مجلة ديالى /

العدد السابع و االربعون
2010

ضوابط مهمة في تمييز أسماء الرواة المهملين
نورية محمود خالف

كلية العلوم اإلسالمية -قسم أصول الدين
ملخص البحث باللغة العربية

يعالج هذا البحث أم ار مهما يعترض الباحث في علم الحديث  ،أال وهو ورود

بعض الرواة في األسانيد مهملين  ،كأن يذكر باسمه األول  ،أو كنيته أو غير ذلك ،

م ك وجككود غيككر ممككن يشككتر معككه فككي االسككم والطبق ك  ،ومككن ثككم ال يسككتطي الباحككث
معرف المراد بسهول .

الضكوابط التكي تعكين علك تمييك الكراو

وقد حاولت في هذا البحكث اسكتر ار

المهمل  ،وتحديد  ،ومن المراد به إذا ورد في هذا اإلسناد أو ذا .
وبككدأت بمقدمك مككوج ة  ،ثككم ذكككرت تعريك

ه ككذ الضك كوابط  ،مس ككتعينا بع ككدد م ككن كتك ك
الرجال وغيرها .

المهمككل ،ثككم ذكككرت مككا توصككلت إليككه مككن

المص ككطل  ،والش ككرو الحديثيك ك  ،وكتك ك

وقككد بل كغ عككددها ح كوالي رمس ك عشككر ضككابطا ورالص ك مككا ذكرتككه أنككه يمكككن

تمييك المهمككل عككن طريك عككدة وسككا،ل ،فمنهكا  :أن يعككر المهمككل عككن طريك الكراو

عنككه  .كككأن يكككون مشككهو ار بالرواي ك عنككه  ،أو مرتصككا بككه  ،أو ال يككرو عككن غيككر ،
وغير ذل .

طرقه.

ومنها أن ُيعر المهمل عن طريك شكيره عكن طريك تركريج الحكديث ومعرفك

،أو عن طريك معرفك أوطكان الكرواة أو عكن طريك امتنكال الكراو مكن الروايك بوجكود

من يشاركه وكذل يمكن تميي من رالل النظر إل األقدم أو األشكهر منهمكا أو عكن
طري النظر في األسانيد األررى وكذل من رالل تحديد الروايات عكن الشكي .وعكن

طريك مككا إذا ككان الكراو المهمككل ال يكرو عككن أهكل البككدل.وعككن طريك إمككالا الكراو
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أواذا عككر عككن راو انككه إذا روى عككن ضككعي

كنككا حتك اليعككر وكككذل عككن طري ك

النظككر فككي م كا إذا ك ككان مككن عككادة الك كراو المهمككل اسككتردام ص ككي
التحديث ،ال يستعمل غيرها .

واحككدة مككن ص ككيغ

أوقككد يكككون ُعككر مككن عككادة أحككد الككرواة أنككه إذا أطل ك اسككم شككيره مهمككال فيعنككي بككه
ويعر هذا باالستقراا أو بتصري من الراو نفسه وعن طريك
أحدهما دون اآلرر ُ .
صككحبته ومقككدار مككا روى عنككه أو غيككر ذل ك مككن طككر أرككرى مككذكورة بالتفصككيل م ك

أدلتها واألمثل عليها في ثنايا هذا البحث .

هذا واهلل أعلم  ،وصل اهلل وسلم عل نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين .
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المقدمة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

إن الحمككد هلل ،نحمككد  ،ونسككتعينه  ،ونسككت فر  ،ونعككوذ بككاهلل مككن شككرور أنفسككنا

ومن سي،ات أعمالنا  ،من يهد اهلل فال ُمضل له  ،ومن يضلل فال هاد لكه  ،وأشكهد
أن ال إله إال اهلل  ،وأشهد أن محمدا عبد ورسوله .أما بعد............
إن الباحككث فككي علككم الحككديث قككد تعتريككه بعككض العقبككات للتوصككل إل ك النتيج ك الدقيق ك

لدرج ك الحككديث وتحديككد نوعككه وتحككت أ قسككم مككن أقسككامه يق ك  ،ومككن هككذ العقبككات

تميي الراو المهمل وهو أمر غير ميسور لكل باحث .

وبعككد البحككث فككي هككذا الموضككول وجككدت أن هنككا ض كوابط وقواعككد معين ك عل ك

الباحككث إتباعهككا لتمييك ال كراو المهمككل وان كككان بعككض المحككدثين افككردوا كتبككا فككي هككذا

الموضككول أال انككه لككم تسككتوفي كتككبهم كككل تل ك الض كوابط فككي مصككن

واحككد أو مبحككث

معين وقد حاولت في هذا البحث أن اجم تل الضوابط مستعين باهلل ع وجل .
وكانت رطتي في كتاب هذا البحث تقوم عل مبحثين:
األول تعري ك ك

ال ك كراو المهمك ككل ل ك ك واصك ككطالحا والفا،ك ككدة مك ككن معرفتك ككه وبيك ككان ألهك ككم

المصنفات التي تحدثت عنه .

والمبحث الثاني :الضوابط المهمك التكي يجك

قد بل ت أربع عشر ضابطا.

إتباعهكا فكي تمييك الكراو المهمكل والتكي

وبعككدها الراتم ك التككي أوج ك ت فيه ككا أهككم النتككا،ج التككي توص ككلت إليهككا مككن رككالل ه ككذا

البحث  .هذا مكا وفقنكي اهلل بكه فكي كتابك هكذا البحكث فمكا أصكبت فيكه فبتوفيك مكن اهلل

وفضككله ومككا أرطككأت فمككن الشككيطان ونفسككي أسككأل اهلل أن ي فككر لككي أنككه هككو ال فككور
الرحيم .
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الراو المهمل

الكراو المهمككل :مككن لككم يتميك عككن غيككر  .سكواا ُذكككر باسككمه أو كنيتككه أو لقبككه ،وذلك

لوجود من يشاركه في هكذا االسكم أو الكنيك أو اللقك
 -في االسم ولم يتمي ا بما يرص كال منهما .

.أ أن يتفك راويكان  -أو أكثكر

مثاله  :ما وق في صني البرار من روايته عن أحمد غير منسكو عكن ابكن وهك ،
فإنه إما أحمد بن صال  ،أو أحمكد بكن عيسك  ،فهكذا هكو المهمكل فكإن ككان ال يشكتر

معه غير في أحد هذ األمور فحين،ذ ال يعتبر مهمال ً (. )1
فا،دة معرف الراو المهمل :

إن الباحث الذ يريد دراس األسانيد يكون أمامه عدد مكن الكرواة ،وقكد يشكتر

بعض ككهم ف ككي االس ككم أو اس ككم األ

والج ككد أو أن يش ككتركوا ف ككي الكنيك ك أو اللقك ك

فالب ككد

للباحث أوال أن يمي هؤالا الرواة ،ويبين من هو الراو المراد به فكي هكذا السكند حتك

اليس ككتبدل بك كراو آر ككر ق ككد يك ككون الك كراو الحقيق ككي ثقك ك فيس ككتبدله بض ككعي

أو أن يك ككون

ضعيفا يستبدله بثق وبالتالي يكون حكمه عل سند الحكديث راط،كا مكن أمثلك ذلك مكا

روا الدارمي في سكننه قكال اربرنكا عبيكد اهلل عكن إسكرا،يل عكن منصكور عكن سكالم عكن

أبككي الملككي عككن عا،ش ك رضككي اهلل عنهككا  ( :مككامن ام كراة تض ك ثيابهككا فككي غيككر بيككت
وجه ككا)....الح ككديث(.)2فنحت ككا أوال إلك ك معرفك ك ك ككل راو م ككن هك كؤالا وتمييك ك عم ككن

يش ككاركه باالس ككم أو النسك ك

أو الكنيك ك حتك ك ي ككتمكن الباح ككث م ككن إص ككدار الحك ككم علي ككه

صحيحا،فإذا كان الكراو ال يكر منسكو قكد اتفك معكه راو آركر وككان كالهمكا ثقك فكال

تضككر عككدم نسككبتهما ومككن أمثلتككه مككا وق ك فككي البرككار ومككن روايتككه عككن أحمككد -غيككر

أمكا أحمكد بكن صككال  ،وأحمكد بكن عيسك  ،أو  :عككن
منسكو  -عكن ابكن وهك ؛ فإنككه ّ
محمككد -غيككر منسككو  -عككن أهككل الع ك ار  ،فإنككه إمككا محمككد بككن سككالم  ،أو محمككد بككن
يحيك ال هكذهلي  ،وكككال المتفقكين ثقكات أمككا إن ككان أحكدهما ضككعيفا ضكر ذلك كسككليمان
بككن داود الر كوالني وسككليمان بككن داود اليمككامي  ،األول  :ثق ك  ،والثككاني  :متف ك عل ك

يتبين ذلك أو ككان مرتصكا
تركه ُ ،
ويعر بارتصاص المرو عنه بأحدهما ومت لم ُ
بهما معا ،فإشكاله شديد فيرج فيه إل القرا،ن  ،والظن ال ال  .ومكن فوا،كد  :أن ال
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غيككر شككيره والصككفته عل ك

ُيظككن الواحككد اثنككين(. )3ولككيل لل كراو أن ي يككد فككي نس ك
ماسمعه من شيره حت اليكون كاذبا إال إذا قصد بذل التعري

به وا ال اللبل عنه

لمشابه غير كأن يقول حدثني فالن يعنكي ابكن فكالن وهكذا جكا ،وقكد اسكتعمله األ،مك

مثل البرار ومسلم فقد جاا في صحي البرار في بكا

المسكلم مكن سكلم المسكلمون

مككن لسككانه ويككد قككال أبككو معاوي ك حككدثنا داود-يعنككي ابككن أبككي هنككد -عككن عككامر قككال
سمعت عبد اهلل هكو -ابكن عمكر –وأمثكال هكذا الحكديث كثيكرة وانمكا يقصكدون اإليضكا

إ ال اللبل وفيه فا،دة للباحث إذ أن معرف الرواة المهملين وتميي هم يحتا في بعض
المواطن إل دراي بهذ الصنع ومرات

الرجكال ( )4وقكد يهمكل نسك

الكراو إذا ككان

يؤمن أن ال يلتبل ب ير .

