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 اإلسالميةد ممبة المبرمة د السعونية

 hi2222@gmail.comالبرين اإللبتروني : 

 الملخص: 

يتناول البحث سيرج إمام من عئممة الن من فمي علمم الحمنيثد ويبمرز مبانتمه 
علمية في هذا العلمد هذا اإلمام هو الحافظ عبو ببر عحمن بن عمرو البمزار ال

هم(د والذي يعرف بمسننه الببير المعللد وعهم ما يميز هذا البحمث 292)ت 
هو اإلضافات المهمة في سرن مؤلفات البمزارد ومحاولمة حةمرهاد واهجتهمان 

ارات التمي بذلك في جمع بل ممن عقمف عليمه ممن تالمذتمهد وبمذا تحريمر العبم
ا(د ممع جممع مما تفمر  ممن ترجمتمه عنمن عاممة ممن  قيلت فيه )تعنيالا وجرحا
ترجم لهد وبيان ما بان بينمه وبمين اإلممام النسمائيد ممم جممع عبمارات البمزار 

 في الجرح والتعنيل التي ورنت في مسننه. 

 البلمات المفتاحية: علوم , السنة د النبوية د عئمة د ن ن  د اإلمام البزار
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Abstract: 

The research deals with the biography of an imam 

from the imams of criticism in the science of hadith, and 

highlights his scientific position in this science, this imam 

is Al-Hafiz Abu Bakr Ahmed bin Amr Al-Bazzar (d. 292 

AH), who is known for his great and Mua'ellel Musnad. 

The most important characteristic of this research 

is the important additions in the narration of Al-Bazzar's 

books, and trying to Restrict it, And diligence as well in 

the collection of his students, and editing the phrases that 

were said in it (amendment and wound), with collect what 

is dispersed in Studies that reviewed his scientific 

Biography and an explanation of what was between him 

and Imam Al-Nnassa'i then collecting Al-Bazzar phrases 

In the wound and amendment that mentioned in his  

(Almosnad).  
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 الم نمة
الحممممن ا والةمممالج والسمممالم علمممو سمممين الخلممم  وعلمممو  لمممه وعزوجمممه وةمممحبه 

 عجمعين..       عما بعن:
فإن عئمة علم الحنيث هم حملة هذا العلم الشريفد وهم ن لته المؤتمنوند وهمم 
الممذابون عممن حيممان الممنيند الممذين عفنمموا ععمممارهم وعممموالهمد وضممحوا بال ممالي 

فبان واجباا علينا الوفما  بح هممد وتبيمين منمازلهم فمي والنفيس ألجل هذا العلمد 
براز جهونهم في خنمة العلم.  الفضل والعلمد وا 

مم إن اهقتنا  بهم يبتنئ بتأمل سيرهمد وتفاةيل حياتهمد والنظر في مما هقموه 
 حتو بل ونا علمهمد فهم عهل لالقتنا  بسيرهمد والسير علو طري هم.

الحمافظ اإلممام عحممن بمن عممرو بمن عبمنالخال  وبان من عجمال  همؤه  العلمما  
البممزارد وقممن بانممت رسممالتي فممي الماجسممتير فممي نراسممة مةممطل  )لممين الحممنيث( 
عنممنهد فرعيممت خممالل بحمممي عن ترجمتممه حافلممة بالفوائممند وعنممه لممم ينممل ح ممه مممن 

 اإلبراز لجهونهد وبيان منزلته العالية في العلم.
التمي نالمت ممن مبانتمه العلميمةد  ولعل البعن قن ي ف علو شي  ممن العبمارات

فيحمله ذلك علو ال ن من مرتبة هذا اإلممام الجبمل رحممه اا تعمالود فمنفعني 
ذلك بله لت نيم هذا البحمثد بعنموان: ) اإلممام البمزار ومنزلتمه العلميمة فمي علموم 

 السنة النبوية(.
ويتبون البحث من م نمةد وسبعة مباحثد وخاتمةد وفهارسد ومباحث البحمث 

 التالي:ب
 المبحث الماني: رحالته وشيوخه. المبحث األول: اسمه ومولنه ونشأته.

 .              المبحث الرابع: مؤلفاته. المبحث المالث: تالمذته
  المبحث الخامس: منزلته العلمية.

 المبحث السابع: وفاته. المبحث السانس: عباراته في الجرح والتعنيل.
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 ونشأته: المبحث األول: اسمه ومولنه
 اسمه وبنيته ونسبه:

هممو عحمممن بممن عمممرو بممن عبممنالخال  بممن خممالن بممن عبيممن اا عبممو ببممر العتبممي 
 . (1)األزني البةري البزار

 .(2)والَعتَمِبي: نسبة إلو َعِتيك بن النضر بن األزند فعتيك بطن من األزن
عحممن ( عنه قمال: ) (3)وقن رو  الخطين بإسنانه إلو ابن سعين ) وهو ابن ع نج

وهممذا يفيممن بممأن  (4)بممن عمممرو ابممن عبممنالخال  عبممو ببممر البممزار العتبممي ممموههم.(
 نسبته إلو عتيك إنما هي من طري  الوه . 

واأَلْزِني: نسبة إلو َعْزن َشُنو جد وهمو عزن بمن ال موث بمن نبمت بمن مالمك بمن زيمن 
 . (5)بن بهالن بن سبأ بن يشجن بن يعرن بن قحطان

(د عو ممن (6)ةنعةد وهي إخراج النهن من البمزر )وهمو البمذر والَبزَّار: نسبة إلو
 .(7)يبيع البزر

 
 
 
 
 

                                 
 (.195:  2األنسان للسمعاني ) (1)
 (.227:  9المرجع الساب  ) (2)
 (.367انظر موارن الخطين في تاريخ ب نان لم ع.ن/ عبرم العمري ) ص:  (3)
 (.545:  5تاريخ ب نان للخطين الب ناني ) (4)
 .(۳۳۳ - 329جمهرج عنسان العرن هبن حزم ) ص:  (5)
 (.195:  13لألزهري )تهذين الل ة  (6)
 (.194:  2األنسان للسمعاني ) (7)
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 مولنه ونشأته:
لممم تحممنن عي مممن المةممانر التممي وقفممت عليهمما تمماريخ مولممن اإلمممام البممزارد لبممن 

والظماهر  (1)الذهبي قن اجتهن في ذلك ف مال: ) ولمن سمنة نيمف عشمرج وممائتين.(
تواريخ وفاج ببار شيوخهد إه عننما نجمن عن عنه بنو ذلك علو ما وقف عليه من 

همم( ۲۲۲البزار قن رو  في مسننه عن عحمن بن ناون الواسطي نزيل ب منان )ت 
د فإممما عن يبممون البممزار قممن رحممل مببممراا عو عنممه ُوِلممن قبممل (2)فممي عبمممر مممن ممموطن

التاريخ الذي ذبره الذهبيد ولعل ابن ناون قن نخل البةرج في  خمر عممرهد فماا 
 .ععلم

وذبر النبتور فيةل اللحياني عن الحافظ البزار قن روي عن  نم بمن عبمي إيماس 
د فلو ة  هذا لجزمنا بمأن (3)هم( ۲۲۳المروذي مم الب ناني مم العس الني )ت 

البزار قن ولن قبل التاريخ الذي ذبره المذهبيد لبمن المذي وقفمت عليمه فمي مسمنن 
 البزار عنه يروي عنه بواسطةد فاا ععلم.

عن نشأته فيظهر عن عباه بانت له عالقة قوية في نفعه إلو اهنش ال بعلم  عما
د وهذا يبين عنه قمن بانمت لمه (4)الحنيثد ف ن مبت عنه رو  عن بعن عهل العلم

بهم ةلةد ف الن الظن عنه شمجع ابنمه علمو اهنشم ال بهمذا العلممد وذلمك ظماهر 
ما فخالمه محممن بمن من خالل تل يه العلم عن طب ة مت نمة ممن المشمايخد وع يضا

د وهذا يبمين عن األسمرج التمي نشمأ (5)الفزر بن عممان له ذبر في بتن عهل العلم

                                 
 (.555:  133سير ععالم النبال  للذهبي ) (1)
 (..125:  4(د )255:  3(د )329:  1انظر علو سبيل الممال ه الحةر ) (2)
 (.35انظر م نمة رسالته العلمية في تح ي  جز  من مسنن البزار )ص:  (3)
د وانظمر بمذلك م نممة رسمالة ع.ن/ عبمناا اللحيماني فمي ( 99:  7اإلبمال هبمن مماالوه )  (4)

 (.۲۲تح ي ه لجز  من مسنن البزار )ص: 
 (.555:  2المؤتلف والمختلف لعبنال ني بن سعين المةري )  (5)
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فيها الحافظ البزار عسرج علم وفضلد ترعو العلم وتحث عليهد فمال ررابمة عننئمذ 
 عن يخرج لنا ممل هذا العالم الجهبذ.

