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Summary 
From the sciences employed by the narrators from the people of Hadith 

learned the Quranic readings until it became famous in some of them and 

described it as a reader or from the people of Al-Israa, and I have worked 

in this research to collect these narrators who are described in this 

description and had a novel in the six books and called it (modern readers 

who have a novel In the six books.) 

 And after the inventory of the narrators described in this description in 

the books translated to the authors of the six books found that a good 

number of these readers have been mentioned in these books, and the 

number of twenty-six Rawi, and the work has divided them in this research 

in two sections, The aim is to collect these narrators and introduce them in 

each of them a brief translation with a statement of their degree in modern 

science and readings, and then selected four of these readers and studied in 

the second study detailed detailed critical. The findings did not reveal the 

general results of the study. 

طمتك اؿمتفر ذًمؽ ذم سمعضفؿ  اًمؼرآكقةمـ اًمعؾقم اًمتل اؿمتغؾ هبا اًمرواة مـ أهؾ احلديث قمؾؿ اًمؼراءات 

ووصػ سملكف ىمارئ أو مـ أهؾ اإلىمراء، وىمد قمؿؾت ذم هذا اًمبحث قمغم مجع همٓء اًمرواة اعمقصقوملم هبذا 

 (.اعمحدصمقن اًمؼراء ممـ هلؿ رواية ذم اًمؽتب اًمستةاًمقصػ ويماكت هلؿ رواية ذم اًمؽتب اًمستة وؾمؿقتف )

ًمؽ ذم اًمؽتب اًمتل شمؽمضمؿ ًمرواة اًمؽتب اًمستة وسمعد اًمؼقام سمجرد ًمؾرواة اعمقصقوملم هبذا اًمقصػ وذ 

وضمدت أن قمددا ٓ سملس مـ همٓء اًمؼراء ىمد ذيمروا ذم هذه اًمؽتب، ويبؾغ قمددهؿ ؾمتة وقمنميـ راويا، وىمد 

ىمسؿت اًمعؿؾ ومقفؿ ذم هذا اًمبحث ذم مبحثلم، أما اعمبحث إول ومؼد يماكت اًمغاية مـف مجع همٓء اًمرواة 

صمؿ  د مـفؿ شمرمجة مقضمزة مع سمقان درضمتفؿ ذم اًمعؾؿلم احلديث واًمؼراءاتواًمتعريػ هبؿ ومذيمرت ذم يمؾ واطم

اكتؼقت أرسمعة مـ همٓء اًمؼراء ودرؾمتفؿ ذم اعمبحث اًمثاين دراؾمة مػصؾة كؼدية. ومل شمبعد اًمـتائج ومقفؿ قمـ 

 .اًمـتائج اًمعامة اًمتل شمقصؾت هلا ذم هذا اًمبحث

  



 

   

 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

 احلؿد هلل طمؼ محده واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل مـ سمعده، وسمعد:

ٓ يؼتٍم قمغم ما يتعؾؼ سماًمؼرآن مـ قمؾقم أو ما يتعؾؼ سماًمسـة أو سماًمؾغة واًمعؼائد وإطمؽام  وماًمعؾؿ     

واًمتنميع، سمؾ هق ما شمؼدم يمؾف وهمػم ذًمؽ. وإن اؿمتغال ـمؾبة اًمعؾؿ سمليمثر مـ كقع مـ أكقاع اًمعؾقم هق 

غم وبطف، أمر ؿمائع ومتعارف سمقـفؿ، يعؿؾقن قمغم اًمتـؼؾ مـ قمؾؿ ٔظمر سمعد معرومة إول واًمعؿؾ قم

وىمد يؽقن اًمعامل مـفؿ متؼـا وواسمطا ذم خمتؾػ اًمعؾقم، ومـفؿ مـ يشتفر سمـقع دون همػمه، وهذا 

راضمع ًمطبقعة اًمبنم وشمػاوت اًمعؼقل، ومـ اعمؿؽـ رضب أمثؾة يمثػمة ذم هذا اًمباب ومؿؿـ يماكت ًمف 

اهد سمـ ضمؼم إمامة ذم أيمثر مـ قمؾؿ إئؿة إرسمعة أصحاب اعمذاهب اعمتبققمة، ومـ ذًمؽ أيضا جم

اعمؽل ومفق إمام ذم اًمتػسػم وذم اًمعؾؿ، وهمػمهؿ، وممـ يمان إماما ذم قمؾؿ وذم قمؾؿ آظمر دون ذًمؽ حمؿد 

سمـ إؾمحاق ومفق إمام ذم اعمغازي واًمسػم وًمؽـ رشمبتف ذم احلديث ًمقست يمذًمؽ، وممـ يمان إماما ذم 

احلديث، ومـفؿ  قمؾؿ ووعقػا ذم قمؾؿ آظمر قماصؿ سمـ أيب اًمـجقد اإلمام اًمؼارئ ًمؽـف وعقػ ذم

إؾمحاق سمـ اًمػرات اعمٍمي، وهق ًمقس سمؿشفقر ذم احلديث ومشفقر سماإلمامة ذم اًمػؼف، ومـ ذًمؽ 

ؾمقػ سمـ قمؿر اًمتؿقؿل وهق قمؿدة ذم اًمتاريخ ًمؽـف وعقػ احلديث، ويمذا حمؿد سمـ قمؿر اًمقاىمدي 

ومع احلارصمل أسمق ومفق إمام ذم اًمتاريخ واًمسػم واعمغازي ًمؽـف مؽموك قمـد اعمحدصملم، ومـفؿ سمنم سمـ را

 إؾمباط اًمـجراين ومفق ومؼقف ًمؽـف وعقػ احلديث، وهمػمهؿ يمثػم.

ومـ اًمعؾقم اًمتل اؿمتغؾ هبا اًمرواة مـ أهؾ احلديث قمؾؿ اًمؼراءات اًمؼرءاكقة طمتك اؿمتفر ذًمؽ ذم  

سمعضفؿ ووصػ سملكف ىمارئ أو مـ أهؾ اإلىمراء، وىمد قمؿؾت ذم هذا اًمبحث قمغم مجع همٓء اًمرواة 

اعمحدصمقن اًمؼراء ممـ هلؿ رواية ا اًمقصػ ويماكت هلؿ رواية ذم اًمؽتب اًمستة وؾمؿقتف )اعمقصقوملم هبذ

 (.ذم اًمؽتب اًمستة



 

 

وسمعد اًمؼقام سمجرد ًمؾرواة اعمقصقوملم سملهنؿ مؼرئقن أو ىمارئقن أو أهنؿ أظمذوا اًمؼراءات وذًمؽ ذم  

اًمؽتب اًمتل شمؽمضمؿ ًمرواة اًمؽتب اًمستة وضمدت أن قمددا ٓ سملس مـ همٓء اًمؼراء ىمد ذيمروا ذم هذه 

، أما اًمؽتب، ويبؾغ قمددهؿ مخسا وقمنميـ راويا، وىمد ىمسؿت اًمعؿؾ ومقفؿ ذم هذا اًمبحث ذم مبحثلم

اعمبحث إول ومؼد يماكت اًمغاية مـف مجع همٓء اًمرواة واًمتعريػ هبؿ ومذيمرت ذم يمؾ واطمد مـفؿ 

شمرمجة مقضمزة مع سمقان درضمتفؿ ذم اًمعؾؿلم احلديث واًمؼراءات مؼتٍما قمغم ىمقل اإلمام اسمـ اجلزري 

اًمؼراءات، وًمؽقكف  ومقام يتعؾؼ سمدرضمة اًمرضمؾ ذم اًمؼراءات سماقمتبار أن اإلمام اسمـ اجلزري أطمد أيمؼم أئؿة

متلظمرا ىمد اـمؾع قمغم أىمقال اعمتؼدملم، ىمال رمحف اهلل ذم مؼدمة يمتاسمف هماية اًمـفاية: ومفذا يمتاب هماية 

اًمـفاية. مـ طمصؾف أرضمق أن جيؿع سملم اًمرواية واًمدراية. اظمتٍمت ومقف يمتاب ـمبؼات اًمؼراء اًمؽبػم 

ومقف قمغم مجقع ما ذم يمتايب احلاومظلم أيب  اًمذي ؾمؿقتف: هناية اًمدرايات ذم أؾمامء رضمال اًمؼراءات. وأشمقت

ومضال قمـ أن اعمتؼدملم  (1)قمؿرو اًمداين وأيب قمبد اهلل اًمذهبل رمحفام اهلل وزدت قمؾقفام كحق اًمضعػ

مـ أهؾ اًمؼراءات اعمؽممجلم ٕصحاب هذا اًمعؾؿ مل يؽقكقا يذيمرون اًمدرضمة ذم يمؾ اعمؽمضمؿ هلؿ، 

ضمؿ شملصمروا سماعمحدصملم ذم ذًمؽ سمؾ إن سمعض أهؾ شمراضمؿ ويبدو أن اعمتلظمريـ مـفؿ ممـ اؿمتغؾ سماًمؽما

 اًمؼراء هؿ مـ اعمؽممجلم ٕهؾ احلديث.

صمؿ أذيمر ىمقل احلاومظ اسمـ طمجر ومقام يتعؾؼ سمدرضمة اًمراوي ذم احلديث يمقن احلاومظ اسمـ طمجر متلظمرا،  

 وًمسعة اـمالقمف، ويمقكف أطمد اًمذيـ أًمػقا ذم رضمال اًمؽتب اًمستة.

ؼراء ودرؾمتفؿ ذم اعمبحث اًمثاين دراؾمة مػصؾة كؼدية. ومل شمبعد اًمـتائج صمؿ اكتؼقت أرسمعة مـ همٓء اًم

 ومقفؿ قمـ اًمـتائج اًمعامة اًمتل شمقصؾت هلا ذم هذا اًمبحث.

 وأؾملل اهلل شمعامم أن يتؼبؾ مـل ما يمتبتف وأن يقومؼـل ٓشمباع احلؼ واًمدوماع قمـف.
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حدصملم ًمؾدًٓمة قمغم اؿمتغال اًمراوي أوٓ: ذم إوصاف اعمستعؿؾة ذم يمتب شمراضمؿ اًمرواة مـ اعم

 سماًمؼراءات:

وردت ذم ذًمؽ قمدة أوصاف مـفا: اًمؼارئ، اعمؼرئ، إمام ذم اًمؼراءة، يمان مـ قمؾامء زماكف 

سماًمؼراءات، روى قمـ ومالن ذم اًمؼراءات، يمان مـ اًمؼراء، إٓ أن أهمؾب وصػلم وردا ذم ذًمؽ مها: 

راءة اعمفؿؾة ومهز اًمقاء ذم آظمرها، هذه اًمـسبة إمم اًمؼارئ واعمؼرئ، اما اًمؼارئ ومبػتح اًمؼاف ويمن اًم

اًمؼراءة وإىمراء اًمؼرآن ًمؾغػم، ومـ يـتسب إمم اًمؼراءة وملصؾف اهلؿزة ذم آظمره، وجيقز شمريمف ًمؾتخػقػ، 

، ٕهنا كسبة صماكقة خمتؾػة ذم اعمعـك وٓ شمعـل اًمؼراءة (1)إٓ أكف ٓ جيقز شمشديد يائف يماًمؼاري مـ اًمؼارة

اًمَؼارُى سماًمؼاف واًمراء اعمفؿؾة اعمؽسقرة وشمشديد اًمقاء، هذه اًمـسبة إمم سمـل ىمارة، وهؿ وٓ اإلىمراء وم

ًمصػتفؿ سماًمرمل ش ىمد أكصػ اًمؼارة مـ راماها»سمطـ معروف مـ اًمعرب، وىمقؾ ذم اعمثؾ اًمسائر 

واإلصاسمة، ومنكام ؾمؿقا اًمؼارة ٕن يعؿر سمـ قمقف اًمشداخ أراد أن يػرىمفؿ ذم سمطقن سمـك يمـاكة ومؼال 

