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من قالوا عنه :صحيح الكتاب
من رجال الكتب الستة

تأليف  :متعب بن خلف السلمي
أستاذ احلديث وعلومه املشارك بكلية الشريعة واألنظمة جبامعة
الطائف

من  3971إىل 4044
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ملخص البحث

هذا البحث بعنوان (منن انالوا عننهح حنحيك الكتنار منن رجنا الكتنا الةنتة) لنه أيينة
كبرية يف دراسة أحوا رجا الكتا الةنتة املنتكلف هينهو أو النذين اتتلينم هنياف أانوا
النقننادو وذلن أن النراو الننذ لننه كتننار حننحيك عنندم منننه ه نننه يعننو

مننا نقننص مننن

حيظنهو هالكتنار أحند النينبطلو بن إننه أيامنناو إننه انث مانف يف الندها عنن رجننا

الصحيحل الذين انتق الشيخان أحاديهاف من كتباف هممن ما عذر من ععف حيظافو
هالراو الذ له كتار ححيك ميكنن أن يتمكند منن مرو انه الني يرويانا منن حيظنهو هن ن

وجدت ال األحاديث ابلم روايته وإن مل اوجد أع حديهه أبنه ليس يف كتابه.
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املقدمة ح

احلمنند ر رر العننامللو والصنناة والةنناع علن أاننري األنبينناني واملرسننللو نبينننا منند
وعل آله وححبه أمجعل أما بعد ح
لقنند أحيطننم سننرية النننيسنننته بعنايننة كبننريةو يب اعننري لننني هبلننه .هقنند أحصننيم

إحصاني دايقاًو ودونم أبدق التندوينو واند هينم ز عنل وجن حلينة الةننة عوامن كهنريةو
داتلننه يف أانندار ز اعنناىل النني أوجنندها حليننة ذكننربو وحيننة بيننان الننذكر .و ننف يف ذل ن

أدوات كهرية من أياا ح الكتار .واد اياوت النقلة يف عبط كتبافو وااتار مجن منناف
بداة عبطافو وححة كتبافو وهي ميلة جعلم النقناد ينصنون عليانا حنل اعنريياف انا

الراو  .هيقو أحدهف عن ذل النراو ح « كتابنه حنحيك ») و أو « حنحيك الكتنار»
أو « م ننا ح نندم م ننن كتاب ننه ها ننو ح ننحيك» و أو« كتاب ننه ح ننا »وأو«ثق ننة إذا ح نندم م ننن
كتابنه»و أو « حةننن النقن و جينند النيننبط »و أو « مننن ن منننه مننن كتبننه هاننو حننحيك»و
وحنو هذب العبارات .ويب خيي أن الراو اد يكنون هينه مقنايبًو هيحنل حالنه حنحة كتابنهو

اا العامة عبد الرمحن املعلمي رمحه ز ح « وحاحا الكتار يكييه يف نيةه حندوااًو
ححيحا»(. )1
وكون كتابه
ً
وانند أاننار إىل أييننة هننذا البننار مننن أبننوار العلننف احلنناهة ابننن رجننا يف اننر عل ن

الرتمذ و هذكر الرواة الذين ععيوا يف بعض أحوا ف وانا ح « ومنن هنذا الننو أينيناً انوع

ثقننات ننف كتننار حننحيكو ويف حيظاننف بعننض اننينيو هكننانوا عنندثون مننن حيظاننف أحيننا ً
هيغلطونو وعدثون أحيا ً من كتاهبف هينيبطون»(.)2هكان الكتار من أبنر األدوات الني
مييننل النقنناد هبننا حننحيك حننديهاف مننن عننعييه .أمننر آتننرح وهننو أننننا نند رجننايبً مننتكلف يف
حيظافو وهف من رجنا الصنحيحل أو أحنديا و نف كتنا حنحيحة هيحمن ذلن علن

( )1التنكي للمعلمي( .) 469 /1

( )2ار علن الرتمنذ يببنن رجنا( )584/2واند ذكنر منناف ابنن رجنا سنبعة عشنر راوً  .ويفناو وا يف هنذا

البحث الةبعل.
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أن الن األحاديننث أتننذت مننن كتننباف بعنند العلننف بصننحتااو ومل يعتمنندوا يف إتنراجاف ننا

عل ما رووب من حيظاف-كما سيايت التدلي عل ذل يف ثنا البحث-

وانند يكننون للنقنناد هيننه أاننوايبً عتليننةو هينيننعيه بعنيننافو ويقويننه آتننرونو هيحم ن هننذا

ايبتتاي عل أن من جرحه هبالنظر إىل حتديهه من حيظهو ومن اواب هبالنظر إىل حتديهنه

من كتابهو هتمالف أاوا النقادو بعد أن كانم عتلية .ونظراً ألين مل أجند منن أهنرد هن يبني

ال ننرواة ألت ننمليفو اس ننتعنم ز اع نناىل -وه ننو ت ننري مع ننل -أن أمجعا ننف يف ه ننذا البح ننث

املختصرو مراباً ف علن حنروي املعحنفو ذاكنراً أبنر منن ننص علن حنحة كتنار النراو
مننناف مننن األئمننة النقننادو و يتننهح« مننن اننالوا عنننهح حننحيك الكتننار مننن رجننا الكتننا

الةتة».

واتكون تطة هذا البحث من اآليتح
املقدمة وهي هذب.

اليص األو ح ححة الكتار
املبحث األو ح املقصود ألكتار الصحيك

املبحث الهاينح العيور املنقصة من ايمة الكتار
املبحث الهالثح مكانة الكتار الصحيك عند أه العلف
املبحث الراب ح حاحا الكتار إذا كان يب يعري حديهه
املبحث اخلاعح هوائد الكتار الصحيك

اليص الهاينح أ اني الرواة املوحوهل بصحة الكتار.

اخلامتة ( نةم ز لنا ولكف حةن اخلامتة).
عملي يف البحثح

-أورد هيه الرواة الذين ذكر أه العلف أن نف كتناأً حنحيحاً أو حناحلاًو وااتصنرت علن

من له رواية يف الكتا الةتة.

-أاننرجف ننذا ال نراو ارمجننة مننوجلة متنيننمنةو ا ننهو ونةننبهو وكنيتننهو وبيننان درجتننهو ومننن

أترج حديههو وسننة موانه منن التقرينا يببنن ححنر .ويف احلاانية أورد أبنر منا ذكنرب أهن

3976

العلف يف بينان حالنهو وجعلتانا يف احلاانيةو يفنيبناً للقنار ني اإذالنة إذا مل يكنن معنيناً ببينان
حالهو وإهادة ملن يريد معرهة املليند منن أانوا أهن العلنف حيالنهو أعقنا الن األانوا

بذكر مصادرها.
أورد من كاع أه العلف ما يد عل أن له كتناأًو مقندماً انو املتقندع علن منن دوننهوواد اكتيي بهو إيب أن يكون يف او املتمتر دة هائدة .

مل أدت يف البحث من جاني بعد سنة  300ه من الرواةو ألنه بعند هنذا التنمريق اقريبناًمل اعنند األحاديننث انقن أملشنناهاةو بن أدتلننم يف بطننون ا،وام ن واملصنننياتو وان مننن
يرو حديهاً لنيس مكتنوأًو وإ نا كنان الكتنار من ثراً يف النراو ومرو انه منن الرواينة منن
احلية الي سبقم هذا التمريق(.)1

-رابتاف عل حروي ا حانيو اةاياً للوحو إلياف.

( )1واد ااتديم ألذهي يف ميلان ايبعتدا ()5/1ح حيث اا ح «هاحلد الياح بل املتقدع واملتمتر هو رأس
سنة ثامثائة».
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وحتته عدة مباحث ح

اليص األو حححة الكتار

املبحث األو ح املقصود ألكتار الصحيك
يكهر يف كاع األئمة النقاد انو ف«حنحيك الكتنار»و أو« كتابنه حنحيك»و أو « كتابنه يب

أبس بننه»و أو « كتابننه كهننري العحننف والتنقننيط»و وحنوهننا مننن عبننارااف الدالننة عل ن عننبطه

لكتابهو ويقصدون بذل أن كتار الراو متصف ألصيات التاليةح()1ح

-1أن يكتا الراو كتابه عن ايخه يف جملس التحديثو من لية الشيق.أو يكتنا لنه
بعض من حنير جملس الشيق .

-2أن يعر ما كتبه عل ايخه بعد كتابتنهو أو يقابن منا كتبنه علن نةنخة معتمندة منن
كتار ايخه –إن كان له كتار-

-3أن ينيننبط كتابننه ألشننك والنننقط( )2ل ن ا يتصننحيف هاننذا هننو األكم ن و وأالاننا أن
شك .
ينيبط امل ُ

-4أن عاهة عل كتابه بعد كتابته من التغيري إيب ما كان متيقنناً مننهوومن اللَ َحنوو وأن يب
يعريب إيب للهقات املةتممنل عليه.

-5أن عدم من كتابه وام التحديثو ويب يعتمد عل حيظه .
ومن النصوص الدالة عل ذل ما يليح

حنندم جريننر بننن حننا ع اننا ح الننم أليننور – يعننا ابننن أم متيمننة-ح « كنننم اكننرب أن
اُكتَا األحاديث عنن و أراهنف الينوع يعرعنون الكتنا علين هتقومانا نف .هقنا ح إين

()1الكياي ننة يف معره ننة أح ننو عل ننف الرواي ننة للخطي ننا ()109/2و حتري ننر عل ننوع احل ننديث ا ،نندي ( )255/1

املعىن .

( )2وملعرهة عبط الكتار ينظرح الشذا الييا لألبناسي(.)336-331/1
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علن رأينني األو ()1و ولكنن مننا كتبنوا عننا كنان أن يعرعننوها علني هماوماننا نفو أحننا إ
من أدعاا يف أيديافو يعا يقو ح يب يكتبوا عا اخلطم » (.)2

واا اخلطياح « والواجا –عل مذها من من الرواية عل املعىن -أن يُقيند الكتنار
ويُني ننبطو ويتبن ن هي ننه ألي نناا الن نراو و وم ننا يف أح ننله إيب اللح ننن ا ين ن للمع ننىن وم ننا ك ننان

بةبيله»(. )3

ويقو األو اعيح عم اثبم بن معبد يقو ح «نور الكتار العحف»(.)4

ويقننو أبننو رعننةح « حنندثا أمحنند بننن حنبن اننا ح رأيننم كتننا اننعيا بننن أم محننلةو كتبناً
مقيدة منيبوذةو وره من ذكرب» (.)5
ويق ننو الينين ن ب ننن د ع ننم أأ عب نند ز أمح نند ب ننن حنبن ن يق ننو ح « م ننن ييل ننم م ننن
التصننحيفك كننان عنني بننن سننعيد يشننك احلننريو إذا كننان اننديداًو و ننري ذاك يبو وكننان
هن يبني أحننحار الشننك والتقيينندح عيننان و وهبننلو وحبننان » ( .)6ننذا كانننم ن يبني الهاثننة
مكانننة عننند اإمنناع أمحنند ليةننم لغننريهف .اننا حنب ن ح «سننملم أأ عبنند ز عننن عيننانو
هقا حعيانو وحبانو وهبلو ه يبني املتهبتون.)7( » ...

يقو ابن الصا ح « إن عل كتبة احلديث وذلبته حري ا مة إىل عبط ما يكتبوننهو
أو عصلونه خبنط الغنريو منن منرو اف علن الوجنه النذ رووب انكاً ونقطناًو ين من معامنا
()1

يعا كراهينة الكتابنة وهنو انو اندض لنبعض أهن العلنف انرك وأحنبك العمن علن تاهنه.ينظرح ا ندم

()2

الكياية يف معرهة أحو علف الرواية للخطيا(.)110/2

()4

ا ،ننام ألت نناق الن نراو ( .)276/1وا ننا اب ننن ت نناد يف (ا نندم الياحن ن صح)608ح «هك ننذا لي ننة

الياح للرامارمل (ص ح . )382
( )3املرج الةابو(.)115/2

احلننديث .والصننوارح اإعحنناع .أعحمننم الكتننار هاننو معحننفو يب ننريب وهننوح النننقطو أن ابننل التنناني مننن البننانيو

واحلاني من اخلاني .والشك اقييد اإعرار ».
()5

أتريق أم رعة الدمشقي ( ص ح  379راف ) 2277

( )6ا،ام ألتاق الراو للخطيا ( . . ) 270/2
( )7ا،ر والتعدي يببن أم حامت ( . ) 431/2
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ايبلتب نناسو وكهن نرياً م ننا يتا نناون ب ننذل الواث ننو بذهن ننه وايقظ ننهو وذلن ن وت ننيف العااب ننةو هن ن ن
اإنةان معر للنةنيانو وأو

واكله مين من إاكاله»(.)1

س أو النناسو وإعحناع املكتنور مينن منن اسنتعحامهو

واعري ححة الكتار أبمورح

 - 1التنصننيص مننن إمنناع عل ن أن هننا ً حننحيك الكتننارو أو أن كتابننه هننو احلَ َكننف بننل
ا دثلو أو أن كتابه كهري العحف والتنقيطو أو أنه امليلان عنند ايبتنتايو وحننو ذلن نا
يد عل عبطه لكتابه.

 - 2أن يصننر النراو الهقننة بنيننبطه كتابننهو كننمن يقننو ح إذاكننان كتننام معنني هننا أأ أن
يكون هان من األئمة عن ميياو واآلتر عن مشا .
 - 3التنصيص عل أن أح الراو الذ ُع ِّدم منه ُم َقاب ٌ عل أح ايخهو أو علن
نةخة معتمدة منه.

نديث الهقناتو هن ن هنذا يند علن عنبطه
 - 4أن يواهو حديهُهُ الذ يرويه منن كتابنه ح َ
لكتابهو واد يكون عندب عبط حدرو واد يبيكون.

 - 5التنصيص عل أنه مل يكن يُعري كتابهو ويبخيُْرِّج أحله من عندبو ألن هاع ذل اند

ينة ن املعننار إليننهو وانند يعننريب للمننممون و ننري املننممونو هي ن د ذل ن إىل إدتننا ا ن يف
كتابهو وهو ليس منن حديهنهو واند يب ميينل ذلن و يبسنيما إذا مل يكنن عنندب حينة وإاقنان

حلديههو هيةقط حديهه(.)2

()1
()2

علوع احلديث يببن الصا ( ص ح . ) 183و ينظرح هتك املغيث للةخاو ( ) 50-29/3
االه الشيق املمرم ( صح )65نقاً عن مود املنياو يف ار املواظة ( صح.)69
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املبحث الهاينح العيور املنقصة من ايمة الكتار

اتمه العيور املنقصة يف ايمة الكتار هيما يليح

-1أن يكتا الكتار يف جملس الشيق يب يقابله عل نةخة ايخهح
روى اخلطيا إبسنادب عن هشاع بن عروة عن أبيه أنه كان يقو ح « كتبمك هماو ح نعف.

اا ح عرعم كتاب ك المح يب .اا ح مل اكتا»(.)1

واا عىي بن أم كهريح « من كتا ومل يعار و كمن دت اخلاني ومل يةتن »(.)2

وينبغي ملن كتا ومل يعار ما كتبه أبحلهو أن خيل من عدثه أن كتابه نري ُمعنار و هن ن
ذل من األماننةو هقند سن أبنو بكنر اإ ناعيليح « هن للرجن أن عندم كنا كتنا عنن
الشيقو ومل يعار

أبحنلهك هقنا ح نعنفو ولكنن يببند أن يبنل أننه مل يعنار و ملنا عةن أن

يق من لنة أو سنقو »(.)3واعقبنه ابنن الصنا انائاًح « النمح ويب بند منن انر اثلنثو
وهننوح أن يكننون ا ن النةننخة مننن األح ن

الةقطو وز أعلف»(.)4

ننري سننقيف النق ن و ب ن حننحيك النق ن الي ن

-2أن يكتننا الكتننار مننن حيظننه بعنند انقنينناني جملننس التحننديثو مننن ننري مقابلننةو ه نننه

حين ذ عرعه للوهف والل دة والنقصانو واحلية توان.اا اإماع النةائيح

« كان هيما حك عنن رواد بنن ا،نرا أن مصنعباً كنان سنيني األتنذوكان يب يكتنا عنن

سييان الهور و جييني هيكتا ما
واا سييان بن عيينةح اا

أن اغلطوا علي» (.)6
()1

مند بنن عمنروح« يب وز يب أحندثكف حنى اكتبنوبو أتناي

الكياية (.)104/2

()2

املرج الةابو()104/2

()4

مقدمة علوع احلديث(صح.)193

()6

ا ث الياح (صح.)389

()3

وما مل يةم »(.)5

املرج الةابو()108/2

( )5رسائ يف علوع احلديث (صح )48
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وادع اإماع أمحد أحند النرواة علن اآلتنر ألننه يكتنا يف جملنس الشنيق .انا

مند بنن

مةلف بن وارةح « الم ألمحد بن حنب ح أبو الوليد أحنا إلين يف انعبة أو أبنو الننينرك
اننا ح إن كننان أبننو الولينند يكتننا عننند اننعبة هننمبو الولينند»(.)1هاإمنناع أمحنند اننا عننن أم

الوليدح «إنه أاقن حديث اعبة»( .)2واا عن أم الننير ح «إننه كنان اند كتنا عنن انعبة

إماني »(. )3
ً

هلما اارن بيناما مل يقدع أأ الوليد عل أم الننينر إيب انريطة أن يكنون أبنو الوليند كتنا

يف جملس اعبة كما كتا أبو الننير()4و ألهنما ملا استو يف الكتابة يف جملس الشيق اندع
أبو الوليد يباقانه .هعلف من هذا أيية الكتابة يف جملس الةما .

-3أن يب يكون الكتار مشكويبًو ويب منيبوذاً.
واد كان أبو الوليد هشاع بنن عبند امللن الطيالةني يب يننقط كتبنه ويب يشنكلااو هغمنلب
اإماع أمحد بةبا ذل  .هقد اي لإلماع أمحدح « كان أبو الوليد ثبتاً ك اا ح يبو ما كان
كتاب ننه منقوذن ناً ويب مش ننكويبًو ولكن ننه يف ح ننديث ا ننعبة م ننتقن»( .)5ولع نندع اش ننكي كتب ننه
وانقيطا ننا وان ن يف التص ننحيف ا ننا أمح نندح « هش نناع ح ننحف يف ا ننيني م ننن ح ننديث أم

عوانة»( .)6و يقنو القاعني عينا ح « جينا انك منا أانك و ومنا يب يشنك و وهنذا هنو
الصننوار .يب س ننيما للمبت نندىنيو و ننري املتبح ننر يف العل ننفو ه ن ننه يب ميي ننل م ننا أا ننك

ننا يب

يشنك و ويب حنوار وجنه اإعنرار للكلمنة منن تط نهو واند يقن الننلا بنل النرواة هيانناو
()1اذيا الكما ()229/30و وهذب املقارنة عل جاة الير و ألنه سيميت أن أأ الوليند مل يكنن يكتنا عنن
اعبة.
()2
()3
()4

العل ومعرهة الرجا (.)369/2

أتريق بغداد(.)65/14

واد ورد عنه أنه كان يب يكتا يف جملس اعبة  .هيي ا،ر والتعدي ( )65/9اا أبو الوليندح « بيننا أ

اكتا عند اعبة إذ بصرو هقا واكتاك هوععم األلوا منن يندى وجعلنم انظنر إلينه ».انا النذهي يف سنري

أعاع النباني()413/8حكمنه كرب الكتابةو ألنه كان اادراً عل أن عية.
( )5العل ومعرهة الرجا برواية عبد ز (.)369/2
( )6املرج نيةه (.) 315/2
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ه ذا جاني عند اخلاي وس ح كيف عبطه يف هذا احلنريك واند أيلنهو بقني متحنرياً»(.)1

وأكد أبو إسحاق األبناسي عل عبط األ اني هقنا ح « ينبغني أن يكنون اعتننامب منن بنل
مننا يلتننبس بنيننبط امللتننبس مننن أ نناني الننناس أكهننرو ه هنننا يب اةننتدرك أملعننىنو ويب يةننتد

علياا كا اب وبعد»(.)2

 -4أن يلحو يف كتابه بعد مقابلته وعبطه ما ليس منه.
واللَّ َحننوحبيتك احلنناني منننه مننا هننو نندو وهننوح نري مننا سننقط مننن النننص  -ننا هننو جمننلوع
بةنقوذه -يف احلواانني( .)3وأمنا املننذموع هنوح إحلنناق النراو يف أحنله مننا لنيس منننهو ننا مل
يكن معروهاً ويب يوظاًو ه ن ذل ينب عن إتا الراو بنيبطه لكتابه( .)4و ا ميه به
لذل ح مد بن جابر هقد اا إسنحاق بنن عيةن ح « ذاكنرت مند بنن جنابر ذات ينوع

ان ننديث ا ن نري و عن ننن أم إسن ننحاقو هرأيتن ننه يف كتابن ننهو ان نند أحلقن ننه بن ننل الةن ننطرينو كتن نناأً
ذننر ً»(.)5واننا عنننه أمحنندح « رأوا يف كتبننه َحلَق ناً»( .)6ويف هننذا املعننىن يقننو اخلطينناح «
إسحاق بن احلةن احلرم كتا الناس عنه كرهوبو إحلااات بل الةطور يف املراسني و

ظاهرة الصنعة لطراواا»(.)7

( )1اإملا إىل معرهة أحو الرواية واقييد الةما (صح .)150
( )2الشذا الييا من علوع ابن الصا لألبناسي (.)332 /1

( )3الكياية ( صح )373و ومعرهة علوع احلديث(صح  )177املعىن.
( )4منا اإماع أمحد يف اإعا (.)535/1
( )5اجملروحل(.)270/2

( )6العل ومعرهة الرجا (.)62/3
( )7أتريق بغداد(.)382/6
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املبحث الهالثح مكانة الكتار الصحيك عند أه العلف

الننرواة يف العصننر األو كننان كهننري مننناف عنندثون مننن حيظاننفوويف حننديث ه ن يبني اكهننر
األحادينث املروينة أملعنىنو وكننان بعنيناف يكتبنون كتبناً لتعيننناف علن احلينةو ميحنون مننا

كتبننواو لكنراهتاف للكتابننة عاهننة ايباكننا عليانناو جيتانندون يف مراجعننة ا يننوا ومنننافح
مد بنن سنريينح هقند كنان يب ينرى بكتابنة احلنديث أبسناًو هن ذا حيظنه ناب( .)1واند هعلنه

ذائية من الةلف( .)2إيب أن هذا املنا مل يةتمرو بعد أن ابل أله العلف أحلديث أن

احلية ماما او هاو توانو نظراً ملا يعرتيه من العوام البشرية الي مل يةلف مناا أحندو
كالةاو والنةيانو والتغريو والتوهفو وأن عمر احلية أاصر من عمر الكتار.

