copyrights©2015
1

التعنت عند نقاد الحديث شيوخه ومواضعه

د/محمد هزبر سعيد المخالفي

أستاذ الحديث المشارك  -كلية التربية المحويت -جامعة صنعاء – اليمه

المقدمة :

م ػػفمارمف ػػركؼمر ػػدلماءمػ ػ ماإلسػ ػ ـمأفمارجه ػػكدمارب ػػامن ػػذره ميثػ ػ دمار ػػد ثم ػػامكض ػػومعكاا ػػدماربكث ػػؽم

كاربجػر مما يػتمميثطفػةماريظ ػرماءػمممسػػبكلماإليسػ ي ةماءهػ م ػػاممصبءػؼمارفاػكرمكامزمػ فم مكرػـم اػفمذرػؾم
نمسػػب ربممػػفميث ػ دمار ػػد ثمن رػػذاتيممفماممػػةماإلس ػ م ةمأمػػةمارسػػيد–مأممالمبأصػػذمام د ػػثمإالمإذاما يػػتم

مسيدةمإرامم دثمثثةمكافمم دثمثثةم نءغمنه مإراماررسكؿماءمماهللماء همكسءـم–مام مكافه منذرؾمارفءم م
كارم دثكفم .م

ػركمكاػ فمارهػػدؼمميهػ مار فػ ظماءػػمم
مرثػػدمبف مػػؿمهػؤال ماروػ كخممػػومعكااػػدماربجػػر مكاربكث ػػؽمنكضػػكحمكبػ وم

ارياكصمار د ث ة م ثمهي ؾمونهمابف ؽم م من يهـماءممطن فػةمارمػيهامارػذممابنفػكحمرب ث ػؽمامهػداؼماربػام
كضفكه مرايهـمكافمابفثكاماءممأاثرمعكاادمهذامارففم م ثدمبن يتمكجه تماريظرم م من يهـم امإط ؽمأ ا ـم

اربجػر مكاربكث ػؽ مكمػ مبربػبماء ػهممػفماصػب ؼم ػامإطػ ؽمهػذحمام اػ ـ مكهػذام فيػممأفمنفػضميثػ دمار ػػد ثم
يكاػ ممػفماربنػ فم ػامكجهػ تماريظػرم ػامإطػ ؽمأ اػ ـماربجػر م
رنم ما يتمرهـمم كؿمكعي ا تمص اػةمأن م
ػرزتم ن

كاربكث ػػؽممص رفػػةمرم ػ مه ػكماء ػػهماراث ػػرممػػفميث ػ دمار ػػد ثمكاربػػاموػػاءتم ػػاميه ػػةمارمط ػ ؼممظهػ نػراممػػفممظ ػ هرم

االصػػب ؼمنفضػػهمعػػدم اػػكفممفثػكالنممسػػبيدمإرػػامدر ػػؿم ػػامبػػكث ثهـمم ػػدمارػػركاةم مكنفضػػهماآصػػرمعػػدم اػػكفم ػػرم

مفثكالنمكالممسبيدمإرامدر ؿم ام رةمبجر هـمم دمارركاةم من م جةمأكمسنبممفسرمرءجرحم.م م

مكمػػفمهي ػ ما يػػتمار جػػةمم سػػةمإرػػامد ارسػػةمكاعػػومه ػؤال مارو ػ كخمريػػبمافممػػفمب د ػػدممػػدلممكضػػكا ةم

ميهجهـ مكمدلممكا ثبهـمرجمهكرمارفءمػ ممػفميثػ دمار ػد ث مكرءاوػؼماػفمنفػضمجكايػبممػيهجهـمارفءمػام ػام
يثػػدمارػػركاةم مرياػػكفماءػػممن يػػةممػػفماممػػرم ػػامبف مءيػ ممفهػػـمم ػػامم ػػدافميثػػدهـمرءػػركاةم مك سػػبماءمػػامأفمهػػذام

ارمكضكعمرـم درسم بػمماآف مرػذاماربأ ػتمأفمأاوػؼماػفمنفػضممفػ رـمارمػيهاماربفيبػامايػدهـم ػاميثػدمارػركاةم
ارثث تم مكم مهامامسن بماربام مءبهـماءممذرؾماربفيتم مهذامكعدمباكيتماردراسةممفمث ثةممن ثمهام :م

ارمن ثمامكؿم:ماربفيتمايدميث دمار د ثمكأسن نه م
أكالن:مبفر ؼماربفيتمر ةمكااط ن م .م
ث ين :مبفر ؼماريثدمر ةمكااط ن  .م

ث رثن م:مميهاميث دمار د ثم اماربكث ؽممكاربجر  .م

انف :ميث دمار د ثمن فممبفيتم اماربجر مكمبوددم اماربكث ؽمكاربفد ؿم .م
رن
مس م:مأسن بمكدكا وماربفيتمايدميث دمار د ثمرءركاةمارثث تم .م
ص ن

ارمن ثمارث يام:مو كخماربفيتمايدميث دمار د ثم .م

ارمن ثمارث رثم:ممكاضوماربفيتمردممهؤال مارو كخم.م م
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المبحث األوؿ
التعنت عند نقاد الحديث وأسبابه
اصطالحا :
أوالً :تعريؼ التعنت لغة و
ً
 تعريؼ التعنت لغةم :ماربفيػػتم:مإدصػ ؿمارموػػثةمكامذلماءػػممار ػػر ممكارفيػػتم:مدصػػكؿمارموػػثةمكارفسػ دمكارهػ ؾمكاإلثػػـمكار ءػػطم
كركلم
كارصطػػأماءػػمماإليس ػ فمكرث ػ ماروػػدةم ث ػ ؿم:مأايػػتم ػ فم ني ػ مإاي بن ػ مإذامأدصػػؿماء ػػهمايبن ػ مأممموػػثةم م م
ارميذرممافمأناماره ػثـمأيػهمعػ ؿ:مارفيػتم ػاماػ ـمارفػربمارجػكرمكاإلثػـمكامذلم معػ ؿمم ثءػتمرػهم:ماربفيػتممػفم
هذام؟مع ؿ:ميفـ م ث ؿم:مبفيتم فم نمي مإذامأدصؿماء همامذلم مكجمءةمارفيتممارضررمارو ؽم(.)1
اصطالحا :
 تعريؼ التعنتً
اربفيتممفمارميظكرماالاط ام :مايي مارثكؿ:منأيهمإر ؽمامذلمكارجكرمكار ءط كارصطأماءممارركاةم
نإط ؽمأ ا ـمارضفؼمأكماراذبمأكمارجه رةماء هـمكهـمثث تممفمن بماربسرعمأكمارفداكةمنسنبماالصب ؼم ام
ارمفبثدمأكمار سد مأكمارمي سةمن فمامعرافم مأكمادـمارمفر ةمارب مةمنأ كاؿمارركاةم.
اصطالحا :
ثانيا :تعريؼ النقد لغة و
ً
ً
 تعريؼ النقد لغة:صرجمم م ه ممفم
ماريثدمكااليبث دمهكماربم زمن فمامو منثادمارفاؿمن فمجِّدمامو مكرد ئه ممكام ما
ارز ؼ مكميهمعكؿمارو ار  :م
()2
بيفام داه مار امم اماؿمه جرةممممممممميفاماردي ي رمبيث دمارا ر ؼ  .م
 تعريؼ النقد في اصطالح المحدثيف :هكماءـم ن ثم امبم زمام د ثمارا ةممفمارضف فةم مكن ػ فماءءهػ مكار اػـماءػممركابهػ مجرن ػ م
كبفد نمنأرف ظمذاتمدالئؿممفءكمةمايدمأهؿمارففم( .)3م
ثالثًا  :منهج نقاد الحديث في التوثيؽ والتجريح :
ػدميكا ػ ممػػفماالصػػب ؼمكاربن ػ فمن ػ فميث ػ دمار ػػد ثم ػػام
إفماري ػ ظرم ػػامماػػيف تماربجػػر مكاربكث ػػؽم جػ
ن
امػ ماءػممأ ػدمارػركاةممص رفنػ منػذرؾم
ام ا ـماربامأادركه ماءممنفضمارركاة م ثم ادرمأ دميث دمار ػد ثم ن
نفضمأ ا ـمأادره ميث دمآصركف م َّ
كمردمذرؾمإرممأفمارثكاادماربامكضفه ماريث دماجبه د ة مميهػ ممػ مهػكممنيػام
اءمماسبث ار مب ـمكميه –مكهكمأ ءنه –مم مهكممنياماءمماسبث ار م رمب ـمرذرؾم ثوماالصػب ؼم هػ مامػ مأنػ فم
أمرمذرؾمكأكض همانفمامم رمارايف يامع ئ نم":معدم صبءؼما ـمإم م فممفمأئمػةمار ػد ثم ػامارمػراكمماركا ػد م
َّؼمهػذام ػد ثن مكهػذام اػ ه مك رمػامهػذامرجػ نممػفمارػركاةمنػ رجرح مكآصػرمي َّ
فدرػه م
ضف ي
ك امار د ثماركا د م ىي ى
()4
كذر ػػؾمممػ ػ ميو ػػفرمأفمارباػ ػ مكي ػػكحمم ػػفممسػ ػ ئؿماالجبهػ ػ دمارب ػػاماصبءف ػػتم هػ ػ ماآ ار " مكعػ ػ ؿمارمي ػػذرم":م
ػهدم
كاصػػب ؼمارم ػػدث فم ػػامارجػػرحمكاربفػػد ؿماػ صب ؼمارفثهػ ماػػؿمذرػػؾم ثبضػ هماالجبهػ دم م ػػإفمار ػ اـمإذام يوػ ى
ثمإذامأرادماال بجػ ػ جمن ػػد ثم
اي ػػدحمنج ػػرحمو ػػصصم ماجبه ػػدم ػػامأفمذر ػػؾمارث ػػدرمم ػػؤثرمأـمالم؟مكا ػػذرؾمارم ػ َّػد ي
()1مراجوم:مرس فمارفرب مالنفمميظكرم/2م .62 61م
()2مراجوم:مرس فمارفرب مالنفمميظكرم/3م .425م
()3مراجوم:مب ر خمانفممف ف ممثدمةمارم ثؽم .5/1م
()4مراجوم:مإرو دماريث دمإرامب س رماالجبه د مرءايف يام مصم.108
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مكيثؿمإر هم همجػرحم ماجبهػدم ػهم:مهػؿمهػكممػؤثرمأـمالم؟مك جػرمماراػ ـمايػدحم مػ م اػكفمجرن ػ م ػام
وصصم ي
()1
بفسػ رمارجػػرحمكادمػػهم مك ػػاماوػػبراطمارفػػددم ػػامذرػػؾمام ػ م جػػرممايػػدمارفث ػػهم" مكع ػ ؿماربرمػػذم":مكعػػدماصبءػػؼم
امئمػػةممػػفمأهػػؿمارفءػػـم ػػامبضػػف ؼماررجػ ؿ مامػ ماصبءفػكام ػػامسػػكلمذرػػؾممػػفمارفءػػـ )2("...مكعػ ؿمارػػذهنا":مكعػػدم
ػسماإلم ػ ـ–م م ػ مكا ػػؽممذهنػػه مأكم ػػام ػ ؿمو ػ صه–مأرطػػؼمميػػهم م ػ ما ػ فمنص ػ ؼمذرػػؾ مكارفاػػمةم
اػ ى
ػكفميفىػ ي
رألين ػ مكاراػػد ث فمك ي َّا ػ ـمارثسػػط مكراػػفمهػػذامارػػد فممؤ ػػدمم فػػكظممػػفماهللمبف ػ رم مرػػـم جبمػػوماءم ػ ؤحماءػػمم
مالمامدامكالمصطأ م جبموماثي فماءممبكث ؽمضف ؼ كالماءممبضف ؼمثثة مكايم م ثوماصػب هـم ػام
ض رة
ن
دحمكعكةممف ر ه م إفمعدرمصطػؤحم ػاميثػدحم ءػهم
اـمميهـم باءـمن سبماجبه
َّ
مراببمارثكة()3مأكممراببمارضفؼمكار ى ي
ػرمبنفػ مالصػػب ؼم
أجػرمكا ػد" مكمػػفمثػـمجػ تمأرفػ ظهـم ػػامار اػـماءػػممارػراكمممبفثػػةم نيػ مكمصبءفػػةم نيػ مآصػ ن
اجبه دابهـم امهذحمام ا ـ مكبن يتمآراؤهـمكبفددتم امهذحمارثض ةمم من فممؤ دمكمص رؼ مكبار تمأئمةم
ةمجدا .م
ار د ث-اءمماكفما م
ربجر مكاربكث ؽماجبه ندا-ماث ر ن
ابعا :نقاد الحديث بيف متعنت في التجريح ومتشدد في التوثيؽ والتعديؿ :
رً
إ فممفماريث دممفمهكممبفيتم امارجرحممبوددم اماربفد ؿم...من ثم ثػدحمارػراكممن ر ءطػةمكار ءطبػ فم
رايهمالم كثؽمإالممػفماسػب ؽمذرػؾمن رففػؿ م مثػؿمهػذام فبمػدمنبكث ثػهمدكفمبجر ػه مكص اػةمإذامايفػردمنػ ربجر م
مفم رمن فمارسنب مك بممالم بكهـمأ دمأفماث نراممفمارركاةمعدمجر كام امكعتما يكام همأ ؽمنػ ربكث ؽم مالم
نػأسممػفماربأا ػدماءػممإفمأاثػرماريثػ دمكارماػيف فماأاػ بمارسػيفماػ فممػفممػذهنهـمأفمالم بػرؾماررجػؿم بػػمم
بفؽمارجم وماءممبرؾم د ثه مكارمببنومراي ومارم دث فم رلمأيهمرـم جبموماثيػ فممػفماءمػ مهػذاماروػأفماءػمم
بكث ػػؽمضػػف ؼ مأكمبضػػف ؼمثثػػة مكهػػذاممػ مأاػػدحمار ػ ظمارػػذهنامكهػػكممػػفمأهػؿمارببنػػومكاالسػػبث ار ماربػ ـم ػػاميثػػدم
اررج ؿم( )4ممومارفءـمأفممذهبمامئمػةمرػـم اػفممبس نػف مإرػممدرجػةمأيهػـماػ يكام ػرككفماػفماػؿمضػف ؼ مامػ معػدم
بن درمإرممارذهف مكاـممفمضف ؼمبراهم رمكا د م ءـم ركمايهمكافمرـم جموماءممضففه مام مهكمموػهكرم
افماريس ئام امآصر ف( )5مك ث نؿمهػذاماراػيؼممػفماريثػ دماػيؼممبسػ م م م ػؿمإرػمماربسػ هؿمإرػمم ػدممػ م ػام
اربكث ؽ مكهكمإرممذرػؾمأعػربمميػهمإرػمماربضػف ؼما ربرمػذم مكار ػ اـ مكمثػؿمهػذاماراػيؼم ين ػامأفمالم اػ رم
إرمماابم دمأعكارهـم اماربكث ؽم ام ؿماربفػرد مص نػ مرءبجػر ما ب طنػ مكنػ فمهػذ فماػيؼمث رػثممفبػدؿم ػذارم
ارراكممنم مهكمأهءهمجرنم مكبفد نما إلم ـمأ مدمنفم ينؿ مكارنص رمم ام م
()6
آصػر ف مكأ سػبمأفمهػذاماراػػيؼممػفماريثػ دم مثػػؿمار رن ػةمارفظمػمممػفمأهػؿماريثػدم ػػامار ػد ث م مكرػذرؾمعسػػـم
اإلم ـمارذهنامرج ؿمارجرحمكاربفد ؿمإرامث ثةمأعس ـم :م
األوؿ  :المتشددوف في التوثيؽ المتعنتِّوف في التجريح  :أمثاؿ  :يحيى بف سعيد ،وابف معيف ،وأبو حاتـ،
وابف خزيمة وغيرهـ  ،كأدرؿ اءا ذرؾ نم ع ره اإلم ـ ارذهنا ث ثػكؿ ػا برجمػة  :ػرب نػف وػداد اإلمػ ـ
ارثثػػة ار ػ ظ كثثػػة أ مػػد نػػف ينػػؿ ك ػرح كعػ ؿ انػػف مفػ ف :اػ ر كعػ ؿ ارفػ س :اػ ف ػػم نػػف سػػف د ال
ػػدث ايػػه عءػػت :هػػذا مػػف بفيػػت ػػم ػػا اررج ػ ؿ كرػػه اجبه ػ دح ءثػػد ا ػ ف جػػة ػػا يثػػد ارػػركاة ا ػػبا نػػه
()7
أا ػ ب ارا ػ ح اءهػػـ كع ػ ؿ ارػػذهنا  ":إذا كثػػؽ أنػػك ػ بـ رج ػ بمسػػؾ نثكرػػه إيػػه ال كثػػؽ إال رج ػ من
ار د ث كاذا ر ف رج من أك ع ؿ ه ال با نه بكعؼ بم برل م ع ؿ رح ه إف كثثه أ د بنف
ا
اءم بجر أنا بـ إيه مبفيت ا اررج ؿ عد ع ؿ ا ط ئفة مف رج ؿ ارا ح رػ س ن جػة رػ س نثػكم أك
()1مراجوم:مرس رةم امارجرحمكاربفد ؿ مرءميذرمم مصم47م.م م
()2مراجوم:مارفءؿم مرءبرمذمم مصم.756ممممم م
()3مراجوم:مارمكعظةم مرءذهنامصم83م م84م.مممم م
()4مراجوم:مارمكعظةم مرءذهنامصم83م م84م.مممم م
()5مراجوم:ميزهةماريظر مالنفم جر مص 299مكارياتماءممانفمارا ح مالنفم جر/1م 75م .76م
()6مراجوم:ماب بمذارممفم فبمدمعكرهم مرءذهنام مصم 158م .159م
()7مراجوم:مم زافماالابداؿ مرءذهنام.212 211/2
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ي ك ذرؾ ()1م كع ؿ ارذهنا ا برجمة  :أ مد نف ا ر ارمارم ار ظ ارثنت أ د اما ـ ثثػة جنػؿ كثثػه
ارنص رم مكأ مد نف ينؿ مكأنك بـ ك ػرهـ كعػ ؿ ػم نػف مفػ ف :اػذاب بفءسػؼ مكرػـ ءبفػت إرػم عػكؿ
م نف مف ف ه ...مكم أر ت أ نمدا باءـ ه ن جة كباءـ ه انف مف ف نا ـ ضف ؼ ( )2كع ؿ ا برجمة
 :مث بػػؿ نػػف ػ ف :اإلم ػ ـ ارف ػ رـ ارم ػػدث ارثثػػة طػ َّمػكؼ كج ػ ؿ كا ػ ف مػػف ارفءم ػ ارف ػ مء ف ذا يسػػؾ ك ضػػؿ
ا ب سية كثثه م نف مفػ ف كأنػك داكد مكمػركاف نػف م مػد ك ػرهـ كعػ ؿ اريسػ ئا :رػ س نػه نػأس
كذاػرح انػف نػ ف ػا ارثثػ ت أمػ انػػف صز مػة ثػ ؿ :ال أ ػبا نػػه ( )3كعػ ؿ ػػا برجمػة  :انػػد اهلل نػف صنػ ب
اميا رم مكثثه أنك بـ كاريس ئا ك رهـ كذارح انف ن ف ا ارثث ت كع ؿ انف ادم :دث ايه أئمة
اري س كهك ادكؽ ال نأس نه كع ؿ ارجكزج يا :ءـ أرهـ بفثكف اءم د ثه كمفر به كعد رد اء ه ارذهنا
نثكره :نؿ هك ثثة مفركؼ كثثه أنك ػ بـ ك سػنؾ كعػ ؿ انػف جػر  :ثثػة ( )4كعػ ؿ ػا ارػذهنا ػا برجمػة :
ارزن ػػر نػػف ناػ ر :اإلمػ ـ ارف مػػة ار ػ ظ ارثثػػة كثثػػه ارػػدارعطيا مكارصط ػػب مكأنك ارث سػػـ ارن ػػكم ال ءبفػػت إرػػم
عكؿ أ مد نف اءػا ارسػء م يا ػث ذاػرح  :ػا اػداد مػف ضػو ار ػد ث كال ػدرم مػ يطػؽ نػه كهػذا جػرح
مردكد كع ؿ انف جر :ثثة أصطأ ارسء م يا ا بضف فه( )5كع ؿ ارذهنا ا برجمة :ارث سـ نف م رؾ ارمزيا:
ضففه زار ارس جا ك دح مكال كجػه ربضػف فه ي نػؿ مػ هػك ػا
َّم
ارمزيا :ثثة وه ر ا با نه ارنص رم كمسءـ
إبث ف يدر مكعد مكثثه ارفجءا كانػف امػ ر كأنػك داكد كانػف سػفد كعػ ؿ أنػك ػ بـ  :اػ ر ار ػد ث مكعػ ؿ
أ مد :ا ف ادكمعن كذارح انف ن ف ا ارثث ت( )6كعػ ؿ ػا برجمػة :طػ ركت نػف انػ د اروػ خ ارم ػدث ارمفمػر
ارثثة ع ؿ أنك بـ :ادكؽ أم عكؿ أنا ارفرج نف ارجكزم ضفمفه اءمػ اريثػؿ هفػكة مػف اػ س أنػا ارفػرج
ػػإرم ارس ػ اة م ػ كجػػدت أ ػ نمػدا ض ػوَّ ىم ه ك سػػنؾ نثػػكؿ ارمبفيػػت ػػا اريثػػد أنػػا ػ بـ ػػه( )7كع ػ ؿ ارػػذهنا ػػا
برجمة  :أ مد نف ارفرات أنك مسفكد كثثه انف مف ف كأنك يف ـ مكارصط ب كارصء ءا كار اـ مكانػف نػ ف
مكع ؿ اند ارر مف نف صراش َّ
اذ ىماب ػرد اء ػه انػف اػدم نثكرػه  :كهػذا ب مػؿ كال أاػرؼ منػا مسػفكد ركا ػة
ميارة كهك مف أهؿ ارادؽ كار فظ مكع ؿ ارذهنا :آذل انف صراش يفسه نذرؾي نؿ هػك ػ ظ ثثػة جػة مػف
فرج اءم عكؿ انف صراش ه اذب امدمان كع ؿ انػف جػر :ثثػة ػ ظ باءػـ ػه نػ
ان ر امئمة امثن ت
برجمػة  :أ مػد نػف ان ػد اهلل نػف ار سػف ارفينػرم :عػ ؿ انػف
مسبيد نطؿ عػكؿ انػف صػراش( )8كعػ ؿ ارػذهنا ػا م
ارثط ف :مجهكؿ رـ بثنت اداربه ذارح انف ن ف ا ارثث ت ث ؿ :ركل اف انف ا ية كايػه انػف ارن يػدم
عػ ؿ ارػػذهنا كانػػف جػػر :كانػف ارثطػ ف :بنػػو انػػف ػزـ ػػا إطػ ؽ اربجه ػػؿ اءػم مػػف ال طءفػػكف رػػه كهػػذا
اررجػػؿ ناػػرم وػػه ر كهػػك كرػػد ان ػػد اهلل ارث ضػػا ارموػػهكر( ،)9كعػ ؿ ارػػذهنا ػػا برجمػػة :إنػراه ـ نػػف م مػػد نػػف
كسؼ ارفر نا :ع ؿ أنك بـ ك ػرح :اػدكؽ كذاػرح نػف نػ ف ػا ارثثػ ت كعػ ؿ ارػذهنا :نػؿ هػك اػدكؽ
كع ؿ االزدم مك دح :س عط مكال ءبفت ارم عكؿ االزدمم إفم امرس يهم ػامارجػرحمرهثػمن( )10كعػ ؿمانػفم جػرم ػام
()1مراجوم:مس رمأا ـمارين مرءذهنام13م/م.260
مكارركاةمارثث تمارمباءـم هـمنم مالم كجب رءذهنامصم.46م م
()2مراجومبرجمبهم ام:مم زافماالابداؿ مرءذهنام/1م 242 241م
()3مراجو:مم زافماالابداؿ مرءذهنام 504 503/6م مكبهذ بماربهذ ب مالنفم جرم/10م.248
مكارا وؼ مرءذهنام.548/1
()4مراجوم:مم زافماالابداؿ مرءذهنام 88/4م
()5مراجوم:مم مزافماالابداؿ مرءذهنام/3م.89 97
()6مراجوم:مم زافماالابداؿ مرءذهنام/5م.459-458
( (7راجوم:مارضفف مالنفمارجكزمم/2م 62م مكس رمأا ـمارين م مرءذهنام/11م 26-25م مكم زافماالابداؿ مرءذهنام .457/3م
مكارركاةمارثث تمارمباءـم هـمنم مالم كجب ص 55مكبثر بماربهذ ب مالنفم جر مصم .83م
((8مراجوم:مم زافماالابداؿ/1م 271م
((9مراجوم:مارثث تم مالنفم ن فم/8م 31م مكم زافماالابداؿ مرءذهنا8م/م 37م مكرس فمارم زاف مالنفم جرم .218/1م
()10م ارج ػػومبرجمب ػػهم ػػا:مارج ػػرحمكاربف ػػد ؿ مالن ػػفمأن ػػام ػ ػ بـم/2م 131مكارثثػ ػ تم/8م 77مكبه ػػذ بمارامػ ػ ؿ مرءم ػػزمم/2م 193-191م مكم ػ ػزافم
االابداؿ مرءذهنام/1م.186

5

برجمةم:مأ مدمنفمون ب–منفػدمأفميثػؿماػفمامزدممعكرػهم ػهم ":ػرممرضػام" ػردماء ػهمانػفم جػرمنثكرػه":مرػـم
ءبفتمأ دمإرامهذامارثكؿ منؿمامزدم غير مرضي"(.)1كع ؿ ا برجمة  :اند ارر مف نف ور أنك ور
عػ ؿ أ مػػد كانػػف مفػ ف كاريسػ ئا كارفجءػػا  :ثثػػة زاد أ مػد :رػ س نػػه نػػأس كعػ ؿ أنػػك ػ بـ :ال نػػأس نػػه
كذا ػرح انػػف ن ػ ف ػػا ارثث ػ ت كع ػ ؿ ارػػذهنا :ثثػػة مبفػػؽ اءػػم د ثػػه كضػ َّمػففه انػػف سػػفد ك ػػدح ث ػ ؿ  :مياػػر
ار د ث كع ؿ انف جر  :ثثة ضؿ رـ اب انف سػفد ػا بضػف فه( ،)2كعػ ؿ ارػذهنا ػا برجمػة  :ار سػ ف
نػػف ذا ػكاف ارمفءػػـ ارفػػكذم كثثػػه انػػف مف ػ ف كأنػػك ػ بـ كاريس ػ ئا كانػػف و ػ ه ف كارػػدارعطيا مكانػػف سػػفد
كارفجءػػا كأنػػك ناػػر ارن ػزار كع ػ ؿ إذيػػه :ضػػف ؼ مضػػطرب ار ػػد ث مكع ػ ؿ أنػػك زراػػة :ر ػ س نػػه نػػأس كع ػ ؿ
ضففه إذيه ن جة كع ؿ انػف جػر :ثثػة ( )3مكعػ ؿ ارػذهنا ػا
موهكر ف َّم
م
ارذهنا :ظ جة أ د ارثث ت ار
برجمػػة :سػػء م ف نػػف انػػد ارػػر مف نػػف ا سػػم كمثَّثػػه انػػف مفػ ف كأنػػك ػ بـ كنػػف نػ ف كاريسػ ئا كارفجءا
مكاردارعطيا مكرك رـ ذارح إذيه ا اب ب ارضفف رم ذاربه إيه ثثػة مطءثػمن( ،)4ونخػتـ الكػالـ بمػا قالػه وأكػد
ارءايػػكم ارهيػػدم ػػث ثػػكؿ ":هػػذا ارج ػ رح بكث ثػػه مفبنػػر كجر ػػه ال فبن ػري إال إذا كا ثػػه ػرح ممػػف ياػػؼ
ك فبنر ميهـ أنك بـ كاريس ئا كانف مف ف ك م ارثط ف كانف ن ف ك رهـ إيهـ مفرك ػكف ن إلسػراؼ
ػػا ارجػػرح كاربفيػػت ػػه ء ثنػػت ارف عػػؿ ػػا ارػػركاة ارػػذ ف بفػػردكا نجػػر هـ كر بفاػػر ػػه "( )5كع ػ ؿ ارػػذهنا ػػا
جدا ا اررج ؿ كسف ف ثثة مطءثن "( )6كع ؿ ا برجمة  :سك د
برجمة ":سف ف نف ا ية مو أف م مبفيت ن
سػػك د انػػف امػػرك اراءنػػا نفػػد أن يثػػؿ بكث ثػػه اػػف انػػف مفػ ف ك ػرح أمػ انػػف نػ ف أسػػرؼ كاجبػ أر ثػ ؿ :اػ ف
ثءب امس ي د ك ضو اءم امس ي د ارا ح ارمبكف اركاه ة ال جكز اال بج ج نه ن ؿ كع ؿ انف جر :ثثة
أ ش انف ن ف ارثػكؿ ػه كرػـ ػأت نػدر ؿ( )7كعػ ؿ ػا برجمػة :سػف د نػف انػد ارػر مف ارجم ػا نفػد أف يثػؿ
بكث ثػػه اػػف :انػػف مف ػ ف ك ػرح كأم ػ انػػف ن ػ ف إيػػه صس ػ ؼ عا ػ ب ث ػ ؿ :ركل اػػف ارثث ػ ت أو ػ مكضػػكاة
بص ػؿ إرػم مػف سػمفه أيػه اػ ف ارمفبمػد رهػ كعػ ؿ أنػك ػ بـ :اػ ر كعػ ؿ أ مػد،مكاريسػ ئا :رػ س نػه نػأس
(.)8
كع ؿ انف جر :ادكؽ ره أكه ـ كأ رط انف ن ف ا بضف فه
()9
الثاني :المعتدلوف المنصفوف :أمثاؿ البخاري ،وأحمد بف حنبؿ ،وأبي زرعة،وابف عدي وغيرهـ .
الثالث  :المتساهموف  :أمثاؿ أبي عيسى الترمذي ،وأبي عبد اهلل الحاكـ ،وأبي بكر البيهقي( .)10م
خامسا  :أسباب ودوافع التعنت عند نقاد الحديث لمرواة الثقات :
ً
رؼ ي امنػػأ كاؿمارػػركاةم مكمرك ػ بهـ م بػػمم بكاػػؿمإرػػممكاػػؼمارػمػراكممنم ػ م
إفماري عػػدمالمنػػدمأفم اػػكفما ػ ن
و
و
سب ثهم امم دافمارركا ة كالمندمأفم اكفمذامذا ممكع مدم مكاءممدرجةمان رةممػفمارين هػةمكار ثظػةيمكاالم اػـممػفم
ي عدمالم فكؿماءممعكرهمأم مربفيبهمأكمربسراهم اماررج ؿ ماأفم ضػفؼمأكم اػذبماري عػدممػفمهػؤال ماروػ كخممػفم
هكمأكثؽمميه مكم مإرامذرؾممفمدكاااماربجر مكالوؾمأفمرذرؾمأسن نن ماث رةمرفؿممفمأهمه م:م م
()1مراجومبرجمبهم ام:مبهذ بماربهذ ب مالنفم جرم/1م.36
()2مراجومبرجمبهم ا:مارطنث تمارانرل مالنفمسػفدم 516/7م مكبهػذ بمارامػ ؿ مرءمػزمم/17م 169-167م مكم ػزافماالابػداؿ مرءػذهنام 289/4م
مكبثر بماربهذ ب مالمنفم جرم مص342م
( )3راجومبرجمبهم ا:مارضفف ماران رم رءفث ءام 250/1مكبذارةمار ف ظ مرءذهنا/1م 175 174م مكم زافماالابداؿ مرءذهنام/2م.288م م
( )4راجومبرجمبهم ام:مارضفف ماران ر مرءفث ءام/2م 132م مكبهذ بمارام ؿ مرءمزمم 31-26/12م مكم زافماالابداؿ مرءذهنام.301/3م م
()5مراجوم:مارر ومكاربام ؿم مرءايكممارهيدمم/1م .275م
()6مراجوم:مم زافماالابداؿم مرءذهنام3م/مم 247م350م .م
()7مراجومبرجمبهم ا:ارمجرك ف مالنفم ن ف 351/1مكبهذ بمارام ؿ مرءمزمم/12م 263،264م مكم ػزافماالابػداؿ مرءػذهنام 350/3م مكبثر ػبم
اربهذ ب مالنفم جر مص260م.
()8مراجومبرجمبهم ام:مارمجرك ف مالنفم ن ف/1م 323م مكم زافماالابداؿم/3م 216م مكبثر بماربهذ ب مصم.238
((9مراجوم:مارمكعظةم مرءذهنام مصم83م م84م .م
()10مراجوم:مارمكعظةم مرءذهنام مصم83م م84م.
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ةمصاكا ماءمماابن رمأيه مارمادرم م
ـمامكم مكاءممارسيةمارينك
ةمارمفرطةمرد هـماءمماإلس
-1ار ر م
ن
ن
 -1ارث ػ ياممػػفمما ػ درماربوػػر وماإلس ػ ماممكاربػػامبنيػػمماء ه ػ ماراث ػػرممػػفمام ا ػ ـماروػػرا ةمكهػػذام فسػػرمري ػ مسػػنبم
بوددهـمكبفيبهـمأكمبسراهـم امإط ؽممثؿمهػذحمام اػ ـماءػمممثػؿمهػؤال مارػركاةمنسػنبمار ءطػةمأكمار ءطبػ ف م
اثكؿمأنكم بـم ا:مإنراه ـمنفمص ردمنفمأنامار م ف:م باءـمن ررأمم صطئمك ا بمر سمم ءهمم ؿمارمسػمف فم
امار د ثم ردماء ػهمارػذهنامنثكرػه:مكثثػهماريسػ ئامكاريػ س ممكأمػ مأنػكم ػ بـم بفيػتمافكائػدحمكعػ ؿ:م ػباءـمنػ ررأمم
صطئمك ا بمر سمم ءهمم ؿمارمسمف فم امار د ثم هذام ءكممفمأنام بـمس م هماهللمكعدمسمومأنكمثكرم
()1

