذكرة الحفاظ (ِ ،)َِْ/السير (ُْ.)َُٓ/
بف ع ً
اى ٍيـ ً ً
( )5ىك أىبك ب ٍك ور مح َّم يد ي ً ً
اصًـ ٍاب يف الم ٍق ًر ً
ت
ئ ،قى ى
اؿ عف نفسوً :ط ٍف ي
بف ىعم ِّي ً ى
ي ى يى
ي
بف إ ٍب ىر ى
ً
ً
ً
و
الغرب أ ٍىرىب ىع ىمَّرات ،كقاؿ الذىبيَّ :
َّ
الكقٍت،
الج َّكا يؿَّ ،
الص يد ٍك ي
الش ى
الحافظي ،ى
الش ٍي يخ ،ى
رؽ ىك ى
ؽ ،يم ٍ
سن يد ى
ً
ً ًً ً
ً ً
احب المعجـ ك ِّ ً
ً
لإلم ًاـ أىًبي
ص َّن ى
(م ٍ
الكاس ىعة ،ىكا ٍنتىقىى ل ىن ٍفسو فكائ ىد ىك ىغىرائ ىب ،ىك ى
الرحمىة ى
ص ي يٍ ى ى
ى
س ىندان) ى
ؼ ي
ً
ً
ً
ً
ً
ِّ
و
ً
ً
مائ وة ،ىكلى يو ًست
ث
ال
ث
ك
ف
ي
ان
م
ث
ك
ل
د
ح
إ
ة
ن
س
اؿ
ك
ش
ر
ي
ش
ي
ف
ي
ف
ك
ت
.
ر
ا
ا
ب
ك
ا
ب
ت
ك
ل
ك
ر
ك
ى،
ة
ف
ي
ن
ى
ى
ى
َّ
ى
ى
ن
ن
ىٍ ى
ى
ىح ٍ
ى ى ى يي ى
ىى ٍ ى ى ى ٍ ى ى
يي ى
س ىنةن .انظر :السير (ُٔ.)ّٖٗ/
ىكًت ٍ
س يع ٍك ىف ى
( )4ىذا يقكلو مثؿ ىذا اإلماـ الحافظ الكبير الكاسع الرحمة المصنؼ (ابف المقرمء) في أبي

جرح كتعديؿ ركاة أىؿ مصر كالشاـ ،كمصر كالشاـ قطراف
عمي الحافظ ،كأنو يأخذ بقكلو في ٍ
عدد كبير جدان ،كمع ذلؾ فالمرجع فييما عند اإلماـ ابف المقرمء
كبيراف جدان ،كركاتيما ه
األصبياني ىك أبك عمي النيسابكرم ،فإذا كاف ىذا ًع ٍمـ أبي عمي بركاة مصر كالشاـ
البعيديف عف بمده "نيسابكر" فكيؼ يككف ع ٍممو بركاة بمده كمف كانكا قريبيف منيا ،ال شؾ
أنو بيذه الشيادة مف الحافظ أبي بكر ابف المقرمء يككف مف جيابذة عمماء الجرح
كالتعديؿ ،كيككف جاريان في مضمار األئمة :النسائي كابف خزيمة كالدارقطني كغيرىـ.
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كطكؼ كجمع فيو
رحؿ في طمب الحديث
َّ
كقاؿ ابف عساكر :الحافظ ،ى
كصنَّؼ.
كقاؿ ابف العديـ :الحافظ ،رحؿ في طمب الحديث ،كطاؼ البالد ،كدخؿ الشاـ
في طمب الحديث كاإلسناد.
ً
ت أحد ُّ
ً
النقَّاد ،كقاؿ
العالَّ ىم ية ،الثٍَّب ي
كقاؿ الذىبي في السير :ى
اـ ،ى
الحافظي ،اإل ىم ي
في تذكرة الحفاظ :الحافظ اإلماـ يم ىحدث اإلسالـ ،أحد ىج ىيابذة الحديث ،كقاؿ
الصفدم :ا ٍلح ً
َّ
ىح يد
افظ ،ىرحؿ كطكؼ ىكجمع
كصنؼ ،كقاؿ ابف كثير :الحافظ أ ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
يف ،كقاؿ السيكطيً :
اإل ىماـ يمحدث
ص ِّنف ى
يف ا ٍل يم ٍكث ًر ى
ٍاأل ًىئ َّم ًة ا ٍل يحفَّاظ ا ٍل يمتٍقن ى
يف ا ٍل يم ى
ًٍ
الح ًديث ،كقاؿ الزركمي :مف كبار حفاظ الحديث ،لو
س ىالـ ،أحد جيابذة ى
اإل ٍ

تصانيؼ  ...عظمت شيرتو ،كقاؿ عمر ىكحَّالة :محدث ،حافظ ،كاف يمقىدمان في
مذاكرة األئمة ،كثير التصانيؼ ،رحؿ في طمب الحديث إلى اآلفاؽ ،كسمع
بدمشؽ ،كحدَّث ببغداد.
المبحث الرابع :مصنفاتو كآثاره العممية:
كثير ممف ترجـ ألبي عمي الحافظ أنو مف المكثريف مف التصنيؼ
ذكر ه
منيـ :الحاكـ كالخطيب كابف عساكر كابف كثير،
ككالمو في
أحد منيـ شيئان مف مصنفاتو،
كالصفدم كغيرىـ ،لكف لـ يذكر ه
ي
مبثكث في كتب الرجاؿ كالمتكف
كثير
ه
الرجاؿ ٍ
جرحان كتعديالن كفي األحاديث ه
كغيرىا مف كتب السنة ،كلقد أكثر الحاكـ الركاية كالنقؿ عنو في كتبو ال سيما
مستدركو ،فقد ركل عنو في المستدرؾ كثي ارن جدان ،كىك ما يقارب مائتا مرة،
كلقد كاف اإلماـ أبك عمي (رحمو اهلل) ينتخب أك ينتقي مف حديث الشيكخ
كالحفَّاظ ،كاالنتخاب ىك االنتقاء مف حديث الشيخ بعضو كترؾ البعض ،كقد
ذمو العمماء إال في أحكاؿ منيا :الضركرة كما إذا ضاؽ الكقت عمى الطالب
َّ
ً
سر الشيخ في الركاية ،ىك ىك ىذا
لسفره أك قمة الماؿ عف تحصيؿ جميع الكتب أك يع ٍ
اء ىك ً
ىج ىز ً
اممى نة ىكالتِّ ٍك ىر ً
ار ،كأف
كع يو ًب ىح ٍي ي
ث تى يك ي
كف ًكتى ىاب ية ا ٍل يكتي ًب أ ًىك ٍاأل ٍ
س يم ي
س ىع ىم ٍ
إً ًف اتَّ ى
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ً
المنتخب مف الحفاظ الذيف يعرفكف ما يأخذكف كما يدعكف( ،)1كال شؾ
يككف

أف انتخاب أبي عمي الحافظ عمى العمماء مف النكع المحمكد؛ الستيفائو شركط
َّ
ً
المنتخب مف العمماء.
االنتقاء ،كأىميا ككف
كممف انتخب عمييـ أبك عمي الحافظ :محمد بف محمد بف ىع ٍبد المَّو بف
س ىم ٍرقند ،قىا ىؿ
جعفىر
البغدادم ى
حمزة بف ىجميؿ ،أ يىبك ٍ
ٌ
الج ٌماؿ المحدِّث ،سكف ى
الحاكـ :يى ىك محدث عصره بخراساف ،كأكثر مشايخنا رحم نة كأثبتيـ أصكنال .كاتَّجر
الج ٌماؿ،
م كسكنيا ٌ
م .ككاف صاحب ًج ىماؿ ،فقيؿ لى يو ى
الراز ٌ
الر ٌ
مدة ،فقيؿ لى يوٌ :
إلى ٌ
ً
ً
م أربعيف جزنءا( ،)5كانتخب عمى أبي الحسف
انتقى ىعمى ٍيو أ يىبك ىعم ٌي الَّ ٍنيسابكر ٌ
أحمد بف عمير بف يكسؼ بف مكسى ابف جكصاء الدمشقي ،كثَّقو الطبراني

كأبك عمي الحافظ ،كقاؿ الدارقطني :تفرد بأحاديث كلـ يكف بالقكم ،قاؿ
الذىبي :الرجؿ صدكؽ حافظ ىك ًىـ في أحاديث مغمكرة في سعة ما ركل ،كقاؿ
الذىبي :اإلماـ الحافظ النبيؿ محدث الشاـ  ...جمع كصنؼ كتكمـ عمى العمؿ
ً
الن ٍيسابك ًرم َّ ً
ب ىعمى ٍي ًو
كالرجاؿ ،قى ى
الصغ ٍي ير ... :ىذا ىك ىره أ يىبك ىعم ٍّي ،ىكانتى ىخ ى
اؿ أ يىبك ىع ٍم ورك َّ ى ي ٍ ٌ
()4
المساء  ،...تكفي سنة عشريف كثالثمائة كلو نحكان مف تسعيف سنة ،
إًلىى
َّ
كانتخب أيضان عمى محمد بف الحسف بف الحسيف بف منصكر ،أبي الحسف
النيسابكرم التاجر .قاؿ الحاكـ :انتخب عميو أبك عمي الحافظ مع تقدمو مائتي
جزء،

( )1ممف ذـ االنتخاب اإلماـ أبك ِّ ً
اف ُّ
ب يك َّؿ
الزٍى ًر ُّ
اـ ،ىك ىك ى
م ىي ٍكتي ي
الزىناد قاؿ :يك َّنا ىن ٍكتي ي
ب ا ٍل ىح ىال ىؿ ىكا ٍل ىح ىر ى
ما س ًمع ،ىفمى َّما ٍ ً
ىعمىـ َّ
يج إًلى ٍي ًو ىعمً ٍم ي َّ
الن ً
ت ىعمىى
اس ،كعف ابف ا ٍل يم ىب ىارًؾ قاؿ :ىما ا ٍنتى ىخ ٍب ي
احت ى
ى ى ى
ت أىن يو أ ٍ ي
ً
ً
و
ً
ُّ
ُّ
َّ
ً
ً
و
ً
ً
و
س ىي ٍن ىد يـ
ىعالًوـ قىط إال ىند ٍم ي
اء م ٍف يم ٍنتىؽ ىخ ٍيهر قىط ،ى
كعف ٍابف ىمعيف قىا ىؿ :ى
ت ،ىكفي لى ٍفظ ىع ٍن يو :ىما ىج ى
اب ي ٍن ىدـ ،ك ً
اح ً ً
ً
و
ا ٍلم ٍنتى ًخب ًفي ا ٍلح ًد ً
ث ىال ىي ٍنفى يع يو َّ
ب
يث ىح ٍي ي
صاح ي
ص ي
ى
ي ي
ب اال ٍنت ىخ ً ى ي ى ى
الن ىد يـ .ىكًفي لى ٍفظ ىع ٍن يو :ى
اب يكتي ًب يغ ٍن ىد ور ىكما فىع ىؿ ٍاب يف ا ٍلم ًد ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ين ِّي ىك ىغ ٍي ًرًه،
خ
ت
ن
ا
ب
د
م
ىح
أ
اـ
م
اإل
ع
ن
ق
ي
ـ
ل
ك
ا.ق،
ـ
د
ن
ي
ال
ى ى ٍ ى ٍى ً ٍ ى ي ٍ ى ي ٍ ى
الن ٍ
ى ى
ى
س ًخ ى ى ٍ ى ي
س ىخ يكتيىب يو ىغ ٍي ىرىنا .انظر :فتح المغيث لمسخاكم (ّ ََّ/كما بعدىا).
ىب ٍؿ قىا ىؿ :ىما أ ٍ
ىعمى يـ أ ى
ىح ندا ىن ى
( )5تاريخ بغداد (ّ ،)ّْٓ/تاريخ اإلسالـ (ٕ.)ُْٖ/
( )4تذكرة الحفاظ (ّ ،)ُْ/السير (ُٓ.)ُٕ/
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كقاؿ الذىبي :الح ً
ىحد األ ً
ي ً
ىعالـ ،مات في سنة
اـ،
َّ
افظي
الحج ية ،أ ي
ى
المفيد ،اإل ىم ي
()1
ض ًؿ العبَّاس بف مح َّمدً
يى
خمس كخمسيف كثالثمائة  ،ككذلؾ انتخب عمى أىبي الفى ٍ ى
م ،قاؿ الذىبي :الم ً
بف م ىع واذ ،ىكييعرؼ م ىعا هذً :بقيك ًى ىيار َّ
الجمً ٍي يؿ ...
س ياب ٍك ًر ِّ
سن يد ،ى
ي ٍ
الن ٍي ى
ى
ي
ً ي
ً ً
س ياب ٍكر أ يىبك ىعمً ٍّي( ،)5كغيرىـ كثير ،كقد كاف االنتخاب
انتخب ىعمى ٍيو ىحافظي ىن ٍي ى
منيج كثير مف الحفاظ كابف يعقدة كابف منده كالدارقطني كالحاكـ كالخطيب
كغيرىـ(.)4

مف كالـ أبي عمي الحافظ في عمؿ الحديث:
ما ذكره الحاكـ في المستدرؾ ،كتاب اإليماف (ُ َُٓ/حُّٓ) بعد أف
س ٍب يف يع ىب ٍي ود ،ىع ًف ا ٍل ىح ىكًـ
ىعمىى ٍب ًف ىع ٍب ًد ٍاأل ٍ
أخرج مف طريؽ ىع ٍبد ٍاأل ٍ
ىعمىى ،ثنا ييكني ي
سك يؿ المَّ ًو :
ىع ىر ًج ،ىع ًف ٍاألى ٍ
اؿ :قى ى
ش ىع ًث ٍب ًف ثيٍريممى ىة ،ىع ٍف أىًبي ىب ٍك ىرةى ،قى ى
ٍب ًف ٍاأل ٍ
اؿ ىر ي
اى ىدةن ًب ىغ ٍي ًر حقِّيا ح َّرـ المَّ يو عمى ٍي ًو ا ٍلج َّن ىة» .قىا ىؿ ا ٍلح ً
اك يـ« :قى ٍد
سا يم ىع ى
ى
ى
ى
« ىم ٍف قىتى ىؿ ىن ٍف ن
ى ى ى ى
ً ً
ً
ً
س ٍب ًف يع ىب ٍي ود ،ىع ٍف ا ٍل ىح ىكًـ ٍب ًف
اف ى
ىك ى
ش ٍي يخ ىنا أ يىبك ىعم ٍّي ا ٍل ىحافظي ىي ٍح يك يـ ًب ىحديث ييكين ى
ً
ً
آخ ير ،ىال يي ىعمِّ يؿ
ب أ َّ
اد ى
اد ىكىذ ى
س ىن ه
س ىن ه
ٍاأل ٍ
س يك يف إًلى ٍيو ا ٍل ىق ٍم ي
اؾ إً ٍ
ىف ىى ىذا إً ٍ
ىع ىر ًج ،كالَّذم ىي ٍ
ً
ش ًري يؾ ٍب يف
ضا ى
ىح يد يى ىما ٍاآل ىخ ىر ،فىًإ َّف ىح َّم ى
اـ»  .ىكقى ٍد تى ىاب ىع يو ىعمى ٍي ًو أ ٍىي ن
أى
اد ٍب ىف ى
سمى ىم ىة إ ىم ه
ا ٍل ىخطَّ ً
ىى ىك ً
ىعمى يـ.
اب ىك يى ىك ى
ىى ًؿ ٍاأل ٍ
ش ٍي هخ ًثقى هة ًم ٍف أ ٍ
از ،ىكالمَّ يو أ ٍ
ش ٍي يخ ىنا أىبك عمً ٍّي ا ٍلح ً
قمت :قكؿ ا ٍلح ً
افظي  "...ييفيد أنو
اف ى
اك يـ السابؽ "قى ٍد ىك ى
ى
ي ى
ى
ش ىع ًث ٍب ًف ثيٍريممى ىة،
ىع ىر ًج ،ىع ًف ٍاألى ٍ
يي ىر ِّجح طريؽ ييكنيس بف يع ىب ٍي ود ،ىع ًف ا ٍل ىح ىكًـ ٍب ًف ٍاأل ٍ
ً
ً
ىف ىى ىذا
ب أ َّ
س يك يف إًلى ٍيو ا ٍل ىق ٍم ي
ىع ٍف أىًبي ىب ٍك ىرةى  ،كالراجح كما قاؿ الحاكـ "الَّذم ىي ٍ
ىح يد يى ىما ٍاآل ىخ ىر" ا.ق ،فكال الطريقيف صحيح،
اد ى
اد ىكىذ ى
س ىن ه
س ىن ه
آخ ير ،ىال يي ىعمِّ يؿ أ ى
اؾ إً ٍ
إً ٍ
كالطريؽ اآلخر ىك ما أخرجو الحاكـ في المكضع السابؽ برقـ (ُّّ)ُّْ ،
و
س ًف ،ىع ٍف أىًبي ىب ٍك ىرةى
س ٍب يف يع ىب ٍيد ،ىع ًف ا ٍل ىح ى
سمى ىم ىة ،ثنا ييكين ي
مف طريؽ ىح َّماد بف ى
اى ىدةن ًب ىغ ٍي ًر ىحقِّ ىيا لى ٍـ ىي ًج ٍد ىرًائ ىح ىة
 ،أ َّ
كؿ المَّ ًو  ،قى ى
س ى
سا يم ىع ى
اؿ « :ىم ٍف قىتى ىؿ ىن ٍف ن
ىف ىر ي
( )1تذكرة الحفاظ (ّ ،)ٖٔ/السير (ُٔ.)ٕٔ/
( )5السير (ُٓ.)ُّّ/

( ) 4لمعرفة الكثير مف أسماء الحفاظ المنتخبيف نتتبع كتب التراجـ عمى الحاسكب بعبارات
منيا" :انتخب عميو".
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ً
ً
ً
ً
ش ًريؾ بف
يرًة ىخ ٍم ًس ًم ىائ ًة ىع واـ» ،كمف طريؽ ى
ا ٍل ىج َّنة ،ىكًا َّف ىرائ ىحتى ىيا تي ى
كج يد م ٍف ىمس ى
و
ا ٍل ىخطَّ ً
س ًف ،ىع ٍف أىًبي ىب ٍك ىرةى  عف النبي
س ٍب يف يع ىب ٍيد ،ىع ًف ا ٍل ىح ى
اب ا ٍل ىع ٍن ىب ًرم ،ثنا ييكين ي
 ... الحديث ،كقد صحح الحاكـ الكجييف جميعان.
ابف حباف؛ فقد
قمت :ممف صحح الحديث مف الكجييف عف أبي بكرة  ي
أخرج الحديث في صحيحو مف الكجييف جميعان في كتاب السيرً ،ذ ٍك ير ىن ٍف ًي
يك يج ً
يف (ُُ ِّٖ/حُْٖٖ،
اى ىد ًم ىف ا ٍل يم ٍ
كد ىرًائ ىح ًة ا ٍل ىج َّن ًة ىع ًف ا ٍلقى ًات ًؿ ا ٍل يم ىع ى
ش ًرًك ى
ِْٖٖ).
كالـ لمعمماء ،كالراجح ما قالو اإلماـ
كفي سماع الحسف مف أبي بكرة  ه
صح سماع
بيز بف أسد :أف "الحسف سمع مف أبي بكرة  شيئان( ،")1كقد َّ
اب إً ىذا
الحسف البصرم مف أبي بكرة ؛ ففي صحيح البخارم ،كتاب األذاف ،ىب ي
الص ِّ
س ًف ،ىع ٍف أىًبي ىب ٍك ىرةى  أ َّىن يو ا ٍنتى ىيى
كف َّ
ىرىك ىع يد ى
ؼ (ُ ُٓٔ/حّٖٕ) ىع ًف ى
الح ى
ىف ي ً
ً
إًلىى َّ
الص ِّ
ؼ ،فى ىذ ىك ىر ىذلً ىؾ لً َّمن ًب ِّي 
ص ىؿ إًلىى َّ
الن ًب ِّي  ىك يى ىك ىراكعه ،فىىرىك ىع قى ٍب ىؿ أ ٍ ى
ً
صا ىكالى تى يع ٍد» ،كفي صحيح البخارم أيضان ،أبكاب الكسكؼ،
فىقى ى
اؿ « :ىز ى
اد ىؾ المَّ يو ح ٍر ن
الصالى ًة ًفي يكس ً
الش ٍم ً
كؼ َّ
س (ِ ّّ/حََُْ)( ،كحديث َُْٖ) ىع ًف
اب َّ
ىب ي
ي
اؿ :يك َّنا ًع ٍن ىد رس ً ً
سفى ًت َّ
اـ
س ًف ،ىع ٍف أىًبي ىب ٍك ىرةى ،قى ى
ى
الش ٍم ي
كؿ المَّو  فىا ٍن ىك ى
ى ي
الح ى
س ،فىقى ى
الن ًب ُّي  يج ُّر ًرىداءه حتَّى ىد ىخ ىؿ المس ًج ىد ،فى ىد ىخ ٍم ىنا ،فىصمَّى ًب ىنا رٍكعتى ٍي ًف حتَّى ا ٍنجمىتً
َّ
ى
ى
ىي ى
ىي
ى ٍ
ى ى
ى
الشمس كالقىمر الى ي ٍن ىك ًسفى ً ً ً
َّ
كى ىما،
س ،فىقى ى
ىح ود ،فىًإ ىذا ىأر ٍىيتي يم ي
اف ل ىم ٍكت أ ى
اؿ « :إً َّف َّ ٍ ى ى ى ى ى
الش ٍم ي
اب
صمُّكا ،ىك ٍاد يعكا ىحتَّى يي ٍك ى
شى
ؼ ىما ًب يك ٍـ» ،كفي البخارم أيضان ،كتاب المناقب ،ىب ي
فى ى
ات ُّ ً
عالىم ً
اإل ً
س ًف ،ىع ٍف أىًبي ىب ٍك ىرةى
سالىـ (َُ َِْ/حِّٗٔ) ىع ًف ى
الن يب َّكًة في ً ٍ
الح ى
ى ى
ً
ً
ً
ً
ىخر ىج َّ
اؿٍ « :ابني ىى ىذا
صع ىد ًبو ىعمىى الم ٍن ىب ًر ،فىقى ى
الن ًب ُّي  ىذ ى
ات ىي ٍكوـ ى
س ىف ،فى ى
الح ى
 أ ٍى
ً
ً
ىف ي ً ً
يف»،
سمً ًم ى
الم ٍ
س ِّي هد ،ىكلى ىع َّؿ المَّ ىو أ ٍ ي ٍ
ى
صم ىح ًبو ىب ٍي ىف ف ىئتى ٍي ًف م ىف ي
اب ًكتىابً
كلو أحاديث أخرل في صحيح البخارم منيا في كتاب المغازم ،ىب ي
ً
َّ
س ًف ،ىع ٍف أىًبي ىب ٍك ىرةى،
ص ىر (ٔ ٖ/حِْْٓ) :ىع ًف ى
الن ًب ِّي  إًلىى ك ٍ
الح ى
س ىرل ىكقى ٍي ى
اؿ :لىقى ٍد ىنفىع ًني المَّ يو ًب ىكمًم وة س ًمعتييا ًم ٍف ر ً َّ ً
ت
قى ى
الج ىم ًؿ ،ىب ٍع ىد ىما ًك ٍد ي
َّاـ ى
ى ى ٍ ى
ى ي
ى
سكؿ المو  أىي ى
( )1جامع التحصيؿ (ص.)ُٔٓ :
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ىص ىح ً
ىى ىؿ
سك ىؿ المَّ ًو  أ َّ
الج ىم ًؿ فىأيقى ًات ىؿ ىم ىع يي ٍـ ،قى ى
ىف أ ٍ
أٍ
ىف أىٍل ىح ى
اب ى
ؽ ًبأ ٍ
اؿ :لى َّما ىبمىغى ىر ي
ً
ارس ،قى ٍد ممَّ يككا عمى ٍي ًيـ ًب ٍن ى ً
َّ
ام ىأرىةن».
س ىرل ،قى ى
تكٍ
فى ً ى
اؿ« :لى ٍف يي ٍفم ىح قى ٍكهـ ىكل ٍكا أ ٍىم ىريى يـ ٍ
ى ٍ
ى
شاىد مف حديث عبد اهلل بف عمرك  ،أخرجو
كلحديث أبي بكرة 
ه
اى ندا ًب ىغ ٍي ًر يج ٍروـ (ْ ٗٗ/حُّٔٔ)
اب إًثًٍـ ىم ٍف قىتى ىؿ يم ىع ى
البخارم ،كتاب الجزية ،ىب ي
ً
ً
كج يد ًم ٍف
قاؿ النبي  «:ىم ٍف قىتى ىؿ يم ىع ى
يح ىيا تي ى
الجنَّة ،ىكًا َّف ًر ى
اى ندا لى ٍـ ىي ىر ٍح ىرائ ىح ىة ى
ً
اما».
يرًة أ ٍىرىب ًع ى
ىمس ى
يف ىع ن
كمف كالمو (رحمو اهلل) في العمؿ أيضان يح ٍك يمو بأف الصكاب ىك اإلرساؿ ال
الكصؿ في الحديث الذم أخرجو الحاكـ في المستدرؾ ،كتاب التفسير ،باب
ً
كرًة اق ىأٍ
ىف
ؽ (ِ ٕٕٓ/حّٓٓٗ) ىع ٍف ىجا ًب ور  أ َّ
اسًـ ىرِّب ىؾ الًَّذم ىخمى ى
ٍر ًب ٍ
تى ٍفسير ي
س ى
اف ًب ًحراء إً ٍذ أىتىاه ا ٍلممى يؾ ًب ىنم وط ًم ٍف ًديب و ً ً
َّ
كب اق ىأٍ
اسًـ ىرِّب ىؾ
اج فيو ىم ٍكتي ه
ى
ٍر ًب ٍ
الن ًب َّي  " :ىك ى ى ى
ى
ي ى
ت أىبا عمً ٍّي ا ٍلح ً
ؽ إًلىى {ما لىـ يعمىـ} [العمؽ " ]ٓ :قاؿ الحاكـ :فى ً
افظى
الًَّذم ىخمى ى
ى
سم ٍع ي ى ى
ى
ى ٍ ىٍ ٍ
ً
ً
س ىن ًاد ًه ىك ٍى هـ " ،كقاؿ الذىبي :صكابو مرسؿ.
ىيقيك يؿ :ذ ٍك ير ىجا ًب ور في إً ٍ
كانظر المستدرؾ ،كتاب مناقب الصحابة (رضي اهلل عنيـ) ،باب مناقب
سيؿ بف ىحنيؼ  ّْٔ/ّ( حّٕٕٓ) حديث ابف عباس  قاؿ :ىد ىخ ىؿ ىعمًي
ً
ً
ً
س ً
ً
كؿ المَّ ًو
َّـ ،ىع ٍف ىك ٍجو ىر ي
 ىعمىى فىاط ىم ىة )رضي اهلل عنيا) ىكى ىي تى ٍغس يؿ الد ى
ً
ً
صكنال
س ًم ٍع ي
ت أ ىىبا ىعم ٍّي ا ٍل ىحافظى ىيقيك يؿ« :لى ٍـ ىن ٍكتيٍب يو ىم ٍك ي
 ... الحديث ،قاؿ الحاكـ :ى
شيكر ًم ٍف ح ًد ً
إًَّال ع ٍف أىًبي يعقيكب ًبًإ ً ً
يث ٍاب ًف يع ىي ٍي ىن ىة ،ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف
ى
ى
ىٍ ى ٍ
س ىناده ،ىكا ٍل ىم ٍ ي ي
ؼ ىى ىذا ا ٍلمتٍ يف ًم ٍف ح ًد ً
ً
ًدي ىن و
ش ور ،ىع ٍف
يث أىًبي ىم ٍع ى
س نال» ،ىكًا َّن ىما يي ٍع ىر ي
ى
ار ،ىع ٍف ع ٍك ًرىم ىة يم ٍر ى
ى
يو ،ع ٍف جد ً
أىيُّكب ٍب ًف أىًبي أيمام ىة ٍب ًف سي وؿ ،ع ٍف أىًب ً
ِّه.
ى ى
ىٍ ى
ى
ى ى
ً
تخرج بأبي عمي الحافظ،
قمت :سبؽ في ذ ٍكر تالميذه أف الحاكـ أبا عبد اهلل َّ
ثـ فقد أكثر النقؿ عنو في عمـ الركاية،
كمف َّ
فقد ركل عنو عشرات بؿ قد تككف مئات األحاديث ،كفي عمـ الدراية ين ًقؿ
عنو كالمان في العمؿ كما سبؽ التمثيؿ لو ،ككذا في عمكـ الدراية األخرل كتمييز
اك بركاية عف ر و
الركاة كالحكـ باالتصاؿ كاالنقطاع كالحكـ بتفرد ر و
اك كغير ذلؾ
مف عمكـ الدراية.
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فرد ر و
اك عف أحد األئمة بركاية
مف كالـ أبي عمي الحافظ
المتعمِّؽ بالحكـ بت ُّ
ى
اب
يم ىعينة ما نقمو الحاكـ عنو ،فقد أخرج الحاكـ في المستدرؾ ،كتاب الطيارة ،ىب ه
الص ىال ًة (ُ َّٓ/حٖٗٔ) مف طريؽ أبي ع ً
ًفي مك ًاق ً
اصوـ الضَّحَّاؾ بف
يت َّ
ى
ىى
ً
ً
ً
و
اف ،ىح َّدثىني ىع ٍب يد المَّو ٍب يف أىًبي ىب ٍك ًر ٍب ًف يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىح ٍزوـ،
س ٍف ىي ي
ىم ٍخمىد ،ثنا ي
يد ٍب ًف ا ٍلمس ِّي ًب ،ع ٍف أىًبي س ًع و
ع ٍف س ًع ً
سك يؿ المَّ ًو « :أىىال
يد ا ٍل يخ ٍد ًر ِّ
اؿ :قى ى
م ،قى ى
ى
اؿ ىر ي
ى
ي ى
ى ى
يد ًفي ا ٍلحس ىن ً
ات؟» ،قىاليكا :ىبمىى ىيا
أ يىدلُّ يك ٍـ ىعمىى ىما يي ىكفِّير المَّ يو ًب ًو ا ٍل ىخطى ىايا ،ىكىي ًز ي
ى ى
ضك ًء ًفي ا ٍل ىم ىك ً
الص ىال ًة ،ىما
الص ىال ًة ىب ٍع ىد َّ
ارًه ،ىكا ٍن ًتظى يار َّ
سك ىؿ المَّ ًو ،قى ى
س ىباغي ا ٍل يك ي
اؿ " :إً ٍ
ىر ي
ً
ًم ٍن يكـ ًم ٍف رج وؿ ي ٍخرج ًم ٍف ب ٍي ًت ًو فىيصمِّي مع ًٍ ً
س ىي ٍنتى ًظ ير َّ
الص ىالةى
ى
ىي ى يي
ىى
اإل ىماـ ،ثيَّـ ىي ٍجم ي
ي ى
ٍ
يخ ىرل إًَّال ىكا ٍل ىم ىال ًئ ىك ية تىقيك يؿ :المَّ يي َّـ ا ٍغ ًف ٍر لى يو ،المَّ يي َّـ ٍار ىح ٍم يو" ،قاؿ الحاكـ :ىى ىذا
ٍاأل ٍ
الش ٍي ىخ ٍي ًف كلىـ ي ىخِّرجاه ك يىك ىغ ًريب ًم ٍف ح ًد ً
يث ً
ً
ش ٍر ًط َّ
م،
يث الثٍَّك ًر ِّ
يح ىعمىى ى
ى
ه
صح ه
ى ٍ ي ى يى ى
ىحد ه ى
افظى ،يقيك يؿ :تىفىَّرىد ًب ًو أىبك ع ً
ت أىبا عمً ٍّي ا ٍلح ً
فىًإ ِّني ً
اصوـ َّ
م "،
الن ًبي يؿ ىع ًف الثٍَّك ًر ِّ
ي ى
ى
ى
سم ٍع ي ى ى
ى
كقاؿ الذىبي :عمى شرطيما ا.ق ،فكما ترل ح ىكـ أبك عمي الحافظ بتفرد أبي
عاصـ النبيؿ عف الثكرم ككافقو الحاكـ كأقرىما الذىبي كىك كما قالكا ،كال شؾ
أف الحكـ بالتفرد مف أصعب األمكر ألنو ال يستطيعو إال مف كاف محيطان بطرؽ
ستدرؾ عميو الحكـ بالتفرد،
األحاديث ،ككاف كاسع االطالع ،كاال أمكف أف يي ٍ
يتفرد بؿ تابعو فالف.
فيقاؿ لـ َّ
ي
كقد حكـ بالغرابة فيما أخرجو الحاكـ في المستدرؾ ،كتاب صالة الخكؼ
ً ًً
س ًف ،ىع ٍف أىًبي
(ُ ْٖٕ/حُُِٓ) مف طريؽ أى ٍ
ش ىعث بف ىع ٍبدا ٍل ىممؾ ،ىع ًف ا ٍل ىح ى
ث رىكع و
ً
ً
ً
ىف َّ
ات،
ىب ٍك ىرةى« ،أ َّ
ص ىالةى ا ٍل ىم ٍغ ًر ًب ثىىال ى ى ى
ص ىالة ا ٍل ىخ ٍكؼ ى
صمَّى ًبا ٍلقى ٍكًـ في ى
الن ًب َّي  ى
و
ت أ ىىبا
صمَّى ًب ًي ٍـ ثىىال ى
ص ىر ى
س ًم ٍع ي
اء ٍاآل ىخ ير ى
ث ىرىك ىعات» ،قاؿ الحاكـ :ى
كف فى ى
ؼ ،ىك ىج ى
ثي َّـ ا ٍن ى
عمً ٍّي ا ٍلح ً
ث ا ٍل يح ٍم ىرًان ُّي لى ٍـ ىي ٍكتيٍب يو إًَّال ًب ىي ىذا
اف ى
ش ىع ي
ظ ،ىيقيك يؿ :ىى ىذا ىح ًد ه
يب أى ٍ
يث ىغ ًر ه
ى
ى
اكـ :كًا َّن يو « ً
ً
ًٍ
ش ٍر ًط َّ
الش ٍي ىخ ٍي ًف» ا.ق ،قمت :ىك كما
س ىن ًاد" قى ى
يح ىعمىى ى
صح ه
اإل ٍ
ى
اؿ ا ٍل ىح ي ى
قاؿ أبك عمي الحافظ (رحمو اهلل).
المتعمِّؽ ببيانو ألسماء الصحابة الغير مشتيرة
كمف كالـ أبي عمي الحافظ
ى
ما أخرجو الحاكـ ،كتاب الحدكد (ْ ُْْ/ح َُِٖ) في قتؿ شارب الخمر في
ت ىر يج نال ًم ٍف
س ًم ٍع ي
الرابعة ففي إسناده أف التابعي يزيد بف أبي كبشة قاؿ :ى
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اب َّ
ىص ىح ً
ت أ ىىبا ىعًم ٍّي
س ًم ٍع ي
أ ٍ
الن ًب ِّي  يقكؿ ... :فذكر الحديث ،قاؿ الحاكـ :ى
اؿ ًفي ً
افظى ،يح ِّدثيىنا ًبي ىذا ا ٍلح ًد ً
ا ٍلح ً
ىى ًؿ َّ
الش ًاـ يى ىك
آخ ًرًه :ىى ىذا َّ
يث فىقى ى
الص ىحا ًب ُّي ًم ٍف أ ٍ
ى
يى
ى
ى
ش ىر ٍح ًبي يؿ ٍب يف أ ٍىك و
س.
ي
كمف تتبَّع كتيب الحديث عمكمان ككتيب الحاكـ خصكصان كجد النقؿ الكثير لعمـ
أبي عمي الحافظ ،كلكال خشية اإلطالة التي ال يحتمميا البحث إضافة إلى أف
ىذا ليس مكضكع البحث لذكرت الكثير مف كالمو في الحديث كعممو كعمكمو.