يقو اإماع أمحند -مقنار ً بنل احلينة والكتابنة -ح «حندثنا انوع منن حيظانفو وانوع منن

كتبافو هكان الذين حدثو من كتباف أاقن» (.)3

علما»(.)4
واا معاوية بن ارة «من مل يكتا العلف مل يعد علمه ً

واا عىي بن معلح « ينبغي للمحدم أن يتلر ألصدقو ويراد ألكتا» (.)5
نذا ننندع بعنيناف علن أننه مل يكتنناو مننناف منصنور بننن املعتمنر حيننث اننا ح « وددت أين

كنم كتبمو وأن علي كذا وكذاو واد ذها عا مه علمي»(.)6

وكننان عننامر الشننعي يقننو ح« مننا كتبننم سننوداني يف بينينناني»()7و همحنبك يقننو لطابننه بعنند

هذاح« اكتبوا ما عتف ما ولو عل جدار» (.)8

( )1ا دم الياح للرامارمل (ص ح . )382
( )2املرج الةابو ( صح . ) 83-382
()3
()4
()5

املرج الةابو ( ص ح . ) 377
املرج الةابو (صح . )372

الكياية للخطيا(.)91/2

( )6املرج الةابو ( ص ح . )380
( )7املرج الةابو ( ص ح . )380
( )8املرج الةابو ( ص ح . )376
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وكننان عنني بننن سننعيد يقننو ح« لن ن أكننون كتبننم كن مننا أ وأحننا إ أن يكننون

مه ن

ما » ( . )1ويقو إبراهيف بن جابر املرو ح كنا الس أأ عبد ز أمحند بنن حنبن و انا ح
هيذكر احلديثو وحنيظهو ونتقنهو ه ذا أرد أن نكتبه اا ح« الكتار أحيةو اا هنكتا

حيحةو وجي ألكتار» (.)2

واننا إسننحاق بننن منصننورح الننم ألمحنندح مننن كننرب كتابننة العلننفك اننا ح «كرهننه اننوع كهننريو

ورتننص هيننه اوع.الننمح لننو مل يكتننا ذهاواننا أمحنندح ولننويب كتابتننه أ اننيني حننننك»(.)3

واا منصنورح«النم إبنراهف النخعنيح مالةنامل بنن أم ا،عند أمت حنديها منن ك انا ح ألننه

كان يكتا»(.)4

نذا انندد بعننض النقناد يف كتننا احلننديثو حنى هننف اننعبة أن ينرتك حننديث أيننور بننن أم

متيمة الةختياين ألنه كان يب يكتا( .)5وما ذاك إيب أن الرواينة الشنياية مظننة النوهف كمنا
ا ننا أب ننو نع ننيفح «ع ننمنم لن ن أن كن ن م ننن يب يرجن ن إىل كت ننارو يب ين ن من علي ننه الللن ن »

(.)6واا أبو الوليد الطيالةيح « أايم أأ بكنر بنن عيناسو سننة اثنتنل وسنتلو أو ثنام
وسنتلو وحنننن أربعنة أنيننسو هقلننناح حندثناو هقننا ح مننا مينعنا أن أحنندثكف إيب أين أحنندثكف
من الناارو هيمر الي أو اا ح يدمي من اللي عاهة الل دة والنقصان» (.)7

واا عل بن املدياح « ليس يف أححابنا أحية من أم عبد ز أمحد بن حنب و وبلغنا
أنننه يب عنندم إيب مننن كتننارو ولنننا هيننه أسننوة» ( .)8واننا أينيناًح« اننا

( )1املدت إىل الةنن الكلى ( ص ح ) 781
( )2ا،ام ألتاق الراو ( . ) 12/2

( )3اقييد العلفو للخطيا البغداد ( ص ح ) 115
( )4أتريق ابن معل – رواية ابن ر .)59/2(-
( )5ار عل الرتمذ ( . ) 170/1
( )6ا،ام ألتاق الراو ( . ) 11/2
( )7املرج الةابو ( .) 10/2

( )8املرج الةابو ( . ) 12/2

سننيد أمحنند بننن
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حنب ح يب حتدثا إيب من كتار» ( .)1واي ليحي بن معلح«أياما أحا إلين ثبنم حينة

أو ثبم كتارك اا حثبم كتار»( .)2واا ح« دتلم عل أمحد هقلم ح أوحياو هقنا ح
يب حتدم املةند إيب من كتارو ويب ا أن احلية توان» (.)3

واننا الرامارمننل ح « انند ذكننر يف وجننور الكتننار مننا ورد عننن رسننو ز علننيو

وعمرو وجابرو وأنسو ومنن يلنياف منن كنلاني التنابعل كاحلةننو وعطنانيو وذناوسو وسنعيد
بن جبريو وعروة بن اللبريو ومن بعدهف من أه العلف .واحلديث يب ينيبط إيب ألكتنارو
أملقابلة واملدارسنةو والتعاندو والنتحيةو واملنذاكرةو والةن ا و واليحنص عنن الننااللو

والتيقه كا نقلوب .وإ نا كنرب الكتنار منن كرهنه منن الصندر األو و لقنرر العاندو واقنارر

اإسنادو ول ا يعتمدب الكاانا هيعملنهو أو ير نا عنن حتيظنهو والعمن بنه .هممنا والوانم
متباع نندو واإس ننناد ننري متق نناررو والط ننرق عتلي ننةو والنقل ننة متش نناهبونو وآه ننة النة ننيان

معرتعةو والوهف ري مممونو ه ن اقييد العلف ألكتار أوىل وأاي » (.)4

وا ننا اخلطي ننا البغ ننداد ح « ايبحتي ننا للمح نندمو واألوىل ب ننهو أن ي ننرو م ننن كتاب ننهو

ليةلف من الوهف والغلنط ويكنون جنديراً ألبعند منن الللن » ( .)5وانا النذهيح «النور أن
ا دم يب عدم إيب من كتارو كما ييع ويوحي به إماع ا دثل أمحد بن حنب »(.)6
و ننا ورد عننن اإمنناع أمحنند يف ذل ن مننا رواب ابننن عنند بةننندب إليننه أَنَّننهُ اننا ألمحنند بننن

حننا املصننر وهننو يننذاكرب ح « اعننا حن َّنى نننذكر مننا روى اللهننر عننن أويبد أحننحار

رسو ز  هحعا يتذاكرانو ويب يغرر أحديا عن اآلترو إىل أن اا أمحد بن حنبن

ألمح نند ب ننن ح ننا ح عن نندك ع ننن الله ننر ع ننن َّم نند ب ننن جب ننري ب ننن مطع ننف ع ننن أبي ننه ع ننن
( )1املرج الةابو ( . ) 12/2
( )2املرج الةابو ( . ) 38/2

( )3هتك املغيث للةخاو ( . ) 238/2
()4

ا دم الياح ( . ) 386-385

( )5املرج الةابو ( . ) 10/2

( )6سري أعاع النباني ( . ) 383/9
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َّع ِّف َوأ َّ
ة يرِّين أ َّ
نف
عبد َّ
َن وأن أنكنث ِّح ْل َ
الرمحن بن عوي اَا َ الن ي
َن ِّ محُْ َر الننن َ
َّي ح « َما يَ ُ
نل»()1ك اننا أمحنند بننن حننا ألمحنند بننن حنبن ح أنننم األسننتاذ واننذكر مهن هننذا ك
ال ُْمطَيَّبِّن َ
هحع ن ن أمحن نند بن ننن حنب ن ن يبتةن ننف ويقن ننو ح رواب عن ننن اللهن ننر رج ن ن ٌ مقبن ننو أو حن ننا ح

عبنند الن َّنرمحن بننن إسننحاق  .اننا ح مننن رواب عننن عبنند الن َّنرمحن بننن إسننحاق اننا ح حنندثنا
رجننان ثقتننان إ اعي ن بننن عليننةو وبشننر بننن امليني ن  .هقننا أمحنند بننن حننا ألمحنند بننن
حنب ن ح سننملت أر إيب أمليتننه علننيو هقننا أمحنند ح مننن الكتننار .هقنناع هنندت وأتننرج

الكتار وأماب عليهو هقنا أمحند بنن حنا ح لنو مل أسنتيد ألعنراق إيب هنذا احلنديث كنان

كهرياً ودعه وترج»( .)2وورد عن عي بن معل أنه انا ح انا
عا ولو حديهاً واحداً من ري كتار .هقلمح يبو ويب حري» ( .)3واا

عبند النر اقح « اكتنا
مد بنن إبنراهيف

احلنناهة ح « انندع علينننا أبننو بكننر بننن أم اننيبةو هانقلبننم بننه بغنندادو ونصننا لننه املنننل يف
مةننحد الرحنناهةو هحلننس عليننهو هقننا ح أتننل انري  .اننا ح هنني بغنندادو وأتنناي أن
ال ادع بعد ثبواا .أأ ايبة هات الكتار» (.)4

واد ذكر ابن القيف الرواية عن النةق والكتا الي أتذت عن ذريو الوجنادةو وأكند أن

األت ننذ عنا نناو والعمن ن كقتني نناها متع ننلو وأن ذلن ن ه ننو دأر علم نناني ه ننذب األم ننة ان ندميًا
وحديهاً.
هقا رمحه ز يف الرد عل من ذعن يف ا احلةن من رةح « و اية هنذا أننه كتنار

()5

و ومل اننل األمننة اعم ن ألكتننا انندميًا وحننديهًاو وأمج ن الصننحابة عل ن العم ن ألكتنناو
( )1أترجه أمحد يف مةندب (  193/3راف  ) 1655والبخار يف األدر امليرد ( راف ح  ) 567و رييا.
( )2الكام يببن عد ( . ) 181/1

( )3ا،ام ألتاق الراو ( . . ) 12/2

( )4املرج الةابو (  ) 13/2وأبو ايبة هو ابنه .

( )5يف املراسني يببننن أم حنامتح(صح )37اننا عبنند النرمحن بننن احلكنفح عننم جرينراً يةنم هبنلاً بنن أسنند عننن

احلةننن البصننر ح مننن لقنني مننن أحننحار الننني حننل ز عليننه وسننلف ك هق نا ح ن مننن ابننن عمننر حننديهًا .اننا

جريرح هعل من اعتمادبك اا ح عل كتا رة.
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وكننذل اخللينناني بعنندهف  ...وانند كننان رسننو ز حننل ز عليننه وسننلف يكتننا كتبننه إىل

اآلهاق والنواحيو هيعم هبا من اص إليهو ويب يقو ح هذا كتار .وكذل تليامب بعدبو
والناس إىل اليوع .هرد الةنن هبذا اخليا البارد الياسد من أبطن الباذن و واحلينة خينونو

والكتار يب خيون» (.)1

نريا إىل عنابط العمن هبناو وانر ذلن و
وي كد يف مناسبة أترى ححينة هنذب الكتناو مش ً

هيقننو  -يف الننرد علن مننن ذعننن يف روايننة عرمننة ابننن بكننري عننن أبيننه أبهنننا كتننار -ح« إن

كتار أبيه كان عندب يوظا منيبوذًاو ها هرق يف اياع احلحة أحلديث بل ما حدثه بهو
أو رآب يف كتابهو ب األتذ عن النةخة أحو إذا ايقن الراو أهنا نةخة الشيق بعيناا.

وهذب ذريقة الصحابة والةلف  ...ولو بط ايبحتحاج ألكتاو مل يبنو أبيند األمنة إيب
أيةننر اليةننريو ه ن ن ايبعتمنناد عل ن النةننق يب عل ن احليننةو واحليننة تننوانو والنةننخة يب
ننونو ويب عيننة يف مننن مننن األ مننان املتقدمننة أن أح ن ًدا مننن أه ن العلننف رد ايبحتحنناج

ألكتننارو واننا حمل يشنناهاا بننه الكاانناوها أابلننه.ب كلاننف جممعننون علن ابننو الكتننار

والعم به إذا حك عندب أنه كتابه »(.)2

واد أثىن أه العلف عل النيابطل لكتبافو ومنن أجن ع ْنبط انعيا لكتبنه ادمنه اإمناع

أمحنند عل ن

ننريبو وأحلقننه أبه ن احليننة واإاقننان .هقنند روى أبننو رعننة الدمشننقي اننا ح«

أتلين أمحد بن حنب اا ح رأيم كتا اعيا هرأيم كتباً مقيدة وره من ذكربو هقلمح
هننمين هننو مننن يننونس بننن يلينند( )3ك اننا ح هواننهو الننمح هننمين هننو مننن عقين بننن تالنند( )4ك
اا ح هواهو المح همين هو من اللبيد ( )5ك اا ح مهله » (.)6
( )1إعاع املواعلح (. )144/2
()2

اد املعاد(. )242-241/5

( )3اا عنه يف التقريا( ) 7919ح ثقة إيب أن يف روايته عن اللهر وياً الياًو ويف ري اللهر تطم.
( )4اا عنه يف التقريا( ) 4665ح ثقة ثبم.
( )5اا عنه يف التقريا( ) 6372ح ثقة ثبم من كبار أححار اللهر .
( )6أتريق أم رعة الدمشقي ( ص ح  201راف . ) 1052
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وألج ن هننذا أيني ناً كتننا اإمنناع أمحنند عننن ابنننه بشننر بننن اننعيا()1و م ن أنننه عننندب لننيس

بصاحا حديثو ويب كنان اعنه منن أبينه أبمنر متحقنو .ولكننه كتنا عننه ألن كتنا أبينه
كانم عندبو وحةن عبطاا وجودانا كاهينان يف جنل هنذا الننقص الواان يف حنية حتملنه
ا( .)2اا أبو داودح « سملم أمحد عن بشر هقا حكتبنم عننه اندر سنبعل حنديهاًو مل

يكن حاحا حديثو كتا أبيه كانم عندب .و عم أمحند سن عنن كتنا انعياو هن
عاا بشر من أبيه ك اا ح ما يدريا » (.)3

ب إن ححة كتا اعيا بنن أم محنلة جعلنم ا ققنل يصنححون الرواينة عننه أإجنا ة.
يقننو الننذهي ح « ومننن روى انني اً مننن العلننف أإجننا ة عننن مه ن اننعيا بننن أم محننلة يف

إاقان كتبه وعبطهو هذل ححة عند ا ققلو م اارتا أن يكون النراو أإجنا ة ثقنة

ثبتاً أينياًو همى هقد عبط الكتار اجملا وإاقانه حتريربو أو إاقان اجمليل أو اجملا لهو احنط

امل ننرو ع ننن راب ننة ايبحتح نناج ب ننهو وم ننى هق نندت الص ننيات كلُا نناو مل اص ننك الرواي ننة عن نند

ا،ماور»(.)4

واننا حنبن ح اننا أبننو عبنند زح « إذا اتتلننف وكين وعبند الننرمحنو هعبنند الننرمحن أثبننمو

ألنه أارر عاد ألكتار»(. )5

وذل أن من مل عدم من كتابه يب ي من عليه الوهف ماما بلغ ااقانهو يقو األثرع عم
أمح نند ب ننن حنبن ن يق ننو ح « ك ننان ا ننعبة عي ننةو مل يكت ننا إيب ا نني اً ال ننياًو ورك ننا وه ننف يف

الشيني»(.)6

()1

اا الذهي عنه يف امليلان(  ) 318/1ح حدوقو يف اعه من أبيه مقا .

( )2مقتبس من كاع بشري عل عمر يف كتابهحمنا اإماع أمحد يف إعا األحاديثح(.)531/1
( )3س ايبت أم داود لإلماع أمحد ( ص ح  266راف . ) 306
()4

سري أعاع النباني للذهي ( . ) 190/7

()6

أتريق بغداد(.)259/9

()5

ا،ام ألتاق الراو (صح.)11
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واا اليني بن د اا ح انا أمحند بنن حنبن ح « منا كنان أان َّ سنقطاً منن ابنن املبناركو

كان رجاً عدم من كتابنهو ومنن حندم منن كتنار يب يكناد يكنون لنه سنقط كهنري انينيو

وكان وكي عدم منن حيظنهو ومل يكنن ينظنر يف كتنارو وكنان لنه سنقطو كنف يكنون حينة

الرج ! »(.)1

واا امليموين لإلماع أمحدح اد كرب انوع كتنار احلنديث ألتموين و انا ح« إذاً خيط نون إذا

اركننوا كتننار احلننديثو واننا ح حنندثو اننوع مننن حيظاننفو واننوع مننن كتننبافو هكننان الننذين

حدثو من كتباف أاقن»(.)2

املبحث الراب ح حاحا الكتار إذا كان يب يعري حديهه

األح أن الراوينة املقبولنة هني أن عندم النراو بليظنه كنا أتنذب عنن انيخه منن ليظنه.

وأحلننو بننه أهن العلننف القنرنياة علن الشننيق إذا كننان عيننة مننا يُقنرأ عليننهو أو ميُةن أحننله
املكتننور الصننحيكو أثننناني الق نرانية عليننهو إذا مل يكننن حاهظًننا حلديهننهو همه ن هننذا الةننما
ححيك عند أه العلف(.)3

واتتليننوا هننيمن يب يعننري حديهننهو ويب مية ن أبحننلهو كالني نرير واألمنني اللننذين عننا مننن

الشيق ومل عيظا وجعلم مةموعااما يف كتار.

القو األو ح أنه ري مقبو الرواية ح

()1
()2

املعرهة والتمريق(.)197/2
اقييد العلف(صح.)115

( )3ار عل الرتمذ ( )233/1املعنىن.و ن رو عننه الرتصنة يف القنرانية علن العنامل املةنماة ألعنر منن

التابعل ومن بعدهفح مكحو و واللهر و وأيورو الةختياينو ومنصور بن املعتمرو واري و وهو او الهور و

واألو اعننيو ومالن و ومةننعر و وأم حنييننةو والليننث بننن سننعدو وابننن عيينننةو والشنناهعيو وأمحنندو و ننريهف .ينظننر
األملا للقاعي عيا (صح)69و وعلوع احلديث يببن الصا (صح.)122

3990

اا يونس بن عبد األعل ح حدثنا أااا اا ح الم ملال ح الرج خيرج كتابه وهو ثقةو

هيقو هذا اعي إيب أنه يب عيةك اا ح يب يةم منه .اا يونسح ألننه إن أدتن علينه

يب يعري(.)1

وا ننا اإمن ناع أمح نندح« يب ينبغ نني للرجن ن إذا مل يع ننري احل ننديث أن ع نندمو ا ننا ح ح ننار
احلديث عدم به من يب يعرهه» اسرتج (.)2

واننا هشننيفح«مننن مل عيننة احلننديث هلننيس هننو مننن أحننحار احلننديثو جيننيني أحنندهف

بكتننارو كمنننه سننح مكااننا» ( .)3وااننرت عهمننان بننن أم اننيبة يف العننر ح أن يكننون

العامل يعري ما يقرأ عليه(.)4

القو الهاينحرتص ذائية يف التحديث من الكتار ملن يب يعري حديههح

ومن ذل ح ما نقله م م بن هشاع اا ح عم إ اعي بن علية يقو ح عنم منن يليند
ِّ
الر ْان ( )5أربعنة أحادينثو وكنان عندم منن كتابنهو هقلنم هنذا يب عينة هلنف أر نا هينهو
وجاني اعبة هكتا كتبه عن معاذة العدوية( .)6وي يد هذا منا االنه منروان بنن مندح « يب

ننىن لصنناحا حننديث عننن ثننامح حنندقو وحيننةو وحننحة كتنناو هن ن كانننم هيننه ثنتننان

وأتطماه واحدة مل ينيربو إن كان حدق وححة كتاو ومل عية ورج إىل كتا ححيحة

مل ينيننرب »(.)7اننا عبنند الننرمحن بننن مانند ح « ومننن اننر حننحة الروايننة مننن الكتننارح أن
يكون ا الراو اثبتًاو وكتابه متقنًا »(.)8

()1

الكياية ( .)83/2وكاع يونس يدلنا عل أن مال اصد أحلية املعرهة .

()3

املرج الةابو(.)84/2

()2

املرج الةابو(.)83/2

()4

ار عل الرتمذ (.)249/1

()5

هو يليد بن أم يليد النيبعيو يعري ِّ
ألر ْا ثقة عابدو وهف من لينه  .التقريا(.)7793
الكياية(.)88/2

()8

املرج الةابو (.)95/2

()6
()7

الكياية (.)88/2

3991

واا احلميد «همما من ااتصر علن منا يف كتابنهو هحندم بنهو ومل ينلد ومل يننقص مننه منا
يغري معنابو ورج عما خينالف هينهو بوانوي مننه عنن ذلن احلنديثو أو عنن ايبسنف النذ

عارا يف حديههو إذا
تولف هيه من اإسنادو ومل يغريبو ها يطر حديههو ويب يكون ذل
ً
مل ير ق من احلية واملعرهة أحلديث ما ر ق ريبو إذا ااتصنر علن منا يف كتابنهو ومل يقبن

التلقل»(.)1

املوا نة بل القوللح

وا ن اخلطينا بننل القننولل انا ح« ونننرى العلننة الني ألجلاننا منعننوا حنحة الةننما مننن

النيرير والبصري األمي هيح جوا اإدتا علياما ما ليس من اعاماو وهي العلة الي
ذكرهنا مالن هننيمن ُكتنا لنهو و اعننه هيانا حنحيكو ننري أننه يب عينة مننا انينمنم .همننن

احتننا يف حيننة كتابننهو ومل يق نرأ إيب منننهو وسننلف مننن أن ينندت عليننه ننري اعننهو جننا ت

روايته» ( .)2و ادب ابن الصنا انداي ًقا هقنا ح « إذا كنان النراو عنر ًيراو ومل عينة حديهنه

مننن هننف مننن حدثننهو واسننتعان أملننممونل يف عننبط اعننهو وحيننة كتابننهو عننند روايتننه يف

القرانية منه عليهو واحتا يف ذل عل حةنا حالنهو اينث عصن معنه الظنن ألةنامة

من التغيريو ححم روايته»(.)3

املبحث اخلامس ح هوائد الكتار الصحيك

للكتار الصحيك هوائد كهرية ملاا هيما يليح

()1

املرج الةابو (.)90/2

()3

مقدمة ابن الصا (صح .)210

()2

املرج الةابو (.)86/2

3992

األوىلحايبنتقنناني مننن كتننار النراو املننتكلف هيننه.وهي مةننملة يف ايننة األييننة يبسننيما هيمننا
يتعلو برجا الصحيحلو هقد اكلف بعض املتمترين يف بعض أحادينث الصنحيحل بنلعف

أن راو ذل ن احلننديث منيننعفو أو مغمننو يف حيظننهو نناهلل عننن منننا الشننيخل يف
ايبنتقاني من حديث الراو و وأن كتابه جيل ما نقص من حيظه « .ه نه ولو كان ععيياً يف
حيظه ه نه يقب حديهه املوجود يف أحوله .إذا كان الراو حدوااً يف ا،ملة»(.)1

يقو ابن عبد ا اد ح « وأححار الصحيك إذا رووا ملن اد اكلف هيه ه هنف ينتقنون منن

حديهه ما مل ينيرد بهو ب واهو هيه الهقاتو اامم اواهد حداة»(.)2

ويقننو اإمنناع ابننن القننيف وهننو يننرد علن مننن عننار علن مةننلف إتنراج أحاديننث النيننعياني
سي ي احلية كمطر الوراق و نريبح « ويب عينا علن مةنلف يف إتنراج حديهنهو ألننه ينتقني
من أحاديث هذا النيرر ما يعلنف أننه حيظنهو كمنا يطنر منن أحادينث الهقنة منا يعلنف أننه
لط هيهو هغلط يف هذا املقاع من استدرك عليه إتراج مجي أحاديث الهقةو ومن عنعف

مجي أحاديث سي ي احليةو هاألوىلح ذريقة احلاكف وأمهالهو والهانيةح ذريقنة أم مند بنن
حلع وأاكالهو وذريقة مةلف هي ذريقة أئمة هذا الشمن »(.)3

واننا احلنناهة يننن النندين العراانني ح « حنناحبا الصننحيك إذا أترجننا ملننن اكلننف هيننه ه ن هنف
ينتقون من حديهه ما اوب عليه وظارت اواهدب وعلف أن له أحاً ويب يروون ما اينرد بنه
سننيما إذا تاليننه الهقننات .وهننذب العلننة راجننم عل ن كهننري مننن الننناس ننن اسننتدرك عل ن
الصنحيحل هتةنناهلوا يف اسننتدراكاف .إذ يب يلننلع مننن كننون النراو

تحناً بننه يف الصننحيك

أنه إذا وجد يف أ حديث كان يكون ذل احلديث عل ارذهو واد يوجد يف الصنحيك

رجن روى عننن معننل لنيننبطه حديهننهو وتصوحننيته بنهو ومل خيرجننا حديهننه عننن ننريب لنيننعيه
هيهو أو لعدع عبطه حلديههو أو لكونه نري مشناور عننهو هيحنيني املةنتدرك هيخرجنه عنن

( )1منا اإماع البخار يف اصحيك األحاديث واعليلااوأبو بكر كايف(صح)144
( )2انقيك التحقيو يببن عبد ا اد (. )277/3
()3

اد املعاد يببن القيف (.)364/1

3993

ري ذل املعنلو يقنو هنذا علن انر الشنيخلو أو أحنديا وهنذا هينه اةناه كبنري

ينبغي التنبه لذل »(.)1

ويشاد لصحة ذل مهنايبن يةنتد هبمنا علن أهنمنا ينتقينان منن كتنار النراو منا علمنا
ححتهح

املهنا األو ح إ اعين بننن أم أويننس عبند ز بننن عبنند ز بننن أوينس بننن مالن بننن أم

عننامر األحننبحي مننتكلف هيننهو اننا عنننه النةننائيح « عننعيف»(.)2واننا مننرة أتننرى« لننيس

بهقة»(.)3واد أترج حديهنه البخنار ومةنلف يف حنحيحياما.اا ابنن ححنرح « احنت بنه
الشننيخان إيب أهنمننا مل يكهنرا مننن نري حديهننهو ويب أتننرج لننه البخننار

حننديهلو وأمننا مةننلف هننمترج لننه أا ن

ننا ايننرد بننه سننوى

ننا أتننرج لننه البخننار و وروى لننه البننااون سننوى

النةائيو ه نه أذلنو القنو بنينعيهو وروى عنن سنلمة بنن انبيا منا يوجنا ذنر روايتنهو
واتتلنف هينه انو بنن معنل هقنا منرةح يب أبس بنهو وانا منرةح عنعيفو وانا منرةح كنان

يةننرق احلننديث هننو وأبننوبو واننا أبننو حننامتح لننه الصنندق وكننان مغي ناًو واننا أمحنند بننن
حنبن ح يب أبس بنهو واننا النداراطاح يب أتتننارب يف الصننحيك»( .)4اعتنذر عننن البخننار

يف نري حديهننه هقننا ح« روينننا يف منااننا البخننار بةننند حننحيك أن إ اعين أتننرج لننه
أحولهو وأذن له أن ينتقي منااو وأن يعلف له عل ما عدم به ليحندم بنهو ويعنر عمنا
سننوابو وهننو مشننعر أبن مننا أترجننه البخننار عنننه هنو مننن حننحيك حديهننهو ألنننه كتننا مننن
أحولهو وعل هذا يب عت بشيني منن حديهنه نري منا يف الصنحيك منن أجن منا اند هينه

النةائي و ريبو إيب أن ااركه هيه ريب هيعتل هينه»( .)5وانا البخنار ح«كنان إ اعين بنن
()1

ري أحاديث إحياني علوع الدين للين الدين العرااي (.)388 /1

( )2النيعياني واملرتوكل للنةائي( صح.)17

( )3منا النةائي يف ا،ر والتعدي لقاسف علي سعد (.)1157/3
()4مقدمة هتك البارئ (صح. )410
( )5املرج نيةه (صح. )410

3994

نم مننن كتابننه نةننق ال ن األحاديننث لنيةننهو واننا ح هننذب أحاديننث
أم أويننس إذا انتخبن ُ

انتخباا مد بن إ اعي من حديهي»(.)1

املهننا الهنناينحسننويد بننن سننعيد احلننداثينو أبننو منند ا ننرو و كذبننه ابننن معننل وسننبه .واننا

البخار ح هيه نظر .واا النةائي عنعيف( .)2ومن هنذا أتنرج مةنلف حنديث حينص بنن

ميةننرة مننن ذريقننهو معتمن ًدا عليننه ألهنننا عننندب يف كتننار.اننا إبنراهيف بننن أم ذالنناح الننم
ملةلفح كيف استحلت الرواية عن سويد يف الصحيكك هقا ح ومن أينن كننم آيت بنةنخة

حيص بن ميةرةك(. )3

الهانيةح أن من حندم منن كتابنه الصنحيك أمنن منن الوانو يف النوهف واخلطنم .يقنو

مند

بننن تننادح عننم عنني بننن سننعيدو وذكننر اننعبة وسننييانوهقا ح «سننييان أا ن تطننمو ألنننه

يرج إىل الكتار»

()4

واا أمحدح «مل يكن يف مان ابن املبنارك أذلنا للعلنف مننه ...منا

كنان أان سنقطاً منن ابنن املبناركو كنان رجناً عندم منن كتابنه .ومنن حندم منن كتننار يب

يكاد يكون له سقط كهري اينيو وكنان وكين عندم منن حيظنهو ومل يكنن ينظنر يف كتنارو

وكان له سقط.)5( » ...

