
 

 
3331 

                                             
  الرواة املوصوفون بـ: )

 
رِف

ْ
ع
َ
( ت

 
كِر
ْ
ن
 
 وت

 مجع ودراسة
 
 
 
 
 اعداد

 حسني القادر عبد حممود سعاد د.
 وعلومه احلديث بقسم املساعد األستاذ

 جامعة األزهر الشريف
 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 فرع البنات ابلقاهرة
 

 
 3398إىل  3331من 

 



 

 
3332 



 

 
3333 

 قدمةامل 
 الرحيم الرمحن هللا بسم

د  ا  َمح ، حلح َتَعين ه   ََنحَمد ه ، ّلَِلَه تَ غحَفر ه ، ،َوَنسح  َسيَ َئاتَ  َوَمنح  أَن حف َسَنا ش ر ورَ  َمنح  اَبّلِلهَ  َونَ ع وذ   َوَنسح
َدهَ  َمنح  َأعحَمالََنا،  اّلِله   َإله  َإلَهَ  َل  َأنه  َهد  َوَأشح ، لَه   َهاَديَ  َفاَل  ي ضحَللَ  َوَمنح  َله ، م َضله  َفاَل  اّلِله   يَ هح
َده   َهد   َله ، َشرَيكَ  َل  َوحح َبهَ  آَلهَ  َوَعَلى َعَليحهَ  اّلِله   َصلهى َوَرس ول ه ، َعبحد ه   ُم َمهًدا َأنه  َوَأشح  َوَصحح
َليًما َوَسلهمَ   :بَ عحد   َأمها                          .َكَثريًا َتسح
لشر  والتحليل أحد ألفا  ارجر  ال ي استددمها علما  ارجر  فهذا البحث يتناول اب  

(، وتتبع أمسا  الرواة املوصوفني وت  نحَكر   تَ عحَرف   )والتعديل يف الطعن يف الرواة وهو قوهلم: 
، ومعرفة حاهلم من حيث ارجر  أو التعديل؛ ومما حفزين للكتابة يف هذا املوضوع بذلك

وذلك رغم أمهية  - حدود حبث  والالع  املتواضعيف -هو عدم وجود حبوث سابقة فيه 
معرفة املراد هبذا اللفظ من ألفا  ارجر  وذلك ملا يرتتب عليه من قبول حلديث الراوي 
أو رده؛ فوجدت يف نفس  الرغبة لتناول قوهلم هذا ابلبحث والدراسة لتوضيح مراد 

ة الراوي الذي وصف به، النقاد به، وإىل أي مرتبة من مراتب ارجر  ينتم ، ومعرفة درج
وهل يقبل حديثه أم يرد؟ وحصر أمسا  الرواة املوصوفني بذلك مع الرتمجة هلم، وذلك 
ابلرجوع إىل مجيع أنواع كتب الرجال ال ي توفرت يل وه  حبمد هللا تعاىل كانت كثرية 

خلدمة احلديث النبوي وعلومه،  ةومتوفرة، وقد ساعدين يف ذلك املوسوعات احملوسب
 هللا تعاىل القائمني عليها خري ارجزا . فجزى

وملعرفة حال الراوي من حيث ارجر  أو التعديل: ترمجت له ترمجة وافية، وذلك بذكر  
وعدد من شيوخه،  -مىت توفر –امسه، ونسبه، ولقبه، وكنيته، وبلده، ومولده ووفاته 

تفصيل، والتأكد وتالميذه، وذكر جمموع أقوال علما  ارجر  والتعديل يف بيان حاله ابل
واملوازنة والرتجيح بني هذه األقوال؛ من صحة قول كل عامل ابلرجوع إليه يف مصدره، 



 

 
3334 

يف  وكانت هلم  مصطلحاهتم ،(1)فقد كان منهم املتشدد، ومنهم املعتدل، ومنهم املتساهل
مث أذكر خالصة حال الراوي ارجر  والتعديل وال ي جيب على الباحث اإلملام مبعانيها، 

 رجر  أو التعديل.من ا
 واتبعت ما أييت عند اختالف علما  ارجر  والتعديل يف احلكم على الراوي: 

إذا اختلفت أقواهلم يف الراوي أبن وثقة بعضهم وجرحه بعضهم، قدمت ارجر  إذا كان 
ََطيب  َعنح مج حه وَر مفسرا مذكور السبب، حىت ولو زاد عدد املعدلني، وهذا ما  نَ َقَله  اخلح

؛ حيث إن مع ارجار  زايدة علم مل يطلع عليها املعدل، إل إذا قال املعدل َما َ الحع لَ 

                                 
 قب  ل ال  ذين أن هللا ه  دا  اعل  م : والتع  ديل ارج  ر  يف قول  ه يعتم  د م  ن ذك  رق  ال اإلم  ام ال  ذها يف كت  ا :   (1)

، ال رازي ح ام وأيب مع ني ك ابن ال رواة أكث ر يف تكلم وا قس م: أقس ام ثالث على والتعديل ارجر  يف قوهلم الناس
، والش افع  عيين ة ك ابن الرج ل بع د الرج ل يف تكلم وا وقس م، وش عبة كمال ك الرواة من كثري يف تكلموا وقسم
 وال  ثالث ابلغلطت ني ال راوي يغم ز التع ديل يف متثب ت ارج ر  يف م نهم قس م، أقس ام ث الث عل ى أيض ا= =والك ل
 ف انرر رج ال ض عف وإذا ،بتوثيقه ومتسك بناجذيك قوله على فعض شدصا وثق اذا فهذا، حديثه بذلك ويلني
 ال ذي فهذا أحد وثقه وإن، ضعيف فهو احلذاق من أحد ذلك يوثق ومل وافقه إن ،تضعيفه على غريه وافقه هل
 س بب يوض ح ومل ض عيف ه و :م ثال مع ني اب ن في ه يقول أن يكف  ل يعين،  مفسرا إل جترحه يقبل ل :هفي قالوا
 ،ح  ام وأب  و، مع  ني واب ن، ق  ر أ احلس  ن إىل وه  و حديث ه تص  حيح يف يتوق  ف ه  ذا فمث ل ،وثق  ه ق  د وغ  ريه ض عفه

بة، ومالك، والنسائ ، وأب و املتعنتني أيضا كما ذهب إليه علما  احلديث: شع. قلت: ومن متعنتون ،وارجوزجاين
، وابن خراش عبد ال رمحن ب ن يوس ف، واب ن ح زم، و    ب ن س عيد القط ان، -متشدد يف ارجر  -الفتح األزدي

والعقيل   ُمم د  -متعنت يف ارج ر  –وعفان بن مسلم البصري، وعل  بن املديين، وأبو حام ابن حبان البس ي 
 ه  ءل  مقابل ة يف وقس م -2ب ن عب د املل ك. وق ال ال ذها: ب ن عم رو ب ن موس ى، واب ن القط ان عل ى ب ن ُمم د 

. قل ت: وم نهم أيض ا: العجل  ، واب  ن متس اهلون البيهق   بك ر وأيب احل اكم هللا عب د وأيب، الرتم ذي عيس ى ك أيب
 معت   دلون ،ع   دي واب  ن ،زرع   ة وأيب ،حنب   ل ب  ن مح   دأو  ،كالبد   اري وقس  م -3، -متس   اهل يف التع   ديل-حب  ان

 م ن ذك ر، وزك راي ب ن   ل الس اج . ينر ر: -عل ى الق ول ال راجح-ال دارقطين، وش عبة. ومنهم أيض ا: ومنصفون
املءل ف: س ا ال دين أب و عب د هللا ُمم د ب ن أمح د ب ن عثم ان ب ن قَا ح از ال ذها  ،والتع ديل ارجر  يف قوله يعتمد

، ل  ذها، لاملوقر  ة يف عل  م مص  طلح احل  ديث(، و 1/171) ب  ريوت ،: دار البش  ائرالناش  ر، ه   (748)املت  و : 
، ولرق احلكم على احلديث ابلصحة أو ابلضعف، لفضيلة 1/83، الناشر: مكتبة املطبوعات اإلسالمية حبلب
، الناش  ر: مكتب  ة اإل   ان، ومكتب  ة  -رمح  ه هللا تع  اىل رمح  ة واس  عة –األس  تاذ ال  دكتور عب  د امله  دي عب  د الق  ادر

 . 63-62/ 2ارجامعة األزهرية، 
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عرفت السبب الذي ذكره ارجار  ولكنه ات  وحسنت توبته، فحينئذ يقدم التعديل على 
 .(1)ارجر 

وإذا وجدت اختالفا شديدا بني العلما  يف احلكم على الراوي، فوثقه الكثري منهم،  
ودون تفسري؛ رجأت إىل الرتجيح بني أقواهلم: وذلك ابلنرر إىل وضعفة أيضا الكثري 

املكانة العلمية لكل من املوثقني واملضعفني، ومعرفة مكانه كل واحد منهم من التشدد، 
أوالتساهل، أو اإلعتدال يف حكمه على الرجال، وأحياان عدد املوثقني واملضعفني، مع 

ينتمون، وإل فبالنرر إىل قرائن أخرى، كأن مالحرة أقوال ارجهابذة منهم وإىل أي فريق 
ننرر أيهما أدرى ابلراوي، كأن يكون من بلده، أو من شيوخه أو تالمذته، فيحكم هلذا 

                                 
ن ارجر  إف ،وعدله مثل عدد من جرحه ،من جرحه الواحد والثنان أن العلم علىاتفق أهل : قال اخلطيب (1)

قد علمت من حاله  :ويقول ،ويصدق العدل ،ن ارجار  خيرب عن أمر ابلن قد علمهأوالعلة يف ذلك  ،أوىل
نف  قول خبار املعدل عن العدالة الراهرة ل ياو  ،رهأمار بالراهر ما علمت أنت وتفردت بعلم مل تعلمه من اخت

فإذا عدل مجاعة رجال وجرحه أقل  :قال، ن يكون ارجر  أوىل من التعديلأفوجب بذلك ؛ ارجار  فيما أخرب به
وقالت لائفة احلكم  ،ن احلكم للجر  والعمل به أوىلأعددا من املعدلني فان الذي عليه ارجمهور من العلما  

ل عمل إرجر  واحلالة هذه مفسرا قبل و ن كان اإف:بل الصوا  التفصيل : قلت أ،وهو خط= =للعدالة
نه ضعيف أو مرتو  أو ساقط أو أمام من أئمة احلديث إقول  ما من جهل حاله ومل يعلم فيه سوىأف ،ابلتعديل

ل مفسرا إن ارجر  ل يقبل أفوجه قوهلم ....ول نطالبه بتفسري ذلك ،ن القول قولهإف ،ل  تج به وَنو ذلك
بن عبد الرب من صحت عدالته وثبتت يف العلم إمامته وابنت ايءيده قول و  ،جتر ههو من اختلف يف توثيقه و 

. وقال ن أييت ارجار  يف جرحه ببينة عادلة يصح هبا جرحهأل إىل قول أحد إمهته وعنايته ابلعلم مل يلتفت فيه 
َر م َفسهر  السيول :  َرح   َفيَه َغي ح َإَذا َصَدَر َمنح َعاَرف  ؛ أَلَنهه  َإَذا ملَح ي  َعدهلح فَ ه َو يف  َوَإنح َخاَل َعَن الت هعحَديَل ق َبَل ارجح

ىَل َمنح َإمهحَالََه. َل الحم َجر ََ  َفيَه، َأوح ه وَل، َوَإعحَمال  قَ وح املءلف: أبو بكر ،  الكفاية يف علم الروايةينرر:  َحيَ َز الحَمجح
املدينة  ،املكتبة العلمية الناشر:، ه (463ت:) أمحد بن عل  بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي

املءلف: أبو الفضل أمحد بن عل  بن ُممد بن أمحد بن حجر ن، سان امليزاول( بتصرف، 1/105) املنورة
دريب الراوي يف شر  تقريب ت(، و 16-1/15)بريوت، الناشر: مءسسة األعلم ، ه (852ت:العسقالين )

دار ليبة  الناشر:، ه (911 بكر، جالل الدين السيول  )املتو : املءلف: عبد الرمحن بن أيب، النواوي
(1/362.) 
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الذي هو أدرى، وإذا مل أمتكن من الرتجيح بني أقواهلم، جعلت الراوي يف مرتبة الصدوق 
 خروجا من اخلالف.

إمام واحد، أبن قال فيه ثقة ، وقال فيه وإذا تعارض ارجر  والتعديل يف الراوي من  
أيضا أنه ضعيف، فالعمل على أخر القولني إن علم املتأخر، وإن مل يعلم فعن لريق 

بعينه، كأن يضعف راو يف   التأمل يف كالم الناقد فقد يكون تضعيفه للراوي هو يف ش 
حكمه على الراوي روايته عن راو بعينه، أو يف روايته عن غري أهل بلده مثال، وقد يكون 

ابرجر  أو التعديل أمرا نسبيا وليا على إلالقه، كأن يوثق الناقد راو أو يضعفه عند 
؛ فيجب فهم كالمه، ومعرفة سياق هذا الكالم، وإل رجحت من أقوال (1)مقارنته آبخر

 الناقد ما يتوافق مع ما ذهب إليه مجهور األئمة منهم. 
 ،ه ضعيف، وقال فيه: أنمن أئمة احلديثواحد ام مإقول  سوى الراوي يف أجدمل وإذا  

ومل يوثقه أحد ق بل ارجر  فيه جممال على القول  ،وَنو ذلكيعرف وينكر، أو  ،أو مرتو 
إعمال قول اجملر  يف بيان حال الراوي أوىل من إمهاله، وإل دخل يف حيز فاملدتار، 

                                 
نَي َوََمَارَج َها، فَ َقدح يَ ق ول وَن: ف اَل  اوي:قال السد (1) َبَغ  َأنح ي  َتَأمهَل َأق حَوال  الحم زَكَ  نث ثََقةث َأوح َوممها ي  نَ بهه  َعَليحَه أَنهه  يَ ن ح

، َوَل ي رَيد وَن بَ  َبَة َلَمنح ق َرَن َمَعه  َعَلى وَ َضَعيفث َا َذَلَك اَبلنَ سح َه َه أَنهه  ممهنح   حَتجُّ حبََديَثَه، َوَل ممهنح ي  َردُّ، َوَإَّنه فحَق َما و جَ 
َأَل َعَن الحَفاَضَل الحم تَ َوسَ َط يف َحَديَثَه َوي  قحَرن  اَبلضُّ  : َما تَ ق ول  يف َإىَل الحَقاَئَل َمَن السَُّءاَل، َكَأنح ي سح َعَفاَ ، فَ ي  َقال 

: ف اَلنث ثََقةث، ي رَيد  أَنهه  لَيحَا َمنح ََّنََط َمنح ق َرَن َبَه، فََإَذا س َئلَ  ؟ فَ يَ ق ول  ، َوف اَلن  ، َوف اَلن  َ َحاَله  يف  ف اَلن  َرَدَه بَ نيه َعنحه  مب فح
  الت هَوسَُّط.

َثَلة  َذَلَك َكَثريَةث َل ن طَ  : َسأَلحت  ابحَن َمَعني  َعَن الحَعاَلَ  بحَن َعبحَد الرهمححََن َعنح َأبَيَوَأمح َها قَاَل ع ثحَمان  الدهارََم ُّ َه  يل  هَبَا، َوَمن ح
: ه َو َأَحبُّ َإلَيحَك َأوح َسَعيدث الحَمقحرب َيُّ؟ قَاَل: َسَعيدث أَ  ، ق  لحت  َثق ، َوالحَعاَل   وح َكيحَف َحَديث  ه َما؟ فَ َقاَل: لَيحَا َبَه أبَحسث

َلَه: َإنهه  َل أبَحَس بَ  . فَ َهَذا ملَح ي رَدح َبَه ابحن  َمَعني  َأنه الحَعاَلَ  َضَعيفث م طحَلًقا، َبَدلَيَل قَ وح َا َأرَاَد َأنهه  َضَعيفث َضَعيفح َه، َوَإَّنه
. َبَة َلَسَعيد  الحَمقحرب َيَ  ثَ ر  مَ  اَبلنَ سح َرحَ  َوالت هعحَديَل، ممهنح َوثهَق رَج اًل َوَعَلى َهَذا   حَمل  َأكح َة ارجح َتاَلَف َكاَلَم َأَئمه ا َوَرَد َمَن اخح

َرحَ  َوالت هعحَديَل بََنصَ َها ؛ لَيَ ت َ  َل ارجح َبَغ  هَلََذا َحَكايَة  َأق حَواَل َأهح َها يف َوقحت  َوَجرهَحه  يف آَخَر، فَ يَ ن ح َ َما َلَعلهه  َخَفَ  َمن ح بَ نيه
ارَق طحيَنَ  يف احلحَ  َعَلى َكَثري  َمَن النهاَس. َل الده َ يف قَ وح َتَماَلنيح َتَهاَدَه، َكَما ه َو َأَحد  احح َتاَلف  لَتَ َغريَُّ اجح َسَن َوَقدح َيك ون  اَلخح

ََديَث، َويف َموحَضع  آَخَر: َإنهه   .َمت حر   بحَن غ َفريح  اَبلحم عحَجَمَة: َإنهه  م نحَكر  احلح فتح املغيث بشر  الفية احلديث  و ث
املءلف: سا الدين أبو اخلري ُممد بن عبد الرمحن بن ُممد بن أيب بكر بن عثمان بن ُممد ، للعراق 

 .1/17، وينرر لسان امليزان 2/132، مصر -،الناشر: مكتبة السنة، ه (902السداوي )املتو : 
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يف توثيقه األئمة من اختلف في هوفارجر  ل يقبل ال مفسرا اجملهول، وأما عن القول أبن 
 .(1)وجتر ه

 والبحث يتكون من مقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة. 
أما املقدمة وال ي َنن بصددها فاشتملت على التعريف ابلبحث، وأمهيته، وسبب الكتابة 

 :أما املباحث فجا ت على النحو التايلفيه، وخطته،  و 
 .يف اللغة كاراإَلنو  ملَعحرَفة: املراد اباملبحث األول 
( يف اصطال  احملدثني، وعالقة املعىن وت  نحَكر   تَ عحَرف   ) املراد بقوهلم املبحث الثاين: 

 اللغوي ابملعىن الصطالح .
من حيث مراتب ألفا  ارجر ، وحكم  (وت  نحَكر   تَ عحَرف   )املبحث الثالث: مرتبة قوهلم:  

 رواية من وصف هبا.
، مرتبني على حروف املعجم (وت  نحَكر   تَ عحَرف   )صوفني ب : املبحث الرابع: يف الرواة املو  

 ومقسمني على مخسة أقسام، وذلك على حسب خالصة حاهلم من ارجر  أو التعديل:
 ، وهو ثقة.(وت  نحَكر   تَ عحَرف   )القسم األول: من وصف من الرواة ب : 
 وق.، وهو صد(وت  نحَكر   تَ عحَرف   )القسم الثاين: من وصف من الرواة ب : 
 ، وهو لني.(وت  نحَكر   تَ عحَرف   )القسم الثالث: من وصف من الرواة ب : 
 وهو ضعيف. ،(وت  نحَكر   تَ عحَرف   )القسم الرابع: من وصف من الرواة ب : 

 ، وهو مرتو .(وت  نحَكر   تَ عحَرف   )القسم اخلاما: من وصف من الرواة ب : 
 اخلامتة: وتشتمل على نتائج البحث، وتوصياته.  

. فإنه املوفق واهلادي إىل سبيل الرشاد ؛التوفيق والسدادسبحانه وتعاىل  هللاأل أسو 
 وصلى هللا على سيدان ُممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 املبحث األول 

                                 
املءلف: أبو الفضل أمحد بن عل  بن ، صطلح أهل األثرنزهة النرر يف توضيح خنبة الفكر يف م ينرر: (1)

 .1/180 الناشر: مطبعة سفري ابلرايض، ه (852ُممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتو : 
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 يف اللغة اإَلنكارَ و  ملَعحرَفةاملراد اب
 َمعحرََفًة، يَ عحرَف ه ف اَلانً  ف اَلنث  َعَرفَ تقول:  .العلم: الَعرفَان  : َعَرفَ  قال ابن منرور يف مادة 

َ  وَعرَفاانً، فيهَما ابلكسرَ  وَعرحَفةً  ،وَعرحفاانً   عاَرفث  فهو .َعَلَمه: الفا َ  م َشدهَدةَ  بكسَرتَ نيح
َا    َمرهَة، رَآه   َأحداً  ي نَكر َوَل  ،األ مورَ  يَ عحَرف   : أيوَعر وَفةث  وَعريفث    . َللحم َباَلَغةَ  َعر وَفة يف  َواهلح

 وي َضادُّه العلم، من َأخصُّ  َفَه َ  ألَثَرََه، وَتَدبُّر   بتَ َفكُّر   الش  َ  َإدحرا   : والَعرحفانً  واملَعحرَفة   
 ملا ؛َواَحد مفعول   َإىَل  متَ َعدَ ايً  هللا يعلم: ي قال َوَل  َوَرس وله، هللا يعَرف   فالنث : وي قال اإَلنكار ،

 َوَل  َكَذا، يَ عحَلم   هللا  : وي قال   ذاتَه، َإدحرا َ  د ونَ  آاثرَه َتدب ُّر   ه وَ  تَ َعاىَل  للَ  الَبشرَ  َمعرََفة   َكانَ 
تَ عحَمل   املَعحرَفة َكاَنت ملا َكَذا يَ عحَرف  : ي قال   .بتَ َفكُّرَ  َإلَيحهَ  امل تَ َوصهلَ  الحَقاَصر الَعلمَ  يف  ت سح
الرهاَغب   َوقَالَ 

 الشه َ ، ذاتَ  إدرا   : ضرحابن َوَذَلكَ . حبَقيَقَته الشه  َ  إدحرا   : الَعلحم  :  (1)
 َعنحه، َمنحَف ُّ  ه وَ  َش     نَ فح    َأو َله ، َموحجودث  ه وَ  َش     بو جودَ  الشه  َ  على احل كحم  : والثهاين
 تَ عحَلم ونَ ه م   ل د وَِنَمح  َمنح  َوآَخرَينَ :}َتعاىَل  َقوَله ََنحوَ  واحد   َمفحعول   َإىَل  امل تَ َعدَ ي ه وَ  فاألول  

 ََنحو َمفحع وَلنيح  َإىَل  والثهاين . يعرفهم هللا تعرفوِنم ل: يعين ،(60: األنفال) {يَ عحَلم ه مح  اّلِله  
ت م وه نه  فََإنح  ِبََ َاَِنَنه  َأعحَلم   اّلِله   فَامحَتَحن وه نه : }َتعاىَل  َقوَلهَ  َمَنات   َعَلمح  (2)(.10)املمتحنة: {م ءح
نحَكار  وأما   م  : النهَكَرة  و  .اَلعحرَتَافَ  اَلف  خَ  فهو ارجحود، :اإلحَ  والنهَكَرة   اإَلنحكاَر، َمنَ  اَلسح

َ ، َإنكار  َها َيسحك ن   اله َي  الحَمعحرََفةَ  نََقيض   َوه وَ  الشه ح  ملَح : َوأَنحَكَره   الشه ح َ  َوَنَكرَ . الحَقلحب   َإلَي ح
بَ لحه    َإلَيحهَ  َتَصل   َل  أَيحَديَ ه مح  رَأى فَ َلمها} :الحَعزَيزَ  الت هنحزَيلَ  َويف  .َلَسان ه   َبهَ  يَ عحرَتَفح  َوملَح  قَ لحب ه   يَ قح
ه مح  َوَأوحَجاَ  َنَكَره مح   (3)(.70)هود: {َخيَفةً  َمن ح

                                 
يف كتابه: املفردات يف غريب الق رآن، املءل ف: أب و القاس م احلس ني ب ن ُمم د املع روف ابلراغ ب األص فها   (1)

 .(1/580)دمشق بريوت  -: دار القلم، الدار الشامية ه (،  الناشر502)املتو : 

املءل  ف: ُمم  د ب  ن مك  رم ب  ن عل  ى، أب  و الفض  ل،  اب  ن منر  ور األنص  اري )املت  و : ، س  ان الع  ر ينر  ر: ل (2)
املءلف: أمحد بن فارس بن زك راي ، معجم مقاييا اللغة و (، 236/ 9) بريوت -الناشر: دار صادر ، ه (711

م   د ب  ن ُمم   د ب  ن عب  د ال  رز اق ، حملاتج الع  روسو (، 5/281)،الناش  ر: دار الفك  ر،  (ه  395املت  و الق  زويين )
 (.33/127، 24/133) الناشر: دار اهلداية، ه (1205احلسيين، امللق ب مبرتضى، الزهبيدي )املتو : 

  .14/287، اتج العروس 5/476، مقاييا اللغة 5/232لسان العر  ينرر:  (3)
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 املبحث الثاين
 ( يف اصطال  احملدثني، وبيان مرتبته،وت  نحَكر   تَ عحَرف   ) املراد بقوهلم:

 وحكم رواية من وصف بذلك
- اخلط  ا  بت  ا  - (وت  نحَك  ر   تَ عح  َرف   التع  ديل  لل  راوي بق  وهلم: )وص  ف علم  ا  ارج  ر  و   
بن ون  –أو نَع رف  ون نك ر   -لو بيا  الغيبة مبنياً للمجه  - )ي  عحَرف  وي نكر(وأحياان بقوهلم: ،

( أكثره ا وت  نحَك ر   تَ عح َرف   ) لف ظ:و ، يعد جرحا له؛ فهو لفظ من ألفا  التجريح، -ارجماعة
ع ن الن ا ص لى هللا  (1)وروده يف األحاديث الصحيحة ل ذلك ولعلاستعمال عند النقاد؛ 

                                 
 ح َذي حَف ةَ ، عن 3606اإلسالم،    يف النبوة عالمات اب صحيحه، يف كتا  املناقب، البداري يف  أخرج ( 1)
أَل ونَ  النهاس   َكانَ : يَ ق ول   ،الَيَمانَ  بن  ََمَافَ ةَ  الشه ر َ  َع نَ  َأسح أَل ه   وَك نح ت   اخَلريحَ، َعنَ  َوَسلهمَ  َعَليحهَ  هللا   َصلهى اّلِلهَ  َرس ولَ  َيسح
رََكيَن، َأنح   َش ر  ؟ َم نح  اخلَ ريحَ  َه َذا بَ عح دَ  فَ َه لح  اخلَ ريحَ، هَبَ َذا اّلِله   َفَج اَ انَ  َوَش ر  ، َجاَهَليه ة   يف  ك نها َإانه  اّلِلهَ  َرس ولَ  ايَ  ت  فَ ق لح  ي دح
 قَ   وحمث »: قَ  الَ  َخن   ه ؟دَ  َوَم  ا: ق  لح  ت   «َدَخ  نث  َوَفي  هَ  نَ َع  مح،»: قَ  الَ  َخ  ريح ؟ َم  نح  الشه  ر َ  َذلَ  كَ  بَ عح  دَ  َوَه  لح : ق  لح  ت   «نَ َع  مح »: قَ  الَ 

د ونَ  َي ، َبَغريحَ  يَ هح  اب  ،اإلم ارة يف صحيحه، يف كت ا  مسلم وتنكر . احلديث. وأخرجه بنحوه: َمن حه مح  تَ عحَرف   َهدح
وأخ  رج أب  و داود يف س  ننه، يف كت  ا  الس  نة ،  .1847الف   ،    ظه  ور عن  د املس  لمني مجاع  ة مالزم  ة وج  و 

