
 لتاسع والثالثون االعدد  والدعوة باملنوفية الدينكلية أصول جملة 

 

 

  أحاديث   من   انتقائه   ف   البخاري   اإلمام   منهج 
م   الرواة 

َّ
ل
َ
ك
ُ
    فيهم   املت

 

  " الصحيح"  كتابه خالل من تطبيقية نظرية دراسة

 الدكتور

كر 
ُ
 بشري السيد السيد ش
 مدرس احلديث وعلومه يف 

 جامعة األزهر -صول الدين والدعوة باملنوفية ة أكلي

 

 

 مستلة من 
 

لعام  ، الثالثونو  سع ثا ال العدد    كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية   مجلة 

  2020/ 6157والمودعة بدار الكتب تحت رقم    م 2020يونيو  -هـ1441

 I.S.S.N 2636-2481 والترقيم الدولي 

 
 

 0482222090شبين الكوم ت -عمارات الزراعيين-أمام كلية الهندسة-دار األندلس للطباعة





 لتاسع والثالثون االعدد  والدعوة باملنوفية الدينكلية أصول جملة 

 

 - 375 - 

م فيهم   
َّ
ل
َ
ك
ُ
 منهج اإلمام البخاري ف انتقائه من أحاديث الرواة املت

  دراسة نظرية تطبيقية من خالل كتابه " الصحيح ".

 

 الدكتور
 بشري السيد السيد ُشكر

 احلديث وعلومه يف كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية. جامعة األزهر. قسم

 bashershoker@yahoo.com  الربيد االلكرتوني:

 

 امللخص: 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف  المفلرلين، لريدما دحمرد،     
 عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأتم التسليم، أدا بعد:

هره   لقد ُأثيفت الشبهات في اآلومة األخيفة على صرحي  امدرام البررارو، ودرن    
الشربهات: ييري ُخررف اإل امدرام البرررارو فري صرحيحه لرفواة فررد ُتللرم فريهم، ألري  يررل 
رجرراا البرررارو ثقررات   وهرره  الشرربهة مت ررن عررن جهررلب بمررفه  امدررام البرررارو فرري 
تللم فريهم، وخالصرة القضرية أ    امتقاء  دن أحاديث الفواة، خاصة بعض الرفواة المرُ

ع اف لسرر ء ح  رر ع اف فرري جهررة دعيفررة، ودرر   لرر  لرره الررفاوو رامررا خضرر    ررُ ه، أو  ررُ
إصابات وأحاديث صحاح، فال ُخرف اإل له امدام البرارو إال في د اطن ف ته وثقته، 
ويتقرري درر اطن  ررع ه وخمارره، يمررا أ   الطقررة فررد ُخرمرر  فُتتررف  أخمررا  ، وعليرره فررال 

 م.  خقدح هها في صحة أحاديث البرارو؛ ألمه ال ُخرفإل لهم إال دن صحي  أحاديطه
 

تلل م فرريهم -االمتقرراء -امدررام البرررارو  الكلماا ا الماح ة:اا    -ال رراد  الصررحي ، المررُ
 الطقة.

 

mailto:bashershoker@yahoo.com
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Imam Al-Bukhari's Method of Selecting it from 
the Hadiths of the Narrators who are Spoken 

of in them  
Study Applied theory through his Book "The Right ." 

 

Basher El-Sayed El-Sayed –Shoker 
Instructor of Hadith and its sciences at the Faculty of 

Osul alden and Dawah in Menoufia. Al Azhar university 
Email: bashershoker@yahoo.com 

 

Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace 
be upon the most honorable messengers, our master 
Muhammad, upon him and his family and companions, the 
best of prayer and the completion of surrender, but after: 
 

Suspicions have been raised recently on Sahih Al-Bukhari, 
and among these suspicions: How does Imam Bukhari 
produce in his Sahih for narrators who may speak to them, 
are not all men of Bukhari trust? This suspicion resulted from 
ignorance of Imam Al-Bukhari's method of selecting from the 
hadiths of the narrators, especially some of the narrators 
who are spoken of, and the summary of the issue is that the 
narrator may have been weakened due to his poor 
preservation, or was weak in a certain direction, yet he has 
injuries and hadiths that are true, so Imam Al-Bukhari is not 
excluded except in His strengths and confidence, and he 
fears his weaknesses and mistakes, as trust may be 
mistaken and his mistakes are left, and he should not 
disgrace this in the authenticity of the hadiths of Al-Bukhari, 
because he does not give them only from the authenticity of 
their hadiths. 
 

Keywords: (Imam Al-Bukhari - Selection - those who Speak 
– Sonfidence). 
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والصررالة والسررالم علررى المبعرر ل رحمررة للعررالمين لرريدما ، الحمررد هلل رب العررالمين 
وصر  ة الرلرب بعرد األمبيراء ، أئمرة الردين،  فرة المتقرينرررروعلى آله وصرحبه الب،  دحمد 

ومصررفهم ، وافت رري أثررفهم، ولررل  طررفيقهم، ور رري ع عمررن تبرر  لررفتهم، والمفلررلين
 إلي ي م الدين. 

ألمهمرا  ؛البرارو ودسرلم صحيحا ()لتب بعد يتاب ع فإ   أص  ال،  أدا بعد  
 .بالقب ا األدة تهماوفد تلق، فد اشتفطا الصحة في يتابيهما

وفرد اعتفررى ، وفد بلغ صحي  امدام البرارو دضامة ع يمة فري م ر ا المسرلمين 
 وغيررف  لرر ؛ لررها فررإ   أعررداء، واختصرراراب ، شررفحاب اعتفرراءب بالًرراب: برره العلمرراء والبرراحط   

أ  خشرررضل ا جمررراهيف المسرررلمين فررري صرررحي  البررررارو الرررهو يفيررردو  السرررفة الفب يرررة 
  أصب  يالمعل م دن الدين بالضفورة.

ييرري ُخرررف اإل امدررام البرررارو فرري صررحيحه لررفواة فررد  :ودررن هرره  الشرربهات الُمطررارة 
وهه  الشبهة مت ن عن جهلب بمرفه   !!! ألي  يل رجاا البرارو ثقات    ُتللم فيهم
تلل  ، ه دررن أحاديررث الررفواة ئررلبرررارو فرري امتقاامدررام ا ، م فرريهمخاصررة بعررض الررفواة المررُ

ف أو ُ ع ا ، لس ء ح  هف أ   الفاوو راما خض   ُ ع ا   وفد رد  عليها العلماء بما خ يد 
إل لررره امدرررام فرررال ُخررررف ا ، ودررر   لررر  لررره إصرررابات وأحاديرررث صرررحاح، فررري جهرررة دعيفرررة

يمرا أ   الطقرة فرد ، ي د اطن  رع ه وخمارهويتق، البرارو إال في د اطن ف ته وثقته
ألمرره ال  ؛وعليرره فررال خقرردح هررها فرري صررحة أحاديررث البرررارو ، ُخرمرر  فُتتررف  أخمررا  

  ُخرفإل لهم إال دن صحي  أحاديطهم.
ز والتررردفيب والتمحررريح فررري أحاديرررث روطفيقرررة امدرررام البررررارو بلًرررن غاخرررة التميررر 
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فرخخفإل درن الصرحي  ، ءالرفدو  وال يرد درن،  ف  الصحي  دن السرييمى ع  رحت،  الفواة 
لرها جراء ، في الترفي  والتصرفيي يدة  فف  وتل  طفيقة  ،  ءوالفدووتف  السييم  ،  وال يد 

م فيهم ل  ل  ه دن أحاديث الفواة المتُ ئدفه  امدام البرارو في امتقا"هها البحث بعف ا  
 صحي ". "ال يتابه دن خالادرالة م فية تمبييية  –
 

  :يلي ما خالل من كذل ويتضحأهمية املوضوع: 

دفررر  الشررربهة القائلرررة برررخ   امدرررام البررررارو فرررد أخرررفإل فررري صرررحيحه أحاديرررث  أواًل  
 إ  لم خض  امدام البرارو في صحيحه إال الصحي .،  عي ة دن األهمية بمضا 

واين ترفي  أحاديث  رعي ة؛ ، م فيهمأهمية الت ففة بين الترفي  لفواة ُتلل ا   ث ن:ً   
  فيهم أ  تل   جمي  أحاديطهم  عي ة. ُتلل امالترفي  لفواة  ألمه ال يلزم دن

ال لريما أحاديرث ه األحاديرث ئرالً ص في درفه  امدرام البررارو فري امتقا  ث لثً   
ت   ، وأهميررة االلررت ادة دفرره فري الرردفام عررن امدررام البرررارو خاصررة، م فرريهمل  ل  الرفواة المررُ

  وعن السفة الفب ية عادة.
فمرن الررفواة ، الطقرة والضرعف ليسرا فاعردة دمرفدة فري جمير  الرفواة  بيرا  أ    رابعاً   

، ودفهم دن خض    عي اب في جهة درص صة، دن خض   ثقة في جهة درص صة
  فال ف   على ييفية تعادل امدام البرارو دعهم له أهمية يبفى.

 

  الدراسات السابقة يف هذا املوضوع أو املتصلة به:

 لت قض:  االنحق ء  وقد وقات على عدة بحوث تن و  
أكررفم دحمررد إبررفا يم  د/ (1).وأةاا ثهث   الاااواة انحقاا ء فاا  الشاا:ن   ماان   -1 

والتصرحي  علرى شرف  ، وفد شرمل د هر م االمتقراء فيصل بن أحمد شاة.  د/  ممفاوو.

 

  –  بسالم  ر  العالمية  املالدية  الللية ال ادعية  –الحديث    بحث ُدرتصف ُمشف في د لة   (1)
إمهاد الفب و  الحديث  السادا،    -دعهد درالات  العدد  د لة علمية ُدحضمة مصف لف ية، 

 . 134إلى صرر  111م الص حات دن صرر  2013هر/دخسمبف  1435ص ف 
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متقرررراء الشرررريرين للررررفواة واعررررض الفمررررا إل دررررن ا، الشرررريرين وعالفترررره بمررررفه  االمتقرررراء
عفرررد الشررريرين  –الرررفواة واألحاديرررث  –االمتقررراء وفرررد ريرررز علرررى فلرررفة ، واألحاديرررث 

 .ُعم داب 
 فا  الك ما ) كح با  فا  ابا  عادي فا    تكلا   الذه   البن ري   صح:ح  رج ل  -2 

وفررد جمرر  ، القفيفرراوو  دحمررد  عمرر ة /للباحررث  (1)(تطب:ق:اا  ثراساا ) (الاجاا ل ضااعا ء
البرارو  الباحث في هه  الفلالة الفواة الهين تللم فيهم ابن عدو وأخفإل لهم امدام

 وه  بحث جيد في بابه.، في صحيحه
 الجا م   خالل  ما )وتعل ل ا     األة ثها   البن ري ف  تصح:ح  اإلم م  من    -3 

وفرد تفراوا فيره دهل ره درفه  امدرام البررارو   (2)أبو بكاا كا ف   /للدكحور  ،(الصح:ح
، ودفه ه في امعالا دن حيرث المرال رة، في التصحي  دن خالا اشتفا  الصحة

 وه  بحث جيد في بابه. ،  وغيف  ل
وأثاا  فا  الحكا  ، ث   ةحى القان الااب  ال جاي انحق ء الش وخ عند الُمحد     -4 

وفد تفاوا فيه دهل ه دفاه  العلمراء ، (3)لباحث/ دحمد ُزهيف عبد عل،  على الاواي 
وهر  ، وأثرف  فري الفواخرة، وألرباب االمتقراء، في االمتقاء دن أحاديرث شري خهم الطقرات 

 ث جيد  في بابه.بح
 تطب:ق:ا  ثراسا ،  البنا ري   صاح:ح  فا   وماوي تا   أويا   أب   ب   إسم ع    -5 

 

لدين، فسم الحديث وهها البحث رلالة داجستيف في ال ادعة املالدية بًزة، يلية أص ا ا  (1)
 م. 2011-هرر 3214الشفيي وعل ده  

  وعل ده،   في الحديث  "الماجستيف  شهادة"  صاحبها  بها  ماا  علمية،  رلالة  اللتاب  هها  أصل  (2)
 . م1998هر، 1418 بقسفميفة/ال زائف املالدية للعل م  القادر األديف عبد جادعة دن

اليفد     جادعة  دن  وعل ده،  ي الحديثف  "الديت را    درجة"  صاحبها  بها  ماا  علمية،  رلالة  (3)
 . م2005هرر، 1426 باألرد ،
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 صرررال  دهررردو خالرررين /للباحرررث ، إسااام ع   لحاااده  البنااا ري  انحقااا ء ك:ف:ااا  فااا 
وفرد تفراوا فيهررا دفويرات إلرماعيل برن أبرري أوير  فري صرحي  البرررارو  (1)الردليمي.
 ودرالتها.

فراوا ييفيرة امتقراء امدرام البررارو درن عرن د  ر م يت  -فيمرا بحطرن   –ولم أفف   
تللم فررريهم أمررر ام  تفاولررره -ب ضرررل ع -ودمرررا ُخميرررز هرررها البحرررث ، أحاديرررث الرررفواة المرررُ

 الررفواة  أحاديررث  دررن البرررارو  امدررام وييفيررة امتقرراء، ة عمليررةياالمتقرراء بصرر رة ت صرريل
تللم ، اءاالمتقرر أمرر ام دررن مرر م يررل علررى تمبيييررة بصرر رة  لرر  فرري والتعمررب فرريهم المررُ
  .وت  ي  ت صيل فيه بشضل م م يل وففيفة

  وخاتمة.، دباحث أراعة ، تمهيداب ، دقددة :وفد شمل هها البحث  ُخط  البح  
، والدرالرررات السرررابقة، وأهميرررة الم  ررر م، فقرررد شرررملن الحمرررد والطفررراء أمااا  المقدمااا  
 ودفه  البحث.، وخمة البحث 

 مدام البرارو. د ه م االمتقاء ودعفا  عفد ا الحم  د فف:  وأدا  •
  .في  بمهم بالمتابعات  الُمتللم الفواة  أحاديث  دن االمتقاء المبح  األول  •
 دفاكيف. له الهو الفاوو  أحاديث  دن االمتقاء المبح  الث ن   •
 االمتقاء دن أص ا الفاوو والف ف فيها. المبح  الث ل   •
  .ُدقيداب  اب ت ثيق الطقة الفاوو  أحاديث  دن االمتقاء المبح  الااب   •
 ثم ثبن بمصادر ودفاج  البحث.والت صيات. ، شملن الفتائ  والن تم   •

 فري تلريصره خمضرن، (1)مقردو، (2)فمرفه  الرتفباطي العمرل درفه  أدرا  من   البح  

 

الماجستيف""صاحبها  بها  ماا  علمية،  رلالة  (1) الحديث  درجة  ال ادعة    دن  وعل ده،  في 
 . م 2006هرر،  1426 املالدية بًزة،

ه  المفه  الهو خق م على االلتفتاإل االجتهادو، والت ديد العملي، فلل عمل يهد  إلى    (2)
م فية علمية، أو بفاء فاعدة في ال قه واألص ا، أو تخصيل فت ى أو د م عة دن    و  
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  :اآلتية الفقا 
 د ه م االمتقاء عفد امدام البرارو. ن أو ح -1
اب بالرتفبا  درفه  امدرام بادئر، و عن يل مر مب درن أمر ام االمتقراء تحرن دبحرث   -2

  يف الفما إل التي تدا على دفه ه في االمتقاء.أثم ، البرارو في يل م مب 
ثرم ، حالره جفحراب وتعرديالب  إبرفازُأترفجم لره در  و ، بعض الفواة الُمتللم فيهم   يفت   -3

لبيرا  ييفيرة  ؛وأفف د  يرل حرديث ،  أ يف أحاديطه في صحي  البرارو ت صيالب 
  رو.امتقاء امدام البرا

وُأبررين ، ُختفجم للررفاوو فرر،  يررفت ممررا إل لرربعض الررفواة الررهين لهررم بعررض المفرراكيف -4
 امدام البرارو لهه  المفاكيف. وت فب دفاكيف حديطه 

ألمرره حالررة  ؛بشرريء دررن الت صرريل (~) "إلررماعيل بررن أبرري ُأويرر درلررن الررفاوو " -5
 ففيدة في امتقاء امدام البرارو. 

خحفدفررري أجررف  وأال  ، ه اللررفيمهررلرري خالصرراب ل جأ  خ عررل عم ()ألررخا المرر لي  
وأ  خشرفح ، وأ  يت اوز عما يا  فيه دن فص ر أو زلرل،  االجتهاد والفية الصالحة

  (.) فاللماا هلل وحد ، صدر فارئيه لتسديد خلله ومقصه

a 
 ومعناه عند اإلمام البخاري   مفهوم االنتقاء   

 

 

االلتفباطي. المفه   في  يدخل    في   دحاولة  الشفعية  العل م  في  البحث  أب دخات"ال تاوو 
 ". 99 صراألمصارو  ففيد /، للديت رالمفه ي التخصيل

خ  (1) دن  والتفشيد  والتق يم  التصحي   على  خق م  الهو  المفه   الرمخ  ه   د اطن  بيا   الا 
علم   في  والتعديل  ال فح  يق اعد  جلها  أو  يلها  على  دت ب  دقايي   على  بفاء  والص اب، 

التحليلي المفه   إطار  في  داخال   والفقدو  االلتفباطي  والمفه   دطالب،  لمصدر  ا"الحديث 
 ".  98السابب صرر 
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 أواًل: االنتقاء يف اللغة: 

 رئ:س     حق ء ف  اللغ  ةول معن    هدور ما وم االن
  .اختيار األفضل واألحسنالطامي:  الف افة والفقاء. األول  
 م قررررراو ةب  ي ْفقرررررى باللسرررررف الشررررر  ىمقرررررا و  ... خيرررررار : الشررررر  "مقررررراوة  اي  ه  و  قااااا ل الجااااا   

 (1).الف افةُ : دمدود   والف قاءُ . م يي   أو م قاي   فه ، بال ت 
 يررررردا أصرررررل :المعترررررل والحرررررف  والقرررررا  الفررررر   ( مقررررري)" وقااااا ل ابااااا  فااااا ر   

ةب  خشررررررر اه دمرررررررا صرررررررتهخل  : الشررررررريء مقيرررررررن  ودفررررررره، وخلررررررر ص  م افرررررررة علرررررررى . ت ْفيايررررررر 
 أفضرررررل: والفقرررراوة. وأخلصرررره أفضررررله أخررررهت  يخمرررر  الشرررريء امتقيررررن : خقرررراا ويررررهل 

  (2)".شيء دن امتقين  دا
 مقررررري. الشررررريء درررررن امتقيرررررن  درررررا أفضرررررل: الفقررررراوة  نقااااا "وقااااا ل ابااااا  من اااااور   

 وال مررررر ، م يررررري أو مقررررري فهررررر  ومقررررراء، برررررال ت ، مقررررراوة يفقرررررى، باللسرررررف، الشررررريء
 ومقايترررررره ومقاوترررررره، الشرررررريء ومقرررررر ة. اختررررررار : وامتقررررررا  وتفقررررررا  وأمقررررررا ، ومقرررررر اء مقرررررراء
  (3)شيء". يل في  ل  خض   ، خيار : ومقاته

 

 : مفهوم االنتقاء عند اإلمام البخاريثانيا: 

حةام لقرررد اشرررتف    درررا فررري صرررحي  امدرررام فلرررل  ، درررام البررررارو فررري يتابررره الصررر ا
برررررل فررررري أعلرررررى درجرررررات ، ةالبررررررارو درررررن األلررررراميد الم صررررر لة أحاديرررررث صرررررحيح

حة ها  فرررري الُبررررراراو   امدررررام إلُخرررررف ا  وللررررن هفررررا خررررختي التسررررا ا: ييرررري، الصرررر ا يحا حا  صرررر 
   ! وهل هها يهثف في صحة أحاديث البرارو  ..ُتُلل ام فيهم رواةب  عن
 يرررررررة للمعرررررررن فررررررري امدرررررررام البررررررررارو فهررررررره  شررررررربهة ُي ردهرررررررا أعرررررررداء السرررررررفة الفب 

 

 . 6/2514الصحاح  (1)
 . 5/464دقايي  اللًة  (2)
 . 833/ 15لسا  العفب  (3)



 لتاسع والثالثون االعدد  والدعوة باملنوفية الدينكلية أصول جملة 

 

 - 383 - 

الشرررربهة مابعررررة دررررن ال هررررل بمررررفه  امدررررام البرررررارو فرررري االمتقرررراء   هرررره ، وصررررحيحه
 امدرررررام درررررفه  درررررن لررررري  وال ررررر اب علرررررى  لررررر  أفررررر ا: إمررررره، درررررن أحاديرررررث الرررررفواة 

فا   أال صرررررحيحه فررررري البررررررارو   درررررن وللرررررن، فررررريهم المرررررتللم الرررررفواة  عرررررن بعرررررض  إلُخررررررْ
ف اإل أال دفه ررررررره  :األدرررررررفين برررررررين وفرررررررف  يبيررررررررف، حرررررررديطهم درررررررن الصرررررررحي  إال ُخرررررررر 
، دفوياترررررره باللليررررررة جميرررررر  تررررررُفد  أ  يلررررررزم ال فيرررررره المررررررتللم أو الضررررررعيي فررررررالفاوو 

فالضرررررررعيي  رررررررع اب خسررررررريفاب درررررررا دام ، وللرررررررن ُخقبرررررررل صرررررررحي  حديطررررررره دو  لرررررررييمه
يمررررررا أ   الطقررررررة فررررررد ، صرررررردوفاب عرررررردالب فرررررري ال ملررررررة فقررررررد ُخصرررررريب وي افررررررب الطقررررررات 

  .   ُخرم  فُت تفب أخما
إل فررررري صرررررحيحه درررررن الرررررفواة إال درررررا عرررررف  فرررررإ   امدرررررام البررررررارو لرررررم ُخررررررف ا لررررها  

ل  »وفرررد مرررح  امدرررام البرررررارو علرررى هرررها فقررراا: ، لررررييمه درررن صرررحي  حديطررره يررررُ  و 
لب  فا ُ  ال   ر جرررررررررررُ ي    أ عرررررررررررْ حا ها  صررررررررررر  يطرررررررررررا دا نْ  ح  يايماها  درررررررررررا هُ  أ ْرواو  ال   لررررررررررر  فرررررررررررْ بُ  و ال   ع   أ ْكترررررررررررُ
يط هُ  دا   (1).«ح 
 جفحررررراب  الرررررفاوو  دفزلرررررة علرررررى دقتصرررررفة ليسرررررن  بررررررارو ال امدرررررام عفرررررد  فالمسرررررخلة 

 هررررهالء أحاديررررث  إلرررى تعرررردت  حيرررث  ؛بضطيررررف  لرررر  درررن أعمررررب برررل، وتعرررديالب فحسررررب 
 ودررررن، ثقترررره ماحيررررة دررررن لرررره إلُخرررررف ا  الررررهو للررررفاوو  يف ررررف البرررررارو  فامدررررام، الررررفواة 
امتقرررررى صرررررحي   لرررررييمه درررررن حرررررديث  صرررررحي  عفرررررد  تميرررررز فمرررررن، أحاديطررررره ماحيرررررة
تبررررين لرررره أمرررره دررررا فيخخرررره ، اليسرررريف والضررررعف اللررررالم بعررررض  فيرررره يررررا  وإ ، حديطرررره

