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 يف طبكات اإلماو الشٍزٖ قٔاس شزط اإلماو أبٕ داّد يف صييُ

 *د. سٓاد صلٔه العبادٖ

 م41/8/0248م                                 تاريخ قبول البحث: 42/3/0248تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

الهننذا  وانند  مننن اننرالن ايحننرد ا تعنند ايحاننمرض  ال ننمن منندى مشزمنن  ايحعم ننذ يمنن     و ننم تعننل اياعمننم       
اتحعننا ايمفننعبون الماعحلننم  يمرو ننمت  حننالهمت تعننا حبنننموت ال ننعهم  و ننمن مننن ة ننم و ننملل ااعحلننم  ا ننن   
مشزم  ايحعم ذ يم     وفي  ذا ايالحث  لوم ايالمحنث الدرا ن  ملنمل حني ذ نرل اياعمنم   و نو ازمنمم ايز نري 

ايفورة ايحل ل   يشعحلم  من  شل  نذا زتطم   توحشم ذل  ف لوم ايالمحث الم حلرا   حمب اي عن ألالي داود
ايململ  ف حوفنل لينا عحنملي  ني  نشي منم  ندرس منن  نشم ازمنمم ن ايحنمزمي واالنن ردنب  ومنن وافلهمنم 

 تعا حل  م  يطاللمت حشم ذ ازممم ايز ري.

Abstract 

      In this study, the researcher is studying a living example of the scholars, who is the most 

important means of selection. Imam al-Zuhri and his students, the researcher extrapolates 

the book of Sunan to Abu Dawood to give the real picture of the selection through this 

example, reaching the results is contrary to what is taught by the words of Imam Hazmi and 

Ibn Rajab, and agreed to divide it to the classes of Imam Hazri disciples. 
 

 
 .كدم٘امل

 ايحمد هلل ايواحد األحد  ايبرد ايفمد  ايذي يم  عد وينم  ويند  وايفنشة واي نشم تعنا ايعالني ايمفنطبا  وتعنا ةفنحمال        
 :ةمم الاد  وآي  اي رام اياظمم  اي  مر
األول فني   ودازمنمم ايز نري  وازمنمم ةالني دا :فهذا الحث في دا ل  من داملق تعم اياعنل  حنرحالط الامنمم ن تظ من ن        

 روا مت حشم ذل تع   وايلمعي في ل راج حعك ايروا مت في اي عن.
ح عمم مّلل تعا ايز ري  أعموذج في حل  م  "اياعل"و حمول ايالمحث ةن  داق في  شم ايحمفظ االن ردب في  حمال          

ي  م    .شم ايحمفظحشم ذل في طاللمت  مس  لم   ب   اعحلم  مرو مح  في اي عن ألالي داود. وا 
  :و و ةن ةفحمب ايز ري  مس طاللمت :"وعذ ر يذيك ملماً  :امل االن ردب        

واالنن ت  عن   وتال ند    ممينك :واي نالط ين   واياعم الحد لن   وطول ايفحال  يعز ري  دمات ايحبظ وازحلمن الطبقة األولى: 
 .حد لهم تن ايز ري و ؤا  محبق تعا ح ر ي .وغ ر م  وتل ل  و وعس  ومامر  اهلل الن تمر

حلمن الطبقة الثانية: عمم فحالول مدة    رة  ي ن يم حطل فحالحهم يعز ري  ة ل حبظ وا   و م في  ويم  ممر وا حد ل   وا 
و ؤا    ّرج يهم  .وعحو م  وايعاممن الن رامد  وتالد ايرحمن االن م مفر  وايع ث   مألوزاتي :لحلمع  دون ايطالل  األويا

 .م عم تن ايز ري
 ا م ةفول ايد ن   ع   ايمر ا   ايدمما  األردع  .  مممرك ة حمذ  *



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قٔاس شزط اإلماو أبٕ داّد يف صييُ

ٍ /2019و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراصات اإلصالمٔ٘، مج )11(، ع )4(، 1441 

 

100 

  ومحمند النن ل ننحمق    نب من الننن ح ن ن :وي نن ح عننم فني حبظهنم  ورووا تعن   وفنحالول  ازمنوا ايز ننري الطبقةة الثالثةة: 
واند   نّرج م نعم   وايع نملي  وايحرمنذي  و ؤا    نّرج يهنم ةالنو داود وعحو م.  وفميا الن ةالي األ  ر  وزما  الن فميا

 .يالا هم محمالا 
ل نحمق النن  ح نا اي عالني   :ملنل  اوم رووا تن ايز ري  من غ ر مشزم   وا طول فحال   ومع ذيك ح عم فن هم الطبقة الرابعة: 

النرا  م الننن  ز ند ايم نني  وايملعنا النن ايفننالمح  وعحنو م.  و ننؤا  اند   ننّرج ومامو ن  النن  ح ننا ايفندفي  وا  ننحمق النن ةالني فننروة  وا 
 .رمذي يالا همايح
 ننميح م األ عنني  وتالنند ايلنندوس الننن حال ننب  ومحمنند الننن  ننا د ايمفننعوب   :اننوم مننن ايمحننرو  ن  وايمدهننوي ن الطبقةةة الماة:ةةة: 

دردننن  والحننر اي ننلم   وعحننو م. فعننم   ننّرج يهننم ايحرمننذي  وا ةالننو داود  وا ايع ننملي  و  ننرج االننن ممدننن  يالا ننهم  ومننن  عننم عزيننت 
 .(ٔ)احالرة" حمال  تن الل   اي حب ايم

 
 .أٍنٔ٘ البحث

 حعالع ة م   ايالحث من  شل:       
 ة م   اياعم ايمحاعق ال   و و تعم اياعل. -ٔ
 من  شل اياعم   اي الرى في ال من احالمع اياعمم  معهد   وا ح  في ااعحلم  وايحأي ي. -ٕ
 ةع  محاعق الاممم ن  ال ر ن في  ذا ايبن  ازممم ايز ري  وازممم ةالي داود.  -ٖ
  ال   ل طالل  من طاللمت ازممم ايز ري ايحي روى يهم ةالو داود في  عع .لالراز ع -ٗ
 

 .أٍداف البحث
 :و د ب تن األ لع  اآلح     اد  ذا ايالحث محم م  ي شم االن ردب ايذي حمالا  تع    ل ر من اياعمم        

 ًم؟عموذدةمم مدى دا   شم ازممم االن ردب ا م ًم الميوااع ايمودود في  عن ةالي داود  -ٔ
 ؟وايذ ن ة رج يهم ةالو داود   م ع ال  ايحشم ذ ةفحمب ايطاللح ن األويا وايلمع   -ٕ
 ؟ ل ا حوتب ازممم ةالو داود من ايطالل  ايلميل  -ٖ
 ؟ ل ي  روا مت يحشم ذ من ايطالل  ايراالا  -ٗ
 ؟ ل عزل ازممم ةالو داود ليا ايطالل  اي مم   -٘
 

 .حدّد البحث
 .(ٕ)في اي عن -رحم  اهلل حاميا-داود ايالحث  درس مرو مت ازممم ةالي        

 
 .الدراصات الضابك٘

الوفنبهم  لرت اي حمال  تن اي حب اي ح   ومن  معهم  عن ةالي داود  وي ن يم ةدد الحلًم  اميي ايم أي  ايحني ةطرحهنم         
 و ي:غ ر مم  حمب  من وااع ةحمد ث ةالي داود في اي عن. وي ن  عمك الحوث ممماله  يمم فعات  عمك في  حطال ل  ً  درا  ً 
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 طاللنمت اينرواة تنن ازمنمم ايز نري ممنن ين  روا ن  فني اي حنب اي نح   ر نمي  ممد نح ر يعطمينب فنمروق  و ني ايحمدن   ايدممان  -ٔ
 ه.ٖٔٔٔاز شم    

 ا مس مرط ازممم ايال مري في طاللمت ايز ري  الحث ممحرك يأل حمذ ايد حور ةم ن ايل مة واأل حمذ ايد حور مري ايل مة. -ٕ
 مرط ازممم م عم في فح ح  في طاللمت ازممم ايز ري  ايالمحث د. راغب ايد طمن.ا مس  -ٖ
 .ةلر ايلرالن وا حشي مراحب ايلالول في ايحرد ا  عممذج يالاض ةفحمب ايز ري  ايالمحث  مر اي ال  ي -ٗ
 

 .ميَجٕ يف البحث
 ا حلرة ايالمحث مرو مت ايز ري في  عن ةالي داود  دو ًم  لم حم وال ًم. -ٔ
حشم ننذ ايز ننري ليننا ا ننم ن: األول: مننن مننمرك ف نن  فننمحالم ايفننح ح ن ةو ةحنند مم. وايلننمعي: مننن يننم   ننرج يهننم ا ننم ايالمحننث  -ٕ

 في ايفح ح ن ةو ةحد مم.
 ةحفا ايالمحث مرو مت  ل حعم ذ  والّ ن ع الحهم من مدموع ايروا مت. -ٖ
   ون ف هم.  حياي يال من ايطالل  ت ل مم ا ل في ايحعم ذ   مف  ف مم  رالط  الم    ايز ري ا حوتب ايالمحث -ٗ
 

 .خط٘ البحث
 .مالحل ن  وححت  ل مالحث م ملل  لم  محم  : ح ون ايالحث من       

 
 :املبحث األّل

 طبكات الزّاٗ الذًٓ رّّا عً الشٍزٖ عيد اإلماو أبٕ داّد 

 .ً مهه رّآ٘ يف الححٔح ن أّ أحدٍنامم
 

 .آاتَهّعدد رّ  رّاٗ الطبك٘ األّىل ممً السو ّضبط: املضأل٘ األّىل
 العغ تدد م في ايفح ا ةحد تمر حعم ذًا  و م: –وايذ ن دماوا ال ن ايمشزم  وازحلمن  -حشم ذ ايز ري في  ذل ايطالل          

 

 :أواًل: إبراىيم بن :عد الزىري: )خ، م، د، س، ق(
 .(ٖ) الع روا مت :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .%4ٗ٘ٔ :وع الحهم -ٕ
 :(ٗ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ
امل االن ما ن: "لالرا  م ةحب ليي في ايز ري منن االنن ةالني ذلنب". وانمل ايندوري: "اعنت ي ح نا: لالنرا  م ةحنب لي نك فني        

 ايز ننري ةو ايع ننث؟ فلننمل:  ش مننم للنن ". واننمل فننميا دننزرة: "حد لنن  تننن ايز ننري ينن س الننذاكت ألعنن   ننمن فنن  رًا حنن ن  ننمع 
 .من ايز ري"

 فلنمل االنن تندي: " نو منن للنمت ايم نعم ن حنّدث تعن  دممتن  منن األلمنن     نشم فنميا  نذاوي نن ينم  نرحض الانض اياعمنم         
 "للن  :حدنرتن ايز ري وغ رل". وانمل االنن  ح ّعم ف   ححممل  وي  ةحمد ث م حل م ويم   حعي ةحد في اي حمال  تع   واول من 

 .من ايلممع "  ح عم ف   الش امدح  حد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قٔاس شزط اإلماو أبٕ داّد يف صييُ

ٍ /2019و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراصات اإلصالمٔ٘، مج )11(، ع )4(، 1441 

 

101 

 .(1)م،  ةي الكوفي.بكر بن وائل بن داود التي ثانيًا:
 .(٘)ي  ةرالع روا مت :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 ٛٛ.ٓ :ع الحهم -ٕ
 :(ٙ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

روى  ب من الن ت  ع  تن ةال   والل الن داود  تع   وامل:  من االع   دميس ايز ري ماعم. امل ةالو حمحم: فنميا. وانمل        
حنم م ةالنو تالند اهلل: "والنل واالعن  للحنمن"  وذ نرل االنن حالنمن فني "ايللنمت" وة نرج ايع ملي: ين س الن  النأس  منمت االنل ةال ن . وانمل اي

  هننمم""ال ننمن ايننو م واز  ننا ي"  ورد ذيننك تع نن  االننن ايلطننمن فنني  حننمب"حد لنن  فنني فننح ح . واننمل تالنند ايحننق فنني "األح ننمم": 
عمنم  م نعم"  الل  و لل   احنحي الن  فأدمد  وامل ازممم ايذ الي في م زاع : "امل تالد ايحق:  ا ي  فهذا مي  مم  الق لي   وا 

 يعرد تعا تالد ايحق ح ب  وامل االن حدر: "فدوق". ةوردل ايذ الي في "ايم زان"
 

 .)ع( ثالثًا: :فيان بن عيينة الياللي:
  .(ٚ) مس و حون روا   :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
  .%4ٖٗٗٔع الحهم:  -ٕ
 :(ٛ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

" نو  :من االنن ت  عن ". وانمل  ح نا النن  نا د-وفي روا  : ةحلن  –مم في ةفحمب ايز ري ةحلا " :امل االن ايمد عي       
"االنن  :وانمل ةالنو حنمحم اينرازي ." من ةتعم ايعنمس الحند ث ة نل ايحدنمز" :في ايز ري من مامر". وامل االن مهدي يّ ةحب لي
لا ةعن  ح  نر   "للن  حنمفظ فل ن  لمنمم حدن  :وانمل االنن حدنر .واالن ت  عن "  مميك :وةلالت ةفحمب ايز ري  لل  لممم  ت  ع 

 .و من ةتعم ايعمس في تمرو الن د عمر"  من رؤوس ايطالل  ايلممع   ي ن تن ايللمت  و من رالمم ديس  حبظ  الأ رة
 

 .)ع( رابعًا: شعيب بن أبي حةزة:
  .(ٜ)لممن روا مت :تدد روا مح  تن ايز ري في اي عن -ٔ
 .%4ٚٙٔع الحهم:  -ٕ
 :(ٓٔ)اد لةاوال ة ل ايدرح وايح -ٖ

ورفع من ذ رل". وانمل االنن ايدع ند تنن االنن مان ن:   امل ةحمد الن حعالل: "رة ت  حب ما ب فرة حهم م الوط  مل دة       
 اعي –وتل ل   ملل  وعس  وامل تلممن ايدارمي تن االن ما ن: "لل  . من  محالم ي "  "ما ب من ةلالت ايعمس في ايز ري

. واننمل اي ع عنني: " ننمن  محننب ايز ننري  و ننو للنن  محبننق تع نن   حننمفظ ةلعننا تع نن  األلمنن ". ". واننمل ايادعنني: "للنن  لالننت"–فنني ايز ننري
منن ةلالنت  :مان ن" من ةفا حد لم تن ايز ري الاد ايزال دي". وامل االن حدر: "لل  تمالد  امل االنن  وامل اآلدّري تن ةالي داود:

 .من اي مالا "  ايعمس في ايز ري
 

 .ماة:ًا: صالح بن َكْي:ان الةدني
 .(ٔٔ)روا مح  في اي عن:  مس روا متتدد  -ٔ
 .%4ٔٔع الحهم:  -ٕ
 :(ٕٔ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ
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 :وانمل ة  نمً  .واالن ايزال ر" و نذا انمل االنن مان ن  اد رةى االن تمر  "فميا ة ّن من ايز ري :امل تعي الن ايمد عي       
 .لنم فنميا النن    نمن"  ت منن ممينك"ي س في ةفحمب ايز نري ةلالن: وامل االن ما ن ة  مً  .وفميا لل   مامر ةحب لييّ 
رةى االنن تمنر  و نو للن   انّد فني ايحنمالا ن". وانمل   "فميا ةحب ليّي من تل نلت ألعن  حدنمزي  و نو ة ننّ  :وامل ةالو حمحم

  .من ايراالا "  االن حدر: "لل  لالت فل  
 

 .)خ، م، د، س( عبد الرحةن بن نةر اليحصبي، أبو عةرو الشاةي الدةشقي.:اد:ًا: 
 .(ٖٔ)ي  روا   واحدة : مح  في اي عنتدد روا -ٔ
 .ٕٕ.ٓ :ع الحهم -ٕ
 :(ٗٔ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

داود: امل االن ما ن: االن عمر ايذي  روي تن ايز ري  نا ي. وانمل دحن م: فنح ا ايحند ث تنن ايز نري. وانمل ةالنو        
 ي س ال  الأس  من  محالم ح ر مع االن  ممم  وايز ري  معي تع هم.

معن . محم: ي س اللوي  ا ةتعم روى تع  غ ر ايوي د الن م عم و ع ممن الن  ل ر  و نب من النن ح ن ن ةحنب ليني وامل ةالو ح       
 وذ رل االن حالمن في  حمب "ايللمت" وامل: من للمت ة ل ايممم ومحلع هم.