الفصؿ الثاني :أقكاؿ اإلماـ أبي عمي النيسابكرم في الجرح كالتعديؿ.
كفيو ثالثة مباحث:
المبحث األكؿ :الركاة الذيف كثَّقيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم.
ضعفيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم.
المبحث الثاني :الذيف َّ
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المبحث الثالثً :س ىمات منيج اإلماـ أبي عمي النيسابكرم في ىج ٍرح
الركاة كتعديميـ ،كمراتب الجرح كالتعديؿ عنده.
*************************************
المبحث األكؿ :الركاة الذيف كثَّقيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم.
كفيو ثالثة مطالب:
المطمب األكؿ :الركاة الذيف كثَّقيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بأعمى ألفاظ
التكثيؽ.
المطمب الثاني :الركاة الذيف كثَّقيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات تدؿ
عمى العدالة كتماـ الضبط لكنيـ دكف أصحاب المرتبة السابقة.
المطمب الثالث :الركاة الذيف كثَّقيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات
تكثيؽ خفيفة.
ٍ
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المطمب األكؿ :الركاة الذيف كثَّقيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بأعمى ألفاظ
التكثيؽ:
ُ[ -خ ـ د ت س] أحمد بف سعيد بف إبراىيـ المركزم ،نزيؿ نيسابكر،
أبك عبد اهلل ،مف الحادية عشرة ،مات سنة ست كأربعيف كمائتيف عمى ما قالو
الحافظ في التقريب ،كالذم ذكره الذىبي في السير أنو تكفي سنة خمس
كأربعيف كقيؿ ثالث كأربعيف(.)1
الم ٍقتى ىدل بيـ(")5
قاؿ أبك عمي النيسابكرم الحافظ" :كاف كاهلل مف األئمة ي
تفسير عبارة اإلماـ(:)4

صاحب
أقسـ اإلماـ أبك عمي الحافظ عمى أف أحمد بف سعيد بف إبراىيـ
ى
الترجمة قد بمغ مف التكثيؽ درجة عالية جدان حتى صار إمامان هيقتدل بو ،فيي
تعني أف الراكم ثقة حجة ،كحديثو في أعمى درجات الصحة.
أقكاؿ ُّ
النقَّاد :قاؿ النسائي :ثقة ،كقاؿ ابف خراش :ثقة ثقة ،كقاؿ الخميمي
اف ًثقى نة فاضالن،
في اإلرشاد :ثقة عالـ حافظ متقف ،كقاؿ الخطيب :ىك ى
ىح ىمد ٍبف حنبؿ ،كجالس بيا
كرد بغداد ًفي أياـ أىًبي ىع ٍبد المَّو أ ٍ
فيمان عالمان ،ى
العمماء كذاكرىـ ،كال أحفظ ألصحابنا ىع ٍن يو ركاية ،كقاؿ السمعاني :كاف
ً
اـ،
ثقةن فاضالن فيمان عالمان صدكقان لو رحمة ،كقاؿ الذىبي في السير :اإل ىم ي
ً
الح َّج ية ،كقاؿ الحافظ :ثقة حافظ(.)3
الحافظي ،ي
ى
( )1السير (ُِ ،)َِٖ/تيذيب التيذيب (ُ ،)َّ/التقريب (ص.)ٕٗ :
( )5تيذيب التيذيب (ُ.)َّ/

( ) 4تفسير عبارة اإلماـ أعني بو التفسير المتبادر لمفيـ ،كما تقتضيو العبارة مف ناحية
المغة ،بغض النظر عف أف ىذا التفسير ىك مراد اإلماـ أـ ال ،ألف ىناؾ أئمة ليـ بعض
المصطمحات الخاصة كما ىك معركؼ.
( )3رجاؿ صحيح البخارم (ُ ،)ُّ/رجاؿ صحيح مسمـ (ُ ،)ّّ/تاريخ بغداد (ٓ،)ُِٕ/

التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح (ُ ،)ّّْ/األنساب لمسمعاني
(ٔ ،)ٔٗ/طبقات الحنابمة (ُ ،)ْٓ/تيذيب الكماؿ (ُ ،)َُّ/تاريخ اإلسالـ (ٓ،)ٗٗٗ/
تذكرة الحفاظ (ِ ،)ِٗ/السير (ُِ ،)َِٕ/تيذيب التيذيب (ُ ،)َّ/التقريب (ص.)ٕٗ :
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الخالصة :كافؽ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم جميع األئمة في أف الراكم في
أعمى درجات التكثيؽ؛ حيث أجمعكا عمى أنو ثقة ،كالنسائي مف المكصكفيف
صرح فقاؿ :ثقة ،كقد كرر ابف ًخراش تكثيقو فقاؿ :ثقة ثقة ،كالخميمي
بالتشدد َّ
كالخطيب كصفاه بالثقة كالعمـ كالحفظ كاإل تقاف كالفضؿ ،كالذىبي كصفو بأنو
حافظ إماـ ،كالحافظ ابف حجر كصفو بأنو ثقة حافظ ،كقد عدَّه ابف أبي يعمى
في طبقات الحنابمة مف أصحاب اإلماـ أحمد ككثقو فقاؿ :كاف ثقة كرد بغداد
كجالس إمامنا كسمع منو أشياء( ،)1إضافة إلى أف البخارم قد احتج بو في

الصحيح ،كأخرج لو مسمـ أيضان.
بحر بف دينار ،أبك عبد الرحمف
ِ -أحمد بف شعيب بف عمي بف ًسناف بف ٍ
النسائي القاضي الحافظ ،صاحب كتاب السنف ،سمع مف خالئؽ ال يحصكف،
كركل عنو أمـ ال يحصكف .تكفي بفمسطيف يكـ االثنيف لثالث عشرة خمت مف
صفر سنة ثالث كثالثمائة ،كعاش ثماف كثمانيف سنة(.)5
قاؿ اإلماـ أبك عمي الحافظ :كاف مف أئمة المسمميف ،كقاؿ في مكضع آخر:
اإلماـ في الحديث بال مدافعة ،كقاؿ في مكضع آخر :رأيت مف أئمة الحديث
أربعة في كطني كأسفارم :اثناف بنيسابكر :محمد بف إسحاؽ (ابف خزيمو)
كابراىيـ بف أبي طالب ،كالنسائي بمصر ،كعبداف باألىكاز(.")4

تفسير عبارة اإلماـ :العبارة كاضحة في أف أبا عمي النيسابكرم يشيد ألبي
عبد الرحمف النسائي بأنو إماـ بدكف منازعة أك خالؼ ،فيك ينقؿ اإلجماع
عمى بمكغو رتبة اإلمامة في العمـ ال سيما في عمـ الحديث.
أقكاؿ ُّ
النقَّاد :أجمع العمماء عمى أف أبا عبد الرحمف النسائي صاحب السنف
مف كبار أئمة اإلسالـ ال سيما في الحديث كعمكمو ،مف ذلؾ قكؿ الطحاكم
فيو :إماـ أئمة المسمميف ،كقاؿ ابف يكنس :قدـ مصر قديمان ككتب بيا ككتبت

( )1طبقات الحنابمة (ُ.)ْٓ/

( )5تاريخ ابف يكنس (ِ ،)ِْ/تيذيب الكماؿ (ُ ،)ِّٖ/تقريب التيذيب (ص.)َٖ:
( )4تيذيب التيذيب (ُ.)ّٕ/
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عنو ،ككاف إمامان في الحديث ثقة ثبتان حافظان ،كقاؿ الدارقطني :أبك عبد الرحمف
مقدَّـ عمى كؿ مف يذكر بيذا العمـ مف أىؿ عصره ،كقاؿ مرة :النسائي أفقو
مشائخ عصره ،كأعرفيـ بالصحيح كالسقيـ كأعمميـ بالرجاؿ ،فمما بمغ ىذا
فسئؿ عف فضائؿ معاكية  فأمسؾ عنو،
المبمغ حسدكه ،فخرج إلى الرممة ي
فضربكه في الجامع ،فقاؿ :أخرجكني إلى مكة فأخرجكه كىك عميؿ ،كتكفي
اإلسالىًـ ،ىن ً
مقتكالن شييدان ،كقاؿ الذىبي :ا ًإلماـ ،الح ً
اق يد
ت ،ى
افظي ،الثٍَّب ي
ى
ش ٍي يخ ً ٍ
ىي
()1
الح ًد ٍي ًث ،كقاؿ الحافظ ابف حجر :الحافظ ،صاحب السنف .
ى
الخالصة :كافؽ أبك عمي النيسابكرم جميع األئمة في أف صاحب الترجمة
كىك اإلماـ النسائي قد بمغ أعمى درجات التكثيؽ بؿ ىك مف أئمة العمـ الكبار
أمر ال خالؼ فيو ،كعبارات أبي عمي النيسابكرم الثالث في اإلماـ
كأف ىذا ه
النسائي مطابقة لحاؿ اإلماـ النسائي كليس فييا أدنى مبالغة.
ّ[ -د س ؽ] زيد بف يحيى بف عبيد الخزاعي أبك عبد اهلل الدمشقي،
مف التاسعة ،مات سنة سبع كمائتيف(.)5

قاؿ أبك عمي النيسابكرم الحافظ" :ثقة مأمكف(.")4
صاحب الترجمة بعبارة تكثيؽ
تفسير عبارة اإلماـ :كثَّؽ اإلماـ أبك عمي
ى
مركبة مف لفظتيف أكالىما" :ثقة" كىي عبارة تدؿ عمى أف الراكم حديثو صحيح
لجمعو بيف العدالة كتماـ الضبط ،ثـ زاد اإلماـ لفظة "مأمكف" أم أف الراكم
مبرز في العدالة.
عدالتو ظاىرة جدان فيك ِّ
أقكاؿ ُّ
النقَّاد :قاؿ أحمد بف حنبؿ كالعجمي كالدارقطني كالذىبي كابف حجر:
كخرج ابف حباف حديثو في
ثقة ،كذكره ابف حباف كابف خمفكف في الثقاتَّ ،
صحيحو ،كقاؿ ابف معيف :كتبت عنو ككاف صاحب رأم ،كقاؿ أبك زرعة

( )1تاريخ ابف يكنس (ِ ،)ِْ/تاريخ بغداد (ُِ ،)ّٓ/تاريخ دمشؽ (ُٕ ،)َُٕ/تيذيب
الكماؿ (ُ ،)ِّٖ/تاريخ اإلسالـ (ِّ ،)َُٓ/سير أعالـ النبالء (ُْ ،)ُِٓ/تقريب
التيذيب (ص.)َٖ:
( )5التقريب (ص.)ِِٓ :
( )4تيذيب التيذيب (ّ.)ِْٖ/
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الدمشقي شيدت جنازتو بباب الصغير سنة سبع كمائتيف ،كاف مف أىؿ الفتكل
بدمشؽ(.)1

الخالصة :كافؽ أبك عمي النيسابكرم جميع األئمة في حكمو عمى صاحب
الترجمة بأنو ثقة فمـ يخالؼ في ذلؾ أحد ،كزاد عنيـ لفظة مأمكف ،كلعمو
يشير إلى أمانتو في الحديث كالفتكل فقد كاف محدثان كفقييان فيك ثقة في
أميف في فتكاه كاهلل أعمـ ،فعبارة أبي عمي مكافقة لكالـ األئمة مطابقة
حديثو ه
لحاؿ الراكم تمامان.
الس ٍي ىباني( ،)5أبك زرعة الحمصي،
ْ[ -بخ د س ؽ] يحيى بف أبي عمرك َّ
ابف عـ األكزاعي ،مف السادسة كركايتو عف الصحابة مرسمة ،مات سنة ثماف
كأربعيف أك بعدىا(.)4

قاؿ أبك عمي النيسابكرم الحافظ" :أحد الثقات يي ٍج ىمع حديثو(.")3
تفسير عبارة اإلماـ :معناىا أف الراكم ثقة لو أحاديث تستحؽ أف ييصرؼ
الجيد لجمعيا ألىميتيا ،كىذه عبارةه فييا رفعه لمراكم عف مجرد ككنو ثقة.
أقكاؿ ُّ
النقَّاد :قاؿ أحمد :شيخ ثقة ثقة ،كقاؿ يد ىح ٍيـ كالعجمي كيعقكب بف
سفياف كالذىبي كابف حجر :ثقة ،كقاؿ ابف خراش :صدكؽ ،كذكره ابف حباف
في الثقات(.)2

( )1الثقات لمعجمي (ص ،)ُِٕ:الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ ،)ٕٓٓ/الثقات البف

حباف (ٖ ،)َِٓ/تيذيب الكماؿ (َُ ،)ُُٖ/الكاشؼ (ُ ،)ُْٗ/إكماؿ تيذيب الكماؿ في
أسماء الرجاؿ (ٓ ،)ُٕٓ/تيذيب التيذيب (ّ ،)ِْٖ/التقريب (ص.)ِِٓ :
( )5التقريب (ص.)ٓٗٓ :
( )4التقريب (ص.)ٓٗٓ :

( )3تيذيب التيذيب (ُُ.)ُِٔ/

( )2الثقات لمعجمي (ِ ،)ّٓٓ/الجرح كالتعديؿ (ٗ ،)ُٕٕ/الثقات (ٕ ،)َٔٗ/تيذيب

الكماؿ (ُّ ،)َْٖ/الكاشؼ (ِ ،)ِّٕ/تيذيب التيذيب (ُُ ،)َِٔ/التقريب (ص:
ٓٗٓ).
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الخالصة :كافؽ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم جميع األئمة في تكثيقو لمراكم،
كزاد عمييـ عبارة ي"يجمع حديثو" إشارة إلى أف حديثو لو مف األىمية ما يجعؿ
األئمة يقصدكنو بالجمع ،كلعؿ قكؿ اإلماـ أحمد السابؽ في ترجمة الراكم:
"ثقة ثقة" ،مرتيف ما يشير لذلؾ كاهلل أعمـ،
كأما قكؿ ابف خراش أف الراكم صدكؽ فيك كاف كاف قد أنزلو عف لفظة ثقة
لكنيا مف ابف خراش تكثيؽ قكم جدان؛ قاؿ الحافظ ابف حجر :عبد الرحمف بف
فيتىأىنى
يكسؼ بف خراش المحدث الحافظ مف غالة الشيعة بؿ نسب إلى الرفض ي
البينة في االعتقاد ا.ق ،قمت :كصاحب الترجمة
جرحو ألىؿ الشاـ لمعداكة ِّ
في ٍ
مف أىؿ الشاـ فيك حمصي(.)1

ٓ[ -س ؽ] محمد بف أحمد بف محمد بف الحجاج بف ميسرة القرشي الرقي
الج ىز ًرم( ،)5أبك يكسؼ الحافظ ،مف العاشرة مات سنة ست كأربعيف كمائتيف(.)4
ى
قاؿ أبك عمي النيسابكرم" :أبك يكسؼ الرقي ىذا مف حفاظ أىؿ الجزيرة
كمتقنييـ(")3

تفسير عبارة اإلماـ :معناىا كاضح كىي أف الراكم ثقة متقف لحديث بمده
الجزيرة كىك كاسع الركاية.
أقكاؿ ُّ
النقَّاد :قاؿ أبك حاتـ صدكؽ ،كقاؿ النسائي :ال بأس بو ،كذكره ابف
بالصدؽ كالح ٍفظ ،كقاؿ ابف
ِّ
حباف في الثقات ،كقاؿ الذىبي :كاف مكصكفان
حجر :ثقة حافظ(.)1
( )1لساف الميزاف (ُ.)ُِِ/
5
ل :بفتح الجيـ كالزال ككسر الراء ،ىذه النسبة إلى الجزيرة كىي إلى عدة بالد مف
() ى
الج ىز ًر ٌ

ديار بكر ،كاسـ خاص لبمدة كاحدة يقاؿ ليا جزيرة ابف عمر ،كعدة بالد منيا المكصؿ
كحراف كالرقة كرأس العيف ،كىي بالد بيف دجمة كالفرات ،كانما قيؿ ليا الجزيرة ليذا ،كقد
جمع أبك عركبة الحسيف بف أبى معشر الحراني تاريخ الجزرييف كذكر فيو رجاؿ ىذه البالد.
انظر :األنساب لمسمعاني (ّ.)ِٔٗ/
( )4التقريب (ص.)ْٕٔ :
( )3تيذيب التيذيب (ٗ.)ِّ/
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الخالصة :تكثيؽ أبي عمي النيسابكرم مكافؽ لتكثيؽ غيره مف أئمة النقد؛
كجدت أبا
حيث كثَّؽ الراكم أبك حاتـ كالنسائي ،كىما قد يكصفا بالتشدد ،كقد
ي
حاتـ قاؿ في اإلماـ مسمـ صاحب الصحيح :صدكؽ( ،)5كقكؿ أبي عمي في
الراكم" :مف حفَّاظ أىؿ الجزيرة كمتقنييـ" زيادة بياف عمى ككنو ثقة؛ ففييا
س ىعة
بياف أنو كاسع الركاية؛ فقد كصفو بأنو مف حفَّاظ أىؿ الجزيرة ،ى
كج ىمع مع ى
ركاياتو اإلتقاف ،كقد كافؽ أبا عمي النيسابكرم اإلماماف الذىبي كابف حجر كما
سبؽ في النقؿ عنيما ،فعبارة أبي عمي النيسابكرم أدؽ العبارات في كصؼ
الراكم.
ٔ[ -خ ْ] محمد بف يحيى بف عبد اهلل بف خالد بف فارس بف ذؤيب
الذىمي النيسابكرم ،مف الحادية عشرة ،مات سنة ثماف كخمسيف كمائتيف عمى
الصحيح ،كلو ست كثمانكف سنة(.)4
قاؿ أبك عمي النيسابكرم :كاف أجؿ مف عباس بف عبد العظيـ

()3

كعند

الخطيب في تاريخ بغداد "سمعت أبا عمي الحسيف بف عمي الحافظ ،كسألو أبك
عمر األصبياني عف محمد بف يحيى كعباس بف عبد العظيـ العنبرم أييما
أحفظ؟،

( )1مشيخة النسائي (ص ،)ٗٓ:الثقات (ٗ ،)َُْ/تيذيب الكماؿ (ِْ ،)َّٓ/تاريخ
اإلسالـ (ٓ ،)ُُُِ/تيذيب التيذيب (ٗ ،)ِّ/التقريب (ص.)ْٕٔ:
( )5الجرح كالتعديؿ (ٖ.)ُّٖ/
( )4التقريب (ص.)ُِٓ:

( )3ىك عباس بف عبد العظيـ بف إسماعيؿ العنبرم ،أبك الفضؿ البصرم ،قاؿ أبك حاتـ:
ً
الح َّجةي،
الحافظي ،ي
صدكؽ ،كقاؿ النسائي :ثقة مأمكف ،كقاؿ مسمـ :ثقة ،كقاؿ الذىبي :ى
ً
اـ ،كقاؿ الحافظ :ثقة حافظ ،مف كبار الحادية عشرة ،مات سنة أربعيف كمائتيف ،انظر:
اإل ىم ي
سير أعالـ النبالء (ُِ ،)َِّ/تيذيب التيذيب (ٓ ،)ُُِ/التقريب (ص.)ِّٗ :
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فقاؿ أبك عمي :عباس بف عبد العظيـ حافظ إال أف محمد بف يحيى أجؿ،
()1
اؿ :ىح َّدثىًني مف لـ يخطئ في حديث قط
حدثكني عف فضمؾ الرازم أنو قى ى
محمد بف يحيى الذىمي النيسابكرم(.")5

تفسير عبارة اإلماـ :معناىا أف الذىمي كعباس العنبرم حافظاف كبيراف إال
كي ٍع ىنى بيا التقدـ كاإلمامة كالزيادة في اإلتقاف،
أف الذىمي يزيد عميو جاللة ،ي
تم ُّكف أبي عمي النيسابكرم في عمـ نقد الركاة فيك ىي ٍع ًرؼ
كىذا يدؿ عمى ى
مراتب الحفاظ كدرجات األئمة.
ًو
أقكاؿ ُّ
اؿً :ثقى هة ،ثي َّـ قىا ىؿ
الر ِّ
ب ىع ٍن يو أىًبي ًب َّ
م ،ىكقى ى
النقَّاد :قى ى
اؿ ٍاب يف أىًبي ىحاتـ :كتى ى
الر ٍحم ًف :يىك إًم ً ً ً
سمً ًم ٍي ىف ،كقاؿ النسائي :ثقة مأمكف ،كقاؿ
الم ٍ
اـ م ٍف أىئ َّمة ي
ىع ٍب يد َّ ى
ى ىه
الخطيب :كاف أحد األئمة العراقييف ،كالحفاظ المتقنيف ،كالثقات المأمكنيف،
صنؼ حديث الزىرم كحده ،ككاف أحمد ابف حنبؿ ييثني عميو ،كقاؿ الذىبي:
ً
اإلس ً
الـ ،ىك ىع ًالـ أ ٍ ً
ً
ش ًر ً
ىى ًؿ
الم ٍ
البارعي ،ى
اـ أ ٍ
الحافظي ،ى
العالَّ ىم ية ،ى
ش ٍي يخ ً ٍ
اـ ،ى
ىىؿ ى
ؽ ،ىكًا ىم ي
ي
اإل ىم ي
ً ً
اف ،كقاؿ الحافظ :ثقة حافظ جميؿ(،)4
س ى
ى
الحد ٍيث ًب يخ ىار ى
الخالصة :كافؽ أبك عمي النيسابكرم األئمة في تقديمو الذىمي عمى عباس
فرؽ
العنبرم فكالىما مف الثقات الحفاظ إال أف الذىمي لو جاللة كامامة ،كقد َّ
بينيما الحافظ ابف حجر فقاؿ في الذىمي :ثقة حافظ جميؿ ،كقاؿ في عباس
ظاىر بحمد اهلل مف مطالعة كالـ األئمة في
العنبرم :ثقة حافظ كلـ يزد ،كىذا
ه
أف الذىمي أجؿ منو ،كقد دلؿ أبك عمي الحافظ عمى
الرجميف ،فيك كاضح في َّ
1
العب ً
الصائغ ،قاؿ الخطيب :كاف ثق نة ثبتنا
َّاس َّ
م ،لقى يبو :فى ٍ
( ) ىك أ يىبك ىب ٍك ور الفى ٍ
ض يؿ ي
ضمىؾ ٌ
الر ًاز ٌ
بف ى
احب التَّ ً ً
ً
ً
حافظنا ،كقاؿ الذىبيً :
كطكؼ ،مات ًفي
الم ىحقِّ ي
صان ٍيؼ ،ى
ص ي
اـ ،ى
رحؿ ٌ
ى
ؽ ،ى
الحافظي ،ي
اإل ىم ي
اف ًم ٍف أ ٍىب ىن ً
الس ٍب ًع ٍي ىف .انظر :سير أعالـ النبالء
اء َّ
س ٍب ًع ٍي ىف ىك ى
مائتى ٍي ًف ،ىك ىك ى
س ىن ىة ى
صفى ور ،ى
ى
(ُِ ،)َّٔ/تاريخ اإلسالـ (ٔ.)ّٖٓ/
( )5تاريخ بغداد (ْ.)ٔٓٔ/

( )4مشيخة النسائي (ُ ،)ْٗ/رجاؿ صحيح البخارم (ِ ،)ٖٕٔ/تاريخ بغداد (ْ،)ُٖٓ/
تاريخ دمشؽ (ّٕ ،)ِّٕ/تيذيب الكماؿ (ِٔ ،)ُٕٔ/تذكرة الحفاظ (ِ ،)ٖٕ/تيذيب
التيذيب (ٗ )ُُٓ/التقريب (ص.)ُِٓ:
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اؿ :ىح َّدثىًني مف لـ يخطئ في حديث قط
قكلو بنقمو عف فضمؾ الرازم أنو قى ى
محمد بف يحيى الذىمي النيسابكرم.
المطمب الثاني :الركاة الذيف كثَّقيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات تدؿ
عمى العدالة كتماـ الضبط لكنيـ دكف أصحاب المرتبة السابقة.
حماد بف يخمى ٍيد ،أبك يخمى ٍيد الدمشقي القارئ ،مف كبار
ُ[ -ؽ] يعتٍبة بف َّ
العاشرة(.)1
()5

قاؿ أبك عمي النيسابكرم :ثقة

تفسير عبارة اإلماـ :معناىا كاضح كىك أف الراكم تاـ الضبط تاـ العدالة
يي ٍحتىج بو ،كحديثو صحيح.
أقكاؿ ُّ
النقَّاد :قاؿ أبك حاتـ :شيخ ،كقاؿ الخطيب :ثقة ،كذكره ابف حباف في
الثقات ،كقاؿ أبك يخمى ٍيد الدمشقي عف نفسو :قرأت المكطأ عمى مالؾ في أربعة
أياـ فقاؿً :عمـ جمعو شيخ في ستيف سنة أخذتمكه في أربعة أياـ الفيمتـ أبدان،
كقاؿ صفي الديف الخزرجي :ىكثَّقى يو أ يىبك ىعمي َّ
س ياب ً
كرم ،كقاؿ الحافظ ابف
الن ٍي ى
ٌ
حجر :إماـ الجامع صدكؽ(.)4
البغدادم كالييثمي فقاال :ثقة،
الخطيب
الخالصة :كافؽ أبا عمي النيسابكرم
ي
ي
كابف حباف قد كثَّقو بذكره في الثقات كاخراجو لحديثو في صحيحو ،كالحافظ ابف
حجر قاؿ :صدكؽ ،أم أنو يحجة في ركايتو ،كحديثو يككف حسنان لذاتو عنده،
اعى كالـ أبي حاتـ حيث قاؿ فيو :شيخ ،كأبك حاتـ
كلعؿ الحافظ ابف حجر ر ى
متشدد في التكثيؽ ،ككـ مف ر و
اك قاؿ فيو أبك حاتـ :شيخ ككثَّقو غيره مف

( )1التقريب (ص.)َّٖ :

( )5تيذيب التيذيب (ٕ.)ٗٓ/

( )4الجرح كالتعديؿ (ٔ ،)َّٕ/تيذيب الكماؿ (ُٗ ،)َّّ/إكماؿ تيذيب الكماؿ

(ٗ ،)ُِّ/غاية النياية في طبقات القراء البف الجزرم (ُ ،)ْٖٗ/تيذيب التيذيب
(ٕ ،)ٗٓ/التقريب (ص ،) :خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لمخزرجي
(ص.)ِٕٓ :
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()1
جدت كالمان ألبي حاتـ كسألو ابنو عبد الرحمف
المتشدديف كالمعتدليف  ،كقد ك ي
عف عبد الرحمف بف عطاء المديني فقاؿ :شيخ ،قمت (ابف أبي حاتـ) :أدخمو
()5
نص مف أبي
البخارم في كتاب الضعفاء فقاؿ :ييحكؿ مف ىناؾ ا.ق ،كىذا ه