 ف  دا تبين له أمه أخمخ فيه.رويت، دا  بمه  بماب تادا
 شرررري  فررررري ثقررررة خضرررر    يررررخ  دو  آخررررف؛ جامررررب  فرررري يتميرررررز فررررد  الررررفاوو  أ    كمررررا 

البررررررررارو درررررررن  امدرررررررام فيسرررررررت يد ، دعيفرررررررة حالرررررررةفررررررري  أو، دعرررررررين بلرررررررد  أو، دعرررررررين
   ه وخماه.ويتقي ج امب  ع، ج امب ف ته وثقته

 

 . 1/394العلل اللبيف لإلدام التفدهو  (1)
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  لر  اعتبفمرا ولر ، حديطه سقطخُ  ال الفجل في اللالم ود فد " ق ل اإلم م الزيلع   
 بررل، () ع عصررمه دررن إال، الفرراا يررالم دررن خسررلم لررم إ  ، ةف  السرر   دع ررم لررههب 
فا إل  إ ا () الصررحي  صرراحبي وللررنفرريهم.....  ملررا  لُ تُ  دمررن لرلب"الصررحي " فرري خررُ
، شرر اهد  وظهررفت ، عليرره  ارر تُ  دررا حديطرره دررن يفتقرر    فررإمهم، فيرره مُتللرر ا  مررنل أخفجررا

  (1)الطقات". خال ه إ ا ليما، به ت فد  دا يفوو   وال، أصالب  له أ    لموعُ 
تللم فررريهم فرررري ويقررر ا امدرررام الفرررر وو فررري رد ا     عرررن وجرررر د الرررفواة الضرررع اء والمررررُ

 والباطررل والضررعيي  الصررحي فيهررا خضرر    الضررعيي الررفاوو  صررحي  دسررلم "رواخررات 
 علريهم لرهل و لر  بعرض  درن  لر  بعض  وامتقا  الحديث  أهل خميرز  ثم  ،فيضتب مها
  (2)عفدهم". دعفو 

 اختيرراردررن أحاديررث الررفاوو المررتللم فيرره: وعليرره فررالمفاد بامتقرراء امدررام البرررارو  
 تردا ففيفرةب  هفرا  أ  ُوجرد  درارواخات درن ُتللر ام فيره  دنفي صحيحه امدام البرارو  

، ثقرة يتابعره أ  إدرا، تادراب   ربماب  الحرديث   ربط أمرهصرحة حديطره خص صراب و   على
 تررررفي  ويضررر   ، ُدقيرررد  الرررفاوو  هرررها  رررعف خضررر    أو، أو خضررر   الحرررديث لررره أصرررل

 .الُمقيد  الت ثيب في له البرارو 

 

 . 1/10مصب الفاخة   (1)
 . 125/ 1الح اإل  بن  دسلم صحي  شفح المفهاإل (2)
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 املبحث األول 
تكلم ف ضبطهم الرواة  االنتقاء من أحاديث  

ُ
 باملتابعات   امل

 

  :  وفل  ،  ص ابه  يطُرف  دن  ه   الطقة  الفاوو   أ     المحدثين  عفد   المعل م  دن 
، أبداب   ُخرم   ال  الهو  الطقة  فلي ،  ص ابه  وفل  ،  خمه   يطرف  دن  والضعيي،  خمه 
 . البتة خصيب  ال الهو الضعيي ولي 
دا ثبن عفد  أمه    الُمتللم فيهمودن ثم  فإ  امدام البرارو يفتقي دن أحاديث   

إل  إل له احت اجاب؛ وإمما ُخرفا  ولها ال ُخرف ا ،  م افقته للطقات  بمه  بماب تاداب و ل  ب
   له دقفوماب بًيف .

ةجا   اب   الح فظ   البرارو   لقيهم  الهين  الشي خ  ههالء  أدطاا  في  "الحضم  ق ل 
  أحاديطهم   جمي   أ   عييد    ال  أمه،  غيف   فيهم  وتللم  لييمه  دن  حديطهم  صحي   زودي  
  (1) صحته". له تبين دا إال لهم  ُخرفا إل ال  فإمه شفطه دن
حي   "وأصحاب    (2)اب  عبد ال  ثي  اإلم م  وق ل    فيه  تلل ام  فد   لمن  رووا  إ ا   الص 
 ش اهد   وفادن ،  الط اقات   فيه  وافب  بل،  به  يف فد   لم  دا   حديطه  دن  يفتق     فإم هم

  (3)صدفه".
فد وال عيب على امدام البرارو في  ل ؛ ألمه فد تبين له أ   هها الفاوو الهو   

أكطف  أو  في حديث  أصاب  فد  فيه  أمه    ُتللم  فطبن  للطقات  بم افقته  إصابته  وتبين 
   لها أخفجه في صحيحه.،  بمه  بماب تاداب 

 

 . 1/424فت  البارو  (1)
دحمد  (2)   الحافظ   المحدل  الم  د  المقفئ   البارم  ال ييه،  الهادو  عبد  بن   أحمد  بن  امدام 

  . دائة  ولب   وأراعين  أرا  المت فى لفة  الحفبلي، المقدلي  ع   عبد أب   الدين  شم   ،الفح و 
 ". 1/524، طبقات الح اظ للسي طي 215/ 1"ُيف ف: المع م المرتح بالمحدثين 

 . 3/277التعليب  أحاديث تفيي  التحقيب في (3)
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 وم  أمثل  ذلك   
د    ب  ُ   (1) أ س  دُ   -1  ي  مَّ لُ   ز  والليث بن ،  بشيف  ْبن  ُهشيم    روى ع   الكوف .،  ال ج 
الفاي   ،لعد  بن  ام،  فهمروغي،  وقي   عفه:  البرارو وروى  الحفاي،  دام  ،  وإبفا يم 

 (2).وعدة، وإبفا يم بن راشد 
ف:    العلم ء  دعين:  أقوال  ابن  د ال   فسمعته  ببًداد   أتيته   فد ،  يه اب   «فاا   ُخح 

هاب   بخحاديث    عن   يفوو » ا :  ب  وفاا ابن حا   «.دتفو  الحديث »:  ائي  س  وفاا الف    .«ي 
دا ل   الحديث   ويسف    المفاكيف  الطقات  الد    (3) «.به  وُيح    ل ْي   »:  ي  مفا رفُ اوفاا 
ل ى  ي ت ب ي ن  »:  وفاا ابن عدو    (4) «.بااْلق  او ا  و اخ اتاها   ع  ْعفُ   را ل هُ ،  الض  يرفُ   و   دان      ك ْفتُ   د ا  غ 

و اخ اتا  يها  د ا و ع اد ةُ  الف ا ليه   ُيت اب  ُ   ال    ي ْفوا  (5) «.ع 
 (6).«الفواخة في دف ي غيف ويا ، بها وحد ل  بًداد  »فدم  النط ب وق ل 
 (7). «    ع  »: داك ال ابن وفاا
أمه  عيي    قلت   له  ،  و ع ه دحتمل،  وخالصة حاله  ابن دعين  تلهيب  أدا 
في  ل   فقد  أفف   أمه  العلماء  الر  ،  بي ن  ين  اْبن  ف اا  »:  ي  جا ر  زْ فاا  ه اب   دعا  ي 

 

 ". 1/56امكماا البن داك ال  " الياء. وترفيي السين ويسف الهمزة ب ت  (1)
 . 3/240تههيب اللماا  (2)
ابن    (3) والمتفوي    1/292الُ فيد  لهاالت  الضع اء  حبا   1/19،  البن  الم فوحين   ،

1/180 . 
 . 10/111علل الدارفمفي  (4)
 .  87/ 2اللادل في  ع اء الفجاا   (5)
 . 515/ 7تاري  بًداد  (6)
 . 1/56 داك ال البن امكماا (7)
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  في   له  ودا،  فله به  دعين  ابن   أفف ،   عيي  »وفاا الحافظ ابن ح ف:  ،  (1).«فافف 
 (2) .«بًيف  دقفو   واحد  حديث   ل ى  البرارو 

الرمخ  على  دعين  ابن  يالم  في  اللهب  ُخحمل  أ   حد ل ،  وُيحتمل  خعفري 
في أخمخ  الرمخ،  هاربخحاديث  بمعفى  اللهب  ُخستعمل  هها ،  (3)وفد  خق ى  ودما 

الق ا ابن دعين بهها  ام فاد  الفازو د   ،  االحتماا  أبا حاتم  الفجاا   تعفتهفإ   في 
م  »ا فيه:  فا   ويام ا  آته  ولم،  الحديث   أصحاب   فختا   أل ار   بعض   دن  الل فة  إلى  فدا

  (4) «.فيه يتللم   

 

 . 1/38خالصة تههيب تههيب اللماا  (1)
 . 1/112تقفيب التههيب  (2)
ف ابالا   أ ُب   ك ه ب  »  ()يما في ف له    (3) ع ْن   التي  األللمية  ُلب ْيع ة  ، في حديث  «الس   وفاةا   ب ْعد    و   

ها فابلا   أب   بها  فمف   بليااب   زوجا ف ْعنا   فد:  فقاا  ب ْعل  ب   ابن   الس  أشهف    أراعة  أمها  لألزواإل   ت ص 
 أب    يما فاا  لي   أو  السفابلا   أب   ك ه ب  : »فقاا(  )  ّللا    لف ل اا   ُلب ْيع ة     ل   فهيفْت   وعشف  
ف ابالا  ل ْلنا  فد الس  ي ح  و جا    .«ف ت ز 

  وال  مقالب    ل   لها  خقل  لم  ألمه,  الرمخ  باللهب  يفيد  «السفابل  أب   كهب»:  فاا ابن األثيف: وف له
  يهل ،  األدف أ   دفه  وظفبا  واجتهاد  بفأخه   ل  لها  فاا  إمما ()  ع   رل ا  دن  لمعه  حضمبا
 فسمي  باالجتهاد،  ال  باألخبار  يتعلب  اللهب أل ,  اللهب  إليه  يتمف    فال لبيله  هها   يا   ودا

 ود ازاب.  اتساعا يهببا الرمخ
 . "5/70"الشافي في شفح دسفد الشافعي  

السابب أخفجه الشافعي في دسفد    بالل ظ  ، وللن الفاد  دفقم ، وأصله في  1/244والحديث 
أخفج السابقة،  الل  ة  المًازو  الصحيحين وه  د ص ا وللن بدو   البرارو في يتاب  ه 

(، ودسلم في يتاب المال  باب امقضاء عدة المت فى عفها  3391ح )  5/80ُغ ل"  "  باب
 (. 1484ح ) 2/1122زوجها 

 . 2/318ال فح والتعديل البن أبي حاتم  (4)
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 ف  صح:ح البن ري  ةدهث    •

ث ف ا،  أخفإل له امدام البرارو حديطاب واحداب   د  ْمف ا ُ   حيث فاا: ح  فة  ْبنُ   عا ْيس  ث ف ا   د  د   ح 
ْيلب   اْبنُ  ث ف ا  ُفض  د  ْين    ح  ْبدا   أ ُب   ف اا    (1) ح  ُحص  ا   ع  ث فاي:  ّللا  د  يدُ   و ح  ْيدب   ْبنُ   أ لا ث ف ا  ز  د  ْيم    ح    ُهش 
ْينب   ع نْ  ْفد    ُيْفنُ :  ف اا    ُحص  يدا   عا عا ث فاي:  ف ق اا    ُجب ْيفب   ْبنا   ل  د  ب ااب      اْبنُ   ح   ( )   ع 
ْن   :()  الف براي    ف اا  :  ف اا   ل ي    »ُعفا   ه    اأُلد مُ   ع  هُ   خ ُمف    الف باي    ف خ خ   خ ُمف    و الف باي    اأُلد ةُ   د ع 
هُ  هُ   خ ُمف    و الف باي    الف   فُ   د ع  ف   د ع  هُ   خ ُمف    و الف باي    ةُ الع ش  ةُ   د ع  ْمس  ْحد  ُ   خ ُمف    و الف باي    الر   و 

طايف    ل   اد    ف إا  ا  ف ف   ْفتُ  ْبفايلُ   خ ا:  ُفْلنُ   ي  ل لانا   ال  :  ف اا    ي ُأد تا   ه هال ءا   جا   األُُفبا   إال ى  اْمُ فْ   و 
طايف    ل   اد    ف إا  ا  ف ف   ْفتُ  ْبُع      و ه هال ءا   ُأد ُت     ه هال ءا :  ف اا    ي  ُهمْ   أ ْل با   ل  اد  اب    ال    ُفد  س    حا
مْ  ل ْيها لام  :  ُفْلنُ   ع ه اب    و ال    ع  اُم ا:  ف اا     و  خ ْست ْفُف      و ال    خ ْلت ُ و     ال    ي 

  ي ت م ي ُفو     و ال    (2) 
ل ى مْ   و ع  ا اها ُل      ر  ي  ةُ   إال ْيها   ف ق ام  "  ي ت    نب   ْبنُ   ُعل اش  ل فاي   أ  ْ   ّللا     اْدمُ :  ف ق اا    داْحص  ْفُهمْ   خ ْ ع    دا
ْلهُ   »الل ُهم  :  ف اا   ْفُهْم«  اْجع  فُ   ر ُجل    إال ْيها   ف ام    ُثم    دا ل فا   أ  ْ   ّللا     اْدمُ :  ف اا    آخ  ْفُهمْ   يخ ْ ع    دا
ب ق    : ف اا   ا »ل  ُة«.  باه     ُعل اش 
  بًيررف   أل ا  لبع     ال فة  يدخل  باب ،  أخفجه في يتاب الففا   تناي  الحده   

 (. 5641ح ) 8/112حساب 

 

  إلفادين   بين  تح ا  ألمها  حائل  دن  حاء  هي  وفيل  إلفاد،  إلى  إلفاد  دن  التح يل  دن  حاء  (1)
   ".1/521 الفاوو  تدريب:  ُيف ف" ".الحديث" ف لفا إلى ردز  هي  وفيل، الحديث ند تل    فال

الرمابي:    (2) امدام  فقاا  االلتشضاا،  العلماء عن هها  أجاب    على   ()  ثفائه  في   لي وفد 
 الت يل  ماحية  دن  تفيها  خض     أ     ل    ووجه  أباحها  فد  التي  الفقية  ج از  يبمل  دا  ههالء
 المهدفين  درجات  أرف   دن  وهها,  بالء  دن  ويفزله  فضاء  دن  يهخقض  بما  والف ا  ع  على

 أ  دعتقدين  ل  دن شيابا الخ عل    . وفاا امدام ابن بماا دعفا : الهينبامخما  المتحققين
ُيف ف: أعالم  "  والفقية.  اللي  بسبب  يا   وأمه   ع   عفد  دن  يا    ل    عقيب  حدل  إ   البفء

 "  9/405برارو البن بماا ، شفح صحي  ال2115/ 3الحديث للرمابي 
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عن عمفا  بن ديسفة عن ابن ُفضيل عن ُحصين بن    (1)وأخفجه في يتاب المب 
ْمف ا     عن عادف الشعبي ع نْ ،  عبد الفحمن ْينب حُ   ْبنا   عا  إاال    ُرْقي ة    ال  :  ف اا    () ،  ص 

  بن   ُحصين  عن  ُفضيل  ابن  عن  ديسفة  بن  ودن طفيب عمفا ،  ُحم ةب   أ وْ   ع ْينب   دانْ 
 به. ، عن لعيد بن ُجبيف، الفحمن عبد 
وفي يتاب ،  عن ُدسدد عن ُحصين بن ُممريف(2)في يتاب المب   أخضاب   وأخفجه 

را   (3)الففا  بن  إلحا   روح،  ه يهعن  شعبة،  عبادة  بن  عن  عن    عن  يالهما 
  .به، ُجبيف بن لعيد  عن، ُحصين بن عبد الفحمن

فقد امتقى له امدام البرارو هها الحديث ،  في ال ملة  ود   عف أليد بن زيد  
 ود اهف هها االمتقاء دا يلي: 

،  ةوه  ثق (4) روى عفه امدام البرارو هها الحديث دقفوماب بعمفا  بن ديسفة -1 
فتبين أ   أليداب ،  وغيرف  دن المف    دن طفيب عمفا  بن ديسفةقد ص   الحديث  ف

عا  ووافب  تاداب  الحديث  بماب  هها  فقد  بط  يا   عي اب  ديسفة وإ   بن  ،  مفا  
الحديث  هها  في  ودفوياته  ،  وأصاب  إصاباته  جملة  دن  ُخعد  الحديث  وهها 

دن جملة دفوياته وأخفجه في   رارو هها الحديث لها امتقى له امدام الب  ؛الصحيحة
 

 (، بل ظ ففيب. 5705ح ) 7/126 خضت  لم دن  وفضل غيف ، ي ى  أو اكت ى  دن باب: (1)
 (، بل ظ ففيب.5752ح ) 134/ 7يف   لم دن باب: (2)
ُب ُ  ﴿ :باب (3) س  ل ى َّللاَّ  ف ُ و  ة  كَّ   ع  م    ه ح و   درتصفاب.  8/10 ﴾ و 
ْمفا   (4) م دأب  الحسن البصف   ديسفة  بن  عا ُلل ْيما ،    ْبن  ودعتمف  فضيل،  ْبن  و، روى عن: ُدح 

الفازو،    ْبن  ويحيى ُزرعة  وأب   داود،  وأب   البرارو،  األئمة:  عفه:  وروى  وغيفهم،  زيفيا، 
ابن ح ف.   الحافظ  ووافقه  ثقة،  الدارفمفي:  امدام  وفاا  الطقات،  حبا   ابن  وغيفهم،  يف  

 ودائتين.  وعشف ثالل لفة دات
الطقات حبا     "ُيف ف:  للدارفمفي  498/ 8البن  الحاكم  لهاالت  اللماا 1/253،  تههيب   ،

 ". 1/430، تقفيب التههيب 22/363
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 الصحي . 
لعيد بن   أراعة دن الطقات: بل تابعه، د عن ُهشيم بن بشيفيْ لا لم يف فد به أ   -2 

دما ،  (4) وزيفيا بن خحيى،  (3)وُش ام بن درلد ،  (2) وُلفي  بن الفعما   ،(1) دفص ر
  فد أصاب في هها الحديث ووافب الطقات. اب د يْ لا يدا على أ   أ  

 

وأب     (1) دعين،  ابن  األئمة:  وثقه  السفن،  صاحب  الُمصفف،  الُرفالامي،  دفص ر  بن  لعيد 
،  1/101ُيفاج : تاري  ابن دعين رواخة ابن دحفز  "  حاتم، والههبي، وابن ح ف، وغيفهم.

"، وحديطه أخفجه دسلم  1/241، تقفيب التههيب  1/455، اللاشف  4/68والتعديل  ال فح  
باب امخما   يتاب   وال  حساب  بًيف  ال فة   المسلمين  دن  ط ائف  دخ ا  على  الدليل  في 

 (، بفح  .374ح ) 199/ 1عهاب 
 ُلفي  بن الفعما  البًدادو، وثقه األئمة: أب  حاتم والع لي والههبي وابن ح ف، وغيفهم.  (2)

للع لي   الطقات  والتعديل  1/388"ُيف ف:  ال فح  اللاشف  4/305،  التههيب 1/426،  تقفيب   ،
(، عن ُلفي  بن الفعما ، عن  2448ح )   4/261"، أخفإل حديطه أحمد في دسفد   1/299

 ُهشيم، به، بفح  .
ش ام بن درلد البً و، وثقه ابن لعد وابن دعين وأب  ُزرعة، وابن ح ف، وفاا الههبي:    (3)

، لسا   1/480، اللاشف  4/379، ال فح والتعديل  7/352ُيف ف: المبقات اللبفى  "ة.  ح 
المسفد  322/ 9الميزا    على  زوائد   في  أحمد  بن  ع  عبد  حديطه  أخفإل  ح    261/ 4". 

 (، عن ُش ام عن ُهشيم، به، بفح  .2449)
ا   (4) ابن حبا  في  الُملقب بزحم يه،  يف   ال المي،  لطقات وفاا:  زيفيا بن خحيى بن ُصبي  

 كا  دن المتقفين. وفاا الحافظ العفافي: ثقة، ووافقه الحافظ ابن ح ف.
 . "515/ 3، لسا  الميزا  107/ 1،  يل ديزا  االعتداا 8/253"ُيف ف: الطقات 

باب  الرلب،  بدء  يتاب  صحيحه  في  حبا   ابن  حديطه:  وأخبار     ،()  ص ته  دن  أخفإل 
  2/898في  يف وج ب امخما  بف ية ع    (، وابن دفد  في امخما 6430ح )  14/339
(، والبيهقي في شعب امخما  في يتاب الفجاء دن ع  يف فص ا في الدعاء  982ح )

(، ثالثتهم دن طفيب زيفيا بن خحيى عن ُهشيم،  1122ح )  2/391ُخحتاإل إلى دعففتها  
 به، بفح  .
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ام  -2  عمفا  أخفإل  طفيب  دن  الحديث  د  صحة  المفيب  هها  البرارو    دام 
 ؛ أل  طفيب أليد فيه فائدتا : عفد   ودن طف  أخفى 

املفاد   األولى   في  عن    ؛المًايفة  المب  يتاب  في  الحديث  هها  أخفإل  ألمه 
ابن ُفضيل عن ُحصين،  عمفا  بن ديسفة خختي  ،  عن  فخراد في هها الم    أ  

دفه   ه   يما  جديد  األلاميد.  بإلفاد  تلفار  في  البرارو  ابن    امدام  الحافظ  فاا 
 في   األوا  السفد   أخفإل  فإمه، بعيفه  املفاد   تلفيف  دن  ففاراب   إليه  احتاإل  وإمما»ح ف:  
الففا   -هفا   أعاد   ثم  اكت ى   دن  باب   في  المب  يتاب  في    إليه   فخ ا    -خعفي 
 « شيمهُ  طفيب

  ُهشيم بن  الصحة حيث إ الق ة في  طفيب أليد فيه فائدة أخفى وهي    الث ن:   
فاحتاإل امدام البرارو إلى هه  ،  بن عبد الفحمن  أثبن الفاا في حصين  (1) بشيف

 ال ائدة دن  ا  المفيب.
الجُ   القط ن  اب   اإلم م  اراو     يف   و إام م ا»    ن   ج  ا  ق ل  ي  ر خعف  -لتشهاد لال  الُبر 

يْ  فاي الف اا أثبن  ُهشيما ألا   ؛-طفيب أليد بن زيد   (2) .«نُحص 

 

وفاا  .  ُيدل   ثقة،:  والع لي  دلع  ابن  امدادا   فاا  .ال المي  القالم،  بن  بشيف  بن  ُهشيم  (1)
أعلم دهدو:  بن  الفحمن  عبد  وفاا   وحديطها  فدخمها  ُحصين  بحديث  الفاا  امدام  ُهشيم. 

