
 

 مة اجلرح والّتعديلمقدِّ

 يإلَاّ احلافظ
ُّد عبد ايّسمحٔ بٔ أبٞ سامت ايسَّ   ّٟاِشأبٞ حم

  (ه 327الؿتقىف سـة )

 قسأٖا ٚعًََّل عًٝٗا

 اونَّأبْ ٍ

ِْ ٍِّٕلَع ًُِب ُدنََّخُم  ُّاِىَضَِٔباْل ُِّعَمالصَّ

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

 اهلل رمحه للعالمة املعلمي اليمانيومعه تعليقات 

ََساِس َأِو التَّْؿِفقِد لِؽَِتاِب اْلَجْرِح َوالتَّْعِدْيؾِ ) ْٕ ِزَلِة ا ـْ ـِ َذلَِؽ َفَقائُِد  ...ُهَق كَِتاٌب بَِؿ ا طَ َوَجاَء فِل ِضْؿ ِزْيَرٌة ِجدًّ

َٓ ُتْقَجُد فِل كَِتاٍب آ ّـِ   (َخَر فِل الـَّْؼِد َواْلِعَؾِؾ َوَدَقائِِؼ اْلَػ

  ل  ؿِ ؾِّ عَ ؿُ الْ  ةُ مَ ّلَّ عَ الْ 
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إن الحؿد لل، كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ بالل مـ شرور أكػسـا 

وسقئات أطؿالـا، مـ يفده الل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، وأشفد 

صىل الل  أن ٓ إلف إٓ الل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف

يـ.طؾقف وط  ىل آلف وصحبف أمجعقـ، وطىل مـ تبعفؿ بنحسان إىل يقم الد 

 أَا بعد:

فنن طؾؿ الجرح والتعديؾ طؾٌؿ جؾقٌؾ مـ أهؿ  طؾقم الحديث وأجؾ فا شلًكا.
(1) 

ويراد بؽؾؿتل )الجرح والتعديؾ( طـدما يطؾؼان طـد أهؾ الحديث وإصقل: 

 (2)ياهتؿ أو ردها.العؾؿ الذي يبحث يف أحقال الرواة مـ حقث قبقل روا

: كقطان كؾٌّ مـفؿا طؾؿ كؿا قال أبق طبد الل الحاكؿ  (3)ومها يف إصؾ

 (4)برأسف.

                                                        

(1) الؿـفج اإلسالمل يف الجرح والتعديؾ ( لؾدكتقر فاروق محادة.11)ص 

 (.11الؿصدر السابؼ )ص (2)

 يعـل كؾؿتل )الجرح( و)التعديؾ(. (3)

(4) معرفة طؾقم الحديث (، و66)صهتذيب وترتقب معرفة طؾقم الحديث ( بؼؾؿل.69)ص 
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مـ ألػ يف الضعػاء، مثؾ كتاب  مـفؿ ،ػ مجاطة مـ إئؿةل  وقد أَ 

الضعػاء لؾبخاري، والضعػاء لؾعؼقظ، والؽامؾ يف معرفة الرجال  ٓبـ

 طدي، وغقرهؿ.

 الثؼاتٓبـ حبان، و الثؼاتيف الثؼات، مثؾ كتاب  ومـفؿ مـ َأل ػ

 لؾعجظ، وغقرهؿ. الثؼاتٓبـ شاهقـ، و

لإلمام أمحد بـ  العؾؾ ومعرفة الرجالومـفؿ مـ مجع بقـ إمريـ، مثؾ: 

 .ٓبـ أبل حاتؿ الجرح والتعديؾحـبؾ، و

هق : وكتاب ابـ أبل حاتؿ هق كؿا قال العالمة طبد الرمحـ الؿعؾؿل 

ـْ َبْعَدُه: ولذلؽ قال الؿزي يف  بحؼ ُأمُّ كتب هذا الػـ، ومـف َيْسَتِؿدُّ مجقُع َم

واطؾؿ أن ما كان يف هذا الؽتاب مـ أققال أئؿة الجرح   : (1)هتذيبفخطبة 

ٕبل محؿد  الجرح والتعديؾوالتعديؾ وكحق ذلؽ فعامتف مـؼقل مـ كتاب 

 .ابـ الحافظ طبد الرمحـ بـ أبل حاتؿ الرازي الحافظ

هذه الؿؼدمة طؾًؿا  وقد حقتوقد قدم لف بؿؼدمة طؾؿقة كػقسة،  قًت:

يف مؼدمة  كؿا سقليت-وفقائد مج ة: ولفذا قال طـفا العالمة طبدالرمحـ الؿعؾؿل 

                                                        

(1) مؼدمة هتذيب الؽؿال (1/152.) 
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ا يف الـؼد والعؾؾ ودقائؼ  طزيزة: وجاء ضؿـ ذلؽ فقائد -تحؼقؼف لؾؽتاب جدًّ

 الػـ ٓ تقجد يف كتاب.

لذي دفعـل إىل آطتـاء هبا، والتعؾقؼ طؾقفا، وقد كـت هق اوهذا  قًت:

كثقًرا ما أقرأ فقفا، وكؾؿا قرأت قؾت يف كػسل: لق أن أحًدا مـ الؿتخصصقـ 

، ويباع مـػرًدا مستؼالًّ طـ كتاب ، وصباطةيخدم الؽتاب تعؾقًؼا وتخريًجا

الجرح والتعديؾطىليستطقعقن الذيـ ٓ  : لقؼػ طؾقف صالب العؾؿ، ٓسقؿا 

، فؿا كؾ صالب طؾؿ طـده آستطاطة طىل الجرح والتعديؾشراء كتاب 

الشراء لؾؽتاب كاماًل، وبعد مدة تزيد طىل طشر سـقـ كـت أتؽؾؿ مع بعض 

مشايخ مـ محدثل مؽة، وهق فضقؾة الشقخ العالمة ربقع الؿدخظ حػظف الل 

الؿحدث طىل ذلؽ، ثؿ التؼقت بشقخل العالمة فحثـل  :تعاىل، واستشرتف

محؿد بـ طظ آدم اإلتققبل حػظف الل، فليدين: فاشتد العزم طـدي طىل الؼقام 

ًٓ وآخًرا، فؽان العؿؾ كالتايل:  هبذا العؿؾ، فقسر الل ذلؽ، فؾف الحؿد أو

قؿت بؼراءة الؽتاب حتك أطرف ما يحقي وما يحتاجف مـ تعؾقؼ طىل  (1

 فقائد: فنن  ذلؽ ٓبد مـف قبؾ الشروع يف العؿؾ.

 قؿت بتخريج أثار. (2

 قؿت بترققؿفا ترققًؿا مسؾساًل. (3

طؾؼت تتؿقًؿا لؾػائدة يف بعض الؿقاضع مـ الؽتاب، ٓسقؿا طىل ألػاظ  (4
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 الجرح والتعديؾ الؿـؼقلة طـ بعض إئؿة: لؿعرفة مرادهؿ مـ ذلؽ.

ا يف الؽتاب. (5  طزوُت أيات إىل سقرها وهل قؾقؾة جدًّ

 .تاج إىل ذلؽقؿت بشرح الؽؾؿات الغريبة التل تح (6

 صـعت ففرًسا لؿقضقطات الؽتاب. (7

صـعت ففرًسا لميات وإحاديث وأثار: لقستطقع الؼارئ والباحث  (8

 أن يؼػ طىل ما يريده دون طـاٍء وتعب.

يف مؼدمة  ترمجت لؾؿصـػ واكتػقت بؿا كتب العالمة الؿعؾؿل  (9

تحؼقؼف لؾؽتاب، فؼؿت بالتعؾقؼ طؾقفا يف بعض الؿقاضع، وقد ذكر 

فا: اسؿف، وكسبف، ومقلده، وكشلتف، وصؾبف لؾعؾؿ، ومشايخف، وثـاء فق

 أهؾ العؾؿ طؾقف، ومصـػاتف.

َأْثَبتُّ كؾؿة كػقسة لؾؿعؾؿل تؽؾؿ فقفا طـ الجرح والتعديؾ والـؼد  (11

 والـؼاد وأئؿة الـؼد.

وبؿا أن الؽتاب يعتبر مؼدمة لؽتاب الجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حاتؿ  (11

الجرح ل طـ ترتقب ابـ أبل حاتؿ لؽتابف كالم الؿعؾؿ فؼد أثبتُّ 

: ٕكف مل يذكر ذلؽ إٓ يف مؼدمة تحؼقؼف لفذا الؽتاب: ولفذا والتعديؾ

 ذففا مـف.ٓ يؾقؼ ح

طـقكت ببعض العـاويـ طىل بعض فؼرات مؼدمة الؿعؾؿل: لتظفر  (12
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 الػائدة لؾؼارئ بجالء ووضقح.

 طـ هدف الؿملػ مـ تللقػ الؽتاب. كبذة (13

ما قؿت بف، وأسلل الل أن يجعؾ ذلؽ يف مقزان حسـايت، هذا هق خالصة 

وأن يتؼبؾف بؼبقل حسـ، ويـػعـل بف يقم لؼائف، إكف ويلُّ ذلؽ والؼادر طؾقف، وصىل 

 الل وسؾؿ طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحابتف أمجعقـ، والحؿد لل رب  العالؿقـ.

 كتبف

 أبق مهام

صؾ، الؿؽل مجاورًة يف مؽة بؾد محؿد بـ طظ الصقمعل البقضاين القؿـل إ

 الل الحرام زادها الل تشريًػا

 وكان ذلؽ بؿـزيل الؽائـ بؿحؾة جبؾ أبق سالسؾ

 (ه14/11/1432يف )

 الربيد االللرتوىي

abohammam@hotmail.com
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نتعديم واننقد واننقاد عهى اجلسح وا
 وأئًت اننقد

 

 للعالمة احملقق الكبري

 عبد ا لرمحن املعلمي اليماني
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 الحؿد لل، وسالم طىل طباده الذيـ اصطػك.

ات كثقرة ٓ سبقؾ لف إلقفا إٓ يػتؼر يف ديـف ودكقاه إىل معؾقماإلكسان 

ٕخبار الحؼ والباصؾ، والصدق والؽذب، كان يؼع يف ا وإذباإلخبار، 

 والصقاب والخطل: ففق مضطر إىل تؿققز ذلؽ.

وقد هقل الل تبارك وتعاىل لـا سؾػ صدق حػظقا لـا مجقع ما كحتاج إلقف مـ 

أصحابف، وقضايا ، وآثار ملسو هيلع هللا ىلصإخبار يف تػسقر كتاب ربـا طزوجؾ، وسـة كبقـا 

 ، وغقر ذلؽ.الؼضاة، وفتاوى الػؼفاء، والؾغة، وآداهبا، والشعر، والتاريخ

والتزمقا وألزمقا مـ بعدهؿ سقق تؾؽ إخبار بإساكقد، وتتبعقا أحقال 

الرواة التل تساطد طىل كؼد أخبارهؿ، وحػظقها لـا يف مجؾة ما حػظقا، وتػؼدوا 

بؿا يستحؼف: فؿقزوا مـ يجب آحتجاج ، وقضقا طىل كؾ راٍو أحقال الرواة

بخبره، ولق اكػرد، ومـ ٓ يجب آحتجاج بف إٓ إذا اطتضد، ومـ ٓ يحتج 

بف، ولؽـ يستشفد، ومـ يعتؿد طؾقف يف حال دون أخرى، وما دون ذلؽ مـ 

 متساهؾ ومغػؾ وكذاب.

وطؿدوا إىل إخبار فاكتؼدوها، وفحصقها، وخؾصقا لـا مـفا ما ضؿـقه 
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، وقد طرفقا بسعة (1)لصحقح، وتػؼدوا إخبار التل ضاهرها الصحةكتب ا

طؾؾفا، وبقـقا خؾؾفا،  : فشرحقا(2)الصحة طؾؿفؿ، ودقة ففؿفؿ ما يدفعفا طـ

                                                        

 مع مؼدمتف. لشقخـا القادطل  أحاديث معؾة ضاهرها الصحةويـظر كتاب  (1)

 كالم متقـ تؽؾؿ فقف طـ إطالل إئؿة لألحاديث، قال فقف: ولؾؿعؾؿل  (2)

، فؼد يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصام طـد الـاقد مـ إدلة ما غؾب طىل ضـف معف بطالن كسبة الخبر إىل الـبل ق إذا (1

باصؾ. أو مقضقع. وكال الؾػظقـ يؼتضل أن الخبر مؽذوب طؿًدا أو خطل، إٓ أن الؿتبادر 

مـ الثاين الؽذب طؿًدا، غقر أن هذا الؿتبادر مل يؾتػت إلقف جامعق كتب الؿقضقطات، بؾ 

 ما يرون ققام الدلقؾ طىل بطالكف، وإن كان الظاهر طدم التعؿد.يقردون فقفا 

قد تتقفر إدلة طىل البطالن، مع أن الراوي الذي يصرح الـاقد بنطالل الخبر بف، مل يتفؿ بتعؿد  (2

 الؽذب، بؾ قد يؽقن صدوًقا فاضاًل، ولؽـ يرى الـاقد أكف غؾط، أو ُأدخؾ طؾقف الحديث.

لخبر، ويتؽؾؿ يف راٍو مـ رجال سـده، فقتعؼبف بعض مـ بعده، بلن كثقًرا ما يذكر ابـ الجقزي ا (3

 ذاك الراوي مل يتفؿ بتعؿد الؽذب، ويعؾؿ حال هذا التعؼب مـ الؼاطدتقـ السابؼتقـ.

كعؿ، قد يؽقن الدلقؾ أخر غقر كاٍف لؾحؽؿ بالبطالن، ما مل يـضؿ إلقف وجقد راٍو يف السـد 

 يتجف ذاك التعؼب.معروف بتعؿد الؽذب، فػل هذه الحال 

إذا استـؽر إئؿة الؿحؼؼقن الؿتـ، وكان ضاهر السـد الصحة: فنهنؿ يتطؾبقن لف طؾة، فنذ مل  (4

يجدوا طؾة قادحة مطؾًؼا حقث وقعت أطؾقه بعؾة لقست بؼادحة مطؾًؼا، ولؽـفؿ يروهنا كافقة 

 لؾؼدح يف ذاك الؿـؽر.

مع أن الراوي غقر مدلس، أطؾ البخاري إطاللف بلن  راويف مل يصرح بالسؿاع، هذا  فنً ذلم:

 .التفذيببذلؽ خبًرا رواه طؿرو بـ أبل طؿرو مقىل الؿطؾب، طـ طؽرمة، تراه يف ترمجة طؿرو مـ 

 كالمف يف حديث طؿرو بـ ديـار يف الؼضاء بالشاهد والقؿقـ. ّحنْ ذلم:

إلخ، كؿا  «السبت... خؾؼ اهلل التربة يقم»كالم شقخف طظ بـ الؿديـل يف حديث:  ّحنِْ أّٓضا:

لؾبقفؼل، وكذلؽ أطؾ أبق حاتؿ خبًرا رواه الؾقث بـ سعد طـ سعقد  إسؿاء والصػاتتراه يف 

 =  (2/353.)طؾؾ ابـ أبل حاتؿالؿؼبري، كؿا تراه يف 
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وضؿـقها كتب العؾؾ، وحاولقا مع ذلؽ إماتة إخبار الؽاذبة، فؾؿ يـؼؾ 

و وهـف، ومـ أفاضؾفؿ مـفا، إٓ ما احتاجقا إىل ذكره لؾدٓلة طىل كذب راويف أ

تسامح مـ متاخريفؿ فروى كؾ ما سؿع فؼد بقـ ذلؽ، ووكؾ الـاس إىل الـؼد 

ققاطده، وكصبت معالؿف، فبحؼ قال الؿستشرق الؿحؼؼ  الذي قد مفدت

 (1)مرجؾققث: لقػتخر الؿسؾؿقن ما شاءوا بعؾؿ حديثفؿ.

                                                        

إشارة البخاري إىل إطالل حديث الجؿع بقـ الصالتقـ: بلن قتقبة لؿا كتبف طـ الؾقث  :ّمً ذلم            =

لؾحاكؿ  معرفة طؾقم الحديثمعف خالد الؿدائـل، وكان خالد يدخؾ طىل الشققخ..، يراجع كان 

 (.121)ص

اإلطالل بالحؿؾ طىل الخطن، وإن مل يتبقـ وجفف، كنطاللفؿ حديث طبد الؿؾؽ بـ  ّمً ذلم:

 أبل سؾقؿان يف الشػعة.

يف ترمجة  الؿقزانلسان إطاللفؿ بظـ أن الحديث أدخؾ طىل الشقخ، كؿا ترى يف  ّمً ذلم:

 الػضؾ بـ الحباب وغقرها.

أن طدم الؼدح بتؾؽ العؾة مطؾًؼا إكؿا بـل طىل أن دخقل الخؾؾ مـ جفتفا كادر،  ّحجتَه يف ٍرا:

فنذا اتػؼ أن يؽقن الؿتـ مـؽًرا، يغؾب طىل ضـ الـاقد بطالكف، فؼد يحؼؼ وجقد الخؾؾ: وإذ مل يقجد 

هل السبب، وأن هذا مـ ذاك الـادر الذي يجلء الخؾؾ فقف مـ سبب لف إٓ تؾؽ العؾة فالظاهر أهنا 

 جفتفا.

أن ما يؼع مؿـ دوهنؿ مـ التعؼب بلن تؾؽ العؾة غقر قادحة، وأهنؿ قد صححقا ما ٓ  ّبَرا ٓتبني:

يحصك مـ إحاديث مع وجقدها فقفا، إكؿا هق غػؾة طؿا تؼدم مـ الػرق، الؾفؿ إٓ أن يثبت 

هـؽر.االؿتعؼب أن الخبر غقر م
*
 

 ( الؿعؾؿل.253-234)ص الؿؼآت العؾؿقةاكظر  (1)

* مؼدمة تحؼقؼ الػقائد الؿجؿقطة يف إحاديث الؿقضقطة (.8-7)ص 
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e E ٌٜعًِ اجلسح ٚايتعد 

مخصقصة، وطـ هق طؾؿ يبحث فقف طـ جرح الرواة وتعديؾفؿ بللػاظ 

مراتب تؾؽ إلػاظ، وهذا العؾؿ مـ فروع طؾؿ رجال إحاديث ومل يذكره 

أحد مـ أصحاب الؿقضقطات مع أكف فرع طظقؿ والؽالم يف الرجال جرًحا 

، ثؿ طـ كثقر مـ الصحابة والتابعقـ فؿـ ملسو هيلع هللا ىلصوتعدياًل ثابت طـ رسقل الل 

كؿا جاز و ،(1) الـاسبعدهؿ، وجقز ذلؽ تقرًطا، وصقًكا لؾشريعة ٓ صعـًا يف

                                                        

باًبا قال فقف: باب يف جقاز الجرح وأكف لقس  التعديؾ والتجريحيف كتابف  طؼد أبق القلقد الباجل  (1)

 لديـ.مـ باب الغقبة الؿـفل طـفا، وإكؿا هق مـ ا

قال يحقك بـ سعقد الؼطان سللت مالؽ بـ أكس وسػقان الثقري وشعبة وابـ طققـة طـ ثؿ قال: 

مرتقـ وطىل هذا إمجاع  .بقـ أمره بقـ أمره :الرجؾ ٓ يحػظ أو يتفؿ يف الحديث فؽؾفؿ قال يل

الؿال فتعؾؿ  وذلؽ أن الشاهد يشفد طىل الديـار ويسقر :الؿسؾؿقـ إٓ مـ ٓ يعتد بؼقلف يف هذا الباب

مـف الجرحة فال يسع مـ طؾؿ ذلؽ إٓ أن يجرحف هبا ويزيؾ طـ الؿشفقد طؾقف ضرر شفادتف فؽقػ 

الديـ الذي هق طؿاد الدكقا وأخرة يـؼؾف مـ تعؾؿ جرحتف فال يبقـ أمره ومؿا تدل طىل صحة هذا أكا 

يف سائر أطصار يؿة طؾقفؿ خبار والبحث طـ أحقالفؿ وصعـ إقد وجدكا الجرح لـؼؾة إ

يا برد ٓ  :ولذلؽ روي طـ سعقد بـ الؿسقب أكف قال :الؿسؾؿقـ مـ أهؾ العؾؿ والديـ والقرع

 =وروي طـ مالؽ وسػقان الثقري وسػقان بـ طققـة  .بـ طباساكؿا كذب طؽرمة طىل  تؽذب طظ
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الجرح يف الشفقد جاز يف الرواة، والتثبت يف أمر الديـ أوىل مـ التثبت يف 

كشػ  الحؼقق وإمقال: فؾفذا افترضقا طىل أكػسفؿ الؽالم يف ذلؽ.

  (1/391.)الظـقن

                                                        

ة وأيقب السختقاين ويقكس بـ طبقد وشعبة بـ الحجاج مع طؾؿفؿ وورطفؿ وفضؾفؿ تجريح كؼؾ =

قؾت  :قال أبق بؽر بـ خالد :وقال خبار طـفؿخذ مـفؿ واإلخبار وإضفار أحقالفؿ والتحػظ يف إإ

 ؟أما تخشك أن يؽقن همٓء الذيـ تركت حديثفؿ خصؿاءك طـد الل يقم الؼقامة :لقحقك بـ سعقد

مل حدثت  :يؼقل ،ملسو هيلع هللا ىلصن يؽقن همٓء خصؿائل أحب إيل مـ أن يؽقن خصؿل رسقل الل ٕ :فؼال

 .طـل حديثا ترى أكف كذب

كؾؿـا شعبة أكا وطباد بـ طباد وجرير بـ  :حدثـا محاد بـ زيد قال :وقال طبد الرمحـ بـ مفدي

فذهبت  :قال ،فؽلكف ٓن وأجابـا ؟لق كػػت طـف :فؼؾـا -يريد أبان بـ أبل طقاش-حازم يف رجؾ 

كـت  :قال طػان .ٓ أراه يسعـلذاك الذي قؾتؿ  :يقما أريد الجامع فنذا شعبة يـادي مـ خؾػل فؼال

 :فؼال .فنكف لقس بثبت :ٓ تحدث طـ هذا :طـد إسؿاطقؾ بـ طؾقة فحدث رجؾ طـ رجؾ فؼال

مررت مع سػقان الثقري  :بـ مفدياوقال  .ولؽـف حؽؿ طؾقف أكف لقس بثبت ،ما اغتابف :فؼال .اغتبتف

حدثـا محاد بـ زيد  :ال أبق كعقؿوق. والل لقٓ أكف ٓ يحؾ يل أن أسؽت لسؽت ،كذاب :برجؾ فؼال

 .فنهنؿا كذابان :إياكؿ والؿغقرة بـ سعقد وأبا طبد الرمحـ :قال إبراهقؿ الـخعل :بـ طقن قالاطـ 

 ،وإكؿا يجقز لؾؿجرح أن يذكر الؿجرح بؿا فقف مؿا يرد حديثف لؿا يف ذلؽ مـ الذب طـ الحديث

وٓ يذكر غقر ذلؽ  ،ا طـفالؾشريعة وذبًّ  حػظا :لئال تغتر بف الـاس :وكذلؽ ذو البدطة يذكر ببدطتف

وٓ يغتاب بغقر  :كف مـ باب الغقبة قال سػقان الثقري يف صاحب البدطة يذكر ببدطتفمـ طققبف ٕ

فلما أن يذكر  ،يقرد ما فقف ٓ طىل وجف السب لف أو يؼال فقف ما لقس فقف أنْ  -والل أطؾؿ-يعـل  .ذلؽ

ها.فؾقس مـ باب الغقبة والل أطؾؿ مـف لتحذيرما فقف مؿا يثؾؿ ديـف طىل وجف ا
*

 

* التعديؾ والتجريح لؿـ خرج لف البخاري يف الجامع الصحقح (1/382-383.) 



t T        16 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

e E (1)ايٓكد ٚايٓكاد 

ىل د ٓبد أن يؽقن واسع آصالع طلقس كؼد الرواة بإمر الفقـ: فنن الـاق

الؿروية، طارًفا بلحقال الرواة السابؼقـ، وصرق الرواية، خبقًرا بعقائد  إخبار

الرواة ومؼاصدهؿ وأغراضفؿ، وبإسباب الداطقة إىل التساهؾ والؽذب، 

والؿققعة يف الخطن والغؾط، ثؿ يحتاج إىل أن يعرف أحقال الراوي متك ولد؟ 

 ، والؿروءة، والتحػظ؟الديـ، وإماكة، والعؼؾ وبلي بؾد؟ وكقػ هق يف

وكقػ  ومع مـ سؿع؟ ؟وكقػ سؿع ومتك سؿع؟ ومتك شرع يف الطؾب؟

 كتابف؟

ثؿ يعرف أحقال الشققخ الذيـ يحدث طـفؿ، وبؾداهنؿ، ووفقاهتؿ، 

                                                        

الـؼد لغة: هق تؿققز الدراهؿ، وإخراج الزيػ مـفا، يؼال: كؼدت الدراهؿ واكتؼدهتا، إذا أخرجت مـفا  (1)

  (6/241.)لسان العربالزيػ. 

ؿققز إحاديث الصحقحة مـ الضعقػة، والحؽؿ طىل الرواة تقثقًؼا وتجريًحا. واصطالًحا: هق ت

مـفج الـؼد طـد الؿحدثقـ كشلتف وتاريخف (.5)ص 
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وأوقات تحديثفؿ، وطادهتؿ يف التحديث، ثؿ يعرف مرويات الـاس طـفؿ، 

ذلؽ مؿا يطقل  ويعرض طؾقفا مرويات هذا الراوي ويعتبرها هبا، إىل غقر

شرحف، ويؽقن مع ذلؽ متقؼًظا، مرهػ الػفؿ، دققؼ الػطـة، مالًؽا لـػسف، ٓ 

يستؿقؾف الفقى، وٓ يستػزه الغضب، وٓ يستخػف بادر ضـ حتك يستقيف 

الـظر، ويبؾغ الؿؼر، ثؿ يحسـ التطبقؼ يف حؽؿف فال يجاوز وٓ يؼصر، وهذه 

 بؾغفا إٓ إفذاذ.الؿرتبة بعقدة الؿرام، طزيزة الؿـال، مل ي

وقد كان مـ أكابر الؿحدثقـ وأجؾتفؿ مـ يتؽؾؿ يف الرواة فال يعقل طؾقف، 

وهق مـ أئؿة هذا الشلن: أبق كعقؿ،  وٓ يؾتػت إلقف، قال اإلمام طظ بـ الؿديـل

وطػان صدوقان ٓ أقبؾ كالمفؿا يف الرجال، همٓء ٓ يدطقن أحًدا إٓ وقعقا 

 (1)فقف.

ن مـ إجؾة، والؽؾؿة الؿذكقرة تدل طىل كثرة كالمفؿا وأبق كعقؿ، وطػا

 (2)يف الرجال، ومع ذلؽ ٓ تؽاد تجد يف كتب الػـ كؼؾ شلء مـ كالمفؿا.

                                                        

(1) هتذيب التفذيب (7/232.الؿعؾؿل ) 

باًبا يف معرفة الجرح والتعديؾ، بق ـ فقف  التعديؾ والتجريحيف كتابف  بقب أبق القلقد الباجل  (2)

الؿحدثقـ يف الجرح والتعديؾ، فؼال: أحقال الؿحدثقـ يف الجرح والتعديؾ مؿا يدرك  أحقال

بآجتفاد وُيْعَؾؿ بضرب مـ الـظر، ووْجُف ذلؽ أن اإلكسان إذا جالس الرجؾ وتؽررت محادثتف لف، 

 =اتػؼ    فننوإخباره إياه بؿثؾ ما ُيْخبِر كاٌس طـ الؿعاين التل ُيْخَبُر طـفا تحؼؼ صدقف، وحؽؿ بتصديؼف: 
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لف أن يخبر يف يقم مـ إيام أو وقت مـ إوقات بخالف ما ُيخبِر الـاس طـ ذلؽ الؿعـك، أو  =

الذي  ومل يخرجف ذلؽ طـده طـ رتبة الصدقبخالف ما َطؾَِؿ مـف الؿخَبُر اطتؼد فقف القهؿ والغؾط 

ؽاد أن يخبرك ثبت مـ حالف وطفد مـ خبره وإذا أكثرت مجالسة آخر وكثرت محادثتف لؽ فال ي

إٓ ويخبرك أهؾ الثؼة والعدالة طـ ذلؽ الؿعـك بخالف ما أخبرك بف غؾب طىل ضـؽ كثرة  لءبش

ثؿ بعد ذلؽ قد يتبقـ لؽ مـ حالف العؿد أو  ،وقؾة استثباتف واضطراب أققالف وقؾة صدقف ،غؾطف

ف أو تعديؾف فؿـ كان يف أحد هذيـ الطرفقـ ٓ يختؾػ يف جرح ،الغؾط وبحسب ذلؽ تحؽؿ يف أمره

صابة وقع الترجح فقف وطىل حسب قؾة أحد مريـ مثؾ أن يقجد مـف الخطل واإلومؿـ كان بقـ إ

 فؽذلؽ الؿحدث إذا حدثؽ طـ الزهري مثؾ زمعة بـ صالح ،مريـ مـف وكثرتف يؽقن الحؽؿ فقفإ

 ،ومعؿر ،وطبقد الل بـ طؿر ،وحدثؽ طـف بذلؽ الحديث مالؽ ،أو محؿد بـ إسحاق ،خضربـ إا

ؿة الحػاظ الؿتؼـقـ الذيـ طؾؿ حػظفؿ حديث الزهري ئومـ أشبففؿ مـ إ ،وسػقان بـ طققـة

فنكف يحؽؿ  :ؿة وكثر ذلؽئواتػؼقا طىل خالف ما حدث أو خالػف أحد همٓء إ ،وإتؼاهنؿ لف

مثؾ حاديث الؿـاكقر طـ فنن اكضاف إىل ذلؽ أن يـػرد بإ :وكثرة خطئف ،واضطراب حديثف ،بضعػف

وربؿا كثر ذلؽ مـف  ،متروك الحديث ،مـؽر الحديث :إىل أن يؼال فقف :رحوكثر ذلؽ مـف ُج  ،الزهري

وٓ  ،ؿة الؿتؼـقـ الحػاظئوإذا رأيتف ٓ يخالػ همٓء إ ،حتك يتبقـ تعؿده فقـسب إىل الؽذب

ا مـف ففذان الطرفان ٓ يختؾػ فقؿـ وجد أحدمه ،وصحة حديثف ف،ؽؿ بصدقُح  ،يخرج طـ حديثفؿ

وطىل قدر ما  ،مريـ مـف وقؾتفومـ وجد مـف الؿقافؼة والؿخالػة وقع الترجقح فقف طىل كثرة أحد إ

ولذلؽ يختؾػ أهؾ الجرح والتعديؾ يف الرجؾ فققثؼف يحقك  :يحتؿؾف حالف يف طؾؿف وديـف وفضؾف

لؽ سائر مـ وكذ ،ويجرحف مالؽ ،ويقثؼف شعبة ،ويضعػف طبد الرمحـ بـ مفدي ،بـ سعقد الؼطانا

وقد ، هق مـ أهؾ العؾؿ بذلؽ يؼع اختالففؿ يف ذلؽ طىل هذا القجف يتؽؾؿ يف الجرح والتعديؾ مؿـ

جاء يحقك  :قال لسؿعت محؿد بـ إبراهقؿ بـ أبل شقخ الؿؾط :ان البستل قالب  روى أبق حاتؿ بـ حِ 

سؿعتف مـ  ،كعؿ :الفؼ ؟سؿعتف مـ غقري :بـ معقـ إىل طػان يسؿع مـف حديث محاد بـ سؾؿة فؼالا

كحدر إىل البصرة وأسؿعف مـ أو ،إكؿا هق درهؿ :فؼال ،فلبك أن يحدثف بف .سبعة طشر رجاًل 

ما  :فؼال .سؿعتف مـ سبعة طشر رجال ،كعؿ :فؼال ؟سؿعتف مـ غقري :فؼال لف التبقذكل .التبقذكل

اتػؼ يل الجؿقع طىل  فنذا ،مـ روى طـف نأريد أن أمقز خطل محاد بـ سؾؿة مـ خط :قال ؟تريد بذلؽ

.اكتفكاكػرد بف بعض الرواة طـف طرفت أكف مـف وإذا ،خطن طرفت أكف مـ محاد بـ سؾؿة
*
 

* التعديؾ والتجريح لؿـ خرج لف يف الجامع الصحقح (1/281-281.) 
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e E أ١ُ٥ ايٓكد 

بـ أكس، وسػقان الثقري، وشعبة  ؽيف ذلؽ مجاطة كؿال اشتفر باإلمامة

 كتابف بـ الحجاج وآخرون، قد ساق ابـ أبل حاتؿ ترامجفؿ غالبفؿ متسقفاة يفا

تؼدمة الؿعرفة لؽتاب الجرح والتعديؾ:  وذلؽ أكف رأى أن مدار إحؽام يف

ٓ يصؾ الـاضر إىل  كتاب الجرح والتعديؾ طىل أولئؽ إئؿة، وأن القاجب أنْ 

أحؽامفؿ يف الرواة حتك يؽقن قد طرففؿ الؿعرفة التل تثبت يف كػسف أهنؿ أهؾ 

فؿ، وأن يؼبؾ مـفؿ ويستـد إلقفؿ أن يصقبقا يف قضائفؿ ويعدلقا يف أحؽام

ويعتؿد طؾقفؿ، ولـحق هذا الؿعـك يجدر بـا أن كؼدم هـا ترمجة ابـ أبل حاتؿ 

 .كػسف
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e E ابٔ أبٞ سامت 

 :امسُ  وىطبُ

هق طبد الرمحـ بـ محؿد بـ إدريس بـ الؿـذر بـ داود بـ مفران أبق 

طـ  (2)كسابإذكر ابـ السؿعاين يف  (1)محؿد بـ أبل حاتؿ الحـظظ الرازي

أبق حاتؿ الرازي الحـظظ مـسقب إىل درب حـظؾة بالري،  قال: (3)ابـ صاهر

 وداره ومسجده يف هذا الدرب رأيتف ودخؾتف.

ل حاتؿ قال: قال أبل: كحـ مـ مقايل ساق ابـ صاهر بسـد لف إىل ابـ أبثؿ 

لل مـ غطػان، قال ابـ صاهر: وآطتؿاد طىل هذا أوىل، وا بـ حـظؾة (4)تؿقؿ

                                                        
سقر (، و35/357-366) تاريخ دمشؼ(، و3/113-115) صبؼات الحـابؾةتـظر ترمجتف يف  (1)

  (3/829-832( )4/285.)تذكرة الحػاظ(، و13/263) ءأطالم الـبال

(2) (4/287.) 

- (19/361سقر أطالم الـبالء( 517هق محؿد بـ صاهر الؿعروف بابـ الؼقسراين مات سـة ) (3)

371 ،)تذكرة الحػاظ (4/1242-1245.) 

 ٓبـ صاهر. لؿختؾػالؿمتؾػ واومـ  إكسابوقع يف إصؾ: )مقايل بـل تؿقؿ(، والؿثبت مـ  (4)
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 (1)أطؾؿ.

)حـظؾة( فؼال: هذا وهؿ: ٕن حـظؾة  (2)معجؿ البؾدانتعؼبف ياققت يف 

هق حـظؾة بـ مالؽ بـ زيد مـاة بـ تؿقؿ ولقس يف ولده مـ اسؿف تؿقؿ، وٓ 

يف ولد غطػان بـ سعد بـ ققس طقالن مـ اسؿف تؿقؿ بـ حـظؾة ألبتة طىل ما 

ابـ أبل حاتؿ ففؿ مـ مقايل بـل  أمجع طؾقف الـسابقن.....: فنن صح السـد إىل

 حـظؾة مـ تؿقؿ، والتخؾقط مؿـ بعده.

 

                                                        
(1) الؿمتؾػ والؿختؾػ (.57)ص 

(2) (357.) 
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e E ًَِٛيدٙ ْٚػأت٘ ٚطًب٘ يًع 

(، قال: ومل يدطـل أبل أصؾب الحديث حتك قرأت الؼرآن 241ولد سـة )

 .والػضؾ بـ شاذان هذا مـ العؾؿاء الؿؼرئقـ (1)طىل الػضؾ بـ شاذان

تؿ الرازي واإلمام أبل زرطة ثؿ شرع يف الطؾب طىل أبقف اإلمام أبل حا

ي، ثؿ حج بف أبقه  طبقدالل بـ طبد الؽريؿ الرازي وغقرمها مـ محدثل بؾده الر 

 .(2)التؼدمة(، ذكر ذلؽ يف ترمجة أبقف مـ 255سـة )

: رحؾ بل أبل سـة مخس ومخسقـ طـف (3)تذكرة الحػاظويف 

احتؾؿت، َفُسر  أبل: ، وما احتؾؿت بعد، فؾؿا بؾغـا ذا الحؾقػة (4)]ومائتقـ[

 حقث أدركت حجة اإلسالم.

                                                        

(1) تاريخ دمشؼ (35/361 ،)سقر أطالم الـبالء (13/265 ،)تذكرة الحػاظ (3/831.) 

 (.1535اكظر إثر رقؿ ) (2)

  (13/263.)السقر(، و3/831) (3)

 فا الؿعؾؿل بقـفؿا.: لذا جعؾتذكرة الحػاظما بقـ الؿعؼقفتقـ ٓ تقجد يف  (4)
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أيًضا: قال أبق الحسـ طظ بـ إبراهقؿ الرازي الخطقب يف  التذكرةويف 

ترمجة طؿؾفا لعبد الرمحـ: ....، ثؿ قال أبق الحسـ: رحؾ مع أبقف، وحج مع 

، ثؿ (262سـة ) (2)، ومصر(1)محؿد بـ محاد الطفراين، ورحؾ بـػسف إىل الشام

 .سـة حجف مع الطفراين تقرخ( ومل 264سـة ) (3) أصبفانرحؾ إىل

كتابف يف ترمجة الطفراين: سؿعت مـف مع أبل بالري، وببغداد،  ويف

كـا بؿصر سبعة أشفر مل كلكؾ فقفا مرقة،  طـف: (5)التذكرة، ويف (4)وإسؽـدرية

شقًخا  هناركا كدور طىل الشققخ، وبالؾقؾ كـسخ وكؼابؾ، فلتقـا يقما أكا ورفقؼ يل

فؼالقا: هق طؾقؾ. فرأيت سؿؽة أطجبتـا فاشتريـاها فؾؿا صركا إىل البقت حضر 

وقت مجؾس بعض الشققخ فؿضقـا فؾؿ تزل السؿؽة ثالثة أيام وكاد أن 

 يـضك، فلكؾـاه كقًئا مل كتػرغ كشقيف. ثؿ قال: ٓ يستطاع العؾؿ براحة الجسد.

 

                                                        

 (.519( ترمجة برقؿ )8/116) الجرح والتعديؾيـظر  (1)

 (.1651( ترمجة برقؿ )7/314) الجرح والتعديؾيـظر  (2)

 (.2211( ترمجة برقؿ )8/481) الجرح والتعديؾيـظر ( 3)

(4) الجرح والتعديؾ (8/481( ترمجة برقؿ )2211.) 

(5) (3/831.) 



t T        24 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

e E َ٘ٓػاخي٘ ٚايسٚا٠ ع 

مجاطة مـ قدماء شققخ ابـ أبل حاتؿ الذيـ  (1)التذكرةذكر الذهبل يف 

( فؿا بعدها إىل الستقـ، مـفؿ: طبد الل بـ سعقد أبق سعقد 256ماتقا سـة )

 بـ (5)، ومحؿدبـ طرفة (4)بـ الؿـذر الطريػل، والحسـ (3)وطظ ،(2)إشج

 بـ الشاطر، (7)بـ طبد الؿؾؽ بـ زكجقيف، وحجاج (6)حسان إزرق، ومحؿد

 بـ إسؿاطقؾ إمحسل. (8)ومحؿد

                                                        

(1) تذكرة الحػاظ (3/829.) 

 (.54يـظر إثر برقؿ ) (2)

 (.1128( ترمجة برقؿ )6/216) الجرح والتعديؾيـظر  (3)

 (.31( ترمجة برقؿ )3/31-32) الجرح والتعديؾيـظر  (4)

 (.1319( ترمجة برقؿ )7/238) الجرح والتعديؾيـظر  (5)

 (.21( ترمجة برقؿ )8/5) الجرح والتعديؾيـظر  (6)

 (.168( ترمجة برقؿ )3/168) جرح والتعديؾاليـظر  (7)

 (.1181( ترمجة برقؿ )7/191) الجرح والتعديؾيـظر  (8)
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ومـ أئؿة شققخف: أبقه، وأبق زرطة الرازي، ومحؿد بـ مسؾؿ بـ وارة، 

، الصحقحبـ الحسقـ بـ الجـقد، ومسؾؿ بـ الحجاج صاحب  (1)وطظ

 ومجاطة كثقرة.

بـ طظ حسقـؽ التؿقؿل الحافظ، وأبق  (2)ومـ الرواة طـف: الحسقـ

بفاين الحافظ، وطظ بـ طبد العزيز بـ محؿد بـ حقان إص (3)الشقخ طبد الل

بـ محؿد البصقر،  (6)وأمحد ،(5)، وأبق أمحد الحاكؿ الؽبقر(4)ابـ َمْرَدك

بـ محؿد  (9)وإبراهقؿ إصبفاين، (8)، ومحدبـ محؿد بـ أسدا (7)وطبدالل

                                                        

 (.981( ترمجة برقؿ )6/179) الجرح والتعديؾيـظر  (1)

 (.4117( ترمجة برقؿ )8/627) تاريخ بغداديـظر  (2)

 (.896( ترمجة برقؿ )3/945) تذكرة الحػاظيـظر  (3)

  (13/264.)سقر أطالم الـبالء(، و13/482) اريخ بغدادتيـظر  (4)

تاريخ : )مدرك( بدل )َمْردك(، والتصقيب مـ تذكرة الحػاظتبًعا لؿا يف  إصؾوقع يف  تيبيُ:

 .السقر، وبغداد

  (6/92.)البداية والـفاية، يـظر يف إسامل والؽـكصاحب كتاب  (5)

 (.597( ترمجة برقؿ )3/1128) تذكرة الحػاظخؾقظ، و( لؾ2/692) اإلرشاديـظر  (6)

  (32/161.)تاريخ دمشؼيـظر  (7)

 (.223( ترمجة برقؿ )9/223) تاريخ بغداديـظر  (8)

  (7/113.)تاريخ دمشؼ( ٓبـ صاهر، و251( برقؿ )139)ص الؿمتؾػ والؿختؾػيـظر  (9)
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بـ محؿد بـ يزداذ، وطظ بـ محؿد الؼصار، وأبق حاتؿ  (1)الـصراباذي، وأمحد

ذكر ذلؽ يف ترمجة أبل حاتؿ الرازي مـ  الثؼاتصاحب بـ حبان البستل ا

الثؼات.(2) 

 

                                                        

 ؿـ روى طـ الؿصـػ هق وأخقه أمحد.( ذكر هـاك أكف م36/125) تاريخ دمشؼيـظر  (1)

(2) (9/137.) 
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e E ً٘ٝثٓا٤ أٌٖ ايعًِ ع 

قد كساه الل هباء وكقًرا يسر مـ كظر  : كان قال أبق الحسـ الرازي

 (1)إلقف.

وقال طظ بـ أمحد الػرضل: ما رأيت أحًدا مؿـ طرف طبد الرمحـ ذكر 

 (2)طـف جفالة قط.

يتعجب مـ تعبد طبد الرمحـ، ويؼقل: مـ يؼقى طىل  ويُروى أن أباه كان

 (3)طبادة طبد الرمحـ؟ ٓ أطرف لف ذكًبا.

وقال أبق طبد الل الؼزويـل: إذا صؾقت مع ابـ أبل حاتؿ فسؾؿ كػسؽ إلقف 

 (4)يعؿؾ هبا ما شاء.

                                                        
(1) تاريخ دمشؼ (35/359.) 

(2) تذكرة الحػاظ (3/831 ،)سقر أطالم الـبالء (13/265.) 

(3) تذكرة الحػاظ (3/831 ،)سقر أطالم الـبالء (13/265.) 

(4) تذكرة الحػاظ (3/831.) 
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وقال أبق يعىل الخؾقظ الحافظ: أخذ طؾؿ أبقف وأبل زرطة وكان بحًرا يف 

رجال، صـػ يف الػؼف واختالف الصحابة والتابعقـ وطؾؿاء العؾقم ومعرفة ال

 (1)إمصار...، وكان زاهًدا يعد مـ إبدال.

وقال الخؾقظ يف ترمجة أبل بؽر بـ أبل داود: كان يؼال: أئؿة ثالثة يف زمـ 

 واحد: ابـ أبل داود، وابـ خزيؿة، وابـ أبل حاتؿ.

، مع وإٓ فابـ أبل حاتؿ أجّؾ  أققل: قدم ذكر ابـ أبل داود: ٕكف يف ترمجتف،

 أكف طاش مدة صقيؾة بعد ابـ أبل داود، وابـ خزيؿة، تػرد فقفا باإلمامة.

: روى ابـ صاطد ببغداد يف أيامف  (1/265)(2)لسان الؿقزانويف 

حديًثا أخطل يف إسـاده فلكؽره طؾقف ابـ طؼدة، فخرج طؾقف أصحاب ابـ صاطد 

، ثؿ قال القزير: مـ يرجع ك فحبس ابـ طؼدةوارتػعقا إىل القزير طظ بـ طقس

إلقف يف هذا؟ فؼالقا: ابـ أبل حاتؿ. فؽتبقا إلقف يف ذلؽ، فـظر وتلمؾ فنذا 

الصقاب مع ابـ طؼدة، فؽتب إىل القزير بذلؽ، فلصؾؼ ابـ طؼدة، وطظؿ 

ببغداد، وما قرب مـفا،  الحػاظشلكف، وقد كان يف ذاك العصر مجاطة مـ كبار 

تقار إٓ طىل ابـ أبل حاتؿ مع بعد بؾده. وقال مسؾؿة بـ قاسؿ فؾؿ يؼع آخ

                                                        

(1) اإلرشاد (3/683.وقارن بف ،) 

  (35/365.)تاريخ دمشؼترمجة ابـ طؼدة، ويـظر مـ  (2)
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إكدلسل الحافظ: كان ثؼة جؾقؾ الؼدر طظقؿ الذكر إماًما مـ أئؿة 

 (1)خراسان.

 (2)الباجل: ابـ أبل حاتؿ ثؼة حافظ. وقال أبق القلقد

 ػ: مـ كبار إئؿة صـػ التصاكق(3)إكسابابـ السؿعاين يف  وقال

، وغقرمها، سؿع ثقاب إطؿال، والجرح والتعديؾكتاب  :الؽثقرة مـفا

 مجاطة مـ شققخ البخاري ومسؾؿ.

: اإلمام الحافظ، الـاقد، شقخ اإلسالم...، (4)التذكرةوقال الذهبل يف 

كتابف يف الجرح والتعديؾ يؼضل لف بالرتبة الؿتؼـة يف الحػظ، وكتابف يف التػسقر 

 الرد طىل الجفؿقة يدل طىل إمامتف. طدة مجؾدات، ولف مصـػ كبقر يف

: الحافظ، الثبت، ابـ الحافظ الثبت...، وكان مؿـ (5)الؿقزانوقال يف 

، الجرح والتعديؾمجع طؾق الرواية ومعرفة الػـ، ولف الؽتب الـافعة كؽتاب 

                                                        

  (1/366.)لسان الؿقزانيـظر  (1)

  (35/363.)تاريخ دمشؼأسـده إىل أبل القلقد ابـ طساكر يف  (2)

(3) (4/286.) 

(4) (3/829.) 

 (.4965( ترمجة برقؿ )2/587) (5)
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، وما ذكرتف لقٓ ذكر أبل الػضؾ السؾقؿاين العؾؾ، وكتاب التػسقر الؽبقرو

صـع: فنكف قال: ذكر أسامل الشقعة مـ الؿحدثقـ الذيـ يؼدمقن  لف، فبئس ما

طؾقًّا طىل طثؿان: إطؿش، الـعؿان بـ ثابت، شعبة بـ الحجاج، طبقد الل بـ 

 مقسك، طبد الرمحـ بـ أبل حاتؿ.

طـ الحاكؿ قال: سؿعت أبا طظ الحافظ يؼقل:   (1)لسان الؿقزانويف 

يف بعض رحاليت الري فنذا الحديث دخؾت مرو وفاتـل حديث....، فدخؾت 

طـدهؿ طـ جعػر بـ مـقر الرازي طـ روح بـ طبادة طـ شعبة، فلتقت ابـ أبل 

تسلل طـ هذا؟ فؼؾت: هذا حديث تػرد بف  ؿَ ولِ  حاتؿ فسللتف طـف؟ فؼال:

...، وقد ، طـ سعقدطثؿان بـ جبؾة، طـ شعبة، وهق يف كتب روح بـ طبادة

فؾؿا كان بعد أيام طاودتف يف السمال طـ هذا  أخطل فقف شقخؽؿ هذا طىل روح.

 -طىل الحاشقة: قؾت أكا: هذا الحديث كذا، وكذا-الحديث؟ فلخرج إيل  كتابف 

وإكؿا سؿعتف  ،وساق الؽالم الذي ذكرتف لف، فؼؾت لف: متك قؾت أكت هذا

 واكؼبضت طـف. ؟مـل

ٓ هذه مشاحة مـ أبل طظ، ويظفر مـ ققل ابـ أبل حاتؿ أو :(2)أققل

                                                        

  (35/366.)تاريخ دمشؼمـ ترمجة جعػر بـ مـقر الرازي، ويـظر  (1)

 .والؼائؾ هق الؿعؾؿل  (2)
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)ولَِؿ تسلل طـ هذا؟( أكف قد طرف طؾة الحديث، وإكؿا أراد امتحان أبل طظ 

 يـظر: أتػطـ لفا أم ٓ؟ وابـ أبل حاتؿ يف صبؼة شققخ أبل طظ رمحفؿا الل.

: اإلمام ابـ اإلمام، حافظ الري، وابـ حافظفا، صبؼات الشافعقةويف 

 كان بحًرا يف العؾؿ ولف التصاكقػ الؿشفقرة.

أبق الحسـ الرازي: سؿعت طظ بـ الحسقـ الؿصري، وكحـ يف وقال 

جـازة ابـ أبل حاتؿ يؼقل: قؾـسقة طبد الرمحـ مـ السؿاء، وما هق بعجب، 

 (1)رجؾ مـ ثؿاكقـ سـة مل يـحرف طـ الطريؼ.

 (.ه327يف شفر الؿحرم سـة ) تقيف

 :َصٓفات٘

1) التػسقر .يف أربع مجؾدات 

  مجؾديـ.، صبع بؿصر يفطؾؾ الحديثكتاب  (2

3) الؿسـد .يف ألػ جزء 

4) الػقائد الؽبقر. 

                                                        

(1) تاريخ دمشؼ (35/359.) 



t T        32 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

5) فقائد الرازيقـ. 

6) الزهد. 

7) ثقاب إطؿال. 

8) الؿراسقؾ. 

9) الرد طىل الجفؿقة. 

11) الؽـك. 

11) تؼدمة الؿعرفة لؾجرح والتعديؾ. 

12) كتاب الجرح والتعديؾ. 

وقد تؼدم طـ الخؾقظ أن لف مصـػات يف الػؼف واختالف الصحابة 

  وطؾؿاء إمصار. والتابعقـ،
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e E ٘نتاب َكد١َ اجلسح ٚايتعدٌٜ َٚصٜت 

التؿفقد لؽتاب الجرح والتعديؾ، افتتحف  وأهق كتاب بؿـزلة إساس 

الؿملػ ببقان آحتقاج إىل السـة وأهنا هل الؿبقـة لؾؼرآن، ثؿ ببقان الحاجة إىل 

وأن معرفة الصحقح مـ السؼقؿ، وأن ذلؽ ٓ يتؿ إٓ بؿعرفة أحقال الرواة، 

معرفة الصحقح والسؼقؿ ومعرفة أحقال الرواة إكؿا يتؿؽـ مـفا إئؿة الـؼاد، 

ثؿ أشار إىل صبؼات الرواة، وذكر كبذة يف تـزيف الصحابة وتثبقت طدالتفؿ، ثؿ 

الرواة، ثؿ ذكر إئؿة وسرد  ببالثـاء طىل التابعقـ، ثؿ ذكر أتباطفؿ، وذكر مرات

لؽتاب وهق شرح أحقال مشاهقر بعض أسؿائفؿ، ثؿ تخؾص إىل مؼصقد ا

إئؿة، كؿالؽ بـ أكس، وسػقان بـ طققـة، وسػقان الثقري، وشعبة بـ 

الحجاج، وغقرهؿ، وساق لؽؾ واحد مـ إئؿة ترمجة مبسقصة تشتؿؾ طىل 

بقان طؾؿف وفضؾف ومعرفتف وكؼده وغقر ذلؽ مـ أحقالف، وجاء يف ضؿـ ذلؽ 

ا يف الـؼد والعؾؾ ودق ائؼ الػـ ٓ تقجد يف كتاب آخر، صبع طـ فقائد طزيزة جدًّ

 ثالثة أصقل يليت بقاهنا فقؿا بعد.



t T        34 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

e E ٘نتاب اجلسح ٚايتعدٌٜ َٚصٜت 

، تاريخف الؽبقرألػ اإلمام أبق طبد الل محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري 

وكلكف حاول استقعاب الرواة مـ الصحابة فؿـ بعدهؿ إىل صبؼة شققخف، 

دمف، ولتاريخف أمهقتف الؽبرى ومزاياه إمامتف وجاللتف وتؼ ولؾبخاري 

الػـقة، وقد أطظؿ شققخف ومـ يف صبؼتفؿ تاريخف حتك إن شقخف اإلمام 

إسحاق بـ إبراهقؿ الؿعروف بابـ راهقيف لؿا رأى التاريخ ٕول مرة مل يتؿالؽ 

أٓ أريؽ  ،أن قام فدخؾ بف طىل إمقر طبد الل بـ صاهر فؼال: أيفا إمقر

 سحًرا؟

بالحؽؿ طىل الرواة  خاٍل يف الغالب مـ التصريح ريخ  البخاريتالؽـ 

اإلمامان الجؾقالن أبق حاتؿ محؿد بـ إدريس  ، أحس  بالتعديؾ أو الجرح

الرازي، وأبق زرطة طبقد الل بـ طبد الؽريؿ الرازي ومها مـ أقران البخاري 

 وكظرائف يف العؾؿ والؿعرفة، أحسا هبذا الـؼص فلحب ا تؽؿقؾف.
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e E املعًُٞ  ايعال١َ ب١ٗ أداب عٓٗاغ 

ي  (3/175تذكرة الحػاظيف  ( طـ أبل أمحد الحاكؿ الؽبقر أكف ورد الر 

، قال: فؼؾت الجرح والتعديؾفسؿعفؿ يؼرأون طىل ابـ ابل حاتؿ كتاب 

لؾبخاري  التاريخأراكؿ تؼرأون كتاب  :ٓبـ طبدويف القراق: هذه ضحؽة

أبل زرطة وأبل حاتؿ. فؼال: يا أبا أمحد، إن أبا  طىل شقخؽؿ، وقد كسبتؿقه إىل

قآ: هذا طؾؿ ٓ يستغـك  تاريخ البخاريزرطة وأبا حاتؿ لؿا محؾ إلقفؿا 

طـف، وٓ يحسـ بـا أن كذكره طـ غقركا، فلقعدا طبد الرمحـ يسللفؿا طـ رجؾ 

 بعد رجؾ، وزادا فقف وكؼصا.

مل يتػؼ ٓبـ  لؼصقرة التلسؿعفؿ يؼرأون بعض التراجؿ ا أبا أمحد  كلن  

: التاريخؿ فقفا ذكر الجرح والتعديؾ، وٓ زيادة مفؿة طىل ما يف تأبل حا

فاكتػك بتؾؽ الـظرة السطحقة، ولق تصػح الؽتاب لؿا قال ما قال، ٓريب أن 

ابـ أبل حاتؿ حذا يف الغالب حذو البخاري يف الترتقب وسقاق كثقر مـ 

يغض مـ تؾؽ الؿزية العظؿك وهل التصريح  التراجؿ وغقر ذلؽ، لؽـ هذا ٓ



t T        36 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

بـصقص الجرح والتعديؾ، ومعفا زيادة تراجؿ كثقرة، وزيادات فقائد يف كثقر 

مـ التراجؿ، بؾ يف أكثرها، وتدارك أوهام وقعت لؾبخاري وغقر ذلؽ، وأما 

جقاب ابـ طبدويف القراق فعىل قدر كػسف ٓ طىل قدر ذيـؽ اإلمامقـ أبل زرطة 

 وأبل حاتؿ.

أن الباطث لفؿا طىل إقعاد طبدالرمحـ وأمرمها إياه بؿا أمراه هق  ٚايتشكٝل:

الحرص طىل تسديد ذاك الـؼص وتؽؿقؾ ذاك العؾؿ، وٓ َأَدل  طىل ذلؽ مـ 

 .كتاب الجرح والتعديؾاسؿ الؽتاب كػسف: 
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e E ٔسسص ابٔ أبٞ سامت ع٢ً اضتٝعاب ْصٛص أ١ُ٥ ايف 

 دٜاليف احلهِ ع٢ً ايسٚا٠ دسًسا ٚتع

حرص ابـ أبل حاتؿ بنرشاد ذيـؽ اإلمامقـ طىل استقعاب كصقص أئؿة 

الػـ يف الحؽؿ طىل الرواة بتعديؾ أو جرح، وقد حصؾ يف يده ابتداًء كصقص 

ثالثة مـ إئؿة وهؿ: أبقه، وأبق زرطة، والبخاري، أما أبقه وأبق زرطة فؽان 

جقاهبؿا، وأما كصقص  يسائؾفؿا يف غالب التراجؿ التل أثبتفا يف كتابف ويؽتب

البخاري فنكف استغـك طـفا بؿقافؼة أبقف لؾبخاري يف غالب تؾؽ إحؽام، 

ومعـك ذلؽ أكا أبا حاتؿ كان يؼػ طىل ما حؽؿ بف البخاري فقراه صقاًبا يف 

الغالب فققافؼف طؾقف فقـؼؾ طبد الرمحـ كالم أبقف، وكان محؿد بـ يحقك 

ري يف مسللة الؼرآن طىل حسب ما تؼقلف الذهظ قد كتب إلقفؿ فقؿا جرى لؾبخا

الـاس طىل البخاري كؿا ذكره ابـ أبل حاتؿ يف ترمجة البخاري مـ كتابف، فؽلن 

هذا هق الؿاكع ٓبـ أبل حاتؿ مـ كسبة أحؽام البخاري إلقف، وطىل كؾ حال 

 فالؿؼصقد حاصؾ.
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ثؿ تتبع ابـ أبل حاتؿ كصقص إئؿة فلخذ طـ أبقف ومحؿد بـ إبراهقؿ 

ـ شعقب ما روياه طـ طؿرو بـ طظ الػالس مؿا قالف باجتفاده، ومؿا يرويف اب

طـ طبد الرمحـ بـ مفدي ويحقك بـ سعقد الؼطان مؿا يؼقٓكف باجتفادمها، 

ومؿا يروياكف طـ سػقان الثقري وشعبة، وأخذ طـ صالح بـ أمحد بـ حـبؾ ما 

البراء ما يروياكف  يرويف طـ أبقف، وأخذ طـ صالح أيًضا وطـ محؿد بـ أمحد بـ

طـ طظ بـ الؿديـل مؿا يؼقلف باجتفاده، ومؿا يرويف طـ سػقان بـ طققـة وطـ 

 بـ مفدي وطـ يحقك بـ سعقد الؼطان. طبد الرمحـ
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e E 
 سسص ابٔ أبٞ سامت ع٢ً االتصاٍ

 بتالَر٠ اإلَاّ أمحد ٚابٔ َعني

بجؿقع أصحاب اإلمام أمحد، ويحقك بـ معقـ،  طىل آتصال وحرص

طـ أبقف طـفؿا، وطـ أبقف طـ إسحاق بـ مـصقر، طـ يحقك بـ معقـ،  فروى

وروى طـ مجاطة مـ أصحاب أمحد، وابـ معقـ، مـفؿ: صالح بـ أمحد بـ 

حـبؾ، وطظ بـ الحسـ الفسـجاين، والحسقـ بـ الحسـ أبق معقـ الرازي، 

وإسؿاطقؾ بـ أبل الحارث أسد البغدادي، وطبد الل بـ محؿد بـ الػضؾ أبق 

بؽر إسدي، ووصػف يف ترمجة زياد بـ أيقب بلكف كان مـ جؾة أصحاب أمحد 

ابـ حـبؾ. وأخذ طـ طباس الدوري  تاريخف، ويروي مـف بؾػظ: قرئ طىل 

 وكحق ذلؽ. طباس الدوري، وأكا أسؿع.

وكاتب طبد الل بـ أمحد بـ حـبؾ، وقال يف ترمجتف: كتب إيل  بؿسائؾ أبقف، 

 (1)وًقا ثؼة.وبعؾؾ الحديث، وكان صد

                                                        
(1) الجرح والتعديؾ (5/7( ترمجة برقؿ )وقال أيًضا: لؼقتف وسؿعت معف مـ إبراهقؿ بـ 32 ،)

 همالؽ.ا
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 (1)وكاتب حرب بـ إسؿاطقؾ الؽرماين، فؽتب إلقف بؿا طـده طـ أمحد.

وكاتب أبا بؽر بـ أبل خقثؿة، فؽتب إلقف بؿا طـده طـ ابـ معقـ وغقره، 

 (2)ويؿؽـ أن يؽقن كتب إلقف بتاريخف كؾف.

وروى طـ محؿد بـ محقيف بـ الحسـ ما طـده طـ أبل صالب أمحد بـ 

 (3)حـبؾ طـ أمحد. محقد صاحب أمحد بـ

ما طـده طـ الؿقؿقين  (4)وروى طـ طبد الل بـ بشر البؽري الطالؼاين

، فؽتب إلقف بؿا (5)صاحب أمحد طـ أمحد، وكاتب طظ بـ أبل صاهر  الؼزويـل

 .طـده طـ إثرم صاحب أمحد طـ أمحد

بؿا طـده طـ طثؿان بـ  بـ إسحاق الفروي فؽتب إلقف (6)يعؼقبوكاتب 

رمل طـ ابـ معقـ، وأخذ طـ طظ بـ الحسقـ بـ الجـقد ما طـده سعقد الدا

 طـ محؿد بـ طبد الل بـ كؿقر.

                                                        
  (11/384.)تاريخ دمشؼيـظر  (1)

(2) الجرح والتعديؾ (2/52( ترمجة برقؿ )57.) 

 (.259يـظر إثر رقؿ ) (3)

 ( مع التعؾقؼ طؾقف.817يـظر إثر رقؿ ) (4)

 (.46( ترمجة برقؿ )14/87) سقر أطالم الـبالء(، و15/77) تاريخ دمشؼيـظر  (5)

 (.752(، و)45يـظر إثر رقؿ ) (6)
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وبالجؿؾة فؼد سعك أبؾغ سعل يف استقعاب مجقع أحؽام أئؿة الجرح 

والتعديؾ يف الرواة إىل طصره يـؼؾ كؾ ذلؽ بإساكقد الصحقحة الؿتصؾة 

 (1)بالسؿاع أو الؼراءة أو الؿؽاتبة.

                                                        
أما بالـسبة لؾسؿاع فالذي يتلمؾ أساكقد ابـ أبل حاتؿ يجد أكف قد يؽتب طـ همٓء الؿشايخ ثؿ  (1)

ابـ أبل كتابف طـفؿ وقد ذكر هذا الدكتقر رفعت فقزي طبد الؿطؾب يف كتابف يسؿع مـفؿ ما يف 

(: بقد أكف جعؾ هذا هق الغالب طىل ذلؽ: ولؿا يف كالمف 91-89)ص حاتؿ وأثره يف طؾقم الحديث

مـ أمهقة ٓ يعرففا إٓ مـ أمعـ الـظر يف تؾؽؿ إساكقد: فنين أكؼؾف هاهـا، قال يف معرض كالمف طـ 

، ما كان يؽتب طـفؿ أوٓ ثؿ يسؿع مـفؿ ما يف كتابف طـفؿبـ أبل حاتؿ مـ مشايخف: وغالًبا سؿاع ا

يدلـا طىل ذلؽ ما يؼقلف طـد ترمجة فتح بـ كصر الؽـاين إذ قال: )كتبـا فقائده ٕن كسؿع مـف فتؽؾؿقا 

فقف، وضعػقه، فؾؿ كسؿع مـف(
(1)

ًٓ ثؿ يسؿع مـ  الشقخ ما كتبف، و ، فػل هذا دٓلة طىل أكف يؽتب أو 

يدل طىل ذلؽ أيًضا أكف قال طـ بعض الشققخ: )كتبـا مـ حديثف لـسؿع مـف، فؾؿ يؼض لـا 

السؿاع(
(2)

، وإذا كان أبق محؿد يـص طـد الؽالم طىل بعض الشققخ أكف كتب طـف وٓ يبقـ أكف قد 

يـ كتب طـفؿ ما مل سؿع مـف: فنكـا مـ بعض أساكقده كدرك هذه الحؼقؼة، وهل أكف سؿع مـ كؾ  الذ

يبقـ أكف مل يؼض لف السؿاع، فؿثاًل يذكر أكف كتب طـ طبد الل بـ محؿد بـ أبل طؿرو الغزي
(3)

، وٓ 

ٕبل محؿد فـجده يؼقل: )ثـا أبق  آداب الشافعل ومـاقبفيبقـ أكف سؿع مـف، ولؽــا كؼرأ يف كتاب 

العباس طبدالل بـ محؿد بـ طؿرو الغزي بغزة الشام(
(4)

وهذه العبارة تدل طىل السؿاع، ويؼقل ، 

طـ محؿد بـ طقٍف الحؿصل: )كتبت طـف(
(5)

 الجرح والتعديؾلؽتاب  تؼد الؿعرفة، ثؿ كرى يف 

يدل طىل أكف سؿع مـف: إذ يؼقل: )سؿعت محؿد بـ طقف يؼقل(.ما 
(6) 

                                              مع ا لتعؾقؼ طؾقف. وأما الؽتابة فتؼدم قريًبا كالم الؿعؾؿل

(1) الجرح والتعديؾ (7/91( ترمجة برقؿ )518.) 

(2) الجرح والتعديؾ (7/89( ترمجة برقؿ )ترمجة 7/231(، و)1297( ترمجة برقؿ )7/236(، ويـظر )515 )

 (.1263برقؿ )

(3) الجرح والتعديؾ (5/162-163( ترمجة برقؿ )349). 

(4) مـاقب الشافعل (.315)ص 

(5) ديؾالجرح والتع (8/52-53( ترمجة برقؿ )241). 

 = (.1481برقؿ ) الؿؼدمةاكظر  (6)
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مـ الؽتاب ققل الراوي طـف: سللـا أبا محؿد  رمجة صاوسويف آخر  ت

، سللف غقرك طبدالرمحـ بـ أبل حاتؿ فؼؾـا: هذا الذي تؼقل: سئؾ أبق زرطة

 وأكت تسؿعف أو سللف وأكت ٓ تسؿع؟

فؼال: كؾؿا أققل: سئؾ أبق زرطة: فنين قد سؿعتف مـف إٓ أكف سللف غقري 

 أدلس بقجف وٓ سبب. أو كحق ما بحضريت: فؾذلؽ ٓ أققل: سللتف، وأكا فال

 قال.

                                                        

يؽتب أبق محؿد طـ الشقخ ساطة إمالئف: فقؽقن كتابة وسؿاًطا يف وقت واحد، يؼقل: طـ  وقد        =

هيحقك بـ محؿد الـقسابقري: أمىل طؾقـا مـ حػظف.ا
(1)

 

ل: قرئ طىل العباس بـ محؿد أكف يؼق الؿؼدمةأما بالـسبة لؾؼراءة: فؽؿا سقؿر يف كتاب 

الدوري، لؽـف يف مقاضع يصرح بلكف حدثف بذلؽ فقؽقن سؿع بعًضا مـ الشقخ والبعض أخر 

الجرح والتعديؾسؿعف قراءة، وقد قال يف ترمجة الدوري مـ 
(2)

 سؿعت مـف مع أبل. 

ـ  غالب سـده طـ العباس، وخاصًة ما يـؼؾ بف آراء يحقك بـ معقـ التل رواها طـف العباس  ولؽ

 التالمقذ كان يؼرأ طىل العباسيؼقل فقف: قرئ طىل العباس بـ محؿد الدوري، وهذا معـاه أن أحد 

يسؿع ما يؼرأ.كتابف، وأبق محؿد حاضر يف الؿجؾس 
(3)

 

(1) الجرح والتعديؾ (9/186( ترمجة برقؿ )774.) 

 ؼدمة.( مـ الؿ1291(، ويـظر إثر رقؿ )1189( ترمجة برقؿ )6/216) (2)

 (.91)ص ابـ أبل حاتؿ وأثره يف طؾقم الحديثيـظر كتاب  (3)
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e E ٌَٜٓٗر ابٔ أبٞ سامت يف نتاب٘ اجلسح ٚايتعد 

: قصدكا بحؽايتـا الجرح (1/1/38وقال يف آخر مؼدمة الؽتاب )

والتعديؾ إىل العارفقـ بف العالؿقـ لف متلخًرا بعد متؼدم إىل أن اكتفت بـا 

ـ ققم قد تؽؾؿقا يف ذلؽ: الحؽاية إىل أبل وأبل زرطة رمحفؿا الل، ومل كحؽ ط

إىل صاحبف، وكظركا  لؼؾة معرفتفؿ بف، وكسبـا كؾ حؽاية إىل حاكقفا والجقاب

يف اختالف أققال إئؿة يف الؿسئقلقـ طـفؿ فحذفـا تـاقض ققل كؾ واحد 

مـفؿ، وألحؼـا بؽؾ مسئقل طـف ما ٓق بف وأشبفف مـ جقاهبؿ طىل أكا قد ذكركا 

رح والتعديؾ كتبـاها لقشتؿؾ الؽتاب طىل كؾ مـ أسامل كثقرة مفؿؾة مـ الج

روى طـف العؾؿ: رجاء وجقد الجرح والتعديؾ فقفؿ، فـحـ مؾحؼقها هبؿ إن 

وقد يحؽل يف الجرح والتعديؾ طـ شققخف غقر أبقف وأبل  ،(1)شاء الل تعاىل

                                                        

 يف كؼاط وهل: يـحصر مـفج ابـ أبل حاتؿ  (1)

 كؼؾ أققال أئؿة الجرح والتعديؾ يف الرواة. -1

 = آقتصار طىل أققال إئؿة الراسخقـ يف هذا العؾؿ، غقر مؾتػت إىل أققال غقرهؿ مؿـ لقسقا -2           
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، وطظ بـ الحسقـ بـ الجـقد، وقد يتؽؾؿ وارةزرطة كؿحؿد بـ مسؾؿ بـ 

 باجتفاده.

                                                        

 بلئؿة فقف. =

 أن يحؽل أققال همٓء إئؿة كاسًبا كؾ ققل إىل صاحبف. -3

أن يـظر إىل أققال بعض إئؿة التل تتـاقض يف الراوي القاحد فقختار مـفا ما يشبف أن يؽقن  -4

 وصًػا حؼقؼقًّا لذلؽ الراوي، ويفؿؾ ما طداه. -5

طؾقف: رجاء أن يصؾ إلقف  ذكر كؾ الرواة تؼريًبا، ما حؽؿ طؾقف بجرح وأو تعديؾ، وما مل يحؽؿ -6

 أو إىل مـ بعده مـ الؿملػقـ حؽؿ مـ أحد إئؿة طىل مـ لقس طـده حؽؿ طؾقف فقؾحؼ بف.

ابـ أبل ترتقب أسامل الرواة طىل حروف الؿعجؿ وكذلؽ ترتقب آباء آسؿ القاحد. يـظر  -7

 (.178-174)ص حاتؿ وأثره يف طؾقم الحديث
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e E اب اجلسح ٚايتعدٌٜ َٚصٜت٘ ع٢ً غريٙ َٔ نتب ٖرا ايفٔنت 

ففذا الؽتاب هق بحؼ أمُّ كتب هذا الػـ ومـف يستؿد مجقع مـ بعده: 

: واطؾؿ أن ما كان يف هذا الؽتاب مـ (1)هتذيبفولذلؽ قال الؿزي يف خطبة 

أققال أئؿة الجرح والتعديؾ وكحق ذلؽ فعامتف مـؼقل مـ كتاب الجرح 

 بل محؿد طبد الرمحـ بـ أبل حاتؿ الرازي الحافظ ابـ الحافظ...والتعديؾ ٕ

                                                        

(1) جالهتذيب الؽؿال يف أسؿاء الر (1/152.) 
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e E تستٝب ايهتاب 

افتتحف بؿؼدمة كػقسة يف بضع وثالثقـ صػحة مـ الؿطبقع يف تثبقت 

الســ وأحؽام الجرح والتعديؾ وققاكقـ الرواية كؿا ترى بقاكف يف 

ؿعجؿ مبقًبا مرتًبا طىل ترتقب حروف ال ، ثؿ شرع يف التراجؿ(1)الػفرست

                                                        

أققل: ولـػاسة هذه الؿؼدمة فسلذكرها هـا لؾػائدة كؿا هل دون تعؾقؼ طؾقفا ولقٓ كػاستفا  (1)

 وأمهقتفا لؿا فعؾت ذلؽ:

 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ
 زب ٜطس ٚأعٔ

 باب يف تجبٔت الطيً بيكل السّاٗ هلا مً كتاب اهلل عصّجل

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿قال الل طزوجؾ 

ـِ اْلَػْلَفاءِ دثـا الْ ح ـِ ْب ـِ اْلُحَسْق ـُ َطؾِل  ْب ُد ْب ٍد  ،َؼاِضل َأُبق َبْؽٍر ُمَحؿ  أكا َأُبق ُمَحؿ 

ـِ اْلُؿـِْذِر اْلَحـَْظؾِلُّ االرمحـ بـ محؿد َطْبدُ  ـُ  ،بـ إدريس ْب ـُ َطَرَفَة َوَأْحَؿُد ْب ـُ ْب كا اْلَحَس

ب ا ـِ الص  ِد ْب ـُ ُمَحؿ  ـُ ْب ـِ إطؿش ،كا َأُبق ُمَعاِوَيةَ  :َقاُلقا ،ِح ِسـَاٍن َواْلَحَس طـ أبل  ،َط
= 
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ڤ ڤ ڤ ﴿» ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل رسقل الل  :َقاَل  ،طـ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِري   ،صالح =

 َطْدٓ. :َقاَل  «﴾ڤ

ـِ  ْحَؿ ـِ إَْطَؿشِ  ،كا َوكِقعٌ  ،كا أبق سعقد إشج ،حدثـا َطْبُد الر  ـْ َأبِل َصالٍِح  ،َط  ،َط

ـْ َأبِل َسِعقدٍ  ِف  :َقاَل  ،َط ّلُم َيْقَم اْلِؼَقاَمِة » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل الؾ  ُف ُيْدَطك ُكقٌح َطَؾْقِف السَّ َوإِكَّ

ْغَت  :َفُقَؼاُل  َغُؽؿْ  :َفُقْدَطك َقْقُمُف َفُقَؼاُل َلُفؿْ  .َكَعؿْ  :َفَقُؼقُل  ؟َهْؾ َبؾَّ َما َأَتاَكا  :َفَقُؼقُلقنَ  ؟َهْؾ َبؾَّ

ـْ  ّلمُ  .ـْ َأَحدٍ َوَما َأَتاَكا مِ  ،َكِذيرٍ  ِم ـُقٍح َطَؾْقِف السَّ
ـْ َيْشَفُد لؽ :َفُقَؼاُل لِ ٌد : فقؼقل ؟َم ُُمَؿَّ

ِف  َقاَل  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿َفَذلَِؽ ققلف طزوجؾ  :َقاَل  .َوُأمَُّتفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل الؾَّ

 .«َبْعُد  َفُتْدَطْقَن َفَتْشَفُدوَن َلُف بِاْلَبّلِغ ُثؿَّ َيْشَفُد َطَؾْقُؽؿْ  :َقاَل  .اْلَعْدُل  :اْلَقَسطُ 

طـ أبل العالقة  ،طـ الربقع ،كا آدم كا أبق جعػر ،كا طصام بـ رواد ،حدثـا طبد الرمحـ

لتؽقكقا شفداء طىل إمؿ التل خؾت قبؾؽؿ بؿا  :يؼقل ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

 جاءهتؿ بف رسؾفؿ وبؿا كذبقهؿ.

ور حدثـل سر ،بشار كا إبراهقؿ بـ طبد الل بـ ،كا الحسـ بـ أمحد ،حدثـا طبد الرمحـ

ڦ ڦ ڦ ﴿ :طـ الحسـ ققلف طزوجؾ ،طـ طباد بـ مـصقر ،بـ الؿغقرةا

 طدٓ طىل الـاس. :أي ،﴾ڦ

لؿا أخبر الل طز وجؾ أكف جعؾ هذه إمة طدٓ طىل إمؿ يف  :قال طبد الرمحـ

إذ كاكت  :شفادهتؿ بتبؾقغ رسؾفؿ رسآت رهبؿ بلن الســ تصح بإخبار الؿروية

 لفؿ. ملسو هيلع هللا ىلصغ إكبقاء رسآت رهبؿ بنخبار كبقفؿ هذه إمة إكؿا طؾؿت تبؾق
= 
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وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿ :ومـ ذلؽ ققل الل طزوجؾ =

 .﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ب اِح  ،حدثـا طبد الرمحـ ـِ الص  ِد ْب ـُ ُمَحؿ  اٌج  ،كا الحسـ ْب ـِ ُجَرْيٍج  ،كا َحج  ـِ اْب َط

ـِ َطَطاءٍ  ـْ َطَطاٍء اْلُخَراَساكِل   ،َوُطْثَؿاَن ْب ەئ وئ  ﴿ :طباس يف ققلف طزوجؾ طـ ابـ ،َط

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

رسقل  فالؿاكثقن مع ملسو هيلع هللا ىلصلِتَـِْػَر َصائَِػٌة َوْلَتْؿُؽْث َصائَِػٌة مع رسقل الل  :َيُؼقُل  ﴾ی

ـَ الْ  ملسو هيلع هللا ىلصالل 
ـِ َوُيـِْذُروَن إِْخَقاَكُفْؿ إَِذا َرَجُعقا إَِلقِْفْؿ مِ ي ُفقَن فِل الد  ـَ َيتََػؼ  ِذي َغْزِو ُهُؿ ال 

ـْ قضاء الل طزوجؾ َوكَِتابِِف َوُحُدوِدِه.
ـْ َبْعِدِهْؿ مِ

ُفْؿ َيْحَذُروَن َما ُأْكِزَل مِ  َلَعؾ 

بِقِع الجرجاين ثـا وهب ـُ َأبِل الر  ـُ ْب ـِ كا اْلَحَس ْحَؿ ابـ َجِريٍر أكا َأبِل  حدثـا َطْبُد الر 

ـِ طؿ :َقاَل  ـَ ُطبَْقِد ْب ِف ْب ى ى ائ  َما ﴿ :قر يف ققلف طزوجؾَسِؿْعُت َطْبَدالؾ 

َكاَن اْلُؿْممِـُقَن لِِحْرِصِفْؿ َطَؾك اْلِجَفاِد إَِذا َبَعَث َرُسقُل  :إَِلك آِخِر أَيِة َقاَل  ﴾ائ 

ِف  ًة َخَرُجقا فِقَفا َوَتَرُكقا الـ بِل   ملسو هيلع هللا ىلصالؾ  ـَ الـاس ملسو هيلع هللا ىلصَسِري 
ٍة مِ فلكزل الل  :بِاْلَؿِديـَِة فِل ِرق 

ًة َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصُأمُِروا إَِذا َبَعَث الـ بِلُّ  ﴾ى ى ائ ائ  َما ﴿ :طزوجؾ َسِري 

ـَ اْلُؼْرآِن 
ـَ َشَخُصقا َما ُأْكِزَل مِ ِذي َػٌة َفقَْحَػُظ اْلُؿِؼقُؿقَن َطَؾك ال 

َتْخُرَج َصائَِػٌة َوُتِؼقَؿ َصائِ

ـِ َفنَِذا َرَجُعقا إِْخَقاُكُفْؿ َأْخَبُروُهْؿ بِذَ  ـَ ـَ السُّ
ُـّ مِ َلْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصلَِؽ َوإَِذا َخَرَج َرُسقُل الل َوَما ُيَس

 َيَتَخؾ ْػ َطـُْف َأَحٌد إِٓ بِنِْذٍن َأْو ُطْذٍر.
= 
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ـَ َمَع َكبِق ِف أقد  :َقاَل َطْبُد الرمحـ = ِػق ـْ َخَرَج َغاِزًيا َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصمر الل طزوجؾ اْلُؿَتَخؾ  َطؿ 

ـَ إَِذا َرَجُعقا إَِلقِْف  ـْ رسقل الل ُيْخبُِروا إِْخَقاَكُفْؿ اْلَغاِزي
 :مـ ُسـ تِفِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصْؿ بَِؿا َسِؿُعقا مِ

ـَ َتِصحُّ بِاإِلْخَباِر. ـَ  َفَدل  َذلَِؽ َطَؾك َأن  السُّ

ـْ َذلَِؽ ققل الل طزوجؾ
 .﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ :َومِ

ـُ َسْعٍد اْلَعْقفِلُّ فقؿا كتب إيل قال ُد ْب ل  :َقاَل  ،َأبِل لحدثـ :َأْخَبَرَكا ُمَحؿ  َثـِل َطؿ  َحد 

ـِ طباس ققلف  ـِ اْب ِه َط ـْ َجد  ـْ َأبِقِف َط  :أَيَة َقاَل  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿َط

ـِ َأبِل ُمَعقٍْط إَِلك َبـِل اْلُؿْصَطؾِِؼ لَِقْلُخَذ مِـُْفُؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل الؾ ِف  َبَعَث القلقد بـ ُطْؼَبَة ْب

َدَقاِت و ْقا َرُسقَل رسقل الل اْلَخبَُر َفِرُحقا َوَخَرُجقا لِقَ  تاهؿأكف لؿا إالص  ا ، ملسو هيلع هللا ىلصَتَؾؼ  ُف َلؿ  َوَأك 

ْقَكُف َرَجَع إَِلك رسقل الل  ُفْؿ َخَرُجقا َيتََؾؼ  َث اْلَقلِقُد َأك  إِن  َبـِل  ،يارسقل الؾ فِ  :فؼال ملسو هيلع هللا ىلصُحد 

َدَقةَ  ِف  .اْلُؿْصَطؾِِؼ َقْد َمـَُعقا الص  ُث َغَضبًا َشِديًدا َفَبقْـَؿَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَغِضَب َرُسقُل الؾ  ا ُهَق ُيَحد 

ـْ كِْصِػ ـَ ثْ د  ا ُح ك  إِ  ،يارسقل الل :َكْػَسُف َأْن َيْغُزوُهْؿ إِْذ َأَتاُه َرُجٌؾ فؼال لف
ا َرُسقَلَؽ َرَجَع مِ

ِريِؼ  ُه كِتَاٌب َجاَءُه مِـَْؽ بَِغَضٍب َغِضبَْتُف َطَؾقْـَا ،الط  َوإِك ا َكُعقُذ  ،َوإِك ا َخِشقـَا َأْن َيُؽقَن َرد 

ـْ َغَضبِِف َوَغَضِب َرُسقلِفِ بِ 
ِف مِ ُفْؿ َوَهؿ  بِِفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوإِن  َرُسقَل الل  ،الؾ  ُف  ،اْستََغش  َفَلْكَزَل الؾ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿ :الؼَ فَ  اِب تَ ؽِ ؿ يف الْ هُ رَ ذْ طزوجؾ طُ 

 .﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ـُ َحْؿَزَة اْلَعَجؾِلُّ  ،حدثـا طبد الرمحـ ـِ َأبِل  ،َبةُ كا َشَبا ،كا الحجاج ْب ـِ اْب كا َوْرَقاَء َط

ـْ ُمَجاِهٍد َقْقَلفُ  ،َكِجقٍح  إَِلك  ملسو هيلع هللا ىلصالقلقد بـ ُطْؼَبَة َأْرَسَؾُف الـ بِلُّ  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :َط
= 
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ْقُه بِاْلَفْقَبِة َفَرَجَع إَِلك الـبل  = إِن  َبـِل اْلُؿْصَطؾِِؼ  :َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَبـِل اْلُؿْصَطؾِِؼ لَِقْصُدَقُفْؿ َفَتَؾؼ 

 َؿَعْت َلَؽ لُِتَؼاتَِؾَؽ.َقْد َج 

َمْشِؼلُّ كا ُشَعْقٌب  ،حدثـا َطْبُد الرمحـ كا أبل  ـُ َخالٍِد الد  ـَ -كا ِهَشاُم ْب َيْعـِل اْب

ـَ َأبِل طروبة-كا َسِعقٌد  -إِْسَحاَق  ٺ ٺ ٺ ﴿طـ قتادة ققلف طزوجؾ  -َيْعـِل اْب

ـِ  ﴾ٿ ٿ ٿ ـُ ُطْؼَبَة ْب ًقا إَِلك َبـِل  ملسو هيلع هللا ىلصثف َكبِلُّ الؾ ِف معقط بع لبأَوُهَق اْلَقلِقُد ْب ُمَصد 

ِف  ا َأْبَصُروُه َأْقبَُؾقا َكْحَقُه َفَفاَبُفْؿ َفَرَجَع إَِلك َكبِل  الؾ  ُفْؿ َقِد  ملسو هيلع هللا ىلصاْلُؿْصَطؾِِؼ َفَؾؿ  َفَلْخبََرُه َأك 

ـِ اإِلْسالمِ  وا َط ِف  :اْرَتدُّ ـَ اْلَقلِقِد َوَأمَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَبَعَث َكبِلُّ الؾ  َرُه َأْن َيَتثَب َت َوٓ َيْعَجَؾ َخالَِد ْب

ُفْؿ  ،َلْقال َفَبَعَث ُطُققَكفُ  تاهؿأَفاْكَطَؾَؼ خالد حتك  ا َجاُءوا َأْخبَُروا َخالًِدا َأك  َفَؾؿ 

ا َأْصَبُحقا  ،ُمْستَْؿِسُؽقَن بِاإِلْسالِم َوَسِؿُعقا َأَذاَكُفْؿ َوَصالَتُفؿْ  تاهؿ خالد فرأى أَفَؾؿ 

 فلكزل الل طزوجؾ َما َتْسَؿُعقَن. :َفَلْخَبَرُه اْلَخَبرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَع إَِلك َكبِل  الؾ ِف الذي يعحبف َوَرَج 

ـِ  ْحَؿ ـُ ُمـِقٍب  ،كا َأبِل ،حدثـا َطْبُد الر  ـْ ُطَبقِْد  ،كا َأُبق ُمَعاٍذ الـ ْحِقيُّ  ،أكا َطْبُد اْلَعِزيِز ْب َط

ـِ ُسَؾْقَؿانَ   ،أَيةَ  ﴾ٿٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ :طـ الضحاك ققلف طزوجؾ ،ْب

ِف  ُجُؾ َوَكاَن َبْقـَُفْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث َرُسقُل الؾ  ـْ َأْصَحابِِف إَِلك َقْقٍم َيْصُدَقُفْؿ َفَلَتاُهُؿ الر 
َرُجال مِ

َكاِة َوَأْطَطْقا َما َطَؾقِْفْؿ مِ  ،َوَبْقـَُف ِحـ ٌة فِل اْلَجاِهؾِق ةِ  وا بِالز  ُبقا بِِف َوَأَقرُّ ا َأَتاُهْؿ َرح  ـَ َفَؾؿ 

ِف  ،اْلَحؼ   ُجُؾ إَِلك َرُسقِل الؾ  َكاَة  ،يارسقل الؾ فِ  :فؼال ملسو هيلع هللا ىلصَفَرَجَع الر  ـُق ُفالٍن الز  َمـََع َب

ـِ اإِلْسالمِ  ـَْعُتُؿ الزَّ » :َفَبَعَث إَِلقِْفْؿ َفَلَتْقُه َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَغِضَب َرُسقُل الل  .َوَرَجُعقا َط  ،اةَ كَ َأَم

ِف َما َفَعْؾـَا :قاَفَؼالُ  «َوَصَرْدُتْؿ َرُسقلِل ا َلـَْعَؾُؿ َأك َؽ َرُسقُل الل  ،َوالؾ  ْلـَا َوٓ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَوإِك  َوَما َبد 
= 
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ِف  .َمـَْعـَا َحؼ  الل طزوجؾ فِل َأْمَقالِـَا = َقُفْؿ َرُسقُل الؾ  ُف َهِذِه أَيَة  :ملسو هيلع هللا ىلصَفَصد  َفَلْكَزَل الؾ 

 َفَعَذَرُهْؿ.

دٍ  ا َأْخ  :َقاَل َأُبق ُمَحؿ  ـِ َأبِل ُمَعقٍْط الـبل َلؿ  ـَ ُطْؼَبَة ْب ـْ ُبِعَث  ملسو هيلع هللا ىلصبََر اْلَقلِقُد ْب بِاْمتِـَاِع َم

ًقا َفَؼبَِؾ َخَبَرُه لِِصْدِق اْلَقلِقِد َوَستِْرِه ِطـَْدُه َوَتَغق َظ َطَؾْقِفْؿ بَِذلَِؽ َوَهؿ  بَِغزْ  ِوِهْؿ إَِلْقِفْؿ ُمَصد 

فؽػ طـد  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ﴿ :َحت ك َكَزَل َطَؾْقِف اْلُؼْرآنَ 

ِف  :ذلؽ َطـُْفؿْ  ـْ َرُسقِل الؾ  ـَ َتِصحُّ َط ـَ  بـؼؾ الرواة الصادققـ لفا. ملسو هيلع هللا ىلصَدل  َطَؾك َأن  السُّ

 ملسو هيلع هللا ىلصباب يف تجبٔت الطيً بيكل السّاٗ هلا مً قْل زضْل اهلل 

 :بيكل األخباز عيُ ملسو هيلع هللا ىلصأمس الييب 

ـِ َمزْ   ،كا إَْوَزاِطلُّ  ،َأْخَبَركِل َأبِل ،َيٍد اْلَبقُْروتِلُّ حدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ اْلَقلِقِد ْب

ـُ َططِق َة َقاَل  اُن ْب َثـِل َحس  ُؾقلِلُّ  :َحد  َثـِل َأُبق َكْبَشَة الس  ـَ  :َقاَل  ،َحد  ِف ْب َسِؿْعُت َطْبَد الؾ 

ّـِل َوَلْق آية و» :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت رسقل الل  :َقاَل  ،َطْؿٍرو ُغقا َط  لحدثقا طـ بـَبؾِّ

ـَ الـَّارِ  ،َوٓ َحَرَج  قَؾ ئِ اَر سْ إِ  ْأ َمْؼَعَدُه ِم ًدا َفْؾَقَتَبقَّ ـْ َكَذَب َطَؾلَّ ُمَتَعؿِّ  .«َوَم

ـُ ِسـَاٍن اْلَقاِسطِلُّ  ،حدثـا طبد الرمحـ ـِ إَْوَزاِطل   ،كا أمحد ْب ـُ ُكَؿْقٍر َط ِف ْب  ،كا َطْبُد الؾ 

ـُ ُطْثَؿاَن اْلِحْؿِصلُّ أكا َسعِ  بِنِْسـَاِدِه َكْحَقُه. ـُ َبْؽٍر َقاَل  ،قُد ْب َثـِل إَْوَزاِطلُّ  :كا بِْشُر ْب َحد 

 بِنِْسـَاِدِه َكْحَقُه.