 َص لهى اّلِلهَ  َرس  ول   قَ الَ : قَالَ تح  َوَس لهمَ  َعَليح هَ  هللا   َص لهى النه َا َ  َزوحجَ  َسَلَمَة، أ م َ  نح عَ ، 4760اب  يف قتل اخلوارج،   
الرتم ذي يف س ننه،  بنح وه . وأخرج ه« .. احل ديثَوت  نحَك ر ونَ  َمن حه مح  تَ عحرَف ونَ  َأَئمهةث  َعَليحك مح  َسَتك ون  »: َوَسلهمَ  َعَليحهَ  هللا  
 قال. و «َصَحيحث  َحَسنث  َحَديثث  َهَذا»، وقال: 2265 ، برقموسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الف  أبوا يف 

 بعضها وتنكرون،  ملوافقتها ملا عرف من الشرع أفعاهلم بعض تعرفون أي:  شرا  احلديث يف تفسري هذه ارجملة
. وه  ذا مواف  ق مل  ا ذك  ره بيح  اق وبعض  ها حس  نا بعض  ها يك  ون أفع  اهلم أن يري  د ملدالفته  ا مل  ا ع  رف م  ن الش  رع،

، 4760  65/ 13ع ون املعب ود . ينرر: يف املراد بقوهلم يف الراوي: َتعرف وت نكر ، أو ي نكر وي عرف ناحملدثو 
 .6/448يوحتفة الحوذ
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 ،(1)املعروفة ابألحاديث مرة أييت أنه: عليه وسلم، ومعىن هذه ارجملة يف اصطال  احملدثني
  ؛(2)املنكرة ابألحاديث ومرة

  .(4)املعروفني الث قات أحاديث على وعرض، (3)سرب إىل حتتاج فأحاديثه
. أي: تنك   ر بع   ض (5)أ خح   َرى يَ عح   يَن  :(َوتَ عح   َرف  ) ،َم   رهةً  يَ عح   يَن  :(َك   ر  ت  نح ) وق   ال الس   داوي: 

 حديثه، وتعرف بعضه. 
هل  مح وفس     ره الس     يول  بقول     ه:   ، تَ عح     َرف  : َوقَ      وح  َوَم     رهةً  اَبلحَمنَ     اَكريَ  َم     رهةً  أيَحيت   َأيح  وت  نحَك     ر 

 وهو مبعىن ما تقدم. .(6)اَبلحَمَشاَهريَ 

                                 
نزه  ة احل  ديث املع  روف: مقاب  ل احل  ديث املنك  ر، فه  و م  ا رواه الثق  ات أو ال  راجح َمالف  ا للض  عيف. ينر  ر:  (1)

، ت: ن ور ال دين ع رت، ه  (852تبن حج ر العس قالين )، لح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثرالنرر يف توضي
 ط: ليبة.1/280تدريب الراوي  ،72، ص، مطبعة الصبا ، دمشق

رواه الذي ديث احل -1احلديث املنكر عرفه علما  احلديث بتعريفات متعددة، وقد استقر معناه أبنه: (2)
احلديث الذي يف إسناده راو فحش غلطه، أو كثرت  -2. من هو أرجح منهأو  الضعيف َمالفا فيه الثقات

أو املضعف يف بعض مشاخيه دون ، أو املوصوف بسو  احلفظ ،املستور به انفرد ما -3 غفلته، أو ظهر فسقه.
وهو الذي يوجد يف إلالق كثري من أهل وقال احلافظ ابن حجر:  .بعض بش   ل متابع له ول شاهد

، لبن النكت على كتا  ابن الصال ، و92ص، نزهة النرر يف توضيح خنبة الفكرينرر: =  =احلديث.
، تدريب 2/675عمادة البحث العلم  ابرجامعة اإلسالمية، املدينة املنورة،، حجر العسقالين

 .1/227الراوي،

رَبَة  : السهب حر   (3) اً  الش  َ  وَسرَب . التهجح ب  رح . وَخرَبه   َحَزره: َسربح ه َأي َعنحَده   َما يل  واسح راج  : والسهربح . اعحَلمح َتدح  ك نحهَ  اسح
ر   َأبو َله   قَالَ  :الحَغارَ   َحَديثَ  َويف  .اأَلمر خ لحه َل : َبكح ب  َره حىت َتدح َلك َأسح َترَبَه َأي قَ ب ح  َأحد َفيهَ  َهلح  وَأنررَ  وَأعحَترَبَه َأخح
 .4/340لسان العر  .ي  ءحَذي َش ح ث  َأو
املءلف: زين الدين أيب  ل زكراي بن ُممد بن زكراي األنصاري السنيك  ، شر  ألفية العراق فتح الباق  ب (4)

املءلف: نور الدين ، منهج النقد يف علوم احلديثو ،  1/352 الناشر: دار الكتب العلمية، ه ( 926)ت 
 .1/113 دمشق -دار الفكر، ط:ُممد عرت احللا

 .2/128 فتح املغيث للسداوي (5)
 .1/412الناشر: دار ليبة، الل الدين السيول ، رجريب الراوي يف شر  تقريب النواويدت (6)
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، فمرة يروي األحاديث على وجهها كما حديثه يتقن ؛ ل(1)حلافظاب يكن ملراد أنه ملفا 
َلَغ َمنح رواها الثقات، ومرة خيالفهم أو يتفرد برواية مال يعرف عن غريه، وهو  ل غح َمب ح ملَح يَ ب ح

  حَتَمل  تَ َفرُّد ه  
(2). 

م استقرار حال إشارة إىل عد ابحلركة ابلتهعبري وقرِنا الراوي، يف قاهلا رمبا الناقد كان ولذا 
 بن الربيعالراوي وثباته فيما يءديه؛ كما قال عل  بن املديين: سألت  ل بن سعيد عن )

وكما قال عبد الرمحن بن ابن أيب . (4)، فقال:   تَ عحرف وت  نحكر   وقال بيده(3)َحَبيب
حام الرازي يف )احلسني بن زيد بن عل    اهلاس  َ 
حر  (: قلت: أليب: ما تقول فيه؟ ف(5)

(يده وقبلها، يعين  ) تَ عحَرف  وت  نحَكر 
. وفسر هذا القول ابن عدي فقال فيه: أرجو أنه (6) 

 .(7)ل أبس به، إل أين وجدت يف بعض حديثه النكرة 
د   ولقبه َعوحف   بحن   زَيحدث وقال ابن أيب حام يف ) ( املقلب ب  (8) طع القَ  رَبَيَعةَ  أَب و َعوحف   بحن   فَ هح

( يب: ما تقول فيه؟ فقال:)فهد(: قيل أل  .(9)  وحر  يده) تَ عحَرف  وت  نحَكر 
 العالقة بني املعىن اللغوي واملعىن الصطالح : 

                                 
تعرف حفره وتنكر،  ،هو لني ،: ليا ابحلافظأيب حام يف عبدهللا بن انفع الصائغمما يءيد هذا املعىن قول  (1)

 .19، وترمجته أتيت ص 856ة الرتمج 148/  5: التعديلارجر  و  .حوكتابه أص
 .1/278تدريب الراوي  ينرر: (2)
 .16ترمجته ص:  (3)
املءلف: أبو ُممد عبد الرمحن بن ُممد بن إدريا بن املنذر التميم ، احلنرل ، الرازي ، والتعديل ارجر  (4)

دار إحيا  ، اهلند ،حبيدر آابد -الناشر: لبعة جملا دائرة املعارف العثمانية ، ه (327 ت:ابن أيب حام )
 .2063 الرتمجة/ 3،تبريو  -الرتاث العريب

 .27ترمجته ص:  (5)
 .237 الرتمجة/  3: التعديلارجر  و  (6)
الناشر: الكتب ، ه (365املءلف: أبو أمحد بن عدي ارجرجاين )املتو : ، الكامل يف ضعفا  الرجال (7)

 .481الرتمجة  3/218 لبنان-بريوت -العلمية 
 .40ترمجته ص:  (8)
، املءلف: عبد هللا بن يوسف ارجديع، حترير علوم احلديث، وينرر: 2587برقم  3/570ارجر  والتعديل  (9)

 .1/601 لبنان -الناشر: مءسسة الراين للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
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وقال ابن ، ألَثَرَهَ  وَتَدبُّر   بتَ َفكُّر   الش  َ  َإدحرا   : الذي هو فةالعالقة بني املعىن اللغوي للمعر 
 َإنكار  الذي هو: والنهَكَرة  ، اإَلنكار  و  .(1)السُّك وَن َوالطَُّمأحنَيَنةَ فارس: وه  تدل على 

، َ َها َيسحك ن   اله َي  الحَمعحرََفةَ  نََقيض   َوه وَ  الشه ح ًئا ويطمئن الحَقلحب   َإلَي ح ، أَلَنه َمنح أَنحَكَر َشي ح
 وبني املعىن الصطالح  لقوهلم: ويكون أيضا بعد تفكر وتدبر،  ،تَ َوحهَش َمنحه  َونَ َبا َعنحه  

 ومرة ،لألئمة املعروفة ابألحاديث مرة الراوي أييت أنالذي هو:  (وت  نحَكر   َرف  تَ عح )
 : املعروفني الث قات أحاديث على وعرض سرب إىل حتتاج فأحاديثه؛ املنكرة ابألحاديث

إل بعد البحث والتحري عنه،  لأن الراوي ل يعرف حاله من ارجر  أو التعدي ه 
تدبر فيها، ومعارضتها برواايت الثقات؛ فوجد احلفا  أن والنرر يف رواايته والتفكر وال

: أي توافق روايته رواية الثقات، فيعرفها األئمة منهم، أي: ي  عحَرف  بعض الرواة أحياان 
َها سحك ن  تَ  : أي ختالف روايته رواية ي نكر؛ فيقبلونه ويقبلوِنا، وأحياان نفوسهم وتطمئن َإلَي ح

ل تعرف عن غريه مع كونه ليا أهال للتفرد؛ فينكرها الثقات، أو أييت أبحاديث غرائب 
 األئمة، ول تسكن إليها نفوسهم ول تطمئن؛ فال يقبلونه ول يقبلوِنا.

                                 
 .4/281ينرر مقاييا اللغة  (1)
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 املبحث الثالث
 ، وحكم رواية من وصف هبا(وت  نحَكر   تَ عحَرف   )مرتبة قوهلم: 

حبها ممن ا اللفظ من أسهل ألفا  ارجر ، وصاأن هذذهب علما  ارجر  والتعديل إىل  
َرهج    فها هو احلافظ العراق  جيعل ألفا  ارجر  على مخا مراتب،،  (1 ) لالعتبارَ  حديث ه خي 
 وه  املرتبة اخلامسة واألخرية، الت هعحَديلَ  َمنَ  منها قَ ر  َ  َما إىلأشدها ضعفا  َمن وقهاسيو 

خلامسة من قيل فيه: ا املرتبةيف هذه املرتبة، فيقول:   ( وت  نحَكر   تَ عحَرف   )وجعل قوهلم: 
، فيه فالنث  ، ف اَلنث  مقالث ، فيه أو ض عَ فح ، حديَثهَ  يف أو َضعحفث ، تَ عحَرف   وفالنث  َضعحفث  وت  نحَكر 

                                 
هو:  هو: تتبع لرق حديث انفرد به بروايته راو ليعرف هل شاركه يف روايته أحد أم ل، أي اَلعحَتَبار   (1)

النوع اخلاما عشر من قال احلافظ ابن الصال  يف البحث والتفتيش عن املتابعات والشواهد للحديث، 
ََديَث، َهلح تَ َفرهَد َبَه مقدمته: َمعحرََفة  اَلعحَتَباَر َوالحم َتابَ َعاَت َوالشهَواَهَد: َهَذَه أ م ورث يَ َتَداَول ونَ َها يف َنَررََهمح يف َحاَل  احلح

َاَفظ  َرمَحَه  اّلِله  َأنه َلرَيَق اَلعحَتَباَر  يَه َأوح َل؟ َوَهلح ه َو َمعحر وفث َأوح َل؟رَاوَ  ذََكَر َأب و َحامَ  ُم َمهد  بحن  َحبهاَن التهَميَم ُّ احلح
َباَر َمثَال ه : َأنح يَ رحَوَي مَحهاد  بحن  َسَلَمَة َحَديثًا ملَح ي  َتابَعح َعَليح  َخح َه، َعنح أَيُّوَ ، َعَن ابحَن َسريَيَن، َعنح َأيب ه َري حَرَة، َعَن يف األح

: َهلح َرَوى َذَلَك ثََقةث َغي حر  أَيُّوَ  َعَن ابحَن َسريَيَن؟ فََإنح و َجَد ع َلَم َأنه لَلحَدرَبَ  النهَاَ  َصلهى اّلِله  َعَليحَه َوَسلهَم. فَ ي  نحَرر 
ي حَرَة َرَواه  َإنح ملَح ي وَجدح َذَلَك فََثَقةث َغي حر  ابحَن َسريَيَن َرَواه  َعنح َأيب ه َري حَرَة، َوَإله َفَصَحايبٌّ َغي حر  َأيب ه رَ َأصحاًل ي  رحَجع  َإلَيحَه، وَ 

: َفَمثَال   رحَجع  َإلَيحَه، َوَإله َفاَل.َعَن النهَاَ  َصلهى اّلِله  َعَليحَه َوَسلهَم، فََأيُّ َذَلَك و َجَد ي  عحَلم  َبَه َأنه لَلحَحَديَث َأصحاًل ي    ق  لحت 
ََديَث بََعيحَنَه َعنح َأيُّوَ  َغي حر  مَحهاد ، فَ َهَذَه الحم َتابَ َعة  التهامهة ، فََإنح ملَح يَ رحَوَه َأَحدث َغي حر ه  َعنح  الحم َتابَ َعَة َأنح يَ رحَوَي َذَلَك احلح

َه َن ابحَن َسريَيَن َأوح َعنح َأيب ه َري حَرَة، َأوح َرَواه  َغي حر  َأيب ه َري حَرَة َعنح َرس وَل اّلِلَه َصلهى اّلِله  َعَليح َأيُّوَ  َلَكنح َرَواه  بَ عحض ه مح عَ 
َتابَ َعَة األح وىَل حبَسَ  م  الحم َتابَ َعَة أَيحًضا، َلَكنح تَ قحص ر  َعَن الحم  َها، َوجَي وز  َب َوَسلهَم، َفَذَلَك َقدح ي طحَلق  َعَليحَه اسح ب  عحَدَها َمن ح

ه  َمَن الحو ج وَه الحَمذحك ورََة، َلَكنح ر َوَي  َأنح ي َسمهى َذَلَك اَبلشهاَهَد َأيحًضا. ََديث  َأصحاًل َمنح َوجح فََإنح ملَح ي  رحَو َذَلَك احلح
ي  رحَو أَيحًضا مبَعحَناه  َحَديثث آَخر  فَ َقدح حَتَقهَق َفيَه الت هَفرُّد   َحَديثث آَخر  مبَعحَناه  َفَذَلَك الشهاَهد  َمنح َغريحَ م َتابَ َعة . فََإنح ملَح 

َقَسم  َعنحَد َذَلَك َإىَل َمرحد ود  م نحَكر  َوَغريحَ َمرحد ود . معرفة أنواع علوم احلديث، وي عرف ينرر:  الحم طحَلق  َحيَنَئذ ، َويَ ن ح
عمرو، تق  الدين املعروف اببن الصال  )املتو :  ن، أبواملءلف: عثمان بن عبد الرمح، مبقدمة ابن الصال 

 .84-1/83، بريوت –سوراي، دار الفكر املعاصر  -الناشر: دار الفكر، احملقق: نور الدين عرت، ه (643
زاَ  لذلك َواعحلمح َأنه تَ تَ بَُّع الطُّر َق َمن ارجوامَع واملسانيَد واألجيف نزهة النرر:  فقاليضاحا اوزاد احلافظ األمر 

معرفة  العتباَر »وقول  ابَن الصهالَ :  احلديَث الذي ي رنُّ َأنهه فردث لَي  عحَلَم هلح له  متاَبعث َأم ل ه و: العتبار .
قد يوَهم  َأنه العتباَر َقسيمث هل ما، وليَا كذلك، بل ه و هيئة  التوصَُّل َإليَهما. نزهة النرر « واملتابعاَت والشهواَهدَ 

 .1/75، بن حجر العسقالينل
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 ولياَ  حب جهة ، وليا ابلقويَ ، وليا ابملتنَي، وليا القوي َ  بذا  أو بذا ، ليا وفالنث 
َدة ،  َمطحع وحنث  أو فيَه، ولعن وا ،(1)خ لحفث  هوفي هو، ما للضهعحفَ  وفالنث  ابملرَض  َ  وليا َبع مح
ث، فيه أو ،(2)احلديثَ  َلنيَ    أو َوَلنيَ ث، احلَفحَظ، َوَسيَ ئ   فيه،  . ذلكَ  وَنو   فيَه، وتكلهم وا َلنيح
َرهج   فإنهه   ذ َكر، َمنح  وَك لُّ :   كر حكم رواية هءل  بقولهمث ذ    .(3)  لالعتبارَ  حديث ه خي 
 إىلأش دها ض عفا  َم ن اقهاوس  ألفا  ارجر  عل ى س ت مرات ب، جعلاحلافظ السداوي و  
املرتب  ة السادس  ة واألخ  رية م  ن أيض  ا، وجع  ل ه  ذا اللف  ظ يف  الت هعح  َديلَ  َم  نَ منه  ا  قَ   ر  َ  َم  ا

، َفي   هَ  ف    اَلنث  :الحَمَراتَ   بَ  َساَدَس   ة  ، فق   ال:   التهجح   رَيحَ  َمَراتَ   ب  َوف    اَلنث .َمَق   ال   َأدح َ  َأوح  َمَق   الث
،ض ع َ  َرى، يَ عحيَن ( َوتَ عحَرف  ) َمرهةً  يَ عحيَن ( ت  نحَكر  ) َوف اَلنث ، َضعحفث  َحَديَثهَ  يف  َأوح  َفيهَ  ف اَلنث  وَ  فح  أ خح

َا َبَذاَ ، لَيحاَ  َوف اَلنث  ، َبَذا َ  لَيحاَ : َقيلَ  َور مبه  ه  وَ ، اَبلحَق َوي َ  لَ يحاَ  َأوح  اَبلحَمتَ نَي، لَ يحاَ  َأوح  الحَق َويَ 
َ  الَ ا م تَ َوسَ   ط   ، لَ  يحاَ  َأوح  َبع مح  َدة ، لَ  يحاَ  َأوح  حب جه  ة ، لَ  يحاَ  َوف   اَلنث  ،اَبلحَق  َوي َ  لَ  يحاَ  حلح  َأوح  مبَ  أحم ون 
ت َل  فَ  َم  نَ  َأَح  دَ  َخالَ  د   بح  نَ  (1)َعطه  افَ  يف  َمالَ  كث  قَالَ  ه   َكَم  ا ،(4)الحَقبَ  ا َ  َأهح  لَ  َم  نح  لَ  يحاَ   يف  اخح
ثَيَقهَ   . َوجَتحَرَ هَ  تَ وح

                                 
إسعاف ذوي الَوَلر بشر  »شر  َألحَفيهَة السُّيول  يف احلديث املسمى . أي خالف بني احلفا  يف حديثه (1)

الناشر: ، املءلف: الشيخ ُممد ابن العالمة عل  بن آدم ابن موسى األثيويب الولوي، «نرم الدَُّرر يف علم األثر
 .1/371 اململكة العربية السعودية -رة املدينة املنو  -مكتبة الغراب 

، احلديث لني قلت إذا: قطين الدار وقال .اعتبارا وينرر حديثه كتب احلديث لني: قالوا إذاقال النووي:  (2)
 .1/404تدريب الراوي  ينرر: .العدالة عن يسقط ل بش   جمروحا ولكن ساقطا، يكن مل
ب ن احلس ني ب ن عب د  ال رحيماملءلف: أبو الفضل زين الدين عبد ، شر  )التبصرة والتذكرة = ألفية العراق ( (3)

 لبن   ان -الناش   ر: دار الكت   ب العلمي   ة، ب   ريوت ، ه    (806ال   رمحن ب   ن أيب بك   ر ب   ن إب   راهيم العراق     )املت   و : 
1/378. 
أول من استعمل هذا التعبري هو اإلمام مالك حيث جر  به عطاف بن خالد بن قال احلافظ ابن حجر:   (4)
د هللا بن العاص أاب صفوان املدين فقال عنه: ليا هو من مجال احملامل. ونقل املزين عنه أنه قال: ليا من عب

أهل القبا  ومعىن القبا  اهلوادج وه  مركب من مراكب النسا . قال صاحب احملكم: هو من العص  جيعل 
وخالصة  تدير وهو من بيوت العر .فوقه اخلشب مث يقبب، وقال ابن األثري: القبة من اخلبا  وبيت صغري مس

بن حجر ، لالتلديص احلبري يف ختريج أحاديث الرافع  الكبري القول فيه: أنه ل يقوى على حتمل احلديث.
 .1/43، الناشر: دار الكتب العلمية، العسقالين
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َف رَد   مبَ ا   ح َتجُّ  َوَل  َحَديث  ه   ي   رحَوى أَنه ه   َمنح ه   ي  ءحَخ ذ   الحَعبَ ارَة   َوَه َذهَ يف حك م رواايهت م:  وق ال    يَ ن ح
 َم نح  لَ يحاَ ..  َأوح  الحَمَحاَم َل، مَجَ الَ  َمنح  لَيحاَ : َوََنحو ه  ، الحَمذحك ورَةَ  الحَكَنايَةَ  َمنَ  خَيحَفى َل  َلَما؛  َبهَ 

َمه     از   الحَمَحاَم     َل، - أَبحَع     َرةَ : يح أَ  - مَجه     ازَاتَ   لَ     يحاَ  َأوح  اَبلحَمرحَض      ، لَ     يحاَ  َأوح . الحَبَع     ري  : َوارجح
َاَفَظ، لَيحاَ  َأوح  َ حَمد ونَه ، ر ه   َأوح  اَبحلح ثَ ق   َغي ح ، َوف  اَلنث  َش  ح ث، َحَديثَ هَ  َويف  َمنح ه ، َأوح  َفي هَ  َأوح  جَمحه  ولث
 َوف اَلنث  الضهعحَف، َعنَ  بََبَعيد   لَيحاَ  أَنهه  : يَ عحيَن   ه وَ  َما َللضهعحفَ  َأوح  ه َو، َما َأدحَري َل  َأوح  َجَهاَلةث،

، َفيهَ   َلَعن  وا: َأيح ؛  َوزَاي   بَن ون   نَ زَك وه ، ف اَلنث  وََكَذا ،َفيهَ  َمطحع ونث  َأوح  َفيَه، َلَعن وا َوف اَلنث  خ لحفث
َفح  َظ، َس  يَ ئ   ف   اَلنث  َفي  َه، َ  َديَث، لَ  نيَ    َأوح  لَ  نيَ ث، َوف   اَلنث  احلح  َإَذا: ال  دهارَق طحيَنُّ  قَ  الَ  .لَ  نيث  َفي  هَ  َأوح  احلح
ر و َ  َساَقطًا َيك ون   َل  َلنيَ ث  ف اَلنث : ق  لحت   ََديَث، َمت ح  َع نَ  بَ هَ  َيسح ق ط   َل  َبَش  ح    جَمحر وًح ا َوَلَكنح  احلح

الحب َد  اَري َ  غَ  ريحَ  َم  نح  َنرَ  رث  َفي  هَ  َأوح  َعنح  ه ، َكت واَس   وََك  َذا َفي  َه، َتَكلهم   وا َوف   اَلنث . الحَعَدالَ  ةَ 
 َوََنح  و   ،(2)

َ   رهج   . وه   ءل َذلَ   كَ   هَبَ   ا الحم تهَص   فَ  َبَص   اَلَحَيةَ  الصَ    َيغَ  َه   َذهَ  إَلَشح   َعارَ ؛  َلاَلعحَتبَ   ارَ  مَح   َديث ه خي 
 .(3)  هَلَا م َنافَاهَتَا َوَعَدمَ  َلَذَلَك،

                                                                             
ينرر . عطاف بن خالد بن عبد هللا بن العاص بن وابصة القرش  واملدزوم ، أبو صفوان املدينهو:  (1)

املزي )املتو :  املءلف: يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، هتذيب الكمال يف أمسا  الرجال
املءلف: أبو ، هتذيب التهذيبو ، 3953الرتمجة 20/138 بريوت -لناشر: مءسسة الرسالة، اه (742

الناشر: مطبعة دائرة  ،ه (852عل  بن ُممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتو : =  =الفضل أمحد بن
الناشر: ، بن حجر العسقالينااملءلف: ، تقريب التهذيب، و 410الرتمجة 221/ 7، املعارف النرامية، اهلند

 ، وقال: صدوق يهم من السابعة. 4612الرتمجة  1/393، سوراي –دار الرشيد 
نا  ،ضوا له جَبرح   ول تعديل  قول  البداري:  سكتوا عنه ، فراَهر ها أِنم ما تعره  قال اإلمام الذها:  (2) وَعَلمح

مقصَده هبا ابلستقرا ، أِنا مبعىن:  تركوه . وكذا عاَدت ه إذا قال:  فيه نرر ، مبعىن أنه:  م ت هَهم ، أو:  ليا 
َوأ  حاًل من:  الضعيف . املءلف: سا الدين أبو عبد ، املوقرة يف علم مصطلح احلديث بثقة . فهو عنده أسح

از الذها ) هللا ُممد  الناشر: مكتبة املطبوعات اإلسالمية حبلب، ه (748ت بن أمحد بن عثمان بن قَا ح
(1/83.) 
 .2/128فتح املغيث  (3)
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َرح َ  أَلحَفا ريه من احملدثني أبسهل وكذلك أحلقها السيول  وغ   بتَ كي وذكر أنه ،ارجح
 . (1) اعحَتَبارًا َفيهَ  َوي  نحَرر   من وصف هبا َحَديث  

 احلك  م ل  يا عل  ى عموم  ه؛ فق  د ورد ق  وهلم: ه  ذا أن وج  دت قل  ت: ولك  ن بع  د البح  ث 
هم الل  ني، الثق  ة، وم  نهم الص  دوق، وم  ن همم  ن متفاوت  ة، درج  اهتم رواة يف (:وت  نحَك  ر   تَ عح  َرف  )

ومنهم الضعيف، بل والضعيف ج دا كم ا س يتبني م ن ت راجم ال رواة ال ذين وص فوا ب ذلك؛ 
 في  ه قيل  ت ف  يمن حت   رهرال   ي جي  ب أن  مل ةاجمل تلي  نيم  ن عب  ارات ال اللفر  ة تعت  رب ذهفه   ال ذو 

واحلكم عليه مبا يناسب حال ه،  ،وذلك ابستقصا  أقوال علما  ارجر  والتعديل يف الراوي
، وهك  ذا ك  ان املع  روفني الث ق  اتعرض  ها عل    رواايت رواايت ال  راوي و  بس  ربن وإل فل  يك

 الحم نحَك رَ  َوَعاَلَم ة  ا يق ول اإلم ام مس لم:   كم علما  ارجر  والتعديل على ال رواة، ويف ه ذ
َهَ  َرَوايَ  ةَ  َعلَ  ى َللحَح  َديثَ  َرَوايَ ت   ه   ع َرَض  تح  َم  ا َإَذا الحم َح  دَ َث، َح  َديثَ  يف  َفح  ظَ  َأهح  لَ  َم  نح  غَ  ريح  احلح

