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ملدص

ي اتتّ رالتترق وراًّبتتسجي ل ّر تلً ت لوري راّ تّس ولاتتب ّقتتً رر
عرضتته هتتلد ّ
راس ررقتتل ال توري را توررجر ّ
سجتتل ّال ّر تتل ل ت أل توري
راّ،اتتل تتف
ألوراتتف اتتّ رات ّترورق رال واتتل و
راا ترجول وراضتتل ّجل وس ررقتتًاّ س ررق تلً ّ
ّ
ّ

ي جن را ّس لن راًّشسس وراًّقّهي ورالعًسري وكو ف لكثت رًر أو ل ت ،ولتس
راّ ّس الًّبرف على لرً ل را وررجر ّ
راسررقل ًقبل وث،ثجن لوالً :ثلّ جل عشر لوالً لاّ عن راّ ّس ووروسرً وعشرجن لتوالً اتف ولتس ورات
ً ّواه ّ
سجتتل
تتف كتتّن لتتن رالبًتتساجن ولتتس أ ّ تته ّ
راس ررقتتل عتتن لكّ ًتتف راّ ّ

للتتّ ُجشتتبر
راّ تتّس اتتّ أألتتم أوكّلتتف ّ
للجزره ل الف اّ راّ س.
أهم ّ
ولرً ًف جن راّ ّس و ّ
رارلّي راّ س راّ ّس.
الكممات
ّ
المفتاحية :را وررجر ّ
ي رالرق وراًّبسجي ّ

Al-Qawariri and his experiences in the science
of Hadith narrators
Abstract
This study presented the sayings of al-Qawariri in al-Jarrah and al-Ta`dil, compared
to the sayings of the critics, by extrapolating his statements in the transmitted narrators
and his own, both explicit and implicit, and studying them critically in comparison with
the sayings of the critics, in order to identify the rank of al-Qawariri among the critics
of extremism, leniency, and indulgence. The study included thirty-nine sayings; Of these,
eighteen sayings were quoted by critics, and twenty-one sayings of him, and critics agreed
in most of his rulings, which felt that he was a moderate, and the study showed his critical
position, his rank among critics, and the most important features of his method of criticism.
Key words: al-Qawiriri, al-Jarrah and al-Ta`dil,, the men, the criticism, the critics.

املكدمة.

راق،م على رال بوث روللً البّالجن؛ وعلى آاف واو ف وقلّم ًقلجلًّ كثج رًر و بس:
راولس الّف ّ
راا،ق و ّ
رم رابّالجن؛ و ّ
ٍ
ٍ
ووجن رابللّ رالاّ لق رالجن أاَور أعلّرهم اّ شرهّ
عار
ق،ر ااّ اّ كي
اإن ِلن ِوفظ رهلل  القّل رال ّشرال أْ ّ
ّ

سجل راج ل وًى اّر علم راّ س راوسجثّ اّّ لّئلّ لرًف اف أع،لف و،اواجًف
وً لجغاّ واجّ ًاّ عن را،لي ورازاّي ل ّهج ّ
ٍ
لرللجوث"ِ :اجف،ر رالقللون بلم وسجثا ت تم لّ
ّ
ًفو رال اج راوسجثّ ك ّي ل اف؛ ج ت توي رالقًشر ْ
راللجت تزق جن رالم وشاس ّ
* أقًّل لقّعس لّلبل راوسوس راشلّاجل.
mbaa7766@gmail.com
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(ٔ)
رااتتوّ ل وراًّتتّ بجن
رااتتوّ ل -رضتورن رهلل علتتجام -و ً لتتور لاتتب راّ تتس بتتس عاتتر ّ
شتتّ ور" وظاتتره تتسرجّه علتتم راّ تس ل تتل زلتتن ّ
ط تتّه؛ واكت ّتن
راقتتّ،وي راّ تتّس؛ لرًّ تتّ ااتتم علتتى را ّ
بلتتم رالتترق وراًّبتتسجي؛ راتتلي أات عللتًّ اتتف ل ُ
التتف وأافّظتتف ورلّاتتف؛ ا تتس لكتتر ّ

أن ااتم ألتورالً سجتلً لاتّ ك تّر راّ تّس اتّ كًت ام و تور
راّّظر اّ هلد راط ّه جلس ّّسأ ام ًقًفض شتارًام اتّ لّ تم راّ تس لت ّ
علجاّ راوكم على رارروي اّ ٍ
كثجر لن راوجّن ي لن هؤال
ي(ٕ).
راا ف لن ًّم إجررسد اّ والق رالرق وراًّبسجي؛ كّا وررجر ّ
ّ

واهلجل إ ررز لاوس رابللّ رالجن ،سلور راق ل را وجل و جّن لكّ ًام ول الام ً سج رًر الاوسهم اّ لبرال عسراتل را ّترروي

ان راغتتوص اتتّ سلتتّئ علتتم رالتترق وراًّبتتسجي لتتن ،ت،ي رالورز تتل تتجن ألتوري راّ تتّس ُجبطتتّ ظترق اتتّئ ل اتتّ
ور ً،تّر وفظتتف؛ و ّ
ي
للّ جش ّكي وا ًّ ل جبًّ اوفظ راقّل راّ وجل ً ّواته هتلد ّ
راس ررقتل أافتّظ رالترق وراًّبتسجي ع تس ر لتّم را توررجر ّ
راوكم على ّ
رارورق ّ
رارلّي.
رارورجل ورعًُلسه ألوراف اّ ّ
رالي عّش اّ عار راًّا جف؛ وكّ ه اف رالكّ ل رابظجلل اّ ّ

أٍنيّة املوضوع.

رارلتّي ورالطت،ع علتى لت الام؛ التن
ًكلن أهلجل هلر رالوضوع اّ ضرورق إ ررز لاوس رائلتل راتلجن ًكلّلتور اتّ ّ
ألتي راًبتترف علتتى هتؤال رابللتتّ ولاتتطلوًّام؛ ال ت ّتس لتتن را وتتث وراً جتتم عت ام اتتّ رالاتتّسر وللت ل تتّالًام ولتتن

هؤال ر لّم را وررجري.
أٍداف الدّراسة.

جاسف هلر را وث إاى:

رابللجل.
ي و لكّ ًف
ّ
ٔ -راًّبرجف ّ لّم را وررجر ّ
ٍ
رارلوع إاجاّ.
ٕ -رقً اّ ألوري را وررجر ّ
رارلّي وللباّ اّ لكّن وروس جقاي ّ
ي اّ ّ
ي جن راّ تّس ولاتب لتن ،ت،ي راًّبترف علتى لرً ًتف جت ام لتن وجتث رالعًتسري راًّشتسس
ٖ -راًّبرف على لكّ ل ر لّم را وررجر ّ
ورا لّل وراكثرق و،اّئص ل الف وأافّظف ولررً ف اّ رالرق وراًّبسجي.

الباعث على اختيار املوضوع.

ٔ -إث رر رالكً ل ر ق،لجل سررقّه علم رالرق وراًّبسجي.
راقّ جن؛ ً سج رًر الاوسهم.
ٕ -إظاّر لاوس رابللّ ّ

ّ،ال لوري ر لّم را وررجري اّ رالرق وراًّبسجي ورالي اف أوكّلف رال ّسرق ع س أهي راّ س.
ٖ -عسم ولوس سررقل
ّ

مشكلة الدراسة وتساؤالتَا.

ي تجن راّ تّس ولرً ًتف لتن وجتث رالعًتسري
راسررقل اّ أجّم ّ
ًًلثّي لشكلل ّ
راسررقّه راًّ ً ّجن لكّن ر لّم را وررجر ّ
راًشسس أو راًّقّهي ولن وجث كو ف ل ّ ،أو لكث رر اّ لّ م راّ س واإللّ ل عن هلد رالشكلل ًًّفرع راقئلل رآلًجل:
أو
ّ
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ي (ًرللًف وعارد ولكّ ًف رابللجل)؟
لن هو را وررجر ّ
لن هم رالجن ًكلّم اجام را وررجري لروًّ وًبسجً،؟ ولّ لجلل هلد راوكّم؟



لّهّ راافّظ راًّ أطل اّ را وررجري اّ راوكم على رارلّي؟



رارلّي؟ ولّ لول أوكّلف جن راًّشسس وراًّقّهي ورالعًسري؟
هي ورا را وررجري أئلل رالرق وراًّبسجي اّ راوكم على ّ

الدراسات السابكة.
رارلتّي وه تّب
ام أعثر على سررقل قّ ل ًُظار لكّ ل ر لّم را وررجري راّ سجل ْجس ّ
أن ألوراف ل ثوثتلٌ لًفرلتلٌ اتّ كًتم ّ
كّاس ررقتل راًتّ لتسلاّ عّاتم تن إ تررهجم را ُلجبتّ ب تورن:
راسررقّه راًّ ً ّواه ل اج ر لّم را وررجري افًف لو ّتسثًّ ّ
بض ّ

ي للبت تًّ وس ررقت تلً)(ٖ)؛ ع تترض اجال تتّ ط تتّه أا تتوّم ع ج تتس رهلل تتن عل تتر را ت توررجري
(ط تتّه ُع ج تتس رهلل تتن عل تتر را ت توررجر ّ
راسررقل إاى أهلجل لبرال ط ّه أاوّم راشجوخ اًبلّ اّ بلم علي راوسجث؛ إالّ أن هلر را وث اتم جًطتر إاتى
و،لُاه هلد ّ

رالور م راّ سجل رالًبل ل افل را وررجري ك ّلس.
راسررقّه ووي جّن ل ّهج رائلل راّ ّس لتن لاتب؛ س ررقتل ب تورن" :ألتوري ُقتلجلّن تن وترم اتّ رالترق وراًّبتسجي
وًكّثره ّ
(ٗ)

ل ّر تلً ت لوري راّ تتّس التتسكًور ررئتتس طتت،ي شتتبه
راّ ّس وأ ّ ه عن لرً ًف لن وجث راًشسس وأجرد ل جّن لررًم رالرق وراًبسجي ع سد.
ي.
ولّ ه هلد ّ
راسررقل اًُضجف إضّ ق لسجسق على رالّ م راّ سي اإللّم را وررجر ّ

رارلتتّي ل ّر تلً لت أجترد لتتن
ً تتّوي اجاتتّ ألتوري ر لتتّم قتتلجلّن تتن وتترم اتتّ ّ

امليَج الذي تكوو عليُ الدّراسة.
ثم سررقًاّ ولورز ًاّ وا
ً وم هلد ّ
راسررقل على رال اج رالقً ررئّ اّ رقً اّ ألوري را وررجر ّ
ي لن لظّّاّ ولن ّ
رالوسثجن.
سي ع س
ّ
رال اج را ّ

اخلطّة التّفصيلية للدّراسة.
راسررقل إاى ل ّسلل ول وثجن وًّ،لل؛ على را وو رآلًّ:
لقله ّ
ّ
راقّ ل.
أهلجل را وث وأهسراف وًقّؤالًف و ّ
ّ
المقدمة؛ واجاّ ّ
راسررقّه ّ

العممية ،وفيو مسألتان:
ي ومكانتو
ّ
التّمييد :التّعريف باإلمام القوارير ّ
المسألة األولى :ر لّم را وررجري وجًّف وعارد.
ي.
المسألة الثانية :رالكّ ل
ّ
رابللجل اإللّم را وررجر ّ
ي في الجرح والتعديل.
األول :األقوال التي نقميا القوارير ّ
المبحث ّ

األول :رالوري راًّ لاّ ر لّم را وررجري اّ رالرق.
المطمب ّ
المطمب الثّاني :رالوري راًّ لاّ ر لّم را وررجري اّ راًّبسجي.
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المبحث الثّاني :أقوال القواريري في الجرح والتّعديل والموازنة بينو وبين ال ّنقاد:
رارورق رالجن أطل علجام را وررجري أافّظ راًبسجي ورالورز ل ج ف و جن راّ ّس.
المطمب األولّ :
رارورق رالجن أطل علجالّا وررجري أافّظ رالرق ورالورز ل ج ف و جن راّ ّس.
المطمب الثانيّ :
الخاتمة واجاّ أهم را ًّئج وراًّواجّه.

التّنَيد :التعزيف باإلماو الكواريزي ومكاىتُ العلنيّة.
المسألة األولى :اإلمام القواريري حياتو وعصره.
ي(٘) ،نشأتو وحياتو.
ٔ) اإلمام القوارير ّ
()ٙ
ث ِاتّ
ي قتكن َ ْغ َتسرس َو َوتس َ
هو ُع جس رهلل تن علتر تن ْ
لجقترق أ تو قتبجس را اتري رال ْشتلّ لتوالهم رالبتروف تّا وررجر ّ
ولس رشًار ورعف وزهسد؛ اكّن ورجاًّ على أن ال ًفوًف ا،قُ ر ْابًَل ِل اّ للّعل وًّى أّتف ُشتغي جولتًّ ض ٍ
تجف تزي تف؛
َ
ََ
اا،هّ ق بًّ وعشرجن لرقً وًى جلل ألر راللّعل ارأى اتّ رال تّم أّتف جًقتّ
افًّف ا،ق رابًلل للّعلً اّ لم إاى ل زاف ّ
()ٚ

ور ً تتي

ته إاجتف آ،تترهم ُج ،ترد أّتتف اتجس ،و اتتم؛ ا اتم اتلّور رابًلتل اتتّ للّعتل
لت لتوم علتتى أ ْا ررقتام ْ
وجلاتتس اتجلو ام اّاًفت َ
را وررجري إاى -رولتل رهلل ًبتّاى -اتّ جتوم را،لتجس؛ الث ًتّ عشترق لضته لتن لي راولتل قت ل ،لتس وث،ثتجن ولتّئًجن وكتّن
ِ
جن َقَلً (.)ٛ
علرد جوم واًّف ر ْ ُن أ َْرَ ٍ َوثَ َلّ َ

ي.
ٕ) نبذة عن الحركة
ّ
العممية في عصر القوارير ّ
رابللجتل اتّ ْأو رزسهّرهتّ
عّش را وررجري اّ راباس راب ّقتّ اتّ را ترن راثّّاتث راالتري اتّ را اترق و غتسرس؛ وجتث راوركتل
ّ
لوهّ وأا وه غسرس ِل لل رابللّ وً ققته اتّ سور رابلتم و شتطه وركتل راًّرللتل وأُلجلته للتّاس رابلتم اتّ رالقتّلس وراكًّتّم
و ّ
واّ لاور را،لفّ كّال لون وهلر وّي كثجر لن ،لفّ راسوال راب ّقجل وكتّن ًشتلجبام البللتّ عتّل ً،لالتّ اتّ عورلتي رزسهتّر
رابللجل اّ را رن راثّاث راالري(.)ٜ
راوركل
ّ

راث،ثتل راواتى إوتتسى رالتسن ر قت،لجل رالزسهترق راًتّ اب تته
أن را اترق كّ ته اتّ را تترون ّ
ولتس أشتّر راتتسكًور را ضتّق إاتى ّ

راوسجثجتتل ورابلتتوم را،تترى واكتتن رالهًلتتّم ّاوتتسجث كتتّن
سو رًر هّلتًّ اتتّ راوتتسرث راقجّقتّتجل ورافًووتتّه ر قتت،لجل ورزسهتتره ّا اضتتل
ّ

اف راّاجم راك ر لن لاوس عللّ را ارق ورشتًاره را اترق كثترق وفّّظاتّ وكتّن ااتّ راّاتجم راواتى لتن راوفتّظ ّاّقت ل ا تّلّ
رالسن كلّ أ ام جش ّكلون ق ل ك جرق جن ُرورق راكًم راقًّل إضتّال الهًلتّلام بلتوم راوتسجث ورالترق وراًبتسجي؛ اكتّن ااتم أث ٌتر ورضت ٌ
اجلن لّ بسهم(ٓٔ).

