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 ملدص

متػُو استيدَؼ ىذا البحُث دراسة موضوع وصؼ الراوي بشيرة الطمػ  لمرواةػِة مػف حةػُث مهيومػو  و ة      
العممةة عند الُمحدِّثةف  والمحاذةر الّسمبةة لو عمػ  وا ػا الرواةػة  والئػرااُف التػت ُةسػتدؿع بيػا عمػ  تحئعِئػو  ػت 
الرواة  كما تناولِت الّدراسة مسألتةف ميّمتةف  ت ىذا البا  ىما: ىؿ ُشيرة الّرواِة بالطمِ  لمرواةة َتسدع َمسدَّ 

 و تعدةؿ؟ وكذا ىؿ ىت شرط الـز لتصحةح حدةثيـ؟توثةئيـ إذا لـ ةرْد  ةيـ جرٌح أ
ةِت بػؿ تعنػت        مِت الدِّراسُة إل  أفَّ الشيرَة بالطَّمِ  لمرَّاوي لةس ُةراُد منيا السمعُة  وذةوع الصِّ و د توصَّ

أْف ةكػػوَف َمعرو  ػػا  ػػػت الوَسػػط العممػػت لػػػدع أىػػؿ الحػػدةث  عمػػػ  نحػػو، ةػػدؿع عمػػػ  مزةػػد عناةتػػِو  واىتمامػػػو 
تئان ا  وأظيَر البحُث أفَّ ليذا الموضوع  ةمة عممةة كبةػرة  وثثػار ا إةجابةػة جّمػة عمػ  وا ػا بالر  واةِة ضبط ا وا 

. وخمَصػِت الّدراسػة إلػ  أفَّ شػيرة الػّراوي بالطمػِ  ال تُسػدع أةضا  الرواةة  وكذا  إفَّ لو محاذةُره وثثارُه السمبةُة 
 تعدةؿ؛ وكشَهِت الدِّراسُة كػذلَؾ أفَّ شػيرَة الػّراوي بالطمػ  لةسػت شػرطا  َمسدَّ توثةئِو إذا لـ ُةذكر  ةو َجرٌح أو 

ػػا لتصػػحةح حدةثػػِو عنػػد المحػػدِّثةف  ومنيمػػا اامامػػاف البخػػاري ومسػػمـ؛  يمػػا ال ةشػػترطاِف ذلػػَؾ  بػػدلةؿ -الزم 
رِّي  وجػود رواةػة الُوحػداِف عنػدىما  ولكنيمػا ةراعةانػو  ػت إخػراج أحادةػث الصػحةحةف مػف بػا  الدّ ػة والتحػ

 وةستغنةاف عف ذلؾ إذا كُثرْت ُطرؽ الحدةث.
واةة. الكممات المفتاحّية:  الشيرة  الطم   الرِّ

Abstract 

      This research aimed to study the description of the narrator who request fame “the 

concept, the scientific value , its negative cautions on the reality, and the evidences that 

lead to achieve the fact”.  

      In this section, this study also dealt with two important issues through the following 

two questions: Is the request fame by narrators enough without written documents 

when there is no reliability or modification? Is it necessary to correct what they narrate? 

      The study concluded that fame is not the purpose of narrators when they narrate. but 

he means to be known in the scientific community of the people who narrate “Hadith”  

in a way that indicates his big attention, and his interest and certainty of what he narrates.  

      The research showed that this subject has a great scientific value, and a great positive 

impact on the reality of narrating “ Hadith” It also has its negative effects.  

      The study concluded that the fame of the narrator is not enough when there are no 

documents even when there is no reliability and no modification. The study also revealed 

that the narrators including the imams” Al-Bukhari” and “Muslim” indicate that the 

fame of the narrator is not necessary for correcting his “Hadith”. 

      For both of them “Al-Bukhari” and “Muslim” it is not a must.The evidence is , their 

acceptance of “Hadith” narrated by one person. But in “Al Sahihayn” they consider it, 

when they check the accuracy of “Hadith” and they don’t care when there are many 

ways of narrating “Hadith”. 
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 .املكدمة

  وعمػ  ثلػػو وأصػحابو أجمعػةف  ومػػف سػار عمػ  نيجػػو  الحمػُد   ر ِّ العػالمةف  والصػػالُة والسػالـ عمػ  رسػػولو الكػرةـ        
 وبعد:   إل  ةـو المةعاِد والّدةف

ِهػػُت النظػػَر بػػو رة،  ػػت كتػػِ  التػػراجـ  تػػرّدُد وصػػِؼ الشعػػيرة بالطَّمػػ  لطااهػػة لةسػػت بالئمةمػػة مػػف الػػرواة  وعنػػد  ػػإفَّ ِمّمػػا َةم       
التوّسا  ت تتبا ذاكـ الوصؼ  ت كت  المصطمح  وما ةتصؿ بيا مف الكت  التت تعالج مسااؿ الرواةة بوجػو عػاـ  ةسػتو ؼ 

 ػت  يرة بالطمػ  لػدع الػرواة وحسػف ضػبطيـ لمرواةػة  وَعػدِِّه حػّدا  اصػال  المتأمَؿ ربُط بعِض أامة الشأف بةف تحئؽ وصؼ الشػ
ػػا ثخػػر ِمػػف أىػػؿ العمػػـ مثػػؿ الحػػا ظ ابػػف عبػػد البػػر الئرطبػػت بنػػ  عمػػ  تػػو   ر ىػػذا امئػػاـ اذخػػِذ والتمئّػػت عػػنيـ  ال بػػْؿ إفَّ بعض 

ْف لػػـ ُةػػذكر  ةػػو جػرح أو تعػػدةؿ. وممػػا زاد اذمػػر  إشػػكاال أفَّ الحػػاكـ النةسػػابوري عػػدَّ تحئػػؽ الوصػؼ  ػػت راو، مػػا َتعدةمػػُو حتػػ  وا 
 عند الشةخةف البخاري ومسمـ  ت صحةحةيما عم  شروط التصحةح الخمسة عند المحدِّثةف. زاادا   ىذا الوصؼ شرطا  

 

 .مشكلة البحح
 : وعمةو  ئد الح  ت ذىنت إشكالةٌة حوؿ ىذا الموضوع تمّثمْت  ت ُجممة مف التساؤالُت عم  الّنسؽ اآلتت       

 ما المراد بشيرة الراوي  ت الطم  عند المحّدثةف؟ -
 وَما الئةمة العممّةة لتطمعِ  وصؼ الشيرة بالطم  لدع الرواة عند المحّدثةف؟ -
 وىؿ لوصِؼ الشيرة بالطمِ  محاذةر سمبةة ألئْت بظالليا عم  وا ا الرواةة؟ -
 لـ ةرد  ةيـ جرٌح أو تعدةؿ؟ىؿ ُشيرة الّرواِة بالطمِ  لمّرواةة َتسدع َمسدَّ توثةئيـ إذا و  -
وىؿ تحئؽ وصػؼ الشػيرة بالطمػ  لػدع الػرواة شػرط الـز زااػد عنػد الشػةخةف البخػاري ومسػمـ  ػت صػحةحةيما عمػ   -

 شروط الحدةث الصحةح الخمسة عند المحدِّثةف؟
 

   .أهداف الدراسة
 ىداِؼ اآلتةة: لتحئةؽ اذ عند المحّدثةفَتسع  دراسُة موضوع الشيرِة بالطَّمِ  لمرواةة        

 تحدةد المئصود بشيرة الراوي  ت الطم . -
 إبراز الئةمة العممّةة لتطمعِ  وصؼ الشيرة بالطم  لدع الرواة. -
 بةاُف المحاذةر السمبةة لوصؼ الشيرة بالطم  عم  وا ا الرواةة. -
 التعرعؼ عم  الئرااف التت َةستدُؿ بيا المحدِّثوف عم  تحئعِؽ وصؼ الشيرة بالطم . -
 ُشػيرة الػّرواِة بالطمػِ  لمرواةػة َتسػدع َمسػدَّ تػوثةئيـ إذا لـػ ةػرْد  ػةيـ ةؽ  وؿ الحا ظ ابف عبد البر الئرطبت الذي جـز بكػوفتحئ -

 جرٌح أو تعدةؿ.
 اختبػػاُر رأي الحػػاكـ الػػذي  ػػرر أفَّ وصػػؼ الشػػيرة بالطمػػ  لػػدع الػػرواة شػػرط الـز زااػػد عنػػد الشػػةخةف البخػػاري ومسػػمـ  ػػت -

 الحدةث الصحةح الخمسة المعرو ة عند المحّدثةف؟ صحةحةيما عم  شروط
 

   .أهنية الدراسة
 وتبرُز الئةمُة العممةَِّة لدراسة حةثةات موضوع الشيرة بالطم   ت اآلتت:        

 ارتباطُو بمسألتت العدالة والضبط  والمتةف ىما ركنا عممةة الرواةة عند المحدِّثةف. -
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 الطم  شرٌط زااٌد عم  شروط الحدةث الصحةح عند المحدِّثةف وُؿ بعِض أامة الشأِف إفَّ الشيرة ب -
 ةتطّمبو الشةخاف البخاري ومسمـ  ت صحةحةيما الّمذةف ال تخه   ةمتيما عند أّمة ااسالـ. -

 

   .ميهجية الدراسة
 مهػرداِت ىػذا الموضػوع سمَؾ الباحُث ُبغةة تناوِؿ تمؾ الئضاةا  ومعالجتيا بصورة عممةػة المػنيج االسػتئراات  لجمػِا شػتاِت        

 وكذا سمؾ كال مف المنيجةف االستنباطت  والتحمةمت لممسااؿ المنبثئة عنو.
 

   .الدِّراسات السابكة
 ت حدود اطالعت تبةف لت أنو ال توجد دراسة عممةة تختص بيذا الموضوع عم  وجو التعةةف  وعمةو  يػذا الموضػوع        

   وتْجمَةة َحةثةَّاِتو.ةمزـُ َخْوُض غمارِه  ولممَمة َشَعِثوِ 
 

 .خطة الٓدراسة
واةة عند المحدِّثةفا تضت طبةعة البحث المعنوف بػ:           " تئسةمو إل  خمسة مطال  عم  النحو اآلتت:  الُشيرة بالطََّمِ  لمرِّ

ا.المطمب األول واةة لغة  واصطالح   : الُشيرُة بالطََّمِ  لمرِّ
 ُشْيرة بطَّمِ  الرواةة ومحاذةرىا السمبةة عند المحدِّثةف.: الئةمُة العممةة لمالمطمب الثاني
واةة عند الُمحدِّثةف.المطمب الثالث  : الئرااُف التت ُةستَدُؿ بيا عم  ُشيرِة الّراوي بالطَّمِ  لمرِّ
 الُشيرة بالطمِ  لمرواةِة وعال تيا بتوثةِؽ َمف وِصؼ بيا ولـ ةرْد  ةو جرٌح أو تعدةٌؿ. المطمب الرابع:

 ىؿ ُشيرة الرواِة بالطمِ  لمرواةة شرط زااد لتصحةح حدةثيـ عند البخاري ومسمـ  ت صحةحةيما؟مطمب الخامس: ال
 وتشتمؿ عم  أىـ النتااج  والخالصات التت توصمت إلةيا الدراسة. ،الخاتمة
عظةمػة  وأسػألُو جػؿَّ َوَعػال  أْف    أْف ةكوَف ىذا البحث ذا جدوع عممةػة، كبةػرة  و ااػدة، وتعال وأخةرا أرجو ا  تبارَؾ        

 ةجعَؿ ىذا الُجيَد  ت مةزاِف الَحسناِت ةـو نمئاه  وا  الموعُد  وىو اليادي إل  الحؽِّ المبةف.
 

 .الُشِهَرُة بالطََّلٔب للرِّوائة ُلغًة واصطالّحا: املطلُب األول
 : الُشْيرُة بالطََّمِب لغًة: أولً 

 لغة  مأخوَذٌة مف الجذر )َش ىػَ َر( وبالنظر  ت معػاجـ العربةػة  ػإفَّ رحػ  الدِّاللػِة ليػا تػدور عمػ  ثالثػةِ إفَّ لهظة الشعيرِة        
 معاف راةسة ىت: 

  الشةُف  والياُء  والراُء: أصٌؿ صحةٌح  ةدؿع عم  وضػوح،   ػت اذمػر اؿ ابف  ارس  ت مئاةةسِو: " :الوضوُح واإلضاَءة .أ 
ضاءة،   .(ٔ)"واِ 

 .  (ٕ)الشعْيَرُة بالضـ: ُظيوُر الشتِء  ت ُشْنَعة،" ةَّد صاح  الئاموس ىذا المعن  بالشعنَعِة أي: الئُْبِح   ئاؿ: " و د :الظُّيورُ  .  
 . (ٖ)ومراده أي: ظيور الشتء عم  وجو تنكشُؼ  ةو المساؤع. ومنو التَّشيةر بالشتء

 .(ٗ)"ْشيوُر: الَمْعُروؼُ والشَّيةُر  والمَ  اؿ الهةروز ثبادي  ت  اموسو: " :ما يكون معروفاً  .ج 
 ةئػوؿ ابػف  ػارس  ػت مئاةةسػو: "الطػاء  والػالـ والبػاء أصػٌؿ واحػد ةػدؿع أمَّا الطَّمُ   ت المغة  مػأخوٌذ مػف الجػذر )َط َؿ َ (  

 .(٘)عم  ابتغاء الشَّتء"
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 :  : الُشْيرُة بالطََّمبِ اصطالحاً ثانياً 
واةػػة   ػػالمراد بيػػا  ػػت حػػؽِّ الػػرَّاوي مػػف النَّاحةػػة االصػػطالحةة  إفَّ الشػػيرة بالّطمػػِ  إذا ُ ِصػػرْت عمػػ  الحػػدةثِ         كمػػا  ػػاؿ -والرِّ

واةػػة  لتػػرَكف الػػنَّهُس إلػػ  َكونِػػو َضػػَبَط مػػا روعالحػػا ظ السػػةوطت: "  ػػت حػػدود - وىػػذا التعرةػػؼ .(ٙ)-"أْف ةكػػوَف لػػو مزةػػُد اعتنػػاء، بالرِّ
ُؿ تعرةؼ ليذا الُمصطمح  ولـ ةسبؽ وأْف عرَّ  -اطالعت   يو نا ٌؿ لو عنو.  ؛َ ُو أحٌد  بؿ الَحا ظ السعةوطت  وَمْف جاء بعدهُ ىو أوَّ
وةظيُر مف خالؿ ىذا التعرةؼ أفَّ الشيرة بالطم  لػراو، مػف الػرواة ىػت: تمػَؾ التػت َةحُكػـ بيػا المحػدِّثوف لػراو، مػا أنَّػو        

م  نحو، ةدؿع عم  مزةػد عناةتػِو  واىتمامػو بالرواةػِة مف َأْىِؿ الشأِف  وبأنو َمعروٌؼ  ت الوسط العممت لدع أىؿ الحدةث  ع
ةِت   ت حؽِّ َمْف ةّتصُؼ بيا تئان ا  وىذه الشيرُة لةس ُةراُد منيا السمعُة  وذةوع الصِّ ذلػَؾ أفَّ ىػذا ةتعػارُض ومبػدأ  ؛ضبط ا وا 

اماـ أحمػد  ػت كتابػو اذسػامت  ئد أسند ا ؛الذي ىو أساس َ بوؿ العمؿ  وعمةو ةترت  اذجر والثوا -ااخالِص   تعال 
ـَ ِلَغْةػِر اِ  ٔ٘ٔ)ت  والكن  عف عبد الرزَّاؽ الصنعانت عف معمر بف راشد ـُ اْلِعْمػ ىػ( أنو  ػاؿ: "َكػْاَف ُةئَػْاُؿ: إفَّ الرَُّجػَؿ َلَةػَتَعمَّ

ـُ َحتَّ  َةُكْوَف ِ " َ َةْأَبْ  َعَمْةِو اْلِعْم
كػالـ بئولػو: " نعػـ. ةطمبػو أوال  والحامػُؿ لػو ُحػ ع . و د عّمؽ الحا ظ الذىبت عم  ىذا ال(ٚ)

ـَ وُجوَ  ااخالص  ةو  وال ِصْدَؽ النةة؛  إذا َعِمـ  ـْ ةُكف َعِم العمـ  وح ع إزالة الجيؿ عنو  وح ع الوظااؼ  ونحو ذلؾ  ول
 .(ٛ)..."   مف نةتو الهاسدة  وةندـحاسَ  نهَسُو  وخاَؼ ِمف وباؿ  صده   تجةاُو النةَّة الصالحُة  ُكميا أو بعضيا  و د ةتو ُ 

ىذا وتظير الصمة بةف المعنةةف المغوي واالصطالحت لمشعيرُة بالطََّمِ   ت كوِف َمْف ُعرؼ منو مزةد اعتناء، بالرواةة        
  إنَّو ُةعرُؼ بذلؾ عند أىؿ الشأِف بصورة واضحة، وظاىرة،. 