 ةن ايعالني وامل ةالو ةحمد الن تدي: في حد ل  تن ايز ري  تن تروة  تن منروان النن ايح نم  تنن ال نرة العنت فنبوان        
"وايمنرةة ملنل ذينك" ا  رو هنم تنن ايز نري  ةمر الميو و  من مس ايذ ر وايمرةة ملل ذيك. امل: و ذل ايز نمدة ايحني ذ نرت فني محعن 

) نو  نا ي فني ايز نري( ين س ةعن  ةع نر تع ن  فني ة نمع د منم روى تنن ايز نري  وا  :غ ر االن عمر  نذا. وانول  ح نا النن مان ن
"و و في دمع  من   حب حد لن  منن اي نابم   واالنن عمنر  نذا ين  تنن ايز نري  اوي : وايمرةة ملل ذيكفي محوع  لا مم ذ رت من 

 حد ث واحد في اي  وي. غ ر ع     و ي ةحمد ث م حل م . وامل االن حدر: "لل ". ويم   رج ي  ايم  من  وى 
 

 .)ع( :ابعًا: ُعقيل بن مالد األيمي:
 .(٘ٔ) ةرالع تمرة روا  :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 % ٖ :ع الحهم -ٕ
 :(ٙٔ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

وانمل ل نحمق االنن را و ن : "تل نل حنمفظ   لنم تل نل".  لم مامر  امل االن ما ن: "ةلالت من روى تن ايز ري: مميك       
تل نل ةلالنتت  نمن فنمحب  :و وعس فمحب  حنمب". وانمل االنن ةالني حنمحم: " نأيت ةالني: تل نل ةحنب لي نك ةم  نوعس؟ فلنمل

ويعز ري  عمك   ا   و من   حب  عمك ايممدمون   من تل ل ُمَرط ًم تعندعم الميمد عن ".    من ايز ري   ون الأ ع و    حمب
 من اي مد  ".    ن ايمد ع  لم ايممم لم مفر  وامل االن حدر: "لل  لالت

 

 .ثاةنًا: اإلةام ةالك بن أنس األصبحي )ع(
 .(ٚٔ)  لشث و م ون روا :تدد مرو مح  تن ايز ري في اي عن -ٔ
 %4ٚٔٔع الحهم:  -ٕ
 :(ٛٔ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

  اعي: اي ب مع ن  وممي ًم". امل: "ومميك ةحب ليي من مامر".  امل  ح ا الن  ا د: "مم في ايلوم ةفا حد لًم من مميك        
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مل حننرب: اعننت وانمل: "ةفننحمب ايز ننري: مميننك  فالنندة النن  لننم فننشن وفننشن  و نمن االننن مهنندي ا  لنندم تعننا مميننك ةحنندًا". وانن
 فلندم ممي نًم لا ةن مامنرًا ة النر". وانمل ؟ممينك ةح نن حند لم تنن ايز نري ةو االنن ت  عن ؟ انمل: "ممينك "اعنت: فمامنرألحمد: 

مميك ةلالت في  ل مي ". وامل االن ةالي   لم  تن االنن  :تالد اهلل الن ةحمد: "اعت ألالي: من ةلالت ةفحمب ايز ري؟ امل
وانمل تمننرو النن تعنني: "ةلالنت مننن روى تنن ايز ننري: ممينك  ممننن ا   حعني ف نن ".  مان ن: "ةلالنت ةفننحمب ايز نري مميننك".

اعنت: لنم منن؟ انمل مامنر".  .ممينك :وامل ايح  ن االن ح نن اينرازي: " نأيت االنن مان ن: منن ةلالنت ةفنحمب ايز نري؟ انمل
 ."ايبل    لممم دار ايهدرة  رةس ايمحلع ن  و ال ر ايمحلالح ن" وامل االن حدر:

 

بيدي: )خ، م، د، س، ق( تا:عًا: ةحةد بن  .الوليد الزُّ
  .(ٜٔ) الع روا مت :تدد روا مح  في ايفح ا -ٔ
  %4ٗ٘ٔع الحهم:  -ٕ
 :(ٕٓ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ
لنم تل نل  لنم  نوعس  لنم   امل لالرا  م النن ايدع ند:  نلل االنن مان ن: "منن ةلالنت منن روى تنن ايز نري؟ فلنمل: "مامنر        

ت  عنن   و ننل  ننؤا  للننمت  وايزال نندي ةلالننت مننن االننن ت  عنن ". واننمل ايوي نند الننن م ننعم:  مننا ب  واألوزاتنني  وايزال نندي  واالننن
" مات األوزاتي  بّ ل محمد الن ايوي د تعا دم ع منن  نمع ايز نري". وانمل الل ن  تنن ايزال ندي انمل: "ةامنت منع ايز نري 

 .تمر  ع ن"
 من  المر ةفحمب ايز ري  من اي مالا ".  وامل االن حدر: "لل  لالت         

 

 .عاشرًا: ةعةر بن راشد األزدي: )ع(
 .(ٕٔ)تدد روا مح  في اي عن: لممن ولممعون روا   .ٔ
 %4ٕٜٗٔع الحهم: الع ت:  .ٕ
 :(ٕٕ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل .ٖ

وانمل ة  نًم: "مامنر ةلالنت فني ايز نري منن  . وتّد دممتن "..ومامر  امل االن ما ن: "ةلالت ايعمس في ايز ري: مميك       
"مامنر ةحنب لي نك فني ايز نري ةو االنن ت  عن   ةو فنميا النن    نمن   من ايدارمي: اعت االنن مان ن:وامل تلم .االن ت  ع "

 مامر".  :ةو  وعس؟ فلمل في  ل ذيك
 

 أحد عشر: يونس بن يزيد األيمي:
 .(ٖٕ)العحمن ولممعون روا   :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 %4ٔٛٔ :الع ال  الع ت -ٕ
 :(ٕٗ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

النن اايرزاق تنن االنن ايمالنمرك: "منم رة نت ةحندًا ةروى يعز نري منن مامنر  لا ةن  نوعس ةحبنظ يعم نعد". وانمل ةحمند  امل تالد       
"وتل نل  حعالل: "مم ةتعم ةحدًا ةحبظ الحد ث ايز ري من مامر  لا مم  نمن منن  نوعست فاعن   حنب  نل مني   عنمك". وانمل ة  نم:

وانمل . (ٕ٘)راتت معهنم: تنن  نميم تنن ةال ن : ف منم  نلت اي نمم  ايامنر"ةال  طأ معن ". وانمل: "فني حند ث  نوعس تنن ايز نري مع ن
ايم مننوعي:  ننلل ةحمنند: مننن ةلالننت فنني ايز ننري؟ اننمل: "مامننر. ا ننل: ف ننوعس؟ اننمل: روى ةحمد ننث مع ننرة". واننمل اينندوري تننن االننن 
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ارمي: اعنت االنن مان ن: ما ن: "ةلالت ايعمس في ايز ري: مميك  ومامر  و وعس  وتل ل  وما ب  واالن ت  ع ". وامل تلمنمن ايند
 وعس ةحب لي ك ةو تل ل؟ امل: " نوعس للن   وتل نل للن  اع نل ايحند ث تنن ايز نري". اعنت: ة نن  لنع األوزاتني منن  نوعس؟ انمل: 

وانمل ةحمند النن فنميا:  وانمل االنن ةالني   لمن  تنن االنن مان ن: " نوعس  ومامنر تميمنمن النميز ري". " وعس ة نعد تنن ايز نري".
وز نمد النن  ناد  لنم  تعا  وعس ةحدًا". وامل تعي الن ايمد عي: "ةلالنت ايعنمس فني ايز نري االنن ت  عن   "عحن ا علدم في ايز ري

واننمل  الننوب الننن منن ال  تعنن : "فننميا ايحنند ث  تننميم الحنند ث ايز ننري". واننمل االننن حدننر:  مميننك  ومامننر  و ننوعس مننن  حمالنن ".
 من  المر اي مالا ". في روا ح  تن ايز ري و مًم اع ش  وفي غ ر ايز ري  طأ  "لل   لا ةن

 

 وبين أيديكم جدول يممص ةا :بق:        
 بمده ن:بتيا عدد رواياتو ا:م الراوي

 ايمد ع  ٘ٗ.ٔ ٚ .لالرا  م الن  اد ايز ري  . ٔ
 اي وف  ٛٛ.ٓ ٗ .ال ر الن والل الن داود ايح مي   .ٕ
 م   ٖٗ.ٗٔ ٘ٙ . ب من الن ت  ع  ايهشيي   .ٖ
 وعزل ايمد ع   حمص ٙٚ.ٔ ٛ .ما ب الن ةالي حمزة   .ٗ
 ايمد ع  ٔ.ٔ ٘ .فميا الن َ ْ  من ايمدعي   .٘
 وعزل ايمد ع   دممق ٕٕ.ٓ ٔ .تالد ايرحمن الن عمر اي حفالي   .ٙ
 ة ع   وعزل ايمد ع  ٖ ٗٔ .ُتل ل الن  ميد األ عي   .ٚ
 ايمد ع  ٚ.ٔٔ ٖ٘ .ازممم مميك الن ةعس األفالحي   .ٛ
ال دي   .ٜ   عوات ٓٔازم ايز ري   دممق ٘ٗ.ٔ ٚ .محمد الن ايوي د ايزُّ

 وعزل ايمد ع   اي من ٕٗ.ٜٔ ٛٛ .مامر الن رامد األزدي . ٓٔ
 وعزل ايمد ع   ة ع  ٔ.ٛٔ ٕٛ . وعس الن  ز د األ عي  .ٔٔ

  ٕٗ.ٖٚ ٖٖٗ الةجةوع
 

ْا الشٍزٖ: املضأل٘ الثاىٔ٘ السم ّٗا الطبك٘ الثاىٔ٘ الذًٓ ملٓ  ّاإلتكاٌ ،ر ْا بالضبط  اتَه دّعد، ّّصف ّٓا  .ر
  ينم  ح  نر يهنم مشزمحن   ممنن وفنبوا المزحلنمن وي نعهم  من  شل ا نحلرالي يعفنح ا ودندت تمنر حشم نذ يعز نري       
  :و م .اي ممع مع  وطول

 

 .أواًل: أيوب بن أبي كريةة ال:متياني: )ع(
 . (ٕٙ)روا حمن :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 ٗٗ.ٓع الحهم:  -ٕ
 :(ٕٚ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

"منم امل ايح ن ايالفري: "ة وب   د مالمب ة ل ايالفرة". وامل ماال : "حدلعي ة وب   من   د ايبلهم ". وانمل ة  نًم:        
 رة ت ملل ة وب  و وعس الن تال د  واالن تون". 

 وامل  ميد الن عزار تن  ب من الن ت  ع : "ومن  من ةطعب يحد ث عمفع وةتعم ال  من ة وب؟!"       
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 .(ٕٛ)ز ري لا تعد ايع ملي وةالي داودايم في حول ل   ل ر  ويم  شزم ايال مري فش عدد روا   ي  تن واي ش       
 

 .ثانيًا: عبد الرحةن بن عةرو األوزاعي )ع(
 .(ٜٕ)حدى تمرة روا  ل :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
  %4ٖٕٗ :ع الحهم -ٕ
 :(ٖٓ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

"األوزاتني فني ايز نري  :وانمل  النوب النن من ال  تنن االنن مان ن .منم روى تنن ايز نري"منم ةانل   "لل  :امل االن ما ن       
منن   "للن  دع نل :وانمل االنن حدنر .وفي روا ح  تن ايز ري  مف  مني "  لل  لالت :"واألوزاتي :امل  الوب .ي س الذاك"
 . اي مالا "

 

 .ثالثًا: عبد الةمك بن عبد العزيز بن جريج األةوي ةوالىم الةكي: )ع(
 .(ٖٔ) الع روا مت :روا مح  في اي عنتدد  -ٔ
 .%4٘ٗٔ :ع الحهم -ٕ
 :(ٕٖ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

"للن  فني  نل منم روى تعن   :. وانمل ة  نمً - من اع ل ايحند ث تعن  :ةي- ."ي س المي  في ايز ري" :امل االن ما ن       
 .ف حالح ". وةدمز ي  اً طمعي دز لعمم ةت ت"يم ة مع من ايز ري م لمً  :من اي حمب". وامل ار ش الن ةعس تن االن در ي

 وامل ايذ عي: "واالن در ي لذا امل: حدلعي  و ماتت فهو مححي الحد لن  دا نل فني ايطاللن  األوينا منن ةفنحمب ايز نري".       
  و نمن  نديس  "لل  فل ن  فم نل :وامل االن حدر .اةم يم  شزمو  اوايمراد الميطالل  األويا تعدل ايللمت من ايرواة  واً  ازمو 

 .من اي مد  "  ر لو 
 

 .رابعًا: الميث بن :عد الفيةي )ع(
 .(ٖٖ) ت تمرة روا   :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .%4ٖٖ٘ :ع الحهم -ٕ
 :(ٖٗ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

امل  الوب الن م ال : "ايع نث للن   و نو دوعهنم فني ايز نريت  اعني: دون ممينك  ومامنر  واالنن ت  عن ت انمل: وفني حد لن         
النن ا( ف مع من االن مهمب الم  ". وامل تمنرو ٖٔاض اا طراب". وامل  ح ا الن ال  ر: "وحي ايع ث  ع  )تن ايز ري ال

... و ممت  منن ايز نري انرا ة". وانمل ةالنو داود: "روى ايع نث تنن ايز نري  وروى تنن  م ن   تعي: "ايع ث الن  اد: فدوق
   من اي مالا ". .. وتّد م". وامل االن حدر: "لل  لالت فل   لممم ممهور. تن ايز ري

 

 .ماة:ًا: عةرو بن الحارث الةصري )م، د، س(
 . (ٖ٘) مس روا مت :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .%4ٔٔع الحهم:  -ٕ
 :(ٖٙ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

    وايادعي نننذ رل محمد الن  اد في ايطالل  ايراالا   وامل: " من لل  لن مم  اهلل". وامل  ح ا الن ما ن  وةالو زرت         
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 ع ملي  وغ ر واحد: لل . وذ رل  ع ب  الن   مط في ايطالل  ايلميل  من ايحمالا ن من ة ل مفر.واي
 

 .-وىو ةن أقران الزىري-عةرو بن دينار الةكي: :اد:ًا: 
 .(ٖٚ)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في ايفح ا -ٔ
 .ٕٕ.ٓع الحهم:  -ٕ
 :(ٖٛ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

". وامل –: في ايحلالتي اع–  ا  لدم تعا تمرو الن د عمر ةحدًا  ا ايح م وا غ رل امل ةحمد الن حعالل: " من ماال         
 ب من الن ت  ع : "لعم تمرو الن د عمر  و نمن للن  للن  للن   وحند ث واحند ة نما  منن تمنرو ةحنّب لينّا منن تمنر ن حند لًم 

فعمنم انمم ايز نري  انمل: منم رة نت  من غ رل". وامل تعي الن ايح ن ايع نملي تنن االنن ت  عن : "منرض تمنرو فانمدل ايز نري 
 .م  ًم ةعّص يعحد ث ايد د من  ذا ايم خ". وامل االن حدر: "لل  لالت  من ايراالا "

 

 .:ابعًا: ةحةد بن عبد الرحةن بن أبي ذئب القرشي الةدني
 .(ٜٖ)ي   الع روا مت :تدد روا مح  في ايفح ا -ٔ
 %4٘ٗٔ: ع الحهم -ٕ
 :(ٓٗ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

 الننوب الننن منن ال : "للنن  فنندوقت غ ننر ةن روا حنن  تننن ايز ننري  مفنن  ح عننم ف هننم الا ننهم الما ننطراب". واننمل ة  ننًم: اننمل        
ن  من تر ًم    ي  و؟ امل: ملمرب ايحد ث".  " أيت تع ًم تن  ممع االن ةالي ذلب من ايز ري؟ فلمل:  و ترض. اعت: وا 

تنن  مم حمي  في ايز ري؟ فلمل: لل ". وامل دابنر النن ةالني تلمنمنوامل تلممن ايدارمي: "اعت االن ما ن: االن ةالي ذلبت        
 .االن ما ن: "يم   مع االن ةالي ذلب من ايز ري.  اعي: ةع  ترض"