وانا أمحنندح « منا رأيننم ألبصننرة مهن عنني بننن سنعيدو وبعنندب عبنند النرمحن .وعبنند الننرمحن
أهقه الرجلل .وإذا اتتلف هو ووكي و هعبد النرمحن أثبنمو ألننه أانرر عانداً ألكتنار»

(.)6

وبقو ابن ححنرح « نةنبة اخلطنم الواان يف منرو ت منن عندم منن أحنولهو أان منانا يف
مرو ت من عدم من حيظه»(.)1

( )1اتريق بغداد للخطيا (. )339 /2

( )2ميلان ايبعتدا ( )249-248/3و اذيا التاذيا( .)273-272/4
( )3هذيا التاذيا( .)273-272/4

( )4ار عل الرتمذ ( . ) 178/1

( )5املعرهة والتمريق لليةو ( . ) 197/2
()6

ار الدع يببن عبد ا اد (. ) 97/1

3995

الهالهةح اوثيو الراو و والئته من اخلطم املنةور إليه بةبا مطابقة روايته الشياية ملا يف
كتابننه .وذل ن أن مننن سنننن ا نندثل وذ نرائقاف النني سنناروا عليانناو أن ا نندم إذا كننان

حننحيك الكتننارو معتنيناً بنيننبطهو وسننامتهو أنكننر عليننه حننديث هننمترج كتابننهو وكانننم
روايته الشياية مطابقة ملا يف كتابه ه ن ذل يد عل ححة روايته عمن رواها عنه.

وهننذا املعننىن أاننار إليننه عنني بننن معننل رمحننه ز حننل س ن ح « مننا اقننو يف رج ن حنندم
أبحاديث منكرةو هردها عليه أححار احلديثو إن هنو رجن عناناو وانا ح ظننتاناو هممنا

إذا أنكرمتوها ورددمتوها عليو هقد رجعم عناا ك هقا ح يب يكون حندوااً أبنداً.إ ا ذلن
الرج ن يشننتبه لننه احلننديث الشنناذو والشننيني هريج ن عنننهو هممننا األحاديننث املنكننرة النني يب

اشتبه ألحدو ها  .هقي له ح ما يلئه ك اا ح خيرج كتاأً عتيقاً هيه هذب األحادينث .هن ذا
أترجاننا يف كتننار عتيننو هاننو حنندوقو هيكننون ُاننبِّه لننه هيانناو وأتطننم كمننا خيط ن الننناسو
ويرج عنااو الم ح ه ن انا ح اند ذهنا األحن وهني يف النةنق ك انا ح يب يقبن ذلن

عنه .الم لهح ه ن اا ح هي عند يف نةخة عتيقنةو ولنيس أجندها ك هقنا ح هنو كنذار

أبداً و حى جييني بكتابه العتيو .اا ح هذا دين يب ع هيه ري هذا» (.)2

وا ننا أب ننو داودح« ع ننم احلل ننواين يقن نو ح أو م ننن أظا ننر كتاب ننهح رو ب ننن عب ننادةو وأب ننو
أسننامة»  .اننا اخلطينناحيعا أهنمننا رو مننا توليننا هيننهو هننمظارا كتبامنناو ححننة مننا عل ن
عاليياماو إذ روايتاما عن حيظاما مواهقة ملا يف كتباما(.)3

وكذا ما ذكرب الداراطا عن مد بن الا متتاعو وذكر من أوهامه أنه حدم عنن مند
بن جعير الوركاينو عن محاد بن عي األبنكو عنن ابنن عنونو عنن ابنن سنريينو عنن عمنران

بننن حصننل أن الننني اننا ح « اننيبتا هننود وأتوااننا» ( .)4اننا ح هننمنكر عليننه موسن بننن
وعبينندةو هننمترج أحننلهو وجنناني إىل إ اعي ن بننن إسننحاق القاعننيو هموايننه عليننهو
هننارونو ُ
( )1النكم عل مقدمة ابن الصا ( . ) 269/1
()2

الكياية يف علف الرواية ( . ) 362- 361 /1

()4

عل الداراطا ( . ) 347/4

( )3أتريق بغداد ( . ) 402/8
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هقا ح ركا وا عل الناس اخلطم يف احلداثةو ولو اركته مل ينيرك .هقا ح أ يب أرج عمنا
يف أح كتام .بل الداراطا كيف دت عليه الوهف ووثقه وأثىن عليه(.)1

الرابعةح الكتار مين النراو منن ايبسنتمرار يف اخلطموويهبتنه يف األليناا الني يشن هيانا.
ومننن ذل ن ح مننا رواب أبننو حيننص عمننرو بننن علننيو أتننل أبننو عاحننف وأتننل عهمننان بننن

األسننودو عننن ابننن أم مليكننةوأن رسننو ز اننلوج ميمونننة وهننو ننرع .اننا أبننو حيننصح
المنا كنان بعندو اننا ح عنن عائشنة .هقلننم ألم عاحنف ح « أننم أمللتننه عليننا منن النندهرتو

وليس هيه عائشة .هقا ح دعوا عائشة حى أنظر هيه» (.)2

وحدم عبد الرمحن بن عمر األحبااين املعروي برستهو عنن ابنن ماند عنن سنييان عنن
األعمن

عننن أم حننا عنن أم هريننرة عننن النني أنننه اننا ح «أبنردوا ألظاننرو هن ن انندة

احلننر مننن هننيك جانننف » .هقننا أبننو رعننة ح هننذا لننط  .الننناس يننروون عننن أم سننعيد عننن

الني. )3(هرج إىل أحلهو وإذا هو كما اا أبو رعةو هكتا كتاأً يعلمنه أبننه مرتاجن
عن روايتهو ويقو يف هنايتهح« العار تري من النار» (.)4

اخلامةةح ومن آاثر الكتار أنه يةتد به عل ما أحدثه الرواة النيعياني يف أحنو ف منن

اغيري هينعكس ذل عل حا ف عند األئمة النقادو يقو كر بن عي احللواينح رأيم أأ
داود الةحةتاين اد جع حديث يعقنور بنن كاسنا وانا ت علن ظانور كتبنهو هةنملته
عنهو هقا ح « رأينا يف مةندب أحاديث أنكر هاو هطالبناب أألحو و هداهعناو أترجاا
بعن ُد و هوجنند األحاديننث يف األحننو مغننرية خبننط ذننر و كانننم مراسنني و همسننندهاو و اد
( )1س ن ايبت الةننلمي (راننفح ) 312اإح نرار عل ن اخلطننم جعلننه بعننض النقنناد اادح ناً يف ال نراو  .اننا محننلة

الةننامي سننملم الننداراطا عمننن يكننون كهننري اخلطننم ك اننا ح إن نباننوب عليننه ورجن عنننه مل يةننقطو وإن مل يرجن

سننقط  .ينظننرح س ن ايبت الةننامي (صح 72راننف) 1و ولعلننه يةننتهىن مناننا مننن واهقننم روايتننه كتابننه .مه ن هننذا
املها  .ه نه ثقة أعتبار إاقانه لروايتهو وإن كانم يف حقيقة أمرها وياً.
( )2ا،ام ألتاق الراو ( . ) 12/2
( )3أترجه البخار يف مواايم الصاة (  199/1راف . ) 513
( )4اقدمة ا،ر والتعدي ( . ) 336/1
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هياا»

()1

واا عي بن معنلح « كنان انيق عنند درر أم الطيناو ينرو عنن األو اعنيو

وك ننان يق ننو ح نندثنا أب ننو عم ننرو رمح ننه زو ه ننذهبنا إلي ننهو واتتلين ننا إلي ننهو هقع نند يومن ناً يف

الشمسو هذهبنا ننظرو ه ذا يف أعل الصيحةح حدثنا إ اعي بن عبد ز بن اعة عنن

األو اعيو اا ح هطرحنا ححييتهو واركناب» (.)2

وحدم هشاع بن مد التيمي الكويف ألكوهة اديث سااه بةندب عنن عمنار بنن سنر

اا حانا رسنو ز ح« إن حناهظي علني بنن أم ذالنا لييتخنران بكينونتامنا من علني
بن أم ذالاو وذل أهنما مل يصعدا إىل ز بةخطه» .

و اننا احلنناهة الصننور ح «حنندثنا هشنناع هبننذا احلننديثو هطالبتننه إبتنراج أحننلهو هوعنندين

بذل و ذالبتهو هذكر أنه مل جيدبو راجعتهو هذكر أنه اجتاد يف ذلبهو ومل يقدر علينهو
هقلم لهح ويب اقندر علينه أبنداًو وأرى لن أن نط علن هنذا احلنديثو ويب انذكربو هقنا

ح أاظن م أين وععته أو ركبتهك هقلم هنذا يب ين من و هةنكم عناو حندم بنه بعند

ذل »(.)3

الةادسةح يعتل الكتار من أهف األدوات الي يكشف هبا أوهناع النرواة اينث يقنارن بنل
ما رواب الراو من حيظهو وبل ما هو موجنود يف أحنلهو هن ن مل يوجند يف كتابنه أعن هنذا

احلننديث بكونننه لننيس يف كتننار راويننهو وأنننه لننيس مننن حديهننه  .ومهالننهح مننا رواب احلكننف بننن
موس و اا ح حدثنا الوليد بن مةلفو عن األو اعيو عن عي بنن أم كهنريو عنن عبند ز

بننن أم ات ننادةو عننن أبي ننهو اننا ح ا ننا رسننو ز ح« أس ننوأ الننناس س ننراة الننذ ية ننرق

ح ننااه. )4( » ...همعن ن أب ننو ح ننامت الن نرا

()1

ه ننذا احل ننديث بقول ننهح « الولي نند ح نننف كت ننار

النيعياني للعقيلي (  ) 446/4و ميلان ايبعتدا للذهي ( . ) 451/4

()2

أتريق ابن معل (  408/4راف . ) 5012

()4

أترج ننه اب ننن تلمي ننة (  331/1را ننف ) 663و واحل نناكف يف املة ننتدرك (  ) 229/1والبياق نني يف الة نننن

()3

املوعوعات يببن ا،و ( . ) 384/1

الكلى (  385/2راف  ) 3809والداراطا يف العل (  ) 15/8و ريهف .
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الصاةو وليس هيه هذا احلديث» (.)1ومن ذل أينياًح ما رواب سييان الهور و عن عاحف
بن كلياو عن عبد الرمحن بن األسودو عنن علقمنة انا ح انا ابنن مةنعودح « أيب أحنلي

بكننف حنناة رسننو ز  هقنناع هره ن يديننه أو مننرة مل يعنند» ( .)2وانند تننالف سننييان
الهور يف روايته عن عاحف ح ابن إدريس .هلف يذكر ليةح« مل يعد»(.)3

اننا البخننار ح واننا أمحنند بننن حنب ن ()4ح عننن عنني بننن آدعو اننا ح نظننرت يف كتننار ابننن
إدريسوعن عاحنف بنن كليناو لنيس هينه « :مل يعند» .انا البخنار ح هانذا أحنكو ألن
الكتننار أحيننة عننند أه ن العلننفو ألن الرج ن ركننا حنندم بشننيني يرج ن إىل الكتننارو

هيكون كما يف الكتار(.)5

الةننابعةح الكتننار يةننتد بننه عل ن مننا يلحقننه الننرواة يف أحننو ف مننن األحاديننث النني مل
يةمعوها من ايوتافو أو ينيعونه من القاني أنيةافو ومن ذلن منا رواب أبنو كرينا عنن
أم أسامة عن بريد عن أم بنردة عنن أم موسن األانعر رعني ز عننه اا حانا رسنو

ز « امل ن من ك ن يف معنني واحنند)6( »..و اننا ابننن عنند  « :عكننف الننناس أن هننذا

حننديث أم كريننا عننن أم أسننامة» ( .)7اننا أبننو رعننةح «كننان أبننو هشنناع الرهنناعي يرويننه

()1

عل احلديث يببن أم حامت (  . ) 351/1وينظر كذل هيه (  373/1راف . ) 538

( )2أترجه من هذا الطريوح أبو داود (  258/1رانف  ) 748وانا ح هنذا حنديث عتصنر منن حنديث ذوين

ولنيس هنو بصنحيك علن هنذا اللينة .والرتمنذ (  40/2رانف  ) 257وانا ح حنديث حةنن.واا أينيناًح اننا

عبد ز بن املباركح اد ثبم حديث من يره يديه...ومل يهبم حديث ابنن مةنعود أن النني مل يرهن يدينه إيب

يف أو مرة .والنةائي اجملتىب (  195/2راف ) 1058
()3

أترجه من هذا الطريوح أبو داود (  258/1راف ) 747والنةائي يف الكلى (  321/1راف .)623

( )4اننو أمحنند ورد يف ح العلن ومعرهننة الرجننا بروايننة عبنند ز (  ) 370/1وهيننهح ( أمننألب علنني عبنند ز بننن
إدرينس منن كتابنه عنن عاحنف ...وذكننر ننص حنديث عبند ز بنن إدريننس  .انا ح -يعنا ابنن إدرينس -حنندثا
عاحف بن كليا هكذا )...المح وليس هيه ح ( نظرت يف كتار ابن إدريس) .
( )5كتار ره اليدين يف الصاة للبخار ( ص ح . ) 82

()6
()7

أترجه مةلف (  1632/3راف  ) 2062وابن ماجه (  1085/2راف . ) 3258
الكام ( . ) 62/2
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أيني ناًو هةننملم أأ هشنناع أن خيننرج إ كتابننه هيع ن و اننا أبننو رعننةح هرأيتننه يف كتابننه بننل
سطرينو خبط ري اخلط الذ يف الكتار» (.)1

وجنناني يف ارمجننة عمننارة بننن جننوين أم هننارون العبنند و البصننر ()2و اننا هبننل بننن أسنندح «

أايم إىل أم هارون العبد هقلمح أترج إ منا عنم عنن أم سنعيد -يعنا اخلندر -

همترج كتاأًو هن ذا هينه حندثنا أبنو سنعيدو أن عهمنان-يعنا ابنن عينان رعني ز عننه-
أدتن حيراننه وأنننه لكنناهر أر .اننا ح الننم اقننر هبننذاك اننا هننو كمننا اننرى اننا ح هنندهعم

الكت ن ن ننار يف ي ن ن نندب وام ن ن ننم»( .)3ا ن ن ننا اب ن ن ننن حح ن ن ننرح«ها ن ن ننذا ك ن ن ننذر ظ ن ن نناهر علن ن ن ن أم

سعيد»(.)4هالكتار يف هذب احلالة هنيك حاحبهو إذ كتا هيه ما هو معلوع كذبه هيه عند
أه العلف ألنيرورة.

اليص الهاينح أ اني الرواة املوحوهل بصحة الكتار .
-1إبراهيف بن سنعد بنن إبنراهيف بنن عبند النرمحن بنن عنوي اللهنر أبنو إسنحاق املندينو
نلي بغدادو ثقةو ححةو اكلف هيه با ااد وأترج حديهه ا،ماعةو اويف سننة 185ه(.)5
()1

أتريق بغداد ( . ) 147/9

( )2ان ننا عن ننىي بن ننن معن ننل عنن ننه يف ا،ن ننر والتعن نندي () 364/6و يف مي ن نلان ايبعتن نندا ( )173/3وان ننذيا

التان ننذيا( )421/7ح «كن ننان عنن نندهف يب يصن نندق يف حديهن ننه وكان ن ننم عن ن نندب ح ن ننحيية يقن ننو هن ننذب ح ن ننحيية
الوحي».واا عنه ابن حبان يف اجملروحل()167 /2ح «كان راهنيياًو يروى عن أم سعيد ما ليس منن حديهنهو
ويب ع كتبة حديهه إيب عل جاة التعحا» .واا عنه يف الكااف()4003ح « مرتوك ».
( )3الكام يببن عد ()147/6و وميلان ايبعتدا للذهي(.)147/3
( )4اذيا التاذيا(.)421/7

( )5اا عنه أمحدح أحاديهه مةتقيمةو ووثقه يف أترىو ووثقه أبو حامت الرا و والعحلي وابن سعدو واا ابن

معلح يب أبس بهو ويف أترى اا ح ثقة ححةو وأانار عنىي القطنان إىل الييننهو وسناق لنه ابنن عند عندة رائنا

عن اللهر

ا تولف يف إسنادهاو يبد اتبعيًا آبترو تنالف هيانا بعنض منا يف كتبنه.واا حنا جنلرةح«حديهنه

عن ننن اللهن ننر لن ننيس بن ننذاكو ألنن ننه كن ننان حن ننغريا حن ننل ن ن من ننن اللهن ننر » .ينظن ننرح ا،ن ننر والتعن نندي يببن ننن أم
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اننا أمحنند بننن حنبن عنننهح « كننان عنندم مننن حيظننهو ويف كتابننه الصننوار»( .)1واننا ابننن
سننعدح « ولننه نةننخة يف احلننديث اُعننري بن ن نةننخة إب نراهيف»(.)2وانند اسننتخدع اإمنناع أمحنند
كتننار إب نراهيف بننن سننعد يف اعلي ن بعننض مرو اننه هعننن أم داود الةحةننتاين اننا ح عننم
أمحد س عن حديث إبراهيف بن سعد عن أبيه عن أنس مرهوعاح( األئمة من اري ) ()3و
هقا ح« ليس هذا يف كتا إبراهيف بن سعدو يب ينبغي أن يكون له أح » (.)4
-2إبراهيف بن سليمان بن ر ين أبو إ اعي امل در األردينو نلي بغدادو حدوق يغنرر

و أتننرج حديهننه ابننن ماجننة(.)5روى معاويننة بننن حننا عننن ابننن معننل أنننه اننا عنننه ح «ثقننة

ححيك الكتارو كتبم عنه» (.)6

حننامت()101/2والطبقننات الكننلى يببننن سننعد()129/5و الكام ن يببننن عنند ()399/1ومننن اكلننف هيننه وهننو
موثن ن ن ننو للن ن ن ننذهي (صح  61ران ن ن ننفح)4وومي ن ن ن نلان ايبعتن ن ن نندا للن ن ن ننذهي()34/1و ا ن ن ن ننذيا التا ن ن ن ننذيا يبب ن ن ن ننن

ححر()121/1والكااف للذهي ( )138التقريا يببن ححر (.)177
( )1ار عل الرتمذ ( . ) 595/2

()2الطبقات الكلى (صح .)33

( )3اترجنه الطيالةنني يف مةنندب( )2247ومننن ذريننو الطيالةني أترجننه البنلار يف مةننندب( )6181واننا حيب

نعلف أسند سعد بن إبراهيف عن أنس إيب هذا احلديث.وأترجه أبو يعل املوحلي(.)3644وانا ابنن ححنر يف

الخيص احلبري()116/4ح « واد مجعم ذراه يف جلني ميرد عن حنو من أربعل ححابياً...واد اتتلف يف وايه
ورهعهو ورجك الداراطا يف العل املواوي ».
()4

مةائ أم داود ( )1860و اذيا التاذيا (.)123 /1

( )5اا عنه أمحد وابن معل والنةائيح يب أبس به .ووثقه أبو داود والعحلي وابن حبان .ويببنن معنل انو يف
انيعييه واا الداراطاح ععيف يب عت بهو ووثقه يف أترى .واا األ د ح ععيف منكر احلديث.

ينظ ن ن ن ننرح ا ،ن ن ن ننر والتع ن ن ن نندي ()102/2و والكامن ن ن ن ن يف الني ن ن ن ننعياني()250/1والني ن ن ن ننعياني واملرتوك ن ن ن ننل يبب ن ن ن ننن

ا ،ن ن ننو ( )108/1و وا ن ن ننذيا التا ن ن ننذيا()125/1و ومين ن ن نلان ايبعت ن ن نندا ()215/1و الكاا ن ن ننف()138

والتقريا(.)181

( )6اذيا التاذيا ( . ) 125/1
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-3إبراهيف بن ذامان اخلرساينو أبو سعيدو ثقة يغررو أترج حديهنه ا،ماعنة منات سننة
168ه(.)1

اا عنه ابن املباركح « ححيك الكتار»(.)2
 -4أبو بكر بن عياس األسد الكويف املقرئو مشاور بكنيتهو واألحك أهننا ا نهو ثقنة

عابدو إيب أنه ملا كل ساني حيظهو أترج حديهه البخار واألربعنةو منات سننة 193ه(.)3
اا أبو حامت الرا

– مقار ً بينه وبل اري القاعي-ح« يا يف احلينة سنوانيو نري أن

أأ بكر أحك كتاأً»(. )4واا أمحدح « كهري الغلط جداًو وكتبه ليس هياا تطم»(.)5

( )1اا ابن املباركح كان ثبتًا يف احلديثوووثقه أمحدو واا ابن معلح ليس به أبسو واا أبنو حنامتح حندوق

حةن احلنديث .وانا النداراطاح ثقنةو وإ نا اكلنف هينه بةنبا اإرجناني ووعنعيهح مند بنن عبند ز بنن عمنارو
وانا ابننن انناهلح منيننطرر يف احلننديث .وانا ابننن حبننانح أمننرب مشننتبهو لنه منندت يف الهقنناتو ولننه منندت يف

النيعياني.

ينظرحا،ر والتعدي ()107/2وأتريق ابن معل -رواية الدارمي)77/1(-و النيعياني للعقيلي()56/1و أتريق

أ اني النيعياني واملرتوكل يببن ااهل(صح)49و موسوعة أاوا أم احلةن النداراطا يف رجنا احلنديث وعللنه
()39 /1و الهقات يببن حبان(  )27/6ميلان ايبعتدا ()38/1وومن اكلف هيه وهنو موثنو(صح)31وانذيا
التاذيا( )129/1و الكااف()148و التقريا()189ومقدمة هتك البار (صح.)407

( )2ا،ر والتعدي ()107/2واذيا الكما ()108/2و اذيا التاذيا( .) 125/1

( )3وثقه أمحدو وابن معل -يف أحد أاواله-ويف أترى اا ح حندوق ولكننه لنيس كةنتقيف يف احلنديثو ووثقنه
ابن سعد والعحلي واا الذهيح ثقةو يغلطو ععيه مد بن عبند ز بنن نريو وكنان عنىي بنن سنعيد يب يعبنم بنه

ويقو ح لو كان عند ما سملته عن ايني .

ينظرح ا،ر والتعدي ()348/9ووأتريق ابن معل -رواية ابنن نر )69/1(-وو الهقنات للعحلني()492/1و

وميلان ايبعتدا ()499/4و اذيا التاذيا()34/12و الكااف()6535والتقريا( .)7985مقدمة هتك

البار ح.)479

( )4ا،ر والتعدي يببن أم حامت( .)350/9واا ابن ححنر يف التقريناح()7985ح « ملنا كنل سناني حيظنهو

وكتابه ححيك».