 
 .الرواية وحماذيرها السَّلبية عيد احملدِّثني الكينة العلنية للُشِهرة بطَّلٔب: املطلب الجاىي

 -ومنػو الحػدةث الشػرةؼ –إذا تتبعنا ألسنَة الرعةؿ اذوَّؿ مف أامة المحدِّثةف  وجدناىا تميُج بالحثِّ عم  َأْخِذ العمـ  وتمئِّةػو        
ػف ُعػػِرَؼ بالطَّمػػ  لػػو  ػػت مػػا سػػا و الرَّاَمُيْرُمػػِزي بسػػنده عنػػو مػػف ىػػػ( ٔ٘ٔ)ت   يػػذا اامػػاـ الحػػا ظ عبػػد ا  بػػف َعػوف البصػػري ؛عمَّ

ػف كػاف عنػدنا معرو  ػا بالطَّمػػِ " . وسػاؽ الخطةػ  البغػدادي  ػت الكهاةػػة (ٛ)طرةػؽ أةػو  بػف َواصػؿ ةئػوؿ: "ال َنكتُػػ  الحػدةَث إال ِممَّ
ػػف ُشػػِيَد لػػو  ىػػػ( ةئػػوؿ: "ال ُةْؤخػػذ الِعمػـػٖ٘ٔ)ت  مػػف طرةػػؽ الولةػػد بػػف مسػػمـ  ػػاؿ: سػػمعُت عبػػد الػػرحمف بػػف ةزةػػد بػػف جػػابر إال عمَّ
ىػػػ(  ػػت مػػا سػػا و الخطةػػ  البغػػدادي  ػػت الكهاةػػة ٓٙٔبَطمػػ  الحػػدةث". وىػػذ أمةػػر المػػؤمنةف  ػػت الحػػدةث شػػعبة بػػف الحّجػػاج )ت 

بسنده عنو مف طرةؽ بئّةة بف الولةد سماعا منو ةئوؿ: "ُخذوا العمـَ عِف اْلُمشتِيرةَف" و ت رواةة أخرع سػا يا  ػت جامعػو مػف  أةضا  
 .(ٜ)طرةؽ عف شعبة  اؿ: " اكتبوا الَمشيور عف الَمشيور"ذات ال
وىػؿ الشػيرة  وعمةو  السؤاؿ الذي ُةمحع بئوة ىنا ىو: ما  ةمة الشيرِة بالطم  لمرواةػة عنػد أىػؿ الشػأف مػف المحػدِّثةف؟       

 بالّطم  لمرواةة إةجابةة دااما  أـ ماذا؟
 مسألتةف اآلتةتةف: إّف ااجابة عم  ذلؾ تظيُر مبسوطة   ت ال       

 

 ما قيمة الُشْيرة بالطَّمِب لمرواية عند المحدِّثين؟: المسألة األولى
النئّػاد   وكتِ  الجرح والتعدةؿ  وكذا كت  العمؿ عم  وجو الخصػوص لةجػُد أفَّ إطػالؽ إفَّ الناظر  ت كت  الرواةة عموما         

 اتِو ثثار ا إةجابةة جّمة مف أبرزىا: وصؼ الشيرة بالّطم  عم  بعِض رواة الحدةث ةحمؿ  ت طةّ 
 ئػد تئػّرر ثنه ػا  ػت تعرةػؼ الحػا ظ السػةوطت لمشػيرة بالطمػ  أنيػا لةسػت  :أنَّ الشيرة بالّطمِب َمظنَُّة َضبط الررَّاوي لَمرا يرويرو: أولً 

نَّمػػا ب ؛  ػػإفَّ ضػػبط وااتئػػاف مآليػػا  ػػت حػػؽِّ مػػف ُةعػػرؼ بيػػا مػػف الػػرواة أال وىػػو ال وصػػؼمئصػػودة  لػػذاتيا عنػػد المحػػدِّثةف  وا  لمَمػػرويِّ
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ـُ تهاصػةمو  وال َةْضػِبُط حةثةاتػِو؛  ئػد أسػند اامػاـ مسػمـ  ػت مئدمػة صػحةحو  غةر المعروؼ بالعناةة بالشػتء  غالبػا   ال ُةْحِكػ
خػُذ عػنيـ ىػػ( أنػو  ػاؿ: "أدرْكػُت بالمدةنػة مااػة  ُكمعيػـ مػأموٌف  مػا ُةؤ ٖٓٔعف أبت الزناد عف عبِد ا  بف َذْكواف المػدنت )ت 

وأسنَد الخطةُ  البغدادي  ت الكهاةة مف طرةؽ إسماعةؿ بف أبت أوةس ) اؿ(: سمعُت  .(ٓٔ)الحدةث؛ ُةئاؿ: لةس مف أىمو"
ػػف تأخػػذوف دةػنكـ؛ لئػػْد أدركػػت سػػبعةف عنػػد ىػػذه ٜٚٔ)ت  خػالت مالػػؾ بػػف أنػػس ىػػػ( ةئػػوؿ: إفَّ ىػذا العمػػـ دةػػف   ػػانظروا عمَّ

فَّ أحػدىـ لػو ااػُتمف عمػ  بةػت ةئولوف:  اؿ رسوؿ ا    اذساطةِف  وأشار ال  مسجد الرسوؿ    ما أخذُت عنيـ شةاا  وا 
شػيا  ماؿ،  لكاف بو أمةنا  إال أنَّيـ لـ ةكوُنوا مف أىؿ ىذا الشأف  وةْئِدـ عمةنا محمػد بػف مسػمـ بػف عبةػد ا  بػف عبػد ا  بػف 

   نزدِحـُ عم  بابو"-وىو شا ٌ –
(ٔٔ). 

: ىػػ( ةئػوؿ: "ثلػُة الحػدةثٖٖٕ)ت  رُمِزي مف طرةِؽ أحمد بػف محمػد اذزرؽ  ػاؿ: سػمعت ةحةػ  بػف معػةفوأسند الراَميُ        
دُؽ  والشعيرُة  والطَّم   وترُؾ الِبدع  واجتناُ  الكباار"  .(ٕٔ)الصِّ

دُؽ  وترُؾ البِػَدِع قمتُ         َةصػوناف طالػ  الحػدةث عػف : إفَّ كالـَ ابف معةف ُمشتمؿ عم  أبرز شروط العدالة  والضبط؛  الصِّ
ػا الشعػيرةُ  والطَّمػُ   يمػا مئتضػ  الّضػب ِط؛ الَكذ   ت الرواةة  واجتناُ  الكباار  ُةثمر  ةو التئوع  والثالثة ىت مئتض  العدالػة  أمَّ

وَلوه اىتمػػػاميـ  ذفَّ طالػػػ  الحػػػدةِث إذا اْشػػػَتَيَر  ػػػت َمَجػػػالس الحػػػدةِث  وصػػػار لػػػو حضػػػوره الال ػػػُت ُعػػػرَؼ حةناػػػذ، عنػػػد العممػػػاِء  ػػػأَ 
إذا ىػػو َجػػدَّ  أةضػػا  ورّشػػدوا لػػو سػػبةؿ السَّػػةِر  ػػت دربيػـػ  ورووا عنػػو  وخبِػػروا حالػػُو  وَأْسػػَدوا لػػو النعصػػَح  ػػت تمئػػت مروةػػاتيـ  وكػػذا 

   وزاَد العناةػػة عنػػده بمػػا  صػػد تحصػػةمو منػػو معر ػػة  واجتيػػَد  ػػت ّطمػػِ  الحػػدةِث صػػاحَ  ذلػػؾ منػػُو مزةػػد اىتمػػاـ بػػِو  كتابػػة وحهظػػا  
 وىو الثئة.  ضابطا   بمجموع ذلؾ عدال  و يما   بمغ الحدَّ  ت إتئانو  وعندىا ةكوُف أ رَ  إل  الضبط منو إل  عدمو   ةغدو 

 

؛  الشػػيرُة بالطمػػِ  ِمعةػػاٌر معتبػػٌر عنػػد غةػػر واحػػد، مػػف النئّػػاد  ػػت ر ػػا الجيالػػِة عػػف َدفررُع ئاةمررِة الَليالررة عررن صرراحبيا: ثانيرراً 
واةػة عنػُو؛  ذلَؾ أنو إذا ؛الرَّاوي ُعرَؼ الّراوي واشتيَر بالطمِ   لهَت أنظاَر الثئاِت الجيابػذِة اذثبػاِت إلةػِو  واسػتنيَض ِىَمميُػـ لمرِّ

   وخبػروا رواةاتػِو بصػورة، د ةئػة   ػال ةغػدو حةناػذ، مجيػوال  وحػاال    بشيرتو عندىـ  ومعر تيـ لو بالطم   ةكونػوف  ػد عر ػوه َعةنػا  
كؿ مف لـ ةشَتِير بطم  الِعمـ  ػت نهسػو  وال دي  ت الكهاةة: "المجيوؿ عنَد أصحا  الحدةث ىو عندىـ   اؿ الخطة  البغدا

 .(ٖٔ)"العمماء بو  ومف لـ ُةعرؼ حدةثُو إال مف جية راو واحد عرَ و
 ـز ر ػا الجيالػةالشيرة بالّطمِ  مف لػوا -والذي نسبو إل  المحّدثةف  ت التعرةؼ ثنها   -: لئد عدَّ الخطة  البغدادي قمتُ        

 عف راو، ما. 
وحك  الحا ظ ابف رج   ت شرح العمؿ  اؿ: " اؿ ةعئو  بف شةبة:  مت البػف معػةف: متػ  ةكػوف الرجػؿ َمعرو ػا  إذا روع        

؟  ػاؿ: إذا روع عػف الرجػؿ مثػؿ ابػِف سػةرةف  والشَّػعبت  وىػؤالء مػف أىػؿ العمـػ  يػو غةػر مجيػوؿ. ُ مػُت:   ػإذا روع عنػو عنو كـػ
 )ةعنت: الّسبةعت(؟  اؿ: ىؤالء َةرووف عف مجاىةؿ". ِسماؾ بف حر  وأبت إسحاؽمثؿ 
عمَّؽ الحا ظ ابف رج  عم  كالـ ابف معةف بئولو: "وىذا تهصةؿ حسف  وىػو ةخػالؼ إطػالؽ محمػد بػف ةحةػ  الػذىمت        

ـّ خػتـ ابػف رجػ  تعمةئػو  ...(ٗٔ)عدا  عنػوالذي تبعو عمةو المتأخروف أنَّو ال َةخُرج الرجؿ مػف الجيالػة إال برواةػة رجمػةف  صػا )ثػ
واة  إنما الِعبرُة بالشيرِة  ورواةة الُحهاظ الثئات"  .(٘ٔ) ااال: ( " وظاىُر ىذا أنَّو ال ِعبرة بتعدعد الرع

حػػا ظ ىػػػ(؛  ئػد سػػاؽ الٖٕٗشػػيرة الػػرَّاوي بالطمػ   ػػت ر ػا الجيالػػة عنػػو  اامػاـ عمػػت بػف المػػدةنت )ت  أةضػا  وممَّػف راعػػ         
َـّ ابف رج  نماذج عم  مئتض  تصّر و  ت إثبات الجيالة أو ر عيا عف الرواة بغضِّ النَّظِر عف َعدِد مػف َةػروي  عػف أَحػِدىـ  ثػ

عمَّؽ ابف رجَ  بئولو: "والظاىر أنو ةنظُر إل  اشتيار الرجػؿ بػةف الُعممػاء  وكثػرة حدةثػو ونحػو ذلػؾ  وال ةنظػر إلػ  مجػرد 
 .(ٙٔ)رواةة الجماعة عنو"
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 ئػد  ؛ىػػ(ٕٔٗوممَّف ُةطمػؽ الجيالػة تػارة وةئصػُد بيػا عػدـ اشػتيار الػرَّاوي بالطَّمػ  عنػد العممػاء اامػاـ أحمػد بػف حنبػؿ )ت 
سػماعةؿ لػةس ُةعػرُؼ   : اؿ  ت ُحصةف بف عبد الرحمف الحارثت الكػو ت ػاج )ةعنػت: بػف أرطػاة( وا  مػا روع عنػو غةػر الحجَّ

 .(ٚٔ)حادةثو مناكةر"أ واحدا   بف أبت خالد روع عنو حدةثا  ا
 لعدـ اشتياره بالطم   ما كونو روع عنو اثناف عم  نحو ةر ا عنو جيالة العةف. ؛: إّنما جيَّمو ااماـ أحمد ىاىناقمتُ         

 

و  ػت كتابػ-عبػُد ا  بػف أحمػد بػف حنبػؿ   ئػد سػأؿَ  :: الَكشُف عن زيِف مرا يدَّعيرو بعرُا الررَّاوِة ِمرن الُمالزمرة لشري   مراثالثاً 
: عبػد َوالدُه: "عف الَكرابةست ُحسةف  ىؿ رأةَتُو َةطُمُ  الَحِدةَث؟  ئاؿ: َمْا َأْعرُ ُو  وَمْا َرَأْةتُو َةطمُ  الَحدةَث.  مػت )ةعنػت -السنَّة

بػػف اَةمػػزـُ ةعئػػو   )ةعنػػت: عبػػد ا (: إنَّػػو َةػػزُعـُ أنػػو كػػاف ا (:  رَأةتَػػُو عنػػَد الشػػا عت ببغػػداد؟  ئػػاؿ: مػػا رأةتُػػُو  وال َأعر ػػُو   ئمػػتُ 
 .(ٛٔ)إبراىةـ بف سعد  ئاؿ: ما رأةتُو عنَد ةعئو  بف إبراىةـ  وال َغةرِه  وَما َأْعرُ ُو"

عمػ   -عم  ىذا النحو وىػو مػف أ رانػو- ىػ(ٕٛٗ:  د ُةهيـُ كالـُ ااماـ أحمد  ت الحسةف بف عمت الَكرابةست )ت قمتُ        
وكػاف ةػرع  (ٜٔ)حةػث كػاف الَكرابةسػت ةئػوؿ: "لهظػت بػالئرثف مخمػوؽ" ؛ألة لهظ الئرثف الكرةـأنَّو َردع  عؿ، منو عم  مو هِو مف َمس

ُز بدعَة الَجيمةة  ت َكوف الئرثف َمخمو  ا  غةر أفَّ الد َا بةد اانصاِؼ أولػ  ؛  كػالـ ااماـُ أحمد أفَّ ىذا الئوَؿ ِبَدعٌة  وأنُو ُةعزِّ
 ػػػد ُعػػػرَؼ بالهئػػػو واذصػػػوؿ ال بطمػػػ   -سػػػت مػػػا ثنػػػاء مػػػف أثنػػػ  عمةػػػو  ػػػت العمػػػـاامػػػاـ أحمػػػد محمػػػوٌؿ عمػػػ  حئةئتػػػو؛  الَكرابة

ػا   ... وةعئػوَ  بػف إبػراىةـ بػف سػعد ... الحدةث   اؿ الخطة  البغدادي: "سمَا محمد بف إدرةس، الشا عت ػا  عالم  وكػاف َ ِيم 
 .(ٕٓ)ِة ِعْمِمِو"ولو تصانةٌؼ كثةرة  ت الهئِو  و ت اُذصوِؿ تدؿع عم  ُحْسِف َ ْيِمِو  وَغَزارَ 

وأما ثبوُت سماعو مف ااماـ الشا عت  وةعئو  بف إبراىةـ  ال ةتعػارُض و ػوَؿ أحمػد  ةػو  ػت شػأف عػدـ معر تػو لػو        
 بطم  الحدةث عندىما؛ إذ السماع لشتء مف الحدةث منيما أمٌر  واالشتياُر بالطم  أمر ثخر  وا  الموّ ؽ. 

