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 المقدمة

عتػل محمػد تػليـ اليةنػنف  كعتػل  كسػٌتـ الحمد  ربًٌ العػللمنف  كالعلبةػل لتمينػنف  كىػت ل ه
 جمنع األيةنلء كالمرستنف  أم ل ةعدي:

ػفإف دراسل يتىص الحػدنث الرػرنؼ كعتكمػن مػف أى    ةػؿ إف اػذا بػلن الدراسػلت  كأثرراػل دً  ؿًٌ جى
ـى  ـي   -لسةحلين كيعػلل- مف أررؼ العتكـ المنرةل لتعةد مف ه العت ةنل إلػل  كلمػل ثػلف عتػ الحػدنث ميرػعًٌ

 .ثيًتهل ةجمنع عتكمننن ال نسيطنع أف نحنط ف فإف الدارسى   يلفعل ميفرعلعتـك ثرنرة 

 نيىػؿ  في الثيلةل فػي جليػب يتىىػي دبنػؽ مػف اػذو العتػكـ ترغةكعتل مل سةؽ: فإييي         
ػػػل   كاػػػك ميعتػػػؽ ةيفػػػي السػػػملع مػػػف الرػػػنكخ عيػػػد ا مػػػلـ ةعتػػػـ دراسػػػل األسػػػليند كالحثػػػـ عتنهػػػل تىكىن

يف الثةرل نكخ في ثيلب   الةنهني في ثيلةن: السُّ كاة ًمفى الرُّ ككسمت المكضكع ةعيكاف: "يفي سملع الرُّ
ػػيف الثةػػرل ل مػػلـ الةنهنػػي" راسػػلت لػػن أامنػػله عظنمػػل  كمثليػػله ثةنػػرة فػػي عتػػكـ   السُّ كاػػذا اليُّػػكع مػػف الدًٌ

مػػف   عتػػـ العتػػؿ  حنػػث إٌيهػػل يةػػنف األسػػليند اليػػي ايىػػتت ةتنػػلء ركايهػػل لرػػنكتهـ الحػػدنث  تلٌىػػل فػػي
 .االيىلؿ ـي اٍ األسليند اليي كبع فنهل كى 

 أوًًل: أىمية البحث وبواعث اختياره:
 .اليةكنلً  حفظي السي لً  ن الرئنسلي يي كرمر   هل  كأدبُّ الحدنثً  عتكـً  أيكاعً  ؿُّ جى إف  معرفل العتؿ أى  .1
ةللركانػػل   ةالزاتػػر  مػػف أاػػـ ثيػػب السػػيل -رحمػػن ه -لسػػيف الثةػػرل ل مػػلـ الةنهنػػيا ثيػػلبي  نعػػدي  .2

 كالدرانل الميعتنل ةيةنلف ايىلؿ األسليند كاينطلعهل.
ل طػػ ع عتػػل أبػػكاؿ األئمػػيفػػي السػػملع مػػف عتػػـك العتػػؿ كأدكايػػن  كاال عتػػلإف  اليعػػرؼ عتػػل  .3

 اليػػي يػػكرث الةلحػػثى  كاليطةنننػػل  ٌنػػلمػػع المملرسػػل العمت السػػملع  أك يفنػػن الجهلةػػذة فػػي رةػػكت 
ا ملـ الع ئػي فنمػل ينتػن عيػن ا مػلـ اةػف  بلؿ .في اذا اليتىص الدبنؽ كاسعلن  كدرانلن  تةرةن 

كاة   ػػل لمرايػػب الػػرُّ دراثن ػػل حلكننػػل  كاُّ ػػل  كاط عن ػػل غلنىن ػػف ميحػػن ه فهمن حجػػر: "ال ننػػكـ ةػػن إال مى
أئمػػػػل اػػػػذا الرػػػػ:ف  كحػػػػٌذابهـ: ثػػػػلةف المػػػػدنيي   لهػػػػذا لػػػػـ نػػػػيثتـ فنػػػػن إال أفػػػػراد؛ رلبةػػػػلن  كمعرفػػػػلن 

 .(1)هـ"كالةتلرم  كأةي زرعل  كأةي حليـ  كأمرللً 
                                                           

 (. 2/711اليثت عتل ثيلب اةف الى ح الةف حجر ) ((1
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 ممخص الرسالة بالمغة العربية

وصذحبو،  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف الخمذ  والمرسذمين سذيدنا محمذد، وعمذى  لذو
 ومن تبعو بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

بفضذذو ع عذذز وجذذو وكرمذذو أنييذذت العمذذو فذذي رسذذالة الماجسذذتير، والتذذي بعنذذوان  "نفذذي سذذماع الذذرواة مذذن 
 الشيوخ في كتاب السنن الكبرى لإلمام البييقي".

كتذاب السذنن وقد ىدفت ىذه الرسالة إلى جمع أقذواو، وتعميقذات اإلمذام البييقذي عمذى أحاديثذو فذي  
الكبرى التي تدو عمى نفي سماع الرواة من شيوخيم، ودراسذة ىذذه المواضذع دراسذة نقديذة، يذتم مذن خالليذا 
إثبات النفي، أو إثبات السماع، وقذد سذمكت فذي جمعذي لممسذاهو مذنيق اءسذتقراء التذام، وأزعذم أنذي جمعذت 

 الكبرى. كو مواضع نفي السماع التي ذكرىا اإلمام البييقي في كتابو السنن

وقذذد احتذذوى صذذمب رسذذالتي عمذذى ثالثذذة فصذذوو  أمذذا الفصذذو اروو فقذذد ذكذذرت فيذذو ترجمذذة مذذوجزة لإلمذذام 
البييقي رحمو ع، وترجمذة لكتابذو السذنن الكبذرى، أمذا الفصذو الثذاني  فقذد جمعذت فيذو المواضذع التذي نفذى 

المواضع التي نقذو فييذا اإلمذام  فييا البييقي سماع الرواة من شيوخيم، أما الفصو الثالث  فقد جمعت فييا
البييقذذي أقذذواو أىذذذو العمذذم التذذذي ينفذذوا فييذذذا سذذماع الذذرواة مذذذن شذذيوخيم، وقذذذد احتذذوت الفصذذذوو عمذذى ثمانيذذذة 

 موضع فيو نفي سماع. 76مباحث، 

 وقد خُمصت رسالتي إلى نتاهق وتوصيات، أىميا 

لعمذو، خاصذة فذي إثبذات سذماع الذرواة مذن تبين لمباحث أن اإلمام البييقي كان عالمذًا بارعذًا فذي عمذم ا أولا:
 الشيوخ أو نفيو، فقد واف  اإلمام البييقي النقاد في معظم أقواليم، وأحكاميم.

تبين أن اإلمام البييقي كان يتف  مع النقاد في نفييم سذماع الذرواة مذن الشذيوخ ًالًبذا، فقذد تفذرد بنفذي ثانيا: 
 ( موضعًا.76( مواضع فقط من أصو )4السماع في )

( مواضع  نفذى فييذا سذماع الذرواة مذن الشذيوخ، وقذد أثب ذُت سذماعيم مذن 7خالفت اإلمام البييقي في ) الثا:ث
 الشيوخ.

 التوصيات:

اءىتمذذام بعمذذم سذذماع الذذرواة مذذن الشذذيوخ، إذ يعذذد مذذن العمذذوم اليامذذة فذذي إثبذذات المقذذاء، والسذذماع ، ويترتذذب  .1
 عميو الحكم باتصاو الحديث من انقطاعو.

ي الدارسذين بإتمذذام دراسذة كتذب اإلمذذام البييقذي، والتعذرف عمذى منيجيتذذو فذي نفذي السذذماع أوصذي إخذوان   .2
 من الرواة.

 إنشاء موسوعة خاصة بمنيق النقاد في إثبات سماع الرواة من الشيوخ. .3
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Abstract 
 

All praise be to Allah, and peace and blessings be upon His Messenger 

Muhammad and his family and companions and those who follow him. All 

thanks to Allah that I finished working on this MA thesis entitled" Narrators’ 

Denying Hearing from the Sheikhs in Imam Al-Bayhaqi’s Book Al-Sunan Al-

Kubra." 

 

This study aimed to collect the sayings and comments of Imam Al-Bayhaqi on 

his hadiths in the book Al-Sunan Al-Kubra, which indicate that the narrators 

denied hearing from their sheikhs. The study sought to provide a critical study 

of these topics through which such negation is proved or that hearing from the 

sheikhs is ascertained. I adopted the inductive approach in collecting the topics 

and I gathered all cases of the denial of hearing mentioned by Imam Al-

Bayhaqi in his book Al-Sunan Al-Kubra. 

 

The study consists of three chapters: the first chapter provided a brief 

introduction about Imam Al-Bayhaqi (may Allah have mercy on him) and a 

presentation of his book As-Sunan Al-Kubra. In the second chapter, I collected 

all instances where Al-Bayhaqi denied that the narrators heard from their 

sheikhs. In the third chapter, I collected all instances in which Imam Al-

Bayhaqi transmitted the sayings of the scholars in which they deny that the 

narrators heard from their sheikhs. The study chapters included eight sections 

and 67 instances which have a denial of hearing.  

 

My study reached several conclusions and recommendations, the most 

important of which are the following: 

First, it is clear that Imam Al-Bayhaqi was a brilliant scholar in the science of 

ills, especially in proving that the narrators heard or denied hearing from the 

sheikhs. Imam Al-Bayhaqi agreed with the critics in most of their sayings and 

rulings. 

Second, it is found that Imam Al-Bayhaqi was in agreement with the critics in 

their denial that the narrators heard from the sheikhs. 

Third, I disagreed with Imam Al-Bayhaqi in (6) instances of denial of hearing, 

and I proved that the narrators heard from their sheikhs.  
 

The researcher recommends the following: 

1. Paying attention to the science of  narrators’ hearing from the sheikhs, as it is 

considered an important science in proving the encounter and the hearing, and 

consequently the ruling on whether the Hadith is connected to the Prophet or 

not.  

2. I recommend my fellow scholars complete the study of the books of Imam Al-

Bayhaqi, and to identify his methodology in denying narrators’ hearing.  

3. To create an encyclopedia of the critics' methodology of proving the hearing 

of the narrators from the sheikhs. 
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 اتـَدَرَج َوالَِّذيَن ُأوُتوا اِلِعِلَم  َيِزَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكِم      
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أىدي ىذا العمو المتواضع إلى من اقترن رضاىما برضا ع عز وجو، والديَّ العزيزْين،       
 أدعو ع تعالى أن يعينني عمى برِّىما، وأن يبارك ليما في عمرىما وعمميما.

الدكتور  نزار عبد القادر محمد ريان العسقالني،  ارستاذ -رحمو ع تعالى -ثم إلى خالي الشييد
صاحب الفضو السابغ في العمم والعمو، ساهاًل ع  جو وعال أن يجزيو الفردوس ارعمى من 

 الجنة.

بشير حاتم ريان، ضارًعا إلى ع تبارك وتعالى أن  -رحمو ع تعالى -ثم إلى أخي اءستشيادي
 الجنة. يجمعني بو في الدرجات الُعم ى من

ثم إلى زوجتي الودود المحببة إلى قمبي أم أسامة، التي لم تدخر وقًتا، وء جيًدا في توفير الجو 
 المناسب لي لمبحث والدراسة، رضي ع عنيا، وأعانني عمى برِّىا.

 ثم إلى إخواني وأخواتي الذين ما فتهوا يدعون لي باليسر والتوفي  والسداد.

 شير، وىدى، ولميس، حفظيم ع ورعاىم.ثم إلى أبناهي  أسامة، وب

ثم إلى زميو الدراسة الشييد الحبيب _رحمو ع تعالى_ إسماعيو شمالي، صاحب الخم  العظيم، 
 أدعو ع أن يجمعني بو في الفردوس ارعمى.

كماو دراستي العميا، حفظيم ع جو  ثم إلى أساتذتي، ومشايخي الذين كانوا سبًبا في تعميمي، وا 
 لو، ورفع درجاتيم في الجنة.جال
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 شكر وتقدير 
، ومنحنذذي ىذذذا ، وأمذذدني بذذو مذذن توفيذذ   عمذذى مذذا أحذذاطني بذذو مذذن عنايذذة   العمذذي القذذدير   ع   أحمذذدُ    

 رسذذذاعد بجيذذذدي   ؛ عِ  رسذذذووِ  بذذذين العذذذاممين فذذذي سذذذنةِ  العظذذذيم، الذذذذي راودنذذذي أن أكذذذون   الشذذذرف  
 . نبويةفي خدمة السنة ال الضهيوِ 

نذذذو ـــاِدَ  " عمذذذاًل بقذذذوو ع تعذذذالى  -ليسذذذعدني ويشذذذرفني وا  ـــْن ِعَب ـــوا َََل َداُووَد ُشـــْكراا َوَقِميـــلب ِم اْعَمُم
ُكورُ  "الشَّ

(1)
َِـَر َفـِِنَّ َربِّـي َ ِنـي  " وانطالقًا من قذوو ع   ِِْسـِو َوَمـْن َك َوَمْن َشـَكَر َفِِنََّمـا َيْشـُكُر ِلَن

"َكـِريمب 
أتوّجذذو بخذذالص الُشذذكر والتقذدير إلذى فضذذيمة  أكذذرر حمذدي وشذكري هلل تعذالى، ثذذم ، فذإنني(2)

 ي وعذذن اإلسذذالمفجذذزاه ع عنذذ يوســف محيــي الــدين األســطل  /الفاضذذو الذذدكتور يُأسذذتاذي وُمشذذرف
 وأىمو وولده.   ،خير الجزاء، وبارك ع في صحتو وعافيتو

  أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أساتذتي ارفاضو أعضاء لجنة المناقشة كما

بالموافقذذذة عمذذذى  لتكذذذرميم ؛أحمذذذد النقمذذذة  الفاضذذذو ، والذذذدكتورمحمذذذد عبذذذد ال فذذذور  الفاضذذذو الذذذدكتور
 ونصاهح مفيدة. ،سديدة و إلّي من توجيياتنوِلما يسدو  ،مناقشة ىذه الرسالة

خصوًصذا أسذاتذة  قسذم الحذديث  تذتي الكرام بكمية أصوو الذدين،كما أتوّجو بالشكر الجزيو لكو أسا
رشادي. الشريف،  الذين لم يّدخروا جيدًا في توجييي وا 

 ،صذذوا عمذذذى إنجذذذاح رسذذذالتيالذذذذين حر   وأخيذذرًا ء أنسذذذى أن أشذذذكر جميذذذع إخذذواني ارعذذذزاء ارحبذذذاء؛
بعذذذد توفيذذذ  ع عذذذز  -تذذذذليو الصذذذعوبات يالذذذذي أعذذذانني فذذذ والتشذذذجيع ،والذذذدعاء ،بتقذذذديم المسذذذاعدة

 فجزاىم ع خير الجزاء. ،أثناء البحث والدراسة -وجو

 الباحث

                                                           

 (.13( سبأ  )1)
   (.40( النمو  )2)
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ػػػيف الثةػػػرل" لتةنهنػػػي د ثيػػػلبنعػػػ .4 زتػػػر ةػػػلليعتن ت يمػػػف أثرػػػر الثيػػػب اليػػػي  -رحمػػػن ه -السُّ
 كالميينل.  ا سيلدنل

راسل مس:لل مهٌمل مف مسلئؿ عتـ العتؿ  اي .5 نكخ"."يفي الس   :ييعللج اذو الدًٌ  ملع مف الرُّ
 .-حسب عتمي -لكؿ اذا المكضكع ةللةحث كالييننبلـ أبؼ عتل دراسل عتمنل ييي .6
 تينلر اذا المكضكع لتثيلةل فنن.ل  كلمل كجدين مف رغةل عيدم بمت ةألجؿ ثؿ مليندـ .7

 ثانًيا: أىداف البحث:
 في يفي السملع في سيين الثةرل.كيينيكًلن جمع أبكاؿ ا ملـ الةنهني  .1
 ل أحثلمن في يفي السملع ة:حثلـ غنرو مف العتملء.منلري .2
 كبرائف الحثـ ةيفي السملع.  يةنُّف طرؽ اثيرلؼ عتل عدـ السملع عيد ا ملـ الةنهني .3
ملع. .4  اليعرُّؼ عتل ميهج ا ملـ الةنهني في الحثـ ةإع ؿ الحدنث ةيفي الس 

راسات الّسابقة:  ثالثًا: الدِّ
لـ ننؼ الةلحػث عتػل دراسػلو مسػينتلو ثلمتػل ييلكلػت اػذا المكضػكع    مف ت ؿ الةحث كالييننب      

  ميهػػل  كمػػػف اػػذو الدراسػػػلت:  فػػي مػػػكاطفى  ىػػرنرةن  إرػػػلراتو  نػػنإل الدراسػػػلت اليػػي أرػػػلرت ايػػلؾ ةعػػضك 
 يجـ عةد الرحمف تتؼ. :لتدثيكر  الىيلعل الحدنرنل عيد ا ملـ الةنهني في سيين الثةرل -1

 في اليعتنؿ في سيين الثةرل  لتةلحرل: يجلح محمد العزاـ.مف معللـ ميهجنل الةنهني  -2

   لتةلحث: أحمد يلفع المكرعي.الثةرل السيف ثيلةن ت ؿ مف اليند في الةنهني ميهج -3

 : منيج البحث:ارابعً 
 ليحننؽ األاداؼ المرجكة مف الةحث؛ ايةعت التطكات اليللنل: 

ػيف الثةػرل لتةنهنػي  كالمػيهج سينرائي في جمع الملدة العتمنل  مف تالميهج اال .1  ؿ ثيلب السُّ
  .لمكضعن  141لت  كبد ةترت المكاضع الي ندم في الحثـ عتل المركنٌ 

 .اليرجمل لتراكم الميفي سملعن مف رنتن  كجمع أبكاؿ الينلد فنن .2
 مف رنتن. ني سملعي  الميفيًٌ  يسجنؿ الت ىل اليي أيكىؿ إلنهل في الراكم المدركسً  .3
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  فػػػي يػػػكارنت كالدات الػػػركاةً  تي ةحرػػػل اينطػػػلع األسػػػليند  فػػػإف لػػػـ أجػػػد عتػػػالةحػػػث فػػػنمف يػػػص   .4
 تدايهـ.ح يهـ  كةي   كرى ـٍ هً لت رنكتً نى ككفى 

مثلف لنلئهـ مف عدمن. .5  الةحث في معلىرة الركاة لرنكتهـ  كاُّ
ػػملع ة:حثػػلـ غنػػرو ًمػػفى العتمػػلء  كاالسػػيئيلسي  .6 ةػػ:بكالهـ فػػي  منلريػػل أحثػػلـ الةنهنػػي فػػي يفػػي الس 

 ىلؿ ا سيلد ةسملع الركاة مف الرنكخ مف عدمن.إرةلت اي
 يرجنح إرةلت يفي السملع مف عدمن. .7
 ل.رثتى ضةط األسملء المي  .8

 ا: حدود الدراسة:خامسً 
ييمرؿ حدكد الدراسل في ثيلب السيف الثةرل ل ملـ الةنهني  ةحنث يريمؿ الدراسل عتػل ثػؿ 

ل لتةنهني  أكالمكاضع اليي نكجد فنهل يفي السملع  سكاء ثلف بكالن تلل . ىن  مينكالن

 سادًسا: ُخطة الدراسة:
 نريمؿ الةحث عتل مندمل  كر رل فىكؿ  كتليمل:

   كالدراسلت السلةنل  كتطل الدراسل.ل يريمؿ عتل أامنل الةحث  كأادافن  كميهجنالمندم

نن الكبرى" الفصل األول: التعريفُ   باإلمام البييقي وكتابو "السُّ

 ن:مبحثاوفيو 

 :ُة مطالب، وفيو خمسباإلمام البييقي ول: التععريفُ المبحث األ 

 كعنندين. كرح ين اسمن كيسةن كثينين كلنةن كمذاةنالمطمب األول:               

 .كالدين ككفلينالمطمب الثاني:               

 .رنكتن كي منذوالمطمب الثالث:               

 .لء فننأبكاؿ العتمالمطمب الرابع:               

 .آرلرو العتمنلالمطمب الخامس:               
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 مطالب: ةُ ثالثوفيو ، المبحث الثاني: التععريف بكتاب السنن الكبرى لمبييقي

 : مكضكع الثيلب.المطمب األول              

 : األامنل العتمنل لتثيلب.المطمب الثاني              

 سيف الثةرل.ال ثيلةننهني في ميهج الة المطمب الثالث:              

للنن الكبللرى،  الفصللل الثللاني: الللرواةُ  الللذين نفللب البييقللي سللماعيم مللن السلليوخ فللي السُّ
 :مباحث ةُ ثالثوفيو 

 المكاضع اليي يفل فنهل الةنهني سملع الركاة مف اليةي ىتل ه عتنن كستـ.  المبحث األول:

 .حلةلالى مف ركاةلع الالمكاضع اليي يفل فنهل الةنهني سم المبحث الثاني:

 . مف اليلةعنف كمف دكيهـسملع الركاة فنهل الةنهني  لالمكاضع اليي يف المبحث الثالث:

الفصل الثالث: الرواة الذين نقل اإلمام البييقي نفي سماعيم من سيوخيم عن النقاد، 
 :مباحث وفيو ثالثةُ 

 كاة مف اليةي ىتل ه عتنن كستـ.المكاضع اليي ينؿ فنهل الةنهني يفي سملع الر : المبحث األول

 .الركاة مف الىحلةل  الةنهني يفي سملعفنهل : المكاضع اليي ينؿ المبحث الثاني

 مف اليلةعنف كمف دكيهـ. يفي سملع الركاةفنهل الةنهني  ينؿالمكاضع اليي  المبحث الثالث:

 .الي كىنلتك  كيريمؿ عتل الي يلئجالخاتمة: 

 :ؿ عتلكيريمالعممية:  الفيارس

 ت الركاة الميرجـ لهـ.فهرس .1
 .كالمراجع المىلدرت فهرس .2
 ت المكضكعلت.فهرس .3
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نن الكبرى"  الفصل األول: التعريف باإلمام البييقي وكتابو "السُّ

 :انحثمبوفيو 

 :ُة مطالب، وفيو خمسالمبحث األول: التععريف باإلمام البييقي

 .كرح ين اسمن كيسةن كثينين كلنةن كمذاةنالمطمب األول: 

 .كالدين ككفلينالمطمب الثاني: 

 .رنكتن كي منذوالمطمب الثالث: 

 .أبكاؿ العتملء فننالمطمب الرابع: 

 .آرلرو العتمنلالمطمب الخامس: 

 مطالب: ةُ ثالث وفيو، المبحث الثاني: التععريف بكتاب السنن الكبرى لمبييقي

 : مكضكع الثيلب.المطمب األول

 العتمنل لتثيلب. : األامنلالمطمب الثاني

 سيف الثةرل.ال ثيلةنميهج الةنهني في  المطمب الثالث:
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نن الكبرى"  الفصل األول: التعريف باإلمام البييقي وكتابو "السُّ

ن  كةثيلةػػػن  كةميهجػػػن فنػػػن؛ للي عرنؼ ةػػػةػػػ  ل مػػػلـ الةنهنػػػيًٌ  عرنػػػؼالي   ضػػػركرة الةحػػػثةػػػلت ًمػػػف 
 يزلل ثيلةن ةنف ثيب السيل األترل  عتل اليحك اليللي:مثليل اذا ا ملـ  كم عتلط ع النلرئ  

 المبحث األول: التععريف باإلمام البييقي

 :، ورحالتوومذىبو ،ولقبو ،وكنيتو ،ونسبو، المطمب األول: اسمو
  :اسمو

ػلًفظي  ايكى  ػلي  الحى ػٍنتي  الفىًنٍنػني  الر ٍةػتي  العى  مى ػد :اً ٍسػ ىـً  رى ػٍنف ٍةػف أىٍحمى سى  ةثػر أةػك  مكسػل ٍةػف تػيٌ ع ٍةػف الحي
لًييُّ   الةىٍنهىًنيٌ  رىاسى  .(1)الًتٍسركًجٍرًدمٌ   الي ٍنسلةيكرم  التي

 نسبتو:

راسػػليي: "لػػن فننػػؿ -يعػػللي ه رحمػػن-الةىٍنهنػػي ا مػػلـ يسػػةل يعػػددت   "الةىٍنهنػػي"ك  "الي ٍنسػػلةيكرم"ك  "التي
ٍكًجٍردم"ك ٍسػػري راسػػليي" ف:ٌمػػل  "التي  فػػي كجػػزء أفرليسػػيلف  فػػي ميهػػل جػػزء ننػػع ة ثةنػػر  ةػػ د إلػػل يسػػةل" التي

 .(2)لفسييرثملي جمهكرنل في كجزء إنراف 

                                                           

(  كمعجػػػػـ الةتػػػػداف لنػػػػلبكت الحمػػػػكم 8/242(  كالميػػػػيظـ الةػػػػف الجػػػػكزم )2/381( ايظػػػػر: األيسػػػػلب لتسػػػػمعليي )(1
لت (  ككفنػ1/332(  كطةنلت الرلفعنل الةف الى ح )1/202(  كالتةلب )10/52(  كالثلمؿ الةف األرنر )1/538)

 –2/1132(  كيػػػذثرة الحفػػػلظ )10/95(  كيػػػلرنت ا سػػػ ـ)18/163(  كسػػػنر أعػػػ ـ اليػػػة ء )76  1/75األعنػػػلف )
/ 1(  كطةنػػػلت ا سػػػيكم )16 –4/8(  كطةنػػػلت السػػػةثي )6/354(  كالػػػكافي ةللكفنػػػلت )3/242(  كالعةػػػر )1135
(  كرػػػػػذرات 432ظ لتسػػػػنكطي )ص (  كطةنػػػػلت الحفػػػػل5/78(  كاليجػػػػـك الزااػػػػرة )12/94(  كالةدانػػػػل )200 –198

 (.305  3/304الذاب )
يلنؼ ى ح الميىكرم ل  الستسةنؿ اليني في يراجـ رنكخ الةنهني(  ك 5/70( ايظر: األيسلب لتسمعليي )(2

 (.27)ص
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 عتػل إنػراف  في حللننل كينع كأجمعهل  تراسلف مدف أحسف كاييسةل إلل ينسلةكر: " الي ٍنسلةيكرم" كأٌمل
  .(1)الحللنل تراسلف علىمل مىٍرهد  مدنيل مف ثنتك مير( 90) ةيٍعدً 

 جمهكرنػػل فػػي حللننػػل ينػػع  ينسػػلةكر يػػكاحي مػػف عظنمػػل يلحنػػلسػػةل إلػػل ةنهػػؽ كاػػي ي" الةىٍنهنػػي" كأٌمػػل
 .(2)يرثمليسيلف

ٍكًجٍردم" كأٌمل ٍسري  .(3)ؽ  مف أعملؿ ينسلةكر  ينع في رملؿ ررؽ إنرافنهة في برنل كاي" التي

 :كنيتو

 .(4)"رةث أةك" فهي ثينين أٌمل

 : لقبو

ي ل نتر"ك  "ا ملـ"ك  "الحلفظ"ةػ -ه رحمن- لنب ي ل يلىر"ك  "ا س ـ رنت"ك  "السُّ  رمس"ك  "السُّ
نف يل ـمييىظ"ك  "الدًٌ  .(5)"السُّ

                                                           

 (.1/430( ايظر: أطتس يلرنت ا س ـ )1)
 (.71  70 /1(  كأطتس العللـ )1/432(  ةتداف الت فل )1/237( ايظر: معجـ الةتداف )2)

 (.2/370( ايظر: معجـ الةتداف)3)
 (.18/164( ايظر: سنر أع ـ الية ء  الذاةي )(4
ثرؼ الظيكف لحلجي تتنفل (  47/ 1  "فيح المرنث" لتستلكم)(18/164سنر أع ـ الية ء  الذاةي ) ايظر: ((5
(1 /53.) 



  
 

8 

 : مذىبو

اةػػػف الىػػػ ح فػػػي طةنػػػلت الفنهػػػلء  ذثػػػرو فنػػػد  -ه رحمػػػن -رػػػلفعننل -ليعػػػلل ه رحمػػػن -مذاةػػػن ثػػػلف
كاةػف   (3)الرػلفعنل   كا سػيكم فػي طةنػلت(2)كالسػةثي فػي ثيلةػن طةنػلت الرػلفعنل الثةػرل  (1)الرلفعنل

 .(5)  كاةف ادانل ه الحسنيي في طةنلت الرلفعنل(4)بلضي رهةل في طةنلين

 رحالتو:

  كيعمنمن  كييكنعن  العتـ  مف ل زدنلد أسلسننل  منىدنا السلةننف العتملء حنلة في الرحتل ثليت       
نهملت  فند أك الجسـ  ضعؼ أبعدو مف ًإال   عيهل نيتتؼ ف   .كالكالد الكالدة حؽ رعلنل أك الدُّرى

 عف ةلألتذ نثيؼ كلـ العتـ  طتب في فرحؿ بةتن  مف المحدرنف سيف عتل الةىٍنهني ا ملـ مضل كبد
 ةػػػ د إلػػػل فرحػػػؿ  كاالجيهػػػلد الجػػػد عدسػػػل عػػػف كرػػػمر فػػػلؽ اآل لؼكطػػػ رحػػػؿ ةػػػؿ  ةنهػػػؽ ةتػػػدو رػػػنكخ

ػػ أةػػك بػػلؿ  كالحجػػلز كالعػػراؽ  تراسػػلف  لؽى الىُّ كبػػلؿ   (7)"زكالحجػػل  العػػراؽ إلػػل رحػػؿ: "(6)يُّ ٍنًفٍنيً رى ًإٍسػػحى
 .(8)"الثرنر كجمع  سلفراةف الجكزم: "

                                                           

 (.332/ 1طةنلت الفنهلء الرلفعنل ) (1)

 (.8/ 4) طةنلت الرلفعنل الثةرل (2)
 (.98/ 1طةنلت الرلفعنل ل سيكم ) (3)
 (.220/ 1طةنلت الرلفعنل ) (4)
 (.159طةنلت الرلفعنل )ص:  (5)

ًرنفنيي يلرنت ارةؿ )(6  (.405/ 1( أةك إسحلؽ اةراانـ ةف محمد ةف األزار الى 
 (.108( المييتب مف ثيلب السنلؽ ليلرنت ينسلةكر)ص 7)
 (.97/ 16األمـ )المييظـ في يلرنت المتكؾ ك  (8)
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 :ووفاتو ،المطمب الثاني: وًلدتو
 وًلدتو:: أوًًل 

سٍ    .(2)رعةلف في  كر رملئل كرملينف أرةع سيل  (1)ٍكًجردري كلد في تي

 ثانًيا: وفاتو:

  األكلػل جمػلدل العلرػر مػف فػي  ةينسػلةكر ثليػت يػنكفل أفٌ  عتػل فنهػل لن رجـيي  اٌليي المىلدر ايفنت
 سػػػيل يػػػكفي أٌيػػػن" الةتػػػداف معجػػػـ" فػػػي فػػػذثر الحمػػػكم  نػػػلبكت ًإال   ذلػػػؾ فػػػي نتػػػللؼ كلػػػـ اػػػػ 458 سػػػيل
 .اػ454

 .-رحمن ه يعللل -أرهرو ينرنةنل علش ا ملـ الةنهني ر رنل كسةعنف سيلن  كيسعلى  قال الباحث:

 المطمب الثالث: سيوخو وتالميذه

 أوًَل: سيوخو:

يظػػرنا لػػرح ت ا مػػلـ الةنهنػػي العتمنػػل؛ فنػػد يتنػػل عتكمػػن عػػف العدنػػد مػػف المرػػلنت فنػػد ةترػػكا أثرػػر مػػف 
كبػػػد عػػػد اـ الػػػدثيكر محمػػػد ضػػػنلء الػػػرحمف   (3)"رػػػنت ملئػػػل مػػػف أثرػػػر رػػػنكتنبػػػلؿ الػػػذاةي: "ئػػػل  لم

ل لركانػلت  ا مػلـ الةنهنػي  كبػد رأنػت مػف تػ ؿ ييةعػي  (4)األعظمي  فةتركا ملئل كارينف كر رنف رنتن
  ا عف الةلبنف.ل نسنرن أين أثرر مف الركانل عف ةعضهـ كركل رنئن 

                                                           

ك؛ ألف  ((1 ٍسري ةضـ أكلن  كجرد: ةللجنـ المثسكرة  كالراء السلثيل  كالداؿ  كجنمن معٌرةل عف ثلؼ  كمعيلو: عمؿ تي
 (.2/370ًثٍردى ةمعيل عمؿ: مدنيل ثليت بىةل ةنهؽ  مف أعملؿ ينسلةكر.  معجـ الةتداف )

 (.3/219( يذثرة الحفلظ = طةنلت الحفلظ لتذاةي )(2
 (.95/ 10يلرنت ا س ـ ) ( 3)

 (50مندمل المحنؽ لثيلب المدتؿ لتسيف الثةرل لتةنهني)ص: ((4
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 :(1)ىمو رتيم ورتبتيم بحسب سنين وفاتيم، ، فقد ذكالسيوخ الذين أكثر عنيم اإلمام البييقيأما 

ػػد ةػػف الحسػػنف أةػػك عتػػي العتػػكم الحسػػيي  كاػػك .1 أثةػػر رػػنت لتةنهنػػي مػػلت سػػيل  محم 
 .ق401

 .ق403ةف محم د الطكسي ملت سيل ف الحسن .2

اليهػر الحسنف ةف الحسف أةك عةد ه الحتنمي رئنس المحػدرنف كالميثتمػنف ةمػل كراء  .3
 .اػ403ملت سيل 

  عٌنًػمحم د ةف عةد ه ةف محم د ةف حمدكنن أةػك عةػد ه الحػلثـ  المعػركؼ ةػلةف الةى  .4
 .ق405 ملت سيل

 .ق406 ىةهليي ملت سيلمحم د ةف الحسف ةف فيكرؾ أةك ةثر األ .5

 .ق410محم د ةف محم د ةف محمش الينسلةكرم األدنب ملت سيل  .6

 .412ب ةطلكس الفنراء ملت سيل أحمد ةف محم د المتن .7

 اػ.412ك عةد ه الةردادم ملت سيل الحسنف ةف عمر ةف ةرالف أة .8

 .اػ412الفيح الةردادم ملت سيل محم د ةف أحمد ةف محم د أةك  .9

 .ق415مد ةف عةداف أةك الحسف األاكازم ملت سيل عتي ةف أح  .10

 .ق415محم د ةف أحمد  أةك ىلدؽ  الينسلةكرم ملت سيل  .11

 .ق415محم د ةف الحسنف ةف محم د أةك الحسنف الةردادم ملت سيل   .12

 .ق421ؿ أةك سعند الىنرفي ملت سيل محم د ةف مكسل ةف الفض .13

 .اػ425ت سيل أةك ةثر التكارزمي ملأحمد ةف محم د ةف أحمد  .14

                                                           

 (.18/164( ايظر: سنر أع ـ الية ء لتذاةي )(1
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 .ق426ـ أةك عتي الةردادم ملت سيل الحسف ةف أحمد ةف إةراان .15

 .ق427عمرك الةسطلمي ملت سيل  محم د ةف عةد ه أةك .16

 .ق427أةك النلسـ السهمي ملت سيل  حمزة ةف نكسؼ .17

 .ق430اليمنمي األىةهليي ملت سيل  أحمد ةف محم د ةف أحمد أةك ةثر  .18

 .ق431 المىرم ملت سيل  محم د ةف الفضؿ  أةك عةد ه .19

 .ق451عتي ةف محم د أةك الحسنف األمكم الةردادم ملت سيل  .20

 فيم:الذين لم يكثر عنيم  سيوخو وأما      

لةكرم مػػف أاػػؿ ترسػػلف مػػلت سػػيل عةػػد التػػللؽ ةػػف عتػػي ةػػف عةػػد التػػللؽ أةػػك النلسػػـ الينسػػ .1
 .ق405

 .ق406 حمزة ةف عةد العزنز أةك نعتل المهتةي ملت سيل .2

 .ق407ك التنر الينسلةكرم ملت سيل ع ةف أحمد ةف محمد ةف مهدم الكثنؿ أةجلم  .3

 .ق407 ملت سيل لحسف ةف عتي ةف المكمؿ  الينسلةكرما .4

 .ق407د أةك عمر الةسطلمي ملت سيل محم د ةف الحسنف ةف محم   .5

 .ق409د أةك يىر الرنرازم ملت سيل محم د ةف عتي ةف محم   .6

 .ق409رم األىـ العدؿ ملت سيل سلةك عةند ةف محم د ةف الين .7

 .ق409ل عةد ه ةف نكسؼ ةف أحمد أةك محم د األىةهليي ملت سي .8

 .ق410أةك ميىكر العتكم ملت سيل   الظفر ةف محم د .9

 .اػ410إةراانـ ةف محم د أةك إسحلؽ الينسلةكرم العطلر الىنداليي ملت سيل  .10

 .ق410األىةهليي ملت سيل النلسـ  عةد العزنز ةف عةد ه ةف عةد الرحمف أةك .11
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 .اػ411أةك إسحلؽ الطكسي ملت سيل  إةراانـ ةف محم د .12

 .ق413أةك زند الينسلةكرم ملت سيل عةد الرحمف ةف محم د ةف أحمد  .13

 .اػ411نزدم  يزنؿ أىةهلف ملت سيل أحمد ةف عةد الرحمف ةف أحمد أةك يىر ال .14

 .اػ414ت سيل المتزكمي الةردادم ملالحسنف ةف الحسف  أةك عةد ه  .15

 .ق414 الدنيكرم ملت سيل  الحسنف ةف محم د أةك عةد ه  الرنفي .16

 .ق414لحلثـ ا سفراننيي ملت سيل عتي ةف محم د ةف عتي الفننن أةك الحسف ا .17

 .ق415ةك الحسف الثراةنسي ملت سيل عتي ةف أحمد ةف محم د أ .18

 .ق416ةك النلسـ الهمذايي ملت سيل غن ف ةف محم د  أ .19

 .اػ415د  أةك يىر الفلمي ملت سيل د ةف عتي ةف أحمأحم .20

 .ق415عةد ه الةردادم ملت سيل  محم د ةف أحمد ةف محم د  أةك .21

 .ق415ي نعرؼ ةلةف الةنلؿ ملت سيل عةند ه ةف عمر ةف عتي المنرئ الرلفع .22

 .ق415ةك النلسـ الةردادم ملت سيل عةد العزنز ةف محم د ةف جعفر ةف المؤمف أ .23

 .اػ416د ةف إةراانـ ةف أحمد أةك العةلس الهمذايي الىراـ المعدؿ ملت سيل أحم .24

 .اػ416الرنفي األىةهليي ملت سيل أحمد ةف إةراانـ ةف أحمد أةك ةثر  .25

 .اػ416الحسنف ةف عتي ةف الحسف أةك طلار الثعةي الهمذايي ملت سيل  .26

 .اػ416يل نسلةكرم الىنداليي ملت سأحمد ةف محم د ةف محم د أةك ةثر الي .27

 .اػ418أحمد ةف الكلند ةف أحمد أةك حلمد الىكفي  ملت سيل  .28

 .ق418مد المحلرةي الثكفي ملت سيل جيلح ةف يىًذنر ةف جيلح أةك مح .29

 .اػ418إسحلؽ ا سفراننيي ملت سيل إةراانـ ةف محم د أةك  .30
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 .ق419محم د ةف عتي ةف محم د أةك ةثر الينسلةكرم ملت سيل  .31

 .ق419أةك محم د الةيليي ملت سيل لرحمف ةف محم د عةد ه ةف عةد ا .32

 .ق420 محم د ةف عتي ةف تيرنش أةك الحسنف اليمنمي المنرئ ةللثكفل ملت سيل .33

 .اػ420أةك ةثر اليكبليي ملت سيل   محم د ةف ةثر ةف محم د .34

 .ق420النلسـ الينسلةكرم ملت سيل  عةد الرحمف ةف عتي ةف محم د أةك .35

 .اػ421الفكارس الةردادم ملت سيل  ف محمد أةكالحسف ةف أحمد ة .36

 .ق422ةك النلسـ الةردادم ملت سيل أ  طتحل ةف عتي ةف الىنر .37

 .ق422نف الكراؽ الةردادم ملت سيل محمد ةف عتي ةف محم د أةك الحس .38

 .ق422 الحسف ةف أحمد ةف إةراانـ أةك محمد المثي العطلر ملت سيل .39

 .ق422ةردادم الينسلةكرم ملت سيل ال عتي ةف محم د ةف محم د أةك الحسف .40

 .اػ423ةك النلسـ الةيدار ملت سيل إسملعنؿ ةف إةراانـ أ .41

 .اػ423ك عةد ه الىكفي ملت سيل الحسنف ةف رجلع ةف الحسف أة .42

 .اػ 424ه الينسلةكرم ملت سيل  محم د ةف إةراانـ ةف محم د أةك عةد .43

ػػد ةػػف عةػػد ه أةػػك سػػعند .44 مػػذايي  مسػػيد امػػذاف مػػلت سػػيل اله عةػػد الػػرحمف ةػػف محم 
 .ق425

 .ق426ؿ أةك الفضؿ الهركم ملت سيل عمر ةف إةراانـ ةف إسملعن .45

 .اػ428ف أحمد أةك إسحلؽ ملت سيل إةراانـ ةف محم د ة .46

 .اػ428أةك ةثر األىةهليي ملت سيل أحمد ةف عتي ةف محم د  .47

 .ق430 محم د ةف عنسل ةف عةد العزنز أةك ميىكر الهمذايي ملت سيل .48
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 .ق430ررنؾ ةف عةد المتؾ أةك سعند األزارم ملت سيل  .49

 .ق431أةك سعد الينسلةكرم ملت سيل عةد الرحمف ةف محم د  .50

 .ق432نرري الهركم المزثي ملت سيل سعند ةف العةلس أةك عرملف ال .51

 .كغنراـ ....ق434أةك طللب الةردادم ملت سيل  عمر ةف إةراانـ ةف سعند  .52

اػك ىػرنر؛ مف الندملء الذنف سمع ميهـ ك مف اسيعراض رنكتن أف أثرراـ  نظهر قال الباحث:     
في مرحتل مةثرة مف عمرو  ثمل ممل ندؿ عتل طتةن لتعتـ  كاريحللن في الة د لتنلء الرنكخ كيحىنتن 

 الذنف بلرةت كفليهـ كفلين  ةؿ ملت ةعضهـ ةعدو.  ندؿ اذا عتل يكاضعن ة:تذو عف ىرلر الرنكخ

 

 :(1)ذهثانًيا: تالمي

اػذو جمتػل مػف ي منػذ ا مػلـ يظرنا لج لل ا مػلـ الةنهنػي فنػد أتػذ عيػن العتػـ ثرنػر مػف اليػلس  ك      
 الكفلة: سيكاتالةنهني مريةل عتل 

 اػ.472   ملت سيلالطةرم  محمد ةف اةل ه_1

 اػ.474   ملت سيلالزةنرم  حمد ةف محمد _2

 .اػ 491 سيل ملت الزنيةي  محمد  ةف طراد -3

 اػ. 501   ملت سيلالدنيكرم  عةد الرحمف ةف حمد -4

 اػ. 502   ملت سيلالركنليي  عةد الكاحد ةف إسملعنؿ -5

 اػ.507   ملت سيلأةك عتي الةنهني  إسملعنؿ ةف أحمد ةف الحسنف -6

 اػ.514   ملت سيلالنرنرمعةد الثرنـ عةد الرحنـ ةف  -7

                                                           

 (.18/164ايظر: سنر أع ـ الية ء لتذاةي ) ((1
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 اػ.516 سيلملت  أةك يىر الينسلةكرم   ةف مسعكد عتي -8

 .اػ522   ملت سيلعتي ةف الحسف العطلر -8

 اػ.523   ملت سيلالةنهنيةف أحمد  أةك الحسف  د ه ةف محمدعة -9

 اػ.524   ملت سيلسهؿ أةك محمد الةسطلمياةل ه ةف  -10

  اػ.524   ملت سيلالمهرايي  اةل ه ةف النلسـ -11

 اػ.525   ملت سيلالرنةليي  اةل ه ةف محمد -12

 اػ.530   ملت سيلأةك الحسف الرسليي  عتي ةف أحمد ةف ميىكر -13

 اػ.530   ملت سيلالعلمرم  محمد ةف عةد ه -14

 اػ.530   ملت سيلالفراكم  محمد ةف الفضؿ -15

 .اػ531  ملت سيلأةك النلسـ الجرجليييمنـ ةف أةي سعند  -16

 اػ.533   ملت سيلالرحلمي  زاار ةف طلار -17

 اػ.533   ملت سيلالدمرني  عتي ةف المستـ -18

 اػ.535   ملت سيلعةد الحمند ةف محمد الةنهني -19

 اػ.536   ملت سيلالسمربيدم  إسملعنؿ ةف أحمد -20

 اػ.536   ملت سيلالحسنف ةف أحمد الةنهني -21

 اػ.536   ملت سيلالتكارم  عةد الجةلر ةف محمد -22

 اػ.539 ملت سيل  الفلرسي  محمد ةف إسملعنؿ -23
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مػف الي منػذ   يعللل أتػذ عيػن أثرػر مػف طةنػل -رحمن ه -ينظهر لي أف الةنهن قال الباحث:      
الػػذنف يراتػػت كفػػليهـ   ثمػػل ركل عيػػن الىػػرلر  فنػػد ركل عيػػن الثةػػلر الػػذنف مػػليكا ةعػػدو ةسػػيكات بتنتػػل

 ةعدو براةل رملينل عنكد  كزنلدة.

 :يوالمطمب الرابع: أقوال العمماء ف
ينليػػن  يػػكايرت عةػػلرات أاػػؿ العتػػـ كالفضػػؿ فػػي الر يػػلء عتػػل ا مػػلـ الةنهنػػي كجػػكدة عتمػػن    كحفظػػن  كاُّ

ػػلًفًعي كاػػذو أامهػػل: ػػٍذاىب الر  ػػلـ النػػنـ ةيىػػرة مى يىٍنًرنػػرو  كةثرػػرة اليىػػينؼ    كىػػفن اةػػفي الىػػ ح ةلً مى كى
لؼ  كالةعد عف ٍيىى  .(1)عيسلؼا  كبكة الي ٍحًننؽ  كجكدة الي ٍ:ًلنؼ  كاٍ ً

الحلفظ اليًٌٍحًرنر  كة:ين كاحد زملين  كفرند أبراين في الفيكف  مف   ةل ملـ الثةنر (2) كيعىين النلفعيُّ 
الزائد عتنن في أيكاع العتكـ  لن ميلبب   ثةلر أىحلب الحلثـ أةي عةد ه ةف الةنع في الحدنث

كعجملن كعرةلن    هل المستمنف رربلن كغرةلن كيىلينؼ ثرنرة ةترت ألؼ جزء  يفع ه يعللل ة  رهنرة
ينلين كدنليين  يرمدو ه ةرحمين  فرتب عتنن الحدنث  كاريهر ةن ... كاك أكؿ   لفضتن كج لين كاُّ

مىف جمع يىكص الرلفعي في عررة مجتدات
(3). 

ٍنًف أةػػكأريػػل   مى ػػرى ػػلـ اٍلحى ػػ كًإمى ػػل مػػف رػػلفعي ًإال  المعػػللي الجي كلترػػلفعي فػػي عييينػػن كنيي عتنػػن  فػػذثر أيػػن مى
لًفًعي مي ل؛ ليىلينفن في يٍىرىة مٍذاةن كأبلكنتن مي ل  ًإال  اٍلةىٍنهىًنٌي  فىًإف لىني عتل الر 
(4). 

ذثػر  ثركذي   ة:ين ثىلفى عتل سنرة اٍلعتمىلء  في النيلعل مف الدٍُّينىل ةللنسنر  كاليجمػؿ فػي الزاػد كالػكرع. كى
رًػػػػػن ػػػػػٍكـ رى ى نػػػػػرو أىيػػػػػن سػػػػػرد الى  ػػػػػلد ةل مػػػػػلـ العػػػػػ .(5)فى سػػػػػيلغى ػػػػػلًفظللككىػػػػػفن اٍةػػػػػف اٍلًعمى ػػػػػلحب   ـ اٍلحى ىى

                                                           

 (.332/ 1طةنلت الفنهلء الرلفعنل ) (1)
: مؤرخ  ةلحث  ميىكؼ  مف رلفعنل النمف. ايظر: األع ـ ( عةد ه ةف أسعد ةف عتي النلفعي  عفنؼ الدنف(2

 (.2/69لتزرثتي )
 (.63/ 3) لتنلفعي (  مرآة الجيلف كعةرة الننظلف3)
 (.10/ 4(  طةنلت الرلفعنل الثةرل لتسةثي ) 4)

 (.227 -226/ 1) لتسةثي طةنلت الرلفعنل الثةرل  ((5
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كحثل الذاةي أف الةنهني لك رلء أف نعمػؿ ليفسػن مػذاةنل نجيهػد فنػن  لثػلف بػلدرنا عتػل  .(1)اليىلينؼ
  (2)ذلػػؾ؛ لسػػعل عتكمػػن  كمعرفيػػن ةػػلالتي ؼ؛ كلهػػذا يػػراو نتػػكح ةيىػػر مسػػلئؿ ممػػل ىػػح فنهػػل الحػػدنث

ك العةلرات الر ائنل  كالثتملت الرائعل اليي يدؿُّ عتل عتكًٌ ثعب ا ملـ الةنهنػي  كسػمٌ إلل غنر ذلؾ مف 
 .مثليين العتمن ل كالحدنرن ل

 المطمب الخامس: آثاره العممية
ػل لػـ نٍسػةؽ       ػٍزء  ًمم  ػل لىعىت ػن ننػريب مػف ألػؼ جي اٍريرؿ ا ملـ الةنهني ةلليىينؼ  كىألؼ ًمف اٍلثيػب مى

ػػػًدنث   حػػػدًإلىٍنػػػًن أ ةىنىػػػلف عتػػػؿ الحى ػػػًدنث  كىاٍلًفٍنػػػن  كى  كالجػػػرح كاليعػػػدنؿ  كجمػػػع ًفػػػي يىػػػلينفن ةىػػػنف عتػػػـ الحى
لًدنػػث  ػػكو اٍلجمػػع ةىػػنف اأٍلىحى ذثػػر كيجي ػػننـ  كى ػػًحنح كالس  ـ   كىالى  ػػل نيىعىت ػػؽ  ةػػنفرػػ رػػرح مى ػػكؿ  كى اٍلًفٍنػػن  كىاأٍليىي

ًةن لً  ًةلٍلعىرى
 :مل اك مطةكع  كميهل مل اك متطكط  ثلآليي ميهل عتل ثرنر مف مىيفلين   كبد كبفت (3)

 إرةلت عذاب النةر. - 1

 أحثلـ النرآف. - 2

 اآلداب. - 3

 األرةعكف الىررل. - 4

 األسملء كالىفلت. - 5

 الةعث كاليركر. - 6

 ةنلف تط: مف أتط: عتل الرلفعي. - 7

 الجلمع في التليـ. - 8

                                                           

 (.248/ 5(  رذرات الذاب )1)
 (.169/ 18ء )(  سنر أع ـ الية 2)
 (.266يةننف ثذب المفيرم فنمل يسب إلل األرعرم  الةف عسلثر )ص: (3)
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 الجلمع في رعب ا نملف. - 9

 ةنلء في بةكراـ.حنلة األي - 10

 الت فنلت. - 11

 الدعكات الثةنر. - 12

 دالئؿ اليةكة كمعرفل ىلحب أحكاؿ الررنعل. - 13

 رسللل الةنهني إلل أةي محم د الجكنيي. - 14

 رد االيينلد عتل ألفلظ الرلفعي. - 15

 رسللل في حدنث الجكنةلرم. - 16
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 .(1)ميلبب الرلفعي - 27

الةنهني في عتكـ ثرنرة  ثللعنلئد  كالنرآف   رظهر لي مف عيلكنف مىيفلين يةحُّ ن قال الباحث:       
كغنراػػل مػػف كالسػػنر  كاليفسػػنر  كالحػػدنث  كالفنػػن  كأىػػكلن  كاليػػراجـ  كاآلداب  كاألدعنػػل  كالربػػلئؽ  

  ميهػػػل طرننػػػل ثمػػػل ن حػػػظ أف ا مػػػلـ الةنهنػػػي ىػػػيؼ فػػػي الحػػػدنث عتػػػل أثرػػػر مػػػف طرننػػػل  العتػػػكـ
 .طرننل األجزاء الحدنرنلاألةكاب  ك 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   (.430ايظر: طةنلت الرلفعننف الةف ثرنر ) ص: (1)
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 .المبحث الثاني: التععريف بكتاب السنن الكبرى لمبييقي
 :ر رل مطللب كفنن

 المطمب األول: موضوع الكتاب
كمػف   ىيؼ ا ملـ الةنهني ثيلةن السػيف عتػل أيػن يػكع مػف المىػيفلت عتػل طرننػل األةػكاب        

ثرنػػر مػػف مكضػػكعلت الػػدنف  لثيهػػل يرثػػز ةللدرجػػل  المعتػػـك أف ثيػػب السػػيف يرػػيمؿ عتػػل أحلدنػػث فػػي
األسػػػلس عتػػػل أحلدنػػػث األحثػػػلـ  كلهػػػذا ثػػػلف مكضػػػكع ثيلةػػػن األحلدنػػػث اليػػػي يسػػػييةط ميهػػػل األحثػػػلـ 
الفنهنػػل  تلىػػل إذا عتميػػل أف ا مػػلـ الةنهنػػي رػػلفعي المػػذاب  كمػػف المعتػػـك أف الفنػػن نعيػػي يسػػطنر 

كاألحكاؿ الرتىنل  كالحدكد في الثيب التلىل جهلد  األحثلـ في أةكاب العةلدات  كالمعلم ت  كال
ل فػػي ثيػػلب الةنهنػػي السػػيف الثةػػرل  إذ إف مجمػػؿ أحلدنرػػن يػػدكر حػػكؿ اػػذو  ةػػذلؾ  كاػػذا ملثػػلف كاضػػحن
المكضػػكعلت  ممػػل نجعػػؿ الةلحػػث نؤثػػد ةػػ:ف مكضػػكع الثيػػلب اػػك أحلدنػػث األحثػػلـ الفنهنػػل تلىػػل  

 كه أعتـ.

 ة لمكتاب.المطمب الثاني: األىمية العممي
مف ثكين ثيلةنل جلمعنل ألغتب االحلدنث  يظهر األامنل العتمنل لثيلب السيف الثةرل لتةنهني         

كاليي يلفت عتل عررة آالؼ حػدنث  إضػلفل إلػل اايملمػن ةعػزك ثرنػرو ميهػل إلػل   الكاردة في األحثلـ
بنمين العتمنل أامنل يةكنةػلت كممل نزند   المىلدر اليي سةنين ثللىحنحنف  كسيف أةي داكد  كغنرال

ل المذاب الرلفعي.  ا ملـ الةنهني عتل اذو األحلدنث اليي يدؿ عتل يضتُّعن في الفنن  تىكىن

زالل اليعلرض ةنيهل  كةنػلف اُّ ة:حكاؿ الركاة  كاألحثلـ عتل األحلدنث  ك ةل ضلفل إلل درانين           
نػدلؿ عتػل أف اػذا الثيػلب نحظػل ةننمػل عتمنػل غرنةهل  كمل إلل ذلؾ ممػل سػطرو فػي ثيلةػن؛ ثػؿ اػذا 

 ثةنرة ال نثلد نيسةىؽ إلنهل مف ًبةىًؿ مف ىي ؼ بةتن في السيف.