ايز ننري؟ وانند ةلالننت ازمننمم ةحمنند اي ننممع ينن  مننن ايز ننريت فلننمل تالنند اهلل الننن ةحمنند: "اعننت ألالنني:  ننمع االننن ةالنني ذلننب مننن         
 لويون: يم   مع مع . امل: اد  مع مع ".امل: عام   مع مع . اعت: لعهم  

واد الّ ن االن ة ي ايز نري   ب ن  ة نذ االنن ةالني ذلنب تنن تّمن  فلنمل: " نأل االنن ةالني ذلنب تنن مني ت فأدمالن   فنرّد         
  ف حنب ين تع    فحلموا  فحعي ايز ري ةن ا  حدل   لم عدم االن ةالي ذلب ف أل ايز ري ةن   حنب ين  ةحمد نث منن حد لن  

  حدث الهم".ف من 
 .وامل االن حدر: "لل  فل   فم ل  من اي مالا "        
 

 .ثاةنًا: ةحةد بن عبد اهلل بن أبي عتيق
 .(ٔٗ)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في ايفح ا .ٔ
 .ٕٕ.ٓ :ع الحهم .ٕ
 :(ٕٗ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل .ٖ

تح ق ملمرالمن في ايروا ن  تنن ايز نري  فأمنم االنن ةالني ذ رل االن حالمن في "ايللمت"  وامل ايذ عي: "االن ةالي ذلب  واالن ةالي        
... وحد لن  تعند ايال نمري ملنرون". وانمل االنن  ذلبت فممهور  وةمم االن ةالي تح قت فهو مدعي  يم  رو تع  غ ر  ع ممن الن الشل

 ف من اعحلدوا.  حدر: "ملالول  من اي مالا ". مع ةععي يم ةَر ي  ذ رًا في " دي اي مري"
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 .عةرو بن حمحمة الدؤلي الةدني تا:عًا: ةحةد بن
 .(ٖٗ)ي  روا حمن :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٗٗ.ٓ :ع الحهم -ٕ
 :(ٗٗ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

 .وذ رل االن حالمن في "ايللمت" .وايع ملي: "لل "  وةالو حمحم  امل االن ما ن       
 .من اي مد  "  "لل  :وامل االن حدر       

 

 .عياش األ:ديعاشرًا: ةو:ى بن عقبة بن أبي 
 .(٘ٗ)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ :ع الحهم -ٕ
 :(ٙٗ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

ينم  امل االن ما ن: " حمب مو ا الن تلال  تن ايز ري من ةفا  ذل اي حب". وامل از نممت عي فني  حنمب اياحنق: " لنمل:       
  ذا امل.  ت  مع مو ا الن تلال  من ايز ري م لًم"

 ويم  فا ةن االن ما ن يّ ع ".  من اي مم    لممم في ايم مزي  "لل  فل   :وامل االن حدر       
 وال ن ة د  م ددول  ع ص مم م ا:       

 

 بمده ن:بتيا عدد رواياتو ا:م الراوي
 ايالفرة ٗٗ.ٓ ٕ .ة وب الن ةالي  ر م  اي  ح معي  .ٔ
 ايممم ٖٗ.ٕ ٔٔ .تالد ايرحمن الن تمرو األوزاتي . ٕ
 م   ٗ٘.ٔ ٚ .تالد ايمعك الن تالد اياز ز الن در ي . ٖ
 مفر ٖ٘.ٖ ٙٔ .ايع ث الن  اد ايبهمي . ٗ
 مفر ٔ.ٔ ٘ .تمرو الن ايحمرث ايمفري . ٘
 م   ٕٕ.ٓ ٔ .تمرو الن د عمر ايم ي . ٙ
 ايمد ع  ٗ٘.ٔ ٚ .محمد الن ةالي ذلب ايمدعي . ٚ
 ايمد ع  ٕٕ.ٓ ٔ .محمد الن تالد اهلل الن ةالي تح ق . ٛ
 ايمد ع  ٗٗ.ٓ ٕ .محمد الن تمرو الن حعحع  . ٜ

 ايمد ع  ٕٕ.ٓ ٔ .. مو ا الن تلال  األ ديٓٔ
  ٚ.ٔٔ ٖ٘ الةجةوع

 
 .ّعدد مزّٓاتَه، ُّتكّله يف حفظَه ّضبطَه  رّاٗ الطبك٘ الثالث٘ الذًٓ السمِْ :املضأل٘ الثالث٘

عزل ليا ايطالل  ايلميلن   و نمن تندد اينرواة اينذ ن  نم فني وددت ةن ازممم ةالم داود اد   الاد اا حلرا  ايحمم يعفح ا       
 : ذل ايطالل   ح   وع الحهم
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 .)مت م د س ق(أواًل: :ميةان بن كثير العبدي 
 . (ٚٗ)ي  لشث روا مت :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٙٙ.ٓ :ع الحهم -ٕ
 :(ٛٗ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

حد ل . وامل ةالو داود:  ع ممن الن  ل نر ة نو محمند النن  ل نر ةفنع  امل  ح ا الن ما ن:  ا ي  وامل ةالو حمحم:   حب        
ايز ننريت فاعنن  مننن وا ننط   لننمل ينن : ةالننو داود ايوا ننطي   ننمن  فننحب  ننب من الننن ح نن ن. واننمل ايع ننملي: ينن س النن  الننأس لا فنني 

   طئ تع  . وامل االن حدر: "ا الأس ال  لا في ايز ري".
 

 م د س ق(، ويقال لو: عباد بن إ:حاق.)مت ثانيًا: عبد الرحةن بن إ:حاق الةدني 
 . (ٜٗ)ي  لشث روا مت :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٙٙ.ٓ: ع الحهم -ٕ
 :(ٓ٘)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

انمل  ح ننا ايلطنمن:  ننأيت تعن  الميمد عنن   فعنم ةر ننم  حمدوعن . و ننذيك انمل تعنني النن ايمنند عي. وانمل ة  ننًم:  نمات  ننب من         
لعن  اند  :مق  انمل:  نمن اندر م فعبنمل ة نل ايمد عن   فدم عنم  م عنم  ملحنل ايوي ند  فعنم عدمي ن   وانميواو لل تن تالد اينرحمن النن ل نح

 مع ايحد ث. وامل  ز د الن زر ع: مم دم  من ايمد عن  ةحبنظ معن   و نمن  و ندم. وانمل ةحمند: تالند اينرحمن النن ل نحمق ايمندعي 
مننن فننميا الننن ةالنني الننن ل ننحمق تننن ايز ننري ةحننب لينني  ردننل فننميا  ةو ملالننول. واننمل  ح ننا الننن مانن ن: للنن   وتالنند ايننرحمن

 .األ  ر. وامل االن حدر: "فدوق  رمي الميلدر"
 

 .ثالثًا: فميح بن :ميةان بن أبي الةغيرة المزاعي الةدني: )خ، م، د(
  .(ٔ٘)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن .ٔ
 .ٕٕ.ٓ :ع الحهم .ٕ
 :(ٕ٘)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل .ٖ

وا  ححي الحد لن   و نو دون ايندراوردي". وانمل   "مم ةارال  من ةالي ةو س". وفي روا  : "ي س الميلوي امل االن ما ن:       
االننن تنندي: "يبعنن ا ةحمد ننث فننميح   ننروي تننن ايمنن وخ مننن ة ننل ايمد عنن  ةحمد ننث م ننحل م  وغرالننب  وانند اتحمنندل ايال ننمري فنني 

ايمنند عي    حعبننون ف نن   وينن س النن  الننأس". و نناب  االننن فننح ح   روى تعنن  اي ل ننر  و ننو تعنندي ا الننأس النن ". واننمل ايننداراطعي: "
 .وايع ملي  وةالو حمحم

عنن  ة ننرج ينن          واننمل ايحننمفظ االننن حدننر: "يننم  احمنند تع نن  ايال ننمري اتحمننمدل تعننا مميننك  واالننن ت  عنن   وة ننراالهمم  وا 
 من اي مالا ".   أ ل ر اي ط  "فدوق :"ايحلر ب" ةحمد ث ة لر م في ايمعماب  والا هم في ايرامق". وامل تع  في

 

 .رابعًا: ةحةد بن عبد اهلل بن ة:مم بن أمي الزىري: )ع(
 .(ٖ٘)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ: ع الحهم -ٕ
 :(ٗ٘)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ
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: "ينن س ا حعبننت ةاننوال االننن مانن ن ف نن ت فلننمل تلمننمن اينندارمي تننن االننن مانن ن: " ننا ي". وفنني روا نن  االننن ةالنني   لمنن  تعنن        
 الذاك ايلوي". وامل مرة: "فميا". وامل ايدوري تن االن ما ن: "االن ة ي ايز ري ةحب ليي من االن ل حمق في ايز ري".

  ةو ننسمنع ة نمم  النن ز ند  واالنن  –طاللنن  اي نابم  وايمنح عم فن هم–وةمنم محمند النن  ح نا اينذ عي فداعن  منن ايطاللن  ايلمع ن         
 اي اي واا طراب.و ؤا   عهم في حمل  :امل .وفع ا
منن   ةو نمم"ايحلر نب": "فندوق  ين   ..". واننمل فني. وتعق ايحمفظ االن حدر تع   فلمل: " ايذ عي  ةتري الحند ث ايز نري       

 .اي مالا "
 

 .(1)مت م ماة:ًا: النعةان بن راشد الجزري 
 .(٘٘)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ: وع الحهم -ٕ
 :(ٙ٘)حاد لةاوال ة ل ايدرح واي -ٖ

امل االن ايدع د:  مات  ح ا النن مان ن  لنول: ايعامنمن النن رامند  نا ي ايحند ث. اعنت:  نا ي ف منم روى تنن ايز نري        
وحدل؟ امل: تن ايز ري وتن غ ر ايز ري  و  ا ي ايحد ث. وامل االن ايدع د ة  نم:  نمات  ح نا النن مان ن  لنول: ايعامنمن 

ين س الأ  ن   وا ال عهمنم اراالن  وا رحنم. اعنت ي ح نا: ة همنم ةتدنب لي نك؟ انمل: ين س  الن رامند دنزري  وا  نحمق النن رامند دنزري ا
النن ةالني حبفن  ين س  مم في ايز ري النذاك. اعنت فبني غ نر ايز نري؟ انمل: ين س الا نحمق النأس. وانمل االنن طهمنمن تعن : محمند 

 .ايحبظ""فدوق   ي   :وامل االن حدر في ايحلر ب الذاك ايلوي  ملل ايعاممن الن رامد في ايز ري.
 

 بمده ن:بتيا عدد رواياتو ا:م الراوي
 وا ط ٙٙ.ٓ ٖ . ع ممن الن  ل ر اياالدي . ٔ
 ايمد ع  ٙٙ.ٓ ٖ .تالد ايرحمن الن ل حمق ايمدعي . ٕ
 ايمد ع  ٕٕ.ٓ ٔ .فع ا الن  ع ممن اي زاتي ايمدعي . ٖ
 ايمد ع  ٕٕ.ٓ ٔ .محمد الن تالد اهلل الن ة ي ايز ري . ٗ
 ايمد ع  ٕٕ.ٓ ٔ .ايدزريايعاممن الن رامد  . ٘

  ٜٛ ٔ ٜ الةجةوع
 

 :املبحث الثاىٕ
 .رّى مهه أبْ داّد ّلٔضْا ممً رّى مهه صاحبا الححٔح ن عً الشٍزٖ الذًٓطبكات الزّاٗ 

 

 .ّعدد رّآاتَه، رّاٗ الطبك٘ األّىل ممً السو ّضبط: املضأل٘ األّىل
 وددت في  ذل ايطالل  حعم ذ ن   مم:       

 

 .عيل بن أةية بن عةرو بن :عيد بن العاص )د، س(أواًل: إ:ةا
 .(ٚ٘)ي  روا حمن :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٗٗ.ٓ: ع الحهم -ٕ
 :(ٛ٘)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ
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امل االن ما ن  وةالنو زرتن   وةالنو حنمحم  وايع نملي: للن . وزاد ةالنو حنمحم: فنميا. وانمل االنن  ناد:    و حدمزي  لل        
 ."لل  لالت  من اي مد  " :مل في ايحلر بوا . من لل   ل ر ايحد ث

 

 .ثانيًا: عبد الوىاب بن أبي بكر الةدني )د، س(
 .(ٜ٘)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ: ع الحهم -ٕ
 :(ٓٙ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

 ةفحمب ايز ري.لل   فح ا ايحد ث  مم ال  الأس  من ادمم   :و  ل ايز ري ال  اح  م ب والدا. امل ةالو حمحم       
 .وامل في ايحلر ب: لل  .وامل ايع ملي: لل        

 

 بمده ن:بتيا عدد رواياتو ا:م الراوي
 ايحدمز ٗٗ.ٓ ٕ .ل ممت ل الن ةم   . ٔ
 ايمد ع  ٕٕ.ٓ ٔ .تالد ايو مب الن ةالي ال ر ايمدعي . ٕ

  ٙٙ.ٓ ٖ الةجةوع
 

ْا: املضأل٘ الثاىٔ٘ السم ّٗا الطبك٘ الثاىٔ٘ الذًٓ ملٓ  ّاإلتكاٌ  الشٍزٖ ر ْا بالضبط  اتَه ّعدد، ّّصف ّٓا    .ر
 من تدد ايحشم ذ في  ذل ايطالل   الا   و م:        

 

 .أواًل: برد بن :نان الشاةي نزل البصرة )د، ت، س(
  .(ٔٙ)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ :ع الحهم -ٕ
 :(ٕٙ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

 و ذيك امل ايع ملي  واالن  راش.  حد ث  وامل االن ما ن: لل فميا اي :امل ةحمد       
وامل تالمس ايدوري تن  ح ا: ي س الحد ل  الأس  و من ممم ًم عنزل ايالفنرة: ا نل:  نم  نمن حد لن ؟ انمل: عحنو منن        

 ملحي حد ث.
الننرد الننن  ننعمن  واننمل ايمب ننل الننن غ ننمن. تننن  ح ننا الننن مانن ن: محمنند الننن رامنند ممننن  ننرب مننن مننروان  و ننرب معنن         

وت  ا الن  عمن  وين س الأ  ن   فأانمموا الميالفنرة  وينم  ردانوا  فنذاك  نالب  نممع ايالفنر  ن منن النرد النن  نعمن   اعني ألدنل 
 احل ايوي د. وامل في مو ع آ ر: الرد لل .

لالنرا  م. ةي . وامل  الوب الن  نب من:  نأيت تالند اينرحمن النن ي امل تمرو: وحد ث الرد  ع   م  عم  وي س ي  الميممم م       
 لم امل: وي ن ز د االن وااد والرد الن  عمن من  المر م. -وذ ر دممت   -ةفحمب م حول ةتعا؟ فلمل: 

 

 .ثانيًا: جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن ح:نة الكندي )د، ق(
 .(ٖٙ)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ: ع الحهم -ٕ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قٔاس شزط اإلماو أبٕ داّد يف صييُ

ٍ /2019و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراصات اإلصالمٔ٘، مج )11(، ع )4(، 1441 

 

141 

 :(ٗٙ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ
  حب لي  .  يم   مع من ايز ري :داودامل ةالو        
 امل تالد اهلل الن ةحمد الن حعالل  تن ةال  :  من م  عم من ةفحمب ايحد ث لل .       
 .وامل ةالو زرت : فدوق  وامل ايع ملي: لل        

 

 .ثالثًا: حةيد بن قيس األعرج الةكي )د، ق(
 .(٘ٙ)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ :ع الحهم -ٕ
 :(ٙٙ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

 من ار الم في اي ن من ايز ري  ذ رل محمد الن  اد في ايطالل  ايلميل  من حنمالاي ة نل م ن   وانمل:  نمن للن   ل نر        
 ايحد ث  و من امرئ ة ل م  .   ذا ذ رل في "ايطاللمت اي ال ر". 

