
 

 مقّدمة اجلرح والّتعديل

 

 يإلَاّ احلافظ
ُّد عبد ايّسمحٔ بٔ أبٞ سامت ايسَّ   ّٟاِشأبٞ ذل

  (ه 327الؿتقىف سـة )

 قسأٖا ٚعًََّل عًٝٗا

 اًىَّأبو ِ

ٌَِضِيَباْل يُِّعَوالصَِّو يٍِّمَع َُِب ُدىََّحُو  يُّا

 فِ مِ رَ كَ وَ  فِ ـ  ؿَ بِ  فُ لَ  اللُ  رَ ػَ غَ 

 اهلل رمحه للعالمة املعلمي اليماني ومعه تعليقات

ـِ َذلَِؽ َفَقائُِد ) ََساِس َأِو التَّْؿِفقِد لِؽَِتاِب اْلَجْرِح َوالتَّْعِدْيِؾ َوَجاَء فِل ِضْؿ ْٕ ِزَلِة ا ـْ ا فِل ُهَق كَِتاٌب بَِؿ ِزْيَرٌة ِجدا ََ  

َٓ ُتْقَجُد فِل كَِتاٍب آَخ  ّـِ   (َر الـَّْؼِد َواْلِعَؾِؾ َوَدَقائِِؼ اْلَػ

  ل  ؿِ ؾِّ عَ ؿُ الْ  ةُ مَ ّلَّ عَ الْ 
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 باب ايٝا٤

 يسيد بو مخري  - 68

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا سؾقؿان (715)
(1)

بـ حرب كا شعبة طـ  

وكان ثؼة. :يزيد بـ مخقر قال شعبة
(2)

 

 يسيد بو أبي زياد  - 68

كا محؿد (716)
(3)

بـ يحقك كا محؿد بـ طبد العزيز بـ أبل رزمة  

                                                        

 هق سؾقؿان بـ حرب إزدي القاشحل البصري، قاضل مؽة، ثؼة، إمام، حافظ. (1)

 صحقح. (2)

 (.258ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)
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كان يزيد بـ أبل  :شعبة يؼقل يؼقل: سؿعتالـضر بـ شؿقؾ  قال: سؿعت

.ازياد رفاطً 
(1)

 

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (4/1492-1493.)

  وابـ طدي يفالؽامؾ (9/164 ( مـ صريؼ: ابـ أبل رزمة، بف. ويـظر الؽالم طىل كؾؿة )كان

 (.659رفَّاًطا( التعؾقؼ تحت إثر رقؿ )
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 و املًسميسيد بو شفياى أب  - 66

 :حدثـا طبد الرمحـ كا أبل طـ مسؾؿ بـ إبراهقؿ كا شعبة قال (717)

.ارأيت أبا الؿفزم لق أططقه فؾسقـ لحدثفؿ سبعقـ حديثً 
(1)

 

 حييى بو أبي كثري  - 68

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (718)

 :شعبة قال :قال -سعقد الؼطان بـايعـل -يحقك  قال: سؿعت -الؿديـل

.حديث يحقك بـ أبل كثقر أحسـ مـ حديث الزهري
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ كا طبد الرمحـ (719)
(3)

 

 .كان شعبة يؼدم يحقك بـ أبل كثقر طىل الزهري :بـ الحؽؿ بـ بشقر قالا

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه ابـ طدي يفالؽامؾ (9/148 ( مـ صريؼ: مسؾؿ بـ إبراهقؿ، بف، بـحقه، وبؾػظ: )لق

يعطك درمهًا لقضع حديًثا(.

 صحقح. (2)

 (.333تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)
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 حييى بو يانئ  - 89

حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (727)
(1)

بـ مـصقر الرمادي كا يحقك 
(2)

 

أخبرين يحقك بـ هاكئ وكان سقد أهؾ  :شعبة قالبـ أبل بؽقر كا ا

الؽقفة.
(3)

 

                                                        

 (.167ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق يحقك بـ أبل بؽقر الؽرماين، كقيف إصؾ، كزل بغداد، ثؼة.  (2)

(7566.) 

 صحقح. (3)
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 (1)باب َا ذنس َٔ َعسف١ غعب١ بعًٌ احلدٜح

 صشٝش٘ ٚضكُٝ٘ َٚا فطس َٔ ذيو

 بـايعـل - حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ (721)

كان شعبة  :يؼقل -سعقد الؼطان بـايعـل -يحقك  قال: سؿعت -الؿديـل

أبل بشر جعػر بـ أبل وحشقة طـ حبقب بـ سامل.يضعػ أحاديث 
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين كا أمحد بـ  (722)

مل يسؿع أبق بشر مـ حبقب بـ سامل. :يحقك قال شعبة :حـبؾ قال
(3)

 

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (723)

                                                        

ع الؽالم يف  (1/172شرح طؾؾ الترمذييف  قال ابـ رجب الحـبظ  (1) (: وهق أول مـ وسَّ

َب طـ دقائؼ طؾؿ العؾؾ، وأئؿة هذا الشلن بعده الجرح والتعديؾ، واتصال إ ساكقد، واكؼطاطفا، وَكؼَّ

 هَتَبٌع لف يف هذا العؾؿ.ا

 (.579صحقح، ويـظر إثر رقؿ ) (2)

 صحقح. (3)

 ( مـ صريؼ: طبد الل بـ اإلمام أمحد، طـ أبقف، بف.579ورواه الؿصـػ كؿا تؼدم برقؿ ،) 
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كان شعبة يـؽر حديث سؿاك  :يحقك بـ سعقد يؼقل قال: سؿعت -الؿديـل

أبل إىل صدري. اكـت مسـدً  :قال .بـ حرب طـ مصعب بـ سعدا
(1)

 

يحقك  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (724)

كان شعبة يؼقل يف حديث قتادة طـ أكس حديث أم سؾقؿ  :بـ سعقد يؼقلا

يف الؿرأة ترى يف مـامفا ما يرى الرجؾ لقس بصحقح ويـؽره.
(2)

 

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (725)

بـ اخالد  قال: سؿعت -يعـل الطقالسل-أبا داود  قال: سؿعت -الؿديـل

حدثـل حديث سؿاك بـ حرب يف  ،يا أبا بسطام :صؾقؼ يسلل شعبة فؼال

هذا  ،أصؾحؽ الل :فؼال .بـ طؿرااقتضاء القرق مـ الذهب حديث 

 ،ٓ :قال ؟طـؽ يفترهب أن أرو :قال .أحد إٓ سؿاك حديث لقس يرفعف

وأخبركقف  ،بـ طؿر ومل يرفعفاولؽـ حدثـقف قتادة طـ سعقد بـ الؿسقب طـ 

وحدثـل داود بـ أبل هـد طـ سعقد  ،بـ طؿر ومل يرفعفاأيقب طـ كافع طـ 

ورفعف سؿاك ،بـ جبقر ومل يرفعفا
(3)

فلكا أفرقف. 
(4)

 

                                                        
 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 قًفا.وغقره رواه مقق (3)

 صحقح. (4)
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حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (726)
(1)

بـ الحسـ الفسـجاين كا أمحد  

كا أبق قطـ -حـبؾ بـايعـل -
(2)

بـ أبل اذكر رجؾ لشعبة الحؽؿ طـ  :قال 

ٓ  :قال شعبة .وهناين طـ العشاء فلمرين أن أثقب يف الػجر :لقىل طـ بالل

 :ضـ شعبة قالأ :قال .اضعقػً  ابـ أبل لقىل وٓ ذكر إٓ إسـادً اما ذكر  ،والل

راه رواه طـ طؿران بـ مسؾؿ.كـت أُ 
(3)

 

يعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين كا أمحد  (727)

كان شعبة يضعػ حديث أبل بشر طـ مجاهد  :كا يحقك قال -حـبؾ بـا

.وحديث الطقر هق حديث الؿـفال :قال
(4)

 

ا ـاء خرجــ البرــ زاذان طـال طـديث الؿـفـيعـل ح و حمىد:ـاه أبـق

ىل ـا طـكلكؿ ار فجؾس وجؾسـاـؾ مـ إكصـازة رجـيف جـ ملسو هيلع هللا ىلصع رسقل ـم

 رؤوسـا الطقر.

يعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين كا أمحد  (728)

                                                        

 (.24ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.736ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 صحقح. (3)

 (.578اكظر إثر رقؿ ) (4)
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مل يسؿع الحؽؿ حديث  :قال شعبة :يحقك بـ سعقد قال :قال -حـبؾ بـا

.مؼسؿ يف الحجامة لؾصائؿ مـ مؼسؿ
(1)

 

وهق  ملسو هيلع هللا ىلصطباس احتجؿ الـبل  بـاحديث مؼسؿ طـ ـل يع قاه أبو حمىد:

 صائؿ.

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ ثـا أمحد  (729)

ب إذا أراد أن يلكؾ ـُ ترك شعبة حديث الحؽؿ يف الجُ  :كا يحقك قال -حـبؾ

.تقضل
(2)

 

يعـل حديث الحؽؿ طـ إبراهقؿ طـ إسقد طـ طائشة  قاه أبو حمىد:

 أراد أن يلكؾ وهق جـب تقضل.كان إذا  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل 

                                                        
 صحقح. (1)

   ورواه طبد الل بـ اإلمام أمحد يفالعؾؾ (3/93( برقؿ )طـ أبقف، بف.4333 ،)

 صحقح. (2)

  ورواه طبد الل بـ اإلمام أمحد يفالعؾؾ (2/329( برقؿ )طـ أبقف، بف.2455 ،) 
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e E ِٗباب َا ذنس َٔ نالّ غعب١ به٢ٓ ْاق١ً اآلثاز ٚأمسا٥ 

كا محؿقد بـ غقالن كا أبق  ،ذكره أبل :حدثـا طبد الرمحـ قال (737)

داود
(1)

.أبق الحارث :كـقة محؿد بـ زياد :طـ شعبة قال 
(2)

 

ذكره أبل كا محؿقد بـ غقالن كا أبق  :حدثـا طبد الرمحـ قال (731)

.اسؿ أبل الؿفزم يزيد بـ سػقان :شعبة قالداود طـ 
(3)

 

ذكره أبل كا محؿقد بـ غقالن كا أبق  :حدثـا طبد الرمحـ قال (732)

.كـقة واثؾة بـ إسؼع أبق قرصافة :داود طـ شعبة قال
(4)

 

هذا وهؿ :قال أبل قاه أبو حمىد:
(5)

جـدرة بـ  :أبق قرصافة اسؿف :

                                                        

 هق الطقالسل.( 1)

 ( لؾدوٓبل.1/337) الؽـك وإسؿاءصحقح.  (2)

  (2/288.)الؽـك وإسؿاءصحقح.  (3)

 ( لؾذهبل.2/219) الؿؼتـك يف سرد الؽـكصحقح. ويـظر  (4)

 =التاريخ  ف ما يف (، وهذا خال772( برقؿ )2/995) التاريخ إوسطوكذا قال البخاري يف  (5)
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e E 

.خقشـة
(1)

 

ا محؿقد بـ غقالن كا أبق ذكره أبل ك :حدثـا طبد الرمحـ قال (733)

الـضر
(2)

كـقة يزيد بـ مخقر أبق طؿر. :شعبة قال :قال 
(3)

 

 باب َا ذنس َٔ تبذٌٝ ضفٝإ يػعب١ بٔ احلذاز

ذكره أبل كا محؿقد بـ غقالن كا أبق  :حدثـا طبد الرمحـ قال (734)

.اكتؿؽ شقئً أفال  كاأما أ :يل سػقان قال :قالداود طـ شعبة 
(4)

 

                                                        

(: فنكف قال: واثؾة بـ إسؼع أبق إسؼع الؾقثل، ويؼال: أبق 2646( برقؿ )8/187) الؽبقر =

 فجزم بلكف وهؿ. إوسطقِرصافة. أما يف 

(1) الؽـك وإسؿاء (1/87.لؾدوٓبل ) 

 (.7335ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق هاشؿ بـ الؼاسؿ، ثؼة، ثبت.  (2)

  (2/147.)الؿؼتـك يف سرد الؽـكح. صحق (3)

 صحقح. (4)
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e E َشَاُْٗا أٌٖتكإ ع٢ً ١ غعب١ ٚضفٝإ يف اإلباب َا ذنس َٔ تكد 

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (735)
(1)

بـ شعقب كا  براهقؿإبـ  

طؿرو
(2)

ثـا أبق خؾدة :بـ طظ سؿعت طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل 
(3)

فؼال  ،

الثؼة شعبة  ،اكان خقارً  ،اكان ملمقكً  ،اكان صدوقً  :قال ؟كان ثؼة :لف رجؾ

.وسػقان
(4)

 

                                                        
 (.367ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 هق الػالس. (2)

: )صدوق( التؼريبهق خالد بـ ديـار التؿقؿل، أبق َخْؾدة البصري الخقاط، ثؼة، وققل الحافظ يف  (3)

 (.1627ترمجة برقؿ ) تحرير التؼريب(، و3/88) هتذيب التفذيببعقٌد، ويـظر 

 صحقح. (4)

( طىل كالم ابـ مفدي هذا بؼقلف: وإكؿا 1/284-285) التعديؾ والتجريحوطؾؼ الباجل يف 

التـاهل يف اإلمامة ولق مل يقثؼ مـ أصحاب الحديث إٓ مـ كان يف  أراد طبد الرمحـ بـ مفدي 

خالد بـ ديـار درجة شعبة وسػقان الثقري: لؼؾَّ الثؼات ولبطؾ معظؿ أثار، وأبق خؾدة هذا: 

البصري، أخرج البخاري يف الجؿعة والتعبقر والعؾؿ طـ َحَرمل بـ طؿارة طـف، طـ أكس، وقال 

طؿرو بـ طظ: سؿعت يزيد بـ زريع يؼقل: أخبركا أبق خؾدة، وكان ثؼة، ولؽـ طبد الرحقؿ مل يرد أن 

جتف دون ذلؽ: ولذلؽ يبؾغف مبؾغ غقره مؿـ هق أتؼـ مـف وأحػظ، وأثبت، وذهب إىل أن يبقـ أن در

 ها. وهذا معـك الثؼة إذا مجع الصدق والخقر مع اإلسالم.اقال: كان خقاًرا، كان صدوقً 
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e E تكاْ٘إفظ غعب١ يًشدٜح ٚباب َا ذنس َٔ س 

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (736)
(1)

 :بـ مـصقر الرمادي كا مسدد قال 

 :ققللقال سػقان: كاكقا يخالػقكـل بالؽقفة ف -يعـل ابـ سعقد- قال يحقك

.وٓ ألتػت إىل خالففؿ ؟ما قال شعبة؟ ما قال مسعر
(2)

 

يعـل  –بـ حـبؾ كا طظ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (737)

مـ  يلَّ إحب أ أحدلقس  :يحقك بـ سعقد يؼقل قال: سؿعت -بـ الؿديـلا

 أحػظيفؿا كان أ :وسللت يحقك بـ سعقد .طـدي أحدشعبة وٓ يعدلف 

.مر فقفاأكان شعبة  :قال ؟حاديث الطقال سػقان أو شعبةلأل
(3)

 

                                                        
 (.167ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

  ورواه الترمذي يفالعؾؾ (5/734 بآخر )الجامع  مـ صريؼ: طظ بـ الؿديـل، بف. ويـظر

(.285إثر رقؿ )
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بـ حـبؾ كا طظ بـ الؿديـل  أمحدحدثـا طبدالرمحـ كا صالح بـ  (738)

 :يؼقل فقال: سؿعتوذكر شعبة  :ـ بـ مفدي يؼقلطبد الرمح قال: سؿعت

حدث  :وإذا قال ،حػظت .سؿعت أو حدثـا :ادة فنذا قالتق َفؿَ  تػؼدأكـت 

.تركتف .فالن
(1)

 

قال: با القلقد الطقالسل أ قال: سؿعت أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (739)

 :كف كان يؽررٕ .تركتف إذا خالػـل شعبة يف شلء :محاد بـ زيد يؼقل سؿعت

ن يسؿع أن شعبة كان ٓ يرضك ٕ :بايل مـ خالػـل إذا وافؼـل شعبةأما 

الحديث مرة.
(2)

 

كا طظ  أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (747)
(3)

بـ محؿد  

                                                        

صحقح، وقتادة هق ابـ دطامة كان مدلًسا: فؽان شعبة ٓ يؼبؾ مـف إٓ ما صرح فقف بسؿاع أو  (1)

 تحديث، أما سقى ذلؽ فال يؼبؾف.

 هق الؼائؾ: كػقتؽؿ تدلقس ثالثة: إطؿش، وأبل إسحاق، وقتادة. وشعبة 

 ؼدمة التؿفقدمفعىل هذا فنن طـعـة همٓء الثالثة ٓ تضر إذا كان الراوي طـفؿ شعبة، ويـظر 

 (.774( لؾبقفؼل، وسقليت هذا إثر برقؿ )1/86) معرفة الســ وأثار(، و1/33)

 ( بزيادة فقف.772صحقح، وسقليت برقؿ ) (2)

 ( مـ صريؼ: أبل القلقد الطقالسل، بف.1/21-22) الؿدخؾوقد رواه البقفؼل يف 

 (.332ثؼة، تؼدم تحت إثر ) (3)
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بـ ططاء  تقت يعىلأ :ا بالحديث قالق  ـِ عْ الطـافسل كا وكقع كا شعبة وكان مَ 

 .ف مـ فقؽأحػظحتك  ،ٓ :فؼؾت .خذ حديثل واذهب ،يا هذا :يل فؼال

.فاختؾػت إلقف حتك قرع رأسل
(1)

 

كا أبق القلقد الطقالسل كا محاد  أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (741)

.ردت الحديث فالزم شعبةأإذا  :بـ سؾؿة قالا
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كا محؿد (742)
(3)

بـ الؿـفال  

صدق مـ شعبة.أيف الحديث  رَ أمل  :يزيد بـ زريع قال قال: سؿعت
(4)

 

طبد الرمحـ كا محؿد حدثـا (743)
(5)

قال: بـ محقيف بـ الحسـ  

                                                        
 صحقح. (1)

 بـ أمحد يف ورواه طبد الل العؾؾ (2/334( برقؿ )مـ صريؼ أبقف طـ وكقع، بف، وفقف: 2349 )

 )حتك قرع رأسل يف الشؿس(.

وققلف: )قرع رأسل( أي: إكف تساقط شعره: ٕن إقرع هق الذي ٓ شعر طىل رأسف، أو تساقط 

، ويـظر   ( مادة: َقَرَع.2/443) الـفاية يف غريب الحديثحتك قؾَّ

 صحقح. (2)

 رواه طظ بـ الجعد يف ومسـده (1/272( برقؿ )مـ صريؼ: أبل القلقد الطقالسل، بف.26 )

 (.6368ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ الؿـفال الضرير، ثؼة، حافظ.  (3)

 صحقح. (4)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (5)
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صالب باأ سؿعت
(1)

ؿ مـ ؽَ ثبت يف الحَ أشعبة  :بـ حـبؾ أمحد قال :قال 

 .طؾؿ بحديث الحؽؿأطؿش وإ

كا طظ أمحدا طبد الرمحـ كا صالح بـ ـحدث (744)
(2)

 قال: سؿعت 

سحاقإ أبلصحاب أي أ :وققؾ لف -يعـل ابـ معاذ-ا معاذً 
(3)

 :قال ؟ثبتأ 

.سؽت ثؿ .بة وسػقانشع
(4)

 

 :قال خقثؿة فقؿا كتب إيلَّ  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر بـ  (745)

الفؿداين الثقري  سحاقإ أبلصحاب أثبت أ :يحقك بـ معقـ يؼقل تسؿع

.ومها قريـان ،قؾئسراإثبت مـ زهقر وأومها  ،وشعبة
(5)

 

يعـل ابـ -كا طظ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (746)

كاكقا إذا  :قال سػقان -يعـل ابـ سعقد-يحقك  ل: سؿعتقا -الؿديـل

                                                        

 (.262أبق صالب هق أمحد بـ محقد، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 ـ الؿديـل.هق اب (2)

 يعـل: السبقعل. (3)

 (.297صحقح، وقد تؼدم برقؿ ) (4)

 صحقح. (5)
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ما قال مسعر :ققلأ ،ة ٓ ألتػت إلقفؿـخالػقا بالؽقف
(1)

وما قال  ؟

.؟ةـشعب
(2)

 

كا طظ أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (747)
(3)

 قال: سؿعت 

ن تؼقل طـ أتحتاج  يحدث بف شعبة طـ رجؾ فال شلءكؾ  :يحقك يؼقل

ه.مرأقد كػاك  .اكً كف سؿع فالإ :ذاك الرجؾ
(4)

 

خبرين يقسػأ :حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك قال (748)
(5)

 

داود باأ قال: سؿعت -يعـل التستري-بـ مقسك ا
(6)

شعبة  يؼقل: سؿعت 

.أحدمل يعـل طؾقف  كاأا حػظتف ٓ شقئً إثؽؿقه  حدأُ  شلءلقس  :يؼقل
(7)

 

                                                        

 هق ابـ كدام. (1)

 صحقح. (2)

 هق ابـ الؿديـل. (3)

 صحقح. (4)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق يقسػ بـ مقسك التستري، أبق غسان القشؽري، صدوق.  (5)

(7945.) 

 هق الطقالسل. (6)

 سـده حسـ. (7)
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حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا كصر (749)
(1)

أبل  خبرينأ :بـ طظ قال 

كـت مع شعبة ببغداد فربؿا جاء أبق معاوية :قال
(2)

وشعبة يحدث طـ  

قد سؿعت سؾقؿان  ،يا محؿد بـ خازم :بل معاويةفقؼقل ٕ طؿشإ

بسطام. باأكؿا حدثت يا  :فقؼقل ؟يحدث هبذا الحديث
(3)

 

زرطة باأحدثـا طبد الرمحـ سؿعت  (757)
(4)

صحاب أثبت أ :يؼقل 

قؾئراسإو ،وشعبة ،الثقري :سحاقإبل أ
(5)

مـ  يلَّ إ حبأوشعبة  ،

قؾ.ئسراإ
(6)

 

شعبة بـ الحجاج  :يؼقل أبلحدثـا طبد الرمحـ سؿعت  (751)

.ثؼة
(7)

 

                                                        

 الجفضؿل.هق  (1)

 هق محؿد بـ خازم الضرير. (2)

 صحقح، وكصر بـ طظ وأبقه ثؼتان. (3)

 هق الرازي اإلمام. (4)

ترمجة  تؼريب التفذيبهق إسرائقؾ بـ يقكس بـ أبل إسحاق السبقعل، ثؼة، ُتُؽؾ َؿ فقف بال حجة.  (5)

 (.435برقؿ )

 صحقح. (6)

 صحقح. (7)
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كا طثؿان بـ  :قال يلَّ إالفروي فقؿا كتب  سحاقإكا يعؼقب بـ  (752)

قال  :الدورقل يؼقل براهقؿإيعؼقب بـ  قال: سؿعتسعقد الدارمل 

مـ  سحاقإ أبلطـ  اصح حديثً أ أحدلقس  :-يعـل ابـ مفدي-طبدالرمحـ 

 شعبة.
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e E 
 باب َا ذنس َٔ َسادع١ غعب١ يٓاق١ً احلدٜح

 ٜكافِٗ ع٢ً َا ٜتداجل يف ْفط٘إٚ

حدثـا طبد الرمحـ كا يقكس (753)
(1)

بـ حبقب كا أبق داود 
(2)

كا شعبة  

خبرين جعدةأ :قال
(3)

وكان سؿاك بـ حرب  -م هاكئأ يعـل مـ ولد- 

 جعدة، فضؾفؿاأ كاأفؾؼقت  :قال شعبة ،هاكئ أمابـا  خبرينأ :يحدثف يؼقل

، ا فشربدخؾ طؾقفا فـاولتف شرابً  ملسو هيلع هللا ىلصن رسقل الل أهاكئ  أمفحدثـل طـ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقل الل  .كـت صائؿة ،يا رسقل الل :كاولفا فشربت قالت ثؿ

 «فطرأن شاء إن شاء صام وإ -أمقر كػسفأو - كػسف مقـأالصائؿ الؿتطقع »

بق أهؾـا وأخبرين أ :هاكئ؟ قال أممـ  أكتسؿعتف  :فؼؾت لجعدة :شعبة قال

                                                        

 (.693ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 هق الطقالسل. (2)

هق جعدة بـ هبقرة بـ أبل وهب الؿخزومل، صحابل صغقر ولف رؤية، وهق ابـ ُأم  هاكئ بـت أبل  (3)

 (.935ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصالب، وقال العجظ: تابعل ثؼة. 
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.هاكئ أمهاكئ طـ  أمصالح مقىل 
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا يقكس (754)
(2)

بـ حبقب كا أبق داود 
(3)

كا شعبة  

طـ بقع القٓء  ملسو هيلع هللا ىلصهنك رسقل الل  :طـ طبد الل بـ ديـار طـ ابـ طؿر قال

 ،كعؿ :قال ؟سؿعتف مـف أكت :بـ ديـارقؾت لعبدالل  :قال شعبة .وطـ هبتف

.سللف ابـف طـف
(4)

 

ن إ :ققؾ لسػقان :كا الحؿقدي قال أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (755)

 ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  كهن :يعـل يف حديث ابـ طؿر-شعبة استحؾػ طبد الل بـ ديـار 

                                                        
 (.732ورواه الترمذي برقؿ ) (1)

  والدارقطـل يفالســ (2/174( برقؿ )9.) 

  وأمحد يفالعؾؾ (3/251( برقؿ )5137.) 

  وابـ طدي يفالؽامؾ (2/442.مـ صريؼ أبل داود، بف ) 

  طـ شعبة، بف. -وهق ابـ جعػر–مـ صريؼ: محؿد  طديوكذا رواه ابـ 

 ثؼة، تؼدم قريًبا. (2)

 هق الطقالسل. (3)

 لضعػاءا(، ومـ صريؼف: العؼقظ يف 1997( برقؿ )3/434) مسـدهرواه أبق داود الطقالسل يف  (4)

 (.778( طـ شعبة، بف، ولؾػائدة يـظر إثر رقؿ )2/642)

 ( والعؼقظ يف 2/137ورواه أمحد ،)الضعػاء  مـ صريؼ: طػان قال: حدثـا شعبة، بف. وحديث

 ابـ طؿر متػؼ طؾقف.
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.الؽـا مل كستحؾػف سؿعـاه مرارً  :قال سػقان -طـ بقع القٓء وطـ هبتف
(1)

 

ـ كا يقكسحدثـا طبد الرمح (756)
(2)

بـ حبقب كا أبق داود كا شعبة  

ولق  ،كثر مـ طشريـ مرةأسللت صؾحة بـ مصر ف طـ هذا الحديث  :قال

طبد الرمحـ بـ طقسجة يحدث  قال: سؿعت ،كان غقري قال ثالثقـ مرة

الحديث. ،«مـ مـح مـقحة ورق» :قال ملسو هيلع هللا ىلصن رسقل الل أطـ البراء 
(3)

 

د الرمحـ كا يقكس بـ حبقب كا أبق داود كا شعبة طـ حدثـا طب (757)

ن تشتري بريرة أرادت أهنا أطـ طائشة  بقفأطبدالرمحـ بـ الؼاسؿ طـ 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصفذكرت طائشة ذلؽ لؾـبل  ،ن يشرصقا القٓءأراد مقالقفا أو فتعتؼفا

                                                        
- (2/641الضعػاء(، ومـ صريؼف: العؼقظ يف 653( برقؿ )1/525) مسـدهرواه الحؿقدي يف  (1)

 ـ سػقان، بف.(، ط642

 ثؼة، تؼدم قريًبا. (2)

 صحقح. (3)

 ( بطرٍق طـ شعبة، بف.334، و4/285والحديث رواه أمحد ) 

(: ومل يسؿع شعبة مـ صؾحة بـ مصر ف إٓ حديًثا 1919( برقؿ )2/176) العؾؾوقال يف 

 ه.ا«مـ مـح بؿـقحة»واحًدا 

مؿا لقس يف  الصحقح الؿسـديف  والحديث صحقح، وقد صححف شقخـا القادطل 

 (.133( برقؿ )1/115-516) الصحقحقـ

(، 334و 4/285) مسـد أمحد: والحديث مـ صريؼ شعبة، طـ صؾحة يف قال الؿعؾؿل 

 .«...مـقحة ورق»، وهق أصح يف العربقة، ويف الثاين: «... مـحة ورق...»وفقف يف الؿقضع إول: 



t T        24  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

يت أُ و :قال، «تؼكام القٓء لؿـ اطنف اشترهيا واطتؼقفا» :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقل الل 

قالقا: هذا هدية أهدتف إلقـا بريرة تصدق بف طؾقفا.  «؟ما هذا» :فؼال ،بؾحؿ

، قالت: وخقرت، وكان «ولـا هدية هق طؾقفا صدقة»: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقل الل 

ازوجفا ُح  سللتف بعد، فؼال: ما أدري، هق حرٌّ أم طبد. قال  ثؿ . قال شعبة:ر 

. لسؿاك بـ حرب: إين أتؼل أن أسللف طـ اإلسـاد: فسؾف أكتفؼؾت شعبة: 

قال: وكان يف خؾؼف
(1)

، فؼال لف سؿاك بعدما حدث: أحدثؽ هذا أبقك طـ 

طائشة؟ قال طبد الرمحـ: كعؿ. فؾؿا خرج قال يل سؿاك: يا شعبة، استقثؼت 

.لؽ مـف
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (758)
(3)

براهقؿإكا  :بـ الحسـ قال 
(4)

بـ  

كـت  :طـ شعبة قال -يعـل ابـ طؾقة-سؿاطقؾ إالفروي كا  دالل بـ حاتؿطب

                                                        

ه شعبة  أن يؼقل يف خؾؼف سقء: فحذ ف، ويف : يعـل أكف كان يف خؾؼف ضقؼ: كرقال الؿعؾؿل  (1)

بعض الروايات: يف خؾؼف شلء، وكان شعبة يؽثر السمال فخشل أن يسلل فقغضب طؾقف طبد الرمحـ 

لؽثرة سمالف، فلمر سؿاًكا أن يسللف: ٕن سؿاًكا مل يؽـ يؽثر السمال فنذا سلل كادًرا مل يؽـ ذلؽ مظـة 

 هلؾغضب.ا

 صحقح. (2)

  يف وهق طـد أبل داودمسـده (3/41( برقؿ )وقصة بريرة يف 1522 ،)الصحقحقـ. 

 (.24هق الفسـجاين، ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.195ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق، حافظ، تؽؾؿ فقف بسبب الؼرآن.  (4)
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اأسال محادً 
(1)

ين ٓ نف :ٓ تققػـل :فقؼقل ؟براهقؿإطـ  :ققللفقجقبـل ف 

.كقن قد كسقتألعظ  ،دريأ
(2)

 

يعـل ابـ -كا طظ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (759)

ربعل قال: سؿعت -الؿديـل
(3)

يعـل - براهقؿإبـ  طقؾسؿاإكا  براهقؿإبـ  

ٓ تققػـل  ،يا شعبة :سؾقؿان أبليل محاد بـ  قال :قالطـ شعبة  -ابـ طؾقة

.-قد كسقت كقنأأو -كسك أن أخا ف أن العفد قد صال ونف :براهقؿإطىل 
(4)

  

قال: كا طظ بـ الؿديـل  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (767)

امهامً  قال: سؿعتسد أبـ  هبز سؿعت
(5)

 .ن شعبة يققػ قتادةكا :قال 

أو مـ ذكر  ؟مـ حدثؽ :فؼال قتادة ،فحدث شعبة ذات يقم بحديث :قال

؟وتسللـا ،كسللؽ فتغضب :فؼال ؟ذلؽ
(6)

 

                                                        

 هق محاد بـ أبل سؾقؿان كؿا سقليت يف إثر الذي بعده. (1)

 سـده حسـ. (2)

تؼريب ل بـ إبراهقؿ بـ مؼسؿ أخق إسؿاطقؾ بـ طؾقة، وهق أصغر مـف، ثؼة، صالح. هق ربع (3)

 (.1888ترمجة برقؿ ) التفذيب

 صحقح. (4)

 (.7369ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق مهام بـ يحقك العقذي، ثؼة ربؿا وهؿ.  (5)

 صحقح. (6)
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حدثـا طبد الرمحـ كا يقكس (761)
(1)

بـ حبقب كا أبق داود طـ شعبة  

طـ مغقرة
(2)

براهقؿإسؿع  
(3)

 .باه فؿات مقىل لفأيؼقل يف رجؾ ترك ابـف و 

.وما بؼل فالبـفب السدس لأل :قال
(4)

 

قال شعبة وحدثـل أبق معشر (762)
(5)

ب لأل :قال براهقؿإطـ  

هق  :قال ؟براهقؿإأسؿعتف مـ  :قال شعبة فؼؾت لف .السدس وما بؼل فالبـف

.ققلف
(6)

 

حػص كاأبـ يحقك  حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (763)
(7)

بـ طؿر  

 :بة يؼقل لشعرأيت رجاًل  :داود يؼقل باأ قال: سؿعت -يعـل الؿفرقاين-

 وهؾ جاء هبذا ،فؼدتؽ وطدمتؽ :فؼال لف شعبة .خبرينأحدثـل أو  :قؾ

                                                        
 (.693ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

لضبل، مقٓهؿ، أبق هشام الؽقيف إطؿك، ثؼة متؼـ إٓ أكف كان يدلس وٓسقؿا هق مغقرة بـ مؼسؿ ا (2)

 (.6899ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبطـ إبراهقؿ. 

 هق إبراهقؿ الـخعل. (3)

( مـ صريؼ: 1/91) الســصحقح، وقصة سمال مغقرة إلبراهقؿ رواها سعقد بـ مـصقر يف  (4)

 هشقؿ، كا مغقرة، بف.

 (.2138ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببـ كؾقب الحـظظ، أبق معشر الؽقيف، ثؼة. هق زياد  (5)

 صحقح. (6)

 (.1424ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (7)
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؟.قبظ أحد
(1)

 

قال: بـ حـبؾ  أمحد قال: سؿعت أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (764)

جالس قتادة فقذكر أكـت  :قال شعبة :يحقك بـ سعقد الؼطان سؿعت

ن قتادة سـد إ :سـاده؟ فقؼقل الؿشقخة الذيـ حقلفإكقػ  :ققللف شلءال

 ، ثؿفلذكره فعر ف مؽاين شلءفربؿا ذكر ال ،كثر مجالستفأُ فؽـت  .سؽتفا

.كان بعد يسـد يل
(2)

 

كا طؿرو أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (765)
(3)

شعبة طـ  كاأبـ مرزوق  

قتادة
(4)

 :قال -كحـ سللـاه طـف :قال ؟سؿعتف أكت :قؾت :قال- أكسطـ  

 بؽر وطؿر وطثؿان فؽاكقا أبلوخؾػ  ،ملسو هيلع هللا ىلصصؾقت خؾػ رسقل الل 

.يستػتحقن الؼراءة بالحؿد لل رب العالؿقـ
(5)

 

                                                        

 سـده حسـ. (1)

 صحقح. (2)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق طؿرو بـ مرزوق الباهظ، أبق طثؿان البصري، ثؼة فاضؾ لف أوهام.  (3)

(5145.) 

هق قتادة بـ دطامة السدوسل، وهق مدلس: لذا استثبتف شعبة وكان يؼقل: كػقتؽؿ تدلقس ثالثة:  (4)

 إطؿش، وأبل إسحاق السبقعل، وقتادة.

 .الصحقحقـيف  صحقح، وحديث أكس  (5)
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كا مؼاتؾ أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (766)
(1)

بـ محؿد كا أبق  

داود
(2)

سحاقإ أبلكا شعبة طـ  
(3)

طبد الرمحـ السؾؿل أبلطـ  
(4)

طـ طظ  

 أبلمـ  سؿعتف :سحاقإ بلٕ فؼقؾ :قال .اكف كان يصظ بعد الجؿعة ست  أ

ولؽـ حدثـقف ططاء ،ٓ أمي سؿعتف مـف درأما  :فؼال ؟طبد الرمحـ
(5)

بـ  

.طبدالرمحـ أبلطـ  ،السائب
(6)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (767)
(7)

 قال :قالبـ الحسقـ بـ الجـقد  

شرــا بــك :ديـلــ الؿـظ بــط
(8)

ؾقـا ــدم طــق :الـــ الؿػضؾ قــب 

                                                        

 (.492ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 هق الطقالسل. (2)

( برقؿ 131)ص صبؼات الؿدلسقـبالتدلقس، يـظر  هق السبقعل طؿرو بـ طبد الل، ثؼة، مشفقر (3)

(91.) 

َؾؿل، ثؼة، ثبت.  (4) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق طبد الل بـ حبقب بـ ُرَبقَْعة أبق طبد الرمحـ السُّ

(3289.) 

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبأبق محؿد، ويؼال: أبق السائب الثؼػل الؽقيف، صدوق اختؾط.  (5)

(4625.) 

 سـده صحقح إىل شعبة. (6)

 (.12ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق بشر بـ الؿػضؾ بـ ٓحؼ الرقاشل ثؼة، ثبت، طابد، زاهد.  (8)

(713.) 
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ؾــقئسراإ
(1)

 طـ طبدالل بـ ططاء طـ طؼبة بـ سحاقإ أبلفحدثـا طـ  

قؾ طـ ئسراإحدثـا  ،اما تصـع شقئً  :فذهبت إىل شعبة فؼؾت ،طامر بحديثقـ

هذا  ،ـقنجيا م :فؼال .بـ ططاء طـ طؼبة بؽذااطـ طبد الل  سحاقإ أبل

 :قال ؟طبدالل بـ ططاء ـْ مَ  :سحاقإ بلٕفؼؾت  ،سحاقإأبق  حدثـا بف

 فؼدمت البصرة فسللت طـف فنذا هق ،البصرة قدم طؾقـا أهؾشاب مـ 

فؼؾت مـ  ،جؾقس فالن وإذا هق غائب يف مقضع فؼدم فسللتف فحدثـل بف

زياد حدثـل :قال ؟حدثؽ
(2)

 ،بـ مخراق فلحالـل طىل صاحب حديث 

صحابـا طـ أبعض  حدثـل :قالفؾؼقت زياد بـ مخراق فسللتف فحدثـل بف 

شفر
(3)

.بـ حقشب 
(4)

 

                                                        

هق إسرائقؾ بـ يقكس بـ أبل إسحاق السبقعل الفؿداين، أبق يقسػ الؽقيف، ثؼة، ُتُؽؾ ؿ فقف بال  (1)

 (.435ترمجة برقؿ ) فذيبتؼريب التحجة. 

 (.2113ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق زياد بـ مخراق الؿزين مقٓهؿ أبق الحارث البصري.  (2)

هق شفر بـ حقشب إشعري الشامل مقىل أسؿاء بـت يزيد بـ السؽـ، صدوق كثقر اإلرسال  (3)

 (.2846ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوإوهام. 

ر طىل هذا الحديث، لق صح يل مثؾ  صحقح، أما ما (4) ورد بلصقل مـ هذا الؾػظ فقف: أن شعبة قال: دم 

 هذا الحديث كان أحب إيلَّ مـ أهظ ومايل والـاس أمجعقـ. ففق غقر ثابت.

  رواه العؼقظ يفالضعػاء (2/571-572.) 

  والرامفرمزي يفالؿحدث الػاصؾ (.135-313)ص = 
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ـ حدثـا طبد الرمحـ كا يقكس بـ حبقب كا أبق داود كا شعبة ط (768)

يعـل يف -م خقة مـ إا كان يجعؾ لإلن طؾق  أ براهقؿإطـ  طؿشإ

 أي: .فؼال برأسف ؟براهقؿإمـ  سؿعت :طؿشفؼؾت لأل -الؿشتركة

.كعؿ
(1)

 

كا أبق زياد محاد أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (769)
(2)

قال: بـ زاذان  

مـ  :سحاقإ بلٕقؾت  :قال شعبة :طبدالرمحـ بـ مفدي يؼقل سؿعت

                                                        

=   وابـ طدي يفالؽامؾ (5/57.) 

  والخطقب يفالؽػاية (، و431-433)صالرحؾة (، ويف سـده: كصر بـ 153-148)ص

محاد بـ طجالن القراق البصري، قال فقف الـسائل: لقس بثؼة. وقال البخاري: يتؽؾؿقن فقف. 

وقال مسؾؿ: ذاهب الحديث. وقال صالح جزرة، وأبق زرطة: ٓ يؽتب حديثف. وقال ابـ معقـ: 

متروك. وقال الذهبل: متفؿ. وقال الحافظ: ضعقػ. وققل الحافظ  كذاب. وقال أبق حاتؿ:

بؼقلفؿ:  تحرير التؼريب)ضعقػ( بعقد: لؿا تؼدم مـ كالم إئؿة فقف: ولفذا تعؼبف أصحاب 

 )متروك(، وهق إقرب، والل أطؾؿ.

 الؽاشػ(، و8/473) الجرح والتعديؾ(، و4/253-251) مقزان آطتداليـظر 

(2/318.) 

ويف الطبعة  الؿؼترحكثقًرا ما يذكر هذه الؼصة بطقلفا، وذكر ذلؽ يف  وكان شقخـا القادطل 

 .الؿؼدمةإخقرة طؾؼ يف الحاشقة بؼقلف: الصحقح مـف ما ذكره ابـ أبل حاتؿ يف 

 صحقح. (1)

 (.7ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)
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سبحان  :كـت رد ف طظ فؾؿا ركب قال :قال ؟ بـ ربقعةحدثؽ طـ طظ

فلتقت يقكس بـ  .مـ يقكس بـ خباب قال: سؿعت .الذي سخر لـا هذا

 .رجؾ طـ طظ بـ ربقعة حدثـل :قال ؟مـ حدثؽ :خباب فؼؾت

بـ بشر  طبد الرمحـ وكتب إيلَّ  :حدثـا طبد الرمحـ قال (777)

.الـقسابقري طـ طبد الرمحـ بـ مفدي بـحق ذلؽ
(1)

 

كا  أبلكا طبقد الل بـ معاذ العـبري كا  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (771)

.سؿعتف مـف :فؼال ،براهقؿإطـ  ىرو ذكرت لؾؿغقرة كثرة ما :شعبة قال
(2)

 

يعـل -القلقد  باأ قال: سؿعت أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (772)

 :بايل مـ خالػـل إذا وافؼـل شعبةأُ ما  :محاد بـ زيد قال :قال -الطقالسل

ا وكحـ يعاود صاحبف مرارً  ،ن يسؿع الحديث مرةأعبة كان ٓ يرضك ن شٕ

.كـا إذا سؿعـاه مرة اجتزيـا بف
(3)

 

                                                        

طـ ققل طظ بـ ربقعة: كـت رد ف طظ.  صحقح، فؼد سلل محاد بـ زاذان يحقك بـ سعقد الؼطان (1)

 فاستـؽر ذلؽ.

 صحقح. (2)

 (.739صحقح، وتؼدم برقؿ ) (3)
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القلقد أبلطـ  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (773)
(1)

سللت شعبة  :قال 

 .ةحداطقن مرة و مـ أبل ين سؿعتفٕ :ثؽأحدٓ  :فؼال .طـ حديث

ت الحر فطؾؼفا مة تؽقن تحصالح طـ طظ يف إ أبلطقن طـ  أبلحديث 

صؾؼتقـ أيلتقفا؟ فلبك فحدثـل بف يحقك بـ سعقد طـ شعبة.
(2)

 

يعـل ابـ -بـ حـبؾ كا طظ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (774)

كـت  :يؼقل فؼال: سؿعتوذكر شعبة ف ،طبد الرمحـ قال: سؿعت -الؿديـل

)حدث  :فنذا قال ،حدثـا( تحػظتف :)سؿعت و :تػؼد فؿ قتادة فنذا قالأ

.الن( تركتفف
(3)

 

كا محؿد أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (775)
(4)

سػاصل بـ يزيد إ 

كا يحقك
(5)

بـ كثقر العـبري كا شعبة طـ قتادة طـ سعقد بـ جبقر طـ ابـ  

مؿـ  :فؼؾت لؼتادة :قال شعبة .هنك طـ كبقذ الجر ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل أطؿر 

                                                        

 هق الطقالسل. (1)

 صحقح. (2)

 (.738صحقح، وتؼدم برقؿ ) (3)

 (.6443ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (4)

 (.7679ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (5)
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 ،تفيقب فسللأقال شعبة فلتقت  .يقب السختقاينأف حدثـق :قال ؟سؿعتف

سؿعت  كاأ :فؼال ،بشر فسللتف باأفلتقت  :قال شعبة .حدثـقف أبق بشر: الق

.كف هنك طـ كبقذ الجرأ ملسو هيلع هللا ىلصسعقد بـ جبقر طـ ابـ طؿر طـ الـبل 
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ كا طبد الرمحـ (776)
(2)

 

كا يحقك -بـ سؾؿان يعـل ابـ الحؽؿ بـ بشقر-
(3)

داود بقأوبؽقر  أبلبـ  
(4)

 

ۆئ ۈئ  ۆئ﴿ :ابـ طباس قال : قالطـ شعبة طـ معاوية بـ قرة 

﴾ۈئ ېئ
(5)

  ًٓ شفر بـ  :قال ؟مـ حدثؽ :قؾت ،فؼال فقف قق

 .استرحـا مـ خـاقؽ يا شعبة .حقشب

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (777)
(6)

 قال: سؿعتبـ سـان القاسطل  

شعبة يؼقل: كـت أكظر إىل فؿ قتادة  يؼقل: سؿعتطبدالرمحـ بـ مفدي 

                                                        

 ـد مسؾؿ.صحقح، وحديث ابـ طؿر ط (1)

 (.333تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

تؼريب  (9/132 )الجرح والتعديؾهق يحقك بـ أبل بؽقر الؽرماين قاضل كرمان، ثؼة.  (3)

 (.7566ترمجة برقؿ ) التفذيب

 هق الطقالسل. (4)

 .259البؼرة:  (5)

 (.92ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)
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مل  ،)حدثـا( :وإذا مل يؼؾ ،طـقت بف فققػتف طؾقف ،)حدثـا( :ا قال لؾحديثفنذ

 ؛سقوا صػقفؽؿ» :قال ملسو هيلع هللا ىلصبـ مالؽ طـ الـبل  أكسكف حدثـا طـ إو ،أطـ بف

فؾؿ  ،وقػف طؾقف فقػسده طظأن أفؽرهت  «ن تسقية الصػ مـ متام الصّلةنف

.وقػف طؾقفأ
(1)

 

وذكر حديث طبد الل بـ ديـار  .أبل حدثـا طبد الرمحـ سؿعت (778)

 :قال شعبة ،هنك طـ بقع القٓء وطـ هبتف ملسو هيلع هللا ىلصطـ ابـ طؿر أن الـبل 

.فحؾػ يل ؟هؾ سؿعتفا مـ ابـ طؿر :استحؾػت طبد الل بـ ديـار
(2)

 

قال أبل
(3)

 كفٕ :كؿا حؾػفإا ففؿا فقف كان ا بالحديث جد  كان شعبة بصقرً  :

 ،أحدمل يشاركف  ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل الل  امِ ؽَ ْح إَ  مـ ؿٌ ؽْ ُح  ،كان يـؽر هذا الحديث

 .سقاه طؾؿـا أحدمل يرو طـ ابـ طؿر 

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه طبد الل بـ أمحد يفعؾؾال (3/244( برقؿ )مـ صريؼ: أمحد بـ إبراهقؿ 5377 )

 الدورقل.

  وابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/151 مـ صريؼ: يعؼقب بـ إبراهقؿ الدورقل، كالمها طـ )

 ابـ مفدي بف مختصًرا، وحديث أكس متػؼ طؾقف.

 (.754تؼدم ذلؽ بسـد صحقح إىل شعبة برقؿ ) (2)

 الؼائؾ )قال أبل( هق الؿصـػ. (3)
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حدثـل مؼاتؾ أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (779)
(1)

بـ محؿد الـاقد  

ا طىل قتادة سبعقـ حديثً  كصصت :يل شعبة قال :قالدريس إالرازي كا ابـ 

.ربعةأٓ إ .أكسمـ  يؼقل: سؿعتكؾفا 
(2)

 

لربقعحدثـا طبد الرمحـ كا ا (787)
(3)

بـ سؾقؿان كا طبد الرمحـ 
(4)

بـ  

 قال :ؼالف ؟سللت الحؽؿ طـ دية القفقدي والـصراين :زياد شعبة قال

ربعة أربعة آٓ ف أن طؿر جعؾ دية القفقدي والـصراين إ :سعقد بـ الؿسقب

سؿعتف مـ سعقد بـ  أكت :فؼؾت لؾحؽؿ .اين مائةثؿ ودية الؿجقسل ،آٓ ف

ا تقت ثابتً لف :قال شعبة ،مـ ثابت الحداد لق شئت سؿعت :فؼال ؟الؿسقب

.الحداد فحدثـل طـ سعقد بـ الؿسقب طـ طؿر مثؾف
(5)

 

                                                        
 (.492ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

 (.1934ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الربقع بـ سؾقؿان الؿرادي، ثؼة.  (3)

هق طبد الرمحـ بـ زياد الرصاصل، قال أبق حاتؿ: صدوق. وقال أبق زرطة: ٓ بلس بف. وقال ابـ  (4)

الجرح يف بؿصر سـة مخس ومائتقـ. يقكس: يروي طـ شعبة وغقره وحدث بؿصر، وكان ثؼة. تق

 الثؼات مؿـ مل يؼع يف الؽتب الستة (4/439 ،)مقزان آطتدال (5/235 ،)والتعديؾ

 (.6565( برقؿ )6/251-252)

( لؾبقفؼل، وتـظر مسللة الخال ف 8/133) الســ الؽبرىصحقح إىل شعبة، وأما إثر فاكظره يف  (5)

(، 224-223)ص جامع التحصقؾ( لؾؿصـػ، و17)ص اسقؾالؿريف سؿاع سعقد مـ طؿر يف 

  (4/84.)هتذيب التفذيبو
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 e E 
 َا ذنس يف نالّ غعب١ يف ْاق١ً اآلثاز

 ذيو نإ سطب١ َٓ٘ ٕأ

يعـل ابـ -كا طظ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (781)

ؿـا كؾ :طبد الرمحـ بـ مفدي كا محاد بـ زيد قال قال: سؿعت -الؿديـل

كا وطباد بـ طباد وجرير بـ حازم يف رجؾأشعبة 
(1)

 .لق كػػت طـف :قؾـا ،

عةؿريد الجأا فذهبت يقمً  :قال .جابـاأفؽلكف ٓن و :قال
(2)

 فنذا شعبة يـادي 

 .راه يسعـلأذاك الذي قؾتؿ يل فقف ٓ  :مـ خؾػل فؼال

 قال: سؿعتكا طظ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (782)

.ةً بَ ْس كان شعبة يتؽؾؿ يف هذا حِ  :لطبدالرمحـ يؼق
(3)

 

                                                        
 هق أبان بـ أبل طقاش كؿا سقليت مصرًحا باسؿف قريًبا. (1)

 وقع يف إصؾ: )الجعة( بدل )الجؿعة( وهق تصحقػ. (2)

 = صحقح. (3)
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حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (783)
(1)

بعض حدثـل :قالبـ مسؾؿ  
(2)

 

وطباد بـ طباد إىل شعبة  كاأتقت أ :صحاب محاد بـ زيد طـ محاد بـ زيد قالأ

فؾؿا  ،طقاش ويسؽت طـف أبلبان بـ أن يؽػ طـ أبـ الحجاج فسللـاه ا

 ،با معاويةأيا  :ع فبصر بـا فـاداكا فؼالكان مـ الغد خرجـا إىل مسجد الجام

وكان شعبة  :قال محاد .السؽقت لكظرت فقؿا كؾؿتؿقين فقجدت ٓ يسعـ

 .ةً بَ ْس يتؽؾؿ يف هذا حِ 

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (784)
(3)

يزيد بـ  قال: سؿعتبـ سـان  

.راد الل طزوجؾ ما ارتػع هؽذاأن شعبة ألقٓ  :هارون يؼقل
(4)

 

 .بؽالمف يف رواة العؾؿ يعـل قاه أبو حمىد:

 قؾت :قالبـ سـان القاسطل  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (785)

                                                        

= 
  ورواه ابـ طدي يفالؽامؾ (2/95.) 

  والخطقب يفالؽػاية صالح بـ أمحد، بف.( مـ صريؼ44)ص : 

 هق ابـ وارة. (1)

 تؼدم مـ صريؼ ابـ مفدي طـ محاد بـ زيد، بـحقه. (2)

 (.92هق القاسطل، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 صحقح. (4)
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يحقك  حدثـل :ؼالف ؟حديث حؽؿ جبقر مل تركت :لعبدالرمحـ بـ مفدي

 :فؼال ؟سللت شعبة طـ حديث مـ حديث حؽقؿ بـ جبقر :الؼطان قال

.خا ف الـارأ
(1)

 

ن أو ،تديـ بففؼد دل أن كالم شعبة يف الرجال حسبة ي قاه أبو حمىد:

صقرة حؽقؿ بـ جبقر طـده صقرة مـ ٓ يسع قبقل خبره وٓ محؾ العؾؿ طـف 

 .ما مل يؼؾف ملسو هيلع هللا ىلصفقؾحؼ برسقل الل 

                                                        
 (.618صحقح، وقد تؼدم برقؿ ) (1)
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e E َ٘ا ذنس َٔ عباد٠ غعب١ ٚشٖدٙ ٚٚزع 

كا أبق ضػر أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (786)
(1)

طبد السالم 
(2)

بـ  

. العبادة مـفيف معـأيبس وٓ أما رأيت يف الػؼفاء مثؾ شعبة  :قال مطفر
(3)

 

حدثـا طبد الرمحـ حدثـل محؿد بـ يحقك كا حػص (787)
(4)

بـ  

.كان شعبة مـ العباد :طػان يؼقل قال: سؿعتطؿر الؿفرقاين 
(5)

 

                                                        
 (، وكتب التراجؿ.6/48) الجرح والتعديؾوقع يف  إصؾ: )أبق الؿظػر( والؿثبت مـ  (1)

( برقؿ 1/653) الؽاشػطبد السالم بـ مطفر بـ حسام بـ مَِصؽٍّ أبق ضػر إزدي، ثؼة.  هق (2)

(653.) 

ا: فؼد قال أبق داود: كان ضابًطا، رأيت يحقك التؼريبأما ققل الحافظ يف  : )صدوق(، فبعقد جد 

يف ثؼات ابـ معقـ طـده. وقال الدارقطـل: ثؼة. وقال أبق حاتؿ: صدوق. وكثقًرا ما يؼقل ذلؽ 

( برقؿ 2/131) سمآت أجري أبا داود(، و6/48) الجرح والتعديؾشققخف. يـظر 

  (2/363.)تحرير التؼريب(، و332برقؿ ) سمآت البرقاين لؾدارقطـل(، و1353)

 صحقح. (3)

 (.1424ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (4)

 سـده حسـ. (5)



t T        43  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

كا طظ أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (788)
(1)

بـ مسقرة كا يحقك 
(2)

 

ما أ :شعبة بـ الحجاج كتب إيلَّ  :بـ أبل الخصقب طـ سػقان بـ طققـة قالا

.شؽالسـان وإؼد ذهب إف ،بعد
(3)

 

يعـل ابـ -بـ حـبؾ كا طظ  أمحدكا صالح بـ  الرمحـ حدثـا طبد (789)

 أتك شعبةُ  :يؼقل -يعـل ابـ سعقد الؼطان-يحقك  قال: سؿعت -الؿديـل

.فتركف :ابـ طؿرو فسؿع صقتً  الؿـفاَل 
(4)

 

يعـل سؿع صقت قراءة  :يؼقل أبلحدثـا طبد الرمحـ سؿعت  (797)

 .جؾ ذلؽابة طـف ٕفترك الؽت :بللحان

 قال: سؿعتمسدد  كاأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (791)

.شؽر مـ شعبةأما رأيت  :يؼقل -يعـل ابـ سعقد-يحقك 
(5)

 

                                                        
 الجرح والتعديؾالَفْؿداين أبق الحسـ، قال فقف أبق حاتؿ: صدوق. هق طظ بـ مقسرة بـ خالد  (1)

(6/235-236.) 

يحقك بـ أبل الخصقب هق يحقك بـ زياد الرازي، قاضل طؽبراء، قال طـف أبق حاتؿ: كان ثؼة، وكان  (2)

الجرح مـ أوطقة العؾؿ، ما أطؾؿ كان يف زماكف أكثر حديًثا مـف. وقال أبق زرطة: ثؼة، كان مشفقًرا. 

  (9/147.)والتعديؾ

 صحقح. (3)

 ( مع التعؾقؼ طؾقف.698صحقح، وقد تؼدم برقؿ ) (4)

 صحقح. (5)
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e E 

e E 

 باب َا ذنس َٔ طٗاز٠ خًل غعب١ ٚضدا٥٘

الدورقل كا أبق  براهقؿإبـ  أمحدكا  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (792)

الـضر
(1)

الزورق طـ  ىيف زورق دفع كركان شعبة إذا ركب مع ققم  :قال 

.كؾفؿ
(2)

 

 باب َا ذنس َٔ غد٠ قٍٛ غعب١ يف ايتديٝظ ٚنساٖٝت٘ ي٘

يعـل ابـ -بـ حـبؾ كا طظ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (793)

شعبة  قال :قال -يعـل ابـ مفدي-طبد الرمحـ  قال: سؿعت -الؿديـل

                                                        
 (.7335ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق هاشؿ بـ الؼاسؿ، ثؼة، ثبت.  (1)

 صحقح. (2)
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ما  :قال ثؿ ،بؽذا براهقؿإحدثـل رجؾ طـ سػقان طـ مـصقر طـ  :ايقمً 

.وأن يل الدكقا كؾفا ،قال مـصقر :ين قؾتأيسرين 
(1)

 

يعـل ابـ -كا طظ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (794)

شعبة  قال: سؿعت -يعـل ابـ مفدي-طبد الرمحـ  قال: سؿعت -الؿديـل

حدثتؽؿ بف فذلؽ الرجؾ  شلءكؾ  :كف قالأ -أو حدثـل رجؾ طـ شعبة-

 .بقـف لؽؿأا ٓ شقئً إ كف سؿعف مـ فالنأ فحدثـل ب

قاه أبو حمىد
(2)

 .كف كان ٓ يدلسأيعـل  :قال بلٕفذكرتف  :

كعقؿ باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (795)
(3)

يؼقل:  

.سل  دَ أُ ن أمـ  يلَّ إ حبأزين أن ٕ :شعبة يؼقل سؿعت
(4)

 

كعقؿ  باأ قال: سؿعتشج حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إ (796)

                                                        

 صحقح. (1)

 هق الؿصـػ. (2)

 (.5436ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الػضؾ بـ دكقـ، ثؼة، ثبت.  (3)

 صحقح. (4)

  ورواه ابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/137.مـ صريؼ: أبل كعقؿ، بف ) 

  والخطقب يفالؽػاية ( بسـده الؿتصؾ إىل شعبة، بف.356)ص



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 43 

 

 

 

 

.دلسأُ ن أمـ  يلَّ إ حبأزين أن ٕ :قلشعبة يؼ يؼقل: سؿعت
(1)

 

خبرين هشامأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك   (797)
(2)

بـ  

مـ  يلَّ إ حبأخر مـ السؿاء أن ٕ :شعبة يؼقل قال: سؿعتطبدالؿؾؽ 

.فالن ومل أسؿع مـف زطؿ :ققلأ
(3)

 

كا محؿد بـ بشار سؿعت  أبلذكره  :حدثـا طبد الرمحـ قال (798)

قع مـ فقق هذا أن ٕ :شعبة يؼقل قل: سؿعتيؼمحؿد بـ جعػر غـدر 

 ،قال فالن :ققل لؽؿأن أيل مـ إ حبأسل أطىل ر -حقالف لدار-الؼصر 

.سؿعفأمـف ومل  كف قد سؿعت ذاكألرجؾ ترون 
(4)

 

                                                        

 طؾقم الحديثصحقح، وهذا مـ شعبة إفراط محؿقل طىل الؿبالغة يف الزجر طـف، والتـػقر.  (1)

 ( ٓبـ الصالح.75)ص

 وهق الطقالسل. (2)

 صحقح. (3)

  ورواه ابـ حبان يفمؼدمة الؿجروحقـ (1/86 بسـده الؿتصؾ إىل شعبة، بف، وهق طـده )

بؾػظ: )أحب إيلَّ مـ أن أدلس( بدل )مـ أققل زطؿ(.

 صحقح. (4)
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e E ًِباب َا ذنس َٔ سسص غعب١ ع٢ً طًب ايع 

يزيد بـ  قال: سؿعتبـ سـان  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (799)

حؼ الضقػ  كريؿة يف أبلشعبة بحديث الؿؼدام  لؿا حدثـا :هارون يؼقل

 حدثـل :قال .كاأ :قؾت ؟سؿعف مـ حريز بـ طثؿان أحدفقؽؿ  :قال شعبة

.فضحؽ يزيد .صحػققن :قال .فأحػظٓ  :قؾت .بف
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا محؿقد بـ غقالن طـ طبد الصؿد  (877)

ؾحة بـ مصر ف تقت صأ :شعبة يؼقل قال: سؿعتبـ طبد القارث أو غقره ا

ين أ ،ين حدثت طـف غقر هذا الحديثأن بؾغؽؿ نف :أو مخسقـ مرة ،مائة مرة

والحديث هق حديث صؾحة طـ طبدالرمحـ بـ طقسجة طـ البراء  ،كذاب

.يف الذكر ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 
(2)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 =صحقح: إن كان مـ حدث محؿقد بـ غقالن هق طبد الصؿد بـ طبد القارث، وإْن كان غقره فالل  (2)
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حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا حققة (871)
(1)

شعبة  قال: سؿعتكا بؼقة  

.فا لطرتأحػظحاديث لق مل أسؿع مـؽ أين إ :يؼقل
(2)

 

كا الؼاسؿ بـ محؿد الؿروزي   أبلحدثـا طبد الرمحـ ذكره  (872)

 أبلخبرين أ :قال -رواد أبليعـل طبد الل بـ طثؿان بـ جبؾة بـ -كا طبدان 

الـاس  لبشقخ قد لؼ ن تخؾقأمـ  لذّ أ شلء يأو :شعبة يؼقل قال: سؿعت

.اكت تستثقره وتستخرج مـف طؾؿً لف
(3)

 

                                                        

 أطؾؿ مـ هق. =

 .التؼريبهق حققة بـ شريح، ثؼة مـ رجال  (1)

 صحقح. (2)

  ورواه ابـ طدي يفالؽامؾ (2/264 مـ صريؼ: حققة، بف، وكان بؼقة يؼرأ طىل شعبة حديث )

بحقر بـ حرب، فؼال لف هذا الؼقل.

 الجرح والتعديؾرجال سـده ثؼات كؾفؿ، والؼاسؿ بـ محؿد الؿروزي ترجؿ لف الؿصـػ يف  (3)

(، وكؼؾ طـ والده أكف قال فقف: صدوق. والغالب هذه الؽؾؿة يؼقلفا أبق حاتؿ يف مشايخف 7/123)

 الثؼات.
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e E يعًُا٤ يػعب١باب َا ذنس َٔ تبذٌٝ ا 

الدورقل ثـا أبق  براهقؿإبـ  أمحدكا  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (873)

داود
(1)

يؿشل  -تؿقؿة السختقاين أبليعـل ابـ -قب يأكان  :طـ شعبة قال 

بقعةمعل إىل مسجد بـل ُض 
(2)

.للـل طـ الحديثسي 
(3)

 

حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا أبق زياد (874)
(4)

محاد بـ زاذان كا  

                                                        

 هق الطقالسل. (1)

بعل والد أبل مجرة كصر بـ طؿران، قال الؿثـك  (2) هق مسجد بالبصرة وكان إمامف طؿران بـ طصام الضُّ

ختؿ هبؿ يف كؾ  ثالث، رجؾ يؼال ابـ سعقد: أدركت هذا الؿسجد وإمامفؿ يصظ هبؿ يف رمضان ي

 لف: طؿران بـ طصام.

تاريخ ( لؾػريابل، و136)ص الصقامقال: وصىل فقفؿ قتادة بعده، فؽان يختؿ يف كؾ  سبع... 

 (.516، و43/539) دمشؼ

 صحقح. (3)

  ورواه البغقي يفالجعديات (1/271( برقؿ )مـ صريؼ: أمحد بـ إبراهقؿ، بف.22 )

 (.7تحت إثر رقؿ ) ثؼة، تؼدم (4)
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رأيت قتادة يسلل شعبة طـ  :طـ ابـ الؿبارك طـ معؿر قال سدأهبز بـ 

.حديثف
(1)

 

 :يحقك قال قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (875)

.ا ذلقاًل جالًس  فرأيت طبد القارث طـد شعبة بقـ يدي
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا بشر (876)
(3)

بـ طبد الحؿقد التـقخل  بـ مسؾؿ 

 يؼقل: سؿعتبؼقة  قل: سؿعتيؼحققة بـ شريح  قال: سؿعتالحؿصل 

 .طؿشإٓ إما شػاين مـ الحديث  :شعبة يؼقل

                                                        
 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 (.666تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)
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e E باب َا ذنس مما زشم اهلل عصٚدٌ غعب١ َٔ سطٔ احلدٜح 

ذكره طبد الل :حدثـا طبد الرمحـ قال (877)
(1)

البؽري  بـ بشر 

                                                        

هق طبد الل بـ بشر بـ طؿقرة الطالؼاين البؽري، رحؾ وسؿع بدمشؼ وغقرها ومؿـ سؿع مـفؿ:  (1)

أمحد بـ حـبؾ، وطظ بـ ُحْجر، وكصر بـ  طظ الخؿقصل، ومحؿد بـ محقد الرازي، ومحؿد بـ 

 جبؾة الرافعل.

 ٔ ز٣ٚ عٓ٘:ٚمم
إبراهقؿ بـ طظ الذهظ، وأبق طبد الل محؿد بـ يعؼقب، ومؽل بـ طؿران، وطبد الل بـ محؿد بـ 

 مسؾؿ اإلسػرايقـل، وأبق العباس الدغقيل، ومحؿد بـ أمحد بـ محبقب.

 :َٓ٘ ٚمسع

إبراهقؿ بـ محؿد بـ سػقان صاحب مسؾؿ بـ الحجاج، وأبق الحسـ طظ بـ محؿد القراق، 

قال طـف الحاكؿ أبق طبد الل: سؿع أمحد بـ حـبؾ، وطظ بـ حجر، وكصر بـ طظ،  وغقرهؿ،

د طـ الشامققـ.  وأقراهنؿ، وهق صاحب حديث مجق 

 وقال: كان طبد الل بـ بشر يحضر الؿجالس، ويؽتب ويسؿع، ويؽتب بخطف إىل  أن مات.

 وقال أبق كصر الحافظ: كان صاحب حديث مجقًدا.

تاريخ دمشؼ (27/165-169 ،)صبؼات الحـابؾة (2/21 ،)الؿـفج إمحد (1/331 )

 (.419برقؿ )

د( الؿراد هبا هـا: الثـاء طىل الؿحدث الؿتؼـ  قًت: الرجؾ محتجٌّ بف طـد الؼقم، وققلفؿ )ُمَجق 

  (4/39.)معجؿ لسان الؿحدثقـبتجقيده صـعتف وضبطف لؽتبف وأحاديثف. ويـظر 
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الطالؼاين سؿعت طبد الؿؾؽ
(1)

 باأ قال: سؿعتبـ طبد الحؿقد الؿقؿقين  

يحقك بـ سعقد  يؼقل: سؿعتطػان  يؼقل: سؿعتؾ بـ حـب أمحدطبد الل 

.ا مـ شعبةحسـ حديثً أا أحدً ما لؼقت  :يؼقل -يعـل الؼطان-
(2)

 

ا ٓ شعبة طـ كحق مـ ثالثقـ شقخً  ىرو :بـ حـبؾ أمحدوقال  (878)

 ـْ ولقٓ شعبة مَ  ،ٓ الحؽؿ بـ طتقبةإيروي طـفؿ سػقان الثقري لق مل يؽـ 

وطـ كؾ  سحاقإ أبليث طـ وشعبة حسـ الحد ؟كان يروي طـ الحؽؿ

.مـ يحدث طـف
(3)

 

                                                        

الحؿقد بـ طبد الحؿقد بـ مقؿقن بـ مفران الجزري، ثؿ الرقل، أبق الحسـ طبد  بـ الؿؾؽ هق طبد (1)

 (.4218ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالؿقؿقين، ثؼة، فاضؾ، ٓزم أمحد أكثر مـ طشريـ سـة. 

 صحقح. (2)

  ورواه طبد الل بـ أمحد يفالعؾؾ (2/367( برقؿ )طـ أبقف، بف.2633 ) 

  ورواه البغقي يفالجعديات (1/275( برقؿ )مـ صريؼ: طػان، بف.45 )

 ( مـ صريؼ: أبل صالب أمحد بـ محقد، طـ أمحد، بـحقه.557صحقح، وتؼدم برقؿ ) (3)
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e E 
 باب َا ذنس َٔ زغب١ ايٓاع يف اقتباع ايعًِ َٔ غعب١

 ٚتفطًِٝٗ إٜاٙ ع٢ً غريٙ

كا طبد الل أبلذكره  :حدثـا طبد الرمحـ قال (879)
(1)

بـ بشر  

[يرالبؽ]الطالؼاين 
(2)

طبد الؿؾؽ قال: سؿعت 
(3)

 قال: سؿعتالؿقؿقين  

خؾػا الؿخرمل
(4)

ابـ طؾقة قال: سؿعت 
(5)

يعـل -كـا كرى طـد محقد  يؼقل: 

فـليت شعبة  ،الرجؾ والرجؾقـ ،وابـ طقن -يعـل التقؿل-وسؾقؿان  -الطقيؾ

صحاب الحديث يريدون حسـ أكان  :قال يل خؾػ ثؿ .فـرى الـاس طؾقف

ن إا يف شعبة ـً ق  الؿعرفة بالرجال وبؿعرفة الحديث وهؽذا كان هذا الؿعـك بَ 

.شاء الل
(6)

 

                                                        
 تؼدم قريًبا. (1)

 وقع يف إصؾ: )البؽزي( بدل )البؽري( وهق تصحقػ. (2)

 تؼدم قريًبا. (3)

مل، أبق محؿد الؿفؾبل، مقٓهؿ  (4) ، الؿسـدالسـدي، ثؼة، حافظ، صـػ هق َخَؾػ بـ سامل الُؿَخرَّ

 (.1742ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبطابقا طؾقف التشقع، ودخقلف يف شلٍء مـ أمر الؼاضل. 

 يعـل: إسؿاطقؾ. (5)

 صحقح. (6)
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 وون العمىاء اجلوابذة النقاد بالبضزة

 

محاد بَ شيد بَ دزِي ووىل آه جسيس بَ 

 حاشً
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 وون العمىاء اجلوابذة النقاد بالبضزة
 آٍ دسٜس بٔ ساشّ محاد بٔ شٜد بٔ دزِٖ َٛىل

 َا١َ محاد بٔ شٜد يف ايط١ٓ ٚاحلدٜح إباب َا ذنس َٔ 

كا طبد الرمحـ بـ طؿر  أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (817)

أئؿة الـاس يف زماهنؿ  :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قال: سؿعتصبفاين إ

.محاد بـ زيد بالبصرة :ـفؿم ،ربعةأ
(1)

 

 يلَّ إبـ حـبؾ فقؿا كتب  أمحدطبد الل بـ  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (811)

القـا مـ طبد القارث حبأمحاد بـ زيد  :يؼقل أبل قال: سؿعت
(2)

ومحاد  ،

مـ  يلَّ إ حبأوهق  ،سالمالديـ واإل أهؾبـ زيد مـ أئؿة الؿسؾؿقـ مـ ا

محاد بـ سؾؿة.
(3)

 

                                                        
 (.522(، و)6صحقح، وتؼدم برقؿ ) (1)

 هق ابـ طبد الصؿد. (2)

 = صحقح. (3)
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يعـل ابـ -بـ حـبؾ كا طظ  أمحدا صالح بـ حدثـا طبد الرمحـ ك (812)

ا أحدً ر أمل  :يؼقل -يعـل ابـ مفدي-طبد الرمحـ  قال: سؿعت -الؿديـل

.طؾؿ بالسـة وٓ بالحديث الذي يدخؾ يف السـة مـ محاد بـ زيدأقط 
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا يحقك (813)
(2)

قرأت  :بـ الؿغقرة قال 

كتاب محاد بـ زيد إىل جرير
(3)

هؾ أو ،يؿان بالزيادةكؽ تؼقل يف اإلأؾغـل ب :

.ثبتؽ الل اثبت طىل ذلؽ ،الؽقفة يؼقلقن بغقر ذلؽ
(4)

 

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (814)
(5)

بـ مـصقر الرمادي كا مسدد 
(6)

 

بؾغـل طـ طؿر :قال
(7)

حضرت  :خرم قالطؿر إ :الرقاشل ويؼال لف 

                                                        

=    ورواه طبد الل بـ أمحد يفالعؾؾ (1/438ب )( ( بدون ققلف: )وهق أحب إيلَّ مـ 977رقؿ

محاد بـ سؾؿة(.

 صحقح. (1)

 (، وأن أبا حاتؿ قال فقف: صدوق.334تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.334هق جرير بـ طبد الحؿقد، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 صحقح. (4)

 (.167ثؼة، تؼدم تحت  إثر رقؿ ) (5)

 هق ابـ مسرهد. (6)

(: حديثف يف 3/233) إسامل والؽـكـقتف أبق حػص، قال أبق أمحد الحاكؿ يف طؿر الرقاشل ك (7)

 هالبصريقـ، ٓ يتابع يف حديثف.ا
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 ، ثؿرحؿ طؾقففاسترجع وت .مات شعبة :وققؾ لف -يعـل الثقري-سػقان 

 ،محاد بـ سؾؿة :فجعؾقا يؼقلقن ؟البصرة بعد شعبة أهؾِ  ُؾ ُج رَ  ـْ مَ  :قال

يعـل  .زرقالبصرة ذاك إ أهؾرجؾ  :-سػقان يعـل- فؼال .وفالن وفالن

 .محاد بـ زيد



t T        56  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

e E  باب َا ذنس َٔ سفظ محاد بٔ شٜد 

مؼاتؾ قال: سؿعت حدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (815)
(1)

بـ محؿد  

 ؟أو محاد بـ سؾؿة أحػظمحاد بـ زيد كان  :وققؾ لف ،اقعً وك قال: سؿعت

.ٓ بؿسعرإما كـا كشبف محاد بـ زيد  ،محاد بـ زيد :فؼال
(2)

 

طظ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (816)
(3)

بـ الحسقـ بـ الجـقد  

يؼقل كا سؾقؿان
(4)

 قال: سؿعتقب صاحب البصري يأقب أبق يأبـ  

مـ محاد  أحػظا مل يؽتب الحديث أحدً ما رأيت  :طبدالرمحـ بـ مفدي يؼقل

.بـ زيدا
(5)

 

                                                        
 (.492ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.732صحقح، ومسعر هق ابـ كدام، كان يؼال لف: الؿصحػ كؿا يف إثر الؿتؼدم برقؿ ) (2)

 (.12ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.2553ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (4)

 سـده حسـ. (5)
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بـ يقسػ السؾؿل  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ  (817)

 قال: سؿعتسؾقؿان بـ حرب  قال: سؿعتأبل  قال: سؿعتالـقسابقري 

ث بف أحدف مـذ مخسقـ سـة ومل قؼقل: سؿعتمحاد بـ زيد يحدث بالحديث ف

 .كصارييعـل إ. ـ سعقدٓ كتاب لقحقك بإومل يؽـ لف كتب  .قبؾ الققم
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 e E 
 باب َا ذنس َٔ عًِ محاد بٔ شٜد بسٚا٠ اآلثاز

 فِٝٗ  خباز ٚنالَْ٘ٚاق١ً األ

حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا محؿد (818)
(1)

بـ  سؿاطقؾإبـ  

كان أبق  :البختري الحساين حدثـل خالد بـ خداش طـ محاد بـ زيد قال

هارون
(2)

.اعشل شقئً ا وبالالعبدي كذابا يروي بالغداة شقئً  
(3)

 

ذكره أبل طـ مجاهد :حدثـا طبد الرمحـ قال (819)
(4)

بـ مقسك كا  

                                                        

 (.5766ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق،  (1)

 (.671( و)673( و)669هق طؿارة بـ جقيـ، اكظر إثر الؿتؼدم برقؿ ) (2)

 سـده حسـ. (3)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (3/1325 مـ صريؼ: خالد بـ خداش، بف، وتصحػ فقف )

)خداش( إىل )خراش(.

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق مجاهد بـ مقسك الختَّظ الخقارزمل، أبق طظ، كزيؾ بغداد، ثؼة.  (4)

(6525.) 
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يحقك بـ آدم
(1)

يعـل ابـ -كان حجاج  :محاد بـ زيد يؼقل قال: سؿعت 

.سرد لؾحديث مـ سػقان الثقريأ -رصاةأ
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (827)
(3)

قال: بـ محقيف بـ الحسـ  

أمحديعـل -صالب  باأ سؿعت
(4)

كان  :بـ حـبؾ أمحد قال :قال -بـ محقد 

.محاد بـ زيد ٓ يـفك طـ جعػر بـ سؾقؿان
(5)

 

ثـا طظ أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (821)
(6)

 قال :قال 

كا محاد بـ زيد طـ حػص بـ سؾقؿان طـ  -يعـل ابـ مفدي-طبدالرمحـ 

مـ ضحؽ يف الصالة  مرأ ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل أحػصة بـت سقريـ طـ أبل العالقة 

                                                        

 (.622ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (3)

 (.262تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

مـ صريؼ: ابـ أبل طصؿة، وهق طبد القهاب بـ طصام  (2/383 )الؽامؾورواه ابـ طدي يف  (5)

 العؽبري، ثـا أمحد بـ محقد، بف.

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبوجعػر بـ سؾقؿان هق الضبعل، صدوق، زاهد، لؽـف كان يتشقَّع. 

(953.) 

 هق ابـ الؿديـل. (6)
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ان هشامً ألحػص  قد ذكرت :قال محاد .قضقء والصالةن يعقد الأ
(1)

يحدثف  

يعـل طـ حػصة بـت  .حدثت بف الحسـ كاأ :قال ،طـ الحسـ فلكؽر ذاك

.ملسو هيلع هللا ىلصالعالقة طـ الـبل  أبلسقريـ طـ 
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أبق قدامة (822)
(3)

حدثـل هبز  السرخسل 

                                                        

، ويف روايتف طـ الحسـ هق هشام بـ حسان إزدي الؼردوسل، ثؼة، مـ أثبت الـاس يف ابـ سقريـ (1)

 (.7339ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوططاء مؼال: ٕكف ققؾ: كان يرسؾ طـفؿا. 

 يعـل أكف لقست لف صريؼ إٓ طـ حػصة طـ أخقفا طـ أبل العالقة. (2)

أكف كان طـده ُأكاس، فسللف رجؾ مـ خراسان طـ رواية  هـاك قصة طـ ابـ مفدي  تهبيٌ:

 .ملسو هيلع هللا ىلصؼال: مل يروه إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة طـ الـبل الحسـ لفذا الحديث ف

ث بف  ، فحدَّ ـَ فسؿعف هشام بـ حسان مـ حػصة وكان يف الدار معفا، فحدث بف هشاٌم الَحَس

، فؼال: قال رسقل الل  ـُ  .ملسو هيلع هللا ىلصالحس

 فؼال لف الخراساين: فؿـ أيـ سؿعفا الزهري؟ قال: كان سؾقؿان بـ أرقؿ يختؾػ إىل الحسـ وإىل

 .ملسو هيلع هللا ىلصالزهري، فسؿعف مـ الحسـ، فذاكر بف الزهري، فؼال الزهري: قال رسقل الل 

هذه الطرق إىل صريؼ واحدة وهل صريؼ حػصة، وهذه الؼصة رواها  فؼد ردَّ ابـ مفدي  قًت:

ث الػاصؾالرامفرمزي يف  (، لؽـ شقخف فقفا هق مقسك بـ زكريا أبق طؿران قال 312)ص الؿحد 

 (.277برقؿ ) سمآت الحاكؿ. الدارقطـل: متروك

( مع مقسك بـ زكريا الغالبل، وكؼؾ ققل الساجل 2/528-236) اإلرشادوذكره الخؾقظ يف 

 لسان الؿقزان(، و4/532) مقزان آطتدالفقفؿا بلهنؿا ضعقػان متؽؾؿ فقفؿا. ويـظر 

(8/198.) 

رخسل، كزيؾ كقسابقر، ثؼة، ملمقن، ُسـل. هق طبقد الل بـ سعقد بـ يحقك القشؽري، أبق قدامة الس (3)

تؼريب التفذيب ( 4325ترمجة برقؿ.) 
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 :فجعؾ جرير يؼقل :قال كان محاد بـ زيد طـد جرير بـ حازم :سد قالأابـ 

 .اشريحً  قال: سؿعتوحدثـل محؿد  ،اشريحً  قال: سؿعتمحؿد  ثـلحد

ا مل يؽـ يؼقل ن محؿدً إ :ٓ تؼؾ كذا ،الـضر باأيا  :فجعؾ محاد بـ زيد يؼقل

.كذا صحابؽ مل يؼقلقاأن إأو  ،كذا
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا العباس (823)
(2)

قال: بـ دحان الضبل  

فنذا صؾبتؿ العؾؿ  ،مها الحؿادان كؿاإ : بـ الحسـ يؼقلطبقدالل سؿعت

فاصؾبقه مـ الحؿاديـ.
(3)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبق زرطة كا طارم أبق الـعؿان (824)
(4)

قال:  

 ابـ الؿبارك يؼقل: سؿعت

                                                        

 صحقح. (1)

( )طباس بـ دخان(، ولؿا مل كجد ترمجتف 7/245) هتذيب الؽؿالمل أقػ طىل ترمجتف، ووقع يف  (2)

ك هبؿا غقر  يصعب الحؽؿ بلن إحدى الؽؾؿتقـ تصحػت، وأن الصقاب فقفا كذا، ٓسقؿا وقد تسؿَّ

 واحد.

 ابـ زيد، وابـ سؾؿة. (3)

ترمجة  تؼريب التفذيبهق محؿد بـ الػضؾ السدوسل، أبق الـعؿان، ثؼة، ثبت، تغقر يف آخر طؿره.  (4)

 (.6266برقؿ )

 



t T        62  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 أهيااااااا الطالاااااا  طؾااااااام

 

 إيااااا  نااااااد باااااـ زياااااد

 تؼتاااااامس حؽاااااام وطؾاااااام 

 

 (1)ثااااااؿ ققااااااده بؼقااااااد

 
كا محؿدحدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل  (825)

(2)
بـ الؿصػك  

 .ما رأيت يف العراق مثؾ محاد بـ زيد :بؼقة قال قال: سؿعتالحؿصل 

قال ابـ الطباع :حدثـا طبد الرمحـ كا أبل (826)
(3)

 :قال ابـ الؿبارك 

 أهيااااااا الطالاااااا  طؾااااااام

 

 إيااااا  نااااااد باااااـ زياااااد

 فاصؾااااا  العؾاااااؿ برفاااااؼ 

 

 (4)ثااااااؿ ققااااااده بؼقااااااد

 
 قال: سؿعتكا سؾقؿان بـ حرب  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (827)

                                                        

 الجرح والتعديؾرجال السـد كؾفؿ ثؼات، وأما رواية أبل زرطة طـ طارم فقدل كالم أبل حاتؿ يف  (1)

آختالط، لؽـ رواها غقر واحد طـ ابـ الؿبارك، مـفؿ: محؿد بـ ( أكف روى طـف بعد 8/58-59)

(، وأبق الربقع الزهراين طـد  الطبراين يف 826طقسك الطباع كؿا سقليت قريًبا طـد  الؿصـػ برقؿ )

إوسط (4/271( برقؿ )وطبد الل بـ معاوية طـد ابـ طدي يف 3479 ،)الؽامؾ (6/178 )

 وزيادة. مع اختال ف يف بعض إلػاظ

 (.6344ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق لف أوهام، وكان يدلس (2)

ترمجة  تؼريب التفذيبهق محؿد بـ طقسك بـ الطباع، ثؼة، فؼقف، مـ أطؾؿ الـاس بحديث هشقؿ.  (3)

 (.6253برقؿ )

 صحقح. (4)
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كان طظ :محاد بـ زيد يؼقل
(1)

 حدثـاي ، ثؿالققم بالحديث حدثـابـ زيد ي 

غدا فؽلكف لقس ذاك.
(2)

 

خبرين يقسػأ :حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك قال (828)
(3)

 

 -يعـل الطقالسل- داود باأ قال: سؿعت -يعـل التستري-بـ مقسك ا

كس بـ طبقد إذا حزهبؿا رأيت ابـ طقن ويق :محاد بـ زيد قال يؼقل: سؿعت

.ظرا ما يؼقلـقب فيأأتقا  مرأ
(4)

 

براهقؿإحدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا  (829)
(5)

 قال: سؿعتبـ مفدي  

قبيأكبلكا أ :محاد بـ زيد يؼقل
(6)

وهشام 
(7)

.وحسبؽ هبشام ،
(8)

 

                                                        

ي، أصؾف حجازي، وهق هق طظ بـ زيد بـ طبد الل بـ زهقر بـ طبد الل بـ جدطان التقؿل البصر (1)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبالؿعرو ف بعظ بـ زيد بـ جدطان، يـسب أبقه إىل جده، ضعقػ. 

(4768.) 

 صحقح. (2)

 (، وهق حسـ الحديث.19تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 سـده حسـ. (4)

 (.688هق إبراهقؿ بـ مفدي الؿصقصل، ثؼة، ويـظر تعؾقؼـا طىل ترمجتف تحت إثر رقؿ ) (5)

 هق ابـ أبل تؿقؿة. (6)

 هق ابـ حسان الؼردوسل. (7)

 صحقح. (8)
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حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (837)
(1)

خبرين أبـ الحسـ الفسـجاين  

أمحد
(2)

 يؼقل: سؿعتشؿقؾ ]الـضر بـ  قال: سؿعتبـ سعقد الدارمل  

قب يسقى صؾقة أو صؾقتقـ يف يأما كان جؾد بـ  :محاد بـ زيد يؼقل

.الحديث
(3)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (831)
(4)

قال: بـ الحسـ الفسـجاين  

خاه طبد اللأيعـل -محؿد  باأ سؿعت
(5)

ين أٓ إطؾؿ أٓ  :قال -بـ الحسـ 

اسؿعت طؾق  
(6)

بؽر باأأو  
(7)

قد يذكر طـ طبدالرمحـ بـ مفدي سإ أبلبـ  

وذكروا حديث الجؾد-محاد بـ زيد  قال :قال
(8)

 -يف ذكر الحقض أكسطـ  

                                                        
 (.24تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.196ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 صحقح. (3)

 تؼدم يف السـد السابؼ. (4)

 الجرح والتعديؾهق طبد الل بـ الحسـ الفسـجاين أبق محؿد الرازي، قال طـف أبق حاتؿ كؿا يف  (5)

 ه(: رازيٌّ صدوق.ا5/34)

 يعـل ابـ الؿديـل. (6)

 (.547ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)

 هق الجؾد بـ أيقب البصري. (8)

 =قال ابـ الؿبارك: أهؾ البصرة يضعػقكف، وكان ابـ طققـة يؼقل: جؾد، ومـ جؾد، ومـ كان جؾد. 
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 مرأوغقر ذلؽ فحؿؾقه طىل  وحقضٍ  فؼال: طؿدوا إىل شقخ ٓ يؿقز بقـ قرءٍ 

طـ  :ن قالأفحؿؾقه طىل  أكسه يؼقل طـ غقر مرأول أقد كان يف  ،طظقؿ

.فؼال لفؿ هؽذا أو كحقه .أكس
(1)

 

                                                        

ػ لقس يسقى حديثف وضعػف ابـ راهقيف، وقال الدارقطـل: متروك. وقال أمحد بـ حـبؾ: ضعق =

  (2/339.)لسان الؿقزان(، ويـظر 1/423-421) مقزان آطتدالشقًئا. 

 (.1414( تحت الحديث رقؿ )3/635) سؾسؾة إحاديث الصحقحةيـظر  (1)
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e E 

e E 

 اب َا ذنس َٔ فك٘ محاد بٔ شٜدب

 قال :ؼالف ،طـ محاد بـ زيد أبلسئؾ  :حدثـا طبد الرمحـ قال (832)

.فؼف مـ محاد بـ زيدأما رأيت بالبصرة  :طبد الرمحـ بـ مفدي
(1)

 

 تكإ محاد بٔ شٜد ٚثبت٘ يف احلدٜحإباب َا ذنس َٔ 

كا  :وطظ بـ الحسـ الفسـجاين قآ أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (833)

محؿد
(2)

ما تؼقل  :ئؾيزيد بـ زريع وُس  قال: سؿعت بـ الؿـفال الضرير 

 ،محاد بـ زيد :قال ؟ثبت يف الحديثأ يفؿاأ ،يف محاد بـ زيد ومحاد بـ سؾؿة

.ا صالحً وكان أخر رجاًل 
(3)

 

                                                        
 صحقح. (1)

 (.742ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 = صحقح. (3)
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بـ مـصقر طـ  سحاقإذكره أبل طـ  :حدثـا طبد الرمحـ قال (834)

القارث وابـ طؾقة ثبت مـ طبد أمحاد بـ زيد  :كف قالأيحقك بـ معقـ 

.وطبدالقهاب الثؼػل وابـ طققـة
(1)

 

قال:  خقثؿة فقؿا كتب إيلَّ  أبلأبق بؽر بـ  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (835)

.ثبت مـ محاد بـ زيدأقب يأيف  أحدلقس  :يحقك بـ معقـ يؼقل سؿعت
(2)

 

 باأ يؼقل: سؿعتزرطة  باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (836)

القلقد
(3)

؟د بـ زيد دون شعبة يف الحديثمحا نَّ أيؼقل: ترون  
(4)

 

سئؾ أبق زرطة طـ محاد بـ زيد ومحاد  :طبد الرمحـ قال حدثـا (837)

صح حديثا أ :ثبت مـ محاد بـ سؾؿة بؽثقرأمحاد بـ زيد  :بـ سؾؿة فؼالا

.تؼـأو
(5)

 

                                                        

=   ورواه البقفؼل يفالؿدخؾ (1/22-23مـ صريؼ: ابـ الؿ ) ـفال، وذكر اسؿ السائؾ لقزيد

ابـ زريع وأكف سػقان الرواسل ولد وكقع بـ الجراح.

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 هق الطقالسل. (3)

 صحقح. (4)

الجرح صحقح، وكؾ ما قال الؿصـػ فقف: )ُسئؾ أبق زرطة( فنكف سؿعف مـف كؿا يف ترمجة صاوس مـ  (5)

ق زرطة: فنين قد سؿعتف مـف إٓ أكف سللف غقري (، قال: كؾؿا أققل: ُسئؾ أب4/531) والتعديؾ

 هبقجف وٓ سبب...ا وأكا فال أدلسبحضريت: فؾذلؽ ٓ أققل: سللتف. 
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e E باب َا ذنس َٔ عكٌ محاد بٔ شٜد 

 حدثـل :قالبـ حـبؾ  أمحدكا صالح بـ  حدثـا طبد الرمحـ (838)

حؿدجعػر بـ م
(1)

 ؿا رأيت رجاًل ؾَّ قَ  :أبل قال :قالبـ طقسك بـ الطباع  

 .طؼؾ مـ محاد بـ زيدأ

                                                        

(، وقال: كزل سامراء روى طـ أبقف، وروى طـف 2/488) الجرح والتعديؾذكره الؿصـػ يف  (1)

 هصالح بـ أمحد بـ حـبؾ.ا
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e E ٘باب َا ذنس َٔ دالي١ محاد بٔ شٜد ٚتٛقري ايعًُا٤ ي 

كا طظ (839)
(1)

قال: بـ الحسقـ بـ الجـقد كا يعؼقب بـ الدروقل  

رأيت سػقان الثقري جاء إىل محاد بـ  :طبدالرمحـ بـ مفدي يؼقل سؿعت

سعقد  أبللف طـ حديث أبل الصفباء طـ سعقد بـ جبقر طـ زيد وسل

ا فرأيت سػقان الثقري جاثقً  :قال .اطضاء تؽػر بعضفا بعًض ن إأالخدري 

.بقـ يدي محاد بـ زيد وهق يؿظ طؾقف هذا الحديث
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين كا أبق الربقع  (847)

 :تقؾ ؟مـ حدثؽ :ا فؼالحديثً  ةؾقبـ ط سؿاطقؾذكرت إل :الزهراين قال

 .شقخ الشباب :قال ،محاد بـ زيد
(3)

 

                                                        
 (.12تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)
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 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين  (841)

طبدالرمحـ
(1)

كـا كخرج مـ  :بـ زيد يؼقل محاد يؼقل: سؿعتبـ مبارك  

فـؼعد  .ن تبردأهاتقها قبؾ  :فقؼقل لـا هشام ،وهشام الدستقائل ،قبيأطـد 

.رها بقــافـتذاك
(2)

 

                                                        
 (.4322ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد الرمحـ بـ مبارك العقشل الطػاوي البصري، ثؼة.  (1)

 صحقح. (2)
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e E باب اضتشكام ايط١ٓ ذليب محاد بٔ شٜد 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل ومحؿد (842)
(1)

سؿعـا  :بـ مسؾؿ قآ 

محاد
(2)

ا إذا رأيت بصري   :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قال: سؿعتبـ زاذان  

.يحب محاد بـ زيد ففق صاحب سـة
(3)

 

                                                        

 هق ابـ وارة. (1)

 (.7ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 صحقح. (3)
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e E ١ُ٥ عٔ محاد بٔ شٜدباب زٚا١ٜ األ 

كا قبقصة أبلكا  حدثـا طبد الرمحـ (843)
(1)

كا سػقان 
(2)

طـ رجؾ طـ  

طبقد الل
(3)

يحتجؿ الؿحرم ولؽـ ٓ  :بـ أبل يزيد طـ طبقد بـ طؿقر قال 

 .هذا الرجؾ محاد بـ زيد :يؼال :فسؿعت أبل يؼقل .ايـزع شعرً 

 طـ محاد بـ زيد ىرو :حدثـا طبد الرمحـ سؿعت أبل يؼقل (844)

ويحقك بـ  ،بد الرمحـ بـ مفديوط ،ووكقع ،وابـ الؿبارك ،سػقان بـ طققـة

 .وسؾقؿان بـ حرب ،وطارم ،كعقؿ بقأو ،وطػان ،سعقد الؼطان

كا قبقصة كا سػقان  :ذكره أبق زرطة قال :حدثـا طبد الرمحـ قال (845)

 .ٓ يحجب بؿـ ٓ يرث كان طؿر  :كس بـ سقريـ قالأطـ رجؾ طـ 

يـ هق بـ سقر أكسطـف الثقري طـ  ىهذا الرجؾ الذي رو :قال أبق زرطة

 محاد بـ زيد.

                                                        
قائل. (1)  هق قبقصة بـ طؼبة السُّ

 هق الثقري. (2)

 تؼريب التفذيبل قارظ بـ شقبة، ثؼة، كثقر الحديث. هق طبقد الل بـ أبل يزيد الؿؽل، مقىل آ (3)

 (.4384ترمجة برقؿ )
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 وون العمىاء اجلوابذة النقاد

 ون أهن الشاً

 عبد السمحَ بَ عىسو األوشاعي
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 وون العمىاء اجلوابذة النقاد ون أهن الشاً

 عبد ايسمحٔ بٔ عُسٚ األٚشاعٞ

 ٚفكٗ٘ األٚشاعَٞا ذنس َٔ عًِ 

حدثـا طبد الرمحـ كا العباس (846)
(1)

بـ القلقد بـ مزيد البقرويت  

حدثـل محؿد
(2)

الػزاري  سحاقإ أبلكـت طـد  :بـ طبد القهاب قال 

كان يسلل طـ  :ن ذاك الرجؾ كان شلكف طجبإ :فؼال لإوزاط فذكر

 فقبتىل .شلءما طـدي فقف  :ثر فقؼقل لؾسائؾالذي طـدكا فقف إ شلءال

يا  :فؼال آخر .ثر الذي طـدكابؾجاجتف حتك يرد طؾقف الجقاب فال يعدو إ

كان والل  ؟مـ هذا تعجب :قال ثؿ ،فغضب .هذا شبقف بالقحل ،سحاقإ باأ

ا وٓ يمخر مـف ثر ٓ يؼدم مـف ممخرً قاب كؿا هق طـدكا يف إيرد طىل الج

 .امؼدمً 

                                                        
 (.243حسـ الحديث، وتؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

ك  هتذيب الؽؿالمل أقػ طىل ترمجتف، وذكر الؿزي يف  (2) مـ مشايخ العباس بـ القلقد مؿـ يسؿَّ

 ىل ترمجة لف.بـ)محؿد( محؿد بـ طبد القهاب بـ هشام بـ الغاز، ومل أقػ ط
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الدورقل حدثـل  براهقؿإبـ  أمحدكا  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (847)

ما كان بالشام  :خبرين طبد الرمحـ بـ مفدي قالأ :الؼاسؿ بـ سالم قال

.إوزاطلطؾؿ بالسـة مـ أ أحد
(1)

 

طفراينحدثـا طبد الرمحـ ثـا أبق طبد الل ال (848)
(2)

 قال: سؿعت 

طبدالرزاق
(3)

 إوزاطلوصـػ  ،ول مـ صـػ الؽتب ابـ جريجأ :يؼقل 

.كثقر كتبف أبلحقـ قدم طىل يحقك بـ 
(4)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا العباس (849)
(5)

خبرين أبـ القلقد بـ مزيد  

دحقؿ
(6)

مسفر باأ قال: سؿعت 
(7)

ؼؾهِ  خبرينأ :يؼقل 
(8)

بـ زياد أن  

                                                        
 صحقح. (1)

 (.286قال طـف الؿصـػ: صدوق، ثؼة. كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 هق الصـعاين. (3)

 صحقح. (4)

  ورواه ابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/174 مـ صريؼ: أبل طبد الل الطفراين، بف، وتصحػ )

فقف إىل )الظفراين(.

 حسـ الحديث كؿا تؼدم قريًبا. (5)

تؼريب الرمحـ بـ إبراهقؿ بـ طؿرو العثؿاين، ودحقؿ لؼب لف، ثؼة، حافظ، متؼـ. يـظر هق طبد  (6)

 (.3817ترمجة برقؿ ) التفذيب

 (.3762ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد إطىل بـ مسفر الغساين، ثؼة، فاضؾ.  (7)

 =واسؿف محؿد أو طبد الل، هق ِهْؼؾ بـ زياد السؽسؽل الدمشؼل، كزيؾ بقروت، ققؾ: )ِهؼؾ( لؼٌب،  (8)

 



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 77 

 

 

 

 

لػ مسللة.أـ جاب يف سبعقأ إوزاطل
(1)

 

العباس أكاحدثـا طبدالرمحـ  (857)
(2)

 بـ القلقد بـ مزيد كا العباس بـ 

كجقح
(3)

كا طقن 
(4)

تقـا أفؾؿا  ،احاج   إوزاطلخرجت مع  :بـ حؽقؿ قال 

فجؾسا  ،ا طؾقفؿً ؾ  َس تاه مُ لا مؼدمف فالؿسجد وبؾغ مالؽً  إوزاطلتك أالؿديـة 

ٓ غؾب إبقابف أا مـ يذكرا بابً مـ بعد صالة الظفر يتذاكران العؾؿ فؾؿ 

وطاودا  جؾسا ، ثؿحضرت صالة العصر فصؾقا ، ثؿطؾقف فقف إوزاطل

فؾؿا اصػرت  ،فقؿا يتذاكران إوزاطلالؿذاكرة كؾ ذلؽ يغؾب طؾقف 

فخاكؼف الشؿس كاضره يف باب الؿؽاتب والؿدبر
(5)

 .فقف أكسمالؽ بـ  

                                                        

 (.7364ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوكان كاتب إوزاطل، ثؼة.  =

 سـده حسـ. (1)

 تؼدم قريًبا. (2)

تاريخ (، و14/41) تاريخ بغدادهق العباس بـ كجقح بـ سعد البزاز، مجفقل حال، ويـظر  (3)

  (26/435.)دمشؼ

تاريخ ، مـ أصحاب إوزاطل، ذكره ابـ طساكر يف هق طقن بـ حؽقؿ مقىل الزبقر بـ العقام (4)

(، وقال: كتب طـ إوزاطل، وحج معف، وحؽك طـف، وطـ مالؽ بـ أكس، 47/58-59) دمشؼ

 والقلقد بـ سؾقؿان بـ أبل السائب، والفقثؿ بـ محقد، ومسؾؿة بـ طظ.

بـ سؾؿة، وذكر  روى طـف أبق العباس بـ القلقد بـ روح، وطباس بـ كجقح، وأبق مسفر، وطؿرو

 أبق الحسـ بـ جقصا أكف قرأ يف كتابف طـ إوزاطل، وكاكت لف دار بدمشؼ مؿا يظ الجابقة.