 امدام  ُهشيم. وفاا  دن  الفحمن   عبد  بن  حصين  دن  لماعا  أص   أحد    امدام أحمد لي 
  لاا وامر   التدلي ،  يطيف  ثبن،  ثقة، :  ح ف  ابن   الحافظ   وفاا .  ُددل   ثقة،  إدام،:  الههبي
 ثالل  لفة  المدلسين، ت في  دفاتب  دن   الطالطة  المفتبة  في  ح ف  ابن  الحافظ  و يف   .الر ي
المبقات"   .ودائة  وثمامين والتعديل،  ،7/227  اللبفى   ُيف ف:   للع لي  الطقات  ال فح 

  ". 574 صر التههيب تقفيب ،338/ 2 اللاشف ،2/334
الصحي     جادعه  في  خرهدشا  دن  البرارو   إلماعيل  بن  دحمد  عفهم  روى   دن  ألادي  (2)

1/99 . 
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و ى   رب:ع   أ ُبو،  رب:ع   ب   (1)  نن  س    -2  . ر  ا ي  (، )  دال   ْبن  أم    ع    الب ص 
و ى ،  وغيفهم،  الحب  ْبن  والحضفدي،  البفامي  وثابن   وحماد ،  زيد   ْبن  حماد :  ع فه  ر 
يد ، للمة ْبن عا   (2) وغيفهم.، زيد  ْبن ول 
 أقوال العلم ء ف:     
مع     اإلم م  ق ل  امدام  و   سائي  الف    امدام  وافقهو ،  بالق و   ه   لي   اب  
 ( 3) .في  مْ فُ ار  الد  

ة ت    أبو  اإلم م  عدو:   الحافظ  وفاا  (4) الحديث.  دضمفب   شي   وق ل  ابن 
  (5) به. بخا  ال أمه وأرج 

  أخفإل   نيْ لا   فيه  صدو    ابن ح ف:  الحافظ  صدو . وفاا   الذهب     اإلم م  ق لو  
  . لاْينفيه  وخالصة حاله أمه صدو   (6) دقفوماب. البرارو  له

 

 ةدهث  ف  صح:ح البن ري  
ث ف ا   اإلم م البن ري ةدهثً  واةدًا فق ل  ل روى    د  ْلنُ   ح  م دب   ْبنُ   الص  ث ف ا  ُدح  د  م ادُ   ح   ح 
ْيدب   ْبنُ  ْعدا   ع نا   ز  امب   و ع نْ   ح()  أ م  ب   ع نْ   ُعْطم ا     أ باي  ال   م دب   ع نْ   هاش    أ م  ب   ع نْ   ُدح 
(  ) ْف ا ب   و ع ن ة    أ باي  لا اايع  تا   ُأد هُ   ُلل ْيمب   ُأم    أ      ()  أ م  ب   ع نْ   ر    دانْ   ُدد ب   لىإ  ع م د 

 

 ". 4/441امكماا البن داك ال " بضسف السين المهملة بعدها م    (1)
 . 12/147تههيب اللماا  (2)
، لهاالت الحاكم  1/51، الضع اء والمتفي    4/165  –رواخة الدورو    -تاري  ابن دعين  (3)

 . 1/221للدارفمفي  
 . 252/ 4ال فح والتعديل  (4)
 . 513/ 4الفجاا   اللادل في  ع اء (5)
 . 256، تقفيب التههيب صر 1/467اللاشف  (6)
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يفب  عا ْتهُ   ش  ش  ج 
ل ْن   (1)  ع  ْفهُ   و ج  ي  ةب   دا ما خ 

ْت   (2)  ف  ه ا  (3) ُعل ةب   و ع ص  ْفد  ط ْتفاي  ُثم    عا   إال ى   ب ع 
اباها   فاي  و ُه     ف خ ت ْيُتهُ   ()  الف باي ا  ْ ُتهُ   أ ْصح  ع  ف اا  ف د   « د نْ :  ْانُ   د عاي  و   إام هُ :  ف ُقْلنُ   ف  ا
د نْ :  خ ُق اُ  ف إل    و  ة    أ ُب   إال ْيها   د عاي ف ر  ا   ر ُل ا    خ ا:  ف اا    ط ْلح  ْيء    ُه     إام م ا  ّللا  ْتهُ   ش  ف ع   ُأم    ص 
ل    ُلل ْيمب  خ  ف اا    باها   ف  ايء    ف د  لْ : »و  ل ي    أ ْدخا ف ةب   ع  ُل ا   ع ش  خ  ت ى   اف خ ك لُ   ف د  باُع ا  ح  :  ف اا    ُثم    ش 
لْ » ل ي    أ ْدخا ُل ا  ع  خ  ف ةب ف د  ت ى  ف خ ك ُل ا  ع ش  باُع ا  ح  لْ : »ف اا    ُثم    ش  ل ي    أ ْدخا ت ى  ع  ف ةب ح   ع د    ع ش 

ين   ْلنُ  ف ام   ُثم    () الف باي   أ ك ل   ُثم    أ ْرا عا ع  ا م ق ح   ه لْ  أ ْمُ فُ  ف    ْفه  ْيء   دا  ". ش 
الحده  تناي  يتاب       في  باب أخفجه    عشفة   الضي ا   أدخل  دن   األطعمة 

   (.5450ح )  7/81عشفة    عشفة المعام  على وال ل ا ،عشفة
 طف :   ةفامدام البرارو أخفجه دن ثالث 

ْلن   ع ن   األول  م د   بن  الص  م اد   ع ن  ُدح  ْعد   ع ن  زيد   بن  ح  يم   با  ْت -  اْل     اْل ا
ُلُض    يف ار  اْبن -اْلُمْهمل ة  اْلعين و   . أم  ع ن دا

م اد   ع ن   الثَّ ن    الطَّا يق  ام  ع ن  يزايد   بن  ح  م د   ع ن  األزدو  حسا    بن  هاش   بن  ُدح 
يفاين    .أم  ع ن  لا

م اد   ع ن   الثَّ ل    الطَّا يق  ف ا   ع ن   زيد   بن  ح  ْسف -،  لا ين  باض    وخ ة   المهملة  الس ا
   أم . ع ن  -الف    
  193/ 4باب عالدات الفب ة في املالم  ،  مفافب كما أخفجه أخضاب في يتاب ال 
، (5381ح )   7/69وفي يتاب األطعمة باب دن أكل حترى شبا   ،  (3578ح )

 

يشه :ال  ش   (1) شا يشة   المحن والد  ، وال   شا ُيف ف العين للرليل بن  " اْلح ب ا  دان   ُجش   د ا: وال  
 . "998/ 3، الصحاح 6/3أحمد 

ي  ة  (2) ما فايبب   ُخْمب    ل بن  :الر  ة في غفيب الحديث واألثف الفهاخ"  بُسفعة.  بالمال عب  وُيْرت م فُ   باد 
2/49 ." 

 بضم العين وتشديد اللا  إماء ُيتره للسمن واألدم، وفد ُخملب على السمن واألدم ُعل ة.   (3)
 ".  1/31، الفهاخة 2/121، غفيب الحديث البن ال  زو 948/ 2"جمهفة اللًة 
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  خض     ودا،  بربز  تمفا   فخكل،  خختدم  أال    حلف  إ ا  وفي يتاب األخما  والفهور باب 
ا     140/ 8  اأُلدم  دن إْلح  ْبدا   ْبنا   دن طفيب  ا   ع  ة    أ باي  ْبنا   ّللا  بن  عن  ،  ط ْلح  أم  
 . بفح  ، به، دال 
ل   امتقي  فد  البرارو  رايعةفامدام  بن  فا   دفوياته  سا جملة  دن  الحديث  ،  هها 
الحديث ولا  هها  فقد  بط  خسيف  فيه  عف  وإ  يا   تادا   فا  بن رايعة     بماب 

  ،ويدا على  ل  د افقته للطقات ، وأصاب في روايته
ن دن الطقات: ال عد بن  ي اثفامدام البرارو هها الحديث دقفوماب ب  له  أخفإللها   
عن أم  بن  يلهم    (3) وتابعهم إلحا  بن عبد ع،  (2) ودحمد بن ليفين  ،(1) ديفار
 دال .
ف  الطقات  دن  جماعة  تابعه  غيركما  صري  دفهم:رف  البرارو  بن    حي   لعد 
 ==  ،(4)لعيد 

 

و   (1) داود  وأب   دعين  ابن  األئمة:  وثقه  البصفو،  عطما   أب   ديفار  بن  ح ف،  ال عد  ابن 
والتعديل  "  وغيفهم. ال فح  داود  2/529ُيف ف:  أبا  اآلُجف او  لهاالت  تقفيب  1/278،   ،

 ". 139التههيب صر 
  ابن   الحافظ  وفاا.  ثقة:  زرعة وأب   دعين  وابن  أحمد األئمة  فاا.  األمصارو   ليفين  بن   دحمد  (2)

،  7/281  لوالتعدي  ال فح  ،25/345  اللماا  تههيب"  .القدر  يبيف  عابد  ثبن،  ثقة،:  ح ف
 ". 483 صرر التههيب تقفيب

المدمي، وثقه األئمة: ابن دعين، والع لي، وابن ح ف،    طلحة  أبي  بن   ع  عبد  بن  إلحا   (3)
 وزاد: ُح ة. 

 . "101، تقفيب التههيب صر 1/219، الطقات 297/ 1"لهاالت ابن ال فيد 
ه األئمة ابن دعين،  لعد بن لعيد بن قي ، درتلف فيه ف ثقه فقاا ابن لعد: ثقة، ووافق   (4)

والع لي، وابن عمار و يف  ابن حبا  في الطقات، وفاا: يا  ُخرم . وفاا امدام الههبي:  
 =                                   صدو . وفاا في المًفي: حسن الحديث.
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ْبدُ ،  (2) يى بن ُعمارةرويح،  (1)ىر وعبد الفحمن بن أبي ليل== ْبدا   ْبنُ   عا   وع    ْبنا   عا   ع 
ة   أ باي ط ْلح 

 .(5)ُحميد الم يلو  (4) عفد دسلم، (3) 

 

ف اا  امدا  و ع ه امدام أحمد: فقاا:  عيي=    م الحديث. وفاا امدام الفسائي: لي  بالق و. و 
:  الح ظ.   ح  ه. وفاا الحافظ ابن ح ف: صدو ، ليء فبل دن فايها  تللُم ا الت اْفداهاو 

 فلن: والهو يتفج  عفدو أمه صدو  حسن الحديث في ح  ه شيء. 
اللبفى   المبقات  دعين5/425"ُيف ف:  ابن  تاري   ابن دحفز    -،  ودعففة  1/96رواخة  العلل   ،

، الضع اء والمتفي   للفسائي 1/389قات للع لي ، الط513/ 1 –رواخة عبد ع   –الفجاا 
حبا   1/53 البن  الطقات  اللاشف  4/298،  الضع اء  1/428،  في  المًفي   ،1/254  ،

 . "231/ 1، تقفيب التههيب صر 1/311الضع اء والمتفي   البن ال  زو 
 .  ةثق: ح ف  وابن  والع لي دعين ابن: األئمة  فاا، خسار والمه ليلي، أبي بن الفحمن عبد (1)
 ."349، تقفيب التههيب صر5/301، ال فح والتعديل 2/86الطقات "
، وثقه األئمة: الفسائي وابن خفاش، والههبي، وابن   حسن  أ بي ْبن عمارة ْبن خ ْحي ى (2) األ ْمصاراو 

 ح ف.
 ". 594، تقفيب التههيب صر  2/372، اللاشف 31/475"تههيب اللماا 

 المدمي، وثقه األئمة: الع لي، والههبي، وابن ح ف.  ةطلح أبي  بن ع  عبد بن ع  عبد (3)
 ".309، تقفيب التههيب صر 1/566، اللاشف  2/43"الطقات للع لي 

ها   ج   ازا أخفجه دسلم في يتاب األشفاة، باب    (4) ارا   إال ى   غ ْيف  ُ   اْلتاْتب اعا ا ُ   ي طابُ   د نْ   د  ،   بافا     باه لا  
ق قاها  اات ح  ق قبا  و  ْجتام اما   و اْلتاْحب ابا   ت ادًّا،  ت ح  ل ى  االا اما   ع  )  3/1612  الم ع  ( دن طفيب 2040ح 

  أ باي   ْبنا   عا   ع ْبدا   ْبنُ   عا   لعد بن لعيد، وعبد الفحمن بن أبي ليلي، ويحيى بن عمارة، ع ْبدُ 
ة ، أراعتهم، عن أم  بن دال  به، بفح  .  ط ْلح 

:  ح ف   ابن الحافظ وفاا.  ثقة:  حاتم  وأب  ع ليال  امدادا   الم يل، فاا  حميد  أ بي  بن  حميد  (5)
 ددل . ثقة،

وفد وص ه األئمة بتدليسه عن أم  بن دال ، وللن أحاديث ُحميد في البرارو دسلم يلها وإ   
 =، أو()  عفعن فيها، فهي دحم لة على االتصاا، ألمها إمما تل   عن ثابن عن أم 
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 (.)يلهم عن أم  بن دال   وغيفهم، (1) عفد ابن داجه
البرارو    والنلص    امدام  دفوياتهله    امتقىأ    ُجملة  دن  الحديث  وفد ،  هها 

،  ف دن الطقات األثبات ودما يهيد  ل  د افقته ل م  يبي،  ثبن عفد  أمه أصاب فيه
، خاصة  ح  ه شيء على العم م إال أمه فد أصاب في هها الحديث   وإ  يا  في

  لها أخفجه امدام البرارو في صحيحه.
 . الب ْصفاو   للمة أب ، فةس  يْ والمه د  ، دحمد بن أبي ح صة -3 
و ى   لاي     ع    ر  و ى ،  وغيفهم،  والز ْهفاو  ،  ديفار  بن  وع ْمفو،  زيد   ْبن  ع  :  ع فه  ر 

يل،  طهما   بن   إاْبف ا ايم ، زيد   بن   وحماد ،  حفي ة  أ بي   ابن   حماد   بن  وإاْلم اعا
 (2) وغيفهم.

 أقوال العلم ء ف:    
  (3) عن ابن دعين أمه ثقة. رو  وْ اختلف ف ا امدام ابن دعين فيه: فقد مقل الدُ  
،  ح صة  أبي  بن  دحمد   عن   ألم   وأما  دعين  بن  خحيى  ُلال  وق ل اب  الُجن د  
»فقاا    عيي ،  الزهفو   عن  خحدل   بالبصفة  يا ،  يسفةد  بن  دحمد   ه : 

 (4).«الحديث 
 

كف دن تدليسه ال خضف، يما جزم  وحه  ال المة، وعليه فما  ُ   ()عن أم  بن دال   =
 بهل  األئمة: شعبة، وابن حبا ، والحافظ ابن ح ف، وغيفهم. وع أعلم. 

المبقات الطقات7/187  اللبفى   "ُيف ف:   التههيب   تقفيب  ،3/219  والتعديل  ال فح  ، 1/325  ، 
 ."38صر  الُمدلسين طبقات ،181صر

اْلُمل ب با   (1) الربز  باب  األطعمة  أب اب  في  )  4/444بالسمن    أخفجه  (، دن طفيب 3342ح 
 ُحميد عن أم ، به، بمعفا .

 . 25/86تههيب اللماا  (2)
 . 3/60تاري  ابن دعين  (3)
 . 1/309لهاالت ابن الُ فيد  (4)



 لتاسع والثالثون االعدد  والدعوة باملنوفية الدينكلية أصول جملة 

 

 - 397 - 

  ى رليحي  : فلن ي  دا ارا وفاا الد    (1).اْلق و   باه ا     ل ْي     وق ل ط م ن ع  اب  مع    
 (2) .بالق ى  لي  ُص يل   :فقاا و  فا هْ الزُ  في خعفى ح صة أبى بن دحمد  دعين بن
فاا امدام  ويها    (4). عيي  :وفاا القما   (3) ه امدام أحمد ولم يف ه.و ع   

  (5) الفسائي.
  دن   وفاا امدام ابن عدو: وه   (6) ُخرم .   وذكا  اب  ةب ن ف  الثق ا وق ل 

صال   (7).حديطهم  لتب خُ   الهين  الضع اء الدارفمفي:  امدام   ُخعتبف  بصفو   وفاا 
 (8) .به
  أ    أظن  دا،  المتابعات   في  الشيرا   له  وروى   ف  الس ا   هب   وق ل اإلم م الذَّ  

ثقة إ ا    شيء.  فيه  دشه ر   ثقة  :وفاا في المًفي  .ح ة  جعله  دفهما  واحداب  فلن: 
الطقات  فيه ،  وافب  د ثب:  وه   فيه  ُتللم  دن  يتابه  في  فاا  لها    في ح  ه شيء. 

 . رمىءخُ ، وفاا الحافظ ابن ح ف: صدو   (9) لين.

 

 . 1/67دن يالم أبي زيفيا خحيى بن دعين في الفجاا  (1)
 . 241/ 7ال فح والتعديل  (2)
 .  88/ 1 –رواخة المفو و  –العلل ودعففة الفجاا  (3)
 . 7/59ليف أعالم الفبالء  (4)
 . 1/95الضع اء والمتفي    (5)
 . 7/407الطقات البن حبا   (6)
 . 511/ 7اللادل في  ع اء الفجاا   (7)
 . 1/59لهاالت البففامي للدارفمفي   (8)
الضع اء    ، 7/59  الفبالء  أعالم  ليف  (9) في  دن2/572المًفي  د ثب    وه   فيه  ُتللم  ، 

1/474 . 
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أدا  ،  لس ء ح  ه،  أمه  عيي إ ا ام فد أو خالف الطقات   ةوخالصة حال  قلت  
 وُيحت  بحديطه. ، فه  ثقة، وافب الطقات  إ ا
 أة ثهث  ف  صح:ح البن ري   •

  أخاج ل  اإلم م البن ري ةدهث    
ُبل ْيفب   الحده  األول   ْبُن  ث ف ا خ ْحي ى  د  ث ف ا الل ْيثُ ،  فاا امدام البرارو: ح  د  ع ْن ،  ح 
ة     ،ُعق ْيلب  ائاش  ُعْفو ة  ع ْن ع  ه ابب ع ْن  اْبنا شا ُدق اتالب  ،  () ع نا  ْبُن  م ُد  ُدح  ث فاي  د  وح 

ع نا   ة   ْ ص  ح  أ باي  ْبُن  م ُد  ُدح  م ا  أ ْخب ف   : ف اا  الُمب ار  ا  اْبُن  ُه    ا  ّللا  ْبُد  ع  ماي  أ ْخب ف   : ف اا 
ة    ائاش  ع  ع ْن  ُعْفو ة   ع ْن  أ ْ     ()الز ْهفاو ا  ف ْبل   ع اُش ر اء   خ ُص ُد     اُم ا  ي  ف ال ْن: 

ا ُخْ ف ض  ر   ا   ف اا  ر ُل ُا ّللا  ل م ا ف ف ض  ّللا ُ ر د ض  ا   ي ْ دبا ُتْست ُف فايها الل ْعب ُة ف  ي  اُ  و  د ض 
()»ْلي ْتُفْكُه اء  أ ْ  ي ْتُفك ُه ف  د ْن ش  ْلي ُصْمُه و  ُه ف  اء  أ ْ  خ ُص د   . : »د ْن ش 

ا   ف ْ اا   ب ابُ ،  أخفجه في يتاب الح   تناي  الحده    ال ىت    ّللا  ع    : }ع  ب      َّللاَُّ   ج   الك ع 
ا ام   الب   ت      (.1529ح )  2/148 (1) {ل لنَّ     ق :  ًم  الح 
 (2)بُعقيل بن خالد دحمد بن أبي ح صة  فف   فامدام البرارو في هها الم      

الُزهفو  عن  يتاب   .كليهما  في  أخفجه  أبي    يما  بن  ُشعيب  طفيب  دن  الصيام 
 =  =، (3) حمزة

 

 . 97ئدة: ل رة الما (1)
الفاا في    (2) أثبن  الههبي وابن ح ف: ثقة، ثبن، دن  فاا امدادا    ، ُعقيل بن خالد األيلي 

 الُزهفو. 
 ". 369تقفيب التههيب صرر  6/301"ليف أعالم الفبالء 

(، بل ظ ففيب. وشعيب بن أبي حمزة الحمصي.  2001ح )   3/43باب صيام ي م عاش راء   (3)
 أعلم الفاا بالزهفو. وفاا الحافظ ابن ح ف: ثقة، عابد.  فاا فيه امدام ابن دعين: دن

 ". 267، تقفيب التههيب صر 121/ 1رواخة ابن دحفز  –"تاري  ابن دعين 
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ُعييفةت   وفي يتاب == القفآ  دن طفيب لفيا  بن  الُزهفو ،  (1)سيف  ،  يليهما عن 
 (2) عفد امدام دسلم.  الُزهفو أخضاب ي م  بن يزيد  وفد روا  عن به.
فقد ص  ،  في ال ملة   عف    فيه  ودن ثم  فإ  دحمد بن أبي ح صة وإ  يا  

الحديث   أمه   لها  له؛هها  عفد   وص   الحديث  له  امتقى  فد  البرارو  امدام    فإ  
ودما يدا على  ل  د افقته للطقات األثبات أثبن الفاا في  ،   بمه  بماب تاداب 

خالد  بن  ُعقيل  أبي حمزةو ،  الزهفو:  بن  ُعييفة  ،شعيب  بن  بن  ،  ولفيا   وي م  
 وه  ثقة في هها الحديث ُخحت  بحديطه؛ ألمه وافب الطقات.، يزيد 
البرارو:   الث ن الحده     امدام  ث ف ا  فاا  د  ْبدا   ْبنُ   ا ُ ُلل ْيم    ح  ث ف ا   الف ْحم نا   ع  د    ح 

ا ُ  ْعد  ث ف ا  خ ْحي ى ْبنُ   ل  د  م دُ   ح  ة    أ باي  ْبنُ   ُدح  ْ ص  لاي ا   ع نْ   الز ْهفاو ا   ع نا  ح  ْينب   ْبنا   ع    ع نْ   ُحس 
و اد ة    ع نْ   ُعْطم ا     ْبنا   ع ْمفا ْيدب   ْبنا   ُأل  ْت ا   ز د ن    ف اا    أ م هُ   ()  ز  ا   ر ُل ا    خ ا:  ال     أ ْين    ّللا 
ا ت ْفزااُ  دب قايل   ل ف ا ت ف     و ه لْ »  :() الف باي   ف اا   غ  ْفزااب ُثم   دانْ  ع    الُمْهدانُ  ي فالُ  ال  : »ف اا   د 
د نْ :  لالز ْهفاو ا   فايل    الُمْهدان    الل افافُ   ي فالُ   و ال    الل افاف   رال    و  راث هُ : »ف اا    ط الابب   أ ب ا  و  قايل    و    ع 

ط الاب  ف   ا  ت ْفزااُ   أ ْين  : »الز ْهفاو ا   ع نا   د ْعم ف    اا  و  دب ل مْ   فاي  غ  تاها و  تاها : »ُي ُمُ    خ ُقلْ   ح      ح   
ْت ا  ز د ن   و ال    . «ال  
  ي م  الفاخة  ()   الفبي  ريز  أين  باب ،  أخفجه في يتاب المًازو   تناي  الحده   