ي.
المسألة الثانية :المكانة
ّ
العممية لإلمام القوارير ّ
رالً تجن واتم جكتن ّا اترق أعلتم ّاوتسجث ل تف ولتن ر تن رالتسج ّ ور تن عرعترق ولتس ًًللتل علتى
ّ
جبس را توررجر ّ
ي لتن راوفتّظ ُ
ي وجوجتتى ْ تتن َقت ِتبجس
ك تتّر رالوت ّتسثجن ألكتتر علتتى قت جي رالثتتّي ال راواتتر؛ قتتفجّن ْ تتن ُعَجْجَتتل وع تتس رْا َب ِزجتتز تتن لولتتس راتتسرَروْرِس ّ
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(ٔٔ)

را طّن

وكًم ع ف رائلل راك ّر لن أهي لسد وأ،لور ع ف؛ كّ لّم أولس ن و ي وجوجى تن لبتجن لتّي را توررجري" :كًتم
(ٕٔ)

ع تتّ أ تتو ع تتس رهلل أولتتس تتن و تتي هتتلر راوتتسجث اتتّ راو ت س ووتتسجثّ آ،تتر لتتّي :وكًتتم ع تتّ جوجتتى تتن لبتتجن أجضتتّ وتتسجثجن"
وروى ع ف أولس ن جوجى لئل أاف َو ِسجث(ٖٔ).
وروي إاجف؛ اًًللل علجف أهي راوسجث لن أجر أهي لسد لن للج ألطّر رابّام ر ق،لّ وأ،تلور جًزرولتون علتى ول ًتف؛
ُ

كّْاُ َِّ ،ري ولقلم و ّ ْن ل،لس وأ و ُزْرَعل راررزي وأَُو وًّم راررزي ولولس ْن قبس كًّم راورلسي وأجرهم(ٗٔ).
وكّن ورجاًّ على راًّ ي جن راشجوخ اقلّع راوسجث ل ام وًّى لن كّن ل ام عقج رًر اّ راوسجث؛ ا تس روتي إاتى راكواتل
(٘ٔ)
ه :و ِّسثِّْ اَِإِّّ َأ ِرْج ٌ ِ
راق،م ن ورم
ته
ا َرِق .اَ َّ َيَ :ك َ َ
تب ًَ ُ ْتو ُيِ :ل ْئ ُ
لّي را وررجري" :أًََْجًُفُ اَ ُ ْل ُ َ
م ل َن راَ ْ
اقلّع ع س ّ
ِل َن راق َلّ ِ َ .الَ ْم ُج َو ِّسثِّْ"(.)ٔٙ
وجبت ّتس را توررجري لتتن أشتتار وأعلتتم أهتتي راوتتسجث ّا اترق اتتّ زلّ تتف( )ٔٚوكتتّن كثجتتر راوتتسجث ولتتس وثّ تتف عللتتّ أهتتي
()ٔٛ

راوتتسجث و ّج تور لكّ ًتتف؛ ا تتّي ع تتف ر تتن لبتتجن" :ث تتل"
()ٜٔ

ورا توررجري غتتسرس واتتسلل لتترو"

ولتتّي ر تتن قتتجّر" :اتتم أر اتتّ للج ت لتتن أرجتته لثتتي لقتتسس ّا اتترق
(ٕٓ)

ولتتّي أ تتو وتتًّم " :اتتري اتتسو "
(ٕٕ)

لوض آ،ر ولّي" :أعلم لن رأجه اّ وسجث أهي را ارق"
ث ر ِ ْقَِ،م(ٖٕ).
راو ِّاظُ ُل َو ِّس ُ
َ

(ٕٔ)

ولتتّي لتتزرق" :ث تتل اتتسو "

وواتتفف لتتزرق اتتّ

ِ
تّم
ولكر راله ّ أ ف روى لّئتل أاتف وتسجث واتلاب واتفف ّ َل ُ

املبحث األوّل:

األقوال الــيت ىكلَا الكواريزيّ يف اجلزح والتعديل.
بس رالقً رر ً ّجن أن را وررجري تي لتّ جبتّسي ثلّ جتل عشتر لتوالً اتّ رالترق وراًّبتسجي؛ ورًّضت لتن ،ت،ي ألوراتف رال واتل؛
أ ف رعًلس اّ ل ّي ألوراف راًّ لاّ اّ رالرق وراًّبسجي على علسق هلر رافن جوجى ن قبجس را طّّن(ٕٗ).
املطلب األّول :األقوال الــيت ىكلَا اإلماو الكواريزي يف التّعديل.
ي (ٜٔٛه):
ّأولا :عن يحيى بن سعيد الق ّ
طان البصر ّ
الصريح).
أ) (التّعديل ّ



ي (ٓٔٛىـ)(ٕ٘).
عبد الوارث بن سعيد البصر ّ
جوسث عن أوتس للتن أسرب إال عتن ع تس راتوررث ا تس كتّن ُجث ًتف وع تس رالّ،افتل
ا س ي را وررجري عن را ّ
طّن أّف كّن ال ّ

ب)

(التّعديل الضمني).
ُغ ْندر :محمد بن جعفر البصري (ت ٖٜٔه)(.)ٕٚ

ج وي" :لّ لّي ع س راوررث"(.)ٕٙ


ِ
وسجث لن أوّسجث شب ل؛ اإ ف كّن ج وي ال وررجري و ّلّ أاوّ ف:
ب اّ
ج ي ا ّ را وررجري لولف جوجى ن قبجس إلر ش ّ
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٛٚ
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"ر ْ ظُ ْر لّ ج وي أ سر"(.)ٕٛ


ي (ٜٔٛىـ)(.)ٕٜ
عبد الرحمن بن ميدي البصر ّ

َع َلتش أوتم إِاَتى ِللتّ َق ِتلبه
لاتسي َعتن ُقت ْفَجّن َعتن ْرا ْ
"لّ قل ع تس راتر ْو َلن تن ْ
لَّ َي را وررجري عن جوجى ن قبجسَ :
تّن جقتل لتن
َع َلش لَّ َي رلي اجوجى َجّ أََّ قبجس اَِإن َ
ّن قّ ْرا ْ
أَ ّ لن ْرا ْ
َ،ل َك َ
ا ّ ،اَلكر رلَ ،ج ُوي إِن ع س رار ْو َلن َك َ
ِ
ِ
ِ
لّ َلِاب رارلي"(ٖٓ).
راشْجخ َورْاكًّم اّ كلف اَ َغضم جوجى ثم لَّ َي جوجى ع س رار ْو َلن جقل َّئلّ أوم إاَ ّّ لن أَن جللّ َع ّ
ي (ت ٕٕٓىـ)(ٖٔ).

عفّان بن مسمم البصر ّ




ِ
ولَّ َي را َو ِررْج ِري :لَّ َي اِّ ج ْوجى ن ق ِب ْج ٍس" :لّ أَو ٌس ج َّ،اِفُِّ ِاّ ِ ِ
ّن"(ٕٖ).
َ
َ َ ُ
راوس ْجث أَ َشس َعلَّ ل ْن َعف َ
َ َ ُ َ
َ
َ
(ٖٖ)
ي (ٖٕٗه) .
عمي بن المديني البصر ّ

ّس جلولو ّ ِاّ لُ ُبوِسي َل َ َعلِ ٍّّ َوأََّ أًََ َبل ُم ِل ْن َعلِ ٍّّ أَ ْكثََر ِللّ َجًَ َبل ُم َعلِ ٍّّ ِلِّّ"(ٖٗ).
لّي را وررجري عن را طّّن" :را ُ
يحيى بن معين (ٖٖٕه) وأحمد بن حنبل (ٕٕٗه) البغداديان.
َو َلس ْ ن و ي وجوجى ْ ن َل ِبجن"(ٖ٘).
لّي را وررجري عن را طّّن" :لّ لسم علج ّ لثي هلجن رارللجن :أ ْ



ي (ت ٖٕٛىـ)(.)ٖٙ
يزيد بن ُزريع البصر ّ

وج ،ر را وررجري أن را طّّن ام ج سم اّ قبجس إال جزجس ن زرج (.)ٖٚ
ُ

()ٖٛ

(ارع) ي را وررجري عن را طّّن لواف" :لّ قلبه لتن قتفجّن عتن راعلتش (ه ٔٗٛهتت)

لن راعلش؛ ان راعلش كّن جلكن قفجّن لّال جلك ّ"(.)ٖٜ

للتّ قتلبه أ تّ
أو ّ
تم إاتى ّ

ثانياً :عن حماد بن زيد البصري (ٜٔٚه)(ٓٗ).

طتّوس لَتّ َي إِن لتواى تن تّلرن َهت َلر لتس لبتي أُ ُل تف للبتّ
"وسثََّ َولّس ْ تن زجتس لَتّ َيَ :وتسث ِّ رلتي أَن َ
لّي را وررجريَ :
اكي َعّام َج ْب ِّ َع ْلرو ن ِسجَّر"(ٔٗ).

ثالثاً :عن عبد الرحمن بن ميدي العنبري البصري (ت .)ٜٔٛ

جاًم را وررجري للجت راًّفاتج،ه راًتّ ًاتسر لتن رالو ّتسثجن اتّ للتّاس راًّوتسجث؛ ج تويُ " :ك تّ ِعْ تس ُش ْتبَل ولب تّ أ ْ تسر؛
تف ج ظتتر"
اَ َتّ َي اَتفُ ُش ْتبَل َل ًَتب لتس قتل َو ِتسجثّ ُكلتف َورْظُتر َكج َ

اَو ّتسث ُش ْتبَل ِ َو ِتسجث؛ اَ َتّ َي أْ تسر َه َكت َلر َولتس ُعُ تف جقتًل
وهلر ك،م جًضلن راًّبسجي وجشجر إاى راورص على أ،ل راوسجث.

(ٕٗ)

وج ي عن ر ن لاسي رأجف اّ را طّّن ور ن و جم" :لّ رأجه أوسر أوقتن أ،تلر الوتسجث وال أوقتن طل تّ اتف لتن َج ْوَجتى ر ْ تن

َق ِبجس را طّن وقفجّن ن و جم"(ٖٗ).
ولَّي را وررجري" :ام جكن َع ْ س رار ْو َل ِن ْ ن لاسي ج سم أوسر ِاّ ر ْا َو ِسجث َعلَى لّاب ور ن ر ْا ُلَ َّرب"(ٗٗ).
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املطلب الثاّىي :األقوال الــيت ىكلَا الكواريزيّ يف اجلزح.
ّأولً :عن يحيى بن سيعد القطّان.
أ)

(الصريح).
ّ



يحيى الب ّكاء البصري (ت ٖٓٔه)(٘ٗ).



مجالد بن سعيد الكوفي (ت ٗٗٔه)(.)ٗٚ

لّي را وررجرى" :ام جكن جوجى ن قبجس را طّن جرضى جوجى را كّ "(.)ٗٙ
()ٗٛ

ي" :إاى أجن ًلهم؟ لّي :إاى وهم ن لرجر (ه ٕٓٙه)
لّي را طّن ال وررجر ّ
كثج رًر او شئه رن جلبلاّ اى للّاس كلاّ عن راشب ّ عن لقرو عن ع س رهلل ابي"(.)ٜٗ


عمرو بن فائد األسواري البصري (توفي بعد المئتين)(ٓ٘).



عمرو بن مرزوق البصري (ت ٕٕٗىـ)(ٕ٘).

ب)

أن را طّن ال جرضى علرو ن لرزو
ص را وررجري على ّ
ج ّ
(الضمني).
(٘٘)
(ٗ٘)
وج جن ا ّ لولف را طّن لن َِ ،
ا ِ
جوسث ع ف .
جم ْ ِن َل ْو َسر ؛ ّف كّن ال ّ

أكًم راقتجرق لتّيً :كًتم كتل ًّ

ج ي را وررجري لوي را طّن عن راقورري" :اجس شّ "(ٔ٘).
(ٖ٘)

.

سميم بن أخضر البصري (ت ٓٔٛه)(.)٘ٙ
ثانياً :عن ُ
لّي را وررجري" :وسث ّ ُقلجم ن أ،ضر لّي :أ ،ر ّ ر ن عون .لّي :ق اه ُعلجر ن إقوّ
اّ ًسأ اوسث جف .ثم رقًاغر ّ ا طّبف"(.)٘ٛ

()٘ٚ

جولتًّ عتن وتسجث

ثالثاً :عن ُغندر ،محمد بن جعفر البصري (ٖٜٔه)(.)ٜ٘

ولن لاب لوي ُأ سر رالي لّاف وضور را وررجري اّ رالللس ش ن ع س راق،م تن لطاّتر تن ُوقتّم" :هتلر ر تن لاتب
(ٓ)ٙ
لاب (٘ٔٙهت) اري اجس شّ وال جكًم وسجثف(ٔ.)ٙ
رالي أق ط ّ وسجثف
ووقّم ن ّ

رابعاً :عن معاذ بن معاذ البصري (ٜٔٙه)(ٕ ،)ٙوخالد بن الحارث البصري (ٔٛٙه)(ٖ.)ٙ

(ٗ)ٙ

جوسث عن علرو ن ع جس (ه ٗٗٔ)
ولس ي ع الّ وّسثل وروسق اّ اجام جوجى ن قبجس را ّ
طّن أن ّ
َه ُي ر ْا ِ َس ِع"(٘.)ٙ
ا واالّ؛ اَ َ َّال " :لَ ْس َورَكفُ َعلَْجَّ أ ْ

اًركتف

خامساً :عمر بن شبيب بن عمر الكوفي (ت ٖٕٔه)(.)ٙٙ
()ٙٚ

روى را وررجري عن أ جف

للّ ق
ُجلوظ ّ

ًضبجفف"(.)ٙٛ

طّن را اري اّ ي رالرق وراًّبسجي و ي ألورالً لً ّثرق
ّاسرلل راواى على ر ن را ّ
أن را وررجري رعًلس ّ
ّ
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رارورق رالجن
عن أجرد لن را ارججن وام ج،ر عن ّس أهي را ارق إال اّ لوي اف ابلر ن ش جم راكواّ كلّ لس ّ
أن ّ
لّ اجام لوي رالرق وراًّبسجي كلام ارجون لّ عسر علجر ن إقوّ را رشّ ور ن ش جم راكواّ.
املبحث الثاىي:

أقوال الكواريزي يف اجلزح والتّعديل واملواسىة بييُ وبني اليّكاد.
جشًلي هلر رال وث على لطل جن:
رارورق رالجن أطل علجام را وررجري أافّظ راًبسجي ورالورز ل ج ف و جن راّ ّس.
المطمب األولّ :
رارورق رالجن أطل علجام را وررجري أافّظ رالرق ورالورز ل ج ف و جن راّ ّس.
المطمب الثانيّ :

املطلب األول :الزّواة الذيً أطلل عليَه الكواريزي ألفاظ التّعديل ،واملواسىة بييُ وبني اليّكاد.
إن أافتتّظ راًّبتتسجي راًتتّ أطل اتتّ را توررجري علتتى راتّترورق؛ ل اتتّ لتتّ هتتو اترج
ّ

إوسى عشر رروجًّ ورشًلي راثّّ ّ على ث،ثل رورق؛ على راّوو رآلًّ:
الصريح.
الرواة الذين أطمق عمييم التّعديل ّ
أولًّ :
ٔ) من أطمق عمييم التّوثيق بمفظ (ثقة):


ول اتتّ ضتتل ّّ ولتتس رشتتًلي را تتوع راوي علتتى

راض ط(.)ٜٙ
جن رابسرال و ّ

أن رارروي لل
وال جً،لف راّ ّس اّ إط،لام افظ راثّ ل اس ّ
راسالال على ّ
ِ
ي" :هو لن أاضي لن رأجه لتن رالشتّجخ"(ٓ .)ٚولتّي
حرب بن أبي العالية أبو معاذ البصريٓٔٚىـ) لّي را وررجر ّ
( ْ
(ٔ)ٚ

شجخ ا ّ ث ل"
اّ لوض آ،ر" :هو ٌ

.

أن رلًتررن
ي جترى أّتف أطلت اتّ وترم تن أ تّ رابّاجتل؛ افتظ (ث تل) وال ّتس لتن ر شتّرق إاتى ّ
رالً ّلي اّ افظ را توررجر ّ
افتتظ "شتتجخ ا تتّ" لفتتظ ث تتل؛ هتتّ اتتّ ل تتّم راًّبرجتتف واتتجس رالتترق وراًّبتتسجي وسالاتتل لاتتب؛ إق ت ّسهّ الضتتلجر" :ا تتّ" ج تتوي رالشتتّل ل:

"وللّ جلو
ّ

شجخ جروي عن ات،ن
وّ،اتل اجلتّ إلر كتّن راًللجتل لبرواتًّ
شجخ اف،ن أو ٌ
الر را وع أجضًّ لوي را ّلس اّ راررويٌ :
ّ
(ٕ)ٚ

لشاو رًر وشج،ف اجس كلاب"




.

أقوال ال ّنقاد فيو:

راّّظر اّ ألوري راّ ّس جرى أّام رً،لفور اّ ًوثج ورم على راّوو رآلًّ:
وثّ ف ر ن رالسج ّ(ٖ )ٚور ن لبجن(ٗ )ٚولكرد ر ن و ّن اّ راث ّه(٘ )ٚووث ف جوجى اّ رورجل(.)ٚٙ
()ٚٚ

وضتتبفف جوجتتى اتتّ رورجتتل أ،تترى
()ٚٛ

ولتتّي ر تتن ولتتر ت ً،عتتن أولتتس تتن و تتي" :روى ع تتف هشتتجم لتتّ أسري اتتف
()ٜٚ

ولتّي راتله ّ " :اتري اتسو  ..ولتس وهتم اتّ وتسجث أو وتسجثجن"
أوّسجث ك ف ضبفف"
(ٓ)ٛ
"ضبف ِ َ ،ولل َو َك َ فُ وهم ِاّ َو ِسجث" .

