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يلخص

تناولت ىذه الد ارسة ،الةرواة الةذأن أطفةه ةأيم أتةو لةاتم الةرازي الةطف

لةال

اطفقةاً دون تقأأةد

تالتلث والدراس ،وتيدف إلة الووةوف ىفة الةرواة الةذأن أطفةه ةأيم أتةو لةاتم الةرازي الةطف

لةال

وتأةةان ا ةرتتتيم ًرل ةاً وت ةةدأشً والاللةةف ىةةن دطلةة ،ىةةذا الالةةطف ىنةةد أتةةت لةةاتم ال ةرازي ووةةد فلةةت
لال

ت نةت ةت الاالةب أنةو أرأةد تةو الوقة ،واةن ىةو

ىدة نتائج ان أىايا :دطل ،الطف
الدراس ،إل
ّ
دون الوق ،تقفأل الاللَّدوه وا ظم ىؤطء الرواة لأسوا تالاالورأن ان الرواأ ،وود التج أللاب الللأ

تاا أقارب نلف ىؤطء الرواة اان وال أيم أتو لاتم لال

اطفقاً دون تقأأد.

Abstract
This study deals with narrators whom are described by Abi Hatim al-Razi as “salih”,
i.e., righteous, with no restriction. The study aims to investigate these narrators and show
their positions in terms of the acceptability as well as reveal the indication of the term
“salih” according to Abi Hatim al-Razi. It is concluded that the term “salih” according to
Abi Hatim al-Razi mostly means “the trusted” and the “the honest”. Most of these
narrators did not narrate considerable traditions. The collectors of the Sound Traditions
have accepted half of these “salih” narrators.

املكدية:

اللاد هلل رب ال الاأن واللشة والسشم ىف الات وث رلا ،لف الاأن سأد ال فه والارسفأن سأدنا الاد وىف

آلو وللتو وان اتت يم وسار ىف ىدأيم إل أوم الدأن وت د.
أ تاد الالدوون ىف ىفم الًرح والت دأل؛ ذلك ال فم الذي لفظ اهلل تو السن ،النتوأ ،ان زأف الوضاىأن وانتلال

الاتطفأن وأت ذ ىذا ال فم ان ألفاظ النقاد ت ًرح الرواة وت دأفيم اأداناً لو؛ ولذلك َّ
إن الوووف ىف ارادىم ان تفك األلفاظ

ان األىاأ ،تاالان .وا ر  ،الطشلات الل إاام ان األئا ،اطفب ألتاج إلأو التالوون وطفت ،ال فم ت ىذا الاًال.

وىو اطفب ُاف ّ ىند ال فااء الاتأ رأن وال اإلاام الذىتت -رلاو اهلل :-وم نلن نفتَِق ُر إل تلرأر ىتارات الت دأل
ِ
اإلاام ِ
الً ْيتِذ والطشلو
ف ذلك
أن ن ْ َفم تاطستقراء ِّ
التام ُى ْر َ
أى ُّم ان ذلك ْ
الاتَ ًَا َذَتَّ .،وم َ
والًرح واا تأن ذلك ان ال تارات ُ
ِ
واقال َده ت تاراتو الالوأرة(ٔ).
ألًل ذلك رغتت ت دراس ،الطف

لال

اطفقاً ىند اإلاام أتةت لةاتم الةرازي؛ ول اةوم ىةذا الالةطف النقةدي

وغاوضو وتفاوت وًيات النظر ت دطلتو استدىت ضرورة التلث تاستقراء تراًم الةرواة الةذأن أطفةه أتةو لةاتم الةرازي
ِ
ِ
الوووف ىف لدود الااارس ،لو
طستًشء افيوم ىذا الالطف و
أيم ىذا الالطف اقارن ،تاا أطفقو تقأ ،النقاد أيم؛
* أستاذ الارك وسم ألول الدأن الفأ ،اللرأ  ،الًاا  ،األردنأ.،
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لذلك الانت ىذه الدراس ،وىذا الًيد الاتواضع لأسيم ت تناء ىذا ال فم اللرأف.
يشكلة الدارسة:

تلاول ىذه الدراس ،أن تًأب ىن األسئف ،اآلتأ:،




ان ىم الرواة الذأن أطفه أيم أتو لاتم الرازي الطف

اا ارتت ،الرواة الذأن وال أيم أتو لاتم لال
لال

لال ؟

ًرلاً وت دأشً؟

ىند اإلاام أتت لاتم ال ارزي؟



اا دطل ،الطف



ىل أ د ىذا الالطف ىند أتت لاتم الرازي ان اراتب الت دأل أم ط؟

أيداف الدارسة:



الوووف ىف الرواة الذأن أطفه أيم أتو لاتم الرازي الطف

تأان ارتت ،الرواة الذأن وال أيم أتو لاتم لال
لال



الاللف ىن دطل ،الطف



التلقه ان الدطل ،النقدأ ،لالطف

ًرلاً وت دأشً.

ىند اإلاام أتت لاتم الرازي.
لال

ىند أتت لاتم الرازي.

حدود الدراسة:

الرواة الذأن أطفه ىفأيم اإلاام أتو لاتم الرازي الطف

لال

و رًل لال

لال .

لال

وغأره؛ يو لأس ان لرط ىذه الد ارس،

اطفقاً دون تقأأد القولو :لال اللدأث و لأخ

لأ ،اإلطال ،وذلك ان شل التب اتنو وىت :الًرح

والت دأل وىفل اللدأث والاراسأل.
الدراسـات السابـكة:

لم أوف ىف دراس ،ىفاأ ،ىف تناولت الطف

لال

اطفقاً دون تقأأد ىند اإلاام أتت لاتم الرازي تالتلث والدراس،

ولالن ووفت تلاد اهلل ت ال ىف ت ض الدراسات ذات اللف ،انيا:

ٔ -أتو لاتم الرازي وآواره ال فاأ ،رسال ،ااًستأر ت السن ،لفدالتور ألاد الاد األزوري تإلراف :أ.د .ألاد نور سأف
نوولت ىام ٖٜٔٛم تًاا  ،أم القرى ىام ٖٜٔٛم وىذه الرسال ،تقع ت اًفدأن تلدث التالث أيا ىن ًيود أتت
لاتم ان شل آواره ال فاأ ،ىف وًو ال اوم الاا ىو ظاىر ال نوان ت شف الدراس ،التت نلن تلددىا يت دراس،
تطتأقأ ،استقرائأ ،ليذا الالطف ىند أتت لاتم الرازي وىذا اا لم أظير ت الرسال ،الساتق.،

ٕ -أتو لاتم الرازي وًيوده ت دا ،السن ،النتوأ ،أطرول ،لنأل دالتوراه الدول ،ت الدراسات اإلسشاأ ،لفدالتور الاد
روتات تإلراف :أ.د .اروه لاادة ٜٜٔٛم وطت ت ت الاطت  ،والوراو ،الوطنأ ،اراالش طٔ ٖٕٓٓم .وىذه
األطرول ،تقع ت اس اًفدات وتزأد ىن األلفت لفل ،تلدث الاؤلف أيا ىن ىفوم اللدأث الا  ،وانيا:

اراتب الًرح والت دأل وتلدث ىن لفظ ،لال

ىف وًو ال اوم وذلك ت لفلتأن قط وتولل إل أنيا ولف

للشلأ ،الراوي ت دأنو ولم أستقرئ التالث ًاأع الرواة الذأن أطفه أيم ىذا الالطف

ألن أطرولتو ىاا ،ت

ًيود أتت لاتم الرازي ت دا ،السن ،ت شف ىذه الدراس ،التطتأقأ ،القائا ،ىف اطستقراء والد ارس ،والتلفأل لالل
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ان أطفه أيم أتو لاتم الرازي ىذا الالطف .
يهً الدراسة:

وود سفك التالث ت ستأل الولول إل نتائج أالور دو ،ال ط ،الانيًأ ،التفلأفأ ،التالأ ،ت د إتتاىو لفانيج اطستقرائت

الذي أستتطن انيًاً تلفأفأاً نقدأ ًا.



للر ىؤطء الرواة الذأن أطفه ىفأيم اإلاام أتو لاتم الرازي الطف

لال

وا ر  ،ىددىم.

تقسأم ىؤطء الرواة إل اًاوىات ىف اىتتار رواأتيم ت الالتب الست ،وترتأتيم ىف لروف الا ًم ضان الاًاوى،
الوالدة.



الترًا ،لان أُطفه أو ىذا الالطف
ان الًرح والت دأل.



والوووف ىف تقأ ،أووال النقاد أيم ًرلًا وت دأشً ودراستيم لا ر  ،لاليم وارتتتيم

تذأأل أووال النقاد تذالر وولت اإلاااأن :الذىتت ت الالالف واتن لًر ت التقرأب وىاا ان أىل اطستقراء ت ألوال
الرواة ات أطفه اساأياا دون تقأأد تالتاب فت التاتأياا الالالف وتقرأب التيذأب.



ا تتاح ترًا ،ال اروي تذالر ىتارة أتت لاتم الرازي ت ىذا الالطف



اإللارة إل ان أ رج ليم ان أللاب الالتب الست.،

وان وم تذأأفيا ت شل ،لفلالم ت الراوي.

خطـة البحـح.

وود اوتضت طتأ  ،التلث ت ىذا الاوضوع تقسأاو إل تايأد وأرت  ،اطالب اع اقدا ،و اتا.،

المقدمة.

التمهيد:

أولً :الت رأف تالطف لال .

ثانياً :الت رأف تأتت لاتم الرازي.
المطمب األول :الرواة الذين قال فيهم أبو حاتم الرازي "صالح" ،ولهم رواية في الصحيح.
القسم األول :ان اتفه الت اري واسفم ىف إ راج لدأوو.

القسم الثاني :ان انفرد الت اري تإ راج لدأوو.
القسم الثالث :ان انفرد اسفم تإ راج لدأوو.

المطمب الثاني :الرواة الذين قال فيهم أبو حاتم الرازي "صالح" ،ولهم رواية في السنن األربعة.
القسم األول :ان اتفه أللاب السنن ىف إ راج لدأوو.

القسم لثاني :ان أ رج لو ت ض أللاب السنن.

المطمب الثالث :الرواة الذين قال فيهم أبو حاتم الرازي "صالح" ،وليست لهم رواية في الكتب الستة.
المطمب الرابع :دراسة تحميمية لمرواة الذين قال فيهم أبو حاتم الرازي "صالح".
القسم األول :دراس ،تلفأفأ ،لان وال أيم أتو لاتم الرازي لال

القسم الثاني :دراس ،تلفأفأ ،لان وال أيم أتو لاتم الرازي لال

وليم رواأ ،ت الللأ .
وليم رواأ ،ت السنن األرت .،
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القسم الثالث :دراس ،تلفأفأ ،لان وال أيم أتو لاتم الرازي لال

ولأست ليم رواأ ،ت الالتب الست.،

الخاتمة :و أيا النتائج والتولأات.

التمًيد:
أولً :التعريف بمصطمح "صالح":


المعنى المغوي:

(لفَ َ )
وال اتن ارسَ :
وُأقَا ُل :لفَ َ تِفَتْ ِ َّ
الشِمَ .و َل َال
َ
َ
(ٕ)
ل َش ًلا .
َ

ِ
ِ ِ
الل ُ َّ
ِ ُّ
لفُ َ َّ
ل َش ًلا.
الل ْت ُء َأ ْ
اء أ ْ
لفُ ُ َ
َل ٌل َوال ٌد َأ ُدل َىفَ َشف اْلفَ َسادُ .أقَا ُلَ :
َّاد َوالش ُم َواْل َل ُ
ْاتن ِّ ِّ ِ
َى ِل اْل ِ ْفِم :إِ َّن َا َّال َ،تُ َس َّا
ولا َوَو َ
ض أْ
ال َت ْ ُ
لفُ ً
ُ
لفَ َ ُ
لفُ َ َ .وُأقَا ُلَ :
لفَ َ َو َ
السالأت َ

ِ
ِ
ولفُولاً؛ وأَنلد أَتو َزْأ ٍد:
لفَ ُ َ
وأ ْ
لفَ َأ ْ
لشلاً ُ
لفُ َ
ووال اتن انظور :اللَّشح :ض ُّد ا ْلفَ َساد؛ َ
ِ ِ
لفُو ُح
الأف تِإ ْ
َ
طراوت إِذا َاا َلتَ ْاتَنت؟َ ...و َاا ت َد َلتْم الوال َد ْأ ِن ُ
ٍ
ِ
ِ
اللفَ وَا َل ْات ُن ُد َرْأدَ :ولَْأ َس
ولفُ َ :
ولفُوٌح؛ َ
لاء ُ
لفَ ُ
ولفأ ٌ األَ أرة َى ِن ْات ِن األَىرأتت َوا ْل ًَ ْاعُ ُ
لال ٌ َ
َو ُى َو َ
لفُ توَتت .ورً ٌل لالِ ٌ ِت َن ْف ِس ِو ِا ْن وَوٍم لفَلاء وا ِ ِ
َلفَلو الفَّوُ(ٖ).
لف ت أَىاالو وأُاوره َووَ ْد أ ْ
ُ ْ
ْ ُ
َ َ َ ََ ُ َ



المعنى الصطالحي:

اطفه النقاد ىذا الالطف

لال

اطفقاً دون تقأأد ت ألالاايم ىف الرًال والظاىر أنيم ىنوا تو ولف الراوي

تاللشح ت دأنو وىدالتو دون ضتطو ت رواأتو الاا ياو الاتأ رون ان الالدوأن.
واست دام النقاد الطف

لال

لشلو ولدوو ت رواأتو.

اطفقاً دون تقأأد أ تفف ىاا إذا الان اقروناً تاللدأث أو تاأره اقلودىم تذلك

وال ال فأفت ت اإلرلاد ت أتت ُزَالأر ألأ تن الاد تن وأس :وىو لأخ لال

وت قتو اللا ظ ت النالت قال :ووول

ال فأفت :إنو لأخ لال أراد تو ت دأنو ط ت لدأوو؛ ألن ان ىادتيم إذا أرادوا ولف الراوي تاللشلأ ،ت اللدأث وأدوا

ذلك قالوا :لال اللدأث .إذا أطفقوا اللشح إناا أرأدون لو ت الدأان ،واهلل أىفم(ٗ).
ولم أذالر اتن أتت لاتم الطف
اللدأث

لال

اطفقاً دون تقأأد ت اراتب الًرح والت دأل واناا ً ل الطف

ت الارتت ،الرات  ،وىت أدن اراتب الت دأل وأالتب لدأوو لشىتتار(٘).

لال

ثانياً :التعريف باإلمام أبي حاتم الرازي:

الري
ىو اإلاام أتو لاتم الاد تن إدرأس تن الانذر تن داود تن ايران اللنظفت الاطفانت الرازي نست ،إل ادأنّ ،

الري الان ألد األئا ،اللفاظ األوتات الاليورأن تال فم الاذالورأن تالفضل.
ولد سن ،اس وتس أن واائٜٔ٘( ،ىة) ت ادأنّ ،
طاف التشد طفتاً لف فم وسااىو قد رلل إل اال ،والادأن ،وداله وىسقشن والر وتاداد والتلرة والالو  ،وأنطاالأ،
ووزوأن وواسط وغأرىا ان األالار اإلسشاأ ،وساع ان لأوخ الوأر أت ذر للرىم لالورتيم الاا وال اإلاام الذىتت.

روى ىن :ألاد تن لنتل وألاد تن لال الالري وآدم اتن أتت إأاس ال سقشنت والاد تن تلار تندار وألأ
اتن ا أن وغأرىم.
روى ىنو :أتو داود والنسائت واتن ااًو واتنو ىتد الرلان اتن أتت لاتم الرازي وأتو زرى ،ىتد الرلان تن ىارو
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الدالقت وأتو زرى ،ىتأد اهلل تن ىتد الالرأم الرازي وأتو تالر تن أتت الدنأا و فه الوأر.
وال ال فأفت :اإلاام الاتفه ىفأو تاللًاز واللام والر وال راه والًتل و راسان تش ادا  ...،وال لت أتو لاتم
الفتان اللا ظ :ود ًا ت ان روى ىنو أتو لاتم الرازي تفاوا ورأتا ان وشو ،آطف والان ىالاا تا تشف الللات ،و قو
التات أن وان ت دىم ان الفقياء.

وال ال طأب التادادي :الان أول َالتْتِو اللدأث سن ،تسع واائتأن الان ألد األئا ،اللفاظ األوتات اليور تال فم
اذالور تالفضل.
ووال أتو القاسم الشلالائت :الان إااااً ىالااً تاللدأث لا ظاً لو اتقناً اتوتتاً.

ووال الذىتت :اإلاام اللا ظ الناود لأخ الالدوأن الان ان تلور ال فم طوف التشد وترع ت الاتن واإلسناد

وًاع ولنف وًرح وىدل ولل وىفل .وأول التاتو لفلدأث الان ت سن ،تسع واائتأن وىو ان نظراء الت اري وان
طتقتو ولالنو ىار ت ده أزأد ان ىلرأن ىاااً.

تو ت أتو لاتم الرازي -رلاو اهلل -تالري سن ،ستع وست أن واائتأن (ٕٚٚه)(.)ٙ

املطلب األول :الزواة الذيو قال فيًم أبو حامت الزاسي "صاحل" ،وهلم رواية يف الصحيح:
ووفت ىف

وىم وشو ،أوسام:

اس وأرت أن (٘ٗ) راوأاً اان أطفه أيم أتو لاتم الرازي الطف

لال

وروى ليم أللاب الللأ

القسم األول :من اتفق البخاري ومسمم عمى إخراج حديثه:

ٔ)

إبراهيم بن ميسرة الطائفي المكي ،روى لو الست.،
وال أتو لاتم :لال

()ٚ

ووال اتن ىأأن :،والان وق ،اأاوناً ان أووه ان رأأت ووال أأضاً :الان ألدث الاا أساع

ووال اتن س د :والان وق ،الوأر اللدأث ووال اتن ا أن وألاد وال ًفت والنسائت :وق ،وذالره اتن لتان واتن لاىأن واتن
ففون ت الوقات ووال اتن لتان ت الالاىأر :والان ان الاتقنأن ووال الذىتت :لو ستون لدأوا وال اللاأدي وال لت

سفأان لم تر ىأناك اوفو ووال اتن لًر :وتت لا ظ(.)ٛ
الخالصة :وق ،وتت.
ٕ)

إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي األموي .روى لو الست.،
وال أتو لاتم :لال

()ٜ

ووال سفأان :الان لا ظاً لف فم اع ورع ولده ووال ألاد :إسااىأل تن أاأ ،وأأوب

اتن اوس ان أىل اال ،وىاا اتنا ىم والان أأوب تن اوس أنفع لفناس إط أن إسااىأل أووه انو وأوتت ووال اتن س د:
الان وق ،الوأر اللدأث ووال اتن ا أن وأتو زرى ،وال ًفت والنسائت :وق ،ووال اتن الًوزي :وق ،نتأل وذالره اتن لتان ت
الوقات ووال ت الالاىأر :والان وتتاً وذالره اتن لاىأن ت الوقات ووال :إذا لدث ىنو الوقات يو وق .،والو اتن ا أن.

ووال الذىتت :وق ،لو نلو ستأن لدأواً ووال اتن لًر :وق ،وتت(ٓٔ).
الخالصة :وق ،وتت.

ٖ)

إسماعيل بن زكريا أبو زياد ال ُخمقاني الكوفي .روى لو الست.،
وال أتو لاتم :لال

(ٔٔ)

وا تفف وول اتن ا أن أو تأن التووأه والتض أف قال الدوري واتن أتت أوا ،وألاة ةد
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يصطلح "صاحل" عهد اإليام أبي حامت الزاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتن زىأر ىن اتن ا أن :وق ،وذالره اتن لاىأن ت الوقات ووال :وسئل ألأ تن ا أن ىنو قال :وق .،ووال اتن الًنأد واتن
طياان ىن اتن ا أن :لال اللدأث ووال اتن الرز واتن طياان ىن اتن ا أن :لأس تو تأس ووال الاأاونت والفأث تن
ىتدة ىن اتن ا أن :ض أف.
والذلك ا تفف وول ألاد أو قال الفضل تن زأاد ىن ألاد :وق ،ووال أتو داود ىن ألاد :اا الان تو تأس ووال

ىتد اهلل تن ألاد ىن أتأو :سا ت أتت أقول :لدأوو لدأث اقارب ووال الاأاونت ىن ألاد :أاا األلادأث الاليورة التت
أروأيا يو أيا اقارب اللدأث لال

ولالنو لأس أنلرح اللدر لو لأس أ رف ىالذا ىيد تالطفب ووال الاأاونت وألاد

اتن واتت ىن ألاد :ض أف اللدأث.
اآلًري ىن أتت داود :وق ،ووال النسائت :أرًو أن
والذلك ا تفف النقاد أو قال ال ًفت :ض أف اللدأث ووال
ّ
ط أالون تو تأس و ت اوضع آ ر :لأس تالقوي ووال اتن راش :لدوه ووال اتن ىدي :لال وىو لسن اللدأث

أالتب لدأوو .وذالره اتن لتان ت الوقات.

ول ل ستب ا تش يم أ ود إل اا أسنده ال قأفت إل إسااىأل ال فقانت أنو وال :الذي نادى ان ًانب الطور ىتده
ىفت تن أتت طالب وىو األول واآل ر وت قتو الذىتت ت اؤلفاتو وأنالره قال :إسنادىا اظفم ىذا لم أوتت ىن ال فقانت
وا ْن ل ىنو يو فقانت آ ر زندأه ىدو اهلل ووال الذىتت أان تالفم أو وىو اووه :وق ،انلف وىو لأ ت أقال
ىنو :الشم ت الافو ط ألدر ىن اسفم ووال ت الالالف :لدوه ووال اتن لًر :لدوه أ طئ وفأشً(ٕٔ).
فقانت آ ر الاا وال
الخالصة :أن إسااىأل ىذا لدوه وأاا ا تشف أووال األئا ،أو ش أت د أن أالون أالورىا ت
ٍّ
اإلاام الذىتت .تدلأل تووأه الوأر ان األئا ،لو اان ض فوه أنفسيم والتًاج األئا ،تو و ت اقداتيم الت اري واسفم واهلل
ت ال أىفم.
ٗ)

أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي المكي ،أبو موسى األموي ،روى لو الست.،
وال أتو لاتم :لال

(ٖٔ)

ووال اتن س د وألاد واتن ا أن وأتو زرى ،وال ًفت وأتو داود والنسائت والداروطنت :وق،

زاد ألاد :لأس تو تأس ووال اتن ىتد التر :الان وق ،لا ظا وذالره اتن لتان ت الوقات ووال اتن ففون :تالفم ت ضيم
ت لدأوو وىو وق ،ووال اللا ظ ت التيذأب :لذ األزدي قال :ط أقوم إسناد لدأوو وط ىترة تقول األزدي.