كأن يكون مشهو ار وليل في طبقته مكن يوافك اسكمه وشكهرته  ،أو يككون اسكمه فكردا ،
أو نحو ذل .قال الرطي  :جماع من المحدثين ُيقتصر في الرواي عنهم علك ذككر
أسما،هم دون أنسابهم إذا كان أمرهم ال ُيشكل ،ومن لتهم من العلم ال تُجهل  ،فمنهم :

أيو بن أبي تميم السرتياني ،ويونل بكن عبيكد  ،وسكعيد بكن أبكي عروبك وهشكام بكن

أبككي عبككد اهلل  ،ومال ك بككن أنككل  ،وليككث بككن سككعد  ،ونحككوهم مككن أهككل طبقككتهم  .وأمككا

ممككن ك ككان بعككدهم  ،فعب ككد اهلل بككن المب ككار يككرو عن ككه عام ك أص ككحابه فيس ككمونه  ،وال
المحدث إذا كان اسمه مفردا عن أهل طبقتكه ؛

ينسبونه  .قال أيضا  :وربما لم ُينس
لحصول األمان من درول الوهم في تسميته وذل مثل  :قتادة بن دعام السدوسكي ،

ومسعر بن كدام الهاللي… ،وهككذا مكن ككان مشكهو ار بنسكبته إلك أبيكه ،أو قبيلتكه ،فقكد

اكتف في كثير من الروايات عنه بذكر ما اشتهر به ،وان لم ُيسم هو فيه ()5
ابرز المصنفات في هذا الموضوع-:

مكن أبككر مككن ُعكر مككن المتقككدمين اعتنكاؤ بهككذا النككول مكن علككم الرجككال اإلمككام
الح ككافظ الرطيك ك الب ككداد (ت 4334ه ك ك) فق ككد ألك ك ف ككي بي ككان المهمل ككين م ككن ال ككرواة
يعككد مككن

عمومككا كتابككا ُعككر باسككم " :المكمككل فككي بيككان المهمككل" وان كككان هككذا الكتككا
الكت المفقودة حاليا وأبو علي الجياني األندلسي (ت444هك) أل فكي بيكان المهملكين
فكي أسكانيد صكحي البركار برصوصكه  ،وذلك فكي بكا
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تقييككد المهمككل وتميي ك المشكككل ».وعل ك هككذين المككؤلفين عك ّكول مككن جككاا بعككدهما  ،م ك
اإلضاف أو التعقي كما ُيعر من مراجعك المؤلفكات المتكأررة عنهمكا فكي الرجكال أو
الشرو الحديثي (.)3

الفصل الثاني:الضوابط المهمة في معرفة األسماء المهملة
مككن رككالل تتبعككي لككبعض كت ك

المص ككطل التككي ارتصككت فككي بيككان األس ككماا

المهمل ك وغيرهككا ممككن تحككدثت عككن هككذا الموضككول تعرفككت عل ك الض كوابط التككي يمكككن

إتباعها في معرف األسماا المهمل وهي -:
أوال -:ترريج الحديث ومعرف طرقه:

ويككتم ذل ك مككن رككالل الرجككول إل ك كت ك

موض ك قككد ي كرد منسككوبا فككي مصككن

السككنن فمككا ورد مككن الككرواة مهمككال فككي

آرككر قككال السككراو  :وي ك ول اإلشكككال عنككد أهككل

المعرف بالنظر في الروايات  ،فكثي ار ما يأتي ممي ا في بعضكها( ،)7ويككون ذلك مكن

ركالل تركريج الحككديث فكإذا جكاا مككن روايك الكراو عنككه فكي إسكناد آرككر منسكوبا  ،فهنككا
َرَب َرَنكا َو ِكيك
يترج أن يكون هو كما في صحي البرار َحك ثدثََنا ُم َح ثم ُكد ْب ُكن َسكالَم َق َ
كال أ ْ
ت لِ َعلِك َه ْكل ِعْن َكد ُك ْم ِكتَكا
ان َع ْن ُم َ
طِّر َع ِن ال ثش ْعبِ ِّ َع ْن أَبِ ُج َحْي َف َ َق َ
ال ُقْل ُ
س ْفَي َ
َع ْن ُ
ث
كت
ُع ِطَيكهُ َرُجكل ُم ْسكلِم،أ َْو َمكا ِفك َهك ِذ ِ ث
يف ِ َ .ق َ
َق َ
الص ِكح َ
ال الَ،إِال ِكتَكا ُ اللث ِكه،أ َْو َف ْهكم أ ْ
كال ُقْل ُ
ير،والَ ي ْق َت ُل مسكلِم بِ َك ِ
ِ
َفما ِف ه ِذ ِ الص ِ
كافر(. )4فسكفيان هنكا
يف ِ َق َ
ثح َ
َ
،وَف َكا ُ األَس ِ َ ُ ُ ْ
َ
ال اْل َع ْق ُل َ
َرَب َرَنكا ْاب ُكن ُعَيْيَنك َ َحك ثدثََنا
ض ِكل أ ْ
ص َكد َق ُ ْب ُكن اْل َف ْ
لم يحدد،وجاا فكي صكحي البركار َحك ثدثََنا َ
ت َعلًِّيكا  -رضك اهلل عنكه
ت أََبا ُج َحْي َف َ َق َ
ت ال ثش ْعبِ ث َق َ
ُمطَِّر َق َ
كال َسكأَْل ُ
ال َس ِم ْع ُ
ال َس ِم ْع ُ
ال َمثرة َمكا لَ ْكي َل ِعْن َكد الثن ِ
 َه ْل ِعْن َد ُك ْم َش ا َما لَْي َل ِف اْلقُْر ِكال فَقَ َ
آن َوقَ َ
كال َوالث ِكذى َفلَك َ
ْ
ِ ِ ِِ
اْل َح ث َوَب َأَر الثن َس َم َ َما ِعْن َكدَنا إِالث َمكا فكي اْلقُ ْكر ِ
،و َما ِفك
آن،إِالث َف ْهمكا ُي ْع َ
طك َرُجكل فك كتَابكه َ
َن الَ ي ْق َت َكل مسكلِم بِ َك ِ
كال اْلع ْق ُل،وِف َككا ُ األ ِ
ثح َ ِ
ت وما ِف الص ِ
ثح َ ِ
الص ِ
َس ِ
كافر
،وأ ْ ُ
ُْ
يف ُ .قْل ُ َ َ
كير َ
يف َق َ َ َ
(.)4فتبككين لنككا أن المقصككود بككه سككفيان بككن عيينك ،وليل سككفيان الثككور  ،وأمككا إن جككاا
مككن رواي ك راو آرككر عككن هككذا المهمككل  ،فهنككا ال يصككل التككرجي ؛ الحتمككال أن يكككون
الراو اآلرر قد روا أيضا  .وقد يبق اإلشكال  ،أو ي داد ؛ إذا تبين أن كال الراويين

يرويان الحديث نفسه .
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ثانيا :عن طري معرف أوطان الرواة :

فرواي الكراو عكن أهكل بلكد عكادة أكثكر مكن غيكرهم ،قكال الصكنعاني عكن فا،كدة

معرف أوطان الرواة:ربما مي بين األسمين المتفقين في اللفظ(.)11

فمكثال إذا روى أحكد الكرواة عكن سكفيان مهمكال ،وككان هكذا الكراو مكن أهكل مكك

مثال ،ولم يكن هنا ثم مرجحات أررى فيترج أنه يعني ابن عيين .

قال السراو  (:فكي بيانكه لطكر التمييك بكين المهملكين :أو بكونكه كمكا أشكير إليكه فكي

معرف ك أوطككان الككرواة بلككد شككيره أو ال كراو عنككه  ،إن لككم ُيعككر بالرحل ك  ،فككإن ذل ك
وبالذ قبله ي ل عل الظن بتبيين المهمل(.)11

وقال سكلم بكن سكليمان (:إذا قيكل عبكد اهلل بمكك فهكو ابكن ال بيكر  ،أو بالمدينك

ف ككابن عم ككر  ،أو بالكوفك ك ف ككابن مس ككعود أو بالبصك كرة ف ككابن عب ككال  ،أو بر ارس ككان ف ككابن
المبار ) (.)12

وقد يكون الكراو معروفكا بالروايك عكن أهكل بلكد دون غيكرهم  ،وان لكم يككن هكو

من أهل ذل البلد .