 اةػػػف الحػػلفظ جعتػػػن نػػدف  كأرػػػهرال الةىٍنهنػػي مىػػيفلت أاػػػـ مػػف الثيػػػلب اػػذا نعػػػدكةيػػلءن عتنػػن:         
 مرايػب عػف يحدرػن أريلء يف فنلؿ  ملجن اةف سيف ةدؿ الٌيرمذٌم  سيف ةعد  السيف ثيب راةع الى ح
 الٌيرمػػذٌم  كثيػػلب اليسػػلئي  كسػػيف داكد  أةػػي ةسػػيف رػػـٌ  ةللىػػحنحنف  العيلنػػل كلينػػدـ": الحػػدنث ثيػػب
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ػػل لمرػػثتهل  ضػػةطنل  يعتػػـ ال فإيػػل لتةنهنػػي " الثةنػػر السػػيف" ثيػػلب عػػف نتػػدعف كال  معلينهػػل لتفػػي كفهمن
  .(1)"ةلةن في مرتن

 األحثػلـ  أحلدنػث ألثرػر السػينعلةن عيػن دًحػيى  فػ " الثةػرل: عػف ثيػلب السػيف السػتلكم بلؿك         
  "السػيف" ثيػب سػلئر عتػل الينػدنـ حنػن ثػلف كلػذا مرتػن  ةلةػن في -الى ح اةف بلؿ ثمل- يعتـ ال ةؿ

  مرتػػن ألحػػد لػػنس: "الػػذاةي كبػػلؿ .(2)""ج لػػيهـ كمزنػػد الكفػػلة  فػػي مىػػيفنهل لينػػدـ يتػػؾ بػػدمت كلثػػف
ػػػك  .(3)"ةػػػن نعييػػػي أفٌ  لتعػػػللـ نيةرػػػيك  ػػػ" ي:ةثً بػػػلؿ السُّ ؼ فػػػي عتػػػـ الحػػػدنث مرتػػػن يهػػػذنةل كيرينةػػػل يًٌ مػػػل ىي

 .(4)كجكدة"

 :لمبييقي ىالكبر  السننكتاب  وىذه بعض مظاىر أىمية

 .األحثلـ ألحلدنث مكسكعل نعد فهك: األحثلـ ألحلدنث اسينعلةن .1

 .ا سيلد في عتكٌ  أك  فنهنل لفلئدة كذلؾ: لتحدنث يثرارو .2

 .السيل ثيب مف العدند عتل المسيترجلت أاـ مف" الثةرل السيف" ثيلب نعيةر ثمل .3

 .كالميلةعلت الركااد مف ثةنرة يسةل عتل الريمللن المهمل المىلدر مف أنضلن  نعيةر .4

 .كاليلةعنف الىحلةل فنن في ثةنرة مكسكعل كاك .5

 .كالفضلئؿ كالسنر كالةر اآلداب أحلدنث مف ثةنرة جمتل عتل أنضلن  كاريمؿ .6

   ةللعتػؿ كةىػران  ةللرجػلؿ معرفػلن  العتػـ اػذا فرسػلف أحػد فهػك  الةػلب اذا في نهنيةللة كحسةؾ .7
 مرجعػػػػلن  الثيػػػػلب نثػػػػكف كةهػػػػذا طػػػػلارنا  كمعنيػػػػلن  ىػػػػلفنلن  ميةعػػػػلن  الثيػػػػب مػػػػلدة ترجػػػػت رػػػػـ كمػػػػف

 .ه رحمن مؤلفن أرادو ثمل الجكايب ميثلمؿ الحدنث ألىحلب
                                                           

 (.251مندمل اةف الى ح = معرفل أيكاع عتـك الحدنث )ص:   (1)
 (.308/ 3فيح المرنث ةررح ألفنل الحدنث )  (2)
 (.166/ 18سنر أع ـ اليُّةى ء )  (3)
 (.3/4طةنلت الرلفعنل )  (4)
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 ى.سنن الكبر ال كتابومنيج البييقي في  :لثالمطمب الثا
  حنث بلؿ: "علديي أكضح الةنهني ميهجن العلـ في يىينؼ الثيب في مندمل ثيلةن دالئؿ اليةكة  

في ثيةي المىيفل في األىكؿ  كالفركع  االبيىلر مف األتةلر عتل مل نىح ميهل دكف مل ال 
ة نىح  أك اليمننز ةنف مل نىح ميهل  كمل ال نىح؛ لنثكف اليلظر فنهل مف أاؿ السيل عتل ةىنر 

ممل ننع االعيملد عتنن  ال نجد مف زاغ بتةن مف أاؿ الةدع عف بةكؿ األتةلر مرمزىا فنمل اعيمد عتنن 
أاؿ السيل مف اآلرلر  كمف أيعـ اليظر في اجيهلد أاؿ الحفظ في معرفل أحكاؿ الركاة  كمل ننةؿ مف 

ـى أيهـ لـ ن:لكا جهدنا في ذلؾ  حيل إذا ثلف االة ًت ف نندح في أةنن إذا عرر مين األتةلر  كمل نرد  عى
ن:تذو في ه لكمل الئـ  كال نميعن في  عتل مل نكجب رد تةرو  كاألب في كلدو  كاألخ في أتنن  ال

كاي في ثيةي المىيفل في ذلؾ لؿ  كالحثلنلت عيهـ في ذلؾ ثرنرة  ذلؾ رجيل رحـ  كال ىتل م
ـى مثيكةل  كمف كبؼ عتل يمننزم في ثيةي ةنف ىحنح األتةلر  ك  ًت سننمهل  كسلعدو اليكفنؽ  عى

كاف  ىدبي فنمل ذثرين. كمف لـ نيعـ اليظر في ذلؾ  كلـ نسلعدو اليكفنؽ  ف  نرينن ررحي لذلؾ
ل ييرًف اآلنلتي كالييذر﴿كاف أةترت ثمل بلؿ ه عز كجؿ: نضلحي لن ثررت  كال إ مى  ال كـو ف بى عى  كى

 .(1)[ 101]نكيس: ﴾كفؤميي ني 

نعد  -ةحؽ–فهك   في اذا الثيلب ةىكرة كاضحلو ييجتل   -رحمن ه-المؤلؼ إململ عتل أف       
كال يثفي اذو العجللل السينعلب جمنع منزات اذا الثيلب مف ثلفل زكانلو؛ ألين مف   مىيفلين أفضؿى 

كغنػػر المرفكعػػل  كلثػػف ميهػػل  المرفكعػػل   أجمػػع الثيػػب اليػػي ييلكلػػت يىػػكص األحثػػلـ ةثلفػػل ىػػكرال
 عتل الينلط اليللنل:نمثف الييةنن 

 إنراد أحبُّ   الحدنث أاؿ رسـ عتل كأيل: "ا نملف رعب في الةنهني ننكؿ: مسيد ثيلب أين .1
 النتب عتل نرتب ال مل عتل كاالبيىلر   ة:سليندال كالحثلنلت المسليند مف إلنن أحيلج مل

 .(2)"ثذةنل ثكين

                                                           

 (.88ايظر: دالئؿ اليةكة لتةنهني )المندمل ص ((1
 (.1/84( رعب ا نملف ) (2
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 إسيلد في الميعددة األسليند عنجم بد فإين ثيلةن؛ في األسليند اسيعملؿ في كاسع ميهج كلن .2
 آتر إسيلد إلل إسيلد مف( ح) اليحكنؿ يظلـ نسيعمؿ أك  ميهل طرننلن  نتيلر أك  كاحد
 .المترج اليفلؽ

 الميكف مكضكعلت أسلس عتل ثيلةن الةنهني يٌظـ: الفنهنل األةكاب عتل ثيلةن ري ب أين .3
 بٌسـ فإين  األترل إحداال يثةر ييظنمنل كحدات ر ث في كجعتن  الفنهنل األةكاب حسب
 إلل الثيب بسـ رـ.. الى ة ثيلب  الطهلرة ثيلب: مرؿ ثتنل ثيب إلل الثةرل السيف
 نكجب مل أةكاب جملع" ك" الحدنث أةكاب جملع: "مر ن  فننكؿ  األةكاب كاي أىرر كحدات
 كاذو  األةكاب مف ثةنران  عددان  الفىكؿ اذو مف فىؿ ثؿ يحت نكرد رـ.. الت" الرسؿ
 طةنعل حسب كينؿٌ  يثرر األحلدنث مف جمتل عتل يريمؿ ةدكرال الىرنرة األةكاب

 أديل مف كلك األحلدنث مف م:تكذة األةكاب اذو يراجـ الةنهني ا ملـ جعؿ كبد. مكضكعهل
 ةنف الميلسةل يحٌرل ثمل  الىحنح جلمعن في الةتلرم ا ملـ ىينع اك ثمل  لهل ميلسةل
 مل ةلب ثؿ يحت نكرد. الحتنلت الميىتل الستستل ثهنئل لةنثي ىلر حيل كاألةكاب الثيب
 .يىكص مف نيلسةن

 مكضع في ثتهل ذثرال سيد مف أثرر عيدو لن ثلف فإف ةسيدو  اليص نذثر: ةللميكف اعييلؤو .4
 ةمرتن  األسليند ةلبي في ننكؿ رـ األكؿ المكضع في الميف نذثر ا طللل لعدـ كطتةنل. كاحد
 .ةمعيلو ةيحكو 

 .الركانل في الت ؼ كجكو نةنف .5
 .ثرنرة أحنلف في اليىكص ركاة عتل المىيؼ نحثـ .6
 .نىح ال كمل ميهل  نىح كمل نركنهل  اليي األحلدنث عتؿ نةنف .7
 .أحلدنث مف لن نيعرض فنمل المتيتفل االسيدالؿ كجكو نةنف .8
 كنذثر   السيل الثيب أىحلب األئمل مف ترجهل مف إلل كنعزكال الثيلب  يىكص نترج .9

 .عيدو الحدنث سيد مع ةن نتيني الذم الندر المترج اذا سيد مف
 .الركانلت ةعض في األلفلظ ت ؼ نةنف .10
 .األحنلف ةعض في يىكص مف لن نيعرض فنمل األلفلظ  غرنب نةنف .11
 .كاليرجنح الجمع كثنفنل اليىكص  ةنف الظلارم اليعلرض كجكو ةةنلف ننكـ ثمل .12
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 ال الىحنح في الحدنث أىؿ أف نعيي" لىحنحا كفي: "السيف في بلؿ إذا أف ميهجن كمف .13
 .الىحنح في ةيملمن أين
 أبتًٌهـ مف... كالةنهني: "يعللل ه رحمن ا س ـ رنت ننكؿ األحلدنث ايينلء في ميهجن كعف .14

 نىتح مل كاآلرلر المراسنؿ مف نيىرال اليي الجهل في نركم لثف ةللمكضكع؛ اسيدالالن 
 ا سيلد ذلؾ مف أبكل اك مل نضعفهل اليي الجهل في نيرؾك  ل عيملد  نىتح كال ل عيضلد 

." 
 في المنةكلل المرفكعل األحلدنث كجكد يعٌذر إذا  كغنرال كالمكبكفلت المراسنؿ إلل نيزؿ كاك .15

 .االحيجلج
 .كالركااد الطرؽ دبلئؽ عتل الييةنن: ميهجن مف أف ثمل .16
 .كأفرادال األحلدنث غرائب عتل كالييةنن .17
 سيين في لتيرجنح عٌدة كسلئؿ الةنهني ا ملـ ستؾ: لتةنهني الثةرل السيف في اليرجنح كسلئؿ .18

 :كاالتيىلر  الٌسرد سةنؿ عتل ميهل أذثر  الثةرل
 :ا سيلد في اليرجنح كسلئؿ
 :  .الراكم أحكاؿ اسينراءأكالن
 كاليرةت الحفظ. 
 كالعتـ الفنن. 
 الم زمل كطكؿ  الىحةل يندـ. 
 :الركانل ثنفنل اعيةلررليننل: 
 اليتني بٌكة. 
 الراكم مرلادة. 
 :الركانل مثلف اعيةلر رللرنل:
 كالرلمي  العرابي ا سيلد عتل الحجلزم ا سيلد يندنـ. 
 :تلىل اعيةلراتراةعنل: 
 معن يل ةحللل ا سيلد رهرة. 
 الركاة ثررة. 

ل:   :العلمل اليرجنح كسلئؿتلمسن
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 اليرجنح في كالتطكط الكرلئؽ اعيملد. 
 اليرجنح في ىتنلاأل المراجع يحثنـ. 
 اليرجنح في اليلرنت اسيعملؿ. 
 اليرجنح في كالركااد الميلةعلت اسيعملؿ. 
 :الةنهني سيف في الميف يند. 20
 :  :مرتن نجكز ال ةمل اليحدنثأكالن
 الميف يند في اليلرنت اسيعملؿ. 
 الميف يند في العنؿ اسيعملؿ. 
 :مين ةللىدؽ  كأثرر أرةت اك لمل الميف متللفلرليننل: 
 الرثؿ حنث مف الميف يند. 
 :الميف في اليرجنحرللرنل: 
 :كأستكةن الميف رثؿ إلل راجعل اعيةلرات . أ
 نلؽ حسف  .السًٌ
 اليرينب. 
 االضطراب مف الٌس مل. 
 .المعيل إلل راجعل اعيةلرات . ب

 ا رةلت. 
 الٌيملـ. 
 الةنلف. 
 النننف. 

 :تلرجي مننلس إلل راجعل اعيةلراتج. 
 النرآف مكافنل. 
 لءالعتم إجملع. 
 نكرد يحت ثؿ ةلب مل نيلسةن مف يىكص. .19
 : ركاو الةتلرم  أك أترجن مستـ.إذا الينل سيد المترًٌج ةسيد الرنتنف أك أحدامل فإين ننكؿ .20
 ثرنر مف المسلئؿ بةؿ ييلكلهل.لـ الرلفعي في أكؿ ثلف نسيفيح ةنكؿ ا م .21
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 يلدنل.  أك حدنرنل: ميينل  أك إسنثرر الحدنث في ثيلةن لفلئدة عتمنل فنهنل .22
 كةنلف آراء الينلد فنهل.  كةنليهل  عتؿ الحدنثةذثر نهيـ  .23
   ليفي يكاـ اليدلنس  أك ا رسلؿ.مل نةنف سملع الراكم مف رنتن ثرنران  .24
   كنسي:يس ةهل.نينؿ آراء الينلد في سملع الركاة مف رنكتهـ .25

كننػػدح لػػنس اػػذا فحسػػب  ةػػؿ المؤلػػؼ ثعلديػػن نضػػعؼ كنىػػحح  كننػػلرف كنػػرجح  كنعػػدؿ كنجػػرح   
-فضػ ن عػف ايينلئػن زمػلـ ا ملمػل فػي اػذا العتػـ الرػرنؼ  ؾً تُّػمى ثيػن اليػي أكفػت ةػن عتػل يى كنمػدح  ةمتى 
فهػػك أحػػد فرسػػلف اػػذا العتػػـ معرفػػل   كحسػػةؾ ةػػللةنهني فػػي اػػذا الةػػلب  لتيىػػكص الرلةيػػل -رحمػػن ه
طػػػلارنا  كةهػػذا نثػػػكف كمعنينػػل   ب ميةعنػػل ىػػػلفننللكةىػػػرنا ةللعتػػؿ  كمػػػف رػػـ ترجػػػت مػػلدة الثيػػػ  ةللرجػػلؿ
 .-رحمن ه -ثمل أرادو مؤلفن  ألىحلب الحدنث ميثلمؿ الجكايب مىدران الثيلب 
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نن الكبرى، الفصل الثاني:  الرواة الذين نفب البييقي سماعيم من السيوخ في السُّ

 :مةلحث لر ركفنن  

 سماع من النبي الالمواضع التي نفب فييا البييقي  المبحث األول:
سملع كجدت أف الةنهني ثلف نيفي   نهنيسينراء كالةحث في ثيلب السيف الثةرل ل ملـ الةةعد اال   

 ثمل نتي:  مف اليةي ىتل ه عتنن كستـ الركاة
 :عن النبي صمب هللا عميو وسممَطاِرُق بُن ِسَياِب بِن َعْبِد َسْمٍس ( 1)

ًمم ٍف رىأىل الي ًةي    ًعنفى طىلرىؽه ًمٍف ًتنىلًر الي لةً " بلؿ ا ملـ الةنهني: ٍع   صمب هللا عميو وسممكى ـٍ نىٍسمى ٍف لى كىاًُّ
 .(1)"ًمٍيني 

 أوًًل: ترجمة الراوي:
ًتػػػيُّ  ػػػتىمىل الةىجى ػػػٍمًس ٍةػػػًف سى ٍةػػػًد رى طىػػػلًرؽي ٍةػػػفي ًرػػػهىلًب ٍةػػػًف عى

  مػػػلت سػػػيل رػػػ ث (3)أةػػػك عةػػػد ه الثػػػكفي  (2)
 .(4)كرملينف

 :ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي
 كبػلؿ  (5)ميػن نسػمع كلػـ  ىػتل ه عتنػن كسػتـ اليةػي رأل :كداد أةػك بػلؿ  ىػحةين فػي اتيتؼ      
  األكؿ النسػـ فػي فػذثرو  الىػحةل لػن ا ىػلةل فػي حجػر اةػف كرجػح  (6)"ىحةل لن لنست: "حليـ أةك
 نػن كسػتـىػتل ه عت اليةي رأل فمف اليفس  إلنن يمنؿ مل اك كاذا  (7)ىحةين في نرؾ ال ممف أم

                                                           

 (.260/ 3( السيف الثةرل لتةنهني )(1
  (.91/ 2( اذو اليسةل إلل ةيجنتل. كبنؿ ةجنتل اسـ ألـ لهـ فييسةكا لهل. األيسلب لتسمعليي )2)

 (.45/ 2يع )( معجـ الىحلةل الةف بل(3
(  كمعجػػػػـ الىػػػػحلةل لتةرػػػػكم 352 /4(  كاليػػػػلرنت الثةنػػػػر لتةتػػػػلرم )66/ 6الطةنػػػػلت الثةػػػػرل)( ايظػػػػر يرجميػػػػن: (4
(   كيهػػػذنب 755/ 2(  كاالسػػػينعلب فػػػي معرفػػػل األىػػػحلب )1558/ 3(  كمعرفػػػل الىػػػحلةل ألةػػػي يعػػػنـ )3/421)

 (.341/ 13الثملؿ في أسملء الرجلؿ )
 (.280/ 1( سيف أةي داكد )5)

 (.485/ 4الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ ) (6)
 .(414/ 3ا ىلةل في يمننز الىحلةل ) (7)
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 ممنػػزان  الرائػػي نثػػكف أف ةعضػػهـ كارػػيرط .ثللةتػػلرم المحػػدرنف مػػف ثرنػػر مػػذاب كاػػذا  لىػػحلةنن  ثػػلف
ىػػتل ه عتنػػن كسػػتـ يػػن رأل اليةػػي ؟ فنػػد بػػلؿ اةػػف حجر:إرجػػ ن  ىػػتل ه عتنػػن كسػػتـ رآو ةمػػف فثنػػؼ
  الةػر عةػد اةػفك  نـ ثللةركم  كأةػي يعػ ثيةهـ في الىحلةل في المىيفنف أثرر ذثرو فند كلذا  (1)رج ن 
رأل اليةػي ىػتل : (6)كالذاةي  (5)كالمزم  (4)اةف حةلف  ك (3)كأةك حليـ   (2)بلؿ الةتلرمك   األرنر كاةف

 ه عتنن كستـ.
  رةيت لن الىحةل ةللرؤنل.الخالصة: 

 :و من النبي صمب هللا عميو وسممثالثًا: أقوال العمماء في سماع
 كاةػػفي   (8)  كأةػػك داكد(7)أحمػػدي : اليةػػي ىػػتل ه عتنػػن كسػػتـ هلب مػػفيفػػل سػػملع طػػلرؽ ةػػف رػػ       
 .(9)السثف

                                                           

 المرجع السلةؽ يفسن. (1)

 (.352/ 4( اليلرنت الثةنر لتةتلرم )2)
 (.485/ 4( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )3)
 .(201/ 3( الرنلت الةف حةلف )4)
 (.341/ 13يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ ) (5)
 (.487/ 3سنر أع ـ الية ء ) (6)

 كلـ نسمع مين". -ىتل ه عتنن كستـ-( بلؿ: "طلرؽ ةف رهلب رأل اليةي 125/ 31( مسيد أحمد )(7
  كلـ نسمع مين -ىتل ه عتنن كستـ-(  بلؿ أةك داكد: طلرؽي ةف رهلب بد رأل اليةي  296/ 2( سيف أةي داكد )(8

 رنئلن.
 -ىػػتل ه عتنػػن كسػػتـ-(  بػػلؿ مرتطػػلم: بػػلؿ الةربػػي: لػػنس لػػن سػػملع مػػف اليةػػي45/ 7الثمػػلؿ )إثمػػلؿ يهػػذنب  ((9

 رنئل. -ىتل ه عتنن كستـ-نعرؼ  كبلؿ اةف السثف: لـ نسمع مف اليةي
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 ىػتل ه عتنػن كسػتـن عػف اليةػي ركانيىػ (4)حجػر كاةػفي   (3)كالع ئػي  (2)كالذاةي  (1)ككىؼ أةك حليـ
 ةللمرستل.

 قال الباحث: 
ـي         ـى  -نن كسػتـىتل ه عت-الةنهني في يفي سملع طلرؽ ةف رهلب مف اليةي كافؽ ا مل  ا مػل
-ف حجر  كالع ئي ركانيػن عػف اليةػيالسثف  ككىؼ أةك حليـ  كالذاةي  كاة داكد  كاةفى  ل  كأةأحمدى 

 أليػن نثػكف مرسػؿ ىػػحلةي  ؛تن منةػػكؿف مرسػإرػـ   ةللمرسػتل  كاػػك ثمػل بػللكا -ىػتل ه عتنػن كسػتـ
   كه أعتـ.(5)بلؿ ةذلؾ اةف حجر

َنابُ مَ ( عبد الرعْحَمن ْبُن ُعَسيْ 2)  .-صمب هللا عميو وسمم-حيُّ عن النعِبيِّ َة الصُّ

ػػأةػػك عةػػد ه عةػػد الػػرح"بػػلؿ ا مػػلـ الةنهنػػي:  ىػػتل ه عتنػػن  لةحي لػػـ نسػػمع مػػفيى مف ةػػف عسػػنتل الىُّ
 .(6)"كستـ

                                                           

ػلى 98( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: (1 ٍتنىمى ػٍف عى كىاوي الر ػٍكًرمُّ  عى ػًدنثي ال ػًذم رى ػٍف  (  بلؿ اةػف أةػي حػليـ: اٍلحى ٍررىػدو  عى ٍةػًف مى
ػػت ـى -طىػػلًرؽو ٍةػػًف ًرػػهىلبو  أىٌف الي ةًػػي   سى تىٍنػػًن كى ُ ي عى ػػت ل ا ػػلًئره   -ىى ػػٍتطىلفه جى ػػؽٌو ًعٍيػػدى سي ػػلي حى : ثىًتمى ػػؿي  بىػػلؿى : أىمُّ اٍلًجهىػػلًد أىٍفضى ػػًئؿى سي

: بىٍد أى  ؿه  فىنيٍتتي ًدنثه ميٍرسى : اىذىا حى ًمٍعييني نىنيكؿى سى ػل فىنىلؿى أىًةي: كى ٍتييػني ًفػي اٍلًكٍحػدىاًف ًلمى ػل أىٍدتى : ًإي مى ٍسيىٍد اٍلًكٍحدىاًف  فىنىػلؿى ٍتيىني ًفي مى ٍدتى
ٍؤنىييني الي ًةيًٌ  ت ـ-نيٍحثىي ًمٍف ري سى تىٍنًن كى ُ ي عى ت ل ا  .-ىى

فػػي   كغػػزا -ىػػتل ه عتنػػن كسػػتـ-(  بػػلؿ الػػذاةي: طػػلرؽ ةػػف رػػهلب رأل اليةػػي470/ 4( سػػنر أعػػ ـ اليػػة ء )(2
 .-ىتل ه عتنن كستـ-ت فل أةي ةثر غنر مرة  كأرسؿ عف اليةي

 (.200( جلمع اليحىنؿ )ص: (3
 كركل عين ميرس ن. -ىتل ه عتنن كستـ-(  بلؿ: طلرؽ ةف رهلب رأم اليةي3/ 5يهذنب اليهذنب )( (4
  فركانيػػػن عيػػػن مرسػػػؿ (  بػػػلؿ اةػػػف حجػػػر: إذا رةػػػت أيػػػن لػػػـ نسػػػمع ميػػػن414/ 3( ا ىػػػلةل فػػػي يمننػػػز الىػػػحلةل )(5

 ىحلةٌي  كاك منةكؿ عتل الٌراجح.
يف الثةرل لتةنهني )(6  (.132/ 1( السُّ
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 أوًًل: ترجمة الراوي:

ػػػ عةػػػد الػػػرحمف       جر إلػػػل اػػػلك   سػػػثف الثكفػػػل  مػػػف ةيجنتػػػل مػػػف أاػػػؿ الػػػنمف  لةحييى ةػػػف عسػػػنتل الىُّ
  (1)ةتمسػل أنػػلـ -ىػػتل ه عتنػن كسػتـ-  فنػػدـ المدنيػل ةعػد كفػلة اليةػي-ىػتل ه عتنػن كسػتـ-اليةػي

ػلغنػرو ارػيهر ةكةػنف ىػحلةي   مف ذثر لن ىحةل فند كاػـ ةنيػنك  كيكفي ةدمرؽ  كاػك   لةحيى سػـ الىُّ
ػػػ :الىػػػحلةي  لمراسػػػنؿ ةنكلػػػن:ي  كبػػػد ذثػػػر ذلػػػؾ اةػػػف أةػػػي حػػػليـ فػػػي اًسػػػحمى األى   ةػػػف األعسػػػرح لةً يى الىُّ

ػػ" :"سػػمعت أةػػل زرعػػل ننػػكؿ ػػ  حةللةحي الػػذم لػػن ىػػيى الىُّ كالػػذم لنسػػت لػػن   لةح ةػػف األعسػػريى اػػك الىُّ
ػ :ىحةل اك بػدـ عتػل اليةػي ىػتل ه عتنػن كسػتـ فتػـ   عةػد الػرحمف ةػف عسػنتل :كاسػمن  لةحييى الىُّ

 .(2)"تحننن

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

 .(6)  كذثرو اةف حةلف في الرنلت(5)كاةف حجر  (4)العجتيك   (3)كرنن اةف سعد

 اك رنل. الخالصة:

 و من النبي صمب هللا عميو وسمممماء في سماعثالثًا: أقوال الع

عػنـ يي  كأةىتل ه عتنن كستـ  رحمف ةف عستنل الىيلةحي مف اليةييفل سملع اليلةعي عةد ال      
 .(8)اةف عةد الةرك   (7)االىةهليي

                                                           

(  كيػػلرنت 1869/ 4(  كمعرفػػل الىػػحلةل ألةػػي يعػػنـ )180ايظػػر يرجميػػن فػػي: مرػػلانر عتمػػلء األمىػػلر)ص: (1) 
 (.505/ 3(  كسنر أع ـ الية ء )856/ 2(  كيلرنت ا س ـ )117/ 35دمرؽ)

 (.121راسنؿ الةف أةي حليـ )ص: الم (2)
 (.353/ 7الطةنلت الثةرل ) (3)
 (.82/ 2الرنلت لتعجتي ) (4)
 (346( ينرنب اليهذنب )ص: (5

 (. 74/ 5الرنلت الةف حةلف ) (6)
 (.1869/ 4( معرفل الىحلةل ألةي يعنـ )(7

 (.841/ 2ل األىحلب )(  كاالسينعلب في معرف3/ 4اليمهند لمل في المكط: مف المعليي كاألسليند ) (8)
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  قال الباحث:

ػت ـى -سػملعن مػف اليةػيةكرد يىرنح عةػد ه الىػيلةحي  ىنا إسكاٌل:         سى تىٍنػًن كى ػت ل هي عى فػي  -ىى
  كلثف اػذا اليىػرنح ال (2)  كركانل زانر ةف محمد عيد أحمد(1)حفص ةف منسرة عيد اةف سعد ركانل

زنػد ةػف أسػتـ ثػ ـ  فنػد  عتل زند ةف أستـ  كفي ركانػل حفػص ةػف منسػرة عػف إذ اك ت ؼه  ؛نيعيدُّ ةن
سػػملعن مػػف زنػػد ةػػف أسػػتـ عػػرض  أتةريػػي مػػف سػػمع "طعػػف فنهػػل نحنػػل ةػػف معػػنف  فنػػلؿ فػػي حفػػص: 

حفػػص ةػػف منسػػرة ننػػكؿ: ثػػلف عٌةػػلد ةػػف ميىػػكر نعػػرض عتػػل زنػػد ةػػف أسػػتـ  كيحػػف يسػػمع معػػن  بػػلؿ 
ػ جنح ركانػل ر ث:يػن ننػكؿ: ميلكلػل  فػ  كجػن ليػ .(3)"لنحنل: كمل أحسف حللن إف ثػلف سػملعن ثتػن عرضن

كانلت  ال سنمل كبد بلؿ أةك حليـ فػي حفػص: كفػي حدنرػن ةعػض األكاػلـ  حفص عتل غنرال مف الر 
 .أنضلن رـ إف الراكم عف حفص اك سكند ةف سعند  كفنن ث ـ 

 . -ىتل ه عتنن كستـ-يأف عةد الرحمف ةف عسنتل لـ نسمع مف الية خالصة القول:
 

 

 

                                                           

(: أتةريل سكند ةف سعند  بلؿ: حدريل حفص ةف منسرة  عف زند ةف 426/ 7بلؿ اةف سعد في الطةنلت الثةرل ) (1)
أسػػتـ عف عطػػلء ةػػف نسػػلر  بػػلؿ: سػػمعت عةػػد ه الىػػيلةحي  ننػػكؿ: سػػمعت رسػػكؿ ه ىػػتل ه عتنػػن كسػػتـ ننػػكؿ: 

 ....الحدنث.
(: حػػدريل ركح  حػػدريل مللػػؾ  كزانػػر ةػػف محمػػد بػػلال: حػػدريل زنػػد ةػػف أسػػتـ  عػػف 420/ 31بػػلؿ أحمػػد فػػي مسػػيدو ) (2)

 عطلء ةف نسلر بلؿ: سمعت عةد ه الىيلةحي ننكؿ: سمعت رسكؿ ه ىتل ه عتنن كستـ ننكؿ:....الحدنث.
 (.151/ 2ركانل اةف محرز ) -( يلرنت اةف معنف3)
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 .حابةالص من رواةفب فييا البييقي سماع الالمبحث الثاني: المواضع التي ن
مسػيعم ن سػملع الػركاة مػف الىػحلةل   مف ميهج ا ملـ الةنهني في ثيلةن السيف الثةرل يفيي          

فػػي ذلػػؾ ألفلظنػػل عدنػػدة  مرػػؿ: مرسػػؿ  مينطػػع  لػػـ نػػدرؾ  كيحكاػػل مػػف األلفػػلظ  كثرنػػرنا مػػل نجمػػع ةػػنف 
 ع اليللنل:ككجدت المكاضلفظي: "مرسؿ  كلـ ندرؾ"  

 َأُبو ُعَبْيَدَة ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َعْن َأِبيو:( 3)
      : ـٍ نيٍدًرٍؾ أىةىلوي ك أىةى " بلؿ الةنهنيُّ نًٌد  عيةىٍندىةى لى ؿه جى  .(1)"ه كىايكى ميٍرسى

  أوًًل: ترجمة الراوي:
انيػػن عيػػن مرسػػتل؛ أليػػن ثػػلف أدرؾ أةػػك عةنػػدة أةػػلو عةػػد ه ةػػف مسػػعكد  ككعػػلو  لثػػف رك قللال الباحللث: 

 .ىرنرنا  اةف سةع سينف عيد مكت أةنن
ةىٍنػػدىةى  كأىةيػ       ػلًمري  عي ٍةػػدً  ةػػفي  عى ٍسػػعيٍكدو  ةػفً  هً  عى الهيػػذىًليُّ   مى

ػػك الثيػٍكًفيُّ   (2) ٍةػػدً  أىتي : اٍسػػميني  نينىػػلؿي   الػر ٍحمىفً  عى
لًمره  لىًثفٍ  عى  .(3)كرملينف حدلإ سيل يكفي  ًةللثيٍينىلً  ًإال   نىًردي  الى  كى

  ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
 .(8)  كذثرو اةف حةلف في الرنلت(7)كاةف حجر  (6)كالعجتي  (5)  كاةف سعد(4)كرنن: اةف معنف      

 .اك رنلالخالصة: 

                                                           

 (.543/ 5(  )592/ 1( السيف الثةرل لتةنهني )(1
 (.391/ 13اذو اليسةل إلل اذنؿ  كاي بةنتل  ننلؿ لهل اذنؿ. األيسلب لتسمعليي ) (2)
سػنر أعػ ـ اليػة ء   ك (59/ 34يهذنب الثملؿ في أسملء الرجػلؿ )(  ك 237/ 6ايظر يرجمين: الطةنلت الثةرل ) (3)
 .(656ينرنب اليهذنب )ص: ك (  1030/ 2كيلرنت ا س ـ )  (363/ 4)

 (.403/ 9ليعدنؿ الةف أةي حليـ )( الجرح كا(4
 (.237/ 6( الطةنلت الثةرل  )(5
 (.414/ 2( الرنلت لتعجتي  )(6
 (.48( طةنلت المدلسنف = يعرنؼ أاؿ اليندنس ةمرايب المكىكفنف ةلليدلنس )ص: (7
 (.6242( ربـ: )561/ 5الرنلت الةف حةلف ) ((8
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 :أبي عبيدة من أبيوثالثًا: أقوال العمماء في سماع 
  (2)كاةػػف سػػعد  (1)رػػعةل ةػػف الحجػػلجأةنػػن: عةنػػدة ةػػف عةػػد ه ةػػف مسػػعكد مػػف  ييفػػل سػػملع أةػػ      

: ركل الػػذاةيكبػػلؿ   (8)كاليػػككم  (7)كاةػػف حجػػر  (6)  كالمػػزم(5)كاةػػف حةػػلف  (4)أةػػك حػػليـك   (3)كالعجتػػي
 عػف حدنرػن  مرػهكر رنل"كبلؿ اةف حجر في طةنلت المدلسنف:  (9)عف أةنن أرنلء كأرسؿ عين أرنلء"

 لػػـ أيػػن عتػػل ثرػػركاأل  أةنػػن مػػف سػػملعن فػػي كاتيتػػؼ  الىػػحنح فػػي أةنػػن غنػػر كعػػف  السػػيف فػػي أةنػػن
  كبػد جمػع الرػنت أةػك (10)"اليػدلنس في داتتل عين فركانين  ث من كسملع  لنلؤو لن كرةت  مين نسمع

عن اسحلؽ الحكنيي أبكاؿ الينلد في سملع أةي عةندة مف أةنن  كينؿ الت ؼ فنن  رػـ رجػح عػدـ سػمل
 .(11)لتسملعكف مين  كأجلب عمل اسيدؿ ةن المرةي

  قال الباحث:

كاةػػف حةػػلف    أةػػك حػػليـك كاةػػف سػػعد  كالعجتػػي    رػػعةلا مػػلـ الةنهنػػيُّ فػػي يفػػي السػػملع  كافػػؽ      
ألف الىػػحلةي الجتنػػؿ اةػػف مسػػعكد يػػكفي  ؛-رحمػػن ه-كاػػك ثمػػل بػػلؿكاليػػككم    اةػػف حجػػركالمػػزم  ك 

                                                           

 (.256المراسنؿ الةف أةي حليـ)ص:  (1)
 (.237/ 6لثةرل  )( الطةنلت ا(2
 (.414/ 2( الرنلت لتعجتي  )(3
 (.257( المرجع السلةؽ )ص: (4
 (.561/ 5( الرنلت الةف حةلف )(5
 (.126/ 16( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(6
 (.48( طةنلت المدلسنف = يعرنؼ أاؿ اليندنس ةمرايب المكىكفنف ةلليدلنس )ص: (7
 (.260/ 2( يهذنب األسملء كالترلت )(8
 (.363/ 4( سنر أع ـ الية ء )(9
 (.48طةنلت المدلسنف )ص:  (10)
 (. 289-4/282يرؿ اليةلؿ ةمعجـ الرجلؿ ) (11)
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عةنػدة عػلمر  كةػذلؾ نثػكف أةػك   (1)سػينف 7أبػؿ مػف ن عػلمراػػ عتػل األرجػح  كثػلف عمػر اةيػ32سيل 
 .-عتـأ كه -عيد أثرر أاؿ الحدنث  لثين لـ نحمؿ عف أةنن  ةف مسعكد لـ نةتغ سف اليمننزا

 :ُمَعاُذ بُن َجَبلِ عن َعْبُد الرعْحَمِن بُن َأِبي َلْيَمب ( 4)
ًف ٍةفى أىةً " قال اإلمام البييقي: ٍةدى الر ٍحمى ـٍ نيٍدًرٍؾ ميعىلعى  .(2)ذ"ي لىٍنتىل لى
  أوًًل: ترجمة الراوي:

ٍةدي        ل أىةيك  لىٍنتىل أىًةي ةفي  الر ٍحمىفً  عى لًرمُّ  ًعٍنسى  .(3)  ملت سيل ر ث كرملينفالثيٍكًفيُّ  األىٍيىى
 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

 رنػلتفػي ال اةػف حةػلفذثػرو ك   (7)  كاةػف حجػر(6)كاةف أةػي حػليـ  (5)كالعجتي  (4)اةف معنف كرنن      

ػػلًيـ الى ةىػػٍ:س   (10)  كالسػػنكطي فػػي طةنػػلت الحفػػلظ(9)كذثػػرو الػػذاةي فػػي يػػذثرو الحفػػلظ  (8) كبػػلؿ أىةيػػك حى
 .(11)ًةنً 

 .اك رنلالخالصة: 

                                                           

 ( 256الةف أةي حليـ )ص:  ( المراسنؿ(1
 (.619/ 1( السيف الثةرل لتةنهني )(2
(  كينرنػب 641/ 1رؼ )(  كالثل262/ 4(  كسنر أع ـ الية ء )109/ 6ايظر يرجمين في: الطةنلت الثةرل ) (3)

 (.349اليهذنب )ص: 
 (.260/ 6( يهذنب اليهذنب )(4
 (.86/ 2( الرنلت لتعجتي )(5
 (.301/ 5( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(6
 (.349( ينرنب اليهذنب )ص: (7
 (.448/ 3( الرنلت الةف حةلف )(8
 (.47/ 1( يذثرة الحفلظ لتذاةي )(9

 (.26 ( طةنلت الحفلظ لتسنكطي )ص:(10
 (.882/ 2اليعدنؿ كاليجرنح  لمف ترج لن الةتلرم في الجلمع الىحنح )( (11
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 :ليمب من معاذ بن جبلأبي عبد الرحمن بن  ثالثًا: أقوال العمماء في سماع
عػػدد مػػف األئمػػل  - عيػػنرضػػي ه-رحمف ةػػف أةػػي لنتػػل مػػف معػػلذ ةػػف جةػػؿيفػػل سػػملع عةػػد الػػ       

كالضػػػػنلء   (4)ةػػػػف تزنمػػػػل  كا (3)كالةػػػػزار  (2)  كاليرمػػػػذم(1)اةػػػػف المػػػػدنيي غنػػػػر ا مػػػػلـ الةنهنػػػػي مػػػػيهـ:
 .(6)اةف حجرك    (5)المندسي

 ألف ؛يظػر فنػن: بػلؿ معػلذ  عػف لنتػل  أةػي ةػف الػرحمف عةػد سػملع ىػحكسئؿ الداربطيي : 
ـي  امعلذن   .(7)سيل كر ركف ينؼ لنك  عمكاس  طلعكف في ملت الكفلة  بدن

 قال الباحث: 
ملع عةد فيالةنهني  كافؽ            -رضي ه عين -ف معلذ ةف جةؿمالرحمف ةف أةي لنتل  يفي سى

عةد الرحمف ةف أةي لنتل حضر مف ت فػل عمػر سػت ف  كاةف حجر  اةف المدنيي  كاليرمذم  كالةزار
عتػل  -رضػي ه عيػن-اجح  كمػلت معػلذ ةػف جةػؿاػ عتل الر 17ةذلؾ نثكف بد كلد في العلـك سينف  

كعةػد  -رضػي ه عيػن-معػلذ يثػكف كفػلة  كلن ر ث كر رنف سيل  كةذلؾ (8)اػ18الىحنح في العلـ 
كعةػد الػرحمف   رػـ إف كفػلة معػلذ ثليػت فػي الرػلـ  اكاحػدن  لالرحمف ةف أةي لنتل بد ةتغ مف عمػرو علمنػ

 ةف أةي لنتل ثكفي.
 :-رضي هللا عنو -بن مسعودعن ا هللا ْبن َعْون ْبن ُعْتَبةَعْون ْبن َعْبد ( 5)

ٍةدى ًه ٍةفى مىٍسعيكدو " :قال اإلمام البييقي ـٍ نيٍدًرٍؾ عى ٍةًد ًه لى  .(9)"عىٍكفي ٍةفي عى

                                                           

 (.261/ 6( يهذنب اليهذنب )(1
 (.505/ 5( سيف اليرمذم )(2
 (.110/ 7( مسيد الةزار = الةحر الزتلر )(3
 (.2/543(  كاليكحند)1/199( ىحنح اةف تزنمل )(4
 (.3/43األحلدنث المتيلرة ) (5)

 (.343/ 3(  كا ىلةل في يمننز الىحلةل )377/ 12(  كيهذنب اليهذنب )734يهذنب )ص: ( ينرنب ال(6
 (.60/ 6ايظر: العتؿ الكاردة في األحلدنث اليةكنل ) (7)

 (.443/ 3( الطةنلت الثةرل )(8
 (.543/ 5(  السيف الثةرل لتةنهني )123/ 2السيف الثةرل لتةنهني ) ((9
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 ترجمة الراوي:: أوًًل 
ٍيةىل ٍةف مسعكد الهيٍذليٌ        ٍةد ه ٍةف عىٍكف ٍةف عي عىٍكف ٍةف عى

لٌ  (1) ي النضلء ةةرػداد فػي أٌنػلـ الثكفٌي  كي
 .(3)ملت سيل ةضع عررة كملئل  (2)في أٌنلـ الررند :المهدٌم  كننلؿ

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
فػػػػي  اةػػػػف حةػػػػلفذثػػػػرو ك   (7)كاليسػػػػلئي  (6)كالعجتػػػػي  (5)كأحمػػػػد  اةػػػػف معػػػػنف  ك  (4)كرنػػػػن اةػػػػف سػػػػعد    
  .(8)الرنلت

 اك رنل.الخالصة: 
 :عون بن عبد هللا من ابن مسعودفي سماع  مماءثالثًا: أقوال الع

ٍةًد ًه          : اليرمذمميفل سملع عىٍكفي ٍةفي عى ٍةدى ًه ٍةفى مىٍسعيكدو ف عى
أةك   ككىفن (10)  كأةك حليـ(9)

  .(15)كالعنيي  (14)كالذاةي  (13)كاةف عسلثر  (12)الداربطيي ةل رسلؿ  ك (11)زرعل
                                                           

 (. 391/ 13عرةنل برنةل مف مثل  ايظر: أليسلب لتسمعليي )اذو اليسةل إلل اذنؿ بةنتل  (1)
 (.328/ 13( يلرنت ا س ـ )(2
 (.105/ 5( سنر أع ـ الية ء )(3
 (.313/ 6( الطةنلت الثةرل  )(4
 (.67/ 47( ايظر: يلرنت دمرؽ الةف عسلثر )(5
 (.377( الرنلت لتعجتي )ص: (6
 (.172/ 8( يهذنب اليهذنب )(7
 (.263/ 5ةف حةلف )( الرنلت ال(8
 (.47/ 2( سيف اليرمذم )(9

 (.56( يحفل اليحىنؿ في ذثر ركاة المراسنؿ )ص: (10
 (.251( يحفل اليحىنؿ في ذثر ركاة المراسنؿ )ص: (11
 (.456/ 22(  يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )67/ 47( يلرنت دمرؽ الةف عسلثر )(12
 (.60/ 47يلرنت دمرؽ الةف عسلثر ) (13)

 (.104/ 5(  سنر أع ـ الية ء  )102/ 2ثلرؼ )( ال(14
 (.424/ 2مرليي األتنلر في ررح أسلمي رجلؿ معليي اآلرلر ) ((15
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 قال الباحث: 
اليرمػػذم  كأةػػك حػػليـ  كاةػػف : عةػػد ه ةػػف مسػػعكدمػػف سػػملع عػػكف الةنهنػػي فػػي يفػػي  كافػػؽ 

سػيل   الىحلةي عةده ةػف مسػعكد مػلت فػي المدنيػل ألف ؛  كاك ثمل بللكاعسلثر  كالذاةي  كالعنيي
كةػذلؾ نثػكف فػلرؽ السػف ةنيهمػل   اػػ120 سػيليكفي فػي الثكفػل  ه   كعكف ةف عةد(1)ريينف كر رنفا

ػل نتيتػؼ ةتػد ثػؿ ميهمػل  لػذلؾ نسػيحنؿ أف نثػكف عػكفي لينف سػيلان براةل إحدل كرمثةنر     ثمػل أيػن أنضن
 كسمع مين. _ رضي ه عين_  أدرؾ الىحلةي عةده ةف مسعكدةف عةده

 .-رضي هللا عنو-عن أبي ذرُمَجاِىُد بُن َجْبٍر ( 6)
هي أىعٍ "بلؿ ا ملـ الةنهني:  ـٍ نيٍدًرٍؾ أىةىل ذىرٌو  كى لًاده لى ـي ميجى "تى

(2). 
أدرؾ مجلاػػد زمػػلف أةػػي ذر  كلػػـ نسػػمع ميػػن  اػػذا اػػك الىػػكاب  إال أف نثػػكف ا دراؾ  قللال الباحللث:
 معيلو التنلء.  

 أوًًل: ترجمة الراوي:
 :كبػػد بنػػؿ  مػػف أاػػؿ مثػػل  المثػػي أةػػك الحجػػلج  مجلاػػد ةػػف جةػػر مػػكلل عةػػد ه ةػػف السػػلئب       

 .(4)كلن ر ث كرمليكف  أك أرةع كملئل  أك ر ث  نفأك اريي  ملت سيل إحدل  (3)ثينين أةك محمد
 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

 .(9)كالذاةي  (8)كالعجتي  (7)  كأةك زرعل(6)اةف معنفك   (5)اةف سعد كرنن:

                                                           

 (.208/ 3( الرنلت الةف حةلف )(1
 (.648/ 2( السيف الثةرل لتةنهني )(2
 (.419/ 5الرنلت الةف حةلف ) 3))

 (.520( ينرنب اليهذنب )ص: (4
 (.6/20الطةنلت الثةرل) (5)
 (.319/ 8( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )6)

 (.319/ 8( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ)(7
 (.1/420) الرنلت (8)
 (.2/241) الثلرؼ (9)
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 .(2)  كبلؿ: مينفكذثرو اةف حةلف في الرنلت   (1)اةف حجررنن أنضلن: ك ك 
 اك رنل.الخالصة: 

 :ذر يمجاىد من أبء في سماع ثالثًا: أقوال العمما
  ككىػؼ الػداربطيي ركانيػن (4)  كالةػزار(3)ف أةػي ذر: أةػك حػليـمػمجلاد ةف جةر  يفل سملعى 

 .(6)  كثذلؾ الع ئي(5)ةللمرستل عين
 قال الباحث: 

ػػملع مجلاػػد ةػػف جةػػر  فػػيالةنهنػػي   كافػػؽ         أةػػك حػػليـ  كالةػػزار  كالػػد اربطيي :ف أةػػي ذرمػػيفػػي سى
كاك ثمل بلؿ؛ ألف مجلاد ةف جةر يكفي سيل إحدل أك اريينف أك ر ث أك أرةع كملئل كلن   كالع ئي
  كةػػذلؾ (8)عتػػل الىػػحنح  اػػػ32سػػيل  (7)ةذةللرةػػ -رضػػي ه عيػػن-ذر ك  كمػػلت أةػػ  كرمػػليكف رػػ ث

  فةػػنف رييػػل عرػػرة سػػيل عتػػل الػػراجحانثػػكف مجلاػػد ةػػف جةػػر بػػد ةتػػغ مػػف العمػػر حػػنف كفػػلة أةػػي ذر 
 سةعكف سيل ينرنةنل.كفلينهمل 

كلد فنهػل   مف غفلر -رضي ه عين-ذر كعتل الىحنح  كأة مثل في يكفي ثمل أف مجلاد ةف جةر
نيضػح بػكؿ ا مػلـ الةنهنػي   تػي ؼ الةتػداف  كبىػر مػدة المعلنرػل ةنيهمػلاة  كمػع ذكيكفي في الرة  

 ذر  كه أعتل كأعتـ. يأة نسمع مفة:ف مجلاد ةف جةر لـ 

                                                           

 (.520( ينرنب اليهذنب )ص: (1
 (.419/ 5( الرنلت الةف حةلف )(2
 (.205( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: (3
 (.80/ 11( إثملؿ يهذنب الثملؿ )(4
 (.250/ 6ايظر: عتؿ الداربطيي )( (5
 (.273( جلمع اليحىنؿ )ص: (6
 (.24/ 3برنل مف برل الحجلز برنةل مف المدنيل  ايظر: معجـ الةتداف ) (7)

 (.533/ 1معجـ الىحلةل لتةركم )( (8
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 :َأِبي َسِعيد اْلُخْدِريُّ عن َعُة الرعْأُي بُن َأِبي َعْبِد الرعْحَمِن َرِبيْ ( 7)
ؿه  قال اإلمام البييقي: "ميٍرسى

(1)" ًعندو ـٍ نيٍدًرٍؾ أىةىل سى ًةنعىلي لى   رى
(2). 

أدرؾ رةنعػػل ىػػرنرنا أةػػل سػػعند  لثيػػن لػػـ نسػػمع ميػػن  إال إذا ثػػلف المنىػػكد ةػػل دراؾ ايػػل  قللال الباحللث:
ل. التنلء  فنثكف  الث ـ ىحنحن

 أوًًل: ترجمة الراوي:
المعػػركؼ ةرةنعػػل الػػرأم  مػػلت سػػيل  النررػػي الي ٍنًمػػٌي    أةػػك عرمػػلفرةنعػػل ةػػف أىةػػي عةػػد الػػرحمف       

  .(3) ست كر رنف كمئل عتل الىحنح
 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

  كذثػرو اةػف (9)  كاةػف حجػر(8)الػذاةي  ك (7)كاليسػلئي  (6)كأةػك حػليـ  (5)أحمػد  ك (4)كرنن اةف سعد      
 .(10)حةلف في الرنلت

 اك رنل. قال الباحث:
 :الخدري ثالثًا: أقوال العمماء في سماع ربيعة من أبي سعيد

ؿه  اىذىا: أىٍحمىدي  بىلؿى        ًةنعىلى  ةىٍنفى  ميٍرسى ًعندو  كىأىًةي رى ًكمى   سى رى  كىٍجنو  ًمفٍ  كىري ًعندو  أىًةي عىفٍ  آتى  .ميي ًى ن  سى
                                                           

ػٍف أىةًػ129/ 4( السيف الثةرل لتةنهني)(1 ٍةًد الػر ٍحمىًف عى ًةنعىلى ٍةًف أىًةي عى لًلؾو عىٍف رى ػكؿى ًه (  مى ػٍدًرمًٌ أىف  رىسي ػًعندو اٍلتي -ي سى
ت ـى  سى تىٍنًن كى ت ل هي عى  .-ىى

 (.129/ 4( السيف الثةرل لتةنهني)(2
(  كيهػػػػذنب الثمػػػػلؿ 8/425(  كيػػػػلرنت ةرػػػػداد)4/232(  كالرنػػػػلت الةػػػػف حةػػػػلف)5/417( ايظػػػػر: الطةنػػػػلت الثةػػػػرل)(3
 (.207(   كينرنب اليهذنب )ص:1/393(  كالثلرؼ )9/130)

 (.324( الطةنلت الثةرل )ص: (4
 (.424/ 8( يلرنت ةرداد )(5
 (.475/ 3( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(6
 (.8/424( يلرنت ةرداد )7)

  (.230/ 1( المريي في الضعفلء )(8
 (207( ينرنب اليهذنب )ص: (9

 (.231/ 4الرنلت الةف حةلف ) ((10
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كممػل نؤنػد بػكؿ الةنهنػي   (1)أحمد ةػف حيةػؿ رةنعل مف أةي سعند: ا ملـ الةنهني  في يفي سملعكافؽ 
ثمػل نؤنػدو   فػي ي منػذ أةػي سػعند  كال أةػل سػعند فػي رػنكخ رةنعػل اليػراجـ رةنعػلى  أين لـ نذثر أىحلبي 

ف أك رػ ث كيسػعنف    كبػد يػكفي أيػسه سػيل ارييػن(2)أف رةنعل لـ نسمع مػف أيػس ةػف مللػؾ إال حػدنرنف
لمل ثلف   كممل نرهد لهذا مل ذثرو الذاةي مف أف رةنعل  كت أةي سعند ةيحك عندنف مف الزمفةعد م

ػل أك لػـ نكلػد  اةف سةع كعررنف سػيل ثػلف مللػؾ ةػف أيػس فطنمن
  كمػف المعػركؼ أف مللثنػل كلػد سػيل (3)

كالىحلةي الجتنؿ أةك سعند  ر ث كيسعنف  فيثكف كالدة رةنعل في حدكد سيل ست كسينف أك ةعدال 
كذثر   التدرم يكفي سيل أرةع كسةعنف  فنثكف لرةنعل يحك رملًف سينف  أك أبؿ عيد مكت أةي سعند

 :كمعتػـك أف السػفلح كاػك  (4)الذاةي: أف رةنعل ثلف اةف سةعنف سيل في ت فل أةي جعفػر الميىػكر
  كاػي السػيل يفسػهل اليػي (5)ف كمئػلعةد ه ةف محمد ةف عتي أةك العةلس ملت في سػيل سػت كر رػن

ملت فنهل رةنعل  فنثكف رةنعل أدرؾ أةل جعفر الميىػكر فػي أكؿ ت فيػن  كاػذا نعيػي أف كالدة رةنعػل 
 ر رملف سينف عيد مكت أةي سعند التدرم.مي اػ  فنثكف لن مف العي 66ثليت في يحك سيل 

 لع رةنعل مف أةي سعند التدرم.نيرجح ةللنرائف السلةنل مل ذثرو الةنهني مف يفي سم الخالصة:

 :ُعَمَر بِن الَخطعابِ  عنُسَعْيُب ْبُن َيَساٍر ( 8)
"قال اًلمام البييقي:  ـٍ نيٍدًرٍؾ عيمىرى لرو لى عىٍنبي ٍةفي نىسى ؿه  ري "اىذىا ميٍرسى

(6). 
 أوًًل: ترجمة الراوي: 

لرو  عىٍنبي ٍةفي نىسى  .(7)  مكلل اةف عةلسري

                                                           

 (.351/ 5معرفل السيف كاآلرلر ) (1)
 (.93/ 6أع ـ الية ء ) ( سنر(2
 (.419/ 8( يلرنت ا س ـ )(3
 ( المىدر يفسن.(4
 (.61( ايظر: ا يةلء في يلرنت التتفلء )ص: (5
 (.234/ 4( السيف الثةرل لتةنهني )(6
 (.800/ 2(  يتتنص الميرلةن في الرسـ )355/ 4(  الرنلت الةف حةلف )217/ 4اليلرنت الثةنر لتةتلرم ) (7)
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 راوي:ثانًيا: أقوال النقاد في ال
ػػرى ةػػًف ركل عػػف:  قمللت:  (2)  كثػػذا فعػػؿ السػػتلكم فػػي رنليػػن(1)اةػػف حةػػلف فػػي الرنػػلت وذثػػر        عيمى
ط لبً   .(3)  كأةك مكسل األرعرم  كعثرمل التى

عةػد ه ةػف عنسػل ةػف عةػد الػرحمف ةػف أةػي ك ر الػكراؽ  سػلكً مي ك إسملعنؿ ةف أةي تللػد   وروى عنو:
 . سلر بلضي األيدلسرنر ةف نسلر  كحسلف ةف نلنتل  كةي 

 رنل.الخالصة: 
 :بن الخطاب سعيب بن يسار من عمرمماء في سماع ثالثًا: أقوال الع

  كذثػػر اةػػف حةػػلف فػػي يرجميػػن أيػػن نػػركم عػػف (4)كىػػؼ الةتػػلرم ركانيػػن عػػف عمػػر ةللمرسػػتل      
 .(6)مكسل األرعرم يكأة    كذثر أةك حليـ أف لن ركانل عف عمر(5)عمر

الةتػلرم     مػف عمػر ةػف التطػلب:يفي سملع رعنب ةف نسػلرفي ا ملـ الةنهني كافؽ  قال الباحث:
ط ػػلبً ذثر فػػي يرجمػػل لػػـ نىػػ كاػػك ثمػػل بػػللكا؛ ألف ا مػػلـ المػػزم   ػػرى ةػػًف التى أف رػػعنب ةػػف نسػػلر مػػف  عيمى

كلػػـ أبػػؼ عتػػل ركانػػل كاحػػدة فػػي ثيػػب السػػيل ىػػرح فنهػػل كرػػعنبه مرسػػؿ    (7)كال ركل عيػػن  ي منػػذو
   كجمنع ركانين عين معيعيل  لذلؾ نيرجح بكؿ ا ملـ الةنهني  كالةتلرم.ع مف عمررعنب ةللسمل

 :-رضي هللا عنو- ُعَمَر بِن الَخطعابِ كحول عن مَ ( 9)
ٍينىًطعه قال اإلمام البييقي:  اىذىا مي ك "ى ـٍ نيٍدًرٍؾ زىمىلفى عيمىرى   مىٍثحي ٍيني  -ؿه لى  .(8)"- رىًضيى هي عى

                                                           

 (.355/ 4الةف حةلف ) ( الرنلت(1
 (.258/ 5الرنلت ممف لـ ننع في الثيب السيل )  (2)
 (.353/ 4ايظر: الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ ) (3)

 (.217/ 4( اليلرنت الثةنر لتةتلرم )(4
 (.355/ 4( الرنلت الةف حةلف )(5
 (.353/ 4( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(6
 (.317/ 21لرجلؿ )( يهذنب الثملؿ في أسملء ا(7
 (.259/ 4السيف الثةرل لتةنهني ) ((8



  
 

42 

  أوًًل: ترجمة الراوي:
ُ   فند بنؿ:     متيتؼ في ثينينالدمرني  مثحكؿ الرلمي       ٍةد ا : كبنػؿ: أةػك أنػكب  كبنػؿأىةيك عى

أىةيك مستـ
 .(2)كملئل عتل النكؿ الراحج ارييي عررة سيل ملت  (1)

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
  (7)  كزاد ثرنػر ا رسػلؿةػف حجػركا  (6)  كالجكزبػليي(5)  كالػداربطيي(4)العجتػيك   (3)كرنن أحمد       

كبلؿ اةف ًتػرىاش: ىػدكؽ  (8)في الرنلت  كبلؿ: رةمل دلس اةف حةلفذثر ك 
 (10)  كضػعفن اةػف سػعد(9)

 ةللندر.  (12)  كاةف معنف(11)كرملو ةللندر  كثذا رملو عةد الرزاؽ
يفػػرادو   ىػػحنح الحػػدنث فنمػل ىػػرح فنػػن ةللسػملع  كال نعيػػد ةيضػػعنؼ اةػف سػػعد لػػن؛ الرنػل الخالصللة:

 .ةذلؾ  كمتللفين لجمهكر الينلد

                                                           

 (.464/ 28(  كيهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )316/ 7( ايظر: الطةنلت الثةرل  )(1
 (.283/ 5( كفنلت األعنلف )(2
ثىلفى ًرنىل.234/ 1( العتؿ كمعرفل الرجلؿ ألحمد ركانل اةين عةد ه )(3 لمي كى  (  بلؿ: مىٍثحيكؿ الر 
 (.295/ 2( الرنلت لتعجتي  )(4
 (.2/99سيف الداربطيي)  (5)
 (.2/121األةلطنؿ كالميلثنر كالىحلح كالمرلانر)  (6)
 (.545ينرنب اليهذنب )ص:   (7)

 (.447/ 5( الرنلت الةف حةلف )(8
 (.60/220يلرنت دمرؽ )  (9)
 (.7/316الطةنلت الثةرل)  (10)
 (.2/400المعرفل كاليلرنت)  (11)
 (.60/229نت دمرؽ)يلر   (12)
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 :مكحول من عمر بن الخطابثالثًا: أقوال العمماء في سماع 
ط ػػػلبً ف مػػػمثحػػػكؿ الرػػػلمي  يفػػػل الةنهنػػػي سػػػملعى       ػػػرى ةػػػًف التى   ككىػػػؼ ركانيػػػن عػػػف عمػػػر فػػػي عيمى

ىػػؼ ك   (3)ارنػرة ي  كيفػل الػػداربطيي سػملعن مػف أةػػ(2)  كثػذلؾ عػف معػػلذ(1)مكضػع آتػر ةللمينطعػػل
  كبػػػلؿ أةػػػك زرعػػػل (5)اةػػػف حةػػػلف ةلليػػػدلنس ن  كىػػػف(4)الػػػذاةي ركانيػػػن عػػػف ةعػػػض الىػػػحلةل ةللمرسػػػتل

 .(6)نتنهـ لـ جملعل عف ةل رسلؿ مرهكرالعرابي: 
ط ػػلبً ف مػػكافػػؽ ا مػػلـ الةنهنػػي فػػي يفػػي سػػملع مثحػػكؿ  :قللال الباحللث ػػرى ةػػًف التى    كالػػذاةيُّ المػػزمُّ  :عيمى

ط ػػلبً اػػػ عتػػل الػػراجح  ك 118الرػػلمي يػػكفي سػػيل  حػػكالن كغنػػراـ  كاػػك ثمػػل بػػللكا؛ ألف مث ػػرى ةػػًف التى  عيمى
تػػي ؼ الةتػػداف اسػػيل  مػػع  95  كةػػذلؾ نثػػكف فػػلرؽ العمػػر ةنيهمػػل (7) اػػػ23اسيرػػهد فػػي المدنيػػل سػػيل 
ذا لػـ نتػؽ أةػل ارنػرة الميػكفل   مف مثل -رضي ه عين-مف دمرؽ  كعمر ةنيهمل  فمثحكؿ رلمي كاُّ

 ق!.23فثلف نتؽ عمر ةف التطلب الميكفل سيل ق عتل الىحنح أ57سيل 
 :َعْبِد هللِا بِن َعبعاسٍ عن َعَطاُء بُن َأِبي ُمْسِمٍم ( 11)

ة لسو " قال اإلمام البييقي: ـٍ نيٍدًرًؾ اةف عى لًيي  لى رىاسى  .(8)"عىطىلءن اٍلتي

                                                           

 (.239/ 10( السيف الثةرل لتةنهني )(1
 (.592/ 7( السيف الثةرل لتةنهني )(2
 (.404/ 2( سيف الداربطيي )(3
( مػػػيهـ: أةػػػي ةػػػف ثعػػػب  كركةػػػلف  كعةػػػلدة ةػػػف الىػػػلمت  كأةػػػي ارنػػػرة  كأةػػػي رعتةػػػل 472/ 5( سػػنر أعػػػ ـ اليػػػة ء )(4

 كأـ أنمف كعلئرل كجملعل. التريي  كأةي جيدؿ ةف سهنؿ  كأةي ايد الدارم
 (.447/ 5( الرنلت الةف حةلف )(5
 (.95المدلسنف )ص:   (6)

 (.412( ينرنب اليهذنب )ص: (7
 (.276/ 5( السيف الثةرل لتةنهني )(8
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 أوًًل: ترجمة الراوي:
الرلـ  مكلل المهتب ةػف أةك عرملف  يزنؿ  كنينلؿ:  أةك أنكب  عطلء ةف أىةي مستـ التراسليي       

  كاسػـ أةنػن أةػي مسػتـ: عةػد ه  كنينػلؿ: منسػرةاألزدم فرةأىةي ىي 
 يفػ كدفػف كحمػؿ  ة:رنحػل يػكفل  (1)

ًملئىل  (2)المندس ةنت ًرنفى كى رى ى مىلتى سيل تمس كى
(3). 