َغحلَ   ب   َك   انَ  فَ   َإَذا ت  َواَفق َه   ا، َتَك   دح  ملَح  َأوح  َرَوايَ    تَ ه مح، َرَوايَ ت    ه   َخاَلَف   تح  َوالرَ َض   ا،  َحَديثَ   هَ  َم   نح  األح
ََديَث، َمهحج ورَ  َكانَ  َكَذَلكَ  رَ  احلح تَ عحَمَلهَ  َوَل  َمقحب وَلَه، َغي ح  . (2)  م سح

 م ن ص حيحها تَتَميه ز بَ بَ عحض بَ عحض َها ومقابل ة ل رَ َوااَيتا فبجم عوق ال يف كتاب ه التميي ز:    
 أه   ل َأضح   َعف ول   َذَلك احلف   ا  م   ن أض   دادهم م   ن األخب   ار َض   َعاف ر َواة وتتب   ني س   قيمها
َ   َديثَ  الحمعرفَ   ة  ختَ   الف اله    َي  املس   تنكرة األحادي   ث ل   روايتهم األخب   ار نقل   ةبع   ض ...  اَبحلح
 .(3)  فا احل من املعروفني الثَ َقات َرَوااَيت

 بَ َرَوااَيتَ  َرَوااَيتَ هَ  نَ عحتَ رَبَ  أبََنح  َض اَبطًا ال رهاَوي َك وحن   ي  عح َرف  وقال ابن الص ال  يف املقدم ة:    
َق  اَن، اَبلضه  بحطَ  الحَمعح  ر وَفنيَ  الثَ َق  اةَ  ت ح انَ  فَ  َإنح  َواإلحَ  الحَمعح  ىَن  َحيح  ث   َم  نح  َولَ  وح  م َواَفَق  ة َرَوااَيتَ  هَ  َوَج  دح

                                 
 .1/408تدريب الراوي  (1)
 .بتصرف بسيط 1/6مقدمة صحيح مسلم  (2)
الناشر: مكتبة ،  (ه261املءلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتو : ، لتمييزا (3)

 .209ا/ السعودية -املربع  -الكوثر 
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َغحَلبَ  يف  هَلَا م َواَفَقةً  َأوح  هَتَمح،َلَرَواايَ  َنا اَنَدرَة ، َوالحم َداَلَفة   األح نَه   َحيَنَئذ   َعَرف ح ًتا، َضاَبطًا َكوح  َوَإنح  ثَ ب ح
اَنه   َنا هَل مح، الحم َداَلَفةَ  َكَثريَ  َوَجدح َتاَللَ  َعَرف ح  .(1)  حبََديَثهَ  ََنحَتجه  َوملَح  َضبحَطَه، اخح

 ملد الفتهم إل احل فه ا    ض عهفهم ما فيهم املتكلهمَ  أكثَ رَ  أنه  اعلمح   ملوقرة:وقال الذها يف ا 
 األثبات   ورفقاؤه َأرَسَله، أو َوقَ َفه، أو ِبسناد ، الث هبحت   َرَواه قد احلديث   كان وإن ،لألثبات
الفونه ، عليه اجَتَمع مبا فالَعربة  : خي   .(2)  يَغَلط قد الواحد فإنه  الثقات 

 ث الرابعاملبح
 (وت  نحَكر   تَ عحَرف  )الرواة املوصوفون ب :  

، أو: )نَعرف  )ي  عحَرف  وي نكر(أو: ، (وت  نحَكر   تَ عحَرف  )بعد التتبع ألمسا  الرواة املوصوفني ب : 
( يف مجيع كتب الرجال املتوفرة، ويف املوسوعات اإللكرتونية وجدت أن عددهم ون نكر  
 ( ثالثة وأربعون راواي.43هو: )

وبعد الرتمجة هلءل  الرواة والبحث عن أحواهلم وجدت فيهم الثقة، والصدوق، ومن فيه 
لني، والضعيف، والضعيف جدا؛ فقسمتهم إىل مخسة أقسام على حسب ما توصلت 
إليه يف درجاهتم من حيث ارجر  أو التعديل، مع ذكر الرتمجة لكل راو منهم ، مث ذكرت 

 خالصة حاله، وهم كالتايل:
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .1/106عرت الدين نور: احملقق، الصال  ابن مبقدمة وي عرف احلديث، علوم أنواع معرفة (1)
  .1/52 اللذه، املوقرة يف علم مصطلح احلديث (2)
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 القسم األول
 ، وهو ثقة(وت  نحَكر   تَ عحَرف  )من وصف من الرواة ب : 

 .الَبصحَري ،احلََنف  َسَلمة، أَبو ،الرهبَيَع بن َحَبيب -1
َسن: عن روي  .، وآخرينالرقاش  َسَعيد وأيب سريين، بحن وُم َمهد الَبصحَري، احلَح
، الطيالس     داود أب   و، و القط   ان َس   َعيد ب   ن و    ل ،عب   د ال   رمحن ب   ن مه   ديه: عن   روى 

   .وآخرون
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه: 

 تَ عح  َرف  :  فق  ال ؟(حبي  ب ب  ن الربي  ع) ع  ن س  عيد ب  ن    ل س  ألت: امل  ديين ب  ن عل    ق  ال
 . بيده وقال ، وت  نحَكر  

  .أبسا به أرى ماوقال أمحد بن حنبل قال: 
  .ثقة :وأبو داود، املديين بن عل و  ،معني بن  لوقال 

 ،فق  ال: ل  يا بق  وي ،س  ألت أع ع  ن الربي  ع ب  ن حبي  بدالرمحن ب  ن أيب ح  ام: وق  ال عب  
َفَل بحَن َعبحَد الحَمَلكَ  وأحاديثه  -عن النا صلى هللا عليه وسلم ،عن عل  ،عن أبيه، عن نَ وح

 على يدل توثيقه على و ل أمحد اتفاق ابن أيب حام: قالو  ونوفل جمهول. ،مناكري -ه 
  .(1)امللك عبد بن نوفل من وأنه ،منه ليا لنوف عن حديثه إنكار أن

                                 
 النه َاُّ : َع ن َرَوى. اهل اس  قرش  ال املطل ب عب د ب ن احلارث بن نوفل بن املغرية بن املََلك َعبد بن نوفلهو:  (1)

   ل َأيب بح ن ُم َمه د بح ن إب راهيم: َعن ه َرَوى.نوفل ابن املغرية بن املََلك َعبد أبيه وَعن م رحساًل، وسلم عليه هللا صلى
،  .ماج ه اب ن ل ه روى.جمه ول: ح ام أب و ق القال اب ن مع ني: ل يا بش   ، و .األحول حبيب بن والربيع اأَلسلم  
، 6500/الرتمج  ة: 30/67يب الكم  ال ة. ينر  ر: هت  ذمرس  ل رواي  ة ول  ه السادس  ة م  ن مس  توراحل  افظ : وق  ال 

الكاش  ف يف معرف   ة م  ن ل  ه رواي   ة يف  ،491/  10: الته  ذيب وهت   ذيب،  7215/ : الرتمج  ةيبتقري  ب الته  ذ
از الذها ، الكتب الستة ، ه  (748)املتو : املءلف: سا الدين أبو عبد هللا ُممد بن أمحد بن عثمان بن قَا ح

 الرتمج  ة/  2لل  ذها،  املغ  ين يف الض  عفا و  ،5994الرتمج  ة/ 3، ج  دة -الناش  ر: دار القبل  ة للثقاف  ة اإلس  المية 
 .9148 الرتمجة 281/ 4 دار املعرفة، بريوت، ط:لذها، لعتدال يف نقد الرجاللا وميزان ،6686
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وت   رجم امل   زي  لربي   ع ب   ن حبي   ب، أيب س   لمه احلنف     البص   ري ه   ذا يف هت   ذيب الكم   ال، 
، واح د وغ ري امل ديين، اب ن وعل   َمَع ني، ب ن و  ل حنب ل، ب ن أمح د وثق ه ثقة، هووقال : 

الربي  ع ب  ن حبي  ب  ل  ه، وه  و وب  ني ال  راوي الس  ابق بين  ه للتميي  ز وذك  ر امل  زي أن  ه ت  رجم ل  ه
 والص  وا  ابألخ  رى، الرتمجت  ني ه  اتني إح  دى بعض  هم خل  ط دال: وق  ق  ؛ ف(1)     امل  ال ، 

                                 
ري ليا من رجال الكتب الس ته، ولك ن ترمج ه امل زي هذا يعين أن الربيع بن حبيب  أاب سلمة احلنف  البص (1)

 ب ن حبي ب ب ن الربي ع: وهو -كما هو منهجه فيه-للتمييز بينه وبني الراوي السابق له يف كتا  هتذيب الكمال
 بح  ن أمح  د ق  ال .، وغ  ريهاملََل  ك َعب  د بح  ن وف  لنَ : َع  ن َرَوى األح  ول، الك  ويف هش  ام أب  و م  ولهم، العبس   ، امل  ال 
 بح  ن الربي  ع: َمَع  ني بح  ن    ل َع  نح  ال  دُّوَريُّ، َعب  اس َوقَ  ال .من  اكري أحادي  ث موس  ى بح  ن هللا ع َبي  د ع  ن ح  دث: حنب  ل
َبة بح ن يعقو  قال وكذلك .ثقتان ومها املال ، بحين: هلما يقال حبيب بحن عائذ أخو حبيب  ،الب د اَريُّ  وقَ ال .َش ي ح

 احل ديث، منكر: أبيه َعن َحاَم، َأيب بحن الرهمححَنَ  عبد َوقَال .اشيعي كان: ز رحَعة أبو َوقَال.احلديث منكر: والنهَسائ 
. وق  ال احل  افظ يف واح  دا ح  ديثا ماج  ه اب  ن ل  ه روى .ض  عيف ه  و كت  ب، ش  ا  م  ن: ق  ال حديث  ه؟ يكت  ب: قل  ت

 م ن نوف ل عل ى احلم ل احل اكم أمح د أب و ق ال ،املل ك عب د ب ن نوفل عن روايته بسبب ضعف، صدوقالتقريب: 
املءلف: أبو زكراي   ل ب ن مع ني ب ن ع ون ب ن زايد ب ن بس طام ، اتريخ ابن معني )رواية الدوري( رر:.  ينالسابعة

الناش  ر: مرك  ز البح  ث العلم    وإحي  ا  ال  رتاث ، ه   (233)املت  و : ، ب  ن عب  د ال  رمحن امل  ري ابل  ول ، البغ  دادي
د ب ن إمساعي ل ب ن إب راهيم ب ن املءلف: ُمم، لتاريخ الكبريوا ،1710الرتمحة 3/353مكة املكرمة -اإلسالم  

 الرتمج  ة/  3 الطبع  ة: دائ  رة املع  ارف العثماني  ة، حي  در آابد، ه   (256املغ  رية البد  اري، أب  و عب  د هللا )املت  و : 
املءلف: أبو عب د ال رمحن أمح د ب ن ش عيب ب ن عل   اخلراس اين، النس ائ  )املت و : ، الضعفا  واملرتوكونو  ،947
املءل ف: أب و ُمم د عب د ال رمحن ب ن ، ارج ر  والتع ديلو  ،197 الرتمج ة ،حل ب –الناش ر: دار ال وع  ، ه (303

الناش ر: جمل  ا دائ  رة ، ه   (327ُمم د ب  ن إدري ا ب  ن املن ذر التميم   ، احلنرل  ، ال  رازي اب ن أيب ح  ام )املت و : 
ني م   ن اجمل   روح و ،2064 الرتمج   ة/  3دار إحي   ا  ال   رتاث الع   ريب ، اهلن   د – حبي   در آابد -املع   ارف العثماني   ة 

املءلف: ُممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمعحبَد، التميم ، أبو ح ام، ، احملدثني والضعفا  واملرتوكني
، الض عفا  الض عفا  واملرتوك ون و،297/  1 حل ب –الناشر: دار الوع  ، ه (354الدارم ، الب س ي )املتو : 

مس عود ب ن النعم ان ب  ن دين ار البغ دادي ال  دارقطين  املءل ف: أب و احلس ن عل    ب ن عم ر ب ن أمح  د ب ن مه دي ب  ن
موض   ح أوه   ام ارجم   ع و  ،217 الرتمج   ة، الناش   ر: جمل   ة ارجامع   ة اإلس   المية ابملدين   ة املن   ورة، ه    (385)املت   و : 
، ه  (463املءلف: أبو بكر أمحد بن عل  بن اثبت ب ن أمح د ب ن مه دي اخلطي ب البغ دادي )املت و : ، والتفريق

 ،2733 الرتمج   ة/  2: العت   دال ومي   زان ،303/  1: والكاش   ف، 81/  2، ب   ريوت –رف   ة الناش   ر: دار املع
املءل ف: س ا ، ديوان الضعفا  واملرتوكني وخلق من اجمله ولني وثق ات ف يهم ل نيو  ،2089 الرتمجة/  1: واملغين
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: (1)أمح  د أب  و احل  اكم ق  الو ، ووافق  ه احل  افظ اب  ن حج  ر يف الته  ذيب والتقري  ب .التفري  ق
 عل  ى ل نوف  ل عل  ى عن  دي في  ه احلم  ل ولك  ن، منك  ر نوف  ل ع  ن الربي  ع ح  ديث إن لعم  ري
   (2).ثقة والربيع ،الربيع

ة ارجر  والتعديل، هب إليه مجهور أئمخالصة حال الراري: ثقة،  تج حبديثه؛ كما ذ 
ومنهم  ي  بن معني وهو من املتشددين يف التعديل، وممن قال فيهم اإلمام الذها: 

 حديثه بذلك ويلني والثالث ابلغلطتني الراوي يغمز التعديل يف متثبت ارجر  يف منهم 

                                                                             
هت      ذيب  ،1389 الرتمج      ة: ،مك      ة –الناش      ر: مكتب      ة النهض      ة احلديث      ة ، ه       (748 ت)، ال      دين ال      ذها

 .1885/الرتمجة/ تقريب التهذيب  ،240/ 3لتهذيبا وهتذيب ،1856الرتمجة 9/67لكمالا
مة احلَاَفظ   اإَلَمام  هو  :احلاكم أمحد أبو (1) َ دَ  ب نَ  ُم َمه دَ  ب ن   ُم َمه د  ، خ َراَس انَ  ُم دَ ث، الث هبحت   العاله  َإسح َحاقَ  ب نَ  َأمحح

َ  َس  َنةَ  ح    د ودَ  يف  و لَ  دَ  ،الَكَبي ح   ر   احلَ  اَكم  ، الَكَرابَيحَس    ُّ  الن هيحَس  اب  وحَريُّ  َ  َتسح   َعنيح َ   دَ  مسََ  عَ .قبَلَه   ا َأوح  َوم  ائَ تَ نيح  ُم َمه   د   ب  نَ  َأمحح
، َ ةَ  اب نَ  األََئمه ةَ  َوَإَم امَ  ،البَ غَ َويه  الَقاَس مَ  َوَأابَ  املَاَسرحَجَس ه  .، وخل قاحلَ اَكم   هللاَ  َعبح دَ  َأب  و: َعنح ه   ح دهثومجاع ة.  ،خ َز ح

ورَ  َمنح  انَ وَكَ  َعةَ  َه َذهَ  يف  َعصح رَهَ  َإَمام   ه وَ : فَ َقالَ  البيَ ع ابحن   احلَاَكم   ذََكَره   ،الَعلحمَ  حب   يف  مق دهم، التهص نيفَ  َكَثي ح ر  ، الصه ن ح
 َوه  وَ : َأيحض اً  َوقَ ال ةً َس نَ  َوَعشح رَيحنَ  نَ ي َ ف   ابح ن   َوه  وَ  احلَ َديحثَ  لل بَ ، َوالك  ىَن  َواأَلَساَم  الصهَحيححَ  شروطَ =  =َمعحرََفةَ 
اَيرَ  هَبََذهَ  َعصحرَهَ  َحافظ   رَ  يف  َأمححَدَ  َأب و َماتَ .الدَ  َ  ََثَان   َسَنةَ  اأَلوهلَ  رَبَيحع   َشهح  َوَتسح ع وحنَ  َثاَلثث  َوَله  ، ماَئة   َوَثاَلثَ  َوَسبحَعنيح
: املت و ) ال ذها قَا ح از ب ن عثمان بن دأمح بن ُممد هللا عبد أبو الدين سا: املءلف، النبال  أعالم سري .َسَنةً 

، ط: دار الكت ب العلمي ة  للذها احلفا  وتذكرة، 3471برقم 363/ 12القاهرة -احلديث دار:ط (ه 748
  .6-5/ 7اهلند -لبن حجر، ط:دائرة املعارف  امليزان ولسان، 914 ترمجة 123/ 3بريوت-
سءالت ابن ارجنيد أليب زكراي و ، 1711الرتمحة 3/353ي مصادر الرتمجة: اتريخ بن معني، رواية الدور  (2)

املءلف: أبو زكراي  ل بن معني بن عون بن زايد بن بسطام بن عبد الرمحن املري ، البغدادي ،  ل بن معني
،  946 الرتمجة/ الكبري البداري واتريخ ،1/232 املدينة املنورة ،مكتبة الدار، ط: ه (233)املتو : 

املءلف: أبو داود سليمان بن األشعث ، عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف ارجر  والتعديل سءالت أيبو 
تاين )املتو : جَ الس   الناشر: عمادة البحث العلم  ابرجامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة ‘ ه (275سح

: الدارقطين وضعفا  ،2063 الرتمجة/  3: والتعديل وارجر  ، 353 الرتمجة 1/260، العربية السعودية
ب الكمال وهتذي، 2743ت:40 /2 العتدال وميزان ،1214/الرتمجة ارجوزي ابن وضعفا  ،218 الرتمجة
 الرتمجة 1/206، وتقريب التهذيب 465/ الرتمجة 3/241التهذيب وهتذيب ،1857الرتمجة 9/69الرتمجة

/1886 . 
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كر من ذ  . وأما(1) بتوثيقه ومتسك بناجذيك قوله على فعض شدصا وثق  إذا فهذا
كما ذكر عبد الرمحن  نوفل من إَّناو  ،منه لياف امللك عبد بن وفلنَ  عنثه حدي إنكار

 بن حبيب بن الربيعابن أيب حام وغريه من احملدثني، هذا وقد خلط البعض بينه وبني 
تفريق، و كن أن يكون هذا هو ، وهو مضعف، والصوا  الاألحول العبس ، املال 

 السبب يف تضعيف البعض للربيع بن حبيب أيب سلمه احلنف  البصري، وهو ثقة.
َران   - 2   .الحك وفَة أهل َمنح  ،(2) الحق اَ ُّ  الحم َراَديُّ  س َليحَمانَ  بحن   َعمح

عَ   .ياثغَ  بن وَحفص ي ون ا، بن َعيَسى :عنه روىو  وعكرمة، وغريمها، الشهعَاه، مسََ
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:  

 يف حبان ابن وذكره. حام أيب وابن البداري عنه سكتو . ثََقة : ك ويف بن معني قال  ل
  (3).وينكر يعرف: األزدي قالذكره الذها يف امليزان، وقال: و . الثقات

عنه ديثه، وثقه ابن معني، وابن حبان وسكت حب  تج خالصة حال الراوي: ثقة؛  
أيب الفتح ُممد بن احلسني بن يزيد  -البداري وابن أيب حام، وأما عن قول األزدي

تعرف وتنكر، فال يقاوم توثيق ابن معني للراوي، فاألزدي ع د من   -األزدي املوصل 
 وله ارجر ، يف يسرف الفتح أبو:   (4)املتساهلني يف ارجر ؛ قال الذها يف امليزان

 إىل أحد يسبقه مل بنفسه خلقا وجر  فأوعى، مجع اجملروحني، يف الغاية إىل كبري مصنف

                                 
  .1/52، للذهااحلديث مصطلح علم يف املوقرة (1)
: ماكول ابن قال مراد، من بطن وهو قب، إىل النسبة هذه بواحدة، املنقولة البا  وتشديد القاف بضم (2)

 أهل من األتباع، من القىب، املرادي سليمان بن عمران إليهم ابلنتسا  واملشهور مراد، من قبيل إىل منسو 
، (ه 562: املتو ) سعد أبو ملروزي،ا السمعاين التميم  منصور بن ُممد بن الكرمي عبد، لاألنسا  .الكوفة
10/333/3163. 
 الرتمجة 4/68، اتريخ بن معني برواية الدوري 2870 الرتمجةالتاريخ الكبري للبداري  مصادر الرتمجة: (3)

ميزان  ،9878 الرتمجة 7/241الثقات لبن حبان ، 1660الرتمحة 299/ 6:والتعديل ارجر  ،3184
 .2870 الرتمجة 346/ 4: امليزان  نولسا، 6288 الرتمجة العتدال/

 .61 /1ميزان العتدال (4)
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 إىل يلتفت لوقال يف موضع آخر من امليزان:   .(1)  فيه املتكلم وهو فيهم، التكلم
   .(2)رهقاً  ارجر  يف لسانه يف فإن األزدي، قول

ويف هتذيب التهذيب بعدما نقل احلافظ ابن حجر عن األزدي قوله يف أحد 
 بل القول هذا إىل أحد يلتفت مل قلت قال احلافظ:  . مرض غري احلديث منكر :الرواة 
 .(3) مرض غري األزدي

 ناب   ُم َمه  د أخ  و وه  و ،مال  ك بح  ن أن  ا م  وىل ،الَبصح  َري   األَنحص  اَري   َس  ريَينَ  بح  ن   َمعحبَ  د   - 3
 .سريين
َري   َسَعيد وَأيب  اخلطا  بحن ع َمر: َعن َرَوى  . اخل دح
 .سريين بحن وُممد ،سريين بحن أنا خواهأ: َعنه َرَوى
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه: 

 تع رف: ب ن مع ني   ل ق ال. و ثق ة اتبع   بص ري: العجل   َوقَ ال .ثََق ةً  َك انَ   :سعد ابن قَال
 . ثقة :  امليزان  يف الذها قَالو  .ثقة : التقريب  يف حجر ابن َوقَال ،وتنكر
 (4) .والنهَسائ  اودد وأبو ومسلم، البداري له روى

ة ارج ر  والتع ديل، ومل يش ذ ه ب إلي ه مجه ور أئم خالصة حال الراري: ثقة  تج به كم ا ذ
 عنهم إل  ي  بن معني وهو من املتشددين؛ فال يقبل جرحه إل مفسرا.

 

                                 
 .5/ 1ميزان العتدال  (1)
 .6/24لسان العر   ظ لحًما.: َأي (2)
 .1/36يب التهذيب هتذ (3)
املءلف: أبو عبد هللا ُممد بن سعد بن منيع اهل اس  ابل ول ، البص ري، ، الطبقات الكربىمصادر الرتمجة:   (4)

 وارج ر  ،206/  7 ،ب ريوت –ناش ر: دار الكت ب العلمي ة ، اله  (230عروف اببن س عد )املت و : البغدادي امل
 ومي   زان ،5634 الرتمج   ة/  3: والكاش   ف ،432/  5: حب   ان اب   ن وثق   ات ،1283 الرتمج   ة/  8: والتع   ديل
 ،6073 الرتمج ة 28/235، وهت ذيب الكم ال6329/ الرتمج ة،واملغ ين 8642 الرتمج ة 141/ 4: العتدال
 .6779الرتمجة 1/539والتقريب ،408/ الرتمجة 224 – 223/  10: التهذيب وهتذيب
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 القسم الثاين
 ، وهو صدوق.(وت  نحَكر   تَ عحَرف  )من وصف من الرواة ب : 

 .املدين بكر أَب و الفزاري،  َهنحدَ  َأيب  بحنَ  َعيدَ سَ  بحن   اّلِلهَ  َعبحد    -1
 هرمز بن الرمحن وعبد املقربي، وَسَعيد امل سيب، بن وَسَعيد سهل، بن أسعد: عن روى

 ومجاعة. ع َمر، ابن موىل وانفع األعرج،
 ارجرا ، بن ووكيع أنا، بن ومالك مهام، بن الرزاق وعبد املبار ، بن اّلِله  عبد: َعنه َرَوى
 وغريهم. القطان َسَعيد بن و ل

 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:
 .ثقة :داود أيب عن اآلجري وقال .ثقة :معني ابن عن الدوري وقال. ثقة ثقة :أمحد قال
 أبو وقال .وينكر يعرف صاحلا كان:سعد بن  ل. وقال أبس به ليا :النسائ  وقال
 .ثقة :العجل  وقال. خيطى  :وقال ،قاتالث يف حبان ابن وذكره .احلديث ضعيف :حام
 ابن وقال .صدوق : الكاشف  يف الذها َوقَال .احلديث كثري ثقة كان :سعد ابن وقال
 (1) .ارجماعة له روى .ومائة وأربعني سبع أو ست سنة مات .وهم رمبا صدوق: حجر

 روى، وقد خالصة حال الراوي: صدوق؛ وثقه أكثر النقاد ولينه البعض من قبل حفرة
واخلطأ النادر يف  ، ويف هذا ما يدل على أنه مل يصل إىل درجة سو  احلفظ،ارجماعة له

 .ل يسلم منه بشراحلفظ 
 
  .املدين ُم َمهد أَب و ،املدزوم  القرش ، الصهاَئغ   انفع َأيب بحنَ  اَنَفعَ  بحنَ  اّلِلهَ  َعبحدَ  -2

                                 
/  الرتمج ة/، واتري خ اب ن مع ني رواي ة ال دوري 480 الرتمج ةاتريخ اب ن مع ني رواي ة ال دارم  مصادر الرتمجة:   (1)

 وثق ات ،335 الرتمج ة 70/  5: والتع ديل ارج ر و  ،300 الرتمج ة 104/ 5: الكب ري البداري واتريخ ،298
، الطبق   ات 632 ،628 الرتمج   ة: ش   اهني اب   ن وثق   ات، 895الثق   ات للعجل     ت/ و  ،12/  7: حب   ان اب   ن

 ،2182 الرتمج   ة: الض   عفا  ودي   وان ،2780 الرتمج   ة/  2: والكاش   ف ،1275 الرتمج   ةالك   ربى ط العلمي   ة 
 ،3307 الرتمج   ة/ ،وهت   ذيب الكم   ال4352 الرتمج   ة/  2: العت   دال ومي   زان ،3191 الرتمج   ة/  1: واملغ   ين
 .                  3358 الرتمجة 420/ 1التهذيب وتقريب ،414 الرتمجة 239/ 5) التهذيب وهتذيب
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 وآخرين. أََنا، بن ومالك سعد، بن والليث انفع، بن هللا عبد :َعن َرَوى
 .وآخرون الذهل ، َ حَل  بن وُم َمهد َسَعيد، بن وقتيبة ،امَلصحَري صاحل بن َأمححَد: َعنه َرَوى

 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه: 
َبل بحن َأمححَد قال  .بذا  ثياحلد يف يكن ومل َفيَه، ضيقا َكانَ  حديث، صاحب يكن مل: َحن ح
 ه  وَ  ابحل افظ، لَ يحاَ : َحاَم  أَب و َوقَال .به أبس ل: ز رحَعة أبو َوقَال .ةثق: َمَعني بحن  ل َوقَال
  .أصح وكتابه ،وتنكر حفره ، تعرفلني