وقال أبو الوليد الباجي  (:عند ذكر لرواي محمد بن أبان عند البركار  ،وككان

شككيره مككن البص كريين  -قككال  :واألظهككر عنككد أن المككذكور فككي جككام البرككار هككو
الواسككطي  ،ومحمككد ابككن أبككان البلرككي يككرو عككن الكككوفيين … ،الواسككطي يككرو عككن

البصريين) (.)13

ثالثا ً :عن طري معرف طبق الراو  ،وتاري والدته ووفاته:
وهذا مهم جدا في تميي الراو المهمكل فقكد يكرو الكراو عكن كبكار شكيوره أو

عككن ص ك ارهم أو عككن رواة طبقتككه بككل أحيانككا يككرو عككن تلميككذ فمعرف ك طبقتككه وتككاري
والدته ووفاته مهم في معرفته.

قال الرامهرم

 :حماد بن سكلم وحمكاد بكن يكد  ،رويكا عكن ثابكت  ،وداود ،وأيكو ،

والتيمكي ،وروى عنهمكا أهكل عصكر سكن ثالثككين ،وابكن سكلم أكبكر وأقكدم ؛ مكات حمككاد

بككن سككلم فككي ذ الحج ك سككن سككب وسككتين وما ،ك  ،ومككات حمككاد بككن يككد فككي شككهر
.

رمضان سن تس وسبعين وما)14(. ،
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وقككال الككذهبي  :ويق ك هككذا االش ككت ار س كواا فككي السككفيانين  ،فأصككحا

الثككور كبككار قككدماا  ،وأصككحا

س ككفيان

ابككن عيين ك ص ك ار لككم يككدركوا الثككور  ،وذل ك أب كين ،

فمت رأيت القديم قد روى  ،فقكال :حكدثنا سكفيان  ،وأبهكم  ،فهكو الثكور  ،وهكم  :وكيك

وابن مهكد  ،والفريكابي ،وأبكي نعكيم  .فكإن روى واحكد مكنهم عكن ابكن عيينك بينكه ،فأمكا
الذ لم يلح الثور  ،وأدر ابن عيينك فكال يحتكا أن ينسكبه لعكدم االلتبكال  ،فعليك

بمعرف طبقات النال (. )15

رابعا :عن طري معرف شي الراو المهمل:
فككإذا كككان المعككرو

عككن ال كراو المهمككل انككه يككرو بالتحديككد عككن راوً ًِ بعينككه

اليرو عنه مكن يشكاركه مكن الكرواة فكيمكن تمييك بهكذا الضكابط فمكثال الثكور يكرو

عككن شككي ال ي ككرو عنككه ابككن عيينك ك  ،فهككذا أم ككر واض ك بككين  .ومن ككه يتبككين ً أهميك ك

محاول استيعا

شيوخ الرواة المهملين(.)13

رامساُ:عن طري معرف تالميذ الراو المهمل:

يمكن تميي الراو المهمل من رالل هذا الضابط وذل بمالحظ تفرد الكراو

المهمككل بالرواي ك عنككه دون مككن شككاركه فككي االسككم أو غيككر ومثالككه :إذا روى الحميككد

عككن سككفيان مهمككال ،فمعلككوم أنككه يعنككي ابككن عيين ك  ،ألنككه ال يككرو عككن الثككور  ،وكككذا
اإلمام ،أحمد وغيرهما ممن ال يرو إال عن ابن عيين (.)17
سادسا :عن طري صحبته ومقدار ما روى عنه :

فك ككإذا كك ككان التلميك ككذ معروفك ككا ًبصك ككحبته ألحك ككد ال ك كراويين المهملك ككين أو كك ككان مك ككن

المكثرين عنه بالرواي كأن يكون هو راويه المركتص بكه فكإذا أطلك اسكم شكيره مهمكال

ُحمل عل من كان مكث ار عنه ،أو ممن كان معدودا في أصحابه .
قال الرامهرم  :سفيان الثور  ،وسفيان بكن عيينك  ،رويكا جميعكا عكن األعمك

وغيكر ،

وروى عنهمككا الوليككد بككن مسككلم وغيككر  .وحضككرت القاسككم المطككر  ،فحككدثنا عككن أبككي

همككام أو غيككر  ،عككن الوليككد  ،عككن سككفيان حككديثا .فقككال لككه أبككو طال ك

بككن نصككر :مككن

سفيان هذا؟ .فقال المطر  :هذا الثور  .فقال لكه أبكو طالك  :بكل هكو ابكن عيينك  .قكال
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مككن أيككن قلككت؟ .قككال :ألن الوليككد روى عككن الثككور أحاديككث معككدودة محفوظ ك  ،وهككو
مليا بابن عيين  ،وسفيان الثور أكبر وأقدم وابن عيين أسند(.)14
وقد س،ل الم

فيما إذا ورد حديث لعبد الر ا عن سفيان عن األعم

،أ

السفيانين هو ؟ وان ككان أكثكر روايتكه عكن الثكور  ،فهكل ُيكتفك بكذل  ،أم يحتكا إلك
يادة بيان ؟ فأجا بقوله :أما سفيان الكذ روى عنكه عبكد الكر ا  ،فهكو الثكور ؛ ألنكه

أرص به من ابن عيين  ،وألنه إذا روى عن ابن عيينك ينسكبه  ،واذا روى عكن الثكور

فتارة ينسبه وتارة ال ينسبه ،وحين ال ينسبه إما يكتفي بكونه روى له عكن شكي لكم يكرو

عنه ابن عيين  ،فيكتفي بذل تميي ا  ،وهو األكثر  ،وامكا يكتفكي بشكهرته وارتصاصكه
به(..)14ومثال االرتصكاص  :إذا وجكدنا روايك لسكفيان مهمكال  ،واتحكد الكراو عنهمكا

وع ككدمت
 ،وكككان شككي سككفيان هككو عمككرو بككن دين ككار مككثال وهككو مككن شككيورهما معككا ُ ،
المرجحككات األرككرى  .فهنككا ُنككرج أن سككفيان هككو ابككن عيين ك ؛ ألن ابككن عيين ك مشككهور
بالرواي عن عمرو  ،ومعدود من أرص أصحابه به  ،دون الثور .وقال الحافظ ابكن

حجر في أحد روايات وكي عند البرار عكن سكفيان مهمكال :سكفيان هكو الثكور ؛ ألن

وكيعا مشهور بالرواي عنه ،ولو كان ابن عيين لنسكبه؛ ألن القاعكدة فكي ككل مكن روى

عككن ُمتَفقككي االسككم أن يحمككل مككن أهمككل نسككبته عل ك مككن يكككون لككه بككه رصوصككي مككن
إكثار ونحو  ،كما قدمنا قبل هكذا ،وهككذا نقكول هنكا؛ ألن وكيعكا قليكل الروايك عكن ابكن

عيين برال

الثور (.)21

وقككال الحككافظ أيضككا :إن أبككا نعككيم مشككهور بالرواي ك عككن الثككور  ،معككرو

بمال متككه ،

وروايت ككه ع ككن اب ككن عيينك ك قليلك ك  ،واذا أطلك ك اس ككم ش ككيره ُحم ككل علك ك م ككن ه ككو أش ككهر
بصككحبته ،وروايتككه عنككه أكثككر .وهككذ قاعككدة مطككردة عنككد المحككدثين فككي مثككل ه كذا ال ك .

( )21وقال أيضا  :القاعدة في المتف إذا وق مهمال أن ُيحمل علك مكن للكراو عنكه
ارتصاص ،كما ذكر الرطي في كتابه « المكمل في بيان المهمل »()22

سككابعا :عككن طري ك اعتيككاد أحككد الككرواة أنككه إذا أطل ك اسككم شككيره مهمككال فيعنككي بككه

ويعر هذا باالستقراا أو بتصري من الراو نفسه .
أحدهما دون اآلرر ُ .
ومثاله ما ذكر الرامهرم وغير في الحمادين .
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 :إذا قال عارم :حكدثنا حمكاد ،فهكو حمكاد بكن يكد ،وككذل سكليمان بكن

حككر  ،واذا قككال التبككوذكي :حككدثنا حمككاد فهككو حمككاد بككن سككلم  ،وكككذل الحجككا بككن

منهال .واذا قال عفان :حدثنا حماد ،أمكن أن يكون أحدهما (. )23

وروى الك ككذهلي عك ككن عفك ككان ،قك ككال :إذا قلك ككت لكك ككم :حك ككدثنا حمك ككاد ،ولك ككم أنسك ككبه فه ك كوابن
سلم )24(.