مفمسف فمنفما يةمكبفثهمن رو فامك رح مكع ؿمانفم جر:مثثةم مركلمرهممسءـمكأنامداكدمكانفمم جةم  .م
-2مارفػداكةمارمفرطػةمنسػنبماالابثػ دم:ماثػكؿمارسػء م يام ػامارفضػؿمنػفمار نػ بمأنػكمصء فػةمارجم ػام:مأيػهممػفم
رم مم ماءمتم همر ي يمإالمم مع ؿمارسء م يا:مأيهممػفمار ار ضػة م
ار ار ضة م ردماء همارذهنامنثكرهم":ما فمثثةما نم
هػػذامرػػـم ا ػ ماػػفمأنػػامصء فػػةم"(،)2مكعػػكؿمارسػػء م يام ػػام:ممسػػفرمنػػفماػػداـمنػػفمظه ػػرمنػػفمان ػػدة:ما ػ فممػػفم
ارمرجئػػة م ػػردماء ػػهمارػػذهنام:منثكرػػهم:ممسػػفرم جػػةمإم ػ ـم مكثثػػهم ػػممارثط ػ ف مكانػػفممف ف كأنػػكم ػ بـ مكأنػػكم
زراػػة ممكأنػػكميفػ ـ مكأ مػػدمنػػفم ينػػؿم مكارفجءػػا مكذاػرحمانػػفم نػ فم ػػامارثثػ تم مكعػ ؿمانػػفمامػ رم:م جػػةمكمػػفم
ن راك ػػةممثءػػه مكالمان ػرةمنثػػكؿمارسػػء م ياماػ فممػػفمارمرجئػػة...م مكع ػ ؿمانػػفم جػػرم:مثثػػةمثنػػتم ضػػؿ ممكاإلرج ػ م
مذهبمرفدةممفمجءةمارفءم مالم ين امارب مؿماءممع ئءه مركلمرهمارجم اة ( .)3م
-3مار سدمارمفرطمن فمارنفضممفميث دمار د ثمكارذممبكردمايهمارفد ماكةم م من يهـ:مك ؤ دمذرؾمعكؿمسء م ف م
نفم ربم امامركمنفممرزكؽم":مج منم مر سمايدهـم سدكح"( .)4م
خمارمجرح:م
اكممرمجردمأيهمعر فمرءو
جرحمارر
َّ
م-4ممارمي سةمارثك ةمكاراراعمارث ئـمن فمامعرافمكيفيامنذرؾمأفم َّ
ِّ
اثػػكؿ:مإذيػػهم ػػامم مػػدمنػػفمإنػراه ـمنػػفمارميػػذرمار ػ ظ:ماػ بمارباػ ي ؼمارفػػدؿماراػ دؽ:مأيػػهماػ َّمػذاب م ػػثم
ا فم مؿماء همك يسنهمإرػمماراػذب ردماء ػهمارػذهنامنثكرػه":كأم مإذيػهم ا مػهممػفمعن ػؿماػ ـمامعػرافمنفضػهـم
(،)5
ػذارحم ػامابػ بمارضػفف مكعػ ؿمأنػػكمار سػفمارثطػ ف:مالم ءبفػتمإرػمماػ ـمإذيػهم ػػهم"
ػامنفػضممػػومأيػهمرػـم ػ م
كاػ ـمانػفمميػدحم ػامأنػػكميفػ ـم مكاػ ـمأنػكميفػ ـم ػػامانػفمميػدح م ػثمعػ ؿمارصط ػػب:مكاػ ـمانػفمميػدحم ػامأنػػام
مذينػ م م
يفػ ـم ظ ػػوممػ مأ ػبم ا بػػهمكالمأعنػػؿمعػػكؿماػؿمميهمػ م ػػاماآصػريمنػػؿمهمػ مايػػدمممثنػكالفمالمأاءػػـمرهمػ ن
كعػ ؿمانػفمطػ هرمارمثدسػا:ماسػصفماهللماػ فمأنػاميفػ ـم ػػباءـم ػامأنػامانػدماهللمنػفمميػدحمكعػػدمأجمػوماريػ سماءػػمم
إم مبػػهم مكع ػ ؿمانػػفم جػػر:ما ػ ـمامع ػرافمنفضػػهـم ػػامنفػػضمالم فنػػأمنػػهمكالمس ػ م مإذامالحمرػػؾمأيػػهمرفػػداكةمأكم
ماءمتمأفمااراممفماإلااػ رمسػءـمأهءػهممػفمذرػؾمسػكلم
نم
رمذهبمأكمر سدمالم يجكمميهمإالممفمااـماهللمكم
ارين فمكاراد ث فم"( .)6م
ػتمكاالسػػبث ار مارب ػ ـمر رػػةمار ػراكم م
-5ماربسػػرعممكاإلس ػراؼمكاإل ػراطم ػػامإاػػدارممثػػؿمهػػذحمام ا ػ ـمكاػػدـماربثنػ م
()7
كهي ؾميم ذجماد دةمذاره ماريث د:ماث مكؿمانفم جرم:مكممػفمرػـم ثنػؿمارفءمػ معكرػهم ػاماريثػدمافػ فمنػفممسػءـ م
كارفضؿمنفمدا فم( ،)8ربسراهم م مكهم ممفمان رمارم دث ف مك ندكمأفمرهم معػاماريثػدمأعػكاالنماث ػرةم مامػ م ػك ام

()1م راجومبرجمبهم ام:مارجرحمكاربفد ؿ مالنفمأنام ػ بـم 97/2مكارثثػ ت مالنػفم نػ فم/8م 74م مكبهػذ بمارامػ ؿ مرءمػزمم 83-80/2م مكم ػزافم
ارركاةمارثث تمارمباءـم هـمنم مالم كجب مرءذهنام مصم 41م مكبثر بماربهذ بم النفم جرم مص89م
مك م
االابداؿم/1م 149 148م
()2مراجوم:مم زافماالابداؿ مرءذهنام/5م425مم.م م
مكارجػػرحمكاربفػػد ؿ مالنػػفمأنػػام ػ بـم 368/8م
((3م ارجػػومبرجمبػػهم ػػا:مارب ػ ر خماران ػػر مرءنص ػ رمم8م/م 13م مكمفر ػػةمارثث ػ ت مرءفجءػػام 274/2م
مكارثث ت مالنفم ن فم 508 507/7م مكبهذ بمارام ؿ مرءمػزمم/27م 468-461م مكم ػزافماالابػداؿ مرءػذهنام/6م 409م مكبثر ػبماربهػذ ب مالنػفم
جرم مصم528م .م
()4مراجوم:مم زافماالابداؿم مرءذهنام .345/5م
()5مراجوم:مم زافماالابداؿم مرءذهنام39 38/6م .م
()6ممراجوم:مرس فمارم زافم مالنفم جرم201/1م .م
()7ماف فمنفممسءـمنفماندماهللمارن هءامأنكماثم فماراف رمارنارممثثةمثنتمع ؿمانفمارمػد يام:ماػ فمإذاموػؾم ػام ػرؼممػفمار ػد ثمبراػهم م
راجوم:مبثر بماربهذ بم مصم 393مكسبأبامبرجمبهمن ربفا ؿم امارمن ثمارث يام .م
()8مارفضؿمنفمدا فمنفمامركمنفم م دمنفمزه رماراك اممام كؿمأنكميف ـمارم ئا:مموهكرمناي بهمثثةمثنػت م ارجػوم:مبثر ػبماربهػذ بم مصم
صم 446مكسبأبامبرجمبهمن ربفا ؿم امارمن ثمارث يام .م
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نذرؾماري عدمارجهن ذماءػامنػفمارمػد يامنثكرػه:مامػ ميثػؿمايػهمانػفم جػرمعكرػهم:م اػـممػفمي عػدماءػامج رػةمعػدرحم م
()1
كرسػػكخمعدمػػهمالم فػػكؿماءػػمميثػػدحماػػأناميف ػ ـمكاف ػ فمنػػفممسػػءـم م ػػثما ي ػ مالم ػػدا فمأ ػ نمػدايمإالمككعف ػ م ػػه
,ك ؤادمذرؾمم مع رهمارفجءامكارذهنامكانفم جرم ام:مكهبمنفمجر رمنفم زـمأنػكمارفنػ سمارجهضػمام مكثثػهم
انفممف فم مكانػفمسػفد مكعػ ؿماريسػ ئا:مرػ سمنػهمنػأسم مكذاػرحمانػفم نػ فم ػامارثثػ ت مكعػ ؿمارفجءػا:مثثػةماػ فم
اف فم باءـم هم مكع ؿمارذهنا:مثثةمم بامنهم مكع ؿمانػفم جػرم:مثثػةمكاػ فمافػ فم ػباءـمم ػه (،)2مكمػفمهػؤال م
ض -مأنكمارفب مامزدم(،)3مكهكمممفم سرؼممكأ رطم امارجرحمكاربفد ؿم ماثكرهم امأن فمنفمإس ؽمامسدم:م
أ ن
امسدم:ممبركؾمار د ث:م ردماء همارذهنامنثكرهم:مالم برؾم ثدمكثثهمأ مدم مكارفجءام مكأنكمارفب م سرؼم ػام
ارجرحمكرهممايؼمان ػرمإرػممار ػةم ػامارمجػرك فمجمػوم ػ كاممكجػرحمصءثنػ منيفسػهمرػـم سػنثهمأ ػدمارػممارػباءـم
ػ هـمكهػػكمارمػػباءـم ػ هـ مكع ػ ؿمانػػفم جػػر:مثثػػةمباءػػـم ػػهمامزدممن ػ م جػػةم(،)4م مكعكرػػهم ػػامانػػدماهللمنػػفموػػر ؾم
ارف مرمم:ممصب رمماذاب م ردماء همارذهنامنثكرهم:م مكثثهمأ مد مكانفممفػ ف مكأنػكمزراػة مك فثػكبمنػفمسػف ف م
كر يهماريس ئا مكاردارعطيا مكذارحمانفم ن فم امارثث تم ممكأم مارجكزج يام ثدم
(. )5
مماذاب مكع ؿمانفم جر:مادكؽمأ رطمارجكزج يام اذمنهم
أ رطم ث ؿ:ممصب ر َّم
اكممػفمارػركاةممػفمعنػؿمنفػضماروػ كخم
-6مادـمارفءػـمكارمفر ػةمارا مءػةمن رػةمنفػضمارػركاةم مكذرػؾماػأفم ج َّػرحمروم
ميهمالم فر ه:ماثكؿمأنكم بـم ا:ميكحمنفمارمصب رم":مالم فرؼم م ردماء همارذهنامكانفم جرمنثكرهم م:معكرػهم
:مالم فرؼمر سمنجػرحم ثػدمار ػهم ػممنػفممفػ فمككثثػه"م( )6مكاثػكؿمانػفم ػزـم ػامارم ءػام ػا":مإسػم ا ؿمنػفم
م مػػدمنػػفمإسػػم ا ؿماراػػف ر:مأيػػهممجهػػكؿ م ػػردماء ػػهمارػػذهنامنثكرػػهم:ماراػػف ر:مثثػػةمإمػ ـمموػػهكر:م ػػدثماػػفم
ار سفمنفمار ة مكأ مدمنفممياكرمارز ػ دممكارانػ ر مكايبهػممإر ػهماءػكماإلسػي د ممكركلمايػهمارػدارعطيا مكانػفم
ميدة مكار اـمككثثكح مأم مانفم زـم ث ؿ:مإيهممجهكؿ مكهذامهكمرمػزمانػفم ػزـمم ءػزـمميػهمأفمالم ثنػؿمعكرػهم ػام
بجه ؿممفمرـم طءومهكماءمم ث ثةمأمرحمكمفما دةمامئمةمأفم فنػركام ػاممثػؿمهػذامنثػكرهـمالميفر ػهمأكالميفػرؼم
رػػهمكأم ػ مار اػػـماء ػػهمن رجه رػػةمن ػػرم ازئػػدمالم ثػػومإالممػػفممطءػػوماء ػػهمأكممج ػ زؼ()7م كعػػكؿ:مانػػفم ػػزـم ػػا":م
فػػصمنػػفمن ػػؿمارهمػػدايام:ممجهػػكؿم مكعػ مكؿمانػػفمارثطػ ف:مالم فػػرؼمرػػهم ػ ؿ م ػػردماء همػ مارػػذهنامنثكرػػهم:مرػػـم
أذارمهذاماريكعم اماب نامهذام إفمانفمارثطػ فم ػباءـم ػاماػؿممػفمرػـم ثػؿم ػهمإمػ ـما اػرمذاؾماررجػؿمأكمأصػذم
فممػفمهػذامارػيمطمصءػؽماث ػرممسػبكركفممػ م
امفما ارحممػ م ػدؿماءػمماداربػهمكهػذاموػا ماث ػرم فػاماراػ
ضففهـمأ دمكالمهـمنمج ه ؿم()8م مكأعكاؿمهؤال مك رهـماث رةم اماببماررج ؿممفم ببنفهػ مالم جػدميمإالمارثء ػؿم
مفمهذحمامعكاؿمنسنبماماراضمايه ماءممم م ظهرمك رمهؤال ماث رمسكؼميذارهـم ػامارمن ػثمارثػ ياممػفم
هذامارن ثم .م

()1مراجوم:مبهذ بماربهذ بم مالنفم جرم/7م207م .م
((2راجو:مبهذ بمارام ؿ مرءمزم/31م 124-121مكم زافماالابداؿ مرءذهنا 146 145/7م 142مكبثر بماربهذ ب النفم جرمصم 585م
()3ممم مدمنفمار س فمارمكاءامار ظم:مجمومكايؼمكرهماب بمان رم امارجرحمكارضفف ماء هم هممؤاصذاتم م ارجػوم:مم ػزافماالابػداؿ م
رءذهنام6م118/م م/1م 117مكسبأبامبرجمبهمن ربفا ؿم امارمن ثمارث يام.ممم م
()4مراجو:مبهذ بمارام ؿ مرءمزمم/2م5م م6م م مكم زافماالابداؿ مرءذهنام/1م 117م 118م مكبثر بماربهذ بمالنفم جرم مصم86م.
()5م ارجػػو:مأ ػكاؿماررج ػ ؿ مرءجكزج ػ يا صم 49مكبهػػذ بمارام ػ ؿ مرءمػػزم 87/15مكم ػزافماالابػػداؿ مرءػػذهنا 119/4مكبثر ػػبماربهػػذ ب مالنػػفم
جرمصم307م .م
()6راجومبرجمبهم ا:مارجرحمكاربفد ؿ النفمأنام بـم/8م 483مكم زافماالابداؿ مرءذهنا/7م 55م مكرس فمارم زاف النفم جرم/6مم.175
((7مراجومبرجمبهم ا:ارم ءم مالنفم زـ/9م 296م مكس رمأا ـمارين مرءذهنام 440/15م 441م مكرس فمارم زافم/1م432م م
مكارا وػػؼم مرءػػذهنام 340/1م مكم ػمػزافم
((8مم ارجػومبرجمبػػهم ػػا:مارجػػرحمكاربفػػد ؿم مالنػػفمأنػػام ػ بـم/3م 170م مكبهػػذ بمارامػ ؿ مرءمػػزمم/7م 6 5م

االابداؿ مرءذهنام/2م317م م مكبهذ بماربهذ ب مالنفم جرم2م/م 342م مكبثر بماربهذ بم م مالنفم جرمصم172م .م
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المبحث الثاني
شيوخ التعنت عند نقاد الحديث
فبنػػرماءػػـماربجػ مػر مكاربكث ػػؽمأ ػػدمامسػػسماربػػام ثػػكـماء ه ػ ماءػػـمماػػطء مار ػػد ثمكأ ػػدمأامػػدةماءػػـم
ار ػػد ثمد ار ػػةمربي كرػػهمارػػركاةمن رن ػثمكارد ارسػػةمنهػػدؼمب د ػػدمأهء ػػةمه ػؤال مارػػركاة مكمػػدلمعػػدربهـماءػػممركا ػػةم
ار د ث مكهذحمامهم ةمواءتمردلميث دمار ػد ثمارثي اػةمارا مءػةمكارفي ػةمارب مػةمنػ رركاةمجرن ػ مكبفػد ن مالمبثػؿم
أهم ةمافماي بهـمن رفيكفمار د ث ةمامصرل مكهذامم مأظهربهممؤرف بهـمار د ث ةمارباماوبمءتماءمماراث ػرممػفم
ارثض مار د ث ةماراث رةمارباما فممفمأهمه مإسه م بهـماركاسفةم امم دافمارباي ؼم امارركاةمكار اػـماءػ هـ م
كهذام بطءبممفمارم دثماري عدمارد ار ةمارا مءةمن رركاةمكم م وبرطم هـممفموػركطمعنػكؿمارركا ػةمأكمردهػ مكاػؿم
ذرػػؾمعػػدماوػػؼمنم ػ مالم ػػدعممج ػ ؿمرءوػػؾمأفمه ػؤال مارو ػ كخماما ػ ـم فػػدكفممػػفميثػػدةمار ػػد ثمارػػذ فمأسػػهمكام
ػؿم ػػامبأا ػ ؿمكبثر ػػرمعكااػػدماربجػػر مكاربكث ػػؽمكعػػدمأاثػػركامارثػػكؿم ػػامارػػركاةمجرن ػ مكبفػػد نم مكراػػفم
ػدكرم اػ وم
نػ و
بجر هـمرءركاةمارثثػ تمنػ م جػةماػ فمهػكمار رػبمكأعػكارهـم ػامذرػؾمأاثػرممػفمأفمب اػممك افػامرءبػدر ؿماءػمم
ذرؾممايف بهـم امهذامارفف م ض نمام ميثؿمايهـممم مرـميثؼماء هم امابنهـمكهاممكجكدةم اماببماربراجـم
كارطنث تمامصرلم .م
مبج ػػدرماإلوػ ػ رةمإر ػػامأفمأعػ ػكارهـمسػ ػكا مميهػ ػ مارمكج ػػكدةم ػػاممؤرفػ ػ بهـمارب ػػامكعفيػ ػ ماء هػ ػ مأكمارمصطكط ػػةم
كارمفثكدةمماربامرـميثؼماء ه مكهاممنثكثةمكمبي ثرةم اماببماربكث ػؽممكاربجػر مكاربػراجـمكارطنثػ ت مكاربػامبفػدم
مفمارما درماماء ةمارباماابمده ماؿممفمج منفدهـمممفمباءمكامأكمايفكام ػاميثػدماررجػ ؿم.مثػـمأفمهػؤال م
ارو كخمعدمار كامكاوبهركامن ربفيتم امإط ؽمان راتمارضفؼمكاراػذبمكارجه رػةماءػممارػركاةمارثثػ تمنػ م جػةم
مام ما يكاماءػممدرجػ تممػفماربنػ فمكاالصػب ؼم ػامميػ هجهـم مػ م بفءػؽمن ربفيػتمكاربسػرعم ػامبجػر مارػركاةم
ارثث تمن رضفؼمكاراذبمكارجه رة مكاربوددم امبكث ػؽمارػركاة مكهػذاماممػرمنػ تمكاضػ ن مايػدماػؿممػفمابنػكام ػام
يثػدماررجػ ؿم م ػثمكاػػفكهـمن ربفيػتمكاربسػرعم ػػامبجػر مارػركاةمارثثػ تمارمجمػوماءػممثثػػبهـمايػدمأ ءػبماريثػ دم
اوبهركا مككافكامن ربكسطمكاالابداؿمكاإليا ؼم اماربكث ؽمكاربجر م مكمػفمأجػؿمذرػؾمكضػفتم
م
ارذ فمار كامك
أعكارهـم امبجر مارركاةممكضوماروؾمكارر نة م ثمثنتمأيهػـممبفيبػكفم ػاماربجػر م مكمبثنبػكفم ػامماربفػد ؿم
كاربكث ؽ م إذامكثثكامارراكمم ين اماربمسػؾمنبػكث ثهـ مكامذامضػففكامارػراكمم ين ػامأفم يظػرمهػؿمكا ثهػـم ػرهـمأـم
ػر مكمػػفمه ػؤال مارو ػ كخمارػػذ فم
الم؟م ػػإفمكا ثهػػـم ػػرهـم ػػامذرػػؾمارثػػكؿمعنػػؿمعػػكرهـ مكالم ثنػػؿمبجػػر هـيمإالممفسػ نا
اوػػبهركامكار ػكامن ربفيػػتم ػػامبجػػر مارػػركاةمارثث ػ تمن ػ م جػػة م سػػبماءمػػامكببنفػػامكاسػػبثرائاممع ػكارهـم ػػام
مؤرف بهـماربامكعفتماء ه مكاذامأعكارهـمارمبي ثرةم اماببماربراجـمكارطنث ت ماربػامرػـم ب سػرمرػامارفثػكرماء هػ م
اممؤرف بهـ مارو كخمارب ر ةمأسم ئهـم:ممممممم م
 -1إبراهيـ بف يعقوب بف إسحاؽ أبو إسحاؽ السعدي الجوزجاني نزيػؿ دمشػؽ ومحػدثها  :ركلماػفممانػدم
اهللمن ػػفمنا ػػرمارس ػػهما مكز ػػدمن ػػفمار نػ ػ ب مكافػ ػ فمكجم ا ػػةم ػػأاثرماربر ػ ػ ؿمكاراب ن ػػة ممكركلماي ػػهمأن ػػكمداكدم م
كاربرمػػذم مكاريسػ ئام مكأنػػكمزراػػةمارػرازم مكأنػػكم ػ بـمكانػػفمصز مػػةمكجم اػػةم مكثمثػهمأ مػػدمنػػفم ينػػؿممكاريسػ ئا م
كع ؿماردارعطيا:ما فممفمار ف ظمارمايف فمكارمصرج فمارثثػ ت مراػفم ػهماي ػراؼماػفماءػاماجبمػوماءػممن نػهم
أاػ بمار ػػد ثم أصرجػػتمج ر ػػةمرػػهم ركجػػهمربػػذن ه م ءػػـمبجػػدممػػفم ػػذن ه م م ثػ ؿ:مممممسػػن فماهللم ركجػػهمالم
كجدممفم ذن ه مكاءام ذن م امض كةمي مفن مكاور فمأرؼممسءـ مكع ؿمانفم ن فم:ماػ فم ػركرممارمػذهبمكرػـم
ػءن م ػػامارسػػيةم ظن ػ مرء ػػد ثيمإالمأي ػهممػػفما ػ نبهمرنم ػ ما ػ فم بفػػدلمطػػكرح مكع ػ ؿمانػػفم
اػػفمنداا ػػةمكا ػ فماػ نم
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ادم:ما فموػد دمارم ػؿمإرػمممػذهبمأهػؿمدموػؽم ػامارم ػؿماءػمماءػام مكاب نػهم ػامارضػفف م كضػ ممث ربػهم م
كع ؿمانفم جر:مثثةم ظمرمامن ريابم(تم259هػ)م( .)1م
-2أحمد بف عمي بف عمرو بف حمد بف إبراهيـ السميماني البخاري أبو الفضؿ اإلماـ الحافظ المحدث:م م
سمومم مدمنفم مدك همنفمسهؿمارمركزم مكاءامنفمسصبك ه كاػ ر منػفمزه ػرمارنصػ رم مكانػدماهللمنػفمجففػرم
مك دثمايهمجففرمنفمم مدمارمسب فرم م مكم مدمنفمجففرمكجم اةم مرهماربا ي ؼماران رم
نفم رسمكطنثبهـ م
ر ؿمإرمماآ ؽمكرـم افمرهميظ رم امزم يهمإسي نمدامك فظنم مكد ار ػةمكابثػ نف نمامكاػ فم اػيؼم ػاماػؿمجمفػةموػ نمئ م
ك ػدصؿمإرػممنصػ رلمك ػدثمنمػ ماػيؼ مكعػ ؿمارػػذهنا:مكعفػتمرػػهماءػممبػأر ؼم ػػامأسػم ماررجػ ؿمكاءثػتمميػػه م
مك أر تمرءسء م ياماب نمن م هم طماءممان رم م سمومميهمم موذم هم(ت404هػ)م( .)2م
 -3زكريا بف يحيى بػف عبػد الػرحمف بػف بحػر بػف عػدي السػاجي الضػبي أبػو يحيػى :اإلمػاـ الثبػت الحػافظ
محدث البصرة وشػيخها ومفتيهػا ،سػمومطػ ركتمنػفمانػ د مكأنػ ماررن ػومارزه اريػا مكان ػدماهللمنػفممفػ ذمارفينػرم م
ثمكصءثن من رنارةمكرـم ر ؿم م مأ سب مكجمومكايؼ ممك دثمايهمأنكمأ مػدمنػفماػدم م
م
كاندماركا دمنفم
كأنػػكمارث سػػـمارطن اريػػا مكأنػػكماروػ خمنػػفم ػ فمكصءػػؽمسػكاهـم مكاػ فممػػفمأئمػػةمار ػػد ث ممكأصػػذمايػػهمأنػػكمار سػػفم
اموػػفرمممث رػػةمأهػػؿمار ػػد ثمكارسػػءؼ مكرػػهماب ػ بماصػػب ؼمارفءم ػ مكاب ػ بماءػػؿمار ػػد ثم ػػدؿماءػػممبن ػرحم
ك فظهم امهذامارفف مكرـمبنء ي مأصن رحمام م اماريفسمكعدمهـمنمفمأدصؿماء هم(ت307هػ)(.)3
 -4جماؿ الديف أبو الفرج عبد الرحمف بف عمي بف عبد الرحمف ابػف الجػوزي ،اإلمػ ـمارف مػةمار ػ ظماػ رـم
ارفراؽمككااظماآ ؽما بماربا ي ؼمارس ئرةم ام يكفمارفءـ:مسموممػفمأنػامارفػب منػفمارنطػا مكأنػامزراػة م
كأ مػػدمنػػفمارمثػػربمك ػػرهـ ممك ػػدثمايػػهمارامػ ؿماءػػامنػػفمكضػ ح مكأنػػكمارفػػرجمانػػفمارػػز فمك ػػرهـ م مكاػ فماث ػػرم
فممبفففن م صدـميفسهمك ي ؿممفم
م
اريكادرم ءكماردا نةمرزـمارنط رةمكاريذارةممدةمثـمرزـماريسخمكر سمصطهمج نمدامكا
أن ػػهمكرنم ػ م ػػؿممػػفمابنػػه مع ػ ؿمانػػفميثطػػة:مهػػكما ػ مارسػػم عمثثػػةماث ػػرمارم فػػكظم سػػفماإل ػراد مكع ػ ؿمانػػفم
اريجػ ر:مكاػظم ػاماػن ح مكاػ فماث ػرمارم ػؿمإرػممارءهػكمكارص اػةم بػرؾمارػكاظمكاوػب ؿمنمػ مالم جػكزمكاػ بم
ارمفسد فمسمفتمأن حم ثكؿ:مإياممداكماء هماؿمر ءةمكعتمارس رمكرـم زؿماءممطر ثبهمإرممآصرمامػرحمكاػ فم
الم ثنػػؿماػػءةمك ابػػبم ػػامار ػػكـماو ػرةما ػرار س مكهػػكمعء ػػؿمارمفر ػػة م مكع ػ ؿمارػػذهنا:مالم كاػػؼمانػػفمارجػػكزمم
ن ر فظمايدي من ابن رمارايفةمنؿمن ابن رماثرةماط اهمكجمفهم(ت630هػ) ( .)4م
 -5عبد الرحمف بف يوسؼ بف سعيد بف خراش المروزي  ،أبو محمد البغدادي الحػافظ البػارع الناقػد :سػموم
اندمارجن رمنفمارف مارماا مكامركمنفماءامارف سم مكاءػامنػفمصوػرـمكطنثػبهـم مكاػ فمأ ػدمارر ػ ر فم ػام
ار د ثمإرممامما رمن رفراؽمكارو ـمكمارمكصراس فمكممفم كاؼمن ر فظمكارمفر ة ممك دثمايػهمأنػكمسػهؿم
ارثط فم مكأنكمارفن سمنفماثدةم مكنارمنفمم مدمارا ر امك رهـم مع ؿمنارمنفمم مدمسمفبهم ثػكؿ:موػرنتم
نكرام امهذاماروأفمصمسممراتم مكع ؿمأنكميفػ ـمنػفماػدل:ممػ م أر ػتمأ نمػدامأ فػظممػفمانػفمصػراشم مكعػ ؿمأنػكم
صر ىمجمانفمصراشممث ربمارو ص فمكا فم ار ضنم م م مكع ؿمانفمادل:مذارمنوا ممفماربوػ ومكأرجػكمأيػهم
زراةم:م ن
الم بفمدماراػذبم مكعػ ؿمانػفماػدلمسػمفتمانػدافم ثػكؿم:مركلمم ارسػ ؿمكاػءه مكمكاع ػؼمر فهػ معءػتم:مجهءػةم
ار ار ضةمرـم دركامار د ثمكالمارس رةم م أم مأيتمأ هػ مار ػ ظمارنػ رعمارػذمموػرنتمنكرػؾمإفماػدعتم ػاماربر ػ ؿم
م ماذرؾمايدماهللممومصنربؾمن ممكرم أيتمزيد ؽممف يدمرء ؽم مرضاماهللمايؾم(تم283هػ)م( .)5م
-6عفاف بف مسمـ بف عبد اهلل الصفار،أبو عثماف البصري :ركلمافموفنةم كار م د فمك رهـ ممكركلمايهم
ارنص رم مكأ مدمنفم ينؿ مكاءامنفمارمد يامكآصركف مكمثَّثهمانفممف ف ممكأ مدمنفم ينؿ ممكارفجءا مكأنكم بـ م
1
مكارثث تم8م 82-81/م مكبذارةمار ف ظم2م/م 549م مكبهذ بمارام ؿ مرءمزمم/2م 245-244م
( )راجومبرجمبهم ا:مارجرحمكاربفد ؿم2م/م 148م
كم زافماالابداؿ مرءذهنام/1م 201م مكبهذ بماربهذ ب مالنفم جرم/1م 159-158م مكبثر بماربهذ ب مالنفم جرم مصم95م.مم م
()2مراجومبرجمبهم ا:مبذارةمار ف ظ مرءذهنام/3م 1037 1036م مكس رمأا ـمارين مرءذهنام/17م .202-200م
()3مراجومبرجمبهم ا:مبذارةمار ف ظ رءذهنا 709/2م 710مكس رمأا ـمارين م 197/14مكاوؼمارظيكف مر جامصء فةم .32/1م
()4مراجومبرجمبهم ام:مس رمأا ـمارين مرءذهنام22م/م 352م353م .م
( )5راجومبرجمبهم ام:مبذارةمار ف ظم2م/م 686-684مكطنث تمار ف ظم مصم 301مكاوؼمارظيكفم/2م .1382م
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مكانفمسفد ممكانفمصراشم ممكانفمع يو مكذارحمانفم ن فم ػامارثثػ ت مكعػ ؿمأ مػدمنػفم ينػؿ:ممػ م أر ػتمامرفػ ظم ػام
اب بمأ دممفمأا بموػفنةمأاثػرمميهػ مايػدمافػ ف-م فيػا-أينأيػ مكأصنريػ مكسػمفت مك ػدثي مكعػ ؿماءػامنػفم
ارمد يا:مأنكميف ـمكاف فمادكع فمالمأعنؿما مهم م اماررج ؿمهؤال مالم داكفمأ نمدامإالمكعفػكام ػه م مكعػ ؿمانػفم
ادم:ماف فمأوهرمكأادؽمكأكثؽممفمأفم ث ؿم هموا مكأ مدمأركلماري سمايهمكالمأاءـمرفف فيمإالمأ د ثم
م ارسػ ؿماػػفمار مػ د فمك رهمػ مكاػػءه مكأ د ػػثممكعك ػػةمر فهػ مكارثثػػةمعػػدم هػػـم ػػاماروػػا مكافػ فمالمنػػأسمنػػهم
اػػدكؽمكعػػدمر ػؿمأ مػػدمنػػفما ػ ر مارماػػرمممػػفمماػػرمإرػػممن ػػدادمكا يػػتمر ءبػػهمإرػػمماف ػ فمص اػػةم مكع ػ ؿم
ارذهنا:مار ظمارثنتمارذمم ثكؿم هم ممارثط فمكم مأدراؾمم م ممارثطػ فمإذامكا ثيػامافػ فمالمأنػ راممػفم
ص رفيا م آذلمانفمادمميفسهمنذارحمرهم اما مءهمكأج دمانفمارجكزمم ام ذ همذارمانفمادممعكؿمسء م فمنػفم
ػػربمبػػرلمافػ فماػ فم ضػػنطماػػفموػػفنةمكاهللمرػػكمجهػػدمجهػػدحمأفم ضػػنطم ػػاموػػفنةم ػػد مثن مكا ػ نمػداممػ معػػدرما ػ فم
نط نمئ مردم مار فظمنطا مارفهـ م اف فمأجؿمكأ فظممفمسء م فمأكمهكميظ رحمكا ـماريظ رمكامعرافم ين امأفم
بأمؿمك بأيمممركلمرهمارسبةم(ت220هػ)( )1م .م
-7عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ ،اإلماـ العالمة الحافظ الفقيه المجتهد :يوأم ةممبر ة مكبثءدمارك ازرةم م
امون نهيمرافمذرؾمرـم و ءهمافمطءبمارفءـ كاربن رم ه مكا فمأكؿمسم اهممفمأ مدمنفمار سكر ك كسؼم م
نػػفمانػػدماهللمارث ضػػامكصءػػؽمس ػكاهـم ممكركلمايػػهمأنػػكمانػػدماهللمار م ػػدمم ػػأاثر مككارػػدمارث ض ػامأنػػامناػػرمنػػفم
ارفرنامكط ئفة كا فما بم يكفمككرعمكزهدمكار همارميبهمم امارذا مكار فظمكسفةماردائرةم امارفءكـم م
مومبكسفهم اماءكـمارءس فمكارن ةمكاروفرمكارسػ رمكامصنػ رمك ػرمذرػؾ معػ ؿمانيػهمارفضػؿ:مأيػهماجبمػومايػدحم
نصطمأن همأنامم مدممفمبكار فهمأرنفم ئةممجءدمبوبمؿماءممعر بممفمثم ي فمأرؼمكرعةم.م م
رافم مربهمارمفرطة مكايباػ رحمرمذهنػه مكاياػ رحماروػد دماءػممصاػمهم مكاسػبصدامهمرءفنػ راتمارفجػةم ػام
ارردمكاربامرنم مكاءتمإرام دمارسبمكاروػبـ م ػامارمي عوػ تماربػامجػرتمن يػهمكنػ فم ثهػ مارم را ػةم بػممعػ ركام
امكصام ماي نمدامالندممفمم رنبه م
نم
هـمادك
نم
ه:مرس فمانفم زـ مكس ؼمار ج جموث ث ف ماؿمذرؾمجفءهم اميظر
إذاما بماء هم ػامنفػضماركجػكح مكجػدتمرػهماراث ػرممػفمارثيػ اتممػفمكجػكحمأصػرل مكهػكممػ مجفػؿماراث ػرممػفم
ؿمإرػػممأنػػامم مػػدمرم نبػػهم ػػامار ػػد ثمارا ػ م
ارفءم ػ م مبد كيػػه مأمث ػ ؿ:مارػػذهنام ػػثم ثػػكؿ:مكرػػامأي ػ مم ػ هم
كمفر بهمنػهمكافمايػتمالمأكا ثػهم ػاماث ػرمممػ م ثكرػهم ػاماررجػ ؿمكارفءػؿمكارمسػ ئؿمارنوػفةم ػاماماػكؿمكارفػركعم
ضأ:م مي ءكم
م
كأعطومنصطبهمم
ممسأرةمكرافمالمأافرحمكالمأضءءهمك مأرجكمرهمارففكمكارمس م ةمكرءمسءم ف مكع ؿمأ ن
همكالميجفكمايهمكعدمأثيمماء همعنءي مارانػ ر مكعػ ؿم ػاممكضػومآصػرم:مانػفم ػزـمرجػؿممػفمارفءمػ مارانػ رم ػهم
أدكاتماالجبه دما مءةمبثومرهمارمس ئؿمارم ررةمكارمس ئؿماركاه ةمام م ثومر رحمكاؿمأ ػدم ؤصػذممػفمعكرػهمك بػرؾم
ط مرأل اػ ـم
ظػ مرء ػد ثمك ثهػهممسػبين نم
إالمرسػكؿماهللماػءمماهللماء ػهمكسػءـم م مكعػ ؿمار م ػدم:ماػ فمانػفم ػزـم ن
ارسيةممبفيي م اماءكـمجمةماػ م منمنفءمػهممػ م أر يػ ممثءػهم مػ ماجبمػومرػهممػفمارػذا مكسػراةمار فػظ م
نم
مفماراب بمك
مكع ػ ؿمانػػفمانػػدمارس ػ ـ:مرثػػدمجمػػومانػػفم ػػزـم ػػامارم ءػػامن ػ فمارفثػػهمكار ػػد ث مكهػػذحممػػفمصا ػ ئصمارم ػػدث ف م
مك ث ػكؿمانػػفم جػػرمايػػه:ما ػ فمكاسػػومار فػػظمجػ نمػداميمإالمأيػػهمرثثبػػهمن ظب ػهما ػ فم هجػػـماءػػممارثػػكؿم ػػاماربفػػد ؿم
مكاربصر امكبن فمأسم مار مرمكاةم ثومرهممفمذرؾمأكه ـموي فةم(ت456هػم)( . )2م
-8عمي بف محمد بف عبد الممؾ بف يحيى الحميري الشهير بابف القطاف أبو الحسف :ار ظمارف مةماري عػدم
ع ضممارجم اة:مسمومأن ماندماهللمم مدمنفمارفصػ رم ػأاثرمايػه مكأنػ مار سػفمنػفمارفػراتمكطنثػبهـ معػ ؿماآنػ رم
ايهم:ما فممفمأنارماري سمناي اةمار د ثمكأ فظهـممسم مرج رهمكأودهـماي ةمن رركا ةمرأسمطءنةمارفءػـم
َّممك ػ َّمػدث م مكعػ ؿمنػػفممسػػدل:ماػ فممفركنػ منػ ر فظمكاإلبثػ فمكمػػفمأئمػػةمهػػذاماروػػأف م
نمػرااش مكرػػهمباػ ي ؼمدرس
مكا فمو خمو كخمأهؿمارفءـم اماردكرةمارمؤمية مكع ؿمارذهنا:مط رفتماب نهمارمسمممنػ"من ػ فمارػكهـمكاإل هػ ـم" م
مكارجػرحمكاربفػد ؿم7م/م 30م مكمفر ػةمارثثػ تم2م/م 140ممكارثثػ تم8م/م 522م مكبػذارةمار فػ ظم1م
()1مراجومبرجمبهم ا:مارب ر خماران ػرم7م/م 72م
379/م 381-م مكم زافماالابداؿم5م/م 104-102م مكبهذ بماربهذ بم7م208-205/م .م
()2مراجومبرجمبهم ام:مبذارةمار ف ظم3م/م 1154-1146م مكس رمأا ـمارين 202-184/18م م مكرس فمارم زاف4م/م.198م م

