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 دـبـارس عــور فـــان د.
 والسيد زكريا شعبان حنش

 

 الـمــقدمــت
الحمػدي  الػذم ل ػؿ كػِّ زػؿن زمػرًف كنػػرةو مػفى الرياػًؿْ أهرِػر مػٍف  يػًؿ ال َػـً  ِىػػٍد يكفى        

ػػػػػٍكنبْ  كفى مػػػػػهللوـ  َػػػػػب ا ذلْ ِيٍحِػػػػػكفى أزنػػػػػرب ا  المى مػػػػػٍف لػػػػػؿد ،لػػػػػب الويػػػػػدلْ كِىأٍلػػػػػًأري
ٍو قػد كِيأألنركف أهللكر ا   يؿى ال مبْ كزـٍ مف قنِؿو إلأَِسى قػد  ٍحِىػٍك،ْي كزػـ مػف لػرؿو نر ئػ

يػػػدك،ْ كمػػػر  حاػػػف  لىػػػرىييـ  َػػػب الهللدػػػرسْ ك قػػػأي  لػػػًر الهللدػػػرس  َػػػِوـْ ِهلل ػػػكف  ػػػف زنػػػرب ا  
ؿ اللريَِف  .   (ُ)نحِرؼ الغرلِفْ كاهللنحرؿ المأطَِفْ كنأِك

ألػػػَب ا   َِػػػٍ -كألػػػؿن الَوػػػـ كاػػػَنـ  َػػػب المأ ػػػكث رحمػػػم لَ ػػػرلمِف اػػػِندهللر محمػػػد     
ْ ك َػػب هلػػٍ ك ألػػحرأٍْ ك َػػب زػػؿن مػػف اينػػدل أودِػػٍ كانأػػي اػػهللنٍ ،لػػب ِػػـك الػػدِفْ -كاػػَـ

  لم ِف.
 ُد: ـــــا بعـــ  أمّ 

اػ كف كإفد ا  قد اخنرر  هللرارن لخدمم دِهللٍ  َب مػدل ال ألػكرْ ِرك ػكف ئػ رئر،ْ       ِك
كػػِّ اػػأٍَِ  ئػػدد الاػػ ِّ ك حاػػهللٍْ كزػػرف مػػف يػػبن  الرنلػػرؿ ح ػػص أػػف اػػَِمرف ا اػػدمْ 
ًزقىػػت  الػػراكم  ػػف  رألػػـ قرا نػػٍْ حِػػث مػػفد ا   َِػػٍ أػػأٍف ِحمػػؿ  ػػف  رألػػـ قرا نػػٍْ كىري
قرا نٍ الحٌظ ا زأػر لػدل الهللدػرسْ ن اػِمر كػِّ زمرهللهللػر يػذاْ كهللػرل  زلػر الماػَمِف ِهػربكف 

كيػذا ،ٍف دؿد  َػب ئػِّ  كإهللدمػر ِػديؿ  َػب ،خػاص يػذا الرلػؿْ كا  ن ػرلب الِـك أهرا نػٍْ 
ْ كإفد ح ألرن مي مر لػٍ مػف    َـ. ْ كا مر  َب مر أِدهللتي ذا زرف الحرؿ  َب مر كأل تي كا 

                                                           

 .ٔٓكالزهللردقم   حمد أف حهللأؿ:( الرد  َب اللومِم ُ)
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الئيػػػورة الكااػػػ م كػػػِّ  َػػػـ الهػػػرا اتْ ك فد لػػػٍ الِػػػـك كػػػِّ زمرهللهللػػػر الحػػػظ ا زأػػػر كِوػػػرْ هلللػػػد  
لػػػ د ك، كػػػِّ  ركاِنػػػٍ لَحػػػدِثْ أػػػؿ قػػػرؿ أ لػػػوـ: ،هللدػػػٍ منػػػركؾي قػػػد  - مكمػػػرن -المحػػػدنلِف 

ٍي منزَدـه كٍِ -الحدِثْ أؿ غرلب اأف خراش كمػي  فد  كِّ ح ػص كػراح ِزذدأػٍ.  -كيك هلل ياي
ػػزة - مكمػػرن -ح ألػػرن قػػد لػػ د ٍ المحػػدنلكف ْ ك لخهللػػكا كِػػٍ الهػػكؿ ،ن  فد يهللػػرؾ هللألػػكصه  ِز

الحػدِث مػف المحػدلِف  هلل اػوـ ن غِػريـْ لر ت نديؿ  َب لهم ح ػص كقأػكؿ ركاِنػٍ كػِّ 
زهػػكؿ كزِػػي أػػف اللػػراحْ ك حمػػد أػػف حهللأػػؿ كػػِّ ركاِنػػِف لػػر ت  هللػػٍْ كزػػذا زػػاـ الحػػرزـ 

ػػر ر ِػػتي ال َمػػر  قػػد اخنَػػؼ ألػػهللِ يويـو ِػػكمب أػػذلؾْ كألػػهللِي الطحػػركم  ِلػػرن. كأ ػػضي -لمد
كػػػػِّ نكلِػػػػؽ كنلػػػػ ِؼ ح ػػػػصو كػػػػِّ الحػػػػدِثْ  حأأػػػػت  ف  لمػػػػي نَػػػػؾ ا قػػػػكاؿ  - قػػػػكاًلًوـ

ـد  أػػػِف  فد نلػػػ ِ ٍ كػػػِّ الحػػػدِث لػػػِس مطدػػػردان كػػػِّ  َكمػػػٍ ا خػػػرل زهرا نػػػٍ ك   دراػػػورْ لػػػ
 لَهرهف. 

 كلَمكلكع  يمِمه زأِرةه لدانْ ن نخ ب  َب اللمِي  ،ذ  ف المكلكع ِهللمرز أمر َِِّ: 
  هللدٍ ِن َؽ أرلؿو ،مرـ كِّ الهرا اتْ كاػكؼ ِن ػردض الأحػث ،لػب أِػرف مزرهللنػٍ كػِّ  َػـ،

 الهرا ة.
  الأحػػػث اػػػكؼ ِحمػػػؿ كػػػِّ طِرنػػػٍ الػػػدكرع  ػػػف  دالػػػم ح ػػػصْ كيػػػذا  مػػػره كػػػِّ غرِػػػم  ،فد

ْ كرمػػػر، أرلزػػػذب ككلػػػي الحػػػدِثْ كأِػػػرف  ـى كِػػػٍ اأػػػفي خػػػراشو ا يمِػػػم  ،ذ ،ٌف ح ألػػػرن نىزَدػػػ
 ملرزكم اأف خراش كٍِ.

  فد الأحػػث اػػكؼ ِأػػِدف  فد نلػػ ِؼ الػػراكم كػػِّ أ ػػض المكلػػك رت ن ِ هللػػِّ  فد يػػذا،
رن  َب   َكمٍ ككهللكهللٍ ا خرلْ كح ص خِر ملرؿ  َب ذلؾ زمر اكؼ ِأنِّ.  ِزكف لرِر

يػػػػذاْ كلمػػػػم  أحػػػػرث كمهػػػػرنت نمنػػػػد ،لػػػػب مكلػػػػكع أحلػػػػِّ أألػػػػَمْ زأحػػػػث ل اػػػػنرذ      
الدزنكر غرهللـ قدكرم الحمدْ كيك نحت  هللكاف: ))ح ص أف اػَِمرف ا اػدم راكم قػرا ة 

ِ ػػػػػرنض  َػػػػػب النلػػػػػ ِؼ  رألػػػػػـ أػػػػػِف اللػػػػػرح كالن ػػػػػدِؿ((ْ ،ن  فد الػػػػػدزنكر غرهللمػػػػػرن لػػػػػـ 
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بألػؿ لػٍ نأألػِان  َمِدػرنْ كذلػؾ  فد مهألػد، كػػِّ  -الػذم يػك ألػَب مكلػك ِّ-الهللاػأِّ ِك
ـد  هللدػِّ  ػَت لمكلػكع النلػ ِؼ الهللاػأِّْ لػ أحلٍ أِرف ح ػص كػِّ الحػدِث خرألػمْ لػذا  ألد
زدتي  َػػػب مػػػر قرلػػػػٍ الػػػدزنكر غػػػػرهللـ  مػػػكران كرننػػػػٍْ كزمػػػر  َهػػػػت  َػػػب  قػػػػكاؿ  يػػػؿ اللػػػػرح 

ئ ِّ ال َِؿ زمر اكؼ ِلد ذلؾ الهررئ.كالن دِؿ أمر ِر   كم الغَِؿ ِك
 كقد قامت أحلِّ  َب لالم مأرحثْ كزرف رامور  َب مر َِِّ: 
 ككٍِ مطَأرف:المبحث األول/ سيرة حفص بن سميمان األسدي الذاتية ْ 

 المطَب ا كؿ: اامٍ كهللاأٍ كزهللِنٍ كمكلد،.
 المطَب اللرهللِّ: مازهللٍ ك ارنٍ ك كند، كككرنٍ.

 ،ككٍِ  رأ م مطرلب: المبحث الثاني/ سيرتو العممية 
 المطَب ا كؿ: ئِكخ ح ص أف اَِمرف الذِف ركل  هللوـ الحدِث  ك الهرا ة.
 المطَب اللرهللِّ: نامذة ح ص أف اَِمرف  ك مف ركل  هللٍ الحدِث  ك الهرا ة.

 لَحدِث.المطَب اللرلث:  قكاؿ الملرنحِف لح ص أف اَِمرف ا ادم  كِّ ركاِنٍ 
 لح ص أف اَِمرف ا ادم. -مف  يؿ اللرح كالن دِؿ-المطَب الراأي:  قكاؿ المي دنلِف 

  المبحث الثالث/ التضعيف النِّْسِبيِّ لبعض الرواة، وثنـا  العممـا  ىمـو روايـة حفـص
 ككٍِ مطَأرف: في القرآن،

 المطَب ا كؿ: النل ِؼ الهللاأِّ لأ ض الركاة.
 مر   َب ركاِم ح ص كِّ الهرهف.المطَب اللرهللِّ: لهللر  ال َ

ـد ذزػػػػرت أ ػػػػدير لأػػػػت  الخاتمــــةلػػػػـ زرهللػػػػت       المصــــادر كزػػػػرف كِوػػػػر  أػػػػرز الهللنػػػػرئاْ لػػػػ
 ْ زمر كقد نهددـ الأحث زٍَ كورات المكلك رت.والمراجع
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مزف أِرف المهللوا المنأي كِّ أحلِّ يذا  َب مر َِِّ:  ِك
 .نرلمم لح ص أف اَِمرف نرلمم مخنألرة 
  هللهَت  قػكاؿ الملػرحِف كالم ػدلِف النػِّ لػر ت نحمػؿ النوػرد  ألػحرأور أئػزؿ ِزػرد  ٍف

 ِزكف زَِرن.
 .ٍَهت  َب المكاطف النِّ نحنرج ،لب ن َِؽْ كرأدمر طرؿ الن َِؽ  َب حاب  يمِن  
  لػػػػـ  ذزػػػػر أطرقػػػػم الزنػػػػرب زرمَػػػػم كِّ)الوػػػػرمش(ْ كازن ِػػػػت أػػػػذزرير كػػػػِّ لأػػػػت المألػػػػردر

 رار كمف نلهِؿ الحكائِّ)الورمش(.كالمرالي  يرأرن مف النز
 

ـــواري  كمػػػف  أػػػرز المألػػػردر النػػػِّ   نمػػػدنور كػػػِّ الأحػػػثْ زنػػػب نػػػرالـ الرلػػػرؿْ       كت
وسير أىـمم النـبم ؛  نأف  ػدمْوالكامل في الضعفا ؛  لَ هَِِّْ، والضعفا ؛ لأخررما

 لَذيأِّْ ،لب غِر ذلؾ مف المألردر الملأنم  هللد الهللهؿ مهللور.
ْ  ك يذاْ كمر زرف ك      ٍِ مف ألكاب كمف ا  كحد،ْ كمر زػرف كِػٍ مػف خطػأْ  ك اػوكو

هللاِرفْ كمهللِّ كمف الئِطرفْ كا  كراػكلٍ ك يػؿ ال َػـ مهللػٍ أػرا ْ كألػَب ا   َػب اػِدهللر 
 محمدْ ك َب هلٍ كألحأٍ كاَـ ناَِمرن زلِران. 
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 وفيو مطمبان:
 األولالمطمب 

 اسمو ونسبو وكنيتو ومولده
هػػرؿ لػػٍ: (ّ)الزػػككِّي  (ِ)ا اىػػدمي  (ُ)يػػك ح ػػص أػػف اػػَِمرف أػػف الػػػمغِرة اســمو ونســبو: ْ ِك

 .(ٓ)ْ ِك رؼ ًأحي ىٍِص(ْ)الغرلرمي 
 .(ٖ)ْ ِك رؼ أرأف  أِّ داكد(ٕ)ْ الأزداز(ٔ) أك  مر المهرئ كنيتو:

اػػَِمرف ا اػػدم زػػرف اػػهللم  لػػر  كػػِّ أ ػػض زنػػب  يػػؿ ال َػػـ  فد مكلػػد ح ػػص أػػفمولــده: 
 ألَدب ا   ٍَِ كاَدـ ْ كِّ مدِهللم الزككم.-مف يلرة  الهللدأِّن محمد (ٗ)يػ(َٗنا ِف)

 
 

                                                           

 ( .  َُّٗنرلمم)َُ/ٕ(ْكنوذِب الزمرؿ  لَمزمْ ِْٓٔنرلمم) ْٔ/ٗ( ِهللظر: نأِرخ أغداد  لَخطِب الأغدادمُْ)
: ))ا اػدمْ أ ػني ا لػػؼ كالاػِف المومَػمْ كأ ػػدير الػداؿ المومَػمْ يػػذ، الهللاػأم الػب  اػػدْ ُِْ/ُ( قػرؿ الاػم رهللِّ كِر هللاػػربِ)

هللظر: الَأرب كِّ نوذِب ا هللاربْكيك ااـ  دة مف ال  .  ِٓ/ُهأرئؿ...((ْ ِك
())الزيككِّْ ألػـ الزػرؼ ككػِّ هخريػر ال ػر ْ يػذ، الهللاػأم ،لػب أَػدة أػرل راؽْ كيػِّ مػف  مدوػرت أػاد الماػَمِفْ أيهللِػت كػِّ زمػرف ّ)

ورةْه ااػنغهللِهللر  ػف ْ خػرج مهللوػر لمر ػمه مػف ال َمػر  كالمحػدنلِف قػدِمرن كحػدِلرنْ ككػِوـ ئػ-رلػب ا   هللػٍ- مر أف الخطػرب 
هللظر: الَأرب  نأف ا لِرُِْٕ/ُُذزريـ  لئورنوـ((ْ ا هللارب  لَام رهللِّْ  .  ُُٖ/ّْ ِك

ٍي الغرلرمْ أ ني الغِف ِّٕ/ِ( يذ، الهللاأم ممدر ااندرزور اأف ا لِر  َب الام رهللِّ حِث قرؿ كِّ لب ا لأربْ) : ))قَت: كرن
ٍِمىم ِهللاب ً،لٍِ زلِر...((.كأرللرد الم لممْ يذ، الهللناأم ً،لب غرلرة أف  زى  مرلؾ أف ل َأم أف دكداف أف  ىاد أف خي

 (.  َٓٓ)ِٖٔ/ّ( ِهللظر: الزرمؿ كِّ الل  ر   نأف  دمْ نرلممٓ)
قرائٍ...((ْ ا هللاربٔ) هللظر: لب ا لأرب  نأف ا لِرََْ/ُِ( ))الميهًرئ: يذ، الهللاأم ،لب قرا ة الهرهف كا   .ِْٕ/ّْ ِك
: ))الأىٌزاز: أ ني الأػر  المهللهكطػم أكاحػدة كالػزاِِف الم لمنػِف أِهللومػر  لػؼْ يػذ، الَ ظػم نهػرؿ ُٗٗ/ِهللارب( قرؿ الام رهللِّي كِر ٕ)

هللظر: لب ا لأرب  نأف ا لِرْ ِرف((ْ ِك  .  ُْٔ/ُلمف ِأِي الأزْ كيك اللِربْ كائنور لمر م أور مف المنهدنمِف كالمنأخن
 (.  ْْٕنرلمم)ُّٕ/ّ( ِهللظر: اللرح كالن دِؿ  نأف  أِّ حرنـْ ٖ)
ْ كغرِػم الهللورِػم  نأػف اللػزرمْ ِٕٖ/ُ(ْ كم ركػم الهػرا   لػٍْٖٓنرلمػم)ٕٖ/ُُ( ِهللظر: نأِرخ اإلاػاـ  لَػذيأِّْٗ)
ُ/ِْٓ . 
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واةِ   التَّضعيُف النِّسبي لبعِض الرُّ

 َحْفص بن ُسليمان األَسدي اْنُموذجا   -
 دـبـارس عـور فـد. ان

 والسيد زكريا شعبان حنش

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 24العـدد )

 المطمب الثاني
 مسكنو وأسرتو وأوالده ووفاتو

يػػك زػػككِّي ا ألػػؿ ،ن  هللدػػٍ  غػػردرى الزككػػم ،لػػب أغػػدادْ كزػػرف ِاػػزفي كػػِّ محَػػم  مســكنو:
ٍِهىمى هللىأٍلر ايكى
(ُ). 