وس،ل الم

عن قول النسا،ي في مواضك  :أربرنكا محمكد بكن منصكور ،أربرنكا

سفيان  ،عن ال هر  ،وللنسا،ي شيران كل منهما محمد بن منصور ،ويرو عكن ابكن

عيين ك  ،أحككدهما أبككو عبككد اهلل الج كواّ  ،والثككاني أبككو جعفككر الطوسككي العابككد ،فمككن الككذ

عنا النسا،ي منهما؟.
فأجا

بقوله :أما محمد بن منصور الكذ يكرو عنكه النسكا،ي وال ينسكبه ،فهكو

المكككي ،ال الطوسككي ،وقككد روى النسككا،ي عككن الطوسككي عككن أبككي المنككذر إسككماعيل بككن

عمككر ،والحسككن بككن موسك األشككي  ،ويعقككو بككن إبكراهيم بككن سككعد ،وينسككبه فككي عام ك
ذلك ك وال أعلم ككه روى عن ككه ع ككن اب ككن عيينك ك ش ككي،ا( . )25وق ككال الح ككاكم  :أب ككو إس ككحا

عمككرو بككن عبككداهلل السككبيعي ،وأبككو إسككحا سككليمان بككن فيككرو الشككيباني ،وأبككو إسككحا

إسككماعيل بككن رجككاا ال بيككد  ،وأبككو إسككحا إب كراهيم بككن مسككلم الهجككر  ،قككد رووا كلهككم

عن عبداهلل بن أبي أوف  ،وقكد روى عكنهم الثكور وشكعب  .وينب كي لصكاح
أن يعكر ال الك

الحكديث

علك روايكات كككل مككنهم ،فيتميك حككديث هككذا مكن ذلك  .والسككبيل إلك

معرفتككه أن الث ككور وش ككعب إذا روي ككا ع ككن أب ككي إس ككحا الس ككبيعي ال ي ي ككدان علك ك أب ككي
إسككحا فقككط واذا رويككا عككن أبككي إسككحا الشككيباني فإنهمككا يككذكران الشككيباني فككي أكثككر

كنيانككه ،إنمككا يقكوالن:
الروايكات… وأمككا ال بيككد فإنهمكا فككي أكثككر الروايككات يسكميانه وال ُي ّ
إسماعيل بن رجاا … ال (.)23

وقال الحكافظ ابكن حجكر :ومكن عكادة البركار إذا أطلك الروايك عكن علكي ،إنمكا يقصكد

به علي بن المديني(. )27

ثامنككا -:عككن طري ك النظككر فككي م كا إذا كككان مككن عككادة ال كراو المهمككل اسككتردام صككي
واحدة من صيغ التحديث ،ال يستعمل غيرها .
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واحككدة فقككط  ،فلككو

وقككد ُعككر عككن بعككض الككرواة أنهككم يقتصككرون عل ك صككي
وجدنا أحد المهملين ذكر صي أررى لترج أنه غير األول ،وهكذا .

ففي الحمادين مثالُ ،عر أن من عادة حماد بن سلم أنه يقول  :أربرنا ،وال يقكول :
حكدثنا ،فلككو وجكدنا روايك لحمكاد مهمككال  ،وكانككت صكي التحككديث « :حكدثنا» ولككم نجككد
مرجحات أررى ،لترج أن حماد هو ابن يد ألن ابن سلم ال يقول هذ الصي

فكي

ال ال ،وقد كانت هذ عادة عدد من األ،م  ،أنهم كانوا يقولون  :أربرنكا  ،وال يقولكون

 :حدثنا.

قال الرطي

 :وكان حماد بن سلم  ،وهشيم بن بشير  ،وعبكداهلل بكن المبكار

 ،وعبدالر ا بن همام  ،وي يد بن هارون ويحي بن يحيك النيسكابور  ،واسكحا بكن
راهويه ،وعمرو بن عون  ،وأبو مسعود أحمد بن الفرات  ،ومحمد بن أيكو بكن يحيك

بككن الض كريل  ،يقولككون فككي غال ك
يقولون « :حدثنا »(. )24

حككديثهم الككذ يروونككه  « :أربرنككا »  ،وال يكككادون

قال الحافظ ابكن حجكر  :إسكحا  ،هكو ابكن إبكراهيم  ،المعكرو

بكابن راهويكه ،

وانم ككا ج م ككت ب ككذل مك ك تج ككوي أب ككي عل ككي الجي ككاني أن يك ككون ه ككو  ،أو إس ككحا ب ككن

منصككور  ،لتعبيككر بقولككه « :أربرنككا يعقككو بككن إب كراهيم »  ،ألن هككذ العبككارة يعتمككدها
إسككحا بككن راهويككه  ،كمككا ُعككر باالسككتقراا مككن عادتككه أنككه ال يقككول إال «:أربرنككا» وال
يقول «:حدثنا» ،وقد أرر أبو نعيم في المسترر هذا الحكديث مكن مسكند إسكحا بكن
راهويه  ،وقال  :أررجه البرار عن إسحا (. )24

فقككال الح ككافظ ابككن حج ككر :التعبيككر باإلرب ككار قرينك ك فككي ك ككون إسككحا ه ككو اب ككن

راهويه ؛ ألنه ال ُيعبر عن شيوره إال بذل ( . )31وأرر البرار حديثا فقكال :حكدثنا
محمد  ،أنبأنا أبو معاوي (، )31فرج الحافظ ابن حجر أنه محمد بن سكالم  ،وقكال :
ويؤيد أنه عبر بقوله «أنبأنا أبو معاوي » ولو كان ابن المثن لقال«:حدثنا»لما ُعكر

من عادة كل منهما(.)32

وبنحو ما تقدم سار الحافظ عل هذا الترجي في عدد من المواض في الفت ()33
تاسعا :إذا عر عن راو انه إذا روى عن ضعي
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فككإذا روى عمككن يشككاركه باالسككم وقككد ذكككر اسككمه عككر ال كراو المهمككل فمككثال:
سكفيان بكن

كنكاهم .قكال الحكاكم  :مكذه
ُعر عن الثور أنه إذا ّ
حدث عن الضعفاا ّ
السك ّقاا  ،فيقكول
سعيد أن ُيكني المجروحين من المحدثين إذا روى عنهم  ،مثل َ :بحر ّ

 :حدثنا أبو الفضل ،والصلت بن دينار ،يقول  :حدثنا أبو شعي

 ،والكلبكي  ،يقكول :

حكدثنا أبكو النضكر  ،وسكليمان بكن أرقكم  ،يقكول  :حكدثنا أبكو معكاذ(. )34وقكال :يعقكو
بككن سككفيان عككن عبيككدة بككن معتك

الضككبي  :وحديثككه ال يسككوى شككي،ا  ،وكككان الثككور إذا

كنا  ،قال أبكو عبكد الككريم  :وال يككاد سكفيان ُيكنكي رجكال إال وفيكه ضكع ،
ّ
حدث عنه ّ
يكر أن ُيظهر اسمه فينفر منه النال(.)35
وقال يعقو بن سفيان  :سليمان بن قسيم أبو الصبا ضعي  ،وكان سفيان
يكنيه لكي يدلسه ؛ قال  :حدثني أبو الصبا بن قسيم(. )33
وقال البرار  :حبي
قلت :وحبي

بن أبي األشرل … كان الثور يرو عنه وال ينسبه(.)37

هذا قال عنه البرار  :منكر الحديث()34

وقال شعب  :إذا حدثكم سفيان عن رجل ال تعرفو فال تكتبوا ؛ فإنما يحدثكم عكن مثكل
أبي شعي

المجنون(. )34

وقال عبداهلل بن أحمد  :سألت أبي عن الصلت بن دينار  ،فقال  :تر النال

حديثككه ،متككرو  ،ونهككاني أن أكت ك

مككن حديثككه شككي،ا  ،وقككال  :سككفيان الثككور يكنيككه أبككا

شككعي ( )41ونقككل ال ركشككي فككي كالمككه عككن التككدليل عككن ابككن السكمعاني قككال  :ومنككه

(يعني التدليل) ت يير األسامي بالكن  ،والكن باألسامي ل،ال ُيعرفوا .

وقد فعله سفيان الثور ( )41وقال الذهبي في ترجم الثور  :وكان ُيدلل في
روايته  ،وربما دّلل عن الضعفاا  ،وكان سفيان ابن عيين ُمدلسكا ولككن مكا ُعكر لكه
تدليل عن ضعي (.)42
وبنككااا ًعل ك ماذكرنككا فلككو وجككدنا روايك ُذكككر فيهككا سككفيان مهمككال ،وكانككت هككذ الرواي ك

عن أحد المجروحين ممن اشتر الثور وابن عيين في الرواي عنهم  ،ولم تكن لكدينا
مرجحات أررى من مرجحات تمييك الكراو المهمكل عنكدها يمككن التكرجي بكالنظر فكي
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تسمي شيرهما  ،فكإن ككان ُذككر باسكمه تكرج أن سكفيان هكو ابكن عيينك  ،وان وجكدنا

مذكو ار بكنيته فيترج هنا أن سفيان هو الثور  ،وهكذا
عاش ار:عن طري إمالا الراو :

فإن كان معروفا عن الراو المهمل انه اليملي الحكديث ،أو أنكه أملك أحاديكث

معدودة  ،أو إلنال محدودين كما كان يفعل سفيان الثور .