َؿ ااماـ أحمد زعميـ بكونيـ ُعر ػوا بالطمػ  بمالزمػة شػةا، مػا  الحسػف بػف الَخػالؿ الُحْمػَواِنت )ت ومف الرواِة الذةف أبط       
ىػػػ(.  ئػػد  ػػاؿ عبػػد ا  بػػف أحمػػد  ػػت كتػػا  العمػػؿ ومعر ػػة الرجػػاؿ: "سػػألت أبػػت عػػف الحسػػف بػػف الَخػػالؿ الػػذي ةئػػاؿ لػػو: ٕٕٗ

ػا لةزةػد  الحػدةث.  مػتالُحْمَواِنت؟  اؿ: مػا أعر ُػو ةطمػُ  الحػدةث  ومػا رأةتػو ةطمػ   )ةعنػت: عبػد ا (: إنَّػُو ذَكػَر أنَّػو كػاف ُمالِزم 
َـّ  َػػاؿَ : بػػف ىػػاروف؟  ئػػاؿ: مػػا َأعر ُػػُو  إال أنَّػػو جػػاءنت إلػػ  ىنػػا ُةسػػمِّـ عمػػتَّ ) ػػاؿ عبػػد ا (ا اامػػاـ )ةعنػػت:  ولػػـ َةحمػػدُه أبػػت  ثػػ

 .(ٕٔ)أحمد(: تبُمُغنت َعنُو َأْشَةاء أكرىيا َولـ أره ةستخهو"
عند غةر واحد مف اذامة؛  ئد  اؿ الخطة  البغدادي  ةو "كاف حا ظا ثئػة" ونئػؿ  ػت  : إفَّ الُحمواِنت كاف موثّئا  قمتُ        

لُحمػوانت  الحسػف بػف عمػت ا "و ػت رواةػة أخػرع بمهػظ" متئنػا   تارةخو  بإسناده  عف ةعئوُ  بف شةبة  ولو  ةػو: "كػاف ثئػة ثبتػا  
 .(ٕٕ)ساؽ الخطة  عف ااماـ النَّساات أنو  اؿ  ةو: "ثئة" أةضا  إسناده صاحُ  حدةث،  متئٌف ثئة"  وب

وَةظيُر لت  أفَّ كالـ ااماـ  ت شأف الحسف إنما ىو مف جية َعػَدـ طمبػِو لمحػدةث؛ إذ لـػ ةوظِّػؼ الحسػف الحمػوانت عمَمػو         
ـْ ةشتغؿ بو  ولـ َةظير منو  ما ةدؿع عم  أنَّو ِمف أىؿ طمػ  الحػدةث   وُنسػ  إلػ  التثبػِت  -وعمةػو  مػْف حمػَؿ الحػدةَث وحهظػوُ ول

 كةػؼ ُةحسػُ  لػدع أامػة الشػأف  عمػ  أنػػو  -وااتئػاِف  ةػو  ولـػ ُةظيػر مػا  ػت ُجعبتػِو منػػو   ػت مجػالِس العمـػ  ولـػ ةػذاِكر بػو أىمػػو
ز ىػػذا التوجةػػو  لػػرأي اامػػاـ أحمػػد  ةػػو  ػػا ُةعػػزِّ ػػف ُةعنػػ  بطمػػِ  الحػػدةث؟  وِممَّ َةعػػرؼ بطمػػِ  الحػػدةث  مػػا أسػػنده  مػػف كونػػو ال -ممَّ

اذشعث ةئػوؿ: كػاف الحسػف سمةماف بف  داوودالخطة  البغدادي  ت تارةخو مف طرةؽ محمد بف عمت اآلُجرِّي  اؿ: سمعُت أبا 
 .(ٖٕ)بالرجاؿ  وكاف ال ةستعمُؿ عمَمُو" بف عمت الُحموانت  ال ةنتئُد الرجاؿ  ثـ  اؿ: كاف عالما  ا
 

مػا تُكسػبو َممكػة النئػد    شػيرة الػّراوي بالّطمػِ  غالبػا   :در عن بعا الررواة مرن أقروال نةديرة صرّحة أو فسراًدا: اختباُر ما يصرابعاً 
وبطالنػػو؛ أو ردًّا  بخػالؼ َمػْف لـػ ُةعػػرؼ بػذلؾ؛ إذ حةَنيػا  ةتَّضػػح  سػاُد  ولػو   والئػدرة عمػ  تمةةػز الرواةػػاِت  والحكـػ عمةيػا   بػػوال  
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ةئػاُؿ - ومػف اذمثمػة عمػ  ذلػؾ  أفَّ رجػال  ، ف الممكف لو اكتسابيا   ت حاؿ اشػتيارِه بالطَّمػ ِ لمخبرة التت كاف م لكونو  ا دا  
ىػ(  ػت معنػ   ولػو ٗٓٔ)ت  مف أىؿ َطرُسوس أنكر أثر ا  ثبَت وصحَّ  عف التابعت الجمةؿ  مجاىد بف َجبر -لو الترمذي
 .(ٕٗ)حةث  اؿ: "ُةجِمسو عم  عرشِو"  [ٜٚ]ااسراء: اَعَسٰى َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَةاًما َمْحُمودً ا  تعال : 

ىػ(  ت كتابو السّنة  أفَّ العباس بف محمد الدعوري ساَؿ عف الترمذي الذي ردَّ ىػذا اذثػر ٖٔٔنئَؿ أبو بكر الخالؿ )ت        
أفَّ ىػذا الحػدةث  ال ُةنِكػرُه إال ُمبتػدٌع  مػا رثه  ػطع عنػَد ُمحػدِّث، بالطَّمػِ   و  -الذي رد حػدةَث مجاىػد- أجا : إفَّ "ىذا الترمذي 

الترمػذي ىػذا أنػو  ػاؿ: " ؛ىػػ(ٕ٘ٚ)ت  السجسػتانت داوود. ونئؿ الخالؿ  ت موضا ثخر  مف كتابِو  عػف اامػاـ أبػت (ٕ٘)جيمٌت"
 .(ٕٙ)رجٌؿ ال أعرُ ُو  ورأةُت َمْف عندي مف َأصحابنا ةذكروف أنيـ ال ةعر وَنُو  ت الطمِ   وال َعر تو أنا"

 

 الشػيرة  :: تُتيُح الشيرُة بالطَّمِب لراو  َما فرصة الستدراِك لمرواة اآلخرين منو لما فاتيم سماعو من بعرِا الررواةخامساً 
بالطمِ  ترّجح  ت حؽِّ صاحبيا االستةعاَ   وكثرة الجمِا  والتَّحصةِؿ  ومف النماذج عم  ذلؾ ما جرع ذبت بكر بػف أبػت 

ىػػ( لةسػتدرَؾ منػو ٖٚٓ؛ حةث  صد عبد ا  بػف أحمػد المعػروؼ بَعْبػَداف اذىػوازي )ت (ٕٚ)(-)ت غال  مف حهاظ البغدادةةف
مػا لػـ ةجػده مػف حػدةث  أةضػا  ىػػ(  وكػذا لةسػتدرؾ ٕٚٙ)ت  ما  اتو سماعو مف إسحاؽ بف إبراىةـ المعروؼ بشاذاف الهارسػت
ف كػػاف ممةاػػا  بحػػدةث الجمةػػا؛  ئػػد أسػػند ذفَّ عبػػدا ؛ىػػػ(ٕٚٛالبصػػرة عنػػد أحمػػد بػػف عمػػرو المعػػروؼ بػػابف أبػػت عاصػػـ )ت 

الحا ظ ابف عساكر  ت تارةخو مػف طرةػؽ حمػزة بػف ةوسػؼ  ػاؿ: أخبرنػا أبػو أحمػد بػف عػدي  ػاؿ: "َعبػداف كبةػر االسـػ   ػاؿ لػت 
)ةعنت: عبداف(: جاءنت أبو بكر ابف أبت غال    ذى  إل  شاذاف الهارست  مـ ةمحئػُو   عطػؼ إلػ  ابػف أبػت عاصـػ بأصػبياف  

ذنػػؾ  ؛حػػدةثيـ عنػػؾ ذكتػػ  ؛جػػاءنت  ئػػاؿ:  ػػاتنت شػػاذاف  وذىبػػت إلػػ  ابػػف أبػػت عاصػـػ  مػـػ أره مما ػػا بحػػدةث البصػػرة  وجاتػػؾثػـػ 
 .(ٕٛ) أخرجُت إلةو حدةثيـ  و اطعُتو كؿ ةـو  عم  مااة حدةث  أ رأُه عمةو  مف حدةث الِبْصرة""ممتء بيـ.  اؿ عبداف: 

ىػػ( المعػروؼ بالطَّمػ  ٕٙٛ)ت  داف اذىوازي ِمػف خػالؿ محمػد بػف ُةػونس الُكػدةمتاستدراُؾ َعبْ  أةضا  ومف نماذج ذلؾ        
ىػػػ(؛  ئػػد أسػػنَد الخطةػػُ  البغػػدادي  ػػت ٕٔ٘)ت  بعػػَض مػػا  اتػػو سػػماُعُو مػػف رواةػػاِت التَّهسػػةر عػػف محمػػد بػػف مْعَمػػر الَبحرانػػت

 -وُسػاؿ عػف محمػد بػف ةػونس الُكػدةمت-تارةخِو مف طرةؽ أبػت عمػرو بػف حمػداف النةسػابوري  ػاؿ: سػمعت َعْبػداف اذىػوازي 
 .  (ٜٕ) ئاؿ: رجؿ معروؼ بالطمِ   والسماع الكثةر؛  اتنت عف محمد بف مْعَمر بعُض التهسةر   سمعتو مف الُكدةمت"

 

  تحصػةميا ةتطمػ  ىّمػة عالةػة  ورحػالت مضػنةة  وسػماعات،  :: تمكِّن الشيرة بالطمب صاحبيا من معرفِة أفراِد األحاديثسادساً 
 ؛ة  مثؿ محمد بف ُةونس الُكدةمت الذي تكّمـ  ةو موس  بف ىاروف  ورماه بالَكذ    أظير الُكدةمت تهو و  ػت معر ػة ذلػؾَ كثةر 

 .(ٖٓ)حةث أمم  عم  التالمذة أحادةث تهّرد بيا  أسكتْت موس  بف ىاروف   صار ال َةذكرُه بعُد إال بخةر
الشأف ةردوف انهػراداِت الُمئػؿِّ مػف الػرواِة والػذي ال ُةعػرؼ بالّطمػ   مثػؿ الػذي ىذا وعم  الّنئةِض مف ذلؾ رأةنا أفَّ أامة        

ىػػ(   ئػد حكػ  الُعئةمػت  ػت كتابػو الضػعهاء الكبةػر عػف ٖٚٔجرع  ت حؽِّ أبت زةاد إسماعةؿ بف زكرةا الَخمئػانت الكػو ت )ت 
( أنػو  ػاؿ:  مػُت ذبػت عبػد ا ؛ أحمػد بػف محمػد ىػػٕٗٚ)ت  تممةذ ااماـ أحمد  أبت الحسف عبد الممؾ بف عبد الحمةػد الَمةمػونت

ولكنَّػُو لػةس بف حنبؿ: إسماعةؿ بف زكرةا  كةؼ ىو؟  ئاؿ لت: أمَّا اذحادةث المشيورة  التػت ةروةيػا  يػو  ةيػا مئػار  الحػدةث  ا
 .(ٖٔ)ةنشرُح الصدر لو؛ ىو شةا لةس ةعرؼ ىكذا  ةرةُد: بالطَّم "

 

 سمبية لمشيرة بالطَّمِب لمرواية عند المحدِّثين؟ما المحاذيُر الالمسألة الثانية: 
 ليا تمَؾ الئةمة العممةة  واآلثار ااةجابةة الجمةمػة عنػد المحػدِّثةف   ػإفَّ  -عم  ما تئّدـ-إذا كانت الشيرُة بالطم  لمرواةة        

 مف ذلؾ: المد ِّؽ  والمتأمَِّؿ ةجُد أفَّ ليا بعض المحاذةر واآلثار السمبةة  ت حؽِّ صاحبيا  و 
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 :السرماع منرو أنيا تحمُل راو  مْا عمى اإلكثرار مرن روايرة الغراةرب والمنراكير، فينصررُف لرذلَك بعرُا أىرل الحرديث عرن: أولً 
  عنػَد "لػـ ةػزؿ الُكػدةمت معرو ػا  ىػ(   اؿ الخطة  البغػدادي: ٕٙٛ)ت  ومف نماذج َمف و ا  ت ذلؾ محمد بف ُةونس الُكدةمت

ا بالطمػػِ   ُمئػػدَّم ا  ػػت الحػػدةث  حتػػ  أكثػػَر ِمػػف رواةػػات الغرااػػِ   والمنػػاكةر؛  تو ػػَؼ إذ ذاَؾ بعػػُض أىػػؿ العمػػـ بػػالحهِظ  مشػػيور  
 .(ٕٖ)الناس عنو  ولـ ةنشطوا لمسَّماع منو"

 أبػت بكػر الشػا عت  ػاؿ: سػمعت جعهػر الطةالسػت ةئػوؿ: الُكػدةمت ثئػة  ولكػف أىػؿ البصػرة ةحػدِّثوفوأسند الخطةػ  مػف طرةػؽ        
 .(ٖٖ)َةسمعوف"بكؿ ما 

 

 الُمفضري إلرى التردليس، والسررقة، والتحرديث : وقوع الرراوي المشريور بالطمرب لمروايرة فري داةررة الشَّرره والرنَّيم فري الروايرةثانياً 
 - ةئوؿ حّدثنا  ةما لـػ ةسػمعو بسػب  الّشػره  ػت الرواةػة-  ومف نماذج مف عرؼ بشيرة الطم  وو ا  ت التدلةِس عن ئير الثةاتِ 

أبػت عمػرو محمػد بػف أحمػد ىػػ(  حكػ  الخطةػ  البغػدادي  ػت تارةخػو: عػف "ٕٖٔمحمد بف محمد الباَغنػديِّ )ت أبو بكر 
بالطمػ   كػاف معنػا   ئاؿ: لـ ةزؿ معرو ا   -وذكر أبا بكر الباغندي-بف حمداف النةسابوري  اؿ: سمعُت عبداف اذىوازي ا

مت  ػت سػؤاالتو لمػدار طنت: "سػألت أبػا بكػر بػف عبػداف عػف . و ػاؿ حمػزة بػف ةوسػؼ السَّػي(ٖٗ)عند ىشاـ بف عمار وُدحةـ"
؟  اؿ:  ـَ محمد بف محمد بف سمةماف الباغندي ىؿ ُةدخؿ  ت الصحةح؟  ئاؿ: لو خرَّجت الصحةَح لـ أدخمو  ةو.  ةؿ لو: ِل

ػف كتبػُت عنػو ثثػُر عنػدي  وال أكثػُر حػدةثا منػوُ    ...   إال أنػو َشػِرهٌ ذنو كاف ةخمُط  وةدلس.  اؿ )ةعنت: َعبداف(: ولةس ِممَّ
 اؿ حمزة: وسألت الدار طنت عف محمد بف محمد بف سمةماف الَباغنػدي؟  ػاؿ: كػاف كثةػر التػدلةس؛ ُةحػدِّث بمػا لػـ َةسػَما  

 .(ٖ٘)وربما َسَرَؽ بعض اذحادةث"
 ئػد أسػند ابػف  ؛ىػػ(ٜٕٕ)ت  ىذا ومف نماذج َمْف ُعرؼ واشتير بالطَّمػ   حػّدث عػف غةػر الثئػات نعػةـ بػف حّمػاد الِمػْرَوزيِّ        

ةئػوالف: عدي  ت كاممو مف طرةؽ أبت ةحةػ  أحمػد بػف ثابػت  ػاؿ: سػمعت أحمػد ةعنػت: ابػف حنبػؿ( وةحةػ  )ةعنػت: ابػف معػةف( 
ـُ بف حماد معروؼ بالطم   ذمَّو ةحة   ئاؿ: إنَّو ةروي عف غةر الثئات" نعة
(ٖٙ). 