حاتـ نفسو عمى أنو ال يعني بقكلو شيخ أف الراكم معدكد في الضعفاء،
كعمى كؿ حاؿ فالرجؿ يحجة في ركايتو ،كىك ما اعتمده الحافظ في التقريب
شى عميو ابف حباف في صحيحو ،فحديثيو ال ينزؿ عف الحسف لذاتو.
كم ى
(.)4
ِ[ -بخ]عمر بف ىح ًبيب المكي ،نزيؿ اليمف ،مف السابعة
قاؿ أبك عمي النيسابكرم :ثقة(.)3

أقكاؿ ُّ
صاحبنا ككاف حافظان ،كقاؿ أحمد كابف
النقَّاد :قاؿ ابف عيينة :كاف
ي
معيف كيعقكب بف سفياف كأبك بكر المقرم كابف حجر :ثقة ،زاد ابف حجر:
حافظ ،كقاؿ ابف حباف في الثقات :كاف حافظان متقنان ،كقاؿ ابف عدم :صنعاني
عزيز الحديث ،كقاؿ مغمطام :ذكره ابف خمفكف كأبك حفص بف شاىيف في
(.)2
كتاب الثقات ،كخرج الحاكـ حديثو في المستدرؾ
الخالصة :كافؽ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم جميع األئمة في كصفو لمراكم
بأنو ثقة كىي نفس عبارة األئمة :أحمد كابف معيف كيعقكب بف سفياف كأبك
كقكؿ ابف عدم:
بكر المقرم كابف حجر ،كزاد بعضيـ كصفو بالحافظٍ ،
بياف لككف أحاديثو غير
"صنعاني عزيز الحديث" ليست جرحان لمراكم بؿ ىي ه
مشتيرة فقط ،كقد أكرد األزدم لعمر ىذا حديثان ليغمزه بو فدافع عنو الذىبي

( )1انظر :تيذيب التيذيب (ُ،)ّٓٓ/ُ( ،)َِّ/ُ( ،)ُّٕ/ُ( ،)ُّّ ،ُِّ/
(ُ )َِٖ/ٓ( ،)ِّ/ّ( ،)ّٓٔ/كغيرىـ كثير.
( )5الجرح كالتعديؿ (ٓ.)ِٔٗ/
( )4التقريب (ص.)َُْ :

()3تيذيب التيذيب (ٕ.)ُّْ/

( )2الجرح كالتعديؿ (ٔ ،)َُْ/الكامؿ البف عدم (ٖ ،)َُُ/تيذيب الكماؿ (ُِ،)ِٖٖ/
إكماؿ تيذيب الكماؿ (َُ ،)ّْ/تيذيب التيذيب (ٕ ،)ُّْ/التقريب (ص.)َُْ :
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قائالن :الحديث صحيح ،كعمر نزؿ اليمف ،كقد كثقو أحمد كيحيى ،فافتضح
األزدم(.)1
ّ[ -س ؽ]معاكية بف يحيى الطرابمسي ،أبك مطيع ،أصمو مف دمشؽ أك
حمص ،مف السابعة(.)5

قاؿ أبك عمي النيسابكرم" :شامي ثقة(")4
أقكاؿ ُّ
النقَّاد (المكثِّقيكف) :قاؿ يحيى بف معيف :ليس بو بأس ،كقاؿ مرة:
صالح ليس بذاؾ القكم ،كقاؿ مرة :ىك أقكل مف الصدفي ،كقاؿ دحيـ كأبك
داكد كالنسائي :ال بأس بو ،كقاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة :صدكؽ مستقيـ
إلي مف الصدفي ،كقاؿ أبك زرعة
الحديث ،كقاؿ أبك حاتـ مرة :الطرابمسي أحب َّ
كىشاـ بف عمار :ثقة ،كقاؿ صالح بف محمد جزرة :صحيح الحديث حمصي
مف أىؿ الساحؿ ،كقاؿ أبك داكد :ال بأس بحديثو ،كقاؿ الحافظ ابف حجر:
صدكؽ لو أكىاـ.
ض ِّعفيكف :قاؿ أبك القاسـ البغكم كالدارقطني :ضعيؼ ،كقاؿ ابف عدم:
الم ى
ي
في بعض ركاياتو ماال يتابع عميو ،كذكره الدارقطني في المترككيف ،كقاؿ :ىك
ً
اد (.)3
ب ىكأىف ىٍر ه
أكثر مناكير مف الصدفي ،كقاؿ الذىبي :لى يو ىغ ىرائ ي
الخالصة :الصحيح أف الراكم ليس مف أصحاب الدرجة العميا في الضبط بؿ
عبر عنو الحافظ بقكلو:
لو أكىاـ فمتي ٍجتىىنب ،كباقي ركاياتو تيقبؿ ،كىك ما َّ
صدكؽ لو أكىاـ ،كأبك عمي النيسابكرم كافؽ عددان مف النقاد مكافقة تامة
عدد كبير مف العمماء كأبي حاتـ كأبي داكد
كأبي زرعة كغيره ،كقد كثؽ الراكم ه

( )1ميزاف االعتداؿ (ّ.)ُٖٓ/
( )5التقريب (ّٗٓ).

( )4تيذيب التيذيب (َُ.)ُِِ/

( )3الجرح كالتعديؿ (ٖ ،)ّْٖ/الكامؿ البف عدم (ٖ ،)ُّْ/تيذيب الكماؿ (ِٖ،)ِِْ/
المغني (ِ ،)ٕٔٔ/الكاشؼ (ِ ،)ِٕٕ/تاريخ اإلسالـ (ْ ،)ْٕٔ/تيذيب التيذيب
(َُ ،)ُِِ/التقريب (ص.)ّٓٗ :

522
كالنسائي كغيرىـ ،كضعفو آخركف ،لكف كما قمت :األقرب أنو كما قاؿ إماـ
الجرح كالتعديؿ ابف معيف" :صالح ليس بذاؾ القكم"،
كىك ما رجحَّو الحافظ بعبارة صدكؽ لو أكىاـ ،كممف كثَّقو مف أىؿ بمده
اإلماـ يد ىح ٍيـ الدمشقي( )1كىك مف أعمـ الناس بو.
ْ[ -بخ ـ د س] إسماعيؿ بف سالـ األسدم ،أبك يحيى الككفي نزؿ بغداد
قبؿ أف تيٍبنى ،مف السادسة(.)5
قاؿ أبك عمي الحافظ" :ثقة ىع ًسر في الحديث أسند نحك العشريف حديثان (")4
تفسير عبارة اإلماـ :لفظة ثقة معركفة كما ىم َّر ،كقكلو ىع ًسر في الحديث أم
أنو ال يي ىحدِّث بسيكلة كانما يتشدد في تحديث الطمبة ،كقد يترتب عمى ذلؾ قمة
مركياتو( ،)3كىي ال تدؿ عمى الجرح بمفردىا بؿ يككف الراكم ثقة،

( )1ىك عبد الرحمف بف إبراىيـ بف عمرك العثماني مكالىـ الدمشقي ،أبك سعيد ،لقبو يد ىح ٍيـ

(بميممتيف مصغر) ،قاؿ الحافظ :ثقة حافظ متقف ،مات سنة خمس كأربعيف كمائتيف ،كلو
خمس كسبعكف ،انظر :التقريب (ص.)ّّٓ :
( )5التقريب (ص.)َُٕ :
( )4تيذيب التيذيب (ُ ،)َِّ/كفي إكماؿ تيذيب الكماؿ (ِ )ُٕٓ/قاؿ مغمطام :في
ترجمة إسماعيؿ بف سالـ األسدم ىذا " خرج الحاكـ حديثو في «صحيحو» ،كقاؿ :سمعت
أبا عمي الحسيف بف عمي الحافظ يقكؿ :إسماعيؿ بف سالـ ثقة ،عسر في الحديث ،أسند
نحك العشريف حديثان ا.ق كلـ أقؼ عمى كالمو في المستدرؾ.

( )3قد كاف بعض العمماء يسمؾ منيج التقميؿ مف الركاية ،كال ييحدث بسيكلة العتبارات
فيقمؿ الركاية خشية الخطأ،
منيا :االحتياط الزائد في أمر الركاية؛ ألنيا مف الديف ال شؾ ،ي
كمنيا :أف المحدث ال يرل الطالب أىالن لمتحديث لكسمو أك ألمر آخر يراه ،كما ركل الخطيب
في الجامع ألخالؽ الراكم (ُ َِْ/رقـ ّٕٔ) مف طريؽ سفياف بف حسيف قاؿ :قىًد ىـ
ىف يي ىح ِّدثى يي يـ ،فى ًقي ىؿ لى يو :ىيا أ ىىبا يم ىح َّم ود ،لى ٍك ىح َّدثٍتى يي ٍـ،
ض َّ
ىع ىم ي
اجتى ىم يعكا إًلى ٍي ًو فىأ ىىبى أ ٍ
ش ىب ٍع ى
الس ىك ًاد فى ٍ
ٍاأل ٍ
از ً
ؽ الدَُّّر ىعمىى ا ٍل ىخ ىن ً
ير» ،كمنيا :أف بعض المحدثيف كاف يرل أنو ال ييحدث
فىقىا ىؿ « :ىم ٍف يي ىعمِّ ي
ىيبة فال يبذلو إال لطالبو كما ركل الخطيب في الجامع ألخالؽ
حتى ييسأؿ ليجعؿ لمحديث ٍ
ً
الراكم (ُ َِْ/رقـ ِّٔ) « ىك ى ً
سأى ىؿ» ،كأخرج أيضان في
يـ (النخعي) ىال يي ىحد ي
ِّث ىحتَّى يي ٍ
اف إ ٍب ىراى ي
ًً
ب ٍب يف ىج ًر و
ط ًري ً
ؽ ىم َّك ىة
اؽ َّ
ير ًفي ى
س ىح ى
الصفَّ يار قىا ىؿ :لىق ىيني ىك ٍى ي
نفس المكضع برقـ (ّْٔ) أف إً ٍ
فىقي ٍم ىنا :ىح ِّدثٍىنا=،
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س ىعة
كىك ىع ًسر في ركايتو ،كما ىنا ،كقد يككف فيو
ه
ضعؼ ،كىذا يدؿ عمى ى
ع ٍمـ أبي عمي (رحمو اهلل) بصفات الركاة كأحكاليـ كعدد مركياتيـ.
أقكاؿ ُّ
النقَّاد :قاؿ ابف المديني :لو نحك عشرة أحاديث ،كقاؿ ابف سعد :كاف
ثق نة ثبتان ،كقاؿ عبد اهلل بف أحمد عف أبيو :فراس أقدـ مكتان مف إسماعيؿ
كاسماعيؿ أكثؽ منوً ،فراس فيو شيء مف ضعؼ ،كاسماعيؿ أحسف منو
استقامة كأقدـ سماعان ،سمع مف سعيد بف جبير ،ككذا قاؿ مسمـ عف أحمد،
كقاؿ عبد اهلل عف أبيو أيضان" :ثقة ثقة" ،كقاؿ المركزم عف أحمد" :ليس بو
طرؼ" ،ثـ قاؿ :قد كانت عنده أحاديث الشيعة ،كقد نظر
بأس كىك أكبر مف يم ى
"بخ" ،قاؿ كسمعتو
لو شعبة في كتبو ،كقاؿ أبك داكد :سألت أحمد عنو فقاؿ :و
يقكؿ" :صالح الحديث" ،كقاؿ ابف معيف :ثقة ،أكثؽ مف أساطيف مسجد
الجامع ،سمع مف ىشيـ ،كقاؿ ابف أبي مريـ كغيره عنو" :ثقة" ،زاد ابف أبي
مريـ" :حجة" ،كقاؿ أبك زرعة كأبك حاتـ كالنسائي كابف خراش كالدارقطني
كالذىبي" :ثقة" كقاؿ أبك حاتـ أيضان" :مستقيـ الحديث" ،كقاؿ ابف عدم" :لو
أحاديث ،يحدث عنو قكـ ثقات ،كأرجك أنو ال بأس بو" ،كقاؿ يعقكب الفسكم:
"ال بأس بو ككفي ثقة" ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ الحافظ :ثقة ثبت(.)1
الخالصة :كافؽ أبك عمي النيسابكرم جميع العمماء في تكثيقو لمراكم ،كقد
صرح كثيركف بأنو فكؽ الثقة؛ فقاؿ بعضيـ :ثقة ثبت ،كقاؿ بعضيـ :ثقة ثقة،
كقاؿ البعض :ثقة حجة ،كىك ما رجحو الحافظ بقكلو :ثقة ثبت ،كىك المطابؽ

يث ىال يي ٍبتى ىدأي " ،كىناؾ أسباب أخرل كثيرة ليس
س ىم ىع ىنا ،فىقىا ىؿ :ا ٍل ىح ًد ي
سميكا ،فى يق ٍم ىنا :لى ٍي ى
=فىقىا يؿ " :ى
ىذا مكضع ذكرىا ،كممف اشتير بذلؾ :عمي بف عثَّاـ بف عمي العامرم الكالبي ،قاؿ أبك
اىد كاحد عصره ،ككاف ال ييحدث إال بعد الجيد،
فقيو حافظه ز ه
أديب ه
حاتـ :ثقة ،كقاؿ الحاكـ :ه
كأكثر ما يح ًمؿ عنو الحكايات كأقاكيمو في الرجاؿ ،كقاؿ محمد بف عبد الكىاب الفراء :ما
سر في الحديث ،كقاؿ الحافظ :ثقة فاضؿ ،انظر :تيذيب التيذيب
الع ٍ
رأيت مثمو في ي
(ٕ ،)ّّٔ/التقريب (ص.)َّْ:
( )1الطبقات الكبرل (ٕ ،)ِّّ/الجرح كالتعديؿ (ِ ،)ُِٕ/الكامؿ البف عدم (ُ،)ْْٔ/
تيذيب الكماؿ (ّ ،)ٖٗ/الكاشؼ (ُ.)ِْٔ/
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لحاؿ الراكم ،كأما كصؼ أبي عمي النيسابكرم لمراكم بأنو ً
عسر في الحديث
فصحيح كىك مفيكـ مف كالـ عمي ابف المديني :لو نحك عشرة أحاديث ،غير
أف أبا عمي النيسابكرم قاؿ :أسند نحك العشريف حديثان ،فيذا ألنو عرؼ المزيد
مما أسنده كىك دليؿ عمى سعة عممو ،ككصفو بالعسر في الركاية غير قادح
بؿ قد يككف محمكدان كما سبؽ بيانو.
س ىم ٍيع الحنفي ،أبك محمد الككفي ،مف
ٓ[ -ـ د س] إسماعيؿ بف ي
الرابعة(.)1
قاؿ أبك عمى الحافظ" :ككفي قميؿ الحديث ثقة(.")5

ككصفىو بأنو
نس ىب يو إلى الككفة البمدة المعركفة بالعراؽ،
ى
تفسير عبارة اإلماـ :ى
أم مركياتو قميمة كىك كما قاؿ أبك عمي الحافظ؛ فمـ
قميؿ الحديث كبأنو ثقةٍ ،
يي ٍخرج لو البخارم شيئان ،كأخرج لو مسمـ حديثيف ،كجميع ما لو في مسمـ كأبي
عدؿ
داكد كالنسائي كسنف الدارمي كمسند أحمد بالمكرر تسعة أحاديث ،كىك ٍ
ضابط لمركياتو.
أقكاؿ ُّ
النقَّاد :قاؿ يحيى القطاف" :لـ يكف بو بأس في الحديث" ،كقاؿ أحمد:
"ثقة" ،كتركو زائدة لمذىبو ،كقاؿ مرة" :صالح" ،كقاؿ ابف أبي خيثمة عف ابف
معيف" :ثقة مأمكف" ،كقاؿ ابف أبي مريـ عنو" :ثقة" ،كقاؿ أبك حاتـ" :صدكؽ
صالح" ،كقاؿ النسائي" :ليس بو بأس" ،كقاؿ محمد بف حميد عف جرير" :كاف
يرل رأم الخكارج كتبت عنو ثـ تركتو"،
كرماه أبك نعيـ الفضؿ بف دكيف بأنو مف الخكارج ،كقاؿ :جاكر المسجد
أربعيف سنة لـ يير في جمعة كال جماعة" ،كقاؿ األزدم" :كاف مذمكـ الرأم غير
مرضي المذىب يرل رأم الخكارج ،فأما الحديث فمـ يكف بو بأس فيو" ،كقاؿ
الفسكم :ال بأس بو ،كقاؿ ابف نمير كالعجمى" :ثقة" ،كقاؿ اآلجرم عف أبي
داكد" :ثقة" ،كقاؿ أبك داكد كابف حباف :كاف يرل رأم الخكارج ،ككذا قاؿ

( )1التقريب (ص.)َُٖ :

( )5تيذيب التيذيب (ُ.)َّٔ/
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العقيمي ،كقاؿ الساجي" :كاف مذمكمان في رأيو" ،كقاؿ ابف سعد" :كاف ثقة إف
شاء اهلل" ،كقاؿ البخارم" :أما في الحديث فمـ يكف بو بأس بو" ،كقاؿ ابف
"حسف الحديث ىي ًع ُّز حديثو كىك عندم ال بأس بو" ،كقاؿ ابف خمفكف :لـ
عدم:
ي
يتكمـ فيو إال مف قبؿ مذىبو ،كقاؿ الذىبي :ثقة فيو بدعة ،كرمز لو في
الميزاف (صح) أم أف العمؿ عمى تكثيقو ،كقاؿ الحافظ :صدكؽ تكمـ فيو لبدعة
الخكارج(.)1
الخالصة :الركام "ثقة قميؿ الحديث يرًمي برأم الخكارج" ،كقد كافؽ أبك عمي
النيسابكرم جميع األئمة عمى تكثيؽ الراكم مف جية ركايتو لمحديث ،كقد
عدد كبير منيـ بأنو ثقة كزاد ابف معيف "مأمكف" ،كىك ما رجحو الذىبي
صرح ه
أحد مف جية ركايتو ،كلـ يتكممكا فيو إال لبدعة
في كؿ كتبو ،كلـ يطعف عميو ه
الخكارج كبغضو لعمي  كما قاؿ بعض األئمة كما سبؽ ،كالراجح أف ركاية
الراكم المبتدع مقبكلة بشرط أف ال يككف داعية إلى بدعتو أك يركل ما يكافؽ
بدعتو ،فإف ركل ما يخالؼ بدعتو أك ما ال تعمؽ لو بيا قيًبؿ( ،)5كالخكارج
( )1الطبقات الكبرل (ٔ ،)ّْٔ/تاريخ ابف معيف "ركاية ابف محرز" (ُ ،)َُٓ/تاريخ ابف
معيف "ركاية الدارمي" (ص ،)ّٕ :التاريخ الكبير (ُ ،)ّٓٔ/الثقات لمعجمي (ُ،)ِِٓ/
الجرح كالتعديؿ (ِ ،)ُُٕ/الثقات البف حباف (ٔ ،)ُّ/الكامؿ البف عدم (ُ،)ْْٔ/
تيذيب الكماؿ (ّ ،)َُٕ/الكاشؼ (ُ ،)ِْٔ/مف تكمـ فيو كىك مكثؽ (ص،)َُٔ :
ميزاف االعتداؿ (ُ ،)ِّّ/اكماؿ تيذيب الكماؿ (ِ ،)ُٕٖ/تيذيب التيذيب (ُ،)َّٓ/

التقريب (ص.)َُٖ :
( )5ذكر الحافظ في مقدمة الفتح مذاىب العمماء حكؿ قبكؿ ركاية المبتدع ثـ قاؿ :ىكالثَّالًث:
اعية أىك غير ىد ً
ً
ً
اع ىية فىيقبؿ غير الداعيو ىكيرد ىح ًديث الداعيو ىك ىى ىذا
التَّ ٍفصيؿ ىبيف أىف يككف ىد ى
حباف إً ٍجماع أىؿ َّ
الن ٍقؿ
ص ىارت إًلى ٍي ًو طكائؼ مف ٍاأل ًىئ َّمة ،ىك ٌ
ا ٍل ىمذ ى
ادعى ابف ى
ٍىب يى ىك األعدؿ ىك ى
ى
يكف ً
داعي نة إًلى
ىعمى ٍي ًو لى ًكف ًفي ىد ٍع ىكل ىذلًؾ نظر ا.ق ،كقاؿ في النزىة :قي ىؿ :يي ٍقىب يؿ ىمف لى ٍـ ٍ
ً
ً
ً
تزييف ًب ً
سكي ًتيا عمى ما ىي ٍقتضيو
ألف
دع ًت ًو؛ َّ
ى
دعتو قد ىي ٍحممي يو عمى تحريؼ الركايات كتى ى
ى
ًب ى
غير الد ً
ً
قبكؿ ً
َّاعيةً ،مف
االتفاؽ عمى
َّاف؛ فادَّعى
مذىب يو ،كىذا في
ى
ابف ًحب ى
أغرب ي
األص ِّح ،ك ى
ي
ى
ً
ً
و
ً
ً
ً
أف ىيركم ما ييقىِّكم ب ٍد ىعتى يو فى ييىردُّ ،عمى
نعـ،
األكثر عمى قىبكؿ غير الدَّاعية ،إال ٍ
ي
غير تفصيؿٍ ،
ً
تارً ،
ى ً
الحافظي أىبك إً
ىً
الم ٍخ ً
كزجاني شي يخ أىبي
بف
صر ىح
كبو َّ
الج ى
اىيـ ي
يعقكب ي
ى
المذىب ي
سحاؽ إبر ي
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يي ىكفركف مرتكب الكبيرة كما سبؽ بيانو ،فيـ مف أبعد الفرؽ عف الكذب ،ككتب
األئمة حتى الصحاح منيا مممكءة بالركاية عف أىؿ البدع ،لكف بضكابط
معركفة ،كأما أنو جاكر المسجد أربعيف سنة لـ يير في جمعة كال جماعة فيذا
اجتياد منو كىك مخطيء فيو خطأن عظيمان غير م ً
صيب في اجتياده ذلؾ ،نسأؿ
ي
عدم
ابف
م
النيسابكر
عمي
أبا
اهلل العفك كالعافية لجميع المسمميف ،كقد كافؽ
ي
في كصؼ الراكم بأنو قميؿ الحديث أك عزيز الحديث ككذا أيده كاقع ركاياتو
كما سبؽ بيانو ،كىذا يدؿ عمى اطالع أبي عمي النيسابكرم الكاسع عمى أحكاؿ
الركاة كعدد مركياتيـ.
فركخ الضمرم ،أبك يكنس القى ىكم(( )1بفتح
ٔ[ -ؽ] الحسف بف يزيد بف ُّ
القاؼ كتخفيؼ الكاك) مكي سكف الككفة ،مف السادسة(.)5
قاؿ الحافظ ابف حجر :كثَّقو أبك عمي الحافظ فيما حكاه الحاكـ(.)4

الرجاؿ" ،فقا ىؿ في كصؼ ُّ ً
الن ً
داكد ك َّ
ؽ-
الح ِّ
سائ ِّي ،في كتا ًبو "معرفة ِّ
ى
نيـ زائغه عف ى
ٍ
الركاة :ك ًم ي
ً
ً
ً
ىم ً
ىف يؤخذ مف حديثو ما ال يككف من ىك ارن،
يجة؛
الس َّنة-
عف ُّ
فميس فيو حيم هة إًالَّ أ ٍ
ي
صادؽ المَّ ى
أٍ
ى
الد ً
حديث َّ
اعية كاردةه فيما
ألف العم ىة التي ليا يرَّد
إذا لـ ييقىِّك بو بدعتو انتيى ،كما قالو يمتَّ ًج هو؛ َّ
ي
يكف داعيةن ،كاهلل أعمـ ،انظر :نزىة
المركم يك ًافؽ
ظاىر
إذا كاف
ِّ
الم ٍبتىًدع ،كلك لـ ٍ
ى
ي
مذىب ي
النظر (ص ،)ُِٔ:فتح البارم (ُ.)ّٖٓ/
1
سف بف يزيد
( ) قاؿ المزمَّ :
سف ٍبف يزيد أبي يكنس القكم ،كبيف ا ٍل ىح ى
فرؽ أ يىبك حاتـ بيف ا ٍل ىح ى
بف فركخ الضمرم ،ىكقىاؿ في كؿ كاحد منيما :إنو يركم ىعف أبي سممة ،كيركم عنو أ يىبك
ً
سف ٍبف يزيد ٍبف فركخ ىك أ يىبك
عاصـ ،ىكقىاؿ يحيى ٍبف ىمعيف كمحمد ٍبف يحيى الذىمي :ا ٍل ىح ى
يكنس القكم .كىذا القكؿ أكلى بالصكاب كاهلل أعمـ ،انظر :تيذيب الكماؿ (ٔ.)ِّْ/
( )5التقريب (ص.)ُْٔ:
4
ً
الس ً
اقطى ية ًم ٍف ًكتى ً
يب
( ) انظر :تيذيب التيذيب (ِ ،)ِّٖ/كفي كتاب التَّ ار ًج يـ َّ
اب إً ٍك ىماؿ تى ٍيذ ى

لم ٍغمىطىام (ص :)ُِٗ :في تاريخ نيسابكر قاؿ شيخنا أبك عمي الحافظ :القكم
ال ىك ىماؿ ي
بصرم ثقة ،أسند نحكان مف خمسة أحاديث ا.ق ،قمت :لـ أقؼ عمى نص كالـ أبي عمي
الحافظ ىذا في كتاب تاريخ نيسابكر في النسخة التي معي ،كىك مكافؽ لما نقمو عنو
الحافظ في التيذيب مف تكثيقو لمراكم ،لكف الحافظ ذكره بالمعنى كالعبارة ىذه عند مغمطام
منقكلة بالمفظ ،كفييا أف أحاديثو المسندة قميمة كىي خمسة ،كىذا مكافؽ لمكاقع؛ فميس
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أقكاؿ ُّ
النقَّاد :قاؿ أحمد كابف معيف كأبك حاتـ :ثقة ،زاد أبك حاتـ :مأمكف،
ككثقو النسائي في الكنى ،كقاؿ ابف حباف في الثقات :كاف مف عبَّاد أىؿ
الككفة كقيرائيـ ،كقاؿ الدارقطني :ثقة ،كسمي القكم لقكتو عمى الطكاؼ ،كقاؿ
ابف عبد البر :أجمعكا عمى أنو ثقة ،كلًقيكتو عمى العبادة سمي القكم ،كقاؿ
الحافظ :ثقة(.)1

الخالصة :كافؽ أبك عمي النيسابكرم جميع األئمة في تكثيؽ الراكم كاطالؽ
عبارة الثقة عميو بؿ زاد أبك حاتـ كىك مف المتشدديف لفظة "مأمكف"  ،كقد نقؿ
ابف عبد البر إجماع العمماء عمى تكثيقو كما سبؽ.
()5
كيقاؿ :األسدم ،أبك محمد
الب ٍيراني  ،ي
ٕ[ -ؽ] عبد اهلل بف دينار ى
الحمصي ،كيقاؿ :أنو دمشقي ،مف الخامسة(.)4

"قاؿ الحاكـ أبك عبد اهلل عف أبي عمي الحافظ :ىك عندم ثقة(")3
ُّ َّ
ض ِّعفكف):
(الم ى
أقكاؿ النقاد ي
قاؿ ابف معيف :شامي ضعيؼ ،كقاؿ الجكزجاني :ييتىأنى في حديثو ،كقاؿ أبك
حاتـ :شيخ ليس بالقكم في الحديث ،كقاؿ الدارقطني :ضعيؼ ال يي ٍعتىبر بو،
كقاؿ أبك زرعة :شيخ ربما أنكر ،كقاؿ األزدم :ليس بالقكم كال يشبو حديثو
حديث الناس ،كقاؿ ابف عدم :كلعبد اهلل بف دينار غير ما ذكرت مف الحديث

لمراكم في الكتب الستة إال حديثان كاحدان عند ابف ماجة كما قاؿ المزم في التيذيب
(ٔ.)ّْْ/
( )1تاريخ ابف معيف "ركاية الدكرم" (ّ ،)ِٕٓ/الجرح كالتعديؿ (ّ ،)ّْ/العمؿ لمدارقطني
(ٗ ،)َّٔ/تيذيب الكماؿ (ٔ ،)ِّْ/تاريخ اإلسالـ (ّ ،)ْٖٔ/الكاشؼ (ُ،)ُّّ/
تيذيب التيذيب (ِ ،)ِّٕ/التقريب (ص.)ُْٔ :
5
الب ٍي ىرًان ٌى :بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كسككف الياء كفتح الراء كفي آخرىا النكف ،ىذه
() ى

النسبة الى بيراء كىي قبيمة مف قضاعة نزلت أكثرىا بمدة حمص مدينة بالشاـ ،انظر:
األنساب (ِ.)ّّٕ/
( )4التقريب (ص.)َِّ :
( )3تاريخ دمشؽ (ِٖ ،)ُْ/تيذيب التيذيب (ٓ.)َِّ/
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كليس بالكثير ال أعمـ يركم عنو غير إسماعيؿ ٍبف عياش ،كنقؿ ابف عدم
عف النسائي أنو لـ يرك عنو غير ابف عياش ا.ق ،قمت (الباحث) :بؿ ركل
عنو غير إسماعيؿ فقد ذكر المزم في التيذيب ستة رككا عنو غير إسماعيؿ
ىذا ،قاؿ الذىبي :لى يو ح ًد ه ً ً
اج ٍو،
س ين ًف ٍاب ًف ىم ى
ى
يث ىكاح هد في ي
()1
كقاؿ الحافظ :ضعيؼ .
الح ًديث جدان ،كقاؿ في
الم ىكثِّقيكف :ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :ىع ًزيز ى
ي

مشاىير عمماء األمصار :مف المتقنيف سمع عطاء كنافعان كأقرانيما ،ككاف
عزيز الحديث يي ٍغ ًرب.
صرح
الخالصة :الراكم مختمؼ فيو ،كًقمُّة حديثو تجعؿ أمره مشتبيان ،كقد َّ

ابف معيف كالدارقطني بضعفو كرجَّحو الحافظ ،ككالـ الجكزجاني كأبي حاتـ
كأبي زرعة كابف عدم ليس نصان في تضعيفو مطمقان كلـ يصرح ابف عدم بأنو
يخالؼ غيره ،كقد كثقو ابف حباف في الثقات كفي مشاىير عمماء األمصار
ككصفو باإلتقاف كأنو عزيز الحديث يي ٍغ ًرب ،ككثَّقو أبك عمي النيسابكرم،
ضعؼ إعماالن لرأم الجميكر في تقديـ الجرح عمى التعديؿ
فالظاىر أنو فيو ٍ
ً ()5
ألف مع الجارح زيادة ع ٍمـ  ،كىك ما رجَّحو الحافظ ىنا في الراكم ،كىك ظاىر

صنيع الذىبي بإيراده لو في ميزاف االعتداؿ ،كمع ذلؾ فالنفس غير مطمئنة
شعر
لمقكؿ بضعفو مطمقان ألف عبارة أبي عمي الحافظ السابقة "ىك عندم ثقة" تي ٍ
بأنو يعمـ القائميف بتضعيؼ الراكم كمع ذلؾ يي ىكثقو ،ككالـ ابف حباف قكم في
تكثيقو.