ولتّي اتّ لوضت ٍ آ،تر:
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أن رال،تتً،ف اتتّ وتترم لتتّ لتتن لاتتل وهلتتف اتتّ وتتسجث أو
إن راّظتتر اجلتتّ قت لتتن ألتوري راّ تتّس اتتّ وتترم؛ جتترى ّ
ّ
أن وترم تن أ تتّ
وتسجثجن وهتلر راتلي لبتي راتله ّ جترى أن لتتن ض ّتبفف كتّن ًضتبجفف اتف تّ ،
ولتتل وًلتسر ر شتّرق إاتى ّ
رابّاجل لن رلّي لقلم اّ اوجوف(ٔ.)ٛ

ال ُخالصــة :ورات را توررجري راّ تتّس اتتّ ًوثج تتف ولتتن لتتّي ضتتبفف اتتم جلتتزم كتتّ ن لبتتجن راتتلي ضتتبفّل لت ّترق ووثّ تتف أ،تترى ألتتّ
لّ ي لن إشّرق أولس إاى ضتبفف؛ ا تس ألتّم ع تف راتله ّّ واتّ هتلر إشتّرق إاتى رعًتسري را توررجري اتّ وكلتف إل اتم جغلتز
رارروي ّاغلطل وراغلطًجن.
ّ




نو َوَوثَّقَ ُو(ٕ.)ٛ
(عبيد اهلل بن عبد ا ْلممك أ َُبو ُك ْمثُوم ا ْل َع ْبدي البصري)؛ ّ
حدث َع ُ
أقوال ال ّنقاد فيو:

(ٗ)ٛ

(ٖ)ٛ

.

ي لّي اجف" :ل كر راوسجث"
 لّي ع ف ر ن شّهجن" :ث ل"
و ي راله ّ ور ن ولر ّ
أن را ّ،ر ّ
الخالصة :ام ألس أوسر لن را ّس ًكلم اّ أ ّ كلثوم راب سي لروتّ وًبتسج ،قتوى لتّ لكتره ولتس ورات را توررجري ر تن شتّهجن
اّ ًوثج ع جس رهلل وّ،اف را ّ،ري اّ لواف.




وسث ع ف را وررجري ولّي" :وكّن ث ل"(٘.)ٛ
(عون بن موسى ،أبو روح الميثي) ّ
أقوال ال ّنقاد فيو:

()ٛٙ

()ٛٚ

ولّي أ و وًّم راررزي" :ال س ف"

.



وثّ ف ر ن لبجن ورابللّ ور ن و ّن



ارث ا ْل َح ِ
( ُم َح َّمد بن ا ْل َح ِ
ارِث ّي البصري ،أبو عبد اهلل) لّي اجف را وررجري" :ث ل"(.)ٛٛ
أقوال ال ّنقاد فيو:

الخالصة :ورا را وررجري راّ ّس اّ ًوثج ف.



لّي جوجى " :اري واجس هو شّ "(.)ٜٛ

 لّي علرو ن علّ" :روى أوّسجث ل كرق وهو لًروب راوسجث"(ٓ.)ٜ
(ٔ)ٜ
للتن اولتف
راوِسجث لسر"
ولتس أوضت ر تن و تّن قت م كتّرق وتسجث راوتّرث؛ وهتو ّ
"ل كر َ
أن را ّلجتل ّ
 لّي ر ن و ّنُ :
الّ أكثر ع ف ق إاتى را لتم را تسق اجتف ولتس روى عتن أجتر وروتس ِللتّ ًشت ف َو ِتسجث راثَِّتّه"(ٕ )ٜاتلاب أعتّس لكترد اتّ
واكن ّ
(ٖ)ٜ
للن اولفَ " :لّ ِاّ لل ّ ل ف شّ ٌ راَ لِجلُ لن .)ٜٗ("...
كًّم راث ّه
ولس لّي سرر لثي لوي ر ن و ّن أن را ّلجل ّ
 لتتّي ر تتن عتتسي" :وعّلتلُ لتتّ جرِوجت ِتف َأ ْجتتر ل ْوفُت ٍ
توظ"(٘ )ٜلتتّي راتتله ّ" :ضت ّتبفود"( )ٜٙوًركتتف أ تتو زرعتتل ( )ٜٚولتتّي أ تتو
ََ
َ َْ
ُ َ
وًّم" :ضبجف"(.)ٜٛ

الخالصــةً :قتتّهي را توررجري اتتّ ًوثجت راوتتّرثّ و،تتّاف إللتتّع راّ تتّس؛ ولتتس لكترد ر تتن و تتّن اتتّ راللتترووجن وأعتتّسد اتتّ
للتن اولتف كلتّ لتّي تسرر وا ّترق تسرر أّتف اتجس اتّ لل تف شتّ ل تف وال جب ّتس لتوي تسرر
راث ّه على رعً ّر ّ
أن را ّلجتل ّ

ًارجوّ ًوثج ف ورهلل أعلم.
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ٕ)




من أطمق فييم التّوثيق ولكن بصيغة المفاضمة (أوثق).

وسث ع ف را وررجري ولّي" :وكّن أوث لن أ،جف راواجس"(.)ٜٜ
(خالد بن يزيد اليدادي البصرئٕٛه) ّ
أقوال ال ّنقاد فيو.

(ٓٓٔ)

لّي أ و زرعل" :ال س ف"

ولكرد ر ن و ّن اّ راث ّه

(ٔٓٔ)

.

الخالصة :ورا راّ ّس اّ ًوثج ام اف.
ٖ)

من قال فيو القواريري (حافظا).

رارورق رالجن أطل اجام را وررجري افظ (وّاظ) جلس أّام اجقور على لرً ل وروسق؛ ال ام
ّ
إن رالً ّلي اّ وّي للج ّ
تّاظٌ أَو ضتتِّطٌ؛ إِ ْل للتترُس رْاوات ِ
َن ج َتتّ َي ِاجت ِتف :وت ِ
تف ِ ُكت ٍّتي ِل ْ اُ َلتتّ
َُ
ْ َ
َ
راقتتّ،وي" :أ ْ ُ
َ ْ
راثّ تتل ولت ام راتتلي ج،طتتو وجاتتم وهتتلر جؤكتتس لتتّ لّاتتف ّ
َأ ْجر َك ٍ
ّف ِاّ راً ْوثِج ِ "(ٕٓٔ):
ُ

لكجتّ وّاظتّ
الحباب ،أبو الحسين
العكمي ،أصمو من خراسان ،نزيـل الكوفـة ٖٕٓى ـ) لتّي را توررجري" :كتّن ّ
( زيد بن ّ
ّ
(ٖٓٔ)
عّالّ الّ جقل " .



أقوال ال ّنقاد فيو:

(ٗٓٔ)

لّي رابللّ ور ن رالسج ّ" :ث ل"

ولّي أ و وًّم" :اسو اتّا راوتسجث"(٘ٓٔ) .ولكترد ر تن و تّن اتّ راث تّه إال أ تف
()ٔٓٙ

ألّ رورجًف عتن راللّهجتي افجاتّ رال تّكجر"
للن ّج،طو ُجبً ر وسجثف إلر روى عن رالشّهجر و ّ
لّي" :وكّن ّ
()ٔٓٚ
ورس ر ن عسي على ر ن لبجن؛ واف" :اف وسجث كثجر َوهو لن
أن روّسجثف عن راثوري ل لو ل
ّ
عن ر ن لبجن لواف؛ ّ
ِ
ي
للتن ال ُجشت ّ
ب اتّ اتسلف وراتلي لّاتف ر ْ تن َلبتجن ّ
ي ل لو تل إ لتّ اتف عتن راث ْتور ّ
أن أوّسجثتف عتن راث ْتور ّ
أث ّه لشّجخ راكواتل ّ
ي
ي وعتن أجتر راث ْتور ّ
أوّسجث ًش ف بض ًلب راوّسجث جقًغرم لاب ر ق ّس و بضف جرابف والَ جرابف ورا ّلّ عن راث ْتور ّ
()ٔٓٛ

لقتتً جلل كلّاتتّ"

و تي ر تن عتسي

و تتي ُلغلطتتّي عتتن ر تتن ،لفتتون وأولتتس تتن اتتّا رالاتتري ثوثج تتف ولتتّي" :وزرس -جب تتّ رالاتتري -كتتّن

لبرواًّ ّاوسجث اسولًّ إال أ ف كّن ج ف أن ُج،ر كًّ ف اكتّن جللتّ لتن وفظتف ارلتّ وهتم اتّ راشتّ وكتّن اتف رورجتل عتن
لبّوجتتل تتن اتتّا وراثتتوري ووقتتجن تتن ورلتتس وكتتّن اتتّوم ق ت ل وكتتّن لوًّلتتّ ا ج ت رر لًبففتتّ كثجتتر راوتتسجث"( )ٜٔٓولتتّي ر تتن
ولر" :اسو ج،ط اّ وسجث راثّوري"(ٓٔٔ).

الخالصة :ورا را وررجري راّ ّس راّلجن وافور زجتس تن راو تّم تّاوفظ؛ وكتلاب لتن واتفف تّابلم التّ جقتل وك ّتف اتلر راواتف
(كّن عّالّ لّ جقل ) ُجشجر إاى ًوثج ف ولس وث ف رابللّ ور ن رالتسج ّ علتى ر طت ،واتم جًّطتر را توررجري الًفاتج،ه راًتّ
لكرهّ رابللّ اّ رورجًف عن راثوري ورّاّ ل لو ل.



وسث ع ف را وررجري ولّي" :وكّن وّاظّ"(ٔٔٔ).
ي ٖٔٚىـ)ّ ،
(عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ،أبو عبد الصمد البصر ّ



(ٗٔٔ)



أقوال ال ّنقاد.

(ٕٔٔ)

ي ث ل"
لّي رابللّ " :ار ّ

(ٖٔٔ)

ووسث ع ف أولس ن و ي ولّي" :ث ل"
ّ

ولّي ر ن لبجن" :ام جكن ف س"
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(٘ٔٔ)

لّي ر ن لاسي" :لّ لّه اكم شجخ ل تل ث،ثتجن قت ل ُجشت اف أو لثلتف"
ولكرد ر ن و ّن اّ راث ّه(.)ٔٔٛ

()ٔٔٙ

ولتّي أ تو وتًّم :اتّا "

وسث ع ف را وررجري ولّي ع ف وّاظّ وام جطل افظ راًّوثج
ال ُخالصةّ :

()ٔٔٚ

لتّي أ تو زرعتل" :ث تل"

اروور ث ًف.
ألّ راّ ّس ا س ّ
ّ

ٗ)

من قال فيو القواريري (حافظا ،وكان يقال في حفظو شيء).



يٜٓٔه) و ّتسث ع تف را توررجري ولتّي اجتف" :وكتّن عّالتّ وتسجث
(مسممة بن عمقمة ،أبـو محمـد المـازني البصـر ّ
()ٜٔٔ

سروس ن ر ن ه س وّاظّ وكّن ج ّي اّ وفظف شّ "

.

لتتّي أولتتس تتن و تتي" :شتتجخ ضتتبجف راوتتسجث وتتسث عتتن سروس تتن أ تتّ ه تتس وّسجتتث ل تتّكجر وأق ت س ع تتف"
(ٕٔٔ)

أولس؛ ا ّي" :ال س تف جوتسث عتن سروس تن أ تّ ه تس أوّسجتث وقتّ ّ"
وّ،اف أ و زرعل َ

(ٕٓٔ)
(ٕٕٔ)

ولتّي ر تن لبتجن" :ث تل"

(ٖٕٔ)
رس ر ن شّهجن أولس اتّ ًضتبجفف القتللل؛ ا تّي " :ولتوي أولتس تن و تي إ تف
ولّي أ و وًّم" :اّا راوسجث"
ولس ّ
(ٕٗٔ)
.
ضبجف اِ ِبلل را راوّسجث ال أّف كلرم وهو إاى راث ل وي جوجى ن لبجن ألرم ورهلل أعلم"

أن را توررجري واتفف تّاوفظ
أن اّ وفظتف شتّ ؛ او ّتسث وّسجتث ل تّكجر راباتّ إالّ ّ
الخالصة :ورا را وررجري أولس اّ لق ال ّ
رأم لاب ورلتّ لتّ ه رال تّكجر قت م رعًلتّس لقتللل علتى وفظتف ورهلل أعلتم و،تّاف ر تن لبتجن وأ تو وتًّم وأجترد راتلجن لتّاور
ع ف؛ إّف الثّ ل ألرم.
٘)


من قال فيو القواريري (صدوق).

وسث ع ف ولّي" :كّن اسولًّ"(ٕ٘ٔ).
(أبو األسود حميد بن األسود بن األشقر البصري الكرابيسي) ّ
()ٕٔٙ
رااسو اّ هتلر رالب تى إل إ ّن راك رر جقتّ لتن
ولس رقًبلي را وررجري افظ ّ
و ّ
رااسو ؛ هو لن الَ َج ْكثُُر َ،طَ ُؤدُ

رلّي ر لّم را ّ،ري واكن روى اف ل رو ًّ غجرد (.)ٕٔٚ



أقوال ال ّنقاد:

()ٕٔٛ

لتّي أ تتو وتًّم" :ث تتل"

()ٕٜٔ

أن عفتّن كتتّن جولتتي علجتف
ي؛ أن را ،تتّري اتتم ج،تر اتتف ل فتترسر و ّ
ولكتتر رالتز ّ
(ٖٓٔ)

قت ت وّن رهلل ل تتّ أ ك تتر ل تتّ جل تتّ تتف"

(ٖٔٔ)

راق تتّلّ ورازسي" :ا تتسو ع تتسد ل تتّكجر"
ول تتّي ّ
(ٖٖٔ)

ولتتّي أولتتس:

ول تتّي را تتسررلط ّ" :ا تتجس تتف

ولكرد ر ن وّّن اّ راث ّه(ٖٗٔ).

س"(ٕٖٔ) ولّي راب جلّ اّ راضبفّ " :كّن عفّّن جولي علجف ا ف روى وسجثّ ل ك رًر"
راسررلط ّ اّ راوكم على ُولجس واكتن افتّظ لً،لفتل؛ اّا ،تّري ّ ،تر اتف
ي وراقّلّ و ّ
الخالصة :ورا را وررجري؛ را ّ،ر ّ
ألتتّ راتتسررلط ّ ا تتّي" :اتتجس تتف ت س" راًتتّ
ل رو تًّ سالاتلً علتتى أّتتف ج تتزي عتتن سرلتتل راث تتل للتتج ً،قت م رورجًّتتف راًتتّ أ كتتره علجتتف ّ
ًشجر ع س راّ ّس إاى ،فّل ض ط وّ،اف را وررجري أ ّ وًّم اّ لواف" :ث ل".

)ٙ

من قال فيو (لم يكن بو بأس).

وينظـر فيـو(ٖ٘ٔ) سالاتل أّتف كًتم عتن رزئتسق ك ّتي
وىذه المفظة تُفيد عنـد القـواريري؛ ّ
أن الـراوي ممـن ُيكتـب حديثـو ُ
ثم أ كر اف وسجثًّ وروسرً وكًم أ و وًّم وسجثف ا،عً ّر ووافف بض راّ ّس ّف ل كر راوسجث:
شّ ع سد ّ
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖٜ
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الصيرفي) لّي را وررجري" :ام جكن زرئسق ن أ ّ رارلّس ت س وكً ته ع تف
الباىمي ،أبو معاذ
الرقاد
( زائدة بن أبي ّ
ّ
ّ
كي شّ ع سد كً ه كي َش ّْ َع فُ"( )ٖٔٙولس أ كر اف وسجثًّ وروسرً(.)ٖٔٚ


أقوال ال ّنقاد:

()ٖٔٛ
"جوسث عن زجّس راّلجري عن أ س أوّسجتث لراوعتل ل كترق؛ ات،
 لّي را ّ،ري" :ل كر راوسجث"
ولّي أ و وًّمّ :
(ٓٗٔ)
تسري ل تف أو لتن زجتّس؟ وال أعلتم روى عتن أجتر زجتّس اك تّ بً تر وسجثتف"( )ٖٜٔولتّي راّقتّئّ ور تن عتسي" :ل كتر راوتسجث"

تّن َجت ْترِوي َع ْ تتفُ ر ْا ُل َت ِّتس ِلّ َور ْا َت َتو ِرر ِ
جري َو ُلولتتس ْ ت ُتن
َو ِّسجت ُ
وزرس ر تن عتتسي بتتس أن روى رورجتتل ل كتترد اتتم جروهتتّ أجترد" :اَتفُ أ َ
تث َوقت َ
تث إِ ْاتتر َرس ٍ
ت،م و َأ ْجتترُهم وِهتتّ أ ِ
ره واتتّ بتتض أوّسجثتتف"(ٔٗٔ) ولتتّي ر تتن لبتتجن" :اتتجس شتتّ "(ٕٗٔ) ولتتّي ر تتن ولتتر:
َقت ٍ َ ُ ْ َ َ َ
َوّسجت ُ َ

"ل كر راوسجث"(ٖٗٔ).