ـِ  ْحَؿ ـِ َطـَْبَسةَ  ،حدثـا َطْبُد الر  ـِ ْب ـُ اْلَحَس اُد ْب كا َأُبق َداُوَد  ،كا َأُبق ُطَبْقِد الؾ ِف َحؿ 

َقالِِسلُّ  ـُ ُطَبْقدٍ  كا َأُبق ُقَداَمةَ  ،الط  ِف  ،اْلَحاِرُث ْب ـَ إَْخـَسِ -كا ُطَبْقُد الؾ  ـِ اْلَقلِقِد  -َيْعـِل اْب َط
= 
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ـِ َأبِل ُمِغقٍث ا = ِف ْب ـِ َطْبِد الؾ  ـِ َماَهَؽ  ،ْب ـْ ُيقُسَػ ْب ـِ َطْؿٍرو َقاَل  ،َط ِف ْب ـْ َطبِْد الؾ  َخَرَج  :َط

ـُ ُسُؽقٌت ٓ َكَتحَ  ملسو هيلع هللا ىلصإَِلْقـَا َرُسقُل الل  ُث َفَؼاَل َوَكْح ـَ اْلَحِديِث؟» :د  ـَُعُؽْؿ ِم  :ُقْؾـَا «َما َيْؿ

ـَ الـَّارِ » :َسِؿْعـَاَك َتُؼقُل  ْأ َمْؼَعَدُه ِم ًدا َفْؾَقَتَبقَّ ـْ َكَذَب َطَؾلَّ ُمَتَعؿِّ َفَخِشقـَا َأْن َكِزيَد َأْو : «َم

ّـِل َوٓ َحَرَج » :َكـُْؼَص، َفَؼاَل  ُثقا َط  .«َحدِّ

ـْ  ،كا َبِؼق ةُ  :َقآ ،ربف حققة بـ شريح ويزيد بـ طبد كا ،كا أبل ،حدثـا طبد الرمحـ َط

ـِ َثْقَبانَ  ـِ َثابِِت ْب ـِ ْب ْحَؿ َثـِل َأُبق ُمْدِركٍ  :َقاَل  ،َطْبِد الر  ـِ َخِديٍج  ،َحد  ـِ َرافِِع ْب ـْ ِطَباَيَة ْب  ،َط

ـْ َرافٍِع َقاَل  ـُ َكَتحَ  ملسو هيلع هللا ىلص َمر  بِـَا يقما رسقل الل :َط ُث َفَؼاَل َوَكْح ُثقنَ » :د   :ُقْؾـَا ،«؟َما َتَتَحدَّ

ـْ َجَفـَّؿَ » :َقاَل  .كتحدث طـؽ يارسقل الؾ فِ  ـْ َكَذَب َطَؾلَّ َمْؼَعَدُه ِم ْأ َم ُثقا، َوْلَقَتَبقَّ  .«َتَحدَّ

ـُ  ،كا َطبُْد اْلَقاِرِث  ،كا َأُبق َمْعَؿٍر اْلِؿـَْؼِريُّ  ،كا أبل ،حدثـا طبد الرمحـ  كا ُطْتَبُة ْب

ْفِؿلُّ  ـِ اْلَحاِرِث بـ ُطَؿرو :َقاَل  ،َطْبِداْلَؿؾِِؽ الس  ـُ َكِريِؿ ْب َثـِل ُزَراَرُة ْب ْفِؿلُّ  َحد   ،الس 

ـُ َطْؿٍرو  َثـِل اْلَحاِرُث ْب ُثؿ   ،بِِؿـًك َأْو بَِعَرَفاٍت  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتقُْت رسقل الل  :َقاَل -َيْعـِل َأَباهُ -َحد 

َفا الـَّاُس َأيَّ » :َقاَل  َفنِنَّ ِدَماَءُكْؿ َوَأْمَقاَلُؽْؿ » :َقاَل  «َيْقٍم َذا؟ َوَأيَّ َشْفرٍ َهَذا؟ َأي 

ِغ  ُفؿَّ َهْؾ َبؾَّْغُت؟ َفْؾُقَبؾِّ َوَأْطَراَضُؽْؿ َطَؾْقُؽْؿ َحَراٌم َكُحْرَمِة َيْقِمُؽْؿ َوَشْفرُِكْؿ َوبََؾِدُكْؿ، الؾَّ

اِهُد اْلَغائَِب   .«الشَّ

 أٌ ضيتُ ضتيكل ّتكبل ملسو هيلع هللا ىلصباب ّصف الييب 

ـُ َأبِل َحاتِؿٍ  ـِ ْب ْحَؿ ُد بـ  ،حدثـا َطْبُد الر  ـِ ُمَحؿ  ـُ ِطْؿَراَن ْب ُد ْب كا َأبِل كا ُمَحؿ 

ـِ بـ َأبِل َلْقَؾكَطْبدِ  ْحَؿ َثـِل َأبِل :َقاَل  ،الر  ـُ َأبِل َلْقَؾك :َقاَل  ،َحد  َثـِل اْب ـْ  ،َحد   ،ِطقَسك َط
= 
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ـِ َأبِل َلْقَؾك = ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الر  ـِ َقْقٍس َقاَل  ،َط ـْ َثابِِت ْب َتْسَؿُعقَن » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل الل  :َط

ـُْؽؿْ  ـْ َيْسَؿُع ِم َّ
ِ
ـُْؽْؿ َوُيْسَؿُع ِم  .«َوُيْسَؿُع ِم

ـِ  ْحَؿ ـُ إِْسَؿاِطق ،كا أمحد بـ سـان القاسطل ،حدثـا َطْبُد الر  َؾ َأُبق ِطْؿَراَن كا ُمقَسك ْب

ـِ إَْطَؿشِ  ـِ َطْبِد الؾ فِ  ،اْلَجَبؾِلُّ كا َجِريٌر َط ِف ْب ـْ َطْبِد الؾ  اِزي  - َط ـِ  -َيْعـِل الر  ـْ َسِعقِد ْب َط

ـِ َطب اسٍ  ،ُجَبْقرٍ  ـِ اْب ِف  :َقاَل  ،َط ـُْؽْؿ » :َْٕصَحابِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل الؾ  َتْسَؿُعقَن َوُيْسَؿُع ِم

ـُْؽؿْ َوُيْسؿَ  ـْ َيْسَؿُع ِم َّ
ِ
 .«ُع ِم

ـِ  ْحَؿ ـِ ُيقُكَس  ،كا أبل ،حدثـا َطْبُد الر  ِف ْب ـِ  ،بـ َطق اشٍ  كا أبق بؽر ،كا أمحد بـ َطْبِد الؾ  َط

اِزي   ،إَْطَؿشِ  ِف الر  ـِ َطبِْد الؾ  ِف ْب ـْ َطْبِد الؾ  ـِ ُجَبْقرٍ  ،َط ـْ َسِعقِد ْب ـِ َطب اٍس َقاَل  ،َط ـِ اْب  :َط

ـُْؽؿْ » :ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسقُل الل قَ  ـْ َيْسَؿُع ِم َّ
ِ
ـُْؽْؿ َوُيْسَؿُع ِم  .«َتْسَؿُعقَن َوُيْسَؿُع ِم

ـِ  ْحَؿ ـِ َمـَْدْه إَْصَبَفاكِلُّ  ،حدثـا َطْبُد الر  ـُ َيْحَقك ْب ُد ْب ٌد  ،كا ُمَحؿ  َثـِل ُمَحؿ  َيْعـِل -َحد 

ـِ َيِزيَد اْلَؿْعُروُف بَِجْبرٍ  ـَ ِطَصاِم ْب ـْ ُسْػَقاَن -اْب ـْ َأبِقِف َط ـِ إَْطَؿشِ -َيْعـِل الث ْقِري  -َط  ،َط

فِ  ـِ َطبِْد الؾ  ِف ْب ـْ َطْبِدالؾ  ـِ ُجَبقْرٍ  ،َط ـْ َسِعقِد ْب ـِ َطب اٍس َقاَل  ،َط ـِ اْب  مثؾف. ،ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـ بِلُّ  :َط

ـِ  ْحَؿ ـِ  ،كا أمحد بـ سـان ،حدثـا َطْبُد الر  ْحَؿ ـَ َمْفِدي  يَ -كا َطْبُد الر  ـْ  -ْعـِل اْب َط

ـِ إَْطَؿشِ  ،ُسْػَقانَ  ـِ َطبِْد الؾ فِ  ،َط ِف ْب ـْ َطبِْد الؾ  ـْ َسِعقِد بـ جبقر ،َط ـِ َطب اٍس  ،َط ـِ اْب َط

ـْ َسِؿَع مِـُْؽؿْ  :َقاَل  دٍ  .َتْسَؿُعقَن َوُيْسَؿُع مِـُْؽْؿ َوُيْسَؿُع مِؿ   َوَلْؿ يرفعف. :َقاَل َأُبق ُمَحؿ 

 علٙ ىكلَا عيُ ملسو هيلع هللا ىلصبْت الطيً حبض الييب باب ث

ـِ  ْحَؿ ـْ  ،كا شعبة ومحاد بـ َسَؾَؿةَ  ،كا أبق داود ،كا يقكس بـ حبقب ،حدثـا َطْبُد الر   =َط
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ـِ َحْرٍب  = ـْ َأبِقفِ  سؿعت َطبْدَ  :قال ،ِسَؿاِك ْب ِف َط ـِ بـ َطبِْد الؾ  ْحَؿ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصَأن  الـبل : الر 

ـْ َساِمعٍ ا َسِؿَع مِ رءً امْ  اهللُ  َر ضَّ كَ » ٍغ َأْوَطك ِم َغُف َكََم َسِؿَعُف َفُربَّ ُمَبؾَّ  .«ـَّا َحِديًثا َفَبؾَّ

ـِ كا ْحَؿ ـُ َشاَذاَن َقآ ،حدثـا َطْبُد الر  اٍر َواْلُؿـِْذُر ْب ـُ َطؿ  ُد ْب حدثـا ُطَبقُْد الؾ ِف بـ  :ُمَحؿ 

ـْ ِسَؿاكٍ  ،قؾئسرإكا أمقسك  ـَ  ،َط ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطبِْد الر  ـْ َأبِقِف َقاَل  َط ِف َط َسِؿْعُت  :َطبِْد الؾ 

َر اهللُ » :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل الؾ ِف  ٍغ َأْوَطك ءً َر امْ  َكضَّ َغُف َكََم َسِؿَعُف َفُربَّ ُمَبؾَّ ا َسِؿَع ِمـَّا َحِديًثا َفَبؾَّ

ـْ َساِمعٍ   .«ِم

ـِ  ْحَؿ ٌد كا َطْبُد الل بـ داو ،حدثـا َطبُْد الر  ـِ َصالٍِح  ،دكا َأبِل كا ُمَسد  ـْ َطؾِل  ْب كا  ،َط

ـِ َطبِْد الؾ فِ  ،ِسَؿاكٍ  ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِدالر  ـِ َمْسُعقدٍ َقاَل  ،َط ِف ْب ـْ َطبِْد الؾ   :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل الل  :َط

ـْ » ٍغ َأْوَطك ِم َغُف َكََم َسِؿَعُف َفُربَّ ُمَبؾَّ ـِ اْسَتَؿَع ِمـَّا َحِديًثا َفَبؾَّ ُف َم َر الؾَّ  .«َساِمعٍ َكضَّ

ـِ  ْحَؿ كا طبد الؿؾؽ  ،كا سػقان ،كا طبد الل بـ الزبقر الحؿقدي ،كا أبل ،حدثـا َطْبُد الر 

ةٍ ا ـِ ُطَؿْقٍر َغْقَر َمر  ـْ َطبْدِ  ،ْب ـِ بـ طَ  َط ْحَؿ   دِ بْ الر 
ِ
ـْ َأبِقِف َقاَل  الل  َط

ـِ َمْسُعقدٍ َقاَل َرُسقُل  :ْب

ِف  ُف َطْبًدا سَ » :ملسو هيلع هللا ىلصالؾ  َر الؾَّ َغَفا َفُربَّ َحاِمِؾ فِْؼٍف َغْقُر َكضَّ ِؿَع َمَؼاَلتِل َفَقَطاَها َوَحِػَظَفا َوبَؾَّ

ـْفُ  ـْ ُهَق َأْفَؼُف ِم ْؼٍف إَِلك َم
 .«َفِؼقٍف َوُربَّ َحاِمِؾ فِ

ـُ ُمْؽَرمٍ  ،كا أبق زرطة ،حدثـا َطْبُد الرمحـ ـُ  ،كا ُيقُكُس بـ ُبَؽْقرٍ  ،كا ُطْؼبَُة ْب ُد ْب أكا ُمَحؿ 

ـِ َأبِل َطْؿٍرو ،اَق إِْسحَ  ـْ َطْؿِرو ْب ـْ َأبِقِف َقاَل  ،طـ محؿد بـ جبقر بـ ُمْطِعؿٍ  ،َط  :َط

اَها » :بَِخْقِػ مِـًك َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت رسقل الل  ُف َطْبًدا َسِؿَع َمَؼاَلتِل َفَقَطاَها ُثؿَّ َأدَّ َر الؾَّ َكضَّ

ـْ َلْؿ َيْسَؿْعَفا َفُربَّ َحاِمِؾ فِْؼٍف ٓ ـُْف،  إَِلك َم ـْ ُهَق َأْفَؼُف ِم ْؼٍف إَِلك َم
فِْؼَف َلُف َوُربَّ َحاِمِؾ فِ
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َـّ َقْؾُب الْ  َثّلٌث  = َْٕمرِ  وجؾَّ زَّ طَ  ؾ هللِ ؿَ عَ الْ  ُص َّل ْخ إِ  :ممـؿُ ٓ ُيِغؾ  َطَؾْقِف َوَصاَطُة َذِوي ا

ـْ َوَرائِِفؿْ  :َوُلُزوِم اْلَجََمَطةِ   .«َفنِْن َدْطَقَتُفْؿ َتُؽقُن ِم

اُر بـ َخالٍِد اْلَقاِسطِلُّ حدثـا َطبْ  ـِ كا َطؿ  ْحَؿ ـُ َسِعقٍد إَُمِقيُّ  ،ُد الر  ـْ  ،كا َيْحَقك ْب َط

ـِ إِْسَحاَق َمْقَلك َبـِل َمْخَرَمةَ  ِد ْب ْهِري   ،ُمَحؿ  ـِ الزُّ ـْ َأبِقِف  ،َط ـِ ُمْطِعٍؿ َط ـِ ُجَبْقِر ْب ـِ اْب َط

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت رسقل الل  :َقاَل  َسِؿَع  رئٍ امْ  فَ ْج وَ  اهللُ  َر ضَّ كَ » :مِـًك َوُهَق يؼقل بِاْلَخْقِػ مِ

ـْ َلْؿ َيْسَؿْعَفا، َفُربَّ َحاِمِؾ فِْؼٍف َوُهَق َغْقُر َفِؼقٍف َوُربَّ َحاِمؾِ  َغَفا َم  َمَؼاَلتِل َفَقَطاَها َحتَّك ُيَبؾِّ

ـْفُ  ـْ ُهَق َأْفَؼُف ِم ْؼٍف إَِلك َم
 .«فِ

ـِ كا اْلؿُ  ْحَؿ ـُ إِْسَحاَق حدثـا َطْبُد الر  ُد ْب ـُ َشاَذاَن كا َيْعَؾك كا ُمَحؿ  ْهِري   ـِْذُر ْب ـِ الزُّ َط

ـْ َأبِقفِ  ـِ ُمْطِعٍؿ َط ـِ ُجَبْقِر ْب ِد ْب ـْ ُمَحؿ  ِف  ،َط َفَذَكَر َكْحَقُه َوَزاَد فِقِف:  ،ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل الؾ 

ـْ َلْؿ َيْسَؿْعَفا» اَها إَِلك َم  .«َفَقَطاَها ُثؿَّ َأدَّ

ـِ ُسَؾقَْؿانَ  ،كا شعبة ،كا أبق داود ،ا َطْبُد الرمحـ كا يقكس بـ حبقبحدثـ ـْ ُطَؿَر ْب  ،َط

ـْ َأبِقِف َقاَل  ـِ ُطْثَؿاَن َط ـِ َأَباِن ْب ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِدالر  َسِؿْعُت  :َسِؿْعُت زيد بـ َثابٍِت َيُؼقُل  :َط

ِف  َغُف َغْقَرُه َفُربَّ  ا َسِؿَع ِمـَّاامرءً  ر اهللُ ضَّ كَ » :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل الؾ  َحِديًثا َفَحِػَظُف َحتَّك ُيَبؾِّ

ـُْف َوُربَّ َحاِمِؾ فِْؼٍف َلْقَس بَِػِؼقفٍ  ـْ ُهَق َأْفَؼُف ِم ْؼٍف إَِلك َم
 .«َحاِمِؾ فِ

ـِ  ْحَؿ َثـِل  ،حدثـا َطبُْد الر  ـُ ِرَفاَطَة َحد  ـُ ُمْسؾٍِؿ كا َأُبق اْلُؿِغقَرِة كا ُمَعاُن ْب كا محؿد ْب

ـِ رسقل اللَطبْ  ـِ َمالٍِؽ َط ـْ َأَكِس ْب لُّ َط ـُ ُبْخٍت اْلَؿؽ  اِب ْب ُف » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ُداْلَقه  َر الؾَّ َكضَّ

ـْ ُهَق َأْفَؼُف  ْؼٍف إَِلك َم
َطْبًدا َسِؿَع َمَؼاَلتِل َفَحَؿَؾَفا َفُربَّ َحاِمِؾ فِْؼٍف َغْقُر َفِؼقٍف َوُربَّ َحاِمِؾ فِ
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ـُْف، َثّلٌث ٓ ُيِغؾ  طَ  = َـّ َصْدُر ُمْسؾِؿٍ ِم ِف طزوجؾ :َؾْقِف ـَاَصَحُة ُأولِل  ،إِْخّلُص اْلَعَؿِؾ لِؾَّ َوُم

َْٕمرِ  ـَ  ،ا ـْ َوَرائِِفؿْ  :َوُلُزوُم َجََمَطِة اْلُؿْسؾِِؿق  .«َفنِنَّ َدْطَقَتُفْؿ ُتِحقُط ِم

 يف طلبَا ّّصٔتُ باملسحتلني فَٔا ملسو هيلع هللا ىلصباب ثبْت الطي٘ برتغٔب الييب 

ـُ َأبِل َحاتِؿٍ  ا َطْبدُ ـَ ثَ د  َح  ـِ ْب ْحَؿ ـُ ِسـَاٍن اْلَقاِسطِلُّ  ،الر  كا  ،كا َأُبق ُمَعاِوَيةَ  ،كا َأْحَؿُد ْب

ـْ َأبِل َصالٍِح  ،إَْطَؿُش  ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َقاَل  ،َط ِف  :َط ـْ َسَؾَؽ َصرِيًؼا » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل الؾ  َم

ُف َلُف َصرِ  َؾ الؾَّ قِف ِطْؾًَم َسفَّ
 .«يًؼا إَِلك اْلَجـَّةِ َيْؾَتِؿُس فِ

ـِ ـَ ثَ د  َح  ْحَؿ كا طبد الل بـ داود ، قؿ بـ َمْرُزوٍق اْلبَْصِريُّ َكِزيُؾ مِْصرَ اهِ رَ بْ كا إِ  ،ا َطْبُد الر 

ـِ حققة طـ داود ،الخريبل ـِ َرَجاِء ْب ـْ َطاِصِؿ ْب ـِ َقْقٍس قال َط ـْ َكثِقِر ْب  :بـ َجِؿقٍؾ َط

رْ  ْرَداءِ  :َداِء فِل َمْسِجِد ِدَمْشَؼ َفَلَتاُه َرُجٌؾ َفَؼاَل كـت َجالًِسا َمَع َأبِل الد  ِجْئتَُؽ  ،َيا َأَبا الد 

ُسقِل  ـَ اْلَؿِديـَِة َمِديـَِة الر 
ـْ َرُسقِل الؾ ِف  ملسو هيلع هللا ىلصمِ ُثُف َط  :َقاَل  .ملسو هيلع هللا ىلصلَِحِديٍث َبَؾَغـِل َأك َؽ ُتَحد 

َوٓ ِجْئَت إِٓ لَِفَذا  :َقاَل  .ٓ :َجاَرٍة؟ َقاَل َوٓ ِجْئَت لِتِ  :َقاَل  .ٓ :َوٓ ِجئَْت لَِحاَجٍة؟ َقاَل 

ِف  :َقاَل  .ٓ :اْلَحِديِث؟ َقاَل  ـْ َسَؾَؽ َصرِيًؼا َيْطُؾُب » :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِك ل َسِؿْعُت َرُسقَل الؾ  َم

ـْ ُصُرِق اْلَجـَِّة َوإِنَّ اْلَؿّلئَِؽَة َلَتَض  ُع َأْجـَِحَتَفا ِرًضا فِقِف ِطْؾًَم َسَؾَؽ اهلل طزوجؾ بِِف َصرِيًؼا ِم

 .«لَِطالِِب اْلِعْؾؿِ 

ـِ  ْحَؿ ـُ  دُ ؿ  حَ ا مُ كَ  ،حدثـا َطْبُد الر  ـُ ُسَؾْقَؿانَ  ،قـ بـ إِْشَؽاَب َس حُ الْ  ب كا َطب اٌد  ،كا َسِعقُد ْب

امِ - ـَ اْلَعق  ـْ َأبِل َكْضَرةَ  ،كا اْلُجَرْيِريُّ  -َيْعـِل اْب ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِري  أَ  ،َط ُف َقاَل َط  :ك 

ِف   ُيقِصقـَا بُِؽْؿ. ملسو هيلع هللا ىلص، كان رسقل الل ملسو هيلع هللا ىلصَمْرَحبًا بَِقِصق ِة َرُسقِل الؾ 
= 

 



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 57 

 

 

 

 

                                                        

ـِ ـَ ثَ د  َح  = ْحَؿ ـُ اْلَقِزيِر اْلَقاِسطِلُّ  ،ا َطبُْد الر  ُد ْب ـُ ُيقُسَػ إَْزَرُق  ،كا ُمَحؿ   ،كا إِْسَحاُق ْب

ـْ ُسْػَقاَن الث ْقِري   ـْ َأبِل َهاُروَن اْلَعبْ  ،َط ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِري  َقاَل  ،ِدي  َط َقاَل َلـَا  :َط

ِف  :َكاَن إَِذا َأَتْقُه َقاَل  :، َقاَل «إِنَّ الـَّاَس َلُؽْؿ َتَبٌع »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل الل  َمْرَحبًا بَِقِصق ِة َرُسقِل الؾ 

َْٕرضِ إ» :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َلـَا رسقل الل  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َأْقَطاِر ا ُف َسَقْلتِقُؽْؿ ُأَكاٌس ِم ـِ  كَّ ي ُفقَن فِل الدِّ َيَتَػؼَّ

 .«َفنَِذا َأَتْقُكْؿ َفاْسَتْقُصقا بِِفْؿ َخْقًرا

ـِ ـَ ثَ د  َح  ْحَؿ ـُ َحْرٍب اْلَؿْقِصؾِلُّ  ،ا َطْبُد الر  ـْ  -َيْعـِل اْلَحَػِري  -كا َأُبق َداُوَد  ،كا طظ ْب َط

ـِ َيَتَعؾَُّؿقَن »ُسْػَقاَن  بِنِْسـَاِدِه َكْحَقُه َوَزاَد فِقِف:  ي ُفقَن فِل الدِّ ـُْؽْؿ َوَيَتَػؼَّ  .«ِم

ـِ ـَ ثَ د  َح  ْحَؿ ـْ َطاِصؿٍ  ،كا اْلُؿَحاِربِلُّ  ،كا أبق سعقد إََشجُّ  ،ا َطْبُد الر  ـْ ِزر  َقاَل  ،َط  :َط

اٍل اْلُؿَراِدي  َأْسَلُلُف طـ الؿسح فؼال ـِ َطس   ؟رزِ  ايَ  َؽ دا بِ ا غَ مَ : َغَدْوُت إَِلك َصْػَقاَن ْب

ِف  :فؼال .ؿَ ؾْ ب العِ ؾُ صْ أَ  ُت وْ دَ غَ  :قؾت ـْ َغَدا » :قلؼُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَما َأك ل َسِؿْعُت َرُسقَل الؾ  َم

ـَعُ ذِ الَّ ا بِ ًض َيْطُؾُب ِمْثَؾ َما َصَؾْبَت َفَرَشْت َلُف اْلَؿّلئَِؽُة َأْجـَِحَتَفا رِ   .«ي َيْص

ـِ ـَ ثَ د  َح  ْحَؿ ْح كَ  ،بلَأْخَبَرَكا أَ  ،ا َطبُْد الر  ـُ ا َطبُْد الر  ـِ ب  ،ا الصعؼ بـ َحْزنٍ كَ  ،كِ ارَ بَ ؿُ الْ  َؿ

ـْ َطؾِل   ـِ اْلَحَؽؿِ اَط ـِ َطْؿٍرو ،ْب ـِ اْلِؿـَْفاِل ْب ـِ ُحَبقْشٍ  ،َط ـْ ِزر  ْب ـِ ، َط ـْ َطبِْد الل ْب َط

ـْ ُمَراٍد ُيَؼاُل َلفُ  ملسو هيلع هللا ىلصُكـُْت َجالًِسا ِطـَْد الـ بِل   :َمْسُعقٍد َقاَل 
ـُ َصْػقَ  :َفَجاَءُه َرُجٌؾ مِ اُن ْب

اٍل َوُهَق فِل اْلَؿْسِجِد ُمت ؽٌِئ َطَؾك ُبْرٍد َلُف َأْحَؿرَ  َما َجاَء  ،َمْرَحًبا» :ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َلُف الـبل  ،َطس 

َمْرَحًبا بَِطالِِب اْلِعْؾِؿ إِنَّ َصالَِب » :َقاَل  .ِجْئُت َأْصُؾُب اْلِعْؾؿَ  ،يارسقل الؾ فِ  :َفَؼاَل  «بَِؽ؟

ََمَء اْلِعْؾِؿ َلَتُحػ  بِ  ُف بَِلْجـَِحتَِفا َوَيْرَكُب َبْعُضَفا َبْعًضا َحتَّك َيْبُؾُغقا السَّ ِف اْلَؿّلئَِؽُة َوُتظِؾ 
= 
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ـْ ُحبِِّفْؿ لََِم َصَؾَب  = ْكَقا ِم  .«الد 

ـِ  َقاَل  ْحَؿ وأبل سعقد  ،طـ طبد الل بـ مسعقد وطبد الل بـ طباس يووقد رُ  :َطْبُد الر 

 ،وققس بـ طباد ،وطؼبة بـ طامر ،وجابر بـ طبد الل ،وطبد الل بـ طؿرو ،الخدري

وخؾؼ مـ التابعقـ وأتباطفؿ يطقل ذكر كؾفؿ يف رحؾة بعضفؿ يف صؾب أثار 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاكتػاء بؿا جاء فقف طـ الـبل  :وترغقب بعض فقفا، أمسؽـا طـ ذلؽ

بطالبل أثار والؿرتحؾقـ فقفا وكبف طـ فضقؾتفؿ طؾؿ أن يف  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا أوصك الـبل 

ؽ ثبقت أثار بـؼؾ الطالبقـ الـاقؾقـ لفا ولق مل تثبت إخبار بـؼؾ الرواة لفا لؿا ذل

 فقفا معـك. ملسو هيلع هللا ىلصكان يف ترغقب الـبل 

بدأكا يف ذكر الثبقت بـؼؾ الرواة لفا بؿا حضركا مـ الدٓئؾ القاضحة مـ كتاب الل 

خبار أن إإذ كان ققم مـ أهؾ الزيغ والبدع زطؿقا  :ملسو هيلع هللا ىلصطز ذكره وأخبار رسقل الل 

الرواة لفا وأن صريؼ صحتفا إمجاع العامة طؾقفا، فلتقـا يف ذلؽ ويف  ٓ تصح بـؼؾ

 وبالل التقفقؼ. ،إبطال دطقاهؿ ودحض حجتفؿ بؿا رأيـاه كافقا

 مجاع أبٛاب اجلسح ٚايتعدٌٜ ٚغسح أسٛاٍ ايسٚا٠ َٚراٖبِٗ ايداي١ عًٝٗا
 ملسو هيلع هللا ىلصضْل اهلل باب ىفٕ تَن٘ اللرب عً الصخاب٘ يف السّآ٘ عً ز

ـِ بْ ـَ ثَ د  َح  ْحَؿ ـُ َطْبَدك اْلَؼْزِويـِلُّ  ،ؿٍ اتِ بل َح أَ  ـُ ا َطبُْد الر  ـُ َيِزيَد  ،كا َيْحقَك ْب ِف ْب كا َطْبُد الؾ 

ـَ َأبِل َأيُّقَب -كا َسِعقٌد  ،اْلُؿْؼِري ـُ َهاكٍِئ  :َقاَل -َيْعـِل اْب َثـِل َأُبق َهاكٍِئ ُحَؿْقُد ْب َحد 

ـُْبِذي  اـْ َأبِل ُطْثَؿاَن ُمْسؾِِؿ طَ  ،اْلَخْقٓكِلُّ  ـِ َيَساٍر الطُّ ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ،ْب ـِ الـ بِل   ،َط َأك ُف  ملسو هيلع هللا ىلصَط
= 
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ُثقَكُؽْؿ بََِم َلْؿ َتْسَؿُعقا بِِف َأْكُتْؿ َوٓ » :َقاَل  = تِل ُيَحدِّ ـْ ُأمَّ َماِن َكاٌس ِم َسَقُؽقُن فِل آِخرِ الزَّ

اُكْؿ َوإِيَّ   .«اُهؿْ آَباُؤُكْؿ َفنِيَّ

ـِ ـَ ثَ د  َح  ْحَؿ ـُ بُ كا أَ  ،ا َطبُْد الر  ِف َأْحَؿُد ْب ق َطْبِد الؾ ِف اإِلْسَؽـَْدَراكِلُّ كا َأُبق ُطبَْقِد الؾ 

ـِ َوْهٍب  ـُ َأِخل اْب ـِ اْب ْحَؿ ـِ  ل،ؿ  طَ  كا ،َطْبِدالر  ْحَؿ يعـل ابـ ُشَرْيٍح َأُبق ُشَرْيٍح -كا َطبُْد الر 

ـَ َيِزيَد َيُؼقُل أَ  -اإِلْسَؽـَْدِريُّ  ُف َسِؿَع َشَراِحقَؾ ْب ـُ َيَساٍر َأك ُف َسِؿَع َأَبا  :ك  َثـِل ُمْسؾُِؿ ْب َحد 

ـَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل رسقل الل  :ُهَرْيَرَة َيُؼقُل  اُبقَن َيْلُتقُكْؿ ِم اُلقَن َكذَّ َماِن َدجَّ َيُؽقُن فِل آِخرِ الزَّ

ََٕحاِديِث َما َلْؿ َتْسَؿُعقا َأْكُتْؿ َوٓ ـُقُكؿْ  ا قُكْؿ َوٓ َيْػتِ اُهْؿ ٓ ُيِضؾ  اُكْؿ َوإِيَّ  .«آَباُؤُكْؿ َفنِيَّ

ـِ  ْحَؿ ِف  :َقاَل َطْبُد الر  ا َأْخَبَر َرُسقُل الؾ  َماِن َيْؽِذُبقَن  ملسو هيلع هللا ىلصَلؿ  ـَ َيُؽقُكقَن فِل آِخِر الز  ابِق بَِؽذ 

َل َوُهْؿ َأْصَحاُبُف َخاِرُجقَن مِ   ـْ َهِذِه اْلُجْؿَؾِة َوَزائٌِؾ طـفؿ التفؿة.َطَؾْقِف ُطؾَِؿ َأن  إَو 

 باب يف األخباز أىَا مً الدًٓ ّالتخسش ّالتْقٕ فَٔا

ـُ ـَ ثَ د  َح  ـِ ب ْحَؿ  -يعـل ابـ غقاث- ٌص ػْ ا َح ، كَ ّج َش إَ  قدٍ عِ ق َس بُ ا أَ ، كَ ؿٍ اتِ بل َح أَ  ا َطْبُد الر 

ـِ ث، طَ عَ ْش ـ أَ طَ  حاديث ديـ فاكظروا طؿـ ـ، قال: كان يؼال: إكؿا هذه إيرقْ ِس  ـ اب

 .تلخذوهنا

، كَ ـَ ثَ د  َح  ـِ ْحَؿ ـُ ا طَ ا َطْبُد الر   بْ طَ  ؿرو ب
ِ
 ـْ ، طَ نٍ قْ ابـ طَ  ـِ ، طَ ةَ امَ َس ق أُ بُ ا أَ ي، كَ دِ وْ إَ  د الل

 .قال: إن هذا الحديث ديـ فاكظروا طؿـ تلخذوه -عـل ابـ سقريـيَ -د ؿ  حَ مُ 

، كا أَ ـَ ثَ د  َح  ـِ ْحَؿ ـُ  دُ ؿَ ْح ا َطبُْد الر   ـِ ان، طَ ؿ  د الس  عْ ر بـ َس هَ زْ اري، كا أَ َص كْ ام إَ َص طِ  ب

بـ سقريـ، قال: إن هذا العؾؿ ديـ فؾقـظر الرجؾ طؿـ يلخذ  دِ ؿ  حَ مُ  ـْ ، طَ نٍ قْ ابـ طَ 
= 
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 .ديـف =

، َح ـَ ثَ د  َح  ـِ ْحَؿ ـُ  ؿدُ ْح بل، كا أَ ل أَ ـِ ثَ د  ا َطبُْد الر    دِ بْ طَ  ب
ِ
ـِ  الل ـُ  ةُ دَ ائِ ا زَ س، كَ قكُ يُ  ب امة، دَ قُ  ب

قال: قال محؿد: اكظروا طؿـ تلخذون هذا الحديث  -يعـل ابـ حسان- امٍ َش هِ  ـْ طَ 

 .فنكؿا هق ديـؽؿ

، كا كَ ـَ ثَ د  َح  ـِ ْحَؿ ـُ  رُ ْص ا َطبُْد الر    ب
ِ
ـِ  طبد الل ـُ  ُس قكُ ا يُ ادي، كَ دَ غْ بَ ان الْ وَ رْ مَ  ب د ؿ  حَ مُ  ب

مزاحؿ، قال: إن هذا العؾؿ الؿمدب، كا الؿغقرة بـ محؿد أبق الؿفؾب، كا الضحاك بـ 

 .ديـ فاكظروا طؿـ تلخذوه

، كا طَ ـَ ثَ د  َح  ـِ ْحَؿ ـُ ؾِ ا َطْبُد الر  ـُ َس قد، كا الحُ ـَ قـ بـ الجُ َس الحُ  ل ب ائل، كا دَ ظ الصُّ طَ  قـ ب

بـ سقريـ، قال: دخؾـا طؾقف يف  يد، طـ أكسِ اد بـ زَ ؿ  ا َح ل، كَ ب  اطقؾ الض  ؿَ ْس بـ إِ اؿد حَ مُ 

فنهنا  :ؼقا الل يا معشر الشباب، اكظروا مؿـ تلخذون هذه إحاديثمرضف، فؼال: ات

 .مـ ديـؽؿ

، كا أَ ـَ ثَ د  َح  ـِ ْحَؿ ـُ  دُ ؿَ ْح ا َطْبُد الر  يعـل ابـ -ؿـ ْح الر   دُ بْ طل، كا طَ ان القاِس ـَ ِس  ب

لرجؾ ال: كاكقا إذا أرادوا أن يلخذوا طـ اقؿ، قَ اهِ رَ بْ إِ  ـْ ، طَ رةُ قْ غِ ا مُ قؿ، كَ َش هُ  ـْ طَ  -مفدي

 .كظروا إىل صالتف وإىل هقئتف وإىل سؿتف

، كَ ـَ ثَ د  َح  ـِ ْحَؿ الرمحـ بـ مفدي، يؼقل:  دَ بْ طَ  ُت عْ ؿِ ال: َس ان، قَ ـَ بـ ِس  دُ ؿَ ْح ا أَ ا َطبُْد الر 

 .ا رجؾ يحدث طـ كؾ أحدا أبدً ٓ يؽقن إمامً 

، َح ـَ ثَ د  َح  ـِ ْحَؿ ـُ  ؿدُ حَ ثـل أبل، كا مُ د  ا َطْبُد الر  ـِ امِ طَ  دِ لَ وَ  ـْ ، مِ الرمحـ دِ بْ طَ  ب ة بقعَ رَ  ر ب
= 
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ـُ  عؼقُب ثـل يَ د  ل، َح كِ دَ الؿَ  = شفاب إذا حدث أتك  ابـمحؿد بـ طقسك، قال: كان  ب

 .ك السطح إٓ بدرجةرقَ باإلسـاد، ويؼقل: ٓ يصؾح أن يُ 

، قال: ذكره أبق زرطة ـَ ثَ د  َح  ـِ ْحَؿ ، كا محؿد بـ طبد العزيز بـ أبل ا َطْبُد الر 

عت طبدان، يؼقل: سؿعت طبدالل بـ الؿبارك، يؼقل: اإلسـاد مـ رزمة، قال: سؿ

 .ا لؼال مـ شاء ما شاءالديـ لقٓ اإلسـاد إذً 

، َح ـَ ثَ د  َح  ـِ ْحَؿ ثـل أبل، كا رجاء بـ مرجك الؿروزي، سؿعت طظ بـ د  ا َطبُْد الر 

مـ الحسـ بـ شؼقؼ، وطبدان بـ جبؾة، يؼقٓن: سؿعـا ابـ الؿبارك، يؼقل: اإلسـاد 

 .الديـ

، كا محؿد بـ يحقك، قال: أخبرين زكقج ـَ ثَ د  َح  ـِ ْحَؿ يعـل محؿد بـ -ا َطْبُد الر 

هذه  :-إذا ذكر لف اإلسـاد الصحقح-، قال: سؿعت هبز بـ أسد، يؼقل -طؿرو

شفادات العدول الؿرضققـ بعضفؿ طىل بعض، وإذا ذكر لف اإلسـاد فقف شلء، قال: 

رجؾ طىل رجؾ طشرة دراهؿ، ثؿ جحده مل يستطع ويؼقل: لق أن ل ة.هذا فقف طفد

 .أخذها مـف إٓ بشاهديـ طدلقـ، فديـ الل طز وجؾ أحؼ أن يمخذ فقف بالعدول

 باب يف عدّل حاملٕ العله أىَه ٓيفٌْ عيُ التخسٓف ّاالىتخال

ـُ ـَ ثَ د  َح  ـِ ب ْحَؿ ـُ َطَرَفةَ كَ  ،ؿٍ اتِ أبل َح  ا َطْبُد الر  ـُ ْب ـُ َطق اشٍ كا إِْسَؿاطِ  ،ا اْلَحَس ـْ  ،قُؾ ْب َط

المِل   ـِ ِرَفاَطَة السُّ ـِ اْلُعْذِري   ،ُمَعاِن ْب ْحَؿ ـِ َطبِْد الر  ـْ إِْبَراِهقَؿ ْب َقاَل َرُسقُل الؾ ِف  :َقاَل  ،َط

َيْحِؿُؾ َهَذا اْلِعْؾَؿ مـ كؾ خؾػ طدولف يـػقن طـف حتريػ الغالقـ واكتحال » :ملسو هيلع هللا ىلص
= 
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 .«ـَ الؿبطؾقـ َوَتْلِويَؾ اْلَجاِهؾِق =

ـِ ـَ ثَ د  َح  ْحَؿ ـُ  دُ ؿ  حَ كا مُ  ،ـل أبلثَ د  َح  ،ا َطْبُد الر  ـُ إِْسَؿاِطقَؾ  ب ُر ْب ُطَبْقٍد اْلَؿِديـِلُّ كا ُمَبش 

ـِ اْلُعْذِري  قال ْحَؿ ـْ َأبِل َطْبِد الر  ـِ ِرَفاَطَة َط ـْ ُمَعاِن ْب َلَقْحِؿَؾ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل الل  :َط

ـَ َوَتْلِويَؾ َهَذا العؾؿ مـ كؾ خؾػ طدولف ي ـػقن طـف حتريػ الغالقـ واكتحال اْلُؿْبطِؾِق

ـَ   .«اْلَجاِهؾِق

 باب يف األخباز أٌ هلا جَابرٗ ّىكاّدا

، كا أَ ـَ ثَ د  َح  ـِ ْحَؿ : اَل ، قَ شِ ؿَ طْ إَ  ـِ امة، طَ َس ق أُ بُ ا أَ ػل، كَ عْ جُ قد الْ عِ ق َس بُ ا أَ بل، كَ ا َطْبُد الر 

وكـت أسؿع مـ الرجال فلجعؾ  ، الحديثصقرفقا يف -يعـل الـخعل-كان إبراهقؿ 

صريؼل طؾقف فلطرض طؾقف ما سؿعت، وكـت آيت زيد بـ وهب وضرباءه يف الحديث 

 يف الشفر الؿرة والؿرتقـ، وكان الذي ٓ أكاد أغبف إبراهقؿ الـخعل.

ـُ َحبِقٍب، كا َأُبق َداُوَد، كا ُشْعبَُة، َقاَل  ، كا ُيقُكُس ْب ـِ ْحَؿ ْثُت بَِحِديِث حدثـا َطْبُد الر  : َحد 

ـِ َطب اٍس، َأن  الـ بِل   ـِ اْب اٍن، َط ـْ َأبِل َحس  ا َأَتك َذا اْلَحؾِقَػَة َأْشَعَر َبَدَكَتُف،  ملسو هيلع هللا ىلصَقَتاَدَة، َط َلؿ 

ْكَقا مِثُْؾ َقَتاَدَة؟ َيْعـِل فِل اْلَحِديِث  ، َفَؼاَل: َوَكاَن فِل الدُّ  .ُسْػَقاَن الث ْقِري 

سـ الفسـجاين، كا أمحد بـ حـبؾ، ققؾ لسػقان يعـل ابـ طققـة: قال كا طظ بـ الح

 .كعؿ، ذكره أبل .طؿرو بـ ديـار:  ما رأيت أبصر بحديث مـ الزهري

كا محؿقد بـ غقالن، كا طبد الرزاق، أكا معؿر، قال: قال طؿر بـ طبد العزيز: طؾقؽؿ 

 .ـفبابـ شفاب هذا فنكؽؿ ٓ تؾؼقن أحدا أطؾؿ بالسـة الؿاضقة م
= 
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كا مقسك بـ يقسػ الؼطان، كا أمحد بـ إبراهقؿ الؿقصظ، كا محاد بـ زيد، طـ ابـ  =

 .طقن، قال: كان أيقب مـ أطؾؿـا بالحديث

كا أبل، كا أمحد الدورقل، كا طبد الرمحـ بـ مفدي، طـ محاد بـ زيد، قال: ذكر أيقب 

 .ؽـ مستؼقؿ الؾسانوذكر رجال آخر، فؼال: مل ي .ا، فؼال: هق يزيد يف الرقؿرجال يقمً 

يعـل -حدثـا طبد الرمحـ، كا طبد الؿؾؽ بـ أبل طبد الرمحـ الؿؼري، كا طبد الرمحـ 

بـ بشقر، كا أبل، قال: سؿعت طؿرو بـ ققس، يؼقل: يـبغل لصاحب ا -ابـ الحؽؿ

فنن الدراهؿ فقفا الزائػ  :الحديث أن يؽقن مثؾ الصقريف الذي يـتؼد الدراهؿ

 .والبفرج وكذلؽ الحديث

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، حدثـل طبدة بـ سؾقؿان، قال: ققؾ ٓبـ الؿبارك: هذه 

 .قال: يعقش لفا الجفابذة .إحاديث الؿصـقطة

 حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، كا طظ بـ محؿد الطـافسل، قال: قال يحقك بـ يؿان: إن  

ن إإرض، ولفذا الحديث رجآ خؾؼفؿ الل طز وجؾ مـذ يقم خؾؼ السؿقات و

 .وكقعا مـفؿ

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، قال: قال طباس العـبري: ما تعؾؿـا الحديث إٓ مـ أبل 

 .حػص الصقريف

حدثـا طبد الرمحـ، سؿعت أبل، يؼقل: سؿعت إسحاق بـ مقسك إكصاري، 

يعـل ٕئؿة أهؾ  .يؼقل: ما مؽـ ٕحد مـ هذه إمة ما مؽـ ٕصحاب الحديث
= 
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چ ﴿ٕن الل طز وجؾ، قال يف كتابف:  :ملسو هيلع هللا ىلصؿقـ الـؼاد ٔثار رسقل الل الحديث العال =

، فالذي ارتضاه الل طز وجؾ، [55 :سقرة الـقر آية] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

، وحديث ملسو هيلع هللا ىلصيعـل: ققلفؿ يف رواة حديث رسقل الل -قد مؽـ ٕهؾف فقف فقؼبؾ مـفؿ 

صدق الـاس، ثؿ إن كان مـفؿ رجؾ أحدث بدطة سؼط حديثف، وإن كان أ -أصحابف

يف روايتفؿ حديثا واحدا طـ  -يعـل ققلفؿ-ومل يؽـ ٕصحاب إهقاء أن يؼبؾ 

ٕن أصحاب إهقاء لقس هؿ طىل الديـ الذي ارتضاه لفؿ الل  :ملسو هيلع هللا ىلصرسقل الل 

 .طزوجؾ

حدثـا طبد الرمحـ، كا محؿد بـ مسؾؿ الرازي، قال: سؿعت أبا زياد محاد بـ زاذان، 

مفدي، يؼقل: سػقان الثقري إمام يف السـة إمام يف  قال: سؿعت طبد الرمحـ بـ

قال: سؿعت  .بـ الحجاج إمام يف الحديث ولقس بنمام يف السـةاوشعبة ، الحديث

 .محؿد بـ مسؾؿ، يؼقل: يعـل: أكف كان ٓ يخقض يف مثؾ هذا

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، كا يزيد بـ طبد ربف الحؿصل، كا طؼبة بـ طؾؼؿة، طـ 

قال: قال يزيد بـ أبل حبقب: إذا سؿعت الحديث فلكشده كؿا تـشد  إوزاطل،

 .فنن طرف فخذه وإٓ فدطف :الضالة

حدثـا طبد الرمحـ، حدثـل أبل، قال: سؿعت كعقؿ بـ محاد، قال: قؾت لعبد الرمحـ 

 .بـ مفدي: كقػ يعرف الؽذاب؟ قال: كؿا يعرف الطبقب الؿجـقنا

قال:  -يعـل ابـ الؿديـل-بـ حـبؾ، كا طظ  حدثـا طبد الرمحـ، كا صالح بـ أمحد
= 
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قال أبق  .بـ سعقد الؼطان، قال يل سػقان: هات كتبؽ اطرضفا طظاسؿعت يحقك  =

 .محؿد: لؿعرفتف بالعؾؿ والـاقؾة لألخبار

حدثـا طبد الرمحـ، كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ، كا طظ بـ الؿديـل، قال: سؿعت 

بالرجال فالن طـ فالن، وكان سػقان صاحب يحقك بـ سعقد، يؼقل: كان شعبة أطؾؿ 

أبقاب، يعـل: أن الغالب طؾقف إبقاب مـ غقر أن طدم مـف معرفة الحديث، وإن كان 

 .شعبة الؿؼدم يف ذلؽ

حدثـا طبد الرمحـ، كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ، كا طظ بـ الؿديـل، قال: سؿعت 

، قال: كـا كليت سػقان يؼقل: أخبرين حسـ بـ طقاش -يعـل ابـ مفدي-طبدالرمحـ 

بالعشل فـعرض طؾقف ما سؿعـا مـ محدث سؿاه ، فقؼقل: هذا مـ حديثف ولقس هذا 

 مـ حديثف.

كا محؿقد بـ غقالن، كا أبق داود الطقالسل، سؿعت زائدة، يؼقل: كـا كليت ، ذكره أبل

لقس هذا بشلء،  :إطؿش ثؿ كليت سػقان فـعرض طؾقف ما سؿعـا فقؼقل لبعضـا

 إكا سؿعـا مـ إطؿش أن. فـؼقل:

 فقؼقل: اذهبقا إلقف فلخبروه ، فـذهب إلقف.

 فـؿحاه. .فـؼقل لف: فقؼقل: صدق سػقان

كا أبل، كا أمحد بـ أبل الحقاري، قال: سؿعت القلقد بـ مسؾؿ، قال: سؿعت 

إوزاطل يؼقل: كـا كسؿع الحديث فـعرضف طىل أصحابـا كؿا يعرض الدرهؿ الزيػ 
= 
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 .، فؿا طرفقا أخذكا وما تركقا تركـاطىل الصقارفة =

أخبركا طبد الرمحـ، كا طبد الل بـ أمحد بـ حـبؾ فقؿا كتب إيل، قال: قال أبل: ما 

يعـل يف معرفة الحديث ومعرفة الثؼات - .رأيت مثؾ يحقك بـ سعقد يف هذا الشلن

وجعؾ  .ما رأيت مثؾ يحقك ،هشقؿ شقخ :فؼؾت لف: وٓ هشقؿ؟ فؼال -وغقر الثؼات

 ا.يرفع أمره جدًّ 

سؿعت أبل يؼقل: إذا اختؾػ ابـ الؿبارك، ويحقك بـ سعقد الؼطان، وابـ طققـة يف 

 .خذ بؼقل يحقك بـ سعقدآحديث 

 .كا أبل، كا أبق زياد، كا ابـ مفدي، قال: كان وهقب أبصرهؿ بالرجال مـ ابـ طؾقة

، قال: سؿعت حدثـا طبد الرمحـ، كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ، كا طظ بـ طبد الل

بـ مفدي، كا محاد بـ زيد، قال: كؾؿـا شعبة، أكا، وطباد بـ طباد، وجرير اطبدالرمحـ 

بـ حازم يف رجؾ، فؼؾـا: لق كػػت طـف، قال: فؽلكف ٓن وأجابـا، قال: فذهبت يقما ا

 .أريد الجؿعة، فنذا شعبة يـادي مـ خؾػل، فؼال: ذاك الذي قؾتؿ يل فقف ٓ أراه يسعـل

د الرمحـ، كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ، كا طظ، قال: سؿعت طبد الرمحـ، حدثـا طب

 .ن شعبة يتؽؾؿ يف هذا حسبةكايؼقل: 

حدثـا طبد الرمحـ، كا أمحد بـ سـان، قال: سؿعت يزيد بـ هارون، يؼقل: لقٓ أن 

 .يعـل: كالمف يف رواة العؾؿ .شعبة أراد الل طز وجؾ، ما ارتػع هؽذا

حدثـل أبل، كا طبدالرمحـ بـ طؿر، سؿعت طبد الرمحـ بـ حدثـا طبد الرمحـ، 
= 
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ربعف: محاد بـ زيد بالبصرة، وسػقان بالؽقفة، أمفدي، يؼقل: أئؿة الـاس يف زماهنؿ  =

 .يعـل يف الحديث والعؾؿ .ومالؽ بالحجاز، وإوزاطل بالشام

 حدثـا طبد الرمحـ، كا أمحد بـ سـان، قال: قؾت لعبد الرمحـ بـ مفدي: مل تركت

حديث حؽقؿ بـ جبقر، فؼال: حدثـل يحقك الؼطان، قال: سللت شعبة، طـ حديث 

قال أبق محؿد: فؼد دل أن كالم شعبة  .مـ حديث حؽقؿ بـ جبقر، فؼال: أخاف الـار

يف الرجال حسبة يتديـ بف وأن صقرتف طـده صقرة مـ ٓ يسع قبقل خبره، وٓ محؾ 

 .ف، ما مل يؼؾملسو هيلع هللا ىلصالعؾؿ طـف، فقؾحؼ برسقل الل 

كا محاد بـ الحسـ بـ طـبسة، كا بشر بـ طؿر الزهراين، قال: سللت مالؽ بـ أكس 

 .طـ رجؾ، فؼال: هؾ رأيتف يف كتبل؟ قؾت: ٓ، قال: لق كان ثؼة رأيتف يف كتبل

كا أبق الربقع الزهراين، سؿعت جرير الرازي، يؼقل: ما رأيت مثؾ طبد الرمحـ بـ 

 .ا حسـا بالحديث وحػظً مفدي، ووصػ طـف بصرً 

حدثـا أبل، كا طؿرو بـ طظ، سللت طبد الرمحـ بـ مفدي، طـ حديث لعبد الؽريؿ 

 .فؾؿا قام سللتف بقـل وبقـف، قال: فليـ التؼقى؟ .فؼال: ها، طـ طبد الؽريؿ ؟الؿعؾؿ

كا أمحد بـ سـان، قال: سؿعت طظ بـ الؿديـل، يؼقل: كان طبد الرمحـ بـ مفدي 

 .اقالفا مرارً  .أطؾؿ الـاس

كا أبل، قال: سئؾ أمحد بـ حـبؾ، طـ يحقك بـ سعقد، وطبد الرمحـ بـ مفدي، 

 ا.ووكقع، فؼال: كان يحقك أبصرهؿ بالرجال وأكؼاهؿ حديثً 
= 
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 وأضـف قال: وأثبتفؿ. =

 .اوكان وكقع أسقدهؿ، وكان طبد الرمحـ أكثرهؿ حديثً 

بـ حـبؾ قد كا أمحد بـ سـان القاسطل، قال: بؾغـل طـ طبد الرمحـ، أكف: رأى أمحد 

 .أقبؾ إلقف أو قام طـف، فؼال: هذا مـ أطؾؿ الـاس لحديث سػقان الثقري

حدثـا طبد الرمحـ، كا أمحد بـ سـان، سؿعت طظ بـ الؿديـل، قال: سؿعت 

يؼقل:  كان وهقب مـ أبصر أصحابف بالحديث،  -يعـل: ابـ مفدي-طبدالرمحـ 

 .وبالرجال

ذي كان يحسـ صحقح الحديث مـ حدثـا طبد الرمحـ، سؿعت أبل، يؼقل: ال

سؼقؿف، وطـده تؿققز ذلؽ ويحسـ طؾؾ الحديث أمحد بـ حـبؾ، ويحقك بـ معقـ، 

فغقر همٓء تعرف  :ققؾ ٕبل ،وطظ بـ الؿديـل، وبعدهؿ أبق زرطة، كان يحسـ ذلؽ

 .قال: ٓ ؟االققم أحدً 

 باب ّصف السّاٗ بالضعف أٌ ذلم لٔظ بغٔب٘

بـ إبراهقؿ بـ شعقب، كا طؿرو بـ طظ، حدثـل طػان،  حدثـا طبد الرمحـ، كا محؿد

قال: كـت طـد إسؿاطقؾ ابـ طؾقة، فحدث رجؾ طـ رجؾ بحديث، فؼؾت: ٓ تحدث 

طـ هذا، فنكف لقس بثبت، فؼال: اغتبتف، فؼال إسؿاطقؾ: ما اغتابف، ولؽـف حؽؿ طؾقف أكف 

 لقس بثبت.
= 
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 أمسِ ٌ الْاجب علٙ املطئْل تبٔنيأباب يف الْإٍ احلدٓح  =

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، قال: زطؿ طػان، قال: كا يحقك الؼطان، قال: سللت 

قال: ٓ يسعؽ إٓ  .سػقان، وشعبة، ومالؽ بـ أكس طـ الرجؾ الؽذاب يبقـ يل أمره

 .أن تبقـ لؾـاس أمره

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، كا طؿرو بـ طظ الصقريف، قال: سؿعت يحقك بـ سعقد، 

سػقان الثقري، وشعبة، ومالؽ بـ أكس، وسػقان بـ طققـة، طـ الرجؾ  يؼقل: سللت

 .ٓ يؽقن ثبتا يف الحديث، فقلتقـل الرجؾ فقسللـل طـف، قالقا: أخبر طـف وبقـ أمره

يعـل -قال: قؾت: أكا، وطباد  -يعـل الطقالسل-كا محؿد بـ مسؾؿ، كا أبق القلقد 

فسؽت ثؿ لؼقـا مـ  -ابـ أبل طقاشيعـل -لشعبة كرى أن ٓ تذكر أبان  -ابـ طباد

 .الشؽ مـل .الغد، فؼال: ٓ يسعـل أن أسؽت أو ٓ يسعـل إٓ أن أبقـ أمره

حدثـا طبد الرمحـ، كا طظ بل الحسـ الفسـجاين، ثـا أمحد بـ حـبؾ، كا طػان، كا 

يحقك بـ سعقد، قال: سللت شعبة، وسػقان بـ سعقد، وسػقان بـ طققـة، ومالؽ بـ 

 .ا بقـ أمرهرجؾ ٓ يحػظ أو يتفؿ يف الحديث، قال: قالقا: مجقعً أكس طـ ال

 باب يف اختٔاز األضاىٔد

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، قال: سؿعت طظ بـ معبد، قال: سؿعت طبقد الل بـ 

فؼال: حديث بعقد اإلسـاد صحقح خقر مـ حديث  .طؿرو، وذكر لف قرب اإلسـاد

 .أو قال: ضعقػ .قريب اإلسـاد سؼقؿ
= 

 



t T        71 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

                                                        

حدثـا طبد الرمحـ، حدثـل أبل، أخبرين حػص بـ سؾؿ إهقازي، قال: ذكر  =

 .لؾسقـاين الػضؾ بـ مقسك قرب اإلسـاد، فؼال: دير آي درست آي

حدثـا طبد الرمحـ، حدثـل أبل، كا إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري، قال: سؿعت 

طـ  وكقعا، يؼقل: أيؿا أحب إلقؽؿ سػقان، طـ أبل إسحاق، طـ طاصؿ بـ ضؿرة،

أبق إسحاق، طـ  :طظ؟ أو سػقان، طـ مـصقر، طـ إبراهقؿ، قال: قال طظ: ققؾ لف

 .قال: كان حديث الػؼفاء أحب إلقفؿ مـ حديث الؿشقخة .طاصؿ، طـ طظ

حدثـا طبد الرمحـ، كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ، قال: قؾت ٕبل رواية أبل هريرة: 

ؿة، والرواية طـ طؾؼؿة، ،  إذا صح مثؾ حديث سعقد، وأبل سؾملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوإسقد، طـ ابـ مسعقد، والرواية طـ سامل، طـ ابـ طؿر إذا رووا طـ الـبل 

 .افؼال: كؾ ثؼة، وكؾ يؼقم بف الحجة إذا كان صحقحً 

بـ احدثـا طبد الرمحـ، حدثـل أبل، كا يحقك بـ الؿغقرة، أخبرين أبق حاتؿ ابـ أخل 

الؿبارك إذا حدث طـ جرير، طـ مـصقر، طـ الؿبارك، أو ابـ أختف، قال: كان ابـ 

إبراهقؿ، طـ طؾؼؿة، طـ طبدالل، قال: حدثـل الصدوق، طـ الصدوق، طـ 

 .الصدوق، طـ الصدوق، طـ الصدوق، طـ الصادق الؿصدوق

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، كا طبدة بـ سؾقؿان، قال: قال ابـ الؿبارك: بعد اإلسـاد 

هنؿ قد تربصقا بف، وحديث بعقد اإلسـاد صحقح خقر مـ إذا كاكقا ثؼات ٕ أحب إيل  

 .قريب اإلسـاد سؼقؿ
= 
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طـ هشام بـ طروة، طـ أبقف،  ،حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، قال: سئؾ يحقك بـ معقـ =

قال الزهري: طـ طروة،  ؟، طـ طائشةةطـ طائشة، أحب إلقؽ أم الزهري، طـ طرو

 طـ طائشة أحب إيل.

للت أبا زرطة، فؼؾت: أي اإلسـاد أصح؟ قال الزهري: حدثـا طبد الرمحـ، قال: س

صحقح، ومـصقر، طـ إبراهقؿ، طـ طؾؼؿة، طـ  ملسو هيلع هللا ىلصطـ سامل، طـ أبقف، طـ الـبل 

صحقح، وابـ طقن، طـ محؿد بـ سقريـ، طـ َطبِقَدَة السؾؿاين،  ملسو هيلع هللا ىلصطبدالل، طـ الـبل 

 .صحقح ملسو هيلع هللا ىلصطـ طظ، طـ الـبل 

طـ سفقؾ بـ أبل صالح، طـ أبقف، طـ حدثـا طبد الرمحـ، قال: سللت أبا زرطة، 

أبل هريرة: أحب إلقؽ أو العالء بـ طبد الرمحـ، طـ أبقف، طـ أبل هريرة، قال: سفقؾ 

 .أشبف

ا طبدالرمحـ، قال: قؾت ٕبل زرطة بـ أبل الزكاد، طـ أبقف، طـ إطرج، طـ ـحدث

ة، أو سفقؾ بـ أبل هريرة: أحب إلقؽ أو العالء بـ طبد الرمحـ، طـ أبقف، طـ أبل هرير

 .قال: مجقعا ما أقرهبؿ ؟أبل صالح، طـ أبقف، طـ أبل هريرة

حدثـا طبد الرمحـ، قال: سللت أبا زرطة، طـ ابـ أبل الزكاد، وورقاء، وشعقب بـ 

أبل محزة، والؿغقرة بـ طبد الرمحـ الؿديـل كؾفؿ، طـ أبل الزكاد، طـ إطرج، طـ 

فؿ؟ قال: ورقاء أحب إىل مـ كؾفؿ، : مـ أحب إلقؽ مـملسو هيلع هللا ىلصأبل هريرة، طـ الـبل 

قؾت: بعده مـ أحب إلقؽ؟ قال: الؿغقرة أحب إيل مـ ابـ أبل الزكاد، وشعقب، قؾت: 
= 
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 .فابـ أبل الزكاد، وشعقب ؟ قال: شعقب أشبف حديثا، وأصح مـف =

حدثـا طبد الرمحـ، قال: سؿعت أبل، يؼقل: جاريت أمحد بـ حـبؾ مـ شرب الـبقذ 

قت لف طددا مـفؿ، فؼال: هذه زٓت لفؿ وٓ تسؼط بزٓهتؿ مـ محدثل الؽقفة، وسؿ

 .طدالتفؿ

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبق بؽر أمحد بـ طؿقر الطبري، كا طبد الل بـ الزبقر الحؿقدي، 

قال: مـ اقتصر طىل ما يف كتابف فحدث بف، ومل يزد فقف، وٓ يـؼص مـف، ما يغقر معـاه 

لؽ الحديث أو طـ آسؿ الذي خقلػ فقف ورجع طؿا يخالػ فقف بقققف مـف طـ ذ

ا ذلؽ لف يف حديثف إذا مل يرزق مـ اإلسـاد ومل يغقره فال يطرح حديثف، وٓ يؽقن ضارًّ 

 .مـ الحػظ والؿعرفة بالحديث ما رزق غقره، إذا اقتصر طىل كتابف ومل يؼبؾ التؾؼقـ

أكا أشفب بـ حدثـا طبد الرمحـ، قال: قرئ طىل محؿد بـ طبد الل بـ طبد الحؽؿ، 

أيمخذ مؿـ ٓ يحػظ ويليت بؽتب، فقؼقل: قد سؿعتفا  :طبدالعزيز، قال: سئؾ مالؽ

 فؼال: ٓ يمخذ طـف أخاف أن يزاد يف كتبف بالؾقؾ. ؟وهق ثؼة

 يف األحلاو ّالطيً عيُ ٘ مً حيتنل السّآ٘صفباب بٔاٌ 

داود، كا شعبة، طـ  حدثـا طبد الرمحـ بـ َأبِل حاتٍِؿ، كا يقُكس بـ َحبِقٍب، كا َأُبق

ـَ طب اٍس، يؼقل: إِذا حدثـا ثؼٌة طـ طظ ُفتَْقا َلْؿ ُكِعْدُه.  سؿاك، طـ طؽِرمة، سؿع اب

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، كا كعقؿ بـ محاد، كا طقسك بـ يقكس، طـ إوزاطل، طـ 

قال:  .ا، فؼؾت: إن رجال حدثـل، بؽقت وكقتبـ مقسك، قال:  لؼقت صاوًس اسؾقؿان 
= 
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 .ثؼة يف ديـف :أي .ن كان مؾقا فخذ مـفإ =

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبق زرطة، والعباس بـ أبل صالب، قآ: حدثـا إبراهقؿ بـ 

الؿـذر، كا أيقب بـ واصؾ: وكان يـزل طؿان أن ابـ طقن، كان يؼقل: ٓ يمخذ هذا 

 .العؾؿ إٓ مؿـ شفد لف بالطؾب

د الدمشؼل، كا القلقد بـ مسؾؿ، قال: حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، كا سؾقؿان بـ أمح

 .سؿعت طبدالرمحـ بـ يزيد بـ جابر، يؼقل: ٓ يمخذ العؾؿ إٓ طؿـ شفد لف بالطؾب

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبق زرطة، كا محؿد بـ الصباح البزار، كا إسؿاطقؾ بـ زكريا، 

وقعت طـ طاصؿ إحقل، طـ ابـ سقريـ، قال: كاكقا ٓ يسللقن طـ اإلسـاد فؾؿا 

الػتـة سللقا طـف فؽاكقا يـظرون إىل أهؾ السـة، فقمخذ حديثفؿ وإىل أهؾ البدع فال 

 .يمخذ حديثفؿ

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، كا الؿممؾ بـ إهاب، سؿعت يزيد بـ هارون، يؼقل: ٓ 

 .يؽتب طـ الرافضة فنهنؿ يؽذبقن

قال: قؾت لعبدالرمحـ  حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، أخبرين سؾقؿان بـ أمحد الدمشؼل،

 قال: كعؿ، ققؾ لف: يغؾط يف طشريـ؟ قال: ؟بـ مفدي: أكتب طؿـ يغؾط يف طشرةا

 .قؾت: فخؿسقـ؟ قال: كعؿ .قؾت: فثالثقـ؟ قال: كعؿ .كعؿ )اااك(

ان، طـ  أبل، كا كا ـُ ققٍس الؿؼِري، كا َأشَعُث بـ َطط اٍف، كا صالح بـ َحس  كقُح ب

ـِ كعٍب، قال: قال  ـْ َتْؼَبُؾقا َشَفاَدَتفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل الؾ ف محؿد ب ُثقا إِٓ َطؿَّ  .«ٓ ُتَحدِّ
= 
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كا أبل، كا محؿد بـ مصػك، سؿعت بؼقة بـ القلقد، قال: سؿعت شعبة، يؼقل:  =

 خذوا العؾؿ مـ الؿشفقريـ.

ذكره أبل، كا طؿرو بـ طثؿان بـ كثقر بـ ديـار، كا أبل، طـ ابـ لفقعة، طـ خالد بـ 

ـ سعقد التجقبل، أن طؼبة بـ كافع الػفري أوصك ولده، فؼال: يا يزيد، طـ طبادة ب

 .إٓ مـ ثؼة ملسو هيلع هللا ىلصبـل، ٓ تؼبؾقا الحديث طـ رسقل الل 

طـ هشقؿ، كا مغقرة،  -يعـل ابـ مفدي-كا أمحد بـ سـان القاسطل، كا طبد الرمحـ 

هقئتف طـ إبراهقؿ، قال: كاكقا إذا أرادوا أن يلخذوا طـ الرجؾ كظروا إىل صالتف وإىل 

 .وإىل سـتف

الحسـ الفسـجاين، قآ: كا   بـكا يحقك بـ محؿد بـ يحقك الـقسابقري، وطظ

مـجاب بـ الحارث، أكا طظ بـ مسفر، طـ زكريا بـ أبل زائده، طـ سعد بـ إبراهقؿ، 

 .قال: كان يؼال: خذوا الحديث مـ الثؼات

هقؿ، يؼقل: ٓ كا أبل، كا الحؿقدي، كا سػقان، طـ مسعر، سؿعت سعد بـ إبرا

 .يحؿؾ الحديث إٓ طـ ثؼة

كا أبل، كا أمحد بـ أبل العباس الرمظ، كا ضؿره، قال: قال إوزاطل: خذ ديـؽ طؿـ 

 .تثؼ بف وترضك بف

كا  -يعـل إزدي-كا صالح بـ بشقر بـ سؾؿة الطبراين، كا محؿد بـ أبل داود 

ة فال تلخذ، وإذا حدثؽ طبدالرزاق، سؿعت الثقري، يؼقل: إذا حدثؽ ثؼة طـ غقر ثؼ
= 
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 .غقر ثؼة طـ ثؼة فال تلخذ، وإذا حدثؽ ثؼة طـ ثؼة فخذه =

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، أكا طبدة بـ سؾقؿان، قال: قؾت ٓبـ الؿبارك: يؽتب طـ 

رجؾ يشؽ فقف ثؼة هق أم ٓ؟ قال: إن كان ثؼة لقس يثبت طؾقف اسؿ السقء، وإن كان 

 .كذابا لقس يثبت طؾقف اسؿ الصدق

، قال: قال الشافعل: ٓ الرسالةحدثـا طبد الرمحـ الربقع بـ سؾقؿان، يف كتاب 

ا مـفا أن يؽقن مـ حدث بف ثؼة يف ديـف تؼقم الحجة بخبر الخاصة حتك يجؿع أمقرً 

ا بؿا يحقؾ معاين الحديث مـ  لؿا يحدث بف طالؿً ا بالصدق يف حديثف طاقاًل معروفً 

 :ث بحروفف، كؿا سؿعف ٓ يحدث بف طىل الؿعـكالؾػظ أو أن يؽقن مؿـ يمدي الحدي

ٕكف إذا حدث بف طىل الؿعـك، وهق غقر طامل بؿا يحقؾ معـاه مل يدر لعؾف يحقؾ الحالل 

ن إإىل الحرام، فنذا أداه بحروفف فؾؿ يبؼ وجف يخاف فقف إحالتف الحديث، حافظا 

يف الحديث ظف حافظا لؽتابف إن حدث مـ كتابف، إذا شرك أهؾ الحػظ ػحدث مـ ح

فقحدث ، ما مل يسؿع مـف لوافؼ حديثفؿ بريئا مـ أن يؽقن مدلسا، يحدث طؿـ لؼ

بؿا يحدث طـف الثؼات خالفف، ويؽقن هؽذا مـ فققف مؿـ حدثف، حتك  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

ٕن كؾ واحد مـفؿ  :، أو إىل مـ اكتفك إلقف دوكفملسو هيلع هللا ىلصيـتفل بالحديث مقصقٓ إىل الـبل 

حدث طـف فال يستغـك يف كؾ واحد مـفؿ طؿا  مثبت لؿـ حدثف ومثبت طىل مـ

 .وصػت

 ىَا حتتنل السّآ٘ عً الضعافأباب يف اآلداب ّاملْاعظ 

ققؾ ٓبـ  :قال-يعـل ابـ سؾقؿان-كا طبدة  ،حدثـل أبل ،حدثـا طبد الرمحـ
= 
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وى طـف ير نأيحتؿؾ  :فؼال .هذا رجؾ ضعقػ :وروى طـ رجؾ حديثا فؼقؾ :الؿبارك =

يف أدب، يف  :كان؟ قال لءمثؾ أي ش :قؾت لعبدة. شقاءه إهذا الؼدر أو مثؾ هذ

 أو كحق هذا. ،مقطظة، يف زهد

 باب بٔاٌ صف٘ مً ال حيتنل السّآ٘ يف األحلاو ّالطيً عيُ

حقؿ دحدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، وأبق زرطة، قآ: كا طبد الرمحـ بـ إبراهقؿ 

طـ سؾقؿان بـ مقسك، أكف  -زيعـل ابـ طبد العزي-الدمشؼل، كا القلقد، طـ سعقد 

 .صحػققـؿقال: ٓ تلخذوا الحديث طـ الصحػققـ، وٓ تؼرءوا الؼرآن طىل ال

حدثـا طبد الرمحـ، حدثـل أبل، كا إسحاق بـ الضقػ، قال: سؿعت أبا مسفر، 

يؼقل: سؿعت سعقد بـ طبد العزيز، يؼقل: ٓ تلخذوا العؾؿ طـ صحػل وٓ الؼرآن 

 .مـ مصحػل

محـ، حدثـل أبل، ثـا هارون بـ معروف، كا سػقان بـ طققـة، طـ حدثـا طبدالر

 .إٓ الثؼات ملسو هيلع هللا ىلصمسعر، طـ سعد بـ إبراهقؿ، قال: لقس يحدث طـ رسقل الل 

ـِ ذْكقاَن،  ـِ ب ـِ الحَس اُز، كا َأبق أَسامَة، ط ـُ داوَد الؼز  حدثـا طبد الرمحـ، كا سؾقَؿاُن ب

، قال: قال رسقُل الؾ ِف  ـِ ـِ الحس ـْ ٓ َتْؼَبُؾقا َشَفاَدَتفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصط ُثقا َطؿَّ  . «ٓ ُتَحدِّ

حدثـا طبد الرمحـ، حدثـل أبل، أكا أبق بؽر الؿعقطل طبقد الل بـ أبل وهب، قال: 

 .سؿعت يزيد بـ هارون، يؼقل: ٓ يجقز حديث الرجؾ حتك تجقز شفادتف

ي، قال: حدثـا طبد الرمحـ، حدثـل أبل، طـ أمحد الدورقل، كا طبد الرمحـ بـ مفد
= 
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ققؾ لشعبة: متك يترك حديث الرجؾ؟ قال: إذا حدث طـ الؿعروفقـ ما ٓ يعرفف  =

الؿعروفقن، وإذا أكثر الغؾط، وإذا اهتؿ بالؽذب، وإذا روى حديثا غؾطا مجتؿعا طؾقف 

 .فؾؿ يتفؿ كػسف فقتركف صرح حديثف، وما كان غقر ذلؽ فارووا طـف

كا أشفب، قال: سؿعت مالؽا، وسئؾ  حدثـا طبد الرمحـ، كا يقكس بـ طبد إطىل،

طـ الرجؾ الثؼة الثؼة فقدفع إلقف الؽتاب، فقعرف الحديث إٓ أكف لقس لف حػظ وٓ 

 .إتؼان؟ قال: ٓ يمخذ طـف، إذا زيد يف الحديث شلء مل يعرف

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبق زرطة، كا إبراهقؿ بـ الؿـذر الحزامل، حدثـل معـ، 

رجؾ  :دمها، قال: كان مالؽ، يؼقل: ٓ يمخذ العؾؿ مـ أربعةومحؿد بـ صدقة، أو أح

معؾـ بالسػف وإن كان أروى الـاس، ورجؾ يؽذب يف أحاديث الـاس إذا حدث 

، وصاحب هقى يدطق الـاس ملسو هيلع هللا ىلصبذلؽ، وإن كـت ٓ تتفؿف أن يؽذب طىل رسقل الل 

 .إىل هقاه، وشقخ لف فضؾ وطبادة إذا كان ٓ يعرف ما يحدث بف

الرمحـ، كا أبق زرطة، كا طؿران بـ هارون الرمظ، كا ابـ لفقعة، حدثـل أبق  حدثـا طبد

بـ جفؿ إسؾؿل، قال: كان رجؾ مـا يف إهقاء زماكا ثؿ صار بعد إىل اإسقد مـذر 

أمر الجؿاطة، فؼال لـا: أكشدكؿ الل أن تسؿعقا مـ أصحاب إهقاء فنكا والل كـا 

 .يف ضاللتؽؿلؽؿ الباصؾ وكحتسب الخبر  يكرو

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبق زرطة، كا طؿرو بـ خالد الحراين، كا زهقر بـ معاوية، كا 

وا طـ أحد مـ أهؾ ومحرز أبق رجاء، وكان يرى رأى الؼدر فتاب مـف، فؼال: ٓ تر
= 
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الؼدر شقئا فقالل لؼد كـا كضع إحاديث، كدخؾ هبا الـاس يف الؼدر كحتسب هبا ولؼد  =

قال زهقر: فؼؾت لف: كقػ تصـع بؿـ  .أربعة آٓف مـ الـاس أدخؾت يف الؼدر

 .أدخؾتفؿ؟ قال: هق ذا أخرجفؿ إول فإول

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبق زرطة، كا الؿسقب بـ واضح، كا أبق إسحاق الػزاري، طـ 

 .زائده، طـ هشام، طـ الحسـ، قال: ٓ تسؿعقا مـ أهؾ إهقاء

سؾقؿان بـ أمحد الدمشؼل، قال: قؾت لعبد الرمحـ بـ  حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، أكا

قال أبق محؿد: يعـل مائة  .مائة كثقر ،قال: ٓ ؟مفدي: أكتب طؿـ يغؾط يف مائة

 .حديث

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، كا طظ بـ محؿد الطـافسل، قال: سؿعت أبا أسامة يؼقل: 

 . يحػظٓ يعـل يحدث بؿا كذاًبا.ا ويؽقن إن الرجؾ لقؽقن صالحً 

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبل، قال: سؿعت كعقؿ بـ محاد، يؼقل: كان ابـ الؿبارك ٓ 

 .يترك حديث الرجؾ حتك يبؾغف طـف الشلء الذي ٓ يستطقع أن يدفعف

حدثـا طبد الرمحـ، كا أبق بؽر أمحد بـ طؿقر الطبري، كا طبد الل بـ الزبقر الحؿقدي، 

ذي إذا ضفر لؽ يف الحديث أو مـ حدث طـف مل يؽـ قال: فنن قال قائؾ: فؿا الشلء ال

أن يؽقن يف إسـاده رجؾ غقر رضا بلمر يصح ذلؽ طؾقف، بؽذب أو  :قؾـا .مؼبقٓ

أو غؾطا فاحشا ٓ يشبف مثؾف، وما أشبف ذلؽ، فنن  ةيف كػسف، ترد بؿثؾفا الشفاد ةجرح

قؾت: هق أن  ؟ذبقال: فؿا الغػؾة التل ترد هبا حديث الرجؾ الرضا الذي ٓ يعرف بؽ
= 
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فقترك ما يف كتابف ويحدث بؿا قالقا أو يغقره يف  :يؽقن يف كتابف غؾط، فقؼال لف يف ذلؽ =

فرق ما بقـ ذلؽ أو يصػ تصحقػا فاحشا فقؼؾب الؿعـك، ٓ  .ٓ يعؼؾ :كتابف بؼقلفؿ

فقؽػ طـف، وكذلؽ مـ لؼـ فتؾؼـ التؾؼقـ يرد حديثف الذي لؼـ فقف وأخذ  ،يعؼؾ ذلؽ

ؼـ حػظف إذا طؾؿ أن ذلؽ التؾؼقـ حادث يف حػظف ٓ يعرف بف قديؿا، فلما طـف ما أت

مـ طرف بف قديؿا يف مجقع حديثف فال يؼبؾ حديثف وٓ يممـ أن يؽقن ما حػظ مؿا 

 .لؼـ

 باب التٔكظ يف أخر العله ّالتجبت فُٔ

حدثـا طبد الرمحـ، كا أمحد بـ سـان، قال: سؿعت طبد الرمحـ بـ مفدي، يؼقل: 

طـقت بف فققػتف  .حدثـا: شعبة، يؼقل: كـت أكظر إىل فؿ قتادة، فنذا قال لؾشلء سؿعت

 .مل أطـ بف ،وإذا مل يؼؾ حدثـا ،طؾقف

حدثـا طبد الرمحـ، كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ، كا طظ بـ الؿدين، قال: سؿعت 

يحقك بـ سعقد، يؼقل: يـبغل لؽتبة الحديث أن يؽقن ثبت إخذ ويػفؿ ما يؼال لف، 

ثؿ يتعاهد ذلؽ مـف يعـل كطؼف، يؼقل: حدثـا أو  -يعـل الؿحدث-ويبصر الرجؾ 

سؿعت أو يرسؾف فؼد قال هشام بـ طروه: إذا حدثؽ رجؾ بحديث فؼؾ: طؿـ هذا؟ 

 -يعـل دوكف يف اإلتؼان والصدق-فنن الرجؾ يحدث طـ آخر دوكف  :ؿـ سؿعتفؿف :أو

 .قال يحقك: فعجبت مـ فطـتف

كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ، كا طظ بـ الؿديـل، قال: سؿعت حدثـا طبد الرمحـ، 

فؼال:  -يعـل الؿحدثقـ-ل طىل سؿاع الحديث ايحقك بـ سعقد، وذكر تقققػ الرج
= 
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يف حديث معاذ بـ جبؾ: سؿعتف مـ  -وهق قاض-قؾت لقحقك بـ سعقد إكصاري  =

 .سعقد بـ الؿسقب؟ قال: كعؿ

بؾ، كا طظ بـ الؿديـل، قال: سؿعت حدثـا طبد الرمحـ، كا صالح بـ أمحد بـ حـ

يحقك بـ سعقد، يؼقل: كؾؿا حدث بف شعبة طـ رجؾ فؼد كػاك أمره فال تحتاج أن 

 .تؼقل لذلؽ الرجؾ سؿع مؿـ حدث طـف

ـِ  ِف ب ـُ َحبِقٍب، كا َأبق داوَد، كا شعبُة، بِحديِث طبِد الؾ  حدثـا طبد الرمحـ، كا يقُكس ب

ـِ طؿَر، قال: ـِ اب ـْ ِهَبتِِف، َفُؼؾت: َأْكَت ملسو هيلع هللا ىلصَكَفك الـ بِلُّ  ِديـاٍر، َط ـْ َبْقِع اْلَقِٓء، َوَط ، َط

 َسِؿْعَتُف مِـف؟ قال: كَعؿ، سَللف ابـف طـف.

 -يعـل ابـ طبد الل الؿديـل-حدثـا طبد الرمحـ، كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ، كا طظ 

س بحافظ لؽتبف : أخبرين أبا سعقد، طـ رجؾ لق-يعـل ابـ سعقد-قال: قؾت لقحقك 

 .قال: ما يعجبـل هذا السؿاع ؟يدفع إلقف رقاع يؼرؤها، ٓ يحػظفا

حدثـا طبد الرمحـ، كا يقكس بـ حبقب، كا أبق داود، كا شعبة، طـ طبد الرمحـ بـ 

فذكر الحديث، قال شعبة:  .ؼاسؿ، طـ أبقف، طـ طائشة: أهنا أرادت أن تشتري بريرةال

قال: وكان يف  .أسللف طـ اإلسـاد، فسؾف أكت فؼؾت لسؿاك بـ حرب: إين أتؼل أن

قال  ؟أحدثؽ هذا أبقك طـ طائشة :خؾؼف شلء، فؼال لف سؿاك بعدما حدث

 .طبدالرمحـ: كعؿ، فؾؿا خرج، قال يل سؿاك: يا شعبة استقثؼت لؽ مـف

حدثـا طبد الرمحـ، كا أمحد بـ سـان، قال: سؿعت طبد الرمحـ بـ مفدي، يؼقل: 
= 
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يعـل ٓ يستعؿؾ حسـ الظـ  .ؿا حسـ الظـ الحؽؿ والحديثفقفخصؾتان ٓ يستؼقؿ  =

 ل.يف قبقل الرواية طؿـ لقس بؿرض

حدثـا طبد الرمحـ، حدثـل أبل، كا يعؼقب بـ إبراهقؿ الدورقل، قال: قال 

ا ا مـ يسؿع مـ كؾ أحد، وٓ يؽقن إمامً طبدالرمحـ بـ مفدي: ٓ يؽقن الرجؾ إمامً 

ا يف الحديث مـ يتبع شقاذ وٓ يؽقن إمامً  يف الحديث مـ يحدث بؽؾ ما سؿع،

 .الحديث، والحػظ هق اإلتؼان

كا ابـ أبل الحقاري، قال: سؿعت مروان بـ محؿد،  حدثـل أبل حدثـا طبد الرمحـ،

فنن  :الصدق، والحػظ، وصحة الؽتب :يؼقل: ثالثة ٓ يستغـل طـفا صاحب العؾؿ

 .مل يضره ةتب صحقحمل تضره إن أخطله الحػظ فرجع إىل ك ةأخطلتف واحد

 باب يف زّآ٘ الجك٘ عً غري املطعٌْ علُٔ أىَا تكُْٓ ّعً املطعٌْ علُٔ أىَا ال تكُْٓ

حدثـا طبد الرمحـ، قال: سللت أبل طـ رواية الثؼات، طـ رجؾ غقر ثؼة مؿا يؼقيف؟ 

قال: إذا كان معروفا بالضعػ مل تؼقه روايتف طـف، وإذا كان مجفقٓ كػعف رواية الثؼة 

 .فطـ

حدثـا طبد الرمحـ، قال: سللت أبا زرطة، طـ رواية الثؼات، طـ رجؾ مؿا يؼقى 

قال: إكؿا ذلؽ إذا مل  .حديثف؟ قال: أي لعؿري؟ قؾت: الؽؾبل، روى طـف الثقري

يتؽؾؿ فقف العؾؿاء، وكان الؽؾبل يتؽؾؿ فقف، قال أبق زرطة: حدثـا أبق كعقؿ، كا سػقان، 

بسؿ الثقري، قال أبق محؿد: قؾت ٕبل: ما معـك كا محؿد بـ السائب الؽؾبل، وت
= 

 



t T        82 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

                                                        

رواية الثقري، طـ الؽؾبل، وهق غقر ثؼة طـده؟ فؼال: كان الثقري يذكر الرواية طـ  =

الؽؾبل، طىل اإلكؽار والتعجب فتعؾؼقا طـف روايتف طـف، وإن مل تؽـ روايتف طـ الؽؾبل 

 .قبقلف لف

 باب بٔاٌ دزج٘ زّاٗ اآلثاز

أمحد بـ سـان القاسطل، قال: سؿعت طبد الرمحـ بـ مفدي،  حدثـا طبد الرمحـ، كا

 .رجؾ صالح الحديث يغؾبف :وربؿا جرى ذكر رجؾ صدوق يف حديثف ضعػ، فقؼقل

 .يعـل: أن شفقة الحديث تغؾبف

حدثـا طبد الرمحـ، حدثـل أبل، كا طبد الرمحـ بـ طؿر إصبفاين الزهري، قال: 

ا، وكان ثؼة؟ فؼال: كان صدوقً  ةق خؾدسؿعت طبدالرمحـ بـ مفدي، وققؾ لف: أب

 .الثؼة سػقان، وشعبة ،املمقكً 

قال أبق محؿد: فؼد أخبر أن الـاقؾة لمثار والؿؼبقلقـ طىل مـازل وأن أهؾ الؿـزلة 

 إطىل الثؼات وأن أهؾ الؿـزلة الثاكقة أهؾ الصدق وإماكة.

إكف ثؼة أو  :لؾقاحدووجدت إلػاظ يف الجرح والتعديؾ طىل مراتب شتك، وإذا ققؾ 

ٓ  إكف صدوق أو محؾف الصدق أو :متؼـ ثبت ففق مؿـ يحتج بحديثف، وإذا ققؾ لف

بلس بف ففق مؿـ يؽتب حديثف، ويـظر فقف وهل الؿـزلة الثاكقة
(1)

شقخ ففق  :، وإذا ققؾ

 =صالح الحديث :فقف إٓ أكف دون الثاكقة، وإذا ققؾ ويـظر بالؿـزلة الثالثة، يؽتب حديثف

ؿا سقليت يف الؽالم طـ مراتب الرواة: ومـفؿ الصدوق القرع الثبت الذي ك الؿؼدمةوقال يف  (1)

، وقد بقـت هـاك أكف ٓ تعارض بقـفؿا هيفؿ أحقاًكا وقد قبؾف الجفابذة الـؼاد، ففذا يحتج بحديثف.ا

 = .فؾقراجع
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ؽتب فنكف يؽتب حديثف لالطتبار، واذا أجابقا يف الرجؾ بؾقـ الحديث ففق مؿـ ي =

ففق بؿـزلة إوىل يف كتبة حديثف، إٓ  .لقس بؼقي :حديثف ويـظر فقف اطتبارا، وإذا قالقا

يعتبر بف، وإذا  بؾ ضعقػ الحديث ففق دون الثاين ٓ يطرح حديثف :كف دوكف وإذا قالقاأ

أو كذاب ففق ساقط الحديث، ٓ يؽتب  ،متروك الحديث أو ذاهب الحديث :قالقا

 ة.لرابعحديثف وهل الؿـزلة ا

حدثـا طبد الرمحـ، حدثـل أبل، كا أبق مقسك محؿد بـ الؿثـل، قال: قال يل 

وآخر  ،حػظ طـ الرجؾ الحافظ الؿتؼـ ففذا ٓ يختؾػ فقفاطبدالرمحـ بـ مفدي: 

 ، ففذا ٓ يترك حديثف، لق ترك حديث مثؾ هذا لذهبةيفؿ والغالب طىل حديثف الصح

يعـل: ٓ  .ففذا يترك حديثف :ديثف القهؿح ىلحديث الـاس، وآخر يفؿ والغالب ط

 .يحتج بحديثف

قال أبق محؿد: وقصدكا بحؽايتـا الجرح والتعديؾ يف كتابـا هـا إىل العارفقـ بف 

ا بعد متؼدم إىل أن اكتفت بـا الحؽاية إىل أبل وأبل زرطة رمحفؿا الل العالؿقـ لف، متلخرً 

ؿ بف، وكسبـا كؾ حؽاية إىل حاكقفا لؼؾة معرفتف :ومل كحؽ طـ ققم قد تؽؾؿقا يف ذلؽ

 .والجقاب إىل صاحبف

ولقـ طـفؿ، فحذفـا تـاقض ققل كؾ واحد موكظركا يف اختالف أققال إئؿة يف الؿس

مـ جقاهبؿ، طىل أكا قد ذكركا أسامل  فمـفؿ، وألحؼـا بؽؾ مسئقل طـف ما ٓق بف وأشبف

طـف  يب طىل كؾ مـ رولقشتؿؾ الؽتا :مـ الجرح والتعديؾ كتبـاها كثقرة مفؿؾة
= 

 



t T        84 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

باب  –إىل الحرف إول مـ آسؿ فؼط، فػل باب إلػ )باب أمحد  بالـظر

باب  –باب آدم  –باب أيقب  –باب إسحاق  –باب إسؿاطقؾ  –إبراهقؿ 

 –باب إسقد  –بل باب أُ  –باب أكس  –باب أسامة  –باب إياس  –أشعث 

 إلخ. –باب أبان 

مل يـظر إىل الحرف الثاين فلكت تراه اطتبر الحرف إول فؼط وهق إلػ و

فضاًل طؿا بعده، وإكؿا يراطل يف التؼديؿ والتلخقر شرف بعض الؿسؿقـ بذاك  

آسؿ كؿا قدم أمحد ثؿ إبراهقؿ، أو كثرة التراجؿ يف الباب رتبفا طىل أبقاب 

فؼدم يف إمحديـ مـ أول اسؿ أبقف ألػ، ثؿ  ذيؾقة بحسب أول أسؿاء أباء

كؿا فعؾ فقؿـ اسؿف  وهؽذا، وربؿا تقسع يف الترتقب مـ أول اسؿ أبقف باء،

محؿد واسؿ أبقف طبد الل، رتبفؿ طىل أبقاب باطتبار أول اسؿ الجد مـ اسؿف 

واسؿ أبقف طبد الل وأول اسؿ جده ألػ، ثؿ مـ اسؿف محؿد واسؿ أبقف طبد الل 

 وأول اسؿ جده باء، وهؽذا.

                                                        

العؾؿ، رجاء وجقد الجرح والتعديؾ فقفؿ فـحـ مؾحؼقها هبؿ مـ بعد إن شاء الل  =

وخرجـا إسامل كؾفا طىل حروف الؿعجؿ وتللقػفا وخرجـا ما كثر مـفا يف  ،تعاىل

لقسفؾ طىل الطالب إصابة ما يريد  :ا يف أسؿاء آبائفؿالحرف القاحد طىل الؿعجؿ أيًض 

 ه.الؿقضع الحاجة إلقفا إن شاء الل تعاىلمـفا ويتجف 
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ذاك   كفقفا بباب لؿـ يسؿ ويختؿ كؾ اسؿ مـ إسؿاء التل تؽثر التراجؿ

آسؿ ومل يـسب، ويختؿ كؾ حرف بباب لألفراد وهؿ الذيـ ٓ يقجد يف 

 :الرواة مـ يسؿك ذاك آسؿ إٓ واحد، ثؿ ختؿ الؽتاب بستة أبقاب

 إٓ بابـ فالن، ورتبفؿ طىل أبقاب ذيؾقة باطتبار  إول: لؾذيـ مل يعرفقا

 أسؿاء أباء.

 أخق فالن( فقف ترمجة واحدة.الباب الثاين: مـ يؼال لف( : 

  الباب الثالث: لؾؿبفؿات، فقف ترمجتان فؼط: )رجؾ طـ أبقف( )مقىل

 سباع(.

  الباب الرابع: لؿـ طرف ابـف ومل يعرف هق، فقف ترمجة واحدة: )رشقد

 الفجري طـ أبقف(.

  الباب الخامس: لؿـ مل يعرف إٓ بؽـقتف، ورتبفا طىل أبقاب ذيؾقة

 بحسب الحروف.

 ب السادس: لؿـ تعرف بؽـقتفا مـ الـساء، ورتبفا طىل الحروف البا

 أيًضا.

، إٓ أن البخاري قدم تاريخ البخاريوهذا الترتقب شبقف بترتقب 

الؿحؿديـ أول الؽتاب: ٕكف صدر الؽتاب بـبذة مـ الترمجة الـبقية فاستحسـ 
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ف أن يؼدم الؿحؿديـ ثؿ رتب الباقل طىل حروف الؿعجؿ بالـظر إىل الحر

إول فؼط، ويتحرى البخاري تؼديؿ تراجؿ الصحابة: فػل إبقاب التل تؽثر 

ترامجفا يؼدم أسؿاء الصحابة بدون كظر إىل أسؿاء آبائفؿ ثؿ يرتب تراجؿ 

بالترمجة  غقرهؿ طىل أبقاب ذيؾقة بحسب حروف أباء، فػل الؿحؿديـ بدأ

غقرهؿ طىل أبقاب  الـبقية، ثؿ بتراجؿ الؿحؿديـ مـ الصحابة، ثؿ رتب تراجؿ

ذيؾقة طىل حسب حروف الفجاء: مـ اسؿف محؿد وأول اسؿ أبقف ألػ، ثؿ مـ 

 إلخ. ،وأول اسؿ أبقف باء اسؿف محؿد

والؿملػ حقث يبقب إبقاب الذيؾقة يراطل تؼديؿ أسؿاء الصحابة إٓ 

أكف يتبع كؾ اسؿ بؿـ يقافؼف يف آسؿ واسؿ إب مـ غقر الصحابة يبدأ مثاًل 

مـ اسؿف محؿد وأول اسؿ أبقف ألػ، فقذكر صحابقًّا ثؿ مـ يقافؼف يف بباب 

، ثؿ صحابقًّا آخر ثؿ مـ يقافؼف، وهؽذا، فقؼع اسؿ كؾ أبقف واسؿاسؿف 

فلما إسؿاء التل ٓ تؽثر  صحابل يف بابف باطتبار اسؿف واطتبار اسؿ أبقف أيًضا.

ا فال يرتبفا البخاري وٓ الؿملػ.  التراجؿ فقفا جدًّ

ؿا ذكر يتبقـ أن الؽتابقـ مرتبان ترتقًبا يـػع يف سفقلة الؿراجعة إىل حد م

فال غـك بالؽتابقـ  ككبقر إٓ أكف غقر مستؼصك، فنذا أريد الترتقب الؿستؼص

 طـ ففارس مطقلة مرتبة الترتقب الؿستؼصك.
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e E ْبر٠ عٔ ٖدف املؤيف َٔ تأيٝف ايهتاب 

ب، لؽـ باختصار شديد: تؽؾؿ الؿعؾؿل طـ كقػقة تللقػ الؿملػ لؾؽتا

لذا سلذكر شقًئا طـ هدف الؿملػ مـ تللقػف لؾؽتاب مع شلء مـ التػصقؾ 

 واإليضاح.

مؼدمة بعـقان  الجرح والتعديؾمؼدمة لؽتابف  لؼد ألػ أبق محؿد 

، وهل هذه التل بقـ أيديـا، )وقد كان يفدف بتللقػف لفا إىل الجرح والتعديؾ

والتعديؾ الذيـ يعتؿد طؾقفؿ يف بقان أحقال شرح بعض أوصاف أئؿة الجرح 

الرواة(.
(1)

 

(927فؼد قال طؼب إثر رقؿ )
(2)

: قد كـا شرصـا أن كشرح بعض 

أوصاف همٓء إئؿة الجفابذة الـؼاد وكخرج ما وقع إلقـا مـ جرحفؿ 

                                                        

(1) ابـ أبل حاتؿ وأثره يف طؾؿ الحديث ( لؾدكتقر رفعت فقزي طبد الؿطؾب.169)ص 

 مـ هذا الؽتاب. (2)
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 هوتعديؾفؿ... .ا

َؾفؿ  )فؼد أبرز مـ خالل صػحاتف أهؿ ما يؿتازون بف: إمر الذي أه 

ؽؿ طىل الرواة وطىل إحاديث بؿا يبقـ صحقحفا مـ زائػفا حؽًؿا يجعؾ لؾح

والرضك، وكؾؿس هذه  غقرهؿ يطؿئـ إلقف، ويلخذ ققلفؿ ملخذ الؼبقل

الصػات يف الؽتاب مـ الروايات التل أوردها ابـ أبل حاتؿ يف تراجؿ همٓء 

 (1)إئؿة(.

 اب هل:وهذه الصػات التل ذكرها طـ همٓء إئؿة يف هذا الؽت

أول ما يتحؾقن بف أو جؾفؿ أهنؿ مـ العؾؿاء الػؼفاء يف الســ وأثار،  (1

وقد روي طـ كؾ واحد مـفؿ ما يثبت لف هذه الصػة ويطقل بـا الؿؼام 

لق استعرضـا هذه الروايات ولؽــا كذكر إبقاب التل طؼدها فقفا، 

 وهل:

  (118ص) كر مـ طؾؿ مالؽ بـ أكس وفؼففما ذُ باب. 

  (73ص) وفؼفف إوزاطلكر مـ طؾؿ ما ذباب. 

  (148ص) ما ذكر مـ طؾؿ وكقع بـ الجراح وفؼففباب. 

                                                        

(1) ابـ أبل حاتؿ وأثره يف طؾؿ الحديث (.169)ص 



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 89 

 

 

 

 

 (224صوفؼفف ) ما ذكر مـ طؾؿ طبد الرمحـ بـ مفدي. 

 (246ص) ما ذكر مـ طؾؿ طبد الل بـ الؿبارك وفؼفف. 

  (292)ص سحاق الػزاريإ أبلما ذكر مـ طؾؿ. 

  (318الغساين )ص مسفر أبلباب ما ذكر مـ طؾؿ. 

  (324)ص بـ محؿد بـ حـبؾ وفؼفف أمحدباب ما ذكر مـ طؾؿ. 

 (381)ص باب ما ذكر مـ طؾؿ طظ بـ الؿديـل. 

 (387)ص باب ما ذكر مـ طؾؿ محؿد بـ طبد الل بـ كؿقر. 

  (411)ص زرطة وفؼفف أبلما ذكر مـ طؾؿ باب. 

  (452)ص وفؼفف أبل حاتؿباب ما ذكر مـ طؾؿ. 

الحديث وجفابذتف: أهنؿ حافظقن  ثاين ما يتحىل بف إئؿة كؼاد (2

دون لف، يعرفقن للؾحديث صحقحق إخذ  ف، متثبتقن فقف مجق 

صحقحف مـ ُمَعؾ ف، وقد طؼد ابـ أبل حاتؿ أبقاًبا تبقـ هذه الصػة طـد 

همٓء إئؿة، فذكر باًبا طـ صحة حديث مالؽ وطؾؿف بأثار 

دة أخذه (، وذكر ٓبـ طققـة ما يثبت حػظف وإتؼاكف وجق123ص)

(، ولؾثقري حػظف وإتؼاكف وجقدة أخذه لؾحديث 216لؾحديث )ص
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(، وكذلؽ لجؿقع إئؿة الذيـ ذكرهؿ يف 243وكثرة حديثف )ص

 الؽتاب.

ثالث ما يتحىل بف همٓء إئؿة: معرفتفؿ القاسعة برواة أثار معرفًة  (3

تؿؽـفؿ مـ الحؽؿ طؾقفؿ ومعرفة العدول مـفؿ والؿجروحقـ، وقد 

 ء إئؿة ما لفؿ مـ معرفة يف هذا الؿجال.ذكر لفمٓ

وجفابذتف: أهنؿ محؾ ثؼة وإجالل رابع ما يتصػ بف كاقدو الحديث  (4

طـد العؾؿاء ويرغب الـاس يف إخذ طـفؿ وآستػادة مـفؿ، ويف هذا 

الؽتاب ما يبقـ أن إئؿة مجقًعا كاكقا مقضع إجالل وتقققر طـد 

 تك اطترفقا بنمامتفؿ وفضؾفؿ.العؾؿاء وطـد كظرائفؿ وطـد الـاس ح

خامس ما يتحىل بف اإلمام الجفبذ: أن يؽقن فقف صالح، وورع،  (5

وتؼقى، وتقاضع، وزهد، وصفارة خؾؼ، وسخاء كػس، وقد تجىل هذا 

يف مجقع إئؿة الذيـ ذكرهؿ بؿا رواه مـ أخبار طـ زهدهؿ وتؼقاهؿ، 

ضفؿ طـ واحتساهبؿ العؿؾ الجؾقؾ الذي يؼقمقن بف طـد الل وإطرا

 الدكقا.

سادس ما يجب أن يتحىل بف كاقد الحديث: الجفر بالحؼ والـصح،  (6

وكتب  ،فؼد ذكر يف مقاضع متعددة بعض همٓء إئؿة كصح السؾطان
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إلقف يف صالح أمر الؿسؾؿقـ، وبعضفؿ تصدى لؿـ ُيعرضقن طـ 

السـة ويؼقلقن برأيفؿ مؿا هق مخالػ طـدهؿ لؿا صح طـ رسقل الل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

، وبراطة أن يؽقن  (7 ـٍ اإلمام الجفبذ صاحَب طؼٍؾ سديٍد، ومـطٍؼ حس

مالؽ، وابـ طققـة، والثقري،  :ففؿ، وفراسة، كؿا ذكر طـ إئؿة

 د بـ زيد، وإوزاطل، وأمحد بـ حـبؾ.اومح

وذكر صػات أخرى لبعض همٓء إئؿة وذلؽ مثؾ: تققل بعضفؿ مـ 

طىل كػسف مـ العؾؿ أٓ الػتقى إٓ فقؿا يعؾؿف كاإلمام مالؽ، وتخقف بعضفؿ 

اتباطف ٔثار رسقل الل يسؾؿ مـف كاإلمام الثقري، وكزع بعضفؿ مـ الؼرآن، و

كاإلمام مالؽ، وقرن بعضفؿ بقـ تالوة الؼرآن وحػظ حديث رسقل الل  ملسو هيلع هللا ىلص

كاإلمام الثقري، وأمر بعضفؿ بالؿعروف وهنقف طـ الؿـؽر وكصحف  ملسو هيلع هللا ىلص

ٕئؿة: الثقري، وإوزاطل، لإلسالم وأهؾف وتبجقؾف لؾعؾؿ وأهؾف مثؾ ا

 وطبدالرمحـ بـ مفدي، وأبل إسحاق الػزاري.

 ٍؤالء األئنة على طبكات: وذكس املضيف 

  ،فؿـ الطبؼة إوىل: مالؽ بـ أكس بالؿديـة، وسػقان بـ طققـة بؿؽة

وسػقان بـ سعقد الثقري بالؽقفة، وشعبة بـ الحجاج، ومحاد بـ زيد 
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 إوزاطل بالشام. بالبصرة، وطبد الرمحـ بـ طؿرو

  ومـ الطبؼة الثاكقة: وكقع بـ الجراح بالؽقفة، ويحقك بـ سعقد

الؼطان، وطبد الرمحـ بـ مفدي بالبصرة، وطبد الل بـ الؿبارك 

 بخراسان، وأبق إسحاق الػزاري، وأبق مسفر الدمشؼل بالشام.

  ومـ الطبؼة الثالثة: أمحد بـ حـبؾ، ويحقك بـ معقـ ببغداد، وطظ بـ

 ديـل بالبصرة، ومحؿد بـ طبد الل بـ كؿقر بالؽقفة.الؿ

 .ان اِزي  ومـ الطبؼة الرابعة: أبق زرطة، وأبق حاتؿ الر 
(1) 

مل يـظر إىل الذيـ تؽؾؿقا يف الرجال مطؾًؼا، وإكؿا كظر إىل  فالؿملػ 

ـعة وأكثروا مـ مؿارستفا ومجعقا خبرَة مـ  همٓء الذيـ غؾبت طؾقفؿ هذه الص 

فقا إلقفا خبرهتؿ بالرجال إضافًة إىل أكف اقتصر طىل تابعل سبؼفؿ وأضا

 (2)التابعقـ.

 لؾؽتاب بؿؼدمة ذكر فقفا: وقد قدم الؿصـػ 

                                                        

ره يف طؾقم ابـ أبل حاتؿ وأثالؽالم الؿتؼدم طـ هدف الؿصـػ مـ تللقػ الؽتاب مـ كتاب  (1)

( لؾدكتقر رفعت فقزي طبد الؿطؾب، مع حذف وزيادة لبعض 173-169)ص الحديث

 الؽؾؿات.

 (.172)ص ابـ أبل حاتؿ وأثره يف الجرح والتعديؾيـظر  (2)
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 ، ومققػف مـ كتاب الل طز وجؾ.ملسو هيلع هللا ىلصمرتبة الـبل  (1

 معرفة السـة وأئؿتفا. (2

 التؿققز بقـ الرواة كاقظ إحاديث وبقان صبؼاهتؿ. (3

 (1)لقسقا كؾفؿ يف مرتبة واحدة.ثؿ بقـ يف آخرها أن لؾرواة مراتب و

                                                        

 (.73-72يـظر الؿصدر السابؼ )ص (1)
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e E ٌُايٓطد١ املعتُد٠ يف ايع 

 أما بالـسبة لؾـسخة الؿعتؿدة يف هذا العؿؾ ففل الـسخة التل قام بتحؼقؼفا

حقدر أباد الدكـ  ت يفبعالعالمة طبد الرمحـ الؿعؾؿل، ففل الؿقجقدة صُ 

 (.ه1371بالفـد سـة )

، لؽـف مل ح والتعديؾالجركعؿ، هـاك مـ قام بالعؿؾ طىل الؽتاب مع 

 يصـع فقفا شقًئا، ولقس لف فقفا إٓ الصػ فؼط، والل الؿستعان.

وقد اطتؿد العالمة الؿعؾؿل يف تحؼقؼف طىل ثالث كسخ خطقة ذكرها يف 

 :مؼدمة تحؼقؼف لؾؽتاب

(، وهل 1427محػقضة يف مؽتبة مراد ُمال  باستاكبقل تحت رقؿ ) (1

 شامؾة لؾؿؼدمة والؽتاب.

(، 892الؿؼدمة مـفا تحت رقؿ ) ،دار الؽتب الؿصريةمحػقضة يف  (2

الؿقجقد  ،(، والؿؼدمة كاقصة مـ أولفا891والؽتاب تحت رقؿ )

 مـفا مـ أثـاء رسالة الثقري إىل طباد بـ طباد.



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 95 

 

 

 

 

(، وهل كسخة 278محػقضة يف مؽتبة كقبريظ باستاكبقل تحت رقؿ ) (3

 كامؾة لؾؿؼدمة والؽتاب.

 خ الؽتاب.طـ كس هذا ما ذكره الؿعؾؿل 
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وبف ثؼتل وطؾقف اطتؿادي وتؽالين يا كريؿ يا  ،وبف كستعقـ رب يسر وأتؿؿ

 .الحؿد لل الذي هداكا لفذا وما كـا لـفتدي لقٓ أن هداكا الل ،رحقؿ

 .الحؿد لل وسالم طىل طباده الذيـ اصطػك

قال الشقخ اإلمام الحافظ أبق محؿد طبد الرمحـ بـ محؿد بـ إدريس 

 :التؿقؿل رمحة الل تعاىل طؾقفالحـظظ 

كعؿف طؾقـا وطىل  الحؿد لل رب العالؿقـ بجؿقع محامده كؾفا طىل مجقع

وصىل الل طىل كبقف محؿد كبل  ،يقايف كعؿف ويؽافئ مزيده محًدا ،مجقع خؾؼف

 الرمحة وخاتؿ الـبققـ وطىل آلف وصحبف أمجعقـ.
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e E  ملسو هيلع هللا ىلصَستب١ ايٓيب 

 

إىل الـاس كافة وأكزل طؾقف  ملسو هيلع هللا ىلص فرسقل امحؿدً  أما بعد فنن الل طز وجؾ ابتعث

ٿ ٹ ٹ  ﴿ :فؼال ،لؽؾ شلء وجعؾف مقضع اإلباكة طـف االؽتاب تبقاكً 

جئ حئ ﴿وقال طز وجؾ:  ،(1)﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 (2).﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

هق الؿبقـ طـ الل طز وجؾ أمره وطـ كتابف معاين ما  ملسو هيلع هللا ىلصفؽان رسقل الل 

طز وجؾ بف وطـل فقف وما شرع مـ معاين ديـف وما أراد الل  ،خقصب بف الـاس

وأحؽامف التل  ،وأحؽامف وفرائضف ومقجباتف وآدابف ومـدوبف وســف التل سـفا

وطشريـ سـة يؼقؿ  ابؿؽة والؿديـة ثالثً  ملسو هيلع هللا ىلصفؾبث  ،وآثاره التل بثفا ،حؽؿ هبا

                                                        

 .[44]الـحؾ: (1)

 .[64]الـحؾ: (2)
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ويؿضل إحؽام ويحرم  ،يػرض الػرائض ويسـ الســ ،لؾـاس معامل الديـ

فؾؿ يزل  ،ويؼقؿ الـاس طىل مـفاج الحؼ بالؼقل والػعؾ ،ؾ الحاللالحرام ويح

وطىل آلف  صىل الل طؾقف وسؾؿطىل ذلؽ حتك تقفاه الل طز وجؾ وقبضف إلقف 

 .وأتؿفا وأوفاها ،وأكؿؾفا وأذكاها ،أفضؾ صالة وأزكاها

وما دل طؾقف  ،حجة الل طز وجؾ طىل خؾؼف بؿا أدى طـف وبقـ فثبت 

وما بشر  ،وكاسخف ومـسقخف ،وخاصف وطامف ،ومتشاهبف مـ محؽؿ كتابف

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿قال الل طز وجؾ:  ،وأكذر

 (1).﴾ڎ ڈ 

 

                                                        

 [.165]الـساء:  (1)
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e E َعسف١ ايط١ٓ ٚأ٥ُتٗا 

كقػ السبقؾ إىل معرفة ما ذكرت مـ معاين كتاب الل طز وجؾ  :فنن ققؾ

 ؟ومعامل ديـف

إلباء وطـ أصحابف الـجباء  ملسو هيلع هللا ىلصبأثار الصحقحة طـ رسقل الل  ققؾ:

 الذيـ شفدوا التـزيؾ وطرفقا التلويؾ رضل الل تعاىل طـفؿ.

 ؟فبؿاذا تعرف أثار الصحقحة والسؼقؿة ققؾ:فنن 

بـؼد العؾؿاء الجفابذة الذيـ خصفؿ الل طز وجؾ هبذه الػضقؾة  ققؾ:

 .ورزقفؿ هذه الؿعرفة يف كؾ دهر وزمان

لؿـذر حدثـا أبق محؿد طبد الرمحـ بـ محؿد بـ إدريس بـ ا (1)

ققؾ ٓبـ  :أخبرين طبدة بـ سؾقؿان الؿروزي قال :الحـظظ كا أبل قال
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 (1)يعقش لفا الجفابذة. :قال ؟هذه إحاديث الؿصـقطة :الؿبارك

 ؟فؿا الدلقؾ طىل صحة ذلؽ ققؾ:فنن 

اتػاق أهؾ العؾؿ طىل الشفادة لفؿ بذلؽ ومل يـزلفؿ الل طز وجؾ  :ققؾ لف

لديـف  اأهؾ العؾؿ لفؿ بذلؽ إٓ وقد جعؾفؿ أطالمً  إذ أكطؼ ألسـة :هذه الؿـزلة

 ٓستؼامة صريؼف وألبسفؿ لباس أطؿالفؿ. اومـارً 

ذكرت اتػاق أهؾ العؾؿ طىل الشفادة لفؿ بذلؽ وقد طؾؿت بؿا  ققؾ:فنن 

كان بقـ طؾؿاء أهؾ الؽقفة وأهؾ الحجاز مـ التبايـ وآختالف يف الؿذهب 

ـ ذكرت مـ ؿحؿد بـ الحسـ مجاطة مففؾ وافؼ أبق حـقػة وأبق يقسػ وم

 .أهؾ العؾؿ يف التزكقة لفمٓء الجفابذة الـؼاد أو وجدكا ذلؽ طـدهؿ

ولؼد كان  ،ما سللت أبا حـقػة طـ شلء :قال سػقان الثقري ،كعؿ :ققؾ

 .يؾؼاين ويسللـل طـ أشقاء

إذ كان صقرة الثقري طـد هذه الصقرة أن يػزع إلقف يف  :واضح ـٌ ق  ففذا بَ 

                                                        

( مـ صريؼ أمحد بـ محؿد بـ طؿر، أخبركا أبق حاتؿ بف. 1/192) الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (1)

 (6/89 :)الجرح والتعديؾوالسـد حسـ، وطبدة بـ سؾؿقان الؿروزي قال فقف أبق حاتؿ كؿا يف 

(، ووثؼف الدارقطـل كؿا يف 4298ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق. وكذا الحافظ يف 

سمآت السفؿل ( وقال ا266برقؿ ،) لحافظ يفالتؼريب.صدوق : 
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 .لـػسف ولغقره اال طؿا يشؽؾ طؾقف أكف قد رضقف إمامً السم

حدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر الجارودي محؿد بـ الـضر  (2)

 يؼقل: سؿعتأبل  يؼقل: سؿعتأمحد بـ حػص  قال: سؿعتالـقسابقري 

قدمت الؽقفة فلتقت  ، ثؿأتقت الؿديـة فؽتبت هبا :إبراهقؿ بـ صفؿان يؼقل

 .فسؿقت لف ؟طؿـ كتبت هـاك :فؼال يل أبا حـقػة يف بقتف فسؾؿت طؾقف

جئـل بؿا  :فؼال .كعؿ :فؼؾت ؟اهؾ كتبت طـ مالؽ بـ أكس شقئً  :فؼال

 .فدطا بؼرصاس ودواة فجعؾت أمظ طؾقف وهق يؽتب .فلتقتف بف .كتبت طـف

ما كتب أبق حـقػة طـ إبراهقؿ بـ صفؿان طـ مالؽ بـ  :قال أبْ حمند

ووثؼف وٓ سقؿا إذ قصد مـ بقـ مجقع  أكس ومالؽ بـ أكس حل إٓ وقد رضقف

مـ كتب طـف بالؿديـة مالؽ بـ أكس وسللف أن يؿظ طؾقف حديثف فؼد جعؾف 

 (1) .لـػسف ولغقره اإمامً 

                                                        
(: صدوق، مـ 8/111) الجرح والتعديؾوسـده حسـ: أبق بؽر الجارودي قال طـف الؿملػ يف  (1)

 الحػاظ.

 ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل. الجرح والتعديؾ( مـ 2/48وأما أمحد بـ حػص فؼد ذكره يف )

  (1/296.)ب الؽؿالهتذيلؽـ الـسائل قال طـف: صدوق ٓ بلس بف. كؿا يف 

 : صدوق.تؼريب التفذيبوقال الحافظ يف 

 =الجرح ووالد أمحد بـ حػص هق حػص بـ طبد الل الـقسابقري كؼؾ الؿملػ طـ والده يف 
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فحدثـا محؿد بـ طبد الل بـ  :وأما محؿد بـ الحسـ (3)

أيفؿا  :قال يل محؿد بـ الحسـ :الشافعل يؼقل قال: سؿعتطبدالحؽؿ 

 .ومالؽ بـ أكس ،يعـل أبا حـقػة ؟أطؾؿ صاحبـا أم صاحبؽؿ

 ؟طىل اإلكصاف :قؾت

 .كعؿ :قال

 ؟صاحبـا أو صاحبؽؿ طؾؿ بالؼرآنأمـ  ،فلكشدك الل :قؾت

 .ايعـل مالؽً  .صاحبؽؿ :قال

 ؟فؿـ أطؾؿ بالسـة صاحبـا أو صاحبؽؿ :قؾت

 .الؾفؿ صاحبؽؿ :قال

ـ والؿتؼدمق ملسو هيلع هللا ىلصمـ أطؾؿ بلقاويؾ أصحاب رسقل الل  ،فلكشدك الل :قؾت

 ؟صاحبـا أو صاحبؽؿ

                                                        

ًٓ مـ حػص بـ طبدالرمحـ. (3/752والتعديؾ =  ( ققلف: هق أحسـ حا

  (7/21.)هتذيب  الؽؿالوقال الـسائل: لقس بف بلس. كؿا يف 

 : صدوق.تؼريب التفذيبالحافظ يف وقال 

 وأما ابـ صفؿان فثؼة.
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 .صاحبؽؿ :قال

مل يبؼ إٓ الؼقاس والؼقاس ٓ يؽقن إٓ طىل هذه  :فؼؾت :قال الشافعل

 (1)؟!فؿـ مل يعرف إصقل فعىل أي شلء يؼقس ،إشقاء

فؼد قدم محؿد بـ الحسـ مالؽ بـ أكس طىل أبل حـقػة  :قال طبد الرمحـ

 .د شاهدمها وروى طـفؿاوأقر لف بػضؾ العؾؿ بالؽتاب والسـة وأثار وق

كا محؿد بـ  ،حدثـا طبد الرمحـ قال وقد حدثـا أبل  (4)

كان محؿد بـ الحسـ  :الشافعل يؼقل قال: سؿعتطبدالل بـ طبدالحؽؿ 

وكان  ،اإىل الثؿاكؿائة لػظً  امـ مالؽ سبعؿائة حديث وكقػً  يؼقل: سؿعت

اس أن بثالث سـقـ وكان إذا وطد الـ اأقام طـده ثالث سـقـ أو شبقفً 

يحدثفؿ طـ مالؽ امتأل الؿقضع الذي هق فقف وكثر الـاس طؾقف وإذا حدث 

لق أراد أحد أن يعقبؽؿ بلكثر مؿا  :طـ غقر مالؽ مل يلتف إٓ الـػقر فؼال لفؿ

إذا حدثتؽؿ طـ أصحابؽؿ فنكؿا يلتقـل الـػقر أطرف  ،تػعؾقن ما قدر طؾقف

                                                        

 صحقح. (1)

 الجرح والتعديؾومحؿد بـ طبد الل بـ طبد الحؽؿ هق الؿصري، ثؼة، قال الؿملػ يف 

 ه(: صدوق، ثؼة، أحد فؼفاء مصر مـ أصحاب مالؽ.ا7/311)

 ه: ثؼة.اتؼريب التفذيبالحافظ يف  وقال
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 (1).لؿقضعوإذا حدثتؽؿ طـ مالؽ امتأل طىل ا ،فقؽؿ الؽراهة

لحؿؾ العؾؿ طـف وبثف يف الـاس  افؼد بان بؾزوم محؿد بـ الحسـ مالؽً 

 .اومختارً  امـف ومقافؼة لؿـ جعؾف إمامً  ارًض 

                                                        

 صحقح. (1)
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e E ايتُٝٝص بني ايسٚا٠ 

إىل معرفة شلء مـ معاين كتاب الل وٓ  فؾؿا مل كجد سبقاًل  قال أبْ حمند:

أن كؿقز بقـ طدول  إٓ مـ جفة الـؼؾ والرواية وجب ملسو هيلع هللا ىلصمـ ســ رسقل الل 

الـاقؾة والرواة وثؼاهتؿ وأهؾ الحػظ والثبت واإلتؼان مـفؿ وبقـ أهؾ الغػؾة 

 والقهؿ وسقء الحػظ والؽذب واختراع إحاديث الؽاذبة.

بـؼؾ  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا كان الديـ هق الذي جاءكا طـ الل طز وجؾ وطـ رسقلف 

ـ أحقالفؿ الرواة حؼ طؾقـا معرفتفؿ ووجب الػحص طـ الـاقؾة والبحث ط

ثبات الذيـ طرفـاهؿ بشرائط العدالة والثبت يف الرواية مؿا يؼتضقف حؽؿ إو

العدالة يف كؼؾ الحديث وروايتف بلن يؽقكقا أمـاء يف أكػسفؿ طؾؿاء بديـفؿ أهؾ 

ورع وتؼقى وحػظ لؾحديث وإتؼان بف وتثبت فقف وأن يؽقكقا أهؾ تؿققز 

ب طؾقفؿ إوهام فقؿا قد وتحصقؾ ٓ يشقهبؿ كثقر مـ الغػالت وٓ تغؾ

 .غؾقصاتحػظقه ووطقه وٓ يشبف طؾقفؿ بإ

وأن يعزل طـفؿ الذيـ جرحفؿ أهؾ العدالة وكشػقا لـا طـ طقراهتؿ يف 
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الغؾط والسفق  ةكذهبؿ وما كان يعتريفؿ مـ غالب الغػؾة وسقء الحػظ وكثر

طىل كتابف طالمف وأمـاء الل يف أرضف ألقعرف بف أدلة هذا الديـ و :وآشتباه

وهؿ همٓء أهؾ العدالة فقتؿسؽ بالذي رووه ويعتؿد طؾقف  ملسو هيلع هللا ىلصوسـف رسقلف 

وأهؾ  اولقعرف أهؾ الؽذب تخرًص  :ويحؽؿ بف وتجري أمقر الديـ طؾقف

فقؽشػ طـ  :الحػظ ةوأهؾ الغػؾة والـسقان والغؾط ورداء ،االؽذب ومهً

 نْ إِ وَ  ٌب ذِ ؽَ فَ  ٌب ذِ كَ  طـ القجقه التل كان مجرى روايتفؿ طؾقفا إنْ  ئحالفؿ ويـب

 .طٌ ؾَ غَ فَ  طٌ ؾَ غَ  نْ إِ وَ  ؿٌ هَ قَ فَ  ؿٌ هَ وَ 

 ،وهمٓء هؿ أهؾ الجرح فقسؼط حديث مـ وجب مـفؿ أن يسؼط حديثف

وٓ يعؿؾ طؾقف ويؽتب حديث مـ وجب كتب حديثف مـفؿ طىل  ،وٓ يعبل بف

ومـ حديث بعضفؿ أداب الجؿقؾة والؿقاطظ الحسـة  ،معـك آطتبار

 ترغقب والترهقب هذا أو كحقه.والرقائؼ وال
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e E طبكات ايسٚا٠ 

لقعرف مـ  :ـ صبؼاهتؿ ومؼادير حآهتؿ وتبايـ درجاهتؿقثؿ احتقج إىل تبق

آكتؼاد والجفبذة والتـؼقر والبحث طـ الرجال والؿعرفة  ةكان مـفؿ يف مـزل

 .هبؿ وهمٓء هؿ أهؾ التزكقة والتعديؾ والجرح

 ًٓ ف مـ أهؾ الثبت يف الحديث والحػظ لف يف كػس ويعرف مـ كان مـفؿ طد

 .واإلتؼان فقف ففمٓء هؿ أهؾ العدالة

وقد قبؾف  اومـفؿ الصدوق يف روايتف القرع يف ديـف الثبت الذي يفؿ أحقاكً 

 .االجفابذة الـؼاد ففذا يحتج بحديثف أيًض 

ومـفؿ الصدوق القرع الؿغػؾ الغالب طؾقف القهؿ والخطل والسفق 

ـ حديثف الترغقب والترهقب والزهد وأداب وٓ يحتج والغؾط ففذا يؽتب م

 (1).بحديثف يف الحالل والحرام

                                                        

 =( مـ صريؼ والده طـ محؿد بـ الؿثـك قال: قال يل 2/38) الجرح والتعديؾيف  روى الؿصـػ (1)
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ومـفؿ مـ قد ألصؼ كػسف هبؿ ودلسفا بقـفؿ مؿـ قد ضفر لؾـؼاد العؾؿاء 

 ففذا يترك حديثف ويطرح روايتف ويسؼط وٓ يشتغؾ بف. ،بالرجال مـفؿ الؽذب

                                                        

ابـ مفدي: أحػظ طـ الرجؾ الحافظ الؿتؼـ، ففذا ٓ يختؾػ فقف، وآخر َيِفؿ، والغالب طىل حديثف  =

الصحة، ففذا ٓ يترك حديثف، لق ترك حديث مثؾ هذا لذهب حديث الـاس، وآخر َيِفؿ، الغالب طىل 

 ههؿ، ففذا يترك حديثف. يعـل: ٓ يحتج بحديثف.احديثف الق

 (.335ولؾػائدة يـظر التعؾقؼ طىل إثر رقؿ )
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e E ايصشاب١ 

فدوا القحل والتـزيؾ وطرفقا ففؿ الذيـ ش ملسو هيلع هللا ىلص الل فلما أصحاب رسقل

وكصرتف  ملسو هيلع هللا ىلصكبقف  ةالتػسقر والتلويؾ وهؿ الذيـ اختارهؿ الل طز وجؾ لصحب

 ،وقدوة اوجعؾفؿ لـا أطالمً  ة،فرضقفؿ لف صحاب ،وإقامة ديـف وإضفار حؼف

 ،ما بؾغفؿ طـ الل طز وجؾ وما سـ وشرع وحؽؿ وقضك ملسو هيلع هللا ىلصفحػظقا طـف 

تؼـقه فػؼفقا يف الديـ وطؾؿقا أمر ووطقه وأ ،وهنك وحظر وأدب ،وكدب وأمر

ومشاهدهتؿ مـف تػسقر الؽتاب وتلويؾف  ملسو هيلع هللا ىلصالل وهنقف ومراده بؿعايـة رسقل الل 

فشرففؿ الل طز وجؾ بؿا مـ طؾقفؿ وأكرمفؿ  :وتؾؼػفؿ مـف واستـباصفؿ طـف

فـػك طـفؿ الشؽ والؽذب والغؾط والريبة  ،بف مـ وضعف إياهؿ مقضع الؼدوة

ڤ ﴿ :طدول إمة فؼال طز ذكره يف محؽؿ كتابف :وسؿاهؿ ،والغؿز

 (1).﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

                                                        

 [.143]البؼرة:  (1)
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ًٓ  :قال ﴾ڤ﴿طـ الل طز ذكره ققلف  ملسو هيلع هللا ىلصفػسر الـبل  فؽاكقا  .(1)طد

 .الؽتاب والسـة ةوكؼؾ ،وحجج الديـ ،وأئؿة الفدى ،طدول إمة

والسؾقك  ،ؿفوكدب الل طزوجؾ إىل التؿسؽ هبديفؿ والجري طىل مـفاج

 (2).أية ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ﴿ :داء هبؿ فؼاللسبقؾفؿ وآقت

ووجدكاه  ،قد حض طىل التبؾقغ طـف يف أخبار كثقرة ملسو هيلع هللا ىلصووجدكا الـبل 

سؿع مؼالتل  اكضر اهلل امرءً » :يخاصب أصحابف فقفا مـفا أن دطا لفؿ فؼال

 (3).«فحػظفا ووطاها حتك يبؾغفا غقره

 (4).«شاهد مـؽؿ الغائبفؾقبؾغ ال» :يف خطبتف ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 (5).«وحدثقا طـل وٓ حرج بؾغقا طـل ولق آية» :وقال

ويف فتقح  ،يف الـقاحل وإمصار والثغقر  تػرقت الصحابة ثؿ

مـفؿ يف  حدافبث كؾ و ،البؾدان والؿغازي واإلمارة والؼضاء وإحؽام

                                                        

 (.4487رواه البخاري برقؿ ) (1)

 الؿعؾؿل. ﴾... ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿التالوة:  (2)

 (.33)ص كظؿ الؿتـاثرجاء طـ مجاطة مـ الصحابة وهق حديث متقاتر، واكظر لذلؽ  (3)

 (.1679(، ومسؾؿ برقؿ )67متػؼ طؾقف، رواه البخاري يف مقاضع مـفا رقؿ ) (4)

 .( مـ حديث طبد الل بـ طؿرو 3461رواه البخاري برقؿ ) (5)
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وحؽؿقا بحؽؿ الل  ،ملسو هيلع هللا ىلصوبالبؾد الذي هق بف ما وطاه وحػظف طـ رسقل  تفكاحق

وأفتقا فقؿا سئؾقا طـف  ،ملسو هيلع هللا ىلصوأمضقا إمقر طىل ما سـ رسقل الل  ،طزوجؾ

وجردوا  ،طـ كظائرها مـ الؿسائؾ ملسو هيلع هللا ىلصمؿا حضرهؿ مـ جقاب رسقل الل 

 لتعؾقؿ الـاس :أكػسفؿ مع تؼدمة حسـ الـقة والؼربة إىل الل تؼدس اسؿف

الػرائض وإحؽام والســ والحالل والحرام حتك قبضفؿ الل طز وجؾ 

 رضقان الل ومغػرتف ورمحتف طؾقفؿ أمجعقـ.
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e E ٕٛايتابع 

فخؾػ بعدهؿ التابعقن الذيـ اختارهؿ الل طز وجؾ إلقامة ديـف وخصفؿ 

 ،وآثاره ملسو هيلع هللا ىلصوســ رسقلف  ،وأحؽامف ،وأمره وهنقف ،بحػظ فرائضف وحدوده

ما كشروه وبثقه مـ إحؽام والســ  ملسو هيلع هللا ىلصة رسقل الل فحػظقا طـ صحاب

فؽاكقا  ،فلتؼـقه وطؾؿقه وفؼفقا فقف ،وأثار وسائر ما وصػـا الصحابة بف 

مـ اإلسالم والديـ ومراطاة أمر الل طز وجؾ وهنقف بحقث وضعفؿ الل 

پ پ پ پ ڀ ﴿ :طزوجؾ وكصبفؿ لف إذ يؼقل الل طز وجؾ

 (1).أية ﴾ڀ ڀ ڀ 

كا العباس بـ القلقد أد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك حدثـا طب (5)

پ ﴿ :الـرسل كا يزيد بـ زريع ثـا سعقد طـ قتادة ققلف طز وجؾ

                                                        

 [.111]التقبة:  (1)
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فصاروا برضقان الل طز وجؾ لفؿ ومجقؾ  (1).التابعقـ ﴾پ پ

ما أثـك طؾقفؿ بالؿـزلة التل كزهفؿ الل هبا طـ أن يؾحؼفؿ مغؿز أو تدركفؿ 

وٕهنؿ البررة إتؼقاء الذيـ كدهبؿ الل  :ؿلتقؼظفؿ وتحرزهؿ وتثبتف :وصؿة

فؾؿ يؽـ ٓشتغالـا بالتؿققز بقـفؿ  ،طز وجؾ إلثبات ديـف وإقامة سـتف وسبؾف

يف الػضؾ والعؾؿ ووطل  امؼدمً  امبرزً  اإذ كـا ٓ كجد مـفؿ إٓ إمامً  :معـك

ٓ ومغػرتف طؾقفؿ أمجعقـ إ رمحة اللالســ وإثباهتا ولزوم الطريؼة واحتبائفا 

ما كان مؿـ ألحؼ كػسف هبؿ ودلسفا بقـفؿ مؿـ لقس يؾحؼفؿ وٓ هق يف 

مؿـ قد ذكركا  ،وٓ ثبت ،مثؾ حالفؿ ٓ يف فؼف وٓ طؾؿ وٓ حػظ وٓ إتؼان

فاكتػقـا هبا  ،حالفؿ وأوصاففؿ ومعاكقفؿ يف مقاضع مـ كتابـا هذا

هذا وبشرحفا يف إبقاب مستغـقة طـ إطادة ذكرها مجؿؾة أو مػسرة يف 

 الؿؽان.

 

                                                        

 صحقح. (1)
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e E تباع ايتابعنيأ 

وأطالم إمصار يف ديـ الل  ،ثؿ خؾػفؿ تابعق التابعقـ وهؿ خؾػ إخقار

وإتؼاكف والعؾؿاء بالحالل  ،وحػظف ،ملسو هيلع هللا ىلصوكؼؾ ســ رسقل الل  ،طز وجؾ

فؽاكقا طىل  ،يف أحؽام الل طز وجؾ وفروضف وأمره وهنقف والػؼفاء والحرام

 مراتب أربع.
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e E َساتب ايسٚا٠ 

ففذا الذي ٓ  ،فؿـفؿ الثبت الحافظ القرع الؿتؼـ الجفبذ الـاقد لؾحديث

 .ويحتج بحديثف وكالمف يف الرجال ،ويعتؿد طىل جرحف وتعديؾف ،يختؾػ فقف

 ،القرع يف ديـف ،الصدوق يف كؼؾف ،ومـفؿ العدل يف كػسف الثبت يف روايتف

 .ف ويقثؼ يف كػسففذلؽ العدل الذي يحتج بحديث :الؿتؼـ فقف ،الحافظ لحديثف

 ،وقد قبؾف الجفابذة الـؼاد اومـفؿ الصدوق القرع الثبت الذي يفؿ أحقاكً 

 (1).ففذا يحتج بحديثف

                                                        

 ( أكف إذا ققؾ لؾراوي: إكف صدوق. أو: محؾف الصدق. أو:2/37) الجرح والتعديؾذكر الؿملػ يف  (1)

ٓ بلس بف. ففق مؿـ يؽتب حديثف، ويـظر فقف، وهذا ٓ تعارض بقـف وبقـ ما ذكره هـا مـ أن 

الصدوق القرع الثبت الذي يفؿ أحقاًكا وقد قبؾف الجفابذة الـؼاد ففذا يحتج بحديثف: ٕن هذا إخقر 

طـ تتبع ٕققال الـؼاد الذي يحتج بحديثف ُمَؼق د بؿـ قد قبؾف الجفابذة الـؼاد وقبقلفؿ لف ٓ يؽقن إٓ 

 يف الراوي مـ جفة تقثقؼفؿ لف، أو مـ جفة تصحقحفؿ، وتحسقـفؿ لؿا تؼرد.

( طىل حؽؿ ابـ أبل حاتؿ بؼقلف: 238)ص طؾقم الحديثيف  وقد طؾؼ الشقخ ابـ الصالح 

ضبط، )ففق مؿـ ُيؽتب حديثف، وُيـظر فقف( بؼقلف: هذا كؿا قال: ٕن هذه العبارة ٓ ُتشعر بشريطة ال

 = فُقـظر يف حديثف، وُيختبر حتك ُيعرف ضبطف.
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والغؾط  ،ومـفؿ الصدوق القرع الؿغػؾ الغالب طؾقف القهؿ والخطل

ففذا يؽتب مـ حديثف الترغقب والترهقب والزهد وأداب وٓ  ،والسفق

 .ميحتج بحديثف يف الحالل والحرا

وخامس قد ألصؼ كػسف هبؿ ودلسفا بقـفؿ مؿـ لقس مـ أهؾ الصدق 

ففذا  ،الؿعرفة مـفؿ الؽذب وإماكة ومـ قد ضفر لؾـؼاد العؾؿاء بالرجال أويل

 يترك حديثف ويطرح روايتف.

                                                        

ف لؽقن ذلؽ الؿحدث يف كػسف ضابًطا مطؾًؼا، واحتجـا إىل  = قال: وإن مل ُيستقَف الـظر الُؿَعر 

 حديث مـ حديثف اطتبركا ذلؽ الحديث، وكظركا هؾ لف أصؾ مـ رواية غقره؟

أي: كقكف تاّم الضبط، أو خّػ فلفاد ذلؽ أن الـظر الؿذكقر هق لؿعرفة ضبط الراوي مطؾًؼا، 

ضبطف يسقًرا، لؽـف صالح لالحتجاج، وإكؿا ُيعرف ذلؽ إما بؿؼاركة مروياتف بؿرويات الثؼات 

إثبات، أو بؼبقل الجفابذة الـؼاد لف بتقثقؼفؿ إياه، أو تصحقحفؿ وتحسقـفؿ لَِؿا تػّرد بف، أو إخراج 

فة كقكف ٓ يروي مـ الحػظ، بؾ يعتؿد طىل ،  أو معرصحقحقفؿاأحد الشقخقـ لف يف إصقل مـ 

حة لجاكب آحتجاج بف.  الؽتاب، وكحق ذلؽ مـ الؼرائـ الؿرج 

فنن مل كستقف الـظر الؿػقد لؽقكف ضابًطا مطؾًؼا مل كحتّج بشلء مـ حديثف إٓ ما كان لف أصؾ مـ 

 حديث غقره.

 فؽالم ابـ الصالح يؼتضل أحد أمريـ:

 وي الصدوق لؿعرفة درجة ضبطف.الـظر يف سائر مرويات الرا -1

أَلُف أصؾ مـ حديث غقره إذا مل ُيستقَف ذلؽ الـظر فالبد مـ الـظر يف أّي حديث مـ حديث،  -2

( لشقخـا محؿد بـ طظ آدم حػظف الل 188-189) إيضاح السبقؾأم ٓ؟ اكتفك مـ 

ا، واكظر    (217-211.)ضقابط الجرح والتعديؾبتصرف يسقر جدًّ
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e E ُ١ــــاأل٥ 

لإلسالم وقدوة يف  افؿـ العؾؿاء الجفابذة الـؼاد الذيـ جعؾفؿ الل طؾؿً 

وسػقان  ،مالؽ بـ أكس :أثار مـ الطبؼة إوىل بالحجاز ةقؾلـا االديـ وكؼادً 

 ،ومحاد بـ زيد ،وشعبة بـ الحجاج ،سػقان الثقري :وبالعراق ،بـ طققـةا

 .إوزاطل :وبالشام

الرمحـ بـ طؿر  الرمحـ حدثـل أبل كا طبد حدثـا طبد (6)

 أئؿة الـاس يف زماكـا :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قال: سؿعت ،إصبفاين

ومحاد  ،وإوزاطل بالشام ،ومالؽ بالحجاز ،سػقان الثقري بالؽقفة :أربعة

 (1).بـ زيد بالبصرةا

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا محاد بـ زاذان  (7)

                                                        

 الجرح والتعديؾبد الرمحـ بـ طؿر هق الؿعروف برستف، ثؼة، ولف ترمجة يف صحقح، وط (1)

(، 522( ط/دار العاصؿة، وسقليت برقؿ )3987ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب(، واكظر 5/263)

 .(817و)
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 (1).شعبة بـ الحجاج إمام يف الحديث :طبدالرمحـ بـ مفدي يؼقل

الحجة طىل  :وسؿعت أبل يؼقل :الرمحـ قال حدثـا طبد (8)

 ،ومحاد بـ زيد ،وشعبة ،لذيـ لقس فقفؿ لبس سػقان الثقريالؿسؾؿقـ ا

 فؿـفؿ بالؿديـة: ،(2)وبالشام إوزاطل ،بـ طققـةاوسػقان 

                                                        

  (3/139.)الجرح والتعديؾصحقح، ومحاد بـ زاذان ثؼة، لف ترمجة يف  (1)

 صحقح. (2)
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e E بٔ أبٞ عاَس أبٛ عبد اهلل األصبشٞ َايو بٔ أْظ 

 :نس َٔ عًِ َايو بٔ أْظ ٚفكَٗ٘ا ُذ

 :قال ،ذكره أبل  :حدثـا طبد الرمحـ بـ أبل حاتؿ قال (9)

وققؾ -بـ الؿفدي يؼقل ا قال: سؿعت ،بـ طؿر رستةحدثـل طبدالرمحـ 

 :فؼال-مالؽ بـ أكس أطؾؿ مـ أبل حـقػة :بؾغـل أكؽ قؾت ،يا أبا سعقد :لف

 (1).ايعـل محادً  .كف أطؾؿ مـ أستاذ أبل حـقػةإ :بؾ أققل ،ما قؾتف

كا العباس بـ القلقد بـ  ،ذكره أبل  :حدثـا طبد الرمحـ قال (11)

قدم طؾقـا بؽر بـ  :بـ لفقعة قالاطـ  ،ان أو غقرهب  مزيد أخبرين طبقد بـ حِ 

 .غالم مـ ذي أصبح :قال ؟مـ خؾػت لعؾؿ أهؾ الحجاز :سقادة فؼؾت لف

 (2).يعـل مالؽ بـ أكس

                                                        

 (.6رمحـ بـ طؿر ثؼة كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ )صحقح، وطبد ال (1)

 الجرح والتعديؾضعقػ: لضعػ ابـ لفقعة، وأما شقخف طبقد بـ حبان فؼد ذكره الؿمل ػ يف  (2)

 =(، وقال: روى طـ مالؽ بـ أكس وإوزاطل، روى طـف العباس بـ القلقد بـ مزيد، وأبق 5/415)
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كا سػقان أ احدثـا طبد الرمحـ كا بشر بـ مطر القاسطل بسامر (11)

بـ جريج طـ أبل الزبقر طـ أبل صالح طـ أبل اطـ  -بـ طققـةايعـل -

يقشؽ أن يضرب الـاس أكباد  ،كعؿ :قال ؟ملسو هيلع هللا ىلصيبؾغ بف الـبل  :ققؾ لف ،هريرة

 (1).أطؾؿ مـ طامل الؿديـة ايطؾبقن العؾؿ فال يجدون طالؿً  اإلبؾ

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـ بـ الجـقد كا أبق طبد الل  (12)

يعـل ققلف ٓ  .رى أكف مالؽ بـ أكسكـا ك :قال طبد الرزاق :الطفراين قال

                                                        

 هزرطة الدمشؼل.ا =

(، وذكر مجاطة مؿـ رووا طـف، قال: 38/171-171) تاريخ دمشؼوترمجف ابـ طساكر يف  قًت:

 هومـفؿ محؿد بـ طقف، وُسئؾ طـف؟ فؼال: ٓ بلس بف.ا

إذا كان هق الراوي طـ ابـ لفقعة، وإٓ فؼد شؽ الراوي بؼقلف: )أو غقره(: فنن كان غقره  هذا قًت:

 فالل أطؾؿ ما حالف.

ٕن هذه الؼصة يرويفا طـ كػسف، وما وقع لؾراوي  وقد يؼقل قائؾ: إن ضعػ ابـ لفقعة ٓ يضر:

 أو شاهده فنكف يضبطف.

إن الضعقػ ضعقػ، والضعػ هق الضعػ، سقاء يف الحديث الؿرفقع أو يف قصة  فأقٍٛ:

حصؾت لؾراوي أو شاهدها، وقد يؽقن شاهدها وبعد صقل الؿدة حدث هبا، فؿا الذي يؿـع أن 

 يؽقن ذهب ضبط ذلؽ الُؿَشاهد.

َشْقَخل  الػاضؾقـ: ربقع الؿدخظ، ومحؿد آدم، فؼآ بضعػ ما رواه حتك لق كاكت  وقد سللت

 قصًة رآها وشاهدها.

 ابـ جريج وشقخف أبق الزبقر معروفان بالتدلقس، ومل يصرحا بالتحديث. ضعقػ: (1)
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 (1).أطؾؿ مـ طامل الؿديـة اتجدوا طالؿً 

بـ أبل  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـ كا طبد الؿؾؽ (13)

كان طبد الرمحـ بـ مفدي  :طظ بـ الؿديـل يؼقل قال: سؿعتطبدالرمحـ 

 (3).مالؽ أفؼف مـ الحؽؿ ومحاد :يؼقل

 قال: سؿعتسؾقؿان الؿرادي  حدثـا طبد الرمحـ كا الربقع بـ (14)

 (4).لذهب طؾؿ الحجاز لقٓ مالؽ وسػقان :الشافعل يؼقل

 :قال الشافعل :حدثـا طبد الرمحـ كا يقكس بـ طبد إطىل قال (15)

                                                        

(، وقال: 6/179) الجرح والتعديؾصحقح، وطظ بـ الحسقـ بـ الجـقد ترجؿ لف الؿملػ يف  (1)

  (14/16.)السقر، واكظر هتبـا طـف وهق صدوق ثؼة.اك

الجرح وأبق طبد الل الطفراين هق محؿد بـ محاد الطفراين، وهق مـ مشايخ الؿملػ، قال طـف يف 

 ه(: صدوق، ثؼة.ا7/241) والتعديؾ

  وجاء بـحقه طـ ابـ معقـ طـد ابـ أبل خقثؿة يفالتاريخ (2/341( برقؿ )3262.) 

(: وكان صدوًقا، ثؼة، 5/371) الجرح والتعديؾالؿؾؽ بـ مسعقد، قال الؿصـػ يف هق طبد  ( 2)

 هكتب طـف أبل حؽايات يف الزهد طـ أبقف، وكتبت طـف.ا

 صحقح. (3)

 صحقح. (4)

  ورواه الخطقب يفتاريخ بغداد (11/251 ط/دار الغرب، مـ صريؼ: أمحد بـ الحسقـ )

 إصؿ، طـ الربقع بـ سؾقؿان، بف.الحرشل، طـ أبل العباس محؿد بـ يعؼقب 
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 .(1)مالؽ نمقصمـ  اما يف إرض كتاب مـ العؾؿ أكثر صقابً 

 :حدثـا طبد الرمحـ كا يقكس بـ طبد إطىل كا خالد بـ كزار قال (16)

 ،إن الـاس قد اختؾػقا بالعراق :بق جعػر إىل مالؽ حقـ قدم فؼال لفبعث أ

 .(2)الؿقصلفقضع  .تجؿعفؿ طؾقف افضع لؾـاس كتابً 

قال: حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ طبد الل بـ طبد الحؽؿ  (17)

بالؼرآن  أطؾؿ أيفؿا :قال يل محؿد بـ الحسـ :الشافعل يؼقل سؿعت

 .ومالؽ بـ أكس ،ػةيعـل أبا حـق ؟صاحبـا أو صاحبؽؿ

 ؟طىل اإلكصاف :قؾت

 .كعؿ :قال

                                                        

صحقح، ويقكس بـ طبد إطىل مـ تالمقذ الشافعل، وكان أبق حاتؿ يقثؼف، ويرفع مـ شلكف كؿا يف  (1)

الجرح والتعديؾ (9/243.) 

قبؾ وجقد كتاَبل  -يعـل الشافعل–(: إكؿا قال ذلؽ 18)ص طؾقم الحديثقال ابـ الصالح يف 

 هالبخاري ومسؾؿ.ا

ٓبـ جريح، وابـ إسحاق  الســكثقر: وقد كاكت كتب كثقرة مصـػة يف ذلؽ الققت يف  قال ابـ

بقدي، والسقرةغقر  وغقر ذلؽ،  مصـػ طبد الرزاق بـ مهام، وٕبل قرة مقسك بـ صارق الز 

أجؾ فا وأطظؿفا كػًعا، وإن كان بعضفا أكبر حجًؿا مـف وأكثر  -الؿقصلهق –وكان كتاب مالؽ 

  (1/114.)اختصار طؾقم الحديث. أحاديث

  (3/123.)هتذيب التفذيبحسـ، وخالد بـ كزار حسـ الحديث، ويـظر كالم إئؿة فقف يف  (2)
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 ؟مـ أطؾؿ بالؼرآن صاحبـا أو صاحبؽؿ ،فلكشدك الل :قؾت

 .ايعـل مالؽً  .صاحبؽؿ :قال

 ؟فؿـ أطؾؿ بالسـة صاحبـا أو صاحبؽؿ :قؾت

 .الؾفؿ صاحبؽؿ :قال

والؿتؼدمقـ  ملسو هيلع هللا ىلصمـ أطؾؿ بلقاويؾ أصحاب رسقل الل  ،فلكشدك الل :قال

 ؟احبؽؿصاحبـا أو ص

 .صاحبؽؿ :قال

مل يبؼ إٓ الؼقاس والؼقاس ٓ يؽقن إٓ طىل هذه  :فؼؾت :قال الشافعل

 (1).؟!فؿـ مل يعرف إصقل فعىل أي شلء يؼقس ،إشقاء

                                                        
 (.3صحقح، وقد تؼدم برقؿ ) (1)
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e E باب َا ذنس َٔ صش١ سدٜح َايو ٚعًُ٘ باآلثاز 

يعـل أمحد -حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـ كا أبق الطاهر  (18)

قط  اما رأيت أحدً  :كا أيقب بـ سقيد الرمظ قال -بـ السرح وبـ طؿرا

 (1).مـ مالؽ بـ أكس اأجقد حديثً 

كا أبق غسان يقسػ  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـ (19)

بـ ايعـل -قال وهقب  :بـ مقسك التستري كا أبق داود الطقالسل قالا

 ٓ تعرف وتـؽر إٓ مالؽ بـإ اأتقـا الحجاز فؿا سؿعـا حديثً  -خالد

 (3).أكس

                                                        

 صحقح. (1)

طظ بـ الحسـ، والؿملػ يروي طـ  -يعـل مـ الؿخطقط–: وقع يف إصؾقـ قال الؿعؾؿل  (2)

لجـقد، وطـ طظ بـ الحسـ الفسـجاين، لؽـ طادتف إذا روى طـ الثاين أن طظ بـ الحسقـ بـ ا

يؼقل: )الفسـجاين(، وطظ هـا يروي طـ يقسػ بـ يقسػ بـ مقسك التستري، ويليت يف ترمجة 

 هيقسػ أكف روى طـف طظ بـ الحسقـ الجـقد.ا

 = لجرح والتعقؾاحسـ: يقسػ بـ مقسك التستري حسـ الحديث، وبؼقة رجالف ثؼات، واكظر  (3)
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 ،(1)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد بـ محؿد بـ أبل بؽر الؿؼدمل (21)

 :كـا طـد محاد بـ زيد وجاءه كعل مالؽ فؼال :قال ،الؼعـبل قال: سؿعت

 (2).ما خؾػ مثؾف ،رحؿ الل أبا طبد الل

طبد الرمحـ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (21)

إٓ وأكت تعرف  افؾؿ أر أحدً  :الأخبرين وهقب أكف قدم الؿديـة ق :قال

 (3).وتـؽر غقر مالؽ ويحقك بـ سعقد

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك أخبرين طبد السالم بـ  (22)

كان مالؽ  :بـ الؿديـلاقال  :إبراهقؿ بـ مقسك يؼقل قال: سؿعتطاصؿ 

 (4).صحقح الحديث

                                                        

 (.7945ترمجة برقؿ ) تؼريبب التفذيب(، و971( برقؿ )9/232) =

(: روى طـ مسؾؿ بـ إبراهقؿ، وحجاج بـ الؿـفال، 2/73) الجرح والتعديؾقال الؿملػ يف  (1)

 هوأبل مهام محؿد بـ محبب، سؿعت مـف بؿؽة وهق صدوق.ا

 ( لؾخؾقظ.1/284) اإلرشاداكظر  (2)

ح شقخ الؿملػ هق ابـ اإلمام أمحد بـ حـبؾ، وطظ هق ابـ الؿديـل، وطبد الرمحـ صحقح، وصال (3)

 هق ابـ مفدي، ووهقب هق ابـ خالد.

هتذيب ضعقػ: ٕن طبد السالم بـ طاصؿ هق الفسـجاين، قال فقف أبق حاتؿ: )شقخ( كؿا يف  (4)

(: لقس هق 2/385) الؿقزان(، وكؾؿة شقخ مـ أبل حاتؿ كؿا قال الذهبل يف 18/84) الؽؿال

 =طبارة جرح...، ولؽـفا أيًضا ما هل طبارة تقثقؼ، وبآستؼراء يؾقح لؽ أكف لقس بحجة، ومـ ذلؽ 
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 (3)بـ الؿاجشقناثـا  (2)ثـا أبق داود (1)بـ داود الؼزازاحدثـل  (23)

 .بـ بقضاء يف الؿسجداصىل طىل  :أبل الـضر طـ طائشة قالت (4)طـ سامل

 .أكف صىل طؾقف يف الؿسجد ملسو هيلع هللا ىلصكان مالؽ يروي طـ الـبل  :فؼال لف إكسان

 .والل ما طؾؿـاه إٓ بعػاف وصالح ،فؿالؽ والل أطؾؿ بالحديث مـل :قال

كعقؿ بـ محاد  قال: سؿعت (5)حدثـا طظ بـ الحسـ الفسـجاين (24)

طىل مالؽ يف صحة  مُ د  قَ ما أُ : طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قل: سؿعتيؼ

 (6).االحديث أحدً 

                                                        

 هققلف: )يؽتب حديثف(، أي: لقس هق بحجة.ا =

 ، وهذا طـد الؿتابعة، وإٓ فؾقـ.ه: مؼبقل.االتؼريبوقال الحافظ يف 

(: صدوق، ثؼة. وطـ أبقف 4/115) الجرح والتعديؾهق سؾقؿان بـ داود الؼزاز، قال الؿملػ يف  (1)

 أكف قال: صدوق.

 ، ثؼة وأرفع.الؿسـدهق الطقالسل، صاحب  (2)

 (.132ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد العزيز بـ طبد الل، ثؼة، فؼقف، مصـػ.  (3)

 (.2118مجة برقؿ )تر تؼريب التفذيبهق سامل بـ أمقة، أبق الـضر، ثؼة، ثبت، وكان يرسؾ.  (4)

، كؿا هق طـد مسؾؿ وأبق الـضر يرويف مـ صريؼ أبل سؾؿة بـ طبد الرمحـ، طـ طائشة  قًت:

ج فقفا الحديث.973طؼب حديث رقؿ )  (، وغقره مـ الؿصادر التل ُخر 

 ه: ثؼة، صدوق.االجرح والتعديؾقال طـف الؿملػ يف  (5)

خزاطل، ففق ضعقػ، وقد سلل الؿملػ أباه طـف؟ فؼال: إسـاده ضعقػ: ٕجؾ كعقؿ بـ محاد، وهق ال (6)

 =محؾف الصدق. فؼال لف: كعقؿ بـ محاد وطبدة بـ سؾقؿان أيفؿا أحب إلقؽ؟ قال: ما أقرهبؿا. واكظر 
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 قال: سؿعتحدثـا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ بـ الؿديـل  (25)

 (1).يف الحديث اكان مالؽ إمامً  :يحقك بـ سعقد يؼقل

إذا جاء إثر  :قال الشافعل :حدثـا يقكس بـ طبد إطىل قال (26)

 (2).فؿالؽ الـجؿ

إذا جاء  :الشافعل يؼقل قال: سؿعتحدثـا الربقع بـ سؾقؿان  (27)

 (3) .الحديث طـ مالؽ فشد بف يدك

كان  :الشافعل يؼقل قال: سؿعتحدثـا الربقع بـ سؾقؿان  (28)

 (4) .مالؽ إذا شؽ يف بعض الحديث صرحف كؾف

ثـا  (5)حدثـا طظ بـ الحسـ الفسـجاين ثـا أمحد بـ صالح (29)

                                                        

= هتذيب الؽؿال (29/466-481 وأما شقخ الؿملػ فؼال طـف يف ،)الجرح والتعديؾ 

 ه(: ثؼة، صدوق.ا6/181)

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

 صحقح. (4)

الجرح (، وشقخف ثؼة كؿا يف 48ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الؿصري، ثؼة، حافظ.  (5)

 .التؼريب(، وهق مـ رجال 9/135) والتعديؾ
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بـ جريج ومالؽ اطـ  اطـد وهقب فذكر حديثً كـا  :قال (1)يحقك بـ حقان

بـ ا طـ اكتب :فؼؾت لصاحب يل ،بـ أكس طـ طبد الرمحـ بـ الؼاسؿا

فسؿعفا وهقب  .يقمئذ حل اوإكؿا قؾت ذلؽ ٕن مالؽً  ،اجريج ودع مالؽً 

ما بقـ شرقفا وغرهبا أحد آمـ طـدكا طىل ذلؽ مـ  .اتؼقل دع مالؽً  :فؼال

 .إيل مـ السؿاع مـ غقرهوالعرض طىل مالؽ أحب  ،مالؽ

  -الؿديـلبـ ايعـل -حدثـا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ ثـا طظ  (31)

 .مـ مالؽ اما يف الؼقم أصح حديثً  :يحقك بـ سعقد يؼقل قال: سؿعت

 (2).ومالؽ أحب إيل مـ معؿر :قال .الثقري وابـ طققـة :يعـل بالؼقم

طـ طؿرو بـ طظ  (3)بقعحدثـا محؿد بـ إبراهقؿ بـ ش (31)

حدثـا  :يؼقل -بـ مفديايعـل -طبد الرمحـ  قال: سؿعت (4)الصقريف

هق أثبت مـ طبقد الل ومقسك بـ طؼبة وإسؿاطقؾ  :قال ، ثؿمالؽ طـ كافع

 .بـ أمقةا

                                                        
(: )يحقك بـ حسان(، 215-8/214: يليت يف ترمجة مالؽ مـ أصؾ الؽتاب )قال الؿعؾؿل  (1)

 هفقؿؽـ أن يؽقن كسب هـا إىل جده.ا وهق يحقك بـ حسان بـ حقان التـقسل،

 صحقح. (2)

 ه: ثؼة صدوق.االجرح والتعديؾقال طـف الؿملػ يف  (3)

 الػالس، ثؼة حافظ. (4)
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قؾت  :قال ،حدثـا حرب بـ إسؿاطقؾ الؽرماين فقؿا كتب إيل   (32)

طـ الزهري أو سػقان بـ  امالؽ بـ أكس أحسـ حديثً  :ٕمحد بـ حـبؾ

طؾقف إٓ أن  افؼدم مالؽً  ؟فؿعؿر :قؾت .امالؽ أصح حديثً  :قال ؟طققـة

 (1).طـ الزهري اأكثر حديثً  امعؿرً 

                                                        

 (.2273برقؿ ) سمآت ابـ هاكئ لإلمام أمحدصحقح، واكظر  (1)

ا كان روى طـ الؽرماين بصقغة التحديث مع أكف مل يحدثف مشاففة وإكؿ ابـ أبل حاتؿ  

(، وهذا هق الؿذهب الصحقح الالئؼ بؿذاهب أهؾ  ذلؽ بالؿؽاتبة، لؽـف ققده بؼقلف: )فقؿا كتب إيل 

 ، التحري، والـزاهة، أن يؼقد ذلؽ بالؽتابة، فقؼقل: حدثـا، أو أخبركا كتابًة، أو مؽاتبًة، أو: كتب إيل 

 وكحق لؽ.

ة طصري أن يؼقل فقؿا َكَتَب إلقف وقال الحاكؿ: الذي أختاره وطفدت طؾقف أكثر مشايخل وأئؿ

- (1/451شرح  التبصرة والتذكرةالؿحدث مـ مديـٍة ومل يشاففف باإلجازة: كتب إيل  فالٌن. 

هتذيب (، و323)ص معرفة طؾقم الحديث(، و474-473)ص طؾقم الحديث(، واكظر 452

 ( بؼؾؿل.115-114)ص وترتقب معرفة طؾقم الحديث

يف  جؿع طؾقف طـد السؾػ ومـ بعدهؿ: ولذا قال اإلمام البخاري والعؿؾ بؿؼتضك هذا م

صحقحف (1/23 :) َِوَقاَل َأَكُس:  َباُب َما ُيْذَكُر فِل الُؿـَاَوَلِة، َوكَِتاِب َأْهِؾ الِعْؾِؿ بِالِعْؾِؿ إَِلك الُبْؾَدان

ـُ َسِعقٍد، َوَمالُِؽ َكَسَخ ُطْثَؿاُن الَؿَصاِحَػ َفَبَعَث بَِفا إَِلك أَفاِق، َوَرَأى َطبْ  ـُ ُطَؿَر، َوَيْحَقك ْب ُد الؾ ِف ْب

 ه.اَذلَِؽ َجائًِزا

وقد استؿر طؿؾ : -بعد كؼؾف لؽالم البخاري-( 91)ص اإللؿاعيف  قال الؼاضل طقاض 

وأمجعقا طىل  .أخبركا فالن :قال ،فالن كتب إيل :السؾػ مؿـ بعدهؿ مـ الؿشايخ بالحديث بؼقلفؿ

وهق مقجقد يف  ،ا التحديث وطدوه يف الؿسـد بغقر خالف يعرف يف ذلؽالعؿؾ بؿؼتضك هذ

 (.934)ص ادحدث الػاصل، واكظر ه.اإساكقد كثقر
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 :ٕبل قؾت :قال إيل   َب تَ حدثـا طبد الل بـ أمحد بـ حـبؾ فقؿا كَ  (33)

 (1).مالؽ أثبت يف كؾ شلء :قال ؟أيؿا أثبت أصحاب الزهري

سللت يحقك بـ معقـ  :بـ الحسـ قال (2)حدثـا الحسقـ (34)

 .مالؽ بـ أكس :فؼال ؟مـ أثبت أصحاب الزهري يف الزهري :تفؼؾ

 .معؿر :قال ؟مـ ثؿ :قؾت

يحقك  قال: سؿعت أخبركا أبق بؽر بـ أبل خثقؿة فقؿا كتب إيل   (35)

ومالؽ يف كافع أثبت  ،مالؽ :أثبت أصحاب الزهري :بـ معقـ يؼقلا

 (3).طـدي مـ طبقد الل بـ طؿر وأيقب السختقاين

 :بـ مـصقر طـ يحقك بـ معقـ أكف قالذكر أبل طـ إسحاق  (36)

وطبقد الل بـ طؿر ولقث  ،وهق أثبت يف كافع مـ أيقب ،مالؽ بـ أكس ثؼة

 (4).بـ سعد وغقرهؿا

                                                        

 (.2543( برقؿ )2/348) العؾؾ ومعرفة الرجالصحقح.  (1)

(، فؼال: الحسقـ بـ الحسـ أبق معقـ 3/51) الجرح والتعديؾشقخ الؿصـػ، ذكره يف  (2)

 هبـا طـف، وما رأيت مـ أبل معقـ إٓ خقًرا.االرازي...، كت

  (13/154.)سقر أطالم الـبالءوقال أبق طبد الل الحاكؿ: مـ كبار حػاظ الحديث. 

(3) تاريخ ابـ أبل خقثؿة (2/344( برقؿ )3275.) 

 صحقح. (4)
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أثبت مـ روى  :حدثـا محؿد بـ إبراهقؿ كا طؿرو بـ طظ قال (37)

 (1).طـ الزهري مؿـ ٓ يختؾػ فقف مالؽ بـ أكس

أصحاب  :كقال ابـ الؿبار :حدثـا هارون بـ معروف قال (38)

 (2).ومعؿر -يعـل ابـ طققـة-مالؽ وسػقان  :الزهري ثالثة

حدثـا طظ بـ الحسـ حدثـل أبق بؽر بـ أخت مروان  (39)

إذا مل يؽـ يف الحديث إٓ  :أمحد بـ حـبؾ يؼقل قال: سؿعت (3)الػزاري

 .الرأي فرأي مالؽ

 :قال (4)حدثـا محؿد بـ يحقك أخبرين طبد السالم بـ طاصؿ (41)

 :فؼال ا؟رجؾ يحب أن يحػظ حديثً  ،يا أبا طبد الل :حـبؾٕمحد بـ  قؾت

 .رأي مالؽ :قال ؟مالؽ يفرأ :قؾت .يحػظ حديث مالؽ

                                                        

 (7/187 ،)الجرح والتعديؾ(، وهق ثؼة كؿا يف 31صحقح، ومحؿد بـ إبراهقؿ تؼدم برقؿ ) (1)

 (.5116ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوطؿرو بـ طظ هق الػالس ثؼة، حافظ، كؿا يف 

تؼريب (، و9/96) الجرح والتعديؾصحقح، وهارون بـ معروف هق الؿروزي، ثؼة كؿا يف  (2)

 (.7291ترمجة برقؿ ) التفذيب

 مل أطرفف. (3)

(، وقال الحافظ: 18/84) ذيب الؽؿالهتهق الفسـجاين، قال فقف أبق حاتؿ: )شقخ( كؿا يف  (4)

 (.22مؼبقل. وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقـ، واكظر التعؾقؼ طىل رقؿ )
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مالؽ بـ أكس ثؼة إمام الحجاز وهق أثبت  :سؿعت أبل يؼقل (41)

ومالؽ  ،مـ أهؾ الحجاز حؽؿ لؿالؽ اأصحاب الزهري وإذا خالػقا مالؽً 

 ،ـ الثقري وإوزاطلم اوهق أكؼك حديثً  ،كؼل الحديث ،كؼل الرجال

وأققى يف الزهري مـ ابـ طققـة وأقؾ خطل مـف وأققى مـ معؿر وابـ أبل 

 .ذئب

مالؽ  :قال ؟مـ أثبت أصحاب كافع :بـ الؿديـل طظ (1)سئؾ (42)

 .وطبقد الل وحػظف ،وأيقب وفضؾف ،وإتؼاكف

طبد الؿؾؽ بـ  قال: سؿعتذكر طبد الل بـ أبل طؿر البؽري  (43)

كان  :أمحد بـ حـبؾ غقر مرة يؼقل قال: سؿعتالرقل طبدالحؿقد الؿقؿقين 

مالؽ بـ أكس مـ أثبت الـاس يف الحديث وٓ تبايل أن ٓ تسلل طـ رجؾ 

 (2).روى طـف مالؽ بـ أكس وٓ سقؿا مديـل

كؾ مـ  ؟أتريد أن تسلل طـ رجال مالؽ :وقال يحقك بـ معقـ (44)

                                                        

 الجرح والتعديؾققلف: )سئؾ...( مـ تؿام طبارة أبل حاتؿ فسقليت يف ترمجة أيقب مـ الؽتاب  (1)

... . الؿعؾؿل.2/256)
ٌّ
 (: كا أبل قال: ُسئؾ طظ

 اإلرشادقؿقين أبق كعقؿ طبد الؿؾؽ بـ محؿد بـ طدي الجرجاين كؿا يف ورواه كذلؽ طـ الؿ (2)

 ( لؾخؾقظ.1/211)
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 (1).أو رجؾقـ حدث طـف ثؼة إٓ رجاًل 

إسحاق الفروي ثـا طثؿان بـ سعقد  يعؼقب بـ كتب إيل   (45)

يف الزهري يقكس أحب إلقؽ أو  :سللت يحقك بـ معقـ قؾت :الدارمل قال

 (2).مالؽ :فؼال ؟طؼقؾ أو مالؽ

 :قال طظ بـ الؿديـل :حدثـا محؿد بـ أمحد بـ البراء قال (46)

                                                        

( يف ترمجة طؿرو بـ أبل طؿرو مقىل الؿطؾب: لف أحاديث طـ 6/215) الؽامؾقال ابـ طدي يف  (1)

أكس غقر ما ذكرت، وروى طـف مالؽ وهق طـدي ٓ بلس بف: ٕن مالًؽا ٓ يروي إٓ طـ ثؼة أو 

 هدوق.اص

ـْ ( وهق ققلف: 2/483) كصب الرايةوذكر الزيؾعل كالًما لؾـسائل يف  َٓ َكْعَؾُؿ َمالًِؽا َرَوى َط

ـَ ُطَبْقِد الؾ فِ  ٓ  َطاِصَؿ ْب ْعِػ إ ُف َيْرِوي َطـُْف َحِديًثا :إْكَساٍن َضِعقٍػ َمْشُفقٍر بِالض  ـِ َأبِل  ،َفنِك  ـْ َطْؿِرو ْب َوَط

َٓ َكْعَؾُؿ َأن  َمالًِؽا َطْؿٍرو، َوُهَق أَ  ـْ َطْؿٍرو، َو
ـِ َأبِل َكِؿٍر، َوُهَق َأْصَؾُح مِ ـْ َشِريِؽ ْب ـْ َطاِصٍؿ، َوَط

ْصُؾُح مِ

َؿْقِري   ـَ َأبِل اْلُؿَخاِرِق الضُّ ٓ  َطْبَد اْلَؽِريِؿ ْب ـْ َأَحٍد ُيْتَرُك َحِديُثُف إ َث َط  ه.اَحد 

( سمال برش 1/62) مؼدمة صحقح مسؾمفؼد جاء يف وقد جاء عن اإلمام مالك ما يميد ذلك 

 ابن عؿر دالك مجاعة من الرواة، فؼال: لقسوا بثؼة يف حديثفم.

قال: وسللته عن رجل آخر كسقت اسؿه؟ فؼال: هل رأيته يف كتبي؟ قؾت: ال. قال: لو كان ثؼة 

 هلرأيته يف كتبي.ا

بلن من  يح من مالك (: هذا تن1/161) ذح مؼدمة صحقح مسؾمقال الـووي يف 

أدخؾه يف كتابه ففو ثؼة، فؿن وجدكاه يف كتابه حؽؿـا بلكه ثؼة عـد مالك، وقد ال يؽون ثؼة عـد 

 هغره.ا

(2) تاريخ ابـ معقـ ( برواية الدارمل.2، 1برقؿ ) 
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صار طؾؿ همٓء الستة إىل أصحاب  ، ثؿكظرت فنذا اإلسـاد يدور طىل ستة

 ،وابـ جريج ،مالؽ بـ أكس :صـػ فؿـ أهؾ الحجازالتصاكقػ مؿـ 

 (1)ومحؿد بـ إسحاق. ،وسػقان بـ طققـة

                                                        

( وما بعدها ٓبـ الؿديـل، ط/غراس، ومحؿد -39)ص العؾؾاكظر البؼقة الجزء الؿقجقد مـ  (1)

 ه(: وكان ثؼة.ا2/114) تاريخ بغدادأمحد بـ البراء قال الخطقب يف  ابـ
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e E َايو بٔ أْظ عٔ ايفت٣ٛ ٞباب َا ذنس َٔ تٛق 

 إال َا حيطٓ٘ ٜٚعًُ٘

طبد الرمحـ بـ مفدي  قال: سؿعت (1)حدثـا أمحد بـ سـان (47)

مـ  جئتؽ ،يا أبا طبد الل :كـا طـد مالؽ بـ أكس فجاء رجؾ فؼال :يؼقل

 :قال .ْؾ َس فَ  :قال .مسقرة ستة أشفر محؾـل أهؾ بالدي مسللة أسللؽ طـفا

كلكف قد جاء  ،فؼطع بالرجؾ :قال .ـِس ْح ٓ أُ  :فؼال .فسلل الرجؾ طـ أشقاء

وأي شلء أققل ٕهؾ بالدي إذا رجعت  :قال ،إىل مـ يعؾؿ كؾ شلء

 (2)ـ.ِس ْح ٓ أُ  :قال مالؽ بـ أكس :تؼقل لفؿ :قال ؟إلقفؿ

                                                        

 (.44ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب (2/53 ،)القاسطل، ثؼة، حافظ، .الجرح والتعديؾ (1)

  (2/62.)إطالم الؿققعقـاكظر  (2)
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e E َا ذنس مما فتح اهلل باب  ٕع٢ً َايو بٔ أْظ ْصع٘ َٔ ايكسآ 

 (1)كا هارون بـ سعقد إيظ حدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (48)

أكزع  اما رأيت أحدً  :قال -بـ كزار إيظايعـل -أخبرين خالد  :بؿصر قال

 .بؽتاب الل طز وجؾ مـ مالؽ بـ أكس

والؾقث  ،ان بـ طققـةوسػق ،وقد رأى خالد سػقان الثقري قال أبْ حمند:

 (2)بـ سعد وغقرهؿ.ا

                                                        

 (.7279ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة، فاضؾ.  (1)

 صحقح. (2)



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 137 

 

 

 

 
e E يًكسإٓ ٘باب َا ذنس َٔ تعاٖد َايو يف َٓصي 

قال: حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا هارون بـ سعقد إيظ  (49)

ما كان شغؾ مالؽ بـ  :ققؾ ٕخت مالؽ بـ أكس :بـ وهب قالا سؿعت

 (1)الؿصحػ والتالوة. :قالت ؟أكس يف بقتف

                                                        

 صحقح. (1)
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e E َايو بسٚا٠ اآلثاز ْٚاقًتِٗ باب َا ذنس َٔ َعسف١ 

كا  (1)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا أبق زياد محاد بـ زاذان (51)

مل أر  :قال وهقب لؿالؽ بـ أكس :قال -يعـل طبد الرمحـ-بـ مفدي ا

 .صدقت :فؼال مالؽ .أروى طـ كافع مـ طبقد الل بـ طؿر إن كان حػظ

 :أي ،ضحؽ مالؽف .مل أر أثبت طـ كافع مـ أيقب :وقؾت :قال وهقب

 (2).كػسف مالؽكلكف يريد 

كا محؿد بـ الؿثـك ثـا  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـ (51)

 :قؾت .هناين مالؽ بـ أكس طـ إبراهقؿ بـ أبل يحقك :قال (4)بشر بـ طؿر

 .لقس يف ديـف بذاك :قال ؟ؾ الؼدر تـفاين طـفْج مـ أَ 

                                                        

  (3/139.)الجرح والتعديؾثؼف أبق زرطة وقال أبق حاتؿ: ثؼة، صدوق. و (1)

 صحقح. (2)

 ه(: صدوق، ثؼة.ا6/179) الجرح والتعديؾهق ابـ الجـقد، قال طـف الؿملػ يف  (3)

 (.714ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب (2/361 ،)الجرح والتعديؾهق الزهراين، ثؼة.  (4)
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قال: قؿا كتب إيل حدثـا طبد الرمحـ أكا أبق بؽر بـ أبل خقثؿة ف (52)

 :يحقك بـ سعقد الؼطان يؼقل يؼقل: سؿعتإبراهقؿ بـ طرطرة  سؿعت

وٓ ثؼة  ،ٓ :قال ؟أكان ثؼة :سللت مالؽ بـ أكس طـ إبراهقؿ بـ أبل يحقك

 (1).يف ديـف

بـ  ثـا طظ (2)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـ بـ الجـقد (53)

كان مالؽ يثـل طىل مسؾؿ بـ  :ثـا طبدالل بـ مسؾؿة بـ قعـب قال (3)زكجة

 .ملسو هيلع هللا ىلصإىل الـبل  اكان ٓ يؽاد يرفع حديثً  :أبل مريؿ وقال

 (5)بـ إدريساثـا  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج (54)

                                                        

(1) ةتاريخ ابـ أبل خقثؿ (2/359( برقؿ )3378.) 

 تؼدم قريًبا. (2)

  (6/187.)الجرح والتعديؾكان صدوًقا ثؼة.  (3)

يف تحؼقؼف  وقع يف بعض الـسخ الخطقة لؾؽتاب تصحقػ، وقد أشار الؿعؾؿل  تيبيُ:

لؾؽتاب إىل ذلؽ فؼال: وقع يف ك: )زكجؾة( والصقاب: )زكجة( كؿا يليت يف ترمجة مسؾؿ بـ أبل 

 هذا كػسف )858( برقؿ ) (8/196رح والتعديؾالجمريؿ. 
 
 (.6/187(، وهؽذا يف ترمجة طظ

 هتذيب التفذيب(، و27/543) هتذيب الؽؿالوقد وقع هذا التصحقػ يف  قًت:

 ( تبًعا لف يف ترمجة مسؾؿ بـ أبل مريؿ.11/138)

 (.3374رمجة برقؿ )ت تؼريب التفذيبهق طبد الل بـ سعقد بـ حصقـ الؽـدي الؽقيف، ثؼة.  (4)

 (.3224ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد الل بـ إدريس إْودي، ثؼة، فؼقف، طابد.  (5)
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أكا  :بـ إسحاقاقال  :وذكر الؿغازي فؼؾت ...،لؿالؽ بـ أكس قؾت :قال

 .كحـ كػقـاه طـ الؿديـة ؟أكا بقطارها :قال لؽ :فؼال .بقطارها

حدثـا طبد الرمحـ كا مسؾؿ بـ الحجاج الـقسابقري حدثـل  (55)

كـت طـد مالؽ بـ  :بـ إدريس قالاإسحاق بـ راهقية كا يحقك بـ آدم كا 

يعـل -إين كـت بالري طـد أبل طبقد الل  ،يا أبا طبد الل :أكس فؼال لف رجؾ

 طؾؿ ل  ؾَ اطرضقا طَ  :فؼال ابـ إسحاق (1)محؿد بـ إسحاق ؿ  ثَ وَ  -القزير

اطرضقا  :يؼقل ،دجال مـ الدجاجؾة :فؼال مالؽ .فنين أكا بقطاره :مالؽ

 
 
  طظ

 
 (2).طظ

                                                        

تؼريب أبق بؽر الؿطؾبل، مقٓهؿ الؿدين، إمام الؿغازي، صدوق يدلس، ُرمل بالتشقع والؼدر.  (1)

 (.5762ترمجة برقؿ ) التفذيب

( حؽايًة لد (2)
 
 طؾٍؿ(، ويف كلكف كرر كؾؿة )طظ

 
طقى ابـ إسحاق، وإكؽاًرا لفا، ووقع يف ]ك[ هـا: )طظ

 طؾؿل(. الؿعؾؿل.7/192) الجرح والتعديؾترمجة ابـ إسحاق مـ 
 
 (: )طظ

ومل يؼبؾ إئؿة كالم مالؽ يف ابـ إسحاق: ٕكف صدر مـف يف حالة غضب: ولذا قال البخاري  قًت:

  يفجزء الؼراءة خؾػ اإلماميذكر طـ مالؽ يف ابـ إسحاق ٓ يؽاد يبقـ...، ولق صح  : والذي

طـ مالؽ تـاولف مـ ابـ إسحاق: فؾربؿا تؽؾؿ اإلكسان فقرمل صاحبف بشلٍء واحد وٓ يتفؿف يف 

 هإمقر كؾفا.ا

( سبًبا لؽالم مالؽ يف ابـ إسحاق، فؼال: 7/382) الثؼاتيف  وقد ذكر ابـ حبان  قًت:

وكان يزطؿ أن  ،أحد أطؾؿ بلكساب الـاس وأيامفؿ مـ محؿد بـ إسحاقوذلؽ أكف مل يؽـ بالحجاز 

 =فؾؿا صـػ  ،فققع بقـفؿا لفذا مػاوضة :وكان مالؽ يزطؿ أكف مـ أكػسفؿ ،أصبح ا مـ مقايلمالؽً 
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كا يحقك بـ  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين (56)

بـ ابؼل  :يؼقل امالؽً  قال: سؿعت (2)بـ الؼاسؿاطبد الل بـ بؽقر أخبرين 

 .لف يف الدكقا كظقر شفاب وما

 :قالـل أبل كا هارون بـ سعقد إيظ حدثـا طبد الرمحـ حدث (57)

أول مـ أسـد الحديث  :يؼقل امالؽً  قال: سؿعت (3)خالد بـ كزار حدثـل

 (4).بـ شفابا

طـ بشر بـ  (5)قال الجعػل :حدثـا طبد الرمحـ كا أبل قال (58)

                                                        

هذا دجال مـ  :فؼال ،فـؼؾ ذلؽ إىل مالؽ .بقطاره يننف :بف ائتقين :بـ إسحاقاقال  الؿقصلمالؽ  =

وكان بقـفؿ ما يؽقن بقـ الـاس حتك طزم محؿد بـ إسحاق طىل  .قفقدطـ ال يالدجاجؾة يرو

ا كصػ ثؿرتف تؾؽ الخروج إىل العراق فتصالحا حقـئذ فلططاه مالؽ طـد القداع مخسقـ ديـارً 

 ه.االسـة

ويرى العالمة طبد الرمحـ الؿعؾؿل أن ما صدر مـ مالؽ يف ابـ إسحاق ٓ يخرج طـ كقكف فؾتة 

  (1/65.)التـؽقؾٓ يؼصد هبا حؽؿ. كؿا يف  لسان طـد سقرة الغضب

 (: ثؼة صدوق.6/181) الجرح والتعديؾقال طـف الؿملػ يف  (1)

 (.411ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد الرمحـ بـ الؼاسؿ صاحب مالؽ، ثؼة.  (2)

 (.17تؼدمت ترمجتف برقؿ ) (3)

 حسـ. (4)

الجرح الجعػل، وُمشؽداكة، قال أبق حاتؿ كؿا يف هق طبد الل بـ طؿر بـ محؿد، وُيعرف ب (5)

 ه(: صدوق.ا5/111) والتعديؾ
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بـ ايحدث طـ  اكـت إذا سؿعت كافعً  :يؼقل امالؽً  قال: سؿعت (1)طؿر

 (2).غقرهطؿر ٓ أبايل أن ٓ أسؿعف مـ 

حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا هارون بـ سعقد إيظ كا  (59)

 ؟(4)ما فعؾ الؼاسؿ بـ مبرور :مالؽ بـ أكس قال :قال (3)خالد بـ كزار

 (5).مـ إوزاطل اكـت أحسب أكف يؽقن خؾػً  :قال .تقيف :قؾت

طبد العزيز  يؼقل: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ سؿعت أبل  (61)

إسؿاطقؾ بـ أبل أويس إىل حسقـ بـ طبد الل  لؿا خرج :يؼقل (6)إويسل

 .هجره أربعقـ يقًما اؾغ مالؽً وب (7)بـ ضؿقرةا

                                                        
 (.714ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالزهراين، ثؼة.  (1)

 صحقح. (2)

  رواه البخاري يفالتاريخ الصغقر (1/283( برقؿ )مـ صريؼ: طبد الل بـ محؿد، 1382 )

 حدثـا بشر بـ طؿر، بف.

 (، وهق حسـ الحديث.57رقؿ ) تؼدم تحت إثر (3)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق الؼاسؿ بـ مبرور إيظ، صدوق، فؼقف، أثـك طؾقف مالؽ.  (4)

(5523.) 

 حسـ. (5)

 (.4134ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبإويسل ثؼة.  (6)

 =ـ معقـ: لقس قال طـف أمحد: متروك الحديث. وقال أبق حاتؿ: متروك الحديث، كذاب. وقال اب (7)
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 (2).(1)هجره ٕكف مل يرضف قال أبْ حمند:

كا طؿل  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد بـ طبد الرمحـ القهبل (61)

 .اصالحً  مخرمة بـ بؽقر وكان رجاًل  حدثـل :قالحدثـل مالؽ بـ أكس 

محـ كا أمحد بـ طبد الرمحـ كا أبق زرطة كا حدثـا طبد الر (62)

طبدالعزيز بـ طؿران الؿصري كا طبد الحؿقد بـ القلقد طـ طبد الرمحـ بـ 

 (4).كذاب :فؼال ؟بـ سؿعاناطـ  اسللت مالؽً  :الؼاسؿ قال

يؼقل:  (5)أمحد بـ صالح قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (63)

                                                        

 الجرح والتعديؾبشلء. وقال أبق زرطة: لقس بشلء ضعقػ الحديث اضرب طىل حديثف.  =

(3/58.) 

 يف إصؾ تبًعا لؾؿخطقط: )مل يرضاه(، وصقابف ما  أثبت. (1)

 صحقح. (2)

 (2/59-61 ،)الجرح والتعديؾ(، واكظر 67برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق تغقر بلخرة.  (3)

 ( لؾحاكؿ بتحؼقؼ شقخـا الؿدخظ وفؼف الؿقىل.24( برقؿ )4/131) الصحقح الؿدخؾ إىلو

( مـ صريؼ: أبل زرطة، وهق الرازي، طـ طبد العزيز 5/61) الجرح والتعديؾورواه الؿملػ يف  (4)

 (5/391 :)الجرح والتعديؾابـ طؿران، بف، وطبد العزيز بـ طؿران ثؼة، قال أبق حاتؿ فقف كؿا يف 

 هصدوق.ا

وطبد الحؿقد بـ القلقد هق ابـ الؿغقرة الؿصري، الـحقي الؿعروف بَؽبِد، قال الحافظ يف 

تبصقر الؿـتبف (3/1183ا طالمة.ا  ه(: ...، وكان أخباريًّ

 هق الؿصري، ثؼة. (5)
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كان مـ  :ٕشج إٓ قالبـ وهب يؼقل ما ذكر مالؽ بؽقر بـ اا سؿعت

 .العؾؿاء

ثـا يحقك بـ طؿر  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـ (64)

يعـل محؿد بـ طبقد الل -حدثـل أبق ثابت  (2)-بـ جريج الرازيايعـل -

مل يؽـ طـدكا أحد  :قال ،بـ وهب طـ مالؽا حدثـل :قال (3) -الؿديـل

ر بـ محؿد بـ طؿرو بـ بالؿديـة طـده مـ طؾؿ الؼضاء ما كان طـد أبل بؽ

وٓه طؿر بـ طبد العزيز وكتب إلقف أن يؽتب لف العؾؿ مـ  احزم وكان قاضقً 

ومل يؽـ طىل  ،فؽتبف لف :والؼاسؿ بـ محؿد ،طـد طؿرة بـت طبد الرمحـ

 (4).اوكان قاضقً  ،غقر أبل بؽر بـ حزم اأمقرً  أكصاريالؿديـة 

إكصاري كا حدثـا طبد الرمحـ كا مقسك بـ أبل مقسك الؽقيف  (65)

كان مالؽ بـ أكس إذا  :معـ بـ طقسك قال حدثـل :قالإبراهقؿ بـ الؿـذر 

فنكف  :طؾقؽؿ بؿغازي مقسك بـ طؼبة :قال ؟مغازي مـ كؽتب :ققؾ لف

                                                        

 (.12ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)

 .يبالتؼرويؼال كذلؽ: الؿدين، ثؼة مـ رجال  (3)

 ( لقكقع، ط/طامل الؽتب.98)ص أخبار الؼضاةاكظر  (4)
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 (1).ثؼة

سللت إسؿاطقؾ بـ أبل أويس  :حدثـا طبد الرمحـ كا أبل قال (66)

هق  :قال ؟حدثـل الثؼة مـ هق :هذا الذي يؼقل مالؽ بـ أكس :قؾت

 (2).مخرمة بـ بؽقر بـ إشج

يعـل ابـ -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (67)

رأيت مالؽ بـ أكس  :يحقك بـ سعقد الؼطان قال قال: سؿعت  -الؿديـل

أما ما حدث بف وهق طـدكا ففق  :فؼال ؟يف الـقم فسللتف طـ هشام بـ طروة

 (3).فؽلكف يقهـف .ـ طـدكاوما حدث بف بعدما خرج م -كلكف يصححف :أي-

قال:  أبق بؽر بـ أبل خقثؿة فقؿا كتب إيل   كاأحدثـا طبد الرمحـ  (68)

 (4).كان مالؽ بـ أكس يقثؼ الدراوردي :الزبقري يؼقل امصعبً  سؿعت

طظ  قال :قال (5)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ أمحد بـ البراء (69)

                                                        
( بسـده إىل جعػر بـ سؾقؿان الـقفظ، كا إبراهقؿ بـ 61/465) تاريخ دمشؼورواه ابـ طساكر يف  (1)

 الؿـذر، قال: سؿعت محؿد بـ صؾحة يؼقل: سؿعت مالًؽا يؼقل:...، وذكره.

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

 (.1833( برقؿ )5/395) الجرح والتعديؾػ لؾدراوردي يف صحقح، وترجؿ الؿمل (4)

 ثؼة. (5)
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 (1).ـ مالؽ بـ أكسمل يؽـ بالؿديـة أطؾؿ بؿذهب تابعقفؿ م :بـ الؿديـلا

قرئ طىل العباس بـ محؿد الدوري  :حدثـا طبد الرمحـ قال (71)

مـ شعبة هذا  اطجبً  :يحقك بـ معقـ بؾغـا طـ مالؽ أكف قال قال: سؿعت

 (2).الذي يـتؼل الرجال وهق يحدث طـ طاصؿ بـ طبقد الل

كا محؿد  (3)حدثـا طبد الرمحـ ثـا أمحد بـ سؾؿة الـقسابقري (71)

أي رجؾ معؿر  :مالؽ قال :قالكا طبد الرزاق  (4)ل القكقعلبـ أبان البؾخا

تػسقر الؼرآن طـ  :قال ؟ما هل يا أبا طبد الل :قالقا .لق سؾؿ مـ خصؾة

 (5).قتادة

حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا هارون بـ سعقد إيظ بؿصر  (72)

لقٓ  :فؼال -وذكر اختالف إحاديث والروايات-بـ وهب ا قال: سؿعت

                                                        

 صحقح. (1)

(2) تاريخ ابـ معقـ ( 751برقؿ.) 

 الحافظ أبق الػضؾ رفقؼ مسؾؿ يف الرحؾة إىل قتقبة. (3)

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (4)

 صحقح. (5)
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 (1).والؾقث لضؾؾت ات مالؽً أين لؼق

بـ ايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (73)

سللت مالؽ بـ أكس طـ شعبة مقىل  :يحقك يؼقل قال: سؿعت  -الؿديـل

 (2).مل يؽـ مـ الؼراء :فؼال ؟بـ طباسا

 :يحقك يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (74)

 (3).امل يؽـ برًض  :فؼال ؟بل جابر البقاضلسللت مالؽ بـ أكس طـ أ

يحقك  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (75)

مل يسؿع سعقد بـ الؿسقب  :قال -أو حدثـل ثؼة طـف- امالؽً  قال: سؿعت

 (4).مـ زيد بـ ثابت

بـ ايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (76)

لقس  :قال ؟بـ طؾؼؿة وحؿد بـ طؿرسللت يحقك طـ م :قال -الؿديـل

أشقاخـا أبق سؾؿة ويحقك بـ طبد الرمحـ بـ  :كان يؼقل :مؿـ تريد

                                                        

 صحقح. (1)

(2) العؾؾ ومعرفة الرجال ( 3298برقؿ.) 

(3) معرفة الرجالالعؾؾ و ( 4935برقؿ.) 

 صحقح. (4)
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 (1).ا مؿا قؾت لؽفؼال فقف كحقً  ؟طـف اوسللت مالؽً  :قال يحقك .حاصب

بـ ايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (77)

كان أشد اكتؼاد مالؽ ما  :سػقان بـ طققـة يؼقل قال: سؿعت -الؿديـل

 (2).لؾرجال وأطؾؿف بشلهنؿ

حدثـا طبد الرمحـ كا محاد بـ الحسـ بـ طـبسة كا بشر بـ طؿر  (78)

ـَ ابـ زيد  لؼل ثقرُ  :لؿالؽ بـ أكس قؾت :قالالزهراين   ،ٓ :فؼال ؟طباس ب

 (3).مل يؾؼف

 قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا محاد بـ الحسـ كا بشر بـ طؿر  (79)

 (4).ٓ أطؾؿف :فؼال ؟ؽقر بـ طبد الل بـ إشجسؿعت مـ ب :لؿالؽ

طـ محؿد  اسللت مالؽً  :حدثـا طبد الرمحـ كا محاد بـ بشر قال (81)

                                                        

 ( ٓبـ معقـ، رواية ابـ محرز.562برقؿ ) معرفة الرجالصحقح، واكظر  (1)

 صحقح. (2)

 التؼريبصحقح، ومحاد بـ الحسـ بـ طـبسة هق القراق، ثؼة، وكذا بشر بـ طؿر، ومها مـ رجال  (3)

 اد أيًضا، بف.( مـ صريؼ: مح67برقؿ ) الؿراسقؾوروى الؿملػ هذا يف 

 صحقح. (4)
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 (1).لقس بثؼة :فؼال ؟بـ طبدالرمحـ الذي يروي طـ سعقد بـ الؿسقبا

 قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا محاد بـ الحسـ كا بشر بـ طؿر  (81)

 (3).لقس بثؼة :فؼال ؟ذئبالذي روى طـف بـ أبل  (2)شعبة :لؿالؽ

 :حدثـا طبد الرمحـ كا محاد بـ الحسـ كا بشر بـ طؿر قال (82)

 :قال وبنسـاده (4).لقس بثؼة :فؼال ؟مةأطـ صالح مقىل التق اوسللت مالؽً 

 (6).لقس بثؼة :فؼال ؟(5)طـ أبل الحقيرث اسللت مالؽً 

 :حدثـا طبد الرمحـ كا محاد بـ الحسـ كا بشر بـ طؿر قال (83)

 ؟هؾ رأيتف يف كتبل :فؼال ؟طـ رجؾ أخرت اسؿف-ايعـل مالؽً -وسللتف 

 (7).لق كان ثؼة رأيتف يف كتبل :قال .ٓ :قؾت

 :حدثـا طبد الرمحـ كا محاد بـ الحسـ كا بشر بـ طؿر قال (84)

                                                        

 صحقح. (1)

 (2817ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق شعبة بـ ديـار الفاشؿل، مقىل ابـ طباس.  (2)

 صحقح. (3)

 (.2382( برقؿ )2/311) العؾؾ ومعرفة الرجالصحقح، واكظر  (4)

 هق طبد الرمحـ بـ معاوية بـ الحقيرث الؿدين. (5)

 (2/311 )العؾؾ ومعرفة الرجالققل مالؽ هذا يف أبل الحقيرث كؿا يف وقد أكؽر اإلمام أمحد  (6)

 (.2382برقؿ )

 (.44(، والتعؾقؼ طىل إثر رقؿ )1/26) مؼدمة صحقح مسؾؿصحقح، واكظر  (7)
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 (2).لقس بثؼة :فؼال ؟(1)طـ حرام بـ طثؿان-ايعـل مالؽً -وسللتف 

 :ر قالحدثـا طبد الرمحـ كا محاد بـ الحسـ كا بشر بـ طؿ (85)

 (4).لقسقا بثؼة يف حديثفؿ :فؼال (3)؟طـ همٓء الخؿسة اوسللت مالؽً 

قال:  (5)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـ بـ الجـقد (86)

كان أصحاب ربقعة  :قال مالؽ بـ أكس :يؼقل (6)أمحد بـ صالح سؿعت

 ،وكثقر بـ فرقد تؼدم مقتف ،طبد الرمحـ بـ ططاء أضاع كػسف :أربعة

يعـل طبد العزيز بـ أبل سؾؿة كان  :قال أمحد .يف إغالقط والثالث أخذ

ومل  :قال أمحد ،وسؽت مالؽ طـ الرابع وهق كػسف .صاحب حجاج وكالم

 .يؽـ بقـفؿ مثؾ مالؽ بـ أكس

                                                        

( برقؿ 1/468) مقزان آطتدالهق حرام بـ طثؿان إكصاري، ويـظر كالم إئؿة فقف يف  (1)

(1766.) 

 صحقح. (2)

 وهؿ: محؿد بـ طبد الرمحـ، وصالح مقىل التقأمة، وأبق الحقيرث، وشعبة، وحرام بـ طثؿان. (3)

 صحقح. (4)

  يف  مسؾؿورواهالؿؼدمة (1/26.مـ صريؼ: أبل جعػر الدارمل، طـ بشر بـ طؿر، بف ) 

 (.12ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 .التؼريبهق الؿصري، ثؼة مـ رجال  (6)
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قال:  (1)أمحد بـ خالد الخالل كا حدثـا طبد الرمحـ كا أبل (87)

كان  :فؼال (2)بـ شبرمةاسئؾ مالؽ بـ أكس طـ  :الشافعل يؼقل سؿعت

 (4).افؼال كان مؼاربً  ؟(3)وسئؾ طـ طثؿان البتل .امؼاربً 

 

                                                        

 .التؼريبل ثؼة مـ رجا (1)

 ه: ثؼة، فؼقف.اتؼريب التفذيبهق طبد الل بـ شبرمة، قال الحافظ يف  (2)

 تؼريب التفذيبهق طثؿان بـ مسؾؿ  البتل أبق طؿر البصري، صدوق، طابقا طؾقف اإلفتاء بالرأي.  (3)

 (.4551ترمجة برقؿ )

س بشاذ وٓ مـؽٍر، و)مؼاِرب( بالؽسر الؿراد مـ هذا أكف يؼارب الـاس يف حديثف، ويؼاربقكف، أي: لق (4)

اسؿ فاطؾ، أي: حديثف مؼارب لحديث غقره مـ الثؼات، وبالػتح )مؼاَرب( اسؿ مػعقل، أي: حديثف 

 يؼاربف حديث غقره.

 ضقابط الجرح والتعديؾ( ط/مؽتبة دار الؿـفاج، و2/283-284) قتح الؿغقثويـظر 

 ( ط/ مؽتبة العبقؽان.184-183)ص
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e E ٘باب َا ذنس َٔ صالح َايو بٔ أْظ ٚعفاف٘ ٚٚزع 

كا أبق داود  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا سؾقؿان بـ داود الؼزاز (88)

والل ما طؾؿـاه  :فؼال اأكف ذكر مالؽً  (2)كا الؿاجشقن :قال -يعـل الطقالسل-

 (3).إٓ بصالح وطػاف

قال:  (5)كا أبق الطاهر (4)دثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـح (89)

كان طؾؿ الـاس يزيد وكان طؾؿ مالؽ  :طبد الل بـ وهب يؼقل سؿعت

 (6).يـؼص يف كؾ سـة مـ حديثف

                                                        
 ه(: صدوق، ثؼة. وكؼؾ طـ أبقف أكف قال: صدوق.ا4/115) الجرح والتعديؾالؿملػ يف  قال طـف (1)

 (.23ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 صحقح. (3)

 (.13ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 .التؼريبهق أمحد بـ طؿرو بـ سرح الؿصري، ثؼة، مـ رجال  (5)

 صحقح. (6)
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بـ وهب طـ احدثـا طبد الرمحـ كا يقكس بـ طبد إطىل كا  (91)

حد مـ وكان ٓ يدخؾ طؾقف أ امرارً  (1)دخؾت طىل أبل جعػر :مالؽ قال

 (2)فؾؿ أقبؾ يده قط. ،الفاشؿققـ وغقرهؿ إٓ قبؾقا يده

                                                        

صبؼات الؿحدثقـ  بـ طظ بـ طبد الل بـ العباس بـ طبد الؿطؾب. هق أبق جعػر الؿـصقر طبد الل (1)

 ( ط/ممسسة الريان.1/435) بلصبفان

 صحقح. (2)
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e E باب َا ذنس َٔ اضتشكام حميب َايو بٔ أْظ ايط١ٓ 

سؿعـا أبا زياد  :حدثـا طبد الرمحـ كا أبل ومحؿد بـ مسؾؿ قآ (91)

إذا رأيت  :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قال: سؿعت (1)محاد بـ زاذان

ويف حديث محؿد بـ  .حب سـةيحب مالؽ بـ أكس ففق صا احجازيًّ 

 (2).اإذا رأيت الؿديـل يحب مالؽً  :مسؾؿ

                                                        

 (.7ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)
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e E ًِباب َا ذنس َٔ دالي١ َايو مبد١ٜٓ ايسضٍٛ ٚقدَ٘ يف ايع 

 قال: سؿعت (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد بـ سـان القاسطل (92)

دخؾت الؿديـة وكافع حل ولؿالؽ  :قال شعبة :يزيد بـ هارون يؼقل

 (2).حؾؼف

                                                        

(، والؿملػ وإن مل 2/53) الجرح والتعديؾ، ولف ترمجة يف التؼريبثؼة، حافظ، وهق مـ رجال  (1)

يف  (، وأشار إىل ذلؽ الؿعؾؿل 1/34) التفذيبفؼد ذكر ذلؽ الحافظ يف يذكر أكف روى طـف 

  (26.)الؿؼدمةتعؾقؼف طىل 

 صحقح. (2)

 وقد اختؾػ أهؾ الحديث متك يستحب آكتصاب والتصدر لفذا إمر:

مـ صريؼ إثر  يالذى يصح طـد(: 352)ص الؿحدث الػاصؾيف  فؼال الرامفرمزي 

ٕهنا اكتفاء الؽفقلة  :استقػاء الخؿسقـ :بف أن يحدث ـَ ُس إذا بؾغف الـاقؾ َح  يوالـظر يف الحد الذ

ٕهنا حد آستقاء  :ـؽر أن يحدث طـد استقػاء إربعقـبؿستولقس ...، وفقفا مجتؿع إشد

 ه.اومـتفك الؽؿال

(: واستحساكف هذا ٓ تؼقم لف 172-171)ص اإللؿاع، فؼال يف وقد تعؼبف الؼاضل طقاض 

 =مـ بعدهؿ مـ الؿحدثقـ مـ مل يـتف إىل هذا السـ وٓ وة بؿا قال، وكؿ مـ السؾػ الؿتؼدمقـ حج
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أبا مصعب  قال: سؿعتـ كا طظ بـ الحسقـ حدثـا طبد الرمح (93)

وكـا  ،كاكقا يزدمحقن طىل باب مالؽ فقؼتتؾقن طىل الباب مـ الزحام :يؼقل

والـاس قائؾقن  ،وٓ يؾتػت ذا إىل ذا ،كؽقن طـد مالؽ فال يؽؾؿ ذا ذا

وكان  ،مستؿعقن (1)وكاكت السالصقـ هتابف وهؿ قائؾقن ،برؤوسفؿ هؽذا

                                                        

هذا طؿر بـ طبد العزيز  ،هذا العؿر ومات قبؾف وقد كشر مـ الحديث والعؾؿ مآ يحصك استقىف =

بـ وهذا مالؽ  ل،براهقؿ الـخعإوكذلؽ  ،ومل يؽؿؾ إربعقـ  وسعقد بـ جبقر مل يبؾغ الخؿسقـ تقيف

: ابـ سبع طشرة سـة، والـاس متقافرون وشققخف أكس قد جؾس لؾـاس ابـ كقػ وطشريـ وققؾ

 هأحقاء، ربقعة، وابـ شفاب، وابـ هرمز، وكافع، ومحؿد بـ الؿـؽدر، وغقرهؿ...ا

طؾقم يف تعؼبف طىل ابـ خالد الرامفرمزي، فؼال يف  االؼاضل طقاًض   وقد تعؼب ابـ الصالح 

ـْ (: 238-237)ص الحديث ُف قاَلُف فِْقَؿ  غقُر ُمْسَتـَْؽٍر، وهَق َمحؿقٌل َطَؾك أك 
ـُ َخال دٍ ما ذكَرُه اب

ـ  الذي َذَكَرهُ  َؾْت لُف َقْبَؾ الس  ـْ َغقِر َبراَطٍة يف الِعْؾِؿ َتَعج 
ـْ َكْػِسِف مِ

ى لؾت ْحِديِث اْبتِداًء مِ ففذا إك ؿا  ،َيَتَصد 

ـ  الؿذُكقرِ َيـَْبِغل لُف َذلَِؽ بعَد اْس  ـَ َذَكَرُهْؿ طقاٌض ، فنك ُف مَظـ ُة آحتقاِج إىل ما ِطـَْدهُ  :تِْقػاِء الس  ا الذي وأم 

َمْت، َضَفَر لُفْؿ َمَعفا آْحتِق َث َقْبَؾ َذلَِؽ، فالظ اِهُر أن  َذلَِؽ لبراَطٍة مِـُْفؿ يف الِعْؾِؿ َتَؼد  ـْ َحد  اُج إلقِفْؿ مِؿ 

ُثقا قب ا َفَحد  ا بَؼِرْيـَِة الحالِ  بصريحَؾ َذلَِؽ، أو ٕك ُفؿ ُسئُِؾقا َذلَِؽ إم  َماِل، وإم   ها.السُّ

طؾقم ( مـ 236)ص وإقرب إىل الصقاب يف هذه الؿسللة ما ذهب إلقف ابـ الصالح  قًت:

وكشره يف حقث قال: والذي كؼقلف: إكف متك احتقج إىل ما طـده اسُتِحب  لف التصدي لروايتف  الحديث

ـ  كان.ا  هأي  س

: كذا يف ]د[، وصقرهتا هؽذا: )قايؾقن(، ومل تـؼط الؽؾؿة يف ]ك[، وٓ ماكع أن قال الؿعؾؿل  (1)

ظف  يؽقن )قائؾقن( بلن تؽقن مـ الؼقل، بؿعـك الػعؾ كالتل قبؾفا، ويؽقن أبق مصعب حؽك طـد تؾػُّ

 ؾؿة )مستؿعقن( بعدها بقاًكا لفا.هبا هقئة الخضقع والتلدب، واإلصغاء، وطىل هذا تؽقن ك
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 (1)؟.مـ أيـ قؾت ذا :وٓ يؼال لف .كعؿ :أو .ٓ :يؼقل يف مسللة

أبا مصعب  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـ  (94)

طىل العتبة وما يـطؼ  اجالًس  -بـ طقسك الؼزازايعـل - ارأيت معـً  :يؼقل

 (2).مالؽ بشلء إٓ كتبف

 :لسػقان قؾت :قالكا طظ  :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح قال (95)

 رأيتف جاء إىل الزهري سـة ثالٍث  ،كعؿ :قال ؟وهق يػتل امالؽً  رأيَت 

مالؽ تؾؽ الساطة  ـ  ا ِس ـَ بْ َس حَ فَ  :قال طظ .وأحسب ما بؾغ ثالثقـ ،وطشريـ

ولؽـف قد كان جالس  ،كعؿ :قال ؟ان وطشريـثؿ كان ابـ :فؼؾت لسػقان

 (3)قبؾ ذلؽ. اكافعً 

                                                        

 (.12صحقح، وطظ بـ الحسقـ هق ابـ الجـقد، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) ( 1)

وأبق مصعب هق أمحد بـ أبل بؽر الؼاسؿ بـ الحارث، أبق مصعب الزهري الؿدين الػؼقف، ثؼة لف 

  (1/21.)هتذيب التفذيب(، و11/436-441) سقر أطالم الـبالءترمجة يف 

 صحقح. (2)

 صحقح، وشقخ الؿملػ هق صالح بـ اإلمام أمحد بـ حـبؾ، وطظ هق ابـ الؿديـل. (3)
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e E  أْظ ٚأدب٘بباب َا ذنس َٔ عكٌ َايو ٔ 

يعـل -كا أبق الطاهر  (1) بـ الحسقـحدثـا طبد الرمحـ كا طظ (96)

 ،حدثـا مـ كصدق :قال (3)كا أيقب بـ سقيد  -(2)أمحد بـ طؿرو بـ السرح

 (4).قد جاء العاقؾ :قال اإذا رأى مالؽً  كان أكف :طـ ربقعة

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسقـ كا طبد الل بـ أمحد بـ  (97)

                                                        

 ثؼة، تؼدم قريًبا. (1)

 ثؼة، تؼدم قريًبا. (2)

الرمظ، وهق ضعقػ، قال ابـ معقـ: كان يؼؾب حديث ابـ الؿبارك، والذي حدث بف طـ مشايخف  (3)

 لقس بشلء.الذيـ أدركفؿ فقؼؾبف طىل كػسف. وقال مرًة: 

وقال أبق حاتؿ: لقـ الحديث. وقال البخاري: يتؽؾؿقن فقف. وقال الـسائل: لقس بثؼة. وذكر 

هتذيب (، و2/249-251) الجرح والتعديؾالترمذي أن ابـ الؿبارك ترك حديثف، ويـظر 

  (3/476.)الؽؿال

 ضعقػ: لضعػ أيقب بـ سقيد، وإهبام شقخف. (4)
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يز  بـ العباس الرُّ  (2)كا طؿرو (1)فشبقي
طبد الرمحـ بـ  قال: سؿعت (3)

 .مـ مالؽ بـ أكس أحسـ طؼاًل  اما رأيت محدثً  :مفدي يؼقل

كا أبق  :حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين قال (98)

إذا شئتؿ  :إكؿا كان يؼقل ،يؼقؿ الـاس قط اما سؿعت مالؽً  :قال ،مصعب

 (4)فارجعقا.

                                                        

 ه(: حافظ حديث الزهري، ومالؽ.ا5/6) رح والتعديؾالجقال طـف الؿملػ يف  (1)

 وشقخف طظ بـ الحسقـ ثؼة، تؼدم قريًبا. قًت:

 (.5194ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق ربؿا وهؿ.  (2)

قال الؿعؾؿل: هؽذا يف ]ك[ يف ترمجة طؿرو، وهؽذا يظفر مـفا هـا، وهؽذا هق يف ترمجة طؿرو مـ  (3)

التفذيب (8/61ووق ،) ع يف ]د[: )الزرقل(، ويف ترمجة طؿرو مـ الؿطبقعالجرح (6/252 )

 ه)الرازي(، وكالهؿ خطل.ا

(: ثؼة 6/181) الجرح والتعديؾصحقح، وطظ بـ الحسـ الفسـجاين قال طـف الؿملػ يف  (4)

 هصدوق.ا



t T        161 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 
e E ًِباب َا ذنس َٔ َكاضا٠ َايو يف طًب ايع 

 حدثـل :قالطبد الرمحـ كا أبل كا أمحد بـ أبل الحقاري  حدثـا (99)

بـ هرمز اجالست  :طـ مالؽ قال -بـ محؿد الطاصريايعـل -مروان 

حتك اتخذت سراويؾ  ملسو هيلع هللا ىلصكـا كجؾس يف صحـ مسجد الـبل  ،ثالث طشرة

 (1).امحشقً 

 

                                                        

 .التؼريبصحقح. وابـ أبل الحقاري، ومروان الطاصري ثؼتان مـ رجال  (1)

ت سراويؾ محشًقا( ققؾ: يتؼل بف برد صحـ الؿسجد، وفقف كان مجؾس ابـ هرمز. وققلف: )اتخذ

ترتقب الؿدارك (1/55.ط/دار الؽتب العؾؿقة ) 
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e E ٘باب َا ذنس َٔ اضتكا١َ َايو بٔ أْظ ٚسطٔ طسٜكت 

محؿد  قال: سؿعت (1)لحسقـحدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ ا (111)

يا رسقل  :فؼؾت ،يف الؿـام مـذ أربعقـ سـة ملسو هيلع هللا ىلصرأيت الـبل  :بـ رمح يؼقلا

 ،مالؽ ،مالؽ» :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل  ؟مالؽ والؾقث يختؾػان يف الؿسللة ،الل

 (2).ملسو هيلع هللا ىلصيعـل إبراهقؿ  «مالؽ ورث جدي

قرئ طىل يقكس بـ طبد إطىل ثـا بشر  :حدثـا طبد الرمحـ قال (111)

وسػقان  ،رأيت يف الـقم أين دخؾت الجـة فرأيت إوزاطل :قال (3)بـ بؽرا

وأيـ  ،وأيـ مالؽ :قالقا ؟فليـ مالؽ :فؼؾت ،ومل أر مالؽ بـ أكس ،الثقري

حتك  ،رفع مالؽ ؟وأيـ مالؽ :فؿا زال يؼقل :قال .رفع مالؽ ؟مالؽ

 تسؼط قؾـسقتف.

                                                        

 (.12هق طظ بـ الحسقـ بـ الجـقد، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

 (.683ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق بشر بـ بؽر التـقسل، ثؼة ُيغِرب.  (3)
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e E باب َا ذنس َٔ نالّ َايو بٔ أْظ عٓد ايطًطإ باحلل 

كا أبق يقسػ محؿد بـ أمحد بـ  لطبد الرمحـ حدثـل أب حدثـا (112)

بـ محاد الؼارئ  (2)يعـل طتبة-الرقل كا أبق خؾقد  (1)الحجاج الصقدكاين

يعـل طبد الل بـ -يل أبق جعػر  قال :قالطـ مالؽ بـ أكس  -الدمشؼل

 ؟طىل ضفرها أحد أطؾؿ مـؽ :ايقمً  -محؿد بـ طظ بـ طبد الل بـ طباس

قد صؾبت هذا  :قال .ٓ أحػظ أسؿاءهؿ :قؾت .فسؿفؿ يل :لقا .بىل :قؾت

الشلن يف زمـ بـل أمقة فؼد طرفتف أما أهؾ العراق فلهؾ كذب وباصؾ 

وأما أهؾ  ،وأما أهؾ الشام فلهؾ جفاد ولقس طـدهؿ كبقر طؾؿ ،وزور

طىل أمقر الؿممـقـ  ن  د  رُ فال تَ  ،الحجاز فػقفؿ بؼقة طؾؿ وأكت طامل الحجاز

 .ققلف

فلكتب  احدً او اقد أردت أن أجعؾ هذا العؾؿ طؾؿً  :قال يل ثؿ: ل مالؽقا

                                                        

 .التؼريبويؼال كؿا يف بعض الؽتب التراجؿ: )الصقدٓين(، وهق ثؼة مـ رجال  (1)

 ه: صدوق.االتؼريبقال الحافظ يف  (2)
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فؼؾت  .فؿـ خالػ ضربت طـؼف ،قن بفؿبف إىل أمراء إجـاد وإىل الؼضاة فقعؾ

كان يف هذه إمة وكان  ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل إ :قؾت .يا أمقر الؿممـقـ أو غقر ذلؽ :لف

، حتك قبضف الل طزوجؾ افؾؿ يػتح مـ البالد كثقرً  ،وكان يخرج ،يبعث السرايا

طـف  قام طؿر  ، ثؿابعده فؾؿ يػتح مـ البالد كثقرً  قام أبق بؽر  ثؿ

 ملسو هيلع هللا ىلصمـ أن يبعث أصحاب محؿد  ادًّ بعدمها فػتحت البالد طىل يديف فؾؿ يجد بُ 

فنن ذهبت  :فؾؿ يزل يمخذ طـفؿ كابر طـ كابر إىل يقمفؿ هذا ،معؾؿقـ

ولؽـ أقر أهؾ كؾ بؾدة  ،اا ذلؽ كػرً تحقلفؿ مؿا يعرفقن إىل ما ٓ يعرفقن رأو

 ،ما أبعدت الؼقل :فؼال يل .طىل ما فقفا مـ العؾؿ وخذ هذا العؾؿ لـػسؽ

 (1).أكتب هذا العؾؿ لؿحؿد

مـ  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل حدثـل طبد الؿتعال بـ صالح (113)

إكؽ تدخؾ طىل السؾطان وهؿ  :ققؾ لؿالؽ بـ أكس :قال ،أصحاب مالؽ

 .فليـ التؽؾؿ بالحؼ ،يرمحؽ الل :قال .يظؾؿقن ويجقرون

بـ  (4)سؿعت مقسك (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد بـ سـان (114)

                                                        
 يعـل ابـف الؿفدي. الؿعؾؿل. (1)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 (.92ثؼة، وتؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 هف أوهام.ا: صدوق فؼقف زاهد لالتؼريبقال طـف الحافظ يف  (4)
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قدم طؾقـا أبق  :مالؽ بـ أكس يؼقل يؼقل: سؿعتداود قاضل صرسقس 

 ،يا مالؽ :فدخؾت طؾقف فؼال يل ،جعػر أمقر الؿممـقـ سـة مخسقـ ومائة

يا  :قال .قف السـقن كثر شقبفمـ أتت طؾ ،يا أمقر الؿممـقـ :قؾت .كثر شقبؽ

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصبـ طؿر مـ بقـ أصحاب الـبل امايل أراك تعتؿد طىل ققل  ،مالؽ

كان آخر مـ بؼل طـدكا مـ أصحاب رسقل الل  ،يا أمقر الؿممـقـ :قؾت

طؾقؽ بؿا  ،يا مالؽ :فؼال .فاحتاج الـاس فسللقه فتؿسؽقا بؼقلف ،ملسو هيلع هللا ىلص

 (1).اسوابـ طب اطؾؿت أكف الحؼ طـدك وٓ تؼقلـ طؾقًّ 

كا الحسقـ بـ  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا كصر بـ طظ (115)

لؿا حج هارون وقدم الؿديـة بعث إىل مالؽ بؽقس فقف  :قال (3)طروة

أمقر  فؾؿا قضك كسؽف واكصرف وقدم الؿديـة بعث إلقف أن   ،مخسؿائة ديـار

ن إ :قؾ لف :فؼال لؾرسقل .إىل مديـة السالم االؿممـقـ يحب أن يزامؾ مالؽً 

 «لق كاكقا يعؾؿقن والؿديـة خقر هلؿ» :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل الل  ،الؽقس بخاتؿف

 (4)فتركف. :قال

                                                        
 حسـ. (1)

 .التؼريبهق كصر بـ طظ بـ كصر بـ طظ الجفضؿل، ثؼة، وهق مـ رجال  (2)

 (: ٓ بلس بف.3/62) الجرح والتعديؾهق الحسقـ بـ طروة البصري، قال طـف أبق حاتؿ كؿا يف  (3)

 .الصحقحقـحسـ، أما الؾػظ الؿرفقع ففق يف  (4)
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e E ًِباب َا ذنس َٔ إَا١َ َايو بٔ أْظ يف ايع 

يعـل ابـ -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (116)

يف  اؽ إمامً كان مال :يحقك بـ سعقد يؼقل قال: سؿعت -الؿديـل

 (1).الحديث

حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا طبد الرمحـ بـ طؿر  (117)

أئؿة الـاس يف زماهنؿ  :إصبفاين سؿعت طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل

 (2).بالحجاز افذكر مالؽً  .أربعة

                                                        
 صحقح. (1)

 (.6ا برقؿ )صحقح، وتؼدم تامًّ  (2)
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e E ٘باب َا ذنس َٔ دالي١ َايو عٓد ْظسا٥ 

بـ بحر العسؽري ثـا إسحاق  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا سفؾ (118)

 :فؼال ،لف مالؽ بـ أكس لعكـت طـد محاد بـ زيد فـُ  :قال (2)روزيالؿ

الؾفؿ أحسـ طؾقـا  :فؼال .جاءت بف كتب التجار :قالقا ؟أتحؼؼ طـدكؿ ذاك

 الخالفة بعده.

                                                        

 ه(: كتبت طـف بالري مع أبل وكان صدوًقا.ا4/194) الجرح والتعديؾقال طـف الؿملػ يف  (1)

 هق إسحاق بـ أبل إسرائقؾ أبق يعؼقب الؿروزي، قال الحافظ: صدوق ُتُؽؾ ؿ فقف لققػف يف الؼرآن. (2)
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e E 
 ملسو هيلع هللا ىلصباب َا ذنس َٔ اتباع َايو آلثاز زضٍٛ اهلل 

 خالف٘ ملسو هيلع هللا ىلصْٚصٚع٘ عٔ فتٛاٙ عٓدَا سدخ عٔ ايٓيب 

بـ طبد الرمحـ بـ أخل بـ وهب  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (119)

سئؾ طـ تخؾقؾ أصابع الرجؾقـ  امالؽً  يؼقل: سؿعت (2)طؿل قال: سؿعت

فتركتف حتك خػ الـاس  :قال .لقس ذلؽ طىل الـاس :فؼال ؟يف القضقء

 ،حدثـا الؾقث بـ سعد :قؾت ؟وما هل :فؼال .طـدكا يف ذلؽ سـة :فؼؾت لف

ـ طؿرو الؿعافري طـ أبل وطؿرو بـ الحارث طـ يزيد ب ،وابـ لفقعة

 ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسقل الل  :طـ الؿستقرد بـ شداد الؼرشل قال ظبُ طبدالرمحـ الحُ 

وما  ،(3)إن هذا الحديث حسـ :فؼال .ما بقـ أصابع رجؾقف يدلؽ بخـصره

 بع.سلل فقلمر بتخؾقؾ إصاسؿعتف بعد ذلؽ يُ  ثؿ .سؿعت بف قط إٓ الساطة

 

                                                        
 (.59دم تحت إثر رقؿ )(، واكظر ما تؼ67ترمجة برقؿ ) التؼريبصدوق تغقر بلخرة كؿا يف  (1)

 .التؼريبهق طبد الل بـ وهب بـ مسؾؿ الؼرشل، ثؼة وأرفع، مـ رجال  (2)

تؼسقؿ الحديث إىل صحقح طىل بعض إحاديث لػظ )حسـ( يـظر  ولؿعرفة إصالق الشافعل  ( 3)

 ( لشقخـا الؿدخظ وفؼف الؿقىل.111-119)ص وحسـ وضعقػ
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 ويٍ انعهًاء اجلهابرة اننقاد مبكت

 سفياٌ بٍ عيينت
 ٍّْ ابً عٔٔي٘ بً أبٕ عنساٌ اهلاللٕ مْىل هله

 أبْ حمند، كْيف ضلً مل٘
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 ويٍ انعهًاء اجلهابرة اننقاد مبكت

 سفياٌ بٍ عيينت

أبْ حمند، كْيف  ٍّْ ابً عٔٔي٘ بً أبٕ عنساٌ اهلاللٕ مْىل هله

 ضلً مل٘

 باب َا ذنس َٔ عًِ ضفٝإ بٔ ع١ٓٝٝ ٚفكٗ٘

 حدثـا طبد الرمحـ ثـا طبد الل بـ أمحد بـ حـبؾ فقؿا كتب إيل   (111)

كان  :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قال: سؿعت (1)أكا داود بـ طؿرو :قال

 (2).سػقان بـ طققـة مـ أطؾؿ الـاس بحديث الحجاز

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا الربقع بـ سؾقؿان الؿرادي  (111)

 (3).لقٓ مالؽ وسػقان لذهب طؾؿ الحجاز :الشافعل يؼقل

                                                        
 .التؼريبلضبل، ثؼة، مـ رجال هق داود بـ طؿرو بـ زهقر ا (1)

 صحقح. (2)

 (.14صحقح، وتؼدم برقؿ ) (3)
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قال:  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أمحد بـ خالد الخالل (112)

أكا  :يؼقل (2)الزكجل مسؾؿ بـ خالد يؼقل: سؿعتفعل الشا سؿعت

ين أوذاك  :قال .بـ طققـة ٓ بعؼظاسؿعت هذه إحاديث مـ الزهري بعؼؾ 

 ؟ما اسؿ هذا الشعب ،ما اسؿ هذا الجبؾ :كـت أجؾس إىل الزهري فقؼقل

 .وجاء سػقان فسللف طـ هذه إحاديث فسؿعتفا بعؼؾف ٓ بعؼظ :قال

كا أبل كا حرمؾة بـ يحقك أبق حػص التجقبل  حدثـا طبد الرمحـ (113)

مـ الـاس فقف مـ آلة العؾؿ ما  اما رأيت أحدً  :الشافعل يؼقل قال: سؿعت

 اما رأيت أحدً  ،أكػ طـ الػتقا مـف اوما رأيت أحدً  ،يف سػقان بـ طققـة

 (3).أحسـ لتػسقر الحديث مـف

حدثـا طبد الرمحـ كا يقكس بـ طبد إطىل الصديف الؿصري  (114)

 (4).مالؽ وسػقان قريـان :الشافعل قال :الق

ما  :أبل قال :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ  (115)

                                                        

 (.89ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.8485( برقؿ )4/112-113) مقزان آطتدالضعقػ، واكظر  (2)

 صحقح. (3)

 صحقح. (4)
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 (1).كان أطؾؿ بالســ مـ سػقان بـ طققـة ارأيت أحدً 

كا مقسك بـ  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد بـ سـان القاسطل (116)

 :قال اصالحً  وكان رجاًل  (4)طثؿان بـ زائدة الرازي قال: سؿعت (3)داود

طؾقؽ  :قال ؟مـ ترى أن أسؿع مـف :قدمت الؽقفة فؼؾت لسػقان الثقري

 .وسػقان بـ طققـة ،بزائدة بـ قدامة

كا طظ بـ الحسـ بـ  (5)حدثـا طبد الرمحـ كا حجاج بـ محزة (117)

سئؾ سػقان الثقري طـ سػقان بـ  :كا طبدالل بـ الؿبارك قال (6)شؼقؼ

 (7).لقس لف كظقر :يؼقل .ذاك أحد إحديـ :فؼال ؟طققـة

قال:  (8)حدثـا طبد الرمحـ كا الحسـ بـ طظ بـ مفران الؿتقثل (118)

                                                        
 صحقح. (1)

 (.92ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.114حت إثر رقؿ )هق الضبل، حسـ الحديث، وتؼدم ت (3)

 .التؼريبهق طثؿان بـ زائدة الؿؼرئ، ثؼة مـ رجال  (4)

(: شقخ 3/159) الجرح والتعديؾهق حجاج بـ محزة العجظ الحشابل، قال أبق زرطة كؿا يف  ( 5)

 مسؾؿ صدوق.