لـ نذزر المألردر النػِّ نرلمػت لح ػص أػف اػَِمرف ئػِئرن  ػف  اػرنٍ كن ُأسرتو وأوالده: 
ـٍ نْ ،ن  هللدوػػػـ ذزػػػركا  فد ح ألػػػرن يػػػك اأػػػف امػػػر ة   ػػػف  كند،ْ كػػػا ِػػػدرل يػػػؿ لدِػػػٍ  كنده  
 رألـ اأف  أِّ الهلللكدْ حِث هللئأ ح ص أف اَِمرف ِنِمرنْ كزػرف ِاػزف مػي  رألػـ أػف 

 كلـ ِزد  حده  َب ذلؾ.ْ (ِ) أِّ الهلللكد كِّ دار،
: كن أدد لَئمس  ٍف نغِبْ كن أدد لَ ركِم  ٍف ن ررؽ ا أدافْ كيزػذا يػك حػرؿ الحِػرة وفاتو

ْ كَػػـ ِػػدٍع لػػذم لػػبك أوػػر كرحػػرنْ كلزػػف المػػبمف ِرلػػك رحمػػم ا   الػدهللِر  كهػػد كلػػحور المػػكتي
اػػوؿ  َِػػٍ المػػكتْ كمػػر  غرئػػبه ِهللنظػػر، كرلػػكاهللٍ كلهللنػػٍْ كنوػػكف  َِػػٍ الػػدهللِر كِزهللنوػػرْ ِك

المػػػبمف خِػػػران لػػػٍ مػػػف المػػػكتْ نػػػككِّ ح ػػػص أػػػف اػػػَِمرف كػػػِّ اػػػهللم لمػػػرهللِف كمئػػػمْ كقِػػػؿ: 
ق(ْ َُْٖ ك َػػػػب الهػػػػكؿ الألػػػحِي:  هللدػػػػٍ نػػػػككِّ لمػػػػرهللِف كمئػػػػم) (ّ)ق(َُٗناػػػ ِف كمئػػػػم)

 .(ْ)(َُٗ-َُٖكقِؿ: أِف اللمرهللِف كالنا ِف)
 
 

                                                           

ػػػم  ُٖٔ/ٔ(ْ كنػػػأِرخ أغػػػداد  لَخطِػػػبِْْٖنرلمػػػم)ِِٓ/ُ( الملػػػركحِف  نأػػػف حأػػػرفُْ) ْ كئػػػرح المهدمػػػم اللزِر
هم  .ُُٓل انرذ الدزنكر غرهللـ الحمد: هللألر: يِّ أَدة نهللاب ،لب  هللألر أف مرلؾ الخزا ػِّْ أئػرقِّ أغػدادْ كاِك

 قط ػػػػٍ ،ِدريػػػػر الموػػػػدمْ كيػػػػك كالػػػػد  حمػػػػد أػػػػف هللألػػػػر الزايػػػػد المطَػػػػكب كػػػػِّ الهػػػػرهف  ٌِػػػػرـ الكالػػػػؽ. ِهللظػػػػر: م لػػػػـ 
 .ِٖٖ/ّالأَدافْ

 (.َُّٗنرلمم ) ُُ/ٕ(ْ كنوذِب الزمرؿ  لَمزمْ ٖٓنرلمم)ْٔ/ٗ( ِهللظر: نأِرخ أغداد  لَخطِبِْ)
 (.ٖٓنرلمم)ٖٖ/ُُأِرخ اإلااـ  لَذيأِّْ( نّ)
 .ِٓٓ/ُ(غرِم الهللورِم  نأف اللزرمْْ)
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واةِ   التَّضعيُف النِّسبي لبعِض الرُّ

 َحْفص بن ُسليمان األَسدي اْنُموذجا   -
 دـبـارس عـور فـد. ان

 والسيد زكريا شعبان حنش

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 24العـدد )

 وفيو أربعة مطالب:
 األولالمطمب 

 شيوخ حفص بن سميمان الذين روى ىنيم الحديث أو القرا ة
كػػكا كرحَػػكا كػػِّ الأَػػداف        ػػر زػػرف ح ػػص أػػف اػػَِمرف مػػف ا ئمػػم ا  ػػاـ الػػذِف طكد لمد

طَأػػرن لَ َػػـ ك يَػػٍْ زػػرف لػػذلؾ  لػػره زأِػػره كػػِّ  ٍف ِلمػػي لػػٍ ئػػِكخ زلِػػركفْ حػػددث  ػػهللوـْ 
 أػرز ئػِكخٍ ذزػرنوـ  َػب حػركؼ الم لػـ  اكا  كػِّ الهػرا ة  ك كػِّ الحػدِثْ كيػبن  يػـ

  َب حاب مر ائنوركا أأامرئوـ كزهللريـْ كنرلمت لوـ نرلمم ن ِر ِم مخنألرة:
 .(ُ)ا  اللزرم الئرمِّرلر  الئدرمِّ: كيك محرز أف  أد  أك.ٔ
،اػػػمر ِؿ أػػػف  ِدػػػرش: كيػػػك اأػػػف اػػػَِـ ال هللاػػػِّْ  أػػػك  نأػػػم الحمألػػػِّْ نػػػككِّ حػػػكالِّ .ٕ

 .(ِ)يػُِٖ
الادػػخنِرهللِّ: كيػػك اأػػف  أػػِّ نمِمػػم زِاػػرف الادػػخنِرهللِّْ  أػػك أزػػر الأألػػرمْ نػػككِّ  ِيػػكب .ٖ

ُُّ(ّ). 
 .(ْ)يػُِٕلرأت الأهللرهللِّ: كيك اأف  اَـ الأيهللرهللِّْ  أك محمد الأألرمْ نككِّ .ٗ
 رألػػػـ أػػػف  أػػػِّ الهلللػػػكدْ كيػػػك  رألػػػـ أػػػف أودلػػػٍْ كيػػػك مػػػف  أػػػرز ئػػػِكخ ح ػػػص أػػػف .٘

 .(ٓ)اَِمرف كِّ الهرا ة
 .(ٔ)يػُّٓ  أف زرارة الوىٍمداهللِّ الزككِّْ نككِّ حكالِّ ا مر أف ذر: كيك اأف  أد.ٙ

                                                           

 (ْ لـ  لد مف ذزر اهللم ككرنٍ. َِٓٔنرلمم)ُِٓ( ِهللظر: نهِرب النوذِبُْ)
 (. ّْٕنرلمم)َُٗ( ِهللظر: المألدر هلل اٍِْ)
 (.َٓٔنرلمم)ُُٕ( ِهللظر: المألدر هلل اٍّْ)
 (.َُٖنرلمم)ُِّ( ِهللظر: نهِرب النوذِبْْ)
 (.َّْٓنرلمم)ِِٖٓهللظر: المألدر هلل اٍْ  (ٓ)
 (. ّْٖٗنرلمم)ُِْ( ِهللظر: المألدر هلل أٍْ)
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واةِ   التَّضعيُف النِّسبي لبعِض الرُّ

 َحْفص بن ُسليمان األَسدي اْنُموذجا   -
 دـبـارس عـور فـد. ان

 والسيد زكريا شعبان حنش

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 24العـدد )

َػػِّ المػػرادمْ  أػػك   أػػدا   مػػرك أػػف مػػرة: كيػػك اأػػف .ٚ مى الزػػككِّ   أػػدا  أػػف طػػررؽ اللى
 .(ُ)يػُُٖا  مبْ نككِّ 

الزػػككِّْ قرلػػِورْ نػػككِّ   أػػدا  غػػِاف: كيػػك اأػػف لػػرمي أػػف  ئػػ ث المحػػررأِّْ  أػػك .ٛ
 .(ِ)يػُِّ

د.ٜ  .(ّ)قَُِلِّْ  أك  مرك الزككِّْ نككِّقِس أف ماَـ: كيك اللى
 

 المطمب الثاني
 تممذة حفص بن سميمان أو من روى ىنو الحديث أو القرا ة

قػػػد ركل  ػػػف ح ػػػص أػػػف اػػػَِمرف  هللػػػرسه زلِػػػركفْ ذزػػػرتي  ئػػػوريـ  َػػػب حاػػػب مػػػر      
 ائنور مف  امرئوـ كزهللريـ  َب حركؼ الم لـْ كيـ زرلنرلِّ:

 .(ْ)يػِّٔكيك النرلمرهللِّ أف أارـ الأغدادمْنككِّ  أك ،أرايِـ ،امر ِؿ أف ،أرايِـ:.ٔ
ا  أػػف محمػػد أػػف  أِػػد أػػف اػػ ِرف الهرئػػِّ مػػكنيـْ الػػدهللِر: كيػػك  أػػد أػػك أزػػر أػػف  أػػِّ .ٕ

 .(ٓ)يػ ُِٖالأغدادمْ ألرحب نألرهللِؼْ نككِّ
 .(ٔ) أك  مر يأِرة أف محمد: كيك النمرر ا أرش أغدادم مئوكر أرإلقرا  كالم ركم.ٖ
الكلػػػرح: كيػػػك الارخاػػػِّ الأألػػػرمْ ركل  ػػػف ح ػػػص  ػػػف  أػػػك مهللألػػػكر  ألػػػرـ أػػػف .ٗ

 .(ٕ) رألـ الحركؼ
 حمػػػد أػػػف لأِػػػر ا هللطػػػرزِّ: كيػػػك اأػػػف محمػػػد أػػػف ل  ػػػرْ  أػػػك ل  ػػػرْ كقِػػػؿ  أػػػك أزػػػر .٘

 .(ٖ)الزككِّ
                                                           

 (.ُُِٓنرلمم)ِْٔ( ِهللظر: المألدر هلل اٍُْ)
 (.ّٖٔٓنرلمم)ّْْ( ِهللظر: المألدر هلل اٍِْ)
 (.ّٖٔٓنرلمم)ّْْ( ِهللظر: المألدر هلل اٍّْ)
 (. ُِْنرلمم)َُٓ( ِهللظر: المألدر الارأؽْْ)
 (. ُّٗٓنرلمم)ُِّ( ِهللظر: نهِرب النوذِبْٓ)
 (ْ كلـ  لد مف ذزر اهللم ككرنٍ.ِِ( ِهللظر: م ركم الهرا  الزأرر  لَذيأِّْ نرلمم)ٔ)
 (ْ كلـ  لد مف ذزر اهللم ككرنٍ.ُُِٖنرلمم) ُِٓ/ُ( ِهللظر: غرِم الهللورِم  نأف اللزرمْٕ)
 نٍ.(ْ كلـ  لد مف ذزر اهللم ككرُٕٔنرلمم) ِْ/ُ( ِهللظر: المألدر هلل اٍٖ)
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واةِ   التَّضعيُف النِّسبي لبعِض الرُّ

 َحْفص بن ُسليمان األَسدي اْنُموذجا   -
 دـبـارس عـور فـد. ان

 والسيد زكريا شعبان حنش

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 24العـدد )

الحاػػػف أػػػف محمػػػد أػػػف   ػػػِف: كيػػػك الحراهللػػػِّ  أػػػك  َػػػِّْ كقػػػد ِهللاػػػب ،لػػػب لػػػد،ْ نػػػككِّ .ٙ
 .(ُ)يػ َُِ

زدم الزككِّْ  خذ الهرا ة  رلرن كاػمر رن حمزة أف الهراـ: كيك  أك  مررة ا حكاؿ ا .ٚ
 .(ِ) ف ح ص أف اَِمرف

 .(ّ)يػ ُِٕداكد أف موراف: كيك  ىأك اَِمرف الدأرغْ نككِّ .ٛ
الرحمف أػػػػف محمػػػػد أػػػػف كاقػػػػد: كيػػػػك  أػػػػك ئػػػػأِؿْ ركل  ػػػػف ح ػػػػص أػػػػف اػػػػَِمرف  أػػػػد.ٜ

 .(ْ)الهرا ة
 المطمب الثالث

 لمحديثأقوال المجرِّحين لحفص بن سميمان األسدي  في روايتو 
لرحػػػػرن -مػػػػف ِهللظػػػػر ،لػػػػب  قػػػػكاؿ  َمػػػػر  الحػػػػدِث كػػػػِّ ح ػػػػص أػػػػف اػػػػَِمرف ا اػػػػدم     

ِلػػد  فد  أػررنوـ نزػػرد  ٍف نن ػؽ  َػػب نلػػ ِؼ ح ػص كنرزػػٍ كػِّ الحػػدِثْ أػػؿ  -كن ػدِان 
 فد يهللرؾ مف أرلغ كراح ِيزذنب ح ص أف اَِمرفْ كيذا الهكؿ ا خِػر ن ئػؾد كػِّ خطئػٍ 

ػػر ذلػػؾ  كغَػكن، كملرهللأنػػٍ لَألػػكابْ كمػػر زػػرف ح ػػص أػػف اػػَِمرف زػػذداأرنْ كاػػكؼ ِػػأنِّ نحِر
كنأِهللػػٍْ لػػذا اػػكؼ  هللهػػؿ  قػػكاؿ الملػػرنحِفْ مػػي مهللرقئػػم أ ػػض ا قػػكاؿ  هِػػب ذزريػػر كػػِّ 

 الحرئِمْ ن اِمر مف انومٍ أرلزذب.
 قرؿ ئ أم أف الحلرج: )) خذ مهللنِّ ح ص أف اَِمرف زنرأرن كَـ ِػرد،ْ كزػرف ِأخػذ زنػب

 .(ٓ)الهللدرس كِهللاخور((

                                                           

 (.َُِٖنرلمم)ُّٔ( ِهللظر: نهِرب النوذِب  نأف حلرُ)
 (. ُُٔٗنرلمم)ِْٔ/ُ( ِهللظر: غرِم الهللورِم  نأف اللزرمِْ)
 (.ُْْْنرلمم)ُّّ/ٗ( ِهللظر: نأِرخ أغداد  لَخطِبّْ)
 كِّ لمَم مف  خذ  ف ح ص أف اَِمرف ركاِنٍ. ِْٓ/ُ( ذزر، اأف اللكزم كِّ غرِم الهللورِمْْ)
 (ْ لـد اان رض هللهؿ ذلؾ  ف ئ أم اأف الحلرج كِّ زنب الرلرؿ.ِْٕٓ)ٕٕ/ّالرلرؿ  ل أد ا  أف  حمدْ ( ال َؿ كم ركم ٓ)

 الرلرؿ.
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واةِ   التَّضعيُف النِّسبي لبعِض الرُّ

 َحْفص بن ُسليمان األَسدي اْنُموذجا   -
 دـبـارس عـور فـد. ان

 والسيد زكريا شعبان حنش

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 24العـدد )

  الرحمف أف مودم: ))كا ْ مر نحؿي الركاِم  هللٍ((  أدقرؿ(ُ). 