للف لقً سرً إاى كت،م را توررجري اجتف؛ ا تّي" :وهتلر راكت،م اتّ رزئتسق

ّ
ورس ر ن شّهجن للج لّ لجي اّ زرئسق لن لال ّ
للف ورا وررجري وكّن لن  ،أهتي رابلتم تتلسوف"(ٗٗٔ) ور تن شتّهجن
رن أّ ّ
رارلّس جولم راًّولف اجف ان جوجى ن لبجن ّ
أن را وررجري بسلّ كًم وسجث زرئسق ام ُج كر اف إال وسجثّ وروسرً.
ُجشجر لاب إاى ّ

اتف
الخالصة :لتّ لّاتف ر تن شتّهجن ّ
أن را توررجري أ كتر أن جكتون رزئتسق و ّتسث رورجتل ل كترق اتجس اتوج ؛ تي راب تّرق ًفجتس علتى ّ

تص را توررجري" :وتسجثًّ وروتسرً" جكتون اجاتّ إشتّرق إاتى
رورجًف رورجل ل كرق وأّاّ كًم كي شّ ع ف إال رورجًف رال كرق واكن رّلّ ّ
ألتّ أ تو وتًّم را ّتررزي؛ ا تس ع ّتس رورجتل رزئتسق عتن زجتّس ل كترق واكتن اتم جًركاتّ ورّلتّ أ،تل رورجًتف ّالعً تّر؛
للل را،ط واتجس فجتف ّ
و لاب جورا را وررجري أ ّ وًّم راررزي اّ رال ً ّ لن رورجّه زرئسق.

)ٚ

الصالحين).
من قال فيو القواريري (صالح ،أو كان من ّ

رارروي اّ عسراًف ورشّرق إاتى ،فّتل ضت طف ال شتغّاف
لره عّسق
ّ
رالوسثجن إط ،افظ ّ
راا،ق وجرجسون ف ًزكجل ّ
(٘ٗٔ)
ّاب تّسق
علتتّ قتلكف راّ تّس؛ ا تتس أطلت هتتلر رالفتظ علتتى وكتجم راتتلي كتّن ضتتبجفًّ
واتم ج،تتر را توررجر ّ
ي اتتّ إط،لتف هتتلر رالفتظ ّ

ولًروب راوسجث ع س بضام وآ،رجن كً ور وسجثف الّظر ورالعً ّر:


()ٔٗٙ

(حكيم بن ُخذامٜٓٔىـ)

رااّاوجن"(.)ٔٗٚ
ّ
وسث ع ف را وررجري ولّي" :ا جًف وكّن لن ع س رهلل ّ



أقوال ال ّنقاد:



لتتّي اجتتف أ تتو وتتًّم" :لًتتروب راوتتسجث"

()ٔٗٛ

()ٜٔٗ

ولتتّي را ،تتّري" :ل كتتر راوتتسجث جتترى را تتسر"
(ٔ٘ٔ)

"جوسث وّسجث ورطجي زعم أ ف قل لن راعلش"
راسررلط ّّ :
ولّي ّ

(ٓ٘ٔ)

ولتتّي راّقتتّئّ" :ضتتبجف"

للن ُجكًم وسجثف"(ٕ٘ٔ).
ولّي ر ن عسي" :وهو ّ

رااتّاوجن لت أّتف لًتروب؛ و ّتسث وّسجتث ورطجتي وأ كترور علجتف
الخالصةّ :
وسث را وررجري عن ُ،لرم ووافف ّف لن ّ
راض ط واكن جكًم وسجثتف رعً تّ رًر
وسجث
راا،ق على راللروق ق م ّ
وضبفود وهلر جوًلي أن جطل را وررجري افظ ّ
ّ
ورهلل أعلم.
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الضمني.
الرواة الذين أطمق فييم التّوثيق ّ
ثانياًّ :
راقتّ ل تي جكًفتّ ّ شتّرق إاتى وفتظ را ّترروي ولبراًتف
أع ّ ّاًّوثج
ّ
جارق ف را وررجري لفظ لن راافتّظ ّ
راضل ّ؛ لّام ّ
ّاوسجث أو وافف لن ك ّر أاوّم را ّشجخ.



ي" :وكّن اّ ر ن عون كولّس ن زجس اّ أجوم"(ٖ٘ٔ).
سميم بن أخضر البصري ٓٔٛىـ) ،لّي را وررجر ّ
(ُ
أقوال ال ّنقاد:
(ٗ٘ٔ)

وأوث أاوّم ر ن عون وأعللام اجف

رااس
 وافف أولس؛ ّف لن أهي رالّ ل و ّ
"ث ل" وزرس ر ن لبجن وافف؛ أ ف أوث أاوّم ر ن عون(٘٘ٔ).

ولّال :ر تن لبتجن وأ تّ زرعتل

أن قلجم ن أ،ضر أوث أاوّم ر ن عون.
ال ُخالصة :ورا را وررجري راّ ّس اّ ّ
تف َو ِتسْج ٍث ِو ْفظتًّ"( )ٔ٘ٙولتّي اتّ
( عبد الرحمن بن
ميدي ٜٔٛىــ) ،لتّي را توررجري" :أ َْللَتى َعلَتّ َعْ ُتس راترْو َل ِن ِع ْش ِترْج َن أَْا َ
ّ
ّس َن َزْج ٍس َج ُ ْو ُي:
ّن ر ْ ُن َل ْا ِس ٍّ
ف َو ِس ْجثَفُ َو َو ِس ْج َ
ّن َج ْوَجى را طّن جبرف وسجثف اقلبه َول َ
ي َج ْب ِر ُ
ث َأ ْج ِرِدَ .و َك َ
لوض آ،رَ " :ك َ
ا َرِق"(.)ٔ٘ٚ
ّش َع ْ ُس رار ْو َل ِن ُن َل ْا ِس ٍّ
ي اَُ َِّ،ر َلن َر ُل َي أ ْ
اَئِ ْن َع َ
َه ِي راَ ْ


أقوال ال ّنقاد:

()ٔ٘ٛ

ال جً،لتتف رث تتّن اتتّ وفتتظ ر تتن لاتتسي؛ ا تتس لتتّي ع تتف راتتله ّ" :قت ّتجس راوفّتتّظ"

را ّشّابّ" :ال أعرف اف ظج رًر اّ هلر را ّش ن"(.)ٜٔ٘

و تتي أل توري رابللتتّ اجتتف؛ ل اتتّ لتتوي

الخالصة :ورا را وررجري راّ ّس اّ إللّعام على ل زال ر ن لاسي و ي لاب لن ،،ي راورل راًّط ج ّ.


(عبد اهلل بن سمم البصري ٖٕٓهتت) لتّي را توررجري" :كتّن لتن ك تّر أاتوّم ر تن عتون؛ إال أ تف لللتّ كتّن جوتسث َو َع تس رهلل



أقوال ال ّنقاد:

ر ن قلم ام جوضر ّ اف وسجث ا لكرد"(ٓ.)ٔٙ

لّي ر ن لبجن" :ال أعراف"(ٔ )ٔٙلّي ر ن رال جس" :اسو "(ٕ )ٔٙولّي راله ّ" :ال ُجسرى لن هو"(ٖ.)ٔٙ
أن ع تس رهلل تتن قتلم اتتم جشتًار طلتتم رابلتتم لت أ تتف لتن ك تتّر أاتوّم ر تتن عتتون
الخالصـة :راظّتتّهر لتتن كت،م را توررجري؛ ّ
(ٗ)ٔٙ

وهلر جفقر لتوي ر تن لبتجن" :ال

وق م لاب أّف كّن للجي راًّوسجث؛ الاب لّي را وررجري" :ام جوضر ّ اف وسجث ا لكرد"
أعراف" ولتوي راتله ّ" :ال ُجتسرى لتن هتو" ألتّ لتوي ر تن رال جتس" :اتسو "؛ قت م تزوي لاتب راترروي عتن سرلتل راث تل قت م
رالاّال ورهلل أعلم.

املطلب الثّاىي :الزّواة اجملزوحوٌ عيد الكواريزي ،واملواسىة مع اليّكاد.

راارجول اّ رث جن لن رارورق ورلًار على هلد راافّظ (ضبجف كّار) ألّ رالترق
أطل را وررجري أافّظ رالرق ّ
راضل ّ ا س أطل ف اّ قًل رورق على راّوو رآلًّ:
ّ
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الكواريزي ومكاىتُ يف عله اجلزح والتعديل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصريح.
الرواة الذين أطمق فييم الجرح ّ
ّأولّ :
ٔ)

من أطمق فيو القواريري لفظ (ضعيف).



أقوال ال ّنقاد:

رارروي اف س وسجثف شرطًّ لن شروط رابسرال أو راض ط أو اطب ٍتن
أن أهي راوسجث
ال ّس لن ر شّرق سرجلً إاى ّ
ّ
جضبفون ّ
(٘)ٔٙ
لّه:
راضبجف
راضبف سر ٌ
و ّ
رارروي وهلر ل ٌّّ على ًبرجف راوسجث ّ
اّ ّ
()ٔٙٙ
( يحيى بن بريد أبي بردة) لّي ر ن را جق رر ّ"َ :وجوجى َه َلر ضبفف ع جس رهلل را وررجري" .
()ٔٙٚ

ألل راّ ّس على ضبفف؛ لتّي ع تف ر تن لجتر" :راكواجتون جتروون ع تف لتّ جقتوى ًلترق"
()ٜٔٙ

ولّي أ و زرعل" :ورهّ راوسجث"

ولّي راسررلط ّ" :اجس ّا وي"(ٓ.)ٔٚ

()ٔٙٛ

ولتّي ر تن لبتجن" :ضتبجف"

ال ُخالصة :ورا را وررجري راّ ّس اّ ًضبجف جوجى ن رجس.
ٕ)

من أطمق فيو القواريري لفظ( :كافر).

اتتم ُجطل ت راّ تتّس لثتتي هتتلر رالّفتتظ علتتى أي أوتتس لتتن رورق راوتتسجث هكتتلر ّاًّا ترج إل ال جكفّتتر أوت ٌتس لتتن أهتتي راِ لتتل
ي وكلاب ام جطل راّ ّس هلر را وي اتّ ر تن راثّللتّ تي ركًفتور
ل م وام ألس هلر ر ط ،ارج افظف إالّ ع س را وررجر ّ

أن رورجًتف لًروكتل اًت ثجر سعًتف علتى رورجًتف واغل ّتود
رلجف ّا سعل ورال ًاّر ااّ وض راوّسجتث وسعوًتف
ّ
اللالجتل و ّ
ّال ًاّر إاجاّ.

( محمد بن شجاع أبو عبد اهلل يعرف بابن الثمجي ،فقيو العراق في وقتوٕٙٙىـ) لَّ َي أولتس" :قتلبه را توررجري ل تي
أن جلوه بشرق أجّم ولكر ر ن راثللّ ا ّي :هو كّار اتلكره لاتب قتلّعجي را ّضتّ اقتكه ا لته اتف :لتّ أكفترد إال شتّ
قلبف ل ف؟ لَّ َي :بم" (ٔ.)ٔٚ
أقوال ال ّنقاد:


(ٕ)ٔٚ
راقتتّلّ ّاكتتلم ورالوًجتتّي اتتّ إ طتتّي راوتتسجث ا ترق اللتتلهم
واتتفف أولتتس؛ ّتتف اتتّوم سعتتل وهتتوى
ورلتتّد ّ
(ٗ)ٔٚ
ي اجشتجر إاتى قت م لتس جكتون
راو فّ(ٖ )ٔٚوكلاب
ألتّ رالتز ّ
ّ
رازسي؛ لّي اجف ك ّلرم واتم جوت ّي ّ
رارورجتل ع تف اقتو لله تف ؛ ّ

هو رالي سعّ را وررجري أن جرلجف ّاكفر رأم لكّ ًتف؛ ا تس كتّن ا جتف أهتي راترأي ج توي" :وكتّن أوتس رالالجتل را تّئلجن تّاولف
(٘)ٔٚ

اتتّ را ترآن ورالات فجن اتتّ لاتتب"

ااوّم راوسجث جبج ام لاب (.)ٔٚٙ

وأشتتّر ر تتن عتتسي إاتتى قت م آ،تتر؛ وهتتو أّتتف كتتّن جضت أوّسجتتث اتتّ راًّشت جف وج قت اّ

أن ر ن راثّللّ رأم لكّ ًف راف اجتل اتّ لسرقتل راترأي إال أّتف كتّن جضت راوتسجث
إن رالً ل ّي اّ ك،م راّ ّس جرى ّ
الخالصةّ :
رالالجل؛ واكن هي لتّ لجتي اجتف جتسعو إاتى را توي :إّتف كتّار
جرجس لاب إ طّاف وج ضّف إاى لاب أّف كّن ل ًسعّ لن أهي
ّ
كلّ لّي را وررجري؟

جلجم على لاب إقلّعجي را ّضّ ع سلّ لكر اف أولس لوي را وررجري اّ ر ن راثللتّ؛ اقتكه ا تّي أولتس" :لتّ أكفترد

إال شّ قلبف ل ف؟ لَّ َي :بم"(.)ٔٚٚ
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أن ر تن
راقتّلّ اتّ ّرسعّئتف ّ
واكن هلر لوي جوًّ ساجً،؛ اًكفجر رلي لن أهي را لل بج تل ال ُجطلت ل رزاتًّ؛ ااتي كت،م ّ
رالالجل؟
جبس لسعّق اًكفجرد أم سعل
راثللّ كّن جبلي على إ طّي راوسجث ّ
ّ

أن لت ام لتن ج توي ًكفجترهم ولتن هتؤال ر لتّم را ّتسررلّ
ّارلوع إاى للهم أهتي راقتّل اتّ رالالجتل؛ اإّ تّ لتس ّ
و ّ
ترس علتى
رالالجتل)؛ ا تس ع تس ّ تّ ق ّتلّد " تّم رالوًلتّ اتّ إكفتّر رالالجتل"( )ٔٚٛو اتلر را جتّن ال جب ّتس را توررجري للّزاتّ
اّ كًّ تف (را ّ
ّ
اّ إط ،هلر رالفظ على ر ن راثّللّ ورهلل أعلم.

الضمني.
الرواة الذين أطمق فييم الجرح ّ
ثانياًّ :
ٔ)


(لول الرأي لم يكن بو بأس).

رارْي ام جكن ِ ِف َ ْس"(.)ٜٔٚ
(عبد ا ْل َو ِارث بن سعيد) لَّ َي را وررجري" :اَ ْوَال أ
طّن جثّه ع تس راتوررث وج ّتسم لواتف ع تس رالّ،افتل(ٓ)ٔٛ؛ واكتن التّلر ،تّاف را توررجري
أن شج،ف را ّ
ي ا ّ را وررجري ل ي لاب؛ ّ

شج،ف اّ لواف عن ع س راوررث" :اوال رارأي ام جكن ف س"؟


أقوال النقاد:

لَّ َي ن ُع ّلجل" :إِلر َوسثَب ع س رْا َو ِررث ِ َش ّْ اَشس جسب ِ ِف"
رالبلم وكّن اّاوّ اّ راوسجث"(ٕ .)ٔٛووث ف رابللّ ولّي" :كّن جرى را سر وال جتسعو إاجتف"(ٖ )ٔٛوجترى ر تن لبتجن أن ع تس
(ٔ)ٔٛ

(ٗ)ٔٛ

راتوررث لتتن أث تته شتتجوخ را اترججن

ولتّي أولتس" :ع تس راتوررث أات را تّس وتسجثّ عتن وقتجن
(٘)ٔٛ

ولكترد ر تتن و تتّن اتتّ راثّ تتّه ولتتّي" :كتتّن لتتسرجّ لً تتّ اتتّ راوتتسجث"

ووث تتف أ تتو

()ٔٛٙ
رال ًا تتى ا تتّ راًث تته إال أّ تتف ل تتسري
زرعتتل وأ تتو وتتًّم وراّق تتّئّ
ل تتّي راتتله ّ" :وك تتّن جض تترم رالثتتي فا تتّوًف وراجتتف ُ
لًبام ابلرو ن ع جس وكّن ولّس ن زجتس ج اتى رالوتسثجن عتن راولتي ع تف ال تسر ولتّي جزجتس تن زرجت  :لتن أًتى لللتس

ع س راوررث ا ،ج ر ّ"(.)ٔٛٚ

ال ُخالصة :ورا را وررجري راّ ّس اّ ع س راوررث؛ لن لال سعًف راًّ لبله راّ ّس ورالوتسثجن ج فتون ل اتّ لولفتّ وجولرو تف رأتم

ثجر علجف؛ ا ف ام جكن سرعجًّ.
لّ أطل اجف لن أافّظ راًّوثج لن راّ ّس راك ّر؛ إل ام جر رافرج راثّ ّ أن سعًف كّ ه ااّ ً ٌ
ٕ)

لم يكن يكذب ولكن كان في لسانو لباس.