لحممافظ وهممي محطممة نشممأج ا -ورنممي عممن الممذبر ممما قممن بانممت تتمتممع بممه البةممرج 
من مبانة علمية في تلمك الفتمرجد ف من بانمت قبلمة عهمل العلممد وم ةمناا  -البزار 

تبلم عن مبانة البةرج العلميمة  للعلما  وطلبة العلمد وه ناعي لتبرار جهون من
في هذه المرحلةد لبن يبفمي عن عشمير إلمو طائفمة ممن ععمالم محمنميها فمي تلمك 

بن علمي الفمالسد ومحممن بمن الممنمو الفترجد فمنهم: علي بن المنينيد وعمرو 
العنزيد ومحمن بن بشار ) بننار (د ومسملم بمن إبمراهيم الفراهيمنيد وعبمو الوليمن 
الطيالسيد ومسنن بن مسرهند و محممن بمن المنهمال الضمريرد ومحممن بمن عبمي 
ببر الم نميد وخليفة بمن خيماطد وعبيمن اا بمن عممر ال مواريريد وريمرهم بميمر 

الحمنيثد وه شمك عن وجمون مممل همؤه  األعمالم جعمل للبةمرج من العلما  وعئمة 
عهميممة ببممر  لممن  طلبممة العلممم ليرحلمموا إليهمماد مممما جعلهمما ملت امما ألهممل العلممم مممن 

 المحنميند فبل ت الحياج العلمية قمتها. 
عضف إلو ذلك بله عن البزار قن عاش فمي العةمر المذهبي لتمنوين السمنةد ففمي 

سممحا  بممن عةممره علممف الةممحيحان وبمماقي ال بتممن السممتةد وبممذا مسممنن عحمممند وا 
راهويهد وب ي بن مخلند ومةنف ابن عبي شيبةد ورير ذلك من نواويمن السمنة 
التي ةنفت في ال رن المالث الهجريد بل هذه األمور بان لهما عببمر األممر فمي 

  حمل اإلمام البزار علو عن يبلغ ما بلغ من الحفظ واإلمامة واإلت ان.
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 رحالته وشيوخه: المبحث الماني:
لم تذبر لنا المةانر شيئاا عن رحالته في طلن العلمد إنما الذي ذبمر عنمه رحمل 
عننما ببر ليحنث الناس بحنيمهد ولينشر علمهد ف ن قال الذهبي: ) وقن ارتحل 
فممي الشمميخوخة ناشممراا لحنيمممهد فحممنث بأةممبهان عممن الببممارد وبب ممناند ومةممرد 

 .(۲)ومبةد والرملة (
المةانر لرحالته في طلن العلم ه يعني بالضمرورج عنمه لمم يرحملد إن عنم ذبر 

فلعله رحل لبن المةانر التمي بمين عيمنينا لمم تن مل لنما شميئاا ممن تلمك المرحالتد 
وسمموا  رحممل البممزار عم لممم يرحمملد فإنممه قممن جمممع عحانيممث األمةممار بروايتممه عممن 

 أللف شيخ. شيوخ من بلنان شتود وعحسن عن عنن شيوخ البزار قن بل وا نحو ا
ولو عرنت سرن من وقفت علو روايته عنهم لطال البحث جمنااد فرعيمت عن عبتفمي 
بذبر طائفة من عئمتهمد وععالمهم؛ فمنهم: محمن بن إسمماعيل البخماريد عحممن 
بن ناون الواسمطي نزيمل ب مناند وعممرو بمن علمي الفمالس البةمريد ومحممن بمن 

ر( العبمني البةمريد ومحممن بمن الممنو العنزي البةريد ومحمن بن بشمار )ُبنمنا
إنريممس عبممو حمماتم الممرازيد ويع ممون بممن إبممراهيم الممنورقي الب ممنانيد وفضمميل بممن 
حسين عبو بامل الجحنري البةريد وعبنالواحن بمن ريماث البةمريد ونةمر بمن 
بمراهيم بمن سمعين  علي الجهضمي البةريد وبشمر بمن معماذ الع مني البةمريد وا 

لرحيم )ةمماع ة ( الب ممنانيد وعحمممن بممن الجمموهري الب ممنانيد ومحمممن بممن عبممنا
منةممور بممن سمميار الرممماني الب ممنانيد والحسممن بممن عرفممة العبممني الب ممنانيد 
براهيم بن عبمناا ) عبمو شميبة  ومحمن بن العال  عبو برين الهمناني البوفيد وا 
بممن عبممي ببممر بممن عبممي شمميبة ( العبسممي البمموفيد وعبممناا بممن عحمممن بممن شممبويه 

براهيم ب ن هانئ النيسابوري نزيل ب ناند وسلمة بن شبين النسمائي المروزيد وا 
 النيسابوريد وعمر بن الخطان السجستاني األهوازيد وخل اا ريرهم.

                                 
 (.556:  13سير ععالم النبال  للذهبي ) (1)
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هؤه  طائفة من عبرز شيوخهد ولم يزل البزار يبتن الحمنيث ويجمعمه حتمو فمي 
ببرهد ف من بتمن العمالي والنمازلد وبمان شم وفاا مولعاما بهمذا العلممد فمانظر إلمو مما 

بممره عبممو الشمميخ األةممبهاني؛ ف ممال: ) حضممرت مجلممس إبممراهيم بممن محمممن بممن ذ
الحارثد فةار إليه عبو ببر البزار سنة ست وممانين ومائتيند فأخرج إليه بتن 
النعمان فانتخن نحو خمسين حنيماا من بتن النعماند وبتبمه عنمه فيمما انتخمن 

ارث عبمو إسمحا  د وقال في موضع  خر: ) إبمراهيم بمن محممن بمن الحم(۲)عليه.(
توفي سنة إحن  وتسعين وممائتيند وبمان عنمنه بتمن النعمماند عمن محممن بمن 

واألةممبهانييند والبميممرد وحضممرت مجلسممه فجمما ه الم يممرجد وحممنيث البةممرييند 
عبممو ببممر البممزارد فممأخرج إليممه بتممن النعمممان فانتخممن عليممهد وبتممن عنممهد عممن 

  (2)عبيه.(
الحنيثد ويجمعه حتو توفاه ااد فهمذه فلله نره من إمام حافظ!! ما فتئ يبتن 

 الرحلة 
 

                                 
 (.222:  2طب ات المحنمين بأةبهان ألبي الشيخ األةبهاني ) (1)
 (.356:  3لمرجع الساب  )ا (2)
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 المبحث المالث: تالمذته:
تتلمذ علو ين البزار جماعة من عهل العلمد قال الذهبي: ) وقمن عملمي عبمو سمعين 

ا حنموه عن عبي ببر البزار ( د فإذا (1)الن اش مجلساا عن نحو من عشرين شيخا
البمزارد ف المن الظمن بمأن  بان عبو سمعين وحمنه عنرك عشمرين شميخا ممن تالممذج

يبممون عممنن عولئممك التالمممذج ببيممرجد ولممذا نجممن عبمما الشمميخ األةممبهاني قممن قممال: 
د وهمذا نليمل (2)) اجتمع عليه حفاظ عهل ب ناند فبرالموا بمين ينيمهد فبتبموا عنمه (

  خر علو بمرج تالمذته. 
وقن اجتهمن ممن سمب وني إلمو ترجممة البمزار فمي ذبمر مما وقفموا عليمه ممن عولئمك 

 د وهم:(3)لتالمذجد فبل وا ممانية ومالمين تلميذااا
 هم(.353عحمن بن إبراهيم بن يوسف الضرير األةبهاني )ت  -۲
 عحمن بن جعفر بن سلم الفرساني األةبهاني.  -2
 هم(. 365عحمن بن جعفر بن محمن الختلي الب ناني )ت   -3
 هم(.346عحمن بن جعفر بن معبن السمسار األةبهاني )ت   -4
 بن عيون التميمي عحمن بن الحسن  -5
 هم(. 357 عحمن بن الحسن بن إسحا  الرازي المةري )ت  -6

                                 
 (.556-555:  13سير ععالم النبال  للذهبي ) (1)
 (.356:  3طب ات المحنمين بأةبهان ألبي الشيخ األةبهاني ) (2)
رالممن مممن سممأذبرهم ن لممتهم مممن رسممالة ن. فيةممل اللحيممانيد ريممر عنممه ذبممر ابممن جميممع  (3)

لمذي عحمال عليمه نجمن ابمن جميمع الةيناوي من تالمذج البزارد وهمو خطمأد فبمالرجول للمرجمع ا
إنما يروي عمن الةمموت تلميمذ البمزارد وقمن فاتمه مالممة ممن تالممذج البمزار ذبمرهم ن. وليمن بمن 

 حسن العاني في رسالته في تح ي  جز  من مسنن البزار.



 

 
990 

عحممممن بمممن محممممن بمممن زيمممان البةمممري المشمممهور: بمممابن األعرابمممي )ت   -7
 هم(.341

 هم(. 357 إسحا  بن إبراهيم األذرعي الشامي )ت -5
 هم(.۳۲۳مابت بن حزم بن عبنالرحمن السرقسطي )ت  -9
 (.هم۳7۳الحسن بن رشي  العسبري المةري )ت  -19
 الحسين بن جعفر عبو عحمن الزيات. -11
 هم(. 220سليمان بن عحمن عبو ال اسم الطبراني )ت  -12
 هم(. 220عبنالباقي بن قانع الب ناني )ت  -13
 هم(. 222عبنالرحمن بن محمن بن عحمن النشتي األةبهاني )ت  -14
عبممنالرحمن بممن محمممن بممن جعفممر البسممائي األةممبهاني ويعممرف: بممابن  -15

 هم(.222استرجه )ت 
 بمممن جعفمممر بمممن عحممممن األةمممبهاني ويعمممرف: بمممابن فمممارس )ت عبمممناا -16

 هم(. 222
 عبناا بن خالن بن رستم الرَّاراني األةبهاني. -17
 هم(.222عبناا بن محمن بن حيان عبو الشيخ األةبهاني )ت  -15
 هم(. ۳7۳عبناا بن محمن بن َفْورك ال بَّان األةبهاني )ت  -19
 عبيناا بن الحسن بن محمن األةبهاني.  -29
 بن محمن بن إبراهيم األةبهاني. علي -21
 هم(.۳۳3علي بن محمن بن عحمن الواعظ المةري )ت  -22
 عمرو بن محمن بن إبراهيم الرفاعي األةبهاني. -23
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 هم(. ۳۳۲قاسم بن مابت بن حزم السرقسطي )ت  -24
 هم(.222محمن بن عحمن بن إبراهيم عبو عحمن العسال األةبهاني )ت  -25
 محمن بن عحمن بن الحسن الم في. -26
 هم(.۳۳۲بن عحمن بن يع ون بن شيبة السنوسي الب ناني )ت محمن  -27
 محمن بن إسحا  بن عيون. -25
محمن بن عيون بن حبين المةري عبو الحسمن الةمموت؛ راوي المسمنن  -29

 هم(.221عنه )ت 
 هم(.222محمن بن العباس بن نجي  الب ناني )ت  -39
محممممن بمممن عبمممناا بمممن زالريممما بمممن حيويمممه النيسمممابوري المةمممري )ت  -31

 هم(.222
حمممممن بممممن عبممممناا بممممن ممشمممماذ األةممممبهاني؛ ويعممممرف: بال نممممنيل )ت م -32