 (.4282ح )  147/ 5ال ت   
 

ل ع لَُّك   }  :ب ابُ   (1) ل ُك    ق ب  م     ه    الَّذ  ل ى  ع  ُكح ب   م    ك  :  ُم  الص   ُكُ   ل :  ع  ُكح ب   آم ُنوا  ه    الَّذ  أ ه      ي   
)  6/24  [183:  البقفة]  {ت حَُّقون   عمفا   4502ح  أبي  بن  ُعييفة  بن  ولفيا   بفح  .   ،)

ثقة. إدام،  حاتم:  أب   امدام  وفاا  ح ة.  ثبن،  ثقة،  لعد:  ابن  امدام  فيه  فاا   "الل في. 
 ."4/226، ال فح والتعديل 6/41المبقات اللبفى 

  بن          ي م (، بفح  . و 1125ح )   792/ 2في يتاب الصيام باب صيام ي م عاش راء    (2)
 والتعديل ال فح" الزهفو  في الفاا أثبن دن: والههبي دعين ابن امدادا  األ ْيلاي، فاا يزيد،
   ".404/ 2 اللاشف ،9/248
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وفي يتاب ،  (1) طفيب دعمف بن راشد   دن  كما أخفجه في يتاب ال هاد والسيف 
عن  ،  (3) وفي يتاب الح  دن طفيب ي م  يزيد ،  (2) ابن ُجفي   ال فائض دن طفيب

   به.، الزهفو 
الاواة    ت بع   جم ع  م   البن ري  كم   ُعييفة  من   ف  غ ا  بن  ، (4) لفيا  

 == ، (5) وامدام دال 

 

)   71/ 4  لهم  فهي  وأر   ،   داا  ولهم  الحفب،  دار  في  ف م   أللم  إ ا  باب  (1) (،  3058ح 
و  الحديث.  دن  األوا  ال زء  على    فيه   فاا.  البصفو   وةعف   أب   راشد،  بن  دعمفدقتصفاب 

  الحافظ   ووافقه .  ثقة  الع لي  امدام  وفاا .  بالزهفى   عالما   وي م   دعمف:  دعين  ابن  امدام
 . ثبن: وزاد ح ف، ابن

 ". 541صر التههيب تقفيب، 2/290  للع لي الطقات ،257/ 8 والتعديل ال فح"
فاب على ال زء  (، دقتص6764ح )  156/ 8المسلم    اللافف   وال  اللافف   المسلم  يفل  ال:  باب  (2)

 الطامي. 
  فا ل   فييه،  ثقة،:  ح ف  ابن  الحافظ   ُجفي ، فاا  بن  العزيز  عبد  بن  المل   وابن جفي : ه  عبد

لا .   ويا   . "363تقفيب التههيب صر "ُيد 
خاصة    ل اء  الحفام   المس د  في  الفاا  وأ    وشفائها،  وايعها  دضة،  دور   ت ريث  باب  (3)

2/147( ال 1588ح  وللن  ففيب،  بل ظ  ف له(،  وه   الطامي    الُمْهدانُ   ي فالُ   ال  »  :زء 
ثقة دن أثبن   األ ْيلاي،  يزيد،  بن  وي م   .()مف بن الرماب  عُ   « د ف فاب على......الل افاف  

 الفاا في الُزهفو، لبقن تفجمته.
ال فائض    (4) )  3/1233أخفجه دسلم في يتاب  الطامي دن 1614ح  ال زء  (، دقتصفاب على 

 الحديث.
 ييفة إدام، ثقة، لبقن تفجمته.ولفيا  بن عُ 

(،  1891ح ) 741/ 3أخفجه امدام دال  في الم طخ يتاب ال فائض باب ديفال أهل الملل  (5)
في  الفاا  أثبن  اله فة  دار  إدام  دال   وامدام  الحديث.  دن  الطامي  ال زء  على  دقتصفاب 

 الُزهفو. 
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 . به، عن الزهفو  يلهم، وغيفهم  (1) شيم بن بشيفوهُ ==
ن ثم  فإ  دحمد بن أبي ح صة فد وافب ال ماعة دن الطقات األثبات الهين  ود 

و بمه   الحديث  هها  في  أصاب  أمه  على  يدا  دما  الُزهفو  أصحاب  أثبن  هم 
دن حديطه وأخفجه في صحيحه؛ ألمه فد بلغ لها امتقا  امدام البرارو  ،   بماب تاداب 

 وع أعلم. ، صحةدرجة الهها والغ حديطه ، في هها الحديث درجة الطقة
صحي     إال  ح صة  أبي  بن  لمحمد  يفو  لم  البرارو  امدام  أ    يتبين  واهها 

 (2)  وع أعلم.، وهما الحديطا  السابقا ، حديطه؛ امتقاءب دن ُجملة دفوياته

 
 

 

باب  (1) ال فائض  أب اب  يتاب  في  التفدهو    المسلم   بين  الميفال  ااإبم  في   جاء   دا  أخفجه 
وُهشيم بن بشيف   .الحديث  دن  الطامي  ال زء  على  (، دقتصفاب 2107ح )    4/423واللافف  

 . 11، لبقن تفجمته صر ُيدل  ثقة،
معم علب له أراعة رواخات وال د اا لدرالتها؛ فهي ليسن د   م الدرالة، أل   د   م   (2)

الُمعلقة أل  امدام البرارو يتعادل دعها  الدرالة عن االمتقاء دن األحاديث الم ص لة ال  
الماجستيف/ لالته  في  القفيفاوو،  دحمد  عم ة  الباحث:  وفد  يفها  أخفى،  رجاا    بمفيقة 

درالة    " اللادل في  ع اء الفجاا":  صحي  البرارو الهين تللم فيهم ابن عدو في يتابه
 ليب التعليب.  ، واي ن أ   الحافظ ابن ح ف وصلها في يتابه ت245ًتمبييية صرر 
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 املبحث الثاني 
 مناكري   له   الذي   الراوي   أحاديث   من   االنتقاء 

 

 U:  عدة دعا ثين خ د أ   الُمفلف له إ   المتخدل في يالم السادة الُمحد ا  : 
األول   الطق  المعنى  روا   لما  المرالف  ثقةالمف فد  يا   وإ   ُدفادفاب  ،  ات  فيض   
 لشا . ل

 ت فد الفاوو الضعيي دملقاب. المعن  الث ن   
   دا روا  الضعيي درال اب الطقة. المعن  الث ل   
الصلح  اب   والث ن  -  ق ل  األول  إلى  يش ا  فسمين:    يفقسم  مفلفال    -وهو 

 دن   راويه  في  لي   الهو   ال فد   والطامي:،  الطقات   روا    لما   المرالف  المف فد   األول 
  (1)ت فد . دعه  خحتمل دا وامتقا  الطقة
 واحد   وغيف  والفسائي  أحمد   امدام  أطلب  فد "  وقد عقب الح فظ اب  ةجا فق ل  
  دن   وز    في  المت فد   خض     ال  حيث   للن،  الت فد   د فد   على  المفلف  ل ظ  الفقاد   دن

 (2)خعضد ". عا د   بًيف  بالصحة  لحديطه خحضم
 الضعف؛  د   المرال ة  وف ع نا   وإ ْ   وق ل الح فظ اب  ةجا ف  المعناى الث ل    

 (3) ."المفل ف: "له خقاا ودقابُلهُ ، "المعفو : "له خقاا فالفاج 
ال ويل    قلت   وعلماء  الف قاد  يالم  في  د ج د  المعامي  هه   دن  فح دعفرى 

األف اا األخفى للعلماء    ويفبًي للباحث اعتبار،  والتعديل في حضمهم على الفجاا
 ُدفلف الحديث"."ف له  لل ف   على ُدفاد الفافد في، في الفاوو 

 

 . 82/ 1دقددة ابن الصالح  (1)
 . 2/674الفلن على يتاب ابن الصالح  (2)
 . 1/72مزهة الف ف في ت  ي  مربة ال لف  (3)
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أ      يبيفاب  هفا  فففكما  ف لهم  اب  الحديث  "بين  دفاكيف"وف له  "دفلف  وف لهم   "له 
 يفوو المفاكيف". "

أدا  وصف    "الحديث   دفلف "فق لهم    الفاوو.  دفاكيف"في  حديطه  "  أو   " يفوو  في 
الطقات؛  رالت،  فهه  حالة لبعض أحاديث الفاوو   "دفاكيف أو  ي فد خض   خالف فيها 

ُيتاب  عليها ولم  بها  األحاديث ،  ام فد  هه   تل    دفه  الُمفلفة  وراما  ولي   ،  ليسن 
   وللفه لي  دمن يفتقي أحاديطه ودفوياته.، الحمل عليه فيها

ع اإلم  ق ل  السن وي    خقتضي   ال،  دفاكيف  روى    قول  "  الع د  ثق ق  اب    م 
: فيه  خقاا  أ   إلى  هىرويفت،  روايته  في  المفاكيف  تلطف  تىرح  روايته  تف   بم فد 
.  لحديطه   التف   به  خستحب  الفجل  في  وصف  الحديث   دفلف  أل ;  الحديث   دفلف

 (1)".الدخم دة تقتضي ال  األخفى  والعبارة
  دفلف   أو،  دفاكيف  روى   :خق ل ا  بين أ   المحدثين  عفد     وفف   وق ل اب  القط ن   

  للطفة ،  يفوو   بما  الطقة  لقمن   لمن   خق ل مه  الهو  ه :  الحديث   دفلف  الحديث؛
  وتتلفر ،  به  خحد ال   فيما   الت في  بقلة  بيففا   فيما  خشتهف  يالهو ،  لسامه  على  المفلفات 
 به  فدم  لما  إال،  هب  حد ل   فال :  مق ا  دفلفبا  حديطبا  لمعفا  إ ا  خض     ىرحت،  فضيحته
  وال ،  الحديث   دفلف  أمه  عليه  الهو خملق     ه   عفدهم  فهها  حديطه؛  ملارة  ع هُدما دن

  فإمه ، دفلفة أحاديث  روى  أو ، دفاكيف عفد : فيه خق ل    الهو أدا .عفه الفواخة تحل
  ال أ  ،  االم فاد   خضف   ال  فهها،  صالحة   ل   د   وحاله  غيف    خعففه  ال  دا  روى   رجل
ا ُب لاها ف   بعد   خضطف   (2) .الصالح دن ُعلام  عليه  لام 
أو  ،  فد خض   ثقة،  "  دفاكيف  له""  المفاكيف  يفوو "  ُي صف  الهو  الفاوو   هها  فإ   لها 

ا الفاوو ل اء دن م   الف افد لها فال بد دن اعتبار الحضم الهو فيل في هه ،  صدوفاب 
 دن غيف  دن الف قاد.   أو

 

 . 2/130فت  المًيث  (1)
ةا  الف   فا   أ ْحل اما  فاي  الف   فا  إاْحل امُ  (2) ال  فا  باح   . 1/481الب ص 



  فيهم املُتَكلَّم الرواة أحاديث من انتقائه يف البخاري اإلمام منهج

 

 - 404 - 

حديطه؛ وللن له بعض المفاكيف واألحاديث  خض   الفاوو ثقة ُخحت  بقد  وعليه ف 
وللن ُخرفإل  ،  فال خمفح امدام البرارو حديطه بالللية،  التي يفويها وال ُيتاب  عليها

  وإلي  بعض األدطلة على  ل :، ويت فب دا أُملف عليه فيها، له صحي  حديطه
ع  د -1  الثقا .، ا   ب  جُ  ب   َّللاَّ  ُعب  د ب   س 
و ى   ا   بد ع    ْبن   بضف   ع    ر  ، األعفإل  ْبن  والحضم،  الب ْصفاو    والحسن ،  المزمي  ّللا 

و ى و ، وغيفهم يل ابفه: ع فه ر  يد  ْبن  إاْلم اعا عا فاو   ْبن واشف، ل  ،  الحارل  ْبن وخالد ، الس 
 (1) وغيفهم.

ُزرع   وأبو  مع    واب   أةمد  األئم      ل  ج  والع    (2)ق ل 
امدام    ثقة.   (3) ووافقهم 

.ي  با ه  اله  
 (5) وهم. راما، صدو    الحافظ ابن ح ف: وفاا (4) 

قد  ول  ةده     الكب ااأُنكا عل:   الح ريخ  ف   البن ري  اإلم م   فاا  ق ل ،  ذكا  
ثفا:  علي  ْبن  م صف يد   حد  عا   ي  ر الف ب  ف اا  (،  )أ بيه  ع نْ ،  ُبفيدة  اْبن   ع نا ،  عا  ُعب يد  ْبن  ل 

():  "    تاها   ود س ُ ،  فائامب   ب  اُ :  ال   اءا   دان    أ را به  فا     أ    ف بل    ج  ال ةا   دان    ي فص  ،  الص 
ال ةا  فاي والف   ُ  دُ  ال    ُثم الُمفاداو   خ سم     وأ  ، الص  ه  ُد". دا  داطل   ي ت ش  ه  ي ت ش 

 (6)  
 

 . 10/545تههيب اللماا  (1)
 . 39/ 4ديل ال فح والتع (2)
 . 1/402الطقات  (3)
 . 1/441اللاشف  (4)
 . 1/239تقفيب التههيب  (5)
اللبيف    (6) األولط  3/495التاري   المع م  في  المبفامي  )  6/129. وأخفجه  ( دن  5998ح 

ل  »أبي عبيدة الحداد عن لعيد بن عبيد ع الطق ي إال أمه فاا:    طفيب .....  اْل    اءا   دان    ث ال 
دُ  ال   ُثم الُمفاداو   خ سم     وأ  " ف الفابعةولم يهي «الحديث ه  دُ  دا  داطل   ي ت ش  ه   =                                                                                  . "ي ت ش 

فلن: وخالف فتادة لعيد بن عبيد ع في إلفاد  ودتفه، ففوا  عن ابن بفيدة عن ابن دسع د =  
اللبفى يتاب الصالة باب  د ف فاب ع السفن  البيهقي في   دن   وجهه  خمس   الليه، يما عفد 
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يث   ه ه ا  ال ُبن  ر ي   ق  ل  "ق ل اإلم م الب  ق    دا خ ْضم فاُا    فايها". ُدْفل ف   ح 
 (1) 

،  و التفلف  البرارو دن روايته لم ُخرفجه في صحيحهوهها الحديث اله   قلت  
 وإمما أخفإل له صحي  حديطه.

   الكوف .، (2) ل  ا ب  س  ش  الحس  ب  ب   -2

ع    ْبد   ْبن  الحضم  روى  ،  ال ع ي  دعاوية  ْبن  زهيف   خيطمة  وأبي،  المل   ع 
و ى ،  وغيفهم ،  ال ليد   ْبن  ولعدا    إلحا    ْبن  وإبفا يم،  البرارو   امدام  :ع فه  ور 
 (3) وغيفهم.، حفب  ْبن وإبفا يم، الحفاي

أةمد   اإلم م  م سه  ق ل  في  بخلا  به  أرى  زُ ،  دا  عن  دفاكيف.روى  أشياء    هيف 
الفسائي:    (5) بن حبا  في الطقات.او يف     (4) : صدو .وفاا أب  حاتم وفاا امدام 
وفاا ابن عدو: وللحسن    خعفي في األحاديث التي التفلفت عليه.   (6) لي  بق و.

 

)  2/405  خسلم  حتى  الصالة  في  التفاب ه لا   3552ح  ي  البيهقي: و  فاا  و ا ُ   (.  ،  ر  ْيفاو   اْلُ ف 
ة ،  اْبنا   ع نا  ْيد  و ا ُ   د ْسُع دب   اْبنا   ع نا   ُبف  ر  يدُ   و  عا ي ة ،  ْبنا   ُجب ْيفا   نا بْ   زاي ادا   ْبنا   عا   ُعب ْيدا   ْبنُ   ل    ع نْ   ح 
ة ،  ْبنا   عا   ع ْبدا  ْيد  ةا   فاي   و الف ْ  ُ   ":ف اا    أ م هُ   إاال    بام ْعف ا ُ   ()  الف باي ا   ع نا   أ بايها،  ع نْ   ُبف  ال  ا    "الص    ب د 

ل مْ  اْلُمُفورا  اراو   ف اا   أ ْرا    : خ ُقلْ  و  يث   ه ه ا اْلُبر  دا  ."فايها  خ ْضم فاُا     ُدْفل ف   ح 
الصالة    (1) هُ   خ ْمس  ْ   ال  :  ب اب  يتاب  ةا   فاي   الت ف ابا   دان    و ْجه  ال  ت ى  الص  ل ام    ح  ح    2/405  ُخس 

(3552 .) 
 .  3/1317ُيف ف: المهتلف والمرتلف للدارفمفي  "الالم. ولض    المهملة ب ت  (2)
 . 6/59( تههيب اللماا 3)
 . 3/ 3( ال فح والتعديل 4)
 . 8/169( الطقات 5)
 . 162/ 3( اللادل في  ع اء الفجاا  6)
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بشف باللطيف   بن  ليسن  بعض ،  ةأحاديث  دن  بعضها  خقفب  ويحمل  ،  وأحاديطه 
 (1) ولي  ه  بمفلف الحديث.، بعضها على بعض 

ةجا   اب   الح فظ  فد   (2) خرمىء.،  صدو    وق ل  به  يف فد  فيما  خعفي  فلن: 
 ُخرم . 

 .وخالصة حاله أمه صدو  له دفاكيف عن ُزهيف قلت  
   وذلك م  وج    صح ح ةدهثاإلم م البن ري  انحقىقلت  وقد  
   .ااب عن زُهيفلم ُخرفإل له في صحيحه شي  األول  
 .ااتقى أحاديطه التي ام فد بها ولم ُخرفإل له إال دا ت ا  عليه فيه  الث ن   
،  بمتابعة غيف  له  روى عفه البرارو د  عين ال غيف   ق ل الح فظ اب  ةجا  

  (3)لتي التفلفها أحمد.فلم خرفإل عفه دن أففاد  شياا وال دن أحاديطه عن زهيف ا 
العلماء     والنلص   التفلفها  التي  المفاكيف  بعض  له  ثقة  خض    فد  الفاوو  أ  

عليه فال يتف  امدام البرارو حديطه بالللية وللن يت فب دفاكيف  وال ُخرفإل له إال  
 دا ص  دن حديطه. 

 
 
 
 
 

 املبحث الثالث 
 

 . 163/ 3( اللادل في  ع اء الفجاا  1)
 . 1/158( تقفيب التههيب 2)
 بتصف . 1/397( هدو السارو 3)
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 فيه   والنظر   الراوي   أصول   من   االنتقاء 
 

 :    المبحث  ه  أخح ُأوي مها  أبي  بن  صحي     لماعيل  في  وحديطه 
فقد تللم األئمة  ، إلماعيل له حالة خاصة وفد أففدته بالهيف م فاب إلى أ   ، البرارو 

حاله في  يط،  الفقاد  البرارو رد   امدام  صحي   في  دفوياته  دن    (1) فة  إلى  مسبة 
حديطه دن  البرارو  امدام  العف ا ؛  ،  امتقى  هها  تحن  و عته  امدام  وفد  أل  

أص ا   دن  امتقى  بيامهالبرارو  ليختي  يما  إلماعيل  أوالب  ،  دفويات  ولختفجم 
بن ُأوي   ملماعيل  البرارو    ثم،  أبي  امدام  دفه   ييفيةُأبين  دن    في  االمتقاء 

   أحاديطه.
 تفجمة إلماعيل بن ُأوي  وايا  حاله جفحاب وتعديالب. أواًل  
  أ بي   بن  دال   بن  أوي   ْبن  ع  ع بد  ْبن  ع  ع بد   بن  ه  إالماعيل  اسم  ونسب   

ْبد   أ ُب  ،األصبحي عادف ا   ع   المدمي.  ّللا 
وعبد العزيز بن  ،  وعبد الفحمن بن أبي الزماد ،  أ م    ْبن  خاله دال    روى ع  

حازم و ى ،  وغيفهم،  أبي  يد   ْبن  وإبفا يم،  ودسلم،  البرارو   امدادا   :ع فه  ر  عا  ل 
 (2) وغيفهم.، ال  هفو 

 

بلًن1)  البرارو   صحي   "رجاا  حديث.  ودائتي  حديطا  وعشفين   تسعة  الصحي    في  رواخاته  ( 
صرر        (تمبييية  درالة)الفجاا     ع اء  في  اللادل  يتابه  في  ابن عدو  فيهم  تللم  الهين
 . "عم ة دحمد القفيفاوو  رلالة داجستيف للباحث/ 29

 . 3/126( تههيب اللماا 2)
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    وأقوال العلم ء ف:  ح منزل
 دقادبا  المحفة  أدف  في  فام   وفد ،  ثقة  أوي   أبي  ابن  فق ل   أةمد  اإلم م  وثَّق  

ا به.  (1).دفه  دحم دب بخا  أب  طالب عفه: ال  ، خحيى  أبي  بن  وفاا أحمد   (2) وفاا 
  (3) بخا. به لي  أوي  أبي ابن: خق ا حفبل بن أحمد  لمعن : فاا
  ال   الفاا  أ عف  :  عييابن دحفز عفه  اقاف  واخحلف قول اب  مع   ف:   
يلُ   (4) بشيء.  عفه  ل دا  ح  خُ   أ   لمسلم  خحل ْي ب   أ باي  ْبنُ   وفاا أخضاب: إاْلم اعا   خ ْس  ى   ُأو 

. ْينا فاْلس 
 (5)  

أةمد  مع     يح ى   أب   ب   وق ل  اب    خسففا   وأب    أوي   أبي  ابن  ع  
  (6)الحديث.

ق  ل  :  و  ا اه  . لي ، خضهب ، درلط  يح ى ع ، الجن د َّللاَّ   ع بد ب    إ ب   (7)بشيءب
  (8) بخا به.ال   :وُمقل عن ابن دعين فب له وتعديله فقاا الداردي عفه 
ق ب امدام  وع  (9)بها .  لي  ،  العقل   عيي  صدو   عن    وق ل اب  أب  خ ثم  

فقاا: يث   خحسن  ال   أمه   خعفي   المزو  دا   غيف   دن   خقفأ  أو ،  يهدخه  أ   خعف   وال،  اْلح 
  (10)كتابه.