 و ة و  عدل. أيت ةحمد الن حم د األترج  فلمل: لل     :وامل ةالو طميب       
 تن ةال    حم د الن ا س امرئ ة ل م    ي س  و الميلوي في ايحد ث.  وامل       
وانمل  .ي س الن  النأس :ا الأس ال . وامل ايع ملي :وامل  ح ا الن ما ن  وةالو زرت   وةالو داود: لل . وامل ةالو حمحم       

 .ي س ال  الأس  من اي مد   :االن حدر
 

 .الةصري )د، ق( رابعًا: مالد بن يزيد الجةحي
 .(ٚٙ)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ :ع الحهم -ٕ
 :(ٛٙ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

 .امل ةالو زرت   وايع ملي: لل . وامل ةالو حمحم: ا الأس ال        
 .وامل االن حدر: لل  فل   من اي مد         

 

 .ماة:ًا: :ميةان بن ةو:ى األشدق )د، ت، ق(
 .(ٜٙ)ي  روا   واحدة :  في اي عنتدد روا مح -ٔ
 .ٕٕ.ٓ: ع الحهم -ٕ
 :(ٓٚ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

انمل  ننا د النن تالنند اياز ننز:  نمن  ننع ممن الننن مو نا ةتعننم ة ننل ايمنمم الانند م حننول. وانمل ايمطاننم الننن ايملندام:  نن د مننالمب        
 نم اهلل  ةن ةو  أح عنم  و نع ممن النن مو نا   ن م حواً لة ل ايممم  ع ممن الن مو ا. وامل ما ب الن ةالي حمزة: امل يي ايز ري: 

  ع ممن الن مو ا ألحبظ ايردع ن.
وامل ايدارمي  تن دح م: و نع ممن النن مو نا للن . وانمل تلمنمن ايندارمي: اعنت ي ح نا النن مان ن:  نع ممن النن مو نا منم        

ةفنننحمب وا ةتعننم ةحنندًا مننن  حمينن  فنني ايز ننري؟ فلننمل: للنن . واننمل ةالننو حننمحم: محعنن  ايفنندق  وفنني حد لنن  الاننض اا ننطراب 
 ملنننن:  ع ممن الن مو ا. وايعبل مل ة  ًم: ة حمر من ة ل ايممم الاد ايز ري  وم حول ننننم حول ةفل  مع  وا ةلالت مع . وا
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 . ميايال مري: تعدل معم  ر. وامل ايع ملي: ةحد ايبلهم   وي س الميلوي في ايحد ث. وامل في مو ع آ ر: في حد ل  
ةالو ةحمد الن تندي: و نع ممن النن مو نا فل ن  راو. حندث تعن  ايللنمت منن ايعنمس  و نو ةحند تعمنم  ة نل ايمنمم  واند وامل        

الانض ين ن  روى ةحمد ث  عبرد الهم  رو هم  ا  رو هم غ رل  و و تعدي لالت فدوق. وامل االن حدر: فدوق فل ن   فني حد لن  
 .و ويط االل موح  اللع ل  من اي مم  

 

 .بي صالح الةدني )د(:اد:ًا: :ييل بن أ
 .(ٔٚ)ي  روا حمن :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٗٗ.ٓ: ع الحهم -ٕ
 :(ٕٚ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

اننمل االننن مانن ن:  ننه ل الننن ةالنني فننميا واياننش  الننن تالنند ايننرحمن  حنند لهمم ار ننب مننن اي ننوا   وينن س حنند لهمم الحدنن .        
رتن  تنن  نه ل النن ةالني فنميا  نو ةحنب لي نك ةو ايانش  النن تالند وامل ايادعي:  ه ل لل . وامل االن ةالي حمحم:  أيت ةالم ز 

ايرحمن؟ فلمل:  ه ل ةمال  وةمهر  وةالول ةمهر اع ش. وامل ةالو حمحم:   حب حد ل   وا  حنحي الن   و نو ةحنب ليني منن تمنرو 
د النن تندي: الن ةالي تمنرو  وةحنب ليني منن ايانش  تنن ةال ن   تنن ةالني  ر نرة. وانمل ايع نملي: ين س الن  النأس. وانمل ةالنو ةحمنا

وي ه ل ع خ  روى تع  األلم   وحدث تن ةال   وتن دممت  تن ةال  . و ذا  دل تعا حم  ز ايردنل  وعن  م نز منم  نمع منن 
ةال   ومم  مع من غ ر ةال   تع   و و تعدي لالت ا الأس الن   ملالنول اا النمر. وانمل االنن حدنر: فندوق  ح  نر النأ رة  روى 

   .ي  ايال مري ملروعًم وحاع لًم  من اي مد
 

 .:ابعًا: عبد اهلل بن أبي بكر بن حزم الةدني )د، ت، س(
 .(ٖٚ)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ :ع الحهم -ٕ
 :(ٗٚ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

وانمل االنن مان ن  وةالنو  وانمل ةحمند: حد لن  منبم .  و من ةاران ايز ري  امل مميك:  نمن  ل نر األحمد نث  و نمن ردنل فندق.       
 وامل االن حدر: لل   من اي مم  .  وامل محمد الن  اد:  من لل    ل ر ايحد ث  تميمًم. محم: لل . وامل ايع ملي: لل  لالت.ح

 

 بمده ن:بتيا عدد رواياتو ا:م الراوي
 عزل ايالفرة  مممي ٕٕ.ٓ ٔ الرد الن  عمن . ٔ
 ايممم ٕٕ.ٓ ٔ دابر الن رال ا  الن مرحال ل . ٕ
 م   ٕٕ.ٓ ٔ يم يحم د الن ا س األترج ا. ٖ
 مفر ٕٕ.ٓ ٔ  ميد الن  ز د ايدمحي ايمفري. ٗ
 ايممم ٕٕ.ٓ ٔ  ع ممن الن مو ا األمدق. ٘
 ايمد ع  ٗٗ.ٓ ٕ  ه ل الن ةالي فميا ايمدعي. ٙ
 ايمد ع  ٕٕ.ٓ ٔ تالد اهلل الن ةالي ال ر الن حزم. ٚ

  ٙٚ.ٔ ٛ ايمدموع
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 .ّعدد مزّٓاتَه، ُتكّله يف حفظَه ّضبطَهّ  رّاٗ الطبك٘ الثالث٘ الذًٓ السمِْ :املضأل٘ الثالث٘
    م:اً عغ تدد ايحشم ذ في  ذل ايطالل  تمر ال       

 

 .أواًل: أ:اةة بن زيد الميثي )د، ت، ق(
 .(٘ٚ)ي  لممن روا مت :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .%4ٚٙٔ :ع الحهم -ٕ
 :(ٙٚ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

واننمل ةحمنند: حر نن   ح ننا الننن  نا د الننأ رة. اننمل ةحمنند ة  ننًم: ينن س المنني . انمل االننن  نناد:  ننمن  ل ننر ايحنند ث   ح ناي.        
ف ننحاري ف نن  واننمل ةحمنند ة  ننًم: روى تننن عننمفع ةحمد ننث معننم  ر  اننمل: فلعننت ينن : ةرال ح ننن ايحنند ث  فلننمل: لن حنندالرت حد لنن  

 وةمم ةالو حمحم فلمل:   حب حد ل  وا  ححي ال . وامل ايع ملي: ي س الميلوي. .ايع رة
ميبهم االن ما نت فلمل ةالو  اعنا  تنن  ح نا النن مان ن: للن  فنميا. وانمل تلمنمن ايندارمي  تنن  ح نا: ين س الن  النأس. و        

وة دل االن تدي فلمل:  روي تع  ايلنوري  ودممتن  منن ايللنمت  و نروي تعن  االنن و نب ع ن   فنميح   و نو  منم انمل االنن مان ن: 
 امل االن حدر: فدوق  هم  من اي مالا .ي س الحد ل  الأس  و و   ر من ة مم  الن ز د الن ة عم. و 

 

 .(1ثانيًا: جعفر بن برقان الكالبي ةوالىم )
 .(ٚٚ)ي  روا حمن :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٗٗ.ٓ :ع الحهم -ٕ
 :(ٛٚ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

ت للن  امل ةحمد: لذا حدث تن غ ر ايز ري فش الأس ال   وفي حد ث ايز ري   طئ. وامل ة  ًم: دابنر النن الرانمن       
 مالط يحد ث م مون  وحد ث  ز د الن األفم  و و في حد ث ايز ري   طرب  و  حعي ف  . وامل ايمب ل الن غ نمن 
اي شالي  تن  ح ا الن ما ن: لل   و  اي في روا ح  تن ايز ري  وامل في مو ع آ ر: ي س الذاك في ايز ري. وامل 

وانمل ايع نملي: ين س النميلوي فني ايز نري  وفني غ نرل ا  .رال محمد الن تالند اهلل النن عم نر: للن   ةحمد لن  تنن ايز نري م نط
 الأس ال . وامل االن حدر: فدوق   هم في حد ث ايز ري  من اي مالا .

 

 .(1ثالثًا: :فيان بن ح:ين الوا:طي )مت، 
 .(ٜٚ)ي   ت روا مت :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .%4ٖٕٔ: ع الحهم -ٕ
 :(ٓٛ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

انمل ةحمنند: ينن س الننذاك فنني حد لنن  تنن ايز ننري. واننمل االننن مانن ن: ينن س النن  النأس  وينن س مننن  الننمر ةفننحمب ايز ننري  وفنني        
حد ل   اي مم روى تن ايز ري. وامل محمد الن  اد: لل    طئ في حد ل   ل را. وامل  الوب الن من ال : فندوق للن   وفني 

لا فنني ايز ننري. واننمل ةالننو ةحمنند الننن تنندي:  ننو فنني غ ننر  حد لنن   نناي  وانند حمننل ايعننمس تعنن . واننمل ايع ننملي: ينن س النن  الننأس
 ايز ري فميا ايحد ث  وفي ايز ري  روي ةم م   ميي ايعمس.
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 .(1رابعًا: صالح بن أبي األمضر )
 .(ٔٛ)ي  روا   واحدة محمالا  :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ :ع الحهم -ٕ
 :(ٕٛ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

تن  مرون الن ايم  رة: حدلعم فميا الن ةالني األ  نر انمل: وزتنم االنن ايمالنمرك ةعن   نمن  امل محمد الن تمرو ايرازي        
 مدمنم يعز نري. وانمل  ح نا: و عنم تعند مناال  ةعنم وفنميا النن ةالني األ  نر وتالند اهلل النن تلمنمن ف نأيح  تعن   فلنمل يني: مننن 

م الاند ذينك: حند ليت معن  منم انرةت تعنا غ ر ةن    ال  لع نمن: ا ةدري  نماح  منن ايز نري ةو ارةحن . انمل  ح نا: لنم انمل يعن
ايز ري  ومع  مم  مات  ومع  مم وددت في  حنمب  فع نت ةففنل ذا منن ذا  و نمن اندم تع عنم االنل ذينك  ف نمن  لنول: حندلعم 
ايز ري حدلعم ايز ري. وامل ةالو زرت  ايدمملي: اعت ألحمند النن حعالنل: وفنميا  حنحي الن ؟ انمل:   نحدل الن  و احالنر الن . وانمل 

ينن س الننميلوي  انندم ايالفننرة وينن س مننعهم. واننمل فنني مو ننع آ ننر:  ننا ي. وفنني روا نن : ينن س المنني  انندم تعنن هم  االننن مانن ن:
ايالفرة. وامل  ا د الن تمرو ايالردتي: اعت ألالي زرت : زما  الن فميا وفميا الن ةالي األ  ر وا  من؟ انمل: ةمنم زمان  

معموين   فم حعطنم  :واآل نر  تنرض :ري  حمالنمن ةحند ممفأحمد ل  تن ايز ري   أع   لول: معم  ر  وةمنم فنميا فاعندل تنن ايز ن
دم اننًم  و ننمن ا  اننري  ننذا مننن  ننذا. واننمل االننن ةالنني حننمحم:  ننلل ةالننو زرتنن  تعنن  فلننمل:  ننا ي ايحنند ث  و ننمن تعنندل تننن 

 ننذا مننن  ننذا. واننمل ةالننو حننمحم: ينن ن ايحنند ث.  يمعموينن  فم حعطننم دم اننم  فننش  اننر  :تننرض  واآل ننر :ايز ننري  حمالننمن  ةحنند مم
واننمل االننن مل ايال ننمري:  ننا ي. واننمل فنني مو ننع آ ننر: ينن ن. واننمل: ينن س المنني  تننن ايز ننري. واننمل ايع ننملي:  ننا ي. وانن

 .تدي: وفي الاض ةحمد ل  مم  ع ر و و في اي ابم  ايذ ن   حب حد لهم
 

 .)د( ماة:ًا: عبد الرحةن بن الحارث بن عبد اهلل بن عياش أبو الحارث الةدني.
 .(ٖٛ)  روا   واحدةي :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ: ع الحهم -ٕ
 :(ٗٛ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

 م خ. وامل ايع ملي: ي س الميلوي. :امل االن ما ن: فميا. وامل ةالو حمحم       
وذ رل االن حالمن في  حمب "ايللمت"  وامل: ةم  ةم ويد. وامل محمد الن  اد:  من للن   وحنوفي فني ةول  شفن  ةالني        

 .فدوق ي  ةو مم  من اي مالا  :حدر دابر. وامل االن
 

 .:اد:ًا: عياض بن عبد اهلل الفيري الةدني، نزيل ةصر.)د(
 .(٘ٛ)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ :ع الحهم -ٕ
 :(ٙٛ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

 امل ةالو حمحم: ي س الميلوي. وامل االن ما ن وايادعي: لل .       
وامل ةحمد الن فنميا: منن ة نل ايمد عن ت لالنت  ين  الميمد عن  منأن  وفني حد لن   .ي  حمب "ايللمت"وذ رل االن حالمن ف       

 .من اي مالا   مي . وامل االن حدر: ف   ي ن
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 .:ابعًا: قرة بن عبد الرحةن الةعافري، ةدني األصل
 .(ٚٛ)ي  ةرالع روا مت :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٛٛ.ٓ :ع الحهم -ٕ
 :(ٛٛ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

  لول األوزاتي: مم ةحد ةتعم الميز ري من ارة الن تالد ايرحمن الن ح و ل.       
معنم  ر. وامل ةحمد: مع ر ايحد ث ددًا. وانمل االنن مان ن:  نا ي ايحند ث. وانمل ةالنو زرتن : األحمد نث ايحني  رو هنم        

رًا ددًا  وةردو ةع  ا الأس ال . وذ رل االنن حد لم مع وامل ةالو حمحم  وايع ملي: ي س اللوي. وامل ةالو ةحمد الن تدي: يم ةر ي  
روى ينن  م ننعم ملروعننًم ال  ننرل  وايالننماون  ننوى  .مننن اي ننمالا حالننمن فنني  حننمب "ايللننمت. واننمل االننن حدننر: فنندوق  ينن  معننم  ر  

 ايال مري.
 

 .ثاةنًا: ةحةد بن إ:حاق بن ي:ار، الةدني، أبو بكر )مت، د(
 .(ٜٛ)ي   ت تمرة روا   :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .%4ٖٖ٘:  الحهمع -ٕ
 :(ٜٓ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

امل  ب من الن ت  ع : رة نت ايز نري ةحنمل محمند النن ل نحمق فم نحالطأل فلنمل ين : ة نن  عنت؟ فلنمل ين  محمند النن ل نحمق:        
ات و ل  فل لي ك ةحد مع حمدالك؟ امل: فدتم حمدال   فلمل ي : ا ححدال  لذا دم . وامل ة  ًم: امل ةالنو ال نر ايهنذيي:  نم

ايز ننري  لننول: ا  ننزال الميمد عنن  تعننم دننم مننم  ننمن فنن هم االننن ل ننحمق. واننمل اي ط ننب: وانند ةم ننك تننن ااححدننمج الروا ننمت االننن 
ل ننحمق غ ننر واحنند مننن اياعمننم  أل ننالمب معهننم: ةعنن   ننمن  حمنن ع  و ع ننب ليننا ايلنندر  و ننديس فنني حد لنن . فأمننم ايفنندق فعنن س 

  ححي الحد ث االن ل حمق. امل: وامل االن ت  ع : مم رة ت ةحدًا  نحهم االنن المدفوع تع . وامل ايال مري: رة ت تعي الن تالد اهلل
ل ننحمق. واننمل لالننرا  م الننن ايمعننذر: حنندلعم تمننر الننن تلمننمن ةن ايز ننري  ننمن  حعلنني ايم ننمزي مننن االننن ل ننحمق ف مننم  حدلنن  تننن 

ن ةالني ةو نس منن احالنع منن تمفم الن تمر الن احمدة  وايذي  ذ ر تن مميك في االن ل نحمق ا   نمد  الن ن  و نمن ل نممت ل الن
وانمل االنن حدنر: لمنمم ايم نمزي  رة عم يمميك  ة رج ليي  حب االن ل حمق تن ةال   فني ايم نمزي وغ ر نم فمعح النت معهنم  ل نرا. 