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
 أحػدا أف أسػمع كلػـ  األئمػل مػف الرنػلت عيػن ركلذم  كبػلؿ: كاليرمػ  (5)  كاةػف معػنف(4)كرنن اةف سعد

كذثػػرو العجتػػي   كزاد: نرسػػؿ  كنعػػيعف  (8)كالػػذاةي  (7)كالػػداربطيي  (6)ةرػػيء فنػػن يثتػػـ المينػػدمنف مػػف
نهػـ   : ىػدكؽاةف حجربلؿ ك   (10)ىدكؽ  نحيج ةحدنرن    كبلؿ أةك حليـ: ال ة:س ةن(9)في الرنلت

ػػلئي بىػػلؿكى   (11)كنػػدلس  كنرسػػؿ  اثرنػػرن   ثرنػػر اٍلًحٍفػػظ رىًدمءبػػلؿ اةػػف حةػػلف: ك   (12)ةػػ:س ةػػن لػػنس: الي سى
لج ةىطؿ ًركىانىين ًفي ذىًلؾ ثرر فىتىم ل  نتطلء  اٍلكىاـ  .(13)ًةنً  ااًلٍحًيجى

 .  ىحنح الحدنث فنمل ىرح فنن ةللسملعرنلاك الخالصة: 

                                                           

 (.106/ 20( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(1
 (.324/ 2( مرليي األتنلر في ررح أسلمي رجلؿ معليي اآلرلر )2)

 (.89الىرنر لتةتلرم )ص:  ( الضعفلء(3
 (.261/ 7( الطةنلت الثةرل  )(4
 (.146ركانل الدارمي )ص:  -( يلرنت اةف معنف (5
 (.273العتؿ الثةنر لتيرمذم = يرينب عتؿ اليرمذم الثةنر )ص:  (6)

 (.212/ 7( يهذنب اليهذنب )(7
 (.276دنكاف الضعفلء )ص:  (8)

 (.334( الرنلت لتعجتي )ص: (9
 (.335/ 6كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )( الجرح (10
 (.392( ينرنب اليهذنب )ص: (11
 (.110/ 20يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ ) (12)
 (.131/ 2المجركحنف الةف حةلف ) (13)
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 :عطاء الخرساني من ابن عباس ثالثًا: أقوال العمماء في سماع
  (1)الةنهنػي  كاةػف معػنف :يفل سملع عطػلء الترسػليي مػف الىػحلةي الجتنػؿ عةػد ه ةػف عةػلس    

  (8)  كاةػػػػف حجػػػػر(7)كالمػػػػزم  (6)  كالػػػػداربطيي(5)كاةػػػػف حةػػػػلف  (4)أةػػػػك حػػػػليـك   (3)كأةػػػػك داكد  (2)كأحمػػػػد
 .(10)  كاةف حجر(9)اليككم  عطلء عف اةف عةلس ةللمرستل لككىؼ ركان

 .(12)إرةلت سملع عطلء مف اةف عةلس (11)جكزمكظلار ث ـ سةط ةف ال
 قال الباحث:

رضػي ه -ه ةػف عةػلس سملع عطلء الترسليي مف الىحلةي الجتنؿ عةد ا ملـ الةنهني يفل     
كالمزم  كاةػف حجػر  كاػك   اةف حةلفك   كالداربطيي  كأةك حليـ  أحمد  كأةك داكدك اةف معنف  ك  -عين

كاػك اةػف ارييػنف   يػكفي فػي الطػلئؼ سػيل رمػلف كسػينف  نػؿ اةػف عةػلسثمل بػللكا؛ ألف الىػحلةي الجت

                                                           

 (.157ةف أةي حليـ )ص: ( المراسنؿ الً (1
 (.156( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: (2
 (.212/ 7( يهذنب اليهذنب )(3
 (.334/ 6عدنؿ الةف أةي حليـ )( الجرح كالي(4
 (.242/ 2( المجركحنف الةف حةلف )(5
 (.212/ 7( يهذنب اليهذنب )(6
 (.117/ 20( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(7
 (.214/ 7( يهذنب اليهذنب )(8
عةػد (  بلؿ: ركل عف معلذ ةف جةؿ  كثعب ةف عجرة  كاةف عةػلس  كأيػس  ك 334/ 1( يهذنب األسملء كالترلت )(9

 ه ةف السعدل مرس ن.
 (.386/ 6( لسلف المنزاف )(10

اةف عةد ه  أةك المظفر  رمس  -أك بزغتي  -نكسؼ ةف بزأكغتي   (246/ 8ايظر: األع ـ لتزرثتي ) (11)
الدنف  سةط أةي الفرج اةف الجكزم: مؤرخ. مف الثيلب الكعلظ. كلد كير: ةةرداد  كرةلو جدو. كايينؿ إلل دمرؽ  

 طيهل كيكفي فنهل.فلسيك 
 (. 12/37مرآة الزملف في يكارنت األعنلف ) (12)
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كبيىػػػر فيػػػرة   تػػػي ؼ الةتػػػداف ةنيهمػػػلااػػػػ  كمػػػع 50  ككلػػػد عطػػػلء الترسػػػليي سػػػيل (1)كسػػػةعنف سػػػيل
عػف اةػف عةػلس رضػي ه عيػن معيعيػل  كلػـ أبػؼ عتػل ركانػل رػـ إف ركانػل عطػلء ةنيهمػل   علىرةالم

 نيرجح أبكاؿ العتملء في يفي السملع كالتنلء.لسملع مين  لذلؾ كاحدة في ثيب السيف ىرح فنهل ةل
 جده:عن َطاِلٍب اإِلَماِم َعِميِّ بِن َأِبي نب يُّ بُن الُحَسْينَعمِ  (11)

ؿه قال اإلمام البييقي:  ًتنًّلايكى ميٍرسى د وي عى ـٍ نيٍدًرٍؾ جى ٍنًف لى سى ًتيُّ ٍةفي اٍلحي   عى
(2). 

 أوًًل: ترجمة الراوي:
أةػك الحسػنف  كنينػلؿ: أةػك الحسػف  كنينػلؿ: أةػك   ي ةف الحسػنف ةػف عتػي أةػي طللػب الهلرػميعت     

  كلػػػد سػػػيل رػػػ ث كر رػػػنف  كيػػػكفي سػػػيل أرةػػػع (3)زنػػػف العلةػػػدنف  محمػػػد  كنينػػػلؿ: أةػػػك عةػػػد ه المػػػديي
 .(4)كيسعنف  أك تمس كيسعنف

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
 .(9)  كأريل عتنن الزارم(8)في الرنلت اةف حةلف ذثروك   (7)كاةف حجر  (6)العجتيك   (5)كرنن اةف سعد

 اك رنل. الخالصة:
 :رضي هللا عنو عمي بن الحسين من جده عميمماء في سماع ثالثًا: أقوال الع

ينتػن عيػن  مػلالةنهنػي  كأةػك زرعػل فن :ف جػدو عتػي ةػف أةػي طللػبمػل سملع عتي ةف الحسنف يف     
 .(10)حليـ يأةاةف 

                                                           

 (.204/ 1( الطةنلت الثةرل )(1
 (.212/ 9(  )526/ 5( السيف الثةرل لتةنهني )2)

 (.304/ 7( يهذنب اليهذنب )(3
 .(306/ 7(  كيهذنب اليهذنب )153/ 2(  كالرنلت لتعجتي )172/ 5( ايظر يرجمين في: الطةنلت الثةرل )(4
 (.172/ 5( الطةنلت الثةرل )(5
 (  بلؿ العجتي: مديي يلةعي رنل كثلف رج  ىللحل.153/ 2( الرنلت لتعجتي )(6
 (.400( ينرنب اليهذنب )ص: (7
 (.159/ 5( الرنلت الةف حةلف )(8
 (.6/179( الجرح كاليعدنؿ)(9

 (.139المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: ( (10
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 .(2)  كثذلؾ اةف حجر(1)ؼ المزم ركانين عف جدو عتي ةللمرستلككى
 قال الباحث:

أةػك ك  :ف جػدو عتػي ةػف أةػي طللػبمػملع زنػف العلةػدنف عتػي ةػف الحسػنف سالةنهني  يفل ا ملـ      
كالمػزم  كاةػف حجػر  كاػك ثمػل بػللكا؛ ألف عتػي ةػف أةػي طللػب بييػؿ سػيل أرةعػنف اجرنػل عتػل  زرعل 

 ةنيهمػػل المعلىػػرةةػػذلؾ نثػػكف مػػدة   ق33ليػػلةعي عتػػي ةػػف الحسػػنف كلػػد سػػيل و ا  كحفنػػد(3)الىػػحنح
دكف الركانػل   - رضػي ه عيػن -كبد رةت إدراؾ عتػي ةػف الحسػنف جػدو عتػي ةػف أةػي طللػب   بتنتل

 كه أعتـ.عين  كرةمل بكؿ الةنهني في عدـ إدراثن لن  ثلف ننىد ةن عدـ السملع مين  

 .-َرِضَي هللُا َعْنوُ  -ِر عن َعْبُد هللِا بُن َمْسُعْودِ َسِعْيُد بُن ُجَبيْ ( 12)
ـٍ نيٍدًرًؾ اةف مىٍسعيكدو بلؿ ا  ةىٍنرو لى ًعندي ٍةفي جي ملـ الةنهني: سى

(4). 
  أوًًل: ترجمة الراوي:

  بيتػػػن (5)زنمػػلمػػف ةيػػػي أسػػد ةػػػف تي   مػػكلل ةيػػػي كالةػػل ةػػف الحػػػلرث  سػػعند ةػػف جةنػػػر ةػػف ارػػػلـ      
  كجػـز اةػف حجػر أيػن لػـ نثمػؿ (7)  كاك اةف سةع كتمسػنف(6)تمس كيسعنف الحجلج ةف نكسؼ سيل

 أرجح. كالنكؿ األكؿ  (8)التمسنف

                                                           

 (.383/ 20لؿ )( يهذنب الثملؿ في أسملء الرج(1
 (.304/ 7( يهذنب اليهذنب )(2
 (.138( الطةنلت الثةرل)ص: (3
 .(37/ 6السيف الثةرل لتةنهني ) ((4
 (.275/ 4( الرنلت الةف حةلف )(5
 (.276/ 4( الرنلت الةف حةلف )(6
ةىٍنرو ًحٍنفى ديعً 193/ 5(سنر أع ـ الية ء ط الحدنث )(7 ًعٍندي ةفي جي يى لتنيؿ  فجعؿ اةين نةثي  (  بلؿ الذاةي: دىعىل سى

يىلن. ٍمًسٍنفى سى ٍةعو كىتى ل ةىنىلءي أىًةٍنؾى ةىٍعدى سى ؟! مى  فنلؿ: مل نيٍةًثٍنؾى
 (234ينرنب اليهذنب )ص: ( (8
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  ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
  كذثػرو اةػف حةػلف فػي (5)  كاةػف حجػر(4)كالةنهنػي  (3)كأةك زرعػل  (2)كالعجتي  (1)كرنن اةف معنف     

 .(7)ثلف ننلؿ عين جهةذ العتملءسحلؽ: ا  كبلؿ فنن رعث ةف (6)الرنلت
 اك رنل مف أع ـ اليلةعنف. الخالصة:

 :سعيد بن جبير من ابن مسعودمماء في سماع ثالثًا: أقوال الع
كافؽ الهنرميي 

 الةنهني في يفي سملع سعند ةف جةنر مف اةف مسعكد.  (8)
  قال الباحث:

ككافنػن عتػل   كسػملعن ميػن  ةف مسػعكدسعند ةف جةنر مف عةد ه دراؾإيفل ا ملـ الةنهني         
ةػػػف مسػػػعكد يػػػكفي فػػػي المدنيػػػل سػػػيل ؛ ألف الىػػػحلةي الجتنػػػؿ عةػػػد ه كاػػػك ثمػػػل بػػػلال ذلػػػؾ الهنرمػػػي 

عتػػل سػػيل   49اػػػ  كبػػد ةتػع حنيهػػل مػػف العمػػر 95  كاليػػلةعي الرنػػل سػػعند ةػػف جةنػر بييػػؿ سػػيل (9)اػػ32
سػػيل    أم أيػػن كلػػدتػػل يػػرجنح الػػذاةياةػػف حةػػلف  كاةػػف حجػػر  كغنػػراـ  كسػػةعنل كتمسػػنف سػػيل عبػػكؿ 
؛ كةذلؾ نثكف الفرؽ ةنف كفلة عةػد ه ةػف مسػعكد  ككالدة سػعند ةػف جةنػر براةػل أرةعػل اػ37  أكاػ46
أدرؾ  ه يفػػل أف نثػػكف سػػعند ةػػف جةنػػرف االمػػلـ الةتػػلرم رحمػػن إرػػـ أك تمسػػل أعػػكاـ    أعػػكاـ عرػػر

  كمػف المعتػـك أف عتػي ةػف أةػي طللػب (10)يػنأنلـ الىحلةي الجتنؿ عتي ةف أةي طللػب رضػي ه ع

                                                           

 (.10/ 4( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(1
 ( ةنكلن: أسدل ثكفل يلةعي رنل.395/ 1( الرنلت لتعجتي  )(2
 (.4/10( الجرح كاليعدنؿ )(3
 (.112/ 11( معرفل السيف كاآلرلر )(4
 (.234( ينرنب اليهذنب )ص: (5
 (.275/ 4( الرنلت الةف حةلف )(6
 (.4/10( الجرح كاليعدنؿ )(7
 (.244/ 1مجمع الزكائد كميةع الفكائد ) (8)

 (.208/ 3( الرنلت الةف حةلف )(9
 (.110/ 1األكسط ) ( اليلرنت(10
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  فثنػؼ (2)فإذا ثليت ركانل سعند ةف جةنر عف عتػي مرسػتل  كثػذلؾ عػف علئرػل  (1)بييؿ سيل أرةعنف
 لن أف نثكف سمع مف اةف مسعكد الميكفل بةتهـ.

 .-َرِضَي هللُا َعْنوُ - َعِميِّ بِن َأِبي َطاِلبٍ عن الَحَكُم بُن ُعَتْيَبَة ( 13)
ًتنًّل" مام البييقي:قال اإل ـٍ نيٍدًرٍؾ عى ـي ٍةفي عييىٍنةىلى لى ثى  .(3)"اٍلحى

 أوًًل: ترجمة الراوي:
  أةك عةد ه  كلد سيل تمسنف في كالنل معلكنل :كبد بنؿ  ثكفيال أةك محمد  الحثـ ةف عينةل      

نينىلؿ (5)فكلن ينؼ كسيك   أك ةعدال  ملت سيل ر ث عررة :  كبنؿ(4)ملت سيل تمس عررة كملئل   كى
أىةيك عمر اٍلثيكًفي :عين

(6). 
 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

  (11)كأةػك حػليـ  (10)أةػك داكدك   (9)كاةػف معػنف  (8)ةػف سػعد  كا(7)عةػد الػرحمف ةػف مهػدمكرنن         
 .(13)كالذاةي  (12)كنعنكب الفسكم

                                                           

 (.402( ينرنب اليهذنب )ص: (1
 (.124حفل اليحىنؿ )ص: ( ي(2
 (.72/ 6( السيف الثةرل لتةنهني )3)

 (.144/ 4( الرنلت الةف حةلف )(4
 ( 175( ينرنب اليهذنب )ص: (5
  (345/ 1(  كالثلرػؼ )124/ 3حليـ )(  كالجرح كاليعدنؿ الةف أةي 324/ 6( ايظر يرجمين: الطةنلت الثةرل )(6

 (.51سنكطي )ص: (  كطةنلت الحفلظ لت175كينرنب اليهذنب )ص: 
 (.124/ 3( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(7
 (.324/ 6( الطةنلت الثةرل )(8
 (.125/ 3( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(9

 (.163( سؤاالت أةي عةند اآلجرم أةل داكد السجسيليي في الجرح كاليعدنؿ )ص: (10
 (.125/ 3( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(11
 (.2/656فل كاليلرنت )( المعر (12
 (.345/ 1الثلرؼ ) ((13
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 رنل. الخالصة:
 :من عمي بن أبي طالبالحكم بن عتيبة ثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

يليً بى كرى الجى  :-رضي ه عين-عتي ةف أةي طللب ا ملـ يفل سملع الحثـ ةف عينةل مف         
(1)  

 .(3)  اةف عةد الةر(2)كالهنرمي
 قال الباحث: 

ةػػػػف أةػػػػي طللػػػػب  االمػػػػلـ الةنهنػػػػي سػػػػملع الحثػػػػـ ةػػػػف عينةػػػػل مػػػػف الىػػػػحلةي الجتنػػػػؿ عتػػػػي يفػػػػل      
اػ  فػي ت فػل الىػحلةي الجتنػؿ معلكنػل 50؛ ألف الحثـ ةف عينةل كلد سيل   كاك ثمل بلالجكربلييال

  كةػػذلؾ نثػػكف الحثػػـ ةػػف (4)اػػػ40كالىػػحلةي الجتنػػؿ عتػػي ةػػف أةػػي طللػػب بييػػؿ سػػيل  ي سػػفنلف ةػػف أةػػ
 .-كه أعتـ - عينةل كلد ةعد منيؿ الىحلةي عتي ةف أةي طللب ةعررة أعكاـ ينرنةنل

 .-َرِضَي هللُا َعْنوُ - ُعْثَماَن بِن َعفعانَ عن  ُمَعاِوَيُة بُن ُقرعةَ ( 14)
لًينً  مام البييقي:إلقال ا مى ف لفى  كىالى ثىلفى ًفي زى ـٍ نيٍدًرٍؾ عيٍرمىلفى ٍةفى عى أىةيك ًإنىلسو لى

(5). 
   أوًًل: ترجمة الراوي:

سػا   كىايػكى (7)مػلت سػيل رػ ث عرػرة كملئػل  (6)معلكنل ةػف بػرة ةػف إنػلس         (8)ةعنف سػيلةػف ًسػٌت كى
 .(9)ككلد نـك الجمؿ

                                                           

 (.369/ 2( األةلطنؿ كالميلثنر كالىحلح كالمرلانر )(1
 (.1/260) مجمع الزكائد (2)
 (.8/119(االسيذثلر )3)

 (.402( ينرنب اليهذنب )ص: (4
 (.118/ 6( السيف الثةرل لتةنهني )(5
 (.165/ 7( الطةنلت الثةرل )(6
 (.412/ 5( الرنلت الةف حةلف )(7
 (.716/ 2( اليعدنؿ كاليجرنح   لمف ترج لن الةتلرم في الجلمع الىحنح )(8
 (.59/268ت دمرؽ )( يلرن(9
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 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
  كىػفن (6)كاةػف حجػر  (5)اليسلئي  ك (4)  كأةك حليـ(3)كالعجتي  (2)اةف معنف  ك (1)اةف سعد كرنن      

  كبػػػػلؿ مػػػػرة:"مف فنهػػػػلء اليػػػػلةعنف  كداػػػػلة أاػػػػؿ (8)كذثػػػػرو اةػػػػف حةػػػػلف فػػػػي الرنػػػػلت  (7)الػػػذاةي: ةللرةػػػػت
  الةىرة".

 اك رنل.الخالصة: 
 :معاوية بن قرة من عثمان بن عفانمماء في سماع ثالثًا: أقوال الع

نث نيفي فنن الحد أئملأك غنراـ مف   أك العتؿ  لـ أبؼ عتل بكؿ أحد مف أئمل الجرح كاليعدنؿ     
ف الىػػحلةي الجتنػػؿ عرمػػلف ةػػف عفػػلف غنػػر بػػكؿ ا مػػلـ الةنهنػػي فػػي السػػيف مػػسػػملع معلكنػػل ةػػف بػػرة 

 .(9)ةرل  كفي معرفل السيف كاآلرلرالث
  قال الباحث:

يفل الةنهني سملع اليلةعي معلكنل ةف برة مف الىحلةي الجتنؿ عرملف ةف عفلف كاػك ثمػل بػلؿ؛ ألف 
ًلد  76اػ  عف عمر113اليلةعي معلكنل ةف برة يكفي سيل  كأرخ أةك عةػد اػ   37سيل سيل؛ أم أين كي

كالىحلةي الجتنؿ عرملف ةػف    (10)في عهد عتي رضي ه عين الجمؿ  أم ه المندمي كالدين سيل
دة معلكنل ةف برة ؛ كةذلؾ نثكف سيل منيؿ عرملف رضي ه عين بةؿ كال(11)اػ35عفلف اسيرهد سيل 

                                                           

 (.165/ 7( الطةنلت الثةرل  )(1
 (.212/ 28( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(2
 (.284/ 2( الرنلت لتعجتي )(3
 (.8/379( الجرح كاليعدنؿ )(4

 المىدر يفسن. (5)
 (.538نب اليهذنب )ص: ( ينر (6
 (.  كبلؿ: مف عن ء اليلس.5/153( سنر أع ـ الية ء )(7
 (.412/ 5( الرنلت الةف حةلف )(8
 (.283/ 8( معرفل السيف كاآلرلر )(9

 (.59/268( يلرنت دمرؽ )(10
 (.385ينرنب اليهذنب )ص:  ((11
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بييػؿ سػيل  ل  كمػف المعتػكـ أف عتننػ(1)كىؼ ركانل معلكنل عف عتي ةل رسلؿزرعل  لف أةإ  رـ ينفةسي
سػينف  فمػف ةػلب أكلػل أف نثػكف معلكنػل لػـ نتحػؽ  5مػلف ةػف عفػلف ةيحػك   أم ةعد منيػؿ عر(2)اػ40

 كه أعتـ. .(3)ق38كأرخ أةك عةد ه المندمي كالدين سيل  أنلـ عرملف ةف عفلف 
 
 :اأْلَْنَصاِريِّ  َزْيدٍ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ عن َأُبو َبْكِر ْبُن ُمَحمعد ( 15)

ؿه  أىةي  قال اًلمام البييقي: ٍندو اىذىا ميٍرسى ٍةدى ًه ٍةفى زى ـٍ نيٍدًرٍؾ عى ٍزـو لى ك ةىٍثًر ٍةفي حى
(4). 

 أوًًل: ترجمة الراوي:
م د ةف عىٍمرك ةف حـز         م د  اٍسمن أىةيك ةثر  أىةيك ةثر ةف ميحى بنؿ  كثينين أىةيك ميحى اٍسمن كثينين  :كى

ػلًرٌم اٍلمػػدًيي أىةيػك ةثػػر اأٍلٍيىى
ًدنيىػػل كأمنراػل  (5) ػػلءً   بىلًضػي اٍلمى ليػن ًةلٍلنضى مى ثىػػلفى أعتػـ أاػػؿ زى

  مػلت سػػيل (6)
 .(7)عررنف كملئل كاك ةف أرةع كرملينف سيل

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
  كبػػػلؿ: مػػػف   كذثػػرو اةػػػف حةػػػلف فػػي الرنػػػلت(10)  كاةػػػف حجػػػر(9)  كاةػػف معػػػنف(8)كرنػػن اةػػػف سػػػعد      

 .(11)سلدات اليلةعنف
 اك رنل. الخالصة:

                                                           

 (.201( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: (1
 .(402( ينرنب اليهذنب )ص: (2
 (. 59/268يلرنت دمرؽ ) (3)

 (.270/ 6( السيف الثةرل لتةنهني )(4
 (.1255/ 3( اليعدنؿ كاليجرنح   لمف ترج لن الةتلرم في الجلمع الىحنح )(5
 (.155/ 10( الكافي ةللكفنلت )(6
 (.562/ 5( الرنلت الةف حةلف )(7
 (.336/ 5( الطةنلت الثةرل  )(8
 (.344/ 3( يلرنت ا س ـ )(9

 (.624ينرنب اليهذنب )ص:  ((10
 (.125(  مرلانر عتملء األمىلر )ص:561/ 5الرنلت الةف حةلف ) ((11
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 :أبو بكر بن محمد من عبد هللا بن زيدمماء في سماع العثالثًا: أقوال 
  (1)الػػداربطيي عةػد ه ةػف زنػد األيىػلرمةثػر ةػف حػـز مػف الىػحلةي الجتنػؿ  ييفػل سػملع أةػ      

 .(4)ةف حجرثذلؾ اك   (3)ةللمرستل نككىؼ ركانين عي  (2)كبلؿ المزم: لـ ندرثن
 قال الباحث:

حـز مف الىحلةي الجتنؿ عةد ه ةف زنػد األيىػلرم الةنهنػي   يفل سملع اليلةعي أةك ةثر ةف      
كاػك فػي   اػػ120ةثػر ةػف حػـز يػكفي سػيل  لألف أةػ ؛كاك ثمل بػللكا  كالداربطيي  كالمزم  كاةف حجر

  كالىػػحلةي الجتنػػؿ عةػػد ه ةػػف زنػػد يػػكفي سػػيل ل الػػراجحاػػػ عتػػ36سػػيل  أم أيػػن كلػػد سػػيل  84عمػػر
ه ةػف زنػد ةنراةػل ةعػد كفػلة الىػحلةي عةػد  كلػد أةك ةثر ةف حـز ثكف؛ كةذلؾ ن(5)عتل الراجح اػ 32

   كه أعتـ.أرةع سيكات
 .-َرِضَي هللُا َعْنوُ -َعْبُد هللِا بُن َمْسُعْودِ عن الَقاِسُم بُن َعْبِد الرعْحَمِن ( 16)

د وي " مام البييقي:قال اإل ـٍ نيٍدًرٍؾ جى ـي لى ٍينىًطعه  اٍلنىلًس  .(6)"اىذىا مي
 وًًل: ترجمة الراوي:أ

عةػد  ي  مرػهكر ةػ:ة(7)النلسـ ةف عةد الػرحمف ةػف عةػد ه ةػف مسػعكد  ثػلف عتػل بضػلء الثكفػل     
ًملئىػلسػت سػيل  :  كبنػؿ(9)  ملت سيل عررنف كملئػل(8)الرحمف الثكفي عرػرىة كى

فػي  رػليي  كالنػكؿ ال(10)
                                                           

فىػػًل 358/ 5( سػػيف الػػداربطيي )(1 فًٌيى ًفػػي ًت ى ٌةًػػًن ييػػكي ٍةػػًد رى ٍنػػًد ٍةػػًف عى ُ ً ٍةػػفى زى ٍةػػدى ا ػػؿه أًلىف  عى (  بػػلؿ الػػداربطيي: اػػذا ميٍرسى
ـٍ نيٍدًرٍثني أىةيك ةى  لى .عيٍرمىلفى كى ٍزـو  ٍثًر ٍةفي حى

 (.14/541( يهذنب الثملؿ )(2
 (.137/ 33( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(3
 (.38/ 12( يهذنب اليهذنب )(4
 (304( ينرنب اليهذنب )ص: (5
 (.417/ 6( السيف الثةرل لتةنهني )(6
 (.211/ 2( الرنلت لتعجتي )(7
 (.450( ينرنب اليهذنب )ص: (8
 (.303/ 5) ( الرنلت الةف حةلف(9

 (.95/ 24( الكافي ةللكفنلت )(10
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  ككالنػػل تللػػد عتػػل (1)عتػػل العػػراؽ سػػيل كفليػػن راجػػح؛ أليػػن يػػكفي فػػي كالنػػل تللػػد ةػػف عةػػد ه النسػػرم
ةػف عسػلثر: أيػن ا  كذثػر (2)اػ  ثمل أجمع عتل ذلػؾ المؤرتػكف106  أك 105العراؽ ثليت في سيل 

   كه أعتـ.(3)ملت في آتر كالنل تللد
 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

 .(7)لت  كذثرو اةف حةلف في الرن(6)  كاةف حجر(5)  كالعجتي(4)كرنن اةف معنف     
 .اك رنل الخالصة:

 :لقاسم بن عبد الرحمن عن عبد هللا بن مسعودمماء في سماع اثالثًا: أقوال الع
  (9)كأةػػك زرعػػل   (8)ةػػف المػػدنييامسػػعكد   عةػػد ه ةػػفمػػف يفػػل سػػملع النلسػػـ ةػػف عةػػد الػػرحمف      

 . (13)ككىؼ اليرمذم ركانين عين ةللمرستل  (12)كاةف حجر  (11)كالع ئي   (10)المزمك 

                                                           

 (.321/ 8( يهذنب اليهذنب )(1
 (.5/426( سنر أع ـ الية ء )(2
 (.49/101( يلرنت دمرؽ الةف عسلثر )(3
 (.112/ 7( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(4
 (.211/ 2( الرنلت لتعجتي )(5
 (.450( ينرنب اليهذنب )ص: (6
 (.303/ 5)( الرنلت الةف حةلف (7
 (.175( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: (8
 (.175( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: (9

 (.380/ 23( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(10
 (.252( جلمع اليحىنؿ )ص: (11
 (.321/ 8( يهذنب اليهذنب )(12
 (.562/ 3( سيف اليرمذم )(13
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  قال الباحث:
 :ةف مسعكد سملع النلسـ ةف عةد الرحمف مف الىحلةي الجتنؿ عةد ه ملـ الةنهني ا  يفل        

كاػك ثمػل بػللكا؛ ألف الىػحلةي   كاةػف حجػر كالع ئػي كاليرمذم  كالمػزم  أةك زرعل    ك ةف المدنيياك 
كالنلسػػـ ةػػف عةػػد الػػرحمف   (1)اػػػ 32مػػلت ةللمدنيػػل عتػػل الىػػحنح سػػيل   الجتنػػؿ عةػػد ه ةػػف مسػػعكد

سيل   84 نثكف فلرؽ السيكات ةنيهمل براةلاػ عتل الراجح؛ كةذلؾ 116سيل في الثكفل ةللعراؽ يكفي 
  فنػد يػكفي اةػف مسػعكد فػي مػلـ الةنهنػي فػي يفػي السػملعنيػرجح بػكؿ ا كمع اتي ؼ الةتػداف ةنيهمػل 
 . (2)المدنيل كالنلسـ في العراؽ

 
 :-َرِضَي هللُا َعْنوُ - ُعَمَر بِن الَخطعابِ ُسَمْيٍم عن  َعْمُرو ْبنُ ( 17)

ـٍ نيٍدًرٍؾ عيمىر" مام البييقي:قال اإل ًبيُّ لى رى تىٍنـو الزُّ ك ٍةفي سي  .(3)"عىٍمري
 أوًًل: ترجمة الراوي:

مً   مى (4)اك عمرك ةف ستنـ ةف عمرك األيىلرم        .(5)ئىللتى عىٍمرك ةف ستنـ سيل أىرةع كى
 قوال النقاد في الراوي:ثانًيا: أ
 .(10)اةف حجر  ك (9)كالذاةي  (8)اليسلئيك   (7)كالعجتي  (6)كرنن اةف سعد      

 اك رنل. الخالصة:
                                                           

 (.466/ 3( معجـ الىحلةل لتةركم )(1
 (. 8/321نب اليهذنب )ايظر: يهذ (2)

 (.461/ 6( السيف الثةرل لتةنهني )(3
 (.167/ 5( الرنلت الةف حةلف )(4
 (.983/ 3( اليعدنؿ كاليجرنح   لمف ترج لن الةتلرم في الجلمع الىحنح )(5
 (.54/ 5( الطةنلت الثةرل )(6
 (.176/ 2( الرنلت لتعجتي )(7
 (.56/ 22( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(8
 (.78/ 2( الثلرؼ )(9

 (.431( مندمل فيح الةلرم الةف حجر )ص: (10
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 :بن سميم من عمر بن الخطاب عمرومماء في سماع ثالثًا: أقوال الع
عمػرك ةػف   كلـ نذثر المزم في يرجمين ل(1)يفل سملع اليلةعي عمرك ةف ستنـ الزربي الةنهنيك       

ط ػػلبً سػػتنـ أف الىػػحلةي الجتنػػؿ  ػػرى ةػػًف التى كبػػلؿ اةػػف سػػعد: ركل عػػف   (2)مػػف رػػنكتن  كال أدرثػػن عيمى
  أرةػت  (4)ذثػر اةػف حةػلف: أيػن رااػؽ الحتػـ نػكـ منيػؿ عمػرك (  3)عمر ةف التطلب كبد رااؽ ا حي ـ

 .(5)الطحلكم لنلء عمرك ةف ستنـ  كىحةين لعمر ةف التطلب
 قال الباحث:

ف ثػلف اػذا مرسػ ن مػف ": بكلن في معرفػل السػيف كاآلرػلر ح بكؿ الةنهني في يفي السملعجًٌ رى ني         كاُّ
فنػػن بػػكة مػػف حنػػث إيهػػل ثليػػت أـ عمػػرك  كالرللػػب أيػػن   فجهػػل أف عمػػرك ةػػف سػػتنـ لػػـ نػػدرؾ أنػػلـ عمػػر

ط ػػلبً الىػػػحلةي الجتنػػؿ   رػػـ إف (6)"اليػػي كبعػػت الكىػػػنل لهػػل أتػػذو عػػف أمػػػن ػػرى ةػػػًف التى سػػػيل  بييػػؿ عيمى
كةػػذلؾ نثػػكف ةػػنف سػػيل كفػػلة الىػػحلةي اػػػ  104سػػيل  عي عمػػرك ةػػف سػػتنـ عتػػل  كيػػكفي اليػػلة(7)اػػػ23

ط لبً الجتنؿ  ح يل س 81ف ستنـ براةل   ككفلة اليلةعي عمرك ةعيمىرى ةًف التى بكلن في آتر لن  كاذا ميرىج 
 يفي السملع  كه أعتـ.ة
 
 .هللِا بِن َعبعاسٍ  َعْبدِ  َقتَاَدُة بُن ِدَعاَمَة عن( 18)

ة لسو " مام البييقي:قال اإل ـٍ نيٍدًرًؾ اةف عى  .(8)"بىيىلدىةى لى

                                                           

 (.436/ 14( معرفل السيف كاآلرلر )(1
 (.55/ 22( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(2
 (.5/54( الطةنلت الثةرل )(3
 (.5/167( الرنلت الةف حةلف )(4
 (.2/137( مرثؿ اآلرلر )(5
 (.14/436( معرفل السيف كاآلرلر )(6
 (.412ينرنب اليهذنب )ص:  ((7
 (.231/ 7( السيف الثةرل لتةنهني )(8
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  أوًًل: ترجمة الراوي:
 .(1)عرر لتهجرة لملت سيل مئل كر ر  الٌسدكًسيٌ    أةك التطلببيلدة ةف ًدعىلمل      

  ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
ميجمػػعه عتػػل يكرننػػن      

  كذثػػرو اةػػف حجػػر فػػي المريةػػل (3)مػػدلس  كىػػفن اليسػػلئي ةػػذلؾ   إال أيػػن(2)
   اليي ال ننةؿ حدنرهل إال ةلليىرنح ةللسملع.(4)الرللرل

 .  نرسؿ كندلساك رنلالخالصة: 
 :قتادة من ابن عباسمماء في سماع ثالثًا: أقوال الع

لثيػي كبفػت   حدنػدنايفل فنن سملع بيلدة مػف اةػف عةػلس يلـ أبؼ عتل بكؿ أحد مف أاؿ العتـ       
مػف أىػحلب اليةػي ىػتل ه عتنػػن  ان الػػذم يفػل فنػن سػملع بيػلدة مػف أحػػد :أحمػد ةػف حيةػؿ بػكؿ عتػل

مف أىػحلب اليةػي  ان أف نثكف بيلدة أدرؾ أحدفنن يفل  :أةك حليـبكؿ   ك (5)كستـ  غنر أيس ةف مللؾ
  (8)ىػػػفن اةػػػف حةػػػلف  كك (7)بػػػلؿ الحػػػلثـ  كثػػػذلؾ (6)سػػػكل أيػػػس  كاةػػػف سػػػرجسىػػػتل ه عتنػػػن كسػػػتـ 

 ةلليدلنس.( 9)كالذاةي

                                                           

لنهل نييسب بيلدة. األيسلب لتسمعليي)1) ديكًسي: اذو اليسةل إلل بةنتل سدكس ةف رنةلف  كاُّ  (.3/235( الس 
(  كسػػػنر أعػػػ ـ 385/ 3(  كمنػػػزاف االعيػػػداؿ )215/ 2(  كالرنػػػلت لتعجتػػػي )171/ 7ايظػػػر: الطةنػػػلت الثةػػػرل) (2)
 (.453(  كينرنب اليهذنب )ص: 269/ 5ية ء  )ال
 (.121( ذثر المدلسنف  لتيسلئي )ص3)
 (.43( طةنلت المدلسنف )ص4)

 (168( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص:(5
بىيػلىدية 175( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: (6 ػؿه  كى ٍنػرىةى ميٍرسى ػٍف أىةًػي ايرى : بىيىػلدىةي عى ًمٍعتي أىًةي نىنيػكؿي ػلى (  بلؿ: سى لًئرى ػٍف عى عى

 ً ُ ٍةدى ا ل  كىعى ت ـى ًإال  أىيىسن سى تىٍنًن كى ُ ي عى ت ل ا لًب الي ًةيًٌ ىى ـٍ نىٍتؽى بىيىلدىةي ًمٍف أىٍىحى لى ؿه  كى .ميٍرسى ٍرًجسو   ٍةفى سى
 (.111( معرفل عتـك الحدنث لتحلثـ )ص: (7
 (.321/ 5( الرنلت الةف حةلف )(8
 (.271/ 5( سنر أع ـ الية ء )(9
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 قال الباحث:
ا مػػلـ ك  ف الىػػحلةي الجتنػػؿ عةػػد ه ةػػف عةػػلسمػػهنػػي سػػملع بيػػلدة ةػػف دعلمػػل ا مػػلـ الةن يفػػل    

  كاػػك ثمػػل بػػللكا؛ ألف ةلليػػدلنس الػػذاةيك  حةػػلف  اةػػفاليسػػلئي  ك أةػػك حػػليـ  كالحػػلثـ  ككىػػفن ك  أحمػػد 
اليػلةعي بيػلدة ةػف دعلمػل كلػد   ك (1)اػػ68س مػلت فػي الطػلئؼ سػيل الىحلةي الجتنؿ عةػد ه ةػف عةػل

سػةعل عةػلس براةػل    كةذلؾ نثكف بد ةتغ بيلدة مف العمر سيل كفػلة الىػحلةي الجتنػؿ اةػفاػ 61سيل 
ػػر مػػدة المعلىػػرة ةنيهمػػل  كاتػػي ؼ الةتػػداف   إذ أف بيػػلدة ةىػػرم  كاةػػف عةػػلس مػػديي أعػػكاـ  فمػػع ًبىى

هنػػي فػػي أف بيػػلدة ةػػف دعلمػػل لػػـ بػػكؿ ا مػػلـ الةن يمنػػؿ إلػػلالسػػملع  يفػػي  عتػػل ئمػػلكيػػص ةعػػض األ
   كه أعتـ.عةلساةف  نسمع مف

 
ْيِق ( 19) دِّ  .-رضي هللا عنو- ُعَمَر بِن الَخطعابِ عن الَقاِسُم بُن ُمَحمعِد بِن َأِبي َبْكٍر الصِّ

ـٍ نيٍدًرٍؾ  ملـ الةنهني:بلؿ ا  م دو لى ـي ٍةفي ميحى ط لبً  عيمىرى اٍلنىلًس ٍيني  ةًف التى رىًضيى هي عى
(2). 

  أوًًل: ترجمة الراوي:
 سػتًٌ اليػلةعنف  مػلت سػيل ثةػلر مػف   ثينين أةػك محمػد  النلسـ ةف محمد ةف أةي ةثر الىدنؽ       

نينىلؿ(3)ةف اريينف كسةعنف سيلاكاك   كملئل ًرنر :  كى أىةيك عةد الر ٍحمىف اٍلمدًيي الض 
(4). 

                                                           

 (.314(  ينرنب اليهذنب )ص:162/ 15( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )1)
 (.630/ 7( السيف الثةرل لتةنهني )(2
 (.302/ 5( الرنلت الةف حةلف )(3
 (.1060/ 3( اليعدنؿ كاليجرنح   لمف ترج لن الةتلرم في الجلمع الىحنح )(4
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   النقاد في الراوي: ثانًيا: أقوال
كبػػلؿ اليػػككم: أجمعػػكا عتػػل   (5)كاةػػف حجػػر  (4)كالىػػفدم  (3)كالػػذاةي  (2)  كالعجتػػي(1)كرنػن اةػػف سػػعد

ملمين  .(7)ذثرو اةف حةلف في الرنلت  ك (6)ج لين  كيكرننن  كاُّ
 اك رنل. الخالصة:

 :القاسم بن محمد من عمر بن الخطابمماء في سماع ثالثًا: أقوال الع
أبؼ عتل بكؿ إملـ مف أئمل الجرح كاليعدنؿ  كالعتؿ كالسؤاالت  كاليراجـ كالطةنلت  يفل فنن  لـ     

ط لبً سملع النلسـ ةف محمد مف الىحلةي الجتنؿ    أك مػل نػدؿ عتػل يفػي سػملعن  غنػر عيمىرى ةًف التى
 بكؿ الةنهني.
  قال الباحث:

ط ػلبً ي الجتنػؿ يفل االملـ الةنهني سملع النلسـ ةػف محمػد مػف الىػحلة      ػرى ةػًف التى   كاػك ثمػل عيمى
ػػل 72اػػػ  عػػف عمػػر106يػػكفي سػػيل  ؛ ألف النلسػػـ ةػػف محمػػدبػػلؿ اػػػ عتػػل 34أم أيػػن كلػػد عػػلـ   علمن

ط لبً  ةفي  عيمىري الراجح  كالىحلةي الجتنؿ  ػرى   كةذلؾ نثكف الىحلةي الجتنػؿ (8)اػ23بييؿ سيل  التى عيمى
ط لبً     كه أعتـ.أحد عرر علمنلمحمد ةنراةل  ؿ كالدة النلسـ ةفيكفي بة ةًف التى

                                                           

عد: أمػػن أـ كلػػد ننػػلؿ لهػػل سػػكدة كثػػلف رنػػل رفنعػػل عللمػػل (  بػػلؿ اةػػف حجػػر: بػػلؿ اةػػف سػػ334/ 8( يهػػذنب اليهػػذنب )(1
 فننهل إململ كرعل ثرنر الحدنث.

 (.211/ 2( الرنلت لتعجتي  )(2
 (.139/ 3( يلرنت ا س ـ )(3
 (.215يثث الهمنلف في يثت العمنلف)  (4)

 (.451( ينرنب اليهذنب )ص: (5
 (.2/55( يهذنب األسملء كالترلت لتيككم )(6

(  بػػلؿ فنػػن: ثػػلف مػػف أفضػػؿ أاػػؿ زمليػػن عتمػػل كأدةػػل كعنػػ  كفنهػػل كثػػلف ىػػمكيل ال 302/ 5ةػػف حةػػلف )الرنػػلت ال (7)
 نيثتـ فتمل كلل عمر ةف عةد العزنز بلؿ أاؿ المدنيل النـك ييطؽ العذراء في تدرال أرادكا ةن النلسـ ةف محمد.

 ي الت فل عرر سينف كيىفل.(  اسيرهد في ذم الحجل سيل ر ث كعررنف ككل412( ينرنب اليهذنب )ص: (8
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اِمتِ عن ِإْسَحاق ْبن يحيب ( 21)  .ُعَباَدُة بُن الصع
لًمتً  قال اإلمام البييقي:       ـٍ نيٍدًرٍؾ عيةىلدىةى ٍةفى الى  لؽي ٍةفي نىٍحنىل لى ل:   (1)  فهك مرسؿًإٍسحى كبلؿ أنضن

ل: مينط(2)إسحلؽ ةف نحنل عف عةلدة مرسؿ  .(3)ع ةنف إسحلؽ كعةلدة  كبلؿ أنضن
 أوًًل: ترجمة الراوي:

  كنينػلؿ: (4)إسحلؽ ةف نحنل ةف الكلند ةف عةلدة ةف الىػلمت  بيػؿ سػيل إحػدل كر رػنف كملئػل      
 .(5)إسحلؽ ٍةف نحنل ٍةف الكلند اةف أتي عةلدة ٍةف الىلمت  األىٍيىلًرٌم المديي

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
اةػػف   ك (8)الػػذاةي: ميثػػر الحػػدنثكبػػلؿ   (7)كضػػعفن الػػداربطيي  (6)حةػػلف فػػي الرنػػلتذثػػرو اةػػف       
 .(9)مجهكؿ الحلؿ :حجر

فػ   ةةعضػهل اآلتػر لنف الحدنث  فند ييةعت أحلدنرن  فكجديػن نيػلةع عتػل ةعضػهل  كنيفػردالخالصة: 
 .نيلةع عتنن

                                                           

 (.130/ 8( السيف الثةرل لتةنهني )(1
 (.6/254(المىدر يفسن )(2
 (.12/102(  )12/97( معرفل السيف كاآلرلر)(3
 (.22/ 4( الرنلت الةف حةلف )(4
 (.493/ 2( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(5
 (.22/ 4(الرنلت الةف حةلف )(6
 (.5/360( سيف الداربطيي )(7
 (.29( دنكاف الضعفلء ) ص:(8
 (  بلؿ فنن: كاك مجهكؿ الحلؿ.103( ينرنب اليهذنب )ص: (9
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 :تإسحاق بن يحيب من عبادة بن الصامثالثًا: أقوال العمماء في سماع 
   (3)كالمػػزم  (2)الػداربطييك   (1)الةتػلرم :عةػلدة ةػف الىػلمتيفػل سػملع إسػحلؽ ةػف نحنػل مػػف       

 .(6)التزرجي  ك (5)كاةف حجر  (4)كالستلكم
 قال الباحث:

الةتػػػلرم   :كافػػػؽ ا مػػػلـ الةنهنػػػي فػػػي يفػػػي سػػػملع إسػػػحلؽ ةػػػف نحنػػػل مػػػف عةػػػلدة ةػػػف الىػػػلمت      
ألف إسػحلؽ ةػف نحنػل بييًػؿ  ؛كاػك ثمػل بػللكا .كالتزرجيف حجر  الداربطيي  كالمزم  كالستلكم  كاةك 

 _اػ  أمل الىحلةي الجتنؿ عةلدة ةف الىلمت ترج مف المدنيل إلل فتسطنف في زمف عمر131سيل 
عمػر ةنيهمػل   كةػذلؾ نثػكف فػلرؽ ال(7)اػػ34كةني ايلؾ إلل أف ملت فػي الرمتػل سػيل  _رضي ه عين

ف الىػػحلةي عةػػلدة ةػػف الىػػلمت تػػرج مػػف المدنيػػل فػػي آتػػر عهػػد فيرضػػيل أاسػػيل  كلػػك  97براةػػل اؿ
  لثػػػلف الفػػػرؽ ةػػػنف منيػػػؿ إسػػػحلؽ ةػػػف نحنػػػل كتػػػركج (8)اػػػػ23سػػػيل  -رضػػػي ه عيػػػن-كالنػػػل عمػػػر 

بكؿ ا ملـ الةنهني في يفػي سػملع  :ثد  لذلؾ نينفسي 108دنيل براةل الىحلةي الجتنؿ عةلدة مف الم
 ة ةف الىلمت.إسحلؽ ةف نحنل مف الىحلةي الجتنؿ عةلد

                                                           

:  ركل عػف المػزم(  بلؿ الةتلرم أحلدنرن معركفل إال أف إسػحلؽ لػـ نتػؽ عةػلدة  بػلؿ 256/ 1( يهذنب اليهذنب )(1
 عةلدة كلـ ندرثن.

لؽي ٍةػفي 230/ 4( سيف الػداربطيي )(2 ػل:  (  بػلؿ الػداربطيي: ًإٍسػحى ػلًمًت  كبػلؿ أنضن ٍع ًمػٍف عيةىػلدىةى ٍةػًف الى  ـٍ نىٍسػمى نىٍحنىػل لىػ
 (.5/360اذا مرسؿ  إسحلؽ لـ ندرؾ عةلدة )

 (.493/ 2( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(3
 (  بلؿ الستلكم: نركم عف عةلدة كلـ ندرثن.174/ 1( اليحفل التطنفل في يلرنت المدنيل الررنفل )(4
(  بلؿ اةف حجػر:  ركل عػف عةػلدة كلػـ ندرثػن  كفػي الينرنػب بػلؿ اةػف حجػر:  أرسػؿ 256/ 1نب )( يهذنب اليهذ(5

 (.103عف عةلدة  ينرنب اليهذنب )ص: 
(  بلؿ التزرجػي: إسػحلؽ ةػف نحنػل ةػف الكلنػد ةػف عةػلدة ةػف الىػلمت 30( ت ىل يذانب يهذنب الثملؿ )ص: (6

 عف عةلدة كلـ ندرثن.
 (.189/ 14الرجلؿ )ثملؿ في أسملء ( يهذنب ال(7
 (.412( ينرنب اليهذنب )ص: (8



  
 

62 

 :ُعَمَر بِن الَخطعابِ عن  َقِبْيَصُة بُن ُذَؤْيبِ ( 21)
ٍينىًطعه " قال اإلمام البييقي: ـٍ نيٍدًرٍؾ عيمىرى   اىذىا مي لي لى  .(1)"بىًةنىى
  أوًًل: ترجمة الراوي:

نػػب        ػػل ةػػف ذيؤى كثػػلف مػػف   أةػػك إسػػحلؽ :كبػػد بنػػؿ  ثينيػػن أةػػك سػػعند  الثعةػػي  التزاعػػي (2)بىًةنىى
ايينػؿ إلػل الرػلـ  كمػلت ةهػل سػيل  .عػلـ الفػيح  كثػلف معتػـ ثيػلب أاؿ المدنيػل كىػللحنهـ  كلػد فنهلء

 .(4)  يلةعي(3)إين بةنىل ةف ذؤنب ةف حتحتل :ست كرملينف  كبد بنؿ
 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي: 

  كذثػرو اةػف حٌةػلف فػي (8)كبلؿ اةف حجػر: لػن رؤنػل  (7)كالذاةي  (6)العجتي  ك (5)كرنن اةف سعد       
 .(10)  كالداربطيي في مف ىحت ركانين عف الرنلت عيد الةتلرم كمستـ(9)الرنلت

 اك رنل.الخالصة: 

                                                           

ػرى  ميٍينىًطػعه  السػيف 189/ 9( السيف الثةرل لتةنهني )(1 ػٍف عيمى ٍنبو  عى لى ٍةًف ذيؤى (  كفي مكضع آتر بلؿ الةنهني: بىًةنىى
 (.364/ 6الثةرل لتةنهني )

 (.453( ينرنب اليهذنب )ص: (2
 (.317/ 5( الرنلت الةف حةلف )(3
 (.2/214ت لتعجتي )( الرنل(4
 (.134/ 5( الطةنلت الثةرل )(5

 (.214/ 2الرنلت لتعجتي ) (6)
 (.162/ 5(   كسنر أع ـ الية ء)133/ 2( الثلرؼ )(7
 (  بلؿ فنن: مف أكالد الىحلةل  كلن رؤنل  ملت سيل ةضع كرملينف.453( ينرنب اليهذنب )ص: (8
 (.317/ 5( الرنلت الةف حةلف )(9

 (.302/ 1اليلةعنف كمف ةعداـ ممف ىحت ركانين عف الرنلت عيد الةتلرم كمستـ )( ذثر أسملء (10
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 :قبيصة بن ذؤيب من عمر بن الخطابمماء في سماع ثالثًا: أقوال الع
 ل.ركانين عف عمر ةللمرست (5)اليككمك   (4)الع ئيك   (3)  كأحمد(2)  كالداربطيي(1)كىؼ المزم
 قال الباحث: 

ط ػػلبً بةنىػػل ةػػف ذؤنػػب مػػف الىػػحلةي الجتنػػؿ  إدراؾيفػػل ا مػػلـ الةنهنػػي         ػػرى ةػػًف التى   بػػلؿ  ك عيمى
 رػػـ إف   "ننػػلؿ مرسػػؿ": عػػف ركانيػػن عيػػناليػػككم كالع ئػػي  كاةػػف حجػػر  ك  داربطيي  كالمػػزم  كأحمػػد الػػ

السػيف ىػر ح فنهػل ةللسػملع  ثيػببةنىل ميرًسؿ  كركانين عف عمر معيعيل  كلـ أبػؼ عتػل ركانػل فػي 
بةنىػل  إف  رػـ عمػر سػملع  أك مػل نػدؿ عتػل سػملع بةنىػل مػفالأحد مف أاػؿ العتػـ أرةػت فنػن  مين 

ًلػػد عػػلـ الفػػيح أم سػػيل  فنػػن يظػػر مػػف جهيػػنف: أف بةنىػػل مػػف فنهػػلء  بػػكؿ الةنهنػػي: لػػـ نػػدرؾ ك اػػػ  8كي
عػف يفسػن: "ثيػت أجػللس  نػل: بػكؿ بةنىػلكالرلي  جملعػل مػف العتمػلء  ك (6)أةي الزيلدالمدنيل ثمل عدو 

كت فل  (7)ميرأس المدنيل في النضلء  كالفيكل  كالفرائض  في عهد عرملف كعتي"  كاك زند ةف رلةت
 كه أعتـ.  كرةمل لـ نرًك عين  زملينل ت ىل النكؿ أف بةنىل أدرؾ عمرعمر في المدنيل  

 
 .ِبي َطاِلبٍ َعِميِّ بِن أَ عن َقتَاَدُة بُن ِدَعاَمَة (22)

ًتيٌو  قال اإلمام البييقي: ٍيني -بىيىلدىةي عىٍف عى ٍينىًطعه  -رىًضيى هي عى مي
(8). 

                                                           

 (  بلؿ المزم: ركل عف عيمىر ٍةف التطلب  ننلؿ: مرسؿ.477/ 23( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )1)
ػػػنًعيُّ  يػػػل 200/ 5( سػػػيف الػػػداربطيي )(2 ػػػدى الرًٌ ػػػكًر ٍةػػػًف أىةًػػػي أىٍحمى ػػػدي ٍةػػػفي مىٍيىي م  لًلػػػدي ٍةػػػفي (  يػػػل ميحى ًتػػػيٌو  يػػػل تى يىٍىػػػري ٍةػػػفي عى

ػٍف عي  ٍنػبو  عى ػلى ٍةػًف ذيؤى ػٍف بىًةنىى ٍنػكىةى  عى ػلًء ٍةػًف حى ػٍف رىجى ػٍف بىيىػلدىةى  عى كةىػلى  عى ػًعندي ٍةػفي أىةًػي عىري لًرًث  يل سى ط ػلبً اٍلحى ػرى ٍةػًف اٍلتى  -مى
ٍيني  ُ ي عى لبى اٍلميٍرًرثيكفى ًمٍف أىٍمكى -رىًضيى ا ل أىىى : "مى .  بىلؿى ؿه "  بلؿ الداربطيي: اىذىا ميٍرسى  اًؿ اٍلميٍسًتًمنفى

 (.286/ 13( معرفل السيف كاآلرلر )(3
 (  بلؿ الع ئي: ركانين عف أةي ةثر كعمر رضي ه عيهـ مرستل.254( جلمع اليحىنؿ )ص: (4
كؼ  كعةػلدة (  بػلؿ: ركل عػف أةػل ةثػر الىػدنؽ  كعمػر  كعةػد الػرحمف ةػف عػ56/ 2( يهذنب األسملء كالترػلت )(5

 ةف الىلمت  كجلةر  كعمرك ةف العلص  كاةف عةلس  كيمنـ الدارل  كعلئرل  كأـ ستمل  رضل ه عيهـ  مرس ن.
 (.23/479( يهذنب الثملؿ )(6
 (.4/424( سنر أع ـ الية ء )(7
 (.189/ 9( السيف الثةرل لتةنهني )(8
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  أوًًل: ترجمة الراوي:
  نرسػػؿ الت ىػػل: رنػػلك   (18) بيػػلدة ةػػف دعلمػػل السدكسػػي: سػػةنت دراسػػين فػػي المكضػػع ربػػـ       

 .كندلس
 :ن أبي طالبقتادة من اإلمام عمب بثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

أةػك ك يفل سملع اليلةعي بيلدة ةف دعلمػل مػف الىػحلةي الجتنػؿ عتػي ةػف أةػي طللػب الةنهنػي         
 ةلليدلنس.( 4)  كالذاةي(3)  ككىفن اةف حةلف(2)  كالحلثـ(1) حليـ

 قال الباحث:
ـ  يفل سملع بيلدة ةػف دعلمػل مػف الىػحلةي الجتنػؿ عتػي ةػف أةػي طللػب الةنهنػي  كأةػك حػلي        

عػف  لػـ أبػؼ عتػل ركانػل ركااػل بيػلدةك كالحلثـ ككىفن اةف حةلف  كالذاةي ةلليدلنس  كاك ثمػل بػللكا؛ 
فػي يرجمػل عتػي أف بيػلدة مػف ىٌرح فنهل ةللسملع  كلـ أبؼ عتل بكؿ أحػد مػف عتمػلء الحػدنث عتي 
ق  60حػك كبيلدة كلد في يمديي  كبيلدة ةىرم   -رضي ه عين -  كعتي(5)  كال ركل عينوي منذ

لذلؾ ني:ثد بكؿ ا ملـ الةنهني   فةنف كفلة عتي ككالدة بيلدة براةل عرركف سيل  اػ40كعتي بهيؿ سيل 
 في عدـ إدراؾ بيلدة عتننل  كه أعتـ.

 
يِميِّ عن ( 23)  :َعْبِد هللِا بِن َعبعاسٍ َثْوٍر الدِّ

ة لسو " قال اإلمام البييقي: ـٍ نىٍتؽى اةف عى  .(6)"رىٍكره لى

                                                           

ػًمٍعتي أى 175( المراسنؿ الةف أةي حػليـ )ص: (1 ػلى (  بػلؿ: سى لًئرى ػٍف عى بىيػلىدية عى ػؿه  كى ٍنػرىةى ميٍرسى ػٍف أىةًػي ايرى ةًػي نىنيػكؿي بىيىػلدىةي عى
 ً ُ ٍةدى ا ل كىعى ت ـى ًإال  أىيىسن سى تىٍنًن كى ُ ي عى ت ل ا لًب الي ًةيًٌ ىى ـٍ نىٍتؽى بىيىلدىةي ًمٍف أىٍىحى لى ؿه  كى . ميٍرسى ٍرًجسو  ٍةفى سى

 (.111( معرفل عتـك الحدنث لتحلثـ )ص: (2
 (  بلؿ فنن: ثلف مدلسل.321/ 5( الرنلت الةف حةلف )(3
.271/ 5( سنر أع ـ الية ء )(4 ٍكؼه ًةذىًلؾى ًإي ني ميدىلًٌسه مىٍعري  (  بلؿ فنن: ى
 (.472/ 20( ايظر: يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(5
 (.365/ 9( السيف الثةرل لتةنهني )(6
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 ًًل: ترجمة الراوي:أو 
 . (1) سيل تمس كر رنف كملئلالمديي  ملت  اك ركر ةف زند      

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
  (7)كاةػف حجػر   (6)كالػذاةي  (5)اليسػلئيك   (4)كأةػك زرعػل  (3)  كاةػف معػنف(2)النطػلف كرنن نحنػل      

 .(9)ىللح الحدنث:   كأةك حليـكبلؿ أحمد  (8)كذثرو اةف حةلف في الرنلت
 اك رنل.الخالصة: 

 :ثور بن زيد من ابن عباس ثالثًا: أقوال العمماء في سماع
  الةنهنػػي :يفػػل سػػملع اليػػلةعي رػػكر ةػػف زنػػد الػػدنتي مػػف الىػػحلةي الجتنػػؿ عةػػد ه ةػػف عةػػلس       
 ركانين عف اةف عةلس ةللمرستل. (12)  ككىؼ ى ح الدنف الىفدم(11)كالمزم  (10)مللؾك 

                                                           

(  كيهػػػذنب 192/ 3ركانػػػل الػػػدكرم ) -(  كيػػػلرنت اةػػػف معػػػنف 326)ص:  ( ايظػػػر يرجميػػػن فػػػي: الطةنػػػلت الثةػػػرل(1
 (. 285/ 1(  كالثلرؼ )417/ 4الثملؿ في أسملء الرجلؿ )

تػٌي ةػف 53( يلرنت أسملء الرنلت )ص: (2 (  بلؿ اةف رلانف: رىٍكر ةف زند الدنًتي ًرنىل بىللىػن نحنػل اٍلنط ػلف ًفػي ًركىانىػل عى
ًدنًيٌي عىيني.  اٍلمى

 (  بلؿ نحنل ةف معنف: رىٍكر ةف زند الدنًتي ًرنىل.192/ 3ركانل الدكرم ) -نت اةف معنف ( يلر (3
 (.32/ 2( يهذنب اليهذنب )(4
 (.417/ 4( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(5
 (  بلؿ الذاةي: ركر ةف زند الدنتي  رنل.285/ 1( الثلرؼ )(6
لسـ الحنكاف المعػركؼ اةػف زنػد الػدنتي ةثسػر المهمتػل ةعػدال (  بلؿ اةف حجر: ركر ة135( ينرنب اليهذنب )ص: (7

 يحيلينل المديي رنل مف السلدسل ملت سيل تمس كر رنف.
 (.128/ 6( الرنلت الةف حةلف )(8
 (.2/538( العتؿ كمعرفل الرجلؿ)(9

ٍندو اةف عىة لسو بىلؿى الى لىـٍ 22( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: (10  نىٍتنىني. (  لىًنيى رىٍكري ٍةفي زى
ُ ً ٍةف عةلس  كلـ ندرثن.416/ 4( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(11  (  بلؿ المزم: ركل عف عةد ا
 (  بلؿ ى ح الدنف الىفدم: ركل عىف اةف عىة لس ميٍرس .20/ 11( الكافي ةللكفنلت )(12
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 لباحث:قال ا
كافػػؽ ا مػػلـ الةنهنػػي فػػي يفػػي سػػملع اليػػلةعي رػػكر ةػػف زنػػد الػػدنتي أةػػك حػػليـ  كمللػػؾ  كالمػػزم         

كىػػ ح الػػدنف الىػػفدم  كاةػػف حجػػر  كغنػػراـ  كاػػك ثمػػل بػػللكا؛ ألف اليػػلةعي رػػكر ةػػف زنػػد يػػكفي فػػي 
ةذلؾ ك   (1)اػ68اػ    كالىحلةي الجتنؿ عةد ه اةف عةلس يكفي في الطلئؼ سيل 135المدنيل سيل 

ىػٌرح  ليي لـ أبؼ عتل ركانػل فػي ثيػب السػيإسيل  رـ  67نثكف فلرؽ سينف الكفنلت ةنيهمل براةل اؿ
ةؿ إف ركانين عين في ثيب السيل ةكاسطل عثرمػل كغنػرو  إال عيػد فنهل ركر ةللسملع مف اةف عةلس  

ل لػػـ نػػريض عثرمػػل  مللػػؾ فػػي المكطػػ:  كمػػف ركل مػػف طرننػػن  فإيهػػل ةػػ  كسػػلطل عثرمػػل  ألف مللثنػػ
بػكؿ ا مػلـ الةنهنػي  لػذلؾ يمنػؿ إلػلف:سنطن مف ا سيلد  كأرسؿ ركانل ركر ةػف زنػد عػف اةػف عةػلس  

 في يفي السملع  كه أعتـ.
 