 

تحممػو الشػيرة بالّطمػِ   إذ :دان نةد الررواة والمرويرات وىرو ل ُيحسرن ذلرك: إقحاُم الراوي المشيور بالطمب َنفسُو في ميثالثاً 
  ومػف نا ػدا  عم  أْف ُةحسَف الظفَّ بنهسِو  وةرع منُو أىمةَّػة  لخػوِض ِغمػاِر ذلػؾ؛ إذ لػةس كػؿع مشػيور بالطمػ  ةمكػف أف ةكػوَف 

ة   ت تارةخو مف طرةؽ عم  بف الحسةف ىػ(؛  ئد أسند الخطٖٕٔنماذج ذلؾ ما جرع ابراىةـ بف محمد بف َعرَعرَة )ت 
 مُت لُو ةعنت: لةحة  بػف معػةف: ابػُف َعْرعػرة؟  ػاؿ: ثئػٌة  معػروٌؼ بالحػدةث     بف َحبَّاف  اؿ: وجدت  ت كتا  أبت بخط ةدها

 .  (ٖٚ)"شتءكاف ةحة  بف سعةد )ةعنت: الئطَّاف( ُةْكرُمُو  مشيور بالطم   كةُِّس الكتاِ   ولكنو ةهسد نهسو َةدخؿ  ت كؿ 
إّف  وؿ ابػف معػةف عػف ابػف عرعػرة: "ةهسػد نهسػو ةػدخؿ  ػت كػؿ شػتء" مػراده بػو أفَّ ابػف عرعػرة ُةػدخؿ نهسػو  ػت قمُت:        

 ػاؿ ابػف الجنةػد  ػت ، بالحػدةث بالطمػ   ومعتنةػا   لذلؾ مػا كونػو ثئػة معرو ػا   مةداف نئد الرواة والجرح والتعدةؿ  وىو لةس أىال  
ؿ رجؿ لةحة  بف معةف  وأنا أسما: زَعـَ إبراىةـ بف َعرَعرة أفَّ محمد بف َذْكػواف  والحسػةُف بػف ذكػواف سؤاالتو البف معةف: " ا

ػػا الحسػػةف بػػف ذكػػواف؛  حػػدَّثنت عنػػو ةحةػػ  بػػف سػػعةد بػػف ا)ةعنػػت: الئّطػػاف(  وعبػػد ا   لةسػػا بشػػتء.  غضػػ  ةحةػػ  و ػػاؿ: أمَّ
ػػا محمػػد بػػف ذكػػواف   مػػةالمبػػارؾ  ولكػػف كػػاَف  ػػدرةا   س بػػو بػػأس  أيع شػػتء، كػػاف عنػػده؟  روع عنػػو حمػػاد بػػف زةػػد  وعبػػد . وأمَّ

و ت موضا ثخر  اؿ ابف الجنةد: "سػألت ةحةػ  )ةعنػت: ابػف  الوارث  وعبد الصمد ال بأس بو.  ؿ البف عرعرة اذى  ازَرْع "
 غضػػ . ة ةػػزُعـ أنَّػو ضػعةؼ؛ معػةف(عف شػدَّاد بػػف سػعةد الرَّاسػبتِّ  وُةكّنػػ  أبػا طمحػة؟  ئػػاؿ: ثئػة.  مػُت لةحةػػ : إفَّ ابػف عرعػر 

ثػـ  )ةعنػت: زىةػر بػف حػر ( ةسػما  ئػاؿ: أبػو خةثمػة: شػداد بػف سػعةد ثئػة. و اؿ: ىو ثئة  وتكمـ ةحةػ  بكػالـ وأبػو خةثمػة
ـُ ابف عرعرة أفَّ سالـ بف ُرزةف ثئة.  مُت: كذلؾ ةئوؿ؟   اؿ: ىو ضعةؼ ضعةؼ"  اؿ لت ةحة : ةزُع
(ٖٛ). 
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ىػػ( وىػو ابػف اامػاـ ٖٙٔمػا و ػا ذبػت بكػر عبػد ا  بػف سػمةماف بػف اذشػعث )ت  أةضػا  ثػر ومف النماذج عم  ىذا اذ       
 أبو بكر عم  شيرتو  ت الّطم  كاف كثةر الخطأ  ت الكالـ عم  المروةات  و د تكمّػـ  ةػو أبػوه و ػاؿ  ؛ود الّسجستانتو أبت دا

  ودخػػػؿ مصػػػر  والشػػػاـ  والعػػػراؽ  داوودأبػػػت  عنػػػو كػػػّذا    ػػػاؿ ابػػػف عػػػدي: "ىػػػو معػػػروؼ بالطمػػػ   وعامػػػة مػػػا كتػػػ  مػػػا أبةػػػو
 ػت وحكػ  الخطةػ  البغػدادي  (ٜٖ)وخراساف  وىو مئبوؿ عنَد أصحا  الحدةث  وأما كالـ أبةو  ةو   ػال أدري ِإةػش تبػةَّف لػو منػو"

نَّػو كثةػر الخطػأ ثئػة  إال أ؟  ئػاؿ: داوودتارةخو  اؿ: "ذَكَر أبوعبد الرحمف السعممت أنو سأؿ الدار طنت  عف أبت بكػر بػف أبػت 
 .  كأفَّ الباعث عم  تكذة  أبةو لو كثرُة الخطأ منو حدا ال ُةحَتمُؿ  ةو.(ٓٗ) ت الكالـ عم  الحدةث"

 

قرالب األحاديرث عمرى الثةرات   بعضريمرابًعا: أنَّ الشيرُة بالّطمب ربما تحمل  عمرى الُملازفرة فري الروايرة حردَّ الوضرِع، والكرذب واح
المعػروؼ ِبشػر أحمػد بػف محمػد بػف عمػرو الِمػرَوزي الهئةػو نذكر أبا ومّمف انطبؽ عمةو ىذا اذثر   :يثرئبًة في التكثُّر من الحد

ىػ(  اؿ الخطة  البغدادي  ت تارةخو: "كاف أبو بشر مػف أىػؿ المعر ػة  غةػَر أنػو لػـ ةكػف ثئػة  ولػو مػف ٖٕٖبالُمصعبت )ت 
ػبِّت  ةف".النعسا الموضوعة شتء كثةر  ورواةاتو منتشرة عند الخراسانة وسػاؽ الخطةػ  بإسػناده مػف طرةػؽ محمػد بػف نعػةـ الضَّ

ْبِغت ةئوؿ:  ِدـ أبو بشر أحمد بف محمد بػف عمػرو الُمصػعبت الِمػروزي نةسػابور    اؿ: سمعُت أبا بكر بف إسحاؽ ةعنت: الصَّ
كمَّػو ِمػف أولاػؾ الشػةوخ.  ئمػُت   َحَضرنت واستعاَر منِّت حدةث مشاةا العػراؽ   ئمػُت مػا تصػنُا بػو؟  ئػاؿ: أنسػخُو  ػإنت سػِمعُتوُ 

نما أردت أْف ةنَصحُو أبػو عمػت  وةمنعػو عػف  لو: اذى  إل  أبت عمت الثئهت؛  إنو  د أكثَر عنيـ  ولـ أد ا إلةو حر ا   منيا  وا 
نسػػِا مػػا لػػةس لػػو  ةػػو سػػماع   ػػذى  إلػػ  أبػػت عمػػت  واسػػتعار منػػو جممػػة مػػف حػػدةث البغػػدادةةف   كػػاف أبػػو عمػػت ةعةػػرُه عشػػرة 

ْبِغت(أجز   عاتبت أبا عمت عمػ  ذلػؾ  و مػُت: َأَنػا إنمػا  :اء   إذا  رغ منيا أعارُه عشرة  أخرع حت  كتَ  جممة منيا  ) اؿ الصَّ
 . (ٔٗ)أحمتو عمةؾ؛ لتد عو بَموِعَظة، بمةغة، عف مثؿ ىذا  ئاؿ أبو عمت: ال تزُر وازَرٌة وزَر ُأْخَرع"

"كػاف ممَّػف ةضػُا المتػوف ل،ثػار  وةئمػػ  اذسػانةد لىخبػار حتػ  غمػ   مُبػو أخبػػار و ػاؿ ابػف حّبػاف  ػت كتابػو المجػػروحةف:        
الثئاِت  ورواةتو عف اذثبػات بالّطامػات عمػ  مسػتئةـ حدةثػو   اسػتحؽَّ التػرؾ  ولعمػو  ػد َأ مَػَ  عمػ  الثئػات أكثػر مػف عشػرة ثالؼ 

  ...  )إلػ  أْف  ػاؿ ابػف حّبػاف(: ثـػ ثخػَر عمػرِه جعػؿ ةػدَّع  حدةث كتبت أنا منيا أكثر مف ثالثة ثالؼ حدةث مما لـ أشؾ أنو  مَبيػا
 . (ٕٗ)لـ ةرىـ  َوَرَوع عنيـ" شةوخا  
 و اؿ ابف عدي: "كاف ةحدث عف أمراء خراساف  إسماعةؿ بف أحمد وأخةو نصػر بػف أحمػد  وخالػد بػف أحمػد بػف خالػد       

 .(ٖٗ)ةروي عنيـ"بف حمَّاد والت بخارع؛ ةشبُِّو عم  الناس أنيـ حدَّثوه بما ا
بالُمصعبتِّ ثنِؼ الذِّكر  أبػو الحسػف عمػت بػف أحمػد بػف عبػد العزةػز الُجرجػانت )ت  وممَّف أصابتو بمةة ىذا اذثر متأثرا         
ىػػػ( نزةػػؿ نةسػػابور  نئػػؿ الحػػا ظ الػػذىبت  ػػت كتابػػو تػػارةا ااسػػالـ عػػف الحػػاكـ النةسػػابوري أنػػو  ػػاؿ  ةػػو: "كثةػػُر السَّػػماِع  ٖٙٙ

المجاز ػػة عنػػد بالطَّمػػِ   إال أنػػو و ػػا إلػػ  أبػػت بشػػر، الُمصػػعبت الهئةػػو   كأنػػو أخػػذ سػػةرتو  ػػت الحػػدةث   ظيػػرْت منػػو  َمعػػروؼٌ 
 . (ٗٗ)الحاجِة إلةو  ُترؾ"

 

ًُ ال: املطلب الجالح  .يت ُيستَدُل بها على ُشهرٔة الرَّاوي بالطَّلٔب للرِّواية عيد امُلحدِّثنيــالكرائ
  اجـ الرواة المشيورةف والمعرو ةف بالطم  لمرواةة  ةجُد أفَّ ىناؾ  رااف ةستدؿع بيا عم  شػيرتيـ بالّطمػ ِ إفَّ المتتبا لتر        

 ما ةأتت:  -بحسِ  ما ظير لت–ومف أبرزىا 
 ؾ؛ يذه  رةنة  وةة عم  مزةد اعتنػاء راو، مػا بطمػ  الحػدةث  وشػيرِتو  ػت ذلػ :: كثرة الرِّحمِة إلى األمصار لسَماع الشيوخأولً 

؛ ذلػؾ أنػو بترحالػو الػدؤو   ػت البئػاع واذمصػار  وىػو ةكابػُد اذخطػار الِجِسػاـ  وةصػرُؼ عموَّ سند،  وحهظ ا  وانتئاء   وضػبطا  
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لبموغ مرامػو مػف ذلػَؾ مالػُو  وو تػو  وجيػده  وىػذا كمػو  ّمػة البػذؿ  ػت الطمػِ    ئػد أسػند الخطةػ   ػت كتابػو الرحمػة مػف طرةػؽ 
؛ تػرع لػو )ةعنػت: طالػَ  الحػدةث( أْف ةمػزـَ رجػال   -رحمػو ا - ػاؿ: سػألُت أبػت  عبد ا  بف أحمد بف حنبػؿ  عمَّػف طمػَ  العمػـِ

الكػػو ةةَف  عنػػدُه عمػػـٌ  ةكتُػػَ  عنػػو؟ أو تَػػرع أْف ةرحػػؿ إلػػ  المواضػػا التػػت  ةيػػا العمػػـ   ةسػػمَا مػػنيـ؟  ػػاؿ: ةرحػػُؿ ةكتُػػُ  عػػِف 
ـُ الناس  ةسم  .(٘ٗ)ا منيـ"والبصرةةف  وأىؿ المدةنة  ومكة؛ َةَشا

 : َنَظػرَ معنػاه أي: َةنظػرُىـ  وةطػالُعيـ  ػاؿ صػاح  الئػاموس المحػةط: "َشػاـَ اْلَبػْرؽَ   وَؿ ااماـ أحمد "ةشاـع النػاس" إفَّ قمت:        
 .(ٙٗ)"إلةو أْةَف َةْئِصُد  وأْةَف ُةْمِطرُ 

ؿ: سمعت ةحةػ  بػف معػةف ةئػوؿ: "أربعػة ال وأسند الحاكـ  ت كتابو معر ة عمـو الحدةث مف طرةؽ جعهر الطةالست  ا       
 .(ٚٗ))وذكر منيـ(... ورجٌؿ ةكت   ت بمدِه وال ةرحؿ  ت طم  الحدةث" منيـ رشد ا؛تؤنس 
 إفَّ الرحمة ُتخرُج صاحبيا مف داارة الطمػ  الضػّةئة  والمحصػورة  ػت مروةػاِت أىػؿ بمػده إلػ  دااػرة الطمػ  الواسػعة   وعمةو       

طبئػاِت الػرواِة عػنيـ؛  ت الطَّم ؛  َةْخبر معا َد الرواةة  ت اذمصار  وَمسػالكيـ  ػت التحػدةِث  وَةعػاةُف  ووعةا   كما وتُكسُبو رشد ا 
  ةستئةـ لو ُحسف اذخذ  وُةهمُح  ت مسعاه.