                                                                                                                                                                          

: زػػذا لػػر   ػػف ئػػ أم قكلػػٍ يػػذا كػػِّ ح ػػص أػػف اػػَِمرف ا اػػدم  أػػِّ  مػػر الأػػزازْ أأهللدػػٍ زػػرف ِأخػػذ زنػػب الهللػػرس التعميــق    
هللاخورْ ك هللدٍ  خذ مف ئ أم هلل اٍ زنرأرن كَـ ِرل ػٍ ،لِػٍْ ،ن  هللدهللػر قػد كلػدهللر  فد قػكؿ ئػ أم أػف الحلػرج زػرف كػِّ ح ػص أػف  ِك

المألػردر النػِّ هللهَػت قػكؿ ئػ أمْ كيػك الطأهػرت  نأػف اػ دْ حِػث لػر   كلِس ا ادمْ زمر لر  كِّ  قػدـ اَِمرف المهللهرم
زهللب  أر الحافْ كزرف   َموـ أهكؿ الحافْ قػرؿ ِحِػب أػف اػ ِد:ِٔٓ/ٕكٍِ قػرؿ  ))ح ص أف اَِمرف مكلب لأهللِّ مهللهرْ ِك

ْ كزػػرف ِأخػذ زنػػب الهللػػرس كِهللاػػخورْ كمػرت قأػػؿ الطػػر كف أهَِػػؿْ  ئػ أم:  خػػذ مهللنػػِّ ح ػص أػػف اػػَِمرف زنرأػػرنْ كَػـ ِػػرد،  َػػِّد
كزرف الطر كف اهللم ،حدل كلالِف كمرئم((ْ ،ن  فد  حمد كالأخػررم كال هَِػِّ كاأػف  ػدم كمػف لػر  أ ػديـ ل ػؿ قػكؿ ئػ أم 

ٍف زػػرف  اػػأهوـ قػػكنن  كػػِّ ح ػػص أػػف اػػَِمرف ا اػػدم كلػػِس المهللهػػرمْ ـى كػػِّ هللهَػػٍ كا  كزأهللدػػٍ الألػػكابْ كِزػػكف اأػػف اػػ د قػػد كىًيػػ
هللرن لهكؿ ئ أمْ كذلؾ مف  كلٍ:  كندِك

  كنن:  فد  ئمم الحدِث قد ان هت  أررنوـ  َب ل ؿ قكؿ ئ أم كِّ ح ص أف اَِمرف ا ادم. 
ْ كَػك ألػيد  فد ئػ أم قػرؿ -(َُْٔنرلمػم )ُِٕالنهِرػب-لرهللِرن:  فد ح ص أف اَِمرف المهللهرم لهم كِّ الحدِث أا خاؼ أِهللوـ

مهكلنػٍ كِػٍ لزػػرف لػ ِ رنْ كأمػر  فد ح ػػص أػف اػَِمرف ا اػػدم يػك اللػػ ِؼ كِحمػؿ قػكؿ ئػػ أم كِػٍْ الػؼ ،لػػب ذلػؾ أػػأفد 
 نأف ا د.                                                                 ا ئمم ل َكا قكؿ ئ أم كِّ ح ص ا ادم خاكرن 

لرللرن:  فد اأف ا د لٍ  كيرـه ك خطر ه لِات أرلهََِمْ كوػك لػِس مػف الػذِف ِ نمػد  َػِوـ مطَهػرن كػِّ الهللهػؿْ أػؿ كػِّ اللػرح كالن ػدِؿ 
ِّ: ))اأف ا د يك محمد أف ا د أف مهللِيْ زرنب الكاقػدمْ ركل  ِلرنْ كقد هللأدٍ أ ضي ال َمر   َب ذلؾْ كهرؿ الم َنـ الِمرهلل

الخطِػػب كػػِّ نرلمنػػٍ  فد مألػػ أرن الزأِػػرم قػػرؿ نأػػف م ػػِف: حػػدلهللر اأػػف اػػ د الزرنػػب أزػػذا كزػػذاْ كهػػرؿ اأػػف م ػػِف: زػػذب . 
ـ: ِألػدؽ. كا نذر الخطِب  ف يذ، الزَمم كقرؿ: محمػد  هللػدهللر مػف  يػؿ ال دالػمْ كحدِلػٍ ِػدؿي  َػب ألػدقٍ. كقػرؿ  أػك حػرن

قْ كهػػد  درزػٍ  ألػػحرب الزنػب الاػػنم ،درازػػرن كالػحرنْ كيػػك مهػِـه كػػِّ أغػداد حِػػث زػرهللكا ِنػػرددكفْ كيػػك َِّكككػرة اأػػف اػ د 
مزلره مف الحدِث كالئِكخْ ك هللد، ككائػده زلِػرةْ كمػي ذلػؾ لػـ ِخرلػكا  هللػٍ ئػِئرن ،ن  فد  أػر داكد ركل  ػف  حمػد أػف  أِػد... 

طدِرلاِّن  هللدٍ قرؿ: ِهكلكف قأِألم أف كقرص لٍ ألحأم. كيذ، الحزرِم لِاػت أحػدِث كن  لػرْ  ف اأف ا د  ف  أِّ الكلِد ال
،ن  هللدوػـ رغأػكا - م كِّ  دـ ركاِم  ألحرب الزنب الانم  هللٍ-كن نركي حزمرن كن نل ٍْ... كأمدر اأفي ا دْ كا مظهللدم لَ ذر

درلػرت رلرلػٍ كػِّ حػد  ٍف ِهأػؿ مهللػٍ نَِػِف مػف لأدنػٍ غِػر،    هللٍْ كمي ذلؾ كَِس اأف ا د كِّ م ركم الحػدِث كهللهػد، كم ركػم
ْ ككِّ  كػِّ نرلمػم  أػدالرحمف أػف ئػِري:  -مهدمم ال ػني- َب  هللدٍ كِّ  زلر زامٍ ،هللدمر ِنرأي ئِخٍ الكاقدمْ كالكاقدم نرلؼه

قػدمْ كالكاقػدم لػِس أم نمػد. ئذد اأف ا د  كهرؿ: مهللزر الحدِثْ كلـ َِن ت  حده ،لب اأف اػ د كػِّ يػذا  كػإفد مرددنػٍ مػف الكا
ككِوػر كػِّ نرلمػم محػررب أػف دلػررْ قػػرؿ اأػف اػ د: ن ِحنلػكف أػٍْ قَػت: أػؿ احػػنا أػٍ ا ئمػم زَوـ...كلزػف اأػف اػ د ِهَنػػد 
الكاقػػدم. ككِوػػر كػػِّ نرلمػػم هللػػركي أػػف  مػػر اللمحػػِّ: قػػد قػػددمهللر  فد نلػػ ِؼ اأػػف اػػ د كِػػٍ هللظػػر  ن نمػػرد،  َػػب الكاقػػدم((. 

. كأمػػر نهػػدـ ِنأػػِفد  فد ألػػهللِي اأػػف ِِّكػػِّ خدمػػم الاػػهللم كرلرلوػػر  لمهللألػػكر  أػػدال ِزز: الم َمػػِّ كلوػػكد،الرحمف ئػػِخ  أػػدال
 ا د كِّ ل ؿ قكؿ ئ أم كِّ ح ص أف اَِمرف المهللهرم مظهللدم لَخطأْ أدلِؿ مر نهددـ ذزر،ْ كا    َـ .

 فد ح ألرن ا ادم قد انومٍ أ لوـ أرلزػذب راأ رن: كحمؿ قكؿ ئ أم  َب ح ص ا ادم  كلب مف الحمؿ  َب المهللهرم  كذلؾ 
 زمػػر اػػكؼ ِػػأنِّْ كل ػػؿ قػػكؿ ئػػ أم كِػػٍ ِأ ػػد مظهللدػػم اننوػػرـْ كِزػػكف اػػأب الهللزػػررة كػػِّ حػػدِث ح ػػص حرألػػَم لػػردا  نوػػركف
حدنث أور غِػر م نمػدةْ أػؿ قػد نزػكف كِوػر  حردِػث مخنَهػم مكلػك مه  ح ص كِّ الركاِمْ ك فد الزنب النِّ زرف ِانهللاخور ِك

 أور انورـ ح ص أرلزذب. كا    َـ.                                زرف اأ
 .ّْٓ/ِ( نوذِب النوذِب  نأف حلرُْ)
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واةِ   التَّضعيُف النِّسبي لبعِض الرُّ

 َحْفص بن ُسليمان األَسدي اْنُموذجا   -
 دـبـارس عـور فـد. ان

 والسيد زكريا شعبان حنش

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 24العـدد )

 ))  .(ُ)قرؿ  َِّ أف المدِهللِّ: ))ل ِؼي الحدًِثْ كنرزنٍ  َب  مدو
  هللػِّ  أػر -أػف  حمػد أػف حهللأػؿ: ))اػم ت  أػِّ ِهػكؿ: ح ػص أػف اػَِمرف   أدا  قرؿ ِ

 .(ِ)منركؾ الحدِث(( - مر الهررئ
  ))ال لمِّ ك َػػػػب ،لػػػػػر ذلؾ  ػػػػدد، ْ(ّ)قرؿ اأف خراش: ))زذابه منركؾه ِلي الحدِث 

                                                           

 (.َُّٗنرلمم)ُْ/ٕ( نوذِب الزمرؿ  لَمزمُْ)
 (.ِٖٗٔ)َّٖ/ِ( ال َؿ كم ركم الرلرؿ  ل أد ا ِْ)

غَطٍْ كمف ِخطب كِّ حدِث ِلمي  ٍَِ كا ِنوـ هلل اٍ الن َِؽ: ِحزـ  َب الراكم أرلنرؾ ،ذا زرف منومرن أرلزذبْ  ك زلر     
حزػػـ  َِػػٍ أػػرلنرؾ ،ذا ذيػػب اللمِػػي ،لػػب نرزػػٍ.  هػػِـ  َػػب غَطػػٍْ كرلػػؿ ركل  ػػف الم ػػرككِف مػػر ن ِ ركػػٍ الم رككػػكفْ ِك ِك

 (.ّْ مي ن َِؽ  أد ال نرح  أِّ غدةْ حرئِم)ُِّٗهللظر كِّ ذلؾ: الركي كالنزمِؿ  لَزهللكم
 (.َُّٗنرلمم)ُْ/ٕ( نوذِب الزمرؿ  لَمزمّ)

ْ كاأف خراش يػك هلل اػٍ مػنزَـ كِػٍ زمػر اػكؼ ِػأنِّْ       ْ كلِس أ دؿ كن مرلِّك الن َِؽ: يذا الهكؿ مف اأف خراش غِر مهأكؿو
أرن لَدانْ ن ِمري أػٍ ذزػر  حػد ِّٖكرأف خراش ق مف الذِف  غرقكا كِّ لَب خألكموـ نحرمان كن هللنرنْ كهد زرف راكلِدرن من ألن

ن  طَؽ لارهللٍ ط هللرن كنحرمان  ٍَِْ كقد ئود  َب هلل اٍْ كئود  ٍَِ غِر، أذلؾْ أأهللدٍ منكرطه كِّ الغَػك كػِّ مف  يؿ الاهللم ،
ِهللظػر: نػأِرخ  -رلػِّ ا   هللومػر-النئِي  ِمػر نكرط...كقػد ألػهللدؼ يػذا الورلػؾ النػرلؼ زنرأػرن كػِّ الط ػف كػِّ  أػِّ أزػر ك مػر

رلػِّ ا  -أم كخاراهللرن  ف ِلمي مألهلل رن كِّ الط ف  َػب الئػِخِفكز ب أٍ ،لمرن كخذنهللرن كخِ-(ّّّٓنرلمم)َِٖ/َُأغداد
ْ كإذا زرف يذا حرلٍ مي الئِخِف كا غراأم= =كِّ قكلٍ كِّ ح ص أف اػَِمرفْ كوػذا ممػر ِكلػب النكقػؼ كػِّ قأػكؿ - هللومر

كالأػػرا ةْ قػػرؿ هللهػػد اأػػف خػػراش كػػِّ مخرل ِػػٍ مػػف  يػػؿ الاػػهللم حنػػب ننأػػِف هللزاينػػٍ أػػأٍف ِنرأ ػػٍ غِػػر، مػػف  يػػؿ اناػػنهرا  كالاػػأر 
ْ زػرف  َمػٍ كأػرنن  َِػٍْ كاػ ٍِ لػاننْ هلل ػكذ -َُٓ/ُّاِر   اـ الهللأا -الذيأِّ  ف اأف خراش : ))يذا مي ىلدػره مخػذكؿه

ػر  هللػت -ٖٓٔ/ِزمػر كػِّ نػذزرة الح ػرظ-أر  مف الئهر ((ْ كزرف ركلٍ مكلأرن لاهكط  دالنٍ  هللػد الػذيأِّ حِػث قػرؿ : ))كأمد
كػِّ الننرحػرؿ كمػر  ػذرؾ  هللػد ا خ مػي خأرنػؾ أػر مكرْ كأهللػت زهللػدِؽهْ كػا -،ٍف ألدقت-ئرأت أٍكلؾ ِور الحركظ الأررع الذم 

غِر الذيأِّ مف الهللهػرد. ِهللظػر:  -ممر اأأٍ النحرمؿ لَخاؼ كِّ الم نهد-رلِّ ا   هللؾ((ْ كقد  يدر هللهد اأًف خراش لَركاة
 ملَػم زلِػرة نػػدؿ  -ككهػػٍ ا -ْ كقػد ذزػر الػدزنكرَُٕ/ُمألػطَحرت اللػرح كالن ػدِؿ المن ررلػػم  لَػدزنكر لمػرؿ  اػػطِرمْ

                             َب ملرزكم اأف خراش كِّ خألكمٍ مف  يؿ الاهللم كاللمر مْ كنهللظر كِّ محَنور كِّ الزنرب المنهدـ الذزر.                                
كذلؾ  فد قكلٍ يذا ِاهط  دالم ح ص اأف اَِمرف لمَػم  ماحظم: كقد  طَت الهلل س أ ض الئِّ  كِّ ردن قكؿ اأف خراش     

كن ألِانْ أخاؼ قكؿ غِر، مف الهللهرد المل ن ِف لح ص أػف اػَِمرفْ كػإفد  قػكالوـ كػِّ ل ػؿ ح ػص أػف اػَِمرف كػِّ مرنأػم 
ِمرف الل ؼ  ك النرؾ حمَور ال َمر   َب ركاِنٍ لَحدِث ن  َب  مكمورْ  مدر قكؿ اأف خراش كوك كألؼ لح ص أػف اػَ

ٍَ أأفد مهألد، زذا كزذاْ  ك  هللدٍ قألد الزذب الذم يك النحدِث أخاؼ الكاقيْ  ِاَب  دالنٍ كِّ ال َـك زَنورْ كن ِمزف نأِك
نػرؾ كن ِػذزر ،ن مػف أػرب  هللدػٍ لػرزؼ كخػرلؼ  كذلػؾ  لذا ِلب لزامػرن  ٍف ِوػدر قػكؿ اأػف خػراش يػذا يػدرانْ ِك هللػد ن هللِػدانْ ِك

ػف  ئػرأت قَػكأوـ الهلل ػرؽْ ك هػكلوـ ا يػكا  كػِّ الط ػف كػِّ الهػرهف الزػِرـْ كِزػكف زِّ ن ِانغٍَ ل  ر  الهللػ رس ممد
ـد لوػػـ ،ن اأ ػػرد الهللػػرس  ػػف زػػاـ رب ا رأػػربْ كلزػػف يِوػػرت  قػػكؿ اأػػف خػػراش مػػدخان لوػػبن  الاػػ ور  الػػذم ن يػػ

الهػرهف يػك ا ْ يػػذا  يِوػرتْ كػرلهرهف غِػر منكقػؼ  َػب ركاِػم ح ػص أػف اػَِمرفْ كن ِ َمػكف  فد المنز ػؿ أح ػظ
ان.   كننْ لرهللِرن:  فد ح ألرن ،مرـ كِّ الهرهف أا مهللرز م كن ئؾ كن ِرب كِّ ذلؾْ كاكؼ ِأنِّ أِرف ذلؾ م ألد
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 .(ُ)لمَم مف انوـ أكلي الحدِث كِّ
  ))كقرؿ مردة: ))زرف ح ص أف اػَِمرفْ ك ىأيػك أزػر أػف (ِ)قرؿ اأف م ِف: ))لِس ألهمو ْ

أزر كزػػرف  أػػك   ِػػرش مػػف   َػػـ الهللػػرس أهػػرا ة  رألػػـْ كزػػرف ح ػػص  قػػر  مػػف  أػػِّ أزػػرْ
 .(ّ)ألدكقرنْ كزرف ح ص زٌذاىأرن((
                                                           

 (.َِٓ( ِهللظر: الزئؼ الحلِث  مف رمِّ أكلي الحدِث  لٍْ نرلمم)ُ)
 (.ٖٓنرلمم)ٖٔ/ُُ( نأِرخ اإلااـِْ)
 (.َٓٓنرلمم)ِٖٔ/ّ( الزرمؿ  نأف  دمّْ)