  .أصح كتابه وينكر، حفره يعرف: أيضا َوقَال .شئ حفره يف : الب داَريُّ  وقَال
 .ثقة: أيضا َوقَال .أبس َبهَ  لَيحاَ : النهَسائ  َوقَال
ََديث مستقيم رواايته يف  وه وَ  غرائب، مالك عن روى: عدي نبح  أمحد أبو َوقَال  .احلح
 رمب ا حفر ه م ن ح دث وإذا الكت ا ، ص حيح َك انَ : َوقَ ال . الثق ات يف َحبه ان ابن   وذكره
 .أخطأ
 ص   حيح ثق   ةوق   ال اب   ن حج   ر يف التقري   ب:  .والب   اقون ، األد   يف البد   اري ل   ه ىرو 

 (1).عدهاب وقيل نيومائت ست سنة مات ،لني حفره يف الكتا 
وإل فه  و يعت  رب ب  ه؛ فف     ا عل  م أن  ه ح  دث م  ن كتاب  ه،خالص  ة ح  ال ال  راوي: ص  دوق إذ

 حفره لني كما ذكر النقاد. 
 :وقي   ل، هللا عب   د :أبي   ه اس   م يق   ال ،البص   ري س   لمة أب   و ،الع   دوي الشه   حهام   ع ثَم   ان   -3

 غريمها.و  ،الثقف  بكر أيب بن ومسلم ،عكرمة : عن روى . ميمون
 .وآخرون ،مرزوق بن الرمحن وعبد ،واألصمع  ،ووكيع ،إسرائيل : عنهو  

                                 
 وارج   ر  ،687 الرتمج   ة/  5: الكب   ري البد   اري واتري   خ ،438/  5: س   عد اب   ن لبق   اتالرتمج   ة: مص   ادر   (1)

يف معرف  ة علم  ا  احل  ديث للدليل     واإلرش  اد ،348/  8: حب  ان اب  ن وثق  ات ،856 الرتمج  ة/  5: والتع  ديل
 الربق اين وس ءالت ، 894 ترمج ة/ 2  للعقيل   الكب ري والض عفا  ،152/  3: عدي لبن والكامل ،1/227

: العت دال ومي زان ،3396 الرتمج ة/  1: واملغين ،3053 الرتمجة/  2: والكاشف ،256 الرتمجة للدارقطين،
 الرتمج ة 52 – 51/  6: الته ذيب وهت ذيب ،3609رقم ب  16/207يب الكم ال هت ذ ،4647 الرتمج ة/  2

 . 3659 الرتمجة1/326: والتقريب ،99
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 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:  
 أمح د ب ن هللا عب د وق ال. بذا  عندي يكن ومل ،وينكر يعرف :القطان سعيد بن  ل قال
 حبديث ه أرى م ا :ح ام أب و وق ال : ثق ة.زرع ة بو، وأمعني بنا قالو . أبس به ليا :أبيه عن
 ل  يا :النس  ائ  وق  ال. أبس ب  ه ل  يا ق  ال أو،  ثق  ة :داود أيب ع  ن اآلج  ري وق  ال .س  اأب

 وق   ال .وكي   ع . ووثق   هالثق   ات يف حب   ان ب   ن وذك   ره .أبس ب   ه ل   يا :م   رة وق   ال .ابلق   وي
 يف  أبَحًس ا بَ هَ  رََأى َوَم ا َح َديث   َكثَ ري   لَ ه   لَ يحاَ  :ع دي ب نا وقال .به يعترب بصري :الدارقطين
 أخرج  ه، (1)الفتن  ة يف مس  لم ص  حيح يف واح  د ح  ديث ل  ه: قل  توق  ال ال  ذها: . َرَوااَيتَ  هَ 
  (2) .السادسة من به أبس ل.  وقال احلافظ يف التقريب: شاهدا

وثقه  ي  بن معني، وأبو داود، ووكيع، وابن حبان، ومجهور النق اد  خالصة حال الراوي:
 ج حبديثه. على أنه ل أبس به؛ فأرى أنه ل يقل عن درجة صدوق؛ فيحت

 .الحَبصحَريُّ  َ حَل  أَب و الزهاَهد ، َديَنار   بحن   َماَلك   -4 

                                 
َثيَن ، (2887) - 13،  القط  ر كمواق  ع الف    ن  زول :3اب مس  لم يف ص  حيحه، كت  ا  الف   ،  (1)  َأب   و َح  ده

حح  َدَريُّ  َكاَم  ل   ثَ َنا ح َس  نيح ، بح  ن   ف َض  يحل   ارجَح  َوفَ رحقَ  دث  َأانَ  انحطََلقح  ت  : قَ  الَ  الشه  حهام ، ع ثحَم  ان   ثَ َناَح  ده  زَيح  د ، بح  ن   مَحه  اد   َح  ده
، َلمَ  َإىَل  السهَبَد ُّ عح تَ  َه لح : فَ ق لحنَ ا َعَليح هَ  فَ َدَخلحَنا َأرحَض َه، يف  َوه  وَ  َبكح َرةَ  َأيب  بح نَ  م سح َ دَ ث   َأاَب َ  مسََ  َح َديثًا؟ الحَف َ َ  يف    

عحت   نَ َعمح،: قَالَ  َرةَ بَ  َأابَ  مسََ ، كح  َتك  ون   مث ه  َأَل : َف َ ث  َس َتك ون   َإن هَها:   َوَسلهمَ  َعَليحهَ  هللا   َصلهى هللاَ  َرس ول   قَالَ : قَالَ    َدَ ث 
نَ ةث  َه ا السه  اَع  َم  نَ  َخي ح رث  َفيَه  ا َوالحَماَش    َفيَه ا، الحَماَش    َم  نَ  َخي ح رث  َفيَه  ا الحَقاَع  د   َفت ح ، َأوح  لَ  تح نَ زَ  فَ  َإَذا َأَل،. َإلَي ح  َوقَ َع  تح
 قَ الَ    أبََرحَضهَ  فَ لحيَ لحَحقح  َأرحضث  َله   َكاَنتح  َوَمنح  َبَغَنَمَه، فَ لحيَ لحَحقح  َغَنمث  َله   َكاَنتح  َوَمنح  ِبََبََلَه، فَ لحيَ لحَحقح  َإَبلث  َله   َكانَ  َفَمنح 
؟ َوَل  غَ َنمث  َل وَ  َإبَ لث  َله   َيك نح  ملَح  َمنح  َأرََأيحتَ  هللاَ  َرس ولَ  ايَ : رَج لث  فَ َقالَ  هَ  َعلَ ى فَ يَ د قُّ  َس يحَفهَ  َإىَل  يَ عحَم د  »: قَ الَ  َأرحضث  َح دَ 
َتطَاعَ  َإنَ  لَيَ نحج   مث ه  حبََجر ، ؟ َهلح  الله مه  النهَجاَ ، اسح ؟ َه لح  الله مه  بَ لهغحت  ؟ َه لح  الله  مه  بَ لهغح ت  : رَج  لث  فَ َق الَ : قَ الَ  «بَ لهغح ت 

رَهح ت   َإنح  َأيح تَ َأرَ  هللاَ  َرس ولَ  ايَ  َ، َأَح دَ  َإىَل  يب  ي  نحطَلَ قَ  َح ىته  أ كح َ، َإحح َدى َأوح  الصه فهنيح  َأوح  َبَس يحَفَه، رَج  لث  َفَض َرَبيَن  الحَفئَ تَ  نيح
مث  جَيَ     ت  ل يَن؟ َسهح هَ  يَ ب و   »: قَالَ  فَ يَ قح َك، ِبَََثَح  .«النهارَ  َأصحَحا َ  َمنح  َوَيك ون   َوَإَثَح
/  3: اآلج  ري س  ءالت، 2374الرتمج  ة/موس  وعة اق  وال ال  دار قط  ين،  ،951ديل ، الرتمج  ة/ ارج  ر  والتع   (2)

: حب      ان اب      ن وثق     ات ، 357 الرتمج      ة/ :الربق     اين وس      ءالت، 1328الكام      ل الرتمج     ة/  ، 353 الرتمج     ة/
يب الكم    ال، ، هت    ذ5581، مي    زان العت    دال ، الرتمج    ة/4075 الرتمج    ة/املغ    ين يف الض    عفا ،  ،=7/197

 .4531 الرتمجة/يب ، تقريب التهذ322 الرتمجة/ 7/161يب التهذيب، هتذ3875 ة/الرتمج
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 وَس َعيد الَبصح َري ، واحلس ن البن اين، واثب ت، الس دتياين وأي و  مال ك، بحن أنا: َعن َرَوى
 ومجاعة. ،سريين بن وُممد دعامة، نب وقتادة وعكرمة، راب ، َأيب بن وعطا  جبري، بحن

 وآخرون. َعر وبَة، َأيب بن وَسَعيد  ل، بن والسري العطار، يزيد نب أابن: َعنه َرَوى
وق ال ال  ذها يف اتري خ اإلس  الم:  .ثق  ة: النهَس ائ  قَ  الأق وال علم  ا  ارج ر  والتع  ديل في ه: 

ثَ  ر  : ق  لح ت  ، ثََق ةث  َعنحه     َدَ ث   َيَكاد   َول ثََقةث،: الدارقطين قال   َفيَم ا ثََق اتث  َعنح ه   يَ  رحَوي َم نح  َأكح
 َص د وق التهاَبعني أحدوقال يف املغين:  .احلديث حسن . وقال يف ديوان الضعفا : َعَلمحت  
َ  يف  احتجاب ه َم ا َوَلَك ن ،أبَحس ا بَ هَ  علم ت َما: َ الحَمَدييَن   ابحن َوقَالَ  ،النهَساَئ    َوث هَقه    الصه َحيَحنيح
تشح  هد َوق د  فَ ه   وَ  َإلَيح  هَ  السه  َند َص  حه  فَ  َإذا م َتابَع  ة َأظ  ن يَم  افَ  م س  لم لَ  ه   وروى الب َد  اَري   بَ  هَ  اسح
 فَ َه   َذا ،حبَ   َديَثَهمح   ح   َتج َل  اله   ذين الصه   احَلني م   ن ه    وَ  قَ   الَ  م   ن قَ   ول َإىَل  يلحَتف   ت َوَل  حجه   ة

هد بعد َإله  أحدا يوثق َل  َوه وَ  َوث هَقه   قد النهَساَئ    َزحَدي   َوقَالَ  .ارجح  وذكره.  روتنك تعرف :األح
 َك  انَ  ،َوالصه احَلَنيَ  واألخي  ار الته اَبعني زه  اد م ن َك  انَ : َوقَ ال الثق  ات،  كت ا  يف  َحبه  ان اب ن  

تب َرةَ  الحَمَصاَحف يكح  َش يحئا أيَحك  ل َوَل  جه ده اإلابح ات جيان ب وََك انَ  أبجرت ه ويتقوت اَبألح جح
 .اخلشن واملتقشفة الصهربح  املتعبدة من وََكانَ  الطهيَ َبات من
ََديثَ  َقَليلَ  ثََقةً  َماَلكث  َكانَ : َسعحد   ابحن   القَ   س نة م ات ،عاب د ص دوق :حجر ابن َوقَال. احلح

  (1) .َنوها أو -ومائة– ثالثني
 خالصة حال الراوي: صدوق،  تج حبديثه. 

 القسم الثالث

                                 
/  8: والتع  ديل وارج  ر  ،1320 الرتمج  ة/  7: البد  اريوالت  اريخ الكب  ري  ،243/  7: س  عد اب  ن لبق  ات (1)

: ا األولي  وحلي ة ،497 الرتمج ة قط ين، لل دار الربق اين وسءالت ،483/  5: حبان ابن وثقات ،916 الرتمجة
 ،5139 الرتمج ة/  2: واملغ ين ،5338 الرتمج ة/  3: والكاشف ،362/  5:النبال  أعالم وسري ،357/  2
 املش اهري َوَوفي ات اإلسالم اتريخو  ،68 برقم1/155، للذها ردهم يوجب ل مبا فيهم املتكلم الثقات الرواةو 

ودي     وان الض     عفا   ،7016 مج     ةالرت /  3: العت     دال ومي     زان، 288 الرتمج     ة 3/488 ل     ذها، لَواألع     الم
يب الكم   ال ،  هت  ذ543ب  رقم 2/80 لن   ووي، لواللغ  ات األمس  ا  هت   ذيب، و  3509 الرتمج  ة 1/334هالل  ذ
  .6435الرتمجة  1/517يبوالتقر  ،15 الرتمجة 10/14يب التهذيب ، وهتذ 5737الرتمجة 27/135
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 ، وهو لني.(وت  نحَكر   تَ عحَرف  )من وصف من الرواة ب : 
 كبار من، (1)األهوازي جعفر أبو ،مهران بن محاد نب سعيد بن نيح احلح سَ  بحن َأمححَد-1

 (.النون وإسكان املهملة بفتح) نداندَ  يلقب ،الشيعة
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:

 أنه ذكروا:  الطوس  جعفر أبو قال ،التصانيف كثري كان قال احلافظ يف لسان امليزان:
 (3)  .أبيه شيوخ أكثر عن أخذ وينكر، يعرف وحديثه ،(2) غال  

، وخاصة روايته يف ا تفرد بهمب  تج لو  خالصة حال الراوي: فيه لني، يعترب حبديثه،
 فضائل آل البيت رض  هللا عنهم.

 .املصري   التَُّجيحاُّ، َسَلَمةَ  أبو الرمحن، عبد بن أسامة بن أمحد بن أسامة -2
 ، وغريمها . سكنيم بن واحلارث األعلى، َعبحد بحن يونا: َعنح  َرَوى
 .ولائفة الطهرَباين ، القاسم وأبو الَكنحدي ، يوسف بن ُممد: َعنحه   َرَوى
 ب ذا ، احل ديث يف يك ن مل: ي ونا بح ن َس َعيد أَب  و قَ الَ أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:  

 ق ال. س بب ألي أدري ول يض عفونه، مح ص أه ل رأي ت: ال دارقطين وق ال .وت  نحَكر تعرف

                                 
، وتقع بني هواز وه  من بالد خوزستانبفتح األلف وسكون اهلا  ويف آخرها الزاى، هذه النسبة اىل األ (1)

املءلف: عبد الكرمي بن ُممد بن منصور التميم  السمعاين املروزي، أبو سعد ، األنسا . فارس والبصرة
 .229، 1/390، الناشر: جملا دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد، ه (562)املتو : 

 عنه وتقد ه على الصحابة، فمن قدمه على أيب بكر أي غال يف التشيع، والتشيع هو: ُمبة عل  رض  هللا (2)
وعمر رض  هللا عنهما فهو غال يف تشيعه، ويطلق عليه رافض ، وإل فش يع ، وإن انض اف عل ى ذل ك الس ب 

مقدم ة ف تح أو التصريح ابلبغض فغال يف الرفض، وإن اعتق د الرجع ة يف ال دنيا فأش د يف الغل و. ه دي الس اري 
 . 641داري ص شر  صحيح البالباري 

 يف ليس  وا ال  ذين ال  رواة تقري  ب يف األري  ب مص  با ، و 504ب  رقم 1/157لس  ان املي  زان  مص  ادر الرتمج  ة: (3)
 ب ن آل ُمم د ب ن ل ارق: املءل ف، والتع ديل ارج ر  كت ب عل   الت ذييل ، و1476برقم 1/83التهذيب تقريب
 .29برقم1/11، اإلسالمية املثىن مكتبة: الناشر (ه 1432 ت) انج 
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 وثالَثائ ة، س بع س نة ت و . عامل ا ثق ة ك ان:قاسم بن مسلمة قاليف لسان امليزان: احلافظ 
 (1) .بذا  احلديث   يكن ومل

  .ا تفرد بهمب  تج لو  فيه لني؛ يعترب حبديثه،خالصة حال الراوي: 
َحاق   -3  .الحب َداَريُّ  َوهحب   بحن   َإسح

، َعنح  َرَوى  .اَوَغريحَمَهَ  الزُّبَ ريحَ، َوَأيب  اَنَفع 
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:

، َما َعنحه   ي  رحَوى ل:وقا، اإلرشاد يف اخلليل  ذكره ، ي  عحَرف    (2).الضَُّعَفا    َرَواَها َون َسخث  َوي  نحَكر 

 .ا تفرد بهمب  تج لو  خالصة حال الراوي: فيه لني؛ يعترب حبديثه،
  .املصري القاسم أبو السكري إبراهيم بن جامع -4
 قوال علما  ارجر  والتعديل فيه:أ

 ومس  ع رح  ل: ي  ونا اب  ن اب  ن حج  ر يف اللس  ان: ق  ال ق  ال.ي  ونا اب  ن لين  هق  ال ال  ذها: 
 .(3)ه 321 سنة أول يف تويف.وتنكر تعرف بقوي وليا وحدث

 .ا تفرد بهمب  تج لو  خالصة حال الراوي: فيه لني؛ يعترب حبديثه،

                                 
 اإلكم ال ،206 رق م لل دارقطين الس هم  س ءالت، 102ب رقم  املصري يونا ابن اتريخمصادر الرتمجة:  (1)
/ 4، (ه   475: املت  و ) م  اكول ب  نل واألنس  ا  والك  ىن األمس  ا  يف واملدتل  ف املءتل  ف ع  ن الرتي  ا  رف  ع يف

 املغ      ين ،174/ 1 اناملي      ز  ،(143/ 23) لل      ذها َواألع      الم املش      اهري َوفي      ات اإلس      الم اتري      خ ،، 358
بَ غَ ا ب نل الس تة الكت ب يف يق ع مل مم ن الثق ات، 1052برقم 1/341لسان امليزان  ،517برقم 1/66 ،  ق طحل وح

: املت   و ) انج     ب   ن آل ُمم   د ب   ن ل   ارق: املءل   ف، والتع   ديل ارج   ر  كت   ب عل     الت   ذييل،  1356ب   ر ق   م 
ب رقم  ص ال  ب ن اني ف الطي ب أليب الط رباين وخش ي ت راجم إىل والداين القاص  إرشاد، ( 69)، برقم (ه 1432
258. 

معج  م ش  يوخ 34، 1179/  379/ 1) املي  زان، لس  ان ، و3/954اإلرش  اد للدليل     مص  ادر الرتمج  ة: (2)
 . 34الطربي برقم 

، 1085ب  رقم 1/126املغ  ين ب  رق، 1751ولس  ان املي  زان ب  رقم ،1431ب  رقم1/386مي  زان العت  دال  (3)
 .5518برقم 1/273التهذيب تقريب يف ليسوا الذين لرواةا تقريب يف األريب مصبا 
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 العل وي، اهل اس  القرش  لالب َأيب ابن عل  بن احلسني بحن عل  بحن زَيحد بحن احلسني -5
 . الكويف اّلِله  َعبحد أَب و
 وآخرين.  ج َريحج، بحن العزيز َعبحد بحن امللك وعبد وعمر، ُممد وأعمامه، أبيه: َعن َرَوى
 .وآخرون الدهراَورحَدي ، ُم َمهد بحن العزيز عبدو  وإمساعيل،  ل بناها :َعنه َرَوى
 رجر  والتعديل فيه:أقوال علما  ا 

 تع رف: يع ين وقلبه ا، ي ده فح ر  فيه؟ تقول ما: أليب قلت   :َحاَم  َأيب بحن الرهمححَنَ  َعبحد قال
  .النكرة بعض حديثه يف وجدت أين إل َبهَ  أبس ل إنه أرجو: عدي بحنا لَوقَا  .وتنكر
 :وقال املديين نب عل  عنه روى: وقال احلافظ .ارجنائز يف واحدا حديثا ماجة بن له روى
  .الدارقطين ووثقه ،بش   وليا منه أمسع ومل لقيته :معني بنا وقال ،ضعف فيه

 ح دود يف س نة َثانون وله مات الثامنة من أخطأ رمبا صدوقوقال ابن حجر يف التقريب: 
 .  (1)ومائة  التسعني

 فيه لني، يعترب حبديثه؛ فال  تج مبا تفرد به.خالصة حال الراوي: 
رو بحن الرهمححَنَ  َعبحدَ  بحن   ص  َحفح  -6 نسبة اىل بلدة من بالد خراسان يقال هلا  -الحبَ لحَد ُّ  َعمح
 .الفقيه ع َمر أَب و ،-بلخ
 ، وآخرين.اثبت بن النعمان حنيفة وأيب األحول، وعاصم، الثوري سفيان: َعن َرَوى
 ، وآخرون.لس الطيا داود وأَب و شبيب، بن وسلمة األزهر، َأيب بن بشر: َعنه َرَوى
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه: 

وق  ال اآلج  ري: س  ألت أاب داود عن  ه  .احلَ  َديث م ضح  َطر  وه  و ص  دوق،: ح  ام أَب   و ق  ال
وق ال ال دارقطين: ص احل.  .ص دوق: النهَسائ  َوقَالولكنه صدوق.   (1)فقال: فقال مرجئ

                                 
/  1: العت دال ومي زان ،481الرتمج ة  3/218الكامل لب ن ع ديو  ،237 الرتمجة/  3: والتعديل ارجر  (1)

وهت    ذيب الكم    ال ب    رقم  ،981 الرتمج    ة الض    عفا ، ودي    وان ،1525 الرتمج    ة/  1: واملغ    ين ،2002 الرتمج    ة
، 1321وتقري      ب الته      ذيب ب      رقم  ،339/  2: حج      ر اب      ن وهت      ذيب ،231/  1: والكاش      ف، 1310

 .2/303واألنسا 
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، اخلليل     يف اإلرش   اد:. ق   ال مرجئ   ا وََك   انَ  وق   ال: الثق   ات  يف َحبه   ان اب   ن   وذك   ره  تَ عح   َرف 
 تسع سنة مات التاسعة من ابإلرجا  رم  عابد صدوقوقال احلافظ يف التقريب:  .َوت  نحَكر
  (2). ومائة وتسعني

 .ا تفرد بهمب  تج الخالصة حال الراوي: فيه لني، يعترب به؛ ف
 .الحبَ لحَد ُّ  ن و    بحن   َحمح  -7
عَ   َرانَ ه َما َمرحمَيَ، َأيب  بحنَ  َون و َ  الصهَغاينه، َميحَسَرةَ  بحنَ  ُم َمهدَ  مسََ  .َوَأق ح

، َحاَمد   بحن   ُم َمهد    َعنحه   َرَوى وازي ، َعبحدانو  الحبَ لحَد ُّ ر وأبو األهح   .ومجاعة َداو د، َأيب  بحن َبكح
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه: 

، :وقال اإلرشاد يف اخلليل  ذكره  .َرَوايََتهَ  يف َوت  نحَكر   تَ عحَرف 
 ابن أيب حام يف ارجر  والتعديل ابسم محاد بدل حم ، وسكت عنه. وذََكره
  (3) .أغر  رمبا وقال:  الثقات  يف َحبهان ابن وذََكره

 .ا تفرد بهمب  تج الف خالصة حال الراوي: فيه لني، يعترب به؛

                                                                             
اإلرج  ا  مبع  ىن الت  أخري وه  و عن  دهم عل  ى قس  مني ، م  نهم م  ن أراد ب  ه أتخ  ري ب  ه أتخ  ري الق  ول يف احلك  م يف   (1)

 تص  ويب إح  دى الط  ائفتني الل  ذين تق  اتلوا بع  د عثم  ان، وم  نهم م  ن أراد أتخ  ري الق  ول يف احلك  م عل  ى م  ن أت  ى
وتر  الف رائض ابلن ار، ألن ال  ان عن دهم الق رار والعتق اد ول يض ر العم ل م ع ذل ك. ه دي الس اري  الكبائر
 . 641ص 
 ملسلم، والكىن ،2786 برقم/  2الكبري البداري واتريخ ،371/  7: سعد ابن لبقاتمصادر الرتمجة:   (2)

 معرف   ة يف اإلرش   اد ،12970ب   رقم8/199 حب   ان اب   ن وثق   ات ،758 ب   رقم/  3 والتع   ديل وارج   ر  ،70ص
 والكاش ف، ،2126 ب رقم/  1: العت دال ومي زان ،935ب رقم ارجوزي، ابن وضعفا ،3/944 احلديث علما 

ب   رقم  7/22يب الكم   ال هت   ذو  ،1618 ب   رقم /  1: واملغ   ين ،1052 ب   رقم الض   عفا ، ودي   وان ،241/  1
 .1410برقم 1/172تقريب التهذيب، 404/  2 حجر ابن وهتذيب ،1395

، ارجر  13092برقم  8/219،  الثقات3/930احلديث علما  معرفة يف اإلرشادمصادر الرتمجة:   (3)
 األريب مصبا ، 1432ت3/186، لسان190برقم6/77، اتريخ السالم1432ت 3/319والتعديل 

، عنس ال املصنع  أمحد بن ُممد هللا عبد أبو: مجعه، التهذيب تقريب يف ليسوا الذين الرواة تقريب يف
 .8315برقم 1/396
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 .بَ لحَد ُّ الح  ن و    بن َحم. تقدم ابسم الحبَ لحَد ُّ  ن و    بحن   محاد -8
 .ا تفرد بهمب  تج فال خالصة حال الراوي: يعترب به؛

 .الحبَ لحَد ُّ  م َعاذ   أَب و س َليحَمانَ  بحن   َخاَلد   -9
عَ   .َومَجَاَعةً  َمرحمَيَ، َأيب  بحنَ  َون و َ  َوالث هوحَريه، َماَلًكا، مسََ

 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:
، ت  عح   َرف   َرَوايَتَ   هَ  يف : احل   ديث علم   ا  معرف   ة يف اإلرش   ادق   ال اخلليل     يف   َح   دهث وانَ  َوت  نحَك   ر 

َه ا م سح  َتَقيَمًة، َحَديثَ  َه، َم  نح  أبَََحاَدي ثَ  َه ا َعَليح  هَ  ي  تَ  اَبع   َل  َم  ا َوَمن ح . الضُّ  َعَفا َ  َع  نَ  يَ رحَوي  هَ  َم  ا َوَمن ح
 (1)  الثقات.وأورده ابن حبان يف .غريه ومشاه معني، ابن ضعفهها يف امليزان: وقال الذ

 .ا تفرد بهمب  تج لو  خالصة حال الراوي: يعترب به،
 . ُممد أاب يكىن املصري ، القضاعى    ل بن زكراي بن أمحد بن سعيد -10
 . وغريمها مسكني، بن احلارث وعن العمرى ، كاتب  ل بن زكراي جده :عن روى
  . املقرئ بن بكر أبو :عنه روى

 ديل فيه:أقوال علما  ارجر  والتع
 .(2) ه  وثالَثائة وعشرين اثنتني سنة تو . وتنكر تعرف عنه، كتبت: يونا ابن قال

 .ا تفرد بهمب  تج فال لني يعترب به؛خالصة حال الراوي: 
  .الث هَقَف    َميحم ون بن الضهحها  -11
  .جدَعان بن زيد بن َعل    َعن روي
رو :َعنه   روىو  َرائَيل أيب بن اقَوَإسححَ  الفالس َعل    بن َعمح  .َإسح

                                 
 أمح د ب ن هللا عب د ب ن خليل اخلليل ، يعلى أبو: املءلف، احلديث علما  معرفة يف اإلرشادمصادر الرتمجة:   (1)
 و، 2427  رق  م 1/631 العت  دال مي  زان، و 3/930، (ه   446: املت  و ) الق  زويين اخللي  ل ب  ن إب  راهيم ب  ن