 همم(. 292
 هم(. ۳۲۲محمن بن عمرو بن موسو عبو جعفر الع يلي )ت  -33
 محمن بن عمير بن إسماعيل عبو ببر الخطان. -34
 محمن بن الفضل بن الخةين األةبهاني. -35
 هم(.۳۳۳محمن بن يحيی بن عبناا الةولي الب ناني )ت  -36
لنيسمممابوري عبمممو عوانمممة؛ ةممماحن المسمممتخرج )ت يع مممون بمممن إسمممحا  ا -37

 هم(.212
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 . (۲)هم(222عبو ببر بن المهننس المةري )ت  -35
 وقن وقفت علو طائفة عخر  من تالمذج البزارد فالحمن ا علو توفي هد وهم: 

 .(۲)إبراهيم بن محمن بن عبناا عبو إسحا  الب ناني -۳3
) توفي بعن  عحمن بن علي بن شريس بن معمر عبو العباس األةبهاني -49

 .(۳)هم(220
 .(4)محمن بن إسحا  بن إبراهيم األهوازي؛ ويعرف بم: بُسبَّرج -41
 .(5)محمن بن عبناا بن الموف  الضبي األةبهاني -42
 .(6)لؤلؤ بن عبناا عبو محمن الَخِةيُّ المةري؛ نزيل نمش  -43

  .(7)يع ون بن المبارك بن عحمن الَ زَال عبو يوسف البوفي؛ نزيل مةر

                                 
قن نبه ن.فيةل اللحياني إلو ةعوبة عن يبمون ابمن المهنمنس قمن سممع ممن البمزارد فإنمه  (1)

 لهم إه عن يبون قن عجازه البزار.هد ال۲33ولن سنة 
 (.194 – 193:  7تاريخ نمش  هبن عسابر ) (2)
(د وانظمر ترجمتمه 459:  3ذالر روايته عن البزار عبو ببر ابن ن طة في تبملة اإلبممال ) (3)

 (.۲۲5:  ۲في ذبر عخبار عةبهان ألبي نعيم )
:  ۳۲۳:  ۲ةممبهاني )روي عمن البمزار فمي المسمتخرج علممو ةمحي  مسملم ألبمي نعميم األ (4)

 (.55۳:  6(د وانظر ترجمته في لسان الميزان )۲64۲
 (.274-273:  2ذبر عخبار عةبهان ألبي نعيم األةبهاني ) (5)
 (.339:  59تاريخ نمش  هبن عسابر ) (6)
 (.269-365:  1المؤتلف والمختلف لعبنال ني بن سعين المةري ) (7)
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 الرابع: مؤلفاته: المبحث
 المسنن : -۲

عشممهر مةممنفاتهد وهممو الممذي طبعممت منممه عجممزا د وقممن تناولممه عهممل العلممم قممنيماا 
وحنيمااد واهتموا به اهتماماا ببيرااد وبلغ مبل اا عظيم الشأن عنن عهل العلمم حتمو 
قال عنه ابن بمير: ) وي ع في مسنن الحافظ عبي ببمر البمزار ممن التعاليمل مما ه 

د وهذه عبمارج منما  عظيممة يسمتح ها الُمَةمنَّف (۲)ريره من المسانين (يوجن في 
والُمَةنِّفد خاةة إذا علمنا عن البزار قن حنث به من حفظمه بمةمرد ولمم تبمن 

 .(۲)بتبه معهد بما عبن ذلك النارقطني
 المسنن الة ير: -2

د وبميَّن فيمه (۳)«المعجمم المفهمرس»حنث به بأةبهاند وقن ذبره ابن حجمر فمي 
َلفي قن اطلع علو المسنن الببير المذي حمنث بمه بمةمرد فبمان مما حمنث  عنَّ السِّ

 به في عةبهان عة ر.
 مسنن عبي موسو األشعري: -3

د ولممم يتبممين لممي عهممو جممز  مممن عحممن البتممابين (4)ذبمره ابممن الحطممان فممي مشمميخته
ن بان ن. فيةل اللحياني قن رج  عنمه بتمان  الساب يند عم هو التان منفةلد وا 

 د إه عني لم عجن عننه نليالا قاطعاا يؤين ما رجحه؛ واا ععلم.(5)لمنفة
 

                                 
مطبول ممع بتمان الباعمث الحميمث ألحممن محممن شماالر اختةار علوم الحنيث هبن بمير ال (1)

 (.7۲)ص: 
 (.3۲سؤاهت الحابم للنارقطني )ص:  (2)
ممما حةممر الشمممارن لمحممممن عابمممن (۲۳3المعجممم المفهمممرس هبمممن حجممر )ص:  (3) ؛ وانظمممر عيضا

 (.459:  2السنني )
 (.۲۲3مشيخة ابن الحطان بانت ا  عبي طاهر السَِّلفي )ص:  (4)
 (.45:  1تح ي  جز  من مسنن البزار ) انظر رسالته في (5)
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 السنن: -۳
إبممال »هذا البتان ين ل منه ببمرج العالمة م لطماي بمن قلميي فمي بتابمه المفيمن 

ا ن ل منمه اإلممام ابمن المل من فمي بتابمه الفريمن (۲)«تهذين البمال البمنر »د وعيضا
ن موهت بمذلك عمن « تهمذين التهمذين»ابمه . وللحافظ ابن حجر في بت(۲)«المنير

 .(۳)هذا البتان
د «السمنن»وقن نسن بعضهم التان الطهارج للبزارد وه عظنه إه جز اا من بتابه: 

د ممم قمال: ) رواه الحمافظ «البمنر المنيمر»ف ن ذبر ابمن المل من حمنيماا فمي بتابمه 
المل ممن عن ؛ فممنلت عبممارج ابممن (4)عبممو ببممر البممزار فممي بتممان الطهممارج مممن سممننه (

د ويبعمن عن يبمون لمه التمان مسمت ل  خمر «السمنن»بتان الطهارج جز  من بتان 
 في ذات الموضول؛ واا ععلم.

 الةالج: -5
د وعنمه سممع الجمز  الرابمع منمهد وهمذا يبمين عن (5)ذبره ابن الحطان في مشميخته
 البتان ه ي ل عن عربعة عجزا .

  :الةالج علو النبي  -6
لو وجون نسخة منه في ) حسين جلي ( ببورسة = د وذبر عشار فؤان سزبين إ

 .(6)هم292عن النسخة منسوخة في سنة 
                                 

(د وريمر ذلمك مممن 5:  9(د )345:  3(د )259:  3(د )69:  2إبممال تهمذين البمممال ) (1)
 المواطن البميرج.

 (.75د  6:  2البنر المنير ) (2)
وقن قام ع.ن/ عبناا اللحياني بجرن تهذين التهمذيند وبل مت ن موهت ابمن حجمر ممن سمنن  (3)

 اطن.البزار عشرج مو 
 (.6:  2البنر المنير هبن المل ن ) (4)
 (.۲۲3مشيخة ابن الحطان بانت ا  عبي طاهر السلفي )ص:  (5)
 (.316:  1تاريخ التراث العربي لفؤان سزالين ) (6)
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 األشربة وتحريم المسبر:  -7
 .(۲)ذبره ابن خير اإلشبيلي في فهرستهد وبين عنه ي ع في جز  ببير

 األمالي: -3
 ذبر هذا البتان األخوج األفاضل الذين ح  وا المسنن في الرسائل الجامعيمةد فمي

هبن ال طان الفاسميد وقمن « بيان الوهم واإليهام»جامعة عم ال ر د وعحالوا علو 
وقفممت علممو ن ممل مممن هممذا البتممان لعممالم  خممر سممب  ابممن ال طمماند وهممو اإلمممام 

د ف من ذبمر حمنيمااد ممم «األحبام الشرعية الوسطو»عبنالح  اإلشبيلي في بتابه 
 (۲)لمسنن .(قال: ) ذبره عبو ببر البزار في اإلمال  في رير ا

نمما  بمان يملمي مسمننهد  ويظهر لي عن البزار لم ي ةن تمأليف التمان األمماليد وا 
مممم إذا فممرم خممتم المجلممس بممإمال  بعممن الفوائممن علممو طالبممهد وليسممت متعل ممة 
بالمسنند فبانت تنون تلك الفوائمن فمي عطمراف المسمنند فوقمع فمي بعمن النسمخ 

بمن ال طمان الفاسمي حيمث قمال شي  من تلك األماليد ونليلي علو ذلك عبارج ه
: ) هذا الحنيث والبمالم بعمنه  -ع ن حنيث نسبه عبنالح  اإلشبيلي للبزار  -

ليس في مسنن حنيث عبناا بن مسعون من التان البزارد لعله ن له ممن بعمن 
عماليهد التي ت ع له مجالس مبتوبة في عضعاف بتابه في بعن النسخد ولعله 

 .(۳)(- تعالی إن شا  اا -يعمر عليه بعن 
وقن وةف ع.ن/ عبناا اللحياني شيئاا من تلك األماليد ف ال: )وقن وقفمت علمو 
عربع لوحات جا ت في النسخة األزهريةد في  خر مسنن عنس وبناية مسنن عبي 
هريرج.. وقن وقع في  خر هذه الورقات عحانيث وعخبار في مواضيع متفرقة عن 

                                 
 (.۲۲3)ص: « فهرسة ابن خير اإلشبيلي (1)
 (.15 – 14:  2األحبام الشرعية الوسطو لعبنالح  اإلشبيلي ) (2)
 (.۲۳3:  ۲م واإليهام هبن ال طان )بيان الوه (3)
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د وي لمن علمو ظنمي عنهما ممن األمماليد عنن من الةحابةد وبعضمها عمن ريمرهم
   (۲)واا ععلم.(

فلم يجسر علو الجزم بذلكد ولو وقمف علمو بمالم ابمن ال طمان ل طمع بأنهما ممن 
 األماليد والحمن ا علو توفي ه.