أّمػا  نمػوذجةف مػنيـ لضػةؽ المئػاـ أىذا و د اشتير بالطم  لمرواةة بئرةنة الرحمة خمؽ كثةػر وحسػبت أف أشػةر ىنػا إلػ         
ػػا الثػػانت:  معمػػر بػػف راشػػد الصػػنعانت )ت ٔٛٔ عبػػد ا  بػػف المبػػارؾ الِمػػرَوِزي )ت  ؛اذوؿ ىػػػ(؛  ئػػد أسػػند اامػػاـ ٔ٘ٔىػػػ( وأمَّ

لـ ةكػف  ػت زمػاف ابػف  ةعئو  الَهسوي  ت كتابو المعر ة والتارةا مف طرةؽ الهضؿ بف زةاد عف أحمد بف حنبؿ أنو  اؿ: "...
ل  الشاـ  والبصرة  والكو ة  وكاف مف رواة العمػـ وأىػؿ ذلػؾ  كتػ  المبارؾ أطم  لمعمـ منو؛ ر  ل  مصر  وا  حؿ إل  الةمف  وا 

ػا" ؛عػف الصػغار  والكبػار وأسػػند  .(ٛٗ)كتػ  عػف عبػد الػرحمف بػف ميػدي وعػف الهػزاري )ةعنػت: أبػا إسػحاؽ(  وجمػَا أمػر ا عظةم 
مف ذات الطرةؽ عف ااماـ أحمد بف حنبؿ و د سألو أبو جعهر الُعئةمػت: "أةعيُػـ أحػ  إلةػؾ  ػت حػدةث الزعْىػِرّي؟  أةضا  الهسوي 

ـع إلػ  معمػر أحػد ا إالَّ وجدتػو  و ػو َـّ معمػر ولسػَت تضػ رحػؿ  ػت الحػدةث إلػ  الػةمف  وىػو أوؿ  ؛ َئاؿ: مالٌؾ  ت  مة رواةتػو  ثػ
 .(ٜٗ)بو جعهر: والشاـ؟  َئاؿ: ال. الَجزةرة"مف رحؿ )ةعنت: إل  الةمف(.  ئاؿ لو أ

 

ُُ عمرى ملالسرِة ومالزمرِة الُعممراء مرن أةمرة الشرأنثانياً   ػذلَؾ ةهةػد الػّراوي  ػت الّطمػِ  مزةػد ُممارسػة ذحادةػث الشػةوخ  :: الحرر
بػػف اعنػت: عبػػد اذعمػ  سػمعُت أبػا ُمْسػػِير )ةىػػػ(  ػت تارةخػػو: "ٕٓٛالػذةف الزميـػ  ػػت التمئِّػت عػػنيـ   ػاؿ أبػو زرعػػة الدمشػئت )ت 

ىكػذا جػاءت عبػارة أبػت ُمسػِير والظػاىر أنيػا مبتػورة  .(ٓ٘)"ىػ(( ةئػوؿ: إال َجمػةَس الَعػالـ   ػإفَّ ذلػؾ َطمُبػوُ ُٕٛٔمسير الغسَّانت )ت 
 بالّطم .وىت لةست كذلؾ والمعن  أي: إف جمةس العمماِء تنوُ  مجالستُو ليـ مئاـَ شيرتِو بالطَّمِ   أو ىت عالمة شيرتو 

 اؿ الخطةُ  البغدادي  ت الِكَهاةة: "أراد أبو ُمْسير، بيذا الئوؿ أفَّ َمْف ُعِر ت مجالستو لمعمماء  وَأْخِذِه عنيـ  أغنػ         
 .(ٔ٘)ظيوُر ذلؾ مْف أمره َأْف ُةسأَؿ عف حالو  وا  أعمـ"

نمػا اكتهػ ٜٚٔ )ت وممَّف اشتُير بالّطمػِ  لمرواةػة بيػذه الئرةنػة اامػاـ مالػؾ بػف أنػس         ىػػ(   إنػو لـػ َةرحػؿ إلػ  اذمصػار  وا 
؛  يػت ميػبط الػوحت  وأ ػاـ  ةيػا كثةػٌر ذنو كاف ال ةػرع العمػـ  ػت غةػر مدةنػة النبػت  ؛بأف تتممذ عم  شةوخ المدةنة والزميـ

 ػػاؿ أبػػو نعػػةـ  ػػالعمـ  ةيػػا ال  ػػت سػػواىا  حكػػ  الئاضػػت عةػػاض  ػػت كتابػػو ترتةػػ  المػػدارؾ  ػػاؿ: " ؛مػػف ِجمّػػة الصػػحابة الكػػراـ
  ػإف الئػرثف لـػ -ةعنػت بالمدةنػة-ىػػ(: سػألُت مالكػا  عػف شػتء؟  ئػاؿ لػت: إف أردت العمـػ  ػأ ـ ٜٕٔ)ت  )ةعنت: الهضُؿ بف ُدكػةف

 .(ٕ٘)َةنزؿ عم  الهرات"
لػػة  ػػت الطَّمػػ  عمػػ  نحػػو مػػا و ػػا لػػو مػػا نػػا ا مػػول  ابػػف عمػػ        )ت  رىػػذا ولئػػد كػػاف مالػػٌؾ ةسػػمُؾ طرةئػػة الُمالزمػػِة المطوَّ
   كمػا كػاف مالػؾ ةنصػُح بطرةئػِة الُمالزمػة(ٖ٘)ىػػ(ٛٗٔما أبػت بكػر بػف عبػد ا  المعػروؼ بػابف ُىرمػز )ت  أةضا  ىػ(  وكذا ٚٔٔ
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 ػت الطمػ  أىػؿ العمػـ؛  ئػد أسػند أبػو ُنعػةـ  ػت الحمةػة مػف طرةػؽ عبػد ا  بػف وىػ  المصػري  ػاؿ: " ةػؿ لمالػؾ بػف أنػس: "مػا 
. وأسػند أبػو (ٗ٘)سٌف جمةٌؿ  ولكف انظر الذي َةمزُمػؾ مػف حػةف تصػبح إلػ  حػةِف تمسػت  الَزْمػُو"تئوُؿ  ت َطمِ  العمـ؟"  اؿ: "ح

إلػ  الرجػؿ ثالثػةف سػنة مف طرةؽ عباس بف عبد العظػةـ  ػاؿ: سػمعت مالػؾ بػف أنػس ةئػوؿ: كػاف الرَّجػؿ َةختمػؼ  أةضا  ُنعةـ 
ةتعمَّـُ منو"
(٘٘)  . 

 

ومػف نمػاذج مػف اشػُتِير وُعػرؼ بالطمػ  مػف خػالؿ ىػذه  :ونيراًرا فري طمبرِو لريالً  واسرتغراقو  : عنايرة الررَّاوي بالحرديثِ ثالثاً 
ىػ(  أسػند الخطةػ  البغػدادي  ػت تارةخػو مػف طرةػؽ ٕٙ٘الئرةنِة إماـ الدعنةا وجبؿ الحهظ محمد بف إسماعةؿ البخاري )ت 

)ةعنػت: البخػاري(  إذا كنػُت مَعػُو  ػت سػهر محمد بف ةوسؼ الِهَرْبِريِّ عف محمد بػف أبػت حػاتـ الػوراؽ  ػاؿ: "كػاف أبػو عبػد ا  
؛  كنػُت أراُه ةئػـو  ػت المةمػة الواحػدِة  خمػَس عشػرة مػرة  إلػ  عشػرةف َةجَمُعَنا بةػٌت واحػد إال  ػت الئَػةظ )ةعنػت: الصػةؼ( أحةانػا  

ـُ  ... وكػاف ال ُةػو ُظِنت  عمةيػا  ثػـ َةَضػُا َرْأَسػوُ مرة   ت ُكػؿِّ ذلػؾ ةأخػُذ الَئدَّاحػَة  ُةػوري نػار ا بةػِده وُةْسػِرج  وُةْخػِرُج َأَحادةػَث   َػُةْعِم
َنوَمػَؾ"  ت ُكؿِّ ما ةئوـُ   ئمػت لػو: "إنَّػؾ َتْحِمػُؿ عمػ  َنْهِسػَؾ ُكػؿَّ ىػذا  وال تُػوِ ُظِنت"  ػاؿ: "أنػت شػا    ػال أحػ  أْف ُأ ِسػَد عمةػؾ 

لةمػة  مد بف إسماعةؿ البخػاري بمنِزِلػِو ذات  اؿ: كنت عند محعف محمد بف ةوسؼ الِهَرْبِريِّ  أةضا  وأسند الخطة   ت تارةخو 
ـَ وأْسَرَج  َةْسَتذِكُر أشةاَء ُةعمُِّئَيا  ت لةمة، ثمانت عشرة مرة "   .(ٙ٘) أحصةُت عمةو أنو  ا

 ئػد حكػ  الحػا ظ  ؛ىػػ(ٕٚٚما كاف مف شأف أبت ةوسؼ ةعئو  بف سػهةاف الَهسػوي )ت  أةضا  ومف النماذج عم  ذلؾ        
 ػاؿ: سػمعت ةعئػو  بػف سػهةاف    ػاؿ: سػمعُت محمػَد بػف ةزةػد الَهسػوي العطَّػار  عف محمد بف الئاسـ بػف ِبشػر، ةر الذىبت  ت السِّ 

لالسػتكثار  ؛  احَتْجػت إلػ  اال امػة عمةػوةئوؿ: كنت  ت رحمتت  ت َطم  الحدةث   دخمُت إل  بعض المدف   صاد ت بيا شةخا  
 .(ٚ٘)ْنُت ُأْدِمُف الكتابة لةال  وَأْ َرُأ عمةو نيار ا..."عنو  و مَّْت َنَهَئتت  وَبُعْدُت عف بمدي   كُ 

 

وىػذه  رةنػة ُةسػتدؿ بيػا عمػ  شػيرة  :رابًعا: ُحزُن الرَّاوي وتأثره حدَّ الَمرِا إذا اكتَشَف بالُمذاكرِة أنو فاتو شيء من األحاديث
ُتُو  وعا ةتػو  وسػالمتو مػف الراوي بالّطمِ ؛ ذلَؾ أفَّ مف أشرؼ عم  المرِض لهواِت أحادةث منو   يذا ةع نػت أفَّ الحػدةَث صػحَّ

 ؛اذدواِء؛ ومف نماذج مف دلَّت  ىذه الئرةنة  عمػ  شػيرتو  ومعر تػو بالّطمػ   أمةػُر المػؤمنةف  ػت الحػدةث  شػعبة بػف الحجػاج
ت ُذذاَكػُر بالَحػدةِث "إنِّػ ػاؿ: سػمعُت شػعبة ةئػوؿ:    ئد أسند الحا ظ أبو نعةـ اذصبيانت  ت الِحمةة مف طرةؽ بئةَّة بػف الولةػد

 .(ٛ٘) د  اتنت  َأمرُض"
ىذا و د َةصُؿ الحاُؿ بالراوي المشيوِر بالّطمِ  أْف َةخش  عمةو اذامُة مػف الهتنػِة لكثػرة حّبػو وشػغهِو بالّطمػِ  لمرواةػة        

 ىػػ(  وعبػد ا  بػف عػوفٖٔٔ والتحدةث  مثمما تخوَّؼ ُكؿ  مػف اامػامةف حمػاد بػف زةػد عمػ  أةػو  بػف َكةسػاف السِّػختةانت )ت
 ىػػ( عمػ  حػاؿ أمةػر المػؤمنةف  ػت الحػدةثٜٛٔ)ت  وكالىما بصري  وكػذا تخػوَّؼ اامػاـُ ةحةػ  بػف سػعةد الئطَّػاف ىػ(ٔ٘ٔت )

ػاد  ؛ىػػ(ٔٙٔ)ت  سهةاف بف سعةد الثوري الكو ت  ئػد أسػند اامػاـ ابػف سػعد  ػت طبئاتػو عػف َعػارـِ بػف الَهْضػؿ  ػاؿ: حػدثنا حمَّ
مػا أخػاُؼ عمػ  ؿ: "َمْا أخاُؼ عم  أةو   وابف عػوف  إال  ػت الحػدةث   ػاؿ عػاـر  ذكرتُػو لةحةػ  بػف سػعةد  ئػاؿ: "بف زةد  اا

 .(ٜ٘))ةعنت: الثوري( إال  ت الحدةث" سهةاف
واةِة عف بعِض أامػة الشػأف؛ ومػف النَّمػاذج عمػ          مػف وةمتحؽ بيذه الئرةنة تحسعُر الرَّاوي وتأسهُو عم  ما  اتو مف الرِّ

 ئػػد أسػػند الخطةػػُ   ػػت  ؛ىػػػ(ٕٗٓانطبئػػْت عمةػػو ىػػذه الئرةنػػة   اشػػُتير بالطمػػِ  لمرواةػػة اامػػاـ محمػػد بػػف إدرةػػس الشػػا عت )ت 
تارةخػػو مػػف طرةػػؽ ةػػونس بػػف عبػػد اذعمػػ   ػػاؿ: سػػمعت الشػػا عت ةئػػوؿ: "مػػا  ػػاتنت أحػػد  أسػػهُت عمةػػو مػػا أسػػهُت عمػػ  المةػػث 

 .(ٓٙ)ىػ(("ٜ٘ٔأبت ذا  )ةعنت: محّمَد بف عبد الرحمف )ت ىػ(( وابف ٘ٚٔ)ةعنت: ابف سعد المصري )ت 
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 عم  مئولة ااماـ الشا عت: "أما  وات المةث  نعـ  وأمػا ابػف أبػت ذاػ   مػا  ػرَّط  ػت االرتحػاؿ  اؿ ااماـ الذىبت معمئا         
 .(ٔٙ)ذنو مات ولمشا عت تسعة أعواـ" ؛إلةو

ػة ممِو َدرع الشا عت ِمف طال  عمـ، ةت        ػغر   ػإذا ُذكػرِت الِيمـػ  يػذه ىمَّ  أسػُؼ حتػ  عمػ  مػف  اتػُو السػماِع منػُو  ػت حػاِؿ الصِّ
ػا  الطَّمِ    أكـر بيا مف ىّمة. وىذا ااماـ ابف أبت ذا  الذي تحّسر الشا عت عم  عدـ السماع منػو  ةتحّسػر ىػو اآلخػُر نادم 

ا مػنيـ وىػو صػغةر؛  ػاؿ ابػف سػعد  ػت طبئاتػِو: أخبرنػا محمػد ذنو تأخر زمنةػا  ػت الطمػ  لمرواةػة  هاتػو شػةوخ ودَّ لػو أنػو سػم
)ةعنت: ابف أبت ذا ( ةتشبَّ   ػت حداثتػِو  حتػ  َكبِػَر  وطمػ  الحػدةث  و ػاؿ: لػو طمبتػو  بف عمر )ةعنت الوا دي(  اؿ: كافا

 .(ٔٙ)َئمُت"وأنا صغةر؛ كنُت َأْدرْكُت مشاةَا  رَّطُت  ةيـ  وكنُت َأَتياَوُف بيذا اذمر  حت  َكِبرُت  وعَ 
ْف كاَف ال ِنزاع  ىذا        فَّ ما حكاه الوا دي مئبوؿ ومعتبٌر ىاىنا؛  هت مئاـ، شبةو، بيذا  اؿ ااماـ الذىبت: "والوا دي وا  وا 

 .(ٕٙ) ت ضعهو   يو صادُؽ المساف  كبةر الَئْدِر"
 

ذج عم  َمف ُعػرؼ بالطمػ  مػف خػالؿ ىػذه الئرةنػة؛ أبػو ومف النما :خامًسا: أْن يشيَد لراو  ما بعا رفاِقو بالطَّمِب معُيم لمرواية
بػف اسػمعت ةحةػ   ئد أسند ابف أبت حاتـ الرازي  مف طرةؽ أبت زرعة الرازي  ) ػاؿ(:  ىػ(ٕٗٓ)ت  نصر، عبد الوىا  الخهَّاؼ

ـَ عبُد الَوىاِ  الَبصػرة   ئػاؿ ةحةػ  بػف سػعةد )ةعنػت: الئّطػاف(: -معةف  ُ ومػوا بنػا إلػ  عبػِد  وُساؿ عف عبد الوىا ؟  ئاؿ:  ِد
ػاد أةضػا  . وممَّػف شػيَد لػو (ٖٙ)الوىا ؛  إنو كاف َمَعنػا  عنػد سػعةد بػف أبػت َعروبػة" الِمػْرَوزيِّ  بعػُض ر ا ػو بالطَّمػ  ُنعػةـ بػف حمَّ

ـَ عمةنػا ُنعػةـُ بػف حمػاد   َصػىػ(ٜٕٕ)ت  ِحبنا ؛  ئد ساؽ ابف َعدي  ت كاممو بإسناده إل  ااماـ أحمد بف حنبؿ أنو  اؿ: "  َػِد
ىػ(؛  هػت تػارةا بغػداد حكػ  الخطةػ  البغػدادي: عػف " ٕٖٔأبو بكر الباَغنديِّ )ت  أةضا  . ومف ىؤالء (ٗٙ)عم  طم  الُمسَند"