الن َِؽ: الألحِي  ف قكؿ اأف م ِف ِيحمؿ  َب الخطأْ كيذا أِنفه ظريره لمػف نأمػؿ زامػٍ ك هللألػؼْ كػرأف م ػِف     
نزَدػـ  ػف حرلومػر كػِّ الهػرا ة ككػِّ الحػدِثْ  كنن:  لأػت لػٍ مػي  أػِّ أزػر أػف  ِػرش زلِػري  َػـو أهػرا ة  رألػـ كهػرؿ 

 كلَِم  َب  أِّ أزر أف  ِرش كِّ الهرا ة كهرؿ:))  قر   ))مف   َـ الهللرس(( كيذ، ألِغم ن لِؿْ لرهللِرن:  لأت لٍ
مف  أِّ أزر((ْ كيذ، ألِغم ن لِؿ زارأهنورْ لـد كرؽ اأف م ِف أِهللومر كِّ الحدِثْ كهرؿ  ف ح ػص: )) كزػرف 
     زػذاأرن((ْ كقػػرؿ  ػػف  أػػِّ أزػػر أػف  ِػػرش: ))كزػػرف ألػػدكقرن((ْ كمػػف هنػر، ا  كومػػرن أزػػاـ ا ئمػػمْ ن ِظػػف  ف قكلػػٍ:

ْ ،ٍذ زِؼ هلللمي أػِف الهللهِلػِف م ػرنْ  -ألَب ا   ٍَِ كاَـ-) زذاأرن(( أم هللب انكنرا  كالكلي  َب راكؿ ا  )
مرمػرن ألػردقرن كػِّ الهػرا ةْ يػذا محػرؿ   فد ال هػؿ الاػَِـ ِهػكؿ أػأفد مػف ااػنحؿ الزػذب  هللل ٍَ زذاأرن كِّ الحػدِثْ كا 

ْ قػػد ِػػكرد  َِهللػػر -نأػػررؾ كن ػػرلب- َػػب ا    ػػف الزػػذب ن رادع ِرد ػػٍ -ألػػَب ا   َِػػٍ كاػػَـ- َػػب راػػكؿ ا  
الخألػػـ  ف نزػػذِب اأػػف م ػػِف لػػٍ كػػِّ الحػػدِث دلِػػؿ  َػػب زذأػػٍ أرللمَػػم كِاػػرم زذأػػٍ ،لػػب الهػػرهفْ كاللػػكاب اػػوؿ 
كهللهكؿ: لزـ ذلؾ لك  ف اأف م ِف زذأٍ كِّ الحدِث كهطْ  هللدير ِزكف زىًذأىٍ كِّ الهرهف مف أرب  كلبْ لزف يذا لـ 

ػر  ِهيْ كإفد  مف زذأٍ كِّ الحدِث يك ذانٍ مػف ألػددقٍ كقدمػٍ كػِّ الهػرا ةْ كوػذا ِ هللػِّ  حػد  مػِرف ن لرلػث لومػرْ ،مد
ألدقٍ كِّ هف و م رنْ كيذا نخِرؼ  ف ِهرؿ مي ،مرـ مػف  ئمػم  يػؿ الاػهللم   ف اأف م ِف ن ِ ِّ مر ِهكؿْ كِزذأٍ ِك

 هللػدير اػهلللد  فد المهألػكد أنزذِأػٍ نخطئنػٍْ زرأف م ِفْ كاللرهللِّ  ف هللألحي قكلٍ كهللدكي الن ررض أػِف الم هللِػِفْ 
. اهللنوػػب مَخألػػرن مػػف أحػػث هللئػػر  َػػب ا هللنرهللػػت ذم نألػػي هللاػػأنٍ ،لػػب يػػذا اإلمػػرـ...كيػػذا يػػك الم هللػػب الائػػؽ الػػ

 اىػدم الزػكًكِّ  كِّ)مَنهب  يؿ الحدِث(ْ كيػك ِحمػؿ  هللكاهللػرن الػرد  َػب مػف انوػـ ح ػص أػف اػَِمرف أػف المغِػرة ا
ْ كممر ِلرؼ  َب مر نحرر ذزر، نأزِدان لٍ كنأِِدانْ  فد ال رب نطَؽ الزذب كنِرد ُِالكيرب:  أِّ أزر أف  أد

أٍ الخطأْ زمر يك لارف  يؿ الحلرزْ كمف لطِؼ  َـ يذا الأرب  ف ِ َـ  فد ل ظم )زذداب( قد ِطَهور زلِر مػف 
ػد ذ ف لػـ ِنأػِف لػٍ  هللدػٍ ن مد خطب كِّ حػدِثْ كا  لػؾْ كن نأػِف  فد خطػأ،  زلػر المن هللنِف كِّ اللرحْ  َب مف ِوـ ِك

مف ألكاأٍ كن ملٍَْ كمف طرلي زنب اللرح كالن دِؿ  رؼ ذلؾْ كيذا ِدؿ  َب  فد يذا الَ ػظ مػف لمَػم ا ل ػرظ 
المطَهمْ النِّ لـ ِ ادر اأأورْ كلوذا  طَهٍ زلِر مف اللهرت  َب لمر م مػف الرك ػر  مػف  يػؿ الألػدؽ كا مرهللػمْ 

ػم ِطَػؽ كَِحذر الأرحث مػف  ٍف ِغنػر  أػذأؾ كػِّ حػؽ مػف قِػؿ كِػٍ مػف اللهػرت الرك ػر ْ كرلزػذب كػِّ الحهِهػم الَغِك
حنرج ،لب الن اِرْ ،ن  ٍف ِدؿ  َب الن مد قِرهللم ألحِحم. اهللنوب مَخألػرن  - م الغَط- َب الكيـ كال مد م رنْ ِك

هللظر ن ألِؿ ذلؾ يهللرلؾ مي ن َِؽ المحهؽ  أدُ)ُٖٔمف حرئِم الركي كالنزمِؿ  لَنورهللكم  ال نرح  أِّ غدة. (ْ ِك
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 ))ٍي  .(ِ)ْ كقرؿ مردة: ))نرزك،(((ُ)قرؿ الأخررم: ))ازنكا  هلل
 ))قرؿ ماَـ أف اللرج: ))منركؾي الحدِث(ّ). 
 ))قرؿ  أك زر م: ))ل ِؼي الحدِث(ْ). 
  قػػػػػرؿ  أػػػػػك حػػػػػرنـ: ))ن ِزنػػػػػب حدِلػػػػػٍْ كيػػػػػك لػػػػػ ِؼي الحػػػػػدِثْ ن ِألػػػػػدؽيْ منػػػػػركؾي

 .(ٓ)الحدِث((
 ))قرؿ النرمذم: ))ِيل دؼي كِّ الحدِث(ٔ). 
 ))كقػرؿ مػردة  خػرل: ))كح ػص لػِنف الحػدِثْ حػٌدث (ٕ)قرؿ الأزدار: ))لِنف الحػدِث لػددان ْ

))  .(ٖ)أأحردِث مهللرزِرو
 ٍالل  ر ((كل ٍَ ال هَِِّ كِّ زنرأ(( (ٗ). 

                                                           

 (.ُُِٓنرلمم)ِٔٓ/ِ( النأِرخ ا كاطُْ)
الن َِؽ: ل ظم)ازنكا  هللٍ( يِّ مف  ل رظ اإلمػرـ الأخػررم الخرألػم أػٍْ زػرف ِطَهوػر كػِّ أ ػض الػركاة لرحػرنْ قػرؿ     

ْ ك ّٖالذيأِّ كِّ المكقظم  َمهللػر : )) مر قكؿي الأخررم: اػزنكا  هللػٍْ كظريريػر  هللوػـ مػر ن ردلػكا لػٍ ألػرحو كن ن ػدِؿو
م َهػرن  َػػب قػكؿ الأخػػررم  ُِٔ/ِمهألػد، أوػر أرناػػنهرا ْ  هللوػر أم هللػػب: نرزػك،((ْ كقػػرؿ الاػخركم كػػِّ كػني المغِػػث

)اػػزنكا  هللػػٍ(: )) كزلِػػرا مػػر ِ أػػر الأخػػررم أوػػرنِف ا خِػػرنِف كػػِمف نرزػػكا حدِلػػٍْ أػػؿ قػػرؿ اأػػف زلِػػر: ،هللومػػر  دهللػػب 
زػػذابه  ك كلػػرعه. هلل ػػـْ رأدمػػر ِهػػكؿ : زذدأػػٍ كػػافْ كرمػػر، المهللػػرزؿ  هللػػد، ك ردبيػػرْ قَػػت:  هللػػٍ لكر ػػٍ قػػؿ  ف ِهػػكؿ: 

 كاف أرلزذب((.
 (.ّٕ(ْ كزذا كِّ الل  ر   لٍْ نرلمم)ِٕٕٔنرلمم)ّّٔ/ِ( النأِرخ الزأِرِ)
 (.ُْٕ( الزهللب كا امر   لٍْ نرلمم)ّ)
 (.ْْٕنرلمم)ُْٕ/ّ( اللرح كالن دِؿ  ل أد الرحمفْ ْ)
 (.ْْٕنرلمم)ُْٕ/ّالرحمفْ ( اللرح كالن دِؿ  نأهللٍ  أد ٓ)
 (.َِٓٗ هِب)ُِ/ٓ( اللرمئْ)
 (.ْٕٔٔ)َِْ/ُّ( ماهللد الأزارْٕ)
 (.ْٖٖٔ)ِِٓ/ُٓ( ماهللد الأزارْٖ)
 (.ّّٓنرلمم)َِٕ/ُ(ٗ)
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))قرؿ اللكزلرهللِّ: ))قد كرغ مهللٍ مهللذ دير(ُ). 
 ))كقرؿ مردة: ))لِس ألهمْ كن ِزنب حدِلٍ(((ِ)قرؿ الهللارئِّ: ))منركؾ الحدِث ْ(ّ). 
 ))كقرؿ الدكنأِّ: ))منركؾه(ْ). 
  ػػػر أػػػف ِحِػػػب الاػػػرلِّ: ))ِحػػػدنث  ػػػف اػػػمرؾْ ك َهمػػػم أػػػف مرلػػػدْ كقػػػِس أػػػف قػػػرؿ ززِر

 .(ٓ)ث أكاطِؿ((ماَـْ ك رألـ  حردِ
 ))ركي المرااِؿ  .(ٔ)قرؿ اأف حأرف: ))زرف ِهَنب ا ارهللِدْ ِك
 ))قرؿ اأف  دم: )) رمدم حدِلٍ  ىمدف ركل  هللوـ غِر مح كظمو(ٕ). 
 ))كل ٍَ كِّ زنرأٍ ))الل  ر  كالمنركزكف(((ٖ)كقرؿ الدارقطهللِّ: ))ل ِؼ ْ(ٗ). 
 ))كقرؿ الحرزـ  ىأك  ىحمد: ))ذايبي الحدِث(َُ). 
 ِّ((-أؿ مرات -ْ كمردة(ُُ): ))منركؾه((-نررة -كقرؿ الأِوه  .(ُِ): ))ل ِؼه

                                                           

 (.ُْٕ(  حكاؿ الرلرؿْ نرلمم)ُ)
هألػد أوػر  فد الػراكم منػركؾ الن َِؽ: يػذ، الَ ظػم )     الحػدِثْ كقػد  قػد كػرغ مهللػٍ مهللػذ ديػر( مػف ال أػررات الهللػردرةْ ِك

قػد  - َػب حاػب اطا ػِّ كأحلػِّ حػكؿ ذلػؾ-اان مَور اللكزلرهللِّ كػِّ ح ػص أػف اػَِمرف خرألػمْ كلػـ  ر  حػدان 
هللظػر: م لػ ـ المألػطَحرت الحدِلِػم  اانخدمور مف قأٍَ كن أ د،ْ كوِّ مف ا ل رظ النػِّ اهلل ػرد أوػر اللكزلػرهللِّ. ِك

 .ٕٓٓالمرلد الغكرم:لَاِد  أد
 (.ّّٗنرلمم)ُِِ/ُ(ْ كزذا ك ؿ اأف اللكزم كِّ الل  ر  كالمنركزكف ُّْنرلمم)( الل  ر  كالمنركزكفْ ِ)
 (.َُّٗنرلمم)ُْ/ٕ( نوذِب الزمرؿّْ)
 .ٖٕٔ/ِ( الزهللب كا امر   لٍْ ْ)
 (.َُّٗنرلمم)ُْ/ٕ( نوذِب الزمرؿْٓ)
 (.ِْٖنرلمم)ِٓٓ/ُ( الملركحِفْٔ)
 (.َٓٓنرلمم)ِٕٔ/ّ( الزرمؿْٕ)
 (.َُِٓ)َِِ/ِالدارقطهللِّْ( مكاك م  قكاؿ ٖ)
 (.ُٖٔنرلمم)ُْٗ/ِ( ٗ)
 (.َُّٗنرلمم)ُْ/ٕ( نوذِب الزمرؿَُْ)
 (.ُّٗٔ هِب)ِٕٗ/ّ( الاهللف الألغِرُُْ)
 (.ُِّّ هِب)ّْْ/ِ( الاهللف الزأرلُِْ)
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 ػػف ِ نمػػد  َِػػٍ كقػػرؿ اأػػف  أػػد ػػر الحػػدِثْ كإهللدػػٍ لػػـ ِزػػف مػػف  يَػػٍْ كن ممد الوردم: )) ك مد

 .(ُ)كِّ هللهٍَ((
 ))قرؿ الذيأِّ: ))كايِرن كِّ الحدِث(ِ). 
 ))كقرؿ الوِلمِّ: ))منركؾه(ّ). 
 ))كقرؿ اأف حلر: ))منركؾي الحدِث(ْ). 

يػػذا أِػػرف  يػػـ ك أػػرز ك ئػػور  قػػكاؿ  يػػؿ  ال َػػـ كػػِّ ح ػػص أػػف اػػَِمرف النػػِّ هللألػػت      
 َػػػب لرحػػػٍ ك ػػػدـ قأػػػكؿ ركاِنػػػٍ كػػػِّ الحػػػدِثْ ذزرنوػػػر مػػػف مألػػػردرير ا ألػػػَِم حاػػػب 
اناػػػنطر م.  كاػػػأهللهؿ أ ػػػد ذلػػػؾ الهللألػػػكص النػػػِّ لػػػر ت  ػػػف  يػػػؿ ال َػػػـ النػػػِّ نألػػػرح 

ػػرو كهللهػدو كأِػرفو لػأ ض مػػر كقػي كِػٍ ائػػزرؿه أنكلِػؽ ح ػص أػ نػٍْ مػي نحِر ف اػػَِمرف  ك نهِك
 كِّ المطَب اآلنِّ.

 المطمب الرابع
 لحفص بن سميمان األسدي -من أىل الجرح والتعديل-أقوال الُمعدِّلين 

قػػد لػػر ت  قػػكاؿه  يػػؿ اللػػرح كالن ػػدِؿ نيهػػكنم ح ػػص أػػف اػػَِمرف كنكلنهػػٍ كػػِّ ركاِنػػٍ      
 رلػػػػور مػػػػي الن َِػػػػؽ  َِوػػػػر كػػػػِّ الحرئػػػػِمْ كمػػػػي مهللرقئػػػػم مػػػػر ِمزػػػػف لَحػػػػدِثْ كاػػػػكؼ  

 مهللرقئنٍ.
 
 

                                                           

 .ّٔ( الألرـر المهللزِّ:ُ)
 (.ٖٓنرلمم)ٖٔ/ُُ( نأِرخ اإلااـِْ)
 (. ُّْْٓ هِب)ِْٕ/ٗ( ملمي الزكائدّْ)
 (.َُْٓنرلمم)ُِٕ( نهِرب النوذِبْْ)
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  قرؿ كزِي أف اللرداح: زرفى لهمن(ُ). 
  كقرؿ مردة: ألرليه (ِ)قرؿ  حمد أف حهللأؿ : مر زرف أٍ أأسه .(ّ). 