 :َعِميِّ بِن َأِبي َطاِلبٍ من َسِعْيُد بُن َفْيُرْوٍز  (24)

ٍنري بىًكمٌو " قال اإلمام البييقي: اىذىا غى
ٍينىًطعه ؛ أًلىف  أىةىل اٍلةى (2) ًتنًّل فىهيكى مي ـٍ نىٍسمىٍع عى  .(3)"ٍتيىًرمًٌ لى

 أوًًل: ترجمة الراوي: 
نينىػػلؿ        كز كى اٍسػػمن سػػعند ةػػف  :كبنػػؿ  (4)الطػػلئي اٍلثيػػكًفيسػػعند ةػػف أةػػي عمػػرىاف  :اػػك سػػعد ةػػف فىٍنػػري

ةىنر مكلل ةيي يىةهىلف جي
 .(6)سيل ر ث كرملينفملت   (5)

                                                           

 (.204/ 1( الطةنلت الثةرل )(1
ػػًعنًد ٍةػػفي أىةًػػ(2 يىػػل أىةيػػك سى ػػلًفًعيُّ ( أىٍتةىرى : بىػػلؿى الر  ػػتىٍنمىلفى  بىػػلؿى ًةنػػعي ٍةػػفي سي ػػدي ٍةػػفي نىٍعنيػػكبى أيػػل الر  م  ك  ريػػل أىةيػػك اٍلعىة ػػلًس ميحى ٍمػػرو ي عى

. ًتيٌو ٍف أىًةي اٍلةىٍتيىًرمًٌ  عىٍف عى لًئًب  عى لًلدو اٍلكىاًسًطيًٌ  عىٍف عىطىلًء ٍةًف الس   ًحثىلنىلن عىٍف تى
 (.404/ 1( السيف الثةرل لتةنهني )(3
 (.240( ينرنب اليهذنب )ص: (4
 (.1093/ 3( اليعدنؿ كاليجرنح   لمف ترج لن الةتلرم في الجلمع الىحنح )(5

 (.286/ 4الرنلت الةف حةلف ) (6)
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 اوي:ثانًيا: أقوال النقاد في الر 
  (5)ذثرو اةف حةلف في الرنلت  ك (4)كاةف حجر (3)كأةك زرعل   (2)العجتيك   (1)كاةف معنفكرنن         

 .(9). كبلؿ أةك أحمد الحلثـ: لنس ةللنكم: ىدكؽ(8)  كالذاةي(7)كأةك حليـ  (6)اةف سعدبلؿ ك 
 اك رنل.الخالصة: 

 :بي طالبفي سماع أبي البختري من عمي بن أثالثًا: أقوال العمماء 
أةك زرعل    ك (10)رعةل :الةتيرم مف الىحلةي الجتنؿ عتي ةف أةي طللب ييفل سملع أة

 . (13)كأةك حليـ  (12)كالةتلرم  (11)كاةف المدنيي
                                                           

(  بلؿ: حدريل عةد الرحمف أيل اةف أةػي تنرمػن فنمػل ثيػب إلػل بػلؿ سػ:لت 55/ 4( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(1
 ةي الةتيرم فنلؿ: ثكفي رنل.نحنل ةف معنف عف أ

 (  بلؿ العجتي: أةك الةتيرل الطلل ثكفل يلةعي رنل كثلف فنن يرنع.386/ 2( الرنلت لتعجتي  )(2
 (.55/ 4الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )  (3)

 (  بلؿ اةف حجر: رنل رةت فنن يرنع بتنؿ ثرنر ا رسلؿ.240( ينرنب اليهذنب )ص: (4
 (.286/ 4) ( الرنلت الةف حةلف(5
لًب 293/ 6( الطةنلت الثةرل  )(6 ػٍف أىٍىػحى نىػٍرًكم عى ًدنرىني كى ًدنًث نيٍرًسؿي حى ثىلفى أىةيك اٍلةىٍتيىًرمًٌ ثىًرنرى اٍلحى (  بلؿ اةف سعد: كى

 ً ُ كًؿ ا ػمىلعنل  -ىٌتل ه عتنن كستـ-رىسي ًدنرًػًن سى دو فىمىل ثىلفى ًمٍف حى ٍع ًمٍف ثىًةنًر أىحى ـٍ نىٍسمى لى ػٍف فىهيػكى كى ػل ثىػلفى عى مى ػفه كى سى فىهيػكى حى
. ًعنؼه  ضى

 (  بلؿ اةف أةي حليـ: سمعت أةي ننكؿ: أةك الةتيرم الطلئي ىدكؽ.55/ 4( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(7
 (.4/494منزاف ا عيداؿ)  (8)
 (.2/326األسلمي كالثيل)  (9)

ػدي نىٍعيًػي:  (  بػلؿ اةػف أةػي حػليـ:74( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: (10 لًييُّ  يىػل أىٍحمى ػًف اٍلًهًسػٍيجى سى ًتػيُّ ٍةػفي اٍلحى ػد رىيىل عى حى
لؽ أىٍثةىري ًمٍف أىًةي اٍلةيتٍ  : ثىلفى أىةيك ًإٍسحى ٍعةىلى  بىلؿى م دو اأٍلىٍعكىري  عىٍف ري لجي ٍةفي ميحى ج  ٍيةىؿو  يىل حى ـٍ اةف حى لىػ ًتنًّل  كى ـٍ نيٍدًرٍؾ عى لى يىًرمًٌ  كى

 نىرىوي.
ػػًمٍعتي أىةًػػػي نىنيػػػكؿي أىةيػػػك اٍلةىٍتيىػػًرمًٌ ثيػػػكًفيُّ  بييًػػػؿى ًفػػػي 77لمراسػػنؿ الةػػػف أةػػػي حػػػليـ )ص: ( ا(11 (  بػػلؿ اةػػػف أةػػػي حػػػليـ: سى

ـٍ نيٍدًرٍثني. لى ًتيٌو  كى ٍع ًمٍف عى ـٍ نىٍسمى لًجـً   لى مى  اٍلجى
 (.386( العتؿ الثةنر لتيرمذم = يرينب عتؿ اليرمذم الثةنر )ص: (12
 (.74أةي حليـ )ص: ( المراسنؿ الةف (13
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كبلؿ اةف  ركانين عف عتي ةللمرستل. (3)كالذاةي (2)ككىؼ المزم  (1)اليسلئيثذلؾ ك         
عسلثر "لـ ندرؾ عتننل"

 .(5)ىةهليي: اتيتؼ في سملع أةي الةحيرم مف عتي. كبلؿ أةك يعنـ األ(4)
 قال الباحث:

كافؽ ا ملـ الةنهني في يفػي سػملع اليػلةعي أةػك الةتيػرم سػعند ةػف فنػركز مػف عتػي ةػف أةػي         
كاليسػلئي      كأةػك حػليـكالةتػلرم كأحمػد  أةك زرعل  كاةف المػدنيي ك   رعةل -رضي ه عين-طللب 
 كاك ثمل بللكا؛ أليػي لػـ أبػؼ عتػل ركانػل فػي ثيػب السػيف بػد كغنراـ   حجر كاةف  كالذاةي كالمزم 

اليػػػدلنس  كبػػػلؿ ك رػػػًيهر أةػػػك الةتيػػػرم ةل رسػػػلؿ  اف عتػػػي  كبػػػد مػػػىػػػٌرح فنهػػػل أةػػػك الةتيػػػرم ةللسػػػملع 
 -عتل يفي سػملع أةػك الةتيػرم مػف عتػيالعتـ  أاؿكبد أجمع   (6)ةعضهـ أف ركانين ةللعيعيل ضعنفل

   كه أعتـ.بكؿ الةنهني في يفي السملع يمنؿ إللذلؾ   ل-رضي ه عين

 
َمْسِقيُّ ( 25)  .َأِبي ُأَماَمَة اْلَباِىِميِّ عن َمْكُحْوٌل الدِّ

ٍنئنل" قال اإلمام البييقي: ٍع ًمٍف أىًةي أيمىلمىلى رى ـٍ نىٍسمى كؿه لى  .(7)"مىٍثحي
  أوًًل: ترجمة الراوي:

  ىػػحنح الحػػدنث فنمػػل ىػػرح فنػػن رنػػل :القللول فيللو خالصللة(، و 9سللبقت دراسللتو فللي الموضللع رقللم)
 .ةللسملع  كال نعيد ةيضعنؼ اةف سعد لن؛ اليفرادو ةذلؾ  كمتللفين لجمهكر الينلد

 :مكحول من أبي أمامةثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

                                                           

ٍنئنل.421/ 7( السيف الثةرل لتيسلئي )(1 ًتيٌو رى ٍع ًمٍف عى ـٍ نىٍسمى  (  بلؿ أةك عةد الرحمف: أىةيك اٍلةىٍتيىًرمًٌ لى
 (  ركل عف عتي ٍةف أىةي طللب مرسؿ.33/ 11( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(2
  مرس .(  بلؿ الذاةي: ركل عف عتي كعةد ه442/ 1( الثلرؼ )(3
 (.1/422المعجـ ) (4)
 (.4/381حتنل األكلنلء ) (5)

 (.293/ 6( الطةنلت الثةرل )(6
ٍنئنل  484/ 1( السيف الثةرل لتةنهني )(7 ٍع ًمٍف أىًةي أيمىلمىلى رى ًعنؼه   أًلىف  مىٍثحيكالن الى نىٍسمى (  كفي مكضع آتر: كىاىذىا ضى

 (.457/ 10السيف الثةرل لتةنهني )
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  (4)ككىػػفن اةػػف حةػػلف  (3)الػػذاةيك   (2)المػػزمك   (1): أةػػك حػػليـسػػملع مثحػػكؿ مػػف أةػػي أملمػػل ليفػػ    
 .ةلليدلنس (5)العنييك 

 قال الباحث:
أةك حػليـ   :كافؽ ا ملـ الةنهني في يفي سملع مثحكؿ الرلمي مف الىحلةي أةي أململ الةلاتي    

كالدارمي  كالمزم  ككىؼ إسملعنؿ ةف عمر  كالعنيي  كالذاةي ركانين عين ةللمرسػتل  ككىػفن اةػف 
مكىػكؼ ةلليػدلنس كا رسػلؿ   للكا؛ ألف مثحػكالن حةلف ةلليدلنس  كالع ئي ةثرنر ا رسلؿ  كاك ثمل بػ

 كركانين عف أةي أململ معيعيل  لـ نىرح ةهل ةللسملع.
 
 .َعْبُد هللِا بُن َزْيدِ عن الصحابي الجميل َعْبُد الرعْحَمِن بُن َأِبي َلْيَمب ( 26)

ٍةًد ًه ٍةًف زى " قال اإلمام البييقي: ٍع ًمٍف عى ـٍ نىٍسمى  .(6)"ٍندو اةف أىًةي لىٍنتىل لى
 ( وخالصة القول فيو: ثقة.4سبقت ترجمتو في الموضع رقم ) أوًًل: ترجمة الراوي:

 :ابن أبي ليمب من عبد هللا بن زيد: أقوال العمماء في سماع نياً ثا
  (7)اليرمػػذم :يفػػل سػػملع عةػػد الػػرحمف ةػػف أةػػي لنتػػل مػػف الىػػحلةي الجتنػػؿ عةػػد ه ةػػف زنػػد         
 . (8)كالداربطيي

                                                           

ػمىلعه ًمػٍف أىةًػي 212نؿ الةف أةي حليـ )ص: ( المراس(1 ػكؿو سى ػًمٍعتي أىةًػي نىنيػكؿي الى نىًىػحُّ ًلمىٍثحي (  بػلؿ اةػف أةػي حػليـ: سى
ـٍ نىٍر أىةىل أيمىلمىلى المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص:  ًمٍعتي أىًةي نىنيكؿي مىٍثحيكؿي لى  (.212أيمىلمىلى  كفي مكضع آتر بلؿ: سى

( بلؿ المزم: مثحكؿ لـ نسمع مف احد مػف اىػحلب رسػكؿ ه إال 470/ 28ء الرجلؿ )( يهذنب الثملؿ في أسمل(2
مف كارتل  كأيس  كأةي ايد الدارم  كبلؿ: ركل عف أةي أململ ىدم ٍةػف عجػ ف الةػلاتي مرسػؿ  يهػذنب الثمػلؿ فػي 

 (.465/ 28أسملء الرجلؿ )
 (.472/ 5سنر أع ـ الية ء )  (3)

 (  بلؿ: كثلف مف فنهلء أاؿ الرلـ كرةمل دلس.447/ 5( الرنلت الةف حةلف )(4
(  ركل عف أةل أململ ىدل ةػف عجػ ف الةػلاتل  76/ 3( مرليي األتنلر في ررح أسلمي رجلؿ معليي اآلرلر )(5

 كطلككس ةف ثسنلف  كعةلدة ةف الىلمت مرسؿ.
 (.576/ 1( السيف الثةرل لتةنهني )(6
 عةد الرحمف ةف أةي لنتل  لـ نسمع مف عةد ه ةف زند.( بلؿ اليرمذم: 267/ 1( سيف اليرمذم )(7
.452/ 1( سيف الداربطيي )(8 ٍندو ُ ً ٍةًف زى ٍةًد ا مىلعيني ًمٍف عى  (  بلؿ: كىاةف أىًةي لىٍنتىل الى نيٍرةىتي سى
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 .(3)كاةف حجر  (2)كاةف رجب  (1)المزمنهـ كافك 
 قال الباحث: 

مػف الىػحلةي الجتنػؿ عةػد ه   كافؽ ا ملـ الةنهني في يفي سملع عةد الرحمف ةف أةػي لنتػل       
كاةف حجر  كاك ثمل بللكا؛ ليص عدد ثةنػر مػف  كاةف رجب  اليرمذم  كالداربطيي  كالمزم  :ةف زند

ف عةػػد الػػرحمف ةػػف أةػػي لنتػػل ثػػكفي  كالىػػحلةي عةػػد ه ةػػف زنػػد إرػػـ العتمػػلء األجػػ ء عتػػل ذلػػؾ  
  كبػػد ركل حدنرػػن (6)  كمعػػلذ(5)  كأف عةػػد الػػرحمف عيػًرؼ عيػػن ا رسػػلؿ  فنػد أرسػػؿ عػػف عمػر(4)مػديي

عف عةد ه ةف زند ةىنرل العيعيل  دكف يىرنحو ةللسملع  كلـ أبؼ عتل ركانل فػي ثيػب السػيف بػد 
ػل عتػل بػكؿ أحػد ك  ةف أةي لنتل ةللسملع مف عةد ه ةػف زنػد   ىٌرح فنهل عةد الرحمف  لػـ أبػؼ أنضن

ندؿ عتل إرةلت سملع عةد الرحمف ةػف أةػي لنتػل مػف عةػد ه ةػف زنػد  لػذلؾ  فنن مل نذثرمف األئمل 
. كمػف بػرائف اػذا اليػرجنح أف عةػد الػرحمف اةػف أةػي لنتػل ةنهني فػي يفػي السػملعنيرجح بكؿ ا ملـ ال

ق  كثليػػت رحتيػػن مػػع عتػػي فػػي زمليػػن  حنػػث 32سػػيل عيػػد كفػػلة عةػػد ه ةػػف زنػػد سػػيل  15ثػػلف سػػين 
بلؿ: ىحةت عتننل في الحضر كالسفر  كرهد مع عتل اليهركاف

(7). 

                                                           

ٍةػد رةػن األى 373/ 17( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(1 ٍنػد ٍةػف عى ُ ً ٍةػف زى ٍيىػلًرٌم ىػلحب (  بلؿ: ركل عف عةػد ا
 األذاف  كلـ نسمع مين.

 (.5/192فيح الةلرم ) (2)
 .(262/ 6( يهذنب اليهذنب )(3
(  بػػلؿ: عةػػد ه ةػػف زنػػد ةػػف عةػػد رةػػن ةػػف رعتةػػل األيىػػلرم  التزرجػػي  أةػػك محمػػد 304( ينرنػػب اليهػػذنب )ص: (4

 المديي  ىحلةي مرهكر  ملت سيل اريينف كر رنف.
ٍةًد الر ٍحمىًف   (1566/ 4ف ميىكر )( اليفسنر مف سيف سعند ة(5 مىند  عىٍف عى : يل أىةيك عىكىايل  عىٍف ًا ىؿ ٍةًف أىًةي حي بىلؿى

 ً ُ : كىا ٍيني ًمٍف أىٍاًؿ اٍلمىٍرًرًب  فىنىلؿى ُ ي عى ط لًب رىًضيى ا لىيىٍحًمتىيًٌي"  نىل أىًمنرى اٍلميٍؤًمًينفى ٍةًف أىًةي لىٍنتىل  أىف  رىجي ن أىيىل عيمىري ٍةفي اٍلتى
ًف ٍةػػًف أىةًػػي لىٍنتىػػل: رنػػل  لثيػػن ايػػل نػػركم عػػف عمػػر اةػػف التطػػلب  كالجمهػػكر ال نرةيػػكف لػػن  ٍةػػًد الػػر ٍحمى بػػلؿ الجكزجػػليي: "عى

 سملعنل مين".
 (  بلؿ: "عةد الرحمف لـ نسمع مف معلذ ةف جةؿ".734( ينرنب اليهذنب )ص: (6
 (.4/267ـ الية ء )(  كسنر أع 6/129ايظر: يلرنت ا س ـ )  (7)
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 .ُعَمَر بِن الَخطعابِ من ْيرَاَن ُرَفْيُع بُن مَ ( 27)
ٍع ًمٍف عيمىرى أىةيك اٍلعىللً " قال اإلمام البييقي: ـٍ نىٍسمى ٍيني رىضً  -نىًل لى  .(1)-يى هي عى
 :أوًًل: ترجمة الراوي

فػي رػهر   ٍهرىاف أىةيك اٍلعىلًلنىل  أستـ لسيينف تتيل مف ت فل أةي ةثر  مػلت نػكـ ا ريػنفرفنع ةف مى      
 .(2)سيل ر ث كيسعنف  ركاؿ

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
  .(9)كاةف حجر  (8)كالذاةي  (7)ةك زرعلكأ  (6)العجتي  ك  (5)كأحمد  (4)كاةف معنف  (3)اةف سعد كرنن

  كرد و اةػػف حةػػلف فنػػلؿ:" لػػـ نيىػػؼ مػػف (10)حدنرػػن رنػػلح   كثػػلف نػػرلكثػػلف الرػػلفعي سػػيء الػػرأم فنػػن
 .(11)ل يهب"رنلحن  كذكنن نحنل أةي زعـ أف حدنث أةي العللنل رنلح  كلـ نجعؿ حدنث إةراانـ ةف

 اك رنل.الخالصة: 

                                                           

 (.240/ 3( السيف الثةرل لتةنهني )(1
(  كالرنػػلت الةػػف حةػػلف 510/ 3(  كالجػػرح كاليعػػدنؿ الةػػف أةػػي حػػليـ)84/ 7( ايظػػر يرجميػػن فػػي: الطةنػػلت الثةػػرل)(2
 (.210(  كينرنب اليهذنب )ص: 207/ 4(  كسنر أع ـ الية ء )162/ 18(  يلرنت دمرؽ )239/ 4)

ًدنًث".84/ 7ةرل )( الطةنلت الث(3 ثىلفى ًرنىلن ثىًرنرى اٍلحى  (  بلؿ: "كى
(  بلؿ اةف أةي حليـ: ذثرو أةي عف إسحلؽ ةف ميىكر عف نحنػل ةػف 510/ 3( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(4

 معنف: بلؿ رفنع أةك العللنل: رنل.
العللنػل  الرنػػلحي  كاسػمن: رفنػػع (  بػػلؿ اةػف عسػػلثر: بػلؿ ىػػللح: بػلؿ أةػػي أحمػد: أةػػك 162/ 18( يػلرنت دمرػؽ )(5

 ةىرم  يلةعي  رنل مف ثةلر اليلةعنف.
 (.412/ 2( الرنلت لتعجتي )(6
ػل الػر اًزٌم: 578/ 2( اليعدنؿ كاليجرنح   لمف ترج لن الةتلرم في الجػلمع الىػحنح )(7 (  بػلؿ الةػلجي: بىػلؿى أىةيػك زٍرعى

 ايكى ةىىًرم ًرنىل.
 (.207/ 4( سنر أع ـ الية ء )(8
 (.210( ينرنب اليهذنب )ص: (9
 (.4/93(  كالثلمؿ في ضعفلء الرجلؿ )4/239ايظر: الرنلت الةف حةلف ) (10)
 (.153مرلانر عتملء األيىلر )ص  (11)
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 :أبي العالية من عمر بن الخطاب ثالثًا: أقوال العمماء في سماع
العللنل  أك مل ندؿ عتل يفػي سػملعن مػف  يلـ أبؼ عتل بكؿ أحد مف العتملء يفل فنن سملع أة     

ط لبً    (4)  كمسػتـ(3)الةتػلرم  ك  (2)كاةػف المػدنيي  (1)اةػف سػعد أرةػت  ك -رضي ه عين -عيمىرى ةًف التى
 .سملعن مين (5)كالذاةي

 قال الباحث:
ط لبً العللنل مف الىحلةي  يتى سملع اليلةعي أةرةى أى        اةػف سػعد : -رضي ه عيػن -عيمىرى ةًف التى

كاػك ثمػػل بػللكا؛ أليػػن رةػت معلىػػرة أةػي العللنػػل     كالػذاةي  كغنػػراـالةتػلرم  كمسػػتـك   كاةػف المػػدنيي
ذثر اةػف عػدم:   كبد (6)ثمل ىٌرح ةذلؾ عف يفسن  النرآف عتنن أثرر مف ر ث مرات براءينك   لعمر

فػػػي حػػػدنث  - فنػػػط –ىػػػللحل  كأف مػػػل ينػػػـ عتنػػػن أاػػػؿ العتػػػـ مسػػػيننمل أف ثػػػؿ أحلدنػػػث أةػػػي العللنػػػل 
ط ػلبً   كةػذلؾ نيػرجح بػكؿ األئمػل فػي أف أةػي العللنػل سػمع مػف (7)الضحؾ فػي الىػ ة ػرى ةػًف التى   عيمى

جملع أاؿ الحدنث عتػل  ػد فػي يفػل ذلػؾكاُّ سػملع أةػي العللنػل  حجػل  كرةمػل أف ا مػلـ الةنهنػي بػد بىىى
 ركاال الةنهني  كه أعتـ. ييمف عمر أين لـ نسمع في اذو الركانل ال

                                                           

 (.84/ 7( الطةنلت الثةرل )(1
ًدنيي: أةك العللنل سمع مف عمر.285/ 3( يهذنب اليهذنب )(2  (  بلؿ اةف حجر: بلؿ اةف المى
ط لب. (  بلؿ الةتلرم:89/ 9ثةنر)( اليلرنت ال(3 ًمعى عيمىر ٍةف اٍلتى  أىةيك العللنل الرنلحي  اسمن رًفنع سى
(  بػلؿ مسػتـ: أةػك العللنػل رفنػع  الرنػلحي  سػمع عمػر ةػف التطػلب  كاةػف 621/ 1( الثيل كاألسملء ل مػلـ مسػتـ )(4

 عةلس.
 كسمع أةك العللنل مف عمر. (  بلؿ الذاةي:50/ 1( يذثرة الحفلظ = طةنلت الحفلظ لتذاةي )(5
(  كبد ركل معيمر  كغنرو عػف ارػلـ عػف حفىػل ةيػت 32( معرفل النراء الثةلر عتل الطةنلت  كاألعىلر )ص: (6

النػرآف رػ ث مػرات  كركل محمػد  -رضػي ه عيػن -سنرنف  بللت: بلؿ لي أةك العللنل  برأت عتل عمر ةف التطلب
النػرآف  -رضػي ه عيػن -أف أةل العللنل  بػلؿ: بػرأت عتػل عمػر ةػف التطػلب ةف عةد ه  األيىلرم  عف أةي تتدة 

 ر ث مرات  ينتن اةف الميلدم.
ػػػًدنث: 4/105لثلمػػػؿ فػػػي الضػػػعفلء )( ا(7 تىٍنػػػًن حى ػػػل ينػػػـ عى ل  كىأٍثرػػػر مى ػػػلًلحى لًدنػػػث ىى ( بىػػػلؿى اةػػػف عػػػدم: ألةػػػي اٍلعىلًلنىػػػل أىحى

كىاوي غىنرو فى  ة   كثؿ مف رى مف أجؿ الضحؾ ًفي الى  ى ًةن نعرؼ  كى ًدنث لىني كى ًإي مىل مدرااـ كرجكعكاـ ًإلىل أةي اٍلعىلًلنىل  كاٍلحى
ل. لًلحى لًدنرن ميٍسيىًننمىل ىى لًئر أىحى سى ًدنث يثتميكا ًفي أةي اٍلعىلًلنىل  كى  اىذىا الحى
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 :َعاِئَسُة ُأمُّ الُمْؤِمِنْينَ من أم المؤمنين عبد هللا بن ُبَرْيَدة ( 28)

ؿه " قال اإلمام البييقي: اىذىا ميٍرسى
ٍع ًمٍف عى (1) ـٍ نىٍسمى ٍندىةى لى لى   اةف ةيرى ٍيهىلرىًضيى هي  -لًئرى  .(2)-عى

 أوًًل: ترجمة الراوي:

ٍندىة ةف اٍلحىنب ةػف عةػد ه ط ػلبً اٍلةىٍىػًرٌم  كلػد فػي عهػد   عةد ه ةف ةيرى ػرى ةػًف التى لػر ث سػينف  عيمى
 .(3)لكملئ ةملت سيل تمس عرر ك   تتكف مف ت فين

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

اةػػف ك   (9)  كاةػػف حجػػر(8)  كالػػذاةي(7)كأةػػك حػػليـ  (6)  كالعجتػػي(5)كأحمػػد  (4)كرنػػن اةػػف معػػنف        
 .(10)حةلف في الرنلت

 اك رنل ثرنر ا رسلؿ.الخالصة: 

                                                           

ٍةػًد هً 190/ 7( السيف الثةرل لتةنهني )(1 يىل أىةيػك عى ػًف   (  بلؿ ا ملـ الةنهني: أىٍتةىرى سى ػدي ٍةػفي اٍلحى ػلًفظي  كىأىةيػك ةىٍثػرو أىٍحمى اٍلحى
ػػدي ٍةػػفي نىٍعنيػػكبى  ريػػل نىٍحنىػػل  م  ٍهػػًدمٌو  بىػػلليكا: ريػػل أىةيػػك اٍلعىة ػػلًس ميحى ػػًد ٍةػػًف مى م  ػػًد ٍةػػًف ميحى م  ٍةػػدي كىعيةىٍنػػدي ٍةػػف ميحى ٍةػػفي أىةًػػي طىلًلػػبو  ريػػل عى

ٍيهىل.اٍلكىا لًب ٍةفي عىطىلءو  أية: ثىٍهمىسي اٍلنىنٍ  لى رىًضيى هي عى لًئرى لءىٍت فىيىلةه ًإلىل عى : جى ٍندىةى بىلؿى ٍةًد ًه ٍةًف ةيرى  ًسيُّ  عىٍف عى
 (.191/ 7( السيف الثةرل لتةنهني )(2
(  كالرنلت الةػف حةػلف 13/ 5(  الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )7/165( ايظر يرجمين في: الطةنلت الةف سعد )(3
 (.297اليهذنب )ص: (  كينرنب 16/ 5)

(  بلؿ: يل عةد الرحمف بلؿ ذثرو أةي عف إسحلؽ ةف ميىكر عف نحنػل 13/ 5( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(4
 ةف معنف بلؿ عةد ه ةف ةرندة رنل.

 .(  بلؿ: يل عةد الرحمف بلؿ سئؿ أةي عف عةد ه ةف ةرندة فنلؿ: رنل13/ 5( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(5
 (.21/ 2( الرنلت لتعجتي )(6
 (  بلؿ: يل عةد الرحمف بلؿ سئؿ أةي عف عةد ه ةف ةرندة فنلؿ: رنل.13/ 5( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(7
 (.540/ 1( الثلرؼ )(8
 (.297( ينرنب اليهذنب )ص: (9

 (.16/ 4( الرنلت الةف حةلف )(10
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 :عبد هللا بن بريدة من عائسةثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

 (2)اليسػلئيكىػؼ ك   (1)الةنهني  كالداربطيي :يفل سملع اليلةعي عةد ه ةف ةرندة مف علئرل       
 ف علئرل ةللمرستل.ركانين ع

 قال الباحث: 

كبػع تػػ ؼ فػػي المػػدة اليػػي يػػكلل فنهػػل عةػػد ه ةػػف ةرنػػدة بضػػلء مػػرك  فننػػؿ: يػػكلل النضػػلء ةعػػد      
سػػينف  أليػػن يػػكفي 10ق  فيثػػكف مػػدة يكلنػػن النضػػلء 105مػػكت أتنػػن سػػتنملف  كسػػتنملف يػػكفي فػػي 

األكؿ نثػكف بػد يػكلل النضػلء سػيل  فعتػل النػكؿ 24ق  كبنؿ إين مثث فػي النضػلء 115بلضنل سيل 
سػيل  كعتػل النػكؿ الرػليي نثػكف بػد يػكلل النضػلء ةعػد مػكت  48أك  47ةعد مكت علئرل ةمل ننػلرب 

. رـ إف عةد ه ةف ةرنػدة كلػد فػي إحػدل بػرل المدنيػل  كعلئرػل أـ سيل 34أك  33علئرل ةمل ننلرب 
عنػكد مػف المعلىػرة  فػ  نةعػد أف المؤمينف بضت جػؿ حنليهػل فػي المدنيػل  كةنيهمػل أثرػر مػف أرةعػل 

   نثكيل بد اليننل  كأف نثكف ا رسلؿ كبع لحدنرنف معنينف  حثـ العتملء فنهمل ةل رسلؿ  كه أعتـ.  

رضػي  -كافؽ ا ملـ الةنهني في يفي سملع اليػلةعي عةػد ه ةػف ةرنػدة مػف أـ المػؤمينف علئرػل قمت:
ين عيهل ةللمرستل  كلـ أبؼ عتل بكؿ أحد مف أاؿ العتػـ ركان اليسلئي الداربطيي  ككىؼ -ه عيهل
رضي ه -مؤمينف علئرل أك مل ندؿ عتل إرةلت سملع اليلةعي عةد ه ةف ةرندة مف أـ ال  أرةت فنن

بػد  لأبؼ عتل ركانل كاحدة في ثيب السػيكركانين عيهل معيعيل  كلـ   ؿف اةف ةرندة مرسإ  رـ -عيهل
 .كالنلئتنف ةيفي السملع  لسملع ميهل  لذلؾ نيرجح بكؿ الةنهنيىر ح فنهل اةف ةرندة ةل

 .-َرِضَي هللُا َعْنوُ  -َأِبي الدعْرَداءِ  َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي َزَكِريعا اْلُخزَاِعيِّ َعنْ ( 29)

ٍع ًمٍف أىًةي الد ٍردىاءً ": قال اإلمام البييقي ـٍ نىٍسمى ثىًرن ل لى ؿه  اةف أىًةي زى  .(3)"اىذىا ميٍرسى

 أوًًل: ترجمة الراوي:
                                                           

ٍنئنل.(  بلؿ: اىًذًو ثيتُّ 336/ 4( سيف الداربطيي )(1 لى رى لًئرى ٍع ًمٍف عى ـٍ نىٍسمى ٍندىةى لى  هىل مىرىاًسنؿي اةف ةيرى
ػػًمعت 499( عمػػؿ النػػـك كالتنتػػل لتيسػػلئي )ص: (2 ػػدريىل اٍلميٍعيىًمػػر بىػػلؿى سى ػػد ةػػف عةػػد االعتػػل بىػػلؿى حى م  (  بػػلؿ: أتةريىػػل ميحى

ل بىللىت نىل يىًةي ه_ميٍرسؿ. لًئرى ٍندىة أىف عى  ثهمسل عىف اةف ةيرى
 (.515/ 9السيف الثةرل لتةنهني ) ((3
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ٍةدي          ًُ  ٍةفي أىًةي زىثىًرن ل عى لًميُّ   ا ـي أىًةنًن ًإنىلسي ٍةفي نىًزندى   الر  ثىلفى ًمفى اٍلعية ػلدً   نىٍحنىل لثيٍينىييني أىةي   كىاٍس   كى
ػػػلـ يػػػني أاػػػؿ الر  ػػػلتى ًفػػػي كالى   ركل عى ًتػػػؾً مى ٍةػػػد اٍلمى ػػػلـ ٍةػػػف عى نىػػػل ًارى

عرػػػرة ةعػػػد  سػػػةعسػػػيل  يػػػكفي :  بنػػػؿ(1)
 .(2)الملئل

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

كذثػػػرو اةػػػف حةػػػلف فػػػي   (6)كاةػػػف حجػػػر  (5)كالػػػذاةي  (4)  كىػػػ ح الػػػدنف الىػػػفدم(3)كرنػػػن اةػػػف سػػػعد
 .(7)الرنلت

 اك رنل مرسؿ. الخالصة:

                                                           

 (.7/ 5( الرنلت الةف حةلف )(1
 (.303( ينرنب اليهذنب )ص: (2
ػػٍزك  456/ 7( الطةنػػلت الثةػػرل )(3 ػػلًحبى غى ػػًدنًث  ىى ثىػػلفى ًرنىػػلن  بىًتنػػؿى اٍلحى زىاًعػػيُّ كى ثىًرن ػػل  اٍلتي ُ ً ٍةػػفي أىةًػػي زى ٍةػػدي ا (  بػػلؿ: عى

ثىلفى ًمٍف أىٍاًؿ ًدمىٍرؽى   ًتًؾ.كى ٍةًد اٍلمى لـً ٍةًف عى فىًل ًارى ًملئىلو  ًفي ًت ى ٍةعى عىٍررىةى كى يىلى سى فًٌيى سى ييكي  كى
 (.96/ 17( الكافي ةللكفنلت )(4
 (.1/112(  العةر في تةر مف غةر )5)

د (  بلؿ: عةد ه ةف أةي زثرنل التزاعي أةك نحنل الرػلمي كاسػـ أةنػن إنػلس كبنػؿ زنػ303( ينرنب اليهذنب )ص: (6
 رنل فننن علةد.

 (.7/ 5( الرنلت الةف حةلف )(7
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 :عبد هللا بن أبي زكريا من أبي الدرداءثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

  (2)ككىػؼ المػػزم  (1)أةػك حػليـ :أةػي الػػدرداء سػملع اليػلةعي عةػد ه ةػػف أةػي زثرنػل مػف يفػل       
 ةي الدرداء ةللمرستل.أركانين عف   (6)  كالتزرجي(5)  كاةف حجر(4)  كالع ئي(3)كالذاةي

 .(7)كبلؿ أةك داكد:" اةف أةي زثرنل لـ ندرؾ أةل الدرداء"

  قال الباحث:

رضي ه  _أةي الدرداءي في يفي سملع اليلةعي عةد ه ةف أةي زثرنل مف كافؽ ا ملـ الةنهن       
  كالتزرجػي المزم  كالػذاةي  كالع ئػي  كاةػف حجػر  :ككىؼ ركانين عين ةللمرستل  أةك حليـ _عين

سملع أك مل ندؿ عتػل الكغنراـ  كاك ثمل بللكا؛ أليي لـ أبؼ عتل بكؿ أحد مف أاؿ العتـ نيرًةت فنن 
  كلـ أبؼ عتل ركانل في ثيب _رضي ه عين _ ةف أةي زثرنل مف أةي الدرداءلع عةد هإرةلت سم

ف أةػل الػدرداء يػكفي إالسيف بد ىر ح فنهل ةللسملع مف أةػي الػدرداء  كجمنػع ركانليػن عيػن معيعيػل  رػـ 
 85ؿاػػػ  فنثػػكف الفػػلرؽ ةػػنف سػػينف كفنليهمػػل براةػػل ا117   كيػػكفي اةػػف أةػػي زثرنػػل سػػيل(8)اػػػ32سػػيل 

 الدرداء  كه أعتـ. لفي أف اةف أةي زثرنل لـ ندرؾ أة سيل  كاذا نرجح بكؿ ا ملـ الةنهني
                                                           

ٍع أىةىػػل الػػد ٍردىاء  113( المراسػػنؿ الةػػف أةػػي حػػليـ )ص: (1 ـٍ نىٍسػػمى ثىًرن ػػل لىػػ ُ ً ٍةػػفي أىةًػػي زى ٍةػػدي ا ػػًمٍعتي أىةًػػي نىنيػػكؿي عى (  بػػلؿ: سى
 (.5/7كايظر: الجرح كاليعدنؿ)

كىل عىف: رجلء ٍةف حنكة  كستملف الفلرسي  ننػلؿ: مرسػؿ  (  بلؿ521/ 14( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(2 : رى
. ٍفنىلف ثىذىًلؾى  كأىةي الد ٍردىاء ثىذىًلؾى  كعةلدة ٍةف الىلمت ثىذىًلؾى  كمعلكنل ٍةف أىةي سي

ٍتمىلفى الفىلًرًسيًٌ  كىأىًةي الد ٍردىاًء  كىعيةىلدىةى 286/ 5( سنر أع ـ الية ء)(3 ؿى عىٍف: سى طىلًئفىلو. (  بلؿ: أىٍرسى لًمًت  كى  ةًف الى 
(  بػػلؿ: عةػػد ه ةػػف أةػػي زثرنػػل التزاعػػي الرػػلمي ركل عػػف أةػػي الػػدرداء كعةػػلدة ةػػف 211( جػػلمع اليحىػػنؿ )ص: (4

 الىلمت كستملف الفلرسي رضي ه عيهـ كذلؾ مرسؿ.
 لف كمعلكنل.(  بلؿ: كأرسؿ اةف أةي زثرنل عىف أًةي الدرداء كعةلدة كستم218/ 5( يهذنب اليهذنب )(5
 (.198(  ت ىل يهذنب الثملؿ )ص 6)
 (.4/287(  السيف )7)

(  بػػلؿ: ايينػػؿ أةػػك الػػدرداء إلػػل الرػػلـ كمػػلت ةهػػل سػػيل ارييػػنف كر رػػنف فػػي ت فػػل 285/ 3( الرنػػلت الةػػف حةػػلف )(8
 عرملف.
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َبير( 31)  .ِعْمرَاُن ْبُن اْلُحَصْينِ ن عالَحنَظِميُّ  الزُّ

ٍينىًطعه " قال اإلمام البييقي: اىذىا مي
ٍع ًمٍف ًعٍمرىافى (1) ـٍ نىٍسمى ٍيظىًتيُّ لى ةىٍنري اٍلحى  .(2)"  الزُّ

 : ترجمة الراوي:أوًًل 

م د ٍةف الزةنر  الةىٍىًرمٌ  (4)الحيظتي  (3)الزةنر اليمنمي كالد ميحى
(5). 

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

 .(7)بلؿ اةف حجر: لنف الحدنث  ك (6)ذثرو أةك العرب الننركايي في الضفعلء

 كاك ميركؾ. :يفرد عين ةللركانل اةين محمد  لنف الحدنثالخالصة: 

                                                           

ػدي ٍةػػفي عيةىٍنػدو ا(1 ٍةػػدىافى  أيةػػ: أىٍحمى ػػدى ٍةػًف عى ًتػػيُّ ٍةػفي أىٍحمى يىػل عى ًتػيٌو  اٍلثىرىاًةنًسػػيُّ  ريػػل ( أىٍتةىرى ػفي ٍةػػفي عى سى ٍعفىػػرو اٍلحى ػػف لري  ريػل أىةيػػك جى لى 
ػٍنفو  ػٍف ًعٍمػرىافى ٍةػًف حيىى ػٍف أىًةنػًن  عى ةىٍنػًر  عى ػًد ٍةػًف الزُّ م  ػٍف ميحى ٍندو  عى لدي ٍةفي زى م  لـو  ريل حى تىؼي ٍةفي ًارى ٍيػني  -تى ًضػيى هي عى :  -رى بىػلؿى

كؿي ًه  ت   -بىلؿى رىسي ت ـى ىى سى تىٍنًن كى ".-ل هي عى ييني ثىف لرىةي نىًمنفو ثىف لرى بو  كى  :" الى يىٍذرى ًفي غىضى
 (. 4/113(  كالسيف الىرنر)14/200معرفل السيف كاآلرلر)(  120/ 10السيف الثةرل لتةنهني )( ايظر: (2
 (.76/ 3اذو اليسةل إلل يمنـ   ةطف مف ةطكف العرب. األيسلب لتسمعليي ) (3)
 (.284/ 4اذو اليسةل إلل ةيل حيظتل  كاـ جملعل مف غطفلف . األيسلب لتسمعليي ) (4)

 (.332/ 9( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(5
 (.5/52ايظر إثملؿ يهذنب الثملؿ)  (6)

 (.214( ينرنب اليهذنب )ص: (7
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 :الزبير الحنظمي من عمران بن الحصينا: أقوال العمماء في سماع ثالثً 

  (1)محمػػد ةػػف الزةنػػر :يفػػل سػػملع اليػػلةعي الزةنػػر الحيظتػػي مػػف الىػػحلةي الجتنػػؿ عمػػراف ةػػف حىػػنف
  .(2)كاليسلئي

  قال الباحث: 

ن عمػػراف ةػػف حىػػنف اةيػػن محمػػد فػػي النػػكؿ الػػذم ينتػػ الزةنػػر الحيظتػػي مػػفا مػػلـ الةنهنػػي سػػملع  يفػػل
كركانيػن عػف الىػحلةي   لػنف الحػدنث؛ ألف الزةنر الحيظتي كاك ثمل بلالكاليسلئي    اةف معنف :عين

ػػػر ح فنهيػػػنف عتػػػل ركان ككبفػػػت  الجتنػػػؿ عمػػػراف ةػػػف حىػػػنف معيعيػػػل عمػػػراف ةػػػف  ل ةللسػػػملع مػػػفمػػػىى
الزةنػػر   لتػػنف أحلدنػػث  كاػػذو الركانػػل ضػػعنفل جػػدنا؛ (3)فػػي حػػدنث اليػػذر فػػي غضػػبكاحػػدة   الحىػػنف

 تػػػنف أحلدنػػػثل لفنضػػػعكاػػػذو الركانػػػل   (5)كاألتػػػرل فػػػي حػػػدنث الثسػػػكة  (4)كيىػػػرؾ حػػػدنث اةيػػػن محمػػػدك 
 لذلؾ نيرجح بكؿ ا ملـ الةنهني في يفي السملع  كه أعتـ. الزةنر  كيرؾ حدنث اةين محمد 

 .ِباَلُل بُن َرَباحٍ من َعْبُد الرعْحَمِن بُن َأِبي َلْيَمب ( 31)

ؿه " قال اإلمام البييقي: ل ميٍرسى الن   كىاىذىا أىٍنضن ـٍ نىٍتؽى ًة ى ًف ٍةفى أىًةي لىٍنتىل لى ٍةدى الر ٍحمى فىًإف  عى
(6). 

                                                           

ػػًمعت نحنػػل نىنيػػكؿ بنػػؿ ل105/ 4ركانػػل الػػدكرم ) -( يػػلرنت اةػػف معػػنف (1 ٍيظىًتػػي سػػمع (  بػػلؿ: سى مػػد ةػػف الزةنػػر اٍلحى ميحى
ٍنف بىلؿى ال.  أىةكؾ مف عمرىاف ةف حيىى

 (.7/28السيف )  (2)
(  بػػلؿ: كسػػ:لت أةػػي عػػف حػػدنث ركاو جرنػػر ةػػف حػػلـز   عػػف محمػػد ةػػف 148/ 4( عتػػؿ الحػػدنث الةػػف أةػػي حػػليـ )(3

كثفلرين ثفلرة نمنف"  بػلؿ أةػك الزةنر  عف أةنن؛ سمعت عمراف ةف حىنف ننكؿ: بلؿ رسكؿ ه: "ال يذر في غضب  
.  حليـ: بللكا: عف محمد ةف الزةنر  عف أةنن  عف عمراف ةف حىنف  كلـ نذثركا السملع ثمل ذثرو جرنر ةف حلـز

 (.478( ينرنب اليهذنب )ص: (4
د ةػف (  بلؿ اةف أةي حليـ: حدريل أةك سعند  األرج  كعملر ةف تللد  الكاسطي بلؿ: ريل النسـ ةف مللؾ  عف محم5)

الزةنر  عف أةنن بلؿ: س:لت عمػراف ةػف حىػنف عػف بكلػن: أك ثسػكيهـ  بػلؿ: لػك أف كفػدا بػدمكا عتػل أمنػرثـ فثسػلاـ 
 (.1193/ 4بتيسكة  بتيسكة  بتيـ بد ثسكا  يفسنر اةف أةي حليـ )

 (.624/ 1( السيف الثةرل )(6
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  أوًًل: ترجمة الراوي:
ٍةدي        ل أىةيك  لىٍنتىل أىًةي ةفي  الر ٍحمىفً  عى لًرمُّ   ًعٍنسى  .(1)  ملت سيل ر ث كرملينفالثيٍكًفيُّ  األىٍيىى

 الراوي:ثانًيا: أقوال النقاد في 

 ( كت ىل النكؿ فنن: رنل.4سةنت دراسين في المكضع ربـ )

 :عبد الرحمن بن أبي ليمب من بالل بن رباحثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

بػلؿ   ك (2)كأةك حليـ  الةنهني  يفل سملع اليلةعي عةد الرحمف ةف أةي لنتل مف ة ؿ ةف رةلح       
  (3)"ةللرػلـ كةػ ؿ ةللثكفػل  الػرحمف عةػد بػط  ةػ ال رأل لنتػل ةيأ ةف الرحمف عةد يعتـ ال: "الرلفعي

 .(4)كاةف دبنؽ العند

 قال الباحث: 

أةػك  :كافؽ ا ملـ الةنهني في يفي سملع اليلةعي عةد الرحمف ةف أةي لنتل مف ة ؿ ةػف رةػلح       
تل مرسؿ  كركانين عف أةي لن كاك ثمل بللكا؛ آلف عةد الرحمف ةف    كاةف دبنؽ العند  كالرلفعيحليـ
ةػف ةللسػملع مػف ةػ ؿ  عةػد الػرحمف عتػل ركانػل ىػر ح فنهػل ككبفػتمعيعيػل   -رضػي ه عيػن -ة ؿ
مػػػػدارال عتػػػػل نزنػػػػد ةػػػػف أةػػػػي زنػػػػلد كاػػػػك  (5)كالثسػػػػكؼ  كاػػػػذو الركانػػػػل  فػػػػي حػػػػدنث التسػػػػكؼ  رةػػػػلح

رى مف ت فل عمر كلـ نيلةع    (6)ضعنؼ لػدى عتػل الػراجح سينف  أم أيػ 6رـ إف  عةد الرحمف حىضى ن كي

                                                           

(  كينرنػب 641/ 1(  كالثلرؼ )262/ 4)(  كسنر أع ـ الية ء 109/ 6ايظر يرجمين في: الطةنلت الثةرل ) (1)
 (.349اليهذنب )ص: 

(  بػلؿ: سػػمعت أةػي كسػئؿ اػؿ سػمع عةػد الػػرحمف ةػف أةػي لنتػل مػف ةػػ ؿ 126( المراسػنؿ الةػف أةػي حػليـ )ص: (2
 بلؿ ثلف ة ؿ ترج إلل الرلـ في ت فل عمر بدنمل فإف ثلف رآو ثلف ىرنرنا.

 (.257/ 2معرفل السيف كاآلرلر )  (3)
 (.1/556ا ملـ في معرفل أحلدنث األحثلـ )  (4)
 (.6/115(  كالمعجـ األكسط لتطةرايي)2/17(  كمسيد الركنليي)4/207ايظر: مسيد الةزار)  (5)
كثلف رنعننل. ينرنب اليهذنب  (  بلؿ اةف حجر عف نزند ةف أةي زنلد:"ضعنؼ  ثةر فيرنر  كىلر نيتنف 6)

 (.601)ص
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  كةني ايلؾ -رضي ه عين -رترج إلل الرلـ في ت فل عم -عين رضي ه-كة الن  اػ 17سيل 
  (1)ذثػػر ذلػػؾ أةػػك حػػليـفنػػد رآو كاػػك ىػػرنر    حيػػل مػػلت  فػػإف رأل عةػػد الػػرحمف ةػػف أةػػي لنتػػل ةػػ الن 

كؿ فػػي يفػػي السػػملع  كةػػذلؾ نيػػرجح النػػ ق 20ق  أك18ق  أك17فضػػ ن أف ةػػ الن يفسػػن يػػكفي سػػيل 
 كه أعتـ.

 عن الصحابة رضوان هللا عمييم أجمعين.الَقاِسُم بُن َعْبِد الرعْحَمِن ( 32)

كىاوي " قال اإلمام البييقي: لةىلً  رى حى دنا ًمفى الى  ـٍ نيٍدًرٍؾ أىحى ٍةًد الر ٍحمىًف  كىايكى لى ـي ٍةفي عى ٍيني اٍلنىلًس  .(2)"عى

 أوًًل: ترجمة الراوي:
عةػد  ي  مرػهكر ةػ:ة(3)النلسـ ةف عةد الرحمف ةف عةد ه ةف مسعكد  ثلف عتل بضلء الثكفل       
ًملئىػلسػت سػيل  :  كبنػؿ(5)  ملت سيل عرػرنف كملئػل(4)الثكفي  الرحمف عرػرىة كى

فػي  رػليي  كالنػكؿ ال(6)
للػػد عتػػل   ككالنػػل ت(7)سػػيل كفليػػن راجػػح؛ أليػػن يػػكفي فػػي كالنػػل تللػػد ةػػف عةػػد ه النسػػرم عتػػل العػػراؽ

  كذثػر اةػف عسػلثر: أيػن (8)اػ  ثمل أجمع عتل ذلػؾ المؤرتػكف106  أك 105العراؽ ثليت في سيل 
   كه أعتـ.(9)ملت في آتر كالنل تللد

                                                           

(  بػػلؿ اةػػف أةػػي حػػليـ: سػػمعت أةػػي كسػػئؿ اػػؿ سػػمع عةػػد الػػرحمف ةػػف أةػػي 126ص: ( المراسػػنؿ الةػػف أةػػي حػػليـ )(1
لنتػػل مػػف ةػػ ؿ بػػلؿ ثػػلف ةػػ ؿ تػػرج إلػػل الرػػلـ فػػي ت فػػل عمػػر بػػدنمل فػػإف ثػػلف رآو ثػػلف ىػػرنرا فإيػػن كلػػد فػػي ةعػػض 

ء ةػف ت فل عمر كنركل عف عةد الػرحمف ةػف أةػي لنتػل أيػن رأل عمػر كةعػض أاػؿ العتػـ نػدتؿ ةنيػن كةػنف عمػر الةػرا
 علزب كةعضهـ ندتؿ ةنين كةنف عمر ثعب ةف عجرة.

 (.455/ 8( السيف الثةرل لتةنهني )(2
 (.211/ 2( الرنلت لتعجتي )(3
 (.450( ينرنب اليهذنب )ص: (4
 (.303/ 5( الرنلت الةف حةلف )(5
 (.95/ 24( الكافي ةللكفنلت )(6
 (.321/ 8( يهذنب اليهذنب )(7
 (.5/426( سنر أع ـ الية ء )(8
 (.49/101( يلرنت دمرؽ الةف عسلثر )(9
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 ثانًيا: أقوال العمماء في الراوي:
 ( كت ىل النكؿ فنن: رنل.19سةنت دراسين في المكضع ربـ)
 :عبد الرحمن عن الصحابةالقاسم بن  ثالثًا: أقوال العمماء في سماع

 كاسػيريكا  (1)عتػي ةػف المػدنيي :-رضػي ه عػيهـ -النلسـ ةػف عةػد الػرحمف مػف الىػحلةليفل سملع 
فنػد أرةػت  عةػد ه ةػف عمػر كاسػيريل مػيهـ ةف سمرو فند أرةت لنلءو ةن كعمرك ةف عتي   ميهـ جلةر
 لنلءو ةن.

 قال الباحث:

اةف  :ع النلسـ ةف عةد الرحمف مف الىحلةل رضي ه عيهـسةؽ ا ملـ الةنهني في يفي سمل       
كلـ أبػؼ عتػل بػكؿ أحػد مػف  كعةد ه ةف عمر  جلةر ةف سمرة كعمرك ةف عتي  ةلسيريلء المدنيي  
ل مػػػف ىػػػحلةي  كاػػػك ثمػػػل بػػػلال؛ ألف النلسػػػـ ميرًسػػػؿ أاػػػؿ العتػػػـ كجمنػػػع ركانليػػػن عػػػف   أرةػػػت لػػػن سػػػملعن

للسػػملع  كلػػـ أبػػؼ عتػػل ركانػػل فػػي ثيػػب السػػيف بػػد ىػػر ح فنهػػل ل ةفنهػػالىػػحلةل معيعيػػل  كلػػـ نيىػػرًٌح 
ر ح فنهل ةللسػملع مػف ةعػض  النلسـ ةف عةد الرحمف مف ىحلةي  كالركانلت اليي ذيًثرى فنهل النلسـ ىى

الرلمي  لذلؾ نيرجح بكؿ ا ملـ الةنهنػي فػي يفػي   لتنلسـ ةف عةد الرحمفلن ةؿ لنست   (2)الىحلةل
لجػلةر ةػف سػمرة كعةػد ه    أمػل لنػلؤو-رضػي ه عػيهـ -الرحمف مػف الىػحلةل النلسـ ةف عةدسملع 

 كه أعتـ. كال نثكف معن سملع  ةف عمر  فند رةت  كالتنلء بد نحىؿ

معِة:33)  ( اأْلَْعَرِج، َعِن اْبِن الصِّ

مل لـ نسمع  األعرج  رمزعةد الرحمف ةف ا" :قال البييقيُّ   .  (3)مف اةف الىًٌ

 رجمة الراوي:أوًًل: ت

                                                           

ىػتل ه  -(  بلؿ عتي: لـ نتؽ النلسػـ ةػف عةػد الػرحمف  مػف أىػحلب رسػكؿ ه63( العتؿ الةف المدنيي )ص: (1
 غنر جلةر ةف سمرة. -عتنن كستـ

ف الثةرل لتيسػلئي (  كالسي279/ 2(  كمسيد الركنليي )236/ 8( ايظر المكاضع اليللنل: المعجـ الثةنر لتطةرايي)(2
(7 /197.) 
يف الثةرل لتةنهني )3)  (.316/ 1( السُّ
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بػػلؿ  ،(1)مػػلت سػػيل سػػةع عرػػرة  لألعرج  المتنػػب: ةػػالمػػديي  أةػػك داكد  عةػػد الػػرحمف ةػػف ارمػػز      
ػػ .(2)الػػذاةي: كأظيػػن جػػلكز الرمػػلينف   األيىػػلرم  هػػنـالىػػحلةي عةػػد ه ةػػف جي  مل فهػػكأمػػل اةػػف الىًٌ
 .(3)لرث ةف الىمل ةف زندنثيل: أةل جهـ  كاك اةف الح

 :د في الراوينقاثانًيا أقوال ال

  كاةػف (9)كالػذاةي  (8)كأةك حليـ  (7)  كالعجتي(6)كاةف المدنيي  (5)كأةك زرعل  (4)كرنن اةف سعد       
 .(10)حجر

 رنل. خالصة:ال

 :األعرج من ابن الصمةثالثًا: أقوال العمماء في نفي سماع 

اةػػف  :ةػػف الىػػملاف ع عةػػد الػػرحمف ةػػف ارمػػز األعػػرج عػػكافػػؽ ا مػػلـ الةنهنػػي فػػي يفػػي سػػمل         
 .لـ نسمع مف اةف الىمل  فعةد الرحمف ةف ارمز    كاك ثمل بلال(11)عةد الهلدم الدمرني

                                                           

 (.352( ينرنب اليهذنب )ص: (1
 (. 5/70سنر أع ـ الية ء ) (2)

 (.1611/ 3( معرفل الىحلةل ألةي يعنـ )(3
 (.5/216( الطةنلت )4)
 (.5/297( الجرح كاليعدنؿ )5)
 (.29/302( يلرنت دمرؽ الةف عسلثر )6)

 (.89/ 2ت لتعجتي )( الرنل(7
 (.5/297( الجرح كاليعدنؿ)8)

 (.75/ 1( يذثرة الحفلظ = طةنلت الحفلظ لتذاةي )(9
 (.352( ينرنب اليهذنب )ص: (10

بػلؿ عةػػد الهػلدم الدمرػػني: عةػد الػػرحمف ةػف ارمػػز األعػػرج لػـ نسػػمعن مػف اةػػف الىػمل  إيمػػل سػمعن مػػف عمنػػر  (11)
 (.164العتؿ الةف أةي حليـ )ص: مكلل اةف عةلس  عف اةف الىمل. يعتننل عتل 
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لػػػـ نسػػػمع األعػػرج مػػػف اةػػػف الىػػػمل  تلىػػػل إذا عتميػػل أف األعػػػرج مػػػلت ةمىػػػر سػػػيل : قلللال الباحلللث
ف ق  ككالديػػػن ثليػػػت فػػػي حػػػدكد مييىػػػؼ العنػػػد الراةػػػع أك ةعػػػدو مػػػف النػػػرف األكؿ الهجػػػرم  كاةػػػ117

   كعتنن فإف األعرج أدرؾ اةف الىمل في آتر حنلين.(1)الىمل ةني إلل ت فل معلكنل

 .ُعَمَر بِن الَخطعابِ ن عُعَبْيُد هللِا بُن َعْبِد هللِا بِن ُعْتَبَة ( 34)

ط لبً عةند ه ةف عةد ه ةف عيةل لـ ندرؾ ":قال اإلمام البييقي  .(2)"عيمىرى ةًف التى

كمػػف أدلػػل ذلػػؾ أف   (3)ىػػحنح فنػػد بػػلؿ الػػذاةي:" كلػػد فػػي ت فػػل عمػػر أك ةعػػدال"اػػذا قللال الباحللث: 
ركانين عف اةف مسػعكد مرسػتل  كاةػف مسػعكد يػكفي ةعػد مػكت عمػر ةعرػر سػينف ينرنةنػل  كركانيػن عػف 
عملر ةف نلسر مرستل  كعملر ةف نلسر يكفي ةعد عمر ة:رةعل عرر علمل  كذثر أف ركانين عف زند 

ل اك أثرر.ةف رلةت مرستل  ك   زند ملت ةعد عمر ةلرينف كعررنف علمن

 أوًًل: ترجمة الراوي:

ةػػد ه ةػف عيةػل ةػػف مسػعكد       ثػػلف أحػد فنهػػلء   (4)المػدنيي  أةػػك عةػد ه  ذليالهيػ  عيةىنػد ه ةػف عى
 .(6)لتهجرة نفكيسع   ملت سيل رملف(5)كاك معتـ عمر ةف عةد العزنز  أاؿ المدنيل في زملين

                                                           

 (.629ايظر: ينرنب اليهذنب )ص  (1)
 (.217/ 1( السيف الثةرل لتةنهني )(2
 (.4/475سنر أع ـ الية ء )  (3)

 (.23/ 7( يهذنب اليهذنب )(4
 (.111/ 2( الرنلت لتعجتي )(5
 (.372( ينرنب اليهذنب )ص: (6
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 أقوال النقاد في الراوي: ثانًيا:

كذثرو اةف حةلف فػي   (5)كاةف حجر  (4)كالداربطيي  (3)العجتي  ك (2)أةك زرعل  (1)اةف سعد كرنن      
 .(7)كأريل عتنن الزارم  ككىفن ة:حد ةحكر العتـ األرةعل  (6)الرنلت

 اك رنل.الخالصة: 

 :مر بن الخطابعبيد هللا بن عبد هللا من عثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

 عمر ةف التطلب:يفل سملع اليلةعي عةند ه ةف عةد ه ةف مسعكد مف الىحلةي الجتنؿ         
  كاةػػف (13)  كاةػػف حجػػر(12)  كاليػػككم(11)  كالعنيػػي(10)المػػزمك   (9)كأةػػك النلسػػـ النزكنيػػي  (8)أةػػك زرعػػل
 .(14)دبنؽ العند

                                                           

 (.5/250الطةنلت الثةرل الةف سعد )  (1)
 (.888/ 2ليعدنؿ كاليجرنح لمف ترج لن الةتلرم في الجلمع الىحنح )( ا(2
 (.111/ 2( الرنلت لتعجتي )(3
 (.1/221) ذثر أسملء الرنلت عيد الةتلرم كمستـ  (4)

 (.372ينرنب اليهذنب )ص:  (5)
 (.63/ 5( الرنلت الةف حةلف )(6
 (. 2/888اليعدنؿ كاليجرنح ) (7)

 (.120ص: ( المراسنؿ الةف أةي حليـ )(8
 (.2/32( ررح مسيد الرلفعي )9)

 (.74/ 19( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(10
 (.4/503( ررح سيف أةي داكد )11)
 (.6/181( ررح ىحنح مستـ )12)
 (.474(  ييلئج األفثلر )ص: 13)
 (.2/331( ا لملـ في معرفل أحلدنث األحثلـ )14)
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 قال الباحث: 

عمػر ةػف  ي سػملع اليػلةعي عةنػد ه ةػف عةػد ه ةػف مسػعكد مػف كافؽ ا ملـ الةنهني فػي يفػ        
 كالعنيي  كاليككم  كاةف حجر  كاةف دبنػؽ العنػد   المزمك كأةك النلسـ النزكنيي  أةك زرعل   :التطلب

ػػرى ةػػًف اػػػ    كالىػػحلةي الجتنػػؿ 98كاػػك ثمػػل بػػللكا؛ ألف اليػػلةعي عةنػػد ه ةػػف عةػػد ه يػػكفي سػػيل  عيمى
ط لبً  سيل  رـ إييي لـ أبػؼ  75  كةذلؾ نثكف فلرؽ السينف ةنف كفنليهمل براةل (1)اػ23في سيل يك  التى

ح بكؿ ا مػلـ الةنهنػي فػي ثؿ اذا عتل ركانل لن بد ىر ح فنهل ةللسملع مف عمر    يفػي السػملع نرج 
ةػػف نػػن عةػػد ه ةػػف عيةػػل  كعةػػد ه كممػػل نػػدؿ عتنػػن أف ركانيػػن عػػف عمػػر فػػي ثيػػب السػػيل ةكاسػػطل أة

 عةلس  كأةي ارنرة  كأةي سعند التدرم  كه أعتـ.