ول ) حممنيث الحجامممة (د همذا وقممن ذبممر ن/ وليممن العمماني بتممابين للبممزار: سمممی األ 
ماد فمال عظنهمما إه  ) إجابات وفوائن (د وذبر عنهماوالماني  نما فمي المسمنن عيضا ُنوِّ

 من األماليد واا ععلم.
مم طبع مؤخراا بل من: األممالي وحمنيث الحجاممة فمي مجيليمن ةم يرد بتح يم / 
محمن بن عبناا السريعد ولم عفهم النافع المذي جعمل المح م  يفمرن بمل عنموان 

ا فممي وةممف بجممز د وبالهممما مممنون فممي عطممراف نسممخة المسممنن بممما بينمما سمماب ا 
 األمالي.

 جز  من يترك حنيمه عو ي بل: -3
النبمت علمی »د وابمن حجمر فمي (۲)«الت ييمن واإليضماح»ذبره الحمافظ العراقمي فمي 

د وقن ن مل سمبط ابمن العجممي (4)«فت  الم يث»د والسخاوي في (۳)«ابن الةالح
 .بالماا يشبه عن يبون من هذا البتان (5)«التبيين ألسما  المنلسين»في بتابه 

 
 
 

                                 
 (.55:  1انظر رسالته في تح ي  جز  من مسنن البزار ) (1)
 (.451:  1الت يين واإليضاح للعراقي ) (2)
 (.۲۳5:  ۲النبت علو ابن الةالح هبن حجر ) (3)
 (.314:  1فت  الم يث في شرح علفية الحنيث للسخاوي ) (4)
 (.36سبط ابن العجمي )ص: التبيين ألسما  المنلسين ل (5)
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 للبزار بممتان في األحانيث التي خولف فيها مالك: -۲۳
ا األحانيمث التمي خولمف فيهما مالمكد وألبمي  قال الذهبي: ) وعمل النارقطني عيضا

  (۲)ببر البزار مؤلف في ذلك.(
وقممن وجممنت ن ممالا هبممن عبممنالبر عممن البممزار ربممما بممان مممن هممذا البتمماند قممال: 

يهممما حممنيث مسممنند مسممألة األذان فممي ) وهاتممان المسممألتان لمميس عنممن مالممك ف
ةالج العينيند ومسألة ت نيم الةالج قبل الخطبة في ذلمكد وقمن عمن ذلمك عليمه 

 (2).(♫عبو ببر البزار فيما ذبر له من السنن التي ليست عننه 
د وقمن بمين بمل ممن (۳)ونسن عمر رضا الحالة للبزار مؤلفاا في شرح موطما مالمك

د وعنممه إنممما قةممن هممذا (5)فيةممل اللحيمماني خطممأه د ون/(4)ع.ن/ عبممناا اللحيمماني
 البتان.

  بممتان الةحابة: -۲۲
للبزار مؤلف في الةحابةد ولم يتبين لمي إن بمان قمن ضممن بتابمه همذا الم لمين 

 من الةحابة والوحنان عم عن له مؤلفين مست لين في ذلك. 
وي لمممن علمممو ظنمممي عن جمممميعهم مؤلمممف واحمممند ف مممن مبمممت عنمممه علمممف بتاباممما فمممي 

هم( حيث قال: ) عبو لبابة األسلمي: 439ةحابةد بما ن ل عنه ابن األمير )تال
ه يوقف له علو اسمد له ةحبةد حنيمه عنن البوفييند ذبره عبو ببر البزار في 

                                 
 (.54:  3سير ععالم النبال  للذهبي ) (1)
 (.394: 4التمهين هبن عبنالبر ) (2)
 (.34:  ۲معجم المؤلفين لعمر رضا الحالة ) (3)
 (.54:  ۲انظر رسالته في تح ي  جز  من مسنن البزار ) (4)
 (.47:  1انظر رسالته في تح ي  جز  من مسنن البزار ) (5)
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د وعليممه ف البامما ممما يبممون الم لممين مممن الةممحابة والوحممنان مممنهم (۲)الةممحابة.(
ل مممن بتممان الةممحابة ضمممن هممذا البتمماند لبممن يشممبل عليممه عن ابممن األميممر ن مم

مباشرجد ولما عران عن ين ل من بتمان الوحمنان عحمال علمو ابمن المنبَّام األننلسمي 
ف ال: )عبو األشعث: قال ابن المنبَّام األننلسمي: ذبمره البمزار فمي  (۲)هم(۳3۳)ت 

وهذا يشعر بأنه اطلع علو بتان الةحابةد ولم ي مف  (۳)الم لين من الةحابة.(
هم إه عن تبون النسخة التي عننه بها س طد فاا ععلم علو بتان الوحناند الل

 بالةوان.
)عمني بمن زيمن األنةماري: ذبمره البمزار فمي «: اهسمتيعان»قال ابن عبنالبر فمي 

د وقمال ابمن حجمر: ) خبمان الزبيمني: ذبمره البمزار فمي (4)الم لين من الةمحابة.(
فوهمد فأخرج في  د وقال في موطن  خر: ) ذبره البزار في الةحابة(5)الم لين.(

 .(6)الوحنان من طري .. ( مم ن ل بالمه
وقن وجنت بالما ينل علو عن للبزار التان ريمر البتمن السماب  ذبرهماد ولمم عجمن 

 عحنا ذبره ممن ترجم للبزارد وهو:
 
 
 

                                 
 (.267:  5ال ابة في معرفة الةحابة هبن األمير ) عسن (1)
 (.۲۲۳:  ۲7انظر ترجمته في سير ععالم النبال  ) (2)
 (.14:  5عسن ال ابة في معرفة الةحابة هبن األمير ) (3)
 (.۲۳6۳:  ۳اهستيعان في معرفة األةحان هبن عبنالبر ) (4)
 (.۲6۲:  ۲اإلةابة في معرفة الةحابة هبن حجر ) (5)
 (.۲3۲:  5المرجع الساب  ) (6)
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 العلل: -۲۲
عول ممن يةملي » د لما ذالمر حمنيث: «البنر المنير»هبذا سماه ابن المل ن في 

 مال: ) فمي حمنيث طويمل الرهمت عن عذبمرهد ألن البمزار قمال د ف«علي رن العمزج.. 
 (۲)في علله: إنه موضول.(

ول ائمل عن ي ممول: يمبممن عن يبممون ابممن المل ممن قةممن المسممنند فممإن مسممنن البممزار 
 وةف بأنه معللد فأقول: هذا احتمال ينفعه عمور منها:

 عن ابن المل ن سمی مسنن البمزار باسممه فمي عبممر ممن موضمع ممن بتابمهد -1
؛ وهممذا (۲)ولممم تبممن عانتممه فممي بتابممه عن يطلمم  علممو مسممنن البممزار اسممم العلممل

 يضعف اهحتمال وه يس طه.
عن الحنيث منسون من طري  عنس بن مالك بهد ومسنن حنيث عنمس ممن  -۲ 

بتان البمزار موجمون بمين عيمنيناد ولميس فيمه همذا الحمنيثد وه نحمو همذا البمالمد 
 ه.وهذا يزين من ضعف اهحتمال ويوهن

علو ن ل عن ابن المل ن ينل علو عن البمزار قمن  –وا الحمن  –قن وقفت  -۳ 
عةحابي بالنجومد بأيهم اقتنيتم اهتنيتم » علف جز اا يتضمن بيان علل حنيث: 

 د وهذا قاطع لةحة وجون البتاند وةحة نسبته لمؤلفه.«
همونج فمي هذا الن ل عن ابن المل ن م اير األسلون عن طري ة البمزار المع -4 

بتابه المسنن المطبولد فال نجن عحانيث يبنؤها فمي مسمننه ب ولمه: وسمألتم عمما 
نمما طري تمه فمي المسمنن عنمه يمذبر ال ريمن  يرو .. عو نحو ذلك من العبماراتد وا 
من األحانيث حسن ترتين المسانيند ويبتنئ بمل حمنيث بإسمنانه مباشمرجد نون 

 عرن لسؤالد عو إجابة علو سؤال.

                                 
 (.277 - 276:  5البنر المنير هبن المل ن ) (1)
 (.. إلو رير ذلك من المواطن.4د 462:  1فانظر علو سبيل الممال ه الحةر: ) (2)



 

 
920 

عةحابي بالنجوم.. » الن ل عن ابن المل ن لما عرن طر  حنيث: فتأمل هذا 
قال:  ) الطري  السانس: عن عنس مرفوعاا بمهد رواه البمزار فمي جمز  لمه..(د « 

وتأممل قولممه )جمز ( فممإن مسمنن البممزار عببمر مممن عن يوةمف بأنممه جمز د مممم قممال: 
ليممن فممي رسممالته الببممر  فممي إبطممال ال يمماس والت  -) قممال عبممو محمممن بممن حممزم 

: هذا خبر مبذون موضول باطل لم ية  قمط. قمال: وقمال الحمافظ - (۲)وريرهما
مما فمي  عحمن بن عمرو بن عبمنالخال  البمزار: سمألتم عمما يمرو  عمن النبمي 

عو  -إنما ممل عةحابي بممل النجموم : » عن النبي  (۲)عيني العامةد يروونه
ا البممالم لممم يةمم  عممن د وهممذ«فبأيهمما اقتممنوا اهتممنوا  -قممال: عةممحابي بممالنجوم 

بمن زيمن العمميد عمن عبيمهد عمن سمعين بمن المسميند ا؛ رواه عبنالرحيم النبي 
نمممما ضمممعف همممذا الحمممنيث ممممن قبمممل عمممن ابمممن عممممرد عمممن النبمممي  . قمممال: وا 

ما منبمر  عبنالرحيمد ألن عهل العلم سبتوا عن الرواية لحنيممه. قمال: والبمالم عيضا
اهختالف بعنه من الةحابة. هذا ه ية    د ولم يمبتد والنبي عن النبي 

  (۳)نص الالم البزار.(
وممممَّ ن ممالن  خممران عممن البممزارد عرجممو عنهممما مممن هممذا البتمماند ف ممن ورنا بةممي ة 

 سؤال عن حنيمين عجان عنهما البزارد فأولهما:

                                 
الةانل في المرن علمو ممن قمال بال يماس )المعمروف بممم: إبطمال ال يماس( هبمن حمزم )ص:  (1)

559 – 561.) 
يرويه؛ والتةوين من التان الةمانل فمي المرن علمو ممن قمال بال يماس هبمن  في المطبول: (2)