 .التؼريبأبق طبد الل الؿروزي، ثؼة حافظ مـ رجال  ( 6)

( طـ طظ بـ طؿر بـ العباس الػؼقف، طـ محؿد بـ 1/368) رشاداإلوروى إثر الخؾقظ يف  (7)

 يقسػ الػريابل أكف قال: ُسئؾ سػقان الثقري طـ سػقان بـ طققـة؟ فؼال: ذاك أحد إَحَدْيـ.

 ه(: كان صدوًقا.ا3/21) الجرح والتعديؾقال طـف ابـ أبل حاتؿ يف  (8)
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ٓ  :طبد الل بـ وهب يؼقل قال: سؿعتبـ بحر بـ بري  (1)طظ سؿعت

 .أطؾؿ بتػسقر الؼرآن مـ سػقان بـ طققـة اأطؾؿ أحدً 

قرئ طىل العباس بـ محؿد الدوري  :حدثـا طبد الرمحـ قال (119)

بـ طققـة أكبرهؿ يف طؿرو بـ ديـار ا :ك بـ معقـ يؼقليحق قال: سؿعت

 (2).وأرواهؿ طـف

قال: بـ الحسـ الفسـجاين  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (121)

وما  ،كان ابـ طققـة مـ أطؾؿ الـاس بالؼرآن :كعقؿ بـ محاد يؼقل سؿعت

 .أمجع لؿتػرق مـ ابـ طققـة ارأيت أحدً 

طظ بـ  قال :قاللبراء حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ أمحد بـ ا (121)

 ،وطؿرو بـ ديـار ،الزهري :كظرت فنذا اإلسـاد يدور طىل ستة :الؿديـل

صار  ، ثؿوإطؿش ،وأبل إسحاق الفؿداين ،ويحقك بـ أبل كثقر ،وقتادة

 :طؾؿ همٓء الستة إىل أصحاب إصـاف مؿـ صـػ فؿـ أهؾ الحجاز

 (4)ق.ومحؿد بـ إسحا ،وسػقان بـ طققـة ،وابـ جريج ،مالؽ

                                                        
 .التؼريبثؼة مـ رجال  (1)

 صحقح. (2)

 ه(: ثؼة، صدوق.ا6/181) الجرح والتعديؾـف الؿصـػ يف قال ط (3)

 (.46تؼدم برقؿ ) (4)
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e E  بٔ ع١ٓٝٝ يًعًِاباب َا ذنس َٔ قدّ مساع 

بـ سـان البصري كزيؾ مصر كا  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا يزيد (122)

 :أخبرين أبل كا شعبة وذكر سػقان بـ طققـة طـده فؼال :كصر بـ طظ قال

 .معف ألقاح صقيؾة طـد طؿرو بـ ديـار ويف أذكف قرط ابـ طققـة غالمً ارأيت 

 (2).شـػ :أو قال

قال: بـ مفدي  (3)ثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا إبراهقؿحد (123)

 ارأيت سػقان بـ طققـة طـد طؿرو بـ ديـار غالمً  :محاد بـ زيد يؼقل سؿعت

 (4).لف ذؤابة معف ألقاح

                                                        

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (1)

 .التؼريبصحقح، وكصر بـ طظ الجفضؿل هق وأبقه ثؼتان، ومها مـ رجال  (2)

ؼف أبق الؿصقصل، ثؼة، أما ققل الحافظ: )مؼبقل( وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقـ: فنكف بعقد فؼد وث (3)

  (2/214-216.)هتذيب الؽؿال(، واكظر 2/138-139) الجرح والتعديؾحاتؿ كؿا يف 

 صحقح. (4)
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قال:  -بـ الؿديـلايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (124)

 (1).شفربـ ست طشرة وثالثة أابـ شفاب وأكا اجالست  :سػقان يؼقل سؿعت

 :سػقان يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (125)

اكظروا إىل هذا  :جالست طبد الؽريؿ الجزري سـقـ وكان يؼقل ٕهؾ بؾده

 (2).الغالم يسللـل وأكتؿ ٓ تسللقين

بـ أبل صالب كا إسحاق بـ  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا العباس (126)

طؿرو  ؟ما كؾؼك مـؽ :بـ جريجيل ا قال :قالإسؿاطقؾ ثـا سػقان بـ طققـة 

 .بـ ديـار غؾبت طىل وسادتفا

 :سػقان يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (127)

وكان  -يعـل ومائة-حػظت الحديث طـ ابـ طجالن سـة أربع وطشريـ 

 (4)مهام يجالسـا طـده فؽـا كحػظ لف الحديث.

                                                        
 صحقح، وصالح  شقخ الؿملػ هق ابـ اإلمام أمحد بـ حـبؾ رمحة الل طىل الجؿقع. (1)

 صحقح كسابؼف. (2)

: التؼريبالحافظ يف  هق العباس بـ جعػر بـ طبد الل أبق محؿد بـ أبل صالب، ثؼة، وأما ققل (3)

ا: فؼد وثؼف ابـ أبل حاتؿ وكؼؾ طـ أبقف أكف قال: صدوق. وهذا طـده  صدوق. فنكف ققل بعقد جدًّ

هتذيب (، و6/215) الجرح والتعديؾبؿثابة ثؼة. ووثؼف طبد الل بـ طباس الؿدائـل، واكظر 

  (5/115.)التفذيب

 صحقح. (4)
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e E  بٔ ع١ٓٝٝ بايعًِاباب َا ذنس َٔ َعسف١ 
  زٚا٠ ايعًِ ْٚاقًٝ٘ٚنالَ٘ يف

ذؤيب بـ طؿرو السفؿل  كا حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل (128)

مة أهؾ سؿعت مـ صالح مقىل التق :سللت سػقان بـ طققـة :الؿديـل قال

سؿعت  -هرُ ث  ؽَ يعـل يُ -وأشار بقده  .هؽذا وهؽذا وهؽذا ،كعؿ :قال ؟اشقئً 

أصحابـا يحدث مـ  اوما طؾؿت أحدً  -ربَ ؽِ يعـل مـ الْ -مـف ولعابف يسقؾ 

 (1).طـف ٓ مالؽ بـ أكس وٓ غقره

فنين ٓ أطؾؿف  :فؼد بان أن ابـ طققـة مـتؼد لرواة أثار :قال طبد الرمحـ

 .امة شقئً أروى طـ صالح مقىل التق

حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا العباس بـ القلقد الخالل كا  (129)

                                                        

ْفؿل، قال طـف أبق حاتؿ يف حسـ، وذؤيب بـ طؿرو هق ذؤيب بـ  (1)  الجرح والتعديؾطؿامة الس 

 (: ضعػف الدارقطـل وغقره، ومل يفدر.2/33) الؿقزان(: صدوق. وقال الذهبل يف 3/451)
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 :ة العؼبة يؼقلربؿا سؿعت سػقان بـ طققـة طىل مجر :مروان بـ محؿد قال

 (1).احدثـا سعقد بـ بشقر وكان حافظً 

بـ ا قال: سؿعت (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ بـ كصر (131)

مل  :(4)[الثقري]قال سػقان  :يؼقل -بـ داود الخريبل (3)يعـل طبد الل-داود 

قال طظ  .بـ طؿر أفضؾ مـ طؿر بـ محؿد بـ زيد العسؼالينايؽـ يف آل 

 (5).وطاصؿ ،وزيد ،وأبق بؽر ،وواقد ،ومحؿد ،طؿر :ستةكاكقا  :بـ كصرا

قرئ طىل العباس بـ محؿد الدوري  :حدثـا طبد الرمحـ قال (131)

والثقري  ،سللت يحقك بـ معقـ طـ حديث شعبة طـ طؿرو بـ ديـار :قال

                                                        
(، ومروان بـ 3218ترمجة برقؿ ) التؼريبحسـ، والعباس بـ القلقد الخالل صدوق كؿا يف  (1)

 .بالتؼريمحؿد هق الطاصري، ثؼة، مـ رجال 

 .التؼريبطظ بـ كصر بـ طظ الجفضؿل، ثؼة، مـ رجال  (2)

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (3)

طىل ما بقـ الؿعؼقفتقـ بؼقلف: لقس يف ]د[: كلن بعضفؿ حذفف لظـف أكف غؾط: ٕن  طؾؼ الؿعؾؿل  (4)

بؾ يؽقن  هذه ترمجة سػقان بـ طققـة، فؾق كان هذا طـ سػقان الثقري لؿا كان إلدراجف هـا وجف،

محؾف يف ترمجة الثقري، وهذا وجقف، ولؽـ الحؽاية لؾثقري هؽذا ساقفا الخطقب مـ صريؼ 

( ط/ دار الغرب اإلسالمل، يف ترمجة طؿر، وفقفا: سػقان 13/5-6) تاريخ بغدادالؿملػ يف 

(، ذكر هذه الحؽاية طـ 822( برقؿ )7/496) التفذيبالثقري، وهؽذا يف ترمجة طؿر مـ 

 ه، فالخطل يف إدراجفا هـا.االثقري

 صحقح. (5)
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سػقان بـ  :قال ؟وسػقان بـ طققـة طـ طؿرو بـ ديـار ،طـ طؿرو بـ ديـار

وهق أطؾؿ بعؿرو بـ ديـار مـ محاد  ،ديـار طققـة أطؾؿفؿ بحديث طؿرو بـ

 (1).بـ زيدا

بـ مقؿقن الخقاط الؿؽل  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا محؿد (132)

يعـل طبد الؿؾؽ بـ -بـ أبجر احدثـا مـ مل تر طقـاك مثؾف  :كا سػقان قال

 ،بـ أبجرا :انر  بَ حدثـا إَ  :حدثـا مرة أخرى فؼال ثؿ -سعقد بـ أبجر

 (3).ومطرف

 بـايعـل -ثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ حد (133)

روى زرارة بـ  :وققؾ لف -يعـل ابـ طققـة-سػقان  قال: سؿعت -الؿديـل

ولؽـف كان  (4)ما رأى هق أبا جعػر :فؼال سػقان ؟اأطقـ طـ أبل جعػر كتابً 

 .يتتبع حديثف

                                                        

 صحقح. (1)

 ه(: صدوق ربؿا أخطل.ا6385ترمجة برقؿ ) التؼريبقال الحافظ يف  (2)

 (.791( برقؿ )9/485) التفذيبواكظر ترمجتف مـ 

 حسـ. (3)

 تؼريب التفذيبهق أبق جعػر الباقر محؿد بـ طظ بـ الحسقـ بـ طظ بـ أبل صالب، ثؼة فاضؾ.  (4)

 (.6191ترمجة برقؿ )
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 ،بـ أطقـ ومحران ،طبد الؿؾؽ بـ أطقـ :خقةإكاكقا ثالثة  :قال سػقان

 (1).وكاكقا شقعة ،وزرارة بـ أطقـ

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (134)

 (3).اصدوقً  (2)كان القلقد بـ كثقر :سػقان يؼقل قال: سؿعت -الؿديـل

 :سػقان يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (135)

ققؾ  .طؿش بسـقـالحديث قبؾ إ -يعـل إسؿاطقؾ-بـ أبل خالد اصؾب 

 (5).متؼاربقـ :قال ؟صؾب الحديث قبؾ أو إطؿش (4)فؿـصقر :لسػقان

قال: حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ بـ الؿديـل  (136)

 ؟ذهبت إىل زياد بـ طالقة فسللتف طـ إحاديث :سػقان يؼقل سؿعت

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (2/454( برقؿ )مـ صريؼ: محؿد بـ طقسك قال: حدثـا 557 )

 (.3485( برقؿ )3/321) لسان الؿقزانصالح بـ أمحد، بف. واكظر 

 (.6733( برقؿ )31/73) هتذيب الؽؿالالؼرشل، وتـظر ترمجتف يف  (2)

 صحقح. (3)

( برقؿ 1/235) سمآت أبل طبقد أجري أبا داود السجستاينبـ الؿعتؿر، ويـظر  هق مـصقر (4)

 (.6211( برقؿ )28/546) هتذيب الؽؿال(، و311)

 أي: صؾباه متؼاربقـ. الؿعؾؿل. (5)
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لؼل لؼل مثؾ ما  امل كؾؼ أحدً  :قال سػقان ثؿ ؟ما تريد مـل !ويحؽ :فؼال

ولؼل أسامة بـ  ،ولؼل جرير بـ طبد الل ،لؼل الؿغقرة بـ شعبة ،زياد

 (1).ولؼل قطبة بـ مالؽ ،شريؽ

كان  :لسػقان قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (137)

ومل يؽـ بالؿديـة أحد أطؾؿ  ،كعؿ :قال ؟يػتل (2)شرحبقؾ بـ سعد

 (3).فاحتاج فؽلهنؿ اهتؿقه ،بالؿغازي مـف

سػقان  قال: سؿعتالرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  حدثـا طبد (138)

فؼال  .مل يرو أهؾ الؿديـة طـف :ققؾ لف ،(4)وسئؾ طـ محؿد بـ إسحاق

بـ إسحاق مـذ بضع وسبعقـ سـة وما يتفؿف أحد مـ اجالست  :سػقان

بـ إسحاق جالس اكان  :قؾت لسػقان .اوٓ يؼقل فقف شقئً  ،أهؾ الؿديـة

بـ إسحاق أهنا حدثتف وأكف دخؾ اأخبرين  :فؼال .فاصؿة بـت الؿـذر

                                                        

 (.2714( برقؿ )12/413) هتذيب الؽؿالالؿدين، مقىل إكصار، ويـظر  (1)

 (.2714( برقؿ )12/413) هتذيب الؽؿالالؿديـل مقىل إكصار، ويـظر  (2)

 صحقح. (3)

هق محؿد بـ إسحاق بـ يسار أبق بؽر الؿطؾبل، إمام الؿغازي، صدوق يدلس، ورمل بالتشقع  (4)

 (.5762ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب(. ه151والَؼَدر، مات سـة )



t T        182 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 (1).طؾقفا

لسػقان  قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (139)

صقمقا » :بـ محؿد بـ حـقـ الذي روى طـف طؿرو بـ ديـارا :بـ طققـةا

ومحؿد بـ  ،وطبقد بـ حـقـ ،إبراهقؿ بـ طبد الل بـ حـقـ :فؼال ؟«لرؤيتف

                                                        
 صحقح. (1)

إسحاق هذا، فؼد قال الؿملػ يف  وقد أكؽر زوج فاصؿة بـت الؿـذر وهق هشام بـ طروة ققَل ابـ

الجرح والتعديؾ (7/193 كا إسؿاطقؾ بـ أبل الحارث، كا أمحد بـ محؿد بـ حـبؾ، طـ يحقك :)

ابـ سعقد الؼطان قال: قال هشام بـ طروة: هق كان يدخؾ طىل امرأيت؟ يعـل محؿد بـ إسحاق. 

 كالُؿـْؽِر.

 
ٌّ
ـَ الؿديـل– وقال: كا صالح بـ أمحد بـ محؿد بـ حـبؾ كا طظ قال: سؿعت يحقك بـ  -يعـل اب

ث طـ فاصؿة بـت الؿـذر. فؼال: أهق  سعقد الؼطان يؼقل: قؾت لفشام بـ طروة: إن ابـ إسحاق يحد 

 كان يصؾ إلقفا؟

وقد رأى أهؾ العؾؿ أن ما قالف هشام يف ابـ إسحاق لقس مؿا يجرح بف اإلكسان يف الحديث،  قًت:

هذا الذي قالف هشام بـ طروة لقس مؿا يجرح بف  (7/381 :)الثؼاتفؼال أبق حاتؿ ابـ حبان يف 

سؾؿة وططاء  لوأب ،وذلؽ أن التابعقـ مثؾ إسقد وطؾؼؿة مـ أهؾ العراق :اإلكسان يف الحديث

سؿعقا صقهتا وقبؾ الـاس  ،ودوهنؿا مـ أهؾ الحجاز قد سؿعقا مـ طائشة مـ غقر أن يـظروا إلقفا

بـ إسحاق كان يسؿع مـ اوكذلؽ  ،ادهؿ إلقفا حتك يـظر إلقفا طقاكً أخبارهؿ مـ غقر أن يصؾ أح

ففذا سؿاع صحقح والؼادح  ،أو بقـفؿا حائؾ مـ حقث يسؿع كالمفا ،ٌؾ بَ ْس فاصؿة والستر بقـفؿا مُ 

 ه.افقف هبذا غقر مـصػ

هشام بـ طروة؟ فؾعؾف سؿع مـفا يف الؿسجد،  يدروما يُ  (3/371 :)الؿقزانوقال الذهبل يف 

؟ وقد كاكت يف هذا لءش ي، أو دخؾ طؾقفا فحدثتف مـ وراء حجاب، فللسؿع مـفا وهق صب أو

 ه.اْت ـ  امرأة قد كبرت وأَس 



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 183 

 

 

 

 

 :قال ؟طتاب بـ حـقـ :قؾت .(1)حـقـ مـ أهؾ الؿديـة مقايل آل العباس

 (2).هذا مؽل ،ٓ

سػقان سئؾ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (141)

كان أيقب أفؼففؿا يف  :قال (4)؟وأيقب بـ مقسك (3)طـ إسؿاطقؾ بـ أمقة

فذكرت  ،وكـت إلسؿاطقؾ بـ أمقة أصقل مجالسة ،الػتقا يف البققع وإمقر

 (5).مها ابـا طؿ إسؿاطقؾ وأيقب بـ مقسك :ذلؽ ٕبل فؼال

 (6)ان لقثً إ :لسػقان قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (141)

فلكؽر  .تقضل ملسو هيلع هللا ىلصروى طـ صؾحة بـ مصرف طـ أبقف طـ جده أن الـبل 

                                                        

( يرى أن طببقد بـ حـقـ مقىل لزيد بـ الخطاب قال: وقال 5/446) التاريخ الؽبقرأما البخاري يف  (1)

 هابـ طققـة مقىل آل العباس، وٓ يصح.ا

 ( ٓبـ الؿديـل ط/دار الراية.72)ص رواة مـ اإلخقة وإخقاتالصحقح، واكظر  (2)

ترمجة  تؼريب التفذيبهق إسؿاطقؾ بـ ُأمقة بـ طؿرو بـ سعقد بـ العاص إُمقي، ثؼة، ثبت.  (3)

 (.429برقؿ )

تؼريب هق أيقب بـ مقسك بـ طؿرو بـ سعد بـ العاص، أبق مقسك الؿؽل إمقي، ثؼة.  (4)

 (.631رقؿ )ترمجة ب التفذيب

 صحقح. (5)

ا، ومل يتؿقز حديثف: َفُترك. (6) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق لقث بـ أبل ُسؾقؿ، صدوق اختؾط جدًّ

(5722.) 
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 (1).ملسو هيلع هللا ىلصذاك سػقان وطجب مـف أن يؽقن جد صؾحة لؼل الـبل 

سللت سػقان طـ  :كا طظ قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح  (142)

قؾت  ،اجعػر بـ محؿد بـ طباد بـ جعػر وكان قدم القؿـ فحؿؾقا طـف شقئً 

إكؿا وجد  :فؼال سػقان ؟يحقك بـ سعقد أحاديثروى معؿر طـف  :لسػقان

فذهب  اإكؿا مجع كتبً  ،أكا أطرف هبؿ ،ومل يؽـ صاحب حديث اذاك كتابً 

 (2).هبا

 بـايعـل -محد كا طظ حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أ (143)

الذي روى  (3)سػقان وسئؾ طـ طبد إطىل التقؿل قال: سؿعت -الؿديـل

 (4).اكان قاصًّ  :فؼال سػقان ؟طـف مسعر

قال:  -الؿديـل بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (144)

                                                        
 ( لؾؿملػ.1/52) العؾؾصحقح، ويـظر  (1)

 صحقح. (2)

عر، (، وقال: روى طـف أبق صالب يحقك بـ يعؼقب الؼاص، ومس6/28) الجرح والتعديؾذكره يف  (3)

 هوالعالء بـ سامل العبدي، سؿعت أبل يؼقل ذلؽ.ا

 ه(، وقال: روى طـف مسعر بـ كدام الؽقيف.ا6/72) تاريخف الؽبقروذكره البخاري يف 

(: رجؾ صالح، حدث طـف مسعر، 1/317) العؾؾ ومعرفة الرجالوقال اإلمام أمحد كؿا يف 

 والؿسعقدي.

 صحقح. (4)
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أرين  :(1)فؼؾت لزياد بـ سعد .كان الزهري هفـا :سػقان قال سؿعت

 (2).وأكا ٓ أدري ،ت حافظ تذهب تسلل طـفاأك ،ٓ :فؼال .كتابؽ

 :سػقان يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (145)

والزهري مل يسؿع  (3)سؿع مـ جابر ،كان طؿرو بـ ديـار أكبر مـ الزهري

 (4).مـف

زكريا  :لسػقان قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (146)

ن أهنؿ حؽقا طـؽ إ :ققؾ لسػقان .ٓ :قال ؟مل يجالس ططاء (5)بـ إسحاقا

إكؿا  ،ٓ :فؼال سػقان ؟أخرج إلقـا ططاء صحقػة :زكريا بـ إسحاق قال

هذه أططاكقفا يعؼقب بـ ططاء  :فؼال ،أراين صحقػة طـف ما هل بالؽبقرة

فقجدت فقفا أشقاء  .ملسو هيلع هللا ىلصهذه التل سؿع أبل مـ أصحاب الـبل  :وقال

 (6).مل تؽـ يف الصحقػة وأشقاء قد سؿعـاها ،سؿعت مـ طؿرو وغقره

                                                        
 الجرح والتعديؾ، ويـظر التؼريبمحـ الخراساين، ثؼة، مـ رجال هق زياد بـ سعد بـ طبد الر (1)

 (.191( و)ص1/414) العؾؾ ومعرفة الرجال(، و3/533)

 صحقح. (2)

 .صحقح البخاري( مـ 711واكظر الحديث رقؿ ) (3)

 (.332-331)ص جامع التحصقؾصحقح، واكظر  (4)

  (3/593.)الجرح والتعديؾ، ويـظر ؼريبالتهق زكريا بـ إسحاق الؿؽل، ثؼة، مـ رجال  (5)

 صحقح. (6)
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سػقان وقؾت  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (147)

طؼبة بـ وهب روى طـ يزيد  :بـ يؼال لفاكان لقهب بـ طؼبة البؽائل  :لف

وٓ كان مـ  ،ما كان ذاك يدري ما هذا إمر :فؼال سػقان .بـ إصؿا

 (1).شلكف

قال:  -الؿديـل بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (148)

بـ محؿد بـ الؿـؽدر روى طـ أبقف  (2)إن مـؽدر :سػقان وققؾ لف سؿعت

قد سؿعت  :فؼال سػقان .طىل قزح ارأيت أبا بؽر واقػً  :طـ جابر قال

 :قال سػقان ثؿ .واستحققت مـف ايؼقلف فؽرهت أن أققل لف شقئً  امـؽدرً 

بـ طبد الرمحـ بـ أخبرين سعقد  :بـ الؿـؽدراإكؿا قال  :كحـ أحػظ لف مـف

 (3).يربقع طـ جبقر بـ الحقيرث

                                                        

( طؼبة بـ وهب ِذْكًرا، وقال: روى طـف ابـف 6/441) تاريخف الؽبقرصحقح، وقد ذكر البخاري يف  (1)

 هوهب وابـ طققـة.ا

( كؼاًل طـ أبقف، وكؼؾ طـ ابـ معقـ أكف قال: طؼبة 6/317) الجرح والتعديؾوكذا الؿملػ يف 

 هطؼبة العامري، صالح.ا ابـ وهب بـ

 (.6964ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبلقـ الحديث.  (2)

(، ثؿ قال: وإكؿا هق 1/193) العؾؾ ومعرفة الرجالوقد ذكر اإلمام أمحد كالم سػقان هذا كؿا يف  (3)

 هطبد الرمحـ بـ سعقد بـ يربقع.ا

 =بـ الؿـؽدر، ثؿ قال: وققل ( الخالف طىل ا1/272-273) العؾؾوذكر اإلمام الدارقطـل يف 
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قال: بـ الحسـ الفسـجاين  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (149)

 (3)كان زياد بـ سعد :ابـ طققـة يؼقل قال: سؿعتبـ محاد  (2)كعقؿ سؿعت

 .بحديث الزهري امـ أهؾ خراسان وكان يسؽـ الؿديـة وكان طالؿً 

طثؿان بـ طقسك  دثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كاح (151)

شقخ مـ -قال أبق طؿران  :حبان بـ مقسك يؼقل قال: سؿعت (4)الؿروزي

 .ٓ ترى طقـاك مثؾف :بـ طققـة فؼالاذكرت طبد الل طـد  -بـ الؿباركاأصحاب 

يؼقل: طظ بـ الؿديـل  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (151)

 (6).لحصقـبـ ا (5)كـا كتؼل حديث داود :سػقان بـ طققـة يؼقل سؿعت

                                                        

ابـ طققـة أصح، طىل أكف قد وهؿ يف ققلف: )سعقد بـ طبد الرمحـ بـ يربقع(، وإكؿا هق: طبد الرمحـ  =

 هابـ سعقد بـ يربقع.ا

 العؾل ومعرفة الرجالويـظر تعؾقق شقخـا ادحدث ويص اهلل بن حمؿد عباس عذ كتاب 

(1/143.) 

 .(24ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 ضعقػ. ( 2)

 (.144، وتؼدم تحت إثر رقؿ )التؼريبثؼة مـ رجال  (3)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (4)

الجرح (، ويـظر 1789ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة إٓ يف طؽرمة، وُرمل برأي الخقارج.  (5)

 ( ٓبـ رجب.2/644) شرح طؾؾ الترمذي(، و1874( برقؿ )3/418-419) والتعديؾ

 صحقح. (6)
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الؼطقعل  (1)أبا معؿر قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (152)

بـ محؿد  (2)يعـل طبد الل .بـ طؼقؾاكان ابـ طققـة ٓ يحؿد حػظ  :يؼقل

 (3).بـ طؼقؾا

 قال :قالحدثـا طبد الرمحـ كا أبق زرطة حدثـا الحؿقدي  (153)

 (4).كان ابـ طؼقؾ يف حػظف شلء فؽرهت أن ألؼاه :سػقان

 قال: سؿعتأبا القلقد الطقالسل  قال: سؿعتزرطة  حدثـا أبق (154)

ما جاءكا مـ العراق أحد  :ابـ طققـة يؼقل قال: سؿعتبـ أبل قرة  (5)طبقد

 (6).أفضؾ مـ طثؿان بـ زائدة

                                                        
 تؼريب التفذيبهق إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ بـ معؿر بـ الحسـ الفذيل، أصؾف هروي، ثؼة ملمقن.  (1)

 (.419ترمجة برقؿ )

 الجرح والتعديؾ(، ويـظر 3617ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق، يف حديثف لقـ.  (2)

  (1/329.)شرح طؾؾ الترمذي(، و716( برقؿ )5/153)

 صحقح. (3)

 صحقح. (4)

قال طـف أبق حاتؿ: صدوق. وقال ابـ معقـ: ما بف بلس. وقال يعؼقب بـ شقبة: ثؼة، صدوق.  (5)

الجرح والتعديؾ (5/412( برقؿ )1915 ،)لسان الؿقزان (5/125( برقؿ )5541.) 

ففق ثؼة، وابـ معقـ إذا قال يف الراوي: )لقس بف بلس( ومثؾف: )ما بف بلس( ففق ثؼة كؿا يف  قًت:

مؼدمة لسان الؿقزان (1/93 وأبق حاتؿ متشدد، فصدوق مـف تعادل ثؼة. ويـظر ،)التـؽقؾ 

(1/351.) 

 (.826( برقؿ )6/151) الجرح والتعديؾصحقح، ويـظر  (6)
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يعـل -بـ أبل الحارث كا طظ  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا إسؿاطقؾ (155)

مسؾؿ  بـ (2)كان ققس :قال -يعـل ابـ طققـة-طـ سػقان  -الؿديـل بـا

لؼد بؾغـل أكف مل يرفع رأسف إىل  :قال سػقان ،الجديل مـ أهؾ الخشقع

 (4).مـ الخشقع (3)السؿاء مـذ كذا وكذا

 :حدثـا طبد الرمحـ كا أبل وطظ بـ الحسـ الفسـجاين قآ (156)

تسؿعقا مـ  ٓ :بـ طققـة يؼقلا قال: سؿعتبـ الؿغقرة  (5)سؿعـا يحقك

 (7).قا مـف ما كان يف ثقاب وغقرهواسؿع ةٍ ـ  ما كان يف ُس  (6)بؼقة

                                                        
، التؼريبهق إسؿاطقؾ بـ أبل الحارث أسد بـ شاهقـ البغدادي، أبق إسحاق، ثؼة، مـ رجال  (1)

تحرير (، و1/283) هتذيب التفذيبوق( فبعقد، ويـظر ترمجتف مـ وأما ققل الحافظ فقف: )صد

  (1/129-131.)التؼريب

 (.5626ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة، ُرمل باإلرجاء.  (2)

( طىل ققل سػقان هذا: ورفع الرأس إىل السؿاء يؾزم الؿسؾؿ: 5/164) السقرطؾؼ الذهبل يف  (3)

 هالتل يفتدي هبا، والل أطؾؿ.ا لقعرف مقاققت الصالة والـجقم

 صحقح. (4)

 (.798( برقؿ )9/191) الجرح والتعديؾهق يحقك بـ الؿغقرة الرازي، ثؼة لف ترمجة يف  (5)

تؼريب هق بؼقة بـ القلقد بـ صائد بـ كعب الؽالطل، صدوق، كثقر التدلقس طـ الضعػاء.  (6)

 (.1728( برقؿ )2/434) ؾالجرح والتعدي(، ويـظر 741ترمجة برقؿ ) التفذيب

 صحقح. (7)

  ورواه الخطقب يفالؽػاية ( مـ صريؼ الؿملػ، بف.134-133)ص 

 =أكف ٓ تمخذ طـف إحاديث الؿتعؾؼة بالتحؾقؾ والتحريؿ، وأما أحاديث الترغقب  َٚع٢ٓ ٖرا:
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 :حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا هارون بـ سعقد إيظ قال (157)

ومـ كان  :-يعـل ابـ طققـة-سػقان  قال :قالبـ كزار  (1)أخبرين خالد

 (2).أصؾب لحديث كافع وأطؾؿ بف مـ أيقب السختقاين

ل بـ السـدي الرازي الباغ (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أمحد (158)

بـ الحؽؿ بـ  (4)أخبرين طبد الرمحـ :إبراهقؿ بـ مقسك قال قال: سؿعت

ما بؼل أحد أروى طـ محؿد بـ  :بشقر طـ سػقان بـ طققـة أكف قال ذات يقم

 .إكؿا كريد أهؾ الصدق :قال ؟إبراهقؿ بـ أبل يحقك :فؼقؾ لف .الؿـؽدر مـل

كا  حدثـا طبد الرمحـ أكا أبق بؽر بـ أبل خقثؿة فقؿا كتب إيل   (159)

وكان  ،بـ مقسرة (6)كا سػقان بـ طققـة كا إبراهقؿ (5)حامد بـ يحقك البؾخل

                                                        

د يف أحا133)ص الؽػايةوالترهقب والؿقاطظ وكحق ذلؽ فجائز، ويـظر كتاب  = ديث ( باب التشدُّ

 إحؽام والتجقز يف فضائؾ إطؿال.

 (.16وهق حسـ الحديث كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.915( برقؿ )2/256) الجرح والتعديؾحسـ، ويـظر  (2)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (3)

 هق طبد الرمحـ بـ الحؽؿ بـ بشقر، قال ابـ وارة: كان أطؾؿ الـاس بالشققخ الؽقفققـ. وقال إبراهقؿ (4)

الجرح ابـ مقسك: ما رأيت أحدا أففؿ لؿشقخة أبل إسحاق الفؿداين مـ طبد الرمحـ بـ الحؽؿ. 

  (5/227.)والتعديؾ

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (5)

 .التؼريبهق إبراهقؿ بـ مقسرة الطائػل، ثؼة مـ رجال  (6)
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 (1).أصدق الـاس وأوثؼفؿ

بـ يقكس كا سػقان طـ  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا سريج (161)

 .بـ حؽقؿ وكان ثؼة (3)إحقص

كان ابـ طققـة يؼدم  :حدثـا طبد الرمحـ سؿعت أبل يؼقل (161)

ـُ ا طَ ؾِ غَ وَ  :قال ،يف الحديثإحقص بـ حؽقؿ طىل ثقر  إحقص  :طققـة ب

 .صدوق (5)وثقر (4)مـؽر الحديث

                                                        
 (.793( برقؿ )1/241) تاريخ ابـ أبل خقثؿةصحقح.  (1)

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (2)

 .التؼريبهق إحقص بـ حؽقؿ بـ  طؿقر العـسل، الحؿصل، مـ رجال  (3)

. وقال ابـ معقـ: ٓ شلء. وقال أبق ملسو هيلع هللا ىلصقال أمحد: ٓ يروى حديثف: يرفع إحاديث إىل الـبل 

 (.1252( برقؿ )2/327-328) الجرح والتعديؾحاتؿ: لقس بؼقي، مـؽر الحديث. 

 : ضعقػ الحػظ.التؼريبوقال الحافظ يف 

وهـاك فرق بقـ )مـؽر الحديث( و)روى أحاديث مـاكقر(، قال ابـ دققؼ العقد: إن ققلفؿ )روى  (4)

أحاديث مـاكقر( ٓ يؼتضل بؿجرده ترك روايتف حتك تؽثر الؿـاكقر يف روايتف ويـتفل إىل أن يؼال فقف: 

اديث مـؽرة(: ٕن )مـؽر مـؽر الحديث. فؾقـتبف لؾػرق بقـ ققلفؿ: )مـؽر الحديث( و)روى أح

ـٍ ٓ  الحديث( وصٌػ يف الرجؾ يستحؼ بف الترك لحديثف، والعبارة إخرى تؼتضل أكف وقع لف يف حق

دائًؿا، وقد قال أمحد بـ حـبؾ يف محؿد بـ إبراهقؿ التقؿل: )يروي أحاديث مـؽرة(، وقد اتػؼ طؾقف 

 ه.ا«إكَم إطَمل بالـقات»الشقخان، وإلقف الؿرجع يف حديث: 

الـؽت (3/436 لؾزركشل، ويـظر )الؿؼترح يف أجقبة بعض أسئؾة الؿصطؾح 53، 49)ص ،

 ( مـ صبعة أثار بصـعاء.111

 (.869ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق ثقر بـ يزيد الحؿصل، ثؼة، ثبت إٓ أكف يرى الؼدر.  (5)
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 (2)ة الـؿقري كا هارونبـ شب   (1)رحدثـا طبد الرمحـ كا طؿ (162)

بـ  (3)كان محؿد :قال -يعـل ابـ طققـة-كا سػقان  -معروف بـايعـل -

 (4).الؿـؽدر مـ معادن الصدق يجتؿع إلقف الصالحقن

 بـايعـل -كا صالح بـ أمحد كا طظ حدثـا طبد الرمحـ  (163)

 ،مل أر مـ همٓء أفؼف مـ الزهري :سػقان يؼقل قال: سؿعت -الؿديـل

 (5).وقتادة ،ومحاد

 :حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا هارون بـ سعقد إيظ قال (164)

كان  :قال -طققـة بـايعـل -طـ سػقان  -كزار بـايعـل - (6)أخبرين خالد

 (7).ـةالزهري أطؾؿ أهؾ الؿدي

                                                        

 (7/461 ،)هتذيب التفذيبع ، وققل الحافظ: صدوق. بعقد، ويراجالتؼريبثؼة مـ رجال  (1)

  (3/75.)تحرير التؼريبو

 .التؼريبهق هارون بـ معروف الؿروزي، ثؼة مـ رجال  (2)

 .التؼريبهق محؿد بـ الؿـؽدر التقؿل، ثؼة مـ رجال  (3)

 صحقح. (4)

 صحقح. (5)

 (.16حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

 حسـ. (7)
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سػقان  قال: سؿعت (1)بـ الطباعاحدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا  (165)

 (2).يعـل الزهري .مل يؽـ يف الـاس أحد أطؾؿ بالسـة مـف :يؼقل

 -محاد بـايعـل - (3)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا كعقؿ (166)

كلكف  :أي ،(4)حدثـا أبق الزبقر وهق أبق الزبقر :بـ طققـة يؼقلا قال: سؿعت

 .يضعػف

بـ مـصقر الرمادي كا طظ بـ  (5)دثـا طبد الرمحـ كا أمحدح (167)

 (7).وكان ثؼة ،(6)كا سػقان كا مطرف -يعـل ابـ الؿديـل-طبدالل 

كا  :حدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر بـ أبل خقثؿة فقؿا كتب إيل   (168)

                                                        

 .التؼريبباع، ثؼة مـ رجال هق محؿد بـ طقسك بـ الط (1)

 صحقح. (2)

 (.24هق كعقؿ بـ محاد الخزاطل، ضعقػ، وتؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق محؿد بـ مسؾؿ بـ تدرس، قال الحافظ: صدوق إٓ أكف يدلس.  (4)

  (8/74-76.)الجرح والتعديؾ(، ويـظر 6331)

 .التؼريبثؼة وأرفع، وهق مـ رجال  (5)

 (8/313 ،)الجرح والتعديؾ، ويـظر التؼريبهق مطرف بـ صريػ الؽقيف، ثؼة، مـ رجال  (6)

 (.869( برقؿ )1/412) العؾؾ ومعرفة الرجالو

 صحقح. (7)
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 قال :قال -ابـ طققـة-بـ العباس الباهظ كا سػقان يعـل  (1)محؿد بـ طؿرو

 (2).ما يسرين أين كذبت وأن يل الدكقا وما فقفا :مطرف بـ صريػ

حدثت طـ أمحد بـ حـبؾ طـ  :حدثـا طبد الرمحـ قال (169)

ويحقك بـ  ،بـ شفابا :محدثق الحجاز :طبدالرزاق طـ ابـ طققـة قال

 (3).وابـ جريج يجقئقن بالحديث طىل وجفف ،سعقد

 (5)بـ الحسـ الفسـجاين كا كعقؿ (4)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (171)

أطؾؿ الـاس بحديث  (6)كان هشام :سػقان بـ طققـة قال :قالبـ محاد ا

 .الحسـ

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين كا كعقؿ بـ محاد  (171)

بروايتف طـ  الؼد أتك هشام بـ حسان طظقؿً  :ابـ طققـة يؼقل قال: سؿعت

                                                        

 (.5194ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبحسـ الحديث، قال طـف الحافظ: صدوق ربؿا وهؿ.  (1)

 حسـ. (2)

 ُيدرى مـ هق.شقخ الؿملػ ٓ  (3)

 (.24ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.24هق كعقؿ بـ محاد الخزاطل، ضعقػ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

(: ثؼة مـ 7339يف الترمجة رقؿ ) التؼريبهق هشام بـ حسان إزدي الؼردوسل، قال الحافظ يف  (6)

 هكف ققؾ: كان يرسؾ طـفؿا.اأثبت الـاس يف ابـ سقريـ، ويف روايتف طـ الحسـ وططاء مؼال: ٕ
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 (1).إكف كان صغقرً  :قال ؟ؿَ لِ  :ققؾ لـعقؿ .الحسـ

 قال :قالبـ العالء  (2)ـ كا أبل كا طبد الجبارحدثـا طبد الرمح (172)

 (4).طـدكا مـ معادن الصدق (3)كان مسعر :-بـ طققـةايعـل -سػقان 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طبد الل بـ الزبقر الحؿقدي كا  (173)

 (6).بـ أبل طائشة وكان مـ الثؼات (5)سػقان كا مقسك

أكا شقخ مـ  حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا الحؿقدي كا سػقان (174)

كـت مع أبل بردة بـ أبل  :قال ،وكان ثؼة (7)شعبة :أهؾ الؽقفة يؼال لف

                                                        

(: قؾت: هذا فقف كظر، بؾ كان كبقًرا، وقد جاء أيضا طـ كعقؿ بـ 6/357) السقرقال الذهبل يف  (1)

 همحاد طـ سػقان بـ طققـة قال: كان هشام أطؾؿ الـاس بحديث الحسـ. ففذا أصح.ا

 هافظ: ٓ بلس بف.اهق طبد الجبار بـ العالء بـ طبد الجبار العطار البصري، قال الح (2)

 يظفر لف تقثقؼ الرجؾ. التفذيبلؽـ مـ كظر كالم إئؿة يف  قًت:

 .التؼريبهق مِْسَعر بـ كدام بـ ضفقر الفاليل، ثؼة مـ رجال  (3)

 صحقح. (4)

 (.7129ترمجة برقؿ ) التؼريبهق مقسك بـ أبل طائشة الفؿداين، ثؼة، كان يرسؾ.  (5)

 صحقح. (6)

 ه(: ٓ بلس بف.ا2816يف  الترمجة رقؿ ) التؼريبديـار الؽقيف، قال الحافظ يف  هق شعبة بـ (7)

 = الجرح والتعديؾ، ويـظر ه(: صدوق.ا2311( برقؿ )2/11) الؽاشػوقال  الذهبل يف 
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 .مقسك يف داره

هق شعبة بـ ديـار روى  :حدثـا طبد الرمحـ سؿعت أبل يؼقل (175)

 .طـف سػقان الثقري

بـ  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا الحؿقدي كا سػقان كا يزيد (176)

رأيت  :لقىل طـ البراء بـ طازب قالأبل زياد بؿؽة طـ طبد الرمحـ بـ أبل 

فؾؿا قدمت الؽقفة  :قال سػقان .رفع يديف إذا افتتح الصالة ملسو هيلع هللا ىلصرسقل الل 

وكان بؿؽة  ،فظــت أهنؿ لؼـقه (2).ٓ يعقد ثؿ :سؿعتف يحدث بف فزاد فقف

 (3).ف قد تغقر حػظفكإ :وقالقا يل ،يقمئذ أحػظ مـف يقم رأيتف بالؽقفة

                                                        

= (4/368.) 

 .التؼريبهق يزيد بـ أبل زياد الفاشؿل مقٓهؿ الؽقيف، ضعقػ، مـ رجال  (1)

قح: ٕن الؿؼصقد هـا هق كالم ابـ طققـة يف رواة العؾؿ وكاقؾقف، وأما الحديث السـد إىل سػقان صح (2)

( مـ 749الؿرفقع فنن سـده ضعقػ: لضعػ زياد بـ أبل زياد، والحديث طـد أبل داود برقؿ )

 ( مـ صريؼ: طبد الل بـ محؿد الزهري، كالمها طـ سػقان، بف.751صريؼ: شريؽ، وبرقؿ )

قر وآختالط: ولذا قال سػقان: )وكان بؿؽة أحػظ مـف يقم رأيتف بالؽقفة، وهـاك فرٌق بقـ التغ (3)

 وقالقا يل: إكف قد تغقر حػظف(.

مقزان فؽالمف طىل تغقر الحػظ، وأكف مل يعد كؿا كان بؿؽة، ومؿا يميد ذلؽ ما قالف الذهبل يف 

حجة إمام، لؽـ يف  ( مـ ترمجة هشام بـ طروة قال: هشام بـ طروة أحد إطالم4/311) آطتدال

كف وسفقؾ بـ ابل أمـ الؽَِبر تـاقض حػظف، ومل يختؾط أبًدا، وٓ طبرة بؿا قالف أبق الحسـ بـ الؼطان 

 =و أمحػقضف  لفـس قبةالشب   ومل يبؼ حػظف كفق يف حالتغقر قؾقاًل  كعؿ الرجُؾ  ،صالح اختؾطا وتغقرا
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 (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا الحؿقدي كا سػقان كا قعـب (177)

 (2).طـ طؾؼؿة بـ مرثد االتؿقؿل وكان ثؼة خقارً 

 (4)بـ الحسـ الفسـجاين كا كعقؿ (3)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (178)

                                                        

خر طؿره حدث بجؿؾة كثقرة مـ آق يف ولؿا قدم العرا ، هق معصقم مـ الـسقانأ ؟وهؿ فؽان ماذا =

حاديث مل يجقدها ومثؾ هذا يؼع لؿالؽ ولشعبة ولقكقع ولؽبار أ العؾؿ يف غضقن ذلؽ يسقرُ 

 ،سالمففق شقخ اإل :ثبات بالضعػاء والؿخؾطقـئؿة إفدع طـؽ الخبط وذر خؾط إ ،الثؼات

 ها.حسـ الل طزاءكا فقؽ يا ابـ الؼطانأولؽـ 

م أن هـاك فرًقا بقـ التغقر وآختالط، لؽـفؿ قد يطؾؼقن كؾؿة )تغقر( فظفر مؿا تؼد قًت:

( مـ ترمجة طبقدة بـ 367)ص الؽقاكب الـقراتويريدون هبا )اختؾط(: ولفذا قال ابـ الؽقال يف 

 معتب الضب ل: قال شعبة: أخبرين طبقدة قبؾ أن يتغقر.

آختالط، وقد يريد أكف ساء حػظف، والل وقال: الظاهر أكف أراد بتغقره  آغتباطوذكره صاحب 

 هأطؾؿ.ا

فؿـ تغقر لؽثرة الـسقان فنن إئؿة ٓ يلخذون طـف، بخالف التغقر الذي ٓ يمثر: ولفذا قال  قًت:

( مـ ترمجة محؿد بـ الػضؾ السدوسل: قؾت: مل يلخذ طـف أبق داود: 11/269: )السقرالذهبل يف 

 كالمف كتخؾقط السؽران أْن ٓ يحؿؾ طـف ألبتة، وأن  مـ تغقر لتغقره، والذي يـبغل أن مـ خؾط يف

 هلؽثرة الـسقان أن ٓ يمخذ طـف.ا

 .( لشقخـا القادطل 111، 61الجقاب طـ السمال رقؿ ) الؿؼترحواكظر 

 ه: صدوق.االتؼريبهق قعـب التؿقؿل الؽقيف، قال الحافظ يف  (1)

 صحقح إىل سػقان. (2)

 (.24إثر رقؿ )ثؼة، تؼدم تحت  (3)

 ضعقػ، تؼدم قريًبا. (4)
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كؾ  لن العامل الذي يعطإ :بـ طققـة يؼقل قال: سؿعت -محاد بـايعـل -

 .حديث حؼف

يعـل -طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين كا كعقؿ حدثـا  (179)

يحؿؾ طـف مـ إحاديث  اما رأيت أحدً  :ابـ طققـة قال :قال -محاد بـا

 (1).بـ الؿـؽدراالؿرسؾة ما تحؿؾ طـ 

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد حـبؾ كا طظ  (181)

 (2)ن إسؿاطقؾكا :يؼقل -يعـل ابـ طققـة-سػقان  قال: سؿعت -الؿديـل

 (3).بـ محؿد بـ سعد مـ أرفع همٓءا

بـ احدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر بـ أبل خقثؿة فقؿا كتب إيل كا  (181)

 (5)كـت إذا سؿعت الحسـ :أخبرين أبل كا ابـ طققـة قال :قال (4)أبل رزمة

 (6).طـ الزهري وطؿرو بـ ديـار جعؾت أصبعل يف أذين يبـ طؿارة يروا

                                                        
 تؼدم الؽالم طىل رجالف يف الذي قبؾف، وابـ الؿـؽدر هق محؿد، ثؼة تؼدم. (1)

 .التؼريبهق إسؿاطقؾ بـ محؿد بـ سعد بـ أبل وقاص، ثؼة مـ رجال  (2)

 صحقح. (3)

 .التؼريبـ رجال ابـ أبل رزمة هق محؿد بـ طبد العزيز بـ أبل رزمة، وهق وأبقه ثؼتان م (4)

 تؼريب التفذيبهق الحسـ بـ طؿارة البجظ، مقٓهؿ، أبق محؿد الؽقيف، قاضل بغداد، متروك.  (5)

 (.1274ترمجة برقؿ )

 صحقح. (6)
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كا  كا أبق بؽر بـ أبل خقثؿة فقؿا كتب إيل  حدثـا طبد الرمحـ  (182)

كا الحسـ بـ ديـار  :بـ طققـة يؼقلا قال: سؿعتبـ الؿـذر  (1)إبراهقؿ

 (2).وكان يؼال فقف

بـ يحقك بـ سعقد الؼطان كا  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد (183)

يؼقل كان  :سػقان بـ طققـة قال: سؿعتبـ طؿر بـ أبل القزير  (4)إبراهقؿ

 (6).االػزاري إمامً  (5)حاقأبق إس

                                                        

 (.255ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق إبراهقؿ بـ الؿـذر الحزامل، صدوق.  (1)

(2) تاريخ ابـ أبل خقثؿة (2/86( برقؿ )1851،) .وهق حسـ 

الجرح هق أمحد بـ محؿد بـ يحقك بـ سعقد الؼطان، أبق سعقد البصري، قال طـف الؿملػ يف  (3)

اء، قدم مـ البصرة وكان صدوًقا، ُسئؾ أبل طـف؟ فؼال:  (2/74والتعديؾ (: كتبـا طـف بساُمر 

 هصدوق.ا

 ه: صدوق.االتؼريبوقال الحافظ يف 

سعقد بـ يحقك، وسقليت يف بعض الؿقاضع يؼقل: رأيت جدي. ويـسب إىل جده، فقؼال: أبق  قًت:

 (.1118كؿا يف إثر رقؿ )

 (.224ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (4)

هق إبراهقؿ بـ محؿد بـ الحارث بـ أسؿاء الػزاري، اإلمام، أبق إسحاق، ثؼة حافظ، لف تصاكقػ.  (5)

تؼريب التفذيب ( 232ترمجة برقؿ.) 

 حسـ. (6)

 رواه مـ صريؼ الؿملػ ابـ طساكر يف وتاريخ دمشؼ (7/125( وسقليت برقؿ ،)1227.) 
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حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل حدثـل هارون بـ سعقد أخبرين  (184)

كان أطؾؿ الـاس  :قال -طققـة بـايعـل -بـ كزار طـ سػقان  (1)خالد

 (4)وطؿرة ،بـ الزبقر (3)وطروة ،بـ محؿد (2)الؼاسؿ :بحديث طائشة ثالثة

.بـت طبد الرمحـ
(5) 

  بـ أمحد بـ حـبؾ فقؿا كتب إيل  طبد الل كاأحدثـا طبد الرمحـ  (185)

 ،(6)بـ طققـة يؼقل كا محؿد بـ طجالنا قال: سؿعتأبل  حدثـل :قال

 (7).وكان ثؼة

                                                        

 (.16حسـ الحديث  تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 تؼريب التفذيبهق الؼاسؿ بـ محؿد بـ أبل بؽر الصديؼ التقؿل الثؼة، أحد الػؼفاء بالؿديـة.  (2)

 (.5524ترمجة برقؿ )

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبام بـ خقيؾد إسدي، ثؼة، فؼقف، مشفقر.هق طروة بـ الزبقر بـ العق (3)

(4593.) 

تؼريب هل طؿرة بـت طبد الرمحـ بـ سعد بـ ُزرارة إكصارية الؿدكقة، أكثرت طـ طائشة، ثؼة.  (4)

 (.8742ترمجة برقؿ ) التفذيب

 حسـ. (5)

تؼريب  .حاديث أبل هريرة هق محؿد بـ طجالن الؿدين، صدوق، إٓ أكف اختؾطت طؾقف أ (6)

 ( ٓبـ رجب.1/123-125) شرح طؾؾ  الترمذي(، ويـظر 6176ترمجة برقؿ ) التفذيب

(7) العؾؾ ومعرفة الرجال (1/198( برقؿ )194.) 
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يعـل - (1)أبا معؿر قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (186)

 (3).سؾقؿ لبـ أب (2)بـ طققـة ٓ يحؿد حػظ لقثاكان  :يؼقل -الؼطقعل

كا  ،خقثؿة فقؿا كتب إيل   لحدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر بـ أب (187)

ما يؼقل أصحابؽ يف محؿد بـ  :بـ طققـة أكف قالاطـ  (4)إبراهقؿ بـ الؿـذر

 (6).ٓ تؼؾ ذاك :قال .كف كذابإ :يؼقلقن :قال ؟(5)إسحاق

حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا طبد الجبار بـ العالء كا سػقان  (188)

-اق بـ أبل إسحاقإسح بـايعـل - (7)كان يقسػ :قال -طققـة بـايعـل -

                                                        
 تؼريب التفذيبهق إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ بـ معؿر، أبق معؿر الؼطقعل، أصؾف هروي، ثؼة، ملمقن.  (1)

 (.419ترمجة برقؿ )

ا ومل يتؿقز حديثف: فُترك.  (2)  (.5721ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق اختؾط جدًّ

 صحقح. (3)

 (.182إبراهقؿ بـ الؿـذر حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.55لؾػائدة اكظر التعؾقؼ طىل إثر رقؿ ) (5)

دة بعد ققلف )ٓ تؼؾ ذاك(: فؾؼد (، وفقف زيا3168( برقؿ )2/326) تاريخ ابـ أبل خقثؿةحسـ.  (6)

رأيتف خؾػ الؼبر يـتظر يزيد بـ خصقػة. قؾت: ما تصـع هاهـا؟ قال: اكتظر يزيد بـ خصقػة أسؿع 

 همـف إحاديث التل أفدتـل.ا

  ورواه ابـ شاهقـ يفتاريخ الثؼات ( مـ صريؼ: ابـ أبل 1147( برقؿ )281-281)ص

 خقثؿة، بف.

 =ترمجة برقؿ  التؼريببل إسحاق السبقعل، وقد يـسب لجده، ثؼة. هق يقسػ بـ إسحاق بـ أ (7)
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 (1).حػظ ولد أبل إسحاقأ

طظ  قال :قالبـ أمحد بـ البراء  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (189)

مل يؽـ مـ ولد أبل إسحاق أحد أحػظ  :قال سػقان بـ طققـة :بـ الؿديـلا

 (3).طـدي مـ يقسػ بـ إسحاق بـ أبل إسحاق

 حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين كا أمحد بـ (191)

 (4).ثؼة خقار ،كا سؾقؿان بـ أبل الؿغقرة -طققـة بـايعـل -حـبؾ كا سػقان 

كا أبق  أبق بؽر بـ أبل خقثؿة فقؿا كتب إيل   كاأحدثـا طبد الرمحـ  (191)

صؾب الحديث وهق  امل أر أحدً  :سػقان قال :قالبـ الؿغقرة  (5)الػتح كصر

 بـ الؼاسؿ. (6)مسـ أحػظ مـ روح

                                                        

 (.919( برقؿ )9/217-218) الجرح والتعديؾ(، ويـظر 7911) =

  (6/114.)هتذيب التفذيبصحقح، وطبد الجبار بـ العالء ثؼة، ويـظر  (1)

 مل.( ط/دار الغرب اإلسال73( برقؿ )2/114-116) تاريخ بغدادثؼة، لف ترمجة يف  (2)

 صحقح. (3)

(4) العؾؾ ومعرفة الرجال (1/151( برقؿ )416( برقؿ )1/268( و)54.) 

 (.2142( برقؿ )8/468) الجرح والتعديؾقال أبق حاتؿ طـف: صدوق.  (5)

 (.1981ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق روح بـ الؼاسؿ التؿقؿل العـبري، ثؼة.  (6)
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بـ مقؿقن العطار الرقل  (1)كا طظحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (192)

وسئؾ طؿا رواه طؿرو بـ شعقب  -طققـة بـايعـل -سػقان  قال: سؿعت

 (3)غقره أجقد مـف. :فؼال ؟(2)طـ أبقف طـ جده

بـ خالد  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق هارون الخراز محؿد (193)

مـ  :قؾت لؿسعر :بـ طققـةا قال :قالبـ سؾقؿان البؾخل  (5)الرازي كا طظ

والؼاسؿ بـ  ما رأيت أثبت مـ طؿرو بـ ديـار :قال ؟أثبت مـ أدركت

 .-طبد الل بـ مسعقد بـايعـل -طبدالرمحـ 

طـ أثبت  اسلل مسعرً  :بـ طققـة بـاقؾة أثاراهذا لعـاية  قال أبْ حمند:

 مـ أدركف.

 :سػقان يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (194)

                                                        

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (1)

 (.6383( برقؿ )3/263) مقزان آطتدالؾػائدة يـظر ل (2)

 صحقح. (3)

 ه(: كتبت طـف مع أبل وأبل زرطة، وهق صدوق.ا7/245) الجرح والتعديؾقال طـف الؿملػ يف  (4)

( ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، وذكره ابـ حبان يف 6/189) الجرح والتعديؾذكره الؿملػ يف  (5)

الثؼات (8/472.وطؾؼ الؿعؾؿل طىل ترمجتف هـاك بؼقلف: مل كظػر بف ،) 
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كقػ سؿعت  ؟كقػ سؿعت أبا هريرة :مة فسللتفأجئت إىل صالح مقىل التق

 (1).فتركتف .كف قد اختؾطإ :فؼالقا ؟بـ طباسا

كا أبل  خقثؿة فقؿا كتب إيل   لحدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر بـ أب (195)

 (3).طـ جابر إكؿا هل صحقػة (2)حديث أبل سػقان :كا سػقان بـ طققـة قال

قال: اين بـ الحسـ الفسـج (4)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (196)

يؼقل: بـ طؿر  (6)بشر يؼقل: سؿعتبـ سعقد الدارمل  (5)أمحد سؿعت

 (7).طؾقؽ بزهقر بـ معاوية فؿا بالؽقفة مثؾف :بـ طققـة يؼقلا سؿعت

قال: الؿديـل  بـ حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ (197)

بـ  (8)مل يؽـ بالؿديـة رجؾ أرضك مـ طبد الرمحـ :سػقان يؼقل سؿعت

                                                        

 (.33( برقؿ )265-258)ص الؽقاكب الـقراتصحقح، ويـظر  (1)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق صؾحة بـ كافع القاسطل أبق سػقان اإلسؽاف، كزل مؽة، صدوق.  (2)

(3151.) 

 صحقح. (3)

 (.24تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.39ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب ثؼة حافظ. (5)

 (.51هق بشر بـ طؿر الزهراين، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

 صحقح. (7)

 =هق طبد الرمحـ بـ الؼاسؿ بـ محؿد بـ أبل بؽر الصديؼ التقؿل، ثؼة جؾقؾ، قال ابـ طققـة طـف: كان  (8)
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 (1).الؼاسؿ

 :سػقان يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (198)

 (2)ما كان أشد اكتؼاد مالؽ بـ أكس لؾرجال وأطؾؿف بشلهنؿ.

سػقان وذكر  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (199)

بـ أخل طؿرو افقهبت كتابف  ،(4)للاب كتاكتبت طـف  :بـ طبقد قال (3)طؿرو

مل  :فؼقؾ لسػقان .بـ جدطاناووهبت لف كتاب  :قال سػقان .بـ طبقدا

وكـت أريد  :قال سػقان ثؿ .كـت قد حػظتف ومل أر أين أكساه :قال ؟وهبتف

 (6)ومجع يده. ،كلكف يريد أثبت مـف .وقال بقده .مـف (5)أهر

 :سػقان يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (211)

                                                        

 (.4117ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبأفضؾ أهؾ زماكف.  =

 .صحقح (1)

 صحقح. (2)

لفؿ.  (3)   (6/114.)سقر أطالم الـبالءهق طؿرو بـ طبقد الزاهد العابد كبقر الؿعتزلة وأو 

 : كذا يف ]د[.قال الؿعؾؿل  (4)

( مـ صريؼ: محؿد بـ طقسك طـ صالح بف بؾػظ: 3/997) الضعػاءلؽـ العؼقظ رواه يف  قًت:

 كتبت طـف كتاًبا كثقًرا. وهق مختصر طـده.

 إَهَرة هل: الحال الحسـة والفقئة، ومعـك كالمف أكف يريد أحسـ مـف. (5)

 صحقح. (6)
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 (3).ؿ أذهب إلقف ومل أقربففؾ (2)ابـ سؿقع بقفسقًّ  (1)كان إسؿاطقؾ

 :سػقان يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (211)

قال  (4).ردَ شقخ طابد فؿا وضعف طـد أهؾ الؿديـة إٓ الؼَ  اكان بالؿديـة أيًض 

جالست  :قال سػقان ثؿ (5).بـ أبل لبقدا :قال ؟مـ هق :فؼؾت لسػقان :طظ

 :(6)لؽقفة وقؾت لعؿر بـ سعقدوقدم ا -يعـل بؿؽة-بـ أبل لبقد هفـا ا

 (7) فذهب إلقف فؾؼقف وجالسف سػقان بالؽقفة.

سػقان وسئؾ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (212)

                                                        

تؼريب هق إسؿاطقؾ بـ سؿقع الحـػل، أبق محؿد الؽقيف، صدوق، ُتُؽؾ ؿ فقف لبدطة الخقارج.  (1)

 (.456ترمجة برقؿ ) التفذيب

لبفقسقة مـ فرق الخقارج. ويـظر كسبة إىل أبل هبقس الفقصؿ بـ جابر الخارجل، تـسب إلقف الػرقة ا (2)

الؿؾؾ والـحؾ (1/219.لؾشفرستاين ) 

 صحقح. (3)

 أي: بدطة الَؼَدر. (4)

ترمجة  تؼريب التفذيبهق طبد الل بـ أبل لبقد الؿدين، أبق الؿغقرة، كزل الؽقفة، ثؼة، ُرمل بالؼدر.  (5)

 (.3584برقؿ )

 ، والل أطؾؿ.لعؾف طؿر بـ سعقد الثقري أخق سػقان الثقري ( 6)

 صحقح. (7)
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 :اطبد الرمحـ بـ إسحاق كان قدريًّ  :فؼال ؟بـ إسحاق (1)طـ طبدالرمحـ

د إكف ق :وقالقا ،فجاءكا هفـا مؼتؾ القلقد فؾؿ كجالسف ،فـػاه أهؾ الؿديـة

 (2)سؿع الحديث.

 :سػقان يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (213)

 :بـ أمقة وقال (4)وإسؿاطقؾ ،بـ مقسك (3)مل يؽـ طـدكا قرشققـ مثؾ أيقب

أسـ مـف ومل يؽـ  (5)طؿران بـ مقسك :كان ٕيقب بـ مقسك أخ يؼال لف

 (6)طـده شلء.

 :سػقان يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (214)

                                                        
هق طبد الرمحـ بـ إسحاق بـ طبد الل بـ الحارث بـ كـاكة الؿدين، كزيؾ البصرة ويؼال لف: طباد.  (1)

 (.3824ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق رمل بالؼدر. 

 صحقح. (2)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (2/727.مـ صريؼ: صالح وهق ابـ اإلمام أمحد، بف ) 

تؼريب هق أيقب بـ مقسك بـ طؿرو بـ سعقد بـ العاص أبق مقسك الؿؽل إمقي، ثؼة.  (3)

 (.631ترمجة برقؿ ) التفذيب

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبإسؿاطقؾ بـ أمقة بـ طؿرو بـ سعقد بـ العاص إمقي، ثؼة ثبت.  (4)

(429.) 

 (.98)ص الرواة مـ اإلخقة وإخقاتيـظر لذلؽ  (5)

 قح.صح (6)
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أيـ كان حػظ  :قؾت لسػقان .أحػظ طـدكا مـ غقره (1)بـ صاوساكان 

لق شئت قؾت  :قال ؟بـ صاوسابـ مقسرة طـ صاوس مـ حػظ  (2)إبراهقؿ

 (3)إين أقدم إبراهقؿ طؾقف يف الحػظ فعؾت. :لؽ

كان  :لسػقان قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (215)

 (5).اكان أصؾف كقفقً  :الق ؟ابـ يسار كقفقًّ  (4)صدقة

 :سػقان يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (216)

 بـ يزيد بـ جابر مع مسؾؿة بـ هشام وكان رجاًل  (6)أول ما قدم طؾقـا يزيد

مل يؽـ يف أصحاب  :وكاكقا يؼقلقن :قال سػقان .حسـ الفقئة حسـ الـحق

 (7)مؽحقل مثؾف.

                                                        

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق طبد الل بـ صاوس بـ كقسان القؿاين، أبق محؿد ثؼة فاضؾ طابد.  (1)

(3418.) 

 (.262ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق إبراهقؿ بـ مقسرة الطائػل كزيؾ مؽة، ثبٌت حافظ.  (2)

 صحقح. (3)

 (.2938ترمجة برقؿ ) ذيبتؼريب التفهق صدقة بـ يسار الجزري، كزيؾ مؽة، ثؼة.  (4)

 صحقح. (5)

 (.1262( برقؿ )9/296) الجرح والتعديؾ(، و7844ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة فؼقف.  (6)

 صحقح. (7)
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سـ الفسـجاين كا طؿرو بـ حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الح (217)

ما كان بالؽقفة بعد طربققـ  :قال-طققـة بـايعـل -محؿد الـاقد كا سػقان 

 (3).(2)ومحاد (1)إبراهقؿ والشعبل مثؾ مقلققـ الحؽؿ

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (218)

سػقان بـ  حدثت :قال -يعـل الزبقري- (4)أبا أمحد قال: سؿعت -الؿديـل

بـ أبل كجقح ا حديث ببعض -هالل بـايعـل -الطحان  (5)طققـة طـ معىل

 (6)ما أحقج صاحب هذا إىل أن يؼتؾ. :فؼال

                                                        
 (.1461ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق ابـ طتقبة الؽـدي، ثؼة ثبت، إٓ أكف ربؿا دل س.  (1)

ترمجة  تؼريب التفذيبفؼقف صدوق لف أوهام، وُرمل باإلرجاء. هق محاد بـ أبل سؾقؿان إشعري،  (2)

 (.1518برقؿ )

 العؾؾ ومعرفة الرجال(، ويـظر 24صحقح، وطظ بـ الحسـ الفسـجاين تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.1544( برقؿ )2/59)

، ثؼة ثبت إٓ أكف هق محؿد بـ طبد الل بـ الزبقر بـ طؿر بـ درهؿ إسدي أبق أمحد الزبقري الؽقيف (4)

 (.6155ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبقد يخطئ يف حديث الثقري. 

 تؼريب التفذيبهق معىل بـ هالل بـ سقيد أبق طبد الل الطحان الؽقيف، اتػؼ الـؼاد طىل تؽذيبف.  (5)

 (.6855ترمجة برقؿ )

 صحقح. (6)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (4/1361مـ صريؼ: صالح، ب ،).ف 

 =مقزان (، و3541( برقؿ )2/536( و)1192( برقؿ )1/511) العؾؾ ومعرفة الرجالويـظر 
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قال:  -الؿديـل بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (219)

 (2)بـ أبان. (1)أتقت طدن فؾؿ أر مثؾ الحؽؿ :سػقان بـ طققـة قال سؿعت

 :سػقان يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (211)

 (4)الفجري يسقق الحديث بسقاقة جقدة طىل ما فقف. (3)كان إبراهقؿ

بـ اإن  :لسػقان قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (211)

 اطـ الحسـ بـ محؿد أن طؾقًّ  -ديـار بـايعـل -جريج روى طـ طؿرو 

بـ سعقد  وقال سػقان .لؼد ضؾؿ مـ مـع بـل إم كصقبفؿ مـ الدية :قال

وٓ  الزمت طؿرً  ،أخطلوا :فؼال سػقان ، اطـ طؿرو طؿـ سؿع طؾقً 

سؿعت مـ طبد الل بـ  :قال طؿرو :سػقان قال :قال ثؿ .يتؽؾؿ بؽؾؿة إٓ

 (5)لؼد ضؾؿ مـ مـع بـل إم كصقبفؿ مـ الدية. :قال طظ :محؿد يؼقل

                                                        

 (.8679( برقؿ )4/152) آطتدال =

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق الحؽؿ بـ أبان العدين، أبق طقسك، صدوق طابد لف أوهام.  (1)

(1447.) 

 صحقح. (2)

ترمجة  تؼريب التفذيبلقـ الحديث رفع مقققفات. هق إبراهقؿ بـ مسؾؿ الفجري أبق إسحاق  (3)

 (.417( برقؿ )2/131-132) الجرح والتعديؾ(، ويـظر 254برقؿ )

 .صحقح (4)

  (25/195-125.)آستذكار(، و9/316) مصـػ ابـ أبل شقبةصحقح، ويـظر  (5)
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 :حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا هارون بـ سعقد إيظ قال (212)

كان طؿرو بـ ديـار أطؾؿ  :خبرين خالد بـ كزار طـ سػقان بـ طققـة قالأ

 (1)أهؾ مؽة.

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ سؿعت  (213)

كا طؿرو بـ ديـار  :بـ طققـة قالاطبدالرمحـ بـ الحؽؿ بـ بشقر يذكر طـ 

اسؿعف مـ طؿرو أحب إيل مـ طشريـ مـ  اوحديثً  (2).وكان ثؼة ثؼة ثؼة

 .غقره

 :سػقان يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (214)

 ،بـ شبرمة وكان أسـ مـف وأقرأ لؾؼرآن مـفابـ أخل اكان طؿارة بـ الؼعؼاع 

 (3)بـ أبل لقىل وكان أسـ مـف.ابـ أخل اوكان طبد الل بـ طقسك 

                                                        

 (، وهق حسـ الحديث.16حسـ، وخالد بـ كزار تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (: ثؼة ثؼة ثؼة.1281( برقؿ )6/231) الجرح والتعديؾذا يف إصؾ، وك (2)

(: قال سػقان بـ طققـة: هق ثؼة ثؼة ثؼة 269)ص هتذيب إسؿاء والؾغاتإٓ أن الـقوي قال يف 

 ، ومل أقػ طىل ذلؽ طـد غقره.هثؼة. أربع مرات.ا

 صحقح. (3)
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e E باب َا ذنس َٔ دالي١ ضفٝإ بٔ ع١ٓٝٝ عٓد ايعًُا٤ 

بـ أمحد بـ الؾقث الرازي كا  (1)لحسـحدثـا طبد الرمحـ كا ا (215)

بـ طققـة إٓ اما كتبـا طـ  :يؼقل اوكقعً  قال: سؿعتبـ زكجؾة  (2)سفؾ

 (3)وإطؿش حل سـة ست وأربعقـ ومائة.

بـ آدم الؿروزي فقؿا  (4)حدثـا طبد الرمحـ أخبرين محؿقد (216)

طىل بقـ يديف  ابـ طققـة قط إٓ جاثقً اطـد  اما رأيت وكقعً  :قال كتب إيل  

 (5)ٓ يتؽؾؿ. اركبتقف ساكتً 

                                                        

 (.5( برقؿ )3/2) الجرح والتعديؾوثؼف الؿصـػ يف  (1)

ترمجة  تؼريب التفذيبهق سفؾ بـ زكجؾة الرازي أبق طؿرو الخقاط إشتر، الحافظ، صدوق.  (2)

(: ثؼة. وهذا أقرب، وتـظر 2189( برقؿ )1/359) الؽاشػ(، وقال الذهبل يف 2672برقؿ )

 .هتذيب التفذيبترمجتف مـ 

 صحقح. (3)

 (.6552) ترمجة برقؿ تؼريب التفذيبقال الحافظ: صدوق.  (4)

 حسـ. (5)
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بـ سعقد  (1)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل ثـا إبراهقؿ (217)

 (3)ارأيت مسعرً  :بـ سعقد إمقي يؼقل (2)يحقك قال: سؿعتالجقهري 

 (4)يشػع إلكسان إىل سػقان بـ طققـة يحدثف.

حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري  (218)

بـ اكـا كخرج مـ مجؾس إطؿش فـليت  :يؼقل (5)يةأبا معاو قال: سؿعت

 (6).طققـة

يعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ ثـا طظ  (219)

بالؾقؾ طـد طؿرو بـ  (7)كـت ألزم أيقب :سػقان قال :قال -الؿديـل بـا

                                                        

 (.181ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة، حافظ، ُتُؽؾ ؿ فقف بال حجة.  (1)

تؼريب هق يحقك بـ سعقد بـ أبان بـ سعقد بـ العاص إمقي الؽقيف كزيؾ بغداد، صدوق ُيغِرب.  (2)

 (.7614ترمجة برقؿ ) التفذيب

 هق مسعر بـ كدام. (3)

 حسـ.  (4)

زم الضرير الؽقيف، أبق معاوية، لؼبف: فافاه. ثؼة، أحػظ الـاس لحديث إطؿش، هق محؿد بـ خا (5)

 (.5878ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوقد يفؿ يف حديث غقره. 

 صحقح. (6)

ترمجة  تؼريب التفذيبهق أيقب بـ أبل تؿقؿة السختقاين، ثؼة ثبت حجة، مـ كبار الػؼفاء العباد.  (7)

 (.611برقؿ )
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ديـار وكـت أفقده طـ طؿرو بـ ديـار رؤوس إحاديث وأذهب معف 

كؿ روى طؿرو طـ فالن وكؿ  :ف وكان يسللـلفلسلل لف طـ تؾؽ إصرا

وأسال لف  اأكتب لف مـ كؾ شقخ شقئً  ، ثؿفلقصفا طؾقف ؟روى طـ فالن

 (1).طـ يحقك بـ سعقد إكصاري اوكتبت لف أصرافً  ،طـفا اطؿرً 

قال:  -الؿديـل بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (221)

وأكا غؾقؿ وكـت صقيؾ  (2)بـ أبل كجقحاربؿا طادين  :سػقان قال سؿعت

 (3)الؿالزمة بالؾقؾ والـفار.

 (5)بـ أمحد بـ الؾقث كا سفؾ (4)حدثـا طبد الرمحـ ثـا الحسـ (221)

وهق مريض  (7)زائدة بـ طققـة طىلادخؾ  :قال (6)بـ زكجؾة كا أبق أسامةا

                                                        

 صحقح. (1)

 تؼريب التفذيبهق طبد الل بـ أبل َكجقح الؿؽل، الثؼػل، مقٓهؿ، ثؼة، ُرمل بالؼدر وربؿا دل س.  (2)

 (.3686ترمجة برقؿ )

 صحقح. (3)

 (.215ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 صدوق تؼدم يف الؿصدر السابؼ. (5)

بؽـقتف، ثؼة، ثبت، ربؿا دلس، وكان هق محاد بـ أسامة الؼرشل، مقٓهؿ الؽقيف، أبق أسامة، مشفقر  (6)

 (.1495ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببآخره يحدث مـ كتب غقره. 

 =ترمجة  تؼريب التفذيبهق زائدة بـ قدامة الثؼػل، أبق الصؾت الؽقيف، ثؼة، ثبت، صاحب سـة.  (7)
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ـَ ا فسلل زائدةُ   (1).وكتبف شلءطققـة طـ حديث فحدثف فدطا زائدة ب ب

 :الحسـ بـ الؾقث ثـا سفؾ زكجؾة يؼقل حدثـا طبد الرمحـ كا (222)

بـ طققـة طـ الزهري طـ محؿد بـ جبقر طـ أبقف أن اا طـ شعبة طـ ـَ ثْ د  ُح 

 (2).«ٓ يدخؾ الجـة قاصع» :قال ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

                                                        

 (.1993برقؿ ) =

 حسـ. (1)

ثْ  (2)  الصحقحقــَا(، وأما متـ الحديث ففق ثابٌت يف شقخ ابـ زكجؾة ٓ ُيدَرى مـ هق: ٕكف قال: )ُحد 

( مـ صريؼ: 2556، ومسؾؿ برقؿ )-وهق ابـ خالد–( مـ صريؼ: طؼقؾ 5984رواه البخاري برقؿ )

 سػقان ومالؽ ومعؿر، كؾفؿ طـ الزهري، بف.
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e E  بٔ ع١ٓٝٝ ٚذَ٘ ْفط٘اباب يف تٛاضع 

 قال:بـ سؾؿة الـقسابقري  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (223)

كػسف  لما يرث ابـ طققـة كثقرً ا يؼقل: سؿعت (2)أبا قدامف السرخسل سؿعت

 :يؼقل

 (4)ومـ الشؼاء تػردي بالسمدد  غقر مسقد (3)رتصذهب الزمان ف

                                                        

يف  ( ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، ووصػف الذهبل2/54) الجرح والتعديؾترمجف الؿصـػ يف  (1)

تذكرة الحػاظ (3/637.بالحجة الحافظ، وقال: إكف رفقؼ مسؾؿ يف الرحؾة إىل بؾخ، وإىل البصرة ) 

تؼريب هق طبقد الل بـ سعقد بـ يحقك القشؽري، أبق قدامة السرخسل، ثؼة، ملمقن، ُسـ ل.  (2)

 (.4325ترمجة برقؿ ) التفذيب

( برقؿ 12/147) تاريخ بغداد: )وصرت(، ويف : كذا وقع يف ]ل[، ووقع يف ]د[قال الؿعؾؿل  (3)

( وغقره: )خؾت الديار َفُسدت(، أي: بضؿ السقـ، أي: صرت سقًدا. وهق الصقاب، 5526)

 هوالؿعـك طؾقف، أي: إين لُِخُؾق  الديار طـ مستحؼ  السقادة صرت سقًدا مع أكـل غقر مستحؼ.ا

 صحقح. (4)
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e E  بٔ ع١ٓٝٝ ٚإتكاْ٘ ٚثكت٘ يف ْفط٘اباب َا ذنس َٔ سفظ 

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (224)

بـ طققـة أحب إيل يف ا :يحقك بـ سعقد يؼقل ؿعتقال: س -الؿديـل

 (2).(1)الزهري مـ معؿر

قرئ طىل العباس بـ محؿد الدوري  :حدثـا طبد الرمحـ قال (225)

سػقان بـ طققـة أثبت مـ محؿد بـ مسؾؿ  :سؿعت يحقك بـ معقـ يؼقل

وهق أثبت مـ داود العطار يف طؿرو بـ ديـار وأحب  ،الطائػل وأوثؼ مـف

 (3)إيل مـف.

                                                        

 ابـ راشد. (1)

 صحقح. (2)

(3) معقـ تاريخ ابـ ( و438برقؿ ،)مقسقطة أققال يحقك بـ معقـ ورجال الحديث وطؾؾف 

 (.1439( برقؿ )2/211)
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طـ إسحاق بـ مـصقر  (1)ذكره أبل :دثـا طبد الرمحـ قالح (226)

 سػقان بـ طققـة ثؼة. :طـ يحقك بـ معقـ قال

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك سؿعت طظ بـ الؿديـل  (227)

 بـ طققـة.اما يف أصحاب الزهري أتؼـ مـ  :يؼقل

أثبت أصحاب  :أبل يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (228)

بـ طققـة أطؾؿ بحديث طؿرو بـ ديـار اوكان  ،ققـةوابـ ط ،الزهري مالؽ

 (2)ثؼة. ابـ طققـة إمامً اوكان  ،مـ شعبة

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (229)

بـ طباس ايف حديث طؿرو طـ ططاء طـ  :لسػقان قؾت :قال -الؿديـل

 .ابـ جريج خالػ هشقؿً اإن  :فؼؾت «إذا اشتريت بـؼد وبعت بـؼد» :قال

 (3)أكا أحػظ لفذا مـفؿا. :فؼال سػقان

                                                        

 : يف ]د[: )ذكر أبل(.قال الؿعؾؿل  (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

  وإثر رواه طبد الرزاق يفالؿصـػ (8/236 ،قال: أخبركا ابـ طققـة، طـ طؿرو بـ ديـار ،)

: إذا استؼؿت بـؼد وبعت بـؼد فال بلس بف، وإذا استؼؿت بـؼد طـ ططاء، طـ ابـ طباس، قال

 = فبعت بـسقئة فال: إكؿا ذلؽ ورق بقرق.
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بـ مـصقر الرمادي كا طبدالرزاق  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (231)

 (2)إن صاحبؽ لثؼة. :بحديث طـ سػقان بـ طققـة فؼال امعؿرً  حدثت :قال

 بٔ ع١ٓٝٝاباب َا ذنس َٔ سطٔ َٓطل 

 قال: سؿعت (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد بـ مـصقر (231)

 (4)بـ طققـة يف حسـ الؿـطؼ.ابـ جريج مثؾ اما رأيت بعد  :طبدالرزاق قال

                                                        

تث بف ابـ شبرمة، فؼال: ما أرى بف بلًسا. قال طؿرو: إكؿا يؼقل ابـ طباس: ٓ  = قال ابـ طققـة: فحد 

 يستؼقؿ بـؼد ثؿ يبقع لـػسف بديـ.

 (.114ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبيف الققػ يف الؼرآن.  ثؼة، حافظ، صعـ فقف أبق داود لؿذهبف (1)

 صحقح. (2)

 هق الرمادي، تؼدم قريًبا. (3)

 صحقح. (4)
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e E  بٔ ع١ٓٝٝ يًطًطإ يف أَس املطًُنياباب َا ذنس َٔ َٓاصش١ 

حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ سؿعت أبل  (232)

بـ زائدة وهق بالقؿـ ومل يؽـ  (1)دخؾ سػقان بـ طققـة طىل معـ :يؼقل

بعد فجعؾ سػقان يعظف ويذكر لف أمر سػقان تؾطخ بشلء مـ أمر السؾطان 

 (2).؟أخقهؿ أكت ؟أبقهؿ أكت :الؿسؾؿقـ فجعؾ معـ يؼقل لف

                                                        

ة الربعل الشقباين، كان أمقًرا  (1) هق أبق الػضؾ معـ بـ زائدة بـ مطر بـ شريؽ بـ طامر بـ مهام بـ مر 

قدم صـعاء أمقًرا مـ قَِبؾ أبل جعػر  كبقًرا أجقاًدا مشفقًرا، وكان أحد شجعان العرب، وفتاكفا،

 ( لؾخزرجل.4/128) العؼد الػاخر يف صبؼات أهؾ القؿـالؿـصقر. 

 صحقح. (2)
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 ملسو هيلع هللا ىلصبٔ ع١ٓٝٝ بعُات ايٓيب اباب َا ذنس َٔ َعسف١ 

 ٚددات٘ ٚتطُٝت٘ هلٔ

أبا غسان مالؽ بـ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل  (233)

بـات  ملسو هيلع هللا ىلصلـبل ات اؿ  طَ  :سػقان بـ طققـة يؼقل قال: سؿعت (1)إسؿاطقؾ

وصػقة  ،م طبداللأوأم حؽقؿ وهل البقضاء وهل تق ،طاتؽة :طبد الؿطؾب

 (2) .وأمقؿة ،وبرة ،وهل أم الزبقر

أبا غسان مالؽ بـ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل  (234)

 ملسو هيلع هللا ىلصابـا الػقاصؿ إحداها جدة الـبل  :بـ طققـة يؼقلا قال: سؿعتإسؿاطقؾ 

وأم طظ  ،الل بـ طؿرو بـ طؿران بـ مخزوم أم أبقف اسؿفا فاصؿة بـت طبد

 :ملسو هيلع هللا ىلصفاصؿة بـت أسد بـ هاشؿ وأم حسـ وحسقـ فاصؿة بـت رسقل الل 

 (3)فؾذلؽ سؿقا ابـا الػقاصؿ.

                                                        
 (.6464ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالـفدي، ثؼة، متؼـ، صحقح الؽتاب، طابد.  (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)
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e E 

e E 

 بٔ ع١ٓٝٝ يًشدٜحاباب َا ذنس َٔ دٛد٠ أخر 

حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ بـ  (235)

يقب إذا حدثـل بالحديث رددتف كان أ :سػقان يؼقل قال: سؿعتالؿديـل 

 (1)مرتقـ.

 باب َا ذنس َٔ َسث١ٝ ضفٝإ بٔ ع١ٓٝٝ

بـ  (3)طـ حامد  (2)ذكره أبل :حدثـا طبد الرمحـ قال (236)

 بـ مـاذر يؼقل لؿا مات سػقان بـ طققـة:ا قال: سؿعتيحقك البؾخل 

                                                        
 صحقح. (1)

 ه: يف ]د[: )ذكر أبل(.اقال الؿعؾؿل  (2)

 (.1176ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ.  (3)
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 منننـ كنننان يبؽنننل ورًطنننا طنننالًَم 

 

 فؾقبننننننؽ لفسننننننّلم سننننننػقاكا

 راحننننقا بسننننػقان إلننننك قبننننره 

 

 والعؾنننننؿ مؽسنننننقيـ أكػاكنننننا

 ٓ يبعننننندكؽ اهلل منننننـ هالنننننؽ 

 

  وأحزاكننننننناأورثـنننننننا غنننننننَمًّ 

 

قال: بـ طثؿان بـ مخؾد  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (237)

حضرت جـازة سػقان بـ طققـة بؿؽة  :بعض مشايخ البصريقـ قال سؿعت

 فؽان فقؿا قال: ،وابـ الؿـاذر يؼقل فقفا مرثقة :قال

 ؾننننق مننننـ الحؽؿننننة أكقارهنننناجت

 

 ا تشننننتفل إكػننننس ألقاكننننامنننن

 حننننند إمنننننة   طؾؿفنننننااينننننا و 

 

 لؼقنننت منننـ ذي العنننرش رضنننقاكا

 راحننننقا بسننننػقان طؾننننك كعشننننف 

 

 والعؾننننننؿ مؽسننننننقيـ أكػاكننننننا

  

                                                        

(، وقال: صدوق. وقال: ُسئؾ أبل 114( برقؿ )8/25) الجرح والتعديؾترجؿ لف الؿصـػ يف  (1)

 هطـف؟ فؼال: شقخ.ا
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 سفياٌ انثىزي
 ّمً العلناء اجلَابرٗ اليكاد باللْف٘

 ضفٔاٌ بً ضعٔد بً مطسّق الجْزٖ أبْ عبد اهلل

 ٍّْ ثْز بً عبد مياٗ بً أد بً طاخب٘
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 ويٍ انعهًاء اجلهابرة اننقاد بانكىفت

 ٖٚٛ ثٛز بٔ عبد َٓا٠ بٔ أد بٔ طاخب١ ضفٝإ بٔ ضعٝد بٔ َطسٚم ايجٛزٟ أبٛ عبد اهلل

 ذنس َٔ عًِ ضفٝإ ايجٛزٟ ٚفكٗ٘ باب َا

كا إسحاق  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا محاد بـ الحسـ بـ طـبسة (238)

سػقان بـ  يؼقل: سؿعتأبا الحارث  قال: سؿعت (2)بـ الصباح إسديا

 أطؾؿ بالحالل والحرام مـ سػقان الثقري. ما رأيت رجاًل  :طققـة يؼقل

 بـ يقكس حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا أمحد بـ طبد الل (239)

 (4)ذلؽ أطؾؿ الـاس يف أكػسـا. :فؼال (3)ذكر سػقان الثقري طـد زائدة :قال

                                                        
 (.1511ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالبصري، ثؼة.  (1)

ٕشعثل( مـ ذرية إشعث بـ ققس معؾًؼا طىل )إسدي(: كذا، وإكؿا هق )ا قال الؿعؾؿل  (2)

 هالؽـدي الؽـدي...ا

(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، وقال 2/225) الجرح والتعديؾذكره الؿصـػ يف  قًت:

هتذيب (: مؼبقل. وهذا طـد الؿتابعة، وإٓ فؾق ـ. ويـظر 363ترمجة برقؿ ) التؼريبالحافظ يف 

  (2/436.)الؽؿال

 دم قريًبا.ابـ قدامة، تؼ (3)

 صحقح. (4)
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 (2)بـ القلقد بـ مزيد قراءة (1)العباس كاأحدثـا طبد الرمحـ  (241)

بؾغـل  :أكف كتب إىل طبد الل بـ يزيد :طـ إوزاطل (3)أخبرين أبل :طؾقف قال

كـت مل تعرف ذهاب  مـ العؾؿ وذهاب العؾؿاء وإن اكتابؽ تذكر دروًس 

فنكف قد أسرع هبؿ مـذ حقـ  :العؾؿاء إٓ يف طامؽ هذا فؼد أغػؾت الـظر

 حداؼ فؾؿ يبؼ مـفؿ رجؾ وفُ وذهب بؼاياهؿ مـذ أطقام مـ كؾ جـد وأُ 

 .بالؽقفة حدايجتؿع طؾقف العامة بالرضا والصحة إٓ ما كان مـ رجؾ و

 (4)يعـل الثقري. :قال طباس

محؿد بـ طظ بـ سعقد الـسائل كا محؿد حدثـا طبد الرمحـ كا  (241)

بـ ا ليعـ-قال طبد الل  ،أبل قال: سؿعتبـ طظ بـ الحسـ بـ شؼقؼ ا

                                                        

 (.3219ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق، طابد.  (1)

ٓ خالف أن الؼراءة طىل الشقخ تعد رواية صحقحة، ولؽـ حصؾ خالف: هؾ هل سؿاع يجقز فقفا  (2)

مـ الـؼؾ بـ)حدثـا( و)أكبلكا( ما يجقز يف السؿاع مـ لػظ الشقخ أم ٓ؟ وهؾ هل مثؾ السؿاع أو 

 ققف يف الرتبة؟دوكف؟ أو ف

 ( وما بعدها.1/391) شرح  التبصرة والتذكرة(، و84-79)ص اإللؿاعيـظر لفذا 

تؼريب القلقد بـ مزيد الُعْذري، أبق العباس، ثؼة، ثبت، قال الـسائل: كان ٓ يخطئ وٓ يدل س.  (3)

 (.7514ترمجة برقؿ ) التفذيب

 حسـ. (4)

 



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 229 

 

 

 

 

 (1)ٓ أطؾؿ طىل وجف إرض أطؾؿ مـ سػقان الثقري. :-الؿبارك

 قال: سؿعتبـ سـان القاسطل  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (242)

أيؿا أفؼف  :قال ، ثؿبيف با (4)ومحاد (3)وحدث طـ شعبة طـ الحؽؿ اوكقعً 

كان  :فؼال .فسؽت الـاس فؾؿ يجبف أحد ؟طـدكؿ الحؽؿ ومحاد أو سػقان

 (5).اسػقان بحرً 

بـ خالد أبق هارون الخراز كا  (6)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (243)

رأيت الثقري بؿؽة  :بـ مسؾؿ قال (8)بـ محؿد يحؽل طـ القلقد (7)مؼاتؾ

                                                        

بـ طظ الـسائل: فنين مل أقػ طىل ترمجتف فقؿا بقـ يدي مـ رجال السـد كؾفؿ ثؼات إٓ محؿد  (1)

 مصادر.

 (.92ثؼة، تؼدم تحت  إثر رقؿ ) (2)

 ابـ طتقبة. (3)

 ابـ أبل سؾقؿان. (4)

 صحقح. (5)

(، وقال: كتبت طـف مع أبل وأبل 1345( برقؿ )7/245) الجرح والتعديؾترجؿ لف الؿصـػ يف  (6)

 هزرطة وهق صدوق.ا

 الجرح والتعديؾتؾ بـ محؿد الـصرابادي الرازي، وثؼف أبق حاتؿ وأبق زرطة كؿا يف هق مؼا (7)

 (.1633( برقؿ )8/355)

 (.7516ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة، لؽـف كثقر التدلقس والتسقية.  (8)
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 ولؿا يخط وجفف بعد. كستػتيُ 

 قال: سؿعتبـ الربقع  (1)د الرمحـ ثـا أبل ثـا الحسـحدثـا طب (244)

 (2).مـ سػقان اخقرً  اما رأيت أحدً  :بـ الؿبارك قالا

بـ أبل طبد الرمحـ الؿؼرئ  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا طبد الؿؾؽ (245)

ان ـك :الـبـ بشقر ق -الحؽؿ بـايعـل - (4)طبد الرمحـ ال: سؿعتـق

ما رأيت مثؾ  :الؿبارك قالبـ اطـ  ليحؽ -مطفر بـايعـل - (5)ؾـكقف

 سػقان.

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ  (246)

بـ ا قال :قاليذكر طـ كقفؾ  -الحؽؿ بـ بشقر بـايعـل -طبدالرمحـ 

                                                        
 (.44( برقؿ )3/13) الجرح والتعديؾولف ترمجة يف  التؼريبهق البقراين، ثؼة، مـ رجال  (1)

 صحقح. (2)

(: وكان 1737( برقؿ )5/371) الجرح والتعديؾهق طبد الؿؾؽ بـ مسعقد، قال الؿصـػ يف  (3)

 صدوًقا ثؼًة، كتب طـف أبل حؽايات يف الزهد طـ أبقف، وكتبت طـف.

قال طـف إبراهقؿ بـ مقسك: ما رأيت أحًدا أففؿ بؿشقخة أبل إسحاق الفؿداين مـ طبد الرمحـ بـ  (4)

الجرح  هوقال محؿد بـ مسؾؿ: كان طبد الرمحـ بـ الحؽؿ أطؾؿ الـاس بشققخ الؽقفققـ.االحؽؿ. 

  (5/277.)والتعديؾ

  (8/489.)الجرح والتعديؾقال طـف أبق حاتؿ: صاحب حديث، صدوق.  (5)
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 ما رأيت مثؾ سػقان كلكف خؾؼ لفذا الشلن. :الؿبارك

وسؿعت طبد الرمحـ  :قال (1)حدثـا طبد الرمحـ كا طبد الؿؾؽ (247)

 ما سؿعت بعد التابعقـ بؿثؾ سػقان. :يؼقل -الحؽؿ بـايعـل -

قال:  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين (248)

ما رأيت مثؾ  :بـ وهب يؼقلا يؼقل: سؿعتبـ محاد  (3)كعقؿ سؿعت

 .سػقان الثقري

 قال: سؿعتمحؿد  كاأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (249)

لء أتقت سػقان أسالف فؽلكؿا أغتؿسف كـت إذا أطقاين الش :بـ الؿبارك قالا

 مـ بحر.

 :قال -الؿديـل بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (251)

أيؿا أحب إلقؽ رأي مالؽ أو رأي  :قؾت -سعقد بـايعـل -سللت يحقك 

يحقك وسػقان فقق مالؽ يف  :قال ثؿ .ٓ كشؽ يف هذا ،سػقان :قال ؟سػقان

                                                        

 تؼدم قريًبا. (1)

 (.24ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 .(24الخزاطل، ضعقػ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)
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 (1)كؾ شلء.

بـ بحر العسؽري كا محؿد بـ  (2)سفؾحدثـا طبد الرمحـ كا  (251)

لـا معؿر لؿا بؾغف أن سػقان قادم  قال :قالبـ مازن  (3)طبدالحؿقد كا مطرف

 كف قد قدم طؾقؽؿ محدث العرب.إ :طؾقفؿ القؿـ قال لـا معؿر

بـ الربقع  (5)بـ مسؾؿ كا الحسـ (4)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (252)

ف إٓ وجدتف دون كعتف إٓ سػقان عت يل أحد فرأيتما كُ  :بـ الؿبارك قالاطـ 

 (6)الثقري.

بـ إبراهقؿ الدورقل  (7)حدثـا طبد الرمحـ أخبركا أبل كا أمحد (253)

                                                        

 صحقح. (1)

  (4/194.)الجرح والتعديؾقال طـف الؿصـػ: كان صدوًقا.  (2)

هق مطرف بـ مازن الؽـاين مقٓهؿ الصـعاين، كذبف يحقك بـ معقـ، وقال الـسائل: لقس بثؼة. ويـظر  (3)

الجرح والتعديؾ (8/314و ،)مقزان آطتدال (4/125.) 

 .التؼريبوارة، ثؼة حافظ، مـ رجال  هق محؿد بـ مسؾؿ الرازي الؿعروف بابـ (4)

 (.244ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 صحقح. (6)

 (.3ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ.  (7)
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 قال :قالبـ كثقر الصـعاين طـ أبل إسحاق الػزاري  (1)حدثـل محؿد

 بـ طقن وسػقان.ايعـل  .إكؿا بؼل هذان الرجالن :إوزاطل

مسؾؿة الؼعـبل حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا إسؿاطقؾ بـ  (254)

 ؟فؼقف العرب ـْ مَ  :ٕبل قؾت :قالحدثـل محؿد بـ الؿعتؿر بـ سؾقؿان 

 سػقان الثقري. :قال

بـ محقد  (3)إشج كا أمحد (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد (255)

أود أين يف مسالخف إٓ  اما رأيت بالؽقفة أحدً  :يؼقل (4)بـ إدريساسؿعت 

 (5)سػقان الثقري.

أبا داود  قال: سؿعتكا أبق سعقد إشج حدثـا طبد الرمحـ  (256)

 فػضؾ سػقان طىل ،وسللف رجؾ طـ سػقان والحسـ بـ صالح (6)الحػري

                                                        

 (8/69 )الجرح  والتعديؾ(، ويـظر 6291ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق كثقر الغؾط.  (1)

 (.319برقؿ )

 (.54تؼدم برقؿ ) (2)

 (.29ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببـ محقد الطَريثقثل، ثؼة حافظ.  هق أمحد (3)

 (.3224ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد الل بـ إدريس إودي، ثؼة ثؼة فؼقف طابد.  (4)

 صحقح. (5)

 (.4938ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طؿر بـ سعد بـ طبقد، أبق داود الَحَػري، ثؼة طابد.  (6)
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 (1).الحسـ

 (2)الػريابل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ  (257)

خالػؽ فقفا  :فؼؾت ،بـ طققـة طـ مسللة فلجابـل فقفااسللت  :يؼقل

 (3).اقان أبدً ٓ ترى بعقـؽ مثؾ سػ :فؼال .الثقري

أبق  كاأ (4)بـ أبل رزمةاذكره أبل كا  :حدثـا طبد الرمحـ قال (258)

مـ أخبرك أكف كظر بعقـف إىل مثؾ سػقان الثقري فال  :قال (5)أسامة

 (6)تصدقف.

 :أبل قال :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ  (259)

هق  :أبلقال  .بعقـؽ مثؾ سػقان حتك تؿقت لـ ترَ  :قال سػقان بـ طققـة

 (7)كؿا قال.

                                                        

 صحقح. (1)

 .التؼريبهق محؿد بـ يقسػ، ثؼة، مـ رجال  (2)

 صحقح. (3)

 .التؼريبهق محؿد بـ طبد العزيز بـ أبل رزمة الؿروزي، ثؼة، مـ رجال  (4)

 .التؼريبهق محاد بـ أسامة الؼرشل، ثؼة، مـ رجال  (5)

 صحقح. (6)

 صحقح. (7)
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طظ  قال :قالبـ أمحد بـ البراء  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (261)

ستة الذيـ يؼرءون  -مسعقد بـايعـل -أصحاب طبد الل  :بـ الؿديـلا

كان يذهب  ،سػقان الثقري :ومـ بعد همٓء ،ويػتقن ومـ بعدهؿ أربعة

 ،طؿشوكان أطؾؿ الـاس بلبل إسحاق وإ ،مذهبفؿ ويػتل بػتقاهؿ

 (2)بحديثفؿ وصريؼتفؿ.

 قال: سؿعتبـ طباد  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا شفاب (261)

بـ اكـا يف حؾؼة  :الحسـ بـ صالح قال قال: سؿعتالصقدكاين  (4)اهشامً 

قال  .ألؼقها طؾقف :وصؾع سػقان الثقري فؼال ،فتذاكروا مسللةً  ،أبل لقىل

فسؿعتف يحؿد  ،فقفافلجاب فقفا فلصاب  ،مـل افجاء فجؾس قريبً  :حسـ

يعـل  .ةٍ ق  ـِ فؽـت أراه يطؾبف بِ  :قال حسـ .وجؾ فقؿا بقـف وبقـ كػسف الل طز

 العؾؿ.

                                                        

 (.73( برقؿ )2/114) تاريخفوثؼف الخطقب يف  (1)

 صحقح. (2)

ترمجة  تؼريب التفذيب (4/363 ،)الجرح والتعديؾهق شفاب بـ طباد العبدي الؽقيف، ثؼة.  (3)

 (.2842برقؿ )

 مل أطرفف، ووقع يف إصؾ: )هشام(. (4)
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 قال: سؿعتبـ الحسـ  دثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ محقيفح (262)

دخؾ  :أبق طبد الل أمحد بـ حـبؾ قال قال :قالبـ محقد  (1)أبا صالب أمحد

 اأحدمها أكثر طؾؿً  :رجا مـ طـده قالفؾؿا خ ،وسػقان إوزاطلُّ  مالٍؽ  طىل

 :قؾت ٕبل طبد الل .وأخر يصؾح لإلمامة ،مـ صاحبف وٓ يصؾح لإلمامة

 :قال أبق طبد الل .كعؿ :قال ؟فالذي طـك مالؽ أكف أطؾؿ الرجؾقـ هق سػقان

 .اسػقان أوسعفؿا طؾؿً  ،أجؾ

بـ الؿـفال  (2)محؿد كاأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (263)

 .امػتقً  اوكان سػقان راويً  :قال -زريع بـايعـل -يزيد  ل: سؿعتقا

قال:  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل أخبرين قطبة بـ العالء (264)

 يف هذا الحديث مـذ ستقـ سـة. كاأ :سػقان الثقري يؼقل سؿعت

بـ مـصقر الرمادي ثـا إخـسل  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (265)

                                                        

(: وكان أبق طبد الل يؼدمف، وكان رجاًل 5/198) تاريخفصاحب اإلمام أمحد، قال الخطقب يف  (1)

 هطىل الػؼر...ا صالًحا، فؼقًرا، صبقًرا

  (8/92.)الجرح والتعديؾثؼة.  (2)

( برقؿ 3/391) مقزان آطتدال(، و792( برقؿ )7/141) الجرح والتعديؾضعقػ. يـظر  (3)

(6897.) 

 .التؼريبثؼة، مـ رجال  (4)
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ما رأيـا مثؾ  :يحقك بـ يؿان يؼقل سؿعتقال:  -بـ طؿران (1)يعـل أمحد-

 كان سػقان يف الحديث أمقر الؿممـقـ. :وٓ رأى سػقان مثؾف ،سػقان

حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد بـ مـصقر الرمادي كا طثؿان بـ أبل  (266)

مـ  ما رأيت رجاًل  :بـ أبل ذئبايل  قال :قالبـ إدريس ا قال: سؿعتشقبة 

 (2)أهؾ العراق يشبف ثقريؽؿ هذا.

بـ ا قال: سؿعتدثـا طبد الرمحـ كا أمحد بـ مـصقر كا مسدد ح (267)

مل  :وذكر سػقان فؼال ،بـ أبل ذئبا قال: سؿعت -يعـل الخريبل- (3)داود

 (4)يلتـا مـ هذه الـاحقة أحد يشبفف.

بـ أمحد بـ البراء قال طظ بـ  (5)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (268)

 ،وطؿرو بـ ديـار ،زهريال :كظرت فنذا اإلسـاد يدور طىل ستة :الؿديـل

                                                        

قه، قال البخاري: يتؽؾؿقن فقف، لؽـف سؿاه محؿًدا، فؼقؾ: مها واحد. وقال أبق زرطة: كقيف ترك (1)

( برقؿ 2/64) الجرح والتعديؾ(، 498( برقؿ )1/123) مقزان آطتدالوتركف أبق حاتؿ. 