ووال الذىتت :الان ألد الفقياء ووال اتن لًر :وق.)ٔٗ(،
الخالصة :وق.،
٘)

أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي مولهم أبو محمد الكوفي ،روى لو الست.،
وال أتو لاتم :لال

(٘ٔ)

ووال الدوري واتن أتت أوا ،واتن الًنأد ىن اتن ا أن :وق ،ووال الدوري والدارات ىنو:

لأس تو تأس وزاد الدوري :والان أ طئ ىن سفأان ووال اتن الاألتت ىن اتن ا أن :وق ،والالو أون أض فونو ووال
اتن س د :والان وق ،لدووا إط أن أو ت ض الض ف وود لدووا ىنو ووال اتن أتت لأت :،أرًو أن أالون لدووا ووال
ال ًفت والنسائت :ط تأس تو ووال أتو داود :وق ،ووال ال قأفت :رتاا أيم ت لتء ووال أ قوب تن لأت ،وال :وق ،لدوه
وذالره اتن لتان ت الوقات .وًاء ت االاال اافطاي :وال اتن السا انت :وىو ان وقات أىل الالو  .،ووال اتن ففون :وسئل
ىنو اتن السالري وألاد الاروزي وأتو تالر اللضرات قالوا :وق .،و ت التاب اتن واسم األندلست :وق ،ووال الذىتت ت الالالف:
ووقو اتن ا أن ووال ت الاانت :وق ،اليور ووال ت الاأزان :لدوه ووال اتن لًر :وق ،ض ف ت الووري(.)ٔٙ
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ض ِّف أو.
الخالصة :وق ،أ طأ ت لدأث الووري ُ
)ٙ

س َقمَة العبدي الكوفي ،روى لو الت اري واسفم والتراذي وأتو داود والنسائت.
َرقَ َبة بن َم ْ
وال أتو لاتم :لال ( )ٔٚووال اتن ا أن :وق ،ووال ألاد :لأخ وق ،ان الوقات ووال ارة :لأخ وق ،اأاون ووال

ال ًفت :والان وق ،افوىاً أ د ان رًاطت ال رب ووال الداروطنت :وق ،إط أنو الانت أو دىات ،وذالره اتن لتان ت
الوقات ووال الذىتت :وق ،ووال اتن لًر :وق ،اأاون والان أازح(.)ٔٛ

الخالصة :وق ،وفأل الرواأ.،
)ٚ

سعيد بن يزيد بن سممة أبو مسممة األزدي البصري ،روى لو الست.،

وال أتو لاتم :لال

()ٜٔ

ووال اتن س د واتن ا أن وألاد وال ًفت والنسائت والتزار :وق ،وذالره اتن لتان واتن لاىأن
(ٕٓ)

واتن ففون ت الوقات .ووال اتن لتان ت الالاىأر :ان الاتقنأن ووال الذىتت واتن لًر :وق،

.

الخالصة :وق ،اتقن.
)ٛ

شعيب بن الحبحاب أبو صالح بصري ،روى لو الت اري واسفم والتراذي واتو داود والنسائت.

وال أتو لاتم :لال

(ٕٔ)

ووال ألاد والنسائت :وق ،ووال اتن س د :الان وق ،لو ألادأث وذالره الت اري ت التارأخ
(ٕٕ)

واتن لتان ت الوقات ووال الذىتت واتن لًر :وق،

.

الخالصة :وق ،وفأل الرواأ.،
)ٜ

عبد اهلل بن بكر بن حبيب السهمي الباهي ،أبو وهب البصري ،روى لو الست.،
وال أتو لاتم :لال

(ٖٕ)

والذا وال اتن ا أن ووال اتن ا أن ( ت رواأ ،ا رى) وألاد ووال ال ًفت واتن وانع:

وق ،ووال اتن س د :والان وق ،لدووا ووال الداروطنت :وق ،اأاون وذالره اتن لتان واتن ففون ت الوقات ووال :ووقو

اتن ُناأر وغأره ووال الذىتت واتن لًر :لا ظ وق.)ٕٗ(،
الخالصة :وق ،لا ظ.

ٓٔ) عبد اهلل بن الصباح المربدي العطار الهاشمي ،روى لو الت اري واسفم وأتو داود والتراذي والنسائت.
وال أتو لاتم :لال

(ٕ٘)

ووال النسائت وق ،وذالره اتن لتان ت الوقات ولم أذالر الذىتت أو لأئاً ووال ت السأر:
()ٕٙ

اإلاام اللا ظ الوق ،ووال اتن لًر :وق،

.

الخالصة :وق.،
ٔٔ) عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي القرشي النوفمي ،روى لو الست.،
وال أتو لاتم :لال

()ٕٚ

ووال اتن س د :والان وق ،وفأل اللدأث ووال ال ًفت وألاد وأتو زرى ،والنسائت :وق،

وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان واتن ففون ت الوقات ووال :ىو وق ،والو اتن التروت واتن ىتد الرلأم ووال اتن ىتد
التر :وق ،ىند الًاأع قأو ىشم تالاناسك ولم أذالر الذىتت أو لأئاً ووال اتن لًر :وق ،ىالم تالاناسك(.)ٕٛ
الخالصة :وق ،وفأل الرواأ.،

الر ْح َم ِن ْب ِن أبي لَ ْيمَى األ نصاري الكوفي ،روى لو الست.،
ٕٔ) عبد اهلل بن عيسى بن َع ْب ِد َّ
وال أتو لاتم :لال ( )ٕٜووال ال ًفت واتن ا أن والداروطنت :وق ،ووال اتن ا أن ت رواأ ،أ رى :الان أتلأ ة ةع
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يصطلح "صاحل" عهد اإليام أبي حامت الزاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ووال النسائت وق ،وتت ووال اتن راش واللاالم :ىو أووه ولد أتت لأف  .ووال اتن الادأنت :ىو ىندي انالر اللدأث وت قتو
اتن ىتد اليادي الاا ت تيذأب التيذأب قال :أنو والو ت ىتد اهلل تن ىأس الذي أروي ىن ىالرا ،ىن أتت ىرأرة لدأث
ان تب اارأة وأاا اتن أتت لأف
لًر :وق ،تلأع(ٖٓ).

ذالره ولم أذالر أو لأئاً وذالره اتن لتان ت الوقات ووال الذىتت :وق ،ووال اتن

الخالصة :وق ،رات تالتلأع.
ٖٔ) عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري ،روى لو الت اري واسفم والتراذي وأتو داود.
(ٖٔ)

روى ىن الزىري روى ىنو الفأث تن س د

وال أتو لاتم :لال

ووال ال ًفت والداروطنت :وق ،وزاد الداروطنت:

لً ،ووال الذىفت واتن أونس :الان وتتاً ت اللدأث ووال النسائت :لأس تو تأس ووال الساًت :ىو ىندىم ان أىل
اللده ولو اناالأر ووال اللاالم :أاأر الر اتفه ىفأو ت الللألأن وذالره اتن لتان ت الوقات ووال ت الالاىأر:

ان أوتات أىل الر وودااء الاأ يا واتقنت أىفيا ولم أذالر أو الذىتت ت الالالف لأئاً ووال اتن لًر :لدوه(ٕٖ).
الخالصة :وق ،وتت.

ٗٔ) عبد الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود الهذلي ،روى لو الست.،
وال أتو لاتم :لال

(ٖٖ)

ووال اتن س د وأ قوب تن لأت :،والان وق ،وفأل اللدأث وود تالفاوا ت رواأتو ىن أتأو

والان لاأ اًر ووال ال ًفت واتن ا أن :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات ولم أذالر الذىتت أو لأئاً
ووال اتن لًر :وق ،وود ساع ان أتأو لالن لأئا أسأ اًر(ٖٗ).
الخالصة :وق ،وفأل اللدأث.

٘ٔ) عبيد اهلل بن أبي بكر بن أنس بن مالك األنصاري أبو معاذ البصري ،روى لو الست.،
وال أتو لاتم :لال

(ٖ٘)

ووال اتن ا أن وألاد وأتو داود والنسائت :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان واتن

لاىأن واتن ففون ت الوقات ولم أذالر الذىتت أو لأئاً ووال اتن لًر :وق.)ٖٙ(،
الخالصة :وق.،

الج ْونى البصري ،روى لو الست.،
 )ٔٙعبد الممك بن حبيب ،أبو عمران َ
وال أتو لاتم :لال ( )ٖٚووال اتن ا أن واتن س د :وق ،ووال النسائت لأس تو تأس وذالره الت اري ت التارأخ واتن
لتان واتن ففون ت الوقات ووال الذىتت واتن لًر :وق.)ٖٛ(،
الخالصة :وق.،
عاني البصري ،روى لو الت اري واسفم والنسائت واتن ااًو.
الصبَّاح
معي ،أبو محمد َّ
 )ٔٚعبد الممك بن َّ
ْ
الص ْن ّ
المس ّ
وال أتو لاتم :صالح روى ىن اتن ىون وىلام تن لسان وىاران تن لدأر روى ىنو ن أم تن لااد والاد تن ايران

الًاال وتندار تن تلار

()ٖٜ

ووال اتن ا أن واتن وانع :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان واتن ففون ت الوقات

ووال ال فأفت ت اإلرلاد :روى ىن االك وأتيم تسرو ،األلادأث وت قتو اللا ظ ت التيذأب قال :ولم أر ت الرواة ىن
االك لف طأب وط لفداروطنت ألدا أقال لو ىتد الافك تن اللتاح إن الان الفوظا يو غأر الاسا ت ووال الذىتت واتن
لًر :لدوه(ٓٗ).

الخالصة :لدوه.
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الب َن ِان ُّي البصري العمى ،روى لو الست.،
 )ٔٛعبد العزيز بن صهيب ُ
وال أتو لاتم :لال (ٔٗ) ووال ألاد :وق ،وق ،ووال اتن س د واتن ا أن وال ًفت والنسائت :وق ،وذالره اتن لتان
ت الوقات و ت السأر :اللا ظ ووقو ألاد تن لنتل وغأره واا ىو تالاالور ووال الذىتت ت الالالف :لً ،ووال اتن

لًر :وق.)ٕٗ(،

الخالصة :وق ،وفأل اللدأث.
الع ِّمي أبو عبد الصمد البصري ،روى لو الست.،
 )ٜٔعبد العزيز بن عبد الصمد َ
وال أتو لاتم :لال (ٖٗ) ووال اتن ا أن :لم أالن تو تأس ووال ىتأد اهلل القوارأري :والان لا ظاً ووال ألاد وال ًفت

وأتو زرى ،والنسائت :وق ،وذالره اتن لتان ت الوقات ولم أذالر الذىتت أو لأئاً ووال اتن لًر :وق ،لا ظ(ٗٗ).
الخالصة :وق ،لا ظ.

ٕٓ) مسمم بن أبي مريم مولى لبنى سميم ،روى لو الت اري واسفم وأتو داود والنسائت واتن ااًو.
وال أتو لاتم :لال

(٘ٗ)

ووال اتن س د :والان وق ،وفأل اللدأث ووال اتن ا أن وأتو داود والنسائت :وق ،ووال

الت اري ت التارأخ :واسفم ىذا غرأب اللدأث لأس لو التأر لدأث وذالره اتن لتان ت الوقات ووال الذىتت ووال اتن

لًر :وق.)ٗٙ(،

الخالصة :وق ،وفأل اللدأث.
عي الكوفي ،روى لو الت اري واسفم والتراذي وأتو داود والنسائت.
ٕٔ) مغيرة بن النعمان ال َن َخ ّ
وال أتو لاتم :صالح ووال ارة أ رى :وق )ٗٚ(،ووال اتن ا أن :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت
الوقات ووال الذىتت واتن لًر :وق.)ٗٛ(،

الخالصة :وق.،
ٕٕ) معن بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود أبو القاسم الهذلي .روى لو الت اري واسفم.
وال أتو لاتم :لال

()ٜٗ

ووال اتن س د :والان وق ،وفأل اللدأث ووال اتن ا أن وال ًفت وأ قوب :وق ،ووال ألاد:

ان أار الاسفاأن وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان واتن لاىأن ت الوقات ووال الذىتت :وق ،إاام ووال اتن لًر:

وق.)٘ٓ(،

الخالصة :وق ،وفأل الرواأ.،
حيان الكوفي ،روى لو الست.،
حيان التيمي ،أبو ّ
ٖٕ) يحيى بن سعيد بن ّ
وة ةال أتو لاتم :لال (ٔ٘) وال ال رأتت :الان سفأان الووري أ ظاو وأووقو ووال الاد تن ضأل :لدونا وال ة ةان
أار لاللاً اتر اًز
لدووا ووال اتن س د :الان وق ،ولو ألادأث لالل ،ووال اتن ا أن :وق ،ووال ال ًفت :وق ،الان
اً

لالب سن ،ووال اسفم :ان أار الناس ووال النسائت :وق ،وتت ووال الفشّس :وىو ان الوقات ووال أ قوب تن سفأان:

وق ،اأاون ووال اتن ىتد التر :وق ،ىند ًاأ يم وذالره اتن لتان واتن لاىأن ت الوقات ووال الذىتت :إاام وتت ووال

اتن لًر :وق ،ىاتد(ٕ٘).

الخالصة :وق ،اتفه ىف تووأقو.
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القسم الثاني :من انفرد البخاري بإخراج حديثه:

ٔ)

طمحة بن أبي سعيد اإلسكندراني أبو عبد الممك المصري ،روى لو الت اري والنسائت.
وال اتو لاتم :لال

(ٖ٘)

ووال ألاد :اا أرى تو تأساً ووال اتن الادأنت ا روف ووال أتو زرى :،وق ،ووال أتو

داود :روى ىنو الفأث ووال أو أ اًر وذالره اتن لتان واتن لاىأن واتن ففون ت الوقات ووال :الان رًشً لاللاً اضشً

ووال الذىتت :ووه ووال اتن لًر :وق )٘ٗ( .،قمت :لم أسند إط لدأواً والداً رواه الت اري والنسائت.
الخالصة :وق ،وفأل الرواأ.،

ٕ)

طر بن خميفة الخيَّاط(٘٘) ،أبو بكر مولى عمرو بن حريث الكوفي .روى لو الت اري اقروناً.
ِف ْ
()٘ٙ

الان ألأ القطان أرضاه وألسن القول أو وألدث ىنو

وال أتو لاتم :لال

ووال اتن ىأأن :،الان ت ض

الو أأنا أاازه ووال أتو تالر تن ىأاش :اا ترالت الرواأ ،ىن طر إط لسوء اذىتو ووال الًوزًانت :زائغ غأر وق ،ووال
الأس ووال ألأ القطان :وق ،ووال اتن س د :والان وق ،إن لاء اهلل وان الناس ان أستض فو
اتن ناأر :طر لا ظ ّ

ووال اتن ا أن :وق ،الان أتلأع وىو أالتب لدأوو ووال ألاد :وق ،لال اللدأث لدأوو لدأث رًل الأس إط أنو

أتلأع ووال ال ًفت :الو ت وق ،لسن اللدأث والان أو تلأع وفأل ووال النسائت :ط تأس تو ووال ت اوضع آ ر :وق،

لا ظ الأس ووال اتن ىدي :وىو اتااسك وأرًو أنو ط تأس تو وىو اان أالتب لدأوو ووال الساًت :لدوه وق ،لأس

تاتقن ووال الداروطنت :زائغ ولم ألتج تو الت اري وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات ووال الذىتت ت
الالالف :لأ ت ًفد ووقو ألأ وألاد ووال ت السأر :الالدث اللدوه ووال ت الاتالفم أيم ووال اتن لًر :لدوه

رات تالتلأع(.)٘ٚ

الخالصة :لدوه تلأع.
القسم الثالث :من انفرد مسمم بإخراج حديثه:

ٔ)

آدم بن سميمان مولى خالد بن خالد بن عقبة بن أبي معيط الكوفي .روى لو اسفم والتراذي والنسائت.

وال أتو لاتم :لال

()٘ٛ

ووال الدوري ىن اتن ا أن :ود روى ألادأث اس ،أو أرت  ،وأل طتن ا أن :أدرالو اتنو؟

ش .ووال ال ًفت والنسائت :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات ووال اافطاي ت :أ رج لو
وال :ط الان لت ً
اسفم لدأواً والداً ت اإلأاان اتاتع ولم أذالر الذىتت ت الالالف أو لأئاً ووال اتن لًر :لدوه(.)ٜ٘
الخالصة :لدوه وفأل الرواأ.،

ٕ)

بكر بن وائل بن داود الكوفي ،روى لو اسفم واألرت .،
وال أتو لاتم :لال

(ٓ)ٙ

ووال الداروطنت وال فأفت واللاالم :وق ،ووال النسائت :لأس تو تأس وذالره اتن لتان واتن

ففون ت الوقات ووال اتن ففون :ض فو ت ضيم ووال ىتد الله اإللتأفت :ض أف ورد ذلك ىفأو اتن القطان أًاد

ووال :لم أذالره ألد اان لنف ت الض فاء وط وال :أو ألد أنو ض أف .والذلك ت قتو الذىتت قال :يذا لتء اا سته

إلأو تل ىو وق ،التج تو اسفم ووال الذىتت واتن لًر :لدوه(ٔ.)ٙ
الخالصة :لدوه.
ٖ)

حميد بن هانئ أبو هانئ الخولني المصري ،روى لو اسفم واطرت .،

وال أتو لاتم :لال

(ٕ)ٙ

ووال النسائت لأس تو تأس ووال الداروطنت :ط تأس تو وق ،ووال اتن ىتد التر :ىو ىندى ةم
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لال اللدأث ط تأس تو وذالره الت اري ت التارأخ وذالره اتن لتان واتن لاىأن ت الوقات ووال الذىتت :وق ،ووال
ت التارأخ :لدوه ووال اتن لًر :ط تاس تو(ٖ.)ٙ

الخالصة :لدوه.
ٗ)

حنش بن عبد اهلل الصنعاني،
وال أتو لاتم :لال

(٘)ٙ

(ٗ)ٙ

السبئي ،روى لو اسفم واألرت .،

ووال أتو زرى ،وال ًفت وأ قوب تن سفأان :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان

ت الوقات ووال الذىتت :ووقو أتو زرى ،وغأره ووال اتن لًر :وق.)ٙٙ(،
الخالصة :وق.،
٘)

الع ْب ِسي ،أ َُبو فََزَارة الكوفي ،روى لو اسفم والتراذي وأتو داود واتن ااًو.
كيسان َ
َراشد بن َ
وال أتو لاتم :لال ( )ٙٚووال اتن ا أن وق ،ووال أتو زرى :،لدأوو لأس تللأ وذالره اتن لتان ت الوقات

ووال :استقأم اللدأث إذا الان ووو ودونو وق ،اليور أاا اول أتت زأد اول ىارو تن لرأث الذي ط أ ر و أىل ال فم
ش .و ت الاأزان :وال اتن لتان :رتاا أ طأ وذالره اتن ففون ووال :وال اتن ا أن :وتت ووال الداروطنت :وق ،الأِّس ولم

أر لو ت التب أىل النقل ذال ار تسوء ووال اتن ىتد التر :ىو وق ،ىندىم لأس تو تأس ووال الذىتت واتن لًر :وق.)ٙٛ(،
قمت :أاا الشم أتت زرى ،الاتقدم :لدأوو لأس تللأ

الاول ىف لدأث ت أنو تدلأل اا ذالره اتن لتان وود

نتَّو ىف ذلك أأضاً القه الًرح والت دأل الاا ت ىااش الترًا ،وال :لم أنقل الازي وط اتن لًر الفا ،أتت زرى ،ىذه
الأنياا لاشىا ىف لدأث ا أن وىو لدأث أتت ازرة ىن أتت زأد ت الوضوء تالنتأذ َّ
إن أتا زأد اًيول.

الخالصة :وق.،
)ٙ

زياد بن ُكميب أبو معشر التيمي الكوفي ،روى لو اسفم والتراذي وأتو داود والنسائت.

وال اتن أتت لاتم ىن أتأو :ىو ان ودااء أللاب إتراىأم ولأس تالاتأن ت لفظو وأل ألتت :ىو وق،؟ وال :ىو

لال

()ٜٙ

ووال اتن س د :والان وفأل اللدأث ووال ال ًفت :وق ،والان قأيا ت اللدأث ودأم الاوت ووال النسائت :وق،

وذالره اتن لتان ت الوقات ووال :الان ان اللفاظ الاتقنأن وذالره اتن ففون ت الوقات قال :وال اتن الادأنت وأتو ً فر
الستتت :وق ،ووال الذىتت :لا ظ اتقن ووال اتن لًر :وق.)ٚٓ(،

الخالصة :وق ،وفأل الرواأ.،
)ٚ

سعيد بن عبد الرحمن الجمحي القرشي أبو عبد اهلل المدني ،روى لو اسفم وأتو داود والنسائت واتن ااًو.
وال أتو لاتم :لال

(ٔ)ٚ

ووال اتن ا أن وال ًفت وألاد تن لال واتن ناأر :وق ،ووال اوس تن ىارون واللاالم:

وق ،اأاون ووال ألاد :لأس تو تأس لدأوو اقارب ووال النسائت :ط تأس تو وذالره اتن ففون ت الوقات ووال اتن
ا أن ت اوضع آ ر :لأس ىو تلتء واتياو اتن لتان قال :أروي ىن الوقات ألأاء اوضوى ،أت األ إل ان سا يا
أنو الان الا تاد ليا ووال أ قوب الفسوي :وىو لأن اللدأث ووال اتن ىدي :لو ألادأث غرائب لسان وأرًو أنيا استقأا،
واناا أيم ىندي ت اللتء ت د اللتء أر ع اووو اً وأولل ارسشً ط ىن ت اد ووال الذىتت :ووقو اتن ا أن ولأنو الفسوي.
ووال اتن لًر :لدوه لو أوىام وأ رط اتن لتان ت تض أفو(ٕ.)ٚ
الخالصة :لدوه أيم.
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)ٛ

س َوْيد بن ُح َج ْير بن بيان أبو قزعة الباهمي البصري ،روى لو اسفم واألرت .،
ُ
وال أتو لاتم :لال (ٖ )ٚووال ىتد اهلل تن ألاد ىن أتأو :وق ،وتت اللدأث ووال أتو طالب ىن ألاد :ان الوقات

ووال اتن الادأنت وال ًفت وأتو داود والنسائت :وق ،ووال التزار :لأس تو تأس وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان واتن
ففون ت الوقات ووال الذىتت :ووقو ىفت ووال اتن لًر :وق.)ٚٗ(،

الخالصة :وق ،وتت.
)ٜ

الر ْح َم ِن النخعي الكوفي أخو حصين ،روى لو اسفم واألرت .،
س ْمِم ْب ِن َع ْب ِد َّ
َ
(٘)ٚ
ووال اتن ا أن وألاد وال ًفت والداروطنت :وق ،ووال النسائت :لأس تو تاس وذالره الت اري
وال أتو لاتم :لال

ت التارأخ واتن لتان واتن لاىأن ت الوقات ووال الذىتت :ووه ووال اتن لًر :لدوه لو ىندىم لدأث والد واتياو

ت ض اللفاظ وال إتراىأم الن ت :ىو الذاب(.)ٚٙ

قمت :ىذا اتيام دون دلأل تدطل ،ت دأفو وتووأقو ان وتل ًايور النقاد ورواأ ،اسفم لو ت الللأ

ىفأو ول ل اطتيام ت لدأث ت أنو وال يدة ىف غأره واهلل ت ال أىفم.