 .13127برقم8/224والثقات لبن حبان خطأ، وهو البجل ،: وفيه، 1561برقم 2/377لسان امليزان 
 س  عيد أب  و الص  ديف، ي  ونا ب  ن أمح  د ب  ن ال  رمحن عب  د: املءل  ف، املص  ري ي  ونا اب  ن اتري  خمص  ادر الرتمج  ة:  (2)
 ال رواة تقري ب يف األري ب مص با ، و 82ها ب رقم ، اتريخ اإلس الم لل ذ536برقم 1/203، (ه 347: املتو )

 .1640، برقميبالتهذ تقريب يف ليسوا الذين
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 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:
َ  سنة َماتَ  :وقال الثقات يف حبان ابن وذكره .وينكر يعرف :األزدي قال  َوَتسح عني اث حنَ تَ  نيح
  (1) .َوَماَئة

 .ا تفرد بهمب  تج فال خالصة حال الراوي: يعترب به؛
 .السكندراين سعيد بن يديزَ  َعنيروي  ،الحمصحَري   َأزحَهر بن هللا عبد -12

 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:
 . (2)الثالَثائة بعد تويف   وتنكر تعرف :ي ون ا بن سعيد أَب و قَالَ  

 .ا تفرد بهمب  تج فال خالصة حال الراوي: يعترب به؛
َعحَلى عبد -13  .الحك ويف  الث هعحَلَا   َعامر بن األح
ََنَفيه   ة ابح   نوُمم   د  الش   عا، وع   امر القاض    ، يحوش   ر  جب   ري، ب   ن َس   َعيد: َع   ن َرَوى  ، احلح

 وغريهم.
 بح  ن املل  ك وَعبح  د احلج  اج، بح  ن وش  عبة الث  وري، س  فيانو  ي   ون ا، بح  ن إس  رائيل: َعن  ه َرَوى

 ، وآخرون.هللا َعبد بن الوضا  عوانة وأَب و ج َريحج،
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:

 احلنيف ة، اب ن ع ن ،األعل ى عب د أحادي ث ع ن الث وري، انسفي سألت: َسَعيد بحن َ حَل  قال
، بحن َأمححَد َوقَال .فضعفها َبل   األعل ى عب د روى ش   كل: مهدي بحن الرهمححَنَ  َعبحد َعنح  َحن ح

 .يسمعه مل أخذه، كتا  ه وَ  إَّنا احلنيفة، ابن ُممد عن
رو َوقَال  . عنه  دث ل مهدي، بحن الرهمححَنَ  َعبحد كان: عل  بحن َعمح

                                 
، الثق      ات لب      ن  905، ولس      ان املي      زان ب      رقم/ 3944مي      زان العت      دال ب      رقم/  مص      ادر الرتمج      ة: (1)

بَ غَ ا ب نلالستة  الكتب يف يقع مل ممن الثقات، 8689برقم6/483حبان  الت ذييل، 5394ب رقم 5/359 ق طحل وح
 .12588برقم 2/104مصبا  الريب، 394برقم/1/145 والتعديل ارجر  كتب عل 
، ولس ان املي زان ب رقم 4205، ميزان العتدال ب رقم 714، برقماملصري يونا ابن اتريخ مصادر الرتمجة: (2)

 .3102، املغين برقم 4154
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َ د بح ن اّلِلهَ  َعب د َوقَال  ض عيف: ز رحَع ة أَب  و َوقَ ال .احل ديث ض عيف: أبي ه َع ن حنب ل، بح ن َأمحح
ََديث، َ َديث رف ع رمبا احلح  َعنح ه ، َأيب  َس أَلت  : َح اَم  َأيب بح ن ال رهمححَنَ  َعبح د َوقَ ال .وقف ه ورمب ا احلح
َ  د أَب   و َوقَ  ال.حديث  ه ويكت  ب وي،ابلق   لَ  يحاَ : النهَس  ائ  َوقَ  ال بق  وي، لَ  يحاَ : فَ َق  الَ   بح  ن َأمحح
 َعبح  د وأيب احلنيف  ة، واب  ن جب  ري، بح  ن َس  َعيد َع  نح  و   دث الثق  ات، عن  ه ح  دث ق  د: ع  دي
 :مع  ني اب  ن ع  ن خيثم  ة أيب اب  ن وق  ال .عليه  ا يت  ابع ل أبش  يا  وغ  ريهم، الس  لم ، ال  رهمححَنَ 
 اب  ن وق  ال .يه  م ص  دوق :الس اج  وق  ال .ب  ه يعت  رب :ال دارقطين وق  ال .الق  وي ب  ذا  ل يا
ََديثَ  يف  َضَعيًفا َكانَ  :سعد    (1) .السادسة من يهم صدوقوقال احلافظ:  .احلح

 .ا تفرد بهمب  تج لو  خالصة حال الراوي: لني؛ يعترب به،
 . الحَعالََية أَب و الكويف املرادي - الالم بكسر - َسَلَمةَ  بن اّلِلهَ  َعبد  -14
 َأيب ب  ن وعل    َمسح  ع ود ، ب  ن اّلِلهَ  وَعبح  د الفارس   ، وس  لمان اص،وق   َأيب بح  ن س  عد: َع  ن َرَوى
 وغريهم. جبل بحن ومعاذ اخلطا ، بحن وع َمر ايسر، بحن وعمار ، لالب
رو :َعنه َرَوى  عن ه روى أعل م ل:نب لح ب ن أمح د ق ال، الس بيع  إسحاق وأَب و مرة، بن َعمح

 .أَيحًضا املك  الزبري أَب و عنه روى:(الرازي حام أبو) منهم  غريه َوقَال غريمها،
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه: 

َرو َعنح  ش عبة، َعنح  َداو د، أَبو قَالَ : قال البداري ثنا هللاَ  َعبد َكانَ : م رهةَ  بحنَ  َعمح دَ   فَ نَ عحَرف      
،  اتبع  ، ك ويف،:جل  الع َوقَ ال .حديث ه يف ي ت اَبع   ل :الب د اَريُّ  وقَ ال .َكرَبَ  قد وَكانَ  َون  نحَكر 

 أبس ل إن ه أرج و: َع َدي   بحن َأمححَد أَب و َوقَال .وتنكر تعرف: حام أَب والنسائ  و وقال  .ثقة

                                 
/  2: ال دوري اب ن مع ني رواي ة واتري خ ،2502 الرتمج ة: -ط العلمي ة – سعد ابن لبقات مصادر الرتمجة: (1)

 الرج   ال وأح   ول ،231 الرتمج   ة: الص   غري وض   عفاؤه ،1743 ةالرتمج   /  6: الكب   ري البد   اري واتري   خ ،339
 ،134 الرتمج ة/  6: والتع ديل وارج ر  ،381 الرتمج ة: للنس ائ  واملرتوكني والضعفا  ،29 الرتمجة: للجوزجاين
والص  عفا  لب  ن ارج  وزي  ،1464الرتمج  ة  :ع  دي لب  ن والكام  ل ،156 - 155/  2: حب  ان لب  ن واجمل  روحني

/  1: واملغ   ين ،2362 الرتمج   ة: الض   عفا  ودي   وان ،3114 الرتمج   ة/  2: والكاش   ف ، 1807ب   رقم 81/ 2
يب هت         ذ ،4726 الرتمج         ة/  2: العت         دال ومي         زان ،101/  5: الس         الم واتري         خ ،3444 الرتمج         ة
  . 3731 الرتمجة/ 1/331يب ، تقريب التهذ 3684برقم 16/352الكمال
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 يف حج ر اب ن َوقَ ال. ص ويلح : الكاش ف  يف ال ذها َوقَ ال. ضعيف: الدهارَق طحيَنُّ  َوقَال.َبهَ 
 . (1)حفره تغري صدوق : التقريب

 عترب حبديث، ول  تج مبا تفرد به.خالصة حال الراوي: فيه لني، ي
 . اليمام : وي قال اخلراساين، فروخ بن اّلِلهَ  َعبد -15
 وآخرين. عروة، بحن وهشام ج َريحج، بناو  األعمش، وس َليحمان الثوري، سفيان: َعن َرَوى
رو َمرحمَيَ، َأيب بن وَسَعيد التميم ، هالل بن خالد: َعنه َرَوى  .غريهمو  الربيع، بن وَعمح
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه: 

 ،َفيهَ  القول حسن َمرحميََ  َأيب ابن رأيت: يف أحوال الرجال ارجوزجاين يعقو  بحن إبراهيم قال
 ع ن عط ا  ع ن ج ريج اب ن عن فمناكري أحاديثه فأما ،عندي األرض أهل أرضى هو: قال
بعد ذكره لعدد م ن  عدي نابح  َوقَالَ  .وتنكر منه تعرف: الب داَريُّ  وقَال. حديث غري أنا

 م ن ه ذا غ ري ول ه ُمفوظ ة غ ري ف روخ ب ن هللا لعب د احل ديث من ذكرت ما ومقدارمروايته: 
 .َخالف ر مبَا: لَوقَا ، الثقات  كتا  يف َحبهان ابن   وذكره .احلديث
 (2) .َداو د أَب و َله   َرَوى ..يغلط صدوق : التقريب  يف حجر ابن َوقَال

                                 
 ، 345ارج  ر  والتع   ديل ب   رقم  ،285 الرتمج   ة/  5 اريلبد  ل الكب   ري ت  اريخالو  6/116الطبق  ات الك   ربى (1)

 الرتمج   ة/  5: والتع   ديل وارج   ر  ،347 الرتمج   ة: للنس   ائ  نيك   واملرتو  والض   عفا  ،819ب   رقم  العجل     وثق   ات
 ،121/  2: ال  دارقطين س  نن، و 989ب  رقم :ع  دي لب  ن والكام  ل ،31 ،12/  5: حب  ان اب  ن وثق  ات ،345

 ،3313يب الكم  ال ب   رقم هت  ذو  ،4360 الرتمج  ة/  2: العت  دال زانومي   ،2786 الرتمج  ة/  2: والكاش  ف
 .2760الكاشف / الرتمجة ،3364برقم 1/306 والتقريب

 ت) إس حاق أب و ارجوزج اين، الس عدي إس حاق ب ن يعق و  ب ن إب راهيم: املءل ف) للجوزجاين الرجال أحوال (2)
 الرتمج  ة/  5: لبد  اريالكب  ري ل خت  اريوال ،276 الرتمج  ة/ 269ص 1 ،ابكس  تان ،اك  ادم  ح  ديثط: (ه   259
 لب         ن والكام         ل ،335/  8: حب         ان اب         ن وثق         ات ،639 الرتمج         ة/  5: والتع         ديل وارج         ر  ،537
 ودي وان ،2908 الرتمج ة: والكاش ف، 288الرتمجة2/113، املصري يونا ابن اتريخ ، 1010الرتمجة:عدي

يب هت   ذ ،4507 الرتمج   ة/  2: ت   دالالع ومي   زان ،3305 الرتمج   ة/  1: واملغ   ين ،2265 الرتمج   ة: الض   عفا 
/  1: والتقري             ب ،357 ،356/  5: الته             ذيب وهت             ذيب ، 3481الرتمج             ة  15/428الكم             ال 

440/3531. 
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 .ا تفرد بهمب  تج فال يعترب به؛ خالصة حال الراوي: 
َجهاجَ  بحنَ  ي وس فَ  بحنَ  ُم َمد بحن   اّلِله  َعبد -16  .غسان أبو ،الحَمكَ  ُّ  س َليحم   بحنَ  م صحَعب   بحنَ  احلح
 ي  ونا اب  ن ق  الأق  وال علم  ا  ارج  ر  والتع  ديل في  ه: ق  ال اب  ن حج  ر يف لس  ان املي  زان:  

 وث   الث عش   رة إح   دى س   نة األول بي   عر  يف وت   ويف ،وتنك   ر تع   رف ب   ذا  يك   ن ومل ح   دث
  .(1) .َعَدي ابن شيوخ من مك  وهووقال: .َمَئة
 .ا تفرد بهمب  تج فال خالصة حال الراوي: يعترب به، 

اَليل  َحفحص، أَب و َزاَيد ع َمر بن  -17  . ك ويف ،الاهلَح
َودَ  َعنَ روى    .ع َمري بحن   الحَمَلكَ  َعبدو  والسدى قيا، بحن اأَلسح

َاَعيل بن َمالك نه  عَ  روىو   ، وأبونعيم.َغسهان أَب و َإمسح
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه: 

َوي  نحَكر   َمنحه   ي  عحَرف   قال البداري:
(2) . 

 .(3)أبس به ليا :زرعة وأب قالو 
  .(4)َوَبَرَوااَيتَهَ  َبهَ  أبَحسَ  لوقال ابن عدي: 

  ا تفرد به.مب تج  فالفيه لني؛ يعترب حبديثه، خالصة حال الراوي: 
 . الحَبصحَريُّ  ،الحَعبحَديُّ  ،َسَلَمةَ  أَب و الشهينَ ُّ، الحَولَيدَ  بحن   ع َمر   -18
رََمَة،: َعنح روي   .ن  َعيحم   َوأَب و وََكيعث،: َوَعنحه   .الحَبصحَري َ  َعبهاد   بحنَ  َوَشَها َ  َعكح

 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:

                                 
،  الثقف   عثم ان ب ن َأاَبن بن هللا َعبد يف ترمجة 1047برقم 5/380، الكامل 4449لسان امليزان برقم   (1)

 .2/197التهذيب قريبت يف ليسوا الذين الرواة تقريب يف األريب مصبا 
 2012التاريخ الكبري للبداري برقم   (2)
 .579برقم 6/109ارجر  والتعديل  (3)
، 8/439/14309، 9526/ 174/ 7، وانر  ر الثق  ات لب  ن حب  ان1223الكام  ل لب  ن ع  دي ب  رقم   (4)

   860، ولسان امليزان برقم  6112وميزان العتدال برقم 
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. بَ  هَ  أبَحس َل  َوَلَك  ن ،َعَليح  هَ  أعحَتم  د َل :  س  عيد ب  ن    ل ق  ال. و َق  َوي  اَبلح  لَ  يحاَ  ق  ال النس  ائ :
وقال أبو  . ل عنه  دث مل: الفالس قال. وينكر يعرف: الب َداَري   قَالَ وقال ابن عدي: 

 ب ن   ل وق ال ال ذها: ل يا ابلق وي. وق ال .ثقة ،شيخ :مرة وقال .أبس به ليا حام: 
 .(1)احلََديث َقَليل: عدي ابحن وقال. .ثقة: زرعة ، وأبومعني
ا تف رد ب ه احتيال ا لس نة الن ا ص لى مب    تج لو  خالصة حال الراوي: أرى أنه يعترب ب ه، 

 كما ذهب مجهور النقاد ومنهم البداري.  هللا عليه وسلم. فهو ليا ابلقوي
 تع رف :(2)كول، ق ال اب ن م ا الطي ب أب و الَغيحف   الحَكبَ ري، عب د بن َإدحرَيا بن َعمحرو -19

 (3) .وغريه التميم  عنه روى وثالَثائة، وعشرين تسع   سنة مات وتنكر،
 .ا تفرد بهمب  تج فال خالصة حال الراوي: يعترب به،

َسنَ  بحن   ُم َمد  -20 الحَكنحَدي   م وَسى بحنَ  احلَح
 .جعفر أاب يكىن: املصرى مولهم ، (4)

                                 
، 761ارج   ر  والتع   ديل  ،462، الض   عفا  للنس   ائ  ب   رقم 2174ري ب   رقم مص   ادر الرتمج   ة: الت   اريخ الكب    (1)

، مي زان العت دال 4566املغ ين ب رقم  ،2519، الض عفا  لب ن ارج وزي ب رقم 1210الكامل لبن عدي برقم 
 جري  ر اب  ن اإلم  ام ل  رواة الص  غري املعج  م ، ،960، لس  ان املي  زان 1210، َمتص  ر الكام  ل ب  رقم 6244ب  رقم 
 .5709لسان امليزان برقم  ،326، اتريخ السالم للذها برقم  3166برقم  الطربي

َل ُّ هو:  :ابحن  َماك وحل (2) ، احلَاَفظ ، النهاَقد ، النهسهابَة ، احل ج ة ، أَب و َنصحر  َعَل ُّ ، َعَل ُّ بن  َهَبَة هللَا بَن َعَل    الَعجح
از املءلف : س‘ سري أعالم النبال . ينرر: البَ غحَداَديُّ  ا الدين أبو عبد هللا ُممد بن أمحد بن عثمان بن قَا ح

 .298الرتمجة18/569، الناشر : مءسسة الرسالة، ه (748الذها )املتو  : 
، لبن واألنسا  والكىن األمسا  يف واملدتلف املءتلف عن الرتيا  رفع يف اإلكمال مصادر الرتمجة: (3)
 وألقاهبم وأنساهبم الرواة أمسا  ضبط يف املشتبه توضيح، ومن 7/38 بريوت– العلمية الكتب دار ، ط:كولما 

 سا الشافع ، الدمشق  القيس  جماهد بن أمحد ابن ُممد بن( بكر أيب) هللا عبد بن ُممد: املءلف، وكناهم
 بن   م قحبل  : املءلف، املستدر  يف احلاكم رجال، 163/ 6(ه 842: املتو ) الدين انصر اببن الشهري الدين،
َداين قَاَئَدةَ  بنَ  م قحَبلَ  بنَ  َهاَدي  .1085برقم 2/94، (ه 1422: املتو ) الوادَع ُّ  اهلَمح

بكسر الكاف وسكون النون ويف آخرها الدال املهملة، هذه النسبة إىل كندة، وه  قبيلة قال السمعاين:  (4)
للسمعاين  . األنسا ل فنمشهورة من اليمن تفرقت يف البالد، وكان منها مجاعة من املشهورين يف ك

11/161. 
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. احلَ  َديث يف  بَ  َذا َ  مل يك  ن .نك  رتو  ع  رف،تق  ال اب  ن ي  ونا: . وغ  ريه ، َحرحَملَ  ة َع  ن روى
 .(1)وثالَثائة َثان سنة احلجة ذى   تو . أيضا وتنكر تعرف احلسن بن موسى وأخوه

 .ا تفرد بهمب  تج فال خالصة حال الراوي: يعترب به، 
 .الدمشق  بكر أَب و الثقف ، اهل َذيل َأيب بحن َمرز وق -21 

َري   شها  بحن مسلم بحن ُم َمهد: َعن َرَوى  .مسلم بن الوليد: َعنه َرَوىو  .الزُّهح
 أح دا أعل م وم ا، الزُّهح َري   َع نَ  احل ديث صحيح هو: يقول (2)د َحيحما مسعت: حام أَب و قال
 .الوليد غري عنه روى
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:  

 .صاحل حديثه: أبيه َعن َحاَم  َأيب بحن الرهمححَنَ  َعبحد َوقَال
 بح ن الوليد َغريح  عنه روى أعلم َما: َعَدي   بحن َأمححَد أَب و َوقَال .وتنكر تعرف: الب داَريُّ  قَالو 

  .حديثه ويكتب بعضا، بعضها  مل وأحاديثه مسلم،
َفردوقال ابن حبان يف اجملروحني:   َح َديث م ن هَلَ ا أص  ول َل  اله  َي  اَبلحَمنَ اَكريَ  الزُّهح َري   َع ن ين ح

َري   َفحظ سو  َعَليحهَ  الحَغاَلب َكانَ  الزُّهح بَ ار م ن بَ هَ  ان حَف رد َفيَم ا فَ ه وَ  ومهه َفكثر احلح َخح  َس اَقط األح
َتَج   اج  ل   ني.وق   ال احل   افظ يف التقري   ب: هللا َش   ا َ  َإن حجه   ة الثَ َق   ات َواف   ق َوَفيَم   ا بَ   هَ  اَلحح
 . (3)السابعة من احلديث

                                 
برقم 3/518، وميزان العتدال 1191برقم 2/242اتريخ ابن يونا املصري برقم مصادر الرتمجة:   (1)

  .6665، ولسان امليزان برقم 5419، املغين برقم 7398
(: 450|1قال اخلليل  يف  اإلرشاد  ) عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشق  ويلقب بدحيم، » : هو  دحيم(2)

متفق عليه، َمرج يف )الصحيحني(. روى عن أصحا  األوزاع  وأصحا  مالك، وروى  أحد حفا  األئمة، 
واملشكلة يف توثيقه أن مرتبة  ثقة  عنده، يعين «. عن ابن عيينة. وي عتَمد عليه يف تعديل شيوخ الشام وجرحهم

ابطاً. قال املعلم  يف حاشية  الفوائد هبا يف الغالب أنه عدلث معروفث ابلطلب. وقد ل يكون صاحبها ض
توثيق دحيم ل يعارض توهني غريه من أئمة النقد. فإن دحيمًا ينرر إىل سرية الرجل، (: »465اجملموعة  )ص

عن النرر يف حديثه   «.ول   
 ،1207 ب    رقم/  8: والتع    ديل وارج    ر  ،1665 ب    رقم/  7: للبد    اري الكب    ري ت    اريخال :مص    ادر الرتمج    ة(3)

 ارج     وزي، اب     ن وض     عفا  ، 1927 ب     رقم :ع     دي لب     ن والكام     ل ،1086 ب     رقم: حب     ان لب     ن روحنيواجمل     
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 .ا تفرد بهمب  تج فال خالصة حال الراوي: لني يعترب به؛ 
َلم   -22  .املَكَ  ُّ ، (1)الزهْنحَ ُّ ، َخاَلد   أَب و ،َخاَلد   بحن   م سح
َري ، ج َريحج، بحن امللك وعبد أسلم، بحن زيد :َعن َرَوى   .، وآخرينعروة بحن وهشام والزُّهح

 بح ن وُممد وهب، بحن هللا وعبد احلميدي، الزبري بحن هللا إايس،وعبد َأيب بحن آدم :َعنه َرَوى
 ، وآخرون.مسرهد بحن ومسدد الشافع ، إدريا

 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه: 
َ د بح ن اّلِلهَ  َعبد قال َ ر  َك انَ ،  وك ذا ك ذا الزْن   خال د بح ن مس لم أيب ق ال: حنب ل بح ن َأمحح    
  .ثقة: َمَعني ابن  ل َعن ، خيثمة َأيب بحن بكر وأبو الدُّوَريُّ  َعباس َوقَال. َيده
 .أبس به ليا: َمَعني بحن  ل َعن ، مرمي َأيب بن سعد بحن َأمححَد الَوقَ 
َبة َأيب بح ن عثم ان بحن ُم َمهد َوقَال  : داود وأيب النفيل  ، َجعحَف ر وأيب ،َمَع ني بح ن   ل َع ن َش ي ح

 َوقَ  ال .احل  ديث منك  ر: الب د  اَريُّ  وقَ  ال .بش       ل  يا: امل  ديين بح  ن َعَل      َوقَ  ال .ض  عيف
َ   َديث، منك   ر الق   وي، ب   ذا  ل   يا: ح   ام أَب    و َوقَ   ال .ابلق   وي ل   يا: ائ النهَس     يكت   ب احلح

 أن ه وأرج و احل ديث، حسن: عدي بحن َأمححَد أَب و َوقَال .وتنكر تعرف َبَه،  تج ول حديثه،
َ  َديثَ  َكثَ  ريَ  َك  انَ : س  عد بح  ن ُم َمه  د َوقَ  ال .ب  ه أبس ل َطَ  أَ  الحَغلَ  طَ  َكثَ  ريَ  احلح . َديثَ  هحَ  يف  َواخلح

                                                                             
 ب  رقم/  2: واملغ  ين ،4075 ب  رقم الض  عفا ، ودي  وان ،5356ب  رقم /  3: والكاش  ف ،3280ب  رقم 3/113

 ،5857يب الكم  ال ب  رقم ، هت  ذ7304ب  رقم اتري  خ بغ  داد  ،8417ب  رقم  4: العت  دال ومي  زان ، ،6160
  .6554برقم  :والتقريب ،150برقم  86/  10: تهذيبال وهتذيب

ىقال السمعاين:  (1) ويف آخرها ارجيم، بالد الزنج معروفة، وه  بالد  والنون الساكنة بفتح الزاى: الَزْنح
هم أولد رغيا بن كوش بن حام،  الزنج واحلبش ونوبة وزعاوة وفران :وقيل ،السودان، والزنج هو ابن حام

بىن صدقيا بن كنعان بن حام، ول أعرف منها أحدا من أهل العلم، واملشهور هبذه النسبة  وقيل السودان من
املعروف ابلزْن ، ويقال مسلم بن سعيد بن ، مسلم بن خالد بن مسلم  -ويقال أبو خالد -أبو عبد هللا

اين للسمع األنسا  .جرجة، وأصله من الشام، وكان أبيض مليحا، فلقب ابلزْن  على الضد لبياضه
6/329. 
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َياانً  خيطى وقال:  الثقات يف  َحبهان ابن   وذكره  صدوق فقيه. وقال احلافظ يف التقريب: َأحح
 لني يعترب به؛ فال  تج مبا تفرد به.. خالصة حاله: (1)الثامنة من األوهام كثري
 :يف ترمجة أخيه ُمم د وق ال ي ون ا ابحن، ذكره الحَكنحَدي   م وَسى بن احلحسن بن م وَسى -23

 (2) .في   ه تكل   م :قاس   م ب   ن مس   لمة وق   ال.وق   ال احل   افظ يف لس   ان املي   زان: وتنكر تع   رف
 .ا تفرد بهمب  تج فال خالصة حاله: لني يعترب به؛

 اخلزاع     اّلِلهَ  َعبح   د أَب    و: وي ق   ال َكَنانَ   َة،أبو  ،الش   ام  َكَنانَ   ةَ  ب   ن َعطَ   ا    بح   ن   الحَوَص   ني   -24
َمشح   َق     مع   دان ب   ن وخال   د ،الش   ام  ومكح   ول، ال   رمحن عب   د أيب القاس   م: ع   ن روى. الدَ 
 .وآخرون، السمني هللا عبد بن وصدقة ،وبقية مسلم بن الوليد: وعنه. وغريهم

 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:
َ  َديَث، يف  َض  َعيًفا َك  انَ ق  ال اب  ن س  عد:   َ  د بح  ن اّلِلهَ  َعب  د َوقَ  ال احلح  أَبَي  َه، َع  ن حنب  ل بح  ن َأمحح

 َع ن أمح د، بح ن هللا وَعب د .ثق ة دح يم، وع ن َمَعني، بحن  ل َعن الدارم  َعيدسَ  بحن وعثمان
 عن الطائ ، عوف بحن ُم َمهد َوقَال .(3)القدر يرى كان أبس، به ليا: أخرى رواية يف  أبيه

                                 
 ،3140/ 2/478 حنب ل ب ن ُمم د ب ن أمح د هللا عب د أبو: املءلف، الرجال ومعرفة العللمصادر الرتمجة:  (1)

 ،مع  ني ب  ن    ل زك  راي أليب ارجني  د اب  ن س  ءالتو  ،561/  2: ال  دوري واتري  خ ،499/  5: س  عد اب  ن لبق  ات
 الرتمج    ة/  7:  لبد    اريالكب    ري ل ريخت    االو   ،227/ 3/60اتري    خ اب    ن مع    ني برواي    ة ال    دوري ،839ة الرتمج    
 ،569 الرتمج    ة ،الض    عفا  واملرتوك    ون للنس    ائ  ،358 / الرتمج    ة 1للبد    اري  الص    غري  ض    عفاالو  ،1097

/  7: حب ان اب ن وثق ات ،800 الرتمج ة/  8: والتع ديل وارجر  ،1719/ 4/150 لعقيل ،الكبري ل ضعفا الو 
 ،5 ،3305 الرتمج   ة/ 3/117ارج  وزي اب   ن ا وض  عف ،8/7،42ع   دي لب  ن والكام   ل ،10865ب  رقم 448

