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لو بعد حمد اهلل كالثناء عميو سبحانو كتعالى كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى آ
اأُلمَّة اإلسالمية وشرفيا وفضميا باإلسناد، وىو نقل  أكرم اهلل كصحبو أجمعيف ، فقد

ليذا أخذ وقد أدرك المسممون أىمية اإلسناد ،  الثقة ، عن الثقة حتى يبمغ بو النبي 
ؿَّ القرف الثاني ، حتى صار السؤاؿ  األئمة المحدثكف يشددكف في طمب اإًلسناد ، كما إف حى

ضركرة ممحة ال سبيؿ إلى إغفاليا ، كفي ضكء ما كصؿ إلينا مف جيكد المحدثيف  عف السند
بصدد اإًلسناد كتيذيبو ، كتأصيؿ أصكلو  ليك دليؿ عمى مدل اىتماـ العمماء بيذا العمـ ، 
كأثره في حفظ السنة . كمف ىذا المنطمؽ أردت أف أخدـ سنة الحبيب المصطفى مف خالؿ 

جمع أقكاؿ اإلماـ ابف كارة في رجاؿ الحديث جرحا كتعديال ىذا البحث المتكاضع كأف أ
كاكتفيت بالرجاؿ الذيف ركل عنيـ أصحاب الكتب التسعة عمما أف أقكاؿ اإلماـ متناثرة في 
كتب الجرح كالتعديؿ ككتب التراجـ كقد بذلت جيدم في جمعيا ، ثـ قمت بجمع أقكاؿ 

ماـ ابف كارة ، ثـ أعطيت خالصة أقكاؿ العمماء الذيف تكممكا في الرجاؿ الذيف ذكرىـ اإل
العمماء في جرح الركاة كتعديميـ بينت فييا إف كانكا مكافقيف لإلماـ ابف كارة أك مخالفيف لو . 
كضمف ىذا التكجو كاف جيد ابف كارة كأقكالو في الرجاؿ ، كىك جيد مميز كدقيؽ ، إال أنو لـ 

يذا البحث ػ كأسألو سبحانو أف قد كفقت يحظ بدراسة عممية مستقمة كليذا آثرت أف أخصو ب
 في عممي كاستغفره عف كؿ خطأ أك تقصير كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف .
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 المقدمة  
إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره ، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا ، 

لو ، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال مف ييده اهلل فال مضؿ لو ، كمف يضمؿ فال ىادم 
 عبده كرسكلو ، كعمى آلو كأصحابو أجمعيف . أما بعد: شريؾ لو كأشيد أف  محمدان 

مىا إلى الناس كافة ، كجعمو خاتـ النبييف ، قاؿ تعالى: أرسؿ رسكلو محمدان  فإف اهلل 
لىًكٍف رىسي  ـٍ كى اًلكي دو ًمٍف ًرجى مَّده أىبىا أىحى اتىـى النًَّبيِّيفى كىافى ميحى كاختار لو اإلسالـ  ،َََُكؿى المًَّو كىخى

خاتـ األنبياء،كاإلسالـ آخراألدياف كمف  دينا، كجعمو ناسخا لما سبقو مف األدياف ، فمحمد 
، كهلل الحكمة ِبحفظ ىذا الديف كىذا الحفظ يشمؿ القرآف، كالسنة أجؿ ذلؾ تكفؿ اهلل 

أف تحفظ السنة النبكية بجيكد الصحابة، كمف بعدىممف  البالغة في ذلؾ ، فقد شاء اهلل 
عمماء الحديث ككاف جؿ اعتمادىـ في ركاية الحديث عمى الحفظ،في أكؿ األمر ، ثـ قامت 
نيضة عممية فريدة كنشأت عمـك تفتخر األمة اإلسالمية بيا، فكاف ليا أثر عظيـ في حفظ 

 السنة النبكية ، فمف تمؾ العمـك : عمـ اإلسناد .
األيمَّة اإلسالمية بخصائص كثيرة ، فضميا بيا عمى غيرىا مف األمـ ، كمما  لقد أكـر اهلل 
فقد  بو ىذه األمة ىك اإلسناد، كىك نقؿ الثقة ، عف الثقة حتى يبمغ بو النبي  خص اهلل 

ركل الخطيب البغدادم  إف اهلل أكـر ىذه األمة كشرفيا كفضميا باإلسناد ، كليس ألحد مف 
، كقد أدرؾ المسممكف أىمية اإلسناد ، فعممكا عمى العناية بو ، ّمـ السابقة كميا إسناداأل

 كذمكا المتساىؿ بو ، فعظـ النفع بو . 
يىا  )في كتابو الكريـ ، إلى تحرم الصدؽ كالحذر مف الكذب قاؿ تعالى: كقد أرشدنا اهلل 

كيكنيكا  اًدًقيفى أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى : مف كذب عميَّ . كقاؿ رسكؿ اهلل ْ(مىعى الصَّ
. كال سبيؿ إلى تحرم الصدؽ في نقؿ األخبار كاالبتعاد عف ٓمتعمدان فىٍميتبكٍَّأ مقعده مف النار

الكذب إال باالعتماد عمى ركاية الثقات ، كقد حرص سمؼ ىذه األمة عمى التحرم في نقؿ 
                                                 

 . ٍٓٗٛهح األؽياة ا٠٢خ  - ٔ

ٕ
 . ٗٙٔ/٠ٕٔظو: اإلرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌموآْ ١ٌٍَٛؽٟ  -

ٖ
 .                     ٖٖٓ/٠ٖٕظو: فزؼ اٌّغ١ش ٌٍَقبٚٞ   -

ٗ
 . 1ٍٔٔٛهح اٌزٛثخ ا٠٢خ  - 
٘
 .  ٖٖ/ٔ طؾ١ؼ اٌجقبهٞ ، وزبة اٌؼٍُ ، ثبة ئصُ ِٓ ونة ػٍٝ إٌجٟ  - 
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يف: لـ يككنكا يسألكف عف اإلسناد ، فمما كقعت الفتنة األخبار،  كمف ذلؾ ما قالو ابف سير 
قالكا: سىمُّكا لنا رجالكـ ، فىييٍنظر إلى أىؿ السنة فيؤخذ حديثيـ ، كيينظر إلى أىؿ البدع فال 

لـ يسألكا عف اإلسناد في أكؿ األمر ؛ ألف عدالتيـ ثابتة  . لذلؾ الصحابة ُيؤخذ حديثيـ 
ابة كالتابعكف في قبكؿ األخبار فمـ يقبمكىا إاٌل ممف عرفكا ، ثـ احتاط الصحِبالكتاب كالسنة

صدقو كعدالتو، كقد سمؾ مسمكيـ في قبكؿ األخبار مف جاء بعدىـ مف عمماء أىؿ السنة ، 
ككالميـ في ىذا المعنى  ،ّلتمكف أىؿ البدع منكضع األحاديث، كقمب األسانيد فمكال اإلسناد

عميو مدار صحة الحديث، كصحة اإلسناد ال  كثير، كىك يدؿ عمى أىمية اإلسناد، ألف
 .ْلذلؾ كانت معرفتو مف فركض الكفايةتعرؼ إال بركاية الثقة، العدؿ، الضابط ،

ؿَّ القرف الثاني ، حتى صار  ليذا أخذ األئمة المحدثكف يشددكف في طمب اإًلسناد ، كما إف حى
ا كصؿ إلينا مف جيكد السؤاؿ عف السند ضركرة ممحة ال سبيؿ إلى إغفاليا ، كفي ضكء م

المحدثيف بصدد اإًلسناد كتيذيبو كتقييد قكاعده ، كتأصيؿ أصكلو  ليك دليؿ عمى مدل 
اىتماـ العمماء بيذا العمـ ، كأثره في حفظ السنة . كمف ىذا المنطمؽ أردت أف أخدـ سنة 

رجاؿ الحبيب المصطفى مف خالؿ ىذا البحث المتكاضع كأف أجمع أقكاؿ اإلماـ ابف كارة في 
الحديث جرحا كتعديال كاكتفيت بالرجاؿ الذيف ركل عنيـ أصحاب الكتب التسعة عمما أف 
أقكاؿ اإلماـ متناثرة في كتب الجرح كالتعديؿ ككتب التراجـ كقد بذلت جيدم في جمعيا ، ثـ 
قمت بجمع أقكاؿ العمماء الذيف تكممكا في الرجاؿ الذيف ذكرىـ اإلماـ ابف كارة ، ثـ أعطيت 

ة أقكاؿ العمماء في جرح الركاة كتعديميـ بينت إف كاف اإلماـ ابف كارة مكافؽ لمعمماء خالص
أك مخالؼ ليـ .كضمف ىذا التكجو كاف جيد ابف كارة كأقكالو في الرجاؿ ، كىك جيد مميز 
كدقيؽ ، إال أف ىذا الجيد لـ يحظ بدراسة عممية مستقمة ، كليذا آثرت أف أخصو بيذا 

 و في مقدمة كمبحثيف كخاتمة.البحث ػ الذم بكبت

                                                 
ٔ
 . ٘ٔ/٠ٕٔظو: ِملِخ طؾ١ؼ ٍَُِ ، ثبة ئْ اإلٍٕبك ِٓ اٌل٠ٓ - 
ٕ

 .ٙٗ/ٔغلاكٞ ٠ٕظو: اٌىفب٠خ فٟ ػٍُ اٌوٚا٠خ ٌٍقط١ت اٌج -
ٖ

 . ٠ٕٙظو: ِؼوفخ ػٍَٛ اٌؾل٠ش  ص -
ٗ

 . 2ٕٔ/ِٔولبح اٌّفبر١ؼ ٌٍؼالِخ ػٍٟ اٌمبهب٠ٕظو:  -
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 2ٓٗ كمية اآلداب  مجمة بحوث 

أما المبحث األكؿ فتناكلت فيو السيرة الذاتية لإلماـ ابف كارة كاشتمؿ عمى عدة مطالب 
، اسمو ، كنسبو  ككنيتو ، كحياتو ، كرحالتو ، كشيكخو ، كتالميذه ، كأقكاؿ العمماء فيو ، 

اجمالرجاؿ الذيف ذكرىـ كالمبحث الثاني ذكرت فيو أقكاؿ اإلماـ في الرجاؿ، ككاف منيي في تر 
اإلماـ ابف كارة أف أذكر اسمو كما نقمو ابف حجر في كتابو  تقريب التيذيب ألنو مختصر 
كيذكر فيو الطبقة كسنة الكفاة ثـ أحيؿ في اليامش الى  كتب التراجـ المتنكعة التي ترجمة 

اـ المزم ، ككتب لو كمنيا كتاب التاريخ الكبير لإلماـ البخارم ، ككتاب تيذيب الكماؿ لإلم
اإلماـ الذىبي ، كاإلماـ ابف حجر ، كغيرىا،ثـ أذكر قكؿ اإلماـ ابف كارة في الرجاؿ كما 
كردت في الكتب ، ثـ أقكاؿ العمماء في الذيف ذكرىـ اإلماـ ابف كارة ، ثـ خالصة األقكاؿ 

ـ ابف كارة لـ بينت فييا إف كاف اإلماـ مكافقا لمعمماء أك مخالفا ليـ كأحب أف ابيف أف اإلما
يكف كاضحا في بعض أقكالو ، كاحيانا يسكت كال يقكؿ شيئا ، كفي ىذه الحالة ال أذكر إف 
كاف اإلماـ مكافؽ أك مخالؼ ، كأكتفي بذكر أقكؿ العمماء ،كقد كجدت أف اإلماـ ابف كارة 

كاف منصفا معتدؿ في أقكلو، ككاف منيجي في اليكامش ذكر اسـ المصدر مجردا عف ذكر 
حقؽ كالطبعة ألف في ذلؾ تثقيؿ لميكامش ، كذكرتيا كاممة في فيرس المصادر ثـ ختمت الم

البحث بخاتمة بينت فييا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذا كما كاف مف تكفيؽ فمف اهلل 
 سبحانو .    

 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف . 
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 المبحث األول
 رة التعريف باإلمام ابن وا

 أوال : اسمُو وكنيتُو ومولدُه :
ٍبًد اهلًل الرَّاًزمُّ الكىاًرم مَّدي بفي ميٍسًمـً بًف عيٍثمىافى بًف كىارىة بف عى ىك اإلماـ: ميحى

ٍبًد اهلًل ُ اًفظيأىبيك عى ، الحى
المعركفبابفي كىارىةى 

ىػ  َُٗ، كلد في مدينة الرم سنة : ّ،قيؿ نسبة الى المدينة أك اسـ لجدهِ
ْ . 
 نيا : رحالتو :ثا

كما ىك حاؿ عمماء ىذه األمة مف الترحاؿ في طمب العمـ كفي نشره فقد كاف اإلماـ ابف كارة 
مف العمماء الرحاليف فقد كانت لو رحمة إلى العراؽ فقدـ بغداد كحدث بيا فركل عنو عبد 

، ككذلؾ رحؿ إلى ٓالرحمف بف يكسؼ بف خراش، كيحيى بف محمد بف صاعد، كغيرىـ
، فدخؿ دمشؽ كسمع بيا مف أبي مسير الغساني، كسميماف بف عبد الرحمف كحدث ٔالشاـ
، ٖ، ثـ رحؿ إلى حمص فسمع مف أبي المغيرة عبد القدكس بف الحجاج كركل عنوٕعنيما

 .ٗكلو رحمة إلى الحجاز
 ثالثا : وفاتو :

، قيؿ: مات بالرم في شير رمضاف سنة سبعيف كمائتيف، كىك الراجح مف أقكاؿ العمماء
 .َُكقيؿ:إنو تكفي سنة خمس كستيف كمائتيف

 
 

                                                 
٠ٕٗظو: ربه٠ـ ثغلاك  -ٔ

/ٕٔ
ٗٗٗ/  ٕٙ، رٙن٠ت اٌىّبي   22ٖ/٘٘، ربه٠ـ كِشك  

 .
 

اَهح : ثفزؼ أٌٚٗ ٚاٌٍّّٙخ ثؼل األٌف آفوٖ ربء.  - ٕ َٚ 

٠ٕٔظو: ٠ٕظو: األَٔبة ٌٍَّؼبٟٔ  - ٖ
ٖ /ٕ٘٘

 . ٖٙٗ/  ٖ، اٌٍجبة فٟ رٙن٠ت األَٔبة   

 . 1ٕ/  ٠ٖٕٔظو: ١ٍو أػالَ إٌجالء   - ٗ

٘
 . ٓ٘ٗ/ٕٙ، رٙن٠ت اٌىّبي  1ٖٓ/٘٘، ربه٠ـ كِشك ٕٔ/٠ٕٗظو: ربه٠ـ ثغلاك  - 
ٔ، األَٔبة ٌٍَّؼبٟٔ  22ٖ/٠ٕ٘٘ظو: ربه٠ـ كِشك  - ٙ

ٖ/ٕ٘٘
 . 