 ؾ مـفؿ:رضم

 دقمقكا ىمارة ٓ شمـػروكا     ...     ومـجػؾ مثؾ إضمػال اًمظؾقؿ

 .(2)ومسؿقا اًمؼارة 

 .(3)وأما اعمُؼِرئ ومفذه اًمـسبة إمم ىمراءة اًمؼرآن وإىمرائف، واظمتص هبذه اًمـسبة مجاقمة مـ اعمحدصملم

 اًمؼراءصماكقا: اًمرمقز اعمستعؿؾة ذم هماية اًمـفاية ًمؾدًٓمة قمغم اًمؽتب اًمتل ىمرأها أو أىمرأها 

يعد اؾمتعامل اًمرمقز ذم شمآًمقػ قمؾامء اإلؾمالم واطمدا مـ اًمقؾمائؾ اًمتل يستعؿؾقهنا ـمؾبا 

ًمإلظمتصار ًمؽثرة شمؽرر هذه اًمؽتب، ومـ ذًمؽ ومعؾ اإلمام اسمـ اجلزري رمحف اهلل ذم يمتاسمف هماية اًمـفاية 

 يمان مذيمقًرا ومؼد رمز ًمؾؽتب ومؼال: صمؿ إين رمزت ًمام هق ذم اًمؽتب اعمشفقرة مـ يمتب اًمؼراءات ومؾام

                                                           

 .291-11/291إكساب ًمؾسؿعاين:  (1)

 .295-11/294إكساب ًمؾسؿعاين:  (2)

 .12/411اعمصدر كػسف:  (3)



 

 

ذم يمتايب اًمـنم "ن" وًمام ذم يمتاب اًمتقسػم "ت" ويمتاب ضمامع اًمبقان ًمؾداين "ج" ويمتاب اًمؽامؾ 

ًمؾفذزم "ك" ويمتاب اعمبفج "مب" ويمتاب اعمستـػم "س" ويمتاب اًمؽػاية اًمؽؼمى ًمؾؼالكز "ف" 

 .(1)ويمتاب اًمغاية ٕيب اًمعالء "هما" وهلمٓء اجلامقمة "ع"

 أما يمتب احلديث وماًمرمقز ومقفا ؿمائعة مشفقرة سمإظمص ومقام يتعؾؼ سمؽتب اًمؽماضمؿ واًمتخريج.
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اعمؼري،  وىمقؾ: أمحد سمـ قمؿر سمـ أيب هيج،أمحد سمـ اًمصباح اًمـفشكم سمـ أيب هيج اًمرازي  .1

، ىمال اًمذهبل: أسمق ضمعػر اعمؼرئ ىمرأ قمغم اًمؽسائل، ىمرأ (1)يمـقتف أسمق ضمعػر، يعد ذم اًمبغداديلم

قمؾقف اًمعباس سمـ اًمػضؾ اًمرازي، وهمػمه وروى قمـ ؿمعقب سمـ طمرب، وأيب معاوية اًمرضير، 

 ومجاقمة. طمدث قمـف اًمبخاري وأسمق داود واًمـسائل ذم يمتبفؿ، وأسمق سمؽر سمـ أيب داود، وأسمق طماشمؿ

 . (2)وىمال: صدوق

، وىمال اسمـ طمجر: اعمؼرئ صمؼة طماومظ ًمف همرائب مـ (3)ىمال اسمـ اجلزري: قمـف صمؼة واسمط يمبػم

 .(4)اًمعاذة مات سمعد ؾمـة أرسمعلم خ د س

 وؾمقليت شمػصقؾ ذم هذا اًمراوي ذم اعمبحث اًمثاين اعمتعؾؼ سماًمدراؾمة اًمـؼدية.

، ىمرأ قمغم (5)رضماء اعمؼري إديب أمحد سمـ كٍم سمـ ؿمايمر سمـ قمامر اًمدمشؼل أسمق احلسـ سمـ أيب .2

اسمـ ذيمقان وقمرض أيًضا قمغم"س مب ج ك" اًمقًمقد سمـ قمتبة، روى اًمؼراءة قمـف قمرًوا "س" 

قمبد اهلل سمـ قمبد اهلل اًمػتقى و"مب ج ك" أسمق احلسـ سمـ ؿمـبقذ وأسمق احلسـ سمـ إظمرم 

. (6)عجكم وهمػممهاوروى اًمـسائل قمـف، وىمرأ سماًمروايات قمغم اًمقًمقد سمـ قمتبة واحلسلم سمـ قمكم اًم

                                                           

 .1/356هتذيب اًمؽامل:  (1)

 .128-127اًمؼراء اًمؽبار:  معرومة (2)

 .1/63هماية اًمـفاية:  (3)

 .81شمؼريب اًمتفذيب:  (4)

 .1/513هتذيب اًمؽامل:  (5)

 .1/86، وهتذيب اًمتفذيب: 1/144هماية اًمـفاية:  (6)



 

 

، (1)ىمال قمـف احلاومظ اسمـ طمجر: صدوق مـ اًمثاكقة قمنمة مات ؾمـة اصمـتلم وشمسعلم ومائتلم س

 .(2)وىمال اسمـ اجلزري: مؼرئ مشفقر

 وما شمؼدم مـ سمقان حلال أمحد سمـ كٍم يـبئ قمـ درضمتف قمـد اًمؼراء واعمحدصملم وأكف مؼبقل قمـدمها.

ّي، مقمم طمدير، مـ إزد، أصؾف سمٍمي، ؾمؽـ  .3 إؾْماَمقِمقؾ سمـ مسؾؿ مؽل، َأسُمق إؾِْمَحاق اًمَبٍْمِ

مؽة، ومؾؽثرة جماورشمف سمؿؽة ىمقؾ ًَمُف: اعمؽل، ويَماَن ومؼقفا مػتقا، ىمال قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ طمـبؾ: 

ء إمم ؾمؿعت أيب يؼقل: إؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿ اعمؽل ما روى قمـ احلسـ ذم اًمؼراءات، وملما إذا ضما

ويسـد  -ومؽلكف وعػف  -مثؾ قمؿرو سمـ ديـار، وأؾمـد قمـف سملطماديث مـايمػم، ًمقس أراه سمٌمء 

 .(3)قمـ احلسـ قمـ ؾمؿرة سملطماديث مـايمػم

أطمد  مل يذيمر اإلمام اسمـ اجلزري درضمتف أو مـزًمتف سملم أهؾ اإلىمراء، إٓ أكف كؼؾ ىمقل اًمداين قمـف أكف 

، وىمال اسمـ طمجر: يمان ومؼقفا وعقػ احلديث مـ (4)اًمذيـ ظمؾػقا اسمـ يمثػم ذم اًمؼقام سماًمؼراءة

 .(5)اخلامسة ت ق

 وؾمقليت شمػصقؾ ذم هذا اًمراوي ذم اعمبحث اًمثاين اعمتعؾؼ سماًمدراؾمة اًمـؼدية.

، ىمال (6)احلسلم سمـ قمكم سمـ اًمقًمقد اجلعػل مقٓهؿ أسمق قمبد اهلل ويؼال أسمق حمؿد اًمؽقذم اعمؼري .4

ويمان صاحلا مل أر رضمال ىمط أومضؾ مـف، ويمان ىمال اًمعجكم: صمؼة ويمان يؼرئ اًمـاس رأؾما ومقف 

 .(7)صحقح اًمؽتاب

                                                           

 .85شمؼريب اًمتفذيب:  (1)

 .1/144هماية اًمـفاية:  (2)

 .3/211هتذيب اًمؽامل:  (3)

 .1/169هماية اًمـفاية:  (4)

 .111اًمتفذيب:  شمؼريب (5)

 .6/449هتذيب اًمؽامل:  (6)

 121اًمثؼات:  (7)



 

   

 

 

ىمال اسمـ اجلزري: أطمد إقمالم، ىمرأ قمغم "ك" محزة وهق أطمد اًمذيـ ظمؾػقه ذم اًمؼقام سماًمؼراءة ...  

وروى أسمق هشام اًمروماقمل قمـ اًمؽسائل ىمال: ىمال زم اًمرؿمقد: مـ أىمرأ اًمـاس اًمققم ىمؾت: طمسلم 

ؼرىء صمؼة قماسمد مـ اًمتاؾمعة مات ؾمـة صمالث أو أرسمع ومائتلم وًمف . وىمال اسمـ طمجر: اعم(1)اجلعػل

 .(2)أرسمع أو مخس وصمامكقن ؾمـة ع

واًمـافمر ًمام شمؼدم جيد أن احلسلم سمـ قمكم سمـ اًمقًمقد يمان صمؼة مؼدما مؼبقٓ ذم يمال اًمعؾؿلم، وأن 

 اؿمتغاًمف سملطمدمها مل يمصمر قمغم اؿمتغاًمف سمأظمر.

اًمبزاز اًمؽقذم اًْمَؼاِرئ، وُيؼال ًمف: اًمغارضي، ويعرف طمػص سمـ ؾُمَؾقاْمن إؾمدي أسمق قُمَؿر  .5

سمحػقص، وهق طمػص سمـ َأيب داود صاطمب قماصؿ سمـ َأيب اًمـجقد ذم اًمؼراءة واسمـ امرأشمف ويمان 

، كؼؾ اسمـ اجلزري قمـ اًمذهبل ىمقًمف ومقف: أما اًمؼراءة ومثؼة صمبت واسمط هلا (3)معف ذم دار واطمدة

، وىمال اسمـ طمجر: (4)شمؽؾؿ ومقف مـ ضمفة احلديثسمخالف طماًمف ذم احلديث ىمؾت يشػم إمم أكف 

 .(5)مؽموك احلديث مع إمامتف ذم اًمؼراءة مـ اًمثامـة مات ؾمـة صمامكلم وًمف شمسعقن ت قمس ق

 وؾمقليت شمػصقؾ ذم هذا اًمراوي ذم اعمبحث اًمثاين اعمتعؾؼ سماًمدراؾمة اًمـؼدية.

 ، ىمال اًمذهبل:(6)هؿمحزة سمـ طمبقب سمـ قمامرة اًمزيات اًمؼاري أسمق قمامرة اًمؽقذم اًمتقؿل مقٓ .6

أطمد اًمؼراء اًمسبعة. وًمد ؾمـة صمامكلم، وأدرك اًمصحاسمة سماًمسـ ومؾعؾف رأى سمعضفؿ، وىمرأ اًمؼرآن 

قمروا قمغم إقمؿش: ومحران سمـ أقملم، وحمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمقغم، ومـصقر وأيب 

                                                           

 .1/247هماية اًمـفاية:  (1)

 .167شمؼريب اًمتفذيب:  (2)

 .11-7/11هتذيب اًمؽامل:  (3)

 .1/254هماية اًمـفاية:  (4)

 .172شمؼريب اًمتفذيب:  (5)

 .3/27هتذيب اًمتفذيب:  (6)



 

 

إؾمحاق وهمػمهؿ... ويمان إماما طمجة ىمقام سمؽتاب اهلل شمعامم، طماومظا ًمؾحديث، سمصػما 

 .(1)سماًمػرائض واًمعرسمقة، قماسمدا ظماؿمعا ىماكتا هلل، صمخلم اًمقرع قمديؿ اًمـظػم

إًمقف صارت اإلمامة ذم اًمؼراءة سمعد قماصؿ وإقمؿش ويمان إماما طمجة صمؼة  وىمال اسمـ اجلزري: 

صمبتا ريض ىمقام سمؽتاب اهلل سمصػما سماًمػرائض قماروما سماًمعرسمقة طماومظا ًمؾحديث قماسمدا ظماؿمعا زاهدا 

، وىمال اسمـ طمجر: صدوق زاهد رسمام وهؿ مـ اًمساسمعة مات ؾمـة (2)ؿ اًمـظػمورقما ىماكتا هلل قمدي

 .(3)4ؾمت أو صمامن ومخسلم ويمان مقًمده ؾمـة صمامكلم م 

مما شمؼدم يتبلم ًمـا أن محزة سمـ طمبقب اًمزيات إمام مـ طمقث اًمؼراءة، وهق اإلمام اًمسادس مـ أئؿة 

ػـ، أما مـ طمقث اًمرواية ومرشمبتف ومقفا اًمؼراءة اًمعنم وًمذا ومفق مـ أقمغم مراشمب اًمتقصمقؼ ذم هذا اًم

دون ذًمؽ مـ طمقث اًمضبط ومؼط ومعداًمتف صماسمتة سمؾ ًمف مـ اًمثـاء ورؾمقخ اًمعداًمة ما اؾمتػاوت ومقف 

يمؾامت اًمعؾامء، وأما مـ طمقث اًمضبط ومفق وإن يمان مؼبقل اًمرواية إٓ أكف دون مراشمب اًمثؼات 

 اعمتؼـلم ومفق صدوق.