(111.) 

 صحقح. (2)

 .التؼريبهق طبد الل بـ داود الخريبل، ثؼة، مـ رجال  ( 3)

 صحقح. (4)

 (.261ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
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صار طؾؿ همٓء  ، ثؿوإطؿش ،وأبق إسحاق ،ويحقك بـ أبل كثقر ،وقتادة

 (1)الستة مـ أهؾ الؽقفة إىل سػقان الثقري.

                                                        

 ( وما بعدها، ط/غراس.39)ص العؾؾصحقح، واكظر  (1)
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e E ٟباب َا ذنس َٔ بساع١ فِٗ ضفٝإ ايجٛز 

 ٚفطٓت٘ ٚفساضت٘

بـ يحقك الؼطان حدثـل  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد (269)

كـا طىل باب  :يحقك بـ سعقد يؼقل قال: سؿعتيري طبقدالل بـ طؿر الؼقا

تعال حتك أحدثؽ  ،يا يحقك :-يعـل سػقان-إسؿاطقؾ بـ أبل خالد فؼال 

 (2)اكقة كلكف قد طؾؿ أين مل أسؿعفا.ثؿ فسرد .طـف بعشرة أحاديث مل تسؿعفا

 قال: سؿعتالجبقظ  (3)حدثـا طبد الرمحـ ثـا أبق سؾقؿ (271)

الثقري بالؽقفة وكـا مجاطة مـ أهؾ الحديث رأيـا سػقان  :الػريابل يؼقل

                                                        

ترمجة  تؼريب التفذيبهق أمحد بـ محؿد بـ يحقك بـ سعقد الؼطان، أبق سعقد البصري، صدوق.  (1)

 (.117برقؿ )

 حسـ. (2)

(: صدوق. وذكره ابـ 2/166) الجرح والتعديؾهق إسؿاطقؾ بـ حصـ، قال طـف الؿصـػ يف  (3)

  (7/98.)الثؼاتحبان يف 
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فنذا  ،مـ بئر يف الدار افؾؿا حضرت صالة الظفر دلقكا لف دلقً  ،كـزل يف دار

 .هق كذا مـذ كزلـا هذه الدار :قؾـا ؟ما بال مائؽؿ هذا :الؿاء متغقر فؼال

أدلقا مـ  :قال ، ثؿفنذا ماء أبقض .أدلقا دلقا مـ بئر الدار التل قبؾقؽؿ :فؼال

أدلقا دلقا مـ بئر الدار التل  :قال ، ثؿفنذا ماء أبقض .بئر الدار التل شرققؽؿ

فنذا ماء  .أدلقا دلقا مـ بئر الدار التل غربؽؿ :فؼال .فنذا ماء أبقض .شلمؽؿ

 .فقف فحػركا فلصبـا طرق كـقػ يـزُّ  .اإن لبئركؿ هذه لشلكً  :فؼال .أبقض

فلمركا بنطادة صالة  .أربع سـقـ :فؼؾـا ؟مـذ كؿ كزلتؿ هذه الدار :فؼال لـا

 أربع سـقـ فقفا ركعتا الػجر وركعتان بعد الؿغرب والقتر.

 :(2)أبق معاوية قال :قالبـ سـان  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (271)

كقػ أكت يا محؿد كقػ  :لؼقـل سػقان الثقري بعد مقت إطؿش فؼال يل

فسؿعت مـف  :لقا .ٓ :قؾت ؟سؿعت مـ إطؿش كذا :قال يل ثؿ ؟حالؽ

سػقان  .فجعؾ يحدثـل بلحاديث كلكف طؾؿ أين مل أسؿعفا .ٓ :قؾت ؟كذا

 (3)الثقري.

                                                        
 (.92ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

تؼريب ق محؿد بـ خازم الضرير، ثؼة، أحػظ الـاس لحديث إطؿش، وقد يفؿ يف حديث غقره. ه (2)

 (.5878ترمجة برقؿ ) التفذيب

 صحقح. (3)
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قال: بـ الربقع  (1)حسـ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (272)

 :فؼال ،كظر إيل سػقان الثقري فتػرس يف  :بـ السؿاك قال (2)محؿد سؿعت

 .اما أراك تؿقت حتك تصقر قاصًّ 

ـ حدثـل أبل كا محؿد بـ طقسك بـ الطباع حدثـا طبد الرمح (273)

كـت أذاكر سػقان الثقري بحديث محاد بـ  :طبدالرمحـ بـ مفدي قال :قال

فجعؾ  ،فنذا جاءه محاد بـ زيد سللف طـ تؾؽ إحاديث ،زيد وٓ أسؿقف

 (3)يتعجب مـ فطـتف.

                                                        

 (.244ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

الجرح هق محؿد بـ صبقح بـ السؿاك الؽقيف، أبق العباس، قال ابـ كؿقر: لقس حديثف بشلء.  (2)

  (7/291.)والتعديؾ

 صحقح. (3)
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e E َ٘ٓ ًِباب َا ذنس َٔ ختٛف ايجٛزٟ ع٢ً ْفط٘ َٔ ايعًِ إٔ ال ٜط 

 بـايعـل -الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  حدثـا طبد (274)

ما مـ  :سػقان يؼقل يؼقل: سؿعتطبد الرمحـ  قال: سؿعت -الؿديـل

 (1)يعـل الحديث. .طؿظ شلء أكا أخقف مـف مـ هذا

بـ محؿد بـ طؿرو الغزي  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا طبد الل (275)

وددت  :قان يؼقلسؿعـا سػ :يؼقٓن (4)وقبقصة (3)الػريابل قال: سؿعت

  اأين كجقت مـ هذا العؾؿ كػافً 
 
 (5).ٓ يل وٓ طظ

قال: بـ محؿد بـ طؿرو  (6)حدثـا طبد الرمحـ كا طبد الل (276)

                                                        
 صحقح. (1)

 .التؼريبأبق العباس إزدي، ثؼة، مـ رجال  (2)

 .التؼريبهق محؿد بـ يقسػ، ثؼة، مـ رجال  (3)

 (.5548ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق قبقصة بـ طؼبة، صدوق ربؿا خالػ.  (4)

 صحقح. (5)

 ثؼة، تؼدم قريًبا. (6)
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وما طىل الرجؾ أن  :سػقان بعد ذلؽ يؼقل قال: سؿعتقبقصة  سؿعت

 (1).يؽقن هذا العؾؿ مـ كالمف

بـ  (3)طقسك (2)رقحدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا أبق طؿ (277)

 :سؿعت سػقان الثقري يؼقل :(4)ضؿرة قال :قالمحؿد الـحاس الرمظ 

. أكا الققم أصؾب العؾؿ
ّ
ففذا  ،وددت أين أكػؾت مـ هذا إمر ٓ يل وٓ طظ

 (5)ٕي شلء هق.

بـ مقسرة كا الحسـ  (6)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا طظ (278)

قد  :ن الثقريقال سػقا :بـ طققـة يؼقل قال: سؿعت (7)بـ الحؽقؿ الـاجلا

                                                        

 حسـ. (1)

 دل )طؿقر( والؿثبت مـ كتب التراجؿ.وقع يف إصؾ: )طؿر( ب (2)

 (.1591( برقؿ )6/286) الجرح والتعديؾ، ويـظر التؼريبثؼة، مـ رجال  (3)

 (.3115ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق ضؿرة بـ ربقعة الػؾسطقـل، صدوق يفؿ قؾقاًل.  (4)

 حسـ. (5)

 (6/215 )الجرح والتعديؾكؿا يف  هق طظ بـ مقسرة بـ خالد الفؿداين، قال أبق حاتؿ: صدوق. (6)

 (.1126برقؿ )

يف تعؾقؼف: يف ]د[ الحسـ بـ حؽقؿ الـاجل، والؿعروف )الحسقـ بـ حؽقؿ  قال الؿعؾؿل  (7)

 البؾخل( تليت ترمجتف يف بابف فقفا روايتف طـ ابـ طققـة، ورواية طظ بـ مقسرة طـف، والل أطؾؿ.

 =قال فقفا: الحسقـ بـ حؽقؿ  الجرح والتعديؾ( مـ 3/51والترمجة الؿشار إلقفا هل يف ) قًت:
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 .إلقف للؼألؼل إلقـا مـ هذا إمر شلء فقددت أين أصبت مـ أُ 

 يعـل العؾؿ. قال أبْ حمند:

بـ  (2)بـ محزة كا طبد الرمحـ (1)حدثـا طبد الرمحـ كا حجاج (279)

 لق مل أطؾؿ كان أقؾ لحزين. :سػقان يؼقل قال: سؿعتمصعب الؿعـل 

أبا  قال: سؿعتبـ طباد  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا شفاب (281)

لقتـل مل أسؿع مـ  :إن سػقان يؼقل :ققؾ لؾحسـ بـ صالح :قال (4)غسان

 ؟ؿَ لِ وَ  :قال الحسـ .هذا العؾؿ بشلء

 كاكقا يتخقفقن مـ أفضؾ أطؿالفؿ. قال أبْ حمند:

                                                        

 هالبؾخل روى طـ سػقان بـ طققـة روى طـف طظ بـ مقسرة الفؿداين الرازي.ا =

 .ومل أجد بعد هذا البحث إٓ ما قالف الؿعؾؿل  قًت:

 الجرح والتعديؾهق حجاج بـ محزة بـ سقيد العجظ قال فقف أبق زرطة: شقخ مسؾؿ صدوق.  (1)

 (.679( برقؿ )3/158-159)

 هقال الحافظ: مؼبقل.ا (2)

. قًت: ـٌ  وهذا طـد الؿتابعة، وإٓ َفَؾق 

 .التؼريبهق شفاب بـ طباد الؽقيف، ثؼة، مـ رجال  (3)

هتذيب هق مالؽ بـ إسؿاطقؾ الـفدي أبق غسان الؽقيف كؿا يف ترمجتف وترمجة الحسـ بـ صالح مـ  (4)

 (.6464ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبلؽتاب طابد كؿا يف وهق ثؼة متؼـ صحقح ا الؽؿال
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e E ْ٘باب َا ذنس َٔ سفظ ايجٛزٟ ٚإتكا 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أبق بؽر بـ أبل شقبة  (281)

 .أحػظ مـ سػقان الثقري اما رأيت أحدً  :ـ سعقد الؼطان يؼقليحقك ب

 (1).هشقؿ ثؿ :لاق ؟مـ ثؿ :ؾقق .شعبة ثؿ :قال ؟مـ ثؿ :قؾت لف أو ققؾ لف

طبدالرمحـ  قال: سؿعتبـ سـان  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (282)

قدمت طىل سػقان بـ طققـة فجعؾ يسللـل طـ  :يؼقل -مفدي بـايعـل -

 (3)ما بالعراق أحد يحػظ الحديث إٓ سػقان الثقري. :الؿحدثقـ فؼال

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (283)

كان وهقب يؼدم سػقان  :طبد الرمحـ بـ مفدي قال قال: سؿعت -الؿديـل

                                                        

 (.3676( برقؿ )3/22) تاريخ ابـ أبل خقثؿةصحقح، وُهشقؿ هق ابـ بشقر، ويـظر  (1)

 (.92ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 صحقح. (3)
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 (1)يعـل طىل مالؽ. .يف الحػظ

بـ مقسك  (2)يقسػ كاأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (284)

إذا خالػـل  :شعبة يؼقل يؼقل: سؿعت (3)أبا داود قال: سؿعتي التستر

 (4)سػقان يف حديث فالحديث حديثف.

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (285)

مـ  لقس أحد أحب إيل   :يحقك بـ سعقد يؼقل قال: سؿعت -الؿديـل

 (5)سػقان. شعبة وٓ يعدلف أحد طـدي وإذا خالػف سػقان أخذت بؼقل

                                                        

 صحقح. (1)

مجة برقؿ تر تؼريب التفذيبهق يقسػ بـ مقسك التستري، أبق غسان القشؽري، صدوق.  (2)

(7945.) 

 الطقالسل، ثؼة. (3)

 حسـ. (4)

  ورواه الخطقب يفالجامع (2/43( برقؿ )مـ صريؼ: يقسػ بـ مقسك، بف، وقال: 1131 )

ا فؼد كان شبابة بـ سقار يروي ؼًّ حِ مُ   لؾراوي أن يدع الؿراء فقؿا خقلػ فقف وإن كانأستحب 

فرواه ابق داود الطقالسل طـ  ،بروايتف كف يتػردأرف بف واشتفر طـد الـاس طـ شعبة حديثا طُ 

وتحؿؾ أبل داود مـ العؾؿ معروف  ،صحاب الحديث طؾقف فلمرهؿ أن يتركقهأفلكؽره  ،شعبة

ة وأكػك لؾتفؿة ـ  بعد مـ الظ  أكف رأى ترك ذلؽ الحديث أففق بالحػظ والصدق مقصقف إٓ 

 ه...افتركف

 صحقح. (5)
= 
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 (2)طبد الرزاق كاأ (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق طبد الل الطفراين (286)

 (3)قط فخاكف. اما استقدطت قؾبل شقئً  :كان سػقان يؼقل :قال

 قال: سؿعتبـ سـان القاسطل  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (287)

طبدالرمحـ بـ مفدي يؼقل ما رأيت سػقان لشلء مـ حديثف أحػظ مـف 

 (5).لحديث إطؿش

بـ أبل طتاب  (6)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل حدثـل أبق بؽر (288)

                                                        

=   ورواه ابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/156.) 

  والبقفؼل يفالؿدخؾ (1/19-21.مـ صريؼ: طظ بـ الؿديـل، بف ) 

( مـ ط/دار الجقؾ: وقال البقفؼل: ٓ 2/397-398) إطالم الؿققعقـيف  ابـ الؼقؿ  قال

 هأطؾؿ اختالًفا بقـ أهؾ العؾؿ بالحديث أن سػقان وشعبة إذا اختؾػا فالؼقل ققل سػقان...ا

 (7/241 :)الجرح والتعديؾ أبق طبد الل، قال طـف الؿصـػ يف هق محؿد بـ محاد الطفراين (1)

 هصدوق، ثؼة.ا

 هق الصـعاين. (2)

 ( لؾخطقب.2/264) الجامعصحقح، وجاء هذا الؼقل أيًضا طـ ابـ شفاب كؿا يف  (3)

 (.92تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 صحقح. (5)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبوق. هق محؿد بـ أبل طتاب البغدادي، أبق بؽر إطقـ، صد (6)

(6166.) 
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مـ أحب الـاس إلقؽ يف  :أمحد بـ حـبؾ وقؾت قال: سؿعتإطقـ 

 (1)سػقان. :قال ؟شعبة :قؾت .سػقان :قال ؟حديث إطؿش

قال:  أبق بؽر بـ أبل خقثؿة فقؿا كتب إيل   كاأحدثـا طبد الرمحـ  (289)

 يؽـ أحد أطؾؿ بحديث إطؿش مـ مل :يحقك بـ معقـ يؼقل سؿعت

 (2).الثقري

قال:  أبق بؽر بـ أبل خقثؿة فقؿا كتب إيل   كاأحدثـا طبد الرمحـ  (291)

مل يؽـ أحد أطؾؿ بحديث أبل إسحاق مـ  :يحقك بـ معقـ يؼقل سؿعت

 (3)ومل يؽـ أحد أطؾؿ بحديث مـصقر مـ سػقان الثقري. ،الثقري

بـ طظ  (5)قؿ كا طؿروبـ إبراه (4)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (291)

كان سػقان يلتقـل هفـا فقذاكرين حديث  :يؼقل (6)أبا معاوية قال: سؿعت

                                                        

 حسـ. (1)

 (.3677( برقؿ )3/22) تاريخ ابـ أبل خقثؿةصحقح، ويـظر  (2)

 صحقح. (3)

الجرح محؿد بـ إبراهقؿ بـ شعقب، أبق الحسـ الطبري، قال الؿصـػ طـف: صدوق ثؼة.  (4)

  (7/187.)والتعديؾ

 هق الػالس. (5)

 .هق محؿد بـ خازم الضرير (6)
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 (1)أطؾؿ بحديث إطؿش مـف. اإطؿش فؿا رأيت أحدً 

أحػظ أصحاب  :حدثـا طبد الرمحـ سؿعت أبل يؼقل (292)

 (2)إطؿش الثقري.

 قال: سؿعتبـ سـان القاسطل  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (293)

لؿا حدث سػقان طـ محاد طـ طؿرو بـ ططقة  :محـ بـ مفدي يؼقلطبدالر

فنكف لقس  :إذا حؽؽت جسدك فال تؿسحف ببزاق :التقؿل طـ سؾؿان قال

مـ  :قال .طـ ربعل بـ حراش طـ سؾؿان يهذا محاد يرو :قؾت لف .بطفقر

 :قال .حدثـا شعبة :قؾت .مضفا :قال .حدثـا محاد بـ سؾؿة :قؾت ؟يؼقل ذا

فلصرق  .كعؿ :قؾت ؟هشام :قال .حدثـا هشام الدستقائل :قؾت .مضفا

 .يحدثف طـ طؿرو بـ ططقة طـ سؾؿان اسؿعت محادً  .مضفا :قال ، ثؿهـقفة

أمحؾ الخطل طىل سػقان حتك كظرت يف  افؿؽثت زماكً  :قال طبد الرمحـ

قال  ،كتاب غـدر طـ شعبة فنذا هق طـ محاد طـ ربعل بـ حراش طـ سؾؿان

فعؾؿت أن  .طـ طؿرو بـ ططقة التقؿل طـ سؾؿان :محاد مرةوقد قال  :شعبة

                                                        
 ( وما بعدها.2/273) الجامعصحقح، ويـظر اهتؿام طؾؿائـا رمحفؿ الل بؿذاكرة الحديث يف  (1)

 صحقح. (2)

 (.92ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)
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 (1)سػقان إذا حػظ الشلء مل يبال مـ خالػف.

بـ سـان سؿعت طبد الرمحـ  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (294)

ربؿا كـا طـد سػقان فؽلكف قد أوقػ لؾحساب فال  :يؼقل -مفدي بـايعـل -

جاء بف الحديث كجترئ كسللف طـ شلء فـعرض لف بذكر الحديث فنذا 

 (3)ذهب ذلؽ الخشقع فنكؿا هق حدثـا حدثـا.

 (5)بـ الحسـ الفسـجاين ثـا يحقك (4)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (295)

كان  :يحقك بـ سعقد الؼطان قال :قالبـ أيقب الزاهد كا معاذ بـ معاذ ا

سػقان الثقري ما شئت مـ صالة وقراءة فنذا جاء الحديث فؽلكف لقس 

 (6)الذي كان.

ا ـقري كـة الـقسابـبـ سؾؿ (7)دـا أمحـرمحـ كــا طبد الدثـح (296)

                                                        
 صحقح. (1)

  ورواه الخطقب يفالجامع (1/42-43.مـ صريؼ الؿصـػ، بف ) 

 تؼدم قريًبا. (2)

 صحقح. (3)

 (.24ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 .التؼريبالؿعروف بالؿؼابري، ثؼة مـ رجال  (5)

 رجال السـد كؾفؿ ثؼات. (6)

 ثؼة، وهق رفقؼ مسؾؿ يف الرحؾة إىل بؾخ والبصرة، تؼدم. (7)
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ذكر  :يؼقل اوكقعً  قال: سؿعت -يعـل البؾخل القكقعل-بـ أبان ا (1)محؿد

 :فؼال .إن سػقان خالػؽ فقف :طـ أبل إسحاق فؼال رجؾ اشعبة حديثً 

 (2)سػقان أحػظ مـل. ،دطقه

 بـاـل يع-حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (297)

أي أصحاب أبل  :وققؾ لف -معاذ بـايعـل - امعاذً  قال: سؿعت -الؿديـل

 (4)سؽت. ثؿ .شعبة وسػقان :قال ؟أثبت (3)إسحاق

قال: بـ الحسـ  فبـ محقي (5)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (298)

سػقان  :-يعـل أمحد بـ حـبؾ-أبق طبد الل  قال :قال (6)أبا صالب سؿعت

                                                        
 .التؼريبثؼة، مـ رجال  (1)

 صحقح. (2)

  ورواه مسؾؿ يفالتؿققز ( مـ صريؼ: محؿقد بـ غقالن طـ وكقع بف مختصًرا.25برقؿ ) 

 بقفؼل يف ورواه الالؿدخؾ (1/21-21 مـ صريؼ: محؿد بـ طبد الل بـ أبل رزمة، طـ )

 وكقع بف، وجاء مصرًحا باسؿ السائؾ لسػقان وأكف وكقع كػسف.

 هق السبقعل. (3)

 صحقح. (4)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (5)

صبقًرا طىل  (: وكان رجاًل صالًحا فؼقًرا5/198) تاريخفهق أمحد بـ محقد، قال فقف الخطقب يف  (6)

 هالػؼر.ا
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 ال مـ شعبة.أحػظ لإلسـاد وأسؿاء الرج

ذكره أبل طـ إسحاق بـ مـصقر طـ  :حدثـا طبد الرمحـ قال (299)

 (1)سػقان الثقري ثؼة. :يحقك بـ معقـ أكف قال

سػقان فؼقف حافظ  :أبل يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (311)

 ،زاهد إمام أهؾ العراق وأتؼـ أصحاب أبل إسحاق وهق أحػظ مـ شعبة

 (2)وإذا اختؾػ الثقري وشعبف فالثقري.

بـ  (4)بـ مـصقر الرمادي كا أمحد (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (311)

 :ققؾ لسػقان بـ سعقد :بـ طؼبة الشقباين قال (5)طؿران إخـسل كا القلقد

 ، ثؿفاستؼبؾ الؼبؾة ،وذاك قبؾ خروجف إىل البصرة .الق جؾست لـا مجؾًس 

 ابتدأ فؽتبت بقدي ثؾثؿائة حديث.

                                                        
 (.1436( برقؿ )2/199-219) مقسقطة أققال يحقك بـ معقـ يف رجال الحديث وطؾؾفيـظر  (1)

 صحقح. (2)

 .التؼريبثؼة، مـ رجال  (3)

 الجرح والتعديؾقال البخاري: يتؽؾؿقن فقف. وقال أبق زرطة: كقيف، تركقه وتركف أبق حاتؿ.  (4)

(2/64-65 ،)المقزان آطتد (1/123( برقؿ )498.) 

 .التؼريبصدوق مـ رجال  (5)
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أثبت أصحاب أبل  :يؼقل حدثـا طبد الرمحـ سؿعت أبا زرطة (312)

كان  :ومـ بقـفؿ الثقري أحب إيلّ  ،وإسرائقؾ ،وشعبة ،الثقري :إسحاق

 (1)الثقري أحػظ مـ شعبة يف إسـاد الحديث ويف متـف.

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (313)

اين طشرة سـة أو تسع ثؿ بعد-قال يل سػقان  :يحقك قال :قال -الؿديـل

 (2)ألقس قد حدثتؽ بف مرة. :-طشرة سـة يف حديث طؿرو بـ مرة هذا

قال: حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ بـ الؿديـل  (314)

بـ طباس يف اسللت سػقان طـ حديث طاصؿ ققل  :يحقك يؼقل سؿعت

 (3)لقس مـ حديثل. :وقال ،فلكؽره .الؿرتدة

 ال: سؿعتقحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ بـ الؿديـل  (315)

 (4).ٓ تؽتبف :كان سػقان إذا حدثـل بالحديث فؾؿ يتؼـف قال :يحقك يؼقل

 طبدالرمحـ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (316)

                                                        

 صحقح. (1)

  صحقح. (2)

 صحقح. (3)

 صحقح. (4)
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حدثـا شعبة طـ إطؿش طـ  :سللت سػقان قؾت :قال -مفدي بـايعـل -

إن جرير  :قؾت .لعؾؽ ومهت طىل شعبة :قال ؟مسروق يف الؿحرم يتزوج

إكؿا  ادع جريرً  :قال .طـ إطؿش طـ إبراهقؿ طـ طبد الل يزم يروبـ حاا

وٓ  حيتجؿ الؿحرم» :حدثـل إطؿش ومـصقر طـ مسؾؿ طـ مسروق

 (1).«حيتجؿ الصائؿ

طبد الرمحـ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (317)

طـ أبل وائؾ  سللت سػقان طـ حديث إطؿش :قال -مفدي بـايعـل -

 «احرامً  اما مل يسػؽ دمً  ٓ يزال الرجؾ   فسحة مـ ديـف» :قال ،طـ طبد الل

أكا  :الؿؾؽ بـ طؿقرإكؿا سؿعف مـ طبد  :فلكؽر أن يؽقن طـ أبل وائؾ وقال

 (2)ذهبت بف إلقف.

قالن كا محؿقد بـ غ كاأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (318)

ما حدثـل أحد طـ شقخ إٓ وإذا سللتف  :أبق داود الطقالسل طـ شعبة قال

فنكف  :يليت بخالف ما حدث طـف ما خال سػقان الثقري -يعـل ذلؽ الشقخ-

 (3)مل يحدثـل طـ شقخ إٓ وإذا سللتف وجدتف طىل ما قال سػقان.

                                                        
 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)
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بـ أبل الحارث كا أمحد  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا إسؿاطقؾ (319)

ما حدثـل  :شعبة يؼقل قال: سؿعتطـ يحقك بـ بؽقر  -حـبؾ بـا يعـل-

 (2)سػقان طـ إكسان بحديث فسللتف طـف إٓ كان كؿا حدثـل.

بـ أبان  (4)بـ سؾؿة كا محؿد (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (311)

يعـل ما -ما أصرف يل  :قال شعبة :يؼقل اوكقعً  قال: سؿعت -يعـل البؾخل-

فسللت الشقخ إٓ وجدتف كؿا قال  طـ شقخ -أططاين صرف حديث

 (5)سػقان.

يعـل - (6)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج سؿعت طؼبة (311)

فؾؿا تػرق أصحاب الحديث  ،(8)طبقد الل (7)دكـت طـ :قال-خالد بـا

                                                        

 (.155ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

 ثؼة، تؼدم قريًبا. (3)

 تؼدم قريبا. التؼريبثؼة مـ رجال  (4)

 صحقح. (5)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبلد السؽقين، قال الحافظ: صدوق صاحب حديث. هق طؼبة بـ خا (6)

(4671.) 

 يف إصؾ: )طـف( بدل )طـد(، وما أثبت أقرب. (7)

 هق العؿري. (8)
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ما كتب مـفا  ااكؼحؿ سػقان الثقري واكؼحؿت معف فسللف طـ سبعقـ حديثً 

فؿا صبر  ،راع فؾؿ يػتـل مـفا شلءمعل كحق مـ ذ اوأخرجت ألقاًح  ،اشقئً 

 إكؿا قؾب أحدهؿ ألقاحف. :أن قال

كا  (1)ذكره أبل كا بـ أبل رزمة :حدثـا طبد الرمحـ قال (312)

لؿـ  اتبًّ  :طبد الل بـ الؿبارك يؼقل قال: سؿعتبـ مقسك  (2)الػضؾ

 .اخالػ سػقان الثقري يف الحديث وإن كان محؼًّ 

                                                        

 (.258هق محؿد بـ طبد العزيز بـ أبل رزمة، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 .بالتؼريهق الػضؾ بـ مقسك السـاين، ثؼة، مـ رجال  (2)
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e E ٜحباب َا ذنس َٔ دٛد٠ أخر ضفٝإ يًشد 

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (313)

كـت مع  :قال -مفدي بـايعـل -طبد الرمحـ  قال: سؿعت -الؿديـل

 (1).سػقان طـد طؽرمة فجعؾ يققػف طىل كؾ حديث طىل السؿاع

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (314)

عؿري فجعؾ يققػف يف كؾ حديث شفدت سػقان طـد ال :طبدالرمحـ قال

 (2).اشديدً  اتقققػً 

                                                        

 ( مـ صريؼ: طبقد الل بـ سعقد السرخسل طـ ابـ مفدي، بف.518صحقح، وسقليت برقؿ ) (1)

 صحقح. (2)
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e E ايجٛزٟ ملٔ أمجٌ ايكٍٛ يف ايطًف باب َا ذنس َٔ تصن١ٝ 

بـ مطقع حدثـل  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طثؿان (315)

صقب سػقان بـ سعقد بلخ لف يسؿك طؿر أُ  :بـ أبل طثؿان قال (2)طبدالعزيز

إن كـت لسؾقؿ  ،ؽ الل يا أخلرمح :فؾؿا سقوا طؾقف قبره قال ،اوكان مؼدمً 

ٓ تحب  :أي .الصدر لؾسؾػ وإن كـت لتحب أن تخػل طؾؿؽ

 (3)الرياسة.

                                                        

  (6/171.)الجرح والتعديؾهق طثؿان بـ مطقع الرازي، قال فقف أبق حاتؿ: صدوق.  (1)

  (5/389.)الجرح والتعديؾثؼة، ولف ترمجة يف  (2)

 صحقح. (3)
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e E 
 باب َا ذنس َٔ َعسف١ ضفٝإ ايجٛزٟ بسٚا٠ األخباز

 ْٚاق١ً اآلثاز ٚنالَ٘ فِٝٗ

يعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ ثـا طظ  (316)

سللت سػقان طـ  :يؼقل يحقك بـ سعقد قال: سؿعت -الؿديـل بـا

فجعؾ ٓ يحدثـل بف  ؟حديث محاد طـ إبراهقؿ يف الرجؾ يتزوج الؿجقسقة

طـ محاد  -(1)يعـل الجعػل-إكؿا حدثـل بف جابر  :قال ، ثؿامطؾـل بف أيامً 

 ؟ما ترجق بف مـف

 (2)الجعػل. اكلكف مل يرض جابرً  قال أبْ حمند:

 بـاعـل ي-حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (317)

                                                        

 (.1425( برقؿ )1/379) آطتدال مقزانتـظر ترمجتف مـ  (1)

 صحقح. (2)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (1/212.مـ صريؼ: محؿد بـ طقسك طـ صالح، بف ) 
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سللت يحقك بـ سعقد طـ حديث سػقان طـ محاد طـ  :قال -الؿديـل

قال يل  ؟«إن أصقب ما أكؾتؿ كسبؽؿ» :إبراهقؿ طـ إسقد طـ طائشة

وقد محؾتف طـف وهق طـدي هؽذا كؿا قال  :قال يحقك ،هذا وهؿ :سػقان

 (1).سػقان وهؿ

طبد الرمحـ بـ  قال: سؿعتح كا طظ حدثـا طبد الرمحـ كا صال (318)

قؾت  :قال صالح ،كان سػقان يعجب مـ حػظ طبد الؿؾؽ :مفدي يؼقل

 .كعؿ :قال ؟هق طبد الؿؾؽ بـ طؿقر :ٕبل

إكؿا هق طبد الؿؾؽ بـ أبل  ،هذا وهؿ :فذكرتف ٕبل فؼال قال أبْ حمند:

 (2)وطبدالؿؾؽ بـ طؿقر مل يقصػ بالحػظ. ،سؾقؿان

كا صالح كا طظ سؿعت طبد الرمحـ بـ  حدثـا طبد الرمحـ (319)

يعـل سالم  .مثؾ هذا امل أر هاهـا شقخً  :سػقان بـ سعقد قال :قالمفدي 

 (3)بـ مسؽقـ.ا

                                                        
 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

  ورواه الخطقب يفتاريخ بغداد (12/134 مـ صريؼ الؿصـػ بف، ويـظر )هتذيب الؽؿال 

 (.376-18/371(، و)18/322-329)

  (12/294-297.)هتذيب الؽؿال(، و4/258) الجرح والتعديؾصحقح، ويـظر  (3)
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طبد الرمحـ بـ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (321)

ربؿا حدث طـ  :فؼال ايقمً  اسػقان وذكر مـصقرً  قال: سؿعتمفدي 

 (1).آ يرسؾ شقئً  :كلكف يؼقل .رجؾقـ طـ إبراهقؿ

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (321)

طـ أبل  (2)أخبرين سػقان بحديث زهقر :طبدالرمحـ بـ مفدي قال

 ،«لؾػارس سفَمن» :طـ حارثة بـ مضرب طـ طؿر أكف قال (3)إسحاق

 (4)فلكؽره.

طبد الرمحـ  عتقال: سؿحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (322)

كـا كليت سػقان إذا سؿعـا مـ  :بـ طقاش قال (5)أخبرين الحسـ :يؼقل

هذا مـ حديثف ولقس هذا مـ  :إطؿش فـعرضفا طؾقف بالعشل فقؼقل

                                                        

 صحقح. (1)

 هق ابـ معاوية. (2)

 هق السبقعل. (3)

 سـده كالذي قبؾف، صحقح. (4)

يف إصؾ: )الحسقـ(، وكبف الؿعؾؿل يف الحاشقة أكف )الحسـ(، وأكف أخق أبل بؽر بـ طقاش،  (5)

 ( وهق ثؼة.119( برقؿ )3/29) الجرح والتعديؾفصقبتف، ولف ترمجة يف 
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 (1)حديثف.

بـ الحسـ بـ طـبسة ثـا أبق  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا محاد (323)

وكليت سػقان  ،كـا كليت إطؿش فقحدثـا فقؽثر :قال (4)طـ زائدة (3)داود

 .لقس هذا مـ حديث إطؿش :الثقري فـذكر تؾؽ إحاديث لف فقؼقل

فـليت  .اذهبقا فؼقلقا لف إن شئتؿ :فقؼقل .هق حدثـا بف الساطة :فـؼقل

 (5)لقس هذا مـ حديثـا. ،صدق سػقان :إطؿش فـخبره بذلؽ فقؼقل

طبد الرمحـ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (324)

حدثت سػقان أحاديث إسرائقؾ طـ طبد إطىل  :يؼقل -مفدي بـايعـل -

 (6).يعـل إهنا لقست بسؿاع :قؾت .كاكت مـ كتاب :بـ الحـػقة قالاطـ 

                                                        

 طىل ققل سػقان )لقس هذا مـ حديثف( بؼقلف: كان إطؿش  صحقح، وقد طؾؼ الؿعؾؿل  (1)

كثقر الحديث كثقر التدلقس، سؿع كثقًرا مـ الؽبار، ثؿ كان يسؿع مـ بعض  إصاغر أحاديث طـ 

سؿعف مـ الؽبار، فؿعـك  أولئؽ الؽبار فقدلسفا طـ أولئؽ الؽبار: فحديثف الذي هق حديثف هق ما

ققل سػقان )لقس هذا مـ حديثف( أكف لقس مـ حديثف طؿـ سؿاه، وإكؿا سؿعف مـ بعض مـ دوكف 

 هفدلسف.ا

 .التؼريبهقمحاد بـ الحسـ بـ طـبسة القراق، ثؼة، مـ رجال  (2)

 هق الطقالسل. (3)

 هق ابـ قدامة. (4)

 صحقح. (5)

 صحقح. (6)
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طبد الرمحـ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (325)

روى شعبة طـ مـصقر طـ إبراهقؿ طـ طؾؼؿة طـ  :قال -مفدي بـايعـل -

ـ إبراهقؿ طـ مسروق طـ طبد الل يف رجؾ صؾؼ وطـ إطؿش ط ،طبدالل

إكؿا هق مـصقر  :فذكرت لسػقان فلكؽره وقال :قال طبد الرمحـ .امرأتف مائة

 (1)يعـل طـ طبدالل. .طـ إبراهقؿ طـ طؾؼؿة اوإطؿش مجقعً 

طبد الرمحـ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (326)

يف الؿتالطـقـ  (2)طبد اللقال سللت سػقان طـ حديث طاصؿ طـ طظ و

 .لق كان هذا طـ طاصؿ :فلكؽره وقال

هذا حديث رواه ققس بـ الربقع طـ  :ذكرتف ٕبل فؼال قال أبْ حمند:

طـ طبد الل يف  (5)وطـ طاصؿ طـ أبل وائؾ ،طـ طظ (4)طـ زر (3)طاصؿ

 (6)فلكؽر الثقري ذلؽ وهق كؿا قال الثقري مـؽر. ،الؿتالطـقـ

                                                        
 صحقح. (1)

 : وطبد الل.كذا يف إصؾ (2)

 هق طاصؿ بـ هبدلة. (3)

 هق زر بـ حبقش. (4)

 هق شؼقؼ بـ سؾؿة. (5)

 صحقح. (6)
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 بـايعـل -ـ كا صالح بـ أمحد كا طظ حدثـا طبد الرمح (327)

إن  :قال يل سػقان :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قال: سؿعت -الؿديـل

 (1)يف الضحؽ يف الصالة. ملسو هيلع هللا ىلصإطؿش مل يسؿع حديث إبراهقؿ طـ الـبل 

 (2)بـ داودا قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (328)

 .بـ أبل لقىلوا ،بـ شبرمةافؼفاؤكا  :سػقان يؼقل قال: سؿعت

بـ الحسـ الفسـجاين حدثـل  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (329)

 :طبد الرمحـ بـ مفدي قال كاأبـ أبل إسقد  (5)أبق بؽر كاأ (4)أخل طبد الل

                                                        

 صحقح. (1)

(: سؿعت أبل يؼقل يف حديث إطؿش طـ 2/67) العؾؾقال طبد الل بـ اإلمام أمحد يف 

ـ يف الضحؽ يف الصالة. قال وكقع: قال إطؿش: أرى إبراهقؿ ذكره. واب ملسو هيلع هللا ىلصإبراهقؿ طـ الـبل 

 مفدي قال: قال سػقان: مل يسؿع إطؿش حديث إبراهقؿ يف الضحؽ.

قال أبل: سؿعـا أن إبراهقؿ سؿعف مـ أبل هاشؿ الرماين، قال أبل: ورواه ابـ أبل ذئب طـ 

 همرساًل.ا ملسو هيلع هللا ىلصالزهري طـ الـبل 

 (.171( و)ص1/161) ســ الدارقطـلويـظر 

 هق سؾقؿان بـ داود الطقالسل. (2)

 (.24تحت إثر رقؿ )ثؼة، تؼدم  (3)

  (5/34.)الجرح والتعديؾهق طبد الل بـ الحسـ الفسـجاين، قال أبق حاتؿ: رازي صدوق.  (4)

 .التؼريبهق طبد الل بـ محؿد بـ أبل إسقد البصري، أبق بؽر، ثؼة، مـ رجال  (5)
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 يعـل الـخعل. .م سعقد بـ جبقر طىل إبراهقؿد  ؼَ كان سػقان يُ 

بـ أبل  (2)لؿؾؽوطبد ا (1)حدثـا محؿد بـ مسؾؿ (331)

 بـايعـل - (5)بـ الحؽؿ ثـا كقفؾ (4)ثـا طبدالرمحـ :قآ (3)طبدالرمحـ

إسؿاطقؾ بـ  :حػاظ الـاس ثالثة :بـ الؿبارك طـ سػقان قالاطـ  -مطفر

ويحقك بـ سعقد  ،وطبدالؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان العرزمل ،أبل خالد

 ،وطاصؿ إحقل ،سؾقؿان التقؿل :ـ ثالثةقوحػاظ البصري .إكصاري

سؾؿة بـ كفقؾ وكان  (6)حدثـا .اصؿ أحػظفؿوكان ط ،وداود بـ أبل هـد

                                                        

 هق ابـ وارة. (1)

ا أثبت، وقد جاء طىل الصقاب طـد وقع يف إصؾ: )طبد الل( بدل )طبدالؿؾؽ(، والصقاب م (2)

 تاريخ بغداد(، ومـ صريؼف طـد الخطقب يف 4/124) الجرح والتعديؾالؿصـػ يف 

(، وطبد الؿؾؽ هذا هق ابـ أبل طبد الرمحـ الؿؼرئ، كؿا يف ترمجة طبد الرمحـ بـ الحؽؿ 12/133)

 الجرح والتعديؾـ (، ويف ترمجتف هق طبد الؿؾؽ بـ مسعقد م5/227) الجرح والتعديؾمـ 

 ( قال طـف: وكان صدوًقا ثؼًة.1736( برقؿ )5/371)

 (.158تؼدم برقؿ ) (3)

 هق طبد الرمحـ بـ الحؽؿ بـ بشقر، قال ابـ وارة: كان أطؾؿ الـاس بشققخ الؽقفققـ. (4)

وقال إبراهقؿ بـ مقسك: ما رأيت أحًدا أففؿ بؿشقخة أبل إسحاق الفؿداين مـ طبد الرمحـ بـ 

  (5/227.)الجرح والتعديؾؿ. الحؽ

كقفؾ هذا قال طـف أبق حاتؿ: صدوق. وكان مثؾ يحقك بـ آدم، وكان لف صاحب يؼال لف: طـبسة بـ  (5)

  (8/489.)الجرح والتعديؾسعقد، وكان صاحب حديث، ومها يحػظان الحديث ويعؼالكف. 

 الؼائؾ )حدثـا( هق سػقان الثقري. (6)
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 .وكان دطامة ،وحدثـا حبقب بـ أبل ثابت ،وشد قبضتف .مـ إركان اركـً 

 (1)أو كؾؿة شبففا.

بـ الحسـ الفسـجاين كا أخل  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (331)

يل سػقان  قال :قالبـ طققـة اطبد الرزاق طـ  كاأبـ الحسـ  (3)طبدالل

وطبدالؽريؿ الجزري وأيقب السختقاين وطؿرو بـ  اـصقرً رأيت م :الثقري

 همٓء إطقـ الذيـ ٓ يشؽ فقفؿ. ؟ديـار

بـ محؿد الطـافسل  (4)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا طظ (332)

كان  :طـ حديث مـ حديث لقث بـ أبل سؾقؿ فؼال اسللت وكقعً  :قال

 (5).القثً  لسػقان ٓ يسؿ

ا ــ مقسرة كـب (6)ظـا طـك ا أبلـرمحـ كــد الــدثـا طبــح (333)

                                                        

 صحقح. (1)

 قريًبا.ثؼة، تؼدم  (2)

  (5/34.)الجرح والتعديؾقال طـف أبق حاتؿ: صدوق.  (3)

 .التؼريبثؼة، مـ رجال  (4)

 ه( أن وكقًعا قال: )لقث لقث(، وكان سػقان ٓ يسؿل لقًثا.ا977صحقح، وسقليت برقؿ ) (5)

 ( قال طـف أبق حاتؿ: صدوق.278تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)
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إىل مـ أجؾس  :بـ زائدة (2)لعثؿان قؾت :قالبـ أبل خالد  (1)صالح

 :فؼال .الل ،الل :فلطدت طؾقف فؼؾت :قال .اما أطرف أحدً  :قال ؟بعدك

قال طثؿان بـ  .ولقس هق بصاحب حديث ،تلدب بلبل حػص الػارسل

ما  :قال ، ثؿةفلصرق ساط ؟إىل مـ أجؾس بعدك :زائدة وقؾت لسػقان

ٓ طؾقؽ أن تؽتب  :قال ،أو كؿا قؾت .الل ،الل :فؼؾت .اأطرف أحدً 

 وابـ طققـة. ،وأبل بؽر بـ طقاش ،مـ زائدة بـ قدامة :الحديث مـ ثالثة

بـ مغقرة  (3)يحقك كاأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (334)

أ بف كان سػقان إذا أصاب يف الباب حديث مـصقر بد :(4)قال جرير :قال

 .قبؾ الـاس

بـ سؾقؿان الرهاوي فقؿا كتب  (5)أمحد كاأحدثـا طبد الرمحـ  (335)

 :سػقان الثقري يؼقل يؼقل: سؿعتبـ الحباب  (6)زيد قال: سؿعت ،إيل  

                                                        

 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.4/411) يؾالجرح والتعدذكره الؿصـػ يف  (1)

 .التؼريبهق طثؿان بـ زائدة الؿؼرئ، الؽقيف، ثؼة، مـ رجال  (2)

( برقؿ 9/191) الجرح والتعديؾهق يحقك بـ مغقرة السعدي الرازي، قال أبق حاتؿ: صدوق.  (3)

(798.) 

 .التؼريبهق جرير بـ طبد الحؿقد الضبل، ثؼة، مـ رجال  (4)

 .التؼريبثؼة، مـ رجال  (5)

 (.2136ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يخطئ يف حديث الثقري.  (6)
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إن الثقري يروي  :فذكرتف ٕبل وقؾت لف .(1)طـ الؽؾبل يلؿـ يرو اطجبً 

فقعؾؼف مـ  آ يؼصد الرواية طـف ويحؽل حؽاية تعجبً  :قال .طـ الؽؾبل

 (2)حضره ويجعؾقكف رواية طـف.

                                                        

ابة الؿػسر، متفؿ بالؽذب، وُرمل بالرفض.  (1)  تؼريب التفذيبهق محؿد بـ السائب الؽؾبل الـ س 

 (.5938ترمجة برقؿ )

 ػظ فنكؿا كتبقه لؿعرفتف.وما كتبف إئؿة طـ الؽذابقـ مـ أهؾ الؿعرفة والح (2)

(: ولألئؿة رضل الل طـفؿ يف 35-34)ص الؿدخؾ إىل اإلكؾقؾيف  قال أبق طبد الل الحاكؿ 

 ذلؽ غرض ضاهر، وهق أن يعرفقا مـ أيـ مخرُجف والؿـػرد بف طدل أو مجروح.

سؿعت  :يؼقل يسؿعت العباس بـ محؿد الدور :سؿعت أبا العباس محؿد بـ يعؼقب يؼقل

 .ا ما طؼؾـاهلق مل كؽتب الحديث مـ ثالثقـ وجفً  :بـ معقـ يؼقليحقك 

سحاق إأمحد بـ  لحدثـ :الحافظ هبؿذان قال أبق طؿران مقسك بـ سعقد الحـظظ أخبرين 

رأى أمحد بـ حـبؾ يحقك بـ معقـ رمحفؿا الل  :ثرم يؼقلسؿعت أبا بؽر إ :بالديـقر قال لالؼاض

فؼال لف  ،كسان كتؿفإؾع طؾقف ص  اذا نمعؿر طـ أبان طـ أكس ف زاوية وهق يؽتب صحقػة بصـعاء يف

 أكت تتؽؾؿ يف :فؾق قال لؽ قائؾ !تؽتب صحقػة معؿر طـ أبان طـ أكس وتعؾؿ اهنا مقضقطف :أمحد

أكتب هذه الصحقػة طـ طبدالرزاق  ،رمحؽ الل يا أبا طبد الل :فؼال ؟أبان ثؿ تؽتب حديثف طىل القجف

كسان فقجعؾ بدل إبعده  لءطؾؿ اهنا مقضقطة حتك ٓ يجأو ،لحػظفا كؾفاطـ معؿر طىل القجف ف

بان ٓ طـ أ معؿر طـ طـ لكؿا هإ :كذبت :فلققل لف .ا ويرويفا طـ معؿر طـ ثابت طـ أكسأبان ثابتً 

 ها.ثابت

(: وأما الذيـ كتبقا حديث الؽذابقـ مـ أهؾ 1/92) شرح العؾؾيف  قال الحافظ ابـ رجب 

ػظ فنكؿا كتبقه لؿعرفتف، وهذا كؿا ذكروا أحاديثفؿ يف كتب الجرح والتعديؾ، ويؼقل الؿعرفة والح

بعضفؿ يف كثقر مـ أحاديثفؿ: ٓ يجقز ذكرها إٓ لُقَبق ـ أمرها، أو معـك ذلؽ، وقد سبؼ طـ ابـ أبل 

 = ( يف الؽالم طىل صبؼات الرواة أكف يجقز رواية حديث مـ كثرت غػؾتف يف غقر 7حاتؿ يف )ص
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زطؿ  :ة كا أبق طاصؿ الـبقؾ قالحدثـا طبدالرمحـ كا طؿر بـ شب   (336)

ما حدثت طـل طـ أبل صالح طـ  :لـا الؽؾبل قال :قاليل سػقان الثقري 

 (1)بـ طباس ففق كذب فال تروه.ا

بـ يعؼقب الجقزجاين فقؿا  (2)إبراهقؿ كاأحدثـا طبد الرمحـ  (337)

قال طبد الل  :بـ الحسـ بـ شؼقؼ يؼقل (3)طظ قال: سؿعت كتب إيل  

                                                        

حؽام، وأما رواية أهؾ التُّفؿِة بالؽذب فال تجقز إٓ مع بقان حالف، وهذا هق الصحقح، والل إ =

 هأطؾؿ.ا

هذا الباب  يف قد ذكر مسؾؿ  (1/125 :)شرح مؼدمة صحقح مسؾؿيف  وقال الـقوي 

ا وطـ فالن وكان متفؿً  لكاذب وطـ غقره حدثـطقر وشفد أكف روى طـ الحارث إ لأن الشعب

حدث همٓء إئؿة طـ همٓء مع  ؿَ لِ  :فؼد يؼال ،الرواية طـ الؿغػؾقـ والضعػاء والؿتروكقـغقره 

 ؟طؾؿفؿ بلهنؿ ٓ يحتج هبؿ

 :ٚجياب عٓ٘ بأدٛب١
طؾقفؿ أو طىل غقرهؿ أو  وقٍت  لئال يؾتبس يف :أهنؿ رووها لقعرفقها ولقبقـقا ضعػفا :أسدٖا

 .يتشؽؽقا ىف صحتفا

فصؾ الؿتابعات وٓ يحتج  قعتبر بف أو يستشفد كؿا قدمـاه يفثف لأن الضعقػ يؽتب حدي ٞ:ايجاْ

 .بف طىل اكػراده

الضعقػ يؽقن فقفا الصحقح والضعقػ والباصؾ فقؽتبقهنا ثؿ يؿقز  يأن روايات الراو :ايجايح

 ه...اتؼان بعض ذلؽ مـ بعض وذلؽ سفؾ طؾقفؿ معروف طـدهؿأهؾ الحديث واإل

 لؽالم طؾقف.صحقح، وطؿر بـ شب ة تؼدم ا (1)

 (.275ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ ُرمل بالـصب.  (2)

 .التؼريبثؼة، مـ رجال  (3)



t T        271 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 ؟(1)سئؾ سػقان بـ سعقد طـ ثقر بـ يزيد الشامل: -الؿبارك بـايعـل -

 (3).ايعـل أكف كان قدريًّ  (2).خذوا طـف واتؼقا قركقف :فؼال

                                                        

 (.862( ترمجة برقؿ )4/418) هتذيب الؽؿاليـظر  (1)

 صحقح. (2)

أي: يحؿؾ بدطة الؼقل بالؼدر، وقد تؽؾؿ أهؾ العؾؿ طـ مسللة الرواية طـ الؿبتدع ٓسقؿا الؿبتدع  (3)

 ذي ٓ يؽػر ببدطتف ويف ذلؽ أققال وهل كؿا يظ:ال

مـعت صائػة مـ الرواية طـفؿ، وهؿ: محؿد بـ سقريـ، وُحؽل كحقه طـ مالؽ، وابـ  األٍٚ:

 طققـة، والحؿقدي، ويقكس بـ أبل إسحاق، وطظ بـ حرب، وغقرهؿ.

 ٚضبب زد ٖؤال٤ يسٚاٜت٘ َا ًٜٞ:

ل أكف فاسؼ ببدطتف، وكؿا يستقي يف الؽػر الؿتلو   (1 ل، يستقي يف الػسؼ الؿتلو  ل وغقر الؿتلو 

ل.  وغقر الؿتلو 

 أن يف قبقل روايتف ترويًجا ٕمره، وتـقيًفا بذكره. (2

أن الفقى والبدطة ٓ يممـ معفؿا الؽذب، ٓسقؿا إذا كان ضاهر الرواية تعضد مذهب  (3

 الراوي.

 اإلهاكة لفؿ والفجران والعؼقبة بترك الرواية طـفؿ. (4

صائػة يف الرواية طـفؿ، إذا مل يتفؿقا باستحالل الؽذب: لـصرة مذهبفؿ، مـفؿ: رخصت  ايجاْٞ:

أبق حـقػة، والشافعل، ويحقك بـ سعقد، وطظ بـ الؿديـل، وقال طظ بـ الؿديـل: لق تركت أهؾ 

 البصرة لؼدر، وتركت أهؾ الؽقفة لؾتشقُّع: لخربت الؽتب.

 ٚضبب قبٛهلِ يسٚاٜت٘ أَسإ:
 ؽذب تؿـع مـ اإلقدام طؾقف: فقحصؾ الصدق.أن اطتؼاد حرمة ال (1

أن قبقل روايتف مـ باب الضرورة: ولفذا قال ابـ الؿديـل كؿا تؼدم: لق تركت أهؾ البصرة  (2

 لؾؼدر، وتركت أهؾ الؽقفة لؾتشقع: لخربت الؽتب.

 = ان التػصقؾ بقـ الداطقة وغقره، فتؼبؾ روايتف إذا مل يؽـ داطقة إىل بدطتف، وٓ تؼبؾ إذا ك ايجايح:
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 قال: سؿعتبـ طثؿان بـ حؽقؿ  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (338)

حدثـا وأخبركا  :إذا قال جابر :ان يؼقلسػق قال: سؿعت (2)أبا كعقؿ

 (3)فذلؽ.

قال: التستري  (4)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا أبق غسان (339)

 يؼقل: سؿعتطبد الرمحـ بـ مفدي  قال: سؿعت (5)أبا داود سؿعت

يف الحديث ما رأيت أورع يف  اكان جابر ورطً  :سػقان الثقري يؼقل

                                                        

 داطقًة. =

قال أبق طؿرو بـ الصالح:  وهذا مذهب الؽثقر أو إكثر مـ العؾؿاء...، وهذا الؿذهب الثالث 

أطدلفا وأوٓها وإول بعقد مباطد لؾشائع طـ أئؿة الحديث: فنن كتبفؿ صافحة بالرواية طـ 

 شرح طؾؾ الترمذي(، و115-114)ص طؾقم الحديث، اكظر هالؿبتدطة غقر  الدطاة.ا

(1/53-55.) 

ومـ إئؿة مـ اكتػك هبذا التػصقؾ، ومـفؿ مـ فصؾ يف شلن غقر الداطقة، وهذه إققال تـظر يف 

شرح طؾؾ الترمذي (1/55-56و ،)ضقابط الجرح والتعديؾ (.135-134)ص 

 .التؼريبهق إودي، ثؼة مـ رجال  (1)

 .التؼريبهق أبق كعقؿ الؿالئل  الػضؾ بـ دكقـ، ثؼة، مـ رجال  (2)

 صحقح. (3)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (1/211 ( مـ صريؼ: أبل كعقؿ، بف، وفقف زيادة: )إذا قال: قال

 فالن.. فال(.

 (.7945ترمجة برقؿ ) التؼريبهق يقسػ بـ مقسك التستري، صدوق كؿا يف  (4)

 هق الطقالسل، ثؼة. (5)
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 (1).الحديث مـ جابر

بـ إبراهقؿ بـ شعقب كا طؿرو  (2)محؿد حدثـا طبد الرمحـ كا (341)

كان إبراهقؿ  :قال سػقان :-بـ مفديايعـل -طبد الرمحـ  قال :قالبـ طظ ا

 (3).بـ مفاجر ٓ بلس بفا

ثـا  أبق بؽر بـ أبل خقثؿة فقؿا كتب إيل   كاأحدثـا طبد الرمحـ  (341)

 لؼقت سػقان الثقري بؿؽة :الؿثـك بـ معاذ بـ معاذ كا بشر بـ الؿػضؾ قال

 (4).ما خؾػت بعدي بالؽقفة آمـ طىل الحديث مـ مـصقر بـ الؿعتؿر :فؼال

بـ الخطاب  (5)حدثـا طبدالرمحـ حدثـل أبل كا طبد العزيز (342)

طـد  (7)بـ داود ما كان أبق الجحاف (6)سللت طبدالل :الؽقيف بالبصرة قال

 .كان يقثؼف ويعظؿف :سػقان فؼال

                                                        

 حسـ. (1)

  (7/187.)والتعديؾالجرح قال طـف الؿصـػ: صدوق ثؼة.  (2)

 صحقح. (3)

 (.368( برقؿ )1/162) تاريخ ابـ أبل خقثؿةصحقح،  (4)

 قال طـف الحافظ: صدوق. (5)

 ، وسػقان مـ مشايخف.التؼريبهق طبد الل بـ داود الخريبل، ثؼة، مـ رجال  (6)

 (.1779( برقؿ )8/434) هتذيب الؽؿاليـظر  (7)
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 بـايعـل -ـبؾ كا طظ حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ ح (343)

 يشعبة يرو :سػقان قال :قاليحقك يعـل الؼطان  قال: سؿعت -الؿديـل

 (1) .مـف اطـ داود بـ يزيد إودي تعجبً 

بـ  (2)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل حدثـل سؾقؿان (344)

سػقان  قال :قالبـ داود الخريبل  (3)طبد الل قال: سؿعتطبدالجبار 

 (5)طـف. (4)ا شلء سللـا مسعرً كـا إذا اختؾػـا يف :الثقري

بـ كثقر  (6)محؿد قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل  (345)

حدثـل  :فؼال رجؾ اكـت طـد سػقان الثقري فذكر حديثً  :العبدي يؼقل

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه ابـ طدي يفلؽامؾا (3/539 مـ صريؼ: ابـ محاد )–وهق الدوٓبل-. 

 يف  والعؼقظالضعػاء (2/392.مـ صريؼ: محؿد بـ طقسك، كالمها طـ صالح، بف ) 

  مـ صريؼ: طبد الل بـ أمحد، طـ أبقف، بف. كذلؽورواه 

 .التؼريبهق سؾقؿان بـ طبد الجبار بـ زريؼ، حسـ الحديث، مـ رجال  (2)

 ريًبا.ثؼة، تؼدم ق (3)

 هق مسعر بـ كدام. (4)

 حسـ. (5)

 .التؼريبثؼة،  مـ رجال  (6)
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أحؾتـل طىل غقر  :قال .أبق حـقػة :قال ؟مـ هق :فؼال .فالن بغقر هذا

 (1).ءمظ

بـ طؿران كا أبق  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل حدثـل طبد الل (346)

وكان يف الدكقا  :فؼال سػقان ،لؼتادة اذكر سػقان لشعبة حديثً  :قال (3)داود

 (4)مثؾ قتادة.

قال: بـ خالد الخراز  (5)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق هارون محؿد (347)

دخؾ الرازيقن طىل الثقري فسللقه  :الؿؼرئ يؼقل (6)طبد الصؿد سؿعت

قال  .بـ أبل ققس (7)يعـل طؿرو .ألقس طـدكؿ إزرق :فؼال .الحديث

                                                        

 صحقح. (1)

ي، صدوق.  (2) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق طبد الل بـ طؿران أبق محؿد إصبفاين، كزيؾ الر 

(3535.) 

 هق الطقالسل. (3)

فؼد تابعف أمحد بـ إبراهقؿ صحقح، وطبد الل بـ طؿران، وإن كان حسـ الحديث إٓ أكف تقبع،  (4)

 (، قال طـف الحافظ: صدوق. فقؽقن صحقًحا لغقره.3/242) العؾؾ ومعرفة الرجالالؿقصظ يف 

 (: صدوق.7/245) الجرح والتعديؾقال طـف الؿصـػ يف  (5)

 (، ومل يذكر فقف جرًحا8/415) الثؼاتهق طبد الصؿد بـ طبد العزيز الؿؼرئ، ذكره ابـ حبان يف  (6)

 وٓ تعدياًل.

، صدوق لف أوهام.  (7)  =ترمجة  تؼريب التفذيبهق طؿرو بـ أبل ققس الرازي إزرق، كقيف، كزل الري 

 



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 275 

 

 

 

 

 .وكان أزرق :طبد الصؿد

بـ هشام إصبفاين سؿعت  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا الـضر (348)

خرج إلقؽؿ كتاب خقر رجؾ أُ  :سػقان قال :قالبـ حػص  (2)الحسقـ

 فلخرج كتاب محؿد بـ سققة. .خرج كتاب مـصقريُ  :قؾـا ؟بالؽقفة

قال: د بـ يقكس أمح قال: سؿعتحدثـا طبدالرمحـ كا أبل  (349)

 (3).ياققتة العؾؿاء :فؼال ،وذكر الؿعايف بـ طؿران .الثقري سؿعت

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (351)

طـ طظ بـ  (4)قال ذكرت لقحقك بـ سعقد حديث أبل إسحاق -الؿديـل

                                                        

 (.5136برقؿ ) =

 (.2211( برقؿ )8/481) الجرح والتعديؾقال طـف الؿصـػ: صدوق.  (1)

ترمجة  تفذيبتؼريب الهق الحسقـ بـ حػص بـ الػضؾ الفؿداين إصبفاين الؼاضل، صدوق.  (2)

 (.1328برقؿ )

 صحقح. (3)

  ورواه الخطقب يفتاريخ بغداد (15/315.مـ صريؼ الؿصـػ، بف ) 

يف ركقب الدابة وما يؼال طـد ذلؽ، يـظر لف  هق السبقعل، والحديث الؿشار إلقف هق حديث طظ  (4)

مسـد أمحد (1/97115( و)ص .) 

 

 = 
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يحقك كان سػقان  :قال ثؿ (1).راه سؿعف مـ طظ بـ ربقعةٓ أُ  :قال ،ربقعة

 (2).يقهـف

كان  :لقحقك قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (351)

 (3).كعؿ :أي ،فؼال برأسف ،يعـل جبؾة بـ سحقؿ ؟سػقان يقثؼف

                                                        

(: وأبق إسحاق مل 4/61) العؾؾف، فؼد قال الدارقطـل يف وأبق إسحاق أطضؾف فلسؼط رجؾقـ مـ         =

يسؿع هذا الحديث مـ طظ بـ ربقعة، يبق ـ ذلؽ ما رواه طبد الرمحـ بـ مفدي طـ شعبة، قال: قؾت 

 هٕبل إسحاق: سؿعتف مـ طظ بـ ربقعة؟ فؼال: حدثـل يقكس بـ خباب، طـ رجؾ طـف...ا

 صحقح. (1)

اوي: فنن  أبا إسحاق : كلن الؿقال الؿعؾؿل  (2) ـُ الر  ـُ الحديَث لعدم السؿاع ٓ أكف ُيَقه  راد: ُيَقه 

 هإمام، وطظ بـ ربقعة مقثؼ، والل أطؾؿ.ا

صحقح، ومعـك هذا أكف حرك رأسف مقافؼًة لؿا قال لف طظ بـ الؿديـل، وإئؿة رمحفؿ الل اصطؾحقا  (3)

 طىل حركات يعبرون هبا طـ أحؽامفؿ طىل الرواة.

وأغؾب ما يقجد تػسقر الؿراد بتؾؽ الحركات طـ صريؼ تالمقذ أولئؽ إئؿة: لحضقرهؿ تؾؽ 

 الؿجالس العؾؿقة التل صدرت فقفا، وقد يػسرها الحػاظ ذوو التتبع وآستؼراء.

 فُٔ تًو احلسنات: 
 .تحريؽ الرأس، كػعؾ يحقك هذا 

 .ومـفا: تحريؽ إيدي 

ـّل،  (6/139والتعديؾ الجرحفؼد سؿع يحقك بـ سعقد كؿا يف  (، وذكر طؿر بـ القلقد الش 

كَت يدك فؼد  فؼال بقده يحركفا، كلكف ٓ يؼقيف. قال طظ: فاسترجعت أكا. فؼال: ما لؽ؟ قؾت: إذا حر 

 أهؾؽتف طـدي.

  .ومـفا: تحؿقض القجف = 
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بـ مـصقر الرمادي ثـا طبدالرزاق  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (352)

 ،مل تؽـ طـدي دراهؿ :قال ؟لؽ مل ترتحؾ إىل الزهري ما :ققؾ لؾثقري :قال

 (2)بـ جريح ططاء.اوكػاكا  ،كا معؿر الزهريولؽـ قد كػا

بـ مقسك أخبرين  (3)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل ثـا إبراهقؿ (353)

                                                        

مقؿقن أبل  (: سللت يحقك طـ1/153) مؼدمة الجرح والتعديؾقال طظ بـ الؿديـل كؿا يف           =

ض وجفف، وقال: زطؿ شعبة أكف كان فساًل.  طبد الل الذي روى طـ طقف طـ زيد بـ أرقؿ؟ فحؿ 

 .ومـفا: تؽؾح القجف 

(: سللت أبا زرطة طـ أبل هارون البؽاء؟ 8/161-161) الجرح والتعديؾقال الؿصـػ يف 

أكؽروا طؾقف، وأكا ٓ أحدث طـف، فؽؾ ح وجفف. فؼقؾ لف: أي شلٍء أكؽروا طؾقف؟ فؼال: ٓ أطؾؿ شقًئا 

 وٓ يعرف بالعراق وكان يف كتابـا حديث قد كان حدث طـف قديًؿا فؾؿ يؼرأ طؾقـا، فضربـا طؾقف..

 .ومـفا:  اإلشارة إىل الؾسان 

(: سؿعت أبا زرطة وذكر طثؿان البري، فلومل إىل 6/169) الجرح والتعديؾقال الؿصـػ يف 

 ل أبل: كذاب. قال: هق مثؾ أبل جزي.لساكف وقبض طؾقف. فؼؾت: يؼق

 ضقابط الجرح والتعديؾ(، و18)ص شرح ألػاظ التجريح الـادرة أو قؾقؾة آستعؿالويـظر 

 إيضاح السبقؾ يف شرح إتحاف الـبقؾ بؿفؿات طؾؿ الجرح والتعديؾ(، و213-212)ص

 (.183-182)ص

 .التؼريبثؼة، مـ رجال  (1)

والؿعـك: كػاكا معؿر السؿاع مـ الزهري والرواية طـف، وكػاكا ابـ  :صحقح، قال الؿعؾؿل  (2)

 هجريج السؿاع مـ ططاء والرواية طـف.ا

 .التؼريبهق إبراهقؿ بـ مقسك الرازي، أبق إسحاق الػراء، ثؼة، مـ رجال  (3)
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كـت مع سػقان الثقري يف  :قال -أبل طؿر العطار بـايعـل - (1)مفران

 هذا كذاب. :فؼال سػقان ،بـ مجاهد (2)الؿسجد الحرام فؿر طبد القهاب

لحسـ الفسـجاين كا أمحد بـ بـ ا (3)ظحدثـا طبد الرمحـ كا ط (354)

بـ أبل بشقر قال  (5)بـ إسؿاطقؾ كا سػقان كا طبد الؿؾؽ (4)حـبؾ كا مممؾ

 (6).صدٍق  وكان شقَخ  :سػقان

ذكر  (7)يحقك قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (355)

 (8).اأثـك سػقان طؾقف خقرً  :مقىل زيد بـ خؾقدة فؼال اواقدً 

يحقك بـ سعقد  قال: سؿعتكا طظ حدثـا طبد الرمحـ كا صالح  (356)

                                                        

 (.6982ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبقال الحافظ طـف: صدوق لف أوهام، سلء الحػظ.  (1)

ترمجة  تؼريب التفذيبطبد القهاب بـ مجاهد بـ جبر، قال الحافظ: متروك، وقد كذبف الثقري.  (2)

 (.4291برقؿ )

 (.24ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبمممؾ بـ إسؿاطقؾ البصري، قال الحافظ: صدوق سلء الحػظ.  (4)

(7178.) 

 .التؼريبثؼة، مـ رجال  (5)

 ه: يف ]د[: كان شقًخا صدوًقا.اقال الؿعؾؿل  (6)

 هق ابـ سعقد الؼطان. (7)

 صحقح. (8)
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بـ القلقد  (1)حدثـل سعقد بـ طبقد بـ مسؾؿ جار لقحقك طـ طؿرو :يؼقل

طـ مـصقر  (2)البري حدثـل :ؼالمع سػقان ف اكـت جالًس  :إغضػ قال

 :قال ثؿ .كذب :طـ أبل وائؾ طـ طبد الل يف الؿسح طىل الخػقـ فؼال

 (3).كذب

حديث  :سللت يحقك :ظ قالحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا ط (357)

أتقـا طبد الل قبؾ صؾقع  :مفدي بـ مقؿقن طـ واصؾ طـ أبل وائؾ قال

 (4).لقس هذا طـ أبل وائؾ :قال سػقان :فؼال يحقك ؟الشؿس

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ الرازي ثـا  (358)

 :قاليحدث أبل  اشقخً  يؼقل: سؿعتبـ الحؽؿ بـ بشقر (5)طبدالرمحـ

 َؽ لَ  امَ  :أو ؟ٓ تحدث طـ أبان بـ أبل طقاش َؽ لَ  امَ  :سػقان الثقريل قؾت

                                                        

 (6/379 )التاريخ الؽبقرطؿرو بـ القلقد قال طـف ابـ معقـ: ما أرى بف بلًسا. وقال أبق داود: ثؼة.  (1)

سمآت أبل طبقد أجري (، 1473( برقؿ )6/266-267) الجرح والتعديؾ( 2697برقؿ )

 (.1185( برقؿ )2/79) با داودأ

 (2/75 :)الؿجروحقـهق طثؿان بـ مؼسؿ البري، أبق سؾؿة الؽـدي، مقىل لفؿ، قال ابـ حبان يف  (2)

 هكان مؿـ يروي الؿؼؾقبات طـ إثبات، تركف أمحد بـ حـبؾ ويحقك بـ معقـ.ا

 طظ، بف.( مـ صريؼ: ابـ أبل شقبة طـ 2/76) الؿجروحقـورواه ابـ حبان يف  (3)

 صحقح. (4)

 (.158تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)



t T        281 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 (1)لؾحديث. اكان أبان كسقًّ  :قال ؟قؾقؾ الحديث طـ أبان

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ سؿعت  (359)

 :قال (2)يذكر طـ مفران -الحؽؿ بـ بشقر بـ سؾؿان بـايعـل -طبدالرمحـ 

فلطرض طـل  .فسللت سػقان طـف -مجاهد ـبايعـل - (3)طبدالقهاب ر  مَ 

 بقجفف.

 (5)بـ الحسـ الفسـجاين كا إبراهقؿ (4)حدثـا طبدالرمحـ كا طظ (361)

 ؟مـ أحػظ مـ رأيت :قال يل الثقري :(6)بـ مسفرايل  قال :قالبـ مقسك ا

 (7).إسؿاطقؾ بـ أبل خالد :فذكر الثقري أربعة مـفؿ .إطؿش :قؾت

بـ  (8)يحقك أخبرين يقسػ حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ (361)

                                                        

 ( مـ صريؼ: محؿد بـ سعقد، بف.1/51) الضعػاءورواه العؼقظ يف  (1)

( وأكف صدوق لف أوهام، سلء الحػظ، 353هق مفران بـ أبل طؿر العطار، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 .التؼريبكؿا يف 

 ب سػقان لف.( مع تؽذي353تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.24ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.353هق إبراهقؿ بـ مقسك الرازي، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 (.4834ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طظ بـ مسفر الؽقيف، ثؼة، لف غرائب بعدما أضر.  (6)

 صحقح. (7)

 (.7944ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (8)
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 يؼقل: سؿعت -يعـل الطقالسل-أبا داود  قال: سؿعتمقسك التستري 

ما رأيت أورع  :سػقان الثقري يؼقل يؼقل: سؿعتطبدالرمحـ بـ مفدي 

 (2)الجعػل يف الحديث. (1)مـ جابر

محؿقد بـ غقالن كا  كاأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (362)

أورع يف الحديث مـ  ما رأيت رجاًل  :سػقان قال :قالأبق داود طـ وكقع 

 (3) جابر الجعػل وٓ مـصقر.

يعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك أخبرين زكقج  (363)

 :بـ الضريس يؼقل (5)يحقك قال: سؿعت -بـ طؿرو الطقالسل (4)محؿد

 (6).كان سػقان الثقري يدل طىل زائدة بـ قدامة يف كتاب الحديث

                                                        

( برقؿ 1/379) مقزان آطتدال(، ويـظر 886ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبقػ، رافضل. ضع (1)

(1425.) 

 سـده حسـ، وسقليت بسـد صحقح بعده. ( 2)

 صحقح. (3)

  ابـ طدي يف ورواهالؽامؾ (2/332 مـ صريؼ: محؿد بـ طبد  العزيز البغقي، طـ محؿقد )

 ابـ غقالن، بف.

 .بالتؼريثؼة، مـ رجال  (4)

 (.7621ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (5)

 سـده حسـ. (6)
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بـ الؿغقرة  (1)محؿد بـ يحقك كا يحقك حدثـا طبد الرمحـ كا (364)

مل يؽـ أحد يجترئ أن يرد طىل مـصقر الحديث إٓ  :(2)جرير قال :قال

 (3).سػقان وزائدة وأكا

بـ قبقصة  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ حدثـل طؼبة (365)

غؾط طظ أبق الحسقـ  :رأيت سػقان يف الـقم فؼال :بـ طؼبة طـ أبقف قالا

يف حديث حبقب بـ أبل ثابت طـ سعقد بـ جبقر  -الحباب يعـل زيد بـ-

طـ ابـ طباس أن طؿر بـ الخطاب رضل الل تعاىل طـف لبك حتك رمك مجرة 

أكت حدثتـا طـ حبقب بـ أبل ثابت طـ سعقد  ،يا أبا طبد الل :فؼؾت .العؼبة

وطـ  ،أكف لبك حتك رمك الجؿرة ملسو هيلع هللا ىلصبـ جبقر طـ ابـ طباس طـ الـبل ا

 .ب طـ طؽرمة طـ ابـ طباس أن طؿر لبك حتك رمك الجؿرةهالل بـ خبا

 (5).طرفت فالزم ،طرفت فالزم :فؼال

                                                        

 (، وأن أبا حاتؿ قال طـف: صدوق.334هق يحقك بـ الؿغقرة السعدي، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 .التؼريبهق جرير بـ طبد الحؿقد الضبل، ثؼة مـ رجال  (2)

 صحقح. (3)

 .التؼريبيف ترمجتقفؿا مـ صدوق، ووالده قبقصة صدوق ربؿا خالػ كؿا  (4)

 =(، 1282برقؿ ) صحقح مسؾؿ(، و1687( و)1686، 1685برقؿ ) صحقح البخاريويـظر  (5)
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بـ يعقش  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك أخبرين طبقد (366)

قال  .جاءين سػقان بـ سعقد إىل هفـا :بـ يزيد الجعػل قال (2)كا خالد

 (6).ه قطوما رأيتف طـد (5)هذا أكثر طـ جابر :(4)بـ شؿر (3)طؿرو

بـ إبراهقؿ بـ شعقب كا طؿرو  (7)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (367)

                                                        

 ( لؾبقفؼل.5/137) الســ الؽبرىو =

 .التؼريبهق طبقد بـ يعقش الؿحامظ الؽقيف، ثؼة، مـ رجال  (1)

 (.1777ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق، ربؿا وهؿ.  ( 2)

 هق طؿرو بـ َشِؿر الجعػل الؽقيف، يؽـك أبا طبد الل. (3)

قال يحقك بـ معقـ: لقس بشلء. وقال الجقزجاين: زائغ كذاب. وقال ابـ حبان: رافضل يشتؿ 

الصحابة، ويروي الؿقضقطات طـ الثؼات. وقال البخاري: مـؽر الحديث. وقال الـسائل 

 ن طؿرو يضع الحديث.والدارقطـل وغقرمها: متروك. وقال السؾقؿاين: كا

 الضعػاء(، و6/239-241) الجرح والتعديؾ(، و6/344) التاريخ الؽبقرويـظر 

  (6/226.)الؽامؾ( لؾعؼقظ، و3/992-993)

وقع يف إصؾ: )شقؿر( بدل )شؿر(، وهق تصحقػ، والؿثبت مـ الؿصادر السابؼة، وقد جاء يف   (4)

الجرح والتعديؾ (6/239.طىل الصقاب ) 

 جابر بـ يزيد الجعػل. (5)

 حسـ. (6)

  يف  العؼقظورواهالضعػاء (3/992.مـ صريؼ: طبقد بـ يعقش، بف ) 

 ه(: صدوق ثؼة.ا7/187) الجرح والتعديؾأبق الحسـ الطبري الػراء، قال طـف الؿصـػ يف  (7)
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يف حديث أشعث  (2)بـ زياد يؼقل لقحقك (1)سػقان قال: سؿعتبـ طظ ا

ختامف ) :بـ أبل الشعثاء طـ زيد بـ معاوية العبسل طـ طؾؼؿة طـ طبد اللا

وأبق  ،(3)زائدة :قال ؟مـ :قال .خالػ أربعة ،يا أبا سعقد :فؼال .(مسؽ

لق كاكقا أربعة آٓف  :فؼال يحقك .(6)وشريؽ ،(5)وإسرائقؾ ،(4)إحقص

سػقان بـ زياد يسلل  (8)وسؿعت .(7)مثؾ همٓء كان سػقان أثبت مـفؿ

                                                        

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق سػقان بـ زياد بـ آدم العؼقظ، أبق سعقد البصري، صدوق.  (1)

  (11/151.)هتذيب الؽؿال(، و988( برقؿ )4/231) الجرح والتعديؾ(، ويـظر 2455)

 هق الؼطان. (2)

 (.1993ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبزائدة بـ قدامة الثؼػل، ثؼة، ثبت، صاحب سـة.  (3)

ترمجة  التفذيب تؼريبهق أبق إحقص الحـػل، سالم بـ ُسؾقؿ، ثؼة، متؼـ، صاحب حديث.  (4)

 (.2718برقؿ )

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

 (.415برقؿ )

هق شريؽ بـ طبد الل الـخعل الؽقيف الؼاضل بقاسط، ثؿ الؽقفة، صدوق يخطئ كثقًرا، تغقر حػظف  (6)

ًٓ فاضاًل طابًدا شديًدا طىل أهؾ البدع. مـذ ويل الؼضاء بالؽقفة، وكان طا ترمجة  تؼريب التفذيبد

 (.2812برقؿ )

 وسـده صحقح متصؾ إىل طؿرو بـ طظ. (7)

  ورواه الرامفرمزي يفالؿحدث الػاصؾ (.324)ص 

  وابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/172 ،مـ صريؼ: محؿد بـ الحسقـ بـ طظ بـ بحر البري )

 طظ، وهق الػالس، بف.طـ أبل حػص طؿرو بـ 

 الؼائؾ )سؿعت( هق طؿرو بـ طظ الػالس. (8)
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همٓء أربعة قد اجتؿعقا وسػقان  :فؼال طبدالرمحـ ؟طـ هذا (1)طبدالرمحـ

 (2).واإلكصاف ٓ بلس بف ،أثبت مـفؿ

                                                        

 هق طبد الرمحـ بـ مفدي. (1)

صحقح، ويؾقح لـا مـ خالل ققل يحقك بـ سعقد وققل طبد الرمحـ بـ مفدي أكف لقست هـاك  (2)

غؾط قاطدة مطردة يف الترجقح، وإكؿا يدورون مع الؼرائـ، فؿـفؿ مـ يؼدم الجؿاطة: لبعدهؿ مـ ال

كظؿ الػرائد لؿا ولتظافرهؿ، ومـفؿ مـ يرجح رواية أهؾ الحػظ واإلتؼان، وقد ذكر هذا العالئل يف 

ُة الحػِظ 313)ص تضؿـف حديث ذي القديـ مـ الػقائد (، فؼال: فنن كان العدد يف جفٍة وُقق 

وُبْعِدهؿ مـ واإلتؼان يف أخرى ففذه مسللة خالٍف بقـفؿ، فبعضفؿ يعتبر العدد: لتظافر الجؿاطة 

ح بف. ح روايتفؿ، وبعضفؿ يعتبر زيادة الحػظ واإلتؼان فقرج   الغؾط، فُقرج 

قال أبق حػص الػالس: سؿعت سػقان بـ زياد يؼقل لقحقك بـ سعقد الؼطان يف حديث سػقان 

الثقري طـ أشعث بـ أبل الشعثاء، طـ زيد بـ معاوية العبسل، طـ طؾؼؿة، طـ طبد الل: )ختامف 

ؼال: يا أبا سعقد، خالػف أربعة. قال: مـ هؿ؟ قال: زائدة، وأبق إحقص، وإسرائقؾ، مسؽ(، ف

وشريؽ. فؼال يحقك بـ سعقد الؼطان: لق كان أربعة آٓف أمثال همٓء كان سػقان أثبت مـفؿ. قال 

الػالس: وسؿعت سػقان بـ زياد يسلل طبد الرمحـ بـ مفدي طـ هذا. فؼال طبد الرمحـ: همٓء قد 

 عقا وسػقان أثبت مـفؿ، واإلكصاف ٓ بلس بف.اجتؿ

 هفلشار ابـ مفدي إىل ترجقح ققل إكثر طدًدا.ا

وما ذكره ها هـا مـ مخالػة سػقان لؾجؿاطة ففق أكف روى طـ أشعث بـ أبل الشعثاء طـ  قًت:

، ﴾ِمْسٌؽ ِخَتاُمُف ﴿يف ققلف تعاىل:  -وهق ابـ مسعقد–زيد بـ معاوية العبسل، طـ طؾؼؿة، طـ طبد الل 

قال: أما إكف لقس بالخاتؿ الذي َيْختِؿ، أما سؿعتؿ الؿرأة مـ كسائؽؿ تؼقل: صِقُب كذا، وكذا، ِخؾُط 

 مسٍؽ. فجعؾف سػقان مقققًفا طىل ابـ مسعقد.

 (24/216 )التػسقر، وابـ جرير يف زوائد كعقؿ -(277الزهد )روى ذلؽ ابـ الؿبارك يف 

 = ( مـ صريؼ: سػقان طـ أشعث، بف. 359) البعث(، والبقفؼل يف 2/517والحاكؿ )
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بـ أبل طبدالرمحـ كا  (1)الؿؾؽ حدثـا طبد الرمحـ كا طبد (368)

كان سػقان ٓ  :كا وكقع قال -الحؽؿ بـ بشقر بـايعـل - (2)طبدالرمحـ

 (3).يعجبف همٓء الذيـ يػسرون السقرة مـ أولفا إىل آخرها مثؾ الؽؾبل

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ  (369)

بـ ايصحح تػسقر  كان سػقان :طبدالرمحـ بـ الحؽؿ يذكر طـ وكقع قال

ذكر باقل الحديث  ثؿ .احرفً  اويعجبف مـ التػسقر ما كان حرفً  (4)أبل كجقح

 .كحق ذلؽ

                                                        

وخالػف أبق إحقص، وإسرائقؾ، وشريؽ، فرووه طـ أشعث طـ زيد بـ معاوية العبسل، طـ          =

طؾؼؿة بـ ققس مقققًفا طؾقف، ومل أهتِد إىل رواياهتؿ طـ أشعث إٓ رواية أبل إحقص ففل طـد هـاد 

، وكؼرؤها: ﴾ِخَتاُمُف ِمْسٌؽ ﴿ت طؾؼؿة بـ ققس طـ أية: (، قال: سلل67) الزهدابـ السري يف 

)خاتؿة مسؽ(. ثؿ قال: لقس خاتؿة مسؽ، ولؽـ ختامف مسؽ، ثؿ قال طؾؼؿة: )ختامف(: خؾطف. 

 قال: أمل تسؿع الؿرأة مـ كسائؽؿ تؼقل لؾطقب: خؾطف مـ الؿسؽ كذا، وكذا.

(: كان 5/371) الجرح والتعديؾهق طبد الؿؾؽ بـ مسعقد الؿؼرئ، قال طـف الؿصـػ يف  (1)

 هصدوًقا ثؼة.ا

 (.158تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

  (7/271.)الجرح والتعديؾ(، و927( برقؿ )2/263) الؿجروحقـاكظر  (3)

تؼريب هق طبد الل بـ أبل كجقح يسار الؿؽل الثؼػل مقٓهؿ، ثؼة، ُرمل بالؼدر وربؿا دل س.  (4)

 (6/126 ،)السقر(، و5/211) مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة(، ويـظر 368ترمجة برقؿ ) التفذيب

 (.263)ص أساكقد كسخ التػسقرو
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حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا طظ بـ إسحاق السؿرقـدي  (371)

أخبرين  :أكا سػقان قال -بـ الؿباركايعـقان -كا طبد الل  :وكعقؿ بـ محاد قآ

 (1).اهنشؾ بـ مجؿع الضبل وكان مرضقًّ 

-طبد الرمحـ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (371)

بـ أبل ثابت  (2)يحدثقن طـ حبقب :قال سػقان :يؼقل -مفدي بـايعـل 

يعقد وٓ  :قال ،طـ طاصؿ بـ ضؿرة طـ طظ أكف صىل وهق طىل غقر وضقء

 (3).قط ايحدث طـ طاصؿ بـ ضؿرة حديثً  ايعقدون ما سؿعت حبقبً 

 بـايعـل -ا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ حدثـا طبد الرمحـ ك (372)

هات  :يل سػقان قال :قاليحقك بـ سعقد الؼطان  قال: سؿعت -الؿديـل

.ل  ؾَ كتبؽ اطرضفا طَ 
(4) 

                                                        

حسـ، وكعقؿ بـ محاد وإن كان ضعقًػا فؼد تابعف السؿرقـدي، وهق حسـ الحديث، قال طـف الحافظ  (1)

 : صدوق.التؼريبيف 

تؼريب كثقر اإلرسال والتدلقس.  هق حبقب بـ أبل ثابت إسدي، مقٓهؿ، ثؼة، فؼقف، جؾقؾ، (2)

 (.1192ترمجة برقؿ ) التفذيب

(: سؿعت أبل يؼقل: مل يرو حبقب بـ أبل ثابت طـ 28)ص الؿراسقؾصحقح، وقال الؿصـػ يف  (3)

 (.331( برقؿ )1/246) العؾؾ ومعرفة الرجال، ويـظر هطاصؿ بـ ضؿرة إٓ حديًثا واحًدا.ا

( طىل ققل سػقان هذا بؼقلف: قال أبق محؿد: 2/21) رح والتعديؾالجصحقح، وطؾؼ الؿصـػ يف  (4)

 لؿعرفتف بالعؾؿ والـاقؾة لألخبار.
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طبدالرمحـ  قال: سؿعتبـ سـان  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (373)

كلن يف هذا  :فؼؾت .كتبف طىل سػقان (2)طرض زائدة :بـ الؿفدي يؼقلا

 (3).مل يختؾػا إٓ يف قدر طشرة أحاديث ،ٓ :قال .اضعػً 

 (5)بـ مـصقر الرمادي كا مسدد (4)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (374)

ل بؽتبؽ ـتئا :يل سػقان بـ سعقد قال :قاليحقك بـ سعقد  قال: سؿعت

وما ضر  :قال .تريد أن تصـع بل كؿا صـعت بزائدة :فؼؾت لف .اكظر فقفا

 (6).فعؾتلقددت أين كـت  :قال يحقك ؟زائدة

بـ أبل طبد الرمحـ الؿؼرئ  (7)حدثـا طبد الرمحـ كا طبد الؿؾؽ (375)

 بـايعـل - (9)ثـا كقفؾ -الحؽؿ بـ بشقر بـايعـل - (8)كا طبدالرمحـ

                                                        

 (.92ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 هق ابـ قدامة. (2)

  (8/183.)السقرصحقح، ويـظر  (3)

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (4)

 .التؼريبهق مسدد بـ مسرهد البصري، ثؼة مـ رجال  (5)

 صحقح. (6)

 تؼدم قريًبا. (7)

 (.158تؼدم تحت إثر رقؿ ) (8)

 (.245تؼدم تحت إثر رقؿ ) (9)
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مـ  ابـ الؿبارك طـ سػقان الثقري كا سؾؿة بـ كفقؾ وكان ركـً اطـ  -مطفر

كؾؿة أو  .وكان دطامة ،وحدثـا حبقب بـ أبل ثابت ،إركان وشد قبضتة

 (1).تشبففا

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (376)

كـا كعرف  :سػقان قال :قاليحقك بـ سعقد الؼطان  قال: سؿعت -الؿديـل

 (2).يعـل إطقر .فضؾ حديث طاصؿ بـ ضؿرة طىل حديث الحارث

قال: بـ خالد الخراز  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق هارون محؿد (377)

قدمت الري  :سػقان الثقري يؼقل يؼقل: سؿعت (4)أبا كعقؿ سؿعت

مررت  ، ثؿافؽتبت طـف مخسقـ حديثً  اقاضقً  (5)وطؾقفا الزبقر بـ طدي

                                                        

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

  ورواه طبد الل بـ أمحد يفالعؾؾ (3/225( برقؿ )ومـ صريؼف: العؼقظ يف 4981 ،)الضعػاء 

 ( طـ أبل بؽر بـ خالد طـ يحقك بـ سعقد، بف.1/228)

 (.243ؿصـػ: )صدوق(، وقد تؼدم تحت إثر رقؿ )قال طـف ال (3)

 هق الػضؾ بـ دكقـ. (4)

ي، ثؼة.  (5)  تؼريب التفذيبهق الزبقر بـ طدي الفؿداين القامل، أبق طبد الل الؽقيف، َولَِل قضاء الر 

 (.2112ترمجة برقؿ )
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كتبت طـ رجؾ طـف قؾت  ، ثؿالتقؿل فؾؿ أكتب طـف (1)ابق  بجرجان وهبا َج 

 (2).إكف كان مرجئً  :قال ؟يؽتب طـف ؿْ لَ  ؿَ لِ وَ  :ٕبل كعقؿ

 (4)بـ سـان القاسطل كا مقسك (3)كا أمحد حدثـا طبد الرمحـ (378)

قدمت الؽقفة قدمة  :بـ زائدة الرازي قال (5)طثؿان قال: سؿعتبـ داود ا

 (6)طؾقؽ بزائدة :قال ؟مـ ترى أن أسؿع مـف :فؼؾت لسػقان الثقري

إن أردت  :قال ؟فليـ أبق بؽر بـ طقاش قؾت :قال .وسػقان بـ طققـة

 (7).التػسقر فعـده

                                                        
اب بـ طبقد الل التقؿل الؽقيف، صدوق، ُرمل باإلرجاء.  (1) ترمجة برقؿ  التفذيبتؼريب هق َجق 

(991.) 

فؿل يف  (2/177الؽامؾورواه ابـ طدي يف  (2) (، قال: 174)ص تاريخ جرجان(، ومـ صريؼف الس 

حدثـا أمحد بـ محؿد بـ طؿر الجرجاين، حدثـا محؿد بـ مسؾؿ بـ وارة، قال: سؿعت أبا كعقؿ، بف. 

 مختصًرا.

 (.92ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبك بـ داود الضبل الطرسقسل، صدوق رمل باإلرجاء. هق مقس (4)

(7118.) 

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (5)

 هق ابـ قدامة. (6)

 سـده حسـ. (7)
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يل  قال :قالرمحـ كا محؿد بـ يحقك أكا مسدد حدثـا طبد ال (379)

 (1).ايً كان بـ أبل لقىل ممد   :قال يل سػقان بـ سعقد :يحقك بـ سعقد

 (2).يعـل أكف مل يؽـ بحافظ قال أبْ حمند:

                                                        
 صحقح. (1)

 الجرح والتعديؾكذا فسر الؿصـػ كؾؿة سػقان الثقري يف ابـ أبل لقىل، وكذا فسرها يف  (2)

يؼقل: سعد بـ سعقد إكصاري ممد ي. فؼال: قال أبق محؿد: يعـل أكف (، قال: سؿعت أبل 4/84)

 هكان ٓ يحػظ يمد ي ما سؿع.ا

( كالم أبل حاتؿ، وقال: اْخُتؾِػ يف ضبط 3/34) بقان القهؿ واإليفاموقد كؼؾ ابـ الؼطان يف 

دها، أي: )حسـ إداء(  ه.اهذه الؾػظة فؿـفؿ مـ يخػػفا، أي: )هالؽ(، ومـفؿ مـ يشد 

( كالم ابن الؼطان؛ بقد أكه عزاه لشقخه ابن دققق العقد، وكؼل 6/161) ادقزانوكؼل الذهبي يف 

فتح (، وكؼؾه عـه تؾؿقذه السخاوي يف 3/971) هتذيب التفذيبكالم ابن الؼطان احلافظ يف 

 (، ثم قال: وكذا أثبت الوجفني كذلك يف ضبطفا ابن دققق العقد.6/642-644) ادغقث

ا.  ًت:ق وابن أيب لقذ هو حمؿد بن عبد الرمحن بن أيب لقذ، قال احلافظ: صدوق، دء احلػظ جدًّ

هتذيب التؼريب ( 2161ترمجة برقم.) 

ومن كان حاله كفذا؛ فنكه ال يؽون حسن األداء، ويبعد عن كؾؿة هالك، وهذا بعد مراجعة  قًت:

هتذيب الؽامل  :إن من األئؿة من يطؾؼفا عذ من لقس بحافظ، وعذ ما تؼدم ال ماكع من أن يؼال

ولؽْن هـا إشؽال وهو: أن ما ذكره ابن الؼطان مل كجد من ذكره من  األئؿة، وابن أيب حاتم كام ترى 

يػرس ذلك بلن الراوي الذي ققل فقه ذلك مل يؽن بحافظ؛ فنن ثبت ما قاله ابن الؼطان؛ فنكه يصار إىل 

دصـف يف مرادهم من هذه الؽؾؿة هو األقوى يف الـػوس من كالم ما ذكركا من التػرقة وإال فـص ا

ًيا(، أي: كان ال حيػظ، وحيؿل قوله: )يمدِّي ما سؿع( عذ أكه  ابن الؼطان، وهو أن قوهلم: )كان ممدِّ

اه كام سؿعه؛ لؼرب العفد بحػظه، أما استدامة احلػظ فال يوجد عـده، ويؿؽن أن  إذا حػظ المء أدَّ

 دي ما سؿع خطًل كان ذلك ادسؿوع أم صواًبا، واهلل أعؾم.يؼال: إكه يم
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 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (381)

ػقان يف أكؽر س :قال -سعقد بـايعـل -يحقك  قال: سؿعت -الؿديـل

  القضقء  وإماكة   كؾ شلء» :حديث طبد الل بـ السائب طـ زاذان

 (1).أكا ذهبت بإطؿش إىل طبد الل بـ السائب :قال سػقان ،«و  الركقع

 :يحقك يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (381)

 (3).ـ محؿد بـ الحـػقة فقهـفاط (2)قؾت لسػقان يف أحاديث طبد إطىل

 :يحقك يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (382)

 :أي ،فؼال برأسف ؟كان سػقان يقثؼف :قؾت لقحقك .كان جبؾة بـ سحقؿ ثؼة

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه طبد الل بـ أمحد يفالعؾؾ (3/241( برقؿ )مـ صريؼ: ابـ خالد، طـ يحقك، 5153 )

 (.4171( برقؿ )9/68) سؾسؾة إحاديث الضعقػةبف. واكظر 

، وقال أمحد: روايتف طـ ابـ الحـػقة شبف هق طبد إطىل بـ طامر الثعؾبل، ضعػف أمحد، وأبق زرطة (2)

( برقؿ 2/531) مقزان آطتدالالريح. كلكف مل يصححفا، وضعػفا أيًضا سػقان الثقري. 

(4726.) 

 صحقح. (3)

  ورواه ابـ طدي يفالؽامؾ (6/546 مـ صريؼ: صالح بـ أمحد، بف. ويـظر ) الجرح

(، ورقؿ 3291برقؿ ) ة الرجالالعؾؾ ومعرف(، و134( برقؿ )6/25-26) والتعديؾ

(4137.) 
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 (1).كعؿ

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (383)

كان سػقان  :قال -سعقد الؼطان بـايعـل -يحقك  قال: سؿعت -الؿديـل

 (2).بـ سعقد يحؿؾ طىل طبد الحؿقد بـ جعػرا

 :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طىل سؿعت يحقك يؼقل (384)

 (4).سؿعت :قؾ .سؿعت :قؾ (3):شفدت سػقان يؼقل ٕبل إشفب

قال  :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ سؿعت يحقك يؼقل (385)

ٓ أراه سؿعف مـ  «اإلمام ضامـ»حديث إطؿش طـ أبل صالح  :سػقان

                                                        

 (.351صحقح، ويـظر التعؾقؼ طىل إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (3/811.) 

  وابـ طدي يفالؽامؾ (7/3 :مـ صريؼقـ طـ صالح، بف، وفقف قال يحقك: وكؾؿتف فقف فؼؾت )

 ما شلكف؟ ثؿ قال يحقك: ما أدري ما كان شلكف.

 (.3223( برقؿ )2/489) العؾؾ ومعرفة الرجال(، و2/342) تاريخ الدورير ظواك

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق جعػر بـ حقان السعدي العطاردي البصري، مشفقر بؽـقتف، ثؼة.  (3)

(943.) 

 (.396( و)394( برقؿ )1/266) العؾؾ ومعرفة الرجالصحقح، واكظر  (4)



t T        294 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 (1).أبل صالح

 :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ سؿعت يحقك بـ سعقد قال (386)

 (3).بـ أبل طائشة (2)كان سػقان الثقري يحسـ الثـاء طىل مقسك

ذكرت  :حدثـا صالح كا طظ سؿعت يحقك بـ سعقد يؼقل (387)

إن هذا الصراط  :قال طبد الل: (4)شؼقؼ قال :قاللسػقان حديث إطؿش 

 (5).هذا حديث مـصقر :فلكؽره وقال .محتضر

بـ الحسـ  (7)بـ محزة كا طظ (6)حدثـا طبد الرمحـ كا حجاج (388)

وسئؾ سػقان الثقري طـ سػقان بـ  :بـ شؼقؼ كا طبدالل بـ الؿبارك قالا

                                                        

 ( لؾدارقطـل.1968( برقؿ )11/191-198) العؾؾصحقح، واكظر  (1)

 تؼريب التفذيبهق مقسك بـ أبل طائشة الفْؿداين، أبق الحسـ الؽقيف، ثؼة، طابد، وكان يرسؾ.  (2)

 (.7129ترمجة برقؿ )

 صحقح. (3)

 هق شؼقؼ بـ سؾؿة أبق وائؾ. (4)

 صحقح. (5)

  ورواه طبد الل بـ أمحد يفالعؾؾ (3/241( برقؿ )مـ صر5158 ).يؼ: ابـ خالد، طـ يحقك 

 الجرح والتعديؾهق حجاج بـ محزة العجظ الخشابل، قال طـف أبق زرطة: شقخ مسؾؿ صدوق.  (6)

 (.679( برقؿ )3/158)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق طظ بـ الحسـ بـ شؼقؼ، أبق طبدالرمحـ الؿروزي، ثؼة حافظ.  (7)

(4741.) 
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طـ طبد الؿؾؽ بـ أبل  (2)وسئؾ (1).يـدَ ذاك أحد إَح  :فؼال ؟طققـة

 (3).مقزانذاك  :فؼال .سؾقؿان

 :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ سؿعت طبد الرمحـ قال (389)

ٓ يزال »سللت سػقان طـ حديث إطؿش طـ أبل وائؾ طـ طبد الل 

لؿا سؿع مـ  :فلكؽر أن يؽقن طـ أبل وائؾ قال «الرجؾ   فسحة مـ ديـف

 (4).لقفطبد الؿؾؽ بـ طؿقر أكا ذهبت بف إ

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ كا طبد الرمحـ  (391)

كان طؿر بـ  :سػقان يؼقل قال: سؿعتكا وكقع  -الحؽؿ بـ بشقر يعـل بـ-

 طبد العزيز مـ أئؿة الفدى.

                                                        

 .( لشقخـا القادطل 66)ص الؿؼترح(، و114لؿصـػ واكظره برقؿ )أي: لقس لف كظقر. كذا قال ا (1)

 الؼائؾ )وسئؾ( هق ابـ الؿبارك. (2)

 (.5523( برقؿ )12/136) تاريخفورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (3)

  ورواه أبق داود كؿا يفسمآت أجري لف (1/333 قال: سؿعت أمحد بـ صالح يؼقل: قال )

هؿ، مـفؿ: طبد الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان.سػقان: مقازيـ   الؽقفة...، فعد 

وقال: ثـا كعقؿ بـ ققس، قال: سؿعت طبدة بـ سؾقؿان يؼقل: كان سػقان يؼقل لعبد الؿؾؽ بـ 

 أبل سؾقؿان: الؿقزان.

  أجري الخطقب يف  صريؼوروى ذلؽ مـالتاريخ (12/136.) 

 .( طـ ابـ طؿر 6862رقؿ )صحقح، وأصؾ الحديث الؿشار إلقف طـد البخاري ب (4)
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 باب َا ذنس َٔ تعظِٝ ايعًُا٤ يطفٝإ ايجٛزٟ

 ْٚصٚهلِ عٓد قٛي٘ ٚفتٛاٙ

بـ خالد كا  (1)ز محؿدحدثـا طبد الرمحـ كا أبق هارون الخرا (391)

أبا زكبقر الشقخ الذي يـسب إلقف سؽة  قال: سؿعتطظ بـ سفؾ العطار 

رأيت سػقان الثقري بالري يف سؽة الزبقر بـ طدي والزبقر  :أبل زكبقر قال

طىل الؼضاء والزبقر يستػتل الثقري يف قضايا ترد طؾقف ويػتف الثقري 

 (2).ويؼضل بف

 (4)بـ شفاب الرازي كا طبدالرمحـ (3)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (392)

ختـ طثؿان بـ زائدة طـ أبل بدل  (5)بـ الحؽؿ بـ بشقر طـ طبد العزيزا

                                                        
 (.243تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 اكظر ما بعده. (2)

 ه(: كان صدوًقا.ا6/191) الجرح والتعديؾقال الؿصـػ يف  (3)

 (.158تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (، وكؼؾ تقثقؼ أبقف لف.5/389) الجرح والتعديؾهق طبد العزيز بـ أبل طثؿان، ذكره الؿصـػ يف  (5)
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رأيت  :وكان اسؿف طؿر بـ أبل زكبقر قال وكان فاضاًل  :قال طبد الرمحـ

 (1).الزبقر بـ طدي يسلل سػقان طؿا يحتاج إلقف يف أمر الحؽؿ

بـ  (3)طبد الرمحـبـ شفاب كا  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (393)

أتاين طاصؿ بـ  :بـ الضريس طـ سػقان قال (4)الحؽؿ بـ بشقر طـ يحقك

 (5).يف بقتف يمتك الحؽؿ :قال .فآتقؽ أٓ تبعث إيل   :هبدلة يف حاجة فؼؾت لف

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (394)

كـت  :قال سػقان :يؼقل -سعقد بـايعـل -يحقك  قال: سؿعت -الؿديـل

 (6).اإن يف هذا الػتك مصطـعً  :فؼال محاد -أبل سؾقؿان بـايعـل - اآيت محادً 

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (395)

ما سؿعت مـ  :يؼقل -سعقد بـايعـل -يحقك  قال: سؿعت -الؿديـل

ٕطؿش ٕن ا :سػقان طـ إطؿش أحب إيل مؿا سؿعت أكا مـ إطؿش

                                                        

 حسـ. (1)

 تؼدم يف سـد إثر السابؼ. (2)

 (.158تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.7621برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (4)

 ( لقكقع.76)ص أخبار الؼضاةاكظر  (5)

 صحقح. (6)
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 (1).ٓ يؿؽــل كان يؿؽـ سػقان ما

كا أبق  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين (396)

جاء سػقان الثقري فدخؾ طىل  :بـ كؾثقم (4)سؾؿة قال :قال (3)تقبة

 امـفؿا تقققرً  أحدإوزاطل فجؾسا مـ إوىل إىل العصر قد أصرق كؾ و

 (5).لصاحبف

بـ الؿعاىف  (7)بـ مسؾؿ كا طظ (6)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (397)

كان طاصؿ بـ هبدلة يلتقـل يف  :الؿقصظ كا يحقك بـ القؿان طـ سػقان قال

 (8).يف بقتف يمتك الحؽؿ :يؼقل ، ثؿمـزيل فقحدثـل

                                                        

 صحقح. (1)

  (6/181.)الجرح والتعديؾثؼة، صدوق.  (2)

 (.1912ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببد. هق الربقع بـ كافع، أبق تقبة الحؾبل، ثؼة، حجة، طا (3)

 (.2521ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق سؾؿة بـ كؾثقم الؽـدي الشامل، صدوق.  (4)

 (.899سـده حسـ، وسقليت برقؿ ) (5)

 هق ابـ وارة. (6)

ق (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل فف1129( برقؿ )6/216) الجرح والتعديؾذكره الؿصـػ يف  (7)

 يف طداد الؿجاهقؾ.