 (.559حزم )ص: 
(؛ وقمن ن مل المالم البمزار همذا: ابمن حمزم فمي 557 - 556:  9البنر المنير هبن المل ن ) (3)

نمما  بتابه: الةانل فمي المرن علمو ممن قمال بال يماس والمرعي والت ليمن واهستحسمان والتعليمل. وا 
 بن المل ند ألنه هو الذي بيََّن لنا عن هذا البالم في رير المسنن.ذبرُت ن َل ا
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البمزارد فمي حمنيث عبمي حمازم  د عمن(9)د وعبمو عبمناا ال رطبمي(1)عبمنالبرما ن له ابمن 
قضمو فمي سميل مهمزور: عن »  د عمن جمنهد عن رسمول اا ال رظيد عن عبيه

الحممنيث = ف ممال ابممن « يحممبس فممي بممل حممائط حتممو يبلممغ البعبمميند مممم يرسممل..
عبنالبر وال رطبمي: ) سمئل عبمو ببمر البمزار عمن حمنيث همذا البماند ف مال: لسمت 

 حنيماا يمبت.( عحفظ فيه بهذا اللفظ عن النبي 
 ال: ) ذبر ابن عبنالبر بإسنانه إلو عحمن بمن والن ل اآلخر: ذبره ابن المل ند ف

عمممرو بممن عبممنالخال  البممزار الحممافظد عنممه سممئل عممن عةمم  حممنيث فممي التشممهند 
ف ال: هو عنني واا حنيث ابن مسعوند روي عنه ممن نيمف وعشمرين طري اماد 

فمي التشمهن عمبمت ممن حمنيث  مم َعنََّنهمد قال: وه ععلم عنه يرو  عن النبمي 
د وه عشمممن تضمممافراا ببممممرج األسمممانين  عبممنااد وه عةممم  عسمممانيند وه عشمممهر رجممماها

ليه عذهند وربما زنت.(  (۳)واختالف طرقهاد وا 
 هذا ما وف ني اا تعالو إليه من ذبر مؤلفات اإلمام الحافظ البزار

                                 
 (.۲7۳:  7التمهين هبن عبنالبر ) (1)
 (.444:  6الجامع ألحبام ال ر ن لل رطبي ) (2)
 (.35:  4البنر المنير هبن المل ن ) (3)
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 المبحث الخامس: منزلته العلمية:
 منا  العلما  علو الحافظ البزار:

علممد فمال رمرو حينئمذ عن تمزنحم عبمارات المنما  عليمه بان البزار من عئمة همذا ال
 ممن جا  بعنهد وعنا عن ل لك ما وقفت عليه من تلك العباراتد فمنها:

: ) قمممال ابمممن عبمممي  (۲)همممم( فمممي مبتمممه الشمممهير۲۲۳۲قمممال األميمممر الببيمممر )ت • 
: هو ربن من عربان اإلسالمد وبان يشبه بابن حنبل في زهنه وورعهد (۲)خيممة

الببيرد رحل في  خر عمره إلو الشام وعةبهاند فنشر علمهد ومات له المسنن 
 (۳)بالرملة من الشام.(

تمماريخ علممما  » هممم( ةمماحن347سممعين بممن يممونس المةممري )ت وقممال عبممو • 
 (4)حافظ للحنيث.«: مةر
هم(: ) بان عحمن حفماظ المننيا رعساما فيمهد 369األةبهاني )ت وقال عبو الشيخ • 

بالحمنيث منمهد اجتممع عليمه حفماظ  بن المنيني ععلمم ُحبي عنه لم يبن بعن علي
 (5)عهل ب ناند فبرالوا بين ينيهد فبتبوا عنه.(

وقال يع ون بن المبارك ال زال البوفي؛ نزيل مةمر: مما رعيمت عنبمل ممن البمزار • 
  (6)وه عحفظ.

                                 
 المسمو بمم: سن األرن من علوم اإلسنان واألنن. (1)
(؛ قمال الخطيمن: ه۲37 بن عبي ببر عحمن بن زهير الب مناني )ت هو: عبو عبناا محمن (2)

) بممان عبمموه يسممتعين بممه فممي عمممل التمماريخ.( انظممر ترجمتممه فممي: سممير ععممالم النممبال  للممذهبي 
 د وبتان التاريخ الببير ألحمن بن عبي خيممة مشهور قن طبع منه عجزا .(494:  11)
 (.193سن األرن لألمير الببير )ص:  (3)
 (. 556:  13ععالم النبال  للذهبي )سير  (4)
 (.356:  3طب ات المحنمين بأةبهان ألبي الشيخ األةبهاني ) (5)
 (.559:  5تاريخ ب نان للخطين ) (6)
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هممم(: ) بممان م ممة حافظممةد ةممنف المسممنند 46۳وقممال الخطيممن الب ممناني )ت • 
 (۲)ث وبين عللهاد وقنم ب ناند وحنث بها.(وتبلم علو األحاني

وقممممن وةممممفه بالحممممافظ جمممممع مممممن عهممممل العلمممممد مممممنهم: ابممممن ع ممممنج الب ممممناني )ت • 
د وعبمممممنال ني بمممممن سمممممعين المةمممممري )ت (3)همممممم(369د والطبرانمممممي )ت (9)همممممم(332
د وابممممن حممممزم األننلسممممي )ت (5)هممممم(439د وعبممممو نعمممميم األةممممبهاني )ت (4)هممممم(499
د وابمن الحطمان المرازي )ت (7)همم(475نةر بمن مماالوه )ت د واألمير عبو (6)هم(456
د والمذهبي (10)همم(597د وابمن الجموزي )ت (2)هم(562د والسمعاني )ت (2)هم(491
د وابممممن بميممممر النمشمممم ي )ت (19)هممممم(764د وخليممممل الةممممفني )ت(11)هممممم(745)ت 
 د وابمممن (15)همممم(596د والعراقمممي )ت (14)همممم(594د وابمممن المل مممن )ت (13)همممم(774

 

                                 
 (.545:  5تاريخ ب نان للخطين ) (1)
 (.559:  5المرجع الساب  ) (2)
 (.5۲:  ۲المعجم الة ير للطبراني ) (3)
 (.3زني )ص: مشتبه النسبة لعبنال ني األ  (4)
 (.194:  1ذبر عخبار عةبهان ألبي نعيم ) (5)
 (.537 - 536:  3البنر المنير هبن المل ن ) (6)
 (.4۲5:  ۲اإلبمال هبن ماالوه ) (7)
 (.۲۲3 مشيخة ابن الحطان )ص: (5)
 (.۳۳6:  ۲األنسان للسمعاني ) (9)
 (.۳4:  ۲۳هبن الجوزي )« المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (19)
 (.۲۲4:  ۲ميزان اهعتنال للذهبي ) (11)
 (.۲75:  7الوافي بالوفيات لخليل الةفني ) (12)
اختةار علوم الحنيث هبن بمير المطبول مع الباعث الحميث شرح الشيخ/ عحمن محممن  (13)

 (.7۲شاالر )ص: 
 (.35:  4البنر المنير هبن المل ن ) (14)
 (.451:  1الت يين واإليضاح للعراقي ) (15)
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 .(3)هم(911د والسيوطي )ت (9)هم(992د والسخاوي )ت (1)هم(552)ت  حجر
هم(: بان م ةد ةنف المسنند وتبلمم علمو األحانيمث 562وقال السمعاني )ت • 

 .(4)وبين عللها
د وم لطممممماي بمممممن قلممممميي )ت (5)همممممم(625وقممممال ابمممممن ال طمممممان الفاسمممممي )ت • 

 : بان عحفظ الناس للحنيث.(6)هم(762
: الحممافظ (2)هممم(744د وابممن عبممنالهاني )ت (7)م(همم745وقممال الممذهبي )ت • 

 العالمة.. ةاحن المسنن الببير المعلل.
 .(2)وذبره الذهبي فيمن يعتمن قوله في الجرح والتعنيل• 

هذا ما وقفت عليه من عبارات المنا  علو اإلمام الجهبذ عحمن بن عمرو البمزار 
 حمله.

 
 
 
 
 

                                 
 (.۲43:  ۲تبةير المنتبه هبن حجر ) (1)
 (.53۳:  ۲ال اية في شرح الهناية للسخاوي ) (2)
 (.۲33طب ات الحفاظ للسيوطي )ص:  (3)
 (.336:  1األنسان للسمعاني ) (4)
 (.639:  5بيان الوهم واإليهام هبن ال طان الفاسي ) (5)
 (.35 - 34:  ۲إبمال تهذين البمال ) (6)
 (.۲66:  ۲الحفاظ للذهبي ) تذبرج (7)
 (.۳64:  ۲طب ات علما  الحنيث هبن عبنالهاني ) (5)
 (.۲۳۳ذبر من يعتمن قوله في الجرح والتعنيل للذهبي )ص:  (9)
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 علو من تبلم فيه:من تبلم في الحافظ البزارد مع تفةيل الرن 
 تبلم بعن عهل العلم في البزارد وهم:

همممممم(: قمممممال المممممنارقطني: جرحمممممه عبمممممو عبمممممنالرحمن 393النسمممممائي )ت  -1
 . (1)النسائي

هم(: قال في موطن: ) يخطئ فمي اإلسمنان والممتند 355النارقطني )ت  -2
حنث بالمسنن بمةر حفظةد ينظر في بتن الناس ويحنث من حفظهد ولم تبن 

وقال في موطن  خر: م ة  (2)في عحانيث بميرج يتبلمون فيه.( معه بتند فأخطأ
 (3)يخطئ بميرجد ويتبل علو حفظه.(

هممم(: قممال عبممو عحمممن الحممابم: يخطممئ فممي 355عبممو عحمممن الحممابم )ت   -3
 .(4)اإلسنان والمتن

 .(5)السيوطي: قال: بان يحنث من حفظهد فيخطئ  -4
تممه تحمممل منمما  عليممهد والحمم  عن الممنارقطني ه يعممن ممممن جممرح البممزارد بممل عبار 

د ف ماه: ) ذبمره المنارقطني (7)د والمذهبي(6)وهبذا فهمهما بمل ممن ابمن عبمنالهاني
 فأمنو عليهد وقال: م ة؛ يخطئ ويتبل علو حفظه (.