ِ
ّن ِاّ اِ َقّ ف اََّس
ممة ْاألَ ْفطَس) لّي را وررجري" :ام جكن جكلم َواَكن َك َ
( عبد اهلل بن َ
سَ
عن را طّّن" :أّف لن قل لن راشجوخ و،لط اجلّ قل "(ٓ.)ٜٔ
أقوال ال ّنقاد:


()ٜٔٛ( )ٔٛٛ

"

و ي را توررجري

(ٔ)ٜٔ
لّي أولسً" :رب راّ ّس وسجثف"
وع ّم ر ن شّهجن على لوي أولس" :وهلر را وي اّ ع س رهلل تن قتللل لقتلوعٌ
(ٕ)ٜٔ
ورس ر تن شتّهجن لتوي را توررجري وشتج،ف را طتّن ولتّي" :اتم
لن أولس ن و ي ااسلف اّ را ّشجوخ وعللتف لتّ روور"
ّ
(ٗ)ٜٔ
تّن ولّّعتتّ ِاتتّ را تتّس َو ُهت َتو َلًْت ُتروب
جقتتو لتتّ قتتل شتتجئّ"(َٖ )ٜٔولَتتّ َي ر ْ تتن ر ْا َلت ِتسج ِ ّّ" :لهتتم َو ِسجثتتف"
َولَتتّ َي راف تّ،سَ " :كت َ
راو ِسجث"(٘ )ٜٔولَّ َي را قّئِّ وراررزي" :لًْروب راو ِسجث"( )ٜٔٙولَّ َي راسررلُ ْ ِ
"ض ِبجف"(َ )ٜٔٚولَّ َي ر ْ ن وَّنًَ" :ركف
ط َّّ :
َ
َ
َ
َُ
َ
َ
َ ّ
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()ٜٔٛ

أو َلس َوجوجى"
ْ

ولّي ر ن ع س رااّسي" :وكّن اوج راوسجث إال أ ف كّن ال جقلم على اقّ ف أوس الهم وسجثف"(.)ٜٜٔ

أن كتي
ان اتّ اقتّ ف ا تّس كلتّ أ ،تر را توررجري وكتّن لتن لت اج راّ تّس ّ
ال ُخالصة :رااطس ًرب را ّس وسجثف وام جكن جكتلم؛ ّ

لن جًكلم اّ راّّس سون أن جًث ه وجقًغجم غجر و ّ ؛ جق ط ع سهم وجلهم وسجثف (ٕٓٓ)؛ اورا را وررجري راّ ّس اّ لواام.
ٖ)

يحدث عنو ،وينكر عميو بعض سماعو.
من كان ل ّ

أ-

روق -رالي أ،ر اف راقًّل -جن راًّبسجي وراًّلرج على را وو رآلًّ:
رً،لفه ألوري راّ ّس اّ ْ
المجرحين:
أقوال
ِّ

تّن را توررجري ال جوت ّتسث َعت ْتن روق َوأكثتتر لتتّ أ كتتر َعلَْجت ِتف ًقت لّئتتل َوت ِتسجث

يٕ٘ٓىــ)َ " ،كت َ
ـي البصــر ّ
َ
(رْوح بــن ُعبــادة القيسـ ّ
وسث اّ َع ْن َل ِّاب قلّعّ"(ٕٔٓ).
ّ
أقوال ال ّنقاد:


ًكلّتتم اجتتف را توررجري وأ كتتر علجتتف لتتن لاتتل قتتلّعل ًقت لّئتتل وتتسجث وت ّتسث اتتّ عتتن لّاتتب قتتلّعًّ واتتم ج تتجن را توررجري
(ٖٕٓ)

أن رقًبظم كثرًاتّ كلتّ لتّي راتله ّ(ٕٕٓ) وركًفتى تلاب واتم جو ّتسث ع تف وكتّن عفّتّن تن لقتلم ال جرضتّد
ق م ر كّر؛ إال ّ
وي"(ٕٗٓ) وأ كتر علجتف ر تن لاتسي وطبتن علجتف اتّ أوّسجتث ر تن أ تّ لئتم عتن رازهتري(ٕ٘ٓ)؛ ولتّي
ولّي ع ف راّقّئّ" :اتجس تّا ّ
إن روق ع سد أاف وسجث الّاب لقتًبظلًّ اتلاب " :رالتف رالقتًبّن ألتّ وتن التم قتل
ر ن لاسي اّ لوض آ،ر ع سلّ لجي اف ّ
هلر كلف"(.)ٕٓٙ

المزكين:
ب -أقوال ُ

()ٕٓٚ
ورس راّ تّس علتى لتن ًكلّتم اجتف كتّا وررجري وأجترد؛ اتّ ن لبتجن
وثّ ف ر ن لبجن وأ و وًّم ورابللتّ ور تن رالتسج ّ
ّ
جقً كر لوي را وررجري وجًبلم؛ اج توي" :را توررجري جو ّتسث َع ْتن عشترجن شتج ّ،لتن راكتلر جن ثُتم ج توي :ال أوتسث َع ْتن روق
()ٕٓٛ
طّن ًكلم اجف؛ ا ّي" :لتّ ًكلتم جوجتى را طتّن اجتف شتّ ٍ هتو
ْ ن ع ّسق!!"
ورس ر ن رالسج ّ على لن ّرسعى أن جوجى را ّ
ّ

(ٕٓٔ)
()ٕٜٓ
للتتّ كتتّن
طتتّن لواتتف" :لتتّ زاتته أعراتتف جطلتتم راوتتسجث وجكً تتف"
اتتسو "
ولتتس ورس عتتن را ّ
وًو ّ ت ر تتن رالتتسج ّ فقتتف ّ
جطبتتن اجتتف ر تتن لاتتسي علتتى ورق اتتّ لقتتّئي ر تتن أ تتّ لئتتم عتتن رازهتتري؛ اتتلهم إاتتى لبتتن تتن عجقتتى اتتّ رالسج تتل وقت اف أن

التّ أ ،ترد ر تن رالتسج ّ تلاب" :رقتًولّف
ج،ر اف هلد رالقّئي؛ ّ
ارس علجف أ اّ ل روق ّا ارق قلباّ لبام؛ ا تّي ر تن لاتسي ّ
اّ"(ٕٔٔ) رالر رالي سعّ ر ن رالسج ّ أن جبظ ر تف وجت لرد ّاوضتو ا،قتًغفّر لتن راغج تل ع تسلّ تسأ تلكر لتوي ر تن لاتسي
اّ روق زرل رر اف عن لاب(ٕٕٔ).

(ٖٕٔ)

ولس أظاتر روق كًّ تف الّ،افجتف اجكتون ولتل اتف

للن أ كر علجف
وطبن على روق راوّسجث الم ج فل لوي أوس ّ
(ٕٗٔ)
ولتل كتي لتن ًركًتف أ ته ج غتّ أن ُجًترب؛
علجام لورا ل وفظف اكً ف
ولّي أ و ،جثلل ّ
رسر على عفّتّن" :اتجس هتلر ّ
(ٕ٘ٔ)
روق( )ٕٔٙولتّي
ألّ روق ْ ن ع ّسق ا س وّز وسجثف راش ن اجلن ّ" ؛ إل ام جكن ع س عفتّن و ّ
تج’ جوتًج اتّ قت ّط ْ
أولس ن جوجى" :قل لن َلّاِب َول رر َعلَْج ِف الجز راقلّع لن را رر ق"(.)ٕٔٚ
ورس راّ ّس علجف وعلى لن ورا ف لّ جغ ّ را جّن.
ولل ّ
الخالصةً :كلّم اجف را وررجري ّ ،
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ٗ)

من قال فيو العمماء (تكمّم فيو القواريري ،ولم يتيمو بالكذب) ،وقال فيو( :لم يكن لو عقل).
()ٕٔٛ

ولب ى ال جب ي راوسجث؛ أي ام جكن لن ارقّ ف وال ج فّ ع ف راث ل أو جث ًاّ
ووافف ّااس وراثّ ل وأ ف ال س ف واكن ام جكًم ع ف شجئّ لطّ.


ي ّاكتلم
الاب اتم جًّالتف را توررجر ّ

( ِسيار بن حاتم العنـزي ،أبـو سـممة البصـرئٜٜى ـ) لتّي ر تن لبتجن" :وقتلبه جوجتى ولجتي اتف :قتجّر اتّوم لبفتر
()ٕٜٔ

واتّ لوضت آ،ر...قت اه

ن قلجلّن جًكلم اجف را وررجرى؛ ا ّي :كّن اسولًّ ث ل اتجس تف ت س واتم أكًتم ع تف شتجئّ لتط"
ّن لبّ ِاّ راسكّن لله ال وررجريُ :جًّام ّاكلم؟ لّي :ال"
را وررجري ع ف ا ّي" :ام جكن اف ع ي َك َ
أقوال ال ّنقاد:


(ٕٕٓ)

(ٕٕٔ)

وثّ تتف ر تتن لبتتجن وراّقتتّئّ

.
(ٕٕٕ)

ولتتّي ر تتن رالتتسج ّ" :كتتّن اتتسولّ ث تتل اتتجس تتف ت س واتتم أكًتتم ع تتف شتتجئّ لتتط"
(ٖٕٕ)

للّعتل الرلتّئ
ولكرد ر ن و ّن اتّ راثّ تّه وواتفف؛ ّتف كتّن ّ
رازسي وراوّكم وراب جلّ؛ اّ وسجث ل ّكجر(.)ٕٕٙ
عّ س عارد أكثرد ع ف أولس(ٕٕ٘) ولّي
ّ

(ٕٕٗ)

ولتّي أ تو وتًّم" :اتسو اتّا راوتسجث"

وكتّن

ان اتّ وسجثتف
الخالصة :رً،لف راّ ّس اّ ِقجّر وام جًكلم اجف إال رازسي وراوّكم وراب جلّ ورا وررجري
واقترور لتروام؛ ّ
ّ
ألتتّ را توررجري؛ ا فتتى ع تتف راكتتلم ولتتّي" :اتتم جكتتن اتتف ع تتي" ور لتتّ جرجتتس ر شتتّرق تتلاب إاتتى ،فتتل ض ت طف ارورجًتتف
ل تتّكجر ّ

راوّسجتتث رال كترق ولتتس جرلت را ّقت م اتتّ لاتتب إاتتى ر اترراف إاتتى راب تتّسق ولتتس ًًّ ت را توررجري وتتّي راتّترروي لتتن ،تت،ي رالبّجشتتل:
راسكّن" وهلر جلبي را وررجري أسرى وّي قجّر ورهلل أعلم.
"كّن لبّ اّ ّ
٘)

كان يحمل عميو حمالً شديداً.



أقوال ال ّنقاد:

رارروي اف ل ّكجر لبله را وررجري جولي علجف ول ً،شسجسر وهتلر لتّ جؤجتسد ألتوري
هلد رالّفظل ضل ّجل ًشجر إاى ّ
أن ّ
لسر ق م إكثّرد عن راللّهجي:
راّ ّس ع سلّ أطل ور على راواجس ن جزجس أّف ل كر راوسجث ّ
ّن را وررجري جولي َعلَْج ِف ولَ ،شِسجسر"(.)ٕٕٚ
( الوليد بن يزيد اليدادي ،أبو ىاشم البصرئٕٛىـ) :لّي ر ن و ّن"َ :و َك َ

جزجتتس ل كتتر راوت ِتسجث لتتسر جتتروي عتتن أَل تورم لل ِ
ِ
لتتّي ر تتن و تتّن" :ر ْا َوِاجتتس تتن ِ
ّهجتتي أَ ْشت َتجّ
جزجتتس رااتتسرسي أ ُ
ََ
َ
َ
َ،تتو َّ،اتتس تتن ِ ُ
لَ ِ
ّكجر"( )ٕٕٛلّي راله ّ" :لكثر عن راللّهجي ًكلم اجف ر ن و ّن"( .)ٕٕٜلّي ر ن ولرً" :لب اجف"(ٖٕٓ).
َ

الخالصة :ام جلكر را وررجري ق م وللف را ّشسجس علتى راواجتس واتم جطلت اجتف أي افتظ واكتن ً ّتجن لتن راّظتر اتّ كت،م راّ تّس أّتف
ل كر راوسجث لسرً جروي عن راللّهجي أشجّ ل ّكجر.

)ٙ

كان ل يرضاه.

ي ولتتس جكتتون لاتتب قت م وسجثتتف أو التتر آ،تتر؛ التتث،
ًُشتجر هتتلد رالللتتل إاتتى ّ
أن رات ّترروي أجتتر ل تتوي ع تتس را توررجر ّ
أن
تّ ع تسد اتّ رالترو ق؛ إال ّ
ج وي را وررجر ّ
ي اّ ُ تسرر راتلي ال جرضتّد" :كتّن اتّوم ولتّم" ااتلر جتس ّي علتى أّتف أجتر لرض ّ
راّ ّس ام جرور لاب ُلق طًّ الرو ًف؛ اوث ود:
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٜٜ
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( ُبندار ،محمد بن بشار بن عثمان بن كيسان العبـدي ،أبـو بكـر البصـريٕٕ٘ى ـ) لَتّ َي ر تن راتسورلّ" :و أرجته را توررجري

ال جرضّد َولَّ َي :كّن اّوم ولّم"(ٖٕٔ).
أقوال ال ّنقاد:


وثّ تتف أ تتو وتتًّم ورابللتتّ و راّقتتّئّ؛ ا َتتّي رابللتتّ ُْ"" :ت َتسرر اتتري ث تتل َكثِجتتر راوتتسجث"(ٕٖٕ) َولَتتّي أَُتتو وتتًّم :اتتسو
(ٖٕ٘)
"ل َولتس تن شتّر ثَِتل اتسو
اّاِ ال ت س ِ ِتف(ٖٕٗ) ولتّي رالتزي" :رْا َو ِتّاظ للت وتسجث لتسد"
َولَّي را َقّئَّ :
لتّي راتله ُّ :
تسرر اتّس ألتجن"( )ٕٖٙوورات ر تن لبتجن را توررجري اتّ لروتف؛ ا تس كتّن
كل ف راف،س الّ أاغى أوتس إاتى ًكلج تف اًج ت ام أن
رً
ر ن لبجن ال جب ِ ِف وجقًضبفف(.)ٕٖٚ
(ٖٖٕ)

ورس رازسي وراله ّ لوي لن أطل افظ رالرق اّ سرر وام جرضّد:
ّ
رازسيَ ْ ُ"" :سرر لس كًم را ّس ع ف ول لود واجس لوي َج ْوَجى ورا وررجري للّ جلروف ولتّ أرجته أوتسر لكترد إِال
ج وي
ّ

،جر واس "( )ٕٖٛولّي راله ّ" :ولس روًج ف أاتوّم رااتوّق كلاتم وهتو ولتل ت ،رجتم ...كتّن لتن أوعجتل رابلتم واتم جروتي
اجلّ لجي رر لف افًّف ك ّر ورلً ت بللتّ را اترق ...وروتي ت ،رد ( )ٕٖٜولتّي اتّ لوضت آ،تر" :اتم ألكتر تسر رر َوأ َْلثَّاتف ِاتّ
ِ ِ
ِِ ِِ
لّ اجام اََج ُوي لَّئِي اجام ل َّي"(ٕٓٗ).
كًّ ّ الجن اجف ع ْ سي َواَكن اَئ ،جًب م َع ّ
رس راّ ّس على لن ًكلم اجف ف ث ل اسو
ولل؛ ا س ّ
ال ُخالصةّ :
ًشسس را وررجري ور ن لبجن اّ سرر وًكللور اجف غجر ّ
رااوّق كلّام.
ّ
روًج ف أاوّم ّ

اخلامتة وأٍه التوصيات.

