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Directness Traces For Golden Keeper in His Book Balance of 

Moderation to Al-ukaily Imam Critical Study 

 
ABSTRACT 

     It is worth mentioning that the scientists follow those specialists 

who precede them in order to clarify, interpret and explain their 

works and books also trying to specify and correct the clear 

problems of these books. Each one of those specialists has his own 

approach in this field. It is discovered that Al Hafidh Al Dhahabi is 

an important figure in this field because he follows the previous 

scientists who clarify the issues that are direct to Muslim's men in 

his book (The moderation balance of men criticizing). Among those 

who persuade and deal with this issue is the Golden in their 

judgments Imam Aba Jaafar Muhammad bin musa Al Aqili the 

owner of  AL Dhuafaa AL Kabeer and he does his best in his 

following. The research restricted to the obvious persuading which 

are thirty two ones. 
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بات الرريحة لمحافظ الذىبي في كتابو ميزان االعتدال عمى اإلمام الُعَقيمي/ دراسة نقدية   الَتَعقُّ
 ساَجميل ُمحدن َونّ 

 جامعة تكخيت -كلية العلػم االسالمية  –قسع الحجيث وعلػمه 

 :الخالصة
ددددد ب العلمدددددا أ  لقدددددج د   ا وتمييدددددد ا ل مدددددا أل    قهع مدددددغ أعدددددس العلدددددع  إسدددددنجرا  اعلدددددع تن ددددد  مدددددغ س    وجامعهدددددا عدددددػ فدددددػا وكن دددددػا  وتدددددحييال  و دددددخً 

ددددد ددددده َدددددم عملددددده  وال لدددددػم  علددددديهع َدددددم النعقدددددح لنادددددحيل ال صددددد  والدلدددددس وت يددددديغ المهمدددددس وتمييدددددد الم ددددد س  وك  سٌّ لددددده شخيقن ددددده وممهه 
دددد  ق   ه  مدددغ العلمدددا  َدددم أً ددددامهع ذلدددظ هدددس عدددع مدددد جػروق م ددد ػروق   وقدددج ه دددخ    َددددم عدددحا ال ددداب الحددداَ  الددددحع م ًيدددث ت ن   ددد   مدددغ س 

دددددد ددددددا  وتعددددددج ال  َددددددم كنا دددددده الم  دددددد : )ميددددددداق ا   ات  علددددددع الخجدددددداد  جًخ ق  ع الددددددحع م َددددددم عنددددددجاد َددددددم  قددددددج الخجدددددداد   ومددددددغ الددددددحيغ ت ع    ه 
دددد اأً ددددامهع  ا مددددام أ دددد لددددم   دددداًح  كندددداب  ال   ق ي    وقددددج  اتددددهق  ع  جدددداد  َددددم ت  عفا  الك يددددخ  وقددددج أ  جعفددددخ   هددددغ عمددددخو هددددغ مػسددددع الع 

ق   ا  ا  .قناخ ال حث علع النعق ات الاخيحة دوق غيخعا  ًيث ه ل غ ت إثمنيغ وثالثيغ ت ع 
 

 الحع م  العقيلم  تعق ات  ميداق االعنجاد   قج.المفتاحية: الكممات 
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 المقدمة

دددددداع خيغ         ددددددج  و لدددددده الص ي  دددددديغ الص  م  الحمددددددج ل رب العددددددالميغ  وأَ ددددددس الاددددددالة وأتددددددع النسددددددليع علددددددع     ي  م ددددددا م ح 
يغ  وب عج: ع  إًساق  إلع يػم  الج   ياميغ وم غ ت   ع ه   وأ حا ه الغ خ  الم 

ا   وتددددحييال   علددددع تن دددد  مددددغ سدددد قهع مددددغ أعددددس العلددددع إسددددنجرا ا   ب العلمددددا أ  َقددددج د     فددددػا وكن ددددػالمددددا أل   وتمييدددددا   و ددددًخ
النعقدددددح لنادددددحيل ال صددددد  والدلدددددس وت يددددديغ المهمدددددس وتمييدددددد الم ددددد س  وكدددددس لددددده شخيقنددددده وممههددددده  وجامعهدددددا عدددددػ

هدددددخةقددددداد وكمدددددا َدددددم عملددددده  وال لدددددػم علددددديهع َدددددم ذلدددددظ هدددددس عدددددع مددددد جػروق م ددددد ػروق   هدددددغ  مالدددددظ إمدددددام دار اله 
مدددده   دددددد     قاددددج ندددداتع الم يدددديغ  دددددد  3)اًح عددددحا الق ددددخ أًددددج يمنددددح مددددغ قػلدددده  وي نددددخ  إال  دددد  ددددس  : )  أ ددددذ دددددد ًر

مدددده   دددددد     م ددددددحعدددددددددداَ  الددددددددددداب الحدددددددددددددخ    َددددم عددددحا ال دددددددددددددوقددددج ه   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دددددد  دددد  ق ه  مددددغ العلمددددا  دددددد ًر ًيددددث ت ن   دددد   مددددغ س 
دددددا وتعدددددج ال َدددددم كنا ددددده المدددددات : ميدددددداق   ومدددددغ  3)االعندددددجاد َدددددم  قدددددج الخجددددداد َدددددم أً دددددامهع علدددددع الخجددددداد جًخ

ع الدددددحع م َدددددم أً دددددامهع  ا مدددددام: اهدددددػ جعفدددددخ   هدددددغ عمدددددخو هدددددغ مػسدددددع العقيلدددددم ددددد  ه  ق  الدددددحيغ ت ع 
   ددددداًح  1)

 ندددداب ال ددددعفا  الك يددددخ  وبددددالمطخ لم ا ددددة عددددحيغ ا مدددداميغ الهليلدددديغ عمددددج أعددددس ال دددد ق ولمددددا َددددم كناهيهمددددا مددددغ 
عمدددده ال اًددددث َددددم الخجدددداد قددددخرت  عددددج النػكددددس علددددع   دراسددددة عددددح  النعق ددددات  م سددددنغم العلددددع الغديددددخ الددددحب ال

عنددددددجاد علدددددع ا مددددددام للحددددداَ  الددددددحع م َدددددم كنا دددددده ميدددددداق ا    ةالاددددددخيح ))النعق دددددات:َدددددم  حاددددددم عدددددحا وسددددددمينها
يق والس    وأ  / دراسة  قج ةيلمق  الع    اد.ج  س د   النَػ

  تم:وكما    وم حايغ وناتمة ثع الماادر رئ وعم النم هيغ يجب القا وقج جعلت ال حث َم مقجمة
 جراسة المطخيةالم حث األود: ال

 المصلح األود: مفهػم النعق ات.
 المصلح الاا م: النعخيف  ا مام العقيلم.
 المصلح الاالث: النعخيف  الحاَ  الحع م.

 المصلح الخا  : النعخيف   ناب ميداق االعنجاد.
ج الم حث الاا م:   .ةخيح ات الا  ق  ع  الن  ة / الجراسة الم ق 

لت  إليها مغ نالد ال حث  ال اتمةثع  يها أعع المنائج النم تػ     .والمخاج  ماادرثع قائمة ال َو
 النظرية الدراسة /المبحث األول
 مفيهم التعقبات: المطمب األول

 لغة: بقُّ عَ التَ أواًل: 
قددددداد اهدددددغ َدددددارس: )العددددديغ والقددددداه وال دددددا  أ دددددالق  دددددحيحاق: أًدددددجعما يدددددجد علدددددع تددددد نيخ  دددددم  و تيا ددددده  عدددددج 
غيدددددخ   واأل دددددس اىنددددددخ يدددددجد علددددددع ارتفدددددا  و دددددجة و ددددددعػبة  َددددداألود كددددددس  دددددم   عقدددددح  ددددددي ا َهدددددػ عقي دددددده  

                                                           
  .  353/ 3مػش  مالظ ت األعطمم  مالظ هغ أ ذ هغ مالظ هغ عامخ األ  حم المج م: )  3)
ال  َم الم حث األود.   3)  سي تم النعخيف  الكناب م ف ا 
 سن تم تخجمنه َم الم حث األود.    1)
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دددددخ    وعدددددػ العاق يدددددخ  أو ك     دددددة  وتعق دددددت مدددددا  دددددم  َدددددالق  أب تن عدددددت أثدددددخ   ويقػلدددددػق: سدددددنهج عقدددددح األمدددددخ ك   
الليدددددس والمهددددددار إذا م ددددددع أًددددددجعما عقددددددح اىنددددددخ  وعمددددددا عقي ددددداق  كددددددس واًددددددج ممهمددددددا   وأمددددددا األ ددددددس اىنددددددخ 

ق   ة: شخيق َم اله س  وجمعها عقاب  ثع رد إلع عحا كس  م  َيه علػ أو  جة  َالع 
(3 . 

ه ختدددده  ويقدددداد ق  ددددت  ال  ددددخ: ت ن  عندددده  ويقدددداد: تعق ددددت األمددددخ إذا ت ج  ددددم لسدددداق العددددخب:)) ت ع  : لددددع أجددددج عددددغ قػلددددظ َو
منعق ددددددا   أب: رجػعددددددا  أ طددددددخ َيدددددده  لددددددع أرنددددددز لمفسددددددم النعقددددددح َيدددددده  واسددددددنعق ت الخجددددددس وتعق ندددددده إذا شل ددددددت 

 . 3)عػرته وعاخته  والنعقح: النجهخ والمطخ ثا ية  
ر  ًدددددػد المعددددددا م األتيدددددة :) الن ن   دددددد    و  دددددة   ي ددددددج  دددددح َددددددم الل غ  ق  دددددا   والددددددن ف ح ز   وممدددددا تقدددددجم ي ددددددن ل   ز  أق  الن ع  ن ف  واالق 

ددددددخ ل م ق   م   ن  ددددددال  ددددددج    ك  م   دددددد تم   ع  ددددددال  ا ددددددخة   والك  ددددددػ   وش ل ددددددح  الع  نددددددي ر  وال خج  ددددددة   والن ف  ددددددخ  والم خ اق    ه خ  والم ط  دددددده  والن ددددددج    
د    و   ص ا ل ه   وعليه   ػق النعقح  الفعس وبالكالم  والحب يهمما  عػ النعقح  الكالم . ر   و 

 :الَتَعُقُب ِاصِطاَلحاً ثانيًا: 
ددددس  أو ال صددددد   أمددددا النعقيددددح: َهدددددػ ل  دددددار  ال   ه  ددددخ  َيدددده  ض  م  والم ط  دددددال  مددددا يا ندددده المنعقدددددح  عددددج النن ددددد   عددددػ ت ن   دددد   الك 

 . 1)ومخاجعة الكالم والمطخ َيه     الح ال ص  أو سج ال لس
دددددح ا ددددصالًا   ي دددددخ  ومددددغ ندددددالد مددددا تقدددددجم مدددددغ المعددددا م اللغػيدددددة  م ددددغ أق  عدددددخه النعق  دددددال  م  الغ  :    ددددده) الن ن   دددد   ل ك 

دددددح  ا ددددد ق  دددددخه  الن ع  خي دددددخ       وكدددددحلظ  م دددددغ أق   ع  ر د    أو إث   ات ددددده  وت ق  ددددده  و  ه خ لم ق    دددددخ  َ ي ددددده  ه ن دددددج  ددددده  والم ط  صالًا  وت ف ح ا 
ي ددددخ     ددددال م  غ  ددددال ع  اسددددن ق الال  َددددم ك  ددددخ  الع  ص  ددددة  أو  همددددا   علددددع إشالقددددات العلمددددا  لدددده     دددده:)   ط  م  ت    ددددج  دددده  الم ن ق  م  ال  أو ك 

نجر ا ا   .  ا س 
 نيالمطمب الثا
 مييِ قَ العُ  حافظالتعريف بال

 سُمُو:إ:_ أوالً 
ددددج هددددغ ًمدددداد هددددغ  دددداعج  م  ددددع  ه ددددغ  م ح  س  و ه ددددغ  م ػ  مددددخ  ددددج ه ددددغ  ع  م  ددددخ م ح  ف  ع  ددددػ أهددددػ ج  : ع  ددددجادب  يددددح  ال  غ  ص  هددددغ اق ددددا د  ال  

لم ق ي  الع 
(4 . 
 كنيتُو: -:ثانياً 
وذلددددظ ع  أعلددددع لا ػتهددددا عمدددده َددددم ) نا دددده ال ددددعفا    َكايددددخا   ؛ندددده َلددددع   نلددددن َيهددددا أًددددج مددددغ العلمددددا مي  أمددددا ك  
ددددمددددا     دددده  َددددم كنا دددده ر  ج   ا  مي ندددده ددددوكددددحلظ كم ددددا  هددددحلظ تالمحت دددده  َقددددج ذ     قػلدددده: ) قدددداد أ هددددػ جعفددددخ   كالم  َددددم  خت ك 

                                                           
 . 84 79  77/ 4طخ: معهع مقاييذ اللغة  أًمج هغ َارس هغ زكخيا  القدويمم الخازب: يم  3)
 . 3/639يمطخ: لساق العخب  جماد الجيغ اهغ ممطػر:   3)
 . 316معهع لغة الفقها    أ. د.   رواس قلعه جم  و د. ًامج  ادق قمي م: ص   1)
   331   واأل سدداب المنفقددة َددم ال ددث المنماثلددة َددم الددمقث   هددغ القيسددخا م:  ص 118/ 7يمطددخ: تدداريد  غددجاد  لل صيددح ال غددجادب:   4)

 .  113/ 3   وتهحيح الكماد َم أسما  الخجاد  للمدب:161/ 3وتاريد دم ق   هغ عسا خ:
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لدددددم   ): واأللقددددداب الكمدددددع َدددددم ال ددددداب  نددددداب َدددددنل ي  ق  ًدددددجثما ........ أ هدددددػ جعفدددددخ   هدددددغ عمدددددخو هدددددغ مػسدددددع الع 
 . 3)ا  م  ل داعم وك  ا عمه   هغ  اَ 

 ندُبُو: -:ثالثاً 
دددددأمدددددا     دددددخ     ه     س  لدددددم   أ  دددددا  عدددددػ َقدددددج ذ    ي  ق  َدددددم كنا ددددده ال دددددعفا  َقددددداد:) قددددداد أ هدددددػ جعفدددددخ الع 

لدددددم   دددددع  3) ي  ق    والع 
ددددس هددددغ كعددددح هددددغ ربيعددددة هددددغ عددددامخ هددددغ  عاددددعة  ي  ددددنل القدددداه وسدددد ػق اليددددا  عددددػ  سدددد ة إلددددع ع ق  هددددغ االعدددديغ َو

 معاوية هغ   خ.
ددددس هددددغ كعددددح هددددغ عددددامخ هددددغ ربيعددددة  ي  هددددغ اوكددددحلظ َعددددس السددددمعا م َددددم )األ سدددداب  َقدددداد: )عددددح  المسدددد ة إلددددع ع ق 

لدددددم عددددامخ هدددددغ  عادددددعة هدددددغ معاويددددة هدددددغ   دددددخ  والم دددددهػر ههددددا أهددددد ي  ق  ػ جعفدددددخ   هدددددغ عمددددخو هدددددغ مػسدددددع الع 
 .  1) الحاَ  
مدددده   لددددع أعاددددخوالدتااااو ونذاااا تو:  :رابعاااااً    عددددج النن دددد  واالسددددنقخا  للماددددادر النددددم تخجمددددت لعمددددام العقيلددددم ًر

لػالدتددددده و  ددددد ته والسدددددمة الندددددم ولدددددج َيهدددددا وكدددددس مدددددا ًادددددلما عليددددده عدددددػ قدددددػد العقيلم:)قددددداد جدددددجب  خ  علدددددع ذكددددد
ههددددت مددددغ قاهددددس سددددمة ن   وي ددددجو  4)مددددذ وع ددددخيغ ومددددائنيغ  عددددج مددددػت عددددارم  سددددمة َلددددع أرجدددد  إلددددع ال اددددخةًو

 .  ع  أعلع عج عح  السمة ج  ل  يلم قج و  ق  أق الع  
ددددا  أمادددداد  : ُشاااايهخُو:خامداااااً  ف  ي ث  عددددغ األئمددددة الح  ددددج  و ا الح  ر  ددددا   أَددددحاذ و  ل م  ددددي ػ خ وع  ددددغ     ددددع  ع  ل  لددددم الع  ي  ق  ددددع  الع  ت ل ق 

ددددددوال  ددددددارب ومددددددغ ت     6)وأًمددددددج هددددددغ ًم ددددددس   5) حيددددددع هددددددغ معدددددديغ  وع ددددددج  7)اقالقص دددددد مهع كيحيددددددع هددددددغ سددددددعيجج  ق 
مغ هغ مهجب  . 8)الًخ

ملدددددة مدددددغ  ددددديػنه علدددددع سددددد يس النمايدددددس ال الحادددددخ  ولكادددددختهع َقدددددج ا نفيدددددت    دددددهخ مدددددغ ذ   دددددخ  َدددددم وعدددددمال  ج  
 خ .ي   نح النخاجع والس  

 

                                                           
م ج  : ص  3)  .396يمطخ: َنل ال اب َم الكمع واأللقاب   هغ م 
 .   169  4/333  139/ 1يمطخ: ال عفا  الك يخ للعقيلم:   3)
معا م:   1)  .  143/ 9يمطخ: األ ساب  للس 
 . 333/ 4يمطخ: ال عفا  الك يخ للعقيلم:   4)
مددام  الحدداَ   الهه ددح   دديد المحددجثيغ  أًددج   5) ددخ  ب مددػالعع ال غددجادب   ا   أ هددػ زكخيددا  حيددع هددغ معدديغ هددغ عددػق هددغ زيدداد هددغ  سددصام الم 

م َم ذب القعجة  سمة )358األعالم  ولج سمة )  . 93دددددد  33/73عدد  يمطخ: سيخ أعالم الم ال   للحع م: 311عد   وتَػ
ددجقا   أ ًددج األئمددة أ هددػ ع ددج   أ ًمددج هددغ   6) سددالم    مددام ًقددا   و دديد ا   ز ب  ثددع ال غددجادب  ا   و  ددخ    هددغ ًم ددس هددغ عددالد  ال ددي ا م  الم 

م سمة )364األ عالم  ولج َم ربي  األ ود  سمة ) ة الخجاد  يمطدخ: سديخ 343عدد   وتَػ مج  والدعج  والعلس ومعَخ عدد   مغ مامفاته: الم س 
 .  379ددددد دد 33/377أعالم الم ال : 

مدام الك يدخ  أميدخ المدممميغ َدم الحدجيث  الحداَ   ولدج َدم   7) أ هػ سعيج  حيع هغ سعيج هغ َخوخ  القصاق  النميمم مػالعع  ال اخب  ا  
م  َم  فخ سمة )331أ ود سمة )  .  387دددددد  9/375عدد   يمطخ:  سيخ أعالم الم ال : 398عدد   وتَػ

مغ ه  8) د  سيج الحفا   ولج سمة أ هػ سعيج ع ج الًخ ػ   مام  الماقج  الم ه  مغ العم خب  ال اخب  اللملمب ا   اق هغ ع ج الًخ غ مهجب هغ ًس 
م اهغ مهجب  ال اخة  َم جمادا اىنخة  سمة )315سمة )  . 316ددددددد  9/393عدد    يمطخ: سيخ أعالم الم ال : 398عدد  تَػ
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 :: تاَااَلِمااَذتاُاوُ سادساً 
ددددع   لددددم  ت ل ق  ي  ق  دددده   الع  م   ً ددددس وشدددداه َددددم ال لددددجاق  ر  ا يددددخي غ  كمددددا هيمددددت َددددم المصلددددح السدددداهق  وقددددج ًر ددددي ػخ  ك  عددددغ    

وجلددددذ للنحددددجيث َددددم م ددددة وغيخعددددا  َ نددددح عمدددده تالميددددح  كاددددخ  أ  ددددا   إال أق   الددددحيغ تخجمددددػا لدددده لددددع يددددحكخوا إال 
خعع  وشائفدددددة   وي نفدددددػق هدددددحكخ نلقدددددا  كايدددددخا   وغيدددددو القليدددددس مدددددمهع  وكدددددحلظ ال ددددديػخ  وغال دددددا  مدددددا  ع دددددخوق  قػلهع:)

 ع ددددددددهع وال يددددددددحكخو هع كل هددددددددع لكاددددددددختهع أو أل ق  تندددددددد عهع َددددددددم الكنددددددددح والماددددددددمفات والنددددددددخاجع  ممددددددددا  اددددددددعح 
ا ًاش ددددة   دددده  وعددددح  أسددددما   عددددس تالميددددح  ممددددغ ذكددددخعع أعددددس  النددددخاجع علددددع أ  هددددع أنددددحوا عمدددده أو ذكددددخوعع مددددغ 

أ هددددػ   و الحسددددغ   هددددغ  دددداَ  ال داعددددم أ هددددػ وعددددع :  3)ضددددمغ تالميددددح :  كنفددددم  الددددحيغ ذكددددخعع الددددحع م َددددم كن دددده
دددددخ ئ  ق  أهدددددػ  عقدددددػب الاددددديجال م و  يػسدددددن هدددددغ أًمدددددج هدددددغ يػسدددددن هدددددغ الدددددجنيس   و   دددددخ   هدددددغ إ هدددددخاعيع هدددددغ الم 

 الم م راوب كناب ال عفا  .
 :: رحمتو في طمب العممسابعاً 

لن دددده   قيلددددم ًددددجياا عددددغ هجا ددددة ًر ع  للع  ددددغ  ت ددددخ ج  ددددج  م  م  ددددج  ع  َددددم شلددددح العلددددع   ًيددددث لددددع يددددحكخ العلمددددا   الددددحيغ  ل ددددع  أ ج 
تخجمددددػا لدددده ذلددددظ   ولددددع تددددحكخ كنددددح  الندددد ريد وال كنددددح  ال لددددجاق  دنػلدددده إلددددع المددددجق وال لددددجاق أو مددددخور  ههددددا أو 
لددددم َقددددج  ي  ق  لددددة َددددم شلددددح العلددددع لددددجا أسددددخة الع  لندددده َددددم شلددددح العلددددع   وقددددج ع خ َددددت الًخ سدددد مه أو  ددددي ا  عددددغ  ًر

دددددتم   دددددج    هددددديغ م دددددق  ة وال ادددددخة كايدددددخا   إلدددددع أق اسدددددنقخ  َدددددم  م دددددة سدددددمة نمدددددذ وع دددددخيغ ومدددددائنيغ وسددددد غ ههدددددا س ج 
لدددددم عمددددده َقددددداد: ) ًدددددجثمم جدددددجب قددددداد ًدددددجثنا عدددددارم سدددددمة ثمددددداق ومدددددائنيغ  ي  ق  م َيهدددددا  وقدددددج روا  الع  ًندددددع تدددددَػ
َحههددددت سددددمة نمددددذ ع ددددخة ورجعددددت إلددددع ال اددددخة وقددددج تغيددددخ عددددارم َلددددع اسددددم  ممدددده  عددددج  ددددي ا ًنددددع مددددات  

وقددددج وجددددجت تخجمددددة لهددددج  َددددم كندددداب )َددددنل ال دددداب  َقدددداد:) يديددددج هددددغ    3)وع ددددخيغ ومددددائنيغ   ومددددات سددددمة أربدددد 
لدددددم  ًدددددجث عدددددغ: ًهددددداج هدددددغ  اددددديخ   واهدددددغ رجدددددا     ددددددد م دددددة ي  ق     1)ومدددددات ههدددددا   هدددددغ    اهدددددػ نالدددددج  الع 

لنددددده َدددددم شلددددح العلدددددع ولكددددغ ال  م دددددغ أق  هدددددم مدددددغ ناللهدددددا   مددددده   قددددج أ دددددار َددددم كنا ددددده إلددددع ًر لددددم ًر ي  ق  والع 
دددددغ  عدددددػ أود مدددددغ تلقدددددع  عمددددده العلدددددع    ومندددددع سددددد غ  غدددددجاد أو غيخعدددددا مدددددغ  مندددددع هدددددجأ    وكدددددع كددددداق عمدددددخ    وم 

ددددس إلددددع م ددددة وماددددخ والددددخب وأنددددح عددددغ كايددددخ مددددغ   دددديػنها ثددددع ددددس إلددددع   األماددددار والمددددجق    ولكمدددده  ًر ًر
   4) غددددجاد َسدددد مها وأنددددح عددددغ  دددديػنها وقددددج  ذكددددخ ذلددددظ َقدددداد: )ًددددجثما أ ًمددددج هددددغ مػسددددع الصخسػسددددم  ه غددددجاد 

يهددددا أنددددح عددددغ ع ددددج   هددددغ أًمددددج هددددغ ًم ددددس و أًمددددج    4)ه غددددجاد  هددددغ   هددددغ ع ددددج   هددددغ  ددددجقة أهددددػ   ددددخ اَو
يس هددددغ سددددالع أهددددػ جعفددددخ الحدددداَ  ال غددددجادب وأًمددددج هددددغ   هددددغ إهددددخاعيع أهددددػ الحسددددغ ال غددددجادب ع  هددددغ إسددددماع

ددددددس إلددددددع ال ادددددخة وأنددددددح عددددددغ  دددددديػنها وقددددددج   هدددددغ إ سددددددحاق ال غددددددجادب الادددددائب الك يددددددخ ال غددددددجادب و  عقددددددػب وًر

                                                           
 .   7/467  ت ريد ا سالم للحع م: 16/ 1ا  للحع م:   تحكخة الحف317/ 35سيخ أعالم الم ال :   3)
 . 4/333يمطخ: ال عفا  الك يخ للعقيلم:   3)
 . 393يمطخ: َنل ال اب َم الكمع واأللقاب:  ص   1)
   161/ 4يمطخ: الماجر  فسه:   4)
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ددددج   م  َقدددداد: ) أهددددػ جعفددددخ   هددددغ عمددددخو هددددغ   ذكددددخ  عددددس مددددغ تددددخجع لدددده  أ دددده مددددغ أعددددس ال اددددخة  ماددددس اهددددغ  م 
لم ال اخب  ق ي  مػسع الع 
(3 . 