                                                           

ْ كالمػػزم كػػِّ نوػػذِب ُٔٓ( هللهػػؿ نكلِػػؽ  كزِػػي كػػِّ ح ػػص أػػف اػػَِمرف: الاػػخركم كػػِّ لمػػرؿ الهػػرا  كزمػػرؿ اإلقػػرا ُْ)
 ٗٓٓ/ُْ ككػػِّ مِػػزاف ان نػػداؿ لػػٍْ ُٕٗ/ُ(ْ كالػػذيأِّ كػػِّ المغهللػػِّ كػػِّ اللػػ  ر َُّْٗنرلمػػم)ُٔ/ٕالزمػػرؿْ
(ْ َٖٕٗ هِػػب )َِ/ٓمػػِّ كػػِّ ملمػػي الزكائػػدْ ْ كالوِلِْٗ/ٔ(ْ كاأػػف المَهػػف كػػِّ الأػػدر المهللِػػرُِِِْنرلمػػم )

(ْ كال ِهللػػِّ كػػِّ مغػػرهللِّ ا خِػػرر كػػِّ ئػػرح  اػػرمِّ رلػػرؿ م ػػرهللِّ َُّٖ هِػػب )ِٓٔ/ِكالمهللػػركمي كػػِّ كػػِض الهػػدِرْ
 (.ْٕٓنرلمم )ِِْ/ُاآللررْ

 الن َِؽ: يذا الهكؿ مف كزِي أف اللراح زأهللدٍ غِر لرأتو  كذلؾ مف  كلٍ:   
 ٍ ا ئمم كِّ نلِري ح ص أف اَِمرف.ا كؿ:  هللدٍ مخرلؼه لمر  َِ   
اللػػرهللِّ:  فد قػػكؿ كزِػػي يػػذا لػػـ هلللػػد  فد  حػػدان مػػف ا ئمػػم المنهػػدمِف قػػد ذزػػر، كػػِّ زنرأػػٍْ أػػؿ كلػػـ هلللػػد  فد  حػػدان مػػف     

المنػػأخِرف ذزػػر، أإاػػهللرد،ْ كػػأِف زنػػب المنهػػدمِف  ػػف قػػكؿ كزِػػي يػػذا الػػذم كِػػٍ نكلِػػؽ ح ػػصْ كلػػِس مػػف  ػػردنوـ 
اػزنكا  ػف الن ػدِؿْ أػؿ حنػب  هللدوػـ  ػرأكا  َػب اأػف اللػكزم ألػهللِ ٍ يػذاْ حِػث زػرف المحدلِف  ٍف ِذزر  اللػرح ِك

ازت  ف الن دِؿْ كالذم نمِػؿ ،لِػٍ الػهلل س كنرنلػٍِ يػك  فد قػكؿ كزِػي غِػر لرأػت كػِّ ح ػص أػف  ِهللهؿ اللرح ِك
ف لأػػػت كِحمػػػؿ  َػػػب المهللهػػػرم اللهػػػمْ كلػػػِس  َػػػب ا اػػػدمْ مكاكهػػػم  قػػػكاؿ ا ئمػػػم مػػػف  يػػػؿ اللػػػرح  اػػػَِمرفْ كا 

 كالن دِؿْ كا    َـ.
ػػم ح ػػصو الخطِػػبي كػػِّ نػػأِرخ أغػػدادِ) (ْ  لػػـ هللهَػػٍ مػػف لػػر  ِْٓٔنرلمػػم)ْٔ/ٗ(  قػػدـ مػػف ذزػػر قػػكؿ  حمػػدى كػػِّ نهِك

 أ د،.
هللظػػر: نوػػذِب الزمػػرؿ  لَمػػزمْ ِْٓٔنرلمػػم)ْٔ/ٗ( ِهللظػػر: نػػأِرخ أغػػدادّْ) (ْ كالمغهللػػِّ َُّٗنرلمػػم ) ُّ/ٕ(ْ ِك

(ْكملمػػػػػػػػػػي الزكائػػػػػػػػػػد  ُُِِ= =نرلمػػػػػػػػػػم)ٖٓٓ/ ُف ان نػػػػػػػػػػداؿ لػػػػػػػػػػٍْْ كمِػػػػػػػػػػزإٗكػػػػػػػػػػِّ اللػػػػػػػػػػ  ر   لَػػػػػػػػػػذيأِّ:
(ْ كأحػػػػػر الػػػػػدـ كػػػػػِمف نزَػػػػػـ كِػػػػػٍ اإلمػػػػػرـ  حمػػػػػد أمػػػػػدح  ك ذـ  نأػػػػػف  أػػػػػد الوػػػػػردمْ ْٔٗ هِػػػػػب)ِِ/ُلَوِلمػػػػػِّْ
(ْ كمكاك م  قكاؿ اإلمرـ  حمػد أػف حهللأػؿ كػِّ رلػرؿ َُّٖ هِب)ِٓٔ/ِ(ْ ككِض الهدِر  لَمهللركمُُِْنرلمم)

 (.ٕٕٓنرلمم)ِٕٕ/ُالحدِث ك ٍََْ
الن َِؽ: يذا ال أررات المهللاكأم ،لب اإلمرـ  حمد يِّ مظهللدم لَكيـ كالخطأْ أؿ ،فد مهللور مر يك خطأه محضْ كقأؿ     

ن  أِرف يذا الخطأ ن أدد مػف اإلئػررة  فد الخطِػب الأغػدادم يػك  كؿ مػف هللهػؿ يػذا انخػناؼ  ػف اإلمػرـ  حمػدْ كا 
ح ص أف اَِمرفْ أؿ قرؿ  هللػٍ  فد منػركؾ الحػدِث مػف غِػر كقػكع كرلزنب المنهدمم نئِر ،لب  فد  حمد ِل ؼ 

انخناؼ كِّ الهللهؿ  هللٍْ كقكؿ  حمد كِّ نلػِري= =ح ػص نهػددـ ذزػر، كػِّ لمَػم  قػكاؿ الملػرنحِف مػف  يػؿ ال َػـ 
لح ػػص أػػف اػػػَِمرفْ كل َػػِّ  رلػػػي ،لػػب أِػػػرف الخطػػأ الػػػذم كقػػي كِػػٍ الخطِػػػب كمػػف لػػػر  أ ػػد، ،ِدػػػر، مهَػػدانْ كهػػػكؿ 

كهللهَػٍ  فد  حمػد قػرؿ  ػف ح ػص أػف اػَِمرف ا اػػدم  هللدػٍ ألػرليْ يػذا الهػكؿ يػك كيػـه  كذلػؾ  هللدهللػر  هللػػدمر الخطِػب 
رل هللر ،لب زنب  النِّ حمَت كِّ لهللرِرير قكؿ  حمد كلدهللر  فد  حمد قرؿ قكلٍ يذا كِّ ح ص أف اَِمرف المهللهػرمْ 
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  قػػػرؿ اػػػ د ال ػػػككِّ: ))حػػػددلهللر ح ػػػص أػػػف اػػػَِمرف ...لػػػك ر ِنػػػٍ لهػػػردت  ِهللػػػؾ أػػػٍ  َمػػػرن
كومرن(( كى
(ُ). 

ػم ح ػص أػف اػَِمرف  ك       يذ،  أرز ا قكاؿ النِّ زرهللت نحمؿ  أػررات نػدؿ  َػب نهِك
ػػػر كأِػػػرف لوػػػر كػػػِّ الحرئػػػِم. نػػػٍْ مػػػي نحِر كأهِػػػت  مػػػكره غِػػػر ألػػػِرحم نػػػدؿ  َػػػب  فد  نهِك

م ح ص أف اَِمرف كػِّ ركاِنػٍ لَحػدِثْ كيػذا ا مػكر لػـ  ر   ألحرأور قد ذيأكا ،لب نهِك
لػذا اػكؼ  الذم يمدوـ مكلكع ح ص كِّ مهرننوـ ك أحرلوـ. مٍف هللأدٍ ،لِور مف الميٍحدىلِف

  رلػػػور مػػػي الن َِػػػؽ  َِوػػػر كػػػِّ الحرئػػػِمْ مػػػي أِػػػرف مػػػر نمِػػػؿ الػػػهلل س ،لِػػػٍ  َػػػب حاػػػب 
 الهكا د كاللكاأط  هللد المحدنلِف.

                                                                                                                                                                          

نٍ  ػػف ح ػػص أػػف اػػَِمرف المهللهػػرمخ (: ))اػػألُٕٗ)َِْ/ُحِػػث لػػر  كػػِّ ال َػػؿ كم ركػػم الرلػػرؿ  نأهللػػٍ  أػػد ا 
ػػر  ((ْ ككػِّ ذلػؾ دنلػػم كالػحم نػدؿ  َػب كيػـ الخطِػب كػػِّ ل ػؿ قكلٍ)ألػرلي( كػِّ ا اػدمْ كلمد كهػرؿ: يػك ألػرليه
ػت  ـد هللهَػت كرِك زرف يذا الكيـ كاق رن كِّ ل ظم)ألرلي( كا ِانأ د  فد قكلٍ)مر زرف أٍ أأس(( زرهللت كِّ المهللهرمْ لػ

ْ كيذا ا مري غِر مانأ دهْ كِزكف قكؿ اإلمرـ  حمد كِّ ح ص أػف اػَِمرف كِّ نرلمم ح ص ا ادم  َب الخطأ
كاحدانْ كيك  هللدٍ منركؾ الحدِثْ زمر هللهؿ ذلؾ  هللٍ ا ئمم كِّ زنأوـ مف قأؿ الخطِبْ كلك زرف لمم اخناؼ كِّ 

 د  ف هللهؿ قكؿ  حمد كِّ ح ص ا ادم لذزر، ا ئمم قأؿ الخطِبْ لذا هلللد  ف الوِلمِّ ِهكؿ كِّ ملمي الزكائد أ
(: ))كاخنَ ػت الركاِػم  ػف  حمػد كػِّ نكلِهػٍْ كالألػحِي ِٖٓٗ هِػب)ُْٖ/ِقكؿ انخناؼ  ف  حمد كِّ نكلِهػٍ

  هللدٍ ل د ٍْ كا    َـ((.
 (.َُّٗنرلمم)ُِ/ٕ(ْ كنوذِب الزمرؿِْْٓٔنرلمم)ْٔ/ٗ( نأِرخ أغدادُْ)

كػا ئػؾد  فد ح ألػرن زػرف مػف ال َمػر  ال ومػر ْ الن َِؽ: يذا الهكؿ لِس كِّ دنلم  َب نكلِؽ ح ص أف اػَِمرفْ     
،ن  فد ركاِنٍ لَحدِث لِات ألِدةْ ك َب كرض حمؿ قكؿ ا د أف  طِم لَنكلِؽ كا ِهأؿ مهللٍ قكلٍ يػذا  كذلػؾ 
 فد اػػػػػػ د أػػػػػػف  طِػػػػػػم ال ػػػػػػككِّ مػػػػػػنزَـه كِػػػػػػٍْ كػػػػػػا ِهأػػػػػػؿ مهللػػػػػػٍ مػػػػػػر ِخػػػػػػرلؼ غِػػػػػػر،ْ  قػػػػػػرؿ الخطِػػػػػػب كػػػػػػِّ نػػػػػػأِرخ 

ػددلىهللىر  أػ (: ))ْٔٗٔنرلمم)ُّٖ/َُأغداد كأزر ا د أػف محمػد أػف الحاػف أػف  طِػم أػف اػ د ال ػككِّ... قػرؿ: حى
ْ قػػرؿ: قَػػت  أػػِّ  أػػد هللًػػِّ الِػػـك ،هللاػػرف أئػػِّ   لػػبْ ز ػػـ  فد كاهللػػرن  مػػر أرلزنػػرب  ػػف اػػ د اأػػف ا لػػـر ا :  ىٍخأىرى

ن ا  اػػأحرف ا ْ ا  لػػدانْ كقػػرؿ: ن ،لػػٍ ،كػػِّ الحػػدِثْ كراػػن ظـ ذاؾ  أػػك  أػػد ال ػػككِّْ كقػػرؿ: يػػك  كلػػؽ الهللػػرس
ذاؾ لومِّ امػنحف  كؿ ئػِّ  قأػؿ  ف ِخككػكاْ كقأػؿ  ف ِزػكف نريِػبْ كألػرأوـْ ... لػـ قػرؿ  أػك  أػد ا : لػك لػـ 
هللظر : مكاك م  قكاؿ اإلمرـ  حمد  ِزف يذا  ِلرن لـ ِزف ممف ِانأيؿ  ف ِزنب  هللٍ كن زرف مكل رن لذاؾ((ْ ِك

كإذا نأِف يذا كا  أرة أهكؿ اػ د ال ػككِّ حنػب كلػك حمَهللػر قكلػٍ  (.ُّٗ)ِّ/ِأف حهللأؿ كِّ رلرؿ الحدِث ك ٍََ
  هللدٍ قرلٍ نكلِهرن لح ص  كذلؾ  هللدٍ مخدكش ال دالم زمر أِدف اإلمرـ  حمد.
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  ٍحِػث ركل لح ػص شـرح مشـكل ااثـارا مر ا كؿ: يك ألهللِي الطحػركم كػِّ زنرأػ ْ
أػػف اػػَِمرف غِػػري مػػرةوْ كيػػذا ا مػػر ِػػدؿي  َػػب  هللدػػٍ ِرنلػػٍِ  كذلػػؾ  فد ،خػػراج ركاِنػػٍ كػػِّ 
ػم  هللػٍ  هللِّ هللظرت كِّ اآللػرر المرِك زنرأٍ ِدؿ  َب ذلؾْ حِث قرؿ كِّ مهدمم زنرأٍ: ))كا 

     أر اػػػػػرهللِد المهأكلػػػػػم النػػػػػِّ هللهَوػػػػػر ذكك النلأػػػػػت كِوػػػػػر كا مرهللػػػػػم  -ألػػػػػَدب ا   َِػػػػػٍ كاػػػػػَدـ-
 .(ِ)ْ كحاف ا دا  لورْ ككلدت كِور  ئِر  ممر ِاهط م ركنور...(((ُ) َِور 

 ٍالمسـتدرك ا مر اللػرهللِّ: يػك ألػهللِي الحػرزـْ حِػث ركل لح ػص أػف اػَِمرف كػِّ زنرأػ
ـد راح ِهػػػكؿ  هِػػػب الحػػػدِث: ))يػػػذا حػػػدِثه ألػػػحِيي اإلاػػػهللردْ كلػػػـ ىمـــو الصـــحيحين ْ لػػػ

 .(ّ)ِخرلر،((
 

                                                           

 ( كيذا يك مكطف الئريد.ُ)
 المهدمم. ٔ/ُ( ئرح مئزؿ اآللررِ)

م ح ص أف اَِمرف ألراحمْ ،ن  فد ركاِنػٍ لح ػص أػف الن َِؽ: ألهللِي الطحركم يذا ن ِدؿي لزمرن  َب  هللدٍ ِذيب ،لب      نهِك
اَِمرف كِّ زنرأٍ يذا ِزكف قد خرلؼ ئرطٍ الذم  لـز هلل اٍ أٍْ كمف ِهللظر كِّ زنػرب الطحػركم ِلػد  هللدػٍ قػد خػرلؼ ئػرطٍ 

ػم ح ػص أػف اػَِ ػر ِهللنهػد أػٍ الطحػركمْ ك َػب كػرض  فد الطحػركم ِػذيب ،لػب نهِك مرف زلِران كلِس كِّ ح ص كهػطْ كيػذا ممد
ـد  فد  ْ لػػ ِزػكف يػذا النوػػرد مهللػٍْ كغِػػر مككػؽ كِػػٍ  كذلػؾ  هللدػػٍ خػرلؼ مػػر ِزػرد  ٍف ِلمػػي  َِػٍ المحػػدلكف كػِّ نلػػ ِؼ ح ػصو
الطحركم  َب قكة  َمٍ ،ن  هللدٍ لِس مف الذِف  رككا أرللرح كالن دِؿْ كأهللهد الركاةْ كزمر قِؿ  كَزؿ مهػرـ مهػرؿْ كلزػؿ كػفك 

 ن ِهكنم ح ص أف اَِمرف زمر يك المهللوا المنأي كِّ اللرح كالن دِؿْ كا    َـ.رلرؿْ لذا كهكؿ الطحركم يذا 
 (.ُْٖٖ هِب)َٖٔ/ُ( الماندرؾّْ)

ن زِؼ ِزكف ألحِي اإلاهللرد ككِػٍ      الن َِؽ: ن ئؾد  فد يذا الهكؿ مف الحرزـ ناريؿ مهللٍْ  ك كقي مهللٍ  َب اأِؿ الخطأ  كا 
))كلـ ِخرلر،((  زِػؼ ِخرلػر، كػِّ ألػحِحِومر كيمػر  ألػي زنػرأِف أ ػد الهػرهف الزػِرـْ ح ص أف اَِمرفْ لـد َِزمور أهكلٍ: 