 

 . 2/177( المعففة والتاري   1)
 . 181/ 2( ال فح والتعديل 2)
 . 526/ 1( اللادل في  ع اء الفجاا  3)
 . 65/ 1 -رواخة ابن دحفز –( تاري  ابن دعين 4)
 . 87/ 1( الضع اء اللبيف للعقيلي 5)
 . 525/ 1( اللادل في  ع اء الفجاا  6)
 . 3/128( تههيب اللماا 7)
 . 3/128( تههيب اللماا 8)
 . 2/368( التاري  اللبيف البن أبي خيطمة 9)
 . 3/128( تههيب اللماا 10)
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  عن   ل د ا ح  خُ   يا ،  اب يه    أوي   أبي  ابن   يقول  الماوزي   سلم   ب   وق ل النضا 
  (1)وهب. بن  ع عبد   بمسائل دال 
للمة    قلت   بن  الفضف  أل   به؛  ُخعتد  ال  للمة  بن  الفضف  دن  الق ا  وهها 

فد  أوي  بىأ بن والماعيل األويسي العزيز وإلماعيل بن أوي  أففا  يما أ   عبد 
دفهما يما فاا    خسم    ولم،  بها  خعارض   ولم   ففسرها  يتبهم   ء؛ ألمه أخه بالس  كفا     

  (2) امدام أب  حاتم الفازو.
ة ت    أبو  وف  ا    (3) دً الب.  ويا   الصد   دحله  وق ل  الرليلي:    حاتم  أب   وفاا 

 ( 4)دال . خاله حديث  في ثبتاب   يا : وفاا ,أخضا الفازو 
النس ئ    تضعيي  (5)  عيي.  وق ل  ولبب  امدام    فلن:  فاله  دا  له  الفسائي 

له الفسائي  لما ُلال عن لبب تضعيي    أب    ويا ،  األئمة  أحد   وهها  :الدارفمفي 
 :فاا  أمه  الفحمن  عبد   أبى  عن  فهيف ،  ولد   به  خرح   لم  بما  خرصه  الفحمن  عبد 
 بعد   زلن   فما:  فاا،  الفحمن  عبد   أب   ت فف ثم:  فاا،  عفه  شبيب   بن للمة  لي  حضى
 لمعن :  شبيب   بن  للمة  لي  فاا:  لي  فاا  حتى،  الحضاخة  يل  خحضى  أ   أداريه   ل 

  اختل  ا   إ ا  المديفة  ألهل  الحديث   أ    يفن   راما:  خق ا  أوي   أبى  بن  إلماعيل
  (6) بيفهم.  فيما شيء في

 

 . 525/ 1( اللادل في  ع اء الفجاا  1)
 . 480/ 8( ال فح والتعديل 2)
 . 181/ 2( ال فح والتعديل 3)
 . 347/ 1( امرشاد 4)
 . 1/17( الضع اء والمتفوي   5)
 . 1/46( لهاالت البففامي للدارفمفي  6)
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ةجا  اب   الح فظ    ثم  شبيبته  في  إلماعيل  دن  يا   هها   ولعل  فق ل   وعقَّب 
  حديطه   دن   الصحي    إال  هعف   أخفجا  أمهما   بهما   خ ن   فال  الشيرا   وأدا،  امصل 
 (1)الطقات. فيه شار  الهو
  (2) في الطقات.و يف  ابن حبا   
  أحاديث   دال   خاله   عن   روى   هها  أوي   أبي   وابن  وق ل اب  عدي ف  الك م    
 وفد ،  شي خه  دن  وغيفهما  بالا  بن  لليما   وعن،  عليها  أحد   يتابعه  ال  أمه  غيف
  وه  ،  اللطيف  عفه  خحدل ،  والبرارو   وأحمد   دعين   ابن  عليه  وأثفى ،  الفاا  عفه   حدل 
  (3) .أوي  أبي أبيه دن خيف
الذهب     اإلم م    صاحبا   واعتمد ،  فرالب   ا   إلى  وثب   فد   الفجل  فق ل  وعقَّب 

  دن   فإمه،  روى   دا  لعة  في  تفًمف  ودفاكيف  أففاد   صاحب   أمه  ريب   وال،  الصحيحين
 (4) العلم. أوعية
وفاا    (6) ا  الضع اء: صدو .وفاا في دي  (5)دفاكيف.  له  صدو   وق ل الذهب   

  وفاا في الميزا : دحدل   (7) غفائب.   و   دشه ر  فيمن ُتللم فيه وه  د ثب: صدو  
  (8) .لين فيه دضطف

 

 . 1/312( تههيب اللماا 1)
 . 8/99( الطقات 2)
 . 527/ 1( اللادل في  ع اء الفجاا  3)
 . 10/933 الفبالء أعالم ( ليف4)
 . 1/79( المًفي في الضع اء 5)
 . 1/34( دي ا  الضع اء 6)
 .1/44د ثب  وه  فيه ُتللم ( دن7)
 . 1/222ديزا  االعتداا  ( 8)
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  ح  ه   في  مقح   على   زدامه   في  ودحدثهم،  المديفة  أهل  عالم  وق ل ف  الس ا  
  رجة   إلى  الصحي   درجة  عن   حديطه  لزحزح،  به  احت ا  الشيرين  أ   ول ال،  وإتقامه

   (1)حسن.ال
 (2) ح  ه. دن أحاديث  في أخمخ صدو   وق ل الح فظ اب  ةجا  
ُخرم  إ ا حد ل دن ،  والفاج  عفدو في إلماعيل أمه صدو  له دفاكيف  قلت  

 ح  ه. 
مه  إفه  دعارض بق ا يطيف دن األئمة ، أدا اتهاده باللهب دن ابن دعين وغيف  

مه  إ  في بعض رواخاته  عفهفابن دعين فاا  ،  صدو  وغيف دتهم في ديفه وعدالته
لهوأب  حاتم د  تعفته في الفجاا ف   ،  صدو   وفد وث قه امدام أحمد وشهد ،  ا  وعد 

بخمه أفام في أدف   -خلب القفآ    دسخلة  خعفي دحفة امدام أحمد في  –المحفة    له 
،  في الحب ال خرشى ل دة الئم  فائماب ،  ودن يا  ددافعاب عن ديفه،  دقاداب دحم داب 

 البته اتهاده باللهب. فال خص 
 ارو في االمتقاء دن حديث إلماعيل بن أبي أوي .دفه  امدام البر ث ن:ً   
أمه    يتبين  ُأوي   أبي  بن  إلماعيل  في حاا  الفقاد  األئمة  أف اا  دن  دما لبب 

ارو صحاح حديطه وأخفجها في  وفد امتقى امدام البر،  وأففاد ،  له دفاكيف  ،صدو  
 :  في دح رين رئيسين تتلرح تقاء  اهف هها االمود، صحيحه

 ح  ه.   دن إلماعيل عن الفواخة البرارو  ت فب امدام   المحور األول 
أ      دما لبب  لس ء ح  هإملم   ُجفح  فد  أوي   أبي  ابن  فاا يما  ،  لماعيل 

 األئمة الف قاد.

 

 . 10/393( ليف أعالم الفبالء 1)
 . 1/108( تقفيب التههيب 2)
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  و بط ،  صدر   بط   الى  هنقس   الحده   علم ء  م  قسَّ   كم   الضبط  ك ن  ذاإو  
  شرح   وعفددا  (الح ظ)  الصدر   بط  في  تلمن  إلماعيل   عل ة  فا ،  (1) كتاب 
  فيها    اإف  دفوياته  لعة  إلى  وم ف،  إلماعيل  في  الضعف  د طن  البرارو   امدام
  في   ي دم  ال  أمه  م سه  على  فيه  أخه   الهو  ال فن   في،  لتفيه  دس غ  ال  دما  اللطيف
  يل   فباب د ت   وا حا   طفيقا  لماعيل إ  دفويات   د   خسل   به   اإف،  الصحي   إال  كتابه
 . به عاب خُ  أ  خمضن دا
  دن   طالباب   ت اوز   مماإو ،  فيه  اتهم  الهو  ح  ه  دن   لماعيلإ  عن  يفو  فلم 
  ل    إلى  إلماعيل  في يبه،  حديطه  فيها  يتب   التي  أص له  له  يفشف  أ   لماعيلإ

  رل ا   على  و عا  تعمد   دا  إلماعيل   أ   وي هف  يفب   طلبا  دفه  ويملب ،  دت ا عاب 
  وللفه ،  بف سه  ألبعد    ل   دن   شياا  حديطه  في  خعف   أمه   ل و ،  إغفاباب   وال  ()  ع

  ويقدر   خستمي   بخمه  دفه  وعففاما،  ب اللته دفه  اعتفافا  البرارو   امدام  دن   ل   طلب 
  بهل    خضتف  ولم،  حديطه  دن  السييم  دن  الصحي   دعففة  دن  ه   خقدر   ال  دا  على
  ل   ل ى   ماع  ويعفض ،  به   فيحدل   صحي   ه   دا  على  له  معل ا خُ   أ   دفه  طلب   بل

 (2)ليهمله.
يل  إ "   فق ل  ذلك  ةجا  اب   الح فظ  ذكا  فقد    ل هُ   و أ    ُأُص له  ل هُ   أخفإل  إاْلم اعا
ا  يفتقي  أ   ْفه    و ُه   ،  ل ا ُ   ع م ا  ويعفض   باها   ل حدا ليُ   باها   دل ح  خُ   د ا  على  ل هُ   ُخعل ام  و أ    دا

اراو    أخفجه  د ا  باخ    دْشعف   فهُ   الُبر  ي   دن  ُه     ع  حا يطه؛ح    ص    دن   يتب   ألا م هُ   دا
  (3)ُأُص له".

 

 . 1/58، مزهة الف ف 722/ 4ُيف ف: مربة ال لف في دصمل  أهل األثف  (1)
  امتقاء   ييفية  في  تمبييية  درالة  -  البرارو   صحي   في  ودفوياته  أوي   أبي  بن  ( إلماعيل2)

 . 316إلماعيل صر  لحديث البرارو 
 . 1/391هدو السارو  (3)
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فلا  يبين لمالبه  ،  ويا  إلماعيل ُخعمي لهه  األحاديث المفتقاة أهمية خاصة 
  بن   إلماعيل   كا "فاا امدام البرارو  ،  دو  غيفها  وتالديه  قيمة هه  األحاديث 

ف اا  ،  لف سه  األحاديث   تل   م س      يتابه  دن  امتربن   إ ا  أوي   أبي   يث أحاد   هه :  و 
  (1) حديطي". دن  إلماعيل بن دحمد  امتربها

، امتقى له امدام البرارو صحي  حديطه التي وافب فيها الطقات    المحور الث ن  
 وأففاد .وت فب دفاكيف  

له  أخفإل  فد  البرارو  امدام    ودائتي   حديطا  وعشفين  تسعة  الصحي   في  فإ  
دا  تُ   (2)حديث  يلها  فيها  بهما   ا   ام فد  حديطين  ابن  ماعيل.  لإ عدا  الحافظ  فاا 

خرفإل  لم  وأدا   (3) حديطين.  ل ى   به  ت فد   دما  البرارو   له  ح ف:  أخضاب:    وفاا 
 فيه   شار   الهو  حديطه  دن  الصحي   إال  عفه  أخفجا  أمهما  بهما  خ ن  فال  الشيرا 
أففاد  فال درال ة    (4)الطقات. البرارو دن  امدام  أخفجهما  اللها   الحديطا   وهها  

 ش اهد يطيفة. في دتفهما؛ بل لهما

 

 . 322/ 2( تاري  بًداد 1)
رجاا2) ُيف ف:  عدو  فيهم  تللم  الهين  البرارو   صحي   (     ع اء  في  اللادل  يتابه  في  ابن 

 . "عم ة دحمد القفيفاوو  رلالة داجستيف للباحث/  29صرر  (تمبييية درالة)الفجاا 
 . 1/391( فت  البارو 3)
الدليمي في    صال   دهدو  خالين  خلة الباحث/. وفد حقب هه  المس1/312( تههيب اللماا  4)

 في   تمبييية  درالة  البرارو   صحي   في  ودفوياته  أوي   أبي  بن  إلماعيل"رلالة الماجستيف  
درالة   "إلماعيل  لحديث  البرارو   امتقاء  كيفية أوي   أبي  بن  إلماعيل  دفويات  ودرا 

أوي  ولم خرفإل له  لماعيل بن أبي  إت صيلية وتبين أ  امدام البرارو ت فب دا ام فد به  
 . 310دن أففاد  إال حديطين صر  

القفيفاوو في رلالته الماجستيف لال ة الهيف ودرا دفويات    دحمد  عم ة   كهل  حققها الباحث/
دا    دال  إال=  = عن امدام دال  في صحي  البرارو وتبين أمه دا أخفإل له عن  إلماعيل
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األول   الحده   ث ف ا  أم   د  البرارو: ح  امدام  يلُ   فاا  ث فاي:  ف اا  ،  إاْلم اعا د   ،أ خاي  ح 
ْئبب   أ باي  اْبنا   ع نا  يدب   ع نْ ،   ا عا عن    ل  ْقُبفاو ا  ْيف ة     أبيالم    دانْ   ح  اْ نُ ":  ف اا    ()ُهف 

ا   ر ُل اا  ْينا   ()  ّللا  ُدُهم ا  ف خ د ا:  واع اء  فُ   و أ د ا،  (1) .ط ْطُتهُ ف ب    أ ح  ل  ْ   اآلخ   ه ه ا  ُفما     ب ط ْطُتهُ   ف 
  (2)."الُبْلُع مُ 

الحميد   قلت   أخيه عبد  به عن  ام فد  إلماعيل  دتابعة  ،  وإ  يا   له  فالحديث 
 ،(3) صال   بن  أحمد   عن  ف في جاد  بيا  العلم وفضلهرفاصفة أخفجها ابن عبد الب

  (1) بل  ه.، هب، عن أبي  ئب ، (4) دخ فُ  أبي ابن عن

 

، ألمه فد ُتللم في غفائبه عن خاله  وافقه فيه الطقات، وإمما درا رواخاته عن دال  خص صاب 
  . 38إلى صرر   30امدام دال . صر 

،  وأ ب ط هُ   الربف    وا ث    بطث  ( دن 1)   ففيب   في   الفهاخة،  273/ 1  الصحاح :  ُيف ف  ".مشف   أو  بمعفىب
 ". 114/ 2 واألثف الحديث

ث ف  120ح )   1/35( أخفجه امدام البرارو يتاب العلم باب ح ظ العلم  2) د  يُل،   ا( فاا: ح    إاْلم اعا
ث فاي: ف اا   د  ي،  ح  ، أ باي  اْبنا  ع نا  أ خا ْئبب يدب  ع نْ   ا عا ، ل  ْيف ة ، به.  أ باي  ع نْ  الم ْقُبفاو ا  ُهف 

  ابن   وفاا.  ثقة:  حاتم  وأب   الع لي  فاا  .المبفو   بن  جع ف  أب   المصفو   صال   بن  (أحمد3)
الا   نبْ   أ ْحم د:  البرارو   امدام  للحديث، وفاا  حاف ا  ويا :  ي م   رأين  دا  صدو    ثقة  ص 
:  فقاا  الفسائي  امدام  وأغفب  .الحديث  في  ثبن:  الههبي  امدام  وفاا  .بح ة  فيه  يتللم  أحداب 
فلن  لي  م د  فاا:  له  الفسائي  ت في   العلماء  خقبل  ولم:  بطقة    هها :  هارو    ْبن  ُدح 

الا ،  ْبن  أ ْحم د  فاي  يتللم  -الفسائي  خعفي  -الرفالامي الا ،   ْبن  ْحم دأ    د ل   وحضفت  ص    ص 
  فال :  دفوياته  لبف  بعد  عدو  ابن   وفاا .  فيه  يتللم  أ    على    ل    فحمله  د لسه،   دن  وطفد 
للع لي  ُيف ف:  ".شياا  خساوو   عليه  إملار   وال  فيه،   الفسائي  ف ا  يهثف ،  1/192  الطقات 
الضع اء1/13  ي م   ابن  تاري   2/56  والتعديل  ال فح للفسائي  ،  ،  1/22  والمتفي   
   .1/196  اللاشف، 301/ 1 الفجاا  ع اء يف اللادل

ائي  ف اا   المدمي،  -دصًفاب   بال اء-  ُفدخ   أبي  بن  دسلم  بن  إلماعيل   بن  ( دحمد4)   به   لي :  الف س 
صدو .  .بخا ح ف:  وابن  الههبي  امدادا   اللماا    " وفاا  اللاشف  24/488تههيب   ،
 ."1/468، تقفيب التههيب 2/158
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أدا المتن فال  ،  ف  بهه  المتابعةرفالحديث دن ماحية لفد  يفتقي إلى الصحة لًي 
  ( )ع        وفد ح ظ عن رل ا    ف الفواخةردرال ة فيه إ  يبين أ   أبا ُهفيفة يطي

 وفي ،  الدين  أحضام  فيه  دا  مشف   الهو  بال عاء  والمفاد ،  العلم  دن  م عين(  وعاءين)
 وأح الهم   الس ء  أدفاء  ألماء  تبين  ي رالت  واألحاديث   ال تن   أخبار  الطامي  ال عاء
 م سه   على  خ فا  به  ُخصفح  وال  بعضه  عن  ُخلفري  هفيفة  أب   يا   وفد ،  وزدفهم
  (2) دفهم.

ق  ل    األص   ب   هزيد  طايق  م   أيضً   ش هد  ل   ْيف ة    ألا باي  فايل     والحده   : ُهف 
ل  ْ ":  ف اا  ،  أ ْكطر ْفت    أ ْكط ْفت   ْثُتُلمْ   ف  د  ماْعنُ   باُضل ا   ح  ل  ْيُتُم ماي   ()  ي ا را الف ب  دان    د ا  د    ل ف 
ل م ا، (3) ْش ا بااْلقا  م اظ ْفُتُم ماي". و 

 (4) 
يثا   دانْ   ح  اْ نُ : »فاا  أمه  ()  هفيفة  أبي  عن  وفي رواخة  دا ا         ر ُل اا   ح    ّللا 
()   يث ادا ا أ ح  ْثُتُلمْ  د  د  ا   ح  ل  ْ ، باه  ْثُتلُ  و  د  يثب   مْ ح  دا ا باح  ْفه  ْمُتُم ماي دا ارا   ل ف ج    .(5) «بااأْل ْح  

 

 (.  1910ح ) 0210/ 2( جاد  بيا  العلم وفضله 1)
 . 1/216( ُيف ف: فت  البارو 2)
ل ى  ف ْش ( هي جم   3) فايل  .  قاي ااب   غ ْيفا   ع  ْم ُ   هاي  :  و    اأْل ْرضا   و ْجها   ع نْ   ُخْقش    د ا  و هاي    ف ْشعة،  ج 

ر  دان   فا   الم د  ر  يب ْدرة  ُخْقل  ،  أ وْ :  والح    فايل    .وااد  ا ُ   خ ْقت لاُعها   ال تاي  الف رادة:  الق ْشعة:  و  ْمس    دانْ   اْما
ْدر  ْفتم أ وْ : ص  ي، فاي لب ز  تْر افاب  وجها يببا باي الا ت ْلها د ْيُتم مي» لق ْ لي، وُيفو ى  و  ل ى «بالق ْش  لف   ع 
ْلد،  و ُه     امْففاد، ْلتم مي  أ وْ :  األْحمب  و ُه     الق ْش ،  دان    أ وْ   ال ا ع  الفهاخة في غفيب   ".أحمب    ل  

 . "65/ 4الحديث واألثف 
( عن علي بن ثابن، وأب  معيم األص هامي 91095ح )  562/ 16أخفجه أحمد في دسفد     (4)

األولياء   حلية  العلم وفضله  1/381في  بيا   في جاد   البف  عبد  وابن  وأب  2/1001،   ،
( ثالثتهم دن طفيب يطيف بن هشام، يليهما  4755ح )  4/1889معيم في دعففة الصحابة  

 صم، به. عن جع ف بن بففا  عن يزيد بن األ
 فلن: وإلفاد  صحي . 

أبي هفيفة، (  6162)  ح  3/583  المستدر    في  الحاكم  أخفجه  (5) راف  عن  أبي  دن طفيب 
يث   ه ه ا»وفاا الحاكم   دا ي ُ  ح  حا ، ص  ْلف ادا ل مْ  اْما ا ُ  و  ف اج   ، ووافقه الههبي فقاا صحي . «ُخر 



  فيهم املُتَكلَّم الرواة أحاديث من انتقائه يف البخاري اإلمام منهج

 

 - 416 - 

ث َّ   إلفاد  صحي   وم   له،  فالحديث  وتعضد   ودتفه  تهيد   ،  ش اهد صحيحة 
 .في هها الحديث وتهيد إصابته ، خمخ إلماعيل وتف ي

الث ن    الحده   ث ف ا  أم   د  ح  البرارو:  امدام  يلُ   فاا  ْبدا   ْبنُ   إاْلم اعا ا   ع  : ف اا  ،  ّللا 
ث فاي د  اما   ع نْ ،  ُلل ْيم ا     ع نْ ،  أ خاي  ح  ة    ع نْ ،  أ بايها   ع نْ ،  ُعْفو ة    ْبنا   هاش  ائاش  ، ()   ع 
ا   ر ُل ا    خ ا  ُفْلنُ :  ف ال ْن  ْلن    ل  ْ   أ ر أ ْين  ،  ّللا  خبا  م ز  فايها   و ادا ف ة    و  ا  ُأكال    ف دْ   ش    ْفه  ْدت  ،  دا و ج   و 
فبا لْ   ل مْ   ش    ْفه    ُيْهي  ا  فاي،  ادا ي  ُتْفتا ُ   ُيْفن    أ ي اه  ا   ُيْفت  ْ   ل مْ   ال هاو  فاي: »ف اا    ف    رب عا ْفه    « دا
ا  ر ُل ا   أ     يرت ْعفا  و إلْ   ل مْ  () ّللا  ْيف ه ا.  باْضفبا  ي ت ز  غ 

 (1)  
،  بضفاب غيفها  () ي  رزوإل الفبرمن حيث ال اف  لم يتف،  وهها الحديث ال درال ة فيه 

يامن أحب  أزواجه   ()القاصي والدامي أ   السيدة عائشة    بل دن المعل م لدى
 إليه.
ا  ُيْفت  ْ   ل مْ   ال هاو   فاي»   ()أم  م  ة   قول     ْفه  يا  خحث    ()فإ  الفبري    «دا

وه  خحضه على    ()ل ابف بن عبد ع    ()ي  رفقد فاا الفب  ؛األبضار  على ملاح
و ْجن   ه ال  »  ملاح البضف اتُ  باْضفبا ت ز  ُبه  ُب    ال عا ُتال عا   (2) .«و 

الحديطين  فإ   ثم   بن    اللهين  ودن  إلماعيل  أففاد  دن  البرارو  امدام  أخفجهما 
   بل هفا  دا خشهد لهما دن السفة الصحيحة.، أبي أوي  ال درال ة في دتفهما

 

(، ودن طفيب امدام  0775ح )   7/5( أخفجه البرارو في يتاب الفلاح باب ملاح األبضار  1)
باب  يف األخما   يتاب  امحسا   في  يما  صحيحه  في  حبا   ابن  أخفجه   البرارو 

 (. 4331ح ) 10/174() دحمد بفب خحلف أ   حلف إ ا للمفء االلتحباب
امدام  2) الفجل  التاها   باب  ال هاد والسيف  البرارو في يتاب  أخفجه   )4/51  ( (  2967ح 

 . 2/1087لتحباب ملاح البضف ودسلم في يتاب الف ام باب ا
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    وخلص  القول ف  هذ  القض: 
بي ُأوي  إال الصحي   إلماعيل بن أ   دام البرارو لم ُخرفإل دن أحاديث أ   ام 
ف تهفامتقى  ،  دفها إلماعيل  ،  واتقي د اطن  ع ه وجفحه،  دن ج امب  فإ  يا  

إ ا حد   ال،  ل دن ح  ه ُخرم   ال امب وامتقى دن أص ا  فقد اجتفب  برارو هها 
،  فقد اتقى امدام البرارو هها ال امب ،  غفائبه  ألجلوإ  يا  فد ُتللم فيه  ،  كتابه

ولم ُخرفإل له دن أففاد  إال حديطين ال درال ة  ،  قات األثبات وامتقى دا وافب فيه الط
دتفهما األحاديث ،  في  هه   في  إلماعيل  إصابة  لفا  يهيد  و بمها  بماب  ،  دما 

هه  خالصة أحاديث إلماعيل بن أبي ُأوي   ،  ووص لها إلى درجة الصحة،  تاداب 
 في صحي  البرارو.