قككال ابككن معككين  :كككان سككفيان الثككور ال يملككي الحككديث  ،إنمككا أمل ك علككيهم حككديثين ؛

حككديث الككدجال ،وحككديث رطبك ابككن مسككعود  .قيككل لككه  :فأهككل الككيمن؟ قككال  :قككد أمل ك
عل أهل اليمن؛ كانوا عند ضعافا فأمل عليهم(. )43

ف ككإذا وج ككدنا ح ككديثا ،ورد في ككه اس ككم س ككفيان مهم ككال ،ول ككم يت ككرج لن ككا تحدي ككد أ

السفيانين هو  ،ووجكدنا الكراو عكن سكفيان يقكول  :حكدثنا سكفيان إمكالا ،فكإن ككان هكذا

الراو من غيكر أهكل الكيمن  ،ولكم يككن الحكديث مكن الحكديثين المكذكورين ،فهنكا يتكرج

أن سفيان هو ابن عيين  ،ألن الثور لم يكن من عادته إمالا الحديث .

احد عشر :عن طري ما إذا كان الراو المهمل اليرو عن أهل البدل:

وقد ُيعر عن أحد الرواة  -ممكن قكد يكرد مهمكال  -أنكه ال ُيح ِّكدث أهكل البكدل،
أو ال يككرو عككنهم  ،ونحككو ذلك  ،فهككذا أيضككا يفيككد فككي تحديككد الكراو المهمككل .وممككن

ُعر عنه أنه امتن عن الرواي عكن المبتدعك  ،ومنك الروايك عكنهم  :اإلمكام مالك ،
وابن عيين  ،والحميد وغيرهم(.)44قال ابن أبي حاتم  :حدثنا صال  ،حكدثنا علكي،
قال  :سمعت سفيان  -يعني ابن عيينك  -وسك،ل عكن عبكدالرحمن بكن إسكحا فقكال :

عب ك ككدالرحمن ب ك ككن إس ك ككحا ك ك ككان ق ك ككدريا  ،فنف ك ككا أه ك ككل المدينك ك ك  ،فجاان ك ككا هاهن ك ككا فل ك ككم

نجالسه( )45وممن ذه إل قبول أربار أهل األهواا الذين ال ُيعر منهم استحالل
وع ككدمت
الك ككذ س ككفيان الث ككور ( ،)43وعلك ك ه ككذا فل ككو وج ككدنا روايك ك لس ككفيان مهم ككالُ ،
المرجحات األررى  ،ثم وجدنا شي سفيان من أهل البدل  ،فحين،ذ يمكن أن نقكول أن

سفيان هنا هو الثور ؛ ألن ابن عيين ُعر عنه أنه امتن من الرواي عكن المبتدعك
.
اثنا عشر :تحديد الروايات عن الشي
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فم ككثال ق ككد ُيع ككر ع ككن الك كراو المهم ككل أن ككه ل ككم ي ككرو ع ككن ش ككي م ككن ش ككيوره إال
أحاديث معدودة ،أو محددة فإن كان الحديث احد هذ األحاديكث تميك الكراو المهمكل

فمثال قال اإلمام أحمد  :لم يسم سفيان  -يعني ابن عيين  -من رالكد بكن سكلم إال

هذا الحديث ،وذكر (.)47

ورالككد بككن سككلم مككن المككذكورين فككي شككيورهما معككا  ،فلككو وجككدنا رواي ك لسككفيان

عن رالد ،ولم يتبين لنا من هو سكفيان فنكرج أنكه الثكور  ،إال أن يككون الحكديث هكو

نفل الحديث المذكور.

ثالث عشر :عن طري امتنال الراو من الرواي بوجود من يشاركه
وقد عر عن أحد الرواة أنه ال يحدث بحضرة اآلرر ممن يشاركه في االسم .

ومثاله ما أررجه غير واحد عن الحسن بن قتيب قال  :قال سفيان الثكور لسكفيان بكن

حي فال(.)44
عيين  :مال ال تُحدث ؟ فقال  :أما وأنت ّ
وعل هذا لو وجدنا رواي لسفيان مهمال  ،وعدمنا المرجحات األركرى  ،وتبكين
لنا أن الراو روى هذ الرواي بوجود السفيانين معا  ،لرجحنا أن المراد هو الثور .

أرب عشر :عن طري النظر في األسانيد األررى فقد يرد فكي الكراو المهمكل منسكوبا
فككي إحككدى الككروايتين كككأن يسككو أحككد المصككنفين إسككنادا مككن األسككانيد  ،ويككرد فيككه مككن

رواي ك راو م ككا عككن واو م ككا مهمككال ث ككم يسككو بع ككد إسككنادا آر ككر  ،وفيككه نف ككل الك كراو
الساب  ،لكنه أورد اسمه منسوبا  ،فهنكا يحمكل الكراو الكوارد فكي اإلسكناد األول علك

أن ككه ه ككو المنس ككو ف ككي اإلس ككناد الث ككاني  ،وراصك ك ل ككو ج ككاا ش ككي الك كراو المهم ككل ف ككي
اإلسنادين واحدا .مثال أورد الحافظ الجياني روايتين للبرار عن محمد عن سريج بكن

النعمككان  ،ث ككم أورد روايك ك ثالثك ك ق ككال البر ككار فيهككا  :محم ككد ب ككن ارفك ك ع ككن سك كريج ب ككن

النعمان .

فق ككال الجي ككاني  :واألش ككبه عن ككد أن ُيحم ككل م ككا أهم ككل البر ككار م ككن نس ككب محم ككد ف ككي
الحديثين المتقدمين عل ما ّبين في الموض الثالث  ،فنقول  :إن محمدا هذا هو ابن
راف النيسابور  ،ال سيما واألحاديث الثالث من نسر واحدة… وهي كلها فكي معنك
الحج(.)44
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وقال الحافظ ابن حجر في ترجيحه لنسب أحد الرواة  :ومما يدل علك أنكه هكو

أن البرار قال في با

صالة القاعد  « :حدثنا إسحا بن منصكور ،حكدثنا رو بكن

عبادة » ،وقال بعد سواا  « :وحدثنا إسحا  ،حدثنا عبد الصكمد » ،فهكذ قرينك فكي
أنه هو ابن منصور(.)51

رمل عشر :من رالل النظر إل األقدم أو األشهر منهما:

وذل ما يفهم من إطالقات المحدثين،فإذا ورد الحمادان يحمل عل أنه ابن سلم .
وال هذا أشار الذهبي في كالمه عن الحمادين(.)51

قال الذهبي  :فإن عر السند من القرا،ن  -وذل قليكل  -لكم نقطك بكه أنكه ابكن يكد ،

وال ابن سلم  ،بل نتوق

 ،أو نقدر ابن سلم (.)52

فقوله  « :و نقدر ابن سلم » ،دالل عل أنه هو المكراد إذا أطلك غالبكا  ،واهلل أعلكم

وسك،ل المك

عككن عمككرو بكن رالككد  ،الككذ ذكككر مسككلم فكي مقدمك صككحيحه  ،هككل هككو

الواسطي  ،أو األعش ؟ .

فأجا

بقوله  :أما عمرو بن رالد الذ ذكر مسلم في مقدم كتابكه  ،فهكو الواسكطي؛

ألن ككه المش ككهور دون األعشك ك  ،وق ككد ذك ككر مس ككلم ف ككي مع ككرض ض ككر المث ككل  ،وانم ككا
ُيضر المثل بالمشهور دون الم مور()53

الخاتمة

بعككد حمككد اهلل وشكككر أن مككن علككي بإتمككام هككذا البحككث أوج ك أهككم النتككا،ج التككي

توصلت إليها دراستي من رالل دراستي لهذا الموضول :
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-1الكراو المهمكل هككو:مكن لكم يتميك عكن غيككر  .سكواا ُذككر باسككمه أو كنيتكه أو لقبككه،
وذل لوجود من يشاركه في هذا االسم أو الكني أو اللق

.

-2إن تمييك الكراو المهمكل لكيل بكاألمر المتيسككر إال لمكن م ثكن اهلل عليكه بكالعلم الكوافر
في الحديث الشري

وعلومه .

 -3إن تميي ك ال كراو المهمككل أمككر ضككرور للباحككث فككي علككوم الحككديث إذ ال يمكنككه
معرف درج الحديث إال بعد تميي هذا الراو ألنه قد يكون ضعي
مما يؤثر عل تحديد درج سند الحديث بشكل دقي .

 -4قد يهمل نس

اوكذابا أو غيرها

الكراو إذا امكن التباسكه ب يكر ككأن يككون مشكهو ار ولكيل فكي طبقتكه

من يشاركه فكي االسكم أو الكنيك أو غيرهكا أو يككون اسكمه فكردا ،أو كانكت من لتكه فكي

العلكم التجهككل أو نحككو ذلك كككأيو السككرتياني وسكعيد بككن أبككي عروبك وهشككام بككن أبككي

عبد اهلل  ،ومال بن أنل .