 هللدػػػٍ منػػػركؾ الحػػػدِثخ  لػػػذا هللأدػػػٍ ال َمػػػر   َػػػب  خطػػػر  الحػػػرزـ كػػػِّ زنرأػػػٍ  -ككِػػػٍ ح ػػػص أػػػف اػػػَِمرفْ كيػػػك  هللػػػديمر ان رقػػػرن 
: ))...ئػِّ  زلِػر ُٕٓ/ُٕـ الهللػأا الماندرؾْ كل َِّ  هللهؿ قكؿ الذيأِّ كٍِ  كذلؾ  هللدٍ لخدألٍْ قػرؿ الػذيأِّ كػِّ اػِر   ػا

 َب ئرطومرْ كئِّ  زلِر  َب ئرط  حديمرْ كل ؿ ملمكع ذلؾ لَث الزنرب أؿ  قؿْ كإفد كِّ زلِر مف ذلؾ  حردِث كػِّ 
الظرير  َب ئرط  حديمر  ك زَِومرْ ككِّ الأرطف لور  َؿ خ ِم مبلرةْ كقط ػم مػف الزنػرب ،اػهللردير ألػرلي كحاػف كلِػدْ 

رقِّ الزنػرب مهللػرزِر ك لرئػبْ ككػِّ غلػػكف ذلػؾ  حردِػث هللحػك المرئػم ِئػود الهَػب أأطاهللوػرْ زهللػت قػػد كذلػؾ هللحػك رأ ػٍْ كأػ
ػرا((ْ   كردت مهللور لز انْ كحػدِث الطِػر أرلهللاػأم ،لِوػر اػمر ْ كأزػؿ حػرؿ كوػك زنػرب م ِػد قػد اخنألػرنٍْ ِك ػكز  مػا كنحِر

هللظر ننمم  قكاؿ الذيأِّ  َب الماندرؾ كِّ المألهلل رت النِّ نزَـ  َِور    أػِّ يرئػـ -هللهدان  ك لهللػر ن -اإلمرـ الحركظ الذيأِّ ِك
 .ِِٔ/ِ،أرايِـ أف مهللألكر الورئمِّ
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واةِ   التَّضعيُف النِّسبي لبعِض الرُّ

 َحْفص بن ُسليمان األَسدي اْنُموذجا   -
 دـبـارس عـور فـد. ان

 والسيد زكريا شعبان حنش

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 24العـدد )

 المطمب األول
 التضعيف النسبي لبعض الرواة

ػػر زػػرف ح ػػص أػػف اػػَِمرف       مػػف اللػػركرم كالموػػـ  ٍف ِيػػذزر يػػذا المطَػػب  كذلػػؾ لمد
لػػ ن ٍ  يػػؿي الحػػدِث كػػِّ ركاِنػػٍ لَحػػدِثْ هلللػػد  هللدوػػـ قػػد  لهللػػكا  َػػب ركاِنػػٍ لَهػػرهف لهللػػر ن ن 
ِهللرز ٍ كِػٍ غِػر،ْ كر ِػت  ٍف  هللظنػر لوػذا المأحػث مػف  قػكاؿ  يػؿ ال َػـ نلػر، مػف نيزَنػـ كِػٍ 

 ٍَِ كػِّ هخػر كهللحػك ذلػؾ  كذلػؾ زػِّ ن ِاػنغرب  حػده زِػؼ ِزػكف ح ػص  كِّ كفك ك لهللِّ
اأػػػف اػػػَِمرف لػػػ ِ رن كػػػِّ الحػػػدِث  مرمػػػرن كحلػػػمن كػػػِّ الهػػػرا ةْ كزػػػِّ ن هللل ػػػؿ  ألػػػحرب 
ا يػػكا  حلػػم  ك مىظهللدػػم للػػ ؼ ح ػػص أػػف اػػَِمرف كػػِّ الحػػدِث مػػدخان ِػػدخَكا أػػٍ كػػِّ 

 َػب الندلػ ِؼ الهللناػأِّ النئزِؾ كِّ الهػرهف الزػِرـ. مػف  لػؿ ذلػؾ اػكؼ ِزػكف الحػدِث 
لػػأ ض الػػركاة  مكمػػرن. كوهللػػرؾ مػػف الػػركاة مػػف لػػ ن كا نلػػ ِ رن هللاػػأِرنْ كالنلػػ ِؼ الهللاػػأِّ 

 ِهللهاـ  َب  قارـ:
ـد اللهػرت مػف القسم األول : مف ل نؼ حدِلٍ كِّ أ ػض ا كقػرت دكف أ ػضْ كيػبن  يػ

ـْ كمػهللوـ مػف  يؿ الحدِثْ الذِف خَطكا كػِّ هخػر  مػريـْ كيػبن  من ػركنكف كػِّ نخَػِطو
 .(ُ)خَط نخَِطرن كرحئرنْ كمهللوـ مف خَط نخَِطرن ِاِران 

: مػف ،ذا حػددث مػف زنرأػٍ لػأطْ كمػف حػددث مػف ح ظػٍ كيػـْ كمػف يػبن  القسم الثـاني
قػػكـه لهػػرت لوػػـ زنػػرب ألػػحِيْ ككػػِّ ح ظوػػـ أ ػػض الئػػِّ ْ كزػػرهللكا ِحػػدنلكف مػػف ح ظوػػـ 

حدلكف  حِرهللرن مف زنرأوـ   .(ِ)كِلأطكف حِرهللرن كِغَطكفْ ِك
                                                           

 ْ كقد  طرؿ الهلل س كِّ ذزر  ملَم ذلؾ .ُْٖ  نأف رلبشرح ىمل الترمذي( ِهللظر: ُ)
 ْ كقد ذزر  ملَم  َب ذلؾ .َْْالمصدر السابق:( ِهللظر: ِ)
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واةِ   التَّضعيُف النِّسبي لبعِض الرُّ

 َحْفص بن ُسليمان األَسدي اْنُموذجا   -
 دـبـارس عـور فـد. ان

 والسيد زكريا شعبان حنش

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 24العـدد )

                : مػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػ نؼ حدِلػػػػػػػػػػػٍ كػػػػػػػػػػػِّ أ ػػػػػػػػػػػض ا مػػػػػػػػػػػرزف دكف أ ػػػػػػػػػػػضْ القســـــــــــم الثالـــــــــــث
 كيبن   َب لالم  لرب:

: مف حددث كِّ مزرف لـ نزف م ٍ كٍِ زنأػٍ كخَػطْ كحػدث كػِّ مزػرف هخػر الضرب األول
مػػػف زنأػػػٍ كلػػػأطْ  ك مػػػف اػػػمي كػػػِّ مزػػػرف مػػػف ئػػػِخ كَػػػـ ِلػػػأط  هللػػػٍْ كاػػػمي مهللػػػٍ كػػػِّ 

 .  (ُ)مكلي هخر كلأط 
: مػػف حػػددث  ػػف  يػػؿ مألػػر  ك ،قَػػِـ كح ػػظ حػػدِلوـْ كحػػددث  ػػف غِػػريـ الضــرب الثــاني

 .  (ِ)كَـ ِح ظ
: مػف حػددث  هللػٍ  يػؿ مألػر  ك ،قَػِـ كح ظػكا حدِلػٍْ كحػددث  هللػٍ غِػريـ الضرب الثالث
 .(ّ)كَـ ِهِمكا حدِلٍ
ْ قػػػكـه لهػػػرته كػػػِّ  هلل اػػػوـْ لزػػػف حػػػدِلوـ  ػػػف أ ػػػض الئػػػِكخ كِػػػٍ لػػػ   :القســـم الرابـــع ؼه

 .(ْ)أخاؼ حدِلوـ  ف أهِم ئِكخوـْ كيبن  لمر مه زلِركف
: مف ل نؼ حدِلٍ كِّ أ ض المكلك رت دكف أ ػضْ كيػذا الهللػكع ِهػي القسم الخامس

كػػِّ الػػركاة الػػذِف نخألألػػكا ك كرغػػكا  هللػػرِنوـ لهللػػكع م ػػِدف مػػف  أػػكاب الحػػدِثْ  ك ال َػػـك 
ـد ن رلػػكا لغِػػر مػػر نخألألػػكا أػػٍْ كذلػػؾ زمػػف ِخػػ نص أػػرلهرا ة دكف الاػػهللفْ ا خػػرلْ لػػ

زمر يك الحرؿ مي ح صْ  ك مف نخألص كِّ الاػِرة  ك النػأِرخْ  ك مػف نخألػص كػِّ 
ـد نزَدػػـ كػػِّ غِػػر اخنألرألػػٍ كلػػر  أأكيػػرـ ك غػػاط لػػ نؼ (ٓ)ال هػػٍ كغِريػػر مػػف ال َػػـك ْ لػػ

مف  لَور كِّ ركاِنٍ لغِر اخنألرألٍْ ممدر ل ؿ الذيأِّ ِهػكؿ: ))كمػر زاؿ كػِّ زػؿ كقػتو 

                                                           

 ْ كقد ذزر  ملَم ذلؾ .َْٓ: المصدر نفسو( ِهللظر: ُ)
 ْ كقد ذزر  ملَم ذلؾ .ْٓٓ( ِهللظر: المألدر الارأؽ: ِ)
 ْ كقد ذزر  ملَم ذلؾ .ْٖٓ( ِهللظر: المألدر هلل اٍ: ّ)
 ْ كقد ذزر  ملَم ذلؾ .ُْٔ( ِهللظر: المألدر هلل اٍ: ْ)
 .ُِٔ( ِهللظر: المدخؿ ،لب دراام  َـ اللرح كالن دِؿ  ل أد المرلد الغكرم:ٓ)
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واةِ   التَّضعيُف النِّسبي لبعِض الرُّ

 َحْفص بن ُسليمان األَسدي اْنُموذجا   -
 دـبـارس عـور فـد. ان

 والسيد زكريا شعبان حنش

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 24العـدد )

ْ كزػػذلؾ زػػرف...ح ص أػػف اػػَِمرف لأنػػرن كػػِّ  ِزػػكف ال ػػرلـ ،مرمػػرن كػػِّ كػػفك مهألػػران كػػِّ كهللػػكفو
هكؿ  ِلرن: ))كزـ مف ،مرـو كِّ كفك مهألػرو  ػف غِػر،ْ  .(ُ)الهرا ةْ كايِرن كِّ الحدِث((  ِك

ْ ،مرـ كػِّ الهللحػك كن ِػدرم مػر الحػدِثْ ككزِػي ،مػرـ كػِّ الحػدِث كن ِ ػرؼ  ٍ ملان زاِأِك
هللكداس ر س كِّ الئنٍ ر  رم مف غِػر،ْ ك أػد الػرحمف أػف موػدم ،مػرـ كػِّ  ال رأِمْ كزأأِّ

الحػػػػدِث ن ِػػػػدرم مػػػػر الطػػػػب قػػػػطْ كزمحمػػػػد أػػػػف الحاػػػػف ر س كػػػػِّ ال هػػػػٍ كن ِػػػػدرم مػػػػر 
كقػػرؿ الػػذيأِّ  ِلػػرن  هللػػدمر  .(ِ)الهػػرا اتْ كزح ػػص ،مػػرـ كػػِّ الهػػرا ة نػػرلؼه كػػِّ الحػػدِث((

ػػػد كػػػِّ لػػػأط هللهػػػؿ قػػػكؿ الػػػدارقطهللِّ  َػػػب  حػػػد الهػػػرا : ))كقػػػكؿ الػػػدد  ْ ِِر : لػػػ ِؼه ارقطهللِّي
ػػر كػػِّ الهػػرا اتْ كلأػػته ً،مػػرـه. كزػػذلؾ لمر ػػمه مػػف الهيػػرداً   ىلأػػرت كػػِّ الهػػرا ة دكف  اآللػػررْ  ىمد

كيػػػػرْ كلػػػػـ  ري ْ كػػػػًإهللدوـ هللولػػػػكا أأى أػػػػر  الحػػػػركؼ كحرد ْ كح ػػػػصو ْ كالزاػػػػرئِّن الحػػػػدِثْ زهللػػػػركيو
نههللكا الحدِثْ كلػـ ِيحزمػكا الهػرا ةىْ ِألهلل كا ذلؾ كِّ الحدِثْ زمر  ىفد طرئ من مف الحي درظ  ى 

ْ كلـ ِ نًف أمر  دا،ْ كىا ي  ى َـ(( كزذا ئأفي زؿن مف أرز كِّ كفك
(ّ). 

 المطمب الثاني
 ثنا  العمما  ىمو رواية حفص في القرآن

ذا زػػػرف الحػػػرؿ  َػػػب مػػػر كألػػػ ت       ْ كا مػػػر  َػػػب مػػػر قػػػد -كػػػِّ المطَػػػب الاػػػرأؽ -كا 
لَ َمػػر  كػػِّ اللدهللػػر   َػػب ح ػػص أػػف اػػَِمرف كػػِّ ركاِنػػٍ  ػػف أِهللػػتْ كاػػكؼ  هللهػػؿ  قػػكانن 

  رألـ كِّ الهرهف  َب اأِؿ الأِرف ن انانهألر .
                                                           

 .َِٔ/ٓ( اِر   اـ الهللأا ْ ُ)
ػػػر  َػػػـك الحػػػدِثٖٓٗنرلمػػػم)ُٕٓ/ّالح ػػػرظْ ( نػػػذزرة ِ)      : ْْٔ/ُ(. قػػػرؿ  أػػػد ا  ِكاػػػؼ اللػػػدِي كػػػِّ زنرأػػػٍ نحِر

ػٍ  ))...  ٍف ِزكف منههللرن كِّ الهللهؿ لغِر الحدِثْ دكف ذلؾ كِّ الحػدِثْ ككػِّ يػذا  فد الهللرقػؿ ِزػكف قػد اهللألػرؼ يمي
ػـ الحػػدِث كلػِس مػف كهللنػػٍ كػأنب أمػر  ن ِيحمػػدْ كحِػث نمِدػز لهللػػر  مػر، ك ركهللػر ال ألػػؿ ،لػب ان نهللػر  أ ػػفك كأنههللػٍْ كنهحد

ػم دكف اػرئر مػر ركل مػف ال َػـْ كيػذا ملػؿ)ح ص أػف اػَِمرف  كِمر ركلْ كهللهنألر  َب لرحٍ كػِّ الحػدِث خرألد
ػم كػِّ الهػرا ةْ أػؿ  َِػٍ  لد الهررئ(ْ كهد أَغ أٍ اك  ح ظٍ كهللزررة حدِلٍ ،لب  ٍف زػرف منركزػرن كػِّ الحػدِثْ لزهللدػٍ حي

ؿ كِّ ق  را ة  رألـْ كالنِّ ِهر  أور الِـك  زلر  يؿ اإلااـ((.الم كد
 . ّْٓ/ُُسير أىمم النبم ( ّ)
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  ))يػك  ألػي قػػرا ة مػف  أػِّ أزػػر أػف  ِػرش(( : زػػرف  . كقػػرؿ مػردة: ))(ُ)قػرؿ اأػف م ػػِفو
ح ػػص أػػف اػػَِمرفْ ك ىأيػػك أزػػر أػػف  ِػػرش مػػف   َػػـ الهللػػرس أهػػرا ة  رألػػـْ كزػػرف ح ػػص 

 .(ِ)ر((  قر  مف  أِّ أز
  قػػػرؿ الخطِػػػب الأغػػػدادم: ))كزػػػرف المنهػػػدنمكف ِ دكهللػػػٍ ًكػػػِّ الح ػػػظ كػػػكؽ  ىأًػػػِّ أزػػػر أػػػف

أل كهللٍ ألأط الحرؼ الدذم قر  أٍ  َب  رألـ((  ْ ِك  .(ّ) ِدرشو
  ِّمنظومتوقرؿ الئرطأِّ ك  : 