11

ارذممكضفهماءمماب ب"مام ا ـمارانرل"مرفندمار ؽم دؿماءمم فظهمك همهم مكعكةمذا ئهمكسػ فمذهيػهمكناػرحم
ن رفءؿ مرايهمبفيتم امأ كاؿمرج ؿم م مأياػؼمن ػثمأيػهمأصػذم ءػ فمهوػ ـمنػفماػركة مكسػه ؿمنػفمأنػاماػ ر م
كي كهم ػ مكعػػدمبفثػػبماب نػػهمهػػذام ػػامبكه مػػهمرفنػػدمار ػػؽمبءم ػػذحمار ػ ظماري عػػدمارم ثػػؽمأنػػكمانػػدماهللمم مػػدمنػػفم
اإلمػ ـم ػػممنػػفمارمػكاؽم ػػامابػ بمسػػم حمنػػ"مارمأصػػذمار ثػ ؿمارسػ م ةماػػفممأصػػذماإلهمػ ؿم ػػاموػػرحممػ مبضػػميهم
بفثنػ مظهػرم ػهمامػ م
اب بم"من فماركهـمكاإل ه ـم" ممفماإلصػ ؿمكاإل فػ ؿمكمػ مأيضػ ؼمإر ػهممػفمببمػ ـمكاامػ ؿم ن
ع رهمارو خمارثا رمإدرااهمكينءهمكنرااةميثدح(تم628هػ)( .)1م
 -9الفضؿ بف دكػيف بػف عمػرو بػف حمػاد بػف زهيػر الكػوفي التيمػى أبػو نعػيـ األحػوؿ الحػافظ الثبػت :سػموم
امامػػش مكزار ػ منػػفمأنػػام ازئػػدة مكوػػفنةمكص ئػػؽ ممكركلمايػػهمأ مػػدمنػػفم ينػػؿ مك ػػممنػػفممف ػ ف مكارنص ػ رمم
كادة مع ؿمأ مد:مهكمأعؿمصطأممفمكا وم مكهكمأاءـمن رو كخمكأيس نهـمكن ررجػ ؿ مككا ػوما ثػهمميػه مكعػ ؿمانػفم
مف ػ ف:مم ػ م أر ػػتماثنػػتممػػفمرجء ػ ف-م فيػػمم ػػامام ػ -مأنػػاميف ػ ـمكاف ػ ف مكع ػ ؿمأ مػػدمنػػفما ػ ر :مم ػ م أر ػػتم
م دمثن ماادؽممفمأناميف ـم مكع ؿم فثكبمارفسكم:مأجمومأا ني مأفمأن ميفػ ـ:ماػ فم ػةم ػاماإلبثػ ف مكعػ ؿم
أنكم بـ:مأنكميف ـم ظممبثف مكع ؿمارف ار :ماي ميه بمأن ميف ـمأودممفمه نةمامم ر مكع ؿم ممارثطػ ف:مإذام
كا ثيامهذامام كؿمم مأن راممفمص رفيا مكعػ ؿمارفجءػا:مثثػةمثنػتم ػامار ػد ثم م مكعػ ؿمارػذهنام:ماػ فم ػامأنػام
يف ـمبو ومصف ؼ م مكع ؿمأ مدمنفمم اب:م دثيامثثةمع ؿ:مع ؿ:مأنكميفػ ـممػ مابنػتماءػممار فظػةمأيػامسػننتم
مف ك ةمكنء ي مافمأناميف ـمأيهمع ؿ:م بماءامرضاماهللمايهمان دةمكص رمارفن دةمم مابـم(تم219هػ)م( .)2م
 -11محمد بف إدريس بف المنذر بف داود ،أبو حاتـ الرازي :الحافظ الكبير أحد األئمة  :ركلمافمم مدم م
نفماندماهللماميا رمم مكاف فمنفممسءـ مكاندماهللمنفما ر مارفجءامكطنثبهـمكصءؽمممفمنفدهـم ممكركلم م
ايهمارنص رمم ممكأنكمداكدم مكاريس ئا مكانفمم جةم مكانيهماندمارر مفمكآصركف مع ؿمأنكمنارمارص ؿ:مأنكم بـم
إمػ ـم ػػامار ػػد ث مكعػ ؿمانػػفمصػراش:ماػ فممػػفمأهػػؿمامم يػػةمكارمفر ػػةم مكعػ ؿماريسػ ئا:مثثػةم مكعػ ؿمأنػػكميفػ ـم:م
ػهممبثيػ مثنبنػ مكعػ ؿمارصط ػػب:ماػ فمأ ػػدم
رمػ من ر ػػد ثم ظنػ مر
ن
إمػ ـم ػػامار فػػظم مكعػ ؿمار راػ ئا:ماػ فمإم نمػ ما ن
رفءـممذاكرامن رفضؿ مكعػ ؿمأ مػدمنػفمسػءمة:ممػ م أر ػتمنفػدمإسػ ؽمكم مػدمنػفم
نم
تمموهكرامن
نم
امئمةمار ف ظمامثن
ػػممأ فػػظمرء ػػد ثمكالمأاءػػـمنمف ي ػػهممػػفمأنػػام ػ بـم مكع ػ ؿممسػػءمةم:ما ػ فمثثػػةمك د ثػػهممسػػبث ـم كع ػ ؿمانػػفم
ػػكيس:معػػدـمماػػرمعػػد نم مكابػػبمنهػ مكابنػتمايػػهم مكعػػدمذاػػرمانػػفمأنػػام ػ بـم ػػاممثدمػػةمارجػػرحمكاربفػػد ؿمركارػػدحم
مبدؿماءمماظـمعدرحمكج ربهمكسفةم فظهم(تم277هػ)م( .)3م
م
برجمةممء هم ه مأو
 -11محمد بف إسحاؽ بف خزيمة :أبو بكر النيسابوري الحػافظ الحجػة الفقيػه شػيس اإلسػالـ الممقػب بإمػاـ
األئمػػة:ماػ بمارباػ ي ؼ مكايػػام ػػام داثبػػهمن ر ػػد ثمكارفثػػهم بػػمماػ رم ضػػربمنػػهمارمثػػؿم ػػامسػػفةمارفءػػـم
كاإلبث ػ فم مسػػموممػػفمإس ػ ؽمنػػفمراهك ػػه مكاءػػامنػػفم جػػرم مكأ مػػدمنػػفممي ػػومكطنثػػبهـم ػػأاثرمكجػػكدمكاػػيؼم
هم م م
كاوػػبهرماسػػمهمكايبه ػتمإر ػػهماإلم مػػةمكار فػػظم ػػامآالؼمنص ارس ػ ف ممك ػ َّمػدثمايػػهمارو ػ ص فمص ػ رجما ػ
كم مػػدمنػػفمانػػدماهللمنػػفمانػػدمار اػػـمأ ػػدموػ كصه مكأنػاماءػػاماري سػ نكرممكصءػػؽمالم اػػكفم معػ ؿمأنػػكماثمػ فم
ػفمصز مػػةم
اراػ ب:مإفماهللمر ػػد ومارػػن ماػػفمأهػػؿمي سػ نكرمنػ نفمصز مػػة مكعػ ؿمأنػػكماءػػاماري سػ نكرم:ماػ فمانػ م
فظمارفثه تممفم د ثهمام م فػظمارثػ رئمارسػكرة مكعػ ؿمانػفم نػ ف:ممػ م أر ػتماءػممكجػهمامرضممػفم سػفم
اػػي اةمارسػػيفمك فػػظمأرف ظهػ ماراػ حمكز دابهػ م بػػمماػأفمارسػػيفماءهػ منػ فما ي ػػهيمانػػفمصز مػػةم ثػػط م مكعػ ؿم
ارػدارعطيا:ماػ فمانػفمصز مػةمإم نمػ مثنبنػ ممفػدكـماريظ ػر م مكعػ ؿمار ػ اـ:م ضػ ئؿمانػفمصز مػةممجمكاػةمايػدمم ػػام
أكراؽماث ػرةمكماػػيف بهمبز ػػدماءػػممم ئػػةمكأرنفػ فماب ننػ مسػػكلمارمسػ ئؿ مكارمسػ ئؿمارماػػيفةمم ئػػةمجػػز م مكرػػهم ثػػهم

مكاررس رةمارمسبطر ةم مرءاب يام مص .178م
()1مراجومبرجمبهم ا:مبذارةمار ف ظم/4م 1407م مكس رمأا ـمارين م22م م 306م 307م
()2راجومبرجمبهم ا:ارجرحمكاربفد ؿم 61/7مكبذارةمار ف ظم 374-372/1مكس رمأا ـمارين  157-142/10مكمفر ةمارثث تم .205/2م
3
( )مراجومبرجمبهم ام:مبذارةمار ف ظم/2م 569-567مكارا وؼم/2م 155م مكبهذ بماربهذ بم/9م29-28م .م
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ػػد ثمنر ػرةم ػػامث ثػػةمأجػ از م م مكعػ ؿمانػػدماهللمنػػفمص رػػدماماػػنه يامسػػئؿمانػػدمارػػر مفمنػػفمأنػػام ػ بـماػػفمانػػفم
صز مةم؟م ث ؿ:مك اـمهكمكالميسأؿمايهمهكمإم ـم ثبدممنهم(ت311هػ) (.)1مم م
 -12محمد بف حباف بف أحمد بف حباف التميمي البستي أبو حاتـ:مار ظماإلم ـمارف مة ممؤرخ م م
ج ار ا مم دث مكمؤرؼماب نامارجرحمكاربفد ؿ مك رمذرؾما فممفمأئمةمزم يهمكطءبمارفءـماءممرأسم م
ارث ثم ئة :سموممفمأناماندمارر مفماريس ئا ،مكأناماندماهللمنفمميدة مكأنامنارمنفمصز مةمكأمم مالم اكفم
مك دثمايهمأنكماندماهللمار اـم مكمياكرمنفماندماهللمارص رػدمكصءػؽ معػ ؿماإلدر سػا:ماػ فممػفم ثهػ مارػد فم
م
أس م اممفر ػةمار ػد ثم ماػيؼمارمسػيدماراػ م مكاربػ ر خم
رم من رطبمكاريجكـمك يكفمارفءـمر نم
ك ف ظماآث رما نم
مكاب بمارضفف وفقػه النػاس بسػمرقند  ،وعػ ؿمارصط ػبم:مذاػرممسػفكدمنػفمي اػرمارسػجزممباػ ي ؼمانػفم
نػ فم مثػػـمعػ ؿ:مكهػػذحماربكار ػػؼمإيمػ م كجػػدمميهػ ماريػػزرمار سػ ر م كعػ ؿمار ػ اـ:ماػ فممػػفمأكا ػػةمارفءػػـم ػػامارفثػػهم
كارء ةمكار د ثمكاركاظمكمفماث ماررج ؿ مثـمذارمر ءبهمكبا ي فهم ث ؿمصرجمرهممػفمارباػي ؼم ػامار ػد ثم
همػ م مكعػ ؿمأنػكمامػركمنػػفم
مػ مرػـم سػنؽمإر ػػه مكاػ فم مرب ػ يم
ؿمإر ػػهمرسػم عمابنػه مكعػ ؿمارصط ػب:ماػ فمثثػػةمينػ منم ن
اراػ ح :رنمػ م ءػطمار ءػػطمارفػ شم ػػامباػر به مكاػػدؽمأنػػكمامػركم مكرػػهمأكهػ ـماث ػرةمببنػومنفضػػه مار ػ ظم
ض مارد فمكعدمندتممفمانفم ن فمهفكةم طفيكام ه مرهم مكع ؿم ممنفمام ر:ما فمرػهماءػـماث ػرمكرػـم اػفم
رهمان رمد فمعدـماء ي م أيارمار دمهللم أصرجي ح ممع ؿمارذهنا:ما هم ممصطئمإذم م
()2
رـم أتميصمنإثن تمار دمكالمنيف همكمفم سفمإس ـمارمر مبراهمم مالم في هم(ت354هػ)  .م
 -13محمد بف الحسيف بف أحمد بف عبد اهلل الموصمي ،أبو الفتح األزدي الحافظ  :دثمافمأنام فءم م
مك ػدثم
ممارمكاءا مكم مدمنفمجر ر مكأ مدمنفمار سفمنفماندمارجن رماراك امكطنثبهـم مكجمومكايؼم م
ايهمإنراه ـمنفمامرمارنرماا,مكأنكميف ـمار ظ,مكأ مدمنفمارفب مكآصركف مع ؿمارصط ػب:م ػام د ثػهمميػ ا ر م
مكا ػ فم ظن ػ ماػػيؼم ػػاماء ػ مكـمار ػػد ث مضػػفمفهمارنرع ػ يام كع ػ ؿمانػػدمار ف ػ رمامرمػػكم:م أر ػػتمأهػػؿمارمكاػػؿم
كهيػكفمأنػ مارفػب مكالم فدكيػػهموػ نمئ م مكعػ ؿمانػػفممفػ ف:مرػ سمنثثػػةم م مكعػ ؿمارػذهنام:مرػػهمماػػيؼمان ػرم ػػامارجػػرحم
مكارضػػفف مكهػػكمعػػكلمارػػيفسم ػػامارجػػرحمكه ػ حمجم اػػةمن ػ ممسػػبيدمط ئػػؿم مكاء ػػهم ػػاماب نػػهم(م ػػامارضػػفف )م
يهمض َّمفؼمجم اةمن مدر ؿيمنؿمعدم اكفم رحمعدمكثثهـم(تمسيةم374هػ)م(. )3مم م
مؤاصذاتم إ ىم
 -14محمد بف سعد بف منيع الهاشمي ،أبو عبد اهلل ،كاتب الواقدي وصاحب الطبقات ،وأحد الحفاظ الكبار
الثقػػات المتحػػريف :ركلماػػفمهوػ ـ مكانػػفما يػػة مكصءػػؽماث ػػر ممكركلمايػػهمأ مػػدمنػػفم ينػػؿ مكانػػفمأنػػامارػػدي م
كار رثمنفمأنامأس مةمكآصركف مع ؿمارصط ب:ما فممفمأهؿمارفءـمكارفضؿمكارفهػـمكارفدارػةماػيؼماب ننػ مان نمػرام
امطنث تمارا نةمكارب نف فمإرػممكعبػهم أجػ دم ػهمكأ سػف م مكعػ ؿمأنػكم ػ بـ:م اػدؽم أر بػهمجػ مإرػممارثػكار رمم
كسأرهمافمأ د ثم دمثه م مكع ؿمارصط ب:مم مدمايدي ممفمأهؿمارفدارةمك د ثهم ػدؿماءػمماػدعهم إيػهم ب ػرلم
اماث رممفمركا به مكع ؿمإنػراه ـمار رنػا:ماػ فمأ مػدمنػفم ينػؿم كجػهم ػاماػؿمجمفػةمن ينػؿمنػفمإسػ ؽمإرػمم
انفمسفدم أصذمميهمج أز فممفم د ثماركاعدمم يظرم هم مإرممارجمفةمامصرلمثـم ردهم مك أصذم رهم م مكع ؿم
ار س فمنفم هـ:ما فماث رمارفءـماث رمار د ثمكارركا ةماببمار د ثمك رحم م
()4
مفماببمار ر بمكارفثه مكع ؿمانفم جر:مادكؽم ضؿ مركلمرهممأنكمداكدم(ت230هػ)  .م
 -15محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدويه بف نعيـ:مأنكماندماهللمار اـماري س نكرمم فرؼمن نفمارن و
رهمر ػؿمكجػ ؿم ػامص ارسػ فم
اإلم ـمار ظماري عدمارف مةمو خمارم دث ف مطءبمار د ثما نمرامن ابي مأن همكص م
مركا ماريهر مكسموممفمي ػكمأرفػاموػ خم يثاػكفم
م مك ار ماريهر مكر ؽمامس ي دمارف ر ةمنصراس فمكارفراؽم مكم م
()1مراجومبرجمبهم ا:مارجرحمكاربفد ؿم7م/م 196م مكبذارةمار ف ظم/2م 731-720م مكس رمأا ـمارين م14م/م .382-365م
()2م ارجػػومبرجمبػػهم ػػام:مبػػذارةمار ف ػ ظم3م/م 923-920م مكس ػ رمأا ػ ـماريػػن م16م/م 104-92م مكم ػزافماالابػػداؿمم6م/م 100-98م مكرس ػ فم
ارم زافم مالنفم جرم/5م114-112م م مكطنث تمار ف ظم مرءس كطام مصم .376 375م
()3مراجومبرجمبهم ا:مبذارةمار ف ظم3م/م 967م 968م مكس رمأا ـمارين م16م 347/م 348م مكم زافماالابداؿم/6م .118م
()4م ارجػػومبرجمبػػهم ػػام:مبػ ر خمن ػػدادم مرءصط ػػبمارن ػػدادمم/5م 321م مكبهػػذ بمارامػ ؿمم 257-255/25م مكبهػػذ بماربهػػذ بم9م/م 162 161م
مكبثر بماربهذ بم مص480م م مكطنث تمار ف ظم مرءس كطام مصم .186م
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مك ػػدثماي ػػهم
أكم ز ػػدكف مركلما ػػفمأن ػػهم مكم م ػػدمن ػػفمان ػػدماهللمارا ػػف ر مكأن ػػاماء ػػامار ػ ػ ظممكصء ػػؽماث ػػر م
ارػػدارعطيا مكأنػػكم فءػػممارصء ءػػا مكأنػػكمناػػرمارن هثػػامكص ئػػؽ معػ ؿمارصء ػػؿ:مهػػكمثثػػةمكاسػػومارفءػػـمنء ػػتمباػ ي فهم
عرنمن ممفمصمسم ئةمجز م م مكع ؿماندمار ػ رمنػفمإسػم ا ؿم:مهػكمإمػ ـمأهػؿمار ػد ث مكباػ ي فهمارموػهكرةمبطفػ م
نذارمو كصهم مكاصبصمنا نةمإم ـمكعبهمأنامنارماران ام ا فم راجفهم امارسؤاؿمكارجرحمكاربفد ؿمكارفءؿ م
كابفؽمرهممفماربا ي ؼمم مرفءهم نءغمعرنمن ممفمأرؼمجز م مكرثدمسمفتمموػ صي م ػذاركفمأ مػهم مك ثدمكيػهماءػمم
أيفسهـمك رااكفم ؽم ضءهمك فر ػكفمرػهمار رمػةماما ػدةم مكمػفمبأمػؿما مػهم ػامباػ ي فهمكباػر هم ػامأم ر ػهم
ةماءمممفمبثدمهمكأبن اػهممػفمنفػدحمكبفج ػزحمار ثػ فم
م
كيظرحم امطرؽمار د ثمأذافمنفضءهمكاابرؼمرهمن رمز
افمنءكغموأكحماػ شم م نمػدامكرػـم صءػؼم ػامكعبػهممثءػه م مكعػ ؿمارصط ػب:مثثػةم م مكاػ فم م ػؿمإرػمماربوػ وم مكاػ فم
رم ػ م مكع ػ ؿمار ػ ظمأنػػكم ػ زـمارفنػػدكم:ما ػ فمأم ػ ـمأهػػؿمار ػػد ث م مكع ػ ؿمارػػدارعطيا:مانػػفمارن ػػومأبثػػفم
ا ػ ر نم ما ن
ظػ مكعػ ؿمارػػذهنا:مإمػ ـماػػدكؽمرايػهم اػ م ػاممسػبدراهمأ د ػػثمسػ عطةمك اثػػرممػفمذرػػؾم مػ مأدرممهػػؿم
فن
صف ػػتماء ػػهم م ػ مهػػكمممػػفم جهػػؿمذرػػؾم مكافماءػػـم هػػذحمص يػػةماظ مػػةمثػػـمهػػكمو ػ فامموػػهكرمنػػذرؾمبفػػرضم
رءو ص فم م مكع ؿمإسم ا ؿمنفماندماهللماميا رم:مإم ـم ػامار ػد ثم ار ضػامصن ػث م ػردماء ػهمارػذهنامنثكرػهم:م
اهللم ػػبماإليا ػ ؼمم ػ ماررجػػؿمن ار ضػػامنػػؿمو ػ فام ثػػطم م أم ػ ماػػدعهمم ػػاميفسػػهمكمفر بػػهمنهػػذاماروػػأفم ػػأمرم
مجموماء ه(ت405هػ)( .)1م
 -16محمد بف عمرو بف موسى بف حماد إذنه العقيمي ,أبو جعفػر المكػي اإلمػاـ الحػافظ  ،صػاحب كتػاب
الضعفاء الكبير:مسمومجػدحمممػهم ز ػدمنػفمم مػدمنػفمإذيػهم مكم مػدمنػفمإسػم ا ؿماراػ ئغ مكم مػدمنػفمصز مػةم
ػر ممك ػػدثمايػػهمأنػػكمار سػػفمم مػػدمنػػفمي ػ ومارص ازاػػا مك كسػػؼمنػػفمارػػدص ؿمارماػػرم مكأنػػكمناػػرمنػػفم
كصءثنػ ماث ػنما
ارمثػػرئمكآصػػركفم مع ػ ؿممسػػءمةمنػػفمع سػػـم:ما ػ فمإذيػػهمجء ػػؿمارثػػدرماظ ػ ـمارصطػػرمم ػ م أر ػػتممثءػػهمكا ػ فماث ػػرم
اربا ي ؼم ا فممفمأب حممفمارم دث فمع ؿماعرأممفماب نؾمكالم صرجمأاءهم باءمي م امذرؾمكعءي ممإمػ مأفم اػكفم
مػػفمأ فػػظماريػ سم ممكامم ػ مأفم اػػكفممػػفمأاػػذبماري ػ سم م جبمفي ػ ماء ػػهم ءم ػ مأب ػػتمن رز ػ دةمكارػػيثصم طػػفمرػػذرؾم
أصذممياماراب بمكأصذمارثءـم أاء ه ممفم فظهم يار ي ممفمايدحمكعدمط نتمأيفسي مكاءمي مأيهممفم م
أ فظماري سم مكع ؿمار ظمارثط ف:مثثةمجء ؿمارثدرما رـمن ر د ثممثدـم امار فظم(ت322هػ)م(.)2م
 -17يحيى بف سعيد بف فروخ القطاف ،أبو سعيد األحوؿ اإلماـ الكبير الحافظ أميػر المػنمنيف فػي الحػديث
ثقػػة حجػػػة :ركلماػػفمسػػء م فمارب مػػا مكهو ػ ـمنػػفماػػركةم مكم رػػؾمك ػػرهـ مك ػػدثمايػػهمم ػفمو ػ كصهموػػفنة م
كارسػػف ي فمكصءػػؽماث ػػرم مكايػػامنهػػذاماروػػأفمأبػػـماي ػػةمكر ػػؿم ػػهمكسػ دمامعػرافمكايبهػػممإر ػػهمار فػػظمكباءػػـم ػػام
ارفءؿمكاررج ؿمكبصرجمنهمار ف ظ ممكركلمايػهمانيػهمم مػدم مكأ مػدمنػفم ينػؿم مكاءػامنػفمارمػد يامكصءػؽماث ػر م
كرػػـم فػػرؼمرػػهمبػػأر ؼمإالممػ مذاػرحما ػ بماوػػؼمارظيػػكفممػػفمأفمرػػهم"مابػ بمارم ػ زمم" مع ػ ؿمانػػفممهػػدم:مم ػ م
ػفمطءنػ مرػهممػفم ػممارثطػ فم م مكعػ ؿممػرةم:مالمبػرلما يػ ؾممثءػه مكعػ ؿمانػفم
أر تمأ سفمأصنمذامرء ػد ثمكالمأ س
ن
ارمػد يا:مرػػـم اػػفمممػفمطءػػبمكايػػامن ر ػد ثمكأعػ ـماء ػػهمكرػػـم ػزؿم ػػهيمإالمث ثػػةمارثطػ ف مكسػػف فمنػػفم ن ػػب م
ك ز ػػدمنػػفمزر ػػو م مكم ػ م أر ػػتمأاءػػـمن ررج ػ ؿممػػفم ػػممارثط ػ فم مكع ػ ؿمأ مػػدم:م ػػدثيام ػػممارثط ػ فمكم ػ مرأتم
ا ي مممثءهم مكا فمإر همارميبهمم اماربثنتمن رنارةم مكع ؿمانفممف ف:م ممارثط فمأثنتممفمانفممهدمم ام
سػػف ف مكعػ ؿمانػػفمامػ ر:مايػػتمإذاميظػػرتمإرػػمم ػػممارثطػ فمظييػػتمأيػػهمالم سػػفموػ نمئ م ػػإذامباءػػـمأياػػتمرػػهم
فمثثةممأمكي مر نمف م جةم مكع ؿمارفجءا:مثثةم امار د ثم مكا فمالم ػدثيمإالماػفم
نم
ارفثه مكع ؿمانفمسفد:ما
ثثة مكع ؿمأنكمزراة:ما فممفمارثث تمار ف ظم مكع ؿمأنكم بـ:م جةم ظم مكع ؿماريس ئا:مثثػةمثنػتممرضػام
مكاءمػ مكهػكمارػذمممهػدممهػؿم
همػ مك ضػ منمكد نيػ
مكع ؿمانفم ن ف:ما فممػفمسػ داتمأهػؿمزم يػهم ف ن
ن
ظػ مككرناػ مك ن
ارفػراؽمرسػػـمار ػػد ثمكأمفػػفم ػػامارن ػػثماػػفمارثثػ تمكبػػرؾمارضػػفف مكميػػهمبفءػػـمأ مػػدم مك ػػم مكاءػػامكسػ ئرم
أئمبي مكع ؿمارصء ءا:مهكمإم ـمن ممدا فةمكهكمأجؿمأا بمم رؾمن رنارةم م
1
( )مراجومبرجمبهم ام:مبذارةمار ف ظم3م/م-1039م 1044م مكس رمأا ـمارين م17م/م 177-162م مكم زافماالابداؿم/6م .216م
()2مراجومبرجمبهم ام:مبذارةمار ف ظم3م/م 833م 834م مكس رمأا ـمارين م15م 239 236/م مكطنث تمار ف ظ مص .348م
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كا فمارثكرمم بفجبممفم فظهمكا بامنهمامئمةماءهـمكع ركاممفمبراهم ممبراي حم(تم198هػ)م( .)1م
 -18يحيى بف معيف بف عوف بف زياد البغدادي ،أبو زكريا ،مفمأئمةمار د ثمكرج رهم مكيفبهمارذهنام م
مكام ـمارجرحمكاربفد ؿ:مركلمافماندماهللمنفمارمن رؾم مكانفما يةم مكاندمارر مفمنفم م
نس دمار ف ظم م
مهػدممكصءػؽ ممكركلمايػهمارسػبةم مكأ مػدمنػفم ينػؿمكآصػركفم معػ ؿمانػفمارمػد يا:ممػ مأاءػـمأ نمػدامابػبممػ مابػبم
ممنفممف فم مكع ؿممرة:مدارم د ثمارثث تماءممسبةمثـمع ؿمم موػذماػفمهػؤال م اػ رمإرػمماثيػاماوػرمثػـم
ا رم د ثمهؤال ماءهـمإرممانفممف ف م مكع ؿمأنػكمزراػةم:مرػـم يبفػومنػهمميػهماػ فم ػباءـم ػاماريػ سمك ػركلمهػذام
افماءاممفمكجكحم مكع ؿمأنكمان دمارث سـمنفمس ـ:مرن ي كمار د ثمأرنفةم أاءمهـمن ر ؿمكار راـمأ مػدمنػفم
م
ينؿم مكأ سػيهـمسػ معن مرء ػد ثمكأدا مرػهماءػامنػفمارمػد يام مكأ سػيهـمكض نمػف مرءابػ بمانػفمأنػاموػ نةمكأاءمهػـم
نا مار د ثمكسث مهم ممنفممفػ ف مكعػ ؿمامػركماري عػد:ممػ ماػ فم ػامأاػ ني مأاءػـمن إلسػي دممػفم ػمم
نفممف فمم معدرمأ دم ثءبماء همإسػي نمدامعػط مكعػ ؿمأ مػدمنػفم ينػؿ:ماػ فمانػفممفػ فمأاءميػ من ررجػ ؿ ممكارسػم عم
مػفم ػممنػػفممفػ فموػػف مرمػ م ػػاماراػدكر مكعػ ؿم ػممارثطػ ف:ممػ معػػدـماء يػ ممثػػؿمهػذ فمارػػرجء فمأ مػدمنػػفم
ينػػؿ مك ػػممنػػفممفػ فم مكعػ ؿمأنػػكم ػ بـ:مإذام أر ػػتمارن ػػدادمم ػػبمأ مػػدم ػ اءـمأيػػهماػ بمسػػيةمكاذام أر بػػهم
ػػن ضمانػػفممفػ فم ػ اءـمأيػػهماػ َّمػذاب مكعػ ؿمارفػ س:مإذام أر ػػتماررجػػؿم ثػػوم ػػامانػػفممفػ فم ػ اءـمأيػػهماػ َّمػذابمإيمػ م
ن ضهمرم من فممفمأمرماراذان ف مكع ؿمإنراه ـمنفمه يئ:م أر تمأن مداكدم ثوم ام ممنفممفػ فم م ثءػت:مبثػوم
اممثؿم ممنفممف ف م ث ؿ:ممفمجرمذ كؿماري سمجركامذ ءهم مكع ؿم همنفضمأهػؿمار ػد ث:ممذهػبمارفءػ ـم
نف بماؿمم دمثمكناؿممصبءؼممفماإلسي دمكناؿمكهـم امار د ثمكمواؿم– فيا-منهماءم ماؿمن دم مكع ؿم
ممبثي مكع ؿمانفم ن ف:ما فممفمأهؿمارد فمكارفضػؿمكممػفمر ػضم
مثنبن نم
رم م ظنم م
ارصط ب:ما فمإم نم مرن ينم ما نم
رماءمػ م ثبػدممنػهم ػامامصنػ رمكام نمػ م
اردي م امجمومارسيفمكاثرتماي بهمنه مكجمفػهمك فظػهمإ هػ م بػمماػ
ن
رجومإر هم ػاماآثػ ر مكعػ ؿمارفجءػا:ممػ مصءػؽماهللمبفػ رممأ نمػداماػ فمأاػرؼمن ر ػد ثممػفم ػممنػفممفػ فمكرثػدم
ا فم جبموممومأ مد مكانفمارمد يامكيظرائهـم اػ فمهػكمارػذمم يبصػبمرهػـمام د ػثمالم بثدمػهممػيهـمأ ػدمكرثػدم
ا فم ؤبممن م د ثمعدمصءطتمكبءنسػتم ثػكؿمهػذامار ػد ثماػذامكهػذاماػذام اػكفمامػ معػ ؿ مكعػ ؿمانػفم جػر:م
ج مسيةم(233هػ)م()2م .م
إم ـمارجرحمكاربفد ؿمثثةم ظمموهكر مبك ام امارمد يةم نم
م
م