إن التأمل في عبارات النارقطني تبين مبانمة البمزارد ومرجمع تلمك األخطما  التمي 
بزار إنما عخطأ في عحانيث فمي مسمننه الببيمرد المذي حمنث بمه وقع فيهاد فإن ال

في مةر من حفظهد وهو بعين عن بتبه ومراجعهد ومسننه معللد قةن بمه عن 
                                 

 (.3۲سؤاهت الحابم للنارقطني )ص:  (1)
 المرجع الساب . (2)
 (.۲۳7سؤاهت حمزج السهمي للنارقطني )ص:  (3)
 (.563:  1لسان الميزان ) (4)
 (.46:  5النر المنمور في التفسير بالمأمور للسيوطي ) (5)
 (.365:  2طب ات علما  الحنيث هبن عبنالهاني ) (6)
 (.166:  2تذبرج الحفاظ للذهبي ) (7)
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يجمممع ررائممن األحانيممثد ويبممين عللهمماد وه شممك عن وقممول الخطممأ فممي ممممل هممذا 
التممأليف عببممر مممن وقوعممه فممي ريممرهد ألنممه ُمَؤلَّممفم فممي عن  فنممون علممم الحممنيثد 

بيف وهو يحنث من حفظه؟ معتمنج علمو مما فمي بتمن طالبمهد بمي يستحضمر ف
 األحانيثد عفلممل هذه األخطا  ينزل قنر ذلك اإلمام؟!

نما  مم إن قول النارقطني: ) عخطأ في عحانيث بميرج ( ه يران به علو إطالقهد وا 
 ذلك م ين بالنسبة إلو مبانة البزار وحفظهد فهو إمام من عئممة الةمنعةد وخطمأ
ممله ليس بخطأ ريرهد لذا فلو عخطأ في المسنن بله في عشرين حنيماا لعن ذلك 
بميممراا عنممن عئمممة هممذا الشممأند مممع عن العشممرين حممنيماا ه تعممن شمميئاا بجانممن  هف 

 األحانيث المذبورج في بتابه.
ولست عنفي وقول الخطأ من البزارد ف ن عةان النسائي فيما استنبره عليهد بما 

رقطنيد لبني عر  البزار معذوراا في ذلكد ويظهمر عن إنبمار النسمائي عبن ذلك النا
بان فيه شي  من المبال ةد فأوقع بينهمما العمناوجد فمإن المنارقطني ذبمر شميخه 
محمممن بممن عبممناا بممن زبريمما النيسممابوريد مممم قممال: ) سمممعته حممنث عممن البممزار 

عبمممي بأشممميا  عخطمممأ فيهممماد وعنبمممر عليمممه عبمممو عبمممنالرحمند وبمممان الحممم  ممممع 
وهمذا تةمرف ه يليم   (1)عبنالرحمند فمأخرجوه ممن الجمامعد ورسملوا موضمعه.(

بإمام ممل البزارد وتةمرف همؤه  التالممذج همو فمي رايمة السمو  ممع حمافظ ممن 
حفاظ السنةد قن برك بمين ينيمه حفماظ ب منان فبتبموا عنمهد واعتمرف لمه باإلماممة 

عن يمنع طالبه ممن همذا  والحفظ في عةبهان وريرهاد وبان واجباا علو النسائي
الفعمممل الشمممنيعد ويممموبخهم عليمممهد خاةمممة وعن بمممالم النسمممائي علمممو البمممزار همممو 

 .-رفر اا لهم  -المحرن األول ألولئك ال وم 
 

                                 
 (.134سؤاهت حمزج السهمي للنارقطني )ص:  (1)
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ي سممل بممما ت سممل المواضممع النجسممة؟!! ه واا!  عمجلممس حممنيث رسممول اا 
ب مي عن ينبمر إنها لب عة مباربة!! تحفها المالئبةد وت شها الرحمةد وما بمان ين

 عليه عخطاؤه إلو هذا الحن.
ويةممف م لطمماي بيممف مممات البممزار بمممناا مممما حةممل معممه في ممول: ) حممي بعممن 
الخمس وممانيند فنخل إلمو مةمر فمي رجوعمه ممن الحميد فأقمام بهما إلمو سمنة 
تسعيند وعملی مسمنن الحمنيثد فبمين الةمحي د وتبلمم علمو السم يمد ممم اختلمف 

مما ألهلهمماد وحلممف عه يحممنمهمد فنممزل الرملممةد هممو والنسممائيد فخممرج منهمما متن  ةا
 (۲)فبتبوا عنه حتو مات.(

وبممما قممال ابممن الةممالح عنممنما ذبممر جممرح النسممائي ألحمممن بممن ةممال  المةممري: 
ذا ُنسممن مملممه إلمو ممممل هممذا بممان  ) النسمائي إمممام حجممة فممي الجمرح والتعممنيلد وا 

تعممو وجهه عن عين السخط تبمني مسماوئد لهما فمي البماطن مخمارج ةمحيحةد 
 (۲)عنها بحجان السخطد ه عن ذلك ي ع من ممله تعمناا ل نح يعلم بطالنه.(

ف ن تبين لك بأن بالم النسائي هو من بالم األقران المذي يطمو  وه يمرو د وعن 
النارقطني معترف بإمامة البزارد فلم يتب  إه بالم عبي عحمن الحابم والسيوطيد 

سممائي لممهد وبنحممو ممما وجهنمما عبممارات والظمماهر عن بالمهممما مبنممي علممو جممرح الن
النارقطني ينب ي توجيه بالمهما؛ وعليه فلم يب  شمي  ممن عبمارات الجمرح فمي 
ح  اإلمام البزار توجن إنزال قنره عن رتبمة عئممة الحمنيثد بمل همو مممن يعتممن 

 علو تةحيحه وتضعيفه وتعليلهد ويرجع إلو عقواله في الجرح والتعنيل.

                                 
 (.95 - 94: 1إبمال تهذين البمال لم لطاي بن قليي ) (1)
 (.۳3۲م الحنيث هبن الةالح )ص: معرفة عنوال عل (2)
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 في الجرح والتعنيل: المبحث السانس: عباراته
 علفاظ التعنيل عنن الحافظ البزار:

)ه يسأل عنه لجاللته(د )ه يسأل عنمه لم تمه(د )ه يسمأل عنمه(د )ه يحتماج عن 
ت انه(د )بان علو راية التوقي(د )ممن األجلمة(د )م مة  يزالی(د )حسبك بحفظه وا 

 ممة حممافظ(د )م ممة مممأمون(د )م ممة مشممهور(د )جليممل فاضممل(د )م ممة معممروف(د )م
مشمممهور(د )بمممان حافظاممما(د )م مممة(د )م مممة وةمممال  الحمممنيث(د )م مممة حمممنث عنمممه 
الناس(د )م ة مشمهور بالعبمانج(د )م مة عابمن(د  )مسمت يم الحمنيث(د )ةمنو (د 
)جليل(د )مشهور(د )معروف ه يعلم به بأس(د )ليس به بأس(د )ليس بحنيمه 

اا(د )ةمال  بأس(د  )من عفاضل الخل (د )من خيار الناس(د )من خيار عبان 
الحنيث(د )حسن الحنيث(د )ةال (د )احتمل الم ات حنيمه(د )لمم يبمن بالحمافظ 
وليس به بأس(د )مشهور روی عنه جماعمة ممن عهمل العلمم(د )معمروف بالن مل 
للعلم واحتمل عنه(د )مشهور حنث عنه شعبة وريره(د )حنث عنه جماعة ممن 

عهل العلم(د )رو  عنه عهل عهل العلم واحتملوا حنيمه(د )حنث عنه جماعة من 
 العلم علو عن فيه شيعية(د )معروف(د )مستور(.

 علفاظ الجرح عنن الحافظ البزار:
)يضع الحنيث(د )عجمع عهل العلم بالن ل علو ترك حنيممه(د )متمروك(د )سمبت  

عهممل العلممم بالن ممل عممن حنيمممه لبمممرج منممابيره(د )سممحت عهممل العلممم عممن حنيمممه(د 
جممناا(د )منبممر الحممنيث(د )لمميس بم ممة وه حجممة(د )لممين )مممتهم(د )منبممر الحممنيث 

نمما يبتمن ممن حنيممه مما لميس  الحنيث جمناا(د )ضمعيف جمناا(د )ضمعيف جمناا؛ وا 
عنن ريره(د )لين الحنيث وعحانيمه ه يشاربه فيها عحمن قمن رو  عنمه جماعمة(د 
)ه يتابع علو حنيمه(د )لين الحنيث حنث بحنيث بميمر لمم يتمابع عليمه(د )لمين 

نيث حممنث بأحانيمث لممم يتممابع عليهما(د )لممه منممابير ه يتمابع عليهمما(د )عنممنه الحم
نمما يبتمن ممن حنيممه  منابير(د )لم يبن من عةحان الحمنيث(د )لمين الحمنيث وا 
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نما يبتن ممن حنيممه مما ه يحفمظ عمن  ما ه نحفظه عن ريره(د )ليس بال وي وا 
نممما يبتممن مممن حنيمممه ممما لممم يممروه ريممره (د )ضممعيف ريممره(د )لمميس بممال وي وا 

نما يبتن من  نما يبتن من حنيمه ما تفرن به(د )ليس هو بالحافظ وا  الحنيث؛ وا 
حنيمه ما ه يحفظ عن ريره(د )لمو علمنماه عمن ريمره لمم نمروه عنمه(د )ه يبتمن 
من حنيمه إه ما ليس عنن ريره حنث بأحانيث لم يتابع عليهما وقمن حمنث عنمه 

ف عنمنه منمابير(د )لمم يبمن بالحمافظ فالن وفالن(د )تبلم فيه عهل العلم(د )ضعي
فةار في حنيمه منابير من سو  حفظمه(د )لمم يبمن بالحمافظ لتشمارله بالعبمانج 
فيما نری(د )ضعيف عنن عهل العلم(د )لمين الحمنيث(د )لميس بمال وي(د )لمم يبمن 
بممال وي ولممم يبممن بممذاباا ولبنممه يتشمميع(د )لممم يبممن بالحممافظ(د )لمميس بالحممافظ(د 