ػػػػػ - ّْ ػػػػػػكا كىػػػػهىٍد لى ـٍ لىاىلمه ...  ىذىا ي ًأرٍلزيككىًم اٍلغىرداً  ًمهلٍلوي هلٍل ياى كى قىرى  ر ىٍت ئىذان كى
ػػػػػاى  - ّٓ زي  ىٍكلى ًٍ المػػػػػيأىرن ٍي... كىئيػػػػػػػػػٍ أػػػػػػػػػػىمي رىاًكِػػػػػػ رأًلـه اٍامي  كىأىمدر  ىأيك أىٍزرو كى ى
ًأٍرإلٍنهىرًف زرفى مي لداى  - ّٔ ٍ صه كى ر... كىحى ِدرشو  ىأيك أىٍزرو الرنلى ذىاؾى اٍأفي  ى كى

(ْ). 
  ))قرؿ اأف  أد الوردم: ))زرف مئوكران أم ركم الهرا ة كهللهَور(ٓ). 
  ))كقػػرؿ (ٕ)ْ كقػػرؿ مػػردة: ))كزػػرف حلػػمن كػػِّ الهػػرا ة(( (ٔ)قػػرؿ الػػذيأِّ: ))قػػررئ الزككػػم ْ

ػػر كػػِّ الهػػرا ة كلهػػمه لأػػته لػػرأطه لوػػر(((ٖ)مػػردة: ))لأػػته كػػِّ الهػػرا ة((  ْ (ٗ)ْ كقػػرؿ مػػردة: )) مد
الهللػػرس مػػدةْ كزػػرف لأنػػرن كػػِّ الهػػرا ةْ كايِػػرن كػػِّ الحػػدِث   هللدػػٍ زػػرف ن ك قػػر   كقػػرؿ مػػردة: ))

ن كوك كِّ هلل اٍ ألردؽ((  لكد،ْ كا  نهف الهرهف ِك  .(َُ)ِنهف الحدِث ِك
                                                           

 (.َٓٓنرلمم)ِٖٔ/ّ  نأف  دمالكامل( ُ)
 (.َٓٓنرلمم)ِٖٔ/ّالمصدر نفسو،( ِ)
 (.ِْٔٓنرلمم)ْٔ/ٗتأري  بغداد،( ّ)
 .ّ: -حرز ا مرهللِّ ككلٍ النورهللِّ كِّ الهرا ات الاأي-ْ كيك متن الشاطبية( ْ)
 .ّٔ: الصارم المنكي( ٓ)
 .ُِّ/ُالعبر في غبر من غبر،( ٔ)
 (.ٖٓنرلمم)ٖٔ/ُُتأري  اإلسمم،( ٕ)
 (.ُُْٔنرلمم)ُّْ/ُالكاشف،( ٖ)
 (.ُْٓ نرلمم)معرفة القرا  الكبار( ٗ)
 (.ُُِِنرلمم)ٖٓٓ/ُميزان االىتدال،( َُ)
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  ))كقرؿ الأل دم: ))كزرف حلمن كِّ الهرا ة(ُ). 
  ))قرؿ اأف حلر: ))...مي ،مرمنٍ كِّ الهرا ة(ِ). 
))قرؿ الميهللركم: ))لأته كِّ الهرا ة

 (ّ). 
يذاْ كأ ػد  ػرض ا قػكاؿ كأِػرف  فد ح ألػرن حلػمه كػِّ الهػرا ةْ لػرأطه لوػرْ أخػاؼ      

حرلٍ كِّ الحدِثْ ر ل أ لػوـ  فد مػدخؿ اللػ ؼ  َػب ح ػص أػف اػَِمرف زػرف هللنِلػم 
نوركهللػػٍ أركاِنػػٍْ م نمػػدان  َػػب قػػكؿ ئػػ أم أػػف الحلػػرج الػػذم نهػػددـ ذزػػر،  هللػػد ذزػػر  قػػكاؿ 

وػػر مػػف غِػػر اػػمرعْ قػػرؿ الػػذيأِّ: الملػػرنحِف أػػأفد ح ألػػرن زػػرف ِ رِك أخػػذ زنػػب الهللػػرس ِك
ْ كيػذا الاػأب مػف لمَػم ا اػأرب (ْ) ))،هللمر دخؿ  ٍَِ الدداخؿ كػِّ الحػدِث لنوركهللػٍ أػٍ((

النػػِّ قػػد ِزػػكف ح ػػص أػػف اػػَِمرف قػػد لػػ نؼ مػػف  لَوػػرْ ك رل  فد   ظػػـ اػػأب لػػ نؼ 
ذلػؾ  َػب ركاِنػٍ  ح ص أف اػَِمرف مػف  لَػٍ يػك ن رغػٍ لَهػرهف كاينمرمػٍ أػٍْ حنػب  لػر

 .(ٓ) لَحدِث
 
 
 
 

                                                           

 .ِٔ/ُّالوافي بالوفيات،( ُ)
 (. َُْٓنرلمم)ُِٕتقريب التيذيب،( ِ)
 (. ِٓٔٓ هِب)ِٕٔ/ْفيض القدير،( ّ)
 (.ٖٓنرلمم)ٕٖ/ُُتأري  اإلسمم،( ْ)
ػر ل ػؿ اأػػف حأدػرف ِهػػكؿ كػِّٓ) ركػػي المرااػِؿْ كزػػرف ِْٖنرلمػم)ِٓٓ/ُالمجــروحين( ممد (: ))زػرف ِهَنػػب ا اػرهللِدْ ِك

ػر  ((ْ كألػهللِي ح ػص يػذا يػك ناػريؿ كنوػركف كػِّ الركاِػمْ ممد ور مف غِػر اػمرعو رِك ِأخذ زنب الهللرس كِهللاخورْ ِك
ــأري  اإلســممكػػِّ  -زمػػر اػػأؽ كػػِّ ا  َػػب-ل ػػؿ الػػذيأِّ  ِلػػرن ِهػػكؿ ( : ))،هللمػػر دخػػؿ  َِػػٍ ٖٓنرلمػػم)ٕٖ/ُُت

رلي ذلؾ زَدٍ  فد ح ألرن لـ ِزف مػف  يػؿ الحػدِثْ حندػب  هللدػٍ  ػرؼ أح ػص الدداخؿ  كِّ الحدِث  لنوركهللٍ أٍ((ْ ِك
 الهررئْ كز ر، كِّ ذلؾ مهللهأمْ كلزا، ا   هللدر زؿ خِر.
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ككػػِّ الخنػػرـ  حأأػػتي  ٍف  قِدػػد  أػػرز الهللنػػرئا النػػِّ نكألػػَتي ،لِوػػرْ كاآلرا  النػػِّ كق ػػت      
 َِوػػػرْ كا حزػػػػرـ النػػػِّ ِحػػػػنزـ أوػػػرْ ك ٍف  ل َوػػػػر كػػػػِّ يػػػذ، الكرقػػػػرتْ كزمػػػر يػػػػِّ اللػػػػرددة 

مزف ،لمرؿ ذلؾ  َب مر لِّ:  الماَكزم  هللد زنرأم الأحكث ا زردِمِدمْ ِك
 كاِرخْ لػـ نحمػؿ كػِّ لهللرِريػر اػِرة ماػنككرنرن حػكؿ ح ػص أػف  كنن: ،فد زنب الرلػرؿ كالنػ

 اَِمرف ا ادمْ كهد حرمنهللر مف ذزر  ارنٍ ك كند، كمف زلِر رحانٍ.
  لرللػرن: نزػرد  ٍف نن ػؽ  أػررات المحػدنلِف  َػػب نلػ ِؼ ح ػص ك ػدـ انحنلػرج أػػٍْ ،ٍف

لـ نزف قد ان هتْ  مدر  قكاؿ مف زذدأٍ كوِّ: ،مدر قػكؿه ِ هللػِّ أػٍ قرئَػٍ الخطػأ كلػِس الزػذب 
مدر  فد ِزكف مف زذدأٍ قد لرزؼ ك خطأ كِّ قكلٍ.  انألطاحِّْ كا 

  ػػر ،فد  أػررات كألػػهللِي مػػف كلدػػؽ ح ػص مد ػػر  هللدوػػر مرلكحػػمنْ كا  أػػف اػػَِمرف كػػِّ الحػدِث ،مد
مدر  هللدور  رلم لَئؾ كالِرب.   هللدور هللاأت  ألحرأور خطأْ كا 

  راأ رن: ،فد  دالم ح ص أف اَِمرف من ؽه  َِورْ كزػذلؾ ألػحم قرا نػٍْ كوػِّ ألػحِحم
 ث.منكانرة أرنن رؽْ ك فد مر هللاب ،لب ح ص مف ل ؼ ،هللدمر ِألرؼ ،لب ركاِنٍ لَحدِ

  خرماػػػرن: نلػػػ ِؼ الػػػراكم كػػػِّ أ ػػػض المكلػػػك رت ن ِ هللػػػِّ  فد اللػػػ ؼ ِلػػػرم ،لػػػب
ت ك خذت  هللػٍْ كح ػص لػ ِؼه أرلحػدِث زمػر قػد   َكمٍ كمكلك رنٍ ا خرل النِّ رِك

 نأزدد ذلؾ نأزِدانْ ك ئدي نأزِدان مهللٍ  هللدٍ لهمه لأته ،مرـه كِّ الهرا ة. 
ر زػػرف كِػػٍ مػػف خطػػأ  ك اػػوكو  ك هللاػػِرفْ يػػذاْ كمػػر زػػرف ألػػكاأرن كمػػف ا  كحػػد،ْ كمػػ     

  رب مهللػػٍ أػػرا ْ كهخػػر د كاهللػػر  ف الحمػػد كمهللػػِّ كمػػف الئػػِطرفْ كا  كراػػكلٍ ك يػػؿ ال َػػـ
ال رلمِف ْ كألَب ا   َب اِدهللر كحأِأهللر كئ ِ هللر كقرئدهللر كقرة  ِكهللهللر محمد ْ ك َب هلػٍ 

 كألحأٍ كاَـ .
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 بعد القرآن الكريم:
د. غػػػرهللـ قػػػدكرم الحمػػػدْ دار  مػػػررْ  مػػػرف ا ردفْ ط.  فـــي ىمـــوم القـــرآن؛ أبحـــاث.ٔ

 ـ.ََِٔقْ ُِْٔا كلب
يػػػػػْ ِٗٓاػػػحرؽ المنػػػككب: إلأػػػرايِـ أػػػف ِ هػػػػكب اللكزلػػػرهللِّْ  أػػػِّ ، أحـــوال الرجـــال؛.ٕ

 .ُال َِـ الأىانكمْ حدِث  زردمِّْ كِألؿ هأردْ أرزانرفْ  دد ا لزا : نحهِؽ:  أد
يػػػْ ُّٔٗلخِػػر الػػدِف أػػف محمػػكد أػػف كػػررسْ الزرزَػػِّ الدمئػػهِّ المنػػككب:  األىــمم؛.ٖ

 ـ.ََِِدار ال َـ لَماِِفْ ط. الخرمام  ئرْ 
يػػػْ ِٔٓاػػ دْ المنػػككب: ل أػػد الزػػِرـ أػػف محمػػد الاػػم رهللِّ المػػركزمْ  أػػِّ  األنســاب؛.ٗ

الرحمف أػػػػػف ِحِػػػػػب الم َمػػػػػِّ الِمػػػػػرهللِّ كغِػػػػػر،ْ ملَػػػػػس دائػػػػػرة الم ػػػػػررؼ نحهِػػػػػؽ:  أػػػػػد
 ـ.ُِٔٗيػْ  ُِّٖحِدر هأردْ ط. ا كلبْ ال لمرهللِمْ 

الذم ن هب أػٍ الػدزنكر غػرهللـ قػدكرم حػكؿ أحلػٍ ح ػص  بحث الدكتور يحيو الشيري.٘
 راكم قرا ة  رألـ كيك مهللئكر  َب الئأزم ال هللزأكنِم كِّ مَنهب  يؿ الن اِر.

ــاري  ابــن معــين.ٙ ػػردْ ت ػػر ِحِػػب أػػف م ػػِف أػػف  ػػكف أػػف ِز ْ ركاِػػم الػػدكرم   أػػِّ ززِر
يػػػْ نحهِػػؽ: د.  حمػػد محمػػد هللػػكرْ ،حِػػر  النػػراث اإلاػػامِّْ  ِّّالمنػػككب:  الأغػدادمْ

 . ْْ  دد ا لزا : ُْٕٗٗ ُّٗٗمزم المزرممْ ط: ا كلبْ 
محمػػد أػػف   أػػدا    لئػػمس الػػدِف  أػػِّ تــاري  اإلســمم ووفيــات المشــاىير واألىــمم.ٚ

نػدمرمْ دار الاػاـ اليػػْ نحهِػؽ:  مػر  أدْٖٕالمنػككب:   لمرف أف قىرٍِمرز الػذيأِّْ
 . ِٓـْ دد ا لزا : ُّٗٗيػْ  ُُّْالزنرب ال رأِّْ أِركتْ ط. اللرهللِمْ 
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 والسيد زكريا شعبان حنش

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 24العـدد )

ْ المنػػككب:  أػػدا  لمحمػػد أػػف ،اػػمر ِؿ أػػف المغِػػرة الأخػػررمْ  أػػِّ  التــاري  األوســط؛.ٛ
يػػػػػػْ نحهِػػػػػؽ: محمػػػػػكد ،أػػػػػرايِـ زاِػػػػػدْ دار الػػػػػك ِّْ مزنأػػػػػم دار النػػػػػراثْ حَػػػػػبْ ِٔٓ

 .ُْٕٕٗ ُّٕٗالهريرةْ ط. ا كلبْ 
ـــا.ٜ ـــداد؛ت  أػػػِّ أزػػػر  حمػػػد أػػػف  َػػػِّ أػػػف لرأػػػت الخطِػػػب الأغػػػدادمْ المنػػػككب:  ري  بغ

يػػْ نحهِػؽ: الػدزنكر أئػرر  ػكاد م ػركؼْ دار الغػرب اإلاػامِّْ أِػػركتْ ط. ّْٔ
 .ُٔـْ  دد ا لزا : ََِِيػْ ُِِْا كلبْ 

ْ المنػػككب:  أػػدا  لمحمػػد أػػف ،اػػمر ِؿ أػػف المغِػػرة الأخػػررمْ  أػػِّ  التــاري  الكبيــر؛.ٓٔ
 . ْٖ دائرة الم ررؼ ال لمرهللِمْ حِدر هأردْ  دد ا لزا : يػِٔٓ

ػرفْ أِػركت لأهللػرفْ ط.  تحرير ىموم الحديث؛.ٔٔ لَ أد أػف ِكاػؼ اللػدِيْ مبااػم الِر
 .ِـْ  دد ا لزا : ََِٕقْ ُِْٖاللرللم

محمػػد أػػف  لمػػرف أػػف قىرٍِمػػرز الػػذيأِّْ   أػػدا  لئػػمس الػػدِف  أػػِّ  تــذكرة الحفــاظ؛.ٕٔ
يػػػػػػْ  ُُْٗلزنػػػػػب ال َمِػػػػػم أِػػػػػركتْ لأهللػػػػػرفْ ط. ا كلػػػػػبْ يػػػػػػْ دار اْٖٕالمنػػػػػككب: 

 .ْـْ  دد ا لزا : ُٖٗٗ
 أػػػِّ ال لػػػؿ  حمػػػد أػػػف  َػػػِّ أػػػف حلػػػر ال اػػػهاهللِّْ المنػػػككب:  تقريـــب التيـــذيب؛.ٖٔ

 ـ.ُٖٔٗيػْ نحهِؽ: محمد  كاممْ دار الرئِدْ اكِررْ ط. ا كلبْ ِٖٓ
يػػػػْ ُِٔنػػػككب:لماػػػَـ أػػػف الحلػػػرج  أػػػك الحاػػػف الهئػػػِرم الهللِاػػػرأكرمْ الم التمييـــز؛.ٗٔ

نحهِػػػػػؽ: د. محمػػػػػد مألػػػػػط ب ا  ظمػػػػػِّْ مزنأػػػػػم الزػػػػػكلرْ الاػػػػػ كدِمْ ط. اللرللػػػػػمْ 
 ق.َُُْ

 أػػػِّ ال لػػػؿ  حمػػػد أػػػف  َػػػِّ أػػػف حلػػػر ال اػػػهاهللِّْ المنػػػككب:  تيـــذيب التيـــذيب؛.٘ٔ
 .ُِيػْ  دد ا لزا : ُِّٔيػْ مطأ م دائرة الم ررؼ ْ الوهللدْ ط. ا كلبْ ِٖٓ
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 َحْفص بن ُسليمان األَسدي اْنُموذجا   -
 دـبـارس عـور فـد. ان