()1م ارجػػومبرجمبػػهم ػػا:مارجػػرحمكاربفػػد ؿ/9م 150م مكمفر ػػةمارثثػ تم/2م 353م مكبػػذارةمار فػ ظم 300-298/1م مكسػ رمأاػ ـماريػػن
 191م مكبهذ بمارام ؿم/31م 342-329م مكطنث تمار ف ظ صم 131مكاوؼمارظيكفم.1460/2

م/9م-175

مكارثثػ تم/9م 263-262مكبهػذ بمارامػ ؿم31م/م-543
مكارجرحمكاربفػد ؿم1م/م-314م 318م
()2مراجومبرجمبهم ا:مارب ر خماران رم8م/م 307م
 568م مكبهذ بماربهذ بم11م/م 252-246م مكرس فمارم زافم7م/م 437م مكبثر بماربهذ بم مصم597م .م
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المبحث الثالث
مواضع التعنت لدي هنالء الشيوخ نماذجه وشواهد
إفمارمبأمؿم امأ كاؿميث دمار د ثم رلمأيهـم ػام امهػـماءػممارػركاةم مثءػكفمث ثػةمأيػكاعمنػ ريظرمإرػام
اعومارمذاكر فم
م
م م ذاركفمنهممفممبفيتمأكمبوددمأكمبس هؿم م مكني نماءممببنومبءؾمام ا ـم مكمدلممكا ثبه مرك
نه ػ ممػػفمارػػركاةم مكجػػدمأفمهي ػ ؾممبوػػدد فم ػػاماربكث ػػؽممبفيب ػ فمكمبسػػرا فم ػػاماربجػػر م مرنم ػ م مػػزكامار ػراكمم
ن ػ ر ءطب فمكارػػث ثما ػ نفممف ػ فم كهي ػ ؾممبس ػ هءكفم ػػاماربكث ػػؽم مكرنم ػ مكثث ػكاممػػفما ػ فمإرػػامارض ػفؼمأعػػربم
ا ربرمػػذمم كهي ػ ؾممفبػػدركفمر س ػكاممػػفمه ػؤال مكالمأكرئػػؾما رنص ػ رمم( )1مكهػػذاماراػػيؼمامص ػػرمهػػكمامعػػربمإرػػام
اميثدماررج ؿمكهكمم ماء همجمهكرميث دمار ػد ثم م مػفمأممهػؤال م
م
اراكابمكأاثرمإيا من مكادارةمكمكضكا ةم
ا فمهؤال مارو كخم؟مكم ماررأمم اماابم دمأعكارهـم؟م .م
عنؿمار د ثمافمهذحمارثض ةمالندممفماإلو رةمإرامأفمهذاماممرم ب جمإرامببنومكاسبث ار مأعكاؿمهؤال م
ارو كخم اميثدماررج ؿمكارضه ماءممأعكاؿميث دمار د ثماآصر فم مكهكمم م راتماءػمم فءػهم م ف ظنػ ماءػمم
ار ث ثػةماربػػامظهػرتمرػػام مكبأا ػ نػداماءػمممػ مبكاػػءتمإر ػه ممػػفمصػ ؿماسبف ارضػػاممعػكارهـمكاربأمػؿم هػ يماءػػمم
أيامالمأزاـمأييامعمتمنفرضمأعكارهـماءه ماءممسن ؿمار ار مكايم معمتمنفرضمكدراسةمأ ءنهػ ماءػممسػن ؿم
اربمث ؿمإرامار دمارػذممأكاػءيامإرػامعي اػةمب مػةمنػأفمهػؤال ماروػ كخمعػدمأسػر كامكأ رطػكام ػاماربفيػتم ػامإطػ ؽم
ان راتمارضفؼمكاراذبمكارجه رةم امأ ءبمام فماءممارركاةمارثث ت .م
ام مأكدماإلو رةمإرامأييا-مكمفمص ؿمارن ثمكاربفب شم ػامابػبماربػراجـمكارطنثػ تماربػامكعفػتماء هػ م
رـمأجدمنفض ممفممؤرف تمهؤال مارو كخماربام كتمأعكارهـم اماربجر مرءركاةمارثث تميممفمارنفضمميهـمرـم
–م
ن
ثػػؼمأ ػػدممػػفمأا ػ بمارب ػراجـمكارطنث ػ تمرػػهماءػػمممؤرػػؼمكايم ػ مكجػػدتمأعكارػػهممنثكثػػةم ػػامابػػبميثػػدماررج ػ ؿم
كاربراجـمامصرلما ممنفمسف دمارثط ف مكارنفضماآصرمميهـمرنم م ثدمابنهمأكمالمبزاؿم ن سةمارمابن تمكرػـم
بصػػرجمإرػػاماريػػكر مكهػػذاممػ مأاػػدحماإلمػ ـمارػػذهنامأثيػ مبرجمبػػهمرػػنفضماروػ كخمارػػذ فمي ػػفمناػػددمار ػػد ثماػػيهـم
اثكرػػهمأثي ػ مبرجمبػػهمرءسػػء م يام":مكعفػػتمرػػهماءػػممبػػأر ؼم ػػامأسػػم ماررج ػ ؿمكاءثػػتمميػػهم" مكع ػ ؿم ػػاممكضػػوم
آصر":ممك أر تمرءسء م ياماب نمن م هم طماءممان رم م سمومميهمم موذم هم"( .)2م
كسكؼمأذارمنفض ممفماريم ذجمكاممثءةماربامبدرؿماءممظ هرةمبفيتمهؤال مارو كخم ماف يةمرءدراسةم م
ن
كسأابمدم امارضمأعكارهـماءممابنهـماربامكعفتماء ه مكاربامرـمأعؼماء ه ممفمابنهـم مسأابمدماءمميثػؿم
أع ػكارهـم مكأ ا ػ مهـماربفيب ػػةم ػػامبضػػف ؼم مكباػػذ بمارػػركاةمارثث ػ تم ػػامأ ءػػبمام ػ فماءػػممابػػبمارب ػراجـمكيثػػدم
ػرممرجفػ ممفبنػ نػرام ممثػػؿم"مم ػزافماالابػػداؿم ػػاميثػػدماررجػ ؿ" مرإلمػ ـمارػػذهنامارػػذمم
ؿماءمػ منػػأيامسػػكؼمأذاػ
اررجػ
ن
ن
جموم هماراث رممفمأعكاؿمهؤال مارو كخمارمبفيبكفم امبجر مارركاةمارثث تمكهذامم مأاػدحم ػاممثدمبػهماربفسػ ر ةم
راب نػػهم ػػثمعػ ؿم:مكعػػدمعمػػتم ػػامامػػؿمهػػذامارماػػيؼ-م فيػػا-ممم ػزافماالابػػداؿم ػػاميثػػدماررجػ ؿم-مك ػػهممػػفم
باءـم هممومثثبهمكج ربهمنأديممر فمكنأعؿمبجر م ءكالمأفممؤرفامابػبمارجػرحمذاػركامذرػؾماروػصصمرمػ مذاربػهم
رثثبػػهم"( )3م ػػامبكث ػػؽمم ػ مأذا ػرحممػػفمأع ػكاؿمه ػؤال مارو ػ كخماربػػامرػػـمأعػػؼماء ه ػ م ػػاممؤرف ػ بهـم مأكمرػػـم بسػػرمرػػام
اركعػ مكؼماءػممابػنهـمريثػؿمبءػؾمامعػكاؿمميهػ م سػكؼمأاػزكمأعػكارهـمإرػامارم ارجػوماربػامذاربهػ مآيفنػ مكمػفماممثءػةم
كاريم ذجماربامبدرؿماءػممظػ هرةمبفيػتمهػؤال ماروػ كخم ػامبجػر مارػركاةم ػاماث ػرممػفمام ػ فمنػدكفمكجػهم ػؽم
كن م جةماريم ذجماآي ةم:م م
أوالً :النماذج التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند الجوزجاني في كتابه أحواؿ الرجاؿ:م م
()1مراجوم:مذارممفم فبمدمعكرهم مرءذهنام مصم 158م 159منبارؼم.م
()2مراجوم:مبذارةمار ف ظ مرءذهنامم/3م 1036مكس رمأا ـمارين مرءذهنامم/17م .202م
()3مراجوم:ممم زافماالابداؿ مرءذهنام 109/1م .110م
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 -1قاؿ الجوزجاني في ترجمة :إسماعيؿ بف عبد الرحمف السدي اران ر األعور:مهكماذابموب ـ م ردمم م
مكارفجءامك رهـ مكع ؿمارثط ف:مالمنأسمنه مكع ؿماريس ئا:مر سمنهمنأس م م
اء همارذهنامنثكره:مكمثَّثهمأ مد م
كع ؿمانفمادم:مهكمايدمممسبث ـمار د ثمادكؽمالمنأسمنػه كع ؿمارسػ جا:ماػدكؽم مكذاػرحمانػفم نػ فم ػام
ارثث ت مام مردماء همانفم جرمنثكره:مادكؽم هـمكرمامن ربو و ركلمرهممسءـمكامرنفة(ت127هػ)()1م .م
 -2قاؿ الجوزجاني :في ترجمة :زبيد بػف الحػارث اليػامي:مافكائػدحم ػام ظ ظػةمان ربػهماػ فممػفمأهػؿماراك ػةم
عكـمالم مدماري سممػذاهنهـمكهػـمرؤكسمم ػدثاماراك ػةممثػؿمأنػامإسػ ؽ مكمياػكر مكزن ػدمار ػ مامكامامػشم
ك رهـممفمأعرأيهـما بمءهـماري سمرادؽمأرسيبهـم امار د ثمكبكعفكامايدم مأرسػءكا مفرد عميه الذهبي بقوله:
مكانفممف ف مكأنكم بـ مكاريس ئا مك فثػكبمنػفم
بؿ هو مفمثث تمارب نف فم همبو وم س ر مكمثَّثهم ممارثط ف م
سف ف ممكانفمسفد ممكارفجءا ممكانفم ن ف مركلمرهمارجم اة(تم122هػ)( .)2م
 –3صعصعة بػف صػوحاف بػف حجػر العبػدي :مذاػرحمارجكزجػ يام ػامارضػفف مكاػدحممػفمجمءػةمارصػكمارجم،م ػردم
كذارحمانفم ن فم امارثث ت مكذارحمانفم
اء همارذهنامنثكرهم:مثثةممفركؼم مكمثَّثهماريس ئا ممكانفمسفد مك رهـ م م
اندمارنرم اماراػ نة مكرػـم اػ مأيػهممػفمارصػكارج ممكردماء ػهمانػفم جػرمنثكرػه:مبػ نفامان ػرممصضػرـم اػ م
ثثةمم تم امص ةممف ك ةم(.)3
-4ق ػاؿ الجوزجػػاني فػػي ترجمػػة :عبػػد اهلل بػػف خبػػاب األنصػػاري:مسػػأربهـمايػػهم ءػػـمأرهػػـم بفثػػكفماءػػمم د ثػػهم
كمفر بػػه مكعػػدمردماء ػػهمارػػذهنامنثكرػػه:منػػؿمهػػكمثثػػةممفػػركؼ مكمثَّثػػهمأنػػكم ػ بـ ممكاريس ػ ئاممكانػػفم ن ػ فمك ػػرهـم
ك سنؾ مكع ؿمانفمادم:م َّمدثمايهمأئمةماري سمكهكمادكؽمالمنػأسمنػهم مامػ مردماء ػهمانػفم جػرمنثكرػه:مثثػةم
ركلمرهمارجم اة( .)4م
 -5قاؿ الذهبي في ترجمة :عبد اهلل بػف شػريؾ العػامري الكػوفي :بعػد أف نقػؿ توثيقػه اػفمأ مػدمنػفم ينػؿ م
كانفممف ف مكأنكمزراة مك فثكبمنفمسف ف مكانفم ن فم ممكاريس ئا ممكاردارعطيامك رهـم ممكأم مارجكزج يام ثدم
أ ػػرطم ث ػ ؿم:ممصب ػ رمماػػذابم مكردماء ػػهمانػػفم جػػرمنثكرػػهم:ماػػدكؽم بو ػ ومأ ػػرطمارجكزج ػ يام اذنػػه مركلمرػػهم
اريسػ ئام ػػامصاػ ئصماءػػام ػػد مثن ( )5مكهيػ ؾمأمثءػػةماث ػرةمبػػدرؿماءػػممظػ هرةمبفيػػتمارجكزجػ يام ػػامبضػػف ؼم
ارركاةمكباذ نهـمن م جةم مافماررجكعمإر ه ( .)6م
ثانيا :النماذج والشواهد التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند أحمد بف عمي السميماني:
ً
-1مقاؿ السميماني في ترجمة  :إسحاؽ بف الفرات بف الجعد أبػو نعػيـ المصػري:ممياػرمار ػد ثم م ػردماء ػهم
ارػػذهنامنثكرػػهم:مثثػػةم ػػرب ممػ مذاربػػهيمإالممفم ػػرممذاػرحممبوػػنث نمنوػئمالم ػػدؿم مكهػػكمعػػكؿمأنػػام ػ بـ:موػ خم
ر سمن رموهكرميفـ مم مهكمنموهكرمن ر د ثمنءممهكمموػهكرمن إلم مػةم ػامارفثػه م مكمثَّثػهمأنػكماكايػة مكعػ ؿمانػفم

مكارثث ػ تم/6م 341م مكبهػػذ بمارام ػ ؿم-289/9
مكارجػػرحمكاربفػػد ؿم/3م 623م
()1م ارجػػومبرجمبػػهم ػػا:مأ ػكاؿماررج ؿ رءجكزج ػ يا مص 80-78م
 292م مكس رمأا ـمارين م 298-296/5م مكم زافماالابداؿم 97/3م مكبثر بماربهذ بم مصم .108م
مكارجػػرحمكاربفػػد ؿم/3م
()2م ارجػػومبرجمبػػهم ػػا:مأ ػكاؿماررج ؿ رءجكزجػ يام مص 80-78مكارطنثػ تمارانػػرل 309/6م مكمفر ػػةمارثثػ تم/1م 367م
 623مكارثث تم/4م 20م 21م مكبهذ بمارام ؿم 292-289/9م مكم زافماالابداؿم 97/3م مكبهذ بماربهذ بم .268/3م
مكاالسػػب ف بم 717/2م
مكارجػػرحمكاربفػػد ؿم 446/4مكارثث ػ تم 383 382/4م
()3م ارجػػومبرجمبػػهم ػػا:مأ ػكاؿماررج ؿ رءجكزج ػ يام مص 35-33م
مكارطنث تمارانرلم 221/6م مكبهذ بمارام ؿم 168 167/13م مكم زافماالابداؿم/3م 432م مكبثر بماربهذ ب ص276م .م
مكارثثػ تم 11/5م مكبهػذ بمارامػ ؿم 449/14م مكم ػزافماالابػداؿم 88/4م
مكارجػرحمكاربفػد ؿ/5م 43م
()4مراجومبرجمبهم ا:مارب ر خماران ػرم 79/5م
مكارا وؼ 548/1م مكبهذ بماربهذ بم 172/5م مكبثر بماربهذ ب مص301م .م
()5م ارجػومبرجمبػػهم ػام:مأ ػكاؿماررجػ ؿم مرءجكزجػ يا مصم 49مكارثثػ تم/5م 23 22مكارمجػرك ف مالنػػفم نػ فمم 26/2كارا مػؿم ػػامضػػفف م
اررج ؿ مالنفمادمم 174/3م مكبهذ بمارام ؿ مرءمزممم 88 87/15م مكم زافماالابداؿم 119/4مكمبثر بماربهذ ب صم307م .م
()6م ػػامأ ػكاؿماررجػ ؿم مرءجكزجػ يام مصم59 55 56 51م م85م م 141م 176م-181م 186م 168م مكم ػزافماالابػػداؿم2م 134-133/م
4م 379 215/م 141-/5م 142مم/6م 284 283م527م 7م/م3م م7م 125 124م م312 311م م425مم .م
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رم ػ مكذاػمػرحمانػػفم ن ػ فم ػػامارثث ػ ت ممكردماء ػػهمانػػفم جػػرمنثكرػػهم:م
ار اػػـ:مم ػ م أر ػػتم ث هن ػ مأ ضػػؿمميػػهمكا ػ فما()1ن
ادكؽم ث ه مركلمرهماريس ئام(تم204هػ)  .م
 - 2قاؿ الذهبي في ترجمة  :الزبير بف بكار بف عبد اهلل :ماإلماـ العالمة الحافظمارثثةما فممفمأكا ةم م
ارفءـمالم ءبفتمإرممعكؿمأ مدمنفماءامارسء م يام ثمذارحم اماب بمارضفف :م امادادممفم ضوم م
ار د ث مكع ؿممرة:مميارمار د ث مكالم درممم م يطؽمنه مكهذامجرحممردكدمكرفءهماسبيارمإاث رحمافمارضفف م
مثػػؿمم مػػدمنػػفم سػػفمنػػفمزن رػػةم مكامػػركمنػػفمأنػػامناػػرمارمػػؤمءا مكاػ مرمنػػفماػ ر مارزن ػػرممك ػػرهـم ػػإفم ػػام
مكأنكمارث سـمارن كممك رهـم مكع ؿمانفم
اب بماريسبمافمهؤال مأو ماث رةمميارة مكثثهماردارعطيا ممكارصط ب م
()2
جر:مثثةمأصطأمارسء م يام امبضف فه مركلمرهماربرمذم(متم256هػ) .م م
 -3قاؿ الذهبي في ترجمة :عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز ،أبو القاسـ البغوي الحافظمارثثةماران رممسػيدم
ارفػ رـم :عػ ؿمانػػفماػػدم:ماػ فماػ بم ػػد ث مكعػ ؿمارػػدارعطيا:مثثػػةمجنػػؿمإمػ ـممػػفمامئمػػةمثنػػتمأعػػؿمارموػ خم
صطأ معءم م باءـماءممار د ثم إذامباءـما فما مهما رمسػم رم ػامارسػ ج م مكعػ ؿمارصط ػب:ماػ فمثثػةمثنبنػ مماثنمػرام
هم ما رمن مكع ؿمارصء ءام:م ظما رؼمايؼممسػيدمامػهمكعػدم سػدكحم ػامآصػرمامػرحم باءمػكام ػهمنوػا مالم
نم
ثػػدحم ػػه مكع ػ ؿممكسػػممنػػفمه ػ ركفم:مرػػكمج ػ زمأفم ث ػ ؿمرإليس ػ فمأيػػهم ػػكؽمارثثػػةمرث ػػؿممنػػامارث سػػـ م مكع ػ ؿم ػػهم
ارسػػء م يا:م ػػبهـمنس ػرعةمار ػػد ثم م ػػردماء ػػهمارػػذهنامنثكرػػهم:ما ػػبامنػػهما مػػةممػػفمصػػرجمارا ػ مكارػػدارعطيام
ررجؿمثثةممطءثن م مانرةمنثكؿمارسء م يام(ت317هػم) (.)3م م
م
كارنرع يمم
أسػ م ػام
 -4قاؿ الذهبي في ترجمة :محمػد بػف جريػر بػف يزيػد أبػو جعفػر الطبػري :اػ فمثثػةماػ دمعن م ن
ظػ مر ن
اربفسػ رمإم نم ػ م ػػامارفثػػهمكاإلجم ػ عمكاالصػػب ؼما مػػةم ػػامارب ػ ر خمكأ ػ ـماريػ سما رنػ منػ رث ار اتمكن رء ػةمك ػػرم
ذرػػؾ م ػػهمبو ػ وم س ػ رمكم ػكاالةمالمبضػػرمأعػػذعمأ مػػدمنػػفماءػػامارسػػء م يام ث ػ ؿ:ما ػ فم ضػػومرءػػركا ضماػػذامع ػ ؿم
ارسء م يامكهذامرجـمن رظفمارا ذبيمنؿمانػفمجر ػرممػفمانػ رمأئمػةماإلسػ ـمارمفبمػد فمكمػ ميػداامااػمبهممػفم
ارصطأمكالم ؿمري مأفميؤذ همن رن طؿمكارهكلم إفما ـمارفءم منفضهـم امنفضم ين امأفم بأيمم همكالمس م م
اممثؿمإم ـمان رم ءفؿمارسء م يامأرادماآبام:مم مدمنفمجر رمنػفمرسػبـمأنػكمجففػرمارطنػرم:م ار ضػامصن ػث م
مكع ؿمارصط ب:مأ دمامئمةم اـمنثكرهمك رجومإرمم أر همرمفر بهمك ضءهمجموممفمارفءكـمم مرـم و راهم ػهمأ ػدم
رم من رسػيفمكطرعهػ ماػ ه م
مفمأهؿمآالؼم ا فم ظنم مراب بماهللمنا نمرامن رمف يام ث مهن م امأ ا ـمارثرآفما نم
كسػػث مه مي سػػصه مكميسػػكصه ما رنػ منػػأ كاؿماراػ نةمكاربػ نف فمناػ نمرامنأ ػ ـماريػ سمكأصنػ رهـمرػػهمارابػ بماران ػػرم
ػكؿمكارفػركعمابػبماث ػرةم
ارموهكرم امب ر خماممـم مكرهماب بماربفس رمارػذممرػـم اػيؼممثءػهم...مكرػهم ػاماما م
كرهماصب رممفمأع ك ؿمارفثه مكعدمبفردمنمس ئؿم فظتمايه مكع ؿمإم ـمامئمةمانفمصز مةم:مم مأاءـماءممأد ـم
امرضمأاءـممفمم مدمنفمجر رمكرثدمظءمبهمار ي نءة(ت310هػ) (.)4م م
 -5قاؿ السميماني فػي ترجمػة :محمػد بػف يحيػى بػف عمػي الكنػاني ،أبػو غسػاف المػدني :د ثػهممياػر م ػردم
اء همارذهنامنثكره:مع ؿماريس ئا:مر سمنهمنأس م مكمثَّثهماردارعطيا مكارو طنا ممكانفم ن ف مكرػـم بػ نومارسػء م يام
اءممهذا ممكردماء همانفم جرمنثكرػه:مثثػةمرػـم اػبمارسػء م يام ػامبضػف فه ( )5كهيػ ؾمأمثءػةمأصػرلمبػدرؿماءػمم
ظ هرةمبفيتمارسء م يام امبضف ؼمارركاةمارثث تم مكباذ نهـم مافماررجكعمإر ه ( .)6م