ددددخ  أنددددح عددددغ عددددجد مددددغ ال دددديػخ مدددد ددددم م ا  مهع: أًمددددج هددددغ   المهددددخب وج ددددخوق اهددددغ عيسددددع المغخبددددم  وأ زعددددخ َو
ث م م  أزعخ هغ َزخ  ماخ  ج   ً لم: ) ق ي  هغ َزخ  وأ ًمج هغ   يخ  و هخاعيع هغ ل يح ًيث قاد الع 
(3.  

ددددم الددددخب تلقددددع عددددغ  عددددجد مددددغ ال دددديػخ ماددددس:   هددددغ سددددعيج هددددغ هلددددج الددددخازب و   هددددغ الف ددددس هددددغ مػسددددع  َو
لددددم:) ًددددجثما   هددددغ الف ددددس اهددددغ مػسددددع القسددددصا م  ددددالخب القسددددصا م ًيددددث قددددا ي  ق  د الع 

  ومددددغ الددددحيغ أنددددح   1)
لددددم  عددددغ علمددددا  كاددددخ مددددمهع مددددغ أنددددح   4)عددددمهع   م ددددة : ) ع ددددج   هددددغ  اددددخ الخملددددم   م ددددة  ي  ق   وقددددج أنددددح الع 

يددددده  حدددددػ مددددد غ ألدددددن عمددددده الحدددددجيث ومدددددمهع مدددددغ أندددددح عمددددده الندددددخاجع  والنددددداريد  َكنا ددددده َيددددده الحدددددجيث  والعلدددددس َو
ونمسدددددمائة ًدددددجيث ممهدددددا الادددددحيل وممهدددددا ال دددددعين وقدددددج   ددددديخ إلدددددع الادددددحيل ممهدددددا َدددددم كن ددددده األندددددخا إذا 

ددددع ن  َددددم السددددمج أو المددددنغ  وقددددج جلددددذ للنحددددجيث  م ددددة وذلددددظ  حددددجود سددددمة إًددددجا ع ددددخة وثددددالث مائددددة   دددداق ال  
مه   د َم سمة اثمنيغ وع خيغ وثالثمائة مغ ربي  األ م د ًر  ود.واسنقخ هها إلع أق تَػ

 : آثاره العممية وأىم مؤلفاتو:ثامناً 
لدددددم أو ذكدددددخو  َدددددم مادددددمفاتهع لدددددع يدددددحكخو  ي  ق  لددددده مدددددغ المملفدددددات سدددددػا كنددددداب  اأ ادددددخ الدددددحيغ تخجمدددددػا للحددددداَ  الع 

ال دددددعفا  الك يدددددخ  وعدددددحا ال  عمدددددم النقليدددددس  مدددددغ علدددددع  ددددداً ه  وال مدددددغ الكنددددداب َالكنددددداب َيددددده أ ادددددخ مدددددغ ألفدددددم 
يدددده  الكايددددخ مددددغ أقددددػاد الهددددخح والنعددددجيس عددددغ األئمددددة  يدددده  حددددػ مددددغ الددددن ونمسددددمائة ًددددجيث مسددددمج  َو تخجمددددة  َو

يددددده النفاددددديس  وال يددددداق َدددددم روا دددددة  الم نلصددددديغ  ومدددددغ سدددددم  ممددددده ق دددددس االندددددنال  ومدددددغ مسدددددمجة إلدددددع قائليهدددددا  َو
التهددددع  ومددددغ أنددددحوا عددددمهع وأيددددغ أنددددحوا   يدددده ذكددددخ مددددجق المحددددجثيغ وتددددمقلهع َددددم ًر سددددم  ممدددده  عددددج االنددددنال   َو
دددددالت المحدددددجثيغ   ويدددددحكخ  سددددد ة  ددددداًح النخجمدددددة  ويدددددحكخ االندددددناله إق وجدددددج ثدددددع ي ي م ددددده  مفادددددال  و يدددددحكخ  ًر

 ومغ  ثار  أ  ا :  ويحكخ َيه كايخا مغ النػاريد المهمة
قددددػد  ذكددددخ  اهددددغ  ع ددددج ال ددددخ َددددم االسددددنيعاب َقدددداد  عددددج ذكددددخ أسددددا يج  الكنددددح  كتااااا  فااااي الرااااحابة:.3 ف  ولكم دددده م 

لددددم   هددددغ عمددددخو هددددغ مػسددددع الم ددددم َددددم الاددددحا ة  أجدددداز   ي  ق  النددددم يمقددددس عمهددددا: )ومددددغ كندددداب أهددددم جعفددددخ الع 
يػسدددددن هدددددغ أًمدددددج الاددددديجال م الم دددددم عدددددغ  لدددددم ع دددددج   هدددددغ   هدددددغ يػسدددددن أهدددددػ الػليدددددج عدددددغ أهدددددم  عقدددددػب

لدددددم  ي  ق  الع 
ددددده  َدددددم   5) ة ن دددددخ  عدددددغ الكنددددداب؛ َقددددداد مملف    وقدددددج جدددددا  َدددددم كنددددداب  حدددددػث َدددددم تددددداريد السدددددمة الم دددددَخ

                                                           
 .  396يمطخ: الماجر  فسه: ص   3)
 .  369/ 4يمطخ: ال عفا  الك يخ للعقيلم:   3)
 . 391/ 3يمطخ: الماجر  فسه:   1)
 . 51/ 3يمطخ: الماجر  فسه:   4)
دددة األ دددحاب   هدددغ ع دددج ال  دددخ   الندددخاجع )  5)   3611  و)3455  و)3133  و)786  و)719  و)453يمطدددخ: ا سدددنيعاب َدددم معَخ
 .   34/ 3  وغيخعا: 3653و)
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لددددددددم  َددددددددم كندددددددداب  ي  ق  هيدددددددداق أود مددددددددغ  ددددددددمن َددددددددم الاددددددددحا ة:)أهػ جعفددددددددخ   هددددددددغ عمددددددددخو هددددددددغ مػسددددددددع الع 
 . 3)الاحا ة 

 ر(:)التاريخ الكبي :سموإريخ  كتا  في الت -3
لدددددم َدددددم النددددداريد الك يدددددخ     3)َقدددددج ذكدددددخ  اهدددددغ  ع دددددج ال دددددخ َقددددداد َدددددم كنددددداب اال نقدددددا  ي  ق  : )وذكدددددخ أ هدددددػ جعفدددددخ الع 

َسددددما   النددددداريد الك يدددددخ َهدددددس عدددددػ كنددددداب  ال دددددعفا   الك يددددخ  أم كنددددداب   ندددددخ  علمدددددا  أق  الحدددددجيث  الدددددحب ذكدددددخ  اهدددددغ  
 ع ج ال خ مػجػد  َم كناب ال عفا .

 كتا  العمل: -3
يددددده اندددددناله واضدددددصخاب  وقدددددج  لدددددم َقددددداد َدددددم تخجمدددددة الهيددددداع هدددددغ األ دددددعث  عدددددج أق أندددددخج ًجيا ه :)َو ي  ق  ذكدددددخ  الع 

 . 1)سم تيه علع تمامه َم كناب العلس إق  ا    
 : وفاتاُاااااااوُ تاسعاً 

ددددددداد ل م دددددددخ   دددددددمين  والن دددددددجريذ  والع صدددددددا   والنًخ ن هددددددداد  والن ا  دددددددج  واالج  دددددددخ  ًاَدددددددس   الص لدددددددح  واله  العلدددددددع  َدددددددم  وبعدددددددج ع م 
دددددغ  دددددع  م   لي ق  دددددم َيهدددددا مدددددا ت   ق 

دددددة  الم ك خمدددددة  دددددخه    قدددددا   األ رض   م ك  قيلدددددم َدددددم أ   دددددخ  الع  ف  ع  دددددجاق   اسدددددن ق خ  أهدددددػ  ج  ال  ل 
دددخ  ؛ بيدددد   األود  ع م  خ  ر  دددده  ددددغ     م َيهددددا سددددمة اثمنددديغ  وع ددددخيغ وثالثمائددددة  م  دددمة  ث ددددع  ت ددددَػ ددددخ ة  س  ددددجا  ع     ً ددددث  َيهددددا إ   َ م ك 
ج  ج   ددددده  دددددس وكايدددددخ  مدددددغ المددددداس وكددددداق ممدددددغ  دددددهجعا  ددددداًح  تددددداريد و   ايدددددخ مدددددغ أعدددددس  العلدددددع  والف    دددددق  ك  ل  ت ددددده  ن  ماز 

يددددداتهع م أ هدددددػ جعفدددددخ  ؛ 4)مػلدددددج العلمدددددا  وَو م سدددددمة اثمنددددديغ وع دددددخيغ وثالثمائدددددة مدددددغ ربيددددد  األود تدددددَػ َقددددداد:)َو
لددددددم  م ددددددة و ددددددهجت جمازتدددددده ولددددددع يددددددحكخ مددددددغ ً ددددددخعا مددددددغ العلمددددددا   ي  ق    هددددددغ عمددددددخو الع 
وذكددددددخ الددددددحع م    5)

دددد م َددددم عددددح  الس  يددددات سددددمة اثمندددديغ وع ددددخيغ وثالثمائددددة َقدددداد: )وتددددَػ اتدددده َددددم َو ة   هددددغ عمددددخو هددددغ مػسددددع م  َو
لم الحاَ   ق ي  هغ ًماد  أهػ جعفخ الع 
(6 . 

 
 
 
 

                                                           
َة  أ خم هغ ضيا  الع  3) خ  م ة الم     .66مخب: صي مطخ:   حػث َم ت ريد الس 
 . 81ا  نقا  َم َ ائس الاالثة األئمة الفقها  مالظ وال اَعم وأهم ًميفة رضم   عمهع   هغ ع ج ال  خ: ص  3)
 .4/153يمطخ: ال عفا  الك يخ للعقيلم:   1)
َ  م   4) مغ هددغ زبددخ  ت ددػ  مددادا األولددم سددمة أهددػ سددليماق   هددغ ع ددج   هددغ أًمددج هددغ ربيعددة هددغ سددليماق هددغ نالددج هددغ ع ددج الددًخ َددم ج 
َ يدددات علدددع السدددميغ  وو دددا ا العلمدددا  عمدددج ً دددػر المدددػت  يمطدددخ:  تددداريد ا سدددالم  179)   األعدددالم 471/ 8عدددد   مدددغ مادددمفاته: الػ 

 .335/ 6للدركلم: 
ياتهع  ألهم سليماق الخبعم:   5) / 4اد الحم لدم:  و حرات الحعح َم أن ار مغ ذعدح  الهدغ العمد653/ 3يمطخ: تاريد مػلج العلما  وَو

337. 
   وديدػاق 35/318  وسيخ أعالم المد ال : 37/ 3  والع   خ َم ن   خ م غ غ   خ  للحع م: 467/ 7يمطخ: ت ريد ا سالم للحع م:   -   6)

 . 138/ 1وديػاق ا سالم  ألهم المعالم الغدب: 
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 ثالثالمطمب ال
 التعريف باإلمام الذىبي

 :سمو وندبو وكنيتوإ: أوالً 
دددددجي غ  أهدددددػ  عدددددػ دددددم ذ  ال  ي دددددج      دددددج ث  ال دددددام  وم م ر نددددده  وم ف  ا مدددددام  العالمدددددة  ددددديد  المحدددددجثيغ قدددددجوة  الحفدددددا   والقدددددخا   م ح 

دددددا م الفدددددار ق م  األ دددددس الجم دددددقم ال ددددداَعم  ع دددددج     هدددددغ أًمدددددج هدددددغ عامددددداق هدددددغ قا مددددداز هدددددغ ع دددددج   الن خ   م 
 .  3)مالمعخوه  الحع 

 دددددس عدددددح  المسددددد ة إلدددددع الدددددحعح  َقدددددج كددددداق والدددددج   دددددهاب الدددددجيغ أًمدددددج  مدددددنهغ وأ دددددس  سددددد ة الدددددحع م: يخجددددد  أ
 دددماعة الدددحعح المدددجقػق وقدددج هدددخ  ههدددا وتميدددد  واهدددغ الدددحع م  سددد ة الدددع  دددماعة اهيددده  وكددداق عدددػ همفسددده  قيدددج 
اسددددددمه هددددددد)اهغ الددددددحع م   وقددددددج كدددددداق  حددددددق ذع ددددددم عاددددددخ   كمددددددا و ددددددفه هددددددحلظ تلميددددددح  تدددددداج الددددددجيغ السدددددد  م 

 . 3)ا  وذعح العاخ معمع ولفطا   قػله:)إمام الػجػد ًفط
 :: مهلده ونذ توثانياً 

م دددا  وعددددم قخيدددة مدددغ قددددخا غػشدددة دم دددق ال ددددخقية دددددعد671ولدددج َ دددم ث ال ددددث ربيددد  اىندددخ سددددمة) دددخ   ص  ف    َدددم قخيددددة ك 
وت عددددج عددددغ دم دددددق   ددددعة كيلددددػمنخات  وكددددداق مددددغ أسددددخة تخكما يدددددة األ ددددس  تمنهددددم  دددددالػال  إلددددع همددددم تمددددديع   

دددددس وعمددددددم ههددددددحا  1)َدددددارقيغسددددد مت مجيمددددددة ميددددددا    وشلددددددح الحددددددجيث ولددددده ثمددددددا م ع ددددددخة سدددددمة َسددددددم  الكايددددددخ وًر
ال ددددد ق وتعدددددح َيددددده ونجمددددده إلدددددع أق رسددددد ت َيددددده قجمددددده وتدددددال  السددددد   وأذعدددددغ لددددده المددددداس  ً دددددم عدددددغ  ددددديد 
   4)ا سدددددالم أهدددددم الف دددددس اهدددددغ ًهدددددخ أ ددددده قددددداد:  دددددخبت مدددددا  زمددددددم أل دددددس إلدددددع مخت دددددة الدددددحع م َدددددم الحفددددد 

وبالقدددداعخة   مدددخ هددددغ القددددػاس وغيددددخ   وب عل دددظ مددددغ ع ددددج ال ددددالق هدددغ علددددػاق وغيددددخ وارتحدددس وسددددم  هجم ددددق مددددغ ع
مدددددغ الحددددداَطيغ اهدددددغ الطددددداعخب وال ددددديد  دددددخه الدددددجيغ الدددددجمياشم  ومدددددغ ال ددددديد تقدددددم الدددددجيغ هدددددغ دقيدددددق العيدددددج  

وسدددددم   م دددددة مدددددغ الندددددػزرب وغيدددددخ     وسدددددم   ا سددددد مجرية مدددددغ الغخاَدددددم وغيدددددخ   ومدددددغ أهدددددم المعدددددالم األهخقدددددػعم
مددددددغ العمدددددداد هددددددغ هددددددجراق  وبا ددددددخ تددددددجريذ الحددددددجيث  النخبددددددة الاددددددالحية هجم ددددددق عػضددددددا  عددددددغ وسددددددم  همدددددداهلذ 

ل وب دددددد 5)ال دددددديد كمدددددداد الددددددجيغ هددددددغ ال خي ددددددم الحددددددجيث وعلػمدددددده   مَدددددد     خ    وكنددددددح وأل ددددددن و ددددددم ن وأر خ و ددددددح 
دددددد ددددددس األ ددددددػد وا نقددددددع  وقددددددخأ القددددددخا ات الس  ا     وأود مددددددا ولددددددم  6)   علددددددع جماعددددددة مددددددغ م ددددددا د القددددددخا اتًو

قدددددخأ  هدددددام  دم دددددق َدددددم أود رواق زكخيدددددا عػضدددددا عدددددغ  دددددمذ الدددددجيغ العخاقدددددم ال دددددخيخ المقدددددخئ  تادددددجيخ ًلقدددددة
لنددددده مدددددغ مادددددخ  قليدددددس وكددددداق قدددددج أضدددددخ ق دددددس مػتددددده  سدددددمػات  ددددددددع699َدددددم المحدددددخم سدددددمة   عدددددج رجػعددددده مدددددغ ًر

                                                           
 . 33ص يمطخ: ذيس تحكخة الحفا    ألهم المحاسغ اهغ ًمدة الحسيمم الجم قم ال اَعم:  3)
 .3/154معهع ال يػخ   لناج الجيغ ع ج الػعاب هغ تقم الجيغ الس  م:   3)
  .  34يمطخ: سيخ أعالم الم ال    الخسالة: )المقجمة/ ص   1)
 .313ذيس ]ش قات الحفا  للحع م[  للسيػشم: ص  4)
 .389/ 4يمطخ: أعياق العاخ وأعػاق الماخ  للافجب:   5)
 .383/ 31الم هػم الداعخة َم ملػ  ماخ والقاعخة    هغ تغخب هخدب الحمفم:   6)
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وكددداق  غ دددح إذا قيدددس لددده لدددػ قدددجًت عيمدددظ أل ادددخت أل ددده كددداق  ددددد َيهدددا مدددا  ويقدددػد لددديذ عدددحا مدددا  أ دددا مدددا 
 . 3)إلع أق تكامس عجمه ومات قليال   ز قليال  خب يمق  ا  زلت أعخه    

 :ثالثًا: اآلخذون عنو
دددلقدددج ت   مددده   تعدددالعدددد  ع عدددغ الحددداَ  الدددحع ملق   ايدددخ مدددغ العلمدددا  الحفدددا  الم دددهػد لهدددع  الف دددس َدددم ًيددداة  ًر

 الدددددددحع م  وا نفعدددددددػا  ددددددده ومدددددددغ أهدددددددخزعع :)الحددددددداَ  عمددددددداد الدددددددجيغ إسدددددددماعيس هدددددددغ عمدددددددخ هدددددددغ كايدددددددخ ال ادددددددخوب 
غ ع دددددددج   دددددددددددددددددددالددددددجيغ أي دددددددظ ه عدددددددد عدددددددد    ددددددالح الدددددددجيغ أهددددددػ الادددددددفا  نليددددددس هدددددددغ األميددددددخ774الجم ددددددقم)ت

   وتددددداج الدددددجيغ أهدددددػ  ادددددخ  ع دددددج الػعددددداب هدددددغ علدددددم هدددددغ ددددددددعد764األي  دددددم الادددددفجب  ال ددددداعخ الم دددددهػر)ت 
 عد   .773م هغ تمام الس  م ال اَعم)تلع ج الكاَم هغ ع

 عممية:: مؤلفاتو وجيهده الرابعاً 
هددددجأت ًيدددداة الددددحع م العلميددددة َددددم ا  ندددداج َددددم مصلدددد  القددددخق الاددددامغ الههددددخب كمددددا ي ددددجو  َ ددددجأ  انناددددار عددددجد 
  يددددخ مددددغ أمهددددات الكنددددح َددددم  ددددنع العلددددػم النددددم مارسددددها  ومددددغ أعمهددددا الندددداريد والحددددجيث  ثددددع تػجدددده  عددددج ذلددددظ 

ع وقدددددج تدددددػل   ددددددد عد734ة سدددددمة الدددددحب ا نهدددددع مدددددغ إنخاجددددده ألود مدددددخ  إلدددددع تددددد لين كنا ددددده العطددددديع " تددددداريد ا سدددددالم"
ههددددا إلددددع سددددمة  ال صا ددددة  مسددددهج كفددددخ  صمددددا وعم قخيددددة  غػشددددة دم ددددق  وضددددس مقيمددددا   ددددددعد711الددددحع م َددددم سددددمة 