 . 22ٖ/٠ٕ٘٘ظو: ربه٠ـ كِشك  - 4

 فَٗ .٠ٕظو: اٌّظله ٔ - 2

 .ٕ٘٘/٠ٖٕٔظو:  األَٔبة ٌٍَّؼبٟٔ  - 1

٠ٕظو: ربه٠ـ ثغلاك  - ٓٔ
ٗ/ٕٔ

 . 1ٔ/٘، اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد  1ٖٗ/٘٘، ربه٠ـ كِشك 
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 رابعا: مدينتو:
بفتح أٌكلو، كتشديد ثانيو، كىي مدينة مشيكرة مف أٌميات البالد كأعالـ المدف كثيرة  :الرَّي  

 الفكاكو كالخيرات، 
بينيا كبيف نيسابكر مائة كستكف قديمة البناء؛ كىي مدينة عجيبة في فضاء مف األرض، 

 .ُفرسخا
لييا متجر الناس، طيبة اليكاء عجيبة البناء، بمد التجار، كىي قيؿ عن يا:عركس الدنيا كا 

 . ِعركس األرض كسٌكة الدنيا ككاسطة خراساف كجرجاف كالعراؽ كطبرستاف
كىي مدينة جميمة. كأىميا أخالط مف الناس، مف الفرس كالعرب كاألتراؾ ، كيشرب أىميا 

 .ّيمـ، كىي كثيرة األشجار مف عيكف كأنيار عظاـ تأتي مف بالد الد
ككانت مدينة عظيمة خرب أكثرىا، ككجدت دكرىـ كميا مبنية تحت األرض كدركبيـ التي 
يسمؾ بيا إلى دكرىـ عمى غاية الظممة كصعكبة المسمؾ، فعمكا ذلؾ لكثرة ما يطرقيـ مف 

ف، كلمٌرٌم العساكر بالغارات كلكال ذلؾ لما بقي فييا أحد، كالغالب عمى بنائيا الخشب كالطي
 .ْقرل كبار كٌؿ كاحدة أكبر مف مدينة

كيجمب مف الرم طيف يغسؿ بو الرأس في غاية النعكمة، كصناع المشط بالرم ليـ صنعة 
 . ٓدقيقة، يعممكف أمشاطان في غاية الحسف تحمؿ ىدية إلى سائر البالد

ر الرازم، كىي مدينة كانت مشيكرة بالخيرات كينتسب إلييا كثير مف العمماء،منيـ الفخ
اًتـو الرازم ٍرعىةى الرازم، كىاٍبفي كىارىةى الرازم، كىأىبيك حى  .ٔكسميماف األعمش ،كأىبيك زي

 خامسا: شيوخو :
كىل عىف: "ًإٍبرىاًىيـ ٍبف سمع ىذا اإلماـ الجميؿ مف خمؽ كثير كجمع كبير مف العمماء، فقد  رى

براىيـ ٍبف مي  براىيـ بف المنذر الحزامي، كا  كسىى الرازم، كأحمد ٍبف صالح أىبي الميث، كا 

                                                 
٠ٖٕظو: ِؼغُ اٌجٍلاْ - ٔ

/ٔٔٙ
 .4ٖ٘، آصبه اٌجالك ٚأفجبه اٌؼجبك ص 

 . ٠ٕ٘ٗٓظو: اٌجٍلاْ الثٓ اٌفم١ٗ ص  -ٕ

٠ٕظو:  -ٖ
ح فٟ وً ِىبْآوبَ اٌّوعبْ فٟ موو اٌّلائٓ اٌّشٙٛه

 . 4ٙص  

،  4ٔٔ/٠ٖٕظو: ِؼغُ اٌجٍلاْ  -ٗ
ِواطل االؽالع ػٍٝ أٍّبء األِىٕخ ٚاٌجمبع

 ٕ/ٙ٘ٔ . 

 . ٠ٖ4ٕ٘ظو: آصبه اٌجالك ٚأفجبه اٌؼجبك ص  -٘

 .2٘ٔ/  ٠ٕٔظو: رؼو٠ف ثبألِبوٓ اٌٛاهكح فٟ اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ الثٓ وض١و - ٙ
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مَّد بف عكف القكاس المكي، كآدـ بف  بد المًَّو ٍبف يكنس، كأىٍحمىد بف ميحى الًمٍصًرم، كأحمد ٍبف عى
ٍبًد اٍلكىاًحًد المكصمي،  سحاؽ بف عى سحاؽ ٍبف إبراىيـ ٍبف العالء الزبيدم، كا  أىبي إياس، كا 

سماعيؿ بف عيبىيد ابف أىبي كريمة الحراني ، كأ صبغ بف الفرج، كبشر بف الكضاح، كبكر بف كا 
ٍبًد الرٍَّحمىًف بف أىبي ليمى اٍلقىاًضي، كحباف بف ميكسىى المركزم، كحجاج بف منياؿ، كحجاج  عى
اًفٌي، كالحسف ٍبف بشر البجمي، كالحسف بف كاقع الرممي، كأبي عيمىر حفص  ٍبف أىبي منيع الرُّصى

،كحيكة بف شريح الحمصي، كخالد بف خمي ٍبف عيمىر الحكضي، كحماد بف زاذاف الرازم
مَّد ٍبف شجاع الجزرم، كخمؼ ٍبف ىشاـ البزار، كخالد ٍبف بزيع  الحمصي، كالخضر ابف ميحى
الشيباني، كالربيع بف ركح الثقفي، كالربيع بف يحيى األشناني، كزيد بف عكؼ، كأبي صالح 

مىٍيماف الكاسطي، كسىًعيد بف ٍبد  سىًعيد بف سممة، كسىًعيد بف سي عبد الكريـ بف عبد الحميد ابف عى
 ، ـى ٍريى الرحمف ٍبف زيد ٍبف الخطاب الخطابي، كسىًعيد بف مركاف الرىاكم، كسىًعيد بف أىبي مى
قٌِّي، كأبي عاصـ الضحاؾ ٍبف مخمد، كعاصـ ٍبف عمي ٍبف عاصـ  مىٍيماف ٍبف عيبىيد المَّو الرَّ كسي

بد المًَّو ٍبف الكاسطي، كعاصـ بف يزيد العيمىرم، كعىبد اهلل اًلح عى  ٍبف رجاء الغداني، كأبي صى
مَّد النفيمي، كعىبد اهلل ٍبف يزيد المقرئ، كعىبد اهلل ٍبف ييكسيؼ التنيسي، كأبي مسير  صالح بف ميحى
عبد األعمى ٍبف مسير، كعبد الرحمف ٍبف الحكـ ٍبف بشير بف سمماف، كعبد الرحمف ٍبف شىًريؾ 

بد المًَّو النخعي، كع بد الصمد بف اٍلعىًزيًز المقرئ الرازم، كعبد الغفار بف عيبىيد اهلل ٍبف عى
الكريزم البىٍصًرٌم، كأبي المغيرة عبد القدكس ٍبف الحجاج الخكالني، كعبد المتعالي بف طالب، 
ًعٌي، كعبد المؤمف بف عمي، كعيبىيد اهلل ٍبف ميكسىى، كعثماف ٍبف  كعىبد المىًمؾ بف قريب األىٍصمى

، كعمي ٍبف الجعد، كعمي ابف عبد الحميد المعني، كعمي بف عياش الحمصي، صالح السيمي
كعمي ٍبف المديني، كعيمىر ٍبف حفص ٍبف غياث، كعىٍمرك ٍبف أىبي سممة التنيسي، كعىٍمرك ٍبف 
مَّد  صبيح الميثي، كعىٍمرك بف عاصـ الًكالبي، كعىٍمرك بف عثماف الًكالبي، كعىٍمرك ٍبف ميحى

كفى الرممي، كأبي سماعة عميرة بف عبد المؤمف الرىاكم، كعيسى بف  الناقد، كًعٍمراف بنيىاري
المنذر الحمصي، كأبي نعيـ الفضؿ ٍبف دكيف، كقبيصة ابف عقبة، كأبي بكر الميث بف خالد، 
بد  مَّد ٍبف سىًعيد ٍبف سابؽ القزكيني، كمحمد ٍبف عى كأبي غساف مالؾ بف ًإٍسمىاًعيؿ النيدم، كميحى

بد المًَّو الرقاشي، اهلل ٍبف حكش ب الطائفي، كمحمد ٍبف عىبد المًَّو األىٍنصاًرٌم، كمحمد ابف عى
مَّد  كمحمد ٍبف عبد العزيز ابف الكاسطي الرممي، كمحمد بف عرعرة بف البرند، كأبي ىاشـ ميحى
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 ، بف عمي بف أىبي خداش المكصمي، كمحمد بف ًعٍمراف بف أىبي ليمى، كمحمد بف الفضؿ عاـر
مَّد ٍبف محبب كمحمد بف  كثير المصيصي، كمحمد بف المبارؾ الصكرم، كأبي ىماـ ميحى

الدالؿ، كمحمد بف مكسى ابف أعيف الجزرم ، كمحمد بف يزيد بف سناف الرىاكم، كأبي حمة  
محمد بف يكسؼ الزبيدم، كمحمد ٍبف ييكسيؼى الزيادم، كمحمد ٍبف ييكسيؼ الفريابي، كمسمـ ٍبف 

ف كاضح، كأبي سممة المنياؿ بف عىٍمرك بف بحر بف سالـ بف مسمـ إبراىيـ، كالميسىيَّب ب
مىمىة ميكسىى ٍبف ًإٍسمىاًعيؿ، كأبي حذيفة ميكسىى ٍبف مسعكد النيدم، كنعيـ ٍبف  كالقشيرم، كأبي سى
مَّاد المركزم، كًىشىاـ ٍبف بيراـ المدائني، كأبي الكليد ىشاـ ٍبف عىبد المىًمؾ الطيالسي، كًىشىاـ  حى

يد المَّو الرازم، كىكذة بف خميفة، كالييثـ بف جميؿ، كيحيى بف حماد الشيباني، كيحيى ٍبف عيبى 
بف صالح الكحاظي، كيىٍحيىى ٍبف قزعة، كيىٍحيىى ٍبف المغيرة الرازم، كيحيى بف يىٍعمىى المحاربي 

كأبي كيزيد ٍبف عبد ربو الجرجسي، كيزيد بف عيمىر بف جنزة المدائني، كيزيد بف مرة الشيباني، 
 .ُمعمر المقعد"

 سادسا: تالميذه:
ٍبًد المًَّو النيسابكرم، كأىبيك بكر أىٍحمىد ٍبف عىٍمرك ٍبف  كىل عىنو: "النَّسىائي، كأىٍحمىد بف سممة بف عى رى
كىٍيـو المديني، كأىبيك عىٍمرك أىٍحمىد بف ـى ٍبًف حي مًَّد ٍبًف ًإٍبرىاًىي ، كأىبيك عىٍمرك أىٍحمىد بف ميحى  أىبي عىاًصـو
ًد ٍبًف الحسيف بف خداش، كأىٍحمىد بف  مَّ سىٍيًف أىٍحمىدي ٍبفي ميحى مَّد بف أىٍحمىدى الخيرم، كأىبيك اٍلحي ميحى
مَّد بف يزيد الزعفراني، كأىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي ميكسىى ٍبًف العباس بف مجاىد المقرئ، كأىبيك  ميحى

مَّد بف يزيد بف كيساف، كجعفر  مَّد إسحاؽ بف ميحى مَّد األعرج النيسابكرم نزيؿ الرقة، ميحى بف ميحى
مَّد  كالحسف بف أىٍحمىدى بف الميث الرازم، كالحسف بف عثماف التسترم، كأبك عمي الحسف ٍبف ميحى
الداركي، كالحسيف بف إسماعيؿ المحاممي، كأبك القاسـ العباس ابف الفضؿ بف شاذاف المقرئ، 

بد المًَّو ٍبف أىبي داكد،  مَّد ٍبف إسحاؽ المركزم المعركؼ كأىبيك بىٍكر عى كأبك القاسـ عىبد اهلل ٍبف ميحى
ٍبد الكريـ الرازم اٍبف أخي أبي زرعة، كعىبد  مَّد ٍبف عى بد المًَّو ٍبف ميحى بالحامض، كأىبيك القاسـ عى

مَّد ٍبف ناجية، كعبد الرحمف  ًد ٍبف عيبىيد ٍبف أىبي الدنيا، كعىبد اهلل ٍبف ميحى مَّ ٍبف أىبي المًَّو ٍبف ميحى
اًتـ الرازم، كعبد الرحمف ٍبف يكسؼ بف خراش، كعبد المؤمف بف أىٍحمىدى بف حكثرة كعمي ٍبف  حى

                                                 
 . ٔ٘ٗ/1، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت ٗٗٗ/٠ٕٕٙظو: رٙن٠ت اٌىّبي - ٔ
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سىف ٍبف سمـ األصبياني، كعمي بف الحسيف مَّد بف ، اٍلحى ٍبف الجنيد الرازم، كعيمىر ٍبف ميحى
مَّد البرذعي، كأىبيك بكر أى مَّد ، كغالب بف ميحى مَّد إسحاؽ العطار، كعيسى ابف ميحى ٍحمىد بف ميحى

مَّد ٍبف أىٍحمىدى بف سىًعيد الرازم، كمحمد ٍبف  ٍعفىر ميحى بف راشد بف معداف األصبياني، كأىبيك جى
إسحاؽ الثقفي السراج، كالبخارم ًفي غير "الجامع "، كأبك بكر محمد ابف حمدكف، كأىبيك 

مَّد بف سييؿ الجكيني البزاز مَّد بف العباس بف ميحى سىًف ميحى ًمي اٍلحى مَّد ٍبف عى ، كأىبيك جعفر ميحى
،كأىًبي زرعة الرازم، كمحمد بف مخمد الدكرم ، كمحمد بف الميسىيَّب ، كمحمد ٍبف المنذر 
اليركم شكر، كمحمد ٍبف يحيى الذىمي كىك أكبر منو، كالقاضي أىبيك عيمىر محمد ابف يكسؼ 