 أن يف ]م[ مـ الؿخطقط: )فخالػف( بدل: )فخاكؼف(. أشار الؿعؾؿل  (5)
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 قال: سؿعتد حدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزي (851)

غقر كالم  ،َؼ ؾِ ٓ وإذا كررتف َخ إما سؿعت كالم متؽؾؿ  :يؼقل أبل

 .فقف زاد حالوة كؽ كؾؿا كررت الـظرنف :إوزاطل

حدثـا طبد الرمحـ كا العباس (852)
(1)

بـ القلقد بـ مزيد البقرويت كا  

محؿد
(2)

بـ هالل حدثـل طبد الحؿقد 
(3)

يعـل ابـ أبل -بـ حبقب  

ومؼامؽ  كشدك اللأ :ؿحؿد بـ شعقب بـ شابقرل قؾت :قال -العشريـ

 :قؾت :قال .الؾفؿ ٓ :قال ؟إوزاطلفؼف يف ديـ الل مـ ألؼقت  ،بقـ يديف

.وٓ :قال ؟حؾؿ مـفلف :قؾت .ٓ :قال ؟ورع مـفلف
(4)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد حدثـل طبقد (853)
(5)

 

هق طـف غائب فؼؾت و أكستقت مجؾس مالؽ بـ أ :بـ حقان قالا

                                                        
 تؼدم قريًبا وأكف حسـ الحديث. (1)

العباس بـ القلقد بـ مزيد، وأثـك (، وقال: روى طـف 8/116) الجرح والتعديؾذكره الؿصـػ يف  (2)

 هطؾقف خقًرا.ا

 (.3781ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق ربؿا أخطل.  (3)

 سـده حسـ. (4)

( فؼال: طبقد بـ حقان مـ أهؾ جقؾ، يروي طـ 8/433) الثؼاتطبقد بـ حقان، ذكره ابـ حبان يف  (5)

 ه، مستؼقؿ الحديث.امالؽ، وابـ لفقعة، روى طـف العباس بـ القلقد بـ مزيد
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 ،فلجابقا فقف ؟لة كذا وكذالما يؼقل أبق طبد الل يف مس :صحاب مالؽٕ

كذا وكذا  :قؾت ؟وما قال أبق طؿرو :قالقا .ما هؽذا قال أبق طؿرو :فؼؾت

ين لؽذلؽ إذ أقبؾ مالؽ فؾؿا نفتضاحؽقا بل ف :قال .-بخال ف ما قالقه-

 ؟إوزاطلدث الشامل طـ ٓ تسؿع ما يحأ ،طبد الل باأيا  :جؾس قالقا

 .فلجاب بؿثؾ جقاهبؿ ؟يف مسللة كذا وكذا أكتما تؼقل  :فؼؾت :قال

 ،فتضاحؽقا .كؾػ الشقخ فتؽؾػ :فؼال .ما هؽذا قال أبق طؿرو :فؼؾت

 ، ثؿارض مؾق  فلخؾد برأسف إ ،ا سؽتةوطؾت مالؽً  ،طؾؿأبل ساطة الل  فؿر

 .يتفؿ وقد طاد ما كان بل هبؿفرأ .ما قال أبق طؿرو الؼقل :رفع رأسف وقال

 ،إوزاطلوسئؾ طـ  :يؼقل أبلحدثـا طبد الرمحـ سؿعت  (854)

.فؼقف متبع لؿا سؿع إوزاطل :فؼال
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا العباس (855)
(2)

بـ القلقد 
(3)

 أبلبـ مزيد كا  

 إوزاطلكان سبب صؾب  :حدثـل يزيد بـ طبدالل بـ صالح البقرويت قال

مسجدها  فؾؿا دخؾقا -إىل القؿامة يعـل-بعث  ضرب طؾقف كفأالعؾؿ 

                                                        
 صحقح. (1)

 حسـ الحديث، وتؼدم قريًبا. (2)

 (.7534ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق القلقد بـ َمْزَيد البقرويت، ثؼة.  (3)
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ن كان طـد إكف إما أ :ويحقك بـ أبل كثقر جالس يف الؿسجد فـظر إلقفؿ فؼال

مر بف  ثؿ ،-إوزاطليعـل -مـ همٓء الؼقم خقر ففق طـد هذا الػتك  أحد

شبف بعؿر بـ طبدالعزيز أا قط ما رأيت مصؾق   :وهق قائؿ يصظ فؼال لجؾسائف

ن إ ،يا فتك :ا لقحقك فؼالفؾؼقف شقخ كان جؾقًس  :قال .ـ هذا الػتكم بصالتف

راد أن يؼضل أكلكف  إوزاطلفلتاه  :قال .شقخـا ٓ يزال يحسـ ذكرك

يعـل  .يحقك قبؾ طىلأو ،فؾؿا سؿع العؾؿ وكشػف قؾبف رفض الديقان ،فذمام

 .كثقر أبلابـ 

 حدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد حدثـل (856)

طبدالحؿقد
(1)

كـت طـد سعقد بـ طبد العزيز فجاءه رجؾ  :قال بـ بؽار 

 ؟تقت بقروتأ :فؼال لف ؟بان الرواح إىل الجؿعةأمتك  ،محؿد باأيا  :فؼال

 .فؼد كػاك مـ كان قبؾف :قال .كعؿ :قال ؟فرأيت ابـ طؿرو :قال. كعؿ :قال

 :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد  (857)

 مـ كان قبؾف. إوزاطلكػاكا 

                                                        
(: 3776ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد الحؿقد بـ بؽار السؾؿل البقرويت، قال الحافظ يف  (1)

 إٓ فؾق ـ.، وهذا طـد الؿتابعة، وهمؼبقل.ا
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كا دحقؿ أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (858)
(1)

أبق مسفر قال :قال 
(2)

لؿا  :

جؾسقا إىل يزيد :تقيف مؽحقل
(3)

 ،بـ يزيد بـ جابر وكان صقيؾ السؽقت 

فؾؿا تقيف سؾقؿان بـ  ،فؾؿا رأوا سؽقتف جؾسقا إىل سؾقؿان بـ مقسك

مـ فؼقف  :ابـ سراقة قال فؾؿا ويل ،مقسك جؾسقا إىل العالء بـ الحارث

 :طؿك قاللؼد ضاع جـد فؼقففا ققس إ :قال .طؿكققس إ :قالقا ؟الجـد

.يعـل بدمشؼ .فلقدمف مـ بقروت فؽان يػتل هبا إوزاطلفبعث إىل 
(4)

 

طظ بـ  قال :قالبـ البراء  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ  (859)

 ،وطؿرو بـ ديـار ،لزهريا :سـاد يدور طىل ستةكظرت فنذا اإل :الؿديـل

صار  ، ثؿطؿشإو ،الفؿداين سحاقإ بقأو ،ويحقك بـ أبل كثقر ،وقتادة

.إوزاطلالشام إىل طبدالرمحـ بـ طؿرو  أهؾطؾؿ همٓء الستة مـ 
(5)

 

                                                        

 (.849ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.849ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.7844ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة فؼقف.  (3)

 صحقح. (4)

 (.46تؼدم برقؿ ) (5)
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كتب األوساعي يف صالح أوور املضمىني 
 إىل والة األوز
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 كتب األوساعي يف صالح أوور املضمىني إىل والة األوز

 اخلًٝف١ عبٝد اهلل ٚشٜس أبٞإىل  األٚشاعٞباب زضاي١ 

 اٍ ساد١ ؤيف َٛعظ١ ٚض

حدثـا طبد الرمحـ كا العباس (867)
(1)

 :قال بـ القلقد بـ مزيد قراءةً  

أبل خبرينأ
(2)

سلل أين نما بعد فأ :طبقد الل أبلكتب إىل  كفأ إوزاطلطـ  

فقؿا  ن يجعؾ الغالب طؾقؽأا و وٓ ديـً ن ٓ يسؾب مـؽ طؼاًل أالل طزوجؾ 

وٓ يجفؾؽ طـف فتـة  ،ن تبتىلأوتؽره قبؾ  فقف التققل لؿا كـت تعر ف أكت

ن يؿـ طؾقؽ بذكر قؾة الؿتاع وتؼريب حضقر أو ،صؿع وٓ كثرة شغؾ

كؽ الؿرء نف :ايجعؾؽ لحظؽ فقف ممثرا وطىل سؾبف مـؽ مشػؼً  ، ثؿفراقف

رجق أن يؽقن أين نا فن يحدث بف خقرً أتعاهده بذكر ما طسك الل أن أ حبأ

                                                        

 حسـ الحديث، تؼدم قريًبا. (1)

 القلقد بـ مزيد، ثؼة تؼدم قريًبا. (2)
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العصؿة يف ديـؽ وصر ف السقء طـؽ  الغقب مـل طىل الـصح لؽ وحب

قدرت لف رمحؽ الل  نْ نف :لقؽإالؽتاب  دريسإوقد سللـل  ،ن شاء اللإفقف 

ن يجعؾ قضاء أطـتف بؿا طسك الل أطىل لحؼ يف سؽان جبؾة صؾبت لف و

ا ويجعؾف مـ الـقافؾ يجزيؽ بف خقرً  ، ثؿطـت طؾقفأمـف و حاجتف بؿا يتسبب

.والسالم طؾقؽ ،فعؾت ،اللن شاء إالؿذخقرة يف أخرة 
(1)

 

 

                                                        

 سـده حسـ. (1)



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 87 

 

 

 

 
e E 

 عبٝد اهلل أبٞإىل ٚشٜس اخلًٝف١  األٚشاعٞباب زضاي١ 

 يف تٓذص نتاب َٔ اخلًٝف١ بتد١ًٝ ذلبٛع

 أبل خبرينأ :قالالعباس بـ القلقد قراءة  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (861)

فقف  أكتقسؿ الل لؽ ولؿا  ،ما بعدأ :طبقد الل أبلكتب إىل  كفأ إوزاطلطـ 

ا مـ سخطف وكقة تعؿؾ طؾقفا وتمدي هبا حؼ مـ يؾزمؽ فقؿا طاصؿً 

 وجدت السبقؾ إلقف صؾب الػرج طـف إذا استغاث بؽ وكـت رجاءه يف كػسف

ا وطـد لقؽ فال آلقك فقف كصحً إبل  متقسؾ ولئؽأكف ٓ يزال مـ أذن الل ونب

ره ا فللفؿؽ الل ذك وٓ تستؼؾ ذكبً ومعايـة الحساب ٓ تستؽثر طؿاًل  العؼاب

مقر الؿممـقـ أيزيد بـ يحقك الخشـل يف حبس  نَّ إ ، ثؿوصؾب القسقؾة طـده

زرق ومل يبؾغـل طـف سقء قر ف بف وقد طقان ابـ إأوكان مـ  ،صؾحف اللأ

مقر أن يؽقن مـ الؿفدي كتاب إىل أن رأيت رمحؽ الل نقامتف فقف فإصالت 

بف مؿا هق فقف مـ  ه ما كرجق تخؾصفمرأصؾحف الل فقف يذكر مـ أالؿممـقـ 

مقر طؾقؽ غؾب إأطاكؽ الل طىل الخقر وجعؾف أ ،ضرر الحبس فعؾت
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.والسالم طؾقؽ ورمحة الل ،وآثرها طـدك
(1)

 

 أبل خبرينأالعباس بـ القلقد بـ مزيد  كاأالرمحـ طبد  حدثـا (862)

لفؿف الخقر أمقر مؿـ جعؾ الل إ ،ما بعدأ :كتب كفأ إوزاطلطـ 

صؾحف الل أمقر ن إنثقابف مـؼؾبف ف ىلإو ،ؾ فقف ققتفواستلكػ بف طؿره وجع

كف غاية أغقره و أحدمـ الؿسؾؿقـ ومـ خؾقػتفؿ بالؿؽان الذي لقس بف 

 مقره والبالغ مـفألؾـظر يف  ،إلقف ققة مـ ابتظ فقجد طىل الشخقص طامة

مقر جعؾ الل إ ،احتك يػرج الل طـف بؾقتف أو يتخذ مـف طـد السمال طذرً 

ويرق طىل صاحب البؾقة  ،طقامفؿ مرلمتف ويفتؿ بأيعضد ضعقػ مؿـ 

وقد  ،جرهأن يخؾصف بف مـفا ويقفقف طـد الحاجة إلقف أمـفؿ بؿا طسك الل 

رزق يف وٓيتف طىل بعؾبؽ فؾؿ يبؾغـا بـ إ سؿاطقؾإمقر صؾح الل إأكان 

ياه يف إ صؾحف اللأمقر الؿممـقـ أوقد كان مـ طؼقبة  اا وقصدً ٓ طػافً إطـف 

ن ذلؽ أفؾؿ يبؾغـا  ،مقربشره وشعره ووضعف يف الحبس قبؾف ما قد طؾؿ إ

 ،ن يؽقن تعؾؼ طؾقف لضعػأٓ إكان طـ خقاكة ضفرت مـف وٓ وصػ هبا 

أو حبس  ،سبقؾف ماكة محد وخظأمـف  فبظ ،طزل ؿثإذا ويل  وقد كان الرجؾ

ف يف العذر ومبؾغف ن يفتؿ بلمره ويعر ف حالأمقر ن رأى إنف ،فاستعقـ بف

                                                        
 سـده حسـ. (1)
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مقر مـ ن إنف :مقر الؿممـقـ يف سراحف وتخؾقة سبقؾف فعؾأمـ السـ فقؽؾؿ 

مقر الؿممـقـ كصحف وفضؾف إذا تدبر رأيف وهق مـ ٓ يخا ف جبقفتف أيعر ف 

 ،امقر إلقف مـ حؼ رطقتف فسقجده طـد الثقاب مقفرً وما أدى إ ،وٓ غؾظتف

حسـ سعقف لمقر بن يجزي إأالل  أسال ،ن شاء اللإا ه بف مضعػً ءوجزا

والسالم طؾقؽ ورمحة  ،ويبؾغف يف ققلف وفعالف رضقاكف والخؾقد يف رمحتف

.الل
(1)

 

 

                                                        

 سـده حسـ. (1)
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e E ّٛزضايت٘ إىل املٗدٟ يف غفاع١ يك 

طـ  أبل خبرينأ :خبركا العباس بـ القلقد بـ مزيد قراءة قالأ (863)

ا ابتاله لؾتل مقر فقؿالل إ ىهد ،ما بعدأ :كف كتب إىل الؿفديأ إوزاطل

مـ كعؿة الل طؾقف وحسـ بالئف  نَّ نف :ولؼاه حجتف ،ققم ووقاه تبعتفأهل 

طـ  وصؾب التجاوز ،وخػض الجـاح ،ن جعؾف يعر ف بالعػقأطـده 

 كػسفاأمقر رطقتف بؿا تطؾع طؾقف أصحاب الجرائؿ طـد خؾقػتفؿ وحضقر أ

يادة يف الخقر وحسـ مقر فقائد الزفبؾغ الل إ ،وتـبسط يف رجائفا فقف قؾقهبا

مقر الؿممـقـ يف تؾؽ العصابة أ يكان مـ رأ كفإ ثؿ ،الؿعقكة طىل الشؽر

قدامفؿ مـ أالذيـ تسؾؾقا مـ بعثفؿ ما قد بؾغف مـ البعثة هبؿ إلقف مشاة طىل 

وضعقا يف ضقؼ مـ  ، ثؿطقامأالشام مؼركقـ يف السالسؾ حتك قدمقا مـذ 

يف الـػر الثالثة الذيـ  ملسو هيلع هللا ىلصل الل وقد كان مـ رسق ،الحبس وجفد مـ الضرر

هؿ وهنك الـاس طـ كالمفؿ حتك كزل مرأوقػ أن أتخؾػقا طـف غزوة تبقك 

غػؾ أن طؿر بـ الخطاب أفقفؿ حؽؿ الل بالتقبة طؾقفؿ والؿعاتبة لفؿ و

ذن فلرسؾ إلقفؿ إٓ بان الذي كان يعؼبفؿ فقف فؼػؾقا بغقر إ طـطؼاب بعثف أ
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ا شر ف طؾقفؿ وتقاطدهؿ وطقدً لف ،رففؿ ما صـعقافع ،يجتؿعقا لف يف دار نْ أ

 ،مقر بعضفؿ مـ بعضصؾح الل إأن قطػا طـفؿ والؿممـ ، ثؿاشديدً 

مقر ن رأى إنولفؿ فأووٓهتؿ يؼتدي مقفؼ آخرهؿ بصالح ما مضك طؾقف 

ذاقف الل طػقه يف أخرة بحبف التبريد طـ رطقتف وقصد العؼقبة فقفؿ رجاء أ

 :صؾحف الل طػقه والتجاوز طـفؿ فعؾأقر الؿممـقـ مأن يطؾب لفؿ مـ أ

لػ إمقر مجع الل لأل ،مقر فضؾفكف مـف بحقث يعر ف ققلف وطـد تدبر إنف

مـفؿ مغػرتف والخؾقد يف  فوجعؾ ثقاب ،ورزقفؿ رمحتف والرأفة هبؿ ،رطقتف

.والسالم طؾقؽ ورمحة الل ،رمحتف
(1)

 

                                                        

 سـده حسـ. (1)
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e E 

 َٓنيَري املؤأإىل املٗدٟ ابٔ  األٚشاعٞزضاي١ 

 ٌٖ َه١ يف تكٜٛتِٗيف غفاع١ أل

العباس بـ القلقد بـ مزيد قراءة طؾقف  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (864)

ن الل نف ،ما بعدأ :كتب إىل الؿفدي كفأ إوزاطلطـ  أبل خبرينأ :قال

ا وقدوة مامً إلؿـ بعده مـ وٓة الؿممـقـ  ملسو هيلع هللا ىلصطزوجؾ جعؾ رسقل الل 

فؿ وخػض جـاحف لفؿ يف طػقه متف والرأفة طؾقلسقة حسـة يف رمحتف بأو

 ،(1)﴾ ۇ ۆ ۆ ﴿طـفؿ قال الل طزوجؾ يف صػة رسقلف 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصقف ببـ مقر طىل الصبر بالتشبفمقر الؿممـقـ وإن يعزم ٕأفلسلل الل 

طؿال البر ويجعؾ ثقاهبؿا يف يقم أار قخومـافسة إ ،وآطتصام بسـتف

مقر حػظف بح إصأوقد  ،فضاء إىل رضقان الل طزوجؾمـ واإلٕاالبعث 

شؽا لؿـ مسف الضر مـ  نْ إمقـ الؿصدق الل مـ خؾقػة الؿسؾؿقـ بحال إ

                                                        
 .128التقبة:  (1)
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ا ا أو صؾب لفؿ طػقً ن دافع طـفؿ رهؼً إو ،متف مل يتفؿ كصحف ومل يجبف ققلفأ

ن إا لؼك إلقف مـ الػضؾ سرورً أث لف بؿا أحدخذ بؼؾب الخؾقػة تقفقؼف وأ

فئدهتؿ لخذ بأورضاهؿ بف و ،امللػً مـة وأمتة مقر ٕفجعؾ الل إ ،شاء الل

 .إلقف

 مؽة كتاب يذكر الذي هؿ فقف مـ أهؾتاين مـ رجؾ مـ مؼاكع أكف إ ثؿ

 ،جدب برهؿأسعارهؿ وقؾة ما بليديفؿ مـذ حبس طـفؿ بحرهؿ وأغالء 

 ًٓ والذرة مدان وكصػ  ،فالحـطة فقفؿ مدان بدرهؿ ،وهؾؽت مقاشقفؿ هز

مل يلهتؿ الل  نْ إكف إو ،اد كؾ يقم غالءهق يزد ، ثؿوالزيت مد بدرهؿ ،بدرهؿ

ا وهؿ رطقة بػرج طاجال مل يصؾ كتابل حتك يفؾؽ طامتفؿ أو بعضفؿ جقطً 

 .صؾحف الل والؿسئقل طـفؿأمقر الؿممـقـ أ

ن طؿر بـ الخطاب يف طام الرمادة إ :وقد حدثـل مـ سؿع الزهري يؼقل

بؾ والؼؿح اب باإلطرمداد إإوكاكت سـة شديدة مؾحة مـ بعد ما اجتفد يف 

جفدها قام يدطق الل طزوجؾ أريا ف كؾفا حتك بؾحت مؿا والزيت مـ إ

فاستجاب الل طزوجؾ لف  .رزاقفؿ طىل رءوس الظرابأالؾفؿ اجعؾ  :فؼال

لق أن الل طزوجؾ مل يػرجفا ما  ،والل :فلغاث طباده فؼال طؿر :ولؾؿسؾؿقـ

كف مل يؽـ نف :هؿ مـ الػؼراءطدادأدخؾت طؾقفؿ أٓ إبقت لفؿ سعة  أهؾتركت 

محؾ إىل طؿر مـ مصر  كفأ. فبؾغـا حدااثـان يفؾؽان مـ الطعام طىل ما يؼقؿ الق
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 .ردبإلػ ألػ أوحدها 

ن تامق  فصالف رواء أ كؿأحدهؾ طسك » :قال ملسو هيلع هللا ىلصن رسقل الل أوبؾغـا 

مقر أطىل  ن يؾحأ -صؾحف اللأ-مقر ن رأى إنف «وجاره صاو إلك جـامف؟

مؽة ومـ حقلفؿ مـ الؿسؾؿقـ يف بره وبحره بحؿؾ  أهؾغاثة إالؿممـقـ يف 

 .ا فعؾمـفؿ جقطً  أحدن يبتىل هبالك أالطعام والزيت إلقفؿ قبؾ 

لق هؾؽت شاة طىل  :ن طؿر بـ الخطاب قالأوقد حدثـل داود بـ طظ 

 حداو مرإ كؿاإو .ن الل طزوجؾ سقسللـل طـفاأا ضــت شاصئ الػرات ضقاطً 

ن يعػق الل طزوجؾ أٓ إوكؾ مـ العدل يف الحؽؿ طؾقف يقم الؼقامة مشػؼ 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصحؼ مـ خؾػتؿ فقفا بالعػق والرأفة رسقل الل أمتؽؿ وأوهل  ،ويرحؿ

كتب يف مخس مـ  ،والسالم ،حساننوردكؿ طؾقف بألحؼؽؿ الل بف مصؾحقـ وأ

.شفر ربقع أخر سـة ثـتقـ ومخسقـ ومائة
(1)

 

 

                                                        

 سـده حسـ. (1)
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 غفاع١ َري املؤَٓنيأإىل  ألٚشاعٞازضاي١ 

 ايطاسٌ أٌٖزشام أيف شٜاد٠ 

 :قال حدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد قراءةً  (865)

مقره أمقر الؿممـقـ الل ٕ وىل ،ما بعدأ :كتب كفأ إوزاطلطـ  أبل خبرينأ

مقر الؿممـقـ أ نَّ نا فوجعؾف هبؿ مؼتديً  ،واجتبك ىمقر مـ هدأبؿا وىل بف 

َّٓ  يلَّ إصؾحف الل كتب أ ن الل نطالمف كؾؿا فقف صالح طامة وخاصة فإدع أ أ

سلل الل طزوجؾ أ كاأو ،طزوجؾ يلجر طىل مـ طؿؾ بف ويحسـ طؾقف الثقاب

طؿال البر ما يبؾغف بف طػقه ورضقاكف يف دار أمقر الؿممـقـ مـ أن يؾفؿ أ

 الخؾقد.

ساحؾ طىل طشرة دكاكقر يف مقر الؿممـقـ حػظف الل قصر بلهؾ الأوقد كان 

ن كظر يف ذلؽ طر ف إ -صؾحف اللأ-مقر الؿممـقـ أا مـ ططقاهتؿ وكؾ طام سؾػً 

كثر كػا ف ألقس يف طشرة دكاكقر ٓمرئ ذي طقال طشرة أو أدكك مـ ذلؽ أو  كفأ

ؿا مجع الرجؾ طشرتف يف غالء السعر يف بفر ،ن ققت طشرة وقتر طىل طقالفأو
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دامفؿ وكسقهتؿ وما إيدان بعد ذلؽ يف  ، ثؿاد  مـف بُ شراء صعام لعقالف ما يجد 

مقر الؿممـقـ أجرى طؾقفؿ أولق  ،سقى ذلؽ مـ الـػؼة طؾقفؿ يف طشرة لؼابؾ

ا ما كان فقفا طـ ا يف كؾ طام مخة طشر ديـارً ططقاهتؿ سؾػً أيف  -صؾحف اللأ-

هؾ الساحؾ بؿـزل طظقؿ غـاؤه طـ أو ،طقال فضؾ وٓ قدر كػا ف يمصؾح ذ

مقر الؿممـقـ فصقل إىل ثغقره وٓ سقاحة يف أكف ٓ يستؿر لبعقث نسؾؿقـ فالؿ

هؾ ذمتفؿ بسقاحؾ الشام مـ أبالد طدوهؿ حتك يؽقن مـ وراء بقضتفؿ و

هنؿ إذا كان الؼقظ تـاوبقا الحرس طىل إهجؿ طؾقفؿ و نْ إا يدفع طـفؿ طدو  

 ًٓ قؾ وقره ووحشتف وإذا كان الشتاء قاسقا صقل الؾ ،ا وركباكً ساحؾ البحر رجا

ن رأى نف :دفاءجـادهؿ يف البققت واإلأا يف البروج والـاس خؾػفؿ يف حرًس 

ططقاهتؿ قدر الؽػا ف ويجريف أن يلمر لفؿ يف أالل  -حػظف–مقر الؿممـقـ أ

طؾقفؿ يف كؾ طام فعؾ وقد تصرمت السـة التل كاكت تلتقفؿ فقفا طشراهتؿ 

مقر أوهؿ رطقة  ،ؾقفؿ ضرهاودخؾقا يف غقرها حتك اشتدت حاجتفؿ وضفر ط

 .كف راع وكؾ راع مسئقل طـ رطقتفنف :الؿممـقـ والؿسئقل طـفؿ

ولقس  فارق الدكقاأن أ لَّ إل كف لحامق إ» :قال ملسو هيلع هللا ىلصن رسقل الل أوقد بؾغـا 

«يطؾامـل بؿظؾؿة يف كػسف وٓ مالف أحدمـؽؿ 
(1)

عؿتف مقر كتؿ الل طىل إأ ،

                                                        

 =، بـحقه، وهق حديث صحقح، وصححف ( وغقره مـ حديث أكس 286-3/156رواه أمحد ) (1)
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صؾحف الل أمقر الؿممـقـ أوقد قدم طؾقـا رسقل  ،حسـ بالءه يف رطقتفأو

 أهؾمقر الؿممـقـ طافاه الل بؼسؿفا يف أ مرأبالعطقة مـ الـػؼة والؽسقة التل 

الساحؾ فؼسؿـاها فقفؿ مـ ديـار لؽؾ رجؾ وديـاريـ وقؾ الؿال طـ القتامك 

هؿ مـ الؿساكقـ يف رامؾ وٕولؾقتامك وا ،شلءرامؾ فؾؿ يؼسؿ فقفؿ مـف وإ

فاء أالقجقه الثالثة يف كتاب الل طزوجؾ مـ الصدقات ومـ مخس الؿغاكؿ وما 

صؾحف الل أمقر الؿممـقـ أن رأى نف :الؼرى أهؾرسقلف والؿممـقـ مـ  الل طىل

متشبفا يف  ملسو هيلع هللا ىلصبرسقلف  لؿممـقـامقر أجعؾ الل  ،ن يبعث بؿا يؼسؿ فقفؿ فعؾأ

والسالم طؾقؽ ورمحة  ،تؿ طؾقف كعؿتف ومعافاتفأو ،ـقـرأفتف ورمحتف بالؿمم

.الل
(1)

 

                                                        

(، وجاء كذلؽ طـ غقر 134( برقؿ )1/93) الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـشقخـا يف  =

 .أكس 

 سـده حسـ. (1)
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e E  َري املؤَٓنيأإىل عبد اهلل بٔ ذلُد  األٚشاعٞزضاي١ 

 ٌٖ قايٝكال ٚطًب ايفدا٤أٜعظ٘ ٚحيج٘ ع٢ً َا سٌ ب

 :قالالعباس بـ القلقد بـ مزيد قراءة  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (866)

أما  :مقر الؿممـقـأ بـ محؿد كتب إىل طبد الل كفأ إوزاطلطـ  أبل خبرينأ

ا مة لقؽقن فقفا بالؼسط قائؿً هذه إ مرأاسترطاه  كؿاإن الل طزوجؾ نف ،بعد

كف مـ نف :طؿالف التل مع قرابتفلا وبػض الجـاح لفؿ متشبفً خيف  ملسو هيلع هللا ىلصوبـبقف 

قال  ملسو هيلع هللا ىلصن رسقل الل أوبؾغـا  ،سقة حسـةأ ملسو هيلع هللا ىلصطؿال رسقل الل أالؼدوة يف 

ويا صػقة  ،يا فاصؿة بـ  رسقل اهلل» : طزوجؾ فقفيف الققم الذي قبضف الل

مؾؽ لؽام مـ اهلل أين ٓ نف ؛اطؿّل لام طـد اهلل طزوجؾ ،رسقل اهلل طؿة

.«اشقئً 
(1)

 

                                                        

( بترتقب السـدي، ولؽـف حديث مرسؾ صحقح، 43برقؿ ) مسـدهلشافعل يف هبذا الؾػظ رواه ا (1)

 .ملسو هيلع هللا ىلص( وما بعده، لؽـف لقس طـد مقتف 234( برقؿ )1/192-194) صحقح مسؾؿوأصؾف يف 
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ولقائل أن إٓ أ» :فؾؿا اجتؿعت قال لفؿ ،ن تجتؿعأا قريًش  مرأ كفأوبؾغـا 

ـِ  الؿتؼقن «اقرب مـف رنًأن كـتؿ إولك بل مـؽؿ وأاتؼك ففق  فؿ
(1)

كسلل الل  ،

مقرها ويرزقف رمحفا أمقر الؿممـقـ ويصؾح بف أمة طىل ن يسؽـ دمهاء هذه إأ

 ومقصاسالم ول يف دار اإلأن سقاحة الؿشركقـ كاكت طام نف :فة هباأوالر

عاقؾفؿ بؼالقؼال ٓ يؾؼاهؿ حريؿفؿ واستـزالفؿ كساء الؿسؾؿقـ وذراريفؿ مـ م

يدي الـاس وما أمـ الؿسؾؿقـ لفؿ كاصر وٓ طـفؿ مدافع كان بؿا قدمت 

وبذكقهبؿ استخرجت العقاتؼ مـ  ،ن بخطاياهؿ سبقـنف :كثرأيعػق الل طـف 

دي الؽقافر يؿتفـقهنـ يأخدورهـ يؽشػ الؿشركقن طقراهتـ وٓئد تحت 

 ،يؿانـ إىل صبغة الؽػر بعد اإلقدامفـ ويردون ولداهنأو ـحقاسر طـ سققف

ففـ بؿرأى مـ الل طزوجؾ ومسؿع  ،مؼقؿات يف خشقع الحزن وضرر البؽاء

دي يأياهـ يف إطراضفؿ طـفـ ورفضفؿ إوبحقث يـظر الل مـ الـاس إىل 

ن إقؾ ئسراإخذه الؿقثاق مـ بـل أوالل طزوجؾ يؼقل مـ بعد  ،طدوهؿ

أتبع  ، ثؿؿانيإساراهؿ أاداهتؿ ا مـفؿ مـ ديارهؿ كػر ومػخراجفؿ فريؼً إ

ٓ يفتؿ بلمرهـ مجاطة وٓ يؼقم فقفـ خاصة  ،اختالففؿ وطقد مـف شديد

                                                        
جاء ضؿـ حديث رواه أبق داود برقؿ  «إكام أولقائل الؿتؼقن»مل أقػ طؾقف هبذا الؾػظ، لؽـ ققلف:  (1)

 أحاديث معؾة ضاهرها الصحة(، ويـظر 2/417) العؾؾكؿا يف (، وأطؾف أبق حاتؿ 4242)

 .( لشقخـا القادطل 248( برقؿ )232-231)ص
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متف أاء ػمقر الؿممـقـ ولقتحــ طىل ضعأفؾقستعـ بالل  ،فقذكروا هبـ مجاطتفؿ

طظؿ أن يؽقن لولقحرج مـ حجة الل طؾقف فقفـ ب ،ولقتخذ إىل الل فقفـ سبقاًل 

 ملسو هيلع هللا ىلصن الل طزوجؾ حض رسقل الل نف :طـده مػاداهتـ متفأمقر أمهف وآثر 

ٻ ٻ ٻ  ٱ ﴿ :فؼال ،سؾؿ مـ الضعػاء يف دار الشركأوالؿممـقـ طىل مـ 

﴾ڦ﴿إىل ققلف  ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
(1)

هذا  ،

ومل يؽـ طىل الؿسؾؿقـ لقم فقفـ فؽقػ بالتخؾقة بقـ الؿشركقـ وبقـ 

 .ؽاحٓ بـإالؿممـات يظفر مـفـ لفؿ ما كان يحرم طؾقـا 

الذي كتب بف بقـ  ملسو هيلع هللا ىلصكان يف كتاب رسقل الل  كفأوقد حدثـل الزهري 

وٓ كعؾؿ  ،ن يعقـقه يف فداء أو طؼؾأا ٓ يتركقا مػرًح  نْ أكصار الؿفاجريـ وإ

ٓ خاصة إا ذمة يمدون إلقفؿ خراًج  أهؾمققق ف وٓ  ءكان لفؿ يقمئذ يف كفأ

حجة القداعالؿسؾؿقـ بالـساء يف  ملسو هيلع هللا ىلصووصقة رسقل الل  ،مقالفؿأ
(2)

 :وققلف 

«الؿرأة والصامل وصقؽؿ بالضعقػقـأ إكام»
(3)

كاكت  ملسو هيلع هللا ىلصومـ رأفة رسقل الل  ،

                                                        

 .75الـساء:  (1)

 .صحقح مسؾؿ( مـ 1218يـظر الحديث رقؿ ) (2)

رواه الطبراين يف  «أوصقؽؿ بالضعقػقـ وما مؾؽ  أيامكؽؿ»مل أقػ طؾقف هبذا الؾػظ، وإكؿا بؾػظ:  (3)

الؽبقر (1/132( ضؿـ حديث صقيؾ برقؿ )مـ صريؼ هشام الؽؾبل وهق متروك.167 ) 
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سؿع بؽاء الصامل فلجتقز لصقل فقفا فأريد أن أ ققم يف الصّلةين ٕإ» :هبـ ققلف

«مفأشؼ طؾك أ نْ أيف صّليت كراهة 
(1)

طظؿ مـ أفبؽاؤها طؾقف مـ صبغة الؽػر  ،

ن الل أراع و كفأمقر الؿممـقـ أولقعؾؿ  ،بؽائف بعض ساطة وهل يف الصالة

أسلل الل  ،مستق ف مـف ومقفقف حقـ يققػ بف طىل مقازيـ الؼسط يقم الؼقامة

متف ويمتقف مـ أبف الخالفة لرسقلف يف  حسـيو ،ن يؾؼل أمقر الؿممـقـ حجتفأ

.والسالم طؾقؽ ،اؿً ا طظقجرً ألدكف 
(2)

 

 

                                                        

، وقد جاء ( مـ حديث أكس 437(، ومسؾؿ طؼب حديث برقؿ )739رواه البخاري برقؿ ) (1)

 (.737طـد البخاري برقؿ ) كذلؽ مـ حديث أبل قتادة إكصاري 

 سـده حسـ. (2)
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 إىل ضًُٝإ بٔ دلايد يف ايتعطف باملهتٛب األٚشاعٞزضاي١ 

 ٌٖ قايٝكالعٓد اخلًٝف١ يف ايتُاع ايفدا٤ أل

 :قالالعباس بـ القلقد بـ مزيد قراءة  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (867)

 نْ إا وكَّ نف ،أما بعد :كتب إىل سؾقؿان بـ مجالد كفأ إوزاطلطـ  أبل خبرينأ

اك تالق وٓ بدء كتاب كـا طىل تقاصؾ مـف مل يبطئ مـا طـؽ يإـ مجعـا ومل يؽ

لػة ن إنن كاكت أفاق هبؿ مػترقة فإخقاكف وما يجد الؿسؾؿ مـ البشر إل

ياكا إن يجعؾؽ وأفـسلل الل  ،وروح الل يجري بقـ طباده ،بحؿد الل جامعة

 .طباده الصالحقـ مـ كعؿتف يف ذات بقــا طىل تقفقؼ يدخؾـا بف برمحتف يف

فضؾ طؾقف بؿعرفة ما كػع مـ أكف يـبغل لؿـ كعشف الل مـ الجفؾ وإ ثؿ

مهال كػسف ورفض السعل بالـصقحة لل إن يتققك أمقر وما ضر مـفا إ

كؽ مـ الحؼ بسبب معرفة بف وبـعؿة مـ حجة الل طـدك إو ،طزوجؾ يف طباده

 مسئقل طـف ان أكتما  فال تدافع ملسو هيلع هللا ىلصمة محؿد أ مرأوبؿؽان مؿـ إلقف مجاع 

دوكف قرابة أو لطػ بطاكة إذا كان بؿققع مـ الحجاب طـف مقضقع  نْ إرأيت 

درك أيف مقصـ  مرأطذر طؾقف  نْ نف :ن خقلػ مل يستغشإن قال مل يتفؿ وإومؿـ 
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 .غقره يف سقاه

رجق أن تؽقن بؿا أا ومر رأيتؽ لف مقضعً ألقؽ يف إكتب أن أوقد رأيت 

ن ترك لـ يممـ سقء تبعتف وتعجقؾ إ ،ن شاء اللإا طؾقؽ فقف مـ الحؼ طالؿ

صاب الؿشركقن أن يعػق الل ويؾفؿ الؿخرج والتقبة إلقف وذلؽ فقؿا أٓ إالغقر 

ن بؽاءهؿ إىل الل نف :الؿسؾؿقـ وكسائفؿ بؼالقؼال وترك مػاداهتؿ ىمـ طذار

 ،صقاهتؿ مـف بؿسؿع حقـ يؽشػ الؿشركقن طقارهتـأطزوجؾ بؿرأى و

كؽ نف :فالل الل فقفـ ،ؿانيوٓدهـ إىل صبغة الؽػر بعد اإلأرن مـ وحقـ يـظ

ن قؾت فقفـ بخقر سؿع مـؽ أو كان معذرة إىل الل إهـ بسؼب وبحقث مرأمـ 

ن يؼع أرمحؽ الل حصتؽ فقفـ إىل الل وحصص مـ ٓ يستطقع  طزوجؾ فلد  

ض كؽ تؼرنمقرهؿ واشتر كػسؽ بذلؽ مـ الل وبؿالؽ فأمققعؽ مـ ويل 

ن مس طباده بعؼاب كجاك مـف أو برمحة يخصؽ هبا إا طسك الل ا شاكرً كريؿً 

لتدفعف إلقف ولؽـ بؿا  لقؽإمقر الؿممـقـ فقفـ بؽتاب بعثت بف أوقد كتبت إىل 

ن يؼقؿ بف أن يجعؾؽ فقؿا يحب أسلل الل أا حببت مـ تؼديؿ الؼقل فقفـ سببً أ

 ،اا طظقؿً جرً أطؾقف مـ لدكف  يمتقؽ نْ أيف طباده معاوكا وبالحؼ فقف قائؿا و

والسالم طؾقؽ ورمحة الل.
(1)

 

                                                        
 سـده حسـ. (1)
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 إىل عٝط٢ بٔ عًٞ األٚشاعٞ زضاي١

 قايٝكال َسأيف دٛاب َٔ دفع عٔ ْفط٘ تٓبٝ٘ اخلًٝف١ يف 

 يًدًٝف١ األٚشاعٞٚاضتدعا٤ ترنري 

 :قال أبل خبرينأ :قالحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد  (868)

ن سقاحتؽؿ يف سبقؾ الل كان نف ،ما بعدأ :طظإىل طقسك بـ  إوزاطلكتب 

يجعؾفا غزوة يؼطع هبا ما كاكت فقف هذه  نْ أفـسلل الل  ،هدى وقربة مرأ

ن يستؼبؾ بف التقبة طؾقفؿ والعػق أٓ يعقدها فقف و ، ثؿمة مـ جفد حدثفاإ

ن يتؿ لؽ أوكسللف  ،كف رءو ف رحقؿإفقفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصطـفؿ وحسـ الخالفة لـبقف 

وقد بؾغـل كتابؽ جقاب ما كـت كتبت بف  ،الـػؼة فقفا جرها وتػضقؾأ

ا بف صرق يؼقم بذلؽ أحدً كؽ مل تر أضر هبؿ أقالقؼال تذكر أكف  أهؾيف  لقؽإ

 ،ايابً إالل لؽ مـ غزاتؽ  كقض نْ إوتلمرين بؿحادثتؽ فقفؿ  ،وٓ يذكر بف

ا مـ ن طـده خقرً أوصدقت رمحؽ الل فقؿا ذكرت فؽؿ مـ مقسقم يرى 

اق يؼدم طىل خؾقػة وآخر مؼقؿ طـده ويف صحابتف لقس طـده فضؾ أف أهؾ
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طـ مسللتف لـػسف فقذكر بحؼ ضعقػ بعقد الشؼة أو مستحقذ طؾقف يف دار 

 .الشرك

كف قد كان حقـ تغقرت حال الـاس وفقفؿ بؼقة يذكرون فقبؾغ طـفؿ نف

العامة فقف طىل جػاء ٓ  مرأصرت يف دولة زمان  ، ثؿويؼقلقن فقسؿع مـفؿ

مقر متػرفة وطصؿة أوحال الخاصة طىل  ،اا وٓ يـؽرون مـؽرً يعرفقن معروفً 

فؽـ رمحؽ الل لؾضعػاء  ،ٓ قؾقاًل إلػتفا معرفة محبتفا أرأي كؾ فرقة يف 

ومـ القجد طؾقفـ مـ  ،اا وبلمر سبايا الؿممـات وولداهنـ مفتؿً بحؼققفؿ قائؿً 

 ،ؿان معـقايػر بعد اإلذل الؽػر وتؽشػ طقراهتـ ورد ولداهنـ إىل صبغة الؽ

ن أطسك الل  :ٓ الل طامالإوبالسعل بالـصقحة لؿـ ٓ ويل لف وٓ مذكر بف 

جعؾؽ الل  ،ن يعؿؾ بف مقالقاأا ولف فقؿا يحب رض شاهدً يجعؾؽ لف يف إ

.والسالم طؾقؽ ،إىل مغػرتف وآب إىل رضقاكف عَ فسارَ  ،مؿـ اختصف برمحتف
(1)

 

                                                        

 سـده حسـ. (1)
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 ر يف َٛعظ١ ايٛايٞبً أبٞإىل  األٚشاعٞزضاي١ 

 ٌٖ اير١َأيف سطٔ ايطري٠ يف ايسع١ٝ ٚاملعدي١ ب

 :العباس بـ القلقد بـ مزيد قراءة قال كاأحدثـا طبد الرمحـ  (869)

صر ف الل طـا وطـؽ  ،ما بعدأ :إىل أبل بؾج إوزاطلكتب  :قال أبل خبرينأ

واتباع الفقى بغقر  ،والجفؾ طؿا كػع ،مـ بعد الؿعرفةالؿقؾ طـ الحؼ 

حببتؿ خقاركؿ وما ألـ تزالقا بخقر ما  :الدرداء كان يؼقل باأن نمـف ف هدى

.طار ف الحؼ كعامؾف نَّ نف :ققؾ فقؽؿ بالحؼ فعرفتؿقه
(1)

ان مرأوقد تؼدمؽ  

 مرأو ،والـصر بف مميد ،والسـة طؾقف شاهدة ،مها فالؽتاب لف مصدقأحدما أ

ىل إٓ مقدة فقف و لػة إىل غؾما أخر فالتجقز طىل إأو ،الـاس طؾقف جامع

ىل بقع حؽؿ ٓ طؿؾ فقف حتك وهـت الؼقة وضفر يف إماكة فقف وأصؿع ٓ 

                                                        

( ط/الرشد، مـ صريؼ: 8645( برقؿ )11/351-352) الجامع لشعب اإليؿانقفؼل يف رواه الب (1)

طبد الرمحـ بـ يزيد بـ جابر، قال: حدثـل بعض أشقاخـا، قال: قال أبق الدرداء...، وذكره، وبعض 

 مشايخ ابـ جابر الذيـ حدثقه مبفؿقن.
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 .سالم فسادهاإل

ا ضفرت فقؿا طـدكؿ ومؼالة سقء بعؼقبة فرط وصحبة وقد رأيت كتبً 

بخػض الجـاح لفؿ وبالرأفة هبؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوصك رسقل الل أغؾقظة لؾؿسؾؿقـ وقد 

ا يجؿؾ العػق فقفطـ مسقئفؿ فقؿ كػعْ والؿعدلة بقـفؿ يُ 
(1)

عاقب الؿذكب ويُ  ،

ن صؽة القجف يقم الؼقامة ٓ أكف بؾغـا نف :طىل قدر ذكبف ٓ يتؼحؿ بالعؼقبة وجفف

إىل حدود الل ططػف وٓ يؼػ  مجؾ مـ طؼقبتف ٓ يثـلأفؽقػ مـ الؿقت  ،تغػر

ن غقف رشد ففق لحرم الل أمقر مخقر وكف يف إأه يريف جفؾف مرأيف سقرتف طىل 

ماكتؽؿ أكؽؿ جعؾتؿ نوبالعداة يف ديـ الل وطىل طباده يسػف ف ،ـد غضبف مؾغلط

مقال وطؾؼت الرجال مع حتك هؾؽت إ هقائؽؿأذمتؽؿ ملكال وبقـ  أهؾمـ 

مـ ضؾؿ » :يؼقل فقؿا بؾغـا ملسو هيلع هللا ىلصبشار ورسقل الل الؿثؾة يف الؾحك وتؼطقع إ

«حجقجف لكاأو كؾػف فقق صاقتف ف معاهدا
(2)

 ملسو هيلع هللا ىلصفلطظؿ بـدامة مـ رسقل الل ، 

 .طـ قؾقؾ حجقجف

                                                        

 (.2513برقؿ ) صحقح مسؾؿ(، و3799برقؿ ) صحقح البخارييـظر  (1)

ٍة مـ أبـاء أصحاب رسقل الل 3352رواه أبق داود برقؿ ) (2)  ملسو هيلع هللا ىلص( مـ صريؼ: صػقان بـ سؾقؿ طـ ِطدَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصطـ آبائفؿ ِدْكَقة طـ رسقل الل 

( برقؿ 1/837) سؾسؾة إحاديث الصحقحةومشايخ صػقان بـ سؾقؿ مبفؿقن، ويـظر 

(445.) 
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طؿال فقؿا بؾغـل مـ الؿسؾؿقـ ضغائـ ولبعض ذوي ثت تؾؽ إأحدلؼد 

ن يثـل أأسلل الل  ،تلتقـا بذلؽ كتبفؿ يسللقن طـف يف جفاده معؽؿ ريا بؿا كالـف

ىل كتب إأن أوذكرت  ،ه ويتغؿد ما سؾػ مـا ومـؽؿ بعػقهمرأبـا وبؽؿ إىل 

 ،ن يـػعأولعؾ الل طزوجؾ  ،كف يتجؿؾ بالؽتاب إلقف ويستؿع مـلنصاحبؽ ف

 .اوقد كتبت إلقف بؿا مل آلف كصحً 

ن شئت إ :كصار قال لفخ لف مـ إأتاه أن طؿر بـ طبد العزيز أوقد بؾغـل 

ن شئت إو ،اكؾؿتؽ وأكت طؿر بـ طبد العزيز فقؿا تؽره الققم وتحب غدً 

بؾ  :فؼال طؿر .االؿممـقـ فقؿا تحب الققم وتؽره غدً مقر أكت أكؾؿتؽ الققم و

جعؾ الل يف  .اغدً  حبأكره الققم وأطؿر بـ طبد العزيز فقؿا  كاأكؾؿـل الققم و

.والسالم ،لػتـا وفقؿا يحب تؼؾبـا ومثقاكا آمقـأصاطتف 
(1)

 

                                                        

 سـده حسـ. (1)
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 األٚشاعٞباب َا ذنس َٔ آداب 

لقد بـ مزيد كا العباس بـ الق أبلذكره  :حدثـا طبد الرمحـ قال (877)

.بف كػسف إوزاطلدب أطجزت الؿؾقك طؿا  :أبل يؼقل قال: سؿعت
(1)

 

 ٚادتُاع ايٓاع جلٓاشت٘ األٚشاعٞباب َا ذنس َٔ ٚفا٠ 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد  (871)

طؼبة
(2)

كف اختضب أ إوزاطلكان سبب مقت  :قال -يعـل ابـ طؾؼؿة- 

                                                        

 سـده حسـ. (1)

ة بـ ُحَديج الؿعافري البقرويت، صدوق، لؽـ كان ابـف محؿد يدخؾ طؾقف ما لقس هق طؼبة بـ طؾؼؿ (2)

 (.4679ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبمـ حديثف. 
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دخؾت معف أو ،ودخؾ يف محام لف يف مـزلف ،الة الصبحبعد اكصرافف مـ ص

فؾؿا هاج  ،لئال يصقبف البرد وغؾؼت الباب مـ برا :امرأتف كاكقكا فقف فحؿ

لؼك كػسف فقجدكاه لالػحؿ صػرت كػسف وطالج الباب لقػتحف فامتـع طؾقف ف

ا ذراطف إىل الؼبؾة.متقسدً 
(1)

 

 حدثـل :قال حدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد (872)

ول مـ أخرجت و إوزاطللؿا سؿعت الصقحة بقفاة  :سامل بـ الؿـذر قال

بقروت  أهؾطىل رأسف الرماد فؾؿ يزل الؿسؾؿقن  رَّ رأيت كصراين قد ذَ 

ة مع حدامؿ لقس مـفا وأربع أوخرجت يف جـازتف  ،يعرفقن ذلؽ لف

ارى وخرجـا يحؿؾف الؿسؾؿقن وخرجت القفقد يف كاحقة والـص ،صاحبتفا

يف كاحقة والؼبط يف كاحقة.
(2)

 

                                                        

 سـده حسـ. (1)

 مـ صريؼ: العباس بـ القلقد بـ مزيد، بف. تاريخ دمشؼورواه ابـ طساكر يف  (2)
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e E  األٚشاعَٞا١َ إباب َا ذنس يف 

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (873)
(1)

بـ سؾؿة الـقسابقري كا أبق  

قدامة
(2)

كان  :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قال: سؿعتطبقدالل بـ سعقد  

ا يف السـة.مامً إ إوزاطل
(3)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد (874)
(4)

عقد الؼطان كا بـ يحقك بـ س 

براهقؿإ
(5)

كان  :سػقان بـ طققـة يؼقل قال: سؿعتالقزير  أبلبـ طؿر بـ  

.امامً إ إوزاطل
(6)

 

                                                        

 (.296ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.822حت إثر رقؿ )ثؼة، تؼدم ت (2)

 صحقح. (3)

 (.183صدوق، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.224ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (5)

 وقع يف إصؾ: )إمام(، وإثر سـده حسـ. (6)
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 مام زماكف.إيعـل  قاه أبو حمىد:

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (875)
(1)

بـ شعقب كا طؿرو  براهقؿإبـ  

ئؿة يف الحديث إ :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قال: سؿعتبـ طظ ا

ومحاد بـ زيد. ،وسػقان ،ومالؽ ،وزاطلإ :ربعةأ
(2)

 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ محقيف بـ الحسـ  (876)

وزاطل دخؾ سػقان وإ :بـ حـبؾ أمحد قال :قالبـ محقد  أمحدصالب  باأ

كثر طؾؿا مـ صاحبف وٓ يصؾح أمها أحد :طىل مالؽ فؾؿا خرجا قال مالؽ

.مامةوأخر يصؾح لإل ،مامةلإل
(3)

 

 .إوزاطليعـل  اه أبو حمىد:ق

كا مسدد كا طبد الل حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك (877)
(4)

بـ  

قؿهبداود طـ 
(5)

 قال :قالالػزاري  سحاقإ أبلطـ  -يعـل العجظ- 

                                                        

 (.367تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.813( و)522( و)6صحقح، ويـظر إثر رقؿ ) (2)

  ألػاضف.( بزيادة يف262تؼدم برقؿ ) (3)

 (.432هق الخريبل، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 =وقع يف إصؾ: )طـ الفقثؿ( بدل )هبقؿ(، وما أثبت هق الصقاب، وقد جاء طىل الصقاب يف باب ما  (5)
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e E 

كت أو :قؾت يف كػسل .إذا مات سػقان وابـ طقن استقى الـاس :إوزاطل

 .إوزاطليعـل  .الثالث

 .قريـ الثقري وابـ طقن إوزاطلن أيعـل  قاه أبو حمىد:

 إىل احلل إذا مسع٘ األٚشاعٞباب َا ذنس َٔ ضسع١ زدٛع 

كا العباس أبلحدثـا طبد الرمحـ قال ذكره  (878)
(1)

بـ القلقد بـ  

سرع أا أحدً ما رأيـا  :طؼبة بـ طؾؼؿة يذكران قآو أبل قال: سؿعتمزيد 

.إوزاطلا إىل الحؼ إذا سؿعف مـ رجقطً 
(2)

 

                                                        

( ويف ترمجتف 1229ذكر مـ معرفة أبل إسحاق الػزاري بـاقؾة إخبار وكالمف فقفؿ. وسقليت برقؿ ) =

( جاء فقفا ما يظ: )هبقؿ العجظ روى طـ أبل 1733( برقؿ ) (2/436الجرح والتعديؾمـ 

إسحاق الػزاري، روى طـف طبد الل بـ داود الحريبل، سؿعت أبل يؼقل بعض ذلؽ وبعضف مـ 

 هقَِبظ.ا

( ومل يذكر راوًيا طـف سقى أبل داود الخريبل: فقؽقن 8/153) الثؼاتوذكره ابـ حبان يف 

 قـ.الرجؾ يف طداد الؿجفقل

 (.243حسـ الحديث، وقد تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 سـده حسـ. (2)
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e E ٚسفظ٘ ٚتجبت٘ يف احلدٜح األٚشاعٞتكإ إنس َٔ باب َا ذ 

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (879)
(1)

 قال :قالبـ شعقب  براهقؿإبـ  

طؿرو
(2)

.ثبت لؿا سؿع إوزاطل :بـ طظ 
(3)

 

 قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد  (887)

ٓ كان  شلء يأو ،مؽأثؽؾتؽ  :قال ؟يحػظ الؼرآن إوزاطلكان  :بلٕ

؟.إوزاطليحػظ 
(4)

 

                                                        
 (.367تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 هق الػالس. (2)

 صحقح. (3)

 سـده حسـ. (4)
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 بٓاق١ً اآلثاز األٚشاعٞباب َا ذنس َٔ عًِ 

 خباز ٚنالَ٘ فِٝٗٚزٚا٠ األ

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (881)
(1)

بـ يعؼقب الدمشؼل كا هشام 
(2)

 

 أهؾصقب أما  :يؼقل إوزاطل قال: سؿعتبـ طؿار كا القلقد بـ مسؾؿ ا

 ،بل يزيد الغقثللوب ،بـ جدار العذري براهقؿنطظؿ مـ مصقبتفؿ بلدمشؼ ب

.وبالؿطعؿ بـ الؿؼدام الصـعاين
(3)

 

هؿ ما مرأإذ وصػ مـ  :رضقفؿ إوزاطلَّ فؼد بان بلن  قاه أبو حمىد:

 .ذكركا

                                                        

 ه(: صدوق.ا8/122) الجرح والتعديؾقال طـف الؿصـػ يف  (1)

 ديثف الؼديؿ أصح.(، وأكف صدوق مؼرئ، َكبَِر فصار يتؾؼـ، وح682تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

( ٓبـ الؼقسراين، وقد 93)ص إكساب الؿتػؼةكسبة إىل قرية بباب دمشؼ يؼال لفا: )صـعاء(.  (3)

كسبف الحاكؿ أبق طبد الل يف بعض كتبف إىل صـعاء القؿـ، فؾؿا رأى ابـ الؼقسراين هذا القهؿ مـ 

كؿا ذكر  ؿتؿاثؾة يف الـؼط والضبطإكساب الؿتػؼة يف الخط الالحاكؿ محؾف ذلؽ طىل تللقػ كتاب 

 ذلؽ يف مؼدمتف لف.
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براهقؿإكا  أبلكا  (882)
(1)

بـ القلقد بـ سؾؿة الطبراين كا أبق مسفر 
(2)

 

كا يزيد
(3)

طؾؿ بالزهري مـ أ أحدما  :يؼقل إوزاطلكان  :بـ السؿط قال 

.قؾئحقق طبد الرمحـ بـ ة بـقر
(4)

 

كف نف :وقػ طىل كتابة معؿر طـ الزهري إوزاطلمل يؽـ  قاه أبو حمىد:

شاهد مـ قرة ما  كؿاإكثرهؿ رواية طـف وٓ وقػ طىل كتابة طؼقؾ ويقكس وأ

 ككف طـأويحتؿؾ  ،طؾؿفؿ بالزهريأكف أكان يقرده طؾقف فتصقر صقرتف طـده 

والل  ،ي ومل يرد أكف كان طالؿا بحديث الزهريخالق الزهرلا بكف كان طالؿً أ

.طؾؿأ
(5)

 

                                                        

  (2/142.)الجرح والتعديؾقال أبق حاتؿ طـف: صدوق.  (1)

 (.3762ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد إطىل بـ مسفر، ثؼة، فاضؾ.  (2)

 تؼريب التفذيبهق يزيد بـ السؿط الصـعاين، أبق السؿط الدمشؼل، ثؼة أخطل الحاكؿ يف تضعقػف.  (3)

 (.7775ترمجة برقؿ )

( طـ صريؼ: رجاء بـ سفؾ، ثـا أبق مسفر، بف، بزيادة يف 7/182) الؽامؾورواه ابـ طدي يف  (4)

 ألػاضف.

( بعدما ذكر ققل إوزاطل السالػ ذكره: فقظفر 8/374) هتذيب التفذيبيف  وقال الحافظ  (5)

بحال الزهري مـ غقره ٓ فقؿا يرجع إىل ضبط الحديث، مـ هذه الؼصة أن مراد إوزاطل أكف أطؾؿ 

 وهذا هق الالئؼ، والل أطؾؿ.

 = هتذيب الؽؿال، ويـظر ه: صدوق لف مـاكقر.االتؼريبوقرة قال طـف الحافظ يف  قًت:
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كا طبد الرمحـ أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (883)
(1)

بـ يحقك بـ  

قبيأكا  سؿاطقؾإ
(2)

كان إذا حدث طـ  كفأ إوزاطلبـ تؿقؿ الؼاري طـ  

.ثا طىل ما حدَّ وكان ملمقكً  :بـ طبقد الل قال سؿاطقؾإ
(3)

 

كا  بـ حـبؾ فقؿا كتب إيلَّ  أمحدبـ طبد الل  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (884)

كصاريأبق مقسك إ
(4)

 قال: سؿعتكا القلقد بـ مسؾؿ  -يعـل الخطؿل- 

.يػضؾ محؿد بـ القلقد الزبقدي طىل مجقع مـ سؿع مـ الزهري إوزاطل
(5)

 

الحقاري أبلبـ  أمحدقال كا  حدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (885)
(6)

 

 :طؾقؽؿ بؽتب القلقد بـ مزيد :إوزاطل قال :قالبا مسفر أ قال: سؿعت

                                                        

= (23/581.) 

ؿ: ما هق طبد الرمحـ بـ يحقك بـ إسؿاطقؾ بـ طبقد الل بـ أبل الؿفاجر الؿخزومل، قال طـف أبق حات (1)

  (5/332.)الجرح والتعديؾبحديثف بلس، صدوق. 

هق أيقب بـ تؿقؿ أبق سؾقؿان التؿقؿل الؿؼرئ، قال طـف طبقد بـ ابل السائب: إذا حدثؽ أيقب بـ  (2)

  (13/89.)تاريخ دمشؼتؿقؿ طـ إوزاطل فشد يدك بف. 

 سـده حسـ. (3)

أبق مقسك الؿدين قاضل كقسابقر، ثؼة، متؼـ. هق إسحاق بـ مقسك بـ طبد الل الخطؿل إكصاري  (4)

تؼريب التفذيب ( 393ترمجة برقؿ.) 

(5) العؾؾ ومعرفة الرجال (1/169( برقؿ )وسـده صحقح.132 ،) 

 (.61ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة زاهد.  (6)



t T        118  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

.هنا صحقحةنف
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا العباس (886)
(2)

يل  قال :قالبـ القلقد بـ مزيد  

يقسػ
(3)

صح أما طرض طظ كتاب  :يؼقل إوزاطلسؿعت  :بـ السػر 

 .مـ كتب القلقد بـ مزيد

 :قالشقخ لـا  صالح بـ زيد قال: سؿعتكا العباس بـ القلقد  (887)

ين نف :يدزطؾقؽ بالقلقد بـ م :فؼال ؟ختؾػأإىل مـ  :سؾؿلؾقلقد بـ م قؾت

.كتب القلقد بـ مزيد صحقحة :يؼقل إوزاطلسؿعت 
(4)

 

الدورقل كا  براهقؿإبـ  أمحدكا  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (888)

                                                        

 (.849صحقح، وأبق مسفر ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.243تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

هق يقسػ بـ السػر أبق الػقض الشامل كاتب إوزاطل، قال دحقؿ فقف: لقس بشلء. وقال أبق  (3)

ا. وقال أبق زرطة: ذاهب الحديث. وقال الـسائل: لقس بثؼة. وقال  حاتؿ: مـؽر الحديث جد 

الدارقطـل: متروك الحديث. وقال ابـ طدي: روى بقاصقؾ. وقال البقفؼل: هق يف طداد مـ يضع 

  (7/393.)لسان الؿقزان (9/223 .)الجرح والتعديؾالحديث. 

مل أقػ طىل ترمجة صالح بـ زيد وطىل كؾٍّ هذا الؼقل صحقح، ثابت طـ إوزاطل، وقد تؼدم برقؿ  (4)

(849.) 
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محؿد
(1)

محؿد قال: سؿعتبـ طباد  
(2)

 قال: سؿعتبـ يقسػ  

بـ  براهقؿإأو سؾقؿان الخقاص  لقؽإ حبأ يفؿاأ :وسللف رجؾ إوزاطل

يختؾط بالـاس ويـبسط  براهقؿإن ٕ :يلَّ إ حبأ براهقؿإ :فؼال ؟دهؿأ

.إلقفؿ
(3)

 

ظ كا يكا هارون بـ سعقد إ أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (889)

خالد
(4)

 ،أيؾة أهؾمـ  أكت :فؼال يل إوزاطلسللـل  :قال -يعـل ابـ كزار- 

.وحضـل طؾقف -ظييعـل يقكس بـ يزيد إ- ؟يزيد أبلطـ  أكتـ يأ
(5)

 

 

                                                        

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق محؿد بـ طباد بـ الزبرقان الؿؽل، كزيؾ بغداد، صدوق يفؿ.  (1)

(6331.) 

 هق الػريابل. (2)

 سـده حسـ. (3)

 (.16خالد بـ كزار حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 سـده حسـ. (5)
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e E  ًٌٖ٘أضالّ ْٚٚصش٘ يإل األٚشاعٞباب َا ذنس َٔ فط 

حدثـل  :حدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد قال (897)

طؼبة
(1)

بـ طؾؼؿة حدثـل مقسك 
(2)

  ًٓ ربع أ بـ يسار وكان صحب مؽحق

سالم أو السـة لؾغؾ طـ اإل ككػأبصر وٓ أا أحدً ما رأيت  :طشرة سـة يؼقل

.إوزاطلمـ 
(3)

 

 أبلحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد كا ابـ  (891)

رأيت  :سامة قالأسامة محاد بـ أكا أبق  :الحقاري ومحؿقد بـ خالد قآ

اختر أحد الرجؾقـ  :وسػقان الثقري يطقفان بالبقت فؾق ققؾ يل إوزاطل

                                                        
 (.871صدوق تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

هق محؿد بـ يسار الدمشؼل، قال طـف أبق حاتؿ: شقخ مستؼقؿ الحديث. وقال الذهبل: صدوق.  (2)

الجرح والتعديؾ (8/168 ،)الؽاشػ (2/339( ترمجة برقؿ )5743.) 

 سـده حسـ. (3)
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.حؾؿ الرجؾقـأكان  كفٕ :إوزاطلمة ٓخترت لأل
(1)

 

كان  :يؼقل أبلطبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد سؿعت حدثـا  (892)

 ومل يؼطعف حتك يبؾغ ة مـ ثالث مل يجب سائاًل حداخذ يف وأإذا  إوزاطل

وكسقت الثالثة. :قال أبق الػضؾ .وإذا ذكر الؼدر ،إذا ذكر الؿعاد :فقف
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد حدثـل  (893)

محؿد
(3)

يعـل طبد الحؿقد-العشريـ  أبلابـ  بـ هالل كا 
(4)

 -بـ حبقب 

 :الساحؾ طـد رأسف فؼال يلاتراب قبره قام و إوزاطل لؿا سقيـا طىل :قال

شد تؼقة مـ الذي وٓين فؿـ أفق الل لؼد كـت لؽ  ،طؿرو باأرمحؽ الل 

.ضؾؿ بعدك فؾقصبر
(5)

 

                                                        

 سـده حسـ. (1)

 سـده حسـ. (2)

 (.852تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.852حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 سـده حسـ. (5)
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e E  ٚتعظِٝ ايعًُا٤ ي٘ األٚشاعٞباب َا ذنس َٔ دالي١ 

طبد الرمحـ كا طبد اللحدثـا  (894)
(1)

بـ محؿد بـ طؿرو الغزي  

قبقصة قال: سؿعت
(2)

إذا جاءه كتاب  -يعـل الثقري-كان سػقان  :يؼقل 

يدسف تحت البقري ، ثؿكظر يف طـقاكف
(3)

فؽف  إوزاطلفنذا جاء كتاب  ،

.وقرأه مـ ساطتف
(4)

 

قبقصة  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ  (895)

ٓ كتاب إمؿـ يدفع إلقف يضعف ساطة  أحدت سػقان يؼرأ كتاب ما رأي :يؼقل

 :تبسؿ فؼال ، ثؿأفؼر إوزاطلكف ورد طؾقف كتاب نف :وورقاء إوزاطل

                                                        

 (.3621ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (1)

َقائل، صدوق ربؿا خالػ.  (2)  (.5548ترمجة برقؿ ) يبتؼريب التفذهق قبقصة بـ طؼبة السُّ

ٌب، وهق الحصقر الؿـسقج مـ الؼصب.  (3)  ( مادة: َبَقَر.1/271) لسان العربالبقرّي فارسل ُمَعرَّ

 سـده حسـ. (4)
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.سللـل الـؼؾة ،سللـل الـؼؾة
(1)

 

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (896)
(2)

 حدثـل :قالبـ سـان القاسطل  

طؿر
(3)

ػقان الثقري رأيت س :أبل قال حدثـل :قالبـ طثؿان بـ طاصؿ  

قا طـا يا معشر الشباب حتك ػُّ كُ  :وهق يؼقل إوزاطلا بزمام كاقة بؿؽة آخذً 

 .كسؾؾ الشقخ

حدثـا طبد الرمحـ كا سعقد (897)
(4)

بـ سعد البخاري كا طثؿان بـ  

خق طظأطاصؿ 
(5)

ا بقـ الصػا والؿروة طىل كاقة رأيت شقخً  :بـ طاصؿ قال 

 فجعؾ الشقخ الذي يؼقدصحاب الحديث طؾقف أقده واجتؿع ؼا يوشقخً 

مـ هذا  :كػقا حتك كسؾ الشقخ. فؼؾت ،يا معشر الشباب :الشقخ يؼقل

سػقان  :قالقا ؟فؿـ هذا الذي يؼقده :قؾت .إوزاطلهذا  :قالقا ؟الراكب

 .الثقري

                                                        
 سـده حسـ. ( 1)

 (.92ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 ترمجة برقؿ تؼريب التفذيبهق طؿر بـ طثؿان بـ طاصؿ بـ صفقب القاسطل، صدوق.  (3)

(4983.) 

 (.2333ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق سعقد بـ سعد بـ أيقب البخاري، صدوق.  (4)

 (.4792برقؿ ) تؼريب التفذيبطظ بـ طاصؿ لف ترمجة يف  (5)
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حدثـا طبد الرمحـ كا العباس (898)
(1)

بـ القلقد بـ مزيد البقرويت  

سػقان الثقري  نَّ أبؾغـل  :حـػ بـ ققس قالذكر يل رجؾ مـ ولد إ :قال

فحؾ سػقان رأس  :قال ى،فخرج حتك لؼقف بذي صق إوزاطلبؾغف مؼدم 

الطريؼ  :البعقر مـ الؼطار ووضعف طىل رقبتف فؽان إذا مر بجؿاطة قال

.لؾشقخ
(2)

 

 قال: سؿعتالرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين  دطبحدثـا  (899)

جاء سػقان  :ة بـ كؾثقمقال سؾؿ :يؼقل -الربقع بـ كافع-تقبة يعـل  باأ

صرق كؾ أوىل إىل العصر قد فجؾسا مـ إ إوزاطلالثقري فدخؾ طىل 

.ا لصاحبفمـفؿا تقققرً  حداو
(3)

 

                                                        

 (.243حسـ الحديث، وتؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

لؽ هذا الرجؾ يؼقل: بؾغـل يف سـده إهبام، وهق شقخ العباس بـ القلقد: فنكف قال: ذكر يل رجؾ. وكذ (2)

 طـ سػقان. ومل يذكر مـ بؾغف.

 (.395سـده حسـ، وقد تؼدم برقؿ ) (3)
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e E  األٚشاعَٞا ذنس َٔ َٓاقب 

حدثـل محؿد مالءً إحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد  (977)
(1)

 

قال أبق  ،إوزاطلبـ طبد الرمحـ السؾؿل حدثـل محؿد بـ طبد الرمحـ ا

الػضؾ
(2)

 كفأزماكف  أهؾهذا وما يشؽ  إوزاطلدركت محؿد بـ أوقد  :

بدالكان مـ إ
(3)

 ،سرك بفأا ثؽ حديثً أحدريد أن أين إ :يل أبل قال :قال .

 :قؾت :قال .اكؽ ٓ تحدث بف ما كـت حق  أا فعؾ حتك تعطقـل مقثؼً أوٓ 

                                                        

 ه(: مستؼقؿ الحديث، روى طـف أهؾ إهقاز...ا9/149) الثؼاتقال ابـ حبان يف  (1)

(، فؼال: 4/475) مقزان آطتدالوذكره الذهبل يف ترمجة يقسػ بـ يعؼقب أبق طؿران مـ 

عؼقب أبق طؿران طـ ابـ جريج بخبر باصؾ صقيؾ، وطـف إكسان مجفقل، واسؿف: محؿد يقسػ بـ ي

 هابـ طبدالرمحـ السؾؿل.ا

 هق العباس بـ القلقد، شقخ الؿصـػ. (2)

(، وقال: روى طـف محؿد بـ هالل، 7/318) الجرح والتعديؾوكؼؾ هذا طـف الؿصـػ يف  (3)

 ه.اوطبدالغػار بـ طػان شقخان لؾعباس بـ القلقد

(: مؿـ روى طـف الؿغقرة بـ تؿقؿ الؽالطل، ومحؿد بـ 54/94) تاريخفزاد ابـ طساكر يف 

 طبدالرمحـ السؾؿل.
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بقاب الجـة وإذا أ وقػ بل طىل باب مـ ين رأيت كلينإ :قال .بةأفعؾ يا أ

ومعف أبق بؽر  ملسو هيلع هللا ىلصمصراطل الباب قد زال طـ مقضعف وإذا برسقل الل  أحد

ثبت يف  ، ثؿطادواأ ، ثؿتركقه فزال ، ثؿيعالجقن رده فردوه وطؿر 

 :قال ؟ٓ تؿسؽ معـاأيا طبدالرمحـ  :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال يل رسقل الل  .مقضعف فزال

فلمسؽت معفؿ فثبت.
(1)

 

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (971)
(2)

بـ البرقل  بـ طبد الرحقؿ 

الؿصري كا طؿرو
(3)

القلقد بـ مسؾؿ يحدث  قال: سؿعتسؾؿة  أبلبـ  

يف الؿـام فسؾؿت طؾقف وإذا شقخ جالس إىل جـب  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت الـبل  :قال

مؼبؾ طىل  ملسو هيلع هللا ىلصيحدثف والـبل  ملسو هيلع هللا ىلصقبؾ طىل الـبل أوإذا الشقخ قد  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

جؾست إىل  ، ثؿسالمفرد طظ ال ملسو هيلع هللا ىلصالشقخ يسؿع حديثف فسؾؿت طىل الـبل 

                                                        

قرأ شقخـا ربقع الؿدخظ هذه الؼصة ورجح يف محؿد بـ طبدالرمحـ السؾؿل ققل الذهبل مـ  (1)

 هالجفالة، وقال: لقت ابـ أبل حاتؿ مل يذكر هذه الؼصة.ا

 ه(: كتبت طـف وكان صدوًقا.ا2/61) والتعديؾالجرح ـػ يف قال طـف الؿص (2)

(، اكظر 2/573) تذكرة الحػاظ: هق أمحد بـ طبد الل بـ طبد الرحقؿ كؿا يف قال الؿعؾؿل 

 .الجرح والتعديؾ( مـ 93حاشقتف طىل الترمجة رقؿ )

 هوقال طـف الذهبل: وكان مـ الحػاظ الؿتؼـقـ.ا قًت:

 (.5378ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبسؾؿة التـقسل الدمشؼل صدوق لف أوهام.  هق طؿرو بـ أبل (3)
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وهق يسؿع  ملسو هيلع هللا ىلصقبؾ طؾقف الـبل أالشقخ الذي قد  ـِ مَ  :فؼؾت بعض جؾسائف

 .قال هذا طبد الرمحـ بـ طؿرو .ٓ :قؾت ؟وما تعر ف هذا :قال ؟حديثف

 ،حاكت مـل التػاتة ثؿ .جؾأ :قال .ملسو هيلع هللا ىلصلذو مـزلة مـ رسقل الل  كفإ :قؾت

 .ملسو هيلع هللا ىلصوزاطل قائؿ يف مصىل الـبل بإ كاأفنذا 

طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد كا طؼبة حدثـا (972)
(1)

آخر ما  :قال 

ذن الؿمذن أذ إ جؾسـا إلقف لقؾة هؾؽ فقفا مـ الغد كاأ إوزاطلسؿعت مـ 

 ن داود أحسـ صقتف لؼد بؾغـل أما  :ا حسـ الصقت فؼالوكان ممذكً 

خذ يف بعض مزامقره طؽػت القحقش والطقر حقلف حتك تؿقت أكان إذا 

ٓ يذكر فقف  مرأكؾ  :قال ، ثؿوجؿ ساطة ثؿ ،هنار لتؼػكت إن كاإا وططًش 

 .ققؿت الصالة فؽان آخر العفد بفأو .الؿعاد ٓ خقر فقف

قال: حدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد البقرويت  (973)

براهقؿإ سؿعت
(2)

مـ دمشؼ يريد الساحؾ  إوزاطلأقبؾ  :قب يؼقليأبـ  

فـزل بلخ لف يف الؼرية التل كشل فقفا وهل  ،مشؼأو أقبؾ مـ الساحؾ يريد د

                                                        

 (.871هق طؼبة بـ طؾؼؿة، حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

(، فؼال: إبراهقؿ بـ أيقب حؽك طـ إوزاطل، حؽك 6/361) تاريخ دمشؼترمجف ابـ طساكر يف  (2)

 هطـف الحسـ بـ الصباح البزاز...ا
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يده  إوزاطلفؾؿا وضع الؿائدة بقـ يديف ومد  ،فؼدم الرجؾ طشاءه ،الؽرك

 .تقتـا يف وقت ضقؼأكؽ نواطذركا ف ،طؿرو باأيا  ْؾ كُ  :لقتـاول مـف قال الرجؾ

فؾؿا صال  ،ن يلكؾ مـ صعامف فلبكأقبؾ طؾقف الرجؾ يسللف أفرد يده يف كؿف و

 باأيا  :فؼال ،صبح غدا وتبعف الرجؾأفؾؿا  ،طىل الرجؾ رفع الؿائدة وبات

ًٓ أوالل ما  ؟ما محؾؽ طىل ما صـعت ،طؿرو ٓ الؿال إ وما هق فدت بعدك ما

 ،شؽر الل طؾقف ؾَّ ا قَ صقب صعامً ما كـت ٕ :كثر طؾقف قالأفؾؿا  .الذي تعر ف

 .اوكان تؾؽ الؾقؾة صائؿً  .أو كػرت كعؿة الل طـده

 .يعـل فؾؿ يػطر قاه أبو حمىد:

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (974)
(1)

قبقصة قال :قالبـ مسؾؿ  
(2)

: 

راه أ-رأيت كلن ريحاكة قؾعت مـ الشام  ،با طبد اللأيا  :قال رجؾ لسػقان

ن صدقت رؤياك فؼد مات إ :قال سػقان -فذهب هبا يف السؿاء: قال

 .قم سقاءيف ذلؽ الق إوزاطلفجاءه كعل  :قال .إوزاطل

                                                        

 هق ابـ وارة. (1)

 (.275هق قبقصة بـ طؼبة، حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)
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e E  ّٚطٗاز٠ خًك٘ األٚشاعٞباب َا ذنس َٔ نس 

حدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد حدثـل طبد الغػار (975)
(1)

 

الذمة فرفؼقا بف  أهؾهؾ بقت مـ لبالؼاع ب إوزاطلكزل  :بـ طػان قالا

لزم مـ أفشؽا إلقف ما  :قال ؟ألؽ حاجة :فخدمقه فؼال لرجؾ مـفؿ

 بلٕزرق وكان غالما الخراج وهق ابـ إ فؽتب لف إىل طامؾ .الخراج

 ؟حاجتؽ :فؾؿا دفعت إلقف وضعف طىل طقـقف فؼال :جعػر طىل الخراج قال

 .ويحؽ أهد لف هدية :فؾؿا اكصر ف ذكر ٓمرأتف فؼالت ،فذكرها فؼضاها لف

                                                        

(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، فؼال: طبد الغػار 6/54) الجرح والتعديؾذكره الؿصـػ يف  (1)

 هابـ طثؿان الشامل، روى طـ إوزاطل حؽايات، روى طـف العباس بـ القلقد بـ مزيد  البقرويت.ا

(، وزاد مؿـ روى مع العباس بـ القلقد طؿرو بـ 36/392) تاريخفترمجف ابـ طساكر يف و

 حػص بـ طؿرو، وطبد الل بـ أمحد بـ بشر بـ ذكقان.

 ففق مجفقل حال. قًت:
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اقؿؼؿً  وكان صاحب كحؾ فؿأل
(1)

الف مـ كحاس شفدً  
(2)

قبؾ بف إىل أو 

وسللف  فلمر بؼبضف، :قال ؟ألؽ حاجة :قال لإوزاطفؾؿا رآه  إوزاطل

قد  :قال ؟فتجدها قال:اكقة دكاكقر ثؿ طؾقف لقد بؼ كفأفلخبره  ،طـ خراجف

 
َّ
خرج إلقف الدكاكقر أمـزلف و إوزاطلفدخؾ  :قال .امل هذهيأيف  طسرت طظ

 باأيا  :قال. ؿؽقؿؼفخذ  :قال ،فلبك .اذهب حتك تمديفا طـؽ :فؼال

ن شئت قبؾـا إ ،طؾؿأ أكت :قال .ذاك مـ كحظ كؿاإ ؟ذاك شلءوأي  ،طؿرو

فلخذ الـصراين  :قال .ٓ رددكا طؾقؽ كؿا رددت طؾقـاإمـؽ وقبؾت مـا و

 .الؼؿؼؿ إوزاطلالدكاكقر وأخذ 

                                                        
( مادة: 2/491) الـفايةالؼؿؼؿ هق ما يسخـ فقف الؿاء مـ كحاس وغقره، ويؽقن ضقؼ الرأس.  (1)

 َقْؿَؼَؿ.

قـ وضؿفا: الَعَسؾ يف شؿعفا. الشفد  (2)  ( مادة: َشَفَد.349)ص مختار الصحاحبػتح الش 
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e E 

 باحلل عٓد ايطًطإ األٚشاعَٞا ذنس َٔ قٍٛ 

 يف سني نالَ٘ باحلل ٚتسن٘ تٗٝبِٗ

قال: بـ مزيد البقرويت حدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد  (976)

لؿا قدم طبد الل بـ طظ بـ العباس الشام كتب إىل  :مل تؼقلأ سؿعت

فؾؼقف بالـاطقرة .أن الؼـل :إوزاطل
(1)

يا  :فؾؿا دخؾت طؾقف قال :قال 

 ملسو هيلع هللا ىلصن رسقل الل أبؾغـل  :قال ؟أما ترى مخرجـا هذا هجرة ،طبدالرمحـ

يصقامفا أو امرأة يتزوجفا أو إلك اهلل  مـ كاك  هجرتف إلك دكقا» :قال

«ورسقلف ففجرتف إلك ما هاجر إلقف
(2)

 ؟مقةأمقال بـل أفؿا تؼقل يف  :قال ،

اخذوها حرامً أن كاكقا إ :قؾت :قال
(3)

ا وطىل مـ بدً أففل طؾقفؿ حرام  

                                                        

الـاطقرة مقضع بقـ حؾب وبالس فقف قصر لؿسؾؿة بـ طبد الؿؾؽ مـ حجارة وماؤه العققن، وبقـف  (1)

  (5/347.)معجؿ البؾدانوبقـ حؾب ثؿاكقة أمقال.

 .مـ حديث طؿر  الصحقحقـالحديث يف  (2)

 إصؾ: )حرام(.يف  (3)
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ًٓ أن كاكقا إو ،خذها مـفؿأ  .خذها مـفؿأ ففل حرام طىل مـ خذوها حال

خاب الذي لقس لف  ،حارث :قؾت :قال ؟فؿا تؼقل يف دمائفؿ :قال

ٓ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصن رسقل الل أخقك داود بـ طظ أحدثـل  :قؾت :قال .صاحب

 ،والثق  الزاين ،الدم بالدم :ة مـ ثّلثقاحدٓ بإ حيؾ دم امرئ مسؾؿ

«سّلموالؿرتد طـ اإل
(1)

 ملسو هيلع هللا ىلصرسقل الل  :قؾت :قال ؟كؽ لتؼقل هذاإ :قال 

قال أبق الػضؾ .قالف
(2)

طـ  إوزاطلصحاب ألـا طـ بعض  ٌخ أ خبرينلف :

 :قؾت :قال ؟ملسو هيلع هللا ىلصن الخالفة وصقة مـ رسقل الل أفؿا تعؾؿ  :قال إوزاطل

 حؽَّ  ؿَ ؾِ فَ 
ٌّ
طبد الل  دخؾ طىل ثؿ :إوزاطلقال  :ملأقالت  ؟الحؽؿقـ ؿ طظ

دون جبؾ الجؾقؾبعض تخؾقطف ذاك فاكسؾؾت مـف فؿا حبسـل 
(3)

فـزلت  

كؿا سررت بضقافة هذا  أحدبرجؾ مـ بـل سؾؿان فؿا سررت بضقافة 

لف فقف طدس فؽاكت خادمف تجئ يف كؾ يقم فتلخذ  ىراين يف هرأالرجؾ و

 .مـ ذلؽ العدس فتطبخ لـا مـف

                                                        

ٓ حيؾ دم امرٍئ مسؾؿ يشفد أن ٓ إلف إٓ »الحديث متػؼ طؾقف مـ حديث طبد الل بـ مسعقد بؾػظ:  (1)

اهلل وأين رسقل اهلل إٓ بنحدى ثّلث: الثق  الزاين، والـػس بالـػس، والتارك لديـف الؿػارق 

 ، والؾػظ لؿسؾؿ.«لجامطتف

 هل كـقة العباس بـ القلقد. (2)

  (2/183.)معجؿ البؾدانؾ الجؾقؾ يف ساحؾ الشام مؿتد إىل قرب محص. جب (3)
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حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (977)
(1)

بـ هارون أبق جعػر الؿعرو ف  

 :يؼقل إوزاطل يؼقل: سؿعتالػريابل  قال: سؿعت بلبل كشقط البغدادي

جؾست طىل فلُ  ،صحاب الخشب وقق فأدخؾت طىل طبد الل بـ طظ وأُ 

خذت يف حديث غقره أ :قال ؟مقةأما تؼقل يف دماء بـل  :كرسل فؼال يل

 :قال .ما تحؾ لؽ ،قؾت :قال ؟ما تؼقل يف دمائفؿ ،ويؾؽ ،ارجع :فؼال يل

ن أبعث محؿد بـ مسؾؿة وأمره  ملسو هيلع هللا ىلص ن رسقل اللٕ :قؾت :قال ؟ؽؾوي ،ؿَ لِ 

مقالفؿ أٓ الل فنذا قالقها طصؿقا دماءهؿ وإلف إيؼاتؾ الـاس حتك يؼقلقا ٓ 

ٓ بحؼفا وحساهبؿ طىل اللإ
(2)

ويؾؽ ألقست لـا الخالفة وراثة مـ  :فؼال .

لق كاكت  :ؾتققال  ؟صالب بصػقـ أبلاتؾ طؾقفا طظ بـ ق ملسو هيلع هللا ىلصرسقل الل 

اخرج  :فؼال يل .طظ بالحؽؿقـ لا ما رضإذً  ملسو هيلع هللا ىلص الخالفة مـ رسقل الل

 .آ مقتً إمحؾ أُ ين أفؿا ضــت  .ويؾؽ

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا  (978)
(3)

قال: الحقاري  أبلبـ  

                                                        

 (.6399ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (1)

 (.393( و)392برقؿ ) صحقح مسؾؿ(، و25برقؿ ) صحقح البخاريويـظر  (2)

 (.453ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)
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مروان سؿعت
(1)

سللـل طبد الل بـ طظ  :قال إوزاطلبـ محؿد طـ  

 :قؾت :قال ؟ما تؼقل يف مخرجـا هذا :-تخطك الؼتىلأودخؾت  :الق-

التقؿل كا طؾؼؿة  براهقؿإيحقك بـ سعقد كا محؿد بـ  -صؾحؽ اللأ- دثـاح

رسقل الل  قال: سؿعتطؿر بـ الخطاب  قال: سؿعتبـ وقاص الؾقثل ا

ولؽؾ امرئ ما كقى فؿـ كاك  هجرتف إلك  طامل بالـقاتإ إكام» :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص

رسقلف ومـ كاك  هجرتف إلك دكقا ك إلرسقلف ففجرتف إلك اهلل وإلك اهلل و

.«يصقامفا أو امرأة يتزوجفا ففجرتف إلك ما هاجر إلقف
(2)

 

الحقاري كا الػريابل  أبلبـ  أمحدكا  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (979)

ألقس الخالفة وصقة لـا مـ  :يل طبد الل بـ طظ قال :قال إوزاطلطـ 

لق كاكت  :قؾت :قال ؟قاتؾ طظ كرم الل وجفف طؾقفا بصػقـ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل الل 

سللـل والؿسقدة ققام  :قال .ؿ طظ الحؽؿقـؽَّ وصقة مـ رسقل الل ما َح 

طىل رؤوسـا بالؽافر كقبات
(3)

.
(4)

 

                                                        
 (.6617ترمجة برقؿ ) التفذيبتؼريب هق مروان بـ محؿد الطاصري، ثؼة.  (1)

 .طـ طؿر  الصحقحقـالحديث يف  (2)

 كقع مـ الخشب. (3)

 صحقح. (4)
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حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (917)
(1)

الػريابل طـ  قال :قالبـ مسؾؿ  

 كؿاإ :هذا وهؿ :كعقؿ فؼال بلٕفذكرتف  .جعػر أبلدخؾت طىل  :سػقان قال

ن الػريابل غؾط ما بقـ هذه الحؽاية أالؿفدي وضــت دخؾ سػقان طىل 

 أبلدخؾ طىل  إوزاطلوكان  ،جعػر أبليف دخقلف طىل  إوزاطلوحؽاية 

ا بقـ يديف دخؾت طؾقف فرأيت الرجال وققفً  :إوزاطلجعػر فؼال 

ما تؼقل يف دماء  :قال يل ،مؼتقل كاأٓ وإشؽ أفؾؿا رأيت ذلؽ مل  ،ق فقبالس

 قاتؾ الـاسأُ ن أت أمر» :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل الل  :هل حرام :قؾت ؟مقةأبـل 

مقاهلؿ أٓ اهلل فنذا قالقها طصؿقا مـل دماءهؿ وإلف إحتك يؼقلقا ٓ 

«وحساهبؿ طؾك اهلل
(2)

لقس الخالفة وراثة لـا مـ رسقل الل أ ،ويؾؽ :قال ،

 ؽَّ لق كاكت وراثة لؽؿ ما َح  :قؾت ؟ملسو هيلع هللا ىلص
ٌّ
 :قال يل ثؿ :قال .حؽؿقـال ؿ طظ

 .فخرجت .قؿ

كا العباس بـ القلقد بـ مزيد  أبلذكره  :حدثـا طبد الرمحـ قال (911)

مقر الؿممـقـ ألؿا قدم أبق جعػر  :قال إوزاطلامرأة  خلأابـ  حدثـل :قال

فؾؿا كزل أبق  ،ه بدمشؼاؼؾي إوزاطلالشام يريد بقت الؿؼدس كتب إىل 

                                                        

 هق ابـ وارة. (1)

 ، وجاء طـ غقره مـ الصحابة.متػؼ طؾقف مـ حديث طبد الل بـ طؿر  (2)
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تك أجعػر و أبلتقان إإىل دمشؼ فترك  اطلإوزجعػر دمشؼ استبطله وقدم 

سـد إلقف ودطا لف وحدثف بالحديث طـ أؿ طؾقف وهـله بؿا ؾفس ،ابـف الؿفدي

وتػتح لؽؿ مدائـ وحصقن فؿـ  اجـادً أكؽؿ ستجـدون إ» :ملسو هيلع هللا ىلصرسقل الل 

ن حيامس كػسف يف حصـ مـ تؾؽ الحصقن أدرك ذلؽ فاستطاع أ

«فؾقػعؾ
(1)

جظ فقفا أن يدركـل أوقد حبست كػسل يف بعضفا ورجقت ، 

ن إدري كقػ يؽقن التخؾص مـف ألؼاه ولست أمقر الؿممـقـ أ وقد كتب إيل

 :قال .ذكفأا مـ ذكؽ خؾػً أويف  ا مـ لؼائفأيت يف لؼائؽ خؾػً لؼقتف ولؽـل ر

 .لف بجائزة مرلف :قال .كعؿ :قال ؟وترى ذلؽ

 ،يا سقدي :ذ خرجت طؾقفؿ جارية فؼالتفبقـا هق طـده ذات يقم إ :قال

ن سقديت تريد أن تسللف طـ نف :قالت .إوزاطلهذا  :قال ؟مـ هذا الشقخ

رضفا أهنا كاكت يف إ :فؼالت :قال .فؾتسلل طؿا بدا لفا :فؼال لفا :قال .لةلمس

إذ هجؿت طؾقفؿ خقؾ العرب فالتجاؤا إىل غار ومعفا بـل لفا وضعت يدها 

 ،ٓ وهق مقتإفؿا رفعت يدها طـ فقف  ،يصقح فقدل طؾقفؿن أخافة مطىل فؿف 

أكان هذا  :إوزاطلفؼال  ؟وهؾ لفا كػارة لؿا صـعت ؟شلءففؾ طؾقفا فقف 

                                                        

صرد  (، مـ حديث سؾقؿان بـ2352( برقؿ )4/321) أحاد والؿثاينرواه ابـ أبل طاصؿ يف  (1)

 ويف سـده ضعقػ: إلهبام مـ رواه طـ سؾقؿان ،. 
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سالم قد هدم ما ن اإلنف :قال .سالمقبؾ اإل :قالت ؟سالم أو بعدهمـفا قبؾ اإل

 وزاطلن لأللخبرت بلفسللت طـ ولده ف :قال .ن تعتؼ رقبةأكان قبؾف وأحب 

فؾؿا قدم طؾقفـ قال  .فلخرجت إلقف ثالث درات هدية لفـ :قال ،ثالث بـات

 ،ٓ مع شبففـ مـ الحظإهديـ لؽـ وٓ يصؾحـ أن همٓء الدرات إ :لفـ

كبقعفـ وكتجر  :قال ؟وما هق :قؾـ :قال .حببتـ فعؾتفأ ولؽـ رأيت رأيا إنْ 

ىل دمشؼ إعث هبـ فب .كعؿ :قؾـ .ياكا بفإن يـػعؽـ وأحتك لعؾ الل  ثؿاهنـلب

ن أالذي باطفـ  مرلف :قال .وكان مدخؾ الشتاء ،فبعـ بثؿاكقـ ومائتل ديـار

اكقاتكجبوا ايشتري لف قطقػً 
(1)

 .وبعث هبـ إلقف 

قال أبق الػضؾ
(2)

فلخبرين هذا الرجؾ :
(3)

شقاخ الؿديـة أحدثف بعض  كفأ 

ال وفؼده أبق جعػر فؼ ،كقتان مـفاكبجاصار إلقف ا كفأ -يعـل بقروت-

وجف أأمل  :الفاشؿل طامؾف طىل دمشؼ والؿفدي طـده براهقؿإلعبدالقهاب بـ 

يؼقل  :قال .كػذتفأو ،مقر الؿممـقـأبىل يا  :قال ؟كتابل إىل طبد الرمحـ لقؽإ

مقر أ سـد إيلأمقر الؿممـقـ جاءين فسؾؿ طظ وهـلين بؿا أقد والل يا  :الؿفدي

                                                        

 .الجرح والتعديؾكذا يف إصؾ ويف مقاضع مـ  (1)

 هق العباس بـ القلقد. (2)

 هق ابـ أخل امرأة. (3)
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خبره بؿا حدثف بف أو .رده طىل قؾبلالؿممـقـ مـ الخالفة ودطا يل دطاء وقع ب

فؼال  .ذكؽإا مـ ذين لف خؾػً إيف  نَّ أواطؾؿـل  استلذكـل يف الرجقع إىل مؽتبف كفأ

 .ارحؾقا :قال .قد كان ذا :قال ؟طبد الل باأفعؾتفا يا  :أبق جعػر لؾؿفدي

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (912)
(1)

أمحدبـ الحسـ الفسـجاكك كا  
(2)

 

ابـ أبل ذئب يحدث سػقان الثقري  : سؿعتقال -يعـل ابـ صالح-

قال  ،حبأفا كؿا أحػظفذكر قصة ٓ  ،جعػر وكالمف لف أبلبدخقلف طىل 

 لءش يلب :فؼال .كصح لؽ مـ الؿفديأ ،خبرينأ :فؼؾت لف :ذئب أبلابـ 

.كؾـا قد هداه الل :ذئب أبلقال ابـ  ؟الؿفدي :ن تؼقلأحؾ لؽ 
(3)

 

                                                        

 (.24ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.29هق الؿصري، ثؼة، حافظ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 صحقح. (3)
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e E  سطٔ عبازت٘ٚ األٚشاعٞباب َا ذنس َٔ فصاس١ 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد  (913)

لسؾقؿان بـ مجالد وكان  -مقر الؿممـقـأيعـل -قال أبق جعػر  :يؼقل أبل

ٓ والل  :قال .ٓ كعرفف طىل ماجقاب كتبف  إوزاطلطىل  دَّ رُ  ،ويحؽ :كاتبف

ف ما كحسـ وكستعقـ ولؽـا كرد طؾق ،رد طؾقفأحسـ أُ ما  ،مقر الؿممـقـأيا 

.ٓ كعرففا بؽتبف طىل ما
(1)

 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد كا دحقؿ  (914)

.ا غقر الؾحـٓ تغقر مـ كالمل شقئً  :إوزاطل قال :قالمسفر  باأ
(2)

 

                                                        
 سـده حسـ. (1)

 سـده حسـ. (2)
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e E  األٚشاعٞباب َا ذنس َٔ تٛاضع 

حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا أبق طؿقر (915)
(1)

 :قالبـ الـحاس  

ضؿرة قال
(2)

فذهبت  ،بؿؽة فؾؿا قام حركـل إوزاطلصؾقت إىل جاكب  :

 :فؾؿا خرجـا قال يل :قال ،فلتاكا بثريد طؾقف فقل مسؾقق ،معف إىل مـزلف

بقاض  بؼقة :قال ؟الشػؼ شلء يأ ،طؿرو باأيا  قؾت :قال ؟غاب الشػؼ

.الـفار
(3)

 

                                                        

ترمجة  تؼريب التفذيبهق طقسك بـ محؿد بـ إسحاق أبق طؿقر بـ الـحاس الرمظ، ثؼة، فاضؾ.  (1)

 (.5356برقؿ )

 تؼريب التفذيبهق ضؿرة بـ ربقعة الػؾسطقـل، أبق طبد الل، أصؾف دمشؼل، صدوق يفؿ قؾقاًل.  (2)

 (.3335ترمجة برقؿ )

 سـده حسـ. (3)
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e E  األٚشاعٞباب َا ٜسد٢ َٔ اخلري حمليب 

يعـل ابـ -بـ حـبؾ كا طظ  أمحدكا صالح بـ حدثـا طبد الرمحـ  (916)

إذا رأيت  :يؼقل -يعـل ابـ مفدي-طبد الرمحـ  قال: سؿعت -الؿديـل

.هرَ قْ َخ  ُج ارْ الػزاري فَ  سحاقإبا أو إوزاطلالشامل يحب 
(1)

 

كا أبق زياد محاد أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (917)
(2)

قال: بـ زاذان  

با أو إوزاطلت الشامل يحب إذا رأي :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل سؿعت

.الػزاري ففق صاحب سـة سحاقإ
(3)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 (.7، تؼدم تحت إثر رقؿ )ثؼة (2)

( مـ صريؼ: طبقد الل بـ سعقد طـ ابـ مفدي، بف، وفقف: )فاصؿئـ 1232صحقح، وسقليت برقؿ ) (3)

 إلقف( بدل )صاحب سـة(.
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e E  ٚطٍٛ ضهٛت٘ األٚشاعٞباب َا ذنس َٔ خػٛع 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد  (918)

 شلءوٓ مؾتػتا إىل  ،ضاحؽا حتك يؼفؼف قط إوزاطل يترأما  :يؼقل أبل

يرى  :ققل يف كػسلأشبفف أالؿعاد وما خذ يف ذكر أولؼد كان إذا  ،اوٓ باكقً 

.وٓ يعر ف ذاك مـف ؟يف الؿجؾس مل يبؽ قؾبف أحد
(1)

 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد  (919)

ابـ شعقب
(2)

كان صاحب كالم  كفأيظـ  إوزاطلمـ كظر يف كتب  :يؼقل 

ا مـف.صقل سؽقتً أ قط وما رأيت رجاًل 
(3)

 

                                                        
 سـده حسـ. (1)

 ه: ُأراه محؿد بـ شعقب بـ شابقر.اقال الؿعؾؿل  (2)

مـ ترمجة العباس بـ القلقد  (6/214 )الجرح والتعديؾومؿا يميد ذلؽ أن الؿصـػ يف  قًت:

 قال: روى طـ محؿد بـ شعقب بـ شابقر... .

(: كان يػتل يف مجؾس إوزاطل وهق الرابع مـ العشرة 7/286ومحؿد بـ شابقر قال طـف يف )

 هالذيـ كاكقا أطؾؿ الـاس بإوزاطل وبحديثف وفتقاه.ا

 : صدوق صحقح الؽتاب.تؼريب التفذيبوقال الحافظ يف 

 حسـ. سـده (3)
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e E ٚشٖدٙ األٚشاعٞاد٠ باب َا ذنس َٔ عب 

حدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد حدثـل  (927)

سحاقإ
(1)

ريقبـ محاد الـؿ 
(2)

 :قالت إوزاطلمف وكاكت تداخؾ أطـ  

ا يف صالح بعض ما يف البقت إذ كظرت إىل مسجده وكان مرفػً  كاأفبقـا 

ثؽؾتؽ  ،جقيرية :فـظرت إىل بؾؾ يف الؿسجد يف مقضع سجقده فؼؾت

 :قال ،راك قد غػؾت طـ بعض الصبقان حتك بال يف مسجد الشقخأ ،مؽأ

 .هؽذا يصبح كؾ لقؾة ،ويحؽ :برمتفا قالت يلأفؾؿا  :قالت .فغػؾت طـل

ن كرفػ الؿساجد يف أ إوزاطلوكان يلمركا  :قال أبل :قال أبق الػضؾ

 .بققتـا

                                                        

(، وقال: مـ أهؾ بقروت 8/233) تاريخ دمشؼهق إسحاق بـ محاد الـؿقري، ذكره ابـ طساكر يف  (1)

ف وطـ إوزاطل، حؽك طـف العباس بـ مزيد حؽاية تليت يف أخبار إوزاطل.  حتك طـ ُأم 

ن ما يف أن يف ]م[ مـ الؿخطقط: )الـؿقري(، فؾؿا كا يف إصؾ: )الـؿري(، وأشار الؿعؾؿل  (2)

تاريخ دمشؼ .مقافًؼا لف أثبتف 



t T        144  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد  (921)

ةبقدطَ 
(1)

اكتػك بف مؿا يرى طؾقف مـ  إوزاطلمـ كظر إىل  :بـ طثؿان يؼقل 

 .ا يصظ كلكؿا تـظر إىل جسد لقس فقف روحكـت إذا رأيتف قائؿً  ،ثر العبادةأ

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد  (922)

طؼبة
(2)

يقم الجؿعة  -إوزاطليعـل -لؼقتف  :يؼقل -يعـل ابـ طؾؼؿة- 

دخؾ فاتبعتف  ، ثؿا إىل الجؿعة طىل باب الؿسجد فسؾؿت طؾقفائحً ر

ا وثالثقـ ركعة كان ققامف ربعً أمام صالتف حصقت طؾقف قبؾ خروج اإللف

 ا كؾف.وركقطف وسجقده حسـً 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد  (923)

                                                        

(: َطبقدة بـ طثؿان الدمشؼل حديثف يف الشامققـ، 2/113) الؿمتؾػ والؿختؾػقال الدارقطـل يف  (1)

روى طـ مالؽ بـ أكس، وسعقد بـ طبد العزيز، روى طـف محؿد بـ طؿر بـ إسؿاطقؾ بـ زيد 

 هالدوٓبل.ا

(: َطبقدة بـ طثؿان، ويؼال: ُطبقدة الثؼػل الػؼقف مـ 38/153) تاريخ دمشؼوقال ابـ طساكر يف 

 أهؾ دمشؼ.