 .فدوق  ديس  ورمي الميحم ع وايلدر  من ف مر اي مم  
 

 .، ت، ق(تا:عًا: ةحةد بن صالح بن دينار التةار، أبو عبد اهلل الةدني، ةولى األنصار )د
 .(ٜٔ)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ :ع الحهم -ٕ
 :(ٕٜ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

للن  امل ةحمد: لل  لل . وانمل ةالنو داود: للن . وانمل االنن  ناد:  نمن د ند ايالنل اند يلني ايعنمس وتعنم اياعنم وايم نمزي  و نمن        
 .وامل ايادعي: مدعي .اع ل ايحد ث

 مننداعي. و حننمحم: منن خ ينن س الننميلوي  وا  ادالعنني حد لنن . واننمل ايالراننمعي تننن ايننداراطعي: محننروكت ي عنن  ةمننمر ةعنن  واننمل ةالنن       
 .وذ رل االن حالمن في  حمب "ايللمت". وامل االن حدر: فدوق   طئ  من اي مالا 
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 .عاشرًا: ىشام بن :عد الةدني، أبو عباد، )د(
 .(ٖٜ)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ :حهمع ال -ٕ
 :(ٜٗ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

امل ةحمد  لول: يم   ن الميحمفظ. وامل ةحمد ة  ًم:  ممم الن  ناد  نذا و نذا   نمن  ح نا االنن  نا د ا  نروي تعن . وانمل        
 ةحمنند ة  ننًم: ينن س  ننو مح ننم ايحنند ث. واننمل تعنني الننن ايمنند عي:  ننو فننميا ويننم   ننن الننميلوي. واننمل االننن مانن ن:  مننمم الننن  نناد
 ننا ي  وداود الننن انن س ةحننب لينني معنن . واننمل ة  ننًم:  مننمم الننن  نناد فننميا  ينن س المحننروك ايحنند ث. واننمل ة  ننًم: ينن س الننذاك 
ايلنوي. واننمل ة  ننًم: ينن س المني    ننمن  ح ننا الننن  ننا د ا  حندث تعنن . واننمل ايع ننملي:  نا ي. واننمل ايادعنني: دننملز ايحنند ث  

يحمنن ع  مننن  الننمر اي ننمالا . واننمل ةالننو زرتنن : منن خ محعنن  ايفنندق. ح ننن ايحنند ث. واننمل االننن حدننر: فنندوق ينن  ةو ننمم  ورمنني الم
 و ذيك محمد الن ل حمق و  ذا  و تعدي  و ممم ةحنب ليني منن محمند النن ل نحمق. وانمل ايالرذتني:  نمات ةالنم زرتن   لنول:  منمم

 الن  اد وا ي ايحد ث. ا
 بمده ن:بتيا عدد رواياتو ا:م الراوي

 ع ايمد  ٙٚ.ٔ ٛ .ة مم  الن ز د ايع لي . ٔ
 ايمد ع  ٗٗ.ٓ ٕ .دابر الن الرامن اي شالي موا م . ٕ
 وا ط ٕٖ.ٔ ٙ . ب من الن ح  ن ايوا طي . ٖ
 ايمد ع  ٕٕ.ٓ ٔ .فميا الن ةالي األ  ر  .ٗ
 ايمد ع  ٕٕ.ٓ ٔ .تالد ايرحمن الن ايحمرث ايمدعي . ٘
 عزل مفر  مدعي ٕٕ.ٓ ٔ .ت مض الن تالد اهلل ايبهري . ٙ
 مدعي األفل ٛٛ.ٓ ٗ .ايمامفريارة الن تالد ايرحمن  . ٚ
 ايمد ع  ٖ٘.ٖ ٙٔ .محمد الن ل حمق الن   مر . ٛ
 ايمد ع  ٕٕ.ٓ ٔ .محمد الن فميا الن د عمر ايحممر . ٜ

 ايمد ع  ٕٕ.ٓ ٔ . ممم الن  اد ايمدعي. ٓٔ
  ٕٓ.ٜ ٔٗ الةجةوع

 
 .شٍزٖغري املالسم ن لإلماو ال ،رّاٗ الطبك٘ الزابع٘ املتكله فَٔه :املضأل٘ الزابع٘

 عزل ةالو داود ليا ايطالل  ايراالا  من  شل ةرالا  حشم ذ  ي ن روا محهم  عهم ا حز د تن  مس:       
 

 أواًل: حجاج بن أرطاة بن ثور بن ىبيرة )د، ق(
 .(ٜ٘)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ: ع الحهم -ٕ
 :(ٜٙ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

ر ايز ري ويم   مع مع ". وامل ةالو ةحمد الن تدي: لعمم تمب ايعنمس تع ن  حدي  ن  تنن ايز نري وغ نرل  امل ةالو داود: "يم         
وانمل  النوب النن من ال : وا ني ايحند ث  فني  ورالمم ة طأ في الاض ايروا مت فأمم ةن  حامند اي نذب فنش  و نو ممنن   حنب حد لن .
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الميحند ث وايحبنمظ ين . ر اي ط نب: ايحدنمج ةحند اياعمنم  وانمل ةالنو ال ن حد ل  ا طراب  ل نر  و نو فندوق  و نمن ةحند ايبلهنم .
 وامل االن حدر: فدوق  ل ر اي طأ وايحدي س  من اي مالا .

 

 ثانيًا: :عيد بن بشير األزدي )د(
 .(ٜٚ)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ :ع الحهم -ٕ
 :(ٜٛ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

:  نأيت مناال  تنن  نا د النن المن ر  فلنمل: ذاك وفني روا ن  المن ر فندوق ايحند ث.امل الل  : امل يي ماال :  ا د النن        
واننمل  الننوب الننن  ننب من:  ننأيت ةالننم  واننمل مننروان الننن محمنند:  ننمات  ننب من الننن ت  عنن   لننول:  ننمن حمفظننًم. فنندوق ايع ننمن.

ايدممننلي:  واننمل ةالننو زرتنن  م ننهر تننن  ننا د الننن المنن ر فلننمل: يننم   ننن فنني دعنندعم ةحبننظ معنن   و ننو  ننا ي  مع ننر ايحنند ث.
 أيت تالد ايرحمن الن لالرا  م تن اول من ةدرك في  ا د الن الم ر  فلمل:  وللوع . وامل في مو ع آ نر: اعنت يندح م: منم 
حلول في محمد الن رامد؟ فلمل: لل   و من  م ل ليا  وى. اعت: فأ ن  و من  ا د النن المن ر؟ فلندم  نا دًا تع ن . وانمل االنن 

 الننا ع ند تحالن  النن حمنمد:  نأيعي  نا د النن تالند اياز نز انمل: منم اي مينب تعنا تعنم  نا د وتن ةالي  حدر:  ا ي  من ايلممع .
وانمل تمنرو النن تعني:  نمن تالند  الم ر؟ اعت ي : ايحب  ر. امل:  ذ تع  ايحب  ر  ودع مم  وى ذيك  فاعن   نمن حمطنب ي نل.

ظنن   و ننو  ححمننل. واننمل ايع ننملي: واننمل ايال ننمري:  ح عمننون فنني حب ايننرحمن الننن مهنندي  حنندلعم تننن  ننا د الننن المنن ر  لننم حر نن .
ألعن   ن عهم و نو الفنري   ت ا ي. وامل ايحم م: ي س الميلوي تعد م. وامل ةالنو ةحمند النن تندي: ين  تعند ة نل دممنق حفنمع ي

 ي الاند ايمن ي ورة ت ين  حب ن را مفنعبم منن روا ن  ايوي ند تعن   وا ةرى المنم  نروي تنن  نا د النن المن ر الأ نم  وياعن   هنم فني ايمن
 يب تعا حد ل  اا حلمم   واي ميب تع   ايفدق.و  عط  واي م

 

 .ثالثًا: ىشيم بن بشير بن القا:م الوا:طي، قيل: إنو بماري األصل. )ت، س(
 .(ٜٜ)ي  روا   واحدة :تدد روا مح  في اي عن -ٔ
 .ٕٕ.ٓ: ع الحهم -ٕ
 :(ٓٓٔ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

النن االمر... وي ع  في ايز ري ا  فا حد ل . انمل ايب نل   و لل  لالت  الل من ةولق ايعمس في  ب من ايلوري  وةالي       
الننن از نمد:  ننأيت ةحمند الننن حعالنل: ة ننن  حنب  منن م تنن ايز ننري؟ انمل: الم نن   لنم ردننع ايز نري فمننمت الاند اللع ننل. وانمل تمننرو 
منرو تون:  مات  م مم  لول:  مات من ايز ري عحوا من مل  حد ث فعم ة حالهنم  و نمات منن ةالني ايزال نر لممع ن . اعنت يا

الن تون في حعك اي ع :  مع منن ايز نري وةالني ايزال نر وتمنرو النن د عنمر؟ انمل: عانم. اعنت ين :  نم  نمع منن دنمالر ايدابني؟ ا
حند ث  ف معنت  لشلملن امل: حد ل ن. وامل ايح  ن الن محمد الن فهم: ة الرعي ايهروي ةن  م مم  حب تن ايز نري عحنوا منن 

عمم  مع مع  الم    ف من  ظن ةن ايفح ب  في ايمحمل  فدم ت اير ا  فرمت ايفح ب   فعزينوا فعنم  دندو م   في فح ب   وا 
 وحبظ  م م معهم ح ا  ةحمد ث. وامل االن حدر: لل  لالت   ل ر ايحدي س وازر مل اي بي  من اي مالا .

 

 .)د ت( رابعًا: أبو عمي بن يزيد بن أبي النجاد األيمي، أمو يونس بن يزيد، ةولى ةعاوية بن أبي :فيان
 .(ٔٓٔ)ي  روا حمن :دد روا مح  في اي عنت -ٔ
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 .ٗٗ.ٓ: ع الحهم -ٕ
 :(ٕٓٔ)ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل -ٖ

 واالن حدر في "ايحلر ب".  ايذ الي في "ايم زان" :ودهع  .امل ةالو حمحم: مدهول       
 وذ رل االن حالمن في  حمب "ايللمت".       

 

 بمده ن:بتيا عدد رواياتو ا:م الراوي
 اي وف  ٕٕ.ٓ ٔ .حدمج الن ةرطمة. ٔ
 عزل ايممم  الفري ٕٕ.ٓ ٔ ..  ا د الن الم ر األزديٕ
 وا ط ٕٕ.ٓ ٔ . م م الن الم ر. ٖ
 ة ع  ٗٗ.ٓ ٕ .ةالو تعي الن  ز د األ عي. ٗ

  ٔ ٔ ٘ الةجةوع

 
 .خامت٘

 .ن ةو ةحَد مم في  ح  وتمر ن حعم ذاً مالعغ تدد حشم ذ ايز ري في  عن ةالي داود ح ا  وةرالا ن  ممرك ف هم ايم   -ٔ
 ن ةو ةحند مم فنني لشلملن  و ننتموفنعت روا نمت  ننؤا  ايحشم نذ دمعنً  ليننا ةرالاملن  ولننشث و م ن ن روا ن   مننمرك ايمن   -ٕ

 % حلر الًم ٗ.ٚٛوح ا ن روا    مم ع الح  
 :أحيايرواة ايلشلون ايذ ن ة رج يهم ايال مري وم عم حوزتوا تعا ايطاللمت ايلشث األويا   مم   -ٖ

 الن:بة عدد الروايات الن:بة عدد الرواة الطبقة
 ٕٗ.ٗٚ ٖٖٗ ٗٗ.ٕٕ ٔٔ األويا
 ٚ.ٔٔ ٖ٘ ٗ.ٕٓ ٓٔ ايلمع  
 ٜٛ.ٔ ٜ ٕ.ٓٔ ٘ ايلميل 
 ٗ.ٚٛ ٜٖٙ ٙٓ.ٖ٘ ٕٙ الةجةوع

 

 حوزتوا تعا ايطاللمت األرالع األويا   مم في ايددول اآلحي: وتدد م لشل  وتمرون راو مً الل   ايرواة  -ٗ
 

 الن:بة تعدد الروايا الن:بة عدد الرواة الطبقة
 ٙٙ.ٓ ٖ ٚٚ.ٖ ٕ األويا
 ٙٚ.ٔ ٛ ٕ.ٖٔ ٚ ايلمع  
 ٕٓ.ٜ ٔٗ ٛ.ٛٔ ٓٔ ايلميل 
 ٔ.ٔ ٘ ٘.ٚ ٗ ايراالا 
 ٛ٘.ٕٔ ٚ٘ ٜٖ.ٖٗ ٖٕ الةجةوع

 

 الع ت  مآلحي: في مدموتهم ايعهمليع ال  ايطاللمت  -٘
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 الن:بة عدد الروايات الن:بة عدد الرواة الطبقة
 ٗ.ٗٚ ٖٖٚ ٘.ٕٙ ٖٔ األويا
 ٘.ٖٔ ٔٙ ٚ.ٖٗ ٚٔ ايلمع  
 ٔٔ ٔٗ ٙ.ٖٓ ٘ٔ ايلميل 
 ٔ.ٔ ٘ ٕ.ٛ ٗ ايراالا 
 %ٓٓٔ ٚ٘ %ٓٓٔ ٜٗ الةجةوع

 

 ويم   رج ةالو داود ألفحمب ايطالل  اي مم  .       
 ااعحلم  ايدا ق تعد ازممم ةالني داود ح نث حنمز ايللنمت منن حشم نذ ايز نري ةغعنب ايروا نمت الع نال  حلنمرب   ظهر ممم  الق -ٙ

ٛٛ.% 
 م في ايطاللح ن ايلميل  وايراالا  ايالماي  تعمًم ةن ايراالا  ا  ودد ف هم لا  مس روا مت فح ب.ال عم       

 % منن4ٖ٘ٙالع نت روا نمحهم ملحن ن ولمنمن ولمنمع ن روا ن   الع نال    و عهنم منن ايطاللن  األوينا  ةرالا  من حشم ذ ايز ري -ٚ
 مدموع ايروا مت.

% حلر النننًم منننن مدمنننوع ايروا نننمت  والع نننال  ٘عننن ن وتمنننر ن  الع نننال  ال عمنننم ايحشم نننذ اينننذ ن يهنننم روا ننن  واحننندة الع نننوا: ال
أع  ا  ودد معهم من ايطالل  األويا  نوى راو ن ن. وة لنر م منن ايطاللحن ن ايلمع ن  ال% من مدموع ايرواة. تعمًم 4٘ٔٗ

 وايلميل   في ايلمع   ح ا  رواة  وفي ايلميل  لممع   رواة. وفي ايطالل  ايراالا  لشل  رواة.
 ع   ظهر ةن حوف ي ايحمزمي  ومن حالا  من ة ل اياعم اي رمم   ف   عظر و ححمج ليا مز د درا  . الاد  ذا   -ٛ

 

 .توصيات
 تمع ننمً   نني   ننون ا م ننمً  ت وفنني ايالمحننث الدرا نن  رواة آ ننر ن ممننن دارت تعنن هم األ ننمع د  وذ ننر م اياعمننم  الع ننب ما عنن        

 تعا دا  حعك ايحل  ممت وايع ب.
 