(د )اضممطرن حنيمممه(د )عةممابه اخممتالط(د )فيممه لممين(د )ضممعيف(د )سممي  الحفممظ
)في حنيمه لين(د  )فمي حنيممه اضمطران(د )لميس حنيممه حمنيث حمافظ(د )لميس 
بالمشهور(د )ليس بالمعروف(د )ه يعرف بالن ل(د )ه نحفظ له حنيماا مسمنناا(د 
)ه نعلم رو  عنه رير فالن(د )مجهول(د )ليس بال وي رو  عنه رير واحن(د 

ن بمان )لم يب ن حافظاا وقن حنث عنه جماعة من عهل العلم(د )لميس بالحمافظ وا 
قن روی عنه جماعة بميرج(د )ليس بال وي وقمن حمنث عنمه جماعمة(د )لمين وقمن 
احتمله عهل العلم(د )لين الحنيث قن رو  عنه الناس(د )لين الحنيث وقن حمنث 

فمي الحمنيث  عنه عهل العلم(د )لين الحمنيث وقمن احتممل حنيممه(د )لميس بمال وي
وقممن احتمممل حنيمممه عهممل العلممم ورووا عنممه(د )روی عنممه جماعممة مممن عهممل العلممم 
ن بان رير حافظ(د )لم يبن بال وي وقن حنث عنمه بميمر ممن  واحتملوا حنيمه وا 

 عهل العلم(.
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 المبحث السابع: وفاته:
لما ننو عجل البمزار توجمه تل ما  مبمةد فمبمث فيهما عشمهرااد ممم خمرج إلمو الرملمة 

نربته المنية هناكد فممات بعمن حيماج ملؤهما طلمن العلممد ونشمر السمنةد والمذن فأ
د بعممن عن عفنممو عمممره فممي طلممن العلمممد عممن سممنة خيممر المرسمملين نبينمما محمممن 

وتنريسهد وتأليف تلك المةنفات العظيمةد فنسأل اا له الم فرج والرحممةد وعن 
 يجمعنا به في مست ر رحمتهد إنه سميع مجين.

ه عبو الشيخ األةبهاني: ) ب ي بمبة عشهرااد فولي الحسبة فيما ذبمرد قال تلميذ
 يعني: بعن المائتين. (۲)مم خرج ومات بالرملة سنة امنتين وتسعين (

وخلف ابناا له هو: عبو العباس محمند من عهل العلم بان من شيوخ النارقطنيد 
  .(۲)وابن شاهين وريرهمد وقن قال عنه الخطين: بان م ة

 
 

                                 
 (.356:  3طب ات المحنمين بأةبهان ألبي الشيخ األةبهاني ) (1)
 (.177 - 176:  2انظر ترجمته في: تاريخ ب نان ) (2)
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 اتمةالخ
وبعن هذا البحث الواسع في سيرج اإلام البزار العطرج عحمن اا رن العالمين علو 

 تمامهد عما عهم نتائي البحثد فتتلخص في التالي:
منزلممة اإلمممام البممزار العاليممة فممي علممم الحممنيثد وفممي علممم العلممل خاةممةد  -۲

 وهو عن  علوم الحنيث.
المذين قمنموا بمل مما عهمية ال مرا ج والبحمث فمي سمير علما نما األجمال د  -۲

 يملبون لخنمة العلم وعهله.
ت انه لعلم الحنيث. -۳  سعة علم البزار وبمرج شيوخهد وسعة حفظه وا 
رزارج إنتاجه العلميد فتتلممذ علمو يمنه جممع ممن علمما  السمنةد ونشمر  -4

 علمه في بالن شتود مع بمرج مةنفاته في العلم.
ن الذي بل نا قن ف من عبمر مةنفات الحافظ البزار لم تبل ناد بل إن المسن -5

 منه عجزا  بميرج.
عهمية النفال عن علما  النيند وهو نفال بح د نبين فيه ما لهمم ومما  -6

 عليهمد من رير رن من مبانتهم ومنزلتهم التي يستح ونها.
 عما عهم التوةيات في البحث:

الحممرص علممو النظممر فممي سممير عئمتنمماد ألنهممم قممنواتنا فممي العلمممد فممبهم  -۲
 هم نسير.ن تنيد وعلو  مار 

عمنم التعجممل فممي عخممذ بعممن عبمارات الجممرح فممي بعممن األئمممةد والنظممر  -۲
 فيما يحيط تلك األقوال من قرائن قن ترنها.

عبممارات الحممافظ البممزار فممي الجممرح والتعممنيل بحاجممة إلممو جمممع ونراسممة  -۳
 لمعرفة مراتن تلك العبارات عننه.

عرفممة نشممر سمميرج علما نمما بممين النمماس ليعيممنهم علممو احتممرام عقمموالهمد وم -4
 منازلهم العلمية.

واا الموفممم  والمعمممين؛ و خمممر نعوانممما عن الحممممن ا رن العمممالميند وةممملو اا 
 وسلم وبارك علو سيننا محمند وعلو  لهد وةحبه عجمعين.



 

 
929 

 المراجع
  األحبام الوسطو من حنيث النبي  لعبنالح  األشبيلي؛ المح  : حممني

سممنة   -لرشممن الريممان الناشممر: مبتبممة ا -ةممبحي السممامرائي  -السمملفي 
 .1995 – 1416النشر: 

  اهسمممتيعان فمممي معرفمممة األةمممحان ه بمممن عبمممنالبر عبمممي عممممر ال رطبمممي؛
الطبعمة: األولمو  –بيمروت  –الناشر: نار الجيمل  –المح  : علي البجاوي 

 م.  1992هم  /  1412سنة 
  عمممام  -بيمممروت  –عسمممن ال ابمممة هبمممن األميمممر الجمممزري؛ الناشمممر: نار الفبمممر

 م.1959 -هم 1499النشر: 
  اإلةابة في تمييمز الةمحابة هبمن حجمر العسم الني؛ تح يم : علمي محممن

 .1412 -نار الجيل بيروت  -البجاوي 
  إبمممال تهممذين البمممال فممي عسممما  الرجممال لم لطمماي بممن قلمميي عبممي عبممناا

الناشر: الفارو   -الحنفي؛ المح  : عانل بن محمند وعسامة بن إبراهيم 
 م.2991/    هم1422الطبعة: األولو  –والنشر ال اهرج الحنيمة للطباعة 

  اإلبمممال فممي رفممع اإلرتيممان عممن المؤتلممف والمختلممف فممي األسممما  والبنممو
 -واألنسمممان للحمممافظ ابمممن ممممابوه؛ تح يممم : الشممميخ عبمممنالرحمن المعلممممي 

مةممورج عممن طبعممة نائممرج المعممارف  -الناشممر : نار إحيمما  التممراث العربممي 
 العممانية.

 بممي سممعن السمممعاني؛ تح يمم : عبممنالرحمن المعلممميد وريممره األنسممان أل- 
الطبعممة: األولممود  -الناشممر: مجلممس نائممرج المعممارف العممانيممةد حيممنر  بممان 

 م. 1962 -هم  1352
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  الباعث الحميث شرح اختةار علوم الحنيث هبن بمير للشيخ عحمن شابر؛
نار السالم مبتبة  –مبتبة نار الفيحا  نمش   –عني به: ن. بنيع اللحام 

 هم.1417الطبعة المانية  –الريان 
  البنر المنير في تخريي الشرح الببير هبن المل ن؛ المح  : مةمطفو عبمو

الناشمر: نار الهجمرج للنشمر  -ال يط وعبن اا بن سليمان وياسر بن بمال 
 م.2994-هم1425الطبعة: اهولود  -والتوزيع الريان

 ام هبممن ال طممان الفاسممي؛ تح يمم  ن. بيممان المموهم واإليهممام فممي بتممان األحبمم
 م.1997-هم 1415 -الناشر نار طيبة الريان  -الحسين  يت سعين 

  المح مم : ن.بشممار معممروف  -تمماريخ ب ممنان ألبممي ببممر الخطيممن الب ممناني
 -همم 1422 -الطبعمة: األولمو  –بيمروت  –الناشر: نار ال رن اإلسالمي 

 م. 2992
 ناشر: جامعة اإلممام محممن بمن سمعون تاريخ التراث العربي لفؤان سزبين؛ ال

 وجامعة الملك سعون الريان.
  تممماريخ نمشممم  ألبمممي ال اسمممم علمممي بمممن الحسمممن المعمممروف بمممابن عسمممابر؛

الناشمر: نار الفبمر للطباعمة والنشمر والتوزيمع  -المح  : عمرو العممروي 
 م. 1995 -هم  1415عام النشر:  -

 ر العسممم الني؛ تبةمممير المنتبمممه بتحريمممر المشمممتبه ألبمممي الفضمممل ابمممن حجممم
الناشممر:  -مراجعممة: علممي محمممن البجمماوي  -تح يمم : محمممن علممي النجممار 

 المبتبة العلميةد بيروت.
  التبيين ألسما  المنلسين هبن العجمي عبو الوفا الحلبمي؛ تح يم  : محممن

 –مؤسسمممة الريمممان للطباعمممة والنشمممر والتوزيمممع  -إبمممراهيم ناون الموةممملي 
 .1994 – 1414الطبعة األولو د  -بيروت 
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  الناشممر:  -تمذبرج الحفماظ للحمافظ المذهبي؛ نراسمة وتح يم : زبريما عميمرات
 م.1995 -هم1419الطبعة األولو  -نار البتن العلمية بيروت 

  الت ييممن واإليضمماح لممما عطلمم  وعرلمم  فممي بتممان ابممن الةممالح لعبممنالرحيم
 الطبعة األولمو –نار البشائر بيروت  –العراقي؛ تح ي : ن. عسامة الخياط 

 هم.1425
  تبملممة اإلبمممال لمحمممن بممن عبممنال ني عبممي ببممر الب ممناني؛ تح يمم  ن. عبممن

سمنة  –مبمة المبرممة  –الناشمر: جامعمة عم ال مر   –ال يوم عبن رن النبي 
 .1419النشر 