حدث طـ يحقك بـ محزة الؼاضل، ومالؽ بـ أكس، وسعقد بـ طبد العزيز، روى طـف: معاوية بـ 

صالح بـ أبل طبقد الل إشعري، وطباس بـ القلقد، ومحؿد بـ طؿر بـ إسؿاطقؾ الدوٓبل، 

 بل.َغالَّ والػضؾ بـ غسان ال

 (.871تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)
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أبل
(1)

 رَ ثَ كْ أَ ما  :يؼقل إوزاطلسؿعـا  :يؼقٓن -يعـل ابـ طؾؼؿة-وطؼبة  

ٓ كػاه القسقر مـ العؿؾ وٓ طر ف طبد أن مـطؼف مـ إالؿقت  رَ كْ ذِ  طبدٌ 

.فُ طُ غَ لَ  ؾَّ ٓ قَ إطؿؾف 
(2)

 

أبق طؿرو طبد الل حدثـاحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (924)
(3)

بـ  

وجدت يف كتب  :قال أبل حدثـل :قال إوزاطلابـ بـت  سؿاطقؾإ

تقت مـ كؾ أُ فؼد  :لـػسؽ وبادرؾ ؿطا ،ابـ آدم :بخط يده إوزاطل

سقر الؿؽبؾ وٓ تجعؾ بؼقة طؿرك لؾديـا وصؾبفا واطقل كعقيؾ إ ،جاكب

ا وتعز بققم فؼرك ستسؾؿ صائعً  ،رض حسبؽ ما بؾغؽ مـفاصرا ف إأيف 

ا بؽ كائؿً  دكؽ يف سػر إىل الؿقت يطرنف ن:ماواسع يف صؾب إ ،وفاقتؽ

ن يـصر ف بؽ مـ أا وتخق ف بدً أالـار يف خؾد  أهؾواذكر سفر  ،ويؼظان

                                                        

 هق القلقد بـ مزيد، ثؼة. (1)

 صحقح. (2)

 هق طبد الل بـ إسؿاطقؾ ابـ بـت إوزاطل، أبق طؿرو البقرويت. (3)

(، وقال: روى طـ أبقف إسؿاطقؾ بـ يزيد بـ حجر 5/4) الجرح والتعديؾترمجف الؿصـػ يف 

 هت يف الرحؾة الثاكقة.اإوزاطل والقلقد بـ مزيد، سؿع مـف أبل ببقرو

( مؿـ روى طـف سقى أبل حاتؿ أمحد بـ إبراهقؿ 27/93) تاريخ دمشؼوزاد ابـ طساكر يف 

 الؼرشل، وأبا الحسـ بـ َجْقصا.
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طـد الل طزوجؾ إىل الـار فقؽقن ذلؽ آخر العفد بالل طزوجؾ ويـؼطع 

فسدد تصبرا  ،بؼل الرمؼ كؿاإكؽ قد راهؼت الغاية وأواذكر  ،الرجاء

 ،وخذ مـفا ما يػرغؽ ٔخرتؽ ،لؾدكقا ن تػقتفأا وارغب ببؼقة طؿرك وتؽرمً 

 .ودع مـفا ما يشغؾؽ طـفا

ئؿة وصا ف همٓء إأن كشرح بعض أقد كـا شرصـا  :محـقال طبد الر

اكتؼادهؿ  لقـا مـ جرحفؿ وتعديؾفؿ كروِ إوكخرج ما وقع  ،الجفابذة الـؼاد

وكحـ ذاكرون مـ  ،لقـا مـ ذلؽإتقـا طىل ما اكتفك أول كتابـا فؼد ألؾحديث يف 

 .ن شاء اللإوكػاية  كبعدهؿ بؿا كرجق أن يؽقن فقف غـ
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 وكيع بن اجلزاح

 

 

 

 



t T        148  مقدمة اجلرح والتعديل 
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e E  بن اجلزاحوكيع 

ــ ياُ          ــو ضـ ــسع أبـ ــَ فـ ــد  بـ ــَ عـ ــسا  بـ ــَ ابـ ــح بـ ــ  و يـ ــٍّي بالةوفـ فىـ

 .وِو وَ الطبق  الثاٌي  ،السؤاضي وَ قيظ عيالُ  ويف

 َا ذنس َٔ عًِ ٚنٝع بٔ اجلساح ٚفكٗ٘

بـ الؿـذر  دريسإحدثـا أبق محؿد طبد الرمحـ بـ محؿد بـ  (925)

 ؟الجراح وكقع بـ :بلٕ قؾت :قالبـ حـبؾ  أمحدالحـظظ كا صالح بـ 

هؾ لشبف بأوٓ  ،وطك لؾعؾؿ مـ وكقع بـ الجراحأا أحدً ما رأيت  :فؼال

.الـسؽ مـف
(1)

 

                                                        

 صحقح. (1)
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أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (926)
(1)

 قؾت :قالبـ سـان القاسطل  

لؾػضؾ
(2)

 ،وتغقر وجفف ؟مات :فؼال ،مات وكقع بـ الجراح :بـ طـبسة 

.ما رأيت مثؾ وكقع مـذ ثالثقـ سـة ، :وقال
 (3)

 

أمحدكا  أبلد الرمحـ كا حدثـا طب (927)
(4)

 :قالبـ أبل الحقاري  

لئـ بؼقت لقؽثرن  :سػقان الثقري لقكقع قال :قالصحابـا أبعض  حدثـل

.قدام الرجال إىل بـل رؤاسأاختال ف 
(5)

 

 .يعـل إىل محؾتف قاه أبو حمىد:

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ ثـا طظ بـ الحسقـ بـ الجـقد  (928)

.دريسإبالحديث مـ ابـ  طؾؿأوكقع  :ابـ كؿقر يؼقل
(6)

 

 قؾت :قالالحقاري  أبلبـ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا  (929)

                                                        
 (.92ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

تؼريب ع بؿؼـع. هق الػضؾ بـ طـبسة الخزاز القاسطل، ثؼة، اكػرد ابـ قاكع بتضعقػف، ولقس ابـ قاك (2)

 (.5446ترمجة برقؿ ) التفذيب

 صحقح. (3)

 (.453ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 يف سـده إهبام. (5)

 (.936صحقح، وسقليت برقؿ ) (6)
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اذهب إىل وكقع يف بـل  ،قد كبركا وكسقـا :قال .حدثـا :بؽر بـ طقاش بلٕ

.رؤاس
(1)

 

محؿقد بـ غقالن كا  كاأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (937)

.سـتقـ طؿشإاختؾػت إىل  :وكقع قال
(2)

 

 :طظ بـ الؿديـل قال :قالبـ البراء  أمحدا طبد الرمحـ كا حدثـ (931)

، صار طؾؿ همٓء الستة إىل اثـل طشر ثؿ ،سـاد يدور طىل ستةكظرت فنذا اإل

وطبد الرمحـ  ،إىل يحقك بـ سعقد :إىل ستة اكتفك طؾؿ همٓء آثـل طشر ثؿ

الل وطبد  ،زائدة أبلويحقك بـ زكرياء بـ  ،ووكقع بـ الجراح ،بـ مفديا

.ويحقك بـ آدم ،بـ الؿباركا
(3)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 (.46تؼدم برقؿ ) (3)
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e E  َا ذنس َٔ سفظ ٚنٝع 

 قال: سؿعتبـ سؾؿة الـقسابقري  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (932)

حػظل وحػظ ابـ الؿبارك  :يؼقل -يعـل ابـ راهقيف- براهقؿإبـ  سحاقإ

ا ووضع يده طىل الحائط ا قائؿً قام وكقع يقمً  ،صظأتؽؾػ وحػظ وكقع 

.اػظً وحدث سبعؿائة حديث ح
(1)

 

محؿقد كاأحدثـا طبد الرمحـ  (933)
(2)

 بـ آدم الؿروزي فقؿا كتب إيلَّ  

ن كقدي أا وبشر بـ السري يتذاكران لقؾة مـ العشاء إىل رأيت وكقعً  :قال

 .مـف أحػظما رأيت  :قال ؟اكقػ رأيت وكقعً  :صبحـا قؾـا لبشرأفؾؿا  ،بالػجر

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كا سفؾ (934)
(3)

ان بـ طثؿ 

                                                        
 صحقح. (1)

 (.6552ترمجة  برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق،  (2)

فارس الؽـدي، أبق مسعقد العسؽري، كزيؾ الري، أحد الحػاظ، لف غرائب. هق سفؾ بـ طثؿان بـ  (3)

تؼريب التفذيب ( 2679ترمجة برقؿ.) 
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.مـ وكقع أحػظما رأيت  :قال
(1)

 

 يلَّ إفقؿا كتب بـ حـبؾ  أمحدطبد الل بـ  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (935)

 ،اا حافظً كان حافظً  ،كان وكقع مطبقع الحػظ :يؼقل أبل قال: سؿعت

.اا كثقرً مـ طبد الرمحـ بـ مفدي كثقرً  أحػظوكان 
(2)

 

 ؿعتقال: س .حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـ بـ الجـقد (936)

.كاكقا إذا رأوا وكقعا سؽتق :ابـ كؿقر يؼقل
 (3)

 .جالليعـل يف الحػظ واإل 

بـ حـبؾ طـ  أمحدسئؾ  :قال أبلطبدالرمحـ حدثـل  حدثـا (937)

.سردهؿأكان وكقع  :يحقك بـ سعقد وطبدالرمحـ بـ مفدي ووكقع فؼال
(4)

 

 طؿشإطـ وكقع طـ  أبلسللت  :حدثـا طبد الرمحـ قال (938)

مـ ابـ داود  أحػظوكقع  :فؼال ؟ بـ داود الخريبلأو طبد الل لقؽإ حبأ

.مـ ابـ الؿبارك أحػظالخريبل و
(5)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

 صحقح. (4)

 صحقح. (5)
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e E َ٘ا ذنس َٔ فطٌ ٚنٝع ٚشٖدٙ ٚٚزع 

 باأ يؼقل: سؿعتزرطة  باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (939)

جعػر الجؿال
(1)

 كفألقـا فظــا إا وكقع بـ الجراح فؾؿ يخرج تقـا يقمً أ :يؼقل 

 ،ان بعد غد خرج وكحـ قعقد وطؾقف ثقابف التل غسؾتفؾؿا ك ،يغسؾ ثقابف

وقال يل رجؾ كان  ،مـ وجفف ٕفؾؿا بصركا بف فزطـا مـ الـقر الذي يتأل

.فتعجبـا مـ ذلؽ الـقر ؟مؾؽ هذا ؟مـ هذا :بجـبل
(2)

 

 قال :قالحدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ بـ محؿد الطـافسل  (947)

ؼفؿ الل طزوجؾ مـذ يقم خؾؼ ن لفذا الحديث رجآ خؾإ :يحقك بـ يؿان

 .ن وكقعا مـفؿإو ،رضالسؿقات وإ

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ (941)
(3)

 قال: سؿعتثؿل رْ الِف  

                                                        
 (.529ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

 =تؼريب ؿ، وقال الحافظ يف وقع يف إصؾ: )الحسقـ( بدل )الحسـ(، والؿثبت مـ كتب التراج (3)
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 ؟دركت طـدكأفضؾ مـ أمـ  :داود البستل وسللف أبق بؽر الخراز وغقره باأ

 .خشع لل طزوجؾ مـ وكقعأ كان دركت رجاًل أما  :فؼال

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (942)
(1)

بؽر الؿؼدمل  أبلبـ محؿد بـ  

كـا طـد  :قال–يعـل طبد الل بـ مسؾؿة -الؼعـبل  قال: سؿعتالبصري بؿؽة 

يا  :ذهب فؼقؾ لف ، ثؿأشقاءمحاد بـ زيد وجاء وكقع بـ الجراح وسللف طـ 

.لقس الثقري طـدكا بلفضؾ مـف :فؼال ،هذا صاحب الثقري ،إسؿاطقؾ أبا
(2)

 

ا رأيت وكقعً  :بـ سـان القاسطل قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (943)

دون  ؾٍ ْج ٓ يزول وٓ يؿقؾ طىل رِ  ،شلءإذا قام يف الصالة لقس يتحرك مـف 

.كلكف صخرة قائؿة ،ٓ يتحرك ،خرىإ
(3)

 

يل طؿر قال :قالبـ سـان  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (944)
(4)

بـ  

                                                        

 ه(: طظ بـ الحسـ الِفرثؿل، مؼبقل.ا4746ترمجة برقؿ ) التفذيب =

َّٓ َفَؾق ـ. قًت:  وهذا طـد الؿتابعة، وإ

 (.23(: صدوق. ويـظر ما تحت إثر رقؿ )2/73) الجرح والتعديؾقال طـف الؿملػ يف  (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

 (.895تؼدم تحت إثر رقؿ )هق القاسطل، حسـ الحديث،  (4)
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.إىل طاتؼف اكحدر جاكب رداء وكقع وهق يف الصالة فؾؿ يرده :طثؿان
(1)

 

 قال: سؿعتالحقاري  أبلبـ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا  (945)

ٓ يف ستره ولق كشػ الغطاء لؽشػ طـ إما كعقش  :وكقع بـ الجراح يؼقل

.طظقؿ مرأ
(2)

 

.الصدق الـقة :ا يؼقلوسؿعت وكقعً  :قال (946)
(3)

 

 :بلٕ قؾت :قالـبؾ حبـ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (947)

ما فقفؿا بحؿد  :قال -يعـل ابـ هارون- ؟أو يزيدصؾح طـدك وكقع أ يفؿاأ

.ا مل يختؾط بالسؾطانن وكقعً أٓ إ كؾ ٓإالل 
(4)

 

كا طظ أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (948)
(5)

قال: بـ محؿد الطـافسل  

فؼال لف  -الؿعاش أو القرع مرأا مـ وذاكره رجؾ شقئً -وكقعا يؼقل  سؿعت

 ؟ؽبقٕـ هق يأمـ  :قال .لمقراث ورثتف طـ أب :قال ؟ـ تلكؾيأمـ  :وكقع

                                                        

 سـده حسـ. (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

 ( مـ ترمجة وكقع: لزيادة فقف.9/38) الجرح والتعديؾصحقح، ويـظر  (4)

 (.332ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
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لق  :فؼال وكقع .دريأٓ  :قال ؟ـ هق لجدكيأقال مـ  .بقفأورثف طـ  :قال

 يظـأن رجاًل 
(1)

ٓ إٓ الحالل وٓ يدخؾ إٓ الحالل وٓ يؾبس إٓ يلكؾ  

ما  :قال وكقع ثؿ .اكزع ثقابؽ وارم بـػسؽ يف الػرات :قؾـا لف ،يف حالل

.عةٓ السإما كجد  ،ٓ السعةإكجد 
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (949)
(3)

بـ شعقب كا  براهقؿإبـ  

طؿرو
(4)

.ا بسقء قطأحدً ا ا ذاكرً ما سؿعت وكقعً  :بـ طظ قال 
(5)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبق هارون (957)
(6)

 قال: سؿعتالخراز  

يحقك
(7)

كـا طـد وكقع ومعـا  :قال -الخصقب أبليعـل ابـ -بـ زياد  

يلكؾ  كفأفجعؾ يرفع التؿرة إىل فقف يقمهـا  ،صبا مـ رلقـا صبؼً إمجاطة فؼدم 

 وٓ يلكؾفا إذ هق صائؿ.

                                                        
 : ولعؾ الصقاب: )كذر(.قال الؿعؾؿل  (1)

 صحقح. (2)

 قال طـف الؿصـػ: صدوق، ثؼة. ( 3)

 س.هق الػال ( 4)

 صحقح. (5)

 (.243هق محؿد بـ خالد الخراز، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

  (9/147.)الجرح والتعديؾهق يحقك بـ زياد الرازي، قاضل طؽبرا، ثؼة، لف ترمجة يف  (7)
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e E 
 خبازَا ذنس َٔ َعسف١ ٚنٝع بٔ اجلساح بٓاق١ً األ

 ٚزٚا٠ اآلثاز ٚنالَ٘ فِٝٗ

مؼاتؾ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (951)
(1)

قال: بـ محؿد  

الزهري حاديث لظ فذاكرتف بيلؼقت يقكس بـ يزيد إ :ا يؼقلوكقعً  سؿعت

.قامفأا فؿا ن يؼقؿ يل حديثً أفجفدت  ،الؿعروفة
(2)

 

قال: كا محؿقد بـ غقالن  أبلذكره  :الرمحـ قال حدثـا طبد (952)

.أبق كجقح الؿؽل ثؼة :وكقعا يؼقل سؿعت
(3)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (953)
(4)

قال: بـ الحسـ الفسـجاين  

                                                        

 (.492ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

 صدوق.(، وققل الؿصـػ طـف: ثؼة 24تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)
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مـ  طؿشإمل يسؿع  :ا يؼقلوكقعً  يؼقل: سؿعتمحؿد بـ بشار  سؿعت

.حاديثأٓ أربعة إمجاهد 
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين كا طبد الل (954)
(2)

 

يحقك بـ  :ا يؼقلوكقعً  قال: سؿعت -صبفاينيعـل إ-بـ طؿران ا

.خؾط يف حديثقـ كفألقٓ  ،الضريس مـ حػاظ الـاس
(3)

فذكر حديثا  

 .لؿـصقر

د بـ غقالن محؿق كاأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (955)

سعد أبلا وسئؾ طـ وكقعً  قال: سؿعت
(4)

كان  ،كعؿ :فؼال :قال .البؼال 

.وائؾ وكان أبق وائؾ ثؼة أبليروي طـ 
(5)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 (.3535ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

 سـده حسـ. (3)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق سعقد بـ مرزبان البؼال الؽقيف إطقر، ضعقػ، مدل س.  (4)

(2432.) 

 صحقح. (5)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (2/478-479 وابـ طدي يف ،)الؽامؾ (4/433 :مـ صريؼ )

 محؿقد بـ غقالن، بف.
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محؿقد بـ غقالن  كاأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (956)

كان يروي طـ  :قال .ا وسئؾ طـ طبد الرمحـ بـ خضقروكقعً  قال: سؿعت

.كجقح ثؼة بقأوكجقح الؿؽل  أبل
(1)

 

ركا محؿقد بـ غقالن بخأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (957)

ا وسئؾ طـ طؿروكقعً  قال: سؿعت
(2)

بات طـدكا  :فؼال .بـ هارون 

.الؾقؾة
(3)

 

محؿقد بـ  كاأ :حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك قال (958)

سؿعـا  :فؼال .ا يؼقل وسئؾ طـ مؼاتؾ بـ سؾقؿانوكقعً  قال: سؿعتغقالن 

.الؿستعانوالل  ،مـف
(4)

 

 قال: سؿعتمحؿقد  كاأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (959)

                                                        
 صحقح. (1)

 (.5314ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طؿر بـ هارون البؾخل، متروك، وكان حافًظا.  (2)

 صحقح. (3)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (3/932.مـ صريؼ: محؿقد بـ غقالن، بف ) 

 صحقح. (4)

  ورواه ابـ طدي يفالؽامؾ (8/188 ،مـ صريؼ: محؿقد بـ غقالن ).بف 
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.ثؼةثؼة  ،كعؿ :فؼال براهقؿإوكقعا وذكر طـده يزيد بـ 
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا الحسـ (967)
(2)

ا وكقعً  قال: سؿعتبـ طرفة  

وسللـل طـ طباد
(3)

لقس طـدكؿ  :قال .كعؿ :قؾت ؟يحدث :بـ العقام فؼال 

.يشبفف أحد
(4)

 

قال:  يلَّ إخقثؿة فقؿا كتب  أبلأبق بؽر بـ  كاأثـا طبد الرمحـ حد (961)

محؿد سؿعت
(5)

 :ا يؼقلوكقعً  قال: سؿعت -يعـل الرفاطل-بـ يزيد  

طبدالعزيز
(6)

اذهبقا  ،ثبت مـ بؼل الققم يف جامع سػقانأطثؿان  أبلبـ  

 .فاسؿعقا مـف

                                                        
 صحقح. (1)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق الحسـ بـ طرفة بـ يزيد العبدي، أبق طظ البغدادي، صدوق.  (2)

(1265.) 

ام بـ طؿر الؽالبل مقٓهؿ أبق سفؾ القاسطل، ثؼة.  (3) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق طباد بـ العقَّ

(3155.) 

 سـده حسـ. (4)

بـ كثقر العجظ، أبق هشام الرفاطل، قاضل الؿدائـ، لقس بالؼقي، هق محؿد بـ يزيد بـ محؿد  (5)

وذكره ابـ طدي يف شققخ البخاري، وجزم الخطقب بلن البخاري روى طـف لؽـ ققد، قال البخاري: 

 (.6442ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبرأيتفؿ مجؿعقـ طىل ضعػف. 

 (.391ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)
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قال: كا طظ بـ محؿد الطـافسل  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (962)

ن جابر بـ يزيد أبق أفال تشؽقا  شلءمفؿا شؽؽتؿ يف  :وكقعا يؼقل سؿعت

.طـف مسعر وسػقان وشعبة وحسـ بـ صالح حدثـا ،محؿد الجعػل ثؼة
(1)

 

كا الحسـ بـ الزبرقان أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (963)
(2)

قال:  

 .ايحقك حرفً  أبلبـ  براهقؿإٓ كروي طـ  :ا يؼقلوكقعً  سؿعت

قال: طظ بـ محؿد الطـافسل  كا لأبحدثـا طبد الرمحـ كا  (964)

صح أكتبف لؿـ  نَّ إبـ هالل و تقـا الؿعىلأ :وكقع بـ الجراح يؼقل سؿعت

.شلءما كؼدر أن كحدث طـف ب شقاءأضفرت  ثؿ ،كتب
(3)

 

طؿرو بـ محؿد الـاقد  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (965)

قال  :قلبـ هالل فجعؾ يؼ حاديث الؿعىلأا يعرض طؾقف رأيت وكقعً : يؼقل

                                                        

 صحقح. (1)

لحسـ بـ الزبرقان الؽقيف، تقؿل، سؽـ قزويـ، ويؽـك بلبل الخزرج، روى طـ مـدل بـ طظ، هقا (2)

 وشريؽ، وفضقؾ بـ طقاض، والؿطؾب بـ زياد، ومحؿد بـ صبقح بـ السؿاك.

(، واكظر 3/15) الجرح والتعديؾروى طـف الػضؾ بـ شاذان وأبق حاتؿ، وقال: هق شقخ. 

 (.22بل حاتؿ يف التعؾقؼ طىل إثر رقؿ )الؽالم طىل معـك كؾؿة )شقخ( طـد أ

 صحقح. (3)
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.يؿانالؽذب مجاكب لإل :أبق بؽر الصديؼ
(1)

 

كا مؼاتؾ بـ محؿد كا وكقع طـ طقسك  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (966)

.طـ طؿرو بـ مرة -وكان ثؼة-بـ طؿر الفؿداين ا
(2)

 

كا محؿد أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (967)
(3)

 :قال بـ سؾؿة الطقريـل 

صؾب  :فؼال -اءيعـل طبد الرمحـ بـ مغر-زهقر  أبلا طـ سللت وكقعً 

.الحديث قبؾـا وبعدكا
(4)

 

كا سفؾ أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (968)
(5)

قال: بـ طثؿان  

ما  :ا وكظر يف حديث طبد الرحقؿ بـ سؾقؿان الرازي فؼالوكقعً  سؿعت

.اكان طبد الرحقؿ وحػص بـ غقاث يطؾبان الحديث معً  ،صح حديثفأ
(6)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

هق محؿد بـ سؾؿة الباهظ الطقريـل الرازي، أبق طبد الل، كان يسؽـ صقريـ، قال أبق حاتؿ:  (3)

  (7/276-277.)الجرح والتعديؾصدوق ما طؾؿتف، صحقح الحديث. 

 صحقح. (4)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبلؽـدي، أحد الحػاظ، لف غرائب. هق سفؾ بـ طثؿان بـ فارس ا ( 5)

(2679.) 

 صحقح. (6)
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كا الحؿقدي أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (969)
(1)

قع كا أبق حـقػةكا وك 
(2)

 

.سؿع ططاء إن كان سؿعف كفأ
(3)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كا طظ بـ محؿد  (977)

.وكان ثؼة ،صؿالطـافسل ثـا وكقع كا محقد إ
(4)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كا طظ بـ محؿد  (971)

.حدثـل حقشب بـ طؼقؾ وكان ثؼة :الطـافسل ثـا وكقع قال
(5)

 

لرمحـ كا أبل كا طظ بـ محؿد الطـافسل كا وكقع كا حدثـا طبد ا (972)

.طـ ابـ طباس بقفأوكان ثؼة طـ  ،سؽقـ بـ طبد العزيز
(6)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ بـ محؿد الطـافسل كا وكقع  (973)

                                                        

تؼريب هق طبد الل بـ الزبقر الؼرشل إسدي الحؿقدي الؿؽل، أبق بؽر، ثؼة، حافظ، فؼقف.  (1)

 (.3343ترمجة برقؿ ) التفذيب

 اإلمام الؿشفقر. (2)

 سـده صحقح إىل وكقع. (3)

 صحقح. (4)

 صحقح. (5)

 صحقح. (6)
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 قؾت :قال -وكان ثؼة :قال وكقع-طـ الصؾت بـ أبل طثؿان الؼطان 

لؾحسـ.
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا العباس (974)
(2)

بـ القلقد بـ مزيد حدثـل  

يزيد
(3)

وكقع بـ الجراح  قال: سؿعتخق محؿقد بـ خالد أبـ خالد  

ققؿت الصالة أطبد مـف وكان إذا أ ر رجاًل أرأيت ثقر بـ يزيد فؾؿ  :يؼقل

.اكتعؾ
(4)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (975)
(5)

بـ شعقب كا  براهقؿإبـ  

طؿرو
(6)

مـ  طؿشإما سؿع  كـا كتتبع :وكقعا يؼقل قال: سؿعتبـ طظ  

.هبا حدثـا ثؿ .اكقةثؿ مجاهد فنذا هل سبعة أو
(7)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 (.243حسـ الحديث، تؼدم تحت  إثر رقؿ ) (2)

 تؼريب التفذيبهق يزيد بـ خالد بـ يزيد بـ طبد الل بـ مقَهب الرمظ، أبق خالد، ثؼة، طابد.  (3)

 (.7758ترمجة برقؿ )

 صحقح. (4)

 (.367ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 هق الػالس. (6)

 صحقح. (7)
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أمحدكا  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (976)
(1)

قال: الحقاري  أبلبـ  

صرافا أبـ طقاش فلخذ مـل  سؿاطقؾإقدم طؾقـا  :ا يؼقلوكقعً  سؿعت

يروون  :فؼال يل وكقع .خذهأخالد فرأيتف يخؾط يف  أبلبـ  سؿاطقؾإل

ما الفقثؿ بـ خارجة أو ،أما القلقد ومروان فقرويان طـف :قؾت ؟طـدكؿ طـف

 كؿاإ ؟اسيإالفقثؿ وابـ  شلء يأو :قال .ياس فؽلهنؿإومحؿد بـ 

.صحاب البؾد القلقد ومروانأ
(2)

 

قال:  فقؿا كتب إيلَّ بـ حـبؾ  أمحدطبد الل بـ  أكاحدثـا طبدالرمحـ  (977)

.اوكان ثبتً  :وكقعقال  ،هريرة التقؿل أبلكا وكقع طـ مسؽقـ  أبل حدثـل
(3)

 

 يلَّ إفقؿا كتب بـ حـبؾ  أمحدطبد الل بـ  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (978)

مسؾؿ : بلٕ قؾت :قال
(4)

 ؟مل :قؾت .كان وكقع ٓ يسؿقف :قال ؟طقرإ 

.يضعػف كان :قال
(5)

 

                                                        
 (.453م تحت إثر رقؿ )ثؼة، تؼد (1)

 صحقح. (2)

 (.549( برقؿ )1/317) العؾؾ ومعرفة الرجالصحقح، وهق يف  (3)

 (.5426( ترمجة برقؿ )2/63) الؽاشػهق مسؾؿ بـ كقسان الؽقيف الؿالئل إطقر، واٍه.  (4)

 (.4733( برقؿ )3/157) العؾؾ ومعرفة الرجالصحقح، وهق يف  (5)

  ورواه العؼقظ يفلضعػاءا (4/1335.) = 
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مغقرة  :قال وكقع :أبل يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (979)

 .الؿقصظ ثؼة بـ زيادا

 :كا طظ بـ محؿد الطـافسل قال أبلـ حدثـل حدثـا طبد الرمح (987)

كان سػقان  .لقث لقث :فؼال ؟سؾقؿ أبلا طـ حديث لقث بـ سللت وكقعً 

.آ يسؿل لقثً 
(1)

 

 :فؼال ؟طـ يزيد بـ مرداكبف أبلسللت  :حدثـا طبد الرمحـ قال (981)

.ثـا يزيد بـ مرداكبف وكان ثؼة :قال وكقع
(2)

 

حدثـا محؿد يلَّ إتب خقثؿة فقؿا ك أبلخبركا أبق بؽر بـ أ (982)
(3)

بـ  

 .اا هشام الدستقائل وكان ثبتً يزيد الرفاطل ثـا وكقع بـ الجراح ك

أبق طؼقؾ محؿد قال :قال أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (983)
(4)

بـ  

                                                        

=   وابـ طدي يفالؽامؾ (8/3-4.مـ صريؼ: طبد الل بـ أمحد، بف، مع زيادة فقف ،) 

 (.332صحقح، وتؼدم برقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

 (.6442ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبلقس بالؼقي، وقال البخاري: رأيتفؿ مجؿعقـ طىل ضعػف.  (3)

 الجرح والتعديؾ هؾ الحـظظ، قال أبقحاتؿ: صدوق.اهق محؿد بـ حاجب الؿروزي، أبق طؼق (4)

(7/243.) 
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ما تؼقل يف  :لقكقع قؾت :قالسؿعت طبد الرزاق  :حاجب الؿعرو ف بشاه

 .فصحفأكان وما  ،مجؾفأما ترى ما كان  :قال ؟يحقك بـ العالء الرازي

حاديث يف خؾع أققل يف رجؾ حدث بعشرة أما  :قال ؟ما تؼقل فقف :قؾت

 .الـعؾ إذا وضع الطعام

طبد الل قال: سؿعت أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (984)
(1)

بـ طؿران  

لحديث صقيؾ  أحػظ أحدما بؼل  :ا يؼقلوكقعً  يؼقل: سؿعتصبفاين إ

داود  بلٕفذكرت ذلؽ  :قال طبد الل بـ طؿران .داود الطقالسل أبلمـ 

.وٓ لؼصقر :فؼال قؾ لف
(2)

 

قال:  يلَّ إفقؿا كتب  أمحدطبد الل بـ  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (985)

 حدثـا :تك طىل حديث حـظؾة يؼقلأكان وكقع إذا  :يؼقل أبل سؿعت

.سػقان وكان ثؼة ثؼة أبلحـظؾة بـ 
(3)

 

كا طظ بـ محؿد الطـافسل كا وكقع  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (986)

                                                        

 (.446حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 سـده حسـ. (2)

 صحقح. (3)
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.وكان ثؼة ،ـ طؽرمة بـ طؿارط
(1)

 

كا طظ بـ محؿد الطـافسل كا وكقع  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (987)

.وكان ثؼة ،طـ طققـة بـ طبد الرمحـ بـ جقشـ الغطػاين
(2)

 

عت ؿس :بـ سـان القاسطل قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (988)

.خق أبل حرة وكان ثؼةأسعقد بـ طبد الرمحـ  حدثـا :ا يؼقلوكقعً 
(3)

 

قال: كا محؿقد بـ غقالن  أبلذكره  :ثـا طبد الرمحـ قالحد (989)

.بات طـدكا الؾقؾة :فؼال ،وكقعا وسئؾ طـ طؿر بـ هارون سؿعت
(4)

حاد  

 .طـ الجقاب

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ محقيف بـ الحسـ  (997)

أمحدصالب  باأ
(5)

 :كان وكقع يػخر بسؾؿة بـ كبقط يؼقل :بـ محقد قال 

                                                        

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

 ( ، رواه الؿصـػ مـ صريؼ آخر طـ محؿقد بـ غقالن، بف.957صحقح، وتؼدم برقؿ ) (4)

 (.262تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
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 .ـ كبقط وكان ثؼةسؾؿة ب حدثـا

قؾـا  :محسل قالإ سؿاطقؾإحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ  (991)

الرهـ » :صالح طـ أبل هريرة أبلطـ  طؿشإبحديث  حدثـا :ايقمً  لقكقع

طـ  براهقؿإوكقع طـ سػقان طـ مـصقر طـ  حدثـاف ،«ؾقبحممركقب و

 طؿشإ :اسـادً إصح أ يفؿاأ ،«الرهـ مركقب وحمؾقب» :أبل هريرة قال

طـ أبل  براهقؿإأو سػقان طـ مـصقر طـ  ،صالح طـ أبل هريرة أبلطـ 

براهقؿإرى سؿعف أوالل ما  :قال .براهقؿإمـصقر طـ  :قالقا ؟هريرة
(1)

مـ  

.أبل هريرة
(2)

 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين  (992)

كعقؿ
(3)

إذا ذهب حػص مـ الؽقفة  :ا يؼقلعً وكق قال: سؿعتبـ محاد  

 .سـادهاإوإذا ذهب ابـ فضقؾ ذهب  ،ذهب غريب حديثفا

                                                        

هق إبراهقؿ بـ إسحاق بـ طقسك بـ محؿد بـ مسؾؿة بـ سؾقؿان بـ حـظؾة الغسقؾ، قال ابـ حبان  (1)

(: أبق إسحاق البغدادي... حدث بخراسان كان يؼؾب إخبار 1/119-123) الؿجروحقـيف 

( 1356( برقؿ )262)ص معرفة التذكرة يف إحاديث الؿقضقطة، ويـظر هويسرق الحديث... ا

 بـ الؼسراين محؿد بـ صاهر الؿؼدسل.ٓ

 .التؼريبصحقح، وإمحسل ثؼة مـ رجال  (2)

 (.24هق الخزاطل، ضعقػ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)
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 يلَّ إفقؿا كتب بـ حـبؾ  أمحدطبد الل بـ  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (993)

ن طبد القهابإ :كاكقا يؼقلقن :قال وكقع :قال أبل :قال
(1)

بـ مجاهد مل  

.بقفأيسؿع مـ 
(2)

 

                                                        

ترمجة  تؼريب التفذيبهق طبد القهاب بـ مجاهد بـ جبر الؿؽل، متروك، وقد كذبف الثقري.  (1)

 (.4291برقؿ )

( 214)ص تحػة التحصقؾ( لؾؿصـػ، و485( برقؿ )134)ص الؿراسقؾصحقح، ويـظر  (2)

 ٕبل زرطة العراقل.
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e E  خر ٚنٝع يًعًِأَا ذنس َٔ دٛد٠ 

 قال: سؿعتالحقاري  أبلبـ  أمحدكا  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (994)

 :قال .اخذ طرًض أطـدكا مـ  :قؾت .اا قط طرًض خذت حديثً أما  :وكقعا يؼقل

.مـ طر ف ما طرض مؿا سؿع فخذ مـف
(1)

 .يعـل السؿاع- 

                                                        
 صحقح. (1)

  ورواه الخطقب يفالؽػاية ( مـ صريؼ الؿصـػ، بف.276)ص 

الَعْرض الؿذكقر هـا هق الؼراءة طىل الشقخ ِأكثر الؿحدثقـ يسؿقفا طرًضا وهل قسؿ مـ  تهبيٌ:

ؾ، ومعـك هذا هق أن يعرض الؼ  ارئ ذلؽ طىل الشقخ.أقسام التََّحؿُّ

ٓ يرى صحة الرواية بالعرض، ومؿـ ُكِؼؾ طـف هذا محؿد بـ سالم، وطبد الرمحـ ابـ  ووكقع 

سالم الُجَؿحل، روى ذلؽ طـفؿ الخطقب، وكذلؽ أبق طاصؿ الـبقؾ روى ذلؽ طـف الرامفرمزي، 

(: وردوا ما 1/392-393) شرح التبصرة والتذكرةيف  وقد ُردَّ هذا الؼقل: لذا قال العراقل 

ُحؽَل طـ بعض مـ ٓ يعتد بخالفف أكف كان ٓ يراها، وهق أبق طاصؿ الـبقؾ رواه الرامفرمزي طـف، 

وروى الخطقب طـ وكقع قال: ما أخذت حديًثا قط طرًضا. وطـ محؿد بـ سالم أكف أدرك مالؽ بـ 

م الجؿحل مل يؽتػ أكس والـاس يؼرؤون طؾقف فؾؿ يسؿع مـف: لذلؽ، وكذلؽ طبد الرمحـ بـ سال

 بذلؽ فؼال مالؽ: أخرجقه طـل.

ومؿـ قال بصحتفا مـ التابعقـ: ططاء، وكافع، وطروة، والشعبل، والزهري، ومؽحقل، 

والحسـ، ومـصقر، وأيقب، ومـ إئؿة: ابـ جريج، والثقري، وابـ أبل ذئب، وشعبة، وإئؿة 

اري يف خؾؼ ٓ ُيحصقن كثرًة، واستدل إربعة، وابـ مفدي، وشريؽ، والؾقث، وأبق طبد الل البخ

 هالبخاري طىل ذلؽ بحديث ضؿام بـ ثعؾبة.ا

 (.270، 272)ص الكفاية(، و024)ص املحدث الفاصلينظر 
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e E  َٔ تكإ ٚنٝع ٚتجبت٘إَا ذنس 

 :سللت طظ بـ الؿديـل قؾت :حدثـا طبد الرمحـ كا أبل قال (995)

.وكقع مـ الثؼات :قال ؟صحاب الثقريأوثؼ أمـ 
(1)

 

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا  (996)
(2)

 :الحقاري قال أبلبـ  

.وكقع طـدكا ثبت :ا فؼالذكرت لقحقك بـ معقـ وكقعً 
(3)

 

 :بلٕ قؾت :قالبـ حـبؾ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (997)

ما مـفؿا بحؿد  :قال ،-يعـل ابـ هارون- ؟ثبت طـدك وكقع أو يزيدأؿا يأ

.ٓ ثبتإالل 
(4)

 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ  (998)

                                                        
 .(1131، واكظر إثر رقؿ )صحقح (1)

 (.445ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 صحقح. (3)

 (.947صحقح، ويـظر ما تؼدم برقؿ ) (4)
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طبدالرمحـ
(1)

وكقع طـ سػقان غاية  :يؼقل -يعـل ابـ الحؽؿ بـ بشقر- 

 .شلءبعده  سـاد لقساإل

سئؾ  :حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ قال (999)

طبدالرمحـ
(2)

طدل بقكقع أما  :فؼال ؟الثقريبعد  طؿشإثبت يف أمـ  :

أبق معاوية  :فـػر مـ ذلؽ وقال .يؼقلقن أبق معاوية :رجؾ لف فؼال .اأحدً 

 .اطـده كذا وكذا ومهً 

أشفد  :الحقاري قال أبلبـ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا  (1777)

ويحقك  ،الثبت طـدكا بالعراق وكقع بـ الجراح :قال كفأبـ حـبؾ  أمحدطىل 

.الرمحـ بـ مفدي وطبد ،بـ سعقدا
(3)

 

قال يحقك بـ  :وققؾ لف :حدثـا طبد الرمحـ سؿعت أبل يؼقل (1771)

حب أ يفؿالف ،يل يف سػقان مـ طبد الرمحـ بـ مفديإ حبأوكقع  :معقـ

.ووكقع ثؼة ،طبدالرمحـ ثبت :قال ؟لقؽإ
(4)

 

                                                        
 (.333ٕثر رقؿ )تؼدم تحت ا (1)

 هق ابـ الحؽؿ الؿتؼدم يف السـد السابؼ. (2)

 صحقح. (3)

  ورواه أبق زرطة يفتاريخف (1/463( برقؿ )1186.) 

 صحقح. (4)



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 175 

 

 

 

 
e E َا ذنس َٔ دالي١ ٚنٝع 

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كا أبق جعػر (1772)
(1)

الجؿال  

اهظزهر البأ : سؿعتقال
(2)

ين ٔكس إ :قال ابـ طققـة سػقان لقكقع :يؼقل 

.كت بالؽقفةأبؽ و
(3)

 

 أبلمـ يذكر طـ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ ثـا أبق زرطة  (1773)

بـ افؾؿا مات وكقع قال طبقد الل  ،ٓ كػؾح ما بؼل وكقع :كان يؼقل كفأكعقؿ 

.أبق كعقؿ قد مات الرواسل فؾقػؾح :مقسك
(4)

 

                                                        

 (.529ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

وقع يف إصؾ: )البجظ( بدل )الباهظ(، والؿثبت مـ كتب التراجؿ، وهق: أزهر بـ سعد السؿان أبق  (2)

 (.1393(، وسقليت تحت إثر رقؿ )339ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبؽر الباهظ بصري ثؼة. ب

 صحقح. (3)

 يف سـده إهبام، وهق مـ حديث أبل زرطة. (4)
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e E 

ـا طبد الرمحـ كا محؿدحدث (1774)
(1)

بـ طبد الؿؾؽ الدققؼل كا  

كقح
(2)

حضرت مقت  :بـ حبقب كا وكقع كا طبد الرمحـ بـ مفدي قال 

تقت ابـ لف :قال كقح بـ حبقب .شد الؿقتأما  :سػقان فؽان طامة كالمف

وحؽقت لف -دركت مقت سػقان وقد حدثـا وكقع طـؽ أ :مفدي فؼؾت

با سػقان أبا سػقان جزى الل أحدثت  كاأ :لا فؼعد فؼاوكان متؽئً  -الؽالم

.سػقان أبلوما يؼال لؿثؾ  ؟سػقان أبلومـ مثؾ  ،اخقرً 
(3)

 

 باب َا ذنس َٔ تبذٌٝ ٚنٝع يًعًِ

 ُث دَّ حَ تَ كان وكقع ٓ يُ  :بـ سـان قال أمحدطبد الرمحـ كا حدثـا  (1775)

جؾسف كاكقا يف م ،اقائؿً  أحدوٓ يتبسؿ وٓ يؼقم  قؾؿٌ  ىرَ بْ يف مجؾسف وٓ يُ 

.ا اكتعؾ ودخؾكؽر مـفؿ شقئً أ نْ نكلهنؿ يف صالة ف
(4)

 

                                                        

 (.6141ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (1)

 (.443ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 سـده حسـ. (3)

 ( ، لؽـ طـ ابـ مفدي أكف كان كذلؽ.1117صحقح، وسقليت برقؿ ) (4)
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 حييى بن صعيذ القطان

ووَ العمىاء ابّابرة الٍقاد وَ أِن 

 البصسة وَ الطبق  الثاٌي 

 حييى بَ ضعيد القطاُ
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 حييى بن صعيذ القطان

 َٚٔ ايعًُا٤ اجلٗابر٠ ايٓكاد َٔ أٌٖ ايبصس٠ َٔ ايطبك١ ايجا١ْٝ
 حي٢ٝ بٔ ضعٝد ايكطإ

 خبازألاَا ذنس َٔ عًِ حي٢ٝ بٔ ضعٝد بٓاق١ً 
 اآلثاز ٚضكُٝٗا ٚبصش١ بأسٛاهلَِٚعسفت٘ 

كا طبد الرمحـ أبلذكره  :بد الرمحـ قالحدثـا ط (1776)
(1)

بـ طؿر  

ا اختؾػقا يقمً  :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قال: سؿعتصبفاين رستة إ

حقل قد رضقت بإ :فؼال .ااجعؾ بقــا وبقـؽ حؽؿً  :طـد شعبة فؼالقا

فؿا برحـا حتك جاء يحقك فتحاكؿقا إلقف  -يعـل يحقك بـ سعقد الؼطان-

مـ لف مثؾ كؼدك يا  :أو ؟ومـ يطقؼ كؼدك :ال لف شعبةفؼ .فؼضك طىل شعبة

؟حقلأ
(2)

 

                                                        
 (.6ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)
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 ، ثؿالعؾؿ أهؾهذه غاية الؿـزلة إذ اختاره شعبة مـ بقـ  قاه أبو حمىد:

 .قضك طىل شعبة نْ أبؾغ مـ دالتف بـػسف وصالبتف يف ديـف 

 يلَّ إفقؿا كتب بـ حـبؾ  أمحدطبد الل بـ  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (1777)

ما رأيـا مثؾ يحقك بـ سعقد يف هذا  :-بـ حـبؾ أمحدـل يع- :قال أبل :قال

 ،هق كان صاحب هذا الشلن -يعـل يف معرفة الحديث ورواتف-الشلن 

وجعؾ يرفع  .وما رأيـا مثؾ يحقك ،هشقؿ شقخ :فؼال ؟وٓ هشقؿ :فؼؾت لف

.اه جد  مرأ
(1)

 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ محقيف بـ الحسـ  (1778)

أمحدل يعـ-صالب  باأ
(2)

مل يؽـ يف زمان  :بـ حـبؾ أمحد قال :قال -بـ محقد 

.كان تعؾؿ مـ شعبة ،يحقك الؼطان مثؾف
(3)

 

طبد الرمحـ قال: سؿعتكا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ  (1779)
(4)

يعـل - 

 .مل يؽـ بالبصرة بعد شعبة مثؾ يحقك بـ سعقد :يؼقل -ابـ الحؽؿ بـ بشقر

                                                        

 (.746( برقؿ )1/383) العؾؾ ومعرفة  الرجالصحقح، وهق يف  (1)

 (.262تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.1388(، و)1376وسقليت برقؿ ) (3)

 (.333تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)
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 .وجعؾ يثـل طؾقف

يعـل ابـ -بـ حـبؾ كا طظ  أمحدبـ  حدثـا طبد الرمحـ كا صالح (1717)

يحقك بـ سعقد يريد  :سػقان قال :قالطبد الرمحـ  قال: سؿعت -الؿديـل

اشؼقؼً 
(1)

.طـ طبد الل 
(2)

 

 .ٓ برواية الحػاظ الؿتؼـقـإٓ يرضك  كفأيعـل  قاه أبو حمىد:

بـ حـبؾ طـ  أمحدسئؾ  :قال أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (1711)

بصرهؿ أكان يحقك  :فؼال .محـ بـ مفدي ووكقعيحقك بـ سعقد وطبد الر

.ثبتفؿأو: وأضـف قال .بالرجال وأكؼاهؿ حديثا
(3)

 

كا أبق الدرداء طبد العزيز أبلذكره  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1712)
(4)

 

محؿد قال: سؿعتقب ـبـ ما
(5)

 محدٕ قؾت :قالزهر الجقزجاين بـ إ 

                                                        

 أبق وائؾ الؽقيف، وطبد الل هق ابـ مسعقد. هق شؼقؼ بـ سؾؿة إسدي (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

 (.536حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

محؿد بـ إزهر هنك أمحد طـ الؽتابة طـف: لؽقكف يروي طـ الؽذابقـ، وقال ابـ طدي: لقس هق  (5)

 = بالؿعرو ف.
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 :مثؾ يحقك يؼال لف :الفؼ ؟مل ٓ تؼقل لقحقك بـ سعقد قؾ حدثـا :بـ حـبؾا

 ؟.قؾ حدثـا

طظ بـ  قال :قالبـ البراء  أمحدطبد الرمحـ كا محؿد بـ  حدثـا (1713)

كان يذهب  ،كان مـ بعد سػقان الثقري يحقك بـ سعقد الؼطان :الؿديـل

.صحاب طبد الل بـ مسعقدأمذهب سػقان الثقري و
(1)

 

إذا اختؾػ ابـ  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1714)

ؼقل يحقك بـ بخذ آبارك ويحقك بـ سعقد وسػقان بـ طققـة يف حديث الؿ

.سعقد
(2)

 

حدثـا طبدالرمحـ كا أبق سعقد (1715)
(3)

بـ يحقك بـ سعقد الؼطان  

بحديث شريؽ طـ جابر  حدثـاوهق ي-يزيد بـ هارون يؼقل  قال: سؿعت

                                                        

أكف بؾغف أكف تؽؾؿ يف الؼرآن العظقؿ، وقال العؼقظ: قال أمحد: ٓ تؽتبقا طـف حتك يتقب: وذلؽ  =

وقال: روى طـف أمحد بـ سـان كثقر الحديث، مـ جؾساء أمحد بـ  الثؼاتوذكره ابـ حبان يف 

 لسان الؿقزان (3/467 ،)مقزان آطتدالحـبؾ. وقال الحاكؿ: ثؼة، ملمقن، صاحب حديث. 

(6/139.) 

 (.46تحت إثر رقؿ )صحقح، ومحؿد بـ أمحد بـ البراء ثؼة، تؼدم  (1)

 صحقح. (2)

 (.183حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)
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اسؼطا جابرً أ ؿَ يحقك بـ سعقد وطبد الرمحـ بـ مفدي لِ  :فؼال -الجعػل
(1)

 

 ؟سؼطتؿا طديلأمل  :ن يلخذمها يف الؼقامة فقؼقل لفؿاأأما يخافان  ؟لالجعػ

ٓ إى محؾفؿا طىل ذلؽ رَ أُ ما  ،والل :رفع رأسف فؼال ، ثؿفؽر ساطة ثؿ

رأيت جدي :قال أبق سعقد .القرع
(2)

يف الؿـام فؼصصت طؾقف ما سؿعت  

 يؽـ مل !سبحان الل :ر جابر الجعػل قالكْ مـ يزيد بـ هارون فؾؿا بؾغت ذِ 

.بعدل
(3)

 

طظ بـ  قال :قالبـ البراء  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ  (1716)

وطؿرو  ،الزهري :سـاد يدور طىل ستةكظرت فنذا اإل :طبد الل بـ الؿديـل

، -يعـل الفؿداين- سحاقإبل أو ،ويحقك بـ أبل كثقر ،وقتادة ،بـ ديـارا

 ،صـا فإصحاب أصار طؾؿ همٓء الستة إىل  ، ثؿطؿشإوسؾقؿان 

ومحؿد بـ  ،وابـ جريح ،أكسمالؽ بـ  :الحجاز أهؾفؿؿـ صـػ مـ 

 ،بـ أبل طروبةاوسعقد  ،البصرة شعبة أهؾومـ  ،وسػقان بـ طققـة ،سحاقإ

 ،سػقان الثقري :الؽقفة أهؾومـ  ،طقاكة بقأو ،ومعؿر ،ومحاد بـ سؾؿة

ء صار طؾؿ همٓ ، ثؿهشقؿ :واسط أهؾومـ  ،إوزاطل :الشام أهؾومـ 

                                                        
 يف إصؾ: )جابر الجعػل(. (1)

وجده هق يحقك بـ سعقد وأبق سعقد هذا هق أمحد بـ يحقك بـ سعقد الؼطان ويـسب إىل جده كؿا  (2)

 تؼدم.

 سـده حسـ. (3)
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ووكقع  ،وطبدالرمحـ بـ مفدي ،يحقك بـ سعقد :إىل ،ثـل طشر إىل ستةاإل

وطبد الل بـ  ،بـ آدماويحقك  ،زائدة أبلويحقك بـ  ،بـ الجراحا

.الؿبارك
(1)

 

                                                        
 (.46صحقح، وتؼدم برقؿ ) (1)



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 185 

 

 

 

 

e E باب َا ذنس َٔ نالّ حي٢ٝ بٔ ضعٝد يف عًٌ احلدٜح 

يعـل ابـ -بـ حـبؾ كا طظ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1717)

 طـ طظ بـ سحاقإ أبلذكرت لقحقك بـ سعقد حديث  :لقا -الؿديـل

.راه سؿعف مـ طظ بـ ربقعةأُ ٓ  :ربقعة قال
(1)

 

 قؾت :قالبـ حـبؾ كا طظ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1718)

طبد الل الشؼري أبلحديث محاد بـ زيد طـ  :لقحقك
(2)

يف  براهقؿإطـ  

.الثةث براهقؿإرى وبقـ أُ بقـف  :فؼال ؟العبد يتسرى
(3)

مل يسؿعف مـ  :يأ 

 .براهقؿإ

طرضت طىل يحقك بـ  :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ قال (1719)

                                                        

 (.353تؼدم برقؿ ) (1)

َؼري الؽقيف، صدوق.  ( 2)  (.2499ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق سؾؿة بـ تؿام أبق طبد الل الشَّ

( كا محاد بـ زيد، طـ أبل 2/73) الســصحقح، وإثر الؿشار إلقف رواه سعقد بـ مـصقر يف  (3)

 طبدالل الشؼري، طـ إبراهقؿ. قال: يؽره لؾعبد أن يتسرى.
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طروبة طـ محؿد بـ طبد الرمحـ طـ سعقد بـ  أبلسعقد حديث ابـ 

يهذا رواه طـ  :فؼال .الؼضاء ما قضت :الؿسقب طثؿان طـ  يعـل .الَبر 

.جابر البقاضل أبل
(1)

 

ل الحديث.وكاكا متروك قاه أبو حمىد:
(2)

 

مل  :يحقك يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1727)

سـان أبليسؿع قتادة مـ 
(3)

وكقػ  :قؾت لقحقك :قال طظ .ندْ حديث البُ  

بـ سؾؿة الفذيل حديث ذؤيب  يعـل سـان .هسؿعـا :قال ؟طؾؿت ذاك

                                                        

ؿشار إلقف هق يف الرجؾ يجعؾ أمر امرأتف بقدها فطؾؼت كػسفا، فالؼضاء ما قضت، صحقح، وإثر ال (1)

وقد جاء طـ ابـ الؿسقب مـ غقر هذه الطريؼ رواه طـف يحقك بـ سعقد إكصاري طـ سعقد بـ 

  (1/373.)الســمـصقر يف 

 قال الؿعؾؿل: إن يف كسخة ]م[ قال أبق محؿد: يعـل مجقًعا متروكقـ ضعقػقـ. (2)

( متابعة، وغقره 1326برقؿ ) صحقح مسؾؿ: كذا يف إصقل كؾ فا والحديث يف قال الؿعؾؿل  (3)

 مـ صريؼ قتادة طـ سـان بـ سؾؿة طـ ابـ طباس طـ ذؤيب فالظاهر مل يسؿع قتادة مـ سـان.

( 336لف برقؿ ) سمآتفوهق كذلؽ، وقد سلل ابـ الجـقد يحقك بـ معقـ طـ ذلؽ كؿا يف  قًت:

ل: قؾت لقحقك بـ معقـ: إن يحقك بـ سعقد يزطؿ أن قتادة مل يسؿع مـ سـان بـ سؾؿة الُفذيّل قا

 حديث ذؤيب الخزاطل يف الُبْدِن.

 فؼال: ومـ َشؽَّ يف هذا؟ إن قتادة مل يسؿع مـف ومل يؾؼف.

(: سؿعت يحقك يؼقل: مل يسؿع قتادة مـ سـان بـ 3462لف برقؿ ) سمآتفوقال الدوري يف 

 ة أحاديثف طـف مرسؾة، وسؿع مـ مقسك بـ سؾؿة.سؾؿ
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.الخزاطل
(1)

 

سللت يحقك طـ  :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ قال (1721)

لقست  :كثقر فضعػفا وقال أبلاديث طؽرمة بـ طؿار طـ يحقك بـ حأ

.بصحاح
(2)

 

ن يزيد إ :لقحقك قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1722)

طـ جده  بقفأطـ حسقـ الؿعؾؿ طـ طؿرو بـ شعقب طـ  ىبـ هارون روا

كـا كعر ف حسقـ الؿعؾؿ هبذا  :فؼال يحقك ؟ تزوج امرأة طىل طؿتفان رجاًل أ

.ث مرساًل الحدي
(3)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ (1723)
(4)

ذكرت لقحقك  :قال 

كتب طؿر إىل طثؿان بـ  :مجؾز قال أبلطروبة طـ قتادة طـ  أبلحديث ابـ 

                                                        

 صحقح. (1)

 (3/1379 )الضعػاء( و4492( برقؿ )3/117) العؾؾ ومعرفة الرجالصحقح، ويـظر  (2)

 لؾعؼقظ.

 صحقح. (3)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (1/269.مـ صريؼ صالح، بف ) 

 هق ابـ الؿديـل. (4)
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 ،مجؾز أبلهذا مؾزق طـ  :فؼال يحقك .حـقػ الحديث الطقيؾ يف الجزية

.ٓ :قال ؟لقس هق مـ صحقح حديث قتادة :قؾت لحقك
(1)

 

ذاكرت يحقك كؼض قال: ـ كا صالح كا طظ حدثـا طبد الرمح (1724)

.بؽر أبلهق الحسـ طـ  كؿاإ ،ضعقػ :فؼال ،بؽر أبلالقتر طـ 
(2)

 

 :يحقك يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1725)

.كان طـد طثؿان بـ غقاث كتاب طـ طؽرمة فؾؿ يصححف لـا
(3)

 

 :يحقك يؼقل قال: سؿعتطبد الرمحـ كا صالح كا طظ  حدثـا (1726)

صرا فأكان معل 
(4)

وخالس ملسو هيلع هللا ىلصطق ف طـ الحسـ طـ الـبل  
(5)

، ومحؿد 

كان رجاًل حقًقا. فؼال بـق إسرائقؾ: هق آدر.   طـ أبل هريرة أن مقسك

                                                        

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

 اه العؼقظ يف وروالضعػاء (3/9435.مـ صرق صالح، بف ) 

 يعـل أصرا ف أحاديثف. (4)

 (.1783ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق ِخالس بـ طؿرو الفجري، ثؼة، وكان يرسؾ.  (5)
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.قال: فسللت طقًفا فترك محؿًدا وقال: خالس مرسؾ
(1)

 

قال: يحقك  قال: سؿعتطبد الرمحـ كا صالح كا طظ  حدثـا (1727)

شؽقكا قسحاإ أبليحدث بحديث  طؿشإ سؿعت
(2)

طـ حارثة بـ  

مضرب
(3)

طظ قال 
(4)

يف  اكان مضطربً  طؿشإن أذكره يحقك طىل  كؿاإ :

 .سحاقإ أبلحديث 

يحقك وذكر  قال: سؿعت حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ (1728)

                                                        

 ( لؾدارقطـل.8/298-299) العؾؾصحقح، ويـظر  (1)

 الرمضاء فؾؿ ُيْشؽِـا. ملسو هيلع هللا ىلصالل : صر ف مـ حديث تؿاُمف: شؽقكا إىل رسقل قال الؿعؾؿل  (2)

 .رواه شعبة وغقره طـ أبل إسحاق طـ سعقد بـ وهب طـ خباب 

 .ب طـ خباب  ورواه إطؿش طـ أبل إسحاق طـ حارثة بـ ُمَضر 

(: وسللت أبل طـ حديث رواه إطؿش وشريؽ 1/135) العؾؾقال الؿصـػ يف كتابف  قًت:

ب طـ خبَّ  الرمضاء فؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاب قال: شؽقكا إىل رسقل الل طـ أبل إسحاق طـ حارثة بـ ُمَضر 

 ُيشؽـا.

  ورواه سػقان وشعبة وزهقر وإسرائقؾ طـ أبل إسحاق طـ سعقد بـ وهب طـ خبَّاب: شؽقكا

 .ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسقل الل 

 قال أبل: الصحقح ما رواه سػقان، وشعبة.

 صحقح. (3)

 هق ابـ الؿديـل. (4)
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أن الؿغقرة بـ شعبة لؿا شفد طؾقف  رطـ طام إسؿاطقؾطـ  ىيرو شلءطـده 

.لقس بصحقح :قال يحقك ،الثالثة
(1)

 

 :يحقك قال قال: سؿعتـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ حدث (1729)

لقىل أبلكان شعبة يحدث بحديث ابـ 
(2)

قب يف يأ أبلطـ  بقفأطـ  

خلأ حدثـل :قاللقىل  أبلابـ  حدثـا :قال يحقك ،العطاس
(3)

 أبلطـ ابـ  

طىل فرددتف  :قال يحقك «كؿأحدإذا ططس » :ملسو هيلع هللا ىلصرسقل الل  قال :قال لقىل

.صالب أبلطـ طظ بـ  :لقىل غقر مرة فؼال أبلابـ 
(4)

 

                                                        

 صحقح. (1)

ل لقىل إكصاري الؽقيف الؼاضل أبق طبد الرمحـ، صدوق سلء هق محؿد بـ طبد  الرمحـ بـ أب (2)

ا.   (.6121ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالحػظ جد 

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق طقسك بـ طبد الرمحـ بـ أبل لقىل إكصاري الؽقيف، ثؼة.  (3)

(5342.) 

 صحقح. (4)

ا ططس أحدكؿ فؾقؼؾ: الحؿد هلل إذ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  وسئؾ الدارقطـل طـ حديث طظ 

 ؟«طؾك كؾِّ حال، ولُقَؼؾ لف: رنؽؿ اهلل. ولَقُؼؾ هق: هيديؽؿ اهلل ويصؾح بالؽؿ

فؼال: حدث بف محؿد بـ طبد الرمحـ بـ أبل لقىل واختؾػ طـف، فرواه طـف يحقك الؼطان، وطظ بـ 

قاكة، طـ ابـ أبل لقىل طـ مسفر، وحػص بـ غقاث، ومحزة الزيَّات، ومـصقر بـ أبل إسقد، وأبق ط

 أخقف، طـ أبقف، طـ طظ.
= 
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وسللت يحقك طـ  :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ قال (1737)

.مل يسؿعف :شلءٓ  :فؼال ؟يف الؼبؾة لؾصائؿ أكسحديث التقؿل طـ 
(1)

 

لت يحقك طـ لس :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ قال (1731)

مل  :فؼال ،مقسك يف الؼـقت أبلطروبة طـ أبل رجاء طـ  أبلحديث ابـ 

هذا حديث البراء الغـقي كؿاإرجاء  أبليسؿعف مـ 
(2)

 .وكلكف مل يرض البراء 

 :يحقك يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1732)

 ،مل يسؿعف مـ الحسـ ،ن ابـ طباس كان يعر فأحديث التقؿل طـ الحسـ 

بؽر  أبلرواه طـ  كفأفبؾغـل  :قال يحقك ،رجؾ طـ الحسـ :كان يؼقل

.الفذيل
(3)

 

 :وسؿعت يحقك يؼقل :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ قال (1733)

                                                        

وخالػفؿ شعبة بـ الحجاج، وطدي بـ طبدالرمحـ أبق الفقثؿ، فروياه طـ ابـ أبل لقىل طـ أخقف،  =

 طـ أبقف، طـ أبل أيقب إكصاري.

 العؾؾ القاردة يف إحاديثوآضطراب فقف مـ ابـ أبل لقىل: ٕكف كان سلء الحػظ. 

(3/276-277.) 

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)
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لقس هق مـ صحقح  .إذا فجئتؽ جـازة :خالد أبلبـ  سؿاطقؾإحديث 

.حديثف
(1)

 

سللت يحقك طـ  :قال حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ (1734)

ؼطع ت» :ملسو هيلع هللا ىلصطزة طـ الشعبل طـ طبد الل طـ الـبل  أبلحديث طقسك بـ 

.فضعػ الحديث ،«القد يف كذا
(2)

 

يحقك يؼقل  قال: سؿعت حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ (1735)

                                                        
 (.5522( برقؿ )3/344) العؾؾ ومعرفة الرجالصحقح، ويـظر  (1)

 صحقح. (2)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (3/1388.مـ صريؼ صالح، بف ) 

  ُػ رواه أبق داود يف  (.243( برقؿ )157)ص الؿراسقؾوالحديث الُؿَضعَّ

  والـسائل يفالؽبرى (7/29( برقؿ )7388.) 

  والعؼقظ يفالضعػاء (3/1388.) 

  والدارقطـل يفالســ (3/185( برقؿ )مـ صرق طـ طبد الرمحـ بـ مفدي، طـ 335 )

قطع يف  ملسو هيلع هللا ىلصسػقان بـ طققـة، طـ طقسك بـ أبل طزة، طـ الشعبل، طـ طبد  الل: أن رسقل الل 

 مخس الدراهؿ.

(، ويـظر إثر 248)ص جامع التحصقؾ والشعبل مل يسؿع مـ طبد الل بـ مسعقد كؿا يف قًت:

 ( مع كالم الؿصـػ طؾقف.1122رقؿ )

يف ربع ديـار وثالثة دراهؿ، وما خال  ملسو هيلع هللا ىلصقال العؼقظ طؼب هذا الحديث: والرواية الثابتة طـ الـبل 

 هذلؽ أساكقد فقفا ضعػ.ا
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يف حديث ابـ جريج طـ ططاء طـ ابـ طباس يف رجؾ آجر كػسف يف -

  مىلأ :قال -الحج
َّ
وكان يف  ،ططاء طـ ابـ طباس حدثـا :مـ حػظف طظ

قؾت  ،ططاء طـ ابـ طباس :وقال ،بـ جبقرطـ سعقد  ُت ثْ د  ُح  :كتابف

ولقس مـ صحقح حديثف طـ  ،كعؿ :قال ؟حديث مسؾؿ البطقـ تراه :لقحقك

.ططاء
(1)

 

سللت يحقك طـ  :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ قال (1736)

كثقر طـ سقار الؽقيف طـ ابـ مسعقد يف  أبلحديث هشام طـ يحقك بـ 

.شلءشبف ٓ  :قال ؟العزل
(2)

 

يحقك وذكر  قال: سؿعتالرمحـ كا صالح كا طظ حدثـا طبد  (1737)

طـ حبقب طؿشإ احديثً طـده 
(3)

تصظ  :طـ طروة طـ طائشة 

                                                        
 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

  ورواه ابـ طدي يفالؽامؾ (4/528مـ صريؼ صالح، بف. وق ) ال: وٓ أطؾؿ لسقار الؽقيف

إٓ ما ُذكِر يف هذه الحؽاية مـ رواية يحقك بـ أبل كثقر طـف.

هق حبقب بـ أبل ثابت إسدي مقٓهؿ أبق يحقك الؽقيف، ثؼة، فؼقف، جؾقؾ، وكان كثقر اإلرسال  (3)

 (.1392ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوالتدلقس. 
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ن قطر الدم طىل الحصقرإالؿستحاضة و
(1)

يعـل حديث الـبل -ويف الؼبؾة  ،

خرج إىل الصالة ومل يتقضل ، ثؿقبؾ كفأ ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

احؽ طـل  :فؼال يحقك -

.شلءهنؿا شبف ٓ أ
(3)

 

ؿا يأ :لقحقك قؾت :قالرمحـ كا صالح كا طظ حدثـا طبد ال (1738)

حديث سػقان أو شعبة طـ يحقك بـ وثاب يف الغسؾ يقم  :حسـأ

                                                        

 (.6/137رواه أمحد ) (1)

 (.624قؿ )وابـ ماجف بر

  والدارقطـل يفالســ (1/212 وذكر يف ،)العؾؾ (14/143-141 اختال ف الرواة طىل )

إطؿش يف رفعف ووقػف، ثؿ قال: وقال يحقك الؼطان طـ الثقري: إكف كان أطؾؿ الـاس بحبقب 

 ابـ أبل ثابت وإكف زطؿ أن حبقًبا مل يسؿع مـ طروة شقًئا.

 ( لؾعالئل.193)ص مع التحصقؾجا( لف، و1/213) الســويـظر 

 (.6/213رواه أمحد ) (2)

 ( 179وأبق داود برقؿ.)

 ( 86والترمذي برقؿ.)

 ( وُسئؾ طـف الدارقطـل يف 532وابـ ماجف برقؿ ،)العؾؾ (15/63 فؼال: يرويف إطؿش )

 طـ حبقب بـ أبل ثابت، طـ طروة طـ طائشة.

تعؾقؼة طىل العؾؾ ؼطان طـ الثقري. وتـظر وحبقب مل يسؿع مـ طروة شقًئا، قال ذلؽ يحقك ال

 ( ٓبـ طبد الفادي الؿؼدسل.82-83)ص ٓبـ أبل حاتؿ

 صحقح. (3)
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؟الجؿعة
(1)

.قرب إىل حديث كافعأحديث سػقان هق  :قال 
(2)

 

 :يحقك يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1739)

 :داللطبقدة طـ طب أبلالؿسعقدي طـ رجؾ طـ زيد بـ رفقع طـ  حدثـا

.مل يسؿعف الؿسعقدي مـ زيد بـ رفقع :قال يحقك .الـجاة يف اثـتقـ
(3)

 

ققل  :لقحقك قؾت :قال حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ (1747)

طامر
(4)

سؿاطقؾإيف صالق الصبل سؿعف  
(5)

قؾت  .ٓ :قال ؟مـ طامر 

.فضعػف -طؾؿأفقؿا -كعؿ  :قال ؟سللتف طـف :لقحقك
(6)

فطالق  :قؾت لقحقك 

                                                        
 (.1692( برقؿ )2/266) الؽبرىأما رواية سػقان ففل طـد الـسائل يف  (1)

طـ سػقان طـ أبل إسحاق طـ يحقك بـ وثاب  -وهق ابـ مفدي–رواه مـ صريؼ طبد الرمحـ 

 .«مـ جاء إلك الجؿعة فؾقغتسؾ»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصبـ طؿر قال: سؿعت رسقل الل قال: سؿعت ا

أخبركا شعبة طـ  -وهق ابـ محؿد–( مـ صريؼ حجاج 2/47وأما رواية شعبة ففل طـد أمحد )

أبل إسحاق سؿعت يحقك بـ يثاب: سللت بـ طؿر طـ الغسؾ يقم الجؿعة قال: فؼال: أمركا بف 

 (.2777( برقؿ )12/349) العؾؾ. ويـظر ملسو هيلع هللا ىلصرسقل الل 

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

 هق طامر بـ شراحقؾ الشعبل. (4)

 (.442ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق إسؿاطقؾ بـ أبل خالد إمحسل، مقٓهؿ البجظ، ثؼة.  (5)

( رواه طـ الثقري طـ 12313( برقؿ )7/85) مصـػفوققل طامر هذا طـد طبد الرزاق يف  (6)

 لد طـ الشعبل قال: ٓ يجقز صالق الصبل شقًئا حتك يحتؾؿ.إسؿاطقؾ بـ أبل خا
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نالسؽرا
(1)

قال  ؟سللتف طـف :قؾت .ٓ :قال ؟ققل طامر مـ صحقح حديثف 

إذا فاتف  :فؼقل طامر :قؾت .ٓ :قال ؟فؾؿ يصححف :قؾت .كعؿ يأ :برأسف

؟العقد
(2)

ين كـت أٓ إدري أٓ  :قال ؟سللتف طـف :قؾت .مـ حديثف راهأُ  :قال 

ػف فضع ؟فقـتظر خػؼ الـعال :لقحقك قؾت :قال .شعبة درأيت يف كتاب طـ

.يحقك بـ سعقد
(3)

 

 :يحقك يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1741)

ٓ إ ،أكسففق طىل السؿاع مـ  أكسشعبة طـ قتادة طـ  حدثـا شلءكؾ 

.كعؿ :قال ؟مجؾ هذا لؽأشعبة  :لقحقك قؾت :قال ،قامة الصػإحديث 
(4)

 

يحقك وذكر لف  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1742)

ث طقسك الحـاطحدي
(5)

 ملسو هيلع هللا ىلصصحاب الـبل أطـ الشعبل طـ ثالثة طشر مـ  

                                                        
 مصـػفروى إسؿاطقؾ طـ الشعبل أكف قال: يجقز صالق السؽران وطتؼف. رواه طبد الرزاق يف  (1)

 (.12332( برقؿ )7/83)

( يف باب الرجؾ تػقتف الصالة يف العقديـ كؿ يصظ؟ حدثـا 2/183) مصـػفقال ابـ أبل شقبة يف  (2)

 قع، طـ إسؿاطقؾ، طـ الشعبل، قال: يصظ أربًعا.وك

 صحقح. (3)

 صحقح. (4)

 =ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق طقسك ابـ أبل طقسك الحـاط الِغػاري الؿديـل، متروك.  (5)
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«ما مل تغتسؾ حؼ هباأهق » :قال
(1)

ين أما يسرين  -فحؾػ-والل  :فؼال يحقك 

.حدثت هبذا الحديث وأين تصدقت بؿايل كؾف
(2)

 

سللت يحقك طـ  :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ قال (1743)

 :هذا غؾط :قال ؟يف الؼصار ٓ يضؿـ براهقؿإطـ  حديث سػقان طـ محاد

وكان هشام يققػف  :قال يحقك .مـصقر وسؾقؿان براهقؿإصحاب أخالػ 

.طىل محاد
(3)

 

 :يحقك يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1744)

، يف ثقبف بزق ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل أ أكسحديث محقد طـ  :كان محاد بـ سؾؿة يؼقل

.كضرة أبلرواه محقد طـ ثابت طـ  اكؿإ ،لؽ بعضف ببعضد ثؿ
(4)

قال  

                                                        

= (5352.) 

(1) الؿقصل ( برواية محؿد بـ الحسـ الشقباين.639برقؿ ) 

 صحقح. (2)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (3/1385.مـ صريؼ صالح، بف ) 

 صحقح. (3)

(، وقد قال الحافظ يف 241بؾ رواه محقد طـ أكس وصرح بسؿاطف مـف، وروايتف طـد البخاري برقؿ ) (4)

تصريح محقد بالسؿاع  -يعـل أحد رواتف–(: وأفادت روايتف لف 1/421) فتح الباريشرحف لف يف 

سؾؿة أكف قال: حديث محقد طـ أكس يف البزاق لف مـ أكس، خالًفا لؿا روى يحقك الؼطان طـ محاد بـ 

 إكؿا سؿعف مـ ثابت طـ أبل كضرة، فظفر أن محقًدا مل يدل س فقف.



t T        198  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 .أكسا هذا قد رواه قتادة طـ ومل يؼؾ شقئً  :يحقك

 :يحقك وققؾ لف قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1745)

 :لف كاأفؼؾت  .ٓ :قال ؟ن هذه الحشقش محتضرةإ :تحػظ حديث قتادة

رقؿأطـ زيد بـ  أكسكان شعبة يحدث طـ قتادة طـ الـضر بـ 
(1)

وكان  ،

رقؿأطروبة يحدث طـ قتادة طـ الؼاسؿ بـ طق ف طـ زيد بـ  أبلابـ 
(2)

 

 :قال طظ .طـ الؼاسؿ بـ طق ف مل يحؿؾف كفأ ؿَ ؾِ شعبة لق طَ  :فؼال يحقك

.كف رآه وتركفإ :قال ؟ؿَ لِ  :قؾت
(3)

 

يحقك بـ سعقد  قال: سؿعت حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ (1746)

.سؿع التػسقر مـ قتادةطروبة مل ي أبلسعقد بـ  :يؼقل
(4)

 

                                                        

 (.296(، وابـ ماجف برقؿ )6(، وأبق داود برقؿ )4/369رواه أمحد ) (1)

( طؼب 1/11) ســ الترمذي(، ويـظر 296(، وابـ ماجف طؼب حديث رقؿ )4/373رواه أمحد ) (2)

 ( لؾدراقطـل.2523( برقؿ )12/133) العؾؾ(، و5رقؿ )حديث 

( مـ صريؼ 7/153-154) الؽامؾ(، وابـ طدي يف 3/1161) الضعػاءرواه العؼقظ يف  (3)

 صالح، بف.

لؽـ اإلمام أمحد قال: كان سعقد بـ أبل طروبة يحػظ التػسقر طـ قتادة، ذكر ذلؽ طـف أبق داود يف  (4)

سمآتف لف ( 492برقؿ.) 

 =وقد كتب ابـ أبل طروبة التػسقر طـ قتادة طـدما صؾب مـف ذلؽ أبق معشر، فؼد روى ابـ  قًت:
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 :يحقك يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1747)

بؽرة فسللتف طـفا فؾؿ  أبلصرا ف بحر بـ مرار طـ طبد الرمحـ بـ أخذت أ

شفرا طقد ٓ » :حديث :قال ؟مـفا شلء يأ :قؾت لقحقك ،يصحح مـفا شقئا

.«يـؼصان
(1)

 

                                                        

( طـ طبد القهاب بـ ططاء قال: قال قريش بـ أكس: حؾػ يل سعقد 9/273) الطبؼاتسعد يف  =

قتادة، قال: ابـ أبل طروبة أكف ما كتب طـ قتادة شقًئا قط إٓ أن أبا معشر كتب إيلَّ أْن أكتب لف تػسقر 

 فؼال: تريد أن تؽتب طـل؟ قال: فؾؿ أزل بف.

 طبد القهاب وقريش بـ أكس حسـا الحديث.

فؼقل سعقد: فؾؿ أزل بف. أي: بؼتادة، يدل طىل أكف كتبف مـف، ومؿا يميد سؿاع سعقد مـ قتادة هق أن 

ؿاطف مـف: إذ لق ابـ معقـ قدم روايتف لؾتػسقر طىل رواية غقره مؿـ سؿع مـ قتادة وهذا يدل طىل س

 (2/235 )التاريخطؾؿ ابـ معقـ طدم سؿاطف مـف ما قدمف طىل مـ سؿع، فؼد سللف الدوري كؿا يف 

فؼال: أيؿا أحب إلقؽ: تػسقر سعقد طـ قتادة، أو تػسقر شقبان طـ قتادة؟ فؼال: سعقد. فؼؾت لف: 

ابـ أبل كجقح طـ مجاهد، تػسقر ورقاء أحب إلقؽ أم تػسقر شقبان؟ فؼال: تػسقر ورقاء: ٕكف طـ 

ومجاهد أحبُّ إيلَّ مـ قتادة. قؾت لقحقك: فليؿا أحب إلقؽ تػسقر ورقاء أو تػسقر ابـ جريج؟ قال: 

 تػسقر ورقاء: ٕن تػسقر ابـ جريج طـ مجاهد هق مرسؾ، مل يسؿع مـ مجاهد إٓ حرًفا.

: ٕكف طـ ابـ قؾت لف: فتػسقر سعقد أطجب إلقؽ أم تػسقر ورقاء؟ قال: تػسقر ورقاء أ طجب إيلَّ

 أبل كجقح طـ مجاهد، وذاك طـ سعقد طـ قتادة، ومجاهد أطجب إيلَّ مـ قتادة.

 صحقح. (1)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (1/173 :مـ صريؼ صالح، بف، وأما حديث )« ٓ شفرا طقد

 مـ غقر صريؼ بحر بـ مرار. الصحقحقـ، ففق يف «يـؼصان
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الرمحـ كا محؿدحدثـا طبد  (1748)
(1)

بـ شعقب كا أبق  براهقؿإبـ  

حػص طؿرو بـ طظ الصقريف
(2)

يحقك بـ سعقد الؼطان  قال: سؿعت 

.حاديث طـ مجاهد كؾفا مؾزقة مل يسؿعفاأ طؿشإكتبت طـ  :يؼقل
(3)

 

قال: كا طؿرو بـ طظ  براهقؿإحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ  (1749)

 أبلابـ جريج طـ ابـ  حاديثأ :يحقك بـ سعقد الؼطان يؼقل سؿعت

 حدثـل :قالابـ جريج  ثـا :وجعؾ يحدثـل هبا ويؼقل .مؾقؽة كؾفا صحاح

 .حدثـل قؾ :فؼؾت .مؾقؽة أبلطـ ابـ  :مـفا احدومؾقؽة فؼال يف  أبلابـ 

.كؾفا صحاح :قال
(4)

 

بـ شعقب كا طؿرو بـ  براهقؿإحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ  (1757)

 :فؼال .طريػ بـ درهؿ الجؿال طـ حديث يحقك سئؾ قال: سؿعتطظ 

الجزور والبؼرة  :ا طـ جبؾة بـ سحقؿ طـ ابـ طؿر قالا مـؽرً ديثً ح ىور

                                                        

 (.367) تؼدم تحت إثر رقؿ ( 1)

 هق الػالس. (2)

 صحقح. (3)

 صحقح. (4)
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.بف حدثـا ، ثؿفتؿـع بف .طـ سبعة
(1)

 

قال:  -الؿديـليعـل ابـ -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1751)

قال مالؽ يف حديث ابـ شفاب طـ طظ بـ  :يحقك بـ سعقد يؼقل سؿعت

ٓ » :ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  -سامة بـ زيدأيعـل طـ -بـ طثؿان  حسقـ طـ طؿر

«يرث الؿسؾؿ الؽافر
(2)

طؿرو بـ  :فؼؾت لؿالؽ :قال يحقك بـ سعقد ،

هذه  ،طؿر :قد كان لعثؿان ابـ يؼال لف :وقال ،ن يرجعأفلبك  .طثؿان

.داره
(3)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 ( برواية محؿد بـ الحسـ الشقباين.728برقؿ ) الؿقصنرواه مالؽ يف  (2)

 صحقح. (3)

(: وُسئؾ أبق زرطة طـ حديث مالؽ طـ الزهري، طـ 2/53) طؾؾ الحديثوقال الؿصـػ يف 

ٓ يرث »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبـ زيد أن رسقل الل طظ بـ حسقـ، طـ طؿر بـ طثؿان بـ طػان طـ أسامة 

 ، قال أبق زرطة: الرواة يؼقلقن: )طؿرو( ومالؽ يؼقل: )طؿر بـ طثؿان(.«الؿسؾؿ الؽافر

: أما الذيـ قالقا: )طؿرو بـ طثؿان( فسػقان بـ طققـة، ويقكس بـ -هق الؿصـػ–قال أبق محؿد 

 هيزيد طـ الزهري.ا

(: وحديث مالٍؽ وَهٌؿ وِهَؿ فقف 2137ث رقؿ )( طؼب حدي4/369) الســقال الترمذي يف 

 مالؽ.

التؼققد ( مع 1/473) طؾقم الحديث، ويـظر الصحقحقـومتـ الحديث ثابٌت يف  قًت:

 بتحؼقؼ الدكتقر أسامة خقاط. واإليضاح
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 :قالديـل كا طظ بـ الؿ أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1752)

محزة أبلمحؾت حديث شعبة طـ  :بـ سعقدلقحقك  قؾت
(1)

طـ هالل بـ  

؟«مـ استعػ» :سعقد أبلطـ  حصـ
(2)

خذتف أ ،كان طـدي :فؼال يحقك 

يعـل طـ شعبة طـ قتادة طـ كصر بـ -أو وهقب  سؿاطقؾإمـ كتاب 

                                                        

إكف ابـ  هق طبد الرمحـ بـ طبد الل، أو ابـ أبل طبد الل الؿازين أبق محزة البصري، جار لشعبة، ويؼال: (1)

 (.1259برقؿ ) تعجقؾ الؿـػعة(، و3955ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبكقسان، مؼبقل. 

يف إصؾ )أبق محزة( إىل )أبق مجرة(، ثؿ طؾؼ بؿا يظ: يف  صقب العالمة الؿعؾؿل  تهبيٌ:

(، وقد رجعت إىل 4/2/234) تاريخ البخاري الؽبقر]ك[: )طـ أبل محزة( خطل، وراجع 

 ، قال البخاري: روى طـف أبق محزة.حصـ الؿشار إلقفا مـ ترمجة هالل بـالصػحة 

، الثؼات، وكتاب  ابـ أبل حاتؿقال الؿعؾؿل معؾًؼا طىل ذلؽ: كذا وقع يف إصؾقـ، و

، وأخشك أن يؽقن تصحقًػا، والصقاب: )أبق مجرة(، وهق كصر بـ طؿران الضبعل: فؼد التعجقؾو

 هبـ حصـ هذا، والل أطؾؿ.ا ذكر الؿزي يف شققخف هالل

لؽـ الؿصادر التل ترمجت لف اتػؼت طىل أكف )أبق محزة( أضػ إىل ذلؽ أهنؿ ذكروا أكف جار  قًت:

 لشعبة، فؿا الؿاكع أن يؽقن روى آثـان طـف، وهذا يصعب الجزم بلكف تصحقػ.

 (5/433 )قحةسؾسؾة إحاديث الصحوقد وقػ العالمة إلباين طىل كالم الؿعؾؿل وذكره يف 

(، وتعؼبف بؼقلف: قؾت: وهذا التصقيب ٓ وجف لف: ٕن إصقل كؾفا 2314تحت الحديث رقؿ )

ٓ يـفض دلقاًل  -ٕن الؿزي ذكر يف شققخ هالل أبا مجرة–اتػؼت طىل أكف أبق محزة، فتخطئتفا كؾفا 

ى طـ هالل، والل طىل التصحقػ الؿذكقر: ٓحتؿال أن يؽقن كال  مـ أبل محزة وأبل مجرة قد رو

 هأطؾؿ.ا

 (.3/44رواه أمحد ) (2)

 .الصحقحقـصحقح، ومتـ الحديث يف  قًت:
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 أمدري سللت شعبة طـف أفال  -سعقد أبلطـ  طـ هالل بـ حصـ طؿران

 ؟جقد مـ هذاأ سـادنهق طـدك ب ؟تركتف شلء يٕ :لقحقك ؾتق :قال ؟ٓ

 أبلسؾؿة طـ  أبلمحؿد بـ طؿرو طـ  ،مـ هالل بـ حصـ ،كعؿ :قال

قؾت  :قال .سعقد أبلبـ مسؾؿ طـ أبل الؿتقكؾ طـ  سؿاطقؾإو ،سعقد

ما  :قال ؟ا مـ محؿد بـ طؿروسـادً إجقد أ سؿاطقؾإحديث  :لقحقك

 .قرهبؿاأ

كا محاد أبلدثـل حدثـا طبد الرمحـ ح (1753)
(1)

بـ زاذان أبق زياد  

طـ  سحاقإ أبلسللـا يحقك بـ سعقد طـ حديث سػقان طـ  :الؼطان قال

 :قؾت ؟دري كقػ هقأ هذا الحديث ٓ .كـت رد ف طظ :طظ بـ ربقعة قال

 طظ بـ ربقعة كان حدثا :قال ؟تـؽره ،يرون أن طظ بـ ربقعة كان رد ف طظ

.والل يإ :قال ؟تـؽره :قؾت ؟دريأوما 
(2)

 

 

                                                        

 (.7ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 ( مع زيادة إيضاح فقف وبقان.769صحقح، وتؼدم برقؿ ) (2)
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e E خبازباب َا ذنس َٔ نالّ حي٢ٝ بٔ ضعٝد يف َساضٌٝ ْاق١ً األ  

كا طظ  :بـ حـبؾ قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1754)

ن إ :-ابـ سعقد الؼطان ليعـ-قؾت لقحقك  :قال -الؿديـليعـل ابـ -

 باأ قال: سؿعتخالد طـ هالل بـ يسا ف  أبلطـ ابـ  ىالػزاري رو

مسعقد أبلكؽر أن يؽقن هالل سؿع مـ أ :يحقك قال ؟مسعقد
(1)

وقال  .

.ام طظيأمات أبق مسعقد  :يحقك
(2)

 

يعـل -يحقك  قال: سؿعت حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ (1755)

يل مـ مرسالت ططاء إ حبأمرسالت مجاهد  :يؼقل -ابـ سعقد الؼطان

.كان ططاء يلخذ طـ كؾ ضرب :بؽثقر
(3)

 

                                                        

َـّ اإلمام البخاري أثبت سؿاطف مـف يف  (1)  .(2712( ترمجة برقؿ )8/232) التاريخ الؽبقرلؽ

 صحقح. (2)

( برقؿ 1/232) بحر الدم( ٓبـ رجب، و1/293) شرح طؾؾ الترمذيصحقح، ويـظر  (3)

(369.) 
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قؾت لقحقك بـ  :طظ قال :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح  (1756)

.ذاك شبف الريح :قال ؟سعقد بـ الؿسقب طـ أبل بؽر :سعقد
(1)

 

 :يحقك وققؾ لف قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1757)

.ما طـ ثؼة فالأ :فؼال ؟طؿران بـ حصقـ يؼقل: سؿعتكان الحسـ 
(2)

 

 :يحقك يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1758)

مجؾز أبلما صؾبت الحديث وقع يف يدي كتاب فقف مرسالت طـ  ولأ
(3)

 

.يقمئذ غالم كاأشتفقفا وأفجعؾت ٓ 
(4)

 

 :يحقك يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1759)

 :قال يحقك .براهقؿإمـ سػقان طـ  يلَّ إ حبأمالؽ طـ سعقد بـ الؿسقب 

.وكؾ ضعقػ
(5)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 ( وما بعدها.194)ص جامع التحصقؾصحقح، ويـظر  (2)

 (.7543ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق ٓحؼ بـ محقد بـ سعقد السدوسل البصري.  (3)

 صحقح. (4)

 يف  ورواه الخطقبالؽػاية ( مـ صريؼ: طظ، بف.387)ص 

 = (.6( برقؿ )5)ص الؿراسقؾصحقح، وأورده الؿصـػ يف  (5)
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 :يحقك يؼقل قال: سؿعت حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ (1767)

.سـاد صاح بفإلق كان فقف  كفٕ :شلءشبف ٓ  براهقؿإسػقان طـ 
(1)

 

 :يحقك يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1761)

مرسالت  :قؾت .مـ مرسالت ططاء يلَّ إ حبأمرسالت سعقد بـ جبقر 

.قرهبؿاأما  :قال ؟أو مرسالت صاوس لقؽإ حبأمجاهد 
(2)

 

 :يحقك يؼقل قال: سؿعت كا صالح كا طظالرمحـ حدثـا طبد  (1762)

والتقؿل ويحقك بـ  طؿشإو شلءطـدي شبف ٓ  سحاقإ أبلمرسالت 

.كثقر أبل
(3)

 

 :يحقك يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1763)

                                                        

=   ورواه الخطقب يفالؽػاية ( مـ صريؼ: طظ، بف.387)ص 

 وققلف: )وكؾٌّ ضعقػ( يعـل اإلسـاديـ.

 (.7( برقؿ )5)ص الؿراسقؾصحقح، وأورده الؿصـػ يف  (1)

  ورواه الخطقب يفالؽػاية ( مـ صريؼ: طظ، بف.387)ص

 (.5( برقؿ )4)ص الؿراسقؾصحقح، وأورده الؿصـػ يف  (2)

  ورواه الخطقب يفالؽػاية ( مـ صريؼ: طظ، بف.387)ص

 (.8( برقؿ )5)ص الؿراسقؾصحقح، وأورده الؿصـػ يف  (3)

  ورواه الخطقب يفالؽػاية (، مـ صريؼ: طظ، بف.387)ص
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 :قؾت .وسػقان بـ سعقد ،والل يإ :قال ثؿ .مرسالت ابـ طققـة شبف الريح

صح ألقس يف الؼقم  :قال ثؿ .يلإ حبأهل  :لقا ؟أكسمرسالت مالؽ بـ 

.حديثا مـ مالؽ
(1)

 

ما مجاهد طـ أ :قال يحقك :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ (1764)

يعـل -ما ططاء أو ،لقىل طـ طظ أبلسـد طـ ابـ أقد  ،بلس طظ فؾقس بف

.ن يؽقن مـ كتابأفلخا ف  -طـ طظ
(2)

 

 :حقك يؼقلي قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1765)

 حبأومرسالت طؿرو بـ ديـار  ،شلءمرسالت ابـ أبل خالد لقس ب

.يلَّ إ
(3)

 

 :لقحقك بـ سعقد قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1766)

 :قؾت ؟وما يـؽر أن يؽقن قد لؼقف :قال ؟بسر بـ سعقد لؼل زيد بـ ثابت

                                                        

 (.11( برقؿ )6)ص الؿراسقؾصـػ يف صحقح، وأورده الؿ (1)

  ورواه الخطقب يفالؽػاية .مـ صريؼ: طظ، بف

  (1/232.)تاريخ ابـ أبل خقثؿةصحقح، ويـظر  (2)

 (.9( برقؿ )5)ص الؿراسقؾصحقح، وأورده الؿصـػ يف  (3)

  ورواه الخطقب يفالؽػاية ( مـ صريؼ: طظ، بف.387)ص
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طـ رجؾ طـ  شؼقؼ ىقد رو :قال ؟صالح طـ زيد بـ ثابت أبلطـ  ىرو

.طبد الل
(1)

 

 :يحقك يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1767)

.سؾؿأمـ مرسالت زيد بـ  يلَّ إمرسالت معاوية بـ قرة أحب 
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (1768)
(3)

بـ شعقب كا طؿرو  براهقؿإبـ  

ذكرت لقحقك حديث مقسك :بـ طظ قالا
(4)

بـ طبقدة طـ طؿر بـ الحؽؿ  

«هذا صّلة يف مسجدي» :قال ملسو هيلع هللا ىلصيحدث طـ الـبل ا سعدً  قال: سؿعت
(5)

، 

.ومل يرض مقسك بـ طبقدة ،كؽر أن يؽقن طؿر بـ الحؽؿ سؿع مـ سعدلف
(6)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 (.571ٕثر رقؿ )صحقح، ويـظر ا (2)

 (.367ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 تؼريب التفذيبهق مقسك بـ طبقدة الربذي، ضعقػ، وٓ سقؿا يف طبد الل بـ ديـار، وكان طابًدا.  (4)

 (.7338ترمجة برقؿ )

(، وقال طؼبف: وهذا الحديث ٓ كعؾؿ رواه طـ طؿر 1225( برقؿ )4/59) مسـدهرواه البزار يف  (5)

 بـ الحؽؿ طـ سعد إٓ مقسك بـ طبقدة.ا

 صحقح. (6)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (4/1312.) 

  وابـ طدي يفالؽامؾ (8/46 مـ صريؼ: طؿرو بـ طظ )–بف. -وهق الػالس



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 239 

 

 

 

 

بـ شعقب كا طؿرو بـ  براهقؿإحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ  (1769)

لقحقك بـ سعقد كا وكقع كا الؿغقرة قؾت :قالطظ 
(1)

بـ زياد طـ ططاء طـ  

فلكؽره  .ا وضقء حتك يضع جـبفلقس طىل الـائؿ جالًس  :بـ طباس قالا

.ابـ جريج طـ ططاء حدثـاهذا ققل ططاء  :وقال
(2)

 

كا طؿرو بـ طظ كا  براهقؿإحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ  (1777)

طـ الحارث سحاقإ أبليحقك طـ شعبة طـ 
(3)

ٓ يجد  :طـ طظ قال 

كا  ،وهذا خطل مـ شعبة .ه وشرهؿان حتك يممـ بالؼدر خقريصعؿ اإل العبد

وهق  ،طـ الحارث طـ طبد الل سحاقإ أبليحقك كا سػقان طـ 

.الصقاب
(4)

 

قال: كا طؿرو بـ طظ  براهقؿإحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ  (1771)

                                                        
ترمجة  تؼريب التفذيبهق الؿغقرة بـ زياد البجظ، أبق هشام أو هاشؿ الؿقصظ، صدوق لف أوهام.  (1)

 (.6882برقؿ )

 صحقح. (2)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (4/1325.مـ صريؼ: طؿرو بـ طظ، بف )

، كذبف الشعبل يف رأيف، وُرمل بالرفض، ويف  (3)
ٍّ
هق الحارث بـ طبد الل إطقر الفْؿَداين، صاحب طظ

 (.1336ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبحديثف ضعػ. 

 صحقح. (4)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (1/228.طـ طؿرو بـ طظ، بف )
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ا سؿع مـ الزهري شقئً  كفأكان ابـ جريج ٓ يصحح  :يحقك يؼقل سؿعت

 ملسو هيلع هللا ىلصمع رسقل الل  ا مـ القفقد غزوان كاًس أفجفدت بف يف حديث  :قال

فؾؿ يصحح أكف سؿع مـ الزهري .فلسفؿ لفؿ
(1)

ومل يسؿع ابـ جريج مـ  ،

                                                        

( ذلؽ، قال: كا أبق 5/357) الجرح والتعديؾلؽـف أجازه أن يروي طـف: فؼد روى الؿصـػ يف  (1)

زرطة، قال: أخبرين بعض أصحابـا طـ قريش بـ أكس طـ ابـ جريج قال: ما سؿعت مـ الزهري 

 شقًئا إكؿا أططاين الزهري جزًءا فؽتبتف وأجاز يل.

 الؽػايةم، إٓ أن اإلجازة ثابتة لف مـ الزهري، روى ذلؽ الخطقب يف ويف سـده إهبا قًت:

(، لؽـ لقس فقف أن الزهري أططاه جزًءا، فؼد رواه الخطقب بسـد حسـ متصؾ إىل سػقان 317)ص

ابـ طققـة قال: ابـ جريج جاء إىل الزهري بلحاديث فؼال: أريد أن أطرضفا طؾقؽ؟ فؼال: كقػ 

 ا طـؽ؟ قال: كعؿ.أصـع بشغظ؟ قال: فلرويف

وبسـد متصؾ حسـ إىل ابـ طققـة أيًضا قال: كـت طـد ابـ شفاب فجاء ابـ جريج ومعف ثؾث 

قرصاس فقف حديث ضفًرا وبطـًا، فؼال: يا أبا بؽر، أروي هذا طـؽ؟ قال: كعؿ. قال ابـ طققـة: والل، 

 ؼقل: كعؿ.ما أدري أيفؿا أطجب ابـ شفاب أو ابـ جريج؟ يؼقل لف: أروي هذا طـؽ؟ فق

قال الخطقب: طجب سػقان كقػ مل يـظر ابـ شفاب إىل الؿؽتقب يف الؼرصاس أهق مـ حديثف أم 

ٓ؟ وكقػ ابـ جريج أن يسللف إجازة ذلؽ: ولعؾ ابـ شفاب كان قد طر ف الؼرصاس، بؾ طساه أن 

كان مـ يؽقن هق كتبف: فلغـاه ذلؽ طـ الـظر فقف، أو كان يعتؼد أن ابـ جريج ٓ يستجقز إٓ ما 

 حديثف: ٕماكة ابـ جريج طـده، والل أطؾؿ.

وإذا صح إثر السابؼ الذي رواه ابـ أبل حاتؿ فال إشؽال، يؼال: أططاه الزهري كتابف  قًت:

ًٓ فاستجازه فلجازه: فقؽقن سػقان حضر وقت  لقؽتبف فؽتبف، ثؿ جاء لقعرض طؾقف فقجده مشغق

الزهري كتابف ٓبـ جريج لقؽتبف، أو أن ذلؽ  مجلء ابـ جريج لؾعرض، ومل يحضر وقت مـاولة

 حصؾ يف مجؾس آخر مل يحضره سػقان، والل أطؾؿ.



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 211 

 

 

 

 

ومل يسؿع ابـ جريج  ،«فطؾؼقهـ يف قامؾ طدهتـ» :احًداوا ٓ حديثً إمجاهد 

فقفا قبضات مـ  :قال ذراٍت  اَب َص أَ  مٍ رِ حْ ا يف مُ ٓ حديثً إ مـ ابـ صاوس

ٓ جتقز صدقة » :ٓ حديثاإرصاة مـ الشعبل أع الحجاج بـ ومل يسؿ ،صعام

.«حتك تؼامض
(1)

 

كان يحقك  :بـ سـان القاسطل قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1772)

ؿـزلة بهق  :ويؼقل ،ارسال الزهري وقتادة شقئً إبـ سعقد الؼطان ٓ يرى ا

.طؾؼقه شلءا سؿعقا الهمٓء ققم حػاظ كاكقا إذ :ويؼقل .الريح
(2)

 

                                                        

 ( لؾعالئل.283)ص جامع التحصقؾصحقح، ويـظر  (1)

 صحقح. (2)

وكالم : ولإلمام ابـ رجب الحـبظ كالم جقد َحْقل كالم يحقك بـ سعقد طـ الؿرسالت، قال 

 :ؿرسالت بعضفا طىل بعض يدور طىل أربعة أسبابيحقك بـ سعقد يف تػاوت مراتب ال

 .ر ف بروايتف طـ الضعػاء ضعػ مرسؾف بخال ف غقرهأن مـ طُ ما سبؼ مـ  :أسدُٖا

وهذا  ،ر ف لف إسـاد صحقح إىل مـ أرسؾ طـف فنرسالف خقر مؿـ مل يعر ف لف ذلؽأن مـ طُ  :ايجاْٞ

 .قىل طـ طظطـ ابـ أبل ل طـ طظ لقس بف بلس قد أسـدَ  مجاهدٌ  :معـك ققلف

حػظف يحػظ كؾ ما يسؿعف ويثبت يف قؾبف ويؽقن فقف ما ٓ يجقز آطتؿاد  ين مـ ققأ :ايجايح

ولفذا كان سػقان إذا مر بلحد يتغـك يسد أذكقف حتك ٓ يدخؾ  :طؾقف بخال ف مـ مل يؽـ لف ققة الحػظ

لقس  :ـ طاصؿ حديثا وقالوقد أكؽر مرة يحقك بـ معقـ طىل طظ ب ،فقف إىل قؾبف ما يسؿعف مـف فقؼرَّ 

 رت بف فققع يف قؾبؽ فظــت أكؽ سؿعتف ومل تسؿعف ولقس هق مـ حديثؽ.وكِ حديثؽ إكؿا ذُ  هق مـ

ـُ أن يعؾَؼ  ـُ بـ ُحَريث: سؿعت وكقًعا يؼقل: ٓ يـظْر رجٌؾ يف كتاٍب مل يسؿعف ٓ يلم  =وقال الحسق
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 قؾَبف مـف. =

ـ بـ مفدي يؼقل: كـت طـد أبل طقاكة سؿعت طبد الرمح :وزيرْ وقال الحسقـ بـ الحسـ الؿَ 

ث بحديث طـ إطؿش، فؼؾت: لقس هذا مـ حديثؽ. قال : بىل. قؾت: ٓ. قال: بىل. قؾت: فحدَّ 

فلخرجت فـظر فقف فنذا لقس الحديث فقف. فؼال: صدقت يا أبا  .َج رْ هات الدُّ  ،ٓ. قال: يا سالمة

 فظــت أكؽ سؿعتف. :بف وأكت شابٌّ  : ذوكرَت ؟ قؾُت تقُت سعقد، فؿـ أيـ أُ 

فنذا ترك اسؿ الراوي دل إهبامف  ،بؾ يسؿقف ،ن الحافظ إذا روى طـ ثؼة ٓ يؽاد يترك اسؿفأ :ايسابع

بؾ  ،يؽتبقن طـ الضعقػ وٓ يسؿقكف ،وقد كان يػعؾ ذلؽ الثقري وغقره ل،طىل أكف غقر مرض

لق كان أخذه طـ ثؼة  للق كان فقف إسـاد صاح بف يعـ :وهذا معـك ققل الؼطان .طـ رجؾ :يؼقلقن

ـَ باسؿف.  لسؿاه وأطؾ

سؿعت يحقك بـ سعقد يؼقل: مرسؾ  :مـ صريؼ أبل قدامة السرخسل، قال ج البقفؼلُّ وخرَّ 

مـ ٓ يستجقز أن  كُ ك، وإكؿا يترُ ل سؿَّ سؿ  أن يُ  رُ ؼدِ ٕكف حافظ، وكؾؿا يَ  :الزهري شر مـ مرسؾ غقره

 ف.قَ ؿ  َس يُ 

 .شلءهري لقست بوقال يحقك بـ معقـ: مراسقؾ الز

 وذلؽ أكا كجده يروي طـ سؾقؿان بـ أرقؿ. لء:طـدكا لقس بش الزهري   وقال الشافعل: إرساُل 

ا تضعقػ مراسقؾ الزهري طـ يحقك بـ سعقد، وأن أمحد بـ صالح الؿصري أكؽر وي أيًض وقد رُ 

( ط/دار 2/283-284) شرح طؾؾ الترمذي. اكتفك مـ طؾقف ذلؽ، لؽـ مـ وجف ٓ يثبُت 

 .العاصؿة

 

 

 



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 213 

 

 

 

 
e E ًٕٖ٘أضالّ ٚيإل َا ذنس َٔ ْفع حي٢ٝ بٔ ضعٝد ايكطا 

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1773)
(1)

قال: بـ سؾؿة الـقسابقري  

محؿد سؿعت
(2)

لعظ بـ  قؾت :قالبـ بـدار الجرجاين الؿعرو ف بالسباك  

ا أكػع أحدً ما رأيت  :قال ؟هؾفأسالم وكػع مـ رأيت لإلأمـ  :لالؿديـ

 .هؾف مـ يحقك بـ سعقد الؼطانأسالم ولإل

                                                        

 (.296ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

(، فؼال: محؿد بـ بـدار السباك يروي طـ أبل طاصؿ وأهؾ 9/138) الثؼاتذكره ابـ حبان يف  (2)

 هالعراق، حدثـا طـف محؿد بـ إسحاق بـ إبراهقؿ بـ مفران وغقره.ا
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e E  َٔ تكإ حي٢ٝ بٔ ضعٝد ايكطإ ٚتجبت٘ يف احلدٜحإَا ذنس  

حدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر طبد الل بـ محؿد (1774)
(1)

بـ الػضؾ  

يحقك بـ سعقد الؼطان إلقف  :بـ حـبؾ يؼقل أمحد قال: سؿعتسدي إ

 .الؿـتفك يف التثبت بالبصرة

 :أبل قال :قالبـ حـبؾ  أمحدصالح بـ  حدثـا طبد الرمحـ كا (1775)

يعـل مـ وكقع وطبد الرمحـ بـ مفدي -ثبت مـ همٓء أ عقدسيحقك بـ 

 ىيحقك طـ مخسقـ شقخا مؿـ رو ىوقد رو -ويزيد بـ هارون وأبل كعقؿ

قؾت .طـفؿ سػقان
(2)

كان يتتبع ما مل يؽـ  كؿاإ :قال؟كان يؽثر طـ سػقان :

                                                        

بـ خداش، وداود بـ طؿرو، (: روى طـ خالد 5/163) الجرح والتعديؾقال طـف الؿصـػ يف  (1)

ومصعب بـ طبد الل الزبقري، وأمحد بـ حـبؾ، ويحقك بـ معقـ، ومحرز بـ طقن، سؿعت مـف 

 هبقاسط، وبالري، وكتب طـف أبل وأبق زرطة، ورويا طـف... ُسئؾ أبل طـف فؼال: صدوق.ا

تؿ طىل ثؼات أقؾ أحقالف أكف حسـ الحديث وإٓ فنن كؾؿة )صدوق( غالب ما يطؾؼفا أبق حا قًت:

 شققخف.