أهم راًّّئج وراًّواجّه.
واّ راًّ،م؛ ال جقب ّ إال أن ّ
أقلي ّ

ّأولً :ال ّنتائج.
رابللجل راراجبل اّ لسرقل راوسجث اّ را ارق.
ي لكّ ًف
ّ
ٔ -ال وررجر ّ
ٕ -ي را وررجري ألوري رالرق وراًّبسجي عن ّّس أهي لسد ورلًار علجام وام ج،ر عت ام إال الث تجن لتن تّس راكواتل؛
وهلتّ :أولتتس تتن و تتي ور تتن لبتتجن و تتي عت ام اتتّ راغّاتتم لتتّ جًبلت تتّارورق را اترججن لتتن رالتترق وراًّبتتسجي وكّ تته لت ّتي
طّن وكّن لللوع لّ لف ثلّ جل عشر لوالً.
ألوراف ولاسرهّ شج،ف جوجى ن قبجس را ّ

راّ،اتتل أجضتتّ لتتّ جًبل ت
ي أوكّلتتف
ّ
ٖ -ال توررجر ّ

تتّالرق وراًّبتتسجي؛ ل اتتّ لتتّ هتتو ا ترج

ألتتّ أافتتّظ راًبتتسجي
وآ،تتر ضتتل ّ؛ ّ

ألت أافتّظ رالترق؛ ا تس أطل اتّ علتى ًقتبل رورق
ّ
راارجول ا س أطل اّ على إوسى عشر رروجتًّ وراضتل جل علتى ث،ثتل رورق؛ ّ
راارجول اّ رث ّن ل اّ.
ّ

اتتم جكتتن تتف

رااترج علتتى را وتتو رآلًتتّ( :ث تتل ال ت س تتف وتتّاظ اتتسو
ًٗ -ت ّتم واتتر أافّظتتف راًتتّ أطل اتتّ اتتّ راًّبتتسجي ّ
راضل جل (اتوال راترأي اتم جكتن تف ت س اتم جكتن
راارج (ضبجف كّار) و ّ
س اّا ) وأافّظف راًّ أطل اّ اّ رالرق ّ
جكلم وكّن اّ اقّ ف ا ّس) ول ام لن كّن ال جوسث ع ف وج كرد ول ام لن كّن ال جرضّد.
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٘ -ورا را وررجري راّ ّس اّ أألم رالورض ؛ اكّن لبًسال إال أ ف ًقّهي اّ راوّرث ووكتجم اتّ ًبتسجلام وًش ّتسس اتّ بتض
ولل وام جرض سر؛ اّ،اف راّ ّس اّ لاب.
رالورض اّ رالرق؛ اًكلم اّ روق ن ع ّسق ّ ،
ثانياً :التّوصيات.

ًًم سررقًام؛ ولاب إظاّ رًر الكّ ًام وً سج رر الاوسهم.
ًُٔ -واّ را ّوثل؛ ضرورق رالهًلّم ّالًكللجن اّ ّ
رارلّي رالجن ام ّ
رارورق رالً،لف
ًُٕ -واّ را ّوثل؛ ضرورق رقًكلّي هلد ّ
راسررقل سررقل ّ
لوقبل جًم اجاّ لل رالروجّه راًّ أورسهّ ّ
اجام؛ الواوي إاى ًجلل سلج ل اّ رالورز ل.

رم رابّالجن.
وآ،ر سعور ّ أن راولس هلل ّ
اهلوامش.
(ٔ) راراّعّ اّا

ن وّلتس عناية العمماء باإلسناد وعمم الجرح والتعديل وأثر ذلك في حفـظ السـنة ال ّنبويـة لللت راللتب ااتس

اط ّعل رالاوف راشرجف ّالسج ل رال ورق (ٔ.)٘ٛ/

(ٕ) ُج ظتر :راقتتّ،وي شتلس راتتسجن لولتس تتن ع تس راتترولن (ٕٜٓهتت) المتكممــون فــي الرجــالً ،و جت  :ع تتس رافًتّق أ تتو أتتسق سرر
را شّئر جروه -ا ّن (طٗ) ٜٜٓٔم صٗ.ٜ
(ٖ) را لجبّ عّام تن ر تررهجم طبقـات عبيـد اهلل بـن عمـر القـواريري جمعـا ودراسـة رقتّال لّلقتًجر قتم راس ررقتّه ر قت،لجل
كلجل رآلسرم إشررف راسكًور وقن لولس راك جر ولشه ًّرجخ ٔٗٗٔ/ٙ/ٜٔه.

(ٗ) لللل رالّلبل ر ق،لجل (ٗٗ )ٕٚ-أزق رابسس (ٕ٘) ٕٓٔٚم.
راقلبّ ّ :ع س راكرجم تن لولتس
(٘) " فً را ّف وراورو ورا رر رالكقورق  ...هلد را ق ل إاى را وررجر وهو علي را ّرورق أو جباّ" ّ
رالروزي (ه ٕ٘ٙهت) ًو ج  :رالبللّ راجلّ ّ وأجرد لللس سرئرق رالبّرف رابثلّ جل وجسر آ ّس (طٔ) ٕٜٔٙم (ٓٔ.)٘ٓٙ /

جوقتف (ه ٕٗٚه) تيذيب الكمال في أسماء الرجال ًو جت  :شتّر لبتروف لؤققتل رارقتّال

راولّ
(ُ )ٙج ظر :رالزي أ و ّ
جروه (طٔ) ٜٓٔٛم  .ٖٔٔ/ٜٔورا،طجم را غسرسي أ و كر أولتس تن علتّ (ه ٖٗٙه) تـاري بغـداد ًو جت  :شتّر
لبروف سرر راغرم ر ق،لّ جروه (طٔ) ٕٕٓٓم ٕٔ.ٕ٘/

(ُ )ٚج ظر :را،طجم را غسرسي تاري بغداد.ٕ٘/ٕٔ ،

(ُ )ٛج ظر :ر ن قبس أ و ع س رهلل لولس (هٖٕٓهت) الطبقـات الكبـرىً ،و جت  :لولتس ع تس را تّسر سرر راكًتم رابللجتل – جتروه (طٔ)
ٜٜٓٔم  .ٕ٘ٔ/ٚورا،طجم را غسرسي تاري بغداد.ٕٛ/ٕٔ ،

(ُ )ٜج ظتتر :ر تتن ،لكتتّن شتتلس راتتسجن وفيــات األعيــان وأبنــاء الزمــانً ،و ج ت  :إوقتتّن ع تتّس سرر راث ّاتتل جتتروه ٜٔٙٛم ٔ.ٔٛٗ/
وج ظر :راًلجقّ :شجر رلضّن تاري الحضارة العربية اإلسالمية سرر رالسرر ر ق،لّ جروه ٕٕٓٓم صٕ٘٘.
ُ
(ٓٔ) ُج ظر :را ضّق ألجن مدرسة الحديث في البصرة حتى القرن الثالث اليجري سرر ر ن وزم (طٔ) ٜٜٔٛم ص.ٖٙٚ
(ٔٔ) ُج ظر :رالزي تيذيب الكمال.ٖٔٔ ٖٕٔ /ٜٔ ،
(ٕٔ) را،طجم را غسرسي :تاري بغداد.ٕ٘/ٕٔ ،
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(ٖٔ) ُج ظر :را،طجم را غسرسي تاري بغداد .ٕ٘/ٕٔ ،ورالزي تيذيب الكمال.ٖٔٗ/ٜٔ ،
(ٗٔ) ُج ظتر :رالتزي تيـذيب الكمـال  .ٖٖٔ/ٜٔوراتله ّ شتلس راتسجن أولتس تن عثلتّن (ه ٚٗٛهتت) سـير أعـالم ال ّنـبالء ،سرر
راوسجث را ّهرق (س.ط) ٕٓٓٙم ٔٔ.ٕٗٗ/

(٘ٔ) را ُك ْوِاّ ث ل
ورقً كر ر ن
راقّ
( )ٔٙرالرل ّ

البّلتل
اتّوم وتسجث ووفتظ إال أن اتّ وتسجث اتجن كتّن عقتج رًر اتّ راوتسجث؛ جب تس اتّ كت ّي عتّم ل ّترق لللقتّ ّ
رالسج ّ أررئ ف ُج ظر :راله ّ سير أعالم ال ّنبالء .ٖٖٙ/ٛ
.ٖٖٗ/ٚ
.ٖٔٗ/ٜٔ

راقّ
(ُ )ٔٚج ظر :رالرل ّ
( )ٔٛر تتن أ تتّ وتتًّم أ تتو لولتتس ع تتس راتترولن راتررزي (ه ٖٕٚه) الجــرح والتّعــديل ط بتتل لللتتس سرئترق رالبتتّرف رابثلّ جتتل وجتتسر آ تتّس
راا س سرر إوجّ راًررث رابر ّ جروه (طٔ) ٕٜ٘ٔم ٘ .ٖٕٚ/ورالزي تيذيب الكمال ٖٓ.ٔٛٚ/
( )ٜٔرا،طجم را غسرسي تاري بغداد.ٕ٘/ٕٔ ،
(ٕٓ) ر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتعديل.ٖٕٛ/٘ ،

(ٕٔ) را،طجم را غسرسي ،تاري بغداد.ٕ٘/ٕٔ ،

(ٕٕ) رازركشّ ،ر ن اّسر أ و ع س رهلل سر راسجن لولتس (ه ٜٗٚه) النكـت عمـى مقدمـة ابـن الصـالح لمزركشـيً ،و جت  :زجتن
رابّ سجن  ،ارجج أضور راقلف رارجّض (طٔ) ٜٜٔٛم ٖ.ٖٗٗ/

(ٖٕ) ُج ظر :راله ّ أ و ع س رهلل لولس ن أولس (ه ٚٗٛهت) الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستّة ًو ج  :لولس
عورلل سرر را لل لسق (طٔ) ٕٜٜٔم ٔ .ٙٛ٘/وراله ّ سير أعالم النبالء ،ط بل رارقّال ٔٔ.ٕٗٗ/
(ٕٗ) ُج ظر :ر ن ولر رابق  ّ ،أولس تن علتّ (ه ٕ٘ٛهتت) تيـذيب التيـذيب لط بتل سرئترق رالبتّرف را ظّلجتل راا تس (طٔ)
ٖٕٔٙهت ٗ .ٖٗ٘/ورا،لجلّ أ و جبلى ،لجي ن ع س رهلل (ه ٗٗٙه) اإلرشاد في معرفة عمماء الحـديث ًو جت  :لولتس
إسرجس لكً ل رارشس رارجّض (طٔ) ٜٔٗٓه ٔ.ٕٖٚ/

(ٕ٘) ر ن لكورن راب ري را اري إلّم ث ه وّاظ روى ع ف را وررجري ُج ظر :راله ّ :سير أعالم النبالء.ٖٖٓ/ٛ ،
( )ٕٙر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتعديل.ٚ٘/ٙ ،

( )ٕٚث ل اوج راكًّم إال أن اجف أفلل ُج ظر :ر ن ولر رابق  ّ ،أولس ن علّ (ٕ٘ٛهت) تقريـب التيـذيبً ،و جت  :لولتس عورلتل
سرر رارشجس قورجّ (طٔ) ٜٔٛٙم صٕ .ٗٚوراله ّ :سير أعالم النبالء.ٜٛ/ٜ ،

الرجـالً ،و جت  :عتّسي ع تس رالولتوس سرر راكًتم رابللجتل
( )ٕٛر ن عسي رالرلّ ّ أ و أولتس (ه ٖ٘ٙه) الكامـل فـي ضـعفاء ّ
جروه -ا ّن (طٔ) ٜٜٔٚم ٔ.ٔٛٚ/

وسث ع ف را وررجري ُج ظر :ر تن ولتر رابقت  :ّ ،تقريـب ،صٖٔ٘.
( )ٕٜقجس راوفّظ ث ل ثّ ه وّاظ عّام ّاوسجث ورارلّي ّ
وراله ّ سير أعالم النبالء.ٕٓٛ-ٜٕٔ/ٜ ،

(ٖٓ) راشج ّ ّ :أولس ن و ي أ و ع س رهلل (ه ٕٔٗهتت) العمـل ومعرفـة الرجـال ألحمـد روايـة ابنـو عبـد اهلل ًو جت  :واتّ رهلل ع تّس
سرر را ّ ّ،رارجّض (طٕ) ٕٓٔٓم ٕ.ٗٗ٘/

(ٖٔ) را اري ث ل ث ه كّن إلر شب اّ ورف لن راوسجث ًركف ولس أ كرود اّ آ،ر علرد ُج ظر :ر ن ولر رابق  ّ ،تقريب
صٖ .ٖٜوراله ّ سير أعالم النبالء.ٕٗٛ-ٕٕٗ/ٔٓ ،
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ث ل ث ه لّي ر ن رالتسج ّ كتّن إلر شتب اتّ وترف لتن راوتسجث ًركتف ور لتّ وهتم ولتّي ر تن لبتجن أ كر تّد اتّ اتفر قت ل ًقت

عشرق ولّه بسهّ جقجر.

(ٕٖ) راله ّ :سير أعالم النبالء.ٕٗٛ/ٔٓ ،

(ٖٖ) ألجر رالؤل جن اّ راوسجث :علّ ن ع س رهلل ن رالسج ّ ث ل ث ته إلتّم أعلتم أهتي عاترد ّاوتسجث وعللتف ُج ظتر :ر تن ولتر
رابق  ّ ،تقريب ،صٖٓٗ .وراله ّ سير أعالم النبالء.ٜ٘-ٗٔ/ٔٔ ،

(ٖٗ) را،طجم را غسرسي تاري بغداد.ٕٗٔ/ٖٔ ،

(ٖ٘) تيذيب الكمال في أسماء الرجال.ٖ٘٘/ٖٔ ،

( )ٖٙراوّاظ ث ل ث ه لوسث را ارق ولجي رجوّ ل را ارق ُج ظتر :ر تن ولتر رابقت  :ّ ،تقريـب التيـذيب ،صٔٓ .ٙوراتله ّ
سير أعالم النبالء.ٕٜٜ-ٕٜٙ/ٛ ،
(ُ )ٖٚج ظر :ر ن أ ّ وًّم :الجرح والتّعديل.ٕٖٙ/ٜ ،
( )ٖٛث ل وّاظ واك ف جساس؛ ُج ظر :رالزي تيذيب الكمال .ٚٙ/ٕٔ ،ور ن ولر رابق  ّ ،تقريب ،صٕٗ٘.
السابق.ٛٗ/ٔ ،
( )ٖٜالمرجع ّ

(ٓٗ) ر ن سرهم راوّاظ راث ه ُج ظر :راله ّ ،سير أعالم النبالء.ٗٙٓ/ٚ ،
(ٔٗ) راشج ّ ّ أولس ،العمل.ٕٗٙ/ٕ ،
(ٕٗ) راشج ّ ّ أولس ،العمل.ٕٗ٘/ٕ ،

(ٖٗ) رالزي ،تيذيب الكمال.ٖٖ٘/ٖٔ ،
السابق.ٔٚ/ٔٙ ،
(ٗٗ) المرجع ّ

(٘ٗ) ر ن أ ّ ،لجس ضبجف ُج ظر :تقريب ،ص.ٜ٘ٚ
( )ٗٙر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتّعديل.ٔٛٙ/ٜ ،
ٍِ
ي اَتفُ َشت ْجئًّ ُج ظتر :سـير أعـالم
ّن َع ْ ُس رار ْو َل ِن ُن َل ْا ِس ٍّ
ّن َج ْوَجى ُن َقب ْجس ُج َ
ضبِّفُف َو َك َ
( )ٗٚأ و علرو راكواّ رااللر ّ َك َ
ي الَ َج ْرِو َ
النبالء.ٕٛٙ-ٕٛٗ/ٙ ،
( )ٗٛر ن وّزم ن زجس ن ع س رهلل ن شلّع ُج ظر :راله ّ سير أعالم النبالء.ٕٛٙ/ٙ ،
( )ٜٗر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتعديل.ٖٙٔ/ٛ ،

وج ظتر :ر تتن ولتر رابقت  ّ ،أولتتس تن علتتّ
(ٓ٘) اتري ل كتر راوتتسجث لًتروب ج توي ّا تتسر ُج ظتر ر تتن عتسي اتّ الكامــلُ .ٕٖ٘/ٙ ،
(ه ٕ٘ٛعت) لسان الميزان (ًٗ )ٖٖٚ /و ج  :سرئرق رالبّرف را ظّلجل اّ راا س لؤققل راعللّ جروه (طٕ) ٜٔٔٚم.