مَّد بف يعقكب األزدم، كمكسى بف العباس الجكيني، كالييثـ بف خمؼ ا لدكرم، كيحيى ٍبف ميحى
 .ٍُبف صاعد، كأىبيك عكانة "

 سابعا: أقوال العمماء فيو:
ال شؾ أف ابف كارة كاف عممان يقتدل بو كمرجعان لمعمـ كالعمماء لذلؾ نجد الكثير مف المدح في 
حقو مف أىؿ عصره مف ذلؾ ما نقؿ عف أبي بكر بف أبي شيبة يقكؿ: أحفظ مف رأيت ابف 

، ككذلؾ ما قالو عمماء الحديث مف التعديؿ في حقو قاؿ ابف ِكارة ، كأبك زرعة الفرات ، كابف
اًحبي ّأبي حاتـ: ىك ثقة صدكؽ، كجدت أبا زرعة يجمو كيكرمو : ىيكى ًثقىةه، صى ، كقىاؿى النَّسىاًئيُّ

ًدٍيثو  ، كىذا يدؿ عمى عظـ منزلتو بيف عمماء عصره ككذلؾ ما نقؿ عف أبي زرعة الرازم ْحى
،كقاؿ بعض العمماء ثالثة بالرم لـ ٓيقـك ألحد كال يجمس أحدا في مكانو إال ابف كارةكاف ال 

، كقالعبد الرحمف بف ٔيكف في األرض مثميـ في كقتيـ أبك حاتـ، كأبك زرعة، كابف كارة 
، كقاؿ ابف حباف: كاف ٕخراش: كاف محمد بف مسمـ مف أىؿ ىذا الشأف المتقنيف األمناء

 .ُعساكر : كاف متقنان عالمان حافظان  ،كقاؿ ابفٖصاحب حديث
                                                 

 . 4ٔٔ/ ٕ، رنووح اٌؾفبظ4ٗٗ/ٕٙ، رٙن٠ت اٌىّبي 22ٖ/٘٘، ربه٠ـ كِشك 4ٕ٘/٠ٖٕظو: ربه٠ـ ثغلاك  - ٔ

ٕ
 . ٓٓٗ/1، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  1ٕ/ٖٔ، ١ٍو أػالَ إٌجالء 1ٗٗ/٠ٕٕٙظو: رٙن٠ت اٌىّبي  - 
 . 1ٕ/ٖٔ، ١ٍو أػالَ إٌجالء  4ٔٔ/ٕ، رنووح اٌؾفبظ  ٠2/2ٕٓظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  - ٖ

 . 2ٗٗ/ ٕٙ، رٙن٠ت اٌىّبئٕ/ٗ، ربه٠ـ ثغلاك 4ٗ/٠ٕٔظو: ر١َّخ اٌش١ٛؿ ٌٍَٕبئٟ - ٗ

٘
 . 1ٗٗ/ٕٙ، رٙن٠ت اٌىّبئٕ/٠ٕٗظو: ربه٠ـ ثغلاك - 
٠ٕٗظو: ربه٠ـ ثغلاك  - ٙ

/ٕٔ
 . 4ٔٔ/ٕ، رنووح اٌؾفبظ  1ٗٗ/ٕٙ، رٙن٠ت اٌىّبي 

 . 4ٔٔ/ٕ، رنووح اٌؾفبظ 1ٗٗ/٠ٕٕٙظو: رٙن٠ت اٌىّبي  - 4

 . ٓ٘ٔ/1اٌضمبد الثٓ ؽجبْ  ٠ٕظو: - 2
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 المبحث الثاني
 أقوال ابن وارة في الرجال

أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني المركزم نزيؿ بغداد أبك عبد  -ُ
 .ِىػ(ُِْاهلل أحد األئمة كىك رأس الطبقة العاشرة )ت

 أكال: قكؿ ابف كارة:
 .ّاحب معرفة قاؿ عنو: كاف أحمد صاحب فقو، صاحب حفظ، ص

 ثانيا: أقكاؿ العمماء:
، كقاؿ ْقاؿ أبك داكد: كانت مجالس أحمد مجالس اآلخرة، ال يذكر فييا شيء مف أمر الدنيا 
، كقاؿ ٓالنسائي: جمع أحمد بف حنبؿ المعرفة بالحديث، كالفقو، كالكرع، كالزىد، كالصبر

ف المديني: ليس في ، كقاؿ ابٔصالح جزرة: أفقو مف أدركت في الحديث أحمد بف حنبؿ
. كقاؿ ابف حجر:إماـ ثقة ٕأصحابنا أحفظ مف أحمد، كبمغني أنو ال يحٌدث إال مف كتاب

 .ٖحافظ فقيو حجة
 ثالثا: خالصة األقكاؿ:

لقد كافؽ قكؿ اإلماـ ابف كارة قكؿ جميع النقاد عمى أف اإلماـ أحمد بف حنبؿ ىك إماـ حافظ 
 حجة فقيو .

يقاؿ: إنو مكلى عيف المصرم أبك محمد الفقيو المالكي، بف أ عبد الحكـعبد اهلل بف  -ِ
 . ٗىػ(ُِْ، مف كبار العاشرة )ت عثماف بف عفاف

                                                                                                                            
 . 1ٖٓ/٠ٕ٘٘ظو: ربه٠ـ كِشك  - ٔ

4ٕ/ٔ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت ٘ٔ/ٕٔ، رنووح اٌؾفبظ 4ٖٗ/ٔ، رٙن٠ت اٌىّبي 4ٕٔ/٠ٕ٘ظو: ربه٠ـ كِشك - ٕ
.

 

 .11ٔ/  ٔٔ، ١ٍو أػالَ إٌجالء 4ٕٔ/  ٠ٕ٘ظو: ربه٠ـ كِشك  - ٖ

 .ٖٔٓٔ/٠ٕ٘ظو: ربه٠ـ اإلٍالَ  - ٗ

 .11ٔ/ٔٔجالء ٠ٕظو: ١ٍو أػالَ إٌ - ٘

 .ٖٔٓٔ/٠ٕ٘ظو: ربه٠ـ اإلٍالَ  - ٙ

 .ٖٕٕ/  ٠ٕٔظو: روعّخ األئّخ األهثؼخ  - 4

 .٠2ٕٗظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص - 2

، ٖٕٙ/ٔ، اإلهشبك فٟ ِؼوفخ ػٍّبء اٌؾل٠ش ٌٍق١ٍٍٟ ٕٗٔ/٠ٕ٘ظو: اٌزبه٠ـ اٌىج١و ٌٍجقبهٞ  - 1

 .1ٖٔ/٘ٔرٙن٠ت اٌىّبي 
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 أكال: قكؿ ابف كارة:
 .ُقاؿ عنو: كاف شيخ مصر 

 ثانيا: أقكاؿ العمماء:
، كذكره ّ،كقاؿ أبك زرعة: ثقة، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽِقاؿ العجمى: لـ أر بمصر أعقؿ منو 

صدكؽ أنكر ، كقاؿ ابف حجر:ٓ، كقاؿ الخميمي: ثقة مشيكر ْلثقاتكذكره ابف حباف في ا
 .ٔعميو ابف معيف شيئا

 ثالثا: خالصة األقكاؿ:
 لقد كافؽ قكؿ اإلماـ ابف كارة قكؿ جميكر العمماء بتعديؿ عبد اهلل بف عبد الحكـ المصرم .

مف صغار التاسعة)ت  عاـرمحمد بف الفضؿ السدكسي أبكالنعماف البصرم لقبو  -ّ
 .ٕىػ(ِِْ

 أكال: قكؿ ابف كارة:
 .ٖقاؿ عنو: حدثنا عاـر الصدكؽ المأمكف

 ثانيا: أقكاؿ العمماء:
، َُ، كقاؿ الذىمي: محمد بف الفضؿ صحيح الكتاب ثقة ٗقاؿ البخارم: تغير في آخر عمره

، كقاؿ ابف أبي ُُكقاؿ العجمي: بصرم ثقة رجؿ صالح أختمط قبؿ أف يمكت بسنة أك سنتيف
، فاختـ عميو، ثـ قاؿ: أختمط عاـر في آخر عمره،  حاتـ: سمعت أبي يقكؿ: إذا حدثؾ عاـر

كزاؿ عقمو، فمف سمع منو قبؿ سنة عشريف كمئتيف، فسماعو جيد، كقاؿ أبك داكد: بمغنا أف 

                                                 

 ،4ٔٔ/  ٖ، ِغبٟٔ األف١به ٌٍؼ١ٕٟ ٕٕٔ/ٓٔػالَ إٌجالء، ١ٍو أ1ٖٔ/٠ٕٔ٘ظو: رٙن٠ت اٌىّبي  - ٔ

 . 1ٖٙ/ٔاٌضمبد ِؼوفخ٠ٕظو: - ٕ

 . ٘ٓٔ/٠ٕ٘ظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً ألثٟ ؽبرُ - ٖ

 .4ٖٗ/٠2ٕظو: صمبد اثٓ ؽجبْ  - ٗ

 .ٖٕٙ/٠ٕٔظو: اإلهشبك فٟ ِؼوفخ ػٍّبء اٌؾل٠ش  -٘

 . 21ٕ/٘، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  ٠ٖٕٔٓظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص  - ٙ

 ٖٔٓ/ٔ، رنووح اٌؾفبظ 24ٕ/ٕٙ، رٙن٠ت اٌىّبي 2ٕٓ/٠ٕٔظو: اٌزبه٠ـ اٌىج١و  - 4

 . ٕ٘ٙ/ٓٔ، ١ٍو أػالَ إٌجالء  2٘/٠2ٕظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  - 2

  2ٕٓ/٠ٕٔظو: اٌزبه٠ـ اٌىج١و  - 1

 ٕٓٗ/  ٠1ٕظو: رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  - ٓٔ

 . ٘/٠ٕٕظو: ِؼوفخ اٌضمبد - ٔٔ



 أ.م.د.عــذي مصعب الراوي      

 

 ٙٔٗ كمية اآلداب  مجمة بحوث 

عارما أنكر سنة ثالث عشرة، ثـ راجعو عقمو، كاستحكـ بو االختالط سنة ست عشرة 
، كقاؿ الدار ّلنسائي: كاف أحد الثقات قبؿ أف يختمط، كقاؿ اِ،كقاؿ أبك حاتـ: ثقة ُكمئتيف

، كقاؿ ابف حباف: ْالدار قطني: ىك ثقة تغير بآخرة، كما ظير لو بعد اختالطو حديث منكر
،كقاؿ الذىبي: محمد بف الفضؿ ٓاختمط في آخر عمره كتغير حتى كاف ال يدرم ما يحٌدث بو

حباف أف يسكؽ لو حديثا . لـ يقًدر ابف ٔالفضؿ السدكسي، شيخ البخاريحافظ، صدكؽ، مكثر
 .ٖثقة ثبت تغير في آخر عمرهكقاؿ ابف حجر: ، ٕحديثا منكران، كالقكؿ فيو ما قاؿ الدارقطني

 .ٖعمره
 ثالثا: خالصة األقكاؿ:

. فقاؿ بعض العمماء أنو ثقة، كقاؿ بعضيـ  اختمؼ العمماء في محمد بف الفضؿ الممقب عاـر
خر عمره  فقد خالؼ اإلماـ ابف أنو صدكؽ،كمنيـ ابف كارة ، كلكف لـ يبف أنو اختمط في آ

كارة أكثر العمماء في ذلؾ، فأكثر العمماء قالكا أف الممقب عاـر اختمط في آخر عمره ، فمف 
 سمع منو قبؿ االختالط فسماعو صحيح ، كمف سمع منو بعد االختالط فحديث منكر .

 .  ٗ، مف التاسعة البىٍيركتيعمرك بف ىاشـ  -ْ
 أكال: قكؿ ابف كارة:

 .َُكتبت عنو كاف قميؿ الحديث ليس بذاؾ، كتب عف األكزاعي صغيرا  قاؿ عنو:
 ثانيا: أقكاؿ العمماء:

كقاؿ ،ُ،كقاؿ الذىبي: صاحب االكزاعي. صدكؽ. كقد كثؽُُقاؿ ابف عدم: ليس بو بأس 
 .ِابف حجر: صدكؽ يخطئ

                                                 
 .ٕٕٙ، ٍإاالد ا٢عوٞ الثٟ كاٚك ص ٕٔٔ/٠ٕٗظو: اٌؼؼفبء اٌىج١و ٌٍؼم١ٍٟ  - ٔ
 2٘/٠2ٕظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  - ٕ
 .ٕٓٗ/1، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت 1ٕٓ/٠ٕٕٙظو: رٙن٠ت اٌىّبي  - ٖ
 .٠ٖٕٕٔظو: ٍإاالد اٌٍَّٟ ٌٍلاه لطٕٟ ص  - ٗ
 .1ٕٗ/٠ٕٕظو: اٌّغوٚؽ١ٓ الثٓ ؽجبْ  - ٘
 ، ٖٓٓ/  ٔ، رنووح اٌؾفبظ ٚم٠ٌٛٗ  2/  ٠ٕٗظو: ١ِياْ االػزلاي  - ٙ
 .ٖٓٓ/  ٠ٕٔظو: رنووح اٌؾفبظ ٌٍن٘جٟ  - 4
 . ٖٖ٘، االغزجبؽ ثّٓ هِٟ ِٓ اٌوٚاح ثبالفزالؽ ص ٠ٕٕ٘ٓظو رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص  - 2
 2ٕٗ، رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص 4ٕ٘/٠ٕٕٕظو: رٙن٠ت اٌىّبي  - 1

 11/  2، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت 1ٓ/ٕ، اٌىبشف 2ٕٙ/٠ٕٙظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  - ٓٔ
 .1ٕٓ/ٖ، ١ِياْ األػزلاي1ٔٗ/ٕؼفبء ٌٍن٘جٟ ٠ٕظو: اٌّغٕٟ فٟ اٌؼ - ٔٔ



 جمع ودراسة مقارنة أقــــىال ابـــن وارة فــي الــرجــال                                           

                      
 4ٔٗ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 ثالثا: خالصة األقوال:
كلكف كتب عنو ، كخالؼ في  اختمفت األقكاؿ في عمرك البيركتي فقد ضعفو اإلماـ ابف كارة

ذلؾ قكؿ ابف عدم، كالذىبي، كابف حجر، لذلؾ أرل أف اإلماـ ابف كارة غير مكفؽ في حكمو 
عمى عمرك كال سيما أنو لـ يذكر سببا لتضعيفو سكل أنو كتب عف األكزاعي صغيرا ، كىذا 

 البمكغ .ليس سببا لمتضعيؼ ، فقد جكز العمماء تحمؿ الصغير كلكف بشرط أف يحٌدث بعد 
مف الحافظ الباىمي مكالىـ أبك الكليد الطيالسي البصرم  ىشاـ بف عبد الممؾ -ٓ

 .ّىػ( ِِٕالتاسعة)ت 
 أوال: قول ابن وارة:

 .ْقاؿ عنو: حدثني أبك الكليد كما أراني أدركت مثمو
 ثانيا: أقوال العمماء:

بف حنبؿ: أبك الكليد ،كقاؿ أحمد ٔ، كقاؿ العجمي: ثقة ثبتٓقاؿ ابف سعد: كاف ثقة ثبتان حجة 
ـي  شيخي اإلسالـً  مىٍيوً  ما أيقىدِّ د اليىٍكـى  عى دًِّثٍيفى  انًمفى  أىحى الميحى

، كقاؿ أبك زرعة: كاف إماـ في زمانو ، ٕ
، كذكره ابف حباف في الثقات ٖكقاؿ أبك حاتـ: إماـ فقيو  ثقة حافظ ما رأيت في يده كتابا قط 

 .ُُثقة ثبت :، كقاؿ بف حجرَُ، كقاؿ ابف شاىيف : ثقة ٗ
 ثالثا: خالصة االقوال:

مما تقدـ مف أقكاؿ العمماء يتبيف أنيـ قد كافقكا األماـ ابف كارة فيتعديمو ألبي الكليد الطيالسي 
 كالثناء عميو.