( )1تاريخ ابف معيف "ركاية الدكرم" (ْ ،)ْْٕ/سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازم

(ِ ،)ِّٗ/الكامؿ البف عدم (ٓ ،)ّْٗ/مشاىير عمماء األمصار كأعالـ فقياء األقطار
(ص ،)ِٖٗ :الثقات (ٕ ،)ّّ/تاريخ دمشؽ (ِٖ ،)ّٕ/تيذيب الكماؿ (ُْ،)ْْٕ/
ميزاف االعتداؿ (ِ ،)ُْٖ/تاريخ اإلسالـ (ّ ،)ٕٔٔ/تيذيب التيذيب (ٓ ،)َِّ/التقريب
(ص.)َِّ:
( )5انظر :نزىة انظر (ص ،)ُٕٗ :فتح المغيث لمسخاكم (ِ.)ّّ/
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أحمد) الككفي ،مف الثانية ،مخضرـ،
ٖ[ -د تـ س ؽ] قى ٍرثىع (بمثمثة كزف ٍ
قتؿ في زمف عثماف  قالو الخطيب(.)1

قاؿ أبك عمي الحافظ :أردت أف أجمع مسانيد قرثع الضبي؛ فإنو مف زىاد
التابعيف فكجدتو لـ يسند تماـ العشرة(")5
أقكاؿ ُّ
األكليف ،كقاؿ العقيمي :ككفي تابعي
القراء َّ
النقَّاد :قاؿ عمقمة :كاف مف َّ
ً
ييا ٍاألىثٍ ىبات لـ تظير ىع ىدالىتو
ىح ًاديث
ثقة ،كقاؿ ابف حباف :ركل أ ى
يسيرة ىخالؼ ف ى
ى
ً ً
ً
يستىحؽ مجانبو ىما
سمىؾ ا ٍل يع يدكؿ ىحتَّى ٍ
يحتىج ًب ىما ا ٍنفىرد ،ىكلكنو ع ٍندم ٍ
فيسمؾ ًبو ىم ٍ
لم ىخالفىتو ٍاألىثٍ ىبات ،كقاؿ الخطيب :كاف مخضرمان أدرؾ
ا ٍنفىرد مف ِّ
الرىك ىايات ي
الجاىمية كاإلسالـ ،كقيًتؿ في خالفة عثماف شييدان ،كقاؿ الذىبي :ذكره ٍابف
ً
ُّعفىاء ،كقاؿ الحافظ في اإلصابة :لو إدراؾ كركاية عف عمر بف
ى
حباف في الض ى
()4
الخطاب  ،كقاؿ في التقريب :صدكؽ. ،

الخالصة :كافؽ أبا عمي النيسابكرم جميع العمماء في تزكية الراكم مف
ناحية العدالة فكصفو بالزىد ،كأنو مف التابعيف ،كأنو قميؿ الحديث ،لكنو لـ
يتعرض لضبطو ،كضبطيو اختمؼ فيو العمماء :فكثَّقو عمقمة في قراءتو ،ككثَّقو
لكف ابف حباف
في ضبطو في الحديث العجمي كالحافظ ابف حجر كما سبؽَّ ،
كي ىخالؼ األثبات ،كالذم يظير أنو مقبكؿ الركاية لكنو
يقكؿ أنو قميؿ الحديث ي
ليس مف أصحاب الضبط التاـ فيككف صدكقان كما قاؿ الحافظ ،كليس مف شرط

( )1التقريب (ص.)ْْٓ :

( )5تيذيب التيذيب (ٖ.)ّٖٔ/

( )4التاريخ الكبير (ٕ ،)ُٗٗ/الثقات لمعجمي (ِ ،)ُِٔ/الجرح كالتعديؿ (ٕ،)ُْٕ/
المجركحكف البف حباف (ِ ،)ُُِ/تيذيب الكماؿ (ِّ ،)ِٓٔ/المغني (ِ ،)ِْٓ/ميزاف
االعتداؿ (ّ ،)ّٖٕ/تيذيب التيذيب (ٖ ،)ّٖٔ/اإلصابة (ٓ ،)ّٗٔ/خالصة تذىيب
تيذيب الكماؿ (ص ،)ُّٗ :التقريب (ص.)ْْٓ :
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الثقة كال الصدكؽ أف ال يخطيء( ،)1كىك مف المخضرميف عالي الطبقة جدان؛
فالحافظ ذكر في اإلصابة أف لو إدراؾ كركاية عف عمر بف الخطاب  ،كىك
رجح ككنو صدكقان ،كابف حباف متشدد في الجرح يجرح الراكم
كي ِّ
مما يقكم حالو ي
كثي ارن بعبارات قكية كيككف الصكاب أف فيو ضعفان يسي ارن(.)5
المطمب الثالث :الركاة الذيف كثَّقيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات
تكثيؽ خفيفة.
ٍ
ُ[ -س] إسماعيؿ بف عبد اهلل بف الحارث البصرم بف بنت محمد بف
سيريف كيقاؿ ابف أختو ،مف السابعة(.)4
قاؿ الحافظ أبك عمي النيسابكرم" :شيخ بصرم صدكؽ(.")1

ً
ًً ً
صمً ًو ،ىك ىغ ٍييره
العق ٍيم ُّي ىحد ٍيثان ىكاحدان ،تىفىَّرىد ًب ىك ٍ
ش ٍع ىب ية
ىف الى ىيغمىطى أ ىىبدان ،فىقى ٍد ىغم ى
ط ي
الثِّقى ًة أ ٍ

( )1قاؿ الذىبي في ترجمة حسيف المعمـ :ىذ ىك ىر لى يو
ش ً
ً
ً
رط
س ًم ٍف ى
سمىو ،فى ىك ى
م ىف ي
اف ىما ىذا؟ ىفمى ٍي ى
الحفٌاظ أ ٍىر ى
ىك ىمالً هؾ=
اى ٍي ىؾ ًب ًيما ًثقىةن ،كينبالن ،كحس ٍي هف المعمِّـ ًم َّم ٍف كثَّقى يو ي ٍحيى ي ً
= كىن ً
َّـ يمطمىقان،
ى ى
ى
ىي ى
ى
ى
ى
بف ىمع ٍي وف ،ىك ىم ٍف تىقد ى
يى ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ىعمى يـ ،انظر :السير (ٔ.)ّْٔ/
أ
اهلل
ك
ث
ي
د
الح
ة
م
ىئ
أ
ار
ب
ك
ف
م
َّ
ى ي ٍ
ى ٍ
ىك يى ىك ٍ ى
غير كاحد مف العمماء منيـ :الذىبي فقاؿ في ميزاف
() 5
ى
كصؼ ي
ابف حباف بالتشدد في الجرح ي
قصب (أم عاب) الثقة حتى َّ
كأنو ال يدرم ما يخرج مف
االعتداؿ (ُ :)ِْٕ/ابف حباف ربما َّ

رأسو ا.ق ،كانظر كالمان آخر لمذىبي في السير (ٓ ،)ِّٗ/ٕ( ،)َّٖ/ميزاف االعتداؿ
(ُ ،)ٖ/ْ( ،)ْٔ/ّ( ،)ِْٕ/كقاؿ الحافظ ابف حجر في التقريب (ص )َِٔ:في ترجمة
سكيد بف عمرك الكمبي ،أبك الكليد الككفي العابد" :ثقة  ...أفحش ابف حباف القكؿ فيو كلـ

يأت بدليؿ" ،كقد استخدـ الحافظ في التقريب عدة مرات عبارة "أفرط فيو ابف حباف" كزاد في
بعضيا "كالذنب فيما استنكره مف حديثو لغيره" ،كفي ترجمة عامر بف صالح بف رستـ
المزني ،كثَّقو بعض العمماء ،كقاؿ الحافظ في التقريب (ص :)ِٖٕ :صدكؽ سيء الحفظ،
أفرط فيو ابف حباف فقاؿ :يضع ،كانظر أيضان كالمان لمحافظ في التقريب (ص،ِْٕ ،ُِٔ :
ِٕٖ ،)ّْٗ ،ِْٕ ،كىناؾ بحث بعنكاف "المجركحكف مف الركاة عند ابف حباف الثقات
عند غيره" لمدكتكرة بدرية محمد محمكد بينساكم ،المدرس بقسـ الحديث كمية الدراسات
اإلسالمية -جامعة األزىر بالقاىرة ،ذكرت في نتائج بحثيا أف اإلماـ ابف حباف قد جمع في
نقده لمرجاؿ بيف التعصب كالتعنت البالغ في باب الجرح ،كالتساىؿ في باب التكثيؽ.
( )4تقريب التيذيب (ص.)َُٖ :
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أقكاؿ ُّ
النقَّاد :قاؿ النسائي :ى"ر يج هؿ ىم ٍج ييك هؿ ىال ىن ٍع ًرفي يو" ،كقاؿ حمزة الكناني:
شبو أف يككف ابف بنت محمد بف سيريف ،ذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ
يي ٍ
()5
األزدم" :ذاىب الحديث " ،كأكرد لو عف أباف عف أنس حديثان منك ارن ،قاؿ
الحافظ :فالحمؿ فيو عمى أباف ،كقاؿ الذىبي :ثقة ،كقاؿ الحافظ :صدكؽ ،لـ
يصب األزدم في تضعيفو(.)4

الخالصة :الراكم "صدكؽ" كما قاؿ أبك عمي النيسابكرم ككافقو الحافظ ابف
حجر ،كليس في الراكم تكثيؽ إال قكؿ أبي عمي النيسابكرم "صدكؽ" ككافقو
الحافظ عمييا بؿ رفعو الذىبي أكثر فقاؿ "ثقة" ،كقكؿ الذىبي "ثقة" لو كجيو
ألف تفريؽ المتقدميف بيف لفظة ثقة كصدكؽ ليس كما ىك عند المتقدميف.
ِ[ -ؽ] عمي بف ظى ٍبياف (بمعجمة مفتكحة ثـ مكحدة ساكنة) بف ىالؿ
العبسي (بالمكحدة) الككفي قاضي بغداد ،مف التاسعة ،مات سنة اثنتيف
كتسعيف كمائة(.)3
قاؿ أبك عمي النيسابكرم" :ال بأس بو(.")2

أقكاؿ ُّ
النقَّاد :قاؿ ابف معيف كأبك داكد :ليس بشيء ،كفي ركاية البف معيف:
كذاب خبيث ،ليس بثقة ،كقاؿ ابف محرز :يحدث بحديث منكر "المدبَّر( )1مف
( )1تيذيب التيذيب (ُ.)َّٕ/

5
بف ع ٍب ًد ً
س ٍي ًف ً
اهلل األزدم  ...ىما ىتً :في
بف أ ٍ
( ) األزدم :ىك أ يىبك الفىتٍ ًح يم ىح َّم يد ي
ىح ىم ىد ً ى
بف ي
الح ى
ً
ش َّك واؿ س ىن ىة أىرب وع كس ٍب ًع ٍي ىف كثىالى ًث ى و
البارعي ،ىعمى ٍي ًو ًفي ًكتىا ًب ًو ًفي
ى
الحافظي ،ى
مائة ،قاؿ الذىبي :ى
ى
ٍى ى ى
ى
ً
َّ
اع نة ًبالى و
كف ىغ ٍييرهي قى ٍد ىكثقى يي ٍـ ،كقاؿ في
ض َّع ى
ُّعفىاء يم ىؤاخ ىذ ه
دليؿ ،ىب ٍؿ قى ٍد ىي يك ي
ات ،فىًإ َّن يو ى
ؼ ىج ىم ى
الض ى
الميزاف :أبك الفتح يسرؼ في الجرح ،كلو مصنؼ كبير إلى الغاية في المجركحيف ،جمع
فأكعى ،كجرح خمقان بنفسو لـ يسبقو أحد إلى التكمـ فييـ ،كىك المتكمـ فيو .انظر :السير
(ُٔ ،)ّْٖ/ميزاف االعتداؿ (ُ.)ٓ/
( )4السنف الكبرل لمنسائي ،كتاب الصياـ (ّ ِّْ/حُِّْ) ،تيذيب الكماؿ (ّ،)ُُّ/

ميزاف االعتداؿ (ُ ،)ِّٓ/إكماؿ تيذيب الكماؿ (ِ ،)َُٖ/تيذيب التيذيب (ُ،)َّٕ/
لساف الميزاف (ٗ ،)َِٔ/التقريب (ص.)َُٖ :
( )3التقريب (ص.)َِْ :
( )2تيذيب التيذيب (ٕ ،)ِّْ/التقريب (ص.)َِْ :
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الثمث( ،")5كقاؿ محمد بف عبد اهلل بف نمير :ضعيؼ يخطىء في حديثو كمو،

كقاؿ البخارم :منكر الحديث ،كقاؿ النسائي :متركؾ الحديث ،كقاؿ في مكضع
آخر :ليس بثقة كال يكتب حديثو ،كقاؿ أبك زرعة :كاىي الحديث جدان ،كقاؿ أبك
حاتـ كأبك الفتح :متركؾ ،كقاؿ الساجي :ضعيؼ يي ىحدث بمناكير ،كقاؿ ابف
حباف :سقط االحتجاج بأخباره ،كقاؿ الدارقطني :ضعيؼ ،كقاؿ يعقكب بف
سفياف :ال يي ٍكتب حديثو ،كقاؿ ابف المديني :حدثنا بثالثة أحاديث مناكير "،
كقاؿ الربيع عف الشافعي ثنا عمي بف ظبياف عف عبيد اهلل عف نافع،
الش ً
اؿ َّ
اف يك ٍنت
اؿ ىعمً ُّي ٍب يف ى
اف ًع ُّي :قى ى
عف ابف عمر "المدبَّر مف الثمث" ،قى ى
ظ ٍب ىي ى
ىخذٍتو مرفيكعا فىقى ى ً
كؼ ىعمىى ٍاب ًف يع ىم ىر
أى
س ًب ىم ٍرفيكوع يى ىك ىم ٍكقي ه
ىٍ ن
اؿ لي أ ٍ
ىص ىحا ًبي :لى ٍي ى
الش ً
اؿ َّ
يف يي ىح ِّدثيكىن يو ىي ًقفيكىن يو ىعمىى ٍاب ًف يع ىم ىر ،كقاؿ
فى ىكقى ٍفتو ،قى ى
اف ًع ُّي :ىكا ٍل يحفَّاظي الًَّذ ى
العقيمي في حديث المدبَّر :ال يي ٍعرؼ إال بو ،كذكر لو ابف عدم ىذا الحديث

1
ؽ ًفي يدب ًر ا ٍلحي ً
الس ِّي يد لً ىع ٍب ًد ًه :أى ٍن ىت يحر ىب ٍع ىد ىم ٍكًتي ،أ ٍىك إ ىذا ًم ُّ
ت
كؿ َّ
ىف ىيقي ى
اة ىكأ ٍ
( ) المدبَّر :ا ٍل ًعتٍ ي
ىى
ي
اع ًؿ ًأل َّىن يو ىدبَّر أىمر يد ٍنياهي ًباس ًت ٍخ ىد ً
صي ىغ ًة اسًـ ا ٍلفى ً
الس ِّي يد م ىد ِّب ار ًب ً
ام ًو ىذلً ىؾ ا ٍل يم ىدب ً
َّر
ى ٍى ى
ٍ
ٍ
فىأى ٍن ىت يحر؛ ىك ي
س ِّم ىي َّ ي ن
اق ًو كتى ٍح ً
ً
ً ً
ك ً ًً
صً
ىج ًر ا ٍل ًعتٍؽً ،قالو الشككاني في نيؿ األكطار
يؿ أ ٍ
ى ٍ
است ٍرقىاقو ،ىكىدب ىَّر أ ٍىم ىر آخ ىرًتو ًبًإ ٍعتى ى
ً
َّ
ؼ ىى ٍؿ ىي ٍنفي يذ ًم ٍف
ال
خ
ل
ا
ا
م
ن
ا
ك
فييا
خالؼ
ال
التدبير
مشركعية
أف
اهلل)
(رحمو
َّف
كبي
)
َُٕ
/
(ٔ
ٍ
ً
ى ي
ى ى
ٍس ا ٍلم ً
كرجح أنو ىي ٍنفي يذ مف الثمث قياسان عمى الكصية كحكاه عف
اؿ أ ٍىك ًم ٍف الثُّمي ًث؟ َّ
ىأر ً ى
ىف
اختىمىفيكا ًفي أ َّ
يف ٍ
ىعمى يـ ىم ٍف أ ٍىدىرٍكت ًم ٍف ا ٍل يم ٍف ًت ى
الجميكر ،بؿ قاؿ الشافعي في األـ (ٖ :)ُٖ/ىال أ ٍ
ا ٍلم ىدبَّر ك ً
ص َّي هة ًم ٍف الثُّمي ًث كقد بيَّف الشككاني (رحمو اهلل) في المكضع السابؽ مف نيؿ األكطار
ي ى ى
مذاىب العمماء في مسألة التدبير ىذه باستفاضة فميراجعيا مف شاء.
5
اب ا ٍل يم ىدب ً
اجةى:
َّر (ِ َْٖ/حُِْٓ) ،قىا ىؿ ٍاب يف ىم ى
( ) أخرجو ابف ماجو ،كتاب العتؽ ،باب ىب ي
اؿ أ يىبك ىع ٍب ًد
ش ٍي ىبةى ،ىيقيك يؿ :ىى ىذا ىخطىأه ،ىي ٍع ًني ىح ًد ى
يث «ا ٍل يم ىدبيَّر ًم ىف الثُّمي ًث» قى ى
اف ٍب ىف أىًبي ى
س ًم ٍع ي
ت يعثٍ ىم ى
ى
ً
ً
ً
َّ
َّ
ً
ؼ إال ب ىعم ِّي
ىص هؿ» ،قىا ىؿ ا ٍل يعقى ٍيم ُّي في الضعفاء (ّ :)ِّْ/ىال يي ٍع ىر ي
س لى يو أ ٍ
المو ابف ماجو« :لى ٍي ى
اف ك يىك م ٍن ىكر ا ٍلح ًد ً
ت
يث ،قاؿ الدارقطني في السنف (ٓ ِْٓ/حِْٓٔ) :ىال ييثٍىب ي
ٍب ًف ظى ٍب ىي ى ى ى ي ي ى
مرفيكعا ،كقاؿ البييقي في معرفة السنف (ُْ ِّْ/حَِِٓٔ)ً َّ :
ؼ ،كفي
يح ىم ٍكقيك ه
الصح ي
ىٍ ن
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
اؿ
ق
ك
،
يث
د
ح
ل
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ٔ
(
األكطار
نيؿ
ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ى ى
ى ي ى ٍ ُّ ى ي ٍ ى ي
ى ِّ ٍ
ٍى ى ى يى ي ٍ ىي ى
اؿ ا ٍلب ٍيي ًق ُّيً َّ :
ىصحُّ ،ىكقىا ىؿ ٍاب يف ا ٍلقىطَّ ً
يح
ض ًع ه
أ يىبك يزٍر ىعةى :الٍ ىم ٍكقي ي
اف :ا ٍل ىم ٍرفيكعي ى
الصح ي
يؼ ىكقى ى ى ى
كؼ أ ى
كؼ ،ثـ قاؿ الشككاني :ا ٍل يحفَّاظي ييكًقفيكىن يو ىعمىى ٍاب ًف يع ىمىر.
ىم ٍكقي ه
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كحديثان آخر بإسناده ىذا في التيمـ ضربتيف ضربة لمكجو كضربة لميديف ،ثـ
قاؿ :كىذاف الحديثاف ال يعرفيما غيره ،كحديث التيمـ ركاه القطاف كغيره
بيف ،كذكر حديثو
مكقكفان ،كركل لو أحاديث أخر ،كقاؿ:
الضعؼ عمى حديثو ِّ
ٍ
عف محمد بف عمرك عف أبي سممة عف أبي ىريرة رفعو "ما بيف المشرؽ
غير أبي ًم ٍعشر كعمي ،كلعؿ
كالمغرب قبمة" قاؿ :ىذا ال أعمـ يركيو عف محمد ى
عميان سرقو مف أبي معشر فإنو بو أشير ،كأخرج الحاكـ في المستدرؾ حديثو
في التيمـ كقاؿ عنو :صدكؽ ،كقاؿ الذىبي :قاضي بغداد ،تفقو عمى أبي
حنيفة  ...ضعفكه ،كقاؿ مغمطام :ذكره أبك القاسـ البمخي ،كأبك العرب ،كابف
الجاركد ،كابف شاىيف في جممة الضعفاء ،كقاؿ الحافظ :ضعيؼ ،ركل لو ابف
ماجة حديث المدبَّر فقط(.)1
ضعفو مف رفعو
الخالصة" :ضعيؼ" كما قاؿ أكثر العمماء ،كالظاىر أف ٍ
فضعفيو مف قبؿ حفظو،
لممكقكؼ كما صرح ىك عف نفسو في حديث "المدبَّر"،
ٍ
كأما عدالتو فيي ثابتة ،كىك ما رجَّحو الذىبي بقكلو "ضعفكه" ،كالحافظ بقكلو
"ضعيؼ" ،كلك كاف غير ىع ٍدؿ لقالكا عبارة أشد مف "ضعيؼ" ،كتكثيؽ أبي عمي
ً
كتمميذه الحاكـ لعمي بف ظى ٍبياف مرجكح لمخالفتو جميكر العمماء.
النيسابكرم
ّ[ -ؽ] يحيى بف يم ىعمَّى بف منصكر ،أبك عكانة الرازم ،نزيؿ بغداد ،مف
الحادية عشرة(.)5
قاؿ الحاكـ سمعت أبا عمي الحافظ يقكؿ" :كاف يحيى بف يم ىعمَّى بف منصكر
صاحب حديث(")1
( )1األـ لمشافعي (ٖ ،)ُٖ/تاريخ ابف معيف "ركاية ابف محرز" (ُ ،)َٓ/تاريخ ابف معيف

"ركاية الدكرم" (ّ ،)ِٕٗ/الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص ،)ٕٕ:الضعفاء لمعقيمي
(ّ ،)ِّْ/الجرح كالتعديؿ (ٔ ،)ُُٗ/المجركحكف البف حباف (ِ ،)َُٓ/الكامؿ البف
عدم (ٔ ،)ُّٖ/تيذيب الكماؿ (َِ ،)ْٗٔ/الكاشؼ (ِ ،)ِْ/ميزاف االعتداؿ
(ّ ،)ُّْ/إكماؿ تيذيب التيذيب (ٗ ،)ّْٖ/تيذيب التيذيب (ٕ ،)ِّْ/التقريب (ص:
َِْ).
( )5التقريب (ص.)ٕٓٗ:
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أقكاؿ ُّ
النقَّاد :قاؿ ابف أبي حاتـ :سمع منو أبي بالرم في مسجده ،كذكره
ابف حباف في الثقات ،كقاؿ الخطيب :كاف ثقة ،كقاؿ الذىبي في الكاشؼ :ثقة
محدث ،كقاؿ في تاريخ اإلسالـ :الحافظ ،كقاؿ الحافظ :صدكؽ ،صاحب
حديث(.)5

الخالصة :الراكم " ثقة صاحب حديث" ألنو صاحب حديث كما قاؿ أبك عمي
النيسابكرم ،كالذىبي كصفو بالحافظ ،فيك كثير الركاية ،كقد ركل عنو جمع
كثير منيـ أئمة ًك ىبار كأبي حاتـ كابف ماجو كالبزار كغيرىـ كما في تيذيب
أحد في ركايتو ،كالخطيب البغدادم قاؿ :ثقة ،فمثؿ
الكماؿ ،كلـ ىي ٍطعف عميو ه
ىذا يككف ثقة كما قاؿ الذىبي :ثقة محدث ،كككنو "صدكؽ" كما قاؿ الحافظ
محتمؿ ألنو لـ يكثقو صراحة إال الخطيب البغدادم.

( )1تيذيب التيذيب (ُُ.)َِٖ/

( )5الجرح كالتعديؿ (ٗ ،)ُِٗ/الثقات (ٗ ،)ِٕٔ/تاريخ بغداد (ُْ ،)ُِٓ/تيذيب الكماؿ

(ُّ ،)ُْٓ/تاريخ اإلسالـ (ٔ ،)ِِّ/الكاشؼ (ِ ،)ّٕٔ/تيذيب التيذيب (ُُ،)َِٖ/
التقريب (ص.)ٕٓٗ:
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ضعفىيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم،
المبحث الثاني :الركاة الذيف َّ
كفيو مطمباف:
ضعفىيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات
المطمب األكؿ :الركاة الذيف َّ
تضعيؼ خفيفة.
ضعفىيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات
المطمب الثاني :الركاة الذيف َّ
تضعيؼ شديدة.
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ضعفىيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات
المطمب األكؿ :الركاة الذيف َّ
تضعيؼ خفيفة.
ُ[ -ت ؽ] ىر ٍكح بف ىج ىناح األمكم مكالىـ ،أبك سعد كيقاؿ :أبك سعيد
الدمشقي(.)1
ظر(.")5
قاؿ أبك عمي الحافظ "في أمره ىن ى

أقكاؿ ُّ
(المكثِّقكف) :قاؿ عثماف الدارمي عف يد ىح ٍيـ :ثقة إال أف مركاف
النقَّاد
ى
يعني أخاه أكثؽ منو ،كقاؿ مغمطام :في «سؤاالت» مسعكد :كسمعتو يقكؿ
(يعني الحاكـ) :ركح بف جناح ثقة مأمكف ،مف أىؿ الشاـ.
ض ِّعفكف :قاؿ ابف أبي حاتـ عف أبيو كفي نسخة عف أبي زرعة :مركاف
الم ى
ي
أحب إلي منو ،يي ٍكتب حديثيما كال يحتج بيما ،كركح ليس بقكم ،كقاؿ
النسائي :ليس بالقكم ،كقاؿ الحاكـ أبك أحمد :ال يتابع في حديثو ،حديثو ليس
بالقائـ ،كقاؿ أبك نعيـ :يركم عف مجاىد مناكير ال شيء ،كذكر لو ابف عدم
كلركح بف ىج ىناح غير ما ذكرت مف الحديث قميؿ ،كعامة
أحاديث ،ثـ قاؿ:
ٍ
حديثو ما ذكرتو ،كربما أخطأ في األسانيد كيأتي بمتكف ال يأتي بيا غيره ،كىك
ممف يي ٍكتب حديثو ،كقاؿ ابف حباف :منكر الحديث جدان؛ يركم عف الثقات ما إذا
ً
صناعة ا ٍل ىح ًديث شيد لو بالكضع،
س بالمتبحر ًفي
ى
سمعو اإلنساف الَّذم لى ٍي ى
كقاؿ الذىبي :ليس بقكم ،ككثَّقو دحيـ ،كقاؿ الحافظ :ضعيؼ ،اتيمو ابف
حباف( ،)4مف السابعة(.)3

( )1التقريب (ص.)ُُِ :

( )5تيذيب التيذيب (ّ.)ِِٗ/

4
بينت أف ابف حباف متشدد في الجرح ،كأف كثي ارن مف
( ) سبؽ في ترجمة "قى ٍرثىع الضبي" أف ي
جرح الركاة.
العمماء ردكا بعض آرائو في ٍ
( )3أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني (ص ،)ُِٕ :الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص،)َْ :

الجرح كالتعديؿ (ّ ،)ْْٗ/المجركحكف (ُ ،)ََّ/الكامؿ البف عدم (ْ ،)ٓٗ/الضعفاء
ألبي نعيـ (ص ،)ُٖ :تيذيب الكماؿ (ٗ ،)ِّّ/الكاشؼ (ُ ،)ّٖٗ/المغني (ُ،)ِّّ/
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كض ٍعفيو مف ًق ىبؿ حفظو كركايتو لممنكرات عف
الخالصة :الراكم "ضعيؼ" ى
الثقات ،كىك ما رجَّحو الحافظ بقكلو" :ضعيؼ" .كىك في حد مف ييكتب حديثو
كما قاؿ غير كاحد مف ُّ
النقىاد كأبي حاتـ كابف عدم كما سبؽ ،كىذا دلي هؿ عمى
أف حديثو يصمح في الشكاىد كالمتابعات ،كاتياـ ابف حباف لو فألف ابف حباف
معركؼ بالتشدد في الجرح ،كعميو فقكؿ أبي عمي النيسابكرم في الراكم "في
معارض
أمره نظر" قريبة مف القكؿ بأنو ضعيؼ ،كتكثيؽ يد ىحيـ كالحاكـ
ى
المفسر مف ًق ىبؿ الجميكر.
بالتضعيؼ
َّ
ِ[ -ت ؽ] إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي (بالمكحدة) ،أبك شيبة
الككفي قاضي كاسط ،مشيكر بكنيتو ،مف السابعة ،مات سنة تسع كستيف(.)1
قاؿ أبك عمي النيسابكرم" :ليس بالقكم(.")5

ككف الراكم قكيان في حديثو ،كىي تفيد أنو
تفسير عبارة اإلماـ :معناىا نفي ٍ
ضعيؼ ال يي ٍعتمد عمى ركايتو( ،)4ألف مف شرط قبكؿ الراكم أف يككف عدالن،
ه

ضابطان لحديثو ،فإف كاف الضبط تامان فيك الثقة ،كحديثو صحيح ،كاف كاف
حسف.
خفيؼ الضبط فيك الصدكؽ كحديثيو
ه
أقكاؿ ا ُّلنقَّاد :قاؿ أحمد كيحيى كأبك زرعة كأبك داكد :ضعيؼ ،كقاؿ يحيى
أيضان :ليس بثقة ،كقاؿ البخارم" :سكتكا عنو( ،")3كقاؿ الترمذم" :منكر
ميزاف االعتداؿ (ِ ،)ٕٓ/اإلكماؿ لمغمطام (ٓ ،)ٕ/تيذيب التيذيب (ّ ،)ِِٗ/التقريب
(ص.)ُُِ :
( )1التقريب (ص.)ِٗ :
( )5تيذيب التيذيب (ُ.)ُْْ/

( )4ىذا ىك األصؿ في معنى عبارة "ليس بالقكم" كقد تفيد أف الراكم ليس بالذم بمغ
النياية في القكة فيي تعني الصدكؽ ،كقد فسر الذىبي عبارة النسائي بذلؾ فقاؿ في
المكقظة (ص :)ِٖ:كقد قيؿ في جم و
بالقكم ،كاحتي َّج بو" .كىذا َّ
سائي قد قاؿ
اعات" :ليس
الن ُّ
ٌ
ىى
في ًعد و
كي ً
بج ٍر وح
َّة" :ليس
خر يج ليـ في كتابو .قاؿ" :قكلينا( :ليس بالقكم) ليس ى
بالقكم" ،ي
ٌ
يم ٍف ًسد". .
ً
و
تعديؿ.
بج ٍر وح كال
( (3قاؿ الذىبي :قك يؿ البخارم" :سكتكا عنو"،
فظاىيرىا أنيـ ما َّ
تعرضكا لو ى
عادتيو إذا قاؿ" :فيو نظر" ،بمعنى
كعمً ٍمنا
مقصده بيا باالستقراء ،أنيا بمعنى" :ترككه" .ككذا ى
ى
ى
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الحديث" ،كقاؿ النسائي كالدكالبي" :متركؾ الحديث" ،كقاؿ أبك حاتـ" :ضعيؼ
الحديث سكتكا عنو كترككا حديثو" ،كقاؿ الجكزجاني :ساقط ،كقاؿ صالح جزرة:
"ضعيؼ ال ييكتب حديثو" ،ركل عف الحكـ أحاديث مناكير ،كقاؿ يزيد بف
ىاركف :ما قضى عمى الناس رجؿ يعني في زمانو أعدؿ في قضاء منو ،كقاؿ
ابف سعد :كاف ضعيفان في الحديث ،كقاؿ الدارقطني :ضعيؼ ،كقاؿ ابف
المبارؾ :إرـ بو ،كقاؿ أحمد :منكر الحديث ،قريب مف الحسف بف عمارة،
كالحسف بف عمارة متركؾ الحديث ،كقاؿ ابف عدم :كألبي شيبة أحاديث غير
صالحة غير ما ذكرت عف الحكـ كعف غيره ،ىكىك ضعيؼ عمى ما بينتو ،ىكىك
ً
خير مف إبراىيـ بف أبي حية الذم تقدـ ذكره،
كاف كاف ينسب إلى الضعؼ ،فإنو ه
ض ًعيؼ تىركو غير ك ً
احد ،كقاؿ الحافظ:
كقاؿ الذىبي :تيرؾ حديثو ،كقاؿ مرةن :ى
ى
متركؾ الحديث(.)1