ددددم عددددح  القخيددددة الهادئددددة ألددددن الددددحع م نيددددخة كن دددده  وقددددج سدددداعج  علددددع ذلددددظ كمددددا ي ددددجو تفخغدددده النددددام   عددددد738 َو
ددددددخ  و ددددددحل وعلددددددس واسددددددنجر  وأَدددددداد وا نقددددددع  3)للندددددد لين دددددديػنه وجددددددخح وعددددددجد َو ددددددغ     اعددددددة  م  م  ددددددخ ج  له    َقددددددج ن 

يددددجة  َمددددغ أشػلهددددا  وانناددددخ كايددددخ ا مددددغ تددددالين المنقددددجميغ والمندددد نخيغ وكنددددح علمددددا كايددددخا  و ددددم ن  الك ن ددددح  الم ف 
يهاتدددددده "تدددددداريد ا سددددددالم" ومددددددغ أًسددددددمها "ميددددددداق االعنددددددجاد َددددددم  قددددددج الخجدددددداد"   وماددددددمفاته وم نادددددد خ  خاته وت  

ددددار ب المائددددة وقددددج سددددار  هملددددة ممهددددا الخك دددداق َددددم أقصددددار ال لددددجاق  وكدددداق أًددددج األذكيددددا  المعددددجوديغ والحفددددا   ت ق 
زيغ الم   ددددخ 
ددددخ  االنناددددار مػ ددددة النصػيددددس َددددم  1)   جمدددد  الكايددددخ  و فدددد  الهددددع الغفيددددخ  وأ اددددخ مددددغ الناددددمين  وَو

ًدددددج  سنقادددددخ وال  سنقادددددع  وممدددددح ا ن دددددا لدددددع النددددد لين  وكندددددح   صددددده مدددددا ال  حادددددع  وال يػقدددددن لددددده علدددددع 
خائدددددج  الهميلددددد   وأضدددددحت دم دددددق ة  دددد  لددددده زمددددداق  وال ضفدددددخ الفدددددخاا ممدددده   مددددداق  أندددددح ا مدددددغ َػائدددددج  الهليلددددة َو

ق  كليلددددده دددددػ  ي  مدددددة  والع   عدددددج  مدددددغ َمددددده دم 
ريد ا سدددددالم " ع دددددخيغ مهلدددددجا   وكنددددداب    ومدددددغ تادددددا يفه: كنددددداب " تددددد 4)

المددددددا  ددددددالنفخي  و   ريد المدددددد ال " ع ددددددخيغ مهلددددددجا   "تدددددد يس ع  ددددددج  ة َ ددددددم ال هددددددخ ح و الن ع  ددددددج  دددددداد ع م  دددددداق     ددددددة َ ددددددم  قددددددج الخ  ج  ك 
دددددة وأربددددداب المقددددداالت ق ائ مدددددا ه ددددديغ  دددددا َ دددددم ال قدددددخ ا  ات َ ق يهدددددا َ دددددم المطخيدددددات ل ددددده  دربدددددة  مدددددحاعح األ  ئ م  ام  والن  ددددديس إ م 

لن . محعح الس  مة و   ال  لن هم خ الس 
إلددددع  ثدددددار   ذات وجدددددػ  منعدددددجدة  سدددددن يمها ال اًددددث الفددددداًز مدددددغ  ػعيدددددة تلدددددظ  وسدددديخة الدددددحع م العلميدددددة  اسدددددنمادا

وأود مددددا  الًدددد  الددددجارس عددددحا العددددجد ال دددد ع مددددغ الكنددددح النددددم انناددددخعا والنددددم تخبددددم علددددع نمسدددديغ   اىثددددار
                                                           

ر الكاممة َم أعياق المائة الااممة   هغ ًهخ العسقال م:   3) ر   .68/ 5يمطخ: الج 
  .  43يمطخ: مقجمة سيخ أعالم الم ال    الخسالة:)المقجمة/ص   3)
 . 33يمطخ: ذيس تحكخة الحفا  للحسيمم: ص:   1)
 . 388/ 4أعياق العاخ وأعػاق الماخ  للافجب:   4)



ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2019) 42 (4) :31-69 

 

   34 
 

 نا ددددا  معطمهددددا مددددغ الكنددددح الك يددددخة النددددم ا نسدددد ت أعميددددة عطيمددددة عمددددج الجارسدددديغ  والنددددم تعددددج مددددغ هدددديغ أًسددددغ 
عت َدددددم عادددددخعا وأ اخعدددددا أ دددددالة  ممدددددا يدددددجد علدددددع اسدددددنيعاب الدددددحع م لمملفدددددات السدددددا قيغ  الكندددددح الندددددم وضددددد

نه  الهيج األ يس ممها  وتمنعه  قجرة ممنازة علع ا    نقا .ومعَخ
 خامدا: وفاتو:

م ال دددددديد الحدددددداَ  مددددددمرخ  ددددددم ليلددددددة االثمدددددديغ ثالددددددث  ددددددهخ ذب القعددددددجة  تددددددَػ مدددددده    : )َو قدددددداد اهددددددغ كايددددددخ) ًر
غ  ددددمذ الددددجيغ أهددددػ ع ددددج     هددددغ عامدددداق الددددحع م هنخبددددة أم  ددددالل  و ددددلم عليدددده ا سددددالم و دددديد المحددددجثي

فاضدددده  يددددػم االثمدددديغ  ددددالة الطهددددخ َددددم جددددام  دم ددددق  ودَددددغ ه دددداب الاددددغيخ  وقددددج نددددنع  دددده  دددديػخ الحددددجيث ًو
مه      . 3)ًر

 المطمب الرابع
 التعريف بكتا  ميزان االعتدال

مدددده   قدددداد الحدددداَ  الددددحع م ملددددة االثددددار  ددددد : )عددددحا كندددداب ًر جليددددس م سددددػ  َددددم ا  دددداح  قلددددة العلددددع الم ددددػب ًو
يددده اسدددما  عدددجة مدددغ الدددخواة زائدددجا علدددع مدددغ َدددم المغمدددم  أ لفن ددده  عدددج كنددداهم الممعدددػت  دددالمغمم وشػلدددت الع دددارة َو

مدددده  د وقددداد   3)زدت معطمهدددع مدددغ الكندددداب الحاَدددس المددددحيس علدددع الكامددددس الهدددغ عددددجب  : )َقدددج اسددددن خت  ًر
 دددددا  ليقدددددخب تماولددددده مدددددس عدددددحا المادددددمن ورت نددددده علدددددع ًدددددخوه المعهدددددع ًندددددع  َدددددم اىعدددددد وجدددددس َدددددم ع دددددد  

ورمدددددت علددددع اسددددع الخجددددس مددددغ انددددخج لدددده َددددم كنا دددده مددددغ االئمددددة السددددنة ال  ددددارب ومسددددلع واهددددم داود والمسددددائم 
والنخمددددددحب واهددددددغ ماجدددددده هخمددددددػزعع السددددددائخة َدددددداق اجنمعددددددػا علددددددع انددددددخاج رجددددددس َددددددالخمد )     واق اتفددددددق عليدددددده 

يدددده مددددغ تكلددددع َيدددده مدددد  ثقندددده وجاللندددده  دددد د ع لدددديغ وب قددددس تهددددخيل َلددددػال اق اربدددداب السددددمغ اال ربعددددة َددددالخمد)عػ  َو
ق أب أمدددددغ الدددددخ  ر  أ  اهددددغ عدددددجب او غيددددخ  مدددددغ مدددددملفم كنددددح الهدددددخح ذكدددددخوا ذلددددظ ال ددددد ز لمددددا ذكختددددده لاقنددددده ولددددع 

ددددحه   ً ددددا مددددغ اق ينعقددددح علددددم ال أسددددع إأ  ددددغ لدددده ذكددددخ هنلي  دددديغ مددددا َددددم كنددددح االئمددددة المددددحكػريغ نَػ ا ددددم ًددددج مم 
دددددع ن  َيددددده عمدددددجب اال مدددددا كددددداق َدددددم كنددددداب ال  دددددارب واهدددددغ عدددددجب  وغيخعمدددددا   م إمدددددغ الادددددحا ة َددددد -ذكختددددده ل  

 مدددددددا جدددددددا  مدددددددغ جهدددددددة الدددددددخواة إذكدددددددخعع َدددددددم عدددددددحا المادددددددمن َددددددداق ال دددددددعين أسدددددددقصهع لهاللدددددددة الادددددددحا ة وال أ  
 . 1)ليهعإ

م وعطمدددددنهع َدددددم وكدددددحا ال اذكدددددخ َدددددم كنددددداهم مدددددغ االئمدددددة المن دددددػعيغ َدددددم الفدددددخو  اًدددددجا لهاللدددددنهع َدددددم االسدددددال
المفدددددػس مادددددس أهدددددم ًميفدددددة وال ددددداَعم وال  دددددارب َددددداق ذكدددددخت اًدددددجا مدددددمهع َددددداذكخ  علدددددع اال اددددداه ومدددددا   دددددخ  
ذلدددددظ عمدددددج   وال عمدددددج المددددداس اذ ا مدددددا   دددددخ اال سددددداق الكدددددحب واال دددددخار علدددددع كادددددخة ال صددددد  والنهدددددخب علدددددع 

 . 4)يا ة والكحباال ال  ئ ه نيا ة وجما ة والمخ  المسلع  ص   علع كس  إتجليذ ال اشس َ
 

                                                           
 . 359/ 34ي مطخ: ال جا ة والمها ة   هغ كايخ الجم قم:   3)
 .3/3ميداق االعنجاد:   3)
 . 331/ 3الماجر  فسه:   1)
 . 3/331ميداق االعنجاد:   4)
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 : َطَبْعاُت الِكْتاِ :ثانياً 
عيددددددج ش عدددددده هنحقيددددددق: علددددددم   ال هدددددداوب  ش دددددد  م   ثددددددع أ  3884عددددددد/3113ش   دددددد   الك ندددددداب  َددددددم الهمددددددج  سددددددمة )

ددددددددة3183 مص عددددددددة عيسددددددددع ال دددددددداهم الحل ددددددددم سددددددددمة) رته دار المعَخ  هيددددددددخوت  ودار الفكددددددددخ  ودار -عددددددددد   و ددددددددػ 
عدددددد   هنحقيدددددق:علم معدددددػض وعدددددادد 3436الكندددددح العلميدددددة سدددددمة) ثدددددع ش ددددد  َدددددم دار  إًيدددددا  الندددددخاث  وغيخعدددددا
 هنحقيق: م نح النحقيق َم ممسسة.       أًمج ع ج المػجػد  وش  

بات الرريحةالمبحث الثاني  :/ الدراسة الَنْقدية/ الَتَعقُّ
. قيددددس: كدددداق أهددددػ  رنهيددددا   الااااراوو األول: ددددخ ب  اق  أهددددػ   ددددخ ال دددداعلم  مددددػالعع ال  ا  ددددم  ج الس  ددددع    سددددخقهع أز ع ددددخ  ه ددددغ  س 

 . 3)ػا. روا له الهماعة  سػا اه غ ماجهس   النخ  وعع يلع ػق م  الغلماق  ولع    
ج هدددددغ ت م دددددا  خ  العقيلدددددم  دددددإيخاد  َدددددم كنددددداب ال دددددعفا   ومدددددا ذكدددددخ َيددددده أ ادددددخ مدددددغ قدددددػد أًمددددد  تعقاااااب الاااااذىبي: 

أًددح إلددع مددغ أزعددخ السددماق  ثددع سدداق لدده ًددجياا  َددم أمددخ َاشمددة د رضددم   عمهددا د  بًم ددس: اهددغ أهددم عددج
 . 3) النس يل لما   ت مهس يجيها  و له أزعخ ونػلن َيه  َكاق ماذا 

عدددددػق  قلدددددت: ذكدددددخ  اهدددددغ ً ددددداق َدددددم  ) قددددداد اهدددددغ سدددددعج: "ثقدددددة أو دددددع إليددددده ع دددددج   هدددددغأقاااااهال العمماااااا  فياااااو:
ددددم تدددداريد ال  ددددارب الك يددددخ ً ا ددددة عددددغ اهددددغ عددددػق قدددداد  يددددات "ثقددددة مدددد مػق"  َو الاقددددات  وقدددداد اهددددغ قددددا   َددددم الَػ
هع  ددددده أزعددددخ  وقدددداد َدددددم روا ددددة الغالهدددددم لددددع   دددددغ  أزعددددخ أزعددددخ  وقددددداد اهددددغ معددددديغ أروا عددددغ اهددددغ عدددددػق وأعددددَخ

قددددات عددددغ ًمدددداد هددددغ زيددددج أ دددده كدددداق  دددد مخ أًددددج أث ددددت َددددم اهددددغ عددددػق مددددغ أزعددددخ  ًو ددددع اهددددغ  دددداعيغ َددددم الا
: لدددده ًددددجيث ممكددددخ عددددغ اهددددغ عددددػق وسدددداق لدددده ًددددجيث َاشمددددة ال ددددعفا  الكنا ددددة عددددغ أزعددددخ  وقدددداد العقيلددددم َددددم 

َددددددم ال ددددددعفا  أق  العددددددخب الاددددددقلم َددددددم النسدددددد يل و ددددددله أزعددددددخ ونالفدددددده غيددددددخ  َ رسددددددله ًو ددددددع العقيلددددددم وأهددددددػ
لددددديذ عدددددحا  هددددددخح يػجدددددح إدنالددددده َددددددم ا مدددددام أًمدددددج قددددداد: "اهددددددغ أهدددددم عدددددجب أًددددددح إلدددددم مدددددغ أزعدددددخ". قلددددددت: 

 . 1)ال عفا  
ددددػد هددددغ أهددددم عددددجب ل دددده  وقددددار وعي ددددة )وقدددداد َيدددده ا مددددام اًمددددج َيمددددا يخويدددده عمدددده إهمدددده ع ددددج  :  ددددم عت أهددددم   ق  س 

يث  َ ي ق ػد م ا ًجثت   ه   ج  اق  ر بم ا ًجث   ال ح  و ع ػ  أًح إ ل م  مغ أ ز ع خ السماق أ ز ع خ ك 
(4 . 

ددده  اهدددغ سدددعج  واهدددغ معددديغ َدددم أ ادددخ مدددغ الدددحب ين التااارجي : ث ق   ددديغ  عدددج عدددخض أقدددػاد أعدددس العلدددع أق الدددخاوب قدددج و 
ه  إال أًمدددددج هدددددغ  روا دددددة عمددددده  وال  دددددارب  ف  دددددع  واهدددددغ ً ددددداق  واهدددددغ  ددددداعيغ  واهدددددغ قدددددا      واهدددددغ ًهدددددخ  ولدددددع     

دددددعين َدددددم ًدددددجيث ًم دددددس وبددددده تعل ددددد ددددد  ح  الن    ع   وس  يف ه  دددددع  دددددل ه  أزعدددددخ وأرسدددددله ق العقيلدددددم وأهدددددػ العدددددخب َدددددم ت    و   
نددددس  دددده ضدددد ث الددددخاوب و ال لددددع ي ددددق مددددغ  غيددددخ   ومددددغ الددددحب لددددع   صددددئ َددددم الحددددجيايغ والاالثددددة وعددددحا القددددجر ال     

 النعقح وأ اب الحع م ع  أعلع. الاقات أًج  َا ت

                                                           
 .  335-331/ 3ي مطخ: تهحيح الكماد:   3)
 . 373/ 3ميداق االعنجاد:   3)
 .  3/313يمطخ: تهحيح النهحيح:   1)
ة الخجاد  أًمج هغ ًم س:   4)  .3/433العلس ومعَخ
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أ دددددعث هدددددغ ع ددددج   هدددددغ جددددداهخ الحدددددجا م  أهدددددػ ع ددددج   ال ادددددخب األعمدددددع روا لددددده ال  دددددارب  الاااااراوو الثااااااني:
 . 3)  وال اقػق سػا مسلع عليقا  ت

َددددم ًجيادددده وعددددع . قلددددت: قددددػد العقيلددددم َددددم ًجيادددده وعددددع  أورد  العقيلددددم َددددم ال ددددعفا  و قدددداد: تعقااااب الااااذىبي:
ل ع  إليه وأ ا أتعهح كين لع   خج له ال  ارب ومسلع ليذ   م س 
(3 . 

قدددداد: " عن ددددخ  دددده"  وقدددداد  مم: وقددددج تقددددجم أق الددددجارقص-اهددددغ ًهددددخ-) قددداد المسددددائم: "ثقددددة". قلددددت اقااااهال العممااااا :
اهدددددغ أهدددددم نيامدددددة عدددددغ اهدددددغ معددددديغ: "ثقدددددة"  وقددددداد أهدددددػ ًددددداتع: " ددددديد"  وقددددداد أًمدددددج: "لددددديذ  ددددده  ددددد س"  وقددددداد 

 . 1)ال دار: "ليذ  ه   س مسنقيع الحجيث" 
 عدددددج  قدددددس اقدددددػاد العلمدددددا  َيددددده مدددددغ ًيدددددث النػثيدددددق والنعدددددجيس  ولنعهدددددح الدددددحع م كيدددددن أق ال  دددددارب  التااااارجي :

ومسددددلما لددددع   خجددددا لدددده ولددددع  قددددس   ددددعفه إال العقيلددددم وقدددداد َددددم ًجيادددده وعددددع أل دددده قددددج نددددالن َددددم ًددددجيث ربمددددا 
 م قدددددج أنصددددد  َيددددده  وعدددددحا القدددددجر ال يمددددددد  ددددده الدددددخاوب الدددددع درجدددددة الن دددددع ين المصلدددددق وبدددددحلظ ث دددددت تعقدددددح الدددددحع

 ع  أعلع.  وأ اب َيه
أميددددة هددددغ نالددددج هددددغ األسددددػد هددددغ عج ددددة  ويقدددداد: أميددددة هددددغ نالددددج هددددغ عج ددددة هددددغ عن ددددة األزدب  الااااراوو الثالااااث:

 . 4)الاػبا م القيسم  أهػ ع ج   ال اخب  روا له مسلع  وأهػ داود  والنخمحب  والمسائم
 . 5)ذكخ  العقيلم َما أهجا غيخ ًجيث و له تعقب الذىبي:

) قدددداد أهددددػ زرعددددة وأهددددػ ًدددداتع والنخمددددحب: "ثقددددة"  قلددددت: كددددحا قدددداد اهددددغ ً دددداق َددددم الاقددددات وقدددداد  هال العممااااا :اقاااا
 . 6)العهلم: "ثقة". وقاد الجارقصمم: "ما علمت َيه إال نيخا". 

 عدددددج  قدددددس أقدددددػاد العلمدددددا  ت ددددديغ  تػثيدددددق أهدددددم ًددددداتع وأهدددددم زرعدددددة والعهلدددددم واهدددددغ ً ددددداق  قددددداد اهدددددغ  التااااارجي :
لعقيلددددم َيدددده غيددددخ ًددددجيث واًددددج و ددددله وأرسددددله غيددددخ  وذكددددخ  أهددددػ العددددخب َددددم ال ددددعفا  َلددددع ًهددددخ: ومددددا أهددددجا ا

 وعحا ال   فم لن عيفه  َا ت النعقح وأ اب الحع م ع  أعلع.   ام   ي ا
  ال اددددخب روا لدددده الهماعددددة سدددددػا م) ًخمددددم هددددغ عمددددارة  هددددغ أهددددم ًفاددددة أهددددػ روح العنكدددد الااااراوو الرابااااع:

 . 7)النخمحب 
 . 8)ذكخ  العقيلم َم ال عفا  َ سا  ) تعقب الذىبي:

                                                           
 . 374-373/ 1يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   3)
 . 366/ 3ميداق االعنجاد:   3)
 . 155ص 3تهحيح النهحيح ج   1)
 . 113-111/ 1يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   4)
 . 375/ 3جاد: ميداق االعن  5)
 . 171/ 3تهحيح النهحيح:   6)
 .  558  556/ 5يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:    7)
 .  471/ 3ميداق االعنجاد:   8)
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) قددداد عامددداق الدددجارمم عدددغ هدددغ معددديغ  دددجوق وقددداد هدددغ أهدددم ًددداتع عدددغ أهيددده لددديذ عدددػ  اقاااهال العمماااا  فياااو:
َددددم عددددجاد القصدددداق واهددددغ مهددددجب وغمددددجر عددددػ مدددد  وعددددح هددددغ جخيددددخ وع ددددج الاددددمج وأماالهمددددا قيددددس أ دددده مددددات سددددمة 
إًددددجا ومددددائنيغ. قلددددت: ع ددددحا أرندددده هددددغ قددددا   وذكددددخ  العقيلددددم َددددم ال ددددعفا  ًو ددددع عددددغ األثددددخم عددددغ أًمددددج مددددا 

ق كا دددت َيددده غفلدددة وأ كدددخ عليددده أًمدددج ًدددجيايغ مدددغ ًجياددده عدددغ  دددع ة أًدددجعما ًدددجيث جاريدددة معمدددا  أ ددده  دددجو 
   3)هغ وعح وقج  ححه ال ي اق واىنخ ًجيث أ ذ مغ كحب علم. 