                                                                                                                            
 . 1ٕٓ/٠ٖٕظو: ١ِياْ االػزلاي  - ٔ

 .ٕٔٔ/2، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت ٠ٕٗ2ٕظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص  - ٕ

 . ٖٔٓ/ ٗ، ١ِياْ االػزلاي 2ٕٓ/ ٔ، رنووح اٌؾفبظ ٌٍن٘جٟ 1٘ٔ/٠2ٕظو: اٌزبه٠ـ اٌىج١و  - ٖ

 .٘ٗ/ٔٔ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  ٖٗٗ/ٓٔء ، ١ٍو أػالَ إٌجال 1ٕٕ/٠ٖٕٓظو: رٙن٠ت اٌىّبي  - ٗ

 . ٖٓٓ/٠4ٕظو: ؽجمبد اثٓ ٍؼل  - ٘

 . ٖٖٓ/٠ٕٕظو: ِؼوفخ اٌضمبد   - ٙ

 ، ٘ٗ/ ٔٔ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  ٖٔٓ/٠ٕٗظو: ١ِياْ االػزلاي  - 4

 . ٘ٙ/1 ٠ٕظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً - 2

 . 4ٔ٘/٠4ٕظو: صمبد اثٓ ؽجبْ  -1

 . ٠ٕٕ٘ٔظو: ربه٠ـ أٍّبء اٌضمبد ص  -ٓٔ

 . ٘ٗ/ٔٔ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  ٠٘4ٖٕظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص  - ٔٔ



 أ.م.د.عــذي مصعب الراوي      

 

 2ٔٗ كمية اآلداب  مجمة بحوث 

 .ُق(ِْٖبف حياف الرازم مف العاشرة )ت  محمد بف حميد -ٔ
 أوال: قول ابن وارة:
 .ِقاؿ عنو: كذاب

 ثانيا: أقوال العمماء:
، كقاؿ أبك زرعة: ْ، كقاؿ البخارم: فيو نظرّحباف: يركم عف الثقات المقمكبات قاؿ ابف

صح عندنا أنو يكذب، كقاؿ ابف أبي حاتـ: رأيت أبي بعد ذلؾ إذا ذكر ابف حميد نفض 
، كقاؿ الحافظ ٕ، كقاؿ الذىبي: األكلى تركو ٔ، كقاؿ النسائي: محمد بف حميد ليس بثقةٓيده

ف كثقو ابف معيف في ركاية فقد ضعفو في الحافظ البكصيرم: محمد بف حميد  الرازم كا 
 .ٗحافظ ضعيؼ ككاف ابف معيف حسف الرأم فيو ، كقاؿ ابف حجر:ٖأخرل

 ثالثا: خالصة األقكاؿ:
مما تقدـ مف أقكاؿ العمماء يتبيف أنيـ كافقكا اإلماـ ابف كارة في قكلو بتضعيؼ محمد بف 

 حميد كأنو كٌذاب .
مصغر السممي الدمشقي الخطيب من كبار  ىشام بن عمار بن ُنصير بنون -7

 .10ه(  245العاشرة )ت 
 أوال: قول ابن وارة: 

 .ُُقاؿ عنو: عزمت زمانان أف أمسؾ عف حديث ىشاـ. ألنو كاف يبيع الحديث
                                                 

 . ٙٙٔ/ٕ، اٌىبشف  14/ٕ٘، رٙن٠ت اٌىّبي  1ٙ/٠ٕٔظو: اٌزبه٠ـ اٌىج١و  - ٔ

 .٘ٔٔ/٠1ٕظو: رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  - ٕ

 . ٖٗٓ/  ٠ٕٕظو: اٌّغوٚؽ١ٓ الثٓ ؽجبْ - ٖ

 . 1ٙ/ٔزبه٠ـ اٌىج١و اٌجقبهٞ ا٠ٌٕظو:  - ٗ

 . ٕٖٕ/٠4ٕظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  - ٘

 . ٗ٘/٠ٖٕظو: اٌؼؼفبء ٚاٌّزوٚوْٛ ألثٓ اٌغٛىٞ  - ٙ

 . ٙٙٔ/٠ٕٕظو: اٌىبشف  -4

 . ٠ٖ/4ٕٗظو: ِظجبػ اٌيعبعخ  - 2

 . ٘ٔٔ/1، ٚرٙن٠ت اٌزٙن٠ت  ٠ٗ4ٕ٘ظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص  - 1

، ٕٕٗ/ٖٓ، رٙن٠ت اٌىّبي44ٗ/ٕ، هعبي طؾ١ؼ اٌجقبه11ٞٔ/٠2ٕظو: اٌزبه٠ـ اٌىج١و  - ٓٔ

  4ٖٖ/ٕاٌىبشف 

 .2ٗ/  ٔٔ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت ٕٙٗ/٠ٕٔٔظو: ١ٍو أػالَ إٌجالء - ٔٔ



 جمع ودراسة مقارنة أقــــىال ابـــن وارة فــي الــرجــال                                           

                      
 1ٔٗ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 ثانيا: أقوال العمماء:
قاؿ ابف معيف: ثقة، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ كلما كبر ىشاـ تغير ككمما لقف تمقف ككاف قديما 

، كقاؿ العجمي: ثقة ِ، كقاألحمد بف حنبؿ: ىشاـ طياش خفيؼُف يقرأ مف كتابوأصح كا
، كقاؿ ٓ، كقاؿ الدار قطني: صدكؽ كبير المحؿْ، كذكره ابف حباف في الثقاتّصدكؽ

، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ مقرئ كبر فصار يتمقف فحديثو ٔالذىبي: صدكؽ مكثر لو ما ينكر
 . ٕفحديثو القديـ أصح 

 :ثالثا: خالصة األقوال
لقد اختمفت أقكاؿ العمماء في ىشاـ بف عمار فقاؿ بعض العمماء أنو ثقة ، كقاؿ بعض 
العمماء أنو صدكؽ ، كبعضيـ جرحو مثؿ اإلماـ أحمد ، كبعضيـ قاؿ أنو عندما كبر صار 
يتمقف، كقد خالؼ قكؿ اإلماـ ابف كارة قكؿ العمماء، كأنو امسؾ عف أخذالحديث منو ألنو 

 ؿ عمى التحديث فقط .أنكر عميو أخذ الما
 .8مزاحم بن زفر بن الحارث الضبي ويقال العامري الكوفي من السادسة  -8

 أوال: قول ابن وارة: 
قاؿ عنو: سمعت أبا الكليد يقكؿ: سمعت شعبة يقكؿ: حدثنا مزاحـ بف زفر ككاف 

 .ٗخيرالرجاؿ
 ثانيا: أقوال العمماء:

، ُُ، كذكره ابف حباف في الثقات َُث قاؿ ابف معيف: ثقة ، كقاؿ أبك حاتـ : صالح الحدي
 .ُّ، قاؿ ابف حجر: ثقةُِكقاؿ الذىبي: ثقة 

                                                 
 . ٙٙ/٠1ٕظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  - ٔ

 . ٗٗ/٠ٕٗظو: ٍِٛٛػخ ألٛاي اإلِبِأؽّل ثٓ ؽٕجً  - ٕ

 . ٕٖٖ/٠ٕٕظو: ِؼوفخ اٌضمبد  - ٖ

 . ٖٖٕ/1 ٠ٕظو: اٌضمبد - ٗ

 .  1ٕٙ/٠ٕٕظو: ٍِٛٛػخ ألٛاي أثٟ اٌؾَٓ اٌلاه لطٕٟ فٟ هعبي اٌؾل٠ش  -٘

 . ٕٖٓ/٠ٕٗظو: ١ِياْ االػزلاي  -ٙ

 .٠٘4ٖٕظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص  - 4

 . 1٘ٗ/  ٠ٕٗٔظو: ربه٠ـ كِشك  - 2

 . 1ٖٙ/4٘، ربه٠ـ كِشك ٖٕ/٠2ٕظو: اٌزبه٠ـ اٌىج١و  - 1
 . ٘ٓٗ/٠2ٕظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  -ٓٔ

 . ٔٔ٘/٠4ٕظو: اٌضمبد  -ٔٔ

 . ٕٗ٘/٠ٕٕظو: اٌىبشف  -ٕٔ

 . ٠ٕٕ٘ٙظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص  - ٖٔ



 أ.م.د.عــذي مصعب الراوي      

 

 ٕٓٗ كمية اآلداب  مجمة بحوث 

 
 ثالثا: خالصة األقوال:

مما تقدـ مف أقكاؿ العمماء يتبيف أنيـ كافقكا اإلماـ ابف كارة عمى تعديؿ مزاحـ بف زفر كأنو 
 ثقة .

ر عبد اهلل بن محمد بن عمي بن ُنفيل أبو جعفر النفيمي الحراني من كبا -9
 .1ه(234العاشرة)ت

 أوال: قول ابن وارة: 
 .ِقاؿ عنو: ىك مف أركاف الديف

 ثانيا: أقوال العمماء:
، ككاف أحمد بف حنبؿ إذا ّركل أبك داكد عف االماـ أحمد قاؿ: النفيمي صاحب حديث كٌيس

، كقاؿ ابف حباف: كاف متقنا ٔ، كقاؿ النسائي: ثقة ٓ،كقاؿ أبك حاتـ: ثقة مأمكفْذكره يعظمو
 .ٗ، كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظٖ، كقاؿ الدارقطني:ثقة مأمكف يحتج بو ٕيحفظ متقنا 

 ثالثا: خالصة األقوال:
مما تقدـ مف أقكاؿ العمماء تبيف أنيـ كافقكا اإلماـ ابف كارة عمى تعديؿ أبي جعفر النفيمي كأنو 

 ثقة .
           رةعبد اهلل بن محمد بن أسماء الُضَبعي أبو عبد الرحمن البصري من العاش-10
 .10ه(231)ت 

                                                 
 . ٖٗٙ/ٓٔ، ١ٍو أػالَ إٌجالء ٕٕ/ٕ، رنووح اٌؾفبظ22/ٙٔ، رٙن٠ت اٌىّبي2ٖٗ/٠ٖٕٕظو: ربه٠ـ كِشك - ٔ

ٔٓ/ٖٙٗ . 

 ، ٙٔ/  ٙ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  1٘٘/٠ٕٔظو: اٌىبشف  - ٕ

 . ٠ٕ4ٕٗظو: ٍإالد أثٟ كاٚك ٌإلِبَ أؽّل ص  - ٖ

 . 2ٕٙ/٠ٕٕظو: ٍِٛٛػخ ألٛاي اإلِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً فٟ اٌوعبي  - ٗ

 . 1٘ٔ/٘ظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً ٠ٕ -٘

 . ٔ٘ٗ/٠2ٕظو: إٌَٓ اٌىجوٜ ٌٍَٕبئٟ  - ٙ

 . ٖٙ٘/٠2ٕظو: اٌضمبد - 4

 . ٕٖٕلاه لطٕٟ ص ٍإاالد اٌؾبوُ ٠ٌٍٕظو:  - 2

 .ٙٔ/  ٙ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت ٠ٖٕٕٔظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص  - 1

 . 4٘/ٕ، رنووح اٌؾفبظ  ٗٗ/ٙٔ، رٙن٠ت اٌىّبي  21ٔ/٘اٌزبه٠ـ اٌىج١و٠ٕظو:  - ٓٔ
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 ٕٔٗ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 أوال: قول ابن وارة: 
 .ُقاؿ عنو: قيؿ ىك أفضؿ أىؿ البصرة، فذكرتو لعمي بف المديني، فعظـ شأنو

 ثانيا: أقوال العمماء:
، كقاؿ أحمد بف إبراىيـ الدكرقي: ِقاؿ أبك زرعة: ال بأس بو شيخ صالح،كقاؿ أبك حاتـ: ثقة 

. كقاؿ الذىبي: اإلماـ ْحباف في الثقات، كذكره ابف ّالدكرقي: لـ أر بالبصرة أفضؿ منو
 .ٔ، كقاؿ ابف حجر:ثقة جميؿٓالحجة الزاىد العابد

 ثالثا: خالصة األقوال:
مما تقدـ مف أقكاؿ العمماء تبيف أنيـ كافقكا اإلماـ ابف كارة عمى تعديؿ عبد اهلل بف محمد بف 

 أسماء كأنو ثقة .
 . ٕحماد بف زاذاف. أبك زياد القطاف الرازم -ُُ

 أوال: قول ابن وارة: 
 .ٖقاؿ عنو: رأيت أحمد كعميا يثنياف عميو فمزمتو ككتبت عنو كثيرا

 ثانيا: أقوال العمماء:
 .ُُ،كقاالإلماـ أحمد:كاف رفيقي بالبصرةَُ،كقاؿ أبك حاتـ: ثقة صدكؽٗقاؿ أبك زرعة: ثقة

 ثالثا: خالصة األقوال:

                                                 

 . ٘/  ٙ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  2ٙٙ/  ٠ٕٔٓظو: ١ٍو أػالَ إٌجالء  - ٔ

 . 1٘ٔ/٠ٕ٘ظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  - ٕ

 . ٘/  ٙ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  4٘/  ٠ٕٕظو: رنووح اٌؾفبظ ٌٍن٘جٟ  - ٖ

 . ٖٙ٘/٠2ٕظو: اٌضمبد  - ٗ

 ، 4٘/  ٕ، رنووح اٌؾفبظ ٌٍن٘جٟ  2ٙٙ/  ٠ٕٔٓظو: ١ٍو أػالَ إٌجالء  - ٘

 . ٙ/  ٙ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  ٕٖٕٓظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص ٠ - ٙ

 ، 2/  ٠ٖٕظو: رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  - 4

 . 1ٕ٘/ٔ، ٍِٛٛػخ الٛاي األِبَ أؽّل  1/  ٖرٙن٠ت اٌزٙن٠ت ،  1ٖٔ/ٖاٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً ٠ٕظو:  - 2

. 