( )5ميلان ايبعتدا (.)500/4
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 -5أسننامة بننن ينند الليهنني مننويبهفو أبننو ينند املنندينو حنندوق ياننفو أتننرج حديهننه مةننلف

واألربعن ننةو من ننات سن نننة 153ه(.)1وان ننا ابن ننن عن نند ح «ين ننرو عنن ننه ابن ننن وهن ننا نةن ننخة

حنناحلة»( .)2واننا احلنناكف يف املنندت ح «روى لننه مةننلف كتنناأً لعبنند ز بننن وهنناو والننذ

استدللم به يف كهرة روايته له أنه عندب حنحيك الكتنارو علن أن أكهنر الن األحادينث

مةتشناد هبنناو أو هننو مقننرون يف اإسننناد»( .)3وانا ابننن حبننان يف الهقنناتح « خيطن وهننو

مةتقيف األمرو ححيك الكتار»(.)4

 -6إسننحاق بننن منند بننن إ اعين بننن عبنند ز بننن أم هننروة اليننرو و املنندينو حنندوقو
ُك ن ننفو هة ن نناني حيظ ن ننهو أت ن ننرج حديه ن ننه البخ ن ننار والرتم ن ننذ واب ن ننن ماج ن ننهو م ن ننات س ن نننة

)5(226ه.اا أبو حامتح « كان حدواًاو ولكنه ذها بصربو هركا لقنن احلنديثو وكتبنه

ححيحة»(.)1

( )1اننا عنننه أمحنندح لننيس بشننيني .واننا أبننو حننامت ال نرا ح يكتننا حديهننه ويب عننت بننه .واننرك عننىي بننن سننعيد

حديهه أبترب .واتتلف هيه او ابن معل همرة اا عنهح ثقة حا و ومنرة انا ح لنيس بنه أبس .وانا النةنائيح

ليس ألقو  .واا ابن عد ح حةن احلديث وأرجو أنه يب أبس به.

ينظرح ا،نر والتعندي ()284/2و الكامن ()76/2ومينلان ايبعتندا ()174/1وواملغنا يف النينعياني()66/1و

ومن اكلف هيه وهو موثو(صح)93و الكااف()263واذيا التاذيا()208/1و التقريا(.)317

( )2الكامن (.)395/1وذكننرب قننو اليصن للوحن املنندرج يف النقن ( )653/2واننا ح « نةننخة حننحيحة»

وليس هذا مواهقاً ملا يف املطبو .

( )3إكمننا اننذيا الكمننا ملغلطننا (.)58/2وذكننر ذل ن ح ابننن حننر كمننا يف اوعننيك املشننتبه ()434/5و

والننذهي يف الكااننف ( )232و وابننن ححننر يف اننذيا التاننذيا(.)210-209/1ومل أاننف عليننه يف القةننف

املطبو الذ حققه ح ربي املدتلي.

( )4اذيا التاذيا( .)210/1ومل أاف عليه يف الهقات

( )5اننا عنننه أمحنندح يب حتن عننند الروايننة عننن إسننحاق بننن أم هننروة .واننا ابننن معننلحيب يكتننا حديهننه لننيس

بشننيني .واننا عنننه أبننو داودح واب  .واننا النةننائيح لننيس بهقننة .واننا علنني بننن املنندياح منكننر احلننديث .واننا

العقيلننيح جنناني عننن مال ن أبحاديننث يب يتنناب علياننا .واننا احلنناكف عيننا عل ن

حديههو واد ملوب.

واا أبو حامت الرا ح حدوقو ولكن ذها بصرب هركا لقنو وكتبه ححيحة.

منند -يعننا البخننار -إت نراج
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-7إسرائي بن يونس بن أم إسحاق الةبيعي ا ْمنداينو أبنو يوسنف الكنويفو ثقنةو اكلنف

هيننه بننا ححننةو أتننرج حديهننه ا،ماعننةو مننات سنننة 160هو واين بعنندها( .)2اننا اإمنناع
أمحدح « إسرائي حاحا كتارو وي د ما

»(.)3وانا اإمناع أمحند أينيناًح «إسنرائي

إذا حندم مننن كتابننه يب يغننادرو وعيننة مننن كتابننه»( .)4واننا أبننو عبنند الننرمحن( )5ح « كننان

الهنور عنندم عننن الرجن عشننرة أو حنوهنناو وعندم عننن إسنرائي عشنرينو ثاثننلو وكننان

إسرائي حناحا كتنارو والهنور عينة»( .)6وانا أبنو ذالنا ح النم ألمحندح منن أحنا
إلي يونس أو إسرائي يف أم إسحاقك اا ح « إسرائي و ألنه كان حاحا كتار»(.)7

 -8إ اعي بن عبد ز بن عبد ز بن أويس بن مال األحبحيو أبنو عبند ز ابنن أم
أويسو املدينو حدوق أتطم يف أحاديث من حيظنهو أتنرج حديهنه ا،ماعنة إيب النةنائيو

ينظ ننرح ا ،ننر والتع نندي ()233/2و والني ننعياني والرتوك ننل للنة ننائي(صح)18و والكامن ن ()530/1و ومين نلان

ايبعتدا ()198/1واذيا التاذيا( )348/1الكااف( )319و والتقريا (. )381واد ذكرب ابن ححنر
يف مقدمة اليتك(صح )409واا ح «روى عنه البخار يف كتار ا،ااد حديهاًو ويف هر اخلمس آترو كايا

عننن مال ن و وأتننرج لننه يف الصننلك حننديهاً آتننر مقننروً أألوية نيو وكمنننه ننا أتننذب عنننه مننن كتابننه اب ن ذهننار
بصرب.» ...
( )1ا،ر والتعدي (.)233/2
()2

اا عنه أمحدح حا احلديث.ووثقه يف أترى .واا ابن معلح ثقة.واا النةائيح يب أبس به .واا ابن

سعدح ثقة حدم عنه الناس حديهاً كهرياً و ومناف من يةتنيعيه.واا ابن عند ح هنو نن يكتنا حديهنه وعنت

به .ووثقه العحلي وابن حبان .وكان عىي بن سعيد يب يرو عنه .واا عنه العقيلي وابن حلع ح عنعيف ينظنرح

النيعياني للعقيلي()131/1والهقات للعحلني()63/1و الكامن ()128/2وسنري أعناع الننباني()48/7و مينلان

ايبعتدا ()208/1و اذيا التاذيا()261/1والكااف( ) 336و التقريا(.)401
( )3سريأعاع النباني(.)205/8
( )4اتريق بغداد (.)476 /7

( )5هو عبد ز بن أمحد بن حنب .

( )6العل ومعرهة الرجا (.)366/3

( )7س ايبت الرتمذ للبخار حو أحاديث يف جام الرتمذ (.)278/1
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مننات سنننة226ه( .)1ذكننرب ابننن ححننر يف مقدمننة اليننتك يف معننر حديهننه عننن الرجننا

الننذين أتننرج ننف البخننار وهننف مننتكلف هننياف واننا ح « روينننا يف منااننا البخننار بةننند
ححيك أن إ اعي أترج له أحوله وأذن له أن ينتقي منااو وأن يعلِّف لنه علن منا عندم
بننهو ليحنندم بننهو ويعننر عمننا سننوابو وهننو مشننعر أبن مننا أترجننه البخننار عنننه هننو مننن
ححيك حديههو ألننه كتنا منن أحنوله .وعلن هنذا يب عنت بشنيني منن حديهنه نري منا يف

الصحيك من أج ما اد هيه النةائي و ريبو إيب أن ااركه هيه ريب هيعتل هيه»(.)2

 -9أينور بنن عتبنة اليمنناميو أبنو عنىي القاعننيو عنعيف أتنرج حديهننه ابنن ماجنهو مننات
سنة 160ه(.)3اا أبو حامتح « أيور بن عتبة هينه لنلو اندع بغنداد ومل يكنن معنه كتبنهو
هكان عدم من حيظه عل التوهف هيغلطو وأما كتبه يف األح هاي حنحيحة عنن عنىي

سليمان بن اعبة هدا الكاع وكنان عاملناً أبهن اليمامنة»  .وانا ح «
بن أم كهرية .اا
هو أروى الناس عن عىي بن أم كهري وأحك الناس كتاأً عنه»(.)4

-10بكننري بننن عبنند ز بننن األا ن و أبننو عبنند ز املنندينونلي مصننرو ثقننةو أتننرج حديهننه
ا،ماعننةو مننات سنننة120هو واين بعنندها(.)5اننا أمحنندح « كننان مال ن بننن أنننس يتلاننف

( )1اا عنه أمحدح يب أبس به .واا النةائيح ععيفو واا ابن معلح حدوقو ععيف العق و لنيس بنذاك.

واننا أبننو حننامت ال نرا

ح لننه الصنندقو وكننان مغي ناً .واننا الننداراطاح يب أتتننارب للصننحيك.واا الننذهي ح

حنندوقو ذو رائنناو و ن منننه الشننيخان .ينظننرح ا،ننر والتعنندي ()180/2و و أتريننق ابننن معننل -روايننة ابننن
ننر (-صح)65و والني ننعياني واملرتوك ننون للنة ننائي(صح)17و م ننن اكل ننف هي ننه وه ننو موث ننو(صح)103و مين نلان

ايبعتدا ()235/1و اذيا التاذيا()310/1و الكااف()388و التقريا(.)460
( )2مقدمة هتك البار ( صح .)410

( )3اننا عنننه ابننن معننل ح لننيس بشننيني.واا أمحنند والنةننائيح منيننطرر احلننديث .واننا البخننار حهو عننندهف
لل.وان ننا الن ننداراطاح ين ننرتك .ينظن ننرح ا،ن ننر والتعن نندي ()253/2و واترين ننق ابن ننن معن ننل -رواين ننة ابن ننن ن ننر -

(صح)72ووالنينعياني الصنغري للبخنار ( والهقنات للعحلني()240/1و و مينلان ايبعتندا ()291/1و وانذيا
التاذيا()408/1و الكااف()521والتقريا(.)619

( )4ا،ر والتعدي ( .)253/2واا أبو رعة هيه حنو ما اا أبو حامت.

()5وثقه أمحدو وابن معلو وأبو حامتو والنةائيو وابن سعد والعحلي وابن حبان.

4005

علن بكننري بننن األان و وكننان ننار عننن املدينننةو ويقولننون أن مرسننات مالن النني يقننو

بلغننا عننن هننان أتننذها مننن كتننا بكننريو يقولننون عننن ابنننه -يعنناح عرمننة»(.)1وعرمننة مل
يةم من أبيه اي اً وإ ا كانم عندب كتا أبيه  .اا اإماع أمحدح حدثنا محاد بنن تالند
اخلينا انا ح أتنرج إ عرمننة بنن بكنري كتبًنا و هقنا ح « هنذب كتننا أم مل أ ن منانا انني اً

»( . )2واننا موسن بننن سننلمةح « أايننم عرمننةو هقلننم لننهح حنندث أبننوك ك اننا ح مل أدرك
أمو ولكن هذب كتبه»(.)3اا ابن القيفح « إن كتار أبيه كان عندب يوظاً منينبوذاًو هنا

هنرق يف ايناع احلحنة أحلنديث بنل منا حدثننه بنهو أو رآب يف كتابنهو بن األتنذ عنن النةننخة
أحو وإذا ايقن الراو أهنا نةخة الشيق بعيناا» ..

()4

 -11هبل بن أسد العميو أبو األسود البصنر و ثقنة ثبنمو أتنرج حديهنه ا،ماعنةو منات

سنة مات اب 160ه( .)5اا يعقور بن سييانح « اا أبو عبد زح وكان هبل ححيك
ينظن ننرح التن ننمريق الكبن ننري()113/2وا،ن ننر والتعن نندي ()403/2ووسن ننريأعاع النن ننباني()170/6وان ننر عل ن ن

الرتمذ ()550/2و واذيا التاذيا( الكااف()644والتقريا(. )760

( )1العل ومعرهنة الرجنا ( .)50/3ويف انذيا الكمنا ( « ) 326/27انا أبنو احلةنن امليمنوينح عنم أأ

عبد ز يقو ح أتذ مال كتار عرمة بن بكريو هنظر هيه هك ايني يقو ح بلغا عن سليمان بن يةنارو هانو
من كتار عرمة»

( )2النيعياني للعقيلي (.)222/4واملراسي يببن أم حامت (صح.)171

()3

املراسنني يببننن أم حننامت (صح.)171اننا ابننن معننل كمننا يف الكامن ( )176/8ح« عرمننة بننن بكننري لننيس

حديهه بشينيو يقولون إن حديههو عن أبيه كتار» وم هذا أترج مةلف حديهه عن أبيه من ذريو ابن وها يف
الوعنوني والصنناة واللكنناة واحل .ينظننر رجننا حننحيك مةننلف يببننن منحويننه(.)242/2ومل خيننرج لننه البخننار يف

ححبحه اي اً.ولع مةلف أترج حديهه عن أبينه بنناني علن القنو اآلتنر أننه ن منن أبينه .هقند انا علني ابنن
املديا كمنا يف انذيا التانذيا()1071ح « عنم معنن بنن عيةن يقنو ح عرمنة ن منن أبينهو وعنر علينه
أاياني من رأ سليمان بن يةارو ويب أظن عرمة
()4

اد املعاد(.)242/5

من أبيه كتار سليمانولعله

الشيني اليةري.» ..

( )5اا عنه أمحدحإليه املنا يف التهبمو ووثقه ابن معلو وابنن سنعدو والعحلنيو وانا ابنو حنامت النرا ح ثقنة

إماع .واا أبو اليتك اللد ح حدوقو كان يتحام عل عهمانو س املذها .واعقبه الذهي هقا ح ما علمم
مغملا.
يف هبل ً
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الكتابة »( .)1واا عبد الرمحن بن بشرح« سملم عي بن سعيد يوماً عن حديث هحدثا
بهو اا ح أراك اةملا عن اعبة كهنرياًو هعلين ببانل بنن أسندو ه ننه حندوق ثقنة هنا

منه كتار اعبة»(.)2واا أمحدح « ما رأيم يف بيم هبل انيًا أحةنن منن كتبنه»( .)3وانا

أينياح « كنان ابنن أسند منن أسنر النناس تطًناو كنان يكتنا عنند انعبهو وكنان عينان معنه
ً
نةخه يةم هيااو هكان عيان جييني أبتبار وحديثو وكان ركا سقط عل هبل من تينه

يدب»(.)4ونق ابنه عبد ز عنه أينياً أنه اا ح« كنا خنتلف إىل هبل بن أسند أ و وعنىي بنن
معلو وعليو وكان الذ ينتقي عليو وكان هبل خيرج إلينا حديهه يف ناديو( )5وكنراريس.

همترج يوماً نداااً أو كراسةو يف أو ا عنن محناد بنن سنلمة و ويف آترهنا عنن عبند ز بنن
جعير()6و هلما رأى عىي بن معل اليص اطاو و و ته هعرهم ما يريندو هنكةنم رأسني
حننى مننر الرجن و هلمننا انقنين حننديث محننادو اننا عننىيح أأ احلةنننو يفاو هننا يفاو هنناو
هوع الغننداقو أو الكراسنة منن يندب .همتنذ اني اً آتنر ينظنر هينهو انا أمح وحلقنا منن

ذل حشمةو هلما امنا أابلم عل عىي بن معل .هقلمح أأ كر و ابن الرج ! وما

ينظرحالطبقن ن ننات الكن ن ننلى()218/7و الهقن ن ننات للعحلن ن نني()255/1و مي ن ن نلان ايبعتن ن نندا ()353/1و ان ن ننذيا

التاذيا()497/1والكااف()650و التقريا(.)771
( )1املعرهة والتمريق(.)140/2

( )2واننذيا التاننذيا(  .)497/1واننا أمحنندح « ه ن يبني الهاثننة أحننحار الشننك والنقطحهب نلاًو وحبننان بننن

هننا و وعيننان بننن مةننلف » .والشننك ح اقيينند حركننات اإعنرار واحلننروي .والنننقطحأن يبننل البنناني مننن التنناني مننن
ش ِّك و ومنن ذلن منا االنه
الهانيو واحلاني من اخلانيو واملام من النقط من ري املام  .وبعنياف يب يشك إيب امل ُ
يعقور بنن سنييان يف املعرهنة والتنمريق( )140/2ح انا أبنو عبند زح «كنان عنىي بنن سنعيد يشنك احلنري إذا

كان اديداًو و ري ذل ها ».
( )3موسوعة أاوا أمحد يف رجا احلديث وعلله(.)168/1
( )4املرج نيةه(.)168/1
()5

نداقح سح إحصاني األراعي كما يف اكملة املعاجف العربية(.)421/7

( )6عبد ز بن جعير بن يك الةعد و مويبهف أبو جعير املدياو والد عليو ععيف (التقرياح.)289
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كان ينينر أن نكتنا منانا ةنة أحادينثو أو سنتة .هقنا ح منا كننم أكتنا منن حديهنه
اي اً بعد أن ابينم حاله»(.)1

 -12متيف بن املنتصر بن متيف بن الصلم ا نامشي منويبهفو الواسنطيوثقة عنابطو أتنرج
حديه ننه أب ننو داود والنة ننائي واب ننن ماج ننةو م ننات س نننة 244ه (.)2ا ننا عن ننه أب ننو داودح «

ححيك الكتار عابط متوق»(.)3

-13جريننر بننن حننا ع بننن ينند بننن عبنند ز األ د و أبننو الننيننر البصننر و ثقننةو لكننن يف
حديهه عن اتادة ععفو ولنه أوهناع إذا حندم منن حيظنهو أتنرج حديهنه ا،ماعنةو منات

سنة 170ه بعد ما اتتلطو ححبه ولدبو هلنف عندم حنا اتتاذنه بشنيني(.)4انا عننه

البخار ح« حنحيك الكتنارو ركنا وهنف يف الشنيني»( .)5وانا عنىي بنن معنلح « جرينر بنن
حا ع أمه من أم ها ()6و وكان حاحا كتار»(..)7

( )1النيعياني للعقيلي( 318/3منا ن الةرسناو ) وتاحنتهح أن ابنن معنل -بعند أن ن أحادينث محناد بنن

سلمة -يب يريد أن يةم أحاديث عبد ز بن جعير – والد علي ابن املديا –لنيعيه عنندبو من أهننا مكتوبنة
يف كتار هبلو ا يد عل أهننف كنانوا ينتقنون األحادينث منن حنحف النرواةو تنذون منانا القنو و ويرتكنون منا

يرونه ععيياً .وهيه حياني اإماع أمحند منن علني ابنن املندياو وإجالنه لنهو وحنلع ابنن معنل يف التعامن من النرواة

النيعياني.

()2وثقه النةنائي وابنن حبنان  .ينظنرح الهقنات يببنن حبنان()156/8ووانذيا التانذيا(  )514/1الكاانف

( )678و التقريا (.)806

( )3اذيا التاذيا (. )515 /1

( )4وثقه ابن معلو وابن عد و وابن حبانو واا أبو حامتح حدوقو ععف يف حديث اتادة .
ينظرحا،ن ن ننر والتعن ن نندي ()505/2ووالنين ن ننعياني للعقيلن ن نني()198/1و والكام ن ن ن ()345/2ووالهقن ن ننات يببن ن ننن

حبان( )144/6وميلان ايبعتدا ( )392/1ووالكااف() 768و و التقريا(. )911
( )5عل الرتمذ الكبري (صح.)132

()6هوح مد بن سليف الراسيح حدوق هيه لل  ( .التقرياح.)5923
( )7ا،ر والتعدي يببن أم حامت (.)505 /2
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 -14جرير بن عبد احلميد بن اُن ْر النيي الكويفو نلي الر و كان يف آتر عمرب يانف
مننن حيظهوثقننةو أتننرج حديهننه ا،ماعننةو مننات سنننة 188ه( .)1اننا ابننن عمننارح « ححننة

كانم كتبه ححاحاً»(.)2

-15ح ننامت ب ننن إ اعين ن امل نندينو أب ننو إ اعين ن احل ننارثيو م ننويبهفو ثق ننةو أتن نرج حديه ننه
ا،ماعننةومات سنننة187ه(.)3اننا أمحنندح«حننامت أحننا إ مننن النندراورد ()4و عمننوا أن

حامتاً رجاً هيه يلةو إيب أن كتابه حا »( .)5واا ابنن ححنرح«حنحيك الكتنار حندوق
ياف »(.)6
 -16حةننل بننن علنني ا،عييوالكننويفو املقر نيوثقننة عابنندوأترج حديهننه ا،ماعننةو مننات
سنة203ه(.)7اا العحليح « وكان ححيك الكتار» (.)8

 -17حيص بنن عمنر بنن احلنارم بنن َسن ْخ َلة األ د النمنر و أبنو عمنرو احلوعنيو ثقنة

ثبننمو أتننرج حديهننه البخننار وأبننو داود والنةننائيو مننات سنننة225ه( .)1اننا عبينند ز

بن جرير بن جبلةح « أبو عمر احلوعي موىل النمريل حاحا كتار متقن.)2( »..

( )1وثقه النةائيو والعحليو وابن حبانو وأبو أمحد احلاكفو واخلليلي واا الالكائيح جمم عل ثقتهو وانا

أمحنندح مل يكننن ذكيناً يف احلننديث .واننا عنننه ابننو حننامت ح حنندوق .ينظننرح ا،ننر والتعنندي ()505/2و والنيننعياني

للعقيلن ن ن ن نني()200/1و ومي ن ن ن ن نلان ايبعتن ن ن ن نندا ()394/1والكاان ن ن ن ننف()771و ان ن ن ن ننذيا التان ن ن ن ننذيا()76/2و

التقريا(.)916

( )2اذيا التاذيا(.)75/2

( )3وثقنه ابننن معنل وعلنني ابننن املنديا وابننن سننعد والعحلنيو واننا النةنائي ح لننيس ألقننو  .ينظنرح أتريننق ابننن
معن ن ننل -رواين ن ننة الن ن نندور )174/3(-و س ن ن ن ايبت ابن ن ننن أم ان ن ننيبة لعلن ن نني ابن ن ننن املن ن ننديا (صح)18والهقن ن ننات

للعحلي()101/1و ميلان ايبعتدا ()428/1والكااف(. )832

( )4هو عبد العليل بن مدو حدوقو كان عدم من كتا ريب هيخطيني .التقريا(.)4119
( )5ا،ر والتعدي (.)259/3
()6التقريا(.)994

( )7وثقه ابن معل والعحلي وذكرب ابن حبان يف الهقاتوواا عهمان بن أم ايبة بق بق ثقة حدوق.