 .امهْامش
                                                 

ححل ق: ل مد تالند ايعط ني ايل  ني  تمنمن   شرح عمل الترةذي،  ن(  ٜ٘ٚةالو ايبرج  تالد ايرحمن الن ةحمد الن ردب ايحعالعي  )( ٔ)
 .ٖٔٔ-ٜٖٓال ت األف مر ايدوي    ص

 .ال روت  والحرا م و الط: محمد مح ا ايد ن تالد ايحم د  الياتحمدت تعا طالا  دار لح م  ايحراث ايار ( ٕ)
(ٖ )ٕٕٗٛ  ٕٙٙٓ  ٕٜٙٓ  ٖٕٔٔ  ٕٗٓ٘  ٗٔٛٛ  ٕٕٗٔ. 
  ححل ننق: وفنني اهلل الننن محمنند تالننمس  اينندار اي ننعب    الومالننمي  ايهعنند  العمةةل وةعرفةةة الرجةةال ننن( ٕٔٗايمنن المعي  ةحمنند الننن حعالننل )( ٗ)

ححنننل ق: ، ":ةةؤاالت الةةدوري لةةو" التةةاري   (هٖٖٕ ت) ننم  ح ننا الننن مانن ن واالننن مانن ن  ةالننو ز ر . ٕٖٕ  صٔم  جٜٛٛٔ  (ٔ)ط
- ننٜٜٖٔ(  ٔةحمد عور   ي  مر ز ايالحث اياعمي لح م  ايحراث از شمي ايحنمالع يدممان  ايمعنك تالند اياز نز  م ن  ايم رمن   )ط

  ح نندر آالننمد  دالننرة عةةديلالجةةرح والتواالننن ةالنني حننمحم  ةالننو محمنند تالنند ايننرحمن الننن محمنند ايننرازي   .٘ٙٙ  ٖٗ٘  صٕم جٜٜٚٔ
تةةةاري   نننن(  ٕٔٙ)ت  ي  ةالنننو ايح نننن ةحمننند النننن تالننند اهلل النننن فنننميا اي نننوفيايادعنننو  .ٔٓٔ  صٕج ( ٔايمانننمري ايالممع ننن   )ط

تيةذيب   (هٕ٘ٛ ت)واالنن حدنر  ةالنو ايب نل ةحمند النن تعني ايا نلشعي . ٕ٘  صمٜٗٛٔ- ن٘ٓٗٔ ( ٔ)طدار ايالمز    الثقات
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واالنن حدنر  ةالنو ايب نل ةحمند النن تعني ايا نلشعي  .ٖٕٔ–ٕٔٔ  صٔج(  ٔ  )طمانمري ايالممع ن   ح ندر آالنمد  دالنرة ايالتيذيب
 م.ٕٜٜٔ  (ٗط)دممق  دار ايلعم      ححل ق: محمد توام ٚٚٔت:  تقريب التيذيب،  (هٕ٘ٛ ت)

(٘ )ٜٔٙٔ  ٕٕٔٗ  ٕٔٙٓ  ٖٚٗٗ. 
النن اايال نمري  محمند و  .ٕٗٚ  ٕٙٔ  ٖٔ  صٔ: جالعمل وةعرفةة الرجةال وايمن المعي  .ٖٙ  صٕ  جتاري  الدورياالن ما ن  ( ٙ)

ايد ن  طالع ححت مرااال : محمد تالند  –  دالرة ايمامري ايالممع    ح در آالمد التاري  الكبير  ( نٕٙ٘ت )ل ممت ل الن لالرا  م 
ايمزي   و ي الن تالد ايرحمن النن  و ني  و  .ٖٜٖج  صٔ  الجرح والتعديلواالن ةالي حمحم   .ٜٙ–ٜ٘  صٕج ايما د  من 
  (ٔ)طال نروت    ححل نق: المنمر تنواد مانروي  مؤ  ن  اير نمي   تيذيب الكةال فةي أ:ةةاا الرجةال  ( ننٕٗٚت )ةالو ايحدمج 

 .ٕ٘ٚ  ت: التقريبواالن حدر   .ٛٛٗ  صٔ  جتيذيب التيذيب واالن حدر  .ٖٕٓ  صٗج  مٜٓٛٔ ن/ٓٓٗٔ
(ٚ )ٜ  ٔٚٙ  ٕٕٕ  ٖٛٓ  ٚٔ٘  ٕٚٔ  ٕٕٛ  ٕٛٚ  ٜٔٗ  ٜٖٜ  ٜٗ٘  ٖٕٔٚ  ٜٔٙٗ  ٜٔٙٙ  ٔٚ٘ٗ  ٕٖٔٛ  ٔٛٗٙ  

ٕٖٖٓ  ٕٓٛٓ  ٕٔٗٙ  ٕٕ٘ٔ  ٕٕٙٓ  ٕٕٙٚ  ٕٕٖٚ  ٕٖٜٓ  ٕٗٔٙ  ٕٕٙٚ  ٕٕٚٗ  ٕٜٚٚ  ٕٖٛٔ  ٕٛٙٗ  
ٕٜٕٚ  ٕٜٗٙ  ٖٓٛ٘  ٖٕٔٚ  ٖٜٔٚ  ٖٔٛٔ  ٖٕٙٚ  ٕٕٚٓ  ٖٖٜٔ  ٖٖٚٚ  ٖٕٗٛ  ٖٖٖٗ  ٖٖٗٛ  ٖٗٛٔ  
ٖٖٙٗ  ٖٙ٘ٗ  ٖٚٚٙ  ٖٛٗٔ  ٖٛٚٚ  ٖٜٕٛ  ٖٗٓٗ  ٕٗٔٓ  ٜٗٔٛ  ٕٖٗٓ  ٖٗٓٗ  ٖٖٗٛ  ٜٖٗ٘  ٗٙٓٓ  
ٗٙٔٓ  ٜٕٗٓ  ٕ٘ٔٛ  ٕ٘ٗٙ  ٕٕ٘٘  ٕ٘ٚٗ.ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ. 

  ححل ننق: لح ننمن الطبقةةات الكبةةر واالننن  نناد  ةالننو تالنند اهلل محمنند الننن  نناد   .ٕٖٕ  صٔ  جالعمةةل وةعرفةةة الرجةةالايمنن المعي  ( ٛ)
  الثقةةاتوايال ننحي   .ٕٕ٘ص  ٗ  جالجةةرح والتعةديلواالنن ةالنني حنمحم   .ٜٚٗ  ص ٘م  جٜٓٙٔال ننروت   تالنمس  دار فنمدر 

تقريةةب  واالننن حدننر  .ٕٔٔ-ٚٔٔ  صٗ  جتيةةذيب التيةةذيب واالننن حدننر  .ٜٗٔ  صتةةاري  الثقةةات وايادعنني  .ٖٓٗج  ص
 .ٕٔ٘ٗ  ت: التيذيب

(ٜ )ٖٛٙ  ٛٛٓ  ٜٔٗٙ  ٕٗٚٔ  ٕٙٙٔ  ٕٜٜٙ  ٖٓٓٓ  ٖٙٓٚ. 
:ةةير ي  ةالننو تالنند اهلل محمنند الننن ةحمنند  وايننذ ال .ٕٕٔ  صتةةاري  الثقةةات وايادعنني  .ٖٛٗ  صٙ  جالثقةةات: ايال ننحي   عظننر( ٓٔ)

تيةذيب  وايمنزي  .ٜٛٔ–ٛٛٔ  صٚج  (ٖط) نروت  مؤ  ن  اير نمي   ال    ححل ق: ما ب األرعؤوط  ودممت أعالم النبالا
تقريةةةب  واالننن حدننر  .ٕٖ٘–ٖٔ٘  صٗ  جتيةةذيب التيةةةذيب واالننن حدننر  .ٛٔ٘  صٕٔ  جالكةةةال فةةي أ:ةةةاا الرجةةةال

 .ٜٕٛٚ  حردم  رام: التيذيب
(ٔٔ )ٖٕٓ  ٖٔٓٔ  ٜٔٓٓ  ٕٜٚٓ  ٖ٘٘ٗ. 
واالنن  .ٕٕٙ  صتةاري  الثقةاتوايادعني   .ٗ٘ٗ  صٙ  جالثقةاتوايال حي   .ٓٔٗ  صٗ  جالجرح والتعديلاالن ةالي حمحم  ( ٕٔ)

 .ٕٗٛٛ  ت: تقريب التيذيبواالن حدر   .ٓٓٗ–ٜٜٖ  صٗ  جتيذيب التيذيبحدر  
(ٖٔ )ٜٔٔٓ. 
  الجةةرح والتعةةديلواالننن ةالنني حننمحم   .ٖٖٔٔ  ت ٘  جالتةةاري  الكبيةةري  وايال ننمر  .ٖٔٙ  صٕ  جتةةاري  الةةدوري االننن مانن ن ( ٗٔ)

الكاةةةل فةةي ضةةعفاا االننن تندي  ةالننو ةحمند تالنند اهلل الننن تندي ايدردننمعي  و  .ٕٛ  صٚ  جالثقةةاتوايال نحي   .ٜٖٚٔ  ت ٘ج
  ٙ  جتيةةذيب التيةةذيب واالننن حدننر . ٖٜٕ  صٗجم  ٕٜٜٔ(  ٔ)طال ننروت     ححل ننق:  ننه ل ز ننمر  دار ايمارفنن  الرجةةال

 .ٖٓٓٗ  ت: التقريبواالن حدر   .ٕٛٛ-ٕٚٛص
(ٔ٘ )ٜٔٙ  ٜٔٔٗ  ٕٔٔٛ  ٕٜٔٔ  ٔ٘٘ٙ  ٕٕٜٛ  ٕٕٗٙ  ٕٜٙٛ  ٖٖٜٗ  ٖٗٔٓ  ٗٗٛٛ  ٗٙٔٔ  ٕٗٛٙ  ٜٖٗٛ. 
  ٚ  جالثقةةةةاتوايال نننحي   .ٖٗ  صٚ  جالجةةةرح والتعةةةديلواالنننن ةالننني حنننمحم   .ٜٔ٘  صٚ  جالطبقةةةات الكبةةةر  االنننن  ننناد ( ٙٔ)

  ٚ  جتيذيب التيذيب واالن حدر  .ٖٕٗ  صٕٓ  جتيذيب الكةال وايمزي  .ٖٖٛص  تاري  الثقاتوايادعي   .ٖ٘ٓص
 .ٕٙ٘–ٕ٘٘ص
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(ٔٚ )ٕٖٛ  ٖٚٗ  ٗٓٚ  ٕٕ٘  ٙٓٔ  ٕٙ٘  ٚٔ٘  ٕٛٙ  ٜٖٙ  ٖٔٓٓ  ٖٔٓٗ  ٕٔٔٔ  ٜٔٔٔ  ٕٜٖٔ  ٖٔٔ٘  
ٖٖٔ٘  ٖٖٔٚ  ٔٗٚ٘  ٔٗٛٗ  ٔٙٗٗ  ٜٔٛٓ  ٜٔٛٙ  ٜٕٔٙ  ٕٓٔٗ  ٕٕٗ٘  ٕٖٜٕ  ٕٗٙٚ  ٕٙٛ٘  
ٕٜٛٗ  ٕٜٗٔ  ٕٜٖٙ  ٕٜٚٙ  ٖٓٔٚ  ٖٖٔٓ  ٖٕٓٗ  ٖٕٕٚ  ٖٖٗٛ  ٖٕٕٗ  ٖٕ٘ٓ  ٖٖ٘٘  ٖٕٙٛ  
ٖٕٚٙ  ٖٕٚٗ  ٖٜٚٗ  ٖٕٛٓ  ٖٜٕٓ  ٗٔٙٚ  ٗٗٗ٘  ٜٗٗٙ  ٖٖٗٚ  ٜٗٚ٘  ٜٗٔٓ  ٜٗٔٔ. 

  الجةرح والتعةديلواالنن ةالني حنمحم   .ٖٗ٘  صٕ" ؤاات ايدوري ي "  ج التاري ةاوال ة ل ايدرح وايحاد ل: االن ما ن    عظر( ٛٔ)
 .ٕ٘ٗٙ  حردم  رام: تقريب التيذيب. واالن حدر  ٜ–ٚ  صٓٔ  جتيذيب التيذيب واالن حدر  .ٕٗٓ  صٛج  (ٔ)ط

(ٜٔ )ٕٖ٘  ٕٕٚ  ٖٔٔٙ  ٕٕٖٚ  ٖٕٙٛ  ٗٓ٘ٛ  ٖٗٙٙ. 
  ٚ  جالثقةةاتوايال ننحي   .ٔٔٔ  صٛ  ج الجةةرح والتعةةديل واالننن ةالنني حننمحم  .٘ٙٗ  صٚ  جالطبقةةات الكبةةر االننن تنندي  ( ٕٓ)

  ٜ  جتيذيب التيذيب واالن حدر  .ٜٓ٘  صٕٙ  جتيذيب الكةالوايمزي   .٘ٔٗ  صلثقاتتاري  ا وايادعي  .ٖٖٚص
 .ٕٖٚٙ  ت: تقريب التيذيب واالن حدر  .ٖٓ٘-ٕٓ٘ص

(ٕٔ )ٔٓٙ  ٕٖ٘  ٗٓ٘  ٖٗٙ  ٗٛٛ  ٜٚ٘  ٜٖٗ  ٔٓٗٓ  ٔٔٙٔ  ٕٖٔٗ  ٖٕٔٙ  ٜٔٙ٘  ٔٛٓ٘  ٔٛٚ٘  ٜٔٙٔ  
ٕٓٔٓ  ٕٓٚٓ  ٕٖٓٚ  ٕٓٚٙ  ٕٔٓٚ  ٕٜٔٛ  ٕٕٙٔ  ٕٕٜٓ  ٕٖٜٔ  ٕٕٗٚ  ٕٗٚٓ  ٕٚٙ٘  ٕٖٕٛ  ٕٛٗٗ  
ٕٜٔٓ  ٕٜٖٜ  ٕٜ٘ٙ  ٕٜٙٗ  ٕٜٚٔ  ٕٜٜٛ  ٖٓٓٗ  ٖٕٔٓ  ٖٕٗٚ  ٖٕ٘ٓ  ٖٕٙٛ  ٖٖٕٓ  ٖٖٖٗ  ٖٖٚٛ  
ٖٜٗٛ  ٖ٘ٔٗ  ٖٖٖ٘  ٖ٘٘٘  ٖٜ٘ٙ  ٖٕٙٗ  ٖٙٗٗ  ٖٕٛٗ  ٖٖٛٗ  ٖٜٔٔ  ٖٜٗٙ  ٗٓٓٓ  ٗٓٗ٘  ٖٗٓٛ  
ٗٔٓٚ  ٗٔٓٛ  ٕٗٔٔ  ٕٕٗٔ  ٖٕٜٗ  ٖٗٗٛ  ٖٗٚٗ  ٖٜٗٚ  ٖٗٗٓ  ٗٗ٘ٓ  ٗٗٛ٘  ٖٗ٘ٔ  ٗ٘ٔٗ  ٕٗ٘ٙ  
ٖٗ٘ٗ  ٖٕٗٙ  ٗٙ٘٘  ٗٚ٘ٚ  ٗٚٛ٘  ٗٚٛٙ  ٜٕٗٓ  ٜٗ٘ٙ  ٜٗٚٛ  ٜٜٗٗ  ٘ٓٔٗ  ٜ٘ٓٚ  ٖ٘ٔٙ  ٘ٔ٘ٗ  
ٜ٘ٔٛ  ٕٕ٘ٙ  ٕ٘ٙٚ. 

 .ٖٙٗ  صتةةةاري  الثقةةةات وايادعننني  .ٗٛٗ  صٚ  جالثقةةةاتوايال نننحي   .ٕ٘٘  صٛ  جالجةةةرح والتعةةةديل االنننن ةالننني حنننمحم ( ٕٕ)
 . ٕٗٗ  صٓٔ  جتيذيب التيذيبواالن حدر   .٘  صٚ  جا:ير أعالم النبالوايذ الي  

(ٕٖ )ٜٔٗ  ٕٕٖ  ٕٖ٘  ٕٖٚ  ٖٔٛ  ٖٕٛ  ٖٗ٘  ٕ٘ٚ  ٕٛٛ  ٜٜٓ  ٔٓٛٚ  ٜٔٓٛ  ٕٔٔٙ  ٔٔٛٓ  ٔٔٛٔ  ٕٕٔٗ  
ٖٖٔٔ  ٖٖٔٚ  ٔ٘ٚٓ  ٜٔ٘ٙ  ٔٚ٘ٓ  ٔٚٛٗ  ٔٛٚٚ  ٜٖٔٙ  ٕٓٙٔ  ٕٓٙٙ  ٕٓٙٛ  ٕٔٓٛ  ٕٖٔٛ  ٕٕٔٛ  
ٕٕٕٓ  ٕٕٗٚ  ٕٕٕٙ  ٕٕٕٚ  ٕٖٓٙ  ٕٖ٘ٛ  ٕٙٓ٘  ٕٙٔٔ  ٕٖٚٚ  ٕٜٚٛ  ٕٜٜٚ  ٕٜٕٛ  ٕٜٛ٘  ٕٜٛٙ  
ٖٓٔٛ  ٖٜٓٔ  ٖٓٗ٘  ٖٖٓٛ  ٖٕٜٔ  ٖٖٔٚ  ٖٖٔٛ  ٖٖٖ٘  ٖٖٕٙ  ٖٖٜٚ  ٖٕ٘ٔ  ٖ٘ٛٙ  ٖٜ٘٘  ٖٙ٘٘  
ٖٕٕٛ  ٗٓٗٔ  ٜٗٔٓ  ٕٗٔٔ  ٗٔ٘ٚ  ٕٗٔٙ  ٕٗ٘ٔ  ٕٗ٘٘  ٖٗٓٓ  ٖٗٛٗ  ٖٜٗٙ  ٗٗ٘ٓ  ٕٗٗٚ  ٗ٘ٔٓ  
ٗ٘ٚٙ  ٕٗٙٛ  ٗٙٚ٘  ٖٗٙٛ  ٗٙٛٗ  ٗٙٛ٘  ٖٗٚ٘  ٗٛٓ٘  ٘ٓٔٓ  ٕٖ٘ٓ. 