  وكددددحلظ اهددددغ نلفددددػق «جملددددة الاقددددات»  وكددددحلظ اهددددغ ً دددداق وذكددددخ  َددددم « ددددحيحه»)نددددخج الحددددا ع ًجيادددده َددددم 
هدددددغ قني دددددة ا دددددحاب  دددددع ة الاقدددددات مددددد  العقدددددجب ومسدددددلع الص قدددددة السادسدددددة ش مدددددغ أ»وقددددداد: عدددددػ معدددددجود َدددددم 

 . 3)وأ طارعما 
َددددديمغ  دددددحت رواينددددده  م عدددددج  قدددددس أقدددددػاد العلمدددددا  َدددددم الدددددخاوب ت ددددديغ تدددددػثيقهع لددددده   وذكدددددخ  الدددددجارقصم التااااارجي :

 عغ ال  ارب ومسلع  وبحلظ ث ت النعقح وأ اب الحع م ع  أعلع.
و ا  له الهماعة ) الحسيغ هغ ذكػاق المعلع العػذب  الراوو الخامس: خب  ر  الم ك ن  ح  ال  ا 

(1 . 
 . 4))الحسيغ هغ ذكػاق المعلع أًج الاقات والعلما . ضعفه العقيلم  ال ًهة  تعقب الذىبي:

)قدددداد هددددغ أهددددم نيامددددة عددددغ هددددغ معدددديغ ثقددددة وكددددحا قدددداد أهددددػ ًدددداتع والمسددددائم وقدددداد أهددددػ زرعددددة  أقااااهال العممااااا :
مم مدددددغ أث دددددت أ دددددحاب  حيدددددع هدددددغ أهدددددم كايدددددخ قددددداد ع دددددام لددددديذ  ددددده  ددددد س وقددددداد أهدددددػ ًددددداتع سددددد لت هدددددغ المدددددجي

سدددديغ المعلددددع. قلددددت: وقدددداد الددددجارقصمم هلددددم وأهددددػ هددددغ سددددعج والع  امددددغ الاقددددات وقدددداد  :الجسددددنػائم ثددددع األوزاعددددم ًو
  ددددخ ال دددددار  اددددخب ثقددددة وذكددددخ  هددددغ ً دددداق َددددم الاقددددات. وقدددداد أهددددػ جعفددددخ العقيلددددم ضددددعين م ددددصخب الحددددجيث 

غ نددددالد سددددمعت  حيددددع هددددغ سددددعيج عددددػ القصدددداق وذكددددخ ًسدددديما المعلددددع ثمددددا ع ددددج   هددددغ أًمددددج ثمددددا أهددددػ   ددددخ هدددد
اته سمة "َقاد َيه اضصخاب وأر    . 5)" 345خ هغ قا   َو

  عدددددج تػثيدددددق العلمدددددا  لددددده ولدددددع   دددددعفه اال العقيلدددددم واهدددددغ الهدددددػزب الجدددددس ًدددددجيث غلدددددث َيددددده ينخجل التااااارجي :
َمدددددغ ذا    ددددػاب تعقدددددح الددددحع م   قدددددػد الددددحع م: )وذكدددددخ لدددده العقيلدددددم ًددددجياا  واًدددددجا غيددددخ  يخسدددددله  َكدددداق مددددداذا

 . 6)أ ع ة  أمالظ!.   الحب ما غلث َم أًاديث
 . 7)نالج هغ مهخاق الححا   أهػ الممازد ال اخب   روا له الهماعة الراوو الدادس:

                                                           
 . 131/ 3تهحيح النهحيح:   3)
 . 4/17إ ماد تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد: عال  الجيغ مغلصاب:   3)
 .  175  173/ 6خجاد: يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  ال  1)
 .  514/ 3ميداق االعنجاد:   4)
 . 119-118/ 3يمطخ: تهحيح النهحيح:   5)
 .3/514ميداق ا عنجاد:    6)
 . 377/ 8تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   7)
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دددددتعقدددددح الدددددحع م: أورد  العقيلدددددم َدددددم كنا ددددده و قدددددس عدددددغ  ع ة قػلددددده: )عليدددددظ  حهددددداج هدددددغ أرشددددداة واهدددددغ إسدددددحاق   
عمددددج ال اددددخييغ َددددم ع ددددام ونالددددج  ثددددع قدددداد الددددحع م:) مددددا النفددددت أًددددج الددددع عددددحا  عَإ همددددا ًاَطدددداق وا ددددنع علدددد

 . 3)القػد أهجا 
دددغ أًمدددج ه دددغ ًم دددس: ث دددت   اقاااهال العمماااا : دددغ   حيدددع   ) قددداد أهدددػ   دددخ األثدددخم  ع  دددػر  ع  اق ه دددغ م م ا  دددح  ق ددداد إ س  و 

ددددغ م   ق دددداد أ ه ددددػ ًدددداتع:   نددددح ًجيادددده  وال  حددددنج  دددده ه  ددددائم: ثقددددة. و  م غ  الم س   ً ددددج الددددخ  دددديغ  وأهددددػ ع    ددددغ  ع  ق دددداد َهددددج ه  و 
ل ددددع عددددحا المحددددػ  َلقددددح: الحددددح   : اًددددح ع  ددددػد  قدددداد: وكدددداق نالددددج ثقددددة  ا  ًيدددداق لددددع  حددددح نالددددج قددددث  و  مددددا كدددداق   ق 

 . 3)له الهماعة. ال  هنخئ عليه أًج  وكاق كايخ الحجيث...روا  رجال مهي ا  
قدددددداد الددددددحع م: )نال ددددددج هددددددغ   و  1)قدددددداد أًمددددددج: )ث ددددددت  وكدددددداق رجددددددال  مهي ددددددا   ال  هنددددددخأ عليدددددده  ًلددددددػ الحددددددجيث. و 

جيادددده  ددددنج  ح   ً ددددػد ال  ا ددددات ع   ق   ً ددددة ج ددددس و ال عهددددح مددددغ أهددددم  ددددخ اق ال حددددحا  ث ق  مه 
َددددم النقخيددددح:  قدددداد اهددددغ ًهددددخ  و  4)

 . 5) ا رجا  مم فه  حيع اهغ معيغ ور  ع  )َقيه أعس الخأب ض  
 عدددددج تن ددددد  أقدددددػاد العلمدددددا  َدددددم الدددددخاوب ت ددددديغ أ ددددده ثقدددددة روا لددددده الهماعدددددة ولدددددع   دددددعفه إال العقيلدددددم  التااااارجي :

 ع  أعلع.  َا ت النعقح وأ اب الحع م
 . 6)نلن هغ أيػب العامخب ال ل م أهػ سعيج روا له النخمحب ًجياا واًجا الراوو الدابع:

روا عددددددغ عددددددػه وقدددددديذ  :الفقهددددددا  األعددددددالم قدددددداد أًمددددددج هددددددغ ًم ددددددس قدددددداد الددددددحع م: ) أًددددددج تعقااااااب الااااااذىبي:
الممددددا يخ ً ددددا  العقيلدددددم َيمددددا  قلدددده اهدددددغ القصدددداق ثددددع ت ملدددددت كندددداب العقيلددددم َ جدددددج عددددح  مددددغ ق دددددس العقيلددددم أمدددددا 

 . 7)أًمج هغ ًم س َقاد ع ج  س لت أهم عمه َلع يا نه 
وذكددددخ  اهددددغ ً دددداق َددددم الاقددددات  ع يا ندددده قدددداد ع ددددج   كمددددت سدددد لت أهددددم عمدددده َلدددد) أقااااهال العممااااا  فااااي الااااراوو:

َقيدددده أعددددس هلددددد وزاعددددجعع  وقدددداد  اسددددنحح مها  ددددة ًجيادددده لنعادددد ه وقدددداد الحددددا ع  َيدددده: غاليددددا   وقدددداد كدددداق مخج ددددا  
العقيلددددم عددددغ أًمددددج ًددددجث عددددغ عددددػه وقدددديذ  ممددددا يخ وكدددداق مخج ددددا وقدددداد معاويددددة هددددغ  ددددالل عددددغ  حيددددع هددددغ 

 السدددددنخ والادددددالح والدعدددددج وكددددداق َقيهدددددا علدددددع معددددديغ ضدددددعين وقددددداد ال ليلدددددم  دددددجوق م دددددهػر كددددداق يػ دددددن 
ييغ.   . 8)رأب الكَػ

َقدددج ضدددع فه اهدددغ  أق الدددخاوب لدددع يا دددت تعجيلددده عدددغ األئمدددة  ) عدددج  قدددس أقدددػاد العلمدددا  َدددم الدددخاوب ت ددديغ التااارجي :
َيدددده اسددددنحح  اليدددا  غ   خج ددددا  هددددػ ًددداتع ولددددع يا نددده أًمددددج  أمددددا تػثيدددق اهددددغ ً ددداق َممقددددػض  قػلدددده: )وكددداق م  أمعددديغ و 

                                                           
 .641-643/ 3يمطخ: ميداق االعنجاد:   3)
 . 383-377/ 8يمطخ: تهحيح الكماد:   3)
م ائس  أهػ ا مجاد اللقا م هخعاق الجيغ المالكم:   1) سائس  النعخيف هخواة ال   اَ س وأجمس الػ  ة المح  ه   .3/398ه ه 
 .  316/ 3المغمم َم ال عفا   للحع م:   4)
 . 3/394تقخيح النهحيح   5)
 . 175 -371/ 8يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   6)
 .659/ 3ميداق االعنجاد:   7)
 . 348-1/347يمطخ: تهحيح النهحيح:  8)
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ًجيادددددده لنعادددددد ه َددددددم األرجددددددا    وأمددددددا تػثيددددددق ال ليلددددددم َددددددال  قددددددػا علددددددع معارضددددددة جددددددخح المنقددددددجميغ مها  ددددددة 
قيلددددم   َددددال يا ددددت النعقددددح وأ دددداب الع  واًددددجا   ثددددع لددددع يددددخوب النخمددددحب عمدددده إال ًددددجياا   لندددد نخ  عددددمهع َددددم ش قددددات 

 ع  أعلع.  َم ت عيفه
مغ هددددغ عيسددددع هددددغ ميمددددػق النميمددددم   أهددددػ أيددددػب الجم ددددقم  روا لدددده  الااااراوو الثااااامن: سددددليماق هددددغ ع ددددج الددددًخ
 . 3)ال اقػق سػا مسلع
) كدددداق مددددغ أوعيددددة العلددددع  ولددددػ لددددع يددددحكخ  العقيلددددم َددددم كندددداب ال ددددعفا  لمددددا ذكختدددده  َإ دددده ثقددددة  تعقااااب الااااذىبي:

 . 3) مصلقا  
لت أ دددددا داود عدددددغ سدددددليماق هدددددغ همددددددت )قددددداد  عقدددددػب هدددددغ سدددددفياق: ثقدددددة   وقددددداد اىجدددددخب: سددددد  قاااااهال العمماااااا :أ

َقلدددددت: عددددػ ًهدددددة  قدددداد: الحهدددددة أًمددددج هدددددغ ًم ددددس  وقددددداد   َقددددداد: ثقددددة    صدددددئ كمددددا   صدددددئ المدددداس   ددددًخ يس
مغ الجم ددددددقم  سدددددد  ا  مغ هددددددغ إهددددددخاعيع: تعددددددخه لسددددددليماق هددددددغ ع ددددددج الددددددًخ أهددددددػ زرعددددددة الجم ددددددقم: قلددددددت  لع ددددددج الددددددًخ

مددددددخو هدددددد  هجم ددددددق  قدددددداد: ال : َنجَعدددددده وقددددددج روا عمدددددده  ددددددع ة  وع  غ الحددددددارث  والماددددددخيػق  وروا عمدددددده قلددددددت 
 . 1)وقاد أهػ ًاتع: ثقة   نالج هغ معجاق  قاد: ال ي جَ  

ددددة  مددددج ًه   ً م   )ق دددداد  أ  ق ص  ار  ق دددداد  الددددج  :و  ددددة   م  ددددغ قددددػم ضددددعفا   ث ق  م ددددا  يخ ع  ددددج  م  م  ددددات ع ع   ً ق دددداد  أ ه ددددػ  وق لكمدددده  :و  ددددج    
ف ا  والمهاعيس  ع  أروا الم اس ع غ ال  
(4 . 

)قددددداد الحدددددا ع: قلدددددت للدددددجارقصمم: سدددددليماق اهدددددغ همدددددت  دددددًخ يس  قددددداد: ثقدددددة  قلدددددت: ألددددديذ عمدددددج  ممدددددا يخ  قددددداد: 
 . 5) حجث هها عغ قػم ضعفا   َ ما عػ َاقة 

 ممدددددغ عدددددخه  الن دددددجد َدددددم الهدددددخح والنعدددددجيس كددددداهغ معددددديغ   عدددددج  قدددددس تػثيدددددق العلمدددددا  لددددده وناػ دددددا   التااااارجي :
أق أنددددددخج لدددددده ال  ددددددارب َددددددم " ددددددحيحه" واألربعددددددة َددددددم   دددددداه لددددددحلظ  وممددددددغ ت اددددددز  العلددددددس كالددددددجارقصمم 

 عفا .َن عين العقيلم كاق س  ه أق سليماق  حجث عغ ال    "سممهع" 
قدددددددػا هددددددديغ تحجياددددددده عدددددددغ ألق ائمدددددددة عدددددددحا ال ددددددد ق َخ   دراجددددددده َدددددددم ال دددددددعفا     فدددددددم لن دددددددعيفه و  عدددددددحا ال قلدددددددت:

يغ  ال ددددددعفا  وتحجيادددددده عددددددغ الاقددددددات َقددددددالػا: ددددددغ مااد عددددددػ ثقددددددة اذا ًددددددجث عددددددغ المعددددددخَو :)قدددددداد عمدددددده  حيددددددع ه 
دددددغ   دددددج ال غدددددجادب: ال  ددددد س  ددددده ولكمددددده  حدددددجث ع  م  دددددغ م ح  ق ددددداد  دددددالل ه  يغ  و  ددددديغ: ثقدددددة إذا روا عدددددغ المعدددددخَو م ع 

ق دددددداد أ ه ددددددػ ًدددددداتع هددددددغ ً دددددداق:  عن ددددددخ ًجيادددددده إ ذ ا روا عددددددغ الاقددددددات الم دددددداعيخ  َ مددددددا إذا روا عددددددغ  ال ددددددعفع  و 
 ع  اعلع.  َالخاجل تعقح الحع م    6)المهاعيس َفيها مما يخ 

                                                           
 . 11-36/ 33يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   3)
 .331/ 3ميداق االعنجاد:   3)
الهددام  َددم الهددخح والنعددجيس  جمدد  وتختيددح: السدديج أهددػ المعدداشم الم ددػرب  ًسددغ ع ددج المددمعع  ددل م  أًمددج ع   ددج الددخزاق عيددج  محمددػد   1)

عي لم  إهخاعيع   المػرب: محم ج نليس الا  مج مهجب المسلمم  أ م غ إهخ اعيع الدام   .3/141جب  الجكنػر مح 
 .3/351نال ة تحعيح تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد  لل درجم:   4)
 .3/337سماالت الحا ع للجارقصمم:   5)
 .11/ 33تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   6)
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م روا له اهغ ماجه ًجياا   الراوو التاسع:           . 3)واًجا     اح هغ محارب النيمم الكَػ

وذكددددخ  العقيلددددم َقدددداد:  ) ددددالل الحددددجيث  أثمددددع عليدددده أهددددػ زرعددددة  وأهددددػ ًدددداتع  َقدددداال:  ددددجوق  تعقااااب الااااذىبي:
 . 3)  الن َم  عس ًجياه  قلت: ع حا سائخ الاقات ينفخدوق 

دددات ع:  دددجوق   :أقاااهال العمماااا  ً دددة  وأ ه دددػ  ر ع  مغ )قددداد أ ه دددػ ز  دددج الدددًخ ق ددداد ع    ه دددغ الح دددع ه دددغ   ددديخ ه دددغ سدددلماق:  و 
ً   دددددداق َددددددم كنددددداب "الاقددددددات"  رأيدددددت كنا دددددده  وكدددددداق  دددددحيل الكندددددداب  دددددده  ًددددددجياا   وذكددددددخ  اهدددددغ    روا ل دددددده  اهدددددغ م اج 

سدددددد ق:)قلت وقدددددداد العقيلددددددم   زاد اهددددددغ ًهددددددخ علددددددع مددددددا 1)  قددددددج ذكخ ددددددا  َ ددددددم تخجمددددددة ن ددددددن هددددددغ مالددددددظ واًددددددجا  
 . 4)فػق َم الاقات عغ العهلم تػثيقه   الن َم  عس ًجياه و قس هغ نل  

  الن َدددددددددم  عدددددددددس فه  قػلددددددددده:) دددددددددع  العقيلدددددددددم     قأ ت ددددددددديغ  عدددددددددج  قدددددددددس تػثيدددددددددق العلمدددددددددا  للدددددددددخاوب  التااااااااارجي :
 دددداب أوبددددحلظ  ع ددددحا سددددائخ الاقددددات ينفددددخدوق  َيمددددا تعق دددده: قدددداد الددددحع م    فددددم لن ددددعيفه وعددددحا ال  5) ًجيادددده

 الحع م َم تعق ه للعقيلم.
ا  هددددغ م لددددج هدددددغ ال ددددحا  هددددغ مسدددددلع هددددغ ال ددددحا  ال دددددي ا م  أهددددػ عا ددددع الم يدددددس  الااااراوو العاشااااار: ددددح  ال  

 . 6)ال اخب  روا له الهماعة
نػلدددن َدددم سدددمج  ع دددحا زعدددع  )أًدددج األث دددات تمدددا خ العقيلدددم وذكدددخ  َدددم كنا ددده وسددداق لددده ًدددجياا   تعقاااب الاااذىبي:
 . 7)أجج  َم كناب العقيلم  ع  ل  َ  أ ا ا موأ م اتأهػ الع اس الم

 وقدددداد العهلددددم ثقددددة كايددددخ الحددددجيث وكدددداق لدددده َقدددده  أقددددػاد العلمددددا :) قدددداد عامدددداق الددددجارمم عددددغ اهددددغ معدددديغ ثقددددة 
 وقدددداد عمددددخ  كدددداق ثقددددة َقيهددددا   :وقدددداد اهددددغ سددددعج وقدددداد أهددددػ ًدددداتع  ددددجوق وعددددػ أًددددح إلددددم مددددغ روح هددددغ ع ددددادة 

اد اهددددغ نددددخاش لددددع يددددخ َددددم يددددج  كندددداب قددددث  وقدددداد اىجددددخب عددددغ أهددددم داود وقدددد ع  مددددا رأيددددت مالدددده  :هددددغ  دددد ة
 ددداق  حفددد  قدددجر ألدددن ًدددجيث مدددغ جيدددج ًجياددده وكددداق َيددده مدددداح  وقددداد ال  دددارب سدددمعت أ دددا عا دددع  قدددػد ممدددح 

قيددددس أ دددده  ود ا ددددة و تقا ددددا   عقلددددت أق الغي ددددة ًددددخام مددددا اغن ددددت أًددددجا قددددث  وقدددداد ال ليلددددم: منفددددق عليدددده زعددددجا وعلمددددا  
 . 8)لقح الم يس 
ق أت دددديغ   9)قلددددت: أجمعددددػا علددددع تػثيددددق أهددددم عا ددددع :)قدددداد الددددحع م ًيددددث  لدددده :  عددددج تػثيددددق العلمددددا التاااارجي 

ددددغ    :) ولعلددده ت ددد ث  قددددػد أًمدددج لمدددا سددد له اهمددده ع دددج ذكدددخ العقيلدددم لددده َدددم ال دددعفا  نصددد   ث م ا ع   دددج  ن   ه  دددج   ً

                                                           
  .319-318/ 31يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   3)
 .116/ 3ميداق االعنجاد:   3)
 .319/ 31تهحيح الكماد َم اسما  الخجاد:   1)
 . 418/ 4تهحيح النهحيح:   4)
 116/ 3ميداق االعنجاد:   5)
 . 383/ 31تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   6)
 . 135/ 3ميداق االعنجاد:   7)
 . 453-453/ 4طخ تهحيح النهحيح: يم  8)
 .135/ 3ميداق االعنجاد:   9)
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ددددت  أل  ه ددددم ع   ل  : ق  ددددػد  ت  أ ه ددددم   ق  ددددم ع  : س  ددددج  ق دددداد  م   ً دددداق  أ  ذ ل ددددظ  أ   دددده  ك  ق   و  ددددػ  ددددغ  ع  ا  ظ  اه  ددددح  دددد  ه         ددددا ل ددددظ  ال  ت    ددددع : م  ا  
ح  الخ أ ب    ً ا د     ل ذ  إ ل ع ع ال    ه 
  َكاق تعقح الحع م له  ػا ا ع  اعلع. 3)

مغ المدددددددج م  روا لددددددده  الاااااااراوو الحاااااااادو عذااااااار: ع دددددددج   هدددددددغ ديمدددددددار القخ دددددددم العدددددددجوب  أهدددددددػ ع دددددددج الدددددددًخ
 . 3)الهماعة

أًددددج االئمددددة االث ددددات  ا فددددخد  حددددجيث الددددػال   َددددحكخ  لددددحلظ العقيلددددم َددددم ال ددددعفا   وقدددداد: َددددم  تعقااااب الااااذىبي:
 ع ا سماد  و  ما االضصخاب مغروا ة الم ا د عمه اضصخاب  ثع ساق له ًجيايغ م صخب  

 . 1)غيخ   َال يلنفت إلع َعس العقيلم  َإق ع ج   ًهة  ا جما 
: َ ددددم قدددداد الددددحع م:  قااااهال العممااااا :أ دددداد  ف ا    ل دددده   َ ق  ددددع  ل ددددم     ددددإ يخ اد    َ ددددم )  ن دددداب  ال   ي  ق  ددددخ  الع  ف  ع  ددددا   أ ه ددددػ ج  ق ددددج  أ س  )و 

خ اب   دددددص  ي م دددددار  اض  دددددج     هدددددغ  د  دددددغ  ع    دددددا  د  ع  و ا  دددددة  الم    دددددم اد   و ال   ر  س  دددددص خ ب م  ا   ي ا ي غ  م    دددددج   ً د  ل ددددده   ر  دددددح  ث دددددع  إ   ددددده  أ و  ذ   
م ه   و اة  ع  خ اب  م غ  الخ  ص  م اع ة   ل ع   ج      و     م ا االض  ث ق ه : ج  ق ج  و  و 

(4 . 
)ذكددددخ  اهددددغ ً ددددداق َددددم كنددددداب " الاقددددات " ونددددخج ًجياددددده َددددم "  دددددحيحه " وكددددحلظ أهددددػ عػا دددددة  والحددددا ع  وأهدددددػ 

ددددم كندددداب السدددداجم: سدددد س عمدددده أوقدددداد الع   علددددم الصػسددددم  ًمددددج َقدددداد:  دددداَ  أ  ددددخ ممدددده هلددددم: تددددا عم ثقددددة  َو
وعددددػ ث ددددت َددددم  فسدددده ولكددددغ  اَعددددا أقددددػا ممدددده   ولمددددا ذكددددخ  اهددددغ نلفددددػق َددددم " الاقددددات " قدددداد: وثقدددده اهددددغ  ميددددخ 

 . 5)  وقاد اهغ  اعيغ: ثقة ما  ي  نيخا د   وكاق ع ج   رجال  الحا  
اتع  ع  هددددغ و قددددس الحدددداَ  المدددددب النػثيددددق عددددغ أًمددددج هددددغ ًم ددددس  ويحيددددع هددددغ معدددديغ  وأهددددم زرعددددة  وأ هددددم ًدددد

و قدددددس الحددددداَ  اهدددددغ ًهدددددخ اتفددددداق األئمدددددة علدددددع تػثيقددددده وقدددددج ذكدددددخ جملدددددة مدددددغ أقدددددػالهع َدددددم    6)سدددددعج  والم سدددددائم
 . 7)النػثيق  
وبعدددج عدددخض أقدددػاد أعدددس العلدددع  ين دددي غ أ  ددده ثقدددة  َقدددج وثقددده اهدددغ سدددعج واهدددغ معددديغ وأًمدددج وأهدددػ زرعدددة  التااارجي :

وأهدددددػ ًددددداتع والفسدددددػب واهدددددغ ً ددددداق واهدددددغ  ددددداعيغ والمددددددب واهدددددغ ًهدددددخ وغيدددددخعع  وأمدددددا مدددددا  قلددددده العقيلدددددم عدددددغ 
ل ع    ك ددددددغ  ه ددددددح ا    ث ددددددع   ددددددار   سددددددفياق َلدددددديذ  هددددددخح  هددددددس قددددددج  قدددددداد إ  دددددده تعددددددجيس أل   دددددده قدددددداد:)و    