ىمرأ  ،(4)اًمؼارئ إؾمدي مقٓهؿ وىمقؾ مقمم قمػراء محقد سمـ ىمقس إقمرج اعمؽل أسمق صػقان .7

روى قمـف  اًمؼرآن قمغم جماهد صمالث مرات، وروى قمـ جماهد وقمطاء واًمزهري وهمػمهؿ.

اًمؼراءة قمروا أسمق قمؿرو سمـ اًمعالء، وؾمػقان سمـ قمققـة، وإسمراهقؿ سمـ حيقك سمـ أيب طمقة، وضمـقد 

 .(5)سمـ قمؿرة، وقمبد اًمقارث اًمتـقري، وؾمؿع مـف ماًمؽ واًمثقري

                                                           

 .67معرومة اًمؼراء اًمؽبار:  (1)

 .1/263هماية اًمـفاية:  (2)

 .179شمؼريب اًمتفذيب:  (3)

 .3/46هتذيب اًمتفذيب:  (4)

 .56-55معرومة اًمؼراء اًمؽبار:  (5)



 

   

 

 

مـ اًمسادؾمة مات ؾمـة  ، وىمال اسمـ طمجر: اًمؼارىء ًمقس سمف سملس(1)ىمال قمـف اسمـ اجلزري: صمؼة 

 .(2)(182صمالصملم وىمقؾ سمعدها ع )

إن محقد سمـ ىمقس شمؼارسمت ومقف أىمقال اًمعؾامء مـ طمقث اإلىمراء واًمرواية ومفق صمؼة قمـدهؿ، وىمد شمؼدم 

ظ اسمـ طمجر وإن يمان ىمال ومقف ٓ سملس ىمقل اسمـ اجلزري قمـف أكف صمؼة يعـل ذم اًمؼراءات، وإن احلاوم

سمف ًمؽـ ىمد وصمؼف أيمثر مـ إمام مـ أئؿة اجلرح واًمتعديؾ ومؼد وصمؼف أمحد واسمـ معلم وأسمق زرقمة 

 .(3)اًمرازي وأسمق زرقمة اًمدمشؼل وأسمق داود واسمـ ظمراش واًمعجكم واًمبخاري ويعؼقب سمـ ؾمػقان

ؽحال اعمؼري اًمؽقذم، وىمال حمؿد ظماًمد سمـ يزيد سمـ زياد إؾمدي اًمؽاهكم أسمق اهلقثؿ اًمطبقب اًم .8

ىمال اسمـ اجلزري: صمؼة، قمرض قمغم  (4)سمـ احلجاج اًمضبل يمان مـ اًمؼراء مـ أصحاب محزة

، وىمال اسمـ طمجر: صدوق مؼرئ ًمف أوهام مـ اًمعاذة (5)محزة اًمزيات وهق مـ ضمؾة أصحاسمف

 .(6)مات ؾمـة اصمـتل قمنمة وىمقؾ مخس قمنمة خ

أهؾ اًمعؾؿلم ومؼد وصمؼف اسمـ اجلزري مـ طمقث اًمؼراءة، ويمام كرى ومخاًمد سمـ يزيد مؼبقل قمـد 

ووصػف اسمـ طمجر سمؾػظ صدوق وهق مـ أًمػاظ اًمؼبقل مـ اعمرشمبة اًمراسمعة مـ مراشمب اًمتعديؾ 

 ،(7)قمـد اجلؿفقر ومـ اعمرشمبة اخلامسة قمـد اسمـ طمجر

 .(9)وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات (8)وىمد وصمؼف يعؼقب سمـ ؾمػقان 

                                                           

 .1/265هماية اًمـفاية:  (1)

 .182شمؼريب اًمتفذيب:  (2)

 .3/47هتذيب اًمتفذيب:  (3)

 .3/115هتذيب اًمتفذيب:  (4)

 .1/269هماية اًمـفاية:  (5)

 .191شمؼريب اًمتفذيب:  (6)

 .55-53حمارضات ذم اجلرح واًمتعديؾ:  (7)

 .3/125هتذيب اًمتفذيب:  (8)

 .8/224اًمثؼات:  (9)



 

 

قؾ: اسمـ ـماًمب سمـ همراب، أسمق حمؿد اًمبغدادي اعمؼرئ اًمبزار، ظمؾػ سمـ هشام سمـ صمعؾب، وىم .9

ىمال اسمـ اجلزري: اإلمام اًمعؾؿ أسمق حمؿد اًمبزار سماًمراء اًمبغدادي، أصؾف مـ ومؿ اًمصؾح سمؽن 

، وىمال اسمـ طمجر: اعمؼرىء (1)اًمصاد أطمد اًمؼراء اًمعنمة واطمد اًمرواة قمـ ؾمؾقؿ قمـ محزة

 .(2)ًمعاذة مات ؾمـة شمسع وقمنميـ م داًمبغدادي صمؼة ًمف اظمتقار ذم اًمؼراءات مـ ا

 وؾمقليت شمػصقؾ ذم هذا اًمراوي ذم اعمبحث اًمثاين اعمتعؾؼ سماًمدراؾمة اًمـؼدية.

، ىمال اًمذهبل: اعمؼرئ، (3)روح سمـ قمبد اعمممـ اهلذزم مقٓهؿ أسمق احلسـ اًمبٍمي اعمؼري  .11

واسمط ، ىمال اسمـ اجلزري: مؼرئ ضمؾقؾ صمؼة (4)صاطمب يعؼقب احلرضمل يمان متؼـا جمقدا

، وىمال اسمـ طمجر: (5)مشفقر، قمرض قمغم "ع" يعؼقب احلرضمل وهق مـ ضمؾة أصحاسمف

 .(6)اعمؼرىء صدوق مـ اًمعاذة مات ؾمـة صمالث وصمالصملم وىمقؾ همػم ذًمؽ خ

إن روح سمـ قمبد اعمممـ هق اًمراوي اًمثاين قمـ اإلمام يعؼقب احلرضمل واًمراوي إول يمام هق 

معؾقم رويس، واظمتقار اًمؼارئ ًمقؽقن أطمد اًمراويلم قمـ اإلمام يعـل شمؼدم رشمبتف وقمؾق ؿملكف ذم 

اإلىمراء وهذا هق طمال روح ومفق صمؼة مؼدم، وأما مـ طمقث اًمرواية ومؼد شمبع احلاومظ اسمـ طمجر اإلمام 

أسما طماشمؿ اًمرازي ذم ىمقًمف قمـف أكف صدوق، وأسمق طماشمؿ مـ اًمعؾامء اعمتشدديـ ذم اجلرح واًمتعديؾ 

                                                           

 .1/272هماية اًمـفاية:  (1)

 .194شمؼريب اًمتفذيب:  (2)

 .3/296هتذيب اًمتفذيب:  (3)

 .126معرومة اًمؼراء اًمؽبار:  (4)

 .1/285هماية اًمـفاية:  (5)

 .211شمؼريب اًمتفذيب:  (6)



 

   

 

 

، وىمد يؽػل ذم (1)طمتك إكف ىمال قمـ اإلمام مسؾؿ كػس ما ىماًمف قمـ روح ومقصػف سملكف صدوق

 .(2)اًمدًٓمة قمغم صمؼة روح إظمراج اًمبخاري ًمف ذم اًمصحقح

اًمـحقي اًمؽقذم، ىمرأ قمغم قماصؿ وأيب قمؿرو وهق ؾمالم سمـ ؾمؾقامن اعمزين أسمق اعمـذر اًمؼارئ  .11

، ويشتبف سمف رضمؾ ذم ـمبؼتف وعقػ وهق ؾمالم اًمطقيؾ اعمدايـل (3)ؿمقخ يعؼقب ذم اًمؼراءة

اعمعروف سماخلراؾماين، ؾمعدي يؽـك أسما ؾمؾقامن.وٓ يؿقز سمقـف وسملم اًمؼارئ إٓ احلذاق، ىمال اسمـ 

ارىء اًمـحقي اًمبٍمي كزيؾ اًمؽقومة ، وىمال اسمـ طمجر: اًمؼ(4)اجلزري: صمؼة ضمؾقؾ ومؼرئ يمبػم

 .(5)اًمؽقومة صدوق هيؿ مـ اًمساسمعة مات ؾمـة إطمدى وؾمبعلم ت س

إن ؾمالم سمـ ؾمؾقامن وإن يمان مـ مؼبقٓ قمـد اًمؼراء واعمحدصملم إٓ أن درضمتف قمـد اًمؼراء أقمغم 

ؿملكا ومفق صمؼة قمـدهؿ وًمف مـزًمة يمبػمة، أما درضمتف قمـد اعمحدصملم ومفل دون اًمثؼة وىمد اطمتؿؾف 

 وروى قمـف اًمرواة وهق صدوق قمـدهؿ وًمف أظمطاء قمرومقها ومقزوها. اًمعؾامء

ؿمبؾ سمـ قمباد اعمؽل اًمؼاري، صاطمب اسمـ يمثػم، ومؼرئ مؽة قمرض قمغم اسمـ يمثػم واسمـ  .12

، ىمال اسمـ اجلزري: (6)حمقصـ، وهق أطمد أصحاب اسمـ يمثػم، اًمذيـ ظمؾػقه ذم اًمؼراءة سمؿؽة

، وىمال اسمـ طمجر: اًمؼارىء صمؼة رمل (7)مؼرئ مؽة صمؼة واسمط هق أضمؾ أصحاب اسمـ يمثػم

 .(8)سماًمؼدر مـ اخلامسة ىمقؾ مات ؾمـة صمامن وأرسمعلم وىمقؾ سمعد ذًمؽ خ د س ومؼ

                                                           

 .92-91واًمتعديؾ: حمارضات ذم اجلرح  (1)

سماب ما ضماء ذم صػة اجلـة وأهنا  -. وىمد أظمرج ًمف اًمبخاري ذم يمتاب سمدء اخلؾؼ 1/251رضمال صحقح اًمبخاري:  (2)

 .3251رىمؿ  4/119خمؾقىمة: 

 .4/285هتذيب اًمتفذيب:  (3)

 .1/319هماية اًمـفاية:  (4)

 .261شمؼريب اًمتفذيب:  (5)

 .78معرومة اًمؼراء اًمؽبار:  (6)

 .1/323هماية اًمـفاية:  (7)

 .263شمؼريب سماًمتفذيب:  (8)



 

 

مما شمؼدم كجد أن ؿمبؾ سمـ قمباد متػؼا قمغم شمقصمقؼف، ومشفد ًمف سمذًمؽ أئؿة اإلىمراء واحلديث    

 ف ًممظمر.ويػفؿ مـ ذًمؽ مجع هذا اإلمام سملم اًمعؾؿلم ومل يمصمر اؿمتغاًمف سملطمدمها قمغم وبط

صاطمب اًمؼراءة اًمشاذة ومؼرئ  (1)ذيح سمـ يزيد أسمق طمققة احلرضمل احلؿيص اعممذن اعمؼري .13

، وىمال اسمـ طمجر: صمؼة مـ اًمتاؾمعة مات ؾمـة صمالث ومائتلم (2)اًمشام ... وًمف اظمتقار ذم اًمؼراءة

 .(3)د س

أن  مـ ظمالل ما شمؼدم كجد أن اعمؽمضمؿ ًمف صمؼة قمـد أصحاب اًمؼراءة واحلديث، وٓ يبدو

 ٓؿمتغاًمف سماًمعؾؿلم ما يمصمر قمغم وبطف ومؽان مؼبقٓ قمـدهؿ.