  ححل ق: محمند مفنطبا األتظمني  ايم حنب از نشمي  ال نروت  العملاالن ايمد عي  ةالو ايح ن تعي الن تالد اهلل الن دابر  ( ٕٗ)
تةاري   وايادعني  .ٛٗٙ  صٚ  جالثقةاتوايال نحي   .ٕٓ٘  صٚ  جالطبقات الكبةر واالن  ناد   .ٖٕم  صٜٓٛٔ(  ٕ)ط

 .ٔ٘ٗ –ٓ٘ٗ  صٔٔ  جتيذيب التيذيب واالن حدنر  .ٕٚٗ  صٜ  جالجرح والتعديل  واالن ةالي حمحم .ٛٛٗص الثقات،
 .ٜٜٔٚ  ت: تقريب التيذيب واالن حدر 

 ايملفود اللوي : مع راتت ةن ي  غرالب اعبرد الهم. ( ٕ٘)
(ٕٙ )ٜٔٙٗ  ٕٜٙٙ. 
 ننن(  ٕٚٚو  و نني )ت وايب ننوي   الننوب الننن  ننب من الننن دننوان ايبمر نني  ةالنن .ٗٔ  صٕ  ق ٚ  جطبقةةات الكبةةر الاالننن  نناد  ( ٕٚ)

وايال نمري   .ٔٚ  صٖم  جٜٔٛٔ- ننٔٓٗٔ  (ٕ)ط  ححل نق: ة نرم  ن م  ايامنري  مؤ  ن  اير نمي   ال نروت  الةعرفة والتاري 
  ٖ  جب الكةالةةةتيذي وايمزي  .ٕٙ٘  صٔ  قٔ  جلةةالجرح والتعديم  نننننواالن ةالي حمح .ٓٔٗج  ٔ  قٔ  ج  الكبيرةةةالتاري

 



 سٓاد العبادٖـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و9120/ٍ 1441، (4)، ع (11)اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراصات اإلصالمٔ٘، مج 

 
104 

 

 .ٚ٘ٗص
 حهذ ب اي ممل لا ازممرة يعع ملي فح ب.يم ةدد في ( ٕٛ)
(ٕٜ )ٕٖ٘  ٘ٗٔ  ٕٔٓٔ  ٖٖٔٙ  ٕٓٔٔ  ٕٕٜٗ  ٕٗٚٚ  ٖٜٔٗ  ٖٕ٘٘  ٖ٘ٚٓ  ٗٔٔٓ. 
  ححل ق: ةحمد عور   ي  مر نز ايالحنث اياعمني لح نم  ايحنراث از نشمي ايحنمالع يدممان  تاري  الدارةي عن ابن ةعين االن ما ن ( ٖٓ)

  الثقةاتوايال نحي   .ٕٙٙ  ص٘  جالجرح والتعديلواالن ةالي حنمحم   .ٕٕم  صٜٓٛٔ(  ٔايمعك تالد اياز ز  م   ايم رم   )ط
 .ٜٖٚٙ  ت: تقريب التيذيبواالن حدر   .ٕٔٗ  ٜٖٕ  صٙ  جتيذيب التيذيب واالن حدر  .ٕٙ  صٚج

 .ٖ٘ٔ٘  )ة الرت تع ( ٖٖٔٗ  ٕٔٛٚ  ٕٔٙٔ)َة الرت تع (   ٙٓٙٔ  ٖٛٚ  ٜٔ( ٖٔ)
تيةذيب  واالن حدنر  .ٖٔٔ  صتاري  الثقات وايادعي  .ٖٜ  صٚ  جالثقاتوايال حي   .ٓٔ  صتاري  الدارةي االن ما ن ( ٕٖ)

 .ٖٜٔٗ  ت: تقريب التيذيب . واالن حدر ٗٓٗ  صٙ  جالتيذيب
(ٖٖ )ٕٙٚ  ٕٜٓ  ٕٗٓ  ٗٓٗ  ٔٚ٘ٛ  ٔٛٚٗ  ٕٕٙٛ  ٕٕٖٗ  ٕٗٙٛ  ٕٙٗٗ  ٖٖٔٛ  ٖٖٜٔ  ٖٖٙٚ  ٖٜٕٜ  

ٖٖٗٚ  ٗ٘ٚٚ. 
  تةاري  الةدارةيواالنن مان ن   .ٕٛٔ  صٚ  جوالتعةديل الجةرحواالنن ةالني حنمحم   .ٚٔ٘ص  ٚ  جالطبقات الكبةر االن  ناد  ( ٖٗ)

  ٔٙٗ  صٛ  جتيةةةذيب التيةةةذيبواالنننن حدنننر   .ٜٖٛ  صالثقةةةات تةةةاري وايادعننني   .ٖٓ  صٜ  جالثقةةةاتوايال نننحي   .ٕٚٓص
 .ٗٛٙ٘  ت: التيذيب تقريب  واالن حدر  ٘ٙٗ

(ٖ٘ )ٕٛ٘  ٕٛٛ  ٔٓٚٚ  ٖٖٔٚ  ٗٓٗٔ  . 
  ( ننٕٓٗت )ايافنبري  ةالنو تمنرو  ع بن  النن   نمط النن  ع بن  ايمن المعي ايالفنري و  .٘ٔ٘  صٚ  جطبقةات الكبةر الاالن  ناد  ( ٖٙ)

  التةاري  الكبيةروايال نمري  . ٜٕٙص م ٖٜٜٔ- ننٗٔٗٔ:  نه ل ز نمر  دار ايب نر يعطالمتن  وايعمنر وايحوز نع  ححل نق  الطبقات
النن اححل نق: من ر اهلل   تاري  أبي زرعةة الدةشةقي ايعفري  ةالو زرت  ايدمملي  تالد ايرحمن الن تمروو  .ٕٕٔ٘  ايحردم  ٙج

  ٙ  الجةةةةرح والتعةةةةديل واالننننن ةالنننني حننننمحم  .ٔٓٚ  ٗٗٙ  ٕٗٗ  ٜٖٛ  ٕٛ٘  صمٖٜٚٔعامنننن  اهلل ايلودننننمعي  دممانننن  ال ننننداد  
  تيةةذيب التيةةذيب واالننن حدننر  .ٓٚ٘ص  ٕٔ  جتيةةذيب الكةةةالوايمننزي   .ٕٕٛ  صٚ  جالثقةةاتوايال ننحي   .ٕٕ٘ٔ ايحردمنن 

 .ٗٔص  ٛج
(ٖٚ )ٕٜٔ  ٕٔٔٙ  ٖٖٔٙ  ٖٖٔٚ  ٜٕٔٚ  ٜٕٔٛ  ٖٕٗ٘  . 
 .ٚٙٔ  ص٘  جالثقةاتوايال نحي   .ٕٕ٘  صالتةاري وةالو زرت  ايدممنلي   .ٖٕٔ  صٙ  جالجرح والتعديل االن ةالي حمحم ( ٖٛ)

 .ٕٗٓ٘  ت: تقريب التيذيب واالن حدر  .ٖٓ-ٜٕ  صٛ  جتيذيب التيذيب واالن حدر 
(ٖٜ )ٖٕٜٕ. 
  ٜ  جتيةةةذيب التيةةةذيبواالنننن حدنننر   .ٜٖٓ  صٚ  جالثقةةةاتوايال نننحي   .ٖٖٔ  صٚ  جلجةةةرح والتعةةةديلااالننن ةالننني حنننمحم  ( ٓٗ)

 .ٕٛٓٙ  ت: تقريب التيذيبواالن حدر   .ٖٚٓ–ٖ٘ٓص
(ٗٔ )ٖٕٜٕ. 
 . ٚٗٓٙ  ت: تقريب التيذيب واالن حدر  .ٕٚٚ  صٜ  جتيذيب التيذيب واالن حدر  .ٖٙٙ  صٖ  جالثقاتايال حي  ( ٕٗ)
(ٖٗ )ٕٛٙ  ٖٓٗ. 
  ٚ  جالثقةةاتوايال نحي   .ٖٓ  صٛ  جالجةرح والتعةديلوايال نمري  واالنن ةالني حنمحم   .ٚٓٔ  صٕ  جابةن ةحةرز مان ن  االنن( ٗٗ)

  ت: التقريةةةبواالنننن حدنننر   .ٖٔٚ  صٜ  جتيةةةذيب التيةةةذيب واالنننن حدنننر  .ٕٗٓ  صٕٙ  جتيةةةذيب الكةةةةالو  .ٖٚٚص
ٙٔٛٗ. 

(ٗ٘ )ٖٕٜٕ. 
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  ٘  جالثقةةةاتوايال نننحي   .ٗ٘ٔ  صٛ  جالجةةةرح والتعةةةديل واالنننن ةالننني حنننمحم  .ٜٗ٘  صٕ  جتةةةاري  الةةةدوري االنننن ماننن ن ( ٙٗ)
 .ٕٜٜٙ  ت: تقريب التقريبواالن حدر   .ٕٖٙ  ٖٔٙ  صٓٔ  جتيذيب التيذيب واالن حدر  .ٗٓٗص

(ٗٚ )ٕٗٛ٘  ٖٕٜٙ  ٖٖٗٙ. 
  تعةديلالجرح وال واالن ةالي حمحم  .ٖٚٛٔ  ت ٗ  جالتاري  الكبير وايال مري  .ٜ٘  صٔ  جعمل وةعرفة الرجالالايم المعي  ( ٛٗ)

الةجةةروحين ةةةن الةحةةدثين   ( نننٖٗ٘ت )ايال نحي  محمنند الننن حالننمن الننن ةحمنند  ايحم منني  ةالننو حننمحم  اينندارمي  .ٖٓٙ  ت ٗج
واالننن حدننر   .ٖٖٗ  صٔ  ج نننٜٖٙٔ  (ٔ)ط  حعننب –: محمننود لالننرا  م زا نند  دار ايننوتي حل ننق  حوالضةةعفاا والةتةةروكين

 .ٕٕٓٙ  ت: التقريبواالن حدر   .ٕ٘ٔج  صٗ  التيذيب تيذيب
(ٜٗ )ٖٜٔٚ  ٖٔٙٓ  ٕٖٗٚ. 
  ٔ  جالعمةةل وةعرفةةة الرجةةالوايمنن المعي   .ٕٛ  ٔٛ  ٛٚ  ٘ٚ  صالعمةةلواالننن ايمنند عي   .ٖٗٗ  صٕ  جتةةاري  الةةدوري االننن مانن ن ( ٓ٘)

 .ٓٓٓٔ  ت ٘  جالجةةةةرح والتعةةةةديلواالننننن ةالنننني حننننمحم   .ٖٗٛ  ت ٘  جالتةةةةاري  الكبيةةةةروايال نننمري   .ٜٖ٘  ٕٖٚ  ٜٕٛ  ٖٓص
 .ٖٓٓٛواالن حدر  ايحلر ب  ت:  .ٜٖٔ-ٖٚٔ  صٙ  جتيذيب التيذيب واالن حدر  .ٙٛ  صٚ  جالثقات وايال حي 

(٘ٔ )ٕٕٕ٘. 
الكاةةل فةي ضةعفاا واالنن تندي   .ٗٛ  صٚ  جالجةرح التعةديل واالنن ةالني حنمحم  .ٚٚٗ  صٕ  جتةاري  الةدوري االن مان ن ( ٕ٘)

واالن  .ٖٗٗ٘  ت: قريب التيذيبت واالن حدر  .ٖٗٓ  ٖٖٓ  صٛ  جتيذيب التيذيب واالن حدر  .ٖٓ  صٙ  جالرجال
  ححل ق: محب ايد ن اي ط ب  ومحمد فنؤاد تالند ايالنماي  دار ىدي ال:اري ةقدةة فتح الباري بشرح صحيح البماريحدر  

 .ٚ٘ٗم  صٜٛٛٔ(  ٕ)طايلم رة  اير من يعحراث  
(ٖ٘ )ٖٔٓٔ. 
تيةذيب  واالنن حدنر  .ٖٖ  صالةدارةيتةاري  و .ٖٗٓ  صٚ  جوالجةرح التعةديل .ٕٗ٘  صٕ  جتاري  الدوري االن ما ن ( ٗ٘)

 .ٕٙٗ  صىدي ال:اري واالن حدر  .ٜٗٓٙ  ت: تقريب التيذيب واالن حدر  .ٕٓٛ–ٜٕٚ  صٜج التيذيب،
(٘٘ )ٜٔٙٔ. 
  ( نننٛٙٔت )االننن طهمننمن  ةالننو  ننا د لالننرا  م الننن طهمننمن اي را ننمعا ايهننروي  و  .ٛٓٙج  صٕ  تةةاري  الةةدورياالننن مانن ن  ( ٙ٘)

واالنن . ٔٚٔايحردمن    مٖٜٛٔ- ننٖٓٗٔدممنق   –مند طنم ر ممينك  مدمنع ايع ن  ايارال ن  : مححل نق  حةشيمة ابن طيةةان
  مٜٛٛٔ ننن  ٛٓٗٔ  (ٔ)طايمد عنن  ايمعننورة    ححل ننق: ةحمنند محمنند عننور  نن ي  م حالنن  اينندار  :ةةؤاالت ابةةن الجنيةةد مانن ن 

  ٖٙص  ٕ  وجٖٚٔ  صٔ  جالعمةةل وةعرفةةة الرجةةال وايمنن المعي  .ٙٚ  ٘ٚ  العمةةلواالننن ايمنند عي   .ٗٛٚ  ٕٗٚايحردمنن  
تيذيب  واالن حدر  .ٕٖ٘ص  ٚ  جالثقاتوايال حي   .ٕٓٙٓايحردم    ٛ  جالجرح والتعديل واالن ةالي حمحم  .ٕٔ٘  ٖٙٔ

 .ٗ٘ٔٚ  ت: تقريب التيذيبواالن حدر   .٘ٗٗ  صٜٕ  جالتيذيب
(٘ٚ )ٕٓٚٚ  ٜٕٗٓ. 
  ٔ  جتيةذيب التيةذيبواالنن حدنر   .ٖٗ  صٖ  جتيةذيب الكةةال وايمنزي  .ٜ٘ٔ  صٔ  جالجةرح التعةديلاالن ةالي حنمحم  ( ٛ٘)

 .ٕ٘ٗ  ت: تقريب التيذيب واالن حدر  .ٖٕٛص
(ٜ٘ )ٜٕٗٔ. 
واالنن  .ٕٛٗ  صٛٔ  جتيذيب الكةةال وايمزي  .ٕٖٔ  ٚ  جالثقاتوايال حي   .ٖٚٙ  تٙ  جالجرح التعديلاالن ةالي حمحم  ( ٓٙ)

 .ٕ٘٘ٗ  ت: تقريب التيذيب واالن حدر  .ٙٗٗ  صٙ  جتيذيب التيذيب حدر 
(ٙٔ )ٜٕٕ. 
  طبقات مميفة وايافبري  .ٖٓٔ  ٖٚٔ  ٕٕ  صالعمل وةعرفة الرجالوايم المعي   .ٙ٘  صٕ جتاري  الدورياالن ما ن  ( ٕٙ)
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  تيةذيب التيةذيب واالنن حدنر  .٘ٗ  صٗ  جتيةذيب الكةةال وايمزي  .ٖٗٔ  صٕ  جالتاري  الكبير وايال مري  .ٖ٘ٔص
 .ٕٛٗ  صٔج

(ٖٙ )ٕٓٛٗ. 
 .ٙٛ  صٕ  جتاري  الدوري واالن مان ن  .ٜٕ٘  صطبقات مميفة وايافبري  .ٗٔ٘  صٚ  جلكبر الطبقات ااالن  اد  ( ٗٙ)

تيةةةذيب  واالنننن حدنننر  .ٜٚٗٔ  ت ٕ  جالجةةةرح والتعةةةديلواالنننن ةالننني حنننمحم   .ٕ٘٘ٔ  ت: ٕ  جالتةةةاري  الكبيةةةر وايال نننمري 
 .ٜٓ  صٕ  جالتيذيب