 . ٠ٖ/2ٕٙٔظو: اٌؼؼفبء ألثٟ ىهػخ اٌواىٞ فٟ أعٛثزٗ ػٍٝ أٍئٍخ اٌجومػٟ  -1

 . 1ٖٔ/ٖاٌزؼل٠ً ٠ٕظو: اٌغوػ ٚ - ٓٔ

 . 1ٕ٘/ٔ، ٍِٛٛػخ ألٛاي اإلِبَ أؽّل  1/  ٠ٖٕظو: رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  - ٔٔ



 أ.م.د.عــذي مصعب الراوي      

 

 ٕٕٗ كمية اآلداب  مجمة بحوث 

ابف كارة عمى تعديؿ حماد بف زاذاف كأنو  مما تقدـ مف أقكاؿ العمماء تبيف أنيـ كافقكا اإلماـ
 ثقة .
عبد العزيز بف المغيرة بف أمي المنقرم أبك عبد الرحمف الصفار البصرم مف صغار  -ُِ

 .ُالتاسعة 
 أوال: قول ابن وارة: 

 .ِقاؿ عنو: سمعت المقرم يثني عميو، كقاؿ: كاف يقرأ معنا بالبصرة
 ثانيا: أقوال العمماء:
 . ٓ، كقاؿ ابف حجر: صدكؽْ، كذكره ابف حباف في الثقاتّؽ ال بأس بوقاؿ أبك حاتـ: صدك 

 . ٓصدكؽ
 ثالثا: خالصة األقوال:

مما تقدـ مف أقكاؿ العمماء تبيف أنيـ كافقكا اإلماـ ابف كارة عمى تعديؿ عبد العزيز بف المغيرة 
 كأنو صدكؽ .

 .ٔق( ُْٔت عبيد اهلل بف عبد الكريـ بف يزيد أبك زرعة الرازم مف الحادية عشرة) -ُّ
 أوال: قول ابن وارة: 

، ٕقاؿ عنو: سمعت إسحاؽ بف راىكيو يقكؿ كؿ حديث ال يعرفو أبك زرعة ليس لو أصؿ
كقاؿ: كنا عند إسحاؽ بنيسابكر فقاؿ رجؿ: سمعت أحمد يقكؿ: صح مف الحديث سبعمائة 

 .ٖألؼ حديث ككسر كىذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ ستمائة ألؼ حديث 
 كاؿ العمماء:ثانيا: أق

                                                 

 ، ٕٖٓ/  ٙ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  ٕٕٓ/٠ٔ2ٕظو: رٙن٠ت اٌىّبي  - ٔ

 . 1٘ٙ/ٔ، اٌىبشف  ٕٖٓ/٠ٕٙظو: رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  - ٕ

 .14ٖ/٠ٕ٘ظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  - ٖ

 ،ٕٗٔ/٠ٕ٘ظو: اٌضمبد  - ٗ

 . 1ٖ٘اٌزٙن٠ت ص ٠ٕظو: رمو٠ت  - ٘

 .ٖٓ/ 4، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  ٠ٔ1/21ٕظو: رٙن٠ت اٌىّبي  - ٙ

 . 2ٖٙ/ٔ، اٌىبشف  ٠ٖٔ/4ٕٔظو: ١ٍو أػالَ إٌجالء  - 4

 . 4ٓ/ٕاٌّمظل األهشل فٟ موو أطؾبة اإلِبَ أؽّل،  ٕٔٓ/٠ٕٔظو: ؽجمبد اٌؾٕبثٍخ  - 2
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، كقاؿ: حدثني أبك زرعة كما خمؼ بعده مثمو عمما كفقيا كفيما ُقاؿ أبك حاتـ : إماـ 
كصيانة كصدقا كال أعمـ في المشرؽ كالمغرب مف كاف يفيـ ىذا الشأف مثمو ، كقاؿ الخطيب 

، كقاؿ عبداهلل بف أحمد سمعت أبي يقكؿ ما جاكز ِكاف إماما ربانيا حافظا مكثرا صادقا
، كقاؿ ابف حباف: كاف أحد أئمة الدنيا في ّسر أفقو مف إسحاؽ كال أحفظ مف أبي زرعة الج

 .ٓ، كقاؿ ابف حجر: إماـ حافظ ثقة مشيكرْالحديث مع الديف كالكرع 
 ثالثا: خالصة األقكاؿ:

مما تقدـ مف أقكاؿ العمماء تبيف أنيـ كافقكا اإلماـ ابف كارة عمى ثقة كاتقاف اإلماـ أبي زرعة 
ازم .كقاؿ أبك زرعة:إف في بيتي ما كتبتو منذ خمسيف سنة كلـ أطالعو منذ كتبتو كأني الر 

 .ٔأعمـ في أم كتاب ىك في أم كرقة ىك في أم صفحة ىك في أم سطر ىك
ٍعًني الككفي، ككاف  -ُْ عمي بف عبد الحميد بف مصعب بف يزيد االزدم كيقاؿ الشيباني المى

 .ٕق( ِِِضريرا مف العاشرة )ت 
 : قول ابن وارة: أوال

 .ٖقاؿ عنو: كاف مف الفاضميف
 ثانيا: أقوال العمماء:

، كقاؿ ُُ، كذكره ابف حباف في الثقاتَُ، كقاؿ كالعجمي: ثقةٗقاؿ أبك زرعة كأبك حاتـ: ثقة 
 . ُّ، كقاؿ ابف حجر: ثقة ُِالذىبي: ثقة 

                                                 

 . ٕٖٙ/٠ٕ٘ظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  -ٔ

 . ٖٖ/ٕٔربه٠ـ ثغلاك ٠ٕظو:  - ٕ

 . ٖٓٙ/٠ٕٔظو: ربه٠ـ اإلٍالَ  - ٖ

 . 4ٓٗ/٠2ٕظو: اٌضمبد  -ٗ

 ٠ٖ4ٖٕظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص  - ٘

 . ٖٖ/ٕٔربه٠ـ ثغلاك ٠ٕظو:  - ٙ

 . ٙٗ/ٔ، رٙن٠ت اٌىّبي  24ٕ/٠ٕٙظو: اٌزبه٠ـ اٌىج١و  - 4

 . 1ٖ٘/ ٠4ٕظو: رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  - 2

 . 1٘ٔ/٠ٕٙظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  - 1

 . 1ٖٗ ٠ٕظو: اٌضمبد ص - ٓٔ

 . ٘ٙٗ/٠2ٕظو: اٌضمبد  -ٔٔ

 . ٖٗ/٠ٕٕظو: اٌىبشف  -ٕٔ

 . 1٘٘/٘، ٌَبْ ا١ٌّياْ ٠ٖٕٗٓظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص - ٖٔ



 أ.م.د.عــذي مصعب الراوي      

 

 ٕٗٗ كمية اآلداب  مجمة بحوث 

 
 

 ثالثا: خالصة األقوال:
ماـ ابف كارة عمى تعديؿ عمي بف عبد الحميد. مما تقدـ مف أقكاؿ العمماء تبيف أنيـ كافقكا اإل

 عمما أف اإلماـ ابف كارة لـ يقؿ فيو كالما كاضحا يدؿ عمى اتقانو كحفظو مثؿ باقي العمماء .
 .ُق( ِِْالباىمي أبك عثماف البصرم مف صغار التاسعة )ت  عمرك بف مرزكؽ -ُٓ

 أوال: قول ابن وارة: 
 .ِال أقكؿ فيو شيئاقاؿ عنو: سألت أبا الكليد عنو فقاؿ 

 ثانيا: أقوال العمماء:
، كقاؿ أبك زرعة ألحمد ْ، كقاؿ ابف معيف:ليس بو بأسّقاؿ ابف سعد: كاف ثقة كثير الحديث

ألحمد ابف حنبؿ أف عمي بف المديني يتكمـ في عمرك بف مرزكؽ فقاؿ: عمرك رجؿ صالح 
ى ما قيؿ فيو فمـ نجد ال أدرم ما يقكؿ عمي ، كقاؿ عنو أحمد بف حنبؿ: ثقة مأمكف فتشنا عم

، كقاؿ العجمي: عمرك بف مرزكؽ بصرم ضعيؼ يحدث عف شعبة ليس ٓلو أصال
، ٖ، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: ربما أخطأ ٕ،كقاؿ أبك حاتـ: كاف ثقة مف العبادٔبشيء

،  كقاؿ َُ، كقاؿ الذىبي: ثقة فيو بعض الشيءٗ، كقاؿ الدار قطني: صدكؽ كثير الكىـ ٖ
 .ُُة فاضؿ لو أكىاـثقابف حجر: 

 ثالثا: خالصة األقوال:

                                                 

 . 24/  2، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  4ٔٗ/ٓٔ، ١ٍو أػالَ إٌجالء  ٕٕٗ/٠ٕٕٕظو: رٙن٠ت اٌىّبي  - ٔ

 . 2/24، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  1ٕٕ/٠ٖٕظو: ػؼفبء اٌؼم١ٍٟ  - ٕ

 . ٕٕٕ/4اٌىجوٜ ٠ٕظو: ؽجمبد  - ٖ

 . ٖٖٓ/٠ٕٗظو: ربه٠ـ اثٓ ِؼ١ٓ هٚا٠خ اٌلٚهٞ  -ٗ

 . ٖٔٔ/٠ٖٕظو: ٍِٛٛػخ ألٛاي اإلِبَ أؽّل  -٘

 . 4ٖٓاٌضمبد ص ِؼوفخ ٠ٕظو:  -ٙ

 . ٖٕٙ/٠ٕٙظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  -4

 . 2ٗٗ/٠2ٕظو: اٌضمبد  -2

 . 14ٗ/٠ٕٕظو: ٍِٛٛػخ ألٛاي اٌلاه لطٕٟ  -1

 . ٙٗٔىٍُ ف١ٗ ٚ٘ٛ ِٛصك ص ، ِٓ ر ٠ٕ/22ٕظو: اٌىبشف  -ٓٔ

 . 21/  2، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  ٠ٕٕٗٙظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص  - ٔٔ
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اختمؼ قكؿ العمماء في عمرك بف مرزكؽ بيف معدؿ فيو كمجرح، فقاؿ بعضيـ: صدكؽ، 
كقالبعضيـ: ثقة كلكف لو أكىاـ، كربما يخطئ، كقاؿ بعضيـ بضعفو، أضؼ الى ذلؾ اإلماـ 

بجرحو. كالذم يفصؿ ابف كارة لـ يقؿ فيو شيء كال أعمـ ىنا ىؿ يكافؽ مف قاؿ بتعديمو أـ 
النزاع ىنا ىك قكؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ قاؿ: ثقة مأمكف فتشنا عما قيؿ فيو فمـ نجد لو 
أصال. عمما أف مف جرحو لـ يذكر سببا لجرحو لذلؾ أنا مع مف قاؿ بتعديمو كلكف يجب 

 التنقيب في حديثو ألف أكثر العمماء قالكا: لو أكىاـ كربما يخطئ.
 . ُق( ُِٔبف سابؽ الرازم نزيؿ قزكيف مف العاشرة )ت  محمد بف سعيد -ُٔ

 أوال: قول ابن وارة: 
 .ِقاؿ: ثنا محمد بف سعيد مف كتابو العتيؽ

 ثانيا: أقوال العمماء:
، كقاؿ الخميمي: ثقة كبير ْ، كذكره ابف حباف في الثقاتّقاؿ يعقكب بف شيبة: ثقة صدكؽ

 . ٕثقة، كقاؿ ابف حجر: ٔ، كقاؿ الذىبي: ثقة ٓالمحؿ
 ثالثا: خالصة األقوال:

لـ يبيف اإلماـ ابف كارة مقصده مف قكلو كتابو العتيؽ ، كلكني أعتقد أنو يقصد مزيدا مف 
التثبت فقد كجدت ىذه العبارة في كثير مف كتب الحديث يستخدميا بعض المحدثيف، كمما 

يذا يتبيف أف قصد ىك ثقة عمى قكؿ الجميكر، كب ابف سابؽتقدـ مف أقكاؿ العمماء يتبيف أف 
 اإلماـ مف كالمو أنو ثقة إذ ال يعقؿ أف يخالؼ جميكر النقاد.