 الؼائؾ )قؾت(: هق طبدالل بـ أمحد، ووقع يف ]م[: )قال أبق محؿد( خطل، قالف الؿعؾؿل. (2)
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.سؿعف فقؽتبف
(1)

 

 قال: سؿعتـ كا محؿد بـ محقيف بـ الحسـ حدثـا طبد الرمح (1776)

ثبت يف الحديث مـ أا أحدً ما رأيت  :بـ حـبؾ أمحد قال :قالصالب  باأ

كان تعؾؿ مـ  ،ومل يؽـ يف زمان يحقك الؼطان مثؾف ،يحقك بـ سعقد

.شعبة
(2)

 

]أبل[ حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا معاوية بـ صالح بـ (1777)
(3)

 

 ؟ثبت شققخ البصريقـأمـ  :ك بـ معقـلقحق قؾت :قالطبقدالل الدمشؼل 

.مع مجاطة سؿاهؿ-يحقك بـ سعقد  :قال
(4)

 

 :سللت طظ بـ الؿديـل قؾت :قال أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1778)

.يحقك الؼطان :قال ؟صحاب الثقريأوثؼ أمـ 
(5)

 

 يلَّ إفقؿا كتب بـ حـبؾ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا طبد الل بـ  (1779)

يعـل يف -يف هذا الشان  يحقك بـ سعقدما رأيـا مثؾ  :أبل قال :قال
                                                        

 صحقح. (1)

 (.1338تؼدم برقؿ ) (2)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ إصؾ، وتؿ استدراكف مـ كتب التراجؿ. (3)

 (.1133قؿ )سـده حسـ: معاوية بـ صالح حسـ الحديث، واكظر إثر ر (4)

 صحقح. (5)
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هشقؿ  :قال ؟وٓ هشقؿ :ت لفؾفؼ ،نلهق كان صاحب هذا الش -الحديث

.اه جد  مرأوجعؾ يرفع  .وما رأيـا مثؾ يحقك ،شقخ
(1)

 

                                                        
 صحقح وتؼدم. (1)
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e E  ايعًِ  أٌٖباب َا ذنس َٔ دالي١ حي٢ٝ بٔ ضعٝد عٓد 

يعـل ابـ - بـ حـبؾ كا طظ أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1787)

لقٓك ما  :يل شعبة قال :قاليحقك بـ سعقد  قال: سؿعت -ديـلالؿ

.حدثت
(1)

 .يعـل سػقان بـ حبقب 

قال: بـ حـبؾ كا طظ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1781)

وطامة ما  كتب طـ سػقان هفـا وحدي بالبصرةأكـت  :يحقك يؼقل سؿعت

.طـف هفـا ما كان يبتدئـل بف تكتب
(2)

 

 :قالبـ الحسـ الفسـجاين كا مسدد  ظحدثـا طبد الرمحـ كا ط (1782)

ربعقـ لسامة فذهبت معف إىل شعبة فحدثف بأجاءين أبق  :يحقك بـ سعقد قال

.لقٓ مؽاكؽ ما حدثتف بحديث :قال ثؿ ،ا يف فضائؾ طظأو مخسقـ حديثً 
(3)

 

                                                        
 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 (.24صحقح، والفسـجاين تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)
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 e E باب َا ذنس َٔ سفظ حي٢ٝ بٔ ضعٝد 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طؿرو (1783)
(1)

 قال: سؿعتبـ طظ  

ومعاذ  -يعـل ابـ الحارث-وخالد  كاأكـت  :حقك بـ سعقد الؼطان يؼقلي

وكـت  ،-يعـل مـ العؾؿ-قط  شلءوما تؼدماين يف  -يعـل ابـ معاذ-

ومعاذ وخالد بـ الحارث إىل ابـ طقن فقخرج فقؼعدان ويؽتبان  كاأذهب أ

.كتبفا يف البقتلوأجئ ف
(2)

 

يعـل ابـ -ا طظ بـ حـبؾ ك أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1784)

 ،اأحدً سؿل لؽ أٓ  كاأ :صحاب شعبة فؼالألقحقك  ذكرت :قال -الؿديـل

                                                        

 هق الػالس. (1)

 صحقح. (2)

  ورواه ابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/188 مـ صريؼ: طؿرو بـ طظ، بف، أصقل مؿا هق )

 هـا.
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كـا إذا قؿـا مـ طـد  :قال ،ٓ خالد ومعاذإفا طؾقفؿ رجؾ قكان طامتفؿ يؿؾ

ما أو ،مـفؿا بحػظف احدوشعبة جؾس خالد كاحقة ومعاذ كاحقة فؽتب كؾ 

.البقت لءجأكتب حتك أفؽـت ٓ  كاأ
(1)

 

يعـل ابـ -بـ حـبؾ كا طظ  أمحدد الرمحـ كا صالح بـ حدثـا طب (1785)

ذئب ومـ كـت تحػظف  أبلطـ ابـ  خبرينأ :لقحقك قؾت :قال -الؿديـل

كـت  :قال ،-فطسطبد الل بـ سؾؿة إ ليعـ-طـف كقػ كان يصـع فقف؟ 

يـسخفا مـ كتابل. ، ثؿكتبفاأتحػظفا وأ
(2)

 

بـ سعقد يحقك  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1786)

يحقك  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتطبد الرمحـ  حدثـا .الؼطان حافظ ثؼة

.الحػاظ بـ سعقد مـ الثؼاتا
(3)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)
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e E 
 باب َا ذنس َٔ َالش١َ حي٢ٝ بٔ ضعٝد يػعب١

 ٚنجس٠ اختالف٘ إيٝ٘ ٚتعًُ٘ َٓ٘ َعسف١ احلدٜح

قال: القلقد الطقالسل  باأ قال: سؿعت أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1787)

.اختؾػت إىل شعبة طشريـ سـة :بـ سعقد يؼقليحقك  سؿعت
(1)

 

 قال: سؿعتـ الحسـ بحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ محقيف  (1788)

مل يؽـ يف زمان يحقك بـ  :بـ حـبؾ أمحد قال :قالبـ محقد  أمحدصالب  باأ

.كان تعؾؿ مـ شعبة ،سعقد الؼطان مثؾف
(2)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 (.1376( و)1338ؼدم برقؿ )ت (2)
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e E 

 باب َا ذنس َٔ ٚصف طًب حي٢ٝ بٔ ضعٝد يًعًِ

 ٘ٚصربٙ عًٝ

سعقد أمحد باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1789)
(1)

بـ محؿد بـ  

بـ ايعـل يحقك -قال أبق سعقد  :قال والدي :يحقك بـ سعقد الؼطان يؼقل

ٓ إرجع أصؾب الحديث فال أ كاأخرج مـ البقت وأكـت  :-الؼطانسعقد 

.بعد العتؿة
(2)

 

                                                        

 (.183حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)
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e E 
 باب َا ذنس َٔ َعسف١ حي٢ٝ بٔ ضعٝد

 خباز ٚا٠ األٚز بتازٜذ ْاق١ً اآلثاز

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (1797)
(1)

بـ شعقب كا طؿرو  براهقؿإبـ  

زهرأ قال: سؿعتابـ طظ 
(2)

 :ابـ طقن يؼقل يؼقل: سؿعتالسؿان  

فرأيت  ربع وتسعقـأوخرجت سـة  ى وتسعقـحدإالؽقفة سـة  قدمت

وكان  ،الجؿاطة ورأيت كردوسا وكان قاضل ،لقىل أبلطبدالرمحـ بـ 

لقحقك بـ  فذكرت هذا ،يل حديث زيد بـ وهبإـؼؾ طؿران الخقاط ي

لقىل  أبلكقػ يرى طبد الرمحـ بـ  ،غؾط بعشر سـقـ :كؽره وقاللسعقد ف

 .ان وثؿاكقـثؿ والجؿاجؿ سـة :قال أبق حػص ؟وهق فؼد يف الجؿاجؿ

كان قدومف  :زهر السؿان غؾط بعشر سـقـأن أيعـل  قاه أبو حمىد:

.ى وتسعقـحدإ :ى وثؿاكقـ فؼالحدإالؽقفة سـة 
(3)

 

                                                        
 (.367ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.1332ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 صحقح. (3)
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e E َ٘ا ذنس َٔ شٖد حي٢ٝ بٔ ضعٝد ٚٚزع 

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد  (1791)
(1)

بـ محؿد بـ يحقك بـ  

يؿزح  -يعـل جده يحقك بـ سعقد-مل يؽـ أبق سعقد  :سعقد الؼطان قال

ا قط وٓ ين رأيتف قفؼف قط وٓ دخؾ محامً أطؾؿ أوما  ،آ تبسؿً إوٓ يضحؽ 

ما  :سؿعف يؼقلأكـت  ،اا حسـً وكان يخضب خضابً  ،اكتحؾ وٓ ادهـ

.زهر السؿانأٓ إ ترابفأطسك بؼاء رجؾ مل يبؼ مـ 
(2)

 

                                                        

 (.183حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 سـده حسـ. (2)
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 عبذ الزمحن بن ووذي
 

ووَ العمىاء ابّابرة الٍقاد وَ أِن البصسة 

 وَ الطبق  الثاٌي  عبدالسمحَ بَ وّد  
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 عبذ الزمحن بن ووذي

َٚٔ ايعًُا٤ اجلٗابر٠ ايٓكاد َٔ أٌٖ ايبصس٠ َٔ ايطبك١ ايجا١ْٝ 
 عبدايسمحٔ بٔ َٗدٟ 

 َا ذنس َٔ عًِ عبد ايسمحٔ بٔ َٗدٟ بٓاق١ً اآلثاز
 ٗ٘ َٚعسفت٘خباز ٚضكُٝٗا ٚفكٚصشٝح األ

الربقع الزهراين باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (1792)
(1)

 

اجريرً  قال: سؿعت
(2)

 .ما رأيت مثؾ طبد الرمحـ بـ مفدي :الرازي يؼقل 

.اا بالحديث وحػظً طـف بصرً  ووصػ
(3)

 

                                                        
 (.2571ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبؿ فقف أحد بحجة. هق سؾقؿان بـ داود العتؽل، ثؼة، مل يتؽؾ (1)

ي وقاضقفا، ثؼة، صحقح الؽتاب، ققؾ:  (2) هق جرير بـ طبد الحؿقد بـ ُقْرط الضبل الؽقيف كزيؾ الرَّ

 (.924ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبكان يف آخر طؿره َيِفُؿ مـ حػظف. 

 وقع يف إصؾ )جرير(، والؿثبت هق الصقاب. تهبيٌ:

 = صحقح. (3)
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طظ  قال: سؿعتبـ سـان القاسطل  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1793)

.اقالفا مرارً  .طؾؿ الـاسأكان طبد الرمحـ بـ مفدي  :ـل يؼقلابـ الؿدي
(1)

 

هريرة  باأ قال: سؿعتبـ سـان  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1794)

القاسطل
(2)

 ،كاكت الحؾؼة لعبد الرمحـ بـ مفدي يف مسجد الجامع :قال 

إىل سارية يف الصدر طـ يؿقـف يحقك بـ سعقد  وكان معاذ بـ معاذ يؼعد

وهمٓء  ،بـ الحارث وطبد الرمحـ لف الؿسللة والؿذاكرة وطـ يساره خالد

.مرة بعد الؿرة الحديث بعد الحديث
(3)

 

 :كا طؿرو بـ طظ قال :حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل قال (1795)

هق  :فؼال ،سللت طبد الرمحـ بـ مفدي طـ حديث لعبد الؽريؿ الؿعؾؿ

؟.ـ التؼقىيلف :قال ،فؾؿا قام سللتف فقؿا بقـل وبقـف .طـ طبد الؽريؿ
(4)

 

                                                        

=  

 صحقح. (1)

 (.5789ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ أيقب الؽالبل، أبق هريرة القاسطل، صدوق.  (2)

 سـده حسـ. (3)

 صحقح. (4)
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ن التؼقى تحجزه طـ الرواية طؿـ لقس بثؼة طـده أيعـل  قاه أبو حمىد:

وكان طبد الؽريؿ ،يف السر والعالكقة
(1)

ن أفؽره  ،الؿعؾؿ طـده غقر ققي 

 .يحدث طـف

كعقؿ قال: سؿعت أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (1796)
(2)

بـ محاد  

كؿا يعر ف  :الق ؟كقػ تعر ف الؽذاب :لعبد الرمحـ بـ مفدي قؾت :قال

.الطبقب الؿجـقن
(3)

 

ذكره أبل كا محؿد :حدثـا طبد الرمحـ قال (1797)
(4)

صػقان  أبلبـ  

بقـ الركـ والؿؼام  ُت ػْ حؾِ لُ ف ُت ذْ ِخ أُ لق  :طظ بـ الؿديـل يؼقل قال: سؿعت

طؾؿ بالحديث مـ طبد الرمحـ بـ أا قط أحدً ر أين مل ألحؾػت بالل طزوجؾ 

                                                        

 (.4184ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد الؽريؿ بـ أبل الُؿخارق، ضعقػ، كؿا يف  (1)

 (.24ر رقؿ )هق الخزاطل، ضعقػ كؿا تؼدم تحت إث (2)

( مـ صريؼ: أمحد بـ الحسـ الترمذي، كا كعقؿ بـ محاد، بف، 2/255) الجامعورواه الخطقب يف  (3)

 بؾػظ: )كقػ تعر ف صحقح الحديث مـ غقره؟ قال: كؿا يعر ف الطبقب الؿجـقن(.

ة برقؿ ترمج تؼريب التفذيبهق محؿد بـ طثؿان بـ أبل صػقان الثؼػل، وقد يـسب إىل جده، ثؼة.  ( 4)

(6171.) 
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.مفدي
(1)

 

حؿدحدثـا طبد الرمحـ كا م (1798)
(2)

طظ  قال :قالبـ البراء  أمحدبـ  

طبد الرمحـ بـ مفدي يذهب  أكسكان بعد مالؽ بـ  ثؿ :بـ الؿديـلا

.ويؼتدي بطريؼتفؿ -الؿديـة أهؾيعـل مذهب تابعل -مذهبفؿ 
(3)

 

 ، ثؿسـاد يدور طىل ستةكظرت فنذا اإل :وقال طظ بـ الؿديـل (1799)

 :ؿ آثـل طشر إىل ستةاكتفك طؾ ، ثؿصار طؾؿ همٓء الستة إىل اثـل طشر

 ،زائدة أبلويحقك بـ زكريا بـ  ،وطبد الرمحـ بـ مفدي ،يحقك بـ سعقد

.ويحقك بـ آدم ،وطبد الل بـ الؿبارك ،ووكقع بـ الجراح
(4)

 

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه ابـ شاهقـ يفالتاريخ ( مـ صريؼ: محؿد بـ أبل صػقان، بف.759برقؿ ) 

 (.46ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 صحقح. (3)

 ( وما بعدها ٓبـ الؿديـل.39)ص العؾؾ(، و46صحقح، ويـظر ما تؼدم برقؿ ) (4)
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e E  َٔ تكإ عبد ايسمحٔ بٔ َٗدٟ ٚسفظ٘ ٚثبت٘إباب َا ذنس  

 :بلٕ قؾت :قالبـ حـبؾ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1177)

طبد الرمحـ أقؾ  :فؼال ؟ثبت طـدك طبد الرمحـ بـ مفدي أو وكقعأ أيؿا

ا مـ حديث قد خالػف وكقع يف ستقـ حديثً  ،سؼطا مـ وكقع يف سػقان

ا لشققخ كثر طددً أوهق  ،لػاضفاأهبا طىل  وكان طبد الرمحـ يجلء ،سػقان

ا مل يرو طـفؿ وكقع طـ كحق مـ مخسقـ شقخً  ىورو ،سػقان مـ وكقع

ـ يأ :قال ؟بق كعقؿلف :قؾت .ولؼد كان لعبد الرمحـ تقق حسـ ،طبدالرمحـ

؟.يؼع أبق كعقؿ مـ همٓء
(1)

 

مـ  :سللت طظ بـ الؿديـل :حدثـا طبد الرمحـ كا أبل قال (1171)

.وطبد الرمحـ بـ مفدي ،يحقك الؼطان :قال ؟صحاب الثقريأوثؼ أ
(2)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 .(995رقؿ )ويـظر إثر الؿتؼدم بصحقح،  (2)



t T        232  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين  (1172)

محؿد الؿؼدمل
(1)

تؼـ لؿا سؿع ولؿا مل أا أحدً ما رأيت  :بـ أبل بؽر يؼقل 

.يسؿع وحديث الـاس مـ طبد الرمحـ بـ مفدي
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا معاوية (1173)
(3)

 أبلبـ صالح بـ  

 ؟ثبت شققخ البصريقـأمـ  :لقحقك بـ معقـ قؾت :قالطبقدالل الدمشؼل 

.سؿاهؿطبد الرمحـ بـ مفدي مع مجاطة  :قال
(4)

 

 يلَّ إفقؿا كتب بـ حـبؾ  أمحدطبد الل بـ  كاأبدالرمحـ طحدثـا  (1174)

كان ثؼة  :فؼال -بـ حـبؾ وذكر ابـ مفدي أمحد يعـل-أبل  قال: سؿعت

.ا مـ معادن الصدق صالح مسؾؿخقارً 
(5)

 

حدثقين طـ  :بـ سـان القاسطل قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1175)

ثبت أمالؽ  طبد الرمحـ بـ مفدي طىلما قرأ  :يحقك بـ سعقد الؼطان قال

                                                        

 (.5798ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (1)

 (.24صحقح، والفسـجاين ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.1377حسـ الحديث، وتؼدم تحت  إثر رقؿ ) (3)

 (.1377سـده حسـ، واكظر ما تؼدم برقؿ ) (4)

 صحقح. (5)
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.الـاس مؿا سؿع
(1)

 

سللت  :بـ سـان القاسطل قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1176)

سقد طـ إ أبلحاديث مالؽ طـ لطبدالرمحـ بـ مفدي وهق يحدثـا ب

هذا  :قال ؟سعقد باأسقد هذا يا مـ أبق إ :فؿـ حسـفا قؾت لف ،طروة

خق هشام بـ طروة مـ أطروة  ربقب محؿد بـ طبد الرمحـ بـ كقفؾ

 :ملسو هيلع هللا ىلصالرضاطة وهق الذي يؼقل هشام يف حديث طبد الل بـ طؿرو طـ الـبل 

«اكتزاطا يـتزطف مـ الـاس ن اهلل طزوجؾ ٓ يـتزع العؾؿإ»
(2)

 :فؼال هشام ،

بـل  رمأمل يزل  :طـ أبل قال محؿد بـ طبد الرمحـ بـ كقفؾ خلأوحدثـل 

ًٓ ئسراإ مؿ فؼالقا فقفؿ بالرأي فضؾقا بـاء سبايا إأ حتك كشل فقفؿ قؾ معتد

 بىل أخرج إيلَّ  :فؼال .ولقس هق هؽذا ،سعقد باأقد كتبتف يا  :ضؾقا فؼؾتأو

سامة أ أبلكتبتف طـ  وكـت :بـ سـان أمحدقال  .سامة كتابف وهق هؽذاأأبق 

ٓ أن إمت واسطا مل يؽـ يل مهة فؾؿا قد ،كحدر إىل البصرةأن أبالؽقفة قبؾ 

 ،اتام   بقفأمظ طؾقـا طـ هشام طـ أفـظرت فنذا الحديث قد  ،كظر يف كتابلأ

قؾ ئسراإبـل  مرأمل يزل  :يؼقل أبلمـ سؿع  خبرينأ :فؾؿا أتؿف قال هشام

                                                        

 قحل أهنؿ مجاطة.يف سـده إهبام: بقد أن ققل أمحد بـ سـان: )حدثقين( ي (1)

 (.2673(، ومسؾؿ طؼب حديث رقؿ )7337رواه البخاري برقؿ ) (2)
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 حتك ذكر الحديث بتؿامف.

طبد الرمحـ بـ مفدي  :يؼقل أبلحدثـا طبد الرمحـ سؿعت  (1177)

 ،ثبت مـ يحقك بـ سعقدأ ،مام ثؼةإوهق  ،د بـ زيدصحاب محاأثبت أ

.الثقريحديثف طىل سػقان  وكان طرض ،تؼـ مـ وكقعأو
(1)

 

كقح قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبق زرطة  (1178)
(2)

بـ حبقب  

 أبلحضركا طبد الرمحـ بـ مفدي فحدثـا طـ سػقان طـ مـصقر طـ  :يؼقل

﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿الضحك يف ققلف طزوجؾ 
(3)

ؼال لف رجؾ ف 

 أبلطـ  بقفأحدثـا يحقك بـ سعقد طـ سػقان طـ  ،سعقد باأيا  :حضر معـا

حدثـا وكقع  ،سعقد باأآخر يا  :فسؽت طبد الرمحـ وقال لف :قال .الضحك

 :قال ثؿ .حافظان :فسؽت وقال :قال .الضحك أبلطـ  بقفأطـ سػقان طـ 

الرمحـ بـ مفدي ن طبد أتقا يحقك بـ سعقد فلخبروه أ ثؿ :قال كقح .دطقه

كؽ أالضحك فلخبر  أبلحدث هبذا الحديث طـ الثقري طـ مـصقر طـ 

فدخؾ يحقك بـ  :قال .حافظان :تخالػف ويخالػف وكقع فلمسؽ طـف وقال

                                                        

 صحقح. (1)

 (.443ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 .7الرطد:  (3)



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 235 

 

 

 

 

هق كؿا قال طبد الرمحـ طـ سػقان طـ  :سعقد فػتش كتبف فخرج وقال

خبر وكقع بؼصة طبد الرمحـ والحديث وققلف لف :قال كقح ،مـصقر

 .ن يؼبؾ الؽذب طؾقـاأٓ يـبغل  ،سعقد باأالل  طاىف :فؼال وكقع ،انحافظ

 اجعؾقه طـ مـصقر. ،هق كؿا قال طبد الرمحـ :كظر وكقع فؼال ثؿ :قال



t T        236  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 
e E باب َا ذنس َٔ دالي١ عبد ايسمحٔ بٔ َٗدٟ عٓد ايعًُا٤ 

كا طبد الرمحـ أبلذكره  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1179)
(1)

بـ طؿر  

بقيأ قال: سؿعتالزهري 
(2)

كان محاد بـ زيد إذا كظر  :بـ الؿتقكؾ قال 

 .إىل طبدالرمحـ بـ مفدي يف مجؾسف هتؾؾ وجفف

محؿقد خبرينأحدثـا طبد الرمحـ  (1117)
(3)

فقؿا بـ آدم الؿروزي  

صدقة قال: سؿعت يلَّ إكتب 
(4)

تقت يحقك بـ سعقد أ :بـ الػضؾ قال 

 .ـ مفديالزم طبد الرمحـ ب :مـ الحديث فؼال يل شلءالؼطان أسللف طـ 

                                                        

 (.6الؿعرو ف برستف، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

(، ومل 2/259) الجرح والتعديؾ(، والؿصـػ يف 1/424) التاريخ الؽبقرذكره البخاري يف  (2)

 يذكرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل.

 (.6552ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  ( 3)

 (.2934تر مجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق صدقة بـ الػضؾ الؿروزي، ثؼة،  (4)
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طـفا، فحدثـل هبا. طبد الرمحـفسللت  ،حاديثأ فادين طـفأو
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد بـ سـان القاسطل قال: سؿعت  (1111)

كان طبد الرمحـ يؽقن  :بـ حسان والد طبد الرمحـ بـ مفدي قالمفدي 

فنذا جاءكا ساطة جاء  ،ا بالؾقؾ والـفارمخسة طشر يقمً  ،اميأطـد سػقان طشرة 

 .فقدطـا ويذهب إلقف .سػقان يدطقك :ثره فقؼقلأسػقان يف رسقل 

طبد الرمحـ  قال: سؿعتبـ سـان  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1112)

 :كؽرت فتقاه قالأأفتك سػقان الثقري يف مسللة فرآين كلين  :بـ مفدي يؼقلا

فسؽت ومل يؼؾ  :قال ،خال ف ما يؼقل ،قؾت كذا وكذا ؟ما تؼقل أكت

.اشقئً 
(2)

 

يعـل ابـ -بـ حـبؾ كا طظ  أمحدالرمحـ كا صالح بـ حدثـا طبد  (1113)

يل سػقان: لق أن  قال :قال -يعـل ابـ مفدي-كا طبد الرمحـ  -الؿديـل

.افدتؽ طؾؿً طـدي كتبل ٕ
(3)

 

إذ بدأه  :فؼد بان بذلؽ جاللة طبد الرمحـ طـد الثقري قاه أبو حمىد:

                                                        
 سـده حسـ. (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)



t T        238  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 .هبذا الؼقل

الرمحـ بـ  بـ سـان سؿعت طبد أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1114)

.قدمت طىل سػقان بـ طققـة فجعؾ يسللـل طـ الحديث: مفدي يؼقل
(1)

 

كا محؿد أبلذكره  (1115)
(2)

طبد الرمحـ  قال: سؿعتصػقان  أبلبـ  

.أكسكتب طـل الحديث يف حؾؼة مالؽ بـ  :بـ مفدي يؼقلا
(3)

 

كا بؽر أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (1116)
(4)

 حدثـل :قالبـ خؾػ  

حسقـ
(5)

 :فؼال محاد ،كـا طـد محاد بـ زيد وطـده طبد الرمحـ :بـ طروة قال 

.لفذا الشان ففق هذا الشاب كيمت أحدن كان إ
(6)

 

 .بعدما قام طبدالرمحـ مـ طـده فعـل قالي قاه أبو حمىد:

                                                        
 صحقح. (1)

 (.1397ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 صحقح. (3)

 (.746ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببـ خؾػ البصري أبق بشر صدوق.  هق بؽر (4)

تحرير (: ٓ بلس بف. ويـظر 3/62) الجرح والتعديؾحسـ الحديث، قال أبق حاتؿ كؿا يف  (5)

  (1/289.)التؼريب

 سـده حسـ. (6)
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 e E ٚ ًًِٖ٘أباب َا ذنس َٔ تبذٌٝ عبد ايسمحٔ بٔ َٗدٟ يًع 

كان طبد الرمحـ بـ  :بـ سـان قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1117)

قائؿا  أحدؿ وٓ يؼقم بسَّ تَ قؾؿ وٓ يُ  ىبرَ ث يف مجؾسف وٓ يُ دَّ حَ تَ مفدي ٓ يُ 

ا مـفؿ تبسؿ أو أحدً رأى  نْ نف :طىل رؤوسفؿ الطقر أو كلهنؿ يف صالة كلن

.لبس كعؾف وخرج اؿً ؾتحدث أو يضحؽ أو يبري ق
(1)

 

صػقان  أبلثـا محؿد بـ  أبلذكره  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1118)

 ا مااختؾػت إىل محاد بـ زيد زماكً  :لرمحـ بـ مفدي يؼقلطبد ا قال: سؿعت

.يل إلقف حاجة
(2)

 

                                                        

 ( بـحقه طـ وكقع أكف كان كذلؽ.1335صحقح، وتؼدم برقؿ ) (1)

 صحقح. (2)
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e E باب َا ذنس َٔ عًِ عبد ايسمحٔ بٔ َٗدٟ بعًٌ احلدٜح 

يعـل ابـ -بـ حـبؾ كا طظ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1119)

يفؿ ابـ طققـة يف  :-يعـل ابـ مفدي-يل طبد الرمحـ  قال :قال -الؿديـل

ٓ » :قبالة الباب فؼال ملسو هيلع هللا ىلصرسقل الل  ا استلذن طىلأن سعدً حديث مـصقر 

 .«تستلذن مستؼامؾ الاماب

طـ مـصقر طـ هالل بـ يسا ف  ىن ابـ طققـة روأيعـل  قاه أبو حمىد:

 .ا استلذنن سعدً أ

 :قال ؟مـ خالػفو :فؼؾت لعبد الرمحـ بـ مفدي :قال طظ بـ الؿديـل

ن أبار طـ مـصقر طـ صؾحة بـ مصر ف طـ هزيؾ بـ شرحبقؾ إ طؿر حدثـا

.ا استلذنسعدً 
(1)

 

                                                        

 صحقح. (1)
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بار يف ن طبد الرمحـ بـ مفدي حؽؿ لعؿر إأفؼد بان  قاه أبو حمىد:

ن ابـ أوقع الغؾط طىل ابـ طققـة مع أسـاد وروايتف هذا الحديث بؿا ذكر مـ اإل

 ا استلذن طىلعدً ن سأصحابف أطـ سػقان طـ مـصقر طـ بعض  حدثـاالؿؼرئ 

طىل فقؿا قرئ طؾقف طـ سػقان طـ مـصقر يقكس بـ طبد إ كاأو ،ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

أبق  حدثـاو ،ملسو هيلع هللا ىلصرسقل الل  ا استلذن طىلن سعدً أراه طـ هالل بـ يسا ف أ :قال

طاصؿ الـبقؾ كا محؿد بـ فضقؾ البزاز مـ ساكـل مؽة كا وكقع طـ  أبلبؽر بـ 

 ،كف اصؾع أو أدخؾ رأسفأعد سػقان طـ مـصقر طـ صؾحة طـ هزيؾ طـ س

.«جؾ الامصرأجعؾ آستئذان مـ  إكام» :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل 
(1)

 

فؼد بان صحة ققل طبد الرمحـ بـ مفدي يف طؾة هذا  قاه أبو حمىد:

.الحديث
(2)

 

يعـل ابـ -بـ حـبؾ كا طظ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1127)

ابـ  خالػـل :يؼقل -يعـل ابـ مفدي-طبد الرمحـ  قال: سؿعت -الؿديـل

 :قال ،القلد أميف طدة  براهقؿإالؿبارك يف حقاة سػقان يف حديث حبقب طـ 

                                                        

 .الصحقحقـومتـف ثابت يف  (1)

برقؿ  ســ أبل داود( لؾبقفؼل، و8/339) الســ الؽبرى( لؾؿصـػ، و2/242) العؾؾويـظر  (2)

(5174.) 
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.لقس هق حبقب بـ أبل ثابت
(1)

 :فسللت سػقان طـف فؼال :قال طبد الرمحـ 

 .ثابت أبلهق حبقب بـ 

يعـل ابـ - بـ حـبؾ كا طظ أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1121)

وذكرت لف حديث  -يعـل ابـ مفدي-طبد الرمحـ  قال: سؿعت -الؿديـل

ا أمخاًس  نجرير بـ طبد الحؿقد طـ مغقرة طـ الشعبل طـ طؿر يف الخط

قال  .هذا حديث طبقدة :كؽره طبد الرمحـ وقاللف -نيعـل دية الخط-

.طبدالرمحـ حدثـل بف هشقؿ طـ طبقدة
(2)

 

كان  :طبدالرمحـ بـ مفدي قال قال: سؿعتكا صالح كا طظ  (1122)

زهرأيعـل -السؿان 
(3)

بـ ]أبل[ سكيحدثـل طـ سػقان طـ طق -
(4)

طقسك  

 :قال طبد الرمحـ ،طـ مسروق طـ طبد الل يف الؼطع ،الحـاط طـ الشعبل

.طقسك بـ أبل طزة طـ الشعبل طـ طبد الل :فؼال ،فسللت سػقان طـف
(5)

 

                                                        

 صحقح. (1)

  (9/135.)مصـػ ابـ أبل شقبةصحقح، ويـظر  (2)

 (.1332ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

ثبتف مـ كتب الرجال، وهق طقسك بـ أبل طقسك الحـاط ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ إصؾ، وأ (4)

 (.5352ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالغػاري، أبق مقسك الؿدين، ويؼال فقف: الخقاط. متروك. 

 صحقح. (5)
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طزة طـ الشعبل  أبلقسك بـ ن الصحقح هق طـ طأيعـل  قاه أبو حمىد:

مرسؾ ،طـ طبد الل
(1)

 .زهر السؿان غؾطأن الذي رواه أو ،

هنؿ إ :لعبد الرمحـ قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1123)

 .وصك بالخؿسأ بؽر  باأن أ أكسطقاكة طـ قتادة طـ  أبلرووا طـ 

ـ قتادة أبق طقاكة ط حدثـا كؿاإ :قال ثؿ .باصؾ :فلكؽره طبدالرمحـ وقال

مرساًل 
(2)

لقس » :أكسا طـ قتادة طـ ًض يأقد حدثتؿ  :قال طبد الرمحـ ، ثؿ

 صؾ.ألقس لف  :طبد الرمحـ يؼقل .صؾألقس لف  ،«طؾك الـساء مجعة

قال:  -يعـل ابـ الؿديـل-حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1124)

طـ طؽرمة بـ  واه الثقرييف حديث ر :طبدالرمحـ بـ مفدي يؼقل سؿعت

 هنؿا كاكا يؼردانأطؿار طـ الحضرمل بـ ٓحؼ طـ ابـ طؿر وابـ طباس 

فدت سػقان طـ طؽرمة بـ أ كاأ :فؼال طبد الرمحـ ،بعقرمها ومها محرمان

فغؾط  بعقره فحدثف بف ن ابـ طؿر كان يؼردأل بـ ٓحؼ مطؿار طـ الحضر

ابـ طباس كاكا و طؿر، ن ابـأل يحدث مالحضر ؼال: سؿعتفقف ف

                                                        

 (.1334وقد تؼدم برقؿ ) (1)

  (6/85.)إرواء الغؾقؾ(، و6/273) ســ البقفؼليـظر  (2)
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يؼردان
(1)

.البعقر 
(2)

 

 .ابـ طباس :فغؾط فزاد فقف .ابـ طباس :يعـل ولقس يف الحديث قاه أبو حمىد:

براهقؿإحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ  (1125)
(3)

بـ شعقب كا طؿرو  

ذكرت لعبد الرمحـ حديثا سؿعت يحقك بـ سعقد يروي طـ  :بـ طظ قالا

ٿ  ﴿ :ن يؼرأ يف القتر يف الثاكقةن ابـ طؿر كاأمحؿد بـ مفران طـ جده 

.كؽر ومل يرض الشقخلف ،﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿و ﴾ٿ ٹ ٹ
(4)

 

لعبد الرمحـ  قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1126)

 ؟يف الضحؽ يف الصالة ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ىن الزهري روإ :-يعـل ابـ مفدي-

ابـ  خلأرأى هذا الحديث طـد ابـ  كفأحدثـل رجؾ  :قال طبد الرمحـ

 قؾت ،رقؿ طـ الحسـأالزهري طـ سؾقؿان بـ  يف كتب شفاب

فسدت طىل مرسالتف أن الزهري كاكت لف مرسالت رديئة وإ :لعبدالرمحـ

                                                        
 (2/434 )الـفايةدان مـ البعقر، وهق: الطَّبُّقع الذي يؾصؼ بجسؿف. تؼريد البعقر هق كزع الِؼرْ  (1)

 مادة: َقَرَد.

 صحقح. (2)

 (.367ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 صحقح. (4)
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.رقؿ طـ الحسـأهذا الحديث طـ سؾقؿان بـ  ىحقـ ذكر أكف رو
(1)

 

 :قال -يعـل ابـ الؿديـل-حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (1127)

ن أالعالقة  أبلحػص بـ سؾقؿان طـ كا محاد بـ زيد طـ  :طبدالرمحـ قال

.ن يعقد القضقء والصالةأمـ ضحؽ يف الصالة  مرأ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
(2)

 

                                                        
 ( مع  تعؾقؼـا طؾقف.821صحقح، ويـظر ما تؼدم برقؿ ) (1)

 (.821تؼدم برقؿ ) (2)
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e E  ٟباب َا ذنس َٔ نجس٠ عًِ عبد ايسمحٔ بٔ َٗد 

بـ حـبؾ طـ  أمحدسئؾ  :قال أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (1128)

كان طبد الرمحـ  :ووكقع فؼال ،وطبد الرمحـ بـ مفدي ،يحقك بـ سعقد

.ايثً كثرهؿ حدأ
(1)

 

طبد الرمحـ  قال: سؿعتبـ سـان  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1129)

يف الؿسح طىل  ملسو هيلع هللا ىلصطـدي طـ الؿغقرة بـ شعبة طـ الـبل  :ابـ مفدي يؼقل

.االخػقـ ثالثة طشر حديثً 
(2)

 

فؼد بان كثرة طؾؿف حتك يؽقن طـده طـ الؿغقرة بـ شعبة  قاه أبو حمىد:

 .ايف الؿسح ثالثة طشر حديثً 

                                                        

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)
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e E َٔ عٓا١ٜ عبد ايسمحٔ بٔ َٗدٟ بايعًِ َا ذنس 

كا محؿد بـ بشار  :قال ذكره أبل  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1137)

مري ما ألق استؼبؾت مـ  :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قال: سؿعتبـدار 

كظر يف أتقت الؿديـة حتك كؾ حديث إىل جـبف وٕ استدبرت لؽتبت تػسقر

.كتب ققم قد سؿعت مـفؿ
(1)

 

                                                        

 صحقح. (1)
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 عبذ اهلل بن املبارك

 

ووَ العمىاء ابّابرة والثقات خبساضاُ 

ك وَ الطبق  الثاٌي  عبد اهلل بَ املباز

 زمح  اهلل عميْ
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 عبذ اهلل بن املبارك

َٚٔ ايعًُا٤ اجلٗابر٠ ٚايجكات خبساضإ َٔ ايطبك١ ايجا١ْٝ عبد اهلل بٔ 
 املبازى زمح١ اهلل عًٝ٘

 ٚفكٗ٘ َا ذنس َٔ عًِ عبد اهلل بٔ املبازى

سحاقإ حدثـل :قال أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (1131)
(1)

بـ  

ن بـ طققـة ابـ الؿبارك إىل سػقا َل عِ كُ  :قال الؿروزي براهقؿإمحؿد بـ 

.اا شاطرً ا شجاطً ا سخق  ا زاهدً ا طابدً ا طالؿً لؼد كان فؼقفً  رمحف الل، :فؼال
(2)

 

                                                        

: يف ]ك[: )إسحاق بـ إبراهقؿ الدورقل(، والظاهر أن هذا الرجؾ هق الؿعؾؿل قال العالمة  (1)

  (1/211.)الجرح والتعديؾإسحاق بـ إبراهقؿ بـ محؿد الؿروزي تليت ترمجتف يف الؽتاب. 

قال الؿصـػ هـاك: روى طـ يحقك بـ سؾقؿ الطائػل وابـ طققـة، وأبل مطقع الحؽؿ بـ  قًت:

بـ ققراط، وسؾقؿان بـ أبل هقذة، وإسحاق بـ سؾقؿان، وأبل معاوية  طبد الل البؾخل، ومحاد

 هالضرير. سؿع مـف أبل، ِوأمجؾ الؼقل فقف.ا

 ( مـ صريؼ الؿصـػ، بف.32/353) تاريخفورواه ابـ طساكر يف  (2)
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سؿاطقؾإكا  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1132)
(1)

بـ مسؾؿة الؼعـبل  

محؿد حدثـل :قال
(2)

مـ  ،بةأيا  :بلٕ قؾت :قالبـ سؾقؿان  بـ الؿعتؿر 

مـ فؼقف  ،بةأيا  :قؾتفؾؿا مات سػقان  .سػقان الثقري :قال ؟فؼقف العرب

.طبد الل بـ الؿبارك :قال ؟العرب
(3)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا حجاج (1133)
(4)

بـ محزة ثـا طظ 
(5)

بـ الحسـ  

 .ثرأٓ بؼقة وإٓ يػتل  -يعـل ابـ الؿبارك-كان طبد الل  :بـ شؼقؼ قالا

                                                        

 (.496ترمجة برقؿ )  تؼريب التفذيبصدوق يخطئ.  (1)

(، روى طـ أبقف. 9/59) الثؼاتكره ابـ حبان يف هق محؿد بـ الؿعتؿر بـ سؾقؿان التقؿل، ذ (2)

وساق لف هذا إثر، وقد وقع يف إصؾ: )محؿد بـ الؿعؿر(، وهق تصحقػ، وما أثبت هق 

الصقاب، ووالده معتؿر بـ سؾقؿان التقؿل، وكـقتف: )أبق محؿد(، وجاء طىل الصقاب يف الؿصادر 

ج فقفا إثر كؿا سقليت.  التل ُخر 

 محؿد بـ الؿعتؿر، مجفقل. يف سـده: (3)

  ورواه ابـ حبان يفالثؼات (9/59.) 

  وابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/193.) 

  وأبق كعقؿ يفالحؾقة (8/163.) 

  وابـ طساكر يفتاريخ دمشؼ (32/427.مـ صريؼ: إسؿاطقؾ بـ مسؾؿة، بف ،)

 (.387تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.387ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
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 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ محقيف بـ الحسـ  (1134)

أمحدصالب  باأ
(1)

مل  :بـ محؿد بـ حـبؾ يؼقل أمحد قال: سؿعتقد بـ مح 

ىل مصر إحؾ إىل القؿـ ور :صؾب لؾعؾؿ مـفأ أحدابـ الؿبارك  يؽـ يف زمان

كتب طـ  ،ذاك أهؾوكان  ،وكان مـ رواة العؾؿ ،والشام والبصرة والؽقفة

وكتب طـ الػزاري ومجع  ،كتب طـ طبد الرمحـ بـ مفدي ،الصغار والؽبار

 .اا طظقؿً مرً أ

قال: بـ محؿد الـاقد  كا طؿرو أبلثـا طبد الرمحـ كا حد (1135)

يشبف طبد الل بـ الؿبارك  أحدما قدم طؾقـا  :سػقان بـ طققـة يؼقل سؿعت

.س والؿعرفةقْ يف الؽَ  :اه قالرَ أُ  .زائدة أبلويحقك بـ زكريا بـ 
(2)

 

طبد الل سديحدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر بـ إ (1136)
(3)

بـ محؿد  

عت ابـ شـبقيفؿس :اوي قالبـ الػضؾ الصقدا
(4)

سئؾ ابـ الؿبارك  :قال 

 :أو ؟مثظ يػتل يف الؿسجد الحرام :فجعؾ يؼقل .مسللة يف الؿسجد الحرام

                                                        

 (.262تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

 (، وأن أقؾ أحقالف أن يؽقن حسـ الحديث.1374تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 ( مع التعؾقؼ طىل ذلؽ.533كذا يف إصؾ: )شـبقيف(، وقد تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)
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 .فتل يف الؿسجد الحرامأن أ أهؾأكا 

حدثـا طبد الرمحـ كا سفؾ (1137)
(1)

العسؽري كا محؿد بـ  بـ يحقك 

إىل  :بـ سعقد يل سػقانإكتب  :طبد الؿجقد كا طبد الل بـ الؿبارك قال

ياك إو ،فاكشر يف الـاس مؿا طؾؿؽ الل ،ما بعدأطبدالل بـ الؿبارك 

 .والسؾطان

كا الؿسقب أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (1138)
(2)

قال: بـ واضح  

ما رأيت مثؾ ابـ الؿبارك كصقب طـده  :الؿعتؿر بـ سؾقؿان يؼقل سؿعت

 .أحدالذي ٓ يصاب طـد  شلءال

                                                        

لؽـ مل يدركف  : يف ]م[: )سفؾ بـ محؿد(، وسفؾ بـ محؿد العسؽري معرو ف،قال الؿعؾؿل  (1)

الؿملػ، فلما سفؾ بـ يحقك العسؽري فؾؿ أجده، وإكؿا الؿعرو ف سفؾ بـ بحر العسؽري، وهق 

 مـ شققخ الؿملػ، والل أطؾؿ.

وقد بحثت أكا كذلؽ طـف فؾؿ أضػر بف، ومل يرو طـف الؿصـػ هـا إٓ يف هذا الؿقضع، ويف  قًت:

تػسقره ( بخال ف سفؾ بـ بحر: فنكف رو11372برقؿ ) ى طـف يف طدة مقاضع مـالؿؼدمة 

، وهـاك آخر يؼال لف: سفؾ بـ طثؿان العسؽري، روى طـف يف الجرح والتعديؾ، والتػسقرو

تػسقره ( لؽـ بقاسطة أبقف أبل حاتؿ.1335برقؿ ،) 

 (8/294 :)الجرح والتعديؾهق الؿسق ب بـ واضح السؾؿل، ضعقػ، قال أبق حاتؿ كؿا يف  (2)

 هيخطئ كثقًرا، فنذا ققؾ لف، مل يؼبؾ.ا صدوق، كان

  (7/133.)لسان الؿقزان (1/75 ،)الســوقال الدارقطـل: ضعقػ. 
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طبد الل خبرينأ :قالبـ يحقك  حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (1139)
(1)

 

بـ شبقيف أمحدبـ ا
(2)

مجع أما رأيت  :القلقد الطقالسل يؼقل باأ قال: سؿعت 

 .مـ طبد الل بـ الؿبارك

كا طظ بـ محؿد الطـافسل كا محؿد  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1147)

تك ابـ الؿبارك ابـ جريج فاستـطؼف فسؿع كالمف ألؿا  :بـ أبل خالد قالا

 .ما ضــت خراسان تخرج مثؾؽ :قال .بخراسان :قال ؟ـ كشلتيأ :ففؼال ل

 .وأمؽـف مـ كتبف :قال

طبدة قال: سؿعت أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1141)
(3)

بـ سؾقؿان  

تقتف لف ،ا طـد حائؽمختػقً  أكسكان الربقع بـ  :ابـ الؿبارك قال :قال

ؾت طؾقف ربعقـ درمها فلذن يل فدخأططقتف لف ،فجفدت أن يلذن يل طؾقف فلبك

قال  .طدت فجفدت أن يلذن يل فلبك فتركتف ثؿ ،اربعقـ حديثً أفسؿعت مـف 

.صحاب الحديث لسعك بفألق كان بعض  :طبدة
(4)

 

                                                        

 (.533تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.533اكظر  التعؾقؼ طىل ذلؽ تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.4298ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبدة بـ سؾقؿان الؿروزي، صدوق.  (3)

 ه حسـ.سـد (4)
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ابـ الؿبارك ربع  كان :يؼقل أبلحدثـا طبد الرمحـ سؿعت  (1142)

الدكقا بالرحؾة يف صؾب الحديث مل يدع القؿـ وٓ مصر وٓ الشام وٓ 

.لؽقفةالجزيرة وٓ البصرة وٓ ا
(1)

 

طبد الل بـ  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1143)

.شقاءأالؿبارك اجتؿع فقف فؼف وسخاء وشجاطة وغزو و
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (1144)
(3)

طظ  قال :قالبـ البراء  أمحدبـ  

صار طؾؿ همٓء الستة  ، ثؿسـاد يدور طىل ستةكظرت فنذا اإل :بـ الؿديـلا

 ،يحقك بـ سعقد :اكتفك طؾؿ آثـل طشر إىل ستة إىل ثؿ، إىل اثـل طشر

ويحقك بـ زكريا بـ  ،وطبد الل بـ الؿبارك ،ووكقع ،وطبدالرمحـ بـ مفدي

.ويحقك بـ آدم ،زائدة أبل
(4)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

  ورواه  ابـ طساكر يفتاريخف (32/433.مـ صريؼ الؿصـػ، بف ) 

 (.46ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.46صحقح، ويـظر برقؿ ) (4)
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e E  شَاْ٘ أٌَٖاّ إنإ  ْ٘أباب َا ذنس يف ابٔ املبازى 

ابـ الطباع قال: سؿعت  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1145)
(1)

 

 ،سػقان الثقري :ئؿة أربعةإ :بد الرمحـ بـ مفدي قاليحدث طـ ط

.وابـ الؿبارك ،ومحاد بـ زيد ،أكسومالؽ بـ 
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا الؿسقب (1146)
(3)

قال: بـ واضح  

 باأورأيت  .مام الؿسؾؿقـإابـ الؿبارك  :يؼقل يسحاق الػزارإ باأ سؿعت

 .ا يسائؾفبقـ يدي ابـ الؿبارك قاطدً  سحاقإ

                                                        

 هق محؿد بـ طقسك بـ الطباع. (1)

 صحقح. (2)

  ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يفتاريخ بغداد (11/398.) 

 (.1138تحت إثر رقؿ ) ضعقػ، تؼدم (3)

  وإثر رواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يفتاريخف (11/431.) 
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ذكره أبل كا محؿقد :حدثـا طبد الرمحـ قال (1147)
(1)

بـ  براهقؿإبـ  

بـ  براهقؿإيعـل - سحاقإبا أسؿعت  :مسقب بـ واضح قال :قالسؿقع 

 .مام العالؿقـإابـ الؿبارك  :يؼقل -محؿد الػزاري

طبد الل بـ الؿبارك ثؼة  :حدثـا طبد الرمحـ سؿعت أبل يؼقل (1148)

.مامإ
(2)

 

                                                        

  (8/292.)الجرح والتعديؾقال طـف أبق حاتؿ: صدوق، ما رأيت بدمشؼ أكقس مـف.  (1)

 صحقح. (2)

  ورواه ابـ طساكر يفتاريخف (32/433.مـ صريؼ الؿصـػ، بف ) 
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e E ازى يف ْفط٘ ٚصالس٘باب َا ذنس َٔ فطٌ ابٔ املب 

 :قال يلَّ إفقؿا كتب أبق بؽر بـ أبل خقثؿة  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (1149)

كا محؿد
(1)

أبل قال: سؿعترزمة  أبلبـ طبد العزيز بـ  
(2)

قال يل  :يؼقل 

ما قدم طؾقـا مـ كاحقتف  :قال .كعؿ :قؾت ؟طرفت ابـ الؿبارك :شعبة

.مثؾف
(3)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبق كشقط محؿد (1157)
(4)

قال: بـ هارون  

كعقؿ سؿعت
(5)

فضؾ أ يفؿاأ :لعبد الرمحـ بـ مفدي قؾت :قالبـ محاد  

                                                        

 (.258ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.4122ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)

 صحقح. (3)

 (.6399ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (4)

 (.24هق الخزاطل، ضعقػ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

  وإثر رواه الخطقب يفتاريخف (11/398-399.مـ صريؼ الؿصـػ، بف ) 
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ن الـاس إ :فؼؾت .ابـ الؿبارك :فؼال ؟طـدك ابـ الؿبارك أو سػقان الثقري

 .ما رأيت مثؾ ابـ الؿبارك ،ن الـاس مل يجربقاإ :قال .يخالػقكؽ

حدثـا طبد الرمحـ كا الػضؾ (1151)
(1)

بـ محؿد الـقسابقري كا  

سـقد
(2)

شعقب قال: سؿعتبـ داود  
(3)

سػقان  يؼقل: سؿعتبـ حرب  

ام طىل ما طؾقف يأكقن يف السـة ثالثة أن ألق جفدت جفدي  :الثقري يؼقل

 .قدرأابـ الؿبارك مل 

حدثـا طبد الرمحـ كا الحجاج (1152)
(4)

بـ محزة الخشابل كا طظ 
(5)

 

                                                        

 الجرح والتعديؾلشعراين، قال الؿصـػ يف هق الػضؾ بـ محؿد الـقسابقري، أبق محؿد ا (1)

 ه(: ...، كتبت طـف بالري، وتؽؾؿقا فقف.ا7/69)

ة.  وقال الحاكؿ: كان أديًبا فؼقًفا، طابًدا، طارًفا بالرجال...، وهق ثؼة مل ُيطعـ فقف بُِجحَّ

فؼال:  ورماه الحسقـ بـ محؿد الؼتباين بالؽذب، وقال: سؿعت أبا طبد الل بـ إخرم يسللف طـف،

  (2/162.)هتذيب الؽؿال (6/27 ،)لسان الؿقزانصدوق: إٓ أكف كان غالًقا يف التشقع. 

هق سـقد بـ داود الؿصقصل الؿحتسب، واسؿف حسقـ، ُضع ػ مع إمامتف ومعرفتف: لؽقكف كان ُيؾؼـ  (2)

 (.2661ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبحجاَج بـ محؿد شقخف. 

 (.2812ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبلؿدائـل، أبق صالح، ثؼة، طابد. هق شعقب بـ حرب ا (3)

 (.387قال طـف أبق زرطة: شقخ مسؾؿ، صدوق، وتؼدم برقؿ ) (4)

 (.387ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
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ا طـد مً ن ابـ الؿبارك حضر يقأبـ الحسـ بـ شؼقؼ طـ شقخ بـقسابقر ا

ين أوددت  :صحابففؾؿا قام قال ٕ ،الثقري فؾؿ يتؽؾؿ بحر ف حتك قام

.كقن مثؾفأقدر أن أ
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا حجاج (1153)
(2)

طظ قال :قالبـ محزة  
(3)

بـ  

حسـ أوٓ  ،ا مـ الـاس اقرأ مـ ابـ الؿباركأحدً مل أر  :الحسـ بـ شؼقؼ

وكان يرتؾ  ،يف السػر وغقره كان يصظ الؾقؾ كؾف ،كثر صالة مـفأقراءة وٓ 

كان يصظ وكان الـاس ٓ  كفٕترك الـقم يف الؿحؿؾ  كؿاإو ،الؼراءة ويؿدها

 .يدرون

حدثـا طبد الرمحـ كا حجاج (1154)
(4)

طظ قال :قالبـ محزة  
(5)

بـ  

محؿد ينأخبرالحسـ بـ شؼقؼ 
(6)

طقـ وكان صاحب ابـ الؿبارك يف أبـ  

                                                        

 يف سـده مبفؿ. (1)

 تؼدم قريًبا. (2)

 تؼدم قريًبا. (3)

 تؼدم قريًبا. (4)

 تؼدم قريًبا. (5)

 (.5783ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبلؿبارك أبق القزير الؿروزي، ثؼة. خادم ابـ ا (6)
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ذات لقؾة وكحـ يف غزاة الروم ذهب كان  :قال ،ا طؾقفسػار وكان كريؿً إ

برمحل يف يدي قبضت طؾقف  كاأفؼؾت  ،يـام كفألقضع رأسف لقريـل 

فؼام  ،ين قد كؿتأفظـ  :قال ،م كذلؽكاأووضعت رأسل طىل الرمح كلين 

فؾؿا صؾع  ،أرمؼف كاأفلخذ يف صالتف فؾؿ يزل كذلؽ حتك صؾع الػجر و

 :قال .كؿأين مل إ :فؼؾت ،محؿديا  :كائؿ وقال ينأؼظـل وضـ يلالػجر جاء ف

مـ غزاتف  شلءيل يف إفؾؿا سؿعفا مـل ما رأيتف بعد ذلؽ يؽؾؿـل وٓ يـبسط 

 طرففا فقفأزل أفؾؿ  ،كلكف مل يعجبف ذاك مـل لؿا فطـت لف مـ العؿؾ ،كؾفا

 بالخقر مـف. سرّ أ قط ر رجاًل أحتك مات ومل 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر (1155)
(1)

 حدثـل :قالبـ أبل الدكقا  

محؿد
(2)

أبق طثؿان الؽؾبل حدثـل :قالبـ حسان السؿتل  
(3)

يل  قال :قال 

ت لق رأيتف لؼرَّ  :قال .ٓ :قؾت ؟رأيت طبد الل بـ الؿبارك :إوزاطل

 .طقـؽ

                                                        

 (.436تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

ترمجة برقؿ  تحرير التؼريب(، و5845ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبحسـ الحديث، يـظر  (2)

(5838.) 

 مشتؼاتف: )الؽالبل(.و هتذيب الؽؿال: )الؽؾبل(، ويف الجرح والتعديؾكذا يف إصؾ، و (3)
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حدثـا طبد الرمحـ كا أبق كشقط محؿد (1156)
(1)

قال: بـ هارون  

كعقؿ سؿعت
(2)

 ما :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل يؼقل: سؿعتبـ محاد  

.رأيت مثؾ ابـ الؿبارك
(3)

 

كا الحسـ (1157)
(4)

حبان بـ  قال :قالبـ محؿد بـ سؾؿة الـحقي  

 .ر مثؾ طبد الل بـ الؿباركأمل  :سؿعت طثؿان يؼقل :مقسك

ن أبؾغـل  :بـ سـان القاسطل قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1158)

فـظر إلقف فلطجبف كحقه  :قال مرول إأتك محاد بـ زيد يف أابـ الؿبارك 

 :قال ؟خراسان يأمـ  :قال .خراسان أهؾمـ  :قال ؟مـ أيـ أكت :لفؼال ف

 :قال ؟طبد الل بـ الؿبارك :يؼال لف -أو فتك-تعر ف رجال  :قال .مـ مرو

.فسؾؿ طؾقف ورحب بف :قال .هق الذي تخاصب :قال ؟ما فعؾ :قال .كعؿ
(5)

 

                                                        

 (.1153حسـ الحديث تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.24ضعقػ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 ( مـ صريؼ أبل كشقط، بف.1/189) مؼدمة الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (3)

 ( طـف: صدوق.3/36) الجرح والتعديؾقال الؿصـػ يف  (4)

 ـان بذلؽ.يف سـده إهبام، وهق مـ أبؾغ أمحد بـ س (5)

  ورواه مـ صريؼ القاسطل الخطقب يفتاريخف (11/391.)



t T        264  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

كا محؿقد أبلذكره  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1159)
(1)

بـ  براهقؿإبـ  

ع كا طبقدسؿق
(2)

هؾ رأيت  ،يا طبقد :يل ططاء بـ مسؾؿ قال :قالبـ جـاد  

ما رأيت بعقـقؽ مثؾف وٓ ترى بعقـقؽ مثؾف  :قال .كعؿ :قؾت ؟ابـ الؿبارك

 .حتك تؿقت

يقسػ كاأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (1167)
(3)

بـ واقد  

 .ت العققن مثؾ ابـ الؿباركما رأ :قال

 قال: سؿعتبـ سـان القاسطل  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1161)

طبدالل
(4)

خقات أكان لعبد الل بـ الؿبارك  :بـ سـان الخراساين يؼقل 

                                                        

 (.1147تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

  (5/434.)الجرح والتعديؾهق طبقد بـ جـاد الحؾبل، قال طـف أبق حاتؿ: صدوق مل أكتب طـف.  (2)

الجرح  من نتهىهق يقسػ بـ واقد الرازي أبق يعؼقب الصقؼؾ قال أبق حاتؿ: كان صدوًقا.ا (3)

  (9/232-233.)والتعديؾ

مل أقػ طىل مـ روى طـ ابـ الؿبارك ويؼال لف: طبد الل بـ سـان. سقى: طبد الل بـ سـان الفروي،  (4)

(: روى طـ يعؼقب إشعري، وابـ الؿبارك، روى طـف 5/68) الجرح والتعديؾقال الؿصـػ يف 

 هقل ذلؽ.اطظ بـ الؿديـل، ومحؿد بـ الؿثـك، سؿعت أبل يؼ

(: سؽـ البصرة يروي طـ ابـ الؿبارك، روى طـف أبق 8/342) الثؼاتوقال ابـ حبان يف 

 همقسك الزمـ، مستؼقؿ الحديث.ا

 وأبق مقسك الزمـ هق محؿد بـ الؿثـك، وقد ذكره ابـ أبل حاتؿ باسؿف. قًت:
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فؾؿا كبر طبد الل وترطرع  ،الؿبارك بستان بؿرو فـحؾف طبد الل بقفوكان ٕ

باكا كان أن إ :خقاتف فؼال لفـأالعؾؿ وصؾب العؾؿ جاء إىل  أهؾوجالس 

حؼ أ أحدولقس  هذا البستان دوكؽؿ لف كحؾـن يصـعأا مل يـبغ لف مرً أصـع 

ا بقــا فؼد رددت هذا البستان وجعؾتف مقراثً  :باه مؿا جعؾ فقف مـلأن يخرج أ

يف  أكت :فؼؾـ لف .باكا مؿا كان دخؾ فقفأفحؾؾقا  ،طىل كتاب الل طزوجؾ

ولؽـف مقراث  ،ٓ :قال .بقكا يف حؾ وهق لؽ كؿا كان والدكا كحؾؽأحؾ و

خقات فتزوج طبد الل فقلد لف ابـ فـحؾـ إ :قال ،فحؾؾقه .بقــا فحؾؾقه

 ،فقرثف طبد الل ،فؿات الغالم :قال .ابـ طبد الل حصصفـ مـ البستان

 .بقه كحؾفأفرجع إلقف البستان كؿا كان 

كقح كاأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (1162)
(1)

بـ حبقب كا  

.ن كسقج وحدهحدثـل ابـ الؿبارك وكا :طبدالرمحـ بـ مفدي قال
(2)

 

حدثـا طبدالرمحـ كا محؿد (1163)
(3)

أبقسؾؿة قال :قالبـ مسؾؿ  
(4)

: 

                                                        
 (.443ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.549كسقج وحده( تحت إثر رقؿ )صحقح، وتؼدم الؽالم طىل ققلفؿ ) (2)

 هق ابـ وارة. (3)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق مقسك بـ إسؿاطقؾ التبقذكل الؿـؼري أبق سؾؿة، ثؼة، ثبت.  (4)

(6992.) 
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 .ما رأيت مثؾ طبد الل بـ الؿبارك

طبد الل قال: سؿعتبـ سـان  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1164)
(1)

بـ  

يف يقم وصاحب يل إىل طبد الل بـ الؿبارك  كاأغدوت  :سـان الخراساين قال

جئتؿ مـ مقضع كذا  :لقـا وطؾقف قباء صاق فؼالإ فخرج شديد البرد فاستلذكا

ا حتك ـقعد مؼدار ما جئـا مـ مقضع كفأفظــا  ،فؼعد معـا .هذه الساطة

 .بؾغـاه لقصقبف مـ البرد كؿا أصابـا

يل طبد اللإكتب  :قال أبلذكره  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1165)
(2)

بـ  

يقسػ قال: سؿعتخبقؼ 
(3)

ؿبارك سقد ابـ ال :يؼقل -سباطأيعـل ابـ - 

 .مـ أبل إيلَّ  حبأالؼراء وهق 

حدثـا طبد الرمحـ كا الحجاج (1166)
(4)

بـ محزة كا طظ 
(5)

بـ الحسـ  

                                                        

 تؼدم قريًبا. (1)

 (.399تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.399تؼدم كالم إئؿة فقف جرًحا وتعدياًل تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.387، وتؼدم تحت إثر رقؿ )هقال فقف أبق زرطة: شقخ مسؾؿ، صدوق.ا (4)

 (.387ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
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.سر بالخقر مـ طبد اللأ قط ر رجاًل أمل  :بـ شؼقؼ قالا
(1)

يعـل ابـ  

 .الؿبارك

طبدة يؼقل: سؿعت أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1167)
(2)

بـ  

تك مسجد الؿصقصةأصىل العصر كان ابـ الؿبارك إذا  :سؾقؿان يؼقل
(3)

 

ا حتك تغرب أحدً فاستؼبؾ الؼبؾة يذكر الل ومل يؽؾؿ  -يعـل مسجد الجامع-

 .الشؿس

 :الحسـ بـ الربقع يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (1168)

 :قؾت ؟وما بقراين :قال .بقراين كاأ :قؾت ؟ما حرفتؽ :قال يل ابـ الؿبارك

.لق مل تؽـ لؽ صـاطة ما صحبتـل :الق .يل غؾؿان يصـعقن البقاري
(4)

 

 

                                                        

 (.1154ويـظر إثر رقؿ ) (1)

 (.1هق الؿروزي، حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

قصة ثغر مـ ثغقر الشام، قال أبق حاتؿ إصؿعل: وٓ يؼال: َمصقصة، بػ (3) معجؿ ما تح أولف. الِؿص 

  (2/1235.)استعجؿ مـ أسؿاء البالد والؿقاضع

 صحقح. (4)
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e E 
 َا ذنس َٔ َعسف١ ابٔ املبازى بسٚا٠ اآلثاز

 خباز ٚنالَ٘ فِْٝٗٚاقً٘ األ

العباس بـ محؿد الدوري  قرئ طىل :حدثـا طبد الرمحـ قال (1169)

 سؾؿة أبليحقك بـ معقـ يؼقل يف حديث قرة طـ الزهري طـ  قال: سؿعت

«م سـةحذف السّل» :ملسو هيلع هللا ىلصهريرة طـ الـبل  أبلطـ 
(1)

كان  يحقك:قال  ،

.فؽان بعد ٓ يرفعف .ٓ ترفعف :يرفعف فؼال لف ابـ الؿبارك طقسك بـ يقكس
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبق الػضؾ الفروي محؿد (1177)
(3)

 أبلبـ  

أمحدالحسقـ كا 
(4)

بار البغدادي كا محؿدبـ طظ إ 
(5)

بـ طظ الشؼقؼل  

                                                        

 (.297(، والترمذي برقؿ )1334رواه أبق داود برقؿ ) (1)

  (9/245-247.)العؾؾ القاردة يف إحاديث الـبقية(، و1/131) طؾؾ الحديثيـظر  (2)

 تاريخ بغدادوي، قال الخطقب يف هق محؿد بـ الحسقـ بـ محؿد بـ طؿار أبق الػضؾ الفر (3)

 ه(: كان ثؼة حافًظا.ا3/26)

  (13/443.)سقر أطالم الـبالء (5/532 ،)تاريخ بغدادثؼة قالف الدارقطـل  (4)

 =ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق محؿد بـ طظ بـ الحسـ بـ شؼقؼ، ثؼة، صاحب حديث.  (5)
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الؿروزي طـ سػقان طؿرو كقحأبق  خبرينأ :قال
(1)

 :قالبـ طبد الؿؾؽ  

با أيعـل -بـ صفؿان والسؽري  براهقؿإ :-يعـل ابـ الؿبارك-طبد الل  قال

.صحقحا الؽتب محزة
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ كا طبد الرمحـ (1171)
(3)

 

بـ الحؽؿ بـ بشقر طـ كقفؾا
(4)

جؾ كان بالؽقفة ر :قال -يعـل ابـ مطفر- 

فذكركاه ٓبـ  ،لف فضؾ وصحبة وكان رجاًل  ،حبقب الؿالؽل :يؼال لف

 :قؾت ؟ما هق :قال ،طـده حديث غريب :قؾت .طؾقف الؿبارك فلثـقـا

بالؿعرو ف  مرسللت حذيػة طـ إ :قال .طـ زيد بـ وهب طؿشإ

 ،بالؿعرو ف والـفل طـ الؿـؽر لحسـ مرن إإ :والـفل طـ الؿـؽر فؼال

هذا حديث  :فؼال .ن تخرج طىل الؿسؾؿقـ بالسقػأالسـة ولؽـ لقس مـ 

 :كثرت طؾقف يف ثـائل طؾقف فؼالأفؾؿا  ،فلبك .كفإو كفإ :قؾت لف .شلءلقس ب

                                                        

= (6193 ،)هتذيب الؽؿال (26/134.) 

ترمجة  تؼريب التفذيبقان بـ طبد الؿؾؽ الؿروزي مـ كبار أصحاب ابـ الؿبارك، ثؼة، هق سػ (1)

 (.2461برقؿ )

( مـ صريؼ: دطؾج بـ أمحد، قال: أخبركا أمحد بـ طظ 4/434) تاريخ بغدادورواه الخطقب يف  (2)

 إبار، بف.

 (.333تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.333تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)
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هذا حديث كـا كستحسـف مـ  ،ٓ يف هذا الحديثإ شلءطافاه الل يف كؾ 

.حديث سػقان طـ حبقب طـ أبل البختري طـ حذيػة
(1)

 

كعقؿ بـ محاد قال: سؿعتل حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أب (1172)
(2)

 

الذي  شلءكان ابـ الؿبارك ٓ يترك حديث الرجؾ حتك يبؾغف طـف ال :يؼقل

 أن يدفعف.ٓ يستطقع 

يقسػ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (1173)
(3)

بـ يعؼقب  

 :فؼال ذكر ٓبـ الؿبارك حديث رواه حبقب بـ خالد الؿالؽل :قال الصػار

هق  :فؼال ابـ الؿبارك .شقخ صالح كفإ :ركفؼقؾ ٓبـ الؿبا .شلءلقس ب

 .ٓ يف هذا الحديثإ شلءصالح يف كؾ 

براهقؿإ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (1174)
(4)

بـ مقسك  

 يذكر ابـ لفقعة سؿع رجاًل  كفأيحؽل طـ بعض الؿراوزة طـ ابـ الؿبارك 

                                                        

(1) مقزان آطتدال (1/456-457.) 

 (.24ضعقػ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.7954ترمجة برقؿ ) تؼريب  التفذيبثؼة.  (3)

 (.353هق الرازي، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)
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.يعـل قد ضفرت طقرتف .راب ابـ لفقعةأقد  :فؼال
(1)

 

براهقؿإ قال: سؿعتكا أبق زرطة حدثـا طبد الرمحـ  (1175)
(2)

بـ  

رباح قال: سؿعتمقسك 
(3)

إذا  :عت ابـ الؿبارك يؼقلؿس :بـ خالد قال 

بـ طقاش وبؼقة سؿاطقؾإاجتؿع 
(4)

.يلَّ إ حبأيف الحديث فبؼقة  
(5)

 

 قال :قالبـ مقسك كا بؼقة  براهقؿإحدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا  (1176)

 :قال .هنا متػرقةإ :قؾت .بـ طجالن حديث ثابت أخرج إيلَّ  :يل ابـ الؿبارك

.مظ طؾقفأتذكرها وأفجعؾت  .امجعفا يل
(6)

 

                                                        

ث. (1)  يف سـده إهبام، وهق مـ َحدَّ

  ـُ طساكر يف   (32/153.)تاريخفورواه مـ صريؼ الؿصـػ اب

 ازي، تؼدم قريًبا.هق الر (2)

(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ 3/491) الجرح والتعديؾهق رباح بـ خالد الؽقيف، ذكره الؿصـػ يف  (3)

  (3/289.)لسان الؿقزان(، ويـظر 8/242) الثؼاتتعدياًل، وذكره  ابـ حبان يف 

 هق بؼقة بـ القلقد. (4)

 سـده ضعقػ، وهق أثر صحقح. (5)

 فؼد رواه العؼقظ يف الضعػاء (1/133.) 

  ومـ صريؼف: ابـ طساكر يفتاريخ دمشؼ (13/341 مـ صريؼ: سػقان بـ طبد الؿؾؽ طـ )

 ابـ الؿبارك، بف، وسػقان ثؼة، تؼدم قريًبا.

 صحقح. (6)
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كا كعقؿ أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (1177)
(1)

رأيت  :بـ محاد قال 

اصرح حديث محؿد :ابـ الؿبارك يؼقل
(2)

 .بـ سامل 

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1178)
(3)

بـ مـصقر بـ راشد الؿروزي  

ةسؾؿ قال: سؿعت
(4)

 :-يعـل ابـ الؿبارك-قال طبد الل  :يؼقلبـ سؾقؿان  

.إذا اختؾػ الـاس يف حديث شعبة فؽتاب غـدر حؽؿ فقؿا بقـفؿ
(5)

 

أمحدأبق الحسقـ الرهاوي  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (1179)
(6)

بـ سؾقؿان  

مـصقر قال: سؿعت يلَّ إفقؿا كتب 
(7)

يحقك قال: سؿعتبـ مقسك  
(8)

بـ  

                                                        

 (.24هق الخزاطل، ضعقػ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.5935ترمجة برقؿ ) ب التفذيبتؼريهق محؿد بـ سامل الَفْؿداين، أبق سفؾ الؽقيف، ضعقػ.  (2)

 (.113ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (3)

ق ٓبـ الؿبارك.  (4) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق سؾؿة بـ سؾقؿان الؿروزي، ثؼة، حافظ، كان يقر 

(536.) 

 ( ٓبـ رجب الحـبظ.2/514) شرح طؾؾ الترمذيسـده حسـ، ويـظر  (5)

 (.335إثر رقؿ ) ثؼة، تؼدم تحت (6)

(، قال يف ذكر مـ كـقتف أبق 1/215) الؽـك وإسؿاءمل أقػ طىل ترمجة لف إٓ ما ذكر الدوٓبل يف  (7)

 إزهر: وأبق إزهر مـصقر بـ مقسك يحدث طـف أمحد بـ سؾقؿان الرهاوي.

 (.622هق الؽقيف، ثؼة، تؼدم  تحت إثر رقؿ ) (8)
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كصر لقؽإ حبأيفؿا أ :آدم يؼقل لعبد الل بـ الؿبارك
(1)

بـ صريػ أو  

طثؿان
(2)

 .ذا وٓ ،ذا ٓ :قال ؟البري 

هشام قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (1187)
(3)

بـ طبقد الل  

حسـ الـاس أأو -روى الـاس أمـ  :سللت ابـ الؿبارك :الرازي قال

.أبق طقاكة :قال ؟أجرير ؟طـ الؿغقرة -رواية
(4)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبق طبد الل (1181)
(5)

طبد الرزاق  كاأالطفراين  

ن يقكس أٓ إروى لؾزهري مـ معؿر أا أحدً ما رأيت  :ابـ الؿبارك قال :قال

لؾسـد آخذكان 
(6)

.كان يؽتب كفٕ :
(7)

 

                                                        

 (.8882( برقؿ )7/215-217) لسان الؿقزان يـظر كالم إئؿة فقف يف (1)

 (.5568( برقؿ )3/56) مقزان آطتداليـظر كالم إئؿة فقف يف  (2)

(: ثؼة، يحتج بحديثف وقال: ُسئؾ أبل طـف فؼال: 9/67) الجرح والتعديؾقال الؿصـػ يف  (3)

 هصدوق.ا

 خف الثؼات.ففق ثؼة، وأبق حاتؿ يطؾؼ كؾؿة صدوق يف الغالب طىل مشاي قًت:

 صحقح. (4)

 (.286تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 (: إٓ أن يقكس أحػظ لؾؿسـد.32/554) هتذيب الؽؿاليف  (6)

 صحقح. (7)
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يعـل ابـ -بـ حـبؾ كا طظ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1182)

كان  :قال ؟ظيسللت طبد الرمحـ بـ مفدي طـ يقكس إ :قال -الؿديـل

كتابف  :ققلأ كاأو قال طبد الرمحـ .كتابف صحقح :لؿبارك يؼقلابـ ا

.صحقح
(1)

 

قال: حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ بـ محؿد الطـافسل  (1183)

سعقد سؿعت
(2)

رأيت ابـ الؿبارك مر طىل رجؾ هبؿذان  :بـ صالح قال 

 .طـ مثؾف فحدث :يحدث طـ يزيد بـ زريع فؼال

كا  يلَّ إفقؿا كتب خقثؿة  أبلأبق بؽر بـ  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (1184)

محؿد
(3)

أبل خبرينأ :قالبـ طبد العزيز بـ أبل رزمة  
(4)

طـ طبد الل بـ  

الؿبارك طـ طؿار
(5)

.اطؾقف خقرً  كثـأو ،ػقبـ س 
(6)

 

                                                        

 صحقح. (1)

  (4/34-35.)الجرح والتعديؾمل أطرفف، ويـظر  (2)

 (.181ثؼة، تؼدم تحت  إثر رقؿ ) (3)

 (.181ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب(، و6/393) الجرح والتعديؾضبل، ضعقػ، ويـظر هق ال (5)

(4863.) 

 صحقح إىل ابـ الؿبارك. (6)
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كا  يلَّ إفقؿا كتب بـ حـبؾ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا طبد الل بـ  (1185)

الحسـ
(1)

ٓ  :لابـ الؿبارك يؼق قال: سؿعتبـ طقسك بـ ماسرجس  

سؿاطقؾإيؽتب طـ جرير بـ طبد الحؿقد حديث السري بـ 
(2)

وترك ابـ  ،

 الؿبارك حديثف.

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (1186)
(3)

كعقؿ قال: سؿعتبـ الحسـ  
(4)

 

وذكر طـده حديث سؾؿ ركلؿباابـ ا قال: سؿعتبـ محاد ا
(5)

 ،بـ سامل 

 .ؿؾَ هذا مـ طؼارب َس  :فؼال

كا طبد الرمحـ بـ طؿر  أبلذكره  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1187)

                                                        

 (.1285ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (1)

 ( بزيادة فقف.6371( برقؿ )3/484) العؾؾ ومعرفة الرجالصحقح، وهق يف  (2)

 (.24تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.24الخزاطل ضعقػ تؼدم تحت إثر رقؿ )هق  (4)

 (: لَِسَؾؿ.4/267) الجرح والتعديؾيف  (5)

 .الجرح والتعديؾ( مـ 4/267وهق َسَؾؿ بـ سامل البؾخل، تـظر ترمجتف يف )

  وإثر طـد العؼقظ يفالضعػاء (2/537 مـ صريؼ: الحسـ بـ طظ، بف، وحصؾ طـده يف )

طظ( بدل )طظ بـ الحسـ(، وطظ بـ الحسـ هذا هق  السـد قؾٌب، وهق: )الحسـ بـ

 (.24الفسـجاين، تؼدم تحت إثر رقؿ ِ)
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الزهري
(1)

براهقؿإكا  
(2)

 :ٓبـ الؿبارك قؾت :قال .بـ طقسك الطالؼاين 

.ثؼة :فؼال ؟شفاب بـ خراش
(3)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (1188)
(4)

قال: بـ الحسـ الفسـجاين  

ابـ الؿبارك يغؿز طؿر قال: سؿعتيحقك بـ معقـ  سؿعت
(5)

بـ هارون  

يف سؿاطف مـ جعػر بـ محؿد
(6)

ا أو وكان طؿر يروي طـف ستقـ حديثً  ،

 .كحق ذلؽ

طؿار كاأحدثـا طبد الرمحـ  (1189)
(7)

كا يحقك  يلَّ إفقؿا كتب بـ رجاء  

                                                        

 (.6الؿعرو ف برستف، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

(، 234( ترمجة برقؿ )2/86) الجرح والتعديؾهق إبراهقؿ بـ إسحاق بـ طقسك الطالؼاين كؿا يف  (2)

( قال طـف ابـ 363( ترمجة برقؿ )2/119) الجرح والتعديؾ وهـا كسبف الؿصـػ إىل جده، وكذا يف

معقـ: ثؼة. وقال أبق حاتؿ: صدوق. ويـظر تعؾقؼ العالمة الؿعؾؿل طىل ترمجتف يف الؿقضعقـ الؿشار 

 .الجرح والتعديؾإلقفؿا مـ 

 صحقح. (3)

 (.24تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.5314ترمجة برقؿ ) تفذيبتؼريب الهق طؿر بـ هارون البؾخل، متروك.  (5)

 صحقح. (6)

(: كتب إلقـا و إىل أبل 6/395) الجرح والتعديؾهق طؿار بـ رجاء آستراباذي، قال الؿصـػ يف  (7)

 هوأبل زرطة وكان صدوًقا.ا



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 277 

 

 

 

 

السالحقـل سحاقإبـ ا
(1)

فضؾ مـ أ ر رجاًل أمل  :ابـ الؿبارك قال :قال 

قب.يأيحقك بـ 
(2)

 

ــاأحــدثـا طبــد الــرمحـ  (1197) فقؿــا بـــ حـبــؾ  أمحــدطبــد الل بـــ  ك

الحســـ حــدثـل :قــال يلَّ إكتــب 
(3)

تــرك ابـــ الؿبــارك  :بـــ طقســك قــال 

قبيأحديث 
(4)

رووترك طؿ ،قطبـ ُخ ا 
(5)

.بـ ثابت 
(6)

 

حدثـا طبد الرمحـ سؿعت أبل يذكر طـ بعض مشقختف طـ  (1191)

 ،هؾ العؾؿ مـ ابـ طجالنلشبف بأ أحد مل يؽـ بالؿديـة :ابـ الؿبارك قال

.بقـ العؾؿاءشبفف بالقاققتة أكـت 
(7)

 

                                                        

يؼال: السالحقـل. والسقؾحقـل. قال يحقك بـ معقـ: صدوق. وكذا قال الحافظ ابـ حجر، يـظر  (1)

الجرح والتعديؾ (9/126و ،)تؼريب التفذيب (ِ 5749ترمجة برقؿ.) 

 صحقح. (2)

 (.1185ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.617ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق أيقب بـ ُخقط البصري أبق ُأمقة، متروك.  (4)

ة برقؿ ترمج تؼريب التفذيبهق طؿرو بـ ثابت الؽقيف مقىل بؽر بـ وائؾ، ضعقػ، ُرمل بالرفض.  (5)

(5333.) 

 صحقح. (6)

 = فقف إهبام شقخ اإلمام أمحد. (7)
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ا طظحدثـا طبد الرمحـ ثـ (1192)
(1)

بـ الحسـ الفسـجاين كا كعقؿ 
(2)

 

ن إ :قال ؟تركقا طؿرو بـ طبقد شلء يٕ :ٓبـ الؿبارك قؾت :قالبـ محاد ا

.ا كان يدطقطؿرً 
(3)

 يعـل إىل الؼدر. 

ذكره أبل كا طبد الرمحـ :حدثـا طبد الرمحـ قال (1193)
(4)

بـ طؿر  

براهقؿإرستة كا 
(5)

 أحدأيصظ  :ٓبـ الؿبارك قؾت :قالبـ طقسك الطالؼاين  

 :قؾت .الصدقة لقس فقف اختال ف :قال ؟أحدطـ  أحدأو يصقم  أحدطـ 

أن تصؾل هلام مع  ن مـ الامر بعد الامرإ» :ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ىفالحديث الذي يرو

طـ شفاب  :قؾت ؟الحديث طؿـ :قال ؟«صّلتؽ وتصقم هلام مع صقامؽ

                                                        

( مـ ترمجة ابـ طجالن: وروى أبق حاتؿ الرازي طـ شقخ لف، 3/646) الؿقزانقال الذهبل يف  =

 طـ ابـ الؿبارك...، وذكره.

 لق كاكقا مجاطة لؼقؾ: ٓكجبر ذلؽ بجؿعفؿ. قًت:

 (.24تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.24تحت إثر رقؿ )ضعقػ، تؼدم  (2)

يعـل أكف كان يدطق إىل بدطتف، ولؾػائدة يـظر الؽالم طىل رواية الداطقة وغقر الداطقة مـ أهؾ البدع يف  (3)

 (.341التعؾقؼ طىل إثر رقؿ )

 (.6ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.1187ثؼة، تؼدم تحت  إثر رقؿ ) (5)
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 ؟ثؼة طؿـ :قال .الحجاج بـ ديـارطـ  :قؾت ؟ثؼة طؿـ :قال .بـ خراشا

 ملسو هيلع هللا ىلصبقـ الحجاج وبقـ الـبل  ،سحاقإ باأيا  :فؼال .ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  :قؾت

.طـاق الؿطلأمػازة تؼطع فقفا 
(1)

 

كعقؿ بـ  يؼقل: سؿعت أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1194)

 شلءكان ابـ الؿبارك ٓ يطرح حديث الرجؾ حتك يبؾغف طـف ال :محاد يؼقل

.ن يدفعفأالذي ٓ يستطقع 
(2)

 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين  (1195)

أمحد
(3)

حديث الزهري طـدكا  :قال ابـ الؿبارك :بـ سعقد الدارمل يؼقل 

 .بالقد كلخذ

كا كعقؿ أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1196)
(4)

بـ محاد كا ابـ الؿبارك طـ  

.اوكان صدوقً  ،الؿؽل سحاقإزكريا بـ 
(5)

 

                                                        

 ( مـ صريؼ: إبراهقؿ بـ طقسك، بف.1/16) مؼدمة صحقح مسؾؿصحقح، وهق يف  (1)

 (.1172تؼدم برقؿ ) (2)

 (.196ثؼة حافظ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.24هق الخزاطل، ضعقػ تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.2331ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبقال الحافظ: ثؼة، ُرمل بالؼدر.  (5)
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دامةق أبلطـ  أبلكا  (1197)
(1)

 باأيت لن يأراد ابـ الؿبارك أ :قال 

ٓ يجؿع الخراج  :طـ طؽرمة قال ىرو كفأخبر لالؿـقب العتؽل الؿروزي ف

 تف.لفؾؿ ي .شروالعُ 

 

                                                        

 (.822هق السرخسل، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
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 تكإ ابٔ املبازىإباب َا ذنس َٔ 

 ٚسفظ٘ ٚصش١ سدٜج٘

براهقؿإ قال: سؿعت أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1198)
(1)

بـ مقسك  

يعـل طبدالرزاق -دي مـ حديث الصـعاكققـ ن مجقع ما طـألقددت  :يؼقل

طـد رجؾ بؼقمس ثؼة مثؾ طبدالرمحـ بـ  -وهشام بـ يقسػ وابـ ثقر

.طقده طـفأمفدي طـ ابـ الؿبارك طـ معؿر فؽـت 
(2)

 

قال طظ بـ  :أبل يؼقل قال: سؿعت :حدثـا طبد الرمحـ (1199)

.طبد الل بـ الؿبارك ثؼة :الؿديـل
 (3)

 

                                                        

 (.353هق إبراهقؿ بـ مقسك الرازي، أبق إسحاق الػراء، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)
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e E  بٔ املبازى ْػد يف عبد اهلل أباب َا 

 قال: سؿعتبـ سؾؿة الـقسابقري  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1277)

رحؾ أبل مـ كقسابقر إىل مرو لقؽتب  :سؾؿ بـ سؾقؿان يؼقلأبؽر بـ  باأ

 :كشدها ٓبـ الؿباركأبقات شعر أطـ ابـ الؿبارك فؼال 

اا مَ قْ ل َيااِسااْر طُ  ُ  ْػااؾَّ َخ   ةً َقاااكِ بَ  رِ قْ السَّ

 

ااَر ل بِ قـِااؽِ امْ تَ  كِ ارِ اَمااالؿُ  ـَ ا اْبااَياا  اِت كَّ

 اَهاارَ أَ  ؿْ َلاا مِ قْ ا َسااَحًرا يف الـَّااَفااتُ ػْ ؾَّ َخ  

 

 اِت قَّااكَ  فُ امْ ا ِشااَفااـْ ي مِ ادِ مَ ل ُفااِػاافَ 

 ؿُ فُ تُ ْضافَ ل رَ اكِ قَ امْ ِصال وَ ِس ْر طُ ل وَ ؾِ هْ أَ  

 

 اِت ازَ َػاالؿَ  َؽ ْؾايف تِ  كَ قَ ْحاكَ  ُت ْر ِس وَ 

 اَفاابِ  ِؼ ْياارِ الطَّ  اعَ طَّااقُ  اهللِ وَ  اُف َخااأَ  

 

 اِت قَّااَح  غِ ْد َلاا ـْ ا ِمااَفاابِ  ُ  ـْاامِ ا أَ َمااوَ 

 ةٌ هَ قَّ َشاامُ  ٌش َقااا رَ َفاابِ  اٌت زَ فِ قْ تَ ْساامُ  

 

 لاتِ اطَ َساا ؾِّ ا يف ُكاافَ تَ لَ قْ َصاا اُف َخااأَ 

 اًر َؽاابُ  ةً اطَ َساا مٍ قْ َياا ؾَّ ا ُكااـَاالَ  ْس جؾِاااِ  

 

 اِت قَّ ِشاااااعَ الْ  بِ َّٓ إِ وَ  اكَ ذَ  ػَّ َخااااا نْ إِ 

 ؿُ ُؽااػِّ ؽَ ا بِ قَكااـُ قْ طِ أَ  وٍ ْر َماا َؾ ْهااا أَ َياا 

 

 اِت َقااااابْ لَ ؿ بِ اكُ ـَاااااقْ مَ  رَ َّٓ إِ ا وَ ـَّاااااطَ 

اانِ ا فَ وكَ ُر جِ ْضاا تُ َٓ    ٌر امُ ُصاا ُر َشااعْ ا مَ كَّ

 

ا بِّ ى رَ قَ ق ِساُجاْر كَ  َس قْ لَ وَ  (1)قاِت ؿَ السَّ
 

                                                         
رحؿ الل شقخـا مؼباًل القادطل: لؼد كان كثقًرا ما يطؾب مـ بعض صالبف أن يؼقم أمام صؾبة العؾؿ  (1)

مػارقة أهؾف ووصـف، فرحؿ الل أبا وُيؾؼل هذه إبقات طىل مسامعفؿ، لؽل يصبر مـ رحؾ إلقف طىل 

 طبد الرمحـ.
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 ضالّ مبٛت ابٔ املبازىباب َا ذنس يف دخٍٛ اخلًٌ ع٢ً اإل

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (1271)
(1)

بـ يحقك القاسطل حدثـل  

محؿد
(2)

بـ الحسقـ كا زكريا 
(3)

محرخالد إ باأ قال: سؿعتبـ طدي  
(4)

 

رض مـذ مات سػقان هدهتا لؿقت ما هدت إ :وذكر ابـ الؿبارك فؼال

 .ابـ الؿبارك

                                                        

  (8/125.)الجرح والتعديؾهق محؿد بـ يحقك بـ طؿر القاسطل، ثؼة، لف ترمجة يف  (1)

 الجرح والتعديؾهق محؿد بـ الحسقـ البرجالين، صاحب كتب الزهد، قال الؿصـػ يف  (2)

حـبؾ طـ شلء مـ حديث الزهد،  (: سؿعت أبل يؼقل: ُذكر يل أن رجاًل سلل أمحد بـ7/229)

 هفؼال: طؾقؽ بؿحؿد بـ الحسقـ البرجالين.ا

 ه(، وقال: كان صاحب رقاق، وحؽايات.ا9/88) الثؼاتوذكره ابـ حبان يف 

(: أرجق أن يؽقن ٓ بلس بف، ما رأيت فقف تقثقًؼا وٓ تجريًحا، 1/522) الؿقزانوقال الذهبل يف 

 هؼال: ما طؾؿت إٓ خقًرا.الؽـ ُسئؾ طـف إبراهقؿ الحربل، ف

 (.2335ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق زكرياء بـ طدي التقؿل، مقٓهؿ، ثؼة، جؾقؾ، يحػظ.  (3)

ترمجة  تؼريب التفذيبهق سؾقؿان بـ حقان إزدي، أبق خالد إمحر الؽقيف، صدوق يخطئ.  (4)

 (.2562برقؿ )
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 باب َا ذنس َٔ دالي١ ابٔ املبازى عٓد ايعًُا٤

كا محؿقد أبلذكره  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1272)
(1)

بـ  براهقؿإبـ  

الؿسقب قال :قالسؿقع 
(2)

الػزاري بقـ يدي  سحاقإ باأرأيت  :بـ واضح 

 .كثرأكبر مـف بعشر سـقـ أو أ سحاقإ بقأوابـ الؿبارك 

كا محؿد :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1273)
(3)

بـ  

يعـل طـ ابـ صاوس طـ -طباد الؿؽل كا سػقان بـ طققـة كا ابـ الؿبارك 

 .لقس يف الؼؾس وضقء :قال لقس :قال -بقفأ

.قان بـ طققـة طـ ابـ الؿباركسػ ىوقد رو قاه أبو حمىد:
(4)

 

                                                        

 الجرح والتعديؾ، هوُسئؾ طـف فؼال: صدوق.ا قال أبق حاتؿ: ما رأيت بدمشؼ أكقس مـف، (1)

(8/292.) 

 (.1138ضعقػ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.888(، وتؼدم تحت إثر رقؿ )343ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يفؿ.  (3)

لقس لعؾ الؿصـػ قال هذا الؼقل وهق ققلف: )وقد روى سػقان بـ طققـة طـ ابـ الؿبارك(: لقبق ـ أكف  (4)

 =يف اإلسـاد قؾب: ٕكف قد روي مـ صريؼ ابـ الؿبارك طـ سػقان طـ ابـ صاوس، طـ أبقف، وقد كػك 
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(: حدثـا طبد الل بـ  الزبقر 1519( برقؿ )1/557) تاريخفابـ طققـة ذلؽ، فؼد قال أبق زرطة يف  =

طـ أبقف: الحؿقدي، قال: سؿعت رجاًل قال لسػقان: إن ابـ الؿبارك يروي طـؽ طـ ابـ صاوس، 

 هلقس يف الؼؾس وضقء. فؼال ابـ طققـة: ما أطر ف هذا، وإن ابـ الؿبارك َلثِؼٌة.ا

 ( لؾػسقي.2/691) الؿعرفة والتاريخويـظر 
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e E ٘باب َا ذنس َٔ ضدا٤ ابٔ املبازى ٚطٗاز٠ خًك 

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا  (1274)
(1)

قال: بـ أبل الحقاري  

طبد الل سؿعت
(2)

كا طبد الرمحـ أمحدبـ  
(3)

ابـ  قال: سؿعتحقل إ 

رتحؾ مـ طـد معؿر بعثت إلقف بقصقػأن ألؿا أردت  :الؿبارك يؼقل
(4)

 

صحاب أرتحؾ جاءين شاب مـ فؾؿا شددت متاطل ٕ ،وألػ درهؿ

 .ن ترتحؾأسؾف قبؾ  :الحديث فذكر يل حديثا طـ معؿر مل أسؿعف فؼال يل

ٓ آيت الشقخ بعدما وصؾتف أسللف فقحدثـل بف طىل غقر ما كان  :فؼؾت

                                                        

 (.453ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 هق طبد الل بـ أمحد بـ بشقر بـ ذكقان البفراين  الدمشؼل، إمام الجامع، الؿؼرئ، صدوق، متؼدم يف ( 2)

 (.3223ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالؼراءة. 

 مل أطرفف. (3)

الَقِصْقػ هق: الخادم غالًما كان أو جارية، والجؿع: الُقَصػاء. وربؿا ققؾ لؾجارية: وصقػة.  (4)

 ( مادة: وصػ.724)ص مختار الصحاحوالجؿع: وصائػ. 
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.صؾفأن أيحدثـل بف قبؾ 
(1)

 .فارتحؾ وما سللف طـف 

الحسـ يؼقل: سؿعت أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1275)
(2)

 

ما رأيـا الزماورد :بـ الربقع يؼقلا
(3)

ٓ طـد ابـ الؿبارك بالؽقفة كان إ 

كرباسة صحاب الحديث ويؿدأا ويدطق يتخذ صعامً 
(4)

بالطقل ويؾؼل طؾقف  

وكان يتخذ الػالقذجات ،الثقاب ويمكؾ طؾقف
(5)

صحاب أالؿعؼدة ويطعؿ  

.الحديث
(6)

 

مقسك كا أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (1276)
(7)

بـ الؿبارك الرازي  

                                                        

 ٕجؾفا. اكتفك، قالف الؿعؾؿل. يريد أكف كان يحدثف ِحْسَبًة فؾعؾف بعد الصؾة إكؿا يحدثف (1)

 (.244هق الحسـ بـ الربقع البقراين، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

ا بالبقض وغقره.  (3) البحر الرائؼ شرح كـز الزماورد هق: ما ُيؼطع مـ الخبز مستديًرا بعدما كان محشق 

  (9/433.)الدقائؼ

 ه: الؽرباس ضرٌب مـ الثقاب.اقال الؿعؾؿل  (4)

ب، بؽسر الؽا ف، والجؿع: قال الػققمل و : الؽِرباس: الثقب الَخِشـ، وهق فارسل ُمَعرَّ

 (.315)ص الؿصباح الؿـقركرابقس، ويـسب إلقف َبقَّاُطُف، فقؼال: كرابقسل. 

ب.  (5) ى مـ ُلب  الحـطة، فارسل ُمَعرَّ  (5/156 )لسان العربالػالقذج هق كقع مـ الحؾقاء ُيسقَّ

 مادة: فؾذ.

 صحقح. (6)

 =(، فؼال: روى طـ سؾؿان بـ أبل هقذة، روى طـف 8/164) الجرح والتعديؾذكره الؿصـػ يف  (7)
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ن يؽؾؿ لف بعض أا طؾقف وسللف سامة إىل ابـ الؿبارك ديـً أشؽا أبق  :قال

 مع فعؿد ابـ الؿبارك إىل مخسؿائة درهؿ مـ مالف فقجففا لقاًل  :قال ،خقاكفإ

فلتاه الرسقل  :قال .ن ٓ يعؾؿف مـ وجفف إلقفأرسقل لف وتؼدم إىل الرسقل 

 ثؿ :قال ،هنا جاءتف مـ مؽان آخرأائة فؼبضفا مـف وضـ فدفع إلقف الخؿسؿ

فسؽت طـف  ،سامة لؼل طبد الل بـ الؿبارك بعد ذلؽ فذكره الحاجةأ باأن إ

فؾعؾفا قد  :ا فؼال لف ابـ الؿباركابـ الؿبارك فلطاد طؾقف مرتقـ أو ثالثً 

 .أتتؽ

ــرمحـ  (1277) ــد ال ــدثـا طب ــؿعتح ــال: س ــل ق ــؿعت أب ــقل: س  يؼ

طبــدة
(1)

ــ  ــا مــع ابـــ الؿبــارك بالؿصقصــة :البـــ ســؾقؿان ق كـ
(2)

 :قــال 

هديت إلقـف جـام لبـل طـظ يـد بــل يل فؼبـؾ مــف وصـر أفلول ما جاء الؾقؾ 

وجفـت  ،طبـد الـرمحـ بـاأا يـ :لؼقتـف يف السـقق فؼؾـت ، ثـؿايف كػف ديـارً 

شــلءاســؽت ٓ تــتؽؾؿ ب :فؼــال .لقــؽإ
(3)

وكـــت قــد كتبــت طـــف قبــؾ  ،

                                                        

 ه.اأبل  =

 (.1تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

لف، وتشديد ثاكقف، بعده ياٌء، ثؿ صاد ُأخرى مفؿؾة: َثْغٌر مـ ثغقر الشام.  (2) قَصة: بؽسر أوَّ معجؿ الِؿص 

  (2/1235.)ما اسُتعجؿ

 =: كلن طبدة أراد أن يعاتب ابـ الؿبارك طىل إططاء الديـار، فبادره ابـ الؿبارك قال الؿعؾؿل  (3)
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.اا كثقرً ذلؽ حديثً 
(1)

 

ن أبؾغـل  :يؼقل زرطة  باأ قال: سؿعتالرمحـ حدثـا طبد  (1278)

.فامتـع .اخرج إىل صـعاء يف كػؼتل :كعقؿ بلٕابـ الؿبارك قال 
(2)

 

 

                                                        

فسؽتف، وكلن ابـ الؿبارك خشل أن يؽقن بعث الؾبل مؽلفاًة طىل ما سؿعف طبدة مـف مـ العؾؿ، فؽافل  =

 هطىل الؾبن لَِقْسَؾَؿ ثقاب التعؾؿ.ا

 ( مادة: لبل.588)ص مختار الصحاحوالؾبل هق أول الؾبـ يف الـتاج.  قًت:

 سـده حسـ. (1)

 مل يذكر أبق زرطة مـ حدثف بذلؽ. (2)
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e E  باب َا ذنس َٔ تٛاضع ابٔ املبازى 

حدثـا طبد الرمحـ كا حجاج (1279)
(1)

زكقج  خبرينأ :قالبـ محزة  

صاحب الطقالسة
(2)

رأيت ابـ  :قال -رجؾ صالح-فالن  خبرينأ :قال 

ّـٌ لؿبارك وطىل طاتؼف صُ ا
(3)

 .مـ حطب يدخؾ خان قريش 

حدثـا طبد الرمحـ كا حجاج (1217)
(4)

محؿد خبرينأ :قالبـ محزة  
(5)

 

مـ رأى ابـ الؿبارك حافقا بال خػ وٓ كعؾ  خبرينأ :قالبـ محاد الطالس ا

                                                        

 الجرح والتعديؾهق حجاج بـ محزة العجظ الخشابل، قال أبق زرطة: شقخ مسؾؿ صدوق.  (1)

 (.387(، وقد تؼدم تحت إثر رقؿ )3/158)

 (.363رقؿ )واسؿف محؿد بـ طؿرو الطقالسل، ثؼة، تؼدم تحت إثر  (2)

: ُحزمة مـ حطب أو قصب.  (3) ّـُ  ( مادة: صــ.226)ص الؿصباح الؿـقرالطُّ

 تؼدم قريًبا. (4)

مل أقػ طىل ترمجة لف، وأخشك أن يؽقن هق محؿد بـ طؿرو الطالس الؿعرو ف بزكقج، يؼال لف:  (5)

اسخ لؾؿخطقط )الطالس( و)الطقالسل(، ويروي طـف حجاج كؿا يف إثر الذي قبؾ هذا: فؾعؾ الـ

 أراد أن يؽتب محؿد بـ طؿرو، فؽتب محؿد بـ محاد، ومع هذا فال أجزم بذلؽ، والل أطؾؿ.
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 .يف شرى حقائجف يف السقق

ذكره طبد الل :حدثـا طبد الرمحـ قال (1211)
(1)

 طؿر البؽري كا أبلبـ  

طبد الؿؾؽ
(2)

أبق جعػر حدثـل :قالالؿقؿقين  
(3)

 قال: سؿعتالحراين  

وابـ الؿبارك فربؿا استحققت  كاأكـا بلرض الروم  :طقسك بـ يقكس يؼقل

اي يلخذ بركابل فنذا كزلـا قدم لـا الخبقص يإمـ خدمة ابـ الؿبارك 

مـ صـعف - ،يا شقخ :ققللل ويؼعد فقسللـل طـ الحديث ويؽتب فـفقؾؼؿ

ومـ يشبع مـ هذا  :فقؼقل ؟ن تشبعأأما آن لؽ  ،بقكألل  -ره يلوب

.الشلن
(4)

 

                                                        

 (.837هق طبد الل بـ بشر البؽري الطالؼاين، تؼدم تحت إثر ) ( 1)

 (.837ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبافظ. هق طبد الل بـ محؿد بـ طظ الـػقظ، أبق جعػر الحراين، ثؼة، ح (3)

(3619.) 