 َا ددددددت النعقددددددح  8)
 ع  أعلع.  وأ اب الحعح

                                                           
 .  313/ 3ال عفا  الك يخ:   3)
 . 474  473  473/ 34يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   3)
 .437/ 3ميداق االعنجاد:   1)
 .355-5/354سيخ أعالم الم ال :   4)
 .3/439إ ماد تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   5)
 . 471/ 34يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   6)
 . 311 -313/ 5يمطخ: تهحيح النهحيح:   7)
 . 3/347ال عفا  الك يخ:   8)
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ددددغ  الااااراوو الثاااااني عذاااار: م المقددددخئ  والددددج أًمددددج ه  ددددغ  ددددالل هددددغ مسددددلع هددددغ  ددددالل العهلددددم الكددددَػ ع  ددددج ن   ه 
ال ل العهلم  اًح جث هها  وأقخأ هها القخ ق ع  ج ن   ه غ     . 3)"الناريد"   دد  غجاد  ًو

 . 3)م َم كنا ه  َلحا ذكختهذكخ  العقيل  تعقب الذىبي:
ددددغ   ددددالل هددددغ مسددددلع ال ددددح ب  ددددغ  ع  ددددج ن   ه  أقددددػاد العلمددددا : )قدددداد أ ه ددددػ   ددددخ األثددددخم: سددددمعت أ ددددا ع  ددددج ن    سدددد د ع 
يع  ددددخ اع  ق دددداد إ ه  دددده   وك  دددده َيمددددا ضممددددت لددددع  عه دددده  و  م  : مددددا أدرب  مددددا كن ددددت ع  دددداد  دددداق   حددددجث ه غددددجاد ويقددددخئ  َ ق    

ددددغ ع  ددددج ن    دددداق    دددده   دددد س  ه  دددديغ: مددددا أرا ك  ددددغ م ع  ددددغ   حيددددع ه  ددددغ الهميددددج    ع  ددددػر   ه  ق دددداد ع ددددج ال ددددالق هددددغ م م ا  و 
دددددديغ: ثقددددددة  ددددددغ م ع  ددددددغ   حيددددددع ه  ق اد الػليددددددج هددددددغ   دددددددخ ع  ق دددددداد أهددددددػ ًدددددداتع:  ددددددجوق و  ددددددغ  نخاش و  ددددددح ل ظ  قدددددداد اه   وك 

دددددة دددددال ل  َمدددددغ ثقدددددات أئمدددددة أعدددددس الكَػ يس  ال  دددددارب اهدددددغ    خجددددده  وقدددددج أن األ جلسدددددم: وأمدددددا ع  دددددج ن   هدددددغ    دددددم اع  س 
ً   اق َ م كناب ق اد: "الاقات"  َ م "الاحيل"  وذكخ  اهغ    . 1)مسنقيع الحجيث و 

 عدددددج  قدددددس أقدددددػاد العلمدددددا  ت ددددديغ  تػثيدددددق اهدددددغ معددددديغ  والعهلدددددم  واهدددددغ ً ددددداق لددددده  وقدددددػد أهدددددػ ًددددداتع  التااااارجي :
دددددعفا   وبمادددددس يدددددجرب ولدددددع   ندددددح عمددددده   وبهدددددا تعلدددددق   دددددجوق   وقدددددػد أًمدددددج    ددددده ال العقيلدددددم َدددددحكخ  َدددددم ال  

عيفه مصلقا   َ ال   غ الخاوب لي   ي   عحا القػد ال  ع  أعلع.  َا ت النعقح وأ اب الحع م  عغ ت  
م روا له الهماعة الراوو الثالث عذر: مغ هغ أهم ليلع  أهػ عيسع الكَػ  . 4)ع ج الًخ

كنا دددده منعلقددددا  قددددػد إهددددخاعيع الم عددددم َيدددده: كدددداق  مددددغ أئمددددة النددددا عيغ وثقدددداتهع ذكددددخ  العقيلددددم َددددم تعقااااب الااااذىبي:
 . 5) اًح أمخا   وبماس عحا ال يلي غ الاقة

دددديغ: ثقددددة أقااااهال العممااااا : ددددغ م ع  ددددغ  حيدددع ه  ددددغ مماددددػر   ع  ق دددداد إسدددحاق ه  ددددغ ع  ددددج   العهلددددم:  )و  ددددج ه  م   ً ق ددداد أ  و 
م تدددددا عم ثقدددددة  روا لددددده الهماعدددددة.  دددددغ  هدددددم ًددددداتع قددددداد:) سددددد لت أهدددددم أوعدددددغ اهدددددغ    6) دددددَػ م غ  ه   ً دددددج  الدددددخ  عدددددغ ع   

ل ع َقاد: ال   س  ه   . 8)ثقة اهغ ًهخ:وقاد:   7)أ ه م ل ي 
 عددددددج  قددددددس أقددددددػاد علمددددددا  الهددددددخح والنعددددددجيس المنقددددددجميغ والمندددددد نخيغ ت دددددديغ  أق الددددددخاوب ثقددددددة وال ع ددددددخة  التاااااارجي :

عددددحا القددددػد َ ددددال   قددددػد اهددددخاعيع الم عددددم الددددحب تعلددددق  دددده العقيلددددم    دددده  دددداًح أمددددخا   والاقددددة ال يلددددي غ  ماددددس
عيفه مصلقا    ع  أعلع.    َا ت النعقح وأ اب الحع معغ ت  
 . 9)ع ج العديد هغ مسلع   القسملم  روا له الهماعة سػا اهغ ماجة الراوو الرابع عذر:

                                                           
 .  35/319تهحيح الكماد:   3)
 . 3/445ميداق االعنجاد:   3)
 .333-33/ 35يمطخ: تهحيح الكماد:   1)
 .177  173/ 37يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   4)
 .584/ 3ميداق االعنجاد:   5)
 . 177-37/176يمطخ: تهحيح الكماد:   6)
 .113/ 5الهخح والنعجيس  هغ اهم ًاتع:   7)
 .149تقخيح النهحيح: ص:   8)
 .314-313/ 38يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   9)
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قلددددت: عددددح  الكلمددددة  ددددادقة الػقددددػ  علددددع ماددددس مالددددظ  قدددداد العقيلددددم: َددددم ًجيادددده  عددددس الددددػعع  تعقااااب الااااذىبي:
 . 3)قج نالفه َيه مغ عػ دو ه َم الحف  محفػضا   واًجا   العقيلم له ًجياا  و ع ة  ثع ساق 
ج ددددددددددددددامخ ثمددددا ع دددددددددددددددػ عددددددددددددداد أهددددددددددددد)قدددداد اهدددغ معدددديغ ثقددددة وقددداد أهددددػ ًدددداتع  ددددالل الحدددجيث ثقددددة وقأقااااهال العممااااا :

مددددغ األهددددجاد  وقدددداد المسددددائم َددددم  العديددددد وكدددداق مددددغ العاهددددجيغ وقدددداد  حيددددع هددددغ إسددددحاق ثمددددا ع ددددج العديددددد وكدددداق
النمييددددد لدددديذ  دددده  دددد س وقدددداد اهددددغ  ميددددخ والعهلددددم ثقددددة وقدددداد  حيددددع هددددغ ًسدددداق كدددداق مددددغ أَاضددددس المدددداس وقدددداد 
اهددددددغ نددددددخاش  ددددددجوق وقدددددداد اهددددددغ ً دددددداق َددددددم الاقددددددات أ ددددددله مددددددغ مددددددخو وقدددددداد اهددددددغ ً دددددداق أ  ددددددا َددددددم كندددددداب 

س ع ج العديد هغ مسلع ربما وعع َ َحر  . 3) الاحا ة َم تخجمة َخوة هغ  َػ
اليلدددددم ممدددده   عددددج  قددددس أقددددػاد العلمددددا  َددددم الددددخاوب ت دددديغ تددددػثيقهع لدددده  وقددددػد العقيلددددم َددددم ًجيادددده وعددددع   التاااارجي :

ددددددعيفه  َددددددالػعع ال سددددددلع ممدددددده ك ددددددار األئمددددددة ماددددددس مالددددددظ و ددددددع ه  َا ددددددت النعقددددددح وأ دددددداب  ت ل ي دددددديغ الددددددخاوب وت   
 ع  أعلع.  الحع م

ع دددج   هدددغ ًمصدددح  اسن دددهج  ددده ال  دددارب  وروا لددده  ع دددج العديدددد هدددغ المصلدددح هدددغ عذااار: الاااراوو الخاااامس
 . 1)مسلع والنخمحب واهغ ماجه

مغ هددددغ  تعقااااب الااااذىبي: ذكددددخ  العقيلددددم َددددم كندددداب ال ددددعفا   وتعلددددق عليدددده  حددددجيث ا فددددخد  دددده  روا  ع ددددج الددددًخ
 : مغمَخػعا   -مهجب  عغ ع ج العديد هغ المصلح الم دومم  عغ األعخج  عغ أهم عخيخة 

 . 4)َقاتس َقنس َهػ  هيج ريج ماله ضلما  أ  
)قددداد اهدددغ معددديغ  دددالل وقددداد أهدددػ ًددداتع  دددالل الحدددجيث وقددداد   هدددغ المامدددع مدددا  أقاااهال العمماااا  فاااي الاااراوو:

سددددددمعت اهددددددغ مهددددددجب  حددددددجث عمدددددده وقدددددداد اىجددددددخب عددددددغ أهددددددم داود أب كيددددددن ًجيادددددده وذكددددددخ  اهددددددغ ً دددددداق َددددددم 
وذكددددددددخ  العقيلدددددددم َددددددددم ال ددددددددعفا  وقددددددداد ال ينددددددددا   َددددددددم ًجياددددددده عددددددددغ األعددددددددخج وقددددددداد ال خقددددددددا م عددددددددغ  الاقدددددددات 
 . 5)عن خ  ه وأنػ   قاربه وأهػعما ثقة  يد مج م     م:الجارقصم

عدددحا الدددخاوب ث دددت تعجيلددده عدددغ اهدددغ معددديغ وأهدددم ًددداتع  ومدددغ ضدددعفه لدددع ي ددديغ سددد ح الهدددخح  أمدددا مدددا  التااارجي  :
دددددعين  وكدددددحلظ ا فدددددخاد   حددددددجيث اسدددددنجد  ددددده العقيلدددددم مددددددغ عدددددجم روا دددددة ا هدددددغ مهددددددجب عمددددده َدددددال يلددددددم ممدددددده الن  

 .ع  أعلع  ال  ع فه  َهػ  الل الحجيث َا ت النعقح وأ اب الحع م
ع ددددج الػاًددددج هددددغ قدددديذ السددددلمم   أهددددػ ًمدددددة الجم ددددقم األَصددددذ  روا لدددده اهددددغ ماجدددده  الااااراوو الدااااادس عذاااار:

 . 6)واًجا   ًجياا  

                                                           
 .615/ 3يمطخ: ميداق االعنجاد:   3)
 .6/157يمطخ: تهحيح النهحيح:   3)
 .318 -38/316يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   1)
 .615/ 3ميداق االعنجاد:   4)
 .158/ 6يمطخ: تهحيح النهحيح:   5)
 . 473-469/ 38يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   6)
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ت  حيدددددع وذكدددددخ عمدددددج  ع دددددج الػاًدددددج هدددددغ قددددديذ الدددددحب يدددددخوب عمددددده قددددداد اهدددددغ المدددددجيمم سدددددمع تعقاااااب الاااااذىبي:
األوزاعددددم َقدددداد كدددداق  دددد ة ال  ددددم   قلددددت عددددحا كددددحب علددددع األوزاعددددم َ سددددا  العقيلددددم كػ دددده سدددداق عددددحا عددددخوة 

 . 3)وعػ والج عمخ هغ ع ج الػاًج السلمم الجم قم ولع يجر  عمخ أ ا  و اَعا  
يغ ثقددددة وقدددداد العهلددددم  ددددامم تددددا عم ثقددددة وذكددددخ  ) قدددداد عامدددداق الددددجارمم عددددغ  حيددددع هددددغ معدددد أقااااهال العممااااا :

أهددددػ زرعددددة الجم ددددقم َددددم  فددددخ ثقات وقدددداد اهددددغ أهددددم ًدددداتع عددددغ أهيدددده  عه مددددم ًجيادددده وقدددداد الكمددددا م عددددغ أهددددم 
ًددددداتع   ندددددح ًجياددددده ولددددديذ  دددددالقػب  وقددددداد  دددددالل هدددددغ   ال غدددددجادب :لددددديذ  دددددالقػب وقددددداد اهدددددغ ً ددددداق: ينفدددددخد 

ا ع :ممكدددددخ الحدددددجيث وذكدددددخ  أهدددددػ   دددددخ ال خقدددددا م َددددديمغ واَدددددق  الممدددددا يخ عدددددغ الم ددددداعيخ وقددددداد أهدددددػ أًمدددددج الحددددد
عليددددده الدددددجارقصمم مدددددغ المندددددخوكيغ وقددددداد اهدددددغ عدددددجب :ًدددددجث عمددددده األوزاعدددددم  غيدددددخ ًدددددجيث وأرجدددددػ أ ددددده ال  ددددد س 
 ددددده ألق َدددددم روا دددددة األوزاعدددددم عمددددده اسدددددنقامة وقددددداد مدددددخواق هدددددغ جمددددداح: كددددداق عدددددالع أعدددددس ال دددددام  دددددالمحػ وكددددداق 

ج  ًدددجيث َدددم الػضدددػ   قلدددت وقددداد اهدددغ ً ددداق: َدددم ال دددعفا  ال  حدددنج معلدددع همدددم يديدددج هدددغ ع دددج الملدددظ لددده عمددد
 دددده وقدددداد َددددم الاقددددات ال  عن ددددخ  مقاشيعدددده وال  مخاسدددديله وال هخوا ددددة ال ددددعفا  عمدددده وعددددػ الددددحب يددددخوب عددددغ أهددددم 

 . 3)عخيخة ولع يخ  
دددددعيفه وال هن  عدددددج تن ددددد  أقدددددػاد العلمدددددا  ت ددددديغ تػثيدددددق وت دددددعين  َدددددال  م دددددغ القدددددػد هنػثيقددددده مصلقدددددا   التااااارجي :   

وسدددددث َيددددده َا دددددت  هدددددس عدددددػ  دددددجوق لددددده أوعدددددام ومخاسددددديس كمدددددا قددددداد اهدددددغ ًهدددددخ وعدددددػ قدددددػد   الن ددددعين المصلدددددق 
 ع  أعلع.  النعقح

عصددددا  هددددغ السددددائح هددددغ مالددددظ   ويقدددداد: اهددددغ زيددددج  ويقدددداد: اهددددغ يديددددج  الاقفددددم  أهددددػ  الااااراوو الدااااابع عذاااار:
م  روا لدددددده ال  ددددددارب ًددددددجياا   السددددددائح  ويقدددددداد: أهددددددػ زيددددددج  ويقدددددداد: أهددددددػ يديددددددج  ويقدددددداد: أهددددددػ     واًددددددجا   الكددددددَػ

 . 1)منا عة  وال اقػق سػا مسلع
ذكدددددخ  العقيلدددددم َدددددم ال دددددعفا  من ددددد اا ههدددددح  الح ا دددددة الندددددم رواعدددددا ًمددددداد هدددددغ زيدددددج عدددددغ أيدددددػب  تعقاااااب الاااااذىبي:
ددددددد  م ددددددددغ المسددددديح إق عصدددددا ا ال خسدددددا م ًدددددجثمم عمدددددظ : أق المددددددددددددغ عا دددددع قلدددددت لسدددددعيج هدددددددددددددًدددددجثمم القاسدددددع ه

أمددددخ الددددحب واقدددد  أعلدددده َددددم رم دددداق   فددددارة الطهددددار َقدددداد كددددحب مددددا ًجثندددده إ مددددا هلغمددددم أق الم ددددم   قدددداد  دددددد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 . 4)تاجق تاجق

روا عددددغ أ ددددذ هددددغ مالددددظ. كددددحا ذكددددخ  المدددددب  َددددم كندددداب " الاقددددات " الهددددغ ً دددداق لمددددا ذكددددخ   أقااااهال العممااااا :
مدددات سدددمة سدددت وثالثددديغ ومائدددة  وكددداق     مدددغ أ دددذ هدددغ مالدددظ ولدددع  ادددل ذلدددظ عمدددجبَددديهع: قدددج قيدددس: إ ددده سدددم

قددددج انددددنلث  ددددانخ   ولددددع  فحددددر ًنددددع  سددددنحق أق  عددددجد  دددده عددددغ مسددددلظ العددددجود   عددددج تقددددجم  ددددحة ث اتدددده َددددم 
الخوا ددددددات  وقدددددداد ال خقددددددم: عددددددغ  حيددددددع ثقددددددة. قلددددددت: إ هددددددع   ددددددعفػ ه  َقدددددداد: مددددددا سددددددم  ممدددددده الك ددددددار  ددددددع ة  

دددددم كنددددداب دددددم مػضددددد   ندددددخ : ال  وسدددددفياق  دددددحيل  َو اهدددددغ الهدددددارود: لددددديذ هدددددحا  لنغيدددددخ  َدددددم  ندددددخ عمدددددخ   َو
                                                           

 .675/ 3ميداق االعنجاد:   3)
 .441-419/ 6يمطخ: تهحيح النهحيح:   3)
 .94-87-86/ 31يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   1)
 . 91-5/93يمطخ: ميداق االعنجاد:   4)
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يع الن ددددداق:   حدددددنج  حجياددددده  وقددددداد إسدددددماعيس اهدددددغ عليدددددة: عدددددػ أضدددددعن عمدددددجب مدددددغ ليدددددث  وقددددداد اهدددددغ ع دددددج الدددددًخ
:  دددددجوق ثقدددددة  لدددددع يدددددنكلع مثقدددددة  وذكدددددخ  أهدددددػ العدددددخب  وال ل دددددم  وال خقدددددم َدددددم جملدددددة ال دددددعفا   وقددددداد السددددداج

مدددداد هددددغ زيددددج سددددم  ممدددده ق ددددس النغيددددخ   المدددداس َددددم ًجيادددده القددددج ع  وقدددداد أهددددػ جعفددددخ العقيلددددم: تغيددددخ ًفطدددده  ًو
قدددداد  ددددع ة: إذا ًددددجث عددددغ رجددددس واًددددج َهددددػ ثقددددة  و ذا جمدددد  هدددديغ اثمدددديغ َاتقدددده  وقدددداد الص خا ددددم: ثقددددة انددددنلث 
َددددم  نددددخ عمددددخ   َمددددا روا  عمدددده المنقددددجمػق  ماددددس سددددفياق و ددددع ة وزعيددددخ وزائددددجة َهددددػ  ددددحيل  وقدددداد العهلددددم: 

يث إال أ دددده تلقددددغ  ددددانخة  وذكددددخ عددددغ اهددددغ المددددجيمم أ دددده قدددداد: لدددديذ عددددػ   ددددعين  ذكددددخ  اهددددغ سددددعج جددددائد الحددددج
م سمة ست وثالثيغ ومائة  وكاق ثقة   . 3)َم الص قة الخا عة قاد: تَػ

  عددددج  قددددس أقددددػاد العلمددددا  ت دددديغ  دددد ه إجمددددا  مددددغ المنقددددجميغ والمندددد نخيغ مددددغ أعددددس الهددددخح والنعددددجيس  التاااارجي :
َيدددده عددددػ:) مددددغ سددددم  ممدددده قددددج ما كدددداق  ددددحيحا  ومددددغ سددددم   انددددنلث  ددددانخة والقددددػد الفاددددسعلددددع أ دددده ثقددددة وقددددج 

ممدددده ًددددجياا لددددع   ددددغ   ددددم . سددددم  ممدددده قددددج ما:  ددددع ة  وسددددفياق  وسددددم  ممدددده ًددددجياا جخيددددخ ونالددددج  وقددددج سددددم  
ددددم االنددددنال  جميعددددا  وال  حددددنج  حجيادددده  ممدددده أهددددػ عػا ددددة ً ددددع الددددحع م والعقيلددددم    وقددددج اتفددددق 3)َددددم الاددددحة َو

  م ددددغ أق  سددددمع إجماعددددا   هددددس  قددددس مددددا ولددددع ينعلددددق العقيلددددم  دددد ب روا ددددة َددددم ً مدددده علددددع الددددخاوب  خاوب علددددع الدددد
 َم الح ع علع الخاوب  َهػ ثقة وقج اننلث   نخة َا ت النعقح ع  أعلع.