 :-رضي هللا عنو -ُمَحمعُد بُن ِسْيِرْيَن عن اْبَن َعبعاسٍ  (35)

ٍنئنل" البييقي:اإلمام قال  ة لسو رى ٍع ًمفى اٍةًف عى ـٍ نىٍسمى م دي ٍةفي ًسنًرنفى لى ميحى
(2)". 

 أوًًل: ترجمة الراوي:

ثةنػػر النػػدر   علةػػد  رنػػل رةػػت  الةىػػرم  أةػػك ةثػػر ةػػف أةػػي عمػػرة  األيىػػلرم  اػػك محمػػد ةػػف سػػنرنف
 .(3)ملت سيل عرر كملئل  ثلف ال نرل الركانل ةللمعيل 

                                                           

 (.412( ينرنب اليهذنب )ص: (1
 (.283/ 4لتةنهني ) ( السيف الثةرل(2
(  كمرػلانر عتمػلء األمىػلر 90/ 1(  كاليػلرنت الثةنػر لتةتػلرم )193/ 7( ايظر يرجميػن فػي: الطةنػلت الثةػرل )(3

(  151/ 3(  كيػػػلرنت ا سػػػ ـ)283/ 3(  كيػػػلرنت ةرػػػداد )172/ 53(  كيػػػلرنت دمرػػػؽ الةػػػف عسػػػلثر )143)ص: 
 (.483كينرنب اليهذنب )ص: 
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 أقوال النقاد في الراوي: ثانًيا:

  (5)  كاةػػف تػػراش(4)كاةػػف حةػػلف  (3)كالعجتػػي  (2)كاةػػف معػػنف  كأحمػػد  كأةػػك زرعػػل  (1)كرنػػن اةػػف سػػعد
 .(7)كاةف حجر  (6)كالذاةي

 رنل  حجل. صة:الخال

 :محمد بن سيرين من ابن عباس ثالثًا: أقوال العمماء في سماع

ذاػػب غنػػري كاحػػد مػػف أاػػؿ العتػػـ إلػػل عػػدـ سػػملع اةػػف سػػنرنف مػػف اةػػف عةػػلس مػػيهـ: رػػعةل       
(8)  

 كأةػػػك   (11)أةػػػك داكدك   (10)كاةػػػف معػػػنف  (9)كأحمػػػد ةػػػف حيةػػػؿ فػػػي ركانػػػل اةيػػػن عةػػػد ه  كاةػػػف المػػػدنيي
 .(13)ةزار  كال(12)حليـ

   كاك ثمل بللكا.كافؽ الةنهني جملانر العتملء في يفي السملع الخالصة:
                                                           

 (.193/ 7الطةنلت الثةرل ) (1)
 (.53/190يلرنت دمرؽ ) (2)
 (.240/ 2الرنلت لتعجتي ) (3)
 (.5/349الرنلت ) (4)
 (.53/191يلرنت دمرؽ ) (5)
 (.178/ 2الثلرؼ ) (6)
 (.483ينرنب اليهذنب )ص:  (7)
( بػػلؿ رػػعةل: أحلدنػػث محمػػد ةػػف سػػنرنف عػػف اةػػف عةػػلس إيمػػل سػػمعهل محمػػد عػػف 60العتػػؿ الةػػف المػػدنيي )ص:  (8)

 عثرمل.
ُ  )ص:  (9)  بلؿ أحمد: "اةف سنرنف لـ يجد عين سملعنل مف اةف عةلس".(  1123العتؿ ركانل عةد ا
 (.53/186يلرنت دمرؽ ) (10)
 (.1/207سؤاالت أةي داكد ) (11)
 (.681-679المراسنؿ الةف أةي حليـ ) (12)
 ا(.1/72مسيد الةزار ) (13)
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ق ينرنةػػل  كاةػػف عةػػلس دتػػؿ الةىػػرة سػػيل 33سػػيل الةىػػرم    ةػػف سػػنرنفمحمػػد كلػػد : قللال الباحللث
كاذا نعيي أف اةف سنرنف ثلف في التلمسل مف عمرو عيد تركج اةف  ق 38كترج ميهل سيل  ق 37

 .(1)مف أنف لن لنلء اةف عةلس  كالسملع مين  فعةلس مف الةىرة

 

 

 

 

 

                                                           

 (.178-53/177ايظر: يلرنت دمرؽ ) (1)
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 .سماع الرواة ممن دون الصحابةفييا البييقي  بالمواضع التي نفالمبحث الثالث: 

عتػػل   أيػػن ثػػلف نيفػػي سػػملع الػػركاة ممػػف دكف الىػػحلةل  مػػف مػػيهج الةنهنػػي فػػي ثيلةػػن السػػيف الثةػػرل
 اليحك اليللي:

ِبْيِعيُّ ( 36)  :َعْمَقَمُة بُن َقْيسِ من َأُبو ِإْسَحاَق السع

ٍتنىمىلى  أةك"قال اإلمام البييقي: لؽى رىأىل عى ٍنئنل"  ًإٍسحى ٍع ًمٍيني رى ـٍ نىٍسمى لىًثٍف لى
(1). 

 أوًًل: ترجمة الراوي:

ٍمػػػرك ةػػػف عةػػػد ه ةػػػف عةنػػػد اٍلهىمػػػدىاًيي اٍلثيػػػكًفي(2)أةػػػك إسػػػحلؽ السػػػةنعل          اسػػػمن عى
  كلػػػد سػػػيل (3)

ل  سيل سةع كعررنف كملئل ةللثكفل اريينف كر رنف  كملت  .(4)كثلف مدلسن

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

 .(9)  كاةف حجر(8)كالذاةي  (7)كأةك حليـ  (6)كالعجتي  (5)كرنن اةف معنف       

                                                           

 (.133/ 8رل لتةنهني )( السيف الثة(1
( السةنعي: ةفيح السنف المهمتل  كةعدال ةلء مكحدة مثسكرة  ميسػكب إلػل جػد 171/ 2( يهذنب األسملء كالترلت )(2

 النةنتل  اسمن السةنع ةف مىعب ةف معلكنل.
 (.50( طةنلت الحفلظ لتسنكطي )ص: (3
 (.177/ 5( الرنلت الةف حةلف )(4
 (.243/ 6حليـ )( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي (5
 (.179/ 2( الرنلت لتعجتي )(6
 (.243/ 6( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(7
 (.203( الركاة الرنلت الميثتـ فنهـ ةمل ال نكجب رداـ )ص: (8
 (.423( ينرنب اليهذنب )ص: (9



  
 

89 

ذثر أسملء اليلةعنف كمف ةعداـ ممف ىحت    كالداربطيي في(1)ذثرو اةف حةلف في الرنلتك 
 .(2)الةتلرم كمستـ ركانين عف الرنلت عيد

 اك رنل مدلًٌس. الخالصة:

 :أبي إسحاق من عمقمة بن قيسثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

كأةػػػك   (4)كالعجتػػػي  (3)أحمػػػد :األئمػػػل يفػػػل سػػػملع أةػػػي إسػػػحلؽ السػػػةنعي مػػػف عتنمػػػل ةػػػف بػػػنس       
 . (10)ةف حجر  كا(9)  كالمزم(8)كالتطنب الةردادم  (7)كالداربطيي  (6)كأةك حليـ  (5)داكد

  قال الباحث:

 إسحلؽ السةنعي مػف اليػلةعي عتنمػل ةػف بػنس يالةنهني في يفي سملع اليلةعي أة كافؽ ا ملـ       
كالتطنب الةردادم  كالمزم  كاةػف حجػر  كالداربطيي   كأةك داكد  كأةك حليـ  العجتيك  أحمد األئمل :

فػي  -رضػي ه عيػن-ؼ عتػل سػتملفكغنراـ  كةعد اليظر فػي ثيػب السػيف كبفػت عتػل حػدنث مكبػك 

                                                           

 (.177/ 5( الرنلت الةف حةلف )(1
 (.261/ 1رنلت عيد الةتلرم كمستـ )( ذثر أسملء اليلةعنف كمف ةعداـ ممف ىحت ركانين عف ال(2
(  بلؿ: أةي إسحلؽ عف عتنمل مينطعل  ألف أةػل إسػحلؽ رأل عتنمػل  لثػف رػـ نسػمع ميػن 331/ 7( مسيد أحمد  )(3

 رنئلن.
 (  بلؿ: لـ نسمع أةك إسحلؽ مف عتنمل رنئنل.179/ 2( الرنلت لتعجتي  )(4
 مل لثين لـ نسمع مين.(  بلؿ: كأةك إسحلؽ رأل عتن605/ 6( سيف أةي داكد )(5
 ( بلؿ أةي: بد رآو كلـ نسمع مين.499/ 5( عتؿ الحدنث الةف أةي حليـ )(6
ٍنئنل.312/ 5( عتؿ الداربطيي )(7 ٍتنىمىلى رى ٍع ًمٍف عى ـٍ نىٍسمى لؽى لى  (  بلؿ: فىًإف  أىةىل ًإٍسحى
يمػل ركانيػن عيػن (  بلؿ: ركل أةػك إسػحلؽ السػةنعي  عػف عتنمػل  كلػـ نسػ293/ 12( يلرنت ةرداد )(8 مع ميػن رػنئل  كاُّ

 مرستل.
 (  بلؿ: ركل أةك إسحلؽ عف عتنمل ٍةف بنس اليتعي  كبنؿ: لـ نسمع مين.106/ 22( يهذنب الثملؿ )(9

 (  بلؿ: ركل عف عتنمل  كبنؿ: لـ نسمع مين.63/ 8( يهذنب اليهذنب )(10
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كاػػذا اليىػػرنح   (1)مىػػيؼ عةػػد الػػرزاؽ الىػػيعليي بػػد ىػػر ح فنهػػل أةػػك إسػػحلؽ ةللسػػملع مػػف عتنمػػل
؛ ألف اةف عننيل ركل عف أةي إسحلؽ ةعػد مػل اتػيتط  ثمػل يػص عتنػن العتمػلء  ةللسملع ال نفند رنئلن 

سػػحلؽ مػػف عتنمػػل ةػػف بػػنس فمحيمػػؿ  كأمػػل سػػملع أةػػي إ  (2)كينتػػن اةػػف الثنػػلؿ فػػي الثكاثػػب الينػػرات
ػػل ق  كيػػػكفي 33  فنػػػد كلػػػد أةػػػك إسػػػحلؽ سػػػيل لثكيهمػػل ثػػػكفننف  كالمعلىػػػرة ةنيهمػػػل براةػػػل الر رػػػنف علمن

 .(3)ق62عتنمل في سيل 

ِبْيِعيُّ ( 37)  .اْلَحاِرُث ْبُن اأَلْزُمعِ من التابعي َأُبو ِإْسَحاَق السع

ـٍ نى " قال اإلمام البييقي: لؽى لى لًرًث ٍةًف اأٍلىٍزمىعً أىةيك ًإٍسحى ٍع ًمفى اٍلحى ٍسمى
(4). 

  قال الباحث:

إسػحلؽ السػةنعي مػف الحػلرث ةػف األزمػع مػل ذثػرو أةػي مسييد الةنهني فنمل ذاب إلنن مػف يفػي سػملع 
 نحػدث إسػحلؽ أةػل سػمعت: بػلؿ رػعةل  عػف زنػد  أةػي عػف: المػدنيي ةػف عتي عف الةنهني يفسن ين ن 

 حػدرؾ؟ مف إسحلؽ  أةل نل: فنتت  (6)افنكى كتى   (5)كادعلو  ةنف جدكي  ن ن بي أف األزمع  ةف الحلرث حدنث
  لثف اذا الدلنؿ ال نثفي ليفي سملع (7)...األزمع ةف الحلرث عف الرعةي  عف مجللد  حدريي: بلؿ

   لمل نتي:أةي إسحلؽ مف الحلرث ةف األزمع

 ةف األزمع. إسحلؽ مف الحلرث حنحل اليي ذثرت في يىرنح سملع أةيالركانلت الى -1

                                                           

ز اًؽ 340/ 1( مىػػيؼ عةػػد الػػرزاؽ الىػػيعليي )(1 ٍةػػدي الػػر  ػػًمٍعتي  (  بػػلؿ: عى : سى لؽى بىػػلؿى ػػٍف أىةًػػي ًإٍسػػحى ػػًف اةػػف عينىٍنيىػػلى  عى عى
ٍتمىلفى   تىل سى ٍتيىل عى : دىتى : بىلؿى ٍتنىمىلى ٍةفى بىٍنسو نىنيكؿي كءو »عى ٍنًر كيضي تىل غى تىٍنيىل آنىلتو ًمفى اٍلنيٍرآًف كىايكى عى  «.فىنىرىأى عى

 (.350  349ايظر: ) (2)
 (.395-5/393ايظر سنر أع ـ الية ء ) (3)

 (.216/ 8( السيف الثةرل لتةنهني )(4
 (  في امداف: كادعل ةف عمرك ةف يلرح.35متيتؼ النةلئؿ كمؤيتفهل )ص:  (5)

(  تنكاف: أرض تنكاف ةف مللؾ كاك مف غرر ةتد امداف كأثرمن يرةل كأطنةن 66( ىفل جزنرة العرب )ص: (6
 رمرة كنسثيهل المعندنكف كالرضكاينكف.

 (.216/ 8تةنهني )السيف الثةرل ل (7)
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ق  كيكفي الحلرث سػيل 33  كبد كلد أةك إسحلؽ سيل (1)مف امدافالمعلىرة ةنيهل فث امل  -2
 .(2)سيل27ق  فللمعلىرة ةنيهمل مديهل 60

"أةػك إسػحلؽ لػـ نسػمعن مػف  فػي السػيف الىػرنر بػلئ ن:  (3)الةنهنػي يفسػن عتػؽ عتػل الحػدنث -3
 . (4)"إيمل سمعن مف مجللد  عف الرعةي  عف الحلرث الحلرث

 أوًًل: ترجمة الراوي:

 ىو ثقة مدلِّس. :القول فيو خالصةو (، 37سبقت ترجمتو في الموضع رقم )

 :أبي إسحاق السبيعي من الحارث بن األزمعثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

سػملع  أك مػل نػدؿ عتػل يفػي سػملع اليػلةعي اللـ أبؼ عتل بكؿ أحد مػف أاػؿ العتػـ يفػل فنػن         
 زمع.لؽ السةنعي مف اليلةعي الحلرث ةف األإسح يأة

 قال الباحث:

كةعد إسحلؽ السةنعي مف اليلةعي الحلرث ةف األزمع   ييفل ا ملـ الةنهني سملع اليلةعي أة        
بػػػد ىػػػر ح فنهػػػل أةػػػك إسػػػحلؽ ةللسػػػملع مػػػف الحػػػلرث ةػػػف   عػػػدة ركانػػػلت ىػػػحنحلعتػػػل الةحػػػث كبفػػػت 

ف ثلف أةك إسحلؽ مكىكفن (5)األزمع  ةلليدلنس كا رسلؿ  فإين مجمع ةنف أاؿ العتػـ عتػل يكرننػن  ل  كاُّ
ؿ ا مػلـ الةنهنػي فػي يفػي سػملع يىػلؿ  لػذلؾ فػإف بػك ييحمىؿ أحلدنرن المىر ح فنهل ةللسملع عتػل االف

                                                           

(  ةتد امداف: أمل ةتد امداف فإين آتذ لمل ةنف الرلئط كيهلمل مف يجد كالٌسراة 109( ىفل جزنرة العرب )ص: (1
 في رمللي ىيعلء مل ةنيهل كةنف ىعدة مف ةتد تكالف ةف عمرك ةف الحلؼ ةف بضلعل.

 (.2/264  كاليلرنت الثةنر )(250(  كطةنلت تتنفل ةف تنلط )ص: 6/173ايظر: الطةنلت الثةرل ) (2)
ًةنعي ٍةفي سي (3 ُـّ  أية: الر  ك  ريل أىةيك اٍلعىة لًس اأٍلىىى ًعنًد ٍةفي أىًةي عىٍمرو يىل أىةيك سى تىٍنمىلفى  أية: ( بلؿ ا ملـ الةنهني: أىٍتةىرى

ٍعًةيًٌ  أىف  عيمىرى ٍةفى الٍ  ًف الر  كرو  عى ٍفنىلفي  عىٍف مىٍيىي لًفًعيُّ  ريل سي ٍيني  ثىيىبى ًفي بىًينؿو كيًجدى ةىٍنفى الر  تىط لًب  رىًضيى هي عى
ٍنكىافى كىكىاًدعىلى .. .  تى

 (.3/258ايظر: السيف الىرنر) (4)
 (.263/ 1(  كمىيؼ عةد الرزاؽ الىيعليي )78( ايظر الركانلت في: مسيد اةف الجعد )ص: (5
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يفػي الةنهنػي لسػملع أةػك رةمل لرث  ك ل نتللفن يىرنحن ةللسملع مف الحإسحلؽ مف الحلرث مطتنن  يأة
 ليفي في الركانل اليي عتؽ عتنهل  كه أعتـ.ا حلؽ ثلف ننىد ةناس

 (38 ):  محمد بن ِإْسَحاَق ْبِن َيَساٍر عَن الزُّْىِريِّ

سػحلؽ  كأيػن إ  أحػد مػل نيتػلؼ أف نثػكف مػف يدلنسػلت محمػد ةػف (1)اذا الحدنث" قال اإلمام البييقي:
 .(2)"لـ نسمعن مف الزارم

 قال الباحث:

ل الةػف إسػحلؽ فػي سػملعن مػف الزاػرم يردد الةنهني في اذا الحدنث دكف غن رو  ألين لـ نجػد يىػرنحن
 فنن  كاةف إسحلؽ ىرح ةللسملع مف الزارم في أحلدنث ثرنرة.

 أوًًل: ترجمة الراوي:

إمػلـ المرػلزم  يػكفي   يزنػؿ العػراؽ  المػديي  مػكالاـ  يالمطتةػ  أةك ةثر  محمد ةف إسحلؽ ةف نسلر
 كبنؿ: ةعدال.  ق150 سيل

 النقاد في الراوي:ثانًيا: أقوال 

: يثيػػػب عيػػػن أحلدنػػػث (5)كبػػػلؿ: لػػػنس ةحجػػػل  كبػػػلؿ مػػػرة  (4)اةػػػف المػػػدنييك   (3)اةػػػف معػػػنفكرنػػػن       
 . المرلزم

                                                           

ٍةًد ًه ميحى (1 يىل أىةيك عى ٍةدي ًه ٍةفي ( بلؿ الةنهني: أىٍتةىرى ٍعفىرو اٍلنىًطنًعيُّ  ريل عى لًفظي  ريل أىةيك ةىٍثرو أىٍحمىدي ٍةفي جى ٍةًد ًه اٍلحى م دي ٍةفي عى
ـي ٍةفي أىًةي طىلًلػبو  ريػل مي  يىل أىةيك زىثىًرن ل اٍلعىٍيةىًرمُّ  ريل ًإٍةرىاًان د رىًيي أىًةي  كىأىٍتةىرى : حى ٍيةىؿو  بىلؿى ػدي ٍةػفي نىٍحنىػحى م  : ريػل نىٍعنيػكبي حى ل  بىػلالى

ٍسػػًتـو الزٍُّاػػًرمُّ   ػػدي ٍةػػفي مي م  : ذىثىػػرى ميحى لؽى  بىػػلؿى ػػًد ٍةػػًف ًإٍسػػحى م  ػػٍف ميحى ػػٍعدو  ريػػل أىةًػػي  عى ـى ٍةػػًف سى ػػلى  ٍةػػفي ًإٍةػػرىاًان لًئرى ػػٍف عى ػػٍركىةى  عى ػػٍف عي عى
ؿي ال :" يىٍفضي ت ـى سى تىٍنًن كى ت ل هي عى كؿي ًه ىى ػٍةًعنفى بىللىٍت: بىلؿى رىسي ًة ال يًػي الى نيٍسػيىلؾي لىهىػل سى ػ ى تىػل الى  ةي ال يًػي نيٍسػيىلؾي لىهىػل عى ػ ى ى 

 ًضٍعفنل".
 (.61/ 1السيف الثةرل لتةنهني ) (2)
 (.3/225( يلرنت اةف معنف  ركانل الدكرم )3)
 (.21-2/20( يلرنت ةرداد ) 4)
 (.3/60( المرجع السلةؽ ) 5)
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مػل  :(3): حسػف الحػدنث  كبػلؿ سػفنلف ةػف عننيػل(2)  كبػلؿ ا مػلـ أحمػد(1)كذثرو اةػف حةػلف فػل الرنػلت
 كؽ فػػػي الحػػػدنث  كبػػػلؿ أةػػػك زرعػػػل: ىػػػد(4)رأنػػػت أحػػػدنا نػػػيهـ اةػػػف إسػػػحلؽ  كبػػػلؿ رػػػعةل ةػػػف الحجػػػلج

: محمد ةف إسحلؽ رجؿ بد اجيمع الثةراء مف أاؿ العتـ عتل األتذ عين  كبد اتيةرو أاؿ (5)الدمرني
الحػػدنث فػػرأكا ىػػدبنل  كتنػػرنا
  كرمػػي ةلليرػػنع  نػػدلس  : ىػػدكؽ(7)ىػػدكؽ. كبػػلؿ اةػػف حجػػر :(6)  كزاد 

: (9)كبػػلؿ اليسػػلئي  إسػػحلؽ لػػنس ةحجػػل: سػػمعت أحمػػد ننػػكؿ: اةػػف (8)كالنػػدر  كبػػلؿ حيةػػؿ ةػػف إسػػحلؽ
: ثػلف (10)فنلؿ لػن  كس:لن رجؿ عف محمد ةف إسحلؽ  ه ةف أحمد ةف حيةؿ كبلؿ عةد  لىٍنسى ًةلٍلنىًكم

بنػؿ  .أةي نىيىيىة ع حدنرىن  فنثيةن ثرنػرنا ةػللعتك كاليػزكؿ  كنترجػن فػي المسػيد  كمػل رأنيػن أيفػل حدنرػن بػط
نيحػيىجي ةػن فػي السػيف لن: نىٍحيىجُّ ةن؟ بلؿ: لـ نثػف

كضػعفن اةػف  .: ال نحػيج ةػن(12)كبػلؿ الػداربطيي .(11)
ثذةػػن سػػتنملف الينمػػي  كنحنػػل النطػػلف  ككياىٍنػػب ةػػف  :(14)كبػػلؿ اةػػف حجػػر فػػل أحػػد أبكالػػن. (13)معػػنف

تللد  ف:مػل كانػب كالنطػلف فنتػدا فنػن ارػلـ ةػف عػركة كمللثنػل  كأمػل سػتنملف الينمػي فتػـ نيةػنف لػي ألم 

                                                           

 (.7/380( الرنلت الةف حةلف )1)
 ( .49( العتؿ كمعرفل الرجلؿ ألحمد ركانل المركذم )ص2)
 (.1/40( اليلرنت الثةنر لتةتلرم )3)
 (.7/192( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )4)
 (.537( يلرنت أةي زرعل الدمرني )ص5)
 (.7/192( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )6)
 (.467( ينرنب اليهذنب )ص7)
 (.2/22( يلرنت ةرداد )8)
 (.90( الضعفلء كالميركثكف لتيسلئي )ص9)
 (.2/22( يلرنت ةرداد )10)
 ننىد ةللسيف أحلدنث األحثلـ.  (11)
 (.58( سؤاالت الةربليي لتداربطيي )12)
 (. 1/43( يلرنت اةف معنف ركانل الدارمي )13)
 (.9/39( يهذنب اليهذنب )14)
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كثذةػن    كالظػلار أيػن ألمػر غنػر الحػدنث ألف سػتنملف لػنس مػف أاػؿ الجػرح كاليعػدنؿ.ريء يثتـ فنػن
 لؿ مف الدجلجتل.نلؿ: دج  ف(1)مللؾ

ـى أف ثرنران ًمٍف ثى ىـً األىٍبػرىاًف ةىٍعًضػًهـ : (2)  فند بلؿ الذاةيوأما بالنسبة لكالم اإلمام  مالك فيو  ًت بىٍد عي
ػلن نتػكح عتػل بػكلهـ ا يىػلؼ  كمحمػد ًفي ةىٍعػضو ميهػدىره  الى ًعٍةػرىةى ةًػ مىلعى ر ػؽى الرجػؿ جى ل ًإذىا كى ًن  كىالى ًسػن مى

ػػدو ةىٍعػػضى   ةػػف إسػػحلؽ م  لًلػػؾو ًفػػي ميحى ـي مى ػػلًحًةن  لىًثػػٍف أىر ػػرى ثىػػ ى ػػل بىػػٍد يىػػلؿى ًمػػٍف ىى كمللػػؾ ةػػف أيػػس ثيػػؿم ًمٍيهيمى
م دو ًفٍنًن كىالى ذى  ـي ميحى ـٍ نيؤرًٌٍر ثى ى لى ٍسػًةنً التًٌٍنًف  كى كىالى   ر ةو  كاريفع مللؾ  كىلر ثلليجـ  كاآلتر فىتىػني اٍريفىػلعه ًةحى

لًدٍنًث األىحثىلـً  نىًر  كىأىم ل ًفي أىحى ل ًفي السًٌ فً   ًسن مى سى ٍيةىًل الحى ًل ًإلىل ري ح  ٍيةىًل الىًٌ ًدٍنرين ًفٍنهىل عىٍف ري طُّ حى ًإال    فىنىيحى
ذ  ًفٍنًن  فىًإي ني ني   اىذىا الذم عيدم في حللن.  عىدُّ ميٍيثىران ًفٍنمىل رى

إذا ىػػرح  نػػدلس  كحدنرػػن فػػي السػػنر ىػػحنح  كفنمػػل عػػداال مػػف األحثػػلـ فحسػػف ىػػدكؽ  :الخالصللة
   كضعنؼ إذا عيعف.ةللسملع

 :محمد بن إسحاق من الزىريثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

  كأرػػلر إلػػل ذلػػؾ (3)كاةػػف تزنمػػلالةنهنػػي   :يفػػل سػػملع محمػػد ةػػف إسػػحلؽ لهػػذا الحػػدنث مػػف الزاػػرم
 .(4)فنلؿ:" محمد ةف إسحلؽ  عف الزارم  ةللعيعيل  كال نىح" العرابي

 قال الباحث:  

ةػف تزنمػل  ا :كافؽ ا ملـ الةنهني في يفػي سػملع محمػد ةػف إسػحلؽ لهػذا الحػدنث مػف ا مػلـ الزاػرم
  ةللسملع مف رنتنإذا ىرح  ؽ مدلس مف الرللرل  ف  يىح ركانين إاللألف اةف اسح ؛كاك ثمل بلؿ

ةػػػػؿ نمثػػػػف النػػػػكؿ: إف الةنهنػػػػي فػػػػي بكلػػػػن ايػػػػل منتػػػػد الةػػػػف تزنمػػػػل  ليرػػػػلةن ىػػػػنريهمل فنػػػػد بػػػػلؿ اةػػػػف 
التةػر أليػي تػلئؼ أف نثػكف محمػد ةػف إسػحلؽ لػـ نسػمع مػف محمػد ةػف اػذا  تزنمل:"اسيرينت ىػحل

                                                           

 (.1/20( الجرح كاليعدنؿ )1)
 (.1/48( سنر أع ـ الية ء )2)

(  بلؿ اةفي تزنمل: "أيل اسيرينت ىحل اذا التةػر؛ ألي ػي تػلئؼه أف نثػكف محمػد 256/  1ىحنح اةف تزنمل )  (3)
ي مل دٌلسن عين".  ةف إسحلؽ لـ نسمٍع مف محمد ةف مستـ  كاُّ

 (.1153المريل عف حمؿ األسفلر )ص:   (4)
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مػف الزاػرم   -ذا الحػدنثلهػ-ةللسملع  فنهلركانل لن بد ىر ح ل كلـ أبؼ عتمستـ  كأين دلسن عين"  
 نعيػي أف ثػؿ مػل   كلثف اذا ال(1)ةؿ أيجب ي منذو  كال رؾ أف محمد ةف إسحلؽ مف ي منذ الزارم

 .يىلؿل االركاو عين نيحمىؿ عت
 
 

 

                                                           

 (100اليلج المثتؿ مف جكاار مآرر الطراز اآلتر كاألكؿ ) (1)



  
 

96 

الفصل الثالث: الرواة الذين نقل اإلمام البييقي نفي سماعيم من سيوخيم 
 عن النقاد

 :وفيو ثالثة مباحث

اليةػػي  اضػػع اليػػي ينػػؿ فنهػػل الةنهنػػي يفػػي سػػملع الػػركاة مػػفالمك : المبحللث األول
 ىتل ه عتنن كستـ

الػػػػركاة مػػػػف  الةنهنػػػػي يفػػػػي سػػػػملعفنهػػػػل : المكاضػػػػع اليػػػػي ينػػػػؿ المبحللللث الثللللاني
 الىحلةل. 

يفػػي سػػملع الػػركاة ممػػف اػػـ فنهػػل الةنهنػػي  ينػػؿالمكاضػػع اليػػي  المبحللث الثالللث:
 .دكف الىحلةل
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  لبييقي نفي سماع الرواة من النبيضع التي نقل فييا االمواالمبحث األول: 

أين ثلف نينؿ آراء الينلد في يفي سملع الراكة مف اليةي ىتل ه عتنن كستـ  كبد  :مف ميهج الةنهني
 المكاضع عتل اليحك اليللي:   تكجد

 .-َصمعب هللُا َعَمْيِو َوَسمعمَ -( ابن َمْعِقٍل عن النعِبيع 39)
ؿه  اةف مى  البييقي: قال اإلمام دى: ايكى ميٍرسى ـٍ نيٍدًرًؾ الي ًةي  بىلؿى أىةيك دىاكي ت ـى  -ٍعًنؿو لى سى تىٍنًن كى ت ل هي عى  .(1)-ىى

 أوًًل: ترجمة الراوي:
لؽ  ٍيػػػني أىةيػػػك ًإٍسػػػحى ٍسػػػعيكد  ركل عى ػػػًمعى اةػػػف مى ٍعنػػػؿ ٍةػػػف منػػػرف الثػػػكفي المزيػػػي  سى ُ  ٍةػػػف مى ٍةػػػد ا عى

  كبلؿ اةف حةػلف (2)يكفي سيل رملف كرملينف عتل الراجح  رنةليل  ثينين أىةيك الكلندال كزنلد  الهمدايي
 (.3)سيل ةضع كرملينف  رةملت ةللةى

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
  (8)كذثػرو اةػف حةػلف فػي الرنػلت  (7)كاةػف حجػر  (6)كالعجتػي  (5)كاةػف معػنف  (4)اةف سعدكرنن        
  .(9)كالذاةي
 اك رنل.احث: قال الب

 :عبد هللا بن معقل من النبي صمب هللا عميو وسممثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

                                                           

 (.601/ 2( السيف الثةرل لتةنهني )(1
 (.195/ 5( اليلرنت الثةنر لتةتلرم )(2
 (.3721( ربـ )35/ 5( الرنلت الةف حةلف )(3
 (.40/ 6( يهذنب اليهذنب )(4
 (.69/ 6( يهذنب اليهذنب )(5
 ( ةنكلن: ثكفي يلةعي رنل. 62/ 2( الرنلت لتعجتي  )6)

 (.324( ينرنب اليهذنب )ص: (7
 (.3721(  ربـ )35/ 5ةف حةلف )( الرنلت ال(8
 (.1/600الثلرؼ ) (9)
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ف نثػػكف لعةػػد ه ةػػف معنػػؿ أ (4)  كعةػػد الحػػؽ ا رػػةنتي(3)الةنهنػػي  ك (2)اةػػف بينةػػل  ك (1)أةػػك داككديفػػل 
 .(5)ككىفن الداربطيي ة:ين مرسؿ  ىحةل

   الخالصة:
ُ  ٍةف مىٍعنؿ مف اليةي ىتل هيفي سى  الةنهني في كافؽ       ٍةد ا  عتنن كسػتـ رتػل مػف العتمػلء ملع عى
كلػػد فػػي  ه ةػػف معنػػؿ كالػػداربطيي  كغنػػراـ كاػػك ثمػػل بػػللكا؛ ألف عةػػد اةػػف بينةػػل أةػػك داكد  ك  مػػيهـ:
في  -ىتل ه عتنن كعتل آلن كستـ -  كيكفي اليةياػ عتل الراجح88لت في أينرة سيل كم  الةىرة
ه ةػػف معنػػؿ لتيةػػي ىػػتل ه عتنػػن كسػػتـ يثػػكف  عةػػد لنػػلء  كةػػذلؾ نثػػكف إمثلينػػل  اػػػ11ل عػػلـ المدنيػػ
  رػػػـ إف ركانػػل اةػػػف معنػػؿ عػػػف اليةػػي ىػػػتل ه عتنػػن كسػػػتـ ةسػػةب فػػػلرؽ سػػينف الكفػػػلة ةنيهمػػل  ةعنػػدة

 معيعيػػل  كلػػـ نىػػرح ةللسػػملع  كاػػك مرسػػؿ؛ لػػذلؾ نيػػرجح بػػكؿ ا مػػلـ الةنهنػػي فػػي يفػػي السػػملع  كه
 أعتـ.

 
 عن النبي صمب هللا عميو وسمم.َتِميم بن طرَفة ( 41)

ػلًفًعيُّ  قال اإلمام البييقي: ػني هي  -بىلؿى الر  ـي ٍةػفي  -رىًحمى ٍيػني: يىًمػن ًف اٍلةىٍرػدىاًدمًٌ عى ٍةػًد الػر ٍحمى ًفػي ًركىانىػًل أىةًػي عى
ـٍ نيٍدًرًؾ الي ًةي   فىلى لى ت ـى -طىرى سى تىٍنًن كى ت ل هي عى ٍع ًمٍيني  -ىى ـٍ نىٍسمى لى كى

(6). 
                                                           

ػذكا مػل ةػلؿى عتنػن ًمػفى اليػراب  فػللنيكوي كأىارننػكا عتػل مىثليًػن مػلءن" بػلؿ 283/ 1( ايظر: سيف أةي داكد )(1 (  حدنث: "تي
ؿ  اةف معًنؿ لـ نيدًرؾ اليةي ىتل ه عتنن كستـ.  أةك داككد: اك ميرسى

   ةنكلن: اةف معنؿ اذا لنست لن ىحةل  كالى رؤنل  كالى أدراؾ.(40/ 6( يهذنب اليهذنب )(2
 ( ةنكلن: اةف معنؿ لـ ندرؾ اليةي ىتل ه عتنن كستـ.396/ 3( معرفل السيف كاآلرلر )(3
 (.1/226األحثلـ الكسطل )  (4)

ؿه 240/ 1( سيف الداربطيي )(5 ٍعًنؿو يىلًةًعيُّ   كىايكى ميٍرسى ُ ً ٍةفي مى ٍةدي ا  .(  عى
(  كفي مكضع آتر بلؿ الةنهني: يمنـ ةف طرفل لـ نػدرؾ اليةػي ىػتل ه عتنػن 189/ 9( السيف الثةرل لتةنهني )(6

ٍةػػًد ًه 285/ 13كسػػتـ كلػػـ نسػػمع ميػػن  معرفػػل السػػيف كاآلرػػلر ) يىػػل أىةيػػك عى (  كفػػي الحػػدنث الػػذم أترجػػن الةنهنػػي: أىٍتةىرى
ًلنًد   ريػل لًفظي   أية: أىةيك اٍلكى ػٍف يىًمػنـً ٍةػًف  اٍلحى ػٍف ًسػمىلؾو   عى ػؼى   ريػل بييىٍنةىػلي   ريػل أىةيػك عىكىايىػلى   عى ٍةػًد ًه ٍةػًف نيكسي ػدي ٍةػفي عى م  ميحى

" بػلؿ الةنهنػي: اىػذىا مي  ـى ًفػي ةىًعنػرو ػت  سى تىٍنػًن كى ػت ل هي عى ػكًؿ ًه ىى ل ًإلىػل رىسي مى تىٍنًف اٍتيىىى فىلى  " أىف  رىجي ف الثةػرل ٍينىًطػعه  السػيطىرى
ػؿه  السػيف الثةػرل لتةنهنػي 355/ 14(  معرفل السيف كاآلرلر )438/ 10لتةنهني ) (  كفي مكضع آتر بلؿ: اىذىا ميٍرسى

(10 /436.) 
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 أوًًل: ترجمة الراوي:
نينىػػلؿ  الط ػػلًئي (1)يىًمػػنـ ةػػف طرفىػػل     سػػيل تمػػس     مػػلت دكف الملئػػل(3)ثػػكفل  يػػلةعي  (2)سػػتيمي ال :كى

 .(5)ملت سيل أرةعو كيسعنف :  كبنؿ(4)كيسعنف
 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

  كزاد: (11)اةػف حجػر  ك (10)الػذاةيك   (9)العجتػي  ك (8)أةػك داكد  ك (7)اليسػلئيك   (6)كرنن اةػف سػعد       
 .(13)ذثرو اةف حةلف في الرنلت  ك (12)حدنرن مرسؿ
 اك رنل.الخالصة: 

 :تميم بن طرفة من النبي صمب هللا عميو وسممثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

                                                           

 (  طرفل: ةفيح الطلء كالراء كالفلء.130( ينرنب اليهذنب )ص: (1
نف ا253/ 10( الكافي ةللكفنلت )(2 ثيكف السًٌ سي ـ اٍلًمنـ كى ـ.(  المستي: ًةضى ثسر ال    ٍلميٍهمتىل كى
 (.257/ 1( الرنلت لتعجتي  )(3
 (.130( ينرنب اليهذنب )ص: (4
ػػػلتى يىًمػػػنـ ةػػػف طرفىػػػل الط ػػػلًئي سػػػيل أىرةػػػع 226/ 1( يػػػلرنت مكلػػػد العتمػػػلء ككفنػػػليهـ )(5 (  بػػػلؿ أةػػػك سػػػتنملف الرةعػػػي: مى

ًيٍسعنف.  كى
 لحجلج سيل أرةع كيسعنف  كثلف رنل بتنؿ الحدنث.(  بلؿ اةف سعد: يكفل في زملف ا294/ 6( الطةنلت الثةرل)(6
لئي: رنل.332/ 4( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(7  (  بلؿ المزم: بلؿ الي سى
 (  بلؿ مرتطلم: لمل سئؿ أةك داكد عين؟ بلؿ: رنل م:مكف.58/ 3( إثملؿ يهذنب الثملؿ )(8
 الطلئي يلةعي ثكفل رنل.(  بلؿ العجتي: يمنـ ةف طرفل 257/ 1( الرنلت لتعجتي  )(9

 (  بلؿ الذاةي: رنل.279/ 1( الثلرؼ )(10
 (  بلؿ فنن: رنل مف الرللرل.130( ينرنب اليهذنب )ص: (11
 .(462/ 18إيحلؼ المهرة الةف حجر ) (12)

ػٌحؼ فنػلؿ: يمػنـ ةػف طربػل  كالىػحنح اػك 85/ 4( الرنلت الةف حةلف )(13 (  كذثػر اةػف حةػلف ا سػـ " طرفػل " ميىى
فىل  (.130: ةفيح الطلء كالراء كالفلء  ثمل ذثرو اةف حجر في ينرنب اليهذنب )ص: طىرى
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  -ه عتنن كعتل آلن كسٌتـ ىتل -ع اليلةعي يمنـ ةف طرفل مف اليةيسمل يفل ا ملـ الةنهني      
  كاةػػػف (3)كحثػػػـ عتػػػل ركانيػػػن عػػػف اليةػػػي ةل رسػػػلؿ اةػػػف النطػػػلف (2)  كالمػػػزم(1)الػػػداربطييكالرػػػلفعي  ك 

 .(4)حجر في إيحلؼ المهرة
 قال الباحث:

الةنهنػػي   -ىػػتل ه عتنػػن كعتػػل آلػػن كسػػٌتـ -ع اليػػلةعي يمػػنـ ةػػف طرفػػل مػػف اليةػػييفػػل سػػمل       
ًلد في  -ىتل ه عتنن كعتل آلن كستـ -كاك ثمل بللكا؛ ألف اليةي كالمزم   طييكالداربكالرلفعي   كي

  أمػل اليػلةعي يمػنـ (5)اػػ11كديًفػف جسػدو الطػلار فنهػل سػيل   كمػلت  مثل المثرمل  كعلش في المدنيػل
-أرةع أك تمسو كيسعنف في الثكفل  كةذلؾ نثكف فلرؽ السينف ةنف كفلة اليةػي يكفي سيل فةف طرفل 

يػن لػـ نػذثر أحػد فػي ثيػب إسػيل  رػـ  83   ككفػلة اليػلةعي يمػنـ ةػف طرفػل براةػل-تل ه عتنن كسٌتـى
  كمػػػيهـ مػػػف ىػػػٌرح أيػػػن (6)نػػػدؿ عتػػػل ذلػػػؾ بػػػكؿ نرةػػػت أف ليمػػػنـ ىػػػحةل  أك مػػػل  كالطةنػػػلت  اليػػػراجـ
يمػنـ   ةعنػللةنف الكفنلت  كيص العتمػلء عتػل ي تي ؼ الةتداف  كفلرؽ السينف الثةنرامع   ك (7)يلةعي

ىػػتل ه كعتػػل آلػػن  -رؾ اليةػػيبػػكؿ ا مػػلـ الةنهنػػي كالنػػلئتنف ةػػ:ف يمػػنـ ةػػف طرفػػل لػػـ نػػد كاػػذا نؤثػػد
 .-كستـ

                                                           

 (.204/ 7عتؿ الداربطيي = العتؿ الكاردة في األحلدنث اليةكنل ) (1)
 .(452/ 6يحفل األرراؼ ةمعرفل األطراؼ ) (2)
 (.2/314ةنلف الكاـ كا نهلـ ) (3)
 (.18/462إيحلؼ المهرة ) (4)

 (.70لممتكؾ في متيىر سنرة مف كلي مىر مف المتكؾ )ص: ( يزال المللؾ كا(5
(  كيهػذنب 88(  كالرنػلت لتعجتػي )ص: 151/ 2(  كاليلرنت الثةنر لتةتلرم )288/ 6( ايظر: الطةنلت الثةرل )(6

 (.331/ 4الثملؿ في أسملء الرجلؿ )
 (  بلؿ العجتي: يىلًةًعٌي ثكفل ًرنىل.257/ 1( الرنلت لتعجتي )(7
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 الرواة من الصحابة البييقي نفي سماعفييا المبحث الثاني: المواضع التي نقل 

 يللنل:مف ميهج الةنهني ينؿ آراء الينلد في يفي سملع الركاة مف رنكتهـ  كمف ذلؾ المكاضع ال

اِمتِ  ْبنُ  َأْوُس َعَطاُء بُن َأِبي َرَباٍح عن ( 41)  .الصع

ل مام البييقي:قال اإل  .(1)بلؿ أةك داكد: عطلء لـ ندرؾ أكسن

 أوًًل: ترجمة الراوي:

  ملت سيل أرةع عررة كملئل  مف سلدات اليلةعنف  أةك محمد النرري  اك عطلء ةف أةي رةلح    
 .(2) ة كملئلكبد بنؿ إين ملت سيل تمس عرر 

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

  كاةف (8)كالذاةي  (7)كأةك داكد   (6)كأةك زرعل (5)العجتي  ك (4)كاةف معنف   (3)كرنن اةف سعد      
 .(10)كذثرو اةف حةلف في الرنلت  (9)حجر

                                                           

ل  كاك مف أاؿ 2/267(  سيف أةك داكد )643/ 7الثةرل لتةنهني )( السيف (1 ( بلؿ أةك داكد: " عطلء لـ ندرؾ أكسن
 ةدر  بدنـ المكت  كالحدنث مرسؿ.

(  كمنػزاف 198/ 5(  كالرنػلت الةػف حةػلف)331/ 6(  كالجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ)468/ 5( الطةنلت الثةرل)(2
 (.391)ص (  كينرنب اليهذنب70/ 3االعيداؿ)

 (.468/ 5( الطةنلت الثةرل)(3
 (.331/ 6( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(4
 (.135/ 2( الرنلت لتعجتي )(5
 ( المرجع السلةؽ يفسن.(6
 (.220( سؤاالت اآلجرم أةل داكد )ص: (7
 (.70/ 3( منزاف االعيداؿ )(8
 رسلؿ مف الرللرل.(  بلؿ: رنل فننن فلضؿ لثين ثرنر ا 391ينرنب اليهذنب )ص:  (9)

 (.199/ 5( الرنلت الةف حةلف )(10
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 اك رنل.الخالصة: 

 :تعطاء بن أبي رباح من أوس بن الصامثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

 ركانين عف أكس ةللمرستل. (2)  كاةف حجر(1)كىؼ العنيي

 قال الباحث:

ت  أةك داكد سملع عطلء ةف أةي رةلح مف الىحلةي الجتنؿ أكس ةف الىلم ا ملـ يفل       
ككىؼ العنيي  كاةف حجر ركانين عين ةللمرستل  كاك ثمل بللكا؛ ألف عطلء ةف أةي رةلح كلد 

ةف الىلمت يكفي ةللرمتل مف أرض  لىحلةي الجتنؿ أكسا مثل  اػ  كير:ة في27ةللنمف سيل 
ل  7ف المعلىرة ةنيهمل ال ييجلكز ك   كةذلؾ نثكف سي(3)اػ34فتسطنف سيل  -سينف  عتمنل أف أكسن
كيكفي فنهل  كةذلؾ نيرجح بكؿ ا ملـ أةك   علش في آتر حنلين في ةنت المندس -رضي ه عين

 الىحلةي الجتنؿ أكس ةف الىلمت  كه أعتـ. ندرؾ داكد في أف عطلء ةف أةي رةلح لـ

 :-رضي هللا عنيا -إبراىيم التيمّي عن عائسة( 42)
 .(4)  بللن أةك داكد" إةراانـ الينمي لـ نسمع مف علئرل" :قال البييقيُّ  

 أوًًل: ترجمة الراوي:
ـي        ػػًرٍنؾو  ةػػفً  نىًزٍنػػدى  ةػػفي  ًإٍةػػرىاًاٍن العلةػػد  مػػلت دكف الملئػػل سػػيل ارييػػنف   الثػػكفي أسػػملء أةػػك  الي ٍنًمػػيُّ  رى

 .(5)كيسعنف  كلن أرةعكف سيل

                                                           

(  بػػلؿ فنػػن: ركل عػػف أكس ةػػف الىػػلمت ننػػلؿ 320/ 2( مرػػليي األتنػػلر فػػي رػػرح أسػػلمي رجػػلؿ معػػليي اآلرػػلر )(1
 مرسؿ.

(  بلؿ فنن: أرسؿ عف عرملف ةف عفلف  كعيلب ةف سند  كأكس ةف الىلمت كالفضػؿ 199/ 7( يهذنب اليهذنب )(2
 نراـ.ةف عةلس  كغ

 (.172/ 1( أسد الرلةل )(3
 (.202-201/ 1( السيف الثةرلُّ )4)

 (.95(  كينرنب اليهذنب  )ص:60/ 5(  ك سنر أع ـ الية ء)232/ 2( ايظر: يهذنب الثملؿ )(5
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 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
كذثػػرو اةػػف  كزاد: نرسػػؿ كنػػدلس   (4)  كاةػػف حجػػر(3)كالػػذاةي  (2)  كأةػػك زرعػػل(1)كرنػػن اةػػف معػػنف      

 .(6)  كبلؿ أةك حليـ: "ىللح الحدنث"(5)حةلف في الرنلت
 .  نرسؿ كندلسرنلاك  الخالصة:

 :-رضي هللا عنيا-إبراىيم التيمي من أم المؤمنين عائسة ثالثًا: أقوال العمماء في سماع
: إةػراانـ لػـ نسػمع (11)  كالذاةي(10)  كاةف عةد الةر(9)  كالداربطيي(8)  كاليرمذم(7)أةك داكد بلؿ      

  ككىػػػفن اةػػػف حجػػػر (12)  ككىػػػؼ اليسػػػلئي ركانيػػػن عيهػػػل ةل رسػػػلؿ-رضػػػي ه عيهػػػل-مػػػف علئرػػػل
 .(13)ةل رسلؿ كاليدلنس

  قال الباحث:
ػملع إةػػراانـ الينمػي مػف علئرػػل يفػل أةػك داكد         كيةعػػن اةػف عةػد الةػػر    كالٌيرمػذم  كالػد اربطييسى
  كمػلت إةػراانـ (14)اػػ عتػل الىػحنح57 :مليت سػيل -رضي ه عيهل-علئرلف:ـ المؤمينف   كغنراـ

                                                           

 (.2/145( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )1)
 ( المىدر السلةؽ يفسن.2)
 (.1/74(  كمنزاف االعيداؿ )1/85(  كيذثرة الحفلظ )30( ايظر: المريي في الضعفلء لتذاةي  )ص:3)
 (.95( ينرنب اليهذنب  الةف حجر)ص: 4)

 (.163(  كمرلانر عتملء األمىلر)ص:4/7ايظر: الرنلت الةف حةلف ) (5)
 (.2/145الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ ) (6)
 (.1/45( سيف أةي داكد )7)
 (.1/138( سيف اليرمذم )8)
 (.1/256يي )( سيف الدرابط9)
 (.1/257( االسيذثلر )10)
 (.1/227(  كالثلرؼ )1/74( ايظر: منزاف االعيداؿ )11)
 (.1/104( سيف اليسلئي )12)
 (.95( ينرنب اليهذنب )ص: 13)
 (.750ينرنب اليهذنب )ص:  (14)
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-سػينف فنػط عيػد مػكت علئرػل 5نح  كلػن أرةعػكف سػيل  فنثػكف عمػرو اػػ عتػل الىػح92الينمي سيل 
ةػراانـ الينمػي ثػكفي ف أف علئرل ثليت في المدنيل كمليػت  فض ن ع-رضي ه عيهل   كاػذا فنهػل  كاُّ

 نؤثد بكؿ النلئتنف ة:ف إةراانـ الينمي لـ نسمع مف علئرل  كه أعتـ.
 :-عنيا رضي هللا-عن عائسة َخاِلُد ْبُن ُدَرْيكٍ ( 43)

لى  بلؿ أةك داكد:" قال اإلمام البييقي: لًئرى ـٍ نيٍدًرٍؾ عى ٍنؾو لى لًلدي ٍةفي ديرى  .(1)"تى
 أوًًل: ترجمة الراوي:

ًبنؿى  ٍنؾو الرلمي اٍلعىٍسنى ًييُّ  كى لًلدي ٍةفي ديرى مىٍرًنيُّ  :تى الدًٌ
(2). 

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي: 
كبلؿ   (7)في الرنلت اةف حةلف  كذثرو (6)كاةف حجر  (5)الذاةيك   (4)اليسلئي  ك (3)اةف معنف كرنن     

 .(8)أةك حليـ: ال ة:س ةن
 اك رنل.الخالصة: 

                                                           

 (.320/ 2السيف الثةرل لتةنهني ) (1)
(  كينرنػػػب اليهػػػذنب 86/ 3كيهػػػذنب اليهػػػذنب) ( 363/ 1(  كالثلرػػػؼ)353/ 7( ايظػػػر يرجميػػػن: يػػػلرنت ا سػػػ ـ)(2

 (.187)ص: 
 (.86/ 3( يهذنب اليهذنب )(3
 (.86/ 3(  كيهذنب اليهذنب )353/ 7( ايظر: يلرنت ا س ـ )(4
 (.363/ 1( الثلرؼ )(5
 (.187( ينرنب اليهذنب )ص: (6
 (.2493( ربـ )201/ 4( الرنلت الةف حةلف )(7
 (.3/328الجرح كاليعدنؿ ) (8)
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 :خالد بن دريك من عائسةثالثًا: أقوال العمماء في سماع 
  (3)كالع ئػػي  (2)كالمػػزم  (1)أةػػك داكد-رضػػي ه عيهػػل-تللػػد ةػػف درنػػؾ مػػف علئرػػل يفػػل سػػملعى      

 .(6)  كالذاةي(5) أةك حليـ ل  ككىؼ ركانين عيهل ةللمرست(4)كاةف حجر
  قال الباحث:

ملع تللد ةف درنػؾ مػف علئرػل فيالةنهني  كافؽ      أةػك داكد  ك   أةػك حػليـ -رضػي ه عيهػل-يفي سى
 -رضػػي ه عيهػػل-كيكفنػت  مثنػػل -رضػي ه عيهػػل-؛ ألف علئرػػلكاكاػػك ثمػل بػػلل  كالمػزم  كالع ئػػي
كاػك مرسػؿ  كركانيػن عػف علئرػل رضػي   نؾ رلمي مف الرمتلرى   كتللد ةف دي (7)اػ57ل في المدنيل سي

ه عيهػل معيعيػل  كلػـ أبػؼ عتػل ركانػل لػن ىػر ح فنهػل ةللسػملع ميهػل؛ لػذلؾ ني:ثػد بػكؿ النػلئتنف ةيفػػي 
ق  73ةل ضػػلفل إلػػل أف تللػػدان لػػـ نسػػمع مػػف عةػػد ه ةػػف عمػػر ةػػف التطػػلب الميػػكفل سػػيل السػػملع  

 علمنل. 17  أك 16ؿ أف نسمع مف علئرل كبد مليت بةؿ اةف عمر ةيحك أنعن

 :بن أبي طالب َعْبد هللا ْبن ُعَمِرو ْبن ِىْند عن عمي( 44)
 .(8)"مف عتي -عةد ه ةف عمركنعيي  -بلؿ عكؼ: لـ نسمعن" قال البييقي:

                                                           

 (.86/ 3يهذنب اليهذنب ) ((1
 (.228/ 35(  ك)54/ 8( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(2
 (.170(  جلمع اليحىنؿ )ص: 89( يحفل اليحىنؿ في ذثر ركاة المراسنؿ )ص: (3
 (.86/ 3( يهذنب اليهذنب )(4
 (.335/ 4( عتؿ الحدنث الةف أةي حليـ )(5
 (.630/ 1(  منزاف االعيداؿ )230/ 3(  يلرنت ا س ـ )363/ 1( الثلرؼ )(6
 (.750( ينرنب اليهذنب )ص:(7
 (.140/ 1( السيف الثةرل لتةنهني )8)
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ٍينىًطعه  ل عنب الحدنث الذم يفل فنن السملع: "مي كىل أىٍحمى   كبلؿ أنضن لًرمًٌ  عىٍف رى ًف اأٍلىٍيىى ٍيةىؿو  عى دي ٍةفي حى
ػٍكؼه (1)عىٍكؼو  : بىػلؿى عى ـ  بىػلؿى . ريػ ػًدنثى ٍمػًرك ٍةػًف ًاٍيػدو اىػذىا اٍلحى ٍةًد ًه ٍةػًف عى ًتػيٌو   عىٍف عى ـٍ نٍسػمىٍعني ًمػٍف عى لىػ  -: كى

ٍيني   .(2)-رىًضيى هي عى
 أوًًل: ترجمة الراوي:

ًُ  ةف عىٍمرك ةف ايد ا ةد ا  . (3)لثكفياك عى
 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

  (6)ىػػدكؽ :بػػلؿ اةػػف حجػػرك   (5)  كذثػػرو اةػػف حةػػلف فػػي الرنػػلت(4)الػػداربطيي: لػػنس ةنػػكمبػػلؿ        
 .(7)ذثرو الذاةي في الضعفلء

 .ىدكؽالخالصة: 

 :من عمي بن أبي طالب ثالثًا: أقوال النقاد في سماع َعْبد هللا ْبن ُعَمِرو
كاةػف   (9)كالع ئػي  (8)ف عتػي ةػف أةػي طللػب: أحمػدمػه ةف عمرك ةف ايػد  ل سملع عةديف

 .(11)   ككىؼ التزرجي ركانين عف عتي ةللمرستل(10)حجر
 الةنهني يلبؿ لث ـ عكؼ ةف أةي جمنتل  كلنس اك الذم يفل  السملع.الخالصة: 

                                                           

ٍكلنل ًلطىنًٌئو   (258/ 7الطةنلت الثةرل ط دار ىلدر )(1) ٍهؿو  مى نيٍثيىل أىةىل سى ًمنتىلى اأٍلىٍعرىاًةيُّ كى اك: عىٍكؼي ٍةفي أىًةي جى
ًدنًث. ثىلفى ًرنىلن  ثىًرنرى اٍلحى  كى

 (.140/ 1( السيف الثةرل لتةنهني )2)
 (.580/ 1(  كالثلرؼ )371/ 15(  كيهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )154/ 5اليلرنت الثةنر لتةتلرم )(3) 

 (.2/469( منزاف ا عيداؿ )(4
 ( .21/ 5الرنلت الةف حةلف )(5) 

 (.316( ينرنب اليهذنب )ص: (6
 (.3287( ةربـ )349/ 1( المريي في الضعفلء )(7
 (.205/ 1( العتؿ كمعرفل الرجلؿ ألحمد ركانل اةين عةد ه )(8
 (.215( جلمع اليحىنؿ )ص:9)
 ( كىؼ ركانين عف عتي ةللمرستل.267/ 7(  كفي لسلف المنزاف )75( ينرنب اليهذنب )ص:10)
 (208( ت ىل يذانب يهذنب الثملؿ )ص: 11)
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عمرك مف عتل ةف أةػي كافؽ عدد مف العتملء مل ينتن الةنهني عف عكؼ مف يفي سملع عةد ه ةف 
 كىححن الحلثـ ككافنن الذاةي. (1)طللب  لثف ىرح اةف ايد ةللسملع مف عتل عيد الحلثـ

بلؿ الةلحث: كبع الحدنث مف ركانل اكذة ةف تتنفل  عف عكؼ  عف عةد ه ةف عمرك  عػف عتػي  
ف ثلف مف الرنلت  إال أف اةف معنف ضعؼ ركانين عف عكؼ تلىل    . (2)كاكذة كاُّ

 
 عن صحابة رسول هللا صمب هللا عميو وسمم.ُسَمْيَماُن بُن ُمْوَسب ( 45)

ػػػؿه "الةتػػػلرم:بػػػلؿ  قلللال اإلملللام البييقلللي: ػػػًدنثه ميٍرسى ػػػلاىػػػذىا حى ػػػتىٍنمىلفي ٍةػػػفي ميكسى سي ػػػ    كى ـٍ نيػػػٍدًرٍؾ أىحى دنا ًمػػػٍف لىػػػ
لًب الي ًةيًٌ  ت ـى  -أىٍىحى سى تىٍنًن كى ت ل هي عى  .(3)"-ىى

 : أوًًل: ترجمة الراوي
مػػلت سػػيل تمػػس   الدمرػػني  أىةيػػك أنػػكب  كنينػػلؿ: أةػػك الرةنػػع  كنينػػلؿ: أىةيػػك ارػػلـ  سػػتنملف ةػػف مكسػػل

 .(4)عرر كمئل
 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

ػػنـ  (5)كرنػػن اةػػف سػػعد        كديحى
 :بػػلؿ الػػذاةيك   (8)كذثػػرو اةػػف حةػػلف فػػي الرنػػلت  (7)كالػػداربطيي  (6)

 .(10)د ةنكلن: في حدنرن ةعض لنف  كثذلؾ اةف حجر كزا(9)ىدكؽ
                                                           

 (.3/135المسيدرؾ )  (1)
 (.2/591لء الحدنث )ما ررلد في معرفل عت  (2)

 (.212/ 4( السيف الثةرل لتةنهني )(3
 (.255(  ينرنب اليهذنب )ص: 93/ 12( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(4
 (.318/ 7( الطةنلت الثةرل )(5
ٍةد الر ٍحمىف ٍةف اةراانـ ننلؿ لن دحنـ الدمرني  أيظر: ال(95/ 12يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ ) (6) يلرنت   اك عى

 (. 256/ 5الثةنر لتةتلرم ةحكاري المطةكع )
 (.14/ 15( عتؿ الداربطيي = العتؿ الكاردة في األحلدنث اليةكنل )7)

 (.379/ 6( الرنلت الةف حةلف )(8
 (.176( دنكاف الضعفلء )ص: (9

 (.255( ينرنب اليهذنب )ص: (10
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نركنهػل غنػرو   ركل أحلدنػث نيفػرد ةهػل الكبػلؿ اةػف عػدم:   (1)كبلؿ أةك حػليـ: محتػن الىػدؽ
كبػلؿ   (4)  كبلؿ اةػف المػدنيي: مطعػكف فنػن(3)عيدو ميلثنرالةتلرم  كبلؿ. (2)ىدكؽ رةت عيدم كىاك

 .(5)اليسلئي: لنس ةللنكم
 ىدكؽ. الخالصة:

 :سميمان بن موسب من الصحابةمماء في سماع عثالثًا: أقوال ال
ككىػؼ فػػي مكضػػع   (7)  كاةػف حجػػر(6)يفػل الةتػػلرم سػملع سػػتنملف ةػف مكسػػل عػف الىػػحلةل      

 .(8)آتر ركانين عف جلةر ةل رسلؿ
ف كاػي تطػ: ةػللنطع؛ أل  (9)كبفػت عتػل ركانػل لسػتنملف نىػرح فنهػل ةللسػملع مػف اليةػيقال الباحث: 

ق  كينػػؿ مرتطػػلم أف كفليػػن 120ق  كبنػػؿ: 119ق  كبنػػؿ: 115ليػػن فننػػؿ: سػػتنملف اتيتػػؼ فػػي كف
 -ق  أك ةعػػدال  فثنػػؼ نسػمع مػػف اليةػػي50  فيثػػكف كالديػن كبعػػت سػيل (10)سػػيل 65كبعػت كاػػك اةػف 

 كبد يكفي بةؿ ستنملف ة:رةعل عنكد ينرنةلن.  -ىتل ه عتنن كستـ

                                                           

عتػػـ أحػدان مػػف أىػحلب مثحػػكؿ أفنػن ميػػن  كال ارةػػت (  كبػػلؿ فنػن: كال أ 142/ 4( الجػرح كاليعػػدنؿ الةػف أةػػي حػليـ )(1
 مين.
 (.262/ 4الثلمؿ في ضعفلء الرجلؿ )  (2)
 (.256العتؿ الثةنر لتيرمذم )ص:  (3)
 (.2/140الضعفلء الثةنر ) (4)
 (.49الضعفلء كالميركثكف لتيسلئي )ص:   (5)

 (.190( جلمع اليحىنؿ )ص: (6
 (.166/ 7( ا ىلةل في يمننز الىحلةل )(7
(  كفي آتر: طةنػلت المدلسػنف = يعرنػؼ أاػؿ الينػدنس ةمرايػب المكىػكفنف ةلليػدلنس 226/ 4( يهذنب اليهذنب )(8

 (.62)ص: 
ًمٍعتي 55/ 9مىيؼ عةد الرزاؽ الىيعليي ) (9) : سى ل نىنيكؿي تىٍنمىلفى ٍةفى ميكسى ًمٍعتي سي : سى ٍنجو بىلؿى رى (  بلؿ: عىًف اٍةًف جي

تى  ت ل هي عى : الي ًةي  ىى ت ـى بىلؿى سى .»ٍنًن كى ـٍ ريتيثي ًعتىتي لىثي  جي
 (.6/100إثملؿ يهذنب الثملؿ )  (10)
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كاػػي تطػ: أنضػلن؛ ألف جػػلةر   (1)ه ككبفػت لػن عتػػل ركانػل  نىػرح فنهػػل ةللسػملع مػف جػػلةر ةػف عةػد
  كنرةن (3)ستنملف عنداف أك أثرر لثين ثلف في الرلـ كيكفي فنهلل  ك (2)ملت ةعد السةعنف في المدنيل

 أف نثكف التط: مف ستنملف يفسن فإف لن ميلثنر.