 صحقح. (4)
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e E ٙباب َا ذنس َٔ ٚزع ابٔ املبازى ٚشٖد 

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا  (1212)
(1)

قال: الحقاري  أبلبـ  

طبد الل سؿعت
(2)

طبد الرمحـ كاأ أمحدبـ  
(3)

ابـ  قال: سؿعتحقل إ 

ة بقـ الؽقفة ومؽة إذ جاءين رجؾ معف حبؾ يف مرحؾ كاأبقـا  :الؿبارك يؼقل

قت
(4)

يف هذه الؼرية لقس فقفا  كاأ ،طبدالرمحـ باأيا  :فجؾس بقـ يدي فؼال 

ٓ مائة درهؿ مل إبقت هبذا الحبؾ أحاكقت غقر حاكقيت يؿر بل الؿار فؾق 

شدوا  :رفؼائل فؼؾت فالتػت إيلَّ  :قال ؟ن يشتريف مـل أفلبقعفأا مـ يجد بد  

فؾؿا صركا يف الؿرحؾة  :قال .شلءجبف بأفارتحؾت ومل  :قال .متاطؽؿ

 .ٓ :قالقا ؟تدرون مل سؽت طـ صاحب الحبؾ :خرى قؾت لرفؼائلإ

                                                        

 (.453ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.1234هق البفراين حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.1234مل أطرفف، وقد تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

صبة مـ طؾػ الدواب.  (4)  ( مادة: قتت.2/413) الـفايةالؼتُّ هل:  الرَّ
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حؾف الل طزوجؾ لف أا قد فلحرم طؾقف شقئً  :ٓ تبعف :ن أققل لفأكرهت  :قال

فارتحؾت  ،رجؾفؿ بؽالملأدي الـاس ويأفقؼطع  :بعف :ققل لفأوكرهت أن 

 .وسؽت

ـا طبد الرمحـ كا محؿدحدث (1213)
(1)

 قال: سؿعتبـ مسؾؿ  

محؿد
(2)

 زامؾت :يؼقل أبل قال: سؿعتبـ طبد الل بـ حقشب الطائػل  

ا قصقدة فذكر يقمً  ،شؽ أبق طبد الل -كـت رفقؼا لف :أو قال-ابـ الؿبارك 

 .يل مـ قصر ابـ صاهرإ حبأهذه  ،محؿد باأيا  :فؼال يل ويالعدلسؾقؿان 

ضقعـا أيامـا يف  ،با محؿدأيا  :ا مـ هذه الرقائؼ فؼال يلمً ا كالذكر يقمً  ثؿ

 .يالء والظفار وتركـا هذا العؾؿاإل

يلَّ إكتب  :ذكره أبل قال :حدثـا طبد الرمحـ قال (1214)
(3)

طبد الل بـ  

لعؾ الؽؾؿة التل أكتػع هبا مل  :قال ؟كؿ تؽتب :ققؾ ٓبـ الؿبارك :خبقؼ قال

 .غـقاءالتؽبر طىل إ :قال ؟التقاضع ما :وققؾ ٓبـ الؿبارك .كتبفا بعدأ

                                                        

 هق ابـ وارة اإلمام. (1)

 (.6351ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

(: كتب إىل أبل بجزٍء مـ 5/46) الجرح والتعديؾيليت يف ترمجة طبد الل بـ خبقؼ مـ الؽتاب  (3)

 حديثف. الؿعؾؿل.
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 .اطر ف قدرك :قال .وصـلأ :وققؾ ٓبـ الؿبارك

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا محؿد (1215)
(1)

بـ طؿرو زكقج كا أبق  

سحاقإ
(2)

ن أتصدق بدرهؿ مـ ٕ: ابـ الؿبارك قال قال: سؿعتالطالؼاين  

.ا مـ شبفةتصدق بستقـ درمهًأن أيل مـ إحالل أحب 
(3)

 

أمحدد الرمحـ كا أبل كا حدثـا طب (1216)
(4)

بـ أبل الحقاري كا  

طؿران
(5)

بـ هارون طـ طبدة 
(6)

ققؾ ٓبـ  :قال -يعـل ابـ سؾقؿان- 

مـ  لقس أمر الـاهل ،ٓ :قال ؟تقت هذا الرجؾ فقطظتفألق  :الؿبارك

 .مـ جاكبفؿ أمر الـاهل كؿاإ ،دخؾ طؾقفؿ

 :ان قالطبدة بـ سؾقؿ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (1217)

                                                        

 (.363ثؼة، تؼدم تحت  إثر رقؿ ) (1)

 (.1187حت إثر رقؿ )هق إبراهقؿ بـ إسحاق الطالؼاين، ثؼة، تؼدم ت (2)

 صحقح. (3)

 (.453ثؼة، تؼدم تحت  إثر رقؿ ) (4)

 الجرح والتعديؾهق طؿران بـ هارون الرمظ، قال أبق زرطة: صدوق. ولقـف ابـ يقكس.  (5)

  (5/339-343.)لسان الؿقزان(، و6/337)

 (.1حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ )صدوق،  (6)
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رض الروم فبقـا كحـ كسقر ذات لقؾة والسؿاءأكـا مع ابـ الؿبارك يف 
(1)

مـ  

يالء امـا يف اإليأفـقـا أ ،محؿد باأيا  :فققـا والبؾة مـ تحتـا فؼال ابـ الؿبارك

صبحـا كزلـا طىل طقـلأفؾؿا  ،والظفار طـ مثؾ هذه الؾقايل
(2)

ماء فجعؾ  

م ابـ الؿبارك دابتف فضرب رجؾ مـ فؼد ،الـاس يتبادرون ويسؼقن دواهبؿ

الؿـافسة  ،محؿد باأيا  :فؼال ،وجف دابة ابـ الؿبارك وقدم دابتف الثغر أهؾ

 بلٕ وسعقا :يف مثؾ هذا الؿقضع لقس يف الؿقضع الذي إذا رأوكا قالقا

.طبدالرمحـ باأارتػع يا  ،طبد الرمحـ
(3)

 

                                                        

 ل.يريد الؿطر. الؿعؾؿ (1)

 ه: يف ]ك[: )طقـ(، و]م[: )غقر( كذا، والظاهر: طقـ.اقال الؿعؾؿل  (2)

 سـده حسـ. (3)
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 أبو إصخاق الفشاري
 

 ووَ العمىاء ابّابرة الٍقاد وَ أِن الشاً

 وَ الطبق  الثاٌي 

 أبو إضحاق ال صاز  إبساِيي بَ حمىد
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 أبو إصخاق الفشاري

 ايػاّ َٔ ايطبك١ ايجا١ْٝ أٌٖر٠ ايٓكاد َٔ َٚٔ ايعًُا٤ اجلٗاب
 بساِٖٝ بٔ ذلُدإضشام ايفصازٟ إأبٛ 

 ايفصازٟ زمح١ اهلل عًٝ٘  ضشامإ أبَٞا ذنس َٔ عًِ 

حدثـا طبد الرمحـ كا الحجاج (1218)
(1)

بـ محزة العجظ كا طظ 
(2)

بـ  

 :الػزاري طـد سػقان بـ طققـة فؼال سحاقإكر أبق ذُ  :الحسـ بـ شؼقؼ قال

 .ر مـفقَ بصر بالس  أن يؽقن رجؾ أ ما يـبغل

 قال: سؿعت أبل  خبرينأ :قالحدثـا طبد الرمحـ  (1219)

                                                        

 (، وأن أبا زرطة قال فقف: مسؾؿ صدوق.387تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.117ثؼة، حافظ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)
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الحسـ
(1)

قال طبد الل :بـ الربقع يؼقل 
(2)

 أبل ُل قْ ؼَ لَ  :بـ داود الخريبل 

.الـخعل براهقؿإمـ ققل  يلَّ إ حبأالػزاري  سحاقإ
(3)

 

ذكره أبل كا محؿقد :حدثـا طبد الرمحـ قال (1227)
(4)

بـ  براهقؿإبـ  

يعـل محبقب-صالح الػراء  باأ قال: سؿعتسؿقع الدمشؼل 
(5)

بـ  

 أبلفؼف مـ أ ما رأيت رجاًل  :ابـ الؿبارك يؼقل قال: سؿعت -مقسك

 .الػزاري سحاقإ

قاه أبو حمىد
(6)

 ،وزاطلوإ ،وقد رأى ابـ الؿبارك سػقان الثقري :

.والخؾؼ أكسومالؽ بـ 
(7)

 

                                                        

 (.244هق الُبقراين، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.432ٕثر رقؿ )ثؼة، تؼدم تحت ا (2)

 صحقح. (3)

 ه(: ما رأيت بدمشؼ أْكَقَس مـف.ا8/292) الجرح والتعديؾقال أبق حاتؿ كؿا يف  (4)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق محبقب بـ مقسك، أبق صالح إكطاكل الػراء، صدوق.  (5)

(6537.) 

 هق الؿصـػ. (6)

 يعـل أهنؿ لق كاكقا أفؼف مـف َلَؿا قال ذلؽ. (7)
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بـ  براهقؿإد بـ كا محؿق أبلذكره  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1221)

قال:  -يعـل محبقب بـ مقسك-صالح الػراء  باأ قال: سؿعتسؿقع 

 سحاقإقد لؼقت الرجال الذيـ لؼقفؿ أبق  :طظ بـ بؽار يؼقل سؿعت

 سحاقإ أبلفؼف مـ أفؿا رأيت فقفؿ  ،ا وغقرهابـ طقن وهشامً  :الػزاري

.الػزاري
(1)

 

                                                        

تؼدم الؽالم طـ رجال السـد يف الذي قبؾف وابـ بؽار هق طظ بـ بؽار البصري الزاهد، كزيؾ  الثغر  ( 1)

 الجرح والتعديؾ(، ويـظر 4727ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبمرابًطا، صدوق، طابد. 

  (7/286.)هتذيب التفذيب(، و6/176)
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e E  َٔ ايفصازٟ ضشامإ أبَٞا١َ إباب َا ذنس 

بـ محؿد بـ يحقك بـ  أمحدبد الرمحـ كا أبق سعقد حدثـا ط (1222)

بـ طققـة  سػقان قال: سؿعتالقزير  أبلبـ طؿر بـ  براهقؿإسعقد الؼطان كا 

.امامً إالػزاري  سحاقإكان أبق  :بؼقل
(1)

 

بـ سؾؿة الـقسابقري كا أبق قدامة  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1223)

 إوزاطلكان  :ي يؼقلطبد الرمحـ بـ مفد قال: سؿعتطبقد الل بـ سعقد 

.مامقـ يف السـةإوالػزاري 
(2)

 

 سحاقإأبق  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1224)

.مامإالػزاري الثؼة الؿلمقن 
(3)

 

                                                        
 (.183سـده حسـ، وقد تؼدم برقؿ ) (1)

 (.223تؼدمت ترمجة أمحد بـ سؾؿة وشقخف يف إثر رقؿ )صحقح، و (2)

 صحقح. (3)
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e E 

e E 

 ايفصازٟ ٚثبت٘ ضشامإ أبٞتكإ إباب َا ذنس َٔ 

كا ابـ الطباع طـ طبد الرمحـ بـ  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1225)

عتف مـ حديث مغقرة كان مـ حديث سؿ شلءن كؾ أوددت  :مفدي قال

.الػزاري سحاقإ أبل
(1)

 يعـل طـ مغقرة. 

 ٚفطً٘ ضشامإ أبٞباب َا ذنس َٔ ٚزع 

الحسـ قال :قالأبل  خبرينأحدثـا طبد الرمحـ  (1226)
(2)

 :بـ الربقع 

.الػزاري سحاقإورع مـ أبل أما رأيت 
(3)

 

                                                        
 صحقح، وابـ الطباع هق محؿد بـ طقسك. (1)

 (.244هق البقراين، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 صحقح. (3)
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e E 

الحسـ قال: سؿعت أبل خبرينأ :قالطبد الرمحـ  حدثـا (1227)
(1)

بـ  

مـ  -فضؾأ :أو قال-الػزاري طـدكا خقر  سحاقإأبق  :قع يؼقلالرب

.معؿر
(2)

 

 عٓ٘ ضالّ ٚدفع٘يإل ضشامإ أبٞباب َا ذنس َٔ ْصس٠ 

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (1228)
(3)

 قال: سؿعتبـ الحسـ الرازي  

كعقؿ
(4)

 أهؾا مـ أحدً طؾؿ أما  :ابـ طققـة يؼقل يؼقل: سؿعتبـ محاد  

 الػزاري. سحاقإ أبلسالم مـ إلا أهؾدفع طـ أجدى وأسالم اإل

                                                        

 تؼدم قريًبا. (1)

 صحقح. (2)

 (.24هق الفسـجاين، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.24حت  إثر رقؿ )هق الخزاطل، ضعقػ، تؼدم ت (4)
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 e E  خبازايفصازٟ بٓاق١ً األ إضشام أبٞباب َا ذنس َٔ َعسف١ 

 ٚنالَ٘ فِٝٗ

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كامسدد كا ابـ داود طـ  (1229)

 :إوزاطل قال :قالالػزاري  سحاقإ أبلطـ  -يعـل العجظ الزاهد-هبقؿ 

 :قؾت يف كػسل سحاقإأبق  قال .إذا مات سػقان وابـ طقن استقى الـاس

.كت الثالثأو
(1)

 

 .قريـ الثقري وابـ طقن إوزاطلن أيعـل  قاه أبو حمىد:

                                                        
 (، وحصؾ هـاك تصحقػ يف بعض رجال سـده، فؾقـظر.877تؼدم إثر برقؿ ) (1)
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e E  (1)ايفصازٟ ْفط٘ ضشامإ أبٞباب َا ذنس َٔ صٝا١ْ 

بـ حؽقؿ أبق  أمحدطقن الـسائل كا  أبلبـ  أمحدكا محؿد بـ  (1237)

قريب  صؿعل طبد الؿؾؽ بـبـ سؾقؿان كا إ أمحدطبد الرمحـ الؿروزي كا 

يقسػ بجـبف إذ دخؾ طؾقف أبق  بقأو ،مقر الؿممـقـأكـت طـد هارون  :قال

كا إلقف إكا لل وإ :فـظر إلقف هارون فؼال :الػزاري فلققؿ مـ بعقد قال سحاقإ

فؼال  :وإذا الرجؾ طزيؿ صريؿ قال :قال .راجعقن وقع الشقخ مققع سقء

مقر أعاذ الل يا م :فؼال :قال ؟الذي تحرم لبس السقاد أكت :لف هارون

بقت سـة ومجاطة ولؼد خرجت مرة يف بعض هذه  أهؾمـ  كاأ ،الؿممـقـ

                                                        

: هذا الباب بتؿامف مـ ]م[ فؼط، وكلكف ُتِرَك يف بعض الـسخ: لؿا يف الحؽاية مـ قال الؿعؾؿل  (1)

وهق متؽؾٌَّؿ فقف، حتك الغؾظة مع أن راويفا أمحد بـ حؽقؿ ُأراه أمحد بـ طبد الل بـ حؽقؿ الػريابل، 

 هُرمل بالقضع.ا

 (.621( برقؿ )1/294) لسان الؿقزانوتـظر ترمجة الرجؾ يف  قًت:



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 337 

 

 

 

 

لؿخرج  :ستاذ هذاأإىل البصرة فؼال يل  براهقؿإمع  خلأالثغقر وخرج 

فؾعؾ  ،وهق يرى السقػ فقؽؿ .يل مـ مخرجؽإ حبأ براهقؿإخقؽ مع أ

 . وغضبفستاذه لعـة اللأطىل هذا وطىل  ،خبرك هبذاأهذا الجالس بجـبؽ 

 بقأو ،يقسػ أبلقعده فقق أحتك  .ادن :فؿا زال هارون يؼقل لف :قال

مركا لؽ بثالثة آٓ ف أقد  ،سحاقإبا أيا  :فؼال لف :قال ،يقسػ مـؽس رأسف

 كاأ ،بقت ويف سعة أهؾكحـ  ،مقر الؿممـقـأيا  :قال .ديـار وبغؾ وفرس

ن إ ،خذمها اقسحإبا أيا  :قال .سؿاء بـ خارجة الػزاريألرجؾ مـ ولد 

 .الحاجة أهؾٓ فادفعفؿا يف إلقفؿا وإكـت محتاجا 
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e E  ايفصازٟ ضشامإ أبٞباب اضتشكام ايط١ٓ ذليب 

قال: محاد بـ زاذان  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل  (1231)

با أو إوزاطليحب  اإذا رأيت شامق   :طبدالرمحـ بـ مفدي قال سؿعت

زاري ففق صاحب سـة.ػال سحاقإ
(1)

 

بـ سؾؿة الـقسابقري كا أبق قدامة  أمحدثـا طبد الرمحـ ثـا حد (1232)

إذا رأيت  :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قال: سؿعتطبقد الل بـ سعقد 

.فاصؿئـ إلقف -بخقريعـل -والػزاري  إوزاطلالشامل يذكر 
(2)

 

                                                        

 (.7صحقح، ومحاد بـ زاذان ثؼة، تؼدم تحت  إثر رقؿ ) (1)

( مـ صريؼ: طبقد الل بـ سعقد طـ ابـ 1232( ، وسقليت كذلؽ برقؿ )917وقد تؼدم إثر برقؿ )

 فاصؿئـ إلقف( بدل: )صاحب سـة(.مفدي، بف، وفقف: )

 (.534صحقح، وأبق قدامة ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)
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e E  ايفصازٟ عٓد ايعًُا٤ ضشامإ أبٞباب َا ذنس َٔ دالي١ 

الدورقل كا  براهقؿإبـ  أمحدكا  :حدثـا طبد الرمحـ كا أبل قال (1233)

خؾػ
(1)

شعقب خبرينأ :قالبـ تؿقؿ  
(2)

بـ  براهقؿإبعث  :بـ واقد قال 

 .زركا وامحؾ معؽ سػرة أنْ  ف:ذكآالػزاري مـ  سحاقإ أبلإىل  سؿقع

محؿقد حدثـل :قال ذكره أبل  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1234)
(3)

 

طؿران حدثـل :قالبـ سؿقع  براهقؿإبـ ا
(4)

 قال: سؿعتبـ مقسك  

                                                        

قصة، صدوق، طابد.  (1) تؼريب هق خؾػ بـ تؿقؿ بـ أبل طتاب أبق طبد الرمحـ الؽقيف، كزيؾ الِؿص 

 (.1737ترمجة برقؿ ) التفذيب

- (4/352الجرح والتعديؾ هق شعقب بـ واقد الؿري البصري، أبق مديـ، قال الؿصـػ يف (2)

 ه(: سؿعت أبل يؼقل: ضرب أبق حػص الصقريف طىل حديث هذا الشقخ حقث رآه يف كتابل.ا353

لسان وأبق حػص هذا هق الػالس قال ذلؽ الـبايت، قال: وهذا الشقخ لقس بؿشفقر، يـظر  قًت:

  (4/153.)الؿقزان

 (.1147تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 =( مـ ترمجة طبدة بـ سؾقؿان قال 18/535) هتذيب الؽؿالترمجة بقد أن الؿزي يف  مل أقػ لف طىل (4)
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طبدة
(1)

 أبلرأيت ابـ الؿبارك بقـ يدي  :يؼقل -يعـل ابـ سؾقؿان- 

دطف حتك أراين أُ ما  :فؼال ،لقاح فؼؾت لف يف ذلؽأالػزاري ومعف  سحاقإ

 .يعـل صؾب الحديث .مقتأ

 

                                                        

 هيف معرض ذكر أسؿاء مـ رووا طـف: وطؿران بـ مقسك بـ أيقب الـصقبل.ا =

 (.1تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 311 

 

 

 

 

e E  ايفصازٟ  ضشامإ بٞألباب َا ذنس َٔ ايسؤٜا 

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (1235)
(1)

ؿبـ الحسـ الفسـجاين كا كعق 
(2)

 

امخؾدً  قال: سؿعتبـ محاد ا
(3)

بـ محؿد الػزاري  براهقؿإمقت  يؼقل بعد 

رأيت كلن الـاس مجعقا يف صحراء أو مػازة فجاءت  :بققمقـ أو ثالثة قال

س فجعؾ الـاس يلخذون يؿقـا وشؿآ وهفـا ارة فققػت طىل رءوس الـبغ

مـ  ـاديبؿـاد ي كاأإذ  ؟أيـ آخذ :أو ؟مع مـ آخذ :ققلأوهفـا فجعؾت 

تقتف فلخبرتف أصبحت أفؾؿا  ،بـ محؿد الػزاري براهقؿإاتبعقا  :السؿاء

مقت ما  كفأفؾقٓ  .مقتأا حتك أحدً أكشدك بالل لؿا مل تخبر بف  :بذلؽ فؼال

 .خبرتؽأ

                                                        

 (.24تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.24كعقؿ بـ محاد الخزاطل، ضعقػ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

قَصة، ثؼة، فاضؾ.  (3)  تؼريب التفذيبهق مخؾد بـ حسقـ الؿفؾبل، أبق محؿد البصري، كزيؾ الِؿص 

 (.6574ترمجة برقؿ )
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طبدة قال: سؿعت أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1236)
(1)

بـ سؾقؿان  

مخؾد قال: سؿعت
(2)

يف صعقد رأيت كلن الـاس برزوا  :بـ حسقـ قال 

فغشقتفؿ غبرة فؿاج الـاس بعضفؿ يف  ،ٓ يقصػ فبرز مـ الـاس ما احدو

يعـل  .بـ محؿد براهقؿنأٓ اقتدوا ب :مـ السؿاء بعض فسؿعت مـاديا كادى

 ،لحؽأكؿا  :قال ،ومد هبا مخؾد صقتف ،ذكر مرتقـ ،الػزاري سحاقإ باأ

  ،الػزاري سحاقإ بلٕفذكرهتا  :قال
َّ
خبر بف حتك أٓ  نْ أطىل  فلقسؿ طظ

 .خبرت هباأفؾؿا مات  ،خبرت هبا قبؾ ذلؽ فلمسؽتأوكـت قد  ،مقتأ

                                                        
 حسـ الحديث، تؼدم قريًبا. (1)

 ثؼة، تؼدم قريًبا. (2)
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 وزأبو وض

ووَ العمىاء ابّابرة الٍقاد بالشاً وَ الطبق  

الثاٌي  أبو وطّس عبداألعمى بَ وطّس بَ عبد األعمى 

 الدوشقي
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 أبو وضوز

َٚٔ ايعًُا٤ اجلٗابر٠ ايٓكاد بايػاّ َٔ ايطبك١ ايجا١ْٝ أبٛ َطٗس 
 بٔ عبد األع٢ً ايدَػكٞع٢ً بٔ َطٗس عبداأل

 َطٗس  أبٞباب َا ذنس َٔ عًِ 

دأمحكا  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1237)
(1)

قال: الحقاري  أبلبـ  

شبف أا أحدً ما رأيت مـذ خرجت مـ بالدي  :يؼقلمعقـ بـ   يحقك سؿعت

والذي يحدث ويف البالد مـ هق  ،مسفر أبلدركت مـ أبالؿشقخة الذيـ 

محؼ.أوىل بالتحديث مـف ففق أ
(2)

 

 :قال يلَّ إفقؿا كتب خقثؿة  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر بـ  (1238)

                                                        

 (.453ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)
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.كا أبق مسفر الدمشؼل وكان ثؼة :ـ قاليحقك بـ معق كاأ
(1)

 

 ،ثؼة :مسفر فؼال أبلطـ  أبلسللت  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1239)

 .بل الجؿاهرأمسفر و أبلفصح مـ أمؿـ كتبـا طـف  وما رأيت
(2)

 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ القلقد بـ مزيد  (1247)

كتبت طـ حتك  إوزاطللؼد حرصت طىل مجع طؾؿ  :مسفر يؼقل باأ

سؿاطقؾإ
(3)

باكأا حتك لؼقت بـ سؿاطة ثالثة طشر كتابً  
(4)

فقجدت طـده  

.طؾؿا مل يؽـ طـد الؼقم
(5)

 

قال: طىل بـ مسفر مسفر طبد إ باأ قال: سؿعت أبلحدثـل  (1241)

                                                        

 صحقح. (1)

تـقخل، أبق طبد الرمحـ الؽػرسقسل، وأبق الجؿاهر صحقح، وأبق الجؿاهر هق محؿد بـ طثؿان ال (2)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب (2/233 ،)الؽاشػ (9/77 ،)الثؼاتَلَؼٌب لف يعر ف بف، ثؼة. 

(6175.) 

تؼريب هق إسؿاطقؾ بـ طبد الل بـ سؿاطة الَعَدوي مقىل آل طؿر الرمظ، وقد يـسب إىل جده، ثؼة.  (3)

 (.462ترمجة برقؿ ) التفذيب

 هق القلقد بـ مزيد البقرويت، ثؼة، تؼدم. (4)

 (.243سـده حسـ: العباس بـ القلقد حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
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سعقد سؿعت
(1)

 ثعؾبة الخشـل جرثقم. أبلاسؿ  :بـ طبد العزيز يؼقل 
(2)

 

سعقد بـ  قال :القمسفر  أبلذكر طـ  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1242)

.حسـ مسللة مـؽ بعد سؾقؿان بـ مقسكأما رأيت  :طبد العزيز
(3)

 

 

                                                        
اه أمحد بإوزاطل، وقدمف أبق مسفر، لؽـف  (1) هق سعقد بـ طبد العزيز التـقخل الدمشؼل، ثؼة، إمام، سقَّ

 (.2371برقؿ ) ترمجة تؼريب التفذيباختؾط يف آخر أمره. 

 (.1244صحقح، ويـظر إثر رقؿ ) (2)

(: واختؾػقا يف اسؿ أبل ثعؾبة طىل أققال 772)ص هتذيب إسؿاء والؾغاتيف  قال الـقوي 

كثقرة، فؼال أمحد بـ حـبؾ، ويحقك بـ معقـ، وغقرمها: اسؿف جرهؿ. وققؾ: جرثقم. بضؿ الجقؿ 

ؾ: طؿر. وققؾ: إشقر. بؽسر الشقـ الؿعجؿة، وققؾ غقر فقفؿا، وبضؿ الثاء الؿثؾثة يف الثاين، وقق

 هذلؽ.ا

 صحقح. (3)
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e E 
 خبازَطٗس يف ْاق١ً األ أبٞباب َا ذنس َٔ نالّ 

 مسا٥ِٗأٚنٓاِٖ ٚ

كان سعقد  :أبق مسفر قال :قال أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (1243)

.إوزاطلبـ طبد العزيز يداين ا
(1)

 

 :مسفر يؼقل باأ ل: سؿعتقا أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (1244)

.سؿعت سعقد بـ طبد العزيز يؼقلف ،ثعؾبة الخشـل جرثقم أبلاسؿ 
(2)

 

 :مسفر يؼقل باأ قال: سؿعت أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (1245)

.مسؾؿ الخقٓين طبد الل بـ ثقب أبلاسؿ 
(3)

 

 :مسفر يؼقل باأ قال: سؿعت أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (1246)

                                                        

 صحقح. (1)

 (.1241صحقح، ويـظر إثر رقؿ ) (2)

 (، فؼد قال بعضفؿ: اسؿف طبد الل بـ طق ف.5/58-59) التاريخ الؽبقرصحقح، ويـظر  (3)
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.حؿدي :أبق أمقة الشعباين اسؿف
(1)

 

 

 :مسفر يؼقل باأ قال: سؿعتكا دحقؿ  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1247)

 إوزاطلطـف  ىرو كؿاإو صحاب مؽحقل مقتاأقدم أثابت بـ ثقبان مـ 

.ويحقك بـ محزة وابـف
(2)

 

ع ؿمل يس :أبق مسفر قال :قال أبلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل  (1248)

 .سعقد بـ طبد العزيز مـ محؿد بـ كعب الؼرضل

كان أبق مسفر  :كا دحقؿ قال أبلد الرمحـ حدثـل حدثـا طب (1249)

.إوزاطلصحاب أيؼدم يزيد بـ السؿط ويزيد بـ يقسػ مـ 
(3)

 

ثُت  (1257) قب يأ :سئؾ كفأمسفر  أبلطـ  حدثـا طبد الرمحـ قال: ُحد 

حدثـل  ،كعؿ :فؼال ؟الؾفؿ :رصاة يؼقلأ أبلابـ مقسرة سؿع مـ بسر بـ 

 أبلبسر بـ  قال: سؿعت بقفأطـ س بؾحقب بـ مقسرة بـ يأابـف محؿد بـ 

 وأجركا مـ خزي الدكقا ،مقر كؾفاالؾفؿ أحسـ معافاتـا يف إ :رصاة يؼقلأ

                                                        
بػتح أولف والؿقؿ. وققؾ:  صحقح، وُيحؿد: بضؿ التحتاكقة وسؽقن الؿفؿؾة وكسر الؿقؿ، وققؾ: (1)

 (.8334ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيباسؿف طبد الل، مؼبقل. 

 (.849صحقح، ودحقؿ هق طبد الرمحـ بـ إبراهقؿ، ثؼة، حافظ، متؼـ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 صحقح. (3)
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ين سؿعت إ :قال ؟سؿعؽ تردد هذا الدطاءأين إ :فؼؾت .وطذاب أخرة

.يدطق بف ملسو هيلع هللا ىلصرسقل الل 
(1)

 

 

سئؾ طـ  كفأمسفر  أبلطـ  حدثت :قالحدثـا طبد الرمحـ  (1251)

خذ طـ طبد العزيزإ
(2)

طبد العزيز مؿـ يمخذ طـف  :بـ الحصقـ فؼؾت لف 

                                                        

ثت وٓ ُيدرى مـ الذي ح (1)  دثف.مل يذكر الؿصـػ القاسطة بقـف وبقـ أبل مسفر فؼال: ُحد 

  لؽـف قد رواه اإلمام أمحد وولده طبد الل يفالؿسـد (4/181.) 

  ومـ صريؼ طبد  الل رواه الطبراين يفالدطاء ( مـ صريؼ: الفقثؿ بـ خارجة ثـا 1436برقؿ )

الجرح محؿد بـ أيقب بـ مقسرة، بف، ومحؿد بـ أيقب بـ مقسرة ذكره الؿصـػ يف 

 هأباه طـف فؼال: صالح، ٓ بلس بف، لقس بؿشفقر.ا(، وذكر أكف سلل 7/197) والتعديؾ

الجرح (، ووالده أيقب ذكره أيًضا الؿصـػ يف 7/385) الثؼاتكره ابـ حبان يف وذ

( ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، وإكؿا قال: روى طـ خريؿ بـ فاتؽ إسدي، 2/257) والتعديؾ

 هقـ، سؿعت أبل وأبا زرطة يؼقٓن ذلؽ.اروى طـف ابـف محؿد بـ أيقب، ُيَعدُّ يف الدمشؼق

وبسر بـ أرصلة ويؼال: ابـ أبل أرصلة، اختؾػ إئؿة يف صحبتف، قال ابـ معقـ: أهؾ الؿديـة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيـؽرون أن يؽقن سؿع ُبسر بـ أبل أرصلة مـ الـبل 

 هوقال: كان بسر بـ أرصلة رجؾ سقء.ا

مقسقطة أققال يحقك بـ معقـ يف رجال الحديث وطؾؾف (1/337 ويـظر ،) آستقعاب يف

 ( ٓبـ طبد البر.174( برقؿ )1/157) معرفة إصحاب

هق طبد العزيز بـ الحصقـ بـ الترمجان أبق سفؾ مروزي إصؾ. قال البخاري: لقس بالؼقي  (2)

وقال ابـ معقـ: ضعقػ. وقال مسؾؿ: ذاهب الحديث. وقال ابـ طدي:  -يعـل أهؾ مرو–طـدهؿ 

 (.5252( برقؿ )5/32) لسان الؿقزانتف بق ـ. الضعػ طىل روايا
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مسفر يحتج بؿا  باأفسؿعت  .أما أهؾ الحزم فال يػعؾقن :فؼال ؟الحديث

سعقد كاأ :طبد العزيز بـ الحصقـ فؼال كؽر طىلأ
(1)

بـ طبد العزيز طـ  

ن يسؿك ذلؽ الشفر شفر أمة وكان مـ البالء طىل هذه إ :الزهري قال

الزكاة
(2)

 بلٕققؾ  ،الزهري سؿاه لـا :بد العزيز بـ الحصقـط قال :قال 

فقزيد :مسفر
(3)

.اا كبقرً كان شقخً  :قال ؟بـ ربقعة 
(4)

 

مســفر أكــف ققــؾ  أبــلطـــ  حــدثت :قــالحـدثـا طبــد الــرمحـ  (1252)

 ،وكسـبف لــا .كـان ثؼـة يف صؾـب العؾـؿ :قـال ؟ما تؼقل يف ابــ طـالق :لف

طثؿان :فؼال
(5)

فؿـا تؼـقل  :قؾـت لـف .بــ حصـقـ بــ طبقـدة بــ طـالق 

ــراهقؿإيف  ب
(6)

ــقبان  ــل ش ـــ أب ــال ؟ب ــة :فؼ ــف .ثؼ ــت ل ــقل يف  :فؼؾ ــا تؼ م

                                                        

 (.1244ثؼة، تؼدم تحت  إثر رقؿ ) ( 1)

 ه: يف ]م[: )إُمة أن يسقد ذلؽ السرير سفر الذكقري(.اقال الؿعؾؿل  (2)

هق يزيد بـ ربقعة الرحبل الدمشؼل، قال البخاري: أحاديثف مـاكقر. وقال أبق حاتؿ وغقره: ضعقػ.  (3)

 (.7/354لسان الؿقزان )(، و4/422مقزان آطتدال )ئل: متروك. ويـظر وقال الـسا

ـْ حدثف. (4)  مل يذكر الؿصـػ َم

 ( ط/دار العاصؿة.4493برقؿ ) تؼريب التفذيبوتـظر ترمجتف مـ  (5)

 (.333( برقؿ )2/135) الجرح والتعديؾلف ترمجة يف  (6)
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مدرك
(1)

فؿـا تؼـقل يف سـؾقؿان  :ققـؾ لـف .صـالح :فؼـال ؟سـعد أبـلبـ  

؟بـ طتبةا
(2)

 أبـلحاديـث طــ أإكـف يســد  :مسـفر بـلٕققـؾ  .ثؼـة :فؼال 

ــدرداء ــال ؟ال ــب  :ق ــف طق ـــ ل ــة ومل يؽ ــق ثؼ ــقرة وه ــل يس  قفٓ لصــقإه

ــؾطان ــؾ  .بالس ــلٕقق ــفر ب ـــ  :مس ــؾ أم ــلصــحاب أكب ــال ؟إوزاط  :ق

ــؾ الفؼ
(3)

ــاد  ـــ زي ــق .ب ــابـ ســؿاطة ت:ؾ ؟ف
(4)

ــال  ــده :فؼ ــذاكرت  .بع ف

 إوزاطـليحقك بــ معـقـ بـالعراق بعـض مـا يختؾـػ فقـف مــ حـديث 

ــك يجــ هــق :فؼــال يل ــ لءطـــدي حــديث حت ــاد ف ـــ زي ــؾ الفؼــؾ ب ين نمث

 .إوزاطلصحاب أرأيت أبا مسفر يؼدمف طىل 

 :مسـفر يؼـقل بـاأ قـال: سـؿعت أبـلطبـد الـرمحـ كـا حدثـا  (1253)

بــالل
(5)

بــقه ســعد بـــ أوكــان  ،بـــ ســعد بالشــام مثــؾ الحســـ بــالعراق

                                                        

 .(6588برقؿ ) تؼريب التفذيبمترجؿ لف يف  (1)

 (، فؼال: صدوق لف غرائب.2637برقؿ ) تؼريب  التفذيبمترجؿ لف يف  (2)

ْؽَسؽل الدمشؼل، كزيؾ بقروت، ققؾ: هؼؾ لؼٌب، واسؿف: محؿد أو طبد الل  (3) هق ِهْؼؾ بـ زياد السَّ

 (.7364ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوكان كاتَب إوزاطل ثؼة. 

 (.1243ة تؼدم تحت إثر رقؿ )هق إسؿاطقؾ بـ طبد الل بـ سؿاط (4)

 (.788برقؿ ) تؼريب التفذيبلف ترمجة يف  (5)
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.وكان جفقر الصقت ،وكان قارئ الشام ،ملسو هيلع هللا ىلصتؿقؿ أدرك الـبل 
(1)

 

ــرمحـ  (1254) ــد ال ــالحــدثـا طب حــدثت :ق
(2)

ــلطـــ   ــف  أب مســفر أك

 .إوزاطــلطــرض طــىل  كــفإ :قــال لــف يحقــك بـــ معــقـ يف ابـــ ســؿاطة

.كان طرض كفأأحسـ حآتف  :فؼال
(3)

 

وسئؾ أبق مسفر طـ القلقد :دالرمحـ قالطبحدثـا  (1255)
(4)

بـ  

 .كان مـ حػاظ أصحابـا :فؼال ،مسؾؿ

ما  :سؿعت أبا مسفر يؼقل :قال أبل :قالحدثـا طبد الرمحـ  (1256)

طر ف أبا الـجاشلأ
(5)

مسفر طـ  باأوسللت  :قال ،إوزاطليعـل صاحب  

بٍّ رَ  دِ بْ طَ  أبلاسؿ 
(6)

هجقؿة :الدردا أمواسؿ  ،طبدالرمحـ :الزاهد فؼال 
(7)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 أهبؿ مـ حدثف. (2)

 (.994يـظر الؽالم طىل مسللة العرض يف التعؾقؼ طىل إثر رقؿ ) (3)

 (.753برقؿ ) تؼريب التفذيبتـظر ترمجتف مـ  (4)

 (.4626ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة. هق ططاء بـ صفقب إكصاري، أبق الـجاشل،  (5)

هق أبق َطْبِد َربٍّ الدمشؼل الزاهد، ويؼال: أبق طبد رب ف، أو طبد رب العزة، ققؾ: اسؿف طبد الجبار.  (6)

ترمجة  تؼريب التفذيبوققؾ: طبد الرمحـ. وققؾ: قسطـطقـ. وققؾ: فؾسطقـ. وهق غؾط، مؼبقل. 

 (.8282برقؿ )

 (، وهل أمُّ الدرداء الصغرى، أما الؽبرى فاسؿفا خقرة.8827برقؿ ) ؼريب التفذيبتترمجتفا يف  (7)
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طـ سعقد بـ  ،حقان :الـضر الؼارئ أبلواسؿ  ،ةالقصابق لبـت حق

فحذم أبلواسؿ  ،طبدالعزيز
(1)

طبدالل بـ طبدالرمحـ بـ طتبة بـ  :الػفري 

قحذم
(2)

طبد رب القضقء طبد الرمحـ أبلواسؿ  ،
(3)

 أبلواسؿ  ،بـ كافع 

يحقك زياد الغساين
(4)

طقسإ أبلواسؿ  ،بـ طبقد 
(5)

طبد الرمحـ بـ  

الدرداء مسؾؿ أبلطبقد الل صاحب  أبلواسؿ  ،سؾقؿان
(6)

 ،بـ مشؽؿ 

                                                        

 : يف ]د[: )جحذم(.كذا يف إصؾ: )فحذم(، وقال الؿعؾؿل  (1)

 ولعؾ التل يف إصؾ: )قحذم(، وإكؿا سؼطت إحدى الـؼطتقـ، والل أطؾؿ. قًت:

 الثؼاتجحذم(، ولؽـ الذي يف طىل ذلؽ: يف ]د[: ) كذا يف إصؾ، وطؾؼ الؿعؾؿل  (2)

 ه(: )جحدم(، قال: طبد الل بـ طبدالرمحـ بـ طتبة بـ جحدم...ا7/31)

 هومل يعؾؼ  الؿعؾؿل هـاك وإكؿا طؾؼ طىل ترمجة الرجؾ بؼقلف: هؽذا يف إصقل ومل كظػر بف.ا

( 1495) ( برقؿ2/129) الؽـك وإسؿاء(، ويـظر 5/294) الجرح والتعديؾلف ترمجة يف  (3)

 لؾدوٓبل.

(، ويـظر 8167ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق يحقك بـ طبقد أبق زياد الشامل الغساين، مؼبقل.  (4)

الؽـك وإسؿاء (1/218( برقؿ )لإلمام مسؾؿ.1233 ) 

تؼريب هق أبق إْطَقس طبد الرمحـ بـ سؾؿان الخقٓين الشامل، لؼبف: طبقد، مشفقر بؽـقتف.  (5)

 ه(: صدوق.ا1/633) الؽاشػ( قال الذهبل يف 398ترمجة برقؿ ) يبالتفذ

تؼريب هق مسؾؿ بـ مِْشَؽؿ الخزاطل، أبق طبقد الل الدمشؼل، كاتب أبل الدرداء، ثؼة مؼرئ.  (6)

 (.6692ترمجة برقؿ ) التفذيب
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.هريرة طبد شؿس أبلواسؿ 
(1)

ورأيت أبا مسفر يؼدم صدقة بـ  :قال 

صدقة :وقال لـا ،خالد
(2)

 ،ططاءخذ صحقح اإلصحقح إ بـ خالد 

زيديوصدقة بـ 
(3)

وصدقة ،القلقد بـ مسؾؿ فطـ ىشقخ ثؼة رو 
(4)

بـ  

فسؿع  :مسفر بلٕققؾ  .طـف ضؿرة بـ ربقعة ىالؿـتصر فؿـ شققخـا رو

.كعؿ :قال ؟سقد مـ كعبأبق سالم إ
(5)

 

 يلَّ إفقؿا كتب خقثؿة  أبلأبق بؽر بـ  خبرينأحدثـا طبد الرمحـ  (1257)

 :أبق مسفر قال :قالثؼة  أبق محؿد مـ بـل تؿقؿ صاحب يل خبرينأ :قال

كان أبق طبقد الل مسؾؿ بـ مشؽؿ ثؼة.
(6)

 

كف سئؾ طـ أمسفر  أبلطـ  حدثت :قالحدثـا طبد الرمحـ  (1258)

                                                        

 (.8493ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوققؾ غقر ذلؽ، ويـظر  (1)

 (.2927برقؿ ) تؼريب التفذيبيف ثؼة لف ترمجة  (2)

 (4/431 ،)الجرح والتعديؾوقع يف إصؾ: )زيد( بدل )يزيد(، وما أثبت هق الصقاب، ويـظر  (3)

 ( ٓبـ ُقْطُؾقُبغا.5/328-329) الثؼات مؿـ مل يؼع يف الؽتب الستةو

  (4/434.)الجرح والتعديؾلف ترمجة يف  (4)

 صحقح. (5)

وهق شقخ ابـ أبل خقثؿة، كـاه أبا محؿد، وقال: إكف ثؼة، ومل يسؿف، وهذا ٓ يـػعف  يف سـده إهبام، (6)

 شلء حتك يسؿقف، فؼد يؽقن ثؼة طـده وضعقػ طـد غقره كؿا هق مؼرر يف كتب مصطؾح الحديث.
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طبدالل
(1)

فسؿع  :قؾت ،ثؼة طاقؾ مـ العابديـ :فؼال ؟بـ يزيد بـ راشد 

دركف وقد سؿع مـ طروة بـ أقد  :قال ؟بـ مقسرة بـ حؾبس مـ يقكس

فعبد الرزاق :مسفر بلٕققؾ  .رويؿ
(2)

ر يذكر أكف سؿع مـ سعقد بـ بـ طؿ 

خبركا لف ؟وطبد الرزاق إىل الزهري فسؿعـا مـف كاأذهبت  :طبدالعزيز يؼقل

مـ بعدما أخبرهؿ سعقد بؿا أخبرهؿ مـ  خبرهأأبق مسفر أن طبد الرزاق 

لؼقـل  ثؿ :قال ،ذهب سؿاطف مـ الزهري كفأحضقره معف طـد الزهري 

فؼال لـا  ،-ا ذهبتهنأخبره أما مـ بعد- .قد مجعتفا :طبدالرزاق بعد فؼال

.فقترك حديثف طـ الزهري ويمخذ طـف ما سقاه :أبق مسفر
(3)

 

                                                        

( ٓبـ 6/7276) الثؼات مؿـ مل يؼع يف الؽتب الستة(، و5/232) الجرح والتعديؾلف ترمجة يف  (1)

 قُبغا.ُقْطؾُ 

تؼريب هق طبد الرزاق بـ طؿر الدمشؼل أبق بؽر الثؼػل، متروك الحديث طـ الزهري لقـ يف غقره.  (2)

 (.493ترمجة برقؿ ) التفذيب

 مل يذكر الؿصـػ اسؿ مـ حدثف. (3)
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 e E  بًدٙ أٌَٖطٗس عٓد  أبٞباب َا ذنس َٔ دالي١ 

ا يف أحدً ما رأيت  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1259)

مسفر بدمشؼ  أبلهؾفا مـ أا وٓ أجؾ طـد طظؿ قدرً أكقرة مـ الؽقر 

مسفر إذا خرج إىل الؿسجد اصطػ  باأرى أوكـت  ،بالريوهشام الرازي 

.الـاس لف يؿـة ويسرة يسؾؿقن طؾقف ويؼبؾقن يده
(1)

 

                                                        

 صحقح. (1)
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e E ايػاّ أٌَٖطٗس بتابعٞ  أب١ٞ فباب َا ذنس َٔ َعس 

هؾ سؿع  :مسفر باأسللت  :قال  أبل حدثـا طبد الرمحـ كا (1267)

بـ  أكسسؿع مـ  :فؼال ؟ملسو هيلع هللا ىلصصحاب الـبل أمـ  أحدمؽحقل مـ 

.مالؽ
(1)

 :قؾت ؟مـ رواه :فؼال ؟سؿع مـ أبل هـد الداري :فؼؾت لف 

يؼقل: كف سؿع أبا هـد الداري أصخر طـ مؽحقل  أبلبـ شريح طـ احققة 

 ؟سؼعواثؾة بـ إ :فؼؾت لف ،فؽلكف مل يؾتػت إىل ذلؽ .ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  سؿعت

أبق صالح كاتب الؾقث حدثـل معاوية بـ صالح  حدثـا :قؾت ؟مـ :فؼال

زهر طىل واثؾة إ بقأو كاأدخؾت  :الحارث طـ مؽحقل قالطـ العالء بـ 

فؼؾت ،سؼعبـ إا
(2)

.ذلؽ َؾ بِ كلكف قَ  ،ومك رأسفأكلكف  :
(3)

 

                                                        

 ه(: ما صح طـدي إٓ أكس بـ مالؽ.ا352)ص جامع التحصقؾيف  (1)

 ت. قالف الؿعؾؿل.يعـل: فؼؾت يف كػسل فظــ (2)

(، 5251( برقؿ )2/584) تاريخفصحقح، وقد أثبت سؿاع مؽحقل مـ واثؾة ابـ معقـ كؿا يف  (3)

( برواية ابـ صفؿان، ويـظر 296برقؿ ) تاريخفوكذا أثبت روايتف طـ أبل هـد الداري، وهذا يف 

  (4/379.)مقسقطة أققال يحقك بـ معقـ يف رجال الحديث وطؾؾفلذلؽ 
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 بن حنبن أمحذ

ووَ العمىاء ابّابرة الٍقاد وَ الطبق  الثالث  وَ 

أِن بغداد أبو عبد اهلل أمحد بَ حمىد بَ حٍبن بَ 

  ِاله بَ أضد الشيباٌي
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 أمحذ بن حنبن

 َٚٔ ايعًُا٤ اجلٗابر٠ ايٓكاد َٔ ايطبك١ ايجايج١ َٔ أٌٖ بػداد

 أبٛ عبد اهلل أمحد بٔ ذلُد بٔ سٓبٌ بٔ ٖالٍ بٔ أضد ايػٝباْٞ 

 بٔ ذلُد بٔ سٓبٌ ٚفكٗ٘  أمحدَا ذنس َٔ عًِ باب 

حدثـا طبد الرمحـ كا العباس (1261)
(1)

بـ القلقد بـ مزيد البقرويت  

الحارث حدثـل :قال
(2)

ا أحدً تعر ف  :مسفر بلٕ قؾت :قالبـ العباس  

 .ا يف كاحقة الؿشرقٓ شاب  إطؾؿف أٓ  :قال ؟مة أمر ديـفاهذه إ يحػظ طىل

 .بـ حـبؾ أمحديعـل 

أمحدا طبد الرمحـ كا حدثـ (1262)
(3)

بـ سـان القاسطل طـ طبدالرمحـ  

                                                        

 (.243حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (2)

 (.47ثؼة، تؼدم تحت  إثر رقؿ ) (3)
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طؾؿ أهذا  :قام مـ طـده فؼال وأقبؾ إلقف أبـ حـبؾ  أمحدرأى  كفأبـ مفدي ا

 الـاس بحديث سػقان الثقري.

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر  (1263)
(1)

بـ الؼاسؿ بـ ططقة  

لق  :ؼقليـ سعقد قتقبة ب قال: سؿعتبـ شبقيف  أمحدالرازي كا طبد الل بـ 

وزاطل والؾقث بـ سعد بـ حـبؾ طصر الثقري ومالؽ وإ أمحددرك أ

إىل  :قال ؟بـ حـبؾ إىل التابعقـ أمحد ؿُّ َض يُ  :قؾت لؼتقبة .لؽان هق الؿؼدم

 .كبار التابعقـ

قسابقري ـبـ سؾؿة بـ طبد الل ال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1264)

طبد الل قال :قال
(2)

 :با طبقد الؼاسؿ بـ سالم يؼقلأ سؿعت :بـ أبل زياد 

ىل طظ بـ إو ،فؼففؿ فقفأبـ حـبؾ وهق  أمحد :إىل ،ربعةأاكتفك العؾؿ إىل 

بؽر  أبلىل إو ،كتبفؿ لفأىل يحقك بـ معقـ وهق إو ،طؾؿفؿ بفأهق الؿديـل و

                                                        

 (.442تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.1374( و)1365طبد الل بـ أبل زياد هق الؼطقاين كؿا سقليت مصرًحا بذلؽ يف إثر كػسف برقؿ ) (2)

(: طبد الل بـ الحؽؿ بـ أبل زياد الؼطقاين، 3298ة برقؿ )ترمج تؼريب التفذيبقال الحافظ يف 

ْهؼان -وقد يـسب إىل جده-  ، فسـده حسـ.ه، صدوق.اأبق طبد الرمحـ الؽقيف الد 

  طساكر يف  ابـوإثر رواهتاريخ دمشؼ (8/132 مـ صريؼ: أمحد بـ سؾؿة، قال: وجدت )

 ف.طـدي مؽتقًبا طـ طبد الل بـ أبل زياد الؼطقاين، ب
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 فؿ لف.أحػظشقبة وهق  أبلبـ ا

ذكرت  :بـ سؾؿة الـقسابقري قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1265)

 :فؼال ،بـ حـبؾ أمحدبـ راهقيف و سحاقإة بـ سعقد يحقك بـ يحقك ولؼتقب

.قتفؿ كؾفؿؿَّ َس  كثر مـأبـ حـبؾ  أمحد
(1)

 

أبق طبد الل الطفراين :حدثـا طبد الرمحـ قال (1266)
(2)

 قال: سؿعت 

 .طؾؿ أو أفؼف مـ الثقريأبـ حـبؾ  أمحد :بـ خالد يؼقل براهقؿإبا ثقر أ

 قال: سؿعتة الـقسابقري بـ سؾؿ أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1267)

بـ ابـ حـبؾ ويحقك  أمحدجالس بالعراق أكـت  :بـ راهقيف يؼقل سحاقإ

صحابـا فؽـا كتذاكر الحديث مـ صريؼ وصريؼقـ وثالثة فقؼقل أمعقـ و

مجاع نألقس قد صح هذا ب :فلققل .وصريؼ كذا :يحقك بـ معقـ مـ بقـفؿ

كؾفؿ  فقبؼقن ؟ما فؼفف ؟ما تػسقره ؟ما مراده :ققللف .كعؿ :فقؼقلقن ؟مـا

بـ حـبؾ. أمحدٓ إ
(3)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 (.12هق محؿد بـ محاد الطفراين قال  الؿصـػ طـف: صدوق، ثؼة، كؿا تؼدم ذلؽ تحت إثر رقؿ ) (2)

 صحقح. (3)
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بـ حـبؾ  أمحدطـ  سللت أبل  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1268)

وكان  ،كاكا يف الحػظ متؼاربقـ :قال ؟أحػظكان  يفؿاأ :وطظ بـ الؿديـل

.فؼفأ أمحد
(1)

 

ا أحدً ما رأيت  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1269)

اجتؿع فقف زهد وفضؾ وفؼف  :رأيت أكؿؾ مـفوما  ،بـ حـبؾ أمحدمجع مـ أ

كثر مـ أبـ حـبؾ  أمحد :فؼال ؟بـ راهقيف سحاقإ :ققؾ لف .كثقرة شقاءأو

بـ حـبؾ  أمحدسؿع الـاس يذكرون أزل أومل  ،سحاقإوأفؼف مـ  سحاقإ

.خقثؿة أبل يؼدمقكف طىل يحقك بـ معقـ وطىل
(2)

 

ة محؿد بـ مسؾؿ بـ وار قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1277)

طظ  :قال ؟أحػظكان  يفؿاأ :وسئؾ طـ طظ بـ الؿديـل ويحقك بـ معقـ

وأمجعفؿ أبق  ،ففؿ بصحقح الحديث وسؼقؿفأويحقك  ،كان أسرد وأتؼـ

كان صاحب فؼف وصاحب حػظ وصاحب  :بـ حـبؾ أمحدطبد الل 

.معرفة
(3)

 

                                                        
 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 ( لؽـ باختصار.1353صحقح، وسقليت برقؿ ) (3)
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 أمحداختقار  :زرطة وققؾ لف باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1271)

بؾ  :قال ؟ققل الشافعل أم لقؽإ حبأبـ راهقيف  حاقسإبـ حـبؾ وا

.يل مـ ققل الشافعلإحب أبـ راهقيف  سحاقإبـ حـبؾ و أمحداختقار 
(1)

 

طؾؿ يف أما  :زرطة يؼقل باأوسؿعت  ل:حدثـا طبد الرمحـ قا (1272)

 ؟بـ راهقيف سحاقإ :ققؾ لف .بـ حـبؾ أمحدفؼف مـ أسقد الرأس أصحابـا أ

ا.فً حسبؽ بلبل يعؼقب فؼق :فؼال
(2)

 

                                                        
 صحقح. (1)

 صحقح. (2)
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e E  َٔ شَاْ٘ بٔ سٓبٌ أل أمحدَا١َ إباب َا ذنس ٌٖ 

 قال: سؿعتبـ سؾؿة الـقسابقري  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1273)

.مام الدكقاإبـ حـبؾ  أمحد :قتقبة بـ سعقد يؼقل
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا يعؼقب (1274)
(2)

 قال: سؿعت سحاقإبـ  

محؿد
(3)

.بؾبـ حـ أمحدمامـا إ :بـ يحقك الـقسابقري يؼقل 
(4)

 

 

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (1275)
(5)

قال: بـ الحسقـ بـ الجـقد  

جعػر باأ سؿعت
(6)

.طالم الديـأبـ حـبؾ مـ  أمحدكان  :الـػقظ يؼقل 
(7)

 

                                                        
 صحقح. (1)

إسحاق الفروي يروي طـف مؽاتبة أحاديث مل أقػ طىل ترمجتف، والؿصـػ روى هـا طـ يعؼقب بـ  (2)

 (.752( و)45يحقك بـ سعقد الدارمل كؿا يف إثر رقؿ )

 هق الذهظ. ( 3)

 صحقح. (4)

 (.12ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 (.692هق طبدالل بـ محؿد، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

 صحقح. (7)
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أمحدكا   أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1276)
(1)

الحقاري كا أبق  أبلبـ  

طثؿان
(2)

الفقثؿ قال: سؿعتالرقل  
(3)

طاش هذا الػتك  نْ إ :يؼقل ؾبـ مجق 

 .زماكف أهؾسقؽقن حجة طىل  -بـ حـبؾ أمحدـل يع-

                                                        

 (.453ثؼة، تؼدم  تحت إثر رقؿ ) (1)

ؿرو بـ محؿد بـ مرزوق مقىل لبـل شقبان أبق طثؿان  الرقل كزيؾ البصرة، قال طـف أبق حاتؿ: هق ط (2)

  (6/263.)الجرح والتعديؾٓ بلس بف. 

 (.499هق إكطاكل، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)
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e E  بٔ سٓبٌ  أمحدباب َا ذنس َٔ سفظ  

حدثـا طبد الرمحـ كا الحسقـ (1277)
(1)

قال: بـ الحسـ الرازي  

طبد الل  أبلمـ  أحػظصحابـا ألقس يف  :طظ بـ الؿديـل يؼقل سؿعت

.ولـا فقف أسقة حسـة ،ٓ مـ كتابإٓ يحدث  كفأوبؾغـل  ،بـ حـبؾ أمحد
(2)

 

 أبل قال: سؿعتبـ حـبؾ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1278)

مات هشقؿ :يؼقل
(3)

ولؼد  ،ما سؿعت مـف أحػظ كاأابـ طشريـ سـة و كاأو 

 :ققلأ كاأباب ابـ طؾقة ومعف كتب هشقؿ فجعؾ يؾؼقفا طظ و إىلكسان إجاء 

فجاء الؿعقطل ،سـاد هذا كذاإ
(4)

ولؼد  ،فبؼل .فُ بْ جِ أَ  :وكان يحػظ فؼال لف 

                                                        

 (.594تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

 هشقؿ بـ بشقر. (3)

بؼقلف:  هتذيب الؽؿال( مـ 1/447ن الدكتقر بشار طقاد طؾؼ يف حاشقة )مل أقػ طىل ترمجتف: بقد أ (4)

 =يف حاشقة إصؾ تعؾقؼ لؾؿملػ: اسؿ الؿعقطل محؿد بـ طؿر أبق طبد الل بـ أبل حػص أحد 
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.سؿعفأطرفت مـ حديثف ما مل 
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا الحسقـ (1279)
(2)

قال: بـ الحسـ الرازي  

بـ حـبؾ طىل حديث  أمحدإذا وافؼـل  :طؿرو بـ محؿد الـاقد يؼقل سؿعت

.بايل مـ خالػـلأُ فال 
(3)

 

قاه أبو حمىد
(4)

 باأيا  :زرطة بلٕقال سعقد بـ طؿرو البردطل يقما  :

وكقػ  :قال .بـ حـبؾ أمحدبؾ  :قال ؟بـ حـبؾ أمحدأم  أحػظ أكت ،زرطة

جزاء ترمجة وائؾ إأبـ حـبؾ لقس يف  أمحدوجدت كتب  :قال ؟طؾؿت ذاك

فال  كاأسؿاء الؿحدثقـ الذيـ سؿع مـفؿ فؽان يحػظ كؾ جزء مؿـ سؿع وأ

 .قدر طىل هذاأ

                                                        

 ه(.ا222الحػاظ الثؼات، مات ببغداد يف شعبان سـة ) =

  (4/34-35.)تاريخ بغدادوقد وقػت طىل ترمجتف يف  قًت:

 .صحقح (1)

 تؼدم قريًبا. (2)

 صحقح. (3)

 هق الؿصـػ. (4)
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e E  ٌبٔ سٓبٌ  أمحدباب َا ذنس َٔ عك  

 قال: سؿعتبـ خالد الرازي  براهقؿإحدثـا طبد الرمحـ كا  (1287)

قال يل  :الحسـ بـ محؿد بـ الصباح يؼقل يؼقل: سؿعتمحؿد بـ مسؾؿ 

بـ حـبؾ وسؾقؿان بـ داود  أمحدطؼؾ مـ أما رأيت رجؾقـ  :الشافعل

 .الفاشؿل

 قال: سؿعتبـ خالد الرازي  براهقؿإحدثـا طبد الرمحـ كا  (1281)

قدم  :ودي يؼقلالقلقد الجار باأ يؼقل: سؿعتمحؿد بـ مسؾؿ بـ وارة 

 :طؼؾ مـفؿاأما خؾػت بالعراق رجؾقـ  :فؼال -يعـل مؽة-طؾقـا الشافعل 

 .بـ حـبؾ وسؾقؿان بـ داود الفاشؿل أمحد
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e E بٔ سٓبٌ محدباب َا ذنس َٔ تعظِٝ ايعًُا٤ املتكدَني أل  

براهقؿإحدثـا طبد الرمحـ كا  (1282)
(1)

فقؿا بـ يعؼقب الجقزجاين  

انالقؿ باأ قال: سؿعت يلَّ إكتب 
(2)

ة لرصلبـ حـبؾ ب أمحدشبف أكـت  :يؼقل 

.بـ الؿـذرا
(3)

 

ما رأيت  :بـ سـان القاسطل قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1283)

وكان يؼعده إىل  ،بـ حـبؾ محدا مـف ٕشد تعظقؿً أ حديزيد بـ هارون ٕ

بـ حـبؾ فركب إلقف يزيد بـ هارون  أمحدومرض  ،حدثـاجـبف إذا 

.وطاده
(4)

 

                                                        

 (.337ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 هق الحؽؿ بـ كافع، وهق مـ مشايخ اإلمام أمحد. (2)

 صحقح. (3)

 صحقح. (4)
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ما رأيت  :بـ سـان القاسطل قال أمحدمحـ كا حدثـا طبد الر (1284)

بـ حـبؾ  أمحدوكان يققر  ،بـ حـبؾ محدكرامف ٕإا أحدً كرم أيزيد بـ هارون 

.وٓ يؿازحف
(1)

 

طبد الرمحـ  قال: سؿعتبـ سـان  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1285)

كظركا فقؿا يخالػؽؿ فقف  :بـ حـبؾ طـدي فؼال أمحدكان  :بـ مفدي يؼقلا

.اؿا يخالػ وكقع الـاس فنذا هل كقػ وستقن حرفً وكقع أو فق
 (2)

 

بـ حـبؾ  أمحدهذه رواية طبد الرمحـ بـ مفدي طـ  قاه أبو حمىد:

 .كالمف

بـ  أمحدسللت  :حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ قال (1286)

.ن يؽتب يل إىل الفقثؿ بـ مجقؾ فؽتب إلقف فلتقتف وكتبت طـفأحـبؾ 
(3)

 

الؽتاب إىل الفقثؿ بـ مجقؾ لؿا طؾؿ مـ محؾف سللف  كؿاإ قاه أبو حمىد:

 .وجاللتف طـده

                                                        

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)
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اكصرفت مـ طـد  :حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ قال (1287)

الؿغقرة  أبلريد محؿد بـ الؿبارك الصقري فلتاين كعل أالفقثؿ بـ مجقؾ 

.بـ حـبؾ أمحدصىل طؾقف  :طبدالؼدوس بـ الحجاج وققؾ يل
(1)

 

فؼدمقا  ،محص متقافريـ يف ذلؽ الزمان أهؾكان طؾؿاء  قاه أبو حمىد:

 لجاللتف طـدهؿ. :بـ حـبؾ وهق شاب أمحد

كان أبق طؿر :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1288)
(2)

 

ا طؾقف فدخؾت يقمً  .طقسك بـ محؿد بـ الـحاس الرمظ مـ طباد الؿسؾؿقـ

  ؾِ مْ لَ فَ  :قال .كعؿ :قؾت ؟ابـ حـبؾ شقئً  أمحدكتبت طـ  :فؼال يل
َّ
 .طظ

.بـ حـبؾ أمحدفلمؾقت طؾقف ما حػظت مـ حديث 
(3)

 

 كتب إيلَّ  :بـ حـبؾ قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1289)

فدخؾت إلقف ويف  يلَّ إمقر طبد الل بـ صاهر وجف ن إإ :بـ راهقيف سحاقإ

 .بـ حـبؾ أمحدكتاب  :فؼؾت ؟ما هذا الؽتاب :طبد الل فؼال أبليدي كتاب 

                                                        

 صحقح. (1)

 (.5356ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)

 صحقح. (3)
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.مل يختؾط بلمر السؾطان كفٕ :فحبأين إ :فلخذه وقرأه وقال
(1)

 

إىل طبد الل بـ صاهر  أمحدبـ راهقيف كتاب  سحاقإمحؾ  قاه أبو حمىد:

 .يتزيـ بف

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ محؿد الدوري  (1297)

ما  ،ٓ والل ،بـ حـبؾ أمحدن أكقن مثؾ أراد الـاس أ :يحقك بـ معقـ يؼقل

.اابدً  دأمحأكقن مثؾ 
(2)

 

 :الحسـ بـ الربقع يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (1291)

هذا مؿا  :وذكر حديثقـ فؼال .حاديثأبـ حـبؾ فسللـل طـ  أمحدتاين أ

 .طـف أمحدسللـل 

.يتبجح بذلؽ قاه أبو حمىد:
(3)

 

كان الحسـ بـ  :يؼقل أبلسؿعت  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1292)

تاه أبـ حـبؾ مجع الؿشايخ و أمحدذكر كساكا إ نَّ أالصباح البزار إذا بؾغف 

                                                        

 (.1322هذا الػعؾ مـ ابـ راهقيف سبًبا لعدم مؽاتبة اإلمام أمحد لف كؿا سقليت برقؿ )صحقح، وكان  (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)
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.طؾقف َي دِ عْ تُ ْس ا :وقال
(1)

 

 :قال أبلبـ حـبؾ حدثـل  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1293)

الؾقث وحضر طظ بـ الؿديـل وطباس  أبلبـ  براهقؿإحضرت طـد 

كخرج إىل  :فـقدي بصالة الظفر فؼال طظ بـ الؿديـل ةالعـبري ومجاطة كثقر

 .فصؾقا .كحـ مجاطة كصظ هفـا :أمحدفؼال  ؟ هفـاالؿسجد أو كصظ

يف ترك  أمحدرجقع الجؿاطة الذيـ حضروا إىل ققل  قاه أبو حمىد:

ومققع كالمف  أمحدالخروج إىل الؿسجد ومجع الصالة هـاك مـ جاللة 

.طـدهؿ
(2)

 

ت قتقبة بؿؽة يأر :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1294)

كقػ تغػؾقن طـ  :صحاب الحديثؾت ٕويذهب وٓ يؽتب طـف فؼ لءيج

خذوا كحقه أفؾؿا سؿعقا مـل  ؟بـ حـبؾ يف مجؾسف أمحدت يأقتقبة وقد ر

وكتبقا طـف.
(3)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)
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رأيت يف كتب  :يؼقل أبل قال: سؿعت :حدثـا طبد الرمحـ (1295)

.مسللة بـ حـبؾ يسللف يف أمحدبـ مقسك إىل  براهقؿإ
(1)

 

البؽري ؿرط أبلذكر طبد الل بـ  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1296)
(2)

 

طبد الؿؾؽ قال: سؿعت
(3)

بـ  أمحديل  قال :قال بـ طبد الحؿقد الؿقؿقين 

 .بـ حـبؾ السالم أمحدبؾغ أ :يقكس بالؽقفة

                                                        
 صحقح. (1)

: يف ]ك[: )طؿرو( واسؿ هذا الرجؾ: طبد الل بـ بشر مل يذكر يف ترمجتف كـقة أبقف، قال الؿعؾؿل  (2)

 هوالل أطؾؿ.ا

 (.837ـظر تحت إثر رقؿ )وي قًت:

 (.837ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)
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 بٔ سٓبٌ ْفط٘ أمحدباب َا ذنس َٔ صٝا١ْ 

 عٔ طًب ايدْٝا  ِِ٘فًََظَٚ

حدثـا طبد الرمحـ (1297)
(1)

دخؾت  :بـ حـبؾ قال أمحدكا صالح بـ  

وقد خرج  -كحـ والل يعؾؿ طىل أي حالة-ام القاثؼ يأ  أبلا طىل يقمً 

دٌ بْ لصالة العصر وكان لف لِ 
(2)

تك طؾقف سـقـ كثقرة حتك أيجؾس طؾقف وقد  

فقف مـ  أكتطبد الل ما  باأبؾغـل يا  :وإذا فقف كاغذوإذا تحتف كتاب  ،قد بظ

ربعة آٓ ف درهؿ طىل يدي لب لقؽإالضقؼ وما طؾقؽ مـ الديـ وقد وجفت 

ن لتؼضل هبا ديـؽ وتقسع طىل طقالؽ وما هل مـ صدقة وٓ زكاة فال

 :ووضعتف فؾؿا دخؾت قؾت الؽتاب تأفؼر .أبل ورثتف مـ شلءهق  كؿاإو

تذهب  :قال ثؿ .رفعتف مـؽ :فامحر وجفف وقال ؟ما هذا الؽتاب ،بةأيا 

 كفنفلما الديـ ف ،يل وكحـ يف طافقةإوصؾ كتابؽ  :فؽتب إىل الرجؾ .بجقابف

                                                        

  .( مادة: َضَؾَػ 4/225) لسان العربَضَؾَػ كػسف طـ الشلِء: مـعفا طـ هقاها مـ أن تػعؾف أو تلتَقف.  (1)

 ( مادة: َلَبَد.5/473) لسان العربوهق البساط. يـظر  (2)
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بالؽتاب إىل  تفذهب .ما طقالـا ففؿ يف كعؿة والحؿد للأٓ يرهؼـا و لرجؾ

فؾؿا كان بعد حقـ ورد طؾقف كتاب  ،وصؾ كتاب الرجؾأالرجؾ الذي كان 

قؾ أو أفؾؿا مضت سـة  ،فرد طؾقف الجقاب بؿثؾ ما ورد ؽالرجؾ بؿثؾ ذل

.لق كـا قبؾـاها كاكت قد ذهبت :أكثر ذكركاها فؼال
(1)

 

شفدت ابـ الجروي  :قال أمحدمحـ كا صالح بـ حدثـا طبد الر (1298)

يف  تقتؽأرجؾ مشفقر وقد  كاأ :خا الحسـ وقد جاءه بعد الؿغرب فؼالأ

فؾؿ  ،ن تؼبؾف وهق مقراثأطددتف لؽ فلحب أ قد شلءهذا الققت وطـدي 

.كثر طؾقف قام ودخؾأفؾؿا  ،يزل بف
(2)

 

فلخبرت طـ  :قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1299)

حسـ
(3)

 :قؾت .اعدً لححت طؾقف ازداد بُ أ كؾؿا :لؿا رأيتف خلأيل  قال :قال 

.فؼام وتركـل .هل ثالثة آٓ ف ديـار ،با طبد اللأيا  :قؾت .خبره كؿ هلأ
(4)

 

فقزان  قال :قالبـ حـبؾ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1377)

                                                        

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 لؿتؼدم ذكره يف إثر السابؼ.هق أخق الجروي ا (3)

 مل يذكر صالح بـ أمحد َمـ الذي أخبره. (4)
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با أيا  :طاد طؾقف قالأفؾؿا  ،فسؽت ؟لقؽإبعث بف أطـدي خػ  :بلٕ

.ٓ تبعث بالخػ فؼد شغؾ طظ قؾبل ،محؿد
(1)

 

 بؽاغدوجف رجؾ مـ الصقـ  :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح قال (1371)

رٍ طْ ؿَ ؼِ ووجف بِ  ،صـقل إىل مجاطة مـ الؿحدثقـ فقفؿ يحقك وغقره
(2)

إىل أبل  

.فردها
(3)

 

 ىيل مقلقد فلهد دَ لِ كان وُ  :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح قال (1372)

 :راد الخروج إىل البصرة قال يلأشفر وأطىل ذلؽ  تكأ ، ثؿصديؼ يل شقئا

 كفألقٓ  :فؽؾؿتف فؼال .الؿشايخ بالبصرة طبد الل يؽتب يل إىل باأتؽؾؿ 

؟كتب لفأكـت  لقؽإهدى أ
(4)

 

بـ  أمحدن أبؾغـل  :بـ سـان قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1373)

خذه مـف طـد خروجف مـ القؿـ أ لف طـد خباز طىل صعام حـبؾ رهـ بغاًل 

                                                        

 صحقح. (1)

ُر ويمكث.  (2)  .الؿصباح الؿـقرالِؼَؿْطر: هق ما ُيصان فقف الُؽُتب، ويذكَّ

 صحقح. (3)

 صحقح. (4)
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كػسف مـ مجالقـ طـد خروجف وطرض طؾقف طبد الرزاق دراهؿ  كرىأو

.صالحة فؾؿ يؼبؾفا
(1)

 

بعث ابـ صاهر حقـ  :بـ سـان قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1374)

بـ حـبؾ بصقـقتقـ طظقؿتقـ طؾقفؿا كػـف وحـقصف فلبك صالح  أمحدمات 

ابـ فرد صالح ما بعث بف  .طد كػـفأطبد الل قد  باأن إ :ن يؼبؾفا وقالأ

مقر الؿممـقـ أن يجد أكره أين إ :خرى وقالأفرد ابـ صاهر مرة  :قال ،صاهر

 
َّ
وهذا  ،طبد الل مؿا يؽره باأ كطػأمقر الؿممـقـ أن إ :فؼال لف صالح .طظ

.فرده صالح .قبؾفأفؾست  :مؿا يؽره
(2)

 

 ابـ يحقكجاءين  :أبل قال :قالحدثـا طبد الرمحـ ثـا صالح  (1375)

 يشبف خرجت خراسان بعد ابـ الؿبارك رجاًل أا وم :قال أبل ،بـ يحقكا

يحقك
(3)

 :لف لؽ وقال ن أبل أوصك بؿبطـةإ :فجاءين ابـف فؼال .بـ يحقك 

اذهب  :فجاء برزمة ثقاب فؼؾت لف .جئ هبا :فؼؾت :قال أبل .يذكرين هبا

                                                        
 مل يذكر أمحد بـ سـان مـ أبؾغف بذلؽ. (1)

 صحقح. (2)

 ريا، ويحقك هق التؿقؿل.واسؿ ولد يحقك بـ يحقك هذا زك (3)

 



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 351 

 

 

 

 

.رمحؽ الل
(1)

.يعـل ومل يؼبؾف 
(2)

 

دورقل ال أمحدن إ :بلٕ قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح  (1376)

.بؼكأورزق ربؽ خقر و ،يا بـل :لػ ديـار قالأططك أ
(3)

 

 حامت أبيجزاء عبدالرمحن بن أآخر اجلزء الثاني من 

                                                        
 صحقح. (1)

 (: ثؿ أخذ ثقًبا واحًدا مـفا ورد الباقل.2/129) بحر الدميف  (2)

 صحقح. (3)
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 بٔ سٓبٌ بعًٌ احلدٜح أمحدباب َا ذنس َٔ َعسف١ 
 خباز ٚنالَ٘ فِٝٗبصشٝش٘ ٚضكُٝ٘ ٚتعدًٜ٘ ْاق١ً األ

هارون قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1377)
(1)

الفؿداين  سحاقإبـ  

حـبؾ وطظ بـ  بـ أمحدهذا كالم  :سـاد حديث فؼالإكر لف خطل يف وذ

الؿديـل.
(2)

 

بـ حـبؾ بارع  أمحدكان  :حدثـا طبد الرمحـ سؿعت أبل يؼقل (1378)

مـ معرفة  شقاءأوتعؾؿ الشافعل  ،الػفؿ لؿعرفة الحديث بصحقحف وسؼقؿف

سـاد حديث كذا وكذا ققي اإل :محدوكان الشافعل يؼقل ٕ ،الحديث مـف

.طؾقف كصال وبـأجعؾف  .كعؿ :أمحدفنذا قال  ؟قظمحػ
(3)

 

                                                        
هق هارون بـ إسحاق بـ محؿد بـ مالؽ الَفْؿَداينِ، قال طـف الذهبل: حافظ، ثؼة، متعب د. وقال  (1)

 (.7273رقؿ )ترمجة ب تؼريب التفذيب (2/329 ،)الؽاشػالحافظ: صدوق. 

 (.377صحقح، وتؼدم برقؿ ) (2)

 صحقح. (3)



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 353 
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ذكره طبد الل :حدثـا طبد الرمحـ قال (1379)
(1)

البؽري  طؿر أبلبـ  

 قال: سؿعتقد الؿقؿقين ؿطبد الؿؾؽ بـ طبد الح قال: سؿعتالطالؼاين 

 .حاديثأربعة أٓ إمل كصب لفشقؿ طـ الزهري  :بـ حـبؾ يؼقل أمحد

 بٔ سٓبٌ يف ْػس ايعًِ  أمحدباب َا ذنس َٔ سطٔ ١ْٝ 

بـ حـبؾ  أمحدتقت أ :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1317)

خرج معف إىل أول ما التؼقت معف سـة ثالث طشرة ومائتقـ فنذا قد أيف 

 ،فرده إىل بقتف أحدؿان فصىل ومل يسللف يشربة وكتاب اإلالصالة كتاب إ

 :خراج ذلؽإف يحتسب يف كأخرج الؽتابقـ فظــت أا آخر فنذا قد تقتف يقمً أو

ن نف :شربة صر ف الـاس طـ الشرصؾ الديـ وكتاب إأيؿان ن كتاب اإلٕ

.صؾ كؾ شر مـ السؽرأ
(2)

 

                                                        
 (.837تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)
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 بٔ سٓبٌ َع خف١ ذات ٜدٙ أمحدباب َا ذنس َٔ ضدا٤ 

هدى إىل أبل أ :بـ حـبؾ قال أمحدحدثـا طبدالرمحـ كا صالح بـ  (1311)

.بسؽر ودراهؿ صالحةلف مقلقد خقان فالقذج فؽافله  دَ لِ وُ  رجٌؾ 
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ حدثـل محؿد (1312)
(2)

دخؾت يقما  :بـ صالح قال 

 .اشرب :يل قدحا فقف سقيؼ وقالإخرج أبـ حـبؾ فنذا هق قد  أمحدطىل 

 عُاٍ ايربأبٔ سٓبٌ َٔ  محدباب َا ضٌٗ اهلل عصٚدٌ أل

 :أبل قال: قالبـ حـبؾ  أمحدحدثـا طبد الرمحـ ثـا صالح بـ  (1313)

ى هذه الحجج حدإ أكػؼت يف جج مـفا ثالث حجج راجاًل حججت مخس ح

.اثالثقـ درمهً
(3)

 

                                                        
 صحقح. (1)

( ومل 3/334) تاريخ بغدادمل أطرفف وهـاك أمحد بـ صالح البغدادي يروي طـ أمحد لف ترمجة يف  (2)

 يذكر الخطقب فقف جرًحا وٓ تعدياًل.

 صحقح. (3)

  ورواه ابـ طساكر يفتاريخ دمشؼ (5/265-266. ًٓ ( مـ صريؼ: صالح بـ أمحد بف مطق
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e E  بٔ سٓبٌ ٚٚزع٘ أمحدباب َا ذنس َٔ شٖد 

ربؿا رأيت  :بـ حـبؾ قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1314)

يصقرها يف قصعة ويصب  ، ثؿيلخذ الؽسر فقـػض الغبار طـفا أبل 

.يلكؾفا بالؿؾح ، ثؿطؾقفا ماء حتك تبتؾ
(1)

 

ا اكً مَّ قط اشترى رُ  أبلما رأيت  :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح قال (1315)

 ،ن يؽقن يشتري بطقخة فقلكؾفا بخبزأٓ إا مـ الػاكفة وٓ سػرجال وٓ شقئً 

.فلما غقر ذلؽ فؿا رأيتف قط اشتراه ،اأو طـبا أو تؿرً 
(2)

 

ن كاكت والدتؽ يف إ :أبل قال :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح  (1316)

كثر فؽان ذلؽ أستار بدرمهقـ أقؾ أو تغزل غزٓ دققؼا فتبقع إ ،ءالغال

.ققتـا
(3)

 

                                                        
 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)
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كان ربؿا خبز لف :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح قال (1317)
(1)

فقجعؾ  

إىل الصبقان بؼصعة  لءا وتؿرات شفريز فقجا وشحؿً يف فخارة طدًس 

ا ما يلتدم وكثقرً  ت ببعضفؿ فقدفعف إلقفؿ فقضحؽقن وٓ يلكؾقنفقصق  

.بالخؾ
(2)

 

ا جئت يقمً  :بـ حـبؾ قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1318)

 ؟وجفت يف صؾبل :مس يف صؾبؽ فؼؾتأبقك أقد وجف  :إىل الؿـزل فؼقؾ يل

قاطد يف كحر الظفقرة إذا  كاأبقـا  ،ن تراهأ حبأمس رجؾ كـت أجاءين  :قال

ؾ برج كاأبرجؾ يسؾؿ بالباب فؽلن قؾبل ارتاح فؼؿت فػتحت الباب فنذا  كاأ

طؾقف فرو طىل أم رأسف خرقة ما تحت فروه قؿقص وٓ معف ركقة
(3)

وٓ  

 :فدخؾ الدهؾقز فؼؾت .ادخؾ :الشؿس فؼؾت جراب وٓ طؽاز قد لقحتف

ولقٓ  ،ريد بعض هذه السقاحؾأمـ كاحقة الؿشرق  :فؼال ؟قبؾتأمـ أيـ 

طىل  :لف قؾت :قال .ين كقيت السالم طؾقؽأٓ إمؽاكؽ ما دخؾت هذا البؾد 

 :قال .مؾقصر إ :قؾت ؟الزهد يف الدكقا ما ،كعؿ :قال ؟هذه الحال

                                                        

 .أي: ٕبقف  (1)

 صحقح. (2)

 مادة: َرَك َا.. الؿصباح الؿـقرالركقة: هل َدلق صغقر.  (3)
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ما طـدي ذهب وٓ فضة قد خؾت  :فجعؾت أطجب مـف فؼؾت يف كػسل

ما طـدي ذهب وٓ فضة  :رغػة فخرجت إلقف فؼؾتأربعة أالبقت فلخذت 

 .كعؿ :قؾت ؟با طبد اللأقبؾ ذلؽ يا أن أيسرك  وَ أَ  :فؼال .هذا مـ ققيت كؿاإو

أرجق أن تؽػقـل هذه زادي إىل  :فلخذها فقضعفا تحت حضـف وقال :قال

وكان  ،كظر إلقف إىل أن خرجأا فؾؿ أزل قائؿً  :قال .أستقدطؽ الل ،الرقة

.ايذكره كثقرً 
(1)

 

بقفأيعـل -ا طـده ذكر يقمً  :حدثـا طبدالرمحـ كا صالح قال (1319)
(2)

- 

وذكرت لف  .ده تبعةطـ حدومل يؽـ ٕ ،االػائز مـ فاز غدً  ،يا بـل :رجؾ فؼال

مـ الؿحدثقـ  طىل البرسل ومـ قدم بف إىل العسؽرشقبة وطبد إ أبلابـ 

.شلءمـفا بؽبقر  وما كحؾقاتالحؼقا  ، ثؿا قالئؾيامً أكاكت  كؿاإ :فؼال
(3)

 

 يلَّ إفقؿا كتب بـ حـبؾ  أمحدطبد الل بـ  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (1327)

وكثقرها ٓ  قؾفا يجزيقؾ :فؼال -وذكر الدكقا-يؼقل  أبل قال: سؿعت

                                                        

 صحقح. (1)

 ( فقؼقل: )ُأَبقَّف(، والل أطؾؿ.كذا يف إصؾ: )أبقف(، والصقاب أن يؼال: )أباه( إٓ إذا أراد تصغقر )أٌب  (2)

 صحقح. (3)

  ورواه ابـ طساكر يفتاريخ دمشؼ (5/338.مـ صريؼ: صالح، بف )
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.يجزي
(1)

 

قال (1321)
(2)

الػؼر مع  :وسؿعت أبل وذكر طـده الػؼر فؼال :

.الخقر
(3)

 

طـ   أبلمسؽ أ :قال أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ  (1322)

.دخؾ كتابف إىل طبد الل بـ صاهر وقرأهأبـ راهقيف لؿا  سحاقإمؽاتبة 
(4)

 

أمحدكا  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1323)
(5)

اري كا طبقد الحق أبلبـ  

بـ حـبؾ ويده تحت خده  أمحدبـ حـبؾ طىل  أمحددخؾ طؿ  :الؼاري قال

رأسف  أمحدفرفع  ؟هذا الحزن شلء يأ ؟هذا الغؿ شلء يأ ،خلأابـ  :فؼال

.مخؾ الل ذكرهأصقبك لؿـ  ،يا طؿ :إلقف فؼال
(6)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 .أي: طبد الل  (2)

 صحقح. (3)

  ووراه أبق كعقؿ يفالحؾقة (9/184.مـ صريؼ: طبد الل بـ أمحد، بف ) 

 (.1289قؿ )صحقح، وقصة دخقل إسحاق طىل ابـ صاهر تؼدمت بر (4)

 (.453ثؼة، تؼدم برقؿ ) (5)

 ( مـ صريؼ: أمحد بـ ابل الحقاري، بف.5/338-339) تاريخ دمشؼورواه ابـ طساكر يف  (6)



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 359 

 

 

 

 

بـ حـبؾ  أمحدكان  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1324)

لف  ، ٓ يشبف كعؾ الؼراءرأيت طؾقف كعاًل  ،ٓ يظفر الـسؽ فكأإذا رأيتف تعؾؿ 

ورأيت طؾقف  ،لف مـ السقق يررأس كبقر معؼػ وشراك مسبؾ كلكف اشتُ 

.ة برد خطط آسؿا كجقينبَّ ا وُج زارً إ
(1)

 

زالتف طـ إترك التزيـ بزي الؼراء و -طؾؿأوالل -راد هبذا أ قاه أبو حمىد:

 .كػسف ما يشتفر بف

إذا مل يؽـ طـدي  كاأ :أبل قال :قالمحـ كا صالح حدثـا طبد الر (1325)

.فرحأقطع 
(2)

 

اشتريت جارية  :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ حـبؾ قال (1326)

وكان ربؿا بؾغـل  ،كره لؽؿ الدكقاأقد كـت  :فؼال لفا ،هظأفشؽت إلقف 

فشلكؽ  :قال لفا ؟ومـ يؽره الدكقا غقرك ،يا طؿ :فؼالت .شلءطـؽ ال

.إذا
(3)

 

 شلءربؿا اشتريـا ال :قال أمحدالرمحـ كا صالح بـ حدثـا طبد  (1327)

                                                        
 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)
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.فـستره كل ٓ يراه فققبخـا طىل ذلؽ
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبق معقـ (1328)
(2)

بـ الحسـ الرازي  الحسقـ 

بـ حـبؾ وجاءه فقج أمحدحضرت  :قال
(3)

ضـف مـ البسطاملأ ،بؽتاب 
(4)

، 

 الخبز إنْ  -الل أستغػر-ٓ إكعطقؽ  شلءما طـدكا  :فقضعف ومل يؼرأه وقال

.رضقت بف
(5)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبق معقـ (1329)
(6)

الحسقـ بـ الحسـ الرازي  

.يعـل الػرو الغؾقظ .بـ حـبؾ كبال أمحدطىل  كاأرأيت  :قال
(7)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 (.34تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

ػارسقة، وهق رسقل السؾطان مادة )فقج(: الػقج: اشتؼ مـ ال العقـقال الخؾقؾ بـ أمحد يف كتاب  (3)

 هطىل ِرْجؾِِف.ا

 ه: يف ]م[: )مـ السؾطان(.اقال الؿعؾؿل  (4)

وهق إقرب لؾصقاب: فؼد تؼدم أن )الػقج( هق رسقل السؾطان: فقؽقن صقاهبا: )مـ  قًت:

 السؾطان(، والل أطؾؿ.

 صحقح. (5)

 تؼدم قريًبا. (6)

 صحقح. (7)
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ذكره طبد الل :حدثـا طبد الرمحـ قال (1337)
(1)

البؽري  طؿر أبلبـ  

طبد الؿؾؽ قال: سؿعتالطالؼاين 
(2)

ما  :يؼقلبـ طبد الحؿقد الؿقؿقين  

تؽبقره ورفع رأسف  ،بـ حـبؾ أمحدحسـ صالة مـ أرأيت مصؾقا قط 

رى فقف ما أوسجقده وقعقده بقـ السجدتقـ وتشفده وتسؾقؿف حتك كـت 

ويسترخل كؾ طضق مـف  -يعـل ابـ يحقك بـ خالد-يحؽل طـ طظ 

وكان إذا رفع يديف يف التؽبقر حاذى هبؿا مـؽبقف وقرب  ،ويرجع إىل مؽاكف

يضعفا  ،حاديث الســ مـفشد اتباطا ٕأا أحدً وما رأيت  ،ذكقفأقف مـ هبامإ

 .مقاضعفا

                                                        

 (.837تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.837تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)
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 اهلل عصٚدٌ باب َا قرف

 بٔ سٓبٌ يف قًٛب ايٓاع أمحدَٔ ذلب١ 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبق معقـ (1331)
(1)

الحسقـ بـ الحسـ الرازي  

جرى بقــا وبقـف الحديث  ، ثؿلقـاإحضرت بؿصر طـد بؼال فلحسـ  :قال

ٓ  :ططقتف وقالأفؾؿ يلخذ ما  ،كتبت طـف :بـ حـبؾ فؼؾت أمحدطـ  فسللـل

.بـ حـبؾ أو رآه أمحدـ الؿتاع مؿـ يعر ف ثؿ كاأآخذ 
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبق معقـ (1332)
(3)

بـ  أمحديؼقل  :قال حؽؿ 

.حل أمحدو حـبؾ بسؿرقـد
(4)

 

                                                        

 تؼدم قريًبا. (1)

 صحقح. (2)

 تؼدم قريًبا. (3)

 صحقح. (4)
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e E  بٔ سٓبٌ أمحدباب اضتشكام ايسدٌ ايط١ٓ مبشب١ 

أمحدا حدثـا طبد الرمحـ ك (1333)
(1)

 قال: سؿعتبـ ططقة  بـ الؼاسؿ 

طبد الل
(2)

يعـل قتقبة -رجاء  باأ يؼقل: سؿعتبـ شبقيف الؿروزي  أمحدبـ  

صاحب  كفأبـ حـبؾ فاطؾؿ  أمحدإذا رأيت الرجؾ يحب  :يؼقل -ابـ سعقد

 .سـة ومجاطة

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (1334)
(3)

قال: بـ طظ بـ سعقد الـسائل  

بـ حـبؾ فاطؾؿ  أمحدإذا رأيت الرجؾ يحب  :يؼقل قتقبة بـ سعقد سؿعت

 .طىل الطريؼ كفأ

حدثـا طبد الرمحـ سؿعت طبد الل (1335)
(4)

بـ مقسك  بـ الحسقـ 

                                                        

 (.442ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.442تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.241مل أقػ طىل ترمجة لف، وقد تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (4)
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بالل  :ؿا يرى الـائؿ فؼؾت لفقف -تقيف–الحديث  أهؾ مـ رأيت رجاًل  :يؼقل

 غػر الل كفأبالل  :فؼال ؟بالل :فؼؾت .غػر الل يل :قال ؟طؾقؽ ما فعؾ الل بؽ

فلكت  :فؼؾت .بـ حـبؾ محدبؿحبتل ٕ :قال ؟بؿاذا غػر الل لؽ :فؼؾت .يل

 .يف راحة ويف فرح كاأ :فتبسؿ وقال ؟يف راحة

إذا رأيتؿ الرجؾ يحب  :يؼقل أبلحدثـا طبد الرمحـ سؿعت  (1336)

.صاحب سـة كفأبـ حـبؾ فاطؾؿ  أمحد
(1)

 

جعػر محؿد باأسؿعت  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1337)
(2)

بـ هارون  

بـ حـبؾ  أمحدإذا رأيت الرجؾ يؼع يف  :مل الؿعرو ف بالػالس يؼقلر  خَ الؿُ 

.مبتدع ضال كفأفاطؾؿ 
(3)

 

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه ابـ طساكر يفاريخ دمشؼت (5/293.مـ صريؼ الؿصـػ، بف )

مل، يؾؼب: ِشْقطا. قال الؿصـػ يف  (2) الجرح هق محؿد بـ هارون أبق جعػر الػالس الُؿَخر 

 (.1722( برقؿ )4/563) تاريخ بغداد، ويـظر ه(: مـ الحػاظ  الثؼات.ا8/118) والتعديؾ

 صحقح. (3)

  ورواه  ابـ طساكر يفتاريخ دمشؼ (5/294) .مـ صريؼ الؿصـػ، بف
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 بٔ سٓبٌ أمحدباب َا ذنس َٔ استطاب 
 احمل١ٓ ٚصربٙ ع٢ً ايطسا٤ يف ذلٓت٘ عٓد بٓفط٘ هلل عصٚدٌ

محؿد قال: سؿعت حدثـا طبد الرمحـ كا أبق زرطة  (1338)
(1)

بـ  

ا ا مخططً بـ حـبؾ يف الؿـام كلن طؾقف بردً  محدأرأيت  :مفران الجؿال يؼقل

 :قال أبق جعػر ،ا وكلكف بالري يريد الؿصقر إىل الجامع يقم الجؿعةأو معقـً 

تك طؾقف أهذا رجؾ يشتفر يف الخقر فؿا  :التعبقر فؼال أهؾفاستعبرت بعض 

 :زرطة يؼقل باأ سؿعت ،الؿحـة مرأٓ قريب حتك ورد ما ورد مـ خبره يف إ

دمقكف طىل يحقك بـ ؼبـ حـبؾ بخقر وي أمحدسؿع الـاس يذكرون أزل أمل 

فؾؿا  ،مل يؽـ مـ ذكره ما كان بعد ما امتحـ كفأبل خقثؿة غقر أمعقـ و

 أمحدولقٓ ما حصػ الؿعتصؿ ودطا بعؿ  ،ارتػع ذكره يف أفاق ،امتحـ

 :قال .بـ حـبؾ أمحدهق  ،كعؿ :قالقا ؟تعرفقكف :قال لؾـاس ، ثؿبـ حـبؾا

                                                        
 (.6373ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة، حافظ.  (1)
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خا ف أولقٓ ذلؽ لؽـت  .كعؿ :قالقا ؟ظروا إلقف ألقس هق صحقح البدنفاك

هدأ الـاس  .اؿ صحقحً لقؽإقد سؾؿتف  :فؾؿا قال ،ن يؼع شر ٓ يؼام لفأ

 .وسؽـقا

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (1339)
(1)

سؾؿة قال: سؿعتبـ مسؾؿ  
(2)

 

بـ حـبؾ فدخؾ طؾقف رجؾ يف يده طؽازة  أمحدكـت طـد  :قال بـ شبقبا

ين ضربت إ :فؼال ،أمحدفلشاروا إىل  ؟أمحدمـ فقؽؿ  :ثر السػر فؼالأطؾقف 

بـ  أمحدائت  :وقال تاين الخضر أ ،ربع مائة فرسخأالبر والبحر مـ 

كػسؽ يف هذا  لؿا بذلت :ن ساكـ السؿاء راض طـؽإ :حـبؾ فؼؾ لف

.مرإ
(3)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا طبد الؿؾؽ (1347)
(4)

طبد الرمحـ الؿؼرئ  أبلبـ  

                                                        

 هق ابـ وارة. (1)

 (.2537ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق سؾؿة بـ شبقب الؿسؿعل الـقسابقري، كزيؾ مؽة، ثؼة.  (2)

 سـدها صحقح. (3)

  ورواها الخطقب يفتاريخ بغداد (6/131مـ صريؼ: ابـ أبل طتاب ا ) لؿمد ب، طـ سؾؿة

ابـ شبقب، ولقس فقفا ذكًرا لؾخضر، وإكؿا: أتاين آٍت يف مـامل. ويحؿؾ هـا ذكر الخضر 

 ومجقئف أكف يف الؿـام: ٕن الخضر قد مات.

 (.13ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)
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ٓ إٓ يدخؾف  يف الجـة قصر» :الحديث ىبـ يقكس رو أمحد سؿعت قال:

مـ  ،طبد الل باأيا  :بـ يقكس محدفؼقؾ ٕ .«كامل أو صديؼ أو حمؽؿ يف كػسف

.بـ حـبؾ الؿحؽؿ يف كػسف أمحد :فؼال ؟الؿحؽؿ يف كػسف
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا طبد الل (1341)
(2)

دي سبـ محؿد بـ الػضؾ إ 

بـ حـبؾ  أمحدلؿا محؾ  :سدي قالالصقداوي الؿعرو ف بلبل بؽر إ

بـ حـبؾ ومحؾت  أمحدقد محؾ  :لقضرب جاءوا إىل بشر بـ الحارث فؼالقا لف

لقس  ؟كبقاءإتريدون مـل مؼام  :فؼال .ن تتؽؾؿأالسقاط وقد وجب طؾقؽ 

 .مـ بقـ يديف ومـ خؾػف أمحدحػظ الل  ،ذا طـدي

كا زكريا حدثـا طبد الرمحـ (1342)
(3)

 :قالبـ داود بـ بؽر الـقسابقري  

طبدالل حدثـل
(4)

براهقؿإ حدثـل :قالبـ شبقيف  أمحدبـ  
(5)

بـ الحارث  

بـ  أمحدققؾ لبشر بـ الحارث حقـ ضرب  :مـ ولد طبادة بـ الصامت قال

                                                        

ـد صحقح، وأما متـ الحديث الؿذكقر فؾؿ أقػ طؾقف، ولؽـ هـاك بـحقه مـ كالم كعب إحبار ط (1)

  (3/127.)الؿصـػابـ أبل شقبة يف 

 ( وأنَّ أقؾَّ أحقالف أكف حسـ الحديث.1374تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.97قال طـف الؿصـػ: حافظ حديث الزهري، ومالؽ، كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 ه(: صدوق، ثؼة.ا3/632) الجرح والتعديؾقال طـف الؿصـػ يف  (4)

 (.161ترمجة برقؿ ) تفذيبتؼريب الصدوق.  (5)
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 :فؼال بشر بـ الحارث .بـ حـبؾ أمحدلق قؿت فتؽؾؿت كؿا تؽؾؿ  :حـبؾ

.كبقاءقام مؼام إ دأمحن إ ،ققى طؾقفأٓ 
(1)

 

أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1343)
(2)

بـ الؼاسؿ بـ ططقة كا طبد الل بـ  

ققم مؼام أن أتلمروين  :فؼال بشر :وزاد فقف -سـاده مثؾفنب-بـ شبقيف  أمحد

 .كبقاءبـ حـبؾ قام مؼام إ أمحدن إ ؟كبقاءإ

حدثـا طبد الرمحـ كا طبد الل (1344)
(3)

سدي بـ محؿد بـ الػضؾ إ 

كسان إفساره  -يعـل طبقد الل بـ محؿد الؼرشل-كـا طـد ابـ طائشة  :قال

حديثا وهق طىل  كسانإوسللف  ،قد محؾ إىل الضرب كفأبـ حـبؾ  أمحدبخبر 

 :هذه الحالة فؼال

 

 ؼاؿتللاذا العارض الاة هااطامي لاتـجؾ ؿَّ دك حتك تـظري طَ اروي

 

                                                        

 ( مـ صريؼ: ابـ شبقيف، بف.5/318) تاريخ دمشؼورواه ابـ طساكر يف  (1)

 (.442ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 ( ، وأن أقؾ أحقالف أكف حسـ الحديث.1374تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)
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 بٔ سٓبٌ َٔ ايسؤٜا محدباب َا ز٥ٞ أل

 ٘ ٚبعد َٛت٘يف سٝات

بـ  أمحدرأيت  :أبل يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1345)

 ،حسـ وجفا وسحـة مؿا كانأمؿا كان و ضخؿأحـبؾ يف الؿـام فرأيتف 

 .ذاكرهأسللف الحديث وأفجعؾت 

طبد الرمحـ كا محؿد حدثـا (1346)
(1)

بـ مسؾؿ حدثـل أبق طبدالل  

سؿعت  ثؿ ،طؼقؾ الؼزويـل أبل خلأالطفراين طـ الحسـ بـ طقسك طـ 

ا رأيت شاب   :خا أبل طؼقؾ فسؿعت مـف قالألؼقت  ثؿ ،مـ الحسـ بـ طقسك

غػر  :قؾت ،غػر يل :قال ؟ما فعؾ بؽ ربؽ :تقيف بؼزويـ يف الـقم فؼؾت

 ؟راك مستعجالأيل  ما :قؾت .ولػالن ،ولػالن ،وتعجب .كعؿ :قال ؟لؽ

إىل سؿاء السؿقات مـ السؿاء السابعة  أهؾن ٕ :قال .ورأيتف مستعجال

                                                        

 هق ابـ وارة. (1)
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 .ريد استؼبالفأ كاأبـ حـبؾ و أمحدلقية ٓستؼبال الدكقا قد اشتغؾقا بعؼد إ

 .امييف تؾؽ إ أمحدوكان تقيف 

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ حدثـل الفقثؿ بـ خالقيف  (1347)

 :قال ؟ما حالؽ :بـ السـدي يف الـقم فؼؾت رأيت السـدي والد محط :قال

فسؿعت محؿد بـ  .بـ حـبؾ أمحدا طـل لؿجئ بخقر ولؽـ قد اشتغؾق كاأ

 .يعتبر ما رآه الشاب الؼزويـل هبذه الرؤيا :مسؾؿ يؼقل
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e E  بٔ سٓبٌ َٔ ايعص ّٜٛ ٚفات٘ محدظٗس اهلل عصٚدٌ ألأباب َا 

 :بـ حـبؾ قال أمحدصالح بـ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1348)

ول ع إبـ حـبؾ يقم الجؿعة ٓثـتل طشرة خؾت مـ ربق أمحدتقيف أبل 

طؾؿفؿ ألساطتقـ مـ الـفار واجتؿع الـاس يف الشقارع فقجفت إلقفؿ 

 ،خرجف بعد العصر فؾؿ يؼـعقا بالرسقل حتك وردت طؾقفؿأين أبقفاتف و

وحضر كحق مـ مائة مـ بـل  ،درجـاه يف ثالث لػائػ وكػـاهأفغسؾـاه و

 ،رهاشؿ وكحـ كؽػـف وجعؾقا يؼبؾقن جبفتف فبعد حقـ رفعـاه طىل السري

وطبر الـاس يف السػـ الؽبار وجعؾ يصب  ،وبؾغ كراء الزواريؼ ما شاء الل

خذوا أطىل الـاس الؿاء حتك صركا إىل الصحراء ووضع السرير والـاس قد 

 ،بـ صاهر ومل يعؾؿ الـاس بذلؽامقر يف الشقارع والدروب فصىل طؾقف إ

ومؽث  ،ؼبرفؾؿا كان مـ الغد طؾؿ الـاس فجعؾقا يجقئقن ويصؾقن طىل ال

.يصؾقن طىل الؼبر الـاس كؿ شاء الل يلتقن
(1)

 

                                                        
 سـدها صحقح. (1)
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ن أبؾغـل  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1349)

أن يؿسح الؿقضع الذي وقػ الـاس طؾقف حقث صىل طىل  مرأالؿتقكؾ 

 لػ.ألػ ومخسؿائة ألػل أبـ حـبؾ فبؾغ مؼام  أمحد

 لؿؽلحدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبق بؽر محؿد بـ طباس ا (1357)

بـ  أمحدسؾؿ يقم مات أ :بـ حـبؾ قال أمحدالقركاين جار  قال: سؿعت

وسؿعت  :قال .لػا مـ القفقد والـصارى والؿجقسأحـبؾ طشرون 

ربعة أبـ حـبؾ وقع الؿلتؿ والـقح يف  أمحديقم مات  :القركاين يؼقل

.والؿجقس ،والـصارى ،والقفقد ،الؿسؾؿقـ :صـا فأ
(1)

 

                                                        

 ( مـ صريؼ الؿصـػ بف.6/134) ريخ بغدادتاوروى هذه الؼصة الخطقب يف  (1)

  ومـ صريؼ الخطقب: ابـ طساكر يفتاريخف (5/333.) 