  التمهيممن لممما فممي الموطممأ مممن المعمماني واألسممانين هبممن عبممنالبر عبممي عمممر
 –ن العلميممة بيممروت الناشممر: نار البتمم –ال رطبممي؛ تح يمم : محمممن عطمما 

 هم. 1424عام النشر:  –الطبعة المانية 
  تهذين الل ة لمحمن بن عحمن األزهري تح ي / ع.ن/عبنالسالم هارون النار

 المةرية للتأليف والترجمة وجماعة من المح  ين.
   تهمممذين مسمممتمر األوهمممام علمممو ذوي المعرفمممة وعولمممي األفهمممام هبمممن ممممابوه

 .1419العلمية بيروت تح ي  سين بسروي نار البتن 
  الجممامع ألحبممام ال ممر ن )تفسممير ال رطبمممي( محمممن بممن عحمممن عبممي عبمممناا

 –الناشمر: مؤسسمة الرسمالة بيمروت  -ال رطبي؛ المح  : عبمناا التربمي 
 .2996 – 1427الطبعة األولود 

  نار  -جمهممرج عنسممان العممرن هبممن حممزم؛ تح يمم : ع.ن/عبنالسممالم هممارون
 ة ال اهرج.المعارف الطبعة الخامس

  حةر الشارن من عسانين محمن عابن لمحمن عابمن السمنني؛ تح يم : خليمل
 هم.1424الطبعة األولو  –مبتبة الرشن الريان  –السبيعي 
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  الممنر المنمممور فممي التأويممل بالمممأمور لجممالل الممنين السمميوطي؛ نار البتممن
 هم.1421الطبعة  –العلمية بيروت 

 بمطبعة  -ي؛ طبع في منينة لينن ذبر عخبار عةبهان ألبي نعيم األةبهان
 .1934عام  -بريل 

  عربع رسمائل »ذبر من يعتمن قوله في الجرح والتعنيل )مطبول ضمن بتان
لشمس المنين المذهبي؛ المح م : عبمن الفتماح عبمو رمنج « في علوم الحنيث

 م.1999همد 1419الطبعة: الرابعةد  -الناشر: نار البشائر بيروت  -
 نان واألنن ألبممي عبممناا محمممن األميممر الببيممر؛ سممن األرن مممن علمموم اإلسمم

 الطبعة المانية. –مطبعة حجازي  –تح ي : محمن ياسين الفاناني 
  سؤاهت عبي عبناا النيسمابوري الحمابم ابمن البيمع للمنارقطني عبمي الحسمن

الناشممر: مبتبممة  –الب ممناني؛ تح يمم : ن. موفمم  بممن عبممناا بممن عبممنال انر 
 م. 1954هم  /  1494طبعة: األولو سنة ال –الريان  –المعارف 

  سمممؤاهت حممممزج بمممن يوسمممف السمممهمي؛ المح ممم : موفممم  بمممن عبمممناا بمممن
 1494الطبعمة: األولمود  -الناشر: مبتبة المعارف الريمان  -عبنال انر 

– 1954. 
  سممير ععممالم النممبال  لمحمممن بممن عحمممن الممذهبي؛ تح يمم : ن. بشممار معممروف

همممم 1419 –بيمممروت  –رسمممالة مؤسسمممة ال –وشمممعين األرنمممؤوط وجماعمممة 
 الطبعة المانية.

  الةمممانل فمممي المممرن علمممو ممممن قمممال بال يممماس والمممرعي والت ليمممن واهستحسمممان
تح يم :  -والتعليمل والمعمروف باسمم: إبطمال ال يماس هبمن حمزم األننلسمي 

م الطبعمة 2995هم / 1429 -النار األمرية األرنن  -مشهور  ل سلمان 
 األولو.
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 ين السممميوطي؛ الناشمممر: نار البتمممن العلميمممة طب مممات الحفممماظ لجمممالل المممن– 
 بيروت.

  طب ات علما  الحنيث هبن عبن الهاني النمش ي؛ المح م : عبمرم البوشمي
الطبعممة المانيممة د سممنة  –الناشممر: مؤسسممة الرسممالة  -إبممراهيم الزيبمم   -

 .1996 – 1417النشر: 
  طب ممات المحممنمين بأةممبهان والمموارنين عليهمما ألِبممي الشمميخ األةممبهاني- 

 -بيممروت  –الناشممر: مؤسسممة الرسممالة  -المح مم : عبممنال فور البلوشممي 
 . 1992 – 1412الطبعة: المانيةد 

  : ال اية في شرح الهناية في علم الرواية لشمس النين السخاوي؛ المح م
الطبعة: األولمود  -الناشر: مبتبة عوهن الشيخ للتراث  -عبنالمنعم إبراهيم 

 م.2991
 ة الحنيث لمحمن بن عبنالرحمن السخاوي؛ تح ي : فت  الم يث بشرح علفي

الناشر: مبتبة نار المنهاج  –ن. عبنالبريم الخضيرد و ن. محمن  ل فهين 
 هم . 1426الطبعة األولو سنة  -الريان

  الناشممر نار  -فهرسممة ابممن خيممر اهشممبيلي؛ تح يمم : محمممن فممؤان منةممور
 م.1995هم/1419 -البتن العلمية 

 مبتبمة  –جر العس الني؛ تح ي : عبنالفتاح عبو رنج لسان الميزان هبن ح
 هم الطبعة األولو.1423سنة  –المطبوعات اإلسالمية 

  المعجم الة ير )المطبمول باسمم: المرون المناني( لسمليمان بمن عحممن عبمي
الناشممممر: المبتممممن  -ال اسممممم الطبرانممممي؛ المح مممم : محمممممن شممممبور عمريممممر 

 – 1495بعممة: األولممود الط -بيممروت / عمممان  -اإلسممالمي / نار عمممار 
1955. 
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  المعجم المفرس عو تجرين عسانين البتن المشهورج واألجزا  المنمورج ألحممن
الناشر: مؤسسمة الرسمالة  –بن علي العس الني؛ تح ي : محمن الميانيني 

 م.1995-هم1415سنة النشر  –بيروت 
 تموراه مسنن البزار )مسانين الخلفا  األربعة( بتح ي  ولين العانيد رسمالة نب

 مبة المبرمة. –م نمة ل سم البتان والسنة بجامعة عم ال ر  
  مسنن البزار )جز  من مسنن ابن عبماس( بتح يم  فيةمل اللحيمانيد رسمالة

 مبة المبرمة. –ماجستير م نمة ل سم البتان والسنة بجامعة عم ال ر  
  مسنن البمزار )ب يمة مسمنن عنمس وبنايمة مسمنن عبمي هريمرج( بتح يم  عبمناا

 –لحيانيد رسالة نبتوراه م نممة ل سمم البتمان والسمنة بجامعمة عم ال مر  ال
 مبة المبرمة.

  مسممنن البمممزار )المطبمممول باسمممم: البحمممر الزخممار( ألحممممن بمممن عممممرو البمممزار؛
 –المح  : محفوظ المرحمن زيمن ااد وعمانل بمن سمعند وةمبري الشمافعي 

 الطبعة األولو. –المنينة المنورج  –مبتبة العلوم والحبم 
  المسمممنن المسمممتخرج علمممو ةمممحي  اإلممممام مسممملم ألبمممي نعممميم األةمممبهاني؛

 –بيمروت  -الناشر: نار البتن العلميمة  -المح  : محمن حسن الشافعي 
 م.1996 -هم 1417الطبعة: األولود  -لبنان 

  مشتبه النسبة لعبمنال ني بمن سمعين المةمري؛ اعتنمو بطبعمه: محممن محمي
م؛ وهمممو مطبمممول ممممع المؤتلمممف هممم1327المممنين الجعفمممري الطبعمممة األولمممو 

 والمختلف لنفس المؤلف.
  مشيخة الشميخ األجمل محممن المرازي ابمن الحطمان انت ما : عحممن بمن محممن

الناشممر : نار  -السمملفي؛ تح يمم  : الشممريف/ن. حمماتم ابممن عممارف العمموني 
 .1994 – 1415الطبعة األولو د  -الريان  –الهجرج 
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  سممنة  -مؤسسممة الرسممالة الناشممر:  -معجممم المممؤلفين لعمممر رضمما بحالممة
 .1993 – 1414النشر: 

  معرفة عنوال علوم الحنيث ألبي عمرو ابمن الةمالح؛ المح م : نمور المنين
سنة  –بيروت  –نمش د نار الفبر المعاةر  –الناشر: نار الفبر  –عتر 

 م.1956هم  / 1496النشر: 
  المنمممتظم فمممي تممماريخ األممممم والملممموك المؤلمممف ألبمممي الفمممرج ابمممن الجممموزي؛

الناشمر: نار  -ح  : محمن عبمنال انر عطماد مةمطفو عبمنال انر عطما الم
 م. 1992 -هم  1412الطبعة: األولود  -البتن العلميةد بيروت 

  المؤتلممف والمختلممف لعبممنال ني بممن سممعين المةممري؛ اعتنممو بطبعممه: محمممن
 هم.1327محي النين الجعفري الطبعة األولو 

 نار طيبمة  –ع.ن/ عبمرم العممري  موارن الخطين الب ناني في تماريخ ب منان لمم
 الطبعة المانية. -هم 1495سنة  –

  : ميزان اهعتنال في ن ن الرجال لشمس النين عبي عبناا المذهبي؛ تح يم
 –بيمروت  –الناشمر: نار المعرفمة للطباعمة والنشمر  –علي محمن البجاوي 
 م. 1963هم /  1352الطبعة: األولو سنة 

 بمي ابمن حجمر العسم الني؛ المح م : ربيمع النبت علو بتان ابن الةالح أل
الناشممر: عمممانج البحممث العلمممي بالجامعممة اإلسممالميةد المنينممة  -المممنخلي 
 م.1954هم/1494الطبعة: األولود  -المنورج 

  الوافي بالوفيات لةالح النين الةمفني؛ المح م : عحممن األرنماؤوط وتربمي
 -همم1429ر:عام النشم -بيروت  –الناشر: نار إحيا  التراث  -مةطفو 
 م.2999

 