(ٔ٘) ر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتّعديل.ٕٖ٘/ٙ ،

(ٕ٘) ث ل اف أوهّم روى ع ف را ّ،ري ل رو ّ ُج ظر :ر ن ولر رابق  :ّ ،تقريب ،ص.ٕٗٙ
(ٖ٘) ُج ظر :أ ّ وًّم :الجرح والتّعديل.ٕٙٗ/ٙ ،

(ٗ٘) را اري ال جكًم وسجثف ولّي را طّن " :جكلم" ُج ظر :ر ن عسي اّ الكامل.ٕ٘ٔ/ٖ ،
(٘٘) ُج ظر :راب جلّ ،الضعفاء الكبير.ٖٓ/ٕ ،

( )٘ٙث ل ُج ظر :لغلطّي :ع ،راسجن ن للجج (ه ٕٚٙهت) إكمال تيذيب الكمال في أسماء الرجال ًو ج  :أ و ع س رارولن
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٓٗ
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عّسي رافّرو ال شر (طٔ) ٕٔٓٓم.ٖٕ/ٙ ،

( )٘ٚرا رشّ ثقة ُج ظر :ر ن ولر تيذيب التيذيب.ٖٔٗ /ٛ ،
( )٘ٛراشج ّ ّ أولس؛ العمل.ٗٗٙ/ٕ ،
( )ٜ٘راله ّ :سير أعالم النبالء.ٜٛ/ٜ ،

(ٓ )ٙر ن أ ّ وًّم :الجرح والتّعديل.ٖٔٚ /ٖ ،

(ُٔ )ٙج ظر :ر ن عسي الكامل.ٖ٘ٛ /ٖ ،
ِ
ِ
ِ ِ
ا ِتري ث تل ُج ظتر :راتله ّ:
راو ِّتر ِتن َلّاِ ِتب ِتن َ
راْ ،شتّ،ش راًل ْجلتّ را َّضتّ َ
(ٕ )ٙر ن ار ن وقتّن تن ُ
راب ْ َ ِتري راَ ْ
راوتّاظُ َ
سير أعالم النبالء.٘ٗ /ٜ ،

(ٖ )ٙع جس ن قلجلّن ن ع جس ثقة من أوعية العمم ُج ظر :راله ّ سير أعالم النبالء.ٕٔٚ-ٕٔٙ /ٜ ،
(ٗ )ٙر تتن كجقتتّن را اتتري أوتتسث سعتتل رالعً تزري وكتتّن جكتتلم اتتّ راوتتسجث ُج ظتتر :ر تتن و تتّن را قتتًّ :لولتتس أ تتو وتتًّم (ه
ٖ٘ٗهت) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ًو ج  :لولوس زرجس سرر راوعّ (طٔ) ٖٜٔٙم ٕ.ٜٙ/

(٘ )ٙراب جلّ :الضعفاء الكبير.ٕٛٓ /ٖ ،

(ُ )ٙٙج ظر :ر ن ولر رابق  ّ ،تيذيب.ٗٙٔ /ٚ ،
( )ٙٚأ و وفص راكواّ اجس شّ ُج ظر :ر ن ولر رابق  ّ ،تيذيب.ٗٙٔ/ٚ ،
السابقٕٗٙ/ٚ ،ه.
( )ٙٛالمرجع ّ

(ُ )ٜٙج ظر :راا بّ ّ رالجر لولس تن إقتلّعجي (ه ٕ )ٔٔٛتوضـيح األفكـار لمعـاني تنقـيح األنظـار ًو جت  :ات،ق تن لولتس
سرر راكًم رابللجل جروه -ا ّن (طٔ) ٜٜٔٚم ٔ.ٔٙ/
(ٓ )ٚرالزي ،تيذيب الكمال.ٖٔ٘ /ٗ ،

(ٔ )ٚر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتّعديل.ٕ٘ٔ /ٖ ،

وتطبيقيــة فــي الكتــب الس ـتّة رقتتّال سكًتتوررد
نظريــة
(ٕ )ٚرالشتتّل ل ،ع تتس راتترولن لولتتس مصــطمح شــي عنــد المحـ ّـدثين ،دراســة
ّ
ّ
علّن ٕٔٔٓم صٕٕ.
إشررف س .قلطّن رابكّجلل رالّلبل رارس جلّ -

(ٖ )ٚرا،زرلّ راجل ّ أولس ن ع س رهلل (ه ٖٕٜه) خالصة تذىيب تيذيب الكمال ًو جت  :ع تس رافًتّق أ تو أتسق لكًتم رالط وعتّه
سرر را شّئر ولم ط٘ ٔٗٔٙه صٗ.ٚ

(ٗ )ٚر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتعديل.ٕ٘ٔ /ٖ ،
(٘ )ٚر ن و ّن ،الثقات.ٕٖٕ /ٖ ،

( )ٚٙرالزي ،تيذيب الكمال.ٕ٘ٚ /٘ ،

( )ٚٚر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتعديل.ٕ٘ٔ /ٖ ،
( )ٚٛر ن ولر ،تيذيب.ٕٕ٘/ٕ ،

( )ٜٚراله ّ ،أ و ع س رهلل لولس ن أولس (ه ٚٗٛهت) ًو ج  :علّ را ّلّوي سرر رالبرال جروه (طٔ) ٖٜٔٙم ٔ.ٗٚٓ/

(ٓ )ٛراله ّ ،أ و ع س رهلل لولس (ه ٚٗٛه) المغني في الضعفاء ًو ج  :ور راسجن عًر (س.ن) (س.ط) (س.ته) ٔ.ٖٔ٘/

وجف؛ أولس ن علّ (ه ٕٗٛهت) رجال صحيح مسمم ًو ج  :ع س رهلل رالجثّ سرر رالبرال – جروه (طٔ)
(ُٔ )ٛج ظر :ر ن َلْ ُل َ
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ٔٗٓٚهت ًرللل رلم ٖٖ٘ ٔ.ٖٔٚ /

(ٕ )ٛر ن شّهجن ،تاري أسماء الثقات ،صٗ.ٔٙ
السابق ،صٗ.ٔٙ
(ٖ )ٛالمرجع ّ

(ٗ )ٛراتله ّ ،ميـزان العتــدال .ٖٔ/ٖ ،ور تن ولتر :لســان الميـزان .ٔٓٚ/ٗ ،واتم ألتتس لتوي را ،تّري اتتّ أي لاتسر قتوى لّلتتّ
ع س راله ّ ور ن ولر.

(٘ )ٛر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتّعديل ،ص.ٕٓٛ

(ُ )ٛٙج ظتتر :ر تتن لبتتجن جوجتتى أ تتو زكرجتتّ را غتتسرسي (هٖٖٕهتت) تــاري ابــن معــين  -روايــة الــدارمي ًو جت  :أولتتس قتتجف سرر
رال لون سلش (س.ط) (س.ه) ص .ٔٗٚورابللّ اّ الثقات ،ص .ٖٚٛولكرد ر ن و ّن اّ الثقات.ٕٛٓ/ٚ ،
( )ٛٚر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتعديل.ٖٛٙ /ٙ ،

( )ٛٛر ن شّهجن ،تاري أسماء الثقات ،ص.ٕٓٛ

( )ٜٛر ن لبجن ،جوجتى أ تو زكرجتّ را غتسرسي (ٖٖٕه) تـاري ابـن معـين (روايـة الـدوري) ،أولتس لولتس تور قتجف لركتز را وتث
رابللّ لكل رالكرلل (طٔ) ٜٜٔٚم.

(ٓ )ٜر ن أ ّ وًّم الجرح والتعديل.ٕٖٔ/ٚ ،
(ٔ )ٜر ن و ّن ،المجروحين.ٕٜٖ/ٕ ،

السابق.ٕٜٖ /ٕ ،
(ُٕ )ٜج ظر :المرجع ّ
(ُٖ )ٜج ظتتر :ر تتن و تتّن :لول تتس أ تتو وتتًّم را قتتًّ (ه ٖٗ٘هت تت) الثّقـــات سرئ ترق رالبتتّرف رابثلّ ج تتل وجتتسر آ تتّس راا تتس (طٔ)
ٖٜٔٚم .٘ٚ/ٜ

(ٗ )ٜرآللري ،أ و ع جس راقلقًّ ّ (ٕ٘ٚهتت) سؤالت أبي عبيـد اججـري ًو جت  :لولتس رابلتري علتّسق را وتث رابللتّ رالسج تل
رال ورق (طٔ) ٖٜٔٛم صٖ.ٕٚ

(٘ )ٜر ن عسي :الكامل.ٖٛٗ/ٚ ،

( )ٜٙراله ّ ميزان العتدال.٘ٓٗ/ٖ ،
(ُ )ٜٚج ظر :ر ن أ ّ وًّم الجرح والتعديل.ٕٖٔ/ٚ ،
السابق.ٕٖٔ/ٚ ،
(ُ )ٜٛج ظر :المرجع ّ
( )ٜٜر ن ولر :تيذيب التيذيب.ٖٔٓ/ٖ ،

(ٓٓٔ) أ و زرعل راررزي الضـعفاء )ٛٙٗ /ٖ( ،رقتّال سكًتوررد ب تورن " :أ تو زرعتل راتررزي ولاتوسد اتّ راقت ل را وجتل اقتبسي تن
لاسي رااّشلّ علّسق را وث رابللّ ّالّلبل ر ق،لجل رالسج ل را وجل رالللكل رابر جل راقبوسجل (طٔ) ٕٜٔٛم.

(ٔٓٔ) ولّي" :ر لّ أ،ط " ُج ظر ر ن و ّن اّ الثقات.ٕٙٙ /ٙ ،

راقّ،وي :لولس ن ع س رارولن (ه ٕٜٓهت) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ًو ج  :علّ وقجن لكً تل راقت ل – لاتر
(ٕٓٔ) ّ
(طٔ) ٖٕٓٓم ٕ.ٔٔٙ/
(ٖٓٔ) ر ن ولر :تيذيب التيذيب.ٗٓٗ/ٖ ،

(ٗٓٔ) رابللّ راكواّ ،أ و راوقن أولس (ه ٕٔٙه) تاري الثقات سرر را ّز (طٔ) ٜٗٔٛم .ٖٚٚ/ٔ ،ور ن أ ّ وًّم اّ الجرح
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والتعديل.ٕ٘ٙ /ٖ ،

(٘ٓٔ) ُج ظر :ر ن أ ّ وًّم اّ الجرح والتعديل.٘ٙٔ/ٖ ،
( )ٔٓٙر ن و ّن اّ الثّقات.ٕ٘ٓ/ٛ ،
(ُ )ٔٓٚج ظر :ر ن عسي ،الكامل.ٔٙ٘/ٗ ،
السابق.ٔٙٙ/ٗ ،
( )ٔٓٛالمرجع ّ

(ُ )ٜٔٓج ظر :إكمال تيذيب الكمال.ٔٗٙ/٘ ،
(ٓٔٔ) ر ن ولر ،تقريب ،صٕٕٕ.

(ٔٔٔ) ر ن أ ّ وًّم الجرح والتعديل.ٖٛٛ/٘ ،
(ٕٔٔ) رابللّ ،تاري الثقات ،صٖ٘ٓ.

(ٖٔٔ) ر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتعديل.ٖٛٛ/٘ ،
السابق.ٖٛٛ/٘ ،
(ٗٔٔ) المرجع ّ
السابق.ٖٜٛ/٘ ،
(٘ٔٔ) المرجع ّ

( )ٔٔٙر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتّعديل.ٖٛٛ/٘ ،
السابق.ٖٛٛ/٘ ،
( )ٔٔٚالمرجع ّ

( )ٔٔٛر ن و ّن ،الثقات.ٖٜٖ/ٛ ،

( )ٜٔٔر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتّعديل.ٕٙٚ/ٛ ،
السابق.ٕٙٚ/ٛ ،
(ٕٓٔ) المرجع ّ
السابق.ٕٙٛ/ٛ ،
(ٕٔٔ) المرجع ّ
السابق.ٕٙٚ/ٛ ،
(ٕٕٔ) المرجع ّ
السابق.ٕٙٛ/ٛ ،
(ٖٕٔ) المرجع ّ

(ٕٗٔ) ر ن شّهجن أ و وفص علر ن أولس (ه ٖ٘ٛهت) لكر لن رً،لف رابللتّ و تّس راوتسجث اجتف ًو جت  :ولتّس را اتّري لكً تل
راقبوسجل (طٔ) ٜٜٜٔم صٕ.ٜ
راقلف رارجّض ّ
أضور ّ
(ٕ٘ٔ) ر ن أ ّ وًّم الجرح والتّعديل.ٕٔٛ /ٖ ،

(ُ )ٕٔٙج ظر :راله ّ سير أعالم ال ّنبالء.ٕٜٗ/ٜ ،
(ُ )ٕٔٚج ظر :راله ّ لولس ن أولس (ه ٚٗٛهت) تاري اإلسالم َو َوفيات المشاىير َواألعالم ًو ج  :شّر عورس لبتروف سرر
راغرم ر ق،لّ (طٔ) ٖٕٓٓم ٗ.ٛٗٓ/
السابق.ٕٔٛ/ٖ ،
( )ٕٔٛالمرجع ّ

( )ٕٜٔرالزي تيذيب الكمال.ٖٕ٘/ٚ ،

(ٖٓٔ) ر ن ولر رابق  :ّ ،تيذيب.ٖٚ/ٖ ،
السابق.ٖٚ/ٖ ،
(ٖٔٔ) المرجع ّ

السابق.ٖٚ /ٖ ،
(ٕٖٔ) المرجع ّ
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(ٖٖٔ) راب جلّ الضعفاء الكبير ٔ.ٕٙٛ /

(ٖٗٔ) ُج ظر :ر ن و ّن الثقات.ٜٔٙ/ٛ ،
(ٖ٘ٔ) ُج ظر :ر ن كثجر راسلش ّ أ و رافسر إقلّعجي ن علتر (ه ٗٚٚه) الباعث الحثيث إلى اختصار عموم الحـديث ًو جت  :أولتس
لولس شّكر سرر راكًم رابللجل جروه – ا ّن (طٕ) (س.ه) ص.ٔٓٙ

(ُ )ٖٔٙج ظتتر :ر تتن أ تتّ وتتًّم الجــرح والتعــديل .ٖٙٔ/ٖ ،ور تتن شتتّهجن أولتتس تتن عثلتتّن (ه ٖ٘ٛه) تــاري أســماء الثقــات ًو ج ت :
راقلفجل راكوجه (طٔ) ٜٗٔٛم صٖ.ٜ
راقّلررئّ ّ
راسرر ّ
ا وّ ّ
(ُ )ٖٔٚج ظر :ر ن أ ّ وًّم الجرح والتعديل.ٖٙٔ /ٖ ،

( )ٖٔٛرا ّ،ري أ و ع س رهلل لولس ن إقتلّعجي (ه ٕ٘ٙه) التاري الكبير ،سرئترق رالبتّرف رابثلّ جتل وجتسر آ تّس (س.ط) (س.ه) ٖ/
ٖٖٗ.

( )ٖٜٔر ن أ ّ وًّم الجرح والتعديل ٖ.ٖٙٔ/

(ٓٗٔ) ُج ظر :راّقّئّ الضعفاء والمتروكون صٖٗ .ور ن عسي الكامل ٗ.ٜٔٙ/
(ٔٗٔ) ر ن عسي الكامل ٗ.ٜٔ٘/

(ٕٗٔ) جوجى ن لبجن أ و زكرجتّ (ه ٖٖٕه) من كالم أبـي زكريـا يحيـى بـن معـين فـي الرجـال "روايـة طيمـان" ًو جت  :أولتس
قجف سرر رال لون سلش

(س.ط) (س.ه) صٗ.ٙ

(ٖٗٔ) ر ن ولر رابق  ّ ،تقريب صٖٕٔ.

(ٗٗٔ) ر ن شّهجن أ و وفص علر (ه ٖ٘ٛه) المختمف فييم ًو جت  :ع تس راتروجم را شت ري لكً تل رارشتس رارجتّض (طٔ)
ٜٜٜٔم صٖٔ.

راا ت بّ ّ رالجتتر لولتتس تتن إقتتلّعجي (ه ٕ )ٔٔٛتوضــيح األفكــار لمعــاني تنقــيح األنظــار ًو ج ت  :أ تتو ع تتس راتترولن
(٘ٗٔ) ُج ظتترّ :
ا،ق سرر راكًم رابللجل جروه -ا ّن (طٔ) ٜٔٚٚم ٕ.٘ٛ/

اقلّد (وزرم) ُج ظر :ر ن ولر لسان.ٖٕٗ/ٕ ،
( )ٔٗٙأ،ط ر ن ولر اّ ض ط رقم ُ،لرم؛ ّ
( )ٔٗٚر ن عسي الكامل ٕ.٘ٔ٘/
( )ٔٗٛر ن أ ّ وًّم الجرح والتّعديل.ٕٖٓ/ٖ ،

( )ٜٔٗرا ّ،ري التّاري الكبير.ٔٛ /ٖ ،
(ٓ٘ٔ) را قّئّ أولس ن شبجم (ه ٖٖٓهت) الضعفاء والمتروكون ًو ج  :لولوس زجس سرر راوعّ ولم (طٔ) ٖٜٔٙهت صٖٓ.