/9م 505-503م

مكارثث ػ تم 110/8م مكبهػػذ بمارام ػ ؿ/2م 468-466م مكس ػ رمأا ػ ـماريػػن
((1م ارجػػومبرجمبػػهم ػا:مارجػػرحمكاربفػػد ؿم/2م 231م
مكارا وؼ مرءذهنام/1م 238م مكبثر بماربهذ ب مصم102م .م
مكم زافماالابداؿم/1م 348م
مكارثثػ تم/8م 257م مكبهػذ بمارامػ ؿم/9م 298-293م مكسػ رمأاػ ـماريػن م315-311/12م
( (2ارجػومبرجمبػهم ػا:مارجػرحمكاربفػد ؿم 585/3م
مكم زافماالابداؿم/3م 89 97م مكبثر بماربهذ ب ص .214م
((3راجومبرجمبهم ا:ب ر خمن داد مرءصط بم 116-111/10م مكبذارةمار ف ظم2م 740-737/م مكم زافماالابداؿم.186-185/4م م
((4مراجومبرجمبهم ا:مب ر خمن دادم/2م 167-162مكبذارةمار ف ظم/2م 716-710مكم زافماالابداؿم/6م .90م
((5مراجومبرجمبهم ا:مبهذ بمارام ؿم 638-636/26مكم زافماالابداؿم/6م 364مكبثر بماربهذ ب صم .513م
((6م زافماالابداؿ مرءذهنا/4 322 321 5/2م 315 199م 420م425م /5م/6 384م 229م 523 409م/7م 66م.445م م
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ثالثًا :النماذج والشواهد التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند الساجي:
 -1قاؿ الذهبي في ترجمة  :إبراهيـ بف أبي حرة :مرـمأرممػفمض َّمػففهيمإالمارسػ جام ثػط مكرػـم يثػؿمانػفماػدمم
كزادمأنػػكم ػ بـ:مالمن ػأسمنػػه مكذا ػرحمانػػفم ن ػ فم ػػام
بضػػف فهميمإالمايػػه م مكمثَّثػػهمانػػفممف ػ ف ممكأ مػػد ممكأنػػكم ػ بـ م م
ارثث ت مكذارمارنص رمم امو كخمانفمأنامر ءمم( .)1م
ضففهمارس جامن ممسبيد مع ؿماريس ئا:مالم م
 -2قاؿ الذهبي في ترجمة  :إبراهيـ بف عبد الممؾ البصري َّ :م
()2
نأسمنه مكذارحمانفم ن فم امارثث تمكع ؿ:م صطئ مركلمرهماربرمذممكاريس ئام  .م
 -3قاؿ الساجي في ترجمة :إبراهيـ بف المنذر بف عبد اهلل بف المنذر ايدحممي ا ر م ردماء همارذهنامنثكره:م
كثثػػةمانػػفممف ػ ف مكارػػدارعطيا مكانفمكض ػ ح مكانػػفم ن ػ ف مكع ػ ؿماريس ػ ئا:مر ػ سمنػػهمنػػأس ممكارصط ػػبمنثكرػػه:مأم ػ م
ارمي ا رم ثؿمم مبكجدم ػام د ثػهيمإالمأفم اػكفمركمماػفمارمجهػكر فمكمػفمرػ سمنموػهكرمايػدمارم ػدث ف مكمػوم
هػػذام ػػإفم ػػممنػػفممفػ ػ فمك ػرحمم ػػفمار ف ػ ظماػ ػ يكام رضػػكيهمك كثثكي ػػه كع ؿمارزن ػػرمن ػػفمنا ػ ر:ماػ ػ فمرػػهماء ػػـم
ن ر د ث ممكردماء همانفم جرمنثكره:مادكؽمباءـم همأ مدممجؿمارثرآف(تم236هػ)( .)3م
ضففهمزار م م
 - 4قاؿ الذهبي في ترجمة :القاسـ بف مالؾ المزني:مثثةموه رما بامنهمارنص رممكمسءـ م مك َّم
ارس جامك دح ممكالمكجهمربضف فهميمنؿمم مهكم امإبث فم يدر م مكمثَّثهمارفجءا مكانفمام رمارمكاءا ممكأنكم م
داكدم مكانفمسفد ممكانفم ن ف مكع ؿمأنكم بـ:ما ر مار ػد ثم م مكعػ ؿمأ مػدم:ماػ فماػدكمعن مركلمرػهمارجم اػةم
سكلمأنامداكدم( .)4م
 – 5قاؿ الذهبي في ترجمة:يحيى بف عباد الضػبعي أبػو عبػاد البصػري:مثثػةماػدكؽمض َّمػففهمارسػ جامك ػدح
مكالمأاءـماء هم جة مكع ؿمانفممف ف:مادكؽم مكع ؿمأنكم بـ:م
مكع ؿمأ مد:ما سم ذاارمار د ثمكابنتمايه م
ر سمنهمنأس مكع ؿماردارعطيا:م بامنه مكع ؿمارس جا:مضػف ؼم ػدثمايػهمأهػؿمن ػدادمكرػـم ػدمثمايػهمأ ػدم
مػػفمأا ػ ني من رنا ػرةمالمنيػػدارمكالمانػػفمارمثيػػم م مكع ػ ؿمارصط ػػب:مبػػرؾمأهػػؿمارنا ػرةمارركا ػػةمايػػهمالم كجػػبمردم
د ثػػهمك سػػنؾمنركا ػػةمأ مػػدمنػػفم ينػػؿمكأنػػامثػػكرمايػػه مكمػػومهػػذام ثػػدما ػػبامن د ثػػهمارنصػ رم مكمسػػءـمكأ د ثػػهم
منكر ،مكذارحمانفم ن فم امارثثػ ت مكعػ ؿمانػفم جػر:ماػدكؽ مركلمرػهمارنصػ رمم
مسبث مة ال نعممه روى حديثًا ًا
()5
كمسءـمكاربرمذممكاريس ئا(ت198هػ) كهي ؾمأمثءةمأصرلمبدرؿماءممظ هرةمبفيتمارس جام امبضف ؼمارركاةم
ارركاةمارثث تمنؿمباذ بمنفضهـم امنفضمام فم مافماررجكعمإر ه م( .)6م
ابعا:النماذج التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند ابف الجوزي في كتابه الضعفاء المتروكيف:
رً
 -1قاؿ ابف الجوزي في ترجمة  :ثابت بف هرمز أبو المقداـ الحداد :مركلمافمارب نف فم باءمكفم ه مكعػ ؿم
مرةم:ممجهكؿم م ردماء همارذهنامنثكرهم:مكم مأنفدمأفم اكفمث منبن مأن مارمثداـ مكهكمث نتمنػفمهرمػز:م ػركمماػفم
مكان ػفممف ػ ف مكأنػػكمداكدم مكاريس ػ ئا م
انػػفمارمس ػ بم مكهػػكمثثػػةما ػػبامنػػهماريس ػ ئا مكمثَّثػػهمانػػفمارمػػد يا مكأ مػػدم م
ص ما رنػ ماػ بمسػيةم مكعػ ؿم
ك فثكبمنفمسف ف مكأ مدمنفما ر مك رهـم مكزادمأ مدمنفماػ ر م:ماػ فموػ نم
انفمارثط فم:ث نتمثثة مكع ؿمأنكم بـ:ما ر مكذارحمانػفم نػ فم ػامارثثػ ت مركلمرػهمأنػكمداكدمكاريسػ ئامكانػفم
م جةم د مثن مكا نمدام مكزادمانفمم جةم د مثن مآصرم اماربفس ر( .)7م
مكارا مؿم امضفف ماررج ؿ/1م 266مكم زافماالابداؿم/1م .145م
( (1راجومبرجمبهم ا:مارب ر خماران ر 281/1مكارثث ت/6م 9م
((2مراجومبرجمبهم ا:مبهذ بمارام ؿ 140/2م مكم زافماالابداؿم1م/م 169 168م مكبهذ بماربهذ ب123/1م .م
((3م ارجػػومبرجمبػػهم ػػا:مارثث ػ تم8م 74 73/كب ػ ر خمن ػػداد 179/6م مكبهػػذ بمارام ػ ؿم/2م 211-207م مكس ػ رمأا ػ ـماريػػن م 691-689/10م
مكم ازفماالابداؿم/1م 194 193م مكبثر بماربهذ ب مصم .94م
مكارجػػرحمكاربفػػد ؿ 121/7م مكبهػػذ بمارامػ ؿم 425-422/23م مكم ػزافماالابػػداؿم/5م-458
( (4ارجػػومبرجمبػػهم ػػام:ممفر ػػةمارثثػ تم/2م 211م
مكارركاةمارثث تمارمباءـم هـمنم مالم كجب مص .150م
 459م
مكارجػػرحمكاربفػػد ؿم 173/9كارثث ػ تم 256/9مكب ػ ر خمن ػػدادم144/14م م مكبهػػذ بمارام ػ ؿم
( (5ارجػػومبرجمبػػهم ػػام:مارب ػ ر خماران ػػرم 292/8م
 397-395/31م مكم زافماالابداؿم 193 192/7م مكبثر بماربهذ بم مص .592م
( (6امم زافماالابداؿم/2م 217م3 410م5 425/م33/م  .450 34م
مكارجػػرحمكاربفػػد ؿم 459/2م مكبهػػذ بمارام ػ ؿم
( (7ارجػػومبرجمبػػهم ػػا:مارضػػفف مكارمبػػركا ف مالنػػفمارجػػكزم 159/1مكارب ػ ر خماران ػػرم2م 171/م
 381 380/4م مكم زافماالابداؿم 90/2م مكبهذ بماربهذ بم .15/2م
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 -2قاؿ الذهبي في ترجمة  :طالوت بف عباد أبو عثماف:مالشيس المحدث الثقة:م دثمافماررن ومنفممسءـ م
ك م ػ دمنػػفمسػػءمةمكجم اػػةمكرػػهميسػػصةمموػػهكرةما ر ػػةم مع ػ ؿمأنػػكم ػ بـم:ماػػدكؽم م أم ػ معػػكؿمأنػػامارف ػرجمانػػفم
ارجػكزممض َّمػففهماءمػ ماريثػؿم هفػكةممػػفماػ سمأنػػامارفػرجم ػإرممارسػ اة أفػتش فمػػامكجػدتمأ ػنمػدامض َّمػففهمك سػػنؾم
نثكؿمارمبفيتم اماريثدمأنام بـم هم(تم238هػ)( .)1م
اذنهماررن ومنفمسء م فم م
 -3قاؿ ابف الجوزي في ترجمة  :محمد بف عبد اهلل بف عبد الحكـ أبو عبد اهلل :م َّم
مكاريس ئا مكع ؿماريس ئام اممكضومآصر:مادكؽمالم م
ردماء همارذهنامنثكرهم:مادكؽ مكثثهمانفمأنام بـ م
نأسمنهممكهكمأظرؼممفمأفم اذب مكع ؿمأنكمنارمنفمصز مة:مم م أر تم ام ثه ماإلس ـمأارؼمنأع ك ؿ م
ارا نةمكارب نف فمميهم(ت268هػ) ( .)2م
 -4قاؿ الذهبي في ترجمة :محمد بف محبب بف إسحاؽ أبو همػاـ الػدالؿ:مثثػةم ءػطمانػفمارجػكزمم ػامإ ػرادحم
ػػامارضػػفف م مكعػ ؿم:معػ ؿم ػػم:ماػػذابماػػدكماهللم مكثثػػهمأنػػكم ػ بـ مكأنػػكمداكد مكارف ءػػام كار ػ اـ مكارن ػػكم م
مكمسءمةمنفمع سـ ممكانفم ن ف مكع ؿمانفم جر:مثثة مركلمرهمأنكمداكدمكاريس ئامكانفمم جة(ت221هػ)( )3مم م
 -5قاؿ الذهبي في ترجمة  :يحيػى بػف واضػح أبػو تميمػة المػروزي الحػافظ  :مكثثػهمانػفممفػ ف مكأ مػد مكأنػكم
بـ ممكانفمسفد مكاريس ئا مكا ر مجزرةمك رهـم مكع ؿمانفمصراش:ماػدكؽم مكذاػرحمانػفم نػ فم ػامارثثػ ت م
كع ؿمارذهنام:موقد وهـ أبو حاتـ إذ زعـ أف البخاري تكمـ فيه وذكر فػي الضػعفاء فمػـ أر ذلػؾ وال كػاف ذلػؾم
بامنهمكركالمأفمانفمارجكزممذارحم امارضػفف مرمػ مأكردبػهميمنػؿمإفمارنصػ رممعػدمر يػهم مكعػ ؿم
م
إفمارنص رممعدما
()4
انػػفم جػػرم:مثثػػةم مركلمرػػهمارجم اػػةم .كهي ػ ؾمأمثءػػةمأصػػرلماث ػرةمبػػدرؿماءػػممظ ػ هرةمبفيػػتمانػػفمارجػػكزمم ػػام
بضف ؼمارركاةمكباذ نهـم مافماررجكعمإر ه م( .)5م
خامسا :النماذج والشواهد التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند عبد الرحمف بف خراش:
ً
 -1قاؿ ابف خراش في ترجمة  :سميماف بػف داود األزدي العتكػي أبػو الربيػع البصػري ،م ػ م سػ كممارسػم عم
أيهمع ؿمباءـماري سم همكهكمادكؽم م ردماء همارذهنامنثكرهم:منؿمهػكمإماـ حافظ محدث كبير أحػد الثقػات،م
ئامكانػفمعػ يوم كمسػءمةمنػفم
أجمفكاماءمماال بج جمنه موثقه ػممنػفممفػ ف مكأنػكم ػ بـم مكأنػكمزراػة مكاريسػ م
ع سـم ممكانفم ن فمك رهـم ممكردماء همانفم جرمنثكرهم:مثثةمرـم باءـم همأ دمن جةم مكالمأاءـمأ نمػدامباءػـم ػهم
نص ؼمم مزاـمانفمصراش مكركلمرهماريس ئام(ت234هػ) ( .)6م
 -2قاؿ ابف خراش في ترجمة :أحمد بف عبدة بف موسى الضبي :باءـماري سم هم م ردماء همارذهنامنثكرػه:م
ذارحمانفم ن فم امارثث ت م ءـم ادؽمانفمصراشم امعكرهمهذام ررجؿم م
مكثثهمأنكم بـ ممكاريس ئا م مك م
ثثةم جة ممكردماء همانفم جرمنثكرهم:مثثة مباءـم همانفمص ارشم ءـم ءبفتمإر همأ دمرءمذهب مركلمرهممسءـم م
كامرنفة(ت245هػ) ( .)7م
 -3قاؿ الذهبي في ترجمة  :أحمد بػف الفػرات نػفمص رػدمأبػو مسػعود:معػ ؿمأ مػد:ماػدكؽ مككثثػهمانػفممفػ ف م
مكأنكمارو خ مكانفمأنامو نة مكأنػكميفػ ـ ممكانػفم نػ ف مكعػ ؿم جػ جمنػفماروػ ار:م
مكارصط ب مكارصء ءا مكار اـ م
م مأارؼمأ ذؽمنهذحماراػي اةمميػه م مكعػ ؿمانػفماثػدةمسػمفتمانػدمارػر مفمنػفمصػراشم ءػؼمإيػهم اػذب م مكعػ ؿم
انفمادم:مكهذامب مؿمكالمأارؼممناممسػفكدمركا ػةممياػرةمكهػكممػفمأهػؿماراػدؽمكار فػظ م ػآذلمانػفمصػراشم
يفسهمنذرؾينؿمهك حافظ ثقة جةممفمان رمامئمةمامثن تم م فرجماءممعكؿمانفمصراشم م
مكارثثػ تم/8م 329م
مكارجػرحمكاربفػد ؿ 495/4م
( (1راجومبرجمبهم ا:مارضفف مكارمبركا ف ممالنفمارجػكزمم/2م 62مكاربػ ر خماران ػرم/4م 363م
مكس رمأا ـمارين م/11م 26-25م مكم زافماالابداؿم .457/3م
( (2راجومبرجمبهم ا:ارجرحمكاربفد ؿم 300/7مكبهذ بمارام ؿم/25م 499-497م مكم زافماالابداؿم/6م .220 219م
مكارثثػ ت81/9م م مكبهػذ بم
مكارجػرحمكاربفػد ؿ 96/8م
((3مراجومبرجمبهم ا:مارضػفف مكارمبػركا فمالنػفمارجػكزم/3م 95م مكمفر ػةمارثثػ ت 434/2م
مكارا وؼم 214/2م مكبثر بماربهذ ب مصم .505م
ارام ؿ 368-365/26م مكم زافماالابداؿم/6م 319م
مكارثثػ تم7م 601/مكم ػزافماالابػداؿم
((4مراجومبرجمبهم ا:مارضفف مالنفمارجكزم 205/3م مكب ر خمن دادم/14م 126كارجرحمكاربفػد ؿ 194/9م
/7م 226 225مكبهذ بماربهذ بم/11م 257م مكبثر بماربهذ بم مصم .598م
مكارمبركا فمالنفمارجكزمم 147/1م 292 311 193م/2م 91م 141م 151مكارفءؿمارمبي ه ة .188-187/1م
((5م امارضفف م
مكارثث تم/8م 278م مكبهذ بمارام ؿم/11م 424 423م مكس رمأا ـمارين م/10م 677-676م
( (6راجومبرجمبهم ام:مارجرحمكاربفد ؿ 113/4م
 677م مكبهذ بماربهذ ب 166/4م مكبثر بماربهذ ب مصم .251م
مكارا وؼم 199/1م
((7مراجومبرجمبهم ا:مارثث ت8م/م 23مكبهذ بمارام ؿ 399-397/1م مكم زافماالابداؿ/1م 259م مكمفمباءـم ه مصم 37م
 199/1م مكبثر بماربهذ ب صم .82م
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هم اذبمامدمان مكع ؿمانفم جرم:مثثةم ظمباءـم همن ممسبيد م نطؿمعكؿمانفمصراش(تم258هػ)( .)1م
 -4قاؿ الذهبي في ترجمة  :جميؿ بف مرة الشيباني البصري  :ثثةمكعدمكثثهمأنكم بـ م مك ممنفممف ف م
ممكاريس ئا مكذارحمانفم ن فم امارثث تم ممكأم مانفمصراشم ثدمع ؿم:م ام د ثػهمياػرةم مكعػ ؿمانػفم جػرم:مثثػةم م
ركلمرهمأنكمداكدمكاريس ئام اممسيدماءامكانفمم جةم (.)2م م
 -5قاؿ الذهبي في ترجمة  :عمي بف عثماف بف الحؽ الالحقي:مثثةمحافظما بم د ث م مكع ؿمأنػكم ػ بـ:م
ثثػة مكأمػ مانػفمصػراشم ثػ ؿم ػهماصػب ؼ مكعػ ؿمانػفم جػر:مكذاػرحمانػفم نػ فم ػامارثثػ تم مكعػ ؿمركلمايػهمنيػػدارم
كأهػؿمارناػرة مكمػ ماػ فم ين ػامرءمؤرػػؼمأفم ػذارمعػػكؿمانػػفمصػراشم مػ مهػكمنفمػػدةم(ت228هػػ)( )3مكهيػ ؾمأمثءػػةم
أصرلمبدرؿماءممظ هرةمبفيتمانفمصراشم امبضف ؼمارركاةم مافماررجكعمإر ه ()4م م
سادسا  :النماذج والشواهد التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند عفاف بف مسمـ :
ً
 -1قاؿ الذهبي في ترجمة  :حميد بػف األسػود بػف األشػقر:مثثػة مكثثػهمأنػكم ػ بـ مكانػفم نػ فمك ػرهـ مكعػ ؿم
أ مػػد:مسػػن فماهللممػ مأياػػرممػ م جػػا منػػه مكعػ ؿمإذيػػهم ػػامارضػػفف :ماػ فمافػ فم مػػؿماء ػػهمميػػهمركلم ػػد مثن م
مكارسػ جام مكامزدمم:ماػدكؽم مكعػ ؿمارػدارعطيام:مرػ سمنػهمنػأسم مكعػ ؿمانػفم جػر:م
ميار م مكعػ ؿمارثػكار رمم م
نا
()5
ادكؽم هـمعء م مركلمرهمارنص رممكامرنفةم  .م
 -2قػػاؿ عفػػاف فػػي ترجمػػة  :روح بػػف أسػػمـ البػػاهمي أبػػو حػػاتـ البصػػري :اػ َّمػذاب م ػػردماء ػػهمارػػذهنامنثكرػػهم:م
ضف ؼم م مكع ؿمارنص رم:م باءمكفمنه مكع ؿمأنكم بـم:مر فمار د ث مكع ؿمانفممف فم:مر سمنذاؾ مكذارحم م
انفم ن فم امارثث ت مكعػ ؿمانػفمارمػد يا:مذهػبم د ثػه مكعػ ؿمارػدارعطيا مكاريسػ ئام:مضػف ؼممبػركؾم مكعػ ؿم
ارنزارم:مثثةم مكردماء همانفم جرمنثكرهم:مضف ؼم(متم200هػ)( . )6م
 -3قاؿ عفاف في ترجمة :عدي بف ثابت األنصاري الكوفي:ما فموفنةم ثكؿ:مادممنفمث نتممػفماررعػ ا ف م
مكارػػدارمعطيػػا مكع ػ ؿمأنػػكم ػ بـ:ماػػدكؽم م
ػ مػردماء ػػهمارػػذهنامنثكرػػهم:مثثػػةم مكثثػػهمأ مػػدم مكارفجءػػا مكاريس ػ ئا م
كذا ػرحمانػػفم ن ػ فم ممكانػػفمو ػ ه فم ػػامارثث ػ تم مكع ػ ؿمانػػفممف ػ فم:مو ػ فاممفػػرط مكع ػ ؿمارجكزج ػ يا:مم ئػػؿماػػفم
ارثاد ممكردماء هممانفم جرمنثكرهم:مثثةم مركلمرهمارجم اة(تم116هػ)( .)7م
 -4قاؿ عفاف في ترجمة  :عمر بف عمي بف عطاء البصري المقدمي:مرـمأافمأعنؿمميهم بمم ثكؿم دثي م م
ػػردماء ػػهمار ػػذهنامنثكر ػػه:مثث ػػةمو ػػه رمراي ػػهمرج ػػؿمم ػػدرسم مذاػ ػرحمأ م ػػدم ػػأثيمماء ػػهمص ػنمػرام ممككمثَّث ػػهمان ػػفمس ػػفد م
كارس جا ممكارفجءا مكع ؿمأنكم بـ:مم ءهمارادؽم مكع ؿمانف ادمم:مأرجكمأيهمالمنأسمنهم مكذارحمانػفم م
ن فم امارثث تم مكع ؿمانفم جرم:مثثةمكا فم درسمود نمدام مركلمرهمارجم اةم(ت192هػ) ( .)8م
 -5وهب بف جرير بػف حػازـ أبػو العبػاس الجهضػمي:ماػ فمافػ فم ػباءـم ػهم م ػردماء ػهمارػذهنامنثكرػهم:مثثػةم
م بامنه مكمثَّثهمانفممف فم ممكارفجءا مكانفمسفد مكع ؿماريس ئا:مر سمنهمنأسم مكذارحمانػفم نػ فم ػامارثثػ ت م
مكارػركاةمارثثػ تم
((1مراجومبرجمبهم ا:مارثث تم/8م 36م مكبهذ بمارام ؿم 425-422/1م مكمػفمباءػـم ػهم مصم 38م مكم ػزافماالابػداؿ/1م 271م
ارمباءـم هـمنم مالم كجب صم 55م مكبثر بماربهذ ب مصم .83م
مكارثث ػ ػ ػ تم/6م 146م مكبهػ ػ ػػذ بمارام ػ ػ ػ ؿ/5م 131 130م مكم ػ ػ ػزافماالابػ ػ ػػداؿ/2م56م م
((2م ارجػ ػ ػػومبرجمبػ ػ ػػهم ػ ػ ػػا:مارجػ ػ ػػرحمكاربفػ ػ ػػد ؿ/2م 518م
مكارا وؼ 297/1م مكبهذ بماربهذ ب98/2م م مكبثر بماربهذ ب صم .142م
مكارثث تم8م 465/م مكس رمأا ـمارين م 569 568/10م مكم زافماالابداؿ .174/5م
((3مراجومبرجمبهم ا:مارجرحمكاربفد ؿم6م 196/م
((4م امم زافماالابداؿ 13،14/4م 24م 465 180/6م 7 547 546م/م 187 86 85م مكرس فمارم زافم .469/1م
((5م ارجػ ػػومبرجمبػ ػػهم ا:ارب ػ ػ ر خماران ػ ػػر/2م 357مكارجػ ػػرحمكاربفػ ػػد ؿم/3م 218مكارثث ػ ػ ت 190/6مكب ػ ػ ر خمأسػ ػػم مارثث ػ ػ ت ص 70مكارا وػ ػػؼ/1م
 352مكم زافماالابداؿم 383/2مكبهذ بماربهذ ب 32/3مكبثر بماربهذ ب صم .181م
مكارا وؼ1م/م 398م مكم زافماالابداؿم85/3م
مكارثث ت8م 243/م مكب ر خمأسم مارثث ت صم 87م
((6مراجومبرجمبهم ا:مارب ر خماران ر/3م 310م
85/3م م مكبهذ بماربهذ ب3م/م 251م مكبثر بماربهذ بم مصم .211م
((7م ارجػػومبرجمبػػهم ػػام:مبػ ر خمأسػػم مارثثػ ت مصم 177م مكبهػػذ بمارامػ ؿ/19م 522م 523مكارا وػػؼم/2م 15مكم ػزافماالابػػداؿم 79 78/5م
مكبهذ بماربهذ بم7م/م 149م مكبثر بماربهذ بم مص .388م
((8مراجومبرجمبهم ا:مبهذ بمارام ؿ/21م-470م473م مكم زافماالابداؿم 258/5م مكبثر بماربهذ ب مص .416م
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كع ؿمأ مدم:مم م مرمؤلمكهبمايدموفنةمعطم مكرافما فمكهبما بمسيةم مكع ؿمانفم جر:مثثػةمكاػ فمافػ فم
باءـم ه مركلمرهمارجم اةم(تم206هػ) ( .)1م
م
سابعا :النماذج والشواهد التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند ابف حزـ في كتابه المحمي
ً
وغير مف منلفاته:
 -1أباف بف صالح بف عمير بف عبيد أبو بكر المدني:مع ؿمانفماندمارنر:مضف ؼ مكع ؿمانفم زـم امار ام
مػػفمارم ءػػم:مرػ سمنػ رثكم مكعػ ؿم ػػامارطهػ رة:مرػ سمن رموػػهكر ػػردماء همػ مارػػذهنامنثكرػػه:مكثثػػهمانػػفممفػ فم م
كارفجءام كأنكمزراة مكأنكم بـ مك فثكبمنػفموػ نةمك ػرهـم مكعػ ؿماريسػ ئا:مرػ سمنػهمنػأس مكذاػرحمانػفم نػ فم
امارثث ت مكهذحم فءةمميهم مكصطأمبكارداماء هم ءـم ضفمؼمأن فمهذامأ دمعنءهم مك اف هم م
عكؿمانفممف فمكمفمبثدـممفه ممكردماء هم مانفم جرمنثكره:كثثهمامئمةمككهـمانفم زـم جهءهمكانفماندم م
ضففه ماسبوهدمنهمارنص رممكركلمرهمارن عكفمسكلممسءـ مكم تمسيةمنضوماورةم مكث ثمم ئة( .)2م
ارنرم َّم
 -2أسد بف موسى بف إبراهيـ بف الوليد الحافظ الممقب بأسد السنة :مذارحمانفم زـم اماب بمارا دم ثػ ؿ:م
ميارمار د ث مكع ؿممرةم:مضف ؼ م ردماء همارذهنامنثكرهم:مكهذامبضف ؼممردكد م ثدمع ؿم همارنص رم:مهػكم
موهكرمار ػد ث مكعػدماسبوػهدمنػهمارنصػ رممكا ػبامنػهماريسػ ئامكأنػكمداكدمكمػ ماءمػتمنػهمنأسمػن ممككثثػهماريسػ ئا م
مكانػػفم ػػكيس مكانػػفمع ػ يو مكارفجءػػا مكارن ػزاز مزادمارفجءػػاما ػ بمسػػيةم مكذا ػرحمانػػفم ن ػ فم ػػامارثث ػ ت مكع ػ ؿم
ارصء ءام:ما ر م(تم212هػ) ( .)3م
 -3إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ بف صالح الصفار الثقة اإلماـ النحوي المشهور :مع ؿمانفم زـم ام م
ارم ءػػا:مأيػػهممجهػػكؿم م ػػردماء ػػهمارػػذهنامنثكرػػهم:م ػػدثماػػفمار سػػفمنػػفمار ػػةم مكأ مػػدمنػػفممياػػكرمارز ػ دمم
كاران ر مكايبهممإر هماءكماإلسي د ممكركلمايهماردارعطيا مكانفمميدة مكار اـمككثثكحم مكهذامهكمرمػزمانػفم ػزـمم
ءزـمميهمأفمالم ثنؿمعكرهم ػامبجه ػؿممػفمرػـم طءػومهػكماءػمم ث ثػةمأمػرحمكمػفماػ دةمامئمػةمأفم فنػركام ػاممثػؿم
هػػذامنثػػكرهـمالميفر ػػهمأكالميفػػرؼم رػػهم مكأمػ مار اػػـماء ػػهمن رجه رػػةمن ػػرم ازئػػدمالم ثػػوميمإالممػػفممطءػػوماء ػػهمأكم
مج زؼ(ت341هػ)م( . )4م
 -4إسرائيؿ بف يونس بف أبي إسحاؽ السػبيعي أحػد األعػالـ :ممػفمثثػ تماراػك فمكاءمػ ئهـمكالمسػ م منجػدحم
مكأنػػكم ػ بـم مكارفجءػػا م مك فثػػكبمنػػفم
أنػػامإسػ ؽم أيػػهمناػ رمن د ثػػهما ػػبامنػػهماروػ ص ف كمثَّثهمأ مػػدمنػػفم ينػػؿ م
و نة ممكانفميم ر ممكانفمسفدممكاري س مكالم ءبفػتمإرػممانػفم ػزـم ػامردحمر د ثػهمكبضػف فه م مكعػ ؿمأنػكمداكد:مثنػتم
ار د ث مكع ؿماريس ئا:مر سمنػهمنػأس م مكذاػرحمانػفم نػ فم ػامارثثػ ت مكأطءػؽمانػفم ػزـمضػفؼمإسػرائ ؿمكردمنػهم
أ د ثممفم د ثهم م مايومو نمئ م مإسرائ ؿماابمدحمارنصػ رممكمسػءـم ػاماماػكؿمكهػكم ػامارثنػتما مسػطكايةم
ؼممفمضففهم ميفـموػفنةمأثنػتمميػهمإالم ػامأنػامإسػ ؽم مكعػدمطػكؿمانػفماػدممبرجمبػهم
َّم
م ءبفتمإرممبضف
كسػػردمرػػهمجمءػػةمأ د ػػثمأ ػرادمكمع ػ ؿمهػػكمممػػفم ػػبامنػػه مكع ػ ؿمانػػفم جػػر:مثثػػةمباءػػـم ػػهمن ػ م جػػة مركلمرػػهم
ارجم اةم(ت162هػ)م( .)5م
م
 -5قاؿ الذهبي في ترجمة :راشد بف سعد المقرىء الحمصي:مثثةموذمانفم زـم ث ؿ:مضف ؼ م مكمثَّثهمانفم م
مكارثثػ تم/9م 228م مكمػفمباءػـم ػهم مص 192مبهػذ بمارامػ ؿم/31م
مكارجرحمكاربفػد ؿ/9م 28م
((1مراجومبرجمبهم ا:مارب ر خماران رم/8م 169م
 124-121م مكم زافماالابداؿم 146 145/7م 142م مكبثر بماربهذ ب/1م .585م
مكارثثػ تم/م 67م مكبهػذ بمارامػ ؿ2م
مكارجػرحمكاربفػد ؿم/2م 297م
((2مراجومبرجمبهم ا:مارم ءمم/1م 198م7م/م137م م مكمفر ةمارثثػ ت 198/1م
/م 11-9م مكم زافماالابداؿم/8مم 11 10م مكبثر بماربهذ بم مصم .87م
مكارثث ػ ت8م/م 136م مكبهػػذ بمارامػ ػ ؿ2م/م
مكارجػػرحمكاربف ػػد ؿم/2م 338م
((3م ارجػػومبرجمبػػهم ػػا:مارم ء ػػمم 377/10م مكمفر ػػةمارثث ػ تم/1م 221م
 513 512م مكم زافماالابداؿم/1م 364 363م مكبثر بماربهذ ب مص .104م
((4مراجومبرجمبهم ا:مارم ءمم/9م 296مكس رمأا ـمارين 440/15م م 441م مكرس فمارم زافم/1م .432م
مكارثثػ ػ ت/6م 79م مكبه ػػذ بمارامػ ػ ؿم/2م
مكارج ػػرحمكاربف ػػد ؿم 330/2م
((5م ارج ػػومبرجمب ػػهم ػػا:مارم ء ػػم/6م 209 208م مكمفر ػػةمارثثػ ػ تم 222/1م
 524-515مكم زافماالابداؿ/1م 367 365مكارركاةمارثث تمارمباءـم هـمنم مالم كجب ص 67 66مكبثر بماربهذ ب مص104م .م
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مف ف ممكأنكم بـ مكارفجءا مك فثكبمنفمو نةم مكاريسػ ئا ممكانػفمسػفد مكعػ ؿمار نػا:ممػفمأثنػتمأهػؿماروػ ـم م
مكاردارعطيام:مالمنأسمنهم مكذارحمانػفم نػ فم ػامارثثػ ت مكعػ ؿمانػفم جػر:مثثػة مركلمرػهمارنصػ رمم
مكع ؿمأ مدم م
()1
امامدبمكركلمرهمارن عكفمسكلممسءـم(تم123هػ)م  .م
ػرماجنػ مأفمانػفم
ك مايي مارثكؿ:مإفم ضؿماإلم ـماربرمذمممفءكـمرػدلما ػةمارفءمػ مكراػفممػ م ز ػدمامم
ن
ػػزـمعػػدميػػصماءػػممأفماربرمػػذمممجهػػكؿم ػػاماب نػهمارم ءػػممك ػػام ػرحممػػفمابنػػه مكهػػذاماربجه ػػؿممػػفمانػػفم ػػزـم
رءبرمذممالم ضرماربرمذممكالم ؤثرم ه مكايم ما دمضررحماءممانفم زـ م إفمارفءمػ ما ػةمعػدمكثثػكحمكاسػب رنكام
م
هػػذاماراػػي ومميػهمامػ ممػػرممفي مكرفءػػؾمبء ػػظمهيػ مأفمانػػفم ػػزـمرػػهمميهجػػهمارصػ صم ػػاماربجه ػػؿم ػػؤدممنػػهمإرػػام
ػهكر فم بػممكرػكمطػ رومابػنهـمكمرك ػ بهـم ءفءػهمعػدم
بجه ؿممثؿماربرمػذممك ػرحممػفمارػركاةمارثثػ تمارمفػر فمارمو م
كجػده مالمبافػاممػفمكجهػةميظػرحم ػامار اػـماءػمماربرمػذممك ػرحمن رثثػة مكهيػ ؾمأمثءػةمأصػرلمبػدرؿماءػممظػ هرةم
بفيبهم امبجه ؿمارركاةمارثث تم مكبضف فهـمكباذ نهـم مافماررجكعمإر ه ( .)2م
ثام ًنا  :النماذج والشواهد التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند ابف القطاف:
 -1قاؿ ابف القطاف في ترجمة  :أحمد بف عبيد اهلل بف الحسف العنبري:ممجهكؿمرـمبثنتماداربهم م ردماء هم
ارذهنامكانفم جرمنثكرهم م:مذارحمانفم ن فم امارثث تم ث ؿم:مركلمافمانفما ية ممكركممايهمانفمارن يدم م
مكانػفمارثطػ فمبنػػومانػػفم ػزـم ػػامإطػ ؽماربجه ػػؿماءػمممػػفمالم طءفػػكفماءػػمم رػهم مكهػػذاماررجػػؿمناػػرمموػػه رم
كهكمكردمان دماهللمارث ضامارموهكرم( .)3م
 -2قاؿ ابف القطاف في ترجمة  :حفص بف بغيؿ الهمداني المرهبػي الكػوفي :مالم فػرؼمرػهم ػ ؿم فػرد اء ػهم
ارػػذهنامنثكرػػه:مركلماػػفمإس ػرائ ؿ مكارثػػكرممكجم اػػة ممكركلمايػػهمأنػػكمار ػػبم مكانػػدمارػػر مفمنػػفماػ ر م م مكرػػـم
أذارمهذاماريكعم اماب نامهذام إفمانفمارثطػ فم ػباءـم ػاماػؿممػفمرػـم ثػؿم ػهمإمػ ـما اػرمذاؾماررجػؿمأكمأصػذم
فممػفمهػذامارػيمطمصءػؽماث ػرممسػبكركفممػ م
امفما ارحممػ م ػدؿماءػمماداربػهمكهػذاموػا ماث ػرم فػاماراػ
()4
ضففهـمأ دمكالمهـمنمج ه ؿم ممكردماء همانفم جرمنثكرهم:ممسبكر مركلمرهمأنكمداكدم  .م
َّم
 -3قاؿ ابف القطاف في ترجمة :سميماف بف كيساف أبو عيسى الخراساني :رهممجهكرػة م ػردماء ػهمارػذهنام
نثكرػػه:مذامثثػػةمركلماػػفمار سػػفمارنارم كارض ػ ؾمنػػفمم ػ از ـ ممكركلمايػػهم ػػكةمنػػفموػػر مكسػػف دمنػػفمأنػػام
أ كب ممكانفمره فةمكجم اة مككثثهمانفم ن ف مكع ؿمانفم جر:ممثنكؿ مركلمرهمأنكمداكدم( .)5م
 -4قاؿ ابف القطاف في ترجمة :قميب بػف حرمػؿ بػف كميػب الحضػرمي:مالم فػرؼم رػهمكالم فػرؼ م ػردماء ػهم
ارذهنامنثكرهم:منءممركلمايهم كةمنفمور مكارء ثم مكانفمره فةمك رهـم مثثةمرهمأ د ث مكثثهمانفم ن فم م
كع ؿمانفم جرم:ممثنكؿم مركلمرهمأنكمداكدمكاريس ئامكانفمم جة (. )6مم م
 – 5قاؿ ابف القطاف فػي ترجمػة عاصػـ بػف حميػد السػكوني الحمصػي:مالم فػرؼمنبكث ػؽ م ػردماء ػهمارػذهنام
نثكرهم:مكثثهماردارعطيامك رحم مكذارحمانفم ن فم امارثث تمكأصرجمرػهممسػءـ مكعػ ؿمانػفم جػر:ماػدكؽم مركلم
رػػهمأنػػكمداكد مكاربرمػػذمم ػػاماروػػم ئؿ مكاريسػ ئا مكانػػفمم جػػةم( ، )7كهيػ ؾمأمثءػػةمأصػػرلماث ػرةمبػػدرؿماءػػممظ ػ هرةم
بفيتمانفمارثط فم امبجه ؿمار مركاةمارثث تم مافماررجكعمإر ه ( .)8م
تاسعا :النماذج والشواهد التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند الفضؿ بف دكيف أبو نعيـ:
ً
مكارب ػ ر خماران ػػر3م/م 292م مكمفر ػػةمارثث ػ ت 347/1مكارجػػرحمكاربفػػد ؿ3م 483/مكارثث ػ ت4م/م 233م
((1م ارجػػومبرجمبػػهم ػػا:مارم ءػػمم/7م 413م
مكارا وؼم 388/1مكبثر بماربهذ ب مص .204م
مكبهذ بمارام ؿ/9م 11-8م
((2م ػ ػػامارم ء ػ ػػممالمن ػ ػػفم ػ ػػزـم 22/1م 231 214 176 98م/2م 13/4 269 189 186 185 181 180م 213/5م م 219م 277م/7م
 210م 419 402م425م  471م 92/8م 55 49/9م 376 119 57م/10م 240م/11 241م 199مكاإل ا ـمالنفم زـم/4م549م.م م
((3مراجومبرجمبهم ام:مارثث تم/8م 31م مكم زافماالابداؿم8م/م 37م مكرس فمارم زافم .218/1م
مكارا وؼ 340/1م مكم زافماالابداؿ/2م 317م مكبثر بماربهذ بم ص .172م
((4ممراجومبرجمبهم ام:مبهذ بمارام ؿم/7م 6 5م
مكارثث ت 392/6م مكبهذ بماربهذ ب/12م 214م مكبثر بماربهذ ب مصم .663م
( (5راجومبرجمبهم ام:مارجرحمكاربفد ؿ 137/4م
مكارا وؼ/1م 497مكم مزافماالابداؿم3م 410 409/م مكبثر بماربهذ ب صم.273
((6مراجومبرجمبهم ا:مبهذ بمارام ؿم 74 72/13م
((7مراجومبرجمبهم ا:ارثث ت 235/5مكبهذ بمارام ؿم/13م 481مكم زافماالابداؿم 130/8م 131مكبثر بماربهذ ب صم.285
( (8امم زافماالابداؿ/3م/106،4 105م 324/7 359/5 63م 408م 19/8م 32 31م 68 61م م 77م 130م 131م 212 173م 213م
 213م مكمفمباءـم هم مص 60م مكبهذ بماربهذ بم .314/5م
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 -1أحمػػد بػػف محمػػد بػػف رمػػيح النسػػويى ضػػفمفهمأنػػكميف ػ ـم ،فػػرد عميػػه الػػذهبي بقولػػه  :ار ػ ظما ػ بم
ػدكدام ػام فػ ظمار ػد ث مسػمومأنػ مارفنػ سمارسػراجم م مكمثَّثػةمانػفمأنػامارفػكارس م
اربا ي ؼمذاارمارفءم مكا فممف نم
()1
مكارصط بمارن دادمم مكار اـم مكعدم َّمدثمايهماردارعطيام(تم357هػ)  .م
 -2أسباط بف نصر الهمداني أبو يوسؼ:مع ؿمأنكم بـم:مسمفتمأن ميف ـم ضفمفهمكع ؿمأ د ثهما م ةمسػثطم
مثءػػكبمامسػ ي دم م ػػردماء ػػهمارػػذهنامنثكرػػه:معػ ؿم ػػهمارنصػ رمم:ماػػدكؽم مكذاػرحمانػػفم نػ ف مكانػػفموػ ه فم ػػام
ارثث تم مكع ؿمارس جام:مركلمأ د ثمالم ب نوماء ه مافمسم ؾمنفم رب مكع ؿمانفممف ف:مثثةم مكع ؿم م
مكسممنفمه ركف:مرـم افمنهمنأس مكع ؿمانفم جرم:مادكؽم مركلمرهمارجم اةممكارنص رمم امامدبم( .)2م
اذابم مكع ؿمانفمارفراتم
 - 3عمي بف محمد بف سعيد الموصمي شيس أبي نعيـ الحافظ :مع ؿمأنكميف ـم:م َّم
م مكدم(تم359هػ) ( .)3م
 -4محمد بف إسحاؽ بف يحيى بف مند أبو عبد اهلل األصبهاني:مع ؿم همارذهنام:مار ظمارجكاؿماػ بم
اربا ي ؼما فممفمأئمةمهذاماروأفمكثث بهـمأاثرممفمارر ءةم امطءبمار د ثمإرامن دي مارف رـماإلس ماممثؿم
:مي س ػ نكرم مكن ػػداد م مكدموػػؽم مكماػػةم مكماػػر مكنص ػ رلم مكمػػركمكنءػػخمكطػػكؼمامع ػ ر ـمكابػػبمن ػػدحماػػدةمأ م ػ ؿم
ك ػػدثمنػ ػ راث رمكاػ ػ فمم ػػفمداػ ػ ةمارس ػػيةمك فػ ػ ظمامث ػػر م مكعػ ػ ؿمارن طرعػ ػ يا:مإمػ ػ ـمامئم ػػةم ػػامار ػػد ث مكعػ ػ ؿم
جففرارمسب فرم:مم م أر تمأ فظممفمانفمميدحم مأعذعمار ظمأنكميف ـم ػامجر ػهمرمػ من يهمػ ممػفمارك وػةمكيػ ؿم
مي ػػهمكابهم ػػهم ء ػػـم ءبف ػػتمإر ػػهمرمػ ػ من يهمػ ػ مم ػػفمارفظػ ػ ئـميس ػػأؿماهللمارفف ػػك م ثػ ػ ؿمأن ػػكميفػ ػ ـ:مه ػػكم ػ ػ ظمم ػػفمأكالدم
ارم دث ف ماصبءطم امآصرمامرحم دثمافمأنامأس دمكاندماهللمانفمأصامأنامزراةمكانفمارج ركدمنفدمأفمسموم
النم ػامارمفبثػداتمرػـم فر ػكامنهػ م مكرثػدميػ ؿمانػفم
ميهمأفمرهمايهـمإج زةمكبصنطم امأم ر همكيسبمإرممجم اةمأعػكا م
()4
ميدحممفمأناميف ـمكأسرؼ مارن مارذممن فماررجء فمهكماالابث د(تم395هػ)  .م
-5منز ومنفماندماهلل مأنكمص زـم:ما فمأنكميف ـمود دمار مؿماء هم مكايم مركلمنز ومهذامأ رمن م س رةميمإالمأفم
ه ممي ا رمالمبونهم د ثمامثن تم كجبممج ينبهم امارركا ت مكع ؿمأنػكم ػ بـ:م ثػربممػفمامجءػ -م فيػم-م
امارء ف( )5مكهي ؾمأمثءةمأصرلمبدرؿماءممبفيتمأنكميف ـمم اماربضف ؼم مافماررجكعمإر ه م( .)6م
عاشرا :النماذج والشواهد التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند أبو حاتـ الرازي في كتابه
ً
الجرح والتعديؿ :
-1قاؿ أبو حاتـ في ترجمة :أحمد بف يزيد بف إبراهيـ الحراني:مضف ؼمار د ث م ردماء همارذهنامنثكره:م م
()7