 . 1)المجيمم ال اخب  علم هغ ع ج   هغ جعفخ هغ  هيل السعجب  أهػ الحسغ الراوو الثامن عذر:
دددددداَ  العاددددددخأ تعقااااااب الااااااذىبي: ذكددددددخ  العقيلددددددم َددددددم كندددددداب ال ددددددعفا  َ دددددد ذ مددددددا   ًددددددج األعددددددالم األث ددددددات ًو

 . 4) م 
دددددة الحدددددجيث  أقاااااهال العمماااااا  فاااااي الاااااراوو: ددددداق  علدددددم علمدددددا َ دددددم المددددداس َ دددددم معَخ ) قددددداد أ ه دددددػ ًددددداتع  الدددددخازب: ك 

ق دددداد ال   ا  قددددث ل دددده   ومددددا سددددمعت أًمددددج سددددم   والعلددددس  وكدددداق أًمددددج ال  سددددميه إ مددددا   ميدددده ت هدددديال   ددددخ  و  دددداَ    أ ه ددددػ   ك   ح 
ددددده  أ ادددددخ ممدددددا يدددددنعلع ممدددددم  قددددداد:   قدددددػد: م  ل دددددع ًدددددح علدددددم  عن   لقدددددج كمدددددت أتعلدددددع م  ث دددددع  قددددداد سدددددفياق: تلدددددػممم ع 

سددددمعت اهددددغ ع ي ي م ددددة  قددددػد: إ ددددم ألرغددددح همفسددددم عددددغ مهالسددددنكع ممددددح سددددنيغ سددددمة  ولددددػال علددددم هددددغ المددددجيمم مددددا 
: لددددػال علدددددم لددددع أندددددخج إلدددددي ع وقددددداد: نددددخج عليمدددددا اهددددغ ع ي ي م دددددة يػمددددا ومع جلسددددت  ددددداد   مدددددا علددددم هدددددغ المددددجيمم  َ ق 

دددددغ مهدددددجب  قدددددػد: علدددددم هدددددغ المدددددجيمم أعلدددددع المددددداس  ح مغ ه  دددددج الدددددًخ ددددده  ددددددددددددددجيث ر س  دددددددددوكددددداق ع    ل ي  دددددل ع ن   ع  ػد    
ددددل ع  ونا ددددة  حددددجيث اهددددغ ع ي ي م ددددة   وكدددداق  حيددددع القصدددداق  قددددػد: يلػمددددػ م َ ددددم ًددددح علددددم هددددغ المددددجيمم  وأ ددددا وس 

دددده   م  دددديغ  قددددػد: علددددم هددددغ المددددجيمم مددددغ  أتعلددددع م  ددددغ الهميددددج : سددددمعت  حيددددع هددددغ م ع  ددددغ ع  ددددج ن   ه  قدددداد إهددددخاعيع ه 
يج  إ ددددم أرا عمددددج  أ اددددخ مددددغ ع ددددخة  اله  ددددع   دددداق   هددددغ إسددددماعيس ال  ددددارب  أروا المدددداس عددددغ  حيددددع هددددغ س 

داود: علدددددم أعلدددددع أم أًمدددددج   قددددػد: مدددددا اسنادددددغخت  فسدددددم عمدددددج أًدددددج إال عمدددددج علددددم هدددددغ المدددددجيمم  ق يدددددس  ألهدددددم 
ددددج  قددددػد: أعلددددع مددددغ أدركددددت  الحددددجيث وعللدددده علددددم هددددغ المددددجيمم  م  ددددغ م ح  ددددال ل ه   دددداق  قدددداد: علددددم أعلع  دددداق   

                                                           
 .347-9/345إ ماد تهحيح الكماد:   3)
 . 364/ 6يمطخ: سيخ أعالم الم ال    الحجيث:   3)
 .5/ 33تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   1)
 . 368 -367/ 5يمطخ: ميداق االعنجاد ت   معػض:   4)
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يج القصددداق  قدددػد لعلددددم هدددغ المددددجيمم: ويحدددظ  دددا علددددم  إ دددم أرا  تن ددد  الحددددجيث تن عدددا   ددددع  ال أًسدددد ظ   حيدددع هدددغ س 
 . 3)تمػت ًنع ت نلع 

مغ هدددغ مهدددجب وسدددفياق هدددغ عيي مدددة  عدددج  قدددس أقدددػاد الع التااارجي : لمدددا  ت ددديغ تػثيدددق  حيدددع هدددغ معددديغ وع دددج الدددًخ
وال  ددددارب وغيددددخعع  ومسددددنمج العقيلددددم َددددم ت ددددعيفه لدددده عددددػ إجاهندددده َددددم َنمددددة القددددػد   لددددق القددددخ ق وتددددخ  أًمددددج 
الخوا ددددة عمدددده   وقددددج أجدددداب م خعددددا نائفددددا علددددع  فسدددده كمددددا ث ددددت ثددددع هخا تدددده ق ددددس مػتدددده مددددغ القددددػد   لددددق القددددخ ق 

وأ دددده  كع دددده َددددم الحددددجيث وعللدددده ورجالدددده  َن دددديغ لمددددا إمامددددة علددددم اهددددغ المددددجيمم وعلددددػ    لمددددغ  قددددػد  دددده  وتكفيددددخ 
 ع  أعلع.  أجاب نائفا م خعا وث نت هخائنه و دوعه عما كاق ممه َا ت النعقح وأ اب الحع م

ع مم ال  الااااراوو التاسااااع عذاااار:  هلددددم  أهددددػعمددددار هددددغ معاويددددة    ويقدددداد: اهددددغ أهددددم معاويددددة  اهددددغ ًيدددداق  الددددج 
م روا له الهماعة سػا ال  ارب   . 3)معاوية الكَػ

قػلدددده: ومدددا علمددددت أًدددجا تكلددددع َيددده إال العقيلددددم  َنعلدددق عليدددده  مدددا سدددد له أهدددػ   ددددخ هدددغ عيدددداش:  تعقاااب الااااذىبي:
 . 1)أسمعت مغ سعيج هغ ج يخ  قاد: ال  قاد: َاذعح

دددج ه دددغ ًم ددد أقاااهال العمماااا  فاااي الاااراوو: م   ً دددغ   حيدددع ) قددداد ع  دددج ن   ه دددغ أ  دددػر ع  دددغ أهيددده  و سدددحاق ه دددغ م م ا  س ع 
دددغ أهدددم داود: كا دددت ألهدددم   دددخ ه دددغ عيددداش  دددػلة  مدددخ   ددده  عمدددار  دددائم: ثقدددة  ع  ددديغ  وأهدددػ ًددداتع   والم س  ه دددغ م ع 

: ال دددداد  ددددغ ج يددددخ  َ ق  يج ه  ددددع  دددداد  ل دددده : تعدددداد عاعمددددا أ ددددت سددددمعت مددددغ س  قدددداد: اذعددددح  سددددالم  وذكددددخ     الددددجعمم  َ ق 
ً   ددددداق َ دددددم  )قددددداد أًمدددددج واهدددددغ معددددديغ وأهدددددػ ًددددداتع   4)كنددددداب "الاقدددددات  روا لددددده الهماعدددددة سدددددػا ال  دددددارب اهدددددغ  
وقددداد القدددػاريخب عدددغ أهدددم   دددخ هدددغ عيددداش وقددداد َدددم عمدددار أ ددده لدددع  سدددم  مدددغ سدددعيج هدددغ  .....  والمسدددائم ثقدددة

 . 6) ين ي  ) جوق :َم النقخيح اهغ ًهخ وقاد   5)جيج وذكخ  هغ ً اق َم الاقات 
  وقددددػد اهددددغ ًهددددخ  ددددجوق ين ددددي    َددددالخاوب ثقددددة  وأمددددا مددددا ه عددددج  قددددس أقددددػاد العلمددددا  ت دددديغ  تػثيقدددد التاااارجي :

قلددددت: قددددػد العقيلددددم َيدددده تحامددددس واضددددل وغخيددددح ؛َكددددػق الددددخاوب   ذكددددخ  العقيلددددم َلدددديذ َيدددده جددددخح للددددخاوب مصلقددددا  
لمم ددددد ث  دددددجوق وين دددددي  ىد ال يدددددت ددددددد علددددديهع السدددددالم ددددددد عدددددح   دددددفة مدددددجح ال  دددددفة ذم  والن دددددي  الادددددادق ا

 . اق محعح كايخ مغ النا عيغ
عمددددارة هددددغ غديددددة هددددغ الحددددارث هددددغ عمددددخو اسن ددددهج  دددده ال  ددددارب َددددم "الاددددحيل"  وروا لدددده  الااااراوو العذاااارون:

 . 7)َم "األدب "وروا له ال اقػق 

                                                           
 . 31 -31/ 33يمطخ: تهحيح الكماد:   3)
 . 363-358/ 33يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   3)
 . 371/ 1ميداق االعنجاد:   1)
 . 33/331تهحيح الكماد:   4)
 . 417 -416ص 7تهحيح النهحيح:   5)
 . 418النقخيح: ص  6)
 .  363-358/ 33يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:  7)
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ي ل يمدددده أهددددجا   تعقااااب الااااذىبي:   ددددجوق م ددددهػر أ اددددارب وذكددددخ  العقيلددددم َددددم كنددداب ال ددددعفا  ومددددا قدددداد َيدددده  ددددي ا  
غ عييمدددددة: جالسدددددنه كدددددع مدددددخة َلدددددع أًفددددد  عمددددده  دددددي ا  َهدددددحا تغفدددددس مدددددغ العقيلدددددم إذ ضدددددغ أق عدددددح  سدددددػا قدددددػد اهددددد
 . 3)ال ع   الع ارة تلي يغ

ق ددداد إسددددحاق أقاااهال العممااااا  فااااي الااااراوو  دددة: ثقددددة  و  ر ع  ددددغ أهيددده  وأهددددػ ز  ددددغ ًم دددس ع  دددج ه  م   ً ددددغ أ  : ) قددداد ع  دددج ن  ه 
ق دددددداد  دددددديغ:  ددددددالل  و  ددددددغ م ع  ددددددغ  حيددددددع ه  ددددددغ مماددددددػر  ع  دددددداق   ددددددجوقا  ه  ق دددددداد   أ ه ددددددػ ًدددددداتع: مددددددا  حجيادددددده  دددددد س  ك  و 

دددددائم: لدددددديذ  دددددده  دددددد س  م سددددددمة أربعددددديغ وم ددددددة الم س  ددددددغ سددددددعج: تددددددَػ دددددج ه  م    وكدددددداق ثقددددددة  كايددددددخ الحددددددجيث  قدددددداد م ح 
 . 3)وروا له ال اقػق  اسن هج  ه ال  ارب َم "الاحيل"  وروا له َم "األدب"

الدددجارقصمم لدددع يلحدددق عمدددارة هدددغ غديدددة أ سدددا وعدددػ ثقدددة )قلدددت: وقددداد ال خقدددا م عدددغ  قددداد اهدددغ ًهدددخ َدددم النهدددحيح
وكدددحا قددداد النخمدددحب لدددع يلدددق أ سدددا وذكدددخ  هدددغ ً ددداق َدددم الاقدددات َدددم أت دددا  الندددا عيغ وقددداد العهلدددم أ ادددارب ثقدددة 
وذكدددخ  العقيلدددم َدددم ال ددددعفا  َلدددع يدددػرد  دددي ا يددددجد علدددع وعمددده وقدددداد هدددغ ًددددم ضدددعين وقدددداد الحددداَ  أهدددػ ع ددددج 

ا علمددددت أًددددجا ضددددعفه غيددددخ  ولهددددحا قدددداد ع ددددج الحددددق ضددددعفه المندددد نخوق ولددددع   الددددحع م قلمددددا قددددخأت   صدددده مدددد
 قددددس العقيلدددددم َيدددده  دددددي ا سدددددػا قددددػد هدددددغ عييمدددددة جالسددددنه كدددددع مددددغ مدددددخة َلدددددع  حفدددد  عمددددده  دددددي ا َهددددحا تغفدددددس مدددددغ 

 . 1)العقيلم إذ ضغ أق عح  الع ارة تلييغ ال ع  ا نهع 
مدددددج والعهلدددددم وأهدددددػ زرعدددددة واهدددددغ ً ددددداق لددددده   عدددددج تن ددددد  أقدددددػاد العلمدددددا  ت ددددديغ  تػثيدددددق اهدددددغ سدددددعج وأً التااااارجي :

وقددددػد اهددددغ ً دددداق  ددددالل   وقددددػد أهددددػ ًدددداتع واهددددغ ًهددددخ ال دددد س  دددده   ولددددع   ددددعفه سددددػا اهددددغ ًدددددم   وتعلددددق 
العقيلدددددم َدددددم ت دددددعيفه  قدددددػد اهدددددغ عييمدددددة جالسدددددنه كدددددع مدددددخة َلدددددع أًفددددد  ممددددده  دددددي ا  وال يلدددددي غ الدددددخاوب أوي دددددع ن 

  أعلع.ع    ماس عحا القػد  َا ت النعقح وأ اب الحع م
عمدددددخاق هدددددغ مسدددددلع الممقدددددخب  أهدددددػ   دددددخ ال ادددددخب القاددددديخ روا لددددده الهماعدددددة  الاااااراوو الحاااااادو والعذااااارون:

 . 4)هسػا اهغ ماج
 .  5) اًح الحسغ   ثقة  تما ج العقيلم وأورد  َم ال عفا   تعقب الذىبي:

يج وذكددددخ ) ق دددداد أ ه ددددػ ًدددداتع  : سددددمعت أ ددددا زيدددداد  قددددػد: سددددمعت  أقااااهال العممااااا  فااااي الااااراوو: ددددع  ددددغ س  ي ددددع ه    ح 
دددددغ أهيدددددده   دددددغ ًم ددددددس ع  ددددددج ه  م   ً دددددغ أ  ق ددددداد ع  ددددددج ن   ه  ددددددغ مسدددددلع  َقدددددداد: كددددداق مسددددددنقيع الحدددددجيث  و  دددددخاق ه  م  عمدددددج  ع 

: ثقددددة  د  او  دددديغ  وأ ه ددددػ د  ددددغ م ع  ددددغ   حيددددع ه  ً   دددداق  وع دددداس الددددجورب ع  ددددائم: لدددديذ  دددده  دددد س  وذكددددخ  اهددددغ   ق دددداد الم س  و 
ق دددددداد أهدددددد ددددددغ عددددددجب  : ًسددددددغ الحددددددجيث  و  مددددددا ذكختدددددده أل دددددده يددددددخوب أ دددددديا  ال َددددددم كندددددداب "الاقددددددات   و  ػ أًمددددددج ه 

 . 6)يخويها غيخ   وينفخد عمه قػم هنلظ األًاديث  روا له الهماعة سػا اهغ ماجة 

                                                           
 .   378/ 1ميداق االعنجاد:   3)
 .363-361/ 33تهحيح الكماد:   3)
 . 431/ 7تهحيح النهحيح:   1)
 .   151-153/ 33يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   4)
 .  341/ 1ميداق االعنجاد:   5)
  .151-33/153تهحيح الكماد:   6)
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الندددخجيل:  عدددج  قدددس أقدددػاد العلمدددا  َدددم الدددخاوب يندددخجل أ ددده ثقدددة وذلدددظ لمدددا تقدددجم مدددغ تػثيدددق األئمدددة لددده ولدددع يا دددت 
 عقح وأ اب الحع م ع  أعلع.َيه ناله ذلظ  َا ت الن

: القاسدددددددع هدددددددغ الف دددددددس هدددددددغ معدددددددجاق هدددددددغ قدددددددخي  الحدددددددجا م األزدب  أهدددددددػ المغيدددددددخة الاااااااراوو الثااااااااني والعذااااااارون 
 . 3)ال اخب  روا له ال  ارب َم "األدب"  وال اقػق 

سدددداق لدددده   ددددجوق  وذكددددخ  اهددددغ عمددددخو العقيلددددم َددددم ال ددددعفا  َمددددا قدددداد مددددا يددددجد علددددع ليمدددده هس تعقااااب الااااذىبي:
 . 3)غ أهم   خة  قلت: أنخج النخمحب  ع ه أو كله مغ ًجيث وكي  عمه و ححهًجياه ع

دددج  ه دددغ ًم دددس    عدددغ علدددم ه دددغ المدددجيمم: قلدددت ليحيدددع  أقاااهال العمماااا  فاااي الاااراوو: م   ً ه دددغ ا) قددداد  دددالل ه دددغ أ 
ق دددد ددددغ الف ددددس  قدددداد: ذا  ممكددددخ    وجعددددس يامددددم عليدددده  و  ددددغ مهددددجب يا ددددت القاسددددع ه  مغ ه  يج: إق ع ددددج الددددًخ ددددع  اد س 

دددددغ الف دددددس الحدددددجا م  قددددداد: وكددددداق  يج  حسدددددغ الامدددددا  علدددددع القاسدددددع ه  دددددع  دددددغ س  ي دددددع ه  دددددغ علدددددم: سدددددمعت   ح  دددددخو ه  ع م 
ددددغ الف ددددس الحددددجا م   ثقددددة  ددددغ مهددددجب وذكددددخ القاسددددع ه  م غ  ه   ً ددددج  هددددغ سددددماق القصدددداق: سددددمعت ع ددددج الددددخ  م   ً ق دددداد أ  و 

: كدددداق مددددغ قددددجما  أ دددديانما ومدددد  ذلددددظ مددددغ أث ددددنهع  دددداد  ق دددداد أ ه ددددػ ش َ ق  ددددغ ًم ددددس: ثقددددة و  ددددغ أًمددددج ه  قدددداد  الددددح   ع 
ددددغ مهددددجب: القاسددددع مددددغ  م ددددا  ما الاقددددات  مغ  ه  ددددج الددددًخ دددديغ: ثقددددة  ع    ددددغ م ع  ددددغ   حيددددع ه  ور ب   ع  ق دددداد ع  دددداس الددددج   و 

دددددائم:  ب   والم س  دددددح  م  دددددغ سدددددعج  والن  خ  دددددج ه  م  ق ددددداد م ح  ددددديغ:  دددددالل  و  دددددغ م ع  دددددغ   حيدددددع ه  دددددػر  ع  دددددغ م م ا  اق ه  دددددح  ق ددددداد إ س  و 
ددددغ الف ددددس أًفدددد  مددددغ أهددددم عددددالد الخاسدددد م  ثقددددة  ددددة: القاسددددع ه  ر ع  ق دددداد أ ه ددددػ ز  ددددغ  و  ق دددداد أ ه ددددػ ع   يددددج اىجددددخب  ع  و 

ق ددددداد َ دددددم  أهدددددم داود: مخج دددددة ال ادددددخة: ع دددددج الكدددددخيع أهدددددػ أميدددددة  وعامددددداق هدددددغ غيددددداث  والقاسدددددع هدددددغ الف دددددس  و 
: كددددداق ددددداد  دددددغ الف دددددس الحدددددجا م  َ ق  دددددغ  القاسدددددع ه  د ع  او  ي دددددع  مػضددددد   ندددددخ: سددددد لت أ دددددا د   ددددداًح ًدددددجيث قددددداد   ح 
ً   اق َم كناب "الاقات   . 1)القصاق: كاق قاسع ممكخا   عمم مغ َصمنه  وذكخ  اهغ  

ددددعيفه  التاااارجي  اااااين األقااااهال:  عددددج  قددددس أقددددػاد العلمدددا  ت دددديغ أق الددددخاوب مهمدددد  علددددع تػثيقددده ولددددع  قددددس أًددددج هن  
 حع م ع  أعلع.يجد علع ت عيفه َا ت النعقح وأ اب ال سػا العقيلم ولع يحكخ ما

م ددددار  هددددغ سددددعيج هددددغ مسددددخوق الاددددػرب  أنددددػ سددددفياق الاددددػرب  وكدددداق أعمددددع  روا  الااااراوو الثالااااث والعذاااارون:
 . 4)له أهػ داود والنخمحب والمسائم

 ددددجوق  وثقدددده  حيددددع هددددغ معدددديغ  وقددددج ذكددددخ  العقيلددددم  تعلددددق عليدددده  حددددجيث واًددددج نػلددددن َددددم  تعقااااب الااااذىبي:
 . 5)جخا   م  َ ب سمج  

ددددخ ا  مااااا  فااااي الااااراوو:أقااااهال العم ي  دددده   َقدددداد: مددددا سددددمعت إ ال  ن  م  : سدددد لت أ   ددددا داود ع  ددددخ  ب   ) قدددداد أ ه ددددػ ع   يددددج اىج 
ً   دددداق َددددم كندددداب "الاقددددات  ددددا ذكددددخت  وذكددددخ  اهددددغ   ددددخ م  ي  ددددغ عددددجب: لدددده مددددغ الحددددجيث غ  ق دددداد أهددددػ أًمددددج ه  وع ددددػ   و 

                                                           
 .   434-431/ 31يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   3)
 .  177/ 1يمطخ: ميداق االعنجاد:   3)
 .   431-31/433تهحيح الكماد:   1)
 .   381-378/ 37يمطخ: الماجر  فسه:   4)
 .   413/ 1ميداق االعنجاد:   5)
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دددددخاق أًاديدددددث غخائدددددح  ولددددديذ  م  دددددخ ع  ي  دددددخاق  وروا عدددددغ غ  م  دددددغ  ع  ًجياددددده  دددددالكايخ  وأرجدددددػ أ ددددده ال  ددددد س  غدددددخب ع 
 . 3) ه ه وروا ل ه  أ ه ػ داود  واهغ ماج

  عددددج  قددددس أقددددػاد العلمددددا  َددددم الددددخاوب ت دددديغ  تػثيددددق العلمددددا  لدددده   َددددالخاوب   ددددجوق  غددددخب أويهددددع  وال التاااارجي :
ددددددعين المصلددددددق وي فيدددددده أق ال  ددددددارب روا لدددددده  َا ددددددت النعقددددددح وأ دددددداب  يمدددددددد َددددددم كددددددس أًػالدددددده لجرجددددددة الن  

 الحع م ع  أعلع  .
  هدددددغ  دددددالد الكمددددجب  أهدددددػ ع دددددج   ال ادددددخب النمددددار  روا لددددده أهدددددػ داود  واهدددددغ  الاااااراوو الراباااااع والعذااااارون:

 . 3)هماج
أرجددددػ أ دددده ال  دددد س   دددديد ال  ددددارب َددددم االدب   ددددجوق  غلددددث َددددم ًددددجيث كمددددا  غلددددث المدددداس  تعقااااب الااااذىبي:

 . 1) ه  وقاد العقيلم: يهع كايخا  وذكخ  َم ال عفا 
)قدددداد اىجددددخب عددددغ أهددددم داود مددددا سددددمعت إال نيددددخا وذكددددخ  هددددغ ً دددداق َددددم الاقددددات  أقااااهال العممااااا  فااااي الااااراوو:

وقددداد هددددغ عددددجب عددددػ  غدددخب عددددغ عمددددخاق ولدددده عدددغ غيددددخ عمددددخاق أًاديددددث غخائدددح ولدددديذ  ددددالكايخ وأرجددددػ أ دددده ال 
م ًجيادددده كمددددا غلددددث َدددد  دددد س  دددده قلددددت وذكددددخ  العقيلددددم َددددم ال ددددعفا  وقدددداد يهددددع َددددم ًجيادددده كايددددخا وقدددداد الددددحع م

 غلدددث المددداس ولهدددع  ددديد  ندددخ  قددداد لددده   هدددغ  دددالد القخ دددم أقدددجم مدددغ عدددحا يدددخوب عدددغ شددداوس قددداد أهدددػ ًددداتع 
 .(3)مههػد 

يمدددددد   عددددج  قددددس أقددددػاد العلمددددا  َددددم الددددخاوب ت دددديغ  تددددػثيقهع لدددده  َددددالخاوب   ددددجوق  غددددخب أويهددددع  وال التاااارجي :
ددددددعين المصلددددددق وي فيددددده أق  ال  ددددددارب روا لدددددده  َا ددددددت النعقددددددح وأ دددددداب الددددددحع م َدددددم كددددددس أًػالدددددده لجرجددددددة الن  

 ع  أعلع.
  هدددغ معددداذ هدددغ ع  ددداد هدددغ معددداذ هدددغ  ادددخ هدددغ ًسددداق العم دددخب ال ادددخب روا  الاااراوو الخاااامس والعذااارون:

 . 5)عمه مسلع  وأهػ داود
ددددا تعقااااب الااااذىبي : ذكددددخ  أهددددػ جعفددددخ العقيلددددم َددددم ال ددددعفا   وقدددداد: َددددم ًجيادددده وعددددع  ثددددع سدددداق لدددده ًددددجياا مػقَػ

 . 6) ئ جخا! بَعه  َ ر 
)قددداد أهدددػ ًددداتع  دددجوق لددديذ  ددده  ددد س وقددداد أهدددػ جعفدددخ العقيلدددم َدددم ًجياددده وعدددع  أقاااهال العمماااا  فاااي الاااراوو:

عددددده  وقددددداد اىجدددددخب عدددددغ أهدددددم داود أرا  مدددددات سدددددمة ثدددددالث وع دددددخيغ ومدددددائنيغ قلدددددت وأورد لددددده العقيلدددددم ًدددددجياا َر