ينظرحاذيا التاذيا()359/2و الكااف()1098والتقريا (.)1335
( )8الهقات(صح.)120
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-18حيننص بننن يننام النخعننيو أبننو عمننر الكننويفو القاعننيو ثقننة هقيننهو اغننري حيظننه يف

اآلترو أترج حديهه ا،ماعةو مات سنة194ه(.)3اا علي ابنن املندياح« وكنان عنىي-

يعا ابن سعيد -يقو ح حيص ثبم.هقلنمح إننه يانفك هقا حكتابنه حنحيك...انا علنيح
هلمن ننا أتن ننرج حين ننص كتبن ننه كن ننان كمن ننا ان ننا عن ننىيو وإذا هيان ننا أتبن ننار وألين نناا كمن ننا ان ننا

عننىي»(.)4واننا عبنند الننرمحن بننن يوسننف بننن تنراسح« بلغننا عننن علنني ابننن املنندياو اننا ح
عم عىي بن سعيد القطان يقو ح أوثو أححار األعم ح حيص بن يامو هنمنكرت

ذل ن و انندمم الكوهننة أبتننرةو هننمترج إ عمننر بننن حيننص كتننار أبيننه عننن األعم ن و
هحعلم أارحف عل عىيو هقنا

عمنرح انظنر يف كتنار أم وانرتحف علن عنىيك هقلنمح

عت ن ننه يق ن ننو ح حي ن ننص ب ن ننن ي ن ننام أوث ن ننو أح ن ننحار األعمن ن ن

ومل أعل ن ننف ح ن ننى رأي ن ننم

كتابه»(.)5واا يعقور بن ايبةح«حيص بن يام ثقة ثبمو إذا حدم من كتابهو ويتق

بعض حيظه»(.)6

( )1اا عنه أمحدح ثبم ثبم متقن يب ي تذ علينه حنري واحند .وانا علني ابنن املندياح اجتمن أهن البصنرة

عل عدالة أم عمر احلوعني وعبند ز بنن رجناني .وانا يعقنور بنن انيبةح كنان منن املتهبتنلو وانا أبنو حنامت ح
ح نندوق م ننتقن .وا ننا ال ننداراطاح ثق ننة ثق ننة .ينظ ننرح ا ننذيا الكم ننا ( )29/7و أتري ننق اإس نناع()557 /5و

وموسوعة أاوا الداراطا()220/1و والكااف( )1152والتقريا(.)1412
( )2اذيا الكما (.)29/7

( )3وثقه ابن معل والنةائي والعحلي ويعقنور بنن انيبةو وانا أبنو رعنةح سناني حيظنه بعندما استقنينيو همنن

كتا عنه من كتابه هاو حا و وإيب هاو كذاو واا ابنن معنلح مجين منا حندم بنه حينص ببغنداد والكوهنة إ نا
هننو مننن حيظننه .ينظننرح ا،ننر والتعنندي ()185و وسننريأعاع النننباني()487/7و ومينلان ايبعتنندا ()567/1و
والكااف()1165و واذيا التاذيا( )415/3والتقريا(. )1430
( )4أتريق بغداد (.)68/9

( )5املرج الةابو (.)68/9

( )6أتريق بغداد()68/9ووسريأعاع النباني(.)487/7
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 -19محنناد بننن أسننامة بننن ينندو القراننيو مننويبهفو أبننو أسننامة الك نويفو ثقننة ثبننمو ركننا
دلسووكان أبترة عدم من كتا ريبوأترج حديهه ا،ماعة مات سننة  201ه ن(.)1انا

أمحد بن حنب ح « كان أبو أسامة ثبتاًو ححيك الكتار»(.)2

-20تالد بن احلارم بن عبيد ا حيمنيو أبنو عهمنان البصنر و ثقنة ثبنمو أتنرج حديهنه
ا،ماعةو مات سننة186ه(.)3وانا جعينر بنن أأن احلناهةح سنملم أأ الوليند الطيالةني
عن تالد بن احلارمو وعىي بن سعيد القطانو هقا ح « عىي أكهر منه بكهريو وأمنا تالند

ههقةو حاحا كتار»(.)4

 -21هري بن مد التميميو أبو املنذر اخلرسناينو رواينة أهن الشناع عننه نري مةنتقيمةو
هني ننعف بة ننببااو ا ننا البخ ننار ع ننن أمح نندح ك ننمن هن نرياً ال ننذ ي ننرو عن ننه الش نناميون

آتروأتننرج حديهننه ا،ماعننة مننات سنننة162ه( .)5اننا أبننو حننامتح« لننه الصنندقو ويف
()1اا عنه أمحدح كان ثبتاًو ما كان أثبتهو يب يكاد خيط و واا ح ما كان أرواب عنن هشناع بنن عنروة ! وثقنه ابنن

مع ننلو واب ننن س ننعدو والعحل ننيو وذك ننرب اب ننن حب ننان يف الهق نناتو وا ننا الية ننو ح ع ننم اب ننن ننري يوهن ننه.واا

الذهيححديهه يف مجي الصحا و والدواوينو وهو من نظراني وكي  .ينظرح ا،ر والتعدي ()132/3و والهقات
للعحلنني()318/1و وسننري أعنناع النننباني()279/9و ومينلان ايبعتنندا ()588/1و واننذيا التاننذيا()2/3و

الكااف ( )1212و والتقريا(.)1487

( )2العل ومعرهة الرجا و رواية ابنه عبد ز(.)390/1

( )3اا عنه أمحدح إليه املنتا يف التهبم .واا ابنن معنلح منن أثبنم انيول البصنريل .وانا أبنو حنامتح إمناع

ثق ن ن ن ننة .ينظ ن ن ن ننرح ا ،ن ن ن ننر والتع ن ن ن نندي ()325/3و وس ن ن ن ننري أع ن ن ن نناع الن ن ن ن ننباني()129/9والكاا ن ن ن ننف() 1308و
والتقريا( .)1619

( )4سري أعاع النباني(.)178/9

( )5اا عنه أمحدح مقارر احلديثو واا مرة ثقةو واتتلف هيه او ابن معل كذل ح هقا مرةح ثقةو ومرةح
حننا و ومننرة أتننرىح عننعيف.واا ابننن املنندياح يب أبس بننهو واننا النةننائي ح لننيس ألقننو و واننا العقيلننيح

ععيف.

ينظرحالت ن ن ننمريق الكب ن ن ننري للبخ ن ن ننار ()427/3وا ،ن ن ننر والتع ن ن نندي ()589/3و الني ن ن ننعياني للعقيل ن ن نني()92/2وو

الكامن ن ن ن ن ن ن ()177/4ووس ن ن ن ن ن ننري أع ن ن ن ن ن نناع الن ن ن ن ن ن ننباني()487/7وو مين ن ن ن ن ن نلان ايبعت ن ن ن ن ن نندا ()84/2و وا ن ن ن ن ن ننذيا
التاذيا()349/3والكااف ()1666و والتقريا(.)2049
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حيظه سونيو وكان حديهه ألشناع أنكنر منن حديهنه ألعنراقو لةنوني حيظنهو همنا حندم بنه

من حيظه هييه أ اليطو وما حدم من كتبه هاو حا »(.)1

-22سننامل بننن أم أميننةو أبننو الننينرو مننوىل عمننر بننن عبينند ز التيمننيو املنندينو ثقننة ثبننمو
وك ننان يرسن ن و أت ننرج حديه ننه ا،ماع ننةو م ننات س نننة 129ه( .)2ا ننا أمح نند الرم نناد ح«

اجتمعم ليلة م

مد بن مةلف بن وارة هنذكر أحنحار انعبةو هقلنم أ ح أبنو الننينر

أثبننم مننن وهننا بننن جريننر .واننا هننوح وهننا بننن جربننر أثبننمو هغنندو علن أم عبنند ز

أمحد بن حنب هقا ح أبو الننير كتا عن اعبة إماني» (.)3

ع ِّعفو أترج
 -23سعيد بن سلمة بن أم احلةاعو العدو و مويبهفو أبو عمرو املدينو ُ
حديهننه مةننلف وأبننو داود والنةننائي(.)4اننا أبوسننلمة التبننوذكيح«مننا رأيننم كتنناأً أحننك مننن

كتابه»( .)5واا ابن ححرح« ححيك الكتارو خيط من حيظه» (.)6

 -24س ننلمة ب ننن الينين ن األب ننرس األنص ننار و م ننويبهفو أب ننو عب نند زو األ رقو الن نرا و

ااعن نني الن ننر و حن نندوق كهن ننري اخلطن ننمو أتن ننرج حديهن ننه أبن ننو داودو والرتمن ننذ و من ننات سن نننة

( )1ا،ر والتعدي يببن أم حامت(.)590/3

( )2وثقه أمحد وابن معل وأبو حامت الرا

وابن سعدو وانا أبنو عمنر بنن عبند النلح امجعنوا علن أننه ثقنة ثبنم

حةن ننن احلن ننديث .ينظن ننرح ا،ن ننر والتعن نندي ()179/1و والهقن ننات يببن ننن حبن ننان()407/6و وإكمن ننا ان ننذيا
الكما ()179/5و واذيا التاذيا()431/3و والكااف(  ) 1766و التقريا(. )2169
()3أتريق بغداد(.)65/14

( )4ذكرب ابن حبان يف الهقاتو واا النةائي يف سننهح ايق ععيفو واا أبو حامت الرا ح سملم ابن معل
عنه هلف يعرههو له يف مةلف حديث أع ر و واستشاد به البخار و وروى له البخار حديهاً يف ايبستعاذة

ينظرحا ،ن ننر والتع ن نندي ()29/4والهق ن ننات يبب ن ننن حب ن ننان( )358/6و املغ ن ننا يف الني ن ننعياني(صح)260و مين ن نلان

ايبعتدا ()141/2و اذيا التاذيا()41/4ووالكااف(  ) 1900و التقريا(. )2326
()5اذيا التاذيا(.)41/4
( )6التقريا(.)2326
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191ه(.)1اا عىي بن معلح « ثقة كتبنا عنه كان كيةاًو مغا يه أمتو ليس يف الكتا أمت
من كتابه»(.)2

 -25سننليمان بننن عبنند الننرمحن بننن عية ن بننن ميمننون التميمنني الدمشننقيو ابننن بنننم
ا ن ننرحبي و أب ن ننو أي ن ننورو ح ن نندوق خيطن ن ن و أت ن ننرج حديه ن ننه البخ ن ننار و األربع ن ننةو م ن ننات

سنة233ه(.)3

اا يعقور بن سييانح « ححيك الكتنار إيب أننه كنان عنو و هن ن وان هينه انيني همنن

النق »(.)4

-26سويد بن سعيد بن سا ا رو احلداثينو أبو مدوحدوق يف نيةهو إيب أنه عمي
هصار يتلقن ما ليس من حديههو أترج حديهه مةلف وابن ماجهو مات سنة 240ه(.)5

( )1اننا عنننه ابننن معننلح ثقننةو واننا مننرة أتننرىح لننيس بننه أبسوووثقننه ابننو داودو وذكننرب ابننن حبننان يف الهقنناتو
واا ابو حامت الرا ح له الصدقو ليس ألقو و واا البخار يف حديهه بعض املنناكريو وانا النةنائي وابنن

راهويهحعن ن ن ن ننعيف .ووهنن ن ن ن ننه ابن ن ن ن ننن املن ن ن ن ننديا .ينظرحا،ن ن ن ن ننر والتعن ن ن ن نندي ()168/4و والنين ن ن ن ننعياني واملرتوكن ن ن ن ننون

للنةائي(صح)47والتمريق الكبري للبخار ()84/4و الكام ()369/4و املغا يف النيعياني(صح)275ومينلان
ايبعتدا ()192/2و اذيا التاذيا()153/4و الكااف()2043و والتقريا (.)2505

( )2ا،ننر والتعنندي (.)169/4ونقلاننا الننذهي أملعننىن يف مي نلان ايبعتنندا ()192/2واننا ح اننا ابننن معننلح

«كتبنا عنهو وليس يف املغا ى أمت من كتابه».

( )3اا ابن معلح ليس به أبسو وانا أبنو حنامت النرا ح حندوقو مةنتقيف احلنديثو ولكننه أروى النناس عنن

النيننعياني واجملاننولل .وكننان عننند يف حنند لننو أن رجناً وعن لننه حننديهاً مل يياننفو وكننان يب مييننل .واننا النةننائيح
حدوق .واا الداراطاح ثقة عندب مناكري عن النينعياني .وانا النذهيح احنت بنه البخنار و وهنو حناهةو يت

كناكري كهرية  .واا أينياًح وكان راوية عبدالوارمو وليس له يف ال ُكتُا الةتة ايني عن ريب.

ينظرحا،ننر والتعنندي ()128/4وأتريننق ايبسنناع()833/5ومي نلان ايبعتنندا ()213/2ومننن اكلننف هيننه وهننو

موثو(صح)242و اذيا التاذيا()208/4و الكااف( )2111التقريا(.)2588
( )4املعرهة والتمريق( )406/2و واذيا التاذيا( .)208/4

( )5اا ابن املدياح ليس بشيني .واا البخار ح عمنيو هلقنن مناليس منن حديهنهو هينه نظنر .وانا النةنائي ح

لننيس بهقننة .واننا ابننن معننلح لننيس بشننيني إيب أن ع نندم مننن حيظننه .وا ننا أبننو حننامت ال نرا ح حنندوق كهننري
التدليس.و واا العحليح ثقة من أروى الناس عن علي بن مةار.واا البغو ح كنان منن احلينااو وكنان أمحند

4013

اا أبو رعة ح « أما كتبه هصحا و وكنم أاتب أحوله همكتا منااو همما إذا حدم من

حيظه ها »( . )1واا إبراهيف بن أم ذالاح « الم ملةلفح كيف اسنتحلت الرواينة عنن
سويد يف الصنحيكك هقنا ح ومنن أينن كننم آيت بنةنخة حينص بنن ميةنرةك»( .)2انا ابنن

الكيا ح « المح هذا يد عل أن مةنلماً روى عننه منن كتابنهو واند اقندع عنن أم رعنة
أن كتبه ححا وز أعلف»(.)3

 -27اننبيا بننن سننعيد التميمنني احلَبَطننيو أبننو سننعيدو البصننر و حنندوقو أتننرج حديهننه
البخار والنةائيو منات سننة 186ه(.)4انا ابنن املندياح « بصنر ثقنةو وكتابنه كتنار
ححيكو واد كتبتاا عن ابنه أمحد» (.)5واا أبو حامتح « كان عندب كتا يونس بن يليند

بن حنب ينتقي عليه لولديه.واا الذهيح كان من أوعية العلفو االو وأعرو ونقص حيظنهو هنما يف حديهنه

أحادين ننث من ن نناكريو ه ن ننرتى مةن ننلماً يتحن ن ننا الن ن ن املن ن نناكريو وخين ننرج ل ن ننه م ن ننن أحن ننوله املعت ن ننلة .ينظ ن ننرح ا ،ن ننر

والتع ن نندي ()240/4وأتري ن ننق اب ن ننن مع ن ننل -رواي ن ننة اب ن ننن ن ننر (-صح)66و ا ن ننذكرة احلي ن نناا()32/2وا ن ننذيا
التاذيا()275/4و الكااف() 2276و التقريا( .)2787
( )1أتريق بغداد(.)229/9

( )2سننري أعنناع النننباني(.)418/11واننا ح « مننا كننان ملةننلف أن خيننرج لننه يف األحننو و وليتننه عنينند أحاديننث
حيص بن ميةرةو أبن رواها بنلو درجة أينياً».
( )3الكواكننا النن نريات(صح.)471ا ننا الةن نخاو يف هننتك املغي ننث()30/2ح «وذلن ن أن مة ننلماً مل ي ننرو يف
ححيحه عن أحد ن

حيصاً سواب».

( )4اا عنه أبو رعه الرا و والنةائيح يبأبس به .واا الداراطا ح ثقة .وذكرب ابن حبنان يف الهقنات .وانا

اب ننن ي ننونسح ل ننه رائ ننا .وا ننا اب ننن حح ننرح يب أبس اديه ننه برواي ننة ابن ننه أمح نند عن ننهويب م ننن رواي ننة اب ننن وه ننا.
ينظرحا،ن ن ننر والتعن ن نندي ()359/4والهقن ن ننات يببن ن ننن حبن ن ننان()310/8و أترين ن ننق اإسن ن نناع()368/4و دين ن ننوان

النيعياني(صح)185و اذيا التاذيا()306/4و الكااف()2235و التقريا(.)2739
()5

اذيا الكما يف أ اني الرجا (.)361 /12
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وهو حا احلديثو يب أبس به» (.)1واا ابنن عند ح « حندم عننه ابنن وهنا أملنناكري.

ابيا عن يونسو عن اللهر نةخة اللهر أحاديث مةتقيمة» (.)2
وحدم
ٌ

 -28اننحا بننن علنند أبننو الينين البغننو و الياسونلين بغنندادو وثقننه ابننن معلوأتننرج
حديهه مةلفو وأبو داودو وابن ماجنهو منات سننة235ه(.)3انا ابنن أم حنامتحأتل أم

اا ح « يقا ح إن أمحد بن حنب كان يقدمه واا ح كتابه ححيك» (.)4

 -29ان نري ب ننن عب نند ز النخع ننيو الك ننويفو القاع نني بواس ننطو أب ننو عب نند زو ح نندوق
خيطيني كهرياًو اغنري حيظنه ملنا و القنيناني ألكوهنةوأترج حديهنه البخنار اعليقناًو ومةنلف

يف املتابعات واألربعةو مات سنة 177ه(.)5اا يعقور بن ايبةح« ثقة حدوقو ححيك

الكتننارو رد ني احليننة منيننطربه»(. )6واننا

منند بننن عبنند ز بننن عمننار املوحننلي()1ح«

( )1ا،ر والتعدي (.)359/4

( )2الكام يف ععياني الرجا (.)47 /5واتمة كامهح « ولع ابيباً كصر يف يفاراه إلياا كتا عنه ابن وها

من حيظهو هيغلط ويافو وأرجو أن يب يتعمد انبيا هنذا الكنذر» .وذكنرب ابنن ححنر يف التانذيا( )307/4

كعناب.

( )3اا عنه ابن معنل وأبنو رعنةح ثقنةو وذكنرب ابنن حبنان يف الهقنات .وانا حنا بنن مندح حندوقو وذكنرب

العقيلي يف النيعياني ينظرحا،ر والعدي ()379/4و اترينق ابنن معنل رواينة ابنن نر ()162/2والعلن ومعرهنة

الرجننا ( )603/2الهقننات يببننن حبننان()313/8واننذيا التاننذيا()312/4والكااننف()2244و والتقريننا

(. )2748

( )4ا،ر والتعدي ()379/4و واا مغلطا يف إكما اذيا الكما ( )219/6ح « ويف كتنار الالكنائي

عن أمحدحكان ثقة وكتابه ححيك».

( )5انا ابنن معنل والنةنائي عنننهح لنيس بنه أبس .وانا عنننه ابنن معنل منرة أتنرىح ثقنةو ووثقنه العحلنيو وابننن

حبان .واا أبو رعة الرا ح عت اديههو وكان كهري احلديثو حاحا وهفو يغلط أحيا ً .وانا ابنن املبناركح
لننيس حديهننه بشننيني .واننا عننىي بننن سننعيدح لننو كننان انندامي مل أكتننا عنننه اننيني .واننا الننذهيح لننيس أملتننل

عن ن نندهف .ينظ ن ننرحأتريق اب ن ننن مع ن ننل -رواي ن ننة ال ن نندارمي(-صح )131و ا ،ن ننر والتع ن نندي ()365/4والهق ن ننات

للعحلن ن ن ن ن نني( )217/1الكام ن ن ن ن ن ن ()10/5و سن ن ن ن ن ننري أعن ن ن ن ن نناع النن ن ن ن ن ننباني()200/8و الكاان ن ن ن ن ننف() 2276و

التقريا( .)2787

( )6أتريق بغداد(.)384/10

4015

اري كتبه ححا همن

منه من كتبه هاو حنحيكو انا ح ومل يةنم منن انري منن

كتابننه إيب إسننحاق األ رق»(. )2ومل يننهن عننىي بننن سننعيد القطننان عل ن أحننوله هقنند اننا ح «
رأيم ليطا يف أحو اري »(.)3

 -30ايبان بنن عبند النرمحن التميمني منويبهفو أبنو معاوينة البصنر و ثقنةو أتنرج حديهنه
ا،ماعةومات سنة 164ه( .)4انا أمحند بنن حنبن ح« انيبان أحنا إ منن األو اعني يف
عىي بن أم كهري وهنو حناحا كتنار حنحيكو حديهنه حنا »( .)5وانا عنىي بنن معنلح«

ايبان بن عبد الرمحن ثقةو كان حاحا كتار»(. )6
 -31الص ننبا ب ننن ننارر التنَّْي ِّم نني الك ننويفو نلين ن ال ننر و ح نندوقو أت ننرج حديه ننه اب ننن

ماجه(.)7اا عبد الرمحن بن احلكف بن بشريح « رأيم كتابهو وكان ححيك الكتار»(.)8

-32عبد الرمحن بن د بن أنعف اإهريقيو ععيف يف حيظهو أتنرج حديهنه األربعنة إيب
()1
َمحَند بننن حننا ح «
النةننائيو مننات سنننة 156ه .اننا أبننو داود الةحةننتاينو الننم أل ْ

عت اديث اإهريقيك اَا َ ح نعفو المح ححيك الكتارك اَا َ ح نعف»(. )2

( )1هو مد بن عبد ز بن عمارو أبو جعير املوحليو دم املوح و ولد بعد الةتل وم ةح ثقة حناحا

حديثو اويف سنة اثنتل وأربعل وم تل .سري أعاع النباني( . ) 470-469 /11
()2ار عل الرتمذ (.) 759 /2

( )3الكام يف ععياني الرجا (.)10 /5

( )4وثقه ابن معل والنةائي وابن سعد والعحلي .واا أبو حامتح حا احلديثو يكتا حديههو ويب عت به.

ينظرح ا،ر والتعدي ()355/4و والطبقنات الكنلى()377/6و والهقنات للعحلني()224/1و والهقنات يببنن
حبن ننان()449/6وسن ننري أعن نناع النن ننباني()406/7وأترين ننق بغن ننداد()274/9و وان ننذيا التان ننذيا()373/4و
الكااف()2316و والتقريا(.)2833

( )5ا،ر والتعدي يببن أم حامت(.)356/4

( )6ا،ر والتعدي يببن أم حامت( .)356/4أتريق ابن معل  -رواية الدور (.)457 /4

( )7اا أبو حامت وأبو رعة الرا ن ح حدوقو واا العقيليح خيالف يف بعض حديههو ووثقنه العحلنيو وذكنرب

ابننن حبننان يف الهقننات .ينظرحا،ننر والتعنندي ()443/4وو الهقننات يببننن حبننانو أتريننق اإسنناع( )865/4و

اذيا التاذيا( )408/4الكااف( ) 2368و و التقريا(.)2897

( )8ا،ر والتعدي (  )443/4ونقله عنه يف اذيا التاذيا(.)408/4
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 -33عبد الر اق بن ياع بن ه و موىل محريو أَبُو بكرو الصنعاينو ثقة حاهةو عمي يف

ىخننر عمننربو هتغننريو أتننرج حديهننه ا،ماعننةو مننات سنننة211ه(.)3اننا البخننار ح « مننا

()4
حدَّم من كتابه هاو أحك»  .واا عىي بن معلح « ما كتبنم عنن عبند النر اق حنديهاً
واحداً إيب من كتابه» (.)5

 -34عبنند العليننل بننن منند النندراورد  .أبننو منند ا،اننا مننويبهف املنندين حنندوقو كننان
عنندم مننن كتننا ننريب هيخط ن و أتننرج حديهننه ا،ماعننةو لكننن البخننار روى لننهح مقننرو

بشيق آتنرو منات سننة 187ه(.)6سن أمحند بنن حنبن عننه هقنا ح « كنان كنان معروهنا

( )1ععيه عىي بن سعيدو وابن معلو والنةائيو وابو رعةو واا أمحدح ليس بشينيو واا أبو حنامت النرا ح

يكت ننا حديه ننه ويب ع ننت ب ننه .ينظ ننرح ا ،ننر والتع نندي ()234/5و والني ننعياني واملرتوك ننون للنة ننائي(صح)66و

والني ن ننعياني للعقيل ن نني()332/2و والكام ن ن ن ()457/5و انن ننذيا التانن ننذيا()173/6و الكاان ن ننف()3149و
التقريا(. )3862

( )2أتريق بغداد للخطيا(.)475/11

( )3اا أبو حامتح يكتا حديهه ويب عت بهو واا النةائيح هينه نظنر ملنن كتنا عننه أبتنرةو وانا ابنن عند ح

حنندم أبحاديننث يف الينيننائ مل يواهننو عليانناو واننا الننداراطاح ثقننة خيط ن عل ن معمننر يف أحاديننث ليةننم يف
الكت ننار .وا ننا اب ننن حب ننانح خيط ننيني إذا ح نندم م ننن حيظ ننه .وا ننا العحل ننيح ثق ننة وك ننان يتش نني  .ينظرحا ،ننر

والتعدي ()38/6و النيعياني واملرتكون(صح)69و الكام ()538/6و املغا يف النينعياني()393/2و منن اكلنف

هيننه وهننو موثننو(صح)340و مي نلان ايبعتنندا ()609/2و اننذيا التاننذيا()310/6و الكااننف()3362و
والتقريا (. )4064

( )4التمريق الكبري (.)130/6

( )5أتريق دمشو( .)181/36وهيه اا النةائي« عبد الر اق بن ياع من مل يكتا عنه من كتار هييه نظرو

ومن كتا عنه أبترة جاني عنه أبحاديث مناكري».