الخالصة :الراكم متركؾ الحديث كما قاؿ غير كاحد مف النقاد فيك ممف ال
ييكتب حديثو لالعتبار ،كقاؿ بعضيـ :ليس بثقة ،كالبخارم قاؿ :سكتكا عنو،
كبينت مف كالـ الذىبي أنيا بمعنى "متركؾ" ،كالترمذم قاؿ فيو :يمنكر الحديث،
ي
كقد ىج ىرح أبك عمي الحافظ الراكم فقاؿ :ليس بالقكم ،كىذه العبارة كاف كاف
غير أبي عمي الحافظ مف العمماء قاؿ معناىا كأحمد كأبي زرعة كأبي داكد
لكف ىذه العبارة بالنسبة لحقيقة
كالدارقطني حيث قالكا في الراكم" :ضعيؼ"َّ ،
جر هح خفيؼ ،فإف الراجح في ىذا الراكم ما قالو الذىبي كما سبؽ:
حاؿ الراكم ٍ
"تيرؾ حديثو" ،كقكؿ الحافظ ابف حجر" :متركؾ الحديث".
()1
سمىمة بف عمي بف ىخمىؼ ،أبك سعيد الدمشقي ،مف الثامنة .
ّ[ -ؽ] ىم ٍ
أس ىكأي حاالن مف" :الضعيؼ" ،انظر :المكقظة
"متَّ ىيـ" ،أك" :ليس بثقة" .فيك عنده ٍ
أنو :ي
(ص.)ّٖ:
( )1التاريخ الكبير (ُ ،)َُّ/الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص ،)ُِ :الجرح كالتعديؿ
(ِ ،)ُُٓ/الكامؿ البف عدم (ُ ،)ّٖٗ/تيذيب الكماؿ (ِ ،)ُْٕ/الكاشؼ (ُ،)ُِٖ/
المغني (ُ ،)َِ/ميزاف االعتداؿ (ُ ،)ْٕ/اإلكماؿ لمغمطام (ُ ،)ِِٓ/تيذيب التيذيب
(ُ ،)ُْْ/التقريب (ص.)ِٗ :
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قاؿ أبك عمي النيسابكرم" :ضعيؼ(.")5

مكصكؼ بالضعؼ الذم
اضح كىك أف الراكم
ه
تفسير عبارة اإلماـ :معناىا ك ه
كيفيـ منيا أف حديث ىذا الراكم ال يصمح لالحتجاج بو بمفرده.
ىك ضد القكة ،ي
أقكاؿ ُّ
كد ىحيـ :ليس بشيء ،كقاؿ البخارم كأبك زرعة:
النقَّاد :قاؿ ابف معيف ي
منكر الحديث ،كقاؿ أبك داكد :كاف غير ثقة كال مأمكف ،كقاؿ أبك حاتـ:
شتغؿ بو ىك في حد الترؾ،
ضعيؼ الحديث منكر الحديث ال يي ٍ
كقاؿ الجكزقاني :ضعيؼ ،كحديثو متركؾ ،كقاؿ يعقكب بف سفياف :ال ينبغي
ألىؿ العمـ أف يشغمكا أنفسيـ بحديثو ،كقاؿ النسائي كالدارقطني كالبرقاني:
متركؾ الحديث ،كقاؿ النسائي أيضان :ليس بثقة ،كقاؿ ابف معيف :الخشنياف
يعني ىذا كالحسف بف يحيى ضعيفاف ليسا بشيء ،كالحسف أحبيا إلي ،كقاؿ
األزدم :متركؾ ،كقاؿ يعقكب بف سفياف :ضعيؼ الحديث ،كقاؿ نعيـ بف حماد:
ص ًح ٍبتو مف دمشؽ فمـ أسمعو يحدث بحديث يكافؽ حديث الناس ،كقاؿ ابف
ى
المنادل :حديثو ىك ىال شيء ،كقاؿ الساجي ضعيؼ جدان ،كقاؿ ابف حباف :كاف
يقمب األسانيد كيركم عف الثقات ما ليس عندىـ كال مف حديثيـ فمما فحش
ذلؾ بطؿ االحتجاج بو ،كقاؿ ابف عدم :جميع أحاديثو غير محفكظة ،كقاؿ
ابف يكنس :قدـ مصر فسكنيا كحدث بيا كلـ يكف عندىـ بذاؾ في الحديث،
كقاؿ الحاكـ أبك أحمد :ذاىب الحديث ،كقاؿ الحاكـ :ركل عف األكزاعي
كالزبيدم المناكير كالمكضكعات ،كقاؿ الذىبي في الميزاف :شامي كاه ترككه،
كقاؿ مرة :ترككه ،كقاؿ الحافظ :متركؾ(.)4
( )1التقريب (ص.)ُّٓ :

( )5تيذيب التيذيب (َُ.)ُْٔ/

( )4تاريخ ابف معيف (ركاية الدكرم) (ْ ،)َْٓ/التاريخ الكبير (ٕ ،)ّٖٖ/أحكاؿ الرجاؿ
لمجكزجاني (ص ،)ِِٖ :الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص ،)ٕٗ :الجرح كالتعديؿ
(ٖ ،)ِٖٔ/المجركحكف (ّ ،)ّّ/الكامؿ البف عدم (ٖ ،)ُِ/تيذيب الكماؿ (ِٕ،)ٕٓٔ/
ميزاف االعتداؿ (ْ ،)َُٗ/المغني (ِ ،)ٕٔٓ/اإلكماؿ لمغمطام (ُُ ،)ُُٗ/تيذيب
التيذيب (َُ ،)ُْٔ/التقريب (ص.)ُّٓ :
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الخالصة :كافؽ أبك عمي النيسابكرم جميع األئمة في تضعيؼ الراكم،
كممف كافقو مكافق نة تام نة يعقكب بف سفياف فقاؿ :ضعيؼ الحديث ،ككذا ابف
يكنس فقاؿ :قدـ مصر فسكنيا كحدَّث بيا كلـ يكف عندىـ بذاؾ في الحديث،
لكف الراكم مجركح بأقكل مف تمؾ العبارة عند أكثر العمماء فيك كما رجَّح
َّ
الحافظاف الذىبي كابف حجر ،قاؿ الذىبي" :ك و
اه ترككه" ،كقاؿ ابف حجر" :متركؾ
الحديث".
ْ[ -ت ؽ] معاكية بف يحيى الصدفي ،أبك ركح الدمشقي ،سكف الرم ،مف
السابعة(.)1
قاؿ أبك عمي النيسابكرم "ضعيؼ(.")5

أقكاؿ ُّ
النقَّاد :قاؿ أحمد :تركناه ،كقاؿ ابف معيف :ىالؾ ليس بشيء ،كقاؿ
البخارم :ركل عنو ًى ٍقؿ بف زياد أحاديث مستقيمة كأنيا مف كتاب ،كركل عنو
عيسى بف يكنس كاسحاؽ بف سميماف أحاديث مناكير كأنيا مف حفظو ،كقاؿ
أبك داكد كالنسائي :ضعيؼ ،كقاؿ النسائي أيضان :ليس بثقة ،كقاؿ في مكضع
آخر :ليس بشيء ،كقاؿ الجكزجاني :ذاىب الحديث ،كقاؿ أبك زرعة :ليس
بقكم ،أحاديثو كميا مقمكبة ما حدَّث بالرم ،كالذم حدَّث بالشاـ أحسف حاالن،
كقاؿ أبك حاتـ :ركل عنو ًى ٍقؿ ابف زياد أحاديث مستقيمة كأنيا مف كتاب،
كركل عنو عيسى بف يكنس كاسحاؽ بف سميماف أحاديث مناكير كأنيا مف
حفظو ،كىك ضعيؼ الحديث في حديثة إنكار ،كقاؿ ابف ًخراش :ركاية ال ًي ٍقؿ
عنو صحيحة نسخة شعيب ،كركاية إسحاؽ الراكم عنو مقمكبة  ،كقاؿ ابف
عدم :عامة ركاياتو فييا نظر ،كقاؿ الدارقطني :يي ٍكتب ما ركل ال ًي ٍقؿ عنو،
كيجتنب ما سكاه ،كخاصة ركاية إسحاؽ بف سميماف ،كقاؿ ابف حباف :يمنكر
اف يحدث بالكىـ
بياَّ ،
اف ىي ٍ
ثـ تغير حفظو فى ىك ى
الح ًديث جدان ،ىك ى
ى
شتى ًرم ا ٍلكتب ىكيحدث ى
ً
يما سمع مف ُّ
سمى ٍي ىماف
فجاء ًرىك ىاية الراكيف ىع ي
م ىك ىغيره ،ى
نو إً ٍ
الزٍى ًر ٌ
س ىحاؽ بف ي
ف ى
( )1التقريب (ص.)ّٖٓ:

( )5تيذيب التيذيب (َُ.)َِِ/
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ً
ش ىياء
كبة ،ىكًفي ًرىك ىاية الشامييف ًع ٍند ال ًي ٍقؿ بف ًزىياد ىك ىغيره أى ٍ
ىكىذ ًكيو ىكأ َّىن ىيا ىم ٍقمي ى
م ً
يمة تشبو ىح ًديث الثِّقىات ،كقاؿ أبك بكر محمد بف إسحاؽ الصاغاني :ال
ي ٍ
ستىق ى
احتج بمعاكية بف يحيى صاحب الزىرم ،كقاؿ الساجي :ضعيؼ الحديث جدان،
ككاف اشترم كتابان لمزىرم مف السكؽ فركل عف الزىرم ،كقاؿ أبك بكر
البزار :ليف الحديث ،كقاؿ الذىبي :ضعفكه ،كقاؿ الحافظ :ضعيؼ ،كما حدَّث
بالشاـ أحسف مما حدث بالرم(.)1
الخالصة :كافؽ أبك عمي النيسابكرم جميع ال ينقَّاد في تضعيؼ الراكم ،لكف
صؿ بيف ركاية ًى ٍقؿ بف زياد الدمشقي فإنيا مستقيمة كما قاؿ
ينبغي أف ييفى َّ
البخارم كغيره ،ككذلؾ ييفىصؿ بيف حديثو بالشاـ ،كبيف حديثو بالرم كما قاؿ
الحافظ" :ما حدَّث بالشاـ أحسف مما حدَّث بالرم".
ٓ[ -ت ؽ] إسماعيؿ بف مسمـ المكي ،أبك إسحاؽ ،البصرم المكي ككاف
فقييان مفتيان(.)5
قاؿ أبك عمي الحافظ" :ضعيؼ(.")4

أقكاؿ ُّ
النقَّاد :قاؿ ابف عيينة" :كاف إسماعيؿ يخطىء؛ أسألو عف الحديث
فما كاف يدرم شيئان" ،كقاؿ عمرك بف عمي َّ
الفالس" :كاف يحيى كعبد الرحمف ال
يحدثاف عنو ،كقاؿ عمي ابف المديني عف يحيى القطاف" :لـ يزؿ مخمطان كاف
يحدثنا بالحديث الكاحد عمى ثالثة ضركب" ،كقاؿ أحمد" :منكر الحديث" ،كقاؿ
عبد اهلل بف أحمد عف أبيو " :إًسم ً
اعيؿ ٍبف مسمـ المكي ما ركل عف الحسف
ٍى
في القراءات فأما إذا جاء إلى مثؿ عمرك بف دينار كأسند عنو أحاديث مناكير
سند عف الحسف عف سمرة أحاديث مناكير،
ليس أراه بشيء ككأنو ضعفو" ،ي
كي ٍ
( )1تاريخ ابف معيف "ركاية الدارمي" (ص ،)َِّ :التاريخ الكبير (ٕ ،)ّّٔ/الضعفاء
كالمتركككف لمنسائي (ص ،)ٗٔ :الجرح كالتعديؿ (ٖ ،)ّّٖ/المجركحكف (ّ ،)ّ/الكامؿ
البف عدم (ٖ ،)ُّٕ/تيذيب الكماؿ (ِٖ ،)ِِِ/الكاشؼ (ِ ،)ِٕٕ/تيذيب التيذيب
(َُ ،)ُِٗ/التقريب (ص.)ّٖٓ :
( )5تيذيب التيذيب (ُ.)ُّّ/
( )4تيذيب التيذيب (ُ.)ُّّ/
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كقاؿ ابف معيف" :ليس بشيء" ،كقاؿ ابف المديني" :ال يي ٍكتب حديثو" ،كفي
أكتب حديثو" ،كقاؿ مرةن :أجمع أصحابنا عمى ترؾ حديثو ،كقاؿ
ركاية "ال
ي
الفالس" :كاف ضعيفان في الحديث ييـ فيو ،ككاف صدكقان ،يي ٍكثر الغمط ،يي ىحدث
عنو مف ال ينظر في الرجاؿ" ،كقاؿ الجكزجاني :كاه جدان ،كقاؿ اآلجرم :يق ٍمت
اؿ :إًسم ً
كف أشعث
اعيؿ يد ى
ألبي ىدا يكد" :أشعث كاسماعيؿ ٍبف يم ٍ
سمـ أييما أعمىى؟ قى ى ٍ ى
كأشعث ضعيؼ" ،كقاؿ أبك زرعة" :ضعيؼ الحديث" ،كقاؿ أبك حاتـ" :ضعيؼ
الحديث مختمط" ،كقاؿ ابف أبي حاتـ قمت ألبي :ىك أحب إليؾ أك عمرك بف
عبيد فقاؿ" :جميعان ضعيفاف ،كاسماعيؿ ضعيؼ الحديث ليس بمتركؾ ييكتب
حديثو" ،كقاؿ البخارم" :تركو يحيى كابف ميدم ،كتركو ابف المبارؾ كربما ركل
عنو" ،كقاؿ النسائي" :متركؾ الحديث" ،كقاؿ مرة" :ليس بثقة" ،كقاؿ ابف
خزيمة" :أنا أب أر مف عيدتو" كقاؿ البزار" :ليس بالقكم" ،كقاؿ ابف عدم:
"أحاديثو غير محفكظة إال أنو ممف يي ٍكتب حديثو" ،كقاؿ ابف حباف" :كاف
فصيحان كىك ضعيؼ؛ يركم المناكير عف المشاىير كيقمب األسانيد" ،كقاؿ أبك
أحمد الحاكـ :ليس بالقكم عندىـ" ،كذكره الفسكم في باب مف يرغب عف
الركاية عنيـ ،كذكره العقيمي كالدكالبي كالساجي كابف الجاركد كغيرىـ في
اقط الح ًديث متٍركؾ ،كقاؿ الحافظ في المساف :ك و
الضعفاء ،كقاؿ الذىبي :س ً
اه،
ى
ى
ىي
()1
ضعيؼ الحديث ،مف الخامسة .
فقيو
ي
كقاؿ في التقريب :ه
الخالصة :كافؽ أبك عمي النيسابكرم جميع األئمة في تضعيؼ الراكم،
ككالـ و
عد هؿ في دينو ال يتعمد الكذب،
ظاىر في َّ
كثير مف العمماء
أف الراكم ٍ
ه
كض ٍعفيو مف ًق ىبؿ ًح ٍفظو فيك ممف يي ٍكتىب حديثو كيصمح في المتابعات ،لكنو
ى

( )1الطبقات الكبرل (ٕ ،)ِْٕ/تاريخ ابف معيف (ْ ،)ِٖ/التاريخ الكبير (ُ،)ِّٕ/
سؤاالت اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ (ص ،)َُِ:الجرح كالتعديؿ
(ِ ،)ُٖٗ/المجركحكف (ُ ،)َُِ/الكامؿ البف عدم (ُ ،)ْْٓ/تيذيب الكماؿ
(ّ ،)ََِ/ميزاف االعتداؿ (ُ ،)ِْٖ/المغني (ُ ،)ٖٕ/اإلكماؿ لمغمطام (ِ،)َِْ/
تيذيب التيذيب (ُ ،)ُّّ/لساف الميزاف (ٕ ،)ُٖٔ/التقريب (ص.)َُُ :
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فصؿ
كثير الخطأ جدان ،كىك ما عبَّر عنو الحافظ ابف حجر بقكلو ضعيؼ ،كقد َّ
َّ
الفالس كأبك حاتـ كابف عدم كغيرىـ القكؿ فيو بما يدؿ عمى ما ذكرتو.
ضعفىيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات
المطمب الثاني :الركاة الذيف َّ
تضعيؼ شديدة:
ُ[ -ت ؽ] عمر بف ىاركف بف يزيد بف جابر بف سممة الثقفي ،مكالىـ
أبك حفص البمخي ،مف كبار التاسعة ،مات سنة أربع كتسعيف كمائة(.)1
قاؿ أبك عمي الحافظ" :متركؾ الحديث(.")5

تفسير عبارة اإلماـ :معناىا أف الراكم حديثو ال يي ٍعتبر بو؛ لشدة ضعفو
لككنو مطعكنان في عدالتو أك فاحش الخطأ(.)4
أقكاؿ ُّ
النقَّاد (المكثِّقيكف):
قاؿ أحمد بف سيار :عمر بف ىاركف كاف كثير السماع ،ركل عنو عفاف
كقتيبة كغير كاحد ،كيقاؿ أف مرجئة ب ٍمخ كانكا يقعكف فيو ،ككاف أبك رجاء
طريو كيكثقو .كقاؿ قتيبة :سألت عبد الرحمف بف ميدم فقمت:
يعني قتيبة يي ٍ
بمغنا أنؾ تذكره فقاؿ :معاذ اهلل ،ما قمت فيو إال خي ارن،
قمت لو :بمغنا أنؾ قمت أنو ركل عف فالف كلـ يسمع منو فقاؿ :يا سبحاف
اهلل ما قمت أنا ذا قط ،كلك ركل ما كاف عندنا بمتيـ ،كقاؿ الترمذم :سمعت
محمدان (البخارم) يقكؿ :عمر بف ىاركف مقارب الحديث  ...كرأيتو حسف الرأم
فيو.

( )1التقريب (ص.)ُْٕ :

( )5تيذيب التيذيب (ٕ.)َْٓ/
4
ش ٍع ىبةي :ىم ًف الًَّذم ييتٍىر يؾ ىح ًديثي يو؟ قىا ىؿ :ىم ٍف ييتَّ ىي يـ ًبا ٍل ىك ًذ ًب ،ىك ىم ٍف يي ٍك ًثير
( ) قىا ىؿ ٍاب يف ىم ٍي ًد ٍّ
س ًئ ىؿ ي
م :ي
ً
ً
ً و
ً ً
يـ ىعمىى ىغمى ًط ًو ،ىكىر يج هؿ ىرىكل
ا ٍل ىغمىطى ،ىك ىم ٍف يي ٍخطئي في ىحديث يي ٍج ىمعي ىعمى ٍيو ،فى ىال ىيتَّ ًي يـ ىن ٍف ى
س يو ىكييق ي
الر يج ًؿ
يث َّ
كف ا.ق ،كقاؿ أحمد بف صالح :ىال ييتٍىر يؾ ىح ًد ي
يف ًب ىما ىال ىي ٍع ًرفي يو ا ٍل ىم ٍع يركفي ى
ىع ًف ا ٍل ىم ٍع يركًف ى
يث ًو ،يع ًني ًب ًخ ىال ً
حتَّى ي ٍجتى ًمع ا ٍلج ًميع عمىى تىرًؾ ح ًد ً
يؼ ،انظر :فتح المغيث
ض ًع ه
ؼ قى ٍكلً ًي ٍـ :ى
ٍ ى
ى ى ي ى
ى ى
ىٍ
بشرح الفية الحديث لمسخاكم (ِ.)ُِٓ/
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أكثرت عنو ،كلكف كاف ابف
المض ِّعفيكف :قاؿ أحمد :ال أركم عنو شيئان ،كقد
ي
ى
ميدم يقكؿ :لـ يكف لو عندم قيمة ،كبمغني أنو قاؿ حدثني بأحاديث فمما قدـ
فتركت حديثو ،كقاؿ
مرة أخرل حدَّث بيا عف إسماعيؿ بف عياش عف أكلئؾ
ي
ابف معيفَّ :
كذاب؛ قدـ مكة كقد مات جعفر ابف محمد فحدَّث عنو ،كقاؿ ابف
معيف مرةَّ :
كتبت عنو ُّ
كبت عمى بابو،
كذاب خبيث ،ليس حديثو بشيء ،قد
ي
فحرقت حديثو ،ما عندم عنو كممة،
كذىبنا معو إلى النيركاف ثـ تبيف لنا أمره َّ
فقمت :ما تبيف لكـ مف أمره؟ قاؿ :قاؿ عبد الرحمف بف ميدم قدـ عمينا فحدثنا
عف جعفر بف محمد ،فنظرنا إلى مكلده كالى خركجو مف مكة فإذا جعفر مات
قبؿ خركجو ،كقاؿ مرة ابف معيف :ليس ىك بثقة ،كقاؿ مرةن :ليس بشيء ،كقاؿ
ضعفو ابف المديني جدان ،كقاؿ النسائي كصالح بف محمد :متركؾ
مرة :يكذبَّ .
الحديث ،كقاؿ الساجي :فيو ضعؼ ،كقاؿ الدارقطني :ضعيؼ ،كقاؿ أبك نعيـ:
حدث بالمناكير ال شيء ،كقاؿ العجمي :ضعيؼ ،كقاؿ ابف عدم :ييقىاؿ أنو لقي
ابف جريج بمكة ،ككاف حسف الكجو فسألو ابف جريج ألؾ أخت؟ قاؿ :نعـ،
فتزكج بأختو ،فتفرد عف ابف جريج كركل عنو أشياء لـ يركىا غيره ،كقاؿ ابف
حباف :يركم عف الثقات المعضالت ،كيدَّعي شيكخان لـ يرىـ ،كقاؿ الحاكـ:
ركل عف ابف جريج مناكير ،كقاؿ في التاريخ :كاف مف أىؿ السنة كالذابيف
اء ا ٍل ًع ىار ً
ض َّعفى يو ىي ٍح ىيى
س ًم ىع ىمالً نكا ،ىكالثٍَّك ًر َّ
ؽ ،ى
م ،ىك يك ىب ىر ى
عف أىميا ،كقاؿ الخميمي :ى
اف ،ىك ىغ ٍي ًرًه ،لى ًك َّف ٍاأل ً
ٍب يف ىم ًع و
ىى ًؿ
ىح ًاد ى
ىج َّال ىء ىرىك ٍكا ىع ٍن يو ًم ٍف أ ٍ
س ٍف ىي ى
يف ،ىكىيتىفىَّريد ًبأ ى
يث ىع ٍف ي
ً
ً
يـ ا ٍل ىم ٍك ًت ،كقاؿ مغمطام :كذكره أبك العرب ،كالبخارم،
اس ى
يخ ىر ى
اف ،ىك ىغ ٍي ًرى ىما ،قىد ي
كالعقيمي ،كابف شاىيف ،كالبمخي ،كالدكالبي ،كيعقكب بف سفياف ،كيعقكب بف
شيبة ،كأبك إسحاؽ الحربي،
كأبك عمي الطكسي في جممة الضعفاء ،كقاؿ الذىبي في المغني :تىىريككهي،
و
َّ
ً
اـ،
ىككذبو ىبعضيـ ،كقاؿ في الكاشؼ :كاه اتيمو بعضيـ ،كقاؿ في السير :اإل ىم ي
ً
َّ
س ىع ًة
الم ىحد ي
ص َّن ى
اس ى
ؼ ،ىك ىج ىم ىع  ...إًال أ َّىن يو ىعمىى ى
ِّثٍ ،ارتى ىح ىؿ ،ىك ى
ىعال يـ يخ ىر ى
الم ٍق ًرئي ،ي
اف ،ي
ًع ٍم ًم ًو س ِّيئ ً
مدةن ،كقاؿ في تذكرة الحفاظ :الحافظ
الح ٍف ًظ ،ىفمى ٍـ ىي ىر ٍكهي يح َّج نة ىكالى يع ى
ى ي
اإلماـ المكثر عالـ خراساف  ...مف أكعية العمـ عمى ضع و
ؼ فيو ،كقاؿ في
ٍ
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الميزاف :قد تزكج ابف جريج بأختو ،كجاكر عنده  ...ككاف مف أكعية العمـ
ككثرة مناكيره ،كما أظنو ممف يتعمد الباطؿ ،كقاؿ الحافظ :متركؾ،
عمى ٍ
ضعفو ٍ
()1
ككاف حافظان .
الخالصة :كافؽ أبك عمي النيسابكرم جماىير األئمة في ككف الراكم
ضعيفان جدان كأنو متركؾ الحديث ،فيك "متركؾ الحديث مع أنو كاف كثير
َّحو الحافظاف :الذىبي كابف حجر كما سبؽ.
الركاية" ،كما رج ى
ِ[ -س] إسحاؽ بف عبد الكاحد القرشي المكصمي ،مف العاشرة ،مات سنة
ست كعشريف كمائتيف(.)5
قاؿ أبك عمي الحافظ النيسابكرم" :متركؾ الحديث(.")4

المكثِّقيكف :قاؿ أبك زكريا المكصمي( )3في الطبقات (طبقات عمماء
َّ
كصنؼ
"كثير الحديث رحَّاؿ فيو أكثر عف المعافى كنظرائو مف المكاصمة ...
ككتب الناس عنو ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ الخطيب" :ال بأس بو"،
ى
خرج لو الحاكـ
كقاؿ الحافظ :محدث مكثر مصنؼ تى ىكمـ فيو بعضيـ ا.ق ،كقد َّ
يث ً
ً
يح
صح ه
حديثان في المستدرؾ ،كتاب البيكع (ِ ْٓ/حَُِّ) كقاؿ :ىى ىذا ىحد ه ى
عمىى ى ً
سمًوـ ىكلى ٍـ يي ىخِّر ىجاهي " ككافقو الذىبي ،أخرجو الحاكـ مف طريؽ
ى
ش ٍرط يم ٍ
( )1تاريخ ابف معيف (ركاية الدكرم) (ْ ،)ّٓٓ/تاريخ ابف معيف (ركاية ابف محرز)

(ُ ،)ْٓ/الثقات لمعجمي (ِ ،)ُُٕ/الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص ،)ْٖ :الجرح
كالتعديؿ (ٔ ،)َُْ/المجركحكف (ِ ،)َٗ/الكامؿ البف عدم (ٔ ،)ٕٓ/الضعفاء
كالمتركككف لمدارقطني (ِ ،)ُْٔ/اإلرشاد لمخميمي (ّ ،)ِٗٔ/تيذيب الكماؿ (ُِ،)َِٓ/
الكاشؼ (ِ ،)َٕ/السير (ٗ ،)ِٕٔ/تذكرة الحفاظ (ُ ،)ِْٖ/ميزاف االعتداؿ (ّ،)ِِٖ/
اإلكماؿ لمغمطام (َُ ،)ُِِ/تيذيب التيذيب (ٕ ،)َُٓ/التقريب (ص .)ُْٕ :
( )5تيذيب التيذيب (ُ.)ِِْ/
( )4التقريب (ص.)َُِ :

( )3ترجـ لو الذىبي في السير (ُٓ )ّٖٕ/فقاؿ :الح ً
افظيً ،
اـ
ى
اإل ىم ي
ً
م المك ً
صمً ُّي ،يمؤلؼ تى ً
بف يم ىح َّم ًد ً
الم ٍكصؿ
ىي ًزٍي يد ي
بف إً ىياس األ ٍىزًد ُّ ى ٍ
ارٍيخ ى
مائ وة.
س ىن ًة أ ٍىرىب وع ىكثىالى ًث ٍي ىف ىكثىالى ًث ى

الفى ًق ٍيو القى ً
اضي ،أ يىبك ىزىك ًريَّا
اضييا ،تييكفِّ ىي قى ًرٍيبان ًم ٍف
ىكقى ى
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إًسحاؽ بف ع ٍب ًد ا ٍلك ً
اح ًد ا ٍلقيىر ًشي (صاحب الترجمة) ،ثنا ىخالً يد ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ،ىع ٍف
ى
ٍى
ى
كؿ المَّوً
ً
ً
ً
َّ
َّ
و
ً
ً
ً
ىخالً ود ا ٍل ىحذاء ،ىع ٍف ع ٍكرىم ىة ،ىعف ٍابف ىعبَّاس ىرض ىي الم يو ىع ٍن يي ىما ،أ َّ
س ى
ىف ىر ي
ً
سك ىؿ
يم َّي ىة أ ٍىد ير نعا ىك ًسالحان ًفي ىغ ٍزىكًة يح ىن ٍي وف فىقى ى
ص ٍف ىك ى
ٍ 
اؿ :ىيا ىر ي
استى ىع ىار م ٍف ى
اف ٍب ًف أ ى
ً
اؿ « :ىع ً
ىع ً
ارىي هة يم ىؤدَّاةه» ،كحديث آخر في كتاب الرقاؽ
ارىي هة يم ىؤدَّاةه؟ قى ى
المَّو ،أ ى
يث ً
ً
يح ًٍ
س ىن ًاد ىكلى ٍـ يي ىخِّر ىجاهي ،أخرجو
صح ي
اإل ٍ
(ْ ّْٗ/حٕٖٕٓ) كقاؿ :ىى ىذا ىحد ه ى
الحاكـ مف طريؽ إًسحاؽ بف ع ٍب ًد ا ٍلك ً
ش ٍي هـ،
اح ًد ا ٍلقيىر ًشي (صاحب الترجمة) ،ثىىنا يى ى
ى
ٍى
ى
ً
ً
ً
ً
ارب ٍب ًف دثى و
اؽ ،ىع ٍف يم ىح ً
ار ،ىع ٍف صمى ىة ٍب ًف يزفىىر ،ىع ٍف
ىع ٍف ىع ٍب ًد َّ
س ىح ى
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف إ ٍ
ً ً ً ً
سك يؿ المَّ ًو َّ « :
كم هة
اؿ :قى ى
يح ىذ ٍيفى ىة  قى ى
يس ىم ٍ
س ٍي هـ م ٍف س ىياـ إً ٍبم ى
الن ٍظ ىرةي ى
اؿ ىر ي
س يم ى
ً َّ ً
ً
ً
يمانا ىي ًج يد ىح ىال ىكتى يو ًفي ىق ٍم ًب ًو».
فى ىم ٍف تىىرىك ىيا م ٍف ىخ ٍكؼ المو أىثى ىاب يو ىج َّؿ ىك ىع َّز إ ى
الم ىجِّرحكف :قاؿ النسائي بعد أف ركل لو حديثان كاحدان في السير مف السنف
ي
()1
الكبرل " :إسحاؽ بف عبد الكاحد ال أعرفو" ،كقاؿ الذىبي في الكاشؼ :قد
لييف ،كقاؿ في الميزاف" :ك و
اه" ،كقاؿ الحافظ في التمخيص الحبير :متركؾ(.)5
مختمؼ فيو ،كمف مرجحات تكثيقو أف بمديَّو
الخالصة :الراكم
اإلماـ الحافظى
ه
ى
أبا زكريا المكصمي صاحب تاريخ المكصؿ أثنى عميو َّ
مر ،كىك مف
كزكاه كما َّ
مكصكؼ بكثرة الحديث كالرحمة فيو كلك كاف
أعرؼ الناس بو ،كأيضان أف الراكم
ه
كقكؿ الخطيب :ال بأس بو ،كصحَّح لو الحاكـ في
ضعيفان لظير أمرهٍ ،
المستدرؾ حديثيف كما سبؽ ،كظاىر عبارة الحافظ في التقريب أنو ثقة ،كمف
أف عبارة أبي
يم ىر ِّجحات تضعيفو قاعدة تقديـ الجرح عمى التعديؿ ،ال سيما ك َّ
عمي الحافظ "متركؾ الحديث" ىج ٍرحه شديد ،كقد اعتمدىا الذىبي في الميزاف
فقاؿ فيو" :ك و
اه" كعارض الخطيب البغدادم ،لكف الذىبي قاؿ في الكاشؼ "قد
ليِّيف" كالحافظ قاؿ في التمخيص الحبير :متركؾ ،فاهلل أعمـ.
( )1السنف الكبرل ،كتاب السير ،باب مف األكلى باإلمارة (ٖ ُٖ/حٖٔٗٔ).