  ق80رػػػـ إف ثػػػ ن مػػػف أةػػػي أملمػػػل الةػػػلاتي  ككارتػػػل ةػػػف األسػػػنع سػػػثيل الرػػػلـ  كيكفنػػػل فنهػػػل ةعػػػد سػػػيل 
كلستنملف ةف مكسل يحك ر رل عنكد مف عمرو ينرنةػلن  إال أف ركانيػن عػف أةػي أملمػل فػي ثيػب السػيل 
 ثتهل ةللكاسطل  أمل ركانين عف كارتل فمف غنر كاسطل لثف لـ أبؼ عتل يىرنح ةللسملع مف كارتل.

فنػػد كبػػكؿ الةتػػلرم  كاةػػف حجػػر فػػي يفػػي إدراؾ سػػتنملف ةػػف مكسػػل ألحػػد مػػف الىػػحلةل لػػنس ةجنػػد  
أدرؾ عددان ميهـ  فللىكاب أف ننلؿ: لـ نتؽ أحدنا ميهـ  أك لـ نسمع أحػدنا مػيهـ  إال إذا ثػلف النىػد 

 مف ا دراؾ التنلء  كالسملع.

 .ُعَمَر بِن الَخطعابِ عن َعاِمُر بُن َسرَاِحْيَل  (46)
ؿه " قال اإلمام البييقي: : اىذىا ميٍرسى ًتيم ـٍ نيٍدًرٍؾ عي بىلؿى عى لًمره لى "مىر  عى

(4). 
 أوًًل: ترجمة الراوي:

  (5)مػف رػعب امػداف  الهمدايي الثػكفل  علمر ةف رراحنؿ  أةك عمرك  اك ع مل اليلةعنف        
ٍعًةي ٍةد  الر  ًُ  ٍةف رراحنؿ  كبنؿ: اةف رراحنؿ ٍةف عى ةد ا  .(6)كبنؿ: اةف عى

                                                           

لًةره  48/ 22مسيد أحمد ط الرسللل )(1) يىل جى ل: أىٍتةىرى تىٍنمىلفي ٍةفي ميكسى ٍنجو  بىلؿى سي رى يىل اٍةفي جي ز اًؽ  أىٍتةىرى ٍةدي الر  د رىيىل عى (  حى
ت ل هي عى  لوي نىٍكـى اٍلجيميعىًل..".أىف  الي ًةي  ىى ـٍ أىتى ديثي ـي أىحى : " الى نيًنن ت ـى بىلؿى سى  تىٍنًن كى

 (.547-1/546ا ىلةل في يمننز الىحلةل )  (2)
 (.349يلرنت تتنفل ةف تنلط )ص:  (3)

ػػٍف (  بػػلؿ الةنهنػػي: بػػلؿ الرػػلفعي: اىػػذىا 404/ 6(  السػػيف الثةػػرل لتةنهنػػي )527/ 5( السػػيف الثةػػرل لتةنهنػػي )(4 عى
ػػرى  ٍيػػني  -عيمى ًضػػيى هي عى ػػرى  -رى ػػٍف عيمى ػػٍعًةيًٌ عى ػػًف الر  ًكمى عى ػػل ري ػػؿه   ًإي مى ٍيػػني  -ميٍرسى ًضػػيى هي عى / 9  السػػيف الثةػػرل لتةنهنػػي )-رى
190.) 

 (.63/ 1( يذثرة الحفلظ لتذاةي )(5
 (.28/ 14( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(6



  
 

001 

فًٌيى ًةللٍ (1)سػيل إحػدل كعرػرنف :كبد بنػؿ  كلد سيل عررنف ًملئىػلو   ثيكفىػلً   ييػكي ٍمػسو كى ػيىلى تى كىايػكى   سى
يىلن  ٍةًعنفى سى سى ٍةعو كى اةف سى
(2). 

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
  كذثػػػػرو اةػػػػف حةػػػػلف فػػػػي (6)  كاةػػػػف حجػػػػر(5)زرعػػػػل ك  كأةػػػػ(4)  كاةػػػػف معػػػػنف(3)كرنػػػػن اةػػػػف سػػػػعد        
 .(7)الرنلت

ملمين الخالصة:  .مجمع عتل رنين  كاُّ
 :السعبي من عمر بن الخطابفي سماع  مماءثالثًا: أقوال الع

ط لبً يفل سملع اليلةعي علمر الرعةي مف          أةػك زرعػل  كأةػك  :-رضي ه عين -عيمىرى ةًف التى
  (14)  كالع ئػػي(13)كالمػػزم  (12)  كالزنتعػػي(11)كاليػػككم  (10)  كالػػداربطيي(9)الةنهنػػيك   (8)حػػليـ الرازنػػلف
 .(15)كاةف حجر

                                                           

 (.185/ 5( الرنلت الةف حةلف )(1
 (.267/ 6الطةنلت الثةرل  )( (2
 (.175/ 1( الطةنلت الثةرل )(3
 (.323/ 6( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(4
 (.324/ 6( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(5
 (.287( ينرنب اليهذنب )ص: (6
 (.185/ 5( الرنلت الةف حةلف )(7
 (.160المراسنؿ ألةي حليـ )ص:  (8)

 (.125/ 8) ( معرفل السيف كاآلرلر(9
 (.476/ 4( سيف الداربطيي )(10
 (.2/880ت ىل األحثلـ )  (11)
 (.4/380يىب الرانل )  (12)

 (.30/ 14( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(13
 (.204( جلمع اليحىنؿ )ص: (14
 (.8/205فيح الةلرم )  (15)
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 قال الباحث:
: أةك زرعل  مف عمر ةف التطلب افؽ ا ملـ الةنهني في يفي سملع اليلةعي علمر الرعةيك         

كاةػػػػف حجػػػػر  كالعنيػػػػي   ئػػػػي كالمػػػػزم  كالع  كاليػػػػككم  كالزنتعػػػػي الػػػػداربطيي ك  كأةػػػػك حػػػػليـ الرازنػػػػلف 
ط لبً ألف  ؛كاك ثمل بللكا كغنراـ   كالهنرمي فػي بييػؿ عتػل الىػحنح  -رضػي ه عيػن -عيمىرى ةًف التى
األرػهر لسػت سػػينف تتػت مػف ت فػل عمػر؛ فضػػ ن عةي كلػد عتػل   كاليػلةعي عػلمر الرػػ(1)اػػ23سػيل 

 عف أف عمر ثلف ةللمدنيل  كالرعةي ثكفي.

 .-رضي هللا عنو -عن عمرَرَجاُء بُن َحْيَوَة  (47)
ػػلًفًعيُّ ًفػػي ًركىانىػػًل أى " قللال البييقللي:         يٍ بىػػلؿى الر  ٍةػػًد الػػر ٍحمىًف عى ػػرى ةًػػي عى ػػٍف عيمى ًضػػيى هي  -ني:اىػػذىا عى رى

ٍيني  ػٍف عي  -عى ػٍعًةيًٌ عى ًف الر  ًكمى عى ؿه  إي مىل ري ػرى ميٍرسى ٍيػني  -مى ػرى  -رىًضػيى هي عى ػٍف عيمى ٍنػكىةى عى ػلًء ٍةػًف حى ػٍف رىجى   كىعى
ـٍ نيٍدًرٍؾ عيمىرى  ل لى ايمى ًث ى  .(2) "كى

 أوًًل: ترجمة الراوي:
كثػػلف مػف عةػػلد أاػؿ الرػػلـ   كرةمػػل سػثف األردف  سػػثف فتسػطنف  داـكة  أةػػك المنػٍنػرجػلء ةػػف حى        

 .(3)ملت سيل ارييي عررة  كننلؿ أةك يىر الفتسطنيي  كزالداـ كفنهلئهـ

                                                           

 (.412( ينرنب اليهذنب )ص: (1
ػٍعًةيًٌ  (  بػلؿ ال190/ 9( السيف الثةػرل لتةنهنػي )(2 ػًف الر  ػؿو  عى ػٍف رىجي ػًعندو  عى ػٍف سى ٍةػدي ًه  عى ػد رىيىل عى ًةًإٍسػيىلًدًو حى ةنهنػي: كى

ًبننىػ ػدى رى ػؿو ًمػفى اٍلميٍسػًتًمنفى كىجى ػل رىجي ػلًئًب ٍةػًف اأٍلىٍبػرىًع: أىنُّمى ٍيػني ًإلىػل الس  : ثىيىبى عيمىري رىًضيى هي عى ػبىلؿى ػني ًةعىٍنيًػًن فىهيػكى أىحى مىيىلعى ؽُّ ني كى
 ًةًن..
/ 4(  كسنر أعػ ـ اليػة ء  )395/ 1(  كالثلرؼ )237/ 4(  كالرنلت الةف حةلف )454/ 7( الطةنلت الثةرل  )(3

 (.208(  ينرنب اليهذنب )ص: 557
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 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
  كذثػرو اةػف (6)كاةػف حجػر  (5)  كالذاةي(4)كاليككم  (3)كاليسلئي  (2)العجتيك   (1)اةف سعد كرنن       

 .(7)ف في الرنلتحةل
 .ميفؽ عتل يكرنننالخالصة: 

 :رجاء بن حيوة من عمر بن الخطابثالثًا: أقوال العمماء في سماع 
 .        (8)يفل الم  عتي النلرم إدراؾ رجلء ةف حنكة لعمر ةف التطلب

 قال الباحث: 
ػرى ةػًف ةف حنكة مف سملع اليلةعي رجلء    كالم  عتل النلرميفل ا ملـ الةنهني  كالرلفعي        عيمى
ط ػػلبً  ط ػػلبً   كاػػك ثمػػل بػػللكا؛ ألف التى ػػرى ةػػًف التى   عتػػل الىػػحنح  (9)اػػػ23بييًػػؿ فػػي المدنيػػل سػػيل   عيمى

ًلػػد فػػي ت فػػل   كاليػػلةعي رجػػلء ةػػف حنػػكة بػػلؿ نحنػػل ةػػف معػػنف:" رجػػلء ةػػف ك معلكنػػل ةػػف أةػػي سػػفنلف  كي
كلد ةعد كفلة عمر ةػف التطػلب  كاػذا نػدؿ حنكة   كاذا ندؿ عتل أف رجلء ةف (10)حنكة أدرؾ معلكنل"

عتل كالدة رجلء ةف حنكة ةعد كفلة عمر ةػف التطػلب ةمػل نزنػد عػف عنػدنف  فضػ  عػف أف عمػر ةػف 
 التطلب ثلف ةللمدنيل  كرجلء ثلف ةللرلـ  كه أعتـ.

 
                                                           

.454/ 7( الطةنلت الثةرل  )(1 ل  فىلًض ن  ثىًرنرى اٍلًعٍتـً لًلمن ثىلفى ًرنىلن  عى  (  بلؿ اةف سعد: كى
 (  بلؿ العجتي: رنل.360/ 1ي  )( الرنلت لتعجت(2
 (.102/ 18يلرنت دمرؽ )  (3)

 (  بلؿ اليككم: اليلةعل ا ملـ.190/ 1( يهذنب األسملء كالترلت )(4
ـي  النيػٍدكىةي  الػكًزٍنري العىػلًدؿي  395/ 1الثلرؼ ) (5) ػل (  بلؿ الذاةي: ثلف مف جتػل العتمػلء االعػ ـ  بػلؿ فػي آتػر: اً مى

 (.557/ 4) سنر أع ـ الية ء 
 (  بلؿ اةف حجر: رنل فننن.208( ينرنب اليهذنب )ص: (6
 (  بلؿ اةف حةلف: ثلف مف عةلد أاؿ الرلـ كزالداـ كفنهلئهـ.237/ 4( الرنلت الةف حةلف )(7
 (.6/2575مربلة المفلينح )  (8)

 سينف كيىفل. (  اسيرهد في ذم الحجل سيل ر ث كعررنف ككلي الت فل عرر412( ينرنب اليهذنب )ص: (9
 (.18/115يلرنت دمرؽ )  (10)
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 .َعِميِّ بِن َأِبي َطاِلبعن َميمون ْبن َأبي َسِبيب  (48)
دى: مى بىلؿى ": قال اإلمام البييقي ًتنًّلأىةيك دىاكي ـٍ نيٍدًرٍؾ عى ٍيني  -ٍنميكفه لى  .(1)-رىًضيى هي عى
 أوًًل: ترجمة الراوي:
اػؿ الربػل مػف أ   مػف (2)ملت بةؿ الملئل سيل رػ ث كرمػلينف  أةك يىر الثكفي  منمكف ةف أةي رةنب

 .(4)مف جتل مرلنت الثكفننف :  كبنؿ(3)رةنعل
 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

  كذثػػػرو الػػػداربطيي فػػػي مػػػف ىػػػحت ركانيػػػن عػػػف الرنػػػلت عيػػػد (5)ذثػػػرو اةػػػف حةػػػلف فػػػي الرنػػػلت       
 بػلؿ ك   (8)حسػف الحػدنث  بػلؿ أحمػد: ىػدكؽك   (7)بلؿ أةك حليـ: ىػللح الحػدنثك   (6)الةتلرم كمستـ

 : ىدكؽ.(10)اةف حجر  ك (9)الذاةي
 اك ىدكؽ.الخالصة: 

                                                           

 (.212/ 9( السيف الثةرل لتةنهني )(1
 (.556( ينرنب اليهذنب )ص: (2
 (.234/ 8( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(3
 (.173( مرلانر عتملء األمىلر )ص: (4
 (.416/ 5( الرنلت الةف حةلف )(5
 (.257/ 2ين عف الرنلت عيد الةتلرم كمستـ )( ذثر أسملء اليلةعنف كمف ةعداـ ممف ىحت ركان(6
 (  بلؿ اةف أةي حليـ: كس:لين عف منمكف فنلؿ ىللح الحدنث.234/ 8( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(7
 (.284/ 35( مسيد أحمد  )(8
 (  بلؿ الذاةي: ىدكؽ.311/ 2( الثلرؼ )(9

 سلؿ.(  بلؿ اةف حجر: ىدكؽ ثرنر ا ر 556( ينرنب اليهذنب )ص: (10
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 :أبي سبيب من عمي بن أبي طالب ميمون بن ثالثًا: أقوال العمماء في سماع
رضػي -يفل سملع اليلةعي منمكف ةف أةي رةنب مػف الىػحلةي الجتنػؿ عتػي ةػف أةػي طللػب        
  (5)كاةػػف رجػػب الحيةتػػي  (4)كالػػذاةي  (3)كعةػػد الحػػؽ ا رػػةنتي  (2)كالتطػػلةي  (1)أةػػك حػػليـ -ه عيػػن

 .(6)ا رسلؿ ةر ككىفن اةف حجر: ةثر
 قال الباحث:

كالتطػػلةي   أةػػك حػػليـ  :فػػل سػػملع اليػػلةعي منمػػكف ةػػف أةػػي رػػةنب مػػف عتػػي ةػػف أةػػي طللػػبي       
لت كاػك ثمػل بػللكا؛ ألف عػددنا مػف المحػدرنف الرنػ كاةػف رجػب الحيةتػي كالػذاةي  كعةد الحؽ ا رػةنتي 

يي لـ أبػؼ عتػل ركانػل فػي ثيػب السػيف بػد إ  رـ -رضي ه عين -بللكا ةيفي سملع منمكف مف عتي
نهنػي    كبػد يفػل الة(7)ل منمكف سملعنل مف عتػي  كبػد بػلؿ ةػذلؾ أحمػد عػف عمػرك ةػف عتػيىرح فنه

  فمػػف ةػػلب أكلػػل أف (9)اػػػ57سػػيل لة   الميكفػػ(8)-رضػػي ه عيهػػل -كغنػػرو سػػملع منمػػكف مػػف علئرػػل
  أم (10)اػ40الذم بيًيؿ في الثكفل سيل  -رضي ه عين -ف منمكف لـ ندرؾ عتي ةف أةي طللبنثك 

                                                           

(  بلؿ أةك زرعل: بلؿ اةف أةي حليـ عف أةنن ركل عػف معػلذ 322( يحفل اليحىنؿ في ذثر ركاة المراسنؿ )ص: (1
 مرس  كعف عتي مرس .

 (.2/293معللـ السيف )  (2)
 (.3/262األحثلـ الكسطل )  (3)

 (  بلؿ الذاةي: منمكف ةف أةي رةنب الرةعي عف عتي كاةف مسعكد.311/ 2( الثلرؼ )(4
 (. 157جلمع العتـك كالحثـ )ص:   (5)

 (  بلؿ اةف حجر: ىدكؽ ثرنر ا رسلؿ.556( ينرنب اليهذنب )ص: (6
(  بلؿ أحمد: بلؿ عمرك ةف عتي: لنس ننكؿ في ريء مف حدنرن سمعت  كلـ أيتةر أف 228/ 24( مسيد أحمد )(7

 أحدان نزعـ أين سمع مف الىحلةل.
ؿ.(  بلؿ ال369/ 13( رعب ا نملف )(8 ل ميٍرسى لى  كىايكى أىٍنضن لًئرى ًةنبو  عىٍف عى ٍنميكًف ٍةًف أىًةي رى  ةنهني: مى
 (.750( ينرنب اليهذنب )ص(9

لنتل الجمعل لر ث عررة تتػت  -رضي ه عين -(  بيؿ عةد الرحمف ةف متجـ عتننل337/ 7( يهذنب اليهذنب )(10
ػف أةًػي جعفػر أف بةػر عتػي جهػؿ مكضػعن  ق  كبنؿ: في أكؿ لنتل في العرػر االكاتػر  40مف رمضلف سيل  كركم عى

 كبنؿ: دفف في بىر االملرة  كبنؿ: في رحةل الثكفل  كبنؿ: ةيجؼ الحنرة.
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ػػػل  كةػػػذلؾ نيػػػرجح بػػػكؿ الةنهنػػػي  كأحمػػػد ةيفػػػي  17ةنراةػػػل  -رضػػػي ه عيهػػػل -علئرػػػل بةػػػؿ كفػػػلة علمن
كمف كافنهـ  كحجيهـ في ذلؾ عدـ يىػرنح منمػكف ةللسػملع مػف أمٌو مػف الىػحلةل  فركانيػن  السملع 

ق  40عف عتي مف ةلب المرسؿ التفي  لتمعلىرة ةنيهمل  فند ثليت كفلة عتي ةف أةي طللػب سػيل 
 كه أعتـ.  ق  كلثكف عتي دتؿ الثكفل في ت فين كمنمكف ثكفي أى ن 83ف سيل ككفلة منمك 

 .-رضي هللا عنو– اْلَحاِرُث ْبُن ِرْبِعيٍّ من َصاِلُح بُن َأِبي َمْرَيَم ( 49)
ؿه قال اإلمام البييقي:  دى: اىذىا ميٍرسى بىلؿى أىةيك دىاكي

ـٍ نىٍتؽى أىةىل بىيىلدىةى (1) ًتنًؿ لى   أىةيك اٍلتى
(2).  

  أوًًل: ترجمة الراوي:
ديٍكًد الملئىلً (4)كالد دتنؿ ةف ىللح  (3)أةك التتنؿ الةىرم  ىللح ةف أةي مرنـ   ةىًنيى ًإلىل حي

(5). 
 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

 .(10)  كالذاةي(9)كاةف رلانف  (8)كاليسلئي  (7)اةف معنف  ك (6)اةف سعدكرنن       

                                                           

ـى اٍلهىلًرػػًميُّ 652/ 2( السػػيف الثةػػرل لتةنهنػػي )(1 ٍةػػًد ًه ٍةػػًف ًإٍةػػرىاًان ًتػػيُّ ٍةػػفي عى ػػًف عى سى ( بػػلؿ ا مػػلـ الةنهنػػي: أيةػػ: أىةيػػك اٍلحى
ػلفي ًةةىٍردىادى  ري س  ٍهػًدمٌو  ريػل حى ـي ٍةػفي مى ٍةػدي اٍلثىػًرنـً ٍةػفي اٍلهىٍنػرىـً  ريػل ًإٍةػرىاًان ػدى الػد ب لؽي  ريػل عى ػلًييُّ  ريػل لىٍنػثه  ل عيٍرمىلفي ٍةفي أىٍحمى اٍلثىٍرمى

ػًف الي ةًػيًٌ  ٍف أىًةي بىيىلدىةى  عى ًتنًؿ  عى ٍف أىًةي اٍلتى لًادو  عى تىٍنػًن كى -عىٍف ميجى ػت ل هي عى ػت ـى ىى ػت ل ًيٍىػؼى الي هىػلًر  -سى " أىي ػني ثىػًروى أىٍف نيىى
ميعىًل..".  ًإال  نىٍكـى اٍلجي

 (.652/ 2السيف الثةرل لتةنهني ) (2)
 (.464/ 6( الرنلت الةف حةلف )(3
 (.289/ 4( اليلرنت الثةنر لتةتلرم )(4
 (.479/ 4( سنر أع ـ الية ء )(5
 اةف سعد: أةك التتنؿ ىللح ةف أةي مرنـ  كثلف رنل.(  بلؿ 177/ 7( الطةنلت الثةرل )(6
(  بػػلؿ أةػػك حػػليـ: بػػلؿ نحنػػل: اسػػمن ىػػللح اةػػف أةػػي مػػرنـ مػػكلل ةيػػي 416/ 4( الجػػرح كاليعػػدنؿ الةػػف أةػػي حػػليـ )(7

 ضةنعل  كاك ةىرل رنل.
 (  بلؿ اليسلئي: ىللح ةف أةي مرنـ الضةعي رنل.90/ 13( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(8
ٍرنىـ ةىىًرم ًرنىل مكلل ضةنعل.116يلرنت أسملء الرنلت )ص:  ((9 للح ةف أةي مى  (  بلؿ اةف رلانف: ىى

 ةف أةي مرنـ أةك التتنؿ رنل. (  بلؿ الذاةي: ىللح498/ 1( الثلرؼ )(10
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  كذثرو الداربطيي مف ىحت ركانين عف الرنلت عيػد الةتػلرم (1)تكذثرو اةف حةلف في الرنل
 .(2)كمستـ

 اك رنل.الخالصة: 
 :صالح بن أبي مريم من أبي قتادة األنصاريثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

  (4)اليرمػذمك   (3)أةػك داكد :تتنؿ ىللح ةف أةي مرنـ مف أةػي بيػلدة األيىػلرم ييفي سملع أة      
ركانيػػػػن عػػػػف أةػػػػي بيػػػػلدة  (9)كاةػػػػف حجػػػػر  (8)كالػػػػذاةي  (7)  ككىػػػػؼ العنيػػػػي(6)كاةػػػػف ثرنػػػػر  (5)كالمػػػػزم
 ةللمرستل.

 قال الباحث:
اليرمػذم   :بيػلدة الحػلرث ةػف رةعػي ييفػل سػملع ىػللح ةػف أةػي مػرنـ مػف أةػكافؽ الةنهني في       

ةػف  بيلدةبللكا؛ ألف ل كغنراـ  كاك ثم  كاةف حجر  كالذاةي  كالعنيي  اةف ثرنركأةك داكد  كالمزم  ك 
كاليػلةعي ىػللح ةػف أةػي مػرنـ يػكفي فػي الةىػرة فػي حػدكد   (10)ق54يكفي في الثكفل سيل  الحلرث 

                                                           

 (.464/ 6( الرنلت الةف حةلف )(1
 (.117/ 2م كمستـ )( ذثر أسملء اليلةعنف كمف ةعداـ ممف ىحت ركانين عف الرنلت عيد الةتلر (2
ةىعي لـ نسمع مف أةي بيلدة.310/ 2( سيف أةي داكد )(3  (  بلؿ أةك داكد: إسمن ىللح ةف أةي مرنـ الضُّ
(  بػػلؿ الع ئػػي: بػػلؿ اليرمػػذم: فػػي ىػػللح ةػػف أةػػي مػػرنـ لػػـ نسػػمع مػػف أةػػي بيػػلدة 198( جػػلمع اليحىػػنؿ )ص: (4

 األيىلرم رنئنل.
(  بلؿ المزم: ركل عف أةك بيلدة  أةك التتنؿ ىػللح ٍةػف أىةػي مػرنـ 195/ 34)( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ (5

/ 13  كلـ نسمع ًمٍيني  كفي مكضع آتر  كىػؼ ركانػل أةػك تتنػؿ عيػن ةللمرسػتل  يهػذنب الثمػلؿ فػي أسػملء الرجػلؿ )
90.) 
ي بيػػلدة  كلػػـ نسػػمع (  بػػلؿ: ركل أةػػك التتنػػؿ ىػػللح ةػػف أةػػي مػػرنـ عػػف أةػػ3/380( اليثمنػػؿ فػػي الجػػرح كاليعػػدنؿ )(6
 مين.
 (  بلؿ العنيي: ركل عف أةل بيلدة األيىلرل مرسؿ.505/ 1( مرليي األتنلر )(7
.1116/ 2( يلرنت ا س ـ )(8 لًرمًٌ ؿى أىًةي بىيىلدىةى األىٍيىى  (  بلؿ الذاةي: كىأىٍرسى
 (  بلؿ اةف حجر أرسؿ أةك تتنؿ عىف أًةي بيلدة.402/ 4( يهذنب اليهذنب )(9
 (.205-204/ 12نب اليهذنب )يهذ (10)
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سػػيل   50اػػ  كةػذلؾ نثػكف فػلرؽ السػػينف ةػنف كفػلة أةػي بيػلدة  كىػػللح ةػف أةػي مػرنـ براةػل 100سػيل 
بػلؿ   أحػد مػف العتمػلءيػي لػـ أبػؼ عتػل بػكؿ إكأةي بيلدة مديي يكفي في الثكفل  كىللح ةىرم  رـ 

ريحؿ ىللح إلل الثكفل  أك المدنيل فمع ذلؾ  كاتي ؼ الةتداف اريحؿ إلل الةىرة  أك ابيلدة  لة:ف أة
 كه أعتـ.  ةنيهمل  نيرجح بكؿ ا ملـ الةنهني في يفي السملع

امي  (51)  .-رضي هللا عنو -ىريرة يمن أبَمْكُحول السع
ٍنرىةى ربطييبلؿ الدا ": قال اإلمام البييقي ٍع ًمٍف أىًةي ايرى ـٍ نىٍسمى كؿه لى : مىٍثحي

"(1). 
 أوًًل: ترجمة الراوي:

 الت ىل: رنل ثرنر ا رسلؿ.(. 9سةنت دراسين في المكضع ربـ)
 :مكحول السامي من أبو ىريرةثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

  (4)  كاليرمػػػػذم(3)دحمنػػػػةػػػػف كعةػػػػد   (2)أحمػػػػد :ارنػػػػرة ييفػػػػل سػػػػملع مثحػػػػكؿ الرػػػػلمي مػػػػف أةػػػػ       
 .(8)النسط ييك   (7)  كاةف المتنف(6)  كاةف رجب الحيةتي(5)كالداربطيي

 قال الباحث:
أحمػػػػد  كاليرمػػػػػذم   :مثحػػػػكؿ مػػػػػف أةػػػػي ارنػػػػػرة   كالةنهنػػػػػي فػػػػي يفػػػػػي سػػػػملعالػػػػداربطييكافػػػػؽ        

ـ عتػل ذلػػؾ  كاػك ثمػػل بػللكا؛  جمػلع أثرػر أاػؿ العتػكغنػراـ    المتنػف كالػداربطيي  كاةػف رجػب  كاةػف
                                                           

 (.29/ 4( السيف الثةرل لتةنهني )(1
 (  بلؿ أحمد: مثحكؿ لـ نسمع مف أةي ارنرة.346/ 13( مسيد أحمد )(2
 (  بلؿ أةك محمد: مثحكؿ لـ نسمع مف أةي ارنرة.339/ 2( المييتب مف مسيد عةد ةف حمند )(3
ثرنػب  بػلؿ: حػدريل أةػك تللػد األحمػر  عػف ارػلـ ةػف الرػلز  (  بلؿ اليرمذم: حدريل أةك 472/ 5( سيف اليرمذم )(4

عف مثحكؿ  عف أةي ارنرة  بلؿ: بلؿ لي رسكؿ ه ىتل ه عتنػن كسػتـ أثرػر مػف بػكؿ: "ال حػكؿ كال بػكة إال ةػل  
سػةعنف  فإيهل مف ثيز الجيػل" بػلؿ مثحػكؿ: "فمػف بػلؿ ال حػكؿ كال بػكة إال ةػل كال ميجػل مػف ه إال إلنػن  ثرػؼ عيػن

 ةلةلن مف الضر أديلاف الفنر". كاذا حدنث لنس إسيلدو ةميىؿ  مثحكؿ لـ نسمع مف أةي ارنرة.
ٍنرىةى.404/ 2( سيف الداربطيي )(5 ٍع ًمٍف أىًةي ايرى ـٍ نىٍسمى  (  بلؿ: مىٍثحيكؿه لى
ٍنرىةى.188/ 6( فيح الةلرم الةف رجب )(6 ـٍ نسمع مف أىًةي ايرى  (  بلؿ: مثحكؿ لى
 (  بلؿ: مثحكؿ لـ نسمع مف أةي ارنرة.547/ 6ضنح لررح الجلمع الىحنح )( اليك (7
 (  بلؿ: مثحكؿ لـ نسمع مف أةي ارنرة.70/ 5( إررلد السلرم لررح ىحنح الةتلرم )(8
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  كركانػل مثحػكؿ -رضػي ه عيػن -عتـ عتل سػملع مثحػكؿ مػف أةػي ارنػرةكلـ نيص أحد مف أاؿ ال
أمػػػل الركانػػػل اليػػػي أترجهػػػل الطةرايػػػي فػػػي مسػػػيد  .كاػػػك مكىػػػكؼ ةل رسػػػلؿ  عػػػف أةػػػي ارنػػػرة معيعيػػػل

الػذم ألف ةرػنر ةػف سػعند  ؛ىػر ح فنهػل مثحػكؿ ةللسػملع مػف أةػي ارنػرة  فهػي ضػعنفل  ك (1)الرلمننف
لذلؾ نيرجح  ؛عين إال طللكت لن ركانلت إال عف مثحكؿ  كلـ نركً مجهكؿ  كلنس  :ركل عف مثحكؿ

  كفػػي الجمتػػل لػػـ نرةػػت سػػملعن مػػف الىػػحلةل إال مػػف كارتػػل ةػػف يفػػي سػػملع مثحػػكؿ مػػف أةػػي ارنػػرة
 األسنع لر رل أحلدنث  كمف أةي ايد الدارم لحدنث كاحد.

 
 .َجَبلِ  بنِ  َعاذِ مُ عن ُعَباَدُة بُن ُنَسيٍّ  (51)

ٍع ًمٍف ميعىلذو "بلؿ الداربطيي قال اإلمام البييقي: ـٍ نىٍسمى يٌو لى  .(2)": كىعيةىلدىةي ٍةفي ييسى
  أوًًل: ترجمة الراوي:

مػلت سػيل رمػلف   بلضػي طةرنػل  رديػياأل  أةك عىٍمرك الرػلمي  مف أاؿ الرلـ (3)عةلدة ةف يسي     
 .(4)عررة كملئل

 د في الراوي:ثانًيا: أقوال النقا
 .(7)  كالعجتي(6)أحمد  ك (5)كاةف سعدكرنن      

                                                           

ًينػعو  رىيىػل طىػلليكتي ٍةػفي 331/ 4( مسيد الرلمننف لتطةرايي )(1 د رىيىل أىةيػك اٍلنىلًسػـً ٍةػفي مى ة ػلدو  رىيىػل ةىًرػنري (  بلؿ الطةرايي: حى عى
 ً ُ ػكؿى ا ػًمٍعتي رىسي : سى ٍنػرىةى  بىػلؿى ػكؿه  رىيىػل أىةيػك ايرى ػًعندو  رىيىػل مىٍثحي ػت ـى  -ٍةػفي سى سى تىٍنػًن كى ػت ل هي عى :  -ىى ُ ً »نىنيػكؿي ػٍف ثىػلفى نيػٍؤًمفي ةًػل مى

ـى  ل م  ًتنتىيىني اٍلحى  «.كىاٍلنىٍكـً اآٍلًتًر فى ى نيٍدًتتىف  حى
 (.229/ 4سيف الثةرل لتةنهني )( ال(2
 (  يسي: ةضـ اليكف كفيح المهمتل التفنفل.292( ينرنب اليهذنب )ص: (3
( 162/ 7(  كالرنػلت الةػف حةػلف )247(  كالرنػلت لتعجتػي )ص: 317/ 7( ايظر يرجمين في: الطةنلت الثةػرل )(4

 (.113/ 5(  كيهذنب اليهذنب )534/ 1  كالثلرؼ )
 ( بلؿ: عةلدة ةف يسي الثيدم  ثلف رنل.317/ 7( الطةنلت الثةرل )(5
لمي ًرنىل  كفي 286/ 3( العتؿ كمعرفل الرجلؿ ألحمد ركانل اةين عةد ه )(6 ًئؿى عىف عةىلدىة ةف يسي فىنىلؿى رى (  بلؿ: سي

:ىلت أىٍحمد عىف عةىلدىة ةف يسي فىنىلؿى 254آتر: سؤاالت أةي داكد ل ملـ أحمد )ص:  لمي.(  بلؿ أةك داكد: سى  : رى
 (  بلؿ: عةلدة ةف يسي: رلمي رنل.247( الرنلت لتعجتي )ص: (7
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 .(3)ذثرو اةف حةلف في الرنلتك   (2)  كاةف حجر(1)الذاةيكرنن ثذلؾ: ك 
 اك رنل.الخالصة: 

 :عبادة بن نسي من معاذ بن جبلثالثًا: أقوال العمماء في سماع 
  كبػلؿ (5)  كالػداربطيي(4)الةنهنػي :يفل سملع عةلدة ةف يسي مف الىحلةي الجتنؿ معلذ ةف جةؿ    

 .(7)  ككىؼ الع ئي ركانين عف معلذ ةللمرستل(6)الذاةي ركانين عف الثةلر مينطعل
 قال الباحث:

الػػذم  الع ئػػي :كالةنهنػػي فػػي يفػػي سػػملع عةػػلدة ةػػف يسػػي مػػف معػػلذ ةػػف جةػػؿ الػػداربطيي كافػػؽ     
  كاك ثمل بللكا؛ ألف الثةلر ةللمينطعلالذم كىؼ ركانين عف    كالذاةيكىؼ ركانين عين ةللمرستل

  (8)كمعػلذ ةػف جةػؿ يػكفي سػيل سػةع أك رمػليي عرػرة يكفي سػيل رمػليي عرػرة كملئػل   عةلدة ةف يسي
كةذلؾ نثكف الفلرؽ ةنف سينف الكفنلت براةل ملئل سػيل  كعةػلدة ةػف يسػي يػكفي رػلةنل  ثمػل يػص عتػل 

 ف معلذ ةف جةؿ  كه أعتـ.لـ نسمع م نةذلؾ نيرجح النكؿ ة:يك ذلؾ اةف حةلف  
 
 .َعْبِد هللِا بِن َعبعاسٍ عن الَحَسن البْصرّي  (52)

                                                           

 (  بلؿ: رنل ثةنر الندر.534/ 1( الثلرؼ )(1
 (  بلؿ: رنل فلضؿ مف الرللرل ملت سيل رمليي عررة.292( ينرنب اليهذنب )ص: (2
 (.162/ 7( الرنلت الةف حةلف )(3
 ي: كعةلدة ةف يسي لـ نسمع مف معلذ.(  بلؿ الةنهن134/ 6( معرفل السيف كاآلرلر )(4
.475/ 2( سيف الداربطيي )(5 ٍع ًمٍف ميعىلذو ـٍ نىٍسمى  (  بلؿ الداربطيي: عيةىلدىةي ٍةفي يىًسيٌو لى
 (  بلؿ: كأظف ركانلين عف الثةلر مينطعل.534/ 1( الثلرؼ )(6
الدرداء  كعةلدة ةف الىلمت  (  بلؿ الع ئي: عةلدة ةف يسي ركل عف معلذ  كأةي 206( جلمع اليحىنؿ )ص: (7

 كجملعل غنراـ  كأثرر مف ذلؾ مراسنؿ.
سيل سةع عررة  أىك رمليي عرػرة  زاد نحنػل   -رضي ه عين -(  بلؿ: ملت معلذ 186/ 10( يهذنب اليهذنب )(8

 كاك اةف أرةع كر رنف.
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ة ػػلسو (1)قللال اإلمللام البييقللي ٍع ًمػػفى اةػػف عى ـٍ نىٍسػػمى ػػفي لىػػ سى   كمػػل رآو بػػط  ثػػلف : بػػلؿ عتػػي ةػػف المػػدنيي: اٍلحى
 .(2)ةللمدنيل أنلـ ثلف اةف عةلس عتل الةىرة

 أوًًل: ترجمة الراوي:
ػػػػلر  سػػػػف ةػػػػف أةػػػػي اٍلحسػػػػفاٍلح        نينىػػػػلؿ  مػػػػكلل زنػػػػد ةػػػػف رىلةػػػػت  كاٍسػػػػمن نسى مػػػػكلل أةػػػػي اٍلنيٍسػػػػر  :كى

لًرمٌ  نينىلؿ  اأٍلٍيىى ػلًرمٌ  :كى لةر ةف عةد ه اأٍلٍيىى ػك سػعند كعمػلر اةيػي أةػي  الةىػرة  بلضػي  مكلل جى أىتي
ًملئىل(3)اٍلحسف   مىلتى اٍلحسف سيل عرر كى

(4). 
 :ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي

ذثػرو اةػف حةػلف فػي ك   (9)  كاةػف حجػر(8)  كاليػككم(7)  كالعجتػي(6)  كأةػك داكد(5)كرنػن اةػف سػعد       
 .(11)كمستـ  مف ىحت ركانين عف الرنلت عيد الةتلرمفي  ذثرو الداربطييك   (10)الرنلت

 اك رنل ثرنر ا رسلؿ كاليدلنس.الخالصة: 

                                                           

 (.282/ 4( السيف الثةرل لتةنهني )(1
 لحسف لـ نسمع مف اةف عةلس  كمل رآو بط  ثلف اةف عةلس ةللةىرة.(  بلؿ: ا51( العتؿ الةف المدنيي )ص: (2
 (.482/ 2( اليعدنؿ كاليجرنح   لمف ترج لن الةتلرم في الجلمع الىحنح )(3
 (.484/ 2( اليعدنؿ كاليجرنح   لمف ترج لن الةتلرم في الجلمع الىحنح )(4
في جلمعلن 115/ 7( الطةنلت الثةرل )(5 سى ثىلفى اٍلحى لةًػدنا  يىلًسػثنل  (  بلؿ: كى ٍ:ميكينػل  عى   عللمػلن  عللنػلن  رفنعػلن  فننهػلن  ًرنىػلن مى

ًسنمنل. ًمن ن  كى ل  جى  ثىًةنرى اٍلًعٍتـً  فىًىنحن
(  بػػلؿ: الحسػػف الةىػػرم رنػػل  273( سػػؤاالت أةػػي عةنػػد اآلجػػرم أةػػل داكد السجسػػيليي فػػي الجػػرح كاليعػػدنؿ )ص: (6

 فننن  فلضؿ  ثلف نرسؿ ثرنران  كندلس.
(  بػػػلؿ: الحسػػػف ةػػػف أةػػػي الحسػػػف أةػػػك سػػػعند: "ةىػػػرم"  يػػػلةعي  رنػػػل  رجػػػؿ ىػػػللح  113( الرنػػلت لتعجتػػػي )ص: (7

 ىلحب سيل.
 (  بلؿ اليككم: اك ا ملـ المرهكر المجمع عتل ج لين في ثؿ فف.161/ 1( يهذنب األسملء كالترلت )(8
 رسؿ ثرنرا  كندلس.(  بلؿ: رنل فننن  فلضؿ مرهكر  كثلف ن160( ينرنب اليهذنب )ص: (9

 (.123/ 4( الرنلت الةف حةلف )(10
 (.51/ 2( ذثر أسملء اليلةعنف )(11
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 :اسالحسن من ابن عبثالثًا: أقوال العمماء في سماع 
ةهػػز ةػػف   (1)عتػػي اةػػف المػػدنيي :يفػػل سػػملع اليػػلةعي الحسػػف الةىػػرم مػػف عةػػد ه ةػػف عةػػلس       
  ةلليػػػػدلنس (7)  كالػػػػذاةي(6)  كاةػػػػف حةػػػػلف(5)كىػػػػفن أةػػػػك داكد  (4)أةػػػػك حػػػػليـك   (3)ةػػػػف معػػػػنفا  ك (2)أسػػػػد

 كا رسلؿ.
 قال الباحث:

ةهػز ةػف  :مػف عةػد ه ةػف عةػلس كافؽ ا ملـ عتي ةف المدنيي في يفػي سػملع الحسػف الةىػرم     
أةػػك حػػليـ  ككىػػؼ الةنهنػػي ركانيػػن عيػػن ةللمرسػػتل  كاػػك ثمػػل بػػللكا؛ ألف اليػػلةعي ك  كاةػػف معػػنف   أسػػد

ألف الحسف ثلف ةللمدنيل لم ل ثلف  ؛  كلـ نرو بىط-رضي ه عين -عةلس الحسف الةىرم لـ نتؽ اةف
نل الحسف الةىرم عف اةػف عةػلس معيعيػل  ف ركاإ  رـ (8)عتل الةىرة -رضي ه عين -عةلس اةف

ػٌعؼى أحمػػد ركانيػػن اليػػي عػػيعف ةهػػل  كحمتهػػل   (10)  كثرنػػر ا رسػػلؿ(9)يػػدلنس إسػػيلدكاػك مػػدلس  كبػػد ضى
                                                           

 (  بلؿ: الحسف لـ نسمع مف اةف عةلس  كمل رآو بط  ثلف اةف عةلس ةللةىرة.51( العتؿ الةف المدنيي )ص: (1
 عةلس. (  بلؿ اةف حجر:  بلؿ ةهز ةف أسد لـ نسمع الحسف مف اةف266/ 2( يهذنب اليهذنب )(2
(  بلؿ اةف أةي حليـ: أتةريل نعنكب ةف إسحلؽ فنمل ثيب إلي  يل عرمػلف ةػف 34( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: (3

 سعند  بلؿ: بتت لنحنل ةف معنف الحسف لني اةف عةلس  بلؿ: ال.
عةػلس   (  بػلؿ اةػف أةػي حػليـ: سػمعت أةػي ننػكؿ: الحسػف لػـ نسػمع مػف اةػف34( المراسنؿ الةف أةػي حػليـ )ص: (4

 كبكلن تطةيل اةف عةلس نعيي: تطب أاؿ الةىرة.
 (  بلؿ: ثلف نرسؿ ثرنران كندلس.273( سؤاالت أةي عةند اآلجرم أةل داكد السجسيليي في الجرح كاليعدنؿ )ص: (5
 (  بلؿ: الحسف الةىرم ثىلفى نيدىلس.123/ 4( الرنلت الةف حةلف )(6
مػػدلس فػ  نحػػيج ةنكلػن عػػف فػي مػػف لػـ ندرثػػن كبػد نػػدلس عمػف لننػػن  (  بػػلؿ: كاػك57/ 1( يػذثرة الحفػػلظ لتػذاةي )(7

 كنسنط مف ةنين كةنين.
ػل رىآوي بىػطُّ  ثىػػلفى 283/ 4( السػيف الثةػرل لتةنهنػي )(8 مى ة ػلسو كى ٍع ًمػػفى اةػف عى ـٍ نىٍسػمى ػفي لىػ سى ( بػلؿ الةنهنػي:  بػػلؿ عتػي: اٍلحى

تىل اٍلةى  ـى ثىلفى اةف عىة لسو عى ًدنيىًل أىن ل  ٍىرىًة.ًةلٍلمى
(  بػػلؿ: كاػك مػػدلس فػ  نحػػيج ةنكلػن عػػف فػي مػػف لػـ ندرثػػن كبػد نػػدلس عمػف لننػػن 57/ 1( يػذثرة الحفػػلظ لتػذاةي )(9

 كنسنط مف ةنين كةنين.
(  بػػػلؿ: ثػػػلف نرسػػػؿ ثرنػػػران 273( سػػػؤاالت أةػػػي عةنػػػد اآلجػػػرم أةػػػل داكد السجسػػػيليي فػػػي الجػػػرح كاليعػػػدنؿ )ص: (10

 كندلس.
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 -عةػػلس أمػػل الركانػػل اليػػي بػػلؿ فنهػػل الحسػػف الةىػػرم تطةيػػل  أك حػػدريل عػػف اةػػف  (1)عتػػل ا ينطػػلع
نى تطل  -رضي ه عين ريكا عيػنفىنيحمىؿ بكلن عتل أين كج  ػدًٌ ةن إلػل أاػؿ الةىػرة الػذنف حي

  كال نيحمىػؿ (2)
مع م حظل يفي السملع   المدنيي عتل يىرنح الحسف ةللسملع مين   كةذلؾ نيرجح بكؿ ا ملـ اةف

المعلىرة ةنيهمل يحك سةع كأرةعنف سيل  كدتكؿ ثؿ ميهل لةتػد اآلتػر فػي حنليػن  فل ينطػلع ايػل فػي 
 كه أعتـ.تفي. اذا المكضع مف يكع المرسؿ ال

 
 .-رضي هللا عنو -ُعْقَبُة بن َعاِمرٍ ن عالَحَسن البْصرّي ( 53)

ٍنئنل": (3)قال اإلمام البييقي لًمرو رى ٍنةىلى ٍةًف عى في ًمٍف عي سى ًع اٍلحى ـٍ نىٍسمى ًدنًييُّ لى ٍةًد ًه اٍلمى ًتيُّ ٍةفي عى بىلؿى عى
"(4). 

 أوًًل: ترجمة الراوي:
 الت ىل: اك رنل ثرنر ا رسلؿ كاليدلنس.(  52سةنت يرجمين في المكضع)

 :الحسن البصري من عقبة بن عامرثالثًا: أقوال العمماء في سماع 
 .(6)  كالةنهني(5)  كالحلثـعتي ةف المدنيي :يفل سملع الحسف الةىرم مف عنةل ةف علمر

 قال الباحث:
الحػلثـ  كالةنهنػي  ل ةػف عػلمر كافؽ ا ملـ اةف المدنيي في يفي سملع الحسف الةىرم مف عنةػ     

كا رسػلؿ  كركانيػن عػف عنةػل ةػف عػلمر   ؛ ألف ا ملـ الحسف الةىرم أيرػيهر ةلليػدلنسكاك ثمل بلال
بػد ىػر ح فنهػل ةللسػملع ميػن  كلػـ أبػؼ عتػل بػكؿ  لثيػب السػيمعيعيل  كلـ أبؼ عتػل ركانػل عيػن فػي 

                                                           

مػػػدلس كبػػػد  -كاػػك اةػػػف أةػػي الحسػػػف الةىػػرم -ؿ أحمػػػد: إسػػيلدو ضػػػعنؼ  الحسػػػف(  بػػل463/ 3( مسػػيد أحمػػػد  )(1
 عيعف.

(  بلؿ اةف حجر: بلؿ الةزار: ثػلف نػركم عػف جملعػل لػـ نسػمع مػيهـ فنيجػكز كننػكؿ 160( ينرنب اليهذنب )ص: (2
ركا كتيطةكا ةللةىرة. دًٌ  حدريل كتطةيل نعيي بكمن الذنف حي

 (.529/ 5( السيف الثةرل لتةنهني )(3
 (.57( العتؿ الةف المدنيي )ص: (4
 (  بلؿ: الحسف لـ نسمع مف عنةل ةف علمر كلن رلاد.26/ 2( المسيدرؾ عتل الىحنحنف لتحلثـ )(5
(  بػػلؿ: ثػػلف عتػػي ةػػف المػػدنيي كغنػػرو مػػف أاػػؿ العتػػـ ةللحػػدنث ال نرةيػػكف سػػملع 129/ 8( معرفػػل السػػيف كاآلرػػلر )(6

 الحسف عف عنةل  فهك إذا مينطع.
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 ؛الحسػف الةىػرم مػف عنةػل ةػف عػلمرسػملع  أك مػل نػدؿ عتػل سػملع الأحد مف أاؿ العتػـ نرةػت فنػن 
 لذلؾ نيرجح بكؿ ا ملـ اةف المدنيي في يفي السملع  كه أعتـ.

 
 .َعْبِد هللِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ من ُمَحمعد ْبن ُمْسِمم  (54)

ػلًفظي  ريػل أىةيػك اٍلعىة ػلسً " :(1)قال اإلمام البييقي        ٍةػًد ًه اٍلحى يىػل أىةيػك عى م ػدي ٍةػفي نىٍعنيػكبى  أىٍتةىرى :   ميحى بىػلؿى
م دو  ًمٍعتي اٍلعىة لسى ٍةفى ميحى ًمٍعتي نىٍحنىل ٍةفى مىًعنفو   سى : سى ٍةػًد ًه ٍةػًف   نىنيكؿي ٍع ًمٍف عى ـٍ نىٍسمى ةىٍنًر لى : أىةيك الزُّ نىنيكؿي

ٍمًرك ٍةًف اٍلعىلصً   .(2)"عى
 أوًًل: ترجمة الراوي:

ػػد ٍةػػف ميٍسػػًتـ ٍةػػف يىػػ م  ػػيٌ (3)سدري ميحى ًرػػيٌ     أىةيػػك الزةنػػر اٍلمىثًٌ مػػكلل حثػػنـ ٍةػػف حػػزاـ اٍلنيرى
مػػلت سػػيل سػػت   (4)

 .(5)كملئل كعررنف
 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

 .(10)  كالعجتي(9)كأةك داكد  (8)اةف معنفك   (7)كاةف المدنيي  (6)كرنن اةف سعد       

                                                           

 (.158/ 6يف الثةرل لتةنهني )( الس(1
ػًمٍعتي نىٍحنىػل 193( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: (2 ػدو اٍلػدُّكًرٌم  بىػلؿى سى م  تىػل اٍلعىة ػلًس ٍةػًف ميحى ( بلؿ أةك حليـ: "بػرلء عى

ُ ً ٍةًف عىٍمًرك ٍةفً  ٍةًد ا ٍع ًمٍف عى ـٍ نىٍسمى ةىٍنًر اٍلمىثًٌيُّ لى : أىةيك الزُّ : نىنيكؿي  اٍلعىلًص". ٍةفى مىًعنفو
 (.506( ينرنب اليهذنب )ص: (3
 (.221/ 1( اليلرنت الثةنر لتةتلرم )(4
 (.506( ينرنب اليهذنب )ص: (5
 (.30/ 6( الطةنلت الثةرل )(6
 (.87( سؤاالت اةف أةي رنةل )ص: (7
 (.235/ 1( اليلرنت الثةنر= يلرنت اةف أةي تنرمل )(8
 (.515/ 4( سيف أةي داكد )(9

 (.253/ 2تعجتي )( الرنلت ل(10
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  (4)  كالسػنكطي فػي طةنػلت الحفػلظ(3)ي الرنػلت  كذثرو اةف حةلف فػ(2)كالذاةي  (1)الداربطييكرنن: ك  
  : ىدكؽ.(6)اةف حجر  ك (5)الذاةيكبلؿ 
 .(7)  كثلف اةف حـز نرد حدنرن إال مل ىر ح فنن ةللسملعةف الحجلجرعةل  كضعفن

 .كا رسلؿ  اليدلنس ثرنر  اك رنلقال الباحث: 
 :رومحمد بن مسمم من عبد هللا بن عمثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

  كاةػف (9)كالةنهنػي  (8)يفل سملع محمد ةف مستـ مف عةد ه ةف عمرك ةػف العػلص أةػك حػليـ       
  ةلليػػػػػدلنس (14)  كاةػػػػػف العرابػػػػػي(13)  كالع ئػػػػػي(12)  كاةػػػػػف حجػػػػػر(11)الػػػػػذاةيككىػػػػػفن   (10)الننسػػػػػرايي
 كا رسلؿ.