 ئػاؿ: لػـ ةػزؿ  -الباغنػديوذكػر أبػا بكػر -أبت عمرو محمػد بػف أحمػد بػف حمػداف النةسػابوري  ػاؿ: سػمعُت َعبػداف اذىػوازي 
 .(٘ٙ)ىشاـِ بف عمار،  وُدَحةـ )ةعنت: عبد الرحمف بف إبراىةـ(" بالطَّم   كاف معَنا عند معرو ا  

 

 الكتابػُة لممػروي ُصػػورٌة مػف ُصػَوِر العناةػِة والضػبط لػو؛  مػف اتكػػؿ   سادًسرا: الكتابرة بكثررة  ِمرْن راو  لمررا يطمُبرو مرن األحاديرث
مػػا عمػػ  كونػػو مشػػيور ا  ومعرو  ػػا بالطَّمَػػِ   بػػؿ إفَّ عمػػ  حهظػػِو  ال بػػدَّ وأْف ةتسػػرَ  إلةػػِو النسػػةاف  وكػػذا ىػػت تَػػدؿع  ػػت حػػؽِّ راو، 

عناةة راو ما بالكتابة تجعُؿ رواةتُو مرضةَّة عند أامة الشأف إذا لـ ةكْف مف ذوي الِحهظ  مثؿ عبد العزةز بف محمػد الػّدراورِدي 
ا  )ةعنػت: أحمػد بػف حنبػؿ(  سمعُت أبػا عبػد ىػ(؛  ئد أسند الَهسوي  ت المعر ة والتارةا عف الهضؿ بف زةاد  اؿ: "ٙٛٔ)ت 

. وأسػػَنَد ابػػف أبػػت حػػاتـ الػػرازي مػػف (ٙٙ)ةئػػوؿ: "كػػاف الػػدَراوردي كتابػػو أصػػحَّ مػػف حهظػػو  وكػػاف معرو  ػػا بطمػػ  العمػػـ  والحػػدةث"
 "ُسػاؿ أحمػد بػف حنبػؿ عػف عبػد العزةػز الػدَراَوْرِدي؟"  ئػاؿ:ىػػ((  ػاؿ: ٕٗٗطرةؽ أبت طالػ  )ىػو أحمػد بػف حمةػد المشػكانت )ت 

ذا حدَّث مف كتابو  يو صحةح" معرو ا  "كاف   .(ٚٙ)بالطَّم   وا 
ػف كػاَف معرو  ػا بالطمػِ   رضػت بعػض أىػؿ الشػأف حدةثػػو مػف كتابػو دوف حهظػو  أبػو عمػت محمػد بػف معاوةػة         بػػف اوِممَّ

 محمػد بػف إدرةػس المّكػتّ  ىػ(؛  ئد حك  الحػا ظ الػذىبت  ػت تػارةا ااسػالـ  ػاؿ: "و ػاؿ أبػو بكػرَٜٕٕأْعَةف النةسابوري البغدادي )ت 
 .(ٛٙ))ةعنت: ورَّاؽ الحمةدي(: "ما كتبُت عنو إاّل مف أصمو  وكاف َمعرو ا  بالّطم . وكاف ةحدِّث حهظا    معمَُّو َةغمُط  وال َةحهظ"

حػاَؿ مػف كػاف ةطمػُ    وممَّا ةدؿع عم  أفَّ كتابة الراوي لما ةسما تجعمُو َمعرو  ا بالّطم   أفَّ ااماـ أحمد بف حنبؿ ضػعَّؼ       
ىػػ(( ٖٕٚ)ت  ) مػت: ىػو محهػوظ بػف الهضػؿ وال ةكُتُ ؛  اؿ عبد ا  بف أحمػد:  ػاؿ أبػت: ومحهػوٌظ ةعنػت: ابػف أبػت توبػة

كػػاَف معنػػا بػػالةمف  إال أّنػػو لػػـ ةكتُػػ  كػػؿَّ ذاؾ؛ كػػاف ةسػػما مػػف إبػػراىةـ أخػػت أبػػاف  وغةػػره  لػػـ ةكػػف ةنسػػُا )ةعنػػت: َةْكتُػػُ (  
 . (ٜٙ)ا"ِجدًّ وضعََّؼ أمرُه 
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 ئػد أسػند  ؛ىػػ(ٖٖٕوعمةِو  ِمف نماِذِج َمْف ُعرؼ واشُتير بالطَّم  بكثػرِة مػا كتػَ  اامػاـ أبػو زكرةػا ةحةػ  بػف معػةف )ت        
الخطة   ت جامعو مف طرةؽ أحمد بف عئبة  اؿ: "سألت ةحة  بف معةف كـ كتبت مف الحدةث  ةا أبػا زكرةػا؟"  ػاؿ: "كتبػت 

ىػػ(  ػاؿ ٕٔٓ. وممَّف اشتير بالطم  بكثرة ما كتَ  أبو أسامة حماد بف أسػامة الئرشػت )ت (ٓٚ)ؼ حدةث"بةِدي ىذه ِستمااة أل
" عر ػػػوا واشػػػتيروا . ىػػػذا والػػذةف (ٔٚ)عبػػد ا  بػػػف أحمػػد: "سػػػمعت أبػػت ةئػػػوؿ:  ػػاؿ أبػػػو أسػػػامة: َكتْبػػُت بةػػػِدي مااػػَة ألػػػِؼ حػػدةث،

 . (ٕٚ)عف ااطالة  ت سردىـ  وبةاف أحواليـ بالطم  مف الرواِة بكثرة ما كتبوا كثةروف والمئاـ ةضةؽ
 

 .وعالقتها بتوثيِل َمً ُؤصف بها ومل يرِد فيه جرْح أو تعديْل  الُشهرُة بالطلٔب للروائة: املطلب الرابع
 ذَكر  ةو جرٌح أو تعدةؿ؟وُمئتض  ىذه المسألة: ىؿ الشعيرة بالطم  لراو، َما ُةعدع توثةئا لو؟ أو َةسدع مسدَّ التوثةِؽ لو إذا لـ ةُ         
ىػػ( إلػ  لػزـو تعػدةؿ َمػف ُعػرَؼ بحمػِؿ العمػـ  ئػاؿ: "ُكػؿع حامػؿ عمػـ  ٖٙٗ)ت  لئد ذىَ  الحا ظ ابف عبد البر الئرطبت       

: معروِؼ العناةة بِو   يو عدٌؿ  محموٌؿ  ت أمره أبد ا عم  العدالة حت  تتبةف ُجرحتو  ت حالو  أو  ت كثرة غمطػِو؛ لئولػو 
 ئػاؿ: "وتوسَّػَا ىػ( ٖٗٙ. و د تعئَّبو الحا ظ أبو عثماف عمرو بف الصالح )ت (ٖٚ)..". َةْحِمؿ ىذا الِعْمـ ِمْف ُكؿِّ َخَمؼ، ُعُدوُلوُ "

 . (ٗٚ)الحا ظ ابف عبد البر  ت ىذا... و ةما  الو اتساع غةُر َمرضت  وا  أعمـ"
م  ابف عبد الّبر  إنما ىو مف جيِة أفَّ ىػذا ااطػالؽ َةػدخُؿ  ةػو المسػتور وعمةو  إفَّ وجَو اعتراِض الحا ظ ابف الصالح ع       

  و د أجا  الحػا ظ الػذىبت عػف ىػذا االعتػراض  ةمػا حكػاه اامػاـ السػخاوي عنػو  ػت كتابػو وال تعدةال   الذي ال ُةعرؼ حالو َجرحا  
العمـ   كػػػؿ مػػػف اشػػػتُير بػػػةف الحهػػػاظ بأنػػػو مػػػف  ػػػتح المغةػػػث؛  ئػػػاؿ: "وال ةػػػدخؿ  ػػػت ذلػػػؾ الَمسػػػتور   إنػػػو غةػػػر مشػػػيور بالعناةػػػة بػػػ

  وال اتهَؽ ليـ عمػ  ِعمـػ بػأف أحػد ا أصحا  الحدةث  وأنو معروؼ بالعناةة بيذا الشأف  ثـ كشهوا عف أخباره؛  ما وجدوا  ةو َتمةةنا  
 .  (٘ٚ)جرح" وثئو   يذا الذي عناه الحا ظ )ةعنت: ابف عبد البر(  وأنَّو ةكوف مئبوؿ الحدةث  إل  أْف ةموَح  ةو

: إفَّ ما ذكره الحا ظ الذىبت متَّجٌو  وىو المعتمُد عند كثةر، مف المحئِّئةف مثؿ الحا ظ ابف حجر؛ لما مرَّ معنػا  ػت قمتُ        
ػػبِط وااتئػػاِف  و ػػد  ػػات اامػػاـ الػػذىبت  تعرةػػؼ الشػػيرة بالطمػػِ  لػػراو، مػػا أفَّ  ةػػو مزةػػَد اعتنػػاء، منػػو بػػذلَؾ اذمػػر  عمػػ  وجػػو الضَّ

لتنبةػػو عمػػ  أفَّ الحػػدةث الػػذي اسػػتدؿ بػػو ابػػف عبػػد البػػر لمئضػػةة ال ةصػػحع بكػػؿِّ طر ػػو   ئػػد سػػاؽ أبػػو نعػػةـ اذصػػبيانت ىػػذا ا
وكمعيػا  ػاؿ:  ثػـ الحػدةث  ػت كتابػو معر ػة الصػحابة  ونبػو عمػ  أبػرز أسػانةده وطر ػو مػف جيػة أسػامة بػف زةػد وأبػت ىرةػرة 

 .  (ٙٚ)مستئةمة" مضطربٌة  غةر
ا ةنبغت التنبةػو عمةػو  ػت ختػاـ ىػذه المسػألة  أفَّ ذكػَر راو، َمػْا بالشعػيرِة  ػت الّطمػِ  ال ةئػُا اسػتئالال عمػ  ألسػنِة أامػة وِممَّ        

النئد مف الُمحدِّثةَف؛  المتتبُِّا  ت كت  التراجـ لَمف ُأْطِمَؽ عمةو مف الرواة ذلَؾ الوصػؼ  ةجػد أنػو ال تخمػو ترجمػة ذحػدىـ ِمػف 
حبيا جرحػػا أو تعػػدةال  والحػػؽع أفَّ ذكػػَر راو، مػػا بالشػػيرِة  ػػت الطمػػ   ئػػط  ُدوَف َأْف ةػػرَد مػػف النئّػػاد  ةػػو جػػرٌح أو بةػػاِف حػػاِؿ صػػا

  هت مئاـ االستدالؿ عمةو ال تكاد اذمثمُة ُتْسِعُهَنا  ت ذلؾ. ؛تعدةؿ  ىو أمٌر وارٌد  غةَر أنُو أمٌر نظرٌي أكثر منو وا عت  
ذا كانت الشيرُة         ؛ إال أنَّػو لػةس بالضػرورة  أْف كما ذكرُت ثنها  -عم  معن  التوثةؽ لمموُصوؼ بيا  بالطمِ   تدؿع غالبا  وا 

إذ  ػد ةوصػؼ أحػدىـ بالشػيرة والمعر ػة بالطمػ   لكنَّػو ةضػػعَُّؼ  ؛تكػوف الوثا ػة والشػيرةُ بالطمػ  ُمتالزمتػةف  ػت حػؽِّ راو مػا ِمػػف الػرواة
ىػػ(   ػاؿ ابػف سػعد  ػت طبئاتػو: "كػاف ٔٛٔاوةة عّبػاُد بػف عّبػاد بػف الُميمَّػ  اذزدي البصػري )ت  ت الرواةة  ومف نماذِج ذلَؾ أبو مع

 .(ٚٚ)َغمط"معرو  ا بالطَّم  حسَف اليةاة  ولـ ةكف بالئوي  ت الحدةث" و اؿ ابف سعد  ت موضا ثخر: "وكاف ثئة  وربما 
ُر ُمتالزمتػػػةِف عنػػػد راو، مػػػا  أبػػػو زىةػػػر عبػػػُد الػػػرحمف بػػػف ِمْغػػػراء الػػػّرازي ومػػػف النمػػػاذج عمػػػ  أفَّ الوثا ػػػَة والشػػػيرَة بالطَّمَػػػِ  غةػػػ       
الػرحمف ىػ(  ئد أسند ابف أبت حاتـ الػرازي  مػف طرةػؽ إبػراىةـ بػف موسػ  الػرازي ) ػاؿ(: سػألت عةسػ  بػف ةػونس عػف عبػد ٕٓٓ)ت
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ٖ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )14(، ع )2(، 1431 ه /2018و ٕٛ 

بة )ةعنت: لمِعمـ(". وأسند ا )ةعنػت:  مة الطعػوِرةنت   ػاؿ: سػألت وكةعػا  مف طرةؽ محمػد بػف سػم أةضا  بف ِمغراء؟  ئاؿ: "كاف َطالَّ
. وسػاؽ الحػا ظ ابػف عػدي  ػت كاممػو  بسػنده  مػف طرةػؽ (ٛٚ)ابف الجراح( عف أبت زىةػر؟  ئػاؿ: طمػ  الحػدةث  بمَنػا  وَبعػدَنا"

أبػػو زىةػػر لػػةس  - ػػاؿ: "سػػمعت عمػػت بػػف عبػػد ا  )ةعنػػت: ابػػف المػػدةنت( ةئػػوؿ: "عبػػد الػػرحمف بػػف مغػػراء  محمػػد بػػف ةػػونس
؛ تركناه  لػـ ةكػف بػذاؾ". ثػـ  ػاؿ ابػف عػدي َعِئػ  ذلػؾ: "وىػذا الػذي  الػو عمػت بشتء ؛ كاف ةروي عف اذعمش ستِّماةة حدةث،

عمةيػا  ولػو عػف بف المدةنت ىو كما  اؿ  إنمػا ُأنكػرْت عمػ  أبػت زىةػر ىػذا  أحادةػث ةروةيػا عػف اذعمػش  ال ةتابعػو الثئػات 
 .(ٜٚ)كت  حدةثيـ"اذعمش غراا   وىو مف جممة الضعهاء الذةف ةُ 

 
هل ُشهرُة الروأة بالطلٔب للرواية شرط زائد لتصحيح حديجهه عيد البداري ومسـله  : املطلب اخلامس

 ؟يف صحيحيهنا
درَج أامة الشأف مف الُمحدِّثةَف  واستئرَّ  وُليـُ َعم  أفَّ الحدةث الصحةح ىو مػا اجتمعػْت  ةػو شػروط خمسػة ىػت: اتصػاؿ        

الشػروط  وأوضػحيا الرواة  وكذا ضػبُطيـ  وخمػوع الحػدةث ِمػَف الشػذوذ  ومػف العمَّػة الئادحػِة  وأّوؿ مػف  عَّػد ليػذه  ااسناد  وعدالة
 .(ٓٛ)ىػ( وذلَؾ  ت ِكتابِو الرِّسالةٕٗٓبالتهصةؿ ااماـ محمد بف إدرةس الشا عت )ت 

ػػا ُةَضػػاُؼ إلةيػػا  وأنَّػػو  ػػد عاةنػػُو  ىػػػ( أشػػار إلػػ  أفَّ ٘ٓٗغةػػَر أفَّ أبػػا عبػػد ا  الحػػاكـ النةسػػابوري )ت         ىنػػاؾ شػػرط ا سادس 
   ئػػاؿ  ػػت كتابػػو المػػدخؿ إلػػ  ااكمةػػؿ وىػػو عنػػد الشػػةخةِف البخػػاري ومسػػمـ  ػػت صػػحةحةيما  أال وُىػػو أْف ةكػػوف الػػراوي مشػػيورا  

البخػاري ومسػمـ  وىػو )ةعنت: أ ساـ الصػحةح المتهػؽ عمةػو( اختةػار   الئسـ اذوؿ مف المتهؽ عمةياةذكر أنواع الصحةح: "...
  ولػو راوةػاف ثئتػاف  الدرجة اذول  مف الصحةح  ومثالو الحدةث الذي ةروةو الصحابت  المشيور بالرواةػة عػف رسػوؿ ا  