( )5الجرح كالتعديؿ (ِ ،)ِِٗ/الثقات البف حباف (ٖ ،)ُُٓ/الضعفاء كالمتركككف البف

الجكزم (ُ ،)َُِ/تيذيب الكماؿ (ِ ،)ْْٓ/الكاشؼ (ُ ،)ِّٕ/المغني (ُ ،)ِٕ/ميزاف
االعتداؿ (ُ ،)ُْٗ/اإلكماؿ لمغمطام (ِ ،)َُْ/تيذيب التيذيب (ُ ،)ِِْ/التقريب
(ص ،)َُِ:التمخيص الحبير (ُ.)ٕٓٗ/
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ّ[ -ت] عبد العزيز بف أ ىىباف بف محمد بف عبد اهلل بف سعيد بف العاص
األمكم القرشي ،أبك خالد الككفي ،نزيؿ بغداد ،مف التاسعة ،مات سنة سبع
كمائتيف(.)1
قاؿ أبك عمي النيسابكرم" :متركؾ(.")5

أقكاؿ ُّ
النقَّاد :قاؿ أحمد :ال ييكتب حديثو ،كقاؿ ابف معيف :كذاب خبيث يضع
الحديث ،كقاؿ مرة :كاف كاهلل كذابان ،كقاؿ مرة :لـ يكف بشيء كضع أحاديث
شتغؿ بو ،ترككه ال يكتب
عمى سفياف ،كقاؿ أبك حاتـ :متركؾ الحديث ال يي ٍ
حديثو ،كقاؿ أبك زرعة :ضعيؼ ،كقاؿ ابف أبي حاتـ :فقمت لو :ييكتب حديثو،
قاؿ :ما يعجبني إال عمى االعتبار ،قاؿ :كترؾ أبك زرعة حديثو كامتنع عمينا
مف قراءتو كضربنا عميو ،كقاؿ البخارم :ترككه ،كقاؿ النسائي :متركؾ الحديث،
كقاؿ مرة :ليس بثقة كال يكتب حديثو ،كقاؿ ابف نمير :ما مات عبدالعزيز بف
أباف حتى ق أر ما ليس مف حديثو ،كقاؿ ابف عدم :ركل عف الثكرم غير ما
ذكرت مف البكاطيؿ كعف غيره ،كقاؿ ابف سعد :كاف قد كلي قضاء كاسط ثـ
عزؿ فقدـ بغداد فنزليا  ...ككاف كثير الركاية عف سفياف ثـ خمط بعد ذلؾ
فأمسككا عف حديثو ،كقاؿ الحارث بف أبي أسامة :كاف كثير العياؿ شديد الفقر
اف ًم َّمف ىيأٍ يخذ كتب َّ
الناس فيركييا مف غير
كثير الحديث ،كقاؿ ابف حباف :ىك ى
ىحمد بف
الح ًديث ،ىكىيأ ًٍتي ىعف الثِّقىات باألشياء المعضالت ،تىركو أ ٍ
يسرؽ ى
سماع ىك ٍ
ى
ً
ً
شديد ا ٍلحمؿ ىعمى ٍيو ،قاؿ صاحب الكماؿ :ركل لو الترمذم ،قاؿ
اف ى
ىح ٍن ىبؿ ىك ىك ى
المزم :لـ أقؼ عمى ركايتو لو ،قاؿ الحافظ :قاؿ الحاكـ ركل أحاديث
مكضكعة ،ككذا قاؿ أبك سعيد النقاش ،كقاؿ الخميمي :ضعفكه كالحمؿ عميو،
كقاؿ أبك نعيـ األصبياني :ركل عف مسعر كالثكرم المناكير ،ال شيء ،كقاؿ

( )1تيذيب التيذيب (ٔ ،)ِّٗ/التقريب (ص .)ّٓٔ :
( )5تيذيب التيذيب (ٔ.)ِّٗ/
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ابف حزـ :متفؽ عمى ضعفو ،كقاؿ الذىبي :ىمتٍيركؾ يمتَّيـ ،كقاؿ مرة :كاه ،كقاؿ
في الميزاف :أحد المترككيف ،كقاؿ الحافظ :متركؾ َّ
ككذبو ابف معيف كغيره(.)1

فح ىكـ عمى الراكم بأنو
الخالصة :كافؽ أبك عمي الحافظ جميع العمماء ى
متركؾ الحديث ،كىك ما رجَّحو اإلماماف الذىبي كابف حجر كما سبؽ ،بؿ َّ
كذبو
ابف معيف كغيره.
ْ[ -ؽ] محمد بف سميماف بف ىشاـ بف سميماف ابف بنت مطر َّ
الشطىكم
(بفتح المعجمة كالميممة) ،بصرم نزؿ بغداد ،مف الحادية عشرة ،مات سنة
خمس كستيف كمائتيف(.)5
قاؿ أبك عمي النيسابكرم" :ضعيؼ منكر الحديث(.")4

تفسير عبارة اإلماـ :معناىا أف الراكم أحاديثو منكرة غير معركفة لمخالفتو
مطعكف في عدالتو ،كحديثو ال يصمح لالعتبار بؿ ىك متركؾ(.)3
لمثقات ،فيك
ه
أقكاؿ ُّ
النقَّاد :قاؿ ابف عقدة :في أثره نظر ،كقاؿ ابف حباف :يمنكر ا ٍل ىح ًديث
بيف الثِّقىات ىكأ َّىن يو يسرؽ ً
ىح ًاديث ىم ٍع يركفىة ألقكاـ بأعيانيـ
الحديث؛ يعمد إًلىى أ ى
ى
ى
ً
ً
ً
بيا شيكخيـ ،ىال يجكز اال ٍحت ىجاج ًبو ًب ىحاؿ ،كقاؿ ابف عدم :أحاديثو
حدَّث ى
مسركقة سرقيا مف قكـ ثقات ،كيكصؿ األحاديث ،كابف بنت مطر أظير في
( )1الطبقات الكبرل (ٔ ،)ُّٕ/تاريخ ابف معيف (ركاية الدارمي) (ص ،)ُُٔ :تاريخ ابف
معيف (ركاية ابف محرز) (ُ ،)َٔ/التاريخ الكبير (ٔ ،)َّ/الضعفاء الصغير لمبخارم
(ص ،)ْٕ :الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص ،)ِٕ :الجرح كالتعديؿ (ٓ،)ّٕٕ/
المجركحكف (ِ ،)َُْ/الكامؿ البف عدم (ٔ ،)َّٓ/تيذيب الكماؿ (ُٖ ،)َُٕ/الكاشؼ
(ِ ،)ّٗٔ/تاريخ اإلسالـ (ٓ ،)ُُُ/ميزاف االعتداؿ (ِ ،)ِِٔ/تيذيب التيذيب
(ٔ ،)ِّٗ/التقريب (ص .)ّٓٔ :
( )5تيذيب التيذيب (ٗ ،)َِِ/التقريب (ص.)ّٓٔ :
( )4تيذيب التيذيب (ٗ.)َِِ/
3
اكير ،ىال ي ٍقتى ً
ً
اؿ ٍاب يف ىد ًقي ً ً ً
ضي ًب يم ىجَّرًد ًه تىٍر ىؾ ًرىك ىاي ًت ًو ىحتَّى تى ٍكثيىر
( ) قى ى
ى
ؽ ا ٍلعيد :قى ٍكلي يي ٍـ :ىرىكل ىم ىن ى
ً ً
يو :م ٍن ىكر ا ٍلح ًد ً
ىف يقىا ىؿ ًف ً
ًً
اك ً
ً
ؼ ًفي
يث؛ ًأل َّ
صه
ي ي ى
ير في ًرىك ىايتو ،ىكيي ٍنتى ىيى إًلىى أ ٍ ي
ىف يم ٍن ىك ىر ا ٍل ىحديث ىك ٍ
ا ٍل ىم ىن ي
ً
ؽ ًب ًو التَّر ىؾ لًح ًد ً
ستى ًح ُّ
كمةى ،انظر :فتح المغيث
َّ
يث ًو .ىكا ٍل ًع ىب ىارةي ٍاأل ٍ
ى
الر يج ًؿ ىي ٍ
ٍ
يخىرل ىال تى ٍقتىضي الد ٍَّي يم ى
(ِ.)َُّ/
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الضعؼ يعني مف تخريج منكراتو ،كقاؿ الدارقطني :ضعيؼ ،كقاؿ الذىبي:
ضعيؼ ،كقاؿ مرة :ضعفكه بمرة ،كقاؿ الحافظ :ضعيؼ(.)1

الخالصة :الراكم "ضعيؼ منكر الحديث" كما قاؿ أبك عمي الحافظ ،كقد
ابف حباف فكصفاه بسرقة الحديث كما سبؽ،
ابف عدم ك ي
كافؽ أبا عمي الحافظ ي
كقكؿ الحافظ كمف قبمو الدارقطني:
كىك ما رجَّحو الذىبي بقكلو "ضعفكه بمرة"ٍ ،
"ضعيؼ" ،غير مناسب لحاؿ مف ىك مكصكؼ بسرقة الحديث.
ً
صمة المركزم القرشي مكالىـ،
ٓ[ -ت فؽ] نكح بف أبي مريـ ،أبك ع ٍ
مشيكر بكنيتو ،كيعرؼ بالجامع ،لجمعو العمكـ ،مف السابعة ،مات سنة ثالث
كسبعيف كمائة(.)5
قاؿ أبك عمي النيسابكرم " :كاف كذابان(.")4

ً
أقكاؿ ُّ
صمة كاف
النقَّاد :قاؿ ابف المبارؾ لككيع :عندنا شيخ يقاؿ لو ع ٍ
يضع كما يضع المعمى بف ىالؿ( ،)3كقاؿ ابف معيف :ليس بشيء كال يي ٍكتب

حديثو ،كقاؿ الجكزجاني :سقط حديثو ،كقاؿ أبك زرعة :ضعيؼ الحديث ،كقاؿ
أبك حاتـ كمسمـ كالدكالبي كالدارقطني :متركؾ الحديث ،كقاؿ البخارم :ذاىب
الحديث جدان ،كقاؿ النسائي :ليس بثقة كال مأمكف ،كقاؿ مرةن :ليس بثقة كال
يي ٍكتب حديثو ،كقاؿ مرة :سقط حديثو ،كقاؿ مرة :منكر الحديث ،كقاؿ مسمـ:
ىمتٍيرك يؾ ا ٍل ىح ًديث ،كذكر الحاكـ أبك عبد اهلل أنو كضع حديث فضائؿ القرآف ،كقاؿ
ضعفو ييكتب حديثو ،كقاؿ ابف
ابف عدم :كعامة حديثو ال ييتىابع عميو ،كىك مع ٍ
حباف :كاف يقمب األسانيد كيركم عف الثقات ما ليس أحاديث األثبات ال يجكز
( )1المجركحكف (ِ ،)َّْ/الكامؿ البف عدم (ٕ ،)ُّٓ/تيذيب الكماؿ (ِٓ،)ُُّ/

المغني (ِ ،)ٖٖٓ/الكاشؼ (ِ ،)ُٕٔ/تيذيب التيذيب (ٗ ،)َُِ/التقريب (ص :
ّٔٓ).
( )5التقريب (ص.)ٕٓٔ:
( )4تيذيب التيذيب (َُ.)ْٖٔ/
3
س ىكٍيد ،أبك عبد اهلل الطحاف الككفي ،قاؿ الحافظ :اتفؽ ُّ
النقَّاد
( ) ىك يم ىعمَّى بف ىالؿ بف ي
عمى تكذيبو ،مف الثامنة انظر :التقريب (ص.)ُْٓ :
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جمع كؿ شيء إال الصدؽ ،كقاؿ
االحتجاج بو بحاؿ ،كقاؿ أيضان :نكح الجامع
ى
الحاكـ :أبك عصمة مقدـ في عمكمو إال أنو ذاىب الحديث بمرة،
كقد أفحش أئمة الحديث القكؿ فيو ببراىيف ظاىرة ،كقاؿ أيضان :لقد كاف
جامعان ير ًزؽ كؿ شيء إال الصدؽ ،نعكذ باهلل تعالى مف الخذالف ،كقاؿ أبك أحمد
الحاكـ :ذاىب الحديث ،كقاؿ أبك سعيد النقاش :ركل المكضكعات ،كقاؿ
الساجي :متركؾ الحديث عنده أحاديث بكاطيؿ ،كقاؿ الخميمي :أجمعكا عمى
ضعفوَّ ،
ككذبو ابف عيينة ،كقاؿ الذىبي :فقيو كاسع العمـ ترككه ،كقاؿ الحافظ:
كذبكه في الحديث ،كقاؿ ابف المبارؾ :كاف يضع(.)1

الخالصة :كافؽ أبك عمي الحافظ األئم ىة في كصؼ الراكم بالكذب ،فيك
كذاب"؛ َّ
"متركؾ الحديثَّ ،
كذبو ابف المبارؾ كابف عيينة كابف حباف كالحاكـ
كغيرىـ.
المبحث الثالثً :س ىمات منيج اإلماـ أبي عمي النيسابكرم في ىج ٍرح الركاة
كتعديميـ ،كمراتب الجرح كالتعديؿ عنده:
أىـ سمات كصفات ىذا المنيج:
ُ -االعتداؿ كالتكسط فمـ يكف متشددان كال متساىالن ،دليؿ ذلؾ أف عباراتو
جاءت في أغمبيا مكافقة لكالـ األئمة.
ِ -الدِّقَّة في العبارة ،فجاءت عباراتو دقيقة إلى و
حد بعيد ،فميس فييا
محاباة أك تشدُّد ،كىذا ليس بغريب عمى مثؿ ىذا اإلماـ الجبؿ ،دليؿ الدقة في
كالـ اإلماـ أبي عمي الحافظ النتيجة التالية كما جاء بعدىا.
ّ -كاف يؤكد كالمو بالقسـ أحيانان كما في ترجمة أحمد بف سعيد بف
الم ٍقتى ىدل
إبراىيـ الرباطي حيث قاؿ فيو أبك عمي الحافظ "كاف كاهلل مف األئمة ي
بيـ".
() 1

تاريخ ابف معيف (ركاية ابف محرز) (ُ ،)ّٔ/التاريخ الكبير (ٖ ،)ُُُ/الجرح

كالتعديؿ (ٖ ،)ْْٖ/المجركحكف (ّ ،)ْٖ/الكامؿ البف عدم (ٖ ،)ِِٗ/تيذيب الكماؿ
(َّ ،)ٓٔ/الكاشؼ (ِ ،)ِّٕ/المغني (ِ ،)َّٕ/تاريخ اإلسالـ (ْ ،)ٕٕٓ/ميزاف
االعتداؿ (ْ ،)ِٕٗ/تيذيب التيذيب (َُ ،)ْٖٔ/التقريب (ص .)ٕٓٔ :
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ْ -كاف يستخدـ عبارات مفردة كقكلو "ثقة"" ،ضعيؼ" ،كأحيانان يستخدـ
عبارات مركبة كقكلو "ثقة مأمكف" كما في ترجمة زيد بف يحيى بف عبيد
الخزاعي ،ككما في ترجمة محمد بف سميماف بف ىشاـ بف سميماف ابف بنت
مطر ،حيث قاؿ أبك عمي الحافظ" :ضعيؼ منكر الحديث".
كيقىيد كالمو ببمد الراكم كما في ترجمة "محمد
ٓ -كاف أحيانان ييكثِّؽ الراكم ي
بف أحمد بف محمد بف الحجاج بف ميسرة القرشي ،حيث قاؿ " أبك يكسؼ
الرقي ىذا مف حفاظ أىؿ الجزيرة كمتقنييـ".
ٔ -كاف أحيانان ييكثِّؽ الراكم كيبيف مكانتو عف طريؽ تفضيمو عمى مف ىك
معركؼ بالحفظ كالثقة كما في ترجمة محمد بف يحيى الذىمي حيث قاؿ أبك
عمي فيو :كاف أجؿ مف عباس بف عبد العظيـ العنبرم.
ٕ -أحيانان ييكثِّؽ الراكم كيزيد بعض صفاتو التي تتعمؽ بطبيعتو كككنو ال
يي ىحدث بسيكلة ،كأف عدد أحاديثو كذا ،كما في ترجمة إسماعيؿ بف سالـ
األسدم ،أبك يحيى الككفي ،حيث قاؿ أبك عمي الحافظ :ثقة ىع ًسر في الحديث
أسند نحك العشريف حديثان ،ككما في ترجمة إسماعيؿ بف سميع الحنفي ،حيث
قاؿ أبك عمي الحافظ" :ككفي قميؿ الحديث ثقة".
َّ
الجرح كما في ترجمة إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي
ٖ -أحيانان يتمطؼ في ٍ
أف الراكم "متركؾ
العبسي ،حيث قاؿ فيو أبك عمي" :ليس بالقكم" مع َّ
ُّ
الجرح.
الحديث" ،كىك بيذا يمشي عمى طريقة اإلماـ البخارم في التمطؼ في ٍ
ٗ -كالـ أبي عمي الحافظ في الجرح كالتعديؿ مف اجتياده الخاص الذم
يقكـ عمى فحص أحاديث الركاة كمقارنتيا بأحاديث غيرىـ ،كىك منيج كبار
األئمة أمثاؿ :اإلماـ أحمد كالبخارم كأبي حاتـ كابف معيف كغيرىـ ،مما يجعؿ
لكالمو مكانتو العظيمة ،فيك ليس و
بناقؿ لكالـ غيره مف العمماء.
َُ -كاف يستخدـ التعديؿ النسبي ،فبدؿ أف يقكؿ في الراكم مثالن "ثقة
حافظ" يقكؿ ىك أجؿ كأعظـ مف فالف الذم ىك "ثقة حافظ"،
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فيبيف منزلة الراكم برفٍع درجتو عمف ىك مشتير بالحفظ كاإلمامة ،كىذا ال
ي
يمكف أف يقكلو العالـ إال بعد مقارنتو ركاية المسؤكؿ عنو بالذم قرنو بو ،مما
يدؿ عمى إحاطة عمـ أبي عمي بمكانة الركاة كدرجاتيـ،
أم اإلماميف
فيك ال ىي ٍعرؼ الثقة مف الضعيؼ فقط بؿ يعرؼ أكثؽ الثقتيف ،ك ُّ
أعمى مرتب نة كما في ترجمة محمد بف يحيى الذىمي حيث قاؿ فيو أبك عمي
الحافظ " :كاف أجؿ مف عباس بف عبد العظيـ العنبرم" كعباس ىذا "ثقة
حافظ".
* مراتب الجرح كالتعديؿ عند اإلماـ أبي عمي الحافظ:
أكالن :مراتب التكثيؽ ،كقد جاءت عمى ثالث مراتب:
المرتبة األكلى :الركاة الذيف كثَّقيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بأعمى ألفاظ
التكثيؽ ،كقد استعمؿ ليا ألفاظان منيا[ :كاف كاهلل مف األئمة المقتدل بيـ -
كاف مف أئمة المسمميف  -ثقة مأمكف  -أحد الثقات يي ٍجمع حديثو – مف يحفَّاظ
كمتٍقنييـ  -كاف أجؿ مف عباس بف عبد العظيـ العنبرم (يعني
أىؿ الجزيرة ي
الحافظ)].
المرتبة الثانية :الركاة الذيف كثَّقيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات تدؿ
عمى العدالة كتماـ الضبط لكنيـ دكف أصحاب المرتبة السابقة ،كقد استعمؿ
ليا ألفاظان منيا[ :ثقة  -ثقة عسر في الحديث -ككفي قميؿ الحديث ثقة  -ىك
عندم ثقة].
المرتبة الثالثة :الركاة الذيف كثَّقيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات
تكثيؽ خفيفة ،كقد استعمؿ ليا ألفاظان منيا[ :شيخ بصرم صدكؽ  -ال بأس
ٍ
بو  -كاف صاحب حديث].
ثانيان :مراتب التجريح ،كقد جاءت عمى مرتبتيف:
ضعفيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات
المرتبة األكلى :الركاة الذيف َّ
تضعيؼ خفيفة ،كقد استعمؿ ليا ألفاظان منيا :في أمره نظر  -ليس بالقكم –
ضعيؼ].
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ضعفىيـ اإلماـ أبك عمي النيسابكرم بعبارات
المرتبة الثانية :الركاة الذيف َّ
تضعيؼ شديدة ،كقد استعمؿ ليا ألفاظان منيا[ :متركؾ الحديث -متركؾ -
ضعيؼ منكر الحديث -كاف َّ
كذابان].

الخاتمة :كفييا نتائج البحث كتكصيات الباحث:
أكالن :نتائج البحث:
* تكمَّـ أبك عمي الحافظ في ركاة مف بمداف كثيرة ،كلـ يكف كالمو قاص ارن
عمى أىؿ بمده فقط مما يدؿ عمى تبحره في معرفة الركاة ،كقد سبؽ أف نقمنا
في ثناء العمماء عميو كالـ الحافظ ابف الم ٍق ًر ً
ىص ىب ىي ًاني حيث قاؿ :إً ِّن ٍي
ئ األ ٍ
ي
ً
الصمك ً
ً
ص ىر ىك َّ
أل ٍىد يعك لى يو ًفي أ ً
الشاـ.
ىدبار َّ
بعو ًفي ي
ت أىتَّ ي
ات ،يك ٍن ي
ش يي ٍك ًخ م ٍ
جرحان
* ىبمىغ عدد ركاة تيذيب التيذيب الذيف ألبي عمي الحافظ كالـ فييـ ٍ
كتعديالن "ست نة كعشريف راكيان" ،ستة عشر راكيان كثقيـ عمى اختالؼ درجات
اة كثَّقيـ بأعمى عبارات التكثيؽ ،كثماني ية رك و
التكثيؽ منيـ :ست ية رك و
اة كصفيـ
بما يدؿ عمى العدالة كتماـ الضبط كثقة ،كثالثة ركاة كصفيـ بما يدؿ عمى
العدالة ً
كخفة الضبط ،كأما الجرح فقسماف :خفيؼ كعدد ركاتو "خمسة ركاة"،
كشديد كعددىـ "خمسة ركاة" أيضان.
* كافؽ أبك عمي الحافظ ُّ
النقَّاد غالبان ،كلـ يشذ مرةن كاحدةن فجرح مف أجمعكا
عمى تكثيقو ،كال كثَّؽ مف أجمعكا عمى تجريحو.
* التزـ أبك عمي الحافظ أدب عمماء الجرح كالتعديؿ في ن ٍقده لمركاة ككسا
كلـ ال كقد قاؿ فيو الدارقطني :إماـ يم ىي َّذب(.)1
ألفاظو أحسنيا ،ى
كحده مف المتقدميف كثَّؽ إسماعيؿ بف عبد اهلل
* َّ
أف أبا عمي النيسابكرم ٍ
بف الحارث البصرم بف بنت محمد بف سيريف فقاؿ فيو" :شيخ بصرم صدكؽ"

( )1السير (ُٔ.)ْٓ/
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كضعفو األزدم فقاؿ" :ذاىب الحديث" ،كمع
كج ًيمو النسائي فقاؿ" :ال نعرفو"،
َّ
تفرد أبي عمي النيسابكرم بالتكثيؽ كمخالفة األزدم لو ،قاؿ الذىبي في
ُّ
إسماعيؿ ىذا :ثقة ،كقاؿ فيو الحافظ :صدكؽ لـ يصب األزدم في تضعيفو،
مما يدؿ أف أبا عمي النيسابكرم إذا قاؿ في ر و
اك "صدكؽ" مع أنيا لفظة
اعتبارىا عند الحافظيف الذىبي كابف حجر ،فكيؼ إذا لـ
تكثيؽ خفيفة فإف ليا
ى
يي ىخالؼ.
* كقعت مخالفة أبي عمي النيسابكرم بصكرة نادرة لجميكر العمماء كما
ظ ٍبياف فإف أبا عمي قاؿ فيو :ال بأس بو ،كقاؿ تمميذه
في أرٍيو في عمي بف ى
الحاكـ :صدكؽ ،كخالفيما غيرىما مف العمماء فضعفكه ،كاتيمو البعض
كذكرت في الخالصة أنو ضعيؼ فقط كما رجَّحو الحافظاف الذىبي
بالكذب،
ي
كابف حجر كما سبؽ في ترجمتو.
* كاف لكالـ أبي عمي النيسابكرم أىميتو عند الحفاظ المتأخريف كالذىبي
كابف حجر فكثي ارن ما ينقؿ الحافظ عبارتو في التقريب مثالو :يحيى بف يم ىعمَّى بف
منصكر ،قاؿ فيو أبك عمي النيسابكرم "صاحب حديث" ،كنقميا الحافظ في
التقريب فقاؿ "صدكؽ صاحب حديث".
* قد يككف الراجح مف خالؿ البحث أف الراكم "متركؾ" أم شديد الضعؼ،
العبسي" ،كيقكؿ فيو أبك عمي
كما في حاؿ "إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي ٍ
الحافظ عبارة "ليس بالقكم" ،كقد كافقو غير كاحد مف األئمة عمى إطالؽ عبارة
"ضعيؼ" عمى ىذا الراكم كاإلماـ أحمد كأبي زرعة كالدارقطني كغيرىـ ،كىي
جرح خفيؼ ،كعميو ففي
جرح لمراكم ال شؾ ،كقد ي
بينت في البحث أنيا ه
عبارة ٍ
الجرح عند أبي عمي الحافظ كغيره مف العمماء تمطُّؼ ،كلعمَّو
بعض عبارات ٍ
يسمؾ في ىذا التمطُّؼ في العبارات مسمؾ إماـ المحدثيف أبي عبد اهلل البخارم
؛حيث يقكؿ في الراكم المتركؾ "سكتكا عنو"" ،فيو نظر" كما سبؽ ،كقد قاؿ
الدارقطني في أبي عمي الحافظ :إماـ يم ىي َّذب ،كقد يعد البعض صنيع أبي عمي
الحافظ ىذا تساىالن ،كىذا ليس بصحيح؛ ألنو بذلؾ سيصؼ البخارم بالتساىؿ،
سك عباراتو ألفاظان حسنة،
لكف شخصية أبي عمي تدؿ عمى أنو متمطؼ ىي ٍك ي
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ش ًني" قاؿ فيو أبك عمي الحافظ:
سمىمة بف عمي بف ىخمىؼ ال يخ ى
"م ٍ
ككذلؾ الحاؿ في ى
أف الراجح أنو "متركؾ" أك "ك و
اه".
كذكرت في ترجمتو َّ
"ضعيؼ"
ي
بناء عمى النتيجة السابقة فإف قكؿ أبي عمي الحافظ في الراكم "ضعيؼ"
* ن
أك "ليس بالقكم" قد تككف جرحان شديدان.
جمع
*
كبناء عمي النتيجة السابقة فال يي ٍمكف ٍ
ن
فيـ كالـ اإلماـ إال مف خالؿ ٍ
كالـ غيره مف األئمة ليتبيف المراد ،ككذلؾ ال يي ٍمكف الكقكؼ عمى حاؿ الراكم
بصكرة صحيحة إال مف خالؿ ىج ٍمع أقكاؿ العمماء فيو ،كال يمكف االكتفاء بقكؿ
عالـ كاحد.
* كاف أبك عمي الحافظ مف األئمة المعتدليف إلى و
حد و
كبير جدان في تكثيؽ
كم ىع ِّبرة عف حاؿ الراكم بصكروة
الركاة ٍ
كتجريحيـ ،ككانت عباراتو دقيق نة جدان ،ي
و
ؽ مف كبار أئمة َّ
صحيحة ،مما يجعمو بح و
النقد الذيف ييرجع إلييـ في بياف
جرحان كتعديالن.
أحكاؿ الركاة ٍ
ثانيان :تكصيات الباحث:
* أكصي الباحثيف باالىتماـ بتحرير عبارات أئمة الجرح كالتعديؿ كفيميا
الفيـ الصحيح مف خالؿ جمع أكبر قدر مف أقكاؿ العمماء في الراكم؛ ألف
سر بعضيا بعضان.
كيفى ِّ
عبارات األئمة األصؿ أنيا متكافقة ي
جمع أقكاؿ أبي عمي الحافظ مف جميع كتب التراجـ كالتاريخ كغيرىا فيي
* ٍ
كثيرة تصمح أف تككف رسال نة ضخمة.
* االىتماـ بمثؿ ىذه الدراسات التي تبيف أحكاؿ الركاة بصكرة صحيحة ،مف
خالؿ جمع أقكاؿ أئمة آخريف لمعرفة منيجيتيـ في الجرح كالتعديؿ.
ىذا كما كاف مف تكفيؽ فمف اهلل كحده ،فيك سبحانو صاحب الفضؿ كمو،
كما كاف مف سيك أك و
خطأ فأسأؿ اهلل تعالى العفك كالمغفرة ،كأسأؿ اهلل تعالى
لكاتبو كقارئو النفع في الداريف ،كأف يرفع درجاتنا ،كأف يي ىكفر عنا سيئاتنا،
الميـ آميف.
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 فيرس المصادر كالمراجع مرتبان عمي حركؼ اليجاء(.)1 القرآف الكريـ. اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف ألبي حاتـ ابف حباف ،ترتيب عمي بفبمباف .تحقيؽ :شعيب األرنؤكط ،ط /مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط /األكلى ،
َُْٖق.
 أحكاؿ الرجاؿ ألبي إسحاؽ الجكزجاني (المتكفىِٓٗ :ىػ) ،المحقؽ :عبدالبستكم ،دار النشر :حديث اكادمي  -فيصؿ آباد،
العميـ عبد العظيـ ى
باكستاف.
 اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ألبي يعمى الخميمي (المتكفىْْٔ :ىػ)،تحقيؽ د /محمد سعيد عمر إدريس .الناشر :مكتبة الرشد – الرياض ،ط/
األكلى َُْٗ ،ق.
 اإلصابة في تمييز الصحابة لمحافظ ابف حجر العسقالني (المتكفى :ِٖٓىػ)  ،تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض  ،ط  /دار
الكتب العممية – بيركت  ،األكلى  ُُْٓ -ىػ .
الصحاح الستة ،تأليؼ د /شكقي أبك
 أطمس الحديث النبكم مف الكتب ِّخميؿ ،ط /دار الفكر -دمشؽ  ،الطبعة الرابعةُِْٔ ،قََِٓ ،ـ .
 ًٍصاـ لمشاطبي (المتكفىَٕٗ :ىػ) ، ،تحقيؽ كدراسة د  /محمد بف
االعت ى
عبد الرحمف الشقير ،د  /سعد بف عبد اهلل آؿ حميد ،ىشاـ بف إسماعيؿ
الصيني ،دار ابف الجكزم ،المممكة العربية السعكدية .الطبعة األكلى ُِْٗ ،
ىػ  ََِٖ -ـ.