 (.393اكظر إثر رقؿ ) (8)
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 (2)بـ الحسـ الفسـاجل كا القلقد (1)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (398)

بـ أبل  (4)رأيت طاصؿ :بـ سعقد قال (3)بـ شجاع أبق مهام كا الؿباركا

وأتقـاك  اأتقتـا صغقرً  ،يا سػقان :إىل سػقان يستػتقف ويؼقل لءالـجقد يج

 (5).اكبقرً 

بـ  (6)طبد الل كتب إيل   :ذكره أبل قال :حدثـا طبد الرمحـ قال (399)

كان إسؿاطقؾ بـ أمقة  :بـ أسباط طـ سػقان الثقري قال (7)خبقؼ كا يقسػ

                                                        
 (.24ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (2)

هق مبارك بـ سعقد بـ مسروق الثقري إطؿك، أبق طبد الرمحـ الؽقيف، كزيؾ بغداد، صدوق.  (3)

تؼريب التفذيب ( 6515ترمجة برقؿ.) 

بـ)طاصؿ بـ هبدلة(، أبق بؽر الؿؼرئ، صدوق لف أوهام، حجة يف الؼراءة، وهق الؿتؼدم قريًبا مسًؿك  (4)

 (.3171ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبمؼرون.  الصحقحقـوحديثف يف 

 حسـ. (5)

  ورواه الخطقب يفتاريخف (11/231-232.) 

  وابـ طساكر يفتاريخف (25/236-237.مـ صريؼ: أبل مهام القلقد بـ شجاع، بف ) 

( ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، وإكؿا قال: أدركتف 6/45) الجرح والتعديؾكره الؿصـػ يف ذ (6)

 هومل أكتب طـف، كتب إيل  أبل بجزٍء مـ حديثف.ا

 هق يقسػ بـ أسباط الشقباين، وثؼف ابـ معقـ، وقال أبق حاتؿ: ٓ يحتج بف. (7)

 ؾب طؾقف، فال يجلء كؿا يـبغل.وقال البخاري: قال صدقة: دفـ يقسػ كتبف فؽان بعد يؼ

 = وقال ابـ طدي: ويقسػ طـدي مـ أهؾ الصدق، إٓ أكف لؿا طدم كتبف كان يحؿؾ طىل حػظف 
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 (1).؟هطـدك شلء يشد :إذا حدث بحديث قال لسػقان

 (3)كا يحقك بـ أيقب (2)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ (411)

 :كـا طـد أبل بؽر بـ طقاش فسؿعتف يؼقل :بـ سامل قال (4)حدثـل أسقد

 .ٕرى الرجؾ قد صحب سػقان فقعظؿ يف طقـل

                                                        

 فقغؾط ويشتبف طؾقف، وٓ يتعؿد الؽذب. =

 وقال ابـ حبان: مستؼقؿ الحديث ربؿا أخطل.

التاريخ الؽبقر (8/385 ،)الجرح والتعديؾ (9/218 ،)الثؼات (7/638 ،)لؽامؾ يف ا

  (7/386.)لسان الؿقزان (8/486 ،)الضعػاء

 يعـل: طـدك شلء يؼقي هذا الحديث؟. الؿعؾؿل. (1)

 (.24هق الفسـجاين، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 مل يتبقـ يل. (3)

( ومل يذكر فقف جرًحا 2/294) الجرح والتعديؾهق إسقد بـ سامل الؿتعبد، ذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (4)

 تعدياًل. وٓ

 وقال محؿد بـ جرير الطبري: كان ثؼة ورًطا فاضاًل.

- (7/498تاريخ بغدادوقال الخطقب: وكان معروًفا بالخقر، يذكر مع معروف الؽرخل. 

511.) 
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e E ٘باب َا ذنس َٔ شٖد ضفٝإ ايجٛزٟ ٚٚزع 

أبا  قال: سؿعت (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج (411)

 (3).إين ٕفرح بالؾقؾ إذا جاء :سػقان يؼقل قال: سؿعت (2)كعقؿ

 بـايعـل -بـ سـان كا طبدالرمحـ  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (412)

وإذا جاء  ،إذا جاء الؾقؾ فرحت :سػقان قال :قال (5)طـ زائدة -مفدي

 (6).الـفار حزكت

كان  :حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج كا أبق كعقؿ قال (413)

ما  :ٓ يـتػع بف فنذا سئؾ طـ شلء قال اان إذا ذكر الؿقت مؽث أيامً سػق

                                                        
 (.54تؼدم برقؿ ) (1)

 .التؼريبهق الػضؾ بـ دكقـ، ثؼة مـ رجال  (2)

 صحقح. (3)

 (.92)هق القاسطل، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ  (4)

 .التؼريبهق ابـ قدامة، ثؼة مـ رجال  (5)

 صحقح. (6)
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 (1).أدري ما أدري

كان  :حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد كا أبق خالد إمحر قال (414)

 (2).ما أشده :فؾؿا كزل بف قال ،سػقان يتؿـك الؿقت

 :قال (3)حدثـا طبد الرمحـ ثـا أبق سعقد إشج كا أبق أسامة (415)

رب بارك يل يف الؿقت  ،الؾفؿ سؾؿ سؾؿ :أسؿع سػقان يؼقل ما كـت اكثقرً 

 (4).وفقؿا بعد الؿقت

بـ  (6)بـ أبل الدكقا كا يحقك (5)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر (416)

طؾقؽ  :سػقان الثقري يؼقل قال: سؿعت (7)مل كا أبق إحقصيقسػ الز  

                                                        

 صحقح. (1)

 حسـ. (2)

 تؼريب  التفذيبهق محاد بـ أسامة، ثؼة ثبت، ربؿا دل س، وكان بلخرة يحدث مـ كتب غقره.  (3)

 (.1495ترمجة برقؿ )

 صحقح. (4)

 الجرح والتعديؾلؿصـػ يف هق طبد الل بـ محؿد بـ طبقد الؿعروف بابـ أبل الدكقا، قال ا (5)

 ه(: كتبت طـف مع أبل، ُسئؾ أبل طـف وقال: بغداديٌّ صدوق.ا5/163)

 : صدوق حافظ.التؼريبوقال الحافظ يف 

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (6)

 .التؼريبهق سالم بـ سؾقؿ، ثؼة مـ رجال  (7)
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 (1).واإلكػاق طىل العقال ،آكتساب مـ الحالل :بعؿؾ إبطال

 (3)الطفراين أكا طبد الرزاق (2)ثـا طبد الرمحـ كا أبق طبد اللحد (417)

قام إىل  ، ثؿبرصب فلكؾ يتكان سػقان الثقري تغدى وأُ  :طـ رجؾ قال

إذا زدت يف قضقؿ  :يؼال :قال ، ثؿالصالة فصىل ما بقـ الظفر والعصر

 (4).الحؿار فزد يف طؿؾف

 (6)بق خالدكا أ :إشج قال (5)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد (418)

إن الحؿار إذا زيد يف طؾػف زيد يف  :فؼال ،أكؾ سػقان لقؾة فشبع :إمحر قال

فحدثت بف أبا زكريا الؿراوحل  :قال أبق سعقد (7)فؼام حتك أصبح .طؿؾف

صحبت سػقان يف صريؼ مؽة فؽان  :فحدثـل أبق زكريا طـ أبل خالد قال

                                                        

 صحقح. (1)

  كعقؿ يف  أبقورواهالحؾقة (6/381مـ صريؼ: محؿد ب ) ـ الحسقـ إكؿاصل، طـ يحقك

 الزمل بف.

 (.286هق محؿد بـ محاد الطفراين، قال الؿصـػ طـف: صدوق، ثؼة، كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 هق الصـعاين. (3)

 يف سـده مبفؿ، ولؽـف يحسـ بؿا بعده. (4)

 (.54ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 .التؼريبهق سؾقؿان بـ حقان، حسـ الحديث مـ رجال  (6)

 حسـ. (7)
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 .ظر فقف وأصبؼفيؼرأ يف الؿصحػ كؾ يقم فنذا مل يؼرأ فقف فتحف فـ

بـ  (1)طبد الل كتب إيل   :ذكره أبل قال :حدثـا طبد الرمحـ قال (419)

سػقان  يؼقل: سؿعتبـ أسباط  (2)يقسػ قال: سؿعتكطاكل خبقؼ إ

 :وحدثـا يقسػ قال (3):قال .أفضؾ إطؿال الزهد يف الدكقا :الثقري يؼقل

مـ سػقان بـ بسؿ الل الرمحـ الرحقؿ  :كان سػقان إذا كتب إىل رجؾ كتب

سعقد إىل فالن بـ فالن سالم طؾقؽ فنين أمحد إلقؽ الل الذي ٓ إلف إٓ هق 

وهق لؾحؿد أهؾ تبارك وتعاىل لف الؿؾؽ ولف الحؿد وهق طىل كؾ شلء 

فنكف مـ يتؼ الل  :فنين أوصقؽ وكػسل بتؼقى الل العظقؿ :أما بعد ،قدير

الل وإياك مـ  جعؾـا ،ويرزقف مـ حقث ٓ يحتسب ايجعؾ لف مخرًج 

ٱ ٻ ٻ  ﴿دطاك همٓء الؿؾقك تؼرأ طؾقفؿ  إنْ  :وقال سػقان :قال .الؿتؼقـ

 لؾؼؾب. ةفنن قرهبؿ مػسد :فال تجئفؿ ﴾ ٻ

                                                        

 (.399تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.399اكظر كالم إئؿة فقف تحت إثر رقؿ ) (2)

 الؼائؾ هق ابـ خبقؼ. (3)
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e E زضاي١ ايجٛزٟ إىل عباد بٔ عباد 

بـ إسرائقؾ السالل كا  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا إسؿاطقؾ (411)

مـ سػقان  :فؼالكتب سػقان بـ سعقد إىل طباد بـ طباد  :قال (2)الػريابل

بـ سعقد إىل طباد بـ طباد سالم طؾقؽ فنين أمحد إلقؽ الل الذي ٓ إلف إٓ ا

 ،هق

فنن اتؼقت الل طز وجؾ كػاك الـاس وإن  :فنين أوصقؽ بتؼقى الل :أما بعد

أصػ لؽ  اسللت أن أكتب إلقؽ كتابً  ،ااتؼقت الـاس مل يغـقا طـؽ مـ الل شقئً 

ًٓ فقف ِخ  زماكؽ وتمدي إلقفؿ ما يحؼ لفؿ طؾقؽ وتسلل الل  تصحب هبا أهؾ ال

 (3)وقد سللت طـ أمر جسقؿ الـاضرون فقف الققم الؿؼقؿقن ،طزوجؾ الذي لؽ

بؾ ٓ أطؾؿ مؽان أحد وكقػ يستطاع ذلؽ وقد كدر هذا الزمان أكف  ،بف قؾقؾ

                                                        

 ه(: صدوق.ا2/158) الجرح والتعديؾقال طـف الؿصـػ يف  (1)

 .التؼريبهق محؿد بـ يقسػ، ثؼة مـ رجال  (2)

 ك[ مشتبؽة كلهنا )الؿمتؿقن(.: كذا يف ]د[، ويف ]قال الؿعؾؿل  (3)
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ففؾ تعؾؿ  ،لقشتبف الحؼ والباصؾ وٓ يـجق مـ شره إٓ مـ دطا بدطاء الغريؼ

يقشؽ أن يليت طىل الـاس زمان ٓ تؼر فقف طقـ  :وكان يؼال ،أحد هؽذامؽان 

 .حؽقؿ

والزم العزلة واشتغؾ بـػسؽ واستلكس  ،فعؾقؽ بتؼقى الل طز وجؾ

وطؾقؽ بالػؼراء والؿساكقـ والدكق  ،حذر إمراءاو ،بؽتاب الل طز وجؾ

 ،وجؾ فنن استطعت أن تلمر بخقر يف رفؼ فنن قبؾ مـؽ محدت الل طز :مـفؿ

 :حذر الؿـزلة وحبفااو ،فنن لؽ فقفا شغاًل  :وإن رد طؾقؽ أقبؾت طىل كػسؽ

كاكقا  ملسو هيلع هللا ىلصوبؾغـل أن أصحاب محؿد  ،فنن الزهد فقفا أشد مـ الزهد يف الدكقا

فؽقػ بـا  ،وكان لفؿ مـ العؾؿ ما لقس لـا ،يتعقذون أن يدركقا هذا الزمان

ان طىل الخقر مع كدر مـ حقـ أدركـا طىل قؾة طؾؿ وبصر وقؾة صبر وقؾة أطق

 .الزمان وفساد مـ الـاس

فنن هذا زمان  :وطؾقؽ بالخؿقل ،وطؾقؽ بإمر إول والتؿسؽ بف

 :قال فنن طؿر بـ الخطاب  :الـاس وطؾقؽ بالعزلة وقؾة مخالطة ،مخقل

ويف العزلة راحة مـ خالط  ،فنن الطؿع فؼر والقلس غـك :إياكؿ والطؿع

وكان الـاس إذا التؼقا  ،العزلة طبادة :سقب يؼقلوكان سعقد بـ الؿ .السقء

 ،اكتػع بعضفؿ ببعض فلما الققم فؼد ذهب ذلؽ والـجاة يف تركفؿ فقؿا كرى

وإياك وإمراء والدكق مـفؿ وأن تخالطفؿ يف شلء مـ إشقاء وإياك أن 
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 ،فنن تؾؽ خدطة إبؾقس :تشػع فترد طـ مظؾقم أو مظؾؿة :تخدع فقؼال لؽ

اتؼقا فتـة العابد الجاهؾ وفتـة  :وكان يؼال اؿً ؾ  فجار الؼراء ُس وإكؿا اتخذها 

 .فنن فتـتفؿا فتـة لؽؾ مػتقن :العامل الػاجر

وما كػقت الؿسللة والػتقا فاغتـؿ ذلؽ وٓ تـافسفؿ وإياك أن تؽقن مؿـ 

فنن مـ  :وإياك وحب الرياسة ،يحب أن يعؿؾ بؼقلف ويـشر ققلف أو يسؿع مـف

رياسة أحب إلقف مـ الذهب والػضة وهق باب غامض ٓ الـاس مـ تؽقن ال

حذر الرئاء فنن الرئاء أخػك مـ او ،يبصره إٓ البصقر مـ العؾؿاء السؿاسؿرة

سقليت طىل الـاس زمان يعرض طىل الرجؾ الخقر  :وقال حذيػة ،دبقب الـؿؾ

ٓ تزال يد اهلل » :قال ملسو هيلع هللا ىلصوقد ذكر طـ رسقل  ،أيؿا يركب يوالشر فال يدر

و  كـػف و  جقاره وجـاحف ما مل يؿؾ قراؤهؿ إلك  طؾك هذه إمةطزوجؾ 

فنذا فعؾقا  ،وما مل يعظؿ أبرارهؿ فجارهؿ ،أمرائفؿ وما مل يبر خقارهؿ أشرارهؿ

ذلؽ رفعفا طـفؿ وقذف   قؾقهبؿ الرطب وأكزل هبؿ الػاقة وسؾط طؾقفؿ 

 .«قهؿ سقء العذابجبابرهتؿ فسام

إذا كان ذلؽ ٓ يلتقفؿ أمر يضجقن مـف إٓ أردفف بآخر يشغؾفؿ طـ » :وقال

 :ذلؽ فؾقؽـ الؿقت مـ شلكؽ ومـ بالؽ وأقؾ إمؾ وأكثر ذكر الؿقت

أكثروا ذكر  :وقال طؿر ،«فنكؽ إن أكثرت ذكر الؿقت هان طؾقؽ أمر دكقاك

طؾؿقا أكف او ،ؿقه يف قؾقؾ كثرهالؿقت فنكؽؿ إن ذكرتؿقه يف كثقر قؾؾف وان ذكرت
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أطاذكا الل وإياك مـ الؿفالؽ وسؾؽ بـا وبؽ  ،قد حان لؾرجؾ يشتفل الؿقت

 .سبقؾ الطاطة

طبد الل  كتب إيل   :قال ذكره أبل  :حدثـا طبد الرمحـ قال (411)

 يؼقل: سؿعتبـ أسباط  (2)وسؿعت يقسػ :كطاكل قالإ (1)بـ خبقؼا

وكا يقسػ بـ  :قال .الزهد يف الدكقا :ؿالأفضؾ إط :سػقان الثقري يؼقل

 :كتب الثقري إذا كتب إيل   قانكان سػ :أسباط قال

 بسؿ الل الرمحـ الرحقؿ

فنين أمحد إلقؽ الل  ،مـ سػقان بـ سعقد إىل فالن بـ فالن سالم طؾقؽؿ

وهق لؾحؿد أهؾ تبارك وتعاىل لف الؿؾؽ ولف الحؿد وهق  ،الذي ٓ إلف إٓ هق

 :أما بعد ،قديرطىل كؾ شلء 

 افنكف مـ يتؼ الل يجعؾ لف مخرًج  :فنين أوصقؽ وكػسل بتؼقى الل العظقؿ

 :سػقان قال :قال .جعؾـا الل وإياك مـ الؿتؼقـ ،ويرزقف مـ حقث ٓ يحتسب

فنن قرهبؿ  :فال تجبفؿ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿إن دطاك همٓء الؿؾقك تؼرأ طؾقفؿ 

                                                        
 تؼدم قريًبا.  (1)

 تؼدم قريًبا. (2)
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 .مػسدة لؾؼؾب

كان سػقان إذا أخذ يف الػؽرة  :قلوسؿعت يقسػ بـ أسباط يؼ :قال

 .يبقل الدم

أراد سؾقؿان الخقاص أن يركب  :وسؿعت يقسػ بـ أسباط يؼقل :قال

فبؾغ ذلؽ سػقان الثقري  .أكا أمقركؿ :فؼال .ٓبد لـا مـ أمقر :البحر فؼالقا لف

 :فؾؿا قرأ الؽتاب قال .الزهد يف الرياسة أشد مـ الزهد يف الدكقا :فؽتب إلقف

ٕن أخؾػ  :قال يل سػقان الثقري :قال يقسػ بـ أسباط .بلمقر لست لؽؿ

مـ أن أحتاج إىل  طشرة آٓف درهؿ يحاسبـل الل طز وجؾ طؾقفا أحب إيل  

 .الـاس

طبد الل بـ  كتب إيل   :ذكره أبل قال :حدثـا طبد الرمحـ قال (412)

أكرمقا  :سػقان الثقري قال :قالبـ أبل الدرداء ا حدثـل :قال (1)خبقؼ

وتعززوا طـد أهؾ  ،وتذلؾقا طـد أهؾ الطاطة ،ـاس طىل قدر تؼقاهؿال

 .طؾؿقا أن الؼراءة ٓ تحؾقا إٓ بالزهد يف الدكقااو ،الؿعصقة

طبد الل بـ  كتب إيل   :ذكره أبل قال :حدثـا طبد الرمحـ قال (413)

                                                        
 تؼدم قريًبا.  (1)
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وكحـ  .كاولـل الؿطفرة أتقضل :قال يل سػقان الثقري :وقال يقسػ ،خبقؼ

لتف فقضع يؿقـف طىل خده إيؿـ ووضع يساره طىل خده يف الؿسجد فـاو

يا أبا  :كؿت أكا فاستقؼظت وقد صؾع الػجر وهق طىل حالف فؼؾت ، ثؿأخر

ما زلت أفؽر يف أمر أخرة مـذ كاولتـل  :فؼال يل .قد صؾع الػجر ،طبد الل

سػقان  قال: سؿعت يقسػ بـ أسباطوسؿعت  :قال .الؿطفرة إىل الساطة

ا يف أحدث حدثً  ، ثؿإذا أحب الرجؾ أخاه يف الل طز وجؾ :ؼقلالثقري ي

 .اإلسالم فؾؿ يبغضف طؾقف فؾؿ يحبف يف الل طز وجؾ

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ كا طبد الرمحـ  (414)

مـ  ألح طىل سػقان رجٌؾ  :بـ الحؽؿ بـ بشقر أخبرين مـصقر بـ سابؼ قالا

فخرج سػقان  :قال .فزوجـل :فؼال لف ،إخقاكف مـ أهؾ البصرة يف التزويج

إىل مؽة وأتك الرجؾ البصرة فخطب طؾقف امرأة مـ كبار أهؾ البصرة مؿـ 

مـ الحشؿ والؿال حتك قدمت  اوهقلت قطارً  ،فلجابقه ،لفا الؿال والشرف

 ؟مـ :فؼال .أخطب طؾقؽ :فلتك الرجؾ سػقان فؼال لف ،مؽة طىل سػقان

 .إكؿا سللتؽ أن تزوجـل امرأة مثظ ،قفا حاجةيل ف ما :فؼال .بـة فالنا :قال

 .تػضحـل طـد الؼقم :قال .يل فقفا حاجة ما :فؼال لف .فنهنؿ قد أجابقا :قال

ٓ  :ارجع إلقفؿ فؼؾ لفؿ :قال ؟فؽقػ أصـع :قال .يل فقفا حاجة ما :قال

 ؟فبلي شلء يؽرهـل :فرجع فلخبرهؿ فؼالت الؿرأة :قال .حاجة يل فقفا
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فجاء  :قال .فنين أخرج مـ كؾ مال يل وأصبر معف :قالت .الالؿ :قؾت :قال

امرأة كشلت يف الخقر  ،ٓ حاجة يل فقفا :فؼال ،فلخبره اكشقطً  االرجؾ فرًح 

 :وققؾ لسػقان :قال ،فرجعت ،فلبك أن يؼبؾفا :قال .مؾؽة ٓ تصبر طىل هذا

 .أخاف أن يؽقن يل ولد :قال ؟أي شلء تؽرهف مـ التزويج

طـ  (2)بـ سعقد كا طبد الرمحـ (1)محـ كا محؿدحدثـا طبد الر (415)

 (4)خرجت إىل مؽة فبعث معل الؿبارك :بـ أبل طثؿان قال (3)طبدالعزيز

فؾؿا  :بـ سعقد إىل سػقان الثقري بجراب مـ دققؼ وهق مختػ بؿؽة قالا

كف إ :قدمت مؽة جعؾت أسال طـف فؾؿ يدلقين حتك قؾت لبعض أصحابف

إن الؿبارك بعث  :ـل طؾقف فدخؾت طؾقف فؼؾت لففدل :قال .لقسره لق قد رآين

  :فؼال .إلقؽ بجراب مـ دققؼ
 
 .فنن بـا إلقف حاجة شديدة :طجؾ بف طظ

بـ  (6)كا محؿد (5)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك (416)

                                                        

 الرازي الؿؼرئ. (1)

 (.158هق ابـ الحؽؿ بـ بشقر، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.315ثؼة، تؼدم برقؿ ) (3)

 (398، وتؼدم تحت  إثر برقؿ )التؼريبصدوق مـ رجال  (4)

 (8/125 :)الجرح والتعديؾمـدة إصبفاين، قال طـف الؿصـػ يف  هق محؿد بـ يحقك بـ (5)

 هصدوق، ثؼة، مـ الحػاظ.ا

 =(، ومل يذكر 8/53) الجرح والتعديؾهق محؿد بـ طصام بـ يزيد إصبفاين، ذكره الؿصـػ يف  (6)
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ربؿا كان سػقان يلخذ يف التػؽر فقـظر إلقف  :سؿعت أبل يؼقل (1)طصام

 .مجـقن :الـاضر فقؼقل

بـ يعؼقب الرخامل كا  (2)محـ كا أبل كا الػضؾحدثـا طبد الر (417)

طامل بالل طز وجؾ طامل بلمره  :العؾؿاء ثالثة :سػقان قال :قال (3)الػريابل

وطامل بلمر الل  ،وطامل بالل لقس بعامل بلمر الل طز وجؾ ،فذلؽ العامل الؽامؾ

 .لقس بعامل بالل طز وجؾ فذلؽ العامل الػاجر

فنن  :تؼقا فتـة العابد الجاهؾ والعامل الػاجرا :كان يؼال :قال سػقان

 .فتـتفؿا فتـة لؽؾ مػتقن

بـ طؿر  (5)بـ مسؾؿ كا طبد الل (4)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (418)

                                                        

 فقف جرًحا وٓ تعدياًل. =

  (2/112.)صبؼات الؿحدثقـ بلصبفان(، و2/186) ذكر أخبار أصبفانويـظر 

الجرح هق طصام بـ يزيد إصبفاين، ويعرف بجب ر خادم سػقان الثقري، ذكره الؿصـػ يف  (1)

 ه(، وقال: كان أبًدا يسلل سػقان طـ الؿسائؾ.ا7/26) والتعديؾ

 (.5457ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة، حافظ.  (2)

 هق محؿد بـ يقسػ، تؼدم قريًبا. (3)

 هق ابـ وارة. (4)

 ، وهق إىل الثؼة أقرب.هالؽقيف الؿعروف بـ)مشؽداكة(، قال الحافظ: صدوق، فقف تشقُّع.ا (5)
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اشتؽك سػقان فذهبت بؿائة يف  :يؼقل (1)أبا أسامة قال: سؿعتبـ أبان ا

 ؟ذابقل مـ ه :فـظر إلقف فؼال يل -يعـل الؿتطبب-قارورة فلريتف الديراين 

ما  ،هذا بقل رجؾ قد فرث الحزن كبده ،يـبغل أن يؽقن هذا بقل راهب

 (2).أرى لفذا دواء

بـ  (3)يل أمحد قال :قالحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ  (419)

ٓ  :ف قالقال: سؿعتالعابد طـ سػقان  (4)هذا ما حدثتؽ طـ بؽر :اسجق  

 .اأبدً  اؿؾقكً وٓ أتخذ م ايل بقت أبدً  كوٓ يبـ ايل ثقب أبدً  ىيطق

بـ يزيد  (5)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ كا محؿد (421)

يعـل ابـ - (7)يل الؿبارك قال :قالبـ أبل زرطة  (6)الرفاطل كا الـضر

                                                        

 هق محاد بـ أسامة. (1)

 صحقح. (2)

 (.21ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق أمحد بـ جقاس، أبق طاصؿ الؽقيف، ثؼة.  (3)

(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ 2/393) الجرح والتعديؾهق بؽر بـ محؿد العابد، ذكره الؿصـػ يف  (4)

 تعدياًل.

 (.6442ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب (8/578 .)الجرح والتعديؾضعقػ،  (5)

 مل يتبقـ يل مـ هق. (6)

 ( وأكف صدوق، ومبارك هذا هق أٌخ لسػقان الثقري.398تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)
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ائت سػقان فلخبره أن كػؼتل قد كػدت وثقابل قد  :بالؿقصؾ -سعقد

وايل الؿقصؾ لعؾف يصؾـل بؿال أكتسل بف  يؽتب إىل :تخرقت فؼؾ لف

 ،فؼدمت الؽقفة فلتقت سػقان فلخبرتف بؿا قال مبارك :قال .وأتجؿؾ

لق  :قال ، ثؿفقف كسر يابسة فـثرها طىل إرض افدخؾ الدار فلخرج دورقً 

 (1).ما لف طـدكا كتاب ،رضل مبارك بؿثؾ هذا مل يؽـ لف بالؿقصؾ طؿؾ

بـ  (3)بـ مسؾؿ حدثـل أمحد (2)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (421)

 :قال (4)ابـا يخبرون طـ أبل شفاب الحـاطأصح قال: سؿعتجقاس 

 :أرسؾ الؿبارك بـ سعقد إىل سػقان وهق بؿؽة بجراب مـ خبز مدققق قال

 ،سؾؿ كلكف ضعقػ ،فؾؼقتف يف الؿسجد وهق متؽئ فسؾؿ طظ وهق متؽئ

سؾؿت  :فؼؾت :قال .فؼعد :قال .أرسؾ بف مبارك اإن معل جرابً  :قؾت

فؽلكف استحقا  :قال ؟فؼعدت معل شلء :قؾت ، ثؿطؾقؽ وأكت مضطجع

 :قال .جراب خبز :قؾت ؟أي شلء هق ،تاين طىل حاجةأويحؽ إكف  :وقال

                                                        

 ، بف.( مـ صريؼ الرفاطل7/49) الحؾقةورواه أبق كعقؿ يف  (1)

 هق ابـ وارة. (2)

 (.419ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

، وهق أبق شفاب الحـاط إصغر، واسؿف: التؼريبوأبق شفاب حسـ الحديث، مـ رجال  (4)

 طبدربف بـ كافع.
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 (1).مـذ يقمقـ اما كؾت شقئً  :وأرى أكف قال :قال .أتاين طىل حاجة

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ حدثـل أمحد بـ جقاس  (422)

لفؿ كان  اتـاول مبارك بـ سعقد مؿؾقكً  :أصحابـا يؼقلقن قال: سؿعت

ٓ تعقدن  ،كصقبل مـف لؽ ؟أتضرب الؿؿؾقك :لسػقان فقف كصقب فؼال

 (2).فقف

بـ مالؽ الضبل طـ  (4)كا حسـ (3)حدثـا طبد الرمحـ كا إشج (423)

ؾ يقم جيممر بالر :يل سػقان الثقري قال :قالبـ محؿد العابد  (5)بؽر

 (6).هذا طقالف أكؾقا حسـاتف :الؼقامة إىل الـار فقؼال

د الرمحـ كا أبق سعقد إشج كا حسـ بـ مالؽ طـ حدثـا طب (424)

                                                        

ٓ بلس بف، وأمحد بـ جقاس وإن كان أهبؿ أصحابف الذيـ سؿعفؿ، لؽـفؿ بؿجؿقطفؿ يدطؿ بعضفؿ  (1)

 (.415ٕثر رقؿ )بعًضا، واكظر ا

 سـده كالذي قبؾف. (2)

 (.54هق أبق سعقد، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 ( ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.3/37) الجرح والتعديؾذكره الؿصـػ يف  (4)

 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.2/393) الجرح والتعديؾذكره الؿصـػ يف  (5)

( مـ 7/81) الحؾقة(، وأبق كعقؿ يف 1983( برقؿ )2/764) مسـدهعد يف ورواه طظ بـ الج (6)

 صريؼ إشج، بف.
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فازهد  ،إن الؼراءة ٓ تصؾح إٓ بالزهد بالدكقا :سػقان قال :قالبؽر العابد 

 (1).وصؾ الخؿس ،وكؿ

رجؾ ٓ  حدثـل :قالحدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج  (425)

 ،يف زقاق طؿرو بـ حريث ومعف رجؾ ر  سػقان الثقري مَ  أن   :أحػظ اسؿف

فؾؿا وصؾ إىل باب مقسك  ،جعؾ الرجؾ يـظر يؿـة ويسرة إىل تؾؽ الػقاكفف

إن ذاك الذي  :فؼال لف سػقان الثقري ،بـ صؾحة لؼل أمحرة طؾقفا طذرةا

 (2).كـت تـظر إىل هذا يصقر

بـ محؿد الطـافسل كا  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ (426)

ؼر يف الؼؾقب لطارت لق أن القؼقـ است :سػقان يؼقل قال: سؿعت (4)وكقع

                                                        

 اكظر الؽالم طىل رجال سـده يف الذي قبؾف. (1)

  ورواه طظ بـ الجعد يفمسـده (2/764( برقؿ )معؾًؼا فؼال: قال بؽر: وقال يل 1984 )

 سػقان:..، وذكره.

 مبفؿ. يف سـده (2)

  يف  لجعداورواه طظ بـمسـده (2/763( برقؿ )مـ صريؼ أبل سعقد إشج، بف.1982 ) 

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (3)

 هق ابـ الجراح. (4)
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 (1).مـ الـار اوإما فرقً  ،إىل الل طز وجؾ اإما شققً  ،اأو حزكً  اشققً 

بـ  (2)طبد الل كتب إيل   :ذكره أبل قال :حدثـا طبد الرمحـ قال (427)

 :طـ سػقان الثقري قال-أسباط بـايعـل - (3)خبقؼ اإلكطاكل كا يقسػ

أن أكزع  عامل إذا آثر الدكقاإن أهقن ما أصـع بال» :بؾغـل أن الل طز وجؾ يؼقل

 .«حّلوة مـاجايت مـ قؾبف

كتب إيل طبد الل بـ  :ذكره أبل قال :حدثـا طبد الرمحـ قال (428)

خقان مـ سخافة كثرة اإل :سػقان قال :قالكا يقسػ بـ أسباط  :خبقؼ

 (4).الديـ

كتب إيل طبد الل بـ  :قال ذكره أبل :حدثـا طبد الرمحـ قال (429)

مل يػؼف  :وسؿعت الثقري يؼقل :قال-أسباط بـايعـل -خبقؼ كا يقسػ 

 (5).طـدكا مـ مل يعد البالء كعؿة والرخاء مصقبة

                                                        

 صحقح. (1)

 (.399تؼدم تحت إثر رقؿ )  (2)

 (.399تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 .اكظر رجال السـد يف الؿصدر السابؼ (4)

 .اكظر رجال السـد يف الؿصدر السابؼ (5)
= 
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بـ  (2)بـ مـصقر الرمادي كا أمحد (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (431)

بالػؼر  :سػقان يؼقل يؼقل: سؿعتبـ يؿان  (3)يحقك قال: سؿعتطؿران 

 .اإكؿا يخاف سػقان أن تصب طؾقف الدكقا صبًّ  ،قفقينتخ

بـ  (5)بـ مـصقر الرمادي كا أمحد (4)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (431)

ربؿا كـا مع سػقان  :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قال: سؿعتطؿران 

 .فؿا كراه يقمـا ،ايؼقم فزطً  ثؿ .الـفار يذهب وكحـ يف غقر طؿؾ :فقؼقل

 (7)بـ مـصقر الرمادي كا مسدد (6)دحدثـا طبد الرمحـ كا أمح (432)

                                                        

=   ورواه البقفؼل يفالشعب (7/221( برقؿ )مـ صريؼ: طبد الل بـ خبقؼ، بف.11177 ) 

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (1)

هق أمحد بـ طؿران إخـسل، قال البخاري: يتؽؾؿقن فقف، لؽـف سؿاه محؿًدا. فؼقؾ: مها واحد.  (2)

 الؾسان(، ويـظر 1/123) مقزان آطتدالوقال أبق زرطة: كقيف تركقه، وتركف أبق حاتؿ. 

(1/335.) 

ترمجة  تؼريب التفذيبهق يحقك بـ يؿان العجظ الؽقيف، صدوق، طابد، يخطئ كثقًرا وقد تغقر.  (3)

 (.7729برقؿ )

 تؼدم قريًبا. (4)

 تؼدم قريًبا. (5)

 ثؼة تؼدم قريًبا. (6)

 هق ابـ مسرهد. (7)
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 :فذكر سػقان فؼال ،شفدت مالؽ بـ أكس :بـ داود قال (1)طـ طبدالل

 (2).اصالحً  أرجق أن يؽقن كان رجاًل 

أبق  (4)]كا[ بـ محزة الخشابل  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا حجاج (433)

كان سػقان الثقري يؽره  :قال -بـ مصعب (5)يعـل طبد الرمحـ-يزيد 

 :قال .إهنؿا مـ ثقاب الؿترفقـ :وقال ،الطرازي والثقب الؿروي الطقؾسان

وسؿعت  :قال .ما مؾحت العبادة لحريص قط :وسؿعت سػقان يؼقل

 (6).ٓ يؽاد يػؾح صاحب طقال :سػقان يؼقل

                                                        

 .التؼريبهق الخريبل، ثؼة، مـ رجال  (1)

 حقح.ص (2)

 (، وأن أبا زرطة قال فقف: صدوق.387تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ سؼط مـ إصؾ، وٓبد مـف، واكظر السـد الذي بعده. (4)

هق طبد الرمحـ بـ مصعب بـ يزيد إزدي، ثؿ الؿعـل، أبق يزيد الؼطان الؽقيف، كزيؾ الري، مؼبقل.  (5)

تؼريب التفذيب ( 4132ترمجة برقؿ.) 

هتذيب ومؼبقل طـد الحافظ هذا طـد الؿتابعة، وإٓ فؾقـ، وكؼؾ طـ ابـ الؼطان يف  قًت:

 ( تجفقؾف لف.6/271) التفذيب

 الؽامؾ يف الضعػاءوروي هذا الؾػظ طـ طائشة مرفقًطا، وهق مـؽر كؿا بقـ ذلؽ إئؿة، يـظر  (6)

  (1/179.)زانلسان الؿق( مـ ترمجة أمحد بـ سؾؿة الؽقيف، و1/312)
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يعـل -بـ محزة كا أبق يزيد  (1)حدثـا طبدالرمحـ كا حجاج (434)

ٕكف كان  :ـاسبرز سػقان الثقري طىل ال :بـ مصعب قال (2)-طبدالرمحـ

 .يؼقل الحؼ ويريده إن شاء الل امـ إهقاء طابدً  اصحقح إديؿ بعقدً 

بـ أبل طتاب  (3)كا أبق بؽر :حدثـا طبد الرمحـ كا أبل قال (435)

 (5)أبا يزيد قال: سؿعتبـ مقسك الؼطان  (4)يقسػ حدثـل :قالإطقـ 

ط ورأسف كان سػقان الثقري إذا أصبح مد رجؾقف إىل الحائ :الؿعـل يؼقل

 .إىل إرض كل يرجع الدم إىل مؽاكف مـ ققام الؾقؾ

 قال: سؿعتبـ أبل طتاب إطقـ  (6)حدثـل أبل كا أبق بؽر (436)

وجدت قؾبل يصؾح  :سػقان الثقري يؼقل قال: سؿعتبـ تؿقؿ  (7)ػخؾ

                                                        

 تؼدم قريًبا يف السـد السابؼ. (1)

 تؼدم قريًبا. (2)

 (.6166ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبواسؿف محؿد بـ صريؼ،  وققؾ: حسـ بـ صريػ. صدوق.  (3)

 (.7944ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (4)

 (.431هق طبد الرمحـ بـ مصعب الؿتؼدم قريًبا يف سـد إثر رقؿ ) (5)

 تؼدم يف السـد السابؼ. (6)

ترمجة  تؼريب التفذيبهق خؾػ بـ تؿقؿ بـ أبل طتاب، أبق طبد الرمحـ الؽقيف، صدوق، طابد.  (7)

 = (. 1737برقؿ )
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 (1).اطببؿؽة والؿديـة مع ققم ويل أصحاب بققت و

أبا  : سؿعتقالحدثـل أبل كا أبق بؽر بـ أبل طتاب إطقـ  (437)

كان الرجؾ إذا أراد أن يطؾب  :سػقان يؼقل يؼقل: سؿعتطاصؿ الـبقؾ 

 (2).العؾؿ تعبد قبؾ ذلؽ طشريـ سـة

 (4)بـ أبل طتاب إطقـ كا إسؿاطقؾ (3)حدثـل أبل كا أبق بؽر (438)

يتقضل بعدما  رأيت سػقان الثقري ورأى رجاًل  :أبق الؿـذر قال (5)رؿَ بـ طُ ا

 (6).آ كؾؿتؽ أبدً  ،الساطة تتقضل هذه :أقام الؿمذن الصالة فؼال

                                                        

 وقع يف إصؾ: )خالد بـ تؿقؿ(، والصقاب ما ُأثبت. تيبيُ:           =

 حسـ. (1)

بت هق الصقاب، فؼد رواه ابـ سعد يف وقع يف إصؾ )ويل أصحاب بققت وغـا(، وما أث تيبيُ:

الطبؼات (8/492 قال: أخبركا خؾػ بـ تؿقؿ، قال: سؿعت سػقان الثقري يؼقل: وجدت قؾبل )

  (7/269.)السقربؿؽة والؿديـة مع ققٍم غرباء أصحاب بققت وَطَباء. ويـظر 

 سـده حسـ. (2)

 تؼدم يف سـد إثر السابؼ. (3)

 تؼريب التفذيباسطل، أبق الؿـذر، كزيؾ بغداد ثؼة، مات بعد الؿائتقـ. هق إسؿاطقؾ بـ طؿر الق (4)

 (.473ترمجة برقؿ )

 وقع يف إصؾ )طؿرو( بدل )طؿر( والؿثبت مـ كتب تراجؿ الرجال (5)

 سـده حسـ. (6)



t T        322 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 (2)أبل قال: سؿعتبـ طبد الرمحـ الؿعـل  (1)كا أبل كا يزيد (439)

 ،يعـل مـ التقرك يف الصالة طؾقفا (3)كان ساق سػقان كلهنا كقؿخت :يؼقل

 .يعـل مـ قصر الرداء (4)لقتقف مـ ردائف شلءأما طىل  اورأيت سػقان ساجدً 

بـ إبراهقؿ الدورقل كا  (5)ا أمحدحدثـا طبد الرمحـ كا أبل ك (441)

أكا  :-بـ الؿباركايعـل -طبد الل  قال :قالبـ الحسـ بـ شؼقؼ  (6)طظ

وما أصاق أحد العبادة إٓ  ،الؿقت غـك رُ كْ ذِ  :كان يؼال :سػقان قال

 (7).بالخقف

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أمحد بـ إبراهقؿ الدورقل كا  (441)

كان سػقان الثقري يؼقؿـا  :بـ يقسػ قالبـ طبدالل كا محؿد  (8)العباس

                                                        

هق يزيد بـ طبد الرمحـ بـ مصعب الؿعـل، وهق يزيد بـ أبل يزيد الؼطان، قال والده: ابـل خقر  (1)

  (9/277.)الجرح والتعديؾ. ويثـل طؾقف، وقال أبق حاتؿ: صدوق. مـل

 (.433هق طبد الرمحـ بـ مصعب، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 الؽؾؿة بالػارسقة، ومعـاها الؾػظل: )جؾد محار القحش(. الؿعؾؿل. (3)

 ٓ يؼل مـ البرد. -داءأطـل الر–: فنن مثؾف أما اإلزار فعؾقف إزار، وإكؿا يريد تبققـ قَِصر ردائف  (4)

 (.3ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ.  (5)

 (.4741ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ.  (6)

 صحقح. (7)

 (.3189ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العباس بـ طبد الل الت ْرُقػل، ثؼة، طابد.  (8)
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 (1).اصؾقا ما دمتؿ شبابً  ،ققمقا يا شباب :بالؾقؾ يؼقل

 (3)بـ الؼاسؿ بـ ططقة كا طبد الل (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (442)

لقٓ الثقري لؿات  :قتقبة بـ سعقد يؼقل قال: سؿعت ابـ أمحد بـ شبقيف

 (4).القرع

بـ حبقب كا  (5)ك كا كقححدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحق (443)

أضاف سػقان برجؾ مـ أهؾ مؽة  :بـ قريش كا طبد الرزاق قال (6)سؾقؿان

 ، ثؿاجقدً  قرب إلقف التؿر فلكؾ أكاًل  ، ثؿاجقدً  فؼرب إلقف الطعام فلكؾ أكاًل 

أشبع  :يؼال :قام فشد وسطف فؼال ، ثؿاجقدً  قرب إلقف الؿقز فلكؾ أكاًل 

 .حتك أصبح افؾؿ يزل مـتصبً  .كده ، ثؿالحؿار

                                                        

 صحقح. (1)

 ه(: صدوق، ثؼة.ا2/67-68) ديؾالجرح والتعقال طـف الؿصـػ يف  (2)

(: روى طـ أبقف وطـ مطفر صاحب طظ بـ الحسقـ 5/6) الجرح والتعديؾقال طـف الؿصـػ يف  (3)

 هابـ واقد، وروى طـف طظ بـ الحسقـ بـ الجقـد حافظ حديث الزهري.ا

خل. قال: (، مـ صريؼ: حاتؿ بـ محؿد أبق محؿد البؾ9/154) تاريخ بغدادورواه الخطقب يف  (4)

 سؿعت قتقبة، بف.

 .التؼريبثؼة، مـ رجال  (5)

(، وقال: مـ أهؾ مرو الروذ يروي طـ جرير وأبل معاوية، 8/281) الثؼاتذكره ابـ حبان يف  (6)

 هووكقع، روى طـ أمحد بـ سقار، مستؼقؿ الحديث.ا
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قال: حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ بـ الؿديـل  (444)

 اما سؿعت سػقان يسب أحدً  :قال -مفدي بـايعـل -طبدالرمحـ  سؿعت

 (1).مـ السؾطان قط يف شدتف طؾقفؿ

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (445)

دطق لؾسؾطان يعـل إين ٕ :سػقان يؼقل قال: سؿعتطبدالرمحـ بـ مفدي 

 (2).بالصالح ولؽـ ٓ أستطقع أن أذكر إٓ ما فقفؿ

بـ  (4)محؿد لبـ مسؾؿ حدثـ (3)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (446)

كان سػقان إذا بؾغف شلء  :طؿران بـ أبل لقىل طـ محقد بـ طبد الرمحـ قال

 ،وكان ذكر لف أكف أكػذ إلقف مال ،فؽـا كجتؿع إلقف ،هرب إىل مسجد فخال فقف

 .فؼام فخرج طىل وجفف

                                                        

 صحقح. (1)

العامة: ٕجؾ هتققجفؿ طىل  إذا التؼك هبؿ، ولقست طىل الؿـابر، ويف مجالس وهذه الشدة مـف 

حاكؿفؿ كل يخرجقا طؾقف، هذا إمر كان السؾػ أبعد الـاس طـف: لذا تجدهؿ يدطقن لف بالصالح 

ا، وبذكر ما يـتؼد طؾقف كؿا سقليت يف إثر الذي بعد هذا.  مع مـاصحتفؿ لف سرًّ

 صحقح. (2)

 هق ابـ وارة. (3)

 (.6237ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبقال الحافظ طـف: صدوق.  (4)
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بـ يزيد  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ حدثـل محؿد (447)

 ،كان الػؼراء هؿ إمراء يف مجؾس سػقان :الرفاطل كا يحقك بـ يؿان قال

 (2).وما رأيت الغـل أذل مـف يف مجؾس سػقان

بـ طثؿان بـ  (3)كا أمحد :ذكره أبل قال :حدثـا طبد الرمحـ قال (448)

مـ  :سػقان غقر مرة كتب يؼقل: سؿعت (4)أبا كعقؿ تقال: سؿعحؽقؿ 

فنين  :سالم طؾقؽ ،سػقان بـ سعقد إىل محؿد بـ طبد الرمحـ بـ أبل ذئب

 :أوصقؽ بتؼقى الل طز وجؾ :أما بعد ،أمحد إلقؽ الل الذي ٓ إلف إٓ هق

ؼقت الل كػاك الـاس وإن اتؼقت الـاس مل يغـقا طـؽ مـ الل ات   فنكؽ إنِ 

 (5).وطؾقؽ بتؼقى الل طز وجؾ ،اشقئً 

قال: بـ أبل الحقاري  (6)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أمحد (449)

                                                        

 (.421ضعقػ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 وسقليت قريًبا بسـد صحقح مقققًفا طىل محؿد بـ طبد القهاب السؽري. (2)

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (3)

 .التؼريبهق الػضؾ بـ دكقـ، ثؼة، ثبت مـ رجال  (4)

 صحقح. (5)

 (.61، و29برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة زاهد.  (6)
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شفدت سػقان الثقري وسللقه طـ  :بـ معاوية يؼقل (1)مروان سؿعت

 (2).إكؿا هل الػروج :مسللة يف الطالق فسؽت وقال

 قال :قالبـ خالد بـ كزار  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا صاهر (451)

 ما كـت أسؿع سػقان الثقري يتؿثؾ هبذيـ البقتقـ: اكثقرً  :(4)أبل

 كننننروح وكغنننندو لحاجاتـننننا

  

 وحاجننة مننـ طنناش ٓ تـؼضننل

 متنننقت منننع الؿنننرء حاجاتننننف 

 

 (5)وتبؼننك لننف حاجننة مننا بؼننل 

 

طبد الرمحـ  (6)أبا كعقؿ قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (451)

 :كان سػقان الثقري يتؿثؾ هبذه إبقات :بـ هاكئ الـخعل قالا

                                                        
 (.6619ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الػزاري، ثؼة، حافظ، وكان يدلس أسؿاء الشققخ.  (1)

 صحقح. (2)

قال الؿصـػ فقف: صدوق. وقال الخطقب: ثؼة. وقال الدارقطـل: هق وأبقه ثؼتان. وقال الدوٓبل:  (3)

 كان يشتري لف الؽتب ويـػد إلقف فقحدث هبا.

الثؼات مؿـ مل يؼع يف الؽتب (، و4/218) لسان الؿقزانر. وقال الحافظ: صدوق، ولف ما يـؽ

  (5/371.)الستة

 (1692ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق خالد بـ كزار الغساين إيظ، صدوق يخطئ.  (4)

 سـده حسـ. (5)

 تؼريب التفذيبصدوق لف أغالط، أفرط ابـ معقـ فؽذبف، وقال البخاري: هق يف إصؾ صدوق.  (6)

 (.4159رمجة برقؿ )ت
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 سقؽػقؽ ِما أغؾنؼ البناب دوكنف

  

 وضـ بف إقنقام مؾنو وجنردق

 وكشرب مـ ماء الػرات وتغتدي 

 

 كعارض أصحاب الثريد الؿؾبؼ 

 إذا ما هنؿ جتشنقا كنلكَم (1)جتشل 

 

 (2)ضؾؾت بللقان الخبقص تػتنؼ 

 

 :قال (3)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ حدثـل أبق القلقد (452)

قد كـت تذكر  ،السالم طؾقؽ ،أما بعد :بـ زائدة كتب الثقري إىل طثؿان

وقد قال  ،كجا ، ثؿوقد هاج الػتـ فاكج بـػسؽ ،(4)مسؽةإرض  الري ويف

 (5).«إن السعقد لؿـ جـب الػتـ» :ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

                                                        

 الحؾقةوقع يف إصؾ: )بحشل( بدل )تجشل(، والصقاب ما أثبت كؿا هق طـد أبل كعقؿ يف  (1)

 ( فؼد رواه مـ صريؼ أبل حاتؿ، بف.6/373)

 ( بسـده إىل إصؿعل، قال: كان مسروق يتؿثؾ...، وذكره.2/97ورواه كذلؽ ) 

 حسـ. (2)

 .بالتؼريهق الطقالسل، ثؼة مـ رجال  (3)

 لعؾ صقابف: )مؽة(، والل أطؾؿ. (4)

( طـ الؿؼداد بـ إسقد، قال: َأْيُؿ الل، لؼد 4263وهق قطعة مـ حديث رواه أبق داود برقؿ ) (5)

ّـِب الػتـ،»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل الل  ّـِب الػتـ، إن السعقد لؿـ ُج إن السعقد  إن السعقد لؿـ ُج

ّـِب الػتـ،  َفَص  لؿـ ُج
َ
ـِ ابُتظ الصحقح الؿسـد مؿا يف  ، وحسـف شقخـا القادطل «َبر َفَقاًهاوَلَؿ

 (.1141( برقؿ )2/197) لقس يف الصحقحقـ
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 (1)قبقصة قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ  (453)

ولؼد أتقتف  ،عد العصر ٓ يتؽؾؿ بشلء حتك يؿسلكـا كليت سػقان ب :يؼقل

 ،وضــت أكف لقس يف الؿسجد أحد اذات يقم فرأيت باب الؿسجد مردودً 

فؾؿا دخؾت الؿسجد فنذا الؿسجد غاص بلهؾف وهؿ سؽقت وسػقان 

 (2).ساكت ٓ يتؽؾؿ

قال: بـ الربقع  (3)كا الحسـ ،حدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (454)

 :كـا طـد سػقان ومعـا شؿقط فؼال سػقان :قال (4)أبا إحقص سؿعت

إن كاكت  ،يا أبا طبد الل :فؼال شؿقط .برةدَ  رٍ ؿُ ذهب الـاس وبؼقـا طىل ُح 

 (5).طىل الطريؼ ما أسرع ما كؾحؼ

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ بـ محؿد الطـافسل ثـا بعض  (455)

طؾقف  كان سػقان الثقري إذا أبطلت :أصحابـا طـ خايل محؿد بـ طبقد قال

                                                        

 (.5548ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق قبقصة بـ طؼبة، صدوق ربؿا خالػ.  (1)

 سـده حسـ. (2)

 (.1251ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الحسـ بـ الربقع البجظ، الؽقيف، البقراين، ثؼة.  (3)

 (.2718ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق سالم بـ سؾقؿ الحـػل، ثؼة متؼـ صاحب حديث.  (4)

 صحقح. (5)
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 (1).فنذا رجعت بضاطتف أطادها ،بضاطتف كؼض جذوع بقتف فباطفا

 (3)بـ محؿد كا أبق داود (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ (456)

وقد اضطجع طىل شؼف إيؿـ  ارأيت سػقان الثقري يقمً  :الحػري قال

 (4).هؽذا كؽقن يف الؼبر :ويؼقل

أخل  : سؿعتقالبـ محؿد  (5)طظ كا حدثـا طبد الرمحـ كا أبل (457)

قد بعث إلقؽ  :بؿؽة فؼال قدم طىل سػقان رجٌؾ  :يحؽل قال (6)الحسـ

 (7).فنن بـا إلقف حاجة :طجؾ بف طؾقـا :فؼال سػقان .معل دققؼ

                                                        

رجال سـده ثؼات، ما طدا مشايخ طظ بـ محؿد الطـافسل: فنهنؿ مبفؿقن، لؽـ يـجبر بعضفؿ  (1)

 ببعض ٓسقؿا يف مثؾ هذه أثار، والطـافسل ثؼة.

 سل الؿتؼدم يف السـد السابؼ.هق الطـاف (2)

 (.256ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 صحقح. (4)

 تؼدم قريًبا. (5)

هق الحسـ بـ محؿد الطـافسل ابـ أخت يعىل بـ طبقد مـ أهؾ الؽقفة، ترمجف ابـ أبل حاتؿ يف  (6)

الجرح والتعديؾ (3/36.ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل ) 

( بعدما ذكره مع أخقف طظ: أقاما بؼزويـ، وارتحؾ إلقفؿا 2/699) اداإلرشوقال الخؾقظ يف 

 هالؽبار أبق زرطة، وأبق حاتؿ، ومحؿد بـ مسؾؿ بـ وارة، ومحؿد بـ أيقب...ا

 (.415صحقح، واكظر إثر رقؿ ) (7)
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حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ بـ محؿد الطـافسل كا  (458)

كان رجؾ أطؿك يجالس سػقان فؽان إذا كان  :قال بـ مصعب (1)طبدالرمحـ

 :فؼال سػقان ،ويقهب لف كرج إىل السقاد فقصظ بالـاس فقؽسشفر رمضان خ

قد تعجؾت  :ءهتؿ ويؼال لؿثؾ هذااإذا كان يقم الؼقامة أثقب أهؾ الؼرآن مـ قر

 :قال ؟تؼقل هذا يل وأكا جؾقس لؽ ،يا أبا طبد الل :فؼال لف الرجؾ .ثقابؽ

 .كصحتف لؽ أفال (2)اإكف كان جؾقًس  :إين أتخقف أن يؼال يل يقم الؼقامة

بـ جقاس  (4)بـ مسؾؿ كا أمحد (3)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (459)

ما رأيت الػؼقر يف  :الحـػل سؿعت محؿد بـ طبد القهاب السؽري قال

وٓ رأيت الغـل يف  ،مجؾس قط كان أطز مـف يف مجؾس سػقان الثقري

 (5).مجؾس كان أذل مـف يف مجؾس سػقان الثقري

                                                        
 (.433تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 يف إصؾ )جؾقس(، وقال الؿحؼؼ: إن يف كسخة ]د[: )جؾقًسا(. (2)

 وأثبتف: ٕكف يؽقن خبًرا لـ)كان(، وخبرها يؽقن مـصقًبا. قًت:

 هق ابـ وارة. (3)

 (.421ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 صحقح. (5)

   يف  الخطقبورواهتاريخ بغداد (11/231 مـ صريؼ: أمحد بـ أسد، قال: حدثـا محؿد ابـ ،)

 طبد القهاب السؽري، بف.
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بـ محؿد الطـافسل كا  حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ (461)

رأيت سػقان وطؾقف رداء مـ بقـ يديف إىل  :بـ مسؾؿ الرازي قال (1)الحارث

 (2).ثديقف ومـ خؾػف ٓ يبؾغ ألقتف

رأيت طىل الثقري  :قال (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا قبقصة (461)

 (4).اورأيت طؾقف كعؾقـ مخصقفتقـ ققمتفؿا ديـارً  ،اكساء ما يساوي درمهً 

قال: بـ محؿد الطـافسل  (5)طظ كا الرمحـ كا أبل حدثـا طبد (462)

بـ سعقد أخق سػقان إىل  (7)كتب مبارك :يذكر قال (6)أخل الحسـ سؿعت

أتاين كتابؽ تؽثر  :فؽتب إلقف سػقان :قال .سػقان يشؽق إلقف ذهاب بصره

 (8).فاذكر الؿقت يفقن طؾقؽ ذهاب بصرك ،شؽاتؽ لربؽ

                                                        
 ( لؾخؾقظ.2/663-664) اإلرشاد(، و3/88) يؾالجرح والتعدثؼة، ويـظر  (1)

 (.439صحقح، ويـظر إثر رقؿ ) (2)

 (.453هق قبقصة بـ طؼبة، صدوق ربؿا خالػ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 سـده حسـ. (4)

 .(332تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 (.456تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

 (.398تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)

 ( مـ صريؼ: طبد الل بـ السـدي، قال: كتب مبارك إىل أخقف..، وذكره.7/22) الحؾقةق كعقؿ يف رواه أب (8)
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ذكره  :بـ مقسرة قال (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ (463)

ٓ تتعرف إىل مـ ٓ  :سػقان الثقري قال :قالبـ أبل طثؿان  (2)طبدالعزيز

 .وأكؽر معرفة مـ تعرف ،تعرف

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا طظ مقسرة  (464)

 :بـ زائدة (4)يل طثؿان قال :قال -يعـل القسقاس-بـ طقسك  (3)طبدالل

فبعث طثؿان بـ زائدة إىل أبل وكان  :قال .اسحذر الـا :سػقان كتب إيل  

حذر ا :فؿا معـك .حذر الـاسا أنِ  :إن سػقان كتب إيل   :اأدرك صاوًس 

 .ما وراء جقبؽاحذر  :قال ؟الـاس

بـ طثؿان الجقطل  (5)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا الؼاسؿ (465)

 إين :ؼالف الثقري رجٌؾ  تك سػقانَ أ :بـ روح قال (6)حسقـ قال: سؿعت

                                                        
 (.278قال طـف أبق حاتؿ: صدوق. كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

  (5/389.)الجرح والتعديؾثؼة.  (2)

  (4/325.)لسان الؿقزان(، و5/127) الجرح والتعديؾمجفقل، ويـظر  (3)

ي، ثؼة، زاهد.  هق (4)  تؼريب التفذيبطثؿان بـ زائدة الؿؼري، أبق محؿد الؽقيف العابد، كزيؾ الر 

 (.4499ترمجة برقؿ )

  (9/17.)الثؼات(، وذكره ابـ حبان يف 5/114) الجرح والتعديؾقال أبق حاتؿ فقف: صدوق.  (5)

 =(، ومل يذكر فقف جرًحا 3/52) الجرح والتعديؾهق الحسقـ بـ روح الدمشؼل، ذكره الؿصـػ يف  (6)
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يؼقل لف  :قال .مررت بػالن فلططاين صرة فقفا ألػ ديـار أططقؽ إياها

فلتـل  :قال .كعؿ :قال ؟مـ دققؼة افؿررت بلختل فلططتؽ شقئً  :سػقان

 .ويلكؾ افؽان يختبز مـفا أقراًص  :قال .صرة الدكاكقر د  رُ قؼ وَ قِ الد   ةِ ر  ُص بِ 

رمظ كا بـ الـحاس ال (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أبق طؿقر (466)

لقس بلكؾ الغؾقظ ولبس  ،الزهد يف الدكقا قصر إمؾ :وكقع طـ سػقان قال

 (2).العباء

بـ جقاس  (4)بـ مسؾؿ كا أمحد (3)حدثـا طبدالرمحـ كا محؿد (467)

بـ طؿف ابـ محزة بـ سعقد  (5)طؿرو :بـ طؿ لسػقان الثقري يؼال لفاحدثـل 

 ،ااصرحقا فققف رمادً  :الق .قد وكػ البقت :كـا إذا قؾـا لسػقان :قال (6)لحا

                                                        

 وٓ تعدياًل. =

مظ، ثؼة فاضؾ.  (1) ترمجة  تؼريب التفذيبهق طقسك بـ محؿد بـ إسحاق، أبق طؿقر بـ الـحاس الر 

 (.5356برقؿ )

 صحقح. (2)

 هق ابـ وارة. (3)

 (.419ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (5)

لف )طؿرو بـ محزة بـ سعقد( يؼتضل أكف إما ابـ أخقف، وإما بعقد طـف لقس : لؽـ قققال الؿعؾؿل  (6)

 هابـ طؿف َلًحا: فنن الثقري هق سػقان بـ سعقد بـ مسروق.ا
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 .وٓ يلمر بتطققـف

أبل  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ  (468)

 (1).مـ سػقان الثقري اخقرً  اما رأيت مشرققًّ  :بـ أبل ذئباقال  :يؼقل

 (3)بـ محؿد البقرويت كا محؿد (2)حدثـا طبد الرمحـ كا سعد (469)

اجتؿع سػقان الثقري ووهقب بـ  :بـ أبل داود إزدي كا طبد الرزاق قالا

 :قال وهقب ؟تحب أن تؿقت ،لقهقب يا أبا محؿد :القرد فؼال سػقان

فلكت  ،يا أبا طبدالل :قال وهقب لسػقان ثؿ .لعظ أتقب :أحب أن أطقش

وددت  ،ةقَ ـْ ورب هذه البِ  :قال سػقان وهق مؼابؾ البقت ؟تحب أن تؿقت

أضؾتؽ أمقر  ،ؽ أمقر طظائؿأضؾت ،أضؾتؽ أمقر طظائؿ ،ت الساطةأين مُ 

 (4).طظائؿ

                                                        

 سـده متصؾ صحقح إىل طؿرو بـ محزة. (1)

 (: صدوق، ثؼة.4/95) الجرح والتعديؾقال طـف الؿصـػ يف  (2)

( ترمجة 52/442) تاريخ دمشؼ(، و7/251) لجرح والتعديؾاوثؼف أمحد بـ أبل الحقاري كؿا يف  (3)

( برقؿ 8/282) الثؼات مؿـ مل يؼع يف الؽتب الستة(، وقد وهؿ ابـ قطؾقبغا يف 6333برقؿ )

( فـؼؾ طـ ابـ أبل حاتؿ أن الُؿَقث ؼ هق ابـ أبل الحقاري، وأكف هق محؿد بـ أبل داود، وأن 9738)

ؼ: ٕكف مل يـبف طىل ذلؽ: لذا جرى التـبقف.الُؿَقث ؼ لف هق أمحد بـ حـ  بؾ، هذا إذا مل يؽـ ذلؽ مـ الؿحؼ 

 صحقح. (4)
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إشج حدثـل طبد الؿؾؽ  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد (471)

 ،فتعبد رٌّ إذا كان لؽ بُ  :كان سػقان الثقري يؼقل :بـ سعقد إشجعل قالا

 (2).يعـل مـ حؾف .وإذا مل يؽـ لؽ فالتؿسف

قال:  (4)كا ابـ فضقؾ (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج (471)

 (5).السرائر ،السرائر :سػقان يؼقل سؿعت

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج كا أبق خالد  (472)

فنذا مر  ،الؿسؽقـ وأكا أصظ فلدطف ي  دَ إكف لقؿر بقـ يَ  :سػقان الثقري يؼقل

 (6).أحدهؿ وطؾقف الثقاب يتؿشك مل أدطف

                                                        

 (.54ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 ( مـ صريؼ إشج، بف.1888( برقؿ )2/749) الجعدياتورواه البغقي يف  (2)

 ثؼة، تؼدم قريًبا. (3)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيببالتشقع. هق محؿد بـ فضقؾ بـ غزوان، صدوق، طارف ُرمل  (4)

(6267.) 

 (.6267ترمجة برقؿ ) تحرير التؼريبوالؿتلمؾ يف ترمجتف يظفر لف أكف ثؼة. ويـظر  قًت:

 صحقح. (5)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبسـده حسـ، وأبق خالد هق سؾقؿان بـ حق ان صدوق يخطئ.  (6)

(2562.) 
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قؿان بـ ال (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج كا يحقك (473)

فلما الققم فؾقتـل  ،كـت أشتفل أمرض فلمقت :سػقان يؼقل قال: سؿعت

 .مت فجاءة

بـ القؿان  (3)كا يحقك (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج (474)

ما كـت أرى سػقان الثقري مؼـع الرأس يشتد يف أثر جـازة العبد  اكثقرً  :قال

 (4).وإمة

 (6)طبد الل ل: سؿعتقابـ سـان  (5)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (475)

رأيت  ،يا أبا خالد :بـ صالح بـ مسؾؿ العجظ يؼقل لقزيد بـ هارونا

يعـل كساء صقف  .اسػقان الثقري يقم الجؿعة وطؾقف كساء كذا ومؿطرً 

ما لسػقان الققم ركب  :فؼؾت لرجؾ يؿشل إىل جـبف .وهق راكب محار

 جار لف فاستعار فبعث إىل ،أن يترك الجؿعة هفؽر .حؿ الققم :قال ؟امحارً 

                                                        

 (.7729ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبقد تغقر. صدوق، طابد، يخطئ كثقًرا، و (1)

 ثؼة، تؼدم قريًبا. (2)

 تؼدم يف السـد الؿتؼدم. (3)

 ( مـ صريؼ: أبل سعقد إشج، بف.7/51) الحؾقةورواه أبق كعقؿ يف  (4)

 (.92هق القاسطل، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 (.3411ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (6)
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 (1).فركب امحارً 

 (3)براهقؿإ سؿعت  (2)حدثـا طبد الرمحـ ثـا أبق هارون الخراز (476)

ي فؼال بـ الحؽؿ يتذاكران قدوم الثقري الر   (4)بـ مقسك وطبدالرمحـا

كان استلجره أبق إسحاق السبقعل لؿقراث لف كان  :طبد الرمحـ بـ الحؽؿ

 .كعؿ بؽراء :قال ؟بؽراء :قؾت .بخقارزم

بـ محؿد  (6)شفاب كا إبراهقؿ بـ (5)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (477)

أكثر  اما رأيت أحدً  :قال -يعـل الؿؽل-بـ رجاء  (7)ا طبد اللكالشافعل أ

 (8).لؾؿقت مـ سػقان الثقري اذكرً 

                                                        

 قح.صح (1)

 (7/245 :)الجرح والتعديؾهق محؿد بـ خالد، أبق هارون الخراز الرازي، قال الؿصـػ يف  (2)

 هكتبت طـف مع أبل وأبل زرطة، وهق صدوق.ا

 (.353هق إبراهقؿ بـ مقسك الرازي، أبق إسحاق الػراء، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.158تؼدم تحت إثر ) (4)

 ه(: كتبت طـف وكان صدوًقا.ا6/191) الجرح والتعديؾ قال طـف الؿصـػ يف (5)

 تؼريب التفذيبهق إبراهقؿ بـ محؿد بـ العباس الؿطؾبل، ابـ طؿ اإلمام الشافعل، صدوق.  (6)

 (.237ترمجة برقؿ )

 (.3333ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة، تغقر حػظف قؾقاًل.  (7)

 سـده حسـ. (8)
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حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ حدثـل أمحد بـ  (478)

 (2)الضحاك قال: سؿعتبـ فروة  (1)طبدالصؿد إكصاري حدثـل طاصؿ

فنكؿا  ،ٓ تـظروا إىل قصقرهؿ :سػقان الثقري يؼقل قال: سؿعتأبا ياسقـ 

لقٓ مجاكقـ الدكقا  :وسؿعت سػقان الثقري يؼقل :قال .بـقها مـ أجؾؽؿ

 .لخربت الدكقا

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج كا أبق خالد  (479)

 (3).إذا مروا طىل الؿراكبٓ تـظروا إىل دورهؿ وٓ إلقفؿ  :سػقان يؼقل

قال: بـ يؿان  (5)إشج الؽـدي كا يحقك (4)كا أبق سعقدٍ  (481)

إكؿا مثؾ الدكقا مثؾ رغقػ طؾقف طسؾ مر بف  :سػقان الثقري يؼقل سؿعت

 .مثؾ رغقػ يابس مر بف فؾؿ يصبف شلء ،ذباب فؼطع جـاحف

بـ  (6)يعـل أمحد-حدثـا طبد الرمحـ كا أبل أبق صالح إحقل  (481)

                                                        
 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)

 سـده حسـ. (3)

 (.54ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.473تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 =: كذا يف ]ك[، و]د[، ووقع يف ]م[: )إحقل، قال: حدثـل أمحد(، وربؿا يؽقن قال الؿعؾؿل  (6)
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كتب بعض  :يؼقل (1)أبا أمحد الزبقري قال: سؿعت -ؾ الضراريإسؿاطق

بسؿ الل الرمحـ  :فؽتب إلقف .طظـل وأوجز أنْ  :خقان سػقان إىل سػقانإ

 ،اطؾؿ يا أخل أن الدكقا غؿفا ٓ يػـك ،طافاكا الل وإياك مـ السقء ،الرحقؿ

 .والسالم طؾقؽ ،فال تقان فتعطب ،وفرحفا ٓ يدوم ،وفؽرها ٓ يـؼضل

بـ محؿد الطـافسل كا  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ (482)

                                                        

ل( يف إصؾ  الذي اشتبفت طؾقف كؾؿة )يعـ -كذا قال، والصقاب: ]م[–خطًل بلن يؽقن كاسخ ]د[  =

كؼؾ طـف فحسبفا )ثـل(  اختصار )حدثـل(، فردها إىل أصؾفا وزاد فقفا )قال(: ٕهنا تثبت قبؾ 

الصقغة وأثـاء اإلسـاد لػًظا وكثقًرا ما تحذف خطًّا: لالختصار، ويجقز لؾـاقؾ طـ أصؾ ُحِذَفْت فقف 

 أن يثبتفؿا.

ترمجتان: إوىل يف إمحديـ  -يؾالجرح والتعديعـل بف –بؼل أكف سقليت يف الؽتاب 

 (: )أمحد بـ إسؿاطقؾ بـ أبل ضرار الرازي...، روى طـف أبل(.1/1/41)

ـَ ) ِدي  (: محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ أبل ضرار بـ صالح الرازي..، سؿع3/2/191الثاكقة: يف الُؿَحؿ 

ي وروى طـف(: فنن صح  ما يف ]ك[ و]د[ فالظاهر أن الترمجتقـ  لرجؾ  واحد يسؿك تارة مـف أبل بالر 

)محؿًدا( وتارة )أمحد(: فنكف يبعد يؽقكا أخقيـ يؽـك كؾ مـفؿا أبا صالح، ويشفد ٕهنؿا واحد أن 

 ، والل أطؾؿ.إكسابابـ ماكقٓ لؿا ضبط )الضراري( مل يذكر إٓ محؿًدا، وكذا ابـ السؿعاين يف 

(، قال طـف الحافظ: 5771قؿ )بر التؼريبقؾت: ومحؿد بـ إسؿاطقؾ الضراري مترجؿ يف 

 هصدوق.ا

 تؼريب التفذيبهق محؿد بـ طبد الل بـ الزبقر، ثؼة، ثبت، إٓ أكف قد يخطئ يف حديث الثقري.  (1)

 (.6155ترمجة برقؿ )

 (.332ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)



t T        341 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 ما رأيت رجاًل  :يقسػ بـ أسباط يؼقل قال: سؿعتأبق الحسـ  (1)سفؾ

 .ومحؿد بـ الـضر الحارثل ،قط أترك لؾدكقا مـ سػقان الثقري

الطـافسل أكا أبق  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ بـ محؿد (483)

ٕكف مـ  :إين ٕبغض الجص :لثقري يؼقلسػقان ا قال: سؿعت (3)أسامة

 (4).زيـة الدكقا

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ بـ محؿد الطـافسل كا  (484)

 أكا مفقّ  :سػقان يؼقل قال: سؿعتبـ مصعب  (5)طبدالرمحـ
 
ٓ أبايل  ن طظ

بردائف فؾؿ  امؾتحػً  اورأيت سػقان جالًس  :قال .ما أكؾت وٓ أبايل ما لبست

 .لءيؿس إرض مـف ش

قال: حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ بـ محؿد الطـافسل  (485)

                                                        
هق سفؾ بـ مل أقػ طىل ترمجتف، ومل أقػ طىل مـ اسؿف سفؾ ويؽـك بلبل الحسـ سقى واحد و (1)

، وهق مـ صبؼة الطـافسل، مـؽر الحديث، اهتؿف الخطقب بالقضع، ففؾ التؼريبصؼقر مـ رجال 

 هق هذا؟ الل أطؾؿ.

 تؼدم قريًبا. (2)

 هق محاد بـ أسامة. (3)

 صحقح. (4)

 (، وأكف مجفقل.433تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
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ومات  ،كان سػقان الثقري يؾبس الػرو ويؾبس العباء :يؼقل اوكقعً  سؿعت

 (1).اولف بضاطة مائة ومخسقن ديـارً 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ بـ محؿد الطـافسل كا  (486)

ة وطؾقف إزار رأيت سػقان الثقري بؿؽ :بـ محؿد العـؼزي قال(2)طؿرو

وقؾـسقة قد بؾغ  ،وخػان قد خقطفؿا بخققط شعر ،ورداء قد لقهنؿا بؿدر

 (3)وكصػ. افؼقمت مجقع ما طؾقف درمهً ،بعضفا القسخ :كصػفا أو قال

                                                        

 صحقح. (1)

 .(5143ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)

 صحقح. (3)
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e E 
 باب َا ذنس َٔ دخٍٛ ايجٛزٟ ع٢ً ايطًطإ

 َٚٓاصشت٘ إٜاٙ يف أَس األ١َ

 قال:بـ هارون  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق كشقط محؿد (487)

أدخؾت طىل أبل  :سػقان الثقري يؼقل يؼقل: سؿعت (2)الػريابل سؿعت

صرت يف هذا وكزلت هذه الؿـزلة فنكؿا أُ  ،اتؼ الل :بؿـك فؼؾت لف (3)جعػر

حج طؿر  ،اوأبـاؤهؿ يؿقتقن جقطً  ،الؿقضع بسققف الؿفاجريـ وإكصار

فؼال  .وكان يـزل تحت الشجر ،ابـ الخطاب فؿا أكػؼ إٓ مخسة طشر ديـارً ا

ولؽـ كـ دون ما  ،ٓ تؽـ مثظ :قؾت :قال .فنكؿا تريد أن أكقن مثؾؽ :يل

 (4).خرجا :فؼال يل .أكت فقف وفقق ما أكا فقف

                                                        

تؼريب هق محؿد بـ هارون بـ إبراهقؿ الربعل، أبق جعػر البغدادي البزار، أبق َكشقط، صدوق.  (1)

 (.6399ترمجة برقؿ ) التفذيب

 .التؼريبهق محؿد بـ يقسػ، ثؼة، مـ رجال  (2)

  (7/83.)السقرهق أبق جعػر الؿـصقر طبد الل بـ محؿد بـ طظ الخؾقػة العباسل، يـظر  (3)

 (: فنن أبا كعقؿ يرى أن دخقلف كان طىل الؿفدي ٓطىل أبل جعػر.515سـده حسـ، واكظر إثر رقؿ ) (4)
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فحدثت بف  :أبا كشقط يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (488)

 .لؼد أبؾغ :بشر بـ الحارث فؽتبف طـل وقال

الرمحـ طبد قال: سؿعتبـ سـان  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (489)

ت طىل ؾْ ِخ دْ خذت بؿؽة وأُ لؿا أُ  :سػقان يؼقل يؼقل: سؿعتبـ مفدي ا

قال  .قد وقعت يا كػس فاستؿسؽل :يف كػسل قؾت :قال (2)الؿفدي

 -يعـل مـ التقكؾ وأشباهف-قد كـت أحب أن يؼقل غقر هذا  :طبدالرمحـ

 .بىل :قؾت ؟ألست سػقان :طبقد اللأبق وإىل جـبف أبق طبقد الل فؼال يل  :قال

فلي  :قال .قط اما كتبت إلقؽ كتابً  :قؾت :قال .اإن كتبؽ لتلتقـا أحقاكً  :قال

 (3).شلء دخؾف

بـ طبقد الؼرشل كا  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا طبد الل بـ محؿد (491)

ما أطؾؼـا مخالقـا  :(5)أبق طبقد الل قال :قالحسقـ بـ طبدالرمحـ القراق 

                                                        

 (.92ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

  (7/411.)السقرهق الؿفدي محؿد بـ أبل جعػر  الؿـصقر، الخؾقػة  العباسل. يـظر  (2)

 صحقح. (3)

  ورواه أبق كعقؿ يفالحؾقة (7/41.مـ صريؼ: أمحد بـ سـان، بف ) 

 (.416هق ابـ أبل الدكقا، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 وزير الؿفدي، تؼدم ذكره. الؿعؾؿل. (5)
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 .ان الثقريهذه يف طـؼ أحد إٓ قضؿ مـفا إٓ سػق

بـ سؾقؿان  (1)حدثـل الربقع حدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (491)

دخؾ سػقان الثقري طىل أمقر الؿممـقـ فجعؾ  :الشافعل يؼقل قال: سؿعت

ما أحسـف ما أحسـف بؽؿ أخذتؿ  :يتجان طؾقفؿ ويؿسح البساط ويؼقل

 (2).خرجحتك أُ  .البقل ،البقل :قال ثؿ ؟هذا

لقزهدوا فقف فقتباطد مـفؿ  :احتال بؿا فعؾيعـل أكف  :قؾت قال أبْ حمند:

 .ويسؾؿ مـ شرهؿ

بـ  (4)بـ مسؾؿ حدثـل مؼاتؾ (3)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (492)

 :قال (6)طـ أبقف -بـ طصام بـ يزيد (5)يعـل محؿد-بـ جبر امحؿد طـ 

                                                        

 .التؼريبالؿرادي صاحب الشافعل، ثؼة مـ رجال  (1)

 صحقح. (2)

 هق ابـ وارة. (3)

  (8/355.)الجرح والتعديؾهق مؼاتؾ بـ محؿد الـصرابادي، ثؼة.  (4)

( وقال: روى طـ أبقف روى طـف محؿد بـ يحقك بـ 38/5) الجرح والتعديؾذكره الؿصـػ يف  (5)

  (2/112.)صبؼات الؿحدثقـ بلصبفان(، و2/186) ذكر أخبار أصبفانيـظر و ،همـدة.ا

الجرح هق طصام بـ يزيد إصبفاين، ويعرف بجب ر، خادم سػقان الثقري، ذكره الؿصـػ يف  (6)

صبؼات الؿحدثقـ ، ويـظر ه(، وقال: كان أبًدا يسلل سػقان طـ الؿسائؾ.ا7/26) والتعديؾ

  (2/111.)بلصبفان
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 إنْ  ،يا أبا طبد الل :فؼؾت :قال .امحؾ كتابل هذا إىل الؿفدي :يل سػقان قال

خذ كتابل هذا وامحؾف فنن حقيل  :فؼال يل .وجعؾت أمتـع .قـلرأيت أن تعػ

فحؿؾت الؽتاب  :قال .مجاطة لق قؾت لفؿ لبادروا محؾف إىل أبل طبقد الل

 ،فلكزلت ،فلمر بل :قال .رسقل سػقان :فؼؾت ،وصرت إىل أبل طبقد الل

 :لقا .ر بالغداة بالدخقل طىل أمقر الؿممـقـؽ  بَ  :وقال يل ،وسلل طـل يف سر

 ،فنذا مجؾس بقت قد لبد ،بؽرت فدخؾت طؾقف ثؿ .ٓ بد :فؼال .فاستعػقت

فنذا يف الؽتاب أين أضفر طىل أن يل  ،فجعؾ يـظر فقف :قال .فـاولتف الؽتاب

 ،وطىل أن أحؾ مـ بالد الل حقث أشاء ،ولؽؾ مـ صقلب بسببل ،إمان

ًٓ  :قال .فنين أرجق أن يخقر الل يل قبؾ ذلؽ فلبقت ومل  ،محؾف إلقفأ فلططاين ما

 ،لف إمان ولؿـ صقلب بسببف ويحؾ مـ بالد الل حقث شاء :وقال ،أقبؾف

فقلمر  ،ولؽـ يقافقـل بالؿقسؿ وما طىل أبل طبد الل يضع يده يف يدي

قد جاء الل  :فرجعت إىل سػقان فؼؾت :قال .بالؿعروف ويـفك طـ الؿـؽر

يستعؿؾ  :قؾ لف ،اسؽت :لفؼا .قال أمقر الؿممـقـ كقت وكقت ،بؿا تحب

فخار الل لف  :قال ،ما يعؾؿ حتك إذا استعؿؾ ما طؾؿ أتقـاه فعؾؿـاه ما ٓ يعؾؿ

 .فتقيف قبؾ ذلؽ



t T        346 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ  (493)

طـ سػقان أكف أخذ يف الؿسجد  (2)بـ الحؽؿ يذكر طـ مفران (1)طبدالرمحـ

فؾؿا  :وهق يف إزار ورداء والـعالن يف يده قالالحرام فلدخؾ طىل أبل هارون 

 يعـل-إين أضـ أن لف رأي سقء  :دخؾت سؾؿت وقعدت فؼال أبق طبقد الل

 .هذا معاوية بـ طبقد الل :قال ؟مـ هذا :فؼؾت ٕبل هارون -رأي الخقارج

 ؟كؿ أكػؼت يف حجتؽ هذه :قؾت لف ، ثؿحذر هذا وأصحابفا :فؼؾت لف

لؽـ طؿر بـ الخطاب حج  :قؾت ؟كؿ أكػؼـا لوكحص ،يا أبا طبد الل :قال

 ؟إىل أيـ :قؿت فؼال يل ثؿ .افؾؿ يـػؼ يف مجقئف وذهابف إٓ سبعة طشر ديـارً 

 ؟فليـ كجدك :قال .البقل البقل :قال: قؾت .كا كريد أن كسللؽ طـ أشقاءإ

وصؾب فخرج مع حاج البصرة إىل البصرة  ،وتقارى طـفؿ .الؿسجد :قؾت

 .ومـ وجد يف مـزلف فؼد برئت مـف الذمة ،اء بف فؾف ديتفمـ ج :فـقدي

بـ  (4)بـ الربقع كا يحقك (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا الحسـ (494)

                                                        
 (.158تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 تؼريب التفذيبهق مفران بـ أبل طؿر العطار، قال الحافظ: صدوق لف أوهام، سلء الحػظ.  (2)

 (.6982ترمجة برقؿ )

 (.244إثر رقؿ ) هق البقراين، ثؼة تؼدم تحت (3)

 ههق يحقك بـ طبد الؿؾؽ بـ ُحؿقد بـ أبل طـق ة، قال الحافظ: صدوق لف أفراد.ا (4)
= 
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يف الل طز وجؾ مـ سػقان  اقط أصػؼ وجفً  ما رأيت رجاًل  :أبل غـقة قال

 (1).الثقري

بـ  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد كا طبد الرمحـ (495)

إصبفاين  (4)بـ أبل طثؿان طـ طصام (3)خبركا طبد العزيزفل :الحؽؿ قال

بعثف إىل أبل هارون وكتب إلقف يسللف إمان وكتب إىل يعؼقب بـ  (5)أكف

 ابقتً  ُت ؾْ ِخ دْ لُ فَ  :فؾؿا صرت إىل يعؼقب وثب فدخؾ قال :داود يف ذلؽ قال

فجاء بؽرسل  :قال .لقس فقف شلء ابقتً  ،كـا كسؿع كالم الـساء والصبقان

اجعؾ يل إمان  :وكان يف كتابف :فقضع فخرج أبق هارون فجؾس طؾقف قال

 ،بؾ لؽ إمان ،كعؿ :فؾؿا قرأ الؽتاب قال :قال .أو يخقر الل يل قبؾ ذلؽ

 :قال .وقؾ لف يقافقـا بالؿقسؿ :قال .اكزل حقث شئت واذهب حقث شئت

                                                        

يف تعؼبفؿ طىل الحافظ، فتـظر  تحرير التؼريببؾ هق ثؼة، وقد أصاب يف ذلؽ أصحاب  قًت: =

 (.7598الترمجة رقؿ )

 صحقح. (1)

 تؼدم قريًبا. (2)

 (.315ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 ( قريًبا.492تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 يعـل سػقان. (5)
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هذا  يذهب !سبحان الل :قؾ ٕبل طبد الل :فؾؿا خرجـا قال يل يعؼقب

ٓ كعرف سػقان وهق يتؽؾؿ  :فؼؾت :قال .مظؾؿة يردها خقر مـ كذا وكذا

 .رجب فؿات يف كحق مـ :قال أبق طبد الل .يف شلء ويسؽت طـ شلء

بـ  (2)كا محؿد :بـ يحقك قال (1)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (496)

أرسؾـل سػقان إىل الؿفدي بؽتابف بلن  :يؼقل (3)أبل قال: سؿعتطصام 

لق جاءكا أبق  :فدخؾت طىل الؿفدي فؼال يل فقؿا يؼقل ،مان مـفكلخذ لف إ

وكخرج إىل  ،وكضع أيديـا يف يده ،وكرتدي بآخر ،طبد الل لؽـا كتزر بنزار

 :فحؽقت ذلؽ لسػقان فؼال يل .السقق فـلمر بالؿعروف وكـفك طـ الؿـؽر

 .ٓ يعؾؿ لق طؿؾ بؿا يعؾؿ لؽان ٓ يسعـا إٓ أن كذهب فـعؾؿف ما

بـ  (5)بـ مسؾؿ حدثـل مؼاتؾ (4)ـا طبد الرمحـ كا محؿدحدث (497)

                                                        
(: صدوق، ثؼة مـ 8/125) الجرح والتعديؾهق محؿد بـ يحقك بـ مـده، قال طـف الؿصـػ يف  (1)

 هالحػاظ.ا

 (.492تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.492تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 هق ابـ وارة، اإلمام. (4)

 (.492إثر رقؿ )ثؼة، تؼدم تحت  (5)
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بـ جبر إصبفاين وكان أبقه طصام صاحب  (1)محؿد حدثـل محؿد

يا  :فؼؾت ،كتب معل سػقان بؽتاب أماكة إىل الؿفدي :قال ،سػقان طـ أبقف

ترى همٓء الذيـ طـدي ما أحد  :فؼال .رأيت أن تعػقـل إنْ  ،أبا طبد الل

فاكطؾؼ  ،اهذا الؽتاب إٓ هق يرى أين قد أسديت إلقف خقرً  مـفؿ أدفع إلقف

وكتب معل إىل الؿفدي فحؿؾت  :قال .فؼؾ ما تعؾؿ واسؽت طؿا ٓ تعؾؿ

فلمر بل فلكزلت  .رسقل سػقان :الؽتاب وصرت إىل أبل طبقد الل وقؾت

 .ر بالغداة لؾدخقل طىل أمقر الؿممـقـؽ  بَ  :وسلل طـل يف سر وقال

 ،فنذا مجؾس بقت قد لبد ،فدخؾت طؾقف ُت رْ ؽ  بَ  ثؿ .ٓبد :فاستعػقت قال

 ،ين أضفر طىل أن يل إمانأ :فنذا يف الؽتاب ،فـاولتف الؽتاب فجعؾ يـظر فقف

 :ولؽؾ مـ صقلب بسببل وطىل أن أحؾ مـ بالد الل طز وجؾ حقث أشاء

ًٓ  :قال .فنين أرجق أن يخقر الل يل قبؾ ذلؽ قت ومل فلب ،أمحؾف إلقف فلططاين ما

 ،لف إمان ولؿـ صقلب بسببف ويحؾ مـ بالد الل حقث يشاء :فؼال ،أقبؾف

وما طىل أبل طبد الل أن يضع يده يف يدي فقلمر  ،ولؽـ يقافقـل بالؿقسؿ

قد جاء الل بؿا  :فرجعت إىل سػقان فؼؾت .بالؿعروف ويـفك طـ الؿـؽر

تعؿؾ ما يعؾؿ قؾ لف يس ،اسؽت :قال .تحب قال أمقر الؿممـقـ كقت وكقت

                                                        

 هق محؿد بـ طصام الؿتؼدم يف السـد الذي قبؾف، و)َجب ر( لؼب والده. (1)
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فخار الل طزوجؾ  :قال .حتك إذا استعؿؾ ما طؾؿ أتقـاه فعؾؿـاه ما ٓ يعؾؿ

 .لف فتقيف قبؾ ذلؽ

 :قالحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ حدثـل أبق القلقد  (498)

  أمىل :يحقك بـ سعقد قال
 
مـ سػقان بـ سعقد إىل  :سػقان إىل الؿفدي طظ

قال أبق  .اكتب كؿا أققل :وقال ،فلبك :قال .لق بدأت بف :فؼؾت لف .الؿفدي

 :فؼال .فاحتججت طؾقف بؽتابف إىل طثؿان بـ زائدة وأكف بدأ بعثؿان :القلقد

 (1).اصالحً  كان طثؿان رجاًل 

بـ طبد الل بـ  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أبق مجقؾ أمحد (499)

قدمـا مؽة وقدمفا الذي  :طبد الرزاق يؼقل قال: سؿعتطقاض الؿؽل 

 ،فحضرت الثقري وقد خرج مـ طـده وهق مغضب ،الؿفدي :ل لفيؼا

صؾبـاك  ،يا أبا طبد الل :بـ أبل جعػر فؼال يلاطىل  اأدخؾت آكػً  :فؼال

 .فارفع إلقـا حقائجؽ ،فلطجزتـا فلمؽــا الل مـؽ يف أحب الؿقاضع إلقف

وأي حاجة تؽقن يل إلقؽ وأوٓد الؿفاجريـ وأوٓد إكصار  :فؼؾت :قال

                                                        

 صحقح، وأبق القلقد هق الطقالسل هشام بـ طبدالؿؾؽ. (1)

(: سللت أبل طـف؟ فؼال: شقخ قدم طؾقـا فؽان 2/59) الجرح والتعديؾقال طـف الؿصـػ يف  (2)

 هرًة.ايؼص وكان حافًظا حدث بلحاديث مـؽ



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 351 

 

 

 

 

ٓ تؽثر  ،يا أبا طبد الل :فؼال يل أبق طبقد الل .اتقن خؾػ بابؽ جقطً يؿق

 ،يل إلقف مـ حاجة ما :فؼؾت .الػضقل واصؾب حقائجؽ مـ أمقر الؿممـقـ

لؼد أخبرين إسؿاطقؾ بـ أبل خالد أن طؿر بـ الخطاب حج فؼال لصاحب 

أو  .كا أكثركاأكثر :قال .ااثـا طشر ديـارً  :قال ؟كؿ أكػؼـا يف حجـا هذا :كػؼتف

 :قال .وطىل أبقابؽؿ أمقر ٓ تؼقم لفا الجبال الراسقات .أسرفـا أسرفـا :قال

أفرأيت إن مل أقدر أن أوصؾ إىل كؾ  ،يا أبا طبد الل :بـ أبل جعػرافؼال يل 

تػر بديـؽ وتؾزم بقتؽ وتترك إمر ومـ  :قال ؟ذي حؼ حؼف فؿا أصـع

 :فسؽت وقال يل أبق طبقد الل :قال .يؼدر أن يقصؾ إىل كؾ ذي حؼ حؼف

 :قال .كاكت لؽ حاجة فاصؾبفا وإٓ فاكصرف إنْ  ،أراك تؽثر الػضقل

 .فاكصرفت

بـ  (1)كتب إيل طبد الل :ذكره أبل قال :حدثـا طبد الرمحـ قال (511)

 :قال (3)محاد بـ زيد حدثـل :قالبـ مجقؾ  (2)الفقثؿ حدثـل :قالخبقؼ 

قد مؾـل أصحابل  :بصرة فؼالدخؾت طىل سػقان الثقري وهق مختػ بال

                                                        

 (.399تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 .التؼريبهق الفقثؿ بـ مجقؾ إكطاكل، ثؼة، مـ رجال  (2)

 .(54، تؼدم تحت رقؿ )التؼريبثؼة مـ رجال  (3)
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ماذا  :قؾت .وواضع يدي يف يده -يعـل الخؾقػة-إلقف  اوما أراين إٓ صائرً 

 .فؾست مـ شلكف :طتزل هذا إمرا :أققل :قال ؟أكت قائؾ لف

بـ  (2)كا إبراهقؿ :قال (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج (511)

وإسحاق بـ  ،لوإوزاط ،كـت مع سػقان الثقري :أطقـ البجظ قال

فدخؾ طؾقـا طبد الصؿد بـ طظ وهق أمقر مؽة طـد  ،الؼاسؿ إشعثل بؿؽة

 :وهق يؼقل ،الؿغرب وسػقان يتقضل وأكا أصب طؾقف وهق يتقضل كلكف بطة

أتك  ، ثؿفقدخؾ البقت الذي فقف إوزاطل فسؾؿ ،فنين مبتىل :ٓ تـظروا إيل  

جاء فسؾؿ  ثؿ .امرحبً  ،ابً مرح :طبد الصؿد بـ طظ فسؿعت إوزاطل يؼقل

كقػ  :فؼال لف .أكا طبد الصؿد :فؼال ؟مـ أكت :طىل سػقان فؼال لف سػقان

 .إذا كبرت فاسؿع ،اتؼ الل ،اتؼ الل ؟أكت

كا حبان بـ  :ذكر محؿد بـ مسؾؿ قال :حدثـا طبد الرمحـ قال (512)

أن سػقان دخؾ طىل أبل  -الؿبارك بـايعـل -ذكر طبد الل  :مقسك قال

 (3).حاجتل أن ٓ تدطقين حتك آتقؽ :فؼال ؟حاجتؽ :فؼالجعػر 

                                                        
 .التؼريبثؼة مـ رجال  (1)

(: إبراهقؿ بـ أطقـ روى طـ  الثقري روى طـف أبق 2/87) الجرح والتعديؾقال الؿصـػ يف  (2)

 هإشج...، سؿعت أبا سعقد إشج يؼقل: وكان مـ خقار الـاس.ا سعقد

 رجال سـده كؾفؿ ثؼات. (3)
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وأخبرين  :ذكر محؿد بـ مسؾؿ قال :حدثـا طبد الرمحـ قال (513)

ؾب سػقان حتك صُ  :(3)وقال أبق رجاء :قال (2)فبـ أمحد بـ شـبقي (1)طبدالل

دكا  ، ثؿوالؿفدي قائؿ طىل رأسف فدخؾ سػقان وسؾؿ ،طىل أبل جعػر َؾ ِخ دْ أُ 

حدث  ،يا أبا طبد الل :فؼال الؿفدي :قال .ه برجؾف وجؾسمـ البساط فـحا

 ؿُ ؾْ إن سللتؿقكا طـ شلء طِ  :قال .أمقر الؿممـقـ بشلء يـػعف الل طز وجؾ بف

حدثـا  :قال ثؿ .اص  ؼَ إين لست بِ  :فلطاد طؾقف فؼال ،ذلؽ طـدكا أخبركاكؿ

 لجؿاريرمل ا ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسقل الل  :أيؿـ بـ كابؾ طـ قدامة بـ طبد الل قال

 (4).طىل كاقة صفباء مـ بطـ القادي بال ضرب وٓ صرد وٓ إلقؽ إلقؽ

 .حدث أمقر الؿممـقـ بشلء يـػعف الل طز وجؾ بف :قال الؿفدي ثؿ :قال

أطقذ بالل السؿقع العؾقؿ مـ الشقطان الرجقؿ بسؿ الل الرمحـ الرحقؿ  :فؼال

                                                        

(: روى طـ أبقف، وطـ مطفر صاحب طظ بـ 5/6) الجرح والتعديؾقال طـف الؿصـػ يف  (1)

 هالحسقـ بـ واقد، روى طـف طظ بـ الحسقـ بـ الجـقد حافظ حديث مالؽ والزهري.ا

(: )شبقيف(، كذا يف ترمجة والده 5/6) الجرح والتعديؾ)شـبقيف(، ويف ترمجتف مـ كذا يف إصؾ:  (2)

 هـاك. (، واكظر تعؾقؼ الؿعؾؿل 2/55)

 (.477هق طبد الل بـ رجاء تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

( مـ صريؼ: مروان بـ 913( مـ صريؼ: مقسك بـ صارق، والترمذي برقؿ )3/413رواه أمحد ) (4)

( مـ صريؼ: وكقع، ثالثتفؿ 3135(، وابـ ماجف برقؿ )4153برقؿ ) الؽبرىـسائل يف معاوية، وال

الجامع الصحقح الؿسـد يف  طـ أيؿـ بـ كابؾ، بف، وهق صحقح، وقد صححف شقخـا القادطل 

 (.1414( برقؿ )2/424) مؿا لقس يف الصحقحقـ
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، ﴾کک ک﴿ :قرأ إىل ققلف ﴾ڤ ڤ ڤ*ٿٿٹٹٹٹ﴿

 .قطع ثؿ .بل بقل ،بل بقل :قال بقده طىل خصره ثؿ

 (2)بـ مسؾؿ حدثـل طبقد الل (1)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (514)

سػقان  قال :قال -حسان بـايعـل - (3)بـ سعقد أبق قدامة كا طبد الصؿدا

 :فؼال .اكظر طؿر بـ الخطاب :دخؾت طىل الؿفدي فؼؾت لفإين أُ  :الثقري

فؼد كان يف فتـة وفقؿا  ،فعؿر بـ طبد العزيز :فؼؾت .طؿر كان لف أصحاب

اجؾس يف  :فؼؾت ؟مل أصؼ إنْ  :فؼال .ٓصار سـةإفؿا تؽؾؿ بشلء  ،فقف كان

 (4).بقتؽ

 :(5)ٕبل كعقؿ قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ  (515)

 :ؼ اللات :فؼال ر أن سػقان دخؾ طىل أبل جعػر بؿـكذك (6)إن الػريابل

                                                        

 هق ابـ وارة. (1)

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (2)

صؿد بـ حسان الَؿْرَوْرَوِذي، أبق يحقك، يؼال لف: طبد الصؿد خادم سػقان، قال طـف أبق هق طبد ال (3)

 ه(: صالح الحديث، صدوق.ا6/51) الجرح والتعديؾحاتؿ كؿا يف 

 سـده حسـ. (4)

 .التؼريبهق الػضؾ بـ دكقـ، ثؼة، مـ رجال  (5)

 =ث الثقري، وهق مؼدم فقف مع ذلؽ هق محؿد بـ يقسػ، ثؼة، فاضؾ، يؼال: أخطل يف شلء مـ حدي (6)
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فنكؽ إكؿا أكزلت هذه الؿـزلة بلسقاف الؿفاجريـ وإكصار وأبـاؤهؿ 

ًٓ  ايؿقتقن جقطً   ،حج طؿر بـ الخطاب فبؾغت كػؼتف ستة طشر ديـار ،وهز

تؽقن دون ما أكت فقف  : ٓ،قال ؟فتلمر أن أكقن مثؾؽ :قال .وأكت فقؿا أكت

 (1)حدثـقف محؿد ،فلخرجت ومل أحػظف طـ الػريابل :قال .وفقق ما أكا فقف

إكؿا دخؾ طىل الؿفدي يف وٓية طفده  :بـ هارون طـف فؼال يل أبق كعقؿا

 .بؿـك ٓ طىل أبل جعػر

 (2)ذكره أبل كا أبق الدرداء طبد العزيز :طبد الرمحـ قالحدثـا  (516)

 قال: سؿعت -مؼاتؾ البؾخل بـايعـل - (3)الػضؾ قال: سؿعتبـ مـقب ا

حتك قدم طؾقف فلدخؾ  ق جعػر الثقري  صؾب أب :بـ زرارة يؼقل (4)الـضر

تبغضـا وتبغض دطقتـا  :فؼال ،فلقبؾ طىل سػقان بالؿالمة :طؾقف قال

                                                        

 (.6455ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبطـدهؿ طىل طبد الرزاق.  =

 (، وهق أول أثر يف الباب.487وقد رواه كذلؽ طـف الؿصـػ، تؼدم برقؿ ) (1)

 (.4155ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد العزيز بـ مـقب أبق الدرداء الؿروزي، صدوق.  (2)

 .التؼريبجال ثؼة مـ ر (3)

 ههق الـضر بـ زرارة أبق الحسـ الذهظ، كقيف إصؾ، بؾخل الدار، قال أبق حاتؿ: مجفقل.ا (4)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب (8/478 ،)الجرح والتعديؾ، هوقال الحافظ: مستقر.ا

(7183.) 
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 ثؿ :قال .سالم ،سالم :والثقري يؼقل :قال .ملسو هيلع هللا ىلصوتبغض طترة رسقل الل 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿أطقذ بالل مـ الشقطان الرجقؿ  :رفع الثقري رأسف فؼال

ؽس أبق جعػر رأسف فـ :قال ﴾ک ک ک ﴿ :إىل ققلف ﴾ڤ *ٹ 

 ثؿ .القضقء القضقء :وجعؾ يـؽت بؼضقب يف يده إرض فؼال سػقان

 .قام فخرج طـف

 (1)ثـا أبق الدرداء طبدالعزيز ،ذكره أبل :حدثـا طبد الرمحـ قال (517)

 :كان رجؾ صحب الثقري يؼال لف :(2)طبد الرزاق قال :قالبـ مـقب ا

ـ أبل جعػر فؼال لف فؾؿ يشعر إذ جاءتف القٓية م ،إىل صـعاء ،يقسػ

 :كقػ إذا ققؾ يقم الؼقامة ،شحطقك بغقر سؽقـ ،ويحؽ يا يقسػ :الثقري

 .؟أيـ أبق جعػر وأتباطف قؿت فقفؿ

                                                        

 طـ طبد الرزاق.(، ومل أقػ طىل ققل ٕحد ذكر أكف روى 516صدوق، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 هق الصـعاين. (2)
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e E باب َا ذنس يف تسى ايجٛزٟ قبٍٛ بس األَسا٤ 

 (2)بـ مـصقر الرمادي ثـا الؼعـبل (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (518)

سػقان بـ طققـة أن محؿد  بـ سؾقؿ الطائػل يحدث (3)يحقك قال: سؿعت

بعث إىل سػقان الثقري  -كان طىل مؽة ايعـل الفاشؿل والقً -بـ إبراهقؿ ا

ًٓ  ،يا أبا طبد الل :قؾت لف ،فلبك أن يؼبؾفا ،بؿائتل ديـار  ؟كلكؽ ٓ تراها حال

 .ولؽـ أكره أن أذل ،بىل :قال

بـ  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ حدثـل محؿد (519)

كان سػقان ذكر لف أكف أكػذ  :بل لقىل طـ محقد بـ طبد الرمحـ قالطؿران بـ أ

 (5)فؼام فخرج طىل وجفف. ،إلقف مال

                                                        
 .التؼريبثؼة، مـ رجال  (1)

 (.3645ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد الل بـ مسؾؿة بـ قعـب الؼعـبل، ثؼة طابد.  (2)

 ه(: صدوق سلء الحػظ.ا7613ترمجة برقؿ ) التؼريبقال الحافظ يف  (3)

 (.6237مجة برقؿ )تر تؼريب التفذيبقال الحافظ طـف: صدوق.  (4)

 (.447تؼدم إثر برقؿ ) (5)
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e E سدٜح ايجٛزٟ ٠باب َا ذنس َٔ نجس 

 (2)كا أبق طبد الرمحـ (1)حدثـا طبد الرمحـ ثـا أبق سعقد إشج (511)

د أرسؾ إىل وايل يزي ـَ مِ أَ فؾؿا  ،فطرح كتبف اخاف سػقان شقئً  :الحارثل قال

 ،فجعؾـا كخرجفا ،فدخؾـا البئر .أخرجقا الؽتب :بـ ثقير الؿرهبل فؼالا

فلخرجـا تسع  ،وهق يضحؽ .ويف الركاز الخؿس ،يا أبا طبد الل :فلققل

اطزل  :فؼؾت :قال ،وأشار إىل أسػؾ ثـدوتف .إىل هـا حداكؾ و تقؿطرا

 .فحدثـل بف افعزل يل كتابً  :قال .تحدثـل بف اكتابً 

وحدثـا أبل طـ أبل سعقد  ،كذا حدثـا أبق سعقد إشج :(3)قال أبق محؿد

، فقفا كتبف كوتراب وألؼ (4)فللؼل يف بئر ماء اشؽـؽ :هبذا الحديث وزاد فقف

                                                        
 (.54ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 تؼريب التفذيبهق طبد الل بـ طبد الل بـ إسقد الحارثل، أبق طبد الرمحـ الؽقيف، صدوق.  (2)

 (.3433ترمجة برقؿ )

 هق الؿصـػ. (3)

 ة الَخَشب التل تجتؿع طـد الـجاريـ.: كؾؿٌة فارسقة ُأريد هبا هـا: َكحاتَ قال الؿعؾؿل  (4)
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 .يزيد بـ ثقير :ويف سؿاطـا ،(1)مـ فلرسؾ إىل وايل يزيد بـ تقبةأ ثؿ

 قال: سؿعتبـ مـصقر الرمادي  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (511)

كـت أقعد إىل سػقان الثقري  :بـ الؿباركاقال  :يؼقل (3)طبدالرزاق

أقعد طـده  ثؿ .ف شلء إٓ وقد سؿعتفؿما بؼل مـ طؾ :فقحدث فلققل

 (4).اما سؿعت مـ طؾؿف شقئً  :آخر فقحدث فلققل امجؾًس 

 (5)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ كا طبد الرمحـ (512)

أوصك  :قال -مطفر بـايعـل - (6)كقفؾ حدثـل :قالبـ الحؽؿ بـ بشقر ا

وما  :وزاد فقف .ما كان بحبر فلغسؾف :سػقان إىل طؿار بـ سقػ يف كتبف فؼال

 .كثقرة افلخرج كتبً  :قال .فسخـا الؿاء واستعان بـا :قال .محفاكان بلكؼاس ف

 فجعؾـا كؿحقها وكغسؾفا. :قال

                                                        

 سـده حسـ. (1)

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (2)

 هق الصـعاين. (3)

 صحقح. (4)

 (.158تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 (.245تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)
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 e E 
 باب َا ذنس َٔ قسإ ايجٛزٟ بني تال٠ٚ ايكسإٓ

 ملسو هيلع هللا ىلصهلل ٚسفظ سدٜح زضٍٛ ا

كا أبق الدرداء  :ذكره أبل قال :حدثـا طبد الرمحـ قال (513)

كان الثقري جعؾ طىل كػسف  :طبد الرزاق قال :قالبـ مـقب  (1)طبدالعزيز

، فقؼرأ جزأه مـ الؼرآن :قال ،مـ الحديث امـ الؼرآن وجزءً  الؽؾ لقؾة جزءً 

 يـام. ، ثؿيجؾس طىل الػراش فقؼرأ جزأه مـ الحديث ثؿ

                                                        

(، ومل أجد مـ ذكر أكف روى طـ 516، وقد تؼدم تحت إثر رقؿ )التؼريبصدوق مـ رجال  (1)

 ق.طبدالرزا
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e E َ عًِ ايجٛزٟ بتفطري ايكسإٓباب َا ذنس ٔ 

بـ طباد أبق  (1)حدثـل شفاب حدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (514)

كان سػقان يلخذ  :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قال: سؿعتطؿر 

أي شلء  :فربؿا مر بأية فقؼقل ،الؿصحػ فال يؽاد يؿر بآية إٓ فسرها

ذه ٓ مثؾ ه ،تضقع :فقؼقل .ما طـدي فقفا شلء :فلققل ؟طـدك يف هذه

 (2)يؽقن طـدك فقفا شلء.