كثثهممسءمةمنفمع سـمك رح،كذارحمانفم ن فم امارثث ت مركلمرهمارنص رمم د ثن مكهكمدر ؿماءممبكث ثه  .م
 -2قاؿ الذهبي في ترجمة  :بشير ابف نهيؾ أبو الشعثاء البصري العالـ الثقة م د ثهم اماراببمارسبةم م
مكارفجءا مكاريس ئا ممكانفمسفد مكذارحمانفم ن فم م
وذمأنكم بـم م ث ؿ:مالم بامنهمأكمن د ثه م مكمثَّثةمأ مدم م
امارثث ت مكع ؿمانفم جر:مثثةم مركلمرهمارجم اةم( . )8م
 -3قاؿ أبو حاتـ في ترجمة  :عباد بف عباد ابف حبيب األزدي العتكي البصري أبو معاويػة:مالم ػبامنػهم،م
ردماء همارذهنامنثكره :ار ظمارثثةمكا فمسرنم مين منم جةممفماث ماموراؼمكاءم ئهـمبفيتمأنكم بـم م

((1مراجومبرجمبهم ا:مب ر خمن دادمرءصط بم5م/م 7 6م مكم زافماالابداؿم1م/م .280م
مكارثثػ ت6م/م 85م مكبػ ر خمأسػم مارثثػ تم مص 43م مكبهػذ بمارامػ ؿ2م/م 359 357م مكم ػزافم
((2مراجومبرجمبهم ا:مارجػرحمكاربفػد ؿ/2م 332م
االابداؿم/1م 325م مكمفمباءـم ه مصم 41م مكبثر بماربهذ ب مصم .98م
((3مراجومبرجمبهم ا:مم زافماالابداؿم 1/5كمرس فمارم زافم/4م .255م
((4مراجومبرجمبهم ا:مس رمأا ـمارين 14م/م 193-188مكم زافماالابداؿم6م/م.67-66م م
مكارمجرك فم/1م .200-199م
((5مراجومبرجمبهم ا:ارب ر خماران ر/2م 130مكارجرحمكاربفد ؿ 420/2م 346م
مكارا وؼ/2م127م.
( (6امم زافماالابداؿم/1م 197م/2 247م 152 6م6م/م 323م/8م 174 173 58 39 23 18م
()7راجومبرجمبهم ا:مارجرحمكاربفد ؿ 82/2مكارثث تم 7/8م8م م مكبهذ بمارام ؿم 521 520/1م مكم زافماالابداؿم.311/1م
مكارثثػ تم 71 70/4م مكبهػػذ بمارامػ ؿم 182 181/4م مكسػ رمأاػ ـم
()8م ارجػػومبرجمبػػهم ػػا:مارجػػرحمكاربفػػد ؿ 379/2م مكمفر ػػةمارثثػ تم 249/1م
ارين م/4م 481 480مم زافماالابداؿم 45/2م مكبثر بماربهذ بم مصم.125
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اف دبهمكع ؿم:مالم بامنه مأنكم بـممبفيػتم ػاماررجػ ؿ م مكعػدما ػبامأرنػ بماراػ حمنػه مكعػدمعػ ؿم ػهمأ مػد:م
ر سمنهمنأسمكا فمرج منما ع منمأد نمن م مكمثَّثةمانػفممفػ ف مك فثػكبمنػفموػ نة مكأنػكمداكد مكاريسػ ئا مكانػفمصػراش م
كارفجءا مكارفث ءا مكأنكمأ مدمارمركزمم مكانفمعب نة مكذارحمانفم ن فم امارثث تم ممكردماء همانػفم جػرمنثكرػهم
:مثثةم مركلمرهمارجم اةم(تم179هػ) ( .)1م
 -4قػػاؿ أبػػو حػػاتـ فػػي ترجمػػة  :عبػػد اهلل بػػف حبيػػب بػػف أبػػي ثابػػت الكػػوفي :الم ػػبامنػه م ػػردماء ػػهمارػػذهنام
مكانػػفميم ػػر مكذاػمػرحمانػػفم ن ػ فم ػػام
نثكرػػه :ثقػػة م مكمثَّثػػةم ػػممنػػفممف ػ ف مكارفجءػػا مكانػػفمو ػ ه فم مكارػػدارعطيا م
ارثث ت مكع ؿماريس ئا:مر سمنهمنأسم ممكردماء همانفم جرمنثكرهم:مثثةم مركلمرهممسءـم د مثن مكاريس ئام ام م
صا ئصماءام د مثن منثامإرممنفدمارصمس فمكم ئة ( .)2م
 -5قاؿ أبو حاتـ في ترجمة  :نوح بف المختار:مالم فرؼم م ردماء همارذهنا مكانفم جرمنثكرهم م:معكرهم م
ثدمار هم ممنفممف فمككثثهم()3م ،كهي ؾمأمثءةمأصرلمبدرؿماءممبفيتمأنكم بـم ام م
م
الم فرؼمر سمنجرحم
()4
بضف ؼمارركاةم مافماررجكعمإر ه  .م
الحادي عشر  :النماذج والشواهد التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند ابف خزيمة:
 -1قاؿ ابف خزيمة في ترجمة :إسحاؽ بف راشد الجزري:مالم بامن د ثه م ردماء همارذهنامنثكره:مثثةم م
مكانفممف ف مكارفجءا م مكع ؿمارفسػكم:ماػ ر مار ػد ث مكعػ ؿماريسػ ئا:مرػ سمنػهمنػأس مكذاػرحم
مكثثهمانفمارمد يا م
(. )5
انفم ن ف مكانفمو ه فم امارثث ت مكردماء همانفم جرمنثكره:مثثة مركلمرهمارجم اةمسكلممسءـ م
-2مقػػاؿ ابػػف خزيمػػة فػػي ترجمػػة  :جعفػػر بػػف برقػػاف الكالبػػي :مالم ػػبامن د ثػػهم م ػػردماء ػػهمارػػذهنامنثكرػػهم:
مكانفممف فم ممكانفميم رم م مك فثكبمنفمسف فم ممكانفمسفدم ممكانفم م
ادكؽمموهكر  ،مكمثَّثة أ مدمنفم ينؿم م
مكارػػدارعطيا مكع ػ ؿماريس ػ ئا:مالمنػػأسمنػػهم مكذاػمػرحمانػػفم ن ػ فم ػػام
ا يػػة ممكانػػفماػػدمم م مكمػػركافمنػػفمم مػػدم م
()6
ارثث ت مركلمرهمارنص رمم امامدبمكارن عكف(ت154هػ)  .م
 –4محمد بف جعفر بف أبي األزهر :قاؿ فيه الذهبي  :و خمموهكر مكثثهماريس ئامكانفم ن فم مكمسػءمةمنػفم
()7
ع سـمك رهـم مكع ؿمانفمصز مةمك دحم:مضف ؼم كع ؿم همانفم جرم:مادكؽم(تم209هػ)  .م
 -5قاؿ ابف خزيمة في ترجمة  :مقاتؿ بف حيػاف أنػكمنسػط ـ:مالمأ ػبامنػه م ػردماء ػهمارػذهنامنثكرػه:منػؿمهػكمم م
اإلماـ العالـ المحدثمارثثةمط ؼمكج ؿم مكا فممفمارفءم مارف مء فمذاميسؾمك ضؿما بمسية مكثثهم مم
نفممف ف مكأنكمداكدم م مكمركافمنفمم مدم مكع ؿماريس ئا:مر سمنهمنأسم مكع ؿمارػدارعطيام:ماػ ر مار ػد ثم م
(.)8
كذارحمانفم ن فم امارثث تم ممكردماء همانفم جرمنثكرهم:مادكؽم ضؿم
كأصػػبـمارثػػكؿمنم ػ مع رػػهمارػػذهنامأثي ػ مبرجمبػػهمالنػػفمصز مػػةمكارػػذمم ػػدرؿمدالرػػةمكاض ػ ةماءػػممبفيػػتمانػػفم
صز مػػةم ػػامبضػػف ؼمارػػركاةمارثث ػ تمكاػػدـماال بج ػ جمنهػػـممػػومأفم ػرحممػػفميث ػ دمار ػػد ثمارمفبػػدر فمعػػدمكثثػػكهـم
كا بجكامنهـم ثم ثكؿم ":كعػدماػ فمهػذاماإلمػ ـمجهنػنمذامناػ نمرامن ررجػ ؿم ثػ ؿم مػ مركاحمايػهمأنػكمناػرمم مػدمنػفم
جففرمو خمار اـمرستمأ بامنوهرمنفم كوبمكالمن ر زمنفماثم فمرمذهنهممكالمنفندماهللمنفمامػرمكالمننث ػةم
كالمنمث بؿمنفم فمكالمنأوفثمنفمسكارمكالمنفءامنفمجدا فمرسك م فظهمكالمنف اـمنػفمممان ػدماهللمكالمنػ نفم
م/8م 296-294م

مكارثثػ ت/7م 161م مكبهػذ بمارامػ ؿم 131-128/14م مكسػ رمأاػ ـماريػن
()1مراجومبرجمبػهم ػام:مارجػرحمكاربفػد ؿم/6م 82م
مكارركاةمارثث تمارمباءـم هـمنم مالم كجب مص 112م مكبثر بماربهذ بم ص.290
مكارثث تم/7م 144م مكم زافماالابداؿم/4م 80م مكبثر بماربهذ بم مصم.299
()2م راجومبرجمبهم ام:مارجرحمكاربفد ؿم 37/5م
()3مراجومبرجمبهم ام:مارجرحمكاربفد ؿم/8م 483م مكم زافماالابداؿم/7م 55م مكرس فمارم زافم/6م.175
()4م ػػامارجػػرحمكاربفػػد ؿم/2م 52،66م 118م 148م151م  213،299م 352،353 333م 314/3م 356 355 229/4م/5م 188م 244م
 22/6م/7م 109م 138م 167م 267م 291م 304،300م/8م 24م 81م 318م.233/9
مكارثثػ تم 51/6م مكبػ ر خمأسػم مارثثػ ت مصم 35مكبهػذ بمارامػ ؿم
()5مراجومبرجمبهم ػا:مارجػرحمكاربفػد ؿم/2م 219م مكمفر ػةمارثثػ تم 217/1م
 423 419/2مكم زافماالابداؿم 41/1م مكبثر بماربهذ بم مصم.100
مكارثث ػ ت6م/م 136مكبهػػذ بمارام ػ ؿم 18-11/5م مكم ػزافماالابػػداؿم
مكارجػػرحمكاربفػػد ؿ 474/2م
()6م ارجػػومبرجمبػػهم ػػام:ممفر ػػةمارثث ػ ت 268/1م
 129/2م مكمفمباءـم هم مرءذهنا مص59م م مكبهذ بماربهذ بم2م/م.73
()7مراجومبرجمبهم ام:مارثث تم 108/9م مكبهذ بمارام ؿم 213/25م مكم زافماالابداؿم6م.152 151/
مكارثث ػ ت 508/7م مكس ػ رمأا ػ ـماريػػن م6م 340/ممكارا وػػؼم/2م 290م مكم ػزافماالابػػداؿم
()8م ارجػػومبرجمبػػهم ػػام:مارجػػرحمكاربفػػد ؿم 353/8م
 504 503/6م مكبهذ بماربهذ بم/10م 248م مكبثر بماربهذ بم مص.544
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اث ؿمكالمن ز دمنفمأنامز دمكالمنمج ردمكالمن ج جمنفمأرطأةمإذامع ؿمافم مكالمنأنام ذ فػةماريهػدم مكالمنجففػرم
نفمنرع ف مكالمنأناممفورميج م مكالمنفمرمنفمأنامسءمةمكالمنث نكسمنفمأنام م
()1
ظن فمثـمسمممصءث مدكفمهؤال م امارفدارةم إفمارمذاكر فما بامنهـم رمكا دم" مكهي ؾمأمثءةمأصرلم م
()2
بدرؿماءممبفيتمانفمصز مةم امبضف ؼمارركاةم مافماررجكعمإر ه م .
الثاني عشر :النماذج التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند ابف حباف في كتابه المجروحيف:
 -1قاؿ ابف حباف في ترجمة :أفمح بف سعيد القبائي:م ركمماػفمارثثػ تمارمكضػكا تمالم ػؿماال بجػ جمنػهم
كالمارركا ةمايهمن ؿ مكعدمردمارػذهناماء ػهمنثكرػهم:مانػفم نػ فمرنمػ مياػبمارثثػةم بػمماأيػهمالم ػدرمممػ م صػرجم
مفمرأسه مكعدم فؿممومذرؾم ذارحم امارطنثةماررانفةممفمارثث تم مادكؽما بامنهممسءـمك أر تمانفم ن فم ام
ار طماء همن ممسبيد مكعدمكثثهمانفممف ف مكانفمسفد م مكع ؿماريس ئا:مر سمنهمنأس مكع ؿمأنكم م
م()3

بـ:مو خما ر مار د ثم مكردماء همانفم جرمنثكره:مادكؽم ركلمرهممسءـمكاريس ئام(ت156هػ)  .م
 -2قاؿ الذهبي في ترجمة  :سعيد بف عبد الرحمف الجمحي القاضي المدني:منفدمأفمكمثَّثهمكيثؿمبكث ثػهماػفم
مكانفميم رم مكمكسممنفمه ركف مكارفجءامكار ػ اـمأنػكمانػدماهللمك رهـ كعػ ؿمانػفماػدممرػهم ارئػبم
انفممف ف م
س ػ فمكأرجػػكمأيه ػ ممسػػبث مة مكأم ػ مانػػفم ن ػ فم أيػػهمصس ػ ؼمعا ػ بم ث ػ ؿ:مركلماػػفمارثث ػ تمأو ػ ممكضػػكاةم
بص ؿمإرمممفمسمفه مأيهما فمارمفبمدمرهػ مكعػدمر يػهمارفسػكم مكعػ ؿمأنػكم ػ بـ:ماػ ر مكعػ ؿمأ مػد:مرػ سمنػهم
نأس مكع ؿماريس ئا:مالمنأسمنه مكع ؿمانفم جرم:مادكؽمرػهمأكهػ ـمكأ ػرطمانػفم نػ فم ػامبضػف فهم مركلمرػهم
()4

ارنص رمم امصءؽمأ ف ؿمارفن دمكمسءـمكأنامداكدمكاريس ئامكانفمم جةم(تم176هػ)  .م
-3قاؿ ابف حباف في ترجمة :سالـ بف أبي مطيع أبو سعيد الخزاعي:ماػ فمسػا مامصػذمالم جػكزماال بجػ جم
فمكالم ي طم د ثهمافمدرجةمار سف مكعدمكثثهمأ مد م
نهمإذامايفرد م ردماء همارذهنا:مثثةمعدكةما بامنهمارو ص م
كأنكمداكد مكزادمأ مد:ما بمسية مكع ؿمأنكم بـ:ما ر مار د ث مكع ؿماريسػ ئا:مرػ سمنػهمنػأس مكعػ ؿمانػفم
ادم:مر سمنمسبث ـمار د ثمافمعب دةمص اة مكرـمأرمأ نمداممفمارمبثدم فميسنهمإرممارضفؼمكأاثرمم م همأفم
ركا بهمافمعب دةم ه مأ د ثمر ستمنم فكظةمكهكممومهذاماءهمايدممالمنأسمنه مكع ؿمارنزار:ما فممفمص رم
اريػ سمكاث ئهػػـم كردماء ػػهمانػػفم جػػرمنثكرػػه:ثثػػةماػ بمسػػيةم ػػامركا بػػهماػػفمعبػ دةمضػػفؼ ركلمرػػهمارنصػ رمم
()5