ثػـ ةروةػػو عنػػو التػػابعت المشػػيور بالرواةػػة عػف الصػػحابة  ولػػو راوةػػاف ثئتػػاف  ثػػـ ةروةػو عنػػو مػػف أتبػػاع التػػابعةف الحػػا ظ المػػتئف 
رواةتػِو   يػذه واة ثئات مف الطبئة الرابعة  ثـ ةكوف شةا البخاري أو مسمـ حا ظ ا متئن ػا مشػيور ا  بالعدالػة  ػت المشيور  ولو ر 

 .(ٔٛ)"الدرجة اذول  مف الصحةح
ىذا ولئد  يـَ الحا ظ ابف حجر  ت كتابػو النكػت عمػ  ابػف الصػالح أفَّ الشػيرة عنػد الحػاكـ ىػت الشػيرة بالطمػ   ئػاؿ:        

حاكـ  ت عمـو الحدةث   ت شرط الصحةح  أف ةكػوف راوةػِو مشػيورا   )ثػـ  ػاؿ ابػف حجػر(: وىػذه الشػيرة  ػدر زااػٌد عػف َزاَد ال"
الشيرة التت تخرُجو عف الجيالة. و د استدؿ الحاكـ عم  مشروطةة الشيرة بالطم  بما أسنده عف عبد ا  بف عوف "ال ةؤخػذ 

ذلػػؾ  إال أنيمػػا حةػػث ةحصػػؿ لمحػػدةث طػػرؽ  عػػدّ اىر مػػف تصػػرؼ صػػاحبت الصػػحةح العمػػـُ إال ممػػف شػػيد لػػو عنػػدنا بالطمػػ ". والظػػ
 .(ٕٛ)"ذلؾ وا  أعمـ دّ كثةرة  ةستغنوف بذلؾ عف ع

: إفَّ ما نَئمُتو عف الحاكـ  ت المػدخؿ إلػ  اِاكمةػؿ  ال عال ػة لػو بالشػيرة  ػت الطمػ   إنمػا ىػت الشػيرة التػت ترتهػا قمتُ        
اؿ عمةو الحا ظ ابف حجػر مػف اسػتدالؿ الحػاكـ عمػ  الشػيرة بالطمػ   بمػا أسػنده عػف عبػد ا  بػف عػوف؛ بيا الجيالة  وأمَّا ما أح

نما ىو عنػد الخطةػ  البغػدادي ذفَّ كالـ ابف عوف لةس موجودا   ؛ يو غةر مّتجو )ت  عند الحاكـ  ت كتابو عمـو الحدةث  وا 
 َزاَد الحػاكـجػر   بػدؿ أف ةئػوؿ: "زاد الخطةػ   ػت الكهاةػة"  ػاؿ: "ىػ(  ت الكهاةػة  وأحسػُ  أفَّ ىػذا ذىػوؿ مػف الحػا ظ ابػف حٖٙٗ

 لـ ةئمُو وا  الموّ ؽ.".و د جرع كؿ الباحثةف عم  كالـ الحا ظ دوف مراجعة أو تحئةؽ؛  نسبوا لمحاكـ ما  ت عمـو الحدةث
إلػ  أف الشػيرة بالطمػ    ىػػ(  ػت كتابػو شػروط اذامػة الخمسػةٗٛ٘و د ذى  أبو بكر محمد بػف موسػ  الحػازمت )ت        

واةة   ئاؿ وىو ةعدِّد شروط الصّحة: " منيػا أف ةكػوف الشػخص  ُةنػا ت بعػد أف ثبتػْت عدالتػو  وجانػ  مػا –شرط  ت صحة الرِّ
 زيو ػػػػػو اؿ أبو الهرج ابف الج .(ٖٛ)  الحدةث  وَصْرِؼ العناةة إلةو"ػػعند أىؿ العمـ بطم معرو ا   -ة نحو الّسهو وغةرهِ ػػػػالعدال
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 .(ٗٛ)"اشترط البخاريع ومسمـٌ الثئَة  واالشِتيارىػ(: "ٜٚ٘)ت 
ف لػـ ةصػرِّحا بػذلؾ اآلثػار التػت نئمػت عػف ابػف عػوف قمتُ         : إفَّ ما  الو كؿ مف الحازمت وابف الجوزي مستندىما  ةػو  وا 

 ػت شػروط الحػدةث الصػحةح  وغةره  ت شأف المعر ة بالطم   والصوا  ىو ما  الػو الحػا ظ ابػف حجػر مػف كػوف ىػذا الشػرط
لوجػود  ؛زااد ا عف الشيرة التت ُتخرج الرَّاوي عف الجيالة. وعنػدي أفَّ الئػوؿ باشػتراط الشػةخةف لػو  ػت صػحةحةيما  غةػر مّتجػو، 

رواةات الُوحداف عندىما  والصواُ  أْف ةئاؿ إفَّ الشةخةف ةراعةاف شيرة الراوي بالطمِ  عم  وجو الخصػوص  مػف بػا  الد ػة 
َـّ إىػػدارىا.  ػػاؿ الحػػا ظ ابػػف حجػػر: "والتحػػ والظػػاىُر مػػف تصػػرؼ رِّي  ولػػةس مػػف بػػا  أفَّ ىػػذا اذمػػر إذا ُ ئػػد  ػػت رواةػػة مػػا تػػ

 .(٘ٛ)"ذلؾ  وا  أعمـ عدّ ذلؾ  إال أنيما حةث ةحصؿ لمحدةث طرؽ كثةرة  ةستغنوف بذلؾ عف  عدّ صاحبت الصحةح 
 

 .اخلامتة
 َص باآلتت:  ت ِختاـ ىذا البحث ُةمكف أْف نخمُ        

مػا َمعػروٌؼ  ػت الوسػط العممػت لػدع أىػؿ الحػدةث   إفَّ ُشيرة الرَّاوي بالطم  لمرواةِة وصؼ عممت مئتضػاُه أفَّ راوةػا   (ٔ
تئان ا  ال سمعة  وصةتا    .عم  نحو، ةدؿع عم  مزةد عناةتِو  واىتمامو بالرواةِة ضبط ا وا 

 ػت أفَّ ىػذا  –عمػ  ضػبطو لمػا ةػروي الوة  عمػ  كػوف ذلػؾ مؤّشػرا  ِعػ-تبرُز الئةمة الِعممةة لوصؼ الّراوي بشيرة الطم   (ٕ
  غاامِة الَجيالة عف صاحبو  وُةسيـ  ت الكشؼ عف ِزةِؼ ما ةدَّعةو بعُض الرَّاوِة مػف الُمالزمػة لشػةا، مػاالوصؼ ةد ا 

شػيرُة بالطمػِ   رصػة عم  اختبار ما ةصدر عف بعض الرواة مف أ واؿ نئدةة صّحة أو  ساد ا  كما وتتةُح الوكذا ةعةُف 
تمكِّػف الشػيرة بالطمػ   أةضػا  االستدراؾ لمف  اتو مف الرواة السماع مف بعِض الرواة  أو شتء، مف الرواةِة عنيـ  وكذا 

 .صاحبيا مف معر ِة أ راِد اذحادةث
ا حممػُو صػاحبو كشَؼ البحُث أفَّ لوصؼ الشيرة بالطمػِ  محػاذةرُه وثثػارُه السػمبةة  ػت حػؽِّ بعػِض الػّرواة  ومػف أبرزىػ (ٖ

عم  ااكثار مف رواةِة الغراا  والمناكةر  وكذا  ت داارة الشَّره والنَّيـ  ت الرواةة الُمهضت إل  التدلةس والكذ   ػت 
الرواةِة  والتحدةث عف غةر الثئاِت  وا  حاـ الراوي المشيور بالطمِ  لنهسِو  ػت مةػداف نئػد الػرواة والمروةػات وىػو ال 

كوف الشيرة بالطم  لػدع بعػض الػرواة  ػد تحمميػـ عمػ  المجاز ػة  ػت الرواةػة حػدَّ الوضػِا  عف  ُةحسف ذلؾ؛  ضال  
 رغبة   ت التكثعر مف الحدةث. ؛والكذ   وا  ال  اذحادةث عم  الثئات

ة أظيَر التتبا الد ةُؽ لمف وصهوا بشيرة الطم  أفَّ ىذا الوصؼ لو  رااُف ُةستّدؿ بيا عمػ  تحئئػِو  ػت الػرواة  ومنيػا كثػر  (ٗ
الرِّحمػػِة إلػػ  اذمَصػػار لسػػَماع الشػػةوخ  والحػػرُص عمػػ  مجالسػػتيـ  ومالزمػػتيـ  واسػػتغراؽ الػػراوي  ػػت طمبػػِو الرواةػػة لةػػؿ 

  وحزنػػو وتػػأثره حػػّد المػػرض إذا اكتَشػػَؼ بالمػػذاكرِة  ػػوات شػػتء مػػف ذلػػؾ عمةػػو  وكػػذا تحّسػػره وتأسػػهُو إذا مػػا  اتتػػو نيػػار
 شيادُة بعض ر اِ و لو بذلؾ  وكتابتُو بكثرة، لما ةطمُبو مف اذحادةث. أةضا   الرواةة عف بعِض أامة الشأف  ومف الئراافِ 

إفَّ شػػيرة الػػّراوي بالطمػػِ  ال تُسػػدع َمسػػدَّ توثةئػػِو إذا لػـػ ُةػػذَكُر  ةػػو جػػرٌح أو تعػػدةؿ؛ ذنػػو ال ةوجػػد تالزمّةػػة حتمّةػػة بػػةف الشػػيرة  (٘
الراوي مشػيورا بالطَّمػِ   غةػَر أنَّػُو ال ُةحسػُف اذخػَذ عػف الُعممػاِء   ؛ إذ  د ةكوفأو تعدةال   بالطم  لمرواةة ورتبة الراوي جرحا  

بُط. أو ُةدّلُس...  وكذا ةندُر أْف نئَؼ عم  راو، مشيور، بالّطم  وال ُةذكر حالُو مف حةث العدالة والضَّ
ػا لتصػحةح حدةثػِو عنػد المحػدِّ  وتبّةف بعَد التحئةِؽ أفَّ شيرَة الّراوي بالطم  لةس شرطا   (ٙ ثةف  وأفَّ مػا نسػبو الحػاكـ الزم 

ّنما ىو لمخطةػ  البغػدادي وىػذا  زاادا   مف كوف ذلَؾ شرطا   عند اامامةف البخاري ومسمـ  ت صحةحةيما  ال ةثبُت وا 
وعمةػػِو  ؛الئػوؿ الػذي  ػاؿ بمثمػو اامامػاف الحػػازمت وابػف الجػوزي  ػوٌؿ ال ةّتجػو بػػدلةِؿ وجػود رواةػات الُوحػداف عنػدىما
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 ذلػَؾ  ولكّنيمػا ةراعةانػو مػا أمكنيمػا  ػت إخػراج أحادةػث الصػحةحةف مػف بػا  الد ّػة والتحػرِّي  وةسػتغنةاف  يما ال ةشترطافِ 
 عنو مت  كُثرت ُطرُؽ الحدةث.

 

 .اهلوامش
                                                 

 ـ  د.ط  دار الهكر  بةروت ٜٜٚٔ/ىػٜٜٖٔةؽ: عبد السالـ ىاروف    تحئمعلم مةاييس المغةىػ(  ٜٖ٘بف  ارس  أحمد )ت ا (ٔ)
 مادة )شير(. ٕٕٕ  صٖج

 .  صؿ الشةف.ٓٗ٘صبةروت    سسة الرسالةؤ د.ت  د.ط  م  الةاموس المحيطىػ(  ٚٔٛ الهةروز ثبادي  محمد بف ةعئو  )ت (ٕ)
 مادة )َشَيَر(. ٕٖٗ  صٗ  ج: ٕـ  طٜٜٓٔ  بةروت    دار صػادرلسران العربىػ(  ٔٔٚابف منظػور  محمد بف مكـر ): ةنظر (ٖ)
  صؿ الشةف. ٓٗ٘  صالةاموس المحيطالهةروز ثبادي   (ٗ)
 مادة )َطَمَ (. ٚٔٗ  صٖ  جمةاييس المغةابف  ارس  معجـ  (٘)
لمطةؼ  د.ت    تحئةؽ: عبد الوىا  عبد اتدريب الرّاوي شرح تةريب النَّواويىػ(  ٜٔٔالسةوطت  عبد الرحمف بف أبت بكر)ت  (ٙ)

 .ٓٚ  صٔالرةاض  ج  د.ط  مكتبة الرةاض الحدةثة
  مكتبة ٔط  ـٜ٘ٛٔ/ىػٙٓٗٔ  تحئةؽ: عبد ا  بف ةوسؼ الجدةا  األسامي والكنىىػ(  ٕٔٗابف حنبؿ  أحمد بف محمد )ت  (ٚ)

 .ٔٙ  ص(ٓٗٔ)الكوةت  بر ـ   دار اذ ص 
  مؤسسة الرسالةومحمد نعةـ العر سوست   اذرنؤوط  تحئةؽ: شعة  سير أعالم النبالءىػ(  ٛٗٚالذىبت  محمد بف أحمد )ت  (ٛ)

 .ٚٔ  صٚ  جٜىػ  طٖٔٗٔ بةروت 
  دار تحئةؽ: محمد عجاج الخطة  المحّدث الفاصل بين الراوي والواعي،ىػ(  ٖٓٙالراميرمزي  الحسف بف عبد الرحمف )ت  (ٛ)

 .٘ٓٗ  صٖىػ  طٗٓٗٔ  بةروت  الهكر
عبد ا  السور ت وثخر  د.ت   ت  تحئةؽ: أبالكفاية في أصول عمم الراويةىػ(  ٖٙٗبف عمت )ت  الخطة  البغدادي  أحمد (ٜ)

 .ٔٙٔص  المدةنة المنورة  د.ط  المكتبة العممةة
ىػ  د.ط  ٖٓٗٔتحئةؽ: محمود الطحاف   اللامع ألخالق الراوي وآداب السامع،ىػ(  ٖٙٗالخطة  البغدادي  أحمد بف عمت )ت 

 .ٕٙٔ  صٔ  ج(ٕٙٔ)بر ـ   الرةاض  مكتبة المعارؼ
   تحئةؽ: محمد  ؤاد عبد البا ت  د.ت  د.ط  دار إحةاء التراث العربت اللامع الصحيحىػ(  ٕٔٙالئشةري  مسمـ بف الحجاج )ت  (ٓٔ)

 .٘ٔ  صٔبةروت  ج
 .ٜ٘ٔ  صالكفاية في عمم الراويةالخطة  البغدادي   (ٔٔ)
 .ٙٓٗ  صاوي والواعيالفاصل بين الر الراميرمزي  المحّدث  (ٕٔ)
 .ٛٛص الكفاية في عمم الراوية،الخطة  البغدادي   (ٖٔ)
  ٔطـ  ٜٚٛٔ  اذردف    مكتبة المنار  تحئةؽ: ىماـ سعةدشرح عمل الترمذيىػ(  ٜٚ٘ابف رج   عبد الرحمف بف أحمد )ت  (ٗٔ)

 .ٖٛٚ-ٖٚٚ  صٔج
اؿ: سمعت أبت ةئوؿ: إذا روع عف المحدث رجالف وأسند الخطة   ت الكهاةة مف طرةؽ زكرةا ةحة  بف محمد بف ةحة   

 الكفايةالخطة  البغدادي   ارتها عنو اسـ الجيالة" " مت )ةعنت: الخطة (: إال أنَّو ال ةثبت لو ُحكـ العدالة برواةتيما عنو".
 ٜٛ  صفي عمم الراوية