( )6وثقه مال و وابن معلو وابنن املندياو وابنن سنعدو وانا أبنو رعنةح سنيني احلينةو هركنا حندم منن حيظنه

الشيني هيخطيني .واا أبو حامتح يب عت بنهو وانا النةنائي لنيس بنه أبسو وحديهنه عنن عبيند ز – يعنا ابنن

عمر -منكر .وذكرب ابن حبان يف ثقااه واا حوكان خيطيني .ينظرح أتريق ابن معنل -رواينة الندارمي124(-و

)174و ا،ننر والتع نندي ()395/5و الهق ننات يببننن حبننان()116/7و سننري أعنناع النننباني()366/8و مي نلان
ايبعتدا ()633/2و املغا يف النيعياني()399/2و الكااف ( )3407و التقريا (.)4119
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ألطلاو وإذا حدم من كتابه هاو ححيكو وإذا حدم من كتا الناس وهنفو كنان يقنرأ
من كتباف هيخط و وركا الا حديث عبد ز العمرى يرويه عن عبيد ز بن عمر»(.)1

-35عبد ز بن ذكوان القرايو أبو عبد الرمحن املدينو املعروي أبم الل دو ثقنة هقينهو

أتننرج حديهننه ا،ماعننةو مننات سنننة 130ه(.)2اننا ابننن حبننانح « وكننان هقياننا حنناحا

كتار»(.)3

-36عبد ز بن عبد ز بن أويس بن مال بن أم عامر األحبحيو أبو أويس املندينو

اريننا مال ن وحنناربو حنندوق ياننفو أتننرج حديهننه ا،ماعننة عنندا البخننار و مننات سنننة

167ه( .)4اا البخار ح « ما روى من أح كتابه هاو أحك»(.)5

 -37عبنند ز بننن َع ْمننرو بننن أم احلَحنناج ميةننرةو أبننو معمننر التميمنني املنقننر و مننويبهفو

صننر ي و حنناهةو أتننرج حديهننه ا،ماعننةو مننات سنننة 224ه(.)6اننا عنننه يعقننور بننن
البَ ْ

()1
()2

ا،ر والتعدي (.)396/5

انا عنننه أمحندح ثقننةو وانا ابننن معنلح ثقننة ححنةو واننا ابنو حننامتح ثقنة هقيننه ححنة حنناحا سننة .ينظننرح

ا،ننر والتعنندي ()49/5و ومي نلان ايبعتنندا ()418/2و واننذيا التاننذيا()204/5والكااننف() 2710و
والتقريا(.)3302
()3

الهقات(.)7/7

( )4اننا ابننن املنندياح كننان عننند أحننحابنا عننعيياً.واا أبننو رعننةح حننا حنندوقو كمنننه لننل .واننا أبننو حننامتح
يكتا حديهه ويب عت به .واا النةائيحليس ألقو  .واتتلف هينه انو ابنن معنلو همنرب عنعيهو ومنرة انا ح
ح نندوق ول ننيس اح ننة .وم ننرة ا ننا ل ننيس بهق ننة .وا ننا ال ننداراطاح يف حديه ننه ع ننن الله ننر ا ننيني .ينظرحا ،ننر

والتعن ن ن نندي ()92/5و والنين ن ن ننعياني للعقيلن ن ن نني()270/2و ان ن ن ننذيا التان ن ن ننذيا( )28/5والكاان ن ن ننف()2803و
التقريا(.)3412
()5

التمريق الكبري(.)34/5

( )6اننا عنننه أبننو حننامت النرا ح حنندوق مننتقن اننو احلننديثو ننري أنننه مل يكننن عيننةو وكننان لننه انندر عننند أهن

العلف .واا ابو رعةح كان حاهظاً ثقة .واا ابن معلح ثقة ثبم .واا الذهيح وكان راوية عبدالوارمو وليس

له يف ال ُكتُا الةنتة انيني عنن نريب .ينظرحا،نر والتعندي ()119/5وسنري أعناع الننباني()623/10ووأترينق

اإساع( )606/5اذيا التاذيا()336/5و والكااف()2878و.التقريا(.)3498
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َايبةح« َكا َن ثقة ثبتًاو ححيك الكتارو وكان يقو أل َق َدر»(.)1وس عنه ابن معل هقنا ح

« ثبم ححيك الكتار كان أثبم من عبد الصمد(.)3(»)2

-38عبد ز بن عون بن أرذبانو ابو عون البصنر و ثقنة ثبنم هاعن و منن أانران أينور
يف العلف والعمن والةننو أتنرج حديهنه ا،ماعنةو منات سننة 150ه( .)4انا عهمنان بنن

أم ايبةح« ثقة ححيك الكتار» (.)5

-39عبد ز بن يعنة احلنينرميو أبنو عبند النرمحن املصر وحندوقوأترج حديهنه مةنلف
مقرو ً يف موععلو وأبو داودو والرتمذ و وابن ماجهومات سنة 174ه(.)6
اا يعقور بن سييانح اا

أمحد بن حا املصر ح « كتبم حديث ابنن يعنةو عنن

أم األس ننود( )7يف ال ننرقو وكن ننم أكت ننا ع ننن أح ننحابنا يف القن نراذيسو وأس ننتخري ز هي ننهو
هكتبننم حننديث الننيننر بننن عبنند ا،بننار يف الننرق .اننا يعقننورح هننذكرت لننه ننا القنندضو
و ا احلديثو هقنا ح كنان ابنن يعنة ذناأً للعلنفو حنحيك الكتنار .وكنان أملن علنياف
حديهننه مننن كتابننه انندمياً هكتننا عنننه اننوع يعقلننون احلننديثو وآتننرون يب ينيننبطونو واننوع

()1أتريق اإساع للذهي (.)606/5

( )2هو عبد الصمد بن عبد الوارم العنل و حدوق ثبم يف اعبة .التقريا(.)4080
( )3أتريق ابن معل  -رواية ابن ر (.)89 /1

( )4اننا عنننه ابننن املبنناركح مننا وحننف

أحنند إيب وجداننه دون حننيتهو إيب ابننن عننون وحيننوة بننن اننريك .واننا

ا ننعبة ح ان ن اب ننن ع ننون أح ننا إ م ننن يق ننل ننريب .وا ننا اب ننن مع ننلح ه ننو يف كن ن ا ننيني ثق ننة .ينظ ننرح ا ،ننر
والتعن نندي ()145/1و النين ننعياني للعقيلن نني()49/2و وسن ننري أعن نناع النن ننباني()368/6و الكاان ننف ()2896و
التقريا(.)3519

()5إكما اذيا الكما ()107 /8و اذيا التاذيا (.)349 /5

( )6عننعيه عننىي بننن سننعيدو وابننن مانند و وأمحنندو وابننن معننلو وأبننو رعننةو وأبننو حننامتو والنةننائي و ننريهف.

ينظرحا،ن ن ن ن ن ن ن ن ننر والتعن ن ن ن ن ن ن ن نندي ()145/5و والنين ن ن ن ن ن ن ن ننعياني واملرتوكن ن ن ن ن ن ن ن ننون للنةن ن ن ن ن ن ن ن ننائي(صح)64و وأترين ن ن ن ن ن ن ن ننق

اإساع()669/4ووالكااف( )2934والتقريا( .)3563و قو الكااف كاع متل يف التعليو عل حاله.
()7

وهو الننير بن عبد ا،بار املنراد كاانا ابنن يعنةو وكنان ثقنة كمنا يف املعرهنة والتنمريق( .)434/2وانا

ابن ححر يف اذيا التاذيا()377/5ح «وكان أبو األسود راوية عنه».
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حنيروا هلف يكتبوا وكتبوا بعد اعافو هوا علمنه علن هنذا إىل النناسو مل نرج كتبنه

وكنان يقنرأ مننن كتنا الننناسو هوان يف حديهننه إىل النناس علن هننذاو همنن كتننا أبتنرب مننن

كتننار حننحيك ا نرأ عليننه عل ن الصننحةو ومننن كتننا مننن كتننار مننن كننان يب ينيننبط ويب

يصحك كتابهو وا عندب عل هةاد األح »(.)1

كتبم عن ابن رمك()2كتاأًو عن ابن يعةو وكان هيه حننو نا وحنف
واا يعقور أينياًح« ُ
أمحد بن حا و هقا ح هذا وا عل رج عبط إماني ابن يعة»(.)3

واد س أبو رعة عن ابن يعة ا القندماني مننهك هقنا ح « آتنرب وأولنه سنوانيو إيب أن

ابن املبنارك وابنن وهنا كنا يتتبعنان أحنوله هيكتبنان مننهو وهن يبني البنااون كنانوا تنذون

من الشيق»(.)4

 -40عبد ز بن ه بن أم ه الصائغ املخلومي مويبهف أبو مد املندينو وثقنه ابنن
معننلو واننا البخننار يف حيظننه اننينيو أتننرج حديهننه مةننلف واألربعننةومات سنننة 206

ه ن ن( .)5وا ننا عن ننه أب ننو ح ننامتح « ل ننيس أحل نناهة ه ننو ل ننل اع ننري حيظ ننه وانك ننرو وكتاب ننه

( )1املعره ننة والت ننمريق ( )184/2وذك ننرب أينين ناً هي ننه (  )434/2وذك ننر كام ننه ه ننذاح اب ننن عة نناكر يف أتري ننق

دمشن ننو()146/32و والن ننذهي يف أترين ننق اإسن نناع ( )668/4ويف سن ننري أعن نناع النن ننباني(  )129/7ومي ن نلان
ايبعتدا ( )477/2واذكرة احلياا)175/01ووابن ححر يف اذيا التاذيا(. )376/5
()2هو مد بن رمك التحيي مويبهف املصر احلاهة( اذيا التاذياح.)164/9
( )3املعرهة والتمريق (.)435/2

( )4ا،ر والتعدي يببن أم حامت (.)147 /5

( )5اا عنه أمحدح مل يكن حناحا حنديثوكان حناحا رأ مالن و وكنان ييني أهن املديننة بنرأ مالن وومل

يكننن يف احلننديث بننذاك.واا البخننار ح يف حيظننه اننيني .واننا أبننو رعننة و النةننائيح يبأبس بننه.ينظرح ا،ننر

والتع ن ن ن ن ن نندي ()184/5و والني ن ن ن ن ن ننعياني للعقيل ن ن ن ن ن نني()311/2و واملغ ن ن ن ن ن ننا يف الني ن ن ن ن ن ننعياني()360/1و مين ن ن ن ن ن نلان
ايبعتدا ()513/2واذيا التاذيا()51/6و الكااف()3017و التقريا(. )3659
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أحننك»( .)1واننا ابننن حبننان ح « كننان حننحيك الكتننارو وإذا حنندم مننن حيظننه ركننا
أتطم»(.)2

-41عبد ز بن وها بن مةلف القراي مويبهفو أبو مد املصر و اليقيهو ثقة حناهة
عابنندو أتننرج حديهننه ا،ماعننةو مننات سنننة 197ه(.)3اننا أمحنندح « عبنند ز بننن وهننا

حننحيك الكتننا عننن مشنناخيه الننذين روى عنننافو ييص ن الةننما مننن العننر و مننا أحننك
حديهه وأثبته .اي لهح أليس كان يةنيني األتنذ()4ك انا ح كنان سنيني األتنذ احلنوو ولكنن

إذا نظرت يف حديههو وما روى عن مشاخيه وجداه ححيحاً»(.)5

-42عبنند امللن بننن عبنند العليننل بننن جنري األمننو و مننويبهفو املكننيو ثقننة هقيننه هاعن و
وكننان ينندلسو ويرسن وأترج حديهننه ا،ماعننةو مننات سنننة150ه( .)6اننا عننىي بننن سننعيد

( )1ا،ر والتعدي (.)184/5وميلان ايبعتدا (.)513/2
( )2الهقات يببن حبان (.)348/8

( )3وثقه ابن معل.واا مرةح ليس بذاك يف ابن جري و كان يةتصغر .واا أبو حامتححنا احلنديث حندوق.

واننا أبننو رعننةح نظننرت يف حنننو مننن مثننانل ألننف مننن حننديث ابننن وهننا كصننرو هننا أعلننف أين رأيننم حننديهاً لننه يب
أح لهو وهو ثقة .واا ابن عد ح يب أعلف له حديهاً منكراً حدم به عن ثقة .واا الذهي ح ثقة ثبم .ينظر

ا،ننر والتع نندي ()188/5و الكام ن ()339/5و ا ننذيا التا ننذيا()71/6والكاا ننف( )3048و والتقري ننا

(. )3694

( )4وحف عبد ز بن وها بةوني التحم عن مشاخيه ومنن ذلن منا االنه احلميند (كما يف املعرهنة والتنمريق

)183/2ح« رأيم ابن وها عند جرير الرا و وجرير عتي ئف مهق و وابنن وهنا ئنف مهقن و وكاابنه الصنبغ
بننن هننرج يقنرا علن جريننرو وميننر مننر الةنناف يف القنرانيةو وجريننر ئننفو وابننن وهننا ئنف».واننا أمحنند( كمننا العلن

ومعرهننة الرجننا )130/3ح « ذكننرت أنننه كننان يعننر لننه عل ن ابننن عيينننة وهننو ئننف هرتكتننهو وبلغننا أنننه كننان يب
يدت يف مصنيه من ذاك العر اي اً كتبم بع ُد عن رج عنه».
( )5ا،ر والتعدي ()198/5و املعرهة والتمريق (.)183/2

( )6اا عنه عىي بن سعيدح مل يكن أحد أثبنم يف هن منن ابنن جنري هيمنا كتا.وانا أينيناً عنن حديهنه عنن

عطنناني اخلراسنناينح عننعيفو اين لننهح إنننه يقننو أتننلينو اا حيباننينيو إ ننا هننو كتننار دهعننه إليننه .واننا أبننو حننامت
الرا ح ابن جري أثبم الناس يف عطاني بن أم رأ  .واا عنهح حا احلديث .وانا ابنن معنلح لنيس بشنيني

يف اللهر  .واا أمحدح أو من حنف الكتناح ابنن جنري وابنن عروبنة .انا عننه أبنو رعنةح ب ةنقو منن األئمنة.
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القطانح « كنا نةمي كتا ابن جري كتا األمانةو وإن مل عدث ابنن جنري منن كتابنه

مل يُنتي ْ به»(.)1واا ابن معلح « ثقة يف ك ما روى عنه من الكتار»(.)2
-43عبد الواحد بن د العبد مويبهفو البصر و ثقةو يف حديهه عن األعمن

وحندب

مقا و أترج حديهه ا،ماعةو مات سنة176ه( .)3اا ابن ححرح « واد أاار عنىي بنن

القطان إىل لينه هروى ابن املديا عنه أنه اا ح منا رأيتنه ذلنا حنديهاً انطو وكننم أذاكنرب

انديث األعمن

هنا يعنري مننه حرهناً » اننا ابنن ححنرح « النمح وهنذا نري اناد ألنننه

كان حاحا كتار واد احت به ا،ماعة»(.)4

 -44عبد الواحد بن واحن الةدوسني أبنو عبيندة احلندادو وثقنه ابنن معلووانا أمحندح
أتشن أن يكننون عننعيياًو أتننرج حديهننهح البخننار مقننرو ً واألربعننة ننري ابننن ماجننةو مننات

سنة 119ه( .)5اا أمحدح « مل يكن حاحا حية وكان كتابه ححيحاً»(.)6

-45عبد الوارم بن سعيد بن ذكوان العنل مويبهفو أبو عبيدة التنور و البصر و ثقة
ثبمو رمي ألقدروومل يهبم عنهو أترج حديهه ا،ماعةو مات سنة 180ه(.)1

ينظ ن ن ننرح ا ،ن ن ننر والتع ن ن نندي ()356/5و وس ن ن ننري أع ن ن نناع الن ن ن ننباني()325/6و ا ن ن ننذيا التا ن ن ننذيا()402/6و
الكااف()5977و والتقريا (. )7309

( )1العل ومعرهة الرجا ()5051و أتريق بغداد (. )404 /10
( )2اذيا التاذيا( .)404/6

()3وثقننه أمحنندو وابننن معننلو وأبننو حامتوواننا أبننو داودح عمنند عبنند الواحنند إىل أحاديننث كننان يرسننلاا األعمن
هوحلااو يقو ح حدثنا األعم و حدثنا جماهد يف كذا وكذا .واا عهمان بن سعيدح ليس بشيني .ينظنرح ا،نر

التعن ن نندي ()20/6و والكام ن ن ن ()523/6و ومي ن ن نلان ايبعتن ن نندا ()672/2و وان ن ننذيا التان ن ننذيا()434/6و

الكااف()3501و والتقريا(.)4240
()4

مقدمة هتك البار يببن ححر (صح.)443

( )5وثقننه أبننو داودو ويعقننور بننن اننيبةو ويعقننور بننن سننييانو والعحلننيو والننداراطاو وذكننرب ابننن حبننان يف

الهق ن ن نناتو ينظ ن ن ننرح مين ن ن نلان ايبعتن ن ن ندا ()677/2و و ا ن ن ننذيا التا ن ن ننذيا()440/6و والكاا ن ن ننف()3508و

والتقريا(.)4249

( )6ا،ر والتعدي يببن أم حامت( .)24/6وميلان ايبعتدا (.)677/2
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اننا يلينند بننن هننارونح« أدركننم أه ن البصننرة إذا اتتليننوا يف حننديث نطقننوا بكتننار عبنند

الوارم»(.)2

-46عبد الوهار بن عبد اجمليد بن الصلم الهقييو أبنو مند البصنر و ثقنةو اغنري ابن

مواننه بننهام سنننلو أتننرج حديهننه ا،ماعننةو مننات سنننة 194ه(.)3اننا عنننه علنني بننن

املدياح « ليس يف الدنيا كتار عن عىي بن سعيد األنصار أحك من كتابه»(.)4

-47عبينند ز بننن أم د الرحننايفو حنندوقو أتننرج البخننار حديهننه اعلي ًقننا()5و اننا

اخلليليح « ححيك الكتار و ري أن نةخته ليةم كشاورة»(.)6

َ -48عبيدة بن محيد الكنويفو أبنو عبند النرمحنو املعنروي أحلنذانيو التيمنيو حندوق ركنا
أتطمو أترج حديهه ا،ماعة إيب مةلفو مات سننة 190ه(.)7ذكنرب سنعدويه يومناً وانا ح

« كان حاحا كتار»(.)1

( )1اننا عنننه أبننو رعننةح ثقننة .واننا النةننائيح ثقننة ثبننم .واننا ابننن سننعدح ثقننة ححننة .أثننىن اننعبة علن حيظننه

حلديث أم التيا و وكان عىي بن سعيد يهبتهو ه ذا تاليه أحد من أححابه اا ح ما اا عبد الوارمك واا ابن
معلح هو مه محاد بن يد يف أيور .وعندب منن أثبنم انيول البصنريل .ينظنرح ا،نر والتعندي ()75/6و سنري

أعاع النباني()300/8و واذيا التاذيا ()442 /6و والكااف() 3510و والتقريا ( . )4251
( )2التمييل لإلماع مةلف ( راف .)30

( )3وثقه ابن معنلو والعحلنيو وانا ابنن سنعدح ثقنة وهينه عنعف .وانا النذهيح ثقنة مشناور .وذكنر اغنريب يف

موعن آتننر واننا ح مل عنندم مننن التغننري بشننيني .ينظرحا،ننر والتعنندي ()71/6ووالنيننعياني للعقيلنني()75/3و

وسري أعاع النباني()237/9وواذيا التاديا()449/6و الكااف() 3591و والتقريا ( . )4261
( )4ميلان ايبعتدا (. )681 /2

( )5عندب الننداراطا يف ثقننات أحننحار اللهننر  .وانا بننن سننعدح كننان أتننا امنرأة هشنناع بننن عبنند امللن و وكننان

اللهر ملا ادع عل هشاع ألرحاهة للمه عبيد ز بن أم دو هةم علمهو وكتبهو هةمعاا منه ابننه يوسنفو
وابن ننن ابنن ننه احلحن نناج بن ننن يوسن ننف أم مني ن ن .وذكرب ابن ننن حب ن ننان يف الهقن ننات .ينظن ننرح الطبقن ننات الكن ننلى يببن ننن

سعد()329/7واذيا التاذيا ()13 /7و والكااف()3546و والتقريا (. )4291
( )6اإرااد يف معرهة علماني احلديث ()200 /1و وإكما اذيا الكما (.)20/9

()7اننا أمحنندح حننا احلننديث .واننا ابننن معننلح مننا بننه أبس .واننا مننرةح ثقننة .اننا علنني بننن املنندياح أحاديهننه
ححا وما رويم عنه اي اًو وععيه .واا يف موع آترح ما رأيم أحك حديهاً منه ويب أحك رجنايبً .ووثقنهح
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 -49عيننان بننن مةننلف بننن عبنند ز البنناهليو أبننو عهمننان الصننيارو البصننر و ثقننة ثبننمو
أتننرج حديهننه ا،ماعننةو مننات سنننة220ه( .)2اننا ابننن سننعدح « وكننان ثقننة كهننري احلننديث

حننحيك الكت ننار»( .)3وا ننا ال ننذهيح «ك ننان متعنت ناً يف الرج ننا و كه ننري الش ننك والني ننبط
للخط .يكتا يعر عل الشيق ما عه»(.)4

 -50عُقي ن بننن تالنند بننن َعقي ن األيلننيو أبننو تالنند األمننو مننويبهفو ثقننة ثبننمو أتننرج
حديهننه ا،ماعننةو مننات سنننة 144ه( .)5اننا عبنند الننرمحنح اننا ح « س ن أىب عننن ُعقي ن

ومعمر أياما اثبمك هقا ح ُعقي أثبم .كنان حناحا كتنارو وكنان اللهنر يكنون أبيلنةو
ولللهننرى هننناك عننيعةو هكننان يكتننا عنننه هننناك»( .)6واننا الننذهيح « حنناهةو حنناحا

كتار»(.)7

ابننن سننعدو والننداراطاو وعهمننان بننن أم اننيبة .ينظننرح ا،ننر والتعنندي ()92/6و ومي نلان ايبعتنندا ()25/3و
واذيا التاذيا()81/7و الكااف ( ) 3644و التقريا (.)4408
( )1اذيا الكما (.)260/19

( )2اننا عنننه أبننو حننامت النرا ح ثقننة مننتقن متننلو واننا عننىي بننن س نعيد القطننانح مننا أأ إذا واهقننا عيننان مننن

تاليا و واا أمحدح عيان أثبم من عبد الرمحن بن ماد و واا العحلنيح ثبنم حناحا سننة .ينظنرح ا،نر

والتعن نندي ()231/7وو الكام ن ن  )104/7وان ننذيا التان ننذيا( )230/7و الكاان ننف ( )678و التقرين ننا

(.)4625

( )3الطبقات الكلى(.)242/7
( )4أتريق اإساع (.)400/5

( )5اا عنه أبو رعةح ثقة حدوقو واا إسحاق بن راهويهح عقي حاهة.وانا أبنو حنامتح يب أبس بنه .وانا
أمحدح حا احلديثو ويف أترى اا ح ثقة .ووثقه ابن معل والعحليووذكرب ابن حبان يف الهقنات ينظنرح ا،نر

والتعنندي ()43/7ووالهقننات يببننن حبننان()305/7و واننذيا التاهننذيا()254/7وو الكااننف () 3860و
التقريا( .)4665

( )6ا،ر والتعدي يببن أم حامت (.)43 /7
( )7الكااف(.)3860

4024

-51عل نني ب ننن املب ننارك ا ُن ننائيو ثق ننةو أت ننرج حديه ننه ا،ماع ننة(.)1ا ننا عن ننه البخ ننار ح «
حاحا كتار»( .)2واا

مد بن عمارح عنم عنىي بنن سنعيد يقنو ح « كنان لعلني بنن

املبارك كتاأن()3و كتار عه وكتار مل يةمعهو همما ما رويناب حنن عنه همنا ن و وأمنا منا
روى الكوهيون عنه هالكتار الذ يةمعه»(.)4

 -52عمننرو بننن اننعيا بننن منند بننن عبنند ز بننن عمننرو بننن العنناصو حنندوقو أتننرج
حديه ننه اح ننحار الة نننن األربن ن و م ننات س نننة118ه(.)5ا ننا عل نني ب ننن امل نندياح « ا ننا

الةنناجيح اننا ابننن معننلح هننو ثقننة يف نيةننهو ومننا روى عننن أبيننه عننن جندب يب ححننة هيننهو
وليس كتص و وهو ععيفو من ابي أنه مرس  .وجند انعيا كتنا عبند ز بنن عمنروو

هكن ننان يرويان ننا عن ننن جن نندب إرسن ننايبًو وهن نني حن ننحا عن ننن عبن نند ز بن ننن عمن ننرو ن ننري أنن ننه مل

يةمعاا»( .)6واا علي بن املدياح « عمرو بن اعيا عند ثقةو وكتابه ححيك »(.)1

( )1وثقننه أمحنندو وابننن معننلو وأبننو داودو ويعقننور بننن اننيبةو واننا النةننائيح يب أبس بننهو وذكننرب ابننن حبننان يف

الهق ننات وانننا ح ك ننان ع ننابطاً متقنن ناً .ينظنننرح ا،نننر والتعننندي ()203/6و الكام ن ن ()308/6و الهقنننات يبب ننن

حبن ن ن ننان()213/7و مي ن ن ن نلان ايبعتن ن ن نندا ()152/3و ان ن ن ننذيا التان ن ن ننذيا()375/7و الكاان ن ن ننف( )3957و
التقريا(. )4787

( )2العل الكبري للرتمذ

(صح .)266

( )3ع ننن ع ننىي ب ننن أم كه ننري كم ننا ج نناني ميةن نراً يف سن ن ايبت أم عبي نند ألم داود(.)308/1وذك ننرب يف ا ننذيا

الكما (. )113/21

( )4الكام ()308/6و إكما اذيا الكما (.)372 /9

()5

وثقه ابنن معنلو وابنن راهوينهو وحنا جنلرةو وانا األو اعنيح منا رأينم ارانياً أكمن مننه .وانا عنىي بنن

سعيدح واهيو واا أبو حامتحليس بقو و يكتا حديههو وما روى عنه الهقات يذاكر به.واا الذهيح حندوق

يف نيةننه يب يظاننر

انيننعييه اننا و وحديهننه اننو و لكننن مل خيرجننا لننه يف الصننحيحلو همجننادا .ينظننرح ا،ننر

والتعدي ()238/6و الكام ()201/6و املغا يف النيعياني()484/2و من اكلف هينه وهنو موثنو(صح)405و
اذيا التاذيا()48/8و الكااف( )4173و التقريا()5050
()6

اذيا التاذيا( )54/8اا ابن ححر معلقناًح « هن ذا اناد لنه بنن معنل أن أحاديهنه حنحا