ؿمقبة سمـ كصاح سمـ هضمس اعمخزومل اعمدين اًمؼاري مقمم أم ؾمؾؿة، أيت سمف إًمقفا وهق صغػم  .14

ىمال اسمـ اجلزري: إمام صمؼة مؼرئ اعمديـة مع   (4)ومؿسحت رأؾمف ويمان ظمتـ يزيد اسمـ اًمؼعؼاع

ًمؼارىء اعمدين اًمؼايض صمؼة مـ اًمراسمعة مات ؾمـة ، وىمال اسمـ طمجر: ا(5)أيب ضمعػر وىماوقفا

 .(6)صمالصملم ومائة س

ًمق كظركا إمم جمؿقع ما ىمقؾ ذم هذا اإلمام كجد أكف اؿمتغؾ سماإلىمراء واًمتحديث واًمؼضاء وىمد 

 يمان صمؼة ذم يمؾ ذًمؽ ومل يمصمر ذم وبطف شمعدد ذًمؽ وشمـققمف.

وٕسمقف  اًمؽقذم اًمؼاريقمبد اهلل سمـ طمبقب سمـ رسمقعة سماًمتصغػم أسمق قمبد اًمرمحـ اًمسؾؿل  .15

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وىمرأ اًمؼرآن وضمقده وسمرع ذم -، ووًمد هق ذم طمقاة اًمـبل (7)صحبة

وهمػمهؿ وطمدث قمـ قمؿر  -ريض اهلل قمـفؿ-طمػظف، وقمرض قمغم قمثامن وقمكم واسمـ مسعقد 

                                                           

 .4/331هتذيب اًمتفذيب:  (1)

 .1/325هماية اًمـفاية:  (2)

 .266شمؼريب اًمتفذيب:  (3)

 .4/377هتذيب اًمتفذيب:  (4)

 .1/329هماية اًمـفاية:  (5)

 .271شمؼريب اًمتفذيب:  (6)

 .5/183هتذيب اًمتفذيب:  (7)



 

   

 

 

إًمقف اكتفت اًمؼراءة دمقيًدا  . ىمال اسمـ اجلزري: مؼرئ اًمؽقومة...(1)ريض اهلل قمـفام-وقمثامن 

، وىمال اسمـ طمجر: اعمؼرىء مشفقر سمؽـقتف وٕسمقف صحبة صمؼة صمبت مـ اًمثاكقة مات (2)ووبًطا

 .(3)سمعد اًمسبعلم ع

وقمؾقف ومفق صمؼة ذم يمال اًمعؾؿلم، وهق أطمد اؿمفر اعمؼرئلم اعمتؼدملم، ومل كجد ذم اؿمتغاًمف 

 سماًمؼراءات ما يمصمر قمغم وبطف ًمؾرواية.

صاًمح سمـ زياد سمـ قمبد اهلل سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ اجلارود سمـ منح اًمرؾمتبل أسمق  .16

، (5)، ىمال اسمـ اجلزري: مؼرئ واسمط حمرر صمؼة(4)ؿمعقب اًمسقد اعمؼري اًمرىمل كسبة ًمؾرىمة

 .(6)وىمال اسمـ طمجر: صمؼة مـ اًمعاذة مات ؾمـة إطمدى وؾمتلم س

ؿرو اًمبٍمي روى قمـف ىمراءشمف اعمتقاشمرة وصاًمح سمـ زيد هق اًمراوي اًمثاين قمـ اإلمام أيب قم

ويمػك هبا مـزًمة شمدل قمغم مؽاكة اًمراوي وؿملكف سملم اًمؼراء، ومل يبعد إمر يمثػما ذم مؽاكتف ذم 

وذيمره اسمـ طمبان  (8)وىمال اًمـسائل صمؼة (7)رواية احلديث ومفق صمؼة قمـدهؿ ىمال أسمق طماشمؿ صدوق

 .(9)طمبان ذم اًمثؼات

سمـ ذيمقان سمـ قمؿرو سمـ طمسان سمـ داود سمـ طمسـقن سمـ  قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ سمشػم ويؼال سمشػم .17

ؾمعد سمـ هماًمب سمـ ومفر سمـ ماًمؽ سمـ اًمـرض أسمق قمؿرو وأسمق حمؿد اًمؼرر اًمػفري اًمدمشؼل 

                                                           

 .27معرومة اًمؼراء اًمؽبار:  (1)

 .1/413هماية اًمـفاية:  (2)

 .299شمؼريب سماًمتفذيب:  (3)

 .4/392هتذيب اًمتفذيب:  (4)

 .1/332هماية اًمـفاية:  (5)

 .272شمؼريب اًمتفذيب:  (6)

 .4/414اجلرح واًمتعديؾ:  (7)

 .4/392هتذيب اًمتفذيب:  (8)

 .8/319اًمثؼات:  (9)



 

 

، ىمال اسمـ اجلزري: (1)اعمؼرئ، إمام اعمسجد اجلامع سمدمشؼ، يمان يسؽـ كحق درب اهلاؿمؿقلم

، وىمال اسمـ (2)م وإمام ضمامع دمشؼاإلمام إؾمتاذ اًمشفػم اًمراوي اًمثؼة ؿمقخ اإلىمراء سماًمشا

طمجر: اًمدمشؼل إمام اجلامع اعمؼرىء صدوق متؼدم ذم اًمؼراءة مـ اًمعاذة مات ؾمـة اصمـتلم 

 .(3)وأرسمعلم وًمف كحق ؾمبعلم ؾمـة د ق

إن قمبد اهلل سمـ ذيمقان هق اًمراوي اًمثاين قمـ اإلمام قمبد اهلل سمـ قمامر اًمشامل اًمؼارئ اًمراسمع مـ 

 اعمتقاشمرة، وهق إمام مؼدم ذم اًمؼراءة، وصدوق ذم اًمرواية.أصحاب اًمؼراءات اًمعنم 

قمبد اهلل سمـ اًمسائب سمـ أيب اًمسائب صقػل سمـ قمائذ سمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر سمـ خمزوم اعمخزومل  .18

، ىمال اسمـ اجلزري: ىمارئ أهؾ مؽة وًمف (4)أسمق اًمسائب ويؼال أسمق قمبد اًمرمحـ اعمؽل اًمؼاري

، وىمال اسمـ طمجر: ًمف وٕسمقف صحبة ويمان ىمارىء أهؾ مؽة مات ؾمـة سمضع وؾمتلم (5)صحبة

وهق قمبد اهلل اسمـ اًمسائب ىمائد اسمـ قمباس أومرده ذم اًمؽامل ورىمؿ ًمف د س ومقهؿ ]وهق 

 .(6)4اعمخزومل[ ظمت 

إن قمبد اهلل سمـ اًمسائب ريض اهلل قمـف أطمد اًمصحاسمة اًمذيـ اؿمتغؾقا سماإلىمراء ورروا أطماديث 

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وىمد يمان ذا ؿمان طمتك إن جماهدا ىمال: جماهد: يمـا كػخر قمغم اًمـبل صغم 

 .(7)اًمـاس سمؼارئـا قمبد اهلل سمـ اًمسائب

                                                           

 .14/281هتذيب اًمؽامل:  (1)

 .1/414هماية اًمـفاية:  (2)

 .295اًمتفذيب:  شمؼريب (3)

 .5/229هتذيب اًمتفذيب:  (4)

 .1/419هماية اًمـفاية:  (5)

 .314شمؼريب اًمتفذيب:  (6)

 .1/421هماية اًمـفاية:  (7)



 

   

 

 

ىمال اسمـ  (1)قمبد اهلل سمـ صاًمح سمـ مسؾؿ سمـ صاًمح أسمق أمحد اًمعجكم اًمؽقذم كزيؾ سمغداد .19

اري أظمرج ًمف ، وىمال اسمـ طمجر: صمؼة مـ اًمتاؾمعة مل يثبت أن اًمبخ(2)اجلزري: مؼرئ مشفقر صمؼة

 .(3)خ 

إن قمبد اهلل سمـ صاًمح مـ اعمتػؼ قمغم شمقصمقؼفؿ قمـد أهؾ اإلىمراء وأهؾ احلديث، ويمان واسمطا 

 ًمؾعؾؿلم معا.

قمبد اهلل سمـ قمامر سمـ يزيد سمـ متقؿ سمـ رسمقعة سمـ قمامر سمـ قمبد اهلل سمـ قمؿران اًمقحصبل سمضؿ  .21

سمـ يشجب سمـ يعرب سمـ اًمصاد ويمنها كسبة إمم حيصب سمـ دمهان سمـ قمامر سمـ محػم سمـ ؾمبل 

ىمحطان سمـ قماسمر وهق هقد قمؾقف اًمسالم وىمقؾ: حيصب سمـ ماًمؽ سمـ أصبح سمـ أسمرهة سمـ 

اًمصباح وذم حيصب اًمؽن واًمضؿ ومنذا صمبت اًمؽن ومقف ضماز اًمػتح ذم اًمـسبة ومعغم هذا جيقز ذم 

احلصبل احلريمات اًمثالث، وىمد اظمتؾػ ذم يمـقتف يمثػًما وإؿمفر أكف أسمق قمؿران ىمال اسمـ 

، وىمال اسمـ طمجر: (4)جلزري: إمام أهؾ اًمشام ذم اًمؼراءة واًمذي اكتفت إًمقف مشقخة اإلىمراء هباا

طمجر: اعمؼرىء أسمق قمؿران وىمقؾ همػم ذًمؽ ذم يمـقتف صمؼة مـ اًمثاًمثة مات ؾمـة صمامين قمنمة وًمف 

 .(5)ؾمبع وشمسعقن ؾمـة قمغم اًمصحقح م ت

شمقصمقؼفؿ قمـد قمؾامء اًمػـقلم إن اإلمام قمبد اهلل سمـ قمامر اًمشامل هق مـ إئؿة اعمتػؼ قمغم 

اًمؼراءات واحلديث ومفق إمام مؼمز ذم اًمؼراءات وهق اًمؼارئ اًمراسمع مـ أصحاب اًمؼراءات 

 اًمعنم اعمتقاشمرة، ومـ طمقث رواية احلديث ومؼد ومفق قمـدهؿ صمؼة.