قوليم اقدم

الخالصة :لدوه وفأل الرواأ.،
ٓٔ) صدقة بن يسار الجزري سكن مكة ،روى لو اسفم وأتو داود والنسائت واتن ااًو.
وال اتو لاتم :لال

()ٚٚ

ووال اتن س د :والان وق ،وفأل اللدأث ووال اتن ا أن وألاد وأتو داود والنسائت وأ قوب

اتن سفأان :وق ،ووال اتن ىتد التر :وق ،اأاون وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان واتن ففون ت الوقات ولم أذالر
الذىتت أو لأئاً ووال اتن لًر :وق.)ٚٛ(،
الخالصة :وق ،وفأل الرواأ.،

ٔٔ) عبد اهلل بن عبد اهلل بن أبي طمحة األنصاري ،روى لو اسفم والنسائت.
وال أتو لاتم :لال

()ٜٚ

ووال اتن س د :والان وفأل اللدأث ووال ال ًفت وأتو زرى ،والنسائت :وق ،وذالره الت اري

ت التارأخ واتن لتان واتن ففون ت الوقات ووال :ووقو اتن ىتد الرلأم وغأره ووال الذىتت واتن لًر :وق.)ٛٓ(،
الخالصة :وق ،وفأل الرواأ.،
ٕٔ) عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة الدوسي ،أبو محمد المدني ،روى لو اسفم والنسائت لدأواً.
وال أتو لاتم :لال

روى ىن أتت ىرأرة روى ىنو س أد الاقتري واللارث تن ىتد الرلان تن أتت ذتاب الادأنت
(ٔ)ٛ

واتنو الاد تن ىتد الرلان الادنت

ووال األزدي :اًيول ووال الداروطنت :لأخ ادنت أ تتر تو وذالره الت اري ت

التارأخ واتن لتان واتن ففون ت الوقات ووال الذىتت :لدوه ووال اتن لًر :اقتول(ٕ.)ٛ

الخالصة :لدوه وفأل اللدأث.
ٖٔ) عبد الجبار بن العالء بن عبد الجبار العطار أبو بكر المكي ،البصري ،روى لو اسفم والتراذي والنسائت.

وال أتو لاتم :لال (ٖ )ٛووال ألاد :ود النت أراه ىند سفأان تن ُىأأنً ،أِّد األَ ْ ذ ووال ال ًفت والنسائت :وق،
ووال النسائت ارة أ رى :ط تأس تو وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات ووال :والان اتقناً ووال الذىتت :وق،
سرأع القراءة ووال اتن لًر :ط تأس تو(ٗ.)ٛ
الخالصة :وق ،اتقن.
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ٗٔ) العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب المديني مولى الحرقة ،روى لو اسفم واألرت .،
وال أتو لاتم :لال

(٘)ٛ

ووال ارة أ رى :روى ىنو الوقات وانا أنالر ان لدأوو ألأاء

ووال اتن س د :وال الاد

تن ىار :للأفو ال شء تالادأن ،اليوره والان وق ،الوأر اللدأث وتتاً ووال ال ًفت :تات ت وق ،وا تففت الفا ،اتن ا أن
أو قال الدارات ىن اتن ا أن :لأس تو تأس ووال اتن طياان ىن اتن ا أن :لال اللدأث ووال الدوري ىن اتن ا أن:

لأس لدأوو تلً ،ووال اتن أتت أوا ،ىن اتن ا أن :لأس تذاك لم أزل الناس أتقون لدأوو ووال ىتد اهلل تن ألاد ىن
اتن ا أن :اضطرب اللدأث لأس لدأوو تلً ،ووال ألاد :وق ،لم نساع ألداً ذالر ال شء تسوء ووال أتو زرى :،لأس ىو

تأووى اا أالون ووال التراذي :ىو وق ،ىند أىل اللدأث ووال النسائت :لأس تو تأس ووال اتن ىدي :لأس تالقوي ووال ارة
أ رى :ولو نسخ أروأيا ىنو الوقات واا أرى تو تأسًا وود روى ىن ل ت ،واالك واتن ًرأج ونظرائيم ووال ال فأفت :ادنت
ا تفف أو ألنو أنفرد تألادأث ط أتاتع ىفأيا وود أ رج لو اسفم ان لدأث الالاىأر دون اللواذ وذالره تن لتان ت

الوقات .قمت :وود انالروا ىفأو :لدأث :إذا انتلف ل تان ش تلواوا

()ٛٙ

قد أنالره ألاد وأتو زرى ،وأتو داود .ووال

الذىتت ت الاأزان :لدوه اليور ووال ت السأر :اإلاام الالدث اللدوه ووال ت الالالف :ألد ىفااء الادأن ،وال
أتو لاتم :لال

أنالر ان لدأوو ألأاء ووال اتن لًر :لدوه رتاا وىم(.)ٛٚ

الخالصة :لدوه لو اناالأر التج تو اسفم ت الللأ .
٘ٔ) عمر بن ايوب العبدي ،أبو حفص الموصمي ،روى لو اسفم وأتو داود والنسائت واتن ااًو.
وال أتو لاتم :لال

()ٛٛ

ووال اتن ا أن وال ًفت وأتو داود والداروطنت :وق ،ووال ألاد :لأس تو تأس وذالره الت اري

ت التارأخ واتن لتان ت الوقات ووال :أ تتر لدأوو ان رواأ ،الوقات ىنو ورواأتو ىن الوقات ووال الذىتت :لا ظ وتت

ووال اتن لًر :لدوه لو أوىام(.)ٜٛ
الخالصة :وق.،

 )ٔٙع ِ
اصم بن ُكمَ ْيب بن شهاب الجرمي الكوفي ،روى لو اسفم واألرت .،
َ
(ٓ)ٜ
ووال لرأك وًرأر :والان ارًئاً نسأل اهلل ال ا أ ،ووال اتن س د :والان وق ،ألتج تو
وال أتو لاتم :لال

ولأس تالوأر اللدأث ووال اتن ا أن :وق ،اأاون ووال األورم ىن ألاد :ط تأس تلدأوو و ت رواأ :،وق ،ووال اتن

الادأنت :ط ألتج تو إذا انفرد ووال ال ًفت والنسائت :وق ،ووال أتو داود :الان أ ضل أىل الالو  ،ووال ألاد تن لال :
أ د ان وًوه الالو أأن ان الوقات وذالره اتن لتان واتن لاىأن ت الوقات ووال اتن لتان ت الالاىأر :ان اتقنت

الالو أأن وسالت الذىتت ىفأو ت الالالف ووال ت الاانت :الان ان األولأاء وق ،ووال أان تالفم أو :وق ،ولت اهلل

ووال اتن لًر :لدوه رات تاإلرًاء(ٔ.)ٜ

الخالصة :وق ،وفأل اللدأث رات تاإلرًاء ول فو الشم اتن الادأنت تستب اا وأل أو ان اإلرًاء.
 )ٔٚعيَّاش بن عمرو ِ
ي الكوفي روى لو اسفم والنسائت.
َ
العام ِر ّ
َ
َْ
(ٕ)ٜ
ووال اتن ا أن والنسائت :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ ووال :أ د ت الالو أأن وذالره اتن
وال أتو لاتم :لال

لتان ت الوقات ووال الذىتت :ووه ووال اتن لًر :وق .)ٜٖ(،وفت :وأ رج لو اسفم والنسائت لدأواً والداً و ت اسند ىفت
لدأواً آ ر.

الخالصة :وق ،وفأل اللدأث.
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يصطلح "صاحل" عهد اإليام أبي حامت الزاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )ٔٛعيَّاش بن عبَّاس ِ
الق ْت َب ِاني ،أبو عبد الرحمن المصري ،روى لو اسفم واألرت .،
َ
َ
(ٗ)ٜ
ووال اتن ا أن وال ًفت وأتو داود :وق ،ووال النسائت :لأس تو تأس ووال أتو تالر التزار:
وال أتو لاتم :لال

اليور وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات ووال الذىتت :ووه ووال اتن لًر :وق.)ٜ٘(،
الخالصة :وق.،
 )ٜٔكثير بن فَ ْرقَد المديني ،روى لو الت اري وأتو داود والنسائت.
وال أتو لاتم :لال ووال ارة أ رى :الان ان أوران الفأث والان وتتاً

()ٜٙ

ووال اتن ا أن :وق ،ووال الداروطنت:

وق ،لً ،ادنت وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات ووال الذىتت :ووه ووال اتن لًر :وق.)ٜٚ(،
الخالصة :وق ،وتت.
ٕٓ) مصعب بن سميم مولى الزبير بن العوام كان عريف بنى زهرة ،روى لو اسفم وأتو داود والتراذي.
وال أتو لاتم :لال

روى ىن أنس تن االك وأتت تالر تن أتت اوس والاد تن أأوب روى ىنو اس ر تن الدام

ووأس تن الرتأع ووالأع وىتأد اهلل تن اوس وأتو ن أم ( )ٜٛووال اتن ا أن وأتو زرى :،ط تأس تو وذالره الت اري ت التارأخ
واتن لتان واتن لاىأن ت الوقات وووقو النسائت ووال الذىتت ت الالالف :ووه ووال اتن لًر :لدوه(.)ٜٜ
الخالصة :لدوه وفأل الرواأ.،
املطلب الجاني :الزواة الذيو قال فيًم أبو حامت الزاسي "صاحل" ،وهلم رواية يف السهو األربعة:
ووفت ىف اونأن ووشوأن (ٕٖ) راوأاً اان أطفه أيم أتو لاتم الرازي الطف

لال

وروى ليم أللاب السنن

األرت  ،وىم ىف وساأن:

القسم األول :من اتفق أصحاب السنن عمى إخراج حديثه:

ٔ)

إسماعيل بن كثير أبو هاشم المكي ،روى لو األرت .،

وال أتو لاتم :لال

(ٓٓٔ)

ووال اتن س د :والان وق ،الوأر اللدأث ووال الاد تن ىتد اهلل تن ناأر وال ًفت وألاد

والنسائت وأ قوب تن لأت ،وأ قوب تن سفأان وال طأب :وق ،ووال اتن ىتد التر :ىو ىندىم وق ،وذالره الت اري ت

التارأخ واتن لتان ت الوقات ووال الذىتت ت الاأزان :لدوه ووال ت الالالف :ووقو ألاد ووال اتن لًر :وق.)ٔٓٔ(،
الخالصة :وق.،
ٕ)

السمُولي البصري ،روى لو األرت .،
ُب َرْيد بن أبي َم ْريم مالك بن ربيعة َّ
وال أتو لاتم :لال (ٕٓٔ) ووال اتن ا أن وأتو زرى ،وال ًفت والنسائت :وق ،وذالره اتن لتان واتن لاىأن ت

الوقات ووال الداروطنت :ىف لرط الللأ

ووال الذىتت واتن لًر :وق.)ٖٔٓ(،

الخالصة :وق.،
ٖ)

جعفر بن ميمون أبو عمي ،ويقال :أبو العوام األنماطي البصري ،روى لو األرت .،
وال أتو لاتم :لال

(ٗٓٔ)

ووال الدوري ىن اتن ا أن :لأس تذاك ووال ارة :لأس توق ،ووال ارة أ رى :لال

اللدأث ووال أتو داود ىن اتن ا أن :سا تو أض فو ووال ىتد اهلل تن ألاد ىن أتأو :لأس تقوي ت اللدأث ووال ارة
أ رى :أ ل أن أالون ض أفا ووال الاروذي ىن ألاد :وذالره فم أرضو ووال الت اري :لأس تلتء ووال النسائت :لأس
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تالقوي ووال ارة أ رى :لأس تذاك ووال اتن ىدي :لأس تالوأر الرواأ ،وود لدث ىنو الوقات ولم أر تألادأوو نالرة وأرًو
أنو ط تأس تو وأالتب لدأوو ت الض فاء ووال الداروطنت :أ تتر تو ووال اللاالم ت الاستدرك :ان وقات التلرأأن وألأ
اتن س أد ط ألدث إط ىن الوقات ووال اتن الًارود :لأس توق ،وذالره اتن لتان واتن لاىأن واتن ففون ت الوقات ووال
الذىتت :وال ألاد :لأس تالقوي .ووال اتن لًر :لدوه أ طئ(٘ٓٔ).

الخالصة :لدوه أ طئ وض فو التال وىو وفأل الرواأ.،
ٗ)

حبيب بن زيد بن خالد األنصاري المدني ،روى لو األرت .،
روى ىن لأف

وال أتو لاتم :لال

روى ىنو ل ت ،ولرأك

()ٔٓٙ

ووال اتن ا أن والنسائت :وق ،وذالره الت اري

ت التارأخ واتن لتان واتن ففون ت الوقات ووال الذىتت واتن لًر :وق.،

()ٔٓٚ

الخالصة :وق.،
٘)

سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة األنصاري المدني ،روى لو األرت .،
وال أتو لاتم :لال

()ٔٓٛ

ووال اتن س د واتن ا أن وألاد وال ًفت والنسائت ولال ًزرة والداروطنت :وق ،وزاد

ألاد :لأخ .ووال اتن ىتد التر :وق ،ط أ فتف ت ىدالتو ووقتو وذالره اتن لتان واتن ففون ت الوقات ووال اتن لتان
ت الالاىأر :ان أوتات أىل الادأن ،واتقنت األنلار والان أارب وذالره اتن ففون ت الوقات ووال :غازه ت ضيم وىو

وق ،ووالو ىفت تن الادأنت وألاد تن لال

واتن ناأر وغأرىم .ووال الذىتت :لدوه ووال اتن لًر :وق.)ٜٔٓ(،

الخالصة :وق ،وفأل الرواأ.،
)ٙ

الر َجال األنصاري المديني ،روى لو األرت .،
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي ِّ
وال أتو لاتم :لال (ٓٔٔ) ووال اتن ا أن وألاد والافضل الاألتت والداروطنت :وق ،ووال اتن ا أن وألاد ت رواأ،

وأتو داود :لأس تو تأس ووال أتو داود ت اوضع آ ر :ألادأث ىارة أً فيا الفيا ىن ىائل ،ووال أتو زرى :،أر ع ألأاء

ط أر يا غأره وذالره اتن لاىأن واتن لتان ت الوقات ووال :رتاا أ طأ ووال ت الالاىأر :ان ًف ،أىل الادأن ،ووال اتن
ىدي :ووق ،الناس ولوط أن ت اقدار اا ذالرت ان األ تار ت ض النالرة لاا ذالرت وأرًو أنو ط تأس تو ووال الذىتت :ووقو

ًااى ،ووال ت الاتالفم أيم :ادنت اليور لدوه ووقو غأر والد ووال اتن لًر :لدوه رتاا أ طأ(ٔٔٔ).
الخالصة :لدوه.
)ٚ

عمر بن سميمان القرشي العدوي المدني من ولد عمر بن الخطاب ،روى لو األرت  ،لدأوأن.

وال أتو لاتم :لال

(ٕٔٔ)

ووال اتن ا أن والنسائت :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ ووال :ساع انو ل ت ،لدأوو

ت أىل الادأن ،وذالره اتن لتان واتن لاىأن واتن ففون ت الوقات ووال :وىو وق ،والو اتن ىتد الرلأم وغأره
ووال الذىتت :ووقو اتن ا أن ووال اتن لًر :وق.)ٖٔٔ(،

الخالصة :وق ،وفأل اللدأث.
القسم الثاني :من أخرج له بعض أصحاب السنن:
ٔ)

أسمم المنقري أبو سعيد .روى لو أتو داود.
وال أتو لاتم :لال

(ٗٔٔ)

ووقو اتن ا أن وألاد قد سئش ىنو ان أأن ىو؟ قال الل والد انياا :ط أدري وىو
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يصطلح "صاحل" عهد اإليام أبي حامت الزاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وق ،ووال اتن ناأر وأ قوب تن سفأان والنسائت :وق ،وذالره اتن لتان واتن ففون واتن لاىأن ت الوقات ووال الذىتت

واتن لًر :وق.)ٔٔ٘(،

الخالصة :وق ،اتفه ىف تووأقو.
ٕ)

الصبَّاح التميمي المنقري الكوفي .روى لو أتو داود والتراذي والنسائت.
األ َغّر بن َّ
()ٔٔٙ
أر وذالره
وال أتو لاتم :لال
ووال اتن ا أن والنسائت وال ًفت :وق ،وسئل ألاد ىنو قال :اا أىفم إط اً

اتن لتان ت الوقات .ووال الذىتت واتن لًر :وق.)ٔٔٚ(،
الخالصة :وق.،
ٖ)

ُب ْرد بن أبي زياد الهاشمي مولهم الكوفي ،أبو عمرو ،ويقال :أبو عمر ،أخو يزيد ،روى لو النسائت.
وال أتو لاتم :لال ( )ٔٔٛووال ال ًفت والنسائت :وق ،وزاد ال ًفت :وىو أر ع ان أ أو أزأد و ت السأر :وفأل

اللدأث ووال الذىتت واتن لًر :وق.)ٜٔٔ(،
الخالصة :وق ،وفأل الرواأ.،
ٗ)

ثابت بن ُه ْرُمز أبو المقدام الحدَّاد الكوفي ،روى لو أتو داود والنسائت واتن ااًو.
وال أتو لاتم :لال (ٕٓٔ) ووال اتن ا أن وألاد واتن الادأنت وألاد تن لال وأتو داود والنسائت وأ قوب تن سفأان

واتن القطان :وق ،وزاد اتن القطان :وط أىفم ألدا ض فو غأر الداروطنت .وفت :ونقل اافطاي واللا ظ أن األزدي وال:

أتالفاون أو وذالره اتن لتان واتن لاىأن واتن ففون ت الوقات ووال الذىتت :وق ،ووال اتن لًر :لدوه أيم(ٕٔٔ).
قمت :وان ض فو لم أذالر ستب ض فو تل الًايور ىف تووأقو واألزدي اتالفم أو.
الخالصة :وق.،
٘)

الحارث بن عمير أبو الجودي األسدي الشامي ،نزيل واسط ،روى لو أتو داود.

وال أتو لاتم :لال

(ٕٕٔ)

روى ىن تفج الايري روى ىنو ل ت ،وأتو ىوان ،وىلأم

وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات ووال الذىتت واتن لًر :وق.)ٕٖٔ(،

ووال اتن ا أن والنسائت :وق،

الخالصة :وق.،
)ٙ

حنش بن المعتمر الكناني أبو المعتمر ،ويقال حنش بن ربيعة ،روى لو التراذي وأتو داود.
وال اتن أتت لاتم ىن أتأو :ىو ىندي لال

(ٕٗٔ)

وفت ألتج تلدأوو؟ وال :لأس أراىم ألتًون تلدأوو

ووال الت اري:

الالو أون أتالفاون ت لدأوو ووال ال ًفت وأتو داود :وق ،ووال النسائت :لأس تالقوي وال اتن ىدي :ولو ىن ىفت
ألادأث ىداد وىو ا روف ت أللاب ىفت اليور تو واا أظن أنو أروي ىن غأر ىفت وأنو ط تأس تو ووال اتن

لتان :الان الوأر الوىم ت األ تار أنفرد ىن ىفت  تألأاء ط تلتو لدأث الوقات لت لار اان ط ألتج تو ووال أتو
ألاد اللاالم :لأس تالاتأن ىندىم وذالره ال قأفت والساًت واتن الًارود وأتو ال رب اللقفت ت الض فاء ووال اتن لزم ت
الالف  :ساوط اطرح وذالره اتن انده وأتو ن أم ت الللات ،لالونو أرسل لدأوا .ووال الذىتت :ووقو أتو داود ووال الت اري:

أتالفاون ت لدأوو ووال اتن لًر :لدوه لو أوىام وأرسل وأ طأ ان ىده ت الللات.)ٕٔ٘(،

قمـ ـت :ووول أتت لاتم :لأس أراىم ألتًون تلدأوو .أي أن النقاد تالفاوا ت رواأتو تستب تفرده ىف وف ،لدأوةو وان
ٕٕٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع ( 1431 )4ي2017/م
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الان ىذا لالو ش ألتج تو ىندىم.
الخالصة :لدوه أيم وفأل الرواأ.،
)ٚ

زبَّان بن فائد الحمراوي أبو جوين المصري ،روى لو التراذي وأتو داود واتن ااًو.
وال أتو لاتم :لال

()ٕٔٙ

ووال اتن ا أن :لأخ ض أف ووال ألاد :ألادأوو ألادأث اناالأر ووال اتن لتان:

انالر اللدأث ًدا أتفرد ىن سيل تن ا اذ تنس  ،الأنيا اوضوى ،ط ألتج تو ووال الساًت :ىنده اناالأر وال الذىتت:
ض أف ووال اتن لًر :ض أف اللدأث اع لشلو وىتادتو(.)ٕٔٚ
قمت :وادلول وول أتت لاتم :لال

ىو لشلو ت دأنو وىتادتو ط ضتطو ورواأتو الاا الار اللا ظ لذلك.

الخالصة :ض أف وفأل اللدأث تدطل ،وول اتن ا أن :لأخ ض أف.
)ٛ

سعد بن أوس العدوي البصري روى لو أتو داود والتراذي والنسائت.
وال أتو لاتم :لال

()ٕٔٛ

ووال اتن ا أن :ض أف ووال الساًت :لدوه وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان

ووواه اتن لتان ووال اتن لًر :لدوه لو أغالأط(.)ٕٜٔ
ض ِّف َّ
واتن ففون ت الوقات ووال الذىتتُ :
الخالصة :لدوه أ طئ.
)ٜ

شعيب بن رزيق الطائفي الثقفي ،روى لو أتو داود.
وال أتو لاتم :لال

(ٖٓٔ)

روى ىن اللالم تن لزن الالففت روى ىنو لياب تن راش

ووال اتن ا أن :لأس تو

تأس وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت وقات التات أن ووال الذىتت :لدوه ووال اتن لًر :لدوه أدلس(ٖٔٔ).
الخالصة :لدوه وفأل الرواأ.،

َّب ُّي ا ْل ُكوِف ُّي ،روى لو التراذي واتن ااًو.
ص ٍر الض ِّ
ٓٔ) عبد اهلل بن عبد الرحمن أبو َن ْ
وال أتو لاتم :لال (ٕٖٔ) ووال ألاد :وق ،وق ،ووال ت اوضع آ ر :وق ،وذالره اتن لاىأن واتن ففون ت
الوقات ووال :ىو وق ،ووال الذىتت :ووقو ألاد ووال اتن لًر :وق.)ٖٖٔ(،

الخالصة :وق.،
ٔٔ) عبد اهلل بن عثمان بن عطاء بن أبي مسمم الخراساني أبو محمد الرممي ،روى لو اتن ااًو لدأواً والداً.
وال أتو لاتم :لال

(ٖٗٔ)

وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات ووال :أ تتر لدأوو إذا روى ىنو غأر

الض فاء ووال اتن ا أن :ألادأوو لأست تالقوأ ،ووال الذىتت :لأس تذاك ووال اتن لًر :لأِّن اللدأث(ٖ٘ٔ).
الخالصة :لأِّن وفأل اللدأث ودطل ،وول أتت لاتم :لال

لشلأتو ت دأنو وىتادتو واهلل أىفم.