 .ٖىػ(ُِّالمدائني أبك محمد مف كبار العاشرة )ت  ىشاـ بف بيراـ -ُٕ
 أوال: قول ابن وارة: 

 .ٗقاؿ عنو: حدثنا ىشاـ بف بيراـ ككاف ثقة 
 ثانيا: أقوال العمماء:

                                                 
 . 4ٕٓ/ٕ٘رٙن٠ت اٌىّبي  ،  ٕ٘ٙ/4اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  ، ٠ٔ/1ٕٙظو: ، اٌزبه٠ـ اٌىج١و  - ٔ

 .24ٔ/ 1، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  4ٕٔ/٠ٕٕ٘ظو: رٙن٠ت اٌىّبي  - ٕ

 . 4ٕٔ/٠ٕٕ٘ظو: رٙن٠ت اٌىّبي  - ٖ

 . ٕٙ/1اٌضمبد ٠ٕظو:  - ٗ

 . 12ٙ/٠ٕٕظو: اإلهشبك فٟ ِؼوفخ ػٍّبء اٌؾل٠ش   - ٘

 . 4٘ٔ/٠ٕٕظو: اٌىبشف  -ٙ

 . ٠ٗ2ٕٓظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص  - 4

 . ٖٕٓ/٘، ِغبٟٔ األف١به  ٖٖ/ٔٔ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  ٠ٔٙ/4ٕٔظو: ربه٠ـ ثغلاك  - 2

 . 44ٔ/٠ٖٕٓظو: رٙن٠ت اٌىّبي  - 1



 أ.م.د.عــذي مصعب الراوي      

 

 ٕٙٗ كمية اآلداب  مجمة بحوث 

، كقاؿ ابف حجر: ّ، كقاؿ الذىبي: كثؽِخطيب: ثقة، كقاؿ الُذكره ابف حباف في الثقات
 .ْثقة

 ثالثا: خالصة األقوال:
مما تقدـ مف أقكاؿ العمماء يتبيف أنيـ كافقكا اإلماـ ابف كارة في قكلو عمى ىشاـ بف بيراـ أنو 

 ثقة .
نش األكدم  عمرك بف عبد اهلل -ُٖ  .ٓق( َِٓمف العاشرة)ت أبك عثماف الككفي بف حى

 ن وارة: أوال: قول اب
 .ٔفيذكره كيطنب األكدل عمرك شأف كاف يعظـ

 ثانيا: أقوال العمماء:
 .ٗثقة، كقاؿ ابف حجر: ٖ، كقاؿ الدار قطني: ثقةٕقاؿ أبك حاتـ: ككفي صدكؽ

 ثالثا: خالصة األقوال:
مما تقدـ مف أقكاؿ العمماء تبيف أنيـ كافقكا اإلماـ ابف كارة عمى تعديؿ عمرك بف عبد اهلل بف 

 نو كاف يثني عميو كيكثر مف ذكره .حنش أل
ٌكاس الحنفي أبك عاصـ الككفي مف العاشرة)ت  -ُٗ  .َُق( ِّٖأحمد بف جى

 أوال: قول ابن وارة: 
 .ُُركل عنو اإلماـ ابف كارة كأحسف الثناء عميو

 ثانيا: أقوال العمماء:
، كقاؿ الخطيب ُّ، كذكره ابف حباف في الثقات ُِكقاؿ محمد بف عبد اهلل الممقب ميطىيَّف: ثقة

 .ُٓ، كقاؿ ابف حجر: ثقةُْالبغدادم: ثقة 

                                                 
 . ٖٖٕ/٠1ٕظو: اٌضمبد  - ٔ

 . 4ٔ/ٙٔظو: ربه٠ـ ثغلاك ٠ٕ - ٕ

 . ٖٖ٘/٠ٕٕظو: اٌىبشف  -ٖ

 . ٠٘4ٖٕظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص  - ٗ

 . ٠ٕٕ/12ٕظو: رٙن٠ت اٌىّبي  - ٘

 . ٕ٘ٗ/ٙاٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  ٠ٕظو: - ٙ

 ٠ٕظو: اٌّظله اٌَبثك . -4

 . ٖٕٓ، ٍإاالد اٌٍَّٟ ٌٍلاه لطٕٟ ص  1ٖٗ/٠ٕٕظو: ٍِٛٛػخ ألٛاي اٌلاه لطٕٟ  -2

 . ٠ٕٖٗت اٌزٙن٠ت ص٠ٕظو: رمو - 1

 . ٕٕ/ٔ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت  2ٕ٘/ٔرٙن٠ت اٌىّبي ٠ٕظو: - ٓٔ

 . ٗٗ/٠ٕٕظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  - ٔٔ

 . 1ٕٔ/ٔ، اٌىبشف  4ٖ/٠ٕٔٔظو: ١ٍو أػالَ إٌجالء  - ٕٔ

 . ٕٓ/٠2ٕظو: اٌضمبد  -ٖٔ

 . 2ٙٔ/٠ٕٔظو: اٌّزفك ٚاٌّفزوق ٌٍقط١ت اٌجغلاكٞ  -ٗٔ

 . ٠42ٕظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص  - ٘ٔ
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 ثالثا: خالصة األقوال:
مما تقدـ مف أقكاؿ العمماء يتبيف أنيـ كافقكا اإلماـ ابف كارة في ثنائو عمى أحمد بف جكاس ، 

 كأنو ثقة باتفاؽ جميكر العمماء.
 .ُق( ِْٖأحمد بف صالح المصرم أبك جعفر ابف الطبرم مف العاشرة )ت  -َِ

 أوال: قول ابن وارة: 
 .ِىك مف أركاف الديفقاؿ عنو: 

 ثانيا: أقوال العمماء:
، كقاؿ أبك حاتـ: ْ، كقاؿ العجمي: ثقةّقاؿ البخارم: ىك ثقة ما رأيت أحدا يتكمـ فيو بحجة

، كقاؿ أبك زرعة الدمشقي:سألني أحمد بف حنبؿ مف بمصر فقمت: أحمد بف صالحفسر ٓثقة
، كقد تكمـ النسائي ٕأبك داكد: ثقة حافظ كاف يقٌكـ كؿ لحف في الحديث ، كقاؿٔبذكره كدعا لو

، ٖالنسائي في أحمد بف صالح، فقاؿ: ليس بثقة كال مأمكف، كرماه يحيى بف معيف بالكذب
كقاؿ الخطيب البغدادم: كاف آفة أحمد بف صالح الكبر كشراسة الخمؽ كناؿ النسائي منو 

اؿ ابف عدل: كاف النسائي سيئ الرأم فيو، ، كقٗجفاء في مجمسو فذلؾ الذم أفسد بينيما
كأنكر عميو أحاديث، كلكال أنى شرطت في كتابي أف أذكر كؿ مف تيكمـ فيو لكنت أجؿ أحمد 

، كقاؿ الخميمي: ثقة ، تكمـ فيو النسائي كأتفؽ الحفاظ عمى أف كالمو َُبف صالح أف أذكره
، كقاؿ ابف ُِت في الحديث ، كقاؿ الذىبي : حافظ زمانو ثبُُفيو تحامال كال يقدح فيو 

 .ُّحجر: ثقة حافظ
 

 ثالثا: خالصة األقوال:

                                                 

 . 1ٖ/ٔرٙن٠ت اٌزٙن٠ت  ، ٗٓٔ/  ٔ، ١ِياْ االػزلاي  ٖٓٗ/٠ٕٔظو: رٙن٠ت اٌىّبي  - ٔ

 . 1ٖ/ٔرٙن٠ت اٌزٙن٠ت  ، ٗٓٔ/  ١ِٔياْ االػزلاي ،  1ٖٔ/٘ربه٠ـ ثغلاك ٠ٕظو:  - ٕ

 . 1ٖٔ/٠ٕ٘ظو: ربه٠ـ ثغلاك  - ٖ

 . 1ٕٔ/٠ٕٔظو: ِؼوفخ اٌضمبد  -ٗ

 . ٙ٘/٠ٕٕظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً  - ٘

 . ٖٗٗه٠ـ أثٛ ىهػخ اٌلِشمٟ ص ٠ٕظو: رب - ٙ

 . ٠ٙ2ٕظو: ٍإالد ا٢عوٞ ألثٟ كاٚك ص - 4

 . ٖٓٔ/ٔ، ١ِياْ االػزلاي  1ٖٔ/٘ربه٠ـ ثغلاك  ٠ٕظو: - 2

 . 1ٖٔ/٘ربه٠ـ ثغلاك  ٠ٕظو: - 1

 . ٕٖٓ/ٔ ٠ٕظو: اٌىبًِ فٟ اٌؼؼفبء - ٓٔ

 . ٕٗٗ/٠ٕٔظو: اإلهشبك ٌٍق١ٍٍٟ  -ٔٔ

 . ٓٙٔ/ٕٕٔجالء ، ١ٍو أػالَ اٌ 1٘ٔ/٠ٕٔظو: اٌىبشف  -ٕٔ

 . ٠2ٕٓظو: رمو٠ت اٌزٙن٠ت ص  -ٖٔ
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مما تقدـ مف أقكاؿ العمماء بتعديؿ أحمد بف صالح المصرم كأنو أحد الحفاظ الثقات ، كلـ 
. كقد كافؽ قكؿ ُيجرحو سكل ابف معيف كالنسائي فقد تكممكا فيو بدكف حجة كما قاؿ العمماء

كأنو مف أركاف الديف كما كصفو كىذا مف المبالغة في الثناء عميو العمماء قكؿ اإلماـ ابف كارة 
. 

 
 الخاتمة

اٌؾّل هلل وّب ٠ٕجغٟ ٌغالي ٚعٙٗ ٌٚؼظ١ُ ٍٍطبٔٗ ، ٚأطٍّٟ ٚأٍٍُّ ػٍٝ أشوف ِقٍٛق         
 َِذ للِبٖ ٚعٗ ِؼّٛهرٗ ، ٚػٍٝ آٌٗ ٚطؾبثزٗ ِٚٓ ٍبه ػٍٝ ٔٙغٗ ٍٍُٚ ر١ٍَّبً وض١وا . 

ث١ٕذ فٟ ِملِخ اٌجؾش أْ اإلٍٕبك َفِظ١ْظخ ِٓ فظبئض األِخ اإلٍال١ِخ  فمل ٚثؼل ؛          
َّٕخ ألً٘ إٌََّخ ِٓ أػظُ إٌّٓ ، ٠فولْٛ ثٗ ث١ٓ  ِِ أفوكد ثٙب ػٓ غ١و٘ب ِٓ األُِ ، ٚ٘ٛ 
اٌظؾ١ؼ ٚاٌَم١ُ ِٓ األفجبه، ٌنا وبْ اإلٍٕبك ػٕلُ٘ ِٓ اٌل٠ٓ ، فبػزٕٛا ثؾفظٗ ٚهؽٍٛا فٟ 

األؽبك٠ش إٌَّلح ، ٚاٌزأول ِٓ اٌوٚاح ٚػلاٌزُٙ ٚػجطُٙ ، فىبْ األِظبه ِٓ أعً رؾظ١ً 
 ٚثؼل . ٌٙنٖ اٌؼٕب٠خ أوجو األصو فٟ ؽفع إٌَخ إٌج٠ٛخ .

فمل أزٙذ هؽٍزٟ فٟ عّغ ألٛاي اإلِبَ اثٓ ٚاهح فٟ ٔملٖ ٌوعبي اٌؾل٠ش عوؽبً ٚرؼل٠الً،  
ػٍّٗ فأٟ ثزٛف١ك ِٓ هللا ٚوّب أْ ٌىً ػًّ ػٍّٟ ٔزبئظ ِؾلكح ٠ظً ئ١ٌٙب اٌجبؽش فٟ فبرّخ 

 لل رّٛطٍذ ئٌٝ إٌزبئظ ا٢ر١خ : 
 أْ اإلِبَ اثٓ ٚاهح ٘ٛ ئِبَ ع١ًٍ ؽبفع ِزمٓ وّب ٚطفٗ اٌؼٍّبء . -ٔ
وبٔذ ٌٗ هؽالد وض١وح فٟ ؽٍت اٌؾل٠ش  ٚ٘نٖ طفخ اٌؼٍّبء اٌن٠ٓ ٠ؾوطْٛ ػٍٝ ؽٍت  -ٕ

 اٌؼٍٛ فٟ إٌَل.
ش١ـ وّب اؽظبُ٘ اٌؾبفع اٌّيٞ ٍّغ ِٓ ػلك وج١و ِٓ اٌش١ٛؿ ثٍغ ػلكُ٘ أوضو ِٓ ِبئٗ  -ٖ

. 
 هٜٚ ػٕٗ وض١و ِٓ اٌؼٍّبء فبق ػلكُ٘ اٌق١َّٓ . -ٗ
 وبْ ػلك اٌوعبي اٌن٠ٓ رىٍُ ف١ُٙ ل١ٍال ئم ٌُ ٠زغبٚى ػلكُ٘ اٌؼشو٠ٓ هعال. -٘
 وبْ ِٛفمبً فٟ أغٍت ألٌٛٗ فٟ اٌوعبي عوؽبً ٚرؼل٠الًٚٚافك لٌٛٗ لٛي اٌؼٍّبء. -ٙ
ػٍّب أْ عّٙٛه اٌؼٍّبء لل ٚصمُٙ ِضً اثٓ ٍىذ ػٓ ثؼغ اٌوعبي ٌُٚ ٠مً ف١ُٙ ش١ئبً ،  -4

 ٍبثك .
ٍىذ ػٓ ػّوٚ ثٓ ِوىٚق ٌُٚ ٠مً ف١ٗ ش١ئب فٟ ؽ١ٓ أْ اٌؼٍّبء لل افزٍفٛا ف١ٗ ث١ٓ ِؼلي  -2

 ٌٗ ِٚغوػ .
 فبٌف لٌٛٗ لٛي ثؼغ اٌؼٍّبء فٟ ثؼغ اٌوعبي ُٚ٘ لٍخ ٌُ ٠زغبٚى ػلكُ٘ اٌضالصخ . -1

ػّوٖ فٟ ؽ١ٓ أْ اٌؼٍّبء أعّؼٛا  فبٌفُٙ فٟ اٌٍّمت ػبهَ ٌُ ٠مً أٔٗ افزٍؾ فٟ آفو -ٓٔ
 ػٍٝ مٌه.

فبٌف لٌٛٗ فٟ ػّوٚ ثٓ ٘بشُ لٛي اٌؼٍّبء فمل ػؼفٗ ٘ٛ فٟ ؽ١ٓ أْ عّٙٛه  -ٔٔ
 اٌؼٍّبء لبٌٛا ثزؼل٠ٍٗ.