أن هذه الؼصة مـؽرة: تػرد هبا الؿؽل، طـ القركاين، وٓ يعر ف، وأما  ويرى اإلمام الذهبل 

ريخ تا(، أما يف 11/343) السقرالقركاين فنكف لقس بالؿشفقر الذي مات قبؾ أمحد. قال هذا يف 

( مع 11/343) السقرفؼال: إن القركاين هذا هق جار أمحد، وإكف مات قبؾف بدهر. يـظر  اإلسالم

 حاشقة الؿحؼؼ مـ صبعة الرسالة.

إىل استـؽار الذهبل لؾؼصة ثؿ قال: ويحتؿؾ أن القركاين كـك بالقفقد  وأشار الؿعؾؿل 

حقـ شاهدوا ذاك الجؿع: وبالغ، والل  والـصارى والؿجقس طـ الؿبتدطة، وأراد أكف تاب مـفؿ كثقر

 أطؾؿ.
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e E  ٘سٓبٌ بٔ  أمحدباب َا زثٞ ب ٘بعد ٚفات 

طظ بـ حجر الؿروزي  قال :قال  أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1351)

 :بـ حـبؾ يرثقف أمحديف 

 ؿٍ الِ َطااا عَ رَ وْ أَ  ؿُ قْ اهِ َر ْباااك لاااَل إِ َعاااكَ 

 

 لِ قَّ ُمَااوَ  مٍ َد ْعاامُ  ـْ ِماا فِ بِاا ُ  عْ ؿِ َساا 

ا دِ ْص ؾك قَ ا طَ امً مَ إِ    الـااْ ةِ ـَّ ُساوَ  ؾِ قْ امِ السَّ

 

 ؾِ َساااْر مُ  ُر آِخااا اهللِ  ـُ كااااَامِل َأِماااقْ 

  ًّل كِّ قَ َتااامُ  فُ اَباااا كَ ك َماااَؾاااقًرا طَ امُ َصااا 

 

اااقَ التَّ  ؼَّ َحااا اكَ يف ذَ  فِ بِّاااك رَ َؾاااطَ    ؾِ ك 

  عٍ بَ رْ لَ ل بِااّـِاامِ  ُع مْ الاادَّ  اَض َفااوَ  ُ  ْؾااؼُ فَ  

 

اػَ الؿُ  نِ اَم ُج الْ ا كَ ًض قْ فَ  رِ ْح ك الـَّ ؾَ طَ    ؾِ صَّ

 ى َر الثَّاوَ  ؿِ ْج الاـَّ وَ  رِ طْ الؼَ  ُد يْ دِ طَ  مٌ َّل سَ  

 

ـِ  لِّ ِؼاالتَّ  رِّ الامَّا َد ؿَ ْح أَ  كؾَ طَ    ؾِ اَماـْ َح  ابا

ااالَ تَ  فَ َٓ أَ    ا اْلااااَم كَّ نِ ا َفااااَياااـَ ؿَ ؾْ لِ  ْ  هَّ

 

 لؾِااا طَ َياا َؽ لِااذَ  َد ْعاابَ  ٌؾ ْقااؾِ قَ  اءُ ؼَ اماااَا

االَ كَ   ااوُ  ْد َقاا َؽ كَّ   ًّل اجِ َطاا َؽ ّػااكَ  َت ْد سِّ

 

ااوَ    لِ زِ ـْاامَ  شِ َح وْ لَ ا بِااقا ِسااـْ مَ  َت رْ قدِ َُ

 ى َر الثَّا كَ رِ اْماقَ  كَؾال طَ ػِ ْسايَ  فِ  بِااًم قْ ؼِ مُ  

 

 لِ لَ ؿْ َشاوَ  قٍب ـُاَج  ـْ مِ  ٍح يْ رِ  ُػ اَص قَ طَ  
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 حييى بن وعني

ووَ العمىاء ابّابرة الٍقاد وَ الطبق  الثالث  

 ببغداد حييى بَ وعني أبو ش سيا
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 حييى بن وعني

 ومن العلماء اجلهابذة النقاد من الطبقة الثالثة ببغداد

 حييى بن معني أبو زكريا

 بٓاق١ً اآلثاز َا ذنس َٔ عًِ حي٢ٝ بٔ َعني باب 

 خباز ٚعًٌ احلدٜحٚزٚا٠ األ

رأيت  :رمحـ كا العباس بـ محؿد الدوري قالحدثـا طبد ال (1352)

ما اسؿ  ؟مـ فالن :بـ حـبؾ يسلل يحقك بـ معقـ طـد روح بـ طبادة أمحد

؟.فالن
(1)

 

سؿعت محؿد بـ مسؾؿ بـ وارة  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1353)

كان  :قال ؟أحػظأيفؿا كان  :وسئؾ طـ طظ بـ الؿديـل ويحقك بـ معقـ

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه مـ صريؼ الؿصـػ ابـ طساكر يفتاريخ دمشؼ (65/23-24.) 
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.ففؿ بصحقح الحديث وسؼقؿفأعقـ وكان يحقك بـ م ،تؼـأأسرد و طظ
(1)

 

 قال: سؿعتبان آصبفاين أحدثـا طبد الرمحـ كا القلقد بـ  (1354)

كان  :سؾقؿان بـ حرب يؼقل قال: سؿعتيعؼقب بـ سػقان الػسقي 

فال  ؟كقػ صقابف :فلققل .هذا خطل :يحقك بـ معقـ يؼقل يف الحديث

.صؾ فلجده كؿا قالفلكظر يف إ دريأ
(2)

 

 دالي١ حي٢ٝ بٔ َعني عٓد أٌٖ ايعًِ باب َا ذنس َٔ

العباس حدثـاحدثـا طبد الرمحـ  (1355)
(3)

قال: بـ القلقد بـ مزيد  

مـ  حدمسفر سفؾ ٕ باأما رأيت  :الحقاري يؼقل أبلبـ  أمحد سؿعت

؟شلءهؾ بؼل معؽ  :اولؼد قال يقمً  ،الـاس سفقلتف لقحقك بـ معقـ
(4)

 

                                                        
 صحقح. (1)

(: القلقد بـ أبان بـ تقبة 3/784) تذكرة الحػاظصحقح، والقلقد بـ أبان قال طـف الذهبل يف  (2)

 هسـد والتػسقر وغقر ذلؽ.االحافظ الثؼة، أبق العباس إصبفاين، صاحب الؿ

 (.243حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 سـده حسـ. (4)

  ورواه مـ صريؼ الؿصـػ ابـ طساكر يفتاريخ دمشؼ (65/22.) 
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 باب َا ذنس َٔ عٓا١ٜ حي٢ٝ بٔ َعني بايعًِ

 نجس٠ نتب٘ ي٘ ٚتأيٝف٘ حلدٜح اال١ُ٥ٚ

 قال :قالبـ سؾؿة الـقسابقري  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1356)

اكتفك العؾؿ  :با طبقد الؼاسؿ بـ سالم يؼقلأسؿعت  :زياد أبلطبدالل بـ 

ىل طظ إو ،كتبفؿ لفأىل يحقك بـ معقـ وهق إبـ حـبؾ و أمحدإىل  :ربعةأإىل 

.شقبة أبلبؽر بـ  أبلىل إبـ الؿديـل وا
(1)

 

قدمـا البصرة وكان  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1357)

 سؿاطقؾإسؾؿة مقسك بـ  باأقدم يحقك بـ معقـ قبؾ قدومـا بسـة فؾزم 

.لػ حديثأربعقـ أا مـ ثالثقـ أو فؽتب طـف قريبً 
(2)

 

                                                        

 (.1264تؼدم برقؿ ) (1)

 صحقح. (2)
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محؿد أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا أبق  (1358)
(1)

بـ روح الـقسابقري  

رحؾ معـا يحقك بـ  :بـ محاد قال براهقؿإـ بؽر محؿد ب باأ قال: سؿعت

التبقذكل وسؿع جامع محاد بـ  سؿاطقؾإسؾؿة مقسك بـ  أبلمعقـ إىل 

 .اسؾؿة وقد كان سؿع مـ سبعة طشر كػًس 

ن محاد بـ سؾؿة ٕ :راد بذلؽ زيادة بعضفؿ طىل بعضأ قاه أبو حمىد:

مـ  ؾَّ فقحدثفؿ بف فؼ شلءبعد ال شلءكان حدثفؿ مـ حػظف فؽان يذكر ال

 .ٓ وقع طـده ما لقس طـد غقرهإسؿع مـ محاد 

صؾقت بجـب  :أبل يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1359)

 ىجؾقد فطالعتف فنذا ما رو مـ رقاب ايحقك بـ معقـ فرأيت بقـ يديف جزءً 

 كفأفظــت  -الشؽ مـ أبل-طـ يحقك بـ وثاب أو طـ خقثؿة  طؿشإ

.طؿشإصـػ حديث 
(2)

 

قرئ طىل العباس بـ محؿد الدوري  :ـ قالحدثـا طبد الرمح (1367)

تقت هشام بـ ألؿا فارقت طبد الرزاق  :يحقك بـ معقـ يؼقل قال: سؿعت

 ؟أكتمـ  :يقسػ وكان طىل قضائفا وكان رجال لف كبؾ يؾبس الثقاب فؼال

                                                        
 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

 صحقح. (2)
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خاكا طبد الرزاق فؿا أتقت أكؽ أ قال: سؿعت .يحقك بـ معقـ كاأ :قؾت

سؿاطـا وسؿاع  :فؼال .تب طـ مجاطةالحديث يؽ :قؾت ؟ذاك تصـع طـد

وكان يصظ هبؿ يف  ،فلردتف طىل الحديث فلبك .طبد الرزاق قريب مـ السقاء

الؿسجد الصؾقات كؾفا فجئت إىل مسجده فؼعدت فقف فؽـت فقف ثالثقـ 

إذا دخؾ وخرج سؾؿت طؾقف فؾؿا كان بعد ثالثقـ  كفأٓ إسللف شقئا أا ٓ يقمً 

صحاب أأكت مـ أكظر مـعتؽ ٕ كؿاإ ،ا هذاي :يل فؼال يلإا بعث يقمً 

 ،فؼؾت والل :قال يحقك ؟صحاب الحديثأالحديث أو لست مـ 

أتبؾغ  شلءٓ يبؼك معل  هذا مقضعل إىل قابؾ أو تحدثـل أو ،صؾحؽ اللأ

يل فلقعد يف الؿسجد إفؽاكت تخرجفا  .ؾبُ هايت الزُّ  ،يا جارية :فؼال .بف

.يؼرأ ، ثؿكتب مـفا حاجتللف
(1)

 

                                                        

َؾػل.ٕبل صاهر ال شرط الؼراءة طىل الشققخيـظر لؾػائدة  (1)  س 
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e E ٘باب َا ذنس َٔ َٓاقب حي٢ٝ بٔ َعني ٚٚفات 

محؿد قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1361)
(1)

بـ هارون الػالس  

كذاب  كفأإذا رأيت الرجؾ يؼع يف يحقك بـ معقـ فاطؾؿ  :الؿخرمل يؼقل

.الؽذابقـ مرأيبغضف لؿا يبقـ  كؿاإو ،يضع الحديث
(2)

 

ـ تقيف يحقك ب :يؼقل  أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1362)

واجتؿع يف جـازتف  ،ملسو هيلع هللا ىلصسرير الـبل  ووضع طىل ملسو هيلع هللا ىلصمعقـ بؿديـة رسقل الل 

خؾؼ كثقر وإذا رجؾ يؼقل: هذه جـازة يحقك بـ معقـ الذاب طـ رسقل الل 

.والـاس يبؽقن .الؽذب ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

 

                                                        

 (.1337ثؼة، حافظ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) ( 1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)
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e E  باب َا ذنس َٔ ٚزع حي٢ٝ بٔ َعني 

أتقت يحقك بـ  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1363)

يعـل تسؿقة -مؽتقب  شلءشر طشر ذي الحجة وكان معل ام العيأمعقـ 

طـدك  :فؾؿا أكثرت طؾقف قال ،ا فقجقبـلوكـت أسللف خػق   -كاقظ أثار

وذكر الـاس  .ا مثؾ هذاامً يأ :فلخذه فـظر فقف فؼال .كعؿ :قؾت ؟مؽتقب

فلما أن  .جبتؽلق سللت مـ حػظؽ شقئا ٕ :وقال ،ن يجقبـلأفلبك  ،فقفا

.كرهأين نتدوكف ف
(1)

 

                                                        

 صحقح. (1)
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e E ٘باب َا زثٞ ب٘ حي٢ٝ بٔ َعني بعد ٚفات 

سؾقؿان بـ  قال :قال  أبلذكره  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1364)

 :معبد يرثل يحقك بـ معقـ

 أمااـ حاادثان الاادهر أكاا  مااروع

  

 وطقـااؽ مااـ فاارط الصااامابة تاادمع 

 مرى دمعؽ الؿؽـقن ما ضؿـ الحشا  

 

 مااـ القجااد تامؽاال تااارة وتقجااع 

 لقطاة إساك  لئـ مهؾ  طقـاك ماـ 

 

 لؿثؾ الاذي أذري دمقطاؽ يػجاع 

 ويـػل الؽارى حتاك تامقا  مسافدا  

 

 تراطل كجاقم الؾقاؾ مالاؽ مفجاع 

 أفض طامرات مـ شموكؽ واكتحا   

 

 لخطاا  جؾقااؾ أن قؾامااؽ مقجااع 

  (1)فؼد طظؿ  يف الؿساؾؿقـ زرياة 

 

 َداة كعك الـااطقن حيقاك فلساؿعقا 

 فؼااالقا بلكااا قااد دفـاااه يف الثاارى  

 

 د فااامادي طـااادها يتصااادعفؽاااا 

 فؼؾااا  ومل أمؾاااؽ لعقـااال طامااارة  

 

 وٓ جزطاااا: إكاااا إلاااك اهلل كرجاااع 

                                                         

 كذا يف إصؾ، وإقرب لؾصقاب: )رزية(. (1)
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 أٓ يف ساااامقؾ اهلل طظاااؿ رزيتااال 

 

 بقحقااك إلااك مااـ كسااتريح وكػاازع 

 ومااـ ذا الااذي ياامتك فقساالل بعااده  

 

 إذا مل يؽااـ لؾـاااس يف العؾااؿ مؼـااع 

 لؼااد كااان حيقااك يف الحاادي  بؼقااة  

 

 شاعقامـ السؾػ الامضقـ حاقـ تؼ 

 فؾااام مضااك مااات الحاادي  بؿقتااف  

 

 وأدرج يف أكػاكاااف العؾاااؿ أمجاااع 

 وصااركا حقااارى بعااد حيقااك كلكـااا  

 

 رطقااااة راع بااااثفؿ فتصاااادطقا 

 أباااك الصاااامر أين ٓ أطاااايـ مثؾاااف  

 

 يد الدهر ما كص الحجقج وأوضعقا 

 ولااقس بؿغااـ طـااؽ دمااع سااػحتف  

 

 ولؽاااـ إلقاااف يساااتريح الؿػجاااع 

 قت حقؾاة لعؿرك ما لؾـااس يف الؿا 

 

 وٓ لؼضاااء اهلل يف الخؾااؼ ماادفع 

 فؾااق أن مؾققااا كجااا مااـ نامااف  

 

 إذا لـجاااا مـاااف الـامااال الؿشاااػع 

 تعااز بااف طااـ كااؾ مقاا  رزأتااف  

 

 فاارزء كاماال اهلل أشااجك وأوجااع 

 ولؽـام أبؽال طؾاك العؾاؿ إذ مضاك  

 

 فااام بعااد حيقااك فقااف لؾـاااس مػاازع 

 ساااؼك اهلل قامااارا باااالامؼقع  ااااورا  

 

 َقثااا دااقد ويؿاارع كاماال اهلاادى 

 فؼاااد تااارك الااادكقا وفااار بديـاااف  

 

 إلااك اهلل حتااك مااات وهااق  تااع 

 وخاااار لاااف ربااال جاااقار كامقاااف  

 

 وذو العرش يعطل مـ يشاء ويؿـاع 

 وأين ٕرجااااق أن يؽااااقن حمؿااااد  

 

 لااف شااافعا يااقم الؼقامااة يشااػع 
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 عمي بن املذيين

ّابرة الٍقاد وَ الطبق  الثالي  ووَ العمىاء اب

 بالبصسة 

 عمي بَ عبداهلل بَ املديين
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 عمي بن املذيين

 ١ بايبصس٠جايَٚٔ ايعًُا٤ اجلٗابر٠ ايٓكاد َٔ ايطبك١ ايج

 عًٞ بٔ عبداهلل بٔ املدٜين

 باب َا ذنس َٔ عًِ عًٞ بٔ املدٜين َٚعسفت٘ بٓاق١ً اآلثاز

 قال :قالبـ سؾؿة الـقسابقري  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا  (1365)

 :طبقد الؼاسؿ بـ سالم يؼقل باأسؿعت  :زياد الؼطقاين أبلطبدالل بـ 

ىل طظ بـ إو ،فؼففؿ فقفأبـ حـبؾ وهق  أمحدإىل  :اكتفك العؾؿ إىل أربعة

بؽر  أبلىل إو ،ىل يحقك بـ معقـ وهق أكتبفؿ لفإو ،طؾؿفؿ بفأالؿديـل وهق 

.فؿ لفأحػظشقبة وهق  أبلبـ ا
(1)

 

كان طظ بـ  :يؼقل لبأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1366)

                                                        

 (.1356( و)1264تؼدم برقؿ ) (1)
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بـ حـبؾ ٓ  أمحدوكان  ،ا يف الـاس يف معرفة الحديث والعؾؾالؿديـل طؾؿً 

بـ حـبؾ سؿاه  أمحدوما سؿعت  ، لفتبجقاًل  :أبق الحسـ :يؽـقف كؿاإيسؿقف 

.قط
(1)

 

بـ حـبؾ وطظ بـ  أمحدطـ  أبلسللت  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1367)

 ،أفؼف أمحدوكان  ،كاكا يف الحػظ متؼاربقـ :قال ؟أحػظكان  يفؿاأ :الؿديـل

.وكان طظ أففؿ بالحديث
(2)

 

داين الفؿ سحاقإهارون بـ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1368)

بـ حـبؾ وطظ بـ  محدٕ الؽالم يف صحة الحديث وسؼقؿف :يؼقل

.الؿديـل
(3)

 

كا طظ (1369)
(4)

يحقك بـ معقـ  قال: سؿعتبـ الحسقـ بـ الجـقد  

 أهؾطظ مـ  :فؼال يحقك -طظ بـ الؿديـل :كسانإوقال لف - :يؼقل

                                                        

 صحقح. (1)

 (.1268تؼدم برقؿ ) (2)

 (.1337تؼدم برقؿ ) (3)

 (.12ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)
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.الصدق
(1)

 

ٓ  :فؼال ؟زرطة طـ طظ باأسللت  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1377)

. صدقفيرتاب يف
(2)

 

محؿد قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1371)
(3)

بـ مسؾؿ وسئؾ طـ  

سرد أكان طظ  :قال ؟أحػظفؿ كان يأ :طظ بـ الؿديـل ويحقك بـ معقـ

.تؼـأو
(4)

سعقد بـ  كتب إيلَّ  :بـ وارة يؼقل سؿعت محؿد بـ مسؾؿ 

.القلقد وطظ بـ الؿديـل أبلا فاتخذ مثؾ إذا اتخذت صديؼً  :سؾقؿان
(5)

 

                                                        
 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 هق ابـ وارة. (3)

 ( بزيادة.1273صحقح، وتؼدم برقؿ ) (4)

 صحقح. (5)
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 حمىذ بن عبذ اهلل منري

ووَ العمىاء ابّابرة الٍقاد وَ الطبق  الثالث  

بالةوف  حمىد بَ عبد اهلل بَ منري اهلىراٌي اخلازِفي 

 زمح  اهلل عميْ
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 حمىذ بن عبذ اهلل منري

 َٚٔ ايعًُا٤ اجلٗابر٠ ايٓكاد َٔ ايطبك١ ايجايج١ بايهٛف١

 ٞ زمح١ اهلل عًٝ٘ذلُد بٔ عبد اهلل بٔ منري اهلُراْٞ اخلازِف

 باب َا ذنس َٔ عًِ ذلُد بٔ عبد اهلل بٔ منري

 خبازَٚعسفت٘ بٓاق١ً اآلثاز ٚزٚا٠ األ

براهقؿإحدثـا طبد الرمحـ كا  (1372)
(1)

قال: بـ مسعقد الفؿذاين  

 .محؿد بـ طبد الل بـ كؿقر درة العراق :بـ حـبؾ يؼقل أمحد سؿعت

 أمحدكان  :بـ الحسقـ بـ الجـقد قال حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (1373)

الؽقفققـ ما يؼقل ابـ كؿقر  بـ حـبؾ ويحقك بـ معقـ يؼقٓن يف شققخا

                                                        

- (2/635اإلرشاد (2/143 ،)الجرح والتعديؾقال الؿصـػ طـف: كتبت طـف وهق صدوق.  (1)

  (12/529.)سقر أطالم الـبالء( لؾخؾقظ، 636
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فقفؿ.
(1)

 

ما  :يؼقلطظ بـ الحسقـ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1374)

كان رجال قد مجع العؾؿ  ،رأيت مثؾ محؿد بـ طبد الل بـ كؿقر بالؽقفة

والػفؿ والسـة والزهد كان يؾبس يف الشتاء الشايت لبادة
(2)

ويف الصقػ يتزر  

.اوكان فؼقرً 
(3)

 

 :بـ سـان القاسطل يؼقل أمحد قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1375)

فضؾ مـ محؿد بـ أ  طـدياثفؿ رجاًل أحدما رأيت مـ الؽقفققـ مـ 

ام يأقدم طؾقـا  ،بقه يصظ خؾػفأكان يصظ بـا الػرائض و ،بـ كؿقراطبدالل 

.يزيد
(4)

 .ايعـل واسطً  

                                                        
 صحقح. (1)

 َبَد.مادة: لَ  مختار  الصحاحالؾبادة: ما يؾبس لؾؿطر.  (2)

 صحقح. (3)

 صحقح. (4)
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e E 

 باب َا ذنس َٔ قٍٛ ذلُد بٔ عبد اهلل بٔ منري

 خباز يف دسسِٗ ٚتعدًِٜٗيف ْاق١ً األ

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـ بـ الجـقد  (1376)

ذواد :الل بـ كؿقر يؼقلمحؿد بـ طبد 
(1)

ا ا صدوقً بـ طؾبة كان شقخً  

.صحاب الحديثألقس مـ  ،ا قرابة لؿطر ف بـ صريػا كقفق  صالحً 
(2)

 

ابـ كؿقر  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـ  (1377)

.حاديثف طـ الزهري مضطربةأ ،جعػر بـ برقان ثؼة :يؼقل
(3)

 

ابـ كؿقر  : سؿعتقالحدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـ  (1378)

.صالح ثؼة الـضر بـ طربل :يؼقل
(4)

 

                                                        
 (.1853ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق َذواد بـ ُطْؾَبة الؽقيف، ضعقػ طابد.  (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

 صحقح. (4)
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سعقد :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتكا طظ بـ الحسقـ  (1379)
(1)

بـ  

بشقر مـؽر الحديث
(2)

ءشللقس ب 
(3)

لقس بؼقي 
(4)

يروي طـ  ،الحديث 

.قتادة الؿـؽرات
(5)

 

                                                        
(: وكان رديُّ الحػظ، 1/433) الؿجروحقـهق سعقد بـ بشقر مقىل بـل كصقر قال ابـ حبان يف  (1)

 هيتابع طؾقف، وطـ طؿرو بـ ديـار ما لقس يعر ف مـ حديثف.ا فاحش الخطنِ، يروي طـ قتادة ما ٓ

 (.161يـظر الؽالم طىل ققلفؿ: )مـؽر الحديث( التعؾقؼ طىل إثر رقؿ ) (2)

قد يطؾؼ هذه الؽؾؿة وٓ  ققلف يف الراوي: )لقس بشلء( تدل طىل جرحفؿ لف إٓ أن ابـ معقـ  (3)

الحديث، وقد يؼقلفا طىل وجف الجرح كؿا يؼقلفا يريد جرح الراوي وإكؿا يريد أن الراوي قؾقؾ 

 غقره.

فنذا وجدكا الراوي الذي قال فقف ابـ معقـ: )لقس بشلء( قؾقؾ الحديث وقد وثؼ: وجب محؾ 

 صؾقعة التـؽقؾكؾؿة ابـ معقـ طىل معـك قؾة الحديث ٓ الجرح، وإٓ فالظاهر أهنا جرح. 

 ( لؾؿعؾؿل.55)ص

بالؼقي( إُوىل تـػل الؼقة مطؾًؼا وإن مل تثبت الضعػ مطؾًؼا، والثاكقة ققلف: )لقس بؼقي( و)لقس  (4)

.  تـػل الدرجة الؽامؾة مـ الؼقةَّ

: وقد ققؾ يف مجاطات: )لقس بالؼقي(، واحتج بف، وهذا الـسائل قد قال يف طدة: قال الذهبل 

، وبآستؼراء إذا )لقس بالؼقي( ويخرج لفؿ يف كتابف قال: ققلـا لقس بالؼقي لقس بجرح مػسر...

قال أبق حاتؿ: )لقس بالؼقي( يريد هبا أن هذا الشقخ مل يبؾغ درجة الؼقي الثبت، والبخاري قد يطؾؼ 

 هطىل الشقخ )لقس بالؼقي( ويريد أكف ضعقػ.ا

( لشقخـا 92-93) الؿؼترح(، و1/232) التـؽقؾ(، و83-82)ص الؿققظةيـظر 

 (.187ص) ضقابط الجرح والتعديؾالقادطل، و

 صحقح. (5)
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 :سؿعت ابـ كؿقر يؼقل :حدثـا طبد الرمحـ كا طظ قال (1387)

سؿع مـف طبد الرمحـ بـ مفدي ويزيد  ،تؾطبلخرة اخ ،الؿسعقدي كان ثؼة

.طـف الشققخ ففق مستؼقؿ ىوما رو ،حاديث مختؾطةأبـ هارون ا
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (1381)
(2)

أبق  :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعت 

جـاب يحقك بـ أبل حقة صدوق وكان صاحب تدلقس أفسد حديثف 

.بالتدلقس كان يحدث بؿا مل يسؿع
(3)

 

                                                        
( مـ ترمجة 5/251) الجرح والتعديؾصحقح، ووقع يف إصؾ: )ففق مستؼقؿة(، والؿثبت مـ  (1)

 (.282)ص الؽقاكب الـقراتالؿسعقدي، ويـظر 

 هق طظ بـ الحسقـ بـ الجـقد، ثؼة، تؼدم قريًبا. (2)

 صحقح. (3)

ا يف الراوي الؿدلس إٓ أن ما رواه والؼقل الصحقح طـد أهؾ  العؾؿ أن التدلقس ٓ يعتبر جرًح 

بؾػظ محتؿؾ مل يبقـ فقف السؿاع وآتصال فحؽؿف حؽؿ الؿرسؾ وأكقاطف، وما رواه بؾػظ مبقـ 

 لالتصال كحق: )سؿعت( و)حدثـا( و)أخبركا(، وأشباهفا: ففق مؼبقل محتج بف.

هذا لؽثرة تدلقسف: فنكف  وأما ققل ابـ كؿقر هذا يف يحقك بـ أبل حقة: )أفسد حديثف بالتدلقس(: فنن

كان يدلس طـ الثؼات ما سؿع مـ الضعػاء، فؾؿا أكثر التزق بف الؿـاكقر فُضع ػ: ولفذا قال الحافظ 

ه: ضعػقه لؽثرة تدلقسف.ا 

: وكا مؿـ يدلس طـ الثؼات ما سؿع مـ الضعػاء: فالتزق بف الؿـاكقر التل وقال ابـ حبان 

 هيرويفا طـ الؿشاهقر.ا

الؿجروحقـ (2/462-463 ،)طؾقم الحديث (، 75)صتؼريب التفذيب  ترمجة برقؿ

(7587.) 
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يحقك  :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتكا طظ  حدثـا طبد الرمحـ (1382)

 ،سقد مل يؽـ صاحب حديثبـ طبد الرمحـ الذي يحدث طـ طبقدة بـ إا

ٓ بلس بف
(1)

.صؾح مـ الذي يحدث طـف طبقدةأهق  
(2)

 

 :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1383)

محؿد
(3)

.شلءبـ صبقح بـ السؿاك لقس حديثف ب 
(4)

 

                                                        

يعـل أكف مل يؽـ يف رتبة إئؿة الحػاظ، وقد يؼقلقن هذه الؽؾؿة دون ققلفؿ: )ٓ بلس بف( أو ما  (1)

 تاريخ بغدادشاكؾفا، ومرادهؿ ما تؼدم مـ أكف مل يبؾغ درجة الحػاظ الؿتؼـقـ، ومـ هذا ما يف 

( مـ ترمجة محؿد بـ بؽر الُبرساين: فنن الخطقب ذكر فقف ققل ابـ طؿار: مل يؽـ صاحب 2/443)

 حديث، تركـاه مل كسؿع مـف.

قال الخطقب: يعـل أكف مل يؽـ كغقره مـ الحػاظ يف وقتف، وهؿ: يحقك بـ سعقد الؼطان، 

 هوطبدالرمحـ بـ مفدي، وأشبفاهفؿا.ا

تام الضبط إٓ أكف مل يؽـ حافًظا لؾطرق والعؾؾ، ومـ هذا  وقد تؼال هذه الؽؾؿة لؿـ كان ضابًطا

 ققل ابـ معقـ يف محؿد بـ أبل طتاب: لقس هق مـ أصحاب الحديث.

(: قؾت: َطـك يحقك بذلؽ أكف مل يؽـ مـ الحػاظ لعؾؾف 2/574) تاريخفقال الخطقب يف 

ؿعف فؾؿ يؽـ مدفقًطا والـؼاد لطرقف مثؾ طظ بـ  الؿديـل وكحقه، وأما الصدق والضبط لؿا س

 هطـف.ا

 صحقح. (2)

  (7/293.)الجرح والتعديؾلف ترمجة يف  (3)

 صحقح. (4)
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ـ كا طظحدثـا طبد الرمح (1384)
(1)

 :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعت 

قبقصة بـ طؼبة
(2)

ٓ  وسػقان بـ طؼبة ،سدي كان رجؾ صدقبـ لقث إ 

.كبر مـفأبلس بف وقبقصة 
(3)

 

 :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1385)

رشديـ
(4)

.ٓ يؽتب حديثف :يأ .بـ سعد لقس يحدث طـف 
(5)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (1386)
(6)

 :ابـ كؿقر يؼقل ال: سؿعتق 

                                                        

 هق طظ بـ الحسقـ، تؼدم قريًبا. (1)

 كذا قبقصة بـ الؾقث بـ قبقصة، وذكر هذا إثر هـاك كؿا هق. (2)

ة قبقصة بـ لقث بؿا يظ: يليت مثؾف يف ترمج الؿؼدمةطـد هذا الؿقضع مـ  وقد طؾؼ الؿعؾؿل 

ابـ قبقصة بـ برمة مع أن الؿملػ وغقره كسبقه هؽذا، ومل أر أحًدا ذكر أكف قبقصة بـ طؼبة بـ لقث، 

 والل أطؾؿ.

 صحقح. (3)

هق رشديـ بـ سعد بـ مػؾح الَؿْفري أبق الحجاج الؿصري، ضعقػ، رجح أبق حاتؿ طؾقف ابـ  (4)

تؼريب فلدركتف غػؾة الصالحقـ: فخؾط يف الحديث. لفقعة، وقال ابـ يقكس: كان صالًحا يف ديـف، 

 (.1953ترمجة برقؿ ) التفذيب

شرح  (2/291 ،)فتح الؿغقثصحقح، وققلفؿ )ٓ يؽتب حديثف( أي: ٓ احتجاًجا وٓ اطتباًرا.  (5)

  (1/377.)التبصرة والتذكرة

 هق طظ بـ الحسقـ، تؼدم قريًبا. (6)
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.ومحؿد بـ كريب ضعقػ ،رشديـ بـ كريب ضعقػ
(1)

 

مقسك  :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1387)

.ابـ داود قاضل صرسقس ثؼة
(2)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (1388)
(3)

يحقك  :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعت 

.بـ بريد الؽقفققن يروون طـف ما يسقى تؿرةا
(4)

 

محؿد بـ  :طبد الرمحـ كا طظ سؿعت ابـ كؿقر يؼقل حدثـا (1389)

غسان محدث مـ  بقأو ،مـف يلَّ إ حبأ غسان الـفدي بقأو ،الصؾب كان ثؼة

.ئؿة الؿحدثقـأ
(5)

 

بانحِ  :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1397)
(6)

 

                                                        
 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 الحسقـ، تؼدم. هق ابـ (3)

 صحقح. (4)

 صحقح. (5)

 (.1384ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق حبان بـ طظ العـزي.  (6)
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خقه مـدلأو
(1)

.فقفا بعض الغؾط حاديثفؿأ 
(2)

 

ابـ  :ابـ كؿقر يؼقل ل: سؿعتقاحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1391)

دريسإ
(3)

وابـ  ،دريسإطؾؿ بالحديث مـ ابـ أوحػص كان  ،تؼـأكان  

.تؼانويف اإل ،دريسإيف الحديث مـ ابـ  كثرأزائدة كان  أبل
(4)

 

وكقع  :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1392)

إذا رأوا  وكاكقا ،دريسإولؽـ لقس مثؾ ابـ  دريسإطؾؿ بالحديث مـ ابـ أ

.جالليعـل يف الحػظ واإل .ا سؽتقاوكقعً 
(5)

 

هذه  :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1393)

.سؿعفا مـ داود العطار اهنأزطؿقا  ،حاديث التل قال ابـ جريحإ
(6)

 

مسؾؿ  :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1394)

                                                        

 (.6931برقؿ ) تؼريب التفذيبلف ترمجة يف  (1)

 صحقح. (2)

 (.3224برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد الل بـ إدريس إودي، لف ترمجة يف  (3)

 صحقح. (4)

 ( مختصًرا.936) صحقح، تؼدم برقؿ (5)

 صحقح. (6)
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بـ خالد الزكجل لقس يعبل بحديثف.ا
(1)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (1395)
(2)

 :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعت 

براهقؿإ
(3)

.بـ يزيد الخقزي كان الـاس يتقققن حديثف 
(4)

 

 :حدثـا طبد الرمحـ كا طظ سؿعت ابـ كؿقر يؼقل (1396)

طبدالقهاب
(5)

صحاب الحديث أوكان  ،صحابـاأبـ ططاء قد حدث طـف  

سؿع مـ سعقد كفإ :يؼقلقن
(6)

ووكقع سؿع مـف  ،روككان شبف الؿت ،بلخرة 

.كعقؿ سؿع مـ سعقد بلخرة بقأو -يعـل مـ سعقد-بلخرة 
(7)

 

زطؿ أبق  :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1397)

                                                        

 صحقح. (1)

 هق طظ بـ الحسقـ بـ الجـقد. (2)

 (.274ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبمتروك.  (3)

 صحقح. (4)

تؼريب هق الخػا ف، صدوق ربؿا أخطل، أكؽروا طؾقف حديًثا يف فضؾ العباس، يؼال: دلسف طـ ثقر.  (5)

 (.4293ترمجة برقؿ ) التفذيب

 طروبة. هق ابـ أبل (6)

 صحقح. (7)
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أسامة
(1)

.أكف كتب طـ سعقد بالؽقفة 
(2)

 

شعبة ابـ كؿقر يؼقل: قال: سؿعتكا طظ  (1398)
(3)

 ىبـ ديـار ثؼة رو 

.طـف الثقري وابـ طققـة
(4)

 

كان مروان بـ معاوية  :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتكا طظ  (1399)

.يتؾؼط الشققخ مـ السؽؽ
(5)

 

يزيد :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1477)
(6)

 

.شلءطـف وكقع لقس ب ىبـ زياد الدمشؼل الذي روا
(7)

 

 :سؿعت ابـ كؿقر يؼقل :حدثـا طبد الرمحـ كا طظ قال (1471)

                                                        
 يعـل محاد بـ أسامة. (1)

 ( رواية الؿروذي.143)ص العؾؾ ومعرفة الرجالصحقح، ويـظر  (2)

 (1/486 ،)الؽاشػهق شعبة بـ ديـار الؽقيف قال الذهبل: صدوق. وقال الحافظ: ٓ بلس بف.  (3)

تؼريب التفذيب ( 2836ترمجة برقؿ.) 

 (.1435صحقح، وسقليت برقؿ ) (4)

 صحقح. (5)

 (.7767ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبقال الحافظ: متروك.  (6)

 صحقح. (7)
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صدقة
(1)

.بـ خالد الدمشؼل ثؼة 
(2)

 

طبد الؿؾؽ :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتكا طظ  (1472)
(3)

بـ ططاء  

.هق كقيف لف حديث أو حديثان ،طـف شققخـا ىا ثؼة روكان شقخً 
(4)

 

 :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1473)

مؽحقل
(5)

ٓ طؿارة إا لقس يحدث طـف كًس أدرك أ -يعـل البصري-زدي إ 

.بـ زاذانا
(6)

 

ابـ قال: سؿعتـ كا طظ حدثـا طبد الرمح (1474)
(7)

 :كؿقر يؼقل 

بسطام
(8)

هق شقخ  ،طـف وكقع ومحاد بـ زيد ىا روبـ مسؾؿ هق رفقع جد   

                                                        

 (.2927برقؿ ) تؼريب التفذيبلف ترمجة يف  (1)

 صحقح. (2)

  (5/361.)الجرح والتعديؾلف ترمجة يف  (3)

 صحقح. (4)

 (.6924قؿ )ترمجة بر تؼريب التفذيبهق مؽحقل إزدي البصري أبق طبد الل، صدوق.  (5)

 صحقح. (6)

 وقع يف إصؾ: )سؿعت أبل كؿقر( وهق تصحقػ. (7)

 (.676ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق بسطام بـ مسؾؿ بـ كؿقر العقذي، بصري، ثؼة.  (8)
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وكذلؽ ابـ طقن وكفؿس وطققـة ،قديؿ كان مـ قدماء شققخ وكقع
(1)

بـ  

.ربعقـأان وثؿ وخرج وكقع إىل البصرة سـة ،طبدالرمحـ
(2)

 

شعبة  :ؿقر يؼقلابـ ك قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1475)

 .طـف الثقري وابـ طققـة ىبـ ديـار ثؼة روا

 :سؿعت ابـ كؿقر يؼقل :حدثـا طبد الرمحـ كا طظ قال (1476)

زرقإ سؿاطقؾإ
(3)

طؿر أبلالذي يروي طـ  
(4)

 ،كان مـ الشقعة الغالة 

.طؿر صاحب ابـ الحـػقة بقأو
(5)

 

سؾؿة  :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1477)

 .كبقط مـ الثؼات كقيف كان يػتخر بف أبق كعقؿ بـا

                                                        

 هأشار الؿعؾؿل يف تعؾقؼف إىل أكف وقع يف ]م[: وطـبسة.ا (1)

 (.1398صحقح، واكظر رقؿ ) (2)

الجرح ن إزرق كؿا يليت يف ترمجتف مـ الؽتاب. الؿعؾؿل، ويـظر وهق إسؿاطقؾ بـ سؾؿا (3)

  (2/176.)والتعديؾ

(، وهق 2/176) الجرح والتعديؾقال الؿعؾؿل: هؽذا يف ]م[، ويليت مثؾف يف ترمجة إسؿاطقؾ.  (4)

 هديـار أبق طؿرو، ووقع هـاك يف ]ك[: )طـ ابـ طؿر( خطل.ا

 صحقح. (5)
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كثقر :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1478)
(1)

 

.طـف الشققخ ىرو الرماح بؾخلٌّ 
(2)

 

سػقان  ىرو :حدثـا طبد الرمحـ كا طظ سؿعت ابـ كؿقر يؼقل (1479)

 ،رصاةأصحاب الحجاج بـ أطـ طؿقر الخثعؿل شقخ ثؼة قديؿ مـ 

.يف العؾؿ مـفشفر أوالحجاج 
(3)

 

أبق  :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1417)

سفؾ محؿد
(4)

.اشقئً  ىهق بصري لقس يسق بـ طؿرو 
 (5)

 

أبق  :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1411)

السقداء طؿرو
(6)

.بـ طؿران 
(7)

 

                                                        
 إصقل، ومل أجد هذا الرجؾ وإكؿا الؿعرو ف: طؿر بـ الرماح، وهق طؿر بـ قال الؿعؾؿل: كذا يف (1)

 مقؿقن... بـ رماح، وهق بؾخل، يروي طـ كثقر بـ زياد، والل أطؾؿ.

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

تؼريب هق محؿد بـ طؿرو إكصاري القاقػل، أبق سفؾ البصري، مشفقر بؽـقتف، ضعقػ.  (4)

 (.6232ترمجة ) التفذيب

 صحقح. (5)

 (.5119ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طؿرو بـ طؿران الـفدي أبق السقداء الؽقيف، ثؼة.  (6)

 صحقح. (7)
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 :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1412)

طثؿان
(1)

.اكان بصري   ،بـ سعد شقخ لقس بذاك 
(2)

 

 :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1413)

صالح
(3)

.ثؼة بـ مسؾؿ طجظ 
 (4)

 

أبق لقـة  :ابـ كؿقر يؼقل  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1414)

الـضر
(5)

.يحدث طـ الضحاك بـ مطرق 
(6)

 

 ىرو :يؼقلابـ كؿقر  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1415)

كجقح طـ الزبقر أبلابـ 
(7)

طـف الؽبار  ىهذا شقخ مؽل رو ،بـ مقسك 

                                                        

  (6/153.)الجرح والتعديؾهق طثؿان بـ سعد البصري الؽاتب التؿقؿل أبق بؽر، لف ترمجة يف  (1)

 صحقح. (2)

  (6/463.)الثؼاتذكره ابـ حبان يف  (3)

 صحقح. (4)

هق الـضر بـ أبل مريؿ أبق لقـة، ويؼال: كضر بـ ُمْطِرق، وهق الـضر بـ صفؿان، وثؼف ابـ معقـ،  (5)

(، وهـاك آخر يؼال لف: الـضر 8/476) الجرح والتعديؾوقال أبق حاتؿ: صالح الحديث كؿا يف 

 انلسان الؿقز( لؾعؼقظ، و4/1414) الضعػاءابـ ُمْطِرق، متؽؾؿ فقف، تـظر ترمجتف يف 

(7/228.) 

 صحقح. (6)

 (.2316ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الزبقر بـ مقسك الؿؽل، مؼبقل.  (7)
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.الؼدماء لقس بؼديؿ الؿقت
(1)

 

 :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1416)

طثؿان
(2)

.أبق القؼظان لقس بؼقي 
(3)

 

يعىل :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1417)
(4)

 

هذا مـ قدماء شققخ  ،طـف العالء بـ الؿسقب ىقديؿ روبـ الـعؿان شقخ ا

.سػقان
(5)

 

 ىرو :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1418)

وكقع طـ الؼاسؿ
(6)

.الجعػل شقخ لقس بؿعرو ف 
 (7)

 

 :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1419)

                                                        

 صحقح. (1)

 (.4539ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ، واختؾط وكان يدلس ويغؾق يف التشقع.  (2)

 (.1379ثر رقؿ )صحقح، ويـظر الؽالم طىل ققلفؿ: )لقس بؼقي( و)لقس بالؼقي( التعؾقؼ طىل إ (3)

  (7/653.)الثؼات(، وابـ ِحبَّان يف 9/334) الجرح والتعديؾذكره الؿصـػ يف  (4)

 صحقح. (5)

  (7/124.)الجرح والتعديؾذكره الؿصـػ يف  (6)

 صحقح. (7)
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محؿد
(1)

.بـ مفزم الشعاب هق شقخ قديؿ بصري 
(2)

 

 ىرو :سؿعت ابـ كؿقر يؼقل قال: طبد الرمحـ كا طظحدثـا  (1427)

غقاث هق صؾؼ أبلسػقان طـ 
(3)

.بـ معاوية جد حػص بـ غقاث 
(4)

 

 :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1421)

.شقخ بصري طبدالرمحـ بـ حضقر
(5)

 

 :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ  (1422)

الحسـ
(6)

.ثـك طؾقفأو .ثؼة حقلبـ ثابت إ 
(7)

 

يعـل -ابـ كؿقر يضعػف  قال: سؿعت كا طظ حدثـا طبد الرمحـ (1423)

                                                        

ويؼال: الرمام يرم الؼصاع، وثؼف ابـ معقـ، وقال أبق حاتؿ: لقس بف بلس. وقال أبق داود: ما سؿعت  (1)

برقؿ  سمآت أبل طبقد أجري أبا داود (8/132 ،)الجرح والتعديؾٓ خقًرا، لقس بف بلس. إ

(1172.) 

 صحقح. (2)

 (.361ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصؾؼ بـ معاوية الـخعل الؽقيف، تابعل كبقر مخضرم، مؼبقل.  (3)

 صحقح. (4)

 صحقح. (5)

 (.1228ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، و (3/3)الجرح والتعديؾلف ترمجة يف  ( 6)

 صحقح. (7)
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يحقك
(1)

.كلن حديثف خقال :ويؼقل -بـ يؿان 
(2)

 

سللت ابـ  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1424)

كؿقر طـ يقكس بـ بؽقر قؾت
(3)

مـ  شلءما ل :قال ؟هذا الذي يؼال فقف :

سؿاء بـت يزيد بـ سؽـ وحديث ابـ طباس أ حديث ىرو كؿاإ ،صؾأهذا 

.حاديثهذه إ ىيف الرؤية وكان حدثان ما رو
(4)

 

                                                        
ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق يحقك بـ يؿان العجظ، صدوق، طابد، يخطئ كثقًرا، وقد تغقر.  (1)

(7729.) 

 صحقح. (2)

 الؼائؾ )قؾت( هق أبق زرطة. (3)

 صحقح. (4)
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e E باب يف نالّ ذلُد بٔ عبد اهلل بٔ منري يف عًٌ احلدٜح 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـ بـ الجـقد  (1425)

حديث وكقع طـ سػقان طـ يحقك بـ  :محؿد بـ طبد الل بـ كؿقر يؼقل

قال لؾـبل  ن جبريؾ أ :طباية بـ رفاطة طـ رافع بـ خديج طـسعقد 

لقس  ،والـاس يروون طـ يحقك بـ سعقد طـ معاذ بـ رفاطة .يقم بدر ملسو هيلع هللا ىلص

.خالػ وكقع الـاس فقف .فقف رافع
(1)

 

سللت محؿد بـ طبد الل بـ  :قال أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1426)

 أبلطـ  ؿشطإكؿقر طـ حديث كتبتف طـ ثابت بـ مقسك طـ شريؽ طـ 

 ،«مـ صىل بالؾقؾ حسـ وجفف بالـفار» :قال ملسو هيلع هللا ىلصسػقان طـ جابر طـ الـبل 

.هذا حديث مـؽر :قال
(2)

 

هق حديث  :قال ؟فقف أكتما تؼقل  :بلٕقؾت  قاه أبو حمىد:

مقضقع.
(3)

 

                                                        
 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 (.151)ص الؿدخؾ إىل اإلكؾقؾـػ، و( لؾؿص196( برقؿ )1/73) العؾؾويـظر  (3)
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e E 

 باب َا ذنس َٔ نالّ ذلُد بٔ عبد اهلل بٔ منري

 مسا٥ِٗ َٚٛاطِٓٗ َٔ ايبًدإأيف ن٢ٓ ْاق١ً اآلثاز ٚ

كـقة  :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعت أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1427)

زياد
(1)

بصري  :قال ؟ـ هقيأمـ  :قؾت ٓبـ كؿقر .بـ الحصقـ أبق جفؿة 

.طؾقفؿ الؽقفة كان يؼدم
(2)

 

القؼظان  أبلسللت ابـ كؿقر طـ  :قال أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1428)

.اسؿف طثؿان بـ طؿقر :فضعػف وقال
(3)

 

سللت ابـ كؿقر طـ طثؿان :قال أبل حدثـا طبد الرمحـ كا (1429)
(4)

بـ  

                                                        

 (.2383برقؿ ) تؼريب التفذيبلف ترمجة يف  (1)

 صحقح. (2)

 (.1416صحقح، وتؼدم كحقه برقؿ ) (3)

 =تؼريب هق طثؿان بـ الؿغقرة الثؼػل مقٓهؿ أبق الؿغقرة إطشك، وهق طثؿان بـ أبل زرطة ثؼة.  (4)
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خـسلزرطة إ أبل
(1)

.طشكهق ابـ الؿغقرة وهق طثؿان إ :فؼال 
(2)

 

مة امرأة أ :ابـ كؿقر يؼقل قال: سؿعت أبلحدثـا طبد الرمحـ كا  (1437)

خالد بـ  أمخالد بـت خالد بـ سعقد بـ العاص وهل  أمالزبقر هل 

.الزبقر
(3)

 

                                                        

 (.4552ترمجة برقؿ ) التفذيب =

: كذا يف إصقل، والؿعرو ف يف طثؿان بـ الؿغقرة أكف يؼال لف: طثؿان بـ مة الؿعؾؿل قال العال (1)

أبل الؿغقرة، وطثؿان  إطشك، وإكؿا يؼال: إخـسل لعثؿان بـ محؿد، وهق رجؾ آخر فال أدري 

 هالصقاب هـا )إطشك( أم يؼال لعثؿان بـ الؿغقرة أيًضا: إخـسل.ا

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)



t T        416  مقدمة اجلرح والتعديل 
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 أبو سرعة الزاسي

 

ابّابرة الٍقاد وَ الطبق  ووَ العمىاء 

 السابع  وَ أِن الس 

 أبو شزع  عبيد اهلل بَ عبد الةسيي بَ يصيد.
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 الزاسيأبو سرعة 

 ايسٟ أٌَٖٚٔ ايعًُا٤ اجلٗابر٠ ايٓكاد َٔ ايطبك١ ايسابع١ َٔ 

 بٔ عبد ايهسِٜ بٔ ٜصٜد أبٛ شزع١ عبٝد اهلل

 شزع١ ٚفكٗ٘ أبَٞا ذنس َٔ عًِ باب 

حدثـا طبد الرمحـ كا الحسـ (1431)
(1)

 قال: سؿعتبـ الؾقث  أمحدبـ  

 ما رأى أبق زرطة بعقـف مثؾ كػسف :بـ غقاث البصري يؼقل احدقطبدال

.اأحدً 
(2)

 

كتب  احدقوكان طبد ال :يؼقل أمحدوسؿعت الحسـ بـ  :قال (1432)

صحاب الحسـ وابـ أ لومحاد بـ زيد لؼ ،طـ محاد بـ سؾؿة الؽتب

.سقريـ
(3)

 

                                                        
 (.215ة، تؼدم تحت إثر رقؿ )ثؼ (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)
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 أبلبـ راهقيف بخطف إىل  سحاقإقرأت كتاب  قاه أبو حمىد: (1433)

فالحؿد لل الذي جعؾؽ مؿـ يحػظ  :ازداد بؽ كؾ يقم سرورً أين إ :زرطة

ٓ  براهقؿإبـ  أمحدو ،طظؿ ما يحتاج إلقف الققم صالب العؾؿأمـ سـتف وهذا 

يزال يف ذكرك الجؿقؾ
(1)

ن مل يؽـ فقؽ بحؿد الل إحتك يؽاد يػرط و 

ضفار السـة وترك إوصقتؽ مـ أقرأين كتابؽ إلقف بـحق ما أو ،فراطإ

 ، ثؿلؾباصؾ جقلة نَّ نف :وصقتؽأطىل ما  مْ دُ فَ  ،افجزاك الل خقرً  ،الؿداهـة

وزيـف ،صالحف حبأن مؿـ إضؿحؾ وي
(2)

خقاكـا إسؿع مـ أين إو 

 .بذلؽ رُّ َس لُ طؾقف مـ العؾؿ والحػظ فَ  أكتالؼادمقـ ما 

حدثـا طبد الرمحـ كا جعػر (1434)
(3)

بـ محؿد أبق يحقك الزطػراين  

طؿرو قال: سؿعت
(4)

 :-زرطة فؼال باأوذكر -بـ سفؾ بـ صرخاب يؼقل  

                                                        

يف ]ك[: )يف ذكرى الجؿقؾ(، و]م[: )يذكرك بالجؿقؾ(، ويليت فقؿا بعد: )يف ذكرك بالجؿقؾ(.  (1)

 الؿعؾؿل.

 يف ]م[: )ديـف(. الؿعؾؿل. (2)

وق. هق جعػر بـ محؿد بـ الحسـ أبق يحقك الزطػراين الؿعرو ف بالتػسقري، قال الؿصـػ: صد (3)

 سمآت الحاكؿ لؾدراقطـل (2/488-489 ،)الجرح والتعديؾوقال الدارقطـل: صدوق. 

 (.69( برقؿ )137)ص

 الجرح والتعديؾهق طؿرو بـ سفؾ بـ صرخاب  الرازي، أبق طظ، قال أبق حاتؿ: ثؼة، صدوق.  ( 4)

(6/237.) 
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.زرطة أبلما ولد يف مخسقـ ومائة سـة مثؾ 
(1)

 

ما  :محؿد بـ مسؾؿ يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1435)

.خؾػ أبق زرطة مثؾف
(2)

 

 كان :-زرطة فؼال باأوذكر -زرطة  أبلوسؿعتف يؼقل بعد وفاة  (1436)

دربـدان
(3)

.العؾؿ 
(4)

 

ذكر سعقد :حدثـا طبد الرمحـ قال (1437)
(5)

قال: بـ طؿرو البرذطل  

محؿد سؿعت
(6)

ال الؿسؾؿقن بخقر ما ٓ يز :بـ يحقك الـقسابقري يؼقل 

رض وما كان الل طزوجؾ لقترك إ ،زرطة أبلبؼك الل طزوجؾ لفؿ مثؾ أ

                                                        
 سـده حسـ. (1)

  ورواه مـ صريؼ الؿصـػ ابـ طساكر يفؼتاريخ دمش (38/32.) 

 صحقح. (2)

  ورواه مـ صريؼ الؿصـػ ابـ طساكر يفتاريخ دمشؼ (38/32.)

 : )دربـد العؾؿ(.تاريخ ابـ طساكريف  (3)

 صحقح. (4)

  ورواه مـ صريؼ الؿصـػ ابـ طساكر يفتاريخ دمشؼ (38/32.)

 (2/259 ،)طساكر تاريخ ابـبـ طؿار إزدي البرذطل.  وهق الحافظ أبق طثؿان سعقد بـ طؿر (5)

سقر أطالم الـبالء (14/77.) 

 (.6427ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الذهظ، ثؼة، حافظ، جؾقؾ.  (6)
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جعؾ يعظؿ طىل جؾسائف  ، ثؿزرطة يعؾؿ الـاس ما جفؾقه أبلٓ وفقفا مثؾ إ

طـ الزهري طـ طروة طـ  سحاقإخطر ما حؽك لف مـ طؾة حديث ابـ 

فضؾ مـ سامعقـ ركعة بغقر أ بسقاك ركعتان» :قال ملسو هيلع هللا ىلصطائشة طـ الـبل 

 سحاقإن محؿد بـ أزرطة  أبلوكـت حؽقت لف طـ  :قال سعقد ،«سقاك

اصطحب مع معاوية بـ يحقك الصديف مـ العراق إىل الري فسؿع مـف هذا 

وقال ،الحديث يف صريؼف
(1)

وقع طـدي وٓ آثر مـ أستػد مـذ دهر طؾؿا أمل  :

.ٓستحؾقتؿقه كؿا استحؾقتف هذه الؽؾؿة ولق ففؿتؿ طظقؿ خطرها
(2)

 

.زرطة يف كالم كثقر باأوجعؾ يؿدح 
(3)

 

بـ حـبؾ  أمحدزرطة وذكر  باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1438)

بـ حـبؾ يعرفؽ حقث دفع كتابف  أمحدكان  :ططاه دفتره فؼؾت لفأ كفأو

ذاكره أسائؾف وأكثر آختال ف إلقف وكـت أكـت  ،ي لعؿريإ :فؼال ؟لقؽإ

                                                        

 أي: محؿد بـ يحقك. الؿعؾؿل. (1)

: الحديث رواه ابـ إسحاق طـ الزهري، وكان محؿد بـ يحقك قد مجع قال العالمة الؿعؾؿل  (2)

فاستـؽر هذا الحديث ومل تتبقـ لف ِطؾٌَّة، فؾؿا بؾغف طـ أبل زرطة هذا حديث الزهري، وشرح ِطَؾؾِف، 

 هالؽالم ُسرَّ بف: ٕكف بقَّـ أن ابـ إسحاق إكؿا سؿعف مـ الصديف، فدلسف طىل طادتف والصديف تالػ.ا

  (38/29-33.)تاريخ دمشؼورواه مـ صريؼ الؿصـػ ابـ طساكر يف  (3)
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.ويذاكرين
(1)

 

طظ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1439)
(2)

بـ الجـقد  بـ الحسقـ 

مسـدها ومـؼطعفا مـ  أكسا أطؾؿ بحديث مالؽ بـ أحدً ما رأيت  :يؼقل

.ولؽـ خاصة حديث مالؽ ،وكذلؽ سائر العؾقم، زرطة أبل
(3)

 

 ملسو هيلع هللا ىلصيف مسجد الـبل  رأيت فقؿا يرى الـائؿ كلين :قال أبق زرطة (1447)

مقضع الؿؼعد والذي يؾقف والذي  ملسو هيلع هللا ىلصـبل مسح يدي طىل مـبر الأوكلين 

 ،سجستان كان معـا بحران أهؾطىل رجؾ مـ  مسؽتف فؼصصتفأ ، ثؿيؾقف

وكـت إذ ذاك  .والصحابة والتابعقـ ملسو هيلع هللا ىلصبحديث الـبل  كعـهذا أكت تُ  :فؼال

 ، ثؿوالثقري وغقرهؿ ،ومالؽ ،إوزاطلمـ مسائؾ  شلءٓ أحػظ كثقر 

 .طـقت بف بعد

                                                        
 صحقح. (1)

 بـ طساكر يف ورواه مـ صريؼ الؿصـػ اتاريخ دمشؼ (38/16.)

 ثؼة كؿا تؼدم. (2)

وكان طظ بـ الحسقـ بـ الجـقد قد اطتـك بحديث مالؽ ومجعف: ولذلؽ يؼال لف: الؿالؽل، كؿا يليت  (3)

 أول الباب أيت. الؿعؾؿل.

  صريؼ الؿصـػ ابـ طساكر يف  مـوإثر رواهتاريخ دمشؼ (38/22 وسقليت برقؿ ،)

 ف جقاب طىل سمال وجفف لف الؿصـػ.(، وفق1442)
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وذكر لف أبق طبدالل -يؼقل  أبلسؿعت  :لحدثـا طبد الرمحـ قا (1441)

الطفراين
(1)

طبد الل الطفراين  أبلففؿ مـ أكان أبق زرطة  :-زرطة فؼال بقأو 

.والحديث وغقره ،بالػؼف :شلءطؾؿ مـف بؽؾ أو
(2)

 

                                                        
 (.12تؼدم تحت إثر رقؿ ) ( 1)

 صحقح. (2)
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e E  شزع١  أبٞباب َا ذنس َٔ سفظ 

طظ بـ الحسقـ بـ الجـقد  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1442)

الؿالؽل
(1)

لؿسـده  أكسمالؽ بـ  ا أحػظ لحديثأحدً رأيت  ما :يؼقل 

.زرطة أبلومـؼطعف مـ 
(2)

والزيادات التل لقست يف  نالؿقصما يف  :قؾت 

نالؿقصكعؿ. :قال ؟
 
 

 أمحد يؼقل: سؿعتزرطة  باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1443)

 -وذكر طـ طبد الل بـ واقد طـ طؽرمة بـ طؿار طـ الفرماس-بـ حـبؾ ا

ن أما ضــت  :أمحدفؼال  -يصظ طىل راحؾتف كحق الشام ملسو هيلع هللا ىلصالـبل رأيت  :قال

سقى حديث العضباء حتك جاء أبق قتادة ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ىالفرماس رو
(3)

 

                                                        

 لؼب بالؿالؽل لعـايتف بحديث مالؽ كؿا تؼدم. (1)

 (.1439صحقح، وقد تؼدم برقؿ ) (2)

 هق طبد الل بـ واقد. الؿعؾؿل. (3)
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.هبذا الحديث
(1)

 

 ؟ما هق :قال .وهفـا حديث آخر سقى هذيـ :كاأقؾت لف  (1444)

 :طؿرو بـ مرزوق طـ طؽرمة بـ طؿار طـ الفرماس قال حدثـا :قؾت

.فسؽت ومل يـؽره :قال أبق زرطة .فؿد يده ملسو هيلع هللا ىلصسؾؿت طىل الـبل 
(2)

 

وقاه أبو حمىد
(3)

ٓ يخرج معف إىل الؿسجد إكان أبق زرطة قؾ يقم  :

لؽؾ ققم كتاهبؿ الذي سللقا فقف فقؼرأ طىل كؾ ققم ما  ،كتابقـ أو ثالثة كتب

 ، ثؿوراقأيؼرأ لمخر كتابف الذي قد سلل فقف  ثؿ ،يتػؼ لف الؼراءة مـ كتاب

خرج معف أولئؽ يف يقمفؿ يؽقن قد أفنذا رجعقا  ،الث كؿثؾ ذلؽيؼرأ لؾث

إىل الؿقضع الذي كان قرأ طؾقفؿ إىل ذلؽ الؿؽان فقبتدئ فقؼرأ  لءكتاهبؿ فقج

فؽان ذاك دأبف كؾ يقم  ؟ول مجؾسؽؿأوما  ؟ـ بؾغتؿيأإىل  :مـ غقر أن يسللفؿ

طؾؿ أوٓ  وبالعشل كؿثؾ ،مـفؿ أو مجؾسف وهذا بالغداة أحدٓ يستػفؿ مـ 

 .ا مـ الؿحدثقـ قدر طىل هذاأحدً 

حضرت يقما طبقد الل بـ  :حدثـا طبد الرمحـ كا أبق زرطة قال (1445)

                                                        
 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 هق الؿصـػ. (3)
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طائشة
(1)

فجرهؿ  :قال أبق زرطة فؼؾت .ول مـ كسا البقت جرهؿأ :فؼال 

ابـ ثقر  كاأبـ مقسك  براهقؿإ حدثـا :قؾت .عبَّ بؾ تُ  :قال ؟عبَّ كان قبؾ أو تُ 

ول مـ كسا أ :الرمحـ طـ سعقد بـ جبقر قال طـ معؿر طـ تؿقؿ بـ طبد

.اكبسط بعد ذلؽ إيلَّ  ، ثؿفسؽت ،ع فـفك الـاس طـ سبفبَّ تُ البقت 
(2)

 

 أبلقعدت إىل  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1446)

القلقد
(3)

مذاكرة مـ غقر أن  حدثـاو ،اكقة طشر حديثاثؿ ا فحؿؾت طـفيقمً  

.كتبت مـف حرفا وتحػظت طـف كؾف
(4)

 

سؿعت مـ بعض  :زرطة يؼقل باأحدثـا طبد الرمحـ سؿعت  (1447)

ططقتف كتابل فرد لصحاب الحديث فأحاديث فسللـل رجؾ مـ أالؿشايخ 

 
َّ
قد غقر يف سبعة  كفأشفر فلكظر يف الؽتاب فنذا أبعد ستة  الؽتاب طظ

أٓ تتؼل  :فلخذت الؽتاب وصرت إىل طـده فؼؾت :قال أبق زرطة ،مقاضع

خبرتف أفلوقػتف طىل مقضع مقضع و :قال أبق زرطة ؟هذا الل تػعؾ مثؾ

                                                        
قؾ لف: ابـ طائشة. والعائشل، والعقشل كسبة إىل طائشة بـت هق طبقد الل بـ محؿد بـ طائشة، وق (1)

 (.4363ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصؾحة: ٕكف مـ ذريتفا. ثؼة، ُرمل بالؼدر، ومل يثبت. 

 صحقح. (2)

 هق الطقالسل. ( 3)

 صحقح. (4)
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فديؽ  أبلهذا الذي جعؾت طـ ابـ  كفنأما هذا الذي غقرت ف :وقؾت لف

ما هذا أو ،فديؽ أبلمشفقر ولقس هذا مـ حديث ابـ  ضؿرة أبلطـ  كفنف

خبره حتك أزل أفؾؿ  ،هذا كذا كؿاإطـ فالن و لءيجٓ  كفنكذا وكذا ف كفنف

ين حػظت مجقع ما فقف يف الققت الذي نف :قؾت لف ، ثؿفوقػتف طىل كؾأ

فاتؼ الل  ،مثؾ هذا ف لؽان ٓ يخػك طظأحػظولق مل  ،اكتخبت طىل الشقخ

.طزوجؾ يا رجؾ
(1)

 

قاه أبو حمىد
(2)

ن أفلبك  ؟مـ ذلؽ الرجؾ الذي فعؾ هذا :فؼؾت لف :

 .يسؿقف

دفعت كتاب  :زرطة يؼقل باأوسؿعت  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1448)

سـاد طـ قد غقر حرفا مـ اإل كفأفنذا  ،لصقم إىل رجؾ بغدادي فرد طظا

مـ يريد  !يا سبحان الل :أبق زرطة فتعجبت مـف فؼؾت يف كػسل قال ،جفتف

طؿؾ  كفأيظـ  كفإ :وقؾت يف كػسل ؟يظـ شلء يأ ؟أن يػعؾ هذا بل

                                                        
 صحقح. (1)

  وروى ذلؽ مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يفتاريخ بغداد (2/43.) 

 كر يف وطـف ابـ طساتاريخ دمشؼ (38/25.) 

 .هق الؿصـػ  (2)
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.اشقئً 
(1)

 

ودفع إلقف  :زرطة يؼقل باأوسؿعت  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1449)

 :قال ؟ـ لؽ هذايأمـ  :فؾؿا كظر يف الحديث قال .اقرأ :فؼال ايثً حدرجؾ 

هذا الحديث مـ  :قال أبق زرطة ،وجدتف طىل ضفر كتاب لققسػ القراق

كت تحػظ ما حدثت بف مؿا مل أو :ققؾ لف .ث بفأحدحديثل غقر أين مل 

.ففؿ مقضعفأ كاأٓ وإما يف بقتل حديث  ،قال بىل ؟تحدث بف
(2)

 

ا مررت يقمً  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعترمحـ ا طبد الـحدث (1457)

ترى  :قال لرجؾ فؾؿا كظر إيل ،ببقروت فنذا شقخ مخضقب متؽئ طىل طصا

طر ف حػاظ  ؟ما يدريف :قال أبق زرطة .مـ هذا أحػظهذا لقس يف الدكقا 

.ا قالقهغقر أن الـاس إذا سؿعقا شقئً  ؟الدكقا حتك يشفد يل هبذه الشفادة
(3)

 

                                                        

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)
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e E  َاّ شَاْ٘إ ْ٘أشزع١  بٞأباب َا ذنس يف 

 :طىل يؼقليقكس بـ طبد إ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1451)

بؼاؤمها صالح  :ودطا لفؿا وقال .ماما خراسانإحاتؿ  بقأوأبق زرطة 

.لؾؿسؾؿقـ
(1)

 

 :فؼال ،زرطة أبلطـ   أبلسئؾ  :طبد الرمحـ قال حدثـا (1452)

 .مامإ

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يفتاريخ بغداد (2/418.)

  ومـ صريؼف ابـ طساكر يفتاريخ دمشؼ (52/13.) 
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e E  شزع١ أبٞباب َا ذنس َٔ طٗاز٠ خًل 

تقىل أكـت  :يؼقل أبل قال: سؿعتمحـ حدثـا طبد الر (1453)

آكتخاب
(1)

القلقد  أبلكتخب ما سؿعت مـ أالقلقد وكـت ٓ  أبلطىل  

وما سؿع تؾؽ  ؟ا بسببلا معادً اكتب حديثً  :فترى قال أبق زرطة يقما ،قديؿا

بدلف ما  كاأولق كـت  ،ٓ بعد خروجلإتركتفا طىل العؿد  لحاديث التإ

فؾؿا تقسر يل الخروج مـ  ،سؿع مـفأثف وٓ دع جقاد حديأن أصبر أكـت 

حاديث مـ حديث أكؽ تركت إ ،ٓ :فؼال ؟تخرج :زرطة بلٕالبصرة قؾت 

يؽقن  شلءالقلقد مؿا كتبت مـف سؿعت مـف قديؿا فؽرهت أن أسلل يف  أبل

.سؿعأققؿ بعدك حتك أ كالا فادً عَ طؾقؽ مُ 
(2)

 

                                                        
ـتخب طقالقف، وما تؽرر آكتخاب هق آكتؼاء، وآختقار لألحاديث والطرق مـ مرويات الشقخ، فق (1)

مـ رواياتف، وما ٓ يجده طـدغقره، ويؽقن هذا طـدما يؽقن الشقخ مؽثًرا ويف الرواية َطِسًرا أو كقن 

الطالب غريًبا ٓ يؿؽـف صقل اإلقامة، وإما لغقر ذلؽ فال يستحب أهؾ العؾؿ ذلؽ: ولفذا يـظر 

الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع (2/187-188و ،)يب الراويتدر (2/128-129 ،)

 (.43)ص الؿعجؿ القجقز يف اصطالحات أهؾ الحديثو

 صحقح. (2)
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e E  ًِشزع١ أبٞباب َا ذنس َٔ نجس٠ ع 

تحزر ما كتبت  :زرطة  بلٕقؾت  :محـ قالحدثـا طبد الر (1454)

 :قؾت .لػ كثقرأمائة  :قال ؟لػ حديثأبـ مقسك مائة  براهقؿإطـ 

مـ طد كتاب  خبرينأ ،لػاأوسبعقـ  ،الػً أوستقـ  ،كعؿ :قال ؟لػاأفخؿسقـ 

.لػ حديثأاكقة طشر ثؿ :القضقء والصالة فبؾغ
(1)

 

 براهقؿإا لزمـ :با زرطة يؼقلأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1455)

ربع طشرة يف آخرها إىل سـة اثـتقـ أاين سـقـ مـ سـة ثؿ بـ مقسكا

.وطشريـ حتك خرجت إىل مؽة يف رمضان
(2)

 

كتبت بالري  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1456)

                                                        
 صحقح. (1)

  ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يفتاريخ بغداد (12/35.) 

  وطـف ابـ طساكر يفتاريخ دمشؼ (38/18-19.)

 صحقح. (2)
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 ،ا مـفؿ طبد الل بـ الجراحخرج إىل العراق طـ كحق ثالثقـ شقخً أن أقبؾ 

وبشر  ،وجعػر بـ طقسك ،د الصؿد بـ حسانوطب ،وطبد العزيز بـ الؿغقرة

.ا كثقرةوذكر شققًخ  .سحاقإوطبقد بـ  ،وسؾؿة بـ بشقر ،بـ يزيدا
(1)

 

 أبلكتبت طـ  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1457)

ما حديث محاد بـ سؾؿة فعشرة آٓ ف أ ،ؿة التبقذكل طشرة آٓ ف حديثؾس

فاستؽتبـا الؽثقر ومات  :ايؿً يؼرأ كؿا كان يؼرأ قد كفأوكـا كظـ  ،حديث

ةرَّ َص قْ كحق قَ  شلءفبؼل طؾقـا 
(2)

.فقهبت لؼقم بالبصرة 
(3)

 

كظرت يف كحق  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1458)

طؾؿ ألػ حديث مـ حديث ابـ وهب بؿصر ويف غقر مصر ما أ اكقـثؿ مـ

.صؾ لفأين رأيت لف حديثا ٓ أ
(4)

 

                                                        
 صحقح. (1)

ة بالتثؼقؾ والتخػقػ: وطاُء التؿر ي (2) ( مادة: 333)ص الؿصباح الؿـقرتخذ مـ قصب. الَؼقَصرَّ

 َقَصَر.

 صحقح. (3)

 صحقح. (4)
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e E  زع١ بعًٌ احلدٜحش أبٞباب َا ذنس َٔ َعسف١ 

 ٚبصشٝش٘ َٔ ضكُٝ٘

حدثـا أبق بؽر  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1459)

: رأيت ابـ طؿر بـ طبقد الل قال شقبة كا وكقع طـ مسعر طـ طاصؿ أبلبـ ا

مسعر مل يرو طـ طاصؿ بـ  :فؼؾت لف :فؼال أبق زرطةيفرول إىل الؿسجد، 

.طاصؿ هذا سػقان طـ كؿاإ اطبقد الل شقئً 
(1)

فدخؾ بقتف  :قال .فؾج فقف 

.هق طـ سػقان :غقروه :فطؾبف فرجع فؼال
(2)

 

صبفاين رأيت يف كتاب كتبف طبد الرمحـ بـ طؿر إ قاه أبو حمىد:

ين كـت رويت طـدكؿ طـ إو :زرطة بخطف أبلصبفان إىل أالؿعرو ف برستة مـ 

الـبل هريرة طـ  أبلصالح طـ  أبلطـ  طؿشإابـ مفدي طـ سػقان طـ 

                                                        

  (2/473.)الؿصـَّػوهق يف  (1)

 صحقح. (2)
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 ،هذا غؾط :فؼؾت ،«ن شدة الحر مـ فقح جفـؿنف ؛أبردوا بالظفر» :قال كفأ ملسو هيلع هللا ىلص

فققع ذلؽ مـ ققلؽ يف كػسل فؾؿ  ،ملسو هيلع هللا ىلصسعقد طـ الـبل  أبلالـاس يروون طـ 

سعقد طـ الـبل  أبلفنذا هق طـ  ؾصكساه حتك قدمت وكظرت يف إأكـ أ

كؽ نف :صحابـاأافاه الل ومـ سللؽ مـ حاتؿ ط باأن خػ طؾقؽ فلطؾؿ نف ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .والعار خقر مـ الـار ،ن شاء اللإيف ذلؽ ملجقر 

طؿر  باأتقـا أ :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1467)

الحقضل
(1)

 حاتؿ ومجاطة مـا بقأوكا أوقد دخؾ ققم طؾقف وهق يحدثفؿ و 

زم طـ جرير بـ حا حدثـا :فققع يف مسامعـا وهق يؼقل خارج كتسؿع

ين مؽاثر بؽؿ إ» :ملسو هيلع هللا ىلصمجالد طـ الشعبل طـ الـعؿان بـ بشقر طـ الـبل 

 :فؼال .هذا طـ جابر ،طؿر باأيا  :فصحـا مـ وراء الباب فؼؾـا ،«مؿإ

.ادخؾقا صدقتؿ، ،صدقتؿ
(2)

 

زرطة محؿد بـ مسؾؿ  أبلحضر طـد  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1461)

فذكر محؿد  ،الؿعرو ف بالصائغ فجرى بقـفؿ مذاكرةوالػضؾ بـ العباس 

                                                        

ترمجة  تؼريب التفذيبهق حػص بـ طؿر الحقضل، ثؼة، ثبت، ِطقب بلخذ إجرة طىل الحديث.  (1)

 (.1421برقؿ )

 صحقح. (2)
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 .لقس هؽذا هق ،طبد الل باأيا  :كؽر فضؾ الصائغ فؼاللا فبـ مسؾؿ حديثً ا

بؾ الصحقح ما  :فؼال محؿد بـ مسؾؿ ،خرىأفذكر رواية  ؟كقػ هق :فؼال

فؼال محؿد بـ  .بق زرطة الحاكؿ بقــالف :قال فضؾ .والخطل ما قؾَت  قؾُت 

 .فسؽت أبق زرطة ومل يجب ؟ـا الؿخطئيأش تؼقل يأ :طةزر بلٕمسؾؿ 

فللح  ،فجعؾ أبق زرطة يتغافؾ .تؽؾؿ ،مالؽ سؽت :فؼال محؿد بـ مسؾؿ

 كاأكـت  نْ إ ،طر ف لسؽقتؽ معـكأٓ  :طؾقف محؿد بـ مسؾؿ وقال

الؼاسؿ ابـ  باأهاتقا  :فؼال .خبرلن كان هق الؿخطئ فإخبر ولالؿخطئ ف

ول دع الؼؿطر إفوادخؾ بقت الؽتب اذهب  :بف فؼال لفدط خلأ

وائتـل بالجزء  -استة طشر جزءً  وطدَّ -طر الثالث ؿوالؼؿطر الثاين والؼ

فذهب فجاء بالدفتر فدفعف إلقف فلخذ أبق زرطة فتصػح  .السابع طشر

خرج الحديث ودفعف إىل محؿد بـ مسؾؿ فؼرأه محؿد بـ أوراق وإ

؟.فؽان ماذا ،غؾطـا ،فؼال كعؿ :مسؾؿ
(1)

 

 :كؽ قؾتأبؾغـا طـؽ  :زرطة بلٕققؾ  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1462)

ولؽـ يف  ،يف الحػظ ،كعؿ :فؼال ؟شقبة أبلمـ ابـ  أحػظا أحدً ر أمل 

                                                        
تاريخ (، وطـف ابـ طساكر يف 2/39-43) تاريخ بغدادورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (1)

  (38/23-24.)دمشؼ
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 :زار فؼالمرة حديث حذيػة يف اإل ىرو :فؼال ،كلكف مل يحؿده .الحديث

 :فؼؾت لف ،طـ حذيػة معىل أبلطـ  سحاقإ أبلحقص طـ أبق إ حدثـا

وذاك الذي ذكرت طـ  ،طـ مسؾؿ بـ كذير طـ حذيػة سحاقإهق أبق  كؿاإ

كـت ذرب الؾسان :قال .طـ حذيػة الؿعىل أبلطـ  سحاقإ أبل
(1)

 ،فبؼل ،

فلتقا بؿسـد حذيػة فلصابف .أحضروا الؿسـد :فؼؾت لؾقراق
(2)

 .كؿا قؾت 

 أبلكـا طـد  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1463)

جةؾَ قْ قبة ومعـا كِ ش أبلبؽر بـ 
(3)

 ابـ حدثـا :شقبة أبلفؼال أبق بؽر بـ  

فؼال  ،«يتامع الؿق  ثّلث» :قال كفأ أكسبؽر طـ  أبلطققـة طـ طبد الل بـ 

 .بؽر أبلطـ طبقد الل بـ  :فؼال .بؽر أبلهق طـ طبقد الل بـ  :كقؾجة

هق طـ طبدالل  ىور كؿاإ ،تركت الصقاب وتؾؼـت الخطل ،بؽر باأيا  :فؼؾت

بؽر أبلبـ ا
(4)

لؼــل :فؼال ،بؽر أبلوسػقان مل يؾؼ طبقد الل بـ  ،
(5)

 .هذا 

                                                        
 ( مادة: َذَرَب.1/631) الـفايةذرب الؾسان تؼال لؿـ كان حاد الؾسان ٓ يبايل ما قال.  (1)

 ( مـ صريؼ: أبل إسحاق طـ مسؾؿ بـ كذير، بف.8/232) الؿصـػوهق يف  (2)

( 298)ص إلؼاب، وكقؾجة لؼٌب لف وكـقتف: أبق بؽر. يـظر كقؾجة هق محؿد بـ صالح الحافظ (3)

 ( ٓبـ الجقزي.2/384) كشػ الـؼاب طـ إسؿاء وإلؼابٓبـ الػرضل، و

 ( مـ صريؼ ابـ طققـة طـ طبد الل بـ أبل بؽر، بف.13/366) الؿصـػكؿا يف  (4)

 =لف مـ شاء مـ غقر أن يؽقن سؿعف مـف. التؾؼقـ هق أن يؼقل قائؾ لشقٍخ: حدثؽ فالن بؽذا. ويسؿل  (5)
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؟.كؾؿا لؼـؽ هذا تريد أن تؼبؾف :فؼؾت
(1)

 

أبق بؽر  حدثـا :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1464)

رأيت  :قال ،شقبة مرة طـ وكقع طـ مسعر طـ طاصؿ بـ طبقد الل أبلبـ ا

وكقع  حدثـا ،ٓ :فؼال .هق وكقع طـ سػقان كؿاإ :فؼؾت .قضل مرةسالؿا ت

 ،لقس هذا مـ حديث مسعر :فؼؾت .طـ مسعر طـ طاصؿ بـ طبقد الل

ومل يسؿع مسعر مـ  ،أبق كعقؿ ومحؿد بـ كثقر طـ سػقان طـ طاصؿ حدثـا

 :فؼؾت .مسعر طـ طاصؿ طـ الشعبل ،بىل :فؼال .اطاصؿ بـ طبقد الل شقئً 

طاصؿ بـ طبقد الل مل يسؿع  :قؾت لؽ كؿاإوذكر طاصؿا آخر  ،هذا طاصؿ

 أكتصبتف هق كؿا قؾت أقد  :فؾؿا كان بالعشل قال ،فسؽت .امسعر مـف شقئً 

.وكقع والػضؾ بـ دكقـ طـ سػقان حدثـا
(2)

 باأيا  :اوقال لف رجؾ يقمً  

أبق زرطة  :قال ثؿ ،جؾخف .امـذ قدم أبق زرطة صحح لـا سبعقـ حديثً  ،بؽر

هذا طظ بـ الؿديـل ذاكر بباب لعبد الرمحـ بـ مفدي  .قن مثؾ هذا كثقريؽ

                                                        

الـؽت طىل ( ]باب رد حديث مـ ُطر ف بؼبقل التؾؼقـ[، و148)ص الؽػايةفقؼقل: كعؿ. يـظر  =

الؿعجؿ القجقز يف (، و2/573) تقجقف الـظر( لؾزركشل، و3/359) مؼدمة ابـ الصالح

 (.75)ص اصطالحات أهؾ الحديث

 صحقح. (1)

  (1/13.)الؿصـػكؿا يف  (2)
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هذا كؾف  :ة وطبد الرمحـ كان لف يف هذا باب فؼال طظاحدويف التسؾقؿ 

.الباب طـ طبدالرمحـ ىام رويأفؾؿا كان بعد  .كذب
(1)

 

                                                        
 صحقح. (1)
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e E ٞباب َا ذنس َٔ فساض١ عبد ايسمحٔ بٔ عبد اهلل ايدغته 

 شزع١ ٖٚٛ صػري أبٞيف 

 أبلذهب بل  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتدثـا طبد الرمحـ ح (1465)

إىل طبد الرمحـ
(1)

فؾؿا رأيتف كػرت مـ هقبتف  ،بـ طبد الل بـ سعد الدشتؽل 

جسر أكظر إلقف وٓ أدكق وأزل أإلقف فسؾؿ طؾقف وقعد بجـبف فؾؿ  أبلفتؼدم 

 .ا ابـلهذ :قال ؟مـ هذا :بلٕتؼدم قال أفؾؿا رآين  ،دكق مـفأن أمـ الفقبة 

ادن  :فؼال يل طبد الرمحـ ،أبلفدطاين فجئت حتك دكقت مـ  .ادطقه :قال

ضـف لحتك دكقت ف ،ادن :فؾؿ يزل يؼقل ،شلءا بعد دكق شقئً أ كاأو .مـل

خرجت يدي لف .أخرج يدك :قعدين بجـبف فؼال يلأقعدين طىل فخذه أو أ

هذا سقؽقن  ابـؽ نَّ إ :بلٕفؼال  صابعل فتػرس يفَّأ ـباصفـظر إىل شؼقق 

.شقاءأوذكر  .ن ويحػظ الؼرآن والعؾؿللف ش
(2)

 

                                                        
 (.3939برقؿ ) تؼريب التفذيبلف ترمجة  (1)

 صحقح. (2)
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e E  شزع١ يف طًب ايعًِ أبٞباب َا ذنس َٔ زس١ً 

طـ  سـة كتبتؿ يأيف  :سئؾ أبق زرطة :حدثـا طبد الرمحـ قال (1466)

اين طشرة ثؿ ومات يف سـة ،ومائتقـ ةربع طشرأيف سـة  :قال ؟كعقؿ أبل

ومائتقـ.
(1)

 

خرجت مـ  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1467)

ورجعت سـة اثـتقـ وثالثقـ  ،الري الؿرة الثاكقة سـة سبع وطشريـ ومائتقـ

قؿت بؿصر مخسة طشر لخرجت إىل مصر ف ، ثؿبدأت فحججت ،ولفاأيف 

فؾؿا رأيت كثرة  ،قؾ الؿؼام هباأقدومل مصر أين  و  ا وكـت طزمت يف بدُ شفرً 

كـ طزمت طىل سؿاع أؿؼام ومل العؾؿ هبا وكثرة آستػادة طزمت طىل ال

رجؾ بؿصر  طر فأفؾؿا طزمت طىل الؿؼام وجفت إىل  ،كتب الشافعل

ططقتف الؽاغذأن يؽتبفا كؾفا وأا بؽتب الشافعل فؼبؾتفا مـف بثؿاكقـ درمهً
(2)

 

                                                        
 صحقح. (1)

 أي: القرق. (2)



t T        442  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

وكـت محؾت معل ثقبقـ ديبؼققـ
(1)

فؾؿا طزمت طىل  ،قطعفؿا لـػسلٕ 

ا واشتريت مائة ورقة كاغذ بعشرة ت ببقعفؿا فبقعا بستقـ درمهًمرأكتابتفا 

 ،قؿتأخرجت إىل الشام فلقؿت هبا ما  ، ثؿدراهؿ كتبت فقفا كتب الشافعل

رجعت إىل بغداد سـة ثالثقـ  ثؿ ،قؿتأقؿت ما أخرجت إىل الجزيرة و ثؿ

قؿت وقدمت البصرة فؽتبت أقؿت هبا ما أورجعت إىل الؽقفة و ،يف آخرها

.طىلهبا طـ شقبان وطبد إ
(2)

 

كان  :محؿد بـ طق ف يؼقل قال: سؿعتثـا طبد الرمحـ حد (1468)

.ص سـة ثالثقـ ومائتقـؿْ أبق زرطة طـدكا بحِ 
(3)

 

قؿت يف أ :زرطة يؼقل باأسؿعت  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1469)

ين أطؾؿ أشفر فؿا أربع سـقـ وستة أخرجتل الثالثة بالشام والعراق ومصر 

ا بقد كػسل.صبخت فقفا قدرً 
(4)

 

                                                        
( مادة: دبؼ، قال: الدبقؼل مـ ِدق 2/355) لسان العربذكر بعضفؿ أن هذه الـسبة إىل ديبؼ، ويف  ( 1)

 هثقاب مصر معروفة تـسب إىل دبقؼ.ا

  أطؾؿ.فؾعؾف يؼال: ديبؼل، ودبقؼل، والل قًت:

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

 صحقح. (4)
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e E شزع١ عٓد ايعًُا٤  أبٞي١ باب َا ذنس َٔ دال 

 قال: سؿعتبـ الؾقث  أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا الحسـ بـ  (1477)

فغضب  .أبق زرطة :بالري شاب يؼال لف :بـ حـبؾ وسللف رجؾ فؼال أمحد

رفع يديف وجعؾ يدطق الل  ثؿ ،كالؿـؽر طؾقف ؟تؼقل شاب :وقال أمحد

 ،الؾفؿ طافف ،طؾقف كغبالؾفؿ اكصره طىل مـ  :زرطة ويؼقل بلٕطزوجؾ 

فؾؿا قدمت  :قال الحسـ .يف دطاء كثقر ،الؾفؿ ،الؾفؿ ،الؾفؿ ادفع طـف البالء

بـ حـبؾ لف وكـت كتبتف  أمحدزرطة ومحؾت إلقف دطاء  بلٕحؽقت ذلؽ 

 أمحدما وقعت يف بؾقة فذكرت دطاء  :فؽتبف أبق زرطة وقال يل أبق زرطة ،طـف

.ن الل طزوجؾ يػرج بدطائف طـلأٓ ضــت إ
(1)

 

رأيت يف كتاب طبد الرمحـ بـ طؿر :حدثـا طبد الرمحـ قال (1471)
(2)

 

اطؾؿ رمحؽ  :صبفان إىل أبل زرطة بخطفأصبفاين الؿعرو ف برستة مـ إ

                                                        
 (.215صحقح، والحسـ بـ أمحد ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.6تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)
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ن يؿتع الؿسؾؿقن بطقل أ ،كساك يف الدطاء لؽ لقظ وهناريأكاد أين ما أ ،الل

 ،صؾفٓ يزال الـاس بخقر ما بؼل مـ يعر ف العؾؿ وحؼف مـ با كفنف :بؼائؽ

كف أ ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء طـ الـبل  ،ولقٓ ذاك لذهب العؾؿ وصار الـاس إىل الجفؾ

مـ كؾ خؾػ طدولف يـػقن طـف حتريػ الغالقـ  حيؿؾ هذا العؾؿ» :قال

«واكتحال الؿامطؾقـ وتلويؾ الجاهؾقـ
(1)

الل  محداف ،وقد جعؾؽ الل مـفؿ ،

 .الشؽر يف ذلؽفؼد وجب لل طزوجؾ طؾقؽ  ،طىل ذلؽ

ردت الخروج أ :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1472)

 :قال ؟شلءتلمر ب :ودع يحقك بـ طبد الل بـ بؽقر فؼؾتمصر فجئت ٕ مـ

.أخؾػ الل طؾقـا بخقر
(2)

 

بـ مقسك  براهقؿإ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبق زرطة  (1473)

 .جد مـؽ ريح القلدأ :يؼقل يل

                                                        

إرشاد الػحقل إىل تحرير الـؼقل يف اكظر مجًعا لطرقف وشقاهده وكالم أهؾ العؾؿ طؾقف يف كتاب  (1)

 يل.بؼؾؿ سؾقؿ بـ طقد الفال تصحقح حديث العدول

 صحقح. (2)

  ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يفتاريخف (12/36.) 