ٕٔ) عبد الممك بن عيسى بن عبد الرحمن بن العال بن جارية الثقفي روى لو التراذي لدأوا والداً.
وال أتو لاتم :لال

ووال اتن أتت لاتم :روى ىن أتت سفا ،تن ىتد الرلان تن ىوف وىتد اهلل تن أزأد اول
()ٖٔٙ

الانت ث روى ىنو لاتم تن اسااىأل واتن الاتارك وىتد ال زأز تن الاد الدراوردي وأنس تن ىأاض
ت التارأخ واتن لتان واتن ففون ت الوقات ووال الذىتت :لدوه ووال اتن لًر :اقتول(.)ٖٔٚ

وذالره الت اري

الخالصة :لدوه وفأل اللدأث.
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يصطلح "صاحل" عهد اإليام أبي حامت الزاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السمَ ِمي ،روى لو أتوداود والنسائت واتن ااًو.
ط ْم َحة ُّ
ٖٔ) َع ِقيل بن َ
وال أتو لاتم :لال ساع أتا ًري واتا ال لأب وىتت ،تن رود واسفم تن ىألم روى ىنو ل ت ،وسشم تن اسالأن

واتن لوذب ولااد تن سفا )ٖٔٛ( ،ووال اتن ا أن :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات ووال الذىتت :ووه
ووال اتن لًر :وق.)ٖٜٔ(،

الخالصة :وق ،وفأل اللدأث.
ٗٔ) عيسى بن عاصم السدي الكوفي ،روى لو أتو داود والتراذي واتن ااًو لدأواً والداً.
وال أتو لاتم :لال

(ٓٗٔ)

ووال ألاد والنسائت واللاالم :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات

ووال الذىتت :ووه ووال اتن لًر :وق.)ٔٗٔ(،
الخالصة :وق ،وفأل اللدأث.

ساف ،وقيل :إساف ،ويقال :عامر بن عبد اهلل بن يساف أبو محمد اليمامي .روى لو اتن ااًو.
٘ٔ) عامر بن َي َ

(ٕٗٔ)

روى ىن ألأ تن ات الوأر روى ىنو اللسن تن الرتأع والاد تن ىأس تن الطتاع

وال أتو لاتم :لال

ووال التروت ىن اتن ا أن :وق .،ووال ُّ
الدوري ىن اتن ا أن :لأس تلتء ووال ال ًفتُ :أالتب لدأوو و أو ض ف ووال
أتو داود :لأس تو تأس رًل لال ووال اتن ىدي :انالر اللدأث ىن الوقات واع ض فو ُأالتب لدأوو وذالره الت اري
ت التارأخ واتن لتان ت الوقات وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات اان لم أذالر ت الالتب الست ،ووال الذىتت ت الاانت:

لو اناالأر ووال اتن لًر :لأخ لأن اللدأث(ٖٗٔ).
الخالصة :لأِّن وفأل اللدأث.

 )ٔٙقيس بن الحجاج الحميري المصري ،روى لو التراذي واتن ااًو.

(ٗٗٔ)

روى ىن وأس ال ار ت روى ىنو الووري

وال أتو لاتم :لال

ووال اتن أونس :والان رًشً لاللاً وذالره

الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات ووال الذىتت ت الالالف :وال أتو لاتم :لال
لاللاً لدوواً اا ًرلو ألد ووال اتن لًر :لدوه(٘ٗٔ).

ش
ووال ت التارأخ :والان رً ً

الخالصة :لدوه وفأل الرواأ.،

كيسان أبو جعفر الفراء الكوفي ،وقيل اسمه :سممان ،وقيل :زياد ،روى لو النسائت.
ِّ )ٔٚ
وال أتو لاتم :لال

()ٔٗٙ

ووال اتن س د :لو ألادأث ووال اتن ا أن وأتو داود :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ

واتن لتان ت الوقات ووال الذىتت واتن لًر :وق.)ٔٗٚ(،
الخالصة :وق ،وفأل اللدأث.

 )ٔٛمحمد بن أيوب ،أبو هريرة الواسطي الكألبي ،روى لو اتن ااًو.
ووال اتن أتت لاتم :روى ىن ىتد ال زأز الدراوردي وتلر تن الافضل وىتد اطىف اللاات

وال أتو لاتم :لال

وا تار تن سفأاان وألأ تن س أد القطان وىتد اهلل تن ناأر وىتدة تن سفأاان وىار تن أأوب الاولفت وأزىر الساان
()ٔٗٛ

وروى ىنو أتت وأتو زرى،

وذالره اتن لتان ت الوقات ووال الذىتت واتن لًر :لدوه(.)ٜٔٗ

الخالصة :لدوه.
ٕٗٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع ( 1431 )4ي2017/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد ربٌ أبو صعيليك

 )ٜٔمحمد بن هالل بن أبي هالل المديني مولى بنى كعب الم ِ
ذح ِج ُّي ،روى لو أتو داود والنسائت واتن ااًو.
َ
وال أتو لاتم :لال (ٓ٘ٔ) ووال اتن ا أن :وق ،لأس تو تأس ووال ألاد :لأخ وق ،و ت رواأ :،لأس تو تأس والذا
وال النسائت وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان واتن لاىأن ت الوقات ووال اللا ظ ت التيذأب :وغفل اتن لزم قال:
اًيول ووال الذىتت ت الالالف :وال أتو لاتم :لال

تتووأه النقاد ان ىفم لً ،ىف ان ط أ فم.

ووال اتن لًر :لدوه(ٔ٘ٔ) .قمت :وتًيأل اتن لزم اردود

الخالصة :لدوه وفأل الرواأ.،
ٕٓ) موسى بن أيوب ،أبو الفيض الحمصي ،روى لو أتو داود والتراذي والنسائت.
وال أتو لاتم :لال

(ٕ٘ٔ)

ووال اتن ا أن :وق ،لاده ووال ال ًفت :لاات وق ،ووال أ قوب تن سفأان :لو ألادأث

لسان وذالره اتن لتان ت الوقات ووال :أروي ىن ا اوأ ،تن أت سفأان روى ىنو ل ت ،تن اللًاج ورتاا أد ل تأنو
وتأن أتت الفأض رًشً آ ر ووال الذىتت واتن لًر :وق.)ٖٔ٘(،
الخالصة :وق.،

ٕٔ) مصعب بن محمد بن شرحبيل العبدري ،روى لو أتو داود والنسائت واتن ااًو.
وال أتو لاتم :لال

(ٗ٘ٔ)

ووال اتن ىأأن :،الان رًشً لاللاً ووال اتن ا أن :وق ،و ت رواأ ،أ رى :ط تأس تو

ووال ألاد :ط أىفم إط أ اًر ووال الفسوي :لسن اللدأث وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات ووال الذىتت:
ووه ووال اتن لًر :ط تأس تو(٘٘ٔ).
الخالصة :لدوه.
ي ،مولهم ،أبو طُعمة الكوفي ،روى لو اتن ااًو.
س ْير بن ُذ ْعمُوق الثَّور ُّ
ٕٕ) ُن َ
()ٔ٘ٙ
ووال اتن ا أن وال ًفت وأ قوب تن لأت ،والداروطنت :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ
وال أتو لاتم :لال
واتن لتان ت الوقات و ت تيذأب اتن لًر :ووال اتن ىتد التر :ىو ىندىم ان وقات الالو أأن ووال اتن لزم :ط لتء
وتت و ىتد الله ت ذلك ووال الذىتت :ووه ووال ت التارأخ :واا ىفات أو ًرلاً ووال اتن لًر :لدوه لم ألب
ان ض فو(.)ٔ٘ٚ

الخالصة :لدوه.
ٖٕ) الوليد بن َرَباح الد َّْوسي أبو البداح المدني ،مولى ابن أبي ذباب ،روى لو التراذي وأتو داود واتن ااًو.
وال أتو لاتم :لال ( )ٔ٘ٛووال الت اري :اقارب اللدأث لسن اللدأث وذالره اتن لتان ت الوقات ووال الذىتت
واتن لًر :لدوه(.)ٜٔ٘
الخالصة :لدوه.
اء ْب ُن إِ َي ٍ
ي ا ْل َوالِ ِب ُّي ،أبو يزيد الكوفي ،روى لو النسائت.
َس ِد ُّ
اس ْاأل َ
ٕٗ) ِوقَ ُ
وال أتو لاتم :لال روى ىنو الووري والقطان(ٓ )ٔٙووال اتن ا أن :وق ،ووال الووري وأ قوب تن سفأان :ط تأس
تو ووال اتن س د :والان وق ،إن لاء اهلل وذالره اتن لتان واتن لاىأن ت الوقات ووال اتن ىدي :لدأوو لأس تالالوأر

وأرًو أََّنوُ ط تأس تو ووال ألأ القطان :لم أالن تالقوي ووال ارة أ رى :اا الان تالذي أ تاد ىفأو وسئل ألاد ىنو قال:
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الذا والذا ض فو ألأ القطان ووال النسائت :لأس تالقوي ووال الساًت :ىنده اناالأر ووال أتو ألاد اللاالم :لأس
تالاتأن ىندىم ووال الذىتت :ووال القطان :لم أالن تالقوي ووال أتو لاتم لال

ووال اتن لًر :لأن اللدأث(ٔ.)ٔٙ

قمت :ان تالفم أو اىتاد ىف الشم ألأ القطان وىو ا روف تتلدده وط تيدر أووال ان ووقو.

الخالصة :لدوه لو اناالأر وفأل الرواأ.،

ض َرِم ّي أبو َع ْم َرة المصرى قاضي مصر ،روى لو أتو داود والنسائت.
الح ْ
ٕ٘) يحيى بن َم ْي ُمون َ
وال أتو لاتم :لال (ٕ )ٔٙووال النسائت :لأس تو تأس ووال الداروطنت :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ واتن
لتان ت الوقات ووال الذىتت :لال
الخالصة :لدوه.

ووال اتن لًر :لدوه لالن ُىّأب ىفأو لتء أت فه تالقضاء(ٖ.)ٔٙ

املطلب الجالح :الزواة الذيو قال فيًم أبو حامت الزاسي "صاحل" ،وليست هلم رواية يف الكتب الستة:
ووفت ىف اونأن وىلرأن (ٕٕ) راوأاً اان أطفه أيم أتو لاتم الرازي الطف

لال

ولأست أللدىم رواأ ،ت

الالتب الست ،وىم:
ٔ)

إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسممة الحارثي األنصاري.

وال أتو لاتم :لال  .روى ىن أتأو ىن سفأاان تن الاد روى ىنو ىتد اهلل تن ىتد الوىاب اللًت واتراىأم تن

لازة وذؤأب تن ىااا ،وىتد ال زأز األوأست وىفت تن تلر

(ٗ)ٔٙ

وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات اان لم أقع ت الالتب الست.،

وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات.

(٘)ٔٙ

الخالصة :لدوه وفأل الرواأ.،
ٕ)

بحر بن موسى أبو مودود البصري.

وال أتو لاتم :لال

روى ىن اللسن روى ىنو الووري والاؤال تن إسااىأل واوس تن زأاد تن تلر تن اوس

()ٔٙٙ

وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان واتن لاىأن ت الوقات .وذالره الازي واللا ظ ت التيذأب تاأأ اًز ونستا ذالره ألتت

لاتم الرازي .وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات اان لم أقع ت الالتب الست.)ٔٙٚ(،
الخالصة :لدوه إن لاء اهلل وفأل الرواأ.،
ٖ)

ِ
َه َو ِازي.
ي اليحمدي أ َُبو ا ْل ُم ْنذر األ ْ
تَميم بن ُح َويص ْاأل َْزِد ّ
وال أتو لاتم :لال روى ىن اتن ىتاس وأتت زأد األنلاري روى ىنو ل ت ،وا ار ونوح تن وأس( )ٔٙٛووال

ال ًفت :تات ت وق ،وذالره الت اري ت التارأخ ووال :أ د ت التلرأأن وذالره اتن لتان ت الوقات وًاء ت ت ًأل الانف :،

ونقل اتن ففون أن النسائت ووقو أأضاً .وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات اان لم أقع ت الالتب الست.)ٜٔٙ(،
الخالصة :وق.،

ٗ)

جعفر بن َم ْع َبد أبو الوليد.
وال أتو لاتم :ىو لال روى ىن أنس تن االك روى ىنو ل ت،

(ٓ)ٔٚ

وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان

ت الوقات ووال :أروي ىن أنس تن االك روى ىنو سشم تن اسالأن وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات اان لم أقع ت الالتب

الست.)ٔٚٔ(،
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الخالصة :لدوه إن لاء اهلل.
٘)

حماد بن أبي الدرداء األنصاري الكوفي.
وال أتو لاتم :لال

(ٕ)ٔٚ

ووال اتن ا أن وألاد :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ ووال :وأقال :الاد تن أتت

الدرداء األنلاري أ د ت الالو أأن وذالره اتن لتان واتن لاىأن ت الوقات وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات اان لم أقع
ت الالتب الست.)ٖٔٚ(،

الخالصة :وق.،
)ٙ

حيَّان أبو النضر األسدي الشامي.

ُاّأ ،روى ىنو ىلام تن الااز والولأد تن سفأاان
األسقَع ُ
وال أتو لاتم :لال روى ىن واوف ،تن ْ
وًَنادة اتن أتت أ َ
وادرك تن أتت س د الفزاري(ٗ )ٔٚووال اتن ا أن :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات وذالره اتن وطفوتاا
ت الوقات اان لم أقع ت الالتب الست.)ٔٚ٘(،

الخالصة :وق ،وفأل الرواأ.،
)ٚ

عبد اهلل بن العالء بن خالد بن وردان البصري ،قدم الري.

ولاأد الطوأل روى ىنو ىتد الرلان ال َّد ْلتَ ِالت
وال أتو لاتم :لال روى ىن الزىري ول ت ،وىلام تن لسان ُ
و از ر تن سفأاان وىلام الرازي( )ٔٚٙووال الذىتت ت السأر :تلري لدوه نزل الري لأخ تلري وذالره ت التارأخ
و قال :لأخ تلري وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات اان لم أقع ت الالتاب الست.)ٔٚٚ(،
الخالصة :لدوه وفأل الرواأ.،
)ٛ

عبد اهلل بن قيس الهمداني الحمصي.

وال أتو لاتم :لال

()ٔٚٛ

ووال ال ًفت :لاات تات ت وق ،وذالره اتن ىساالر ت التارأخ ووال :روى ىن ىار وأتت

ىتأدة وا اذ تن ًتل وليد ىار تالًأتأ ،روى ىنو تاأم تن ىطأ ،ال نست وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات اان لم أقع ت

الالتب الست.)ٜٔٚ(،

الخالصة :وق ،وفأل الرواأ.،
)ٜ

عبد اهلل َّ
الز ْعفََرِان ِّي ،البصري.
وال أتو لاتم :لال روى ىن أتت الاتوالل الناًت روى ىنو ل ت )ٔٛٓ(،وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان

ت الوقات ووال :ان أىل التلرة أروي ىن أتت الاتوالل الناًت روى ىنو ل ت ،تن اللًاج وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات

اان لم أقع ت الالتب الست.)ٔٛٔ(،

الخالصة :لدوه إن لاء اهلل وفأل الرواأ.،
ٓٔ) عبد الرحمن بن العدَّاء ِ
الك ْندي.
َ
(ٕ)ٔٛ
ووال اتن ا أن :وق ،وذالره الت اري ت التارأخ ووال
وال أتو لاتم :لال ساع أتا أااا ،روى ىنو ل ت،
الت اري :لدأوو ت اللااأأن وذالره اتن لتان واتن لاىأن ت الوقات وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات اان لم أقع الالتب
الست.)ٖٔٛ(،

الخالصة :وق ،وفأل الرواأ.،
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع (1431 )4ي2017/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٗٚ

يصطلح "صاحل" عهد اإليام أبي حامت الزاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الض َرأس.
ٔٔ) عبيد اهلل بن حمزة بن إسماعيل َ تَن ألأ تن ُ
الض َرأس وأتأو واسلاه تن سفأاان
وال اتن أتت لاتم ىن أتأو :لال  ،روى ىن ىتد اهلل تن الاتارك وألأ تن ُ
(٘)ٔٛ
.
وروى ىنو أتت والاد تن أأوب(ٗ .)ٔٛوذالره اتن وطفوتاا ت الوقات اان لم أقع ت الالتب الست.،
الخالصة :لدوه وفأل الرواأ .،انفرد أتو لاتم تتقوأ ،لأ و.
ٕٔ) عبد العزيز بن قَُرْي ٍر البصري.
وال أتو لاتم :لال ( )ٔٛٙووال ألاد :الان لأ ا وق ،ووال اتن س د :وق ،إن لاء اهلل ووال اتن ا أن وال ًفت:

وق ،وذالره اتن لتان ت الوقات ووال اتن لًر :وق .)ٔٛٚ(،قمت :روى لو الت اري ت األدب الافرد.
الخالصة :وق ،وفأل اللدأث.

ٖٔ) عبد الواحد بن موسى الفمسطيني أبو معاوية مولى أبي ريحانة.

()ٔٛٛ

وال أتو لاتم :لال روى ىن ُا َلَّرر تن أتت ىرأرة وىطاء تن أزأد واتن الأرأز روى ىنو ضارة وزأد تن لتاب
وذالره الت اري ت التارأخ واسفم ت الالن واتن لتان ت الوقات وذالره الذىتت ت التارأخ ووال :ىن س أد ْتن الاسأب

اللَتاب وًااى ،وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات اان لم
واتن ُا َل ْأرأز وىطاء تن أزأد وىنو ضارة ْتن رتأ  ،وزأد تن ُ
أقع ت الالتب الست.)ٜٔٛ(،
الخالصة :لدوه وفأل اللدأث.

د

ٗٔ) عمران بن بشر أبو بشر الحمبي.
وال أتو لاتم :لال

روى ىن اللسن التلري روى ىنو اللسن تن لال

ووالأع وىتأد اهلل تن اوس

(ٓ)ٜٔ

ووال

اتن ا أن :وق ،ووال األزدي :أ رف وأنالر وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات .وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات
اان لم أقع ت الالتب الست.)ٜٔٔ(،

الخالصة :وق ،وفأل الرواأ.،
٘ٔ) عاصم مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق والد عمي بن عاصم الواسطي.
وال أتو لاتم :لال

(ٕ)ٜٔ

روى ىن ىروة تن الزتأر وورأت ،روى ىنو ل ت ،وىلأم

وذالره الت اري ت التارأخ واتن

لتان ت الوقات ووال :النأتو أتو تالر سالن واسط أروي ىن الادنأأن وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات اان لم أذالر ت
الالتب الست.)ٜٖٔ(،

الخالصة :لدوه إن لاء اهلل وفأل الرواأ.،
ض ْم َرة بن حبيب ُّ
الزَبيدي.
ُ )ٔٙعتبة بن َ
وال أتو لاتم :لال ووال :ساع أتاه وأتا ىون(ٗ )ٜٔووال اتن ا أن وال ًفت وأتو داود :وق ،وزاد أتوداود :لأخ

وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات ووال اتن لًر :لدوه(٘ .)ٜٔقمت :روى لو أتو داود ت (القدر) لدأواً والدًا.
الخالصة :لدوه وفأل الرواأ ،تدطل ،وول أتت داود :لأخ.

َ )ٔٚع َّوام بن ُم َار ِجم القيسي.
وال أتو لاتم :لال روى ىن الد تن سألان روى ىنو ل ت )ٜٔٙ(،ووال اتن ا أن وأتو داود :وق ،وزاد اتن ا أن:
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ولم أساع ألداً ألدث ىنو إط ل ت ،وذالره الت اري ت التارأخ واتن لاىأن واتن لتان ت الوقات ووال ىداده ت أىل
التلرة وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات اان لم أذالر ت الالتب الست.)ٜٔٚ(،

الخالصة :وق ،وفأل اللدأث.
 )ٔٛالقاسم بن كثير الهمداني ،أبو هاشم الكوفي بيَّاع السابري.
وال أتو لاتم :لال

()ٜٔٛ

ووال النسائت :وق ،ووال أ قوب تن سفأان ط

روى ىن وأس ال ار ت روى ىنو الووري

تأس تو وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت الوقات ووال اتن لًر :اقتول.

()ٜٜٔ

ىفت لدأواً والداً.

وفت :روى لو النسائت ت اسند

الخالصة :وق ،وفأل اللدأث.
 )ٜٔمحمد بن زياد ،أبو إسحاق ،من أهل بيت المقدس.

وال اتن أتت لاتم :سألت أتت ىنو؟ قال :أدرالتو ولم أقدر لت ان أالتب ىنو وفت اا لالو؟ وال لال

ووال أأضاً:

الرافت والاد تن ىوف ِ
الل ْالت
الاَرًَّ الاووري واتراىأم تن أتت َىْتف .،روى ىنو اوس تن سيل َّ ْ
َْ
روى ىن أتت ُ
وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات اان لم أقع ت الالتب الست.)ٕٓٔ(،

(ٕٓٓ)

الخالصة :لدوه إن لاء اهلل وفأل الرواأ.،
ٕٓ) محمد بن سميمان بن كعب الصباحي من عبد القيس البصري.
وال أتو لاتم :لال

(ٕٕٓ)

ووال اتن أتت لاتم :روى ىن لااد تن زأد ولال الاري واتن ىفأ ،ساع انو أتت
(ٖٕٓ)

وذالره اتن وطفوتاا ت الوقات اان لم أقع ت الالتب الست،

.

الخالصة :لدوه إن لاء اهلل وفأل الرواأ.،
ٕٔ) محمد بن عبد الرحمن بن غنم األشعري.
وال أتو لاتم :لال

(ٕٗٓ)

ووال اتن أتت لاتم :روى ىن أتأو روى ىنو ت ض أىل داله
(ٕ٘ٓ)

الوقات اان لم أقع ت الالتب الست،

وذالره اتن وطفوتاا ت

.

الخالصة :لدوه إن لاء اهلل وفأل الرواأ.،
الب ْر ُجمي.
ٕٕ) منصور بن عبد الرحمن ُ
وال أتو لاتم :لال

روى ىن أتت ِا ًْفَز روى ىنو والأع وأتو ن أم

()ٕٓٙ

وذالره الت اري ت التارأخ واتن لتان ت

الوقات وذالره ال طأب ت الاتفه والذا أللاب التيذأتأن لتاأأزه ىن غأره.

ووال الذىتت ت الاأزان :ط أ رف وزاد اللا ظ ت الفسان :وووقو اتن لتان .ووال ت التقرأب :اقتول

()ٕٓٚ

.

الخالصة :اًيول اللال وفأل الرواأ.،
املطلب الزابع :دراسة حتليلية للزواة الذيو قال فيًم أبو حامت الزاسي "صاحل" ،ويم ثماثة أقسام:
القسم األول :دراسة تحميمية لمن قال فيهم أبو حاتم الرازي "صالح" ،ولهم رواية في الصحيح:
ووف ةت ىف

الللأ

اس ،وأرت أن (٘ٗ) راوأاً اان أطفه أيم أتو لاتم الرازي الطف

لال

وأ رج ليم أللة ةاب

وألواليم ىف النلو اآلتت:

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع (1431 )4ي2017/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٜٗ

يصطلح "صاحل" عهد اإليام أبي حامت الزاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولً :اتفه اللأ ان ىف إ راج لدأث وشث وىلرأن(ٖٕ) اروأاً ان ىؤطء.


اتفه ًاأع أللاب الالتب الست ،ىف إ راج لدأث اس ،ىلر (٘ٔ) راوأاً وانفرد اللأ ان تإ راج لدأث راو والد



ووفت ىف والد وىلرأن (ٕٔ) راوأاً ان الوقات وت ضيم ان األوتات الاتقنأن وراوأاًن (ٕ) ان ارتت ،اللدوه.