فبٌف لٌٛٗ لٛي اٌؼٍّبء فٟ ٘شبَ ثٓ ػّبه فمل رووٗ ألٔٗ أٔىو ػ١ٍٗ أفن اٌّبي ػٍٝ  -ٕٔ
 ي ٌٗ ِٚغوػ .  اٌزؾل٠ش فمؾ ، فٟ ؽ١ٓ أْ اٌؼٍّبء افزٍفٛا ف١ٗ ث١ٓ ِؼل

 

                                                 

 . ٠4ٕٙظو: ِٓ رىٍُ ف١ٗ ٚ٘ٛ ِٛصك ص  -ٔ
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ًٍ ِّىٕٕٟ ِٓ ئوّبي ٘نا اٌجؾش          ّٟ ِٓ فؼ ٚفٟ اٌقزبَ ٌه اٌؾّل هثّٟ ػٍٝ ِب أٔؼّذ ػٍ
ٚػٍٝ آٌٗ ٚطؾبثزٗ  اٌّزٛاػغ ٚأطٍّٟ ٚأٍٍُّ ػٍٝ ف١و األٔبَ ١ٍّٚل اٌّو١ٍٍٓ ِؾّل 

ِٚفِّمُذ فٟ ػٍّٟ ٘نا ، ٚأٍ أٌٗ اٌّغفوح أعّؼ١ٓ . ٚئٟٔ ألهعٛ ِٓ هللا اٌؼٍٟ اٌمل٠و أْ أوْٛ لل 
ػٓ وً فطأ ٚرمظ١و، ٚأهعٛ أْ ٠مجً ػٍّٟ ٘نا فبٌظبً ٌٛعٙٗ اٌىو٠ُ ، أٔٗ ٌٟٚ مٌه 

 ٚاٌمبكه ػ١ٍٗ .    
 ٚآفو كػٛأب أْ اٌؾّل هلل هة اٌؼب١ٌّٓ .

 



 أ.م.د.عــذي مصعب الراوي      

 

 ٖٓٗ كمية اآلداب  مجمة بحوث 

 فهرست المصادر

 
 ُاٌموآْ اٌىو٠ 

 ألثٟ ىهػخ اٌواىٞ ،وزبة اٌؼؼفبء: أثٛ ىهػخ اٌواىٞ ٚعٙٛكٖ فٟ إٌَخ إٌج٠ٛخ  ،

ٌَؼلٞ ثٓ ِٙلٞ اٌٙبش١ّؼّبكح اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثبٌغبِؼخ اإلٍال١ِخ،  ٌخ اٌؼ١ٍّخ:اٌوٍب

 .12َٕٔ ، ؽ: اٌّل٠ٕخ إٌج٠ٛخ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ

  ٘ـ(1ٔٔاإلرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌموآْ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ثىو، عالي اٌل٠ٓ ا١ٌَٛؽٟ )د 

 . َ 14ٗٔ،  ٔؽ ،ِؾّل أثٛ اٌفؼً ئثوا١ّ٘ب١ٌٙئخ اٌّظو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة رؼ:

  اإلهشبك فٟ ِؼوفخ ػٍّبء اٌؾل٠ضألثٟ ٠ؼٍٝ اٌق١ٍٍٟ، ف١ًٍ ثٓ ػجل هللا ثٓ أؽّل

اٌو٠بع ،  -ِىزجخ اٌوشل ،  ٘ـ(رؼ ك. ِؾّل ٍؼ١ل ػّو ئكه٠ٌٙٗٗاٌمي٠ٕٟٚ )د 

 ٘ـ .1ٓٗٔ،  ٔؽ

 أٍبِٟ ِٓ هٜٚ ػُٕٙ ِؾّل ثٓ ئٍّبػ١ً اٌجقبهٞ ِٓ ِشب٠قٗ ، فٟ عبِؼٗ اٌظؾ١ؼ 

هللا ثٓ ػلٞ ثٓ ػجل هللا ثٓ ِؾّل اثٓ ِجبهن ثٓ اٌمطبْ اٌغوعبٟٔ  ألثٟ أؽّل ػجل، 

،  ٔ، ؽ كاه اٌجشبئو اإلٍال١ِخ ، ث١وٚد،  ٘ـ(رؼ ك. ػبِو ؽَٓ طجوٖٞ٘ٙ)د 

 ٘ـ .ٗٔٗٔ

  ٓاالغزجبؽ ثّٓ هِٟ ِٓ اٌوٚاح ثبالفزالؽجو٘بْ اٌل٠ٓ اٌؾٍجٟ أثٛ اٌٛفب ئثوا١ُ٘ ث

ػالء اٌل٠ٓ ػٍٟ هػب، كاه  رؼ: ٘ـ(2ِٗٔؾّل ثٓ ف١ًٍ اٌطواث١ٍَبٌشبفؼٟ )د 

 .122َٔ، ٔؽ،  اٌمب٘وح –اٌؾل٠ش 

  ٘ـ(كاه طبكه 2ٕٙآصبه اٌجالك ٚأفجبه اٌؼجبكىوو٠ب ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّٛك اٌمي٠ٕٟٚ )د

 ، ث١وٚد .

*آوبَ اٌّوعبْ فٟ موو اٌّلائٓ اٌّشٙٛهح فٟ وً ِىبٔاٍؾبق ثٓ اٌؾ١َٓ إٌّغُ 

 . ٘ـ 2ٓٗٔ، ٔ، ؽ٘ـ(ػبٌُ اٌىزت، ث١وٚدٗ)اٌّزٛفٝ: ق 

  األَٔبثؼجل اٌىو٠ُ ثٓ ِؾّل ثٓ ِٕظٛه اٌز١ّّٟ اٌَّؼبٟٔ اٌّوٚىٞ، أثٛ ٍؼل )د

٘ـ( رؼ: ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ٠ؾ١ٝ ا١ٌّبٟٔ ٚغ١وٖ ، ِغٌٍ كائوح اٌّؼبهف ٕٙ٘

 .َ 1ٕٙٔ،  ٔاٌؼضّب١ٔخ، ؽ١له آثبك ، ؽ

 رؼ: (ٖ٘ٙ*اٌجٍلأأثٛ ػجل هللا أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ئٍؾبق اٌّٙلأٟ اٌّؼوٚف ثبثٓ اٌفم١ٗ )د 

 ٘ـ . ٙٔٗٔ، ٔ، ؽ٠ٍٛف اٌٙبك٠ؼبٌُ اٌىزت، ث١وٚد

  ٘ـ(ٖٖٕربه٠ـ اثٓ ِؼ١ٓ )هٚا٠خ اٌلٚهٞ(ألثٟ ىوو٠ب ٠ؾ١ٝ ثٓ ِؼ١ٓ اٌجغلاكٞ )د 

ِووي اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚئؽ١بء اٌزواس اإلٍالِٟ ، ِىخ ،  ك. أؽّل ِؾّل ٔٛه ١ٍف رؼ:

 َ .141ٔ،  ٔؽ،  اٌّىوِخ

  ّٓثٓ ػّوٚ ثٓ ػجل هللا اٌّشٙٛه ثأثٟ ىهػخ ربه٠ـ أثٟ ىهػخ اٌلِشمٟ ػجل اٌوؽ

شىو هللا ٔؼّخ هللا اٌمٛعبٟٔ )أطً اٌىزبة هٍبٌخ ِبعَز١و  رؼ:٘ـ( 2ٕٔاٌلِشمٟ )د

 كِشك . –ثغلاك( ِغّغ اٌٍغخ اٌؼوث١خ  -ثى١ٍخ ا٢كاة 

  األػالِشٌّ اٌل٠ٓ أثٛ ػجل هللا اٌن٘جٟ )د َٚ ف١بد اٌّشب١٘و  َٚ َٚ ربه٠ـ اإلٍالَ 

اك ِؼوٚفاٌلوزٛه  رؼ: ٘ـ(4ٗ2 ّٛ  .َ ٖٕٓٓ، ٔكاه اٌغوة اإلٍالِٟ ، ؽ،  ثشبه ػ
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  ربه٠ـ أٍّبء اٌضمبرألثٟ ؽفض ػّو ثٓ أؽّل ثٓ ػضّبْ اٌجغلاكٞ اثٓ شب١٘ٓ )د

 َ .12ٗٔ، ٔؽ،  اٌلاه اٌٍَف١خ ، اٌى٠ٛذ،  ٘ـ(رؼ: طجؾٟ اٌَبِوائ2ٟٖ٘

 ربه٠ـ ثغلاكألثٟ ثىو أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ صبثذ ثٓ أؽّل ثٓ ِٙلٞ اٌقط١ت اٌجغلاك ٞ

،  ث١وٚد –كاه اٌغوة اإلٍالِٟ ،  اٌلوزٛه ثشبه ػٛاك ِؼوٚف رؼ ٘ـ(ٖٙٗ)د 

 َ . ٕٕٓٓ، ٔؽ

 ٘ـ( كاه اٌجبى، ٕٔٙربه٠ـ اٌضمبد ألثٟ اٌؾَٓ أؽّل ثٓ ػجل هللا ثٓ طبٌؼ اٌؼغٍٝ )د

 َ.12ٗٔ، ٔؽ

  ربه٠ـ كِشمألثٟ اٌمبٍُ ػٍٟ ثٓ اٌؾَٓ ثٓ ٘جخ هللا اٌّؼوٚف ثبثٓ ػَبوو )د

ثٓ غواِخ اٌؼّوٚٞ ، كاه اٌفىو ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ ،  ٘ـ( ، رؼ: ػّو4ٔٚ٘

ٔ11٘ . َ 

  ٘ـ( كائوح اٌّؼبهف ٕٙ٘اٌزبه٠ـ اٌىج١وألثٟ ػجل هللا ِؾّل ثٓ ئٍّبػ١ً اٌجقبهٞ، )د

 .  اٌؼضّب١ٔخ، ؽ١له آثبك ، اٌلوٓ

  ٌجٕبْ –٘ـ(كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ث١وٚد 4ٗ2رنووح اٌؾفبظشٌّ اٌل٠ٓ اٌن٘جٟ )د  ،

 . 112َٔ، ٔؽ

  رواعُ هعبي اٌلاهلطٕٟ فٟ ٍٕٕٗ اٌن٠ٓ ٌُ ٠زوعُ ٌُٙ فٟ اٌزمو٠ت ٚال فٟ هعبي

ُّٟ )د  َلأٟ اٌٛاكِػ ّْ ِٓ لَبئَِلحَ اٌَٙ ًِ ث ْمجِ ُِ  ِٓ ُٓ َ٘بِكٞ ث ًُ ث ْمج ُّ ٘ـ(كاه ا٢صبه ، ٕٕٗٔاٌؾبوّ

 َ .111ٔ، ٔؽ،  طٕؼبء

 ٌقواٍبٟٔ، ر١َّخ ِشب٠ـ أثٟ ػجل اٌوؽّٓ أؽّل ثٓ شؼ١ت إٌَبئٟ ٚموو اٌّل١ٌَٓ، ا

كاه ػبٌُ اٌفٛائل ، ِىخ  ، اٌشو٠ف ؽبرُ ثٓ ػبهف اٌؼٟٛٔ رؼ: ٘ـ(ٖٖٓإٌَبئٟ )د 

 ٘ـ .ٖٕٗٔ،  ٔؽ،  اٌّىوِخ

  رمو٠ت اٌزٙن٠جألثٟ اٌفؼً أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ )د

 َ. 12ٙٔ،  ٔ٘ـ( ، رؼ: ِؾّل ػٛاِخ ، كاه اٌوش١ل ، ٍٛه٠ب ،ؽ2ٕ٘

 ٓ٘ـ(ِطجؼخ كائوح اٌّؼبهف إٌظب١ِخ، 2ٕ٘ؽغو اٌؼَمالٟٔ )د  رٙن٠ت اٌزٙن٠جألث

 .٘ـٕٖٙٔ، ٔإٌٙل ، ؽ

  رٙن٠ت اٌىّبي فٟ أٍّبء اٌوعبٌألثٟ اٌؾغبط ٠ٍٛف ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌّيٞ )د

 َ .12ٓٔ، ٔؽ،  ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ، ث١وٚد،  ٘ـ(رؼ: ك. ثشبه ػٛاك ِؼوٚف4ٕٗ

 ّٟاٌلاهِٟ، اٌجَُزٟ )د اٌضمبرألثٟ ؽبرُ ِؾّل ثٓ ؽجبْ ثٓ أؽّل ، اٌز١ّ  ،

 َ .14ٖٔ، ٔ٘ـ(كائوح اٌّؼبهف اٌؼضّب١ٔخ ثؾ١له آثبك اٌلوٓ إٌٙل ، ؽٖٗ٘

  ُاٌغوػ ٚاٌزؼل٠ٍألثٟ ِؾّل ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل ثٓ ئكه٠ٌ ، اٌواىٞ اثٓ أثٟ ؽبر

،  ٔؽ٘ـ(ؽجؼخ ِغٌٍ كائوح اٌّؼبهف اٌؼضّب١ٔخ ، ثؾ١له آثبك اٌلوٓ ، إٌٙل ، 4ٕٖ)د 

ٔ1ٕ٘ َ. 