                                                           
 .   34/546تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   3)
 .  546-545/ 34يمطخ: الماجر  فسه:   3)
 . 491/ 1ميداق االعنجاد:   1)
 . 9/83تهحيح النهحيح:   4)
 .   474- 471/ 36يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   5)
 .   44/ 4ميداق االعنجاد:   6)
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يدددددج َقدددداد العقيلدددددم والاددددػ  اب مػقدددددػه وقدددداد الدددددحع م عددددحا ال  قن دددددم الهددددغ ع ددددداس ا  مدددداق  القدددددجر  طددددام النًػ
م الدعخة روا عمه م ثالثة أًاديث  ع     3)ضعفه َو قاد اهغ ًهخ:  جوق  ي ه 

(3 . 
 عدددج تن ددد  أقدددػاد العلمدددا  َدددم الدددخاوب ت ددديغ قدددػد أهدددػ ًددداتع  دددجوق واهدددغ ًهدددخ  دددجوق  التااارجي  ااااين االقاااهال:

عددددده وعدددددػ مػقدددددػه وبمادددددس عدددددحا يهدددددع  وأورد  العقيلدددددم َدددددم ال دددددعفا  وقددددداد َدددددم ًجياددددده وعدددددع ألجدددددس ًدددددجي ث َر
ددددددعين المصلددددددق  هددددددس عددددددػ  ددددددجوق َيدددددده لدددددديغ  َا ددددددت النعقددددددح وأ دددددداب الددددددحع م ددددددع ن الددددددخاوب الن   ع    ال   

 أعلع.
لع هغ ع ج الكخيع الهمجا م اليامم الخازب  الراوو الدادس والعذرون:   هغ الم ع 

(1 . 
 . 4)ذكخ له العقيلم ًجياا  وما تعخض إلع ت عيفه تعقب الذىبي:

وقدددداد مددددخة ال  دددد س   وقددداد المسددددائم ثقددددة  ) قدددداد أهدددػ داود لدددديذ  دددده  دددد س  ددددجوق  أقااااهال العممااااا  فااااي الااااراوو:
ع ددددداد   وقددددداد ال صيدددددح  وكددددداق مدددددغ نيدددددار ثمدددددا   هدددددغ معمدددددخ: وقددددداد ال ددددددار  وقددددداد أهدددددػ ًددددداتع  دددددجوق    ددددده
وقدددداد مسددددلمة ال  دددد س  :قلددددت  مددددات  عددددج سددددمة ونمسدددديغ ومددددائنيغ :وقدددداد  وذكددددخ  اهددددغ ً دددداق َددددم الاقددددات  ثقددددة

دددم الدعدددخة روا عمددده   سدددلعأربعدددة وم ال  دددارب  ددده وقددداد أهدددػ عخوبدددة ك يدددخ مدددغ أعدددس الادددماعة ذكدددخ  اهدددغ عدددجب َو
اق  ث  ن ا    5)ثما ية  ك  قاد ال  ارب قاد لم  : ) و 

(6 . 
مغ هددددغ الح ددددع لددددع  التاااارجي  اااااين األقااااهال:   ددددغ  عددددج  قددددس أقددددػاد العلمددددا  ت دددديغ تددددػثيقهع لدددده  وقددددػد ع ددددج الددددًخ

 دددداًح ًددددجيث وكدددداق رجددددال  ددددالحا وكدددداق َددددم كنا دددده إسددددماد مقلددددػب َػقفندددده عليدددده َدددد هع وبدددده تعلددددق العقيلددددم 
دددددعفا  وال دددددعين المصلدددددق  مادددددس عدددددحا َفدددددم أضدددددعن أًػالددددده أ ددددده  دددددجوق  َددددد ورد  َدددددم ال   دددددع ن الدددددخاوب الن      

 َا ت النعقح وأ اب الحع م ع  أعلع.
سدددداق األسددددجب الصدددداشخب أهددددػ   ددددخ  ويقدددداد: أهددددػ ًفددددز  مددددخواق هددددغ   هددددغ ً الااااراوو الدااااابع والعذاااارون:
مغ الجم قم  . 7)ويقاد: أهػ ع ج الًخ

مددددخواق هددددغ   الجم ددددقم الصدددداشخا   َاقددددة  إمددددام. ضددددعفه اهددددغ ًدددددم  وأورد  العقيلددددم لكػ دددده  تعقااااب الااااذىبي:
 . 8)مخج ا  

 

                                                           
 .  461/ 8تهحيح النهحيح:   3)
 .   1/139النقخيح:   3)
  . 481/ 36تهحيح الكماد:   1)
 .  45/ 4ميداق االعنجاد:   4)
 . 467/ 9تهحيح النهحيح:   5)
 .  344/ 3الناريد الك يخ  لل  ارب:   6)
 .  199-198/ 37يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   7)
 .   91/ 4ميداق االعنجاد:   8)
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ددددددم كندددددداب  « الاقددددددات»ذكددددددخ  اهددددددغ ً دددددداق َددددددم كندددددداب  )أقااااااهال العممااااااا  فااااااي الااااااراوو: الاددددددخيفيمم: قدددددداد َو
 . 3)الجارقصمم: ثقة  وقاد اهغ قا  : ضعين 

 . 4)وضعفه اهغ ًدم   1) وقاد اهغ ًهخ: ) ثقة  3))قاد  حيع هغ معيغ: ال   س  ه وكاق مخج ا 
  عددددج  قددددس أقددددػاد العلمددددا  َددددم الددددخاوب ت دددديغ تػثيددددق إهددددغ ً دددداق والددددجارقصمم واهددددغ ًهددددخ التاااارجي  اااااين االقااااهال:
فه سددددػا اهددددغ  ف ه  أهددددػ   هددددغ ًدددددم َ نصدددد  ال ولددددع   ددددع  ددددع  ًدددددم  وتعق دددده اهددددغ ًهددددخ َددددم "النهددددحيح ": قددددائال: ض 

ع     علددددع لدددده سددددلفا َددددم ت ددددعيفه إال اهددددغ قددددا   وقددددػد اهددددغ قددددا   غيددددخ مقمدددد    َا ددددت النعقددددح وأ دددداب الددددحع م
 أعلع.

رب َددددم م ددددخح هددددغ عاعدددداق المعدددداَخب  أهددددػ الماددددعح الماددددخب  روا لدددده ال  ددددا  الااااراوو الثااااامن والعذاااارون:
 . 5)"أَعاد الع اد "وأهػ داود  والنخمحب  واهغ ماجه

 دددددجوق  يدددددخوب عدددددغ عق دددددة ممدددددا يخ ال يندددددا   عليهدددددا  َالادددددػاب تدددددخ  مدددددا ا فدددددخد  ددددده  وذكدددددخ   تعقاااااب الاااااذىبي:
ددددمددددغ أق قيددددس: إ دددده ممددددغ جددددا  مدددد  الحهدددداج إلددددع م ددددة  و    خالعقيلددددم َمددددا زاد َددددم تخجمندددده أ ادددد الممهميددددق  ح  ا 

 . 6)علع الكع ة
هددددغ معدددديغ ثقددددة اقدددداد ًددددخب عددددغ أًمددددج معددددخوه وقدددداد عامدددداق الددددجارمم عددددغ  ) ممااااا  فااااي الااااراوو:أقااااهال الع

 قلدددت وقددداد اهددددغ ً ددداق َدددم الاقددددات   صدددئ وي دددالن ثددددع قددداد َدددم ال ددددعفا  يدددخوب عدددغ عق ددددة ممدددا يخ ال ينددددا   
ا فدددخد  ددده ًو ددددع العقيلدددم عدددغ مػسدددع هددددغ داود هلغمدددم أ ددده كدددداق َدددم جدددير الحهدددداج  مددددا عليهدددا َالادددػاب تدددخ 

هددددغ يددددػ ذ َددددم تاري دددده وقدددداد اوقددددج جدددددم هددددحلظ   ًا ددددخوا اهددددغ الدبيددددخ ورمددددػا الكع ددددة  ددددالممهميق ا نهددددعالددددحيغ 
 . 8)تا عم ثقة  :هلم )وقاد الع   7)هغ عجب وله غيخ ما ذكخت وأرجػ أ ه ال   س  ه 

 عدددج  قدددس أقدددػاد العلمدددا  ت ددديغ  تػثيدددق  حيدددع هدددغ معددديغ والعهلدددم وقدددػد أًمدددج :معدددخوه  وقدددػد اهدددغ  التااارجي :
وذكدددددخ  اهدددددغ ً ددددداق َدددددم ثقاتددددده وقػلددددده:   صدددددئ وي دددددالن يخوب عدددددغ  : دددددجوق  وأرجدددددػ أ ددددده ال ددددد س  ددددده  عدددددجب

وقددددػد اهدددددغ ًهددددخ مق ددددػد  والقدددددػد العددددجد الػسددددث َيددددده:  عق ددددة ممددددا يخ اليندددددا   عليهددددا وضددددع فه اهدددددغ الهددددػزب  
تفدددددخد   تػثيقددددده  وعدددددجم ت دددددعيفه م صلقدددددا  هدددددس ي دددددخوا ًجياددددده لععن دددددار إذا واَدددددق الاقدددددات  وال   حنمدددددس عدددددػ عدددددجم 

ن   ار   م ا و اَق الا  ق ات  قاد ع  و ا  ات و اال  ا ا  ف خد مغ الخ   ػ اب َ م أمخ  تخ  م  إهغ ً اق: )و الا 
(9 . 

                                                           
  33/315ا ماد تهحيح الكماد:   3)
 .  459/ 4ت ريد اهغ معيغ )روا ة الجورب :   3)
 .  536تقخيح النهحيح: ص  1)
ل ع  اىثار   هغ ًدم القخش م:   4)  .  198/ 3الم ح 
 . 8-7/ 38يمطخ: تهحيح الكماد َم أسما  الخجاد:   5)
 . 337/ 4ميداق االعنجاد:   6)
 . 31/355تهحيح النهحيح:   7)
 . 439: ت ريد الاقات  للع هلم: ص  8)
ً   اق:   9) يغ مغ المحجثيغ وال عفا  والمنخوكيغ   هغ   . 38/ 1المهخًو
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م ال ادددخب  روا لدددده  الاااراوو التاساااع والعذااارون: الممدددحر هدددغ مالدددظ هدددغ قصعدددة  أهدددػ   دددخة الع دددجب  ثدددع العدددَػ
 . 3)الهماعة

 . 3)مغ ثقات النا عيغ  أورد  العقيلم َم ال عفا   وما ذكخ  ي ا يجد علع ليمه تعقب الذىبي:
دددددخ ا  ) أقاااااهال العمماااااا  فاااااي الاااااراوو: ي  دددددغ أهيددددده: مدددددا علمدددددت إ ال  ن  دددددغ ًم دددددس  ع  دددددج ه  م   ً دددددغ أ  ق ددددداد  قددددداد  دددددالل  ه  و 

دددددغ ممادددددػر ق ددددداد  إسدددددحاق ه  دددددائم: ثقدددددة  و  دددددة    والم س  ر ع  ددددديغ  وأهدددددػ ز  دددددغ م ع  ي دددددع ه  دددددغ   ح  دددددغ أ هدددددم ع  مغ  ه  ع دددددج الدددددًخ
دددداق   دددج ه دددغ سدددعج: ك  م  ق ددداد م ح  م  َقدددداد: أ ه دددػ   دددخة أًدددح إلم و  دددغ أ ه دددم   دددخة  وعصيدددة العدددَػ دددات ع: سددد س أ ه دددم ع   ً

ً   دددداق َ ددددم كندددداب  ثقددددة  كايددددخ الحددددجيث  ولدددديذ كددددس أًددددج  حددددنج  دددده  قيددددس: مددددات ق ددددس الحسددددغ  قليددددس وذكخ  اهددددغ  
دددداق  مددددغ َاددددحا  المدددداس  ق دددداد: ك  ددددخ . مددددات سددددمة ثمدددداق أو تسدددد  وم ددددة  وأو ددددع "الاقددددات"  و  َلددددج َ ددددم  نددددخ ع م 

ددددخ اهددددغ ع يددددخة علددددع العددددخاق  وكدددداق ممددددغ   صددددئ  أق  اددددلم عليدددده الحسددددغ  َاددددلع عليدددده  وذلددددظ َ ددددم إمددددارة ع م 
دددددددد "األدب" وروا لدددددددده م  اسن ددددددددهج  دددددددده ال  ددددددددارب َ ددددددددم "الاددددددددحيل" وروا ل دددددددده  َ ددددددددم " القددددددددخا ة نلددددددددن ا مددددددددام" َو

 . 1)ال اقػق 
وأورد    عدددددج  قدددددس أقدددددػاد العلمدددددا  ت ددددديغ تدددددػثيقهع لددددده وعغ ت دددددعين العقيلدددددم لددددده قددددداد اهدددددغ ًهدددددخ:) التااااارجي :

 . 4)العقيلم َم ال عفا  ولع يحكخ َيه قجًا ألًج 
هدددددغ اوالقدددددػد العدددددجد الػسدددددث َيددددده : عدددددػ عدددددجم ا شدددددالق هن دددددعيفه  مصلقدددددا والدددددحب تميدددددس إليددددده الدددددمفذ عدددددػ قدددددػد 

ددددا  ددددػ اب َ ددددم أمددددخ  تددددخ  م  دددداتً اق:)و الا  ددددا و اَددددق الا  ق  ن   ددددار   م  ع  و ا  ددددات و اال  ددددخد مددددغ الخ   ا  ف 
َا ددددت النعقددددح ع     5)  

 ع  أعلع.
خ ب   روا ل ه  الهماعة الراوو الثالثهن: الم خ هغ  ميس الماز م  أهػ الحسغ  المحػب ال  ا 

(6 . 
ه َدددددم  ددددديد أعدددددس مدددددخو  يدددددخوا عدددددغ جماعدددددة مدددددغ  دددددغار الندددددا عيغ  ثقدددددة ًهدددددة  محدددددنج  ددددد  تعقاااااب الاااااذىبي:

 . 7)الاحاح  ولػال أق العقيلم ذكخ  ما ذكخته
هددددغ ا) قدددداد أهددددػ ًدددداتع عددددغ هددددغ المددددجيمم مددددغ الاقددددات وقدددداد عامدددداق الددددجارمم عددددغ  :أقااااهال العممااااا  فااااي الااااراوو 

معددددديغ ثقدددددة وكدددددحا قددددداد المسدددددائم وقددددداد أهدددددػ ًددددداتع ثقدددددة  ددددداًح سدددددمة   وقددددداد الع ددددداس هدددددغ مادددددعح المدددددخوزب 
هلغمدددددم أق هدددددغ الم دددددار  سددددد س عدددددغ الم دددددخ هدددددغ  دددددميس َقددددداد ذا  أًدددددج اىندددددحيغ لدددددع   دددددغ أًدددددج مدددددغ أ دددددحاب 

                                                           
 .  533-518/ 38يمطخ: تهحيح الكماد:   3)
 .  383/ 4ميداق االعنجاد:   3)
 . 38/518تهحيح الكماد:   1)
 . 31/111تهحيح النهحيح:   4)
يغ   هغ ً اق:   5)  . 38/ 1المهخًو
 .  184-181-39/179يمطخ: تهحيح الكماد:   6)
 .  358/ 4ميداق االعنجاد:   7)
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ال ليدددددس يجا يددددده وقددددداد الع ددددداس كددددداق الم دددددخ إمامدددددا َدددددم العخبيدددددة والحدددددجيث وعدددددػ أود مدددددغ أضهدددددخ السدددددمة  مدددددخو 
 . 3)وجمي  نخاساق وكاق أروا الماس عغ  ع ة 

عدددػ سددد ح ذكدددخ العقيلدددم لددده َدددم  وال  دددجرب مدددا  عدددج  قدددس أقدددػاد العلمدددا  َدددم الدددخاوب ت ددديغ تدددػثيقهع لددده  التااارجي :
  نا ه  َا ت النعقح وأ اب الحع م ع  أعلع.

ػب  أهددددػ أيددددػب  حيددددع هددددغ سددددعيج هددددغ أ دددداق هددددغ سددددعيج هددددغ العدددداص  القخ ددددم األمدددد والثالثااااهن: حااااادوالااااراوو ال
م  روا له الهماعة  . 3)الكَػ

م   الل الحجيث  وذكخته الق العقيلم ذكخ  َم ال عفا  تعقب الذىبي:  . 1)األمػب الكَػ
ددددس: لددددع   ددددغ لدددده ًخكددددة َ ددددم الحددددجيث أقااااهال العممااااا  فااااي الااااراوو: م     ً ددددغ  ددددج ه  م   ً ددددغ  أ  ددددغ    )ع  ق دددداد أ ه ددددػ داود   ع  و 
ددددددس: لدددددديذ   دددددده   م     ً ددددددغ  دددددج ه  م   ً ددددددغ  األعمددددددر غخائددددددح أ  دددددديغ: ع ددددددػ  مددددددغ أعددددددس   دددددد س  عمددددددج  ع  ددددددغ م ع  ي ددددددع ه  ددددددغ    ح  و ع 

دددددغ عمدددددار المػ دددددلم  والدددددجارقصمم الادددددجق  لددددديذ   ددددده   ددددد س  وعمددددده ا  دددددا: ثقدددددة  دددددغ ع  دددددج   ه  دددددج ه  م  ق ددددداد م ح   :و 
ق دددددداد أ ه ددددددػ داود : ال  دددددد س  دددددده ثقددددددة  ثقددددددة  ددددددائم: لدددددديذ  دددددده  دددددد س و  ق دددددداد الم س  ً   دددددداق َدددددد  و  م كندددددداب وذكددددددخ  اهددددددغ  
 . 4)روا له الهماعة   "الاقات"

ولددددع   ددددع فه أًددددج سددددػا العقيلددددم ولددددع يددددحكخ   عددددج تن دددد  أقددددػاد العلمددددا  َددددم الددددخاوب ت دددديغ تددددػثيقهع لدددده  التاااارجي :
عيفه  َا ت النعقح وأ اب الحع م ع  أعلع. س  ا    لن  

هدددغ ا حيدددع هدددغ أهدددم كايدددخ الصدددائم   أهدددػ  ادددخ اليمدددامم  واسدددع أهدددم كايدددخ  دددالل  والثالثاااهن: نيالاااراوو الثاااا
 . 5)المنػكس  وقيس:  سار  وقيس:   يث  وقيس ديمار  روا له الهماعة

 . 6)أًج االعالم االث ات  ذكخ  العقيلم َم كنا ه  ولهحا أوردته تعقب الذىبي:
ددددػد: :أقااااهال العممااااا  فااااي الااااراوو  ددددغ أ هددددم  )عددددغ أيددددػب السدددد نيا م   ق  ي ددددع ه  ددددا  قددددم علددددع وجدددده األرض ماددددس   ح  م 

ا يددددخ  وعددددغ   ايددددخ  ددددخ ب  أعلددددع  حددددجيث أعددددس المجيمددددة مددددغ  حيددددع اهددددغ أ هددددم ك  ددددا أعلددددع أًددددجا  عددددج الد ع  وقدددداد أيددددػب م 
ددددداق   دددددخ ب     وك  ا يدددددخ أًسدددددغ ًددددجياا مدددددغ الد ع  ددددغ أ هدددددم ك  ي دددددع ه  دددددػد:   ح  دددددع   ة   ق  يج القصددددداق: سددددمعت    دددددع  دددددغ س  ي ددددع ه    ح 

دددع     دددخ ب     ا يدددخ علدددع الد ع  ي دددع ه دددغ أ هدددم ك  دددغ أهيددده:  حيدددع ه دددغ أ هدددم   ة  قدددجم   ح  ق ددداد ع  دددج   ه دددغ أًمدددج ه دددغ ًم دددس ع  و 
ددددغ  ي دددع ه  دددخ ب  َدددالقػد قدددػد   ح  يج  َدددإذا نالفددده الد ع  دددع  دددخ ب  ويحيددددع ه دددغ س   ايدددخ مدددغ أث دددت المددداس  إ مدددا  عدددج مددد  الد ع 

ا يددددخ  دددداق   عدددد أ هددددم ك  ق دددداد العهلددددم: ثقددددة  ك  ق دددداد أ ه ددددػ ج مددددغ أ ددددحاب الحددددجيث.و  ددددغ   و  ًدددداتع: إمددددام ال  حددددجث إال ع 

                                                           
 .  418-31/417يمطخ تهحيح النهحيح:   3)
 .  131-138/ 13يمطخ: تهحيح الكماد:   3)
 .  131-138/ 13يمطخ: تهحيح الكماد:   1)
 . 133-13/133يمطخ: الماجر  فسه:   4)
 . 533-515-514/ 13يمطخ: الماجر  فسه:   5)
 . 413/ 4ميداق االعنجاد )  6)
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ً   ددداق َ دددم كنددداب "الاقدددات"  ثقدددة  ددداق  ي ددد وذكدددخ  اهدددغ   دددخ العقيلدددم: ك  ف  ع  ق ددداد أ ه دددػ ج  ق ددداد أ ه دددػ ًددداتع  حكخ  الندددجليذ و  و 
سال  وقج رأا أ سا   أ  ا:  . 3) الم َ م المسهج الحخام رؤية ولع  سم  ممه  روا عغ أ   ذ م خ 

وبع دددددهع قددددداد عمددددده يدددددجلذ ناػ دددددا عدددددغ أ دددددذ هدددددغ   عدددددج  قدددددس أقدددددػاد العلمدددددا  ت ددددديغ تدددددػثيقهع لددددده  التااااارجي :
دددددعيفه مصلقدددددا   مالدددددظ   م دددددغ إغفددددداد  وال  َدددددالخاوب لدددددع   دددددع فه أًدددددج ولكدددددغ ث دددددت تجليسددددده َدددددال  صلدددددق القدددددػد هن  

  أعلع.ع   تجليسه  َفم أد ع أًػاد  م غ القػد أ ه ثقة يجلذ  َا ت النعقح وأ اب الحع م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 519-13/517يمطخ: تهحيح الكماد:   3)
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 الخاتمة
دددددت   دددددجوث النادددددحين والنحخيدددددف َدددددم  ج  ع  دددددة أًدددددػالهع   ددددد س تدددددام أمدددددخ منعدددددحر  ًو ا ًاشدددددة  علدددددع الخجددددداد ومعَخ

النددددددم    نقددددددادات ددددددات العلميددددددة وا ق  ع  أسددددددما  الددددددخواة وارد  وكددددددحلظ ال لددددددث هدددددديغ النددددددخاجع واقدددددد   ولددددددحلظ َددددددإق الن  
مدددده   دددددد وجههددددا ا مددددام الحدددداَ   ددددمذ الددددجيغ الددددحع م ) ميددددداق االعنددددجاد َددددم  قددددج الخجدددداد   :َددددم كنا دددده دددددد ًر