والتقأ ،أ رج لو اللأ ان وت ض أللاب السنن.



ووًدت أن ست  ،ان ىؤطء الوقات ىم لأسوا تالاالورأن ان الرواأ.،

ثانياً :انفرد اإلاام الت اري تإ راج لدأث راوأأن اونأن ألدىاا وق ،وفأل الرواأ ،روى لو لدأواً والداً لارالو أو اإلاام النسائت
واآل ر لدوه رات تالتلأع وروى لو اقروناً.

ثالثاً :انفرد اإلاام اسفم تإ راج لدأث ىلرأن (ٕٓ) راوأاً ت للألو اتفه اع تقأ ،أللاب السنن ت واانأ )ٛ( ،رواه
والتقأ ،لارالو ت ض أللاب السنن ت الرواأ ،ليم ولم أنفرد اإلاام اسفم تالرواأ ،أللدىم ىن أللاب السنن.


ووفت ىف اونت ىلر (ٕٔ) راوأاً ان الوقات وت ضيم ان الاتقنأن األوتات و اس ،انيم لأسوا ان الاالورأن ان الرواأ،



وًدت واانأ )ٛ( ،رواة اان نزل ىن الوق ،وفأشً ان ارتت ،اللدوه وىناك راو والد لدوه أيم وآ ر لدوه

وراو والد ان ىؤطء الوقات رات تاإلرًاءة

لو اناالأر التج اسفم ترواأ ،الالاىأر دون اللواذ والاناالأر وأرت  ،اان ىم ت ارتت ،اللدوه انيم لأسوا ان
الاالورأن ان الرواأ.،

القسم الثاني :دراسة تحميمية لمن قال فيهم أبو حاتم الرازي "صالح" ،ولهم رواية في السنن األربعة:
ووفت ىف اونأن ووشوأن (ٕٖ) راوأاً اان أطفه أيم أتو لاتم الرازي الطف

لال

وروى ليم أللاب السنن

األرت  ،وألواليم ىف النلو اآلتت:

أولً :اتفه أللاب السنن ىف إ راج لدأث ست  )ٚ( ،اان أطفه أيم أتو لاتم الرازي الطف



ووفت ىف

لال .

اس )٘( ،رواة وقات راوأاًن انيم لأسوا تالاالورأن ان الرواأ.،

وًدت اونأن (ٕ) اان روى ليم أللاب السنن ان ارتت ،اللدوه ألدىاا لدوه واآل ر لدوه أ طئ وض فو

التال وىو وفأل الرواأ.،
ثانياً :انفرد ت ض أللاب السنن األرت  ،تالرواأ ،ل اس وىلرأن (ٕ٘) راوأاً.


اتفه ت ض أللاب السنن ت الرواأ ،ألرت  ،ىلر راوأاً (ٗٔ) انيم وانفرد والد ان أللاب السنن تالرواأ ،أللد ىلر



ووفت ىف ىلر (ٓٔ) رواة ان الوقات أرت  ،انيم لأسوا ان الاالورأن لفرواأ.،



وًدت اونت ىلر (ٕٔ) راوأاً ان ارتت ،اللدوه ست ،انيم لأسوا ان الاالورأن لفرواأ ،ووشو ،ان ىؤطء الرواة اتالفم



ىناك وشو )ٖ( ،رواة ض فاء وىم لأسوا تالاالورأن ان الرواأ.،

راوأاً (ٔٔ).

أيم ألدىاا :لدوه أيم والوانت :لدوه أ طئ والوالث :لدوه لو اناالأر.

القسم الثالث :دراسة تحميمية لمن قال فيهم أبو حاتم الرازي "صالح" ،وليست لهم رواية في الكتب الستة:
ووفت ىف اونأن وىلرأن (ٕٕ) راوأاً اان أطفه أيم أتو لاتم الرازي الطف

لال

ولأست أللدىم رواأ ،ت

الالتب الست ،وألواليم ىف النلو اآلتت:

ٕٓ٘ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع ( 1431 )4ي2017/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد ربٌ أبو صعيليك



ووفت ىف تس  )ٜ( ،رواة ان الوقات ست  ،انيم لأسوا تالاالورأن ان الرواأ.،



وًدت اونت ىلر (ٕٔ) راوأاً ان ارتت ،اللدوه وىم لأسوا تالاالورأن ان الرواأ.،



ىناك راو والد ط أ رف وىو اًيول اللال.

اخلامتة:

تولل التالث ت د اطنتياء ان ىذه الدراس ،إل ىدة نتائج وتولأات ان أىايا:

أولً :تفغ اًاوع الرواة الذأن أطفه أيم أتو لاتم الرازي الطف لال اطفقاً دون تقأأد تس اً وتس أن ( )ٜٜراوأاً وألواليم
ان لأث الرواأ:،

أ-

أ رج الت اري واسفم ل اس ،وأرت أن (٘ٗ) راوأاً اتفه اللأ ان ىف إ راج لدأث وشث وىلرأن (ٖٕ) راوأاً ان

ىؤطء وا ظايم وقات وانفرد الت اري تإ راج لدأث راوأأن (ٕ) وانفرد اسفم تإ راج لدأث ىلرأن (ٕٓ) راوأاً ت
الللأ

وا ظايم دون الوق ،تقفأل ان ارتت ،اللدوه.

ب -أ رج أللاب السنن لدأث اونأن ووشوأن (ٕٖ) راوأًا اتفه أللاب السنن ىف إ راج لدأث ست  )ٚ( ،رواة انيم
والتقأ ،روى ليم ت ضيم.

ج-

ىناك اونان وىلرون(ٕٕ) راوأاً لأست أللدىم رواأ ،ت الالتب الست ،وغالتيم دون الوق ،تقفأل ان ارتت ،اللدوه.

ثانياً :إن دطل ،الطف

لال

اطفقاً دون تقأأد ىند أتت لاتم الرازي أرأد تو ت الاالب الوق ،والذلك ان نزل ىن ارتتتيم

وفأشً الاللدوه؛ اًاوع الرواة الوقات اان أطفه أتو لاتم أيم ىذا الالطف

واانأ ،و اسون ( )٘ٛراوأاً واًاوع ان

الان ت ارتت ،اللدوه ست  ،ووشوون ( )ٖٚراوأاً ووشو )ٖ(،رواة ض فاء وراو والد(ٔ) ولف تالًيال.،

ثالثاً :وألأاناً وفأفً ،داً أرأد تيا لشح الراوي ت دأنو وىتادتو الاا ت ت ض الرواة الض فاء.
رابعاً :ورأب ان نلف ىؤطء الرواة لأسوا ان الاالورأن لفلدأث وىم وفأفو الرواأ.،
خامساً :أولت التالث تدراس ،واستقراء الطفلات تقأ ،النقاد لفوووف ىف ادلول ارادىم.
وآ ر دىوانا أن اللاد هلل رب ال الاأن
اهلوايش:
(ٔ) الذىتت الاد تن ألاد تن ىواان (ٚٗٛىة) الموقظة في عمم مصطمح الحديث تلقأه :ىتد الفتاح أتو ُغ ّدة طٕ االتت،
الاطتوىات اإلسشاأ ،لفب ٕٔٗٔىة صٕ.ٛ
(ٕ) اتن ارس ألاد تن ارس تن زالرأا القزوأنت (ت ٖٜ٘ىة) معجم مقاييس المغة تلقأه :ىتد السشم ىارون دار الفالر ٜٜٔٚم
(ٖ.)ٖٖٓ/

(ٖ) اتن انظور الاد تن االرم تن ىفت اإل رأقت (ت ٔٔٚىة) لسان العرب ،دار لادر تأروت طٖ ٗٔٗٔ ىة (ٕ.)٘ٔٙ/

(ٗ) ال فأفت ال فأل تن ىتد اهلل القزوأنت (ٗٗٙىة) اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث تلقأه :د .الاد إدرأس االتت ،الرلد

الرأاض طٔ ٜٔٗٓىة (ٕ .)ٙٛٓ/واتن لًر ألاد تن ىفت تن الاد ال سقشنت (ت ٕ٘ٛىة) النكت عمى كتاب ابن

الصالح تلقأه :رتأع تن ىادي الاد فت ىاادة التلث ال فات تالًاا  ،اإلسشاأ ،الادأن ،الانورة طٔ ٜٗٔٛم (ٕ.)ٙٛٓ/
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع (1431 )4ي2017/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٔ٘

يصطلح "صاحل" عهد اإليام أبي حامت الزاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٘) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ. )ٖٚ /

( )ٙانظر ترًاتو تتوسع :اتن أتت لاتم ىتد الرلان تن الاد الرازي (ت ٖٕٚىة) الجرح والتعديل طت  ،اًفس دائرة الا ارف
ال واانأ ،تلأدر آتاد الدالن اليند تلوأر :دار إلأاء التراث ال رتت تأروت طٔ ٕٜ٘ٔم (ٔ .)ٖٜٗ /وال فأفت اإلرشاد

في معرفة عمماء الحديث (ٕ .)ٙٛٔ/وال طأب ألاد تن ىفت التادادي (ت ٖٗٙىة) تاريخ بغداد تلقأه :د .تلار
ىواد دار الارب اإلسشات تأروت.طٔ ٕٕٓٓٓم (ٕ .)ٗٔٗ /واتن ىساالر ىفت تن اللسن تن ىت ،اهلل (ت ٔ٘ٚىة)

تاريخ مدينة دمشق تلقأه :ىار تن غراا ،ال اروي دار الفالر تأروت ٜٜ٘ٔم (ٕ٘ .)ٖ/والازي أوسف تن ىتد

الرلان تن أوسف (ت ٕٗٚىة) تهذيب الكمال في أسماء الرجال تلقأه :د .تلار ا روف اؤسس ،الرسال ،تأروت طٔ

ٜٓٔٛم (ٕٗ .)ٖٛٔ/والذىتت الاد تن ألاد تن ىواان (ت ٚٗٛه) سير أعالم النبالء تلقأه :ل أب األرنؤوط
اؤسس ،الرسال ،تأروت طٜٜٖٔ ٜم (ٖٔ.)ٕٗٚ/

( )ٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٖٖٔ/

( )ٛانظر :اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ .)ٖٖٔ/واتن س د الاد تن س د اليالات(ت ٖٕٓه) الطبقات الكبرى دار
لادر تأروت (٘ .)ٗٛٗ/وألاد اتن لنتل اللأتانت العمل ومعرفة الرجال(رواية ابنه عبد اهلل) ،تلقأه :ولت اهلل ىتاس

الاالتب اإلسشات تأروت طٔ ٜٔٛٛم (ٔ .)ٕٗٓ/والت اري الاد تن إسااىأل الً فت (ت ٕ٘ٙىة) التاريخ الكبير دار

الفالر تأروت ٜٔٛٙم (ٔ .)ٖٕٛ /واتن لتان الاد تن لتان تن ألاد التستت الثقات تلقأه :السأد لرف الدأن ألاد

دار الفالر طٔ ٜ٘ٔٚم (ٗ .)ٔٗ/والاىأر ىفااء األالار تلقأه :م .شأليار دار الالتب ال فاأ ،تأروت ٜٜٔ٘م

(صٔٗٔ) ( .)ٖٜٙوالتاًت سفأاان تن فف القرطتت األندلست (ت ٗٗٚىة) التعديل والتجريح لان رج لو الت اري ت
الًااع الللأ

تلقأه :أتو لتات ،لسأن دار الفواء الرأاض طٔ ٜٔٛٙم (ٔ )ٖٜٗ /واتن ىساالر تاريخ مدينة دمشق

( .)ٕٖٖ /ٚواافطاي ىشء الدأن تن وفأج الترالت اللنفت (ت ٕٚٙىة) إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال تلقأه:
ىادل الاد وأساا ،أتراىأم الفاروه اللدأو ،الر طٔ ٕٔٓٓم (ٔ )ٖٕٓ /والذىتت الاد تن ألاد تن ىواان (ت
ٚٗٛه) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،تلقأه :الاد ىواا ،دار القتف ،لفوقا  ،اإلسشاأً ،دة طٔ

ٖٔٗٔىة (ٔ .)ٕٕٙ /واتن لًر ألاد تن ىفت ال سقشنت (ٕ٘ٛه) تهذيب التهذيب دار الفالر تأروت طٔ ٜٗٔٛم
(ٔ .)ٕٔٚ /وتقريب التهذيب تلقأه :الاد ىواا ،دار الرلأد سورأا طٔ ٜٔٛٙم (صٗ.)ٕٙٓ( )ٜ

( )ٜاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٜٔ٘/

(ٓٔ) انظر :اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ .)ٜٔ٘/وألاد اتن الاد تن لنتل اللأتانت (ت ٕٔٗىة) الجامع في العمل ومعرفة
الرجال ألحمد بن حنبل(رواأ ،الاروذي وغأره) تلقأه :ول اهلل ىتاس الدار السففأ ،اليند طٔ ٜٔٛٛم (صٕ)ٔٚ

( )ٖٓٚوال ًفت ألاد تن ىتد اهلل تن لال

معرفة الثقات تلقأه :ىتد ال فأم التستوي االتت ،الدار الادأن ،الانورة طٔ

ٜ٘ٔٛم (ٔ )ٕٕٗ /وأتو زرى ،الرازي ىتأد اهلل تن ىتد الالرأم (ت ٕٗٙىة) الضعفاء طتع ضان التاب أتو زرى ،الرازي
وًيوده ت السن ،النتوأ ،لس دي اليالات ىاادة التلث ال فات تالًاا  ،اإلسشاأ ،المدينة النبوية ٕٜٔٛم (ٖ)ٛٗ٘ /

واتن لتان الثقات ( )ٕٜ /ٙوالاىأر ىفااء األالار (ص )ٕٔٔٗ( )ٕٕٜوالازي تهذيب الكمال (ٖ )ٗ٘ /واتن
لاىأن أتو لفص ىار تن ألاد التادادي(ت ٖ٘ٛه) تاريخ أسماء الثقات تلقأه :لتلت الساارائت الدار السففأ،

الالوأت طٔ ٜٗٔٛم (ص )ٗ( )ٕٙواافطاي إكمال تهذيب الكمال (ٕ )ٔ٘ٗ /والذىتت الاد تن ألاد تن

ىواان(ت ٚٗٛه) تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم تلقأه :د .تلار ىواد ا روف دار الارب اإلسشات

تأروت طٔ ٖٕٓٓم (ٖ )ٖٙٔ /والالالف (ٔ )ٕٗٗ /واتن لًر تقرأب التيذأب (ص  )ٕٗ٘( )ٔٓٙوتيذأب
التيذأب (ٔ.)ٕٖٛ /

(ٔٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٔٚٓ/
ٕٕ٘ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع ( 1431 )4ي2017/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد ربٌ أبو صعيليك
(ٕٔ) انظر ترًاتو :اتن أتت لاتم الًرح والت دأل (ٕ )ٔٚٓ /وألاد العمل ومعرفة الرجال (رواأ ،اتنو) (ٕ )ٜٗ٘ /والعمل
ومعرفة الرجال (رواأ ،الاروذي) (ص( )ٗٓٚ( )ٕٔ٘ :ص )ٗٚ٘( )ٕٖٜوسؤاطت أتت داود لإلاام ألاد تن لنتل ت
ًرح الرواة وت دأفيم تلقأه :د.زأاد انلور االتت ،ال فوم واللالم الادأن ،الانورة طٔ ٗٔٗٔىة (ص)٘ٚٔ( )ٖٙٙ :

واتن ا أن أتو زالرأا ألأ تن ا أن معرفة الرجال (رواأ ،اتن الرز) تلقأه :الاد القلار اًاع الفا ،ال رتأ ،داله

طٔ ٜ٘ٔٛم (ٔ )ٛ٘ /والتاريخ (رواأ ،الدوري) تلقأه :ألاد نور سأف ارالز التلث ال فات والأاء التراث اإلسشات

اال ،الاالرا ،ط ٔ ٜٜٔٚم (ٖ )ٕٙٙ /وسؤالت ابن الجنيد لبن معين تلقأه :ألاد نور سأف دار االتت ،الدار
الادأن ،الانورة طٔ ٓٓٗٔه (ص )ٕٛٚ( )ٗٚ٘ :ومن كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (رواأ ،طياان)

تلقأه :ألاد نور سأف دار الاأاون لفتراث داله (ص( )ٕٛٓ( )ٛٛ :ص )ٖ٘ٛ( )ٔٔٔ :وال ًفت ا ر  ،الوقات

(ٔ )ٕٕ٘ /وال قأفت الاد تن ىار تن اوس

الضعفاء الكبير تلقأه :ىتد الا طت وف ًت دار الاالتت ،ال فاأ ،تأروت

طٔ ٜٗٔٛم (ٔ )ٚٛ /واتن لتان الثقات ( )ٗٗ /ٙواتن ىدي ىتداهلل تن ىدي تن ىتداهلل الًرًانت الكامل في

ضعفاء الرجال تلقأه :ألأ غزاوي دار الفالر تأروت طٖ ٜٔٛٛم (ٔ )٘ٔٚ /واتن لاىأن تاريخ أسماء الثقات

(ص )ٖٔ( )ٕٛوالتاًت التعديل والتجريح (ٔ )ٖٙٚ /وال طأب تاريخ بغداد )ٔٚٛ /ٚ( ،واافطاي إالاال تهذيب
الكمال (ٕ )ٔٚٔ /والذىتت الكاشف (ٔ )ٕٗٙ /والاانت ت الض فاء تلقأه :د .نور الدأن ال تر .دار إلأاء التراث

تأروت ط ٔ ٔ ٖٜٔىة (ٔ )ٛٔ /وميزان العتدال في نقد الرجال تلقأه :ىفت التًاوي دار الا ر  ،تأروت (ٔ/
 )ٕٕٛوديوان الضعفاء والمتروكين وخمق من المجهولين وثقات فيهم لين تلقأه :لااد األنلاري االتت ،النيض ،اللدأو،

اال ،طٕ ٜٔٙٚم (ص ٖٖ) (ٔٓٗ) وذالر أسااء ان تالفم أو وىو اووه تلقأه :الاد لالور أارأر الاأادأنت االتت،
الانار الزرواء طٔ ٜٔٛٙم (ص )ٖٗ( )ٗ٘ :وسير أعالم النبالء ( )ٗٚٙ /ٛوتاريخ اإلسالم (ٗ )٘ٛٓ /واتن

لًر تهذيب التهذيب (ٔ )ٕٜٚ /وتقريب التهذيب( ،ص.)ٗٗ٘( )ٔٓٚ

(ٖٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٕ٘ٚ /

(ٗٔ) انظر :اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ )ٕ٘ٚ /وألاد العمل ومعرفة الرجال (رواأ ،اتنو) (ٕ/ٕ( )ٗٛٛ /ٕ( )ٜٖ /
 )ٜ٘ٔوال فل ومعرفة الرجال(رواأ ،الاروذي) تلقأه :لتلت الساارائت االتت ،الا ارف الرأاض طٔ ٜٔٗٓه

(صٕ٘ٔ) (٘ .)ٕٜوألاد سؤالت أبي داود (صٕٖٕ) (ٕٕٕ) واتن لتان الثقات ( .)ٖ٘ /ٙوالداروطنت ىفت تن

ىار التادادي(ت ٖ٘ٛه) سؤالت أبى بكر البرقانى لمدارقطني في الجرح والتعديل تلقأه :اًدي السأد اتراىأم االتت،
القرآن (صٓ .)ٙواتن لاىأن تاريخ أسماء الثقات (ص ٖٓ) ( )ٕٙوالتاًت التعديل والتجريح (ٔ .)ٖٛٛ /والازي

تهذيب الكمال (ٖ .)ٜٗٗ /واافطاي اإلكمال (ٕ )ٖٖٗ /والذىتت سير أعالم النبالء ( .)ٖٔ٘ /ٙوالالالف (ٔ/

ٕ )ٕٙواتن لًر تهذيب التهذيب (ٔ )ٕٗٔ /وتقريب التهذيب (ص.)ٕٙ٘( )ٜٔٔ

(٘ٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٖٖٕ /

( )ٔٙانظر :اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ )ٖٖٕ /واتن ا أن التاريخ (رواأ ،الدوري) (ٖ )ٕٚٓ /واتن ا أن سؤالت
ابن الجنيد (ص٘ .)ٚٚٛ( )ٗٙواتن س د الطبقات الكبرى ( )ٖٜٖ /ٙوال ًفت معرفة الثقات (ٔ .)ٕٔٚ /وأتو
داود سفأاان تن األل ث السًستانت (ت ٕ٘ٚه) سؤالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل

تلقأه :د.الاد واسم ال اري ىاادة التلث ال فات تالًاا  ،اإلسشاأ ،الادأن ،الانورة طٔ ٖٜٔٛم (ص )ٜٔ٘

(ٔٗٔ) .وال قأفت الضعفاء الكبير (ٔ .)ٜٔٔ /واتن لاىأن تاريخ أسماء الثقات (صٖٗ) (ٕٓٔ) .واتن لتان

الثقات ( .)ٛ٘ /ٙوال طأب تاريخ بغداد ( .)ٕ٘ٔ /ٚواافطاي إكمال تهذيب الكمال (ٕ .)ٕٙ /والذىتت الكاشف

(ٔ .)ٕٖٕ /والمغني في الضعفاء (ٔ )ٙٙ /وميزان العتدال (ٔ )ٔٚ٘ /واتن لًر تهذيب التهذيب (ٔ)ٕٔٔ /
وتقريب التهذيب (ص.)ٖٕٓ( )ٜٛ

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع (1431 )4ي2017/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٕ٘

يصطلح "صاحل" عهد اإليام أبي حامت الزاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ٔٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ.)ٕٕ٘ /
( )ٔٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ )ٕٕ٘ /وألاد العمل ومعرفة الرجال(رواأ ،اتنو) (ٔ .)ٖٛٙ/والت اري التاريخ الكبير

(ٖ )ٖٕٗ /وال ًفت معرفة الثقات (ٔ )ٖٖٙ /واتن لتان الثقات ( )ٖٔٔ/ٙوالذىتت الكاشف (ٔ )ٖٜٛ /واتن
لًر تهذيب التهذيب (ٖ )ٕٛٙ /وتقريب التهذيب (صٕٓٔ) (ٗ٘.)ٜٔ

( )ٜٔاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٗ.)ٖٚ /
(ٕٓ) اتن س د الطبقات الكبرى ( )ٕ٘ٙ /ٚوال ًفت معرفة الثقات (ٔ )ٗٓٙ /وألاد سؤالت أبي داود (ص)ٖٕٚ
(ٓ .)ٗٙواتن أتت

أوا ،التاريخ الكبير (ٔ )ٜٖٗ /واتن لتان الثقات (ٗ .)ٕٛٓ /والاىأر ىفااء األالار

(ص٘٘ٔ) (ٗٔ .)ٚوالتاًت التعديل والتجريح (ٖ )ٜٔٓٛ /واافطاي إكمال تهذيب الكمال (٘ )ٖٕٚ /والذىتت
الكاشف (ٔ .)ٗٗٙ /واتن لًر تهذيب التهذيب (ٗ )ٔٓٓ /وتقريب التهذيب (صٕٕٗ) (.)ٕٜٗٔ

(ٕٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٗ.)ٖٕٗ /
(ٕٕ) اتن س د الطبقات الكبرى ( .)ٕٖ٘ /ٚوألاد العمل ومعرفة الرجال (رواأ ،اتنو) (ٔ .)ٗٔٙ /والت اري التاريخ الكبير،
(ٗ .)ٕٔٙ /واتن لتان الثقات (ٗ .)ٖ٘٘ /والذىتت الكاشف (ٔ )ٗٛٙ /واتن لًر تهذيب التهذيب (ٗ.)ٖ٘ٓ /
وتقريب التهذيب (ص.)ٕٙٚ

(ٖٕ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٔٙ /
(ٕٗ) اتن س د الطبقات الكبرى ( )ٖٖٗ /ٚوال ًفت معرفة الثقات (ٕ )ٕٕ /واتن لتان الثقات ( )ٙٔ /ٚواتن لاىأن
تارأخ أسااء الثقات (صٕٖٔ) ( )ٙٛٙوال طأب تاريخ بغداد (ٔٔ )ٚٙ /والتاًت التعديل والتجريح (ٕ)ٕٛٔ /
واافطاي إكمال تهذيب الكمال ( )ٕٙ٘ /ٚوالذىتت الكاشف (ٔ )٘ٗٔ /واتن لًر تهذيب التهذيب (٘)ٕٔٙ /
وتقريب التهذيب (ص.)ٖٕٖٗ( )ٕٜٚ

(ٕ٘) اتن أتت لاتم ،الجرح والتعديل (٘.)ٛٛ /
( )ٕٙاتن لتان الثقات ( .)ٖٜ٘ /ٛوالتاًت التعديل والتجريح (ٕ .)ٖٛ٘ /والازي تهذيب الكمال (٘ٔ .)ٕٔٔ /واافطاي

إكمال تهذيب الكمال ( .)ٜٗٓ /ٚوالذىتت الكاشف (ٔ .)ٖ٘ٙ /وسير أعالم النبالء (ٕٔ .)ٕٗٓ /واتن لًر تهذيب

التهذيب (٘ .)ٕٙٗ /وتقريب التهذيب (ص.)ٖٖٜٕ( )ٖٓٛ
( )ٕٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٜٚ /

( )ٕٛال ًفت الثقات (ٕ .)ٗٗ /واتن س د الطبقات الكبرى (٘ .)ٗٛٙ /وألاد العمل ومعرفة الرجال(رواأ ،اتنو) (ٔ.)ٗٓٔ/
والت اري التاريخ الكبير (٘ .)ٖٖٔ /واتن لتان الثقات ( .)ٖٗ /ٚوالتاًت التعديل والتجريح (ٕ .)ٛٗٓ /واافطاي

إالاال تهذيب الكمال ( .)ٖٓ /ٛوالذىتت الكاشف (ٔ .)٘ٙٚ /واتن لًر تهذيب التهذيب (٘ .)ٕٜٖ /وتقريب
التهذيب (صٖٔٔ) (ٖٖٓٗ).
( )ٕٜاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٕٔٙ /
(ٖٓ) ال ًفت الثقات (ٕ .)٘ٓ /واتن لتان الثقات ( .)ٖٕ /ٚالداروطنت سؤالت البرقاني (ص .)٘ٙ( )ٜٔوالتاًت التعديل
والتجريح (ٕ .)ٛٗ٘/والذىتت الكاشف (ٔ .)ٖ٘ٛ /وميزان العتدال (ٕ )ٗٚٓ /واتن لًر تهذيب التهذيب (٘.)ٖٕ٘/
وتقريب التهذيب (ص.)ٖٕٖ٘( )ٖٔٚ
(ٖٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٕٕٜ /
(ٕٖ) الت اري التاريخ الكبير (٘ .)ٕٚٚ /واتن لتان الثقات ( )ٖٛ/ٚومشاهير عمماء األمصار (صٖٔٓ) (ٕٔ٘ٔ).
والداروطنت سؤالت الحاكم (صٖٖٕ) ( .)ٖٚٛواللاالم الاد تن ىتداهلل النأساتوري سؤالت السجزي لمحاكم تلقأه:

ٕٗ٘ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع ( 1431 )4ي2017/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد ربٌ أبو صعيليك
او ه ىتد القادر دار الارب اإلسشات تأروت طٔ ٜٔٛٛم (صٖٗٔ) واتن أونس ىتد الرلان تن ألاد اللد ت
(ت ٖٗٚىة) تاريخ ابن يونس المصري دار الالتب ال فاأ ،تأروت طٔ ٕٔٗٔ ىة (ٔ .)ٖٓٔ/والتاًت التعديل
والتجريح (ٕ .)ٕٛٙ /والذىتت الكاشف (ٔ .)ٕٙٙ /واتن لًر تهذيب التهذيب ( .)ٔٙ٘ /ٙوتقريب التهذيب

(ص.)ٖٜٛٗ( )ٖٖٜ

(ٖٖ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘ .)ٕٗٛ /وًاء ت تيذأب اتن لًر( : )ٕٔ٘/ٙووال أتو لاتم :ساع ان أتأو وىو وق.،

(ٖٗ) اتن س د الطبقات الكبرى ( )ٕٔٛ /ٙوال ًفت الثقات (ٕ )ٛٔ/والت اري التاريخ الكبير (٘ )ٕٜٜ/واتن لتان الثقات
(٘ .)ٚٙ/والذىتت الكاشف (ٔ .)ٖٙٗ/واتن لًر تهذيب التهذيب ( .)ٕٔ٘/ٙوتقريب التهذيب (صٖٗٗ) (ٕٗ.)ٖٜ

(ٖ٘) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٖٜٓ/

( )ٖٙألاد العمل ومعرفة الرجال (رواأ ،اتنو) (ٔ .)ٗٔٔ/والت اري التاريخ الكبير (٘ .)ٖٚ٘/وأتو داود سؤالت اآلجري

(صٕٕٗ) ( .)ٖٜٓواتن لتان الثقات (٘ .)ٙ٘ /والتاًت التعديل والتجريح (ٕ .)ٜٛٗ/واافطاي إكمال تهذيب
الكمال ( .)ٙ /ٜوالذىتت الكاشف (ٔ .)ٜٙٚ /واتن لًر تقريب التهذيب (صٓ.)ٕٜٗٚ( )ٖٚ

( )ٖٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٖٗٙ/

( )ٖٛاتن س د الطبقات الكبرى ( .)ٕٖٛ /ٚوالت اري التاريخ الكبير (٘ .)ٗٔٓ/واتن لتان الثقات (٘ .)ٔٔٚ /واافطاي

إكمال تهذيب الكمال ( .)ٖٓ٘ /ٛوالذىتت الكاشف (ٔ .)ٙٙٗ/واتن لًر تهذيب التهذيب ( .)ٖٜٛ /ٙوتقريب
التهذيب (صٕ.)ٕٗٔٚ( )ٖٙ

( )ٖٜاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٖ٘ٗ/

(ٓٗ) اتن ا أن التاريخ (رواأ ،اتن الرز) (ٔ )ٜٛ /وسؤالت ابن الجنيد (ص )ٖٗٗ( )ٖٜٚوالت اري التاريخ الكبير (٘/
ٕٓٗ) واتن لتان الثقات ( )ٖٛ٘ /ٛوال فأفت اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ٔ )ٕٜٚ/والتاًت التعديل

والتجريح (ٕ )ٜٖٓ /والازي تهذيب الكمال ( )ٖٖٔ /ٔٛواافطاي إكمال تهذيب الكمال ( )ٖٔٚ/ٛوالذىتت الالالف

(ٔ )ٙٙ٘ /وميزان العتدال (ٕ )ٕ٘ٚ ٙ٘ٙ /واتن لًر تهذيب التهذيب ( )ٖٜٜ /ٙوتقريب التهذيب( ،صٖ)ٖٙ
(.)ٗٔٛٙ

(ٔٗ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٖٛٗ/

(ٕٗ) اتن س د الطبقات الكبرى ( )ٕٗ٘/ٚوألاد العمل ومعرفة الرجال (رواأ ،اتنو) (ٔ .)ٕٚ/ٖ( )ٖٜٜ/وسؤالت أبي داود
(ص )ٖٕٙوال ًفت الثقات (ٕ .)ٜٚ /والت اري التاريخ الكبير ( .)ٔٗ/ٙواتن لتان الثقات (٘ .)ٕٖٔ /والتاًت

التعديل والتجريح (ٕ .)ٜٛٚ/والذىتت الكاشف (ٔ .)ٙ٘ٙ/وسير أعالم النبالء ( .)ٖٔٓ/ٙواتن لًر تهذيب

التهذيب ( .)ٖٗٔ/ٙوتقريب التهذيب (ص.)ٕٗٔٓ( )ٖ٘ٚ

(ٖٗ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٖٛٛ /

(ٗٗ) ألاد سؤالت أبي داود (صٖ٘ٗ) ( .)ٕ٘ٚوال ًفت الثقات (ٕ .)ٜٚ/والت اري التاريخ الكبير ( .)ٕٙ/ٙواتن لتان

الثقات ( .)ٔٔ٘ /ٚواتن لاىأن تاريخ أسماء الثقات (صٕ .)ٜٖٚ( )ٔٙوالتاًت التعديل والتجريح.)ٜٜٛ /ٕ( ،

والذىتت الكاشف (ٔ .)ٙ٘ٙ /واتن لًر تهذيب التهذيب ( .)ٖٗٙ /ٙوتقريب التهذيب (ص.)ٗٔٓٛ( )ٖ٘ٛ

(٘ٗ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٜٔٙ /ٛ

( )ٗٙاتن س د الاد تن س د تن انأع اليالات (ت ٖٕٓىة) الطبقات الكبرى تلقأه :الاد ىتد القادر ىطا دار الالتب ال فاأ،

تأروت طٔ ٜٜٓٔم (٘ .)ٖٗٔ/والت اري التاريخ الكبير ( .)ٕٖٚ/ٚواتن لتان الثقات ( .)ٗٗٛ/ٚوالتاًت التعديل
والتجريح (ٕ .)ٕٚٓ/واافطاي إكمال تهذيب الكمال (ٔٔ )ٔٛٓ/والذىتت الكاشف (ٕ )ٕٙٓ/تاريخ اإلسالم (ٖ.)ٖٖ٘/
واتن لًر تهذيب التهذيب (ٓٔ )ٖٔٛ /وتقريب التهذيب (صٖٓ٘) (.)ٙٙٗٚ

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع (1431 )4ي2017/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕ٘٘

يصطلح "صاحل" عهد اإليام أبي حامت الزاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ٗٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٕٖٔ/ٛ

( )ٗٛالت اري التاريخ الكبير ( .)ٖٕ٘ /ٚواتن لتان الثقات ( .)ٗٙٙ /ٚوالذىتت الكاشف (ٕ .)ٕٛٛ /واتن لًر تقريب
التهذيب (صٖٗ٘) (ٕ٘.)ٙٛ

( )ٜٗاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٕٚٚ /ٛ

(ٓ٘) اتن س د الطبقات الكبرى ( .)ٖٖٓ /ٙوألاد العمل ومعرفة الرجال (رواأ ،اتنو) (ٔ .)ٖٕٛ/والت اري التاريخ الكبير،
( )ٖٜٓ /ٚواتن لتان الثقات ( .)ٜٗٔ/ٚوال ًفت الثقات (ٕ )ٕٜٔ /والتاًت التعديل والتجريح (ٕ.)ٕٚ٘ /
والازي تهذيب الكمال ( .)ٖٖٖ /ٕٛواافطاي إكمال تهذيب الكمال (ٔٔ .)ٖٔٔ /والذىتت الكاشف (ٕ.)ٕٛٗ /
واتن لًر تهذيب التهذيب (ٓٔ .)ٕٕ٘/تقريب التهذيب (صٕٗ٘) (.)ٜٙٛٔ

(ٔ٘) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٜٔٗ/ٜ

(ٕ٘) ال ًفت الثقات (ٕ )ٖٕ٘ /والت اري التاريخ الكبير ( )ٕٚٙ /ٛواتن لتان الثقات ( )ٜٕ٘ /ٚوالتاًت التعديل
والتًرأ

(ٖ )ٕٔٔٛ /واافطاي إالاال تهذيب الكمال (ٕٔ )ٖٔٔ /والذىتت الكاشف (ٕ )ٖٙٙ /واتن لًر

تهذيب التهذيب )ٕٔٗ /ٔٔ( ،وتقريب التهذيب (صٓ.)ٚ٘٘٘( )ٜ٘

(ٖ٘) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٗ.)ٗٚٙ /

(ٗ٘) ألاد العمل ومعرفة الرجال (رواأ ،اتنو) (ٕ )ٖ٘ٓ /واتن لتان الثقات ( )ٜٗٛ /ٙوالتاًت التعديل والتجريح (ٕ/
٘ٓ )ٙوالازي تهذيب الكمال (ٖٔ )ٖٜٛ /واافطاي إكمال تهذيب الكمال ( )ٙٛ /ٚوالذىتت الكاشف (ٔ)٘ٔٗ /
واتن لًر تهذيب التهذيب (٘ )ٔٙ /وتقريب التهذيب (صٕ.)ٖٕٓٔ( )ٕٛ

(٘٘) وًاء ت ض فاء ال قأفت(َّٖ : )ٗٙٗ/
اللناط.
( )٘ٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٜٓ /ٚ

( )٘ٚاتن س د الطبقات الكبرى ( )ٖٙٗ /ٙوال ًفت الثقات (ٕ .)ٕٓٛ/واتن ا أن التاريخ (رواأ ،الدوري) (ٖ.)ٕٙٚ/
وسؤاطت اتن الًنأد (ص .)ٕٜٗ( )ٖٜٚوألاد العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهلل (ٔ .)ٖٗٗ/والت اري

التاريخ الكبير ( .)ٖٜٔ /ٚوال قأفت الضعفاء الكبير (ٖ )ٗٙٗ/واتن ىدي الكامل في ضعفاء الرجال (.)ٔٗ٘/ٚ
واتن لتان الثقات ( .)ٖٕٖ/ٚوالتاًت التعديل والتجريح (ٖ .)ٖٔٓ٘/والذىتت ميزان العتدال (ٖ .)ٖٖٙ/وسير

أعالم النبالء ( .)ٖٓ/ٚوذالر ان تالفم أو وىو اووه (صٔ٘ٔ) ( .)ٕٚٚواتن لًر تهذيب التهذيب ()ٖٓٓ /ٛ
وتقريب التهذيب (ص.)٘ٗٗٔ( )ٗٗٛ

( )٘ٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٕٙٛ/

( )ٜ٘اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ .)ٕٙٛ/واتن ا أن التاريخ (رواأ ،الدوري) (ٗ .)ٕٓ /والت اري التاريخ الكبير/ٕ( ،
 .)ٖٛواتن لتان الثقات ( .)ٛٓ/ٙوال ًفت الثقات (ٔ .)ٕٖٔ/واافطاي اإلكمال (ٕ .)ٖٔ/والذىتت الكاشف (ٔ/

ٖٕٓ) .واتن لًر تهذيب التهذيب (ٔ .)ٜٔٙ/تقريب التهذيب (ص.)ٖٖٔ( )ٛٙ

(ٓ )ٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٖٜٖ/

(ٔ )ٙانظر :اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ .)ٖٜٖ/واتن لتان الثقات ( )ٖٔٓ/ٙواللاالم أتو ىتد اهلل الاد تن ىتد اهلل

النأساتوري (ت ٘ٓٗىة) المستدرك عمى الصحيحين تلقأه :الطف ىطا دار الالتب ال فاأ ،تأروت طٔ ٜٜٓٔم (ٕ/

ٕٔ) .وال فأفت اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ٔ .)ٜٔ٘/الداروطنت ىفت تن ىار التادادي (ت ٖ٘ٛه) سؤالت
السممي لمدارقطني تلقأه :رأه ان التالوأن تإلراف :د .س د اللاأد ود .الد الًرأست طٔ ٕٔٗٚه (صٗٗٔ).

( )ٜٚواافطاي إكمال تهذيب الكمال (ٖ .)ٕٗ/والذىتت الكاشف (ٔ .)ٕٚ٘/وميزان العتدال (ٔ .)ٖٗٛ/واتن لًر
تهذيب التهذيب (ٔ .)ٗٛٛ/وتقريب التهذيب (ص.)ٕٚ٘( )ٕٔٚ

 ٕ٘ٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع ( 1431 )4ي2017/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد ربٌ أبو صعيليك
(ٕ )ٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ.)ٕٖٔ/

(ٖ )ٙالت اري التاريخ الكبير (ٕ .)ٖٖ٘/واتن لتان الثقات (ٗ .)ٜٔٗ/والازي تهذيب الكمال ( .)ٗٓٔ/ٚوالذىتت
الكاشف (ٔ .)ٖ٘٘ /وتاريخ اإلسالم (ٖ .)ٕٛ٘/واتن لًر تهذيب التهذيب (ٖ .)٘ٓ/وتقريب التهذيب( ،صٕ)ٔٛ

(ٕ.)ٔ٘ٙ

(ٗ )ٙان لن اء داله ط لن اء الأان.

(٘ )ٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ.)ٕٜٔ /

( )ٙٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ )ٕٜٔ /وال ًفت معرفة الثقات (ٔ )ٖٕٙ /والت اري التاريخ الكبير (ٖ )ٜٜ /وأتو
زرى ،الضعفاء (ٖ )ٕٛٙ /واتن لتان الثقات (ٗ )ٔٛٗ /واتن ىساالر تاريخ دمشق (٘ٔ )ٖٓٚ /والذىتت الكاشف

(ٔ )ٖ٘ٛ/وسير أعالم النبالء (ٗ )ٜٕٗ /وتاريخ اإلسالم .)ٔٓٛٙ/ٕ( ،واتن لًر تهذيب التهذيب (ٖ )٘ٚ/وتقريب
التهذيب( ،صٖ.)ٔ٘ٚٙ( )ٔٛ

( )ٙٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ.)ٗٛ٘/

( )ٙٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ .)ٗٛ٘/والت اي التاريخ الكبير (ٖ )ٕٜٙ/وأتو زرى ،الضعفاء (ٖ .)ٛٓ٘/واتن لتان
الثقات ( )ٖٖٓ /ٙواللاالم الاد تن ىتداهلل النأساتوري سؤالت الحاكم النيسابوري لمدارقطني تلقأه :د .او ه ىتدالقادر

االتت ،الا ارف الرأاض طٔ ٜٗٔٛم (صٕٗٔ) (٘ )ٕٚواافطاي إكمال تهذيب الكمال (ٗ )ٖٓٚ/والذىتت ميزان

العتدال (ٕ )ٖ٘/والكاشف (ٔ )ٖٛٛ/وتهذيب التهذيب (ٖ )ٕٕٚ/وتقريب التهذيب (صٕٗٓ) (.)ٔٛ٘ٙ

( )ٜٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ.)ٕ٘ٗ/

(ٓ )ٚاتن س د الطبقات الكبرى ( .)ٖٖٓ /ٙوال ًفت الثقات (ٔ .)ٖٚٗ/والت اري التاريخ الكبير (ٖ .)ٖٙٚ/واتن لتان
الثقات ( .)ٖٕٚ /ٙومشاهير عمماء األمصار (صٔ .)ٖٔٓٚ( )ٕٙوالازي تهذيب الكمال ( .)٘ٓٗ/ٜوالذىتت

الكاشف (ٔ .)ٕٗٔ /واتن لًر تهذيب التهذيب (ٖ .)ٖٕٛ /وتقريب التهذيب (صٕٕٓ) (.)ٕٜٓٙ

(ٔ )ٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٗ.)ٗٔ/

(ٕ )ٚاتن ا أن التاريخ (رواأ ،الدارات) (صٕٗٔ) ( .)ٖٛٛوال ًفت الثقات (ٔ .)ٗٓٔ/وألاد سؤالت أبي داود

(صٖٕٗ) (ٕٖٕ) .والت اري التاريخ الكبير (ٖ .)ٜٗٗ /واتن لتان المجروحين (ٔ .)ٖٕٖ /واتن ىدي الكامل في
ضعفاء الرجال (ٗ .)ٗ٘ٗ /وال طأب تاريخ بغداد(ٓٔ .)ٜٙ/واافطاي إكمال تهذيب الكمال (٘ .)ٖٕٓ/والذىتت

الكاشف (ٔ .)ٗٗٓ/واتن لج تهذيب التهذيب (ٗ )٘٘ /وتقريب التهذيب (ص.)ٕٖ٘ٓ( )ٕٖٛ

(ٖ )ٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٗ.)ٕٖ٘ /

(ٗ )ٚال ًفت الثقات (ٔ )ٕٗٗ/وألاد العمل ومعرفة الرجال (رواأ ،اتنو) (ٖ )ٗٚ٘/واتن الادأنت ىفت تن ىتد اهلل الس دي
(ت ٖٕٗىة) العمل تلقأه :الاد األىظات الاالتب اإلسشات تأروت طٕ ٜٓٔٛم (ص .)ٜٛوالت اري التاريخ

الكبير (ٗ .)ٔٗٚ /وأتو داود سؤالت اآلجري (ص .)ٕ٘ٙواتن لتان الثقات ( .)ٕٗٔ/ٙوالازي تهذيب الكمال (ٕٔ/

ٕٗٗ) .واافطاي إكمال تهذيب الكمال ( .)ٖٔٙ /ٙوالذىتت الكاشف (ٔ )ٕٗٚ/واتن لًر تهذيب التهذيب (ٗ/
ٔ .)ٕٚوتقريب التهذيب (صٓ.)ٕٙٛٛ( )ٕٙ

(٘ )ٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٗ.)ٕٖٙ/

( )ٚٙال ًفت الثقات (ٔ )ٜٗٔ /ألاد العمل ومعرفة الرجال (رواأ ،اتنو) (ٖ .)ٚ /الت اري التاريخ الكبير (ٗ.)ٔ٘ٙ /
واتن لتان الثقات ( .)ٜٗٔ/ٙواتن لاىأن تاريخ أسماء الثقات (صٖٓٔ) (ٖ .)ٗٛواافطاي إكمال تهذيب الكمال

(٘ )ٕٜٗ /والازي تهذيب الكمال (ٔٔ .)ٕٕٚ /والذىتت الكاشف (ٔ .)ٗ٘ٔ/ميزان العتدال (ٕ )ٔٛ٘/واتن لًر

تهذيب التهذيب (ٗ .)ٖٔٔ /تقريب التهذيب (ص .)ٕٗٙٛ( )ٕٗٙوستط اتن ال ًات إتراىأم تن الاد اللفتت الكشف
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع (1431 )4ي2017/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕ٘ٚ

يصطلح "صاحل" عهد اإليام أبي حامت الزاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحثيث عمن رمي بوضع الحديث تلقأه :لتلت الساارائت االتت ،النيض ،ال رتأ ،تأروت طٔ ٜٔٛٚم (ص)ٕٔٚ

(.)ٖٔٛ

( )ٚٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٗ.)ٕٗٛ /

( )ٚٛاتن س د الطبقات الكبرى (٘ )ٗٛ٘ /واتن ا أن التاريخ(رواأ ،الدوري) (ٖ )ٜٚ /وألاد سؤالت أبي داود
(صٖٖٕ) ()ٕٕٙ

والت اري التاريخ الكبير (ٗ )ٕٜٖ /واتن لتان الثقات (ٗ )ٖٚٛ /واافطاي إكمال تهذيب الكمال ( )ٖٙٙ /ٙوالذىتت
الكاشف (ٔ )ٕ٘ٓ /واتن لًر تهذيب التهذيب (ٗ )ٜٗٔ /وتقريب التهذيب (ص.)ٕٚٙ

( )ٜٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٜٔ /

(ٓ )ٛال ًفت الثقات (ٕ )ٖٗ /والت اري التاريخ الكبير (٘ )ٕٔ٘ /واتن لتان الثقات (٘ )ٖٔ /والازي تهذيب الكمال
(٘ٔ )ٔٚٚ /واافطاي إكمال تهذيب الكمال ( )ٕٓ /ٛوالذىتت الكاشف (ٔ )٘ٙٙ /واتن لًر تهذيب التهذيب
(٘ )ٕٛ٘ /وتقريب التهذيب (ص.)ٖٗٔ٘( )ٖٜٓ

(ٔ )ٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٕٛٗ /

(ٕ )ٛالت اري التاريخ الكبير (٘ )ٖٕ٘ /واتن لتان الثقات (٘ )ٔٓٙ /والداروطنت سؤالت البرقاني (صٕٗ) (ٔ)ٕٛ

(صٖٗ) (ٓ )ٕٜوالازي تهذيب الكمال ( )ٖٗٗ /ٔٚواافطاي إكمال تهذيب الكمال ( )ٕٖٛ /ٛوالذىتت الكاشف
(ٔ )ٙٗٙ /واتن لًر تهذيب التهذيب ( )ٕٕٛ /ٙوتقريب التهذيب (صٖٔ٘) (.)ٜٗٓٔ

(ٖ )ٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٖٕ /ٙ

(ٗ )ٛال ًفت الثقات (ٕ )ٜٙ /والت اري التاريخ الكبير ( )ٜٔٓ /ٙواتن لتان الثقات ( )ٗٔٛ /ٛوالداروطنت سؤالت
السممي (ص )ٕٕٛ( )ٕ٘ٚوالذىتت الكاشف (ٔ )ٕٙٔ /واتن لًر تهذيب التهذيب ( )ٔٓٗ /ٙوتقريب التهذيب

(صٕٖٖ) (ٖٗ.)ٖٚ

(٘ )ٛالجرح والتعديل طتن أتت لاتم (.)ٖ٘ٚ /ٙ

( )ٛٙرواه أتو داود السنن التاب اللأام تاب ت الراىأ ،ذلك (ٕ )ٕٖٖٚ( )ٖٓٓ/والتراذي ت السنن التاب اللوم تاب اا

ًاء ت الراىأ ،اللوم ت النلف التاوت ان ل تان للال راضان (ٖ )ٔٓٙ( )ٔٓٙ/ووال :لدأث لسن للأ ط ن ر و
إط ان ىذا الوًو ىف ىذا الففظ واتن ااً ،السنن التاب اللأام تاب اا ًاء ت النيت أن أتقدم راضان تلوم ...