-5إن القواعككد المتبع ك فككي تميي ك الكراو المهمككل ذكرتهككا كت ك
مبحثا راصا يضم كل تل القواعد .

الحككديث لكنككه لككم تفككرد

 -3بفضل اهلل جمعت تل القواعد في هذا البحث وهي :
 -1عن طري معرف أوطان الرواة .

 -2عن طري معرف طبق الراو  ،وتاري والدته ووفاته.

- 3عن طري امتنال الراو من الرواي بوجود من يشاركه .

 -4يمكن تميي الراو المهمل من رالل النظر إل األقدم أو األشهر منهما.
 -5عن طري النظر في األسانيد األررى.
 -3تحديد الروايات عن الشي .

-7عن طري ما إذا كان الراو المهمل ال يرو عن أهل البدل.
 -4عن طري إمالا الراو :

 -4إذا عر عن راو انه إذا روى عن ضعي

كنا حت اليعر .

 -11عن طري النظر في ما إذا كان من عادة الراو المهمل استردام صي

من صيغ التحديث ،ال يستعمل غيرها .
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 - 11أو يكون ُعر من عادة أحد الرواة أنه إذا أطلك اسكم شكيره مهمكال فيعنكي بكه
أحدهما دون اآلرر  .وُيعر هذا باالستقراا أو بتصري من الراو نفسه .
 -12عن طري صحبته ومقدار ما روى عنه .
-13عن طري ترريج الحديث ومعرف طرقه.

.

ملرص البحث بالل االنكلي يه
This research deals with is in important object researcher in
modern science namely the receipt of some of the narrators in
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the grounds neglected as if recalled by his first name or
nickname or otherwise with the presence of others who
participate with him in the name and class then no researcher
can learn to be easily
hav selecte tried in this research to extract controls that help to
distinguish the narrator neglected and select it and intended to
be provided in the cross or the otherAnd begana brief
introduction then stated the definition of neglected and then
reported the findings of these controls using a number of the
books of the term and annotations hadith books and other men
The total number of about fifteen officers and a summary of
what
can
be
said
that
Discrimination neglected by various means including the
following: to know the narrator neglected by him if the novel is
famous for or competent or what he tells about others and so on
The bulk of them to know by sheikha by producing modern
methods and knowledge or by the knowledge of the homelands
of the narrators or by failure of the narrator of the novel
presence of shared as well as can by distinguished by looking at
older or months of them or by considering the grounds the other as well
as through the identification of novels about sheikh and by whether the
narrator neglected tells about the people of inovation and by the narrator
dictating calendar year known for Rao narrated that if aweak category
defined even did know as well through the consideration of whether the
narrator is usually neglected the use of formula and one of the formulas
update do not use the other kindle is in the habit of known that if one of
the narrators was named sheikha means neglected by the one
Without the other this is known as extrapolation or state ment of the

narrator himself and through his company
And the amount of narrated or otherwise of other methods are
listed in detail with evidnce and examples in the course of this
research
This is this god knows best and blessings and peace upon our
prophet Muhammad and his family and companions
الهوامش
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ِ ِ
ِ
طل ِ أَه ِكل األثَكر ألبكي الفضكل
صك َ
.1ينظرُ :ن ْ َه ِ الثن َ
ظكر فكي تَْوضكي ِ ُن ْرَبك الف َككر فكي ُم ْ
أحمككد بككن علككي بككن محمككد بككن أحمككد بككن حجككر العسككقالني (المتككوف 452 :هك ك) مكتب ك

مشكككاة( ص ،) 134 - 133وتوضككي األفكككار لمعككاني تنقككي األنظككار ألبككي إب كراهيم

محمد بن إسماعيل بن صال بن محمد المعرو

باألمير الصنعاني 1142هك،دراس

وتحقي  :أبو عبد الرحمن صال بن محمد بن عويض ،دار الكتك

العلميك  ،بيكروت-

لبنان ط1417 1هك1447-م،)133/1(:ودليكل أربكا الفكال لتحقيك فكن االصكطال
للح ككافظ ب ككن أحم ككد ب ككن عل ككي الحكم ككي (المت ككوف 1377 :ه ك ك) طَبعك ك َ  :مكتَبك ك ِ ال ُرب ك ِ
كاا
َ َ
َ
َ
بن ِ
دين ِ الثنب ِوثي ِ  ِ،تَحقي ِ ِ :
ِ
رالد ِ
الرثد ِاد ِّ
قاسِم ث
بالم َ َ
األَثَِرثي َ

.2سككنن الككدارمي ألبكي محمككد عبككد اهلل بككن عبككد الككرحمن بككن الفضككل بككن َبهكرام بككن عبككد
الص ككمد ال ككدارمي ،التميم ككي الس ككمرقند (المت ككوف 255 :ه ك ك)،كت ككا االس ككت،ذان –ب ككا
النهي عن درول المرأة الحمام  )142/2( :حديث رقم (.)2355
 .3ينظر دليل أربا الفال لتحقي فن االصطال  :لل ثشي ِ العالثمك ِ ح ِ
َح َم َكد
كاف ِظ ْب ِكن أ ْ
َ َ َ
اْل َح َك ِم ِّي َرِح َمهُ اهللُ تَ َعالَ  1377-1342هك.132/1:
 .4ينظ ككر ش ككر ص ككحي مس ككلم ألب ككي كري ككا محي ككي ال ككدين يحيك ك ب ككن ش ككر الن ككوو

(المتوف 373 :هك) .)34/1( :
 .5الجك ككام ألرك ككال ال ك كراو وآدا

السك ككام  ،للرطي ك ك

الب ك ككداد  :أحمك ككد بك ككن علك ككي

(ت )433تحقي محمود الطحان ،مكتب المعار  ،الرياض ،ط1413 1ه ك-72/2:.
73

 . 3المعجككم المفهككرل البككن المقككر (ت )341تحقي ك أبككي عبككد الككرحمن عككادل بككن
سعد ،مكتب الرشد ،الرياض  ،الطبع األول 1414هك ص . 73 ،72/2 :153

.7

ف ككت الم ي ككث ش ككر ألفيك ك الح ككديث ،الس ككراو  :محم ككد ب ككن عب ككد ال ككرحمن (ت)412

تحقي ك عبككد الككرحمن محمككد عثمككان ،المكتب ك السككلفي  ،المدين ك النبوي ك  ،الطبع ك الثاني ك
1344هك. 257 ،253/3 :
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 .4الج ككام المس ككند الص ككحي المرتص ككر م ككن أم ككور رس ككول اهلل ص ككل اهلل علي ككه وس ككلم
وس ككننه وأيام ككه ،أب ككو عب ككد اهلل محم ككد ب ككن إس ككماعيل ب ككن إبك كراهيم ب ككن الم يك كرة الجعف ككي
البرار  ،محمد هير بن ناصر الناصر
دار طو النجاة ،ط1422 1هككتا

 .4صحي البرار :كتا

الديات -با

الجمع -با

الطي  14/4:رقم 3147.

العاقل ، 313/17رقم .3413

 .11توضي األفكار بشر تنقي األنظار في علوم اآلثار لمحمد بن إسماعيل األمير

الكحالني الصنعاني (المتوف 1142 :هك) ،المكتب السلفي  ،المدين المنورة تحقيك :

محمد محي الدين عبد الحميد314./2 :
 .11فت الم يث257/3 :

. 12الجام ألرال الراو وآدا

السام  ،73/2:فت الم يث253/3 :

 .13التع ككديل والتجك كري لم ككن ر ككر ل ككه البر ككار ف ككي الج ككام الص ككحي  ،ألب ككي الولي ككد
البككاجي (ت ،)474تحقي ك د .أبككو لباب ك الطككاهر حسككين ،دار الل كواا للنشككر والتو ي ك ،
الرياض ،الطبع األول 1413هك

321/2 :

 .14المحدث الفاصل :ص ، 244رقم (.)45

 .15سككير أعككالم النككبالا لإلمككام الككذهبي ،محمككد بككن أحمككد (ت ،)744تحقي ك شككعي
األرناؤوط وآررين ،مؤسس الرسال  .بيروت ،الطبع األول . 433/7 :

 .13ينظك ككر :المحك ككدث الفاصك ككل (ص،)274و علك ككوم الحك ككديث لإلمك ككام ابك ككن الصك ككال :
عثم ككان ب ككن عب ككد ال ككرحمن (ت ،)343تحقيك ك د .ن ككور ال ككدين عت ككر ،المكتبك ك العلميك ك .

بي ككروت ،الطبعك ك األولك ك 1411ه ك ك(:ص ،)324ته ككذي
للمك ك  :يوسك ك

الكم ككال ف ككي أس ككماا الرج ككال،

ب ككن عب ككد ال ككرحمن (ت ،)442تحقيك ك بش ككار عك كواد ،مؤسسك ك الرس ككال .