نري أننه مل

يةمعااو وحك اعه لبعنيااو هغاية البااي أن يكون وجادة ححيحةو وهو أحد وجنوب التحمن وز أعلنف ».
اا بشار يف ارمجة عمرو بن اعيا يف ( اذيا الكما يف أ ناني الرجنا )75 /22ح « إ نا اشنددوا يف عندع
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 -53مال بن إ اعي الناند و أبنو ةنان الكويفوثقنة منتقنو أتنرج حديهنه ا،ماعنةو
مات سنة 217ه(.)2اا العحليح « وكان ححيك الكتار»(.)3وانا يعقنور بنن انيبةح

« ثقةو ححيك الكتار»(.)4واا ابو حامتح « كان أبو ةنان ميلن عليننا منن أحنلهو ويب
ميل ن حننديهاً حننى يق نرأبو وكننان ينحننوو ومل أر ألكوهننة أاقننن مننن أم ةننان يب أبننو نعننيف

ويب ريب»(.)5

 -54منند بننن الينين الةدوسننيوأبو النعمننان البصننر ولقبه عننارعو ثقننة ثبننم اغننري يف

آتر عمربو أترج حديهه ا،ماعةومات سنة 224ه(.)6
اا

مد بن عىي الذهليح « حدثنا عارعو وكنان بعينداً منن العرامنة()7و حنحيك الكتنارو

وكان ثقة»(.)8

ايبتذ من الصحيية آننذاك بنا نا و بكهنرة ماكنان يندت الكتابنة آننذاك منن التصنحيف لعندع وجنود الشنك
والنقط يوم ذ وإيب هصحيية عبد ز بن عمرو الصاداة معروهة ».
()1

اذيا التاذيا(.)55/8

( )2اننا عنننه ابننن معننلح لننيس ألكوهننة أاقننن مننن أم ةننانو واننا مننرةح هننو أجننود كتنناأً مننن أم نعننيف .واننا

عهمان بن أم ايبةح حدوق ثبم متقن .وانا النةنائي ح ثقنة .وذكنرب ابنن حبنان يف الهقنات .وانا ابنن عند ح
حدوق و ينظرح ا،ر والتعدي ( )206/8والكام ( )118/8وسري أعناع الننباني ( )432 /10و انذيا

التاذيا ( .)3/10الكااف ( )5239و التقريا (.)6424
()3

الهقات (صح.)417

()5

ا،ر والتعدي (.)207-206/6

()4

()6

املعلف بشيول البخار ومةلف(.)320/1
اا عننه أبنو حنامت ح إذا حندث عنارع هناتتف علينهو وعنارع يب يتنمتر عنن عينانو وكنان سنليمان بنن حنرر

يقن نندع عارم ن ناً عل ن ن نيةن ننه .ان ننا عنن ننه الن ننداراطاح ثقن ننة.واا الن ننذهيح حن نناهة حن نندوق مكهر.ينظن ننرح ا،ن ننر

والتعن نندي ()58/8ومي ن نلان ايبعتن نندا ()7/4و املغن ننا يف النين ننعياني ( )624 /2ان ننذيا التان ننذيا()402/9و
الكااف()5114و والتقريا(.)6226
()7

والعرامةح الشدة والشراسة كما يف املعحف الوسيط(صح.)597

( )8إكمن ن ننا ا ن ن ننذيا الكم ن ن ننا ()311/10و ا ن ن ننذيا التا ن ن ننذيا ()405/9و ه ن ن ننتك املغي ن ن ننث للة ن ن ننخاو
(. )375/4
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 -55مد بن املهىن بن عبيد العنل و أبو موسن البصنر و املعنروي ألنلمنو ثقنة ثبنمو
أتننرج حديهننه ا،ماعننةو كننان هننو وبننندار هرسنني رهننانو مننات سنننة252ه )1(.اننا ابننن

حبانح « كان حاحا كتارو يب عدم إيب من كتابه» (.)2

 -56مد بنن بشنار بنن عهمنان العبند البصنر و أبنو بكنرو بنندارو ثقنةو أتنرج حديهنه

ا،ماعننةو مننات سنننة252ه( .)3اننا إب نراهيف بننن أورمننة األحننبااينح «حنندم عمننرو بننن

علي -يعا أأ حيص الياس -اديث عن عىي القطانو هبلغه أن بنداراً اا ح ما نعري
هذا من حديث عىي! هقا أبو حيصح وبلغ بندار إىل أن يقو ما نعريك اا إبراهيفح
وحدق أبو حيصو بندار رج حاحا كتارو وأما أن تذ عل أم حيص ها» (.)4

 -57منند بننن بشننر العبنند و أبننو عبنند ز الكويفوثقننة حنناهةو أتننرج حديهننه ا،ماعننةو
مات سنة 203ه( .)5اا أمحدح« اد كان ابن بشر جيد الكتار» (.)6

 -58مد بن جابر بن سيار احلنيني اليمناميو ابنو عبند زوالةنحيميو عنعيفو ذهبنم
كتب ننهو هةن ناني حيظ ننهو وتل ننط كهن نرياًو أت ننرج حديه ننه أب ننو داود واب ننن ماج ننهو م ننات بع نند

170ه(.)1

( )1اا عنه أمحدح ثقةو واا الذهليح ححةو واا الداراطاحأحد ا ندثل الهقناتو وانا أبنو حنامت ح حنا

احلن ن ن ننديث حن ن ن نندوق.ينظرحميلان ايبعتن ن ن نندا ()24/4ووإكمن ن ن ننا ا ن ن ن ننذيا الكمن ن ن ننا ()329/10و وا ن ن ن ننذيا

التاذيا( )427/9الكااف( )5134والتقريا(. )6264
()2الهقات(.)111/9

( )3ا ننا عن ننه أب ننو ح ننامت ح ح نندوق .وا ننا النةائيحح ننا يب أبس ب ننه .وك ننان ع ننىي القط ننان يةتني ننعيه.واا

العلحل ن ن ننيح ثق ن ن ننة كب ن ن ننريو وا ن ن ننا ال ن ن ننذهي ح ثق ن ن ننة ح ن ن نندوق .ينظ ن ن ننرح ا ،ن ن ننر والتع ن ن نندي ()214/7و ومين ن ن نلان

ايبعتدا ()490/3وواذيا التاذيا()70/9وو الكااف()4740و والتقريا(.)5754
()4اذيا التاذيا (.)81 /8

()5اا عنه أبو داودح هو أحية من كان ألكوهةو وثقهح ابن معل -واا عنه مرةح يب أبس بنه -ويعقنور بنن

ا ن ن ننيبةو واب ن ن ننن س ن ن ننعدو واب ن ن ننن ا ن ن ننان  .ينظ ن ن ننرح ا ،ن ن ننر والتع ن ن نندي ()210/7و ا ن ن ننذيا التا ن ن ننذيا()73/9و

الكااف() 4742ووالتقريا (.)5756

()6موسوعة أاوا اإماع أمحد يف رجا احلديث وعلله( )242/3راف. 2282
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اا أبو رعة وأبو حامتح «من كتا عنه كتنا عننه أليمامنة وككنةو وهنو حندوقو إيب أن
يف احاديهه اليطو وأما أحوله هاي ححا » (.)2

واا ابن املبارك يف اترخيهح « منررت بنه وهنو كنىن عندم النناسو هرأيتنه يب عينة حديهنهو
هقلننم لننهح أياننا الشننيق! إن ن حنندثتا بكننذا وكننذاو اننا هحننانيين إىل رحلنني ومعننه كتابننهو

هقا

ح انظرو هنظرت ه ذا هو ححيكو هقلم يب حتدم إيب من كتاب »(.)3

 -59منند بننن جعيننر ا ننذ مويبهفوالبصننر و ندروثقننةو أتننرج حديهننه ا،ماعننةو مننات
سنننة193ه(.)4اننا علنني ابننن امل ندياح اننا وكي ن ح« مننا هع ن الصننحيك الكتننارك يعننا
ندراًو اا عليح وهو أحا إ من عبد الرمحن يف اعبة»( .)5انا عبند ز بنن املبناركح

« إذا اتتلننف الننناس يف حننديث اننعبة هكتننار ننندر حكننف هيمننا بيننناف»( .)6واننا ابننن
معلح « كان ندر أحك الناس كتاأو أراد بعض الناس أن خيط ه هلف يقدر» (.)7

()1عننعيه ابننن معننلو والنةننائي وأمحنند .واننا أبننو رعننة ح سننااط احلننديث.واا أبننو حننامتح ذهبننم كتبننه آتننر

عمربووسن ن نناني حيظن ن ننهو وكن ن ننان يلقن ن ننن .ينظن ن ننر ا،ن ن ننر والتعن ن نندي ( )219/07ووالكام ن ن ن ()330/7وومي ن ن نلان

ايبعتدا ()496/3و واذيا التاذيا()88/9و الكااف( )4762و والتقريا (. )5777

( )2ا،ر والتعدي (  )220/7وذكر هذا الكاع العائي يف املختلطل بنحوب(صح .)108
()3اذيا التاذيا (.)89 /9

( )4وثقه عىي بن سعيد .واا ابن ماد ح كان حدوااًو وكان م د ًو ويف حديث اعبة ثقة .وانا ابنن حبنانح

وكان من تيار عبناد زو ومنن أحنحاف كتناأً علن

يلنة هينه .ينظنرح ا،نر والتعندي ()221/7ووالهقنات يببنن

حبان()50/9وواذيا التاذيا()96/9وو الكااف( ) 4771و التقريا(. )5787
( )5التمريق األوسط للبخار (.)273/2والتمريق الكبري له()57/1
( )6ا،ر والتعدي (.)271/1
( )7أتريق ابن معل(.)508/2
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 -60م نند ب ننن راهن ن ب ننن أم ي نندو وا ننه س ننابور القش ننري و م ننويبهفو أب ننو عبن نند زو
النيةابور و ثقنة عابندو أتنرج حديهنه ا،ماعنة إيب ابنن ماجنهو منات سننة 245ه(.)1انا

عنه مةلف بن احلحاجح « ثقة مممون ححيك الكتار» (.)2

 -61منند بننن اننعيا بننن اننابور الدمشننقيو روى عنننه ابننن املبننارك ووثقننهوأحرج حديهننه
األربعةو مات سنة199ه(.)3اا عهمان بن سعيد الدارمي عن دحيفح « ثقةو والوليند

()4

كان أحية منهو وكان مد إذا حدم ألشيني من كتبه حدثه ححيحاً»(.)5

 -62مد بن عبد ز بن اللبري بن عمرو بن درهف األسد و مويبهفوأبو أمحد النلبري و
الكويفو ثقة ثبمو أترج حديهه ا،ماعةو مات سنة203ه(.)6اا ابن نريح « أبنو أمحند
نرياو مشنناور
النمننري حنندوقو يف الطبقننة الهالهننة مننن أحننحار الهننور و مننا علمننم إيب تن ً
ألطلاو ثقة ححيك الكتار» (.)7

( )1اا عنه النةائيح ثقة مممون .وانا أبنو رعنة ح انيق حندوق .وذكنرب ابنن حبنان يف الهقنات.ينظرح ا،نر

والتعدي ()160/9و واذيا التاذيا( )254 /7والكااف ( )4843و التقريا (.)5876
( )2اذيا التاذيا (.)162 /9

( )3اننا عنننه أمحنندح مننا أرى بننه أبس ناًو ومننا علمننم إيب ت نرياً .واننا أبننو حننامتح سننكتوا عنننه .وثقننهح ابننن عمننار

ودح ننيفو وا ننا أب ننو داودح ثب ننم .وا ننا العحل ننيح ا ننامي ثق ننة .وذك ننرب اب ننن حب ننان يف الهق ننات .ينظ ننرح ا ،ننر

والتعندي ()286/7و الهقننات يببننن حبننان()50/9و مينلان ايبعتنندا ()580/3و اننذيا التاننذيا()222/9و
()4

الكااف()4905و والتقريا(.)5958

الوليد بن مةلفح ثقة كهري التدليس والتةوية( التقرياح.)7456

( )5انذيا الكمننا للمنل ()374/25و اننذيا التانذيا()223/9وواننا يف التقرينا()5958ح« حنندوق

ححيك الكتار».

( )6اا عنه ابن معلح ثقة و ويف أترى اا ح يب أبس بهو واا أبو رعة وابن ري وابن سعد ح حدوقو واا

أبننو حننامتح حنناهة للحننديث عابنند جمتانند لننه أوهنناعو اننا أمحنندح كهننري اخلطننم يف حننديث سننييان .ينظننرح ا،ننر

والتع ن ن ن ن نندي ( )397/7وذك ن ن ن ن ننرب اب ن ن ن ن ننن حب ن ن ن ن ننان يف الهق ن ن ن ن ننات ( )58/9وا ن ن ن ن ننذيا التا ن ن ن ن ننذيا ( )254/9

والكااف( )4950والتقريا (. )6017
( )7اذيا التاذيا(.)255/9
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 -63منند بننن مةننلف بننن ا ن ْد ُرس األسنند و مننويبهفو أبننو النلبري املكننيو حنندوق إيب أنننه

يدلسوأترج حديهه ا،ماعة إيب أن البخار ارنه مات سنة 128ه( .)1نقن يعقنور بنن
بنن سنعيد( )2عنن اللينث بنن سنعدو انا ح ج نم

سييانح « اا ابن بكريح وأتلين حبي

اع منن
اع من جابر ك اا ح ومن ريب .المح َ
أأ اللبري همترج إ كتباًو هقلمح ُ
جابر .همترج إ هذب الصحيية»(.)3
 -64مد بنن ميمنون الةنكر وأبو محنلةو املنرو و ثقنة هاعن و أتنرج حديهنه ا،ماعنةو
مات سنة167ه(.)4اا عنه عبد ز بن املباركح « ححيك الكتا» (.)1

( )1وثقه ابن معل والنةائي ويعقور بن ايبةو واا ابن املدياح ثقة ثبمو واا أبو حامتح يكتا حديهه ويب

عت به .واا ابن عد ح « روى مال و عن أم اللبري أحاديثو وكي أبم اللبري حدااً أن حديث عنه مال و

ه ن مالكاً يب يرو إيب عن ثقةو ويب أعلف أحداً من الهقات لف عن أم اللبري إيب اد كتا عنهو وهو يف نيةه
ثقةو إيب أن يرو عنه بعض النيعيانيو هيكون ذلن منن جانة النينعيفو ويب يكنون منن ابلنهو وأبنو النلبري ينرو
أحاديننث ح نناحلة ومل يتخل ننف عن ننه أحنندو وه ننو ح نندوق وثق ننة يب أبس بننه» ينظ ننرح ا ،ننر والتع نندي ()151/1و

والكام ن يف عننعياني الرجننا ( )293 /7ومننن اكلننف هيننه وهننو موثننو(صح)472وومي نلان ايبعتنندا ()37/4و
واذيا التاذيا()440/9ووالكااف()5149و التقريا(.)6291واد أورد له مد عوامة يف اعليقنه علن
الكااف وحاايته دراسة موسعة مااعة ا نظريها.
( )2هوح حبي

بن سعيد بن عبد العليل بن أأن املصرىو يكىن أأ القاسف .حندم عنن لينث بنن سنعدو وروى

عنه عىي بن بكري .اوىف سننة مثنان ومنائتل كمنا يف اترينق ابنن ينونس املصنرى ()108 /1و وذكنرب ابنن اطلوبغنا

يفحالهقات ن مل يق يف الكتا الةتة(.)140/1

( )3املعرهة والتمريق(.)142/2ونقن هنذا القنو ابنن القطنان يفح بينان النوهف واإياناع ( )321 /4منن ذرينو

سننعيد بننن أم مننرضو حنندثنا الليننث بننن سننعدو اننا ح« انندمم مكننة هح ننم أأ الننلبريو هننده إ كتننابلو هانقلبننم

هب ماو هقلم يف نيةيح لو عاوداهو هةملتهح أ

هذا كله من جابرك ورجعم إليه هقلم لهح هذا كله عته منن

جابرك هقا ح منه ما عمو ومننه منا ُحندثم عننهو هقلنمح أعلنف

علن منا عنمو هنمعلف

علن هنذا النذ

عند »« ونقله العائي يف جام التحصي (صح )110وابن ححر يف اعريف أه التقديس صح.)59

( )4وثقه ابن معنلو وانا أمحندح منا اديهنه عنند أبسو وانا أبنو حنامتح يب عنت بنهو وانا النةنائيح يب أبس

أبم محلةوإيب أنه اد كان ذها بصرب يف آتر عمربو همن كتا عنه اب ذلن هحديهنه جيند .وذكنرب ابنن حبنان
يف الهقن ن ننات .وان ن ننا الن ن ننذهيح حن ن نندوق إمن ن نناع مشن ن نناور .ينظرحا،ن ن ننر والتعن ن نندي ()80/8وو الهقن ن ننات يببن ن ننن
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-65معل بن ها بنن سنويد الكنويف ابنو عبند ز الطحنانو ااينو النقناد علن اكذيبنهو
()2
كيعننا يقننو ح « أاينننا معل ن بننن
أتننرج حديهننه ابننن ماجننه واننا علنني بننن املنندياح عننم و ً

ه ننا و وإن كتب ننه مل ننن أح ننك الكت نناو ظا ننرت من ننه أا ننيانيو م ننا نق نندر أن حن نندم عن ننه

بشيني»(.)3

-66موسن بننن عقبننة بننن أم عينناسو مننوىل آ اللبريوثقننة هقيننهو إمنناع يف املغننا و أتننرج
حديهه ا،ماعةو مات سنة 141ه(.)4اا أبو بكر بن أم تيهمةح كنان ابنن معنل يقنو ح

« كتار موس بن عقبة عن اللهر من أحك هذب الكتا» (.)5

 -67ه بن عمر بن عبند ز ا،محنيو املكيوثقنة ثبنمو أتنرج حديهنه ا،ماعنةو منات
سنة 169ه(.)6اا عنه أمحدح « ثبم ثبم ححيك الكتار» (.)7

حب ن ننان()420/7و ومين ن نلان ايبعت ن نندا ()53/4و وا ن ننذيا التا ن ننذيا()486/9و و الكاا ن ننف(  ) 5184و
التقريا(. )6348

( )1ا،ر والتعدي (.)81/8

( )2كذبه عىي بن سعيد ووكين بنن ا،نرا وامحند وابنن معنل و نريهف وانا النةنائيح منرتوك احلنديث  .ينظنرح
ا،ن ن ننر والتعن ن نندي ()331/8و والنين ن ننعياني واملرتوكن ن ننون للنة ن ن ننائيو ومينن ن نلان ايبعتن ن نندا ( )152/4ووان ن ننذيا

التاذيا()240/10و الكااف( )5565و والتقريا ( . )6807المح ينبغي دراسة أحاديهه الني أترجانا
ابن ماجه ليعلف ما عذرب يف رجياا واد اايو أه العلف عل اكذيبه.
()3

()4

اذيا الكما يف أ اني الرجا (.)300 /28

كان مال بن أنس إذا اي له مغا

منن نكتناك انا ح علنيكف كغنا

موسن بنن عقبنة ه ننه ثقنة .ووثقنه

أيني ن ناًح ابن ننن معن ننلو وأبن ننو حن ننامت .وان ننا الن ننذهيح ثقن ننة ححن ننة .ينظن ننرح ا،ن ننر والتعن نندي ()154 /8وومي ن نلان

ايبعتدا ()214/4و واذيا التاذيا()360/10و والكااف( )5717و والتقريا (. )6992
()5

اذيا التاذيا( )362/10وكمنه يقصد كتا املغا

.

( )6اننا عنننه ابننن مانند ح مننن أثبننم الننناسو ووثقننهح أمحنندو وابننن معننلو وأبننو حننامتو والنةننائيو ينظننرح ا،ننر

والتع ن نندي ()456/8ومين ن نلان ايبعت ن نندا ()241/4و ا ن ننذيا التا ن ننذيا()409/10و والكاا ن ننف( )5785و

والتقريا (. )7080

( )7اذكرة احلياا( ) 213 /1واذيا التاذيا(.)409/10
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-68نن ننو بن ننن أم من ننرضو أبن ننو عصن ننمة املرو ومشن نناور بكنيتن ننهو اركن ننوبو أتن ننرج حديهن ننه
الرتمننذ و مننات سنننة 173ه(.)1اننا علنني بننن احلةننن بننن اننقيو()2ح« كننان أبننو عصننمة
ححيك الكتارو إيب أنه ابتلي ألقنياني» (.)3

 -69هشاع بن عبد املل الباهلي منويبهفو أبنو الوليند الطيالةنيو البصنر و ثقنة ثبنمو
أرج حديهه ا،ماعة .مات سننة 127ه( .)4انا عننه أبنو حنامت النرا ح « منا رأينم بعندب

اط كتاأً أحك من كتابه»(.)5

 -70هشاع بنن يوسنف الصننعاينوأبو عبند النرمحن القاعنيو ثقنةو أتنرج حديهنه ا،ماعنة
()6
كتاأ»(.)1
إيب مةلفو مات سنة197ه .اا أبو رعةح « كان هشاع َّ
أحك اليمانيل ً

( )1انا عننه أمحنندح ينرو أحادينث مننناكريو مل يكنن يف احلنديث بننذاك .وانا البخنار ح منكننر احلنديث .واننا

مةلف وأبو حامتح مرتوك احلديث .واا ابن املبناركح ينين احلنديث كمنا ينين معلن بنن هنا  .وانا احلناكفح
وع حديث هنيائ القنرآن الطوين  .ينظنرح ا،نر والتعندي ()484/8و والكامن (101/8و )299و واملغنا

يف النيننعياني()703/2و ومي نلان ايبعتنندا ()279/4و واننذيا التاننذيا()486/10و والكااننف()5894و

التقريا( .)7210المح ما عذر الرتمذ يف ري حديههك .

( )2علي بن احلةن بن اقيوو ثقة حاهةومات سنة 215ه(.التقريا.)4706
( )3إكما اذيا الكما (.)96 /12

( )4اننا عنننه أمحنندح مننتقن .واننا أبننو حننامتح إمنناع هقيننه عاان ثقننة .واننا الننذهيح ححننة وهااناً .ينظننرح ا،ننر

والتعدي ()65/9و ميلان ايبعتدا ()301/4و الكااف()5971و التقريا(.)7301
( )5اذيا الكما (.)231/30

( )6اا عننه ابنن معنل ح ثقنة .وانا أبنو حامتحثقنة منتقن .وانا ابنن عند ح روى عننه األئمنة منن النناسو وهنو

ثقنة.واا اخلليلنيح ثقنة متينو علينه .وانا احلناكفح ثقنة منممون .وانا عبند النر اقح إذا حندثكف القاعني -يعننا

هشاع بن يوسنف -هنا علنيكف أن يب اكتبنوا عنن نريب .ينظنرح ا،نر والتعندي ()70/9و والكامن ()414/8و
واذيا التاذيا()57/11و والكااف()3463و والتقريا (. )4193
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-71ياع بن منبه بن كام الصنعاينو أبو عتبةو أتو وهاوثقةو أترج حديهنه ا،ماعنةو
مات سنة 132ه(.)2اا اخللرجيح « له عن أم هريرة نةخة ححيحة»(.)3

-72ينناع بننن عننىي بننن دينننار العوذ والبصننر و ثقننةو ركننا وهفوأتننرج حديهننه ا،ماعننةو
م ن ننات س ن نننة 163ه(.)4ا ن ننا يلي ن نند ب ن ننن رين ن ن ح « كتاب ن ننه ح ن ننا و وحيظ ن ننه يب ية ن نناو

اي اً»(.)5واا أبو حيص اليناسح كنان عبند النرمحن بنن ماند يقنو ح «إذا حندم يناع
من كتابه هاو ححيكو وكان عىي بن سعيد يب يرع كتابه ويب حيظه»(.)6وس أبو حامت

عن ياعو وأأن العطار( )7من اقندع منامناك انا ح « يناع أحنا إ منا حندم منن كتابنهو

()1ا،ننر والتعنندي (  .)71/9واننذيا التاننذيا( .)57/11وليظننه يف ا،ننر ح« اننا عبنند الننرمحن بننن أم

حنامتح عننم أأ رعننة يقننو ح وسننملته عننن هشنناع بننن يوسنفو و منند بننن ثننورو وعبنند الننر اقو هقننا ح كننان هشنناع
أححاف كتاأً ».