  امدام   بفاعة  دن  جامباب   لفا  تبررفزفإ  هه  القضية  ،  أدا دن ماحية امدام البرارو  
والضعيي الصحي   بين  التمييرز  في    أحاديث   دن   االمتقاء   على  وفدرته،  البرارو 

 . فيهم الُمتللم الفواة 
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 املبحث الرابع 
قيدا    توثيقا    الثقة   الراوي   أحاديث   من   االنتقاء 

ُ
 م

 وف:  عدة مط لب 
 

 :املطلب األول

ضعف ف شيخ معني.   االنتقاء من أحاديث الراوي الثقة 
ُ
 امل

 

   :املطلب الثاني

   الراوي   أحاديث   من   االنتقاء 
َ
 . معني   شيخ   ف   ق املوث

 

 :املطلب الثالث

 حفظه   ساء   الذي   الراوي   كتاب   من   االنتقاء 
 

 :الرابعاملطلب 

تكلم   الراوي   أحاديث   من   االنتقاء 
ُ
 . معني   بلد   ف   روايته   ف   امل

 

 :اخلامساملطلب 

   االنتقاء من أحاديث الراوي 
 
ض
ُ
 امل

َّ
 ف ف الرواية عن شيوخه اجملهولني. ع
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 :    الف قاد وعلماء ال فح والتعديل جهداب يبيفاب في التقصاء السيفة  لقد بها
 للحضم على دفوياته فب الب ورداب. ؛إبفاز حاله جفحاب وتعديالب د   للفاوو الهاتية 

أ  فُتقبل  دملقاب  صدوفاب  أو  ثقة  خض    دن  الفواة  خض    فمن  دن  ودفهم  حاديطه 
 فال تقبل دفوياته إال إ ا اعتضد. عي اب 

بحالة دعيفة فال خض   ثقة بإطال  أو    اب وهفا  دن الفواة دن خض   ت ثيقه ُدقيد  
بإطال  دن  ،   عي اب  غيف   في  ثقة  فيض    دعين  شي   في  الفاوو  ُخضعف  يخ  

أو خض   ثقة في  ،  خأو خض   ُدقدداب ثقة في شي  دعين دو  غيف  دن الشي، الشي خ
أو خض   ثقة إ ا حد ل دن  ،  روايته عن أهل بلد دعين أو في رواخة أهل بلدب عفه

يتابه إ ا حد ل دن  إ ا روى عن شي خه  تأو  ،  ح  ه  عي اب  دقب لة  ل   روايته 
 المعفوفين دو  روايته عن الم اهيل وغيف  ل  دن هها الف م دن الت ثيب.

،  يتميز صحي  حديطه دن لييمه  ىرحت،  لف م اهتماداب بالًاب وفد اهتم الف قاد بهها ا 
،  وللن ُخقبل في جامب ف ته و بمه ،  وعليه فال ُخقبل حديطه بالللية وال ُيفد بالللية

 وُيفد في جامب  ع ه وخماه.
ودن دفه  االمتقاء عفد البرارو أمه خرتار د اطن  بط الفاوو وثقته فيفتقي   

ويتقي د اطن  ع ه  ،  فيرفجه في صحيحه،  تاداب   له دا أجاد فيه و بمه  بماب 
 وعليه فال ُخرفإل لهم إال الصحي  دن حديطهم.، فال ُخرفجه في صحيحه

امتقاء امدام البرارو دن هها الف م دن الفواة   وفي هها المبحث متفاوا ييفية 
ه ئ د   يف بعض األدطلة دن صحي  البرارو؛ لبيا  دفه  امدام البرارو في امتقا

 يار .  واخت
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 املطلب األول

 ف يف شيخ معنيعَّاالنتقاء من أحاديث الراوي الثقة امُلَض

 

أ     المعل م  ُيطف  غالباب   الفاوو   دن  شي خ  له  دفهم،  خض    عفهم  ،  لم   وتحمل 
وفد خض   الفاوو ثقة خضبط أحاديث شي خه دفه السمام والتحمل حتى  ،  الحديث 
دعينب فيضع ه األئمة الف قاد في أحاديطه  ُخرم  في أحاديث شي   وللفه فد  ،  األداء

 ويض   ثقة في غيف  دن الشي خ.  ، عن هها الشي  خاصةب 
فال يت فب حديطه ويتفيه على  ،  وفد خعفض لإلدام البرارو هها الف م دن الفواة  
فُيرفإل له في  ،  ويتقي ج امب  ع ه،  ج امب ف ته وثقتهدن  بل يفتقي  ،  طال ام

الهين وُ   عن  صحيحه الهي عن    هحديط  يويتق،  ثب فيهمشي خه  ن  شيره أو شي خه 
 فإل لهم إال صحي  أحاديطهم.فال ُخر، ُ عف فيهم

 وم  أمثل  ذلك  
الواسط . روى ع    ب   العوام  ب    ثعبَّ   -1  الاد   أ بي  ْبن  إلماعيل  ُعم ا  ،  خ 

عفواة،  الم يلوُحميد   أبي  بن  أ ْحم د ،  وغيفهم،  ولعيد  عفه:  ،  حفبل  ْبن  وروى 
لعد   األئمة:  فاا  وغيفهم.،  ت اة  ْبن  وإلماعيل ،  دفي   ْبن  وأحمد  وابن    (1) ابن 
ابن لعد:ثقة  :(4) وأب  حاتم  (3)والع لي  (2) دعين يتشي   . وزاد  امدام    .ويا   وفاا 

  (6) وفاا ابن ح ف: ثقة. (5) عفواة. أبي بن لعيد  عن الحديث  أحمد: دضمفب 
 صة دضمفاة. وخالصة حاله أمه ثقة وروايته عن لعيد بن أبي عفواة خا

 

 . 7/238( المبقات اللبفى 1)
 .  7/238 -رواخة الدورو  -( تاري  ابن دعين2)
 . 2/17( الطقات للع لي  3)
 . 83/ 6 والتعديل ال فح (4)
 .  83/ 6( ال فح والتعديل 5)
 . 1/290( تقفيب التههيب 6)
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 ولم خرفإل امدام البرارو شيااب دن حديطه عن لعيد بن أبي عفواة.   قلت  
  (1)لعيد". عن  روايته دن البرارو  له خرفإل لم" ق ل الح فظ اب  ةجا  
ع    الواسط .  ،  الق س   ب   بش ا   ب   ُهش:   -2  ،  ح شب   بن   الع امروى 

ا ،  وعمفو بن ديفار وامدام ،  زياد بن أي ب   وروى عفه:،  وغيفهم،  وهشام بن حس 
  (2) .وغيفهم، ولعيد بن دفص ر، أحمد 
،  ثقة،  ُيدل . وفاا امدام الههبي: إدام،  ثقة  ق ل اإلم م ن اب  سعد والعجل   

  (3).الر ي وامرلاا، التدلي  يطيف، ثبن ، وفاا الحافظ ابن ح ف: ثقة ُددل .
وثقته    ود   الزهفو إدادته  في  امدام،  خاصة  فه   عيي    ثقة   الههبي:  فاا 
  ألمه   ؛شياا  الزهفو   عن  له   خفج ا  دا  للن  ؛الصحاح  في  وحديطه،  دل يُ   للفه

  (4) .فيه  عيي
  و يف  الحافظ ابن ح ف في المفتبة الطالطة دن دفاتب المدلسين وفاا: دشه ر  

 (5) ثقته. د  بالتدلي 
 

 . 1/412( هدو السارو 1)
   . 275،  30/274تههيب اللماا  (2)
، تقفيب التههيب صر 2/338، اللاشف  2/334، الطقات للع لي  7/227قات اللبفى  المب  (3)

574 .  
وامرلاا الر ي: ه  رواخة الفاوو عمن عاصف  ولم يلقه، بصيًة ت هم السمام. فاا الحافظ ابن  

و   وايفه  بيفه  بل  عفه،  حدل  دن  يلب  لم  دعاصف  دن  صدر  لهوا  الر ي  المفللح ف: 
ل  ا ال  بين    وال  ْف ُ والمة،   لا   ُمد  ، وه   الر ي ا   والُمْفل    عمن   روى   بمن  خرتح  التدلي  أ   دفيب 
مزهة الف ف في    ." الر ي  المفلل   فه    لييه؛   أمه   ُخعف   ولم  عاصف   إ    فخدا  إخا ،   لقا    ُعف 

 ."1/86ت  ي  مربة ال لف 
 . 1/179ردهم  ي جب ال بما فيهم المتللم الطقات الفواة  (4)
  . 1/47طبقات المدلسين  (5)
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ثقة  قلت   أمه  الزهفو ،  ُيدل ،  إدام،  ثبن ،  وخالصة حاله  ،  وللفه  عيي في 
 لم ُخرفإل له امدام البرارو شيااب دن حديطه عن الزهفو يما فاا امدام الههبي.  لها

  دفها   الصحيحين   في  فلي   الزهفو   عن   روايته  وأدا  الح فظ اب  ةجا   وأض ف 
 (1) شيء.

أ  الفاوو فد خعفض له خاصة في حديطه عن شي     :والنلص  ف  هذا المطلب
 شي خه.    ثقته وإتقامه في جملة د، وُيرم  فيها،  فال خضبط أحاديطه، دعين
البرارو   امدام  بفاعة  دفه ه،  ودن  أ   ،  ودفة  االمتقاء  في  طفيقته  وو  ح 

الف  بخحاديث  أحاديطهمخست يد  الهين  بط  شي خه  في  في  ،  اوو  دفوياته  ويت فب 
 ف فيهم. الهو ُ عا   أو شي خه شيره

 

 املطلب الثاني

 معني شيخ يف قوَثامُل الراوي أحاديث من االنتقاء
 

  أو   صيةاخ  للفاوو   خعفض   فد   فإمه،  ف في شي  دعينكما أ   الفاوو فد ُخضع   
داب   ت عله  دْيزة فيفتقي امدام البرارو  ،  شيره أو بعض شي خه  في  غيف    على  دقد 
 ودن األدطلة على  ل : ، ج امب ف ته هها ويرفجه في صحيحه دن
،  وشعبة،  ن األعمشروى ع  أب  دعاوية الضفيف.،  دحمد بن خازم الل في  -1 

وأحمد بن  ،  وأحمد بن لفا ،  وروى عفه: امدام أحمد ،  وغيفهم،  وعاصم األح ا
 (2) وغيفهم.، حفب 
  (3)دفجااب. ويا . يدل  الحديث  يطيف  ثقة يا  ق ل اب  سعد  

 

  . 1/449هدو السارو  (1)
 . 25/125تههيب اللماا  (2)
  الفية   عن العمل يهخفو   الهين وهم المفجاة، إلي مسبة: وامرجاء.  6/364المبقات اللبفى  (3)

 يف    ال  يما  دعصية،  امخما   د   خضف  ال:  فيق ا  الفجاء،  يهثفو    يام ا  أمهم  أو  واالعتقاد،
   ."1/139 للشهفلتامي والفحل الملل  ُيف ف:" .طاعة الل ف د 
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أب   أحمد:  امدام    خح  ها   ال  دضمفب   عمشألا   حديث   غيف  في  دعاوية  وفاا 
 (1) جيداب. ح  اب 

  دعاوية   أب   وشعبة  لفيا   بعد   :االعمش  صحاب أ  أثبن    مع  ى ب   اوق ل يح  
أثبن   .الضفيف حاتم:  أب    دعاوية   أب   ثم  الط رو   عمشاأل  في  الفاا  وفاا 
ا     (2)الضفيف. ي  افا با  وفاا ابن حبا : و  للفه،  دتقفاب   ح  ا     و  وفاا امدام    (3) دفجاا  ي 

وفاا في    (5) دفجااب.   ويا  األعمش  في   وفاا امدام الههبي: ثبن   (4) الفسائي: ثقة.
 (6).دملقا  وهفه ي جب  دقاال فيه علمن  دا، ثبن   ثقةالميزا : 

المدلس     مااتب  م   الث ن:   الماتب   ف   ةجا  اب   الح فظ   دعفو   وذكا  
 (7) بالتدلي . الدارفمفي وص ه فيه األعمش أصحاب  أثبن ، الح ظ بسعة
لنَّص  ةجا  وقد  اب   فق ل  الح فظ  ة ل     لحديث   الفاا  ظأح ،  ثقة   خلص  

  (8) غيف . حديث   في يهم وفد ، األعمش
فد امتقي في صحيحه دن أحاديطه عن  ولها مفى امدام البرارو في صحيحه   

وأخفإل له عن غيف  ،  األعمش  في روايته عنلم خ ْحت ْ  بخبي دعاوية إال  ف،  األعمش
   األعمش دتابعة.

 

 . 247/ 7ال فح والتعديل  (1)
 . 247/ 7ال فح والتعديل  (2)
 . 7/441الطقات  (3)
 . 24/494تههيب اللماا  (4)
 . 2/167اللاشف  (5)
 . 3/533ديزا  االعتداا   (6)
 . 1/36طبقات المدلسين  (7)
 . 1/457تقفيب التههيب  (8)
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  عن   عفد   وله،  األعمش  في  إال  البرارو   به  خ ْحت  ْ   لم"  ق ل الح فظ اب  ةجا  
 حديث   بفدة  أبي  بن  بفيد   عن  عفد   وله  عليها  ت ا   أحاديث   عدة  عفوة  بن  هشام

 (1) ."واحد ت ا  عليه
ا ي    النعم ن  أ ُبو،  األ ن ص ر ي    هللا  ع بد  ب    الحك   -2  و ى   .الب ص    بن   حماد    ع    ر 
يد   ،زيد  عا و ى ،  وغيفهم،  الح اإل  بن  وشعبة،  ع ُفوا ة  أ بي  بن  ول  دحمد بن  :  فهع    ور 

امدام    (2) وغيفهم.،  العمي  دضفم   بن  وعيبة ،  السفخسي  فدادة  وأ ُب  ،  المفهاا فاا 
ا    ي  ما     خح ظ  البرارو:  عيبة   (3)دعفو .  حديطه   ُشْعب ة  ل    دضفم   بن  وفاا: 

  (4).الطقات  دن شعبة  أصحاب  دن ويا :البصفو 
  ا الههلي: ويا  وفا  (5)له دفاكيف يفويها ال يتابعه عليها أحد.  وق ل اب  عدي  
 (6) شعبة. في ثبتا
ف اا  (7)د ه ا.  وأغاب أبو ة ت  فق ل     ي صف ،  ثقة  يا :  الرميب   بضف  أ ُب   و 

 (8) بالح ظ.
 (10) أوهام. له وفاا الحافظ ابن ح ف: ثقة (9).صدو   م م الذهب  وق ل اإل  

 

 بتصف  خسيف. 1/438هدو السارو  (1)
 . 7/105ا تههيب اللما (2)
 . 2/342التاري  اللبيف  (3)
 . 122/ 3ال فح والتعديل  (4)
 . 504/ 2اللادل  (5)
 . 2/429تههيب اللماا  (6)
 . 122/ 3ال فح والتعديل  (7)
 . 7/105تههيب اللماا  (8)
 . 1/344اللاشف  (9)
 . 1/175تقفيب التههيب  (10)
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 وإ  يا  له أوهام في غيف . ، والهو خ هف أمه ثبن في حديث شعبة 
فقد الت   ال امب الها  البرارو دن هها  له في صحيحه إال    د امدام  ولم خرفإل 

فيه لتقدده  م فاب  ابن ح ف:  ،  عن شعبه  الحافظ    ل ى   البرارو   في  له  لي "فاا 
 (1) ".عن شعبة  وله دتابعة دن حديث غفدرواحد عن شعبة  حديث 

فيفتقي له امدام  ،  أ  الفاوو فد خض   ثقة في شي  دعين ُدقدداب فيه   والنلص  
واحت اجاب ا أصالب  فيه  الُمقدم  الشي   هها  أحاديطه عن  عن  ،  لبرارو  له  أخفإل  وإ ا 

 غيف  فإمه ُخرفإل له في المتابعات.
 

 

 املطلب الثالث

 الذي ساء حفظهالراوي  كتاباالنتقاء من 

 

 :    و بط  ،  أ   الضبط فسما :  بط الصدردن المعل م عفد المحدثين
،  ظ الفاوو دا خسمعه دن شي خه في صدر فه  أ  خح   فخدا  بط الصدر  ،اللتاب 

في   لم   دا  التحضار  على  فادراب  خض    أو  وفن    أو ا وأ   زيادة  غيف  دن  شاء 
 مقصا .  

، أ  خضتب الفاوو دا خسمعه دن شي خه في يتاب لدخه  وأدا  بط اللتاب فه  
والتحفيي التصحيي  عن  بعيداب  يتابه  خح ظ  إلى    وأ   والسمام  التحمل  دفه 

  (2).األداء
للفاوو    خعفض  فيها  بمه  حالةوفد  إ ا ،  خقل  والرمخ  ال هم  في  أحياماب  ويق  

 صحي  اللتاب. :خق ا الف قاد فيه، فإ ا حد ل دن يتابه فه  ثقة، حد ل دن ح  ه

 

 بتصف  خسيف. 1/398هدو السارو  (1)
 . 1/58، مزهة الف ف 722/ 4مل  أهل األثف ُيف ف: مربة ال لف في دص (2)
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دن    الف م  هها  دطل  في  في صحيحه  البرارو  امدام  عفد  االمتقاء  دفه   ودن 
يفت  ت  فه وتميز  و بمهالفواة أمه ال يتف  حديطه بالللية؛ وللفه  ،  قي دن ج امب 

،  ويتقي دا حد ل فيه دن ح  ه،  يات الفاوو دا ثبن أمها دن يتابهفيخخه دن دفو 
 فال ُخرفإل له إال الصحي  دن حديطه. 

 األمثل  على ذلك  وم  
، األعمش  روى ع    أبو عما الكوف .،  طلق الننع   ب   (1)  ث:  غ    ب   ةاص 

وإلحا  بن  ،  امدام أحمد   وروى عفه:،  وغيفهم،  هفد   أ بي   ْبن   وداود ،  الحهاء  وخالد 
 (4)والع لي  (3) دعينابن    األئمةفاا    (2)وغيفهم.،  حفب   ْبن  وزهيف،  راه ية

 : ثقة.(6) وابن خفاش  (5) والفسائي
ُزرع    أبو    فه    يتابه  دن  عفه  يتب   فمن   التقضى   دا   بعد   ح  ه  لاء  وق ل 

  (7) يها. فه  وإال صال 
ا      اب  المدهن   عل   ق  ل  و   ي    إمه :  فقلن   .ثبن   ح ح :  خق ا  بن لعيد   خ ْحي ى  و 
  اْلق م ا    لعيد   ْبن  خ ْحي ى  وفاا علي بن المديفي: لمعن   .صحي   يتابه:  ف ق اا    .يهم
  الل فة  فددن   ُثم  ،   ل   فخملفت ،  غيال   ْبن  ح ح :  األعمش  أصحاب   أوثب:  خق ا
  على   أتفحم  علن ف ،  األعمش  ع نا   أبيه  يتاب   ح ح   ْبن   ُعم ف   إلي   فخخفإل،  بخخفة

 

واعدها  الًين  بضسف  (1) داك ال    "طلطة.د  ثاء  وآخف   حتيةت  خاء  المع مة،  البن  امكماا  ُيف ف: 
6/131"  . 

 . 7/58تههيب اللماا  (2)
 . 185/ 3ال فح والتعديل  (3)
 . 1/310الطقات  (4)
 . 7/66تههيب اللماا  (5)
 . 68/ 9تاري  بًداد  (6)
 . 185/ 3التعديل ال فح و  (7)



 لتاسع والثالثون االعدد  والدعوة باملنوفية الدينكلية أصول جملة 

 

 - 429 - 

تتفحم  أ باي  يتاب   فاي  تف ف:  ُعم ف  لي  ف ق اا  ،  خ ْحي ى   لمعته :  فقلن   خ ْحي ى   على  و 
لم  األعمش   أصحاب   أوثب  غيال   ْبن  ح ح   خق ا ف اا   يتابه.  رأين   ى رحت  أعلم  و    و 

ْيب ة ْبن خعق ب   (1) .ح  ه بعض  تقىويُ ، يتابه دن حدل  إ ا ثبن  ثقة :ش 

  (2).الطقات  ئمةاال  أحد  اإلم م الذهب   وق ل 
  (3) .فييه تًيف ح  ه فليل في اآلخف، ثقة وق ل الح فظ اب  ةجا  
دن أوثب ،  يهم أحياماب في بعض ح  ه،  أمه ثقة صحي  اللتاب   وخلص  ة ل   

   .أصحاب األعمش
تتبعن حديث ح ح بن غيال في صحي  البرارو وجدت أ  امدام    وحيفما 

ُخرفإل لم  عفه  البرارو  ابفه  إال عن  في  ،  األعمش  عن   له  البرارو  امدام  فيق ا 
رواخاته ث ف ا  : جمي   د  ْ حا   ْبنُ   ُعم فُ   ح  ي الب   ْبنا   ح  ث ف ا:  ف اا  ،  غا د  ث ف ا ،  أ باي  ح  د    ح 
 األ ْعم ُش....

اعحمد  ذلك   اإلم م  ولقد  األعمش  البن ري  عن  عفه  عمف  ابفه     ألو ،  للتاب 
أوثب    اب ح ص خميزوألمه  ،  شاألعم  أصحاب دن  دا صف    يا   األعمش  بين  به  ح 

 بالسمام واين دا دلسه. 
 ؛ األعمش  حديث   في  هها  ح ح   على  البرارو   اعتمد "  ق ل الح فظ اب  ةجا  
  ل    على  مبه،  دلسه  دا  واين  بالسمام  األعمش  به  حصف    دا  بين  خميز  يا   ألمه
 (4)فاا". يما وه  طاهف بن  ال ضل أب 

 

 . 68/ 9تاري  بًداد  (1)
 . 1/567االعتداا   ديزا  (2)
 . 1/173تقفيب التههيب  (3)
 . 1/398هدو السارو  (4)
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ب  يف  ودرالته في  لماعيل بن أبي ُأوي  الهو لبإ  وم  األمثل  على ذلك  
ولم ،  فاتقي امدام البرارو هها ال امب ،  وفد ُتللم فيه لس ء ح  ه،  المبحث الطالث 

 ُخرفإل له إال دن صحي  يتابه.
 