اتبعت في الترتيب اليجائي ترؾ التفرقة بيف ىمزة الكصؿ كىمزة القطع ،ككذا ترؾ
() 1
ي
التفرقة بيف اليمزة المكسكرة كاليمزة المفتكحة ،كعدـ اعتبار التحمية باأللؼ كالالـ ( اؿ )
في أكؿ كممة مف اسـ الكتاب.
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 إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ألبي عبد اهلل عالء الديف مغمطامبف قميج بف عبد اهلل البكجرم المصرم الحكرم الحنفي (المتكفىِٕٔ :ىػ)،
المحقؽ :أبك عبد الرحمف عادؿ بف محمد  -أبك محمد أسامة بف إبراىيـ،
الناشر :الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ،الطبعة :األكلى ُِِْ ،ىػ -
ََُِ ـ.
 األنساب لمسمعاني (المتكفىِٓٔ :ىػ) ،تحقيؽ الشيخ العالمة عبد الرحمفبف يحيى المعممي اليماني كغيره  ،ط /مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر
آباد ُِّٖ ،ىػ.
 البداية كالنياية لمحافظ ابف كثير تحقيؽ عبد اهلل بف عبد المحسف التركي،دار ىجر ،ط /األكلى  ُُْٖ ،ىػ  ُٕٗٗ -ـ  ،ككذا طبعة دار الفكر لسنة
َُْٕق.
 بغية الطمب في تاريخ حمب لكماؿ الديف ابف العديـ (المتكفىَٔٔ :ىػ)،المحقؽ :د .سييؿ زكار ،ط /دار الفكر.
 تاريخ اإلسالـ لإلماـ الذىبي (تْٕٖ :ىػ) ،تحقيؽ عمر عبد السالـالتدمرم ،دار الكتاب العربي ،ط /الثانيةُُّْ ،ىػ.
 التاريخ األكسط لإلماـ البخارم( ،تِٓٔ :ىػ)  .المحقؽ :محمكد إبراىيـزايد ،دار الكعي ،مكتبة دار التراث  -حمب ،الطبعة األكلىُّٕٗ ،ق -
ُٕٕٗـ.
 تاريخ بغداد كذيكلو لمخطيب البغدادم (تّْٔ :ىػ) .ط /دار الكتبالعممية– بيركت ،تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا ،ط /األكلى ُِْٕ ،ىػ -
ََِٔ ـ.
 تاريخ ابف معيف (ركاية عثماف الدارمي)  .ألبي زكريا يحيى بف معيف (ت:ِّّىػ) .المحقؽ  :د  /أحمد محمد نكر سيؼ  .الناشر :دار المأمكف لمتراث
– دمشؽ ،ك(ركاية الدكرم) ،المحقؽ  :د  /أحمد محمد نكر سيؼ  .الناشر :
مركز البحث العممي كاحياء التراث اإلسالمي  -مكة المكرمة  .الطبعة :
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األكلىُّٗٗ ،ق – ُٕٗٗ ـ ،ك(ركاية عثماف الدارمي) ،المحقؽ :د .أحمد
محمد نكر سيؼ ،الناشر :دار المأمكف لمتراث – دمشؽ،
ك(ركاية عثماف ابف محرز) ،الناشر :مجمع المغة العربية – دمشؽ ،الطبعة:
األكلىَُْٓ ،ىػُٖٗٓ ،ـ.
 تاريخ ابف يكنس المصرم  .ألبي سعيد عبد الرحمف بف أحمد بف يكنسالصدفي (تّْٕ :ىػ) ،الناشر  :دار الكتب العممية ،بيركت  .الطبعة :
األكلىُُِْ ،ىػ .
 تاريخ دمشؽ  .ألبي القاسـ ابف عساكر (المتكفىُٕٓ :ىػ) ،المحقؽ:عمرك بف غرامة العمركم ،ط /دار الفكر .عاـ النشرُُْٓ :ىػ ُٗٗٓ -ـ .
 التاريخ الكبير .لإلماـ البخارم (المتكفىِٓٔ :ىػ) .ط  /دائرة المعارؼالعثمانية  ،حيدر آباد  -الدكف .
 تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ ألبي زرعة العراقي (تِٖٔ :ىػ) .المحقؽ عبد اهلل نكارة ،مكتبة الرشد -الرياض.
 تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم لإلماـ السيكطي (المتكفىُُٗ :ىػ) .حققو :نظر محمد الفاريابي ،دار طيبة.
 تذكرة الحفاظ لمحافظ الذىبي (تْٕٖ :ىػ) ،دار الكتب العممية بيركت ،ط/األكلى ُُْٗ ،ىػُٖٗٗ -ـ.
 التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح ألبي الكليدالباجي األندلسي (المتكفىْْٕ :ىػ) ،المحقؽ :د .أبك لبابة حسيف ،الناشر:
دار المكاء لمنشر كالتكزيع – الرياض ،الطبعة :األكلىُٖٗٔ – َُْٔ ،ـ.
 تقريب التيذيب لمحافظ ابف حجر (تِٖٓ :ىػ) .المحقؽ محمد عكامة ،دارالرشيد ،سكريا ،ط /األكلى َُْٔ ،ق.
 التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة (المتكفىِٔٗ :ىػ) .المحقؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ،ط :دار الكتب العممية ،ط /األكلىَُْٖ ،ىػ.
 التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لمحافظ ابف حجر (ت:ِٖٓىػ) .الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى ُُْٗىػُٖٗٗ .ـ.
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 تيذيب التيذيب لمحافظ ابف حجر (تِٖٓ :ىػ) .مطبعة دائرة المعارؼالنظامية ،اليند ،ط /األكلى ُِّٔ ،ىػ.
 تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ألبي الحجاج المزم (تِْٕ :ىػ) .المحقؽ :د /بشار عكاد معركؼ ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،ط /األكلى،
ََُْق – َُٖٗـ .
البستي (تّْٓ :ىػ)  .ط /كزارة المعارؼ لمحككمة
 الثقات البف حباف يالعالية اليندية ،ط :/األكلى ُّّٗ ،ى.
 جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ لمعالئي (المتكفىُٕٔ :ىػ) ،المحقؽ:حمدم عبد المجيد السمفي ،الناشر :عالـ الكتب – بيركت ،الطبعة :الثانية،
َُْٕ – ُٖٔٗـ.
 الجامع الكبير ألبي عيسى الترمذم (تِٕٗ :ىػ) .المحقؽ :بشار عكادمعركؼ ،ط /دار الغرب اإلسالمي ُٖٗٗ ،ـ .
 الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع لمخطيب البغدادم ،تحقيؽ د /محمكدالطحاف ،مكتبة المعارؼ ،الرياض.
 الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل  كسننو كأيامو =صحيح البخارم  .لإلماـ محمد بف إسماعيؿ البخارم ،المحقؽ  :محمد زىير
بف ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاة ،الطبعة  :األكلىُِِْ ،ىػ .
 الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (تِّٕ :ىػ) ،ط /دار إحياء التراث العربي –بيركت ،ط /األكلى  ُُِٕ ،ىػ.
 خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لصفي الديف الخزرجي(المتكفى :بعد ِّٗىػ) ،المحقؽ :عبد الفتاح أبك غدة ،ط :مكتب المطبكعات
اإلسالمية/دار البشائر  -حمب  /بيركت ،الطبعة :الخامسةُُْٔ ،ىػ.
 رجاؿ صحيح البخارم  .ألبي نصر الكالباذم (تّٖٗ :ىػ)  .تحقيؽ :عبداهلل الميثي ،الناشر :دار المعرفة  -بيركت .الطبعة :األكلىَُْٕ ،ق .
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 رجاؿ صحيح مسمـ .ألحمد بف عمي بف محمد بف إبراىيـ ،أبك بكر ابفكيو (المتكفىِْٖ :ىػ) ،المحقؽ :عبد اهلل الميثي ،الناشر :دار المعرفة –
ىم ٍن يج ى
بيركت ،ط /األكلى.
 الرسالة لإلماـ الشافعي (تَِْ :ىػ) .المحقؽ :أحمد شاكر ،مكتبو الحمبي،مصر  .الطبعة األكلىُّٖٓ ،ىػ َُْٗ،ـ.
 سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ ألبي داكدستاني (المتكفىِٕٓ :ىػ) ،المحقؽ :محمد عمي قاسـ العمرم ،عمادة
ِّ
الس ًج ٍ
البحث العممي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنكرة ،ط /األكلى،
َُّْىػُّٖٗ/ـ.
 سؤاالت البرقاني لمدارقطني لمبرقاني (المتكفىِْٓ :ىػ) ،المحقؽ :عبدالرحيـ محمد أحمد القشقرم ،الناشر :كتب خانو جميمي  -الىكر ،باكستاف،
ط /األكلىَُْْ ،ىػ.
 سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني .المحقؽ :د /مكفؽ بف عبد اهلل بفعبد القادر .مكتبة المعارؼ – الرياض ،ط /األكلىَُْْ ،ق.
 سؤاالت حمزة السيمي لمدارقطني ،المحقؽ :مكفؽ بف عبد اهلل بفعبدالقادر ،مكتبة المعارؼ ،ط /األكلىَُْْ ،ق.
 سؤاالت أبك عبد الرحمف السممي لمدارقطني ،ط :األكلى ُِْٕ ،ىػ. سنف ابف ماجو (المتكفى ِّٕ :ىػ) ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبدالباقي ،دارإحياء الكتب العربية .
ستاني (تِٕٓ :ىػ)  .المحقؽ  :محمد
 سنف أبي داكد ألبي داكد ِّالس ًج ٍ
محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيركت .
 سنف الدارقطني ،تحقيؽ شعيب االرنؤكط .مؤسسة الرسالة  ،بيركت –لبناف .الطبعة :األكلى ُِْْ ىػ  ََِْ -ـ .
 السنف الكبرل لمنسائي (تَّّ :ىػ) ،حققو :حسف عبد المنعـ شمبي،مؤسسة الرسالة – بيركت ،ط /األكلىُُِْ ،ق.
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 سير أعالـ النبالء لمذىبي ،تْٕٖ /ىػ ،تحقيؽ مجمكعة مف المحققيفبإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ،طبعة مؤسسة الرسالة ،ط /الثالثة َُْٓ ،
ىػ ُٖٗٓ /ـ  ،كطبعة دار الحديث -القاىرة ،الطبعةُِْٕ :ىػََِٔ-ـ.
 صحيح ابف خزيمة  .المحقؽ  :د  /محمد مصطفى األعظمي  .الناشر :المكتب اإلسالمي – بيركت .
 الضعفاء الصغير لمبخارم ،المحقؽ :أحمد بف إبراىيـ بف أبي العينيف ،مكتبةابف عباس  .الطبعة  :األكلى ُِْٔىػ.
 الضعفاء الكبير لمعقيمي ،المحقؽ :عبد المعطي أميف قمعجي ،دار المكتبةالعممية  -بيركت  .ط /األكلىَُْْ ،ق.
 الضعفاء كالمتركككف لمنسائي ،المحقؽ  :محمكد إبراىيـ زايد  .الناشر  :دارالكعي – حمب  .الطبعة  :األكلى ُّٗٔ ،ىػ .
 الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني .المحقؽ  :د  /عبد الرحيـ محمد القشقرم،مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة .
 الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ،المحقؽ  :عبد اهلل القاضي ،دار الكتبالعممية – بيركت  .ط /األكلى  َُْٔ ،ق.
 طبقات الحفاظ لمسيكطي (المتكفى ُُٗ :ىػ) ،دار الكتب العممية –بيركت  .الطبعة  :األكلى  َُّْ ،ق .
 طبقات الحنابمة ألبي الحسيف ابف أبي يعمى (المتكفىِٓٔ :ىػ) ،المحقؽ:محمد حامد الفقي ،الناشر :دار المعرفة – بيركت.
 الطبقات الكبرل البف سعد (المتكفى َِّ :ىػ)  .تحقيؽ  :محمد عبد القادرعطا ،ط /دار الكتب العممية – بيركت ،ط /األكلى  َُُْ ،ىػ َُٗٗ -ـ .
 العبر في خبر مف غبر لمذىبي ،المحقؽ  :محمد السعيد بف بسيكنيزغمكؿ  .الناشر  :دار الكتب العممية– بيركت.
 عمؿ الترمذم الكبير ،ترتيب أبك طالب القاضي ،تحقيؽ صبحي السامرائيكغيره ،عالـ الكتب ،ط /األكلىَُْٗ ،ق.
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 العمؿ البف أبي حاتـ  .ألبي محمد عبد الرحمف ابف أبي حاتـ (المتكفى:ِّٕىػ) .تحقيؽ فريؽ مف الباحثيف ،مطابع الحميضي .الطبعة  :األكلى ،
ُِْٕ ىػ ََِٔ -ـ.
 العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية البف الجكزم (المتكفى ٕٓٗ :ىػ)،تحقيؽ إرشاد الحؽ األثرم .إدارة العمكـ األثرية  ،فيصؿ آباد ،باكستاف ،ط/
الثانيةَُُْ ،ىػ.
 العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية لمدارقطني ،تحقيؽ كتخريج  :محفكظالرحمف زيف اهلل السمفي .الناشر  :دار طيبة – الرياض  .الطبعة  :األكلى
َُْٓ ىػ  ُٖٗٓ -ـ .
 غاية النياية في طبقات القراء البف الجزرم (المتكفىّّٖ :ىػ) ،الناشر:مكتبة ابف تيمية ،ينشر عاـ ُُّٓىػ.
 فتح البارم شرح صحيح البخارم  .لمحافظ ابف حجر .دار المعرفة –بيركتُّٕٗ ،ق ،ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي ،أشرؼ عمى طبعو محب الديف
الخطيب .
 فتح المغيث بشرح الفية الحديث لمعراقي لمسخاكم ،المحقؽ :عمي حسيفعمي ،ط /مكتبة السنة – مصر ،ط /األكلىُِْْ ،ىػ ََِّ /ـ.
 الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة  .لشمس الديف الذىبي(المتكفى ْٕٖ :ىػ)  .المحقؽ :محمد عكامة كغيره ،دار القبمة لمثقافة
اإلسالمية  -مؤسسة عمكـ القرآف ،جدة ،ط /األكلى ُُّْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ.
 الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ،تحقيؽ  :عادؿ أحمد عبد المكجكدكغيره .ط /دار الكتب العممية – بيركت ،ط /األكلى ُُْٖ ،ىػ ُٕٗٗ ،ـ .
 كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف  .لحاجي خميفة (تَُٕٔ :ىػ)،مكتبة المثنى – بغدادُُْٗ ،ـ.
 المجتبى مف السنف لمنسائي .تحقيؽ  :عبد الفتاح أبك غدة  .الناشر :مكتب المطبكعات اإلسالمية – حمب ،ط /الثانية َُْٔ ،ق – ُٖٔٗـ .
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البستي.
 المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف .البف حباف يالمحقؽ  :محمكد إبراىيـ زايد ،دار الكعي ،حمب ،ط /األكلى ُّٗٔ ،ىػ .
 المستدرؾ عمى الصحيحيف ألبي عبد اهلل الحاكـ .تحقيؽ :مصطفى عبدالقادر عطا ،ط /دار الكتب العممية– بيركت ،ط /األكلىُُُْ ،ق –
َُٗٗـ.
 المسند لإلماـ أحمد بف حنبؿ (المتكفى ُِْ :ىػ) .المحقؽ :شعيباألرنؤكط كآخركف .الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :األكلى ُُِْ ،ىػ -
ََُِ ـ.
البستي (المتكفى:
 مشاىير عمماء األمصار كأعالـ فقياء األقطار البف حباف يّْٓىػ) ،حققو :مرزكؽ عمى ابراىيـ ،الناشر :دار الكفاء لمطباعة كالنشر
كالتكزيع – المنصكرة ،الطبعة :األكلى ُُُْ ىػ  ُُٗٗ -ـ.
 معجـ البمداف  .لياقكت الحمكم (المتكفى ِٔٔ :ىػ) ،دار صادر ،بيركت،ط /الثانيةُٗٗٓ ،ـ.
 معرفة الثقات لمعجمي (المتكفىُِٔ :ىػ)  .المحقؽ :عبد العميـ عبد العظيـالبستكم .مكتبة الدار  -المدينة المنكرة ،الطبعة :األكلى  َُْٓ ،ق -
ُٖٓٗـ.
 المغني في الضعفاء  .لشمس الديف أبي عبد اهلل الذىبي (المتكفى:ْٖٕىػ)  .المحقؽ  :الدكتكر نكر الديف عتر.
 مف تيكمـ فيو كىك مكثكؽ لمذىبي (تْٕٖ :ىػ)  .المحقؽ /عبد اهلل بفضيؼ اهلل الرحيمي .ط /األكلي ُِْٔىػ.
 المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ البف الجكزم (المتكفى ٕٓٗ :ىػ) .المحقؽ  :محمد عبد القادر عطا  ،كمصطفى عبد القادر عطا  .الناشر  :دار
الكتب العممية  ،بيركت  .الطبعة  :األكلى ُُِْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ .
 المكقظة في عمـ مصطمح الحديث لمذىبي (المتكفى ْٕٖ :ىػ)  .اعتنى بوعبدالفتاح أبك يغ ٌدة ،مكتبة المطبكعات اإلسالمية بحمب ،ط /الثانية ،
ُُِْىػ .
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 ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ لمذىبي ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم .دارالمعرفة ،بيركت– لبناف .الطبعة :األكلى  ُِّٖ ،ىػ  ُّٗٔ -ـ.
 نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر لمحافظ ابف حجر(المتكفىِٖٓ :ىػ) ،المحقؽ :عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي ،الناشر :مطبعة
سفير بالرياض ،الطبعة :األكلىُِِْ ،ىػ.
 النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (المتكفىَٔٔ :ىػ) ،ط/المكتبة العممية  -بيركتُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ ،تحقيؽ  :طاىر أحمد الزاكل
كغيره.
 الكافي بالكفيات لصالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم (المتكفى:ْٕٔىػ) .المحقؽ :أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى  .الناشر  :دار إحياء
التراث – بيركت .عاـ النشر َُِْ:ىػَََِ -ـ.
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- Faharas Almasadir walmarajie
- alQuran Alkarim.
- al'iihsan fi taqrib sahih aibn hibaan . limuhamad bin
hibaan bin 'ahmad bin hibaan bin mueadh bin maebd
altamimi, 'abu hatim aldaarimii albusty (almutawafaa :
354hi) . tartib : al'amir eala' aldiyn eali bin balban
alfarisii (almutawafaa : 739 hu) .
-haqaqah wakharaj 'ahadithah waealaq ealayhi: shueayb
al'arnawuwt . alnaashir: muasasat alrisalat , bayrut .
altabeat : al'uwlaa , 1408 hi - 1988 m .
- 'ahwal alrijal li'iibrahim bin yaequb bin 'iishaq alsaedi
aljuzjani, 'abu 'iishaq (almutawafaa: 259hi), almuhaqiq:
eabd alealim eabd aleazim albastwy, dar alnashri: hadith
akadmi - faysal abad, bakistan.
- al'iirshad fi maerifat eulama' alhadith . li'abi yaelaa
alkhalili , khalil bin eabd allah bin 'ahmad bin 'iibrahim
bin alkhalil alqazwinii (almutawafaa: 446hi) .
almuhaqiq : d / muhamad saeid eumar 'iidris . alnaashir:
maktabat alrushd - alriyad . altabeat : al'uwlaa , 1409 h .
- al'iisabat fi tamyiz alsahaba . li'abi alfadl 'ahmad bin
ealii bin muhamad bin 'ahmad bin hajar aleasqalanii
(almutawafaa : 852hi) , tahqiqu: eadil 'ahmad eabd
almawjud waealaa muhamad mueawad , t / dar alkutub
aleilmiat - bayrut , al'uwlaa - 1415 hu .
- 'atlas alhadith alnabawia min alkutub alssihah alsitati,
talif da/ shawqi 'abu khalil, ta/ dar alfikri- dimashq ,
altabeat alraabieata, 1426h, 2005m .
- alaetisam .l'iibrahim bin musaa bin muhamad allakhmi
algharnatii alshahir bialshaatibii (almutawafaa: 790hi), ,
tahqiq wadirasat : aljuz' al'awala: d / muhamad bin eabd
alrahman alshuqayr . aljuz' althaani : d / saed bin eabd
allah al hamayd . aljuz' althaalith : d / hisham bin
'iismaeil alsiyniu . alnaashir : dar aibn aljawzi lilnashr
waltawzie, almamlakat alearabiat alsaeudia . altabeat :
al'uwlaa , 1429 hi - 2008 m.
- aietiqadat firaq almuslimin walmushrikina, almualafu:
'abu eabd allah muhamad bin eumar bin alhasan bin
alhusayn altaymi alraazi almulaqab bifakhr aldiyn
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alraazi khatib alrayi (almutawafaa: 606h), almuhaqiq:
eali sami alnashar, alnaashir: dar alkutub aleilmiat bayrut.
- 'iikmal tahdhib alkamal fi 'asma' alrijal li'abi eabd allah
eala' aldiyn mughaltay bin qalij bin eabd allah albakjarii
almisrii alhakrii alhanafii (almutawafaa: 762h),
almuhaqiqi: 'abu eabd alrahman eadil bin muhamad 'abu muhamad 'usamat bin 'iibrahim, alnaashir: alfaruq
alhadithat liltibaeat walnashri, altabeati: al'uwlaa, 1422
hu - 2001 mi.
- al'ansab . lieabd alkarim bin muhamad bin mansur
altamimi alsimeanii almuruzii , 'abi saed (almutawafaa:
562hi), tahqiq alshaykh alealaamat eabd alrahman bin
yahyaa almuealimi alyamanii waghayruh , t / majlis
dayirat almaearif aleuthmaniat , haydar abad , al'uwlaa ,
1382 hi - 1962 mi.
- albidayat walnihaya . li'abi alfida' 'iismaeil bin eumar
bn kathir alqurashii albasriu thuma aldimashqiu
(almutawafaa: 774hi). tahqiq : eabd allah bin eabd
almuhsin alturki . alnaashir : dar hajr liltibaeat walnashr
waltawzie wal'iielan . altabeatu: al'uwlaa , 1418 hi - 1997
m.
sanat alnashr : 1424h / 2003m . wakadha tabeat dar
alfikri, eam alnashri: 1407 hi - 1986 m
- bughyat altalab fi tarikh halab lieumar bn 'ahmad bn
hibat allah bin 'abi jaraadat aleaqili, kamal aldiyn abn
aleadim (almutawafaa: 660hi), almuhaqiqi: du. suhayl
zakar, alnaashir: dar alfikri.
- tarikh al'iislam . lishams aldiyn 'abu eabd allah
muhamad bin 'ahmad bin euthman bin qaymaz
aldhahabii (almutawafaa: 748hi) , tahqiq : eumar eabd
alsalam altadamurii . alnaashir : dar alkitaab alearabii ,
bayrut . altabeat : althaaniatu, 1413 hi - 1993 m .
- altaarikh al'awsata. li'abi eabd allah muhamad bin
'iismaeil bin 'iibrahim bin almughayrat albukhari,
(almutawafaa : 256hi) . almuhaqiq : mahmud 'iibrahim
zayid . alnaashir : dar alwaey , maktabat dar alturath halab , alqahira . altabeat : al'uwlaa, 1397h - 1977 m .
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- tarikh 'asabhan "'akhbar 'asbhan" . li'abi naeim
'ahmad bin eabd allh bin 'ahmad bin 'iishaq bin musaa
bin mihran al'asbhani (almutawafaa: 430hi) .
almuhaqiq : sayid kasarawi hasan . alnaashir : dar
alkutub aleilmiat - bayrut. altabeat : al'uwlaa , 1410 ha1990m .
- tarikh baghdad wadhuyulih . li'abi bikr 'ahmad bin ealii
bin thabit bin 'ahmad bin mahdii alkhatib albaghdadii
(almutawafaa: 463hi) . t / dar alkutub aleilmiat - bayrut .
dirasat watahqiq : mustafaa eabd alqadir eata .
altabeatu: al'uwlaa, 1427 hi - 2006 mi.
- tarikh aibn mueayan (riwayat euthman aldaarmi) .
li'abi zakariaa yahyaa bin muein bin eawn bin ziad bin
bistam bin eabdalrahman almirii bialwala' , albaghdadii
(almutawafaa : 233hi) . almuhaqiq : d / 'ahmad
muhamad nur sayf . alnaashir: dar almamun lilturath dimashq .
- tarikh aibn mueayan (riwayat alduwri) . li'abi zakariaa
yahyaa bin muein bin eawn bin ziad bin bistam bin eabd
alrahman almirii bialwala'i, albaghdadii (almutawafaa :
233hi) . almuhaqiq : d / 'ahmad muhamad nur sayf .
alnaashir : markaz albahth aleilmii wa'iihya' alturath
al'iislamii - makat almukarama . altabeat : al'uwlaa ,
1399h - 1979 m .
- tarikh aibn mueayan (riwayat euthman aldaarmi) li'abi
zakariaa yahyaa bin muein bin eawn bin ziad bin bistam
bin eabdalrahman almirii bialwala'i, albaghdadii
(almutawafaa: 233h), almuhaqiqu: d. 'ahmad muhamad
nur sif, alnaashir: dar almamun lilturath - dimashqa.
- tarikh aibn mueayan (riwayat euthman aibn muhriz)
li'abi zakariaa yahyaa bin muein bin eawn bin ziad bin
bistam bin eabdalrahman almiri bialwala'i, albaghdadii
(almutawafaa: 233h), alnaashir: majmae allughat
alearabiat - dimashqa, altabeatu: al'uwlaa, 1405hi,
1985m.
- tarikh aibn yunus almasrii . li'abi saeid eabd alrahman
bin 'ahmad bin yunus alsudfii (almutawafaa : 347hi),

222
alnaashir : dar alkutub aleilmiat , bayrut . altabeat :
al'uwlaa , 1421 h .
- tarikh dimashq . li'abi alqasim ealii bin alhasan bin
hibat allah almaeruf biabn easakir (almutawafaa: 571hi),
almuhaqiqi: eamriw bn gharamat aleumrawii .
alnaashir : dar alfikr liltibaeat walnashr waltawzie . eam
alnashr : 1415 hi - 1995 m .
- altaarikh alkabir . lil'iimam 'abi eabd allah muhamad
bin 'iismaeil bin 'iibrahim bin almughirat albukharii
(almutawafaa: 256hi). t / dayirat almaearif aleuthmaniat ,
haydar abad - aldukn .
- tuhfat altahsil fi dhikr ruat almarasil . li'ahmad bin
eabd alrahim bin alhusayn alkurdii alraazianii thuma
almisriu, 'abi zareat wali aldiyn, aibn aleiraqii
(almutawafaa : 826hi) . almuhaqiq : eabd allah nuara .
alnaashir : maktabat alrushd - alriyad .
- tadrib alraawi fi sharh taqrib alnawawi . lieabd
alrahman bin 'abi bakr, jalal aldiyn alsuyutii
(almutawafaa: 911hi) . haqaqah : 'abu qutaybat nazar
muhamad alfaryabii . alnaashir : dar tiiba .
- tadhkirat alhifaz . lishams aldiyn 'abi eabd allah
muhamad bin 'ahmad bin euthman bin qaymaz
aldhahabii (almutawafaa: 748ha). alnaashir: dar alkutub
aleilmiat bayrut - lubnan . altabeat : al'uwlaa , 1419hi1998m .
- altaedil waltajrih , liman kharaj lah albukhariu fi
aljamie alsahihi, almualafi: 'abu alwalid sulayman bin
khalaf bin saed bin 'ayuwb bin warith altajibi alqurtubii
albaji al'andalusi (almutawafaa: 474h), almuhaqiqu: du.
'abu lababat husayn, alnaashir: dar alliwa' lilnashr
waltawzie - alrayad, altabeati: al'uwlaa, 1406 - 1986m.
- taqrib altahdhib li'abi alfadl 'ahmad bin ealiin bin
muhamad bin 'ahmad bin hajar aleasqalanii
(almutawafaa: 852hi). almuhaqiq : muhamad eawama .
alnaashir : dar alrashid - suria . altabeat : al'uwlaa , 1406
h - 1986m .
- altaqyid limaerifat ruat alsunan walmasanid
limuhamad bin eabd alghanii bin 'abi bakr bin shujaei,