بيك ك ككروت ،الطبع ك ك ك األول ك ك ك ،234/7وسك ك ككير أعك ك ككالم النك ك ككبالا  ،321/7فك ك ككت الم يك ك ككث

،255/3و ت ككدري

الك كراو ف ككي شك ككر تقريك ك

النك كواو  ،للح ككافظ السك ككيوطي (ت،)411

تحقي نظر والفريابي ،مكتب الكوثر ،الرياض .الطبع الثاني 1415هك431/2:

 .17ينظ ك ككر :المح ك ككدث الفاص ك ككل ب ك ككين الك ك كراو والك ك كواعي للحس ك ككن ب ك ككن عب ك ككد ال ك ككرحمن
الرامهرم ك ك ،تحقي ك ك :د .محمك ككد عجك ككا الرطي ك ك
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(ص،)274و علك ك ك ك ككوم الحك ك ك ك ككديث البك ك ك ك ككن الصك ك ك ك ككال (ص ،)324تهك ك ك ك ككذي

،234/7وس ك ككير أع ك ككالم الن ك ككبالا  ،321/7ف ك ككت الم ي ك ككث ،255/3و ت ك ككدري

الكمك ك ك ك ككال:

. 431/2:

 .14المحدث الفاصل ص  ،245رقم (.)47

 .14انظكر طبقكات الشكافعي الكبكرى ،للسكبكي ،عبكدالوها

ال ك ك كراو

بكن علكي(ت ،)771تحقيك

محمودالطنككاحي وعبككدالفتا الحلككو ،مطبعك عيسك الحلبككي ،الطبعك األولك 1343هك ك:

. 417 ،413/ 11

. 21فك ككت البك ككار للحك ككافظ ابك ككن حجك ككر العسك ككقالني (ت ،)452تحقي ك ك مح ك ك
الرطيك

(.)111

الك ككدين

 ،المكتبك السككلفي  ،القككاهرة ،الطبع ك الثانيك 1411هك ك ،243/1 :حككديث رقككم

 .21فت البار  ،47/11حديث رقم (. )5317

 .22ينظر المصدر نفسه ،312/13 :حديث رقم (. )7317
 .23المحدث الفاصل ص ،244رقم ()44
 .24تدري

الراو 431/2 :

 . .25ينظر طبقات الشافعي الكبرى للسبكي414-413/11:

 .23معرف ك علككوم الحككديث ألب كي عبككد اهلل محمككد بككن عبككد اهلل الحككاكم النيسككابور  ،دار
الكت

العلمي  -بيروت

ط1347 ، 2هك 1477 -م ،تحقي  :السيد معظم حسين :ص. 231 -231

.27فت البار . 512/4:

 .24فت البار  ،225/3حديث رقم (.)3144
 .24المصدر نفسه  ، 533/3رقم .3444
 .31المصدر نفسه . 74/3

 .31صحي البرار (م الفت )  ،371/13كتا

التوحيد ،رقم . 7373

.32ينظككر فككت البككار )323 ،322( 125/:2و ،)1474( 255/4و هككد السككار

مقدمك ك ف ككت الب ككار  ،للح ككافظ اب ككن حج ككر العس ككقالني (ت ،)452تحقيك ك محك ك
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الرطي  ،المكتب السلفي  ،القاهرة ،الطبعك الثانيك 1411ه ك:ص 241 -234و معرفك

علوم الحديث ص. 211

 .33ينظر شر علل الترمذ البن رج

الحنبلي (ت ،)745تحقي د .همام سعيد،

مكتب المنار ،األردن ،الطبع األول 1417هك. 353/1 :
.34سك كؤاالت مس ككعود الس ككج

للح ككاكم النيس ككابور  ،تحقيك ك موفك ك عب ككد الق ككادر ،دار

ال ككر اإلس ككالمي  ،بي ككروت ،الطبع ك األولك ك 1414ه ك ك 1444م :ص ، 44و الج ككر

والتعككديل لإلمككام عبككد الككرحمن بككن أبككي حككاتم ال ك ار

(ت ،)327تحقي ك عبككد الككرحمن

المعلمككي ،مصككورة عككن طبع ك دا ،كرة المعككار العثماني ك  ،الطبع ك األول ك 1372هك ك -

 1453م . 47/1 :

 .35المعرف ك ك والتك ككاري  ،يعقك ككو بك ككن سك ككفيان الفسك ككو (ت ،)277تحقي ك ك د .أكك ككرم
العمر  ،مؤسس الرسال  -بيروت ،ط1411 ( 2هك 1441 -م). 143/3 :

 .33المعرف والتاري 35/3 :

 .37الت ككاري الصك ك ير الت ككاري األوس ككط (المطب ككول باس ككم الصك ك ير) ،لإلم ككام البر ككار :

محمككد بككن إسككماعيل (ت ،)253تحقي ك محمككود ايككد ،دار المعرف ك  ،بيككروت ،الطبع ك
األول 1413هك -.التاري الص ير ،للبرار  ،انظر :التاري األوسط. 44/2 :.

 .34الت ككاري الكبي ككر :لإلم ككام البر ككار  ،محم ككد ب ككن إس ككماعيل (ت ،)253تص ككوير دار
الكت

العلمي  ،بيروت313/2 :

 .34سك ك ك كؤاالت اآلجك ك ك ككر ألبك ك ك ككي عبيك ك ك ككد اآلجك ك ك ككر أبك ك ك ككا داود سك ك ك ككليمان بك ك ك ككن االش ك ك ك ك ،
السجستاني،تحقي د .عبد العليم عبد العظيم البستو ،دار االستقام المملكك العربيك

السكعودي ،ط1،1414ه ك1447-م ،143/2 :و الضككعفاا الكبيكر ،ألبككي جعفككر محمككد

بك ككن عمك ككرو العقيلك ككي (ت ، )322تحقي ك ك عبك ككدالمعطي قلعجك ككي ،دار الكت ك ك
بيروت ،الطبع األول 1414هك. 211/2 :

 .41الضعفاا الكبير للعقيلي. 211/2 :

العلمي ك ك .

 .41تكاري ابكن أبكي ريثمك ألبكي بككر أحمككد بكن أبكي ريثمك هيكر بكن حكر المتَككوفث
ُ
عام  274رحمه اهلل تعال :ص. 414 - 417
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 .42سير أعالم النبالا. 242/7 :
.43

.

تككاري اب ككن مع ككين بروايك ك ال ككدور لإلم ككام يحيك ك ب ككن مع ككين (ت ،)233بروايك ك

الدور  ،تحقي د .أحمد نور سكي  ،مركك البحكث العلمكي ،جامعك الملك عبكدالع ي ،

الطبع األول 1344هك 1474 -م. 213/2:

 .44ينظر شر علل الترمذ . 353/1 :
 .45الجر والتعديل 47/1:

 .43انظككر الكفايك ك فككي عل ككم الروايك ك للرطي ك

الب ككداد  :أحمككد ب ككن عل ككي (ت،)432

مصورة عن الطبع الهندي  ،المكتب العلمي  .المدين النبوي :ص . 121
 .47العلل. 452/1 :

 -44أررجككه الرامهرم ك

فككي المحككدث الفاصككل ص ،352رقككم ، 243والرطي ك

فككي

الجككام ألرككال ال كراو  ،314/1 :والقاضككي عيككاض فككي اإللمككال إل ك معرف ك الرواي ك

وتقييككد السككمال ،للقاضككي عيككاض بككن موس ك اليحصككبي ( ،)544تحقي ك السككيد أحمككد
ص ككقر ،دار التك كراث  ،الق ككاهرة ،الطبعك ك األولك ك 1344ه ك ك :ص ،144م ككن ط ككر ع ككن

الحسن بن قتيب به.

 .44التعريك ك

بش ككيوخ ح ككدث ع ككنهم محم ككد ب ككن إس ككماعيل البر ككار ف ككي كتاب ككه وأهم ككل

أنسككابهم وذكككر م ككا يعرفككون ب ككه مككن قب ككا،لهم وبلككدانهم ،ألب ككي علككي الحس ككين بككن محم ككد
الجيككاني ال سككاني (ت ،)444وهككو ج ك ا مككن كتابككه تقييككد المهمككل ،تحقي ك أبككي هككاجر
السيد غلول ،دار الكت

العلمي  ،الطبع األول 1414هك(:ص.)74

 .51هد السار (ص)241

 .51الجكر والتعككديل  ،211/3 ،244 ،124/2وسككنن النسكا،ي الصك رى (المجتبك )،

لإلم ككام النس ككا،ي (ت )313باعتن ككاا عب ككد الفت ككا أب ككو غ ككدة ،دار البش ككا،ر اإلس ككالمي .

بيروت ،الطبع الثاني 1413هك 1443 -م،131/4

 - .52سير أعالم النبالا 434/7

 .53انظر طبقات الشافعي للسبكي. 417/11 :
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 -1اإللمال إل معرف الرواي وتقييد السمال ،للقاضي عياض بكن موسك اليحصكبي

( ،)544تحقي السيد أحمد صقر ،دار التراث  ،القاهرة ،الطبع األول 1344هك.

-2تاري ابن معين برواي الكدور لإلمكام يحيك بكن معكين (ت ،)233بروايك الكدور ،

تحقي د .أحمد نور سي  ،مرك البحكث العلمكي ،جامعك الملك عبكد الع يك  ،الطبعك
األول 1344هك 1474 -م.