الطفراين كا طبد الرزاق  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق طبد الل (515)

 (4)فنين هبؿا طامل. :سؾقين طـ الؿـاسؽ والؼرآن :كان الثقري يؼقل :قال

                                                        

 (.2842ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق شفاب بـ طباد العبدي، أبق طؿر الؽقيف، ثؼة.  (1)

 صحقح. (2)

 (7/241 :)الجرح والتعديؾهق محؿد بـ محاد الطفراين أبق طبد الل قال طـف الؿصـػ يف  (3)

 هصدوق، ثؼة.ا

 صحقح. (4)
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e E ٘باب َا ذنس َٔ آداب ضفٝإ ايجٛزٟ ٚتٛاضع 

قال: بـ الحسـ الفسـجاين  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (516)

ما  :بـ ثابت الجزري يؼقل (3)طظ قال: سؿعتبـ أيقب  (2)كيحق سؿعت

إكؿا كان يؼعد إىل جاكب حائط  ،رأيت سػقان يؼعد يف صدر مجؾس قط

 (4)ويجؿع بقـ ركبتقف.

                                                        

 ؼة، صدوق.(، وأن الؿصـػ قال طـف: ث24تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.7562ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق يحقك بـ أيقب الؿؼابري، ثؼة.  (2)

يف  تحرير التؼريبثؼة، وأما ققل الحافظ: )صدوق ربؿا أخطل( فبعقد، وقد أصاب أصحاب  (3)

 تعؼبفؿ بلكف ثؼة، فؾقراجع.

 صحقح. (4)

 السؿعاين يف  ورواهأدب اإلمالء أيقب، بف.( مـ صريؼ: يحقك بـ 128)ص 
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e E ايعًِ ١باب َا ذنس َٔ سسص ايجٛزٟ ع٢ً نتاب 

بـ داود بـ أخل سعقد بـ  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا الؿؼدام (517)

بـ  (3)سؾقؿان قال: سؿعتبـ كزار  (2)الدطقسك بـ تؾقد الؿصري كا خ

كف بؾغـل طـؽ إ :قدم طؾقـا الثقري فلرسؾ إيل :الؿغقرة البصري يؼقل

فلتقتف فسؿع مـل  .خػ طؾقؽ أحاديث وأكا طىل ما ترى مـ الحال فلتـل إنْ 

 مـ أصحابل. حداوفعؾ ذلؽ بغقر و

                                                        

قال الؿصـػ: وابـ يقكس وغقرمها تؽؾؿقا فقف. وقال الـسائل: لقس بثؼة. وقال محؿد بـ يقسػ  (1)

لسان  (8/331 ،)الجرح والتعديؾالؽـدي: كان فؼقًفا مػتًقا، مل يؽـ بالؿحؿقد يف الرواية. 

  (7/144.)الؿقزان

 (.16حسـ الحديث، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 .التؼريبع، مـ رجال ثؼة وأرف (3)
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بـ سعقد  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أبق قدامة طبقد الل (518)

يل سػقان الثقري  قال :قالطبد الرمحـ بـ مفدي  قال: سؿعتالسرخسل 

فجعؾ يؿظ طىل سػقان  :قال .بـا إىل طؽرمة بـ طؿار القؿامل ر  مُ  :بؿـك

 (2)سؿعت. ،حدثـل :ويققػف طـد كؾ حديث قؾ

                                                        

 (.514ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 ( مـ صريؼ: طظ بـ الؿديـل، طـ ابـ مفدي، بف.313صحقح، وقد تؼدم برقؿ ) (2)
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e E باب َا ذنس َٔ إَا١َ ايجٛزٟ يف ايط١ٓ ٚاحلدٜح 

ػ الحداد كا بـ خؾ (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر محؿد (519)

بـ إسحاق الحضرمل كا شعبة بـ الحجاج حدثـل سػقان بـ  (2)يعؼقب

سػقان أمقر الؿممـقـ يف  :سؿعت شعبة يؼقل :سعقد الثقري قال يعؼقب

حدثـل الضخؿ طـ الضخام  ،كبقر طـ كبقر :قال يعؼقب ثؿ (3).الحديث

 شعبة الخقر أبق بسطام.

بـ  (4)مؼاتؾ حدثـل :قالحدثـا طبد الرمحـ قال ذكره أبل  (521)

                                                        

 (.5897برقؿ ) تؼريب  التفذيبثؼة فاضؾ.  (1)

 تؼريب هق يعؼقب بـ إسحاق بـ زيد الحضرمل، مقٓهؿ، أبق محؿد الؿؼرئ الـحقي، صدوق.  (2)

 (.7867ترمجة برقؿ ) التفذيب

 سـده حسـ. (3)

  ورواه ابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/165.مـ صريؼ: محؿد بـ خؾػ الحدادي، بف ) 

 (.492ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)
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يرى الثقري سقد  (2)كان زائدة :قال (1)أبا أسامة قال: سؿعتمحؿد 

 (3).الؿسؾؿقـ

أبا  قال: سؿعتبـ مسؾؿ  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (521)

 ،الـاس طىل وجقهٍ  :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل يؼقل: سؿعت (5)زياد

يف السـة  ومـفؿ مـ هق إمام ،فؿـفؿ مـ هق إمام يف السـة إمام يف الحديث

ومـفؿ مـ هق إمام يف الحديث لقس بنمام يف  ،ولقس بنمام يف الحديث

 (6).فلما مـ هق إمام يف السـة وإمام يف الحديث فسػقان الثقري ،السـة

حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا طبد الرمحـ بـ طؿر  (522)

أئؿة الـاس يف زماهنؿ  :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قال: سؿعتإصبفاين 

ومحاد  ،وإوزاطل بالشام ،ومالؽ بالحجاز ،سػقان الثقري بالؽقفة :ةأربع

                                                        

 .التؼريبهق محاد بـ أسامة، ثؼة مـ رجال  (1)

 هق ابـ قدامة. (2)

 صحقح. (3)

 هق ابـ وارة. (4)

 (.7زاذان، ثؼة،  تؼدم تحت إثر رقؿ ) هق محاد بـ (5)

 صحقح. (6)
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e E 

 (1)بـ زيد بالبصرة.ا

قال:  حدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر بـ أبل خقثؿة فقؿا كتب إيل   (523)

 (2).سػقان أمقر الؿممـقـ يف الحديث :يحقك بـ معقـ يؼقل سؿعت

 :كس قالبـ طبد الل بـ يق (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أمحد (524)

والثقري يف  ،والشعبل يف زماكف ،بـ طباس يف زماكفا :الـاس ثالثة :كان يؼال

 (4)زماكف.

 باب َا ذنس َٔ عًِ ضفٝإ بتفطري ايكسإٓ

 :كان الثقري يؼقل :طبد الرزاق قال كاأكا أبق طبد الل الطفراين  (525)

 (5)فنين هبؿا طامل. :سؾقين طـ الؿـاسؽ والؼرآن

                                                        
 (.817(، وسقليت برقؿ )6صحقح، وقد تؼدم برقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

 (.63برقؿ ) تؼريب  التفذيبهق القربقطل، ثؼة حافظ.  (3)

 وجاء أن الؼائؾ هق ابـ طققـة. (4)

  فؼد رواه ابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/171مـ صريؼ: داود بـ رش ) قد يؼقل: حدثـل

 بعض أصحابـا طـ بشر بـ الحارث، قال: قال سػقان بـ طققـة:  العؾؿاء ثالثة...، وذكره.

 (.515تؼدم برقؿ ) (5)
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e E  يًجٛزٟ بعد ٚفات٘باب َا ذنس َٔ ايسؤٜا 

 (1)ذكره أبل كا أبق الدرداء طبد العزيز :حدثـا طبد الرمحـ قال (526)

يزيد بـ أبل  قال: سؿعتبـ مؼاتؾ البؾخل  (2)بـ مـقب حدثـل الػضؾا

مـ  إن رجاًل  ،يا رسقل الل :يف الؿـام فؼؾت ملسو هيلع هللا ىلصرأيت الـبل  :حؽقؿ يؼقل

ٓ  ،كعؿ :ملسو هيلع هللا ىلصلـبل فؼال ا :قال ؟ٓ بلس بف ،سػقان الثقري :أمتؽ يؼال لف

طـ أبل سعقد طـؽ أكؽ لؼقت لقؾة  (3)حدثـا طـ أبل هارون :قؾت .بلس بف

 .صدق :قال .اإلسراء يقسػ يف السؿاء

بـ يزيد  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ حدثـل محؿد (527)

                                                        

 (.516تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.5453ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الػضؾ بـ مؼاتؾ، أبق مؼاتؾ البؾخل، ثؼة.  (2)

 (1/147 )إتحاف الخقرةمحاد بـ سؾؿة طـد الحارث بـ أبل أسامة كؿا يف هق العبدي، وقد رواه طـف  (3)

 .مـ حديث أكس بـ مالؽ  الصحقحقـ(، وأصؾ حديث اإلسراء ثابٌت يف 146برقؿ )

 (.421ضعقػ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)
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رأيت مقسك بـ سعقد  :الرفاطل حدثـل داود بـ يحقك بـ القؿان قال

أي شلء  :فؼؾت ،افذكر خقرً  ؟ما صـع الل بؽ :الرفاطل يف الـقم فؼؾت لف

 .ققل سػقان :قال ؟وجدت أفضؾ

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ بـ محؿد الطـافسل كا أبق  (528)

 :فؼال .أوصـل :رأيت الثقري يف الـقم فؼؾت لف :بـ طققـة قالاأسامة طـ 

 (1)أقؾ مـ معرفة الـاس.

الطبري كا أبق  بـ طؿقر (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر أمحد (529)

 :القلقد بـ مسؾؿ يؼقل قال: سؿعتبـ مفران  (3)جعػر الجؿال محؿد

طؾقؽ  :قال ؟بؿـ تلمر ،يا رسقل الل :يف الؿـام فؼؾت ملسو هيلع هللا ىلصرأيت الـبل 

 بسػقان الثقري.

بـ  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ حدثـل إبراهقؿ (531)

                                                        

 رجال السـد ثؼات كؾفؿ. (1)

ـف وكان صدوًقا يػتل يف مجؾس أبل (: كتبـا ط2/65) الجرح والتعديؾقال طـف الؿصـػ يف  (2)

 هزرطة.ا

 (.6373ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة، ثؼة، حافظ.  (3)

 (.353هق إبراهقؿ بـ مقسك الرازي، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)



t T        371 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

مر ما كان طؾقف إ :يؼقل رأيت فقؿا يرى الـائؿ كلن قائاًل  :مقسك قال

 الثقري.

بـ  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج حدثـل إبراهقؿ (531)

رأيت سػقان الثقري يف الؿـام  :قال ،أطقـ البجظ وكان مـ خقار الـاس

أكا مع  :قال ؟ما صـعت فديتؽ ،يا أبا طبد الل :فؼؾت ،ولحقتف صػراء محراء

 ة.الؽرام البرر :قال ؟وما السػرة :قؾت .السػرة

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أمحد بـ إبراهقؿ الدورقل كا  (532)

ثـا بعض أصحابـا أكف رأى سػقان الثقري  -إسؿاطقؾ بـايعـل - (2)مممؾ

ما هذه  ،يا أبا طبد الل :فقؿا يرى الـائؿ كلن يف وجـتقف كؽتة سقداء فؼؾت

هذا الؽتاب الذي وضعتف  :قال ؟الـؽتة السقداء التل أراها يف وجفؽ

فلكا رأيت سػقان بعد  :قال مممؾ جامع الصغقريعـل  :قال أمحد .ـاسلؾ

يا أبا  :فؼؾت ،ذلؽ يف الـقم لقس يف وجفف شلء مـ ذلؽ حسـ القجف

 :قال .سقداء وٓ أراها ةحدثـل أهنؿ رأوا يف وجفؽ كؽت اإن فالكً  ،طبدالل

 مـ الػضة. :أو قال .مـ الؼطـ افنهنا طادت أشد بقاًض 

                                                        

 (.511، وتؼدم تحت إثر رقؿ )هقال الؿصـػ طـف: كان مـ خقار الـاس.ا (1)

 (.7178ترمجة برقؿ ) فذيبتؼريب التصدوق سلء الحػظ.  (2)
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 :بـ الجراح أبق القلقد قال (1)رمحـ كا أبل كا رباححدثـا طبد ال (533)

طػا طـل حتك  :قال ؟ما صـع الل بؽ :رأيت سػقان الثقري يف الؿـام فؼؾت

 صؾب الحديث.

بـ  (3)بـ شفاب الرازي كا محؿد (2)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (534)

 (5)الدشتؽل طـ طثؿان (4)كا طبد الرمحـ -يعـل أبا جعػر الجؿال-مفران 

رأيت فقؿا يرى الـائؿ كلين دخؾت مسجد الحرام فنذا أكا  :ئدة قالبـ زاا

 بزق مـ طسؾ فحركتف برجظ فنذا هق سػقان الثقري.

بـ إبراهقؿ الدورقل كا  (6)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أمحد (535)

رأيت سػقان الثقري لؿا أتاكا كعقف وذلؽ يف  :بـ إسؿاطقؾ قال (7)مممؾ

                                                        

( ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، ووثؼف الخطقب يف 3/491) الجرح والتعديؾذكره الؿصـػ يف  (1)

تاريخ بغداد (9/425( برقؿ )4487.) 

 (، وأن الؿصـػ قال طـف: كان صدوًقا.392تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.529ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.3939ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببد الرمحـ بـ طبد الل بـ سعد الدشتؽل، ثؼة. هق ط (4)

 (.116ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 ثؼة تؼدم قريًبا. (6)

 (.532تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)
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وضعت رأسل يف الؿسجد فدخؾ مـ بعض  فؾؿا فرغـا مـ الؼقام ،رمضان

ما صـع بؽ  ،يا أبا طبد الل :فؾؿا رأيتف قؿت إلقف فؼؾت ،أبقاب الؿسجد

لؼقت  ،يا أبا طبد الل :قؾت .ادخؾ الجـة :أو قال .غػر يل :قال ؟ربؽ

 .كعؿ :قال ؟وحزبف ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً 

 :قال (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج كا أبق أسامة (536)

رة حقـ مات سػقان الثقري فؾؼقت يزيد بـ إبراهقؿ التستري كـت بالبص

فؼؾت لؾذي يؼقل يف  .الؾقؾة مات أمقر الؿممـقـ :ققؾ يل يف مـامل :فؼال يل

وقد كان مات تؾؽ  ،قد مات الؾقؾة :فؼؾت لف ؟أمات سػقان الثقري :الؿـام

 (2)الؾقؾة ومل يؽـ طؾؿف.

بـ غقاث  (3)انحدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج كا طؿر (537)

ادان فرأيت كـت بعب   :بـ شقرازاذ القاسطل قال (4)الػزاري حدثـل طبد الل

مـ هذا الذي  :جلء بف يف ثقاب بقاض قد مات فقضع يف سػقـة فؼؾت رجاًل 

                                                        

 هق محاد بـ أسامة. (1)

 صحقح. (2)

(: )طؿران 1889( برقؿ ) (2/749مسـد طظ بـ  الجعدكذا يف إصؾ: )طؿران بـ غقاث(، ويف  (3)

 ابـ طتاب(، ومل أقػ طىل ترمجتف حتك أتؿؽـ مـ وجف الصقاب.

 مل أقػ طىل ترمجتف. (4)
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فؾؿا ارتػع الـفار جاءكا الخبر  ؟وكجا وصار يف أخرة ،قد مات طىل السـة

 .أن سػقان الثقري مات يف تؾؽ الؾقؾة

بـ  (2)بـ مسؾؿ كا طبقد الل (1)ـا طبد الرمحـ كا محؿدحدث (538)

 قال :قالسعقد أبق قدامة كا يحقك بـ أيقب كا أبق كريؿة الؿعبر الؽقيف 

 ،ذكر أكف رأى فقؿا يرى الـائؿ أكف أدخؾ الجـة فنذا هق بققكس بـ طبقد :رجؾ

مـ أهؾ البصرة مـ أهؾ  اوذكر ققمً  ،وسؾقؿان التقؿل ،وأيقب ،وابـ طقن

 ،لحديث مل أحػظ إٓ همٓء إربعة يتحدثقن يف روضة مـ رياض الجـةا

لؼد كان سػقان طـدكا مـ  :فخطر بؼؾبل ذكر سػقان الثقري فؼؾت لفؿ :قال

ما  :فؼالقا ،فؼالقا بلبصارهؿ إىل السؿاء ؟خقار الـاس فؿا يل ٓ أراه فقؽؿ

 كرى سػقان إٓ كؿا كرى الـجؿ.

 

                                                        

 الؿعروف بابـ وارة. (1)

 .التؼريبثؼة، مـ رجال  (2)
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e E  ضفٝإ ايجٛزٟباب َا ذنس َٔ املساثٞ يف 

 قال: سؿعتبـ سـان القاسطل  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (539)

جاءين محاد بـ زيد وجرير بـ حازم مـ الغد  :طبدالرمحـ بـ مفدي يؼقل

 ،فخرجت معفؿا :قال .اخرج بـا إىل قبر سػقان :يقم دفـا سػقان وقآ يل

 فبقـا كحـ كؿشل إذ قال جرير: :قال

 ةٍ َلننزِ ـْ ؿَ بِ  ل  ك ِحننَؾننطَ  اكٍ بِنن انَ َكنن ـْ َمنن

 

 انَ قَ ػْ ُسنن يِّ رِ قْ ك الثَّننَؾننطَ  اةَ َد َغننالْ  ِؽ ْبننيَ 

 .سؽت ، ثؿلقؼقلفا افظــت أكف كان هقل أبقاتً  ،سؽت ثؿ :قال 

 اوكان معـا طبد الل بـ الصباح البغدادي وكان رفقؼً  :قال أمحد بـ سـان

 فؼال هق: ،فؾؿا ذكر هذا البقت الذي قال جرير بـ حازم ،لـا

 هُ دُ دُ مْ ُسننك وَ لَّننوَ  ْد َقننوَ  فِ ْقننؾَ طَ ل ؽِننبْ أَ 

 

ننرَ  ـِ ْصننغُ الْ كَ  ٌر اِضننكَ  فُ ؾُ ْضننفَ وَ   (2)انُ يَّ

 
                                                        

 (.92ثؼة، تؼدم برقؿ ) (1)

 صحقح. (2)
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بـ وهب  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج كا طبد الل (541)

 :أبق زياد الػؼقؿل  قال :قال -إن شاء الل-الحضرمل 

 ًزاّر َبنننًدا مُ ْقنننؿِ َح  انُ قَ ػْ ُسننن اَت َمننن ْد َؼنننلَ 

 

 ُع امِ َطنننالؿَ  فُ ْتنننـَ جَّ هَ  ارٍ َقننن ؾِّ ك ُكنننَؾنننطَ 

 ةٍ قَّننننـِ بِ  قكِ ُؾننننالؿُ  اِب قَ بْ لَ بِنننن قذُ ُؾننننيَ  

 

  ي  النننزِّ وَ  ةٍ رَجنننفْ بَ مُ 
 ُع اُضنننقَ التَّ  فِ ْقنننفِ

 فُ َقننقْ فَ  أُس الننرَّ وَ  فِ قْ اقَ َسنن ـْ َطنن ُر ؿِّ َشننيُ  

 

 عُ ادِ َخننالؿُ  قُص ِصننا الؾَّ قَفننفِ  (2)ةٌ َكننمبرَّ 

نننلِ  اءً َد فِننن ؿْ تُ ْؾنننعِ ُج    فُ ـَنننيْ دِ  انَ ي َصنننذِ ؾَّ

 

 ُع اجِ َضنننالؿَ  فُ ْتنننقَ ك َح تَّنننَح  فِ بِننن رَّ َفنننوَ 

 اًهنننز  ـَ  تَ َّٓ إِ  انَ َكننن ٍب ْكنننذَ  رِ ْقنننك غَ َؾنننطَ  

 

 عُ ارِ َصننالؿَ  فُ ْتننكَ رَ دْ ك أَ تَّننَح  اسِ الـَّنن ـِ َطنن

 اكًبننناُمَ  قكِ ُؾنننالؿُ  اِب قَ اْبننن ـَ ِمننن ٌد ْقنننعِ بَ  

 

َٕ  فُ ْؾننننـَ تَ  ؿْ َلنننن قهُ ُبننننؾَ صَ  نْ إِ وَ   ُع ابِ َصننننا

 ةً ـَننيْ زِ ل َح ؽِننبْ تَ  انَ قَ ػْ ك ُسننَؾننل طَ ـِننقْ عَ فَ  

 

 ُع اِسننَش  ارِ النندَّ  ُح ازِ َكنن ٌد ْيننرِ ا صَ اهَ َج َشنن

ننؼَ يُ   َٓ صَ  ُب ؾِّ  فِ ِسنننأْ رَ  َد ـْنننى طِ َر  َينننرًفنننا 

 

 ُع اِجنننقَ الػَ  فُ ْتنننعَ َج وْ قًَم أَ ِؿنننا َح يًبنننرِ قَ 

 هِ دِ ْؼنننػَ لِ  قنُ ُقنننل العُ ؽِنننبْ تَ  فِ ؾِنننثْ ك مِ َؾنننطَ  

 

َٕ  ؾِ اِصنك وَ ؾَ طَ   ُع اِسنوَ  ُؼ ْؾنالُخ وَ  امِ َحنرْ ا

 اًبننندِّ مَ ًفنننا مُ قؼِ ًرا فَ ْبنننَح  فِ ا بِنننـَنننعْ جِ فُ  

 

نقَ  اسِ الـَّن َع ْقنؿِ َج  فٍ ؼْ ػِ بِ   (3)عائِ رِ صند الشَّ

 

                                                        

جـاب الؽؾبل، روى طـف (: كقيف روى طـ أبل 5/191) الجرح والتعديؾقال الؿصـػ طـف يف  (1)

 هأبق سعقد إشج...، سللت أبل طـف؟ فؼال: مجفقل.ا

 (: )قؾـسقة(. الؿعؾؿل.11/243) تاريخ بغداديف  (2)

  (2/749.)مسـد طظ بـ الجعدوكذا يف  قًت:

 هذا البقت يف الؿصدريـ الؿتؼدم ذكرمها متؼدم طـ الذي قبؾف. (3)
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e E باب َا ذنس َٔ أَس ضفٝإ باملعسٚف ْٚٗٝ٘ عٔ املٓهس 

قال: بـ الحسـ الفسـجاين  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (541)

قال رجؾ لسػقان  :بـ أسباط (3)قال يقسػ :يؼقل (2)أبا تقبة سؿعت

 كـ  ؿَ ألست تَ  :قال -يعـل السؾطان-يبـقكف إين جعؾت يف جدة بـاء  :الثقري

 .بؼاءهؿ إىل أن يعطقك أجرك

يجري الل طىل أيديفؿ إىل أن تؼبض  ايعـل كؿ ضؾؿً  قال أبْ حمند:

 أجرك.

بـ بحر العسؽري كا أبق هشام  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا سفؾ (542)

                                                        

  (6/181.)الجرح والتعديؾ، هقال طـف الؿصـػ: ثؼة، صدوق.ا (1)

 (.396هق الربقع بـ كافع، ثؼة وأرفع، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.399يـظر كالم أهؾ العؾؿ فقف جرًحا وتعدياًل تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.118قال طـف الؿصـػ: كان صدوًقا. كؿا تؼدم تحت  إثر رقؿ ) (4)
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 :بـ يؿان يؼقل (2)حقكي قال: سؿعت -بـ يزيد الرفاطل (1)يعـل محؿد-

 :قال .ٓ :قؾت ؟تدري مـ أيـ جئت :سػقان طـد بـل فزارة فؼاللؼقت 

وإين ٕرى الشلء ، (4)الدادي فـفقتفؿ طـ بقع (3)مررت بدار الصقدكاكققـ

 
 
 (5).اأن آمر فقف وأهنك فلبقل دمً  يجب طظ

أبا  قال: سؿعتبـ مقسرة  (6)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طظ (543)

أؤمر بالؿعروف يف رفؼ فنن قبؾ  :ريسػقان الثق قال :قالققصر  (7)الـضر

 ،فنن لؽ يف كػسؽ شغاًل  :مـؽ محدت الل طز وجؾ وإٓ أقبؾت طىل كػسؽ

 وكان الـاس إذا التؼقا اكتػعقا بعضفؿ ببعض فلما الققم فالـجاة يف تركفؿ.

                                                        

 (.421ضعقػ تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.431تحت إثر رقؿ ) تؼدم (2)

 ه: يف ]م[ )الصقدٓكققـ(، ومها لغتان.اقال الؿعؾؿل  (3)

: يف ]ك[ )الداري( كذا، وأحسبف )الداذي( ويؼال: )الذاذي(: َحبٌّ يقضع الرصؾ قال الؿعؾؿل  (4)

 همـف يف فرق مـ الؿاء فقؽقن مسؽًرا.ا

 ؼ الرفاطل، بف.( مـ صري921( برقؿ )2/297) الشعبرواه البقفؼل يف  (5)

 (، وأن أبا حاتؿ قال طـف: صدوق.278تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

ترمجة  تؼريب التفذيبهق أبق الـضر هاشؿ بـ الؼاسؿ، مشفقر بؽـقتف، ولؼبف: ققصر، ثؼة، ثبت.  (7)

 (.7315برقؿ )
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e E ضفٝإ ألبٝ٘ سِّباب َا ذنس َٔ ِب 

 (2)العسؽري كا أبق هشام (1)حدثـا طبد الرمحـ كا سفؾ بـ بحر (544)

تجفزت إىل مؽة وسػقان  :يؼقل (3)بـ يؿانا قال: سؿعت -يعـل الرفاطل-

هق  :فؾؼقـل سػقان فسللـل طـف قؾت .قؾ ٓبـل يؼدم :هبا فؼال يل سعقد أبقه

ٕهنؿ  :قا إبرارؿُّ إكؿا ُس  :قال ، ثؿفتجفز لؾؼدوم .قدما :ويؼقل لؽ ،صالح

 (4)بروا أباء وإبـاء.

                                                        

 (.118تؼدم قريًبا تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.421تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.431بـ يؿان، تؼدم تحت إثر رقؿ ) هق يحقك (3)

 ( مـ صريؼ: أبل هشام الرفاطل، بف.7/81) الحؾقةورواه أبق كعقؿ يف  (4)

  وجاء مرفقًطا ومقققًفا طىل ابـ طؿر، وصحح الدارقطـل يفالعؾؾ (12/412.الؿقققف ) 
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e E ٝإ ايجٛزٟ باحلطابباب َا ذنس َٔ َعسف١ ضف 

 يؼقل: سؿعت (1)أبا زرطة قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (545)

وكان  ،حجاج :كان بالري رجؾ يؼال لف :بـ مفران الجؿال يؼقل (2)ؿدمح

فؼدم حجاج هذا طىل الثقري فسللف طـ  ،اوكان حاسبً  (3)يـزل إزدان

 ؟للةمـ أيـ أخذت هذه الؿس :مسللة مـ الحساب فـظر إلقف الثقري فؼال

فلكا  :قال .حجاج :فنن هذه الؿسللة ٓ يحسـفا إٓ رجؾ بالري يؼال لف

وجعؾ  ،ألؼك طؾقف طشر مسائؾ مـ الحساب ، ثؿفرحب بف :قال .حجاج

أخطلت فقفا  :فؾؿا فرغ قال لف الثقري ،الثقري يعد ويجقب فقفا حجاج

 كؾفا.

                                                        

 هق أبق زرطة الرازي اإلمام. (1)

 (.529ثؼة وأرفع، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 الؿعؾؿل. هيليت ذكر هذه الحطة أو الؼرية يف ترمجة صالح بـ أبل خالد مـ أصؾ  الؽتاب.ا (3)

ي كؿا يعؾؿ مؿا  (4/411الجرح والتعديؾتـظر يف  قًت: (، وطؾؼ هـاك بؼقلف: قرية أو حطة بالر 

 هتؼدم يف التؼدمة...ا
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 ويٍ انعهًاء اجلهابرة اننقاد بانبصسة

 شعبت بٍ احلجاج أبى بسطاو انعتكي

 

 ٍّْ ابً احلجاج بً الْزد مْىل العتٔم

 بصسٖ أصلُ ّاضطٕ
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 ويٍ انعهًاء اجلهابرة اننقاد بانبصسة

 حلذاز أبٛ بططاّ ايعتهٞغعب١ بٔ ا

 بصسٖ أصلُ ّاضطٕ ٍّْ ابً احلجاج بً الْزد مْىل العتٔم

 باب َا ذنس َٔ عًِ غعب١ بٔ احلذاز 

 بصشٝح اآلثاز ٚضكُٝٗا ٚبٓاقًتٗا َٚا فتح اهلل عص ٚدٌ عًٝ٘ َٔ املعسف١

أبا زياد  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ  (546)

شعبة إمام يف  :طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل قال: سؿعتبـ زاذان  (1)محاد

 (2).الحديث

بـ أبل إسقد كا  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أبق بؽر (547)

شعبة أمقر الؿممـقـ يف  :كان سػقان يؼقل :طبدالرمحـ بـ مفدي قال

                                                        

 (.7ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

 (.3613ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبمحؿد بـ أبل إسقد البصري، ثؼة حافظ.  هق طبد الل بـ (3)
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 (1).الحديث

 .يعـل فقق العؾؿاء يف زماكف قال أبْ حمند:

بـ يحقك الذهظ  كا محؿد ،ذكره أبل :حدثـا طبد الرمحـ قال (548)

قدمت الؽقفة فلتقت سػقان  :بـ قتقبة قال (2)الـقسابقري كا أبق قتقبة سؾؿ

ما فعؾ أستاذكا  :قال .مـ أهؾ البصرة :قؾت ؟مـ أيـ أكت :الثقري فؼال يل

 (3)؟شعبة

حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ بـ  (549)

 :قالالل بـ الؿبارك  طبد حدثـل :قالهبز بـ أسد  قال: سؿعتالؿديـل 

 -يعـل حديث كػسف- (4)أن قتادة كان يسلل شعبة طـ حديثف :معؿر حدثـل

                                                        

 صحقح. (1)

  يف  الجعدورواه طظ بـمسـده (1/271( برقؿ )15.) 

  وابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/155.مـ صريؼ: ابـ أبل إسقد، بف ) 

 .(519وقد قال شعبة يف سػقان مثؾ ققل سػقان فقف، تؼدم ذلؽ برقؿ )

ترمجة  تؼريب التفذيبهق سؾؿ بـ قتقبة الشعقري، أبق قتقبة الخراساين، كزيؾ البصرة، صدوق.  (2)

 (.2484برقؿ )

 سـده حسـ. (3)

  ورواه ابـ طقد يفمؼدمة الؽامؾ (1/155.مـ صريؼ: محؿد بـ يحقك الذهظ، بف ) 

 ( مـ صريؼ: محاد بـ زاذان طـ هبز، بف.814صحقح، وسقليت برقؿ ) (4)
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يف الحػظ يف زماكف  (1)وكان قتادة بارع العؾؿ كسقج وحده قال أبْ حمند:

 يرجع إلقف يف حديث كػسف. فحؾ شعبة مـ كػسف محالًّ  ،ٓ يتؼدمف كبقر أحد

 بـايعـل -حـبؾ كا طظ  حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ (551)

كان شعبة أطؾؿ الـاس  :يحقك بـ سعقد يؼقل قال: سؿعت -الؿديـل

 (2).بالرجال وكان سػقان صاحب أبقاب

يحقك  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (551)

 (3)مل يسؿع قتادة مـ أبل العالقة :شعبة قال :قال -سعقد الؼطان بـايعـل -

 .الؼضاة ثالثة :ققل طظ  :قال .طدها :قؾت لقحقك .إٓ ثالثة أشقاء

 .كت  وحديث يقكس بـ مَ  ،«ٓ صّلة بعد العصر» :وحديث

                                                        
وأصؾ هذا أن الثقب إذا كان كػقًسا مل يـسج طىل مـقالف غقُره، فنذا مل يؽـ كػقًسا ُطِؿَؾ طىل مـقالف سًدى  (1)

ِة أثقاٍب، فؼقؾ ذلؽ لؽؾ  مـ أرادوا الؿبالغة يف مدحف.  ( ٓبـ قتقبة، 1/619) غريب الحديثبِعد 

 (.1162واكظر إثر رقؿ )

 صحقح. (2)

  ورواه ابـ طدي يفة الؽامؾمؼدم (1/156 مـ صريؼ: طظ بـ الؿديـل، بف، بلصقل مؿا هق )

 هـا.

(: يعـل أن 2/21) الجرح والتعديؾوققلف: )كان سػقان صاحب أبقاب( قال الؿصـػ يف 

 هالغالب طؾقف إبقاب مـ غقر أن طدم مـف معرفة الحديث وإن كان شعبة الؿؼدم يف ذلؽ.ا

 (.1963ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالرياحل، ثؼة، كثقر اإلرسال. هق رفقع بـ مفران أبق العالقة  (3)
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بؾغ مـ طؾؿ شعبة بؼتادة أن طرف ما سؿع مـ أبل العالقة  قال أبْ حمند:

 (1).وما مل يسؿع

قال: بـ يحقك  (2)حرمؾة حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا (552)

لقٓ شعبة ما طرف الحديث بالعراق كان يجئ إىل  :الشافعل يؼقل سؿعت

 (3)ٓ تحدث وإٓ استعديت طؾقؽ السؾطان. :الرجؾ فقؼقل

بـ خؾػ الحداد  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر محؿد (553)

 :شعبة يؼقل قال: سؿعتبـ إسحاق الحضرمل  (5)البغدادي كا يعؼقب

حدثـل الضخؿ طـ  قال يعؼقب: ثؿ (6).الؿممـقـ يف الحديث سػقان أمقر

 .شعبة الخقر أبق بسطام الضخام

                                                        

 ( ٓبـ رجب.2/739-741) شرح طؾؾ الترمذيصحقح. ويـظر  (1)

هق حرمؾة بـ يحقك بـ حرمؾة بـ طؿران، أبق حػص التُّجقبل الؿصري صاحب الشافعل، صدوق.  (2)

تؼريب التفذيب ( 1185ترمجة برقؿ.) 

 سـده حسـ. (3)

 اه البقفؼل يف ووردٓئؾ الـبقة (1/46.مـ صريؼ: حرمؾة بـ يحقك، بف ) 

 (.519ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.519صدوق، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 (.519سـده حسـ، وقد تؼدم برقؿ ) (6)



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 387 

 

 

 

 

قال: حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (554)

وٓ يعدلف أحد  ،مـ شعبة لقس أحد أحب إيل   :يحقك يؼقل سؿعت

 (1).طـدي

قال أبق القلقد  :أبل يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (555)

فؼال يل  ،كـت أختؾػ إىل محاد بـ سؾؿة وأديؿ آختالف إلقف :قالسلالط

 (2).أردت الحديث فعؾقؽ بشعبة إنْ  :ايقمً 

 بـايعـل -بـ الحسـ ثـا أمحد  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (556)

 -يعـل إذا حدث-كـت أطرف إذا جاء  :شعبة قال :قالثـا أبق داود -حـبؾ

 (4)قتادة ما سؿع مؿا مل يسؿع.

 قال: سؿعتطبد الرمحـ كا محؿد بـ محقيف بـ الحسـ  حدثـا (557)

                                                        
 ( مع التعؾقؼ طؾقف.285صحقح، وتؼدم برقؿ ) (1)

 صحقح. (2)

  ورواه ابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/156.مـ صريؼ: أبل القلقد، بف ) 

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

 صحقح. (4)

  ورواه الخطقب يفالؽػاية ( مـ صريؼ: حـبؾ بـ إسحاق، طـ أبل طبد الل أمحد بـ 363)ص

 حـبؾ.
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شعبة أطؾؿ  :أمحد بـ حـبؾ قال :قال -بـ محقد (1)يعـل أمحد-أبا صالب 

بحديث الحؽؿ ولقٓ شعبة ذهب حديث الحؽؿ ومل يؽـ يف زمـ شعبة 

مـف كان قسؿ لف مـ هذا حظ وروى طـ  امثؾف يف الحديث وٓ أحسـ حديثً 

 (2).لؽقفة مل يرو طـفؿ سػقانمـ أهؾ ا ثالثقـ رجاًل 

إذا رأيت شعبة  :أبل يؼقل قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ  (558)

أمل يؽـ لؾثقري  :ققؾ ٕبل .بلطقاهنؿ اطؾؿ أكف ثؼة إٓ كػرً ايحدث طـ رجؾ ف

كان الثقري قد غؾب طؾقف شفقة  :قال ؟بصر بالحديث كبصر شعبة

ن الثقري وكا ،وكان شعبة أبصر بالحديث وبالرجال ،الحديث وحػظف

 .ا لف كلكف خؾؼ لفذا الشانؿً ِف فَ  ،ابالحديث جدًّ  اوكان شعبة بصقرً  ،أحػظ

طظ  قال :قالبـ أمحد بـ البراء  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (559)

وطؿرو  ،الزهري :كظرت فنذا اإلسـاد يدور طىل ستة :-الؿديـل بـايعـل -

صار  ، ثؿٕطؿشوا ،وأبل إسحاق ،ويحقك بـ أبل كثقر ،وقتادة ،بـ ديـارا

                                                        

وكان  (: وكان أبق طبد الل يؼدمف،5/198) تاريخ بغدادصاحب اإلمام أمحد، قال الخطقب يف  (1)

 هرجاًل صالًحا فؼقًرا صبقًرا طىل الػؼر...ا

 ( بـحقه.818سقليت برقؿ ) (2)

 (.73( ترمجة برقؿ )2/115) تاريخ بغدادوثؼف الخطقب يف  (3)
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 :طؾؿ همٓء الستة إىل أصحاب إصـاف مؿـ صـػ فؿـ أهؾ البصرة

وأبق  ،ومعؿر ،ومحاد بـ سؾؿة ،وابـ أبل طروبة ،شعبة بـ الحجاج

 (1)طقاكة.

                                                        
 ( وما بعدها ٓبـ الؿديـل.39)ص العؾؾصحقح، ويـظر  (1)
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e E باب َا ذنس َٔ َعسف١ غعب١ مبساضٌٝ اآلثاز 

بـ أبل الحارث البغدادي كا  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا إسؿاطقؾ (561)

مل  :طـ شعبة قال -محؿد بـايعـل - (2)طـ حجاج -ـبؾح بـايعـل -أمحد 

.اطؾقًّ  ىيدرك طبد الل بـ طبدالرمحـ بـ أبز
(3) 

بـ أبل الحارث وطظ بـ  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا إسؿاطقؾ (561)

 بـايعـل -طـ حجاج  -حـبؾ بـايعـل -كا أمحد  :الحسـ الفسـجاين قآ

                                                        

أبق إسحاق، ثؼة، وأما هق إسؿاطقؾ بـ أبل الحارث، وهق إسؿاطقؾ بـ أسد بـ شاهقـ البغدادي،  (1)

 (.424ترمجة برقؿ ) تحرير التؼريبققل الحافظ: )صدوق( فبعقد، ويـظر 

تؼريب هق حجاج بـ محؿد إطقر، ثؼة ثبت، لؽـف اختؾط يف آخر طؿره لؿا قدم بغداد قبؾ مقتف.  (2)

 (.1144ترمجة برقؿ ) التفذيب

( مـ صريؼ: أمحد، بف، وأورده 3/218-219) الؿعرفة والتاريخصحقح، وذكره الػسقي يف  (3)

 (.112)ص الؿراسقؾالؿصـػ يف 

 ثؼة تؼدم قريًبا. (4)
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 -كعب بـايعـل - بّل أُ مل يسؿع مـ  :(1)قال أبق الؿفؾب ،طـ شعبة -محؿد

بل حديثف أكف كان يؼرأ مل يسؿع مـ أُ  :ويف حديث طظ بـ الحسـ زيادة

 (2).انثؿ الؼرآن يف

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (562)

يعـل أبا العباس إطرابل -بـ خالد  (3)القلقد قال: سؿعت -الؿديـل

ما أرى محؿد بـ سقريـ سؿع مـ  :يل شعبة قال :قال -صاحب الفروي

 .طؼبة بـ طبد الغافر

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (563)

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

                                                        

أبق الؿفؾب هق الَجْرمل البصري، طؿ أبل قالبة، واسؿف: طؿرو أو طبد الرمحـ بـ معاوية، أو ابـ  (1)

 (.8464ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبطؿرو، وققؾ: الـضر. وققؾ: معاوية. ثؼة. 

( مـ 1219( برقؿ )1/558) الؿسـدح، وأثر حذيػة الؿشار إلقف طـد طظ بـ الجعد يف صحق (2)

 صريؼ: شعبة.

  وطبد الرزاق يفالؿصـػ (3/354( برقؿ )مـ صريؼ: معؿر، والثقري، كؾقفؿا طـ 5949 )

أيقب، طـ أبل قالبة، طـ أبل الؿفؾب، قال: سؿعت أبل بـ كعب: إكا لـؼرأ أو إين ٕقرؤه يف 

 . والؾػظ لعبد الرزاق.ثؿان

 (.22(، ويـظر التعؾقؼ طىل إثر رقؿ )9/4) الجرح والتعديؾقال طـف أبق حاتؿ: )شقخ(.  (3)



t T        392 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 (2).قال: سؿعتطـ مجاهد كتاب إٓ ما  (1)أحاديث الحؽؿ

 بـال يعـ-حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (564)

كان شعبة يضعػ  :يحقك بـ سعقد الؼطان يؼقل قال: سؿعت -الؿديـل

 (4).طـ طظ (3)إبراهقؿ

قال:  -الؿديـل بـايعـل -كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (565)

يعـل - (6)وططاء ،الشعبل طـ طظ (5)طامر :قال شعبة :يحقك يؼقل سؿعت

                                                        
تؼريب هق الحؽؿ بـ طتقبة، أبق محؿد الؽـدي، الؽقيف، ثؼة ثبت، فؼقف، إٓ أكف ربؿا دل س.  (1)

 (.1461ترمجة برقؿ ) التفذيب

ع التػسقر مـ مجاهد أحد غقر الؼاسؿ بـ أبل بزة، كظر الحؽؿ بـ صحقح. قال ابـ حبان: ما سؿ (2)

طتقبة، ولقث بـ أبل سؾقؿ، وابـ أبل كجقح،، وابـ جريج، وابـ طققـة يف كتاب الؼاسؿ وكسخقه، ثؿ 

 (.146)ص مشاهقر طؾؿاء إمصار، هدل سقه طـ مجاهد.ا

 تاريخ ابـ أبل خقثؿة(، و2/333) التاريخ الؽبقر(، و2/154) الؿعرفة والتاريخويـظر 

 (.211-211)ص جامع التحصقؾ(، و1/198)

تؼريب هق إبراهقؿ بـ يزيد الـخعل، أبق طؿران الؽقيف الػؼقف، ثؼة إٓ أكف كان يرسؾ كثقًرا.  (3)

 (.272ترمجة برقؿ ) التفذيب

ب طىل ابـ الـؽت(، و112)ص جامع التحصقؾ( لؾخطقب، و387)ص الؽػايةصحقح، ويـظر  (4)

 ( لؾزركشل.1/494-496) الصالح

هق طامر بـ شراحقؾ الشعبل أبق طؿرو، ثؼة مشفقر، فؼقف فاضؾ، قال مؽحقل: ما رأيت أفؼف مـف.  (5)

تؼريب التفذيب ( 3119ترمجة برقؿ.) 

 =غقر هق ططاء بـ أبل رباح الؼرشل مقٓهؿ الؿؽل، ثؼة، فؼقف، فاضؾ، لؽـف كثقر اإلرسال، وققؾ: إكف ت (6)
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 (1).فاسترجعت أكا .إكؿا هل مـ كتاب طـ طظ -أبل رباح بـا

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (566)

شعبة يـؽر  يؼقل: سؿعتيحقك بـ سعقد الؼطان  قال: سؿعت -الؿديـل

 (3).سؿع سؾؿان (2)أبق ضبقان

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (567)

شعبة يـؽر كان  :قال-سعقد بـايعـل -يحقك  قال: سؿعت -الؿديـل

 (5).سؿع طائشة (4)مجاهد

                                                        

 (.4623ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببلخرة، ومل يؽثر ذلؽ مـف.  =

 (.322( ترمجة برقؿ )248)ص جامع التحصقؾصحقح، ويـظر  (1)

 (.1375ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق حصقـ بـ جـدب بـ الحارث أبق ضبقان، ثؼة.  (2)

طؼب  الســذلؽ طـف الترمذي يف صحقح، وسؾؿان هق الػارسل، ومؿـ كػك ذلؽ البخاري، كؼؾ  (3)

( قال: حصقـ بـ جـدب 3/3) التاريخ الؽبقر(، ولؽـف أثبت سؿاطف مـف يف 3927حديث رقؿ )

 هأبق ضبقان، سؿع سؾؿان وطؾقًّا...ا

هق مجاهد بـ جبر، أبق الحجاج الؿخزومل مقٓهؿ الؿؽل، ثؼة، إمام يف التػسقر ويف العؾؿ.  (4)

تؼريب التفذيب  (.6523برقؿ )ترمجة 

، (: قال يحقك بـ سعقد: مل يسؿع مجاهد مـ طائشة 336)ص جامع التحصقؾقال العالئل يف  (5)

 وسؿعت شعبة يـؽر أن يؽقن سؿع مـفا، وتبعفؿا طىل ذلؽ يحقك بـ معقـ، وأبق حاتؿ الرازي.

اطف وقد صرح يف غقر حديث بسؿ الصحقحقـ: وحديثف طـفا يف -والؼائؾ هق العالئل–قؾت 

 همـفا.ا
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حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ بـ الؿديـل سؿعت  (568)

 (2).بـ مسعقداسؿع  (1)أبق رزيـ :كان شعبة يـؽر :يحقك بـ سعقد يؼقل

يحقك  قال: سؿعت -الؿديـل بـايعـل -كا صالح كا طظ  (569)

مؼسؿ  طـ (3)أحاديث الحؽؿ :كان شعبة يؼقل :قال -سعقد بـايعـل -

حديث  ،كعؿ :قال ؟طدها شعبة :قؾت لقحقك .كتاب إٓ مخسة أحاديث

وحديث جزاء مثؾ ما قتؾ  ،وحديث طزمة الطالق ،وحديث الؼـقت ،القتر

 (4).حائض لوالرجؾ يليت امرأتف وه ،مـ الـعؿ

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (571)

كان شعبة يـؽر أن يؽقن  :قد يؼقليحقك بـ سع قال: سؿعت -الؿديـل

 (5).الضحاك بـ مزاحؿ لؼل ابـ طباس قط

                                                        
ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق أبق رزيـ مسعقد بـ مالؽ إسدي، الؽقيف، ثؼة، فاضؾ.  (1)

(6656.) 

جامع ( لعبد الل بـ اإلمام أمحد، و315( برقؿ )1/241) العؾؾ ومعرفة الرجالصحقح، ويـظر  (2)

 (.343)ص التحصقؾ

 دلس.( وأكف م563هق الحؽؿ بـ طتقبة، تؼدم برقؿ ) (3)

- (2/415ســ الترمذي(، و1269( برقؿ )1/536) العؾؾ ومعرفة الرجالصحقح، ويـظر  (4)

 (.527( برقؿ )416

 = صحقح. (5)
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قال:  -الؿديـل بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح كا طظ  (571)

كان شعبة يقهـ مرسالت  :قال -سعقد الؼطان بـايعـل -يحقك  سؿعت

 (1).يرى أهنا طـ شفر :معاوية بـ قرة

سـجاين ثـا أمحد بـ الحسـ الف (2)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (572)

مل  :شعبة قال :قال -محؿد إطقر بـايعـل - (3)كا حجاج -حـبؾ بـايعـل -

 (4).ولؽـ سؿع مـ طظ ،مـ طثؿان -يعـل السؾؿل-يسؿع أبق طبدالرمحـ 

بـ صالح بـ أبل  (5)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا معاوية (573)

حؿد طـ يحقك بـ معقـ كا حجاج بـ م حدثـل :قالطبقد الل إشعري 

مل يسؿع أبق طبد الرمحـ السؾؿل مـ طثؿان وٓ مـ طبد الل بـ  :شعبة قال

                                                        

=   ورواه ابـ طدي يفالؽامؾ (5/151 مـ صريؼ: صالح بـ أمحد، بف، ويـظر )جامع التحصقؾ 

 (.242)ص

 ( ٓبـ رجب.1/282) شرح طؾؾ الترمذيصحقح، وشفر هق ابـ حقشب، ويـظر  (1)

 (.24تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 ثؼة، ثبت، لؽـف خؾط يف آخر طؿره لؿا قدم بغداد قبؾ مقتف. (3)

 (.384( برقؿ )117)ص الؿراسقؾصحقح، وأورده الؿصـػ يف  (4)

 (.6811ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (5)
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 (1).مسعقد ولؽـف قد سؿع مـ طظ

بـ الحسـ الفسـجاين كا أمحد  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (574)

كان أبق  :طـ شعبة قال -محؿد بـايعـل - (3)ثـا حجاج -حـبؾ بـايعـل -

 (6).ومل يره اطؾقًّ  (5)يدرك أبق البختري أكبر مـ أبل البختري ومل (4)إسحاق

                                                        

(: 383(، وقال طؼبف برقؿ )382برقؿ ) (116)ص الؿراسقؾسـده حسـ، وأورده الؿصـػ يف  (1)

 قال أبل: أبق طبد الرمحـ السؾؿل لقس تثبت روايتف طـ طظ.

 هفؼقؾ لف: سؿع مـ طثؿان بـ طػان؟ قال: قد روى طـف ومل يذكر سؿاًطا.ا

(: فنن أمحد قال يف ققل شعبة: )مل يسؿع مـ ابـ 254)ص جامع التحصقؾويـظر لألمهقة  قًت:

 هراه ومهًا.امسعقد شقًئا(: أُ 

والبخاري ٓ يؽتػل بؿجرد إمؽان الؾؼاء،  صحقح البخاريوأما روايتف طـ طثؿان ففل يف 

( 3578( برقؿ )1/377) مسـد أمحد(، و5128( و)5127برقؿ ) صحقح البخاريويـظر 

 بتحؼقؼ أمحد شاكر، فػقف تصريح أبل طبد الرمحـ السؾؿل مـ ابـ مسعقد بالسؿاع.

 ا.تؼدم قريبً  (2)

 تؼدم قريًبا. (3)

 هق السبقعل. (4)

 تؼريب التفذيبهق سعقد بـ فقروز أبق البختري الطائل، ثؼة، ثبت، فقف تشقع قؾقؾ، كثقر اإلرسال.  (5)

 (.2393ترمجة برقؿ )

 صحقح. (6)

 الؿصـػ كذلؽ يف  ورواهالؿراسقؾ ( مـ هذه الطريؼ.258( برقؿ )74)ص 

  ورواه ابـ معقـ يفتاريخف (1/165( برقؿ )مـ صريؼ حجاج، بف.1922 ) 

، وأبق زرطة، وابـ معقـ، وأبق حاتؿ، يـظر   = ومؿـ كػك سؿاع أبل البختري مـ طظ: البخاريُّ
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 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا العباس بـ محؿد الدوري  (575)

  (1)قد أدرك أبق العالقة رفقعٌ  :قال شعبة :يؼقل -معقـ بـايعـل -يحقك 
 
 طظ

 (2).ايسؿع مـف شقئً  بـ أبل صالب وملا

قال:  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ (576)

أكف سؿع مـ  مل يحدثـا أحدٌ  :شعبة يؼقل قال: سؿعت (4)أبا داود سؿعت

 (5)طؾؼؿة إٓ أبق ققس.

                                                        

= الؿراسقؾ (، و259( برقؿ )74)صهتذيب الؽؿال (11/33( برقؿ )3342.) 

لبختري ومل يسؿع ومـاسبة ذكر كبر سـ أبل إسحاق هق أن أبا إسحاق أكبر ِسـًّا مـ أبل ا تيبيُ:

 مـ طظ، فؿـ باب أوىل مـ كان أصغر مـف سـًّا.

 (.1964ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق رفقع بـ مفران أبق العالقة الرياحل، ثؼة كثقر اإلرسال.  (1)

(2) تاريخ ابـ معقـ ( برواية الدوري، وأورده الؿصـػ يف 3773برقؿ )الؿراسقؾ ( برقؿ 58)ص

 لطريؼ.( مـ هذه ا215)

 ( مـ صريؼ: طظ بـ الحسـ 214ورواه برقؿ )–كا أمحد بـ حـبؾ، كا حجاج  -وهق الفسـجاين–

 قال: قال شعبة: ...، وذكره. -وهق ابـ محؿد

 ( ٓبـ رجب.1/373) شرح طؾؾ الترمذيويـظر 

 هق ابـ الؿديـل. (3)

 هق الطقالسل. (4)

 ( لؾػسقي.2/149) الؿعرفة والتاريخيـظر  (5)
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إسحاق بـ  كا :حرب بـ إسؿاطقؾ الؽرماين فقؿا كتب إيل   كاأ (577)

 (2)مل يسؿع أبق إسحاق :يل شعبة قال :قالبـ يقكس  (1)إبراهقؿ كا طقسك

 (3).جدك مـ الحارث إطقر إٓ أربعة أحاديث

 قال: سؿعتبـ الحسـ  طبد الرمحـ كا محؿد بـ محقيفدثـا ح (578)

كان شعبة يضعػ  :قال يحقك بـ سعقد :أمحد بـ حـبؾ قال :قالأبا صالب 

 (5).اما سؿع مـف شقئً  :طـ مجاهد قال (4)حديث أبل بشر

 طبد الل بـ أمحد بـ حـبؾ فقؿا كتب إيل   كاأحدثـا طبد الرمحـ  (579)

                                                        
 (.5376ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طقسك بـ يقكس بـ أبل إسحاق السبقعل، ثؼة ملمقن.  (1)

 هق السبقعل. (2)

 صحقح. (3)

  ورواه ابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/156.مـ صريؼ: طبد الل بـ جعػر ) 

  وأبق كعقؿ يفالحؾقة (7/152 مـ صريؼ: محبقب بـ طبد  الجبار، كؾقفؿا طـ طقسك بـ )

 يقكس، بف.

 هق جعػر بـ أبل وحشقة. (4)

(5) العؾؾ (1/537( برقؿ )1271.) 

  ورواه ابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/162 مـ صريؼ: صالح بـ أمحد، طـ أبقف، بف، وفقف )

 (.727زيادة، والؿصـػ لف زيادة إيضاح ذكرها طـد إثر أيت برقؿ )

  ورواه الؿصـػ يفالؿراسقؾ مـ هذه الطريؼ، ويـظر  (39( برقؿ )25)صجامع التحصقؾ 

 (.99( برقؿ )186)ص
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مل يسؿع أبق بشر مـ  :شعبة قال :قالحدثـل أبل كا يحقك بـ سعقد الؼطان 

 (1)حبقب بـ سامل.

                                                        

(1) العؾؾ ومعرفة الرجال (3/67( برقؿ )4212.) 

  ( مـ صريؼ: طظ بـ الحسـ الفسـجاين، كا أمحد بـ 722برقؿ ) سقليتورواه الؿصـػ كؿا

 حـبؾ، بف.
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 َا ذنس َٔ عًِ غعب١ بٓاق١ً اآلثاز
 ٚنالَ٘ فِٝٗ ع٢ً سسٚف اهلذا٤

 باب األيف

 إبساٍيه الطلطلي  - 1

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (581)

كان  :فؼال ؟سللت يحقك بـ سعقد طـ إبراهقؿ السؽسؽل :قال -الؿديـل

 (1).كان ٓ يحسـ يتؽؾؿ :شعبة يضعػف وقال

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (1/68( برقؿ )51.) 

  وابـ طدي يفالؽامؾ (1/344( برقؿ )مـ صريؼ: صالح بـ أمحد، بف.57 ) 
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 إبساٍيه بً عجناٌ أبو غيبة قاضي واضط  - 2

بـ معاذ كا  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كا طبقد الل (581)

 فؽتب إيل   :قال ؟كتبت إىل شعبة أسالف طـ أبل شقبة قاضل واسط :أبل قال

 (2).ق كتابلز  ومَ  .آ تؽتبـ طـف شقئً 

 .عبد األعلى إبساٍيه بً  - 3

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (582)

 كتب إيل   :إسرائقؾ قال :قالطبد الرمحـ بـ مفدي  قال: سؿعت -الؿديـل

فبعثت إلقف  :قال .بحديث إبراهقؿ بـ طبد إطىل بخطؽ اكتب إيل   :شعبة

 (3).هبا

                                                        

 (.4372ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبقد الل بـ معاذ بـ معاذ العـبري، ثؼة حافظ.  (1)

 صحقح. (2)

  يف  العؼقظورواهالضعػاء (1/389( برقؿ )مـ صريؼ: الؿثـك بـ معاذ، طـ أبقف معاذ.54 ) 

  يفوابـ طدي الؽامؾ (1/389( برقؿ )مـ صريؼ: طبقد الل بـ معاذ، بف، طـ أبقفؿا 71 )

 معاذ، بف.

 صحقح. (3)
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 .أيوب بً أبي متينة الطختياىي  - 4

 :شعبة يؼقل قال: سؿعتأبق القلقد  حدثـا طبد الرمحـ كا أبل (583)

 (1).حدثـا أيقب سقد الػؼفاء

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أمحد بـ إبراهقؿ الدورقل كا أبق  (584)

 ،ما رأيت مثؾ أيقب السختقاين :شعبة قال قال: سؿعتداود الطقالسل 

 (2).وابـ طقن ،ويقكس بـ طبقد

إمساعيل بً مطله العبدي قاضي قيظ  - 5
(3)

 

 :مسؾؿ بـ إبراهقؿ يؼقل قال: سؿعتمحـ كا أبل حدثـا طبد الر (585)

 .اذهبقا إىل إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ العبدي :كان شعبة يؼقل

 إمساعيل بً زداء  - 6

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كا محؿقد بـ غقالن كا  (586)

                                                        

 صحقح. (1)

 صحقح. (2)

  (4/478.)معجؿ البؾدانوهل يف بحر طؿان، ويؼال لفا أيًضا: كقش.  (3)
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ذكر حديث إسؿاطقؾ بـ رجاء طـ أوس بـ ضؿعج طـد شعبة  :شبابة قال

 (2).ديثفلجقده ح (1)راه إٓ كذاما أُ  :فؼال

 أباٌ بً أبي عياش  - 7

بـ محؿد بـ  (3)ذكره أبل كا الؼاسؿ :حدثـا طبد الرمحـ قال (587)

يعـل طبد الل بـ طثؿان بـ جبؾة بـ أبل -الحارث الؿروزي أخبركا طبدان 

لقٓ الحقاء ما صؾقت  :شعبة يؼقل يؼقل: سؿعتأبل  قال: سؿعت -رواد

 (4).طـدما مات -أبل طقاش بـايعـل -طىل أبان 

 قال: سؿعتـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ حدث (588)

                                                        
 ( وهل: )شقطاًكا(. الؿعؾؿل.1/383) التفذيبكـاية طـ كؾؿة صرح هبا يف  (1)

 صحقح. (2)

 ظ بـ الجعد يف ورواه طمسـده (1/474( برقؿ )حدثـا محؿقد بـ غقالن، كا شبابة، كا 888 ،)

 شعبة، وذكر طـده أوس بـ ضؿعج، قال: والل ما أراه كان إٓ شقطاًكا. يعـل: لجقدة حديثف.

  (7/121.)الجرح والتعديؾقال طـف أبق حاتؿ: صدوق.  (3)

 صحقح. (4)

  ورواه طظ بـ الجعد يفمسـده (1/274-275( برقؿ )مـ صريؼ: ابـ أبل رزمة.41 ) 

  وأبق زرطة كؿا يفسمآت البرذطل ( مـ صريؼ: أمحد بـ سـان، والؼاسؿ بـ 479برقؿ )

 محؿد.

  والعؼقظ يفالضعػاء (1/49.مـ صريؼ: الؼاسؿ بـ محؿد، كؾفؿ طـ طبدان، بف ) 
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بـ أسد وسللف  (2)هبز قال: سؿعتبـ الحؽؿ بـ بشقر  (1)طبدالرمحـ

كتبت حديث الحسـ  :فذكر طـ شعبة قال ،أبل طقاش بـ أبان طـ (3)جرير

 .طـ أكس فدفعتفا إلقف فؼرأها طظ (4)وحديث الحسـ

بـ  (5)الحسـ حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك أخبرين (589)

َ  :قال شعبة :يزيد بـ هارون يؼقل قال: سؿعتشعقب  ارتؽب سبعقـ  نْ َٕ

 .مـ أن أحدث طـ أبان بـ أبل طقاش كبقرة أحب إيل  

 (7)بـ سؾؿة الـقسابقري كا محؿد (6)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (591)

ذكر شعبة أبان بـ أبل  :يؼقل اوكقعً  قال: سؿعت -يعـل البؾخل-بـ أبان ا

                                                        

 (.158تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.779ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبل، ثؼة، ثبت. هق هبز بـ أسد الَعؿ   (2)

 هق جرير بـ حازم، وهق مـ مشايخ هبز. (3)

: وقع يف ]م[: )كتبت حديث أكس طـ الحسـ وحديث الحسقـ( وكلن أصؾ قال الؿعؾؿل  (4)

 الؿعـك: )كتبت حديث الحسـ طـ غقر أكس، وحديث الحسـ طـ أكس(، والل أطؾؿ.

 ه ]م[: )الحسقـ(، ومل أجد هذا الرجؾ.ا: يفقال الؿعؾؿل  (5)

مقزان وأكا كذلؽ مل أجده بعد  البحث، إٓ أن الحافظ ابـ حجر ذكر يف زياداتف طىل  قًت:

 : الحسقـ بـ شعقب الؿدائـل. ومل يزد طىل ذلؽ.لسان الؿقزانيف  آطتدال

 (.296ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (7)
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 (1).فلي شلء لؼل مـف ،طقاش

 أغعح بً عبد امللم  - 8

بـ صالح بـ أبل  (2)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل ثـا معاوية (591)

قال  :يؼقل -معقـ بـايعـل -يحقك  قال: سؿعتطبقدالل إشعري 

يعـل  -الدقائؼطامة تؾؽ  :قال شعبة -يعـل محؿد بـ طبد الل-إكصاري 

طـ الحسـ إكؿا  -بـ طبقدا يعـل-التل حدث هبا يقكس  -الدقائؼمسائؾ 

 .-طبد الؿؾؽ بـايعـل -كاكت طـ أشعث 

يعـل إن يقكس أخذها مـ أشعث طـ الحسـ ودلسفا  :(3)قال أبْ حمند

 (4)طـ الحسـ ومل يذكر فقف الخبر.

 

                                                        
 صحقح. (1)

 (.6811ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

 هق الؿصـػ. (3)

 رجال السـد  ثؼات كؾفؿ.  (4)
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e E باب ايبا٤ 

 ٍاىئ وِّباذاٌ موىل ُأ :ويكال أبو صاحل باذاو  - 9

يعـل - حدثـا طبد الرمحـ ثـا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ (592)

مـ أصحابـا  امل أر أحدً  :يحقك بـ سعقد يؼقل قال: سؿعت -الؿديـل بـا

 (1)ترك أبا صالح مقىل أم هاكئ ٓ شعبة وٓ زائدة.

 حبري بً ضعد  - 11

 :بـ أيقب كا بؼقة قال (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا مقسك (593)

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (1/185.) 

  وابـ طدي يفالؽامؾ (2/256 مـ صريؼ: صالح بـ أمحد، بف، وطـدمها ) زيادة بعد ققلف

 (2/432  )الجرح والتعديؾكذلؽ طـد الؿصـػ يف  : )وٓ طبد الل بـ طثؿان(، وهقزائدة

 (.1716ترمجة برقؿ )

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق مقسك بـ أيقب الـصقبل أبق طؿران إكطاكل، صدوق.  (2)

(6996.) 
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 (1)استفداين شعبة حديث بحقر بـ سعد.

 بكية بً الوليد  - 11

قال: بـ الحسـ الرازي  (2)كا الحسقـحدثـا طبد الرمحـ  (594)

لبؼقة بـ القلقد حقث قدم  كان شعبة مبجاًل  :يحقك بـ معقـ يؼقل سؿعت

 (3).طؾقف

 :قالبـ الؿصػك  (4)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا محؿد (595)

                                                        

 سـده حسـ، وهق أثر صحقح. (1)

  الؿصـػ يف  رواهفؼدالجرح والتعديؾ (2/412كا محؿد بـ طقف، قال: سؿعت حقق :) ،ة

قال: سؿعت بؼقة يؼقل: استفداين شعبة بـ الحجاج أحاديث بحقر بـ سعد، فبعثت هبا إلقف 

 فؿات شعبة ومل تصؾ إلقف.

  ورواه ابـ طدي يفالؽامؾ (2/263.مـ صريؼ: أبل زرطة الدمشؼل طـ حققة، بف ) 

 ( مـ صريؼ: ابـ مصػك طـ بؼقة، بف، مختصًرا.2/262ورواه يف ) 

(: كتبـا طـف 3/51) الجرح والتعديؾحسـ، أبق معقـ الرازي، قال الؿصـػ يف هق الحسقـ بـ ال (2)

 سقر أطالم الـبالءوما رأيت مـ أبل معقـ إٓ  خقًرا. وقال أبق أمحد الحاكؿ: هق مـ كبار الحػاظ. 

(13/154.) 

 .ٔحّاألثس صخ( مـ ترمجة بؼقة، 2/435) الجرح والتعديؾوقدومف كان إىل بغداد كؿا يف  (3)

 (.6344ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق، لف أوهام، وكان يدل س.  (4)
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 :اشػـل مـ حديث حبقب بـ صالح حديث ثقبان :قال يل شعبة :بؼقة قال

 (1).«ن يـظر   قعر بقتأٓ حيؾ لؾرجؾ »

 باب ايجا٤

 ثابت بً عنازة  - 12

بـ طبدالعزيز  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كا محؿد (596)

قن طُ دَ تَ تلتقين وَ  :شعبة يؼقل قال: سؿعتبـ أبل رزمة كا الـضر بـ شؿقؾ ا

 (4)بـ طؿارة. (3)ثابت

                                                        

( برقؿ 2/158) تحػة إشراف( لؾؿؼدسل، و2/337) أصراف الغرائب وإفراديـظر  (1)

 ( ط/دار الغرب اإلسالمل.2189)

 (.258ثؼة، تؼدم برقؿ ) (2)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبفقف لقـ.  هق ثابت بـ طؿارة الحـػل أبق مالؽ البصري، صدوق (3)

(831.) 

 صحقح. (4)
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 لة بً ضشيهَبَد  - 13

 بـايعـل -محـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ حدثـا طبد الر (597)

كان جبؾة بـ سحقؿ  :يحقك بـ سعقد الؼطان قال قال: سؿعت -الؿديـل

 (1)أي كعؿ. :فؼال برأسف ؟كان شعبة يقثؼف :قؾت لقحقك .ثؼة

 اجلعفي دابٌس  - 14

قال: بـ مفدي  (2)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا إبراهقؿ (598)

جابر الجعػل صدوق  :شعبة يؼقل عتقال: سؿإسؿاطقؾ بـ طؾقة  سؿعت

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه طظ بـ الجعد يفمسـده (1/441( برقؿ )مـ صريؼ: صالح بـ أمحد، بف.724 ) 

: )مؼبقل( تؼريب التفذيبهق إبراهقؿ بـ مفدي الؿصقصل، ثؼة لف مـاكقر، وأما ققل الحافظ يف  (2)

ا: فؼد وثؼف أئؿ  هتذيب التفذيب(، و2/216) هتذيب الؽؿالة، ويـظر لفذا فبعقد جدًّ

  (1/111.)تحرير التؼريب(، و1/169)
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 (1).يف الحديث

بـ غقالن كا  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كا محؿقد (599)

ٓ تـظروا إىل همٓء الؿجاكقـ الذيـ يؼعقن يف  :طـ شعبة قال (3)أبق داود

 (4)هؾ جاءكؿ طـ أحد بشلء مل يؾؼف. -يعـل الجعػل-جابر 

 أبو األغَب دعفس بً سياٌ العطازدي  - 15

بـ طؿر  (5)ذكره أبل كا طبد الرمحـ :حدثـا طبد الرمحـ قال (611)

أبق إشفب  :شعبة يؼقل يؼقل: سؿعت (6)أبا داود قال: سؿعتإصبفاين 

 (7)طـدكا أفضؾ مـ طقف إطرابل.

                                                        

 صحقح. (1)

 (.6559ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿقد بـ غقالن العدوي، ثؼة.  (2)

 هق الطقالسل. (3)

 صحقح. (4)

  ورواه طظ بـ الجعد يفمسـده (2/777( برقؿ )2158.) 

 يف  وابـ طديالؽامؾ (2/333.مـ صريؼ: محؿقد بـ غقالن، بف ) 

 (.6ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 هق الطقالسل. (6)

 صحقح. (7)
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 دسيس بً ساشو  - 16

بـ إبراهقؿ الدورقل كا أبق  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أمحد (611)

 (2).شقا بلقدم جرير بـ حازم فقح  إذا  :شعبة يؼقل قال: سؿعتداود 

شؽاب كا قراد إحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ الحسقـ بـ  (612)

 (3).طؾقؽ بجرير بـ حازم فاسؿع مـف :شعبة يؼقل قال: سؿعت

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كا محؿقد بـ غقالن كا  (613)

                                                        

 (.3ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ.  (1)

 صحقح. (2)

  ورواه طبد الل بـ أمحد يفالعؾؾ (3/415( برقؿ )مـ صريؼ: أمحد بـ إبراهقؿ، بف.513 ) 

طىل ققل  العؾؾخـا إثري وصل الل بـ محؿد طباس حػظف الل يف تحؼقؼف لؽتاب وطؾؼ شق

شقا بل( بؼقلف: الظاهر أكف يعـل بف الحث طىل مالزمتف وترك كػسف، يعـل: اتركقين مػرًدا  شعبة )فقح 

 (، وكان يؼقل:1/1 /514) الجرحواذهبقا إلقف: ٕكف قال لِؼراد: طؾقؽ بجرير بـ حازم فاسؿع. 

  (2/71.)التفذيبما رأيت أحػظ مـ رجؾقـ: جرير بـ حازم، وهشام الدستقائل. 

ا: فؼد وثؼف أئؿة،  (3) صحقح: رجالف كؾفؿ ثؼات، أما ققل الحافظ يف ابـ إشؽاب: )صدوق( فبعقد جدًّ

(، وقراد هق 3/231) تحرير التؼريب(، و9/121) هتذيب التفذيبوٓ يقجد فقف جرح، ويـظر 

 .التؼريبـ بـ غزوان، مـ رجال طبد الرمح
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ث كان شعبة يليت أبل وهق طىل محار فقسللف طـ أحادي :وهب بـ جرير قال

يضرب محاره  ، ثؿهؽذا والل سؿعتف مـ إطؿش :فنذا حدثف قال ،إطؿش

 (1)ويذهب.

                                                        
 صحقح: رجالف كؾفؿ ثؼات. (1)

  ورواه الخطقب يفالؽػاية ( مـ صريؼ: محؿقد بـ غقالن، بف، وفقف زيادة بعض 216)ص

 ألػاظ.
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e E باب احلا٤ 

 محاد بً أبي ضليناٌ  - 17

بـ مسؾؿ بـ طبد الحؿقد  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا بشر (614)

 قؾت :قال (3)كا بؼقة -شريح الحؿصل بـايعـل - (2)الحؿصل كا حققة

 (4).وق الؾسانكان صد :قال ؟محاد بـ أبل سؾقؿان :لشعبة

كا  :حدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر بـ أبل خقثؿة فقؿا كتب إيل   (615)

كان محاد أحػظ مـ  :إطقر طـ شعبة قال (5)يحقك بـ معقـ كا حجاج

                                                        

 ه(: سؿعت مـف وكان صدوًقا.ا2/368) الجرح والتعديؾقال طـف الؿصـػ يف  (1)

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (2)

 (.741ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالتدلقس طـ الضعػاء. صدوق كثقر  (3)

( مـ صريؼ: طؿران بـ بؽار ثـا حققة، بف، بقد أن سمال بؼقة 3/5) الؽامؾورواه ابـ طدي يف  (4)

لشعبة هق: )لَِؿ ترِو طـ محاد بـ أبل سؾقؿان وكان مرجًئا؟(، وسقليت قريًبا، وطؿران بـ بؽار ثؼة مـ 

 .التؼريبرجال 

 = هق حجاج بـ محؿد الؿصقصل إطقر، ثؼة ثبت، لؽـف اختؾط يف آخر طؿره لؿا قدم بغداد قبؾ  (5)
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 (1).الحؽؿ

بـ محاد كا بـ الؿبارك  (2)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا كعقؿ (616)

 (3).كان محاد بـ أبل سؾقؿان ٓ يحػظ :طـ شعبة قال

 .كف مل يرزق حػظ أثارأو ،كان الغالب طؾقف الػؼف أبْ حمند: قال

حدثـا طبد الرمحـ كا بشر بـ مسؾؿ بـ طبد الحؿقد التـقخل  (617)

 :لشعبة قؾت :قالكا بؼقة  -شريح الحؿصل بـايعـل -الحؿصل كا حققة 

كان صدوق  :قال ؟اطـ محاد بـ أبل سؾقؿان وكان مرجئً  يترو ؿَ لِ 

 (4)الؾسان.

                                                        

 (.1144ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبمقتف.  =

( مـ صريؼ: ابـ أبل خقثؿة، بف، واسؿ ابـ 358( برقؿ )1/354) مسـدهورواه طظ بـ الجعد يف  (1)

 أبل خقثؿة: أمحد بـ زهقر.

( طىل ققل شعبة هذا بؼقلف: يعـل مع سقء حػظ 3/147) الجرح والتعديؾ وطؾؼ الؿصـػ يف

ش.ا  همحاد لمثار أحػظ مـ الحؽؿ. وكؼؾ طـ أبقف أكف قال: هق مستؼقؿ يف الػؼف، وإذا جاء أثار شق 

 (.24هق الخزاطل، ضعقػ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

  (1/323.)الضعػاءورواه العؼقظ يف  (3)

  يفوابـ طدي الؽامؾ (3/7.مـ صريؼ: كعقؿ بـ محاد، بف ) 

 (.614تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)
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 نازةاحلطً بً ع  - 18

قال: حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (618)

سللت الحؽؿ طـ  :شعبة قال :قالصاحب الطقالسة  (1)أبا داود سؿعت

يعـل أكف مل يؽـ طـده إٓ -سللت إبراهقؿ  :فؼال ؟الصدقة أتدفع يف صـػ

والحسـ بـ طؿارة يروي طـ الحؽؿ طـ يحقك بـ  -ما حؽك طـ إبراهقؿ

وذكر باقل الحديث كحق  ،بـ طباسالحؽؿ طـ مجاهد طـ وا (2)الجزار

 (3)حديث محؿد بـ يحقك.

 (4)محؿقد بـ غقالن كاأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (619)

ٓ ترو طـ  :ائت جرير بـ حازم فؼؾ لف :يل شعبة قال :قالكا أبق داود 

سللت  :قال ؟وأي شلء ذاك :فؼؾت لف .فنكف يؽذب :الحسـ بـ طؿارة

فؼال  .مل يصؾ طؾقفؿ :فؼال ؟طىل قتىل أحد ملسو هيلع هللا ىلصصىل الـبل  :ؾتالحؽؿ ق

                                                        

 هق الطقالسل. (1)

 (: ...، طـ يحقك بـ الجزار طـ طظ.3/95) الؽامؾيف  (2)

 ( مـ صريؼ: صالح بـ أمحد، بف.3/95) الؽامؾورواه ابـ طدي يف  (3)

 .التؼريبثؼة، مـ رجال  (4)
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بـ جبقر طـ  (1)طـ سعقد -طتقبة بـايعـل -الحسـ بـ طؿارة طـ الحؽؿ 

ما تؼقل يف  :وسللت الحؽؿ فؼؾت .طؾقفؿ ملسو هيلع هللا ىلص : صىل الـبلبـ طباس قالا

مـ ذكره طـ  :قؾت .طظ :قال ؟مـ ذكره :قؾت .يعتؼقن :قال ؟أوٓد الزكاء

فروى الحسـ بـ طؿارة  .يذكر مـ أحاديث الحسـ البصري :قال ؟طظ

 (2)طـ الحؽؿ طـ يحقك بـ الجزار طـ طظ.

 :قال حدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر بـ أبل خقثؿة فقؿا كتب إيل   (611)

 (4)كا طبدان -بـ طبد العزيز بـ أبل رزمة (3)يعـل محؿد-بـ أبل رزمة اكا 

ة طـ الحؽؿ طـ يحقك بـ روى الحسـ بـ طؿار :طـ أبقف طـ شعبة قال

ما حدثت  :فؾؼقت الحؽؿ فسللتف طـفا فؼال ،الجزار طـ طظ سبعة أحاديث

 (5)بشلء مـفا.

                                                        

 (: وقال الحسـ بـ طؿارة، طـ الحؽؿ، طـ مؼسؿ، طـ ابـ طباس... .1/257) الضعػاءيف  (1)

 صحقح. (2)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (1/257.مـ صريؼ: محؿقد بـ غقالن، بف ) 

 (.258ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 .التؼريبهق طبد الل بـ طثؿان بـ جبؾة، وهق وأبقه ثؼتان مـ رجال  ( 4)

 .ٍّْ أثس صخٔح( مـ صريؼ: ابـ أبل رزمة، بف، 1/258) الضعػاءلعؼقظ يف ورواه ا (5)



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 417 

 

 

 

 

الفسـجاين كا يحقك بـ  بـ الحسـ (1)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (611)

، ترك شعبة حديث الحسـ بـ طؿارة وتؽؾؿ فقف :قال (3)كا جرير (2)الؿغقرة

 تؽؾؿ الـاس فقف بعد. ثؿ

بـ حػص  (4)ذكره أبل كا إسؿاطقؾ :د الرمحـ قالحدثـا طب (612)

 فنين إنْ  :ٓ تؼرب الحسـ بـ طؿارة :قال يل شعبة :غـدر قال :قالإيظ 

 (5)رأيتؽ تؼربف مل أحدثؽ.

 احلله بً عتيبة  - 19

كا  (6)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كا يحقك بـ الؿغقرة (613)

 .ـا طـ ثؼات أصحابؽحدث :لؿا ورد شعبة البصرة قالقا لف :قال (7)جرير

                                                        

 (.24ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

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

 .التؼريبهق جرير بـ طبد الحؿقد الضبل، ثؼة، مـ رجال  (3)

 (.438رمجة برقؿ )ت تؼريب التفذيبصدوق.  (4)

 سـده حسـ. (5)

 تؼدم. (6)

 هق الضبل، تؼدم. (7)
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حدثتؽؿ طـ ثؼات أصحابل فنكؿا أحدثؽؿ طـ كػقر يسقر مـ هذه  إنْ  :قال

 ،وحبقب بـ أبل ثابت ،وسؾؿة بـ كفقؾ ،الحؽؿ بـ طتقبة :الشقعة

 (1).ومـصقر

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (614)

 :يل شعبة قال :قال -مفدي بـايعـل -طبد الرمحـ  قال: سؿعت -الؿديـل

 (2)مل أر مثؾ طؿرو بـ ديـار وٓ الحؽؿ وٓ قتادة يف الثبت.

بـ الؼاسؿ الحراين  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل أخبرين سحقؿ (615)

إٓ ستة  (5)مل يسؿع الحؽؿ مـ مؼسؿ :بـ يقكس طـ شعبة قال (4)كا طقسك

                                                        

 وهق ابـ الؿعتؿر. (1)

  ورواه ابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/154.مـ صريؼ: يحقك بـ معقـ، أكبلكا جرير، بف ) 

 صحقح. (2)

:  (8/66)الجرح والتعديؾهق محؿد بـ الؼاسؿ الحراين، الؿعروف بـسحقؿ، قال الؿصـػ يف  (3)

 هُسئؾ أبل طـف؟ فؼال: صدوق.ا

تؼريب هق طقسك بـ يقكس بـ أبل إسحاق السبقعل، كقيف كزل الشام مرابًطا، ثؼة، ملمقن.  (4)

 (.5376ترمجة برقؿ ) التفذيب

هق مِؼسؿ بـ ُبْجرة، ويؼال: َكْجدة. أبق الؼاسؿ، مقىل طبد الل بـ الحارث، ويؼال لف: مقىل ابـ طباس:  (5)

ترمجة  تؼريب التفذيبسقى حديث واحد.  البخاريدوق، وكان يرسؾ وما لف يف لؾزومف لف، ص

 (.6921برقؿ )



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 419 

 

 

 

 

 (1)أحاديث.

 سبيب بً أبي ثابت  - 21

 كاأبـ الؿغقرة  كا يحقك كحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحق (616)

 .حدثـا طـ ثؼات أصحابؽ :لؿا ورد شعبة البصرة قالقا لف :جرير قال

حدثتؽؿ طـ ثؼات أصحابل فنكؿا أحدثؽؿ طـ كػقر يسقر مـ هذه  إنْ  :فؼال

 (2)ومـصقر. ،وسؾؿة بـ كفقؾ ،وحبقب بـ أبل ثابت ،الحؽؿ بـ طتبة :الشقعة

 ***سليه بً دبري  - 21

 بـايعـل -صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ حدثـا طبد الرمحـ كا  (617)

 :فؼال ،سللت يحقك بـ سعقد الؼطان طـ حؽقؿ بـ جبقر :قال -الؿديـل

 ؟مـ تركف :قؾت .وقد روى طـف زائدة ،ايسقرً  اإكؿا روى شقئً  ؟كؿ روى

 (3).مـ أجؾ حديث الصدقة :شعبة :قال

                                                        

جامع (، و2/416) ســ الترمذي(، و4152( برقؿ )3/35) العؾؾ ومعرفة الرجاليـظر  (1)

 (.211-211)ص التحصقؾ

 (.611تؼدم برقؿ ) (2)

 صحقح. (3)

= 
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أبقف يعـل حديثف طـ محؿد بـ طبد الرمحـ بـ يزيد طـ  قال أبْ حمند:

جاءت  مـ سلل ولف ما يغـقف» :أكف قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ طبد الل بـ مسعقد طـ الـبل 

 ؟وما غـاه ،يا رسقل الل :ققؾ .«مسللتف   وجفف خدوشا أو كدوحا يقم الؼقامة

 (1).«أو حساهبا مـ الذهب امخسقن درمهً» :قال

لعبد الرمحـ  قؾت :قالبـ سـان  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (618)

يحقك الؼطان  حدثـل :ؼالف ؟تركت حديث حؽقؿ بـ جبقر ؿَ لِ  :بـ مفديا

 (3).أخاف الـار :فؼال ؟سللت شعبة طـ حديث حؽقؿ بـ جبقر :قال

يحقك  قال :قالحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كا مسدد  (619)

يعـل حديث حؽقؿ بـ جبقر طـ  ؟سللت شعبة طـ الحديث :بـ سعقدا

 ملسو هيلع هللا ىلصـ طبدالرمحـ بـ يزيد طـ أبقف طـ طبد الل بـ مسعقد طـ الـبل محؿد ب

فؼال  .«أو حساهبا مـ الذهب امخسقن درمهً» :قال ؟ما غـاه :أكف ققؾ لف

                                                        

=   ورواه العؼقظ يفالضعػاء (1/338.) 

 ابـ طدي يف والؽامؾ (2/515.مـ صريؼ: صالح بـ أمحد، بف ) 

 ( لؾدارقطـل.5/215-217) العؾؾيـظر  (1)

 (.92ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 ( مع تعؾقؼ لؾؿصـػ طؾقف.785(، وسقليت برقؿ )2/515) الؽامؾ(، و1/338) الضعػاءيـظر  (3)
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 (1)أحدث بف. أخاف الل أنْ  :شعبة

 احلطً بً ديياز  - 22

بـ إبراهقؿ بـ شعقب كا  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (621)

فجاء  ،كـا طـد شعبة :يؼقل (4)أبا داود قال: سؿعتبـ طظ  (3)طؿرو

حدثـا  :فجؾس فؼال .هفـا ،يا أبا سعقد :بـ ديـار فؼال شعبة (5)الحسـ

 :قال : ...،طؿر بـ الخطاب يؼقل قال: سؿعتمحقد بـ هالل طـ مجاهد 

 (6)فؼام الحسـ فذهب. ؟مجاهد سؿع طؿر :فجعؾ شعبة يؼقل

                                                        
 صحقح. (1)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (1/338 وابـ طدي يف ،)الؽامؾ (2/517 ،مـ صريؼ: مسدد ،)

 بف، بـحقه مختصًرا.

 ه(: صدوق، ثؼة.ا7/187) الجرح والتعديؾهق أبق الحسـ الطبري الػراء، قال طـف الؿصـػ يف  (2)

 هق الػالس. (3)

 هق الطقالسل. (4)

ف، وقد تركف  هق الحسـ بـ ديـار أبق سعقد البصري، وهق الحسـ بـ واصؾ التؿقؿل، (5) وديـار زوج ُأم 

 هتذيب التفذيب(، و3/24) لسان الؿقزان(، و2/292) التاريخ الؽبقرغقر واحد. يـظر 

(2/275.) 

 صحقح. (6)

  ورواه ابـ طدي يفالؽامؾ (3/117 :مـ صريؼ: طؿرو بـ طظ، بف، وفقف زيادة بعد ققلف )= 
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 سفط بً ضليناٌ  - 23

أمحد  قال :قالفسـجاين حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ ال (621)

أخذ مـل حػص بـ  :أخبرين شعبة قال :قال يحقك :-حـبؾ بـايعـل -

 (1)وكان يلخذ كتب الـاس فقـسخفا. :فؾؿ يرده قال اسؾقؿان كتابً 

 سذاز بً أزطاة  - 24

بـ مقسك كا  (2)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا مجاهد (622)

قؽ بالحجاج بـ طؾ :يل شعبة قال :قال (4)بـ آدم ثـا أبق شفاب (3)يحقك

                                                        

بة: يا أبا الػضؾ، تحػظ شقًئا طـ محقد بـ )فؼام الحسـ(، قال: وجاء بحر السؼاء فؼال لف شع =

هالل؟ قال: كعؿ، ثـا محقد بـ هالل، ثـا شقخ مـ بـل طدي يؽـك أبا مجاهد، قال: سؿعت طؿر 

 يؼقل: ...، فؼال شعبة: هل هل.

( بلن هذا الؼقل مـ شعبة يدل طىل أن الحسـ كان ٓ 2/276) التفذيبواستدل الحافظ يف 

 هيتعؿد الؽذب.ا

 (.4257( برقؿ )3/77) العؾؾ ومعرفة الرجال. صحقح (1)

 .التؼريبهق الخقارزمل، وهق الُخت ظ، ثؼة مـ رجال  (2)

 (.7546ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق يحقك بـ آدم بـ سؾقؿان الؽقيف أبق زكريا، ثؼة فاضؾ.  (3)

تؼريب التفذيب ترمجة برقؿ . هق طبد ربف بـ كافع الؽـاين الحـاط، أبق شفاب إصغر، صدوق يفؿ (4)

(3814.) 
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 او ،أرصاة ومحؿد بـ إسحاق
 
 (1).طـد البصريقـ كتؿ طظ

بـ محؿد بـ رجاء بـ السـدي  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (623)

كا يحقك بـ آدم كا أبق شفاب  -راهقيف بـايعـل -كا إسحاق بـ إبراهقؿ 

 اطؾقؽ بالحجاج بـ أرصاة و :يل شعبة قال :قالالحـاط 
 
يف  كتؿ طظ

 (3)وخالد الحذاء. ،يف هشام بـ حسان :البصريقـ

                                                        
 سـده حسـ، واكظر ما بعده. (1)

 ( مـ صريؼ: يحقك بـ آدم، بف.4/1455ورواه العؼقظ ) 

(: كتبت طـف بؿحضر أبل يف مجؾس وهق 8/87) الجرح والتعديؾقال الؿصـػ طـف يف  (2)

 هصدوق.ا

وقع طـده: )الـضر( بدل: )البصريقـ(، سـده حسـ، واكظر ما قبؾف، وهق طـد العؼقظ كؿا تؼدم، و (3)

 يف البصريقـ يف هشام بـ حسان، وخالد الحذاء( فقف غؿٌز مـف فقفؿا: ولفذا 
 
وققل شعبة: )واكتؿ طظ

 ( مـ ترمجة خالد الحذاء بعدما ذكر ققل شعبة هذا:1/643) مقزان آطتدالقال الذهبل يف 

طباد بـ طباد: أراد شعبة أن يضع مـ خالد الحذاء، قؾت: ما التػت أحد إىل هذا الؼقل أبًدا. وقال 

 هفلتقت أكا ومحاد بـ زيد فؼؾـا لف: مالؽ! أُجـِـَْت؟! أكت أطؾؿ. وهتددكاه، فلمسؽ.ا

(: قؾت: هذا آجتفاد مـ شعبة مردود ٓ ُيؾَتَػُت إلقف، بؾ خالد وهشام 6/191) السقروقال يف 

ر مـ حجاج وابـ إسحاق، بؾ ضعػ هذيـ ضاهر، ومل مها أوثؼ بؽثق الصحقحقـمحتجٌّ هبؿا يف 

 هيتركا.ا

، وابـ تؼريب التفذيببالـسبة لحجاج بـ أرصاة ففق صدوق كثقر الخطن والتدلقس كؿا يف  قًت:

إسحاق أرفع مـف، ففق كؿا قال الحافظ: )صدوق يدلس(: ففق حسـ الحديث إذا صرح بالتحديث، 

فؼد جعؾ ابـ إسحاق يف مرتبة هل أرفع مـ مرتبة ( لؾذهبل، 33)ص الؿققظةويـظر كتاب 

 حجاج.
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 يب بً دشدزِضاخَل  - 25

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (624)

 :شعبة قال :ؼاليحقك ذكر الخصقب بـ جحدر ف قال: سؿعت -الؿديـل

 (1)أمل أقؾ لؽ. :فؾؿا أكثرت قال شعبة .يف كػسل مـ حديث هذا شلء

 خليد بً دعفس  - 26

ثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين ثـا أمحد بـ حد (625)

أخبرين خؾقد بـ جعػر وكان مـ  :حـبؾ كا محؿد بـ جعػر كا شعبة قال

 (2)أصدق الـاس وأشدهؿ اتؼاء.

                                                        
 صحقح. (1)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (2/379.مـ صريؼ: الحسـ بـ شجاع طـ طظ بـ الؿديـل، بف ) 

  وابـ طدي يفالؽامؾ .مـ صريؼ: صالح بـ أمحد، بف 

 صحقح. (2)
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 خالد بً احلازخ  - 27

بـ إبراهقؿ بـ شعقب كا  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (626)

 اقستثـل خالدً ف ،ٓ يحدث كان شعبة يحؾػ أنْ  :بـ طظ قال (2)طؿرو

 ومعاذ بـ معاذ. -الحارث بـايعـل -

 باب ايداٍ

 داود بً الفساٍير  - 28

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (627)

بـ اوذكر داود  -سعقد الؼطان بـايعـل -يحقك  قال: سؿعت -الؿديـل

 (3)كان شعبة يضعػف. :فراهقج فؼال

                                                        

 (.367قال طـف الؿصـػ: صدوق ثؼة. تؼدم ذلؽ تحت إثر رقؿ ) (1)

س. (2)  هق الػال 

 مـ صريؼ: صالح بـ أمحد، بف. الؽامؾ(، وابـ طدي يف 2/391) الضعػاءورواه العؼقظ يف  (3)
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 السبيع بً صبيح  - 29

 :طبد الل بـ أمحد بـ حـبؾ فقؿا كتب إيل   كاأثـا طبد الرمحـ حد (628)

سللت شعبة طـ الربقع بـ  :بـ إبراهقؿ كا حجاج بـ محؿد قال (1)كا أمحد

 (2)مـف. مبارك أحب إيل   :فؼال ؟صبقح والؿبارك بـ فضالة

                                                        

 هق الدورقل. (1)

 (.5171( برقؿ )3/243) العؾؾ ومعرفة الرجالصحقح.  (2)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (4/1368.) 

  يف  طديوابـالؽامؾ (8/23مـ صريؼ: طبد ا ).لل بـ أمحد، بف 

 (.615وتؼدمت ترمجة حجاج بـ محؿد تحت إثر رقؿ )
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 شبيد اليامي  - 31

د بـ بـ الحسـ الفسـجاين كا أمح (1)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (629)

ما رأيت  :شعبة يؼقل قال: سؿعت -(2)ايعـل قرادً -حـبؾ كا أبق كقح 

 (3)مـ زبقد. اخقرً  ابالؽقفة شقخً 

 شباٌ أبو عنسو بً العالء  - 31

قال: حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا كصر بـ طظ قال أخبرين أبل  (631)

 (4).اكتب قراءة أبل طؿرو بـ العالء فسقصقر أستاذً ا :شعبة يؼقل سؿعت

                                                        

 (.24تؼدمت ترمجتف تحت إثر رقؿ ) (1)

 .التؼريبوهق طبد  الرمحـ بـ غزوان، ثؼة، مـ رجال  (2)

 صحقح. (3)

 صحقح، وكصر بـ طظ هق الجفضؿل، وهق وأبقه ثؼتان. (4)
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 باب ايطني

 ضليناٌ التيني  - 32

 (1)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ مسؾؿ الرازي حدثـل الربقع (631)

أفضؾ مـ  اما رأيت محدثً  :شعبة يؼقل قال: سؿعت -يحقك بـايعـل -

 (2).سؾقؿان التقؿل كان إذا حدث بحديث يرفعف ترى الؽراهقة يف وجفف

كا  :حدثـا طبد الرمحـ كا أبل وطظ بـ الحسـ الفسـجاين قآ (632)

أصدق مـ سؾقؿان التقؿل وكان إذا  امل أر أحدً  :قع بـ يحقك كا شعبة قالالرب

 (3)تغقر وجفف. ملسو هيلع هللا ىلصحدثـا بلحاديث يرفعفا إىل الـبل 

بـ خؾػ كا شقخ  (4)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا بؽر (633)

 سؾقؿان التقؿل طـدكا يؼقـ. ؽُّ َش  :شعبة يؼقل قال: سؿعتبالبصرة 

                                                        
 (.1913برقؿ ) ترمجة تؼريب التفذيبصدوق لف أوهام.  (1)

 سـده حسـ. (2)

 سـده كالذي قبؾف. (3)

 (.746ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق بؽر بـ خؾػ البصري، أبق بشر، صدوق.  (4)
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 ضعيد بً بػري  - 33

كا أبق زرطة طبد الرمحـ بـ طؿرو الدمشؼل حدثـا طبد الرمحـ  (634)

 :قال ؟سللت شعبة طـ سعقد بـ بشقر :بـ طتبف كا بؼقة قال (1)حدثـل القلقد

 (2)ذاك صدوق الؾسان.

 اهلرليُّ لنى بً عبد اهلل أبو بلٍسُض  - 34

بـ زفر  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل طـ أبل مسفر كا مزاحؿ (635)

 (4)قلء.دطـل ٓ أَ  :قال ؟يلسللت شعبة طـ أبل بؽر الفذ :الؽقيف قال

                                                        

 (9/12 ،)الجرح  والتعديؾهق القلقد بـ طتبة إشجعل أبق العباس الدمشؼل الؿؼري، ثؼة.  (1)

تؼريب التفذيب ( 7489ترمجة برقؿ.) 

 حسـ: ٕجؾ بؼقة فنكف حسـ الحديث.سـده  (2)

  وقد رواه ابـ طدي يفالؽامؾ (4/13 :مـ صريؼ: أبل زرطة الدمشؼل، بف، ومـ صريؼ )

 مقسك بـ أيقب، وحققة بـ شريح، كالمها طـ بؼقة بف، كحقه.

ـ، هق مزاحؿ بـ زفر التقؿل، أبق خزيؿة الؽقيف، قال الحافظ: )مؼبقل(، وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾق (3)

وهـاك مزاحؿ بـ زفر آخر أرفع صبؼة مـ هذا يروي طـف شعبة، أما هذا فقروي طـ شعبة، ويـظر 

هتذيب الؽؿال (27/419.) 

  (4/341.)الؽامؾورواه ابـ طدي يف  (4)

  يفوالخطقب الؽػاية (1/114.مـ صريؼ: يزيد بـ طبد الصؿد، ثـا أبق مسفر، بف ) = 

 



t T        431 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 

 بً حييى يُِّسالطَّ  - 35

 :سؾقؿان بـ حرب قال قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (636)

  (1).بـ يحقك بالصدق ي  رِ الس   وصػ شعبةُ 

سؿعت  :يل شعبة قال :قالبـ طباية  (3)ةسؾؿ (2)حدثـا :وقال (637)

 .انذاك صدوق الؾس فنن   :اسؿع مـف :قال .ٓ :قؾت ؟مـ السري بـ يحقك

 أو كحقه. .مـ أصدق الـاس :أو قال

                                                        

=   يزيد الؿستؿظ، ثـا أبق مسفر، طـ طثؿان بـ زفر، قال:  مـ صريؼ: محؿد بـ طديورواه ابـ

 ذاكرت شعبة طـ هذيؾ أبل بؽر الفذيل، فؼال: دطـل ٓ أقلء.

 وطثؿان هذا هق أخق مزاحؿ بـ زفر كؿا قال ابـ أبل حاتؿ، ومل أجد يف ترمجتف أكف روى طـ شعبة.

 ـ طدي يف وروى هذا الؼقل طـ شعبة أيًضا محؿد بـ شعقب، رواه بسـده إلقف ابالؽامؾ 

(4/341.) 

 رجال سـده كؾفؿ ثؼات. (1)

 الؼائؾ )حدثـا( هق سؾقؿان بـ حرب. (2)

( ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، وذكره ابـ حبان يف 4/85) التاريخ الؽبقرذكره البخاري يف  (3)

الثؼات (8/287وقال: مـ أصحاب شعبة بـ الحجاج، يروي طـ شعبة، روى طـف سؾ ،) قؿان بـ

 هحرب.ا



T t   مقدمة اجلرح والتعديل 
 431 

 

 

 

 

 ضليناٌ بً املغرية  - 36

 (2)أخبرين أمحد :بـ يحقك قال (1)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (638)

سؾقؿان بـ الؿغقرة  :قال شعبة :يؼقل (3)شبابة قال: سؿعتبـ أبل سريج ا

 (4).سقد أهؾ البصرة

قال: أبق كقح  (6)شؽاب كا قرادإبـ الحسـ بـ  (5)كا محؿد (639)

 (7)سؾقؿان بـ الؿغقرة سقد أهؾ البصرة. :بة يؼقلشع سؿعت

                                                        

 هق الذهظ. (1)

هق أمحد بـ الصباح الـفشظ، أبق جعػر بـ أبل سريج الرازي الؿؼرئ، ثؼة، حافظ، لف غرائب.  (2)

تؼريب التفذيب ( 51ترمجة برقؿ.) 

 (.2748ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق شبابة بـ سقار، ثؼة، حافظ، ُرمل باإلرجاء.  (3)

 صحقح. (4)

 (.612م تحت إثر رقؿ )ثؼة، تؼد (5)

 (.629قراد هق طبد الل بـ غزوان، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

 صحقح. (7)
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 ضلنة بً كَيل  - 37

 (1)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كا يحقك بـ الؿغقرة (641)

 .حدثـا طـ ثؼات أصحابؽ :لؿا ورد شعبة البصرة قالقا لف :جرير قال (2)كا

 :حدثتؽؿ طـ ثؼات أصحابل فنكؿا أحدثؽؿ طـ كػقر مـ هذه الشقعة إنْ  :قال

 (3)ومـصقر. ،وحبقب بـ أبل ثابت ،والحؽؿ بـ طتقبة ،كفقؾ سؾؿة بـ

ضلناٌ األغس  - 38
(4)

 

بـ أبل الحارث كا أمحد  (5)حدثـا طبد الرمحـ كا إسؿاطقؾ (641)

 :طـ شعبة قال -محؿد إطقر بـايعـل - (6)طـ حجاج -حـبؾ بـايعـل -

وكان  ،وكان قد لؼل أبا هريرة وأبا سعقد ،مـ أهؾ الؿديـة اكان إغر قاصًّ 

 (7)رضا.

                                                        
 (.334تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 هق الضبل. (2)

 (.613تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

  (4/297.)الجرح والتعديؾهق سؾؿان أبق طبد الل إغر مقىل جفقـة، وهق أصبفاين.  (4)

 (.155ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 (.615ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

 صحقح. (7)
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ضله العلوي  - 39
(1)

 

 :قالبـ إدريس اكا  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج (642)

فنن  :قؾت .ثؼة :قال ؟أي شلء تؼقل يف مفدي بـ مقؿقن :لشعبة قؾت

يؽتب طـد أكس  (3)مفدي بـ مقؿقن أخبرين طـ سؾؿ العؾقي أكف رأى أباكا

 (5).كان سؾؿ يرى الفالل قبؾ الـاس بققم :قال (4).يف سبقرجة

 السبقرجة إلقاح. :بـ إدريساقال 

                                                        

 الجرح والتعديؾ .هق سؾؿ بـ ققس العؾقي، ولقس هق مـ ولد طظ بـ أبل صالب  (1)

(4/263.) 

 (.54ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 هق أبان بـ أبل طقاش. (3)

 هل إلقاح كؿا سقليت. (4)

( مـ صريؼ: أبل سعقد إشج، وطؿرو الـاقد، كالمها طـ 2/53) الضعػاءالعؼقظ يف  ورواه (5)

 طبدالل بـ إدريس، بف، وطـده: )يقمقـ( بدل: )يقم(.