 والسيد زكريا شعبان حنش

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 24العـدد )

الرحمفْ  أػػِّ الحلػػرجْ لمػػرؿ ؼ أػػف  أػػد  لِكاػػتيــذيب الكمــال فــي أســما  الرجــال.ٙٔ
يػػػػػْ نحهِػػػػؽ: د. أئػػػػرر  ػػػػكاد م ػػػػركؼْ ِْٕالػػػػدِف اأػػػػف الززػػػػِّ المػػػػزمْ المنػػػػككب: 
 .ّٓـْ  دد ا لزا : َُٖٗقْ ََُْمباام الرارلمْ أِركتْ ط. ا كلبْ 

ــات؛.ٚٔ يػػػْ طأػػي ّْٓلمحمػػد أػػف حأػػرفْ  أػػِّ حػػرنـْ الػػدارمِّْ الأياػػنِّْ المنػػككب:  الثق
الم ِػػػػد خػػػػرفْ دائػػػػرة لوهللدِػػػػمْ نحػػػػت مراقأػػػػم: د. محمػػػػد  أدأإ رهللػػػػم: كزارة الم ػػػػررؼ ا

 .ٗـْ  دد ا لزا : ُّْٕٗ  يُّّٗالم ررؼ ال لمرهللِم ْ ط. ا كلبْ 
ــديل؛.ٛٔ ػػسْ الػػرا أػػد  أػػِّ محمػػد الجــرح والتع زم اأػػف  أػػِّ الرحمف أػػف محمػػد أػػف ،دِر

يػػػْ طأ ػػم ملَػػس دائػػرة الم ػػررؼ ال لمرهللِػػمْ الوهللػػدْ دار ،حِػػر  ِّٕحػػرنـْ المنػػككب: 
 ـ.ُِٓٗقْػ ُُِٕالنراث ال رأِّْ أِركتْ ط. ا كلبْ 

ــرا .ٜٔ   ل َػػِّ أػػف محمػػد الئػػرك ِّْ  أػػِّ الحاػػفْ  َػػـ الػػدِف جمــال القــرا  وكمــال اإلق
كد. محاػػػف خراأػػػمْ دار يػػػػْ نحهِػػػؽ: د. مػػػركاف ال طِدػػػمْ ّْٔالاػػػخركمْ المنػػػككب: 

 ـ.ُٕٗٗيػْ ُُْٖالمأمكف لَنراثْ دمئؽْ أِركتْ ط. ا كلب 
إلأرايِـ أف  مر الل أػرمْ نحهِػؽ: الػدزنكر محمػد خلػِر  جميمة أرباب المراصد؛.ٕٓ

ملػػػحِّ الزكأ ػػػِّْ  طركحػػػم دزنػػػكرا،ْ زَِػػػم اآلدابْ اللرم ػػػم المانهللألػػػِرمْ أغػػػداد 
 نمػػد  َِوػػر الػػدزنكر غػػرهللـ كػػِّ ـ. هللهػػان مػػف مألػػردر كالمرالػػي النػػِّ اََِْقُِْٓ

 ئرحٍ لَمهدمم اللزِرم.
ـــر؛.ٕٔ ػػػٍكرةْ النرمػػػذمْ  أػػػِّ  ِاػػػبْ المنػػػككب:  الجـــامع الكبي لمحمػػػد أػػػف  ِاػػػب أػػػف اى

ـْ ُٖٗٗيػْ نحهِؽ: د. أئرر  كاد م ػركؼْ دار الغػرب اإلاػامِّْ أِػركتْ ِٕٗ
 .ٔ دد ا لزا : 
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 والسيد زكريا شعبان حنش

 مجلة العلوم اإلسالمية
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أف حهللأػؿ أػف يػاؿ أػف  حمد أف محمد   أدا   أِّ  الرد ىمو الجيمية والزنادقة؛.ٕٕ
قْ نحهِػػؽ: ألػػأرم أػػف اػػامم ئػػريِفْ دار اللأػػرتْ ُِْ اػػد الئػػِأرهللِّْ المنػػككب: 

 ط. ا كلب.
لمحمػػد  أػػد الحػػِّ ا هللألػػررم الَزهللػػكمْ  أػػِّ  الرفــع والتكميــل فــي الجــرح والتعــديل؛.ٖٕ

يػػػْ نحهِػػؽ:  أػػد ال نػػرح  أػػِّ غػػدةْ مزنػػب المطأك ػػرت َُّْالحاػػهللرتْ المنػػككب: 
 يػ.َُْٕاللرللمْ  اإلاامِمْ حَبْ ط.

 أػػػِّ الحاػػػف  َػػػِّ أػػػف  مػػػر الأغػػػدادم الػػػدارقطهللِّْ المنػػػككب:  ســـنن الـــدارقطني؛.ٕٗ
يػػػْ نحهِػػؽ: ئػػ ِب ا رهللػػربكط كهخػػركفْ مبااػػم الراػػرلمْ أِػػركتْ لأهللػػرفْ ط. ّٖٓ

 .ٓـْ  دد ا لزا : ََِْيػْ ُِْْا كلبْ 
يػػْ ْٖٓ حمػد أػف الحاػِف أػف  َػِّْ  أػِّ أزػر الأِوهػِّْ المنػككب:  السنن الكبرى؛.ٕ٘

نحهِػػؽ: محمػػد  أػػد الهػػردر  طػػرْ دار الزنػػب ال َمِػػمْ أِػػركتْ لأهللػػرتْ ط. اللرللػػمْ 
 ـ.ََِّيػْ ُِْْ

محمػد أػف  حمػد الػذيأِّْ المنػككب :   أػدا    لئمس الدِف  أػِّ سير أىمم النبم .ٕٙ
قْ نحهِؽ: ملمك م مف المحههِف أإئراؼ الئػِخ ئػ ِب ا رهللػربكطْ الراػرلمْ ْٖٕ

 .ِٓـْ  دد ا لزا : ُٖٓٗقْ َُْٓط. اللرللم ْ 
  لػِزف الػدِف  أػػد الػرحمف أػف رلػب أػػف الحاػفْ الأغػدادمْ لػػـ شـرح ىمـل الترمــذي.ٕٚ

الرحِـ اػػػػ ِدْ مزنأػػػػم المهللػػػػررْ قْ نحهِػػػػؽ: د. يمػػػػرـ  أػػػػدٕٓٗمنػػػػككب: الحهللأَػػػػِّْ ال
 ـ.ُٕٖٗقَُْْٕالزرقر ْ ا ردفْ ط. ا كلبْ 

 ػػػركؼ أرلطحػػػركمْ  أػػػِّ ل  ػػػر  حمػػػد أػػػف محمػػػد ا زدم الم شـــرح مشـــكل ااثـــار؛.ٕٛ
قْ نحهِػػػػػػؽ: ئػػػػػػ ِب ا رهللػػػػػػربكطْ مبااػػػػػػم الراػػػػػػرلمْ ط. ا كلػػػػػػبْ ُِّالمنػػػػػػككب: 

 .ُٔـْ  دد ا لزا : ُْْٗيػْ ُُْٓ
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  نػػػػػألِؼ ا اػػػػػنرذ الػػػػػدزنكر غػػػػػرهللـ قػػػػػدكرم الحمػػػػػدْ ط. شـــــرح المقدمـــــة الجزريـــــة.ٜٕ
 ـْ مرزز الدراارت أم ود اإلمرـ الئرطأِّْ لدة.ََِٖقْ ُِْٗا كلب

ال ِزز   لمهللألػكر أػف  أػدالمعممي وجيوده فـي السـنة ورجاليـاالرحمن الشي  ىبد.ٖٓ
 ـ.ُٖٗٗقْ ُُْٖالامررمْ دار اأف   رفْ الا كدِمْ ط. ا كلب

الوردم   لئػػػمس الػػػدِف محمػػػد أػػػف  أػػػدالّصـــارم المنكـــي فـــي الـــرد ىمـــو الســـبكي.ٖٔ
ػػػرفْ ْْٕالحهللأَػػػِّْ المنػػػككب:  ػػػد ْ مبااػػػم الِر قْ نحهِػػػؽ:  هِػػػؿ أػػػف محمػػػد أػػػف ِز
 ـ.ََِّقْ ُِْْا كلبْ  أِركتْ لأهللرفْ ط.

ـــون؛.ٕٖ الرحمف  حمػػػد أػػػف ئػػػ ِبْ الهللاػػػرئِّْ المنػػػككب:  أػػػِّ  أػػػد الضـــعفا  والمتروك
 ق.ُّٔٗقْ نحهِؽ: محمكد ،أرايِـ زاِدْ دار الك ِّْ حَبْ ط. ا كلبْ َّّ

هِػؽ: قْ نحِِّ   أِّ ل  ر محمػد أػف  مػرك ال هَِػِّْ المنػككب: الضعفا  الكبير.ٖٖ
ـْ ُْٖٗقْ َُْْل َمِػػػم أِػػػركتْ ط. ا كلػػػبْ الم طِّ  مػػػِفْ دار المزنأػػػم ا أػػػد

 .ْ دد ا لزا : 
 أِّ الحاػف  َػِّ أػف  مػر الأغػدادم الػدارقطهللِّْ المنػككب:  الضعفا  والمتروكون؛.ٖٗ

 قْ نحهِؽ: د.  أدالرحِـ محمدْ ملَم اللرم م اإلاامِم أرلمدِهللم المهللكرة .ّٖٓ
ـــرى.ٖ٘ ـــات الكب   أػػػدا  ـ   أػػػِّ ْ الهاػػػـ المػػػنمـ لنػػػرأ ِّ  يػػػؿ المدِهللػػػم كمػػػف أ ػػػديالطبق

ػػػرد َِّمحمػػػد أػػػف اػػػ د أػػػف مهللِػػػيْ الم ػػػركؼ أػػػرأف اػػػ دْ المنػػػككب:  قْ نحهِػػػؽ: ِز
 ق.َُْٖمحمد مهللألكرْ مزنأم ال َـك كالحزـْ المدِهللم المهللكرةْ ط. اللرهللِمْ 

قْ ُِْ حمػد أػف محمػد أػف حهللأػؿْ المنػككب:   أػدا   أػِّ  العمل ومعرفة الرجال؛.ٖٙ
ـْ ََُِْ قُِِْرهللِّ ْ الِرػرضْ اللرهللِػمْ نحهِؽ: كألػِّ ا  أػف محمػدْ دار الخػ

 .ّ دد ا لزا : 
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 24العـدد )

لئػػمس الػػدِف اأػػف اللػػزرمْ محمػػد أػػف ِكاػػؼْ  غايــة النيايــة فــي طبقــات القــرا ؛.ٖٚ
 .ّيػْ  دد ا لزا : ُُّٓقْ مزنأم اأف نِمِمْ ط. ا كلبْ ّّٖالمنككب: 

الربكؼ أػػف ف الػػدِف محمػػد المػػد ك أ أػػدلػػِز فــيض القــدير شــرح الجــامع الصــغير؛.ٖٛ
ػػػػػػمْ مألػػػػػػرْ ط. ا كلػػػػػػبْ َُُّمهللػػػػػػركم الهػػػػػػريرمْ المنػػػػػػككب: ال قْ المزنأػػػػػػم النلرِر

 .ٔقْ  دد ا لزا : ُّٔٓ
قْ ّٓٔككب:  أػػِّ  حمػػد أػػف  ػػدم اللرلػػرهللِّْ المنػػ الكامــل فــي ضــعفا  الرجــال؛.ٜٖ

المكلكدْ كهخػػػركفْ الزنػػػب ال َمِػػػمْ أِػػػركتْ لأهللػػػرفْ ط. نحهِػػػؽ:  ػػػردؿ  حمػػػد  أػػػد
 ـ.ُٕٗٗقْ ُُْٖا كلبْ 

ـــو واألســـ.ٓٗ قْ نحهِػػػؽ:  أػػػد ُِٔلماػػػَـ أػػػف الحلػػػرج الهئػػػِرمْ المنػػػككب:  ما ؛الكن
الػػػرحِـ الهئػػػهرمْ  مػػػردة الأحػػػث ال َمػػػِّ أرللرم ػػػم اإلاػػػامِمْ المدِهللػػػم المهللػػػكرةْ ط. 

 .ِـْ  دد ا لزا : ُْٖٗقْ َُْْا كلبْ 
       أػػِّ الحاػػف  َػػِّ أػػف  أػػِّ الزػػـر محمػػد اللػػزرمْ المبــاب فــي تيــذيب األنســاب.ٔٗ

 قْ دار ألردرْ أِركت.َّٔا لِرْ المنككب: الدِف اأف  ز 
 أػػِّ الحاػػف هللػػكر الػػدِف  َػػِّ الوِلمػػِّْ المنػػككب:  مجمــع الزوا ــد ومنبــع الفوا ــد؛.ٕٗ

قْ نحهِػػػػػؽ: حاػػػػػػرـ الػػػػػدِف الهداػػػػػػِّْ مزنأػػػػػم الهداػػػػػػِّْ الهػػػػػريرةْ ط. ا كلػػػػػػبْ َٕٖ
 .َُـْ  دد ا لزا : ُْٗٗقْ ُُْْ

المنػككب:  ػركؼ أػرأف الأِػيْ الحرزـْ الم  أدا   أِّ  المستدرك ىمو الصحيحين؛.ٖٗ
الهردر  طػػػػػرْ دار الزنػػػػػب ال َمِػػػػػمْ أِػػػػػركتْ ط. قْ نحهِػػػػػؽ: مألػػػػػط ب  أػػػػػدَْٓ

 .ْـْ  دد ا لزا : َُٗٗقْ ُُُْا كلبْ 
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ــزار.ٗٗ المهللئػػكر أراػػـ الأحػػر الزخػػرر   أػػِّ أزػػر  حمػػد أػػف  مػػرك الم ػػركؼ  مســند الب
يػػْ نحهِػؽ: مح ػكظ الػرحمف ِزػف ا  كهخػركفْ مزنأػم ال َػـك ِِٗأرلأزارْ المنككب: 

 .ُٖـْ  دد ا لزا : ََِٗكالحزـْ المدِهللم المهللكرةْ ط. ا كلبْ 
ــة؛ .٘ٗ دمئػػؽْ المرلػػد الغػػكرمْ دار اأػػف زلِػػرْ لَاػػِد  أدمعجــم المصــطمحات الحديثي

 ـ.ََِٕقْ ُِْٖأِركتْ ط. ا كلب 
  لَػدزنكر لمػرؿ  اػطِرمْ  لػكا  الاػَؼْ مصطمحات الجرح والتعـديل المتعارضـة.ٙٗ

 ـ.ََِٓقْ ُِْٓالِررضْ الا كدِمْ ط. ا كلب
   أػػِّ يرئػػـ ،أػػرايِـ أػػف المصــنفات التــي تكمــم ىمييــا اإلمــام الــذىبي نقــدًا وثنــا ً .ٚٗ

 ـ.ََِّقْ ُِْْ كلبْ مهللألكرْ مزنأم المنهللأِّْ الا كدِمْ ط. ا
محمػد أػف   أػدا    لئمس الدِف  أِّ معرفة القرا  الكبار ىمو الطبقات واألىصار.ٛٗ

قْ دار الزنػػػب ال َمِػػػمْ ط. ْٖٕ حمػػػد أػػػف  لمػػػرف أػػػف قىرٍِمػػػرز الػػػذيأِّْ المنػػػككب: 
 ـ.ُٕٗٗقْ ُُْٕا كلب 

  نػألِؼ: ملمك ػم موسوىة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحـديث وىممـو.ٜٗ
مػػػػف المػػػػبل ِف: الػػػػدزنكر محمػػػػد موػػػػدم الماػػػػَمِّْ ك ئػػػػرؼ مهللألػػػػكر  أػػػػد الػػػػرحمفْ 

 ـْ  رلـْ أِركتْ لأهللرف.ََُِكهخركفْ ط. ا كلبْ 
ك ََػػٍ  لمػػي كنرنِػػب:  موســوىة أقــوال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل فــي رجــال الحــديث.ٓ٘

قْ  ُُْٕالاػػػػػِد  أػػػػػك الم ػػػػػرطِّ الهللػػػػػكرمْ كهخػػػػػركفْ  ػػػػػرلـ الزنػػػػػبْ ط. ا كلػػػػػبْ 
 .ْلزا : ـْ  دد ا ُٕٗٗ