 املطلب الرابع

 يف بلد معنياالنتقاء من أحاديث الراوي امُلتكلم يف روايته 

 

 :  أ  خض   عدالب  في فب ا رواخة الفاوو    إ   المع ا عليه عفد المحدثين
،  دعين   في روايته عن أهل بلدب ألجلها  ُخضعف    عفض للفاوو أح ااوفد خ،   ابماب 

بلدب  أهل  في رواخة  بلد  ،  عفه  أو  غيف  بلداب  فيفزا  دطالب  يتاب  خض   صاحب  يخ  
فُيرم فيحد ا  ح  ه  دن  فيها  الفاوو  أ،  ل  خض    فإ ا و  بلد   أهل  لحديث   ابما  
   .عن غيفهم وف  في ال هم إلى غيف  ل  دن هه  األلباب حد ل 
ويتف  دا ،  خه دن ج امب  بمهمه أمه خخ ئامدام البرارو في امتقا ودن دفه    

 فال ُخرفإل لهم دن دفوياتهم إال دا أصاب ا فيها.  ، ُ ع  ا فيه ألجله
 وم  األمثل  على ذلك ف  صح:ح البن ري   

. ر عل  ب  المب رك    -1  ا ي    دسلم   ْبن  والحسن،  السرتيامي  أي ب   وى ع  الب ص 
عفه:    وغيفهم.،   ي ا   ْبن   وحسين،  العبدو   ْبن   ى رويحي،  ال فاح  ْبن   ويي  وروى 
يد  عا ُعلية،  القما   ل  بن   ( 3) ابن دعينو   (2)فاا األئمة أحمد   (1) وغيفهم.،  وإلماعيل 

 : ثقة (5)وأب  داود  (4)والع لي
 

 . 21/112تههيب اللماا  (1)
 . 1/529 -رواخة عبد ع –العلل ودعففة الفجاا  (2)
 .  146/ 1 -رواخة الدورو -تاري  ابن دعين (3)
 .  2/156الطقات  (4)
 . 307/ 1بي ُعبيد اآلجفو لهاالت أ (5)
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  دا   فخدا،  خسمعه  لم  واآلخف  لمعه  اأحدهم  يتابا   له  يا   ى القط ن اوق ل يح  
  (1) .خسم  لم الهو فاللتاب  عفه الل في    روا   دا وأدا، لم  فمما عفه  محن رويفا
ثاوث  أبو    يطيف  أبي  بن  ىرخحي  عن  يتابا   المبار   بن  علي  عفد   يا    وق ل 

  امرلاا    يتاب   تعف   ييي،  فو رالعفب  لعباا  فقلن ،  إرلاا   ويتاب ،  لمام  كتاب 
"فاا  .عضفدة  عن  خحيى  عن  علي  عن   ويي   د عف  الهو:  فقاا  يتاب   دن  هها: 

 (2)."السمام يتاب  خضتب    الفاا ويا : فاا، امرلاا
،  خسمعه دن خحيى بن أبي يطيف  لم  ويفى امدام أحمد أ  اللتاب الهو  قلت  

 . إمما أخه  عف اب 
  لماعه   ييي  فلن:  ثقة.  :فاا   المبار   بن  علي  ييي  ق ل عبد هللا ب  أةمد  
  واعضها ،  لمعها  بعضها  يتب   عفد   يامن   فاا:  يطيف    أبي   بن   حيىخ  دن

  (3)عفض.
خحيى   إليه  به  يتب  خسمعه  لم  الهو  اللتاب  أ    شيبة  بن  خعق ب  يفى  بيفما 

  بن   ىرخحي  دن  لم   المبار   بن  ويتاب آخف تفيه خحيى عفد . حيث فاا: علي
 ويحدل ،  ليهإ  به  يتب   دا  عفه   ويحدل ،  دفه  لم   دا  عفه   خحدل   فلا ،  يطيف  أبي
 (4)  . د عف تفيه خحيى  يا  يتاب  دن عفه
  أحدهما   يتابا :  يطيف   أبي   بن  خحيى  عن  له   يا ،  ثقة    وق ل الح فظ اب  ةجا  

 (5) شيء. فيه عفه الل فيين فحديث  إرلاا واآلخف، لمام

 

 . 3/183المعففة والتاري    (1)
 . 083/ 1 اآلجفو  ُعبيد أبي لهاالت (2)
 . 1/529 -رواخة عبد ع –العلل ودعففة الفجاا  (3)
 .9/372إكماا تههيب اللماا  (4)
 . 1/404تقفيب التههيب  (5)
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فخدا األوا فسمعه  ،  ى بن أبي يطيفرله يتابا  عن خحي،  وخالصة حاله أمه ثقة 
وأدا الطامي فلم خسمعه دفه وروا   ،  في   فحديطهم صحي  عفهدفه وروا  عفه البص

 عفه الل في   فحديطهم عفه فيه شي .
فإ   امدام البرارو لم خرفإل احت اجاب له إال دن    البرارو   أدا حديطه في صحي  

 .(2) وأخفإل له دن رواخة ويي  عفه دتابعة، (1) رواخة البصفيين عفه
ةجا   اب   الح فظ  ،  خاصةب   عفه  البصفيين  رواخة  دن  لبرارو ا  له  أخفإل"  ق ل 

 .(3) "عليه ت ا  واحداب  حديطاب   عفه ويي  رواخة دن وأخفإل
 

 املطلب اخلامس

 وخه اجملهولنيف يف الرواية عن شيعَّاالنتقاء من أحاديث الراوي امُلَض

فت د  يفوو عن  ، وللفه ال يفتقي شي خه الهين يفوو عفهم، فد خض   الفاوو ثقة 
المعف  والم اهيل،  وفينالطقات  الضع اء  عن  أخضاب  العلماء ،  ويفوو  فيه  فيتللم 

الطقات المعفوفين،  يفرلفوايته عن الف م األخ ،  فيفتقي امدام البرارو أحاديطه عن 
   ويتف  دا ُتللم فيه ألجله.

 وم  األمثل  على ذلك  
الكوف ،  الازاري ،  الح رث  ب   مع وي   ب   وانا  م    هللا  عبد  ع     .أبو    روى 

وروى عفه:  ،  وغيفهم،  وهاشم بن هاشم،  خالد   أبي  بن  وإلماعيل،  األح ا  معاص 
 

أخفإل له ثالثة عشف    فلن: تتبعن روايته في صحي  البرارو فتبين أ   امدام البرارو فد  (1)
 دقسم  بن  إبفا يم  بن  إلماعيل  علية وه   بن   حديطاب دن رواخة البصفيين عفه وهم: إلماعيل

يد  البصفو،  بشف  األلدو أب  عا ْلم  زيد البصفو،  الهفوو أب   الفاي   ْبن  ول    ُفت ْيب ة أب    ْبن  ول 
البصفو،  ُفت يبة البصفو،    ْبن  ُعم ف  ْبن  وعطما   الرفلامي    إلماعيل   ْبن  وهارو  فارا 

 الرزاز أب  الحسن البصفو.
 لم ُخرفإل له إال حديطا واحداب عن علي بن المبار  بمتابعة غيف  له.  (2)
 . 1/430هدو السارو  (3)
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حفبل بن  راه يه،  أحمد  بن  المديفي.،  وإلحا   بن  ابن  (1) وعلي   (2)لعد   فاا 
   : ثقة.(4) وابن دعين (3) وأحمد 

  الم ه لين   عن   روى   ودا  فصحي   المعفوفين  عن   ل حد    دا  وق ل اإلم م أةمد  
  فيما   عبد ع بن علي بن المديفي عن أبيه: ثقة  وفاا.  بشيء  ولي   فيه  دا  ففيه
المديفي:   (5) .الم ه لين  عن  يفوو   فيما  و عيي  المعفوفين  عن   روو  ابن  وفاا 
وفاا   (6) هم.ئألما   عن  ىر ويضف،  ثقات   ليس ا  ف م  عن  يفوو   ويا ،  ُي ثب  كا 

  (7)بشيء. حديطه فلي  الم ه لين الفجاا عن حد ل  ودا، ثبن ، الع لي: ثقة
الذهب  وق ل     في  ُفيف ف  ودرإل  دب    عمن   خضتب   للفه،  ح ة،  ثقة  اإلم م 

 (8) شي خه.
و يف  الحافظ   (9) الشي خ.  ألماء  ُيدل   ويا   حافظ  ثقة   وق ل الح فظ اب  ةجا  

  ويا    التدلي   دشه را  ابن ح ف في المفتبة الطالطة دن دفاتب المدلسين وفاا: يا 
  (1) أخضاب. الشي خ يدل 

 

 . 27/406تههيب اللماا  (1)
 . 7/238المبقات اللبفى  (2)
 . 2/479  –رواخة عبد ع –العلل ودعففة الفجاا  (3)
 . 2/82  -دحفز رواخة ابن  -تاري  ابن دعين (4)
 . 356/ 57تاري  ددشب  (5)
 . 1/120لهاالت ابن أبي شيبة البن المديفي  (6)
 . 2/270الطقات للع لي   (7)
 . 2/652المًفي في الضع اء  (8)
 فيسميه دفه، لمعه حديطا شي  عن يفوو  . وتدلي  الشي خ ه : أ 1/526تقفيب التههيب  (9)

ُيف ف: دقددة ابن الصالح    ".خعف   ال  يي  ه،ب  خعف   ال  بما  خص ه  أو  يفسبه،  أو  خضفيه،  أو
 . "261/ 1، تدريب الفاوو 1/39، التقفيب والتيسيف للف وو  1/74
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و عيي فيما  ،  ثقة فيما حد ل عن شي خه الطقات المعفوفينوخالصة حاله أمه   
 وهها ه  تدلي  الشي خ. ، خضفي عن ألماءهمالم ه لين؛ ألمه يا   يفويه عن

ُخرفإل له إال عن شي خه   ا حديطه في صحي  البرارو؛ فإمه امدام البرارو لمأد 
 . الطقات المعفوفين

اب     الح فظ    شي خه   دن  خمسة   عن  طهحدي  دن   البرارو   وأخفإل   (2) ةجاق ل 
 == ، (4) األح ا وعاصم (3) حميد  :وهم المعفوفين

 

 .  1/45طبقات المدلسين  (1)
. وفد  يف امدام المزو في تههيب اللماا أ  امدام البرارو أخفإل 1/443هدو السارو   (2)

 لمفوا  بن دعاوية حديطه عن ههالء الشي خ. 
 .  14أبي ُحميد الم يل، ثقة، لبقن تفجمته صر  ُحميد بن (3)
عاصم بن لليما ، األح ا. أب  عبد الفحمن البصفو. فاا األئمة ابن لعد وأحمد وابن    (4)

ثقة.  : ثقة  دعين  فقاا:  ح ف  ابن  الحافظ   بسبب   فلخمه   القما   إال  فيه   يتللم  لم   ووافقهم 
اللبفى    "ال الخة  في  دخ له المبقات  لهاال7/231ُيف ف:  أحمد  ،  لإلدام  داود  أبي  ت 

 ".1/258، تقفيب التههيب 1/161 -رواخة الداردي-، تاري  ابن دعين1/371
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  (3) .هاشم  بن وهاشم، (2) العبدو خع  ر وأب ، (1) خالد  أبي بن  وإلماعيل==
واعد هها العفض لممالب هها المبحث يتبين أ   امدام البرارو يفتقي للفاوو  
آخف  الطقة دو   وف ته،  في جامب  ثقته  ويتقي ج امب  ع ه  ،  فيفتقي دن ج امب 

 وال ُخرفإل له إال الصحي  دفها. ، أحاديطه فيست يد دن ، وخماه

 
 
 

 

دهدو    الل في،   ع  عبد  أب   الب لي،  خالد   أبي  بن  إلماعيل  (1) وابن  دعين  ابن  األئمة  فاا 
ثبن. وزاد:  ح ف  ابن  الحافظ  ووافقهم  ثقة.  دعين"  والع لي:  ابن  تاري   رواخة    -ُيف ف: 

والتعديل  1/56  -ديالدار  ال فح  للع لي  175/ 2،  الطقات  التههيب 1/254،  تقفيب   ،
1/107" . 

  -ال اء  و م  المهملة  ولض     التحتامية  ب ت   خع  ر  أب   -  القا   بسض     -والمه وفدا     (2)
وابن  وافد  المه  ويقاا:  اللبيف  وه   بضفيته  دشه ر  الل في  العبدو لعد  ابن  األئمة  فاا   .

ابن ح ف.  ثقةدعين وأب  حاتم:   الحافظ  اللبفى  ". ووافقهم  المبقات  ، دن  6/335ُيف ف: 
، تقفيب التههيب 48/ 9، ال فح والتعديل  1/70كالم أبي زيفيا خحيى بن دعين في الفجاا  

1/581" . 
ثقة.    (3) والع لي:  المديفي  ابن لعد وابن  األئمة  فاا  اللفامي.  الفضف،  أب   القالم  بن  هاشم 

الههبي وال ُيف ف: المبقات اللبفى  "  حافظ ابن ح ف. وزاد ابن ح ف: ثبن.ووافقهم امدام 
 . 1/570، تقفيب التههيب 2/323، الطقات للع لي 9/106، ال فح والتعديل 7/242
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A 
 

تتم الصالحات   بفعمته  الهو  البفيات ،  الحمد هلل  تفرزا  وافحمته تحل  ،  وا ضله 
ليدما دحمد  ،  ورل ا اممسامية،  والصالة والسالم على خيرف البفية  ،عليفا الف حات 

() ،ودن تبعهم  ، اهدوا التفزيل وعلم ا الت سيف والتخويلوعلى آله وصحبه الهين ش
   بإحسا  إلى ي م الدين.

  ف:م  هل    أهم   قد تب   ل  عدة نح ئ  أجم فا  ن  ي  هذا البح  أم  بعد؛ 
في صحيحه -1 أحاديث  عي ة  أخفإل  البرارو  امدام  بخ   القائلة  الشبهة  ،  دف  

 فصحي  البرارو لم خشمل إال الصحي  فقط. 
ال -2 امدام فورة  إخفاإل  بين  إخفاجه    ت ففة  واين  فيهم  ُدتللم  لفواة  البرارو 

أحاديطه    أحاديث  جمي   تل    أ   الفاوو  في  التللم  دن  يلزم  فال   عي ة؛ 
 ودن ثم  فإ   امدام البرارو يفتقي دن حديطه دا ص  دفها. ،  عي ة

بمه  لم ُخرفإل امدام البرارو في صحيحه للفاوو الُمتللم في  بمه إال دا    -3
تاداب  حديطه  ،   بماب  فيه   الهووالغ  الطقة  درجة  بم افقته ،   بمه  وتبين  ل  

 إل امدام البرارو له إال دقفوماب أو بمتابعة الطقات. لها ال ُخرف ا ، للطقات 
ليسن طعفاب في الفاوو وللفها حالة خاصة  "يفوو المفاكيف  "ف ا األئمة الفقاد    -4

دفوياته ُوصف  ،  لبعض  ال  بهل ودن  رجاا  امدام دن  له  ُخرفإل  لم  برارو 
 . واتقى هه  المفاكيف، البرار و إال صحي  حديطه

،  له البرارو إال صحي  حديطه   ُخرف اإلإلماعيل بن أبي أوي  حالة خاصة لم    -5
فلم ُخحدل عفه إال دا  بمه وأصاب ،  ألمه شيره وفد امتقي دن أص ا يتابه

   ودا حد ل به دن ح  ه.، فاتقي دا ام فد به، فيه
امتقادف  -6 في  البرارو  امدام  دفه   ُدقيداب ئ ة  ت ثيقاب  الطقة  الفاوو  حديث  دن  ، ه 

فلم  ،  واتقي دا ُتللم فيه ألجله،  فيه  فامتقي دا تميز،  فالت اد دن صحي  حديطه
 ُخرفإل له إال أص  الصحي  دن حديطه. 
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و فورة االلت ادة  ،  الفواة المتللم فيهم  في تعادله د إمصا  امدام البرارو    -7
وللل ج اد  ،  ا المفه  في التعادل د  أهل العلم والعلماء فللل عالم زلةدن هه 
 هم.  ءففخخه دن علمهم ومتف  زالتهم وأخما، كب ة

  م    ل   ظ اا  الح   والمقحاة ا،  الحوص: ا  بعض  أذكا  أن  ل   :ط بف  وبعد
    أهم   وم ، بحث  خلل
الشبهات   الحديث   علم  في   الباحطين  إخ امي  أوصي -1 بالتقفاء  الُمطارة    الشفيي 

واالعتفاء بها ودرالتها درالة عميقة للفد عليها  ،  ح ا صحي  امدام البرارو 
 وت فيدها. 

امدام    بحث   بإعداد   الباحطين  زدالئي   أوصي  فإمي  كهل  -2 دفه   عن  دستقل 
 دسلم في امتقاء دن أحاديث الفواة الُمتللم فيهم. 

أفترفح على جادعة األزهف -3 تفش  دفصداب دترصصاب لفصد   كما  الشبهات   أ  
والعمل على رصد هه   ،  الُمطارة على الدين عم داب وعلى السفة الفب ية خاصة

الت اصل   ولائل  ولائف  والشاشات  والم الت  الصحف  في  الُمطارة  الشبهات 
االللتفومي والفد على هه  الشبهات وت فيدها حتى مل   على فدر التحدخات  

 والمعفية الشفلة على املالم.

، األبحال والفلائل العلمية  بفشف  ال ادعة  ورئالة  ألزهفا   دشيرة  أوصي  كما -4
والباحطين وحتى ال    دن العلماء  المبهوا   ال هد  هها  دن  الم تم   خست يد   حتي

 تل   هه  األبحال فيد األدراإل فقط.
 ديزا    في  خ عله  وأ ،  اللفيم  ل جهه  خالصاب   عملي  خ عل  أ   ()  الم لى  ألخا 

  ألاتهتفا   خ زو   أ   ()  ألخله   يما،  تيوزال  أخمائي   عن  خع     وأ   ،حسفاتي
  معم ،  د يب   لمي   إمه،  ال زاء  خيف  عليفا  حب  له  دن  ويل  ماءوعلما  ودشاخرفا
 . الفصيف ومعم الم لى

 وسلم وصحبه آله وعلى () حممد سيدنا على اللهم وصلِّ
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Fو K 

ففيد   /د ،  أب دخات البحث في العل م الشفعية دحاولة في التخصيل المفه ي  -1
ال ففا ،  و األمصار  دفش رات  األولى،  طر  البيضاء  ،  المبعة  ،  هر1417الدار 
 . م1997

المت فى: ،  الُبستي  لإلدام ابن حبا امحسا  في تقفيب صحي  ابن حبا :    -2
ال ارلي،  هر354 بلبا   بن  علي  الدين  عالء  األديف  المت فى: ،  تفتيب: 
،  م1988  -هر  1408،  المبعة: األولى،  بيفوت ،  طر دهلسة الفلالة ،  هر739

 تحقيب/ شعيب األرما و . 
3-  : فا الب ص  ةا  ال  باح  الف   فا  أ ْحل اما  فاي  الف   فا  القما   إاْحل اُم  ابن  الحسن  ،  ألبي 

،  ل ريا  –ددشب  ،  طرر دار القلم،  تحقيب/ إدري  الصمدو،  هر  628المت فى:  
 م. 2012  -هر 1433، المبعة األولى

طر  ،  هر446المت فى:  ،  رليليامرشاد في دعففة علماء الحديث: ألبي خعلى ال  -4
الفشد   األولى  ،  الفياض   –دضتبة  لعيد ،  هرر1409المبعة  دحمد  د.  تحقيب/ 
 عمف إدري .

ألادي دن روى عفهم دحمد بن إلماعيل البرارو دن دشاخره )في جادعه    -5
تحقيب/ د. عادف حسن  ،  هر365المت فى:  ،  البن القما  ال فجامي  ،الصحي (
 بيفوت.   –الدية طرر دار البشائف امل، صبفو 

درالة تمبييية في    -إلماعيل بن أبي أوي  ودفوياته في صحي  البرارو    -6
رلالة داجستيف للباحث/ خالين دهدو ،  كيفية امتقاء البرارو لحديث إلماعيل

 .م 2006 -هرر1426غزة.  -ال ادعة املالدية ، الدليمي
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ُدًلماو  -7 الدين  لعالء  الفجاا:  ألماء  في  اللماا  تههيب  مت فى: ال،  إكماا 
والفشف،  هر762 للمباعة  الحديطة  ال ارو   األولى  ،  طر    -  هر 1422المبعة 
 ألادة بن إبفا يم. و ، تحقيب/ عادا بن دحمد ، م2001

واللفى    -8 األلماء  في  والمرتلف  المهتلف  عن  االرتياب  رف   في  امكماا 
داك ال بن  جع ف  بن  ع  بن  بة  علي  مصف  ألبي  المت فى: ،  واألمساب: 

 م.1990-هر1411المبعة األولى  ، بيفوت –دار اللتب العلمية  طرر، هر475
طر ،  هر562المت فى:  ،  األمساب: ألبي لعد عبد اللفيم بن دحمد السمعامي  -9

العطمامية المعار   دائفة  آباد ،  د ل   األولى،  حيدر    -هر  1382،  المبعة: 
 . تحقيب/ عبد الفحمن بن خحيى المعلمي، م1962

دحمد   -10 ع  عبد  ألبي  العبدو  امخما :  ْفد    د  بن  إلحا   المت فى: ،  بن 
طر دهلسة الفلالة ،  تحقيب: د. علي بن دحمد بن ماصف ال قيهي،  هر395

 . هر1406،  المبعة: الطامية، بيفوت  –
، بن دحفز(: ألبي زيفيا خحيى بن دعين البًدادواتاري  ابن دعين )رواخة    -11

العفاية  ،  هر233المت فى:   اللًة  د م   ا،  ددشب  –طر  ، ألولىالمبعة 
 تحقيب/ دحمد يادل القصار.، م1985، هر1405

دعين  -12 بن  خحيى  زيفيا  ألبي  الدورو(:  )رواخة  دعين  ابن  المت فى: ،  تاري  
،  دضة المضفدة   -طر دفيز البحث العلمي وإحياء التفال املالدي  ،  هر233

 . تحقيب/ د. أحمد دحمد م ر ليي، م1979  – هر1399المبعة األولى  
)روا  -13 دعين  ابن  دعين  تاري   بن  خحيى  زيفيا  ألبي  الداردي(:  عطما   خة 

تحقيب/ د. ،  ددشب  –طر دار المخد   للتفال    ، هر233المت فى:  ،  البًدادو
 أحمد دحمد م ر ليي. 
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ي م     -14 بن  أحمد  بن  الفحمن  عبد  لعيد  ألبي  المصفو:  ي م   ابن  تاري  
المبعة األولى ،  بيفوت ،    دار اللتب العلمية،  هر347المت فى:  ،  المصفو 
 . هر1421

،  التاري  اللبيف المعفو  بتاري  ابن أبي خيطمة: ألبي بضف ابن أبي خيطمة  -15
والفشف  ،  هر279المت فى:   للمباعة  الحديطة  ال ارو   المبعة  ،  القاهفة  –طرر 

 تحقيب: صالح بن فتحي هالا.، م 2006 -هر  1427، األولى
لمت فى: ا،  التاري  اللبيف: لإلدام أبي عبد ع دحمد بن إلماعيل البرارو   -16

العطمامية،  هر256 المعار   دائفة  آباد  ،  طر  دحمد  ،  الدين  –حيدر  تحقيب/ 
 عبد المعيد خا .