                                                           

 .5/261هتذيب اًمتفذيب:  (1)

 .1/423هماية اًمـفاية:  (2)

 .318شمؼريب اًمتفذيب:  (3)

 .5/274، وهتذيب اًمتفذيب: 1/423هماية اًمـفاية:  (4)

 .319اًمتفذيب:  شمؼريب (5)



 

 

قمبد اهلل سمـ يمثػم اًمداري اعمؽل أسمق معبد اًمؼاري مقمم قمؿرو سمـ قمؾؼؿة اًمؽـاين،ويمان قمطارا  .21

، وىمال اسمـ طمجر: اًمؼارىء أطمد إئؿة (2)ىمال اسمـ اجلزري: إمام أهؾ مؽة ذم اًمؼراءة، (1)سمؿؽة

 .(3)صدوق مـ اًمسادؾمة مات ؾمـة قمنميـ ومائة ع

اإلمام اسمـ يمثػم هق إمام اإلىمراء سمؿؽة وإًمقف شمـسب اًمؼراءة اعمتقاشمرة وهق صماين اًمؼراء اًمعنمة 

ر صدوق ًمؽـف ىمد وصمؼف اسمـ اعمديـل أصحاب اًمؼراءات اعمتقاشمرة، وهق وإن ىمال ومقف اسمـ طمج

 .(5)واسمـ ؾمعد (4)واسمـ معلم

، (7)، ىمال اسمـ اجلزري: معروف(6)قمتبة سمـ محاد أسمق ظمؾقد احلؽؿل اًمدمشؼل اًمبالـمل اًمؼارئ .22

 . (8)، وىمال اسمـ طمجر: اًمؼارىء إمام اجلامع صدوق مـ يمبار اًمعاذة ق(7)معروف

معروف ًمؽـ ؾمقاق يمالمف يشعر سملكف ىمد ايمتػك اسمـ اجلزري ذم سمقان درضمة قمتبة سمـ محاد سمؼقًمف 

معروف سماًمؼبقل سمقـفؿ ومضال قمـ أين مل قمغم ىمقل يغض مـف، أما قمـد اعمحدصملم ومفق مؼبقل وصمؼف 

 .(11)واسمـ طمبان (9)أسمق قمكم اًمـقساسمقري واخلطقب اًمبغدادي

 

                                                           

 .5/367هتذيب اًمتفذيب:  (1)

 .1/443هماية اًمـفاية:  (2)

 .318شمؼريب اًمتفذيب:  (3)

 .5/368هتذيب اًمتفذيب:  (4)

 .6/32اًمطبؼات اًمؽؼمى:  (5)

 .7/95هتذيب اًمتفذيب:  (6)

 .1/498هماية اًمـفاية:  (7)

 .381شمؼريب سماًمتفذيب:  (8)

 .7/95هتذيب اًمتفذيب:  (9)

 .8/518اًمثؼات:  (11)



 

   

 

 

قمبد اهلل سمـ يزيد اًمعدوي مقمم آل قمؿر أسمق قمبد اًمرمحـ اعمؼري اًمؼصػم أصؾف مـ كاطمقة  .23

، ىمال اسمـ اجلزري: إمام يمبػم ذم احلديث (1)ىمقؾ مـ كاطمقة إهقاز ؾمؽـ مؽةاًمبٍمة و

، وىمال اسمـ طمجر: صمؼة وماوؾ أىمرأ اًمؼرآن (2)ومشفقر ذم اًمؼراءات ًمؼـ اًمؼرآن ؾمبعلم ؾمـة صمؼة

كقػا وؾمبعلم ؾمـة مـ اًمتاؾمعة مات ؾمـة صمالث قمنمة وىمد ىمارب اًمامئة وهق مـ يمبار ؿمققخ 

 .(3)اًمبخاري ع 

ل قمغم درضمة قمبد اهلل سمـ يزيد ذم اًمعؾؿلم ذا ؿملن ومقفام وأكف صمؼة مشفقر مؼبقل وما شمؼدم يد

 اًمرواية.

، مل (4)قمبقد سمـ مقؿقن اًمؼرر اًمتقؿل أسمق قمباد اعمدين اعمؼري مقمم هارون سمـ زيد سمـ اعمفاضمر .24

، وىمال اسمـ (5)يذيمر ومقف اسمـ اجلزري ؿمقئا ؾمقى ىمقًمف: أظمذ اًمؼراءة قمرًوا قمـ كاومع سمـ أيب كعقؿ

، ويمام كرى هـا وماسمـ اجلزري مل يذيمر ًمف درضمة شمبلم سملم (6)جر: اعمؼرئ مستقر مـ اًمساسمعة قطم

اًمؼراء، وىمقًمف أظمذ اًمؼراءة قمروا هق شمقصقػ فماهري سمحت ٓ يدل قمغم ظمؼمة سمحاًمف، وإمر 

، وىمال ووصمؼف اسمـ طمبان وهق يقصمؼ اعمجاهقؾ يمام (7)يمذًمؽ قمـد اعمحدصملم ومؼد ضمفؾف أسمق طماشمؿ

وشمؼدم ىمقل اسمـ طمجر ومقف إكف مستقر، وماًمؼقٓن مـ أئؿة اًمؼراءة واحلديث هق معؾقم، 

 متؼارسمان يمام يبدو.

                                                           

 .5/141، وهتذيب اًمتفذيب: 1/463هماية اًمـفاية: (1)

 .1/463هماية اًمـفاية:  (2)

 .331شمؼريب اًمتفذيب:  (3)

 .7/74هتذيب اًمتفذيب:  (4)

 .1/497هماية اًمـفاية:  (5)

 .378شمؼريب اًمتفذيب:  (6)

 ، ومل أىمػ قمغم ىمقل أيب طماشمؿ ذم يمتاب اسمـف اجلرح واًمتعديؾ.7/75هتذيب اًمتفذيب:  (7)



 

 

حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ يزيد اًمؼرر اًمعدوي مقمم آل قمؿر أسمق حيقك سمـ أيب قمبد اًمرمحـ اعمؼري  .25

، ىمال اسمـ اجلزري: صمؼة، أظمذ اًمؼراءة قمروا قمـ "ج" أسمقف وروى قمـف اظمتقاره، ىمرأ (1)اعمؽل

"ج" حمؿد سمـ قمبد اًمرطمقؿ إصبفاين وىمال: ىمرأت قمؾقف ظمتؿة سمؿؽة ؾمـة صمالث ومخسلم  قمؾقف

ومائتلم ذم اعمسجد احلرام، وملمر مجاقمة أن يؼرءوا قمكم ومؽـت أىمرئفؿ ذم اعمسجد احلرام 

. وهق مـ طمقث اًمرواية صمؼة ومؼد وصمؼف أسمق طماشمؿ واًمـسائل واخلؾقكم واسمـ طمبان (2)سمحرضشمف

ىمال قمـف احلاومظ اسمـ طمجر: اعمؼرىء أسمق حيقك اعمؽل صمؼة مـ اًمعاذة ، و(3)ومسؾؿة سمـ ىماؾمؿ

، وقمؾقف ومؿحؿد سمـ قمبد اهلل سمـ يزيد مـ اعمتػؼ قمغم شمقصمقؼفؿ (4)مات ؾمـة ؾمت ومخسلم س ق

 شمقصمقؼفؿ سملم أهؾ اًمؼراءات وأهؾ احلديث.

مسؾؿ سمـ ضمـدب أسمق قمبد اهلل اهلذزم، مقٓهؿ اعمدين اًمؼاّص، ىمال اسمـ اجلزري: شماسمعل  .26

ا ومؾقؼرأه قمغم ىمراءة  مشفقر، وكؼؾ ومقف ىمقل قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز: مـ هه أن يؼرأ اًمؼرآن همضًّ

، وىمال اسمـ طمجر: صمؼة ومصقح ىمارىء مـ اًمثاًمثة مات ؾمـة ؾمت ومائة قمخ (5)مسؾؿ سمـ ضمـدب

 .(6)ت

يعد مسؾؿ سمـ ضمـدب أطمد اًمؼراء اعمشفقريـ وًمف مؽاكة سمقـفؿ ودرضمتف هل اًمؼبقل طمتك إن 

، وأما مـ طمقث اًمرواية ومؼد كص اًمعؾامء قمغم (7)قمؾؿت ذم مسؾؿ ضمرطمةاًمذهبل ىمال: وما 

 شمقصمقؼف.

                                                           

 .9/284هتذيب اًمتفذيب:  (1)

 .2/188هماية اًمـفاية:  (2)

 .9/284هتذيب اًمتفذيب:  (3)

 .491شمؼري سماًمتفذيب:  (4)

 .2/297هماية اًمـفاية:  (5)

 .529شمؼريب اًمتفذيب:  (6)

 .46معرومة اًمؼراء اًمؽبار:  (7)



 

   

 

 

 أوٓ: اؾمؿ اًمؼارئ وكسبف ويمـقتف وًمؼبف وىمبقؾتف:

اعمؼري، يمـقتف  وىمقؾ: أمحد سمـ قمؿر سمـ أيب هيج،أمحد سمـ اًمصباح اًمـفشكم سمـ أيب هيج اًمرازي  

 .(1) أسمق ضمعػر، يعد ذم اًمبغداديلم

ىمال اخلطقب اًمبغدادي: يمان يسؽـ اعمخرم سمبغداد، صمؿ اكتؼؾ إمم اًمري، ومسؽـفا، وأىمرأ هبا، 

 (2)وطمدث إمم طملم ووماشمف

 صماكقا: ؿمققظمف:

ٕمحد اًمؽثػم مـ اًمشققخ ذيمرهؿ قمؾامء اًمرضمال مـفؿ: إؾمامقمقؾ سمـ قمؾقة وويمقع ومروان سمـ  

، وىمال اسمـ طمبان: يروي قمـ أهؾ (3)معاوية وؿمباسمة، ويزيد سمـ هارون وحيقك سمـ ؾمعقد وهمػمهؿ

 .(4)اًمعراق

 صماًمثا: شمالمقذه: 

ٕمحد سمـ اًمصباح قمدد مـ رواة احلديث رووا قمـف مروياشمف وًمعؾ أضمؾفؿ اإلمام اًمبخاري اًمذي 

أظمرج ًمف ذم صحقحف مما يدل قمغم صمؼة اًمـفشكم وىمبقل اًمعؾامء ًمف، يمام روى قمـف أسمق داود واًمـسائل وأسمق 

                                                           

وهتذيب اًمتفذيب: ، 1/128، ومعرومة اًمؼراء اًمؽبار: 1/356، وهتذيب اًمؽامل: 2/56اجلرح واًمتعديؾ:  (1)

1/44. 

 215 216/  4شماريخ سمغداد:  (2)

 .1/44هتذيب اًمتفذيب:  (3)

 .8/38اًمثؼات:  (4)



 

 

ؿمقبة زرقمة وأسمق طماشمؿ واسمـ ظمزيؿة وراو آظمر همػم مـسقب اؾمؿف حمؿد ىمقؾ هق اًمذهكم ويعؼقب سمـ 

 .(1)وأسمق سمؽر سمـ أيب داود وآظمرون

 راسمعا: مـ روى ًمف مـ أصحاب اًمؽتب اًمستة:

ذم يمتايب اًمتقطمقد واعمغازي،  (2)روى ٕمحد سمـ اًمصباح ممـ رضمال اًمؽتب اًمستة يمؾ مـ اًمبخاري

 .(3)وأيب داود ذم يمتب اًمصالة واًمطب واًمسـة، واًمـسائل ذم يمتاب اًمطفارة

، وذيمر اًمذهبل رواية أيب سمؽر (4)احلايمؿ طمديثف ذم صحقحقفامىمال مغؾطاي: وظمرج اسمـ ظمزيؿة و

 .(5)اسمـ أيب داود قمـف

 ظمامسا: مـ ذيمر مـ اًمعؾامء اؿمتغاًمف سماًمؼراءات واإلىمراء:

كؼؾ اخلطقب أكف ىمرأ اًمؼراءات قمغم اًمؽسائل، وىمال أيضا: ؾمؿعت هبة اهلل سمـ احلسـ اًمطؼمي  

وًمف قمـف كسخة وأظمذ أيضا قمـ قمبقد  (6)يذيمر أكف مقمم آل ضمرير سمـ طمازم وهق أطمد اًمؼراء اعمعرووملم

و"ك اهلل سمـ مقؾمك وقمبد اهلل سمـ قمطاء صاطمب أيب قمؿرو، ىمرأ قمؾقف احلسلم سمـ قمكم سمـ محاد إزرق 

اًمػضؾ سمـ ؿماذان و"ك" اسمـف اًمعباس سمـ اًمػضؾ ذم ىمقل اًمؼايض أيب اًمعالء وإهقازي  (7)س"

                                                           

 .1/44هتذيب اًمتفذيب:  (1)

 .1/35رضمال صحقح اًمبخاري:  (2)

، 4/79، و: 4/47، و: 3/414، و: 2/421، و: 2/215، وحتػة إذاف: 1/356اًمؽامل:  يـظر: هتذيب (3)

 .11/293، و: 7/181، و: 4/264و: 

 .1/62إيمامل هتذيب اًمؽامل:  (4)

 .1/128معرومة اًمؼراء اًمؽبار:  (5)

 .4/427شماريخ سمغداد:  (6)

سمف هماية اًمـفاية، ويعـل سماًمؽاف يمتاب اًمؽامؾ هذه رمقز ًمؽتب اًمؼراءات ذيمرها اإلمام اسمـ اجلزري ذم مؼدمة يمتا (7)

 ًمإلمام أيب قمؿرو اًمداين ويعـل سماًمسلم يمتاب اعمستـػم، وىمد شمؼدمت اإلؿمارة إًمقفا.