 ومي     زان ،6206 الرتمج     ة/  2: واملغ     ين ،4100 الرتمج     ة الض     عفا ، ودي     وان ،5413الرتمج     ة/ والكاش     ف
يب ، تقريب التهذ228يب التهذيب برقم هتذ ،5925هتذيب الكمال برقم  ،8485 الرتمجة/  4: العتدال

 .6625برقم 
 موس  ى ب  ن احلس  ن ب  ن ُمم  ديف ترمج  ة أخي  ه 1/442/1191ا املص  ري اتري  خ ب  ن ي  ونمص  ادر الرتمج  ة:   (2)

يف ترمج ة أخي ه ُمم د، وك ذلك 3/518 ، مي زان العت دال5419ها، ب رقم، واملغين يف الضعفا  لل ذ الكندى،
 .7990يف لسان امليزان برقم 

هتم ودواع  يهم. وق  ال أي يع  د م  ن القدري  ة: وه  م املنك  رون للق  در، الق  ائلون أبن أفع  ال العب  اد َملوق  ة بق  در   (3)
 .641القدرية من يزعم أن الشر فعل العبد وحده. هدي الساري صاحلافظ: 
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 إب راهيم َوقَ ال .احل ديث يف  ض عيفا َك انَ : س عد بح ن ُم َمه د َوقَ ال .به أبس ل: َمَعني بحن  ل
 َوقَ  ال .وتنك  ر تع  رف: ح  ام أَب   و َوقَ  ال .احل  ديث واه   : ارجوزج  اين الس  عدي يعق  و  بح  ن

 أب و َوقَ ال .ض عيف: ق انع ب ن الباق  عبد َوقَال.منه أوثق غريه: احلريب إسحاق بحن َإب حَراَهيم
 ب ن ال رمحن لبع د قل ت: الدمش ق  ز رحَع ة أب و َوقَ ال.أبًس ا أبحاديث ه أرى ما: عدي بحن أمحد

 يف س ءالته، اآلج  رَ ي   ع َبي د أَب  و َوقَ ال. ثق ة: ق ال عط ا ؟ ب ن الوض ني يف  تق ول ام: إبراهيم
 س    ص دوقق ال احل افظ:  .نع م: ق ال ق دري؟ ه و: قل ت.احل ديث ص احل: داود أيب َعن

  .(1)سبعني ابن وهو ومائة ومخسني ست سنة مات ابلقدر ورم  احلفظ
 ا تفرد به.لني، يعترب به؛ فال  تج مبخالصة حال الراوي: 

 القسم الرابع
 ، وهم من الضعفا (وت  نحَكر   تَ عحَرف  )الرواة الذين وصفوا ب : 

ر   -1 َث حَعَم ُّ  ع َمارَةَ  بحن   َبشح   .الكويف ،املكتب ،اخلح
، اهلم داين احل ارث بح ن عطية َروحق   َأيب و  سنان، بحن وإدريا ،حكيم بحن اأَلحوص: َعن َرَوى

 .وآخرون مغلا، بحن وجبارة م وَسى، بحن َأمححَد: َعنه َرَوى وغريهم .
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:

 .(2)احلديث يف  بقوي ليا: حام أَب و قال
  .(3)وتنكر تعرف: الب داَريُّ  وقَال 

 .(1)ضعيف: النهَسائ  َوقَال

                                 
 9: والتعديل وارجر  ،2652 الرتمجة/  8: للبداري الكبري تاريخ،ال466/ 7الطبقات الكربى لبن سعد (1)
 13: بغ داد ري خوات ،193 الورق ة/  3: ع دي لب ن والكامل ،564/  7: حبان ابن وثقات ،213 الرتمجة/ 
 ،147/  6: الس الم واتري خ ،6841 الرتمج ة/  2: واملغ ين ،6153،35 الرتمج ة/  3: والكاشف ،482/ 

 ،205ب    رقم :الته    ذيب وهت    ذيب ،6689هت    ذيب الكم    ال ب    رقم ،9352 الرتمج    ة/  4: العت    دال ومي    زان
 .7408 الرتمجة والتقريب،

 /2/362ارجر  والتعديل  (2)
 33ص 41، ومن الضعفا  الضري للبداري 1759لبداري التاريخ الكبري ل (3)
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 .(2)انفرد إذا َبهَ  الحتجاج حد َعنح  خرج حىت خيطئ كان: حبان بحن َحاَم  أَب و َوقَال 
َ   د أَب     و َوقَ   ال   َإىَل  حديث    ه عن    دي وه   و منك    را، ح   ديثا أحاديث    ه يف  أر مل: َع   َدي   بح    ن َأمحح

 .(3)أقر  الستقامة
 .(4)مرتو : الدهارَق طيَن   َوقَال 

  .(5) حديثه على يتابع ل:  العقيل  وقال
  (7)السابعة من ضعيف وقال ابن حجر: .(6): تعرف وتنكرالساج  وقال

بعد النرر يف أقوال أمته ارجر  والتعديل ْند مجهورهم على ض عفه، راوي: خالصة حال ال
 ولكنه ضعفه ليا ابلشديد؛ وابلتايل فهو ممن يعترب حبديثه ول يرت  إل إذا انفرد. 

َسن -2  .الرق  َعَل    أَب و شهراير، بن سعيد بن َعَل    بن احلَح
 املل ك وعب د احلل ا، س يار ب ن ع امر وع ن أَبَي َه، َعنح  هبا وحدث بغداد قدمقال اخلطيب: 

 ب  ن ُم َمه  د عن  ه روى. ال  رقيني ال  ورد ب  ن وزري  ق ميم  ون، ب  ن وعل    القرقس  اين، س   َليحَمان ب  ن
َاَفظ ْنيح بن الحَعبهاس  .القطان زايد بن سهل وأبو احلح

 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:
 احل  ديث يف  يك  ن مل ري:املص   ي  ونا ب  ن س  عيد أَب   و وق  ال .ض  عيف ه  و: ال  دارقطين قَ  الَ 
  .وتنكر تعرف بذا ،
   .(1)ومائتني وتسعني سبع سنة األول ربيع شهر من بقيا ليومني اخلميا يوم مبصر تويف

                                                                             
 77/  23/ 1الضعفا  واملرتوكني للنسائ   (1)
  131/ 1/189اجملروحني لبن حبان  (2)
  247 160/ 2الكامل لبن عدي  (3)
  125الضعفا  واملرتوكني للدارقطين برقم  (4)
 1/140/170الضعفا  الكبري للعقيل   (5)
 836/ 455 /1يب التهذيب هتذ (6)
/ 455/ 1يب التهذيب ، هتذ137/700/ 4يب الكمال هتذ، وراجع 697/123/ 1يب تقريب التهذ (7)

836 
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 .ا تفرد بهمب  تج فال ضعيف يعترب به؛خالصة حال الراوي: 
  .الكويف لرمحنا َعبحد أَب و الحك ويفُّ، الرهمححَنَ  َعبحدَ  أَب و َعيَسى، بحن   احلح َسنيح   - 3

ََك  مَ : َع  نح روى  ، بح  نَ  احلح َبَة، َأيب  بح  ن   ع ثحَم  ان  : َوَعنح  ه  . رَاَش  د   بح  نَ  َوَمعحَم  رَ  َأاَبن  ، َوأَب   و َش  ي ح  ك َريح  ب 
 ، وغريهم.احلماين احلميد عبد بحن و ل ،اأَلَشجُّ  َسَعيد   َوأَب و
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه: 

: ح ام أب و َوقَ ال .احل ديث منك ر: ز رحَع ة أَب  و َوقَ ال. منك ر وحديث ه جمه ول،: الحب َداَري   قال
 م ن ل ه: ع دي بحن َأمححَد أَب و َوقَال .منكرة أحاديث أابن بحن احلكم عن روى ابلقوي، ليا

 .مناكري حديثه ويف غرائب، حديثه وعامة قليل، ش   احلديث
 اآلج ري ق اليب: افظ يف الته ذوق ال احل   .الثق ات  كت ا  يف  حب ان بح ن حام أَب و وذكره
 ها يف دي   وان. وق  ال ال  ذض  عيفوق  ال يف التقري  ب:  .ض  عيف أن  ه بلغ  ين :داود أيب ع  ن

 .(2)وينكر يعرف صويلح، :الضعفا 
 .ا تفرد بهمب  تج لو  خالصة حال الراوي: ضعيف يعترب به،

 .القرش  ارجح َمَح ُّ  بحال بن ُم َمهد بحن َإب حَراَهيم بحن ق َداَمةَ  بحن   الحَمَلكَ  َعبحد   -4
 دين  ار، ب  ن ال  رمحن وعب  د دين  ار، بح  ن اّلِله  وعب  د املق  ربي، َس  َعيد َأيب ب  ن َس  َعيد: َع  ن َرَوى

 بح  ن والنض  ر الص  ائغ، انف  ع ب  ن هللا وعب  د أوي  ا، َأيب بح  ن إمساعي  ل: َعن  ه َرَوى. و  ومجاع  ة
 .، وغريهم هارون بحن ويزيد سيل،

                                                                             
، ومي   زان 1434، املغ   ين3896، اتري   خ بغ   داد 151مص   ادر الرتمج   ة: اتري   خ ب   ن ي   ونا املص   ري ب   رقم (1)

 تقري ب يف ليس وا ال ذين ال رواة تقريب يف األريب مصبا ، 1000، ولسان امليزان برقم 1912العتدال برقم 
 .7130برقم التهذيب

 الورق   ة/  1: ع  دي لب   ن والكام  ل ،94 الورق  ة حب   ان، اب  ن وثق  ات ،269 الرتمج   ة/  3: والتع  ديل ارج  ر (2)
 1: واملي زان ،66ت 4/835 الس الم، واتريخ ،905 ت1/216الضعفا  واملرتوكون لبن ارجوزي و ،267

ت 6/463يب الكم      الهت      ذ ،233/  1: والكاش      ف ،1559 الرتمج      ة/  1: واملغ      ين ،2039 الرتمج      ة/ 
 الض   عفا  دي   وان،1341ت 1/168يبتقري   ب الته   ذ، 622ت  364/  2: حج   ر اب   ن وهت   ذيب ،1329
 .1006ت 1/90للذها لني فيهم وثقات اجملهولني من وخلق واملرتوكني
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 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:
ع تالدوري:  قال ويف رواي ة اس حاق  .ثََق ة ارج َمَح   قداَم ة ب ن الحمل ك عب د يَ ق  ول   ل مسََ

: ق  الع    يف أجوبت  ه عل  ى الربذ أليب زرع  ة ال  رازي الض  عفا اب  ن منص  ور عن  ه: ص  احل. ويف 
 عب د ك ان :داود أيب ع ن اآلج ري وق ال. وينك ر يع رف :البد اري وقال  .احلديث منكر 

 . نكارة حديثه ويف عنه  دث مالك كان ولويق عليه يثين الرمحن
َبل بحن َأمححَد َعنح  منصور، بن إسحاق وذكر  بحن أمحد بحن صاحل َوقَال، جدا ضعفه أَنهه   َحن ح
 سألت أيب عنه فقال: حام أيب عبدالرمحن بن وقال.احلفا  عليه خيتلف املََلك َعبد حنبل
  .يرت  :الدارقطين وقال .تالثقا عن ابملناكري  دث ابلقوي ليا احلديث ضعيف
 ب ن هللا عب د ع ن عن ده العقيل   وقال. ابلقوي ليا يف الضعفا  واملرتوكني: النسائ  وقال
 ك  ان :حب  ان اب  ن وق  ال .العجل    ووثق  ه .َن  وه نع  يم وأب  و احل  اكم ق  ال وك  ذا .من  اكري دين  ار

 ثق  ات،فيم  ا مل يواف  ق ال ب  ه الحتج  اج جي  وز ف  ال ومه  ه وكث  ر خط  ءه فح  ش أن  ه إل ص  دوقا
 (1) وقال احلافظ يف التقريب: ضعيف. .ُمفوظة غري أشيا  له عدي ابن قالو 

ضعيف، فهو وإن وثقه  ي  بن معني يف رواية عنه فقد ن زل ب ه إىل خالصة حال الراوي: 
رتبة الصاحل يف رواية أخ رى، ومجه ور النق اد عل ى ض عف حفر ه؛ فيحم ل ق ول اب ن مع ني 

إل فيما وافق في ه  به الحتجاج صحي الفالحتجاج؛ على صال  حديثه لالعتبار وليا ل
 .  الثقات

                                 
 الرتمج   ة: الكب   ري اريالبد    اتري   خ، 297الرتمج   ة  3/74مص   ادر الرتمج   ة: اتري   خ اب   ن مع   ني رواي   ة ال   دوري (1)

  ،2/356ع   يف أجوبت  ه عل  ى الربذ أليب زرع  ة ال  رازي الض  عفا  و ،382 الرتمج  ة النهَس  ائ ، وض  عفا  ،1392
، والض عفا  180، س ءلت اب ن ايب ش يبة لعل   اب ن امل ديين الرتمح ة رق م 1139معرفة الثقات للعجل  الرتمجة 

 والكام ل: 736الرتمجة  حبان لبن واجملروحني ،1709 مجةالرت : والتعديل وارجر  ، 985الكبري للعقيل  رقم 
 الرتمج  ة: والكاش  ف ،893 ،301 الرتمج  ة قط  ين، لل  دار الربق  اين وس  ءالت، 1461ت 6/536ع  دي لب  ن

الضعفا  واملرتوكني لبن ارج وزي الرتمج ة  ،3836 الرتمجة: واملغين ،2631 الرتمجة الضعفا ، وديوان ،3516
 ،770الرتمج   ة : الته   ذيب وهت   ذيب، 3550هت   ذيب الكم   ال  ،5239 الرتمج   ة: العت   دال ومي   زان، 2180
 .1/521:التهذيب وتقريب
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 .الَبصحَري   ُم َمهد أَب و القيس ، الَعبحدي عمارة بن عون -5
 وش عبة َعر وبَ ة، َأيب بح ن وَس َعيد الطوي ل، ومحي د س لمة، بح ن ومح اد زيد، بن محاد :َعن َرَوى
 ، ومجاعة.أنا بحن ومالك احلجاج، بن

َ  : َعن  ه َرَوى  ُم َمه  د بح  ن وعب  اس اخل  الل، َعَل      بح  ن واحلس  ن النيس  ابوري، األزه  ر بح  ن دَأمحح
 وآخرون. الرقاش ، ُم َمهد بحن املََلك َعبد قالبة وأَب و الدوري،

 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه: 
 منك   ر وك   ان َعنح   ه ، أكت   ب ومل أدركت   ه: ح   ام أَب    و َوقَ   ال .احل   ديث منك   ر: ز رحَع   ة أَب    و ق   ال
 َوقَ ال .ضعيف: داود أبو َوقَال .وتنكر تعرف: الب داَريُّ  وقَال .احلديث ضعيف يث،احلد
 َص د وقًا َك انَ وقال اب ن حب ان يف اجمل روحني:   .حديثه يكتب ضعفه مع: عدي بحن َأمححَد أَب و
َتَجاج فَ َبطل املقلوابت َرَوايَته يف  وجد َحىته  َخطء ه   كثر ممهن  .الثَ َقات َوافق َفيَما َإله  َبهَ  اَلحح
 ف الخالص ة ح ال ال راوي: ض عيف يعت رب ب ه؛  (1) .ضعيف : التقريب  يف حجر ابن َوقَال
 .ا تفرد بهمب  تج
السَ نَديُّ  الرهمححَنَ  َعبحدَ  بن ْنََيحث  -6

   .ابملغازي الناس أعلم من كان.الحَمَدين   َمعحَشر   أَب و ،(2)
 ب  ن وَس  َعيد املق  ربي، َس  َعيد َأيب ب  ن َس  َعيد، كع  ب بح  نَ  دَ وُم َمه   ق  يا، بح  نَ  ُم َمه  دَ  :َع  ن َرَوى 

  .وخلق ،عروة بحن وهشام  ،وانفع الحم نحَكَدر، بن وُممد امل َسيهب،
 ، وغريهم.مهام بحن الرزاق وعبد مهدي، بحن الرهمححَنَ  وَعبحد الثوري، سفيان: َعنهو  
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:  

                                 
 ،2160 الرتمج    ة/  6: والتع    ديل وارج    ر  ،81 الرتمج    ة/  7: الكب    ري البد    اري اتري    خمص    ادر الرتمج    ة:   (1)

 ،4384 رتمج  ةال/  2: والكاش  ف ،1547الرتمج  ة: ع  دي لب  ن والكام  ل ،197/  2: حب  ان لب  ن واجمل  روحني
 الرتمج       ة/  3: العت       دال ومي       زان ،4777 الرتمج       ة/  2: واملغ       ين ،3261 الرتمج       ة الض       عفا ، ودي       وان
 .5224برقم: والتقريب ،173/312/  8: التهذيب وهتذيب ،4554وهتذيب الكمال ،6534

د، وه  من بالد بكسر السني املهملة وسكون النون وكسر الدال املهملة، هذه النسبة إىل السن، الَسنحدى (2)
 .7/269. األنسا  اهلند، واملشهور ابلنتسا  إليها أبو معشر ْنيح بن عبد الرمحن السندي املدين
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  .ذك  ره َإَذا ويض  حك ويض  عفه َعنح  ه ،    دث ل َس  َعيد بح  ن َ ح  َل  َك  انَ :  عل   بح  ن َعمح  رو قَ  ال
 ل مض طر  عن دي حديث ه مح د:أ َوقَ ال .وتنك ر تعرف معشر أَب و َكانَ : مهدي ابن َوقَال
 ل لكن ه ،صدوقا َكانَ : يف رواية أخرى َوقَال .َبهَ  أعترب حديثه أكتب ولكن اإلسناد، يقيم
ويف رواية أخرى:  .احلديث يف بقوي ليا: َمَعني بحن  ل َوقَال .بذا  ليا اإلسناد، يقيم

 .املس  ند حديث  ه م  ن ي  روى أن يتق  ى أمي  ا رج  ال وَك  انَ  الرق  اق، حديث  ه م  ن يكت  ب ض  عيف،
 ُمل  ه احل  ديث، ل  ني ص  احل،: نع  يم أَب   ووق  ال . ري  ح معش  ر أَب   و بش     ، ل  يا: ه أيض  اوَعن  

 َوقَ   ال .ض   عيف: داود،والنهَس   ائ  أب   و قَ   الوَ  .احل   ديث منك   ر: الب د   اَريُّ  وقَ   ال .الص   دق
لَ  بَ عحض   َتكهَلمَ : الرتَ حَمَذي    عن ه أروي ل: ُم َمه د ق ال. حفر ه قب ل م ن معش ر أيب يف  الحَعلحمَ  َأهح

 يف  ص دوق: ز رحَع ة أَب  و َوقَ ال .ش يئا حديثه يسوى ل: احلافظ ُم َمهد بحن صاحل َوقَال  .شيئا
   دث وَك انَ  ض عيفا، ض عيفا ش يدا َك انَ :امل ديين ب ن عل   وق ال .ابلقوي ولَيحاَ  احلديث،

 ع  ن    دث وَك  انَ  ص  احلة، أبحادي  ث كع  ب بح  نَ  ُم َمه  دَ  َع  نح  و   دث ق  يا، بح  نَ  ُم َمه  دَ  َع  نح 
 بك ار ب ن ُمم د مسعت: خيثمة َأيب بن بكر أَب و َوقَال .منكرة أبحاديث انفع وعن املقربي،

َ د أَب  و َوقَ ال. ش ديدا تغريا  وت أن قبل تغري معشر أَب و َكانَ  قد: يقول الراين ابن  بح ن َأمحح
 ت ويفوق ال احل افظ: ض عيف م ن السادس ة أس ن واخ تلط .. حديث ه يكتب ضعفه َمعَ :َعَدي  
 (1).ومئة سبعني سنة

 خالصة حال الراوي: ضعيف،  يعترب حبديثه.
                                 

 ،2263 الرتمج     ة/  8: والتع     ديل ارج     ر  ،266و ،418/  5: س     عد اب     ن لبق     اتمص     ادر الرتمج     ة:   (1)
َبة، َأيب اب  ن وس  ءالت  الرتمج  ة/  9و ،2397 الرتمج  ة /118/ 8: الكب  ري البد  اري واتري  خ ،106 الرتمج  ة َش  ي ح

 ،( 2130 ،343) والرتَ حَم َذي   ،400 الرتمج ة ،الك رب وض عفاؤه، ،205 ،172/  2: الص غري واترخيه ،985
 الرتمج  ة/  8: والتع  ديل وارج  ر  ،591 الرتمج  ة النهَس  ائ ، وض  عفا  ،582 ،581: الدمش  ق  زرع  ة أيب واتري  خ
 ال   دارقطين، وض   عفا  ،180 الورق   ة/  3 ع   دي لب   ن الكام   لو  ،60/  3: حب   ان لب   ن واجمل   روحني ،2263
الض عفا  واملرتوك ني  ، 1909الض عفا  الكب ري للعقيل   ب رقم  ،254 الرتمج ة نع يم، أيب وضعفا  ،550 الرتمجة

 الرتمج ة/  2: واملغ ين ،5889 الرتمج ة/  3: والكاشف ،435/  7: النبال  اعالم وسري،3507لبن ارجوزي 
 10: الته ذيب وهت ذيب ،، 6386يب الكم ال ب رقم و هتذ ،9017 الرتمجة/  4: عتدالال وميزان ،6600

 .298/  2: والتقريب ،422 - 419/ 
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 القسم اخلاما
 ، وهم من املرتوكني(وت  نحَكر   تَ عحَرف  )الرواة الذين وصفوا ب : 

د   ولقبه َعوحف   بحن   زَيحدث  -1  .طع القَ  رَبَيَعةَ  أَب و َعوحف   بحن   فَ هح
 .، وغريهموشريك ،وهشيم ،موسى بن وعون،  سلمة بن ومحاد ،عوانة أع :عن روى
 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه: 

 ب ن َعَل  ق ال   .احل ديث م رتو  َعَوانَ ةَ  َأيب  صاحب ربيعة أبو: الفالس عل  بن عمرو قال
 أحل ى ول أك يا ابلبص رة رأي ت ما: يقول أيب مسعت الرمحن عبد. وقال َكذها ث  :الحَمَدييَن َ 

. وق  ال وس  ئل عن  ه م  رة في  ه ي  تكلم امل  ديين اب  ن  عل  ى وك  ان ع  وف ب  نا فه  د ربيع  ة أع م  ن
د اري يف وق ال الب .حديثني (1)بسرقة  زرعة أاب واهتمه .يده وحر  - وتنكر تعرف: ققال

وق ال ال دار قط ين.  .احل ديث م رتو ق ال مس لم يف الك ىن واألمس ا : . عن ه   سكتواالكبري: 
تَ َلط ممهن َكانَ  ضعيف. وقال ابن حبان: َتاَلل ه قبل َحدث َفَما أَبخَرة اخح  َوَم ا فمس تقيم اخح

َليط بَ عحد حدث َبارا من َبهَ  ان حَفرد َعمها التنكب جيب الحَمَناَكري َفَفيهَ  التهدح َخح  بح ن َ ح َل  وََك انَ  ألح
 بح ن َعَل   َوقَ الَ  ،َحيه ان بح ن وفه د َع وحف بحن َفهد فهدين اتهقوا َويَ ق ول َفيهَ  الرهأحي س   مَعني

                                 
َع  أَنهه  قال السداوي: قال الذها  (1) ، فَ َيَج    السهاَرق  َوَيده َفرَد  حبََديث  ََديَث َأنح َيك وَن ُم َدَ ثث يَ ن ح َسرََقة  احلح

َعه  أَيحًضا مَ  َث.مسََ ََه ممهنح َشارََكه  يف  نح َشيحَخ َذاَ  الحم َحدَ  ََديث  ع َرَف َبَراو ، فَ ي َضيف ه  َلَراو  َغريح : َأوح َيك ون  احلح ق  لحت 
َزاَ  َوالحك ت َب ؛ فََإن هَها َأَنحَا  َبَكَثري  َمنح َسرَقَ الذها لَبَ َقَتَه، قَالَ  َجح فتح  َة الرَُّواَة.: َولَيحَا َكَذَلَك َمنح َيسحَرق  األح

 .2/125املغيث
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 أيب َع ن ينف رد،: َع َدي اب ن   قال. و َحيهان بحن وفهد َعوحف بحن َفهد الفهدان ذهب :الحَمَدييَن  
. وق ال الص دق أه ل ح ديث يش به ل منك را حديث ه يف أر ومل غ ريه وع ن ش    بغ ري َعَوانة

أكث   ر علم   ا  ارج   ر  خالص   ة حال   ه: و  .(1)ال   ذها يف املغ   ين ويف مي   زان العت   دال:تركوه. 
 والتعديل وجهابذهتم على اهتامه؛ فهو ضعيف جدا؛ مرتو ؛ ول يعترب حبديثه. 

  .املََدييَن   مَححَزة، أَب و َميحم ون بن الواَحد َعبد -2
عَ   .األَنصاري   َ ل بن َللَحة: َعن َوى، ورَ الزَُّبري بحن رَوةع   مسََ
  .والقعنا الَعَقَدي   َعامر أَب و :َعنحه   روى

 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:
 .َض  َعيف ال  دهارَق طحيَن   َوقَ  الَ .  بََثَق  ة لَ  يحاَ وق  ال النس  ائ :   .احل  ديثَ  م نَك  ر  ق  ال البد  اري: 

 ب   ن يعق   و و . وق   ال أب   و ح   ام، من   اكري ص   احب م   رتو  :قطينال   دار  ع   ن الربق   اين وق   ال
َث حَبات َعن املوضوعات يروي وقال ابن حبان: .وتنكر تعرف: سفيان  ع  رحَوة َع ن   دث األح

َتَجاج فَ َبطل َحَديثه من لَيحاَ  مبَا الزبري بن  .(2)بروايته اَلحح
 خالصة حال الراوي: ضعيف جدا؛ مرتو  ل يعترب حبديثه.