كمسءـمكأنامداكدم امارمس ئؿمكاربرمذممكاريس ئامكانفمم جةمم(ت173هػ)  .م
 -4قػػاؿ الػػذهبي فػػي ترجم ػة  :س ػويد بػػف عمػػرو أبػػو الوليػػد:منفػػدمأفميثػػؿمب مكث ثػػهماػػفمانػػفممفػ ف كاريسػ ئا م
كارفجءامك رهـم مكزادمارفجءام:مثنتم امار د ثم مكأم مانفم ن فم أسرؼمكاجبرأم ثػ ؿم:ماػ فم ثءػبمامسػ ي دم
م
ك ضوماءممامس ي دمارا حمارمبكفماركاه ة الم جكزماال بج جمنػهمن ػ ؿم مكعػ ؿمانػفم جػر:مثثػةمأ ػشمانػفم
()6

ن فمارثكؿم همكرـم أتمندر ؿ روى له مسمـ والترمذي والنسائي وابف ماجةم(ت203هػ)
 -5قاؿ الذهبي في ترجمة :مجاهد بف جبر المقرىء المفسر :أجمفػتماممػةماءػممإم مػةممج هػدمكاال بجػ جم
مكارفجءػػا,مكع ػ ؿمارين ػ با:مذاػػرممج هػػدم ػػاماب ػ بم
نػػه مكمثَّثػػهمانػػفممف ػ ف مكأنػػكمزراػػة ممكأن ػكمداكدم ممكانػػفمسػػفد م
ػذارحمأ ػدمممػفمأرػؼم ػامارضػفف م مثػـمعػ ؿ:ممج هػدمثثػةمنػ ممدا فػة مكعػ ؿم
ارضفف مالنفم ن فمارنسبا مكرـم م

مرءذهنام14م.373/

()1مراجومبرجمبهـم ام:مس رمأا ـمارين
2
( )م امم زافماالابداؿ3 54-45/405،2-400/1م 391-389 368/م/5 9 8/4م 62م 156مكس رمأا ـمارين م204/6م  472/9م14م.373/
مكارركاةمارثثػ تمارمػباءـم ػ هـمنمػ مالم كجػب ص 71م مكم ػزافم
()3مراجومبرجمبهم ا:مارمجرك ف/1م 177 176مكبهذ بمارام ؿم 324-323/3م
االابداؿم/1م 441 440م مكبهذ بماربهذ ب/1م 321مكبثر بماربهذ ب صم.114
()4مراجومبرجمبهم ام:مارمجرك ف/1م 323م مكم زافماالابداؿم/3م 216م مكبثر بماربهذ ب مصم.238
مكارا وػػؼ/1م 474م مكبهػػذ بمارامػ ػ ؿم/12م 300-298م
()5م ارجػػومبرجمبػػهم ػػام:مارمجػػرك فم 341/1مكس ػ رمأا ػ ـماريػػن م 429 428/7م
مكبهذ بماربهذ بم/4م 252م مكبثر بماربهذ ب مص.261
()6مراجومبرجمبهم ا:ارمجرك ف/1م 351مكبهذ بمارام ؿ/12م 263مكم زافماالابداؿم 350/3مكبثر بماربهذ ب مص.260
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()1

انفم جرم:مثثةمإم ـم اماربفس رمك امارفءـم مركلمرهمارجم اػةم(ت104هػػ)  ،كهيػ ؾمأمثءػةمأصػرلمبػدرؿماءػمم
بفيتمانفم ن فم امبضف ؼمارركاةميمنؿم امباذ نهـم مافماررجكعمإر ه ( .)2م
الثالث عشر :النماذج والشواهد التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند أبو الفتح األزدي:
 -1قاؿ األزدي في ترجمة :أبػاف بػف إسػحاؽ األسػدي :مبػركؾمار ػد ثم م ػردماء ػهمارػذهنامنثكرػه:مالم بػرؾ م
ثػػدمكمثَّثػػهمأ مػػد مكارفجءػػا ممكانػػفم نػ ف م مكعػ ؿمانػػفممفػ فمك ػرح:مرػ سمنػػهمنػػأس مكأنػػكمارفػػب األزديم سػػرؼم ػػام
ارجرحمكرهممايؼمان ػرمإرػممار ػةم ػامارمجػرك فمجمػوم ػأكاممكجمَّػرحمصءثنػ منيفسػهمرػـم سػنثهمأ ػدمإرػممارػباءـم
()3

هـمكهكمارمباءـم هـ ممكردماء همانفم جرمنثكره:مثثةمباءـم همامزدممن م جة ركلمرهماربرمذم .مم م
 -2إبراهيـ بف محمػد بػف يوسػؼ الفريػابي  :اػدكؽم مع رػهمأنػكم ػ بـمك ػرحم مكذاػرحمانػفم نػ فم ػامارثثػ ت م
()4

كع ؿمامزدمممك دحم:مس عطم ممكالم ءبفتمإرممعكؿمامزدمم إفم امرس يهم امارجرحمرهثمن  .م
 -3قاؿ األزدي في ترجمة :أيوب بف موسى بف عمػرو األشػدؽ أبػو موسػى المكػي :مالم ثػكـمإسػي دم د ثػه م
ػردماء ػػهمارػػذهنامنثكرػػه:م ػ مان ػرةمنثكرػػهمميػػهمكثثػػهمأ مػػد ممكانػػفممف ػ فم مكأنػػكمزراػػة مكأنػػكمداكد مكاريس ػ ئا م
كارفجءا مكانفمسفد مكاردارعطيامكجم اة م مكذارحمانفم ن فم امارثث ت مممكردماء همانفم جرمنثكرهم:مثثة م م
()5

مركلمرهمارجم اة(تم132هػ)  .م
كوذمامزدمم ث ؿم:مالم ثكـمإسي دم د ثهمكالمانرةمنثكؿمامزدمم م
 -4السري بف يحيى بف إياس أبو الهيثـ الشيباني:مذارحمامزدمم امارضفف م ث ؿ:م د ثهممياػر م ػردماء ػهم
ارػذهنامنثكرػه :ثقػة ،عػ ؿم ػهموػفنة:ممػ م أر ػػتمأاػدؽمميػه م مكعػ ؿمأ مػػد:مثثػةمثثػة مكاػذامكمثَّثػػهم ػممنػفمسػػف د م
مكانػػفممفػ ف مكأنػػكمزراػػة مكاريسػ ئا م مك ػ مكيسمنػػفم ن ػػب مكعػ ؿمأنػػكم ػ بـ:ماػػدكؽمالمنػػأسمنػػهماػ ر مار ػػد ث م
كذارحمانفم ن ف مكانفمو ه فم ػامارثثػ ت م ػآذلمأنػكمارفػب ميفسػهمكعػدمكعػؼمأنػكمامػرمنػفمانػدمارنػرماءػممعكرػهم
هذام ضبمأنكمامرمكاببمنإزائهمارسرممنفم ممأكثؽممفممؤرؼماراب ب-م فيا-امزدممم ئةم م
()6

م

مرة كع ؿمانفم جر:مثثةمأصطأمامزدمم امبضف فه ركلمرهمارنص رمم امامدبمكاريس ئا(تم167هػ) .
 -5سعد بف أوس العبسي أبو محمد الكاتب الكوفيم:مضفمفهمأنكمارفب مامزدمم ثطم ممككثثػهمارفجءػام مكعػ ؿم
أنكم بـم:ما ر مكع ؿم ممنفممف فم:مر سمنهمنأسم مكذارحمانفم ن فم امارثث تم مكع ؿمانفم م
()7

جرم:مثثةمرـم ابمامزدمم امبضف فهم مركلمرهمارنص رمم امامدبمارمفردمكامرنفةم  ،كهي ؾمأمثءةم م
أصرلمبدرؿماءممبفيتمأنكمارفب مامزدمم امبضف ؼمارركاةمارثث تمنؿم امباذ نهـم مافماررجكعمإر ه ()8م .م

الرابع عشر :النماذج التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند ابف سعد في كتابه الطبقات الكبرى:
مكارثثػ ػ ت 419/5مكبه ػػذ بمارامػ ػ ؿ/27م 235-228م مكم ػ ػزافماالاب ػػداؿم/6م25م مكبه ػػذ بم
()1م ارج ػػومبرجمب ػػهم ػػام:مارج ػػرحمكاربف ػػد ؿم 319/8م
اربهذ ب-38/10م 40م مكبثر بماربهذ بم مص.520
()2م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػام ارمجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرك فم/1م 261 233 99م 233 232م 53/2 363 33م  117م 120م 230م231م مم240 213 146 145م
 282 279م/3م 14،56 13م 93-89م 105م145 120م م 146م357م.
مكارثث ػ ت/8م 130مكبهػػذ بمارام ػ ؿم/2م5م 6م مكم ػزافماالابػػداؿم/1م
()3م ارجػػومبرجمبػػهم ػػا:ممفر ػػةمارثث ػ ت 198/1مكارجػػرحمكاربفػػد ؿ/2م 299م
 117م 118مكبهذ بماربهذ ب 81/1م مكبثر بماربهذ ب مصم.86
()4مراجومبرجمبهم ا:ارجرحمكاربفد ؿم/2م 131مكارثث تم/8م 77مكبهذ بمارام ؿم/2م 193-191مكم زافماالابداؿم/1م186م.
مكارثث ػ ت6م/م 53م مكبهػػذ بمارام ػ ؿم/3م
مكارجػػرحمكاربفػػد ؿم 257/2م
()5م ارجػػومبرجمبػػهم ػػام:مارب ػ ر خماران ػػر 422/1م مكمفر ػػةمارثث ػ ت/1م 241م
 497-494م مكم زافماالابداؿم/1م 465م مكبثر بماربهذ بم مصم.119
( )6راجومبرجمبػهم ػام:مارجػرحمكاربفػد ؿم 143/1كبػ ر خمأسػم مارثثػ ت ص103م م مكبهػذ بمارامػ ؿم/10م 234-232م مكم ػزافماالابػداؿم/3م
175م م مكبهذ بماربهذ ب 400/3م مكبثر بماربهذ بم مصم.230
مكارثثػ ػ تم6م/م 377م مكبه ػػذ بمارامػ ػ ؿم
مكارج ػػرحمكاربف ػػد ؿم/4م 80م
()7م ارج ػػومبرجمب ػػهم ػػام:ماربػ ػ ر خماران ػػر 53/4م مكمفر ػػةمارثثػ ػ تم/1م 389م
مكارم يام امارضفف مص254م م مكبثر بماربهذ ب ص.230
 257-254/10م
()8مم ػزافماالابػػداؿم/1م 240م262م م 365 323م 37،79/2م .80م 151م 159م333م م 357م 437م/3م 18م/4 28-26م 332م/5م
/5م461 390-389م م 503 483م 508م/6م 7 6م576 13مم م.44-41 40/7
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 -1قاؿ ابف سعد في ترجمة :حكيـ بف حكيـ بف عباد بف حنيؼ األنصاري المدني:ما فمعء ؿمار د ثمكالم م
مكاربرمذم مكانفمصز مة مكانفم م
بجكفمن د ثه م ردماء همارذهنامنثكره:مثثةم سفمار د ث مكمثَّثهمارفجءا م
ن فمك رهـ ممكردماء همانفم جرمنثكرهم:مادكؽ مركلمرهمامرنفة (.)1مم
 -2ع ؿمانفمسفد في ترجمة :زفر بف الهذيؿ العنبري :مرـم افم امار د ثمنوا م ردماء همارذهنامنثكرهم:م
رمكا دم(تم158هػم)(.)2م م
أ دمارفثه مكارفن د ادكؽم مكمثَّثهمانفممف فمك م
 -3عبد الرحمف بف جابر بف عبد اهلل األنصاري ،ع ؿم همارذهنا:مارثثة مكمثَّثهمارفجءامكاريس ئام مكذارحمانػفم
م
ن فم امارثث ت مكع ؿمانفمسفدمك دحم:مضف ؼمكر سم بامنه مكع ؿمانفم جر :ثثةمرـم ابمانفمسػفدم ػام
()3
بضف فه مركلمرهمارجم اةم  .م
 -4عبد الرحمف بف شريح مأبو شريح المصري :قاؿ فيه الذهبي :ثثةممبفؽماءمم د ثه مكثثػهمأ مػدم مكانػفم
مف ػ ف مكاريس ػ ئا مكارفجءػػا ممكزادمأ مػػد:مر ػ سمنػػهمنػػأس مكع ػ ؿمأنػػكم ػ بـم:مالمنػػأسمنػػه مكذا ػرحمانػػفم ن ػ فم ػػام
ارثث تم مكضفمفهمانفمسفدمك دحم ث ؿم:مميارمار د ثم مكع ؿمانفم جرم:مثثػةم ضػؿمرػـم اػبمانػفمسػفدم ػام
()4
م
بضف فه مركلمرهمارجم اة(تم167هػ)
 -5قاؿ ابف سعد في ترجمة  :المفضؿ بف فضالة بف عبيد أبو معاويػة المصػري :مياػرمار ػد ث م ػردماء ػهم
ارذهنامنثكرهم :ثثةمإم ـممج بمارداكةم مكمثَّثهمانفممف ف مكأنكمسف دمنػفم ػكيسم ممكارفسػكم مك ػرهـ مكعػ ؿمأنػكم
زراةم:مالمنأسمنه مكع ؿمأنكم بـ ممكانفمصراش:مادكؽم امار د ث ممكردماء همانفم جرمنثكرهم:مثثةم ضػؿم
()5
ا ندمأصطأمانفمسفدم امبضف فهم مركلمرهمارجم اةم(تم181هػ)  ،كهي ؾمأمثءةمأصرلم م
بدرؿماءممبفيتمانفمسفدم امبضف ؼمارركاةمارثث تم مافماررجكعمإر ه م( .)6م
الخامس عشر :النماذج والشواهد التي تدلؿ عمى ظػاهرة تعنػت الػرواة الثقػات عنػد أبػو عبػد اهلل الحػاكـ فػي
كتابه المستدرؾ وغير مف منلفاته:
 - 1أحمد بف إبراهيـ أبو حازـ العبدوي:مار ظمار جة:مالم سمومعكؿمار اـم امابه مه( .)7م
 -2قاؿ الحاكـ في ترجمة :بكر بف عمرو المعافري :م يظرم امأمرحم م ردماء همارذهنامنثكره:ما فمذام م
ضؿمكبفندمم ءهمارادؽمكا بامنهمارو ص ف م مكع ؿمأنكم بـ:مو خم مكع ؿماردارعطيا:م فبنرمنه مكذارحم م
انفم ن فم امارثث تم مكع ؿمانفم جر:مادكؽما ند مركلمرهمارجم اة مم تمنفدمامرنف ف (.)8
-3قاؿ الحاكـ في ترجمة:عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة أبو محمػد:مأجمفػتماممػةماءػممأفمارثبنػاما َّمػذاب م ػردم
اء همارذهنامنثكره:ما بماربا ي ؼمادكؽمعء ؿمارركا ة ممكهذحممج ز ةمعن ةمكعءةمكرعمكا ـممفمرـم صؼم
اهلل م م ماءمتمأ نمدامابهمهمن راذبمعنؿمهذحمارمثكرةيمنؿمع ؿمارصط بمإيهمثثة كعدمع ؿم م دمار رايامأيػهمسػموم
ارسءفام يارماءممار اـم امعكرهمالمبجكزمارركا ةمافمانفمعب نةمك ثػكؿمانػفمعب نػةممػفمارثثػ تمكأهػؿمارسػيةمثػـم
ؿمإرممارارام ة(تم276هػم)(.)9
م
ع ؿمرافمار اـمعادحممجؿمارمذهب معءتماهدممن ر اـم م
مكارثثػ ػ ػ تم/6م
()1م ارج ػ ػػومبرجمب ػ ػػهم ػ ػػا:مارطنثػ ػ ػ تماران ػ ػػرلمارثس ػ ػػـمارم ػ ػػبمـ مصم 298م مكمفر ػ ػػةمارثثػ ػ ػ تم 316/1مكارج ػ ػػرحمكاربف ػ ػػد ؿ/3م 202م
 214مكبهذ بمارام ؿ/7م 194 193مكم زافماالابداؿم 352/2م مكبثر بماربهذ ب ص.176
مكارثث تم 339/6مكم زافماالابداؿم/3م.105م
مكارجرحمكاربفد ؿم/3م 608م
()2مراجومبرجمبهم ا:مارطنث تمارانرلم/6م 387م
مكارثثػ تم 77/5م مكبهػػذ بمارامػ ؿم/17م
()3م ارجػومبرجمبػػهم ػػام:مارطنثػ تمارانػػرلم/5م 275م مكمفر ػػةمارثثػ تم 74/2مكارجػػرحمكاربفػػد ؿ5م 220/م
 25-23م مكم زافماالابداؿم4م268 267/م م مكبثر بماربهذ ب ص.337
مكارثثػ ػ تم 86/7م مكبه ػػذ بمارامػ ػ ؿ/17م 169-167م مكم ػ ػزافم
مكارج ػػرحمكاربف ػػد ؿم 243/5م
()4م ارج ػػومبرجمب ػػهم ػػا:مارطنثػ ػ تماران ػػرلم 516/7م
االابداؿم 289/4م مكبثر بماربهذ ب ص.342
مكارا وػؼم 289/2م مكم ػزافم
مكارجػرحمكاربفػد ؿ 317/8م مكبهػذ بمارامػ ؿم/28م 418-415م
()5مراجومبرجمبهم ام:مارطنثػ تمارانػرلم/7م 517م
االابداؿم 502 501/6م مكبثر بماربهذ ب ص.544
()6م ػ ػػامارطنثػ ػ ػ تماران ػ ػػرل/5م6م  128،129م292-249،287م 283م387،501م  502م/6م 269م 386م/7م 208م 226،290،254م
 312،31م 344م 346م 356م 455م 502 483كارطنث تمارانرلمارثسـمارمببـ 399 398 341 147/1م .408م
()7مراجومبرجمبهم ام:مارم يام امارضفف م مرءذهنام .33/1م
مكارثثػ تم/6م 103م مكم ػزافماالابػػداؿم/2م 63م مكبهػػذ بماربهػػذ بم
( )8ارجػػومبرجمبػػهم ػػا:مارمسػػبدرؾم/1م 184 183مكارجػػرحمكاربفػػد ؿم 390/2م
 426/1م مكبثر بماربهذ بم مصم .127م
()9مراجومبرجمبهم ام:مس رمأا ـمارين م/13م 302-296مكم زافماالابداؿم/4م .199 198م

28

 -4قاؿ الحاكـ في ترجمة  :محمد بػف إبػراهيـ أبػو أميػة الطرسوسػي:ماث ػرمارػكهـ م ػردماء ػهمارػذهنامنثكرػه:ممم
م دثمر ؿمثثة مكمثَّثهمأنكمداكد مكمسءمةمنفمع سـ ممكانفم ن ف مكع ؿمأنكمنارمارص ؿ:مإم ـم امار د ثمر وم
مثدم م امزم يه مكع ؿمانفم كيس:ما فممفمأهؿمارر ءةم هم من ر د ثمكا فم سفمار د ث م م
ارثدرمجدام نم
نم
()1
كع ؿمانفم جرم:مادكؽما بم د ثم هـم(تم272هػ) .م م
 -5قاؿ الذهبي في ترجمة:محمد بف الفرج بف محمود أبو بكر األزرؽ:مثثة مباءـم همار اـمرمجردما نبهم
ار س فماراران سامكهذامبفيتمزائدممومأيهم ركلمافماردارعطيامأيهمع ؿ:مالمنأسمنػهم طفػفماء ػهم ػاماابثػ دح م
كع ؿمارصط ب:مأم مأ د ثهم ا حمكركا بهممسبث مةمالمأاءـمرهم ه مم م سبيار(تم282هػ)()2م مكهي ؾمأمثءةم
أمثءةمأصرلمبدرؿماءممبفيتمار اـم امبضف ؼمارركاةم مافماررجكعمإر ه ( .)3م
السػػادس عشػػر :النمػػاذج والش ػواهد التػػي تػػدلؿ عمػػى ظػػاهرة تعنػػت الػػرواة الثقػػات عنػػد العقيمػػي فػػي كتاب ػه
الضعفاء الكبير:
موهكر ف مكمثَّثهمانفممف ف مكأنكم م
م
 -1الحسيف بف ذكواف المعمـ:مع ؿم همارذهنا :م ظم جةمأ دمارثث تمار
بـ مكاريس ئا كانفمو ه ف مكاردارعطيا ممكانفمسفد مكارفجءا مكأنكمنارمارنزار ممكانفم ن ف م مكع ؿمأنك م
ضففهمإذيهمن م جة مكع ؿمانفم جر:مثثة مركلمرهمارجم اة(ت145هػ) ( . )4م
زراة:مر سمنهمنأس م َّم
-2قػػػػاؿ الػػػػذهبي فػػػػي ترجمػػػػة:سػػػػميماف بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف عيسػػػػى :كمثَّثػ ػػهمانػ ػػفممف ػ ػ ف مكأنػ ػػكم ػ ػ بـ م
كاريسػ ػ ئا كارفجءا ممكار ػػدارعطيا مزادمأن ػػكم ػ ػ بـ:ما ػػدكؽممس ػػبث ـمار ػػد ثمالمن ػػأسمن ػػه مكذاػػرحمان ػػفم نػ ػ فم ػػام
ارثثػ ػ ت مكركمر ػػـم ػػذارحمإذي ػػهم ػػامابػ ػ ب"مارض ػػفف " مرمػ ػ مذارب ػػهم إي ػػهمثث ػػةممطءثػ ػمن مركلمر ػػهمارنػ ػ عكفمس ػػكلممس ػػءـم
(ت233هػ)( .)5م
 -3قاؿ إذنه في ترجمة :عبد العزيػز بػف أبػي حػازـ  ،أبػو تمػاـ المػدني الفقيػه:مضػف ؼ م ػردماء ػهمارػذهنام
نثكرػه:منػػؿمهػكمثثػػةم جػػةم ػامأن ػػهمكعػدم اػػكفم ػرحمأعػكلمكاثنػػتمميػه م مكعػػدما ػػبامنػهمأرنػ بماراػ ح مكثثػػهمانػػفم
مفػ ف مكاريسػ ئا مكارفجءػا مكانػفميم ػر مكعػ ؿمأنػكم ػ بـم:ماػ ر مار ػد ث مكذاػرحمانػفم نػ فم ػامارثثػ تم ممكردم
اء همانفم جرمنثكرهم:مادكؽم ثهم مركلمرهمارجم اةم(تم184هػ)م(. )6مم م
 -4قاؿ الذهبي في ترجمة  :عمراف بف مسمـ المنقػري أبػو بكػر البصػري القصػير :مثثػة مبي اػدمإذيػهمكأكردحم
ض مافماط مكرألمأيس مأصذمايهم م دم م
امارضفف م مكذارحمانفم ن فم امارثث ت مكعدمركلمأ نم
()7
نفممسفدةمك ممارثط فمكنورمنفمارمفضؿ مككثثهمأ مدمكانفممف ف مركلمرهمارجم اةمسكلمانفمم جة  .م
 -5قاؿ الذهبي في ترجمة :محمد بف إبراهيـ بف المنذر الحافظ العالمة:ما بماربا ي ؼمادؿما دؽم م
م ماءمتمإالمم مع ؿم هممسءمةمنفمع سـماميدرساما فمالم سفمار د ثمكيسبمإرممإذيهمأيهما فم مؿم م
ركممافماررن ومنفمسء م فمافمارو فامكرـم رماررن ومكالمسمومميهمذرؾم مكالم
م
اء همك يسنهمإرمماراذبمكا فم
ػذارحم ػػاماب ػ بم
انػرةمنثػػكؿممسػػءمة مكأم ػ مإذيػػهم ا مػػهممػػفمعن ػػؿما ػ ـمامعػرافمنفضػػهـم ػػامنفػػضممػػومأيػػهمرػػـم ػ م
"ارضفف " مكع ؿمأنكمار سفمارثط ف:مالم ءبفتمإرمما ـمإذيهم ه(تم318هػ)( )8مكهي ؾمأمثءةمأصرلم م
بدرؿماءممبفيتمارفث ءام امبضف ؼمارركاةمارثث تمنؿم امباذ نهـم مافماررجكعمإر ه م( .)1م
()1راجومبرجمبهم ا:ارجرحمكاربفد ؿ/7م 187مكبهذ بمارام ؿم 330-328/24مكم زافماالابداؿ 35 34/5مكبثر بماربهذ ب صم.466م م
كبهذ بماربهذ ب/9م.354م م م
()2مراجومبرجمبهم ا:مارثث تم/9م 145 144مكم زافماالابداؿم 295 294/6م م
()3م ػػامارمس ػػبدرؾم/1م226 225م مكمفر ػػةماء ػػكـمار ػػد ث مصم 95م مكم ػ ػزافماالاب ػػداؿم/2 262/1م 87م 364-360 126 125م م/3م
260 259م  38/5م 252 173م 129/7م 180م/8م 165م .210م
مكارجػػرحمكاربفػػد ؿم/3م 52مكارثث ػ تم/6م 206م مكب ػ ر خمأسػػم مارثث ػ ت مصم 62م مكبهػػذ بم
( )4ارجػػومبرجمبػػهم ػػا:مضػػفف مرءفث ءػػام 250/1م
ارام ؿم 375-372/6م مكبذارةمار ف ظم/1م 175 174م مكم زافماالابداؿم/2م 288مكبثر بماربهذ ب مص166م .م
مكارثث ػ تم6م 387 386/م
مكارجػػرحمكاربفػػد ؿم 128/4م
مكارب ػ ر خماران ػػرم 24/4م
( )5ارجػػومبرجمبػػهم ػػام:مارضػػفف ماران ػػر مرءفث ءػػام/2م 132م
مكبهذ بمارام ؿم 31-26/12م مكم زافماالابداؿم 301/3م مكبهذ بماربهذ بم182/4
()6م ارجػػومبرجمبػػهم ػػام:مارضػػفف ماران ػػر مرءفث ءػػام 10/3م م مكمفر ػػةمارثث ػ تم/2م 95م مكبهػػذ بمارام ػ ؿم 124-120/18م مكبػػذارةمار ف ػ ظم/1م
بثر بماربهذ ب مصم356م .م
 269 268م مكم زافماالابداؿم361/4م  362م مك م
()7راجومبرجمبهم ا:مضفف مرءفث ءام/3م 305مكارثث ت/7م 242مكم زافماالابداؿم 296 295/5مكبهذ بماربهذ بم/8م .122م
()8مراجومبرجمبهم ام:مبذارةمار ف ظم 783 782/3كمم زافماالابداؿم .39 38/6م
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السابع عشر :النماذج والشواهد التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند يحيى بف سعيد القطاف:
1م -قػػاؿ يحيػػى القطػػاف فػػي ترجمػػة:إبػراهيـ بػػف سػػعد بػػف إب ػراهيـ بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عػػوؼ أبػػو إسػػحاؽ
المدني :ضعيؼ ،م ردماء همارذهنامنثكره:مأحد األعػالـ الثقػات ،ثثػةمنػ مثي ػ ممػفمأئمػةمارفءػـمكثثػ تمارمػدي ف م
كعػػدمابفػػؽمأرن ػ بمارا ػ حماءػػمماال بج ػ جمنػػإنراه ـمنػػفمسػػفدممطءثن ػ م مكمثَّثػػهمأ مػػد مكانػػفممف ػ ف مكأنػػكم ػ بـ م
كارفجءا مكع ؿمانفمصػراش:ماػدكؽ مكعػ ؿمانػفماػدم:مهػكممػفمثثػ تمارمسػءم فم َّمػدثمايػهمجم اػةممػفمامئمػةم
كرـم صبءؼمأ دم اماراب نةمايهمكعكؿممػفمباءػـم ػهمب مػؿمكرػهمأ د ػثماػ ر ةممسػبث مةماػفمارزهػرممك ػرح م
مكردماء همانفم جرمنثكرهم:مثثةم جةمباءـم همن مع دحم مركلمرهمارجم اة(تم183هػ)م( . )2م م
 -2قاؿ الذهبي في ترجمة :حبيب بف المعمـ أبو محمد البصري وهو حبيب بف أبي المساجد  ،واسمه
زائدةم:مثثةم جةمبفيتم ممنفمسف دم ا فمالم دثمايهم م د ثهم اماراببماءه مك س فمارمفءـمأثنتمميه م
مكأ مػػد ممكانػػفممف ػ فم مكأنػػكمزراػػةم مكذا ػرحمانػػفم ن ػ فم ػػامارثث ػ تم مكع ػ ؿمانػػفم جػػرم:م
كعػػدم مكمثَّثػػهمانػػفممهػػدمم م
ادكؽم مركلمرهمارجم اةم(تم135هػ)م( .)3م
-3مقاؿ الذهبي في ترجمة :عبد ربه بف نافع الكناني أبو شهاب الحناط الكوفي :م ركممافمص ردمار ذا م م
كأمث رهممبفؽماءممثثبهميمإالمم ماػ فممػفمبفيػتمارثطػ فم ػثمعػ ؿم:مرػـم اػفمأنػكموػه بمار يػ طمن ر ػ ظمكرػـم
رضم ممأمرح مكعدمكمثَّثهمانفممف فم مك فثكبمنفمو نة مكارفجءا ممكانفميم ر مكارنزار مكانفمسفد مكع ؿمانفم
صراش مكارس جا مكامزدمم:مادكؽ مركلمرهمارصمسةمسكلماربرمذمم(تم172هػ)( .)4م
–4قاؿ يحيى القطاف في ترجمة :قيس بف أبي حازـ ،أبو عبد اهلل الكوفي:مميارمار د ث م ػردماء ػهمارػذهنام
نثكرػه:م ءػـم اػيوموػ نمئ معػ سمإمػ ـمثثػةم جػة ماػ دمأفم اػكفماػ ننم مكمثَّثػهمانػفممف ف كأنػكمسػف د مكانػفميم ػػر م
كارفجءامكاري س مك د ثهم امجم ومدكاك فماإلس ـ مكعدمأجمومارم دث فماءمماال بج جمنهمكمفمباءـم ػهم ثػدم
آذلميفسهميسأؿماهللمارف ةمكبرؾمارهكل مكع ؿمانفم جر:ثثة ركلمرهمارجم اة(تم98هػ)(.)5م م
 –5معاوية بف صالح بف حدير الحضرمي :ما فم ممارثط فم بفيتمكالم رضػ ح ممكهػكمممػفما ػبامنػهممسػءـم
مكانػفممفػ ف مكأنػكمزراػة مكانػػفممهػدم مكارفجءػا مكاريسػ ئا ممكانػفمسػػفد م
دكفمارنصػ رمم مكمثَّثػهمأ مػدمنػفم ينػػؿ م
كارن ػزار مكذا ػرحمانػػفم ن ػ فم ػػامارثث ت كع ػ ؿمأنػػكم ػ بـ:ما ػ ر مار ػػد ثم سػػفمار ػػد ثم مكع ػ ؿمانػػفماػػدم:مرػػهم
د ثما ر مكم مأرلمن د ثهمنأس مكهكمايدممادكؽ مركلمرهمارنص رمم امجػز مارثػ ار ةمكمسػءـمكامرنفػةم(تم
158ه ػػ)( )6مكهي ػ ؾمأمثءػػةمأصػػرلمبػػدرؿماءػػممظ ػ هرةمبفيػػتم ػػممنػػفمسػػف دمارثط ػ فم ػػامبضػػف ؼمارػػركاةم ماػػفم
اررجكعمإر ه م( . )7م
الثامف عشر :النماذج والشواهد التي تدلؿ عمى ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند يحيى بف معيف في
تاريخه وغير مف منلفاته:

()1م ارج ػػومذر ػػؾم ػػام:مارض ػػفف ماران ػػر مرءفث ء ػػام160/2م 175م 267 214م  337م 17/3مم405مم /4م 104م 199م مكم ػ ػزافماالاب ػػداؿم
 420 419 255 254 247-246/3م/4م127 126م 311م م 373م/6م 221م .515م
مكار ػ ػػركاةمارثثػ ػ ػ تمارم ػ ػػباءـم ػ ػ ػ هـمنمػ ػ ػ مالم
مكارثثػ ػ ػ ت 4/4م مكبه ػ ػػذ بمارامػ ػ ػ ؿ/2م 94-88م
()2م ارج ػ ػػومبرجمب ػ ػػهم ػ ػػام:ارج ػ ػػرحمكاربف ػ ػػد ؿ 101/2م
كجب ص 38 37م مكم زافماالابداؿم 154 153/1م مكبثر بماربهذ ب ص .89م
()3مراجومبرجمبهم ام:مارجرحمكاربفد ؿم/3م 101م مكبهذ بمارام ؿم/5م 413 412م مكم زافماإلابداؿ 194/2ممكارركاةمارثث تمارمػباءـم ػ هـمنمػ م
الم كجبم مص  79م مكبهذ بماربهذ ب/2م 170م مكبثر بماربهذ ب مصم.152
()4راجومبرجمبهم ا:ممفر ةمارثث ت 71/2ممكارثث ت 154/7م مكبهذ بمارام ؿ 487-485/16مكم زافماالابداؿ/4م/6 256 255م.566م م
مكارػركاةمارثثػ تمارمػباءـم ػ هـم
()5مراجومبرجمبهم ا:ممفر ػةمارثثػ ت/2م 220م مكبهػذ بمارامػ ؿم/24م 16-10مكم ػزافماالابػداؿ/5م 476م 477م
نم مالم كجب ص 153م مكبثر بماربهذ ب صم .456م
()6م ارجػػومبرجمبػػهم ػػام:ممفر ػػةمارثث ػ تم/2م 284مارجػػرحمكاربفػػد ؿم/8م 382كارثث ػ تم/7م 470م مكبهػػذ بمارام ػ ؿم 193-186/28م مكم ػزافم
االابداؿم 457 456/6م مكبهذ بماربهذ بم/10م .190 189م
()7م ػػامم ػزافماالابػػدؿ/1م139-136/195،365،2 194 131 130م 265 247-246/3م  334م 376 372م 446 445 391 389م
63/5 306/4م 122 121م251مم  349 345م 512-509 480م 258 256 209 208/6م565 527م7 566-م77/م 78م 79م .م
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-1مأحمػد بػػف عيسػى بػػف حسػػاف المصػري التسػػتري أبػو عبػػد اهلل العسػػكري :معػ ؿمأنػكمداكد:ماػ فمانػفممفػ فم
ءػػؼمأيػػهماػ َّمػذاب مكع ػ ؿماريس ػ ئا:مر ػ سمنػػهمنػػأس مكع ػ ؿمارصط ػػب:مم ػ م أر ػػتمرمػػفمباءػػـم ػػهم جػػةمبكجػػبمبػػرؾم
اال بج ػ جمن د ثػػه مكذا ػرحمانػػفم ن ػ فم ػػامارثث ػ ت مكع ػ ؿمارػػذهنا:مإيم ػ مأياػػركاماء ػػهمادا ػ مارسػػم عمكرػػـم ػػبهـم
ن ركضومكر سم ام د ثهموا ممفمارمي ا ر مباءـم همن م جةم مكعدما بامنهمأرن بمارا حمكرـمأرمرهم م
د ثػ نمميا انرم أكردحم(ت243هػ)م(. )1
 - 2قاؿ يحيى بف معيف في ترجمػة :عبػد الػرحمف بػف أبػي نعػـ البجمػي:مضػف ؼم م ػردماء ػهمارػذهنامنثكرػه:م
مكاريسػ ئام مكذاػرحمانػفم نػ فم ػامارثثػ تم
كهذامرـم ب نفهماء همأ دم ما فممفمامكر مارثث تم مكمثَّثػهمانػفمسػفد م
ممظءمػ مكسػدم
كع ؿم:ما فممفمان دمأهؿماراك ةمممفم انرماءػممارجػكعمارػدائـمأصػذحمار جػ جمر ثبءػهمكأدصءػهمن بنػ
ن
كم مثـمأمرمن رنػ بم فػب مر صػرجم ػد فم ػدصءكاماء ػهم ػإذامهػكمعػ ئـم اػءام ثػ ؿمرػهمار جػ جم
ارن بمصمسةماورم نم
()2
سرم ثموئت مركلمرهمارجم اة  .م
-3مقػػاؿ يحيػػى بػػف معػػيف فػػي ترجمػػة  :عبػػد العزيػػز بػػف المختػػار الػػدباغ البصػػري :مرػ سمنوػػا م ػػردماء ػػهم
ارذهنامنثكره:ممثثةم جة مكم مار تمسنبمعكؿمانفممف فم همر سمنوػا م مكثثػهمأنػكم ػ بـم مكارفجءػا مكانػفم
سمنهمنأسم مكذارحمانفم م
ارنرعا مكاردارعطيام مكع ؿمأنكمزراةم:مالمنأسمنهم مكع ؿماريس ئام:مر
(. )3م
م
ن فم امارثث تم ممكردماء همانفم جرمنثكرهم:مثثةمماثر مركلمرهمارجم اةم
4قاؿ يحيى بف معيف في ترجمة :القاسـ بف محمد بف حميد :اذابمصن ث م مكعػ ؿماثمػ فمارػدارما:مرػ سمهػكم
امػ معػ ؿم ػػممكأيػ مأدرابػػهمنن ػػداد ممكمكثثػهمعب نػػة مكذاػرحمانػػفم نػ فم ػػامارثثػ ت مكعػ ؿمانػػفم جػػر:ماػػدكؽميثػػؿم
فماذنهمكرـم ثنتمذرؾم ركلمرهمارنص رمم امصءؽمأ ف ؿمارفن د(تم228هػ)(.)4مم م
َّم
اثم فماردارمامأفمانفممف
 -5قاؿ الذهبي في ترجمة :يوسؼ بف يزيد أبو معشػر البػراء  :صػدوؽ مض َّمػففهم ػممنػفممفػ فمنػ مكجػهم
كأثيمماء هم ػرممكا ػدم مكعػ ؿمأنػكم ػ بـم:م ابػبم د ثػهم مكعػ ؿماءػامنػفمارجي ػدم:مثثػةم مكذاػرحمانػفم نػ فم ػام
ارثث تم مكع ؿمانفم جر:مادكؽم مركلمرهمارنص رممكمسءـ( )5مكهي ؾمأمثءةمأصرلماث رةمبدرؿماءممبفيتم م
ممنفممف فم امبضف ؼمارركاةمارثث تميمنؿمباذ نهـم مافماررجكعمإر ه م( . )6م
ك اميه ةمهذامارن ثم مايي مارثكؿم:مإفمهذحممجػردميمػ ذجم–مكهػامنمجمكاهػ م–مك رهػ ممػفماريمػ ذجم
–مبيفطامدر نمكاض ن مالموؾم هماءممودةمبفيتمهؤال مارو كخم مكبدؿمدالرةمكاض ةماءممإس ار هـمكبسراهـم
امإط ؽمأ ا ـمارضفؼمكاراذبمكارجه رةماءممارركاةمارثث تمن م جةم .م
ام مبن فمري منفدمطكؿميظرمن رببنومكاالسبث ار مارب ـم امجمءةمارركاةمارذ فمبي كرهـمهؤال مارو كخمن ريثد م
كرمفمذاركهـمن ربكث ؽم مككا ثهػـماء ػهميثػ دمار ػد ثمكرػكم ػامارجمءػةم منػ فمرػامأيهػـمالم كثثػكفميمإالممػفمكثثػهم
ػكفموصاػ ميمإالمإذاماػ فماػػذرؾم ػػاماركاعػػوميمنػػؿمإيػػامرػػـمأعػػؼمرهػػـم
ا مػػةميثػ دمار ػػد ثم منمفيػػممأيهػػـمعءمػ م كثثػ
ن
مأكماذان مأكممجهكالنم رممفركؼ كهذام ؤاػدمريػ مأفم
اءممراكمكا دمكثثكحمكهكمايدمجمهكرميث دمار د ثمضف فن
ن
هػؤال ماروػ كخممبوػددكفم ػػاماربكث ػؽم مكعءمػ م هػ ديكفم ػامهػذحماري ػػةم مأم ػ م ػاممجػ ؿماربجػر م هػـممبفيبػػكفم
كمبسراكفمكمفرطكفم اماربضف ؼمكارباذ بمكاربجه ؿمرءركاةمارثث ت .م
مكارا وؼم/1م.200م م
()1مراجومبرجمبهم ام:مبهذ بمارام ؿم 421-417/1م مكم زافماالابداؿم/1م268م  269م
مكارثثػ ت 112/5م مكبهػذ بم
مكارب ر خماران ر 356/5مكارجػرحمكاربفػد ؿ 123/3م
()2مراجومبرجمبهم ام:مب ر خمانفممف فم(ركا ةماردكرم)م 530/3م
ارام ؿم 457 456/17م مكم زافماالابداؿم .323/4م
مكارثثػ ػ ػ ػ ت 115/7م مكبه ػ ػ ػػذ بمارامػ ػ ػ ػ ؿم/18م 196-195م
مكارج ػ ػ ػػرحمكاربف ػ ػ ػػد ؿ 393/5م
()3م ارج ػ ػ ػػومبرجمب ػ ػ ػػهم ػ ػ ػػام:ممفر ػ ػ ػػةمارثثػ ػ ػ ػ تم/2م 98م
مكارا وؼ 658/1م مكم زافماالابداؿم372/4م م مكبثر بماربهذ ب ص .359م
مكارجػرحمكاربفػد ؿ7م/م 119مكارثثػ ت9م 15/م مكبهػذ بمارامػ ؿم23م 437/م مكم ػزافماالابػداؿم5م
()4مراجومبرجمبهم ام:مارب ر خماران ػر/7م 158م
\/م 459م مكبهذ بماربهذ بم/8م 301م مكبثر بماربهذ بم مص .452م

مكارثثػ تم7م 638 637/م مكم ػزافماالابػداؿم7م/م
()5مراجومبرجمبػهم ػام:ممػفماػ ـمأنػامزار ػ م ػاماررجػ ؿ مصم 28مارجػرحمكاربفػد ؿ 234/9م
مكارا وؼ 401/2م مكبثر بماربهذ ب مصم .612م
 309م

()6ممػػفما ػ ـمأنػػامزار ػ م ػػاماررج ػ ؿم ص 70م مكب ػ ر خمانػػفممف ػ فم(ركا ػػةمارػػدكرم1م 52/م129م  170 138م 193م171/3م 182م 272م

 384 313م408م 4م 105 21/م 161م317مم  444م .484م
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مرافمارم ظماءممهؤال مارو كخمأفمدائرةماربجر مرءركاةمارثثػ تمارمفػ مرمك فمايػدهـم هػ مسػفة منمفيػمم
نؿمإيهـمضففكامركاةمثثػ تميفػدم ػد ثهـم
م
أيهـم اثركفممفمبضف ؼممفمالم سب ثكفماربضف ؼمكركم امارجمءةيم
فمام ممرممفي م اماريم ذجمارس نثة مكا فماربكث ػؽمم ػام ػؽماث ػرممػيهـماػر ن م ػامأعػكاؿمأاثػرم
امارا
يث دمار د ثم مأكماءممامعؿمرنم مم ؿمأاثرهـمإرامبكث ثهم من ثم ماػفمأفم اػكفممػ م ػهمأيػهماػدكؽم–منء ػةم
اري عدمانفم جر-مكعدم يزؿمافمذرؾمعء منم مرايهممومذرؾم نثممممفمي اـمنثنكؿم د ثهم .م
مكهيػ م ماييػ مارثػػكؿ:مإفمهػؤال ماروػ كخماػ يكام بجػ كزكفم ػػامإطػ ؽمانػ راتمارضػػفؼمكاراػػذبممكارجه رػػةم
اءممارركاةمارثث تيمأممأيهـممبوددكفم اماربكث ؽممبفيبكفمأكممبسراكفمكمفرطكفمكمسر كفم امبجر مارركاةم
ارثث ت مكهذامم مأادحماراث رمكفممفمأا بماربػراجـمكارطنثػ تمارػذ فمبرجمػكامرهػؤال ماروػ كخ مكيثءػكامأعػكارهـم ػام
ارركاةم مام مسنؽمري مارضمأعكارهـم مػ ممػرممفيػ م ػامارمن ػثمارسػ نثة مكهػؤال ماروػ كخممػفميثػ دمار ػد ثمهػـم
ارػػذ فم ثنػػؿمعػػكرهـم ػػامبكث ػػؽمارػػركاةمكنفضػػاماء ػػهمن ريكاجػػذم مراػػفمالم ثنػػؿممػػيهـماربجػػر من رض ػفؼمكاراػػذبم
كارجه رةمإذامبفردكام نؿمالندممفممكا ثةماآصر فمرهـم امهذاماربجر م .م

نتائج البحث

ممفمص ؿمهػذحمارد ارسػةمظهػرمريػ مامػؽمارجكايػبمارميهج ػةمكاريثد ػةمرػدممهػؤال ماروػ كخممكبثف ػدهـمرفءػـم
جر مكاربكث ؽماءمماراث رممفمعكاادمأهؿمهذحمارايفةم اميثدمنفضمارركاة مام مظهرمري مبفيبهـم مكبس هءهـم
ارب م
امبجر مارركاةمارثث تمكبوددهـمن ربكث ؽ مهذحمص اةمارن ثمأم مافميب ئامارن ثم مفمأهمه :م م

 -1بجءػػاممػػيهجهـماريثػػدمم ػػاماربجػمػر مكاربكث ػػؽم ػػام راػػهـماءػػممن ػ فمارػػنفضممػػفمأ ػكاؿماررجػ ؿمكدرجػ بهـم
نفن راتمار ةمعك ػةمذاتمدالالتميثد ػةما ر ػةم مكاضػ ةمارمفػ رـم مم ػددةمامهػداؼم مببي سػبم-م ػامنفػضم

ام ػ فم ػػاممجمكاهػ م-ممػػوممػ مابفػػؽماء ػػهمامئمػػةمارف ػػكؿم ػػامهػػذامارفػػفمنإظهػ رماػػكرةمارػراكممناػػؿمأنف دهػ م

ِّ
جر مامعكلم امأ ءبمام
مثد نم فمارب م

فم.م م

-2مأثنبتماردراسةمإفمهؤال مارو كخم امنفضمام

فمعدمضففكامنفضمارم دث فمنسػنبم ءػطم سػ رمكعػوم ػهم

المكزفمرػػهمنج يػػبمارفػػددماراث ػػرممػػفمام د ػػثمارا ػ ةماربػػامركاه ػ م مكركاه ػ مايػػهمارم ػػدثكفمارموػػهكدمرهػػـم
ن رثثةمكارفدارةم مأكمكثثهمامئمةمارف كؿم امهذامارفف مكعدم كثِّثػكام ػامأ نيػ مأصػرلمم ػدثن ماءػممارػر ـممػفماثػرةم
أكه مهمكأصط ئهيمنؿمرنم مهي ؾمونهمإجم عممفمعنؿمامئمةماءممبضف فهمكبكه فمأمرحم.م م

-3مأثنبتماردراسةمإفمهؤال مارو كخممبوددكفم امبكث ؽمارركاةمكمبفيبكفم اماربضف ؼمكاربجه ؿمرءركاةمارثث تم
ارمفرك فمايدهـم ه مسفة منمفيممأيهـم اثركفممفمبضف ؼممفمالم سب ثكفماربضف ؼمكرػكم ػامارجمءػةينؿم
ف كعدمبفردكاماث نرامنمثؿمذرؾم .م

إيهـمضففكامركاةمثث تميفدم د ثهـم امارا
-4مبج ػ كزكاماث ػ نػرام ػػامبضػػف ؼمكباػػذ بمكبجه ػػؿمارػػركاةمارثث ػ تمارمف ػ مرمك فم مكرنم ػ مط ػ ؿمذرػػؾمنفػػضمامئمػػةم
اران رمكهذاممفمأودمم مأصذماء هـم .م

-5ممكا ثبهـمريث دمار د ثم اماسبفم البهـممرف ظماربجر مكاربكث ؽمكدالالبػهم من ػثمرػـمأبكاػؿمإرػاممػ م ف ػدم
أفمرهؤال مارو كخمماطء تمص اةمنهـم مام مهكموأفمنفضميث دمار د ثم .م

مهذحمجمءةميب ئاممظهرتمرام مراجن ممفماهللمبف رممأفمأاػكفمعػدمك ثػتم ػاماالصب ػ رمكارفػرضمكاريبػ ئام

مكأفم فرمرامم مرـمأافمعدمك ثتم هم امامءامهذامأيهميفـمارمكرممكيفـماريا رم .م
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قائمة المصادر والمراجع

-1مأ كاؿماررج ؿم ممنامإس ؽمإنراه ـمنفم فثكبمارجكزج يام(تم259هػ)مب ث ؽمان امارندرممارس مرائام
ممؤسسةماررس رةم من ركتم م(م1405هػ)م .م
-2ممإرو دماريث دمإرامب س رماالجبهػ د مرم مػدمنػفمإسػم ا ؿمامم ػرماراػيف يا(تم1182هػػ)م مب ث ػؽماػ حم
ارد فممثنكؿم ماردارمارسءف ةم ماراك تمطم1م(م1405هػ)م .م
-3مبػ ر خمأسػػم مارثثػ ت منام فػػصممامػػرمنػػفمأ مػػدمارػكااظ(تم385هػػ) مب ث ػػؽماػػن امارسػ مرائا مارػػدارم
ارسءف ةم ماراك تم طم(1م1404هػ-م1984ـ) .م
-4مب ر خمن دادم م مدمنفماءامأنكمنارمارصط بمارن دادمم(تم463هػ)م مدارماراببمارفءم ة من ركت.م م
-5مبػ ر خمانػػفممفػ فم(ركا ػػةمارػػدكرمم) مر ػػممنػػفممفػ فمارفطفػ يامارن ػػدادمم(تم233هػػ) مب ث ػػؽم.د.مأ مػػدم
م مدميكرمس ؼ ممرازمارن ثمارفءمامكا ماربراثماإلس مام مماةمارمارمةم مطم1399(1هػ) .م
-6مارب ر خماران ر رم مدمنفمإسم ا ؿمارنص رمم(تم256هػ) مب ث ؽمارس دمه وـمارندكم مدارمارفارم.م م
-7مبذارةمار ف ظ مرء ظمم مدمنفمأ مدمارذهنا مدارماراببمارفءم ة من ركت مرني ف ندكفمب ر خم .م
-8مبثر بماربهػذ ب مرء ػ ظمأ مػدمنػفماءػامنػفم جػرمارفسػث يام(مت852مهػػم)م مب ث ػؽمم مػدماكامػة مدارم
اررو د مسكر م مطم(م1406هػم1986-ـ) .م
-9مبهذ بماربهذ ب مم مدمنفماءامنفم جرمارفسث يا مدارمارفارمن ركت(1404هػ1984-ـ) .م
-10مبهػػذ بمارام ػ ؿم ػػامأسػػم ماررج ػ ؿ مرجم ػ ؿمارػػد فمأنػػامار ج ػ جم كسػػؼمارمػػزم(متم742قم) مب ث ػػؽمد.م
نو رماكادممفركؼم ممؤسسةماررس رةم من ركتم مرني ف مطم1م(م1400هػ-م1990ـم)م .م
-11مارثث تم مرم مدمنفم ن فمنفمأ مدمنػفمأنػام ػ بـم(تم354مهػػ)م مب ث ػؽمارسػ دموػرؼمارػد فمأ مػد مدارم
ارفارم مطم(1م1395هػ-م1975ـم)م .م
-12مارجرحمكاربفد ؿ مرفندمارر مفمنفمأنام بـ مدارمارفار مارهيد مطم1371(1هػ-م1952ـم) .م
-13مذاػػرممػػفم فبمػػدمعكرػػهم ػػامارجػػرحمكاربفػػد ؿم مرء ػ ظمم مػػدمنػػفمأ مػػدمنػػفماثم ػ فمارػػذهنا(تم748ه ػػ)م مم
ب ث ؽماندمارفب حمأنكم دةم دارمارثرآفمارار ـم من ركتم مطم,1مندكفمب ر خم .م
-14مرس رةم امارجرحمكاربفد ؿم مرفندمارفظ ـمنفماندمارثكممارميذرمم(تم656هػم) مب ث ؽمانػدمارػر مفمانػدم
ارجن رم ممابنةمدارمامعامم ماراك ت مطم1م(1406هػم) .م
-15ماررسػ رةمارمسػػبطر ةم مرإلمػ ـمم مػػدمنػفمجففػػرمارابػ يام(متم1345هػػم)م مب ث ػؽمم مػػدمارميباػػرمم مػػدم
ارزمزماماراب يا مدارمارنو ئرماإلس م ةمن ركتم مطم4م(م1406مهػم–م1986ـم)م .م
-16مارر ومكاربام ؿم مرم مدماندمار امارءايكممارهيػدمم(متم1304هػػ) مب ث ػؽمانػدمارفبػ حمأنػكم ػدة ممابنػةم
ارمطنكا تماإلس م ةم م ءبم مطم3م(1407هػم)م .م
-17مارػػركاةمارثث ػ تمارمػػباءـم ػ هـمنػػـمالم كجػػبم مرء ػ ظمم مػػدمنػػفمأ مػػدمنػػفماثم ػ فمارػػذهنام(متم748ه ػػ) م
ب ث ؽمم مدمإنراه ـمارمكاءام مدارمارنو ئرماإلس م ةم من ركتم مرني فم مطم(1م1992ـ) .م
-18مس ػ رمأا ػ ـماريػػن م روػػمسمارػػد فمم مػػدمنػػفمأ مػػدمنػػفماثم ػ فمارػػذهنام(متم748ه ػػم) مب ث ػػؽموػػف بمم
امريؤكطم مكم مدميف ـم ممؤسسةماررس رةم من ركتم مطم4م(م1413هػ)م .م
-19ما مانفمصز مةم مرم مدمنفمإس ؽمنفمصز مةم مأنكمنارمارسءماماري سػ نكرمم(تم311هػػ) ممب ث ػؽم
.مد.مم مدمماطفمماماظمام مارماببماإلس ما من ركت م(1390هػ-م1970ـ) .م
-20ماػ مانػػفم ن ػ فم مرم مػػدمنػػفم ن ػ فمنػػفمأ مػػدمأنػػكم ػ بـماربم مػػامارنسػػبا مب ث ػػؽموػػف بمامريػػؤكطم م
مؤسسةماررس رةم من ركتم مطم2م(م1414هػ-م1993ـ)م .م
-21مارضفف ماران رم مرم مدمنفمامركمنػفممكسػممنػفم مػ دمارفث ءػا(متم322هػػ) مب ث ػؽم.دمانػدمارمفطػام
عءفجام مدارماراببمارفءم ةم من ركتم مرني فم مطم1م(م1404هػ-م1984ـم)م .م
-22مارضفف مكارمبركا فم مرفندمارر مفمنػفماءػامنػفمم مػدمنػفمارجػكزمم(متم597هػػم)م مب ث ػؽمأنػكمارفػدا م
ارث ضام مدارماراببمارفءم ةم من ركتم مرني فم مطم1م(م1406هػ-م1986ـم)م .م
-23مارضفف مكارمبركا فم مرإلم ـمأ مدمنفماءامنفموػف بماريسػ ئام(متم303هػػم) مب ث ػؽمم مػكدمإنػراه ـم
از دم مدارماركاام م ءبم مرني فم مطم1م(م1369هػم)م .م
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-24طنث تمار ف ظم مرفندمارر مفمنفمأنامنارمارس كطا مدارماراببمارفءم ة من ركت مطم1403(1هػ)م .م
م
م
-25مارطنث تمارانرلم ممناماندماهللمم مدمنفمسفدمنفممي وماره ومام(تم230هػ) دارما در من ركت .م
26م-مارطنث تمارانرلم مارثسـمارمبمـ مممناماندماهللمم مدمنفمسفدمنفممي وماره ومام(تم230هػػ) مب ث ػؽم
ز دمم مدممياكرم ممابنةمارفءكـمكار اـم مارمد يةمارميكرةم مطم2م(م1408هػ) .م
-27ماءػػؿمار ػػد ثم مرفنػػدمارػػر مفمنػػفمأنػػام ػ بـمار ػرازمم(متم327ه ػػم) مب ث ػػؽمم ػػبمارػػد فمارصط ػػب مدارم
ارمفر ةم من ركتم م(م1405هػ-م1985ـم)م .م
-28مارفءػػؿممنػػاما سػػممنػػفمسػػكرةماربرمػػذمم(متم279هػػم)م مب ث ػػؽمأ مػػدمم مػػدموػ ارم ممدارمإ ػ ماربػراثم
ارفرنام من ركتم(م1357هػ-م1928ـم)م .م
-29مارا وؼم امأ كاؿماررج ؿم مرء ظمم مدمنفمأ مدمنفماثم فمارذهنا(متم748هػ)م مب ث ؽمم مدم م
اكامةم مدارمارثث ةماإلس م ةممؤسسةماءكم مجدةم مطم1م(م1413هػ-م1992ـ).م م
-30مارا مػػؿم ػػامضػػفف ماررج ػ ؿم ممنػػامأ مػػدمانػػدماهللمنػػفماػػدممارجرج ػ يام(تم365ه ػػم)م مب ػػث ؽم ػػمم
مصب رم زاكمم مدارمارفارم من ركتم مرني ف مطم3م(م1409هػ-م1988ـم)م .م
-31اوؼمارظيكف مر جامصء فةم(تم1067هػ)مدارماراببمارفءم ةم من ركتم م(1413هػ1992-ـم) .م
-32مرس فمارفرب مرم مدمنفممارـمنفمميظكرماإل ر ثام(تم711هػ) مدارما در من ركت ط .1م
-33مرس فمارم زاف مرء ظمأ مدمنفماءامنفم جرمارفسث يام(متم852هػم) مب ث ؽمانػدمارمكجػكدمكآصػركفم
ممؤسسةماماءمامرءمطنكا ت من ركت مرني ف مطم 2م(1416هػ-م1986ـم)م .م
-34مارمجرك فممفمارم دث فمكارضفف مكارمبركا ف مرم مدم فمجن فمنفمأ مدمأنام بـم(تم354هػ) م م
ب ث ؽمم مكدمإنراه ـم از د مدارماركاا م ءبم مندكفمب ر خم .م
-35مارم ءمم مرفءامنفمأ مدمنفمسف دمنفم زـمارظ هرمم(متم456هػ) مب ث ؽمرجيةمإ ماربراثم م
ارفرنا مدارماآ ؽمارجد دةم من ركتم مندكفمب ر خم .م
فم ػػامار ػد ث ممنػامانػدماهللمم مػػدماري سػ نكرممار ػ اـم(تم405هػػ) مب ث ػػؽم
-36مارمسػبدرؾماءػمماراػ
ماطفمماندمارث درم مدارماراببمارفءم ةم من ركتم(م1397هػم–م1977ـ)م .م
-37ممفجـمارنءدافم مناماندماهللم عكتمنفماندماهللمار مكمم(تم626هػ) مدارماراببمارفار من ركتم .م
-38ممفر ػػةمارثث ػ تم ممنػػامار سػػفمأ مػػدمنػػفمانػػدماهللمنػػفما ػ ر مارفجءػػاماراػػك ام(تم261ه ػػ) مب ث ػػؽمانػػدم
ارفء ـماندمارفظ ـمارنسبكمم ممابنةماردار مارمد يةمارميكرةم مطم1م(1405هػ-م1985ـ).م م
-39ممفر ةماءكـمار د ث ممناماندماهللمم مدماري س نكرممار اـم(تم405هػ) مب ث ؽمارس دممفظـم س فم م
دارماراببمارفءم ةم من ركتم مطم(2م1411هػم–م1990ـ)م .م
-40ارم يام امارضفف رء ظمم مدمنفمأ مدمنفماثم فمارذهنا مب ث ؽميكرمارد فمابر مندكفمدارميور .م
-41ممػػفمباءػػـم ػػهم مرء ػ ظمم مػػدمنػػفمأ مػػدمنػػفماثم ػ فمارػػذهنا(متم748ه ػػ)م مب ث ػػؽمم مػػدموػػاكرمأمر ػػرم
ارم د يام ممابنةمارمي ر مارزرع م مامردفم مط1م(1406هػ) .م
-42ممػفماػ ـمأنػػامزار ػ م ػػاماررجػ ؿم(مركا ػػةمطهمػ فم) مر ػػممنػػفممفػ فمارفطفػ يامارن ػػدادمم(تم233هػػ) م
ب ث ؽم.د.مأ مدمم مدميكرمس ؼ مدارمارمأمكفمرءبراثم مدموؽ ما ـم(م1400هػ) .م
-43مم زافماالابداؿم اميثدماررج ؿم مرء ظمم مدمنفمأ مدمنفماثم فمارذهنام(متم748هػ)م مب ث ؽماءام
م مدممفكضمكآصركف مدارماراببمارفءم ة من ركتم مرني ف مطم1م(1416هػ-م1995ـ) .م
-44مارمكعظةم مرء ظمم مدمنفمأ مدمنػفماثمػ فمارػذهنام(متم748هػػ) مب ث ػؽمانػدمارفبػ حمأنػكم ػدةم مدارم
ارنو ئرماإلس م ةم من ركتم مرني فم مطم1م(م1405هػ) .م
-45مارياتماءممانفمارا حم مرء ظمأ مدمنفماءامنفم جرمارفسث يام(متم852هػم) مب ث ؽمرن ػومانػفم
ه ػ دمم مارمجءػػسمارفءمػػامن رج مفػػةماإلس ػ م ةم مارمد يػػةمارميػػكرة مطم(1م1984ـ) مهػػدممارس ػ رمم مارمطنفػػةم
ارسءف ةمارث هرةم(م1380هػ)م .م
-46ميزهػػةماريظػػرموػػرحميصنػػةمارفاػػرم مرء ػ ظمأ مػػدمنػػفماءػػامنػػفم جػػرمارفسػػث يام(متم852ه ػػم) مضػػمفم
مجمكاةماررس ئؿمارام ر ةم ممابنةمارمف رؼمارط ئؼم .م
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