 

   

 

 

واهلذزم واًمصحقح أن اًمعباس إكام روى احلروف ؾمامقما أو ىمراءة مـ همػم أن يعرض قمؾقف اًمؼرآن 

 .(1)ويمذًمؽ أمحد سمـ حمؿد سمـ ؿمبقب

 ؾمادؾما: أىمقال قمؾامء اًمرضمال ذم اًمؼارئ سماقمتباره راويا:

 ، وىمال يعؼقب سمـ ؿمقبة: يمان يـزل(3)، وىمال أسمق طماشمؿ: "صدوق(2)ىمال اًمـسائل: صمؼة 

، وكزع إمم اًمري ومامت هبا، ويمان صمؼة صمبتا أطمد أصحاب احلديث، وىمال اسمـ طمبان ذم (4)اعمخرم 

 .(5)اًمثؼات: يغرب قمغم اؾمتؼامة ومقف

 .(6)وىمال مسؾؿة سمـ ىماؾمؿ آكدًمز: هق صمؼة، وىمال احلبال: رازي صمؼة

 .(7)ووصمؼف اسمـ اجلقزي ومقام يتعؾؼ سمعؾؿ اًمؼراءات ومؼال قمـف صمؼة واسمط يمبػم

 

 

                                                           

 .1/63هماية اًمـفاية ذم ـمبؼات اًمؼراء:  (1)

 .1/356هتذيب اًمؽامل:  (2)

 .2/56اجلرح واًمتعديؾ:  (3)

ؾ يمؿحدث، وهل قمغم اؾمؿ رضمؾ وهق يمثػم اًمتخريؿ، واًمتخريؿ هق إكػاذ اًمٌمء إمم  (4) هل حمؾة سمبغداد قمغم وزن ُمَػعِّ

إمم رء آظمر، سمضؿ أوًمف، وومتح صماكقف، ويمن اًمراء وشمشديدها: وهل حمؾة يماكت سمبغداد سملم اًمّرصاومة وهنر اعمعغّم وومقفا 

ة ظمؾػ اجلامع اعمعروف سمجامع اًمسؾطان، ظمّرهبا اإلمام يماكت اًمدار اًمتل يسؽـفا اًمسالـملم اًمبقهيقة واًمسؾجقىمق

، ويماكت هذه اعمحؾة سملم اًمزاهر واًمرصاومة، وهل 587اًمـاس ًمديـ اهلل أمػم اعمممـلم أسمق اًمعباس أمحد، ذم ؾمـة 

مـسقسمة إمم خمّرم سمـ يزيد سمـ ذيح سمـ خمّرم اسمـ ماًمؽ سمـ رسمقعة سمـ احلارث سمـ يمعب يمان يـزًمف أيام كزول اًمعرب 

ًمسقاد ذم سمدء اإلؾمالم ىمبؾ أن شمعؿر سمغداد سمؿدة ـمقيؾة ومسؿل اعمقوع سماؾمؿف، وىمال اسمـ اًمؽؾبل: ؾمؿعت ىمقما مـ ا

 سمـل احلارث سمـ يمعب يؼقًمقن إن اعمخّرم إىمطاع مـ قمؿر سمـ اخلطاب، ريض اهلل قمـف، ذم اإلؾمالم عمخرم سمـ ذيح.

 .5/71يـظر: معجؿ اًمبؾدان: 

 .8/38اًمثؼات:  (5)

 .1/62يب اًمؽامل: إيمامل هتذ (6)

 .1/63هماية اًمـفاية ذم ـمبؼات اًمؼراء:  (7)



 

 

 ؾماسمعا: اًمـتقجة ومقف وهؾ ٓؿمتغاًمف سماًمؼراءات أصمر ذم ذًمؽ:

يتبلم ًمـا أن اًمرضمؾ ممـ يمان ًمف اهتامم  مما شمؼدم مـ أىمقال اًمعؾامء ذم أمحد سمـ اًمصباح اًمـفشكم

وقمـاية سمعؾؿل اًمؼراءات واحلديث، ويبدو أكف يمان جمقدا ذم يمال اًمعؾؿلم ومؼد وصمؼف قمؾامء احلديث 

 وقمؾامء اًمؼراءات وهذا يعـل أن اؿمتغاًمف سملطمد اًمعؾؿلم مل يمصمر قمغم وبطف ًمؾعؾؿ اًمثاين، واهلل أقمؾؿ.

 صمامـا: ووماشمف:

سمـ اًمصباح ذم قمدة أىمقال، ومؼقؾ إكف مات سمعد اًمبخاري، ومـ ظمط  اظمتؾػ ذم ؾمـة ووماة أمحد 

، وذيمر اسمـ (1)اًمذهبل: مات سمعد إرسمعلم ومائتلم، ويمذا يمتب اسمـ ؾمقد اًمـاس قمغم طماؿمقة "اًمؽامل

 .(2)صمالصملم ومائتلماجلزري أكف مات ؾمـة 

                                                           

 .1/44، وهتذيب اًمتفذيب: 1/357يـظر: هتذيب اًمؽامل:  (1)

 .1/63هماية اًمـفاية:  (2)



 

   

 

 

 أوٓ: اؾمؿ اًمؼارئ وكسبف ويمـقتف وًمؼبف وىمبقؾتف:

ّي، مقمم طمدير، مـ إزد.  إؾْماَمقِمقؾ سمـ مسؾؿ مؽل، َأسُمق إؾِْمَحاق اًمَبٍْمِ

 .(1)أصؾف سمٍمي، ؾمؽـ مؽة، ومؾؽثرة جماورشمف سمؿؽة ىمقؾ ًَمُف: اعمؽل، ويَماَن ومؼقفا مػتقا

 صماكقًا: ؿمققظمف

، وىمتادة، ومحاد سمـ أيب ؾمؾقامن، وقمؿرو سمـ ًمف ؿمققخ يمثػمون مـفؿ احلسـ اًمبٍمي، واًمزهري    

 . (2)ديـار، وقمطاء سمـ أيب رسماح، وآظمرون

 صماًمثًا : شمالمقذه:

روى قمـف إقمؿش وهق مـ أىمراكف واسمـ اعمبارك وإوزاقمل واًمسػقاكان وقمكم سمـ مسفر وأسمق 

 .(3)معاوية

 راسمًعا: مـ روى ًمف مـ أصحاب اًمؽتب اًمستة

روى إلؾمامقمقؾ اعمؽل مـ أصحاب اًمؽتب اًمستة يمؾ مـ  اًمؽممذي  ذم يمتاب اًمزهد، واجلـائز،    

، واسمـ ماضمف ذم يمتاب اًمصالة، واًمطب، واحلدود، واعمـاؾمؽ، (4)وإواطمل، واًمديات، واحلج

 . (5)وإطمؽام

 ظمامًسا: مـ ذيمر مـ اًمعؾامء اؿمتغاًمف سماًمؼراءات واإلىمراء

ىمال اسمـ اجلزري: ىمرأ قمغم اسمـ يمثػم، ىمال اًمداين وهق أطمد اًمذيـ ظمؾػقه ذم اًمؼقام سماًمؼراءة، وروى  

أيًضا قمـ حمؿد سمـ اًمسؿقػع اًمقامين اظمتقاره، روى اًمؼراءة قمـف قمبد اًمقهاب سمـ قمطاء وحمبقب سمـ 

                                                           
 . 333 – 331/ 1، وهتذيب اًمتفذيب: 1/169، وهماية اًمـفاية  3/198هتذيب اًمؽامل:  (1)

 . 198/ 3هتذيب اًمؽامل:  (2)

 اعمصدر كػسف . (3)

 . 5/78، 5/22،  62/ 4،  288/ 2، و 299/ 1يـظر: حتػة إذاف:  (4)

 . 7/175.،  5/78،  22/ 5،  357/ 2،  434/  1يـظر : حتػة إذاف:  (5)



 

 

اسمـ يمثػم  احلسـ وروى قمـف اظمتقار اسمـ اًمسؿقػع إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ إؾمحاق اعمدين وىمد اكػرد قمـ

 .(1)سمؼراءة "ىمؾ اًمعػق" يمليب قمؿرو

 ؾمادؾًما: أىمقال قمؾامء اًمرضمال ذم اًمؼارئ

 سْمـ َأمْحَد سْمـ طمـبؾ:  ىمال أمحد سمـ طمـبؾ: إؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿ اعمؽل مـؽر احلديث.   
ِ

َوىَمال قَمبد اَّلله

ا ضماء إمَِم مثؾ ؾمؿعت أيب يؼقل: إؾِْماَمقِمقؾ سْمـ مسؾؿ اعمؽل ما روى قمـ احلسـ ذِم اًمؼراءات، وملما إذ

 
ٍ
ويسـد قمـ احلسـ  -ومؽلكف وعػف  -قَمْؿرو سْمـ ديـار، وأؾمـد قمـف سملطماديث مـايمػم، ًمقس أراه سمٌمء

قمـ ؾَمُؿَرة سملطماديث مـايمػم.وقمـ حيقك سمـ معلم أكف ىمال: إؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿ اعمؽل ًمقس سمشئ. وىمال 

 قمغم اسمـ اعمديـل  إؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿ اعمؽل ٓ أيمتب طمديثف.

ـ أيب طماشمؿ : ؾملًمت أيب قمـ إؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿ اًمعبدي ومؼال: هق وعقػ احلديث خمؾط  وىمال اسم  

.ىمؾت ًمف هق أطمب إًمقؽ أو قمؿرو سمـ قمبقد؟ ىمال مجقعا وعقػلم وإؾمامقمقؾ هق وعقػ احلديث ًمقس 

سمؿؽموك، يؽتب طمديثف.ىمال وؾمؿعت أسما زرقمة ذيمر إؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿ اعمؽل ومؼال: هق سمٍمي ؾمؽـ 

ْهِرّي مؽة حيدث قمـ احلسـ ، وعقػ احلديث ، َوىَمال اًمـهَسائل : إؾِْماَمقِمقؾ سْمـ مسؾؿ يروي قمـ اًمزُّ

 .(2)مؽموك احْلَِديث َوىَمال ذِم مقوع آظمر: ًمقس سمثؼة

وىمال اسمـ قمدي: أطماديثف همػم حمػقفمة قمـ أهؾ احلجاز واًمبٍمة، واًمؽقومة، إٓ أكف ممـ يؽتب 

 .(3)طمديثف

 راءات أصمر ذم ذًمؽؾماسمًعا: اًمـتقجة ومقف وهؾ ٓؿمتغاًمف سماًمؼ

سمعد اؾمتعراض أىمقال قمؾامء اجلرح واًمتعديؾ ذم اًمؼارئ يتضح ًمـا ضمؾًقا أكف ممـ ٓ حيتج سمحديثف 

، واسمـ (4)ومفق وعقػ اًمرواية همػم أكف ممـ يؽتب طمديثف ًمالقمتبار يمام كص قمغم ذًمؽ أسمق طمام اًمرازي

 .(5)قمدي

                                                           
 . 169/ 1هماية اًمـفاية:  (1)

 .1/332، وهتذيب اًمتفذيب:  211-211/ 3، وهتذيب اًمؽامل: 199- 198/ 1اجلرح واًمتعديؾ:  (2)

 . 462/ 1اًمؽامؾ:  (3)

 . 198/ 1اجلرح واًمتعديؾ:  (4)

 . 462/  1اًمؽامؾ:  (5)



 

   

 

 

اًمؼارئ مـ طمقث روايتف  وىمد يؽقن ٓؿمتغاًمف سماًمؼراءات ؾمبب ذم هذا اًمضعػ اعمقضمقد ذم 

ًمؾحديث، وهذا اًمراوي وإن مل يذيمر اإلمام اسمـ اجلزري درضمتف أو مـزًمتف سملم أهؾ اإلىمراء يمام ذيمر 

ذًمؽ ًمؽثػم همػمه ًمؽـ ىمقًمف قمـف إكف ظمؾػ اسمـ يمثػم ذم اًمؼقام سماًمؼراءة يؽػل ذم سمقان مؽاكتف ومـزًمتف 

ق إمام أهؾ مؽة، أما مـ طمقث احلديث ومفق يمقن أن اسمـ يمثػم هق اًمؼارئ اًمثاين مـ اًمؼراء اًمسبعة وه

 وعقػ وهذا يعـل أن اؿمتغال اًمراوي سماًمؼراءة ىمد يؽقن أصمر قمغم وبطف ًمؾؿرويات ومضعػ ٕضمؾف.