( )2وثقه ابن معلو والعحليو وذكرب ابن حبنان يف الهقنات  .ينظنرح ا،نر والتعندي  )107/9والهقنات يببنن

حبان() 510/5و واذيا التاذيا()67/11ووالكااف( )4762و والتقريا (. )5777
( )3تاحة التذهيا( .)411/1

( )4انا أمحنندح يناع ثبننم يف كن املشننايق .واننا ابنن معننلو وأبنو حننامت ح ثقننة يف حيظنه اننيني .وكنان عننىي بننن

سنعيد يب يرعن حيظننهو ويب عندم عنننهو وكنان عبند الننرمحن يرعناب .واننا أبنو رعنةح بصننر يب أبس بنه .ينظننرح

ا،ر والتعندي ()107/9و والكامن ()442/8و ومينلان ايبعتندا ( )309/4و وانذيا التانذيا()67/11

والكااف()5986و والتقريا (. )7319
( )5النيعياني(.)311/6

( )6النيعياني(.)312/6ولع مواف عىي بن سعيد منه ا عن ما ذكرب عينان بنن مةنلف عننه حينث انا ح «

كان ياع يب يكاد يرج إىل كتابهو ويب ينظر هيهو وكان ُخيالَف هيه ها يرج و اا ح رجن بعند هنظنر يف كتبنهو
هقننا ح عيننانو كنننا خنطن كهننريا هنةننتغير ز اعنناىل»كمننا يف النيننعياني للعقيلنني( .)313/6واننا عيننان كمننا يف

ا،ر والتعدي ()108/9ح«كان عىي بن سعيد يعرت عل ياع يف كهري من حديهنه هلمنا اندع معناذ بنن هشناع

يامننا يف كهننري ننا كننان عنىي ينكننرب عليننه هكننف عننىي بعنند عنننه» .الننمح ظاننر أثننر
نظننر يف كتبننه هوجنند ب يواهننو ً
املقارنة بل كتار ياعو وكتار معاذ بن هشاعو هلما اايقا ارك عىي بن سعيد اإنكار عل ياع.
( )7هو أأن بن يليد العطارو ثقة له أهراد كما يف التقريا(.)143
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وإذا حدم من حيظه هامنا متقنارأن يف احلينة والغلنط»( .)1وانا الةناجيح « حندوقو
سي احليةو ما حدم من كتار هاو حا و وما حدم من حيظه هليس بشيني»(.)2

 -73الوعا بن عبد ز اليشكر و أبو عوانةو ثقة ثبمو أترج حديهنه ا،ماعنةو منات
سنة 176ه( .)3س أمحد بن حنب ح « أبو عوانة اثبم أع اري ك اا ح إذا حندم أبنو
عواننة منن كتابنه هانو أثبننمو وإذا حندم منن نري كتابنه هركننا وهنف»( .)4وانا أبنو رعننةح

«ثقة إذا حدم من كتابنه»( .)5وانا عينان بنن مةنلفح«كنان أبنو عواننة حنحيك الكتنارو
ثبت ناًو كهننري العحننفو والنننقط»( .)6واننا عننىي بننن معننلح« إذا اتتلننف أبننو عوانننة وا نري

هننالقو اننو أم عوانننة» اننا عننىيح« أبننو عوانننة حننحيك الكتننارو ثقننةو مقن ن »( .)7واننا
يعقور بن ايبةح « أبو عوانة ثبم ححيك الكتارو وحيظه حا »(.)8

العن ْذر و أبننو العبنناس البننريويتو ثقننة ثبننمو أتننرج حديهننه أبننو داود
 -74الولينند بننن ملينند ُ
والنةننائيو مننات سنننة 203ه(.)9اننا األو اعننيح « علننيكف بكتننا الولينند بننن ملينند ه هنننا

( )1ا،ر والتعدي ( .)109/9

( )2إكما اذيا الكما (.)167 /12

( )3ينظن ننرح ا،ن ننر والتعن نندي ()40/9و الهقن ننات يببن ننن حبن ننان()562/7و وان ننذيا التا ن ننذيا()116/11و

والكااف( )6049والتقريا(.)7407
()4

ا،ر والتعدي ( .)40/9سري أعاع النباني(.)218/8

( )5ا،ر والتعدي (.)40/9

( )6سري أعاع النباني( .)218/8

( )7إكما اذيا الكما (.)217/12
( )8املرج الةابو (.)219/12

()9اا عنه دحيف وأبو داودح ثقةو وكنان مند بنن يوسنف الطبنا يقنو ح هنو أثبنم أحنحار األو اعني .وانا

الننداراطاح ثقننة ثبم.وا ننا احل نناكفح ثقننة مننممون .ووثق ننه ننريهف .ينظرحإكم ننا ا ننذيا الكمننا ()250/12و
واذيا التاذيا()151/11وو الكااف( )6092و والتقريا (. )7454
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ححيحة»(.)1واا ح« ما عر علي كتار أحك من كتار الوليد بن مليد»( .)2واا أبنو
مةارح «كان ثقةو ومل يكن عيةو وكانم كتبه ححيحة»(.)3

 -75عن نىي ب ننن ال ي
نين نريْس البحل ننيو ثق ننةو أت ننرج حديه ننه مة ننلف والرتم ننذ و م ننات س نننة
203ه(.)4س عبد الرمحن يعا ابن احلكف بنن بشنري()5عنن عنىي بنن النينريس هقنا ح «
كان ححيك الكتاو جيد األتذو وكان هبل بن أسد يهىن عليهو وعرهه»(.)6

-76عىي بنن سنليف الطنائييو نلين مكنةو حندوق سنيني احلينةو أتنرج حديهنه ا،ماعنةو
مات سنة 195ه( .)7اا اإماع أمحدح«كان اد أاقن حنديث ابنن تهنيفو وكاننم عنندب

( )1اتريق دمشو يببن عةاكر (.)271 /63

( )2اننذيا التاننذيا(.)151/11وهيننهح « ا ننا

منند بننن بركننة أتننرج إ سننعد أحننو العبنناس-يعننا ابننن

الوليد -ه ذا أكهرهاح عم األو اعيو عم األو اعي» .ذا اا النةائيح « هنو أحنا إليننا يف األو اعنيو يب

خيطينيو ويب يدلس»
()3

اتريق اإساع (.)215 /5

()4اا عنه ابن معنلح كنيس ثقنة .وانا أبنو حنامت النرا ح كنان عنندب عنن محناد بنن سنلمة عشنرة آيبيو وعنن
الهننور عشننرة آيبي أو حنننوب .واننا وكي ن ح كننان مننن حينناا الننناسو لننويب أنننه تلننط يف حننديهل .ينظننرح ا،ننر

والتع ن ن ن ن ن نندي ( )158/9وإكم ن ن ن ن ن ننا ا ن ن ن ن ن ننذيا الكم ن ن ن ن ن ننا ()328/12و ا ن ن ن ن ن ننذيا التا ن ن ن ن ن ننذيا()232/11و

والكااف()6186و والتقريا(.)7571

( )5اننرجف لننه ابننن إم حننامت يف ا،ننر والتعنندي ( )227/5واننا ح عننم منند بننن مةننلف يقننو ح «كننان عبنند

الرمحن بن احلكف أعلف الناس بشيول الكوهيل».

( )6ا،ر والتعدي ( .)159/9اذيا التاذيا ( .)233/11

()7اننا عنننه ابننن معننلح ثقننة .واننا مننرةح لننيس بننه أبس .واننا أمحنندح رأيتننه خيلننط يف أحاديهننه هرتكتننه .واننا
النةنائي ح لنيس ألقننو  .وانا ابننو حنامتح اننيق لنه الصنندقو ومل يكنن أحلنناهةو يكتنا حديهننهو ويب عنت بننه.

اا الداراطاح كان سي احلية.واا أبو أمحد احلاكفح ليس أحلاهة عندهف .واا الةاجيح حندوق يانف يف
احلديثو أتطم يف أحادينث رواهنا عنن عبيند ز بنن عمنرو ومل عمندب أمحند .ينظنرح ا،نر والتعندي ()156/9و

والكامن ن ()62/9و مين نلان ايبعت نندا ()384/4وإكم ننا ا ننذيا الكم ننا ( )323 /12الكاا ننف()6180و
والتقريا (. )7563

4035

يف كتارو هقلنا لهح أعطنا كتاب هقا ح أعطوين مصح ًيا رهنناً انا ح النناح حننن نرأني منن

أينن لننا مصنحف » (.)1وهنرق يعقنور بنن سنييان بنل منا حندم منن كتابنه ومنا حندم مننن
حيظنه هقنا عننهح « سننا رجن حنا و وكتابنه يب أبس بننهو وإذا حندم منن كتابنه هحديهننه

حةنو وإذا حدم حيظاً هيعري وينكر » (.)2

 -77يونس بن يليد بن أم النحاد األيليو ثقة إيب أن يف روايته عن اللهنر ويناً النياًو
ويف ننري اللهننر تطننمو أتننرج حديهننه ا،ماعننةو مننات سنننة 159ه(.)3وكننان ابننن املبننارك
يقو ح «كتابه ححيك اا ابن ماد ح وأاو أ كتابه ححيك »( .)4واا حنب ح عم
أأ عبنند ز يقننو ح « مننا أحنند أعلننف اننديث اللهننر مننن معمننرو إيب مننا كننان مننن يننونس

األيليو ه نه كتا ك ايني هناك »(.)5

وكان اإماع أمحند يب يهنو يف حيظنهو هقند انا عننهح « إذا حندم منن حيظنه خيطن »(.)6و

أع حديهاً رواب يونس أبنه وهف واا ح« هذا الوهف من يونسو لعله حدثه حيظاً»(.)7

( )1العل ن ومعرهننة الرجننا (  480/2راننف الرتمجننة  ) 3150و والنيننعياني للعقيلنني (  406/4راننف الرتمجننة

. ) 2030
()2

املعرهة والتمريق (  .) 51/3واذيا التاذيا ( .) 227/11

()3وثقه ابن معل والعحليوواا أبنو رعنة ح يب أبس بنه .وانا أمحند بنن حنا ح حننن يب نقندع يف اللهنر علن
يونس أحداً .واا وكي ح « لقيم يونس بن يليد ايبيل وذاكراه أحاديث اللهر املعروهة وجادت أن يقيف

حديها هما أاامه ».واا الذهيح أحد األثبات .المح وهنذا يند علن أن ثننانيهف علينه إ نا هنو أعتبنار كتابنه.

ينظ ن ن ننرح ا ،ن ن ننر والتع ن ن نندي ()248 /9و ومين ن ن نلان ايبعت ن ن نندا ()484/4و وا ن ن ننذيا التا ن ن ننذيا()450/11و
والكااف()6480و التقريا(. )7919
( )4ا،ر والتعدي (.)248/9

( )5سري أعاع النباني (.)298/6

( )6ار عل الرتمذ (.)765/2

( )7س ايبت الرتمذ للبخار حو أحاديث يف جام الرتمذ (.)663 /2
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اخلامتة

النتائ ح

 -1كن مننن اننالوا عنننه (كتابننه حننحيك) -إيب مننا نندر -وجنند أنننه مننن النرواة الننذين اُ ُكلننف

هياف ولو بغري وجه حو  .ولعله ألج ذل ننص علن حنحة كتابنه للتيرينو بنل حالنه إذا
حنندم مننن حيظننهو وحالننه إذا حنندم مننن كتابننه .هننا ينبغنني ايبسننتعحا يف احلكننف بننرد

حديث الراو املوحوي بصحة الكتارو جملرد أنه عنعيف يف حيظنهو ملنا عتمن أننه نقن

عنه من كتابهو يبسيما إن كان من رجا الصحيحل كةنويد بنن سنعيدو وإ اعين بنن أم
أويسو وإسحاق بن أم هروة وأمها ف.

-2ظار

من هذا البحث أن بعنض منن كتنا يف الرجنا -وهنو ينرتجف ن يبني الرجنا -

يذكر حا الرج منافو ويغي ذكر كتابه الصحيكو وهو مانف يف بينان حالنهو إذا حندم
منه.

 -3ابن ننل أن للكتن ننار الصن ننحيك هوائن نند كهن ننرية أبر هن نناح أنن ننه من ننن وسن ننائ الن نندها عن ننن
الص ننحيحلو إذا عل ننف أن الش ننيخل ينتقي ننان م ننن كت ننار الن نراو امل ننتكلف هي ننه م ننا علم ننا

ححته.وأن كتابه جيل ععف حيظه .وأنه من األدوات الي يكشف هبا العلنة يف حنديث
الراو وذل أملقارنة بل ما حدم به من حيظه وبل ما يف كتابه.
 -4الراو املوحوي بصحة الكتنار ينبغني أن يكنون كتابنه لنه أثنر يف احلكنف علينهو هنا
يةاوى ألراو الذ مل يوحف هبذا الوحف .

التوحيات ح

أوحنني أبن ينندرس الننرواة املننتكلف هننياف و ننف كتننا حننحيحةو ويبننل أثننر كتننباف يف احلكننف

علياف.
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هارس املصادر واملراج

األدر امليرد للبخار تح عبد الباايو دار البشائر بريوتو 1409و3ه.
اإرا نناد يف معرهن ننة علمن نناني احلن ننديث-املنتخن ننا -للخليلن ننيوتح من نند إدرين ننسو مكتبن ننة
الرادو1409ه.

إعاع املواعل يببن القيفوتح مشاور آ سلمانو دار ابن ا،و و 1و 1423ه.
إكم ن ن ن ن ننا ا ن ن ن ن ننذيا الكم ن ن ن ن ننا ملغلط ن ن ن ن ننا وتح ع ن ن ن ن نناد

احلديههو 1422و1ه.

من ن ن ن ن ند و ميل ن ن ن ن ننهو الق ن ن ن ن نناروق

اإملننا إىل معرهننة أحننو الروايننة واقيينند الةننما للقاعنني عيننا و تح الةننيد حننقرو دار

الرتامو 1379و1ه.

ار الدع يببن عبد ا اد و تح روحيةو دار الكتا العلميةو 1413و1ه.
بي ننان ال ننوهف واإيا نناع يف كت ننار األحك نناع يبب ننن القط ننانو تح آي ننم س ننعيدو دار ذيب ننةو

الر

و 1418و1ه.

أتريننق ابننن معننل -روايننة ابننن ننر ( -معرهننة الرجننا )وتح منند القصننارو جمم ن اللغننةو

دمشوو 1405و1ه.

أتريق ابن معل -رواية الدارمي-تح أمحد نور سيفودار املممونو دمشو.
أتريننق ابننن معننل -روايننة النندور -تح أمحنند نننور سننيفو مركننل البحننث العلمننيو مكننةو
1399و1ه.

أترين ن ن ن ننق أم رعن ن ن ن ننة الدمشن ن ن ن ننقيو تحرجن ن ن ن ننا عبن ن ن ن نند املقصن ن ن ن ننودو مكتبن ن ن ن ننة الن ن ن ن ننذهيو

الكويمو 1423و1ه.

أتريق أ اني النيعياني والكذابل يببن ااهلو تح القشقر و 1409و1ه.
التمريق األوسط للبخار و تح إبراهيف ايدو دار الوعيو حلاو 1397و1ه.

التمريق الكبري للبخار و تحعبد املعيد تانو دار املعاري العهمانيةو حيدرآأدو الدكن.
اتري ن ننق بغ ن ننداد للخطي ن نناو تح بش ن ننار ع ن ننوادو دار الغ ن ننرر اإس ن نناميو ب ن ننريوتو 1و

1422ه.
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اتريق دمشو يببن عةاكر تح عمرو العمرو و دار اليكرو1415ه.

حترير علوع احلديث لعبد ز ا،دي و م سةة الر نو بريوتو 1424و1ه.
ن نري أحادي ننث إحي نناني عل ننوع ال نندين لن نلين ال نندين العراا ننيو تح احل نندادو دار العاح ننمةو
الر

و 1و 1408ه.

اعرين ن ن ننف أه ن ن ن ن التقن ن ن ننديسو يببن ن ن ننن ححن ن ن ننروتح عاحن ن ن ننف القرين ن ن ننويتو مكتبن ن ن ننة املنن ن ن ننارو

عمانو 1403و1ه.

اقييد العلفو للخطيا البغداد و إحياني الةنة النبويةو بريوت.

اكملة املعاجف العربيةو أتليفح ريناارتو نشراهح و ارة املعاري ألعراقوا1و 1997ع.

الخيص احلبري يببن ححرو دار الكتا العلميةو 1419و1ه.

انقن ن ن ننيك التحقين ن ن ننو يببن ن ن ننن عبن ن ن نند ا ن ن ن نناد و تح سن ن ن ننامي اخلبن ن ن نناينو أعن ن ن ننواني الةن ن ن ننلفو
الر

و 1428و1ه.

التنكي ن ن ن ن ن ن كن ن ن ن ن ننا يف أتنين ن ن ن ن ننا الكن ن ن ن ن ننوثر من ن ن ن ن ننن الباذي ن ن ن ن ن ن و للمعلمن ن ن ن ن ننيو املكتن ن ن ن ن ننا

اإساميو 1406و2ه.

اذيا التاذيا يببن ححرو مطبعة دائرة املعاري النظاميةو ا ندو 1و 1326ه.
اذيا الكما يوسف املل و تح بشار عوادو الرسالةو بريوتو 1400و1ه.
اوعيك املشتبه يببن حر الدينو تح العراةوسيو الرسالةو 1و 1993ع.

الهق ننات يبب ننن حب ننانو تح عب نند املعي نند ت ننانو دائ ننرة املع نناري اي نندرآأد ال نندكنو ا ن نندو
1393و1ه.

جام التحصي يف أحكاع املراسي للعائيو تح محد الةنلييو عنامل الكتناو بنريوتو
2و 1407ه.
جام الرتمذ و تح أمحد ااكر و مائهو اركة البامو 2و 1395ه.

ا،ام ألتاق الراو للخطيا تح مود الطحانو مكتبة املعاريو الر

.

ا،ننر والتعنندي يببننن أم حننامتو ذبعننة جملنس دائننرة املعنناري العهمانيننةو حينندآأد النندكنو
1و 1271ه.

4039

تاحة التذهياو للخلرجيو تح أبو دةو مكتا املطبوعات اإساميةو حلاو 5و

1416ه.

ديوان النيعياني للذهيوتح محاد األنصار و مكتبة النانيةو مكةو 1387و2ه.
رجننا ح ننحيك مة ننلف يببننن منحوي ننهو تح عب نند ز الليهننيو دار املعره ننةو ب ننريوتو 1و

1407ه.

رسائ يف علوع احلديث اإماع النةائي تح مجي علي حةنو م سةة الكتنا الهقاهينةو

بريوتو 1و 1985ع.

رهن ن الي نندين يف الص نناة للبخ ننار وتح أمح نند الشن نريفو دار األرا ننفو الكوي ننمو 1و

1404ه.

اد املعاد يببن القيفو م سةة الرسالةو بريوتو 27و 1415ه.
سنن ابن ماجهو تح عبد الباايو دار إحياني الكتا العربية.
سنن أم داودوتح عبد احلميدو املكتبة العصريةو بريوت.

الةنننن الكننلى للبياقننيو تحعبنند القننادر عطننانيو دار الكتننا العلميننةو بننريوتو 3و

1424ه.

الةنن الكلى للنةائيوتح حةن اليو الرسالةو 1و 1421ه.
سنن النةائي تح أبو دةو مكتا املطبوعات اإساميةو حلاو 3و 1406ه.
س ن ايبت ابننن أم اننيبة لعلنني ابننن املننديا تحموهننو عبنند زو مكتبننة املعنناريو الننر

و

1و 1404ه.

سن ايبت أم داود لإلمنناع أمحنند تح د منصننورو مكتبننة العلننوع واحلكننفو املدينننةو 1و
1414ه.
سن ايبت الرتمنذ للبخنار حنو أحادينث يف جنام الرتمنذ و أتلينفح يوسنف النندتي و

الناارح عمادة البحث العلمي أ،امعة اإساميةو 1و 1424ه.

س ايبت الةلمي للداراطاو تح سعد احلميد و مائهو 1و 1427ه.
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سن ايبت محننلة الةننامي للننداراطا تح موهننو عبنند زو مكتبننة املعنناريو الننر

1404ه.

و 1و

سري أعاع النباني للذهيو تح اعيا األرن و و مائهو الرسالةو 1و 1405ه.
الشنذا اليينا منن علنوع ابنن الصننا لألبناسنيو تح حنا هلن و مكتبنة الرانندو 1و

1418ه.

ار املواظة مود املنياو و املكتبة الشاملةو مصرو 1و 1432ه.

ار عل الرتمذ يببن رجا تح نور الدين عرتو دار العطانيو 1و 1421ه.

ححيك ابن تلميةو تح مد األعظميو املكتا اإساميو بريوت.

ححيك البخار و تح مد هريو دار ذوق النحاةو 1و 1422ه.
ححيك مةلفو تح عبد الباايو دار إحياني الرتام العرمو بريوت.
النيننعياني للعقيلنني( واملطبننو أسننفح النيننعياني الكبننري)ح تح العحننيودار املكتبننة العلميننةو
بريوتو 1و 1404ه.

النيعياني للعقيلي تح ما ن الةرساو و مكتبة الرادو 1437و1ه.

الني ننعياني واملرتوك ننل يبب ننن ا ،ننو و تح عب نند ز القاع ننيو دار الكت ننا العلمي ننةو 1و

1406ه.
النيعياني واملرتوكون للنةائيو تح إبراهيف ايدو دار الوعيو حلاو 1396و1ه.

الطبقات الكلى يببن سعدو تح عبد القادر عطانيو دار الكتنا العلمينةو بنريوتو 1و

1410ه.

علن ن الرتم ننذ الكبري=اراي ننا علن ن الرتم ننذ الكب ننريو اراي نناحأبو ذال ننا القاع ننيو تح
حبحي الةامرائي و مائهو عامل الكتاو بريوتو 1409و1ه.
عل ن ن احلن ننديث يببن ننن أم حن ننامت تح سن ننعد احلمين نند و مائن ننهو مطن نناب احلمينين ننيو 1و

1427ه.

عل الداراطاوتح يوا الرمحنو دار ذيبةو 1و 1405ه.
العل ومعرهة الرجا وتح وحي ز عباسو دار اخلاينو الر

و 2و 1422ه.

4041

علوع احلديث يببن الصا تح نور الدين عرتو دار اليكرو سور و 1406ه.

هتك املغيث للةخاو و تح علي حةلو مكتبة الةنةو مصرو 1و 1424ه.

اليص للوح املدرج يف النق و تح مد مطر اللهراينو دار ا حرةو 1و 1418ه.
الكام ن ن يببن ننن عن نند و تح عن نناد و مائن ننهو الكتن ننا العلمين ننةو بن ننريوتو لبنن ننانو 1و

1418ه.

الكيايننة يف معرهننة أحننو علننف الروايننة للخطينناوتح الةننوراي و ميلننهو املكتبننة العلميننةو

املدينة.

اجملروحل يببن حبانو تح إبراهيف ايدو دار الوعيو حلاو 1و 1396ه.

ا ن ن نندم الياح ن ن ن للرامارمن ن ننل وتح من ن نند عحن ن نناج اخلطين ن نناو دار اليكن ن ننرو بن ن ننريوتو
1404و3ه.

املختلطل للعائيوتح رهعم هو و ميلهو اخلا يو القاهرةو 1و 1417ه.
املدت إىل الةنن الكلىوتح مد األعظميو دار اخلليانيو الكويم.

املراسي يببن أم حامتو تح اكر زو الرسالةو بريوتو 1و 1397ه.

املةتدرك للحاكفو تح عبد القادر عطاو دار الكتا العلميةو بريوتو 1و 1411ه.
مةند أمحدو تح اعيا األرن و و مائهو الرسالةو 1و 1421ه.
مةننند البنلار= املنشننور أسننف البحننر اللتننار وتح يننوا الننرمحن و مائننهو مكتبننة العلننوع

واحلكفو 1و 2009ع.

مةند الطيالةيو تح مد الرتكيو دار ا حرةو مصرو 1و 1419ه.

املعره ن ن ننة والت ن ن ننمريق ليعق ن ن ننور ب ن ن ننن س ن ن ننييانو تح أك ن ن ننرع العم ن ن ننر و الرس ن ن ننالةو ب ن ن ننريوتو
1401و1ه.

معرهة الهقات للعحلي تحالبةتو و مكتبة الدارو املدينةو 1و 1405ه.

املعل ننف بش ننيول البخ ننار ومة ننلف يبب ننن تلي ننون تحع نناد س ننعدو دار الكت ننا العلمي ننةو

بريوتو . 1

املغا يف النيعياني للذهيو تح نور الدين عرت.
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من اكلف هيه وهو موثو للذهي تح الرحيليو 1و 1426ه.

منا اإماع أمحد يف اإعا و بشري عل عمرو واف الةاعو 1و 1425ه.
منا اإماع البخار يف اصحيك األحاديث واعليلااوأبو بكر كايف
منا النةائي يف ا،ر والتعدي لقاسف علي سعد

موسننوعة أاننوا أم احلةننن الننداراطا يف رجننا احلننديث وعللننهو أتليننفح منند املةننلمي

و مائهو عامل الكتاو بريوتو 1و 2001ع.

موسوعة أاوا أمحد يف رجا احلديث وعللنهو أتلينفح أبنو املعناذي الننور و مائنهو عنامل

الكتاو 1و 1417ه.

املوع ننوعات يبب ننن ا ،ننو و تحعب نند ال ننرمحن عهم ننانو املكتب ننة الة ننليية أملدين ننةو 1و

1388ه.
ميلان ايبعتدا للذهيو تح البحاو و دار املعرهةو بريوتو 1و 1382هل

النكم عل مقدمنة ابنن الصنا لللركشنيو تح ينن الندين بنا هنري و أعنواني الةنلفو

الر

و 1و 1419ه.
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