المتَكوفث عكام
-3تاري ابن أبي ريثم ألبي بكر أحمد بن أبي ريثمك هيكر بكن حكر ُ
 274رحمه اهلل تعال .
-4التك ككاري الكبيك ككر ،لإلمك ككام البرك ككار  ،محمك ككد بك ككن إسك ككماعيل (ت ،)253تصك ككوير دار
الكت

العلمي  ،بيروت

-5التككاري األوسككط (المطبككول باسككم الص ك ير) ،لإلمككام البرككار  :محمككد بككن إسككماعيل

(ت ،)253تحقي محمود ايد ،دار المعرف  -بيروت ،الطبع األول 1413هك.
 -3التاري الص ير ،للبرار  ،انظر :التاري األوسط.
 -7تدري

الراو في شر تقري

النواو  ،للحافظ السكيوطي (ت ،)411تحقيك نظكر

والفريابي ،مكتب الكوثر ،الرياض .الطبع الثاني 1415هك .

 -4التعديل والتجري لمن رر له البركار فكي الجكام الصكحي  ،ألبكي الوليكد البكاجي

(ت ،)474تحقيك د .أبكو لبابك الطكاهر حسككين ،دار اللكواا للنشكر والتو يك  ،الريككاض،
الطبع األول 1413هك

 -4التعري

بشيوخ حدث عنهم محمد بن إسماعيل البرار في كتابه وأهمل أنسكابهم

وذكككر مككا يعرفككون بككه م ككن قبككا،لهم وبلككدانهم ،ألبككي عل ككي الحسككين بككن محمككد الجي ككاني
ال س ككاني (ت ،)444وه ككو جك ك ا م ككن كتاب ككه تقيي ككد المهم ككل ،تحقيك ك أب ككي ه ككاجر الس ككيد
غلول ،دار الكت

 -11تهذي

العلمي  ،الطبع األول 1414هك.

الكمال في أسكماا الرجكال ،للمك  :يوسك

بكن عبكد الكرحمن (ت،)442

تحقي بشار عواد ،مؤسس الرسال  .بيروت ،الطبع األول .
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 -11توضككي األفكككار لمعككاني تنقككي األنظككار ألبككي إب كراهيم محمككد بككن إسككماعيل بككن
صككال بككن محمككد المعككرو

بككاألمير الصككنعاني 1142هك ك،د ارس ك وتحقي ك  :أبككو عبككد

الك ككرحمن صك ككال بك ككن محمك ككد بك ككن عويض ك ك ،دار الكت ك ك

1417هك1447-م .

العلمي ك ك  ،بيك ككروت -لبنك ككان ط1

 -12الجككام المسككند الصككحي المرتصككر مككن أمككور رسككول اهلل صككل اهلل عليككه وسككلم
وس ككننه وأيام ككه ،أب ككو عب ككد اهلل محم ككد ب ككن إس ككماعيل ب ككن إبك كراهيم ب ككن الم يك كرة الجعف ككي
البرار  ،محمد هير بن ناصر الناصر دار طو النجاة ،األول 1422هك
 -13الجككام ألرككال ال كراو وآدا

السككام  ،للرطي ك

الب ككداد  :أحمككد بككن علككي

(ت )433تحقيك ك ك محم ك ككود الطح ك ككان ،مكتبك ك ك المع ك ككار  ،الري ك ككاض ،الطبعك ك ك األولك ك ك
1413هك.

 -14الجككر والتعككديل لإلمككام عبككد الككرحمن بككن أبككي حككاتم ال ك ار

(ت ،)327تحقي ك

عبككد الككرحمن المعلمككي ،مصككورة عككن طبع ك دا ،كرة المعككار العثماني ك  ،الطبع ك األول ك

1372هك  1453 -م .

 -15دليل أربكا الفكال لتحقيك فكن االصكطال للحكافظ بكن أحمكد بكن علكي الحكمكي
ِ
ِ
ِ
دينك ِ الثنَب ِوثيك ِ  ِ،تَحقيك ِ  :رالك ِكد
بالم َ
(المتككوف 1377 :ه ك) طَ َ
بعك َ َ :مكتََبك ال ُ َربككاا األَثَِرثيك َ
بن ِ
ِ
الرثد ِاد ِّ
قاسِم ث
-13سك كؤاالت مس ككعود الس ككج

للح ككاكم النيس ككابور  ،تحقيك ك موفك ك عب ككد الق ككادر ،دار

ال ر اإلسالمي  ،بيروت ،الطبع األول 1414هك 1444م .

-17س كؤاالت أبككي عبيككد االجككر ،أبككا داود سككليمان بككن األشككعث السجسككتاني ،تحقي ك
د.عبد العليم عبد العظيم دار االستقام السعودي ،ط1414(1هك 1447-م)

-14سنن الدارمي ألبي محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بكن الفضكل بكن َبهكرام بكن عبكد
الصمد الدارمي ،التميمي السمرقند (المتوف 255 :هك) .

 -14وسك ك ككنن النسك ك ككا،ي الص ك ك ك رى (المجتب ك ك ك ) ،لإلمك ك ككام النسك ك ككا،ي (ت )313باعتنك ك ككاا

عب ككدالفتا أب ككو غ ككدة ،دار البش ككا،ر اإلس ككالمي  .بي ككروت ،الطبعك ك الثانيك ك 1413ه ك ك -

1443م.
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 -21سكير أعكالم النكبالا لإلمكام الكذهبي ،محمكد بكن أحمكد (ت ،)744تحقيك شكعي
األرناؤوط وآررين ،مؤسس الرسال  -بيروت ،الطبع األول .

 -21شر صحي مسلم ألبي كريا محيي الدين يحي بن شر النوو (المتوف :
373هك).

 -22شككر علككل الترمككذ البككن رج ك

الحنبلككي (ت ،)745تحقي ك د .همككام سككعيد،

مكتب المنار ،األردن ،الطبع األول 1417هك.

البرار  ،أبي عبد اهلل (المتوف 253 :هك).
 -23الصحي المسند لإلمام ُ
-24طبقككات الش ككافعي الكب ككرى ،للس ككبكي  ،عبككد الوه ككا ب ككن عل ككي (ت ،)771تحقيك ك

محمود الطناحي وعبد الفتا الحلو ،مطبع عيس الحلبي ،الطبع األول 1343هك.

-25الضعفاا الكبيكر ،ألبكي جعفكر محمكد بكن عمكرو العقيلكي (ت ، )322تحقيك عبكد
المعطي قلعجي ،دار الكت

العلمي  -بيروت ،ط1414 2هك.

 -23علوم الحكديث لإلمكام ابكن الصكال  :عثمكان بكن عبكد الكرحمن (ت ،)343تحقيك
د .نور الدين عتر ،المكتب العلمي  .بيروت ،الطبع األول 1411هك.

 -27ف ككت البك ككار للحك ككافظ اب ككن حجك ككر العسك ككقالني (ت ،)452تحقيك ك مح ك ك
الرطي

 ،المكتب السلفي  ،القاهرة ،الطبع الثاني 1411هك.

الك ككدين

.-24فككت الم يككث شككر ألفي ك الحككديث ،السككراو  :محمككد بككن عبككد الككرحمن (ت)412

تحقي ك عبككد الككرحمن محمككد عثمككان ،المكتب ك الس كلفي  ،المدين ك النبوي ك  ،الطبع ك الثاني ك
1344هك .

 -24الكفاي في علم الرواي للرطي

الب داد  :أحمد بن علي (ت ،)432مصورة

عن الطبع الهندي  ،المكتب العلمي  .المدين النبوي .

 -31المعرف ك ك والتك ككاري  ،يعقك ككو بك ككن سك ككفيان الفسك ككو ( ،ت ،)277تحقي ك ك د .أكك ككرم
العمر  ،مؤسس الرسال  -بيروت،ط1411 (2هك 1441 -م).

 -31معرف علوم الحديث ألبي عبكد اهلل محمكد بكن عبكد اهلل الحكاكم النيسكابور  ،دار
الكت

العلمي – بيروت ط1347 ، 2هك 1477 -م ،تحقي  :السيد معظم حسين .
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 -32المعج ككم المفهرسك كالبن المق ككر (ت )341تحقيك ك أب ككي عب ككد ال ككرحمن ع ككادل ب ككن
سعد ،مكتب الرشد ،الرياض  ،الطبع األول 1414هك.
ِ ِ
ِ
طل ِ أَهك ِكل األثَككر ألب كي الفضككل
صك َ
 -33ن ه ك الثن َ
ظككر فككي تَْوضككي ِ ُن ْرَب ك الف َكككر فككي ُم ْ
أحمكد بكن علككي بكن محمككد بكن أحمككد بكن حجككر العسكقالني (المتككوف 452 :ه ك) ،مكتبك

مشكاة.

 -34ه ككد الس ككار مقدمك ك ف ككت الب ككار  ،للح ككافظ اب ككن حج ككر العس ككقالني (ت،)452
تحقي مح

الدين الرطي  ،المكتب السلفي  ،القاهرة ،الطبع الثاني 1411هك.
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