 صمامـًا: ووماشمف

ىمال اًمبخاري: طمدصمـل هالل سمـ سمنم ىمال: مات إؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿ اعمؽل أسمق إؾمحاق مقمم سمـل 

وىمد كص اًمبخاري ذم شمرمجة هشام سمـ يقؾمػ ىمايض صـعاء ، (2)سمؼؾقؾ (1)طمدير مـ إزد سمعد اهلزيؿة

 .(3)أن اهلزيؿة يماكت ؾمـة مخس وأرسمعلم ومائة

 .(4)مات ذم طمدود اًمستلم ومائة وىمال اسمـ اجلزري:

                                                           

يؼصد سماهلزيؿة هزيؿة إسمراهقؿ سمـ قمبد اهلل سمـ طمسـ، ويماكت ذم أواظمر ؾمـة مخس وأرسمعلم ومائة وذم زمـ  (1)

 اعمـصقر.

 .11/87، واًمبداية واًمـفاية: 414/  9يـظر:  شماريخ اإلؾمالم: 

 .84/  2اًمتاريخ إوؾمط:  (2)

 .8/194ًمتاريخ اًمؽبػم: ا (3)

 . 169/  1هماية اًمـفاية:  (4)



 

 

 أوٓ: اؾمؿ اًمؼارئ وكسبف ويمـقتف وًمؼبف وىمبقؾتف

طمػص سمـ ؾُمَؾقاْمن إؾمدي أسمق قُمَؿر اًمبزاز اًمؽقذم اًْمَؼاِرئ، وُيؼال ًمف: اًمغارضي، ويعرف 

سمحػقص، وهق طمػص سمـ َأيب داود صاطمب قماصؿ سمـ َأيب اًمـجقد ذم اًمؼراءة واسمـ امرأشمف ويمان معف 

 ذم دار واطمدة.

 .(1)وىِمقَؾ ذم كسبف: طمػص سمـ ؾُمَؾقاْمن سمـ اعمغػمة

 صماكقًا: ؿمققظمف

روى قماصؿ قمـ قمدد يمبػم مـ اًمشققخ مـفؿ: إؾِْماَمقِمقؾ سْمـ قمبد اًمرمحـ اًمسدي، وأيقب     

اًمسختقاين، وصماسمت اًمبـاين، ومحاد سمـ َأيب ؾُمَؾقاْمن، ومحقد اخلصاف، وؾمامل إومطس، وؾمامك سمـ طمرب، 

 .(2)وآظمريـوـمؾحة سمـ حيقك سْمـ ـمؾحة سمْـ قُمَبقد اهلل، وقماصؿ سمـ َأيب اًمـجقد، وأيب إؾمحاق اًمسبقعل، 

 صماًمثًا: شمالمقذه

روى قمـف ظمؾؼ يمثػم مـفؿ: َأمْحَد سمـ قمبدة اًمضبل، وآدم سمـ َأيب إياس، وأسمق إسمراهقؿ إؾمامقمقؾ سمـ   

إسمراهقؿ اًمؽممجاين، وسمؽر سمـ سمؽار، وضمعػر سمـ محقد اًمؽقذم، واحلسـ سمـ حمؿد سمـ أقملم، وأسمق قمؿر 

ق ؿمعقب صاًمح سمـ حمؿد اًمؼقاس وهق طمػص سمـ قمبد اهلل احلؾقاين اًمرضير، وطمػص سمـ همقاث، وأسم

 .(3)ممـ روى قمـف اًمؼراءة، وهمػمهؿ

 راسمًعا: مـ روى ًمف مـ أصحاب اًمؽتب اًمستة

 .(4)روى حلػص سمـ ؾمؾقامن يمؾ مـ اًمؽممذي ذم يمتاب ومضائؾ اًمؼرآن، واسمـ ماضمف ذم اًمسـة 

 

                                                           

 .84/ 1، ومعرومة اًمؼراء اًمؽبار: 11/  7هتذيب اًمؽامل: ، و173/  3اجلرح واًمتعديؾ:  (1)

 . 11/ 7هتذيب اًمؽامل:   (2)

 اعمصدر كػسف. (3)

 . 391/  7يـظر: حتػة إذاف:  (4)



 

   

 

 

 ظمامًسا: مـ ذيمر مـ اًمعؾامء اؿمتغاًمف سماًمؼراءات واإلىمراء

ىمال حيقك سمـ معلم: يمان طمػص سمـ ؾمؾقامن، وأسمق سمؽر سمـ قمقاش مـ أقمؾؿ اًمـاس سمؼراءة قماصؿ،    

 .(1)ويمان طمػص أىمرأ مـ أيب سمؽر

وىمال قمـف اًمذهبل: أسمق قمؿر، ؿمقخ اًمؼراء، يمان طمجة ذم اًمؼراءة، واهقا ذم احلديث. ىمرأ قمغم زوج 

 .(2)أمف قماصؿ سمـ أيب اًمـجقد

ف ذم احلػظ ومقق أيب سمؽر سمـ قمقاش، ويصػقكف سمضبط احلروف، وىمال أيضا: يمان إوًمقن يعدوك 

اًمتل ىمرأ هبا قمغم قماصؿ أىمرأ اًمـاس دهرا، ويماكت اًمؼراءة اًمتل أظمذها قمـ قماصؿ شمرشمػع إمم قمكم ريض 

 .(3)اهلل قمـف

وىمال اسمـ اجلزري: أظمذ اًمؼراءة قمرًوا وشمؾؼقـا قمـ "ع" قماصؿ ويمان رسمقبف اسمـ زوضمتف، وًمد ؾمـة    

ًمداين وهق اًمذي أظمذ ىمراءة قماصؿ قمـ اًمـاس شمالوة، وكزل سمغداد وملىمرأ هبا وضماور سمؿؽة شمسعلم، ىمال ا

وملىمرأ أيًضا هبا، وىمال حيقك سمـ معلم: اًمرواية اًمصحقحة اًمتل رويت قمـ ىمراءة قماصؿ رواية أيب قمؿر 

 .(4)طمػص سمـ ؾمؾقامن، وىمال أسمق هاؿمؿ اًمروماقمل: يمان طمػص أقمؾؿفؿ سمؼراءة قماصؿ

 اًمرضمال ذم اًمؼارئ ؾمادؾًما: أىمقال قمؾامء

ىمال قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ طمـبؾ، قمـ أسمقف: صاًمح، وىمال قمبد اًمرمحـ سمـ أيب طماشمؿ، قمـ قمبد اهلل    

سمـ أمحد ومقام يمتب إًمقف قمـ أسمقف: مؽموك احلديث. ويمذًمؽ ىمال قمؿر سمـ حمؿد سمـ ؿمعقب اًمصاسمقين، قمـ 

قمـ طمـبؾ سمـ إؾمحاق، قمـ طمـبؾ سمـ إؾمحاق، قمـ أمحد سمـ طمـبؾ.وىمال قمثامن سمـ أمحد سمـ اًمسامك، 

 .(5)أمحد سمـ طمـبؾ: ما سمف سملس

                                                           

 . 15/ 7هتذيب اًمؽامل:  (1)

 .612/ 4اإلؾمالم:  شماريخ (2)

 .85/ 1معرومة اًمؼراء اًمؽبار:   (3)

 . 254/ 1هماية اًمـفاية:  (4)

 . 13/  7هتذيب اًمؽامل:   (5)



 

 

وىمال قمكم اسمـ اعمديـل: وعقػ احلديث وشمريمتف قمغم قمؿد، وىمال  وقمـ حيقك سمـ معلم: ًمقس سمثؼة.

اًمبخاري: شمريمقه. وىمال مسؾؿ: مؽموك. وىمال اًمـسائل: ًمقس سمثؼة وٓ يؽتب طمديثف. وىمال ذم مقوع 

احلديث. وىمال قمبد اًمرمحـ سمـ أيب طماشمؿ: ؾملًمت أيب قمـف، آظمر: مؽموك. وىمال أسمق زرقمة: وعقػ 

 .(1)ٓ يؽتب طمديثف، هق وعقػ احلديث، ٓ يصدق، ومؽموك احلديث  ومؼال:

 وظمالصة اًمرأي ومقف: أكف وعقػ احلديث.

 ؾماسمًعا: اًمـتقجة ومقف وهؾ ٓؿمتغاًمف سماًمؼراءات أصمر ذم ذًمؽ:

ديؾ ذم اًمؼارئ ًمقجد أهنؿ ذم اًمقىمت اًمذي  إن اعمتلمؾ سمعلم اإلكصاف ذم أىمقال قمؾامء اجلرح واًمتع

وعػقا روايتف ذم احلديث، أهنؿ ىمد أصمـقا قمغم قمؾؿف وإمامتف ذم اًمؼراءات، ومفذا اخلطقب اًمبغدادي 

يروي سمسـده قمـ قمبد اهلل سمـ قمكم اسمـ اعمديـل، ىمال: ؾمؿعت أيب، يؼقل: طمػص سمـ ؾمؾقامن أسمق قمؿر 

. وىمال أسمق (2)قماصؿ قمامة اًمؼراءات مسـدة اًمبزاز وعقػ احلديث، وشمريمتف قمغم قمؿد، روى قمـ

 .(3)هاؿمؿ اًمروماقمل: يمان طمػص أقمؾؿفؿ سمؼراءة قماصؿ

ويؿؽـ أن كؾخص اإلضماسمة قمـ هذه اًمـؼطة سمام ىماًمف اًمذهبل ذم اًمؼارئ طمقث ىمال: يمان صمبتا ذم 

اًمؼراءة واهقا ذم احلديث، ٕكف يمان ٓ يتؼـ احلديث ويتؼـ اًمؼرآن وجيقده، وإٓ ومفق ذم كػسف 

 .(4)دقصا

وهبذا اًمؽالم مـ هذا اإلمام اعمحؼؼ يتضح ًمـا ضمؾًقا أن اؿمتغال اًمؼارئ سماإلىمراء واًمؼراءات ىمد    

أصمر ذم طمػظف ووبطف ًمؾحديث مما ضمعؾف همػم مريض قمـد أهؾ احلديث مـ هذه احلقثقة، واهلل شمعامم 

 أقمؾؿ.