 ٍّبء ِٓ رىٍُ ف١ٗ ٚ٘ٛ ِٛصمشٌّ اٌل٠ٓ أثٛ ػجل هللا ِؾّل ثٓ أؽّل اٌن٘جٟ )د موو أ

،  ٔؽ،  ِؾّل شىٛه ثٓ ِؾّٛك اٌؾبعٟ أِو٠و ،ِىزجخ إٌّبه ، اٌيهلبء رؼ: ٘ـ(4ٗ2

ٔ12ٙ. َ 

 ٍُٙأثٛ ػجل هللا أؽّل ،  ٍإاالد أثٟ كاٚك ٌإلِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً فٟ عوػ اٌوٚاح ٚرؼل٠
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ِىزجخ اٌؼٍَٛ ،  ك. ى٠بك ِؾّل ِٕظٛه رؼ: ٘ـ(ٕٔٗد ثٓ ِؾّل ثٓ ؽٕجً اٌش١جبٟٔ)

 ٘ـ .ٗٔٗٔ، ٔ، ؽ اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح -ٚاٌؾىُ 

  ٍْإاالد أثٟ ػج١ل ا٢عوٞ أثب كاٚك اٌَغَزبٟٔ فٟ اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً ألثٟ كاٚك ١ٍٍّب

زبٟٔ )د  َْ ِغ َِّ ِؾّل ػٍٟ لبٍُ، ػّبكح اٌجؾش اٌؼٍّٟ  رؼ: ٘ـ(4ٕ٘ثٓ األشؼش اٌ

 ٘ـ.ٖٓٗٔ، ٔاٌّل٠ٕخ إٌّٛهح، ؽثبٌغبِؼخ اإلٍال١ِخ، 

 ٟٕأثٛ اٌؾَٓ ػٍٟ ثٓ ػّو ثٓ أؽّل اٌجغلاكٞ ،  ٍإاالد اٌؾبوُ ا١ٌَٕبثٛهٞ ٌٍلاهلط

ك. ِٛفك اثٓ ػجل هللا ثٓ ػجل اٌمبكه ، ِىزجخ اٌّؼبهف ،  رؼ: ٘ـ(2ٖ٘اٌلاهلطٕٟ )د 

 َ .12ٗٔ، ٔاٌو٠بع ، ؽ

 ٟٕا١ٌَٕبثٛهٞ، أثٛ ِؾّل ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ ِؾّل ثٓ ِٛ : ٍإاالد اٌٍَّٟ ٌٍلاهلط ٍٝ

فو٠ك ِٓ اٌجبؽض١ٓ ثاشواف ٚػٕب٠خ ك. ٍؼل ثٓ  رؼ ٘ـ(ٕٔٗػجل اٌوؽّٓ اٌٍَّٟ )د 

 . ٘ـ 4ٕٗٔ، ٔ، ؽ ػجل هللا اٌؾ١ّل ٚ ك. فبٌل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌغو٠َٟ

  ؽَٓ  رؼ: ٘ـ(ٖٖٓإٌَٓ اٌىجوىأثٛ ػجل اٌوؽّٓ أؽّل ثٓ شؼ١ت ثٓ ػٍٟ إٌَبئٟ )د

ػجل هللا ثٓ ػجل اٌّؾَٓ  ، للَ ٌٗ: شؼ١ت األهٔبؤٚؽ ، أشوف ػ١ٍٗ: ػجل إٌّؼُ شٍجٟ

 . َ ٕٔٓٓ ،ٔ، ؽ ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ، ث١وٚد، اٌزووٟ

  ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾمم١ٓ  رؼ : ٘ـ(١ٍ4ٗ2و أػالَ إٌجالءشٌّ اٌل٠ٓ اٌن٘جٟ )د

 َ . 12٘ٔ،  ِٖإٍَخ اٌوٍبٌخ ، ؽ،  ثاشواف اٌش١ـ شؼ١ت األهٔبؤٚؽ

 ًاٌجغلاكٞ )د طبٌؼ ثٓ ا،١ٍوح اإلِبَ أؽّل ثٓ ؽٕج ّٟ إلِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً اٌش١جبٔ

 ٘ـٗٓٗٔ،  ٕؽ،  كاه اٌلػٛح ، اإلٍىٕله٠خ،  ٘ـ(رؼ: ك. فإاك ػجل إٌّؼُ أؽّلٕ٘ٙ

  ٍٟشنهاد اٌن٘ت فٟ أفجبه ِٓ م٘جألثٓ اٌؼّبك ػجل اٌؾٟ ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل اٌؾٕج

،  ٔؽ،  كاه اثٓ وض١و، كِشك ، ث١وٚد،  ِؾّٛك األهٔبؤٚؽ رؼ: ٘ـ(21ٓٔ)د 

ٔ12ٙ . َ 

  ٘ـ( رؼ: ِظطفٝ ك٠ت اٌجغب ، كاه اثٓ ٕٙ٘طؾ١ؼ اٌجقبهٞ ، ِؾّل ثٓ ئٍّبػ١ً ) د

 َ.124ٔ،  ٖوض١و ، ث١وٚد ، ؽ

  ٘ـ(رؼ: ٕٕٖاٌؼؼفبء اٌىج١وألثٟ عؼفو ِؾّل ثٓ ػّوٚ ثٓ ٍِٛٝ اٌؼم١ٍٟ اٌّىٟ )د

 َ .12ٗٔ، ٔث١وٚد ، ؽ -كاه اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ ،  ػجل اٌّؼطٟ أ١ِٓ لٍؼغٟ

 
  ٚاٌّزوٚوٛٔغّبي اٌل٠ٓ أثٛ اٌفوط ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل اٌغٛىٞ اٌؼؼفبء

 ٘ـ .ٙٓٗٔ،  ٔ٘ـ(رؼ: ػجل هللا اٌمبػٟ ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١وٚد ، ؽ14٘)د 

  ِؾّل  رؼ: ٘ـ(ٕٙ٘ؽجمبد اٌؾٕبثٍخأثٛ اٌؾ١َٓ اثٓ أثٟ ٠ؼٍٝ، ِؾّل ثٓ ِؾّل )د

 ؽبِل اٌفمٟ ، كاه اٌّؼوفخ ، ث١وٚد.

 رؼ:  ٘ـ(44ٔاٌىجوىزبط اٌل٠ٓ ػجل اٌٛ٘بة ثٓ رمٟ اٌل٠ٓ اٌَجىٟ )د  ؽجمبد اٌشبفؼ١خ

٘غو ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ ،  ك. ِؾّٛك ِؾّل اٌطٕبؽٟ ك. ػجل اٌفزبػ ِؾّل اٌؾٍٛ

 ٘ـ .ٖٔٗٔ،  ٕ، ؽ

  اٌطجمبد اٌىجوىألثٟ ػجل هللا ِؾّل ثٓ ٍؼل اٌجظوٞ، اٌجغلاكٞ اٌّؼوٚف ثبثٓ ٍؼل

 ، ٔ، ؽ كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١وٚد،  بكه ػطبِؾّل ػجل اٌم رؼ: ٘ـ(ٖٕٓ)د 
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ٔ11ٓ َ 

  ٘ـ( ٕٔٗاٌؼًٍ ِٚؼوفخ اٌوعبي ألثٟ ػجل هللا أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ؽٕجً اٌش١جبٟٔ )د

 ٘ـ . ٕٕٗٔ،  ٕرؼ: ٚطٟ هللا ثٓ ِؾّل ػجبً ، كاه اٌقبٟٔ ، اٌو٠بع ، ؽ

  ٌَقبٚٞ فزؼ اٌّغ١ش ثشوػ أٌف١خ اٌؾل٠ش ، أثٟ ػجل هللا ِؾّل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ا

، رؼ: اٌش١ـ ػٍٝ ؽ١َٓ ػٍٟ، ئكاهح اٌجؾٛس اإلٍال١ِخ ثبٌغبِؼخ اٌٍَف١خ ، ٘(1ٕٓ)د

 ٘ .1ٓٗٔ، ٔإٌٙل ، ؽ

  ٟاٌىبشف فٟ ِؼوفخ ِٓ ٌٗ هٚا٠خ فٟ اٌىزت اٌَزخألثٟ ػجل هللا  شٌّ اٌل٠ٓ اٌن٘ج

كاه اٌمجٍخ ٌٍضمبفخ اإلٍال١ِخ ، ِإٍَخ ػٍَٛ اٌموآْ،  ،ِؾّل ػٛاِخ  رؼ: ٘ـ(4ٗ2)د 

 .َ 11ٕٔ، ٔؽ،  علح

  ٘ـ(رؼ: ػبكي أؽّل ٖ٘ٙاٌىبًِ فٟ ػؼفبء اٌوعبٌألثٟ أؽّل ثٓ ػلٞ اٌغوعبٟٔ )د

، ٔكاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، ؽ،  ػجل اٌّٛعٛك،ػٍٟ ِؾّل ِؼٛع

ٔ114. َ 

 (ٖٙٗاٌىفب٠خ فٟ ػٍُ اٌوٚا٠خ ، أثٟ ثىو أؽّل ثٓ ػٍٟ اٌقط١ت اٌجغلاكٞ )د٘ ،

 َ.14ٕٔ،  ١ٍِٔٗ ،   كاه اٌىزت اٌؾل٠ضخ ، اٌمب٘وح ، ؽرظؾ١ؼ ػجل اٌؾ١ٍُ ِؾّل ٚى

 
  ٟٔاٌٍجبة فٟ رٙن٠ت األَٔبثألثٟ اٌؾَٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ اٌىوَ ِؾّل ثٓ ِؾّل اٌش١جب

 ٘ـ(كاه طبكه ، ث١وٚد .ٖٓٙاٌغيهٞ، اثٓ األص١و )د 

  كائوح اٌّؼوف إٌظب١ِخ ، إٌٙل ،  رؼ: ٘ـ(2ٌَٕ٘بْ ا١ٌّيأالثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ )د

 َ .14ٔٔ، ٕاألػٍّٟ ٌٍّطجٛػبد ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، ؽ ِإٍَخ

  :رؼ: ٘ـ(ٖٙٗاٌّزفك ٚاٌّفزولأثٛ ثىو أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ صبثذ اٌقط١ت اٌجغلاكٞ )د 

 كاه اٌمبكهٞ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ، كِشك،  اٌلوزٛه ِؾّل طبكق آ٠لْ اٌؾبِلٞ

 . َ 114ٔ، ٔ، ؽ

 ِٓؾّل ثٓ ؽجبْ اٌلاهِٟ ثٟ ؽبرُ أل اٌّغوٚؽ١ٓ ِٓ اٌّؾلص١ٓ ٚاٌؼؼفبء ٚاٌّزوٚو١

 ٘ـ .1ٖٙٔ،  ٔ، ؽ كاه اٌٛػٟ ، ؽٍت،  ٘ـ(رؼ: ِؾّٛك ئثوا١ُ٘ ىا٠لٖٗ٘)د 

  ًِواطل االؽالع ػٍٝ أٍّبء األِىٕخ ٚاٌجمبػؼجل اٌّإِٓ ثٓ ػجل اٌؾك، اثٓ شّبئ

ّٟ اٌل٠ٓ )د  ، ٔؽ، ٘ـ(كاه اٌغ١ً، ث١وٚد4ٖ1اٌمط١ؼٟ اٌجغلاكٞ، اٌؾٕجٍٟ، طف

 . ٘ـ ٕٔٗٔ

 ٌػٍٟ ثٓ ٍٍطبّٔؾّل، أثٛ اٌؾَٓ ٔٛه اٌل٠ٓ ،  ّفبر١ؼ شوػ ِشىبح اٌّظبث١ؼِولبح ا

 . َٕٕٓٓ، ٔؽ،  ٘ـ( كاه اٌفىو، ث١وٚد ، ٌجٕبْٗٔٓٔاٌّال اٌٙوٚٞ اٌمبهٞ )د 

 ٘ـ( ، رؼ: ك.ا١ٌَل ٘ٓٗهللا اٌؾبوُ ا١ٌَٕبثٛهٞ )د  ِؼوفخ ػٍَٛ اٌؾل٠ش ، ألثٟ ػجل

 .ٖٚد ، ؽ ِؼظُ ؽ١َٓ ، ِٕشٛهاد كاه ا٢فبق اٌغل٠لح ، ث١و

  ٘ـ( ِٕٙٙؼغُ اٌجٍلأشٙبة اٌل٠ٓ أثٛ ػجل هللا ٠بلٛد ثٓ ػجل هللا اٌوِٟٚ اٌؾّٛٞ )د

 َ . 11٘ٔ،  ٕ، كاه طبكه، ث١وٚد ، ؽ

  ِٓغبٟٔ األف١به فٟ شوػ أٍبِٟ هعبي ِؼبٟٔ ا٢صبهألثٟ ِؾّل ِؾّٛك ثٓ أؽّل ث
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ث١وٚد ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ،  ،ِؾّل ؽَٓ ئٍّبػ١ً رؼ: ٘ـ(2ٍِ٘٘ٛٝ اٌؼ١ٕٝ )د 

 َ . ٕٙٓٓ، ٔؽ،  ٌجٕبْ

  :اٌلوزٛه ٔٛه اٌل٠ٓ ػزو . رؼ : ٘ـ(4ٗ2اٌّغٕٟ فٟ اٌؼؼفبءشٌّ اٌل٠ٓ اٌن٘جٟ )د 

 ئثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل هللا ثٓ ِؾّل ، اٌّمظل األهشل فٟ موو أطؾبة اإلِبَ أؽّل

ك. ػجل اٌوؽّٓ ثٓ  رؼ: ٘ـ(22ٗاثٓ ِفٍؼ، أثٛ ئٍؾبق، ثو٘بْ اٌل٠ٓ )اٌّزٛفٝ: 

 .11َٓٔ، ٔ، ؽ ِىزجخ اٌوشل ، اٌو٠بع ، اٌَؼٛك٠خ،  بْ اٌؼض١ٍٍٓ١ّ١ّ

 
  ِٓ ٍِٛٛػخ ألٛاي أثٟ اٌؾَٓ اٌلاهلطٕٟ فٟ هعبي اٌؾل٠ش ٚػٍٍّٙغّٛػخ

 . َ ٕٔٓٓ، ٔػبٌُ اٌىزت ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ ، ث١وٚد، ٌجٕبْ ، ؽ، اٌّإٌف١ٓ

 ٍٍٗا١ٌَل  ١ت:، عّغ ٚرور ٍِٛٛػخ ألٛاي اإلِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً فٟ هعبي اٌؾل٠ش ٚػ

،  ػبٌُ اٌىزت،  أثٛ اٌّؼبؽٟ إٌٛهٞ ، أؽّل ػجل اٌوىاق ػ١ل ، ِؾّٛك ِؾّل ف١ًٍ

 ٘ـ . 4ٔٗٔ، ٔؽ

  ػٍٟ ِؾّل  رؼ: ٘ـ(١ِ4ٗ2ياْ االػزلاي فٟ ٔمل اٌوعبٌشٌّ اٌل٠ٓ اٌن٘جٟ )د

 َ . 1ٖٙٔ،  ٔكاه اٌّؼوفخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، ؽ،  اٌجغبٚٞ

 ِ ٟؼوفخ أً٘ اٌضمخ ٚاٌَلاكأؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ اٌؾَٓ، اٌٙلا٠خ ٚاإلهشبك ف

ث١وٚد  -كاه اٌّؼوفخ ،  ػجل هللا ا١ٌٍضٟ رؼ: ٘ـ(12ٖأثٛ ٔظو اٌجقبهٞ اٌىالثبمٞ )د 

 ٘ـ .4ٓٗٔ،  ٔ، ؽ

  ٘ـ(أؽّل 4ٙٗاٌٛافٟ ثبٌٛف١برظالػ اٌل٠ٓ ف١ًٍ ثٓ أ٠جه ثٓ ػجل هللا اٌظفلٞ )د

 األهٔبؤٚؽ ٚرووٟ ِظطفٝ

 َ .ٕٓٓٓواس ، ث١وٚد ، كاه ئؽ١بء اٌز

  ُٚف١بد األػ١بْ ٚأٔجبء أثٕبء اٌيِبٔألثٟ اٌؼجبً شٌّ اٌل٠ٓ أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ئثوا١٘

 كاه طبكه ، ث١وٚد .،  ئؽَبْ ػجبً رؼ: ٘ـ(2ٔٙثٓ أثٟ ثىو اثٓ فٍىبْ )د 

 

 

 

 

 