 ( 38/28وطـف ابـ طساكر.)
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محؿد قال: سؿعتـ حدثـا طبد الرمح (1474)
(1)

بعد -بـ مسؾؿ يؼقل  

 شلءزرطة يف  بلٕاتـل الدطاء فما  :يؼقل -زرطة بـحق مـ شفريـ أبلوفاة 

 كـت يف التشفد نينمس فأٓ إمـ صؾقات الػرائض مـذ مات أبق زرطة 

دطقت لف بعد  ، ثؿفاشتغؾ بف قؾبل فـسقت الدطاء سفدخؾ طظ بعض الـا

 بلٕدطق أ كاأ ،كعؿ :قال ؟طاء يف الػرائضويجقز الد :ققؾ لف .ما صؾقت

 .سؿقف يف صؾقايتأزرطة و

أمحدأبق الحسقـ  كتب إيلَّ  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1475)
(2)

بـ  

 .راه مـ أبل زرطةأن أيل إ حبأ أحدما  :سؾقؿان الرهاوي قال

 كتب إيلَّ  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1476)

 .يتالشك ، ثؿلؾباصؾ جقلة نَّ نصؾ فٓ يفقلـؽ البا :بـ راهقيف سحاقإ

حقـ  لقؽإكتب  :زرطة بلٕ قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ  (1477)

 .كـ اكبسطت يف مؽاشػة الؼقم حقـئذأمل  ،كعؿ :قال ؟حدثت

 محدذكرت ٕ :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1478)

                                                        
 هق ابـ وارة اإلمام. (1)

 .تؼريب التفذيبثؼة مـ رجال  (2)
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طـ خالد الحذاء  بقفأطـ  داود طـ بشر بـ الػضؾ أبلبـ حـبؾ حديث ا

ٓ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصمقسك طـ الـبل  أبليحقك طـ  أبلبـ سقريـ طـ  سأكطـ 

ٓ ومها إوٓ تاماشر الؿرأة الؿرأة  ،ٓ ومها زاكقانإ ياماشر الرجؾ الرجؾ

رأيت الؿصريقـ  :مـ بشر هذا؟ قؾت :بـ حـبؾ أمحدفؼال يل  «زاكقتان

 .خ بصري وقع إلقفؿهذا الشق كلن :أمحدفؼال  .يحدثقن طـ بشر هذا

تقت أا ؿَّ ل :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1479)

ـ يأمـ  :ا ومعل مجاطة فرفع صقتف فؼال جافقً محؿد بـ طائذ وكان رجاًل 

 :قال .مـ كذا وكذا ،مـ الري ،مـ خراسان :مـ بؾدان مختؾػة :قؾـا ؟كتؿأ

ا مـ شقئً  :ؾـاق .ورفع صقتف ؟ما تريدون :قال .العراق أهؾمثؾ مـ أكتؿ أ

 ثؿ ،داريف حتك حدثـل بؿا معلأرفؼ بف وأزل أفؾؿ  ،حديث يحقك بـ محزة

 ،حاديثأفلططاين كتابف فـظرت فقف وكتبت مـف  .خذ الؽتاب فاكظر فقف :قال

فدطقت لف وشؽرتف  :قال أبق زرطة .خذ الؽتاب فاذهب بف معؽ :قال ثؿ

صقب كسخة هذا طـد أ اكأو ،كتابؽ طـ محؾف ؾُّ جِ أُ  كاأ :قؾت .طىل ما فعؾ

صحاب الحديث فـسختف طىل أفذهبت فلخذت مـ بعض  .صحابـاأ

ا طـ الفقثؿ بـ محقد جزءً  يلَّ إوسللتف كتاب الفقثؿ بـ محقد فلخرج  ،القجف

ا يسقر فلخرج هق جزءً  شلءبـ طؿار طـ الفقثؿ بـ محقد اوكان طـد هشام 

الػتـ طـ القلقد بـ  وسللتف كتاب ،طـ الفقثؿ فاستغـؿتف وكتبتف طىل القجف
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وكسخت كتاب الػتـ  ،وتعجب الدمشؼققن مؿا يػعؾ بل ،مسؾؿ فلجابـل

رفؼ بف أزل أفؾؿ  .جب همٓءأجبتؽ ومل أ كؿاإ :فلتقتف مع رفؼائل فؼال

 ل.عوسؿعقا م بف حدثـاحتك  داريفأو

بـ  أمحد زرطة يؼقل: دفع إيلَّ  باأسؿعـا  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1487)

حاديث الؿعتؿر بـ سؾقؿان وبشر بـ الؿػضؾ أفنذا  فـظرت ،جزئقـحـبؾ 

 .أكتبف :كظر إلقف فلققل مرةأتػؽر وأفلقبؾت  ،حاديث قد كتبتفا طـ غقرهأ

راك قد أ :فؼال فػطـ  .كتبفأقد سؿعتفا مـ غقره ٓ  :ققل مرةأو

فؼال:  .طؿـ كتبتفا؟ فؼؾت: طـ مسدد :قال .سؿعتفا مـ غقركا؟ قؾت: كعؿ

 .حاديث حساكا طـ غـدر وغقرهأصػحت فرأيت ف .اصػح ،مسدد ثؼة

 طـ مسدد. :قؾت ؟حاديث خالد بـ ذكقان طـ الربقع طؿـ كتبتفاأ :وقال

 أبلبـ راهقيف إىل  سحاقإقرأت كتاب  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1481)

خقاكـا الؼادمقـ طؾقـا إسؿع مـ أين كـت أ ،بؼاك اللأزرطة بخطف: اطؾؿ 

ين إو ،بذلؽ رُّ َس لُ فَ  :العؾؿ والحػظومـ غقرهؿ حالؽ وما أكت طؾقف مـ 

 وهق ،فالحؿد لل الذي جعؾؽ مؿـ يحػظ سـتف ،ازداد بؽ كؾ يقم سرورً أ

ٓ يزال يف ذكرك  براهقؿإبـ  أمحدو ،طظؿ ما يحتاج إلقف الطالب الققمأمـ 

 .فراطإن مل يؽـ فقؽ بحؿد الل إا لؽ وبالجؿقؾ حتك يؽاد يػرط حب  
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أبق  يلَّ إكتب  :زرطة يؼقل باأ تقال: سؿعحدثـا طبد الرمحـ  (1482)

حتك  -يعـل يف التػؼف-صحابؽ أ مرأا قديؿً  مركان إ :ثقر فؼال يف كتابف

زرطة  باأوسؿعت  :قال .حاديث وتركقا التػؼفكشل ققم فاشتغؾقا بعدد إ

 .صؾوقد طاد ققم يف التػؼف وهق إ :يؼقل

خبرت أ :وقؾت لف ،زرطة باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1483)

قرأ طؾقؽ الربقع كفأ
(1)

ٓ إين سؿعت مـف بالؾقؾ أطؾؿ أما  :فؼال .بالؾقؾ 

 :ا رافؼـل رجؾ فؾؿا هتقل خروجل امتـع مـ الخروج قؾتاحدً وا مجؾًس 

سؿع كتب  وكان قد .مـ كتب الشافعل شلءقد بؼل طظ  :قال ؟مالؽ

 :قال ؟ن يؼرأ طؾقؽ الربقعأترضك  :فؼؾت لرفقؼل ،الشافعل مـ حرمؾة

ن يجقئـا لقال أفؾؼقت الربقع فلخبرتف بالؼصة وسللتف  :قال أبق زرطة .كعؿ

ن أخبرت أ :قؾت .فجاءكا لقال فؼرأ طؾقـا ،فقؼرأ طىل رفقؼل ما بؼل طؾقف

سؿع مـف يف أكـت  كؿاإ ،بـلا ٓ ي :قال ؟اربعقـ يقمً أالربقع قرأها طؾقؽ يف 

بطلت أربؿا ف ،وكـت آخذ مقعاده يف مسجد الجامع ،تػرغ فقف إلقفأوقت 

إذا مل يؿؽـؽ الؿجئ فاكتب طىل  :جئ فال يـصر ف فقؼقلأطؾقف وربؿا مل 

 .مضلأآسطقاكة حتك 

                                                        
  (9/91.)هتذيب الؽؿالهق الربقع بـ سؾقؿان الؿرادي، وهق مـ شققخف.  (1)



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 449 

 

 

 

 

محؿد قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1484)
(1)

 كاأ :بـ مسؾؿ يؼقل 

 .زرطة أبلحؼر يف كػسل مـ أن يـزلـل الل طزوجؾ مـزلة أ

قال لـا أبق  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1485)

 .إذا كان طـدكا ققم فال تستلذكقا فؾقس طؾقؽؿ حجاب :لقلقد الطقالسلا

 .كؾقا أنْ  :وربؿا دخؾـا طؾقف وهق يلكؾ فقشدد طؾقـا

                                                        

 هق ابـ وارة اإلمام. (1)
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e E  شزع١ َٔ ضٝد عًُ٘ عٓد ٚفات٘ بٞألباب َا ظٗس 

مات أبق زرطة  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1486)

ما تحػظ يف  :مسؾؿ فؼؾت لؿحؿد بـ، مطعقكا مبطقكا يعرق جبقـف يف الـزع

طـ معاذ بـ  ىيرو :فؼال محؿد بـ مسؾؿ ؟ٓ اللإلف إتؾؼقـ الؿقتك ٓ 

 ىرو :يستتؿ رفع أبق زرطة رأسف وهق يف الـزع فؼال نأقبؾ  فؿـ .جبؾ

طريب طـ كثقر بـ مرة طـ معاذ  أبلطبدالحؿقد بـ جعػر طـ صالح بـ 

فصار البقت  ،«ٓ اهلل دخؾ الجـةإلف إٓ  مـ كان آخر كّلمف» :ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

.ضجة ببؽاء مـ حضر
(1)

 

                                                        

(، وطـف ابـ طساكر يف 2/45) تاريخ بغدادمـ غقر صريؼ أبل حاتؿ الخطقب يف  وروى هذه الؼصة (1)

تاريخ دمشؼ (38/35-36 وأما الحديث الؿرفقع فنن يف سـده: صالح بـ أبل طريب، ذكره ،)

تحرير (، وقال الحافظ: مؼبقل. وقال الذهبل: ثؼة. ومال أصحاب 6/457) الثؼاتابـ حبان يف 

حسـ الحديث: ٕن مخسة رووا طـف، فقرون أن رواية مخسة طـف مع ذكر ابـ حبان لف إىل أكف  التؼريب

 يدفعان طـف الجفالة: ٕن ابـ الؼطان قال: ٓ يعر ف لف حال. الثؼاتيف 

 = وكذا إلباين يرى أكف حسـ الحديث، والحؼقؼة أكف ما زال يف حقز الجفالة.
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 أبلابـ طؿ  سؿاطقؾإبـ  أمحد قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1487)

ين إالؾفؿ  :زرطة يؼقل يف مرضف الذي مات فقف باأ يؼقل: سؿعتزرطة 

برمحتؽ يا  :قؾت ؟يلإطؿؾ اشتؼت  يلب :ن قال يلنف :شتاق إىل رؤيتؽأ

 .رب

                                                        

 الؽاشػ(، و8/439) ســ أبل داودصحقح والحديث لف شقاهد هبا يؽقن حسـًا، يـظر  =

  (2/131-132.)تحرير التؼريب(، و2896ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب(، و1/497)
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e E شزع١ َٔ ايسؤٜا قبٌ ٚفات٘ ٚبعدٖا بٞألز٥ٞ  باب َا 

محؿد قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1488)
(1)

يؼقل  :بـ مسؾؿ 

دكاين أقربـل و :فؼال ؟ما فعؾ بؽ ربؽ :يف الؿـام فؼؾت زرطة  باأرأيت 

تدرطت  ،يا طبقد الل :قال يل ثؿ -ومل بقدهأهؽذا و-دكاين حتك أوقربـل و

بل طبدالل أبل طبد الل ولألحؼقه ب :قال .ؿ حاولقا ديـؽهنٕ :قؾت ؟بالؽالم

طبدالل  باأن أيف الـقم  فققع يف كػسل :قال محؿد بـ مسؾؿ .بل طبداللأو

 .بـ حـبؾ أمحدطبدالل  باأن أو أكسطبدالل مالؽ بـ  باأن أسػقان الثقري و

رأيت يف الؿـام  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1489)

 .ظ ثقب برد لف خطقط دقاقكلن ط

 .فاشتفر بالخقر والعؾؿ ،يشتفر نْ أ تعبقره قاه أبو حمىد:

زرطة يف سـة اثـتقـ وستقـ  باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1497)

                                                        

 هق ابـ وارة. (1)
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كـت مـذ سـقـ كحق طشريـ سـة ربؿا خطر ببايل تؼصقري  :ومائتقـ يؼقل

فؽثر ذلؽ  ،طؿال يف الـقافؾ والحج والصقام والجفادوتؼصقر الـاس يف إ

بقـ كتػل  تاين فضرب يدهأآتقا  فرأيت لقؾة فقؿا يرى الـائؿ كلنَّ  ،يف قؾبل

فضؾ مـ الصؾقات الخؿس يف أوأي طبادة  ،كثرت مـ العبادةأقد  :فؼال

 ؟.مجاطة
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e E 
 ٌٖ ايسأٟشزع١ أل أبَٞهاغف١  ِّبُدباب َا ذنس َٔ 

 ذ٣ ايكّٛ آظٗازٙ ايطٓٔ َٚكاضات٘ إٚ

قال يل أبق  :زرطة يؼقل باأ سؿعتقال: حدثـا طبد الرمحـ  (1491)

 .سقاك -صحاب الرأيأيعـل -مالفؿ  :جعػر الجؿال

ما رغبت قط  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1492)

ريد مزامحتفؿ يف دكقا وٓ مال وٓ أ كاأوما كاشػت الؼقم و ،يالرَّ  كيف سؽـ

ضفار إ مـ هذا فلقاسل شلءلست براغب يف  كاأ :وقؾت يف كػسل ،يف ضقعة

 .خرجت وهربت إىل صرسقس نٌ قْ ن كان كَ نالســ ف

قال يل  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1493)

يُّ رِ السَّ 
(1)

لػ درهؿ قبؾ الؾقؾ فقؽ أططقت مائة لق أين قبؾت ٕ :بـ معاذ 

                                                        
ّي، حسـ السقرة، مـ أهؾ الػضؾ، مات يف إمارتف سـة  (1) هق السري بـ معاذ الشقباين، كان أمقًرا طىل الرَّ

  (5/563.)الؽامؾ يف التاريخ(. ه246)
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مـعؽؿ مـ أن أكثر مـ أضربؽؿ أحبسؽؿ وٓ أويف ابـ مسؾؿ مـ غقر أن 

.التحديث
(1)

 

هنؿ إ :يؼقل وقؾت لف :زرطة باأ قال: سؿعتمحـ حدثـا طبد الر (1494)

الؽالم الذي ترويف يف ابـ  لقؽإا يحؿؾ  بصري  ن رجاًل إ :كاكقا يؼقلقن

يػرغ ابـ مؼاتؾ مـ مجؾسف يقم الجؿعة إىل قرب الؿغرب  :فؼال .مؼاتؾ

ذلؽ  رى يفأين كـت أمـ وضع يل؟ وددت  ،وأرد طؾقف مـ الغد بؽرة

 .يف مجؾسف رجاًل  ىوما ر الققت الذي دفع إيلَّ 

                                                        
ان ـف كـف ذلؽ الؿال مؼابؾ مـعف لفؿا طـ التحديث، ولؽــرض طؾقـاء لقعـهـاك مـ ج نَّ أَ  :يعـل (1)

 .شفًؿا 
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e E 
 شزع١ أبٞباب َا ذنس َٔ شٖد 

 ْفط٘ عٔ ايدْٝا (1)ٚظًف

لق كان يل  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1495)

خرج إىل صرسقس أو إىل أتصدق بؿايل كؾف وأريد كـت أصحة بدن طىل ما 

لبس الثقاب ين ٕإ :قال ثؿ .لزمفاأر مـ الثغقر وآكؾ مـ الؿباحات وغث

قد ترك أبق زرطة الدكقا ولبس الثقاب  :يل الـاس ٓ يؼقلقنإذا كظر لؽل إ

 :يل مـ الطقبات والحؾقاء لؽل ٓ يؼقل الـاسإين ٔكؾ ما يؼدم إو .الدون

الطقب وما مجراه  شلءين ٔكؾ الإو .زرطة ٓ يلكؾ الطقبات لزهده باأن إ

مدْ طـدي ومجرى غقره مـ إَ 
(2)

ودوكف  قادوألبس الثقاب الج ،ااحدً وٓ إ 

 ن يسؾؿأ أحبومـ  ،اواحدً ن مجقعا يعؿالن طؿال ٕ واحد:مـ الثقاب طـدي 

 .إذا كقى هذا ومل يـق غقره سؾؿ كفنف :مـ لبسف الثقاب يؾبسف لستر طقرتف

                                                        
 ( مادة: َضَؾَػ.4/225) لسان العربَضَؾَػ كػسف طـ الشلء: مـعفا طـ هقاها مـ أن تػعؾف، أو تلتقف.  (1)

 ( مادة: َأَدَم.1/45) ـفايةالإُْدم بالضؿ: ما يمكؾ مـ الخبز أّي شلء كان  (2)



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 457 

 

 

 

 

كـت فقؿا  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1496)

 كاأو ،جد لذلؽ ألؿاأضعػ ولخذتـل الحؿك فأصحقح وربؿا  كاأمضك و

ضـ يف أ ،فقف ألؿا كاأمؿا  شلءجد لأحؿ فال أالققم ربؿا محؿت وربؿا مل 

 .ن يؽقنأكذا يـبغل  كفأكػسل 

ن طؿل أاطؾؿ  :زرطة يؼقل باأ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1497)

هذا بؼرية رورً دْ صبخ قِ  سؿاطقؾإ
(1)

ألؼ فقف شقئا مـ  :وبقستف مغؿك فؼال يل 

ا ومل يذق قف فصار الؼدر كؾف مر  ا مـ الؿؾح وألؼقت ففلخذت كػ   ،الؿؾح

مل  :فؼؾت لفؿ ؟لؼقت كثرة هذا الؿؾح يف هذاأمل  :فؼقؾ يل .مـا مـف أحد

 .لؼل فقفاأكؿ  درأا ومل تققتقا يل فقف شقئً 

 ،دخؾت مرة البقت فـظرت فنذا قـقـة فقفا دهـ شقرج :قال أبق زرطة

هذا  :قؾ يلحتك ق فلخذت الؼدح فصببت مـف ،فؼاع كفأفـظرت إلقف فظــت 

.فـظرت فنذا هق دهـ .دهـ
(2) 

                                                        
 معجؿ البؾدانوقع يف إصؾ: )روده( بالدال الؿفؿؾة، وما أثبت هق الصقاب، قال ياققت يف  (1)

ي.3/93)  (: روذه بضؿ أولف وسؽقن ثاكقف وذال معجؿة وآخره هاٌء: محؾة بالرَّ

لبعض أهؾ إدب  هـا بؼقلف: قدم يف ]م[ هـا ما ُذكر يف مدح أبل زرطة  طؾؼ الؿعؾؿل  (2)

 ه...ا -الؿتؼدمة–الؼصقدتقـ الرائقة والعقـقة أتقتقـ آخر هذا الؽتاب 

متا يف بعض كسخ الؿخطقط: فنن إكسب أن تقضعا يف هذا الؿؽان  قًت: وبؿا أن الؼصقدتقـ ُقد 

 : فؾفذا قدمتفؿا.هناية ترمجة أبل زرطة 
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e E األدب أٌٖ يف َدح أبٞ شزع١ يبعض (1)باب َا ذنس 

 أضاءت بّلد الاري كاقًرا وأشارق 

  

 بااااذكر طامقااااد اهلل فاااااهلل أكاماااار 

 فشااؽرا لؿااـ ابـاااه فقـااا ونااده  

 

 طؾاااك أكاااف فقـاااا التؼااال الؿخقااار 

 لؼااد كااقر الااري العريضااة طؾؿااف 

 

 ربااديـ رسااقل اهلل فالااديـ أكااق 

 وطـد حضقر الؼارن يامفال ويزهار  (2)إذا َاب َاب العؾؿ والحؾؿ والتؼك 

 متـااك مجاطااات الرجااال وترجتاال  

 

 أرامؾفااا والؽااػ بااالجقد متطاار 

 فؾااق كااان بااالري العريضااة كااائـ  

 

 كؿثااؾ طامقااداهلل يااا قااقم يشااؽر 

 كساااتـا ماااـ فقائاااد آأكساااـا باااام  

 

 

 وكـاا  ضااقا ضؾامتـااا ففاال مؼؿاار 

 العزياااز بؼااادرة حاماكاااا باااؽ اهلل  

 

 وبصااركا مااا مل كؽااـ قامااؾ كامصاار 

 فتااك حـامؾاال الاارأي ٓ يتامااع اهلااقى  

 

 ولؽـاااف ماااـ خشاااقة اهلل حياااذر 

 ياامدي طااـ أثااار ٓ الاارأي مهااف  

 

 وطـ سؾػ إخقار ماا ساقؾ رامار 

 ولااقس كؿااـ يااليت لااـعامن ديـااف  

 

 وحجتاااف نااااد يقماااا ومساااعر 

 فتك صقغ مـ فؼف باؾ الػؼاف صاقَف  

 

 قاااداهلل ماااا فقاااف مـؽااارمثاااال طام 

                                                         
 السابؼ، وكذا التل بعدها. هذه الؼصقدة قدمتفا لَِؿا أوضحتف يف التعؾقؼ (1)

 .يف ]م[: )الـفل( الؿعؾؿل  (2)
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 متـاااك رجاااال أن يؽقكاااقا كؿثؾاااف 

 

 وقااد شااقامتفؿ يف الرياسااة أطصاار 

 وهقفات أن يستدركقا فضاؾ طؾؿاف  

 

 ولق مؽثقا تساعقـ حاقٓ وطؿاروا 

 لؽااال يااادركقه أو تـاااال أكػفاااؿ  

 

ماادى الااـجؿ مااـ حقاا  اسااتؼؾ  

 الؿغااااااااااااااااااااااااااااااقر

 

 أبا زرطاة الؼؿؼاام أصاامح  باارزا 

 

 طؾااك كااؾ مرجااك بااديـؽ تػخاار 

 أبااق زرطااة شااقى الـفااك بؽامهلااا  

 

 لؽ السامؼ إذ أكا  إَار الؿشافر 

 فؿتعااؽ الاارنـ بااالحؾؿ والتؼااك  

 

 

 وأبؼااااك ماااا دام الااادجاج يؼرقااار 

 فؿااـ مامؾااغ طـاال أمقااري صاااهرا  

 

 باااالن طامقااااداهلل شاااااه مظػاااار 

 أقاااام مـاااار الاااديـ فقـاااا بعؾؿاااف  

 

 ولاااقس كؿاااـ يف ديـاااف يتـصااار 

 أتقتاااؽ ٓ أدلااال إلقاااؽ بؼرباااة  

 

 سقى قربة الاديـ الاذي هاق أكثار 

 فسااامؼؽ حمؿااقد وشااؽرك واجاا   

 

 وطؾؿااؽ مامسااقط وبحاارك يزخاار 

 وأبؼاااك رباال مااا حققاا  بغامطااة  

 

 فلك  كؼال العارض لقا  َضاـػر 

 
 ٚقاٍ احلٛازٟ ٜسثٞ أبا شزع١ زمح١ اهلل عًٝ٘

 كػك الـقم طـ طقـل وما زل  ساهرا

  

 أراطاال كجقمااا يف السااامء صقالعااا 

 فاضااّل بااالري مااات حاماار بػؼاادان 

  

 متقاضاااعا خقااارا حؾاااقام طؾاااقام 

  يالاذ الجفاماذ الخاالؼ طامقد طـق  

 

 بارطاااا اناااد آثاااار لـاااا أقاااام 

 حمؿاااد الـامااال دياااـ لـاااا قاااامأ 

 

ااا لإلسااّلم وأوضااح   وتابعااا حؼا

 حساامة والامطاؾ التؽاذي  لـا كػكأو 

 

 ضاائعا كاان ماـ الضّلل طؾك ورد 

  ناااادأ الـامقااااقـ ختااااام بآثااااار 

 

 خاضااعا كااان قاادوة إمامااا وكااان 

  مػجعاااا يطقااار قؾامااال لاااف فؽااااد 

 

 جازطاااا تصااادع أو كعاااقه َاااداة 
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  وطاماارة وهااؿ شااجق ذا زلاا  ومااا

 

 

 فاجعااا العااقـ دامااع كئقامااا كثؽؾااك 

  كجاد ومل ساعقدا حمؿاقدا ماات لؼد 

 

 مطالعااا الؿشاارققـ يف خؾػااالااف  

  فاضااؾ الحؾااؿ ذي طامقااداهلل كؿثااؾ 

 

 شاسعا العؾؿ يف الغقاص زرطة أبل 

 دفقـاااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

  وباارزخ رمااس حتاا  كااريامدفقـااا 

 

 فاضعااا الحشاار إلااك َااام وأورثـااا 

  مغقااا  فقاااف أكااا  قامااار فاماااقرك 

 

 راتعاا جاذٓن الجـات يف زل  وٓ 

  طااالام كااان مااـ فجعاا  زرطااف باااأ 

 

 وجامعاا بحارا العؾاؿ ذا ياا بؿقتؽ 

  أذلااة حقااارى العؾااؿ اولاال تركاا  

 

 جقازطاا فقـاا الحشار حتك لؿقتؽ 

  فاقادا ماات ماـ خقار ياا زرطاة باأ 

 

 الؼقارطاا كؼاسال صاركا قد فامعدك 

  وباصااؾ فااؽإو زور لااذوي فؼااؾ 

 

 مادطاا أو شاامتا أمساك كاان ومـ 

 الؿغااااااااااااااااااااااااااااااقر

 

  بؾعـااة بشاارأ العؾااؿ كشااقى متااقت

 

 جازطاا الؿاقت خاائػ قري  فعام 

  وكداماااااة حسااااارة ذا وتؾحؼاااااف 

 

 قامعاا طجّلن الرمس وردت ما إذا 

  كامقـاا حاقض الحقض وردت ما إذا 

 

 

 كقارطااا تااراهؿ آثااار وأصااحاب 

 طصك  مـ يذودون صقرا حقضف لدى 

 

 الامااادائعا اإللاااف دياااـ يف دعوأبااا 

  لقاحد الػرد ماا دطا فصؾك طؾقؽ ا 

 

 نامة أيؽ أو يارى الاـجؿ سااصعا 

 وصااؾك طؾقااؽ الصااالحقن مّلئااؽ 

 

 وكااؾ كاماال كااان يف الاادهر شااافعا 

  وصااؾك طؾقااؽ الراسااخقن فقاضااؾ 

 

إلااك الحشاار مثااؾ الرمااؾ إذ كـاا   

 خاشااااااااااااااااااااااااااااااعا
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 أبو حامت الزاسي

 

ووَ العمىاء ابّابرة الٍقاد وَ الطبق  

  أبو حامت أبوالسابع  وَ أِن الس  
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 أبو حامت الزاسي

 أبٛ سامت  أبٞ ايسٟ أٌَٖٚٔ ايعًُا٤ اجلٗابر٠ ايٓكاد َٔ ايطبك١ ايسابع١ َٔ 

 بصش١ احلدٜح ٚضكُٝ٘  أبٞباب َا ذنس َٔ َعسف١ 

جاءين رجؾ  :يؼقل  أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1498)

 الػفؿ مـفؿ  أهؾصحاب الرأي مـ أمـ جؾة 
َّ
فؼؾت  ومعف دفتر فعرضف طظ

وقؾت يف  ،قد دخؾ لصاحبف حديث يف حديث :هذا حديث خطل :يف بعضفا

وقؾت يف  .هذا حديث مـؽر :وقؾت يف بعضف .هذا حديث باصؾ :بعضف

ـ يأمـ  :فؼال يل .حاديث صحاحأوسائر ذلؽ  .هذا حديث كذب :بعضف

وي هذا خبرك راأ ؟وأن هذا كذب ،ن هذا باصؾأو ،طؾؿت أن هذا خطل

دري هذا أما  ،ٓ :فؼؾت ؟ين كذبت يف حديث كذاأالؽتاب بلين غؾطت و

ن هذا خطل.أطؾؿ أ غقر أين ؟الجزء مـ رواية مـ هق
(1)

 

                                                        
 كزهة الـظرقد  تؼصر طبارة الؿعؾؾ طـ إقامة الحجة طىل دطقاه كالصقريفّ كؼد الديـار والدرهؿ.  (1)

 (.124-123)ص
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 ؟تدطل الغقب :فؼال ،ن هذا الحديث كذبأو ،ن هذا الحديث باصؾأو

سؾ طؿا  :قؾت ؟فؿا الدلقؾ طىل ما تؼقل :قال .ما هذا ادطاء الغقب :قؾت :قال

ٓ إمل كجاز ف ومل كؼؾف  اكَّ أَ ن اتػؼـا طؾؿت نف :حسـأؾ ما ثيحسـ مقؾت مـ 

ويؼقل  :قال .أبق زرطة :قؾت ؟مـ هق الذي يحسـ مثؾ ما تحسـ :قال .بػفؿ

 ذفلخذ فؽتب يف كاغ .هذا طجب :قال .كعؿ :قؾت ؟أبق زرطة مثؾ ما قؾت

ق زرطة لػاظ ما تؽؾؿ بف أبأوقد كتب  يلَّ إ عرج ، ثؿحاديثلػاضل يف تؾؽ إأ

 :قؾت .هق كذب :قال أبق زرطة .باصؾ كفإ :فؿا قؾت ،حاديثيف تؾؽ إ

وما  .هق باصؾ :قال أبق زرطة .كف كذبإ :وما قؾت .احدوالؽذب والباصؾ 

قال أبق  .كف صحاحإ :وما قؾت ،كؿا قؾت .هق مـؽر :قال .كف مـؽرإ :قؾت

 .قؿا بقـؽؿاتتػؼان مـ غقر مقاصلة ف :طجب هذاأما  :فؼال .هق صحاح :زرطة

والدلقؾ طىل  ،وتقـاأقؾـاه بعؾؿ ومعرفة قد  كؿاإمل كجاز ف و كاأفؼد ذلؽ  :فؼؾت

 .هذا ديـار كبفرج :ا كبفرجا يحؿؾ إىل الـاقد فقؼقلن ديـارً لصحة ما كؼقلف ب

هؾ كـت  ؟ن هذا كبفرجإـ قؾت يأمـ  :ن ققؾ لفنف .هق جقد :ويؼقل لديـار

فلخبرك الرجؾ الذي  :ن ققؾ لفنف .ٓ :قال ؟ا حقـ هبرج هذا الديـارحاضرً 

 ؟ن هذا كبفرجإـ قؾت يأفؿـ  :ققؾ .ٓ :قال ؟ين هبرجت هذا الديـارإ :هبرجف

فتحؿؾ فص  :قؾت لف .وكذلؽ كحـ رزقـا معرفة ذلؽ .ا رزقتطؾؿً  :قال

 :ويؼقل لؿثؾف .هذا زجاج :مـ البصراء مـ الجقهريقـ فقؼقل احدوياققت إىل 
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هؾ  ؟ن هذا ياققتأن هذا زجاج وأـ طؾؿت يأمـ  :فن ققؾ لنف .هذا ياققت

طؾؿؽ أففؾ  :ققؾ لف .ٓ :قال حضرت الؿقضع الذي صـع فقف هذا الزجاج؟

هذا  :قال ؟ـ طؾؿتيأفؿـ  :قال .ٓ :قال ؟االذي صاغف بلكف صاغ هذا زجاًج 

ن لن كخبرك كقػ طؾؿـا بأوكذلؽ كحـ رزقـا طؾؿا ٓ يتفقل لـا  .طؾؿ رزقت

.ٓ بؿا كعرففإذب وهذا حديث مـؽر هذا الحديث ك
(1)

 

ن تخؾػ طـف يف نتعر ف جقدة الديـار بالؼقاس إىل غقره ف قاه أبو حمىد:

ويعؾؿ جـس الجقهر بالؼقاس إىل غقره  ،مغشقش كفأالحؿرة والصػاء طؾؿ 

ويؼاس صحة الحديث بعدالة  ،زجاج كفأن خالػف يف الؿاء والصالبة طؾؿ نف

كؽاره إويعؾؿ سؼؿف و ،ن يؽقن مـ كالم الـبقةأؾح ن يؽقن كالما يصأو ،كاقؾقف

.طؾؿأبتػرد مـ مل تصح طدالتف بروايتف والل 
(2)

 

                                                        

ا طؾؿ العؾؾ مـ أغؿض أكقاع طؾقم الحديث وأدقفا وٓ يؼقم بف إٓ مـ رزقف الل تعاىل ففًؿا ثاقبً  (1)

وحػًظا واسًعا، ومعرفة تامة بؿراتب الرواة ومؾؽًة ققية بإساكقد والؿتقن: ولفذا مل يتؽؾؿ فقف إٓ 

الؼؾقؾ مـ أهؾ هذا الشلن كعظ بـ الؿديـل، وأمحد بـ حـبؾ، والبخاري، ويعؼقب بـ أبل شقبة، 

 (.233)ص كزهة الـظروأبل حاتؿ، وأبل زرطة، والدارقطـل. 

ه وهقئٌة كػساكقة ٓ معدل لفؿ طـفا: ولفذا وهق كؿا قال غ (2) قره: أمر يفجؿ طىل قؾقهبؿ ٓ يؿؽـفؿ َردُّ

ترى الجامع بقـ الػؼف والحديث كابـ خزيؿة، واإلسؿاطقظ، والبقفؼل، وابـ طبد البر ٓ يـؽر 

طؾقفؿ، بؾ يشاركفؿ ويحذو حذوهؿ وربؿا يطالبفؿ الػؼقف أو إصقيل العاري طـ الحديث بإدلة، 

ّـٍ إىل ه  =ذا مع اتػاق الػؼفاء طىل الرجقع إلقفؿ يف التعديؾ والتجريح كؿا اتػؼقا طىل الرجقع يف كؾ  ف
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شج بحديث زياد بـ الحسـ حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إ (1499)

 .اربعقـ حديثً أبـ فرات الؼزاز كحق ا

سبعة طشر حديثا  :يؼقل أبلفسؿعت  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1577)

شج طـ بف أبق سعقد إ حدثـالؽ حديث قد مـ ذ ،مـ هذا خطل وغؾط

طـ جده طـ طدي بـ طدي  بقفأزياد بـ الحسـ بـ فرات الؼزاز طـ 

طـ جده طـ التؿقؿل  بقفأوحديث آخر طـ زياد بـ الحسـ طـ ، الؽـدي

 .طـ ابـ طباس

 .طـ الحارث طـ طظ سحاقإطـ  بقفأزياد بـ الحسـ طـ  :ووَ ذلك

  .حاديثأثالثة 

 .طـ جده طـ الشعبل بقفأبـ الحسـ طـ  زياد :ووَ ذلك

 .سقدطـ جده طـ طبد الرمحـ بـ إ بقفأزياد بـ الحسـ طـ  :ووَ ذلك

 .حقصإ أبلطـ جده طـ  بقفأطـ  ووَ ذلك:

                                                        

=  ًٓ ّـٍ غقر فـف ففق متعـل، فالل تعاىل بؾطقػ طـايتف أقام لعؾؿ الحديث رجا أهؾف ومـ تعاصك تحرير َف

ورجالف، ومعرفة مراتبفؿ  كؼاًدا تػرغقا لف وأفـقا أطؿارهؿ يف تحصقؾف والبحث طـ غقامضف وطؾؾف،

يف الؼقة والؾقـ، فتؼؾقدهؿ والؿشل وراءهؿ وإمعان الـظر يف تقالقفػؿ وكثرة مجالسة حػاظ الققت 

إن شاء –مع الػفؿ وجقدة التَّصقر، ومداومة آشتغال، ومالزمة التؼقى، والتقاضع يقجب لؽ 

  (2/68-69.)فتح الؿغقثمعرفة الســ الـبقية، وٓ ققة إٓ بالل.  -الل
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 .طـ جده طـ طؿرو بـ مقؿقن وطؿرو بـ شراحقؾ بقفأطـ  ووَ ذلك:

 .مقسرة أبلطـ جده طـ  بقفأطـ  ووَ ذلك:

 .سقد بـ يزيده طـ إطـ جد بقفأطـ  ووَ ذلك:

 .طـ جده طـ الضحاك بـ مزاحؿ بقفأطـ  ووَ ذلك:

 .بـ يزيد وطؾؼؿة براهقؿإطـ جده طـ  بقفأطـ  ووَ ذلك:

 .طـ جده طـ كاجقة بـ كعب بقفأطـ  ووَ ذلك:

 .سقد بـ هاللطـ جده طـ إ بقفأطـ  ووَ ذلك:

 .طـ جده طـ هبقرة بـ يريؿ بقفأطـ  ووَ ذلك:

كؾ هذه  :يؼقل سؿعت أبل ف :ـ قالحدثـا طبد الرمح (1571)

حاديث لقست مـ حديث فراتإ
(1)

مل يرو فرات طـ همٓء  :الؼزاز 

 ،الفؿداين طـ همٓء الؿشقخة سحاقإ أبلحاديث أهذه  كؿاإ ،الؿشقخة

وقد سؿع  ،دركفؿأا وٓ مـفؿ شقئً  أحدطـ  ىطؾؿ فرات الؼزاز روأوٓ 

حازم سؾؿان  أبلبقر ومـ الطػقؾ ومـ سعقد بـ ج أبلفرات الؼزاز مـ 

 حاديث طـفؿ صحقحة مـ حديث فراتففذه إ ،شجعل ومـ ققسإ

                                                        
 (.5415ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق فرات بـ أبل طبد الرمحـ الؼزاز، ثؼة.  (1)
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.مـؽر الحديث :قال ؟فؿا ققلؽ يف الحسـ بـ فرات :قؾت .الؼزاز
(1)

 

سؿعـا مـ محؿد :حدثـا طبد الرمحـ قال (1572)
(2)

ظ يبـ طزيز إ 

ؿ طىل ؾَّ عَ الجزء السادس مـ مشايخ طؼقؾ فـظر أبل يف كتابل فلخذ الؼؾؿ فَ 

وتسعة  ،ا مـفا متصؾة بعضفا ببعضمخسة طشر حديثً  ،اربعة وطشريـ حديثً أ

حاديث مـ لقست هذه إ :حاديث يف آخر الجزء متصؾة فسؿعتف يؼقلأ

 سحاقإذلؽ مـ حديث محؿد بـ  كؿاإ ،حديث طؼقؾ طـ همٓء الؿشقخة

وطؼقؾ طـ  ،حاديث طـ طؼقؾ طـ الزهريأوكظر إىل  .طـ همٓء الؿشقخة

سامة أكثقر وطؼقؾ طـ طؿرو بـ شعقب ومؽحقل وطؼقؾ طـ  أبلك بـ يحق

طـ يحقك  إوزاطلحاديث كؾفا مـ حديث هذه إ :بـ زيد الؾقثل فؼالا

وزاطل وإسامة بـ زيد أوزاطل طـ وزاطل طـ كافع وإكثقر وإ أبلبـ ا

 .حاديث مل يسؿع مـ همٓء الؿشقخة هذه إن طؼقاًل أو ،طـ مؽحقل

 حدثـابـ سـان وقد  أمحدوحضرت  :بد الرمحـ قالحدثـا ط (1573)

 أبلطـ أبل بردة طـ  طـ يزيد بـ هارون طـ محاد بـ سؾؿة طـ أبل مجرة

                                                        
 (.161يـظر الؽالم طىل ققلفؿ: )مـؽر الحديث( تحت إثر رقؿ ) (1)

هق محؿد بـ طزيز بـ طبد الل إيظ، فقف ضعػ، وقد تؽؾؿقا يف صحة سؿاطف مـ طؿف سالمة.  (2)

الجرح والتعديؾ (8/52 ،)تؼريب التفذيب ( 6179ترمجة برقؿ.) 
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 :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل  .يرمحؽ الل :ططس فؼقؾ لف ملسو هيلع هللا ىلصل الل قن رسأمقسك 

 أبلق طـ ه كؿاإ :بـ سـان محدٕ ؼال أبلف ،«هيديؽؿ اهلل ويصؾح بالؽؿ»

 نْ أصار أبل إىل محؿد بـ طبادة فسللف  ثؿ ،ن يؼبؾأ كفلب ،بردة أبلمحزة طـ 

فلخرج كتابف فنذا هق  .يخرج لف حديث يزيد بـ هارون طـ محاد بـ سؾؿة

فؽتبـا طـ ابـ طبادة هذا  ،محاد بـ سؿؾة طـ أبل محزة كؿا قال أبل

أمحدخبر أبل ابـل أ ، ثؿالحديث
(1)

يف كتاب ابـ طبادة وجد  كفلبـ سـان ب 

كـظر  :فتحقرا وقآ ،طـ يزيد طـ محاد بـ سؾؿة طـ أبل محزة كؿا قال أبل

بـ سـان طـ يزيد بـ  أمحدصؾ أفؾؿا كان الغد محؾقا إىل أبل  ،صؾيف إ

ا طىل الحاء والزاي كؿا قال هارون طـ محاد بـ سؾؿة طـ أبل محزة معجؿً 

بـ سـان مـ الرأس طـ  أمحد ـاحدثف ،وقع الغؾط يف التحقيؾ :وقآ ،أبل

مقسك كؿا قال  أبلبردة طـ  أبليزيد طـ محاد بـ سؾؿة طـ أبل محزة طـ 

 .واطتذروا مـ ذلؽ ،أبل

وحضره طبد الرمحـ  حضرت أبل  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1574)

بـ خراشا
(2)

سئؾ  :بـ مالؽ أكسالبغدادي فجرى بقـفؿا ذكر حديث  

                                                        
 : يف ]م[: )ثؿ أخبر، أي: محؿد بـ أمحد( كذا.قال الؿعؾؿل  (1)

 تاريخ أصبفان(، وذكره أبق الشقخ إصبفاين يف 5/233) الجرح والتعديؾذكره الؿصـػ يف  (2)

 =- (11/571بغدادتاريخ (، وقال: قدم أصبفان بغدادي حافظ، وترجؿ لف الخطقب يف 3/295)
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يف الجـة  ططاكقف اهلل طزوجؾأهنر هق » :طـ الؽقثر فؼال ملسو هيلع هللا ىلصرسقل الل 

ويس طـ أرواه أبق  :أبلفؼال  ،الحديث «حؾك مـ العسؾأبقض مـ الؾامـ وأ

 :فؼال طبد الرمحـ بـ خراش ،أكسطبد الل بـ مسؾؿ طـ  خقفأالزهري طـ 

طـ  بقفأالزهري طـ  خلأويس طـ ابـ أيرويف أبق  كؿاإلقس فقف الزهري 

روي طـ  ،ويس طـ كؾقفؿا هذا الحديثأأبق  ىرو :ؼال أبلف ،أكس

طـ  بقفأالزهري طـ  خلأوطـ ابـ  ،أكسالزهري طـ طبدالل بـ مسؾؿ طـ 

ويس طـ الزهري طـ أ أبل بـ سؿاطقؾإبـ صالح طـ  أمحدبف  حدثـا ،أكس

 ، ثؿأكسالزهري طـ  خلأبقف طـ ابـ أوطـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل أ أكسف طـ خقأ

 ،كطاكقةلب بـ صالح ما سؿعـاه أمحدأخرج حديث  ،يا طبد الرمحـ :قال يل

بـ صالح طـ  أمحدا طـ طىل الـاس الحديثقـ مجقعً  فلخرجت الؽتاب فلمىل

ما كظرت يف هذا مـذ  :وقال ،كؿا حؽاه بقفأويس طـ أ أبلبـ ا سؿاطقؾإ

بـ خراش  فحؿؾ الـاس طىل طبد الرمحـ ،بـ صالح أمحديقم سؿعت مـ 

 .يقبخقكف فاستغػر الل طزوجؾ مـ ساطتففجعؾقا 

يل الخروج إىل الحج فسؿعت هذيـ الحديثقـ  لقض ثؿ :قاه أبو حمىد

                                                        

(، وقال: وكان أحد الرحالقـ يف الحديث وإمصار بالعراق، والشام، ومصر، وخراسان، 573 =

 هومؿـ يقصػ بالحػظ والؿعرفة.ا
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 :قالويس أ أبلبـ  سؿاطقؾإكا  :برك قالأهبؿا محقيف بـ  حدثـا ،هبؿذان

ن أخبره أبـ مالؽ  أكسن أخبره أخاه طبد الل أن إ :قال ابـ شفاب أبل حدثـل

 الحديث.فذكر  ؟ما الؽقثر :ملسو هيلع هللا ىلص سلل رسقل الل رجاًل 

حدثـا طبد الرمحـ كا محقيف (1575)
(1)

 حدثـل :قالويس أ أبلكا ابـ  

طـ  أكسطـ  بقفأخل الزهري محؿد بـ طبد الل بـ مسؾؿ طـ أطـ ابـ  أبل

 .مثؾف سقاء ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

                                                        
 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)
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e E 

 ٚفكٗ٘  أبٞباب َا ذنس َٔ عًِ 

  َٚعسفت٘ بٓاق١ً اآلثاز

سؿعت محؿد :حدثـا طبد الرمحـ قال (1576)
(1)

ـ العباس مقىل بـل ب 

حضرت محؿد :هاشؿ أو غقره قال
(2)

بـ محقد وجاءه رجؾ يستػتقف يف  

.فسؾف طـف دريسإإىل أبل حاتؿ محؿد بـ  رْ ِص  :مسللة فؼال
(3)

 

قاه أبو حمىد
(4)

بـ  براهقؿإوكان يف ذلؽ الققت مشايخ متقافرون مثؾ  :

بل أو ،وأبل حصقـ بـ يحقك بـ سؾقؿان ،ومحؿد بـ مفران الجؿال ،مقسك

 .زرطة وغقرهؿ

                                                        

(: كتبت 8/48) الجرح والتعديؾهق محؿد بـ العباس بـ بسام مقىل بـل هاشؿ، قال الؿصـػ يف  (1)

 هطـف وهق صدوق.ا

  (7/232.)الجرح والتعديؾهق الرازي لف ترمجة يف  (2)

 مل يجزم الؿصـػ بؿـ حدثف بذلؽ. (3)

 هق الؿصـػ كػسف. (4)
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قؾت طىل باب  :يؼقل  أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1577)

 أمـ  :القلقد الطقالسل أبل
َّ
سؿع أا مل ا صحقحً ا مسـدً ا غريبً حديثً  غرب طظ

القلقد خؾؼ مـ الخؾؼ  أبلبف فؾف طظ درهؿ يتصدق بف وقد حضر طىل باب 

  كؾؼن يُ أ يكان مراد كؿاإو ،أبق زرطة فؿـ دوكف
َّ
 :سؿع بف فقؼقلقنأما مل  طظ

ستخرج مـفؿ ما لقس أن أوكان مرادي  .هق طـد فالن فلذهب فلسؿع

 أمـفؿ  حدٕ لفؿا هتق ،طـدي
َّ
 .احديثً  ن يغرب طظ

تعجبت مـ غػؾة  :أبل يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1578)

كعقؿ الػضؾ بـ دكقـ حقث جعؾ يزيد بـ خصقػة يف الؽقفققـ وهق  أبل

وجعؾ  ،و بـ يحقك الؿازين يف الؽقفققـ وهق مديندخؾ طؿرأو ،مدين

جرى بقـل وبقـ  :يؼقل أبلسؿعت  .طثؿان البتل يف الؽقفققـ وهق بصري

 ،حاديث ويذكر طؾؾفاأفجعؾ يذكر  ،ا تؿققز الحديث ومعرفتفزرطة يقمً  أبل

يا أبا  :فؼال يل ،ذكر أحاديث خطل وطؾؾفا وخطل الشققخأوكذلؽ كـت 

أقؾ واثـقـ فؿا  احدوإذا رفعت هذا مـ  ،طز هذاأؿ هذا ما يػف ـْ مَ  ؾَّ حاتؿ قَ 

يف حديث  شلءأو يتخالجـل  شلءمـ تجد مـ يحسـ هذا وربؿا أشؽ يف 
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.يأمروكذلؽ كان  قال أبل: .جد مـ يشػقـل مـفأمعؽ ٓ  للتؼأىل أن نف
(1)

 

شقاء طـ أيحػظ  :قال ؟محؿد بـ مسؾؿ :بلٕقؾت  قاه أبو حمىد:

 .ةزيرلؾحديث غ س معرفتفلق ،محدثقـ يمديفا

أبل وجرى طـده معرفة  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1579)

الذي يحدث طـف محؿد بـ جابر والذي يحدث  :الحديث فؼال أبق طبد الل

 ،لـطـ سعقد بـ جبقر وطـ مصعب بـ سعد وطـ زاذان هق مسؾؿ الجف

سؾؿ ن يؽقن مأغقر أكف ٓ يحتؿؾ  ،ا يؽـك أبا طبد اللًض يأومسؾؿ البطقـ 

لالؿالئ
(2)

ذهب الذي  :قال ثؿ .يحدث طـ مصعب بـ سعد وطـ زاذان 

يحسـ  أحدوما بؼل بؿصر وٓ بالعراق  -زرطة باأيعـل -كان يحسـ هذا 

 .ا مـفيػفؿ صرفً  :قال ؟محؿد بـ مسؾؿ :قؾت .هذا

ن إ :وققؾ لف :أبل يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1517)

 :ؼال أبلف .ذئب أبلطـ ابـ  يزارطبدالجبار بـ العالء روى طـ مروان الػ

قد كظرت يف حديث مروان بالشام الؽثقر فؿا رأيت طـ ابـ أبل ذئب 

                                                        
  (2/417-418.)تاريخ بغدادرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (1)

  وطـف ابـ طساكر يفتاريخ دمشؼ (52/11.) 

 : لعؾف )الذي(.قال الؿعؾؿل  (2)
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فؼال لف أبق يحقك .صاًل أ
(1)

 أ :الزطػراين 
َّ
كؽرت أأبق زرطة كؿا  كؽر طظ

 .فجعؾ يتعجب ،ريتفأفحؿؾت إلقف كتابل و

تف طـ كؽار طىل طبد الجبار بـ العالء رواياتػؼا يف اإل قاه أبو حمىد:

 .لؿعرفتفؿا هبذا الشلن :مروان طـ ابـ أبل ذئب مـ غقر تقاصم

                                                        
  ]م[: )أبق بؽر( كذا.: يفقال الؿعؾؿل  (1)
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e E ًَ٘ٝا ذنس َٔ سفظ أبٞ زمح١ اهلل ع 

كان محؿد :أبل يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1511)
(1)

بـ  

  لسػاصل يحػظ التػسقر وولع بف وكان يؾؼيزيد إ
َّ
وطىل أبل زرطة  طظ

 .فدينأ ،يا بـل :قلٓ يحػظف كان يؼ شلءفنذا ذاكرتف ب ،التػسقر

كان محؿد بـ يزيد  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1512)

ما تحػظقن يف ققل الل طزوجؾ  :اسػاصل يحػظ التػسقر فؼال لـا يقمً إ

﴾ڀ ڀ ڀ﴿
(2)

أصحاب الحديث يـظر بعضفؿ إىل بعض  لفبؼ ؟

صؾحة طـ  أبلأبق صالح طـ معاوية بـ صالح طـ طظ بـ  حدثـا :كاأفؼؾت 

 .ضربقا يف البالد :قال ﴾ڀ ڀڀ﴿ :طباس يف ققلف طزوجؾ ابـ

 .فاستحسـ

                                                        

 (.6443ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب(، و8/129) الجرح والتعديؾلف ترمجة يف  (1)

 .36ق:  (2)
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ما  :يؼقل يل سحاقإمقسك بـ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1513)

با أو ،ويحقك بـ معقـ ،بـ حـبؾ أمحدوقد رأى  .بقؽ أمـ  أحػظرأيت 

 .ٓ :فؼال ؟زرطة باأرأيت  :فؼؾت لف ،وابـ كؿقر وغقرهؿ ،شقبة أبلبؽر بـ 

غضب أبق القلقد  :يؼقل أبل قال: سؿعترمحـ حدثـا طبد ال (1514)

كقػ  :إلقف رجؾ فؼال فدكا .ٓ مـ حػظفإ أحدٓ يسللـل الققم  :ا فؼاليقمً 

كقػ  :دكا آخر فؼال ثؿ .قامفلف .قؿ :فؼال .فجعؾ يؾجؾج ؟حديث كذا

فؾؿا كان الثالث أو الرابع  .قؿ :فؼال .ا يؾجؾجًض يأفجعؾ  ؟حديث كذا

ن إ» :قال ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل أمسعقد البدري  أبلث كقػ حدي :فؼؾت كاأدكقت 

 شعبة حدثـا :فؼال ؟«وهق حيتس  ففق صدقة كػؼ طؾك زوجتفأالؿممـ إذا 

كبلكا طدي بـ ثابت طـ طبد الل بـ أ :قال :طـ طدي بـ ثابت فؼال لف شعبة

كصاريفؼال إ ،يزيد
(1)

 :قؾت لف ثؿ ،ملسو هيلع هللا ىلصمسعقد طـ الـبل  أبلطـ  :

 :فؼال ؟«مـ نؾ طؾقـا السّلح» :ملسو هيلع هللا ىلصكقع طـ الـبل حديث سؾؿة بـ إ

فحدثـل  .ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  بقفأياس بـ سؾؿة طـ إطؽرمة بـ طؿار طـ  حدثـا

                                                        
أول كتاب الـػؼات طـ آدم، طـ شعبة،  صحقح البخاري: كذا، والحديث يف قال الؿعؾؿل  (1)

عقد إكصاري. فؼؾت: طـ طـ طدي بـ ثابت، قال: سؿعت طبد الل بـ يزيد إكصاري طـ أبل مس

( طـ طػان طـ 4/123) مسـد أمحد، وكحقه يف «إذا أكػؼ...»، قال: ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: طـ الـبل ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 شعبة.
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 :فؼال ،حاديثأذكر لف حديثا بعد حديث حتك بؾغ طشرة أزل أفؾؿ  ،بف

ين تحػظت طشرة أفظـ  .حسبؽ :ا آخر فؼالفذكرت لف حديثً  .هات

دكا أبق زرطة فجعؾ يسللف  ثؿ .حسبؽ :فؾؿا زدت طىل طشرة قال ،حاديثأ

 .حسبؽ :حاديث قالأفؾؿا زاد طىل طشرة  ،حتك بؾغ طشرة

قدم محؿد بـ  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1515)

يحقك الـقسابقري
(1)

ا مـ حديث لؼقت طؾقف ثالثة طشر حديثً لف ،يالر 

حاديث وسائر ذلؽ مل يؽـ طـده ومل أٓ ثالثة إفؾؿ يعؾؿ مـفا  ،يالزهر

 .يعرففا

ــرمحـ  (1516) ــد ال ــدثـا طب ــؿعتح ــال: س ــل ق ــقل أب ــال يل  :يؼ ق

ــــ طؿـــار ـــف ؟ذواءتحػـــظ طــــ إ شـــلءأي  :هشـــام ب ـــت ل ذو  :قؾ

صـــابعإ
(2)

وذو الجقشــــ ،
(3)

وذو الزوائـــد ،
(4)

وذو القـــديـ ،
(5)

وذو  ،

                                                        

 هق الذهظ. (1)

 ( ٓبـ الجقزي.1/213) كشػ الـؼاب طـ إسؿاء وإلؼابيـظر  (2)

 ( ٓبـ الػرضل.165)ص إلؼابيـظر كتاب  (3)

 ( ٓبـ الػرضل.171)ص إلؼابيـظر  (4)

 ( ٓبـ الػرضل.163)ص إلؼابيـظر  (5)
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ــل ــة الؽؾب الؾحق
(1)

ــتة ، ــف س ــددت ل ــالف .وط ــا كحـــ  :ضــحؽ وق حػظـ

 .ثالثة أكتثالثة وزدتـا 

كـت طـد والقـا  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1517)

 باأويا  ،حاتؿ باأيا  :بـ معرو ف وحضر محؿد بـ مسؾؿ فؼال براهقؿإ

ٓ تتفقل الؿذاكرة ما  :فؼؾت .سؿع مذاكرتؽؿاألق تذاكرتؿا فؽـت  ،طبدالل

 ؟فؿا تحػظقن فقف ،الصدقة قد حبب إيل ،جريفأ كاأ :فؼال .شلءمل يجر 

محؿد بـ سعقد بـ سابؼ طـ طؿرو بـ أبل  حدثـا :فؼال محؿد بـ مسؾؿ

 ملسو هيلع هللا ىلصتقت الـبل أ :ققس طـ سؿاك طـ طباد بـ حبقس طـ طدي بـ حاتؿ قال

 :فؼال .سالم طدي بـ حاتؿإمقر طـ مل يسللؽ إ :فؼؾت ،فجعؾ يؼص

أبق كعقؿ كا سػقان طـ  ثـاحد :فؼال .سللتؽ طـ فضؾ الصدقة كؿاإ ،صدق

ن إ» :قال ملسو هيلع هللا ىلصالجعد طـ ثقبان طـ الـبل  أبلطبد الل بـ طقسك طـ سامل بـ 

 :فؼؾت .وذكر الحديث «ن الرجؾإبالذك  يصقامف و الرجؾ لقحرم الرزق

 .الجعد أبللقس هق سامل بـ  :قؾت ؟ؿَ لِ  :قال .سـاده كؿا ذكرتإلقس 

وجعؾ  ؟مـ هق :فؼال .وٓ هق طبقد :قؾت .الجعد أبلقد بـ هق طب :فؼال

                                                        

 ( ٓبـ الػرضل.164)ص إلؼابيـظر  (1)

 



t T        483  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 :مقرفؼال إ ؟ـْ مَ  ـْ مَ  :فؽرر ،الجعد أبلالجعد طبقد بـ  أبليؽرر سامل بـ 

فؾؿ يؼع طؾقف فؼال  ،فسؽت ساطة فجعؾ يجفد أن يؼع طؾقف .ٓ تخبره

طبد الل :قؾت .خبره أنأمقر إ
(1)

 :قال .الجعد طـ ثقبان أبلبـ  

 .الجعد أبلهق طبدالل بـ  :صدقت

                                                        
 (.3267ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد الل بـ أبل الجعد إشجعل، مؼبقل.  (1)



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 481 

 

 

 

 

e E  يف طًب ايعًِ أبَٞا ذنس َٔ زس١ً 

ول سـة خرجت أ :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1518)

زيادة  لحصقت ما مشقت طىل قدمأقؿت سبع سـقـ أيف صؾب الحديث 

لػ فرسخأطىل 
(1)

ما  ،حتك لؿا زاد طىل ألػ فرسخ تركتف لحصأُ زل أمل  ،

كؿ مرة ومـ مؽة إىل  لحصأإىل بغداد فؿا ٓ  ـ الؽقفةمِ  كاأ ُت رْ كـت ِس 

قرب مديـة صال وخرجت مـ البحريـ مـ ،الؿديـة مرات كثقرة
(2)

إىل  

ا ومـ مصر إىل الرمؾةمصر ماشقً 
(3)

 ،ماشقا ومـ الرمؾة إىل بقت الؿؼدس 

ومـ الرمؾة إىل طسؼالن
(4)

ومـ الرمؾة إىل صبرية 
(5)

ومـ صبرية إىل دمشؼ  

                                                        

 َد.( مادة: َبرَ 1/122) الـفايةالػرسخ: ثالثة أمقال. والؿقؾ: أربعة آٓ ف ذراع.  (1)

 ( لؾدكتقر طاتؼ البالدي.5/1333) معجؿ معامل الحجازيـظر  (2)

  (3/79.)معجؿ البؾدانالرمؾة: مديـة طظقؿة بػؾطسقـ...، وكاكت رباًصا لؾؿسؾؿقـ.  (3)

  (4/138.)معجؿ البؾدانطسؼالن: قرية مـ قرى بؾخ.  (4)

 =معجؿ ما استعجؿ مـ وم بـاها. صبرية: مـ الشام، معروفة: سؿقت بذلؽ ٕن صبارى مؾؽ الر (5)
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ومـ دمشؼ إىل محص
(1)

كطاكقةأومـ محص إىل  
(2)

كطاكقة إىل أومـ  

صرسقس
(3)

مـ  شلء طظ لرجعت مـ صرسقس إىل محص وكان بؼ ، ثؿ

خرجت مـ محص إىل بقسان ، ثؿالقؿان فسؿعت أبلحديث 
(4)

ومـ بقسان  

إىل الرقة
(5)

وخرجت قبؾ خروجل إىل  ،ومـ الرقة ركبت الػرات إىل بغداد 

الشام مـ واسط
(6)

قؾ إىل الؽقفةإىل الـقؾ ومـ الـ 
(7)

كؾ ذلؽ ماشقا كؾ  ،

خرجت مـ  ،جقل سبع سـقـأابـ طشريـ سـة  كاأول وهذا يف سػري إ

الري سـة ثالث طشرة ومائتقـ قدمـا الؽقفة يف شفر رمضان سـة ثالث 

ورجعت سـة  ،طشرة والؿؼرئ حل بؿؽة وجاءكا كعقف وكحـ بالؽقفة

                                                        

  (3/887.)أسؿاء البالد والؿقاضع =

 معجؿ البؾدانِحْؿص: بالؽسر ثؿ السؽقن والصاد مفؿؾة، بؾد مشفقر بقـ دمشؼ وحؾب.  (1)

(2/347.) 

أكطاكقة: بتخػقػ القاء، مديـة مـ الثغقر الشامقة، قال الؾُّغقيقن: كؾ شلء طـد العرب مـ قَِبِؾ الشام  (2)

  (1/233.)معجؿ ما استعجؿ مـ أسؿاء البالد والؿقاضعأكطاكل.  ففق

  (4/31.)معجؿ البؾدانَصَرُسقس: مديـة بثغقر الشام بقـ أكطاكقة  وحؾب وبالد الروم.  (3)

  (1/625.)معجؿ البؾدانَبْقَسان:مديـة بإردن بالغقر الشامل بقـ حقران وفؾسطقـ.  (4)

قة: مديـة مشفقرة  (5)   (3/67.)معجؿ البؾدانطىل الػرات. الرَّ

  (4/1363.)معجؿ ما استعجؿواسط: مديـة بقـ بغداد والبصرة بـاها الحجاج.  (6)

  (4/557.)معجؿ البؾدانالُؽقَفة: الؿصر الؿشفقر بلرض بابؾ مـ سقاد العراق.  (7)
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ربعقـ أة اثـتقـ ووخرجت الؿرة الثاكقة سـ ،ى وطشريـ ومائتقـحدإ

قؿت ثالث سـقـ وقدمت صرسقس سـة أربعقـ أورجعت سـة مخس و

وكان والقفا الحسـ بـ مصعب وكـت تـظر إىل  ،اين طشرةثؿ طشرة أو سبع

شبفف أمحر الرأس والؾحقة طؾقف قؾـسقة حبرة وكـت أالحسـ كلكف محدث 

مقز أا فال وربؿا اجتؿع ،سـقد كفأوربؿا رأيت القايل فلضـ  ،بسـقد بـ داود

 .بطرسقس كاأو ويف هذه السـة فتحت لملمة ،بقـفؿا

جت سـة جح :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1519)

والثالثة  ،والحجة الثاكقة سـة مخس وثالثقـ ،وىل سـة مخس طشرة ومائتقـإ

والرابعة سـة مخس ومخسقـ وفقفا حج طبد الرمحـ  ،ربعقـأسـة اثـتقـ و

 ابـل.



t T        484  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

e E َ ايعًِ ٚغريِٖ أٌٖعٓد  أبٞٔ دالي١ باب َا ذنس 

بـ  أمحدسللـل  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1527)

كقػ  :قال .بـ مقسك وهق يف طافقة براهقؿإ :قؾت ي؟حـبؾ طـ مشايخ الرَّ 

هق يف  :قؾـا .كان رفقؼل بالبصرة طـد معتؿر بـ سؾقؿان ؟زياد باأتركتؿ 

 .وسللـل طـ ابـ محقد .طافقف

تقت محؿد بـ أ :يؼقل أبل قال: سؿعتلرمحـ حدثـا طبد ا (1521)

 .ا مـ حديثؽ فحدثـل بفقد كتبت جزءً  :ا فؼال يليقمً  لالؿصػك الحؿص

 .فؾؿ يدطـل حتك قرأت طؾقف .جئـا لـسؿع مـؽ كؿاإ :فؼؾت

كـا إذا اجتؿعـا  :يؼقل  أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1522)

تقىل آكتخابأزرطة كـت  بقأو كاأطـد محدث 
(1)

ا ـت إذا كتبت حديثً وك 

كتخب يؽثر اوكان أبق زرطة إذا  ،كتب ما لقس طـديأطده وكـت أطـ ثؼة مل 

                                                        

 (.1453تؼدم  تعريػ آكتخاب يف التعؾقؼ طىل إثر ) (1)
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 .طادهأا قد كتبف طـ غقره كان إذا رأى حديثا جقدً  ،الؽتابة

قؿَح كؾؿـل دُ  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1523)
(1)

يف  

بؾدة  :بقت طؾقفؿ وقؾتلصبرية وقد كاكقا سللقين التحديث ف أهؾحديث 

 :فؽؾؿـل دحقؿ فؼال ؟كاأث أحدسعقد دحقؿ الؼاضل  أبليؽقن فقفا مثؾ 

 .فحدثتفؿ .مـ يؼدم طؾقفؿ ؾَّ ؼَ ن هذه بؾدة كائقة طـ جادة الطريؼ فَ إ

تقـا مالؽ بـ سعد أ :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1524)

فؽان يخرج  .لقـا مـ حديثؽإأخرج  :ابـ طؿ روح بـ طبادة بالبصرة فؼؾـا

 .لقـا مؾء جقالؼ كتبا حتك كـظر فقفاإأخرج  :قؾـا لف ،قـ والثالثةئجزال

ديـا فؽتبـا مـفا يأضفره فقضع بقـ  يف كتب مأللقـا الشقخ جقالؼ إفلخرج 

ا مـ مصـػات روح وغقره خذت طـف مؼدار طشريـ جزءً أ ، ثؿاحديثا كثقرً 

زلؽ جقئؽ إىل مـأوأطدك يف وقت  ،امحؾ :قال ؟محؾ وأكظر فقفأ :فؼؾت

فؽان حدث سبب وبؽرت إىل شقخ وجاء  لءيجفقطدتف لققم  .ؿَّ ثَ  فلحدثؽ

الشقخ فؼعد يـتظركا فؾؿ يزل يـتظركا إىل قريب مـ وقت الظفر فجئـا كحـ 

 .يف ذلؽ الققت فدفعـا إلقف ما كان معـا مؽتقبا فؼرأ طؾقـا

                                                        
ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبد الرمحـ بـ إبراهقؿ الدمشؼل، ثؼة، حافظ، متؼـ. دحقؿ هق طب (1)

(3817.) 
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كان سؾؿة بـ  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1525)

ين أا فالتؼقت معف فلطؾؿتف ا كثقرً ؽتبت بخطل طـف شقئً شبقب قدم البصرة ف

ين أ لفؼض .اجقئؽ غدً أ كاأ :فؼال .سؿعفاأريد أن أ شقاءأكتبت مـ حديثف 

سؾؿة فؼال لف  قبؾأبؽرت طىل بـدار وكسقت مقعاده فلكا طـد بـدار إذ قد 

 ،تقتأياك إلقس  :فؼال .ن كلتقؽأوىل أكـا كحـ  ،طبدالرمحـ باأيا  :بـدار

شقرت مؿا قال يف تف :قال أبل .احاتؿ أقرأ طؾقف شقئً  أبلجئت بسبب  ؿاكإ

ن شئت اكتظرت حتك يػرغ بـدار مـ إ :قؾت ؟ما تشاء :قال ثؿ .وجف الشقخ

بؾ أكتظر ، ٓ :فؼال .ن شئت مضقت حتك أجقئؽ إىل الؿـزلإو ،الؼراءة

 ا فلخذ كتابلفؾؿا فرغت مـ السؿاع دخؾـا مسجدً  .حتك تػرغ مـ السؿاع

ى طشرة ورقة بخطل حدإ فعددت ما قرأ طظ ،كان معل شلءفؼرأ كؾ 

 .دققؼ

طؿر  أبلوذكر ابـ  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1526)

تقتف فقؿا بقـ الؿغرب والعشاء فنذا هق أ ،كان مـ الؿصؾقـ :العدين فؼال

 ؟حاتؿ أبلما حاجة  :فؾؿا رآين خػػ وسؾؿ فؼال ،قائؿ يصظ كلكف خشبة

سؿع مـف فنذا قد بـ يحقك الصقيف ٕ أمحدتقت أ :قال أبلو .ذا وكذاك :قؾت

 ،سؿع مـؽجئت ٕ كؿاإ :فؼؾت .اقرأه طظ :ا مـ حديثل فؼالكتب جزءً 

 .فؾؿ يدطـل حتك قرأت طؾقف
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e E 

 َٔ ايعًِ  أبٞباب َا ذنس َٔ نجس٠ مساع 

 :قال يل ابـ كػقؾ :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1527)

ربعة طشر أا أو لػً أحزرت ثالثة طشر  :قال .ٓ كدري :قؾت ؟كؿ كتبتؿ طـل

 .لػاألػا أو مخسة طشر أ

 َٔ املكاضا٠ يف طًب ايعًِ َٔ ايػد٠ أبٞ ٞباب َا يك

بؼقت بالبصرة يف  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1528)

ققؿ سـة فاكؼطع أن أشفر وكان يف كػسل أاكقة ثؿ ربع طشرة ومائتقـأسـة 

حتك بؼقت بال كػؼة ومضقت  شلءبقع ثقاب بدين شقئا بعد أؾت كػؼتل فجع

كصر ف رفقؼل اوأسؿع مـفؿ إىل الؿساء ف صق ف مع صديؼ يل إىل الؿشقخةأ

صبحت مـ أ ، ثؿالجقع مـ شرب الؿاءأفجعؾت  خالٍ  ورجعت إىل بقٍت 

صق ف معف يف سؿاع الحديث طىل جقع أالغد وغدا طظ رفقؼل فجعؾت 

مر  :فؼال فؾؿا كان مـ الغد غدا طظ ،افت جائعً شديد فاكصر ف طـل واكصر
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ٓ  :قؾت ؟ما ضعػؽ :قال .ضعقػ ٓ يؿؽــل كاأ :قؾت .بـا إىل الؿشايخ

قد بؼل معل  :فؼال يل .اقد مضك يقمان ما صعؿت فقفؿا شقئً  يمرأكتؿؽ أ

فخرجـا مـ  .واسقؽ بـصػف وكجعؾ الـصػ أخر يف الؽراءأ كالديـار ف

.ـصػ ديـارالبصرة وقبضت مـف ال
(1)

 

 ،كـا يف البحر :يؼقل أبلسؿععت  :حدثـا طبد الرمحـ قال (1529)

كػسؽ يف  اغؿس :فؼالقا يل .صحابل بفأخبرت أصبحت ولفاحتؾؿت ف

كشد فقؽ حبال وكعؾؼؽ مـ  كاإ :فؼالقا .سبحأن أ سـأحين ٓ إ :قؾت .البحر

 سباغإريد أكا يف الفقاء أرسؾقين يف الؿاء وأو فشدوا يف حبال .الؿاء

فغؿست  ،رسؾقينلف .أرسؾقين قؾقاًل  :فؾؿا تقضلت قؾت لفؿ ،القضقء

 .فرفعقين .ارفعقين :قؾت ،كػسل يف الؿاء

لؿا خرجـا مـ  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1537)

وكـا ثالثة  ،وركبـا البحر ،الؿديـة مـ طـد داود الجعػري صركا إىل الجار

فركبـا البحر وكاكت  ،قريوآخر كقساب ،شقخ ذيوأبق زهقر الؿرور :كػسأ

ما  لوفـ ،شفر وضاقت صدوركاأفبؼقـا يف البحر ثالثة  ،الريح يف وجقهـا

                                                        
  (2/417.)تاريخ بغدادروى الؼصة مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (1)

  ومـ صريؼف ابـ طساكر يفتاريخ دمشؼ (52/13-11.) 
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اما طىل البر يأوبؼقت بؼقة فخرجـا إىل البر فجعؾـا كؿشل  ،كان معـا مـ الزاد

مـا  أحدفؿشقـا يقما ولقؾة مل يلكؾ  ،والؿاءما كان معـا مـ الزاد  لفـ حتك

كؾ يقم كؿشل إىل الؾقؾ  ،م الثاين كؿثؾ والققم الثالثوالقق ،وٓ شربـا ،شقئا

بداكـا مـ أفنذا جاء الؿساء صؾقـا وألؼقـا بلكػسـا حقث كـا وقد ضعػت 

صبحـا الققم الثالث جعؾـا كؿشل طىل قدر أفؾؿا  ،الجقع والعطش والعقاء

ا طؾقف فجئـا كحركف وهق ٓ يعؼؾ فتركـاه ومشقـا صاقتـا فسؼط الشقخ مغشق  

مغشقا  وسؼطُت  وصاحبل الـقسابقري قدر فرسخ أو فرسخقـ فضعػُت  كاأ

 
َّ
فؾؿ يزل هق يؿشل إذ بصر مـ بعقد ققما قد  ،ومضك صاحبل وتركـل طظ

ح بثقبف قَّ فؾؿا طايـفؿ لَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصقربقا سػقـتفؿ مـ البر وكزلقا طىل بئر مقسك 

ؼقا الح :خذوا بقده فؼال لفؿأداوة فسؼقه وإيف  إلقفؿ فجاءوه معفؿ الؿاء

ٓ برجؾ يصب إفؿا شعرت  .ا طؾقفؿلؼقا بلكػسفؿ مغشق  أرفقؼقـ يل قد 

فصب مـ الؿاء يف ركقة أو  .اسؼـل :فػتحت طقـل فؼؾت ،الؿاء طىل وجفل

 :كػسل ومل يروين ذلؽ الؼدر فؼؾت يلَّ إا فشربت ورجعت ا يسقرً مشربة شقئً 

قد  :قال .كورائل شقخ مؾؼ :فؼؾت .ا وأخذ بقديفسؼاين شقئا يسقرً  .اسؼـل

ويسؼقـل شقئا بعد  ،جر رجظأمشل أ كاأفلخذ بقدي و ،ذهب إىل ذاك مجاطة

حسـقا أتقا برفقؼل الثالث الشقخ وأحتك إذا بؾغت إىل طـد سػقـتفؿ و شلء

كتبقا لـا كتابا إىل  ثؿ ،كػسـاألقـا إاما حتك رجعت يأالسػقـة فبؼقـا  أهؾلقـا إ
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فؾؿ  ،ودوكا مـ الؽعؽ والسقيؼ والؿاءإىل والقفؿ وز ،راية :مديـة يؼال لفا

فجعؾـا  ،كزل كؿشل حتك كػذ ما كان معـا مـ الؿاء والسقيؼ والؽعؽ

كؿشل جقاطا ططاشا طىل شط البحر حتك وقعـا إىل سؾحػاة قد رمك بف 

 ،فعؿدكا إىل حجر كبقر فضربـا طىل ضفر السؾحػاة ،البحر مثؾ الترس

صدا ف فلخذكا مـ بعض إ ،فاكػؾؼ ضفره وإذا فقفا مثؾ صػرة البقض

صػر فـتحساه حتك الؿؾؼك طىل شط البحر فجعؾـا كغتر ف مـ ذلؽ إ

مرركا وتحؿؾـا حتك دخؾـا مديـة الراية ثؿ ،سؽـ طـا الجقع والعطش
(1)

 

لقـا إلقـا وكان يؼدم إفلكزلـا يف داره وأحسـ  ،وصؾـا الؽتاب إىل طامؾفؿأو

لقـا مـ إفقؼدم  .لقؼطقـ الؿباركهايت لفؿ با :كؾ يقم الؼرع ويؼقل لخادمف

ٓ تدطق بالؾحؿ  :مـا بالػارسقة احدوفؼال  ،اامً يأذاك القؼطقـ مع الخبز 

حسـ بالػارسقة أ كاأ :فؼال .وجعؾ يسؿع الرجؾ صاحب الدار ؟الؿشموم

خرجـا مـ هـاك  ثؿ ،فلتاكا بعد ذلؽ بالؾحؿ .ن جديت كاكت هرويةنف

 .ن بؾغـا مصرأوزودكا إىل 

                                                        

  (2/633.)يـظر معجؿ ما  استعجؿ مـ أسؿاء البالد والؿقاضع (1)
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e E  أبٞذنس َٔ بد٤ نتاب١ باب َا   احلدٜح 

سـة  كتبت الحديث :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1531)

واختؾػت تؾؽ السـف إىل الؿحدثقـ  ،ربع طشرة سـةأابـ  كاأتسع ومائتقـ و

وكتبت طـ طتاب بـ زياد الؿروزي سـة طشر
(1)

ومائتقـ قدم طؾقـا مـ  

ؿ سـة طشر أو كحقها وكتبت طـ طبد الل بـ طاص ،خراسان يريد الحج

فقد الـاس طـ أوكـت  ،ابـ مخس طشرة سـة بخطل كاأطقاكة و أبلكتاب 

فقسؿعقا مـف  ئفقخرج الـاس إىل الؿؼر يبالر كاأو ئأبل طبد الرمحـ الؿؼر

زهرإ أبلبـ  بـ يزيداوكتبت طـ بشر  ،بالري كاأويرجعقا و
(2)

سـة طشر  

                                                        

: هؽذا يف ]م[، ووقع يف ]ك[ و]د[: سـة ست طشر. وهق خطل: فؼد مر ما ُيْعَؾؿ مـف ال الؿعؾؿل ق (1)

، ومل يرجع إٓ سـة إحدى وطشريـ، 213أن أبا حاتؿ خرج مـ الري سـة ثالث طشرة، أي: 

( حج سـة طشر ومات سـة 12/314) تاريخ بغدادوأوضح مـ ذلؽ أن طتاًبا كؿا يف ترمجتف مـ 

 هشرة.ااثـتل ط

 ه: كذا يف إصقل، وراجع ترمجة بشر.اقال الؿعؾؿل  (2)

= 
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عقد بـ زيركابـ مخس طشرة وكان كزل طىل س كاأومائتقـ و
(1)

فطؾبقا  ،

 .ستؿظ لفؿأفؾؿ يحضرهؿ فلخذت  مستؿؾقا يستؿظ

                                                        

 ه(، قال أبق زرطة: صدوق.ا2/373) الجرح والتعديؾترمجتف يف  قًت: =

(: ابـ إزهر، ولقس )ابـ أبل إزهر (2/224 ،)لسان الؿقزانلؽـ الذي هـاك وكذا يف 

 فؾعؾف ٕجؾ هذا أحال طىل ترمجتف.: )ابـ إزهر(: الجرحيف ترمجتف مـ  وأثبت الؿعؾؿل 

 : هؽذا يف ]م[، وآسؿ يف ]ك[ و]د[ مشتبف.قال الؿعؾؿل  ( 1)
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e E نإ ٜكسأ احملدخ َٔ احلدٜح َا أبَٞٔ نتاب١  باب َا ذنس 

 يف ٚقت قسا٤ت٘

طـد طارم كتبت :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1532)
(1)

 

 .وكتبت طـد طؿرو بـ مرزوق وهق يؼرأ ،أيؼروهق 

قال سعقد بـ  :يؼقل أبل سؿعتقال: حدثـا طبد الرمحـ  (1533)

فلتاه  ،ربعؿائة حديثأطـ مـصقر بـ زاذان  طـدي طـ هشقؿ :سؾقؿان

طبرإ
(2)

الؿؼؾب  فلمىل طؾقـا وجاء هارون الؿستؿظ ،صحاب الحديثأو 

فترك طامة  ،ويسرع الؽتابة أحدوٓ يرد طىل  فؽان يستؿظ ،بالديؽ

 .اكأكتب أٓ الؼؾقؾ وكـت إأصحاب الحديث الؽتابة 

                                                        
 إلؼابهق أبق الـعؿان محؿد بـ  الػضؾ السدوسل، ولؼبف: طارم، وكان بعقًدا طـ العرامة.  (1)

 ( ٓبـ الػرضل.258)ص

ِش(، ويؿؽـ أن يؽقن الصقاب: : كذا يف ]ك[ و]د[، ووقع يف ]م[: )إطؿقال الؿعؾؿل  (2)

 )إطقـ(، والل أطؾؿ.



t T        494  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 
e E بٞ َٔ ضٝد عًُ٘ عٓد ٚفات٘باب َا ظٗس أل 

فسللتف طـ  ،طؾؿأكا ٓ أوكان يف الـزع و ، أبل حضرُت  (1534)

 ؟لف صحبة :ملسو هيلع هللا ىلصطؼبة بـ طبدالغافر يروي طـ الـبل 

 .ٓ :فؼال برأسف

 ؟لف صحبة :ففؿت طـل :فؼؾت :قـع مـفأفؾؿ 

 .هق تابعل :قال

ن يف طؿره يؼتبس نف :فؽان سقد طؿؾف معرفة الحديث وكاقؾة أثار :قؾت

 .ن يظفر طـد وفاتف ما كان طؾقف يف حقاتفأراد الل لمـف ذلؽ ف
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e E  بٞ شزع١ زمحُٗا اهلل َٔ ايػعسأٚ أبْٞػد يف أَا 

قال بعض الحؽؿاء  :يؼقل أبل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (1535)

 :بقاتهذه إ

 لااااااقس يف الااااااديـ مااااااراء

  

 لاااااااقس باااااااالحؼ خػااااااااء 

 وطؾااااك الحااااؼ لااااذي الػفااااا  

 

 الـاااااقر هااااادى ااااااؿ ماااااـ 

 لاااااقس ذوالعااااارش بؿعاماااااق  

 

 د بااااااااااارأي وهاااااااااااقى 

 إن يؽاااااااـ هاااااااذا كاااااااذا  

 

 فاااااااانذا لااااااااقس ياااااااارى 

 ديــااااااااا يف كااااااااؾ يااااااااقم  

 

 رأي هاااااااااااذا ثاااااااااااؿ ذا 

 لاااااقس ذو أثاااااار يف الاااااديـ  

 

 وذو الااااااااااارأي ساااااااااااقا 

 لااااااقس تاماااااااع رسااااااقل اهلل  

 

 قصاااااااااااااا واقتػاااااااااااااا 

 مثااااااؾ مااااااـ يتامااااااع كعااااااام  

 

 ن طؾااااااااااااااااااااك رأي رأى 

 ولااااااااااق ان الااااااااااديـ رأي 

  

 حـا ساااااااقافقاااااااف أصاااااااام 

 وهياااااااااااقد وكصاااااااااااارى  

 

 فقاااااااف كااااااااكقا شااااااااركا 

 ولؼاااااااد قاااااااال بـصاااااااح  

 

 جاااااااء فااااااقام طـااااااف جااااااا 

 



t T        496  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 طاااااااامر الشاااااااعامل قاااااااقٓ 

 

 كااااااان فقااااااف مااااااا كػااااااك 

 ؾ طؾااااك مااااا كااااان رأيااااا ُباااا 

 

 فؽػااااااااا كااااااااؿ مـااااااااف ذا 

 إكااااااااام الااااااااديـ اتاماااااااااع  

 

 ٓ ابتاااااااااااداع وابتااااااااااادا 

 فعؾاااااااااااقؽؿ بااااااااااالبل زر  

 

 طااااااة ذي العؾااااااؿ الرضااااااا 

 وأباااااااال حاااااااااتؿ التااااااااا  

 

 الؿصااااااطػك بااااااع قااااااقل 

 ففاااااااؿ أوطقاااااااة العؾاااااااؿ  

 

 لقحامااااااااااااقكؿ حامااااااااااااا 

 ماااااـ احاديااااا  رساااااقل اهلل  

 

 طااااااااااااااقدا وباااااااااااااادا 

 قاااااد رواهاااااا ثؼاااااة طاااااـ  

 

 ثؼااااااااااااة طـااااااااااااف روى 

 وحتااااااامقا صاااااااح  الخااااااا  

 

 ن فااااااااام ياااااااادري هامااااااااا 

 مااااااـ قعااااااا ققااااااع كعااااااقام  

 

 ن الاااااااذي كاااااااان صغاااااااا 

 يف آرض افساااااااا  (1)وطتاااااااا 

 

 دا وضؾاااااااااااام واطتااااااااااادا 

 

 :يرثقف  أبلادي يف يمحؿد إكشدين أبق أو قاه أبو حمىد:

 أكػساااال مااااا لااااؽ ٓ جتزطقـااااا 

 

 وطقـاااال مااااا لااااؽ ٓ تاااادمعقـا 

 أكػسااااال ماااااا لاااااؽ خاااااقارة  

 

 كلكاااااؽ يف َؿااااارة تعؿفقـاااااا 

 أكػساااال مااااا لااااؽ حقراكااااة  

 

 بلذكااااؽ وقاااار فااااّل تسااااؿعقـا 

                                                         
 يف ]م[: )وطال(. الؿعؾؿل. (1)
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 أمل تسااااؿعل لؽسااااقف العؾااااق 

 

  (1)م يف شاافر شااعامان حؼااا مااديـا 

 أمل تسااااؿعل خاماااار الؿرتضااااك  

 

 اتؿ أطؾاااؿ العالؿقـااااأبااال حااا 

 أمل تسااااااؿعل أكااااااف مقاااااا   

 

 وأن إكاااااام باااااف مػجعقكاااااا 

 إمااااام إكااااام ثااااقى مؾحاااادا  

 

 قاااد رزيـاااا (2)فااالطظؿ لؿرزئاااة 

 إمااااام الؿشااااارق والؿغااااربقـ  

 

 ومااا بااقـ ذلااؽ أضااحك رهقـااا 

 إمااااام إكااااام خصصااااـا بااااف  

 

 وطاااؿ الاااقرى كؾفاااؿ أمجعقـاااا 

 فػاال إرض بالشااقى طاارس مؼااقؿ  

 

 مااالتؿ الؿممـقـاااا وماااـ فققفاااا 

 فلضاااااح  ساااااعقدا بجثامكاااااف  

 

 وصاااركا بػؼداكاااف قاااد شااااؼقـا 

 فقاااا أرض صااارت باااف روضاااة  

 

 فؽااااقين بااااف باااارة تسااااعديـا 

 وياااااا ري كـااااا  باااااف جـاااااة  

 

 فحاااارت بااااف قػاااارة ترنقـااااا 

 لؼاااد فاااازت إرض صاااقبك هلاااا  

 

 وصاااادف  إرض طؾؼاااا ثؿقـاااا 

 مضاااك شاااقخـا الؿضاااري الاااذي  

 

 ثؾامـاااا باااف طصااا  الجاحاااديـا 

 مضاااك شاااقخـا الحـظؾااال الاااذي  

 

 أبقـاااا باااف الضاااقؿ أن كساااتؽقـا 

 فقاااا آل إدريااااس مااااذا رزئااااتؿ  

 

 وياااا آل إدرياااس مااااذا رزيـاااا 

 ساااااااؾامـا وإيااااااااكؿ طزكاااااااا  

 

 فؼااد طظااؿ الاارزء فااقؽؿ وفقـااا 

                                                         
 . الؿعؾؿل.الؽؾؿة مطؿقسة يف ]م[ وطؾقفا ضبة، ولعؾف: )ُمبقـا( (1)

 ة(. الؿعؾؿل.ئيف ]د[: )برزي (2)



t T        498  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 دفـااااتؿ بااااف طؾااااؿ أسااااّلفـا 

 

 وآثااااار أشااااقاخـا الصااااالحقـا 

 سااااائؾ والقاقعااااات ؿفؿااااـ لؾ 

 

 ولؾؿشااااؽّلت إذا مااااا بؾقـاااااا 

 ومااااااـ ذا يؿقااااااز أخاماركااااااا  

 

 وماااـ ذا يااارد طؾاااك الامرققـاااا 

 دفـااااا أبااااا زرطااااة القااااقم لااااام  

 

 دفـاااا اباااـ إدرياااس يف اهلالؽقـاااا 

 وساااااػقان أيضاااااا دفـاااااا باااااف  

 

 وشاااااعامة إن كـاااااتؿ تعؼؾقكاااااا 

 وسااااػقان مؽااااة وإصااااامحل  

 

 بحاااار الامحااااقر إذا يااااذكروكا 

 ونااااااد ماااااـ بعاااااد نادكاااااا  

 

 وشاااقى الشاااآم شاااجا الؽافريـاااا 

 قااا  باااـ ساااعد هلاااؿ تاساااع ول 

 

 وطامااااد اإللااااف بااااف يؽؿؾقكااااا 

 فؽاااااااّل فؼااااااادكا بػؼداكاااااااف  

 

 وإكااااا إلااااك ربـااااا راجعقكااااا 

 شااااؼقـا بؿااااقت أباااال حاااااتؿ  

 

 شاااؼاء صاااقيّل وحزكاااا حزيـاااا 

 فاااااّل نؾااااا  بعاااااده حااااارة  

 

 وٓ ناااؾ الامحااار فقاااف ساااػقـا 

 فقااااا طااااقـ فاسااااتعامري بعااااده  

 

 وجااااقدي باااادمعؽ ٓ تامخؾقـااااا 

 لحاادي  ويااا كػااس قااقلل ٕهااؾ ا 

 

 تعاااالقا كامؽااال أباااا الؿساااؾؿقـا 

 تعااااالقا كامؽاااال طؾااااك رهبااااا  

 

 بؽااااء الثؽاااقل ماااع الثاكؾقـاااا 

 أياااا هلاااػ كػسااال طؾاااك شاااقخـا  

 

 لؼااد كااان لؾااديـ حصااـا حصااقـا 
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 فقااا أهااؾ صرسااقس كقحااقا طؾقااف 

 

 (1)وياااا طاااقـ زرباااة ٓ  اااذلقكا 

 ٓ تااااالمـقا  (2)ةَر ْطااااابَ زَ وقاااااؾ لِ  

 

 افؼااد جاااء يف الؽتاا  مااا تقطاادوك 

 لؿاااقت أبااال حااااتؿ فاحاااذروا  

 

 وكقكاااقا طؾاااك وجاااؾ خائػقـاااا 

 وياااا أهاااؾ مصقصاااة الؿـتضاااا  

 

 ة ساااقػ الشاااآم طؾاااك الؽافريـاااا 

 ويااا ثغاار مصاار وثغاار الحجاااز  

 

 وثغااااار العاااااراق أٓ تـااااادبقكا 

 وياااا ثغااار ساااـد إلاااك كاباااؾ  

 

 وزابااااؾ فاسااااتقؼظقا فاصـقـااااا 

 وياااا أهاااؾ شااااش إلاااك بـؽااا   

 

 قكااااوياااا أهاااؾ خاااقارزم ٓ تلمـ 

 وياااا أهاااؾ جرجاااان وحياااا لؽاااؿ  

 

 (3)ويااا أهااؾ كااّلل مااا تعؼؾقكااا 

 وياااا أهاااؾ قااازويـ ماااا َاااالؽؿ  

 

 وأهباااار ماااااذا تااااروا أن يؽقكااااا 

 فؼااد مااات مااـ كااان ردًءا لؽااؿ  

 

 ولؾخؾاااااؼ كؾفاااااؿ أمجعقـاااااا 

 ل ربـااااا والرسااااقل َمااااَر وياااا َح  

 

 وماااـ هباااام أصاااامحقا قاصـقـاااا 

 هؾؿااااقا إلااااك ماااالمتل كؾؽااااؿ  

 

 وا الؿؾحاااديـامجقعاااا وٓ حتضااار 

 فؼااااد شااااؿتقا بالااااذي َالـااااا  

 

 فااااّل باااااارك اهلل يف الشاااااامتقـا 

 وياااا أهياااا الشاااامتقن اقصاااروا  

 

 فؼااد خؾااػ الشااقى ابـااا رصااقـا 

 
                                                        

 يف ]ك[ و]د[: )ٓ تخذلقـا(. الؿعؾؿل. (1)

( و)الؿصقصة(، ووقع يف ]ك[: )ٕبل بطرة(، ويف زبطرة مـ ثغقر الروم كـ)صرسقس( و)طقـ زربة (2)

 ]د[: )لبـل قطرة(، ويف ]م[: )دبطرة(، وكؾ ذلؽ تحريػ أوقع فقف غرابة آسؿ. الؿعؾؿل.

 يف ]م[: ما تػعؾقكا. (3)
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 فػااال آباااـ مـاااف طااازاء لـاااا 

 

 كؼااااقم بـصاااارتف مااااا بؼقـااااا 

  فقااااااا رب أورد أبااااااا حاااااااتؿ 

 

 حقااااض الـامااال ماااع الطقامقـاااا 

 أبااال بؽااار الخقااار صااافر الـامااال 

 

  الغااااار إذ هيربقكاااااوثاكقااااف يف 

 

 

 ي كاااااان يف الااااادهر شاااااافعا

 

 وفاروقفاااا طؿااار طؿااار بعاااده

 

 وطاااثامن ذي الـاااقر يف القارديـاااا

  ويعسااااااقب أمتـااااااا فااااااقفام 

 

 أباااال حسااااـ سااااقد الؿتؼقـااااا 

  وصؾحاااة ماااـ بعااادهؿ والزبقااار 

 

 وكاااؾ لاااف الػضاااؾ يف الساااابؼقـا 

  وٓ تاااـس شاااقخل بـااال زهااارة 

 

 وشااااقى طاااادي بااااف حيسااااامقكا 

  جاءكااااا فااااذلؽ طشاااار كااااام 

 

 وصاااح لاااديـا طاااـ الساااالػقـا 

  بحااااااامفؿ دان مااااااـ قامؾـااااااا 

 

 وكحاااـ هلاااؿ خؾاااػ تابعقكاااا 

  أيؿشااال طؾاااك ضفرهاااا أهؾفاااا 

 

 وحتاا  الثاارى جسااد الصااالحقـا 

 فسااامحان مااـ جعااؾ الؿااقت حااتام 

 

 وكاااؾ إلاااك حتؿاااف صاااائروكا 

 

 

 ي كاااااان يف الااااادهر شاااااافعا

 

 

 يف آخر كسخة ]د[:

 ؾـــرح والتعديـــاب الجـؽتة بــؿعرفـة الــتاب تؼدمــر كــآخ

 حاتؿ الرازي  أبلمحؿد طبد الرمحـ بـ  أبلمـ تللقػ 

 وصىل الل طىل محؿد وآلف والحؿد لل رب العالؿقـ

 سـة سبع وستؿائة ولوكتب سؾخ شفر ربقع إ

 [:م]ويف آخر كسخة 
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 تؿ كتاب تؼدمة الؿعرفة لؽتاب الجرح والتعديؾ بحؿد الل وطقكف

 وصىل الل طىل محؿد وآلف وصحبف لعالؿقـوالحؿد لل رب ا

ا إىل يقم الديـوسؾؿ تسؾقؿا كثقرً 
(1)

 

                                                        
 قال أبق مهام كان الل لف: (1)

 (ه5/11/1432الؿقافؼ ) قم اإلثـقــد شروق شؿس يـعـة هذا الؽتاب بـأهنقت خدم

 الؿؽرمة زادها الل تشريًػا، وكان ذلؽ بؿـزيل بـ)محؾة الجؿقزة( بـ)جبؾ أبق سالسؾ(بؿؽة 

 فالحؿد لل طىل ذلؽ، وصىل الل وسؾؿ وبارك طىل كبقـا محؿد

 وطىل آلف وصحبف أمجعقـ، والحؿد لل رب العالؿقـ.
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 قا١ُ٥ املصادز ٚاملسادع

(1) أحاديث معؾة ضاهرها الصحة لؿؼبؾ بـ هادي القادطل، كشر دار ،

 (.ه1429ط/الثالثة ) –القؿـ  –أثار 

(2) أخبار الؼضاة لؿحؿد بـ خؾػ بـ حقان، مراجعة سعقد محؿد ،

 (.ه1422ط/إوىل ) –بقروت  –طامل الؽتب الؾحام، 

(3) اختصار طؾقم الحديث  ،ٓبـ كثقر، تحؼقؼ طظ بـ حسـ الحؾبل

 (.ه1417ط/إوىل ) –الرياض  –كشر مؽتبة الؿعار ف 

(4) اإلخقة وإخقات الرياض  –، لعظ بـ الؿديـل، كشر دار الراية– 

 ( تحؼقؼ باسؿ فقصؾ الجقابره.ه1438ط/إوىل )

(5) مالء وآستؿالءأدب اإل  لؾسؿعاين، كشر دار الؽتب العؾؿقة– 

 بقروت بدون تاريخ، بتحؼقؼ ماكس فايسػايؾر.

(6) يف تصحقح حديث العدول الـؼقل إرشاد الػحقل إىل تحرير لسؾقؿ ،

 (.ه1423بـ طقد الفاليل، كشر مؽتبة الػرقان بـ)دبل( )ا
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(7) اإلرشاد يف معرفة طؾؿاء الحديث ،كشر مؽتبة ، ٕبل يعىل الخؾقظ

( تحؼقؼ محؿد سعقد بـ ه1439ط/إوىل ) –الرياض، –الرشد 

 طؿر إدريس.

(8) إرواء الغؾقؾ يف تخريج أحاديث مـار السبقؾ لؿحؿد كاصر الديـ ،

 (.ه1437ط ) –بقروت  –إلباين، كشر الؿؽتب اإلسالمل 

(9) آستذكار  الؼاهرة –ٓبـ طبد البر، كشر مؽتبة الثؼافة الديـقة– 

 ىل، تحؼقؼ طبد الؿعطل أمقـ قؾعجل.ط/إو

(17) الغرائب وإفراد أصر ف لؿحؿد بـ صاهر الؿؼدسل، كشر دار ،

(، تحؼقؼ محؿقد ه1419ط/إوىل ) –بقروت،  –الؽتب العؾؿقة 

 محؿد كصار والسقد يقسػ.

(11) ؾ بقـ اإلفراد والتؽرير والتركقبألػاظ وطبارات الجرح والتعدي 

 –الرياض  –ؽتبة أضقاء السؾػ ٕمحد معبد طبد الؽريؿ، كشر م

 (.ه1425ط/إوىل )

(12) الػقائد الؿجؿقطة يف إحاديث الؿقضقطة لؿحؿد بـ طظ ،

(، تحؼقؼ ه1423ط/إوىل ) –الشقكاين، كشر دار أثار بـ)مصر( 

 طبدالرمحـ بـ يحقك الؿعؾؿل.
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(13) إلؼاب لعبد الل بـ محؿد إزدي إكدلسل الؿعرو ف بـ)ابـ ،

 حؼقؼ محؿد بـ طبد الػتاح الـحال.الػرضل(، ت

(14) اإللؿاع إىل معرفة أصقل الرواية وتؼققد السؿاع لعقاض بـ مقسك ،

(، ه1425القحصبل، كشر مؽتبة دار التراث بـ)الؼاهرة(، ط/الثالثة، )

 تحؼقؼ أمحد صؼر.

(15) إكساب الؿتػؼة يف الخط الؿتؿاثؾة يف الـؼط والضبط لؿحؿد بـ ،

ط/إوىل  –شر دار الؽتب العؾؿقة بـ)بقروت(، صاهر ابـ الؼقسراين، ك

 ( تؼديؿ كؿال يقسػ الحقت.ه1411)

(16) إكساب  ،)لؾسؿعاين، صبعة دار الؿعار ف العثؿاكقة بـ)حقدر آباد

 تحؼقؼ طبد الرمحـ بـ يحقك الؿعؾؿل.

(17) البداية والـفاية ،(، ه1417ط/إوىل ) –، ٓبـ كثقر، كشر دار َهَجر

 د الؿحسـ التركل.تحؼقؼ طبد الل بـ طب

(18) بحر الدم فقؿـ تؽؾؿ فقف اإلمام أمحد بؿدح أو ذم لققسػ بـ حسـ ،

ط/إوىل  –ابـ طبد الفادي، كشر دار اإلمام أمحد بـ)الؼاهرة( 

 (، تحؼقؼ وصل الل بـ محؿد طباس.ه1427)

(19) بقان القهؿ واإليفام القاقعقـ يف كتاب إحؽام ٓبـ الؼطان ،
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(، تحؼقؼ ه1418ط/إوىل ) –بـ)الرياض(،  الػاسل، كشر دار صقبة

 الحسقـ آيت سعقد.

(27) تاريخ بغداد لؾخطقب البغدادي، كشر دار الغرب اإلسالمل 

 (، تحؼقؼ بشار طقاد معرو ف.ه1422ط/إوىل ) –بـ)بقروت(، 

(21) ـ ُكؼؾ طـفؿ العؾؿتاريخ أسؿاء الثؼا ، ٓبـ شاهقـ، كشر دار ت مؿَّ

( تحؼقؼ طبد ه1436ط/إوىل ) –الؽتب العؾؿقة بـ)بقروت(، 

 الؿعطل أمقـ قؾعجل.

(22) تاريخ جرجانفؿل، كشر دائرة الؿعار ف العثؿاكق ة بـ)حقدر ، لؾسَّ

 آباد(، تحؼقؼ طبد الرمحـ بـ يحقك الؿعؾؿل.

(23) تاريخ ابـ أبل خقثؿةة بـ)الؼاهرة(، ، كشر الػاروق الحديث– 

 (، تحؼقؼ صالح بـ فتحل هؾؾ.ه1424ط/إوىل )

(24) ديـة دمشؼتاريخ م ٓبـ طساكر، كشر دار الػؽر بـ)بقروت(، تحؼقؼ ،

 طؿر بـ غرامة العؿروي.

(25) التاريخ الصغقر  ،)لؾبخاري، كشر دار الؿعرفة، بـ)بقروت– 

 (، تحؼقؼ محؿد إبراهقؿ زايد.ه1436ط/إوىل )

(26) التاريخ الؽبقر ي، كشر دائرة الؿعار ف العثؿاكقة بـ)حقدر لؾبخار
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 لرمحـ بـ يحقك الؿعؾؿل.آباد(، تحؼقؼ طبد ا

(27) ـ برواية الدارملتاريخ ابـ معق كشر مركز البحث العؾؿل وإحقاء ،

التراث اإلسالمل بؽؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة بؿؽة 

 الؿؽرمة، تحؼقؼ أمحد محؿد كقر سقػ.

(28) تبصقر الؿـتبف بتحرير الؿشتبف  ٓبـ حجر العسؼالين، كشر الؿؽتبة

ٓ يقجد تاريخ لؾطباطة، تحؼقؼ محؿد طظ العؾؿقة بـ)بقروت(، 

 الـجار، مراجعة طظ محؿد البجاوي.

(29) تحرير التؼريب  لبشار طقاد وشعقب إركمط، كشر ممسسة الرسالة

 (.ه1417بـ)بقروت( ط/ إوىل )

(37) تحػة التحصقؾ يف ذكر رواة الؿراسقؾ كشر مؽتبة الرشد ،

ؼ طؾقف طبدالل (، ضبط كصف وطؾه1419ط/إوىل ) –بـ)الرياض(، 

ارة.  كقَّ

(31) تحػة إشرا ف بؿعرفة إصرا ف لؾؿزي، كشر دار الغرب ،

 م(، تحؼقؼ بشار طقاد.1999ط/إوىل ) –اإلسالمل، بـ)بقروت( 

(32) تذكرة الحػاظ  )لؾذهبل، كشر دائرة الؿعار ف العثؿاكقة بـ)حقدر آباد

 تحؼقؼ طبد الرمحـ بـ يحقك الؿعؾؿل.
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(33) ؿسالؽ لؿعرفة أطالم مذهب مالؽترتقب الؿدارك وتؼريب ال 

 –لؾؼاضل طقاض القحصبل، كشر دار الؽتب العؾؿقة بـ)بقروت(، 

 (، تحؼقؼ محؿد سامل هاشؿ.ه1418ط/إوىل )

(34) ج لف البخاري يف الجامع الصحقح ، التعديؾ والتجريح لَؿـ َخرَّ

ط/إوىل  –لسؾقؿان بـ خؾػ الباجل، كشر دار الؾقاء، بـ)الرياض(، 

 لبابة حسقـ. لتحؼقؼ أب (،ه1418)

(35) تعجقؾ الؿـػعة بزوائد رجال إئؿة إربعة لؾحافظ ابـ حجر، كشر ،

(، تحؼقؼ ه1416ط/إوىل ) –دار البشائر اإلسالمقة، بـ)بقروت(، 

 إكرام الل إمداد الحؼ.

(36) ؼ طىل صحقح البخاريتغؾقؼ التعؾق ،لؾحافظ بـ حجر العسؼالين ،

ؿار بـ)بقروت وإردن(، ط/الثاكقة كشر الؿؽتب اإلسالمل، ودار ط

 (، تحؼقؼ سعقد طبد الرمحـ مقسك الؼزقل.ه1423)

(37) تػسقر ابـ حجر الطبري ،)ط/إوىل  –، كشر دار َهَجر بـ)الؼاهرة

 (، تحؼقؼ طبد الل بـ طبدالؿحسـ التركل.ه1422)

(38) تؼريب التفذيب  لؾحافظ ابـ حجر العسؼالين، كشر دار العاصؿة

 ط/إوىل، تحؼقؼ صغقر أمحد شاغػ الباكستاين. –بـ)الرياض(، 
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(39) ػ بقـ واقع الؿحدثقـ تؼسقؿ الحديث إىل صحقح وحسـ وضعق

، لربقع بـ هادي طؿقر الؿدخظ، كشر مؽتبة ومغالطات الؿتعصبقـ

 (.ه1417الغرباء إثرية بـ)الؿديـة الـبقية(، ط/الثاكقة )

(47) تؼققد الؿفؿؾ وتؿققز الؿشؽؾلغساين الحقاين، ، لعظ بـ الحسقـ ا

(، اطتـك بف طظ ه1421ط/إوىل ) –كشر دار طامل الػقائد بـ)مؽة(، 

 ابـ محؿد العؿران، ومحؿد ُطزير شؿس.

(41) ح لؿا ُأصؾؼ وُأغؾؼ مـ كتاب ابـ الصالحالتؼققد واإليضا ،

لعبدالرحقؿ بـ الحسقـ العراقل، كشر دار البشائر اإلسالمقة 

 تحؼقؼ أسامة بـ طبد الل خقاط. (،ه1425ط/إوىل ) –بـ)بقروت(، 

(42) التؿققز ،لؿسؾؿ بـ الحجاج الـقسابقري، كشر دار ابـ الجقزي ،

(، تحؼقؼ طبد الؼادر مصطػك ه1433ط/إوىل ) –بـ)الرياض(، 

دي.  الؿَحؿَّ

(43) التـؽقؾ بؿا يف تلكقب الؽقثري مـ إباصقؾ لعبد الرمحـ بـ يحقل ،

ض(، تحؼقؼ محؿد كاصر الؿعؾؿل، كشر مؽتبة الؿعار ف بـ)الريا

 الديـ إلباين.

(44) هتذيب وترتقب معرفة طؾقم الحديث لؿحؿد بـ طظ الصقمعل ،
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 (.ه1433ط/إوىل ) –البقضاين، كشر دار آستؼامة بـ)مصر(، 

(45) هتذيب التفذيب  لؾحافظ ابـ حجر العسؼالين، كشر دائرة الؿعار ف

 ك الؿعؾؿل.العثؿاكقة بـ)حقدر آباد(، تحؼقؼ طبد الرمحـ بـ يحق

(46) هتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال  لؾحافظ الؿزي، كشر ممسسة

(، تحؼقؼ بشار طقاد ه1422ط/إوىل ) –الرسالة بـ)بقروت(، 

 معرو ف.

(47) الثؼات ن، كشر دائرة الؿعار ف العثؿاكقة بـ)حقدر آباد(، ٓبـ حبا

 حقك الؿعؾؿل.يتحؼقؼ طبد الرمحـ بـ 

(48) تة، لزيـ الديـ ابـ ُقْطؾقُبغا، ط/ الثؼات مؿـ مل يؼع يف الؽتب الس

 (،  تحؼقؼ شادي آل كعؿان.ه1432إوىل، )

(49) جامع التحصقؾ يف أحؽام الؿراسقؾ لصالح الديـ العالئل، كشر ،

(، تحؼقؼ محدي ه1398وزارة إوقا ف العراققة، ط/ إوىل، )

 طبدالؿجقد السؾػل.

(57) الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع كشر لؾخطقب البغدادي ،

(، تحؼقؼ محؿقد ه1428مؽتبة الؿعار ف بـ)الرياض(، ط/ إوىل، )

 الطحان.
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(51) الجامع لشعب اإليؿان ،)لؾبقفؼل، كشر مؽتبة الرشد بـ)الرياض ،

 (، تحؼقؼ مختار أمحد الـقوي.ه1423ط/إوىل، )

(52) الجرح والتعديؾ  لعبد الرمحـ بـ أبل حاتؿ، كشر دائرة الؿعار ف

(، تحؼقؼ طبد الرمحـ بـ يحقك ه1371) العثؿاكقة، ط/إوىل،

 الؿعؾؿل.

(53) اءحؾقة إولقاء وصبؼات إصػق  ٕبل كعقؿ إصبفاين، كشر دار

 (.ه1435الؽتاب العربل بـ)بقروت(، ط/الرابعة )

(54) ة ومعرفة أحقال صاحب الشريعة ، لؾبقفؼل، كشر دار دٓئؾ الـبقَّ

ؼقؼ طبد (، تحه1423الؽتب العؾؿقة بـ)بقروت(، ط/الثاكقة )

 الؿعطل قؾعجل.

(55) ذكر أخبار أصبفان  ٕبل كعقؿ إصبفاين، كشر مطبعة بريؾ، بـ)مديـة

 م(.1934لقدن( )

(56) الرحؾة يف صؾب الحديث  لؾخطقب البغدادي، كشر دار الؽتب

 ( تحؼقؼ كقر الديـ طتر.ه1395العؾؿقة بـ)بقروت(، ط/إوىل )

(57) الزهد والرقاق دار الؽتب العؾؿقة ، لعبد الل بـ الؿبارك، كشر

 بـ)بقروت(، تحؼقؼ حبقب الرمحـ إطظؿل.
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(58) الزهد  لفـاد بـ السري، كشر دار الخؾػاء لؾؽتاب اإلسالمل

 (، تحؼقؼ طبد الرمحـ الػريقائل.ه1436بـ)الؽقيت(، ط/إوىل )

(59) سؾسؾة إحاديث الصحقحة لؿحؿد كاصر الديـ إلباين، كشر ،

 مؽتبة الؿعار ف بـ)الرياض(.

(67) ـ الترمذيسـة بـ)بقروت(، بدون تاريخ، ، كشر دار الؽتب العؾؿق

بتحؼقؼ مػرق ٕمحد شاكر ومحؿد فماد طبد الباقل وكؿال يقسػ 

 الحقت.

(61) الســ الؽبرى  لؾبقفؼل، كشر دار الؿعرفة، بـ)بقروت(، وهل مصقرة

 طـ صبعة دائرة الؿعار ف العثؿاكقة بـ)حقدر آباد(.

(62) حاسـ لؾطباطة، بـ)الؼاهرة( بدون ســ الدارقطـل، كشر دار الؿ

التعؾقؼ الؿغـل طىل تاريخ، بتحؼقؼ طبد الل هاشؿ يؿاين، وبذيؾف 

 ، لؿحؿد شؿس الحؼ العظقؿ آبادي.الدارقطـل

(63) ســ أبل داود( ط ،)(.ه1438، كشر دار الحديث، بـ)الؼاهرة 

(64) ســ سعقد بـ مـصقر كشر دار الؽتب العؾؿقة بـ)بقروت(، بدون ،

 تحؼقؼ حبقب الرمحـ إطظؿل.تاريخ، 

(65) ؿ لؾدارقطـل يف الجرح والتعديؾسمآت الحاك كشر مؽتبة ،
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( تحؼقؼ مقفؼ بـ طبد الل ه1434الؿعار ف بـ)الرياض( ط/إوىل )

 ابـ طبد الؼادر.

(66) سمآت أبل داود لإلمام أمحد بـ حـبؾ كشر مؽتبة العؾقم والحؽؿ ،

(، تحؼقؼ زياد محؿد ه1414بـ)الؿديـة الـبقية(، ط/إوىل )

 مـصقر.

(67)  سمآت أبل طبقد أجري أبا داود السجستاين يف معرفة الرجال

ة بـ)مؽة(، وممسسة ،كشر مؽتبة دار آستؼاموجرحفؿ وتعديؾفؿ

(، تحؼقؼ طبد العؾقؿ طبد ه1418الريان بـ)بقروت(، ط/إوىل )

 العظقؿ البستقي.

(68) سقر أطالم الـبالء سالة بـ)بقروت(، لؾذهبل، كشر ممسسة الر

 (.ه1422ط/الحادية طشرة )

(69) شرح التبصرة والتذكرة  لعبد الرحقؿ بـ الحسقـ العراقل،كشر دار

( تحؼقؼ طبد الؾطقػ ه1423الؽتب العؾؿقة بـ)بقروت(، ط/إوىل )

 الفؿقؿ وماهر ياسقـ فحؾ.