(ٔ٘ٔ) را ّتسررلط ّ أ تو راوقتن علتّ تن علتر (ه ٘ )ٖٛتعميقـات الـدارقطني عمـى المجـروحين لبـن حبـان ًو جت ، :لجتي رابر تتّ سرر
راكًّم ر ق،لّ را ّهرق (طٔ) ٜٜٗٔم صٗ.ٚ

(ٕ٘ٔ) ر ن ولر لسان .ٖٕٗ/ٕ ،ور ن عسي الكامل.٘ٔ٘/ٕ ،
(ٖ٘ٔ) ُج ظر :ر ن ولر تيذيب التيذيب ٗ.ٔٙٗ /
(ٗ٘ٔ) ُج ظر :ر ن أ ّ وًّم الجرح والتّعديل ٗ.ٕٔ٘/
السابق.ٕٔ٘ /ٗ ،
(٘٘ٔ) المرجع ّ

( )ٔ٘ٙراله ّ :سير أعالم النبالء.ٜٔ٘ /ٜ ،
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( )ٔ٘ٚر ن أ ّ وًّم الجرح والتّعديل.ٕٔ٘/ٗ ،
السابق.ٜ٘ٛ/ٚ ،
( )ٔ٘ٛالمرجع ّ
السابق.ٜ٘ٛ/ٚ ،
( )ٜٔ٘المرجع ّ

(ٓ )ٔٙر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتعديل.ٚٛ /٘ ،

(ٔ )ٔٙر ن عسي رالرلّ ّ ،الكامل في ضعفاء الرجال.ٗٓٛ /٘ ،

(ٕ )ٔٙر تتن طتتل :لولتتس تتن ع تتس راغ تتّ (ه ٕٜٙه تت) إكمــال اإلكمــال ًو ج ت  :ع تتس را جتتوم ع تتس لّلبتتل أم را تترى لكتتل (طٔ)
ٓٔٗٔه ٕ.ٖ٘ٙ /

(ٖ )ٔٙراله ّ ،ميزان العتدال.ٖٕٗ /ٕ ،

(ٗ )ٔٙر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتعديل.ٚٛ /٘ ،
(٘ )ٔٙج توي عًتر" :أوقتتن لتّ جب ّترف تتف راوتسجث راضتبجف :لتتّ ا تس شترطًّ لتتن شتروط رال توي" عًتتر :تور را ّتسجن لت اج را تس اتتّ
علوم راوسجث ،ص ٕٛٙسرر رافكر سلش  -قورجل (طٕ) ٜٜٔٚم.
( )ٔٙٙر ن را جق رر ّ أ و رافضي لولس ن راطّهر رال سقّ (ه ٘ٓٚه) ذخيرة الحفاظ (من الكامل لبن عـدي) ًو جت  :ع تس
رارولن رافرجورئّ سرر راقلف رارجّض (طٔ) ٜٜٔٙم ٔ.ٜ٘ٙ /

( )ٔٙٚر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتّعديل.ٖٕٖ /ٔ ،
السابق.ٖٔٔ /ٜ ،
( )ٔٙٛالمرجع ّ

( )ٜٔٙأ و زرعل راررزي ،الضعفاء ألبي زرعة.ٖٖٗ /ٕ ،

راسررلط ّ :أ و راوقن علتّ تن علتر (ٖ٘ٛه) المؤتمـف والمختمـف ًو جت  :لوات ع تس را تّسر سرر راغترم ر قت،لّ
(ّٓ )ٔٚ
جروه (طٔ) ٜٔٛٙه ٔ.ٖٔٚ /

(ٔ )ٔٚرا،طجم را غسرسي ،أ و كر أولس ن علّ (ٖٗٙه) تاري بغداد.ٖٔ٘ /ٖ ،
(ُٕ )ٔٚج ظر :المرجع السابق.ٖٔ٘/ٖ ،
(ُٖ )ٔٚج ظر :المرجع السابق.ٖٔ٘/ٖ ،
(ُٗ )ٔٚج ظر :المرجع السابق.ٖٔ٘/ٖ ،

(ُ٘ )ٔٚج ظر :المرجع السابق.ٖٔ٘ /ٖ ،
(ُ )ٔٚٙج ظر :ر ن عسي ،الكامل.٘٘ٔ /ٚ ،

( )ٔٚٚرا،طجم را غسرسي تاري بغداد.ٖٔ٘/ٖ ،

الـرد عمـى الجيميـة لمـدارمي ًو جت  :تسر را تسر سرر ر تن راثجتر
راسررلّ ،عثلّن ن قبجس راقلقًّ ّ (ٕٓٛهت)
ّ
(ُ )ٔٚٛج ظرّ :
راكوجه (طٕ) ٜٜ٘ٔم ص.ٜٔٛ
( )ٜٔٚر ن شّهجن :تاري أسماء الثقات ،ص.ٔٙٚ
(ٓ )ٔٛر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتعديل.ٚ٘ /ٙ ،

(ُٔ )ٔٛج ظر :ر ن شّهجن تاري أسماء الثقات ،ص.ٔٙٚ
(ٕ )ٔٛر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتعديل.ٚ٘/ٙ ،
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(ُٖ )ٔٛج ظر :المرجع السابق ،ص.ٔٙٚ
(ٗ )ٔٛر ن أ ّ وًّم ،الجرح والتعديل.ٚٙ /ٙ ،
(٘ )ٔٛر ن و ّن ،الثقات.ٔٗٓ/ٚ ،

(ُ )ٔٛٙج ظر :رالزي تيذيب الكمال.ٖٗٛ /ٔٛ ،
( )ٔٛٚراله ّ ،ميزان العتدال.ٙٚٚ /ٕ ،

( )ٔٛٛورالْ ُس :ر،ً،ط رالتور بضتاّ ُج ظتر :رافررهجتسي را،لجتي تن أولتس (ه ٓٔٚهتت) العـين ًو جت  :لاتسي رال،زولتّ لكً تل
راا،ي (س.ط) (س.ه) .ٕٕٙ /ٚ
( )ٜٔٛر ن شّهجن ،المختمف فييم ،ص٘ٗ.
السابق ،ص٘ٗ.
(ٓ )ٜٔالمرجع ّ
السابق ،ص٘ٗ.
(ٔ )ٜٔالمرجع ّ
السابق ،ص٘ٗ.
(ٕ )ٜٔالمرجع ّ
السابق ،ص٘ٗ.
(ٖ )ٜٔالمرجع ّ

(ٗ )ٜٔر ن رالوزي ،أ تو رافتر للتّي راتسجن (ه ٜ٘ٚهتت) الضـعفاء والمتروكـون ًو جت  :ع تس رهلل را ّضتّ سرر راكًتم رابللجتل
جروه (طٔ) ٔٗٓٙه ٕ.ٕٔ٘ /

السابق.ٕٔ٘ /ٕ ،
(٘ )ٜٔالمرجع ّ
السابق.ٕٔ٘ /ٕ ،
( )ٜٔٙالمرجع ّ
السابق.ٕٔ٘ /ٕ ،
( )ٜٔٚالمرجع ّ
السابق.ٕٔ٘ /ٕ ،
( )ٜٔٛالمرجع ّ

ذم ًو جت  :رووجتل
( )ٜٜٔر ن ع س رااّسي راو لّ جوقف ن وقن (ٜٜٓهت) بحر الـدم فـيمن تكمـم فيـو اإلمـام أحمـد بمـدح أو ّ
راقوجفّ سرر راكًم رابللجل جروه (طٔ) ٕٜٜٔم ص.ٜ
ّ
الدم ،ص.ٜ
(ٕٓٓ) ُج ظر :ر ن ع س رااّسي بحر ّ
(ٕٔٓ) را،طجم را غسرسي تاري بغداد.ٖٛ٘/ٜ ،

(ٕٕٓ) راله ّ ،لولس ن أولس (ه ٚٗٛه) تذكرة الحفاظ سرر راكًم رابللجل جروه ا ّن (طٔ) ٜٜٔٛم ٔ.ٕ٘ٙ/
(ٖٕٓ) را،طجم را غسرسي ،تاري بغداد.ٖٛ٘/ٜ ،
(ٕٗٓ) المرجع السابق.ٖٛ٘/ٜ ،

(ٕ٘ٓ) ُج ظر :رالزي تيذيب الكمال.ٕٕٗ / ،

( )ٕٓٙرا،طجم را غسرسي ،تاري بغداد.ٖٛ٘ /ٜ ،

(ُ )ٕٓٚج ظر :ر ن أ ّ وًّم الجرح والتّعديل ٖ .ٜٗٛ /ورابللّ اّ الثقات صٕ.ٔٙ
( )ٕٓٛرالزي :تيذيب الكمال .ٕٖٗ /ٜ
السابق .ٕٖٗ/ٜ
( )ٕٜٓالمرجع ّ
(ٕٓٔ) ُج ظر :رالزي تيذيب الكمال .ٕٕٗ/ٜ
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السابق .ٕٗ٘/ٜ
(ٕٔٔ) المرجع ّ
(ٕٕٔ) ُج ظر :را،طجم را غسرسي تاري بغداد .ٖٛ٘ /ٜ
(ٖٕٔ) ُج ظر :رالزي :تيذيب الكمال .ٕٗ٘ /ٜ
السابق .ٕٗ٘/ٜ
(ٕٗٔ) ُج ظر :المرجع ّ
السابق .ٕٗ٘ /ٜ
(ٕ٘ٔ) ُج ظر :المرجع ّ
السابق .ٕٗ٘ /ٜ
(ُ )ٕٔٙج ظر المرجع ّ

السابق .ٕٗ٘/ٜ
(ُ )ٕٔٚج ظر :المرجع ّ
(ُ )ٕٔٛج ظر :راله ّ سير أعالم ال ّنبالء ٓٔ.ٖٙٓ/
السابق ٕٔ.ٖٓٛ/
( )ٕٜٔالمرجع ّ
(ٕٕٓ) را،طجم را غسرسي تاري بغداد ٗ.ٕٔٔ٘/
(ٕٕٔ) رالزي تيذيب الكمال ٕٔ.ٖٜٓ/

السابق ٕٔ.ٖٓٛ/
(ٕٕٕ) المرجع ّ
(ٖٕٕ) راله ّ تاري اإلسالم ٗ.ٕٔٔ٘ /
(ٕٕٗ) راله ّ تيذيب الكمال ٕٔ.ٖٓٛ/

(ٕٕ٘) ُج ظر :راله ّ تاري اإلسالم ٗ.ٕٔٔ٘/
(ُ )ٕٕٙج ظر :راله ّ ميزان العتدال ٕ .ٕ٘ٗ/ور ن ولر تيذيب ٗ.ٕٜٓ/
( )ٕٕٚر ن و ّن المجروحين ٖ.ٚٛ /

السابق ٖ.ٚٛ/
( )ٕٕٛالمرجع ّ
( )ٕٕٜراله ّ ميزان العتدال ٗ.ٖ٘ٓ/
(ٖٕٓ) ر ن ولر تيذيب .ٚٔ/ٜ

(ٖٕٔ) را،طجم را غسرسي تاري بغداد ٕ.ٗ٘ٛ/
(ٕٖٕ) رابللّ الثقات صٔٓٗ.

(ٖٖٕ) ر ن أ ّ وًّم الجرح والتعديل .ٕٔٗ/ٚ
(ٖٕٗ) رابللّ الثقات صٔٓٗ.

(ٖٕ٘) رالزي تيذيب الكمال ٕٗ.٘ٔٔ /
( )ٕٖٙراله ّ ميزان العتدال ٖ.ٜٗٓ/

السابق ٖ.ٜٗٓ/
(ُ )ٕٖٚج ظر :المرجع ّ
( )ٕٖٛرا،طجم را غسرسي تاري بغداد ٕ.ٗ٘ٛ/
( )ٕٖٜراله ّ ،ميزان العتدال ٖ.ٜٗٓ/
(ٕٓٗ) راله ّ ،المغني.ٜ٘٘ /ٕ ،
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املالحل
مُلحل (ٔ)

جدول ألفاظ التّعديل عيد الكواريزي ومكارىتَا مع اليّكاد
أقوال الئمة النقاد

الموازنة

شجخ ا ّ ث ل

ورم ن أ ّ رابّاجل

ولل.
ضبفف ّ ،
ل ام لن وثّ ف ول ام لن ّ

ورا راّ ّس اّ ًوثج ف

وسث ع ف ووث ف

ع جس رهلل ن ع س رْاللب

 -ر ن شّهجن" :ث ل" را ّ،ري" :ل كر راوسجث".

ورا ر ن شّهجن اّ

كّن ث ل

عون ن لوقى

"ث ل"
أوث لن أ،جف.

ُل َولس ن رْا َو ِ
ّرث
ّ،اس ن جزجس رااسرسي

وثّ ف ر ن لبجن وأجرد ولّي أ و وًّم " :ال س ف".
ضبفف راّ ّس وأ كرور رورجًف.
ّ
أ و زرعل" :ال س ف" ولكرد ر ن و ّن اّ راث ّه.

لكجّ وّاظّ عّالّ الّ

زجس ن راو ّم

وث ف بض را ّس و بضام لّي :رورجًف عن راللّهجي

ًوثج ف.

ل كرق

جقل
وكّن وّاظّ

ع س رابزجز ن ع س راالس

وّاظّ وكّن ج ّي اّ

لقللل ن عل لل

وفظف شّ

وثّ ف را ّس

ّاضبف عن ورا را وررجري أولس اّ
وث ف بض را ّس و بضام واف رورجًف
ّ
أن اّ وفظف شجئًّ.
شجخ بج ف
لق ال ّ

(ام جكن ف س)

رارلّس
زرئسق ن أ ّ ّ

ورس ر ن شّهجن على
لّاور ع ف راّ ّس أ ف ل كر راوسجث ّ
لاب وام ج كر علجف را وررجري إال وسجثّ وروسرً.

رااّاوجن
كّن لن ّ
وكّن اّ ر ن عون كولّس

لّي راّ ّس

ف لًروب ولّي ر ن عسي" :وهو للن

ورا راّ ّس.
جورا

ّن الرروي رورجل
ل كرق.
ورا ر ن عسي

جكًم وسجثف".

قلجم ن أ،ضر

وث ف راّ ّس

ورا راّ ّس

لاسي
ع س رارولن ن
ّ

رًف راّ ّس على ل،اًف ورلّلًف ووفظف.

ورا راّ ّس.

ن زجس اّ أجوم".

َللَى َعلَّ َع ْ ُس رار ْو َل ِن
أْ
ف َو ِس ْج ٍث ِو ْفظًّ\
ِع ْش ِرْج َن أَْا َ

ورا راّ ّس اّ لللوع
ورا راّ ّس

كّن اسولّ

(وكجم ن ُ،لرمٜٓٔهت)

ورا راّ ّس اّ ًوثج ام
اف.

.

أ و راقوس ولجس

وروسرً).

ًقّهي اّ ًوثج ف

وافام اف

روى اف را ّ،ري ل رو ّ ولّي أ و وًّم" :ث ل"

(ولس أ كر اف وسجثًّ

ورا راّ ّس اّ ًوثج ف.
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ملحل (ٕ)

جدول ألفاظ اجلزح عيد الكواريزي ومكارىتَا مع اليّكاد
ضبجف

جوجى ن رجس

كّار

ر ن راثّللّ

ألل راّ ّس على ضبفف اجس ّا وي".

اوال رارأي ام جكن ف س

ع س رْا َو ِررث ن قبجس

ورلّ
وافف راّ ّس؛ ّف اّوم سعل ُ
ّاكلم.

ًشسس اّ
ورا راّ ّس إال أّف ّ
إط ،افظ (كّار).

وافف راّ ّس ّف ث ل ولً ن إال أ ام ألزود اّ

ورا راّ ّس

ِ
ّن ِاّ
ام جكن جكلم َواَكن َك َ
اِ َقّ ف اََّس

للل
ع س رهلل ن َق َ

ًرب راّ ّس وسجثف؛ ا ف كّن ولّّعّ اّ راّّس

ورا راّ ّس

ًكلم اجف بض راّ ّس  ،ول ّل ووثّ ف ر ن لبجن
وأجرد.

ولل.
ًكلّم اجف ّ ،

وث ف بض را ّس ولّي بضام :اسو اّا

ورا را ّس ّف ام جكن لن
ارقّن راوسجث ل عسم فّ

 ج كر علجف بض قلّعف.(ًكلّم اجف را وررجري وام

طس
ْراَ ْا َ

وق ن ُع ّسق

قجّر ن وًّم راب زي

جًالف ّاكلم) ولّي اجف:

سعل را سر وام جرو شجئّ اّ سعًف.

راوسجث.

(ام جكن اف ع ي)

ورا راّ ّس.

راث ل ع ف.

كّن جولي علجف ول ً،شسجسًر

راواجس ن جزجس رااسرسي

راو ِسجث لسر " راله ّ" :
ر ن و ّنُ :ل كر َ
لكثر عن راللّهجي".

ورا راّ ّس

ّي:
-كّن ال جرضّدَ -ولَ َ

ُ سرر لولس ن شّر

وثّ ف راّ ّس وّ،اف را وررجري ور ن لبجن
وراف،س را ّس

ًشسس را وررجري اّ سرر
ّ

"كّن اّوم ولّم"
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