(ٔ.)ٔٙ٘ٔ( )ٕ٘ٛ/

( )ٛٚاتن س د الاد تن س د تن انأع اليالات (ت ٖٕٓه) الطبقات الكبرى (اتام التات أن) تلقأه :زأاد انلور االتت،
ال فوم واللالم الادأنٔٗٓٛ ،ه (صٖٖٓ) .وال ًفت معرفة الثقات (ٕ .)ٜٔٗ /واتن ا أن التاريخ (رواأ ،الدارات)

(صٖ .)ٕٖٙ( )ٔٚوان الشاو ت الرًال (ص .)ٖٖٛ( )ٔٓٚوألاد سؤالت أبي داود (ص .)ٔٛٚ( )ٕٔٚوأتو

زرى ،الضعفاء (ٕ )ٖٛٛ /وال قأفت الضعفاء الكبير (ٖ )ٖٗٔ /واتن أتت أوا ،التاريخ الكبير (ٕ .)ٕٜ٘ /واتن
لتان الثقات (٘ .)ٕٗٚ /واتن ىدي الكامل في ضعفاء الرجال ( .)ٖٕٚ /ٙوال فأفت اإلرشاد في معرفة عمماء

الحديث (ٔ )ٕٔٛ /والذىتت الكاشف (ٕ .)ٔٓ٘/وميزان العتدال (ٖ .)ٕٔٓ/وسير أعالم النبالء ( )ٔٛٙ /ٙواتن
لًر تهذيب التهذيب ( .)ٔٛٙ /ٛوتقريب التهذيب (صٖ٘ٗ) (.)ٕ٘ٗٚ

( )ٛٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٜٛ /ٙ

( )ٜٛاتن ا أن التاريخ (رواأ ،الدوري) (ٗ )ٗٔٔ /والت اري التاريخ الكبير ( )ٖٔٗ /ٙواتن لتان الثقات ()ٖٜٗ /ٛ

وال طأب تاريخ بغداد (ٖٔ )ٕٔ /والذىتت الكاشف (ٕ )٘٘ /واتن لًر تهذيب التهذيب ( )ٕٗٛ /ٚوتقريب

التهذيب (صٓٔٗ) (.)ٗٛٙٚ

 ٕ٘ٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع ( 1431 )4ي2017/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد ربٌ أبو صعيليك
(ٓ )ٜاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٖٜٗ/ٙ

(ٔ )ٜاتن أتت لاتم الجرح والتعديل ( .)ٖٜٗ/ٙواتن س د الطبقات الكبرى ( .)ٖٗٔ/ٙوال ًفت الثقات (ٕ .)ٜ /واتن ا أن

من كالمه في الرجال (ص .)ٖٙ( )ٗٙوالت اري التاريخ الكبير ( )ٗٛٚ /ٙوأتو داود سؤالت اآلجري (ص)ٔٙٚ

( .)ٜٔ٘وال قأفت الضعفاء الكبير (ٖ )ٖٖٗ /واتن لتان الثقات ( )ٕ٘ٙ /ٚوالاىأر ىفااء األالار (صٓ)ٕٙ

(ٖ٘ٓٔ) .واتن لاىأن تاريخ أسماء الثقات (صٓ٘ٔ) (ٖٖ )ٛوالذىتت الكاشف (ٔ )ٕ٘ٔ /وميزان العتدال (ٕ/

 .)ٖ٘ٙوالمغني في الضعفاء (ٔ )ٖٕٔ /وذالر ان تالفم أو (صٗٓٔ) (ٓ )ٔٚواتن لًر تهذيب التهذيب (٘/
٘٘) .وتقريب التهذيب (ص )ٖٓٚ٘( )ٕٛٙواتن الاترد بحر الدم( ،صٔ.)ٗٛٛ( )ٛ

(ٕ )ٜاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٙ /ٚ

(ٖ )ٜالت اري التاريخ الكبير ( )ٗٛ /ٚواتن لتان الثقات ( )ٕٜٖ /ٚوالذىتت الكاشف (ٕ )ٔٓٚ /واتن لًر تهذيب
التهذيب ( )ٜٜٔ/ٛوتقريب التهذيب (ص.)ٕ٘ٚٔ( )ٖٗٚ

(ٗ )ٜاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٙ /ٚ

(٘ )ٜال ًفت الثقات (ٕ )ٜٔٚ /والت اري التاريخ الكبير ( )ٗٛ /ٚواتن لتان الثقات ( )ٕٜٕ /ٚوالذىتت الكاشف (ٕ/
 )ٔٓٚواتن لًر تهذيب التهذيب ( )ٜٔٚ /ٛوتقريب التهذيب (ص.)ٕٜ٘ٙ( )ٖٗٚ

( )ٜٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٔ٘٘ /ٚ

( )ٜٚاتن ا أن التاريخ(رواأ ،الدوري) (ٖ )ٜٔٛ /والت اري التاريخ الكبير ( )ٕٔٗ /ٚواتن لتان الثقات ()ٖ٘ٔ /ٚ
والداروطنت سؤالت الحاكم (ص٘ )ٗٙٓ( )ٕٙوالتاًت التعديل والتجريح (ٕ )ٙٔٓ /والذىتت الالالف (ٕ)ٔٗٙ /
وتاريخ اإلسالم (ٖ )ٗٛٗ /واتن لًر تهذيب التهذيب ( )ٕٗٗ /ٛوتقريب التهذيب (صٓ.)ٕ٘ٙٔ( )ٗٙ

( )ٜٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٖٓٗ /ٛ

( )ٜٜاتن أتت لاتم الجرح والتعديل ( )ٖٓٗ /ٛوالت اري التاريخ الكبير )ٖٕ٘ /ٚ( ،واتن لتان الثقات (٘)ٕٗٔ /

والذىتت الكاشف (ٕ )ٕٙٚ /وتاريخ اإلسالم (ٖ )ٜٛٓ /واتن لًر تهذيب التهذيب (ٓٔ )ٔٙٓ /وتقريب

التهذيب (صٖٖ٘) (.)ٜٙٙٛ

(ٓٓٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٜٔٗ /

(ٔٓٔ) انظر :اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ )ٜٔٗ /واتن س د الطبقات الكبرى (٘ )ٗٛ٘ /وألاد سؤالت أبي داود
(صٖٖٕ) ( )ٕٕٚوالت اري التاريخ الكبير (ٔ )ٖٚٓ /واتن لتان الثقات ( )ٕٛ /ٙوال طأب ألاد تن ىفت
التادادي الاتفه والافتره تلقأه :د.الاد اللاادي دار القادري داله طٔ ٜٜٔٚم (ٔ )ٖٕٗ /والازي تهذيب

الكمال (ٖ )ٕٔٛ /واافطاي اإلكمال (ٕ )ٜٜٔ /والذىتت ميزان العتدال (ٗ )ٕ٘ٛ /والذىتت تاريخ اإلسالم
(ٖ )ٖٕٚ /والكاشف (ٔ )ٕٜٗ /واتن لًر تهذيب التهذيب )ٖٕٙ /ٔ( ،وتقريب التهذيب (ص.)ٗٚٗ( )ٜٔٓ

(ٕٓٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٕٗٙ /

(ٖٓٔ) اتن ا أن التاريخ (رواأ ،اتن الرز) (ٔ )ٜٙ /واتن أتت أوا ،أتو تالر ألاد تن أتت أوا( ،ت ٕٜٚىة) التاريخ
الكبير تلقأه :لشح ىشل الفاروه اللدأو ،القاىرة طٔ ٕٓٓٙم (ٔ )ٖ٘ٚ /وأتو زرى ،الضعفاء (ٖ)ٜٛٗ /

واتن لتان الثقات (ٗ )ٕٛ /واافطاي إكمال تهذيب الكمال (ٕ )ٖٕٚ /والذىتت الكاشف (ٔ )ٕٙ٘ /واتن لًر

تهذيب التهذيب (ٔ )ٖٕٗ /وتقريب التهذيب (صٕٔٔ) (.)ٜٙ٘
(ٗٓٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٜٗٛ /

(٘ٓٔ) انظر :اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ )ٜٗٛ /واتن ا أن التاريخ (رواية الدوري)/ٗ( )ٕٖٜ /ٗ( )٘ٚٛ /ٖ( ،
ٕ٘٘) وألاد العمل ومعرفة الرجال (رواية ابنه) )ٖٔٓ /ٖ( ،والعمل (رواية المروذي)( ،ص( )ٕٔٓ( )ٙٛص)ٜٛ

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع (1431 )4ي2017/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٜ٘

يصطلح "صاحل" عهد اإليام أبي حامت الزاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ٕٔٚوالت اري التاريخ الكبير (ٕ )ٕٓٓ /وأتو داود سؤالت اآلجري (صٔ )ٖ٘ٗ( )ٕٙالنسائت ألاد تن

ل أب الضعفاء والمتروكين تلقأه ::الاود زاأد دار الوىت لفب طٔ ( ٖٜٔٙص )ٔٔٓ( )ٕٛواتن لتان الثقات
( )ٖٔ٘ /ٙواتن ىدي الكامل في ضعفاء الرجال (ٕ )ٖٜٙ /واتن لاىأن تاريخ أسماء الثقات( ،ص٘٘) (ٖ)ٔٙ

والداروطنت ىفت تن ىار التادادي (ت ٖ٘ٛه) سؤالت البرقاني لمدارقطني تلقأه :د.ىتدالرلأم القلقري التب َّأنو

ًاأفت تاالستان طٔ ٗٓٗٔىة (صٕٔ) ( )ٚٛواللاالم المستدرك (ٔ )ٖٙ٘ /واافطاي إكمال تهذيب الكمال (ٖ/
ٖٕٗ) والذىتت الكاشف (ٔ )ٕٜٙ /وميزان العتدال )ٗٔٛ /ٔ( ،واتن لًر تهذيب التهذيب (ٕ )ٔٓٛ /وتقريب
التهذيب (صٔٗٔ) (ٔ.)ٜٙ

( )ٔٓٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل.)ٔٓٔ /ٖ( ،

( )ٔٓٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ )ٔٓٔ /واتن ا أن أتو زالرأا ألأ تن ا أن التاريخ (رواية الدارمي) ،تلقأه :ألاد
نور سأف دار الاأاون لفتراث داله ٓٓٗٔ ىة (صٗ )ٕ٘٘( )ٜوالت اري التاريخ الكبير (ٕ )ٖٔٛ /واتن لتان

الثقات ( )ٔٛٔ /ٙوالازي تهذيب الكمال (٘ )ٖٖٚ /اافطاي إكمال تهذيب الكمال (ٖ )ٖٙٙ /والذىتت تاريخ

اإلسالم (ٖ )ٖٜٗ /والكاشف (ٔ )ٖٓٛ /واتن لًر تهذيب التهذيب )ٖٔٛ /ٕ( ،وتقريب التهذيب( ،صٓ٘ٔ) (ٔ.)ٜٔٓ

( )ٔٓٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٗ.)ٛٓ/

( )ٜٔٓألاد سؤالت أبي داود (صٕٔٔ) ( )ٔٙٚالت اري التاريخ الكبير )ٖٛٚ /ٔ( ،وال ًفت الثقات (ٔ )ٖٜٛ /واتن
لتان الثقات ( )ٖٚ٘ /ٙومشاهير عمماء األمصار (ص )ٖٔٓٚ( )ٕٔٚوالازي تهذيب الكمال)ٕٗٛ /ٔٓ( ،
واافطاي إكمال تهذيب الكمال (٘ )ٕٕٛ /والذىتت الكاشف (ٔ )ٕٗٚ /واتن لًر تهذيب التهذيب (ٖ)ٗٙٙ /
وتقريب التهذيب (ص.)ٕٕٕٜ( )ٕٖٓ :

(ٓٔٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٕٛٔ/

(ٔٔٔ) اتن ا أن سؤالت ابن الجنيد (ص .)ٙٓٔ( )ٗٔٚوألاد العمل ومعرفة الرجال( ،رواية ابنه) )ٗٚٙ /ٕ( ،والت اري

التاريخ الكبير (٘ )ٖٗٙ /وأتو زرى ،الضعفاء (ٕ )ٕٕٗ /واتن لتان الثقات ( )ٜٔ /ٚومشاهير عمماء األمصار

(صٖٕٕ) ( )ٜٔٔٓواتن ىدي الكامل في ضعفاء الرجال (٘ )ٗٙٗ /والداروطنت سؤالت البرقاني (صٗٗ)

(ٖ )ٕٜواتن ىساالر تاريخ دمشق (ٖ٘ )ٖٚٛ /والذىتت الكاشف (ٔ )ٕٙٚ /وذالر ان تالفم أو وىو اووه
(ص )ٕٓٚ( )ٜٔٔواتن لًر تهذيب التهذيب ( )ٜٔٙ /ٙوتقريب التهذيب (صٖٓٗ) ( )ٖٛ٘ٛواتن ِ
الاْتَرد
اللنتفت أوسف تن لسن اللاللت (ت ٜٜٓىة) بحر الدم فيمن تكمم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم تلقأه :رولأ،
السوأفت دار الالتب ال فاأ ،تأروت طٔ ٖٔٗٔ ىة (ص٘.)ٙٓٓ( )ٜ

(ٕٔٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٕٔٔ /ٙ

(ٖٔٔ) الت اري التاريخ الكبير ( )ٔٙٓ /ٙواتن لتان الثقات ( )ٖٔٚ /ٚوالازي تهذيب الكمال (ٕٔ )ٖٛٓ /واافطاي

إكمال تهذيب الكمال (ٓٔ )ٙٙ /والذىتت الكاشف )ٕٙ /ٕ( ،واتن لًر تهذيب التهذيب ( )ٗ٘ٛ /ٚوتقريب

التهذيب (ص.)ٜٕٗٔ( )ٖٗٔ :

(ٗٔٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٖٓٚ /

(٘ٔٔ) انظر :اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ )ٖٓٚ /وألاد العمل ومعرفة الرجال(رواية ابنه) )ٕٔ /ٖ( ،وسؤالت أبي داود
(صٖٖٓ) (ٔ )ٖٛواتن لتان الثقات ( )ٚٗ /ٙواتن لاىأن تاريخ أسماء الثقات (صٔٗ) (ٕ )ٜواافطاي
اإلكمال (ٕ )ٖٔٗ /والذىتت الكاشف (ٔ )ٕٕٗ /واتن لًر التهذيب (ٔ )ٕٙٚ /وتقريب التهذيب (ص٘ٓٔ)

(.)ٗٓٚ

( )ٔٔٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٖٓٛ /
ٓ ٕٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع ( 1431 )4ي2017/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد ربٌ أبو صعيليك
( )ٔٔٚانظر :اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ )ٖٓٛ /وال ًفت معرفة الثقات (ٔ )ٕٖٖ /واتن لتان الثقات ()ٖٛ /ٙ
واافطاي إكمال تهذيب الكمال (ٕ )ٕ٘٘ /والذىتت الكاشف (ٔ )ٕ٘ٗ /واتن لًر تهذيب التهذيب (ٔ)ٖٙٗ /
وتقريب التهذيب (صٗٔٔ) (ٔٗ٘).

( )ٔٔٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٕٗٔ /

( )ٜٔٔالت اري التاريخ الكبير (ٕ )ٖٔ٘ /وال ًفت معرفة الثقات (ٔ )ٕٗٗ /واتن لتان الثقات ( )ٔٔ٘ /ٙوالازي

تهذيب الكمال (ٗ )ٕٗ /والذىتت تاريخ اإلسالم (ٖ )ٕٖٙ /والكاشف (ٔ )ٕٙٗ /واتن لًر تهذيب التهذيب،

(ٔ )ٕٗٛ /وتقريب التهذيب (صٕٔٔ) (ٕ٘.)ٙ

(ٕٓٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٜٗ٘ /

(ٕٔٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ )ٜٗ٘ /وألاد العمل ومعرفة الرجال (رواية ابنه) )ٜٙ /ٖ( ،والت اري التاريخ
الكبير (ٕ )ٔٚٔ /واتن لتان الثقات ( )ٕٔٗ /ٙواتن لاىأن تاريخ أسماء الثقات (صٖ٘) ( )ٔٗٛوالازي
تهذيب الكمال (ٗ )ٖٛٓ /واافطاي إكمال تهذيب الكمال (ٖ )ٛٗ /والذىتت الكاشف (ٔ )ٕٖٛ /واتن لًر

تهذيب التهذيب (ٕ )ٔٙ /وتقريب التهذيب (ص ٖٖٔ) (ٕٖ.)ٛ

(ٕٕٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ.)ٖٛ /

(ٖٕٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ )ٖٛ /والت اري التاريخ الكبير (ٕ )ٕٚٙ /واتن لتان الثقات ( )ٔٚٔ /ٙواتن
ىساالر تاريخ دمشق (ٔٔ )ٗٙ٘ /والازي تهذيب الكمال (ٖٖ )ٕٔٔ /والذىتت الكاشف (ٕ )ٗٔٚ /وتاريخ
اإلسالم (ٖ )ٚٙٗ ٖٛ٘/واتن لًر تهذيب التهذيب (ٕٔ )ٕٙ /وتقريب التهذيب (صٖٓ.)ٕٛٓٙ( )ٙ

(ٕٗٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ.)ٕٜٔ /

(ٕ٘ٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ )ٕٜٔ /وال ًفت معرفة الثقات (ٔ )ٖٕٙ /والت اري الاد تن إسااىأل الً فت (ت
ٕ٘ٙىة) التاريخ األوسط ،تلقأه :الاود زاأد لفب دار الوىت ٜٔٚٚم(طٔ) (ٔ )ٕٓ٘ /والتاريخ الكبير (ٖ)ٜٜ /

والضعفاء الصغير تلقأه :الاود إتراىأم زاأد دار الوىت لفب طٔ  ٖٜٔٙىة (ص )ٜٙ( )ٖٛوأتو داود سؤالت

اآلجري (ص )ٖٔٓ( )ٔ٘٘ :والنسائت الضعفاء والمتروكون (صٖ٘) ( )ٔٙٙوال قأفت الضعفاء الكبير (ٔ)ٕٛٛ /
واتن لتان الاد تن لتان تن ألاد التستت المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين تلقأه :الاود إتراىأم زاأد

دار الوىت لفب طٔ ٖٜٔٙه (ٔ )ٕٜٙ /واتن ىدي الكامل في ضعفاء الرجال (ٖ )ٖٜٙ /واتن الًوزي ىتد
الرلان تن ىفت الضعفاء والمتروكين تلقأه :ىتد اهلل القاضت دار الالتب ال فاأ ،تأروت طٔ ٔٗٓٙىة (ٔ)ٕٗٔ /

والازي تيذأب الالاال ( )ٖٕٗ /ٚوالذىتت الالالف (ٔ )ٖ٘ٛ /وميزان العتدال (ٔ )ٜٙٔ /واتن لًر تهذيب

التهذيب (ٖ )٘ٛ /اإلصابة في تمييز الصحابة تلقأه :ىادل ىتد الاوًود وىفت ا وض دار الالتب ال فاأ ،تأروت
طٔ ٘ٔٗٔىة (ٕ )ٖٔٛ /واتن لًر تقريب التهذيب (ص.)ٔ٘ٚٚ( )ٖٔٛ :

( )ٕٔٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ.)ٙٔٙ /

( )ٕٔٚألاد العمل ومعرفة الرجال (رواية ابنه) )ٔٔ٘ /ٖ( ،وال قأفت الضعفاء الكبير (ٕ )ٜٙ /واتن لتان المجروحين (ٔ/
ٖٖٔ) اافطاي إكمال تهذيب الكمال (٘ )ٖٔ /والذىتت الكاشف (ٔ )ٗٓٓ /وميزان العتدال (ٕ )ٙ٘ /وتاريخ

اإلسالم (ٗ )ٜٗ /واتن لًر تهذيب التهذيب (ٖ )ٖٓٛ /وتقريب التهذيب (صٖٕٔ) (٘.)ٜٔٛ

( )ٕٔٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٗ.)ٛٓ /

( )ٕٜٔالت اري التاريخ الكبير (ٗ )ٖ٘ /واتن لتان الثقات ( )ٖٚٚ /ٙواتن لاىأن أتو لفص ىار تن ألاد التادادي(ت
ٖ٘ٛه) تاريخ أسماء الضعفاء والكذأبين تلقأه :ىتد الرلأم القلقري االتت ،الرلد الرأاض طٔ ٜٜٔٛم

(ص )ٕٗٓ( )ٜٛوالازي تهذيب الكمال (ٓٔ )ٕ٘ٔ /اافطاي إكمال تهذيب الكمال )ٕٖٓ /٘( ،والذىتت ميزان

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع (1431 )4ي2017/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٔٙ

يصطلح "صاحل" عهد اإليام أبي حامت الزاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العتدال (ٕ )ٜٔٔ /والكاشف (ٔ )ٕٗٚ /واتن لًر تهذيب التهذيب )ٗٙٚ /ٖ( ،وتقريب التهذيب (صٖٕٓ)

(ٖٕٕٔ).

(ٖٓٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٗ.)ٖٗ٘ /

(ٖٔٔ) اتن ا أن التاريخ (رواية الدارمي)( ،صٖٓٔ) والت اري التاريخ الكبير (ٗ )ٕٔٚ /واتن لتان الثقات (ٗ)ٖ٘٘ /

والازي تهذيب الكمال (ٕٔ )ٕٖ٘ /واافطاي إكمال تهذيب الكمال ( )ٕٚٙ /ٙوالذىتت الكاشف (ٔ )ٗٛٚ /و

تاريخ اإلسالم )ٙ٘ٓ /ٗ( ،واتن لًر تهذيب التهذيب (ٗ )ٖٕ٘ /وتقريب التهذيب (ص )ٕٜٚٗ( )ٕٙٚولم

أذالره اللا ظ ت طتقات الادلسأن.

(ٕٖٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٜٙ /

(ٖٖٔ) ألاد العمل ومعرفة الرجال (رواية ابنه) )ٖٛٓ /ٕ( ،والازي تهذيب الكمال (٘ٔ )ٕٖٔ /واافطاي إكمال تهذيب

الكمال ( )ٖٜ /ٛوالذىتت الكاشف (ٔ )ٜ٘ٙ /وتاريخ اإلسالم (ٖ )ٙٛٓ /واتن لًر تهذيب التهذيب (٘/

ٖٓٓ) وتقريب التهذيب (صٖٔٔ) (ٖٓٗٗ).

(ٖٗٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٖٔٔ /

(ٖ٘ٔ) الت اري التاريخ الكبير (٘ )ٔٗٙ /واتن لتان الثقات ( )ٖٗٚ /ٛواتن الًوزي الضعفاء والمتروكون (ٕ)ٖٕٔ /

واافطاي إكمال تهذيب الكمال ( )ٙ٘ /ٛوالذىتت الكاشف (ٔ )ٖ٘ٚ /وتاريخ اإلسالم (٘ )ٖٜٗ /واتن لًر

تهذيب التهذيب (٘ )ٖٔٚ /وتقريب التهذيب (صٖٖٔ) (.)ٖٜٗٙ

( )ٖٔٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٖٙٔ /

( )ٖٔٚالت اري التاريخ الكبير )ٕٗٚ/٘( ،واتن لتان الثقات (٘ )ٕٔٔ/واافطاي إكمال تهذيب الكمال ()ٖٖٖ/ٛ
والذىتت الكاشف (ٔ )ٙٙٛ/واتن لًر تهذيب التهذيب ( )ٖٗٔ /ٙوتقرأب التيذأب (صٗ.)ٕٕٗٓ( )ٖٙ

( )ٖٔٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٕٜٔ /ٙ

( )ٖٜٔاتن أتت لاتم الجرح والتعديل ( )ٕٜٔ /ٙوالت اري التاريخ الكبير ( )٘ٔ /ٚواتن لتان الثقات (٘)ٕٖٚ /
والذىتت الكاشف (ٕ )ٖٔ /واتن لًر تهذيب التهذيب ( )ٕ٘ٗ /ٚوتقريب التهذيب (ص.)ٕٗٙٙ( )ٖٜٙ

(ٓٗٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٕٖٛ /ٙ

(ٔٗٔ) ألاد العمل ومعرفة الرجال(رواية المروذي)( ،صٕ( )ٕٔٓ( )ٔٛص )ٖٜٗ( )ٕٕٚوالت اري التاريخ الكبير (/ٙ
٘ )ٖٜواتن لتان الثقات ( )ٕٖٔ /ٚوالذىتت الكاشف (ٕ )ٔٔٓ /واتن لًر تهذيب التهذيب ()ٕٔٙ /ٛ
وتقريب التيذأب (ص.)ٖٕ٘ٓ( )ٖٜٗ

(ٕٗٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٖٕٜ /ٙ

(ٖٗٔ) والت اري التاريخ الكبير )ٗ٘ٛ /ٙ( ،واتن لتان الثقات ( )٘ٓٔ /ٛوال ًفت الثقات (ٕ )ٔ٘ /واتن ىدي الكامل
في ضعفاء الرجال ( )ٔ٘ٛ /ٙوأتو داود سؤالت اآلجري (صٖٔٔ) ( )ٗٙٚوالذىتت ميزان العتدال (ٕ)ٖٙٔ /

والمغني في الضعفاء (ٔ )ٖٕٖ /اتن لًر ألاد تن ىفت ال سقشنت لسان الميزان دائرة الا رف النظااأ ،اليند
اؤسس ،األىفات لفاطتوىات تأروت طٖ ٜٔٛٙم (ٖ )ٕٕٗ /وتقريب التهذيب(ص )ٖٔٓٔ( )ٕٛٛواتن وطفوتاا

الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (٘.)ٖٗٓ /

(ٗٗٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٜ٘/ٚ

(٘ٗٔ) الت اري التاريخ الكبير ( )ٔ٘٘/ٚواتن لتان الثقات ( .)ٖٕٜ/ٚوالذىتت الكاشف (ٕ .)ٖٜٔ/وتاريخ اإلسالم/ٖ( ،
ٖ .)ٗٛواتن لًر تهذيب التهذيب ( )ٖٜٛ /ٛوتقريب التهذيب (ص.)٘٘ٙٛ( )ٗ٘ٙ

( )ٔٗٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٔٙٙ /ٚ

ٕ ٕٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع ( 1431 )4ي2017/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد ربٌ أبو صعيليك
( )ٔٗٚاتن س د الطبقات الكبرى ( )ٖٖٓ /ٙوألاد سؤالت أبي داود (صٖٗٓ) (٘ )ٖٛواتن ا أن من كالمه في الرجال

(صٗ )ٕ٘ٛ( )ٛوالت اري التاريخ الكبير ( )ٔٛ /ٜواتن لتان الثقات ( )ٙ٘ٙ /ٚوالازي تهذيب الكمال (ٖٖ/
 )ٜٔٚواتن الوأر التكميل في الجرح والتعديل (ٖ )ٕٕٔ /والذىتت الكاشف (ٕ )ٗٔٙ /وتاريخ اإلسشم (ٖ)٘ٚٗ /

واتن لًر تهذيب التهذيب (ٕٔ )٘ٚ /وتقريب التهذيب (ص.)ٕٛٓٓ( )ٕٜٙ

( )ٔٗٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٜٔٚ /ٚ

( )ٜٔٗاتن لتان الثقات ( .)ٔٔٗ /ٜوالذىتت الكاشف (ٕ )ٜٔ٘ /وتاريخ اإلسالم (٘ )ٙٙٚ /واتن لًر تهذيب
التهذيب ( .)ٜٙ /ٜوتقريب التهذيب (ص.)ٕ٘ٚ٘( )ٜٗٙ

(ٓ٘ٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٔٔ٘ /ٛ

(ٔ٘ٔ) اتن ا أن سؤالت ابن الجنيد (ص )ٗٚ٘( )ٖٛٛوالتاريخ(رواية ابن محرز) )ٜٛ /ٔ( ،وألاد العمل ومعرفة الرجال
(رواية ابنه) )ٖٚ /ٕ( )ٖٖٛ /ٔ( ،والت اري التاريخ الكبير (ٔ )ٕ٘ٚ /واتن لتان الثقات ( .)ٖٗٛ /ٚوالذىتت

الكاشف (ٕ )ٕٕٚ /واتن لاىأن تاريخ أسماء الثقات (ص )ٕٔٗ٘( )ٕٓٙ :واتن لًر تهذيب التهذيب/ٜ( ،

 )ٜٗٛوتقريب التهذيب( ،صٔٔ٘) (.)ٖٙٙٙ

(ٕ٘ٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٖٔٗ /ٛ

(ٖ٘ٔ) اتن لتان الثقات (٘ )ٕٗٓ /والازي تهذيب الكمال ( )ٖ٘ /ٕٜوالذىتت الكاشف (ٕ )ٖٕٓ /واتن لًر تهذيب
التهذيب (ٓٔ )ٖٖٚ /وتقريب التهذيب (صٓ٘٘) (.)ٜٙٗٛ

(ٗ٘ٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل ( .)ٖٓٗ /ٛوًاء ت التيذأتأن :وال أتو لاتم :لال

أالتب لدأوو وط ألتج تو.

(٘٘ٔ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل ( )ٖٓٗ /ٛوالت اري التاريخ الكبير ( )ٖ٘ٔ /ٚو اتن أتت أوا ،التاريخ الكبير
(ٕ )ٖٖٓ /واتن لتان الثقات ( )ٗٚٚ /ٚوالازي تهذيب الكمال ( )ٕٗ /ٕٛواافطاي إالاال تهذيب الكمال

(ٔٔ )ٕٜٔ /والذىتت الكاشف (ٕ )ٕٙٛ /واتن لًر تهذيب التهذيب (ٓٔ )ٔٙٗ /وتقريب التهذيب (صٖٖ٘)
(٘.)ٜٙٙ

( )ٔ٘ٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٜ٘ٓ /ٛ

( )ٔ٘ٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل ( )ٜ٘ٓ /ٛوال ًفت الثقات (ٕ )ٖٕٔ /والت اري التاريخ الكبير ( )ٖٔٛ /ٛواتن
لتان الثقات (٘ )٘ٗٚ /ٚ( )ٗٛٙ /والداروطنت سؤالت البرقاني (ص )ٕ٘ٗ( )ٙٛوالذىتت الكاشف (ٕ)ٖٔٛ /
وتاريخ اإلسالم )٘ٗٓ /ٖ( ،واتن لًر تهذيب التهذيب (ٓٔ )ٕٗٗ /وتقريب التهذيب (صٓ.)ٚٔٓٚ( )٘ٙ

( )ٔ٘ٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٗ /ٜ

( )ٜٔ٘اتن لتان الثقات (٘ )ٜٖٗ /العمل الكبير لمترمذي (ص( )ٕٙٔ :ص )ٖٜٛ :والازي تهذيب الكمال (ٖٔ)ٔٔ /

واافطاي إكمال تهذيب الكمال (ٕٔ )ٕٖٗ /والذىتت الكاشف (ٕ )ٖ٘ٔ /واتن لًر تهذيب التهذيب (ٔٔ/

ٖٖٔ) وتقريب التهذيب (صٔ.)ٕٕٚٗ( )٘ٛ

(ٓ )ٔٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٜٗ /ٜ

(ٔ )ٔٙاتن س د الطبقات الكبرى ( )ٖ٘ٗ /ٙوألاد العمل ومعرفة الرجال(رواية ابنه) )ٕ٘ٓ /ٕ( ،والت اري التاريخ الكبير

( )ٔٛٛ /ٛواتن لتان الثقات )٘ٙ٘ /ٚ( ،وال قأفت الضعفاء الكبير (ٗ )ٖٕٜ /واتن لاىأن تارأخ أسااء الثقات
(ص )ٔ٘ٓٚ( )ٕٗٚواتن ىدي الكامل في ضعفاء الرجال ( )ٖٚٚ /ٛوال طأب تاريخ بغداد (٘ٔ)ٕٙٚ /

والازي تهذيب الكمال (ٖٓ )ٗ٘٘ /واتن الوأر التكميل في الجرح والتعديل (ٕ )ٜٚ /واافطاي إكمال تهذيب

الكمال (ٕٔ )ٕٕٕ /والذىتت الكاشف (ٕ )ٖٜٗ /ميزان العتدال (ٗ )ٖٖ٘ /واتن لًر تهذيب التهذيب (ٔٔ/

ٕٕٔ) وتقريب التهذيب (صٔ.)ٚٗٔٔ( )٘ٛ

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع (1431 )4ي2017/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٕٙ

يصطلح "صاحل" عهد اإليام أبي حامت الزاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٕ )ٔٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٔٛٛ /ٜ

(ٖ )ٔٙالت اري التاريخ الكبير طتوع ( )ٖٖٓ /ٛواتن لتان الثقات (٘ )ٖ٘ٓ /والازي تهذيب الكمال (ٕٖ )ٕٔ /والذىتت
الكاشف (ٕ )ٖٚٚ /واتن لًر تهذيب التهذيب (ٔٔ )ٕٜٔ/وتقريب التهذيب (ص.)ٚٙ٘ٚ( )ٜ٘ٚ

(ٗ )ٔٙاتن أتت لاتم ىتد الرلان تن أتت لاتم الرازي(ت ٖٕٚه) الجرح والتعديل دار إلأاء التراث ال رتت تأروت طٔ
ٕٜ٘ٔم (ٕ.)ٜٔ /

(٘ )ٔٙانظر :الت اري الاد تن إسااىأل الً فت (ت ٕ٘ٙىة) التاريخ الكبير ،دار الفالر تأروت ٜٔٛٙم (ٔ )ٕٚٛ /واتن لتان

طفُ ْوَت َاا
الاد تن لتان تن ألاد التستت الثقات تلقأه :السأد لرف الدأن ألاد دار الفالر طٔ ٜ٘ٔٚم ( )ٚ /ٙواتن وُ ْ
طفُ ْوَت َاا اللنفت (ت ٜٛٚىة) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة دراس ،وتلقأه :لادي آل ن اان ارالز
زأن الدأن واسم تن وُ ْ
الن اان لفتلوث وتلقأه ::التراث الأان طٔ (ٕ.)ٔٙٚ /

( )ٔٙٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٜٗٔ /

( )ٔٙٚالت اري التاريخ الكبير (ٕ )ٕٔٚ /واتن لتان الثقات ( )ٕٔٔ /ٙواتن لاىأن تاريخ أسماء الثقات (صٕ)ٔٙ

( )ٜٖٜوالازي تهذيب الكمال (ٖٕ )ٕٙٛ /واتن لًر التهذيب ( )ٕٜٓ /ٛواتن وطفوتاا الثقات ممن لم يقع في
الكتب الستة.)٘ /ٖ( ،

( )ٔٙٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل لبن أبي حاتم.)ٗٗٔ/ٕ( ،

( )ٜٔٙال ًفت معرفة الثقات (ٔ )ٕ٘ٚ /والت اري التاريخ الكبير )ٔ٘ٗ /ٕ( ،واتن لتان الثقات (ٗ )ٛٙ /والذىتت تاريخ
اإلسالم (ٖ )ٖٕٛ /واتن لًر ألاد تن ىفت ال سقشنت (ت ٕ٘ٛىة) تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة،
تلقأه :د .إالرام اهلل إاداد الله دار التلائر تأروت طٔ ٜٜٔٙم (ٔ )ٖٙٗ /واتن وطفوتاا الثقات ممن لم يقع في

الكتب الستة (ٖ.)ٔٓٙ /

(ٓ )ٔٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٕ.)ٜٗٛ /

(ٔ )ٔٚالت اري التاريخ الكبير (ٕ )ٕٓٓ /واتن لتان الثقات (ٗ )ٔٓٚ /واتن وطفوتاا الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة
(ٖ.)ٜٔٗ /

(ٕ )ٔٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ.)ٖٔٚ /

(ٖ )ٔٚألاد العمل ومعرفة الرجال (رواأ ،اتنو) (ٖ )ٖٜٗ /والت اري التاريخ الكبير (ٖ )ٜٔ /واتن لتان الثقات (/ٙ
 )ٕٜٔواتن لاىأن تاريخ أسماء الثقات (ص )ٕٖٗ( )ٙٙوالذىتت تاريخ اإلسالم (ٖ )ٛٗٛ/واتن وطفوتاا
الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (ٗ.)ٖ/

(ٗ )ٔٚاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (ٖ.ٕٗٗ /

(٘ )ٔٚالت اري التاريخ الكبير (ٖ )٘٘ /واتن لتان الثقات (ٗ )ٔٚٔ /واتن ىساالر تاريخ دمشق (٘ٔ )ٖٖٚ /والذىتت
تاريخ اإلسالم (ٖ )ٕٕٜ /واتن وطفوتاا الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (ٗ.)ٛٔ /

( )ٔٚٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٕٔٛ /

( )ٔٚٚالذىتت سير أعالم النبالء ( .)ٖ٘ٔ /ٚوتاريخ اإلسالم (ٗ .)ٕٗٗ /واتن وطفوتاا الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة
(.)ٛٗ/ٙ

( )ٔٚٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٖٜٔ /
( )ٜٔٚال ًفت الثقات (ٕ .)٘ٔ/واتن ىساالر تاريخ دمشق (ٕٖ .)ٔٔٙ/واتن وطفوتاا الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة
(.)ٜ٘/ٙ

(ٓ )ٔٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٕٓٛ/
ٗ ٕٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع ( 1431 )4ي2017/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد ربٌ أبو صعيليك
(ٔ )ٔٛالت اري التاريخ الكبير (٘ )ٜٚ/واتن لتان الثقات ( )ٕٖ /ٚواتن وطفوتاا الثقات (.)ٔٙ٘ /ٙ
(ٕ )ٔٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٕٙٛ/
(ٖ )ٔٛاتن ا أن التاريخ (رواية الدارمي)( ،ص )ٜٗ٘( )ٖٔٚوالت اري التاريخ الكبير )ٖٕٖ /٘( ،واتن لاىأن تاريخ
أسماء الثقات (ص )ٜٛٔ( )ٔٗٛواتن وطفوتاا الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)ٕٛٓ /ٙ

(ٗ )ٔٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٖٕٔ /
(٘ )ٔٛاتن وطفوتاا الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)ٔٛ /ٚ
( )ٔٛٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (٘.)ٖٜٕ /
( )ٔٛٚاتن ا أن التاريخ (رواية الدارمي)( ،ص )٘ٓٗ( )ٔٗٙوألاد سؤالت أبي داود (صٖٖٔ) (ٗ )ٗٚوال ًفت
الثقات (ٕ )ٜٚ /والت اري التاريخ الكبير ( )ٔٛ /ٙواتن لتان الثقات ( )ٕٔٔ /ٚوالذىتت تاريخ اإلسالم/ٖ( ،

 )ٜٔٚواتن لًر تهذيب التهذيب ( )ٖٕ٘ /ٙوتقريب التهذيب (ص.)ٗٔٔٙ( )ٖ٘ٛ

( )ٔٛٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٕٖ /ٙ

( )ٜٔٛالت اري التاريخ الكبير ( )٘ٛ /ٙواتن لتان الثقات ( )ٕٔٗ /ٚاسفم تن اللًاج النأساتوري (ت ٕٔٙىة) الكنى

واألسماء تلقأه :ىتد الرلأم القلقري ىاادة التلث ال فات الًاا  ،اإلسشاأ ،الادأن ،الانورة طٔ ٜٗٔٛم (ٕ/

 )ٚ٘ٚوالذىتت تاريخ اإلسالم (ٗ )ٕٔٗ /واتن وطفوتاا الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)٘ٓٓ /ٙ
(ٓ )ٜٔاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٕٜٗ /ٙ
(ٔ )ٜٔتاريخ ابن معين  -رواية الدوري (ٗ )ٙٛ /والت اري التاريخ الكبير ( .)ٕٗٙ /ٙواتن لتان الثقات ( )ٕٗٔ /ٚوالذىتت
ميزان العتدال (ٖ .)ٕٖٛ /واتن وطفوتاا الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)ٖٖٛ /ٚ
(ٕ )ٜٔاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٖٕ٘ /ٙ
(ٖ )ٜٔالت اري التاريخ الكبير ( .)ٗٛٚ /ٙواتن لتان الثقات ( .)ٕ٘ٚ /ٚواتن لًر تعجيل المنفعة (ٔ .)ٚٓٓ/واتن
وطفوت ا الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (٘.)ٗٔٛ /
(ٗ )ٜٔاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٖٚٔ /ٙ
(٘ )ٜٔال ًفت الثقات (ٕ )ٕٔ٘ /وأًاد سؤالت أبي داود( ،صٕ )ٕٜٗ( )ٕٙوالت اري التاريخ الكبير ()ٕ٘ٛ /ٙ
واتن لتان الثقات ( )٘ٓٚ /ٛوالازي تهذيب الكمال ( )ٖٓٚ /ٜٔواافطاي إكمال تهذيب الكمال ()ٕٔٗ /ٜ
واتن لًر تهذيب التهذيب )ٜٚ /ٚ( ،وتقريب التهذيب (صٔ.)ٖٗٗٔ( )ٖٛ
( )ٜٔٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٕٕ /ٚ
( )ٜٔٚاتن ا أن التاريخ (رواية الدوري) )ٕ٘ٚ /ٗ( ،والت اري التاريخ الكبير ( )ٙٙ /ٚوأتو داود سؤالت اآلجري
(صٕ )ٕٙواتن لتان الثقات ( )ٕٜٛ /ٚواتن لاىأن تارأخ أسااء الثقات( ،ص )ٜٔٓٛ( )ٜٔٚواتن لًر
تعجيل المنفعة (ٕ )ٛٛ /واتن وطفوتاا الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)ٜٗٓ /ٚ

( )ٜٔٛاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٔٔٛ /ٚ

( )ٜٜٔالت اري التاريخ الكبير ( )ٕٔٚ /ٚواتن لتان الثقات )ٖٖٚ /ٚ( ،واتن لًر تهذيب التهذيب ( )ٖٖٔ /ٛوتقريب
التهذيب (صٔ٘ٗ) (٘.)٘ٗٛ

(ٕٓٓ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٕ٘ٛ /ٚ

(ٕٔٓ) الذىتت تاريخ اإلسالم (٘ )ٖٗٙ /واتن وطفوتاا الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)ٕٜٜ /ٛ
(ٕٕٓ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٕٜٙ /ٚ
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع (1431 )4ي2017/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕ٘ٙ

يصطلح "صاحل" عهد اإليام أبي حامت الزاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٖٕٓ) اتن وطفوتاا الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)ٖٕٔ /ٛ
(ٕٗٓ) اتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٖٔٛ /ٚ

(ٕ٘ٓ) اتن ىساالر تاريخ دمشق (ٗ٘ )ٜٜ /واتن وطفوتاا الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)ٕٗٔ /ٛ
( )ٕٓٙاتن أتت لاتم الجرح والتعديل (.)ٔٚ٘ /ٛ

( )ٕٓٚالت اري التاريخ الكبير )ٖٗٙ /ٚ( ،واتن لتان الثقات ( )ٗٚ٘ /ٚوالازي تهذيب الكمال )٘ٗٔ /ٕٛ( ،واتن الوأر
التكميل (ٔ )ٕٓٓ /والذىتت ميزان العتدال (ٗ )ٔٛٙ /واتن لًر تهذيب التهذيب )ٖٔٔ /ٔٓ( ،ولسان الميزان

( )ٖٜٜ /ٚوتقريب التهذيب (ص.)ٜٙٓٙ( )٘ٗٚ

 ٕٙٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية ي ( )13ع ( 1431 )4ي2017/م