(77) شرح طؾؾ الترمذي كشر دار العطاء بـ)الرياض(، ط/إوىل ،

 الديـ طتر. ( تحؼقؼ كقره1421)
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(71) شرح مؼدمة صحقح مسؾؿ  لؾـقيل، كشر مؽتبة مصطػك البابل

 الحؾبل بدون تاريخ.

(72) شرط الؼراءة طىل الشققخ  ٕبل صاهر السؾػل، كشر دار التقحقد

 (، بتعؾقؼ محؿد بـ فريد زريقح.ه1429بـ)الرياض(، ط/إوىل )

(73) صحقح البخاري ( ه1324الـسخة إمقرية الؿطبقطة سـة.) 

(74) قح مسؾؿصح كشر دار إحقاء الؽتب العربقة، لعقسك البابل الحؾبل ،

 بدون تاريخ.

(75) الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ لؿؼبؾ بـ هادي ،

 (.ه1427القادطل، كشر دار أثار بـ)صـعاء(، ط/الثاكقة، )

(76) الضعػاء  ،)لؿحؿد بـ طؿرو العؼقظ كشر دار الصؿقعل، بـ)الرياض

 حؼقؼ محقد طبد الؿجقد السؾػل.( ته1423ط/إوىل )

(77) ضقابط الجرح والتعديؾ لعبد العزيز بـ محؿد العبد الؾطقػ، كشر ،

 (.ه1426مؽتبة العبقؽان، ط/إوىل )

(78) صبؼات الحـابؾة لؿحؿد بـ أبل يعىل البغدادي الحـبظ، كشر مؽتبة ،

(، تحؼقؼ طبد الرمحـ بـ سؾقؿان ه1425العبقؽان، ط/إوىل )

 العثقؿقـ.
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(79) ـ بلصبفان والقارديـ طؾقفابؼات الؿحدثقص لعبد الل بـ محؿد ابـ ،

(، تحؼقؼ ه1412جعػر بـ حقان، كشر ممسسة الرسالة، ط/إوىل )

 طبدالغػقر طبد الحؼ البؾقشل.

(87) العؼد الػاخر الحسـ يف صبؼات أكابر أهؾ القؿـ لعظ بـ الحسـ ،

(، تحؼقؼ ه1429الخزرجل، كشر مؽتبة الجقؾ الجديد، ط/إوىل )

 مجاطة مـ الؿحؼؼقـ.

(81) العؾؾ ( ،)(.ه1435ٓبـ أبل حاتؿ، كشر دار الؿعرفة، بـ)بقروت 

(82) طؾؾ الترمذي الؿؾحؼ بآخر ،الســة ، كشر دار الؽتب العؾؿق

 بـ)بقروت(، بتحؼقؼ كؿال يقسػ الحقت.

(83) العؾؾ القاردة يف إحاديث الـبقية ،لؾدارقطـل، كشر دار صقبة ،

عة إوىل، بتحؼقؼ محػقظ الرمحـ زيـ الل السؾػل، مصقرة طـ الطب

(، تحؼقؼ محؿد ه1427وتؽؿؾتفا كشر دار ابـ الجقزي، ط/إوىل )

 ابـ صالح الدباسل.

(84) طؾقم الحديث  ٓبـ الصالح، كشر دار الػؽر بـ)دمشؼ( ط/الثاكقة

 طشرة، تحؼقؼ كقر الديـ طتر.

(85) طـاية إسقاد بعؾق اإلسـاد الشفري، كشر دار ، لِِؿؾػل بـ حسـ
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 (.ه1431الؿحدثقـ ط/إوىل )

(86) العقـ  ،لؾخؾقؾ بـ أمحد الػراهقدي، كشر دار الؽتب العؾؿقة

(، ترتقب وتحؼقؼ طبد الحؿقد ه1424بـ)بقروت( ط/إوىل )

 هـداوي.

(87) فتح الؿغقث بشرح ألػقة الحديث لؿحؿد بـ طبد الرمحـ ،

/إوىل السخاوي، كشر مؽتبة دار الؿـفاج بـ)الرياض(، ط

(، تحؼقؼ طبد الؽريؿ بـ طبد الل الخضقر، ومحؿد بـ ه1426)

 طبدالل بـ ففقد آل ففقد.

(88) الػقائد الؿجؿقطة يف إحاديث الؿقضقطة  لؿحؿد بـ طظ

(، تحؼقؼ ه1423الشقكاين، كشر دار أثار بـ)الؼاهرة(، ط/إوىل )

 طبدالرمحـ بـ يحقك الؿعؾؿل.

(89) ية يف الؽتب الستةالؽاشػ يف معرفة مـ لف روا لؾذهبل، كشر شركة ،

(، ه1413دار الؼبؾة وممسسة طؾقم الؼرآن بـ)جدة(، ط/إوىل )

امة، وأمحد محؿد الخطقب.  تحؼقؼ محؿد طقَّ

(97) الؽامؾ يف ضعػاء الرجال لعبد الل بـ طدي الجرجاين، كشر دار ،

(، تحؼقؼ طادل أمحد ه1418الؽتب العؾؿقة، بـ)بقروت(، ط/إوىل )
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 د الجقاد، وطظ محؿد معقض، وطبد الػتاح أبق سـة.طب

(91) كشػ الـؼاب طـ إسؿاء وإلؼاب ،لعبد الرمحـ بـ الجقزي ،

(، تحؼقؼ طبدالعزيز ه1413كشر دار السالم بـ)الرياض(، ط/إوىل )

 بـ راجل الصاطدي.

(92) الؽـك وإسؿاء لؿحؿد بـ محاد الدوٓبل، كشر دار الؽتب العؾؿقة ،

(، وضع حقاشقف زكريا طؿرات، ه1423ط/إوىل ) بـ)بقروت(،

 ووضع ففارسف أمحد شؿس الديـ.

(93) ء لؿسؾؿ بـ الحجاج الـقسابقريالؽـك وإسؿا كشر الػاروق ،

(، تحؼقؼ ياسر بـ مؿروح ه1432الحديثة بـ)الؼاهرة(، ط/إوىل )

 اإلسؿاطقظ.

(94) الؽقاكب الـقرات يف معرفة مـ اختؾط مـ الرواة الثؼاتكشر ، 

(، تحؼقؼ طبالؼققم ه1423الؿؽتبة اإلمدادية بـ)مؽة(، ط/الثاكقة )

 طبد رب  الـبل.

(95) لسان العرب ٓبـ مـظقر، كشر دار صادر بـ)بقروت(، ط/إوىل ،

 م(.1997)

(96) كتاب الؿجروحقـ مـ الؿحدثقـ ،ٓبـ حبان، كشر دار الصؿقعل ،
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 (، تحؼقؼ محدي طبد الؿجقد السؾػل.ه1423ط/إوىل )

(97) م ابـ تقؿقةقع فتاوى شقخ اإلسالمجؿ مجع وترتقب طبدالرمحـ بـ ،

 محؿد بـ الؼاسؿ.

(98) الؿحدث الػاصؾ بقـ الراوي والقاطل لؾحسـ بـ طبد الرمحـ ،

(، ه1434الرامفرمزي، كشر دار الػؽر بـ)بقروت(، ط/الثالثة )

 تحؼقؼ محؿد طجاج الخطقب.

(99) مختار الصحاحر الػؽر ، لؿحؿد بـ أبل بؽر الرازي، كشر دا

 (، ُطـل بترتقبف محؿد خاصر بِؽ.ه1431بـ)بقروت(، ط )

(177) الؿدخؾ إىل معرفة اإلكؾقؾ ،لؿحؿد بـ طبد الل الحاكؿ الـقسابقري ،

(، تحؼقؼ أمحد ه1423كشر دار ابـ حزم بـ)بقروت( ط/إوىل )

ؾُّقم.  فارس السَّ

(171) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىٕمحد بـ الحسقـ البقفؼل، كشر مؽتبة ، 

(، تحؼقؼ محؿد ه1423أضقاء السؾػ بـ)الرياض(، ط/الثاكقة )

 ضقاء الرمحـ إطظؿل.

(172) قؾالؿراس  ،)ٕبل داود السجستاين، كشر دار الؼؾؿ بـ)بقروت

 (، تحؼقؼ طبد العزيز السقروان.ه1436ط/إوىل )
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(173) الؿراسقؾ  ٓبـ أبل حاتؿ الرازي، كشر ممسسة الرسالة، ط/الثاكقة

 ؽر الل بـ كعؿة الل ققجاين.( بعـاية شه1418)

(174) الؿستدرك طىل الصحقحقـ  ٕبل طبد الل الحاكؿ الـقسابقري، كشر

 دار الؿعرفة بـ)بقروت( بدون تاريخ.

(175) مسـد اإلمام أمحد بـ حـبؾ كشر دار الؿـفاج بـ)جدة(، ترققؿ ،

(، محؼؼ تحت ه1432صػحاتف طىل صبعة الؿقؿـقة، ط/إوىل )

 الؽريؿ.إشرا ف أمحد معبد طبد 

(176) مسـد البزار  ٕمحد بـ طؿرو البزار، كشر مؽتبة العؾقم والحؽؿ

 بـ)الؿديـة الـبقية(.

(177) مسـد الحؿقدي( ط/الثاكقة ،)ا بـ)دمشؼ (، ه1423، كشر دار السؼَّ

 تحؼقؼ حسقـ سؾقؿ أسد الداراين.

(178) مسـد أبل داود الطقالسل كشر دار هجر، بـ)مصر(، ط/إوىل ،

 بـ طبد الؿحسـ التركل. (، تحؼقؼ محؿده1423)

(179) مسـد الشافعل(ط ،)(، ه1426، كشر مؽتبة ابـ تقؿقة بـ)الؼاهرة

 تحؼقؼ مجدي بـ محؿد بـ طرفات الؿصري.

(117) مسـد ابـ الجعد ،كشر مؽتبة الػالح بـ)الؽقيت(، ط/إوىل ،
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 (، تحؼقؼ طبد الؿفدي بـ طبد الؼادر بـ طبد الفادي.ه1435)

(111) مشاهقر طؾؿاء إمصار ـ حبان البستل، كشر دار الؽتب العؾؿقة ٓب

 م( تحؼقؼ فاليشفر.1959بـ)بقروت( )

(112) الؿصباح الؿـقر ٕمحد بـ محؿد الػققمل، كشر دار الحديث ،

 (.ه1424بـ)الؼاهرة( )

(113)  ،الؿصـػ ٓبـ أبل شقبة، كشر شركة دار الؼبؾة وممسسة طؾؿ الؼرآن

بلرقام (، تحؼقؼ محؿد طقامة، وقد رقؿ يف الحاشقة ه1427ط)

 صػحات الطبعة السؾػقة بالفـد.

(114) الؿصـػ  لعبد الرزاق الصـعاين، كشر الؿؽتب اإلسالمل، ط/الثاكقة

 (، تحؼقؼ حبقب الرمحـ إطظؿل.ه1433)

(115) معجؿ البؾدان  )لقاققت الحؿقي، كشر دار الؽتب العؾؿقة بـ)بقروت

 تحؼقؼ فريد طبد العزيز الجـدي.

(116) د والؿقاضعمعجؿ ما استعجؿ مـ أسؿاء البال لعبد الل بـ ،

طبدالعزيز البؽري، كشر مؽتبة الخاكجل بـ)الؼاهرة(، ط/الثالثة 

ؼا.ه1417)  (، تحؼقؼ مصطػك السَّ

(117) معجؿ معامل الحجاز لعاتؼ بـ غقث البالدي، كشر دار مؽة ،



t T        523  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 (.ه1431بـ)مؽة(، ط/الثاكقة )

(118) الؿعجؿ القجقز يف اصطالحات أهؾ الحديث ٕيؿـ السقد ،

 (.ه1429تاح كشر الػاروق الحديثة بـ)مصر(، ط/إوىل )طبدالػ

(119) معرفة التذكرة يف إحاديث الؿقضقطة لؿحؿد بـ صاهر ،

(، تحؼقؼ ه1436الؿؼدسل، كشر ممسسة الؽتب الثؼافقة، ط/إوىل )

 طؿاد الديـ أمحد حقدر.

(127) الؿعرفة والتاريخ لقعؼقب بـ سػقان الػسقي، كشر مؽتبة الدار ،

 (،تحؼقؼ أكرم ضقاء العؿري.ه1413لـبقية(،ط/إوىل )بـ)الؿديـة ا

(121) الؿؼترح يف أجقبة بعض أسئؾة الؿصطؾح لؿؼبؾ بـ هادي ،

 (.ه1425القادطل، كشر دار أثار بـ)صـعاء(، ط/الثالثة )

(122) الؿؼتـك يف سرد الؽـك  )لؾذهبل، كشر دار الؽتب العؾؿقة، بـ)بقروت

 ان.(، تحؼقؼ أيؿـ صالح شعبه1418ط/إوىل )

(123) مـاقب الشافعل لؾبقفؼل،كشر مؽتبة دار التراث، بـ)الؼاهرة( بدون ،

 تاريخ، تحؼقؼ السقد أمحد صؼر.

(124) الؿمتؾػ والؿختؾػ لعظ بـ طؿر الدارقطـل، كشر دار الغرب ،

 اإلسالمل بـ)بقروت(، تحؼقؼ مقفؼ بـ طبد الل بـ طبد الؼادر.
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(125) حديث وطؾؾفمقسقطة أققال اإلمام أمحد بـ حـبؾ يف رجال ال كشر ،

 (.ه1417طامل الؽتب بـ)بقروت(، ط/إوىل )

(126) مقسقطة أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف رجال الحديث وطؾؾف ،

 (.ه1422كشر طامل الؽتب بـ)بقروت( ط/إوىل )

(127) مقسقطة أققال يحقك بـ معقـ يف رجال الحديث وطؾؾف كشر دار ،

.(ه1433الغرب اإلسالمل بـ)تقكس(، ط/إوىل )
(1)

 

(128) الؿققظة يف طؾؿ مصطؾح  الحديث  لؾذهبل، كشر مؽتب

(، اطتـك بف ه1418الؿطبقطات اإلسالمقة بـ)حؾب(، ط/الثالثة )

 .طبدالػتاح أبق غدة

(129) كزهة الـظر يف تقضقح كخبة الِػَؽر ،لؾحافظ ابـ حجر العسؼالين ،

الـؽت (، ومع ه1413كشر دار ابـ الجقزي بالدمام، ط/إوىل )

 لعظ بـ حسـ الحؾبل. الـظر طىل كزهة

(137) كصب الراية تخريج أحاديث الفداية ،لعبد الل بـ يقسػ الزيؾعل ،

(، تحؼقؼ ه1416كشر دار الؽتب العؾؿقة، بـ)بقروت(، ط/إوىل )

 .أمحد شؿس الديـ

                                                        
 وهذه الؿقسقطات الثالث مجعفا مجاطة مـ الباحثقـ. (1)
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(131) كظؿ الػرائد لؿا تضؿـف حديث ذي القديـ مـ الػقائد لصالح الديـ ،

(، ه1416)الدمام( ط/إوىل )العالئل كشر دار ابـ الجقزي بـ

 تحؼقؼ بدر بـ طبد الل البدر.

(132) كظؿ الؿتـاثر يف الحديث الؿتقاتر لؾؽتاين، كشر دار الؽتب العؾؿقة ،

(، ملخقذة طـ كسخة فاس الؿطبقطة ه1437بـ)بقروت(، ط/الثاكقة )

 (.ه1328)

(133) الـؽتب القفقة بؿا يف شرح إلػقة إلبراهقؿ بـ طؿر البؼاطل، كشر ،

(، تحؼقؼ ماهر ياسقـ ه1428تبة الرشد بـ)الرياض(، ط/إوىل )مؽ

 الػحؾ.

(134) الـؽت طىل مؼدمة ابـ الصالح لؿحؿد بـ طبد الل بـ هبادر ،

الزركشل، كشر مؽتبة أضقاء السؾػ بـ)الرياض(، ط/إوىل 

 (، تحؼقؼ زيـ العابديـ بـ محؿد بالفريج.ه1419)

(135) غريب الحديث الـفاية يف  ،كشر دار الؿعرفة بـ)بقروت(، ٓبـ إثقر

 (، تحؼقؼ خؾقؾ ملمقن ِشقحا.ه1422ط/إوىل )

(136) هدي الساري لؾحافظ ابـ حجر العسؼالين، كشر الؿؽتبة السؾػقة ،

 (.ه1437بـ)الؼاهرة(، ط/الثاكقة )
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 فٗسع اآلٜات ايكسآ١ْٝ

 رقم الصفحة          اآلية

 234 ........................................ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  

 92 .......................................... ۇ ۆ ۆ  

 476 ......................................................ڀ ڀ ڀ

 244 ............................................... ڇ ڇ ڍ ڍ 

 244 ............................................... ٿ ٿ ٹ ٹ 

 33 ................................ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 133 .......................................    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
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 فٗسع األسادٜح ايٓب١ٜٛ

 

 رقم الصفحة     طرف احلديث               

 435 .......................................................... بالظفر أبردوا

 193 ...................................................... أحدكؿ ططس إذا

 24 ......................................................... واطتؼقفا اشتريفا

 99 ................................................... الؿتؼقن أولقائل إن أٓ

 173 .............................................. ومحؾقب مركقب الرهـ

 21 .............................................. كػسف مقـأ الؿتطقع الصائؿ

 135 .................................................. الـاس ُأقاتؾ أن أمرت

 479 ................................................ الرزق لقحرم الرجؾ إن

 233 .......................................... العؾؿ يـتزع ٓ طزوجؾ الل إن

 477 ......................................... زوجتف طىل أكػؼ إذا الؿممـ إن

 278 ..................................................... البر بعد البر مـ إن

 136 ................................................. أجـاًدا ستجـدون إكؽؿ

 134 ................................................... بالـقات إطؿال إكؿا
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 133 ............................................... بالضعقػقـ أوصقؽؿ إكؿا

 241 ................................... بصرال أجؾ مـ آستئذان جعؾ إكؿا

 96 ............................................ الدكقا أفارق أن إيلَّ  لحبقب إكف

 131 .................................................... الصالة يف ٕققم إين

 435 ................................................... إمؿ بؽؿ مؽاثر إين

 192 ....................................................... كذا يف القد تؼطع

 268 ..................................................... سـة السالم حذ ف

 422 ......................................................... بسقاك ركعتان

 34 .......................................................... صػقفؽؿ سقوا

 199 ................................................... يـؼصان ٓ طقد شفرا

 238 ...................................................... مسجدي يف صالة

 9 .................................................. الػجر يف أثقب أن فلمرين

 211 ............................................... طدهتـ قبؾ يف فطؾؼقهـ

 367 .......................................................... قصر الجـة يف

 211 ............................................ تؼبض حتك صدقة تجقز ٓ

 243 ............................................... الباب مستؼبؾ تستلذن ٓ

 446 ................................................. الرجؾ الرجؾ يباشر ٓ

 132 .................................................مسؾؿ امرئ دم يحؾ ٓ
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 231 ................................................. الؽافر الؿسؾؿ يرث ٓ

 243 ................................................... مجعة الـساء طىل لقس

 477 .................................................. السالح طؾقـا محؾ مـ

 137 ........................................................ معاهدا ضؾؿ مـ

 453 ..................................................... كالمف آخر كان مـ

 131 ............................................... دكقا إىل هجرتف كاكت مـ

 23 ...................................................... ورق مـقحة مـح مـ

 94 ........................................................ أحدكؿ طسك هؾ

 197 ............................................................ هبا أحؼ هق

 24 .......................................................... صدقة طؾقفا هق

 473 ............................................ طزوجؾ الل أططاكقف هنر هق

 98 .................................................. الل رسقل بـت فاصؿة يا

 437 ...................................................... ثالث الؿقت يتبع

 444 ....................................................... العؾؿ هذا يحؿؾ

 469 ............................................. بالؽؿ ويصؾح الل يفديؽؿ
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 فٗسع اآلثاز

 رقم األثر                                                                                                  طرف األثر 

 888 .............................................................. إبراهقؿ أحب إيلَّ 

 1173  ........................... إبراهقؿ بـ صفؿان والسؽري صحقحا الؽتب

 1395  ................................ إبراهقؿ بـ يزيد كان الـاس يتقققن حديثف

 1296  ................................................. أبؾغ أمحد بـ حـبؾ السالم

 1391  ....................................................... ابـ إدريس كان أتؼـ

 924  ....................................................... ؽابـ آدم، اطؿؾ لـػس

 1147  .................................................. ابـ الؿبارك إمام العالؿقـ

 1146  ................................................ ابـ الؿبارك إمام الؿسؾؿقـ

 1165  ..................................................... ابـ الؿبارك سقد الؼراء

 1224  ........................................ أبق إسحاق الػزاري الثؼة الؿلمقن

 1411  .............................................. أبق السقداء طؿرو بـ طؿران

 1246  ............................................. أبق أمقة الشعباين اسؿف: يحؿد
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 1381  ...................................... أبق جـاب يحقك بـ أبل حقة صدوق

 1451  ........................................ اتؿ إماما خراسانأبق زرطة وأبق ح

 1413  ..................... أبق سفؾ محؿد بـ طؿرو البصري لقس يسقى شقًئا

 1414  ............................ أبق لقـة الـضر بـ مطرق يحدث طـ الضحاك

 999  .............................................. أبق معاوية طـده كذا وكذا ومهًا

 952  .......................................................... أبق كجقح الؿؽل ثؼة

 1291  .................................. أتاين أمحد بـ حـبؾ فسللـل طـ أحاديث

 789  ................................... أتك شعبة الؿـفال بـ طؿرو فسؿع صقًتا

 1313  ................................ أتقت أمحد بـ حـبؾ يف أول ما التؼقت معف

 833  ............................................. أتقت صؾحة بـ مصر ف مائة مرة

 1521  .................................. أتقت محؿد بـ الؿصػك الحؿصل يقًما

 1363  ........................................... أتقت يحقك بـ معقـ أيام العشر

 743  ............................................. أتقت يعىل بـ ططاء فؼال: يا هذا

 1463  .......................................... أتقـا أبا طؿر الحقضل وقد دخؾ

 964  ............................................... أتقـا الؿعىل بـ هالل وإنَّ كتبف

 1524  ........................................... أتقـا مالؽ بـ سعد ابـ طؿ روح

 939  ................................................... أتقـا يقًما وكقع بـ الجراح
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 753، 745  .......................................... أثبت أصحاب أبل إسحاق

 1473  ........................................................ أجد مـؽ ريح القلد

 1349  .................................... أحاديث ابـ جريج طـ ابـ أبل مؾقؽة

 1254  .............................................. أحسـ حآتف أكف كان طرض

 1337  .............................................. احؽ طـل أهنؿا ِشْبف ٓ شلء

 1266  ....................................مـ الثقريأمحد بـ حـبؾ أطؾؿ أو أفؼف 

قتفؿ كؾفؿ  1265  ..................................... أمحد بـ حـبؾ أكثر مـ َسؿَّ

 1343  ........................................... أمحد بـ حـبؾ الؿحؽؿ يف كػسف

 1273  ................................................... أمحد بـ حـبؾ إمام الدكقا

 785  .................................................................... أخا ف الـار

 1213  ........................................ أخبرين مـ رأى ابـ الؿبارك حافقا

 849  ................................... أخبرين ِهؼؾ بـ زياد أن إوزاطل أجاب

 933  ................................................. اختؾػت إىل إطؿش سـتقـ

 1118  ..............................................ىل محاد بـ زيد زماًكااختؾػت إ

 1387  ............................................. اختؾػت إىل شعبة طشريـ سـة

 1336  ..................................................... اختؾػقا يقًما طـد شعبة

 1347  ............................................... أخذت أصرا ف بحر بـ مرار
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 1352  ...................................... أخذتف مـ كتاب إسؿاطقؾ أو وهقب

 1238  .................................................. اخرج إىل صـعاء يف كػؼتل

 1176  ..................................................... أخرج إيلَّ حديث ثابت

 937  .................................................. ُأدخؾت طىل طبد الل بـ طظ

 1371  .................................................. ًؼا فاتخذإذا اتخذت صدي

 1175  ...................................... إذا اجتؿع إسؿاطقؾ بـ طقاش وبؼقة

 1314 ................................. إذا اختؾػ ابـ الؿبارك ويحقك بـ سعقد

 1178  ......................................... إذا اختؾػ الـاس يف حديث شعبة

 741 ............................................... إذا أردت الحديث فالزم شعبة

 739 .............................................. إذا خالػـل شعبة يف شلء تركتف

 1334،1336، 1333  .....................إذا رأيت الرجؾ يحب أمحد بـ حـبؾ

 1337 ..................................... ؾ يؼع يف أمحد بـ حـبؾإذا رأيت الرج

 1361 .............................................. إذا رأيت الرجؾ يؼع يف يحقك

 916 ........................................... إذا رأيت الشامل يحب إوزاطل

 1232 .......................................... إذا رأيت الشامل يذكر إوزاطل

ا يحب محاد بـ زيد  842  .......................................... إذا رأيت بصري 

 1231 ........................................... إذا رأيت شامق ا يحب إوزاطل
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 1229، 877  .......................................... إذا مات سػقان وابـ طقن

 1279  ..................................... ؾ طىل حديثإذا وافؼـل أمحد بـ حـب

 1293  ................................... أراد الـاس أن أكقن مثؾ أمحد بـ حـبؾ

 1472  ................................................... أردت الخروج مـ مصر

 778  .................................................. استحؾػت طبد الل بـ ديـار

 776  ................................................. استرحـا مـ خـاقؽ يا شعبة

 1292  ............................................................... أستعدي طؾقف

 731  ..............................................اسؿ أبل الؿفزم يزيد بـ سػقان

 1244، 1241  .................................. اسؿ أبل ثعؾبة الخشـل جرثقم

 1245  ................................  طبد الل بـ ثقباسؿ أبل مسؾؿ الخقٓين

 1436  ................................إسؿاطقؾ إزرق...كان مـ الشقعة الغالة

 725  .................................. أصؾحؽ الل، هذا حديث لقس يرفعف أحد

 1363  ....................................... أصؾحؽ الل، هذا مقضعل إىل قابؾ

 1497  ........................................ اطؾؿ أن طؿل إسؿاطقؾ صبخ قِْدًرا

 734  ........................................................ أما أكا فال أكتؿؽ شقًئا

 1251  ................................................. أما أهؾ الحزم فال يػعؾقن

 862  .................................. الل إمقر مؿـ ألفؿف الخقرأما بعد، جعؾ 
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 869  ............................. صر ف الل طـا وطـؽ الؿقؾ طـ الحؼأما بعد، 

 866  ...................................... إكؿا استرطاه أما بعد، فنن الل طزوجؾ

 864  .............................................. جعؾ أما بعد، فنن الل طزوجؾ

 868  .......................................... أما بعد، فنن سقاحتؽؿ يف سبقؾ الل

 867  .................................. أما بعد، فنكَّا وإْن مل يؽـ مجعـا وإياك تالق

 861  ......................................................... الل لؽأما بعد، قسؿ 

 863  ...................................................... أما بعد، هدى الل إمقر

 1357  .............................................................. أما طـ ثؼة فال

 1364  ......................................... أما مجاهد طـ طظ فؾقس بف بلس

 1274  ........................................................ إمامـا أمحد بـ حـبؾ

 1433  ................................................ أمة امرأة الزبقر هل أم خالد

 1322  ....................................... طـ مؽاتبة إسحاق أمسؽ أبل 

 1335  ....................................................... إن أبل أوصك بؿبطـة

 1342  .................................................... إن أمحد قام مؼام إكبقاء

 846  .............................................. الرجؾ كان شلكف طجبإن ذاك 

 1192  .......................................................... إن طؿًرا كان يدطق

 1484  ........................................................... أكا أحؼر يف كػسل
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 1124  ................................................ أكا أفدت سػقان طـ طؽرمة

 1334  ........................................................ أكا حدثت أبا سػقان

 1298  ................................................ أكا رجؾ مشفقر وقد أتقتؽ

 1384  ...................................................... أكا ٓ أسؿل لؽ أحًدا

 1233  ............................................... أكا مـ أهؾ بقت سـة ومجاطة

 829  ......................................... أكبلكا أيقب وهشام، وحسبؽ هبشام

 1279  ............................................. حػظ أم أمحد بـ حـبؾ؟أكت أ

 889  ............................................................. أكت مـ أهؾ أيؾة

 1365، 1356، 1264  ................................... اكتفك العؾؿ إىل أربعة

 944  ..................................................... اكحدر جاكب رداء وكقع

 852  ................................................. أكشدك الل ومؼامؽ بقـ يديف

 1287  .......................................... اكصرفت مـ طـد الفقثؿ بـ مجقؾ

 1354  ................................ أكؽر أن يؽقن هالل سؿع مـ أبل مسعقد

 1289  ..................................... انإين أحبف: ٕكف مل يختؾط بلمر السؾط

 933  ......................................... إين أريد أن أحدثؽ حديًثا أسرك بف

 831  ............................... إين أسؿع مـؽ أحاديث لق مل أحػظفا لطرت

 1332  ............................................... إين ٔكس بؽ وأكت بالؽقفة



t T        534  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 1311  ..........................................أهدى إىل أبل رجٌؾ ُولَِد لف مقلقد

 879  ..................................................... إوزاطل ثبت لؿا سؿع

 1518  ....................................... أول سـة خرجت يف صؾب الحديث

 1358  ................................ أول ما صؾبت الحديث وقع يف يدي كتاب

 848  ............................................ أول مـ صـػ الؽتب ابـ جريج

 1445  ................................................. أول مـ كسا البقت جرهؿ

 1145  ................................................................. إئؿة أربعة

 813  .................................................. أئؿة الـاس يف زماهنؿ أربعة

 875  ..................................................... إئؿة يف الحديث أربعة

 1133  ............................................... أيـ يؼع أبق كعقؿ مـ همٓء؟

 989، 957  ...................................................... بات طـدكا الؾقؾة

ا  1434  ............................................. بسطام بـ مسؾؿ هق رفقع جد 

 1334  ........................ ت أمحد بـ حـبؾ بصقـقتقـبعث ابـ صاهر حقـ ما

 1528  .......................................... بؼقت بالبصرة يف سـة أربع طشرة

 1253  ............................... بالل ابـ سعد بالشام مثؾ الحسـ بالعراق

 1158  .................................... بؾغـل أن ابـ الؿبارك أتك محاد بـ زيد

 1333  ...................................... بؾغـل أن أمحد بـ حـبؾ رهـ بغاًل لف
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 535 

 

 

 

 

 1349  ........................................... بؾغـل أن الؿتقكؾ أمر أن يؿسح

 898  .............................. ف مؼدم إوزاطلبؾغـل أنَّ سػقان الثقري بؾغ

 813  ......................................... بؾغـل أكؽ تؼقل يف اإليؿان بالزيادة

 1212  ......................................... بقـا أكا يف مرحؾة بقـ الؽقفة ومؽة

 1318  ................................................ بقـف ُأرى وبقـ إبراهقؿ ثالثة

 1454  ................................................. تحزر ما كتبت طـ إبراهقؿ

 1193  .................................. بـ ُخقط ترك ابـ الؿبارك حديث أيقب

 729  .........................................بـُ ترك شعبة حديث الحؽؿ يف الجُ 

 836  ............................................. بـ زيد دون شعبة ترون أنَّ محاد

 1538  ................................................. تعجبت مـ غػؾة أبل كعقؿ

 1473  ................................................................ تؼقل شاب؟

 1348  ....................................... تقيف أبل أمحد بـ حـبؾ يقم الجؿعة

 1362  ................................ ملسو هيلع هللا ىلصتقيف يحقك بـ معقـ بؿديـة رسقل الل 

 1247  ............................... ثابت بـ ثقبان مـ أقدم أصحاب مؽحقل

 735  ........................................................... الثؼة شعبة وسػقان

 1258  ...................................................... ثؼة طاقؾ مـ العابديـ

 883  .......................... ء كان ٓ يحػظ إوزاطلثؽؾتؽ أمؽ، وأي شل



t T        536  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 1398  ......................... ثؿ كان بعد مالؽ بـ أكس طبد الرمحـ بـ مفدي

 1382  .................................... جاءين أبق أسامة فذهبت معف إىل شعبة

 1498  ...................................... جاءين رجؾ مـ ِجؾَّة أصحاب الرأي

 1377  ......................................................... جعػر بـ برقان ثؼة

 1164  ........................................ جئتؿ مـ مقضع كذا هذه الساطة؟

 1313  ...................................................... حججت مخس حجج

 988  .................................. ـ أخق أبل حرةحدثـا سعقد بـ طبد الرمح

 993  ............................................... حدثـا سؾؿة بـ كبقط وكان ثؼة

 1162  .................................... حدثـل ابـ الؿبارك وكان كسقج وحده

 971  .................................................... حدثـل حقشب بـ طؼقؾ

 1325  ................................................... حديث وكقع طـ سػقان

 718  ............................................ حديث يحقك بـ أبل كثقر أحسـ

 1272  ................................................. حسبؽ بلبل يعؼقب فؼقًفا

 1422  .............................................. الحسـ بـ ثابت إحقل ثؼة

 1461  ..................................... مسؾؿ حضر طـد أبل زرطة محؿد بـ

 1534  ..................................... ، وكان يف الـزعرمحف اللضرُت أبل ح

 1331  ................................................... حضرت بؿصر طـد بؼال
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 932  ........................................... حػظل وحػظ ابـ الؿبارك تؽؾػ

 837  ......................................... محاد بـ زيد أثبت مـ محاد بـ سؾؿة

 834  ........................................... محاد بـ زيد أثبت مـ طبد القارث

 1123  ....................................... خالػـل ابـ الؿبارك يف حقاة سػقان

ا  853  ................................................. خرجت مع إوزاطل حاج 

 1467  ............................................. مـ الري الؿرة الثاكقة خرجت

 1323  .......................................... دخؾ َطؿُّ أمحَد بـ حـبؾ طىل أمحد

 913  ........................................................ دخؾت طىل أبل جعػر

 1497  ....................................... دخؾت مرة البقت فـظرت فنذا قـقـة

 1312  ............................................ دخؾت يقما طىل أمحد بـ حـبؾ

 1483  .............................................. دفع إيلَّ أمحد بـ حـبؾ جزأيـ

 1449  ........................................................ دفع إلقف رجؾ حديًثا

 1448  .................................... دفعت كتاب الصقم إىل رجؾ بغدادي

 781  ......................................... ذاك الذي قؾتؿ يل فقف ٓ ُأراه يسعـل

 1356  .............................................................. ذاك شبف الريح

 1478  .................................. ذكرت ٕمحد ابـ حـبؾ حديث أبل داود

 1265  .................................... ذكرت لؼتقبة بـ سعقد يحقك بـ يحقك



t T        538  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 771  ................................... ذكرت لؾؿغقرة كثرة ما روى طـ إبراهقؿ

 1465  ....................... بـ طبد الل الدشتؽل بل أبل إىل طبد الرمحـذهب 

 1376  .................................................... ًخاذواد بـ طؾبة كان شق

 717  ................................. رأيت أبا الؿفزم لق أططقه فؾسقـ لحدثفؿ

 1234  ........................ رأيت ابـ الؿبارك بقـ يدي أبل إسحاق الػزاري

 1183  ........................................... رأيت ابـ الؿبارك مر طىل رجؾ

ّـٌ   1239  ........................................ رأيت ابـ الؿبارك وطىل طاتؼف ُص

 1177  ................................... : اصرح حديثرأيت ابـ الؿبارك يؼقل

 1345، 1338  .................................... رأيت أمحد بـ حـبؾ يف الؿـام

 1352  ................................ أيت أمحد بـ حـبؾ يسلل يحقك بـ معقـر

 1347  ................................................... رأيت السـدي والد محط

 974  .................................... رأيت ثقر بـ يزيد فؾؿ أر رجاًل أطبد مـف

 839  ........................................... رأيت سػقان الثقري جاء إىل محاد

 1346  .................................................... رأيت شاب ا تقيف بؼزويـ

 1471  ........................... رأيت يف كتاب طبد الرمحـ بـ طؿر إصبفاين

 1295  .......................................... رأيت يف كتب إبراهقؿ بـ مقسك

 1443  ....................................................... رأيت فقؿا يرى الـائؿ
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 943  ............................................... رأيت وكقًعا إذا قام يف الصالة

 933  ...................................... رأيت وكقًعا وبشر بـ السري يتذاكران

 965  ................................... رأيت وكقًعا يعرض طؾقف أحاديث الؿعىل

 1327  ................................................. ربؿا اشتريـا الشلء فـستره

 1314  .......................................... يلخذ الؽسر ربؿا رأيت أبل 

 1358  .................................................. رحؾ معـا يحقك بـ معقـ

 1423  ................................................ غقاثروى سػقان طـ أبل 

 1439  ........................................... روى سػقان طـ طؿقر الخثعؿل

 1397  ........................................... روى وكقع طـ الؼاسؿ الجعػل

 1397  ................................ زطؿ أبق أسامة أكف كتب طـ سعقد بالؽقفة

 1113  ................................................. الزم طبد الرمحـ بـ مفدي

 1195  .................................................. الزهري طـدكا كلخذ بالقد

 1286  ......................................... سللت أمحد بـ حـبؾ أن يؽتب يل

ي  1523  .................................... سللـل أمحد بـ حـبؾ طـ مشايخ الرَّ

 938  ........................................................ للـل طبد الل بـ طظس

 1533  ............................................ سبعة طشر حديثا مـ هذا خطل

 1346  ............................ سعقد بـ أبل طروبة مل يسؿع التػسقر مـ قتادة



t T        543  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 1363  ........................................... سػقان طـ إبراهقؿ شبف ٓ شلء

 1459  ...................... يؼقل: حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقبة سؿعت أبا زرطة

 1539  ................................. سؿعت أبل وجرى طـده معرفة الحديث

 1327  ........................... ل إسحاقسؿعت إطؿش يحدث بحديث أب

 884  .................................. سؿعت إوزاطل يػضؾ محؿد بـ القلقد

 872  ............................................ سؿعت الصقحة بقفاة إوزاطل

 1353  ...................................... سؿعت القركاين جار أمحد بـ حـبؾ

 1447  ...................................... سؿعت مـ بعض الؿشايخ أحاديث

 1532  .......................................... بـ طزيز إيظ سؿعـا مـ محؿد

 958  ................................................... سؿعـا مـف، والل الؿستعان

 1336  ................................................................. شبف ٓ شلء

 743  ......................................................... ؿشعبة أثبت يف الَحؽَ 

 751  ........................................................ شعبة بـ الحجاج ثؼة

 1435، 1398  ................................................. شعبة بـ ديـار ثؼة

 1354  .......................... شعبة لق َطؾَِؿ أكف طـ الؼاسؿ بـ طق ف مل يحؿؾف

 1236  ............................................. شؽا أبق أسامة إىل ابـ الؿبارك

 843  .................................................................. شقخ الشباب
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 541 

 

 

 

 

 1413  ................................................. بـ مسؾؿ طجظ ثؼة صالح

 946  ................................................................... الصدق الـقة

 1256  .............................................. بـ خالد الدمشؼل ثؼة صدقة

 1536  ....................................... تؿ محؿد بـ إدريسِصْر إىل أبل حا

 1359  ............................................. صؾقت بجـب يحقك بـ معقـ

 1324  ..................................... ضعقػ، إكؿا هق الحسـ طـ أبل بؽر

 967  .................................................. صؾب الحديث قبؾـا وبعدكا

 1171  ................................. طافاه الل يف كؾ شلء إٓ يف هذا الحديث

 1133  ........................................... طبد الرمحـ أقؾ سؼطا مـ وكقع

 1137  ................................ طبد الرمحـ بـ مفدي أثبت أصحاب محاد

 1148  ................................................ ك ثؼة إمامطبد الل بـ الؿبار

 1432  ....................................... بـ ططاء كان شقًخا ثؼة طبد الؿؾؽ

 1421  ........................................ طبدالرمحـ بـ حضقر شقخ بصري

 1331  ............................................... طبدالرمحـ ثبت، ووكقع ثؼة

 1416  ............................................. طثؿان أبق القؼظان لقس بؼقي

 1412  ........................................... بـ سعد شقخ لقس بذاك طثؿان

 873  ............................... طجزت الؿؾقك طؿا أدب إوزاطل بف كػسف



t T        542  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 1149  ....................................................... طرفت ابـ الؿبارك؟

 1353  .....................................................ربقعة كان حدثا طظ بـ

 1273  ....................................................... طظ كان أسرد وأتؼـ

 1273  ....................................................... طظ كان أسرد وأتؼـ

 1369  ........................................................طظ مـ أهؾ الصدق

 887  ........................................................طؾقؽ بالقلقد بـ مزيد

 885  ................................................ طؾقؽؿ بؽتب القلقد بـ مزيد

 831  .................................... طؿدوا إىل شقخ ٓ يؿقز بقـ قرٍء وحقضٍ 

 1129  ................................................ طـدي طـ الؿغقرة بـ شعبة

 915  ................................................................. غاب الشػؼ؟

 1164  ........................................  إىل طبد اللغدوت أكا وصاحب يل

 1514  ........................ غضب أبق القلقد يقًما فؼال: ٓ يسللـل الققم أحد

 1393  ............................................................ غؾط بعشر سـقـ

 865  .................................................... فنن الل طزوجؾ يلجر طىل

 1395  ............................................................... فليـ التؼقى؟

 1534  ............................................................  فؼال برأسف: ٓ.

 768  .......................................................  .فؼال برأسف، أي: كعؿ
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 763  ............................................................. فؼدتؽ وطدمتؽ

 1321  .............................................................. الػؼر مع الخقر

 1466  ............................................ قؿ؟يف أي سـة كتبتؿ طـ أبل كع

 799  ...................................... فقؽؿ أحد سؿعف مـ حريز بـ طثؿان؟

 965  ............................. قال أبق بؽر الصديؼ: الؽذب مجاكب لإليؿان

 1485  ........................... قال لـا أبق القلقد الطقالسل: إذا كان طـدكا ققم

 1527 .......................................... قال يل ابـ كػقؾ: كؿ كتبتؿ طـل؟

 1491   ........................................................... قال يل أبق جعػر

ِريُّ بـ معاذ  1493  ...................................................... قال يل السَّ

 939  ................................ ألقس الخالفة وصقة: ظقال يل طبد الل بـ ط

 1516   ................... قال يل هشام بـ طؿار: أي شلء تحػظ طـ إذواء؟

 932  ........................................................... قام وكقع يقًما قائًؿا

 1174  .......................................................... قد أراب ابـ لفقعة

 1351  .......................................... قد كان لعثؿان ابـ يؼال لف: طؿر

 929   .............................................................. قد كبركا وكسقـا

 1326   ................................................... قد كـت أكره لؽؿ الدكقا

 1513   ....................................... قد كظرت يف حديث مروان بالشام



t T        544  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 1318   .............................................. د وجف أبقك أمس يف صؾبؽق

 976   ...............................................قدم طؾقـا إسؿاطقؾ بـ طقاش

 1114   ............................................... قدمت طىل سػقان بـ طققـة

 1357  ................................... قدمـا البصرة وكان قدم يحقك بـ معقـ

 1481، 1433   .........................  قرأت كتاب إسحاق بـ راهقيف بخطف

 1446   ................................................. قعدت إىل أبل القلقد يقًما

 1537   ...................................... قؾت طىل باب أبل القلقد الطقالسل

 769   ............................................. بل إسحاق: مـ حدثؽقؾت ٕ

 754   ................................... قؾت لعبدالل بـ ديـار: أكت سؿعتف مـف؟

 838   .................................... ؿا رأيت رجاًل أطؼؾ مـ محاد بـ زيدقؾَّ 

 1323   .......................................... قؾقؾفا يجزي وكثقرها ٓ يجزي

 853   ...................................................... الؼقل ما قال أبق طؿرو

 1462   .................................... ققؾ ٕبل زرطة: بؾغـا طـؽ أكؽ قؾت

 1167   .......................................... كان ابـ الؿبارك إذا صىل العصر

 1142   ................................................ ابـ الؿبارك ربع الدكقا كان

 1172   ................................. كان ابـ الؿبارك ٓ يترك حديث الرجؾ

 1371  .......................... كان ابـ جريج ٓ يصحح أكف سؿع مـ الزهري
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 1222   ............................................ كان أبق إسحاق الػزاري إماًما

 1441   ........................................................ كان أبق زرطة أففؿ

 1468   .............................................. كان أبق زرطة طـدكا بِحْؿص

 1257   .................................... كان أبق طبقد الل مسؾؿ بـ مشؽؿ ثؼة

 1249   ...................................... ن أبق مسفر يؼدم يزيد بـ السؿطكا

 818   ............................................... كان أبق هارون العبدي كذاًبا

 1373   ............................. كان أمحد ابـ حـبؾ ويحقك بـ معقـ يؼقٓن

 1268   .............................................................. كان أمحد أفؼف

 1324   ............................................... كان أمحد بـ حـبؾ إذا رأيتف

 1338   ............................................ كان أمحد بـ حـبؾ بارع الػفؿ

 1285   ................................................. كان أمحد بـ حـبؾ طـدي

 1275   ....................................... أطالم الديـكان أمحد بـ حـبؾ مـ 

 1438   ................................................ كان أمحد بـ حـبؾ يعرفؽ

 892   ................................ كان إوزاطل إذا أخذ يف واحدة مـ ثالث

 874، 873   ........................................ كان إوزاطل إماًما يف السـة

 1223   ................................ يف السـة كان إوزاطل والػزاري إمامقـ

 883   .............................................. كان إوزاطل يحػظ الؼرآن؟



t T        546  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 882   ......................................... كان إوزاطل يؼقل: ما أحد أطؾؿ

 1141   ................................... ع بـ أكس مختػًقا طـد حائؽكان الربق

 833   ...................................... كان ثؼة خقاًرا كان أيقب يؿشل معل

 1252   .................................................... كان ثؼة يف صؾب العؾؿ

 819   .................................................  كان حجاج أسرد لؾحديث

 1139   ....................... كان محاد بـ زيد إذا كظر إىل طبدالرمحـ بـ مفدي

 823   .........................................كان محاد بـ زيد ٓ يـفك طـ جعػر

 1436   ......................................................... كان دربـدان العؾؿ

 1154   ......................................  وكحـ يف غزاة الروم كان ذات لقؾة

 1317   ........................................ كان ربؿا خبز لف فقجعؾ يف فخارة

 855   ........................................... كان سبب صؾب إوزاطل العؾؿ

 1243   ................................ كان سعقد بـ طبد العزيز يداين إوزاطل

 894   ..........................................كان سػقان الثقري إذا جاءه كتاب

 983   .................................................... كان سػقان ٓ يسؿل لقًثا

 1525   ......................................... كان سؾؿة بـ شبقب قدم البصرة

 792   ................................................. ذا ركب مع ققمكان شعبة إ

 737   ........................................................... كان شعبة أمر فقفا
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ا  778   ............................................ كان شعبة بصقًرا بالحديث جد 

 787   ......................................................... كان شعبة مـ العباد

 721   ........................................ كان شعبة يضعػ أحاديث أبل بشر

 719   .......................................... كان شعبة يؼدم يحقك بـ أبل كثقر

 724   ............................................ كان شعبة يؼقل يف حديث قتادة

 723   .............................................. كان شعبة يـؽر حديث سؿاك

 735   ......................................... ملمقًكا كان خقاًراكان صدوًقا كان 

 1128   ............................................كان طبد الرمحـ أكثرهؿ حديًثا

 1393   ................................... كان طبد الرمحـ بـ مفدي أطؾؿ الـاس

ث يف مجؾسف  1117   ........................ كان طبد الرمحـ بـ مفدي ٓ ُيَتَحدَّ

 1111   ........................................ كان طبد الرمحـ يؽقن طـد سػقان

 1133   ......................................... كان طبد الل ٓ يػتل إٓ بؼقة وأثر

 1432   ........................................... محادكان طبد القاحد كتب طـ 

 1371   ...................................................... كان طظ أسرد وأتؼـ

 1366   ...................................... كان طظ بـ الؿديـل طؾًؿا يف الـاس

 827   ............................................... كان طظ بـ زيد يحدثـا الققم

 845   ..................................... ٓ يحجب بؿـ ٓ يرث كان طؿر 
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 1325   .......................................... كان طـد طثؿان بـ غقاث كتاب

 1512   ........................... كان محؿد بـ يزيد إسػاصل يحػظ التػسقر

 1399   ..................................... شققخكان مروان بـ معاوية يتؾؼط ال

 1326   ....................................... كان معل أصر ف طق ف طـ الحسـ

 1313   ............................................... كان مـ بعد سػقان الثقري

 1255  .................................................... كان مـ حػاظ أصحابـا

 985   ....................................... كان وكقع إذا أتك طىل حديث حـظؾة

 937   .......................................................... كان وكقع أسردهؿ

ث يف مجؾسف  1335   .......................................... كان وكقع ٓ ُيتحدَّ

 935   .................................................... كان وكقع مطبقع الحػظ

 993   ............................................. كان وكقع يػخر بسؾؿة بـ كبقط

 1311   .............................................. كان يحقك أبصرهؿ بالرجال

 1354   .................................... كان يحقك بـ معقـ يؼقل يف الحديث

 955   ..................................................... كان يروي طـ أبل وائؾ

 716   ................................................. كان يزيد بـ أبل زياد رفاًطا

 1367، 1268   ......................................... كاكا يف الحػظ متؼاربقـ

 1394   ..................................... كاكت الحؾؼة لعبد الرمحـ بـ مفدي
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 746   .................................................... كاكقا إذا خالػقا بالؽقفة

 1392   ................................................ وكقًعا سؽتقاكاكقا إذا رأوا 

 736   .................................................... كاكقا يخالػقكـل بالؽقفة

 993   ................................. كاكقا يؼقلقن: إن طبد القهاب بـ مجاهد

 1182   ............................................................... كتابف صحقح

 1482   ............................................................ كتب إيلَّ أبق ثقر

 788   ............................................ كتب إيلَّ شعبة أما بعد فؼد ذهب

 1477   ................................................. كتب إلقؽ حقـ حدثت؟

 1115   ....................................... كتب طـل الحديث يف حؾؼة مالؽ

 1531   ......................................... ائتقـكتبت الحديث سـة تسع وم

 1456   .................................... كتبت بالري قبؾ أن أخرج إىل العراق

 1457   .............................. كتبت طـ أبل سؾؿة التبقذكل طشرة آٓ ف

 1348   .................................كتبت طـ إطؿش أحاديث طـ مجاهد

 1532   ................................................. كتبت طـد طارم وهق يؼرأ

 1438   ..................................... كثقر الرماح َبؾخلٌّ روى طـف الشققخ

 857  ................................................. كػاكا إوزاطل مـ كان قبؾف

ق طـا يا معش  896   .................................................... ر الشبابُكػُّ
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 896   ................................................... قا طـا يا معشر الشبابػُّ كُ 

 794   ......................................... كؾ شلء حدثتؽؿ بف فذلؽ الرجؾ

 1341   .................................كؾ شلء حدثـا شعبة طـ قتادة طـ أكس

 747   ........................................ كؾ شلء يحدث بف شعبة طـ رجؾ

 1531   ............................. كؾ هذه إحاديث لقست مـ حديث فرات

 853   ......................................................... كؾػ الشقخ فتؽؾػ

 781   ............................................... كؾؿـا شعبة أكا وطباد بـ طباد

 1396   .............................................. ا يعر ف الطبقب الؿجـقنكؿ

 1522   ............................... كـا إذا اجتؿعـا طـد محدث أكا وأبق زرطة

 1384   .................................... كـا إذا قؿـا مـ طـد شعبة جؾس خالد

 1211   ........................................ كـا بلرض الروم أكا وابـ الؿبارك

 953   ...................................................كـا طـد وكقع ومعـا مجاطة

 1529   .................................................... كـا يف البحر فاحتؾؿت

 1237   ........................................... كـا مع ابـ الؿبارك بالؿصقصة

 975   ..................................... بع ما سؿع إطؿش مـ مجاهدكـا كتت

 1322   ............................................. كـا كعر ف حسقـ الؿعؾؿ هبذا

 1385   ..................................................... كـت أتحػظفا وأكتبفا
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 774   ..........................................................كـت أتػؼد فؿ قتادة

 1453   ...................................................... كـت أتقىل آكتخاب

 1267   ..................................... كـت أجالس بالعراق أمحد بـ حـبؾ

 764   ........................................... كـت أجالس قتادة فقذكر الشلء

 1389   .............................. كـت أخرج مـ البقت وأكا أصؾب الحديث

 758   ................................................... كـت أسلل محاًدا فقجقبـل

 1282   .............................. كـت أشبف أمحد بـ حـبؾ بلرصلة بـ الؿـذر

 1381   ...................................... كـت أكتب طـ سػقان هفـا وحدي

 1339   ............................... كـت طـد أمحد بـ حـبؾ فدخؾ طؾقف رجؾ

 1517   ...................................... كـت طـد والقـا إبراهقؿ بـ معرو ف

 1496   ..............................................كـت فقؿا مضك وأكا صحقح

 1493   ......................................... كـت مـذ سـقـ كحق طشريـ سـة

 1427   .......................................... ُكـْقة زياد بـ الحصقـ أبق جفؿة

 733   ............................................ كـقة محؿد بـ زياد أبق الحارث

 732   ...........................................كـقة واثؾة بـ إسؼع أبق قرصافة

 733   ................................................... كـقة يزيد بـ مخقر أبق طؿر

 1294   .................................................... كقػ تغػؾقن طـ قتقبة
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 773   ....................................... ٓ أحدثؽ ٕين سؿعتف مـ أبل طقن

 1317   ............................................ ٓ ُأراه سؿعف مـ طظ بـ ربقعة

 1261   .......................................  شاب ا يف كاحقة الؿشرقٓ أطؾؿف إٓ

 1169   .................................................................... ٓ ترفعف

 914   .......................................... ٓ تغقر مـ كالمل شقًئا إٓ الؾحـ

 759   ....................................................... براهقؿإٓ تققػـل طىل 

 758   ......................................................ٓ تققػـل فنين ٓ أدري

 1179   ................................................................ وٓ ذا ،ٓ ذا

 1333  .......................................................... مل يسؿعف شلء:ٓ 

 963   ......................................... يحقك أبلبراهقؿ بـ إٓ كروي طـ 

 1333  .......................................................  ػؾح ما بؼل وكقعكٓ 

  726   .................................................. الل ما ذكر ابـ أبل لقىلٓ و

 1197   ................................................. ٓ يجؿع الخراج والُعشر

 1373   ......................................................... ٓ يرتاب يف صدقف

 1437   ....... زرطة أبلبؼك الل طزوجؾ لفؿ مثؾ أٓ يزال الؿسؾؿقن بخقر ما 

 1185   ...................... ٓ يؽتب طـ جرير بـ طبد الحؿقد حديث السري

 1476   ..................................... ٓ يفقلـؽ الباصؾ فنن لؾباصؾ جقلة
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 1215   .................................. ـ حالل أحب إيلٕن أتصدق بدرهؿ م

 797   ....................... ٕن أِخرَّ مـ السؿاء أحب إيل مـ أققل: زطؿ فالن

 796، 795   .................................... ٕن أزين أحب إيل مـ أْن أدل س

 798   .................................... ٕن أقع مـ فقق هذا الؼصر طىل رأسل

 1455   ................................................... لزمـا إبراهقؿ بـ مقسك

 1214  ......................................... لعؾ الؽؾؿة التل أكتػع هبا مل أكتبفا

 1243  ......................................للؼد حرصت طىل مجع طؾؿ إوزاط

 858   ........................................ لؼد ضاع جـد فؼقففا ققس إطؿك

 1131   .......................................... لؼد كان فؼقًفا طالًؿا طابًدا زاهًدا

 1219   ..................................... َلَؼْقُل أبل إسحاق الػزاري أحب إيلَّ 

 1221   ................................... لؼقت الرجال الذيـ لؼقفؿ أبق إسحاق

 812   ...................................... مل أحًدا قط أطؾؿ بالسـة وٓ بالحديث

 1153   ................................ مل أر أحًدا مـ الـاس أقرأ مـ ابـ الؿبارك

 1189   ..................................... مل أر رجاًل أفضؾ مـ يحقك بـ أيقب

 1154   ................................................. مل أر رجال قط أسّر بالخقر

 742   .......................................... مل أر يف الحديث أصدق مـ شعبة

 1157   .............................................. مل أر مثؾ طبد الل بـ الؿبارك
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 722   ......................................... مل يسؿع أبق بشر مـ حبقب بـ سامل

 953   ........................... مل يسؿع إطؿش مـ مجاهد إٓ أربعة أحاديث

 728   .............................................. ؼسؿمل يسؿع الحؽؿ حديث م

 1248   ....................... مل يسؿع سعقد بـ طبد العزيز مـ محؿد بـ كعب

 1339   ............................................. مل يسؿعف الؿسعقدي مـ زيد

 1331   .................................................... ءمل يسؿعف مـ أبل رجا

 1332   ...................................................... مل يسؿعف مـ الحسـ

 1391   ...................................... مل يؽـ أبق سعقد يؿزح وٓ يضحؽ

 1339   ........................... مل يؽـ بالبصرة بعد شعبة مثؾ يحقك بـ سعقد

 1191   .................................... هؾ العؾؿمل يؽـ بالؿديـة أحد أشبف بل

 1134   ....................... مل يؽـ يف زمان ابـ الؿبارك أحد أصؾب لؾعؾؿ مـف

 1388، 1376، 1338   ........... مل يؽـ يف زمان يحقك بـ سعقد الؼطان مثؾف

 1479   .............................. لؿا أتقت محؿد بـ طائذ وكان رجال جافقا

 1234   ....................................... لؿا أردت أن أرتحؾ مـ طـد معؿر

 858   ........................................... لؿا تقيف مؽحقل جؾسقا إىل يزيد

 1341   ......................................... أمحد بـ حـبؾ لقضرب لؿا ُحِؿَؾ 

 1533   ......................................لؿا خرجـا مـ الؿديـة مـ طـد داود
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 893   ........................................ لؿا سقيـا طىل إوزاطل تراب قبره

 1363   ........................... لؿا فارقت طبد الرزاق أتقت هشام بـ يقسػ

 1487   ............................................... الؾفؿ إين أشتاق إىل رؤيتؽ

 1397   .................................. لق ُأخذت ما حؾػت بقـ الركـ والؿؼام

 1263   ..................................... ريلق أدرك أمحد بـ حـبؾ طصر الثق

 1133   ....................................... لق استؼبؾت مـ أمري ما استدبرت

 1113   .......................................... لق أن طـدي كتبل ٕفدتؽ طؾًؿا

 1151   ......................................................... لق جفدت جفدي

ت طقـؽ  1155   ...................................................... لق رأيتف لؼرَّ

 1495   ....................................................... لق كان يل صحة بدن

 1168   ........................................ لق مل تؽـ لؽ صـاطة ما صحبتـل

 1198   ....................... ن مجقع ما طـدي مـ حديث الصـعاكققـ ألقددت 

 1332   ......................................؟لقؽ كـت أكتب لفلقٓ أكف أهدى إ

 1382   ............................................ لقٓ مؽاكؽ ما حدثتف بحديث

 737   ............................................... لقس أحد أحب إيل مـ شعبة

 752    ......................... سحاق مـ شعبةإا طـ أبل صح حديثً أ أحدلقس 

 835   .................................. لقس أحد يف أيقب أثبت مـ محاد بـ زيد
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 1216   ....................................... لقس أمر الـاهل مـ دخؾ طؾقفؿ

 942   .............................................. لقس الثقري طـدكا بلفضؾ مـف

 1328، 724   ...................................................... لقس بصحقح

 748   ..................................... لقس شلء ُأحدثؽؿقه إٓ شقًئا حػظتف

 963   ..................................................... لقس طـدكؿ أحد يشبفف

 1277   .................................. لقس يف أصحابـا أحػظ مـ أبل طبد الل

 1333   ............................................... لقس هق مـ صحقح حديثف

 1321   ............................................................ صحاحبلقست 

 927   ................................... لئـ بؼقت لقؽثرن اختال ف أقدام الرجال

 772، 739   ................................ ما أبايل مـ خالػـل إذا وافؼـل شعبة

 1475   ................................... ا أحد أحب إيل أن أراه مـ أبل زرطةم

 882   .............................................. ما أحد أطؾؿ بالزهري مـ قرة

 994   ................................................. ما أخذت حديًثا قط طرًضا

 941   ......................... خشع لل طزوجؾ مـ وكقعأ كان دركت رجاًل أما 

 766   .................................................... ما أدري سؿعتف مـف أم ٓ

 1334   ............................................................. ما أشد الؿقت

 881   ....................... ما أصقب أهؾ دمشؼ بلطظؿ مـ مصقبتفؿ بنبراهقؿ
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 999   ......................................................... دل بقكقع أحًداما أط

 1256   .......................... صاحب إوزاطل يعـل ما أطر ف أبا الـجاشل

 1228   ............................ ما أطؾؿ أحًدا مـ أهؾ اإلسالم أجدى وأدفع

 1483   ............................................ ما أطؾؿ أين سؿعت مـف بالؾقؾ

 1272   .......................... ما أطؾؿ يف أصحابـا أسقد الرأس أفؼف مـ أمحد

 1361، 1352   ........................................................ ما أقرهبؿا

 923   .................................... لقسقرما أكثر طبٌد ذكر الؿقت إٓ كػاه ا

 983   ......................................................... ما ترى ما كان أمجؾف

 833   ...................................................... ما تؼقل يف محاد بـ زيد

 938   ................................................... ؟ما تؼقل يف مخرجـا هذا

 1333   ...................................... ما رأيت أبا مسفر قط أحسـ صالة

 1315   ............................................. ما رأيت أبل قط اشترى رماًكا

 1139   .................................... ما رأيت أمجع مـ طبد الل بـ الؿبارك

 893   ......................................... ما رأيت أحًدا أبصر وٓ أكػك لؾغؾ

 1132   ............................. ت أحًدا أتؼـ لؿا سؿع ولؿا مل يسؿع ما رأي

 1269   .................................... ما رأيت أحًدا أمجع مـ أمحد بـ حـبؾ

 1181   .................................. ما رأيت أحًدا أروى لؾزهري مـ معؿر
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 1439   .............................. أكسا أطؾؿ بحديث مالؽ بـ أحدً ما رأيت 

 1373   ................. ما رأيت أحًدا أكػع لإلسالم وأهؾف مـ يحقك بـ سعقد

 925   ....................................... عما رأيت أحًدا أوطك لؾعؾؿ مـ وكق

 816   ........................... ما رأيت أحًدا مل يؽتب الحديث أحػظ مـ محاد

 1242   ............................................... ما رأيت أحسـ مسللة مـؽ

 1513   .................................................. ما رأيت أحػظ مـ أبقؽ

 934   .................................................... ما رأيت أحػظ مـ وكقع

 933   .......................................................... ما رأيت أحػظ مـف

 791   .................................................... ما رأيت أشؽر مـ شعبة

 1226   .................................. ما رأيت أورع مـ أبل إسحاق الػزاري

 832   ...................................... محاد بـ زيدما رأيت بالبصرة أفؼف مـ 

 825   ........................................ ما رأيت يف العراق مثؾ محاد بـ زيد

 1392   ...................................... ما رأيت مثؾ طبد الرمحـ بـ مفدي

 1374   .................................. ما رأيت مثؾ محؿد بـ طبد الل بـ كؿقر

 926   ...........................................................ما رأيت مثؾ وكقع

 1333   ..................... ما رأيت مصؾقا قط أحسـ صالة مـ أمحد بـ حـبؾ

 855  ............................... ما رأيت مصؾقا قط أشبف بعؿر بـ طبد العزيز
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 1375   ...................................... ما رأيت مـ الؽقفققـ مـ أحداثفؿ

 1237   .......................................... ما رأيت مـذ خرجت مـ بالدي

 1284   ........................ ما رأيت يزيد بـ هارون أكرم أحًدا إكرامف ٕمحد

 1283   ................... ما رأيت يزيد بـ هارون ٕحد أشد تعظقًؿا مـف ٕمحد

 878   ............ إوزاطلا إىل الحؼ إذا سؿعف مـ سرع رجقطً أا أحدً ما رأيـا 

ماورد إٓ طـد ابـ الؿباركما رأيـا ا  1235   .................................... لزَّ

 1221، 1223   ............................. ما رأيـا رجاًل أفؼف مـ أبل إسحاق

 1379، 1337   ...................... مثؾ يحقك بـ سعقد يف هذا الشلن ـاما رأي

ي  1492   .............................................. ما رغبت قط يف ُسْؽـَك الرَّ

 851   ................................ َخؾَِؼ  ما سؿعت كالم متؽؾؿ إٓ وإذا كررتف

 836   ......................................... ما شػاين مـ الحديث إٓ إطؿش

 1328   .......................................... طـدكا شلء كعطقؽ إٓ الخبز ما

 1474   ............... ما فاتـل الدطاء ٕبل زرطة يف شلء مـ صؾقات الػرائض

 947   .......................... ما فقفؿا بحؿد الل إٓ كؾ إٓ أن وكقعا مل يختؾط

 1135   ............................... ما قدم طؾقـا أحد يشبف طبد الل بـ الؿبارك

 1135   ............................ ما قرأ طبد الرمحـ بـ مفدي طىل مالؽ أثبت

 847   ............................. حد أطؾؿ بالسـة مـ إوزاطلما كان بالشام أ
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 833   .............................. ما كان جؾد بـ أيقب يسقى صؾقة أو صؾقتقـ

 815   ......................................... ما كـا كشبف محاد بـ زيد إٓ بؿسعر

 837   ...................................... ما لؼقت أحًدا أحسـ حديًثا مـ شعبة

 945   ......................................................... ما كعقش إٓ يف ستره

 1342   ........................................ ين حدثت هبذا الحديثأما يسرين 

 793   ............................................. ما يسرين أين قؾت: قال مـصقر

َقر مـفم  1218   .................................ا يـبغل أن يؽقن رجؾ أبصر بالس 

 1354   .................................................. مات أبق مسعقد أيام طظ

 1312   ........................................... مثؾ يحقك يؼال لف: قؾ حدثـا؟

 1136   ........................................... مثظ يػتل يف الؿسجد الحرام؟

 1383   ......................... محؿد بـ صبقح بـ السؿاك لقس حديثف بشلء

 1372   .................................... محؿد بـ طبد الل بـ كؿقر درة العراق

 1386   .................................................. محؿد بـ كريب ضعقػ

 1419   .................................. محؿد بـ مفزم الشعاب هق شقخ قديؿ

 1453   ................................ مررت يقًما ببقروت فنذا شقخ مخضقب

 1365   ......................................  مرسالت ابـ أبل خالد لقس بشلء

 1363   ............................................ مرسالت ابـ طققـة شبف الريح
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 1362  ................................ إسحاق طـدي شبف ٓ شلء أبلمرسالت 

 1367   .......... مرسالت معاوية بـ قرة أحب إيلَّ مـ مرسالت زيد بـ أسؾؿ

 1383   ........................................................ عقدي كان ثؼةالؿس

 1394   ................................ مسؾؿ بـ خالد الزكجل لقس يعبل بحديثف

 979   ................................................. مغقرة بـ زياد الؿقصظ ثؼة

 1433   ............................................... مؽحقل إزدي أدرك أكًسا

 1133، 1377   ..................................... ؟ثبت شققخ البصريقـأمـ 

 1131، 1378، 995   ..............................؟مـ أوثؼ أصحاب الثقري

 948   ............................................................... مـ أيـ تلكؾ؟

ـْ رجؾ أهؾ البصرة بعد شعبة؟  814   .......................................... َم

ـْ كظر إىل إوزاطل اكتػك  921   ................................................ َم

 919   .................... مـ كظر يف كتب إوزاطل يظـ أكف كان صاحب كالم

 846   ............................................................. ؟مـ هذا تعجب

 962   ................................. ن جابرأفال تشؽقا  شلءمفؿا شؽؽتؿ يف 

 1387   .................................... مقسك ابـ داود قاضل صرسقس ثؼة

 935   ........................................................ كزل إوزاطل بالؼاع

 779   ........................................... كصصت طىل قتادة سبعقـ حديًثا
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 1378   ................................................ صالح ثؼة الـضر بـ طربل

 1144، 1399، 1316، 931، 859   ..... كظرت فنذا اإلسـاد يدور طىل ستة

 1285   ............................................  كظركا فقؿا يخالػؽؿ فقف وكقع

 959   .................................................................. ثؼة ثؼة ،كعؿ

 841   .......................................................... هاتقها قبؾ أن تبرد

 1262   .......................................... هذا أطؾؿ الـاس بحديث سػقان

ي  1319   ........................................................ هذا رواه طـ الَبر 

 1343  ....................................... براهقؿإصحاب أخالػ  :هذا غؾط

 1369   ............................................................. ققل ططاء هذا

 1337   ............................... هذا كالم أمحد بـ حـبؾ وطظ بـ الؿديـل

 1323   .................................................. هذا مؾزق طـ أبل مِْجؾز

 1186   ...................................................... هذا مـ طؼارب َسَؾؿ

 1173   ............................................ هق صالح يف كؾ شلء إٓ هذا

 1372   ........................................ همٓء ققم حػاظ كاكقا إذا سؿعقا

 1315   ................................. ٓ القرعإرى محؾفؿا طىل ذلؽ أما  ،والل

 832   ........................................... تخؾَق بشقخوأّي شلء ألذُّ مـ أن 

َف رجؾ مـ الصقـ بؽاغد  1331   ............................................. َوجَّ
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 1152   ............................................. وددت أين أقدر أن أكقن مثؾف

 723   ...................................................... وكان سقد أهؾ الؽقفة

ث  883   .................................................. وكان ملمقًكا طىل ما حدَّ

 938   .................................................... وكقع أحػظ مـ ابـ داود

 1392، 928  .............................. دريسإطؾؿ بالحديث مـ ابـ أوكقع 

 998   ............................................... وكقع طـ سػقان غاية اإلسـاد

 996   ............................................................. ثبت وكقع طـدكا

 995   ............................................................. وكقع مـ الثؼات

 865   ...................................................... وىل الل ٕمقر الؿممـقـ

 1335   ...................................... ولقس مـ صحقح حديثف طـ ططاء

 1239   ........................... وما رأيت مؿـ كتبـا طـف أفصح مـ أبل مسفر

 1366   ................................................. وما يـؽر أن يؽقن قد لؼقف

 1211   ................................................. ومـ يشبع مـ هذا الشلن

 1336   ......................................................... ؟ومـ يطقؼ كؼدك

 إوزاطل
َّ
 913   .................................................... ويحؽ ُردَّ َطظ

 1193   ............................... ملسو هيلع هللا ىلصيا أبا إسحاق بقـ الحجاج وبقـ الـبل 

 822   ..................................................... ٓ تؼؾ كذا ،يا أبا الـضر
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 1299   ........................................ يا أبا طبد الل هل ثالثة آٓ ف ديـار

 1213   ....................................... يا أبا محؿد ضقعـا أيامـا يف اإليالء

 856   ................................. ؟يا أبا محؿد متك أبان الرواح إىل الجؿعة

 783   ......................................... يا أبا معاوية كظرت فقؿا كؾؿتؿقين

 1319   .................................................. الػائز مـ فاز غًدا يا بـل،

 1336   ............................................ ورزق ربؽ خقر وأبؼك يا بـل،

 757   .................................................. استقثؼت لؽ مـف ،يا شعبة

 759   ............................................. براهقؿإٓ تققػـل طىل  ،يا شعبة

 1159   .......................................... ؟هؾ رأيت ابـ الؿبارك ،يا طبقد

 767   ......................................... يا مجـقن هذا حدثـا بف أبق إسحاق

 749   .................................... قد سؿعت سؾقؿان ،يا محؿد بـ خازم

 843   ....................................... اؽـ ٓ يـزع شعرً يحتجؿ الؿحرم ول

 954   ....................................... يحقك بـ الضريس مـ حػاظ الـاس

 1375   .......................................... يحقك بـ سعقد أثبت مـ همٓء

 1386   .........................................يحقك بـ سعقد الؼطان حافظ ثؼة

 1374   ................................... يحقك بـ سعقد إلقف الؿـتفك يف التثبت

 1386   ...................................... يحقك بـ سعقد مـ الثؼات الحػاظ

 1433   .................................................. يزيد بـ زياد لقس بشلء

 1417   ............................................... قديؿ يعىل بـ الـعؿان شقخ
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 فٗسع األغعاز

 الصفحةرقم                                                                                         طرف البيت

 458 ........................................... أضاءت بالد الري كقًرا وأشرقت

 384  ................................................ أمـ حدثان الدهر أكت مروع

 496  ..................................................... أكػسل ما لؽ ٓ تجزطقـا

 62 ............................................................... أيفا الطالب طؾؿا

 282 ............................................... يقم السقر باكقة خؾػت طرسل

 368 ............................................ رويـدك حتك تـظري َطؿَّ تـجؾـل

 495 ............................................................ لقس يف الديـ مراء

 373 ..................................................... كعك يَل إبراهقؿ أورع طامل

 459 ........................................ كػك الـقم طـ طقـل وما زلت ساهرا



t T        566  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 فٗسع األعالّ املرتدِ هلِ

 رقم األثر                                                                                                           االشم

 أ
 1252  ...................................................... إبراهقؿ بـ أبل شقبان

 991  ................................................ إبراهقؿ بـ إسحاق بـ طقسك

 1342  ........................................................ إبراهقؿ بـ الحارث

 991  ................................................. إبراهقؿ بـ القلقد بـ مسؾؿة

 874  ............................................... إبراهقؿ بـ طؿر بـ أبل القزير

 1187  ................................................ إبراهقؿ بـ طقسك الطالؼاين

 1372  ............................................... إبراهقؿ بـ مسعقد الفؿذاين

 1395  ................................................... بـ يزيد الخقزي إبراهقؿ

 931  ............................................... أمحد بـ طبدالرحقؿ بـ البرقل

 1173  ............................................... أمحد بـ طظ إبار البغدادي

 1178  ....................................... أمحد بـ مـصقر بـ راشد الؿروزي
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 1332  ................................................................. أزهر الباهظ

 923  ..................................................... إسحاق بـ محاد الـؿقري

 884  ................................................ إسحاق بـ مقسك إكصاري

 1243  ........................................................ إسؿاطقؾ بـ سؿاطة

 1132  ............................................... إسؿاطقؾ بـ مسؾؿة الؼعـبل

 883 ........................................................ ب بـ تؿقؿ الؼاريأيق

 1193 ............................................................. أيقب بـ ُخقط

 ب
 1434 ............................................................ بسطام بـ مسؾؿ

 767 .............................................................. بشر بـ الؿػضؾ

 ج
 1392  ............................................. جرير بـ طبد الحؿقد بـ ُقْرظ

 753  ............................................................... جعدة بـ هبقرة

 1434  ................................................. جعػر بـ محؿد الزطػراين

 831 ....................................................... َجْؾد بـ أيقب البصري

 ح
 1393 ....................................................... حبان بـ طظ العـزي
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 1422 ............................................................ الحسـ بـ ثابت

 963  .......................................................... الحسـ بـ الزبرقان

 963 .............................................................. لحسـ بـ طرفةا

 1185  ........................................... الحسـ بـ طقسك بـ ماسرجس

 763  .................................................... حػص بـ طؿر الؿفرقاين

 خ
 735  ....................................................... خالد بـ ديـار التؿقؿل

 1326  ................................................. خالس بـ طؿرو الفجري

مل  839  ..................................................... خؾػ بـ سامل الؿخرَّ

 ر
 1175  ....................................................... رباح بـ خالد الؽقيف

 759  .............................................................. ربعل بـ إبراهقؿ

 1385  .................................................. رشديـ بـ سعد بـ مػؾح

 س
 1415  .................................................... الزبقر بـ مقسك الؿؽل

 1342  ................................................. زكريا بـ داود الـقسابقري

 1231  .............................................................. زكريا بـ َطدي
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 1427  ............................................................ زياد بـ الحصقـ

 762  ................................................................. زياد بـ كؾقب

 767  ............................................................... زياد بـ مخراق

 س
 1379  .............................................................. سعقد بـ بشقر

 897  ...................................................... سعقد بـ سعد البخاري

 1241  ........................................................ سعقد بـ طبد العزيز

 1437  ................................................... سعقد بـ طؿرو البرذطل

 955  ...................................................... سعقد بـ مرزبان البؼال

 1173  ...................................................... سػقان بـ طبد الؿؾؽ

 1318  ............................................................... سؾؿة بـ تؿام

 1178  ................................................ سؾؿة بـ سؾقؿان الؿروزي

 1392  ................................................... سؾقؿان بـ داود العتؽل

 715  ............................................................. سؾقؿان بـ حرب

 1252  ............................................................. سؾقؿان بـ طتبة

 1151  ............................................................... سـقد بـ داود

 934  ............................................................... سفؾ بـ طثؿان
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 1137  .................................................. سفؾ بـ يحقك العسؽري

 

 ش
 1151  ............................................................ شعقب بـ حرب

 1233  ............................................................. شعقب بـ واقد

 ص
 1154  ....................................................... صاحب ابـ الؿبارك

 1413  .................................................... بـ مسؾؿ العجظصالح 

 1256  ............................................................. صدقة بـ خالد

 1256  .......................................................... صدقة بـ الؿـتصر

 ط
 1423  ............................................................. صؾؼ بـ معاوية

 ع
 963  ................................................................ طباد بـ العقام

 853  ............................................................. العباس بـ كجقح

 1237  ....................................................... طبد إطىل بـ مسفر

 852  ........................................................ طبد الحؿقد بـ حبقب
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 1139  ............................................... طبد الرمحـ بـ طؿر الزهري

 1256  ......................................................... طبد الرمحـ بـ كافع

 883  .......................................... اطقؾطبد الرمحـ بـ يحقك بـ إسؿ

 1258  .........................................................طبد الرزاق بـ طؿر

 786  .................................................................... طبد السالم

 1251  .................................................... طبد العزيز بـ  الحصقـ

 935  .......................................................... طبد الغػار بـ طػان

 1395  .............................................. بل الؿخارقأطبد الؽريؿ بـ 

 1234  .................................................... طبد الل بـ أمحد البفراين

 924  ......................................................... طبد الل بـ إسؿاطقؾ

 839  ..................................................... طبد الل بـ بشر الطالؼاين

 1517  ...................................................... طبد الل بـ أبل الجعد

 766  ...................................................  بـ حبقب بـ ربقعةطبد الل

 1264  ......................................................... طبد الل بـ أبل زياد

 1258  ................................................... طبد الل بـ يزيد بـ راشد

 837  ........................................ طبد الؿؾؽ بـ طبد الحؿقد الجزري

 1432  ........................................................ طبد الؿؾؽ بـ ططاء
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 1396  ...................................................... طبد القهاب بـ ططاء

 853  ............................................................. طبقد الل بـ حقان

 1445  .......................................................... طبقد الل بـ طائشة

 843  ...................................................... طبقد الل بـ يزيد الؿؽل

 921  ................................................... ؿان الدمشؼلطبقدة بـ طث

 1141  ................................................. طبدة بـ سؾقؿان الؿروزي

 1412  ....................................................طثؿان بـ سعد البصري

 1252  ........................................................... طثؿان بـ حصقـ

 766  ............................................................. ططاء بـ السائب

 871  .................................................... طؼبة بـ طؾؼؿة بـ ُحديج

 827  ....................................................... طظ بـ زيد بـ جدطان

 1189  .............................................................. طؿار بـ رجاء

 1184  .............................................................. ػقطؿار بـ س

 818  .............................................................. طؿارة بـ جقيـ

 957  ....................................................... طؿر بـ هارون البؾخل

 1193  .............................................................. بتطؿرو بـ ثا

 814  ................................................................. طؿر الرقاشل
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 931  ........................................................... طؿرو بـ أبل سؾؿة

 1434  ............................................... طؿرو بـ سفؾ بـ صرخاب

 765  ................................................... الطؿرو بـ مرزوق الباهؾق

 1216  ................................................... طؿران بـ هارون الرمظ

 1342  .............................................................. طقسك الحـاط

 1329  ......................................... طقسك بـ طبد الرمحـ بـ أبل لقىل

 ف
 1531  ................................................................. فرات الؼزاز

 926  ............................................................. الػضؾ بـ طـبسة

 1151  ............................................. الػضؾ بـ محؿد الـقسابقري

 ق
 1418  ............................................................. الؼاسؿ الجعػل

 ه
 1358  .............................................................. ٓحؼ بـ محقد

ً 
 1223  ......................................................... محبقب بـ مقسك

 1312  ........................................................... محؿد بـ إزهر
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 1154  ............................................................. محؿد بـ أطقـ

 983  ............................................................ محؿد بـ حاجب

ؿتل  1155  .................................................. محؿد بـ حسان السَّ

 1231  .............................................. محؿد بـ الحسقـ البرجالين

 1173  ................................................ محؿد بـ الحسقـ الفروي

 1536  ..................................................... محؿد بـ محقد الرازي

 1358  ............................................................. محؿد بـ روح

 1177  .................................................... محؿد بـ سامل الفْؿداين

 1383  ............................................................ محؿد بـ صبقح

 1312  ............................................................ محؿد بـ صالح

 1397  ...................................................... محؿد بـ أبل صػقان

 1536  ................................................. محؿد بـ العباس بـ بسام

 888  .................................................. محؿد بـ طباد بـ الزبرقان

 933  ............................................... محؿد بـ طبد الرمحـ السؾؿل

 1329  ......................................... محؿد بـ طبد الرمحـ بـ أبل لقىل

 1334  ............................................. محؿد بـ طبد الؿؾؽ الدققؼل

 1239  .................................................. ـ طثؿان التـقخلمحؿد ب
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 1532  ...................................................... محؿد بـ طزيز إيظ

 1173  ..................................................... محؿد بـ طظ الشؼقؼل

  1334  ..................................................... محؿد بـ طظ الـسائل

 1413  ................................................ محؿد بـ طؿرو إكصاري

 1374  ................................................. محؿد بـ الػضؾ إسدي

 1132  .......................................................... محؿد بـ الؿعتؿر

 1419  ............................................................. محؿد بـ مفزم

مل  1337  ................................................ محؿد بـ هارون الؿَخرَّ

 1231  ................................................. محؿد بـ يحقك القاسطل

 775  .................................................... حؿد بـ يزيد إسػاصلم

 881  ................................................. محؿد بـ يعؼقب الدمشؼل

 1235  ............................................................ مخؾد بـ حسقـ

 1252  ........................................................ مدرك بـ أبل سعقد

 978  ...................................................... بـ كقسان إطقر ؾؿمس

 1256  ............................................................ مسؾؿ بـ مِشؽؿ

 1138  ......................................................... الؿسقب بـ واضح

 1369  ............................................................... مغقرة بـ زياد
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 761  ............................................................... مغقرة بـ مؼسؿ

 1433  ............................................................ مؽحقل إزدي

 1236  ................................................. مقسك بـ الؿبارك الرازي

 ن
 1179  ............................................................. ـ صريػكصر ب

 1414  ........................................................... الـضر بـ مطر ف

 ـه
 1337  ............................................... هارون بـ إسحاق الفؿداين

 1183  .................................................. الرازي الل هشام بـ طبقد

 849  .................................................................. ِهؼؾ بـ زياد

 763  ........................................................مهام بـ يحقك العقذي

 و
 1354  ................................................... القلقد بـ أبان إصبفاين

 ي
 788  ...................................................... يحقك بـ أبل الخصقب

 953  ......................................................... يحقك بـ زياد الرازي

 1256  ...............................................................يحقك بـ طبقد
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 882  ............................................................... ِؿطيزيد بـ السَّ 

 974  .......................................................... يزيد بـ خالد الرمظ

 1251  ............................................................... يزيد بـ ربقعة

 1433  ..................................................... يزيد بـ زياد الدمشؼل

 1417  ............................................................. يعىل بـ الـعؿان

 886  ............................................................. يقسػ بـ السػر

 1173  ................................................. يقسػ بـ يعؼقب الصػار
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 ايه٢ٓ

 رقم األثر                                                                                                       الكهية

 816  .................................................. أبق أيقب صاحب البصري

 735  ............................................................ أبق خؾدة البصري

 786  ............................................................... أبق ضػر إزدي

 766  ...................................................... أبق طبد الرمحـ السؾؿل

 762  ...................................................................... أبق َمْعَشر

 ابن
 788  ............................................................. ابـ أبل الخصقب

 852  .............................................................. ابـ أبل العشريـ

 874  ................................................................ ابـ أبل القزير

 1397  ............................................................. ابـ أبل صػقان

 818  .................................................................. ابـ البختري

 826  ..................................................................... الطباعابـ 

 881  ................................................................. لؼقسراينابـ ا

 827  ................................................................... ابـ جدطان
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 فٗسع املٛضٛعات

 3 ........................................................... القاء باب

 7 .......................... الحديث بعؾؾ شعبة معرفة مـ ذكر ما باب

 7 ................................. ذلؽ مـ فسر وما وسؼقؿف صحقحف

 11 ............ وأسؿائفؿ أثار كاقؾة بؽـك شعبة كالم مـ ذكر ما باب

 12 .................. الحجاج بـ لشعبة سػقان تبجقؾ مـ ذكر ما باب

 13 ... زماهنؿا أهؾ طىل اإلتؼان يف وسػقان شعبة تؼدمة مـ ذكر ما باب

 14 ...................... وإتؼاكف لؾحديث شعبة حػظ مـ ذكر ما باب

 21 ...................... الحديث لـاقؾة شعبة مراجعة مـ ذكر ما باب

 36 ................................ أثار كاقؾة يف شعبة كالم يف ذكر ما

 39 ............................. وورطف وزهده شعبة طبادة مـ ذكر ما

 41 ........................ وسخائف شعبة خؾؼ صفارة مـ ذكر ما باب

 41 ............ لف وكراهقتف التدلقس يف شعبة ققل شدة مـ ذكر ما باب

 44 ..................... العؾؿ صؾب طىل شعبة حرص مـ ذكر ما باب
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 46 .............................. لشعبة العؾؿاء تبجقؾ مـ ذكر ما باب

 48 ........ الحديث حسـ مـ شعبة طزوجؾ الل رزق مؿا ذكر ما باب

 53 .................. شعبة مـ العؾؿ اقتباس يف الـاس رغبة مـ ذكر ما باب

د بن سيذ بن درهي محا بالبضزة النقاد اجلوابذة العمىاء وون
 53 ................................................ووىل آه جزيز بن حاسً

 53 .............. والحديث السـة يف زيد بـ محاد إمامة مـ ذكر ما باب

 56 ................................. زيد بـ محاد حػظ مـ ذكر ما باب

 58 ........................... ارأث برواة زيد بـ محاد طؾؿ مـ ذكر ما باب

 66 ................................... زيد بـ محاد فؼف مـ ذكر ما باب

 66 ................ الحديث يف وثبتف زيد بـ محاد إتؼان مـ ذكر ما باب

 68 .................................. زيد بـ محاد طؼؾ مـ ذكر ما باب

 69 .............. لف العؾؿاء وتقققر زيد بـ محاد جاللة مـ ذكر ما باب

 71 ........................... زيد بـ محاد محبل السـة استحؼاق باب

 72 ................................. زيد بـ محاد طـ إئؿة رواية باب

 نب الزمحن عبذ الشاً أهن ون النقاد اجلوابذة العمىاء وون
 75 .................................................... األوساعي عىزو

 75 .............................. وفؼفف إوزاطل طؾؿ مـ ذكر ما باب
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 85 ............... كتب إوزاطل يف صالح أمقر الؿسؾؿقـ إىل وٓة إمر

 85 ..................... الخؾقػة وزير الل طبقد أبل إىل إوزاطل رسالة باب

 87 ............... الل طبقد أبل الخؾقػة وزير إىل إوزاطل رسالة باب

 93 ................................ لؼقم شػاطة يف الؿفدي إىل رسالتف

 يف مؽة ٕهؾ شػاطة يف الؿممـقـ أمقر ابـ الؿفدي إىل إوزاطل رسالة

 92 ........................................................... تؼقيتفؿ

الساحؾ أهؾ أرزاق زيادة يف شػاطة الؿممـقـ أمقر إىل إوزاطل رسالة

................................................................... 95 

 طىل ويحثف يعظف الؿممـقـ أمقر محؿد بـ الل طبد إىل إوزاطل رسالة

 98 ................................. الػداء وصؾب قالقؼال بلهؾ حؾ ما

 طـد بالؿؽتقب التعطػ يف مجالد بـ سؾقؿان إىل إوزاطل رسالة

 132 .......................... قالقؼال ٕهؾ الػداء التؿاس يف الخؾقػة

 تـبقف كػسف طـ دفع مـ جقاب يف طظ بـ طقسك إىل إوزاطل رسالة

 134 ........................................... قالقؼال أمر يف الخؾقػة

 الرطقة يف السقرة حسـ يف القايل مقطظة يف بؾج أبل إىل إوزاطل رسالة

 136 ............................................ الذمة بلهؾ والؿعدلة

 139 ................................. إوزاطل آداب مـ ذكر ما باب
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 139 .......... لجـازتف الـاس واجتؿاع إوزاطل وفاة مـ ذكر ما باب

 111 .................................. إوزاطل إمامة يف ذكر ما باب

 113 ...... سؿعف إذا الحؼ إىل إوزاطل رجقع سرطة مـ ذكر ما باب

 114 ....... الحديث يف وتثبتف وحػظف إوزاطل إتؼان مـ ذكر ما باب

 115 ...................... أثار بـاقؾة إوزاطل طؾؿ مـ ذكر ما باب

 123 ......... وأهؾف لإلسالم وكصحف إوزاطل فضؾ مـ ذكر ما باب

 122 ............. لف العؾؿاء وتعظقؿ إوزاطل جاللة مـ ذكر ما باب

 125 ..................................... إوزاطل مـاقب مـ ذكر ما

 129 .................... خؾؼف وصفارة إوزاطل كرم مـ ذكر ما باب

 131 .................. السؾطان طـد بالحؼ إوزاطل ققل مـ ذكر ما

 139 ................ طبارتف وحسـ إوزاطل فصاحة مـ ذكر ما باب

 143 ............................... إوزاطل تقاضع مـ ذكر ما باب

 141 ....................... إوزاطل لؿحبل الخقر مـ يرجك ما باب

 142 ................. سؽقتف وصقل إوزاطل خشقع مـ ذكر ما باب

 143 .......................... وزهده إوزاطل طبادة مـ ذكر ما باب

 149 ................................................. اجلزاح بن وكيع

 149 ..................... وفؼفف الجراح بـ وكقع طؾؿ مـ ذكر ما باب
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 152 .......................................... وكقع حػظ مـ ذكر ما

 154 ........................... وورطف وزهده وكقع فضؾ مـ ذكر ما

 158 ................ إخبار بـاقؾة الجراح بـ وكقع معرفة مـ ذكر ما

 172 ............................... لؾعؾؿ وكقع أخذ جقدة مـ ذكر ما

 173 .................................... وتثبتف وكقع إتؼان مـ ذكر ما

 175 .......................................... وكقع جاللة مـ ذكر ما

 176 .............................. لؾعؾؿ وكقع تبجقؾ مـ ذكر ما باب

 179 .............................................. القطان صعيذ بن حييى

 بـ يحقك الثاكقة الطبؼة مـ البصرة أهؾ مـ الـؼاد الجفابذة العؾؿاء ومـ

 179 ................................................... الؼطان سعقد

 179 ................... إخبار بـاقؾة سعقد بـ يحقك طؾؿ مـ ذكر ما

 185 ........... الحديث طؾؾ يف سعقد بـ يحقك كالم مـ ذكر ما باب

 234 ....إخبار كاقؾة مراسقؾ يف سعقد بـ يحقك كالم مـ ذكر ما باب

 213 ........... هؾفوأ لإلسالم الؼطان سعقد بـ يحقك كػع مـ ذكر ما

 214 ....... الحديث يف وتثبتف الؼطان سعقد بـ يحقك إتؼان مـ ذكر ما

 217 ............ العؾؿ أهؾ طـد سعقد بـ يحقك جاللة مـ ذكر ما باب

 218 ............................ سعقد بـ يحقك حػظ مـ ذكر ما باب
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 223 ................... لشعبة سعقد بـ يحقك مالزمة مـ ذكر ما باب

 221 ................ لؾعؾؿ سعقد بـ يحقك صؾب وصػ مـ ذكر ما باب

إخبار ورواة أثار كاقؾة بتاريخ سعقد بـ يحقك معرفة مـ ذكر ما باب

................................................................. 222 

 223 .......................... وورطف سعقد بـ يحقك زهد مـ ذكر ما

 227 .............................................. ووذي بن الزمحن عبذ

 227 ............... أثار بـاقؾة مفدي بـ الرمحـ طبد طؾؿ مـ ذكر ما

 231 ........ ثبتفو وحػظف مفدي بـ الرمحـ طبد إتؼان مـ ذكر ما باب

 236 ........ العؾؿاء طـد مفدي بـ الرمحـ طبد جاللة مـ ذكر ما باب

 239 ....... وأهؾف لؾعؾؿ مفدي بـ الرمحـ طبد تبجقؾ مـ ذكر ما باب

 243 ........ ثالحدي بعؾؾ مفدي بـ الرمحـ طبد طؾؿ مـ ذكر ما باب

 246 ................. مفدي بـ الرمحـ طبد طؾؿ كثرة مـ ذكر ما باب

 247 ....................بالعؾؿ مفدي بـ الرمحـ طبد طـاية مـ ذكر ما

 251 ................................................... املبارك بن اهلل عبذ

 251 ....................... وفؼفف الؿبارك بـ الل طبد طؾؿ مـ ذكر ما

 257 ............... زماكف أهؾ إمام كان أكف الؿبارك ابـ يف ذكر ما باب

 259 ............. وصالحف كػسف يف الؿبارك ابـ فضؾ مـ ذكر ما باب
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 268 ....................... أثار برواة الؿبارك ابـ معرفة مـ ذكر ما

 281 ........ حديثف وصحة وحػظف الؿبارك ابـ إتؼان مـ ذكر ما باب

  ......................... 282 الؿبارك بـ الل طبد يف أكشد ما باب

 283 .... الؿبارك ابـ بؿقت اإلسالم طىل الخؾؾ دخقل يف ذكر ما باب

 284 .................. العؾؿاء طـد الؿبارك ابـ جاللة مـ ذكر ما باب

 286 ................ خؾؼف وصفارة الؿبارك ابـ سخاء مـ ذكر ما باب

  ......................... 293 الؿبارك ابـ تقاضع مـ ذكر ما باب

 292 ......................... وزهده الؿبارك ابـ ورع مـ ذكر ما باب

 299 .................................................... الفشاري إصخاق أبو

 299 ............... طؾقف الل رمحة الػزاري إسحاق أبل طؾؿ مـ ذكر ما

 332 ...................... الػزاري إسحاق أبل إمامة مـ ذكر ما باب

 333 ................. وثبتف الػزاري إسحاق أبل إتؼان مـ ذكر ما باب

 333 ........................ وفضؾف إسحاق أبل ورع مـ ذكر ما باب

 334 ........... طـف ودفعف لإلسالم إسحاق أبل كصرة مـ ذكر ما باب

 335 ....... إخبار بـاقؾة الػزاري إسحاق أبل رفةمع مـ ذكر ما باب

 336 ................ كػسف الػزاري إسحاق أبل صقاكة مـ ذكر ما باب

 338 ................ الػزاري إسحاق أبل محبل السـة استحؼاق باب
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 339 ......... العؾؿاء طـد زاريالػ إسحاق أبل جاللة مـ ذكر ما باب

 311 .................... الػزاري إسحاق ٕبل الرؤيا مـ ذكر ما باب

 315 .............................................................. وضوز أبو

  ............................. 315 مسفر أبل طؾؿ مـ ذكر ما باب

 318 ................. إخبار كاقؾة يف فرمس أبل كالم مـ ذكر ما باب

 327 .................. بؾده أهؾ طـد مسفر أبل جاللة مـ ذكر ما باب

 328 ............... الشام أهؾ بتابعل مسفر أبل معرة مـ ذكر ما باب

 331 ........................................................... حنبن بن أمحذ

 331 ............. وفؼفف حـبؾ بـ محؿد بـ أمحد طؾؿ مـ ذكر ما باب

 336 ................. زماكف ٕهؾ حـبؾ بـ أمحد إمامة مـ ذكر ما باب

  ........................ 338 حـبؾ بـ أمحد حػظ مـ ذكر ما باب

  ......................... 343 حـبؾ بـ أمحد طؼؾ مـ ذكر ما باب

  ... 341 حـبؾ بـ ٕمحد الؿتؼدمقـ العؾؿاء تعظقؿ مـ ذكر ما باب

 347 الدكقا صؾب طـ وضؾػف كػسف حـبؾ بـ أمحد صقاكة مـ ذكر ما باب

 352 ..............ديثالح بعؾؾ حـبؾ بـ أمحد معرفة مـ ذكر ما باب

 353 ............ العؾؿ كشر يف حـبؾ بـ أمحد كقة حسـ مـ ذكر ما باب

 354 ........... يده ذات خػة مع حـبؾ بـ أمحد سخاء مـ ذكر ما باب
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 354 ......... البر أطؿال مـ حـبؾ بـ ٕمحد طزوجؾ الل سفؾ ما باب

 354 ...................... وورطف حـبؾ بـ أمحد زهد مـ ذكر ما باب

 362 الـاس قؾقب يف حـبؾ بـ أمحد محبة مـ طزوجؾ الل قذ ف ما باب

 363 ............... حـبؾ بـ أمحد بؿحبة السـة الرجؾ استحؼاق باب

 الؿحـة طـد طزوجؾ لل بـػسف حـبؾ بـ أمحد احتساب مـ ذكر ما باب

 365 .................................... محـتف يف الضراء طىل وصبره

 369 ....... مقتف وبعد حقاتف يف الرؤيا مـ حـبؾ بـ ٕمحد رئل ما باب

 371 ..... وفاتف يقم العز مـ ؾحـب بـ ٕمحد طزوجؾ الل أضفر ما باب

 373 ..................... وفاتف بعد  حـبؾ بـ أمحد بف رثل ما باب

 377 .......................................................... وعني بن حييى

 377 ............ أثار بـاقؾة  معقـ بـ يحقك طؾؿ مـ ذكر ما باب

 378 ............ العؾؿ أهؾ طـد معقـ بـ يحقك جاللة مـ ذكر ما ابب

 379 ..................... بالعؾؿ معقـ بـ يحقك طـاية مـ ذكر ما باب

 382 ................... ووفاتف معقـ بـ يحقك مـاقب مـ ذكر ما باب

  ........................ 383 قـمع بـ يحقك ورع مـ ذكر ما باب

 384 ......................... وفاتف بعد معقـ بـ يحقك بف رثل ما باب

 389 ................................................. املذيين بن عمي



t T        588  مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 389 ....... أثار بـاقؾة ومعرفتف الؿديـل بـ طظ طؾؿ مـ ذكر ما باب

 395 ........................................ منري اهلل عبذ بن حمىذ

 395 .................. كؿقر بـ الل طبد بـ محؿد طؾؿ مـ ذكر ما باب

 يف إخبار كاقؾة يف كؿقر بـ الل طبد بـ محؿد ققل مـ ذكر ما باب

 397 .............................................. وتعديؾفؿ جرحفؿ

 413 ......... الحديث طؾؾ يف كؿقر بـ الل طبد بـ محؿد كالم يف باب

 أثار كاقؾة كـك يف كؿقر بـ الل طبد بـ محؿد كالم مـ ذكر ما باب

 414 ................................ البؾدان مـ ومقاصـفؿ وأسؿائفؿ

 419 ....................................................... الزاسي سرعة أبو

 419 ............................ وفؼفف زرطة أبل طؾؿ مـ ذكر ما باب

  ............................ 425 زرطة أبل حػظ مـ ذكر ما باب

 433 ........................... زماكف إمام أكف زرطة أبل يف ذكر ما باب

 431 ........................... زرطة أبل خؾؼ صفارة مـ ذكر ما باب

 431 ..............................زرطة أبل طؾؿ كثرة مـ ذكر ما باب

 434 .................. الحديث بعؾؾ زرطة أبل معرفة مـ ذكر ما باب

 زرطة أبل يف الدشتؽل الل طبد بـ الرمحـ طبد فراسة مـ ذكر ما باب

 443 ..................................................... صغقر وهق



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 589 

 

 

 

 

 441 .................. العؾؿ صؾب يف زرطة أبل رحؾة مـ رذك ما باب

 443 .................... العؾؿاء طـد زرطة أبل جاللة مـ ذكر ما باب

 453 .................وفاتف طـد طؿؾف سقد مـ زرطة ٕبل ضفر ما باب

 452 ............. وبعدها تفوفا قبؾ الرؤيا مـ زرطة ٕبل رئل ما باب

 الســ وإضفاره الرأي ٕهؾ زرطة أبل ومؽاشػة بد مـ ذكر ما باب

 454 ............................................ الؼقم آذى ومؼاساتف

 456 ........... الدكقا طـ كػسف وضؾػ زرطة أبل زهد مـ ذكر ما باب

 458 .....................إدب لبعض زرطة بلأ مدح يف ذكر ما باب

 463 ....................................................... الزاسي حامت أبو

 463 ......... وسؼقؿف الحديث بصحة  أبل معرفة مـ ذكر ما باب

 472 ............................. وفؼفف  أبل طؾؿ مـ ذكر ما باب

 476 ...............................طؾقف الل رمحة أبل حػظ مـ ذكر ما

 481 ............................. العؾؿ صؾب يف أبل رحؾة مـ ذكر ما

 484 .............. وغقرهؿ العؾؿ أهؾ طـد أبل جاللة مـ ذكر ما باب

 487 ................... العؾؿ مـ  أبل سؿاع كثرة مـ ذكر ما باب

 487 ........... الشدة مـ العؾؿ صؾب يف الؿؼاساة مـ أبل لؼل ما باب

 491 ...................... الحديث  أبل كتابة بدء مـ ذكر ما باب
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 وقت يف الحديث مـ الؿحدث يؼرأ كان ما أبل كتابة مـ ذكر ما باب

 493 .......................................................... قراءتف

 494 ...................... وفاتف طـد طؿؾف سقد مـ ٕبل ضفر ما باب

 495 ................. الشعر مـ الل رمحفؿا زرطة وأبل أبل يف أكشد ما

 532 ....................................... والؿراجع الؿصادر قائؿة

 523 .......................................... الؼرآكقة أيات ففرس

 524 ........................................ الـبقية إحاديث ففرس

 527 .................................................... أثار ففرس

 565 ................................................. إشعار ففرس

 566 .................................... لفؿ الؿترجؿ إطالم ففرس

 578 ...........................................................الؽـك

 579 ............................................ الؿقضقطات ففرس

 