  ورواه الؿصـػ يفالجرح والتعديؾ (4/262 كا أمحد بـ سؾؿة الـقسابقري، كا قتقبة، كا محاد )

ل: الذي يرى الفالل قبؾ الـاس بققمقـ. قال ابـ زيد، قال: ذكرت لشعبة سؾًؿا العؾقي، فؼا

قتقبة: يؼال إن أشػار طقـقف قد ابقضتا وكان يـظر فقرى أشػار طقـقف فقظـ أكف الفالل، وسقليت إثر 

 ( مختصًرا.699برقؿ )
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e E باب ايػني 

 غَس بً سوغب  - 41

بـ إبراهقؿ بـ شعقب كا  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (643)

ما تصـع بشفر بـ  :معاذ بـ معاذ يؼقل قال: سؿعتبـ طظ  (2)طؿرو

 .-حقشب بـايعـل - (3).شعبة قد ترك حديث شفر إن   :حقشب

 

                                                        

 (، وأن الؿصـػ قال طـف: صدوق، ثؼة.367ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 هق الػالس. (2)

 صحقح. (3)
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e E باب ايطا٤ 

 فياٌطلشة بً ىافع أبو ض  - 41

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (644)

كان شعبة يرى أن أحاديث أبل  :طبد الرمحـ قال قال: سؿعت -الؿديـل

 (1).سػقان طـ جابر إكؿا هق كتاب سؾقؿان القشؽري

أبو طالب احلذاو  - 42
(2)

 

بـ أبل مريؿ كا مخؾد بـ يزيد احدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا  (645)

 (3)وكان رجؾ صدق. :ة طـ أبل صالب الحجام قالحدثـل شعبة طـ قتاد

                                                        

 صحقح. (1)

هق أبق صالب الضبعل الحجام، ُسئؾ أبق زرطة طـ اسؿف؟ فؼال: ٓ أطرف اسؿف. وهق بصري ثؼة.  (2)

الجرح والتعديؾ (9/397.) 

  (9/397.)الجرح والتعديؾ(، 5719( برقؿ )3/389) العؾؾ ومعرفة الرجاليـظر  (3)
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e E باب ايعني 

 عبد اهلل بً عوٌ  - 43

حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك أخبرين محؿقد بـ غقالن  (646)

إيل مـ يؼقـ  بـ طقن أحبُّ ا شؽُّ  :شعبة قال :قالكا الـضر بـ شؿقؾ 

 (1).غقره

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أمحد بـ إبراهقؿ الدورقل كا أبق  (647)

 ،ما رأيت مثؾ أيقب السختقاين :شعبة قال قال: سؿعتداود الطقالسل 

 (2)ويقكس بـ طبقد. ،وابـ طقن

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه ابـ شاهقـ يفالثؼات محؿقد بـ غقالن، بف. ( مـ صريؼ:591( برقؿ )183)ص 

  وابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/159.مـ صريؼ: الـضر بـ شؿقؾ، بف ) 

 صحقح. (2)
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 عاصه بً ضليناٌ األسول  - 44

 قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا طباس بـ محؿد الدوري  (648)

طاصؿ  :قال شعبة: -محؿد بـايعـل -قال حجاج  :يحقك بـ معقـ يؼقل

 (1)ٕكف أحػظفؿا. :ؿان يعـل الـفدييعـل يف أبل طث .مـ قتادة أحب إيل  

 عبد السمحً بً عبد اهلل املطعودي  - 45

 (3)بـ محؿد كا أبق داود (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا مؼاتؾ (649)

هق مع  :قال ؟ما شلكف :قال ؟طـ الؿسعقدي يترو :رجؾ لشعبة قال :قال

يت فؾؿا قدم شعبة بغداد أُ  (4).اذهب فاسؿع مـف ،هق صدوق :قال .همٓء

 .ب الؿسعقدي فسؿع مـفبؽت

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (651)

تـفك الـاس طـ  :لشعبة قؾت :قالمعاذ بـ معاذ  قال: سؿعت -الؿديـل

                                                        

(1) تاريخ ابـ معقـ ( رواية الدوري.3838برقؿ ) 

 (.492ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 هق الطقالسل. (3)

 صحقح. (4)
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أكت هفـا  :قال .وقد قدم يف البقعة ي،الحسـ بـ طؿارة وتلمركا بالؿسعقد

 (1).بعد

قد بـ غقالن كا محؿ كاأحدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك  (651)

 إكف صدوق. :فؼال ،الؿسعقدي طـد شعبة رَ كِ ذُ  :قال (2)أبق داود

 عبد امللم بً أبي ضليناٌ  - 46

ذكره أبل كا محؿد بـ أبل صػقان  :حدثـا طبد الرمحـ قال (652)

ٓ تحدث طـ طبد الؿؾؽ بـ أبل  َؽ لَ  امَ  :لشعبة قؾت :قالحدثـل أمقة 

وتدع  (3)فالن تحدث طـ :قؾت :قال .تركت حديثف :قال ؟سؾقؿان

 .كف كان حسـ الحديثإ :قؾت .تركتف :قال ؟طبدالؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (1/261:مـ صريؼ ) .صالح بـ أمحد، بف 

  وابـ طدي يفالؽامؾ (3/96 مـ صريؼ: طبد الل بـ محؿد بـ طبد العزيز، قال: قرأت يف )

سؿعت معاذ بـ معاذ يؼقل: قؾت لشعبة:...،  -يعـل إىل أمحد بـ حـبؾ–كتاب طظ بـ الؿديـل 

 وذكره.

 هق الطقالسل. (2)

ج فقفا إثر أيت ذكرها بعد.هق محؿد بـ طبقد الل العرزمل كؿا يف الؿراجع  (3)  التل ُخر 
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 (1)مـ حسـفا فررت. :قال

                                                        
صحقح، ومحؿد بـ أبل صػقان هق محؿد بـ طثؿان بـ أبل صػقان الثؼػل، ُكِسَب هـا إىل جده وهق  (1)

: إكف التؼريب، وأمقة هق ابـ خالد بـ إسقد ثؼة، وأما ققل الحافظ يف التؼريبثؼة مـ رجال 

ٕجؾ حديث واحد  الضعػاءة، وإكؿا ذكره العؼقظ يف صدوق. فبعقد: فؼد وثؼف مجاطة مـ إئؿ

: وما أبدى العؼقظ فقف غقر حديث واحد التفذيبوصؾف وأرسؾف غقره، وقد قال الحافظ كػسف يف 

 هوصؾف وأرسؾف غقره.ا

  (1/151.)تحرير التؼريب(، و1/371) هتذيب التفذيبويـظر 

  وقد روى إثر العؼقظ يفالضعػاء (3/791). 

  وابـ طدي يفالؽامؾ (6/525.) 

  والخطقب يفالجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع (2/111 مـ صريؼ: محؿد بـ أبل )

 صػقان، بف.

ـَ آصطالحل، وإكؿا قصد شعبة  اإلمام ققل  : )مـ حسـفا فررت( ٓ يعـل الُحْس

الل كالم مػقد لؾغاية يف كتابف  الغريب الؿستـؽر، ولشقخـا العالمة الؿحدث ربقع الؿدخظ حػظف

 .تؼسقؿ الحديث إىل صحقح وحسـ وضعقػالؿاتع 

(: أصؾؼ كثقر مـ  الؿحدثقـ لػظ )الحسـ( واختؾػت مؼاصدهؿ يف 9-8قال وفؼف الؿقىل )ص

 إصالقف.

فتارة يطؾؼقكف ويريدون بف الغريب الؿستـؽر، ومـ ذلؽ ققل الخطقب البغدادي وقد تؼدم بنسـاده 

هقؿ الـخعل أكف قال: كاكقا يؽرهقن إذا اجتؿعقا أن يخرج الرجؾ أحسـ حديثف أو أحسـ ما إىل إبرا

 طـده.

قال أبق بؽر: طـك إبراهقؿ بإحسـ: الغريب: ٕن الغريب غقر الؿللقف يستحسـ أكثر مـ 

 الؿشفقر الؿعروف وأصحاب الحديث يعبرون طـ الؿـاكقر هبذه العبارة.

.، ثؿ ساق إسـاده إىل أمقة بـ خالد قال: ققؾ لشعبة: ما لؽ ٓ تروي ولفذا قال شعبة بـ الحجاج..

 = طـ طبد الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان وهق حسـ الحديث؟ فؼال: مـ حسـفا فررت. 

 



t T        441 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 عبد الوازخ بً ضعيد  - 47

بـ الحسـ الفسـجاين ثـا  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (653)

سللت أكا ويحقك بـ  :معاذ بـ معاذ قال :قالبـ الؿبارك (2)طبدالرمحـ

ما يؿـعؽؿ مـ ذلؽ  :فؼال .أبل التقاحسعقد شعبة طـ شلء مـ حديث 

أحػظ لحديث أبل التقاح  افؿا رأيت أحدً  -يعـل طبد القارث- ؟الشاب

 (3).فجعؾ يؿرها كلهنا مؽتقبة يف قؾبف ،فؼؿـا فجؾسـا إلقف فسللـاه .مـف

                                                        

ويظفر يل مـ الـص إخقر أن السائؾ أراد بالحسـ الغريب الصحقح، وأن شعبة أراد بف الغريب           =

 الؿستـؽر، والل أطؾؿ.

الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان وإْن قال فقف الحافظ: )صدوق لف أوهام(: فنن الذهبل قال ذلؽ أن طبد 

 فقف: )ثؼة(.

 وبالتلمؾ يف ترمجتف يظفر رجحان ما قالف الذهبل.

 وغقره. هتذيب التفذيببؾ لف  تزكقات ططرة مـ إئؿة اكظرها يف 

ا حسب اطتؼ اده يف طبد الؿؾؽ، وشعبة فالسائؾ أصؾؼ الحسـ طىل الغريب الصحقح إصالًقا ُلَغقيًّ

أصؾؼ الحسـ بؿعـك الغريب الؿستـؽر حسب تخقفف مـ أوهام طبد الؿؾؽ مع أكف مل يفؿ إٓ يف 

ْػَعة.ا  هحديث واحد وهق حديث الشُّ

 ولؿزيد فائدة يرجع إىل كتاب شقخـا وفؼف الؿقىل.

 (.24تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبوي  البصري، ثؼة. هق طبد الرمحـ بـ الؿبارك العقشل الطػا (2)

 رجال سـده ثؼات كؾفؿ، وطبد الرمحـ بـ الؿبارك مـ تالمذة معاذ بـ معاذ. (3)
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 (1)قال أبق جعػر :حدثـا طبد الرمحـ سؿعت أبل يؼقل (654)

 طـد أكف كان -ارثطبد الق بـايعـل -حؾػ يل طبد الصؿد  :الؿسـدي

 (2)تعرف اإلتؼان يف قػاه. :قال شعبة -يعـل أباه-شعبة فؾؿا قام 

 عنس بً أبي ضلنة  - 48

يعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ ثـا طظ  (655)

كان شعبة يضعػ طؿر  :يحقك بـ سعقد قال قال: سؿعت -الؿديـل بـا

 (3)بـ أبل سؾؿة.ا

 عبد الكدوع بً مطله  - 49

بـ إبراهقؿ كا  (4)رمحـ حدثـل أبل كا مسؾؿحدثـا طبد ال (656)

                                                        
هق طبد الل بـ محؿد بـ طبد الل بـ جعػر الجعػل أبق جعػر الؿعروف بالؿسـدي، ثؼة حافظ مجع  (1)

 (2/323-324 ،)تاريخ بغدادلؿسـد مـ حداثتف. الؿسـد، وققؾ لف: الؿسـدي: ٕكف كان يطؾب ا

تؼريب التفذيب ( 3661ترمجة برقؿ.) 

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

، ثؼة ملمقن مؽثر، َطِؿل بلخرة.  (4) ترمجة  تؼريب التفذيبهق مسؾؿ بـ إبراهقؿ إزدي الػراهقديُّ

 (.6661برقؿ )
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طـف ويثبتف ودلـا  يوكان شعبة يرو :طبدالؼدوس بـ مسؾؿ قال مسؾؿ

 (1)طؾقف.

 يسِّعجناٌ بً مكطه الَب  - 51

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (657)

إن البري حدثـا  :لشعبة قؾت :قالبـ قتقبة  (2)سؾؿ قال: سؿعت -الؿديـل

 :فؼال .بـ مسعقدايحدث أكف سؿع  (3)طـ أبل إسحاق أكف سؿع أبا طبقدة

 (4)وجعؾ يضرب جبفتف. .ه كان أبق طبقدة بـ سبع سـقـأو  

                                                        

 صحقح. (1)

 (.2484ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق. هق سؾؿ بـ قتقبة الشعقري، أبق قتقبة،  (2)

أبق طبقدة بـ طبد الل بـ مسعقد مشفقر بؽـقتف، وإشفر أكف ٓ اسؿ لف غقرها، ويؼال: اسؿف طامر.  (3)

 (.8294ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبكقيف ثؼة والراجح أكف ٓ يصح سؿاطف مـ أبقف. 

 سـده حسـ. (4)

  ورواه ابـ طدي يفالؽامؾ (6/266.مـ صريؼ: صالح بـ أمحد، بف ) 

( بعدما ساق هذا إثر: هذا آستدٓل بؽقكف ابـ سبع 5/76) هتذيب التفذيبقال الحافظ يف 

 هسـقـ طىل أكف مل يسؿع مـ أبقف لقس بؼائؿ، ولؽـ راوي الحديث ضعقػ، والل أطؾؿ.ا

 ( لؾؿصـػ.256)ص الؿراسقؾ(، و1/28) ســ الترمذيويـظر 
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 عوف بً أبي مجيلة األعسابي  - 51

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (658)

طـ يل شعبة يف أحاديث طقف  قال :قاليحقك  قال: سؿعت -الؿديـل

طـ أبل هريرة إذا  -بـ سقريـايعـل -خالس طـ أبل هريرة ومحؿد 

 (1).احدً اترى لػظفؿ و :قال يل شعبة ،مجعفؿ

 كالؿـؽر طىل طقف. قال أبْ حمند:

 علي بً شيد بً ددعاٌ  - 52

 :قال شعبة (2)أبا القلقد قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ كا أبل  (659)

 (3).اوكان رفاطً  ،ثـا طظ بـ زيد بـ جدطان

                                                        
 صحقح. (1)

 هق الطقالسل. (2)

 صحقح. (3)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (3/957.) 

  وابـ طدي يفالؽامؾ (6/334.مـ صريؼ: أبل القلقد، بف ) 

  ورواه طبد الل بـ أمحد يفالعؾؾ (3/225( برقؿ )4978.) 

  ومـ صريؼف: العؼقظ يفالضعػاء (3/957.مـ صريؼ: يحقك بـ سعقد طـ شعبة، بف ) 

 ( مـ صريؼ: طبد الصؿد بـ طبد القارث، ومسؾؿ بـ إبراهقؿ، 958-3/957اه العؼقظ )ورو = 
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 املَلب عنسو بً معاويةأبو   - 53

بـ أبل الحارث كا أمحد بـ  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا إسؿاطقؾ (661)

أبق الؿفؾب مل يسؿع مـ أبل بـ  :طـ شعبة قال (2)حـبؾ طـ حجاج

 (3)كعب.

 عنسو بً ديياز  - 54

حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ بـ  (661)

مل أر مثؾ  : شعبةيل قال :قالطبد الرمحـ بـ مفدي  قال: سؿعتالؿديـل 

 (4)يعـل يف الثبت. .وٓ قتادة ،وٓ الحؽؿ ،طؿرو بـ ديـار

                                                        

 كؾقفؿا طـ شعبة، بف. =

سقر أطالم ققلف )وكان رف اًطا(، أي: إكف يرفع ما يرويف الغقر مقققًفا طىل الصحابة، ويـظر  

 مؼدمة ابـ الصالحالـؽت طىل ( ٓبـ حجر، و2/631) تبصقر الؿـتبف(، و6/131) الـبالء

 ( لؾزركشل.2/59)

 (.155ثؼة، واكظر ما تؼدم مـ التعؾقؼ طىل ترمجتف تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.615هق حجاج بـ محؿد إطقر، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 ( مع التعؾقؼ طؾقف.561صحقح، وقد تؼدم بر قؿ ) (3)

 (.614صحقح، وقد تؼدم برقؿ ) (4)
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 عنسو بً عبد اهلل أبو إضشاق اهلنداىي  - 55

قال: بـ محؿد  (1)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا مؼاتؾ (662)

سؿع أبق إسحاق مـ  :قال رجؾ لشعبة :أبا داود الطقالسل يؼقل سؿعت

مـ  اكان هق أحسـ حديثً  ،ما كان يصـع هق بؿجاهد :قال ؟مجاهد

 (2).ومـ الحسـ وابـ سقريـ ،مجاهد

قال:  (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا طبد الل بـ جعػر الرقل (663)

أشعرت أن جدك مل  :شعبة بـ الحجاج قال :قالطقسك بـ يقكس  سؿعت

أكا سللتف طـ ذلؽ فؼال  ؟يسؿع مـ الحارث إطقر إٓ أربعة أحاديث

 (4).يل

بـ الؼاسؿ  (5)أخبرين سحقؿ :ـ كا أبل قالحدثـا طبد الرمح (664)

مل يسؿع أبق إسحاق الفؿداين مـ  :الحراين كا طقسك بـ يقكس طـ شعبة قال

                                                        

 (.492ر رقؿ )ثؼة، تؼدم تحت إث (1)

 صحقح. (2)

قل الؼرشل، مقٓهؿ، ثؼة، لؽـف تغقر بلخرة فؾؿ يػحش اختالصف.  (3) هق طبد الل بـ جعػر بـ غقالن الر 

تؼريب التفذيب ( 3271ترمجة برقؿ.) 

 (.577صحقح وقد تؼدم تخريجف برقؿ ) (4)

 (.615قال طـف أبق حاتؿ: صدوق. وقد تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
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 (1)الحارث إطقر إٓ أربعة أحاديث.

 عنسو بً مسة  - 56

حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين كا أمحد بـ  (665)

ما رأيت طؿرو  :ؼقلشعبة ي قال: سؿعت -ايعـل قرادً - (2)حـبؾ كا أبق كقح

 (3).بـ مرة يف صالة إٓ ضــت أكف ٓ يـصرف حتك يستجاب لفا

بـ مسؾؿ بـ طبد الحؿقد  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا بشر (666)

قال كان  ؟طؿرو بـ مرة :لشعبة قؾت :قال (6)كا بؼقة (5)الحؿصل كا حققة

 .اأكثرهؿ طؾؿً 

كا حدثـا طبد الرمحـ كا بشر بـ مسؾؿ بـ طبد الحؿقد الحؿصل  (667)

طـ طؿرو بـ مرة  يلشعبة مل ترو قؾت :قالكا بؼقة -شريح بـايعـل -حققة 

                                                        
 ر إثر الذي قبؾف.اكظ (1)

 هق طبد الرمحـ بـ غزوان، ثؼة، تؼدم. (2)

 صحقح. (3)

  ورواه طظ بـ الجعد يفمسـده (1/277( برقؿ )مـ صريؼ: طبد الرمحـ بـ غزوان، بف.51 ) 

 ه(: سؿعت طـف وكان صدوًقا.ا2/368) الجرح والتعديؾقال طـف الؿصـػ يف  (4)

 .ريبالتؼهق ابـ شريح، ثؼة مـ رجال  (5)

 (.741ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق ابـ القلقد، صدوق كثقر التدلقس طـ الضعػاء.  (6)
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 (1).اكان أصغر الؼقم وأكثرهؿ طؾؿً  :قال ؟اوكان مرجئً 

 عطاء اخلساضاىي  - 57

كا  ابـ ديسؿ العسؽري بسامر (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق طظ (668)

يحقك بـ أيقب كا حجاج بـ محؿد طـ شعبة كا ططاء الخراساين وكان 

 .اقًّ ِس كَ 

 بو ٍازوٌ العبديأعنازة بً دويً   - 58

 بـايعـل -كا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين كا أمحد  (669)

لق شئت  :يل شعبة قال :قالكا يحقك بـ آدم حدثـل معىل بـ خالد  -حـبؾ

 (3).لحدثـل أبق هارون العبدي طـ أبل سعقد الخدري بؽؾ شلء لػعؾ

قال: حـبؾ كا طظ حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ  (671)

                                                        

 رجالف هؿ رجال السـد الؿتؼدم قبؾف. (1)

 أبق طظ بـ ديسؿ هذا مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 (7/123 ،)لسان الؿقزانصحقح، ورجالف ثؼات كؾفؿ، ومعىل بـ خالد هق الرازي، ويـظر  (3)

  (8/334.)الجرح والتعديؾو

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (3/1125 .) 

  وابـ طدي يفالؽامؾ (6/147.مـ صريؼ: أمحد بـ حـبؾ ) 
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كـت أتؾؼك الركبان أيام  :يل شعبة قال :قاليحقك بـ سعقد  سؿعت

 افؾؿا قدم أتقتف فرأيت طـده كتابً  ،أسلل طـ أبل هارون العبدي (1)الجرام

 (2).هذا الؽتاب حؼ :قال ؟ما هذا الؽتاب :فقف أشقاء مـؽرة يف طظ فؼؾت

 (4)ري كا محؿدبـ سؾؿة الـقسابق (3)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (671)

ذكر شعبة أبا هارون  :يؼقل اوكقعً  قال: سؿعت -يعـل البؾخل-بـ أبان ا

 (5).االعبدي فؾؼل مـف جزًّ 

 يعـل أكف ذكر بغقر الجؿقؾ. قال أبْ حمند:

                                                        

 ه: الجرام صرام الـخؾ.اقال الؿعؾؿل  (1)

: )الحراح(، وطـد ابـ طدي يف الضعػاءوصرام الـخؾ هق جـقف، ووقع طـد  العؼقظ يف  قًت:

الؽامؾاج( بدل: )الجرام(.: )الْجر 

 صحقح. (2)

  يف  العؼقظورواهالضعػاء (3/1126.) 

  يفوابـ طدي الؽامؾ (6/146.مـ صريؼ: صالح بـ أمحد، بف ) 

 (.296ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.296ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.818صحقح، واكظر إثر رقؿ ) (5)
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 عنساٌ بً سديس  - 59

حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا طبد الل بـ ديـار البصري  (672)

 كلكف يثبتف. .اطجبً  اكان شقئً  :ذكر شعبة طؿران بـ حدير فؼال :قال

 باب ايفا٤

 الفسز بً فضالة  - 61

بـ أمحد الجرشل  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل حدثـل سؾقؿان (673)

رأيت شعبة بـ الحجاج طـد  :يزيد بـ هارون قال قال: سؿعتالدمشؼل 

 الػرج بـ فضالة يسللف طـ حديث مـ حديث إسؿاطقؾ بـ طقاش.

                                                        
  (4/74.)لسان الؿقزان(، و4/111) ؾالجرح والتعديكذاب، ويـظر  (1)
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e E باب ايكاف 

 قيظ بً مطله  - 61

 قال: سؿعتـ كا محؿد بـ سعقد الؿؼرئ حدثـا طبد الرمح (674)

يذكر طـ أبل  -بشقر بـ سؾؿان بـايعـل -بـ الحؽؿ  (1)طبدالرمحـ

 طـ شعبة أكف ذكر ققس بـ مسؾؿ فجعؾ يثبتف. (2)داود

 الكاضه بً عوف الػيباىي  - 62

يعـل ابـ -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد كا طظ  (675)

بـ طقف  الؼاسؿَ  -الؼطان سعقد بـايعـل -ذكركا لقحقك  :قال -الؿديـل

دخؾت طؾقف وحرك يحقك رأسف قؾت  :قال شعبة :الشقباين فؼال يحقك

لق مل  :قال ؟يف الحديث فُ ػَ ع  َض  :قؾت لقحقك .فجعؾ يحقد ؟كفلما ش :لقحقك

                                                        

 (.158تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 هق الطقالسل. (2)
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 (1)يضعػف لروى طـف.

 قيظ بً السبيع  - 63

بـ غقالن كا  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كا محؿقد (676)

 (4).يعـل ققس بـ الربقع .طؾقؽ هبذا إسدي :ـ شعبة قالط (3)أبق داود

كا محؿد بـ يحقك كا محؿقد بـ غقالن كا أبق داود طـ شعبة  (677)

 ذاكرين ق :قال
 
وإكؿا  ،الضحؽ قس بـ الربقع الحديث فجعؾ يؼع طظ

 (5).سؿعفا مـ أصحابلأأضحؽ كلكؿا 

لثؾج بـ طبد الل بـ أبل ا (6)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل ثـا محؿد (678)

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه ابـ طدي يفالؽامؾ (7/153-154.مـ صريؼ: صالح بـ أمحد، بف ) 

 (.619ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 هق الطقالسل. (3)

 صحقح. (4)

 صحقح. (5)

ي، صدوق.  هق محؿد بـ طبد الل بـ (6) ترمجة  تؼريب التفذيبإسؿاطقؾ بـ أبل الثؾج، أصؾف مـ الر 

 (.6137برقؿ )
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قدمت الؽقفة  :شعبة يؼقل قال: سؿعتبـ غزوان قراد  (1)كا طبدالرمحـ

ققس  :كـا لـسؿقف وإنْ  ،قد سبؼـل إلقف اإٓ وجدت ققًس  افؿا أتقت شقخً 

 (2).الجقال

 (3)كا أبق غسان التستري :حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل قال (679)

أن  ادخؾقا طىل ققس قبؾ :لـا شعبة قال :قالداود  أبا قال: سؿعت

 (4).يؿقت

 :شعبة قال :قالأبا داود  قال: سؿعتأبق غسان التستري  (5)كا (681)

 (6)سؿعت أبا حصقـ يثـل طىل ققس.

                                                        

 (.629ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 سـده حسـ. (2)

ي، صدوق.  (3) ترمجة  تؼريب التفذيبهق يقسػ بـ مقسك التستري، أبق غسان القشؽري، كزيؾ الر 

 (.7945برقؿ )

 سـده حسـ. (4)

 كا أبق غسان( هق أبق حاتؿ الرازي.الؼائؾ ) (5)

 سـده حسـ. (6)
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e E ّباب ايال 

 ليح بً أبي ضليه  - 64

أبا كعقؿ الػضؾ  قال: سؿعتحدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل  (681)

 اكقػ سللت ططاء وصاوًس  :شعبة لؾقث بـ أبل سؾقؿ قال :قالبـ دكقـ ا

 (1).َؽ قْ أبِ  ػ  سؾ طـ هذا ُخ  :قال ؟ؿ يف مجؾسكؾف اومجاهدً 

فؼد دل سمال شعبة لؾقث بـ أبل سؾقؿ طـ اجتؿاع  قال أبْ حمند:

 همٓء الثالثة لف يف مسللة كالؿـؽر طؾقف.

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (4/1186.مـ صريؼ: والد الؿصـػ أبل حاتؿ، بف ) 

 ( وابـ طدي يف 4/1186ورواه يف ،)الؽامؾ (7/234 مـ صريؼ: محؿد بـ خؾػ )

تؿع لؽ ططاء، وصاوس، التؿقؿل، ثـا قبقصة، قال: قال شعبة لؾقث بـ أبل سؾقؿ: أيـ اج

ومجاهد؟ فؼال: إذ أبقك يضرب بالخػ لقؾة طرسف. قال قبقصة: فؼال رجؾ كان جالًسا لسػقان: 

 فؿا زال شعبة متؼقًّا لؾقث مـ يقمئٍذ.
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e E ِٝباب امل 

 أبو الصبري ذلند بً مطله بً تدزع  - 65

بـ  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ بـ الحسـ الفسـجاين كا هشام (682)

تلخذ طـ أبل الزبقر وهق  :يل شعبة قال :قالبـ طبد العزيز  (2)طؿار كا سقيد

 (3).؟ٓ يحسـ يصظ

 (5)بـ الحسـ الفسـجاين كا كعقؿ (4)حدثـا طبد الرمحـ كا طظ (683)

فلخذ شعبة  ،مـ أبل الزبقر يؼقل: سؿعت (6)اهشقؿً  قال: سؿعتبـ محاد ا

                                                        
هق هشام بـ طؿار بـ كصقر السؾؿل الدمشؼل الخطقب، صدوق مؼرئ، كبر فصار يتؾؼـ، فحديثف  (1)

 (.7353ة برقؿ )ترمج تؼريب التفذيبالؼديؿ أصح. 

ؾؿل، مقٓهؿ الدمشؼل، وققؾ: أصؾف محصل. وققؾ غقر ذلؽ، ضعقػ  (2) هق سقيد بـ طبد العزيز السُّ

ا.   (.2717ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبجدًّ

( مـ صريؼ: سؾقؿان بـ طبد الل بـ خالد، وهشام بـ طؿار، 7/285) الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (3)

 كؾقفؿا طـ سقيد، بف.

 (.24ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.24هق الخزاطل، ضعقػ، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 = تؼريب التفذيبهق هشقؿ بـ بشقر السؾؿل القاسطل، ثؼة ثبت، كثقر التدلقس واإلرسال الخػل.  (6)
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 (1).كتابل فؿزقف

غقالن كا أبق  ذكره أبل كا محؿقد بـ :حدثـا طبد الرمحـ قال (684)

إيل أن ألؼاه حتك لؼقتف بؿؽة مـ  ما كان أحد أحب   :طـ شعبة قال (2)داود

 .اسؽت فؾؿ يؼؾ شقئً  ثؿ :قال أبق داود (3).أبل الزبقر

 ذلند بً عبد السمحً بً أبي ليلى  - 66

بـ سعقد  (5)بـ سؾؿة كا أمحد (4)حدثـا طبد الرمحـ كا أمحد (685)

بـ أبل لقىل اأفادين  :ـ شعبة قالط -طبادة بـايعـل - (6)الرباصل كا روح

 (7).أحاديث فنذا هل مؼؾقبة

                                                        

 (.7362ترمجة برقؿ ) =

 ( مـ صريؼ: كعقؿ بـ محاد، بف.7/284-285) الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (1)

 هق الطقالسل. (2)

 صحقح. (3)

 (.296هق أمحد بـ سؾؿة الـقسابقري، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.37ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ.  (5)

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (6)

 صحقح. (7)

= 
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بـ إبراهقؿ بـ شعقب كا  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (686)

ما  :شعبة يؼقل يؼقل: سؿعت (3)أبا داود قال: سؿعتبـ طظ  (2)طؿرو

 (4)بـ أبل لقىل.امـ  اأسقأ حػظً  ارأيت أحدً 

 د األهلاىياذلند بً شي  - 67

بـ أيقب الـصقبل كا  (5)ل كا مقسكحدثـا طبد الرمحـ كا أب (687)

 (7)استفداين شعبة حديث محؿد بـ زياد. :قال (6)بؼقة

                                                        

=   ورواه العؼقظ يفالضعػاء (4/1254 حدثـا طبد الل بـ أمحد بـ طبد السالم، حدثـا :) أمحد ابـ

 سعقد الدارمل، حدثـا الـضر بـ شؿقؾ، قال: سؿعت شعبة يؼقل...، وذكره.

 (.367ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 هق الػالس. (2)

 هق الطقالسل. (3)

 صحقح. (4)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (4/1254.) 

  وابـ طدي يفالؽامؾ (7/389.مـ صريؼ: طؿرو بـ طظ، بف ) 

ترمجة  تؼريب التفذيببـ أيقب بـ طقسك الـصقبل، أبق طؿران إكطاكل، صدوق. هق مقسك  (5)

 (.6995برقؿ )

 (.741ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق ابـ القلقد، صدوق كثقر التدلقس طـ الضعػاء.  (6)

 صحقح. (7)
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 ذلند بً إضشاق  - 68

بـ الؿـذر الحزامل  (1)إبراهقؿ كا حدثـا طبد الرمحـ كا أبل (688)

شعبة  قال: سؿعتسؿعـا إسؿاطقؾ بـ طؾقة  :بـ مفدي قآ (2)وإبراهقؿ

 (3).محؿد بـ إسحاق صدوق يف الحديث :يؼقل

 قال: سؿعتبـ يعقش  (4)ـا طبد الرمحـ كا أبل كا طبقدحدث (689)

محؿد بـ إسحاق أمقر  :بـ بؽقر يذكر طـ شعبة قال (5)يقكس

 (6).الؿحدثقـ

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا مجاهد بـ مقسك كا يحقك بـ آدم كا  (691)

                                                        

 (.182صدوق، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

ا،  فبعقد التؼريبوأما ققل الحافظ يف صؾ، ثؼة، هق إبراهقؿ بـ مفدي الؿصقصل، بغدادي إ (2) جدًّ

  (1/169.)هتذيب التفذيبفؼد وثؼف أبق حاتؿ، وابـ قاكع، ويـظر 

 صحقح. (3)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق طبقد بـ يعقش الؿحامظ، أبق محؿد الؽقيف العطار، ثؼة.  (4)

(4435.) 

 (.7957قؿ )ترمجة بر تؼريب التفذيبصدوق يخطئ.  (5)

 سـده حسـ. (6)

  ورواه البخاري يفالتاريخ الؽبقر (1/41 مـ صريؼ: طبقد بـ يعقش قال: سؿعت يقكس بـ )

 بؽقر يؼقل: سؿعت شعبة يؼقل...، وذكره.
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 اطؾقؽ بؿحؿد بـ إسحاق و :يل شعبة قال :قالأبق شفاب 
 
طـد  كتؿ طظ

 (1).البصريقـ

طبد الرمحـ كا محؿد بـ محؿد بـ رجاء بـ السـدي ثـا  حدثـا (691)

كا أبق شفاب  :كا يحقك بـ آدم قال -راهقيف بـايعـل -إسحاق بـ إبراهقؿ 

 ،طؾقؽ بؿحؿد بـ إسحاق والحجاج بـ أرصاة :يل شعبة قال :قالالحـاط 

 او
 
 (2).وخالد الحذاء ،يف البصريقـ يف هشام بـ حسان كتؿ طظ

يؼقل طـ  (3)الـػقظ قال: سؿعتا أبل حدثـا طبد الرمحـ ك (692)

إن كان أحد يستلهؾ أن يسقد يف الحديث  :شعبة قال :قال (4)طبدالل

 (5)فؿحؿد بـ إسحاق.

                                                        

 ( مع التعؾقؼ طؾقف.621( و)621سـده حسـ، وقد تؼدم برقؿ ) (1)

 ( مع التعؾقؼ طؾقف.621سـده حسـ، وتؼدم برقؿ ) (2)

 (.3619ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبطبد الل بـ محؿد بـ طظ بـ كػقؾ الحراين، ثؼة، حافظ. هق  (3)

 هق ابـ الؿبارك. (4)

 صحقح. (5)
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 ذلند بً ذكواٌ  - 69

كا شعبة  (2)بـ حبقب كا أبق داود (1)حدثـا طبد الرمحـ كا يقكس (693)

 (3)وكان كلخقر الرجال. :قال شعبة ،أخبرين محؿد بـ ذكقان :قال

 ً مكطهمغرية ب  - 71

أبق بؽر بـ أبل خقثؿة فقؿا كتب إيل كا  كاأحدثـا طبد الرمحـ  (694)

كان الؿغقرة أحػظ مـ  :يحقك بـ معقـ كا حجاج إطقر طـ شعبة قال

 (4)الحؽؿ.

                                                        

الجرح هق يقكس بـ حبقب بـ طبد الؼاهر بـ طبد العزيز العجظ، أبق بشر، وثؼف الؿصـػ يف  (1)

  (9/237.)والتعديؾ

 هق الطقالسل. (2)

 صحقح. (3)

 (: فنن فقف تػسقًرا لؼقلف: )أحػظ مـ الحؽؿ(.615حقح، ويـظر ا لتعؾقؼ طىل إثر رقؿ )ص (4)
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 مصاسه بً شفس الضيب  - 71

بـ حبقب كا أبق داود كا شعبة  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا يقكس (695)

 (3)ال.بـ زفر الضبل وكان كلخقر الرج (2)أخبرين مزاحؿ

 ميضوز بً املعتنس  - 72

 كاأبـ الؿغقرة  (4)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك كا يحقك (696)

 مـصقر مـ الثؼات. :شعبة قال :قال  (5)جرير

 مينوٌ أبو عبد اهلل  - 73

 :حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ قال (697)

                                                        

 (.693ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.6624ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)

 صحقح. (3)

  ورواه ابـ طدي يفمؼدمة الؽامؾ (1/161 ،مـ صريؼ: أبل القلقد الطقالسل، طـ شعبة، بف )

 .وهق الطقالسل داود ا الؿصـػ فنكف طـده مـ صريؼ: أبلأم

 (، وأن أبا حاتؿ قال طـف: صدوق.334تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.334هق الضبل، ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
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ـ أبل طبد الل الذي روى طـف طقف طـ زيد ب (1)سللت يحقك طـ مقؿقن

 (2).زطؿ شعبة أكف كان فساًل  :أرقؿ فحؿض وجفف وقال

 امليَال بً عنسو  - 74

 بـايعـل -حدثـا طبد الرمحـ كا صالح بـ أمحد بـ حـبؾ كا طظ  (698)

أتك شعبة الؿـفال بـ  :يحقك بـ سعقد الؼطان يؼقل قال: سؿعت -الؿديـل

يعـل  :سؿعت أبل يؼقل :(4)طبد الرمحـ قال (3)فتركف اطؿرو فسؿع صقتً 

                                                        

الجرح هق مقؿقن أبق طبد الل البصري الؽـدي، ويؼال: الؼرشل، مقىل طبد الرمحـ بـ سؿرة.  (1)

 (.7111ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب (8/234 ،)والتعديؾ

 صحقح. (2)

  ورواه طبد الل بـ أمحد يفالعؾؾ (3/112( برقؿ )ومـ صريؼف العؼقظ يف 4457 ،)الضعػاء 

 ( طـ أبقف، طـ يحقك، بف.4/1334)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (4/1334.مـ صريؼ: صالح، بف ) 

 هلػسؾ: الرديء.ا: اققلف: )كان فساًل( قال الؿعؾؿل 

( مادة: ]َفَسَؾ[، ويـظر الؽالم طىل 11/519) لسان العربوتصحػ إىل )الرويء(، ويـظر 

 (.351تحؿقض القجف يف التعؾقؼ طىل إثر رقؿ )

 صحقح. (3)

  ورواه العؼقظ يفالضعػاء (8/41.مـ صريؼ: صالح، بف ) 

ت: فنن الؼائؾ )سؿعت أبل( هق طبد الرمحـ وقع يف إصؾ: )قال أبق طبدالرمحـ( والصقاب ما أثب (4)

 = ابـ أبل  حاتؿ الؿصـػ، وكـقتف: أبق محؿد، وقد كؼؾ هذا الـص طـف طـ أبقف غقر واحد، مـفؿ:

 



t T        462 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 (1)فؽره السؿاع مـف مـ أجؾ ذلؽ. :سؿع صقت قراءة بللحان أكف

                                                        

  (1/373.)شرح التبصرة والتذكرةالعراقل يف  =

 ه(: ٕكف سؿع مـ داره صقت قراءة بالتطريب.ا8/357) الجرح والتعديؾوقال الؿصـػ يف  (1)

ْطُتِرض طىل شعبة يف تركف لؾؿـفال: فؾعؾ الؿـفال كان ٓ يعؾؿ طـ ذلؽ، فؼد قال العؼقظ يف وقد ا

الضعػاء (4/1381 حدثـا محؿد بـ إسؿاطقؾ :)–(1)حدثـا محؿقد -هق الصائغ محدث مؽة
 

ابـ غقالن، حدثـا وهب طـ شعبة، قال: أتقت مـزل مـفال بـ طؿرو، فسؿعت مـف صقت الطـبقر: 

 أسللف. فرجعت ومل

 : وهال  سللتف: فعسك كان ٓ يعؾؿ.-الؼائؾ وهب بـ جرير-قؾت 

ا فنن هذا ٓ يقجب قدًح  :وهذا اطتراض صحقح(: 468)ص هدي السارييف  قال الحافظ 

بـ أبل خقثؿة بسـد لف طـ الؿغقرة بـ مؼسؿ أكف كان يـفك إطؿش طـ الرواية اوروى  ،يف الؿـفال

 .هؾ كاكت تجقز شفادة الؿـفال طىل درمهقـ ،كشدتؽ بالل :د بـ أبل زيادطـ الؿـفال وأكف قال لقزي

 .الؾفؿ ٓ :قال

 ،ٕن راويفا محؿد بـ طؿر الحـػل ٓ يعرف :وهذه الحؽاية ٓ تصح :-الؼائؾ هقالحافظ- قؾت

ا حؽك طـ مغقرة أكف ٕن جريرً  :ولق صحت فنكؿا كره مـف مغقرة ما كره شعبة مـ الؼراءة بالتطريب

 ه.اوهبذا ٓ يجرح الثؼة .وزن سبعة :كان الؿـفال حسـ الصقت وكان لف لحـ يؼال لف :لقا

(2)( معؾًؼا طىل كالم شقخف السابؼ: ولذا قال ابـ الؼطان2/179) فتح الؿغقثيف  قال السخاوي 
 

 ه.اطؼب كالم ابـ أبل حاتؿ ما كصف: هذا لقس بجرحة إٓ أن يتجاوز إىل حد  يحرم، ومل يصح لؽ طـف

ٌػ ضاهٌر، وقد وثؼف ابـ معقـ، والعجظ، وغقرمها كالـسائل،  ثؿ قال السخاوي: وجرحف هبذا تعسُّ

 .صحقحفوابـ حبان، وقال الدارقطـل: إكف صدوق.: واحتج بف البخاري يف 

بؾ وطؾؼ لف مـ رواية شعبة كػسف طـف فؼال يف باب ما يؽره مـ الُؿثَْؾة مـ الذبائح: تابعف سؾقؿان 

طـ ابـ طؿر، قال: لعـ الـبل  -هق ابـ جبقر–طـ سعقد  -يعـل ابـ طؿرو–بة، طـ الؿـفال طـ شع

                                                            .                                        مـ مث ؾ بالحققان. ووصؾف البقفؼل ملسو هيلع هللا ىلص

  (3/363.)بقان القهؿ واإليفاميف (1)

 = وقع طـد العؼقظ: محؿد بدل: محؿقد. وهق تصحقػ. (2)
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ا بؿا لعؾف سؿعف مـف قبؾ ذلؽ، أو لزوال الؿاكع         = وفقف دلقؾ طىل أن شعبة مل يترك الرواية طـف: وذلؽ إم 

 همـف طـده...ا

(: والقرع ما فعؾ شعبة: ٕن الطـبقر ٓ يضرب 1/615) الـؽت القفقةيف  وقال البؼاطل 

إٓ بعؾؿف، أو بلن َيْعِرف أهُؾف مـف السؿاح فقؿا يؼارب ذلؽ مؿا َيْخرُم الؿروءة إٍن مل يؽـ  يف بقت أحدٍ 

ًؼا، وهق جعؾ ذلؽ طؾًة لعدم سؿاطف مـف: إلثبات جرحف، والؿـفال مـ الثؼة ُمَػس 
: فؾذلؽ مل (1)

بف  يستبعد شعبة طؾؿف بف، ورأيت بخط بعض أصحابـا أكف وثؼف ابـ معقـ، والـسائل، واحتج

 ـــــــــــ ه.اصحقحفالبخاري يف 

وهذا هق الذي محؾ مجاطة مـ أئؿة أهؾ الحديث أن يؼقلقا: إن الجرح ٓ يؼبؾ مـ الجارح  قًت:

 إٓ مػسًرا: ٕكف قد يجرحف بؿا لقس جارًحا طـد غقره.

(: وأما الجرح فنكف ٓ يؼبؾ إٓ 117-116)ص طؾقم الحديثيف  قال أبقطؿرو بـ الصالح 

ػسًرا ُمَبق ـ السبب: ٕن الـاس يختؾػقن فقؿا يجرح وما ٓ يجرح فقطؾؼ أحدهؿ الجرح بـاًء طىل م

 أمٍر اطتؼده جرًحا ولقس بجرح يف كػس إمر، فالبد مـ بقان سببف: لقـظر فقف أهق جرح أم ٓ.

ٌر يف الػؼف وأصقلف، وذكر الخطقب الحافظ أكف مذهب إئؿة مـ حػا ظ الحديث وهذا ضاهٌر ُمَؼر 

 هوكؼاده، مثؾ البخاري ومسؾؿ وغقرمها...ا

 كالم جقد فقف تػصقؾ حسـ. ولؾحافظ ابـ حجر 

: فنن كان مـ ُجرح مجؿاًل قد وثؼف أحٌد مـ أئؿة هذا الشلن مل يؼبؾ الجرح فقف مـ أحٍد قال 

: فنن  أئؿة هذا الشلن كائـًا مـ كان إٓ مػسًرا: ٕكف قد ثبتت لف رتبة الثؼة فال يزحزح طـفا إٓ بلمر جظ

ٓ يقثؼقن إٓ مـ اطتبروا حالف يف ديـف ثؿ يف حديثف وتػؼدوه كؿا يـبغل وهؿ أيؼظ الـاس فال ُيـؼض 

 حؽُؿ أحِدهؿ إٓ بلمر صريح.

ل ففق يف حق ز  ر إذا صدر مـ طارٍف: ٕكف إذا مل يعد  وإْن خال طـ التعديؾ قبؾ الجرح فقف غقر مػس 

 تدريب الراوي(، 193)ص كزهة الـظر، هقل الؿجرح فقف أوىل مـ إمهالف.االؿجفقل، وإطؿال ق

                                                                                                             ـــــــــــــــــــــــ (.1/517)

 هم.: صدوق ربام وتؼريب التفذيبقال احلافظ يف  (1)

 = 
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 ايطابط يطًب تفطري اجلسح:   =
ا يف الغالب، وٓ مـاص مـ أخذ تؾؽ الجروح الؿبفؿة يرد الجرح يف كتب الجرح والتعديؾ مبفؿً 

لئال يتعّطؾ الـؼد، ولؽـ يتلكد صؾب تػسقر الجرح حقث تقجد قريـة داطقة إلقف. كؿا قال  :بآطتبار

ا أحد، بؾ إكؿا كطؾبف حقث يحتؿؾ الحال شؽًّ  طبد القهاب بـ طظ السبؽل: ٓ كطؾب التػسقر مـ كؾ

إما ٓختالٍف يف آجتفاد، أو لتفؿٍة يسقرة يف الجارح، أو كحق ذلؽ مؿا ٓ يقجب سؼقط ققل 

. ـَ ـَ َبْق  الجارح وٓ يـتفل إىل آطتبار بف طىل اإلصالق، بؾ يؽقن َبْق

أحبار إمة، مبرًأ طـ مظان التفؿة، أو  ا مـأما إذا اكتػت الظـقن واكتػت التُّفُؿ، وكان الجارح َحْبرً 

ا بقـ الـؼاد، فال كتؾعثؿ طـد جرحف وٓ ُكْحِقُج الجارح إىل ا بالضعػ متروكً كان الؿجروح مشفقرً 

 (1)تػسقر، بؾ صؾب التػسقر مـف والحالة هذه صؾٌب لغقبة ٓ حاجة إلقفا...

ُّٓت٘ نتب اجلسح ٚايتعدٌٜ َٔ اجلسٚح   املب١ُٗ:دٛاب ابٔ ايصالح عُا تط
قال ابـ الصالح: ولؼائؾ أن يؼقل: إكؿا يعتؿد الـاس يف جرح الرواة ورّد حديثفؿ طىل الؽتب التل 

صـّػفا أئؿة الحديث يف الجرح أو يف الجرح والتعديؾ، وقّؾؿا يتعرضقن فقفا لبقان السبب، بؾ 

ديث يؼتصرون طىل مجرد ققلفؿ: فالن ضعقػ، وفالن لقس بشلء... وكحق ذلؽ، أو هذا ح

ضعقػ، وهذا حديث غقر ثابت... وكحق ذلؽ، فاشتراط بقان السبب يػضل إىل تعطقؾ ذلؽ وسّد 

 باب الجرح يف إغؾب إكثر.

قال: وجقابف أن ذلؽ وإن مل كعتؿده يف إثبات الجرح والحؽؿ بف، فؼد اطتؿدكاه يف أن تققػـا طـ 

دكا فقفؿ ريبة ققية ُيقِجُب مثُؾفا قبقل حديث مـ قالقا فقف مثؾ ذلؽ، بـاء طىل أن ذلؽ أوقع طـ

التّققػ، ثؿ مـ اكزاحت طـف الريبة مـفؿ ببحث طـ حالف أوجب الثؼة بعدالتف قبؾـا حديثف ومل كتققػ 

 (2).وغقرمها مؿـ مّسفؿ مثؾ هذا الجرح مـ غقرهؿ الصحقحقـكالذيـ احتج هبؿ صاحبا 

 ٚقد ْٛقؼ ٖرا اجلٛاب مبا ًٜٞ:
ا ئؿة الؿـتصبقـ لفذا الشلن فقـبغل أن يمخذ مسؾ ؿً : أما كالم همٓء إققل الحافظ ابـ كثقرـ  1

 وذلؽ لؾعؾؿ بؿعرفتفؿ، واصالطفؿ واضطالطفؿ يف هذا الشلن، واتصاففؿ :مـ غقر ذكر أسباب

 =   ا، أوٓ سقؿا إذا أصبؼقا طىل تضعقػ الرجؾ أو كقكف متروكً  باإِلكصاف والدياكة والخبرة والـصح:

(1) لشافعقة الؽبرىصبؼات ا (2/21-22و ،)قاطدة يف الجرح والتعديؾ (52)ص. 

(2)
 
طؾقم الحديث (222)ص. = 
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 مَدي بً مينوٌ  - 75

 قؾت :قالحدثـا طبد الرمحـ كا أبق سعقد إشج كا بـ إدريس  (699)

 (1)ثؼة. :قال ؟أي شلء تؼقل يف مفدي بـ مقؿقن :لشعبة

 مَادس أبو احلطً  - 76

بـ أبل بؽر العتؽل  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا أبق زرطة كا طبد الل (711)

                                                        

فالؿحدث الؿاهر ٓ يتخالجف يف مثؾ هذا وقػة يف مقافؼتفؿ لصدقفؿ  ،أو كحق ذلؽ ،ا...كذابً          =

 وأماكتفؿ وكصحفؿ.

ويرّده وٓ  (،أهؾ العؾؿ بالحديثٓ يثبتف )ولفذا يؼقل الشافعل يف كثقر مـ كالمف طىل إحاديث: 

  (1) يحتج بف بؿجرد ذلؽ.

 غقر مبقـ ققل الحافظ ابـ حجر: إن خال الؿجروح طـ التعديؾ ُقبَِؾ الجرح فقف مجؿاًل ـ  2

 (2) السبب إذا صدر مـ طارف.

وبذلؽ يـحصر احتؿال زوال الريبة يف حؼ مـ وث ؼف أئؿة وضعّػف آخرون دون مـ اتػؼقا طىل 

 (3)هاو خال طـ التعديؾ مع وجقد الجرح فقف.تضعقػف أ

 ( مع زيادة فقف تتعؾؼ بَِسَؾؿ العؾقي.642صحقح، وتؼدم برقؿ ) (1)

َؽـ بـ الػضؾ بـ الؿمتؿـ الَعتؽل إزدي، أبق طبد الرمحـ البصري،  (2) هق طبد الل بـ أبل بؽر الس 

 (.3255) ترمجة برقؿ تؼريب التفذيبصدوق. 

(1)  الحديثاختصار طؾقم (79)ص. 

(2) كزهة الـظر (73)ص. 

 .(62-61)ص ضقابط الجرح والتعديؾهذا الؿبحث مـ أولف مـ كتاب  (3)
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فلحسـ شعبة طؾقف  -الصائغ ايعـل مفاجرً -شعبة طـ أبل الحسـ ثـا 

 بـ طباس.اسللت  :قال (1)الثـاء

 دلاعة بً الصبري  - 77

بـ يعؼقب الجقزجاين فقؿا  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا إبراهقؿ (711)

 ؟مجاطة هذا ـْ مَ : -طبد القارث بـايعـل -لعبد الصؿد  قؾت :قال كتب إيل  

وكان  ،وكان شعبة يسلل طـف ،بـ ديـار لشعبة كحق الحسـ اكان جارً  :قال

هق خقر الصقم  :وكان يؼقل ،ٕكف كان مـ العرب :ٓ يجترئ طؾقف

 (3).والصالة

ودل حقداكف طـ الجقاب طىل  ،كان يحقد طـ الجقاب فقف قال أبْ حمند:

 تقهقـف.

                                                        

 سـده حسـ. (1)

 (.275ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة، حافظ، ُرمل بالـصب.  (2)

 صحقح. (3)

  يف  العؼقظورواهالضعػاء (4/1395 وابـ طدي يف ،)الؽامؾ (8/174م ) :ـ صريؼ

 إبراهقؿ بـ يعؼقب، بف.
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 مطعس بً كداو  - 78

بـ  (1)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل حدثـل سؾقؿان (712)

 لكـا كسؿ :شعبة قال :قالالل بـ داود الخريبل طبدالجبار سؿعت طبد 

 (2)الؿصحػ. امسعرً 

                                                        
ترمجة  تؼريب التفذيبهق سؾقؿان بـ طبد الجبار بـ ُزريؼ الخقاط، أبق أيقب البغدادي، صدوق.  (1)

 (.2598برقؿ )

 سـده حسـ. (2)
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e E ٚباب ايٛا 

 وزقاء بً عنس اليػلسي  - 79

بـ حجاج الـقسابقري كا  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا مسؾؿ (713)

كتب ا :يل شعبة قال :قالبـ طظ الحؾقاين كا شبابة بـ سقار  (2)الحسـ

 (3).أحاديث ورقاء طـ أبل الزكاد

بـ إبراهقؿ بـ شعقب كا  (4)ـ كا محؿدحدثـا طبد الرمح (714)

ٓ تؽتب  :قال شعبة لرجؾ :يؼقل (6)أبا داود قال: سؿعتبـ طظ  (5)طؿرو

                                                        

 .الصحقحهق اإلمام مسؾؿ صاحب  (1)

 (.1272ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ.  (2)

 .صحقح (3)

 (.367ٕثر رقؿ )تؼدم تحت ا (4)

س. (5)  هق الػال 

 هق الطقالسل. (6)
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 (1).يعـل مـ سػرك .طـ مثؾ ورقاء حتك ترجع

ذكره أبل كا محؿقد بـ غقالن كا أبق  :حدثـا طبد الرمحـ قال (715)

 (2)ترجع.فنكؽ لـ تؾؼك مثؾف حتك  :طؾقؽ بقرقاء :يل شعبة قال :قالداود 

 واصل بً عبد السمحً أبو سسة  - 81

كا أبق  (3)حدثـا طبد الرمحـ حدثـل أبل كا أبق معؿر الؼطقعل (716)

 (5)هق أصدق الـاس. :قال ؟ةسللت شعبة طـ أبل حر :قال (4)قطـ

                                                        

 صحقح. (1)

  ورواه ابـ طدي يفالؽامؾ (8/379.مـ صريؼ: طؿرو بـ طظ، بف ) 

 صحقح. (2)

قال محؿقد بـ غقالن: قؾت ٕبل داود: أيُّ شلٍء يعـل بؼقلف؟ قال: أفضؾ وأورع وخقر مـف. 

هتذيب الؽؿال (31/434.) 

إبراهقؿ بـ معؿر بـ الحسـ الفاليل، أبق معؿر الؼطقعل أصؾف هروي، ثؼة، ملمقن. هق إسؿاطقؾ بـ  (3)

تؼريب التفذيب ( 419ترمجة برقؿ.) 

 (.5165ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طؿرو بـ الفقثؿ بـ قطـ أبق قطـ البصري، ثؼة.  (4)

 صحقح. (5)
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e E باب اهلا٤ 

 ٍػاو الدضتوائي  - 81

بـ طؿار بـ الحارث الرازي  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد (717)

يعـل -كان هشام  :شعبة يؼقل ل: سؿعتيؼقطظ بـ الجعد  قال: سؿعت

 (2).أحػظ مـل طـ قتادة -الدستقائل

قال:  أبق بؽر بـ أبل خقثؿة فقؿا كتب إيل   كاأحدثـا طبد الرمحـ  (718)

هشام الدستقائل أطؾؿ بحديث  :شعبة قال :قاليحقك بـ معقـ  سؿعت

 (3).قتادة مـل وأكثر مجالسة لف مـل

                                                        

 هثؼة.ا(: صدوق، 8/43) الجرح والتعديؾقال طـف الؿصـػ يف  (1)

 صحقح. (2)

 صحقح. (3)

  ورواه طظ بـ الجعد يفمسـده (1/511( برقؿ )ومـ صريؼف: الخطقب يف 1111 )الؽػاية 

 ( طـ شعبة، بف.1/263)
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 قال: سؿعتبـ محؿد  (1)حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا مؼاتؾ (719)

إذا حدثؽؿ هشام الدستقائل بشلء فاختؿقا  :شعبة قال :قال (2)داود أبا

 (3) .طؾقف

قال:  (5)بـ خالد كا أمقة بـ خالد (4)ةبأخبرين هد :كا أبل قال (711)

كف صؾب الحديث إ :ما مـ الـاس أحد أققل :شعبة بـ حجاج يؼقل سؿعت

 :وكان هشام يؼقل :قال .ئليريد الل طز وجؾ بف إٓ هشام صاحب الدستقا

إذا كان هشام  :قال شعبة .ٓ لـا وٓ طؾقـا القتـا كـجق مـ هذا الحديث كػافً 

 (6).!يؼقل هذا فؽقػ كحـ

                                                        

 (.492ثؼة، تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 هق الطقالسل. (2)

 صحقح. (3)

يف ترمجة هشام  وقع يف إصؾ: )هدية( بدل )هدبة(، وهقتصحقػ، وقد جاء طىل الصقاب (4)

اب،  (9/59الجرح والتعديؾالدستقائل مـ  (، وهق هدبة بـ خالد بـ إسقد الؼقسل، ويؼال: َهد 

 (.7319ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة، طابد، تػرد الـسائل بتؾققـف. 

إكف  لتفذيبتؼريب اهق أمقة بـ خالد بـ إسقد أخق هدبة ابـ خالد، وهق ثؼة، أما ققل الحافظ يف  (5)

 (.653صدوق، فبعقد، ويـظر ما تؼدم تحت إثر رقؿ )

 صحقح. (6)
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 ٍػاو بً سطاٌ  - 82

بـ يحقك  (2)حدثـل مخؾد (1)ةحدثـا طبد الرمحـ كا طؿر بـ شب   (711)

رأيت أبل يؽؾؿ شعبة يف رجؾ  :بـ حاضر الباهظ طـ وهب بـ جرير قالا

فالتػت شعبة فؼال  .يف هشام بـ حسان :قال ؟فقؿـ كؾؿتف :ؾت ٕبلق

 (3)فقف.

ٍيجه الضرييف  - 83
(4)

 

حدثـا طبد الرمحـ كا أبل كا أمحد بـ إبراهقؿ الدورقل كا أبق  (712)

لشعبة حقـ أردت أن أخرج إىل  قؾت :قالداود الطقالسل طـ أبل طقاكة 

 (5)هقثؿ الصقريف. :قال ؟مـ ألزم :الؽقفة

                                                        

 (.162ثؼة، أما ققل الحافظ إكف صدوق، فبعقد، ويـظر ما تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)

وهق  (: فالتػ شعبة إىل أبل، فؼال: دمر طؾقف.اكتفك،9/56) الجرح والتعديؾيف ترمجة هشام مـ  (3)

  (31/186-187.)هتذيب الؽؿالكذا يف 

تؼريب  (9/81 ،)الجرح والتعديؾهق هقثؿ بـ حبقب الصقريف وهق الفقثؿ بـ أبل الفقثؿ.  (4)

 (.7111ترمجة برقؿ ) التفذيب

 صحقح. (5)
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ٍازوٌ األعوز  - 84
(1)

 

بـ أبل  (2)حدثـا طبد الرمحـ كا محؿد بـ يحقك أخبرين أمحد (713)

هارون إطقر مـ  :قال شعبة :شبابة بـ سقار يؼقل قال: سؿعتسريج 

 (4).امرارً  (3).خقار الؿسؾؿقـ

                                                        

هق هارون بـ مقسك إزدي العتؽل مقٓهؿ إطقر الـحقي البصري، ثؼة مؼرئ إٓ أكف رمل  (1)

 (.7295ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب. بالؼدر

تؼريب هق أمحد بـ الصباح الـفشظ أبق جعػر بـ أبل سريج الرازي الؿؼرئ ثؼة حافظ لف غرائب.  (2)

 (.51ترمجة برقؿ ) التفذيب

 صحقح. (3)

  ورواه الؿصـػ يفالجرح والتعديؾ (9/94-95 مـ صريؼ والده أبل حاتؿ الرازي طـ أمحد )

 ج، بف.ابـ أبل سري

 (: )قالفا ثالًثا( بدل: )قالفا مراًرا (9/95.)الجرح والتعديؾيف  (4)

ألػاظ وطبارات الجرح والتعديؾ بقـ اإلفراد ذكر الدكتقر أمحد معبد طبد الؽريؿ يف كتابف  تيبيُ:

(: ققل شعبة هذا يف هارون إطقر، لؽـف ضـف هارون بـ سعقد 47)ص والتؽرير والتركقب

ال: الجعػل الؽقيف إطقر. وبـاء طىل هذا قال يف حاشقة الصحػة الؿشار إلقفا بعدما العجظ، ويؼ

الجرح طزاه لؿؼدمة الؿصـػ: وقد ترجؿ ابـ أبل حاتؿ لفارون هذا يف مقضعف مـ كتاب 

(: لؽـ مل يذكر فقفا ققل شعبة هذا، وإكؿا ذكره يف ترمجتف لشعبة يف مؼدمة 374/ت 9) والتعديؾ

الجرح (1/156 فؼط: ولذلؽ مل يذكر ققل شعبة يف ترمجة هارون يف الؿصادر الؿتلخرة لترمجتف )

 ه(.ا6/ص11) هتذيب التفذيببؿا فقفا 

/ترمجة برقؿ  (9الجرح والتعديؾلقس إمر كؿا قال: فؼد ذكر ابـ أبل حاتؿ ذلؽ يف  قًت:

 =  هتذيب التفذيب (، والحافظ يف6531/ترمجة برقؿ 31) هتذيب الؽؿال( والؿزي يف 395
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 ٍػيه بً بػري  - 85

كا  ،حدثـا طبد الرمحـ كا أبق بؽر بـ أبل خقثؿة فقؿا كتب إيل   (714)

 (2)أبا طبقدة قال: سؿعت -اهديعـل الؿعروف بالز-بـ أيقب  (1)يحقك

قدم صديؼؽ  :قدم طؾقـا هشقؿ البصرة فذكركا لشعبة قؾـا :الحداد قال

 (3)بـ طباس وابـ طؿر فصدققه.اإن حدثؽؿ طـ  :فؼال .هشقؿ

                                                        

(، وكؾفؿ ذكروا ذلؽ يف ترمجة هارون بـ مقسك إطقر والذي محؾ الدكتقر 29/ترمجة برقؿ 11) =

أن يؼقل ذلؽ هق أكف التبس طؾقف هارون بـ سعد العجظ الؽقيف هبارون بـ مقسك الـحقي البصري، 

 .، وطىل كؾ كؿا ققؾ: لؽؾ جقاد كبقةتؼريب التفذيبوكالمها مترجؿ لف يف 

 (.7562ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق يحقك بـ أيقب الؿؼابري البغدادي العابد، ثؼة،  (1)

هق طبد القاحد بـ واصؾ السدوسل مقٓهؿ أبق طبقدة الحداد البصري، كزيؾ بغداد، ثؼة، تؽؾؿ فقف  (2)

 (.4277ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبإزدي بغقر حجة. 

 صحقح. (3)

  يف ورواه ابـ طديالؽامؾ (8/452-453 :مـ صريؼ: أبل محصـ إطؿك قال: قال شعبة )

 ...، وذكره.

  وابـ شاهقـ يفتاريخ أسؿاء الثؼات (345( ترمجة برقؿ )مـ صريؼ: يحقك بـ أيقب، 1474 )

 بف.
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 111 .......................................................... امرًءا الل كضر

 292 ................................................... شلء كؾ يف وإماكة

 164 ...................................................... لفؿ خقر والؿديـة

 254 ........................................................ الؿحرم يحتجؿ

 121 ................................... ؾاإلب أكباد الـاس يضرب أن يقشؽ

 

 

 



t T        481 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 فٗسع اآلثاز

 زقه األثس                                                                                        س           طسف األث

 666 ..................................................... أبق إشفب طـدكا أفضؾ

 661، 561   .............................. أبق الؿفؾب مل يسؿع مـ أبل بـ كعب

 393 ......................................................... أتاين طاصؿ بـ هبدلة

 462 .................................................... ؽاتؽأتاين كتابؽ تؽثر ش

 44 .............................................. أتريد أن تسلل طـ رجال مالؽ؟

 422 ............................................................ أتضرب الؿؿؾقك؟

 511 ................................................... اتؼ الل، اتؼ الل، إذا كبرت

 515، 487 ..................................... اتؼ الل، فنكؿا ُأكزلت هذه الؿـزلة

 698 ................................... أتك شعبة الؿـفال بـ طؿرو فسؿع صقًتا

 2 .......................................................... أتقت الؿديـة فؽتبت هبا

 219  ............................................... أتقت طدن فؾؿ أر مثؾ الحؽؿ

 19   ............................................ إٓ ديًثاأتقـا الحجاز فؿا سؿعـا ح
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 228، 35، 34، 33  .....................................أثبت أصحاب الزهري

 37 .................................................... أثبت مـ روى طـ الزهري

 355 ........................................................ أثـك سػقان طؾقف خقًرا

 563 .......................................... أحاديث الحؽؿ طـ مجاهد كتاب

 262 ................................................ أحدمها أكثر طؾًؿا مـ صاحبف

 464 ................................................................... احذر الـاس

 292 .................................................... أحػظ أصحاب إطؿش

 345 ......................................................... أحؾتـل طىل غقر مظء

 619 ....................................................... أخاف الل أْن أحدث بف

 414 ....................................................... أن يؽقن يل ولدأخاف 

 213 ..................................... أخبركا طؿرو بـ ديـار وكان ثؼة ثؼة ثؼة

 322 .................................................... أخبرين الحسـ بـ طقاش

 625 ............................ أخبرين خؾقد بـ جعػر وكان مـ أصدق الـاس

 321 ................................................. أخبرين سػقان بحديث زهقر

 371 ............................... أخبرين هنشؾ بـ مجؿع الضبل وكان مرضقًّا

 621 ........................................... أخذ مـل حػص بـ سؾقؿان كتاًبا

 348 ................................................ ؾُأخرج إلقؽؿ كتاب خقر رج
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 511 ............................................................... أخرجقا الؽتب

 545 ............................................................. أخطلت فقفا كؾفا

 211 ............................................. أخطلوا، لزمت طؿًرا وٓ يتؽؾؿ

 487 ................................................. أدخؾت طىل أبل جعػر بؿـك

 679 ............................................. ادخؾقا طىل ققس قبؾ أن يؿقت

 413 ......................................................... إذا أحب الرجؾ أخاه

 26 .....................................................إذا جاء إثر فؿالؽ الـجؿ

 27 .................................................... إذا جاء الحديث طـ مالؽ

 412 ......................................................... إذا جاء الؾقؾ فرحت

 719 ......................................... قائل بشلءإذا حدثؽؿ هشام الدست

 91 ................................................. إذا رأيت الؿديـل يحب مالًؽا

ا يحب مالؽ بـ أكس  91 ........................................ إذا رأيت حجازيًّ

 558 ............................................ إذا رأيت شعبة يحدث طـ رجؾ

شقا بل  611 ..........................................إذا قدم جرير بـ حازم فقح 

 711 ........................................ إذا كان هشام يؼقل هذا فؽقػ كحـ

 458 ........................................ إذا كان يقم الؼقامة أثقب أهؾ الؼرآن

 39 ............................................... إذا مل يؽـ يف الحديث إٓ الرأي
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 585 ....................................... اذهبقا إىل إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ العبدي

 429 ........................................... أرجق أن يؽقن كان رجاًل صالًحا

 496 ........................................... أرسؾـل سػقان إىل الؿفدي بؽتابف

 593 ....................................... استفداين شعبة حديث بحقر بـ سعد

 687 ...................................... استفداين شعبة حديث محؿد بـ زياد

 637 ......................................... اسؿع مـف: فنن  ذاك صدوق الؾسان

 663 .................................................... أشعرت أن جدك مل يسؿع

 595 ......................................... بقب بـ صالحاشػـل مـ حديث ح

 38 ......................................................... أصحاب الزهري ثالثة

 261 ............................................ أصحاب طبد الل بـ مسعقد ستة

 315 .................................................. ُأصقب سػقان بـ سعقد بلخ

 467 ........................................................... اصرحقا فققف رماًدا

 55 ........................................................ اطرضقا طظ طؾؿ مالؽ

 452 ....................................... أما بعد، السالم طؾقؽ، قد كـت تذكر

 327 ........................................ إن إطؿش مل يسؿع حديث إبراهقؿ

 418 ................................................... إن الحؿار إذا زيد يف طؾػف

 178 ....................................... الذي يعطل كؾ حديث حؼف إن العامل
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 424 ............................................... إن الؼراءة ٓ تصؾح إٓ بالزهد

 16 ........................................................... إن الـاس قد اختؾػقا

 425 ....................................... إن ذاك الذي كـت تـظر إىل هذا يصقر

 394 ..................................................... إن يف هذا الػتك مصطـًعا

 141 .......................................... إن لقًثا روى طـ صؾحة بـ مصرف

 119 ....................................................... إن هذا الحديث حسـ

 229 .......................................................... أكا أحػظ لفذا مـفؿا

 381 .............................................. أكا ذهبت بإطؿش إىل طبد الل

 112 ...................................... أكا سؿعت هذه إحاديث مـ الزهري

 264 ........................................... أكا يف هذا الحديث مـذ ستقـ سـة

 ٓ أبايل ما أكؾت
 
 484 ............................................... أكا مفّقن طظ

 381 .................................. أكؽر سػقان يف حديث طبد الل بـ السائب

 146 ....................................... إكؿا أراين صحقػة طـف ما هل بالؽبقرة

 253 ...................................................... إكؿا بؼل هذان الرجالن

 617  ..........................................................إكؿا روى شقًئا يسقًرا

قا إبرارإكؿا ُس   544 ............................................................. ؿُّ

 481 ....................................... إكؿا مثؾ الدكقا مثؾ رغقػ طؾقف طسؾ
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 325 ................................................... إكؿا هق مـصقر وإطؿش

 449 .............................................................. إكؿا هل الػروج

 142 ........................................................... إكؿا وجد ذاك كتاًبا

 517 ...................................................... إكف بؾغـل طـؽ أحاديث

 251 ........................................... إكف قد قدم طؾقؽؿ محدث العرب

 472 .................................................. إكف لقؿر بقـ َيَدي  الؿسؽقـ

 146 .................................................... إهنؿ حؽقا طـؽ أن زكريا

 493 ...................................................... رأي سقء إين أضـ أن لف

 445 ........................................................... إين ٕدطق لؾسؾطان

 216 ........................................................ أول ما قدم طؾقـا يزيد

 57 ......................................................... أول مـ أسـد الحديث

 657 ............................................. أوه كان أبق طبقدة بـ سبع سـقـ

 71 ............................................ أي رجؾ معؿر لق سؾؿ مـ خصؾة

 699، 642 ................................. أي شلء تؼقل يف مفدي بـ مقؿقن؟

 619 ........................................................... ائت جرير بـ حازم

 251 ................................ أيؿا أحب إلقؽ رأي مالؽ أو رأي سػقان؟

 242 .................................. ف طـدكؿ الحؽؿ ومحاد أو سػقان؟أيؿا أفؼ
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 522، 117،  ....................................... 6أئؿة الـاس يف زماهنؿ أربعة

 214 ............................................. أيـ كان حػظ إبراهقؿ بـ مقسرة

 3 ............................................... أيفؿا أطؾؿ صاحبـا أم صاحبؽؿ؟

 431 ............................................................... بالػؼر تخقفقين

 434 ................................................ برز سػقان الثقري طىل الـاس

 56 ................................................................. بؼل ابـ شفاب

 241 ................................................... بؾغـل كتابؽ تذكر دروًسا

 513 .............................................................. بل بقل، بل بقل

 596 .............................................. َوَتَدُطقن ثابت بـ طؿارة تلتقين

 682 ........................................................... تلخذ طـ أبل الزبقر

 333 .................................................. تلدب بلبل حػص الػارسل

 312 ................................................ تبًّا لؿـ خالػ سػقان الثقري

 544 ................................................. تجفزت إىل مؽة وسػقان هبا

 611 ........................................ ترك شعبة حديث الحسـ بـ طؿارة

 658 ............................................................ ترى لػظفؿ واحًدا

 374 ........................................ تريد أن تصـع بل كؿا صـعت بزائدة

 654 ......................................................... تعرف اإلتؼان يف قػاه
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 47 ..................................... ؼقل لفؿ: قال مالؽ بـ أكس: ٓ ُأْحِسـت

 539 ............................... جاءين محاد بـ زيد وجرير بـ حازم مـ الغد

 598 ........................................... جابر الجعػل صدوق يف الحديث

 211 ............................................. جالست ابـ أبل لبقد هفـا بؿؽة

 138 ................................ جالست ابـ إسحاق مـذ بضع وسبعقـ سـة

 124 .................................... جالست ابـ شفاب وأكا ابـ ست طشرة

 99 ................................................ جالست ابـ هرمز ثالث طشرة

 194 ................................................. ىل صالح مقىل التقأمةجئت إ

 512 ............................................ حاجتل أن ٓ تدطقين حتك آتقؽ

 8 ............................................................ الحجة طىل الؿسؾؿقـ

 524 ............................................. حدثت سػقان أحاديث إسرائقؾ

 218 ............................................ حدثت سػقان بـ طققـة طـ معىل

 166 .............................................. حدثـا أبق الزبقر وهق أبق الزبقر

 132 .................................................... حدثـا مـ مل تر طقـاك مثؾف

 61 .................................. حدثـل مخرمة بـ بؽقر وكان رجاًل صالًحا

 459 ..................................... ر: أن قتادة كان يسلل شعبةحدثـل معؿ

 195 .............................. حديث أبل سػقان طـ جابر إكؿا هل صحقػة



t T        488 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 385 ........................... «اإلمام ضامـ»حديث إطؿش طـ أبل صالح 

 331 ............................................................ حػاظ الـاس ثالثة

 127 ........................................... حػظت الحديث طـ ابـ طجالن

 511 ................................................ خاف سػقان شقًئا فطرح كتبف

 367 .................................................................. ختامف مسؽ

 377 ........................................................ خذوا طـف واتؼقا قركقف

 55 ............................................................ دجال مـ الدجاجؾة

 221 ..................................................... ابـ طققـة طىل زائدة دخؾ

 491 ..................................... دخؾ سػقان الثقري طىل أمقر الؿممـقـ

 232 .............................................. دخؾ سػقان بـ طققـة طىل معـ

 515 .................................................... دخؾ طىل أبل جعػر بؿـك

 262 .......................................... دخؾ طىل مالٍؽ إوزاطلُّ وسػقان

 92 ...................................................... دخؾت الؿديـة وكافع حل

 91 .................................................... دخؾت طىل أبل جعػر مراًرا

 511 ..................................... دخؾت طىل سػقان الثقري وهق مختػ

 675 ............................................. حرك يحقك رأسفدخؾت طؾقف و

 635 ................................................................. دطـل ٓ َأقلء
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 388، 117 ..................................................... ذاك أحد إحديـ

 634 ...........................................................ذاك صدوق الؾسان

 388 ..................................................................... ذاك مقزان

 677 ........................................................ ذاكرين ققس بـ الربقع

 651 ................................................... ُذكَِر الؿسعقدي طـد شعبة

 296 ............................................ ذكر شعبة حديًثا طـ أبل إسحاق

 239 ................................................... ذلؽ أطؾؿ الـاس يف أكػسـا

 454 ........................................... ذهب الـاس وبؼقـا طىل ُحُؿٍر َدبرة

 136 .....................................................  زياد بـ طالقةذهبت إىل

 243 .................................................. رأيت الثقري بؿؽة ُيستػتك

 528 ........................................................ رأيت الثقري يف الـقم

 292 .......................................... رأيت الزبقر بـ طدي يسلل سػقان

 529، 526، 111 ...................................... يف الؿـام ملسو هيلع هللا ىلصرأيت الـبل 

 391 .................................................. رأيت سػقان الثقري بالري

 486 ............................... رأيت سػقان الثقري بؿؽة وطؾقف إزار ورداء

 531 ............................................... رأيت سػقان الثقري يف الؿـام

 535 ................................................ قان الثقري لؿا أتاكارأيت سػ
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 123 .................................. رأيت سػقان بـ طققـة طـد طؿرو بـ ديـار

 461 ..................................................... رأيت سػقان وطؾقف رداء

 673 ......................................... رأيت شعبة بـ الحجاج طـد الػرج

 534، 532، 531 .......................................... رأيت فقؿا يرى الـائؿ

 67 .................................................. رأيت مالؽ بـ أكس يف الـقم

 95 ........................................................ رأيَت مالًؽا وهق يػتل؟

 217 ................................................... رأيت مسعًرا يشػع إلكسان

 94 ................................................... جالًسا طىل العتبةرأيت معـًا 

 331 ........................................ رأيت مـصقًرا وطبدالؽريؿ الجزري

 271 ..................................................رأيـا سػقان الثقري بالؽقفة

 321 ....................................................... ربؿا حدث طـ رجؾقـ

 129 ............................... ربؿا سؿعت سػقان بـ طققـة طىل مجرة العؼبة

 221 .................................................... ربؿا طادين ابـ أبل كجقح

 416 ............................................. ربؿا كان سػقان يلخذ يف التػؽر

 294 .................................................... ربؿا كـا طـد سػقان فؽلكف

 431 .................................................... سػقان فقؼقل ربؿا كـا مع

 315 ................................... رمحؽ الل يا أخل، إن كـت لسؾقؿ الصدر
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 697 ...................................................... زطؿ شعبة أكف كان فساًل 

 466 ................................................... الزهد يف الدكقا قصر إمؾ

 257 ................................................... سللت ابـ طققـة طـ مسللة

 618 ................................................... سللت الحؽؿ طـ الصدقة

 619 .......................................................  سللت الحؽؿ قؾت...

 128 ............................. سللت سػقان بـ طققـة: هؾ سؿعت مـ صالح

 142 ...................................................... سللت سػقان طـ جعػر

 389، 317 ................................... للت سػقان طـ حديث إطؿشس

 316 ............................................... سللت سػقان طـ حديث محاد

 326، 314 ..................................... سللت سػقان طـ حديث طاصؿ

 84 ..................................................... سللت طـ حرام بـ طثؿان

 62 ................................................. سللت مالًؽا طـ ابـ سؿعان؟

 82 ................................................ سللت مالًؽا طـ أبل الحقيرث

 82 .......................................... سللت مالًؽا طـ صالح مقىل التقأمة

 81 ........................................ سللت مالًؽا طـ محؿد بـ طبدالرمحـ

 85 .............................................. مالًؽا طـ همٓء الخؿسةسللت 

 617 ................................... سللت يحقك بـ سعقد الؼطان طـ حؽقؿ
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 581 ............................. سللت يحقك بـ سعقد طـ إبراهقؿ السؽسؽل

 317 ................................... سللت يحقك بـ سعقد طـ حديث سػقان

 131 .........................سللت يحقك بـ معقـ طـ حديث شعبة طـ طؿرو

 34 ................................................... سللت يحقك بـ معقـ فؼؾت

 45 .................................................... سللت يحقك بـ معقـ قؾت

 76 ............................................. ؿروسللت يحقك طـ محؿد بـ ط

 251 ......................................... سللت يحقك قؾت: أيؿا أحب إلقؽ

 357 ........................ سللت يحقك: حديث مفدي بـ مقؿقن طـ واصؾ

 296 ............................................................. سػقان أحػظ مـل

 299 ............................................................ سػقان الثقري ثؼة

 553، 523، 519 ............................. سػقان أمقر الؿممـقـ يف الحديث

 225 .................................. سػقان بـ طققـة أثبت مـ محؿد بـ مسؾؿ

 226 ........................................................... سػقان بـ طققـة ثؼة

 525، 515 ......................................... سؾقين طـ الؿـاسؽ والؼرآن

 639، 638 ................................. سؾقؿان بـ الؿغقرة سقد أهؾ البصرة

 471 ..................................... سؿعت سػقان يؼقل: السرائر، السرائر

 279 ................................... سؿعت سػقان يؼقل: لق مل أطؾؿ كان أقؾ
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 271 ................................................... سؿعت مـ إطؿش كذا؟

 4 .............................................. سؿعت مـ مالؽ سبعؿائة حديث

 557 .................................................. شعبة أطؾؿ بحديث الحؽؿ

 547 ............................................. شعبة أمقر الؿممـقـ يف الحديث

 546، 7 ...................................... م يف الحديثشعبة بـ الحجاج إما

 343 ................................................ شعبة يروي طـ داود بـ يزيد

 646 ...................................... شؽُّ ابـ طقن أحبُّ إيل مـ يؼقـ غقره

 633 ............................................. َشؽُّ سؾقؿان التقؿل طـدكا يؼقـ

 314 ..................................................شفدت سػقان طـد العؿري

 418 ................................................ صحبت سػقان يف صريؼ مؽة

 135 ......................... صؾب ابـ أبل خالد الحديث قبؾ إطؿش بسـقـ

 516 ...................................................... صؾب أبق جعػر الثقري  

 513 .....................................ان حتك أدخؾ طىل أبل جعػرُصؾب سػق

 648 .................................................... طاصؿ أحب إيل  مـ قتادة

 591 .................................... طامة تؾؽ الدقائؼ التل حدث هبا يقكس

ا  212 ........................................... طبد الرمحـ بـ إسحاق كان قدريًّ

 335 ................................................. طجًبا لؿـ يروي طـ الؽؾبل
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 71 ....................................... طجًبا مـ شعبة هذا الذي يـتؼل الرجال

: فنن بـا إلقف حاجة
 
 457، 415 ....................................... طجؾ بف طظ

 623، 622 ...................... أرصاة ومحؿد بـ إسحاق طؾقؽ بالحجاج بـ

 612 ........................................................ طؾقؽ بجرير بـ حازم

 378، 116 ............................ طؾقؽ بزائدة بـ قدامة، وسػقان بـ طققـة

 196 ....................................................... طؾقؽ بزهقر بـ معاوية

 416 ......................................................... طؾقؽ بعؿؾ إبطال

 
 
 691، 691 ................................. طؾقؽ بؿحؿد بـ إسحاق واكتؿ طظ

 676 .......................................................... طؾقؽ هبذا إسدي

 715 .................................................................. طؾقؽ بقرقاء

ات  233 .............................................................. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  َطؿ 

 399 ........................................................... شده؟طـدك شلء ي

 11 ............................................................ غالم مـ ذي أصبح

 365 ........................................................ غؾط طظ أبق الحسقـ

 192 ................................................................ غقره أجقد مـف

قِقؼ َوُرد  صرة الدكاكقر ِة الد   465 ....................................... فلتـل بُِصر 

 711 ..................................................... فلحسـ شعبة طؾقف الثـاء
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 674 .................................................................... فجعؾ يثبتف

 697 ................................................................ فحؿض وجفف

 597، 382، 351 ........................................  فؼال برأسف، أي: كعؿ.

 328 ........................................... فؼفاؤكا ابـ شبرمة، وابـ أبل لقىل

 581 ................................................. آ تؽتبـ طـف شقئً  فؽتب إيل  

ا  771  ................................................................. فؾؼل مـف جزًّ

 21 ........................................... فؾؿ أر أحًدا إٓ وأكت تعرف وتـؽر

 23 .................................................... فؿالؽ والل أطؾؿ بالحديث

 397، 393 .................................................... يف بقتف يمتك الحؽؿ

 624 ............................................... يف كػسل مـ حديث هذا شلء

 541 .............................. قال رجؾ لسػقان الثقري: إين جعؾت يف جدة

 543 ................................قال سػقان الثقري: أؤمر بالؿعروف يف رفؼ

 556 .............................................. شعبة: كـت أطرف إذا جاء قال

 579 ............................. قال شعبة: مل يسؿع أبق بشر مـ حبقب بـ سامل

 126 ............................................ قال يل ابـ جريج: ما كؾؼك مـؽ؟

 112 .............................................................. قال يل أبق جعػر

 313 .......................................... قال يل سػقان بعد ثؿاين طشرة سـة
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 492 ................................. قال يل سػقان: امحؾ كتابل هذا إىل الؿفدي

 17، 3 ..................................... قال يل محؿد بـ الحسـ: أيفؿا أطؾؿ

 ابـ أبل صالبقد أدرك أ
 
 575 ................................ بق العالقة رفقٌع طظ

 278 ................................................... قد ألؼل إلقـا مـ هذا إمر

 96 .................................................................. قد جاء العاقؾ

 148 ..................................................... قد سؿعت مـؽدًرا يؼقلف

 114 ........................................................... قدم طؾقـا أبق جعػر

 377 ......................................... قدمت الري وطؾقفا الزبقر بـ طدي

 282 .................................................. قدمت طىل سػقان بـ طققـة

 499 .................................. قدمـا مؽة وقدمفا الذي يؼال لف: الؿفدي

 384 ................................................... سؿعتقؾ: سؿعت. قؾ: 

 139 ................................ قؾت لسػقان ابـ طققـة: ابـ محؿد بـ حـقـ

 358 ........................... قؾت لسػقان الثقري: ما لؽ ٓ تحدث طـ أبان

 381 ........................................ قؾت لسػقان يف أحاديث طبد إطىل

 211 ................................ قؾت لسػقان: إن ابـ جريج روى طـ طؿرو

 141 ....................................... قؾت لسػقان: إن لقًثا روى طـ صؾحة

 214 ............................. قؾت لسػقان: أيـ كان حػظ إبراهقؿ بـ مقسرة
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 95 ...................................................... ؾت لسػقان: رأيَت مالًؽاق

 142 ...................................... قؾت لسػقان: روى معؿر طـف أحاديث

 146 ......................... قؾت لسػقان: زكريا ابـ إسحاق مل يجالس ططاء؟

 229 ................................... قؾت لسػقان: يف حديث طؿرو طـ ططاء

 138 ............................... قؾت لسػقان: كان ابـ إسحاق جالس فاصؿة

 137 ................................ قؾت لسػقان: كان شرحبقؾ بـ سعد يػتل؟

 215 .................................. كقفقًّا؟ قؾت لسػقان: كان صدقة بـ يسار

 441 ........................................................ ققمقا يا شباب، صؾقا

 281 ..................................... ققؾ لؾحسـ بـ صالح: إن سػقان يؼقل

 358 ....................................................... كان أبان كسقًّا لؾحديث

 211 ....................................... كان إبراهقؿ الفجري يسقق الحديث

 341 ............................................ كان إبراهقؿ بـ مفاجر ٓ بلس بف

ا  379 ....................................................... كان ابـ أبل لقىل ممديًّ

 214 ................................................. كان ابـ صاوس أحػظ طـدكا

 153 ................................................ كان ابـ طؼقؾ يف حػظف شلءٌ 

 186 ........................................... كان ابـ طققـة ٓ يحؿد حػظ لقث

 121 ....................................... كان ابـ طققـة مـ أطؾؿ الـاس بالؼرآن
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 161 .................................... كان ابـ طققـة يؼدم إحقص بـ حؽقؿ

 181 .................................... كان إسؿاطقؾ بـ محؿد مـ أرفع همٓء

 86 ...................................................... كان أصحاب ربقعة أربعة

 667 ............................................. كان أصغر الؼقم وأكثرهؿ طؾًؿا

 215 ............................................................... كان أصؾف كقفًقا

 184 ....................................... ة ثالثةكان أطؾؿ الـاس بحديث طائش

ا مـ أهؾ الؿديـة  641 ............................................ كان إغر قاصًّ

 558 ................................................... كان الثقري قد غؾب طؾقف

 437 ......................................... كان الرجؾ إذا أراد أن يطؾب العؾؿ

 164 .............................................. كان الزهري أطؾؿ أهؾ الؿديـة

 447 ................................... كان الػؼراء هؿ إمراء يف مجؾس سػقان

 694 ............................................... كان الؿغقرة أحػظ مـ الحؽؿ

 134 ................................................... كان القلقد بـ كثقر صدوًقا

 235 ......................................................... ا حدثـلكان أيقب إذ

 141 ............................................................... كان أيقب فؼقفا

 545 ............................................. كان بالري رجؾ يؼال لف حجاج

 211 .......................................... كان بالؿديـة أيًضا شقخ فؿا وضعف
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 339 .................................................. كان جابر ورًطا يف الحديث

 382 ...................................................... كان جبؾة بـ سحقؿ ثؼة

 615 .................................................. كان محاد أحػظ مـ الحؽؿ

 616 ...........................................كان محاد بـ أبل سؾقؿان ٓ يحػظ

 521 ...................................... كان زائدة يرى الثقري سقد الؿسؾؿقـ

 149 ........................................ زياد بـ سعقد مـ أهؾ خراسانكان 

 439 .............................................. كان ساُق سػقان كلهنا كقؿخت

 455 ..........................................كان سػقان إذا أبطلت طؾقف بضاطتف

 334 ........................................................ كان سػقان إذا أصاب

 435 ........................................... كان سػقان إذا أصحب مد رجؾقف

 446 .................................. كان سػقان إذا بؾغف شلء هرب إىل مسجد

 315 ........................................................ كان سػقان إذا حدثـل

 413 ...................................... كان سػقان إذا ذكر الؿقت مؽث أياًما

 295 .................................................. كان سػقان الثقري ما شئت

 386 ............................................. كان سػقان الثقري يحسـ الثـاء

 363 ........................................... كان سػقان الثقري يدل طىل زائدة

 433 .......................................... كان سػقان الثقري يؽره الطقؾسان
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 485 .............................................. كان سػقان الثقري يؾبس الػرو

 242 .............................................................. كان سػقان بحًرا

 383 ............................... كان سػقان بـ سعقد يحؿؾ طىل طبد الحؿقد

 111 ........................................ سكان سػقان بـ طققـة مـ أطؾؿ الـا

ل لقًثا  332 ..................................................... كان سػقان ٓ يسؿ 

 291 ............................................. كان سػقان يلتقـل هفـا فقذاكرين

 514 ................................................. كان سػقان يلخذ الؿصحػ

 414 .................................................... كان سػقان يتؿـك الؿقت

 369 .................................... كان سػقان يصحح تػسقر ابـ أبل كجقح

 318 .................................... كان سػقان يعجب مـ حػظ طبدالؿؾؽ

م سعقد بـ جبقر  329 ............................................. كان سػقان ُيؼد 

 642 ............................................ الـاسكان َسَؾؿ يرى الفالل قبؾ 

 137 .................................................. كان شرحبقؾ بـ سعد يػتل

 137 .................................................. كان شرحبقؾ بـ سعد يػتل

 551 ........................................................ كان شعبة أطؾؿ الـاس

 594 ........................................................ كان شعبة مبجال لبؼقة

 564 .......................................... كان شعبة يضعػ إبراهقؿ طـ طظ
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 578 ......................................كان شعبة يضعػ حديث أبل بشر طـ

 655 ........................................ كان شعبة يضعػ طؿر بـ أبل سؾؿة

 627، 581 ...................................................... كان شعبة يضعػف

 568 ............................. رزيـ سؿع مـ ابـ مسعقدكان شعبة يـؽر أبق 

 571 .......................... كان شعبة يـؽر أن يؽقن الضحاك بـ مزاحؿ لؼل

 567 ......................................... كان شعبة يـؽر مجاهد سؿع طائشة

 571 ................................... كان شعبة يقهـ مرسالت معاوية بـ قرة

 672 ................................................................ كان شقًئا طجًبا

 614 .......................................................... كان صدوق الؾسان

 89 ............................................................ كان طؾؿ الـاس يزيد

 214 ........................................................ كان طؿارة بـ الؼعؼاع

 391 ...................................................... كان طؿر بـ طبد العزيز

 212 .......................................... كان طؿرو بـ ديـار أطؾؿ أهؾ مؽة

 145 ........................................ كان طؿرو بـ ديـار أكبر مـ الزهري

ا  143 ...................................................................... كان قاصًّ

 155 ............................... كان ققس بـ مسؾؿ الجديل مـ أهؾ الخشقع

 581 .......................................................... كان ٓ يحسـ يتؽؾؿ
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 28 ............................. كان مالؽ إذا شؽ يف بعض الحديث صرحف كؾف

 28 ......................................... كان مالؽ إذا شؽ يف بعض الحديث

 116 .................................................. كان مالؽ إماًما يف الحديث

 116 .................................................. كان مالؽ إماًما يف الحديث

 25 .................................................... كان مالؽ إماًما يف الحديث

 65 ............................ كان مالؽ بـ أكس إذا ققؾ لف: مغازي مـ كؽتب؟

 65 .................................................. كان مالؽ بـ أكس إذا ققؾ لف

 43 .............................. كان مالؽ بـ أكس مـ أثبت الـاس يف الحديث

 68 .......................................... كان مالؽ بـ أكس يقثؼ الدراوردي

 22 .................................................... كان مالؽ صحقح الحديث

 53 ...................................................... مسؾؿكان مالؽ يثـل طىل 

 172 .................................................. كان مسعر طـدكا مـ معادن

 87 ....................................................................... كان مؼارًبا

 171 ..................................... كان هشام أطؾؿ الـاس بحديث الحسـ

 717 .................................. كان هشام الدستقائل أحػظ مـ طـ قتادة

 283 ........................................... كان وهقب يؼدم سػقان يف الحػظ

 524 ....................................................... كان يؼال: الـاس ثالثة
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 441 .................................................. كان يؼال: ذكر الؿقت غـك

 342 ............................................................ كان يقثؼف ويعظؿف

 188 ......................................... إسحاق كان يقسػ أحػظ ولد أبل

 481 ........................................ كتب بعض إخقان سػقان إىل سػقان

 497 .................................. كتب معل سػقان بؽتاب أماكة إىل الؿفدي

 581 .......................................... كتبت إىل شعبة أسللف طـ أبل شقبة

 588 ........................................................ كتبت حديث الحسـ

 428 ............................................. كثرة اإلخقان مـ سخافة الديـ

 356 ......................................................... كذب. ثؿ قال: كذب

 493 .................................................. كؿ أكػؼت يف حجتؽ هذه؟

 712 ................................................ كـا كسؿل مسعًرا بالؿصحػ

 671 .............................................. ؼك الركبان أيام الجرامكـت أتؾ

 555 ......................................................... كـت أختؾػ إىل محاد

 536 .............................................. كـت بالبصرة حقـ مات سػقان

 537 ................................................... كـت بعب ادان فرأيت رجاًل 

 351 ............................................... ٓ ُأراه سؿعف مـ طظ بـ ربقعة

 118 ............................................ ٓ أطؾؿ بتػسقر الؼرآن مـ سػقان
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 241 .................................. ٓ أطؾؿ طىل وجف إرض أطؾؿ مـ سػقان

 463 ................................................... ٓ تتعرف إىل مـ ٓ تعرف

 552 ............................................. إٓ استعديت طؾقؽٓ تحدث و

 257 ............................................... آ ترى بعقـؽ مثؾ سػقان أبدً 

 257 .................................................... ٓ ترى بعقـؽ مثؾ سػقان

 151 ............................................................ ٓ ترى طقـاك مثؾف

 156 ............................................................ ٓ تسؿعقا مـ بؼقة

 714 ......................................... ٓ تؽتب طـ مثؾ ورقاء حتك ترجع

 479 .............................................. ٓ تـظروا إىل دورهؿ وٓ إلقفؿ

 478 ....................................................... ٓ تـظروا إىل قصقرهؿ

 511 ....................................................... مبتىل ٓ تـظروا إيل  فنين

 333 ....................................... ـ ثالثةمأن تؽتب الحديث  ٓ طؾقؽ

 495 ................... ٓ كعرف سػقان وهق يتؽؾؿ يف شلء ويسؽت طـ شلء

 411 .............................................. ٕرى الرجؾ قد صحب سػقان

 589 .......................... ٕن أرتؽب سبعقـ كبقرة أحب إيل  مـ أن أحدث

 171 ..............................................لؼد أتك هشام بـ حسان طظقًؿا

 542 .................................................. لؼقت سػقان طـد بـل فزارة
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 271 ................................... لؼقـل سػقان الثقري بعد مقت إطؿش

 51 .................................................. أثبت طـ كافع مـ أيقب مل أر

 191 ........................................ مل أر أحًدا صؾب الحديث وهق مسـ

 592 ....................................... مل أر أحًدا مـ أصحابـا ترك أبا صالح

 614 .............................. مل أر مثؾ طؿرو بـ ديـار وٓ الحؽؿ وٓ قتادة

 163 ............................... مل أر مـ همٓء أفؼف مـ الزهري ومحاد وقتادة

 319 .................................................... مل أر هاهـا شقًخا مثؾ هذا

 136 ............................................ دمل كؾؼ أحًدا لؼل مثؾ ما لؼل زيا

 267 .................................................. مل يلتـا مـ هذه الـاحقة أحدٌ 

 576 ........................................... مل يحدثـا أحد أكف سؿع مـ طؾؼؿة

 373 .......................................... مل يختؾػا إٓ يف قدر طشرة أحاديث

 561 ................................ مل يدرك طبد الل بـ طبدالرمحـ بـ أبزي طؾقًّا

 577 ..................................... مل يسؿع أبق إسحاق جدك مـ الحارث

 573 ................................. مل يسؿع أبق طبد الرمحـ السؾؿل مـ طثؿان

 75 ............................................ لؿسقب مـ زيدمل يسؿع سعقد بـ ا

 551 ................................ مل يسؿع قتادة مـ أبل العالقة إٓ ثالثة أشقاء

 561 .................................. مل يسؿع مـ ُأَبل حديثف أكف كان يؼرأ الؼرآن



t T        516 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 429 ........................................... مل يػؼف طـدكا مـ مل يعد البالء كعؿة

 554، 285 ........................................ مل يؽـ أحد أحب إيل  مـ شعبة

 291 ...................................... مل يؽـ أحد أطؾؿ بحديث أبل إسحاق

 364 ...................................... صقرمل يؽـ أحد يجتري أن يرد طىل مـ

 69 ............................. مل يؽـ بالؿديـة أطؾؿ بؿذهب تابعقفؿ مـ مالؽ

 197 .................... مل يؽـ بالؿديـة رجؾ أرضك مـ طبدالرمحـ بـ الؼاسؿ

 74 .....................................................................مل يؽـ برضا

 64 ............................. مل يؽـ طـدكا أحد بالؿديـة طـده مـ طؾؿ الؼضاء

 213 ................................. مل يؽـ طـدكا قرشققـ مثؾ أيقب بـ مقسك

 352 .......................................................... مل يؽـ طـدي دراهؿ

 131 .............................. مـ طؿر بـ محؿدمل يؽـ يف آل طؿران أفضؾ 

 73 ................................................................ مل يؽـ مـ الؼراء

 189 ........................................... مل يؽـ مـ ولد أبل إسحاق أحػظ

 489 .................................... لؿا ُأخذت بؿؽة وُأدخؾت طىل الؿفدي

 115 ................................................ لؿا حج هارون وقدم الؿديـة

 293 ............................. لؿا حدث سػقان طـ محاد طـ طؿرو بـ ططقة

 61 ............................................. لؿا خرج إسؿاطقؾ بـ أبل أويس
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 236 ..................................................... لؿا مات سػقان بـ طققـة

 159 ................................................... سػقان لـ ترى بعقـؽ مثؾ

 415 ............................................................... الؾفؿ سؾؿ سؾؿ

 426 ............................................... لق أن القؼقـ استؼر يف الؼؾقب

 311 ......................................................... لق جؾست لـا مجؾًسا

 421 .................................................... لق رضل مبارك بؿثؾ هذا

 214 .......................................... لق شئت قؾت لؽ أين ُأقدم إبراهقؿ

 669 ..................................................... لق شئت لحدثـل هارون

 496 ............................... لق طؾؿ بؿا يعؾؿ لؽان ٓ يسعـا إٓ أن كذهب

 83 ....................................................... لق كان ثؼة لرأيتف يف كتبل

 326 ....................................................... طـ طاصؿ لق كان هذا

 374 ....................................................... لقددت أن كـت فعؾت

 442 .................................................... لقٓ الثقري لؿات القرع

 587 .............................................. لقٓ الحقاء ما صؾقت طىل أبان

 72 ..........................................لقٓ أين لؼقت مالؽا والؾقث لضؾؾت

 552 ....................................... لقٓ شعبة ما طرف الحديث بالعراق

 111، 14............................... لقٓ مالؽ وسػقان لذهب طؾؿ الحجاز
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 478 ............................................ لقٓ مجاكقـ الدكقا لخربت الدكقا

 281 .......................................... ع مـ هذا العؾؿ بشلءلقتـل مل أسؿ

 554، 285 ......................................... لقس أحد أحب إيل مـ شعبة

 51 ............................................................... لقس يف ديـف بذاك

 357 ....................................................... لقس هذا طـد أبل وائؾ

 218 ........................................... ما أحقج صاحب هذا إىل أن يؼتؾ

ا  272 ............................................. ما أراك تؿقت حتك تصقر قاصًّ

 586 ................................................................. ما ُأراه إٓ كذا

 562 ..................... ما أرى محؿد بـ سقريـ سؿع مـ طؼبة بـ طبدالغػار

 286 ........................................... قًئا قط فخاكفما استقدطت قؾبل ش

 311 ......................................... ما أصرف يل صرف حديث مـ شقخ

 491 ........................................... ما أطؾؼـا مخالقـا هذه يف طـؼ أحد

م طىل مالؽ يف صحة الحديث أحًدا  24 .................................... ما أقد 

 271 ............................................................. ما بال مائؽؿ هذا

 282 ........................................................ ما بالعراق أحد يحػظ

 158 ................................... ما بؼل أحد أروى مـ محؿد بـ الؿـؽدر

 29 .................................. ما بقـ شرقفا وغرهبا طـدكا أروى مـ مالؽ
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 643 ................................................................ تصـع بشفر ما

 154 .................................. ما جاءكا مـ العراق أحد أفضؾ مـ طثؿان

 336 ............................................... ما حدثت طـل طـ أبل صالح

 318 ..................................... ما حدثـل أحد طـ شقخ إٓ وإذا سللتف

 319 ............................ ما حدثـل سػقان طـ إكسان بحديث فسللتف طـف

 341 ..................................................... ما خؾػت بعدي بالؽقفة

 63 .......................................... ما ذكر مالؽ بؽقر بـ إشج إٓ قال
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 31 ............................................. الؽما يف الؼقم أصح حديًثا مـ م

 9 .................................. ما قؾتف بؾ أققلف إكف أطؾؿ مـ أستاذ أبل حـقػة

 342 ............................................. ما كان أبق الجحاف طـد سػقان

 77 ............................................... ما كان أشد اكتؼاد مالؽ لؾرجال

 147 ............................................... ما كان ذاك يدري ما هذا إمر
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 166  ....................................................... عقؿ بـ محاد الخزاطلك

 443  ................................................................ كقح بـ حبقب



t T        538 مقدمة اجلرح والتعديل 

 

 

 

 

 245  ................................................................ كقفؾ بـ مطفر

 ه
 713  ................................................................ هارون إطقر
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 137 .................................. لؾؼرآن مـزلف   مالؽ تعاهد مـ ذكر ما باب

 138 ............................ وكاقؾتفؿ أثار برواة مالؽ معرفة مـ ذكر ما باب
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 155 .................. العؾؿ   وقدمف الرسقل بؿديـة مالؽ جّللة مـ ذكر ما باب

 158 .................................... وأدبف أكس بـ مالؽ طؼؾ مـ ذكر ما باب

 166 .................................. العؾؿ صؾب   لؽما مؼاساة مـ ذكر ما باب

 161 ........................ صريؼتف وحسـ أكس بـ مالؽ استؼامة مـ ذكر ما باب

 162 ...................... بالحؼ السؾطان طـد أكس بـ مالؽ كّلم مـ ذكر ما باب
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 167 .......................... خّلفف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ حدث طـدما فتقاه طـ وكزوطف

 171 ............................. طققـة بـ سػقان بؿؽة الـؼاد الجفابذة العؾَمء ومـ

 171 ................................... وفؼفف طققـة بـ سػقان طؾؿ مـ ذكر ما باب

 175 .................................... لؾعؾؿ طققـة ابـ سَمع قدم مـ ذكر ما باب
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 239 ..................... وفراستف وفطـتف الثقري سػقان ففؿ براطة مـ ذكر ما باب
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 257 .................................. لؾحديث سػقان أخذ جقدة مـ ذكر ما باب
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 259 . فقفؿ وكّلمف أثار وكاقؾة إخبار برواة الثقري سػقان معرفة مـ ذكر ما باب
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 383 ............................................... وبـاقؾتفا وسؼقؿفا أثار بصحقو
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