222
'abu bakar, mueayan aldiyn, abn nuqtat alhanbalii
albaghdadii (almutawafaa: 629hi) . almuhaqiqi: kamal
yusuf alhut, alnaashir: dar alkutub aleilmia . altabeat
al'uwlaa 1408 hi - 1988m.
- talkhis tarikh nisabur li'abi eabd allah alhakim
muhamad bin eabd allah bin muhamad bin hamduih bin
nueym bin alhakam aldabiu altahmaniu alnaysaburiu
almaeruf biaibn albaye (almutawafaa: 405hi) . talkhis :
'ahmad bin muhamad bin alhasan aibn 'ahmad almaeruf
bialkhalifat alnaysaburii . alnaashir : kitabakhanat aibn
sina - tahran .
- altalkhis alhabir fi takhrij 'ahadith alraafiei alkabira,
almualafu: 'abu alfadl 'ahmad bin ealiin bin muhamad
bin 'ahmad bin hajar aleasqalanii (almutawafaa: 852h),
alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeati: altabeat
al'uwlaa 1419hi. 1989m.
- tahdhib altahdhib li'abi alfadl 'ahmad bin ealiin bin
muhamad bin 'ahmad bin hajar aleasqalanii
(almutawafaa: 852hi). alnaashir : matbaeat dayirat
almaearif alnizamiat , alhind . altabeat al'uwlaa , 1326h .
- tahdhib alkamal fi 'asma' alrijal li'abi alhajaaj yusif bin
eabd alrahman bin yusuf almizi (almutawafaa: 742hi) .
almuhaqiqi: du/ bashaar eawad maeruf . alnaashir:
muasasat alrisalat - bayrut . altabeatu: al'uwlaa, 1400h 1980m .
- althiqat . li'abi hatim muhamad bin hibaan bin 'ahmad
bin hibaan altamimii albusty (almutawafaa : 354hi) . t
/wizarat almaearif lilhukumat alealiat alhindia .
alnaashir: dayirat almaearif aleuthmaniat bihaydar abad
aldukn alhind . altabeatu: al'uwlaa, 1393 hi - 1973m .
- jamie altahsil fi 'ahkam almarasili, almualifi: salah
aldiyn 'abu saeid khalil bin kikildi bin eabd allah
aldimashqii alealayiyi (almutawafaa: 761h), almuhaqiq:
hamdi eabd almajid alsalafi, alnaashir: ealim alkutub bayrut, altabeata: althaaniati, 1407 - 1986m.
- aljamie alkabir = sunan altirmidhii . li'abi eisaa
muhamad bin eisaa bin sawrt bin musaa bin aldahaak
altirmidhii (almutawafaa : 279hi). almuhaqiq : bashaar
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eawad maeruf . alnaashir : dar algharb al'iislamii bayrut . sanat alnashr : 1998 m .
- aljamie li'akhlaq alraawi wadab alsaamie . li'abi bakr
'ahmad bin ealii bin thabit bin 'ahmad bin mahdiin
alkhatib albaghdadii (almutawafaa: 463hi) . almuhaqiq :
d / mahmud altahaan . alnaashir : maktabat almaearif alriyad .
- aljamie almusnad alsahih almukhtasar min 'umur rasul
allah  wasunanih wa'ayaamuh = sahih albukharii .
lil'iimam muhamad bin 'iismaeil 'abi eabdallah albukhari
aljuefi . almuhaqaq : muhamad zuhayr bin nasir
alnaasir . alnaashir : dar tawq alnajaa (msawarat ean
alsultaniat bi'iidafat tarqim muhamad fuad eabd albaqi) .
altabeat : al'uwlaa, 1422h .
- aljurh waltaedil . li'abi muhamad eabd alrahman bin
muhamad bin 'iidris bin almundhir altamimii alhanzalii
alraazii abn 'abi hatim (almutawafaa : 327hi) . t / dar
'iihya' alturath alearabii - bayrut . altabeat : al'uwlaa ,
1271 hi 1952m.
- khulasat tadhhib tahdhib alkamal fi 'asma' alrijal
li'ahmad bin eabd allah bin 'abi alkhayr bin eabd alealim
alkhazraji al'ansari alsaaeidi alyamani, sifi aldiyn
(almutawafaa: baed 923h), almuhaqiq: eabd alfataah
'abu
ghudat,
alnaashir:
maktab
almatbueat
al'iislamiati/dar albashayir - halab / bayrut, altabeata:
alkhamisati, 1416 ha.
- rijal sahih albukharii . li'abi nasr 'ahmad bin muhamad
bin alhusayn bin alhasan albukharii alkilabadhii
(almutawafaa: 398hi) . tahqiqu: eabd allah alllythi,
alnaashir: dar almaerifat - bayrut. altabeatu: al'uwlaa,
1407h .
- rijal sahih muslamun. li'ahmad bin ealiin bin muhamad
bin 'iibrahim, 'abu bakr abn manjuyah (almutawafaa:
428hi), almuhaqiq: eabd allah alllythy, alnaashir: dar
almaerifat - bayrut, altabeat al'uwlaa.
-risalat fi fadl al'akhbar washarh madhahib 'ahl alathar
wahaqiqat alsinan, li'abi eabd allah muhamad bin 'iishaq
bin muhamad bin yahyaa bin mandah aleabdi
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(almutawafaa: 395h), almuhaqiq: eabd alrahman eabd
aljabaar alfirywayy, alnaashir: dar almuslimi, alrayad,
ta/ al'uwlaa, 1414h.
- alrisala . li'abi eabd allh muhamad bin 'iidris bin
aleabaas bin euthman bin shafie bin eabd almutalib bin
eabd manaf almatlabii alqurashii almakiyi (almutawafaa:
204hi) . almuhaqiq : 'ahmad shakir . alnaashir:
maktabuh alhalabia , misr . altabeatu: al'uwlaa ,
1358h ,1940m .
- sualat 'abi eubayd alajri 'aba dawud alsijistaniu fi
aljurh waltaedil li'abi dawud sulayman bin al'asheath bin
'iishaq bin bashir bin shidad bin eamrw al'azdi
alssijistany (almutawafaa: 275h), almuhaqaqi: muhamad
eali qasim aleamari, alnaashir: eimadat albahth aleilmii
bialjamieat al'iislamiati, almadinat almunawarati,
almamlakat alearabiat alsaeudiat, altabeati: al'uwlaa,
1403h/1983m.
- sualat albarqani lildaarqutni riwayat alkarji li'ahmad
bin muhamad bin 'ahmad bin ghalba, 'abu bakr almaeruf
bialbarqani (almutawafaa: 425h), almuhaqiq: eabd
alrahim muhamad 'ahmad alqashqari, alnaashir: katab
khanah jamili - lahur, bakistan, altabeata: al'uwlaa,
1404hi.
- sualat alhakim alnaysabwri lildaaraqutni . li'abi alhasan
eali bin eumar bin 'ahmad bin mahdi bin maseud bin
alnueman
bin
dinar
albaghdadi
aldaariqutnii
(almutawafaa : 385hi) . almuhaqiq : d / muafaq bin eabd
allah bin eabd alqadir . alnaashir : maktabat almaearif alriyad . altabeat : al'uwlaa , 1404h - 1984 m .
- sualat hamzat bin yusif alsahmi, almualafu: 'abu
alqasim hamzat bin yusif bin 'iibrahim alsahmii
alqurashiu aljirjaniu (almutawafaa: 427hi), almuhaqiqi:
muafaq bin eabd allah bin eabdalqadir, alnaashir:
maktabat almaearif - alrayad, altabeatu: al'uwlaa, 1404h
- 1984m.
-sualat alsilmi lildaaruqutni limuhamad bin alhusayn bin
muhamad bin musaa alniysaburi, 'abu eabd alrahman
alsilmy, ta/ 412hi, tahqiqu: fariq min albahithin bi'iishraf
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du/ saed bin eabd allah alhamid w du/ khalid bin eabd
alrahman aljirisi, altabeat: al'uwlaa, 1427 h.
- silsilat al'ahadith alsahihat washay' min fiqhiha
wafawayidiha li'abi eabd alrahman muhamad nasir
aldiyn al'albanii (almutawafaa: 1420h). alnaashir:
maktabat almaearif lilnashr waltawzie , alriyad .
altabeat : al'uwlaa , (limaktabat almaearifi) .
- silsilat al'ahadith aldaeifat walmawdueat wa'atharuha
alsayiy fi al'umat li'abi eabd alrahman muhamad nasir
aldiyn al'albanii (almutawafaa: 1420ha) . dar alnashr :
dar almaearifi, alriyad - almamlakat alearabiat
alsaeudiati, ta/ al'uwlaa , 1412 hi / 1992 m .
- sunan abn majah . li'abi eabd allh muhamad bin yazid
alqazwini , almaeruf biaibn majah (almutawafaa : 273hi),
tahqiqu: muhamad fuad eabdalbaqi, alnaashir: dar
'iihya' alkutub alearabiat - faysal eisaa albabi alhalbi.
- sunan 'abi dawud . li'abi dawud sulayman bin
al'asheath bin 'iishaq bin bashir bin shidad bin eamrw
al'azdi alssijistany (almutawafaa : 275hi) . almuhaqiq :
muhamad muhyi aldiyn eabd alhumayd . alnaashir :
almaktabat aleasriat , sayda- bayrut .
- sunan aldaaraqutnii . li'abi alhasan ealii bin eumar bin
'ahmad
bin
mahdii
albaghdadii
aldaariqutnii
(almutawafaa: 385hi) . haqaqah wadabt nasih waealaq
ealayh : shueayb alarnawuwt waghayruh . alnaashir:
muasasat alrisalat , bayrut - lubnan . altabeat : al'uwlaa
1424 hi - 2004 m .
- alsunan alsaghiru. li'abi bikr 'ahmad bin alhusayn bin
ealii bin musaa alkhirasanii albayhaqii (almutawafaa :
458h). almuhaqiq : eabd almueti 'amin qaleaji . dar
alnashr : jamieat aldirasat al'iislamiat , karatshi .
bakistan . altabeat : al'uwlaa , 1410h - 1989m .
- alsunan alkubraa . li'abi eabd alrahman 'ahmad bin
shueayb bin ealiin alkhirasanii alnasayiyi (almutawafaa :
303hi)
- alsunan alkubraa. li'abi bakr 'ahmad bin alhusayn bin
ealiin bin musaa alkhirasanii albayhaqii (almutawafaa:
458h). almuhaqiq : muhamad eabd alqadir eata .
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alnaashir : dar alkutub aleilmiat , bayrut - libanat .
altabeat : althaalithat , 1424 hi - 2003 m .
- sayr 'aelam alnubala'i. lishams aldiyn aldhahbi, ta/
748hi, tahqiq majmueat min almuhaqiqin bi'iishraf
alshaykh shueayb al'arnawuwta, tabeat muasasat
alrisalati, ta/ althaalithat , 1405 hi / 1985 m , watabeat dar
alhadithi- alqahirati, altabeati: 1427h-2006m.
- aishtighal alraawi fi alqada' wa'aemal alsalatin
wa'atharih fi aljurh altaedil li'abi bakr didi, jamieat
alshahid hamat likhadr lieam 1437 hijriat/ 2016 miladia.
- sahih abn khuzayma . li'abi bakr muhamad bn 'iishaq
bin khuzaymat bin almughirat bin salih bin bakr alsalmi
alnaysaburii (almutawafaa : 311hi) . almuhaqiq : d /
muhamad mustafaa al'aezami . alnaashir : almaktab
al'iislamiu - bayrut .
- aldueafa' alsaghir . li'abi eabd allh muhamad bin
'iismaeil bin 'iibrahim bin almughirat albukharii
(almutawafaa : 256hi). almuhaqiq : 'abu eabd allh
'ahmad bin 'iibrahim bin 'abi aleaynayn . alnaashir :
maktabat abn eabaas . altabeat : al'uwlaa 1426hi/2005m .
- aldueafa' alkabir . li'abi jaefar muhamad bin eamriw
bin musaa bin hamaad aleaqilii (almutawafaa : 322hi) .
almuhaqiq: eabd almueti 'amin qaleaji . alnaashir : dar
almaktabat aleilmiat - bayrut . altabeat : al'uwlaa , 1404h
- 1984m .
- aldueafa' walmatrukun . li'abi eabd alrahman 'ahmad
bin shueayb bin ealiin alkharasanii alnasayiyi
(almutawafaa : 303hi), almuhaqiq : mahmud 'iibrahim
zayid . alnaashir : dar alwaey - halab . altabeat :
al'uwlaa , 1396h .
- aldueafa' walmatrukun . li'abi alhasan ealii bin eumar
bin 'ahmad albaghdadi aldaariqutnii (almutawafaa :
385hi) . almuhaqiq : d / eabd alrahim muhamad
alqashqari , 'ustadh musaeid bikuliyat alhadith
bialjamieat al'iislamia . alnaashir : majalat aljamieat
al'iislamiat bialmadinat almunawara .
- aldueafa' walmatrukun . lijamal aldiyn 'abi alfaraj eabd
alrahman bin ealii bin muhamad aljawzii (almutawafaa :
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597hi). almuhaqiq : eabd allah alqadi . alnaashir : dar
alkutub aleilmiat - bayrut . altabeat : al'uwlaa , 1406 h .
- tabaqat alhifaz . lieabd alrahman bin 'abi bakr , jalal
aldiyn alsuyutii (almutawafaa : 911hi) . alnaashir : dar
alkutub aleilmiat - bayrut . altabeat : al'uwlaa , 1403 h .
- tabaqat alhanabilat li'abi alhusayn abn 'abi yaelaa
(almutawafaa: 526hi), almuhaqaqi: muhamad hamid
alfaqi, alnaashir: dar almaerifat - bayrut.
- tabaqat khalifat bin khayaat li'abi eamru khalifat bin
khayaat bin khalifat alshaybanii aleusfarii albasarii
(almutawafaa: 240hi), almuhaqiqu: du/ suhayl zakar,
alnaashir: dar alfikr liltibaeat walnashr waltawziei, sanat
alnashri: 1414 ha, 1993 mi.
- tabaqat alshaafieiat alkubraa litaj aldiyn eabd alwahaab
bin taqi aldiyn alsabakia (almutawafaa: 771hi),
almuhaqiqi: du/ mahmud muhamad altanahi, da/ eabd
alfataah muhamad alhalu, alnaashir: hajar liltibaeat
walnashr waltawzie, altabeati: althaaniati, 1413hi.
- tabaqat eulama' 'iifriqiatun, wakitab tabaqat eulama'
tunis li'abi alearab muhamad bin 'ahmad bin tamim
altamimi almaghribii al'iifriqii (almutawafaa: 333h),
alnaashir: dar alkutaab allubnani, bayrut - lubnan.
- altabaqat alkubraa . li'abi eabd allah muhamad bin
saed bin manie , almaeruf biaibn saed (almutawafaa :
230hi) . tahqiq : muhamad eabd alqadir eata . alnaashir :
dar alkutub aleilmiat - bayrut . altabeat : al'uwlaa , 1410
hi - 1990m .
- tabaqat almuhdithin bi'asbhan walwaridin ealayha .
li'abi alshaykh al'asbahanii (almutawafaa : 369hi) .
almuhaqiq : eabd alghafur eabd alhaq husayn albalushi .
alnaashir : muasasat alrisalat - bayrut . altabeat :
althaaniat , 1412h - 1992 m .
- aleibar fi khabar min ghabr . lishams aldiyn 'abi eabd
allah muhamad bin 'ahmad bin euthman bin qaymaz
aldhahabii (almutawafaa: 748hi) . almuhaqiq : 'abu hajir
muhamad alsaeid bin basyuni zaghlul . alnaashir : dar
alkutub aleilmiat - bayrut .
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- ealal altirmidhii alkabir . li'abi eisaa altirmidhi, t/ 279hi,
tartib: 'abu talib alqadi, tahqiq subhi alsaamaraayiy ,
wa'abu almaeati alnuwri, wamahmud khalil alsaeidi .
alnaashir : ealam alkutub , maktabat alnahdat alearabiat
- bayrut. altabeatu: al'uwlaa, 1409h .
- alealal liabn 'abi hatim . li'abi muhamad eabd alrahman
abn 'abi hatim (almutawafaa: 327hi). tahqiq fariq min
albahithin bi'iishraf du/ saed aibn eabd allah alhamid w
da/ khalid bin eabd alrahman aljirisi. alnaashir : matabie
alhumaydi. altabeat : al'uwlaa , 1427 hi - 2006m.
- aleilal almutanahiat fi al'ahadith alwahia . lijamal
aldiyn 'abi alfaraj eabd alrahman bin ealii bin muhamad
aljawzi (almutawafaa : 597hi) . almuhaqiq : 'iirshad
alhaqi al'atharii . alnaashir : 'iidarat aleulum al'athariat ,
faysal abad , bakistan . altabeat : althaaniat ,
1401h/1981m .
- aleilal alwaridat fi al'ahadith alnabawia . li'abi alhasan
eali bin eumar bin 'ahmad aldaaraqutni (almutawafaa :
385hi).tahqiq watakhrij : mahfuz alrahman zayn allah
alsalafiu. alnaashir : dar tiibat - alriyad . altabeat :
al'uwlaa 1405 hi - 1985 m .
- eilm altakhrij wadawruh fi hifz alsunat alnabawiati,
almualafi: muhamad mahmud bikar, alnaashir: majmae
almalik fahd litibaeat almushaf alsharif bialmadinat
almunawarati.
- ghayat alnihayat fi tabaqat alqira'i, almualafi: shams
aldiyn 'abu alkhayr abn aljazari, muhamad bin
muhamad bin yusif (almutawafaa: 833h), alnaashir:
maktabat aibn taymiat, altabeati: eani binashrih li'awal
marat eam 1351hi.
- fath albari sharh sahih albukharii . lilhafiz abn hajar
aleasqalanii. alnaashir : dar almaerifat - bayrut ,
1379h .raqm kutubih wa'abwabih wa'ahadithih :
alshaykh muhamad fuad eabd albaqi . qam bi'iikhrajih
wasahhih wa'ashraf ealaa tabeih alshaykh : muhibi
aldiyn alkhatib .
- fath almughith bisharh alfiat alhadith lilearaqii,
almualafi: shams aldiyn muhamad bin eabd alrahman
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bin muhamad bin 'abi bakr bin euthman alsakhawi
(almutawafaa: 902hi), almuhaqiq: eali husayn eulay,
alnaashir: maktabat alsanat - masr, altabeati: al'uwlaa,
1424h / 2003m .
- alfasl fi almalal wal'ahwa' walnahl li'abi muhamad
ealiin bin 'ahmad bin saeid bin hazm al'andalusi
alqurtubii alzaahirii (almutawafaa: 456ha), alnaashir:
maktabat alkhanji - alqahirati.
- alkashif fi maerifat man lah riwayat fi alkutub alsita .
lishams aldiyn aldhahabii (almutawafaa : 748hi) .
almuhaqiqa: muhamad eawaamat wa'ahmad muhamad
namir alkhatib . alnaashir: dar alqiblat lilthaqafat
al'iislamiat - muasasat eulum alqurani, jida . altabeat
al'uwlaa, 1413 hi - 1992m.
- alkamil fi dueafa' alrijal . li'abi 'ahmad bin eadii
aljirjanii (almutawafaa : 365hi) . tahqiq : eadil 'ahmad
eabd almawjud waeali muhamad mueawad . alnaashir :
alkutub aleilmiat - bayrut - lubnan . altabeat : al'uwlaa ,
1418h , 1997m .
- alkitaab almusanaf fi al'ahadith waluathar
( almusanaf ) . li'abi bakr bin 'abi shaybata,
(almutawafaa : 235hi) . almuhaqiq : kamal yusif alhawt .
alnaashir: maktabat alrushd - alriyad . altabeat :
al'uwlaa , 1409h .
- kashaf alzunun ean 'asami alkutub walfunun .
limustafaa bin eabd allah katib jilbi alqustantiniu
almashhur biasm haji khalifat 'aw alhaji khalifa
(almutawafaa : 1067hi) . alnaashir : maktabat
almuthanaa - baghdad . tarikh alnashr: 1941m .
- lawamie al'anwar albahiat wasawatie al'asrar
al'athariat lisharh aldurat almadiat fi eaqd alfirqat
almaradiati, almualafi: shams aldiyn, 'abu aleawn
muhamad bin 'ahmad bin salim alsifarinii alhanbali
(almutawafaa: 1188h), alnaashir: muasasat alkhafiqayn
wamaktabatuha - dimashqa, altabeata: althaaniat - 1402
hi - 1982 mi.
- almutakalimun fi alrijal (matbue dimn majmuea
<<'arbae rasayil fi eulum alhadith>> ) . lishams aldiyn
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'abi alkhayr muhamad bin eabdalrahman bin muhamad
bin 'abi bakr bin euthman bin muhamad alsakhawi
(almutawafaa : 902hi) . almuhaqiq: eabd alfataah 'abu
ghuda . alnaashir: dar albashayir - bayrut . altabeat :
alraabieat , 1410h - 1990m.
- almujtabaa min alsunan = alsunan alsughraa
lilnasayiyi . li'abi eabd alrahman 'ahmad bin shueayb bin
ealiin alnasayiyi (almutawafaa : 303hi) . tahqiq : eabd
alfataah 'abu ghuda . alnaashir : maktab almatbueat
al'iislamiat - halab . altabeat : althaaniat , 1406 h 1986m .
- almajruhin min almuhdithin waldueafa' walmatrukin .
li'abi hatim muhamad bin hibaan bin 'ahmad bin hibaan
altamimii aldaarimii albusty (almutawafaa : 354hi) .
almuhaqiq : mahmud 'iibrahim zayid . alnaashir : dar
alwaey - halab . altabeat : al'uwlaa , 1396h .
- majmae alzawayid wamanbae alfawayid . li'abi alhasan
nur aldiyn ealii bin 'abi bakr bin sulayman alhaythamii
(almutawafaa: 807hi) . almuhaqiq : husam aldiyn
alqudsii . alnaashir : maktabat alqudsi, alqahira . eam
alnashr : 1414 ha, 1994 m .
- masayil 'ahmad bin hanbal riwayat aibnuh eabd allah,
almualafi: 'abu eabd allah 'ahmad bin muhamad bin
hanbal bin hilal bin 'asad alshaybani (almutawafaa:
241hi), almuhaqiqi: zuhayr alshaawish, alnaashir:
almaktab al'iislamiu - bayrut altabeatu: al'uwlaa, 1401h
1981m.
- mustakhraj 'abi eawana . li'abi eawanat yaequb bin
'iishaq
bin
'iibrahim
alnaysaburi
al'iisfrayinii
(almutawafaa : 316hi). tahqiqu: 'ayman bin earif
aldimashqi . alnaashir: dar almaerifat - bayrut .
altabeatu: al'uwlaa, 1419h
- 1998m . - almustadrik ealaa alsahihayn . li'abi eabd
allah alhakim alnaysaburii almaeruf biaibn albaye
(almutawafaa : 405hi) . tahqiq : mustafaa eabd alqadir
eata . alnaashir : dar alkutub aleilmiat - bayrut .
altabeat : al'uwlaa , 1411 h - 1990m .
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- musnad 'abi dawud alttyalsi, li'abi dawud sulayman bin
dawud bin aljarud altiyalsiyi albusraa (almutawafaa:
204hi), almuhaqiqi: alduktur muhamad bin eabd
almuhsin alturki, alnaashir: dar hajr - masr, altabeati:
al'uwlaa, 1419 hi - 1999 mi.
- musnad 'abi yaelaa . li'abi yaelaa 'ahmad bin ealiin bin
almthuna bin yahyaa bin eisaa bin hilal altamimii
almusilii (almutawafaa : 307hi) . almuhaqiq : husayn
salim 'asad . alnaashir : dar almamun lilturath dimashq . altabeat : al'uwlaa, 1404 - 1984 m .
- almusnad alsahih almukhtasar binaql aleadl ean aleadl
'iilaa rasul allah  . lil'iimam muslim bin alhajaaj 'abi
alhasan alqushayrii alnaysaburii (almutawafaa : 261hi) .
almuhaqiq : muhamad fuaad eabd albaqi . alnaashir :
dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut .
- almusanad . lil'iimam 'abi eabd allah 'ahmad bin
muhamad bin hanbal alshaybani (almutawafaa : 241h).
almuhaqiqi: shueayb al'arnawuwt - waeadil murshid,
wakhrun. 'iishraf: da/ eabd allah bin eabd almuhsin
alturki. alnaashir: muasasat alrisalati. altabeatu:
al'uwlaa, 1421 hi - 2001 mi.
- musnad aldaarimii almaeruf bi (sunan aldaarmi) . li'abi
muhamad eabd allh bin eabd alrahman bn alfadl
aldaarimii (almutawafaa : 255hi) . tahqiqu: husayn salim
'asad aldaarani. alnaashir : dar almughni, almamlakat
alearabiat alsaeudiati. altabeati: al'uwlaa , 1412 hi - 2000
mi.
- mashahir eulama' al'amsar wa'aelam fuqaha' al'aqtar
limuhamad bin hibaan bin 'ahmad bin hibaan, 'abu
hatim albusty (almutawafaa: 354h), haqaqahu: marzuq
ealaa abrahim, alnaashir: dar alwafa' liltibaeat walnashr
waltawzie - almansurati, altabeati: al'uwlaa 1411 hi 1991 mi.
- almuejam al'awsat . li'abi alqasim sulayman bin 'ahmad
bin 'ayuwb bin mutayr allakhmi alshaamii altabaranii
(almutawafaa : 360hi) . almuhaqiq : tariq bin eawad allah
bin muhamad , waeabd almuhsin bin 'iibrahim
alhusayni . alnaashir: dar alharamayn - alqahira . -
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muejam albuldan . lishihab aldiyn 'abi eabd allah yaqut
bin eabd allh alruwmii alhamawii (almutawafaa : 626h).
- almuejam alsaghir . li'abi alqasim sulayman bin 'ahmad
bin 'ayuwb altabranii (almutawafaa: 360hi) . almuhaqiq :
muhamad shakur mahmud alhaji 'amrir . alnaashir :
almaktab al'iislamiu , dar eamaar - bayrut, eaman .
altabeat : al'uwlaa , 1405h - 1985 m .
- almuejam alkabir . li'abi alqasim sulayman bin 'ahmad
bin 'ayuwb bin mutayr allakhmi alshaamii altabaranii
(almutawafaa: 360hi) . almuhaqiq : hamdi bin eabd
almajid alsalafi . dar alnashr : maktabat aibn taymiat alqahira . altabeat : althaania .
- maerifat 'anwae eulum alhadith (muqadimat abn
alsalahi) laeuthman bin eabd alrahman, 'abu eumar
almaeruf biaibn alsalah (almutawafaa : 643hi) .
almuhaqiq : nur aldiyn eatr . alnaashir: dar alfikr
almueasir - bayrut . sanat alnashr: 1406h - 1986m .
- maerifat althiqat min rijal 'ahl aleilm walhadith wamin
aldueafa' wdhikr madhahibihim wa'akhbarihim . li'abi
alhasan 'ahmad bin eabd allah bn salih aleajlaa alkufaa
(almutawafaa: 261hi) . almuhaqiq: eabd alealim eabd
aleazim albistawi . alnaashir: maktabat aldaar almadinat almunawarat - alsaeudia . altabeatu: al'uwlaa ,
1405 h - 1985m .
- maerifat alsunan waliathar . li'abi bikr 'ahmad bin
alhusayn bin ealii bin musaa alkhirasanii albayhaqii
(almutawafaa : 458hi) . almuhaqiq : eabd almueti 'amin
qaleaji . alnaashirun : jamieat aldirasat al'iislamia
(kratshi - bakistan) , dar qatiba (dimashq -birut) , dar
alwaey (halab - dimashqa) , dar alwafa' (almansurat alqahirati). altabeat : al'uwlaa , 1412h - 1991m .
- almughaniy fi dabt 'asma' alrijal wamaerifat kunaa
alruwat
wa'alqabihim
wa'ansabihim.
lilealamat
almuhdath muhamad tahir aibn eali alhindii . alnaashir :
alrahim 'akadimi 'akram abad , karatshi , bakistan .
- almughaniy fi aldueafa' . lishams aldiyn 'abi eabd allah
aldhahabii (almutawafaa: 748hi) . almuhaqiq : alduktur
nur aldiyn eatr.
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- almughaniy liabn qudamati, almualafu: 'abu muhamad
muafaq aldiyn eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin
qudamat aljamaeilii almaqdisii thuma aldimashqiu
alhanbaliu, alshahir biabn qudamat almaqdisii
(almutawafaa: 620ha), alnaashir: maktabat alqahirati,
tarikh alnashri: 1388h - 1968m.
- maqalat al'iislamiiyn wakhtilaf almusaliyn li'abi
alhasan ealii bin 'iismaeil bin 'iishaq bin salim al'ashearii
(almutawafaa: 324hi), eanaa bitashihihi: hilmut ritar,
alnaashir: dar franz shtayiz, bimadinat fisbadin
('almania), altabeati: althaalithata, 1400 hi - 1980 mi.
- almalal walnahl li'abi alfath muhamad bin eabd
alkarim bin 'abaa bakr 'ahmad alshihristani
(almutawafaa: 548h), alnaashir: muasasat alhalbi.
- man tuklm fih wahu mawthuq 'aw salih alhadith .
lishams aldiyn 'abi eabd allh muhamad bin 'ahmad bn
euthman aldhahabii (almutawafaa : 748hi) . almuhaqiqi/
eabd allah bin dayf allah alruhaylii. altabeat al'awalii
1426h - 2005 mi.
- almuntakhab min kitab alsiyaq litarikh nisabur ltaqi
alddin 'abi 'iishaq 'iibrahim bn muhammad bn al'azhar
bn 'ahmad bn muhammad aleiraqiu, alssarifiniu,
alhanbali (almutawafaa: 641h), almuhaqiqa: khalid
haydar, alnaashir: dar alfikr liltibaeat walnashr
altawziei, sanat alnashr 1414h.
- almuntazim fi tarikh al'umam walmuluk li'abi alfaraj
eabd alrahman bin ealii bin muhamad aljawzii
(almutawafaa : 597hi) . almuhaqiq : muhamad eabd
alqadir eata , wamustafaa eabd alqadir eata . alnaashir :
dar alkutub aleilmiat , bayrut . altabeat : al'uwlaa , 1412h
- 1992 m .
- almuntaqaa min alsunan almusnada . li'abi muhamad
eabd allah bin ealii bin aljarud alniysaburii almujawir
bimaka (almutawafaa: 307hi) . almuhaqiq : eabd allah
eumar albarudi . alnaashir : muasasat alkitaab
althaqafiat - bayrut . altabeat : al'uwlaa, 1408h - 1988m .
- almuataa ( riwayat 'abi museab alzuhrii ) . lil'iimam
malik bin 'anas bin malik bin eamir al'asbahii almadanii
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(almutawafaa : 179hi) . almuhaqiq : bashaar eawad
maeruf - wamahmud khalil . alnaashir : muasasat
alrisala . sanat alnashr: 1412 hu .
- almuaqazat fi eilm mustalah alhadith . lishams aldiyn
'abu eabd allah muhamad bin 'ahmad bin euthman bin
qaymaz aldhahabii (almutawafaa : 748hi) . aietanaa bihi:
eabd alfataah 'abu ghudd . alnaashir : maktabat
almatbueat al'iislamiat bihalbi. altabeat : althaaniat ,
1412 hu .
- mizan aliaetidal fi naqd alrijal . lishams aldiyn 'abi eabd
allh muhamad bin 'ahmad bin euthman bin qaymaz
aldhahabii (almutawafaa: 748hi) . tahqiqu: eali muhamad
albijawi . alnaashir: dar almaerifat liltibaeat walnushri,
bayrut- lubnan . altabeati: al'uwlaa , 1382 hi
- 1963 mi.
- nuzhat alnazar fi tawdih nukhbat alfikr fi mustalah 'ahl
al'athra, almualafi: 'abu alfadl 'ahmad bin eali bin
muhamad bin 'ahmad bin hajar aleasqalanii
(almutawafaa: 852hi), almuhaqiqi: eabd allah bin dayf
allah alruhayli, alnaashir: matbaeat safir bialriyad,
altabeati: al'uwlaa, 1422hi.
- alnihayat fi gharayb alhadith wal'athra. limajd aldiyn
'abu alsaeadat almubarak bin muhamad bin muhamad
bin muhamad aibn eabd alkarim alshaybanii aljazarii
abn al'athir (almutawafaa : 606hi) . alnaashir :
almaktabat aleilmiat - bayrut , 1399h - 1979m . tahqiq :
tahir 'ahmad alzaawaa - mahmud muhamad altanahi .
- alwafi bialwafyat lisalah aldiyn khalil bin 'aybik bin
eabd alllh alsafadii (almutawafaa: 764hi) . almuhaqiq :
'ahmad al'arnawuwt waturki mustafaa . alnaashir : dar
'iihya' alturath - bayrut . eam alnashr :1420h- 2000m.