                                                           

 (.313/ 1( ذثر أسملء اليلةعنف كمف ةعدو ممف ىحت ركانين عف الرنلت عيد الةتلرم كمستـ )(1
 (  بلؿ الذاةي: حلفظ رنل.216/ 2( الثلرؼ )(2
 (  بلؿ: ثلف مف الحفلظ.351/ 5( الرنلت الةف حةلف )(3
 (.57( طةنلت الحفلظ لتسنكطي )ص: (4
ديكؽ مىٍرهيكر.632/ 2( المريي في الضعفلء )(5 م د ةف ميستـ أىةيك الزةنر اٍلمىثًٌٌي ىى  (  بلؿ: ميحى
 (  بلؿ اةف حجر: أةك الزةنر المثي ىدكؽ إال أين ندلس.506( ينرنب اليهذنب )ص: (6
 (.632/ 2( المريي في الضعفلء )(7
ٍف أى 193( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: (8 :ىٍلتي أىًةي  عى ك  (  بلؿ اةف أةي حليـ: سى ٍمػرو ُ ً ٍةػًف عى ٍةًد ا ةىٍنًر  عىٍف عى ًةي الزُّ

ك. ُ ً ٍةفى عىٍمرو ٍةدى ا ةىٍنًر عى ـٍ نىٍتؽى أىةيك الزُّ ؿه  لى : ايكى ميٍرسى  فىنىلؿى
ٍةػدً 158/ 6( السيف الثةرل لتةنهني )(9 ٍع ًمػٍف عى ـٍ نىٍسػمى لىػ ةىٍنػًر  كى م دي ٍةفي ميٍسًتـو  اىذىا ايػكى أىةيػك الزُّ ٍمػًرك  (  بلؿ: ميحى ًه ٍةػًف عى

 ٍةًف اٍلعىلًص.
 (  بلؿ: أةك الزةنر  لـ ندرؾ عةد ه ةف عمرك.316/ 1( ذتنرة الحفلظ )(10
 (  بلؿ: كثلف مدلسل كاسع العتـ.216/ 2( الثلرؼ )(11
(  بػػلؿ: محمػػد ةػػف مسػػتـ ةػػف األسػػدم  مػػكالاـ  أةػػك الزةنػػر المثػػي  ىػػدكؽ إال أيػػن 506( ينرنػػب اليهػػذنب )ص: (12
 ندلس.
 (  بلؿ: محمد ةف مستـ  مرهكر ةلليدلنس.110( جلمع اليحىنؿ )ص: (13
 (  بلؿ اةف العرابي: محمد ةف مستـ  مرهكر ةلليدلنس.88( المدلسنف )ص: (14
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 .(1)كبلؿ الةتلرم: ال أعرؼ سملعنل ألةي الزةنر مف عةد ه ةف عمرك ةف العلص
عةػد ه ةػف  ةػف يػدرس مػف محمد ةف مستـ  كافؽ ا ملـ اةف معنف في يفي سملع اليلةعي الخالصة:

ككىفن جمهكر مػف المحػدرنف الرنػلت ةلليػدلنس كا رسػلؿ  كاػك  كغنرو  أةك حليـ  :عمرك ةف العلص
ي الجتنؿ عةد ثمل بللكا؛ ألف اليلةعي محمد ةف مستـ أيريهر ةلليدلنس كا رسلؿ  كركانين عف الىحلة

بد ىػر ح فنهػل ةللسػملع ميػن   للـ أبؼ عتل ركانل في ثيب السيةف عمرك ةف العلص معيعيل  ك  ه 
  كاذو الركانل ردندة الضعؼ؛ ألف فنهل (2)إال ركانل كاحدة أترجهل ا ملـ الطةرايي في المعجـ الثةنر

  كبػػد (3)مػػف الينػػلد الرنػػلتسػػنؼ ةػػف اػػلركف الةرجمػػي  كاػػك ضػػعنؼ الحػػدنث  كبػػد ضػػع فن غنػػر كاحػػد 
ةللسػملع مػػف رػػنتن؛  فنػػنينػؿ الػػذاةي عػػف اةػف حػػـز أيػػن ثػلف نػػرد حػػدنث أةػي الزةنػػر الػػذم لػـ نىػػرًٌح 

حػليـ يػص  عتػل أف: أةػػل الزةنػر لػـ نتػؽى الىػػحلةي الجتنػؿ عةػد ه ةػػف  لف ا مػلـ أةػػإ  رػـ (4)ينطلعػنال
اػػ  126  فلليػلةعي أةػك الزةنػر يػكفي سػيل لليهمػ  كممل نرجح ذلؾ الفلرؽ الثةنر ةػف سػينف كف(5)عمرك

 63   فنثكف الفلرؽ ةنف سينف الكفنػلت براةػل(6)اػ63كالىحلةي الجتنؿ عةد ه ةف عمرك يكفي سيل 
رػـ إف عةػد ه ةػػف عمػرك يػكفي ةمىػػر  لػذلؾ نيػرجح بػػكؿ ا مػلـ اةػف معػػنف فػي يفػي السػػملع   ؛سػيل

   ف:نف لننن؟.كثلف أةك الزةنر في مثل
 
 .عن الصحابي الجميل رافع بن خديج أبي رباحعطاء بن  (55)

في ٍةفي نىٍحنىل"بلؿ ا ملـ الةنهني:  سى د رىًيي اٍلحى : كىحى تىٍنمىلفى م لؿً   بىلؿى أىةيك سي كفى اٍلحى ل ٍةًف اىلري أىي ػني   عىٍف ميكسى
ًدنثى  فيني   ثىلفى نيٍيًثري اىذىا اٍلحى عًٌ نيضى :  كى نىنيكؿي ـٍ نىٍسمى  كى ٍنئنلعىطىلءه لى ًدنجو رى  .(7)"ٍع ًمٍف رىاًفًع ٍةًف تى

                                                           

 (.382العتؿ الثةنر )ص:  (1)
 (.13/482( المعجـ الثةنر لتطةرايي )(2
 (.262( ينرنب اليهذنب )ص: (3
ػلةر  فػإذا بىػلؿى (  ب632/ 2( المريي في الضعفلء )(4 ػف جى ػل نىنيػكؿ ًفنػًن  عى ًدنرػن مى لؿ الذاةي: "اةف حـز فإين نرد مػف حى

لًةران اٍحيج ًةًن. ًمعت جى  سى
 (.193( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: (5
 (.362/ 15( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(6
 (.226/ 6( السيف الثةرل لتةنهني )(7
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 أوًًل: ترجمة الراوي:
 : ثقة.القول فيو خالصة(، و 21سبقت دراستو في الموضع رقم )

 ثالثًا: أقوال العمماء في سماع الراوي المنفي سماعو:
 أحمػدك   (1)الرػلفعي :مػف الىػحلةي رافػع ةػف تػدنج أةػي رةػلحيفل سملع اليلةعي عطلء ةػف          
كلػػـ   (7)  كالميػػلكم(6)  كالةنضػػلكم(5)  عةػػد الحػػؽ ا رػػةنتي(4)كاةػػف عػػدم  (3)كأةػػك زرعػػل  (2)كالةتػػلرم

 أجد مف ىرح ةسملع عطلء ةف أةي رةلح مف رافع ةف تدنج.
كافؽ مكسل ةف الركف  كالةنهنػي فػي يفػي سػملع اليػلةعي عطػلء ةػف أسػتـ مػف رافػع ةػف  قال الباحث:

  كاةػػػف عػػػدم  عةػػػد الحػػػؽ ا رػػػةنتي  كالةنضػػػلكم  كأةػػػك زرعػػػل لرم كأحمػػػد  كالةتػػػ الرػػػلفعي : تػػػدنج
كا رسػػلؿ  كركانيػػن عػػف   رػػيهر ةلليػػدلنسأ  سػػتـا  كاػػك ثمػػل بػػللكا؛ ألف اليػػلةعي عطػػلء ةػػف كالميػػلكم

بػد ىػر ح فنهػل عطػلء  ليػي لػـ أبػؼ عتػل ركانػل فػي ثيػب السػيإالىحلةي رافع ةػف تػدنج معيعيػل  رػـ 
 -ةػت سػملعنل لعطػلء مػف رافػع ةػف تػدنجل بػكؿ أحػد مػف أاػؿ العتػـ أرةللسملع مف رافع  كلػـ أبػؼ عتػ

 لذلؾ نيرجح النكؿ ةيفي السملع  كه أعتـ. ؛  كاألبكاؿ المعيةرة في يفي سملعن مين-رضي ه عين
 

                                                           

 (.286 /4( عتؿ الحدنث الةف أةي حليـ )(1
 (.2/288يحفل األةرار) (2)

 (.155( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: (3
 (.5/29الثلمؿ في ضعفلء الرجلؿ ) (4)
 (.3/307األحثلـ الكسطل ) (5)
 (.2/288يحفل األةرار) (6)
 (.2/544ثرؼ الميلاج ) (7)
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 .-رضي هللا عنو -َعْمرو ْبن العاصمن َقِبْيَصُة بُن ُذَؤْيِب  (56)

يىل ": (1)قال اإلمام البييقي لًرثً كىأىٍتةىرى لًفظي:   اٍلفىًننني   أىةيك ةىٍثًر ٍةفي اٍلحى بيٍطًييُّ اٍلحى ًف الد ارى سى : بىلؿى أىةيك اٍلحى بىلؿى
ك ٍع ًمٍف عىٍمرو ـٍ نىٍسمى لي لى  .(2)"بىًةنىى

 أوًًل: ترجمة الراوي:

نػػب         ػػل ةػػف ذيؤى عػػلـ  كىػػللحنهـ  كلػػد يػػلأاػػؿ المدن ثػػلف مػػف فنهػػلء  التزاعػػيأةػػك سػػعند   بىًةنىى
 .(3) ايينؿ إلل الرلـ  كملت ةهل سيل ست كرملينفرـ يح  الف

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي: 

 .ىو ثقةالخالصة: ( و 22سبقت دراستو في الموضع رقم)

 :قبيصة بن ذؤيب من عمرو بن العاصثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

  .الداربطيي :عمرك ةف العلص نىل ةف ذؤنب مفةيفل سملع اليلةعي ب

 قال الباحث:

رضػػي ه  -بةنىػػل ةػػف ذؤنػػب مػػف عمػػرك ةػػف العػػلص سػػملع اليػػلةعي الػػداربطيي يفػػل ا مػػلـ       
كاك ثمل بلؿ؛ ألف بةنىل مرسػؿ  كركانيػن عػف عمػرك معيعيػل  كلػـ أبػؼ عتػل ركانػل   الةنهني -عين

نهػػلء ق  كثػػلف مػػف ف8  رػػـ إف بةنىػػل كلػػد سػػيل ةػػف العػػلص ىػػر ح فنهػػل بةنىػػل ةللسػػملع مػػف عمػػرك
ق  أمل عمرك ةف العػلص فنػد تػرج مػف 86المدنيل  كعلش فنهل رـ ايينؿ إلل الرلـ  كملت فنهل سيل 

المدنيل إلل ة د الرلـ في ت فل أةي ةثر الىدنؽ  رـ ةعرن عمر ةف التطلب إلػل مىػر  رػـ عزلػن 

                                                           

 (.736/ 7( السيف الثةرل لتةنهني )(1
 (.478/ 4( سيف الداربطيي )(2
 (.133/ 2(  كالثلرؼ )317/ 5(  كالرنلت الةف حةلف )134/ 5جمين في: الطةنلت الثةرل )( ايظر ير (3
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 ق  كفػػي عهػػد معلكنػػل كالو حثػػـ مىػػر رلينػػل كمػػلت فنهػػل سػػيل27عرمػػلف ةػػف عفػػلف عػػف مىػػر سػػيل 
 .(1)ق43

مف أنف نثكف لنةنىل ةف ذؤنب سملع مف عمرك ةف العػلص  كبةنىػل ثػلف اةػف أرةػع   والخالصة: 
  ؟.أك تمس سينف عيد تركج عمرك ةف العلص إلل الرلـ

 .-رضي هللا عنو -بندُ ة بن جُ مرَ سَ عن صري البَ  اْلَحَسن (57)

ـي ٍةػفي الٍ " قلال اإلمللام البييقلي: :بىػػلؿى أىةيػك الي ٍضػػًر اىلًرػ ػػٍعةىلى  بىػلؿى ػٍف ري ًعػػنفو  نىلًسػػـً  عى ػًمٍعتي نىٍحنىػػل ٍةػفى مى   سى
ٍنئنل ميرىةى رى في ًمٍف سى سى ًع اٍلحى ـٍ نٍسمى : لى  .(2)"نىنيكؿي

 أوًًل: ترجمة الراوي:

 الخالصة: ىو ثقة كثير اإلرسال والتدليس.(، 52سبقت ترجمتو في الموضع)
 :مرة بن جندبالحسن البصري، عن سثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

 .(5)كالةزار  (4)كأةك حليـ  (3)ةف معنفا :الحسف الةىرم مف سمرة ةف جيدب يفل سملع       

                                                           

(  كيلرنت 3/71(  كسنر أع ـ الية ء )5/318(  الرنلت الةف حةلف )7/342ايظر: الطةنلت الثةرل )  (1)
 (.3/312ا س ـ )

 (.65/ 8( السيف الثةرل لتةنهني )(2
ػػف 119معػػنف فػػي الرجػػلؿ )ص: ( مػػف ثػػ ـ أةػػي زثرنػػل نحنػػل ةػػف (3 ػػف اٍلحسػػف عى ػػل أحػػب ًإلىٍنػػؾ بىيىػػلدىة عى (  بنػػؿ لىػػني أىٌنمى

ميرىة. ٍنرىة فىنىلؿى اٍلحسف لـ نسمع مف سى هىٍنؿ عىف أىًةنن عىف أةي ايرى ميرىة أىك سي  سى
 (  بلؿ: إف الحسف لـ نسمع مف سمرة إال حدنث العنننل.679/ 3( عتؿ الحدنث الةف أةي حليـ )(4
(  بلؿ: كالذم نىح أف سػملع الحسػف مػف سػمرة حػدنرل حػدريلو إسػحلؽ 399/ 10د الةزار = الةحر الزتلر )( مسي(5

ةػف إةػراانـ ةػف حةنػب  عػف بػرنش ةػف أيػس عػف حةنػب ةػف الرػهند بػلؿ: بػلؿ لػي محمػد ةػف سػنرنف: سػؿ الحسػف ممػف 
 سمع الحدنث في العنننل فس:لين فنلؿ: مف سمرة.
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  (4)ةػػػػػف المػػػػػدنييا :كأرةػػػػػت سػػػػػملعن ميػػػػػن. (3)كالػػػػػداربطيي  (2)كاةػػػػػف حةػػػػػلف  (1)اليسػػػػػلئييفػػػػػلو أنضػػػػػلن: ك 
 .(8)  كالذاةي(7)  كالحلثـ(6)  كاليرمذم(5)كالةتلرم

اةػػػف معػػػنف  كأةػػػك حػػػليـ  كالةػػػزار  ك   الحسػػػف الةىػػػرم مػػػف سػػػمرة هنػػػي سػػػملعالةن يفػػػل قلللال الباحلللث:
  كالةتػػلرم  اةػػف المػػدنيي :كاليسػػلئي  كاةػػف حةػػلف  كالػػداربطيي  كأرةػػت سػػملعن مػػف سػػمرة ةػػف جيػػدب

مػف سػمرة ةػف   أف سملع الحسػف الةىػرميةن ف   كاليحرم  ةعد الةحثك     كالذاةيكاليرمذم  كالحلثـ
  كلػد لسػيينف تتيػل ق  كالحسػف الةىػرم85جيػدب مػلت فػي الةىػرة سػيل جيدب ىػحنح؛ فسػمرة ةػف 

ق فػػي 110ق ينرنةنػػل  كيػػكفي الحسػػف الةىػػرم سػػيل 20أم فػػي سػػيل  ت فػػل عمػػر ةػػف التطػػلب مػػف
كعتل اذا نثكف الحسف الةىرم أدرؾ سمرة ةف جيدب أثرر مف ر رنف سيل  رـ إيهمل يكفنل الةىرة  

 في الةىرة.

                                                           

ُ ي (  بػػلؿ94/ 3( سػػيف اليسػػلئي )(1 ػػًدنثى اٍلعىًنننىػػًل  كىا ػػميرىةى ًإال  حى ػػفي ًمػػٍف سى سى ًع اٍلحى ـٍ نىٍسػػمى لىػػ ػػميرىةى ًثيىلةنػػل  كى ػػٍف سى ػػفي  عى سى : اٍلحى
 يىعىللىل أىٍعتىـ.

 (.2/163المجركحكف )  (2)
ًمعى 135/ 2( سيف الداربطيي )(3 بىٍد سى ميرىةى   كى لًعًن ًمٍف سى مى في ميٍتيىًتؼه ًفي سى سى ػًدنثي (  بلؿ: اٍلحى ًدنرنل كىاًحدنا كىايكى حى ًمٍيني حى

 اٍلعىًنننىًل.
(  بلؿ: كبد ركل سمرة أثرر مف ر رنف حدنرلن  مرفكعلن  كغنرال  كالحسػف بػد سػمع 53( العتؿ الةف المدنيي )ص: (4

 مف سمرة؛ ألين ثلف في عهد عرملف اةف أرةع عررة كأرهر  كملت سمرة في عهد زنلد.
 (.386ذم )ص: العتؿ الثةنر لتيرم  (5)
 (.340/ 1سيف اليرمذم )  (6)

( بلؿ الحلثـ : " ال نيكاـ ميكاـ أف الحسف لـ نسمع مف سمرة فإين 335/ 1( المسيدرؾ عتل الىحنحنف لتحلثـ )(7
 بد سمع مين.

 (.4/565سنر أع ـ الية ء )  (8)
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 ي.ارِ الدَ  ميمُ تَ  َمْوَىٍب منبن  هللاِ  بدُ عَ  (58)

ػػٍفنىلفى بىػػلؿى نىٍعنيػػك  قللال اإلمللام البييقللي:      بي ٍةػػفي سي
طىػػ:ه (1) ـٍ نىٍسػػمىعٍ : اىػػذىا تى ٍكاىػػبو لىػػ   كىالى ًمػػٍف يىًمػػنـو    اةػػف مى

 .(2)لىًحنىني 

 عػف مكاػب  اةػف عػف عمػر  ةػف العزنز عةد نركنن إيمل  ةرلةت لنس إين" :الرلفعي بلؿكبلؿ أنضلن: "
 كال يل..عيػد نرةت ال اذا كمرؿ. يمنمل لني يعتمن كال  عيديل ةمعركؼ لنس  مكاب كاةف  الدارم يمنـ
 .(3)"ميى  أعتمن

 أوًًل: ترجمة الراوي:

   يػكفي سػػيل(4)بلضػػي فتسػطنف لعمػر ةػف عةػػد العزنػز  الرػلميأةػك تللػد   عةػد ه ةػف مكاػب المػػديي
 .(5)اػ110

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

بػػلؿ الػػذاةي: ك   (9)  كاةػػف حجػػر(8)العجتػػي  ك (7)  كنعنػػكب الفسػػكم(6)محمػػد ةػػف الحسػػف النطػػلفن كرنػػ
 .(10)ىدكؽ

                                                           

ٍفنىلف ةف جكاف اٍلفىل287/ 9( الرنلت الةف حةلف )(1  ًرًسي أىةيك نيكسيؼ مف أاؿ فسل.(  اك: نىٍعنيكب ةف سي
 (.500/ 10( السيف الثةرل لتةنهني )(2
 (.501/ 10السيف الثةرل لتةنهني )  (3)

 (.325( ينرنب اليهذنب )ص: (4
 (.82/ 3( يلرنت ا س ـ )(5
 (.33/242يلرنت دمرؽ )  (6)
 (.2/439المعرفل كاليلرنت )  (7)

 ةف مكاب رلمي رنل. (  بلؿ: عةد ه62/ 2( الرنلت لتعجتي )(8
 (.325( ينرنب اليهذنب )ص: (9

(  بلؿ: عةد ه ةف مكاب  بلضي فتسطنف لعمػر ةػف عةػد العزنػز  ركل عػف معلكنػل  كاةػف 601/ 1( الثلرؼ )(10
 عةلس  كبةنىل ةف ذؤنب  كعين الزارم  كعةد العزنز ةف عمر ةف عةد العزنز: ىدكؽ.
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 .رنلالخالصة: 

 :عبد هللا بن موىب من تميم الداريثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

نعنػػػكب ك   (1)الرػػػلفعي:يمػػػنـ الػػػدارم يفػػػل سػػػملع اليػػػلةعي عةػػػد ه ةػػػف مكاػػػب مػػػف الىػػػحلةي       
اةػػػف  :كمػػػلؿ إلػػػل يفػػػي السػػػملع  (6)  كاةػػػف حجػػػر(5)  كالػػػذاةي(4)المػػػزمك   (3)كاةػػػف عسػػػلثر  (2)كمالفسػػػ
  إلػػل ارةػػلت سػػملعن مػػف يمػػنـ (10)كذاػػب أةػػك يعػػنـ األىػػةهليي  (9)ةػػك زرعػػلأ  ك (8)  كالةتػػلرم(7)معػػنف
 الدارم.

ؿ يمػنـ كافػؽ نعنػكب ةػف سػفنلف فػي يفػي سػملع عةػد ه ةػف مكاػب مػف الىػحلةي الجتنػ قال الباحث:
ف معػػنف  كمػلؿ إلػػل يفػي السػػملع اةػ  حجػػر كالمػزم  كالػػذاةي  كاةػفكاةػف عسػػلثر    الرػػلفعي :الػدارم

 كالةتلرم  كأةك زرعل  كذاب إلل السملع أةك يعنـ األىةهليي.

كت ىػػل النػػكؿ أف عةػػد ه ةػػف مكاػػب لػػـ نسػػمع مػػف يمػػنـ الػػدارم؛ كذلػػؾ لمػػل ذاػػب إلنػػن أئمػػل اػػذا 
 الر:ف.

 .-رضي هللا عنو -ُعَمَر بِن الَخطعابِ من  ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَمبَعْبِد الرع  (59)

                                                           

 (.412/ 14معرفل السيف كاآلرلر ) (1)
 (.2/439المعرفل كاليلرنت ) (2)
 (.33/243يلرنت دمرؽ ) (3)

كىل عىف: يمنـ الدارم  كبنؿ: لـ ندرثن".191/ 16( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(4  ( بلؿ: "رى
ٍف بىةً 82/ 3( يلرنت ا س ـ )(5 : اةف مىٍكًابو  عى ي مىل ايكى ـٍ نيٍدًرٍؾ يىًمنمنل  كىاًُّ حُّ أىي ني لى ".(  بلؿ: "األىىى ٍف يىًمنـو لى  عى  نىى
( بػػلؿ: "عةػػد ه ةػػف مكاػػب  المػػدينف الرػػلمي  أةػػك تللػػد  بلضػػي فتسػػطنف لعمػػر ةػػف 325( ينرنػػب اليهػػذنب )ص: (6

 عةد العزنز  رنل  لثف لـ نسمع مف يمنـ الدارم".
 (.174/ 5الجرح كاليعدنؿ ) (7)
 (.5/198اليلرنت الثةنر لتةتلرم ) (8)
 (.571ي )ص:يلرنت أةي زرعل الدمرن (9)
 (. 1/450ايظر: معرفل الىحلةل ) (10)
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يىػ" قال اإلمام البييقلي:      ػلًفظي أىٍتةىرى ٍةػًد ًه اٍلحى م ػدي ٍةػفي نىٍعنيػكبى    ريػلل أىةيػك عى م ػدو   ريػل اٍلعىة ػميحى لسي ٍةػفي ميحى
ًئؿى نىٍحنىل ٍةفي مىًعنفو (1)الدُّكًرمُّ  : سي ًف ٍةًف أىًةي لىٍنتىلعىٍف     بىلؿى ٍةًد الر ٍحمى ـٍ نىرىوي عىٍف عيمىرى   عى : لى   فىنىلؿى

"(2). 

 أوًًل: ترجمة الراوي:

رنػل ثرنػر  :القلول فيلو خالصلة(، و 4سلبقت دراسلتو فلي الموضلع رقلم) :عبد اللرحمن بلن أبلي ليملب
 ا رسلؿ.

 :ابمن عمر بن الخط عبد الرحمن بن أبي ليمب ثالثًا: أقوال العمماء في سماع

اةػف  :-رضػي ه عيػن -عمػر ةػف التطػلبيفل سملع اليلةعي عةد الرحمف ةف أةػي لنتػل مػف        
كبػػلؿ اليرمػػػذم:   (8)التتنتػػي  ك (7)كالػػداربطيي  (6)كأةػػك حػػليـ  (5)كاليسػػلئي  (4)  كاةػػف معػػنف(3)المػػدنيي

ط ػلبً ركل عةد الرحمف ةف أةي لنتل عف  سػملعن فػي تًيًتػؼى ار: بػلؿ اةػف حجػك   (9)كرآو  عيمىرى ةػًف التى
 .(10)مف عمر

                                                           

 (.418/ 4( السيف الثةرل لتةنهني )(1
 (.97/ 3ركانل الدكرم ) -( يلرنت اةف معنف (2
(  بػلؿ: عةػد الػرحمف ةػف أةػي لنتػل  أحػد ثةػلر اليػلةعنف  بػلؿ ةػف المػدنيي: لػـ نرةػت 226( جلمع اليحىنؿ )ص: (3

 سمع مف عمر. عيديل مف جهل ىحنحل أف اةف أةي لنتل
ػػف عمػػر  97/ 3ركانػػل الػػدكرم ) -( يػػلرنت اةػػف معػػنف (4 ػػف عةػػد الػػر ٍحمىف ةػػف أىةػػل لنتػػل  عى ػػًئؿى نحنػػل ةػػف معػػنف عى (  سي

ٍيء. ؿ  فىنىلؿى لىٍنسى ًةرى ًدنث ال ًذم نٍركل ثيي ل مىعى عمر ييراءل اٍله ى : لـ نرو  فىنتت لىني: الحى  فىنىلؿى
".(  بىل111/ 3( سيف اليسلئي )(5 ٍع ًمٍف عيمىرى ـٍ نىٍسمى ًف ٍةفي أىًةي لىٍنتىل  لى ٍةدي الر ٍحمى ًف: "عى ٍةًد الر ٍحمى  ؿى أىةيك عى
.125( المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص: (6 مىلعه ًمٍف عيمىرى بىلؿى الى ًف ٍةًف أىًةي لىٍنتىل سى  (  بلؿ: بتت ألةي نىًىحُّ ًلعىٍةًد الر ٍحمى
.(  ب121/ 3( سيف الداربطيي )(7 ـٍ نيٍدًرٍؾ عيمىرى  لؿ: كىاةف أىًةي لىٍنتىل لى
ػػٍف 547/ 2( ا ررػلد فػي معرفػػل عتمػلء الحػدنث لتتتنتػػي )(8 ػلًرمُّ  نىػٍرًكم عى ًف ٍةػفي أىةًػي لىٍنتىػػل اأٍلىٍيىى ٍةػدي الػػر ٍحمى (  بػلؿ: عى

مىلعىني ًمٍف عيمىر. ف لًظ الى نيٍرًةييكفى سى ط لًب  كىاٍلحي  عيمىرى ٍةًف اٍلتى
 (.505/ 5اليرمذم )( سيف (9

 (.349( ينرنب اليهذنب )ص: (10
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مػػف   كافػػؽ ا مػػلـ الةنهنػػي فػػي يفػػي سػػملع اليػػلةعي عةػػد الػػرحمف ةػػف أةػػي لنتػػل قللال الباحللث:       
ط ػػلبً الىػػحلةي الجتنػػؿ  ػػرى ةػػًف التى   كالػػداربطيي  كأةػػك حػػليـاةػػف المػػدنيي  كاةػػف معػػنف  كاليسػػلئي   :عيمى

ف عةد الرحمف ةف أةي لنتل إسملعن مف عمر  رـ في  تًيًتؼى ا كبلؿ اةف حجر: كاةف ثرنر  التتنتي ك 
معيعيل  كحدنث مسح الذثر ةلليراب الذم ىر ح  -رضي ه عين -ثرنر ا رسلؿ  كركانين عف عمر

يىػلح ؛ضعنؼ (1)فنن ةللسملع كح ةف جى   كحدنرػن الػذم بػلؿ فنػن ثيػت (2)كاػك ميثػر الحػدنث  ألف فنن رى
لػػػنس  :بػػػلؿ فنػػػن اةػػػف معػػػي  فػػػي حػػػدنث يرائػػػي الهػػػ ؿ كيىػػػرنحن ةللسػػػملع مػػػف عمػػػر  (3)مػػػع عمػػػر
ةعػػد   كعػلش فنهػل  يينػؿ إلػل الثكفػلا  كالػد عةػػد الػرحمف  لنتػل الىػحلةي الجتنػؿ ةػلف أإ  رػـ (4)ةرػيء

فػي سػت سػيكات ةنػنف     كأيجػب كلػدو عةػد الػرحمف فػي الثكفػل(5)-ىػتل ه عتنػن كسػتـ -كفلة اليةي
يػػكفي كعةػد الػػرحمف اةػػف سػػت سػػينف  فثنػػؼ سػػمع  -رضػػي ه عيػػن-مػف ت فػػل عمػػر  أم أف عمػػر 

ػػل أف عمػػر كبػػد ثػػلف اةػػف  ميػػن ثػػلف ميرػػر ن ةػػإدارة رػػؤكف  -رضػػي ه عيػػن -سػػت سػػينف  تىكىن
الدكلل ا س منل  كثلف عةػد الػرحمف فػي الثكفػل  كعمػر فػي المدنيػل  كةػذلؾ  كمػع إجمػلع أثرػر أاػؿ 

                                                           

: 354/ 4( حتنل األكلنلء كطةنلت األىفنلء )(1 ٍةدىافي ٍةفي أىٍحمىدى  بىلؿى : ريل عى ًعندو  بىلؿى ٍةًد ًه ٍةًف سى م دي ٍةفي عى د رىيىل ميحى (  حى
ًلندي ٍةفي ميسٍ  : ريل اٍلكى ٍنـو  بىلالى ديحى ـي ٍةفي عىم لرو  كى ل ًف ريل ًارى ٍةػًد الػر ٍحمى ػٍف عى ػلًئًب  عى ػٍف عىطىػلًء ٍةػًف الس  يىػلحو  عى ٍكًح ٍةػًف جي ًتـو  عىٍف رى
ط ػػلًب  ػػرى ٍةػػفى اٍلتى : " رىأىٍنػػتي عيمى ًضػػيى هي يىعىػللىل -ٍةػًف أىةًػػي لىٍنتىػػل  بىػػلؿى ـ  اٍليىفىػػتى ًإلىٍنيىػػل  -رى ػػحى ذىثىػػرىوي ةًػػلليُّرىاًب  ريػػ ـ  مىسى ٍيػػني ةىػػلؿى ريػػ عى

بىلؿى  ت مىيىل.كى  : اىثىذىا عى
لًاػػد  300/ 1( المجػػركحنف الةػػف حةػػلف )(2 ػػف ميجى ػػلـ  نىػػٍرًكم عى ػػًعند  مػػف أاػػؿ الر  (  بػػلؿ: ركح ٍةػػف جيىػػلح ثينيػػن أىةيػػك سى

ًدنث جدان. ًلند ٍةف ميٍسًتـ  مييثر اٍلحى ٍيني اٍلكى  ركل عى
يىل ًإٍسرى 324/ 1( مسيد أحمد )(3 د رىيىل نىًزندي  أىٍتةىرى ًف (  بلؿ: حى ٍةػًد الػر ٍحمى ػٍف عى ٍةًد اأٍلىٍعتىل الر ٍعتىًةيًٌ  عى اًئنؿي ٍةفي نيكييسى  عىٍف عى

ػػك اؿو  فىنىػػلؿى  : ًإٌيًػػي رىأىٍنػػتي اٍلًهػػ ؿى ًاػػ ؿى رى ػػؿه  فىنىػػلؿى ػػرى  فى:ىيىػػلوي رىجي ػػعى عيمى : ثيٍيػػتي مى : نىػػل أىنُّهىػػل الي ػػلسي  ٍةػػًف أىةًػػي لىٍنتىػػل  بىػػلؿى ػػري عيمى
ـ   كا  ريػػ ػػٍؤًمًينفى   أىٍفًطػػري ًه نىػػل أىًمنػػرى اٍلمي : كى ػػؿي ف ٍنػػًن  فىنىػػلؿى الر جي تىػػل تي ػػحى عى مىسى ػػ:ى  كى ػػلءه  فىيىكىض  ػػٌسو ًفنػػًن مى ـى ًإلىػػل عي ػػل أىيىٍنييػػؾى ًإال  بىػػل مى

ػلً  ٍنػرى اأٍليم  ٍنػرنا ًمٌيًػي  كىتى ـٍ تى : يىعىػ ٍنػرىؾى فىعىتىػني  فىنىػلؿى ػت ـى  -  رىأىٍنػتي أىةىػل اٍلنىلًسػـً أًلىٍس:ىلىؾى عىٍف اىذىا  أىفىرىأىٍنتى غى سى تىٍنػًن كى ػت ل هي عى  -ىى
ة   ؿى نىدىوي ًمٍف يىٍحًت اٍلجي ٍنًف  فى:ىٍدتى نًٌنىلي اٍلثيم  لًمن له  ضى ة له رى تىٍنًن جي .فىعىؿى ًمٍرؿى ال ًذم فىعىٍتتي  كىعى ت ل عيمىري اٍلمىٍرًربى  ًل  ريـ  ىى

ًئؿى نحنل ةف معنف عىف عةد الر ٍحمىف ةف أىةل لنتل  عىف عمر 97/ 3كرم )ركانل الد -( يلرنت اةف معنف (4 (  بلؿ: سي
ٍيء. : لىٍنسى ًةرى ؿ  فىنىلؿى ًدنث ال ًذم نٍركل ثيي ل مىعى عمر ييراءل اٍله ى : لـ نرو  فىنتت لىني الحى  فىنىلؿى

دنا304/ 1( يهذنب األسملء كالترلت )(5  -كمل ةعدال مف المرلاد مع رسكؿ ه  (  بلؿ: كأةك لنتل ىحلةل رهد أيحي
ت ـى  سى تىٍنًن كى ت ل هي عى    رـ ايينؿ إلل الثكفل فسثيهل.-ىى
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  نيػرجح النػكؿ فػي يفػي السػملع  كه هـ لتسػملعلت أحػد مػيالعتـ الرنػلت عتػل يفػي السػملع  دكف إرةػ
 أعتـ.

 ك.الِ بن مَ  عبُ من كَ َعِميُّ ْبُن َأِبي َطْمَحَة ( 61)

ػلًرًث اٍلفىًننػني  بىػلالى " قلال اإلملام البييقلي:       ػتىًميُّ  كىأىةيػك ةىٍثػػًر ٍةػفي اٍلحى ًف السُّ ٍةػدي الػر ٍحمى يىػػل عى أىٍتةىرى
: بىػػلؿى (1)

ػػػ سى ـٍ نيػػػٍدًرٍؾ أىةيػػػك اٍلحى ػػػلى لىػػػ ًتػػػيُّ ٍةػػػفي أىةًػػػي طىٍتحى ػػػًعنؼه  كىعى ـى ضى ػػػٍرنى ػػػلًفظي: أىةيػػػك ةىٍثػػػًر ٍةػػػفي أىةًػػػي مى بيٍطًييُّ اٍلحى ًف الػػػد ارى
 .(2)"ثىٍعةنل

 أوًًل: ترجمة الراوي:

كاسػػـ أةػػي طتحػػل   أةػػك الحسػػف :ثينيػػن  سػػثف الرػػلـ  مػػكلل ةيػػي الرػػـ  عتػػي ةػػف أةػػي طتحػػل      
 .(4)كأرةعنف   ملت سيل ر ث(3)سللـ

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

  كاةػػػػػف (9)ذثػػػػػرو اةػػػػػف حةػػػػػلفك   (8)كاةػػػػػف حجػػػػػر  (7)كاةػػػػػف النطػػػػػلف  (6)العجتػػػػػي  ك (5)كرنػػػػػن أحمػػػػػد       
 .(1)كبلؿ اليسلئي: لنس ةن ة:س  رنلينهملفي  (10)تتفكف

                                                           

 (.376/ 8( السيف الثةرل لتةنهني )(1
ـٍ نيٍدًرٍؾ ثى 181/ 4( سيف الداربطيي )(2 لى لى ًتيُّ ٍةفي أىًةي طىٍتحى ًعنؼه   كىعى ـى ضى ٍرنى  ٍعةنل.(  بلؿ: أىةيك ةىٍثًر ٍةفي أىًةي مى
 (.211/ 7( الرنلت الةف حةلف )(3
 (.402( ينرنب اليهذنب )ص: (4
ل ًرنىل ثيكًفي.324/ 1( العتؿ كمعرفل الرجلؿ ألحمد ركانل اةين عةد ه )(5 تٌي ةف أةي طىٍتحى  (  بلؿ: عى
 (  بلؿ: عتل ةف أةي طتحل سللـ ةف المتلرؽ رنل.156/ 2( الرنلت لتعجتي  )(6
 (.3/541 نهلـ )ةنلف الكاـ كا  (7)
 (.203/ 4فيح الةلرم )  (8)

 (.211/ 7( الرنلت الةف حةلف )(9
 (.9/347إثملؿ يهذنب الثملؿ لمرتطلم )  (10)
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كضػػػعفن نعنػػػكب   (3)اةػػػف حجػػػر: ىػػػدكؽ نتطػػػئكبػػػلؿ   (2)كبػػػلؿ أةػػػك داكد: مسػػػيننـ الحػػػدنث
بلؿ أحمد: لىني أىٍرنىلء مييثرىات  ك (5)العننتي في الضعفلءكذثرو   (4)الفسكم

(6). 

 .ىدكؽ نتطئالخالصة: 

 :عمي بن أبي طمحة من كعب بن مالك ثالثًا: أقوال العمماء في سماع

  (8)  كعةػد الحػؽ ا رػةنتي(7)اةف النطػلف :يفل سملع عتي ةف أةي طتحل مف ثعب ةف مللؾ        
 .(12)منرً ىً ك كالةي   (11)كالعرابي  (10)  كاةف المتنف(9)كاةف ثرنر

 قال الباحث:

ل مف الىحلةي الجتنؿ ثعب كافؽ ا ملـ الداربطيي في يفي سملع اليلةعي عتي ةف أةي طتح       
اةف النطلف  كعةػد الحػؽ ا رػةنتي  كاةػف ثرنػر  كاةػف المتنػف  كالعرابػي   :-رضي ه عين -ةف مللؾ

                                                                                                                                                                           

 (.20/491يهذنب الثملؿ )  (1)
 (.265/ 2سؤالت أةي عةند اآلجرم أةل داكد )  (2)

 (  بلؿ: مف السلدسل ىدكؽ بد نتطلء.402( ينرنب اليهذنب )ص: (3
 (.2/457رفل كاليلرنت )المع  (4)
 (.3/234الضعفلء لتعننتي )  (5)

ةحػر الػدـ فػنمف يثتػـ فنػن (  164( العتؿ كمعرفل الرجلؿ ألحمد ركانل المركذم كغنرو ت ىةحي السلمرائي )ص: (6
(  بلؿ: عتي ةف أةي طتحل سللـ ةف متلرؽ مكلل العةلس: بلؿ أحمد في ركانػل 111ا ملـ أحمد ةمدح أك ذـ )ص: 

 كيي: لن أرنلء ميثرات  رجؿ مف أاؿ حمص.المنم
 (.3/500ةنلف كالكاـ كا نهلـ ) (7)
 (.3/130االحثلـ الكسطل ) (8)
 (.7/221جلمع المسليند كالسيف ) (9)
 (.7/624الةدر المينر ) (10)
 (.1726المريي عف حمؿ األسفلر )ص: (11)
 (.4/46إيحلؼ التنرة المهرة )  (12)
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أك مل ندؿ عتل سملع عتي مػف   بؼ عتل بكؿ أحد مف أاؿ العتـ أرةت فنن سملع  كلـ أىنرمك كالة
كركانيػػن عػػف ثعػػب معيعيػػل  كلػػـ أبػػؼ عتػػل ركانػػل فػػي ثيػػب     كعتػػي ميرًسػػؿ-رضػػي ه عيػػن -ثعػػب
ر ح فنهل ةللسملع مين  رـي  لالسي   (1)اػػ50يكفي سيل   ثعب ةف مللؾك اػ  143يكفي سيل  لف عتنن إىى

   لذلؾ نيرجح النكؿ ةيفي السملع  كه أعتـ.نفسي 103رؽ ةنف سينف الكفنلت براةل كةذلؾ نثكف الف

 ود :سعُ ابن مَ َعبُد هللا د عن اىِ جَ ( مُ 61)

 .(2)"لـ ندرؾ عةد ه ةف مسعكد بلؿ الداربطيي: مجلاد" قال اإلمام البييقي:

 :أوًًل: ترجمة الراوي

 : ثقة.، وخالصة القول فيو(6الموضع رقم)، سبقت دراستو في مجاىد بن جبر

 :مجاىد بن جبر من ابن مسعودأقوال النقاد في سماع  ثالثًا:

  (5)اةػػػػػف عةػػػػػد الةػػػػػر  ك (4)كالػػػػػداربطيي  (3)الرػػػػػلفعي :يفػػػػػل سػػػػػملع مجلاػػػػػد مػػػػػف اةػػػػػف مسػػػػػعكد       
  .(8)  كاةف حجر(7)ي  كالهنرم(6)كالزنتعي

 قال الباحث: 

عدد  -رضي ه عين-مجلاد مف عةد ه ةف مسعكد  الةنهني في يفي سملعك الداربطيي كافؽ       
ةػػك أبػػلؿ ك   كالزنتعػػي  كالهنرمػػي  كاةػػف حجػػر  كغنػػراـ  اةػػف عةػػد الةػػرك  : الرػػلفعي ـمػػف العتمػػلء مػػيه

                                                           

 (.351/ 3( الرنلت الةف حةلف )(1
 (140/ 1( السيف الثةرل لتةنهني )(2
 (. 6/69معرفل السيف كاآلرلر ) (3)
 (.5/419العتؿ لتداربطيي ) (4)
 (.1/145ا سيذثلر ) (5)
 (.4/368يىب الرانل ) (6)
 (.6/299مجمع الزائد ) (7)
 (. 10/455إيحلؼ المهرة ) (8)
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فػػي يرجمػػل الىػػحلةي الجتنػػؿ عةػػد ه ةػػف مسػػعكد لػػـ ك    (1)مرسػػؿ :زرعػػل: مجلاػػد عػػف اةػػف مسػػعكد
  كةذلؾ نثكف معضدنا لركانػل العتمػلء النػلئتنف (2)ف مسعكده ة نذثر المزم أف مجلادنا ركل عف عةد

ةػف مسػعكد  كبػد يػكفي الىػحلةي الجتنػؿ عةػد ه ةػف مسػعكد ةللمدنيػل سػيل امػف  ةعدـ سػملع مجلاػدنا
ػل عرػر اريػلةنف عرر إلػل  كمجلاد بد ةتغ مف العمر مل  (3)اريينف كر رنف   رػـ إف مجلاػدان كلػد علمن

ق فػػي المدنيػػل  حنػػث أف 32التطػػلب  كيػػكفي اةػف مسػػعكد فػػي سػػيل ق فػػي ت فػػل عمػػر ةػػف 21سػيل 
 علـ عيد كفلة عةد ه ةف مسعكد  فض  أف مجلادنا مثي  كاةف مسعكد مديي.11سف مجلاد 

 

 

 

                                                           

 (.294( يحفل اليحىنؿ في ذثر ركاة المراسنؿ )ص: (1
 (. 121/ 16ب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )( يهذن(2
 (.126/ 16( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(3
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نفي سماع الرواة ممن دون فييا البييقي  نقلالمواضع التي المبحث الثالث: 
 .الصحابة

ي سػػملع الػػركاة مػػف رػػنكتهـ فػػراء الينػػلد فػػي يآنينػػؿ  أفمػػف مػػيهج ا مػػلـ الةنهنػػي فػػي السػػيف الثةػػرل 
 ممف دكف الىحلةل  كبد كجديهـ عتل اليحك اليللي:

 ة.يوَ بن حَ  اءُ جَ د عن رَ زيِ ور بن يَ ثَ  (62)
دى " قال اإلمام البييقي: بىلؿى أىةيك دىاكي

ـٍ نىٍسمى (1) لء: نيٍركىل أىف  رىٍكرنا لى ًدنثى ًمٍف رىجى  .(2)"ٍع اىذىا اٍلحى
ممػػل نيضػػح إلػػي مػػف بػػكؿ ا مػػلـ أةػػك داكد أف اػػذا مػػف يدلنسػػلت رػػكر  كلػػنس يفننػػل عتػػل الباحللث: قللال 

 إط بن  كه أعتـ.
 أوًًل: ترجمة الراوي:

  ملت سيل تمس كتمسنف كملئل    ثينين أةك تللد مف أاؿ الرلـ(4)الثى عي (3)ركر ةف نزند        
 .(5)ةعكف سيل ثلف لن نكـ ملت س  لكثلف بدرنن   ةةنت المندس

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
 .(8)اةف سعدك   (7)كأحمد ةف ىللح  كدحنـ  (6)النطلف نحنل ةف سعندكرنن         

                                                           

 (  بلؿ أةك داكد: ةتريي أي ن لـ نسمع ركر اذا الحدنثى مف رجلء.120/ 1( سيف أةي داكد )(1
 (.434/ 1( السيف الثةرل لتةنهني )(2
 ؿ اسـ أةنن.(  نزند: ةزنلدة يحيلينل في أك 135( ينرنب اليهذنب )ص: (3
 (  الث عل: ةفيح الثلؼ.141/ 1( يهذنب األسملء كالترلت )(4
 (.129/ 6( الرنلت الةف حةلف )(5
(  بلؿ اةف عسلثر: سمعت نحنل ةف سػعند النطػلف ننػكؿ مػل رأنػت رػلمنل 188/ 11( يلرنت دمرؽ الةف عسلثر )(6

 أكرؽ مف ركر ةف نزند.
 (.11/188يلرنت دمرؽ )  (7)

ثىػػلفى ًرنىػػلن ًفػػي 467/ 7لثةػػرل )( الطةنػػلت ا(8 لًلػػدو  كى نيٍثيىػػل أىةىػػل تى ًعػػيُّ  ًمػػٍف أىٍاػػًؿ ًحٍمػػصى  كى (  بػػلؿ: رىػػٍكري ٍةػػفي نىًزنػػدى  اٍلثى ى
ًدنًث.  اٍلحى
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 :بػػػلؿ أةػػػك حػػػليـ  ك (5)اةػػػف حجػػػر  ك (4)الػػػذاةيك   (3)كاليسػػػلئي  (2)أحمػػػدك   (1)اةػػػف معػػػنفكرنػػػن أنضػػػلن: ك  
 .(6)ىدكؽ

 اك رنل.الخالصة: 
    :ثور من رجاء بن حيوة ماء في سماعثالثًا: أقوال العم

 .(10)كالةركم  (9)  كالداربطيي(8)  كأةك زرعل(7)الةتلرم   سملع ركر مف رجلء ةف حنكةيفل        
 قال الباحث:

الةتػلرم  كأةػك زرعػل  داكد فػي يفػي سػملع رػكر ةػف نزنػد مػف رجػلء ةػف حنػكة  لكافؽ ا مػلـ أةػ        
  رػـ يفػي السػملع لهػذا الحػدنث كابللكا؛ ألف ةعػض األئمػل الرنػلت ذثػر  كاك ثمل  كالةركمكالداربطيي  

لعيعيل اي معتكلل؛  عف رجلء ةىنرل العيعيل  كلـ نىٌرح ةللسملع  كاذو الركانل لف ركر ركل حدنرن إ
بػػكؿ  :ثػػدلػػذلؾ ني ؛كلػػـ نىػػرح ةللسػػملع  (11)الػػذم ركل عػػف رػػكر مػػدلس  ألف الكلنػػد ةػػف مسػػتـرػػكر  ك 
 .يفي السملع كد فيدا ةيا ملـ أ

                                                           

 (  بلؿ اةف أةي حليـ: سمعت نحنل ةف معنف ننكؿ: ركر ةف نزند رنل.469/ 2( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(1
 (. 2/564ركانل اةين عةد ه ) -لؿ( العتؿ كمعرفل الرج(2
لئي: رنل.427/ 4( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(3 بىلؿ الي سى  (  كى
لمي فلين رنن مف مرلانر اٍلنىدىًرن ل.124/ 1( المريي في الضعفلء )(4 ًعي الر   (  بلؿ: رىٍكر ةف نًزند الث ى
 الحمىي رنل رةت إال أين نرل الندر.(  بلؿ اةف حجر: أةك تللد 135( ينرنب اليهذنب )ص: (5
لًيـ الر اًزٌم ايكى 450/ 1( اليعدنؿ كاليجرنح   لمف ترج لن الةتلرم في الجلمع الىحنح )(6 (  بلؿ الةلجي: بىلؿى أىةيك حى

لفظ ايكى أحب ًإلىٌي مف ةرد. ديكؽ حى  ىى
 (. 56العتؿ الثةنر )ص: أيظر:  (7)
 المرجع السلةؽ يفسن.أيظر: ( 8)
 (. 1/359يف الداربطيي )س  (9)

ٍنػكىةى  463/ 1( ررح السػيل لتةرػكم )(10 ػلًء ةػف حى ػٍف رىجى ػؿه  ألىي ػني نىٍرًكنػًن رىػٍكري ٍةػفي نىًزنػدى  عى ػًدنثي ميٍرسى (  بػلؿ الةرػكم: كىاٍلحى
. لءو ـٍ نىٍسمىٍع اىذىا ًمٍف رىجى رىٍكره لى  كى

كزاعػػي أحلدنػػث عيػػػد األىكزاعػػي  عػػف رػػػنكخ ( بػػلؿ اةػػف حجػػر: بػػػلؿ الػػداربطيي: ثػػلف الكلنػػػد نرسػػؿ نػػركم عػػػف األى (11
 ضعفلء   عف رنكخ بد أدرثهـ األىكزاعي  فنسنط أسملء الضعفلء  كنجعتهل عف األىكزاعي  عف يلفع  كعىف عطلء.
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ل ةللسػػملع ميػػن وخالصللة القللول: ل لرػػكر  كركل عيػػن مىػػرحن أف رجػػلء رػػنتن
  كيفػػي السػػملع ميػػن فػػي (1)

  اذو الركانل اليي عت ؽ عتنهل ا ملـ أةك داكد  كه أعتـ.
 .َعْمِرو ْبِن ُسَعْيبٍ بن ُجَرْيٍج عن  مكِ المَ  بدُ عَ  (63)

ل": (2)قال اإلمام البييقي م ػدنا  بىلؿى أىةيك ًعنسى ػ:ىٍلتي ميحى : سى ػلًرم  -اليًٌٍرًمػًذمُّ ػًدنًث   -نىٍعيًػي اٍلةيتى ػٍف اىػذىا اٍلحى عى
عىٍنبو  ٍمًرك ٍةًف ري ٍع ًمٍف عى ـٍ نىٍسمى ٍنجو لى رى  .(3)"فىنىلؿى اةف جي

 أوًًل: ترجمة الراوي:
 يػلةعنفأةػك الكلنػد  مػف يػلةعل ال األمػكل   رػل  النر (4)اك عةد المتؾ ةػف عةػد العزنػز ةػف جػرنج      

يػػكفل سػػيل تمسػػنف كملئػػل  اػػذا بػػكؿ األثرػػرنف  كبنػػؿ: سػػيل إحػػدل كتمسػػنف  كبنػػؿ: يسػػع كأرةعػػنف  
 .(5)كبنؿ: سيل سينف  كبد جلكز الملئل

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
 .(10)  كاةف حجر(9)  كأحمد(8)  كالعجتي(7)  كاةف سعد(6)كرنن نحنل اةف معنف      

                                                           

 .3836( حدنث ربـ:4/477( سيف الداربطيي )(1
 (.289/ 4( السيف الثةرل لتةنهني )(2
 (.108ذم الثةنر )ص: ( العتؿ الثةنر لتيرمذم = يرينب عتؿ اليرم(3
 (  جرنج: ةجنـ مثررة األكلل مضمكمل.297/ 2( يهذنب األسملء كالترلت )(4
 (.297/ 2( يهذنب األسملء كالترلت )(5
(  سػئؿ نحنػل ةػف معػنف عػف اةػف جػرنج احػب النػؾ أك عةػد المتػؾ ةػف 357/ 5( الجرح كاليعدنؿ الةػف أةػي حػليـ )(6

 أةي ستنملف؟ فنلؿ ث امل رنيلف.
ًدنًث ًجدًّا.38/ 6الطةنلت الثةرل  )( (7 ثىلفى ًرنىلن ثىًرنرى اٍلحى  (  بلؿ: كى
 (  بلؿ: رنل مثي.103/ 2( الرنلت لتعجتي  )(8
(  بػػلؿ سػػمعت أةػػل طللػػب بػػلؿ بػػلؿ احمػػد ةػػف حيةػػؿ: اةػػف جػػرنج رةػػت 357/ 5( الجػػرح كاليعػػدنؿ الةػػف أةػػي حػػليـ )(9

 ىحنح الحدنث.
 رنل فننن فلضؿ. (  بلؿ:363( ينرنب اليهذنب )ص: (10
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مػػف ىػػحت ركانيػػن عػػف الرنػػلت عيػػد  كذثػػرو الػػداربطيي فػػي  (1)نػػلتذثػػرو اةػػف حةػػلف فػػي الرك 
 .(2)الةتلرم كمستـ  كبلؿ أةك حليـ ىللح الحدنث

 مكىكؼ ةثررة ا رسلؿ كاليدلنس.  اك رنلالخالصة: 
 :عبد الممك بن عبد العزيز من عمرو بن سعيبثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

  كاةػػػػف (3)الػػػػداربطييالةتػػػػلرم  ك : رك ةػػػػف رػػػػعنبيفػػػػل سػػػػملع عةػػػػد المتػػػػؾ ةػػػػف عةػػػػد العزنػػػػز مػػػػف عمػػػػ
       .(5)  كاةف المتنف(4)النطلف

 . (8)لن ةلليدلنس  كاةف حجر ةل رسلؿ كاليدلنس  (7)كاةف حةلف  (6)زرعل يىؼ أةككبفت عتل ك 
 قال الباحث:

  كالػػػداربطيي  كاةػػػف النطػػػلف  كاةػػػف الةتػػػلرم: يفػػػل سػػػملع اةػػػف جػػػرنج مػػػف عمػػػرك ةػػػف رػػػعنب       
كبػػد كىػػفن ةلليػػدلنس كا رسػػلؿ عػػدد مػػف األئمػػل الرنػػلت  كبػػد ذثػػر ا مػػلـ أحمػػد أف تنػػف  كغنػػراـ  الم

 لل ثرنػرو مػف الركانػلت فػي ثيػب السػي  كبػد كبفػت عتػ(9)ملىر ح ةػن اةػف جػرنج ةللسػملع فهػك ىػحنح

                                                           

 (.93/ 7( الرنلت الةف حةلف )(1
(  بػػػلؿ: عةػػػد الػػػرحمف سػػػ:لت اةػػػي عػػػف اةػػػف جػػػرنج فنػػػلؿ اػػػك ىػػػللح 358/ 5( الجػػػرح كاليعػػػدنؿ الةػػػف أةػػػي حػػػليـ )(2

 الحدنث.
 (.2/413ةنلف الكاـ كا نهلـ )  (3)
 (.2/153ةنلف الكاـ كا نهلـ )  (4)
 (.8/514الةدر المينر )  (5)

 (  بلؿ: عةد المتؾ ةف عةد العزنز ةف جرنج ا ملـ المرهكر مثرر مف اليدلنس.69ص: ( المدلسنف )(6
 (  بلؿ: ثلف ندلس.93/ 7( الرنلت الةف حةلف )(7
 (  بلؿ: كثلف ندلس كنرسؿ.363( ينرنب اليهذنب )ص: (8
ػًمعت أىٍحمػد نىنيػكؿ ًإذا بىػلؿى اةػف جػرنج أى 231( سؤاالت أةي داكد ل ملـ أحمػد )ص: (9 ػٍيء فىهيػكى (  سى ٍتةريًػي ًفػي ثػؿ رى

ًحنح.  ىى
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  كعتنن فمل ىرح فنن اةف جرنج ةللسػملع مػف عمػرك ةػف (1)ىر ح فنهل ةللسملع مف عمرك ةف رعنب
 عنب فهك ميىؿ  كمل لـ نىرح فنن فهك مينطع  كه أعتـ.ر
 
 .َعْبِد الرعْحَمِن ْبِن َيْرُبوعٍ عن ُمَحمعُد ْبُن اْلُمْنَكِدِر ( 64)

ػػدي ٍةػػفي " قللال اإلمللام البييقللي: م  ػػؿه   ميحى : ايػػكى ًعٍيػػًدم ميٍرسى ػػلًرم  فىنىػػلؿى ٍيػػني اٍلةيتى ػػ:ىٍلتي عى ػػل: سى بىػػلؿى أىةيػػك ًعنسى
ًف ٍةًف نىٍرةيكعو اٍلميٍيثىدً  ٍةًد الر ٍحمى ٍع ًمٍف عى ـٍ نىٍسمى  .(2)"ًر لى

 أوًًل: ترجمة الراوي:
ثينيػن أةػك   ثػلف مػف سػلدات النػراء  المػديي  النررػي  الينمػي  محمد ةف الميثػدر ةػف عةػد ه       

كبػػػد ينػػػؼ عتػػػل   سػػػيل ر رػػػنف كملئػػػل  أةػػػك ةثػػػر  مػػػلت فػػػي كالنػػػل مػػػركاف ةػػػف محمػػػد :بنػػػؿك   عةػػػد ه
 .(3)السةعنف

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:
ذثػرو ك   (9)  كاةػف حجػر(8)كالػذاةي  (7)كأةػك حػليـ  (6)كالعجتػي  (5)اةػف معػنف  ك (4)اةف سعدكرنن       

 .(10)اةف حةلف في الرنلت
                                                           

(  11/499(  مسيد أحمػد )165   7/59(  )418  6/126(  )2/22( ايظر: مىيؼ عةد الرزاؽ الىيعليي )(1
 (.2/750كاألمكاؿ الةف زيجكنل )

حمػد (  لـ أبؼ عتل بكؿ ا ملـ اليرمذم الذم ينتن عف الةتلرم في يفي سػملع م66/ 5( السيف الثةرل لتةنهني )(2
 ةف الميثدر مف عةد الرحمف ةف نرةكع.

 (.350/ 5( الرنلت الةف حةلف )(3
 (.198( الطةنلت الثةرل )ص: (4
 (.203ركانل الدارمي )ص:  -( يلرنت اةف معنف (5
 (  بلؿ: محمد ةف الميثدر مديي يلةعي رنل رجؿ ىللح.254/ 2( الرنلت لتعجتي  )(6
 (.98/ 8( الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ )(7
 (.96/ 1( يذثرة الحفلظ = طةنلت الحفلظ لتذاةي )(8
 (.508( ينرنب اليهذنب )ص: (9

 (.350/ 5( الرنلت الةف حةلف )(10
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  اك رنل مرسؿ.الخالصة: 
 :محمد بن المنكدر من عبد الرحمن بن يربوعثالثًا: أقوال العمماء في سماع 

  (2)  كأةػك عتػي الطكسػػي(1)يفػل سػملع محمػد ةػف الميثػػدر مػف عةػد الػرحمف ةػف نرةػػكع اليرمػذم      
 .(3)ةللمرستل عين ككىؼ المزم ركانين

 قال الباحث: 
اليرمػذم    كافؽ ا ملـ الةتلرم في يفي سملع محمد ةػف الميثػدر مػف عةػد الػرحمف ةػف نرةػكع       

ىػر ح  ليي لـ أبؼ عتػل ركانػل فػي ثيػب السػيثمل بللكا؛ ألككىؼ المزم ركانين عين ةللمرستل  كاك 
يي لـ أبػؼ عتػل بػكؿ إ  كاك ميرًسؿ  رـ (4)عين معيعيل ركانينفنهل محمد ةللسملع مف عةد الرحمف  ك 
مػػف عةػػد الػػرحمف   اةػػف الميثػػدرنػػدؿ عتػػل سػػملع  سػػملع أك مػػلالأحػػد مػػف األئمػػل المعيةػػرنف نرةػػت فنػػن 

عتػل اةػف  رم في يفػي سػملع ةػف الميثػدر مػف عةػد الػرحمف ةػف نرةػكع كةذلؾ نيرجح بكؿ ا ملـ الةتل
ق  كعةػػد الػػرحمف ةػػف نرةػػكع  يػػلةعي  مػػديي  كعتنػػن 130الميثػػدر يػػلةعي  بررػػي  مػػديي  يػػكفي سػػيل 

مثلف التنلء بلئـ  فهذا مف المرسؿ التفي  كه أعتـ.  (5)فللمعلىرة ةنيهل براةل تمسل عنكد  كاُّ

 :ِىَساِم ْبِن ُعْرَوةَ ن عيَد ُسَمْيَماُن ْبُن َيزِ ( 65)

ًدنثه  :(6)قال اإلمام البييقي ٍيني: ايكى حى ل عى ثىل أىةيك ًعنسى لًرمُّ ًفنمىل حى ؿه  بىلؿى اٍلةيتى ميٍرسى
ٍع أىةيك (7) ـٍ نىٍسمى   لى

لـً ٍةًف عيٍركىةى  اٍلميرىي ل ًمٍف ًارى
(1). 