(ٙ٘ )ٚٛ٘. 
  ٚ  جتيذيب الكةالوايمزي   .ٔٓٓٔ  ت ٖ  جالجرح والتعديلم  واالن ةالي حمح .ٙٛٗ  ص٘  جالطبقات الكبر االن  اد  ( ٙٙ)

 .ٙ٘٘ٔ  ت: تقريب التيذيب واالن حدر  .ٙٗ  صٖ  جتيذيب التيذيب واالن حدر  .ٖٗٛص
(ٙٚ )ٔٔ٘ٓ. 
  تقريةب التيةذيبواالنن حدنر   .ٕٓٔ  صٛ  جتيذيب الكةال واالن حدر  .ٜٔٙٔ  ت ٖ  جالجرح والتعديل االن ةالي حمحم ( ٛٙ)

 .ٜٔٙٔت: 
(ٜٙ )ٕٖٓٛ. 
  تةةةاري  الةةةدارةيواالنننن ماننن ن   .ٖٕٙ  صٕ  جتةةةاري  الةةةدوريواالنننن ماننن ن   .ٚ٘ٗ  صٚ  جالطبقةةةات الكبةةةر االنننن  ننناد  ( ٓٚ)

الجةةرح  واالننن ةالنني حننمحم  .ٖٛٛٔ  ت ٗ  جالتةةاري  الكبيةةروايال ننمري   .ٜٖٗ  صتةةاري  مميفةةة وايافننبري  .ٖٓٙ  ٕٙص
  ٗ  جتيةةةةةذيب التيةةةةةذيب واالنننننن حدنننننر  .ٕٜ  صٕٔ  جتيةةةةةذيب الكةةةةةةال وايمنننننزي  .ٖ٘ - ٖٗ ٘ٔٙ  ت ٗ  جوالتعةةةةةديل

 .ٕٙٔٙ  ت: تقريب التيذيب واالن حدر  .ٕٕٙص
(ٚٔ )ٕٛٔ  ٕٜٙ. 
  ٔ  جتةاري  الثقةات وايادعي  .ٖٕٗ  صٕ  جتاري  الدوريواالن ما ن   .ٖٙٓٔ  ت ٗ  جالجرح والتعديلاالن ةالي حمحم  ( ٕٚ)

تقريةب  واالنن حدنر  .ٖٕٕ  صٕٔ  جتيةذيب الكةةال وايمزي  .ٕٙ٘  صٗ  جالكاةل في الضعفاا واالن تدي  .ٓٗٗص
 .ٕ٘ٚٙ  ت: التيذيب

(ٖٚ )ٕٗ٘ٗ. 
  ٔ  جالعمةةل وةعرفةةة الرجةةالوايمنن المعي   .ٔٔٗ  صتةةاري  مميفةةةوايافننبري   .ٖٕٛ  صٔ  جالطبقةةات الكبةةر االننن  نناد  ( ٗٚ)

 .ٚٚ  ص٘  جتعةديلالجةرح وال واالنن ةالني حنمحم  .ٜٔٔ   ت٘  جالتاري  الكبيروايال مري   .ٖٕٚ  ٘ٚ  ٖٙ  ٖٗ  ٖٖص
 .ٜٖٕٖ  ت:تقريب التيذيب واالن حدر  .ٗٙٔ  ص٘  جتيذيب التيذيب واالن حدر  .ٓٔ  صٚ  جالثقاتوايال حي  

(ٚ٘ )ٖٜٗ  ٕٜٙٚ  ٕٜٚٚ  ٖٖٔ٘  ٖٖٔٙ  ٖٖٔٚ  ٜٗٗٛ  ٖٜٗٛ. 
  ٖ  جريتةةاري  الةةدو واالننن مانن ن   .ٙٙ  صٔ  جتةةاري  الةةدارةي واالننن مانن ن  .ٜٕٛ  صٔ  جالطبقةةات الكبةةر االننن  نناد  ( ٙٚ)

  ٕ  جتيذيب الكةةالوايمزي   .ٕٗٛ  صٕ  جالجرح والتعديلواالن ةالي حمحم   .ٓٙ  صتاري  الثقاتوايادعي   .ٚ٘ٔص
 .ٖٚٔ  ت: التقريبواالن حدر   .ٕٚٓ  صٔ  جتيذيب التيذيب واالن حدر  .ٖٚٗص

 .الع عي تن ايز ري ٖ٘ٚٚ  ٖٗٚٚ( ٚٚ)
الكاةةةةل فةةةي واالنننن تننندي   .ٗٚٗ  صٕ  جالجةةةرح والتعةةةديلحنننمحم  واالنننن ةالننني  .ٙٗٗ  صٗ  جتةةةاري  الةةةدوري االنننن ماننن ن ( ٛٚ)

واالنن حدنر   .٘ٛ  صٕ  جتيةذيب التيةذيب واالن حدنر  .ٔٔ  ص٘  جتيذيب الكةال وايمزي  .ٕٖٚ  صٕ  جالضعفاا
 .ٕٖٜ  ت: تقريب التيذيب

(ٜٚ )ٔ٘ٙٛ  ٜٔ٘ٙ  ٔٙٓٚ  ٕٔٚٔ  ٕٜ٘ٚ  ٜٗ٘ٓ. 
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واالنن  .ٖ٘ٚ  صٗ  جتةاري  الةدوري واالنن مان ن  .ٗٗ  ص  الدارةيتاريواالن مان ن   .ٕٖٓ  صٚ  جالطبقاتاالن  اد  ( ٓٛ)
  ٗ  جتيةةةذيب التيةةةذيبواالنننن حدنننر   .٘ٚٗ  صٗ  جالكاةةةةلواالنننن تننندي   .ٕٕٚ  صٗ  جالجةةةرح والتعةةةديلةالننني حنننمحم  

  ٚٓٔص
(ٛٔ )ٕٙٔٙ. 
  التةةاري  الكبيةةروايال ننمري   .ٕٚٚٔ  ت ٗ  جالجةةرح والتعةةديل واالننن ةالنني حننمحم  .٘ٚٔ  صٕ  جتةةاري  الةةدوري االننن مانن ن ( ٕٛ)

ححل نق: محمنود لالنرا  م زا ند  دار   الضعفاا الصغيره  ٕٙ٘محمد الن ل ممت ل الن لالنرا  م  ت وايال مري  .ٕٛٚٚ  ت ٗج
  ٜٚ  صالعمةلواالن ايمند عي   .ٕٕٚ  صٚ  جالكبر  الطبقاتاالن  اد  و  .ٗٙٔحردم :    نٜٖٙٔ  (ٔ)طحعب    ايوتي
 واالنننن حدنننر  .ٗ٘٘  ٗٙٗ  صالتةةةاري وةالنننو زرتننن    .ٕٚ٘  ٖٕ  صٔ  جالالعمةةةل وةعرفةةةة الرجةةةوايمننن المعي   .ٗٛ  ٓٛ

 .ٛ  صٖٔ  جتيذيب الكةال
(ٖٛ )ٖٓٛٗ. 
  التةاري  الكبيةةروايال نمري   .ٚ٘ٓٔ  ت ٘  جالجةرح والتعةديل واالنن ةالني حننمحم  .ٕٕٓ  صٜ  جالطبقةات الكبةر االنن  ناد  ( ٗٛ)

تقريةب واالنن حدنر   .٘٘ٔ  صٙ  جيب التيةذيبتيةذ واالن حدنر  .ٖٚ  صٚٔ  جتيذيب الكةال وايمزي  .ٛٚٛ  ت ٘ج
 .ٖٖٔٛ  ت: التيذيب

(ٛ٘ )ٕٕ٘ٓ. 
واالنننن  .ٕٗٙ  ص٘  جالثقةةةاتوايال نننحي   .ٖٛٚ  صتةةةاري  الثقةةةات وايادعننني  .ٛٓٗ  صٙ  جالجةةةرح والتعةةةديلاالنننن ةالننني حنننمحم  ( ٙٛ)

اي و نت    لي  ايندار اي نعب  ححل نق: فنالحي اي نممرا  تةاري  أ:ةةاا الثقةاتمم  ن  ةالو حبص تمر الن ةحمد النن تلمنمن ايال ندادي  
 .ٕٛٚ٘  ت: التقريبواالن حدر   .ٕٔٓ  صٛ  جتيذيب التيذيب واالن حدر  .ٓٛٔص  مٜٗٛٔ- نٗٓٗٔ  (ٔ)ط

(ٛٚ )ٔٓٓٗ  ٖٕٕٚ  ٕٗٔٓ  ٗٛٗٓ. 
  ٚ  جالجةرح والتعةديل واالن ةالي حمحم  .ٚٔٛ  ت ٚ  جالتاري  الكبيروايال مري   .ٚٛٗ  صٕ  جتاري  الدوري االن ما ن ( ٛٛ)

  ٛ  جتيةذيب التيةذيب واالنن حدنر  .ٔٛ٘  صٖٕ  جتيذيب الكةةال وايمزي  .ٕٖٗ  صٚ  جالثقاتوايال حي   .ٔ٘ٚت 
 .ٔٗ٘٘  ت:التقريبواالن حدر   .ٖٗٚص

(ٜٛ )ٕٜٕ  ٖٕٔٓ  ٔٓٛٛ  ٜٔٓٛ  ٕٖٔٔ  ٖٔٛٔ  ٕٕٚٛ  ٕٚٙٙ  ٕٜٛٓ  ٖٓٔٙ  ٖٕٓٔ  ٖٜٓٗ  ٖٖٕٔ  ٖٕٙ٘  
ٗٗ٘ٔ  ٗٙٙٓ. 

واالنن  .٘ٔ  ت: تةاري  الةدارةي واالن مان ن  .ٖٓ٘  صٕ  جتاري  الدوريواالن ما ن   .ٕٖٔ  صٚ  جالطبقات الكبر االن  اد  ( ٜٓ)
  ٜٖٓ  ٖ٘ٓ  ٕٚٙ  ٖٓٔ  ٘ٚ  صٔ  جالعمةةةةل وةعرفةةةةة الرجةةةةال وايمنننن المعي  .ٜٚ  ٖٛ  ٕٛ  ٔٛ  ٖٚ  صالعمةةةةلايمنننند عي  

الجةةةةةرح واالنننننن ةالننننني حنننننمحم   .ٔٙ  تٔ  جالتةةةةةاري  الكبيةةةةةروايال ننننمري   .ٜٕٗ  ٜٕٙ  ٖٕٔ  ٕٔٔ  صٕ  وجٖٓٗ  ٜٖٛ  ٜٖ٘
الننن اواي ط ننب ايال نندادي  ةالننو ال ننر ةحمنند الننن تعنني الننن لمالننت  .ٖ٘ٛ- ٖٓٛ  صٚ  جالثقةةاتوايال ننحي   .ٚٛٓٔ  ت ٚ  جوالتعةةديل
  ٔ  جم  ٕٕٓٓ- ننٕٕٗٔ  (ٔ)طال نروت    : المنمر تنواد مانروي  دار اي نرب از نشميحل نق  حتاري  بغداد  ( نٖٙٗت )ةحمد 
 .ٕ٘ٚ٘  ت: تقريب التيذيبواالن حدر   .ٚٔٗ  صٕٗ  جةالتيذيب الك واالن حدر . ٕٗٔص

(ٜٔ )ٔٙٓٗ. 
النن ا نؤاات محمند واالن ايمد عي   .ٕٙ  صٜ  جالجرح والتعديل واالن ةالي حمحم  .ٚٔٙ  صٕ  جتاري  الدورياالن ما ن  ( ٕٜ)

وايادعني   .ٕٓٔص  هٗٓٗٔ  (ٔ)طاير نمض    تلممن الن ةالي م ال   ححل ق: موفنق تالند اهلل تالند ايلنمدر  م حالن  ايمانمري
 .ٜٕٗٚ  ت:التقريبواالن حدر   .ٕٗٓ  صٖٓ  جتيذيب الكةال وايمزي  .ٕٖٛ  صتاري  الثقات

(ٜٖ )ٕٖٜٖ. 
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 النناوايالرانمعي  ةحمند النن محمند  .ٛ٘٘ٔ  ت ٚ  جالجةرح والتعةديلواالنن ةالني حنمحم   .ٓٚٗ  ص٘  جالطبقةات الكبةر  االن  اد ( ٜٗ)
ا نننور   -حل ننق: تالننند ايننرح م محمنند ةحمنند ايلمننلري   حننب  معنن  دم عنني ح  :ةةؤاالت البرقةةاني ةحمنند الننن غميننب  ةالننو ال ننر 

 .ٕٜٙ٘  ت: التقريبواالن حدر   .ٜٖٓ  صٚ  جالثقاتوايال حي  . ٓٙص ن  ٗٓٗٔ  (ٔ)طالم  حمن  
(ٜ٘ )ٜٔٚٛ. 
 .ٕٗ  رانم تاري  الةدارةي واالن ما ن  .ٜٜ  صٕ  جتاري  الدوري واالن ما ن  .ٜٖ٘  صٙ  جالطبقات الكبر  االن  اد ( ٜٙ)

  ٘  جتيةذيب الكةةال وايمنزي  .ٖٚٙ  ت ٖ  جالجةرح التعةديلواالن ةالي حنمحم   .ٖٕ٘ٛ  ت ٕ  جالتاري  الكبير وايال مري 
 .ٜٔٔٔ  ت:التقريبواالن حدر   .ٕٓٗص

 . وتعق الاد م فلمل: "روال مامر وما ب وتل ل تن ايز ري تن ردمل من ة ل اياعم  و ذا ةفا تعدعم".ٕٓٛ٘( ٜٚ)
  ت ٖ  جالتةةاري  الكبيةةر وايال ننمري  .٘ٗ  ت تةةاري  الةةدارةي واالننن مانن ن  .ٕٓ  ت ٗ  جالجةةرح والتعةةديلم  االننن ةالنني حننمح( ٜٛ)

  تيةةذيب التيةةذيب واالننن حدننر  .ٕٙٚ  صالتةةاري وةالننو زرتنن  ايدممننلي   .ٖٔٔ  ت الضةةعفاا الصةةغيروايال ننمري   .ٜٕ٘ٔ
 ٕٕٙٚ  ت:التقريبواالن حدر   .ٛص  ٗج

   ويم  لل: لا  م م.ٛٔٗٗ( ٜٜ)
  ت ٛ  جالتةةاري  الكبيةةر واالننن مانن ن  .ٕٓٙ  صٕ  جتةةاري  الةةدوريواالننن مانن ن   .ٖٖٔ  صٚج  الطبقةةاتاالننن  نناد  ( ٓٓٔ)

  ٜٙٗ  ٖٗٛ  ٖٛٗ  صالتةاري وةالنو زرتن  ايدممنلي   .ٕٖٕ  ٖٕٔ  ٖٕٓ  صٕ  جالتاري  الصةغيروايال مري   .ٚٙٛٙ
 واي ط نننب ايال ننندادي  .ٖٚٛ  صٚ  جلثقةةةاتاوايال نننحي   .ٙٛٗ  ت ٜ  جالجةةةرح والتعةةةديلواالنننن ةالننني حنننمحم   .ٕٛ٘  ٜٚٗ

 . ٕٖٔٚ  ت:التقريبواالن حدر   .ٗٙ-ٜ٘  صٔٔ  جتيذيب التيذيبواالن حدر   .٘ٛ  صٗٔ  جتاري  بغداد
(ٔٓٔ )ٖٜٚٙ  ٖٜٚٚ. 
  ٚ  جالثقةةةةاتوايال ننننحي   .ٕٓٗ  صٜ  جالجةةةةرح والتعةةةةديل واالننننن ةالنننني حننننمحم  .ٕ٘  صٜجالتةةةةاري  الكبيةةةةر، ايال ننننمري  ( ٕٓٔ)

 –  ححل نق: تعني محمند ايالدنموي  دار ايمارفن  يعطالمتن  وايعمنر  ال نروت يزان االعتدال في نقةد الرجةالة وايذ الي  .ٛ٘ٙص
  التقريةبواالنن حدنر   .ٗٚٔ  صٕٔ  جتيذيب التيةذيبواالن حدنر   .ٖ٘ٗٓٔ  تٗج  مٖٜٙٔ- نٕٖٛٔ  (ٔ)طيالعمن  

 .ٖٕٙٛت 