 . الدَ مشق ُّ  الشهام ُّ  َوي  َقال ،الحك ويف  ، أبو حفص،الحَوَجيَه  َ  وجيه بن م وَسى بن عمر -3

                                 
، الك  ىن واألمس  ا   1345، الت  اريخ الكب  ري ب  رقم 2587ب  رقم  3/570مص  ادر الرتمج  ة: ارج  ر  والتع  ديل (1)

والكام  ل ب  رقم ،  373/ 311/ 1، واجمل  روحني  1520الض  عفا  الكب  ري للعقيل    ب  رقم ، 1143ملس  لم ب  رقم 
املغ ين ، و  1329لبن ارج وزي ب رقم  ، والضعفا  واملرتوكني231، والضعفا  واملرتوكني للدار قطين برقم 708

العجل   يف ، و مك رر 3310، ويف اللس ان أيض ا ب رقم 3310، ولسان املي زان ب رقم  2281يف الضعفا  برقم 
 .1363الثقات برقم 

 ، 771اجمل   روحني  ،124ارج  ر  والتع  ديل  ، 369، الض  عفا  واملرتك  ون للنس  ائ  1703الت  اريخ الكب  ري (2)
 ب ن أمحد بن عمر بن عل  احلسن أبو: املءلف، حبان لبن اجملروحني على الدارقطين تعليقات، 1444الكامل 
 احلديث  ة الف  اروق: الناش  ر، (ه   385: املت  و ) ال  دارقطين البغ  دادي دين  ار ب  ن النعم  ان ب  ن مس  عود ب  ن مه  دي
ا  والرتوك   ني لب   ن ارج   وزي ب   رقم ، الض   عف248،  ب   رقم  الق   اهرة – اإلس   الم  الكت   ا  دار والنش   ر، للطباع   ة
  .148لسان امليزان ، 5301، ميزان العتدال  3877، املغين برقم  2203
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 ب  ن وإمساعي  ل نع  يم، وأب  و بََقيه  ة، وعن  ه، ُم َمه  د ب  ن َوالَقاَس  م َوالزهح  َري   ال  زبري أيب َع  ن ي  روي 
  .وآخرون يسار، بن إسحاق بن ُممد، و البجل  عمرو

 يه:أقوال علما  ارجر  والتعديل ف
 .احلديثَ  م نَكر  ، َنَررث  فيه قال البداري:

 .بََثَقة لَيحاَ  بن معني:  ل قَالَ  
ر و  :الرهاَزي   َحاَم  أَب و َوقَالَ     .احلََديث يضع َكانَ  ،احلََديث ذاهب َمت ح

ر و  :َوالدهارَق طحيَن   ارجح نَ يحد بن َوعل  النهَساَئ    َوقَالَ   .َمت ح
 َوه  وَ  َكَذَلك، أذكره   مل َوَما َعَليحَه، الثَ َقات ي  َتاَبعه َل  -له-أمليت َما لوك: َعَدي ابحن َوقَالَ  

َمر َبني  .وإسنادا متحنا احلََديث يضع من عداد يف  َوه وَ  الضَُّعَفا ، يف  األح
 الثَ َق ات َع ن َرَوايَت ه يف  كثر فَ َلمها الحَمَشاَهري َعن الحَمَناَكري يَ رحَوي ممهن نكا: حَبان ابحن َوقَالَ  

َث حَبات َحَديث يشبه َمال رح  َإىَل  الحَعَداَلة حد َعن خرج َحىته  األح تحقه  ارجح  .الت  رح  فَاسح
 يف وق ال. وينك ر يع رف وجي ه ب ن موس ى ب ن عم ر: ق ال -يعق و روى ابن عساكر عن و 

: داود أب  و وق ال .بش ئ ه و ول يا بقي ة عن ه ي روي ال وجيه  موس ى ب ن عم ر آخر موضع
 .(1)  بش ليا

 مرتو ؛ متهم ابلوضع، فال يعترب به ول  تج حبديثه.خالصة حال الراوي: 
َسدي َإب حَراَهيم أَب و ،الحَقاَسم بن ُم َمهد -4  .كاو لقبه إن: قيلو  الحك ويف، األح

                                 
، اجمل  روحني لب  ن 727ت 6/133، احل  رج والتع  ديل 2157الت  اريخ الكب  ري للبد  اري مص  ادر الرتمج  ة:   (1)

 س ءالته يف الربق اين،  2510، الضعفا  واملرتوك ون لب ن ارج وزي ت/ 1187، الكامل ت/  642حبان ت/ 
، اتري     خ  557، الكش     ف احلثي     ث ت/ 6222، املي     زان ت/ 4551، املغ     ين ت/ 347لل     دار قط     ين ت/

 ب ن ليعق و  والت اريخ املعرف ة، 19657، مص با  الري ب ت/ 5698، لسان امليزان ت/ 250السالم ت/ 
 .5284ت/349/ 45، اتريخ دمشق 140،2/450/  3 ،277ت  الفسوي سفيان

 



 

 
3379 

 احلج  اج، بح  ن وش  عبة هللا، َعب  د بح  ن وَش  رَيك الث  وري، وس  فيان برق  ان، ب  ن جعف  ر: َع  ن َرَوى
، َعمح رو بح ن الرمحن وعبد َ د ال رازي، موس ى بح ن إب راهيم: َعن ه َرَوىومجاع ة.  اأَلوزاَع     وَأمحح
 ، وآخرون.عدي بن ويوسف َمَعني، ابن و ل الضا، يونا بن

 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:
وق ال ال دارقطين يف الض عفا  واملرتوك ني:  .حنب ل ب ن َأمححَد كذبه بثقة، ليا: النهَسائ  قَال

   ل َع ن خيثم ة، َأيب بحن بكر أَب و ابن أيب حام: أان َوقَال. واألوزاع  الثوري، عن يكذ 
 َفل م ذك رويف اتريخ ابن مع ني برواي ة ال دوري، ق ال:  .َعنحه   كتبت وقد ثقة،: قال َمَعني بحن

 ت يقظ لَ ه   يك ن َومل احلَ َديث َأصحَحا  من يكن مله أَن ُم َمهد يف  َعنحَدي  ل َومذهب ، يرضه
وق ال اب ن ارج وزي:  .حديث ه يعجب ين ول بق وي، ليا: حام أَب و َوقَال.  احلََديث َأصحَحا 

 :واألزدي النهَس اَئ    َوقَ الَ ،  َحَديث ه رمينَ ا َبَش  ح  لَ يحاَ  َموحض  وَعة َأَحاَديث ه يكذ  امححَد قَالَ 
ر و   لَ يحاَ  َم ا الثَ َق ات َع ن ي روي :نحبَ ا ابحن َوقَالَ  .يكذ  :الدهارَق طحيَن   َوقَالَ  . احلََديث َمت ح
َتَج  اج جي  وز َل  َأَح  اَديثهم م  ن  ،عن  ه داود َأابَ  س  ألت: اآلج  ري ع َبي  د أَب   و َوقَ  ال.    بَ  هَ  اَلحح
 ل حديثه وعامة: عدي بحن َأمححَد أَب و َوقَال. موضوعة أحاديثه مأمون، ول ثقة، غري: فقال
 ي  َع  رف األزواع   ، مس  ع: قَ  الَ  َوم  رهة.حَبديث  ه رمينَ  ا: محح  دأَ  قَ  الَ : الب َد  اَري   َوقَ  الَ  .علي  ه يت  ابع
َذ    : قال أمحد العقيل قال و  .وي  نحكر  .َبَش  ح    لَ يحاَ  َموحض وَعةث  س و    َأَحاَديث   َأَحاَديث ه  ، َيكح

      (1) كذبوه.وقال احلافظ: .والدارقطين حنبل بن أمحد كذبهها:  وقال الذ
                                 

 وعل ل، 3082ت 48/ 4: الدوري ابن معني رواية اتريخ ،401/  6: سعد ابن لبقاتمصادر الرتمجة:  (1)
 النهَس    ائ ، وض    عفا  ،( 358) والرتَ حَم    َذي   ،672 الرتمج    ة/  1ي لبد    ار الكب    ري ل ت    اريخالو  ،281/  1: أمح    د
 لب  ن واجمل  روحني ،295 الرتمج  ة/  8: والتع  ديل وارج  ر  ،1684ت4/128العقيل    وض  عفا  ،545 الرتمج  ة
 أمح د: املءل ف، ب رقم الض عفا  يف الكام ل َمتص ر ،1727ت7/491ع دي لب ن والكامل ،287/  2: حبان
الض  عفا  واملرتوك  ني ، [1727]ب  رقم  1/687، (ه   845 ت) املقري  زي ال  دين تق    الق  ادر، عب  د ب  ن عل    ب  ن

 ،5196 الرتمج   ة/  3: والكاش   ف ،3160ت3/93ارج   وزي اب   ن وض   عفا ( ، 478)ت 3/130لل   دارقطين
 ومي     زان ،5915 الرتمج     ة/  2: واملغ     ين ،292اتري     خ الس     الم ت/  ،3933 الرتمج     ة الض     عفا ، ودي     وان
 أمس   ا  يف الكم  ال هت  ذيب إكم  ال، و 5550ت 26/301يب الكم   ال هت  ذ ،8066 الرتمج  ة/  4: العت  دال
 .201/  2: ريبوالتق 663 الرتمجة 408 – 407/  9: التهذيب ذيبهت،  4260، الرتمجة  الرجال
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 احلديث، فال يعترب به، ول  تج حبديثه. و متهم مرت خالصة حال الراوي: 
، اأَلعحم   ى داود أب   و احل   ارث، ب   ن ن  َفيح   ع -5  الك    ويفُّ  السه   َبيع ُّ  اهلَمح   داينُّ : ويق   ال ال   دهارم ُّ

 .انفع امسه: ويقال الَقاص،
، وب  َريح  َدة ع  از ، ب  ن وال  ربا  مال  ك، بح  ن أن  ا: َع  ن َرَوى  ال  زبري،  بح  ن هللا وعب  د اأَلس  لم  
 .، وغريهمع َمر بحن هللا وعبد عباس، بحن هللا وعبد
 وآخرون. هللا، َعبد بحن وَشرَيك األعمش، وس َليحمان الثوري، سفيان :َعنه َرَوى

 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:
َ  دق  ال   عب  اس، واب  ن ع َم  ر، اب  ن: العبادل  ة مسع  ت: يق  ول األعم  ى داود أَب   و :حنب  ل بح  ن َأمحح
 ل يا يض ع: يق ول َمَع ني بح ن   ل مسع ت: أيض ا َوقَ ال .ش يئا م نهم يس مع ومل ال زبري، وابن
 م ن قوم ا يتن اول ك ان: ارجوزج اين يعقو  بحن َإب حَراَهيم َوقَال .ثقة يكن ملويف رواية: .بش    

 َوقَ ال .بش      يك ن مل: ز رحَع ة أَب  و َوقَ ال .احل ديث م رتو : عل   بح ن َعمح رو َوقَال .الصحابة
 َوقَ  ال .(1)في  ه يتكلم  ون: الب د  اَريُّ  وقَ  ال .احل  ديث ض  عيف حل  ديث،ا منك  ر:  ح  ام أَب   و

 رواي  ة أخ  رى: يف َوقَ  ال .احل  ديث م  رتو :  النهَس  ائ  َوقَ  ال .احل  ديث يف يض  عف: الرتَ حَم  َذي  
 .حديثه يكتب ول بثقة، ليا
َشح َيا  الثَ َق ات َع ن يَ  رحَوي ممهن َكانَ  :حبان بحن َحاَم  أَب و َوقَال  جي وز َل  تومه ا ض وعاتاملو  األح

َتَج  اج دي  وان الض  عفا : ها يف . وق  ال ال  ذاَلعحَتبَ  ار َجَه  ة َعلَ  ى َإله  َعنح  ه   الرَ َوايَ  ة َوَل  بَ  هَ  اَلحح
 (2) .معني ابن كذبه وقد ،مرتو  يب:وقال احلافظ يف تقريب التهذ تركوه.

                                 
 نفي ع - 381، ت/حل ب – ال وع  دار: الناش ر، زاي د إب راهيم ُمم ودحتقي ق   الص غري الضعفا   نسدةيف  (1)
َاَرث بن َعحَمى َداو د َأب و احلح َمَداين  األح : مهدي ابن قال: َوقَال وينكر يعرف مهحدي بن قَالَ  َفيهَ  يَ َتَكلهم ونَ  الحَقاص اهلح

ى ه ذه ارجمل ة لب ن مه دي يف أي م ن املص ادر ال  ي رجع ت إليه ا يف ترمج ة نفي ع ب ن . ومل أق ف عل وينكر يعرف
 احلارث .

 ،381 الرتمج    ة الص    غري، وض    عفاؤه ،2393 الرتمج    ة/  8: للبد    اري الكب    ري خالت    اريمص    ادر الرتمج    ة:  (2)
 الرتمج ة َس ائ ،النه  وض عفا  ،223/  3و ،77/  2: ليعق و  واملعرفة ،48/  5: داود ليب اآلج رَ ي   وسءالت
َمتص ر الكام ل  ، 1118ت55/  3: حب ان لب ن واجمل روحني ،2243 الرتمج ة/  8: والتع ديل وارجر  ،592
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 ديثه.متهم مرتو  احلديث، فال يعترب به، ول  تج حبخالصة حال الراوي:  
 
رو أَب و: وي قال َسَلَمة، أَب و البجل ، العال  بن َ حَل  -6  .الرازي َعمح

رو بحن وُممد عجالن، بحن وُممد األعمش، وس َليحمان السدتياين، أيو : َعن َرَوى  بح ن َعمح
َري   شها  بحن مسلم ابن وُممد علقمة،  ، ومجاعة.الزُّهح
 وُم َمه د األس دي، الص لت بح ن وُمم د مه ام، بح ن الرزاق وعبد عمارة، بحن حرم : َعنه َرَوى
 وغريهم. ،الطباع ابن عيسى بحن

 أقوال علما  ارجر  والتعديل فيه:
َبل بحن َأمححَد قَال  أَب  و َوقَ ال .بثق ة ل يا: َمَع ني بح ن   ل َوقَ ال .احل ديث يضع كذا :  َحن ح
:  وال دارقطين والنهَس ائ ، ، َل     عَ  بح ن َعمح رو َوقَ ال .بش      ليا: َمَعني بحن  ل َعنح  ، حام
: آخ ر موض ع يف  َوقَ ال .مقن ع غ ري: ارجوزج اين يعق و  بح ن َإب ح َراَهيم َوقَ ال .احل ديث مرتو 
 .وغريه وكيع فيه تكلم: الب داَريُّ  وقَال. ضعف حديثه يف: ز رحَعة أَب و َوقَال.واه  شيخ
 َوقَ  ال .ض  عيف: آخ  ر موض  ع يف  قَ  الوَ  .ض  عفوه: داود أيب َع  ن اآلج  ري، ع َبي  د أَب   و َوقَ  ال
 الحتج اج جي وز ل ابملقل وابت، الثق ات ع ن ينف رد: حبان ابن َوقَال  .يكذ  َكانَ : وكيع
 ،ى أحاديث  هعل   يت  ابعل  :ع  دي بح  نا ق  الو . وينك  ر يع  رف: س  فيان ب  ن يعق  و  َوقَ  ال .بَ  هَ 

وق   ال  .موض   وعات وأحاديث   ه ب   ني، وحديث   ه رواايت   ه عل   ى والض   عف ُمفوظ   ة، غ   ري وكله   ا
م  تهم م  رتو  خالص  ة ح  ال ال  راوي: (1) .ابلوض  ع رم   : حج  ر اب  ن وق  ال : ترك  وه.ال  ذها

 احلديث؛ فال يعترب به، ول  تج حبديثه.

                                                                             
ارَق طيَن ، وضعفا  ،1988ت/ الض عفا  لب ن ارج وزي ت/  ،252 الرتمج ة نعيم، أيب وضعفا  ،548 الرتمجة الده

 ،6667 الرتمجة/  2: واملغين ،4403 مجةالرت  الضعفا ، وديوان ،5968 الرتمجة/  3: والكاشف ، 3547
 ، 6466ت  30/9يب الكم  الوهت  ذ ،9115 الرتمج  ة/  4: العت  دال ومي  زان ،168/  5: الس  الم واتري  خ
   . 306/  2: ب التهذيبتقريو  ،472 - 470/  10: التهذيب وهتذيب

 ،3069 الرتمج ة/  8: للبداري الكبري تاريخالو  ،4/369: الدوري ابن معني رواية اتريخمصادر الرتمجة:  (1)
: الفس وي ليعقو  والتاريخ واملعرفة ،527 /2:الرازي ز رحَعة يبالضعفا  أل و ،401 الرتمجة الصغري، وضعفاؤه

: والتع ديل وارج ر  ،2069 الرتمج ة 4/437 العقيل ، وضعفا  ،627 الرتمجة النهَسائ ، وضعفا  ،141/  3
 واملرتوك  ون ض  عفا الو  ،9/23: ع  دي لب  ن والكام  ل ،115/  3: انحب   لب  ن واجمل  روحني ،744 الرتمج  ة/  9
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 وآخر دعواان أن احلمد لل ر  العاملني
 اخلامتة

احلمد لل الذي بنعمته م الصاحلات أن من عل   ِبمت ام ه ذا البح ث، وأس أل هللا س بحانه 
 تب له القبول وينفع به كل من يطلع عليه.وتعاىل أن يك

 وقد توصلت فيه إىل ما يل :   
 أمهية علم ارجر  والتعديل لدراسة األسانيد؛ ومتييز صحيح احلديث من سقيمه.  .1
يف كتابه  الرامهرمزي، قال ابملتون العناية برجال األسانيد ل تقل أمهية عن العناية .2

ثَ َنا َزْنح و : (1)احملدث الفاصل يَة  بحن  ُم َمهد  الن هيحَساب وَريُّ َحده
مبَكهَة، ثَ َنا ُم َمهد  بحن   (2)
 : عحت  َعَل ه بحَن الحَمَدييَنَ  يَ ق ول  َاَعيَل الحب َداَريُّ قَاَل: مسََ ََديَث »َإمسح الت هَفقُّه  يف َمَعاين احلح

بذل احملدثون جهودًا عريمة يف  فكما، «َنصحف  الحَعلحَم، َوَمعحرََفة  الر ََجاَل َنصحف  الحَعلحمَ 
مجع األحاديث وحفرها، وتدوينها، وأتليف الكتب املسندة أبنواعها املتعددة، فقد 
بذلوا أيضًا جهودًا عريمة يف البحث عن أحوال الرجال الذين رووا تلك 

                                                                             
 ،6330 الرتمج    ة/  3: والكاش    ف ،3743 الرتمج    ة ارج    وزي، اب    ن وض    عفا  ،577 الرتمج    ة قط    ين، ل    دارل

 هت   ذيب ،9591 الرتمج   ة/  4: العت   دال ومي   زان ،7022 الرتمج   ة/  2: واملغ   ين ،4671 الرتمج   ة وال   ديوان،
 .7618 الرتمجة والتقريب، ،261/  11: التهذيب ذيبوهت ،6895ت 31/484الكمال

 
املءلف: أبو ُممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزي ، احملدث الفاصل بني الراوي والواع  (1)

عناية و ، 1/320 بريوت ،الناشر: دار الفكر، احملقق: د. ُممد عجاج اخلطيب، ه (360الفارس  )املتو : 
املءلف: صاحل بن حامد بن سعيد ، لم ارجر  والتعديل وأثر ذلك يف حفظ السنة النبويةالعلما  ابإلسناد وع

 .1/35ابملدينة املنورة ، الناشر: جممع امللك فهد، الرفاع 
، يف معرفة علما  احلديث اإلرشاد. ينرر َزْنحََويحَه بحن  ُم َمهد  اللهبهاد  الن هيحَساب وَريُّ ثََقةث، َماَت َسَنَة َعَشَر َوَثاَلَثَائَة ، (2)

، ه (446املءلف: أبو يعلى اخلليل ، خليل بن عبد هللا بن أمحد بن إبراهيم بن اخلليل القزويين )املتو : 
 .3/858 الرايض –الناشر: مكتبة الرشد 
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السفر إىل البلدان بل وأحياان األحاديث، والتفتيش عنهم، وسءال أهل العلم عنهم، 
 أحواهلم.  والتعرف عل ملشافهتهم 

احلكم على رجال احلديث ليا ابألمر اهلني كما يرن البعض، وأنه جمرد نقل من   .3
كتب الرجال، بل يتطلب املعرفة ارجيدة بعلوم احلديث، وقواعد واصطالحات 

 األئمة، يف ارجر  والتعديل ومنهج كل إمام منهم يف ذلك.   
ه و ج  ر  هل ذا ال راوي، وي  ءثر  (وت  نحَك ر   ف  تَ عح رَ )ق ول علم ا  ارج ر  والتع  ديل يف راو:   .4

 على قبول روايته.  

م   ن أس   هل ألف   ا  ( وت  نحَك   ر   تَ عح   َرف  )ذه   ب علم   ا  ارج   ر  والتع   ديل إىل أن  ق   وهلم:  .5
 ارجر ، وصاحبها ممن يعترب حبديثه، فيصلح للمتابعات والشواهد.

عتب  ار؛ ل  يا ك  ل م  ن ألل  ق علي  ه ه  ذا اللف  ظ ه  و جم  رو  ي  رد حديث  ه، أو يكت  ب لال  .6
فمن خالل العمل يف ه ذا البح ث  ليا مطردا ينطبق على مجيع الرواة،احلكم  هذاف

الثقة، وف يهم  فيهم متفاوتة، درجاهتم رواة يف(: ورد وت  نحَكر   تَ عحَرف  وجدت أن قوهلم: )
 الصدوق، وفيهم اللني، وفيهم الضعيف، بل وفيهم الضعيف جدا.

 ف  يمن حت   رهر  ال   ي جي  ب أن  مل  ةاجمل تلي  نيعب  ارات الم  ن  يعت  رب (وت  نحَك  ر   تَ عح  َرف  ق  وهلم: ) .7
وذل    ك ابستقص   ا  أق    وال علم    ا  ارج   ر  والتع    ديل يف ال    راوي واملوازن    ة  في    ه قيل   ت

 والرتجيح بني هذه األقوال، والنتها  إىل قول فصل يف بيان حالة الراوي. 

تتب  ع يف كاف  ة  بع  د البح  ث وال (وت  نحَك  ر   تَ عح  َرف  )جمم  وع ع  دد ال  رواة ال  ذين وص  فوا ب   :  .8
 كتب الرجال املتوفرة على املوسوعات احملوسبة وغريها هو: ثالثة وأربعون راواي.

 ثقة: ثالثة رواة. ، وهوعدد من وصف من الرواة ب : تعرف وتنكر  .9

 أربعة رواة.، وهو صدوق: عدد من وصف من الرواة ب : تعرف وتنكر .10
 عة وعشرون راواي.، وفيه لني: أربعدد من وصف من الرواة ب : تعرف وتنكر .11
 .ضعيف: ستة رواة ، وهوعدد من وصف من الرواة ب : تعرف وتنكر .12
 .مرتو : ستة رواة ، وهوعدد من وصف من الرواة ب : تعرف وتنكر .13

 وأما عن توصيايت بعد العمل يف هذا البحث، فه :
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دراسة مصطلحات أخرى أو ألفا  أخرى للجر  والتعديل، والوقوف على معانيها،  -1
 مراتبها، وما يرتتب على ذلك من أحكام تتعلق ابلراوي وروايته.وبيان 

حصر عدد الرواة الذين وصفوا بكل لفظ من ألفا  ارجر  والتعديل على حدة، مع  -2
الرتمج  ة هل  م وذك  ر اخلالص  ة يف بي  ان ح  اهلم؛ إث  را  للمكتب  ة احلديثي  ة، وع  وان للمبت  دئني م  ن 

 للبة العلم.  
وص ف بلف ظ م ن بلف ظ م ن ألف ا  ارج ر ، وبي ان س بب  دراسة م روايت ك ل راو مم ن -3

 وصف النقاد له بذلك؟ وذلك من خالل مقارنة مروايته مبروايت الثقات.
 

َفيَق  َإله اَبّلِلَه َعَليحَه تَ وَكهلحت  َوَإلَيحَه أ نَيب  }  .(88) { هود:َوما تَ وح
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 املصادر واملراجع
م بن يعقو  بن إسحاق السعدي ارجوزجاين، أبو املءلف: إبراهي، أحوال الرجال .1

دار ، احملق  ق: عب  د العل  يم عب  د العر  يم الَبس  توي، ه   (259إس  حاق )املت  و : 
 .1عدد األجزا : ، فيصل آابد، ابكستان -كادم  أالنشر: حديث 

املءل ف: أب و الطي ب اني ف ب ن ، إرشاد القاص  والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين .2
ال     رايض، مكتب     ة اب     ن  ،الناش     ر: دار الكي     ان، وريص     ال  ب     ن عل       املنص     

 .1عدد األجزا :،إلمارات،اتيمية
املءلف: مغلطاي بن قليج ب ن عب د هللا ، إكمال هتذيب الكمال يف أمسا  الرجال .3

البكج    ري املص    ري احلك    ري احلنف     ، أب    و عب    د هللا، ع    ال  ال    دين )املت    و : 
الطبع         ة: ، رالناش         ر: الف         اروق احلديث         ة للطباع         ة والنش         ، ، ه          (762
 .12عدد األجزا : ، م2001 -   ه1422األوىل،

، اإلكمال يف رفع الرتيا  عن املءتلف واملدتلف يف األمسا  والكىن واألنس ا  .4
 تاملءل  ف: س  عد املل  ك، أب  و نص  ر عل    ب  ن هب  ة هللا ب  ن جعف  ر ب  ن م  اكول )

الطبع    ة: الطبع    ة األوىل ، لبن    ان-ب    ريوت-دار الكت    ب العلمي    ة  ط ه     (475
 .7عدد األجزا : ، م1990- ه1411

املءلف: عبد الكرمي بن ُممد بن منصور التميم  السمعاين املروزي، ، األنسا  .5
احملقق: عبد الرمحن بن  ل املعلم  اليماين ، ه (562أبو سعد )املتو : 

الطبعة: األوىل، ، الناشر: جملا دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد، وغريه
 1دد األجزا : ع، م 1962 -ه   1382

املءل   ف: ُمم    د ب   ن ُمم    د ب   ن عب   د ال   رز اق ، اتج الع   روس م   ن ج   واهر الق   اموس .6
: دار ، طه     (1205تاحلس    يين، أب    و الف    يض، امللق     ب مبرتض    ى، الزهبي    دي )

 .اهلداية
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املءل  ف: س  ا ال  دين أب  و عب  د هللا ، اتري  خ اإلس  الم َوَوفي  ات املش  اهري َواألع  الم .7
ش  ر: دار ، الناه   (748 ح  از ال  ذها )املت  و : ُمم  د ب  ن أمح  د ب  ن عثم  ان ب  ن قَا

 .15عدد األجزا : ، م 2003الطبعة: األوىل، ، الغر  اإلسالم 
املءلف: أبو زكراي  ل بن معني بن ع ون امل ري ، اتريخ ابن معني )رواية الدوري( .8

الناش  ر: مرك  ز البح ث العلم    وإحي  ا  ، ه  (233)املت  و : ، ابل ول ، البغ  دادي
 4عدد األجزا : ،1979 – 1399األوىل،،مكة املكرمة -الم  الرتاث اإلس

املءل  ف: أب  و زك  راي    ل ب  ن مع  ني ب  ن ، اتري  خ اب  ن مع  ني )رواي  ة عثم  ان ال  دارم ( .9
ع     دد ، دمش     ق –الناش     ر: دار امل     أمون لل     رتاث ، ه      (233ع     ون )املت     و : 

 .1األجزا :
ص ديف، أب و املءلف: عبد الرمحن ب ن أمح د ب ن ي ونا ال اتريخ ابن يونا املصري .10

، ه  1421الطبع ة:األوىل،، دار الكتب العلمي ة، ب ريوتط  ه (347تسعيد )
 .2عدد األجزا : 

املءلف: أبو حفص عم ر ب ن أمح د ب ن عثم ان ب ن أمح د ب ن ، اتريخ أمسا  الثقات .11
، ه  (385ُممد بن أيو  بن أزداذ البغدادي املع روف ب   اب ن ش اهني )املت و : 

ع  دد ،1984 ه   1404الطبع  ة: األوىل،، ي  تالكو  –الناش  ر: ال  دار الس  لفية 
 .1األجزا :

املءل  ف: أب  و بك  ر أمح  د ب  ن عل    ب  ن اثب  ت ب  ن أمح  د ب  ن مه  دي ، اتري  خ بغ  داد .12
، ب ريوت–الناشر: دار الغ ر  اإلس الم ، ه (463اخلطيب البغدادي )املتو : 

 .16عدد األجزا : ،م2002-ه  1422الطبعة: األوىل،
أمح د ب ن عب د هللا ب ن ص احل العجل ى الك و   املءلف: أبو احلسن، اتريخ الثقات .13