مدددددده  دددددددد  ً ددددددام ا مددددددام العقيلددددددم أل    قددددددة همقددددددج الددددددخواة وتمحدددددديزعل   ن  )ال ددددددعفا  الك يددددددخ  الم  : َددددددم كنا دددددده دددددددد ًر
ددددعددددػ تن دددد  ا هدددداروا دددداتهع مددددغ ًيددددث الق ددددػد والددددخد  لدددديذ المقاددددج مم الحدددداَ  الددددحع م مددددغ َ  تصاق  لعاددددخات والس 

ثيغأ ادددددخ ال دددددج   ددددد  اددددداَا  إ   م ح  عندددددجليغ  الدددددحيغ ومدددددغ أئمدددددة الهدددددخح والنعدددددجيس الم   مددددد  الم دددددالن ق دددددس المػاَدددددق  جال  وع 
ددددد دددددجة والنسددددداعس َدددددإذا رأا  ددددد ق ا مدددددام العقيلدددددم قدددددج أ ددددداب َدددددم تخجمدددددة الدددددخاوب واَقددددده علدددددع ذلدددددظ ل  س  مػا مدددددغ ال  

العقيلددددم وقددددج   ددددين عليدددده  عددددس الفػائددددج لحدددداَ  ذلددددظ  وقددددج   نفددددم  مددددا ذكددددخ  اوأثمددددع عليدددده وعمددددس  مقن ددددع 
ددددق  العلميددددة المهمددددة َددددم النخجمددددة  ومدددد  اعنجالدددده َإ دددده     وي ددددنج َددددم  ػ َددددم ع ارتدددده علددددع ا مددددام العقيلددددم أًيا ددددا  س 

مددددده   دددددددددددد     غ المدددددجيمم دددددددددددددددددددددخجمة علدددددم اهددددددددددددددا َدددددم تددددددددددالمكيدددددخ عليددددده كم  و   ادددددن را وأًيا دددددا  وغيدددددخ      دد ًر
دددل   ع   ددده َدددم العقيدددجة مدددغ الدددخواة   و ددداه ك يدددخة مددد  أق الدددخاوب قدددج وقددد  َدددم أمدددػر عطيمدددة  مادددس إ كدددار أمدددخ م س 

ددددددد دددددددر  أوالم  ج  ا سدددددددالمية مادددددددس إ كدددددددار الميدددددددداق  أوالن ل ددددددد  ذ  ه جعدددددددة ممكدددددددخة مادددددددس الق  لدددددددػ  وغيخعدددددددا مدددددددغ ح  أوالغ  ا 
وعمددددج أعددددس الحددددجيث   عطدددديع الم ا ددددة عمددددج أعددددس ا سددددالم عامددددة رالقددددج وعددددػ َددددم كددددس ذلددددظ إمددددام ك يددددخ  األمددددػر
 عجيس علع وجه أنز.خح والن  وعمج الم نغليغ  اله    نا ة
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 :المرادر والمراجع
ددددة األ  ا    -3 هددددغ عا ددددع  خ  عمددددخ يػسددددن هددددغ ع ددددج   هددددغ   هددددغ ع ددددج ال  دددد ػ ددددحاب: أهددددسددددنيعاب َددددم معَخ

  لسددددددددمة 3عددددددددد   تحقيدددددددق: علددددددددم   ال هددددددداوب  دار الهيددددددددس  هيدددددددخوت   461الممدددددددخب القخش دددددددم )ت: 
 م.3993 -د دع3433

دددددددددددددأعيددددددددددددداق الع   -3 دددددددددددددخ وأعدددددددددددددػاق الم  ا  ع: ا  خ:  دددددددددددددالح الدددددددددددددجيغ نليدددددددددددددس هدددددددددددددغ أي دددددددددددددظ الادددددددددددددفجب)المنَػ
جكنػر   المحقق: الددددجكنػر علددددم أهدددددػ زيددددج  الددددجكنػر   يددددس أهدددددػ ع ددددمة  الددددجكنػر   مػعددددج  الددددددعددددد764

 -الما دددددخ: دار الفكدددددخ المعا دددددخ  هيدددددخوت  قدددددجم لددددده: مدددددازق ع دددددج القدددددادر الم دددددار   محمدددددػد سدددددالع   
 م.3998 - ددعد3438الص عة األولع  سػريا  –ل ماق  دار الفكخ  دم ق 

إ مدددددداد تهددددددحيح الكمدددددداد َددددددم أسددددددما  الخجدددددداد: مغلصدددددداب هددددددغ قلدددددديج هددددددغ ع ددددددج   ال  هددددددخب الماددددددخب  -1
ع: الح ددددخب الحمفددددم  أهددددػ ع ددددج  مغ عددددادد  د عددددد763   عددددال  الددددجيغ )المنددددَػ المحقددددق: أهددددػ ع ددددج الددددًخ

 الص عددددددددة  الما ددددددددخ: الفدددددددداروق الحجياددددددددة للص اعددددددددة والم ددددددددخ  أهددددددددػ   أسددددددددامة هددددددددغ إهددددددددخاعيع  و هددددددددغ   
 .م3113 - دد  عد3433األولع  

 أهددددددػ : نقدددددا  َددددددم َ ددددددائس الاالثددددددة األئمددددددة الفقهددددددا  مالدددددظ وال دددددداَعم وأهددددددم ًميفددددددة رضددددددم   عددددددمهعا  -4
ع: اعمددددخ يػسددددن    عددددد 461هددددغ ع ددددج   هددددغ   هددددغ ع ددددج ال ددددخ هددددغ عا ددددع الممددددخب القخش ددددم )المنددددَػ

 هيخوت. –دار الكنح العلمية 
الف دددددس   هدددددغ شددددداعخ المقجسدددددم ال دددددي ا م   هدددددػث: أق  األ سددددداب المنفقدددددة َدددددم ال دددددث المنماثلدددددة َدددددم الدددددم   -5

 –لحددددددػت  دار الكنددددددح العلميددددددة    تحقيددددددق: كمدددددداد يػسددددددن اددددددددعد517المعددددددخوه  دددددداهغ القيسددددددخا م )ت:
 د.ددع3433  لسمة 3هيخوت   

عددددد   563) ت:  سددددعج ع ددددج الكددددخيع هددددغ   هددددغ مماددددػر النميمددددم السددددمعا م المددددخوزب  ػاأل سدددداب: أهدددد -6
مغ هددددددغ  حيددددددع الم   ددددددمددددددم الي  ل   ع  تحقيددددددق: ع ددددددج الددددددًخ ا م  و نددددددخوق  مهلددددددذ دائددددددخة المعدددددداره العاما يددددددة  م 

 م.3963 -د دددع3183  لسمة 3ًيجر   اد   
ة: أ خم هغ ضيا  العمخب    سا   حػث َم ت    -7  .4هيخوت     –ريد السمة الم َخ
ع:  -8 ال جا ددددة والمها ددددة: أهدددددػ الفددددجا  إسددددماعيس هدددددغ عمددددخ هدددددغ كايددددخ القخ ددددم ال ادددددخب ثددددع الجم دددددقم)المنَػ

 - دعددددددد3418األولددددددع الص عددددددة الما ددددددخ: دار إًيددددددا  النددددددخاث العخبددددددم    المحقق: علددددددم  دددددديخب دعددددددد774
 م.3988

ددددد -9 ه  دددددم ائس: إهدددددخاعيع هدددددغ إهدددددخاعيع هدددددغ ًسدددددغ اللقدددددا م  ه ه  سدددددائس  دددددالنعخيف هدددددخواة ال   اَ دددددس وأجمدددددس الػ  ة المح 
ع: دراسدددددة وتحقيدددددق: د.  دددددادب هدددددغ   هدددددغ  د  دددددددع3143أهدددددػ ا مدددددجاد  هخعددددداق الدددددجيغ المدددددالكم )المندددددَػ

مخكددددددددددد المعمدددددددددداق لل حددددددددددػث والجراسددددددددددات ا سددددددددددالمية وتحقيددددددددددق النددددددددددخاث  الما ددددددددددخ:  سددددددددددالع  د  عمدددددددددداق
 م.3133 -د ددع3413الص عة األولع نخجمة  اليمغ وال
غ  سددددصام ددددددددددددغ عددددػق هددددغ زيدددداد هددددددددددددددريد اهددددغ معدددديغ )روا ددددة الددددجورب : أهددددػ زكخيددددا  حيددددع هددددغ معدددديغ ه تدددد -31
ع: دددددددددددددددددده مغ المدددددددخب  دددددددالػال   ال غدددددددجادب )المندددددددَػ المحقدددددددق: د.أًمدددددددج    دددددددػر  عدددددددد  311غ ع دددددددج الدددددددًخ
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الص عددددددددة  م ددددددددة الم خمددددددددة  -العلمددددددددم و ًيددددددددا  النددددددددخاث ا سددددددددالمم الما ددددددددخ: مخكددددددددد ال حددددددددث  سددددددددين 
 .م 3979 – عدد3199األولع

ًالدددددددة  المحقق:ع ددددددج المعصدددددددم قلعهددددددم  لدددددددع ه  ريد الاقددددددات: أًمدددددددج هددددددغ ع دددددددج   هددددددغ  ددددددالل الع   تدددددد -33
 –عدددددددددد 3415 الفهخسدددددددددة: مفهدددددددددخس علدددددددددع العمددددددددداويغ الخئيسدددددددددية  الما دددددددددخ: دار ال ددددددددداز  سدددددددددمة الم دددددددددخ:

 .م3985
ع: ريد الك يدددددددخ:   النددددددد -33  هدددددددغ إسدددددددماعيس هدددددددغ إهدددددددخاعيع هدددددددغ المغيدددددددخة ال  دددددددارب  أهدددددددػ ع دددددددج   )المندددددددَػ

ش دددددد  تحددددددت مخاق ددددددة:   ع ددددددج  الددددددجكغ  –  الص عة: دائددددددخة المعدددددداره العاما يددددددة  ًيددددددجر   دددددداد ددددددددعد356
 المعيج ناق.

د   تحقيدددددق : د. ددددددع461  دددددخ أًمدددددج هدددددغ علدددددم هدددددغ ثاهدددددت ال صيدددددح ال غدددددجادب )  ػريد  غدددددجاد: أهددددد تددددد -31
 م.3113 -دددع3433  لسمة 3هيخوت    –معخوه  دار الغخب ا سالمم   ار عػاد 

عددددد   573القاسددددع علددددم هددددغ الحسددددغ هددددغ ع ددددة   المعددددخوه  دددداهغ عسددددا خ )ت:  ػريد دم ددددق: أهدددد تدددد -34
 م.3995 - ددعد3435تحقيق: عمخو هغ غخامة العمخوب  دار الفكخ  لسمة 

يدددداتهع: أهدددد تدددد -35   هددددغ أًمددددج هددددغ ربيعددددة هددددغ سددددليماق هددددغ سددددليماق   هددددغ ع ددددج  ػريد مػلددددج العلمددددا  وَو
عدددددد   تحقيدددددق: د.ع دددددج   أًمدددددج سدددددليماق الحمدددددج  دار العا دددددمة ددددددد 179نالدددددج هدددددغ زبدددددخ الخبعدددددم )ت: 

 د.ددع3431  لسمة 3الخياض   
ع:  -36 تهددددحيح النهددددحيح: أهددددػ الف ددددس أًمددددج هددددغ علددددم هددددغ   هددددغ أًمددددج هددددغ ًهددددخ العسددددقال م )المنددددَػ

 .ددعد3136 الص عة األولع  المعاره المطامية  الهمجد  الما خ: مص عة دائخة ددع853
مغ هددددددغ يػسددددددن اهددددددغ الدكددددددم أهددددددم    -37 تهددددددحيح الكمدددددداد َددددددم أسددددددما  الخجدددددداد: يػسددددددن هددددددغ ع ددددددجالًخ

دددددل  الق ددددداعم الك   هيدددددخوت   –   تحقيدددددق: د.  دددددار عدددددػاد معدددددخوه  ممسسدددددة الخسدددددالة دددددددعد743ب) د   دددددم الم 
 م.3981 - دددعد3411  لسمة 3 
دددددد -38 والنعددددددجيس  جمدددددد  وتختيددددددح: السدددددديج أهددددددػ المعدددددداشم الم ددددددػرب  ًسددددددغ ع ددددددج المددددددمعع ام  َددددددم الهددددددخح اله 

دددد مددددج مهددددجب المسددددلمم  ل     ددددعيجب  الددددجكنػر مح  ددددج نليددددس الا  ددددج الددددخزاق عيددددج  محمددددػد محم   م  أًمددددج ع   
لددددم  إهددددخاعيع   المددددػرب  ددددغ إهددددخ اعيع الدام  الص عددددة األولددددع  ل مدددداق  –الما ددددخ: عددددالع الكنددددح  هيددددخوت  أ م 

 م.3993 -عد3433
غ ددددددددددددغ ع دددددج   هددددغ أهدددددم ال يدددددخ هدددددددددددج هددددددددددددنال ددددة تدددددحعيح تهدددددحيح الكمدددداد َدددددم أسدددددما  الخجددددداد: أًم -39

ع   المحقق: دددددددعد931 عدددددج  ع دددددج العلددددديع ال درجدددددم األ ادددددارب السددددداعجب اليممدددددم   دددددفم الدددددجيغ )المندددددَػ
 / هيددددددخوت  ًلددددددح -الما ددددددخ: م نددددددح المص ػعددددددات ا سددددددالمية/دار ال  ددددددائخ  ع ددددددج الفندددددداح أهددددددػ غددددددجة 

 د.ددع3436الص عة ال امسة  
ر الكاممددددة َددددم أعيدددداق المائددددة الااممددددة: أهددددػ الف ددددس أًمددددج هددددغ علددددم هددددغ   هددددغ أًمددددج هددددغ ًهددددخ ر  الددددج   -31

ع:  الما دددددددخ: مهلدددددددذ دائدددددددخة المعددددددداره  اق ندددددددد  المحقق:   ع دددددددج المعيدددددددج ددددددددع853العسدددددددقال م)المنَػ
 م.3973 -ددع3193الاا ية  الص عة  اد/ الهمج  يجر ً -العاما ية 
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مغ هدددددغ الغددددددب ) ت: د   -33    دددددددعد3367يدددددػاق ا سدددددالم:  دددددمذ الدددددجيغ أهدددددم المعدددددالم   هدددددغ ع دددددج الدددددًخ
 3433  لسدددددمة 3ل مددددداق     –تحقيدددددق: سددددديج كسدددددخوب ًسدددددغ  الما دددددخ: دار الكندددددح العلميدددددة  هيدددددخوت 

  م.3991 -دعد
الحسددددديمم  دددددمذ الدددددجيغ أهدددددػ المحاسدددددغ   هدددددغ علدددددم هدددددغ الحسدددددغ هدددددغ ًمددددددة : ذيدددددس تدددددحكخة الحفدددددا  -33

ع:   - دددددددددددعد3439دار الكندددددددددح العلميدددددددددة  الص عدددددددددة األولدددددددددع  عدددددددددد   765الجم دددددددددقم ال ددددددددداَعم )المندددددددددَػ
 م.3998

مغ هدددددددددغ أهدددددددددم   دددددددددخ  -31  تجدددددددددالد الدددددددددجيغ السددددددددديػشم) ذيس]ش قدددددددددات الحفدددددددددا  للدددددددددحع م[: ع دددددددددج الدددددددددًخ
 الما خ: دار الكنح العلمية. عد  المحقق: ال يد زكخيا عميخات 933

  هدددددغ أهدددددم   دددددخ هدددددغ أيدددددػب هدددددغ سدددددعج  دددددمذ الدددددجيغ اهدددددغ قددددديع زاد المعددددداد َدددددم عدددددجب نيدددددخ الع ددددداد:  -34
ع:  م ن دددددددة الممدددددددار ا سدددددددالمية   -الما دددددددخ: ممسسدددددددة الخسدددددددالة  هيدددددددخوت  عدددددددد  753الهػزيدددددددة )المندددددددَػ

 م.3994عد /3435 السا عة والع خوق  الكػيت الص عة
أهدددددػ الحسدددددغ علدددددم هدددددغ عمدددددخ هدددددغ أًمدددددج هدددددغ مهدددددجب هدددددغ مسدددددعػد هدددددغ  :سدددددماالت الحدددددا ع للدددددجارقصمم -35

ع: المعما  عد .185ق هغ ديمار ال غجادب الجارقصمم )المنَػ
سددددديخ أعددددددالم المدددددد ال :  ددددددمذ الدددددجيغ أهددددددػ ع ددددددج     هددددددغ أًمددددددج هدددددغ عامدددددداق هددددددغ ق ا  مدددددداز الددددددحع م  -36

ع :  الما دددددخ:  المحقدددددق: مهمػعدددددة مدددددغ المحققددددديغ  إ دددددخاه ال ددددديد  دددددعيح األر ددددداؤو  عدددددد  748)المندددددَػ
 م.3985 - ددعد3415الص عة الاالاة  ممسسة الخسالة 

ع:  ال ددددددعفا  الك يددددددخ: -37 أهددددددػ جعفددددددخ   هددددددغ عمددددددخو هددددددغ مػسددددددع هددددددغ ًمدددددداد العقيلددددددم الم ددددددم )المنددددددَػ
الص عدددددة  هيدددددخوت  –الما دددددخ: دار الم ن دددددة العلميدددددة  المحقدددددق: ع دددددج المعصدددددم أمددددديغ قلعهدددددم  د  دددددددع133

 م.3984 - ددعد3414األولع  
خ:  ددددددمذ الددددددجيغ أهددددددم ع ددددددج     هددددددغ أًمددددددج هددددددغ عامدددددداق هددددددغ ق ا  مدددددداز   دددددد ددددددخ مددددددغ غ  خ َددددددم ن    ددددددالع   -38

عدددددد   تحقيدددددق: أهدددددم عددددداجخ   السددددددعيج هدددددغ  سددددديػ م زغلدددددػد  دار الكندددددح العلميددددددة 748الدددددحع م )ت: 
 هيخوت. –
ددددددة الخجدددددداد: أهددددددػ ع ددددددج   أًمددددددج هددددددغ   هددددددغ ًم ددددددس هددددددغ عددددددالد هددددددغ أسددددددج ال ددددددي ا م ل ددددددالع   -39 س ومعَخ

ع:  الما ددددددددخ: دار ال ددددددددا م  الخياض الص عددددددددة : و ددددددددم   هددددددددغ   ع دددددددداس   المحققددددددددددعد343)المنددددددددَػ
 م .3113 -د ددع3433الاا ية  

ددددج   الع ددددجب َددددنل ال دددداب َددددم الك   -11 م  مددددع واأللقدددداب: أهددددػ ع ددددج     هددددغ إسددددحاق هددددغ   هددددغ  حيددددع هددددغ م 
ع:   –السدددددعػد ة  -الما دددددخ: م ن دددددة الكدددددػثخ   المحقق: أهدددددػ قني دددددة  طدددددخ   الفاريددددداهم دددددددعد195)المندددددَػ
 م.3996 -د ددع3437الص عة األولع الخياض 

  هدددددددغ م دددددددخم هدددددددغ علدددددددع  أهدددددددػ الف دددددددس  جمددددددداد الدددددددجيغ اهدددددددغ ممطدددددددػر األ ادددددددارب : لسددددددداق العدددددددخب -13
 عدددد.3434  لسمة 1هيخوت    –عد   دار  ادر733الخويفعع األَخيقع)ت
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دددددالم   -13 يغ مدددددغ المحدددددجثيغ وال   هدددددغ ً ددددداق هدددددغ معددددداذ  ندددددخوكيغ:   هدددددغ ً ددددداق هدددددغ أًمدددددجفا  والم  ع  هدددددخًو
ع: ا عددددددد  المحقق: محمددددددػد إهددددددخاعيع 154هددددددغ م ع  ددددددج   النميمددددددم  أهددددددػ ًدددددداتع  الددددددجارمم  ال  سددددددنم )المنددددددَػ

 .ددعد3196الص عة األولع  ًلح  –الما خ: دار الػعم  زايج 
ع  اىثدددددددار: أهدددددددػ   علدددددددم هدددددددغ أًمدددددددج هدددددددغ سدددددددعيج هدددددددغ ًددددددددم األ جلسدددددددم القخش دددددددم الطددددددداعخب ل دددددددح  الم   -11

ع:   ريد. ت أوش   سمة الص عة: هجوق  هيخوت   –د   الما خ: دار الفكخ ددع456)المنَػ
عددددددد   ت ددددددخيج:  ددددددمذ 773تدددددداج الددددددجيغ ع ددددددج الػعدددددداب هددددددغ تقددددددم الددددددجيغ السدددددد  م)ت :معهددددددع ال دددددديػخ -14

عدددددددد   تحقيدددددددق: د.   دددددددار عدددددددػاد  و رائدددددددج 759ع دددددددج   هدددددددغ سدددددددعج الادددددددالحم الحم لدددددددم)تػ الدددددددجيغ أهددددددد
 .م3114  3دار الغخب ا سالمم   يػسن العم  م  و ماصفع إسماعيس األعطمم  

  رواس قلعدددددده جددددددم   اًددددددث َددددددم مػسددددددػعة الفقدددددده ا سددددددالمم جامعددددددة . . دأ :معهددددددع لغددددددة الفقهددددددا  -15
الملددددددظ سددددددعػد  الخيدددددداض   د. ًامددددددج  ددددددادق قمي ددددددم   مددددددجرس المعدددددداجع والماددددددصلحات َددددددم جامعددددددة 

 الص عددددددة ل مدددددداق  –ال نددددددخود والمعددددددادق  ددددددالطهخاق  دار المفددددددائذ للص اعددددددة والم ددددددخ والنػزيدددددد    هيددددددخوت 
 م.3988 - دد ه3418 م  الص عة الاا ية3985 -  ددع3415األولع: 

ع: : معهددددددع مقدددددداييذ اللغددددددة -16 أًمددددددج هددددددغ َددددددارس هددددددغ زكخيددددددا  القدويمددددددم الددددددخازب  أهددددددػ الحسدددددديغ )المنددددددَػ
 م.3979 - دعد3199ع ج السالم   عاروق  دار الفكخ   عد  تحقيق:195

دددددالم   -17 فا :  دددددمذ الدددددجيغ أهدددددػ ع دددددج     هدددددغ أًمدددددج هدددددغ عامددددداق هدددددغ ق ا  مددددداز الدددددحع م ع  غمدددددم َدددددم ال  
ع:   المحقق: الجكنػر  ػر الجيغ عنخ. عد  748)المنَػ

يػسن هغ تغخب هخدب هغ ع ج   الطاعخب الحمفم  أهػ : هػم الداعخة َع ملػ  ماخ والقاعخةالم   -18
ع:   ماخ. -الاقاَة وا ر اد القػمم  دار الكنحعد   : وزارة 874المحاسغ  جماد الجيغ )المنَػ
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