                                                           

 (  بلؿ: كمحمد ةف الميثدر لـ نسمع مف عةد الرحمف ةف نرةكع.182/ 2( سيف اليرمذم )(1
ٍع ًمػػٍف  (  بػػلؿ:46/ 4( متيىػػر األحثػػلـ = مسػػيترج الطكسػػي عتػػل جػػلمع اليرمػػذم )(2 ـٍ نىٍسػػمى ػػًدًر لىػػ ػػدي ٍةػػفي اٍلميٍيثى م  ميحى كى

. ًف ٍةًف نىٍرةيكعو ٍةًد الر ٍحمى  عى
 (  بلؿ: ركل عف عةد الرحمف ةف نرةكع  كطلئفل مرسؿ.504/ 26( يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ )(3
 (.1130/ 2( سيف الدارمي )(4
 (. 5/178ايظر: ا ىلةل في يمننز الىحلةل ) (5)

 (.438/ 9ف الثةرل لتةنهني )( السي(6
ػػدي ٍةػػفي (7 م  : ريػػل أىةيػػك اٍلعىة ػػلًس ميحى ك بىػػلالى ٍمػػرو ػػًعنًد ٍةػػفي أىةًػػي عى ػػلًفظي  كىأىةيػػك سى ٍةػػًد ًه اٍلحى يىػػل أىةيػػك عى ػػدي ٍةػػفي ( أىٍتةىرى م  نىٍعنيػػكبى   ريػػل ميحى

م دى ٍةفى إً  نًًٌةيُّ  نىٍعًيي ميحى رىلًييُّ  ريل اٍلميسى لؽى الى  تىٍنمىلفى ٍةًف ًإٍسحى ٍف أىًةي اٍلميرىي ل سي ٍةدي ًه ٍةفي يىلًفعو  عى د رىًيي عى لؽى اٍلمىدىًيي   حى ٍسحى



  
 

044 

   أوًًل: ترجمة الراوي:

تىٍنمىلفي ٍةفي نىًزندى        زىاًعيُّ  أىةيك اٍلميرىي ل  ٍعًةيُّ اٍلثى   سي اٍلتي
 .ق160-151يكفي ةنف علمي  (2)

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

رًٌؽ      بلؿ الذاةي: كي
بلؿ   ك (5)بلؿ أةك حليـ: ميثر الحدنثك   (4)ذثرو اةف حةلف في الرنلتك   (3)

 ضعنؼ. :(7)  كاةف حجر(6)الداربطيي

 اك ضعنؼ. الخالصة:

 وال العمماء في سماع الراوي المنفي سماعو:ثالثًا: أق

المريل  يأك ندؿ عتل يفي سملع  أة  عسملالحد مف أاؿ العتـ نيفي فنن ألـ أبؼ عتل بكؿ        
 ملـ الةتلرم الذم ينتن عين ا ملـ اليرمذم.غنر بكؿ ا   مف ارلـ ةف عركة

  قال الباحث:

 يؽ فنػػن بػػكؿ ا مػػلـ الةتػػلرم فػػي يفػػي سػػملع أةػػنكافػػ  لػػـ أبػػؼ عتػػل بػػكؿ أحػػد مػػف أاػػؿ العتػػـ       
المريل ستنملف ةف نزند مف ارلـ ةف عركة  كال بكؿ أحد نتللؼ اذا النكؿ  كلـ أبؼ عتل ركانل فػي 

                                                                                                                                                                           

تى  ت ل هي عى كؿى ًه ىى ٍيهىل أىف  رىسي لى رىًضيى هي عى لًئرى ٍف أىًةنًن  عىٍف عى لـً ٍةًف عيٍركىةى  عى ٍف ًارى ًمػنىًزندى   عى ػل عى : " مى ت ـى بىلؿى سى ؿى ٍنًن كى
.  آدىًميم ًمٍف عىمىؿو نىٍكـى الي ٍحًر أىحىب  ًإلىل ًه ًمٍف إًٍارىاًؽ دىـو

 (.244( العتؿ الثةنر لتيرمذم )ص: (1
 (.68/ 4( يلرنت ا س ـ )(2
 (  بلؿ: أةك المريل التزاعي الثعةي ستنملف ةف نزند  كرؽ.456/ 2( الثلرؼ )(3
 ةف نزند أةك المريل الثعةي مف أاؿ المدنيل.(  ستنملف 395/ 6( الرنلت الةف حةلف )(4
(  بػػلؿ: حػػدريل عةػػد الػػرحمف بػػلؿ سػػمعت أةػػي ننػػكؿ: أةػػك المريػػل اػػذا 149/ 4( الجػػرح كاليعػػدنؿ الةػػف أةػػي حػػليـ )(5

 ميثر الحدنث لنس ةنكل.
 (  بلؿ: كأةك المريل ضعنؼ.51/ 15( عتؿ الداربطيي = العتؿ الكاردة في األحلدنث اليةكنل )(6
 (  بلؿ: أةك المريل التزاعي ستنملف ةف نزند ضعنؼ.670رنب اليهذنب )ص: ( ين(7
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 :  كركانين عين معيعيل  كأةك المريلارلـ ةف عركةبد ىر ح فنهل أةك المريل ةللسملع مف  لثيب السي
  .ينطلعالفي حدنث نيحمىؿ عتل ا ضعنؼ كميرًسؿ  كعدـ يىرنحن ةللسملع

  عن عروة:َحِبْيُب بُن َأِبي ثَاِبٍت ( 66)

 (.1)"أمل إف سفنلف الركرم ثلف أعتـ اليلس ةهذا  زعـ أف حةنةنل لـ نسمع مف عركة رنئنل": قال البييقيُّ 

 أوًًل: ترجمة الراوي:

 .(2)كملئل  ملت سيل يسع عررة أةك نحنل النرري  فننن الثكفل   حةنب ةف أةي رلةت

 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

كأحمػػػػد ةػػػػف   كاةػػػػف يمنػػػػر    كاليسػػػػلئي(5)  كنعنػػػػكب الفسػػػػكم(4)  كاةػػػػف معػػػػنف(3)أحمػػػػدكرنػػػػن:         
 .(10)  كاةف حجر  كزاد: ثرنر ا رسلؿ  كاليدلنس(9)  كالذاةي(8)كأةك حليـ  (7)كالعجتي  (6)ىللح

 اليدلنس.ثرنر ا رسلؿ ك   : رنلالخالصة

 :من عروة بن الزبير ثالثًا: أقوال العمماء في سماع حبيب بن أبي ثابت

                                                           

 (.200/ 1السف الثةرل لتةنهني ) (1)
 (.150(  كينرنب اليهذنب )ص: 288/ 5ايظر يرجمين في: سنر أع ـ الية ء ) (2)
 (.300( سؤاالت أةي داككد ألحمد )ص: 3)
 (.2/381اليلرنت الثةنر الةف أةي تنرمل ) (4)
 (.2/204المعرفل كاليلرنت ) (5)
 (.174اليعدنؿ كاليجرنح ألةي الكلند الةلجي )ص:  (6)
 (.1/281معرفل الرنلت ) (7)
 (.3/108الجرح كاليعدنؿ ) (8)

 (.1/307(  كالثلرؼ )88/ 1يذثرة الحفلظ لتذاةي ) (9)
 (.150ينرنب اليهذنب )ص:  (10)
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  كا ملـ (4)  كأحمد ةف حيةؿ(3)اةف معنفك   (2)كعتي ةف المدنيي  (1)الركرمسفنلف ذاب        
ركل عف عركة حدنث  "كبلؿ أةك حليـ:  لـ نسمع مف عركة ةف الزةنر  لإلل أف حةنةن   (5)الةتلرم

  (7)  ككىفن ةلليدلنس اةف تزنمل(6) النةتل لتىلئـ كلـ نسمع ذلؾ مف عركة المسيحلضل كحدنث
كحةنب ةف أةي رلةت ال نيثر لنلؤو عركة   كبلؿ اةف عةد الةر: "(9)  كأةك جعفر اليحلس(8)كاةف حةلف

"  كرعنب (10)لركانين عمف اك أثةر مف عركة كأجؿ كأبدـ مكيل كاك إملـ مف أئمل العتملء الجتل
 (.11)مف عركة دعكل ةلطتلط: كدعكل االينطلع في أف حةنب ةف أةي رلةت لـ نسمع األريلؤك 

الت ىل: ايفؽ الينلد عتل أف حةنب ةف أةي رلةت لـ نسمع مف عركة ةف الزةنر رنئلن  كأف الىكاب 
 ركانين عف عركة المزيي  كنرهد لذلؾ أمراف:

  كاػػذا نػػدؿ (12)ركة   عػػف علئرػػلكبػػكع ركانػػل حةنػػب ةػػف أةػػي رلةػػت عػػف مػػكلل لنػػرنش  عػػف عػػ األول:
ف ثلف معلىران لن.  عتل أف حةنةلن ركانين عف عركة ةف الزةنر ةللكاسطل  كاُّ

ايلؾ معلىرة  كنمثف أف نثكف لنلء  كال نكجػد سػملع  كاػذا مرػلؿ لتمرسػؿ التفػي عيػد  قال الباحث:
 اةف حجر.

                                                           

 (.141/ 14عتؿ الداربطيي ) (1)
 (.1/508  السيف الثةرل)(2/167نلت لتةنهني )ايظر: الت ف  (2)

 (.28المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص:  (3)
 (.28المراسنؿ الةف أةي حليـ )ص:  (4)
 (.3/265(  كالسيف لتيرمذم )50العتؿ الثةنر لتيرمذم = يرينب عتؿ اليرمذم الثةنر )ص:  (5)
 .(107/ 3الجرح كاليعدنؿ الةف أةي حليـ ) (6)
 (.1/229(  كالىحنح )1/86اليكحند ) (7)
 (.4/137الرنلت ) (8)
 (.175اليلست كالميسكخ )ص:  (9)

 (.257/ 1( االسيذثلر )(10
 (.42/498( مسيد أحمد )(11
 (.1/308( ايظر األمللي لترجرم )12)
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 َعْبُد الرعْحَمِن بُن َعْمٍرو عن نافع مولب ابن عمر.( 67)
ٍكلىل اةف عيمىرى (1)إلمام البييقيقال ا ٍع ًمٍف يىلًفعو مى ـٍ نىٍسمى ـي أىف  اأٍلىٍكزىاًعي  لى ثىلفى نىٍحنىل ٍةفي مىًعنفو نىٍزعي : ى

(2). 
 أوًًل: ترجمة الراوي:

برنػػل ةدمرػػؽ   :األكزاع اليػػي يسػػب إلنهػػلك   -رحمػػن ه -لػػرحمف ةػػف عمػػرك األكزاعػػياػػك عةػػد ا       
كثػػلف مػػف فنهػػلء الرػػلـ   كاػػك اةػػف سػةعنف سػػيل  لت سػػيل سػةع كتمسػػنف كملئػػل  مػػ(3)ثينيػن أةػػك عمػػرك

  فزلؽ  فدتؿ الحملـ  ةةنركت  لكثلف السةب في مكين أين ثلف مراةطن   كمراةطنهـ  كزالداـ  كبرائهـ
رمػلفو كثػلف مكلػدو سػيل   كبةرو ةةنركت مرهكر نزار  كلـ نعتـ ةن حيل ملت فنن  كغري عتنن  فسنط

 .(4)رملينفك 
 ثانًيا: أقوال النقاد في الراوي:

   كنحنل ةف معػنف  كالفػ س  (7)اةف سعد  (6)  كسفنلف اةف عننيل(5)عةد الرحمف ةف مهدمكرنن     
ذثػرو اةػف حةػلف ك   (11)  كاةػف حجػر(10)كالػذاةي  (9)العجتػيك    (8)كأةػك داكد كأحمػد ةػف حيةػؿ  كمللػؾ 

 .(12)في الرنلت
 .اك رنلالخالصة: 

                                                           

 (.504/ 3( السيف الثةرل لتةنهني )(1
ًمعت نحنل نىنيكؿ419/ 4ركانل الدكرم ) -( يلرنت اةف معنف (2  لـ نسمع اأٍلىٍكزىاًعٌي مف يىلًفع. (  بلؿ: سى
 (.62/ 7( الرنلت الةف حةلف )(3
 (.347(  كينرنب اليهذنب)ص: 63/ 7(  كالرنلت الةف حةلف)339/ 7( ايظر يرجمين: الطةنلت الثةرل)(4
 (.6/240يهذنب اليهذنب )  (5)
 (.6/241يهذنب اليهذنب )  (6)

 (.339/ 7( الطةنلت الثةرل )(7
 (  بلؿ: عةد الرحمف ةف عمرك األكزاعي  الرنل الجتنؿ.69عةند اآلجرم أةل داكد )ص: ( سؤاالت أةي (8
 ( بلؿ: عةد الرحمف ةف عمرك أةك عمرك األكزاعي رلمي رنل مف تنلر اليلس.83/ 2( الرنلت لتعجتي  )(9

 (.25( الركاة الرنلت الميثتـ فنهـ ةمل ال نكجب رداـ )ص: (10
 (.347( ينرنب اليهذنب )ص: (11
 (.62/ 7( الرنلت الةف حةلف )(12
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 :نافع مولب ابن عمراألوزاعي من العمماء في سماع ثالثًا: أقوال 
   كأةك زرعل(1)يفل سملع عةد الرحمف ةف عمرك األكزاعي مف يلفع مكلل اةف عمر اةف معنف       

الكلند ةػف مسػتـ  حنػث ىػرح األكزاعػي  مف يلفع  أرةت سملع األكزاعيك   (3)كأرلر إلل ذلؾ ةهز  (2)
يـ الػرازم  عػف دحػنـ  عػف عةػد الػرحمف ةػف إةػراانـ  عػف الكلنػد ةللسملع مف يلفع  حنث ينتػن أةػك حػل
  (6)كعةػػلد ةػػف جكنرنػػل  (5)  كثػػذلؾ أرةيػن رػػعنب ةػػف إسػػحلؽ(4)ةػف مسػػتـ  عػػف األكزاعػػي  حػػدريي يػػلفع

 .(9)الةتلرم ةركانين في الىحنح عف يلفعكاحيج   (8)اليككمك   (7)كعمر ةف عةد الكاحد
الكلنػػػد ةػػػف مسػػػتـ نػػػركم عػػػف األكزاعػػػي أحلدنػػػث اػػػي عػػػف  كينػػػؿ اةػػػف الجػػػكزم عػػػف المحػػػدرنف: " ثػػػلف

األكزاعي عف رنكخ ضعفلء عف رنكخ بد أدرثهـ االكزاعي مرؿ يلفع كالزارم فنسنط أسملء الضعفلء 
  كثػػػذلؾ ردو اةػػػف دبنػػػؽ (11)  كينتػػػن ضػػػنلء الػػػدنف المندسػػػي رػػػـ ردو(10)كنجعتهػػػل عػػػف األكزاعػػػي عػػػيهـ"

 .(12)العند
فنمل لـ ننع فنن يىرنح لألكزاعي ةللسملع مف يلفع كالزارم  أمػل فنمػل اذا الث ـ نحيمؿ قال الباحث:

كبػع فنػػن يىػرنح ةللسػػملع فػػ  نحيمػؿ أةػػدنا  إذ لػػك ىػح ذلػػؾ فػإف الكلنػػد مػػيهـ ةللثػذب كال نيػػلةع عتػػل 
 ركانين.

                                                           

ًمعت نحنل نىنيكؿ لـ نسمع اأٍلىٍكزىاًعٌي مف يىلًفع.419/ 4( يلرنت اةف معنف = ركانل الدكرم )(1  (  بلؿ: سى
مرًنيُّ  ال نىح ل كزاعي  عف يلفع ريء.240/ 6( يهذنب اليهذنب )(2 ٍرعل الدًٌ  (  بلؿ اةف حجر: كبلؿ أةك زي
 (.723مرني)ص:يلرنت أةك زرعل الد  (3)
 (.3/504السيف الثةرل)  (4)
 (.571الفكائد الرهنر ةللرن ينلت )ص:   (5)
 (.12/226مسيد الةزار )  (6)
 (.1/288ررح معليي اآلرلر)  (7)

 (.298/ 1( يهذنب األسملء كالترلت )(8
 .973( ح 2/20(  ىحنح الةتلرم )9)
 (.1/213ايظر: اليحننؽ في مسلئؿ الت ؼ)  (10)
 (.12/152حلدنث المتيلرة )األ  (11)
 (.2/148ألحثلـ )األملـ في معرفل أحلدنث ا  (12)
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 قال الباحث: 
 ز كةهػػ كافػػؽ ا مػػلـ اةػػف معػػنف فػػي يفػػي سػػملع عةػػد الػػرحمف ةػػف عمػػرك األكزاعػػي أةػػك زرعػػل        

 الكلنػػػد ةػػػف مسػػػتـ  كرػػػعنب ةػػػف إسػػػحلؽ  كعةػػػلد ةػػػف جكنرنػػػل  كعمػػػر ةػػػف الكاحػػػد  كأرةػػػت سػػػملعن ميػػػن
كاك الراجح؛ ألف عةد الرحمف ةػف عمػرك األكزاعػي بػد ىػرح ةللسػملع مػف يػلفع فػي كغنراـ   اليككم 

ريرطكا في اف أاؿ العتـ إرـ   أثرر مف ركانل ةإسيلد ىحنح  كاك رنل م:مكف غنر مكىكؼ ةيدلنس
 كبد رةيت المعلىرة  كالتنلء ممثف. رةكت السملع  رةكت المعلىرة كالتنلء 
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 اخلامتة


 كةعد:  الحمد  الذم ةيعمين ييـ الىللحلت  كالى ة كالس ـ عتل تنر الةرنلت

أك ينػػؿ   يػػـ ةفضػػؿ مػػف ه كميػػل  دراسػػل المكاضػػع اليػػي يفػػل فنهػػل الةنهنػػي سػػملع الػػركاة مػػف الرػػنكخ
أف نسػجؿ أةػرز الييػلئج اليػي  ثيلةن السيف الثةرل  كبد يمثف الةلحث في يفي السملع فيد أبكاؿ الينل

ل ذلؾ  فييكىؿ إلنهل  حن الينػلط  فياذو الدراسل  كأةرز اليكىنلت اليي نكىي ةهل طتةل العتـ  مكضًٌ
 اليللنل: 

 النتائج التي توصل إلييا الباحث:

 سػملع الػركاةللملن ةلرعلن في عتـ العتػؿ  تلىػل فػي إرةػلت أف ا ملـ الةنهني ثلف علتةلحث يةنف  أوًًل:
 الةنهني الينلد في معظـ أبكالهـ  كأحثلمهـ.  فند كافؽ ا ملـ أك يفنن مف الرنكخ

يةنف أف ا ملـ الةنهني ثلف نيفؽ مع الينلد فػي يفػنهـ سػملع الػركاة مػف الرػنكخ  فنػد يفػرد ةيفػي ثانيا: 
 ."38  48  88  44"   كاي المكاضع اليللنل:( مكضعلن 67)( مكاضع فنط مف أىؿ 4السملع في )

كافنت ا ملـ الةنهني في ثؿ المكاضع اليي يفل فنهل سملع الركاة مف رنكتهـ  كمػل ظهػر فنػن  ثالثا:
المتللفل ثلف بد يفل ا ملـ الةنهني فنهل سملع الراكم مف رنتن لتركانل اليي عت ؽ عتنهل فنط  كلنس 

 ع  كاك مف ىكر اليدلنس التفي ثمل عيد ا ملـ اةف حجر.يفننؿ مطتننل لتسمل

المكاضػػػع اليػػػي يفػػػل فنهػػػل ا مػػػلـ الةنهنػػػي سػػػملع الػػػركاة مػػػف اليةػػػي ىػػػتل ه عتنػػػن كسػػػتـ  رابًعلللا:
 .لفمكاضع :عددال

 (34):العػػػددك   المكاضػػػع اليػػػي يفػػػل فنهػػػل ا مػػػلـ الةنهنػػػي سػػػملع الػػػركاة مػػػف الىػػػحلةل خامًسلللا:

 .لن مكضع

 (3: )الكاة ممػػف دكف الىػػحلةل عػػددع اليػػي يفػػل فنهػػل ا مػػلـ الةنهنػػي سػػملع الػػر المكاضػػ سادًسللا:

 .مكاضع
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 -المكاضػػع اليػػي ينػػؿ فنهػػل ا مػػلـ الةنهنػػي أبػػكاؿ الينػػلد فػػي يفػػي سػػملع الػػركاة مػػف اليةػػي سللابًعا:
 .لفمكضع العدد -ىتل ه عتنن كستـ

فػػي يفػػي سػػملع الػػركاة مػػف الىػػحلةل المكاضػػع اليػػي ينػػؿ فنهػػل ا مػػلـ الةنهنػػي أبػػكاؿ الينػػلد  ثامًنللا:
 .لمكضعن  (82):العدد

المكاضػػػع اليػػػي ينػػػؿ فنهػػػل ا مػػػلـ الةنهنػػػي أبػػػكاؿ الينػػػلد فػػػي يفػػػي سػػػملع الػػػركاة ممػػػف دكف  تاسلللعًا:
 ( مكاضع.6)عددال:الىحلةل 

دلػػت الدراسػػل عتػػل مػػدل اطػػ ع الةنهنػػي عتػػل أبػػكاؿ الينػػلد السػػلةننف  كيةحػػرو فػػي ذلػػؾ   :اسللرً اع
ػػػل عتػػػـ العتػػػؿ  الػػػذم اػػػك ةل ضػػػلفل إلػػػل  سػػػعل عتمػػػن ةفيػػػكف الحػػػدنث  كدبػػػلئؽ مسػػػلئتن  تىكىن

 أىعب أيكاع عتـ الحدنث  كأعمنهل فهمنل.

 التوصيات:

  كالسػملع   مف العتـك الهلمل في إرةلت التنلء نعدإذ   ايملـ ةعتـ سملع الركاة مف الرنكخاال .4
 كنيريب عتنن الحثـ ةليىلؿ الحدنث مف اينطلعن.

كاليعػػرؼ عتػػل ميهجنيػػن فػػي   ي الدارسػػنف ةإيمػػلـ دراسػػل ثيػػب ا مػػلـ الةنهنػػيأكىػػي إتػػكاي   .8
 يفي السملع مف الركاة.

 .كيفنن إرةلت سملع الركاة مف الرنكخمكسكعل تلىل ةميهج الينلد في  إيرلء .3

 أس:ؿ ه العتي العظنـ النةكؿ كاليكفنؽ كالسداد.

 يستنملن ثرنران .كىتل ه كستـ عتل سنديل محمد كعتل آلن كىحةن كستـ 
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 الفهـــــارس

 فيرس الرواة المترجم ليم
 فيرس المصادر والمراجع

 فيرس الموضوعللات
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 الرواة المترجم ليم
 ىفحلال المكضع الراكم

ًرٍنؾو الي ٍنًميُّ  ـي ةفي نىًزٍندى ةًف رى  102 42 ًإٍةرىاًاٍن

م د ةف عىٍمرك ةف  أىةيك ةثر ةف ميحى
 حـز

15 52 

 60 20 ةف نحنل ةف الكلند إسحلؽ

 98 40 يمنـ ةف طرفل

 65 23 ركر ةف زند المديي

 139 62 ركر ةف نزند

 146 66 حةنب ةف أةي رلةت

 119 52 الحسف الةىرم

 49 13 الحثـ ةف عينةل

ٍنؾو الرلمي لًلدي ٍةفي ديرى  104 43 تى

 39 7 رةنعل ةف أىةي عةد الرحمف

 111 47 رجلء ةف حنكة

 71 27 مهرافرفنع ةف 

 77 30 الزةنر اليمنمي الحيظتي

 47 12 سعند ةف جةنر

 66 24 سعند ةف فنركز
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 107 45 ستنملف ةف مكسل

تىٍنمىلفي ٍةفي نىًزندى اٍلثىٍعًةيُّ   145 65 سي

رعنب ةف نسلر  مكلل اةف 
 عةلس

8 40 

 115 49 ىللح ةف أةي مرنـ

 27 1 طىلًرؽي ٍةفي ًرهىلبً 

 109 46 رعةيعلمر ةف رراحنؿ ال

ٍةًد ًه ةًف مىٍسعيٍكدو  لًمره ةفي عى  32 3 عى

 118 51 عةلدة ةف يسي

 131  78  69  34 59  31  26  4 عةد الرحمف ةف أةي لنتل

 

ٍنتىلى   29 2 عةد الر ٍحمىف ٍةفي عيسى

 147 67 األكزاعي عةد الرحمف ةف عمرك

 81 33 عةد الرحمف ةف ارمز

ٍةًد ًه ٍةًف أىةً  زىاًعيًٌ عى  76 29 ي زىثىًرن ل اٍلتي

 74 28 دةنعةد ه ةف ةر 

ٍةد ه ٍةف عيمىًرك ٍةف ًاٍيد  105 44 عى

ُ  ٍةف مىٍعنؿ ٍةف منرف  ٍةد ا عى
 الثكفي

39 97 
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 130 58 عةد ه ةف مكاب

عةد المتؾ ةف عةد العزنز ةف 
ٍنجو  رى  جي

63 141 

 83 34 عةند ه ةف عةد ه ةف عيةل

 125 101 55 41 ء ةف أةي رةلحعطل

 43 10 عطلء ةف أىةي مستـ التراسليي

 134 60 عتي ةف أةي طتحل

ةف عتي ةف الحسنف ةف عتي 
 أةي طللب

11 46 

تىٍنـو  ك ٍةفي سي  55 17 عىٍمري

عىٍمرك ةف عةد ه ةف عةند 
 السةنعي

36 88 

ٍةد ه  35 5 عىٍكف ٍةف عى

النلسـ ةف عةد الرحمف ةف عةد 
  ةف مسعكده

16 53 

النلسـ ةف محمد ةف أةي ةثر 
 الىدنؽ

19 58 

 62 21 بةنىل ةف ذؤنب

 56 18 بيلدة ةف ًدعىلمل
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 37 6 مجلاد ةف جةر

لؽى   92 38 محمد ةف ًإٍسحى

 143 64 محمد ةف الميثدر ةف عةد ه

 85 35 محمد ةف سنرنف

م د ٍةف ميٍسًتـ ٍةف يدرس  122 54 ميحى

 50 14 ةف إنلس معلكنل ةف برة

 41 9 مثحكؿ الرلمي  الدمرني

 113 48 منمكف ةف أةي رةنب
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 ِفْيِرس اْلَمَصاِدِر َوالَمرَاِجعِ 
اػ  يحننؽ: 543 تالجكزبليي ف إةراانـ تحسنف ةل :نؿ كالميلثنر كالىحلح كالمرلانراألةلط .1

  الرنلض  مؤسسل دار الىمنعي لتيرر كاليكزنع عةدالرحمف ةف عةدالجةلر الفرنكائي  دار
 اػ.   1422الدعكة اليعتنمنل التنرنل  الهيد  الطةعل الراةعل  

نًرٌم  أحمد ةف أةي ةثر  .2 رىة  لتةيكىى  إيحلؼ الًتنىرة المهرة ةزكائد المسليند العىرى
اػ  يحننؽ: دار المرثلة لتةحث العتمٌي  دار الكطف  الطةعل 840اةف إسملعنؿ ت: 

 اػ.  1420األكلل  

كزجلييأحكا .3 اػ  يحننؽ: عةد العتنـ عةد 259ؿ الرجلؿ  ألةي إسحلؽ إةراانـ ةف نعنكب الجي
 ةلثسيلف. –لةىسيكم  حدنث أثلدمي  فنىؿ آةلدالعظنـ ا

اػ  اليلرر: 923إررلد السلرم لررح ىحنح الةتلرم  ألحمد ةف محمد النسط يي  ت  .4
 اػ. 1323المطةعل الثةرل األمنرنل  مىر  الطةعل: السلةعل  

اػ  463سينعلب في معرفل األىحلب  نكسؼ ةف عةد ه ةف محمد ةف عةد الةر ت اال .5
 اػ.1412ةنركت    نؽ: عتي محمد الةجلكم  دار الجنؿيحن

اػ  يحننؽ: 630أسد الرلةل في معرفل الىحلةل  ألةي الحسف عتي ةف محمد الجزرم ت  .6
 ـ. 1994اػ  1415علدؿ أحمد الرفلعي  دار الثيب العتمنل  

 ىلةل في يمننز الىحلةل  ألحمد ةف عتي ةف حجر العسن يي الرلفعي  يحننؽ: محمد ا .7
 اػ.1407الثكنت  الطةعل األكلل     ف األرنر  إحنلء اليراث ا س ميستنمل

اػ  يحننؽ: 762إثملؿ يهذنب الثملؿ في أسملء الرًٌجلؿ  لميرىٍتطلم ةف بىًتٍنج ةف عةده ت:  .8
ةف إةراانـ  الفلركؽ الحدنرل لتطةلعل كالٌيرر  الطةعل األكلل  علدؿ ةف محٌمد  كأسلمل 

 اػ.1422

 .ق580ا يةلء في يلرنت التتفلء: لمحمد ةف عتي ةف محمد المعركؼ ةلةف العمرايي ت  .9
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األيسلب  ألةي سعد عةد الثرنـ ةف محمد ةف ميىكر اليمنمي السمعليي  يحننؽ: عةد  .11
 –ق1382حندر آةلر  الطةعل األكلل    لعرملينلي  مجتس دائرة المعلرؼ االرحمف النملي

 ـ.1962

لفظ اةف حىجر العسن يي في فىيح  .11 يحننؽ األحلدنث اليي ذثرال الحى لرم في يترنج كى أًينسي الس 
ل  سى الةىلرم: ليةنؿ ةف ميىكر  المحنؽ: يةنؿ ةف مىيىكر ةف نىعنكب الةىلرة  اليلرر: مؤس 

ل الرن لف  ةنرك  سى ملحل  مؤس    ـ. 2005 -ق1426لةيلف  الطةعل: األكلل    تالس 

ا نملف  لمحمد ةف إسحلؽ ةف نحنل ةف ميدو  يحننؽ: د. عتي ةف محمد ةف يلىر  .12
 ق. 1406ةنركت  الطةعل الرلينل   –الفننهي  مؤسسل الرسللل 

اػ  يحننؽ: عةد 774الةدانل كاليهلنل  ألةي الفداء إسملعنؿ ةف عمر ةف ثرنر الدمرني ت  .13
-اػ1424الرنلض  الطةعل الرلينل  علـ  -ةف عةد المحسف اليرثي  دار عللـ الثيبه ا

 ـ.2003

ألةي زثرنل نحنل ةف معنف  –أحمد ةف محمد ةف النلسـ ةف محرز ركانل –يلرنت اةف معنف .14
  اػ1405دمرؽ  علـ   اػ  يحننؽ: محمد ثلمؿ النىلر  مجمع الترل العرةنل233ت 

 ـ.1985

اػ  يحننؽ: أحمد 233ألةي زثرنل نحنل ةف معنف ت  -انل الدارميرك  - يلرنت اةف معنف .15
 اػ.1400دمرؽ  علـ -يكر سنؼ  دار الم:مكف لتيراث

اػ  يحننؽ: أحمد 233ألةي زثرنل نحنل ةف معنف ت  -ركانل الدكرم –يلرنت اةف معنف  .16
حنلء اليراث ا س مي  -اػ1399مثل المثرمل  علـ   يكر سنؼ  مرثز الةحث العتمي كاُّ

 ـ.1979

يلرنت ا س ـ ككفنلت المرلانر كاألع ـ لرمس الدنف محمد ةف أحمد ةف عرملف الذاةي   .17
ةنركت  الطةعل األكلل     يحننؽ: د. عمر عةد الس ـ يدمرم. دار الثيلب العرةي  لةيلف

 ـ.1987 -اػ 1407
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ؽ: اػ  يحنن385يلرنت أسملء الرنلت  ألةي حفص عمر ةف أحمد الرهنر ةلةف رلانف ت  .18
 ـ.1984-اػ1404الثكنت  الطةعل األكلل علـ   ىةحي السلمرائي  الدار الستفنل

اػ  يحننؽ: محمكد إةراانـ زاند  دار 256ت  الةتلرم محٌمد ةف إسملعنؿل اليلرنت األكسط .19
 المعرفل  ةنركت.

 -اػ  دار الثيب العتمنل463يلرنت ةرداد  ألحمد ةف عتي أةك ةثر التطنب الةردادم ت  .21
 ـ.1987-اػ1407الطةعل األكلل  ةنركت  

 كاػ  المحنؽ: محب الدنف أة571يلرنت دمرؽ  ألةي النلسـ عتي ةف الحسف ةف عسلثر ت .21
 ـ.1995ةنركت    العمرم  دار الفثر  سعند عمر ةف غرامل

اليلرنت الىرنر  ألةي عةد ه محمد ةف إسملعنؿ الةتلرم  يحننؽ: محمكد إةراانـ زاند   .22
 . 1977 – 1397حتب  النلارة  الطةعل األكلل     دار اليراثدار الكعي  مثيةل 

اػ  يحننؽ 279اليلرنت الثةنر يلرنت اةف أةي تنرمل  ألةي ةثر أحمد ةف أةي تنرمل ت  .23
 اػ .1424النلارة  الطةعل األكلل   ى ح اتؿ  الفلركؽ الحدنرل

    دار الثيب العتمنلاليلرنت الثةنر  ألةي عةد ه إسملعنؿ ةف إةراانـ الجعفي الةتلرم .24
 ـ.1986ةنركت  

اػ  يحننؽ: د. عةد 379  ألةي ستنملف محمد ةف عةد ه  ت يلرنت مكلد العتملء ككفنليهـ .25
 ق.1410الرنلض  الطةعل: األكلل    ه أحمد ستنملف الحمد  اليلرر: دار العلىمل

لدنف  أةك النلسـ عتي يةننف ثذب المفيرم فنمل يسب إلل ا ملـ أةي الحسف األرعرم: لرنل ا .26
ةنركت    اػ  اليلرر: دار الثيلب العرةي571ةف الحسف المعركؼ ةلةف عسلثر ت 

 ق.1404الطةعل: الرللرل  

الكفلء إةراانـ ةف محمد ةف تتنؿ سةط  ياليةننف ألسملء المدلسنف  لةرالف الدنف الحتةي أة .27
ةنركت    ثيب العتمنل اػ  يحننؽ: نحنل رفنؽ حسف  دار ال841ةف العجمي الرلفعي  ت 

 ـ. 1986 -اػ  1406الطةعل  األكلل 
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يحفل اليحىنؿ في ذثر ركاة المراسنؿ  لكلٌي الدنف أةي زرعل أحمد ةف عةد الرحنـ العرابي  .28
 ـ.1999الرنلض  الطةعل األكلل  اػ  يحننؽ: عةد ه يكارة  مثيةل الررد 826ت

التنر محمد ةف عةد الرحمف  يالدنف أةلرمس   اليحفل التطنفل في يلرنت المدنيل الررنفل .29
كلل لةيلف  الطةعل: األ    ةنركتل  اليلرر: الثيب العتمناػ902الميكفل:   الستلكم
 . ـ1993-اػ1414

 ةنركت. -اػ  دار الثيب العتمنل748يذثرة الحفلظ  لمحمد ةف أحمد الذاةي  .31

كلند الةلجي  ستنملف اليعدنؿ كاليجرنح لمف ترج لن الةتلرم في الجلمع الىحنح  ألةي ال .31
لةلةل حسنف  دار التكاء  يأةػ  يحننؽ: ا474ةف تتؼ ةف سعد ةف أنكب ةف كارث ت: 
 اػ. 1406لتيرر كاليكزنع  الرنلض  الطةعل األكلل  

اػ  دراسل 227اليفسنر مف سيف سعند ةف ميىكر: ألةي عرملف سعند ةف ميىكر   ت  .32
حمند  اليلرر: دار الىمنعي لتيرر  كيحننؽ: د سعد ةف عةد ه ةف عةد العزنز آؿ

 ـ. 1997 -اػ 1417كاليكزنع  الطةعل: األكلل  

اػ  يحننؽ: أةك 852ينرنب اليهذنب  ألةي الفضؿ أحمد ةف عتي ةف حجر العسن يي ت  .33
 األرةلؿ ىرنر أحمد رلغؼ الةلثسيليي  دار العلىمل.

اػ  عينت 676اليككم ت يهذنب األسملء كالترلت  ألةي زثرنل محني الدنف نحنل ةف ررؼ  .34
ةيررو كيىحنحن كاليعتنؽ عتنن كمنلةتل أىكلن: ررثل العتملء ةمسلعدة إدارة الطةلعل 

 لةيلف. –المينرنل   دار الثيب العتمنل  ةنركت 

ةنركت  علـ  -اػ  دار الفثر852يهذنب اليهذنب  ألحمد ةف عتي ةف حجر العسن يي ت  .35
 ـ. 1984-اػ1404

اػ  يحننؽ: 742  لنكسؼ ةف عةد الرحمف المزم ت الرجلؿ في أسملء يهذنب الثملؿ .36
 – ق1400  ةنركت  الطةعل األكلل -الدثيكر ةرلر عكاد معركؼ  مؤسسل الرسللل

 .ـ1980
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الرلفعي   الةف المتنف سراج الدنف عمر ةف عتي  اليكضنح لررح الجلمع الىحنح .37
اليراث  اليلرر: دار  كيحننؽ    المحنؽ: دار الف ح لتةحث العتمي اػ804المىرم  ت 
 ـ.2008 -اػ1429سكرنل  الطةعل: األكلل     –اليكادر  دمرؽ 

ألةي الفداء زنف الدنف بلسـ ةف بيٍطتيٍكةىرىل الحيفي ت   الرنلت ممف لـ ننع في الثيب السيل .38
اػ  دراسل كيحننؽ: رلدم ةف محمد ةف سللـ آؿ يعملف  اليلرر: مرثز اليعملف 879

س منل كيحننؽ اليراث كاليرجمل  ىيعلء  النمف  الطةعل: األكلل  لتةحكث كالدراسلت ا 
 ـ. 2011 -اػ  1432

-اػ  يحننؽ: السند ررؼ الدنف أحمد  دار الفثر354الرنلت  لمحمد ةف حةلف الةسيي ت  .39
 ـ.1975-اػ1395ةنركت  علـ 

م السعلدات المةلرؾ ةف محمد الجزر  يجلمع األىكؿ في أحلدنث الرسكؿ لمجد الدنف أة .41
 -م حمطةعل ال -النلدر األريؤكط مثيةل الحتكايي اػ  يحننؽ: عةد606اةف األرنر ت 

 مثيةل دار الةنلف  الطةعل األكلل.

اػ  761جلمع اليحىنؿ في أحثلـ المراسنؿ  ألةي سعند تتنؿ ةف ثىٍنثىتدم الع ئي ت .41
 ـ.1986-اػ1407الرنلض   -يحننؽ: حمدم عةد المجند الستفي  دار عللـ الثيب

اػ  يحننؽ: الدثيكر 458الجلمع لرعب ا نملف  ألةي ةثر الةنهني أحمد ةف الحسنف ت  .42
عةد العتي عةد الحمند حلمد  مثيةل الررد لتيرر كاليكزنع ةللرنلض ةلليعلكف مع الدار 

 ـ.2003 -اػ1423الستفنل ةةكمةلم ةللهيد  الطةعل األكلل  علـ 

اػ  دار إحنلء اليراث 327أةي حليـ الرازم ت الجرح كاليعدنؿ  ألةي محمد عةد الرحمف ةف  .43
 ةنركت. -العرةي

دار اػ  430ت:  عىنـ األىفهليي  أحمد ةف عةدهحتنل األكلنلء كطةنلت األىفنلء  ألةي يي  .44
 اػ.1394السعلدة  ةجكار محلفظل مىر  
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 التزرجي  ت ىل يذانب يهذنب الثملؿ في أسملء الرجلؿ  لىفي الدنف أحمد ةف عةد ه .45
 اػ.1416 حتب  -غدة  دار الةرلئر يحننؽ: عةد الفيلح أةي

دالئؿ اليةكة كمعرفل أحكاؿ ىلحب الررنعل  ألةي ةثر أحمد ةف الحسنف الةنهني  يحننؽ:  .46
 اػ.1408 الطةعل األكلل -عةد المعطي بتعجي  دار الثيب العتمنل 

م كمستـ: ألةي ذثر أسملء اليلةعنف كمف ةعداـ ممف ىحت ركانين عف الرنلت عيد الةتلر  .47
ثملؿ   اػ  المحنؽ: ةكراف الضيلكم385الحسف عتي ةف عمر الةردادم  الداربطيي ت 
اػ 1406لةيلف  الطةعل: األكلل   –ةنركت  -نكسؼ الحكت  اليلرر: مؤسسل الثيب الرنلفنل

 ـ.1985 -

ذثر المدلسنف  ألةي عةد الرحمف أحمد ةف رعنب ةف عتي اليسلئي  يحننؽ: الررنؼ حليـ  .48
 اػ.1423مثل المثرمل  الطةعل األكلل   ف علرؼ العكيي  دار عللـ الفكائدة

الرفع كاليثمنؿ في الجرح كاليعدنؿ  لتثيكم  محمد عةدالحي ةف محمد عةدالحتنـ ت:  .49
غدة  مثيب المطةكعلت ا س منل  حتب  الطةعل الرللرل   ياػ  يحننؽ: عةدالفيلح أة1304
 اػ.1407

 نهـ ةمل ال نكجب رداـ  لتذاةي  محمد ةف أحمد الركاة الرنلت الميثتـ ف .51
اػ  يحننؽ: محمد إةراانـ المكىتي   دار الةرلئر 748ةف عرملف ةف بىلٍنملز ت: 

 اػ.1412ا س منل  ةنركت  الطةعل األكلل  

اػ  273سيف اةف ملجن  ألةي عةد ه محمد ةف نزند النزكنيي الرهنر ةلةف ملجن ت  .51
 اػ .1418ةنركت  الطةعل األكلل  –دار الجنؿ  يحننؽ: ةرلر عكاد معركؼ

اػ  يحننؽ: ىدبي 275سيف أةي داكد  ألةي داكد ستنملف ةف األرعث السجسيليي ت  .52
 .ـ1999ةنركت   -محمد العطلر دار الفثر
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اػ  يحننؽ: د. ةرلر 279سيف اليرمذم  ألةي عنسل محمد ةف عنسل ةف سكرة اليرمذم ت  .53
ةنركت  الطةعل الرلينل   رب ا س مير  كدار الةنركت  ؿعكاد معركؼ  دار الجن

 ـ.1998

سيف الداربطيي ألةي الحسف عتي ةف عمر الداربطيي  يحننؽ: رعنب األريلكط  مؤسسل  .54
 ـ.2004  ػا1424ةنركت  الطةعل األكلل علـ  –الرسللل 

اػ  يحننؽ محمد عةد النلدر 458ألحمد ةف الحسنف ةف عتي الةنهني ت   السيف الثةرل .55
 ـ.2003اػ_ 1424  علـ الطةعل الرللرل  ةنركت    دار الثيب العتمنلعطل

اػ  303السيف الثةرل  ألةي عةد الرحمف أحمد ةف رعنب ةف عتي التراسليي  اليسلئي ت  .56
 .2001-1421ةنركت  الطةعل األكلل  –يحننؽ:حسف عةد الميعـ رتةي  مؤسسل الرسللل 

أحمد محمد يكر سنؼ   اػ  يحننؽ:233ف ت سؤاالت اةف الجيند ألةي زثرنل نحنل ةف معن .57
 اػ .1408المدنيل الميكرة  الطةعل األكلل  علـ  -مثيةل الدار

اػ في جرح الركاة كيعدنتهـ  يحننؽ: زنلد 241سؤاالت أةي داكد ل ملـ أحمد ةف حيةؿ ت  .58
 اػ.1414المدنيل الميكرة  علـ  -محمد ميىكر  مثيةل العتـك كالحثـ

جرم أةل داكد السجسيليي في معرفل الرجلؿ كجرحهـ كيعدنتهـ  يحننؽ: سؤاالت أةي عةند اآل .59
-اػ1418ةنركت  الطةعل األكلل   -عةد العتنـ ةف عةد العظنـ الةسيكم  دار الرنلف

 ـ.1997

اػ  يحننؽ: 275سؤاالت أةي عةند اآلجرم أةل داكد ستنملف ةف األرعث السجسيليي ت  .61
المدنيل الميكرة  الطةعل األكلل  علـ  -منلبلسـ العمرم  الجلمعل ا س  محمد عتي
 ـ.1979-اػ1399

  يحننؽ: مكفؽ عةد ه 234سؤاالت محمد ةف عرملف ةف أةي رنةل  لعتي ةف المدنيي ت  .61
 اػ.1404عةد النلدر  مثيةل المعلرؼ  الرنلض  
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جزٌم ت:  .62 كاة   ق 438سؤاالتي مسعكد ةف عتي السًٌ مع أسئتل الةردادٌننف عف أحكاؿ الرُّ
 لتحلثـ الي نسلةكرٌم  محٌمد ةف عةده 

اػ   يحننؽ: مكفؽ عةدالنلدر  دار الررب ا س مٌي  ةنركت  الط ةعل األكلل  405ت: 
 اػ.1408

اػ  يحننؽ: رعنب 748سنر أع ـ الية ء  لمحمد ةف أحمد رمس الدنف الذاةي ت  .63
 اػ.1413األريؤكط كغنرو  مؤسسل الرسللل  الطةعل اليلسعل علـ 

 ننؽ:اػ  يح1089رذراتي الذ اب في أتةلر مف ذاب  الةف الًعمىلد  عةدالحٌي ةف أحمد ت:  .64
 اػ. 1406  دار اةف ثرنر  دمرؽ  الطةعل األكلل  عةدالنلدر األريىؤيكط

ةثر محمد ةف إسحلؽ ةف تزنمل ةف المرنرة ةف ىللح ةف ةثر  يحنح اةف تزنمل  ألةى .65
 –مىطفل األعظمي  المثيب ا س مي . محمداػ  يحننؽ: د311الستمي الينسلةكرم ت

 ـ.1970اػ  1390ةنركت  علـ 

اػ  يحننؽ: محمد 256ىحنح الةتلرم  ل ملـ أةي عةد ه محمد ةف إسملعنؿ الةتلرم  .66
 اػ.1422ةنركت  الطةعل األكلل  علـ  -زانر اليلىر  دار طكؽ اليجلة

رنر  لتةتلرٌم  محٌمد ةف إسملعنؿ ت:  .67 عفلء الى  اػ  يحننؽ: محمكد إةراانـ زاند  256الضُّ
 اػ.1369دار الكعي  حتب  

اػ  759  عةد الرحمف ةف عتي ةف محمد ةف الجكزم أةك الفرج ت كفالضعفلء كالميركث .68
 اػ.1406ةنركت  –ه النلضي  دار الثيب العتمنل يحننؽ: عةد

يحننؽ: اػ  303  ألةي عةد الرحمف أحمد ةف رعنب اليسلئي  ت كفالضعفلء كالميركث .69
 ـ. 1986اػ  1406ةنركت   الطةعل األكلل  -محمكد إةراانـ زاند  دار المعرفل

اػ  يحننؽ: حمدم 322ألةي جعفر محمد ةف عمرك ةف مكسل العننتي ت  الثةنر الضعفلء .71
 اػ.1420الرنلض  الطةعل األكلل   -عةدالمجند الستفي  دار الىمنعي
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اػ  771الب ةف يني الدنف السةثي ت طةنلت الرلفعنل الثةرل: ليلج الدنف عةد الك  .71
المحنؽ: د. محمكد محمد الطيلحي د. عةد الفيلح محمد الحتك  اليلرر: اجر لتطةلعل 

 اػ.1413كاليرر كاليكزنع  الطةعل: الرلينل  

اػ  يحننؽ: 772الرلفعٌي   ت   طةنلت الرلفعنل: لعةد الرحنـ ةف الحسف ةف عتي ا سيكم .72
 ـ.2002دار الثيب العتمنل  الطةعل: األكلل ثملؿ نكسؼ الحكت  اليلرر: 

اػ  يحننؽ: د أحمد 774طةنلت الرلفعننف: ألةي الفداء إسملعنؿ ةف عمر ةف ثرنر  ت  .73
محمد زنيهـ محمد عزب  اليلرر: مثيةل الرنلفل الدنينل  يلرنت اليرر:  .عمر الرـ  د

 ـ. 1993 -اػ  1413

ف  أةك عمرك  يني الدنف المعركؼ ةلةف طةنلت الفنهلء الرلفعنل: لعرملف ةف عةد الرحم .74
اػ  المحنؽ: محني الدنف عتي يجنب  اليلرر: دار الةرلئر 643الى ح الميكفل: 

 ـ.1992ةنركت  الطةعل: األكلل   –ا س منل 

اػ  دار 230الطةنلت الثةرل  لمحمد ةف سعد ةف مينع أةك عةد ه الةىرم الزارم ت  .75
 ةنركت. –ىلدر

ألةي الفضؿ أحمد ةف عتي ةف حجر العسن يي   يحننؽ: د. علىـ ةف طةنلت المدلسنف   .76
 ـ.1983 -اػ 1403عملف  الطةعل األكلل   –عةد ه النرنكيي  مثيةل الميلر 

تىفي  أحمد ةف محمد ت:  يالطنكرنلت  اييتلب: أة .77  ياػ  مف أىكؿ: أة576طلار السًٌ
اػ  دراسل كيحننؽ: دسملف 500الطنكرم ت:   الجةلر الىنرفي الحسنف المةلرؾ ةف عةد

نحنل معللي  عةلس ىتر الحسف  مثيةل أضكاء الستؼ  الرنلض  الطةعل األكلل  
 اػ. 1425

اػ  يحننؽ: محٌمد ةسنكيي 748محٌمد ةف أحمد ت:  لًعةىر في تةر مف غىةىر  لتٌذاةيا .78
 اػ.1405زغتكؿ  دار الثيب العتمنل  ةنركت  الطةعل األكلل  
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اػ  يحننؽ: محمد مىطفل األعظمي  234ةف عةد ه ةف المدنيي ت العتؿ  ل ملـ عتي  .79
 ـ. 1980 المثيب ا س مي  ةنركت  الطةعل الرلينل

محمد عىةد الرحمف ةف محمد ةف إدرنس ةف مهراف الرازم   يعتؿ الحدنث  الةف أةي حليـ أة .81
األكلل   ةع الحمنضي الطةعل:يحننؽ: الدثيكر سعد ةف عةد ه الحمند  مطل 327 -240
 ـ. 2006 -اػ1427

طللب النلضي  يحننؽ:  ياػ  يرينب: أة279العتؿ الثةنر  لتيرمذٌم  محٌمد ةف عنسل ت:  .81
لمرائٌي كآتركف  عللـ الثيب  ةنركت  كمثيةل الي هضل العرةنل  الٌطةعل األكلل   ىةحي الس 

 اػ. 1409

ةف أحمد الداربطيي العتؿ الكاردة في األحلدنث اليةكنل  ألةي الحسف عتي ةف عمر  .82
 :الرنلض  الطةعل األكلل -اػ  يحننؽ: محفكظ الرحمف زنف ه الستفي  دار طنةل385ت

 ـ. 1985 -اػ 1405

حننؽ: كىي ه عةلس  دار اػ  ي242العتؿ كمعرفل الرجلؿ  ل ملـ أحمد ةف حيةؿ ت .83
 ـ.1988-اػ1408الرنلض  الطةعل األكلل  علـ  –التليي

حمد ألحمد ةف م  ستكؾ اليةي مع رةن عز كجؿ كمعلررين مع العةلد  عمؿ النكـ كالتنتل .84
ٍنيىكىرمُّ  المعركؼ يًٌي  ت ة الدًٌ اػ  المحنؽ: ثكرر الةريي  اليلرر: دار النةتل 364لةف السُّ

 جدة / ةنركت. -فل ا س منل كمؤسسل عتـك النرآفلترنل

اػ  يحننؽ 285ٍرةٌي ت   ألةي إسحلؽ إةراانـ ةف إسحلؽ ةف إةراانـ الحى غرنب الحدنث .85
كدراسل: ستنملف ةف إةراانـ العلند  مثل المثرمل: جلمعل أـ النرل  مرثز الةحث العتمي 

حنلء اليراث ا س مي  الطةعل األكلل  علـ   اػ.1405كاُّ

اػ  يحننؽ: عةد الثرنـ 388غرنب الحدنث  ألةي ستنملف حمد ةف محمد التطلةي ت  .86
حنلء اليراث إةراانـ الررةلكم  مثل المثرمل:  جلمعل أـ النرل  مرثز الةحث العتمي كاُّ
 اػ.1402ا س مي  الطةعل األكلل  علـ 
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يحننؽ: د. عةد  اػ 276ألةي محمد عةد ه ةف مستـ ةف بينةل الدنيكرم  غرنب الحدنث  .87
 ق.1397ةرداد  الطةعل: األكلل   – الجةكرم  اليلرر: مطةعل العلييه

م  ألةي الفرج عةد الرحمف ةف رهلب الدنف الةردادم رـ فيح الةلرم ررح ىحنح الةتلر  .88
  النلارة –الدمرني الرهنر ةلةف رجب  يحننؽ: مجمكعل مف المحنننف  دار الحرمنف

 ـ.1996 -اػ 1417الطةعل: األكلل  

الثلرؼ في معرفل مف لن ركانل في الثيب السيل  رمس الدنف أةك عةد ه محمد ةف أحمد  .89
ننؽ: محمد عكامل  دار النةتل لترنلفل ا س منل حاػ  ي748 ز الذاةي تةف عرملف ةف بىلٍنمل

 ـ.1992 -اػ1413علـ  :جدة الطةعل األكلل –

اػ  ىححن: 630الثلمؿ في اليلرنت  الةف األرنر الجزرم  عتي ةف أةي الثـر الرنةليي  .91
 اػ.  1407 :ب العتمنل  ةنركت  الطةعل األكللمحمد نكسؼ الدبلؽ  دار الثي

اػ  يحننؽ: 365لمؿ في ضعفلء الرجلؿ  ألةي أحمد عةد ه ةف عدم الجرجليي ت الث .91
 ـ.1988-اػ1409ةنركت  علـ  -نحنل متيلر غزاكم  دار الفثر

اػ  يحننؽ: عةدالرحنـ محمد أحمد 261الثييىل كاألسملء  لمستـ ةف الحجلج الينسلةكرم ت:  .92
المدنيل الميكرة  الطةعل األكلل  النرنرم  عملدة الةحث العتمي ةللجلمعل ا س منل  

 اػ.    1404

رٌم  عتي ةف أةي الثـر محٌمدالٌتةلب في يهذنب األيسلب  الةف األرنر الجى  .93   اػ 630ت:  زى
 دار ىلدر  ةنركت.

اػ  المحنؽ: عةد ه 711لسلف العرب  لمحمد ةف مثـر ةف ميظكر األفرنني المىرم ت  .94
ةنركت الطةعل –ـ محمد الرلذلي   دار ىلدر عتي الثةنر كمحمد أحمد حسب ه كالر

 ق.1414الرللرل 

اػ  اعييل ةن الرنت 852لسلف المنزاف  ألةي الفضؿ أحمد ةف عتي ةف حجر العسن يي ت  .95
اػ  كاعييل ةإتراجهل كطةلعيهل اةين ستملف أةك غدة  مثيةل 1417عةد الفيلح أةك غدة ت 
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ةنركت  الطةعل األكلل   -ا س منل المطةكعلت ا س منل ةلليعلكف مع دار الةرلئر
 ـ.2002-اػ1423

  اػ  يحننؽ: محمكد إةراانـ زاند354مف المحدرنف  لمحمد ةف حةلف الةسيي ت  كفالمجركح .96
 ـ.1992 -اػ1412ةنركت   -دار المعرفل

اػ  دار الفثر  ةنركت   907مجمع الزكائد كميةع الفكائد  لعتي ةف أةي ةثر الهنرمي ت  .97
 اػ.1412علـ 

كعتي عةد الةلسط   لمتيتطنف  ألةي سعند الع ئي  المحنؽ: د. رفعت فكزم عةد المطتبا .98
 ـ.1996ةللنلارة  الطةعل األكلل علـ   مزند  مثيةل التليجي

المدلسنف  ألةي زرعل كلي الدنف أحمد ةف عةد الرحنـ ةف الحسنف  المعركؼ ةلةف أسملء  .99
يلفذ حسنف حملد  دار الكفلء   مطتب كد.اػ  يحننؽ: د.رفعت فكزم عةد ال826العرابي ت: 

 ـ.1995اػ   1415الطةعل األكلل  

ألةي محمد   مرآة الجيلف كعةرة الننظلف في معرفل مل نعيةر مف حكادث الزملف .111
اػ  كضع حكارنن: 768عفنؼ الدنف عةد ه ةف أسعد ةف عتي ةف ستنملف النلفعي ت 

 -اػ  1417لةيلف  الطةعل: األكلل   –ركت تتنؿ الميىكر  اليلرر: دار الثيب العتمنل  ةن
 ـ.1997

يحننؽ: رعنب   اػ275المراسنؿ  ألةي داكد ستنملف ةف األرعث السجسيليي ت  .111
 .1998-1418األريؤكط  الطةعل الرلينل  مؤسسل الرسللل 

اػ  يحننؽ: رثر ه ةف يعمل 327ةف أةي حليـ عةد الرحمف المراسنؿ  ألةي محمد  .112
 اػ.1402ةنركت  الطةعل الرلينل  علـ  -ل الرسللله بكجليي  مؤسس

المسيدرؾ عتل الىحنحنف كةذنتن اليتتنص لتذاةي  ألةي عةد ه محمد ةف عةد  .113
–اػ  يحننؽ: نكسؼ عةد الرحمف المرعرتي  دار المعرفل 405ه الحلثـ الينسلةكرم ت

 ةنركت.
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: د. محفكظ اػ يحننؽ292مسيد الةزار  ألةي ةثر أحمد ةف عمرك الةزار ت  .114
 . 1409ةنركت  -الرحمف زنف ه  مؤسسل عتـك النرآف  مثيةل العتـك كالحثـ

اػ  يحننؽ: أنمف 307مسيد الركنليي  ألةي ةثر محمد ةف الركف الركنليي ت  .115
 اػ. 1416علـ   النلارة –عتي أةك نمليي  مؤسسل برطةل 

ر التتمي الرلمي مسيد الرلمننف  ألةي النلسـ ستنملف ةف أحمد ةف أنكب ةف مطن .116
 مؤسسل الرسللل  ةنركت  الطةعل    يحننؽ: حمدم ةف عةد المجند الستفي360الطةرايي ت

 .1984 – 1405 :األكلل

اػ  حننن ككرنن كعتؽ 354مرلانر عتملء األمىلر  لمحمد ةف حةلف الةسيي ت  .117
 ـ . 1991الميىكرة    -عتنن مرزكؽ عتل إةراانـ   دار الكفلء لتطةلعل كاليرر كاليكزنع 

اػ  يحننؽ: حةنب الرحمف 211المىيؼ  ألةي ةثر عةد الرزاؽ الىيعليي   .118
 اػ.1403ةنركت الطةعل الرلينل  –األعظمي  المثيب ا س مي 

ي ؼ  ألةي ة .119   يحننؽ: محمد عكامل  دار ثر عةد ه ةف محمد ةف أةي رنةلالميىى
 .2006 -1420السعكدنل  الطةعل األكلل  –النةتل 

تداف  نلبكت ةف عةد ه الحمكم أةك عةد ه  دار ىلدر  ةنركت الطةعل: معجـ الة .111
 ـ 1995الرلينل  

ـ الىحلةل  الةف بليع  عةدالةلبي ةف بليع ةف مرزكؽ ت:  .111 اػ  يحننؽ:  351ميعجى
ى ح ةف سللـ المىرايي  مثيةل الررةلء األررنل  المدنيل الميكرة  الطةعل األكلل  

 اػ.1418

ـ الىحلةمي  .112 اػ  يحننؽ: 317ل  لتةركم  عةده ةف محمد ةف عةدالعزنز ت: عجى
 اػ. 1421محمد األمنف ةف محمد الجثيي  مثيةل دار الةنلف  الثكنت  الطةعل األكلل  
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المعجـ الثةنر  ستنملف ةف أحمد ةف أنكب ةف مطنر التتمي الرلمي  أةك النلسـ  .113
النلارة   –ي  مثيةل اةف ينمنل اػ  يحننؽ: حمدم ةف عةد المجند الستف360الطةرايي ت 

 الطةعل الرلينل .

 261معرفل الرنلت  ألةي الحسف أحمد ةف عةد ه ةف ىللح العجتي الثكفي ت  .114
المدنيل الميكرة  الطةعل األكلل   -اػ  يحننؽ: عةد العتنـ عةد العظنـ الةسيكم  مثيةل الدار 

 ـ.1985اػ  1405

اػ  458ف الحسنف ةف عتي الةنهني ت معرفل السيف كاآلرلر  ألةي ةثر أحمد ة .115
ثرايري ةةلثسيلف  دار  -يحننؽ: عةد المعطي أمنف بتعجي   جلمعل الدراسلت ا س منل 

 اػ .1412دمرؽ  الطةعل األكلل  –حتب  دار بينةل  –كالكعي 

اػ  يحننؽ: 430معرفل الىحلةل  ألةي يعنـ أحمد ةف عةد ه األىةهليي ت  .116
 ـ. 1998اػ  1419الرنلض الطةعل األكلل  –دار الكطف لتيرر  علدؿ ةف نكسؼ العزازم 

معرفل عتـك الحدنث: ألةي عةد ه الحلثـ محمد ةف عةد ه الينسلةكرم المعركؼ  .117
ةنركت   –اػ  المحنؽ: السند معظـ حسنف  اليلرر: دار الثيب العتمنل 405ةلةف الةنع ت 

 ـ.1977 -اػ 1397الطةعل: الرلينل  

لر في ررح أسلمي رجلؿ معليي اآلرلر  ألةي محمد محمكد ةف أحمد مرليي األتن .118
اػ  يحننؽ: محمد حسف إسملعنؿ  اليلرر: دار الثيب 855ةدر الدنف العنيل الميكفل: 

 ـ. 2006 -اػ  1427لةيلف   الطةعل: األكلل   –العتمنل  ةنركت 

دنف عير  اػ  يحننؽ: يكر ال748المريي في الضعفلء  لمحمد ةف أحمد الذاةي ت  .119
 سكرنل.-دار الفثر

  يحننؽ -ركانل اةف طهملف  –مف ث ـ أةي زثرنل نحنل ةف معنف في الرجلؿ  .121
 اػ. 1400دمرؽ  علـ  –الدثيكر: أحمد محمد يكر سنؼ  دار الم:مكف لتيراث 
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المييتب مف مسيد عةد ةف حمند لعةد ةف حمند  يحننؽ: مىطفل ةف العدكم  دار  .121
 ـ.2002لرلينل ةتيسنل  الرنلض الطةعل  ا

ت:  المييظـ في يلرنت األمـ كالمتكؾ  الةف الجكزم  عةدالرحمف ةف عتي ةف محمد .122
-كمىطفل عةدالنلدر عطل  دار الثيب العتمنل    اػ  يحننؽ: محمد عةدالنلدر عطل597
 اػ.1412  الطةعل األكلل  -ةنركت

ف بىلٍنملز ةعةد ه محمد ةف أحمد ةف عرملف عيداؿ  رمس الدنف أةك منزاف اال .123
اػ  المحنؽ: يحننؽ: عتي محمد الةجلكم اليلرر: دار المعرفل لتطةلعل 748الذاةي ت 

 ـ. 1963 -اػ  1382الطةعل: األكلل   -لةيلف  –كاليرر  ةنركت 

اليجـك الزاارة في متكؾ مىر كالنلارة  الةف يررم ةردم جملؿ الدنف  أةك  .124
اػ  كزارة الرنلفل 874م الحيفي ت: المحلسف نكسؼ ةف يررم ةردم ةف عةده الظلار 

 كا ررلد النكمي  دار الثيب  مىر.

اػ  مثيةل الررد  852يزال األلةلب في األلنلب  الةف حجر  أحمد ةف عتي ت:  .125
 اػ.  1409الرنلض  الطةعل األكلل  

يثث الهمنلف في يثت العمنلف: لى ح الدنف تتنؿ ةف أنةؾ الىفدم الميكفل:  .126
كضع حكارنن: مىطفل عةد النلدر عطل  اليلرر: دار الثيب اػ   عتؽ عتنن ك 764

 ـ. 2007 -اػ  1428لةيلف  الطةعل: األكلل   –العتمنل  ةنركت 

اليهلنل في غرنب الحدنث كاألرر  لمجد الدنف أةك السعلدات المةلرؾ اةف محمد  .127
لعتمنل  محمكد محمد الطيلحي  المثيةل ا -الجزرم اةف األرنر  يحننؽ: طلار أحمد الزاكم 

 ـ.1979 -اػ 1399ةنركت  

اػ  يحننؽ: أحمد األريؤكط  764الكافي ةللكفٌنلت  لت ىفدٌم  تتنؿ ةف أنةؾ ت:  .128
 اػ.1420كيرثي مىطفل  دار إحنلء اليراث العرةٌي  ةنركت  الطةعل األكلل  
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اػ  يحننؽ: 681كفنلت األعنلف كأيةلء أةيلء الزملف  ألحمد ةف محمد ةف تٌتثلف ت  .129
 لةيلف. -ةلس  دار الرنلفلإحسلف ع
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