 .ٜٖٚ  صشرح عمل الترمذيابف رج    (٘ٔ)
 لزام ا ما  بميا. ةنظرو  .ٜٖٚ  صشرح عمل الترمذيابف رج    (ٙٔ)
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ـ  ٜٔ٘ٔ/ىػٖٔٚٔ  بةروت    دار إحةاء التراث العربتاللرح والتعديلىػ(  ٕٖٚابف أبت حاتـ  عبد الرحمف بف محمد )ت : ةنظر (ٚٔ)
 .ٖٜٔ  صٖ  ج(ٖٛٛ)بر ـ   ٔط

  ٔىػ  طٙٓٗٔ الدمَّاـ   الئةِّـ دار ابف  تحئةؽ محمد سعةد سالـ الئحطانت  السُّّنةىػ(  ٜٕٓابف حنبؿ عبد ا  بف أحمد )ت  (ٛٔ)
 .ٙٙٔ  صٔج(  ٙٛٔ)بر ـ 

 .٘ٙٔ  صٔ  ج(ٙٛٔ)بر ـ  ،السُّّنةعبد ا  بف أحمد   (ٜٔ)
  ٛج(  ٜٖٔٗ)بر ـ  د.ت  د.ط بةروت   –  دار الكت  العممةة تاري  بغدادىػ(  ٖٙٗالخطة  البغدادي  أحمد بف عمت )ت  (ٕٓ)

 .ٗٙص
 المكت  ااسالمت  دار الخانت   تحئةؽ: وصت ا  بف محمد عباس  العمل ومعرفة الرلال ىػ( ٕٔٗابف حنبؿ  أحمد )ت  (ٕٔ)

 .ٔٛ  صٕج  (ٙٔٙٔ)  بر ـ الرةاض –  بةروت ٔـ  طٜٛٛٔ/ىػٛٓٗٔ
 .ٖ٘ٙ  صٚ  جتاري  بغدادالخطة  البغدادي   (ٕٕ)
 .ٖ٘ٙ  صٚ  جتاري  بغدادالخطة  البغدادي   (ٖٕ)
  ٔىػ  طٓٔٗٔ  الرةاض-  تحئةؽ: عطةة الزىرانت  دار الراةةالسّنةىػ(  ٖٔٔمد بف محمد )ت : أبو بكر الخالؿ  أحةنظر (ٕٗ)

 .(ٕٙٙ)بر ـ  ٕٕٗوص .ٕٗٔ  صٔج(  ٕٗٗ)بر ـ 
 .ٖٕٔ  صٔ  جالسّنةالخالؿ   (ٕ٘)
 .ٖٕٙ  صٔ  جالسّنةالخالؿ   (ٕٙ)
 .ٖٗٔ  صٖ  جتاري  بغدادالخطة  البغدادي   (ٕٚ)
ـ  ٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔ  بةروت  دار الهكر    تحئةؽ  عمت شةريتاري  دمشقىػ(  ٔٚ٘حسف )ت بف َعساكر  عمت بف الا (ٕٛ)

 .٘٘  صٕٚ  جٔط
 مُت:  د و ا  ت الرواةة  بميا عند الخطة  عف َعبداف أّف التهسةر الذي  .ٓٗٗ  صٖ  جتاري  بغدادالخطة  البغدادي   (ٜٕ)

 ر الَبْحَرانت.  اتو ىو تهسةر روح بف ُعبادة الذي رواه عنو محمد بف معم
 .ٖٗٗ  صٖ  جتاري  بغداد: الخطة  البغدادي  ةنظر (ٖٓ)
  بةروت  دار الكت  العممةة    تحئةؽ: عبد المعطت أمةف  معجتالضعفاء الكبيرىػ(  ٕٕٖالُعئةمت  محمد بف عمر )ت  (ٖٔ)

 .(ٗٛ)بر ـ   ٛٚ  صٔج  ـٜٗٛٔ-ىػٗٓٗٔ  ٔط
 .ٓٗٗ  صٖ  جتاري  بغدادالخطة  البغدادي   (ٕٖ)
 .٘ٗٗ  صٖ  جتاري  بغدادالخطة  البغدادي   (ٖٖ)
 .ٕٔٔ  صٖ  جتاري  بغدادالخطة  البغدادي   (ٖٗ)
  تحئةؽ: مو ؽ بف عبد ا  بف عبد الئادر  مكتبة سؤالت حمزة السيمي لمدارقطنيىػ(  ٖ٘ٛالدار طنت  عمت بف عمر )ت  (ٖ٘)

 .ٜٔص  ٔـ  طٜٗٛٔ/ىػٗٓٗٔ  الرةاض  المعارؼ
ـ  ٜٛٛٔ/ىػٜٓٗٔ  بةروت    تحئةؽ: ةحة  مختار غزاوي  دار الهكرالكامل في الضعفاءىػ(  ٖ٘ٙعدي  عبد ا  )ت ابف  (ٖٙ)

 .ٙٔ  صٚ  جٖط
 .ٛٗٔ  صٙ  جتاري  بغدادالخطة  البغدادي   (ٖٚ)
  بة الّدار  تحئةؽ: أحمد محمد نور سةؼ  مكتسؤالت ابن اللنيدىػ(  ٖٖٕابف معةف  ةحة  )ت عم  الترتة :  ةنظر (ٖٛ)

 . ٙٓٚو٘ٗٙبر ـ  ٖٗٗو  ٕٛٗص  ٔـ  طٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔالمدةنة المنورة  
 .ٕٙٙ  صٗ  جالضعفاء في الكاملابف عدي   (ٜٖ)
 .ٛٙٗ  صٜ  جتاري  بغدادالخطة  البغدادي   (ٓٗ)
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 .ٖٚ  ص٘  جتاري  بغدادالخطة  البغدادي   (ٔٗ)
 .٘ٛٔ  صٔ  جٔىػ  طٜٖٙٔ  حم   مد إبراىةـ زاةد  دار الوعت  تحئةؽ: محالملروحينىػ(  ٖٗ٘ ابف حّباف  محمد )ت (ٕٗ)
 .ٕٚٓ  صٔ  جالكامل في الضعفاءابف عدي   (ٖٗ)
  تحئةؽ: عمر عبد السالـ تدمري  دار الكتا  تاري  اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالمىػ(  ٛٗٚالذىبت  محمد بف أحمد )ت  (ٗٗ)

 مت: ةظير لت أفَّ كالـ أبت عبد ا  الحاكـ الذي نئمو الحا ظ  .ٕٖٙ  صٕٙج  ٕـ  طٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔ  بةروت  العربت
 الذىبت  كأنو  ت كتابو المهئود تارةا نةسابور؛ إذ لةس ىو  ت المطبوع مف كت  الحاكـ وا  أعمـ.

ىػ  ٜٖ٘ٔوت  بةر     تحئةؽ: نور الدةف عتر  دار الكت  العممةةالرحمة في طمب الحديثالخطة  البغدادي  أحمد بف عمت   (٘ٗ)
 .(ٕٔ)بر ـ   ٛٛص  ٔط

 .  صؿ الشةف.ٙ٘ٗٔ  ص: الةاموس المحيطالهةروز ثبادي   (ٙٗ)
  بةروت    تحئةؽ: السةد معظـ حسةف  دار الكت  العممةةمعرفة عموم الحديثىػ(  ٘ٓٗ  محمد بف عبد ا  )ت الحاكـ النةسابوي (ٚٗ)

 .ٜ  صٕـ  طٜٚٚٔ/ىػٜٖٚٔ
-ىػٔٓٗٔبةروت      تحئةؽ: أكـر ضةاء العمري  مؤسسة الرسالةالمعرفة والتاري ىػ(  ٕٚٚ)ت  ئو الَهَسوي  سهةاف بف ةع (ٛٗ)

 .ٜٚٔ/ٜٙٔ  صٕ  جٕـ  طٜٔٛٔ
 .ٕٓٓ  صٕ  جالمعرفة والتاري الَهَسوي   (ٜٗ)
الكت     تحئةؽ: خمةؿ المنصور  دارتاري  أبي زرعة الدمشةيىػ(  ٕٓٛ)ت  أبو زرعة الدمشئت  عبد الرحمف بف عمرو (ٓ٘)

 .(ٖٙٛ)بر ـ   ٚٙٔص  ٔـ  طٜٜٙٔ-ىػٚٔٗٔبةروت    العممةة
 .ٛٛ  صالكفايةالخطة  البغدادي   (ٔ٘)
    وزارة اذو اؼترتيب الَمدارك وتةريب المسالك لمعرفة أعالم مذىب مالكىػ(  ٗٗ٘)ت  الةحُصبت  عةاض بف موس  (ٕ٘)

 .ٕٙ  صٔج    د.ت  د.طالمغر  العربت
مكتبة العمـو   تحئةؽ: زةاد محمد منصور تكممة الطبةات الكبرى )الةسم المتمم(،ىػ(  ٖٕٓمحمد )ت  : ابف سعد ةنظر (ٖ٘)

 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗص  ٕىػ  طٛٓٗٔالمدةنة المنورة    والِحكـ
  ٙج ىػ ٘ٓٗٔ  ٗط  بةروت    دار الكتا  العربتحمية األولياء وطبةات األصفياءىػ(  ٖٓٗأبو نعةـ  أحمد بف عبد ا  )ت  (ٗ٘)

 .ٜٖٔص
 .ٕٖٓ  صٙ  جِحميُة األولياءأبو نعةـ اذصبيانت   (٘٘)
 .ٗٔؤٖ  صٕ  جتاري  بغدادالخطة  البغدادي   (ٙ٘)
 .ٕٛٔ/ٔٛٔ  صٖٔ  جسير أعالم النبالءالذىبت   (ٚ٘)
 .٘٘ٔ  صٚ  جِحميُة األولياءأبو نعةـ اذصبيانت   (ٛ٘)
 .ٕٛٗ-ٕٓٚٗ  صٚجد.ت  د.ط  دار صادر      بةروتالطبةات الكبرى  ىػ(ٖٕٓابف سعد  محمد )ت  (ٜ٘)
 .ٖٔٓ-ٖٓٓ  صٕ  جتاري  بغدادالخطة  البغدادي   (ٓٙ)
 .ٗٗٔ  صٚ  جسير أعالم النبالءالذىبت   (ٔٙ)
 .ٗٔٗ-ٖٔٗص تكممة الطبةات الكبرى )الةسم المتمم(،ابف سعد   (ٔٙ)
 .ٕٗٔ  صٚ  جسير أعالم النبالءالذىبت   (ٕٙ)
 .ٕٚ  صٙ  جللرح والتعديلاابف أبت حاتـ الرازي   (ٖٙ)
 .ٙٔ  صٚ  جالكامل في الضعفاءابف عدي   (ٗٙ)
 .ٕٔٔ  صٖ  جتاري  بغدادالخطة  البغدادي   (٘ٙ)
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 .ٕٛٗ  صٔ  جالمعرفة والتاري الَهَسوي   (ٙٙ)
 .ٜٖ٘  ص٘  جاللرح والتعديلابف أبت حاتـ الرازي   (ٚٙ)
 .ٖٚٛ  صٙٔ  جتاري  اإلسالمالذىبت   (ٛٙ)
 .(ٖٗٔ٘)بر ـ   ٕٚ٘  صٖ  جالعمل ومعرفة الرلالبؿ  ابف حن (ٜٙ)
 .(ٕٖ٘ٔ)بر ـ   ٙٚٔ  صٕ  جاللامع ألخالق الراوي وآداب السامعالخطة  البغدادي   (ٓٚ)
 .(ٜٖٙ٘)بر ـ   ٖٖٔ  صٖ  جالعمل ومعرفة الرلالابف حنبؿ   (ٔٚ)
  ٙٚٔوص (؛ٖٓ٘ٔ)بر ـ   ٘ٚٔ  صٕ  جاب السامعاللاِمع ألخالق الراوي وآدعم  سبةؿ المثاؿ: الخطة  البغدادي   ةنظر (ٕٚ)

تحئةؽ: محمد  اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث في البالد،ىػ( ٙٗٗالخمةمت  الخمةؿ بف عبد ا   )ت و  .(ٖٗ٘ٔ)بر ـ 
 .ٗٙٚو ٖ٘ٚ  صٕ  جٔىػ  طٜٓٗٔ  الرةاض  سعةد عمر إدرةس  مكتبة الرعشد

  تحئةؽ: مصطه  بف أحمد العموي وثخر   التمييد لما في الموطأ من األسانيد  ىػ(ٖٙٗابف عبد البر  ةوسؼ بف عبد ا  ) (ٖٚ)
 .ٕٛ  صٔج ىػ  د.ط ٖٚٛٔوزارة عمـو اذو اؼ والشؤوف ااسالمةة  المغر   

 .ٔٙص  ٔـ  طٜٗٛٔد.ـ    مكتبة الهارابت عموم الحديث،ابف الصَّالح  عمرو   (ٗٚ)
ىػ  د.ط  ٖٓٗٔلبناف      دار الكت  العممةةفتح المغيث شرح ألفية الحديثىػ(  ٕٜٓالسَّخاوي  محمد بف عبد الرحمف )ت  (٘ٚ)

  مُت: لـ أ ؼ عم  كالـ الحا ظ الذىبت  ت المطبوع مف كتبِو   معمو  ت غةرىا مما ىو مخطوط. .ٖٓٓ  صٔج
الرةاض    دار الوطف لمنشرتحئةؽ: عادؿ بف ةوسؼ العزازي   معرفة الصحابة،ىػ(  ٖٓٗأبو نعةـ  أحمد بف عبد ا  )ت  (ٙٚ)

 . ٕٔٔ  صٔج  (ٕٖٚ)حدةث ر ـ   ٔط  ـٜٜٛٔ/ىػٜٔٗٔ
 .ٕٖٚوص ؛ٜٕٓ  صٚ  جتكممة الطبةات الكبرىابف سعد   (ٚٚ)
 .(ٖٖٛٔ)بر ـ   ٜٕٓ  ص٘  جاللرح والتعديلابف أبت حاتـ الرازي   (ٛٚ)
 .(٘ٔٔٔ)بر ـ   ٜٕٛ  صٗ  جالكامل في الضعفاءابف عدي   (ٜٚ)
    د.ط  د.فالئاىرة  ـٜٖٜٔ/ىػٖٛ٘ٔ  تحئةؽ: أحمد محمد شاكر  الرسالةىػ(  ٕٗٓلشا عت  محمد بف إدرةس )ت : اةنظر (ٓٛ)

 .ٖٓٚص
  دار الدعوة   تحئةؽ:  ؤاد عبد المنعـ أحمد المدخل إلى كتاب اإلكميلىػ(  ٘ٓٗالحاكـ النةسابوي  محمد بف عبد ا  )ت  (ٔٛ)

 .ٖٖصد.ت  د.ط  ااسكندرةة  
  تحئةؽ: ربةا بف ىادي عمةر  عمادة البحث النكت عمى كتاِب ابن الّصالحىػ(  ٕ٘ٛحجر العسئالنت  أحمد بف عمت )ت  ابف (ٕٛ)

 . ٖٕٛ  صٔج  ٔـ  طٜٗٛٔ/ىػٗٓٗٔالمدةنة المنورة   -العممت بالجامعة ااسالمةة
اؿ  ت عمـ مصطمح الحدةث(  )مطبوعة ضمف ثالث رسا شروط األةمة الخمسةىػ(  ٗٛ٘ الحازمت  محمد بف موس  )ت (ٖٛ)

 .ٜٗٔص  ٔـ  طٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔحم     اعتن  بيا: عبد الهتاح أبو غدة  مكت  المطبوعات ااسالمةة
المدةنة   المكتبة الّسمهةة   تحئةؽ: عبد الرحمف محمد عثماف الموضوعاتىػ(  ٜٚ٘ابف الجوزي  عبد الرحمف بف عمت )ت  (ٗٛ)

 .ٖٗص  ٔج  ٔـ  طٜٙٙٔ/ىػٖٙٛٔ المنورة  
 .ٖٕٛ  صٔ  جالنكت عمى كتاِب ابن الّصالحابف حجر   (٘ٛ)
  
 