البًدادو  -17 الرميب  علي  بن  أحمد  بضف  ألبي  بًداد:  المت فى:  ،  تاري  
املالدي  ،  هر463 الًفب  دار  األولى  ،  بيفوت   –طر    -هر  1422المبعة 
 تحقيب د/ بشار ع اد دعفو . ، م 2002

الفاو   -18 الف اوو:تدريب  تقفيب  بن أبي    و في شفح  الفحمن  الدين عبد  ل الا 
العقيدة،  هر911المت فى:    ،السي طي،  بضف دار  األولي ،  طر  المبعة 

 تحقيب/ مشخت يماا المصفو. ،  م2008  -هر1429
ح ف    -19 ابن  للحافظ  بالتدلي :  الم ص فين  بمفاتب  التقدخ   أهل  تعفيي 

المفار ،  هر852المت فى:    ،العسقالمي دضتبة  األولى  ،  عما   –  طر  المبعة 
 تحقيب/ د. عاصم بن عبدع. ،  م1983  –هر 1403

المت فى:  ،  ف العسقالميتقفيب التههيب: ألبي ال ضل أحمد بن علي بن ح   -20
الفشيد  ،  هر852 دار  األولى  ،  ل ريا  –طر  ،  م1986  –  هر1406المبعة: 

 تحقيب األلتا  الديت ر/ دحمد ع ادة.
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لبشيف الفهيف في أص ا الحديث: لإلدام أبي  التقفيب والتيسيف لمعففة لفن ا  -21
الف وو  العفاي،  هر676المت فى:  ،  زيفيا  اللتاب  دار  المبعة  ،  بيفوت ،  طرر 

 دحمد عطما  الرشن. /تحقيب، م1985 -هر  1405األولى 
لدين دحمد بن أحمد بن عبد  تفيي  التحقيب في أحاديث التعليب: لشم  ا  -22

الس،  هر  744المت فى:  ،  الهادو ا،  الفياض   –لف  طر أ  اء  ألولى  المبعة 
وعبد العزيز بن  ،  تحقيب: لادي بن دحمد بن جاد ع،  م2007  -هر  1428

 ماصف الربامي. 
عبد   -23 بن  ي لف  الح اإل  أبي  لإلدام  الفجاا:  ألماء  في  اللماا  تههيب 

الفلالة  ،  هر742المت فى:    ،المزو ،  الفحمن دهلسة  بعة  الم،  بيفوت   –طر 
 د. بشار ع اد. /تحقيب،  م1980 -هر 1400األولى 

الُبستي  -24 حبا   حبا : البن  بن  دائفة ،  هر354المت فى:  ،  الطقات: دحمد  طر 
تحقيب/ ، م1973 -    1393المبعة األولى ، المعار  العطمامية بحيدر آباد 
 . الديت ر دحمد عبد المعيد خا 

األمدلسي  -25 البف  عبد  البن  وفضله:  العلم  بيا   ،  هر463المت فى:  ،  جاد  
األش أبي  الزهيفو تحقيب:  ال  زو ،  باا  ابن  دار  العفاية ،  طرر  الممللة 

 م. 1994  -هر 1414، المبعة: األولى، السع دخة
الفازو   -26 حاتم  أبي  ابن  دحمد  ألبي  والتعديل:    ،  هر327المت فى:  ،  ال فح 

 م.1952هر 1271، المبعة األولى، بيفوت   –دار إحياء التفال العفاي 
بن  -27 الحسن  بن  دحمد  بضف  ألبي  اللًة:  المت فى:   جمهفة  األزدو  دريد 

بعلبضي،  هر321 دفيف  ردزو  للماليين    ،تحقيب:  العلم  دار  ، بيفوت   –  
 م. 1987، المبعة: األولى
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الفجاا  -28 ألماء  في  اللماا  تههيب  تههيب  ع   :خالصة  عبد  بن  ألحمد 
األمصارو  بعد  ،  الرزرجي  أب  غدة  /تحقيب،  هر923المت فى:  ال تاح  ،  عبد 

 .هر1416،  دية/ المبعة: الرادسةطرر دضتب الممب عات املال 
لين: لإلدام    -29 فيهم  وثقات  الم ه لين  والمتفويين وخلب دن  الضع اء  دي ا  

الحديطة  ،  الههبي الفهضة  دضتبة  الطامية،  دضة  –طرر    -هر  1387المبعة 
 تحقيب/ حماد بن دحمد. ، م1967

االعتداا:  -30 ديزا   أبي     يل  العفافيال ضل  لإلدام  الفحيم  المت فى: ،  عبد 
دع ض ،  هر806 دحمد  علي  الم ج د   / تحقيب:  عبد  أحمد  دار  ،  عادا  طرر 

 . م1995  -هر 1416،  المبعة: األولى، بيفوت  –اللتب العلمية 
في    -31 اللادل  يتابه  في  عدو  ابن  فيهم  تللم  الهين  البرارو  صحي   رجاا 

دحمد  عم ة  للباحث/  داجستيف  رلالة  تمبييية(  )درالة  الفجاا   ع اء 
 . م2011، هر1432،  غزة  –املالدية ال ادعة  –القفيفاوو 

الههبي  -32 لإلدام  ردهم:  ي جب  ال  بما  فيهم  المتللم  الطقات  المت فى: ،  الفواة 
املالدية  ،  هر748 البشائف  دار  األولى،  لبفا   –بيفوت    -طرر  ، المبعة 
 تحقيب/ دحمد إبفا يم الم صلي.،  م1992  -هر 1412

بن    -33 عيسى  بن  دحمد  عيسي  أبي  لإلدام  التفدهو:  التفدهولفن  ْ رة  ، ل 
الحلبي  ،  هر279المت فى:   البابي  دصم ى  ودمبعة  دضتبة  شفية    –طر 

تحقيب/ أحمد دحمد شاكف )جر  ،  م1975  -ر  ه1395المبعة الطامية  ،  دصف
وإبفا يم عم ة ع ض المدرا في  ،  (3ودحمد فهاد عبد البافي )جر  ،  (2،  1

  .(5،  4األزهف الشفيي )جر 
بضف   -34 ألبي  اللبفى:  اللتب  ،  هر458المت فى:  ،  قيالبيه   السفن  دار  طر 

تحقيب/ دحمد عبد  ،  م2003  -هر  1424المبعة الطالطة  ،  -بيفوت  ،  العلمية
 القادر عما. 
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بن    -35 خحيى  زيفيا  ألبي  دعين:  بن  خحيى  زيفيا  ألبي  ال فيد  ابن  لهاالت 
المف رة،  هر233المت فى:  ،  دعين المديفة  الدار  دضتبة  األولى  ،  طرر  المبعة 

 تحقيب/ أحمد دحمد م ر ليي. ، م1988، هر1408
الفواة وتعديلهم: لإلدام    -36 داود لإلدام أحمد بن حفبل في جفح  أبي  لهاالت 

حفبل بن  والحضم  ،  هر241المت فى:  ،  أحمد  العل م  دضتبة  المديفة    -طر 
 تحقيب د/ زياد دحمد دفص ر. ، هر1414المبعة األولى  ، المف رة

لإلدام    ي ال فح والتعديل:لهاالت أبي عبيد اآلجفو أبا داود الس ستامي ف  -37
ْستامي الس ا ا داود لليما   العلمي  ،  هر275المت فى:  ،  أبي  البحث  طرر عمادة 

املالدية المف رة،  بال ادعة  السع دخة،  المديفة  العفاية  المبعة ،  الممللة 
 تحقيب/ دحمد علي فالم العمفو.، م1983هر/ 1403األولى 

دحمد   -38 بن  ألحمد  للدارفمفي:  البففامي  المعفو     ،لهاالت  بضف  أبي 
جميلي  ،  هر425المت فى:  ،  بالبففامي خامه  يتب  ،  باكستا  ،  اله ر  -طر 

 تحقيب/ عبد الفحيم دحمد أحمد القشقفو.، هر1404المبعة األولي  
عمف    -39 بن  علي  الحسن  ألبي  للدارفمفي:  الفيساب رو  الحاكم  لهاالت 

ة األولى المبع،  الفياض   –طر دضتبة المعار   ،  هر385المت فى:  ،  الدارفمفي
 تحقيب د/ د فب بن عبد ع بن عبد القادر. ،  م1984  –هر 1404

الههبي  -40 عطما   بن  أحمد  بن  دحمد  ع  عبد  ألبي  الفبالء:  أعالم  ،  ليف 
،  م 1985  -هر  1405المبعة الطالطة  ،    دهلسة الفلالة  ،هر748  :المت فى

   تحقيب/ شعيب األرمهو .
ال  -41 افاعي  الش  ُدْسف د  ْفح  ش  فْي  افاي  السعادات الش  أبي  الدين  لم د  األثايْف:  ْبنا 

أبي تميم    -تحقيب/ أحمد بن لليما   ،  هر606المت فى:    ال زرو ابن األثيف
إبفا يم بن  الف ْشدا ،  خ الف  د لت بة   السع دخة  -الفياض  ،  طر  العفاية  ، الممللة 
 م. 2005  -هر 1426، المبعة األولي
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عل  -42 بن  الحسين  بن  أحمد  بضف  ألبي  امخما :  البيهقيشعب  المت فى: ،  ي 
  دضتبة الفشد للفشف والت زي  بالفياض بالتعاو  د  الدار السلفية  ،  هر458

تحقيب/ الديت ر عبد ،  م2003  -هر  1423،  المبعة األولى،  بب دباو بالهفد 
 العلي عبد الحميد حادد. 

حماد    -43 بن  إلماعيل  مصف  ألبي  العفاية:  وصحاح  اللًة  تاإل  الصحاح 
للماليين  ،  هر393لمت فى:  ا،  ال ارابي  ال  هفو  العلم  دار  ، بيفوت   –طرر 
 تحقيب/ أحمد عبد الً  ر عمار.  ، م1987  - هر 1407ابعة  المبعة الف 

طر دار ،  لإلدام أبي عبد ع دحمد بن إلماعيل البرارو   :صحي  البرارو   -44
 تحقيب/ دحمد زهيف بن ماصف. ، هر1422، المبعة األولى، ط   الف اة

 طر،  هر261المت فى:  ،  الفيساب رو ،  سلم بن الح اإلصحي  دسلم: لإلدام د  -45
 تحقيب/ دحمد فهاد عبد البافي.، بيفوت   –دار إحياء التفال العفاي 

، هر322المت فى:  ،  الضع اء اللبيف: ألبي جع ف دحمد بن عمفو العقيلي  -46
 بيفوت.   –طر دار المضتبة العلمية 

الف  -47 شعيب  بن  أحمد  الفحمن  عبد  ألبي  والمتفوي  :  ،  سائيالضع اء 
تحقيب/ ،  هر1396المبعة األولى  ،  حلب   –طر دار ال عي  ،  هر303مت فى:  ال

 دحم د إبفا يم زايد. 
ال  زو   -48 ابن  ال فإل  أب   الدين  ل ماا  والمتفوي  :  المت فى: ،  الضع اء 

تحقيب/  ،  ره1406المبعة األولى  ،  بيفوت   –دار اللتب العلمية    طرر،  هر597
 عبد ع القا ي. 

المت فى:  ،  بي عبد ع دحمد بن لعد بن دفي  البًدادوالمبقات اللبفى: أل   -49
العلمية    ،هر230 اللتب  دار  األولى،  بيفوت   –طر    -هر  1410المبعة 
 تحقيب: دحمد عبد القادر عما. ، م1990
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عيسى  -50 بن  دحمد  لإلدام  اللبيف:  التفدهو  التفدهو،  علل  عيسى  ، أب  
العفاي،  هر279المت فى:   الفهضة  دضتبة   , اللتب  عالم  ، بيفوت   –ة  طرر 

األولى القا ي،  هرر1409،  المبعة  طالب  أب   ال اد :  يتب  على  ، رتبه 
 تحقيب/ صبحي السادفائي, أب  المعاطي الف رو, دحم د خليل الصعيدو.

، العلل ال اردة في األحاديث الفب ية: ألبي الحسن علي بن عمف الدارفمفي  -51
طيبة    ،هر385المت فى:   دار  األولى  ،  الفياض   –طر    -هر  1405المبعة 
 دح  ظ الفحمن زين ع السل ي.  /تحقيب، م1985

حفبل   -52 بن  أحمد  لإلدام  أحمد(:  بن  ع  عبد  الفجاا)رواخة  ودعففة  العلل 
الفياض   طرر،  هر 241المت فى:  ،  الشيبامي الرامي,  الطامية  ،  دار  المبعة 
 تحقيب/ وصي ع بن دحمد عباا. ، م201  -هر 1422

أب   -53 الدين  ل ماا  الحديث:  دحمد    غفيب  بن  علي  بن  الفحمن  عبد  ال فإل 
العلمية  ،  هر597المت فى:    ،ال  زو  اللتب  دار  ، لبفا   –بيفوت    -طرر 

األولى أدين  ،  م1985  -هر1405،  المبعة:  المعمي  عبد  الديت ر/  تحقيب 
 القلع ي.

بن ح ف    -54 بن علي  أحمد  ال ضل  ألبي  البرارو:  البارو شفح صحي   فت  
المعففة  ،  العسقالمي دار  الدين  ،  هرر1379،  وت بيف   -   دحب  تحقيب/ 
 الرميب.

الريف دحمد بن عبد    -55 أبي  الدين  الحديث: لشم   ألفية  المًيث بشفح  فت  
دحمد  بن  السفة  ،  هر902المت فى:  ،  السراوو ،  الفحمن  دضتبة    –الفاشف: 

 تحقيب/ علي حسين. ، م2003 /هر1424المبعة األولى  ، دصف
المت فى:  ،  ة: لإلدام الههبياللاشف في دعففة دن له رواخة في اللتب الست   -56

للطقافة املالدية  ،  هر748 القبلة    -هر  1413المبعة: األولى  ،  جدة  -دار 
 تحقيب األلتا  الديت ر/ دحمد ع ادة. ، م1992
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ال فجامي  -57 عدو  بن  أحمد  ألبي  الفجاا:  في  ع اء  المت فى:  ،  اللادل 
  ، م1997-هر 1418المبعة األولى  ،  -بيفوت   -  اللتب العلمية  ،  هر365

الم ج د  عبد  أحمد  عادا  دع ض -تحقيب/  دحمد  أب   ،  علي  ال تاح  وعبد 
 لفة. 

ال فاهيدو  -58 أحمد  بن  الرليل  الفحمن  عبد  ألبي  العين:  المت فى: ،  كتاب 
الهالا،  هر170 دضتبة  دار  د ،  طرر  المرزودي  .تحقيب/   .د        ،  دهدو 

 إبفا يم السادفائي. 

،  دف  ر األمصارو   لسا  العفب: ألبي ال ضل دحمد بن دضفم بن على بن   -59
 . هر1414 -المبعة: الطالطة ، بيفوت  –  دار صادر  ،هر711المت فى: 

العسقالمي  -60 ح ف  ابن  للحافظ  الميزا :  دار  ،  هر852المت فى:  ،  لسا   طر 
 تحقيب/ عبد ال تاح أب  غدة.، م2002المبعة األولى  ،البشائف املالدية

،  عبد الفحمن الفسائي  الم تبى دن السفن المعفو  بر)لفن الفسائي(: ألبي  -61
المبعة الطامية  ،  حلب   –طرر دضتب الممب عات املالدية  ،  هر303المت فى:  
 تحقيب/ عبد ال تاح أب  غدة. ،  م1986  – هر1406

حبا   -62 بن  لمحمد  والمتفويين:  والضع اء  المحدثين  دن  أب   ،  الم فوحين 
ال عي  ،  هر354المت فى:  ،  الُبستي،  حاتم دار  األول،  حلب   –طر  ى  المبعة 

 تحقيب/ دحم د إبفا يم زايد. ، هر1396
، المستدر  على الصحيحين: لإلدام الحافظ أبي عبد ع الحاكم الفيساب رو   -63

الههبي  ،هر405مت في:  ال للحافظ  التلريح  المعففة،  واهيله  دار   -طر 
 تحقيب د/ ي لف عبد الفحمن المفعشلي.  ، بيفوت 

حفبل:    -64 بن  أحمد  امدام  دحمد   لإلدامدسفد  بن  الشيبامي    أحمد  حفبل  بن 
،  م2001  -هر  1421المبعة األولى ،    دهلسة الفلالة  ،هر241المت فى:  

 تحقيب/ شعيب األرما و . 
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القفشي  -65 إدري   بن  دحمد  عبد ع  أب   الشافعي  لإلدام  المت فى: ،  المسفد: 
 هر.1400،  لبفا  –بيفوت ، طرر دار اللتب العلمية، هر204

طر دار الحفدين  ،  هر360المت فى:  ،  ميالمع م األولط: ألبي القالم المبفا  -66
تحقيب/ طار  بن ع ض ع بن دحمد, عبد المحسن بن إبفا يم  ،  القاهفة  –

 الحسيفي. 

زيفيا  -67 بن  فارا  بن  أحمد  الحسين  ألبي  اللًة:  دقايي   دار  ،  دع م  طر 
الشي ،  م1979  -هر  1399  :المبعة،  ال لف دحمد    / تحقيب  السالم  عبد 

 هارو . 
تقي ،  عمفو  ألبيوُيعف  بمقددة ابن الصالح:  ،  لحديث دعففة أم ام عل م ا  -68

)المت فى:   الصالح  بابن  المعفو   ال لف،  هر(643الدين  دار  ، ل ريا  -طر 
 تحقيب: م ر الدين عتف. ،  م1986  -هر 1406

طر دهلسة ،  هر277المت فى:  ،  المعففة والتاري : ليعق ب بن لفيا  ال س و   -69
الطامية  ،  بيفوت ،  الفلالة أكفم  ياء  ،  م1981  -هر1401المبعة  تحقيب/ 
 العمفو.

الههبي  -70 لإلدام  الضع اء:  في  إحياء ،  هر748المت فى:  ،  المًفي  إدارة  طر 
 تحقيب الديت ر/ م ر الدين عتف. ، التفال املالدي بدولة فمف 

الههبي  -71 لإلدام  الحديث:  صال   أو  د ث    وه   فيه  تللم  المت فى: ،  دن 
، م2005  -هر  1426عة األولي  المب،  طر دضتبة المل  فهد ال طفية،  هر748

 تحقيب/عبد ع  يي ع الفحيلي. 
طهما (:  -72 )رواخة  الفجاا  في  دعين  بن  خحيرى  زيفيا  أبي  يالم  لإلدام    دن 

طرر  ،  هر( تحقيب: د. أحمد دحمد م ر ليي233)المت فى:    خحيى بن دعين
 ددشب. –دار المخد   للتفال 
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ا  -73 الحديث ودعففة  لفجاا: ألبي عبد ع  دن يالم أحمد بن حفبل في علل 
، الفياض   –طرر دضتبة المعار   ،  هر241المت فى:  ،  أحمد بن دحمد بن حفبل

 تحقيب/ صبحي البدرو السادفائي. ، هر1409، لمبعة األولىا
الدين الف وو   -74 ،  المفهاإل شفح صحي  دسلم بن الح اإل: ألبي زيفيا دحيي 

العفاي  ،  هر676المت فى:   التفال  إحياء  دار  لمبعة ا،  بيفوت   –طر 
 .هرر  1392الطامية

امتقاء الفواة وأحاديطهم. د/  -75  أكفم دحمد إبفا يم ممفاوو.  دفه  الشيرين في 
الللية ال ادعية املالدية  –ُمشف في د لة الحديث    د/فيصل بن أحمد شاة.
د لة    -دعهد درالات الحديث الفب و إمهاد   –داليزيا  -العالمية بسيالم  ر  

لف ية مصف  ُدحضمة  الساداالعد ،  علمية  دخسمبف 1435ص ف  ،  د  هر/ 
 م. 2013

العسقالمي  -76 ح ف  البن  األثف:  أهل  دصمل   في  ال لف  المت فى:  ،  مربة 
،  م1997  -هر  1418المبعة الرادسة  ،  القاهفة  –  دار الحديث  ،  هر852
 وعماد السيد.،  عصام الصبابمي /تحقيب

ابن    -77 للحافظ  ال لف في دصمل  أهل األثف:  مربة  الف ف في ت  ي   مزهة 
ة: المبع،  ددشب،  طرر دمبعة الصباح،  هر(852المت فى:    ، ف العسقالميح

 م ر الدين عتف.  /تحقيب، م 2000  -هر 1421، الطالطة
مصب الفاخة ألحاديث الهداخة د  حاشيته بغية األلمعي في ترفي  الزيلعي:    -78

الزيلعي دحمد  بن  ي لف  بن  ع  عبد  دحمد  أب   الدين  المت فى: ،  جماا 
بيفوت   -طرر دهلسة الفيا  للمباعة والفشف  ،  حمد ع ادةتحقيب/ د،  هر762
املالدية - للطقافة  القبلة  دار  األولى   –جدة    -لبفا /  المبعة:  ،  السع دخة 

 م.1997هر/1418



 لتاسع والثالثون االعدد  والدعوة باملنوفية الدينكلية أصول جملة 
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العسقالمي  -79 ح ف  ابن  للحافظ  الصالح:  ابن  يتاب  علي  المت في: ،  الفلن 
دصم ي  و ،  تحقيب/ د دو فتحي السيد ،  القاهفة  -طرر دار الت فييية ،  هر852
  شتات.

بن   -80 المبار   السعادات  أب   الدين  لم د  واألثف:  الحديث  في غفيب  الفهاخة 
، بيفوت   -طر المضتبة العلمية  ،  هر606دحمد ابن األثيف ال زرو المت فى:  

طاهف،  م1979  -هر  1399 الزاو   تحقيب/  دحمد   -  و أحمد  دحم د 
 المفاحي. 
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 فهرس املوضوعات 
 

 الصفحة املوضوع

 375 الملخص عربي 

 376 الملخص إنجليزي

 377 المقدمة 

 382 التمهيد 

ت ل   ثثي  ثثب ه   المبحثثا ال: ا اتنتقثثن  مثثي  انروثثا الثثر:ا  المثثه

 بنلمتنبعنت

385 

 402 المبحا الثننيا اتنتقن  مي  انروا الرا:ي الذي له مننكير

 407 المبحا الثنلاا اتنتقن  مي  صو  الرا:ي :النظر  يه

قيداً المبحا الرابعا ا  419 تنتقن  مي  انروا الرا:ي الثقة توثيقنً مه

ي    ن  الم لب ال: ا    • االنتقاء من  حاايثنا اانياال اا قنم ااعَّفنف

 شيخ ميي 

422 

وثفق    شيخ ميي الم لب الثننيا  •  424 االنتقاء م  حاايثا ااياال ااعَّ

 427 االنتقاء م  كتاب ااياال ااذل ساء افظهالم لب الثنلاا  •

تكلم    رااثته    الم لب الرابثعا   • االنتقاء م  حاايثا ااياال ااعَّ

 بلد ميي 

430 

ي    نن  الم لثثب الخثثنم ا  • االنتقنناء منن  حاايثننا ااننياال ااعَّفننف

 اايااثم ع  شيوخه ااعجهواي 

432 

 436 الخنتمة

 438 المصنرر :المراجع 

 450  هرس المو وعنت 
 

k 

 