، م1984-ه    1405وىل األ الطبع   ة، الناش   ر: دار الب   از، ه    (261)املت   و : 
 1عدد األجزا : 
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املءل  ف: أب  و القاس  م عل    ب  ن احلس  ن ب  ن هب  ة هللا املع  روف ابب  ن ، اتري  خ دمش  ق .14
الناش  ر: دار ، احملق  ق: عم  رو ب  ن غرام  ة العم  روي، ه   (571عس  اكر )املت  و : 

 م 1995 -ه   1415عام النشر: ، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
املءلف: ُمم د ب ن إمساعي ل ب ن إب راهيم ب ن املغ رية البد اري، أب و ، لتاريخ الكبريا .15

، ال دكن –الطبعة: دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد ، ه (256 تعبد هللا )
 .8عدد األجزا : 

الناش   ر: مءسس   ة ،  ب   ن يوس   ف ارج   ديعاملءل   ف: عب   د هللا، حتري   ر عل   وم احل   ديث .16
 -ه       1424الطبع    ة: األوىل، ، ال    راين للطباع    ة والنش    ر والتوزي    ع، ب    ريوت 

 .2عدد األجزا : ، م 2003
املءل ف: أب و الع ال ُمم د عب د ال رمحن ب ن ، حتفة األحوذي بشر  ج امع الرتم ذي .17

 –الناش    ر: دار الكت    ب العلمي    ة ، ه     (1353تعب    د ال    رحيم املب    اركفورى )
 .10عدد األجزا : ، وتبري 

املءل  ف: عب   د ال   رمحن ب   ن أيب بك   ر، ، ت  دريب ال   راوي يف ش   ر  تقري   ب الن   واوي .18
حقق    ه: أب    و قتيب    ة نر    ر ُمم    د ، ه     (911ج    الل ال    دين الس    يول  )املت    و : 

 ، ولبعة دار الرتاث ابلقاهرة.2عدد األجزا : ، الناشر: دار ليبة، الفاراييب
عب د هللا ُمم د ب ن أمح د ب ن عثم ان ب ن  املءلف: س ا ال دين أب و، تذكرة احلفا  .19

از ال ذها )املت و :  ، لبن ان-الناش ر: دار الكت ب العلمي ة ب ريوت، ه  (748قَا ح
 4عدد األجزا : ، م1998 -ه 1419الطبعة: األوىل، 

املءل   ف: ل   ارق ب   ن ُمم   د آل ب   ن انج     ، الت  ذييل عل     كت   ب ارج   ر  والتع   ديل .20
، ح  ويل ش  ارع املث  ىن -الناش  ر: مكتب  ة املث  ىن اإلس  المية ، ه   (1432)املت  و : 

 1عدد األجزا : ، م 2004 -ه   1425الطبعة: الثانية، 
املءل  ف: أب  و احلس  ن عل    ب  ن ، تعليق  ات ال  دارقطين عل  ى اجمل  روحني لب  ن حب  ان .21

الناشر: الفاروق احلديثة ، ه (385البغدادي الدارقطين )املتو :  عمر بن أمحد
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 1414الطبع  ة: األوىل، ، الق  اهرة –، دار الكت  ا  اإلس  الم  للطباع  ة والنش  ر
 1عدد األجزا :، م 1994 -ه  

املءلف: أبو الفضل أمحد بن عل  بن ُممد بن أمحد بن حجر ، تقريب التهذيب .22
 –الناش   ر: دار الرش   يد ، احملق   ق: ُمم   د عوام  ة، ه   (852العس  قالين )املت   و : 

 1د األجزا :عد، 1986 – 1406الطبعة: األوىل، ، سوراي

املءلف: أبو الفضل أمحد بن ، التلديص احلبري يف ختريج أحاديث الرافع  الكبري .23
الناشر: دار ، ه (852عل  بن ُممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتو : 

 4عدد األجزا : ،م.1989ه . 1419الطبعة: الطبعة األوىل ، الكتب العلمية
حلس ن القش ريي النيس ابوري )املت  و : املءل ف: مس لم ب ن احلج اج أب و ا، التميي ز .24

 -الناش   ر: مكتب   ة الك   وثر ، احملق   ق: د. ُمم   د مص   طفى األعرم    ، ه    (261
 1.عدد األجزا : ه، 1410الطبعة: الثالثة، ، السعودية –املربع 

املءل ف: أب و زك راي ُمي   ال دين   ل ب ن ش رف الن ووي ، ذيب األمسا  واللغاتهت .25
ش    ركة العلم    ا  مبس    اعدة إدارة الطباع    ة عني    ت بنش    ره: ، ه     (676)املت    و : 

 4.عدد األجزا : ، لبنان –يطلب من: دار الكتب العلمية، بريوت ، املنريية
املءل  ف: أب  و الفض  ل أمح  د ب  ن عل    ب  ن ُمم  د ب  ن أمح  د ب  ن ، هت  ذيب الته  ذيب .26

الناش  ر: مطبع  ة دائ  رة املع  ارف النرامي  ة، ، ه   (852حج  ر العس  قالين )املت  و : 
 12عدد األجزا : ، ه 1326بعة األوىل، الطبعة: الط، اهلند

املءل ف: يوس ف ب ن عب د ال رمحن ب ن يوس ف، ، هتذيب الكم ال يف أمس ا  الرج ال .27
الناش  ر: ،  احملق  ق: د. بش  ار ع  واد مع  روف، ه   (742تأب  و احلج  اج، امل  زي )
ع       دد ، 1980 – 1400الطبع       ة: األوىل، ، ب       ريوت –مءسس       ة الرس       الة 

 35األجزا : 
، ه (354ن حبان، أبو حام، الدارم ، الب س ي )املتو : املءلف: ُممد ب الثقات .28

الطبع    ة: األوىل، ، الناش    ر: دائ    رة املع    ارف العثماني    ة حبي    در آابد ال    دكن اهلن    د
 9عدد األجزا : ، 1973=   ه 1393
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الثقات ممن مل يق ع يف الكت ب الس تة )ي نش ر ألول م رة عل ى نس دة خطي ة فري دة  .29
املءل  ف: أب  و الف  دا  زي  ن ، ه   ( 902)تي خب  طَ  احل  افظ س  ا ال  دين السه  داو 
بَ غَ  ا )املت  و :  الناش  ر: مرك  ز النعم  ان للبح  وث ، ه   (879ال  دين قاس  م ب  ن ق طحل وح

 2011 -ه    1432الطبعة: األوىل، ، صنعا ، اليمن،والدراسات اإلسالمية 
 .وجملد للفهارس( 8) 9عدد األجزا : ، م

ب ن ُمم د ب ن إدري ا ب ن املن ذر  املءلف: أبو ُممد عب د ال رمحن، ارجر  والتعديل .30
الناش   ر: لبع   ة ، ه    (327التميم    ، احلنرل    ، ال   رازي اب   ن أيب ح   ام )املت   و : 

دار إحي ا  ال رتاث ، اهلند –حبيدر آابد الدكن  -جملا دائرة املعارف العثمانية 
 م 1952ه   1271الطبعة: األوىل، ، بريوت –العريب 

أب و نع يم أمح د ب ن عب د هللا ب ن أمح د  املءل ف:، حلية األوليا  ولبقات األصفيا  .31
الناش   ر: ، ه    (430ب   ن إس   حاق ب   ن موس   ى ب   ن مه   ران األص   بهاين )املت   و : 

 .10عدد األجزا : ، م1974 -ه  1394جبوار ُمافرة مصر،  -السعادة 
املءلف: سا الدين أبو املعايل ُممد بن عبد الرمحن ب ن الغ زي ، ديوان اإلسالم .32

الطبع  ة: ، لبن  ان –: دار الكت  ب العلمي  ة، ب  ريوت الناش  ر، ه   (1167)املت  و : 
 4عدد األجزا : ،  م 1990 -ه   1411األوىل، 

املءل ف: س ا ، ديوان الضعفا  واملرتوكني وخل ق م ن اجمله ولني وثق ات ف يهم ل ني .33
، مك  ة –الناش  ر: مكتب  ة النهض  ة احلديث  ة ، ه   (748)املت  و : ، ال  دين ال  ذها
 1عدد األجزا : ، م 1967 -ه   1387الطبعة: الثانية، 

املءل  ف: س  ا ال  دين ال  ذها )املت  و : ، ك  ر أمس  ا  م  ن تكل  م في  ه وه  و موث  قذ  .34
 -ه      1406الطبع    ة: األوىل، ، الزرق    ا  –الناش    ر: مكتب    ة املن    ار ، ه     (748

 1عدد األجزا : ، م1986
أرب ع رس  ائل يف »ذك ر م ن يعتم د قول ه يف ارج ر  والتع ديل )مطب وع ض من كت ا   .35

الناش  ر: ، ه   (748املءل  ف: س  ا ال  دين ال  ذها )املت  و : ، « (عل  وم احل  ديث
 1عدد األجزا : ، م1990ه ،1410الطبعة: الرابعة،، بريوت ،دار البشائر 
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َداين ، رجال احلاكم يف املستدر  .36 َبَل بَن قَاَئَدَة اهلَمح املءلف: م قحبل  بن  َهاَدي بَن م قح
الطبع ة: الثاني ة، ،   األثري ةالناش ر: مكتب ة ص نعا، ه  (1422الوادَع ُّ )املت و : 

 2عدد األجزا : ، م 2004 -ه   1425
املءلف: أبو يعلى اخلليل ، خليل بن عب د هللا ، اإلرشاد يف معرفة علما  احلديث .37

الناش  ر: مكتب  ة ، ه   (446ب  ن أمح  د ب  ن إب  راهيم ب  ن اخللي  ل الق  زويين )املت  و : ا
 3عدد األجزا :  1409الطبعة: األوىل، ، الرايض –الرشد 

املءل  ف: س  ا ال  دين ال  ذها ، ال  رواة الثق  ات امل  تكلم ف  يهم مب  ا ل يوج  ب رده  م .38
الطبعة: ، لبنان –بريوت  -الناشر: دار البشائر اإلسالمية ، ه (748)املتو : 
 1عدد األجزا : ، م1992 -ه  1412األوىل، 

املءل  ف: ، س  ءالت أيب عبي  د اآلج  ري أاب داود السجس  تاين يف ارج  ر  والتع  ديل .39
تاين )املتو :  أبو الناش ر: عم ادة ‘ ه  (275داود سليمان بن األشعث السَ َجسح

، البحث العلم  ابرجامع ة اإلس المية، املدين ة املن ورة، اململك ة العربي ة الس عودية
 1عدد األجزا : ، م1983ه /1403الطبعة: األوىل، 

ن أمحد املءلف: أمحد بن ُممد ب، سءالت الربقاين للدارقطين رواية الكرج  عنه .40
الناش ر: كت ب خان ه ، ه  (425بن غالب، أب و بك ر املع روف ابلربق اين )املت و : 

 1عدد األجزا : ، ه 1404الطبعة: األوىل، ، لهور، ابكستان -مجيل  
املءل ف: أب و زك راي   ل ب ن مع ني ، سءالت ابن ارجني د أليب زك راي   ل ب ن مع ني .41

ي ، البغ   دادي )املت   و : ب   ن ع   ون ب   ن زايد ب   ن بس   طام ب   ن عب   د ال   رمحن امل   ر 
ع دد  م1988ه  ، 1408األوىل، ، املدينة املنورة ،مكتبة الدار، ط: ه (233

 1األجزا : 
املءلف: ُممد بن احلسني بن ُممد بن موسى ، سءالت السلم  للدارقطين .42

 1427الطبعة: األوىل، ،ه (412تالنيسابوري، أبو عبد الرمحن السلم  )
 1عدد األجزا :، ه 
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، ه (748 تلذها )ااملءلف: سا الدين أبو عبد هللا ، النبال  سري أعالم .43
-ه 1427الطبعة: ، مءسسة الرسالة،وكذلك:  القاهرة -الناشر: دار احلديث

 .م2006
إسعاف ذوي الَوَلر بشر  نرم »شر  أَلحَفيهَة السُّيول  يف احلديث املسمى  .44

ة عل  بن آدم ابن املءلف: الشيخ ُممد ابن العالم، «الدَُّرر يف علم األثر
اململكة  -الناشر: مكتبة الغراب  األثرية، املدينة املنورة ، موسى األثيويب الولوي

 2عدد األجزا : ، م 1993 -ه   1414الطبعة: األوىل، ، العربية السعودية
املءلف: أب و الفض ل زي ن ال دين عب د ، شر  )التبصرة والتذكرة = ألفية العراق ( .45

ب  د ال  رمحن ب  ن أيب بك  ر ب  ن إب  راهيم العراق    )املت  و : ال  رحيم ب  ن احلس  ني ب  ن ع
 1423األوىل الطبع ة، لبن ان –الناشر: دار الكت ب العلمي ة، ب ريوت ، ه 806

 .2عدد األجزا : ، م 2002 -ه 
، الرس   الة العلمي   ة: لس   عدي ب   ن مه   دي اهل   اس ، الض   عفا : أليب زرع   ة ال   رازي .46

ة، املدين  ة النبوي  ة، اململك  ة الناش  ر: عم  ادة البح  ث العلم    ابرجامع  ة اإلس  المي
 3عدد األجزا : ، م1982ه /1402الطبعة: ، العربية السعودية

املءلف: أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى ب ن ، الضعفا  .1
 ،الناشر: دار الثقافة، احملقق: فاروق محادة، ه (430مهران األصبهاين )املتو : 

 1عدد األجزا : ، 1984 – 1405وىل، الطبعة: األ، الدار البيضا 
املءلف: ُممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البداري، أب و ، الضعفا  الصغري .47

 –الناش ر: دار ال وع  ، احملقق: ُممود إبراهيم زايد، ه (256عبد هللا )املتو : 
 1عدد األجزا : ، ه  1396الطبعة: األوىل، ، حلب

جعفر ُممد بن عمرو بن موسى ب ن مح اد العقيل   املءلف: أبو ، الضعفا  الكبري .48
الناش   ر: دار ، احملق   ق: عب   د املعط     أم   ني قلعج    ، ه    (322املك     )املت   و : 
 4عدد األجزا : ، م1984 -ه 1404األوىل،  ،بريوت –املكتبة العلمية 
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املءل  ف: مج  ال ال  دين أب  و الف  رج عب  د ال  رمحن ب  ن عل    ب  ن ، الض  عفا  واملرتوك  ون .49
الناشر: دار الكتب ، احملقق: عبد هللا القاض ، ه (597ملتو : ُممد ارجوزي )ا

 1406الطبعة: األوىل، ، بريوت –العلمية 
املءل    ف: أب    و عب    د ال    رمحن أمح    د ب    ن ش    عيب ب    ن عل      ، الض    عفا  واملرتوك    ون .50

الناش  ر: ، احملق  ق: ُمم  ود إب  راهيم زاي  د، ه   (303اخلراس  اين، النس  ائ  )املت  و : 
 1عدد األجزا : ،، ه 1396: األوىل، الطبعة، حلب –دار الوع  

املءل  ف: أب  و احلس  ن عل    ب  ن عم  ر ب  ن أمح  د ب  ن ، الض  عفا  الض  عفا  واملرتوك  ون .51
مه    دي ب    ن مس    عود ب    ن النعم    ان ب    ن دين    ار البغ    دادي ال    دارقطين )املت    و : 

 الناشر: جملة ارجامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، ه (385
رو خليف   ة ب   ن خي   اط ب   ن خليف   ة املءل   ف: أب   و عم   ، لبق   ات خليف   ة ب   ن خي   اط .52

رواية: أيب عمران موسى بن زكراي بن  ل ، ه (240لبصري )املتو : ا الشيباين
الناش   ر: دار الفك   ر للطباع   ة ، التس   رتي، ُمم   د ب   ن أمح   د ب   ن ُمم   د األزدي 

 1عدد األجزا : ، م 1993ه  =  1414سنة النشر: ، والنشر والتوزيع
هللا ُممد بن سعد ب ن مني ع اهل اس  ابل ول ،  املءلف: أبو عبد، الطبقات الكربى .53

حتقي ق: ُمم د عب د ، ه  (230البصري، البغدادي املعروف ابب ن س عد )املت و : 
 1410الطبع  ة: األوىل، ، ب  ريوت –الناش  ر: دار الكت ب العلمي  ة ، الق ادر عط  ا

 8عدد األجزا : ، م 1990 -ه  
دكتور عن د امله دي لرق احلكم على احلديث ابلص حة أو ابلض عف، لألس تاذ ال  .54

.الطبع   ة األوىل عب   د الق   ادر، الناش   ر: مكتب   ة اإل    ان ، مكتب   ة ارجامع   ة األزهرية
 م .2010-ه 1431

املءلف: أب و عب د هللا أمح د ب ن ُمم د ب ن حنب ل ب ن ه الل ، العلل ومعرفة الرجال .55
، احملق   ق: وص     هللا ب   ن ُمم   د عب   اس، ه    (241ب   ن أس   د الش   يباين )املت   و : 

ع   دد ، م 201 -ه     1422الطبع   ة: الثاني   ة،، اين ، ال   رايضالناش   ر: دار اخل   
 3األجزا : 
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عون املعبود شر  سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب س نن أيب داود  .56
املءل  ف: ُمم د أش رف ب ن أم  ري ب ن عل   ب ن حي  در، ، وإيض ا  علل ه ومش كالته

: ط ،ه  (1329: تأبو عبد الرمحن، شرف احلق، الصديق ، العر يم آابدي )
 14عدد األجزا : ، ه 1415الطبعة: الثانية، ، بريوت ،دار الكتب العلمية

املءلف: زين الدين أيب  ل زكراي ب ن ُمم د ب ن ، فتح الباق  بشر  ألفية العراق  .57
، الناش    ر: دار الكت    ب العلمي     ة، ه      ( 926زك    راي األنص    اري الس    نيك  )ت 

 2ا : عدد األجز ، م2002ه  / 1422الطبعة: الطبعة األوىل، 
املءلف: س ا ال دين أب و اخل ري ُمم د ، فتح املغيث بشر  الفية احلديث للعراق  .58

 تب   ن عب   د ال   رمحن ب   ن ُمم   د ب   ن أيب بك   ر ب   ن عثم   ان ب   ن ُمم   د الس   داوي )
، االطبع   ة:، مص   ر ،: مكتب   ة الس   نة، طاحملق   ق: عل     حس   ني عل    ، ه    (902

 .4عدد األجزا :، م2003ه  / 1424
د ال  دين أب و ل  اهر ُمم  د ب ن يعق  و  الف  ريوزآابدى املءل ف: جم  ، الق اموس احمل  يط .59

الناشر: مءسسة الرس الة للطباع ة والنش ر والتوزي ع، ب ريوت ، ه (817)املتو : 
 1عدد األجزا : ، م 2005 -ه   1426الطبعة: الثامنة، ، لبنان –

املءل ف: س ا ال دين ال ذها ، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكت ب الس تة .60
مءسس ة عل وم الق رآن،  -ناشر: دار القبلة للثقافة اإلس المية ال، ه (748 ت)

 م 1992 -ه   1413الطبعة: األوىل، ، جدة
املءل   ف: أب   و أمح   د ب   ن ع   دي ارجرج   اين )املت   و : ، لكام   ل يف ض   عفا  الرج   الا .61

الطبع      ة: األوىل، ، لبن      ان-ب      ريوت -الناش      ر: الكت      ب العلمي      ة ، ه       (365
 م1997ه 1418

مس  لم ب  ن احلج  اج أب  و احلس  ن القش  ريي النيس  ابوري  املءل  ف: الك  ىن واألمس  ا  .62
الناشر: عم ادة البح ث العلم   ابرجامع ة اإلس المية، املدين ة ،ه  (261)املتو : 

 2عدد األجزا : ، م1984ه /1404املنورة، الطبعة: األوىل، 
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املءلف: ُممد ب ن مك رم ب ن عل ى، أب و الفض ل، مج ال ال دين اب ن ، لسان العر  .63
 –الناش ر: دار ص ادر ، ه  (711ويفعى اإلفريقى )املتو : منرور األنصاري الر 

 15عدد األجزا : ، ه  1414 -الطبعة: الثالثة ، بريوت
املءل ف: أب و الفض ل أمح د ب ن عل   ب ن ُمم د ب ن أمح د ب ن حج ر ، لسان امليزان .64

الناش ر: ، اهلن د –احملقق: دائرة املع رف النرامي ة ، ه (852العسقالين )املتو : 
ع دد األج زا :  الطبع ة: الثاني ة،، لبن ان –  للمطبوع ات ب ريوتمءسسة األعلم 

7 
املءلف: ُممد بن حبان بن أمح د ب ن ، اجملروحني من احملدثني والضعفا  واملرتوكني .65

حب   ان ب   ن مع   اذ ب   ن َمعحب   َد، التميم    ، أب   و ح   ام، ال   دارم ، الب س    ي )املت   و : 
 3األجزا :  عدد، الطبعة: األوىل، حلب –الناشر: دار الوع  ، ه (354

املءلف: أمحد بن عل  بن عب د الق ادر، أب و العب اس ، َمتصر الكامل يف الضعفا  .66
 -مكتب  ة الس  نة   ه   (845احلس  يين العبي  دي، تق    ال  دين املقري  زي )املت  و : 

 1عدد األجزا : ، م1994 -ه  1415الطبعة: األوىل، ، مصر / القاهرة
مجع  ه: أب  و ، تقري  ب الته  ذيب مص  با  األري  ب يف تقري  ب ال  رواة ال  ذين ليس  وا يف .67

الناشر: مكتبة ص نعا  األثري ة، ال يمن ، عبد هللا ُممد بن أمحد املصنع  العنس 
 4عدد األجزا : ، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، مصر -

املءل ف: أك رم ، معجم شيوخ الطربي الذين روى عنهم يف كتبه املسندة املطبوعة .68
دار اب   ن  -لناش   ر: ال   دار األثري   ة، األردن ا، ب   ن ُمم   د زايدة الف   الوج  األث   ري

 1عدد األجزا :، م 2005 -ه   1426الطبعة: األوىل، ، عفان، القاهرة
املءل  ف: أك  رم ب  ن ُمم  د زايدة ، املعج  م الص  غري ل  رواة اإلم  ام اب  ن جري  ر الط  ربي .69

ع       دد ،دار اب       ن عف       ان، القاهرة،ال       دار األثري      ة،األردن الناش       ر، الف      الوج 
  .2األجزا :
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املءل ف: أمح د ب  ن ف ارس ب ن زك راي  الق زويين ال رازي، أب  و ، اييا اللغ ةمعج م مق  .70
 -ه        1399ع      ام النش      ر: ، لناش      ر: دار الفك      ر، اه       (395تاحلس      ني )
 6م.عدد األجزا : 1979

املءل  ف: عثم  ان ب  ن ، معرف  ة أن  واع عل  وم احل  ديث، وي ع  رف مبقدم  ة اب  ن الص  ال  .71
، ه  (643ال  )املت و : عبد الرمحن، أبوعمرو، تق   ال دين املع روف ابب ن الص 

 –س  وراي، دار الفك  ر املعاص  ر  -الناش  ر: دار الفك  ر، احملق  ق: ن  ور ال  دين ع  رت
 1عدد األجزا :  م1986 -ه  1406سنة النشر: ، بريوت

املءل  ف: يعق  و  ب  ن س فيان ب  ن ج  وان الفارس    الفس  وي، أب  و ، املعرف ة والت  اريخ .72
الناش   ر: مءسس   ة  ،احملق   ق: أك   رم ض   يا  العم   ري، ه    (277يوس   ف )املت   و : 
 3عدد األجزا : ،  م1981 -ه  1401الطبعة: الثانية، ، الرسالة، بريوت

املءلف: سا الدين أب و عب د هللا ُمم د ب ن أمح د ب ن عثم ان ، املغين يف الضعفا  .73
از الذها )املتو :   احملقق: الدكتور نور الدين عرت، ه (748بن قَا ح

املءل ف: س ا ال دين أب و عب د هللا  ،من تكلم فيه وهو موثوق أو صاحل احل ديث .74
از الذها )املتو :  الطبعة: ، الناشر، ه (748ُممد بن أمحد بن عثمان بن قَا ح

 1عدد األجزا : ، م 2005 -ه  1426األويل 
أتلي ف: جمموع ة ، موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رج ال احل ديث وعلل ه .75

 -أش رف منص ور عب د ال رمحن  -من املءلفني )ال دكتور ُمم د مه دي املس لم  
 -أ  ن إب راهيم الزامل    -أمح د عب د ال رزاق عي د  -عصام عبد اهلادي ُممود 

الناش  ر: ع  امل الكت  ب للنش  ر ، م 2001الطبع  ة: األوىل، ، ُمم  ود ُمم  د خلي  ل(
 بريوت، لبنان -والتوزيع 

ر الناشر: دا، املءلف: نور الدين ُممد عرت احللا، منهج النقد يف علوم احلديث .76
 م1997-ه  1418الطبعة: الطبعة الثالثة ، سورية-الفكر دمشق
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املءل  ف: أب  و بك  ر أمح  د ب  ن عل    ب  ن اثب  ت ب  ن ، موض  ح أوه  ام ارجم  ع والتفري  ق .77
 –الناش ر: دار املعرف ة ، ه  (463أمحد بن مهدي اخلطيب البغ دادي )املت و : 

 2عدد األجزا : ، 1407الطبعة: األوىل، ، بريوت
املءل ف: س  ا ال دين أب و عب د هللا ُمم د ب  ن ، احل ديث املوقر ة يف عل م مص طلح .78

الناش    ر: مكتب     ة ، ه     (748أمح    د ب    ن عثم    ان ب    ن قَا ح    از ال    ذها )املت    و : 
 1عدد األجزا : ، ه  1412الطبعة: الثانية، ، املطبوعات اإلسالمية حبلب

املءلف: سا الدين أبو عبد هللا ُممد بن أمحد ، ميزان العتدال يف نقد الرجال .79
الناش  ر: دار املعرف  ة للطباع  ة ، ه   (748عثم  ان ب  ن قَا ح  از ال  ذها )املت  و :  ب  ن

 4 عدد األجزا ، م1963 - ه 1382األوىل، الطبعة،لبنان، والنشر، بريوت
املءلف: عبد الكرمي بن ُممد بن منصور التميم  الس معاين امل روزي، ، األنسا  .80

ع  ارف العثماني  ة، حي  در لناش  ر: جمل  ا دائ  رة امل، اه   (562أب  و س  عد )املت  و : 
 1عدد األجزا : ، م 1962 -ه   1382الطبعة: األوىل، ، آابد

املءل ف: أب و الفض ل ، نزهة النرر يف توض يح خنب ة الفك ر يف مص طلح أه ل األث ر .81
حققه ، ه (852أمحد بن عل  بن ُممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتو : 

الناش ر: مطبع ة ، ل دين ع رتعلى نسده مق رو ة عل ى املءل ف وعل ق علي ه: ن ور ا
ع   دد األج   زا : ، م 2000 -ه      1421الطبع   ة: الثالث   ة، ، الص   با ، دمش   ق

1 . 
املءلف: أبو الفضل أمحد بن عل  بن ُممد ، النكت على كتا  ابن الصال  .82

احملقق: ربيع بن هادي عمري ، ه (852بن أمحد بن حجر العسقالين )املتو : 
لم  ابرجامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الناشر: عمادة البحث الع، املدخل 

 .اململكة العربية السعودية
، مقدمة فتح الباري بش ر  ص حيح البد اري، للح افظ أمح د ب ن هدي الساري  .83

 ه  ، لبع دار الفكر .852 -773عل  بن حجر العسقالين 
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