 

                                                           

 . 13/  7هتذيب اًمؽامل:  (1)

 . 64/  9شماريخ سمغداد:  (2)

 . 253/ 1هماية اًمـفاية:  (3)

 . 558/  1مقزان اإلقمتدال:  (4)



 

   

 

 

 صمامـًا: ووماشمف

ىمال اسمـ اجلزري: شمقذم ؾمـة صمامكلم ومائة قمغم اًمصحقح وىمقؾ سملم اًمثامكلم واًمتسعلم وملما ما ذيمره   

أسمق ـماهر سمـ أيب هاؿمؿ وهمػمه مـ أكف شمقذم ىمبؾ اًمطاقمقن سمؼؾقؾ ويمان اًمطاقمقن ؾمـة إطمدى وصمالصملم 

ف شمصحقػ ومائة ومذاك طمػص سمـ ؾمؾقامن اعمـؼري سمٍمي مـ أىمران أيقب اًمسختقاين ىمديؿ اًمقوماة ومؽلك

 . (1)قمؾقفؿ، واهلل أقمؾؿ

 اًمؼارئ اًمراسمع: ظمؾػ سمـ هشام

 أوٓ: اؾمؿ اًمؼارئ وكسبف ويمـقتف وًمؼبف وىمبقؾتف

 .(2)ظمؾػ سمـ هشام سمـ صمعؾب، وىمقؾ: اسمـ ـماًمب سمـ همراب، أسمق حمؿد اًمبغدادي اعمؼرئ اًمبزار   

 صماكقًا: ؿمققظمف

اعمسقبل، وطمبان سمـ قمكم روى ظمؾػ قمـ ظمؾؼ يمثػم مـ اًمشققخ مـفؿ:  إؾمحاق سمـ حمؿد    

اًمعـزي، ومحاد سمـ زيد، ومحاد سمـ حيقك إسمح، وظماًمد سمـ قمبد اهلل اًمقاؾمطل، وداود سمـ قمبد اًمرمحـ 

اًمعطار اعمؽل، وؾمعقد سمـ راؿمد اًمامزين، وؾمؾقؿ سمـ قمقسك اعمؼرئ، وأيب داود ؾمؾقامن سمـ حمؿد 

 .(3)كس وهمػمهؿ يمثػماعمباريمل وهق مـ أىمراكف، وأيب إطمقص ؾمالم سمـ ؾمؾقؿ، وماًمؽ سمـ أ

 صماًمثًا: شمالمقذه

روى قمـف: مسؾؿ، وأسمق داود، وإسمراهقؿ سمـ إؾمحاق احلريب، ووراىمف أسمق اًمعباس أمحد سمـ    

إسمراهقؿ، وأسمق سمؽر أمحد سمـ أيب ظمقثؿة، وأمحد سمـ قمكم سمـ ؾمفؾ اًمدوري كزيؾ مٍم، وأسمق يعغم أمحد سمـ 

، وأمحد قمكم سمـ اعمثـك اعمقصكم، وأمحد سمـ حمؿد سمـ أسمان سمـ مقؿقن اًمناج، وأمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ

سمـ حيقك سمـ ضماسمر اًمبالذري اًمؽاشمب، وأمحد سمـ يزيد احلؾقاين اعمؼرئ، وإدريس سمـ قمبد اًمؽريؿ احلداد 

 .(4)اعمؼرئ

                                                           

 . 255/  1هماية اًمـفاية:   (1)

 . 4/156، وهتذيب اًمتفذيب: 123/ 1، ومعرومة اًمؼراء اًمؽبار: 8/299هتذيب اًمؽامل:  (2)

 . 311/ 8هتذيب اًمؽامل:  (3)

 اعمصدر كػسف .  (4)



 

 

 راسمًعا: مـ روى ًمف مـ أصحاب اًمؽتب اًمستة

روى قمـف مسؾؿ ذم يمتاب اإليامن، واًمطفارة، واًمصالة، واجلـائز، واحلج، واًمـؽاح، وإيامن     

 .(2)، وأسمق داود ذم يمتاب اعمالطمؿ(1)فاد، وذم إذسمةواًمـذور، وومضؾ اجل

 ظمامًسا: مـ ذيمر مـ اًمعؾامء اؿمتغاًمف سماًمؼراءات واإلىمراء

ىمال اسمـ أيب طماشمؿ: ؾمؿعت اًمعباس سمـ حمؿد اًمدوري يؼقل: ما رأيت أىمرأ ًمؾؼرآن مـ ظمؾػ ما 

 .(3)ظمال ظمالد اعمؼرئ

 .(4)وىمال اسمـ طمبان: يمان ظمػما وماوال قماًمام سماًمؼراءات

وىمال اًمذهبل: أسمق حمؿد اًمبغدادي اعمؼرئ اًمبزار، أطمد إقمالم.وًمف اظمتقار أىمرأ سمف، وظماًمػ ومقف    

محزة، ىمرأ قمغم ؾمؾقؿ قمـ محزة، وؾمؿع ماًمؽا وأسما قمقاكة، ومحاد سمـ زيد، وأسما ؿمفاب قمبد رسمف احلػاط، 

ٕقمٌم ًمعاصؿ، وأسما إطمقص وذيؽا، ومحاد سمـ حيقك إرسمح، وـمائػة، وىمرأ أيضا قمغم أيب يقؾمػ ا

وأظمذ طمرف كاومع قمـ إؾمحاق اعمسقبل، وىمراءة أيب سمؽر قمـ حيقك سمـ آدم، ىمرأ قمؾقف أمحد سمـ يزيد 

 .(5)احلؾقاين

. وىمال أيضا: ىمال اسمـ أؿمتة يمان ظمؾػ يلظمذ سمؿذهب (6)وىمال اسمـ اجلزري: أطمد اًمؼراء اًمعنمة  

 .(7)محزة إٓ أكف ظماًمػف ذم مائة وقمنميـ طمروًما ىمؾت يعـل ذم اظمتقاره

 وأظمباره ذم اًمؼراءات مشفقرة ٓ حتتاج إمم إهمراق.

 

                                                           

 . 169اعمعؾؿ سمشققخ اًمبخاري ومسؾؿ:  (1)

 . 161/ 7يـظر: حتػة إذاف:  (2)

 .373/ 3اجلرح واًمتعديؾ:  (3)

 .313/  8هتذيب اًمؽامل:  (4)

 .122/ 1اًمؼراء اًمؽبار:  معرومة (5)

 .273 – 272/ 1هماية اًمـفاية:  (6)

 اعمصدر كػسف. (7)



 

   

 

 

 ؾمادؾًما: أىمقال قمؾامء اًمرضمال ذم اًمؼارئ

ؾمئؾ قمباس اًمدوري قمـ طمؽاية قمـ أمحد سمـ طمـبؾ ذم ظمؾػ سمـ هشام ومؼال مل  ىمال اًمالًمؽائل  

أؾمؿعفا وًمؽـ طمدصمـل أصحاسمـا إهنؿ ذيمروه قمـد أمحد ومؼقؾ إكف ينمب ومؼال ىمد اكتفك إًمقـا قمؾؿ هذا 

وًمؽـف واهلل قمـدكا اًمثؼة إملم وىمال قمباس ووضمفـل ظمؾػ إمم حيقك ومؼال يماكت قمـدي يمتب محاد سمـ 

سمؼل قمـدي رىماع سمعضفا دارس وماضمتؿعت قمؾقف أكا وأصحاسمـا وماؾمتخرضمـاها ومفؾ زيد ومحدصمت هبا و

شمرى أن أطمدث هبا ىمال زم ىمؾ ًمف طمدث هبا يا أسما حمؿد ومنكؽ صدوق اًمثؼة، وىمال اًمـسائل سمغدادي صمؼة، 

وىمال اًمدارىمطـل يمان قماسمدا وماوال ىمال أقمدت صالة أرسمعلم ؾمـة يمـت أشمـاول ومقفا اًمنماب قمغم 

 .(1)مذهب اًمؽقومقلم

 ؾماسمًعا : اًمـتقجة ومقف وهؾ ٓؿمتغاًمف سماًمؼراءات أصمر ذم ذًمؽ

مـ ظمالل ما شمؼدم مـ أىمقال قمؾامء اجلرح  واًمتعديؾ يتبلم ًمـا أن ظمالصة أمره قمـد اًمؼقم أكف صمؼة   

ملمقن، وأن اؿمتغاًمف سماإلىمراء واًمؼراءات مل يمصمر ذم روايتف ًمؾحديث، وىمد شمؼدم أن روايتف ىمد أظمرضمفا 

 اإلمام مسؾؿ ذم قمدة مقاوع مـ صحقحف.

 صمامـًا: ووماشمف

احلرضمل، ومقؾمك سمـ هارون، وأسمق اًمؼاؾمؿ اًمبغقي، وأسمق طماشمؿ سمـ ذيمر حمؿد سمـ قمبد اهلل   

طمبان، وهمػم واطمد: أكف مات ؾمـة شمسع وقمنميـ وملشملم، زاد سمعضفؿ: ذم مجادى أظمرة ، وىمال اسمـ 

 .(2)طمبان: مات سمبغداد يقم اًمسبت ًمسبع مضلم مـ مجادى أظمرة

 

                                                           

 .156/  3، وهتذيب اًمتفذيب: 312/ 8هتذيب اًمؽامل:  (1)

 .313/  8هتذيب اًمؽامل:  (2)



 

 

 :شمقصؾت ذم هذا اًمبحث ًمعدة كتائج أوضمزها ومقام يليت

إن سمعض رواة اًمؽتب اًمستة يماكقا مـ اعمفتؿلم سماًمؼراءات اًمؼرآكقة طمتك إن سمعضفؿ يمان مـ  .1

 إئؿة اعمؼمزيـ مـ أصحاب اًمؼراءات اًمعنمة ومـ اًمرواة قمـفؿ.

ىمد جيؿع اإلكسان سملم أيمثر مـ قمؾؿ ويؽقن مؼدما ومقفا وصمؼة مؼبقٓ، وىمد يؽقن صمؼة ذم قمؾؿ  .2

 ضمع ًمتػاوت اًمبنم واظمتالف ىمدراهتؿ.ووعقػا ذم آظمر، وهذا أمر ـمبقعل ير

إن يمتب ممًمػل يمتب اًمؽماضمؿ اخلاصة سماًمؽتب اًمستة يماكقا يذيمرون ًمؼب اًمراوي اعمفتؿ  .3

 سماًمؼراءات سمام يػفؿ مـف ذًمؽ ومل يغػؾقا هذه اًمؼضقة.

شمـققمت إوصاف اًمتل يطؾؼفا ممًمػقا اًمؽماضمؿ ومقام يتعؾؼ سماًمؼراءات ومـ ذًمؽ: اًمؼارئ،  .4

ما شمؽرر، ومـفا أيضا: إمام ذم اًمؼراءة، يمان مـ قمؾامء زماكف سماًمؼراءات، اعمؼرئ، ومها أيمثر 

 روى قمـ ومالن ذم اًمؼراءات، يمان مـ اًمؼراء. 

 سمؾغ قمدد اعمحدصملم اًمؼراء ممـ هلؿ رواية ذم اًمؽتب اًمستة: ؾمتة وقمنميـ راويا. .5

ًمرواية، ومؽان إن معظؿ همٓء اًمؼراء اًمذيـ هلؿ رواية ذم اًمؽتب اًمستة يماكقا مـ اعمؼبقًملم ذم ا .6

صمالصمة وقمنميـ راويا مـفؿ صمؼة ذم يمال اًمعؾؿلم، وواطمد يمان مستقرا ذم اًمعؾؿلم، واصمـان مـفؿ 

 يماكقا مـ اًمثؼات ذم اًمؼراءات ًمؽـفام وعقػان ذم رواية احلديث.

وسمـاء قمغم ما شمؼدم كستطقع اًمؼقل إن آؿمتغال سماًمؼراءات واإلىمراء ٓ يمصمر قمغم وبط اًمرواية  .7

 ومعا ًمؾضبط ًمام ًمؾؼرآن مـ أصمر إجيايب ذم ذًمؽ.سمؾ ىمد يؽقن دا



 

   

 

 

 سمـ أؾمامة حمؿد وأسمق –إيمامل هتذيب اًمؽامل: قمالء اًمديـ مغؾطاي، اعمحؼؼ: أسمق قمبد اًمرمحـ قمادل سمـ حمؿد  .1
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 .م 1952 هـ 1271 إومم،: اًمطبعة سمػموت، – اًمعريب

صحقح اًمبخاري: حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ أسمق قمبداًمؾف اًمبخاري، اعمحؼؼ: حمؿد زهػم سمـ كاس اًمـاس، اًمـاذ: دار  .15
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